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নিউ ইন্ডিয়া

১৬-৩০ সেপ্টেম্বর

স মাচা র

বিনামুল্যে বিতরণের জন্য

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা
পালন করেছি

নির্দিষ্ট লক্ষ্য
নির্ধারিত ফলাফল

ঘ�োষণার আগে ভাবনাপ্রসূত রণনীতি এবং
‘সঙ্কল্প থেকে সিদ্ধি’র ভাবনা নিয়ে সরকার
দেশের শাসন ব্যবস্থায় এনেছে নতুন গতি

অম ল
ূ ্য মু হূ র্ত গুলি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ইনস্টাগ্রামে

নিজের বাড়িতে ভ�োরবেলার অমূ ল্য মু হূর্ত
সম্পর্কে লিখেছেন। প্রধানমন্ত্রী একটি
ভিডিও শেয়ার করেছেন। ভিডিও-তে দেখা
যাচ্ছে, তাঁর বাড়িতে একটি ময়ূ রকে তিনি
শস্য খাওয়াচ্ছেন। প্রকৃ তি এবং পাখিদের
সঙ্গে প্রাণশক্তিতে পরিপূ র্ণ সকাল শুরু
করে প্রধানমন্ত্রী হিন্দিতে একটি কবিতাও
লিখেছেন। কবিতাটি তিনি ভিডিও-র সঙ্গে
শেয়ার করেছেন।
কেমন হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
সকাল... ভিডিও দেখার জন্য কিউআর
ক�োড স্ক্যান করুন
https://www.youtube.com/
watch?v=axbpbQTIiZo

ভ�োর হয়, শব্দহীন,
মনের ময়ূর, হয় বিভ�োর,
রঙে রঙে রঙিন, নীল খয়েরি শ্যামল শ�োভন,
মনম�োহক, ময়ূর অসাধারণ।
রং আছে, কিন্তু রাগ নেই,
বিরাগের বিশ্বাস এমনই,
চাহিদাহীন, প্রশংসার আকাঙ্ক্ষাহীন,
আজও বাড়িতে বাড়িতে গানের অনুরণন,
বাঁচে ত�ো মুরলীর সাথে
চলমান মুরলীধরের তাজ।
জীবাত্মাই শিবাত্মা,
অন্তর্মনের অনন্ত ধারা
মনমন্দিরে প্রবহমান,
বাদ-বিবাদহীন, কথা বলা
সুর-স্বরহীন, বার্তালাপ
ময়ূরের চাহনি ম�ৌন সুরভী।
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সম্পাদক

কুলদীপ সিং ধাতওয়ালিয়া
প্রধান মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

»১

উপদেষ্টা-সম্পাদক
সহকারী উপদেষ্টা-সম্পাদক
শরৎ কুমার শর্মা

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

সূ চিপত্র

বিন�োদ কুমার

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

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

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

response-nis@pib.gov.in

১৬-৩০ সেপ্টেম্বর,২০২০

সম্পাদকীয়

»

পৃ ষ্ঠা ০২

»২

সংস্তকৃ ি : স্বামী বিবেকানন্দের

»

পৃ ষ্ঠা ০৩

»৩

এক নজরে সংবাদ

»

পৃ ষ্ঠা ০৪-০৫

»৪

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা :

»

পৃ ষ্ঠা ০৬-০৭

»৫

সামাজিক সম্পর্ক :

»

পৃ ষ্ঠা ০৮-১০

»৬

সহায়তা :

»

পৃ ষ্ঠা ১১

»৭

ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি :

»

পৃ ষ্ঠা ১২-১৫

»৮

প্রচ্ছদ কাহিনী :

»

পৃ ষ্ঠা ১৬-২৪

»৯

সাক্ষাৎকার :

»

পৃ ষ্ঠা ২৫

»১০

শিল্প :

»

পৃ ষ্ঠা ২৬-২৭

»১১

ইতিবাচক প্রয়াস :

»

পৃ ষ্ঠা ২৮

»১২

কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই

»

পৃ ষ্ঠা ২৯

»১৩

ঐতিহ্য : ব�ৌদ্ধ সার্কিট

»

পৃ ষ্ঠা ৩০-৩১

»১৪

মন কি বাত ২.০

»

পৃ ষ্ঠা ৩২

শিকাগ�ো ভাষণ

তথ্য সংগ্রহ

স্বচ্ছ ভারত মিশন

এক দেশ এক রেশন কার্ড

আয়ু ষ্মান ভারত
প্রশাসন

কিরেন রিজিজু

খেলনা উৎপাদন ক্ষেত্র

পরিবর্তনশীল ভারত

এপিস�োড ১৫ : ৩০ আগস্ট, ২০২০
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সম্পাদকের কলমে
আ

ধু নিক ভারতের আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগ�ো বক্তৃতার ১২৭ বছর
পূ র্ণ হল। স্বামী বিবেকানন্দের ওই ভাষণের আগে বিশ্ববাসীর মনে ভারতের উদার, অদ্বৈত দর্শন
সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতকে তখন সাঁপুড়ে, ক্রীতদাস এবং অন্ধবিশ্বাসের দেশ বলে মনে করা
হত। শিকাগ�ো ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে
ধরেন। বিশ্বকে ভারতীয় হওয়ার মানে ব�োঝান�ো ছিল স্বামী বিবেকানন্দের এই সফরের একটি প্রধান
বৈশিষ্ট্য। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেছিলেন, “এটি আপনাদের
শতাব্দী, কিন্তু একবিংশ শতাব্দী হবে ভারতের!” স্বামী বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যৎবাণীকে সেখানকার
সাংবাদিকরা কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা জানা না থাকলেও, কর�োনার মত�ো বিশ্বব্যাপী মহামারীর
সঙ্কটকালে ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর সঙ্কল্প উচ্চারণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত
সেই পথেই এগিয়ে চলেছেন। নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের এবারের সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনী রূপে তুলে ধরা
হয়েছে যে থামিয়ে দেওয়া, বিভ্রান্ত করা এবং ঝুলিয়ে রাখার কর্মসংস্কৃতি ত্যাগ করে নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে কর্মসম্পাদনের যে ঘ�োষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী করেছেন তা দেশে নতুন কর্মসংস্কৃতির বিকাশ
ঘটিয়েছে। বিগত ছয় বছরে লালকেল্লার প্রাকার থেকে তিনি যত ঘ�োষণা করেছেন কিংবা মন্ত্রিসভার যত
সিদ্ধান্ত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী সেগুলি বাস্তবায়নের খসড়া আগেই তৈরি করে রেখেছেন।
এবারের সংখ্যায় ক�োটি ক�োটি মানু ষের মুখে হাসি ফ�োটান�ো বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ু ষ্মান
ভারতের কাহিনীও রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনপ্রিয় প্রকল্পের পাশাপাশি, আপনারা সেই ডেটা
ওয়ারিয়র্সদের সম্পর্কেও পড়বেন যাঁরা প্রয়�োজনীয় তথ্য এবং পরিসংখ্যান একত্রিত করে এ ধরনের
নীতি প্রণয়নে সাহায্য করেন। জাতি গঠনে এঁদের গুরুত্বপূ র্ণ অবদানের কথা আপনারা জানলেও তাঁদের
অভিজ্ঞতার কথা হয়ত�ো আগে কখনও শ�োনেননি।
পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবন, ভারতকে খেলনা উৎপাদনে আত্মনির্ভর করে ত�োলার ক্ষেত্রে
প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূ র্ণ উদ্যোগ, ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের ১০ বছর পরের কথা ভেবে গুরুত্বপূ র্ণ প্রস্তুতি এবং
সারা পৃথিবীর ব�ৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কেও
এই সংখ্যায় জানতে পারবেন। প্রতিবারের মত�ো এবারও প্রধানমন্ত্রীর এ মাসের ‘মন কি বাত’ এই সংখ্যায়
তুলে ধরা হয়েছে। এটি সরকারি মুখপত্র নয়, এটি সরকারের পক্ষ থেকে জনকল্যাণে গৃহীত নানা পদক্ষেপ
এবং সকল কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী পত্রিকা। আশা করি, এবারের সংখ্যাটিও আগের মত�োই
পছন্দ হবে। আপনাদের মতামত আমাদের ই-মেল – response-nis@pib.gov.in-এ পাঠান।
অনেক অনেক ধন্যবাদ!

(কে এস ধাতওয়ালিয়া)
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স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগ�ো ভাষণ

সংস্কৃ তি

স্বামী বিবেকানন্দ :

যুব সম্প্রদায়ের আদর্শ
স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর
ঐতিহাসিক শিকাগ�ো ভাষণ দিয়েছিলেন, যা আজও
প্রাসঙ্গিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তাঁকে স্মরণ করে
বলেছেন, “স্বামী বিবেকানন্দ ক�োটি ক�োটি ভারতবাসীর
হৃদয়ে ও মননে জায়গা করে নিয়েছেন বিশেষ করে,
ভারতের উদার মানসিকতাসম্পন্ন যুব সম্প্রদায়ের

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০২০র ১২ জানু য়ারি যখন পশ্চিমবঙ্গ
সফরে এসেছিলেন, তখন তিনি
কেবল স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮তম
জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাননি,
সেই আন্তর্জাতিক যু ব আদর্শকেও
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যাঁর ১৮৯৩-এর ১১
সেপ্টেম্বরের শিকাগ�ো ভাষণ বহু বিতর্কের
অবসান ঘটিয়েছিল এবং ভারত সম্পর্কে
বিশ্বের ধারণা বদলে দিয়েছিল। স্বামী
বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম, তার ঐতিহ্য ও
ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে বিশ্বকে পরিচয়
করিয়েছেন।
“আমেরিকার ভাই ও ব�োনেরা” – এই
শব্দবন্ধ উচ্চারণ করে স্বামী বিবেকানন্দ
তাঁর ভাষণ শুরু করেন। একথা শুনে বিশ্ব
ধর্মসভায় সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে
অভিবাদন জানান।

ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “আমি
গর্বিত, আমি সেই ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছি
যা বিশ্বকে সহিষ্ণুতা এবং সার্বভ�ৌমিক
স্বীকৃতির পাঠ পড়িয়েছে। আমরা শুধু ই
সার্বভ�ৌমিক সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করি না,
আমরা সকল ধর্মকে সত্য রূপে স্বীকার

কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন এক আল�োর দিশারী।”
করি। আমি এই সু য�োগে সেই পংক্তিগুলি
শ�োনাতে চাই, যেগুলি আমি ছ�োটবেলায়
মুখস্থ করেছি আর যেগুলি র�োজ ক�োটি
ক�োটি মানু ষ জপ করেন যেমন, ‘ভিন্ন ভিন্ন
উৎস থেকে বেরিয়ে আসা নদীগুলি তাদের
নিজস্ব পথে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে সমুদ্রে
গিয়ে মেশে, ঠিক তেমনই মানু ষ তাঁর
ইচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নেয়। এই পথ
দেখতে যতই আলাদা মনে হ�োক আসলে
সবই ঈশরের দিকে যায়’।

জন্ম : ১২ জানুয়ারি, ১৮৬৩
মৃ ত্যু : ৪ জু লাই, ১৯০২
মার্কিন যু ক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তিনি
সে দেশের প্রতিটি প্রান্তে যা দেখেছেন
তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ভাষণে।
শিকাগ�োর ধর্মসভায় তিনি হিন্দু ধর্ম
সম্পর্কে একটি নথি পেশ করেন এবং
ধর্মীয় ঐক্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা
দেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও তাঁর
সৃ জনশীল বক্তব্যে সমগ্র আমেরিকার কথা
প্রতিফলিত হয়। শিকাগ�োয় এই ভাষণের
পর তাঁকে একাধিক মর্যাদাপূ র্ণ প্রতিষ্ঠানে

ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান�ো হয়।
ভারতে ফিরে আসার পর তিনি এক
সংবেদনশীল সমাজ গঠনের জন্য যু ব
সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করে গেছেন।
স্বামী বিবেকানন্দের মননে ভারত ও
যু ব সম্প্রদায়ের প্রতি একটি আধু নিক
দৃ ষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়,যখন তিনি বলেন,
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পড়ার আগে ত�োমরা
ফুটবল খেল�ো। তিনি আরও বলেন, টাকাপয়সা না থাকলেই মানু ষ দরিদ্র হয় না,
একজন মানু ষ তখনই দরিদ্র হয় যখন তাঁর
ক�োন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ত�োমরা
নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্মাতা।
ঊনবিংশ শতাব্দীর সহজিয়া য�োগী
রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রিয় শিষ্য ছিলেন
স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ
কলকাতায় রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন
এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্ব
জুড়ে আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রসার ঘটান,
যার ভিত্তি ছিল প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত
দর্শন। n
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সংবাদ সংক্ষেপ

ইন্ডিয়া প�োস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক, গরীবদের কাছে এক আশীর্বাদ
অ্যাকাউন্টধারীর সংখ্যা ২ ক�োটির বেশি।
ক�োভিড-১৯ মহামারীর সময় ইন্ডিয়া
প�োস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক গ্রামীণ এলাকায়
মানু ষের স্বার্থে জীবনরেখা হিসেবে কাজ
করছে। লকডাউনের সময় প্রায় ৮৫

ই

ন্ডিয়া প�োস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের
উচ্চাকাঙ্ক্ষী ‘আপ কা ব্যাঙ্ক, আপ
কা দ্বার’ কর্মসূ চির সূ চনা হয় ২০১৮র ১ সেপ্টেম্বর। সূ চনার পর থেকে এই
কর্মসূ চি গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র মানু ষের
জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এক আশীর্বাদ
হয়ে উঠেছে। এই কর্মসূ চির আওতায়

লক্ষ উপভ�োক্তাকে ১,৫০০ ক�োটি টাকা
দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৭৫
লক্ষ মানি অর্ডার হিসেবে ৭৬০ ক�োটি
টাকা মেটান�ো হয়েছে এবং ডিবিটি-র
মাধ্যমে ১,১০০ ক�োটি টাকা বন্টন করা
হয়েছে। n

১.২২ ক�োটি কিষাণ ক্রেডিট
কার্ড অনু ম �োদিত

ক�ো

ভিড-১৯-এর প্রভাব থেকে কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতির পথ
সু গম রাখার প্রচেষ্টায় কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি)এর মাধ্যমে কৃষকদের সহজ সু দের শর্তে একটি বিশেষ আর্থিক
সহায়তা অভিযান চলছে। ২০২০-র
১৭ আগস্ট পর্যন্ত ১.২২ ক�োটি কিষাণ
ক্রেডিট কার্ড অনু ম�োদিত হয়েছে যার
মাধ্যমে ১.০২ লক্ষ ক�োটি টাকা ঋণ
দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে
আর্থিক সহায়তার এই পদক্ষেপ গ্রামীণ
অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে সু দূরপ্রসারী
ভূ মিকা নেবে এবং কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ
হার ত্বরান্বিত করবে। আপৎকালীণ
ঋণ সহায়তা নিশ্চয়তা কর্মসূ চি
(ইসিএলজিএস)-র আওতায় বিভিন্ন
ক্ষেত্রকে বিশেষ করে, এমএসএমইগুলিকে ১০০% পর্যন্ত ঋণ সহায়তা
দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূ চির আওতায় সরকারি ও বেসরকারি
ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলি ২০২০-র ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ১.৫ লক্ষ ক�োটি
টাকার বেশি ঋণ মঞ্জুর করেছে। ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ক�োটি টাকার
বেশি ঋণ কৃষকদের বন্টন করা হয়েছে। n
4৪
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এই কর্মসূ চিতে গ্রামাঞ্চলের যে
কেউ আধার কার্ডের মাধ্যমে স্থানীয়
ডাকঘর থেকে ব্যাঙ্কের সু য�োগসু বিধা গ্রহণ করতে পারেন। ফ�োনে
মেসেজ পাঠিয়েও প�োস্টম্যান বা
ডাক হরকরার সঙ্গে য�োগায�োগ
করা যেতে পারে। সারা দেশে ১
লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশি ডাকঘরে
ইন্ডিয়া প�োস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কের
সু বিধা পাওয়া যাচ্ছে। n

দু ই ঘন্টার মধ্যেই ভ্রাম্যমান
হাসপাতাল মেডিক্যাব

স

ঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে কিভাবে সু য�োগে রূপান্তরিত করতে
হয়, ভারত সরকার কর�োনা মহামারীর সময়ে সেই দৃ ষ্টান্ত
স্থাপন করেছে। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হল ভ্রাম্যমান
হাসপাতাল মেডিক্যাব। ভ্রাম্যমান মাইক্রো-স্ট্রাকচারসম্পন্ন
হাসপাতাল মেডিক্যাব দেশের যে ক�োনও জায়গায়, যে ক�োনও
ভ�ৌগ�োলিক পরিবেশে দু ই ঘন্টার মধ্যেই গড়ে ত�োলা যায়। এর
ফলে, সেই এলাকার ভ�ৌগ�োলিক পরিবেশ তথা আবহাওয়ার
ক�োনও প্রভাব পড়ে না। এর চারটি অংশ – ডাক্তারের কক্ষ,
আইস�োলেশন কক্ষ, মেডিকেল রুম এবং র�োগীদের জন্য
আইসিইউ সু বিধাসম্পন্ন দু ই শয্যার ব্যবস্থা। কর�োনার বিরুদ্ধে
লড়াইয়ে তিরুবনন্তপুরমের শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউট
ফর মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনলজি এবং আইআইটি
মাদ্রাজ য�ৌথভাবে ভ্রাম্যমান এই হাসপাতাল মেডিক্যাব উদ্ভাবন
করেছে। ইতিমধ্যেই চেন্নাইয়ের চেঙ্গালপাট্টু-তে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট
এবং কেরলের ওয়েনাডে ১২ শয্যাবিশিষ্ট এ ধরনের হাসপাতাল
চালু হয়েছে। n

উত্তর-পূ র্বে রেল য�োগায�োগের জন্য
২৭,৬৫৫ ক�োটি টাকা বিনিয়�োগ

উ

ত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন
সরকারের
কাছে
২০১৪ সাল থেকে
সর্বদাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
পেয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকার
২০১৪ থেকে ২০১৯-এর
মধ্যে রেল প্রকল্পগুলিতে
২৭,৬৫৫ ক�োটি টাকা
বিনিয়�োগ করেছে। ২০০৯
থেকে ২০১৪ পর্যন্ত রেল প্রকল্প খাতে উত্তর-পূর্বে বিনিয়�োগের পরিমাণ
ছিল ১০,৬১০ ক�োটি টাকা। এখন সিকিম ছাড়া সমগ্র উত্তর-পূর্ব রেল
নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ২০২২-এর ডিসেম্বর নাগাদ সিকিমও
রেল মানচিত্র চলে আসবে। আসাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশ আগে
থেকেই রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত ছিল। এখন জিরিবাম-ইম্ফল, ভৈরবীসাইরং, ডিমাপুর-ক�োহিমা, তিতিলিয়া-বিরনীহাট এবং সেবক-রংপ�ো
প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত রাজধানী শহরগুলিকে যুক্ত করা হচ্ছে। n

২০ দিনেই বিআরও-এর সেতু
নির্মাণ

উ

ত্তরাখণ্ডের পিথ�োরাগড় জেলায় জ�ৌলজিবি
থেকে মুন্সিয়ারি পর্যন্ত ২০টি গ্রামের প্রায়
১৫,০০০ মানু ষের যাতায়াত আরও সু গম
করতে সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও) প্রবল বর্ষণ
ও বারংবার ভূ মিধসের মত�ো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও
তিন সপ্তাহের কম সময়ে ১৮০ ফুট দৈর্ঘ্যের
বেইলি সেতু নির্মাণ করতে পেরেছে। উল্লেখ
করা যেতে পারে, ২০২০-র ২৭ জুলাই এই
গ্রামগুলির মধ্যে সংয�োগ রক্ষাকারী যে ৫০ মিটার
দীর্ঘ কংক্রিটের সেতু ছিল তা মেঘ ভাঙা বৃ ষ্টি ও
বন্যার ত�োড়ে ভেসে যায়। ভূ মিধ্বসের কারণে
বহু ব্যক্তি হতাহত হন এবং সড়ক য�োগায�োগ
ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। বিআরও তার যাবতীয়
সহায়সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ২০ দিনের মধ্যে
এই সেতুটি নতুন করে নির্মাণে সক্ষম হয়। n

পিএমজিএসওয়াই-এর আওতায় জম্মু ও
কাশ্মীরে সড়ক নির্মাণে প্লাস্টিকের ব্যবহার

সং

বিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু -কাশ্মীর ও
লাদাখে উন্নয়নের গতি বেড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর
এবং লাদাখে য�োগায�োগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান�োর পাশাপাশি,
লেহ জেলায় সড়ক নির্মাণের কাজে বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করা
হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক
য�োজনা
(পিএমজিএসওয়াই)এর আওতায় য�োগায�োগ গড়ে
তুলতে জম্মু -কাশ্মীরে ১৯,২৭৭
কিল�োমিটার দীর্ঘ ৩,২৬১টি সড়ক
এবং ২৪৩টি সেতু প্রকল্প মঞ্জু র
করা হয়েছে। এর মধ্যে, ১১,৫১৭ কিল�োমিটার দীর্ঘ ১,৮৫৮টি
সড়ক নির্মাণ এবং ৮৪টি সেতু তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
অন্যদিকে, লাদাখেও ২০২০-র জুলাই পর্যন্ত দু টি সেতু সহ ৬৯৯
কিল�োমিটার দীর্ঘ ৯৬টি সড়কের কাজ শেষ হয়েছে। এর মাধ্যমে
৬৪টি য�োগায�োগবিহীন অঞ্চলকে যু ক্ত করা হয়েছে। n

সফল সিভিল সার্ভিসেস প্রার্থীদের সম্মানিত করা হয়েছে

সং

খ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিভাবান ও মেধাবী যু বকদের কর্মক্ষেত্রে
পদ�োন্নতি তথা উন্নতির লক্ষ্যে সরকারের সু দৃঢ় প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র, দু র্বলতর ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নির্বাচিত ২২ জন
যু বক-যু বতীকে ‘নই উড়ান’ কর্মসূ চির আওতায় মর্যাদাপূ র্ণ সিভিল সার্ভিসেস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিনামূ ল্যে ক�োচিং দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয়
সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক এই কর্মসূ চিটি পরিচালনা করে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু
বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নাকভি বলেছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যু বকযু বতীদের মধ্যে মেধার ক�োন ঘাটতি নেই। n
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समाचार-सार
জাতীয় নমু না সমীক্ষা

তথ্য সংগ্রহ

নীরব য�োদ্ধা

আসু ন, ‘ডেটা ওয়ারিয়র’দের সম্মান জানাই
দেশের অর্থনীতি ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা পালন করে। তথ্য
সংগ্রহ একটি শ্রমসাধ্য কাজ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলি থেকে যাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেন
তাঁদের ওপর গুরুদায়িত্ব থাকে। এই ডেটা ওয়ারিয়র্স বা তথ্য সংগ্রহকারী সেনানীরা
সরকারকে প্রকৃত তথ্য দেয়। এমনকি, মহামারীর সময় তাঁরা এই গুরুত্বপূ র্ণ ভূমিকা
পালন করছেন। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার মূ ল উদ্দেশ্য, ‘সঠিক তথ্য, যথাযথ উন্নয়ন’ – এই
মূ লমন্ত্রকে সামনে রেখে সঠিক তথ্য সংগ্রহের কাজ বাস্তবায়িত করা।

আ

পনি অবশ্যই স্যানিটেশন ওয়ারিয়র
বা জঞ্জাল সাফাইকর্মী সেনানীদের
কথা শুনেছেন। এঁরা জঞ্জাল সাফাই করে
নিজের দায়িত্ব পালন করেন। আপনি
ক�োভিড-১৯-এর মত�ো মহামারীর বিরুদ্ধে
ভারতের লড়াইয়ে কর�োনা সেনানীদের
কথাও নিশ্চয়ই শুনেছেন। কিন্তু, এমন
সেনানীরাও রয়েছেন যাঁরা সু দূরপ্রসারী
উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূ রণে তথ্য সংগ্রহ করে
থাকেন। সু দূরপ্রসারী উন্নয়নের উদ্দেশ্য
পূ রণের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানু ষ, কর্মসংস্থান,
মুদ্রাস্ফীতি, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে
সমস্ত কর্মসূ চি রয়েছে সমাজ জীবনে তার
প্রভাব নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।
তথ্য সংগ্রহের কাজে যু ক্ত সেনানীরা
প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে
এই দায়িত্ব পালন করেন। এখন প্রশ্ন
হল, সংগৃহীত তথ্য কি কারণে ব্যবহার
করা হয়?
6৬
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তথ্য সংগ্রহকারী সেনানীরা জাতীয়
নমুনা সমীক্ষা (এনএসএস)-এর সঙ্গে
যু ক্ত। এঁরা বিভিন্ন কর্মসূ চি ও প্রকল্প
সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন, যার
সাহায্যে সরকারি সু ফলগুলি সাধারণের
কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। কর�োনা
মহামারীর সময় প্রায় ৬ লক্ষ তথ্য
সংগ্রহকারী কর্মী ও আধিকারিকরা এই
কাজে যু ক্ত থেকেছেন। সংগৃহীত তথ্য
ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে দ্রুত মূ ল্যায়নের
জন্য অ্যাপ-ভিত্তিক প্রযু ক্তিতে রেকর্ড
হয়ে থাকে।

তথ্য গুরুত্বপূ র্ণ কেন
তথ্যের গুরুত্ব অনু ধাবন সম্পর্কে
বিশিষ্ট মার্কিন সংখ্যাতত্ত্ববিদ উইলিয়াম
এডওয়ার্ড ডেমিং বলেছেন, “তথ্য ছাড়া
আপনি মতামতহীন আরেকজন ব্যক্তির
মত�োই।” তথ্যের গুরুত্ব ও ভিত্তি হল

যে ক�োনও পরিকল্পনাকে আরও সু দৃঢ়
করা। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানু ষ
শিল্পপণ্য, বাজার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য
ও জীবনজীবিকা খাতে কি পরিমাণ
অর্থ ব্যয় করছেন তা জানা অত্যন্ত
গুরুত্বপূ র্ণ। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য
গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা পালন করে। তাই,
সংগৃহীত তথ্য সরকারের যে ক�োনও
কর্মসূ চির সফল হওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ
হওয়া প্রয়�োজন।
জাতীয় নমুনা সমীক্ষা বা এনএসএসএর মহানির্দেশক এ কে সাধু র মতে,
বিভিন্ন সময় সরকার কৃষি, গ্রাহক
মূ ল্যসূ চক, দেশীয় প্রজাতির গরু,
বাজার মূ ল্য, উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি,
স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে
থাকে। এই সমীক্ষাগুলি থেকেই তথ্য
সংগ্রহ করা হয়। এই কাজ করার

সঠিক তথ্য,
যথাযথ উন্নয়ন

১

সুদ ূরপ্রসারী উন্নয়নের
উদ্দেশ্য প ূরণের আওতায়
১৭টি সুনির্ষ্ট
দি লক্ষ্য,
১৬৯টি কর্মপরিকল্পনা,
২৩১টি আন্তর্জাতিক সূচক
এবং ৩০২টি জাতীয়
সূচকের তথ্য সংগৃহীত
হয়।

২

গ্রাহক মূল্যস ূচক,
মদ্ু রাস্ফীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা,
প্রভৃ তি খাতে সমাজে,
শিল্পক্ষেত্রে ও উৎপাদন
ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
সংগ্রহ ।

সময় আমাদের কর্মচারীদের কখনও
কখনও পাহাড়ে চড়তে হয়, আবার
কখনও নদী পার করতে হয়। তথ্য
সংগ্রহ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তার
ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা
হয়। এই প্রতিবেদন নীতি রচনার
কাজে সরকার বিবেচনা করে। একটি
কার্যকর তথা ফলদায়ী কর্মসূ চি চূ ড়ান্ত
করার সময় প্রকৃত তথ্যের ভূ মিকা
অত্যন্ত গুরুত্বপূ র্ণ।

তথ্য সংগ্রহ সহজ কাজ নয়
যে ক�োনও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে
বিস্তারিত সমীক্ষা ও সু পরিকল্পনা
জড়িত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,
সড়ক, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা ও বিশেষ
একটি অঞ্চলের পরিকাঠাম�োগত
উন্নয়নের সু য�োগকে কাজে লাগাতে
সেই অঞ্চলের প্রকৃত তথ্য সরকারের
কাছে থাকা জরুরি। কারণ এতে নীতি
প্রণয়ন করা সহজ হয়। কিন্তু তথ্য
সংগ্রহের কাজ সহজ নয়। বহুবার
তথ্য সংগ্রহকারীদের বিভিন্ন গ্রামে
এবং প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকাগুলি
থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এই
কাজের সঙ্গে যু ক্ত একজন আধিকারিক
তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘আমি
আন্দামান-নিক�োবরে ছিলাম। সেখানে

৩

বিবিধ সূচক সম্বলিত
সমীক্ষার কাজ ২০২০র জানয়ু ারি থেকে
২০২০-র ডিসেম্বর
পরন্ত্য চল...

৪

অর্থনীতি সম্পর্কিত
তথ্য প্রতি
ত্রৈমাসিকে প্রকাশ
করা হচ্ছে।

৫

৬ লক্ষের বেশি তথ্য
সংগ্রহকারী বিভিন্ন
সমীক্ষার জন্য ২৩
ক�োটিরও বেশি
পরিবারে সমীক্ষা
করেছেন।

একজন তথ্য সংগ্রহকারীর কবিসু লভ মন�োবৃত্তির প্রকাশ

কর�োনা মহামারী যখন সমগ্র বিশ্বকে গতিহীন করে দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে সরকারের
সামনে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরেকটি সঙ্কট দেখা দিয়েছে, কারণ তথ্যের ক্ষেত্রে যে
ক�োনও ধরনের ঘাটতি না কেবল নীতি প্রণয়নের ওপর প্রভাব ফেলে, এমনকি প্রকৃত
নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অজান্তেই ক�োথাও এক বড় শূণ্যস্থান তৈরি করে। উৎপাদন,
মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং এই সমীক্ষার দায়িত্ব
পালন করবে ফিল্ড অপারেশন ডিভিশন। ডিভিশনের কর্মী-আধিকারিকরা পাহাড়ি এলাকা,
চরম শীত, তীব্র দাবদাহ এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, ক�োভিড-১৯-এর মত�ো জটিল
পরিস্থিতি উপেক্ষা করে জীবনের ঝুকি
ঁ নিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করে চলেছেন। ঠিক এই
কারণেই ভারত তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য সেনানী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
একাধিক ছ�োট ছ�োট দ্বীপ সমীক্ষার
জন্য চি-হ্নিত করা হয়েছিল। সেখানে
সমীক্ষার কাজ করাই ছিল অত্যন্ত
চ্যালেঞ্জের। আমাদের তথ্য সেনানীরা

তথ্যের গুরুত্ব অনু ধাবন
সম্পর্কে বিশিষ্ট মার্কিন
সংখ্যাতত্ত্ববিদ উইলিয়াম
এডওয়ার্ড ডেমিং
বলেছেন, “তথ্য ছাড়া
আপনি মতামতহীন
আরেকজন ব্যক্তির
মত�োই।”

বিভিন্ন দ্বীপে জাহাজে যেতেন। কিন্তু
অগভীর সমুদ্রে জাহাজ থেকে গেলে
তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছ�োট ন�ৌক�োয়
করে দ্বীপগুলিতে পৌঁছতেন। তাঁরা
সেখানে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে
থাকা সত্ত্বেও দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে
নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন।
সমীক্ষা দলে থাকা ব্যক্তিদেরকে স্থানীয়
মানু ষের কাছে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা সহ্য
করতে হয়েছে’। বিবিধ সূ চক সম্বলিত
সমীক্ষার কাজ বর্তমানে চলছে এবং
আগামী ডিসেম্বর নাগাদ এই কাজ শেষ
হবে। প্রায় ৬ লক্ষ তথ্য সেনানী তথ্য
সংগ্রহের কাজে যু ক্ত রয়েছেন এবং
প্রায় ২৩ ক�োটি পরিবার থেকে তথ্য
সংগ্রহ করছেন। n
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সামাজিক উদ্বেগ

স্বচ্ছ ভারত মিশন

স্বচ্ছতা পর্যাল�োচনা

এক ‘পরিচ্ছন্ন ভারত ’-এর শপথ

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা প্রত্যেকের অভ্যাসে পরিণত হ�োক। তাই, জাতির
জনকের এই মন্ত্র আত্মস্থ করে দেশের প্রতিটি শহর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর ক্লিন ইন্ডিয়া
বা পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের ক্ষেত্রে এক সম্মানজনক
জায়গায় উঠে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্র

ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী যখন ২ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে
মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তীতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের সূ চনা
করেছিলেন তখন তিনি এই অভিযানের উদ্দেশ্য পূ রণে
দেশবাসীকে একয�োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
একথা উল্লেখ করার প্রয়�োজন নেই যে, স্বচ্ছ পর্যাল�োচনা সাধারণ
মানু ষের স্বাস্থ্য, জীবনজীবিকা, উন্নত জীবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে
ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং সর্বোপরি সাধারণ মানু ষের
চিন্তাভাবনা ও আচরণে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন এনেছে।

শহরগুলির দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১
লক্ষের বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলির ক্ষেত্রে ইন্দোর প্রথম
স্থান পেয়েছে। শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় প্রশাসন সংক্রান্ত শ্রেণীতে
পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে সেরা রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে ছত্তিশগড়।
১ ক�োটির কম শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় প্রশাসন রয়েছে, এমন শ্রেণীতে
সবথেকে পরিচ্ছন্ন রাজ্যের শির�োপা পেয়েছে ঝাড়খণ্ড। এছাড়াও,
বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী ২০২০-র ২০ আগস্ট আরও
১১৭টি পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় আবাসন ও শহরাঞ্চল বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে
পঞ্চম ‘স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ’ পরিচালিত হয়েছে স্বচ্ছ ভারত মিশনের
অগ্রগতি পর্যাল�োচনা করতে। দেশের সব থেকে পরিচ্ছন্ন শহরের
মর্যাদা পেয়েছে ইন্দোর। সু রাট ও নবী মুম্বাই যথাক্রমে পরিচ্ছন্ন

স্বচ্ছতা পর্যাল�োচনা ২০১৬-তে ৭৩টি শহরের মূ ল্যায়ন ধীরে
ধীরে বেড়ে ২০২০-তে ৪,২৪২টি হয়েছে। ২০২০-র স্বচ্ছতা
পর্যাল�োচনার অঙ্গ হিসেবে নাগরিক এবং শহরাঞ্চলীয় স্থানীয়
কর্তৃপক্ষগুলিকে আরও সক্রিয় প্রয়াস গ্রহণে উৎসাহিত করতে

8৮

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ইন্দোরের ধারাবাহিক সাফল্য

২০২০-র বিজেতা

এই শহরে
INDOপ্রাথমিক
RE MUNস্তরে
ICIPবাড়ি
AL Cবাড়ি
ORPগিয়ে
ORAজঞ্জাল
TION সংগ্রহের কর্মসূ চি গ্রহণ করা
হয়েছে। এই শহরে ১০টি জঞ্জাল স্টেশন চালু রয়েছে যেখানে দৈনিক ১০০%
জঞ্জাল বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়
No 1

WINNER

বর্জ্য ১,১৫০টি বাহনে করে বর্জ্য
India’s
কেন্দ্রগুলিতে নিয়ে আসা হয়।
Cleanest City

গণ-শ�ৌচাগার:

শহরের
প্রতিটি এলাকাতেই এ ধরনের
শ�ৌচাগারের সু বিধা রয়েছে। স্থানীয়
পুর কর্তৃপক্ষগুলি রাস্তায় থুতু ও
জঞ্জাল ফেলার জন্য সাধারণের কাছ
থেকে জরিমানা আদায় করে।

(More than 1 Lakh
Population)

জঞ্জাল পৃথকীকরণ:

Star Rating
ODF Status

ODF++

ভেজা বা স্যাতস্যাঁতে, শুকন�ো ও
#1
#1
ক্ষতিকারক
বর্জ্য বাড়ি বাড়ি
থেকে
সংগ্রহ করে ১৮ ধরনের জঞ্জাল
পৃথকীকরণ করা হয়।
National Rank

SS2020

SS2019

Overall Score (6000)

5647.56

Service Level Progress Score (1500)

1431.44

Certification Score (1500)

1300.00

যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার:
Direct Observation Score (1500)

1500.00

Citizen Feedback Score (1500)

Indicator Wise Scores for
Service Level Progress

1416.12

Maximum
Score*

Score of
the City

দৈনিক ২৩টি যন্ত্রের সাহায্যে সারা
রাত ধরে ইন্দোরের সড়কগুলি
পরিষ্কার রাখা হয়। এই কাজ বিগত
দু ’বছর ধরে নিয়মিত করা হচ্ছে।
2000

1959.21

1

Total SLP Marks

Collection and Transportation

500

500.00

2

Processing and Disposal

700

679.21

3

Sustainable Sanitation

500

500 .00

4

IEC Behavior Change

160

160.00

5

Capacity Building

60

60.00

6

Innovation and Best Practices

80

60.00

বাড়ির জঞ্জাল থেকে
সার: ইন্দোর হল প্রথম শহর
*[ Each quarter evaluation is for 2000, Q1+Q2+Q3=6000. 25% of 6000= 1500 Marks]

90

যেখানে বাড়ির জঞ্জাল থেকে সার
উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। শহরের
৪৫ হাজার পরিবার বাড়ির জঞ্জাল
থেকে ইতিমধ্যেই সার প্রস্তুত করছে।

বর্জ্য পরিবহণ: সংগৃহীত

০৩
ু ই
নবী মম্বা

সর্বাধিক সংখ্যায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ

শাহজাহানপুর

সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন মেগাসিটি

প্লাস্টিকমুক্ত শহর:

বর্জ্য
পদার্থ বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা
রয়েছে। শহরে বর্জ্য সংগ্রহের কেন্দ্র
খ�োলা হয়েছে। এমনকি, প্লাস্টিক
নির্মিত ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে।

০১
ইন্দোর

০২
সরু াট

আমেদাবাদ

> ৪০ লক্ষ

মেগাসিটির নাগরিকদের অংশগ্রহণ

গ্রেটার হায়দরাবাদ

> ৪০ লক্ষ

জল পরিশ�োধন:
ন�োংরা জল
Executive Summaryমেগাসিটিতে উদ্ভাবন পদ্ধতি অনুসরণ
পরিশ�োধন করে তা উদ্যানপালনের
কাজে এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা
> ৪০ লক্ষ
হচ্ছে।
Swachh Survekshan is an annual ranking exercise taken up by the Ministry of Housing and Urban Affairs

গ্রেটার চেন্নাই

সবথেকে পরিচ্ছন্ন বড় শহর

বর্জ্য থেকে উপার্জন:

(MoHUA), Government of India to assess urban areas of country on their levels of cleanliness and active
implementation of Swachhta mission initiatives in a timely & innovative manner. The objective of survey is to

বিজয়ওয়াড়া

encourage large scale citizen participation and create awareness amongst all sections of society about the

importanceবর্জ্য
of working
together towards
making towns & cities a better place to live in. In addition, survey also
স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ
পদার্থ
থেকে
seeks to promote a spirit of healthy competition between towns & cities; to improve the quality of their >services
১০-৪০to লক্ষ
people, and create
cleaner
cities and towns.
সার উৎপাদন প্রক্রিয়া
শুরু
করেছে
started
an annual
ranking
First Swachhপরিচ্ছন্ন
Survekshan conducted
year
সবথেকে
মধ্যমthatশহর
এবং কৃষকদেরMoHUA
কাছে
সেই
সার
২of cities in the year 2016.
covered 73 cities and in subsequent years number of cities were added to expand its coverage. The second
survey held in 2017 included 434 ULBs, third survey held in 2018 covered 4203 ULBs and fourth edition of survey
টাকা কেজি দরেheld বিক্রি
করা হচ্ছে।
in 2019 covered 4237 ULBs. This year in 2020 the coverage of survey was 4242 cities (including 62

বর্জ্য পরিচালনা, আচার-আচরণগত পরিবর্তন, ধারাবাহিকভাবে
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মত�ো
বিষয়গুলিতে সৃ জনশীল সেরা পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এ ধরনের
পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে শহরগুলির বায়ু র গুণমান, জল সংরক্ষণ,
বর্জ্য জল পরিশ�োধন ও তার ব্যবহার সহ বৃ ষ্টির জল ব্যবস্থাপনার
ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি ঘটেছে। স্বচ্ছতা পর্যাল�োচনার মাপকাঠি
মূ ল্যায়নের সময় পৃথকভাবে এই বিষয়গুলিকেও বিবেচনা করা
হয়েছে।
প্রায় ৩,০১০টি শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নানা উদ্ভাবনী
পদ্ধতি গ্রহণের পরিকল্পনা জমা দিয়েছে। এ ধরনের পর্যাল�োচনার
আওতায় রয়েছে বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা, আচার-আচরণগত

মহীসূর

Cantonment Boards).

Began with
ranking of

Was
extended to
ranking of

73 cities

434 cities

01
2016

02
2017

Was further
extended to
ranking of

> ৩-১০ লক্ষ

Ranking of

Ranking of

04
2019

05
2020

4203 cities 4237cities 4242 cities

03
2018

ৃ তি।2020.পর্যাল�োচনার
পরিবর্তন
বা 2020
প্রকাশ্য
স্থানে
মল-মূ
ত্র from
বর্জন
প্রভ
Swachh Survekshan
was carried
out across
4242 ULBs
4 to 31
January,
The data collected
through multifarious sources for 57 indicators (40 – Service Level Progress, 9 – Direct Observation and 8 –
মূCitizen
ল্যায়নকারীরা
পৃথof কভাবে
Feedback) have beenএই
compiledবিষয়গুলিতেও
for ranking the cities. Rankings
the ULBs underশহরগুলিকে
Swachh Survkeshan
2020 is an outcome of continuous efforts put in by ULBs. In a bid to sustain on ground performances & efforts of
ু রস্কৃতSurvekshan
cities andদিয়েছে
ensure continuous
service level ভিত্তিতে
progress, MoHUA
নম্বর
এবংmonitoring
প্রাপ্ত ofনম্বরের
তাঁintroduced
দের পSwachh
করা
league 2020 in the fifth edition. Marks obtained by the cities in Quarter 1 (Q1) and Quarter 2 (Q2) of league were
combined with Quarter 3 (Q3) marks.
হয়েছে।
th

st

MoHUA, through a competitive Quality and Cost Based Selection (QCBS) linked bidding and evaluation process,
hired a third party research agency, Ipsos - a global market research company to undertake the Swachh
Survekshan 2020.
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সামাজিক উদ্বেগ

স্বচ্ছ ভারত মিশন

অভিনব সাফল্যের কাহিনী...
‘প্লাস্টিকমুক্ত’ গান্ধীনগর

গুজরাটের রাজধানী শহর গান্ধীনগর জির�ো ল্যান্ডফল সিটি হয়ে ওঠার
পরিকল্পনা নিয়েছে। প্লাস্টিকমুক্ত গান্ধীনগর উদ্যোগের আওতায়
গান্ধীনগর পুর নিগম প্লাস্টিক বর্জ্যের ব্যবহার কমান�ো, পুনর্ব্যবহার
এবং এগুলির নিরাপদ উপায়ে চিরতরে বিনাশ করার জন্য একাধিক
পদক্ষেপ নিয়েছে। নিগম বাড়ি থেকে শুকন�ো এবং ভেজা জাতীয়
বর্জ্য পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহ
গান্ধীনগর
করে থাকে। এদিক থেকে পুর
নিগম প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার
এক উজ্জ্বল দৃ ষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।
এছাড়াও, পুর নিগম এমন এক
সু দূরপ্রসারী পরিবেশ গড়ে ত�োলার
জন্য উদ্যোগী হয়েছে যেখানে
প্লাস্টিক বর্জ্যের সু দক্ষ ব্যবস্থাপনার
ক্ষেত্রে এ ধরনের জঞ্জাল
সংগ্রহকারী ও ক�োম্পানিগুলির মধ্যে সহয�োগিতা গড়ে ত�োলা হচ্ছে।
এভাবে পিসিএএনবি আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীনগরের ১০ হাজার
মানু ষকে ‘স্বচ্ছতা নায়ক’ হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ‘পি’
–পানওয়ালা, ‘সি’ – চাওয়ালা, ‘এ’ – অট�োওয়ালা, ‘এন’ – নেচার
লাভার বা প্রকৃতিপ্রেমী এবং ‘ভি’ – ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবী। এরা
গান্ধীনগরের স্বচ্ছতা অভিযানে গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা পালন করছেন।

গ্রেটার চেন্নাই

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

‘অফসর�োঁ কি গশতি’ ও ‘শেম বাই ফেম’ এমন দু টি সু পরিকল্পিত
ভাবনা যা সহজেই এবং সু দূরপ্রসারী উপায়ে সামগ্রিকভাবে
রূপায়ণে উপয�োগী।‘অফসর�োঁ কি গশতি’ পরিচ্ছন্নতা বজায়
রাখার অভিযানের ক্ষেত্রে এমন এক সৃ জনশীল ভাবনা
যা ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর শহরের নাগরিকদের
আচরণগত
পরিবর্তনের
রায়পুর
পক্ষে সওয়াল করে। এই
প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে
উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা
র�োজ সকাল ৬টা নাগাদ
বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখবেন
এবং সেখানকার পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার
কাজকর্ম
সন্তোষজনক কিনা তা
যাচাই করে দেখবেন। ‘শেম বাই ফেম’ এমন এক উদ্ভাবনী
চিন্তার ফসল যা ‘দক্ষ’ নামক একটি নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে
প্রকাশ্যে থুতু ফেলা, ন�োংরা ফেলা বা মল-মূ ত্র ত্যাগ করলে
অভিযু ক্তদের নজরে রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় শহরের বিভিন্ন
স্থানে ক্যামেরা লাগান�ো হয়েছে। সেই ক্যামেরায় যাদেরকে
শহর ন�োংরা করতে দেখা যায়, তাদের ছবি প্রকাশ্যে প্রদর্শন
করা হয় যাতে তাঁরা লজ্জা পায়।

গ্রেটার চেন্নাই : বর্জ্য থেকে সার
গ্রেটার চেন্নাই পুর নিগম বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের এক অভিনব পদ্ধতি
উদ্ভাবন করেছে। সমগ্র চেন্নাই শহরে নিগমের ১৫টি জ�োনে রিস�োর্স রিকভারি
সেন্টার বা সম্পদ উদ্ধার কেন্দ্র এবং মাইক্রো-কম্পোস্ট সেন্টার বা ক্ষু দ্র সার
উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। সম্পদ উদ্ধার কেন্দ্রগুলি বাড়ি ও বাজার থেকে সংগৃহীত
বর্জ্যের পৃথকীকরণের কাজ করে। এই এলাকাগুলিতে কী ধরনের বর্জ্য তৈরি হয়ে
থাকে তার ওপর ভিত্তি করে পৃথকীকরণের ১৫টি শ্রেণী রয়েছে। ক্ষু দ্র সার উৎপাদন
কেন্দ্রগুলি স্যাতস্যাঁতে বা ভিজে জাতীয় বর্জ্য থেকে সার উৎপাদন করে থাকে।

বিশ্বের বৃ হত্তম শহরাঞ্চলীয় পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সমীক্ষায়
পরিণত হওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী হরদীপ পুরী বলেছেন,
২০১৪-তে যখন স্বচ্ছ ভারত মিশন – শহরাঞ্চলীয় কর্মসূ চির
সূ চনা হয় তখন এই কর্মসূ চির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের
শহরাঞ্চলকে ১০০% প্রকাশ্য স্থানে মল-মূ ত্র বর্জিত এলাকায়
পরিণত করা। সেইসঙ্গে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ১০০%
কঠিন বর্জ্যের পরিচালনা। সেই সময় শহরাঞ্চলে প্রকাশ্য
স্থানে মলমূ ত্র ত্যাগ এবং কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের নির্দিষ্ট
করে ক�োন পরিকল্পনা না থাকায় বর্জ্য পদার্থের প্রক্রিয়াকরণ
তথা প্রকাশ্য স্থানে মলমূ ত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে শহরগুলির
সচেতনতার হার ছিল কেবল ১৮%। এ থেকে এটা সু স্পষ্ট
হয় যে, এই হার বাড়ান�োর ক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের
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প্রয়�োজনীয়তা রয়েছে। তাই,
প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন পূ রণে পাঁচ বছরের
সময়সীমা ধার্য্য করা হয়। এই প্রেক্ষিতে একটি কাঠাম�ো
প্রবর্তন করা হয় যাতে প্রকাশ্য স্থানে মল-মূ ত্র ত্যাগ এবং
কঠিন বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণের কাজকর্মের অগ্রগতির ওপর
নজর রাখা যায়। একইসঙ্গে, উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যগুলির মধ্যে
এক স্বাস্থ্যকর প্রতিয�োগিতার মন�োভাব গড়ে ত�োলা যাতে
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মাপকাঠিতে এগিয়ে
যেতে তাদের প্রয়াস আরও বৃ দ্ধি পায়। এই ভাবনা থেকেই
স্বচ্ছতা পর্যাল�োচনা চালু করা ও শহরগুলিতে কার্যকর করার
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। n

এক দেশ এক রেশন কার্ড

এক দেশ
এক রেশন কার্ড :

এনএফএসএ-এর আওতাধীন
'দেশব্যাপী বহনয�োগ্যতার'
মাধ্যমে দেশের যে ক�োনও
জায়গায় অভিবাসী
সুবিধাভ�োগীদের ভর্তুকিযক্ত
ু
খাদ্যশস্যের ঝামেলামুক্ত বিতরণ
সরবরাহের জন্য সরকার তার
সংকল্প দেখিয়েছে ।

এখনও
পর্যন্ত একটি

ফলপ্রস ূ যাত্রা

বি

হারের শ�োয়েব সাজ্জাদ তাঁর
মা আমনা খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দমন শিল্পাঞ্চলে কাজ
করতেন। একদিন হঠাৎ তিনি টিভিতে
দেখেন যে কেন্দ্রীয় সরকার রেশন কার্ড
প�োর্টেবিলিটি, অর্থাৎ যে ক�োনও জায়গা
থেকে রেশন ত�োলার পরিষেবা শুরু
করেছে। একথা শুনে শ�োয়েব তাঁর

১
৩

বিহারের বাড়ি থেকে রেশন কার্ড আনায়
এবং দমন-এর সরকারি গণ-বন্টন
কেন্দ্রে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে এই কার্ড
চলতে পারে কি? দ�োকানদার ইতিবাচক
জবাব দেন এবং তাঁর সমস্যা সমাধান
করে তাঁর রেশনও তুলে দেন। এই
পরিষেবা থেকে শ�োয়েব উপকার পেয়ে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে কৃতজ্ঞতা

রেশন পাওয়ার চারটি সরল পদ্ধতি
যে ক�োনও জায়গার রেশন
কার্ড নিয়ে পিওএস আছে
এমন রেশন দ�োকানে দৈনন্দিন
কাজের সময়ে যেতে হবে।
রেশন দ�োকানে আধার-ভিত্তিক
বায়�োমেট্রিক প্রমাণীকরণ প্রক্রিয়া
সম্পূর্ণ করুন।

২
৪

সহায়তা

নিজের আধার নম্বর বা
আধারের সঙ্গে যু ক্ত রেশন কার্ড
নম্বর শেয়ার করুন।
আপনার এনএসএসএ অর্থাৎ,
জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের
মাধ্যমে বরাদ্দ রেশন পান।

এখন গ�োটা ভারতের জন্য একটিই রেশন কার্ডের
ব্যবস্থাও করা হচ্ছে, অর্থাৎ এক দেশ এক রেশন
কার্ড। আমার গরীব বন্ধুরা এর দ্বারা সবচেয়ে
বেশি লাভবান হবেন, যাঁ রা র�োজগার বা অন্যান্য
প্রয়�োজন মেটাতে নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বা
অন্যক�োনও রাজ্যে বসবাস করেন।
- প্র ধা নম ন্ত ্রী ন রে ন্দ্র ম � ো দ ী

যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই
পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে
অন্ধ্রপ্রদেশ,
বিহার,
দাদরা
ও
নগরহাভেলি, দমন ও দিউ, গ�োয়া,
গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ,
ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্র দেশ,
মহারাষ্ট্র, মিজ�োরাম, ওড়িশা, পাঞ্জাব,
সিকিম, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, ত্রিপু রা,
উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মণিপু র
এবং নাগাল্যান্ড।

জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘এক দেশ এক
রেশন কার্ড’ প্রকল্প শ�োয়েবের মত�ো ক�োটি
ক�োটি নাগরিকের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ
হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কর�োনার মত�ো
সঙ্কটকালে এই পরিষেবা তাৎক্ষণিক ত্রাণের
কথা ভেবে শুরু করা হয়েছিল যা এখন
এ ধরনের মানু ষকে নতুন জীবন দিয়েছে।
কেন্দ্রীয় উপভ�োক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের মাধ্যমে এখন ‘জাতীয়
প�োর্টেবিলিটি’ সম্পন্ন এই প্রকল্প ১ আগস্ট
থেকে দেশের ২৪টি রাজ্যে চালু হয়ে গেছে।
তাছাড়া অবশিষ্ট ১২টি রাজ্যে এই পরিষেবা
২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে চালু করা
হবে। n
১১
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समाचार-सार
ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূ চি

আয়ু ষ্মান ভারত

আয়ষ্ু মান ভারত:

ক�োটি ক�োটি জীবন রক্ষা করছে
প্রধানমন্ত্রীর উচ্চাভিলাষী প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রীর জন স্বাস্থ্য য�োজনা
(পিএমজেওয়াই) দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য একটি বড় জীবন রক্ষাকারী হয়ে
উঠেছে উপকারভ�োগীর সংখ্যা ১ ক�োটি ছাড়িয়েছে এবং ক�োভিড -১৯ মহামারী
চলাকালীন সময়ে ত্রাণকর্তা হয়েছে
শ্বব্যাঙ্কের একটি রিপ�োর্ট অনু সারে দেশের ৬.৩ ক�োটি
বি
মানু ষ প্রত্যেক বছর চিকিৎসাখাতে অতিরিক্ত খরচের
ফলে দারিদ্রসীমার নিচে চলে যায়, ম�োদী সরকারের

আয়ু ষ্মান ভারত য�োজনা বা প্রধানমন্ত্রী জন আর�োগ্য
য�োজনা (পিএমজেএওয়াই) এই লক্ষ্যে সঞ্জীবনীর ভূ মিকা
পালন করছে। এই প্রকল্পে প�োর্টেবিলিটির ফলে দেশের যে
ক�োনও সু বিধাভ�োগী অন্যত্র বা অন্য রাজ্যে চিকিৎসা করাতে
পারবেন।
২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে
প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী বিশ্বের সর্ববৃ হৎ
স্বাস্থ্য প্রকল্প ঘ�োষণা করেছেন। পণ্ডিত দীনদয়াল
উপাধ্যায়ের জন্মদিনের দু ’দিন আগে, অর্থাৎ, ২৩
সেপ্টেম্বর আয়ু ষ্মান ভারত প্রকল্প বা প্রধানমন্ত্রী জন

12
১২

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

আর�োগ্য য�োজনা (পিএমজেএওয়াই) উদ্বোধনও করে
দেওয়া হয়। অনেকেই গ�োড়ার দিকে এই প্রকল্প নিয়ে
প্রশ্ন ত�োলেন। বেশ কিছু রাজ্য এই প্রকল্পে য�োগদান
করতে অস্বীকার করে। এই প্রকল্পকে আমেরিকার
‘ওবামা কেয়ার’-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। বেশ কিছু
রাজ্যে আগে থেকেই ৩০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে
৩,০০,০০০ টাকা মূ ল্যের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু ছিল।
২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির প্রভাত তারা ময়দানের মঞ্চ
থেকে বলেন, “আজ আমরা সবাই সেই বিশেষ মুহূর্তের
সাক্ষী হচ্ছি, যে প্রকল্প শুরু হতে চলেছে, সেটি ভবিষ্যতে
মানবতার অনেক বড় সেবা রূপে পরিগণিত হবে। ।”
প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর এই বার্তার অর্থ হল দেশের অর্ধেকেরও
বেশি জনসংখ্যাকে নিরাময়ের শক্তিশালী সু রক্ষা কবচ

প্রদান করা। অর্ধেক জনসংখ্যা অর্থাৎ, ১০ ক�োটি ৭৪
লক্ষ পরিবারের ৫০ ক�োটিরও বেশি মানু ষ। এই মানু ষেরা
আগে কখনও ক�োনও সরকারের পক্ষ থেকে এত ব্যাপক
কভারেজ সম্পন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হননি।
পরিসংখ্যান অনু যায়ী মাত্র ২০ মাসের মধ্যেই ১ ক�োটিরও
বেশি মানু ষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন।
পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা ও ওড়িশা ছাড়া আজ প্রত্যেক রাজ্য
ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই প্রকল্পে সামিল হয়েছে। এই
প্রকল্পের গুরুত্বকে এভাবেও ব�োঝা যায় যে যত মানু ষ
এই প্রকল্পে সামিল হয়েছেন তা বিশ্বের ৫০টিরও বেশি
দেশের ম�োট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। ২০২০ সালের
২০ মে আয়ু ষ্মান ভারত প্রকল্পের সু বিধাভ�োগীদের সংখ্যা
১ ক�োটি অতিক্রম করে যা নরওয়ে ও সিঙ্গাপুরের মত�ো
দেশগুলির ম�োট জনসংখ্যার দ্বিগুণ। এই প্রকল্পের দু টি
মূ ল বিভাগ রয়েছে –
১) স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ কেন্দ্র :
২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশে যে প্রাথমিক
স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি রয়েছে ভারত সরকার
সেগুলিকে রূপান্তরিত করে ১ লক্ষ ৫০ হাজার স্বাস্থ্য
এবং কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণের কথা ঘ�োষণা করেছে।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য
পরিষেবাকে মানু ষের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার
ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে বিনামূ ল্যে
প্রয়�োজনীয় ওষু ধ, অসংক্রামক র�োগগুলির চিকিৎসা সহ
মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা চালু হয়েছে।
২) প্রধানমন্ত্রী জন আর�োগ্য য�োজনা:
এর মাধ্যমে দেশের ৫০ ক�োটি গরীব মানু ষকে সমস্ত
ধরনের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূ ল্যে দেওয়া হবে। এটি
সম্পূর্ণরূপে সরকারি খরচে বিশ্বের সর্ববৃ হৎ স্বাস্থ্য বিমা
প্রকল্প। এর মাধ্যমে পরিবার পিছু বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা
স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করা হবে। এটি সম্পূর্ণ বিনামূ ল্যে
দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর
প�োর্টেবিলিটি। এই পরিষেবা আগে শুধু বেসরকারি স্বাস্থ্য
বিমা ক�োম্পানিগুলি দিত। কিন্তু কখনও ‘নম�ো কেয়ার’
আবার কখনও ‘ম�োদী কেয়ার’ আখ্যা দেওয়া এই আয়ু ষ্মান
ভারত য�োজনার মাধ্যমে বিহারের ক�োন র�োগী যদি
কর্ণাটকে চিকিৎসা করাতে চান, তাহলেও এই প্রকল্পের
মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সু বিধা পেতে পারেন।

দারিদ্রসীমার নিচে যাওয়া থেকে রক্ষার আশীর্বাদ
দেশের গরীব মানু ষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ এই স্বাস্থ্য
প্রকল্পের যাত্রাপথ সু গম ছিল না। ২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র
ম�োদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন
নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি রচনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া
হয়েছে। তখন এটা খতিয়ে দেখা হয়েছে যে কী ধরনের
চিকিৎসার খরচ থেকে নিজেদের বাঁচাতে মানু ষকে ঋণ
নিতে হয় বা জমি বিক্রি করতে হয়। ফলস্বরূপ, দেশের
প্রায় ৬.৩ ক�োটি মানু ষ প্রতি বছর দারিদ্রসীমার নিচে চলে
যান। সেজন্য ম�োদী সরকার ক্রমান্বয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা
প্রকল্পের পথে এগিয়ে গেছে। আর ২০১৮ সালে এই
উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যা সরকারি অর্থে
বিশ্বের সর্ববৃ হৎ স্বাস্থ্য প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। কর�োনা

আমাদের দেশে কয়েক দশক ধরে
ক�োটি ক�োটি গরীব মানু ষ এই চিন্তায়
ভয়ে ডু বে থাকতেন যে তাঁরা যদি
অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে পরিবারের
কী হবে? তাঁরা কি র�োগের চিকিৎসা
করাবেন নাকি পরিবারের জন্য
র�োজগারের চিন্তা করবেন? এই
সঙ্কট অনু ভব করে তাঁদের দু শ্চিন্তা
দূর করার জন্য আয়ু ষ্মান ভারত
প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। চালু
করার পর মাত্র ১.৫ বছরেই এই
প্রকল্পের মাধ্যমে গরীব মানু ষদের ১৪
হাজার ক�োটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ‘মন কি বাত’এর একটি বক্তৃতায়
Number of Paid Claims
0-1 1-2 2-5 5-12 12-18
18-24 24-44 44-64 65+

Numbers of Claims as per Genders
Male
Female Others

Total- 65,51,993

Total- 65,51,993

সঙ্কটকালে এই প্রকল্পের গুরুত্ব গরীব মানু ষদের জন্য
কত বেশি বৃ দ্ধি পেয়েছে তা সহজেই অনু মান করা
যায়। কর�োনা সঙ্কটের মাঝে পিএমজেএওয়াই প্রকল্পের
মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৮২ জন
ক্যাশলেস স্কিমে নিজেদের কর�োনা পরীক্ষা করিয়েছেন।
তেমনই ৪০,২১৭ জন র�োগী বিনামূ ল্যে কর�োনার
চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার
১৩,৬৫৭টি অতিরিক্ত হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার
চালু করেছে। কর�োনা সঙ্কটের মাঝে সারা দেশে যে
৪৪ হাজারেরও বেশি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার
রয়েছে শুধু জুলাই মাসেই সেগুলিতে ৪৪ লক্ষেরও বেশি
মানু ষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন।

প্রতিদিন ১৭ হাজার, প্রত্যেক দ্বাদশ ব্যক্তি উপকৃত
আজ দেশে প্রতিদিন গড়ে ১৭ হাজারেরও বেশি মানু ষ
এই প্রকল্প থেকে লাভবান হচ্ছেন। প্রায় ১২.৫ ক�োটি
সু বিধাভ�োগীর ই-কার্ড তৈরি হয়েছে। সেই হিসেবে
প্রায় প্রত্যেক দ্বাদশ ব্যক্তি এর দ্বারা লাভবান হয়েছেন।
এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক ৮০ শতাংশ সু বিধাভ�োগী গ্রামের
মানু ষ। তাঁদের মধ্যেও ৫০ শতাংশেরও বেশি মহিলা।
১৩
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समाचार-सार
ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূ চি

আয়ু ষ্মান ভারত

ক�োটিতম সুবিধাভ�োগীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথা
প্রধানমন্ত্রী : নমস্কার পু জা থাপাজি,

জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই প্রকল্পে
কি ক�োন ত্রুটি রয়েছে, আপনি
ক�োন পরামর্শ দেবেন?

আপনি কি করেন?

পূজা : নমস্কার স্যার। গতকালই আমার
অপারেশন হয়েছে। আমি একজন
গৃহবধূ । আমার স্বামী আর্মিতে চাকরি
করেন, মণিপুরে প�োস্টিং।
প্রধানমন্ত্রী : এই প্রকল্প সম্পর্কে কি

পূজা : আপনি খুব ভাল�ো প্রকল্প
বানিয়েছেন স্যার। আমাদের মত�ো
গরীবদের জন্য এটি অনেক বড়
আশীর্বাদ। এই প্রকল্পের ফলেই
হাসপাতালে ভর্তি হতে পেরেছি। না
হলে অনেক চিন্তা করতে হত।
প্রধানমন্ত্রী : বাচ্চাদের প্রতিবেশীরা

আপনি জানতেন? কারণ আপনি
হলেন ১ ক�োটিতম র�োগী।

পূজা : হ্যাঁ স্যার জানতাম। আগে সমস্যা
ছিল এই কর�োনার সময় টাকা ক�োথা
থেকে আসবে। বাড়িতে দু ট�ো ছ�োট শিশুও
রয়েছে। ওদেরকে এখন প্রতিবেশীরা
খাবার দিচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে
আমি অনেক লাভবান হয়েছি। আপনাকে
ধন্যবাদ।
প্রধানমন্ত্রী : ডাক্তার খরচ সম্পর্কে

কী বলেছে? আপনাকেও কি খরচ

ক্যাশলেস ক�োভিড-১৯
পরীক্ষা = ১,৪৩,২৮২
ক্যাশলেস ক�োভিড-১৯
চিকিৎসা = ৪০,২১৭
যতজন লাভবান হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে
৫৪% খরচ হয়েছে হৃদপিণ্ড, ক্যান্সার
এবং হাড়ের কঠিন র�োগের চিকিৎসায়।
উপকৃতদের মধ্যে ৫০% এমন ছিলেন,
যাঁদের শল্য চিকিৎসা বিনামূ ল্যে হয়েছে।
আয়ু ষ্মান ভারত প্রকল্পের সঙ্গে এরকম
ক�োটি ক�োটি প্রেরণাদায়ক কাহিনী এখন
শ�োনা যায়। একথা মাথায় রেখে ২০
মে তারিখে প্রধানমন্ত্রী ১ ক�োটিতম
সু বিধাভ�োগীর সঙ্গে সরাসরি কথা
বলেছেন।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের প্রভাবকে
আমরা দুটি পর্যায়ে বুঝতে পারি
সামাজিক কল্যাণ : পিএমজে আয়ু ষ্মান
ভারতের উদ্দেশ্য গরীব পরিবারগুলির
চিকিৎসার আর্থিক ভার লাঘব করা। এই
প্রকল্পে পরিবারের আকার এবং র�োগীর
লিঙ্গভেদ করা হয়না। এক্সক্লুসিভ স্কিমে
১৩,৫০১ মেডিকেল প্যাকেজ রয়েছে,
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দিতে হবে?

পূজা : না স্যার! সবকিছু পাওয়া
যাচ্ছে আর তাঁরা বলেছেন ভবিষ্যতেও
ওষু ধপত্র পাওয়া যাবে। সবাই খুব
ভাল�ো দেখাশ�োনা করছে।
প্রধানমন্ত্রী : আমি সবাইকে

খাওয়াচ্ছেন, আর স্বামী দেশের
সেবা করছেন। আপনি নিজের
স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হবেন আর
বাচ্চাদের খুব পড়াবেন!
পূজা : হ্যাঁ স্যার, আপনি আশীর্বাদ
করুন।
প্রধানমন্ত্রী : আশীর্বাদ আমার

নয়, ওপরওয়ালার, পরমাত্মার!

আয়ু ষ্মান ভারতের ওপর কিছু কথা

প্রকল্প শুরু | ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
সুবিধাভ�োগী

১০.৭৪

ক�োটি পরিবার
(প্রায় ৫০ ক�োটি মানুষ)

১,৮,৯৯,৮৮৮

জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা

১৭,০০০
গড়ে প্রতি ১২ জনে একজন
সু বিধাভ�োগী

২২,৭৯৬টি

নথিভুক্ত হাসপাতাল

১২.৫৬

ক�োটি ই-কার্ড জারি

চিকিৎসার ম�োট খরচ : ৭৫,৬৪,২১,৪৭,৫৫৪ টাকা
প্রকল্পের ম�োট খরচ : ১৩,৪৩৩ ক�োটি টাকা
(পরিসংখ্যান ১৫ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত)

উদ্ধার করা কয়েকটা জীবন

এই প্রকল্পটি হাজির জীবন বাঁচায়

বি

হা

জি আব্দু ল অলিম আট সদস্যের
পরিবারের প্রিয় কর্তা। বিগত তিন বছর
ধরে বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। পরীক্ষা
করে জানা গেল তাঁর ধমনীতে ক�োলেস্টরেল
রয়েছে। দৈনন্দিন খরচ জ�োগাড় করতে
যাঁর নু ন আনতে পান্থা ফুর�োয়, তেমন
পরিবারের গৃহকর্তার বাইপাস সার্জারির
খরচ সামলান�ো সম্ভব ছিল না। বারাণসীতে
আয়ু ষ্মান ভারত য�োজনা নিয়ে আয়�োজিত
জনসচেতনতা কর্মসূ চির মাধ্যমে তিনি
আয়ু ষ্মান ভারত সম্পর্কে জানতে পারেন।
তারপর এই প্রকল্পের মাধ্যমেই লক্ষ্ণৌ-তে
অলিমের ওপেন হার্ট বাইপাস সার্জারি হয়।
এখন অলিমের পরিবার সরকারকে ধন্যবাদ
জানিয়ে বলছে, আয়ু ষ্মান ভারত য�োজনা না
থাকলে আমরা এই অপারেশন করান�োর
কথা ভাবতেই পারতাম না। n

পিএমজেএওয়াই: সনির জন্য
আশীর্বাদ

হারের ম�োতিহারির স�োনি কহতুন হৃদপিণ্ডের সমস্যায় গুরুতর
অসু স্থ ছিলেন। জীবিত থাকার জন্য তাঁর একটি ভালভ পরিবর্তন
জরুরি হয়ে পড়েছিল। স্বামীর র�োজগারে অনেক কষ্টে সংস্কার চলত।
তা সত্ত্বেও তাঁর স্বামী ২.৫ লক্ষ টাকা ধার নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে
তাঁর চিকিৎসা করান। কিন্তু স�োনি সম্পূর্ণরূপে সু স্থ হননি। পরিবার
ঋণে ডুবে যায়। তারপর তাঁর স্বামী তাঁকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যান। সেখানে
পিএমজে আয়ু ষ্মান
ভারত
প্রকল্পের
মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা
করা হয়। এখন
স�োনি সম্পূর্ণরূপে
সু স্থ। স�োনির বলেন,
“প্রচন্ড ব্যথায় আমার
জন্য
প্রত্যেকদিন
এক একটি বছরের
মত�ো দীর্ঘ ছিল।
আমি মরে গেলে
ছেলে-মেয়েদের কি হবে তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলাম। সরকারের
এই প্রকল্প আমাদের মত�ো মানু ষদের জন্য একটি বড় আশীর্বাদ।
আমি চাই যে অধিকাংশ মানু ষ তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য এবং সম্পদ
বাঁচান�োর জন্য এই প্রকল্পের সু য�োগ নিন।” n
Source Link: http://ayushmanup.in/pages.aspx?pt=success-stories

এর মধ্যে সার্জারি, মেডিকেল এবং ডে-কেয়ার ট্রিটমেন্টও
রয়েছে। ডে-কেয়ার ট্রিটমেন্টে ওষু ধ, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং
যাতায়াতের ব্যবস্থাও সামিল রয়েছে। ছ�োট ও সরকারি
হাসপাতালগুলি এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেদের বুনিয়াদি
পরিকাঠাম�ো শক্তিশালী করেছে।

কর্মসংস্থানের সুয�োগ
এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ আয়ু ষ্মান মিত্র নিযু ক্ত
হবে। এর ফলে যু ব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের অনেক সু য�োগ
তৈরি হবে। এই আয়ু ষ্মান মিত্ররা র�োগী এবং হাসপাতালের
মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করেন।

কিভাবে এই প্রকল্প দ্বারা লাভবান হওয়া যায়
আয়ু ষ্মান ভারত প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য ক�োনও
বাধা-ধরা নিয়ম নেই। সরকার দ্বারা সামাজিক, আর্থিক ও
জনগণনার ভিত্তিতে চিহ্নিত পরিবারগুলির মানু ষেরা এই
প্রকল্পে সামিল হতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার, সকল রাজ্য

সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্য এজেন্সি য�োগ্য পরিবারগুলির
তালিকা তৈরি করে। তারপর এই পরিবারগুলিকে একটি
করে ফ্যামিলি আইডেনটিফিকেশন নম্বর দেওয়া হয়।
তালিকায় নথিভুক্ত ব্যক্তি বা পরিবারগুলি আয়ু ষ্মান ভারত
প্রকল্পের সু বিধা নিতে পারেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
পর্যন্ত জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পে সামিল প্রত্যেকেই এর
দ্বারা লাভবান হতে পারবেন। পিএমজে আয়ু ষ্মান ভারতের
ওয়েবসাইট হল – https://pmjay.gov.in/hi। এখানে
গিয়ে ‘আমি কি সু বিধাভ�োগী’ – এই অপশনে ক্লিক করে
নিজের নাম পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন।
‘আয়ু ষ্মান ভারত’ ৫০ ক�োটি মানু ষের ভবিষ্যতের চিন্তা
দূ র করে। সেজন্য বিখ্যাত শিল্পপতি এবং গেট ফাউন্ডেশনের
চেয়ারম্যান বিল গেটস থেকে শুরু করে বিখ্যাত হেলথ জার্নাল
লেনসেট-ও আয়ু ষ্মান ভারত য�োজনার প্রশংসা করেছে।
‘দ্য লেনসেট’-এর এডিটর-ইন-চিফ রিচার্ড হ�োর্টেন একটি
আলেখ্যে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী নাগরিকদের
প্রাকৃতিক অধিকার রূপে স্বাস্থ্যের গুরুত্বকে বুঝেছেন। n
১৫
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প্রচ্ছদ কাহিনী

গভর্ন্যান্স

প্রতিটি স্বপ্নের

বাস্তবায়ন

স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর একটি গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে
নরেন্দ্র ম�োদী চা-ওয়ালা থেকে শুরু করে দেশের প্রধান সেবক পর্যন্ত যাত্রাপথ
অতিক্রম করেছেন, তাঁর সেবার সঙ্কল্পই হয়ে উঠেছে নিউ ইন্ডিয়ার মন্ত্র

১৬
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বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া আর তাকে সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত করা প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর ব্যক্তিত্বের
অংশ হয়ে উঠেছে। নীতি হ�োক কিংবা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী ঘ�োষণার আগেই তাকে
জ�োরকদমে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সেজন্যই লালকেল্লার প্রাকার
থেকে গত ছয় বছর ধরে যত ঘ�োষণা করেছেন ক�োনটাই লালফিতের ফাঁসের শিকার
হতে পারেনি। আর, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য ঘ�োষণাও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই
বাস্তবায়িত হয়েছে। এবার ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে সপ্তমবার ঘ�োষণার আগের দিন
থেকেই কাজ শুরু করে সরকারের রীতি-নীতিই শুধু নয়, সঙ্কল্প থেকে সিদ্ধির মন্ত্রের
বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

এ

কবার দুই বন্ধু জঙ্গলে শিকার করতে গেছেন।
তাঁদের মনে হল এত দ্রুত বাঘের দেখা
পাবে না। সেজন্য তাঁরা গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে
ঘুরে বেড়াতে থাকে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ বাঘ
চলে আসে। তাঁদের বন্দুকও গাড়িতেই রাখা ছিল।
তখন তাঁরা কি করে, পকেট থেকে পিস্তলের
লাইসেন্স বের করে বাঘকে দেখিয়ে দেয়। বিগত
সরকারের কর্মসংস্কৃ তি অনেকটা এরকমই ছিল।
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী কেন্দ্রীয় সরকারের
দায়িত্ব সামলান�োর আগে এই ব্যবস্থার তিক্ত
অভিজ্ঞতা ছিল। সেই সময় দেশের জনগণও এই
তিক্ততা অনু ভব করছিল। ফলে, পরিবর্তনকামী
ভারতের ভাবনা ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে
প্রতিফলিত হয় আর প্রধানমন্ত্রী ম�োদী এই ঘ�োষণা
দিয়ে তাঁর সরকারের কর্মসংস্কৃ তির খসড়া পেশ
করেন, “সবার আগে প্রয়�োজন হল আমলাতন্ত্রে
পরিবর্তন! সরকারগুলি জনগণকে নতুন অধিকার
দেওয়ার অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আমাদের
সংবিধান আমাদের আগে থেকেই অনেক অধিকার
দিয়ে রেখেছে। আমাদের আর বেশি আইনের
প্রয়�োজন নেই। আমাদের কাজ করার প্রয়�োজন
রয়েছে।” এই বার্তার পেছেনে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য
ছিল দেশকে একথা ব�োঝান�োর যে আইন প্রণয়ন
কিংবা অধিকার দেওয়ার প্রয়�োজন বেশি নেই কারণ,
নাগরিকদের সমস্ত অধিকার ত�ো সংবিধানই দিয়ে
রেখেছে। প্রয়�োজন হল শুধু সেগুলিকে বাস্তবায়িত
করা। অর্থাৎ, প্রকল্পগুলির সঙ্গে যু ক্ত ঘ�োষণাগুলিকে
বাস্তবায়িত করা।

ঘ�োষণা বনাম বাস্তবায়ন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং
সক্রিয়তার জন্য সু বিদিত। তাঁর সু শাসনের নীতিতে

নম�ো সুশাসন

মন্ত্র

সরকারের একটাই ধর্ম
সরকারের একটাই পবিত্র
গ্রন্থ

ইন্ডিয়া ফার্স্ট
ভারতের সংবিধান

সরকারের একটাই ভক্তি

ভারতভক্তি

সরকারের একটাই শক্তি

জনশক্তি

সরকারের একটাই শিষ্টাচার
সরকারের একটাই মন্ত্র

১৩০ ক�োটি ভারতবাসীর
নিরাপত্তা ও সমৃ দ্ধি
সবকা সাথ, সবকা বিকাশ,
সবকা বিশ্বাস

আমার সরকারের কাজ করার পদ্ধতি ভিন্ন। এখন
থামিয়ে দেওয়া, ঝুলিয়ে রাখা আর বিভ্রান্ত কাজ
করার কাজ হয় না, এখন ফাইল চেপে দেওয়ার
সংস্কৃতি সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। সরকার
নিজের সমস্ত সঙ্কল্পকে জনগণের সহয�োগিতার
মাধ্যমে বাস্তবায়িত করছে। আপনাদের সামনে
একটি এমন সরকার আছে যা জনমনকে
পরস্পরের সঙ্গে যু ক্ত করার কাজ করছ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
(চম্পারণ সত্যাগ্রহ শতাব্দী মহ�োৎসব উপলক্ষে পূজনীয়
বাপু ’কে স্মরণ করে)
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#আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পালন
করেছি

৪০.৩৫

ক�োটি

১৫ আগস্ট, ২০২০-তে ঘ�োষণা হয়েছে আর
এখনই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে
• জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশন

জন ধন অ্যাকাউন্ট খ�োলা হয়েছে ২০২০
সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩০
হাজার ৭০১.০৫ ক�োটি টাকা জন ধন্য
অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। ২৯ ক�োটি ৭৫
লক্ষ রুপে কার্ড জারি করা হয়েছে

মিশন শুরু হচ্ছে। এটি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটি নতুন বিপ্লব আনবে।

» জিডিপি অনু সারে ভারত বিশ্বের
পঞ্চম অর্থনীতির দেশ

প্রতিশ্রুতি: স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আজ থেকে জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য

বাস্তবায়ন: ১৫ আগস্টেই প্রথম দফায় দেশের ছয়টি

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এটি বাস্তবায়িত করা হল। নথিভুক্তিকরণ
শুরু হয়ে গেছে। এর তথ্য ব্যবস্থাপনার খসড়া জারি হয়েছে।
আগামী কয়েক মাসে গ�োটা দেশে বাস্তবায়িত হবে।

• সীমান্তবর্তী এলাকায় এনসিসি ক্যাডেট

প্রতিশ্রুতি: ১৭৩টি সীমান্তবর্তী জেলায় আমরা প্রায় ১ লক্ষ

এনসিসি ক্যাডেট তৈরি করব। এর এক-তৃতীয়াংশ হবেন
মহিলা।

বাস্তবায়ন: ১৬ আগস্টেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এর ব্যাপ্তি বাড়ান�োর

জন্য ন্যাশনাল ক্যাডেট ক�োর বা এনসিসি-র প্রস্তাবকে মঞ্জু র
করেছে। এক হাজারেরও বেশি স্কুল ও কলেজকে চিহ্নিত করা
হয়েছে।

• প্রোজেক্ট ডলফিন

প্রতিশ্রুতি: প্রোজেক্ট ডলফিনের মাধ্যমে নদী ও সমুদ্রে
বসবাসকারী ডলফিনগুলির দেখাশ�োনাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
এর ফলে কর্মসংস্থানও সৃ ষ্টি হবে।
বাস্তবায়ন: ১৭ আগস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন
মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর এই প্রকল্প চালু করার কথা ঘ�োষণা
করেছেন আর ইতিমধ্যেই এর রূপরেখা তৈরি হয়েছে।
বিধিসম্মত স্বীকৃতির পরেই কাজ শুরু হবে।
এই দর্শনের প্রভাব সরকারের নীতি
প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।
জম্মু -কাশ্মীরের জন্য সংবিধানের ৩৭০ ধারা
বাতিলের সিদ্ধান্ত নাগরিকত্ব সংশ�োধন আইন,
রাম মন্দির নির্মাণ, ব�োড়�ো চুক্তি, কর্তারপুর
করিডর-এর মত�ো গুরুত্বপূ র্ণ সিদ্ধান্ত ২০১৯
সালে সরকার গঠনের পর থেকে এক
বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলির
মধ্যে বেশ কিছু বিষয় ত�ো ৭০ বছর ধরে
স্থগিত ছিল।
লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর
প্রথম ভাষণ হ�োক কিংবা সপ্তম, দৃ ঢ়তার সঙ্গে
সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সময় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে
সেগুলির বাস্তবায়নের পেছনেও প্রধানমন্ত্রীর
১৮
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আমাদের লক্ষ্য হল
দেশের দরিদ্র থেকে
দরিদ্রতম ব্যক্তির
আর্থিক গতিবিধিকে
মূল ধারার সঙ্গে
যু ক্ত করা।
উন্নয়নের হার এবং
ডিডিপি-র ক্ষেত্রে
আমরা বিশ্বের বড়
বড় অর্থনীতিকেও
পেছনে ফেলে
দিয়েছি।

সরকারি প্রকল্পগুলি
বাস্তবায়নের গতি
বৃদ্ধির জন্য খুব বেশি
করে তথ্যপ্রযু ক্তি
ব্যবহার করা হয়েছে।
পেশাদারদের এর সঙ্গে
যু ক্ত করা হয়েছে।
প্রথমবার ক�োনও
সরকার প্রশাসনকে
কর্পোরেট প্রশাসনের
মত�ো রূপ দেওয়া শুরু
করেছে

» ২০১৩-১৪ সালে মাথাপিছু
মাসিক আয় ছিল ৬,৬৯৯ টাকা।
২০১৮-১৯-এ তা ১০,৫৩৪ টাকায়
পৌঁছেছে।
» ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের
পরিসংখ্যান অনু যায়ী, বিশ্বের
ডিজিপি-র ৩.৯ শতাংশ অংশ
ভারতের
» প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়�োগের
ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ বৃ দ্ধি
» আর্থিক রূপে আত্মনির্ভর করে
ত�োলার জন্য যু ব সম্প্রদায়কে
র�োজগার-বান্ধব প্রশিক্ষণ দেওয়ার
উদ্দেশ্যে ৩৫ বছর পর নতুন
শিক্ষানীতি

সু শাসনের ভাবনা রয়েছে। ভারতকে
আত্মনির্ভর করে ত�োলার অভিযান হ�োক
কিংবা গরীব, মজুরদের গ্রামের মধ্যেই
খাদ্যশস্য ও কর্মসংস্থান প্রদান, যু বশক্তিকে
স্টার্ট-আপ-এর সঙ্গে যু ক্ত করা কিংবা
মধ্যবিত্ত ও মহিলা সহ সমাজের প্রত্যেক
অংশের উন্নয়নকে মূ ল ধারায় নিয়ে আসা –
এই বিষয়গুলি প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর অগ্রাধিকার
ছিল। ম�োদী সরকারের কর্মধারার গতি
সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবারের ১৫
আগস্ট প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাকার থেকে
যে ঘ�োষণাগুলি করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে
জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের প্রস্তুতি
এমনভাবে করে রাখা ছিল যে ঘ�োষণার সঙ্গে
সঙ্গেই ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পাইলট

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পালন
করেছি

৯০ হাজার ক�োটি টাকা

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ নিধির মাধ্যমে কৃ ষকদের
দেওয়া হয়েছে

আলাদা করে কৃষি
উন্নয়ন গ্রামজীবন
এবং কৃষি জীবনের
জন্য অসম্পূর্ণ।
এটা তখনই পূর্ণ
হয়, যখন এর সঙ্গে
কৃ ষকের কল্যাণ
ভাবনাকে যু ক্ত করা
হয়

» কর�োনা সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও ২.৯ শতাংশ
বৃ দ্ধির পাশাপাশি খাদ্যশস্য উৎপাদন
২৯৫.৬৭ মিলিয়ন টন হওয়ার অনু মান
করা হচ্ছে
» কৃষিভিত্তিক কাঠাম�ো উন্নয়নের জন্য
১ লক্ষ ক�োটি টাকার এগ্রি ইনফ্রা ফান্ড
গঠিত হয়েছে
» কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩৪৬টি স্টার্টআপকে ৩৬৭১.৭৫ লক্ষ টাকা অনু দান
» কৃষকদের ম�োট আয় ২০ থেকে ৬৮%
বৃ দ্ধি
» ২২.৩৯ ক�োটি কৃষককে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য
কার্ড প্রদান
» উৎপন্ন শস্য সঠিক সময়ে পরিবহণের
জন্য প্রথমবার কৃষক রেল চালু

প্রোজেক্ট রূপে একে বাস্তবায়িত করা
হয়েছে। এরকম দেশের ১৭৩টি
সীমান্তবর্তী জেলায় এনসিসি ক্যাডেট
গড়ে ত�োলা এবং তাঁদের সেনা
প্রশিক্ষণ প্রদানের ঘ�োষণার পরদিনই
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক যু বকদের আকাঙ্ক্ষা
বাস্তবায়িত করে এই প্রকল্প প্রসারের
প্রস্তাব মঞ্জু র করেছে।এভাবে ব্যাঘ্র
প্রকল্প ও হস্তি প্রকল্পের সাফল্যের
পর এবার জীববৈচিত্র্যের জন্য নদীসমুদ্রে বসবাসকারী উভয় ধরনের
ডলফিনের দেখাশ�োনার ঘ�োষণা
করতেই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু
পরিবর্তন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর
১৫ দিনের মধ্যেই এর রূপরেখা
তৈরি করে নিয়েছেন। এতে বিধিবদ্ধ
স্বীকৃতি প্রদানের পরেই এই ডলফিন

প্রকল্প চালু করে দেওয়া যাবে।

শুরু থেকে অ্যাকশন ম�োডে
সরকার
শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীকে

পুরন�ো কর্মসংস্কৃতির
ত্রুটিগুলি এখন
সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে।
নবীন পেশাদার এবং
আমলাতন্ত্রের মধ্যে উন্নত
সংহতির ফলে পরিবর্তিত
কর্মসংস্কৃতি এখন প্রত্যেক
প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করে
তু লেছে

এখন যথাসময়ে কাজের অভ্যাসের
সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। আমি
যে প্রকল্পের শিলান্যাস করি, তার
উদ্বোধনও আমিই করি। এটা
অহঙ্কার নয়, আমাদের সার্বজনীন
দায়বদ্ধতা।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

দিল্লির রাজনীতিতে নতুন খেল�োয়াড়
মনে করা হত। কিন্তু প্রতিটি কাজকে
একটি প্রক্রিয়া এবং কাঠাম�োর মাধ্যমে
বাস্তবায়নের ভাবনা আমলাতন্ত্র থেকে
শুরু করে সমাল�োচকদেরও অবাক করে
দিয়েছে। ভারতের ১৫তম প্রধানমন্ত্রী
রূপে শপথ গ্রহণের মাত্র এক মাসের
মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী টিম ইন্ডিয়ার মত�ো
কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। য�োজনা
আয়�োগের স্থানে নীতি আয়�োগ গঠন
হ�োক কিংবা আমলাতন্ত্রকে সঙ্গে
নিয়ে চলা এবং পেশাদার ব্যক্তিদের
সরকারের অংশ করে তুলে প্রশাসনে
গতি বৃ দ্ধি, প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই ফুলের
ত�োড়া বানিয়ে কাজ করাকে গুরুত্ব
দিয়ে চলেছেন। এর ফল হল, থামিয়ে
দেওয়া, বিভ্রান্ত করা এবং ঝুলিয়ে রাখার
পুরন�ো পরম্পরার জায়গায় প্রশাসনে
নতুন গতি আসতে শুরু করে। ২০১৪
সালে শপথ গ্রহণের পরদিনই বিদেশে
জমা কাল�ো টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য
প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিশেষ তদন্ত
দল (এসআইপি) গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে
দেশের জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ করেছেন।
এরপর সবচেয়ে গুরুত্বপূ র্ণ উদ্যোগ
নেওয়া হয়েছে আমলাতন্ত্র নিয়ে যাতে
গ�োটা প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে জড়তা
দূ র করা যায়। বেশ কয়েকটি মন্ত্রক এক
একটি বিভাগের মত�ো কাজ করত।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ১৯

প্রচ্ছদ কাহিনী

গভর্ন্যান্স
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৫০ ক�োটি

মানু ষকে আয়ু ষ্মান ভারত য�োজনার মাধ্যমে
প্রতি বছর বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা
» উজ্জ্বলা য�োজনার মাধ্যমে ৮ ক�োটি
পরিবারকে বিনামূ ল্যে গ্যাস সিলিন্ডার

কে ভাবতে পেরেছিল
যে কখনও জন ধন
অ্যাকাউন্টে একসঙ্গে
লক্ষ লক্ষ টাকা জমা
হতে পারে? আয়ু ষ্মান
ভারত হ�োক কিংবা
উজ্জ্বলা য�োজনা –
আমরা সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা
ও পারদর্শিতার সঙ্গে
প্রত্যেককে সাহায্য
পৌঁছন�োর ক্ষেত্রে এই
ছয় বছরে অনেক
উন্নতি করেছি

» কর�োনাকালে গরীব পরিবারগুলিকে
ত্রাণের জন্য ১.৭ লক্ষ ক�োটি টাকার
প্যাকেজ
» প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ র�োজগার
য�োজনার মাধ্যমে কর�োনার সময়ে বাড়ি
ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিকদের বাড়ির
কাছেই কর্মসংস্থানের উদ্যোগ
» এমজিএনআরইজিএস-এর
মাধ্যমে
শ্রমিকদের বছরে ২ হাজার টাকা লাভ এবং
১৩.৬২ ক�োটি পরিবার উপকৃত

এখন পর্যন্ত রাজনীতি থেকে
দূরে থাকা পেশাদারদের
প্রধানমন্ত্রী নিজের মন্ত্রিসভায়
স্থান দিয়েছেন। কর্পোরেট
সংস্কৃতির ধাঁ চে এই প্রয়াস
সফল হয়েছে এবং সরকারের
নীতি থেকে শুরু করে
বাস্তবায়ন পর্যন্ত গ�োটা
প্রক্রিয়ায় এখন পেশাদার
পদ্ধতিতে কাজ করা হচ্ছে
সেগুলিকে সমগ্রতা প্রদান করে দক্ষতা
উন্নয়ন এবং শিল্প গঠনের জন্য ভিন্ন
মন্ত্রক গড়ে তুলে যু ব সম্প্রদায়কে বড়
মাত্রায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মনে
২০

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

উদ্ভাবনের ভাবনাকে উৎসাহিত করা
হয়েছে। মন্ত্রক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে
স্মার্ট প্রশাসন গড়ে ত�োলা এর মূ ল
উদ্দেশ্য ছিল যাতে আধিকারিকরাও
তাঁদের দক্ষতা দেখাতে পারেন - এর
প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রশাসনে প্রতিফলিত
হয়।
সু শাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ১০
দফা পরিকল্পনা পেশ করেন যাতে
আমলাতন্ত্রকে ভয়মুক্ত করে শক্তিশালী
করা যায়। প্রধানমন্ত্রী সেই সময়েই
স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন – “আমার
মন্ত্র কাজগুলিকে সম্পূর্ণ করা এবং
দক্ষভাবে বাস্তবায়িত করা।”
তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত
সচিবদের সঙ্গে মুখ�োমুখি বৈঠক করে

২০০৬ সাল থেকে অসম্পূর্ণ
অবস্থায় ঝুলে থাকা জিএসটি
বিল ২০১৪ সালে গতি পায়।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর
উদ্যোগে অবশেষে ২০১৭
সালের ১ জু লাই এটি
বাস্তবায়িত হয়
উদ্ভাবনের ভাবনাকে উৎসাহিত করা
ধরেন। এই বৈঠক সম্পর্কে ২০১৪
সালের ৪ জুন বরিষ্ঠ আমলা ও নীতি
আয়�োগের বর্তমান সিইও অমিতাভ
কান্ত ট্যুইট করে বলেছিলেন, “নিজের
কেরিয়ার প্রথমবার দেশে ক�োন
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এত খ�োলাখুলি,
স্পষ্ট এবং নির্ভীক কথাবার্তা হয়েছে।
অনেক বেশি প্রেরণা য�োগান�ো এবং
ভাবনা-চিন্তার প্রভাব অনু ভব করেছি।”
প্রধানমন্ত্রী
ম�োদী
আমলাতন্ত্রের
সঙ্গে সমন্বয় এবং কাজের গতি
বৃ দ্ধির জন্য নবীন পেশাদারদেরও
গুরুত্বপূ র্ণ মন্ত্রক, বিভাগ এবং নীতি
আয়�োগের সঙ্গে যু ক্ত করেন যাতে
প্রশাসনের পারম্পরিক মডেলে আমূ ল
পরিবর্তন আনা যায়। যাঁরা ভাল�োভাবে
কাজ করেন না, সেরকম অনেক
আধিকারিককে অনিবার্য অবসরে
পাঠান�ো হয়।

কর্পোরেট গভর্ন্যান্স মডেলে
নবীন মুখ
প্রধানমন্ত্রী
ম�োদী
প্রশাসনের
মডেলকে
কর্পোরেট
গভর্ন্যান্সে
পরিবর্তনের জন্য অল্পবয়সী নবীন
পেশাদারদের যু ক্ত করে নীতি প্রণয়নের
ভিত্তি গ�োড়া থেকেই তৈরি করে
দিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ, ২০২২এর মধ্যে তাঁর নতুন ভারতের স্বপ্ন
বাস্তবায়নের জন্য কয়েকশ’ পেশাদার
সরকারের সঙ্গে যু ক্ত হয়েছেন।
হায়দরাবাদে ইভাঙ্কা ট্রাম্পের সফর
থেকে শুরু করে ইজরায়েলে ভারতের

আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে
পড়া সাধারণ শ্রেণীর মানু ষদের
১০% সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০১৯
সালের ৭ জানু য়ারি অনু ম�োদন
করেছে। পরবর্তী দু ’দিনে এই
সিদ্ধান্ত সংসদের উভয় কক্ষে
পাশ হয়েছে
উন্নত প্রযু ক্তি প্রদর্শনী কিংবা ম্যাডিসন
স্কোয়ারে হাউডি ম�োদী, গুজরাটে নমস্তে
ট্রাম্প – এমন বেশ কিছু আয়�োজনের
সাফল্যের পেছনে আমলাতন্ত্রের
সঙ্গে এই নবীন পেশাদাররা নিবিড়
সম্পর্ক রেখে গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা পালন
করেছেন।

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পালন
করেছি

৩থেকেওক�োটি
৫০ লক্ষ
বেশি শিশুকে ইতিমধ্যেই মিশন

ইন্দ্রধনু ষের মাধ্যমে সারা দেশে টিকাকরণ
করা হয়েছে
» জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে
প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নথি দ্রুত
সারা দেশে চালু করা হবে

আমরা সবাই মিলে
এমন এক ভারত
গড়ে তু লব যা হবে
সু স্থ, স্বচ্ছ এবং
সু শাসনের স্বপ্নকে
বাস্তবায়িত করবে।

» সু লভ ওষধের জন্য এখনও পর্যন্ত
৬,০০০ জন ঔষধি কেন্দ্র খ�োলা হয়েছে
» ওষু ধের মূ ল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে
উপভ�োক্তাদের ১৫,০০০ ক�োটি টাকারও
বেশি অর্থ সাশ্রয় হয়েছে

নরেন্দ্র
ম�োদীর
শাসনকালে
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুরু করে
বিভিন্ন মন্ত্রক এবং নীতি আয়�োগের
কর্মসংস্কৃ তিতে আমূ ল পরিবর্তনের
পেছনে সরকারের আমলাতন্ত্রের
পাশাপাশি, বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ৩৫০
জনেরও বেশি নবীন পেশাদারের
অবদান রয়েছে। এই পেশাদাররা
আইআইএম, ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি,
পেটেন্ট ল’-র মত�ো বেশ কিছু ডিগ্রি
নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ম্যাকেঞ্জি,
পিডব্লিউসি-র মত�ো বহুজাতিক
সংস্থাগুলির ল�োভনীয় চাকুরি ছেড়ে
প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর নতুন ভারতের স্বপ্ন
বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

প্রকল্প সেটাই যা বাস্তবায়িত
হয়

নরেন্দ্র ম�োদী তাঁর বেশ কিছু
ভাষণে জনগণের সঙ্গে য�োগায�োগ
স্থাপনকে তাঁর প্রধান মন্ত্র করে
তুলেছেন। স্বাধীন ভারতের ৭০
বছরের কয়েক বছর ছেড়ে দিলে
সরকারগুলি যে সাধারণ মডেলে
কাজ করত, প্রধানমন্ত্রী ম�োদী এই
পেশাদারদের যু ক্ত করে তথ্যপ্রযু ক্তির
প্রভূ ত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসনে
উল্লেখয�োগ্য পরিবর্তন এনেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ম�োদী ক�োনও কাজকে
তখনই সফল বলে মনে করেন, যখন
তা ভাল�ো ফল দেয়। এই ভাবনার
ফলেই তিনি ২০১৬ সালের জানু য়ারি
মাসে গ্রুপ অফ সেক্রেটারিজদের
বৈঠকে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার
নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে
সেই প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়নের
দৃ ষ্টিক�োণ গ্রহণ করা যায় যেগুলির
গতিবিধি তৃণমূ লস্তরে শুরু হয়েছে।

» স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে ৬১
লক্ষেরও বেশি শ�ৌচালয় নির্মিত হয়েছে

ফলস্বরূপ, স্বাধীনতার পর প্রথমবার
ক�োনও সরকার প্রশাসনকে কর্পোরেট
গভর্ন্যান্স-এর রূপ দিতে শুরু করেছে।
এর প্রতিফলন সরকারের প্রতিটি
প্রকল্পে দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে বার্তা
ছিল যে শুধু কাগজপত্রে চালু
প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়ন বলে মনে
করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই
প্রকল্পের কাজ ফলপ্রসূ না হয়।
আসলে, শুরু থেকেই বর্তমান
কেন্দ্রীয় সরকার লাগাতার জনহীতে
বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছিল।
প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর প্রতিটি প্রকল্পের
দিকে লক্ষ্য ছিল। সংবাদমাধ্যমের
প্রতিবেদন অনু সারে, ২০১৬-র ২৭
ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গ্রুপ
অফ সেক্রেটারিজদের পক্ষ থেকে
তৈরি করা একটি প্রেজেন্টেশন
দেখান�ো হয়েছিল যাতে মন্ত্রিসভার
সদস্যদের তিনটি ভাগে – কৃষি
ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ, পরিকাঠাম�ো ও
সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সামাজিক ও
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প্রচ্ছদ কাহিনী

গভর্ন্যান্স

ক�োর সেক্টরগুলিতে বিভাজিত করা
হয়েছিল। এই প্রেজেন্টেশনে সরকার
২০১৪ সালের মে মাস থেকে ২০১৫
সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৫৪৮টি
ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত এবং ১৮২টি আর্থিক
বিষয় সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির
সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে সাফল্যের খতিয়ান তুলে
ধরা হয়েছিল। এগুলির মাধ্যমে নিতান্তই
কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি দেখে
প্রধানমন্ত্রী ম�োদী আমলাদের সামনে তাঁর
স্পষ্ট মন�োভাব ব্যক্ত করেন। যে ক�োনও
প্রকল্পের যে ক�োনও ধরনের আইনি
জটিলতা দূ র করার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী
সক্রিয় ভূ মিকা নেন এবং সেগুলি দূ র
করার চেষ্টা করেন।

উন্নয়নে বাধাদানকারী আইন
বাতিল
পূ র্ববর্তী সরকারগুলি অনেক আইন
প্রণয়ন করতে কিন্তু সেগুলির প্রক্রিয়া এত
দীর্ঘ ও জটিল হত যে যতদিনে সেগুলিকে
বাস্তবায়িত করা হত, ততদিনে বাস্তবিক
অবস্থা অনেকটাই বদলে যেত। ফলস্বরূপ,
সেই আইনগুলি ফলপ্রসূ হত না। সেজন্য
প্রধানমন্ত্রী ম�োদী তাঁর শাসনকালের প্রথম
তিন বছরেই প্রায় ১,৫০০টি এমন আইন
বাতিল করেছেন যেগুলি অর্থনৈতিক
উন্নয়নের পথে বাধা সৃ ষ্টি করছিল।
প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই মানতেন যে গড্ডালিকা
প্রবাহ থেকে সরে ভাবার ক্ষমতাই মজবুত
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তি হতে পারে।
এভাবেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অনেক কাছে
থেকে অনু ভব করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হতেই
তিনি স্কুল ড্রপ-আউটের সংখ্যা কমান�োর
জন্য ‘শালা প্রবেশ উৎসব’-এর মত�ো
বেশ কিছু অভিনব উপায় বের করেন।
শ�ৌচালয় কম থাকার ফলে স্কুল ছেড়ে
দেওয়া ছাত্রীদের হার কম করার জন্য
তিনি সব স্কুলে শ�ৌচালয় নির্মাণ করান।
গুজরাট থেকে বেরিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা
আজ দেশের গ্রামে গ্রামে প্রতিটি বিদ্যালয়ে
শ�ৌচালয় থাকা সু নিশ্চিত করে দিয়েছেন।
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৩০ ক�োটি

থেকেও বেশি মহিলা সু বিধাভ�োগীকে কর�োনা সঙ্কটের
সময়েই তিন দফায় ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে
» জন ঔষধি কেন্দ্র থেকে ৮ ক�োটি ৫০ লক্ষ
মহিলাকে ১ টাকা মূ ল্যে স্যানিটারি প্যাড

» ১২ বছরের কম বয়সী বালিকাদের য�ৌন
হেনস্থায় দ�োষীদের এখন ফাঁসির সাজা
» বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের মাধ্যমে
১০৪টি জেলায় লিঙ্গ অনু পাতে উন্নতি

শক্তিশালী ভারত
নির্মাণে মহিলারা
সর্বদাই অবদান
রেখেছেন।
আমাদের মা ও
ব�োনেদের নিয়ে
দেশবাসী গর্বিত

» এখন দেশে মাতৃত্বকালীন ছু টি ২৬
সপ্তাহের, যা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি
সময় মাতৃত্বকালীন ছু টি
» মিশন ইন্দ্রধনু ষের মাধ্যমে ৮৭ লক্ষেরও
বেশি মহিলার টিকাকরণ
» মুদ্রা ঋণ ও স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের
মাধ্যমে ১২ ক�োটি মহিলা সু বিধা পেয়েছেন
» মুসলিম মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য
তিন তালাক নিয়ে নতুন আইন

‘প্রগতি’-র মাধ্যমে অনেক ‘দীর্ঘস্থায়ী
সমস্যা’র সমাধান

নরেন্দ্র ম�োদী প্রশাসনের নেতৃত্ব সামলান�োর পরই ‘প্রগতি’ ফ�োরাম
প্রধানমন্ত্রী
বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূ র্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্র ও

রাজ্য সরকারগুলিকে সামিল করে প্রশাসনকে সক্রিয় করে তুলতে এবং সময় নির্দিষ্ট
বাস্তবায়নের সূ চনা, সম্প্রচার এবং প্রযু ক্তি-ভিত্তিক এটি একটি মাল্টি-মডেল মঞ্চ
যার উদ্দেশ্য, প্রকল্পগুলির সমীক্ষা এবং সেগুলি যেসব বাধার সম্মু খীন হচ্ছে তা দূ র
করা। ‘প্রগতি’র বৈঠকের গুরুত্ব ব�োঝা যায় যখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকারের
প্রকল্পগুলির সঙ্গে যু ক্ত অভিয�োগগুলি এবং সেগুলির তুলে ধরাকে সমীক্ষা করেন।
২০১৪ থেকে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ম�োদী ‘প্রগতি’র ৩২টি বৈঠক করেছেন। এর
মধ্যে ১২.৫৪ লক্ষ ক�োটি টাকার ২৮০টি প্রকল্প সমীক্ষা করে সমাধানের উদ্যোগ
নিয়েছেন। ৪৭টি সরকারি কর্মসূ চি এবং প্রকল্প সমীক্ষা করেছেন। কর�োনাকালের
আগে জানু য়ারিতে আয়�োজিত ৩২তম বৈঠকে ২৪,০০০ ক�োটি টাকা বিনিয়�োগে নয়টি
বিলম্বিত প্রকল্পের সমীক্ষা করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি নয়টি রাজ্য – ওড়িশা,
তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, বিহার, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, উত্তরপ্রদেশ এবং
তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি রেল প্রকল্প, পাঁচটি
সড়ক পরিবহণ প্রকল্প এবং একটি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের প্রকল্পও
রয়েছে। n

#আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পালন
করেছি

২০.৯৭ লক্ষ ক�োটি টাকা

আর্থিক প্যাকেজ ঘ�োষণা কর�োনাকালে আত্মনির্ভার
ভারত অভিযানের মাধ্যমে
» পিপিই কিট এবং এন-৯৫ মাস্ক ০-৪ লক্ষ
প্রতিদিন উৎপাদন করে এখন আমরা বিশ্বকে
সরবরাহ করছি
» পিএম স্বনিধি য�োজনার মাধ্যমে এখনও
পর্যন্ত ৭০ হাজারেরও বেশি আবেদনকারীকে
ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে

আত্মনির্ভর ভারতের
প্রথম শর্ত হল
আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ
ভারত ... এটাই
তার ভিত্তি ... আর
এটাই উন্নয়নকে
নতু ন গতি, নতু ন
প্রাণশক্তি প্রদানের
সামর্থ্য রাখে

» কর�োনাকালে সঙ্কটের সঙ্গে যু জতে থাকা
অতিক্ষু দ্র, ছ�োট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে
৩ লক্ষ ক�োটি টাকা ক�োন গ্যারান্টি ছাড়াই
ঋণ। এক্ষেত্রটিকে প্রায় ৫.৯৪ লক্ষ ক�োটি
টাকার প্যাকেজ
» বিদেশি অ্যাপ বাতিল করার পর দেশের
তথ্যপ্রযু ক্তি পেশাদারদের জন্য নতুন প্ল্যাটফর্ম
আত্মনির্ভর ভারত ইন�োভেশন অ্যাপ-এর
চ্যালেঞ্জ প্রদান
» ২০০ ক�োটি টাকার সরকারি ক্রয়ের জন্য
শুধু ই ভারতীয় আবেদনকারীদের দরপত্র,
ম�োবাইল হ্যান্ডসেট নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব

কয়েক মিনিটে ২৫ বছর ধরে থেমে থাকা
প্রকল্পগুলির সমস্ত বাধা দূ র

নরেন্দ্র ম�োদী প্রকল্প ঘ�োষণা থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের দিকে কড়া
প্রধানমন্ত্রী
নজর রাখেন। এর ফলে লালফিতের ফাঁস এবং অন্যান্য কারণে বছরের পর

বছর ধরে থেমে থাকা এ ধরনের প্রকল্পগুলি যেগুলি বাজেট বরাদ্দের বেশি ব্যয়
হওয়ার পরও শেষ হয়নি, সেগুলিকে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য তৎপর হওয়ার নির্দেশ
দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনই একটি উদাহরণ হল ওড়িশার খুরদা থেকে ব�োলাঙ্গির
পর্যন্ত ২৮৯ কিল�োমিটার দীর্ঘ রেললাইন। ২৫ বছর পুরন�ো এই প্রকল্প এখনও পর্যন্ত
সম্পূর্ণ হয়নি। ২০১৫-য় এই প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রীর নজরে পড়লে তিনি ক্ষু ব্ধ হন
এবং বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি পিএমও-র আধিকারিকদের বলেন, ওই এলাকায়
সবচাইতে অসহায় মানু ষেরা বসবাস করেন। যে অঞ্চলটি অন্যান্য অঞ্চল থেকে
পিছিয়ে রয়েছে সেখানকার উন্নয়নে সরকারি সাহায্যের অত্যন্ত প্রয়�োজন রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়�োজন রয়েছে। যদি ২০০০
সালের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যেত তাহলে এই প্রকল্পের খরচ অনেক কম হত
কারণ, উত্তর-পূ র্ব ভারতের মানু ষ এর দ্বারা লাভবান হতেন। বিভিন্ন প্রকল্পের সমীক্ষার
জন্য আয়�োজিত ‘প্রগতি’ বৈঠকে এই জানু য়ারিতে খুরদা-ব�োলাঙ্গির রেল প্রকল্পের
স্টেটাস রিপ�োর্ট প্রধানমন্ত্রীর সামনে রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নজরদারির ফলে এখন
এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং দ্রুতই এর কাজ সম্পূর্ণ হবে। n

ন্যূনতম সরকার, অধিকতর
প্রশাসন
প্রধানমন্ত্রী ম�োদী অনেক ক্ষেত্রেই
বলেছেন, “আমি মনে করি সরকারের
বাণিজ্য করা উচিৎ নয়। তার লক্ষ্য হওয়া
উচিৎ ন্যূনতম সরকার এবং অধিকতর
প্রশাসন।” এক্ষেত্রে প্রশাসনের উৎকর্ষই
সর্বোপরি হয়। সু শাসন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী
ম�োদীর দৃ ষ্টিভঙ্গির
গুরুত্বপূ র্ণ বৈশিষ্ট্য
হল গান্ধীজির স্বরাজ-এর সিদ্ধান্ত পালন।
মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন যে প্রত্যেক
গ্রামকে স্থানীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য
সক্ষম করে ত�োলার প্রয়�োজনীয়। মহাত্মা
গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের
একটি বড় কারণ ছিল গণ-অংশীদারিত্ব।
এভাবে যে ক�োনও সরকারের সাফল্যের
জন্য নীতি নির্মাণে এবং সেগুলির
বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সহায়তা
অত্যন্ত প্রয়�োজনীয়। যখন পর্যন্ত সরকার
জনতাকে সু য�োগ দেবে না, অনেক
উদ্দেশ্য কেবল কাগজেই থেকে যাবে
আর, কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এই ভাবনাকে
মন্ত্র বানিয়ে স্বচ্ছতা অভিযান, পরিবেশ
সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণের পাশাপাশি,
জন ধন, দক্ষতা উন্নয়ন, আয়ু ষ্মান ভারত,
উজ্জ্বলা, কিষাণ সম্মান নিধি, জন ঔষধির
পরিষেবার মত�ো অনেক প্রকল্পের মাধ্যমে
সরাসরি জনগণকে যু ক্ত করেছেন যাতে
সাধারণ মানু ষের জীবনযাত্রার মান উন্নত
হয়। প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার জন্য
আধু নিক প্রযু ক্তিকে যথাসম্ভব ব্যবহার
করা, আর ডিজিটাল ভারত গড়ে ত�োলার
উদ্যোগকে বিস্তৃত করে কেন্দ্রীয় সরকার
গণ-অংশীদারিত্বকে উৎসাহ যু গিয়েছে।
শুধু তাই নয়, প্রশাসনে স্বচ্ছতার জন্য
সংবাদমাধ্যমের ভাবনা মঞ্চগুলির মাধ্যমে
সরকার সরাসরি জনগণের সঙ্গে যু ক্ত
হওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে, উদ্ভাবন
উৎসাহিত হয়েছে এবং জনগণ অনু ভব
করার সু য�োগ পেয়েছেন যে জাতি
নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁরাও অংশগ্রহণ করতে
23
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প্রচ্ছদ কাহিনী

গভর্ন্যান্স

আয়ু ষ্মান ভারত কর্মসূচির কথা ২০১৮
সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার
থেকে ঘ�োষণা করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর,
২০১৮ তারিখে রাঁচি থেকে এটির সূচনা
হয়
পারছেন।এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী
ম�োদী সরকারের প্রকল্পগুলিকে এবং সেগুলির
বাস্তবায়নকে গণ-অংশীদারিত্বের সঙ্গে জুড়ে গণআন্দোলনে পরিণত করেছেন। ম�োদী সরকারের
উদ্যোগেরই ফল সরকারের বিগত শাসনকালে
প্রধানমন্ত্রী শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদের
মাধ্যমে ভারতকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে
দিয়েছেন। এখন কর�োনার সময়েও ভারত বিশ্বের
নেতৃত্ব প্রদানে অগ্রণী ভূ মিকা পালন করছে। ইজ
অফ ডুয়িং বিজনেস, মুডিজ-এর র্যাঙ্কিং-এর মত�ো
সাফল্য ভারতের নতুন কাহিনীকে মর্যাদাসম্পন্ন
করে তুলেছে।
এখন দেশকে আত্মনির্ভর করে ত�োলার
অভিযানকে জন-আন্দোলনে পরিণত করে
তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী ম�োদী। তাঁর বির�োধীরাও
একথা মানেন যে প্রধানমন্ত্রী ম�োদী ক�োন সু য�োগ
হাতছাড়া করেন না। তিনি দেশের সামনে আসা
সমস্ত সমস্যাকেও সু য�োগে পরিণত করার ক্ষমতা
রাখেন। এহেন সময়ে আত্মনির্ভরতার জন্য
আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ম�োদী ভবিষ্যতের ভারত
গড়ার লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছেন আর, এই পরিবর্তনের
সাক্ষী হয়ে ওঠা বর্তমান অবশ্যই একটি স�োনালী
ইতিহাস লিখবে। n

ছয় বছর আগে প্রধানমন্ত্রী জন ধন য�োজনার
উদ্বোধন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল
সাধারণ মানু ষকে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে
যু ক্ত করা। এটি একটি যু গান্তকারী পদক্ষেপ
হয়ে উঠেছে। এটি দরিদ্র মানু ষদের প্রভূ ত
উপকারসাধনের ভূ মিকা পালন করেছে।
- নরেন্দ্র ম�োদী,
২৮ আগস্ট, ২০২০
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পিএমজেডিওয়াই
৬ বছর পর্ণূ করেছে

গ

ণ-অংশীদারিত্বের দু নিয়ায় সবথেকে বড় প্রকল্প জন ধন য�োজনা ২৮ আগস্ট,
২০২০-তে ছয় বছর পূ র্ণ করেছে। ১৫ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে লালকেল্লার
প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী এটি ঘ�োষণা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য হল
সাধারণ মানু ষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলান�ো। এবার ২৮ আগস্টে এই প্রকল্পের ছয়
বছর পূ র্ণ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ম�োদী একটি ট্যুইটের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিকে
ক�োটি ক�োটি মানু ষের উপকারে আসা এবং দারিদ্র্য দূ রীকরণের ভিত্তি বলেছেন।
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও জন ধন য�োজনার ষষ্ঠ বর্ষ পূ র্তি উপলক্ষে এই
প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রী জন ধন য�োজনা
ম�োদী সরকারের গণ-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূ চির ভিত্তি স্থাপন করেছে।” প্রকল্পের
ছয় বছর পূ র্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার এখন কিছু সংশ�োধন করে এই প্রকল্পকে
আরও ছড়িয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে এখন প্রধানমন্ত্রী জন ধন য�োজনার অন্তর্গত
প্রত্যেক পরিবারের স্থানে এখন প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলার
বিষয়টিতে জ�োর দেওয়া হবে। তাছাড়া, জনহিতে দু টি আরও গুরুত্বপূ র্ণ পরিবর্তন
করা হয়েছে। প্রথমটি হল রুপে কার্ড বিমা যেটি ২০১৮ সালের ২৮ আগস্টের পর
পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টের জন্য রুপে কার্ডে বিনামূ ল্যে দু র্ঘটনা বিমা ১ লক্ষ
টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল ওভারড্রাফট
সীমা ৫,০০০ টাকা থেকে দ্বিগুণ করে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে।তাছাড়া, ২,০০০
টাকার বিনাশর্তে ওভারড্রাফটের সু বিধা দেওয়া হয়েছে। ওভারড্রাফটের জন্য
বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৬০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়েছে।

জন ধন য�োজনার মাধ্যমে ৫৫ শতাংশের বেশি অ্যাকাউন্টধারী হলেন মহিলা

অন্যান্য

৪৪.৮%

মহিলা

৫৫.২%

» রুপে কার্ডে বিনামূ ল্যে দু র্ঘটনা বিমা ১ লক্ষ টাকা
থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
» ওভারড্রাফট সীমা ৫,০০০ টাকা থেকে দ্বিগুণ
করে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে।
» ওভারড্রাফটের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৬০ বছর
থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়েছে।
» এক সপ্তাহে ১৮ ক�োটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খ�োলার
মাধ্যমে ম�োট পরিসংখ্যান পৌঁছেছে ৪০.৩৫ ক�োটি
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এভাবে এই প্রকল্পের নাম
গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নথিভুক্ত হয়েছে।
এর ৫৫.২% অ্যাকাউন্টধারীরাই হলেন মহিলা । n

কিরেন রিজিজু

সাক্ষাৎকার

২০২৮ এর লস অ্যাঞ্জেলেস
অলিম্পিকে পদক তালিকায় প্রথম
১০-এর মধ্যে থাকবে ভারত
কর�োনা মহামারীর সঙ্কটকালে ক্রীড়া জগত সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এক্ষত্রে কেন্দ্রীয় সরকার
খেল�োয়াড়দের অনু শীলন থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিষেবার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিয়ে
কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যু ব বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) নিউ ইন্ডিয়া সমাচার-কে
যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল
দেশের মধ্যে থাকব। আট বছর পর লস
খেলার ক্ষেত্রে অনুশীলন অত্যন্ত
অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক হবে। ততদিনে এই
জরুরি, এক্ষেত্রে কর�োনার মত�ো
lখেলার ক্ষেত্রে পরিকাঠাম�ো
বাচ্চারা ১৬-১৮ বছর বয়সে পৌঁছেবে। আর
বিশ্বব্যাপী মহামারীর সময় কেন্দ্রীয়
কিভাবে শক্তিশালী করা হচ্ছে?
আমরা ততদিনে তাদের চ্যাম্পিয়ন করে
সরকার কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে?
ত�োলার উপয�োগী করে তুলতে পারব।

যখন মহামারী শুরু হয়েছে, সারা
পৃথিবীর ক্রীড়া জগৎ ভীষণরকম ক্ষতিগ্রস্ত
হয়েছে কারণ, মাঠে নেমে অনু শীলন
প্রয়�োজন। কিন্তু আমরা শারীরিক
অভ্যাসের অনলাইন তদারকির ব্যবস্থা
করেছি। এর সঙ্গে প্রশিক্ষকরা যু ক্ত
হয়েছেন, বিশেষ করে অ্যাথলিটদের
সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের
প্রয়�োজন রয়েছে যাতে ক্রীড়া অনু শাসন
বজায় থাকে। সেজন্য প্রশিক্ষকরা নিয়মিত
যু ক্ত রয়েছেন। আমরা এই মহামারীর
সময়ে অনেক কিছু শিখেছিও। সামগ্রিক
ক্রীড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রোট�োকলের
মাধ্যমে অনু শীলন জারি রয়েছে।

ট�োকিও অলিম্পিকের জন্য আজকের
পরিস্থিতিতে ভারতীয় খেল�োয়াড়েরা
কতটা প্রস্তুত?

আমাদের অ্যাথলিটরা পুর�োপুরি প্রস্তুত।
যখনই অলিম্পিক হবে সেই সময়ের
হিসেবে প্রস্তুতিও থাকবে। এখন যেরকম
প্রস্তুতি চলছে, আগামী বছর জুলাই-আগস্টে
তা আরও ত্বরান্বিত হবে।

ভারতের গ্রামীণ এবং প্রান্তিক
এলাকাগুলিতে অনেক প্রতিভা রয়েছে,
তাঁদেরকে সামনে আনার জন্য কি
পরিকল্পনা রয়ছে?
ভারত ১৩০ ক�োটি জনসংখ্যার দেশ।
কিন্তু আমরা অতিকষ্টে একটি কি দু টি মেডেল
জিতি। আর প্রতিভা চিহ্নিতকরণের ক�োন

এটি অ্যাথলিটদের জন্য একটি
বুনিয়াদি প্রয়�োজন। গুরুত্বপূ র্ণ বিষয়
হল, যে অ্যাথলিটদের ন্যাশনাল
অ্যাকাডেমি নির্বাচন করেছে, সেখানে
ক�োনও সমস্যা নেই। কারণ, সেখানে
সমস্ত পরিষেবা রয়েছে এবং বিদেশি
প্রশিক্ষকরাও রয়েছেন যাঁদের আমরা
মাসিক ১০ লক্ষ টাকার বেশি বেতন
দিয়ে রেখেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী এক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ
দেখাচ্ছেন।
সু ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এখন আমরা নবীন
প্রতিভাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি।
সেজন্য ক্রীড়া মন্ত্রক ৮-১২ বছর বয়সী
এহেন প্রতিভাশালী শিশুদের চিহ্নিতকরণের
জন্য পাঁচটি জ�োন তৈরি করেছে। সকল
জ�োনে প্রতিভা স্কাউটিং কমিটিও তৈরি করা
হয়েছে যেখানে সমস্ত ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা
সামিল রয়েছেন। প্রত্যেক খেলার জন্য
আলাদা কমিটি হবে। এর মাধ্যমে প্রতিভা
চিহ্নিত করে তাদেরকে ন্যাশনাল স্পোর্টস
অ্যাকাডেমিতে নিয়ে আসা হবে। আমাদের
এই প্রস্তুতির ফলেই আমি বলতে পারি
যে ২০১৮-এ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে
আমরা বিশ্বের পদক তালিকায় শীর্ষ ১০টি

ভারতে এমন প্রস্তুতি আগে কখনও হয়নি।

ক্রীড়া আপনার আগ্রহের বিষয়, মন্ত্রী
হিসেবে আপনি কি বার্তা দিতে চান
যাতে খেল�োয়াড়রা উৎসাহ পায়?

আমি মন্ত্রী হয়ে দেশে খেলার পরিভাষা
বদলে দিয়েছি। আমাদের দেশে প্রতিভার
অভাব নেই। খেলার ক্ষেত্রে সাফল্যের
ভাল�ো ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু এটিকে
আমরা কখনও নিজেদের সংস্কৃ তির অংশ
করে তুলতে পারিনি। সেজন্য সমাজের
মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। ইংরেজরা
ক্রিকেটকে
আমাদের
মানসিকতায়
প্রোথিত করেছে। সেজন্য যাঁরা ভাল�ো
ক্রিকেট খেলেন, তাঁরা ক�োটিপতি হয়ে
যান। কিন্তু যাঁরা মেডেল জিতে আসেন,
তাঁদেরকে সরকার কিছু টাকা দিয়ে দেয়,
কিন্তু তারপর আর তেমন খেয়াল রাখে
না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ম�োদীজির নেতৃত্বে
পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে একটি
তহবিল গড়ে ত�োলা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে
খেল�োয়াড়রা ভারতের জন্য খেলেছেন,
তাঁরা মেডেল পান কিংবা না পান, তাঁদের
পারিবারিক আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে
এই তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
সাহায্য দেওয়া হয়। অনেক প্রাক্তন
খেল�োয়াড়দেরও এই তহবিল থেকে
সাহায্য করা হয়েছে। শুধু খেল�োয়াড়রাই
নন, প্রশিক্ষক ও কমেন্ট্রেটরের মত�ো
ক্রীড়া-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও এই তহবিল থেকে
সাহায্য পেতে পারেন। n
25
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ২৫

समाचार-सार শিল্প

খেলনা উৎপাদন শিল্প

খেলনা শিল্পে
আত্মনির্ভরতার
প্রস্তুতি

বিশ্বমানের উৎকৃষ্ট খেলনা উৎপাদনে
প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন খেলনার বাজারে
ভারতকে অনেক এগিয়ে দেবে। আর,
খেলনায় ভারতীয় সংস্কৃ তি
এবং রূপকথার চরিত্রগুলি
শিশুদের মানসিক গঠনে
সহায়ক হবে

শি

শুদের শারীরিক, মানসিক এবং ভাবনার বিকাশে খেলনার বড়
অবদান থাকে। কিন্তু আপনারা কি কখনও ভেবেছেন, যে খেলনা
আপনারা শিশুদের খেলতে দেন সেগুলি কতটা নিরাপদ? এই লক্ষ্যে
কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূ র্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। আত্মনির্ভর ভারত
অভিযানের মাধ্যমে শুধু ই উৎকর্ষ বৃ দ্ধি নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় খেলনা
শিল্পকে সহায়তা করা হবে।
ভারতীয় উৎকর্ষ পরিষদ (আইএসআই)-এর একটি প্রতিবেদন অনু যায়ী,
শিশুদের খেলনা সম্পূর্ণরূপে সু রক্ষিত নয়। দিল্লিতে ১২১ প্রকার খেলনা
প্রয়�োগশালায় পরীক্ষার পর এই সত্যটি সামনে উঠে এসেছে। বিদেশ
থেকে আমদানি করা ৬৬.৯০% খেলনা উৎকর্ষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।
অন্যদিকে, ভারতীয় খেলনা শিল্প এখনও পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি
করা খেলনার প্রাচুর্য্যের সঙ্গে প্রতিয�োগিতায় পিছিয়ে রয়েছে। তাদের জন্য
কেন্দ্রীয় সরকার একটি নতুন আশার সৃ ষ্টি করেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী সম্প্রতি বরিষ্ঠ মন্ত্রী ও আধিকারিদের সঙ্গে বৈঠকে এ ব্যাপারে
নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “ভারতে অনেক খেলনা
হাব এবং হাজার হাজার কারিগর আছেন। ভারতীয় খেলনা বাজারের
অনেক সামর্থ্য আছে এবং এটি আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের মাধ্যমে
‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’কে উৎসাহ যু গিয়ে শিল্পে একটি সৃ ষ্টিশীল পরিবর্তন
আনতে পারে।” প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, “প্রযু ক্তি এবং উদ্ভাবন প্রয়�োগ
করে বিশ্বমানের খেলনা উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে। এমন খেলনা তৈরি
করতে হবে যাতে ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর প্রতিচ্ছবি থাকে আর
সেগুলিকে দেখে বিশ্ববাসী ভারতীয় সংস্কৃতি, পরিবেশের প্রতি ভারতের
সচেতনতা এবং মানবিক মূ ল্যব�োধকে বুঝতে পারে।” একটি অনু মান
অনু সারে, গ�োটা বিশ্বের খেলনা বাজার প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের। সেই
জায়গায় ভারতের খেলনা বাজার মাত্র ১.৫ বিলিয়ন ডলারের। ২০১১
থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রটি প্রায় ১৫.৯% বৃ দ্ধি পেয়েছে।

কেন সাংস্কৃতিক
জীবন দক্ষতা এবং
ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানসিক বিকাশের
জন্য প্রয়�োজনীয়
খেলনা পরিচয় হবে
২৬
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সকলের জন্য
সুলভ ও সহজ

দেশী খেলনা
শিল্প বিকশিত
হবে

উপভ�োক্তা ভিত্তি

» প্রি-স্কুল এবং খেলনা নির্মাণ ভারতে সব থেকে
দ্রুত বিকাশশীল ক্ষেত্র। ২০১৬ পর্যন্ত এতে ২০%
বৃ দ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।
» ৭-১২ বছর বয়সী শিশুদের খেলনার চাহিদা
সব থেকে বেশি। ম�োট বাজারের ৪৪% খেলনা
এই বয়সসীমার শিশুদের জন্য।
» ভারতীয় বাজারে গড়ে ২২৮.৪১ টাকা মূ ল্যের
কম দামের খেলনা বিক্রি হয় ম�োট বিক্রির ৪৬%।
» ভারতে মাঝারি মূ ল্য এবং সু লভ মূ ল্যের পর
এখন ব্যাটারি-চালিত এবং উদ্ভাবক খেলনার
চাহিদা দ্রুত বৃ দ্ধি পাচ্ছে।
» ভারতে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানু ষেরা
গড়ে ২৮৩ থেকে ৩৪৩ টাকা খেলনার জন্য খরচ
করেন।
» টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলিতে ব্র্যান্ডেড
দ�োকানের বদলে অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টের মত�ো
ই-কমার্স প�োর্টাল খেলনা বিক্রির প্রধান উৎস

বড় মাত্রায় অভিযান

জার্মানিতে খেলনা
মিউজিয়াম এবং ‘টয় রুট’
সৃ ষ্টি করা হয়েছে, ভারতেও
এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া
উচিত

ব্র্যান্ডিং
নিবেদিত টিভি প্রোগ্রাম

বিজ্ঞান-ভিত্তিক খেলনার
মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ভাবনা
বৃ দ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য
করার জন্য দূ রদর্শনের
অনু ষ্ঠান

খেলনা পর্যটনকে উৎসাহ দিন

ডিআরডিও এবং ইসর�ো-র
মত�ো বড় প্রতিষ্ঠানগুলির
সঙ্গে একত্রে অভিযান চালান�ো
যেতে পারে

সংস্কৃ তির ছাপ

ভারতীয় পুরাণের গল্প
এবং চরিত্রগুলি নিয়ে
খেলনা তৈরি করা যেতে
পারে

‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ নির্মাণে ভারতীয়
খেলনাও সব থেকে বড়�ো মাধ্যম হয়ে উঠতে
পারে। এখন স্থানীয় খেলনার জন্য উচ্চকিত
(ভ�োকাল ফর ল�োকাল) হওয়ার সময় এসেছে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

ভারতে এক বছরে ৩,৫০০ থেকে ৪,৫০০ ক�োটি টাকার খেলনা
বিক্রি হয়। কিন্তু এর মধ্যে ভারতীয় খেলনা শিল্পের অংশীদারিত্ব
এখন মাত্র ১৫%। বাকি ৮৫% আমদানি করা খেলনা বিক্রি হয়।
প্রধানমন্ত্রী ম�োদী বলেন, চিলড্রেন ইউনিভার্সিটি অফ গান্ধীনগর
মহিলা এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রক, শিক্ষা মন্ত্রক এবং অতিক্ষু দ্র, ছ�োট
ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক শিশুদের জন্য নতুন খেলনা উৎপাদন
এবং সরবরাহের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তাঁর বক্তব্য
হল দেশে অনেক দক্ষ কারিগর রয়েছেন যাঁদের খেলনা উৎপাদনের
দক্ষতা রয়েছে। এগুলির মধ্যে খেলনা ক্লাস্টার হিসেবে উঠে আসা
কর্ণাটকের রামনগরের চন্নাপাটনা, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণার ক�োন্ডাপাল্লি,
তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর, আসামের ধু বরি ও উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর
মত�ো এলাকাগুলি সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী ম�োদী বিশেষভাবে উল্লেখ
করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিশাখাপত্তনমের সি ভি রাজুর তৈরি করা
উন্নতমানের ইটি-ক�োপ্পাকা খেলনারও উদাহরণ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী
ম�োদী বলেছেন, “দেশে এ ধরনের স্থানীয় খেলনার গ�ৌরব ফিরে
এসেছে।” একথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী খেলনা প্রযু ক্তি এবং
নকশার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য যু ব সম্প্রদায় ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য

আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ

4ডিপিআইআইটি-র অধীন ক�োয়ালিটি কন্ট্রোল অফ
ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে ভারতীয় খেলনা বাজারে সমীক্ষা চালান�ো
হয়েছে।
4২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ব্যুর�ো অফ ইন্ডিয়ান
স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) আইন পাশ করা হয়েছে, যার
মাধ্যমে ভারতে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত খেলনার মান
বজায় থাকে।
4খেলনা আমদানির জন্য বিদেশ বাণিজ্য নীতি কড়াভাবে
পালন করা হবে এবং প্রত্যেক কনসাইনমেন্টের স্যাম্পেল
পরীক্ষা করা হবে।
হ্যাকাথন-এর আয়�োজনের প্রয়�োজনীয়তার কথাও বলেন।

ভারতে এখন কী পরিস্থিতি

ডিপিআইআইটি-র পরিসংখ্যান অনু সারে এখন ভারতে অতিক্ষু দ্র,
ছ�োট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের অন্তর্গত ৪,০০০টি শিল্পোদ্যোগ
রয়েছে। এর মধ্যে ৭৫% ক্ষু দ্র, ২২% মাঝারি ও ৩% শতাংশ
বৃ হৎ শিল্প রয়েছে। ফানস্কুল বাজারে এদের উৎপাদিত খেলনার
৩০% অংশীদারিত্ব রয়েছে। তাছাড়া, ব্র্যান্ড মেটালের খেলনা ২০%
এবং হ্যাশব্রো ৯%। সু লভ এবং ক�োন ব্র্যান্ড ছাড়া খেলনার বাজার
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিন ও তাইওয়ানের খেলনায় পরিপূ র্ণ। ভারতে
দীর্ঘকাল ধরেই সস্তায় পাওয়া চিনা উৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
দ্বিতীয়ত, সস্তার চিনা খেলনার সঙ্গে প্রতিয�োগিতায় ভারতীয় খেলনা
শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ডিপিআইআইটি এক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পকে
পুনঃস্থাপিত করতে এবং ভারতে উৎপাদিত খেলনার উৎকর্ষ
বৃ দ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। খেলনার উৎকর্ষ পরীক্ষার জন্য
বিআইএস ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়েছে। সেজন্য ২০২০-র ২৫ এপ্রিল
বিআইএস একটি আদেশ জারি করেছে। এই আদেশ অনু সারে
ভারতে নির্মিত এবং আমদানিকৃত সমস্ত খেলনাকে বিআইএস-এর
মান অনু যায়ী হতে হবে। খেলনার উন্নত উৎকর্ষের জন্য বিদেশ
থেকে আমদানিকৃত খেলনার ক্ষেত্রে বিদেশ বাণিজ্য নীতি কঠ�োর
করে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই খেলনা শিল্পে নীতিগত পরিবর্তন
ও দেশের জনগণের সহয�োগিতায় এখন খেলনা ক্ষেত্রেও বিশ্ববাসী
ভারতের প্রবল উপস্থিতি অনু ভব করবে। n
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भारत कीইতিবাচক
कहानी- দৃ ষ্টিভঙ্গি

পরিবর্তিত ভারত

কর�োনাকালে আত্মশক্তির সাফল্য

চায়ের দ�োকানে আয়ুষ কাঢ়া, পরম্পরাগত কৃষি সরঞ্জাম এবং পাইন পাতা দিয়ে
ঘর সাজান�োর সরঞ্জাম, এমন সব উদ্ভাবিত সামগ্রী নিয়ে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বেঁ চে
থাকা
দমনে চা বিক্রেতাদের কাঢ়া তৈরির প্রশিক্ষণ

দমন একটি শিল্পাঞ্চল। আনলকের পর কারখানা খুললে
এখানে কর�োনার সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। এমন সময়ে
দামিনী উইমেনস ফাউন্ডেশন এগিয়ে আসে। শরীরে উন্নত
ইমিউনিটি গড়ে ত�োলা কর�োনা প্রতির�োধে গুরুত্বপূ র্ণ হয়ে ওঠে।
এই ভাবনা থেকে ফাউন্ডেশনের মহিলারা সাধারণ মানু ষকে
কর�োনা প্রতির�োধে সাহায্য করতে আয়ু ষ কাঢ়া তৈরির প্রশিক্ষণ
দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গ�োড়ার দিকে তাঁরা চা বিক্রেতাদের
দিয়ে শুরু করেন যাতে অধিকাংশ মানু ষ কর্মস্থলের কাছেই
কাঢ়া পান করতে পারেন। ফাউন্ডেশনের মহিলারা তুলসী, আদা,
লবঙ্গ, কাল�ো মরিচ ইত্যাদি মশলা মিশিয়ে আয়ু ষ কাঢ়া বানান�ো
শিখিয়েছেন। পাশাপাশি সবাইকে ‘নম�ো অ্যাপ’, ‘আর�োগ্য সেতু’
এবং আয়ু ষ মন্ত্রকের ওয়েবসাইট সম্পর্কেও সচেতন করেন।
ফাউন্ডেশন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক চা বিক্রেতা এখন
সাধারণ মানু ষকে আয়ু ষ কাঢ়া বিক্রি করছেন। ফাউন্ডেশনের
মহিলারা বিভিন্ন ক�োম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদেরও এই কাঢ়া
তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কর�োনাকালে দেশের মানু ষ কিভাবে
কর�োনা প্রতির�োধে এগিয়ে আসছেন, এটি তার একটি উজ্জ্বল
দৃ ষ্টান্ত। n
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কৃষি সরঞ্জাম বিক্রির মাধ্যমে র�োজগার
ক�োভিড-১৯ মহামারীর ফলে দিনমজুরদের চাকরি
চলে গেলে কিছু মানু ষ এই সমস্যাকে সু য�োগে
রূপান্তরিত করেন আর দেশের জন্য নিজের স্তরে
কিছু করার প্রতিজ্ঞা করেন। মহারাষ্ট্রের আক�োলার
বাসিন্দা নরেশ পুনকার এমনই একজন মানু ষ।
তিনি পেশায় ছিলেন ছু ত�োর। লকডাউনের সময়
কাজ বন্ধ হলে নরেশ বাড়িতে থাকতে বাধ্য হন। সে সময়ে তিনি নিজের
প্রাণশক্তি ও বুদ্ধি খরচ করে কিছু সৃষ্টিশীল কাজ করেন। তিনি পারম্পরিক
কৃষিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলির প্রতিকৃতি বানিয়ে সেগুলি প্রদর্শনী শুরু
করেন। সেই প্রদর্শনীতে তিনি শিশুদের চাষ এবং কৃষকদের জীবন নিয়ে
বলতে থাকেন। অনেক দূ রদু রান্ত থেকে এসে মানু ষ এই প্রতিকৃতিগুলি কিনে
নিয়ে যান আর এটি নরেশের জীবনধারণের উপায় হয়ে উঠেছে। n

আত্মনির্ভর ভারতে দিব্যাঙ্গজনদের অবদান
আত্মনির্ভর ভারতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুধু
দেশের যু ব সমাজই নয়, দিব্যাঙ্গজনরাও নিজেদের
অবদান রেখে ভারতকে শক্তিশালী করে তুলছেন।
এক্ষেত্রে হিমাচল প্রদেশের নাহন-এ অবস্থিত ‘কেফে
এলবে’ উল্লেখয�োগ্য। এটি পাঁচজন দিব্যাঙ্গ মিলে পরিচালনা করছেন। এই কেফে
খ�োলার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন এবং আস্থা ওয়েলফেয়ার স�োসাইটি বিশেষ সাহায্য
করেছে। এভাবে কাংড়া জেলার রৈত গ্রামের দিব্যাঙ্গ সু দর্শনা দেবী সবাইকে প্রেরণা
য�োগাচ্ছেন। তিনি চীড় (পাইন) গাছের পাতা থেকে বেশ কিছু ঘর সাজান�োর সামগ্রী
তৈরি করেছেন। তিনি বলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী ম�োদীর ‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’
আবেদনে সাড়া দিয়ে নতুন ধরনের রাখি বানিয়েছেন। ২০০৭সাল থেকেই সু দর্শনা
দেবী এই চীড় পাতা দিয়ে ঘর সাজান�োর জিনিস বানিয়ে আসছেন। ২০১৮সালে
স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ পেয়ে তাঁর চীড় পাতা দিয়ে ঘর সাজান�োর
জিনিস বানান�োর কাজ আরও ত্বরান্বিত হয় এবং তিনি পুরস্কারও পান। n

কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই

জেতার জন্য লড়াই
গত পাঁচ মাসে ৭৬% র�োগী কর�োনা
থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সরকারের
‘টেস্ট, ট্র্যাক, ট্রিট’ ক�ৌশল কার্য কর
হয়েছে

ক

র্ণাটকের ১১০ বছর বয়সী বৃ দ্ধা সিদ্দাম্মা এবং কেরলের
১০৩ বছর বয়সী বৃ দ্ধ পরীদ কর�োনা মহামারীর বিরুদ্ধে
এই লড়াইয়ে প্রেরণার কিরণ এনে দিয়েছেন। সিদ্দাম্মা গত
২৭ জুলাই কর�োনা পজিটিভ হয়ে চিত্রদূ র্গের হাসপাতালে
ভর্তি হয়েছিলেন। আর মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই সু স্থ হয়ে ১
আগস্ট বাড়িতে ফিরে গেছেন। তেমনই পরীদ ২৮ জুলাই
কর�োনা পজিটির হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু ২০
দিনের মধ্যেই তিনি কর�োনাকে হারিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের
ইতিবাচক দৃ ষ্টান্ত কর�োনা য�োদ্ধারূপে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের
পরিশ্রমের ফসল যাঁরা হাই রিস্ক সম্পন্ন এই বৃ দ্ধ-বৃ দ্ধাদের
কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে সাহায্য করেছেন।
কর�োনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের
যথাসময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্ন স্তরে ‘টেস্ট, ট্র্যাক, ট্রিট’
অর্থাৎ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তদারকি এবং উপচারের দৃ ষ্টিক�োণ
লাগাতার পালন করার ফলেই কর�োনা থেকে সু স্থ হয়ে বাড়ি
যাওয়া মানু ষের সংখ্যা লাগাতার বৃ দ্ধি পাচ্ছে এবং দেশে মৃত্যুর
হারও দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। বিগত পাঁচ মাসে যত মানু ষ
কর�োনা সংক্রমিত হয়েছেন তার তিন-চতুর্থাংশের থেকেও
বেশি ইতিমধ্যেই সু স্থ হয়ে উঠেছেন। ২৮ আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া
পরিসংখ্যান অনু যায়ী এখন শুধু এক-চতুর্থাংশের থেকেও
কম র�োগীর চিকিৎসা চলছে। যে ১০টি রাজ্যে সবচাইতে
বেশি সংক্রমণ হয়েছে, সেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী গত ১১ আগস্ট কথা বলেছেন এবং
তাঁদের জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন। এই পর্যায়ে ২৭ আগস্টে
ক্যাবিনেট সচিব সকল রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন যাতে
তারা প্রত্যেক জেলায় মৃত্যুর হার ১ শতাংশ থেকেও কম রাখার
লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জেলাস্তরে
কী ধরনের নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে
হবে, তার জন্য ১১ দফা পরামর্শ দেওয়া হয়। নিশ্চিতভাবেই
কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গণ-অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা
পালন করেছে আর এখন জেলাস্তরে কেন্দ্রের তদারকি এই
র�োগ প্রতির�োধে গুরুত্বপূ র্ণ ভূ মিকা পালন করবে। n

২৮ লক্ষ র�োগী সু স্থ হয়েছেন
ভারতের কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই

৭৬.৬৩%

৩১ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত

সু স্থতার হার।লকডাউন১-এর সময় এই হার ছিল
১১%

দুই গজ দূরত্ব

৮৮.৯১%

ম�োট পরীক্ষাগার

১০০৩

১৫৮৩
সরকারি
বেসরকারি

দিল্লিতে সু স্থতার হার
কেন্দ্রীয় সরকারের
হস্তক্ষেপের পর

৫ ৮০

ু া পরীক্ষা
ম�োট নমন

৪.২৩
ক�োটি

গড় নমুনা পরীক্ষা ১০ লক্ষ ৫০ হাজার প্রতিদিন

৭৮১৯৭৫

নিশ্চিতভাবে কর�োনায়
আক্রান্তের ম�োট সংখ্যা

১.৭৮%

ভারতে মৃ ত্যু হার

৩৬২৪৪৭৬

৬৪৪৬৯

ভারতে ম�োট আক্রান্ত
( Source: https://
covidindia.org
or https://www.
worldometers.info)

ম�োট মৃত্যু

বিশ্বের তু লনামূ ল ক পরিসংখ্যান

কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্যান্য দেশের তু লনায় ভারত ভাল�ো
জায়গায় রয়েছে
বিশ্ব
ইউর�োপ
আমেরিকা
রাশিয়া
ব্রাজিল
ভারত

সংক্রমিত

৩২৩৩
৪৭৭৯
১৮৫৩১
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৮৭২
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৩৩৭৯
৫৫৫

মৃত্যু

১০৮
২৭৯
৫৬৪
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৫৬৬
৪৬
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समाचार-सार
ঐতিহ্য

ব�ৌদ্ধ সার্কিট

ক

বুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সাংস্কৃতিক এবং
ধর্মীয় য�োগসাধন

ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি গতিশীল, এর মূ লসূ ত্র মানবসভ্যতার সূ ত্রপাতের সঙ্গে যু ক্ত। নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বাধীন ভারত
সরকার হাজার হাজার বছর পু রন�ো এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছে।
রামায়ণ সার্কিটের কাজ যেখানে ৮০% সম্পূর্ণ হয়েছে, তেমনই এখন ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত অঞ্চলগুলিকে বুদ্ধ
সার্কিটের মাধ্যমে যু ক্ত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে পর্য টকদের অনেক বছরের পু রন�ো দাবী মেনে নিয়ে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এ বছর জু ন মাসেই কুশিনগর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘ�োষণা করেছে। এ বছর
ডিসেম্বরেই এখান থেকে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ব�ৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশী দেশ জাপান,
কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করতে এটি ম�োদী সরকারের একটি গুরুত্বপূ র্ণ পদক্ষেপ
ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে তাঁর ভাষণে
প্রভগবান
বুদ্ধের বিশ্বশান্তি ও দর্শনের উল্লেখ করেছেন। ২০০৮

সালের ৩০ এপ্রিল বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “আমাদের দেশে প্রায় ১৮টি রাজ্য এমন আছে
যেখানে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ক�োনও না ক�োনও তীর্থক্ষেত্র
রয়েছে। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ত�ো ২,০০০ বছরেরও
বেশি পুরন�ো এবং প্রতি বছর সারা বিশ্বের মানু ষকে আকর্ষিত
করে। সেজন্য দেশ –বিদেশ থেকে যাঁরা এই তীর্থস্থানগুলি দেখতে
আসছেন, তাঁদের কথা ভেবে এই অঞ্চলগুলিকে উন্নত করার
প্রয়�োজন রয়েছে। এই ভাবনা নিয়েই দেশে ‘স্বদেশ দর্শন য�োজনা’র
মাধ্যমে একটি ‘ব�ৌদ্ধ সার্কিট’ গঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া
হচ্ছে।”
আসলে, সারা পৃথিবীতে ব�ৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানু ষের সংখ্যা ৫০
ক�োটিরও বেশি। জাপান, কম্বোডিয়া, লাওস, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার
থাইল্যান্ডের মত�ো প্রতিবেশী দেশগুলিতে অনেক বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী
30
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মানু ষ রয়েছেন। প্রতি বছর এই দেশগুলি থেকে হাজার হাজার
পর্যটক ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত তীর্থস্থান লু ম্বিনী, কপিলবস্তু,
সারনাথ, কুশিনগর এবং শ্রাবস্তি ইত্যাদি দেখতে আসেন।
পর্যটকদের সুবিধার্থে ম�োদী সরকার এই অঞ্চলগুলিকে ‘ব�ৌদ্ধ
সার্কিট’ রূপে বিকশিত করার কাজ করছে।
কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলের বক্তব্য অনু যায়ী,
বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটন মন্ত্রক দেশে ব�ৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলির
উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ব�ৌদ্ধ
সার্কিটের উন্নয়নে এই অঞ্চলগুলিতে র�োজগারের নতুন সম্ভাবনা
সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি, উপর�োক্ত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের
সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। ১৯৮৫ সালেই পর্যটকদের আসাযাওয়ার জন্য’ ‘ব�ৌদ্ধ সার্কিট’ প্রকল্পের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু
গ�োড়ার দিকে কাজের গতি অত্যন্ত শ্লথ ছিল। ২০১৪-১৫ সালে
কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য ৩৬২ ক�োটি টাকা মঞ্জু র করা
হয়েছে। আইআরসিটিসি পর্যটকদের জন্য আগে থেকেই বিশেষ

কুশিনগরে নতু ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হলে ভগবান বু দ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি ভ্রমণ সহজ হবে

বৈশালী

লু ম্বিনী
নেপাল
কপিলাবস্তু
শ্রাবস্তী

নালন্দ

গ�োরক্ষপুর
বিহার

উত্তরপ্রদেশ
বারাণসী

নয়াদিল্লি

পাটনা

কুশিনগর

লালকেল্লার প্রাকার থেকে
ভগবান বদ্ু ধের উল্লেখ

রাজগীর
ব�োধগয়া

লখন�ৌ

ব�ৌদ্ধ সার্কিট ট্রেন চালু করেছিল। কিন্তু সরাসরি বিমান পরিষেবা
না থাকায় এখনও পর্যন্ত বিদেশ থেকে পর্যটকরা সরাসরি এখানে
আসতে পারতেন না। এখন কুশিনগরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
চালু হলে পর্যটকদের অনেক সুবিধা হবে। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ
স্থল হওয়ায় কুশিনগরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তেমনই কুশিনগর
থেকে প্রায় ১৫০ কিল�োমিটার দূ রে ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লু ম্বিনী
রয়েছে। কপিলবস্তুও কাছেই। ভগবান বুদ্ধ সারনাথে প্রথম উপদেশ
দিয়েছিলেন। সারনাথ কুশিনগর থেকে ২০০ কিল�োমিটার পরিধির
মধ্যে পড়ে। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান স্থল বুদ্ধগয়াও বেশি দূ রে নয়।
সেজন্য কুশিনগর ব�ৌদ্ধ সার্কিটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাছাড়া,
সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক গয়া-বারাণসী-কুশিনগর সংয�োগকারী
সড়কপথের দু ’পাশে প্রয়�োজনীয় পরিষেবা উন্নয়ন করছে।
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির মতে, ভগবান
বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্থানকে যুক্ত করার জন্য এই
‘ব�ৌদ্ধ সার্কিট’ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। এই প্রকল্পে প্রায়
১০ হাজার ক�োটি টাকা বিনিয়�োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার
ব�ৌদ্ধ সার্কিটে বুদ্ধগয়া, নালন্দা, রাজগীর, বৈশালী, কেহেলগাঁও এবং
পাটনা শহর রয়েছে। তেমনই ধর্ম যাত্রা সার্কিট বিহারের বুদ্ধগয়া,
উত্তরপ্রদেশের সারনাথ, কুশিনগর এবং পিপরহাওয়াকে যুক্ত করে।
বিস্তৃত ধর্মযাত্রায় বিহারের বুদ্ধগয়া, বিক্রমশীলা এবং উত্তরপ্রদেশের
সারনাথ, কুশিনগর, কপিলবস্তু, সকিংসা ও পিপরহাওয়াকে যুক্ত করা
হয়েছে। n

ধানমন্ত্রী ম�োদী এ বছর তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রতিবেশী
প্রদেশগুলির
সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্কে র ক্ষেত্রে ব�ৌদ্ধধর্মের

গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন
যে আজ শুধু তাঁরাই প্রতিবেশী নয় যাদের সঙ্গে আমাদের ভ�ৌগ�োলিক
সীমা রয়েছে। আমি তাঁদেরকেও প্রতিবেশী বলে মনে করি যাদের সঙ্গে
আমাদের আত্মার মিল রয়েছে, মনের মিল রয়েছে। যেখানে সম্পর্কে র
মধ্যে সাম্য থাকে, মিলমিশ থাকে, আদান-প্রদান থাকে। আমি অত্যন্ত
আনন্দিত যে বিগত কয়েক বছরে ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে
সম্পর্ক আরও মজবু ত করেছে। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে
আমাদের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং মানবিক সম্পর্কে প্রগতি অনেকগুণ
বেড়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস অনেকগুণ বেড়েছে। তেমনই আমাদের
পূ র্বের আসিয়ান দেশগুলি, যাঁরা আমাদের প্রতিবেশীও, আমাদের কাছে
তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে ভারতের হাজার হাজার
বছর পু রন�ো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। ব�ৌদ্ধ ধর্মের পরম্পরা
আমাদেরকে এই দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত করে ।
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समाचार-सार
মন কি বাত ২.০

পর্ব ১৫ : ৩০ আগস্ট, ২০২০

ল�োকাল খেলনার জন্য
ভ�োকাল হওয়ার সময় এসেছে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী দেশের জনগণের সঙ্গে ‘মন কি বাত’-এর পঞ্চদশ পর্বে সবাইকে শিশুদের মত�ো মন নিয়ে শিশুদের
সঙ্গে মিশতে এবং তাদের মনে আত্মনির্ভ রতা ও স্বদেশী ভাব জাগিয়ে ত�োলার জন্য স্থানীয় খেলনা নিয়ে খেলার ওপর জ�োর
দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি গৃ হপালিত পশুর ক্ষেত্রে দেশী প্রজাতির পশুপালনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এই মনের কথা
দেশকে আত্মনির্ভ র করার লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ। এবারের ‘মন কি বাত’ -এর কয়েকটি গুরুত্বপূ র্ণ অংশ তুলে ধরা হল।
উৎসব ও পরিবেশ : দেশে এবার প্রতিটি উৎসবে

যে ধরনের সংযম এবং অনাড়ম্বর আবহ দেখা যাচ্ছে তা
অভূ তপূ র্ব। অনেক জায়গায় গণেশ উৎসবও অনলাইনে পালন
করা হচ্ছে। অধিকাংশ স্থানে এবার পরিবেশ-বান্ধব গণেশের
প্রতিমা গড়ে ত�োলা হয়েছে। আমাদের দেশে উৎসব এবং
পরিবেশের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

থারু আদিবাসী : বিহারের পশ্চিম চম্পারণে কয়েক

শতাব্দী ধরে থারু আদিবাসী সমাজের মানু ষেরা প্রতি বছর
৬০ ঘন্টা ‘বরনা’ উৎসব পালন করেন।এই উৎসবের
সময় কেউ তাঁদের গ্রামে ঢুকতে পারে না, আর কেউ বাড়ি
থেকে বের�োতেও পারে না। তাঁরা মনে করেন, এই সময়ে
কেউ বাইরে বের�োলে অথবা বাইরে থেকে কেউ এলে
নতুন গাছপালার ল�োকসান হতে পারে।

খেলনা হ�োক স্থানীয় : এখন প্রত্যেকেরই ল�োকাল

খেলনার জন্য ভ�োকাল হওয়ার সময় এসেছে। খেলনা
এমন হওয়া উচিৎ যেগুলি নিয়ে খেলে শিশুদের শৈশব
প্রস্ফুটিত হবে, আনন্দে মেতে থাকবে। আমাদের এমন
খেলনা বানান�ো উচিত যা পরিবেশ-বান্ধব। খেলনা শুধু মন
ভাল�ো করে দেয় না, তা মনকে সু ন্দর করে ত�োলে এবং
জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হ�োন : আজ যখন আমরা

দেশকে আত্মনির্ভর করে ত�োলার চেষ্টা করছি, তখন
আমাদের সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে,
প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশকে আত্মনির্ভর বানাতে হবে। যখনই
আপনারা কুকুর পালন নিয়ে ভাববেন, অবশ্যই ভারতীয়
প্রজাতির কুকুর বাড়িতে আনবেন।

পুষ্টি : পুষ্টির আন্দোলনে গণ-অংশীদারিত্ব অনেক

প্রয়�োজনীয়। গণ-অংশীদারিত্বই এই আন্দোলনকে সফল
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করে। বিগত কয়েক বছর ধরে এই লক্ষ্যে দেশে অনেক
প্রচেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের গ্রামগুলিতে এই
অভিযানকে গণ-অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গণ-আন্দোলনে
পরিণত করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসকে পুষ্টি মাস হিসেবে
পালন করা হবে।

গৃহপালিত প্রাণী : স�োফি এবং বিদা ভারতীয়

সেনাবাহিনীর কুকুর, আর তাদেরকে সেনাপ্রধান প্রশস্তিপত্র
দিয়ে সম্মানিত করেছেন কারণ, তারা দেশের নিরাপত্তার
স্বার্থে নিজেদের কর্তব্য খুব ভাল�োভাবে পালন করেছে।

শিক্ষকদের গুরুত্ব : দ্রুত পরিবর্তিত সময় এবং কর�োনা

সঙ্কটকালে আমাদের শিক্ষকদের সামনেও সময়ের
সঙ্গে পরিবর্তনের একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমি অত্যন্ত
আনন্দিত যে আমাদের শিক্ষকরা শুধু এই চ্যালেঞ্জ স্বীকার
করেই থেমে থাকেননি, তাঁরা এই সমস্যাকে সু য�োগে
রূপান্তরিত করেছেন।

অন্নদাতাদের প্রণাম : ওনম আমাদের কৃষির সঙ্গে যু ক্ত

উৎসব। এটি আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য একটি
নতুন সূ চনার সময়। কৃষকদের শক্তির মাধ্যমেই আমরা
জীবনধারণ করি, আমাদের সমাজ চলে। এই কর�োনা
পরিস্থিতিতেও কৃষকরা নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য প্রমাণ
করেছেন।

ভারতীয় অ্যাপ : ভারতীয়দের উদ্ভাবন এবং সমাধান
প্রদানের ক্ষমতার পরাক্রমকে সকলেই স্বীকার করে। এই
মাসে অ্যাপ ইন�োভেশন চ্যালেঞ্জ আহ্বান করা হয়েছে।
এই প্রতিয�োগীতায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৭,০০০ ইচ্ছু ক প্রার্থী
নথিভুক্ত হয়েছেন। এটি অত্যন্ত শুভ সঙ্কেত । n
মন কি বাত শ�োনার জন্য এই কিউআর ক�োডটি স্ক্যান করুন
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=CECeMxOxt-Q&feature=emb_logo

মিডিয়া কর্ণার

নরেন্দ্র ম�োদী

@narendramodi

আজ যখন ভারতকে আত্মনির্ভর করে ত�োলার জন্য
একটি ব্যাপক অভিযান চলছে তখন কৃষি তার একটি
গুরুত্বপূ র্ণ পর্যায়। কৃষিতে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে
কৃষকদের উৎপাদকের পাশাপাশি শিল্পোদ্যোগীও করে
তুলতে চাইছি। এই সঙ্কল্প নিয়েই সম্প্রতি কৃষিতে
ঐতিহাসিক সংস্কার আনা হয়েছে।

রাজনাথ সিং

@rajnathsingh

বিশ্বকল্যাণের জন্য আত্মনির্ভর ভারত অত্যন্ত
প্রয়�োজনীয়। বিশ্বে ভারতের ভূ মিকা এবং অবদান
কার্যকরী করতে আমাদের সকলকেই এই সঙ্কল্প
বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে হবে।আজ প্রধানমন্ত্রীজি
স্পষ্ট করেছেন, দেশের সেই দক্ষতা এবং সামর্থ্য
আছে যার শক্তিতে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে
নতুন দিশা এবং গতিপ্রদান করতে পারে।

প্রকাশ জাভড়েকর
নীতিন গড়করি
১১,৪২৭ ক�োটি ম�োট বিনিয়�োগের মাধ্যমে ১,৩৬১
কিল�োমিটার দীর্ঘ এই সড়ক প্রকল্প মধ্যপ্রদেশের
পর্যটন এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূ র্ণ
অবদান রাখবে। এই সড়ক প্রকল্পগুলি পূ র্ণ হতেই
মধ্যপ্রদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হয়ে
উঠবে।

এক রাষ্ট্র এক রেশন কার্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে
ভারত – রাষ্ট্রীয় খাদ্য সু রক্ষা আইনের মাধ্যমে ২৪টি
রাজ্যের মধ্যে রেশন কার্ড প�োর্টেবিলিটি পরিষেবার
পাশাপাশি, ৬৫ ক�োটিরও বেশি সু বিধাভ�োগীরা
উপকৃত হয়েছেন।
৩১ মার্চ, ২০২১-এর মধ্যে দেশের সকল রাজ্যকে
#OneNationOneRationCard প্রকল্পের সঙ্গে যু ক্ত
করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে

অমিত শাহ

@amitshah

পিএমজেডিওয়াই প্রকল্পে গরীব কৃষক ও মহিলা
এবং বয়স্কদের ডিবিটি-র মাধ্যমে তাঁদের অ্যাকাউন্টে
কিষাণ সম্মান নিধি, ভর্তুকি এবং পেনশন পৌঁছে
দিচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর�োনা বিপর্যয়কালে
ক�োটি ক�োটি গরীব মানু ষের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে
দেওয়া হয়েছে। এর জন্য @NarendraModiজিকে
ধন্যবাদ জানাই। #6YearsOfJanDhanYojana

হরদীপ সিং পু রী
প্রতিবছর আমরা সমীক্ষা বৃ দ্ধি পেতে দেখছি। ২০১৬
সালে ৭৩টি শহর দিয়ে শুরু হয়েছিল আর এখন
পৌঁছেছে ৪,২৪২টি শহরে, ৬২টি ক্যান্টনমেন্ট ব�োর্ড
এবং ৯২টি গঙ্গা টাউনে। এ বছর ১ ক�োটি ৮৭ লক্ষ
জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ, ২০২০
আমাদের শহরগুলির উন্নয়ন পর্যাল�োচনার কাজ
সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করেছে।
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রাষ্ট্রের জন্য, বিশ্বের জন্য, মানবতার প্রগতির জন্য, শান্তি ও মৈত্রীকে প্রত্যেকেই স্বীকার
করেন। সবাই মানেন যে এগুলি অত্যন্ত প্রয়�োজনীয়। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে দু র্বল
কখনও শান্তি স্থাপন করতে পারে না। দু র্বল শান্তির উদ্যোগও নিতে পারে না। বীরত্বই
শান্তির পূর্বশর্ত হয়।
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