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   1।    অত�িধকঅত�িধক 
জনসংখ�াজনসংখ�া আমােদর িনজ� অি�ে�র জন� এক� ��তর �মিক। সম� িবে�র এই সমস�া� �মাকােবলা করেত 
হেব এবং �কবল কেয়ক� �দেশ নয়। িব�ব�াপী জনসংখ�া �ধানত িচিকৎসা অ�গিত এবং কৃিষ উৎপাদনশীলতা বিৃ�র 
কারেণ বাড়েছ। �ািজল, চীন ও ভারেতর মেতা �দশ�িল তােদর জনসংখ�ার উে�খেযাগ� বিৃ� উেপ�া কের তােদর 
দদু�শায় আেরা �যাগ কের। 

ভারত এখন 1.2 িবিলয়ন বািড়। অিধক�, যিদ পয�া� ব�ব�া �নওয়া হয় তেব এই শতা�ীর মাঝামািঝ সমেয় ি�িতশীল 
হওয়ার আেগ ভারেতর জনসংখ�া 1.8 িবিলয়ন বিৃ� �পেত পাের। আজ বহৃ�র জনসংখ�ার কারেণ ভারত সীমাব�। 57 
�কা�পিত ভারেতর স�দ শতকরা 70 ভাগ িনয়�ণ কের। এই অথ�ৈনিতক অসাম�তা দাির��, িবনামেূল� িচিকৎসা 
সহায়তা অভাব, সামািজক িনরাপ�া এবং খারাপ জীবনযা�ার অভােবর িদেক পিরচািলত কের। আ�� িফিশয়াল 
ইে�িলেজ� অ�া� অেটােমশন এ অ�গিতর কারেণ িবষয়�েলা আরও ��তর। �য়ংি�য়ভােব আই� ও উৎপাদন খােত 
সৃ� ল� ল� কােজর �িত িনেয় অেটােমশন 69 শতাংশ চাকিরর �িতর �মিক �দয়। ই-কমাস� এতদরূ পয�� চাকিরর 
কারেন এবং �ানীয় বাজােরর মেতা �িতেযািগতামলূক নয় এমন দাম�িল �বেছ িনেত ব�থ� হেয়েছ। 

অত�িধক জনসংখ�া কম�সং�ান সং�া�িলর কায�কািরতার িদেক পিরচািলত কের এবং �দেশর অবকাঠােমা, িচিকৎসা 
সহায়তা সুিবধা এবং সামািজক কল�াণ উেদ�াগেক কায�কর কের তুলেত সম� পিরক�না কের। এই �াধীনতা �থেক িবগত 
69 বছর ধের সং�ারেক কায�কর করার জন� সং�াম কেরেছ এমন ভারতীয় সরকার। 

জনসংখ�া বিৃ� ফলাফল এক� সমস�া �য শী�ই সম� িবে�র শী�ই বা পের স�ুখীন হেব। বনয়ন, বন�ার িচিক�সা, 
অপয�া� বিৃ�পাত, �াকৃিতক স�দ �ত �াস, ইেকা িসে�েমর বনয়ন ও �য়�িতর কারেণ ব� উি�দ ও �াণী �জািতর 
িবলিু�র ফেল �াণঘাতী বায়ু ও জল দষূণ, উ� িশ� এবং িশ� মতুৃ�হােরর হার বিৃ� �পেয়েছ। চরম দািরে��র কারেণ �ুধা 
�বিশ জনসংখ�ার িকছু ফলাফল। 

অেনেক জনসংখ�ার কারেণ সামািজক ও পিরেবশগত সমস�া�িলর িবষেয় ইিতমেধ�ই সেচতন, িক� �ধুমা� কেয়কজন 
�াে��র উপর তার �িত�ল �ভাব স�েক�  সেচতন। �বিশরভাগ ভারতীয় শহর খারাপভােব দিূষত এবং সামান� বাতাস 
আেছ। এই অগিণত বায়ুবািহত �রাগ এবং �ক সং�মণ বােড়। 

এ� �ধু ভারেতর সং�াম নয়, �ািজল এবং চীনও জনসংখ�ার ব�াপকতা িনেয় িবেরাধ করেছ। এই সমস�া সমাধােনর 
জন� সম� িব�ব�াপী �ফারাম কায�কর সমাধান �দােনর জন� এ� সময়। জ� িনয়�ণ এবং জ� িনয়�ণ িডভাইস�িলেত 
অ�াে�েসর মেতা সেচতনতা�িল ছিড়েয় �দওয়ার এবং বা�বায়েনর মাধ�েম অিতমা�ায় �কবলমা� সমাধান করা �যেত 
পাের। আসুন আগামীকাল এক� ভাল কােলর জন� ��ত িবে�র সাহায�। 

 

  

2. �মৗিলক� এবং উ�াবেনর অভাব 
  
�মৗিলক� এবং উ�াবেনর অভাব: এইভােব 'যুগাড' ভারেতর িচর�ন অভ�াস জািতেক ন� করেছ। 
  



ভারতীয়রা নতুন নতুনে�র বদেল অ�ায়ী িবক��িলর ব�ব�া করেত স�ম। এবং আমরা আমােদর 'জগুােদর' জন� 
িবখ�াত �কন এমন এক �ধান কারণ। 
  
��াবাল ইেনােভশন ইনেড� িরেপাট�  অনসুাের, ভারতীয়েদর �মৗিলক� �নই এবং বয়েসর জন� �সখােন থাকা �কৗশল�িলেত 
িনভ� র কের। 
  
�ধু তাই নয়, পূণ�সমেয়র গেবষকেদর কােছ যখন ভারত আেস তখন তািলকার �শষ অব�ান দাঁিড়েয়েছ। নতুন ধারনা 
এবং গেবষণায় িবিনেয়াগ করার সময়, 2005 �থেক ২014 সাল নাগাদ ভারত �ধুমা� আর িড এ 0.8২% ব�য় কের। 
  
যখন িশ�ার কথা আেস তখন আমােদর মেনর উ�লতা থাকেত পাের, তেব আমােদর িব�িবদ�ালয় ও িবদ�ালয়�িলেত 
অবকাঠােমা ও উ�াবেনর অভাব রেয়েছ। যিদও িব�জেুড় �ুল�িল ই-��ণীকে� এিগেয় যাে�, তবওু ভারতীয় িশ�া 
ব�ব�ার অিধকাংশই িশ�ার �থাগত প�িত অনসুরণ কের। 
  
অবশ�ই, অ�ায়ী ব�ব�া�িল আমােদরেক �� সমেয়র জন� সাহায� করেত পাের, িক� যখন এ� এক� িনরাপদ এবং 
'উ�ত' ভিবষ�েতর িদেক আেস, তখন ভারতেক এক� পিরবত� েনর ��তর �েয়াজন। 
  
িব�ব�াংেকর শীষ��ানীয় কম�কত� া শীষ��ানীয় শীষ��ানীয় কম�কত� া অনযুায়ী, ভারতীয় �কা�ািনর এক� বহৃৎ অনপুাত 
�ধুমা� নতুনে�র জন� িবিনেয়ােগর জন� নীিত বা মানব স�দ �মতা �নই তেব �দশ�র তুলনামলূকভােব গেবষণা এবং 
উ�য়ন (R & D) ব�য় অনসুাের তার �দশ�িলর পে� ব�য় বহন কের। 
  
"যিদ আপিন �দেখন �য িজিডিপেয়র অংশ িহসােব ভারত �িত িজিডিপর �শয়ােরর পিরমাণ কতটু� আয় কের তার 
মাথািপছু আয় তার পিরমােণ, তেব আসেল এ� খারাপভােব কাজ কের না," বেলেছন উইিলয়াম মালিন, ন�ায়স�ত, বিৃ�, 
অথ� ও অথ�নীিতর �ধান অথ�নীিতিবদ উইিলয়াম মালিন িব� ব�াংেকর �িত�ান�েলা। 
  
ভারতীয় আই� িশ�পিত এবং ইনেফািসেসর সহ-�িত�াতা, নারায়ণ মিূত�  স�িত উে�খ কেরেছন �য গত 60 বছের 
ভারত িবে�র �য �কানও 'পৃিথবী ক�ন' ধারণা �নই। এ� এক� ��তর পয�েব�ণ িবেশষত আই� িশ� ও এক� 
িবিশ� উেদ�া�া এক� Dyen �থেক আসেছ। িক� নারায়ণ ভুল নয়। তথ� দঢ়ৃভােব তার ফলাফল িনি�ত। ভারত সব 
উ�াবনী সূচী মেধ� দবু�লভােব ভাড়া। 
  
নতুন� চালােনার জন� িবে�র সবেচেয় �িত�ল পিরেবেশ ভারেতর এক� আেছ। 
  
সা�িতকতম 56 � �দেশর মেধ� এিশয়ার তৃতীয় বহৃ�ম অথ�নীিত 54 তম অব�ােন রেয়েছ, যা তােদর �দশীয় নীিত 
িব�ব�াপী উ�াবনেক সমথ�ন কের। ইনফরেমশন �টকেনালিজ অ�া� ইেনােভশন ফাউে�শন (আই�আইএফ), এক� 
�যুি� নীিতমালা িচ�াভাবনা �ারা �িতেবদন (িপিডএফ), িবে�র অথ�নীিতর �ায় 90% পয�� �দশ�িল অ�ভু� � কের। 
আই�আইএফ �থমবােরর মত এই �িতেবদন� সংকিলত কেরেছ। 
  
  
"থাইল�া�, চীন, ভারত, আেজ� ি�না এবং রািশয়ার নীিত�িল িব�ব�াপী উ�াবনী িসে�ম �থেক সবেচেয় �বিশ �িত�� 
কের। এই �দশ�িল বিু�জীবী স�ি� সুর�া জন� দবু�ল পিরেবশ সরবরাহ করার সময় বািণজ� বাধা এবং অন�ান� িবকৃিত 
সবেচেয় ব�াপক ব�বহার কের, "িরেপাট� । 
  
এ� 14 � কারণ পরী�া কের যা �দশীয় উ�াবনেক সমথ�ন কের এবং িব�ব�াপী �ভাব �দয়, �যমন সহায়ক ট�া� 
িসে�ম এবং গেবষণা ও উ�য়ন (আর & িড) এবং মানিবক িবিনেয়ােগর িবিনেয়াগ। এ� 13 � অন�ান� িবষয়ও িনধ�ারণ 



কেরেছ - �যমন �জারপূব�ক �ানীয়করণ এবং দবু�ল বিু�জীবী স�ি� সুর�া-যা িব�ব�াপী উ�াবেনর উপর �নিতবাচক 
�ভাব �ফেল। 
  
1. ভারত�িল 
তার উদার R & D-স�িক� ত ট�া� ইনেসন�েভর িভি�েত য�াংিকংেয়র তািলকায় শীেষ� রেয়েছ। তেব, এ� নতুনে�র 
অভাব রেয়েছ কারণ এ� গেবষণামলূক আর িডিড ট�া� ��িডট (িব�িবদ�ালয়, জাতীয় গেবষণাগার, গেবষণা গেবষণা 
সহেযািগতায় সহায়তা করার জন� ব�য় ব�েয়র উপর �দওয়া) এবং �কবলমা� গেবষণার পিরবেত�  উ�াবেনর 
বািণিজ�কীকরেণর উ�সােহর ��ে� অন�ান� অ�েল রেয়েছ। 
  
2. িহউম�ান ক�ািপটাল 
ভারেতর নতুনে�র জন� �কন এক� ���পূণ� কারণ, কারণ �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�ায় অন�ান� �দেশর তুলনায় �দশ 
কমপে� ব�য় কের। ভারত সরকার �াথিমক এবং মাধ�িমক িশ�ার �িত িশ�াথ� মা� 1২8২8 ডলার (84,978 ডলার) 
ব�য় কের, এমনিক িভেয়তনাম, ইে�ােনিশয়া বা �প� �থেকও কম। 
  
যাইেহাক, শীষ��ানীয় িব�িবদ�ালয়�িলর �দশ�িলর ��ে� ভারত �কাথাও মধ��েল অবি�ত। ২5 এ, আেজ� ি�না, �ািজল, 
�পাল�া�, এবং �কিনয়া সহ িবে�র অন�তম শীষ��ানীয় 800 িবে�র শীষ��ানীয় িব�িবদ�ালয়�িলর মেধ� 17 � 
�িত�ােনর নামকরণ ছাড়াও সং�া�িল নামকরণ না কেরই ভারত এিগেয় রেয়েছ। 
  
তবওু, �দেশর গেবষকরা এই সংখ�া�েত নীেচর পাঁচ� �দেশর মেধ� ভারতেক �াপন কের �িত 100,000 জন �লােকর 
মেধ� 15 জন �লূভােব দাঁিড়েয় আেছ। �মাট উ�ৃিতর ��ে� ভারত হ'ল শীেষ� ছয়� �দশ�িলর মেধ� এক�-এক� 
একােডিমক নিথ যা পরবত� একােডিমক গেবষণা-�িত 1,000 নাগিরেকর �ারা উে�খ করা হয়। 
  
  
�কন ভারত, এমনিক তার িবশাল জনসংখ�াতাি�ক লভ�াংশ সহ, �াস িসিলং ভা�েত পারেব না? এবং আেরা িবেশষভােব, 
সামািজক-সাং�ৃিতক বাধা আমােদর �দেশ নতুন� বাধা �দয়? 
  
নীেচ পাঁচ� সামািজক-সাং�ৃিতক তুলনামলূক িবষয় রেয়েছ যা আমােদরেক �কৃত উ�র িদেত পাের: 
  
এ  �বতন �বতন �িত�াপন ব�বসা উেদ�া�া 
  
�াধীনতার পর আমােদর অথ�ৈনিতক নীিতমালায় সমাজতাি�ক প�পাত ব�ি�গত উেদ�ােগর �িত সে�েহর অনভূুিত 
িনি�ত কের। এ�িলেত বড় জনবসিতর জনসংখ�ার জনসংখ�া, কম আন�ুািনক িশ�া �র এবং সরকারী চাকিরর সীিমত 
সংখ�া �যাগ ক�ন। এবং তাই এ� িবকাশ ঘেট �য পণ� ব�বসা, �েয়র �বাহ, নতুন উ�াবেনর ঝঁুিক এবং কম সরকাির 
িনভ� রতার জন� �ুধাত�  �লােকেদর জন� পণ��ব� বািণজ�, �মরামেতর �দাকান এবং খুচরা িব�য় �ধান হেয় উেঠেছ। 
এ�িল সিত�কার অেথ�ই িছল '�বতন-�িত�াপেনর ব�বসা' যা ��ােমাটােরর জীবনধারা বজায় রাখার জন� নগদ �বাহ 
�তিরর লে�� িছল। ব�বসা �থেক মনুাফার �থম িমিলয়ন দ�িত বািড় বা গাড়ী �কনার জন� িগেয়িছল। পরবত� ল� 
ল� এক� ি�তীয় বািড়েত এবং গাড়ী িগেয়িছলাম, এবং তাই �ঘাষণা। 
  
যাইেহাক, উ�াবনী উেদ�াগ ব�বসার উপাজ� ন পুনিন�ম�াণ �েয়াজন। ভারত এর ��তর সরকারী নীিত এবং আমলাতাি�ক 
চ�ােল��িল �য �কউ �য �কউ 'িচন পাণী' (ঘুষ) পিরবেত�  িচ�াভাবনা এবং উদ�মী মেনাভােবর পিরবেত�  পেকেট থাকা 
�েয়াজেন উ�পাদন করেত পাের। সব�ািধক মানষু আপ �ছেড়। ব�বসােয়র িবকােশর অধীেন তারা �বতন-নগদ নগদ 
�বাহ �পেত �পের খুিশ। বা�ব উেদ�া�া অনপুি�ত িগেয়িছলাম। আজ, আমরা ব�বসা মান শ�ৃলা, BPO এবং 
সফটওয়�ার পিরেষবািদ নীেচর �াে� রেয়িছ। 



  
িব।  ি�িময়াম �পেম� �বতার িশকারী িশকারী 
  
ভারতীয় �ভা�ােদর 'কম জন�' মেনাভােবর উৎপি� '�কৃত মলূ�' মলূ�ায়ন করার আমােদর সব�ািধক পািলত �মতার 
তুলনায় কম মাথািপছু আয়নায় �বিশ। পুিঁজবােদর বরবাদেক উদাহরণ��প বা চািহদা-সরবরােহর ধারণােক িচি�ত 
করার জন� দরজার িশকার হ'ল এক� ভাল উপায় হেত পাের তেব গভীরভােব এ� উ�াবেনর জন� এক� বীজ। উ�াবন 
দীঘ�েময়াদী িবিনেয়াগ দািব কের এবং �টকসই হেত পাের এ� উ�সািহত কের এবং ি�িময়াম �দােনর বাজােরর উপর 
িনভ� র কের। যিদ বাজার� �সই আপে�ড ইে�ল িচপ বা আইেফােনর জন� অথ� �দােনর জন� ��ত না হয় তেব মেুরর 
আইন কখনই সত� হেত পাের না। 
  
ভারেত বাজাের 'কম জন� �বিশ' জন� এক� প�পাত আেছ এবং অতএব নতুন �যুি�েত িবিনেয়াগ করার জন� এক� 
�ছাট ব�বসার জন� উ�ীপনা পাশাপািশ ব� হেয় যায়। এমনিক উেদ�া�া িপরািমেডর শীেষ�ও, বড় কেপ�ােরশন�িল, 
নতুনে�র দবু�ল সং�ৃিত িনি�ত কের �য এমএসএমইর জন� �কান ভূিমকা মেডল িছল না। এই বহৃত �কা�ািন�িল একই 
রকেমর বাজােরর মেুখামিুখ হেয়িছল - দরপ� িশকারী - এবং ফল��প �ছাট সরবরাহকারী�িলেক সহেযাগী পণ� 
িবকােশর পিরবেত�  িন� মািজ� ন�িলর সােথ স�ুিচত কের। তারা উ�ত দ�তার euphemism ব�বহার কের, নতুন� 
উপর কম খরেচ উ�সািহত। আজও এ� �বিশরভাগ উ�পাদন খােত, িবেশষ কের ভারতীয় অেটােমাবাইল সরবরাহ 
�চইন�িলেতও সত�। 
  
িস।  িনরাপদ �খেলায়াড়েদর ঝঁুিক �হণকারীরা 
সামািজক িনরাপ�া, দির� বীমা অন�ুেবশ এবং �মৗিলক �মৗসুেম �মৗসুমী �মৗসুেমর উপর িনভ� রশীল �মৗিলক কৃিষ 
অনশুীলন�িল িনি�ত কেরেছ, পিরবার�র জন� যু� এখনও �মৗিলক �েয়াজনীয়তা এবং সৃি� স�েক�  িনি�ত নয়। 
উ�াবন সৃজনশীলতা দািব। সৃজনশীলতার এক� পথ অনসুরণ ঝঁুিকপূণ�। বিুনয়ািদ জন� এই যু� predictable পাথ এবং 
এক� �যৗথ সং�ৃিতর জন� এক� অ�ািধকার যা পিরিচত �থেক িবচু�িত িন�ৎসািহত কের। এবং যারা ছাঁচ �ভে� �চ�া 
(এবং ব�থ�) �চ�া "ভাল �চ�া" িপছেন এক� প�াট �হণ না। পিরবেত�  তারা "আিম আপনােক বেলিছ" এর অেনক সং�রণ 
�পেয়িছ! সুতরাং আমরা এক� 'িনরাপদ বাজােনা' সমাজ �তির কেরিছ - ��ন িশ�া পথ, ��ন কাজ এবং ��ন 
ব�বসা। ঝঁুিক �হণ এক� িনিষ� হেয়েছ! এটা এখনও ব�বসা, এবং উভয় ব�ি�েদর জন� হয়। এ� �ুল �থেক �� কের 
এবং পের চলেত থােক। 
  
িড।  অথ� ঋণদাতা বনাম আিথ�ক enablers 
  
আন�ুািনক অথ�ায়ন খােত জেুড় এসএমই ঋণ মেডল মদ, মনুাফা এবং সব�ািধক ���পূণ�, সমা�রাল িনরাপ�া �থেক উ� 
��� �দয়। দঢ়ৃ মতাদশ� এবং উ�াবেনর �মতা �দ� ��ে�র সামান� ��� �নই। এই মানিসকতা িনেয়, ব�াংক�িলর 
পে� সাদশৃ� এবং বিু�বিৃ�ক স�ি� (আইিপ) মত ব�ােল� শীট intangibles মলূ�ায়ন বা মলূ�ায়ন করা ক�ন। 
ফাইন�াি�য়াসরা �বিচে��র উপর চাপা পেড়েছ এবং '��ন অনসুরণ' উ�সািহত কেরেছ। �কানও �ছাট এ�ার�াইেজর 
পে� �কানও �ীনিফ� �কে� সমা�রাল ছাড়া পয�া� আিথ�ক সহায়তা খুেঁজ পাওয়া ক�ন। সমা�রাল অথ� ব�ব�া অথ� 
ঋণদাতােদর কােছ সীমাব� িছল, �যখােন আপিন অথ� �দােনর অথ��দানকারীর তুলনায় �ত বড় হেয়িছেলন, এমনিক 
আপিন আমােক "অথ� �দখান" করার আেগও। �দবদতূ িবিনেয়াগকারীেদর এবং VCs এর আিবভ� ােবর সােথ, মলূধন 
অ�াে�স গত কেয়ক বছের উ�ত হেয়েছ, িবেশষ কের নতুন বয়স �যুি� এবং আই�-স�ম �াট� আপ�িলর জন�। �ছাট 
উ�পাদন ব�বসার জন�, পিরি�িত আজও িভ� নয়। 
  
ই।  গণত� বনাম গণত� 
  



ভারতীয় দ�িবিধর 377 ধারায় তার সা�িতক ভাষেণ, এমিপ শশী থা�র ভারতেক তার সব�ািধক গণত� এবং সব��থম 
ভ�ািম বেল উে�খ কেরেছন। এটা কি�ক িক� দবু�ল উ�াবন আমােদর ��ে� এক� কদয� সত� এবং উপযু� �রফাের� 
আেছ। এক পয�ােয় আমরা �েদশী (আিদবাসী) উ�সািহত করার ���াপেট �বেদশী (িবেদশী) সং�া�িলর ��ান িনি�ত 
কেরিছলাম তেব আমদািনেযাগ� গ�ােজট�িল আমদািন এবং �সাধন �সাধনী অব�াহত �রেখিছ। আমরা মলূত মলূধন ও 
�যুি� �েয়াজন িক� এফিডআই সমােলাচনা কেরিছলাম। 
  
ওয়াটারেকালার আেলাচনা �ায়ই িস�াপুরেক পির��তার উদাহরণ িহসােব উ�ৃত কের তেব আমরা সুিবধােথ� আবজ� না, 
সড়কপথ বা সড়ক মাঝখােন িনে�প করেত থািক। ভারতীয় ব�বসায়ীরা সততা স�েক�  কথা বেলিছেলন িক� িসে�েমর 
�ীে�র জন� যেথাপযু� সৃি�কত� া, যত�ণ না তােদর িন�মােনর পণ� সরকারী আেদেশ গৃহীত হেয়িছল। বাইের �থেক 
উ�ত �যুি� �থেক সুর�াবাদ এক� birthright মত মেন হে�। তারা দনু�িতর �বাঝা িছল, িক� কর অব�াহিতর জন� 
আিথ�ক িববিৃতর 'ডা�ার' িবেবেকর িবেবেকর উপর �কান �বাঝা িছল না! তারপের ই�াকৃত িডফ�ররা '�বধ' 
ব�বসােয়র অে�ষেণ অকায�কর আইন এবং িবচার �ি�য়ার সুিবধা �হণ কেরিছল। 
  
যিদও িসে�ম এ� িছল উপায়, MSMEs এছাড়াও �দাষ এক� ভাগ আেছ। একসময় তারা �যৗথভােব কাজ কের বেল 
মেন হয়, এক� আেয়র বা আমদািন �িতবাদ করা, এবং খুব কমই দনু�িতবাজ অিফসােরর অেযৗি�ক দািবর িব�ে�। 
�মাটাম�ু �কান �-িনয়�ন যা �মাটাম�ু িশ� সিমিত সংঘ�ত হয়। গণত� �সৗ�য� দায়ী collectivism হয়। ক�না 
ক�ন যিদ �কান িশ� এলাকায় সকল এমএসএমই দনু�িতবাজ �সলস ট�া� অ�ােসসােরর দািবেত বা দষূণ িনয়�ণ �বাড�  
অিফসার ��াকেমইিলংেয়র দািবেত না িগেয় িস�া� �নয়! ভ�ািম �সৗ�য� অধ� সত� এবং সুিবধােথ� হয়। এ� এক� 
সুিবধাজনক ব�ব�া যা ��াটাসেক উ�সািহত কের এবং স�সারেণর মাধ�েম উ�াবন করার �েয়াজনীয়তােক বাদ �দয়।  

 3. �িতর�া ও অে�াপচােরর উপর পাথ�ক� - অ� িকনেত আেমিরকা, ইউেরাপ, 
রািশয়া আটেক 
  
২018 সােলর �ফ�য়ািরেত ভারত শা�ভােব এক� মাইলফলক অিত�ম কের। তার বািষ�ক বােজট �কাশ কের 
�দিখেয়েছ �য, �িতবছর $ 62bn এর �িতর�া ব�য় পূেব�র উপিনেবিশক মা�ার ি�েটেনর অতীত হেয় �গেছ। �ধু 
আেমিরকা, চীন, �সৗিদ আরব এবং রািশয়া তােদর �সন�েদর উপর আেরা �বিশ িকছু �দয়। �ায় এক দশক ধের ভারত 
িবে�র শীষ��ানীয় আমদািনকারকও হেয়েছ। সি�য় জনশি� এবং জাহাজ ও িবমােনর সংখ�া অনসুাের, তার সশ� বািহনী 
ইিতমেধ� িবে�র শীষ� পাঁচজেনর মেধ� রেয়েছ। 

দবু�লতা িকছু ভারতীয় বািহনীর আকার, িক� তােদর আকৃিতর কারেণ হেত পাের। ব� িবেশষ� িরেপাট�  সে�ও, 
অভ��রীণ সামিরক সুপািরশ এবং কিম�র ফলাফল ভারেতর �ক�ীয় ও আ�িলক কমা� উভয়েক সংহত করার আ�ান 
জািনেয়িছল, তার �সনাবািহনী, �নৗবািহনী এবং িবমান বািহনী কেঠারভােব �াধীন কাঠােমা বজায় �রেখেছ। যখন চীন 
স�িত পাঁচ� িব�ৃত আ�িলক কমাে� তার পিরচালনা বািহনী�িলেক সু�ুভােব �পা�িরত কের, ভারত 17 � পৃথক 
একক-�সবা �ানীয় কমা� বজায় রােখ। 

ইেতামেধ� �িতর�া ম�ণালয়, �যমন �য় এবং �চােরর মেতা ���পূণ� ���িলেত শট�িল আ�ান কের, কম�জীবন 
আমলাতাি�ক এবং রাজৈনিতক িনেয়াগকারীেদর সােথ কম�রত থােক, যারা �কবল �যুি�গত �ানই অভাব কের না, 
এছাড়াও �া�ন �সিনকেদর, একই সােথ অিভ� মানেুষর �িত সহানভূুিত �কাশ কের। 
  
যিদও ভারত অ�শ� এবং সামিরক বািহনীর �কা� �কা� ডলার ব�য় কের, তহিবল, সু�েয়জ এবং বজ� � জল িচিক�সা 
গাছপালা, িশ�া, পািন �ক�, সড়ক, জনসংখ�ার ইত�ািদ �েয়াজনীয় অবকাঠােমা �েয়াজনীয়তা �থেক অথ� সং�হ করা 
হয়। 
  



সবেচেয় দঃুখজনক িবষয় হল �য িবে�র �িত� অ� উৎপাদনকারী �দশ ভারতেক অ� সরবরাহ করেত চায়, কারণ তারা 
ভারতেক পছ� কের না, এ� স�ূণ��েপ মনুাফার উে�েশ�, তারা সবাই "�লৗহ ব�বসার জন� ভাল" মািক� ন যু�রা�, 
রািশয়া, ি�েটন এবং অন�ান� ইউেরাপীয় �দশসমহূ।  

  

  

  

  
  

  

  4. টয়েলট 
এই �ীে� ভারেতর সবেচেয় জনি�য় িসেনমা এক� টয়েলট স�েক� । এ� �ায় িববাহিবে�দ কারণ। এ� এক� িপতা 
তার �া�বয়� পু� slap কের �তােল। এ� অেধ�ক এক� �াম িবভ�। িক�, অবেশেষ, এ� এক� �রাম�া� স�েক� । 

কেমােডর চলি�ে�র তুলনায় �বিশ, এই চলি��� "টয়েলট, এক� ��েমর গ�," ভারেতর অন�তম ��তর �া�� 
স�িক� ত উে�েগর কথা বেল। আজকাল ভারেতর টয়েলট�িল এক� বড় সমস�া:  যেথ� নয়  �দেশর 1.3 িবিলয়ন মানেুষর 
জন�এবং জাতীয় সরকার জািতর ইিতহােস সবেচেয় বড় টয়েলট-িবি�ং �চারািভযান �� করেছ। 

ভারেতর �ধানম�ী, নের� �মািদ, কতজন ভারতীয় এখেনা �খালাখুিলভােব িনেজেদরেক মিু� িদে�ন, তােত ভীষণ 
অবাক হেয়েছন, 100 িমিলয়ন নতুন টয়েলট �তিরর অ�ীকার কেরেছন। 

সারা �দশ জেুড়, নতুন ল�াি�ন�িল চলেছ, কখনও কখনও এত �ত তারা �কানও সােথ সংযু� নয়, �শৗচাগার�িল �তির 
কের এমন �কানও জায়গায় �তির করেছ না যা �ায় উেড় আসা এবং অ�ুত �য �ায় �কউ তােদর ব�বহার করেব না। 
এমনিক এক� নতুন �মাবাইল �ফান অ�াি�েকশন যা মানষুেক িনকটতম টয়েলট খুেঁজ �পেত বেল। "যখন �কৃিতর কল 
হয়," িবলেবাড� �িল পেড়, "আপনার �ফান ব�বহার ক�ন!" এটা হাস�কর, মানেুষর �সল �ফান আেছ িক� টয়েলেট 
�কানও অ�াে�স �নই। 

সুিবধার অভাব �কবল জন�াে��র িবষয় নয়, চলি�� পির�ার কের �তােল, তেব িনরাপ�া, নারীর অিধকার ও মানিবক 
ময�াদা িবষেয়ও এ� �শ� কের। 

ইউিনেসেফর মেত, �ায় 564 িমিলয়ন ভারতীয়, �ায় অেধ�ক জনসংখ�া, এখনও �খালা-����িলেত, জ�েল, পু�েরর 
পােশ, রাজপেথর মাঝামািঝ ও সম�ু �সকত বরাবর। 
  
�ামীণ মিহলারা কখনও কখনও তারা িনেজেদর বাইের উপশম কের যখন তারা taunts এবং এমনিক �যৗন আ�মণ 
সহ�, তাই তারা সুর�া জন�, �ভার আেগ �ায়ই, �ছাট �েপ �মণ। "এ� এক� বা�ব সমস�া," বেলেছন নারী অিধকার 
আইনজীবী জগমিত সাংওয়ান। "অেনক নারী, িবেশষ কের ভূিমহীন মিহলারা বাইের বাথ�ম যাওয়ার সময় অেনক 
সিহংসতা �ভাগ কের।" 

https://india.blogs.nytimes.com/2012/07/22/mapping-toilets-in-a-mumbai-slum-yields-unexpected-results/


  
�কউ িক সিত�ই অবাক হে�ন �য ভারেত 1.2 িবিলয়ন মানেুষর �ায় অেধ�ক বািড়েত টয়েলট �নই? আসেল তা না. ভারত 
িহউম�ান �ডেভলপেম� িরেপাট�  িকছু�েণর জন� এই বেলেছ। �ােমর অব�া খারাপ, �যখােন দইু-তৃতীয়াংশ বািড়েত 
টয়েলট �নই। �খালা ময়নাতদ� ছ�ভ�, এবং সহ�াে�র উ�য়ন ল�� অজ� েন এক� বড় �িতব�কতা রেয়েছ যা �াথিমক 
স�ািনেটশন অ�াে�স ছাড়াই �লােকেদর অেধ�ক অনপুাতেক �াস কের। 
  
�শৗচাগােরর অভাব এবং �খালা �য়�িতর পে� �কানও সমােজ এমন এক� সাং�ৃিতক সমস�া রেয়েছ �যখােন অভ�াস 
�কৃতপে� সামািজক িনপীড়নেক �ায়ী কের �তােল, �যমন িন� জনেগা�ীর ��েদহী ও সু�াে��র িনরসন িক� অব�াহত 
অি�� �ারা �মািণত হয়? 
  
ভারেতর দীঘ��ায়ী ল�া সাং�ৃিতক মেনাভােবর মেধ� ��ভােব �পা�িরত। �াধীনতার পর অধ� শতা�ীরও �বিশ সময় 
ধের অেনেকই �খালাখুিলভােব �খালাখুিলভােব ঢুেক পড়েত থােক, িক� তােদর ঘের িনল��ভােব পির�ার কের রােখ। হ�াঁ, 
রা� স�ািনেটশন সুিবধা �সািরত করেত ব�থ� হেয়েছ, িক� জনগেণরও �দাষ িনেত হেব। 
  
�ড়গাঁও এর �ারি�ক শহরতিলেত, িশি�ত, ঊ��মখুী �মাবাইল, সম�ৃ �িতেবশীরা তােদর �পাষা ��রেদরেক তােদর 
বা�ােদর সে� বািহর কের পা�েয়িছল এবং জগািখচুিড় পির�ার করেত অ�ীকার কেরিছল। যত�ণ তােদর 
কনডিমিনয়াম পির�ার হয়, তত�ণ �ক আেছ। এই একই মানষু যারা িব�াস কের �য সরকার সব ম� �ট হয়। 
  
টয়েলেটর অভাব এছাড়াও �নিতবাচকভােব পয�টনেক �ভািবত কের, যখন পয�টকরা �দেশর মাধ�েম �মণ কেরন, তারা 
�কানও উপযু� টয়েলট বা �শৗচাগার�িল খারাপ অব�ায় পেড় না এবং খারাপ অিভ�তা এবং �নিতবাচক �চার ছাড়াই 
খুেঁজ পায় না। 
  
এ� িকভােব করা হয় তা িশখেত আমােদর টয়েলট িসে�ম, টয়েলট িনম�াণ, �া�� এবং টয়েলট পির�ােরর িবষেয় গেবষণা 
করা উিচত। �দেশর অ�গিত এড়ােনার জন� আমরা টয়েলট এবং মলম�ু সমস�া উেপ�া করব, আমরা িপিছেয় থাকব। 
  
আেরক� বড় অদশৃ� সমস�া পয�টকেদর জন� টয়েলট সুিবধা, �কান শহর, শহর বা পয�টক আকষ�ণ �হণ করা এবং এ� 
এক� টয়েলট এবং আরও পির�ার পির�� �া��েসবা �পেত এক� দঃু��, তাই �বিশরভাগ পয�টকেদর তােদর িফের 
আসা না হওয়া পয�� ম�ূাশয় িনয়�েণ অংশ�হণ করেত হেব। �হােটল বা অন�ান� বাস�ান। 
  
*** এক� নতুন ভবন িনম�ােণর সময়, পির��তা, �া��কর কারণ�িল এবং �গাসেলর পের শরীরেক মশাল না �দওয়ার 
জন� টয়েলট এবং বাথ�েম আলাদা করার পিরক�না ক�ন (ভা� সেব�া�ম অনশুীলন অনসুাের)। ওেয়�ান� িসে�েম, 
�ান ও টয়েলট একই ঘের, তাই খুব পির�ার নয়। 
 
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  5. �সলাই 
  
ভারেত মিৃ�কা িন�ি�েয়র জন� ডাউন টু আথ� ম�াগািজেনর সব�েশষ কভার ��াির "শ�ের িশট" অনসুাের, ভারত 
�িতিদন 1.7 িমিলয়ন টন ফ�াকাল বজ� � িবি� কের। িদ�ী িভি�ক অলাভজনক �স�ার ফর সােয়� অ�া� 
এনভায়রনেম� (িসএসই) �ারা পিরচািলত এক� িবে�ষেণর িভি�েত, সংবাদ �িতেবদন� �দখায় �য িনরাপদ বজ� � 
ব�ব�াপনােয়র ��ে� ভারত কীভােব পেয়�� হািরেয়েছ, �বিশরভাগ শহর�িলেত বজ� � বা বজ� � সরবরােহর উপায় �নই। 
এটা িচিক�সা। সরকারী পিরসংখ�ান �দখায় �য, 78% জলাব� বজ� � িনব�ািহত থােক এবং নদী, ভূগভ� � পািন বা �েদর 
মেধ� িন�ি� হয়। 
  
সংবাদপে�র িশেরানাম �যমন "অেধ�ক ঘের �ফান আেছ তেব �কান টয়েলট �নই" এবং ভারেতর 48% ভারতীয়েদর 
টয়েলট সরবরােহর জন� ভারত সরকার এবং অলাভজনকেদর কেঠার �েচ�ার পরামশ� �দয় �য যেথ� টয়েলট�িল 
ভারেতর স�ািনেটশনেক সমাধান করেব দদু�শার। বা�িবকই, যখন টয়েলট�িল সমাধান�র এক� �েয়াজনীয় অংশ, 
তবওু তক� সােপ� বহৃ�র িক� �ায়শই উেপ�া করা সমস�া হেলা ভারেতর সু�েয়জেক কীভােব অ�ভু� � করা এবং 
িচিক�সা করা যায়। বত� মােন, 93% �সওয়াজ িচিক�সা ছাড়া পু�র, �দ, এবং নদী তার উপায় খুেঁজ �বর কের। 
  
1)। অপিরেশািধত জলাভূিম ভারেত জেলর উ�স�িলর অন�তম দষূণকারী, যার ফেল ডায়িরয়া সহ �বশ কেয়ক� �রাগ 
সৃি� হয় (যা বছের 350,000 ভারতীয় িশ�েক হত�া কের 
)। কৃিষ দষূণ, এবং পিরেবশগত অবনিত। শ�ের দির�রা �ায়শই �নাংরা িন�াশন ও খােলর পােশ বসবাস কের �যখােন 
মশা এবং জীবাণ ু�জনন কের। 
  
ভারেতর বহৃ�ম শহর�িলেত �ক�ীয় সু�েজজ িসে�ম রেয়েছ, যা ভূগভ� � পাইপ, পাি�ং ��শন এবং িচিক�সা 
�ক��িলর সােথ স��। তেব, এই িসে�ম�িল িনম�াণ এবং পিরচালনা করার জন� ব�য়ব�ল, িনিব�� শি�, দ� 
অপােরটর এবং ব�াপক র�ণােব�েণর �েয়াজন। ফল��প, ভারেতর �ক�ীয় দষূণ িনয়�ণ �বােড� র মেত, তােদর 
অেধ�েকরও কম কায�করভােব কাজ কের। 
3)। আেরা িক, ভারেতর �ছাট শহর�িল এই ধরেনর িসে�ম �তির করেত পাের না। 
  



কম�শালায় িবেশষ�রা বেলন, মানব িনগ�মন বহন করেত িব�ব�াপী �চুর পিরমােণ পািন ব�বহার করা হে�। এ� পািনর 
সেব�া�ম ব�বহার নয়, বত� মান �যুি�-জল ব�বহার কের িনগ�মনেক দিূষত করা এবং দেূর িনেয় যাওয়া-�টকসই িছল না। 
সমাধান, আধুিনক �সি�ক ট�া� এবং অন�ান� �যুি� ব�বহার কের সাইট �ফইলাল �াজ ব�ব�াপনা িছল যােত িনগ�মন 
জেলর �দহেক দিূষত কের না। বত� মান পাইপ সু�য়ােরজ িসে�ম sewage িচিক�সা না িক� এ� দেূর পিরবহন। তারা 
ডা� করা হয় �যখােন নদী এবং �দ জন� িবষা� এবং অত�� দষূণকারী হয়।  

  

  6. জলপথ দষূণ 
  
ভারেতর �মবধ�মান জনসংখ�া এবং �ত বধ�নশীল শ�ের এলাকার নদী�িলেত িবশাল �টাল রেয়েছ, যা দিূষতভােব 
দিূষত এবং িবকােশর �ারা �িত��। ভারেত পািন দষূণ এক� বড় পিরেবশগত সমস�া। ভারেত পািন দষূেণর 
সবেচেয় বড় উ�স অপিরেশািধত িসওয়াজ। দষূেণর অন�ান� উ�স�িলেত কৃিষ �বাহ ও অিনয়িমত �ছাট ��ল িশ� 
অ�ভু� �। ভারেত �বিশরভাগ নদী, �দ ও পৃ�তল দিূষত। 
  
সরকারী মািলকানাধীন িসওয়াজ ি�টেম� �া��িল �বিশরভাগ সময়ই অ�ত�ািশত নকশা বা দবু�ল র�ণােব�েণর 
কারেণ বা �া��িল চালােনার জন� িনভ� রেযাগ� িবদ�ুৎ সরবরােহর অভােবর কারেণ �বিশরভাগ সময়ই ব� থােক, 
অনপুি�ত কম�চারী ও দির� ব�ব�াপনায়। এই এলাকায় উ�প� বজ� � জল সাধারণত মা� বা বা� মেধ� percolates। 
অিনব�ািচত বজ� ��িল শ�ের অ�েল অিনয়িমত পিরেবশ সৃি� কের এবং পৃ� এবং ভূগভ� � পািনেত দিূষত দষূণকারী দষূণ 
কের। 
  
হায়�াবােদর �যুি�র �ক��েল, শহেরর মিুস নদীর কােছ অৈবধ �াপনা �রােধ কম�রা ২015 সােল ন�াশনাল ি�ন 
�াইব�ুনােল ন�াশনাল ি�ন �াইব�ুনাল যান। �চ�াইেয়র দি�ণ ভারেত, নাগিরকরা �কাউম নদীর দষূণ বে� �াইব�ুনােলর 
কােছ আেবদন কেরেছ, পাশাপািশ বািল অপসারণ ও �বাহ উ�ত করেত বড় খােলর যথাযথ ��িজং িনি�ত করার জন� 
আেবদন কেরেছ। নয়া িদি�েত, গা�ীর এক� �ধান উপনদী যমনুার �াবনভূিম এবং নদী িবছানা বজায় রাখেত কেয়ক 
বছর ধের সি�য় কম�রা অন� এক� মামলা চািলেয়েছ, এক� সাবওেয় িডেপা এবং রা�া সহ অসংখ� উ�য়ন �থেক ম�ু। 
এবং পাঁচ� ভারতীয় রােজ�র মাধ�েম পিরচািলত পিব� গ�া, খারাপভােব দিূষত নদী পির�ার করার জন� সরকােরর 
পিরক�নার ব�থ�তার কারেণ পিরেবশিবদ ও নাগিরকেদর �ারা আইিন লড়াইেয়র �ক��েল িছল। 
  
নদী ও �বাহ�িল ভারেত সা�িতক শ�ের িবে�ারেণর িশকার হেয় পেড়েছ, যার এক� �দশ গত 40 বছের �ায় ি��ণ 
হেয়েছ 1.35 িবিলয়ন। অপিরকি�ত বিৃ�র ফেল জলাশয় এবং িশ� বজ� � িনগ�মেনর জন� ডাি�ং �ল িহসােব পািনর 
ব�বহার করা হেয়েছ। 
এই অপব�বহােরর খরচ বছর ধের মাউ� করা হেয়েছ। গত বছর এক� গেবষণায় �দখা �গেছ, নতুন িদি�র টাইফেয়ড, 
�হপাটাই�স, এবং ডায়িরয়া, যমনুা নদীেত ��তর দষূেণর কারেণ শহর�র পানীয় পািন সরবরাহ কের। যমনুা, 
�চ�াইেয়র �কাওম এবং ম�ুাইেয়র িম� ও উলহাস নদী�িলর িব�ৃিত�িল মতৃ �জান িহসােব িবেবচনা করা হয়, অিধকাংশ 
মােছর জীবনেক সমথ�ন করার জন� অি�েজন মা�া খুব কম। 

  

  



  
  
  

7. �মৗসুিম বিৃ� - িন�াশন সমস�া এবং �দ ও বাঁেধ পািন সংর�েণর অভাব 
  
�মৗসুেম ভারেতর খামার-িনভ� র $ 2 ি�িলয়ন অথ�নীিতর �াণহািন, অ�ত অেধ�ক কৃিষজিম বিৃ�পােতর কারেণ। 
জনু-�সে��ের বষ�া �মৗসুেম �দেশ �ায় 70% বািষ�ক বিৃ�পাত হয়, যা আনমুািনক 263 িমিলয়ন কৃষকেদর জন� অত�� 
���পূণ�। 
  
�ায় 800 িমিলয়ন মানষু �ােম বাস কের এবং কৃিষর উপর িনভ� র কের, যা ভারেতর �মাট ঘেরায়া পণ� (িজিডিপ) এর 
�ায় 15% এবং এক� বষ�া �মৗসুেম �দেশর অথ�ৈনিতক বিৃ� এবং অথ�নীিতর উপর �ভাব �ফলেত পাের। 
  
�দেশর কৃিষ িজিডিপর উপর সরাসির monsoon �ভাব আেছ। কী খিরফ বা �ীে� �রাপণ, চাল, িচিন �বত, ডাল ও 
�তলবীজ শস� �যমন শস� জ�ােনার সােথ জনু মােস �� হয়। 
  
�ী�কালীন ফসল ভারেতর খাদ� উৎপাদেনর �ায় অেধ�েকর জন� এবং িবলি�ত বা দির� বষ�া মােন খােদ�র ম�ুা�ীিত 
এবং খাদ� ম�ুা�ীিতেত �রণ, যা এক� ���পূণ� �মি�ক যা সুেদর হার স�েক�  ভারতীয় িরজাভ�  ব�াংেকর িস�া�েক 
�ভািবত কের। 
  
এক� ঘাটিত বষ�াকােলও ম�ার মেতা পিরি�িতর সৃি� হেত পাের, যার ফেল �ামীণ পিরবােরর আয়, �ভাগ ও অথ�ৈনিতক 
বিৃ� �ভািবত হয়। এক� দির� বষ�া �মৗসুেম �ত গিতেত চলমান �ভাগ�পণ�, ি� চাকা, ��া�র এবং �ামীণ হাউিজং 
�স�েরর দবু�ল চািহদার িদেকই নজর আেস না তেব �েয়াজনীয় খাদ� সরবরােহর আমদািন বাড়ায় এবং সরকারেক ঋণ 
ঋেণর �িতকারক পদে�প�িল �হেণর জন� সরকারেক চাপ �দয়, যার ফেল চাপ বাড়ায়। আিথ�ক। �াভািবক �মৗসুেম 
এক� ভাল ফসল ফলােনার ফেল, যার ফেল �ামীণ আয় বিৃ� পায় এবং �ভাগ�পেণ�র উপর খরচ বাড়ায়। এ� হাইে�া 
পাওয়ার �কে� ইিতবাচক �ভাব �ফেলেছ। 
  
ভারেত বষ�ার বিৃ�পােতর উপর িনভ� র করার জন�, িবেশষ�রা বলেছন, এখনও তার �ু� জল সংর�েণর �েচ�ােক 
আরও বািড়েয় তুলেত হেব। সম�ু ও নদীেত রান-অেফর মাধ�েম বষ�া �মৗসুেম �চুর পিরমােণ পািন ন� হেয় যায়, �ছাট �দ 
ও বাঁধ িনম�ােণর উ�র হেত পাের? �াথিমক খরা সতক� তা ব�ব�া িবকাশ এবং তুষারপাত পূব�াভাস �দান আবহাওয়া 
সর�াম উ�ত করার �েয়াজন আেছ। 
এ বছেরর ��েত ভারতেক 60 িমিলয়ন টন �বিশ খাদ� সরবরােহর �েয়াজন - অেনক ভােলা। অত�িধক খাদ� �ংস এবং 
�িত�� হয়। অেনেকই বলেছন, মানবস�দ পূব�াভােসর তুলনায় এ� এক� বড় �ােজিড। 
  

  

  



 8. িব�িবদ�ালয় ও প�ােয়তসহ ঘুষ এবং দনু�িত 
  
দনু�িত এক� িবষয় যা িবপরীতভােব �ক�ীয়, রাজ� এবং �ানীয় সরকারী সং�ার ভারেতর অথ�নীিতেক �ভািবত কের। 
অথ�নীিত� �কবলমা� নতুন উ�তায় �পৗঁছােনার �থেক নয়, বরং ব�াপক দনু�িত �দশ�র উ�য়েন বাধা িদেয়েছ। 
�া�পােরি� ই�ারন�াশনাল জানায় �য �ায় 50% ভারতীয় জনসাধারেণর কােছ সরকাির দ�র �ারা স�ািলত 
পিরেষবা�িল �পেত ਿਰ�ਵਤ বা �যাগােযাগ ব�বহার কের �থম অিভ�তা িছল। 
  
দনু�িতর সবেচেয় বড় অবদানকারী হ'ল ভারত সরকার �ারা এনটাইেটলেম� ��া�াম এবং সামািজক ব�য় পিরক�না। 
দনু�িতর অন�ান� এলাকায় ভারতবেষ�র �ািকং িশ�েক বািষ�ক ঘুেষ �কা� �কা� �িপ িদেত বাধ� করা হয় এবং ব� 
িনয়�কেক পুিলশ বাধা �দয় এবং পুিলশ অ�ব�ত� মহাসড়েক �থেম থােক। সুইস ব�াংেকর �কা� �কা� �িপ ছিড়েয় 
�দওয়ায় দনু�িত�� ভারতীয় নাগিরকেদর অিভেযাগ ব�াপকভােব �কািশত হেয়েছ। সুইস কতৃ� প� এই অিভেযাগ 
�ত�াখ�ান কেরেছ, যা পের ২015-2016 সােল �মািণত হেয়িছল। 
  
ভারতীয় গণমাধ�ম ব�াপকভােব দনু�িতবাজ রাজনীিতিবদ এবং িশ�পিতেদর �ারা িনয়ি�ত হয় যারা ভুল তথ� িদেয় 
জনগণেক িব�া� কের এক� ���পূণ� ভূিমকা পালন কের এবং রাজৈনিতক ও ব�বসািয়ক িবেরাধীেদর মাদক�েব�র জন� 
িমিডয়া ব�বহার কের। 
  
জিম এবং স�ি� - কম�কত� ারা রা� স�ি� চুির করার অিভেযাগ করা হয়। সম� শহর ও �ােম, �পৗরসভা ও অন�ান� 
সরকারী কম�কত� া, িনব�ািচত রাজনীিতিবদ, িবচার িবভাগীয় কম�কত� া, িরেয়ল এে�ট �ডেভলপার এবং আইন �েয়াগকারী 
কম�কত� া, অৈবধভােব ভূিম অজ� ন, িবকিশত এবং িবি� কের। 
  
সরকাির চুি� - সরকাির অথ�ায়েনর �ক��িলেত দনু�িতর কারেণ সৃ� সমস�া সারা �দেশ ঘেট। িব�ব�াংেকর মেত, 
দনু�িত, খারাপ �শাসন এবং আ�ার �পেমে�র মাধ�েম সহায়তা কম�সূিচর আওতায় আনা হয়। উদাহরণ��প, 
�িতেবদেন উে�খ করা হেয়েছ �য গরীবেদর জন� �কবল 40% শস� হ�া�িরত ল��মা�া �পৗঁেছেছ। 
  
সরকারী হাসপাতাল�িলেত, দনু�িত�িল অ-�াপ�তা / ওষুেধর সদশৃতা, ভিত�  �াি�, ডা�ােরর সােথ পরামশ� এবং 
ডায়াগনি�ক পিরেষবািদ �হেণর সােথ স�িক� ত। 
  
িব�িবদ�ালয় ও �ুল - ঘুষ এবং দনু�িতর ব�াপক িশ�া �িত�ান, যার মাধ�েম ধনী বাবা-মা িবদ�ালয়�িলেত �েবেশর জন� 
ঘুষ �দান কের, আবারও দঃুখজনকভােব, দির� মানষুেক বাদ �দওয়া হয়। 
  
  
  
  

  9. ��াশ এবং পির��তা 
 'আবজ� না উপমহােদশ' - এভােবই ভারতীয় উপমহােদশেক �ানীয় সংবােদ উে�খ করা হয়। এবং এেত অবাক হওয়ার 
িকছু �নই: ভারতীয় শহর�িলেত, িবেশষ কের দির� এলাকা�িলেত, অলস, রা�ায় এবং �চৗিকেত বজ� ��িল �াি�েকর বা� 
এবং �াি�েকর ব�াগ, উ�ল রঙীন প�ােকিজং এবং খাদ� বজ� �, পুরােনা সংবাদপ� এবং িপচেবাড�  ব��িলেত �দখা যায়। 



িক� বজ� � �ধু শহর�িলেত জমা হয় না। �ানীয় রা�াঘাট একিদন ভিবষ�েতর ��তাি�কেদরেক 'িবে�র বহৃ�ম গনত�' 
র বসবাসকারীর খাওয়ার অভ�াস�িল কীভােব িবকিশত হেয়েছ তা সহেজ নীেচ �পেত অনমুিত �দেব। 

All kinds of packages from different varieties of cookies, the ubiquitous plastic bottles, rustling 
plastic bags that once contained a cornucopia of sweets, chewing gum, and chips – all such 
things are often thrown out on the go, 'decorating' roadside ditches and railway embankments. 

However, waste is still disposed of in the so-called good districts. It is done by representatives of 
the traditional caste occupations, waste collectors, rag-pickers, and cleaners, for whom the 
mountains of waste are a source of income, and one that is quite substantial by local standards. 

Garbage is sorted and laid out: waste paper, ferrous and non-ferrous metals, glass, and rags 
and old clothes that are washed and mended. Anything that can be reused is resold. But 
whatever cannot be reused, even by the waste collectors, is often thrown out again on the 
streets of poor neighborhoods, where it lies in the hot southern sun for years, condensing into a 
homogeneous gray-brown mush. 

The attack of the waste 

New Delhi, the country's capital, is particularly affected by 'aggressive waste.' One of the 
sanitation workers' colonies is located in the middle of the diplomatic quarter, with hills of sorted 
wastepaper packs and pyramids of bags full of rags visible from afar, greatly surprising the 
guests of diplomatic missions and embassy villas. The caste of rag-pickers settled here a long 
time ago – long before the sprawling diplomatic quarter surrounded it on all sides. City 
authorities have tried several times to resettle such 'non-diplomatic' neighbors, but the residents 
of the 'waste quarter' stubbornly resist and do not wish to leave. 

The statistics are startling: The official and the unauthorized city dumps add up to 10,000 tons of 
waste every day. Journalists estimate that it means 2,300 trucks daily. However, the volume of 
waste is growing along with the population, and it is expected that by 2025, the daily waste 
volume will have reached 4,700 truckloads. 

An Indian journalist once told the author of this article that, traditionally, garbage in India was 
thrown out onto the street (as it once was in many European cities), and the hot Indian sun 
would then dry it into dust. But, with the advent of modern plastics, packaging, and cardboard, 
this 'garbage disposal system' no longer works. Yet the tradition remains. To this day, in many 
Indian cities, it is not considered reprehensible to throw garbage right where you stand or to 
relieve yourself right then and there without any shame of passersby. Waste is often dumped 
into rivers. For instance, Delhi is situated on the Yamuna River, considered sacred by the 
Hindus, but even approaching the riverbank is an unpleasant experience – the 'sacred waters' 
smell like an old gutter. Nothing, except bacteria, has lived in this river for a long time. 

The problem is not simply the prosperity of a particular family or its education level. Many 
residents of wealthy neighborhoods do not even want to wait for garbage collectors to pick up 
garbage bins or bags with trash from their front door. Wealthy citizens would rather send a 
servant to throw out garbage in the backstreets. 

However, the problem, clearly, is not only with the habits of Indians themselves, but with the 
outdated system of cleaning the country's waste, based on the traditional caste system. Most 



Indian cities do not have a modern centralized system of waste collection and disposal from 
every household. In Delhi, for example, garbage is fully collected only from about 25% of the 
area. Dragging packages to the authorized landfill is a long trip. So, it is no surprise then that 
any vacant lot or abandoned courtyard is turned into a landfill by residents of the neighboring 
districts. 

Still, a problem exists even with the waste that is being collected. Three of the four major 
landfills near the capital have already gone over capacity and need to be closed. But there is no 
space for new landfills in India, which is already overpopulated. 

The problem is not unique to New Delhi. In Mumbai, for example, the mountains of waste are so 
large that littered suburbs are now frequented by leopards from the Sanjay Gandhi Reserve next 
door – the predatory cats wander around in search of food and pose a threat to people living 
nearby. In addition, the air in the 'economic capital of India' is quite polluted, not least because 
of the incineration of rubbish. 

'The capital of new technologies,' the city of Bangalore in the south of the country (sometimes 
called the Indian Silicon Valley), along with its computer software, electronics, and Internet 
technology, also produces 3,000-4,000 tons of waste daily. The problem of space for storing 
waste in this booming city is so acute that the government even thought at one time to 
requisition territory situated on the outskirts of the Tataguni estate founded by artist Nicholas 
Roerich's son, Svetoslav Roerich, and his wife and Indian movie star, Devika Rani. Svetoslav 
Roerich intended to establish a museum on the estate, but some local politicians decided to use 
the 450-acre manor park as a landfill. Thanks to the efforts of the Russian Embassy and the 
Indian public, the museum managed to fight off this attempt. 

Experts say that every citizen of the 'largest democracy in the world,' depending on their age 
and affluence, 'produces' from 200 to 600 grams of garbage every day. This waste material is 
gathered in overflowing landfills, discharged to blind alleys, urban backstreets, and along roads 
and railway lines, causing complaints from municipalities about the impossibility of collecting 
and cleaning up all the garbage scattered in and around the city. 

While officials complain that the environmentalists are sending an SOS signal, degradable 
waste will not help improve the already difficult sanitary and epidemiological situation in the 
Indian cities. And if this goes on, garbage will begin to displace people. 

Stars with brooms 

“This is no exaggeration. According to various sources, the cities of India produce 100,000 tons 
of solid waste daily. The government spends from 500 to 1,500 rupees per ton of waste: 60-70 
percent of this amount is spent on garbage collection, up to 30 percent more on transportation, 
and only the remaining approximately five percent is spent on recycling,” said Vladimir Ivashin, 
expert at the Center for Indological Studies at Moscow State University, in an interview with 
BRICS Business Magazine. 

Most of the waste is burned or buried, said Ivashin. It is, therefore, not surprising that the need 
to find space for landfill sites in this populous country is so acute. In addition, a large-scale 



campaign against garbage would require a radical change in the attitude of Indians towards 
waste and clean streets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

10. Plastics Pollution 
  
There is a bit of plastic everywhere, in our wallets, on our dining tables and kitchens, in our cars 
and buses and in our phones and offices. It is nearly impossible to imagine a world without 
plastics  
 



We almost always take the suffocation warning on plastic bags and packages seriously, keeping 
plastic packaging out of reach of babies and children. But we have not been as mindful with the 
planet. Of the 8.3 billion tonnes of plastic produced, 6.3 billion tonnes have been discarded. 
Every year, nearly 13 million tonnes of plastic waste are added to oceans. Given their durability, 
plastics do not decompose.  
 
“A plastic bottle takes between 450-1000 years to decompose,” explained Environment Minister 
Harsh Vardhan.  
 
Much of the growth in plastic production is driven by single use or disposable applications. 
Nearly 50 % of plastics used are single use products such as bottles, plastic bags, packaging, 
straws, stirrers, spoons and forks. Around the world, 1 million plastic drinking bottles are 
purchased every minute. Every year we use up to 5 trillion disposable plastic bags.  
 
In India, 80 % of total plastic consumption is discarded as waste and official statistics say the 
country generates 25, 940 tonnes of plastic waste daily. At least 40% of this waste is 
uncollected. 
  
There is a concerted effort to increase recycling of rigid plastic packaging by companies as well. 
But other single use plastics such as bags, candy wrappers, tobacco and pan masala sachets, 
soap wrappers and shampoo sachets are either too difficult or not lucrative enough to collect. 
These plastic items then find their way into landfills, unauthorised garbage dumps, or simply 
remain uncollected on road kerbs.  
 
Eventually, these single-use plastic items clog rivers, other water bodies and the ocean. They 
are consumed by animals, and often find their way into our food systems.  
 
In February this year, veterinarians operating on a bloated and infected six-year old cow brought 
into the Bihar Veterinary College in Patna removed 80 kilogrammes of plastic from its stomach. 
Though this was not the first time that doctors had removed polythene from an animal's 
stomach, 80 kilogrammes of it from a single. Though this was not the first time that doctors had 
removed polythene from an animal's stomach, 80 kilogrammes of it from a single animal was 
something of a record.  

  11. Low productivity nationally because of too 
many public holidays 
  
India, being a culturally diverse and fervent society, celebrates various holidays and festivals. 
When it comes to public holidays, India holds two world records, which it could do without from a 
business perspective. Firstly, it has the most in the world (more than 20 per year), and secondly, 



each state and union territory has its own local holiday(s). There are only three national public 
holidays in India, and all the rest are regional. 

Excessive public holidays hurt the economy and the financial system. When these holidays 
exceed the 'reasonable limit', the nation's productivity is likely to be adversely compromised. It is 
also not often understood that intermittent and unplanned holidays can cause damage to the 
efforts designed to make the country's financial and capital markets catch up with global trends. 
Holidays have an obvious impact on any company doing business in India, whether locally or 
remotely. These challenges are especially relevant for companies with outsourced IT or 
business processes who work remotely with their Indian counterparts, or meet face-to-face for 
international business meetings. 

SLAs (Service Level Agreements) might guarantee year-round service, but not for individuals, 
which means that your key resources might not be available when you think they are. With a 
reasonable set of holidays and the usual weekends, it might be tolerable to keep pace even if 
somewhat slowly with modern banking. But in a country with inconsistent and large numbers of 
public holidays and non-working holidays, the nation's financial growth could be stifled. 

Indian holidays tend to be seen as a hinder to the flow of work. There is little interest in what 
they are, how they are observed, and what they signify culturally. It's even rare to find accurate 
knowledge of Indian holiday calendars and for work with India to be planned around these 
calendars. The point here is that you have to think regionally. If you deal with four different cities 
in India, each in a different state, there will be slight differences in the holidays observed. As 
private companies have considerable latitude in selecting which holidays to observe, you also 
need to know what the holiday lists of the different companies are. 

Having mentioned the negative impact, holidays are a boon too for certain sectors like retail, 
entertainment and travel & tourism, which thrive on such occasions in India. In other words 
giving people more time to shop can increase spending and in turn will have a positive impact 
on growth. Festivals like Dusherra, Id, Diwali and Christmas generate billions of India Rupees in 
the sales revenue every year. 

India is a highly diverse country, and diversity presents many opportunities, from the workplace 
to the market. However, it also presents challenges. Religion and the workplace are becoming 
increasingly intertwined. More workers expect their religious beliefs and practices to be 
accommodated in the workplace, with days off to celebrate holidays and time during the 
workday to practice religious beliefs. Globally, these accommodations have long been common. 
Most countries have populations with a dominant religion with practices reflected in many 
aspects of the country's life, including the workplace, public holidays, and societal values. 



In general, it is clear that holidays are important, but perhaps not as important as the 
macroeconomic level as they are at the microeconomic level. Reducing the loss of business 
days can add significantly to the GDP, provide a stable environment for business, and most 
importantly, can help the poor earn that extra day's income, which gets a miss on a holiday. 

12. Crisis in Education 
  
The CBSE results are out and students would be enrolling in droves for university education. 
While children find it exciting to embark on the next chapter of their life-journey, it is also a 
worrying and stressful exercise because of the significant demand-supply mismatch and, further, 
that none of India's higher educational institutions feature in the top 100 QS rankings. For 
students with exceptional aptitude, this can be a major disappointment. For a country of India's 
size and aspiration, this is a major failure. 
  
The reasons behind India's education crisis lie in the seven-decade approach towards the 
sector. Research was never embedded in our culture and education was essentially equated 
with teaching. Consequently, our approach tended to be static and bookish and focused only on 
how many went to school. 
  
At the national level, this is not a bad thing. We would otherwise deny children the right to 
education and many would be forced to become child labourers. With the enactment of the RTE 
legislation in 2009, around 260 million children attend school in India today, making it the world's 
largest school system. There are around 1.5 million schools with over one million run by the 
government. The education market is currently valued at $100 billion and is set to double by 
2020. This is impressive. 
  
But what India needs is not just the right to education but the right to quality education. 
According to a disturbing report carried a couple of years ago in a prestigious Indian magazine, 
only seven per cent of our engineering graduates are employable. 
  
Unless the education system is substantially rewired and is, in fact, overhauled, we would 
damage the future prospects of our young population and thereby lose our demographic 
dividend. This requires changing the very DNA of our education system from inside out. The 
government recognizes this and over the past several months, a series of initiatives have been 
under discussion, including the contours of a New Education Policy. 
  
There is credible skepticism, unfortunately, as to how India would achieve what surely must be 
an ambitious agenda without consistent budgetary allocations and a clear understanding of 
what ails the system. 
  



To be fair, the sheer magnitude of the problem is intimidating. Over past decades, we have 
drifted along with ostrich-like self-delusion. We have been risk-averse and blind to the changing 
educational needs of a knowledge economy. The majority of our schools lack not only basic 
amenities but also teachers. Where teachers are available, the majority are over-stretched and 
under-qualified. It is no wonder then that our graduates are not employable. 
  
A nation's future is forged by its education system. A defunct system will usher in a dismal 
future. We face a similar danger, though to a significantly lesser extent with regard to market 
share because the bulk of our educational institutions are government-owned and operated. But 
obsolescence is a genuine and credible threat. 
  
The question we need to ask is what is the purpose of education? In other words, what do we 
hope to achieve from education. This really means one of two things: either the student or the 
teacher is central to the education system. 
  
From ancient times, our approach to shiksha, or education, has been the relationship between 
the teacher, or guru, and the shishya, or disciple. Shiksha was not the imparting of information 
but of deep knowledge that comes from years of study and experience. 
  
Unfortunately, we appear to believe that this is precisely what our education system imparts! 
Consequently, most teachers don the mantle of the guru. They are, in fact, disciplinarians, who 
run classrooms like policemen. 
  
Across the globe, technology has replaced the teacher of yesterday. We can no longer provide 
modern day education using the earlier century's methodology. The embrace of technology and 
the disruptive shift in thinking is critical to revamping our education policy. 
  
Put simply, the teacher only sharpens the pencil and allows for the inherent talent in each 
student to be revealed. It's not that teachers don't know how to teach. Rather they don't really 
know why they teach. Teachers need to recognize that students are central to the system and 
they, as teachers, are only facilitators and nothing more. 
  
This requires a fundamental attitudinal shift that is critical to rewiring our education system. It 
can happen only if we embrace autonomy of thinking. When we do that, we would foster 
curiosity and thus, creativity. To achieve this, our teachers need to be educated. 
  
World-class education systems do not have an ideological focus but are entirely market driven. 
Like the market, they anticipate the future and ascertain how best it needs to be navigated. If 
India's future is to be determined by the quality of education that it offers, mindsets have to 
dramatically change. As HG Wells reminded us: "Civilisation is a race between education and 
catastrophe." Our choice would determine where we are headed. The problem is we are running 
out of time. 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

13. Rural Development 
  
India is emerging as a major power with the economy registering high growth rates and our 
cities and urban centres beginning to display marks of affluence. Yet, there is no uniform 
development, the rural hinterland not being able to march in tandem with urban India. More than 
70 per cent of our people live in villages 80 per cent of our poor also live in rural areas. The 
benefits of economic growth are not percolating to more than two-thirds of the people. The 
visible symbols of development should not make us forget the problems of the rural areas. 
  
The Indian economy is the fourth largest in the world. But the growth pattern is not uniform. 
While the rate of growth for manufacturing, services, and communications sectors has 



substantially improved, in vital sectors such as agriculture, infrastructure development, and 
community and social services, and in rural development as a whole, our performance is not 
appreciable. 
  
Without the development of rural people, the country can never claim to be developed. In recent 
years, agricultural growth has fallen and so have investment and profitability of agriculture, net 
sown area under crops, and the area under irrigation. According to the Economic Survey 
2006-2007, low yield per unit area across almost all crops has become a regular feature. 
  
Rural India is in crisis. As Dr. MS Swaminathan, the distinguished agricultural economist, said, 
"The agrarian crisis has its roots in the collapse of the rural economy... Unemployment leading 
to out-migration of the asset-less is growing. The minimum support price mechanism is not 
operating for most commodities. At every level of the livelihood security system, there is a 
tendency to make profit out of poverty. Something is terribly wrong in the countryside... " 
  
Today, finding themselves helpless in the face of adversities of various kinds, the peasantry in 
parts of the country is resorting to extreme measures. Repeated crop failures due to 
unpredictable climatic variations, inability to meet the rising cost of cultivation, and the 
increasing debt burden are among the factors leading to frustration. In such a scenario, meeting 
the challenges of rural reconstruction becomes a formidable and priority task. 
  
Agriculture being the mainstay of our economy, it is imperative that we have a comprehensive 
and time-bound programme to extricate the sector from stagnation, if not deceleration. Larger 
irrigation facilities, better seeds and agri-inputs, and fertilizer at reasonable costs will have to be 
provided to farmers, along with finance and infrastructural and marketing facilities. Agriculture 
must become an income generating activity and farmers should not be left to the vicissitudes of 
weather, financial resources, and markets. 
  
To increase productivity and employment generation in the sector, there is a need to bring about 
structural changes, primarily based on land reforms, as support prices and provision of cheap 
credit do not help beyond a point. Experience has shown that providing the poor with access to 
land is not anti-growth. In the rural growth strategy, the dynamism of small family farms plays an 
important role. 

Problems in Rural Development 

As we know the 60-70% of rural population in India lives in primitive conditions. This sorry state 
exists even after 60 years of independence. So that Rural Development programmes have 
urgency in the present condition also. There are many obstacles in the rural development 
programmes which are as under 

  

1. There is no electricity supply in many villages. 



2. Many rural peoples using primitive methods of cooking, living and farming and they have trust 
on these methods. 

3. By using primitive cooking stoves, around 300,000 death / year takes plan due to pollution. 

4. 54% of India's population is below 25 years and most of them live in rural areas with very little 
employment opportunities. 

5. Literacy is the major problem in rural development programme. 

8. Everyone wants to go to the cities, so rural people remains ignored. 

9. Privatization concept is useful for rural development but, government not paying much 
attention to this aspect. 

10. Policy makers prepare policies, programmes for betterment of rural people but, if these 
programmes are not implemented they are of no use. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14. Cow Protection/Non-Protection 
  
Cow are regarded as holy and sacred in India, supported by the fact that 80% of the population 
are Hindus. 
  
There is constant upheaval and friction by minority groups that are fighting this fact supported by 
outsider foreign groups. 
  
Milk is for calves, baby cows not really for human consumption. While we like and cherish milk 
throughout our lives, we have scant regard and respect for cows, especially female cows and 
buffaloes who have to suffer to create milk as they are artificially induced to produce it and when 
they get old and stop producing milk then both bulls and cows are abandoned and minority 
groups are slaughtering them. 



  
This has to stop, we need more humane treatment of cows and they have to be protected from 
slaughter, alternatively, and better still, we need to find alternative food sources. 
  
Traveling throughout the length and breadth of the country, in every city, town and village there 
are millions of abandoned cows and buffaloes scavenging for food. This is so unfair and 
generates an untold amount of grief and suffering to cows and buffaloes and negative karma for 
all of us. 
  
We have a Cow tax for protection of cows but they are nor protected, this tax should be used to 
ensure that no animal is abandoned and left wondering on the streets on the country. In fact we 
should breed less cows and buffaloes and find alternative food sources. 
  
It's also time for farmer's to act more responsibly and not abandon cows when they are no 
longer productive, every cow that is left roaming the streets and roads of the nation were 
abandoned by farmers. 
  
Shame on us for allowing this to happen. 
  
Read a short clip from a recent news article (Independent - Adam Withnall Delhi @adamwithnall 
Sunday 24 February 2019 15:15) 
  
Inside India's plastic cows: How sacred animals are left to line their stomachs with polythene. 
  
Grazing on rubbish on Delhi's streets, cows consume large quantities of plastic, and doctors 
routinely find up to 50kg of waste in their stomachs during surgery. 'Sometimes we find whole 
shoes, sometimes needles, or pieces of wood… but mostly it is polythene' 
  
Six months ago, the manager of the Gopal Gau Sadan – literally a “home for old cows” on the 
outskirts of Delhi – was forced to declare that enough was enough; it couldn't take any more 
animals. 
  
With more than 4,000 cattle living on just 16 acres of land, the shelter wrote to the Delhi city 
authorities to say it would have to stop rehousing cows who, despite their revered status among 
India's 1.2 billion Hindus, have been left to fend for themselves on the streets. 
  
It's a similar story at all of the five government-supported cow shelters in the greater Delhi area. 
Indeed, since Narendra Modi's Hindu nationalist BJP swept to power in the 2014 election, stray 
cattle crises have been seen breaking out across the nation. 
  
Figures from a government survey estimate there are more than 60,000 abandoned cows living 
in the capital. Tourist snaps of Delhi often feature a robust-looking bovine stray, walking down 
the street and forcing rickshaws, cars, even buses to grant it right of way. 



  
They are less likely to show the more unsavoury sight of the same cows grazing on piles of 
plastic household waste, at collection points and rubbish dumps throughout the city. 
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