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নৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰ
3R ৰ মন্ত্ৰ। হ্ৰাস কৰা,
পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা, পুনৰাৱৰ্তন কৰা।
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বিকাশৰ অভিমুখে কৰা যিক�োন�ো
ভৱিষ্যদৰ্শনৰ কেন্দ্ৰত।
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পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী
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• স্বচ্ছ ভাৰত মিছন
• স্বামীত্ব য�োজনা

• গ�োটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা

• পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউৰ কথা

• বাতৰিব�োৰ আৰু ঘটনাব�োৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে ই-গ্ৰাম স্বৰাজ এপ আৰু স্বামীত্ব য�োজনা।

ধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস 2020 উপলক্ষ্যে সমগ্ৰ দেশৰে পঞ্চায়ত সভাপতিসকলৰ লগত
প্ৰভিডিঅ’
কনফাৰেঞ্চিঙৰ য�োগেদি কথা বতৰা পাতে। এই অনু ষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁ এটা একীকৃত ই- গ্ৰামস্বৰাজ প’ৰ্টেল আৰু
ম’বাইল এপ্লিকেচন আৰু স্বামীত্ব য�োজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰে।

সমগ্ৰ দেশৰে পঞ্চায়ত সভাপতি সকলক উদ্দ্যেশি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ক’ৰ’না বৈশ্বিক মহামাৰীয়ে মানু হৰ
কাম কৰাৰ ধৰণ সলাই পেলালে আৰু এটা ভাল শিক্ষা দিলে। তেওঁ কয় যে এই বৈশ্বিক মহামাৰীয়ে আমাক শিকালে যে আমি
সদায়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’বই লাগিব।
“ক�োভিড-19 বৈশ্বিক মহামাৰীয়ে আমালৈ নতুন প্ৰত্যাহ্বান আৰু সমস্যা কঢ়িয়াই আনিলে যিব�োৰৰ কথা আমি কাহানিও
কল্পনা কৰা নাছিল�ো, কিন্তু ই লগতে এটা শক্তিশালী বাৰ্তাৰে সৈতে আমাক এটা ভাল শিক্ষাও দিলে। ই আমাক শিকালে যে
আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু স্বয়ংসম্পূ ৰ্ণ হ’ব লাগিব। ই আমাক শিকালে যে আমি সমাধান বিচাৰি দেশৰ বাহিৰলৈ চ�োৱা অনু চিত।
আমি শিকা ইয়েই আটাইতকৈ ডাঙৰ পাঠ।”
“প্ৰতিখন গাঁৱেই নিজৰ ম�ৌলিক প্ৰয়�োজনসমূ হ পূ ৰাব পৰাকৈ স্বয়ংসম্পূ ৰ্ণ হ’ব লাগিব। একেদৰেই, প্ৰতিখন জিলা নিজৰ
পৰ্য্যায়ত স্বয়ংসম্পূ ৰ্ণ হ’ব লাগিব, প্ৰতিখন ৰাজ্য নিজৰ পৰ্য্যায়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’ব লাগিব আৰু সমগ্ৰ দেশখনেই নিজৰ পৰ্য্যায়ত
আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’ব লাগিব।”
শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কয় যে গাঁওব�োৰক স্বয়ংসম্পূ ৰ্ণতা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু গাঁও পঞ্চায়তসমূ হক শক্তিশালী কৰিবলৈ কৰা
চেষ্টাৰ সময়ত চৰকাৰে কঠ�োৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে।
“য�োৱা পাঁচটা বছৰত আগৰ মাত্ৰ 100 খনৰপৰা প্ৰায় 1.25 লাখ পঞ্চায়ত ব্ৰডবেণ্ডৰ য�োগেদি সংয�োজিত হৈছে।
একেদৰে, সাধাৰণ সেৱা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 3 লাখৰ�ো অধিক হৈছেগৈ।”
তেওঁ কয় যিহেতু ম’বাইল ফ�োনব�োৰ ভাৰতত উৎপাদন কৰি থকা হৈছে, সেয়ে স্মাৰ্টফ�োনব�োৰৰ মূল্য কম হ’বলৈ ধৰিছে
আৰু কম মূল্যৰ স্মাৰ্টফ�োনব�োৰ প্ৰতিখন গাঁৱেই গৈ পাইছেগৈ আৰু ই গাঁও পৰ্য্যায়ত ডিজিটীয় বুনিয়াদী সা-সু বিধাসমূ হ আৰু
অধিক শক্তিশালী কৰিব।
“পঞ্চায়তসমূ হৰ বিকাশে ৰাষ্ট্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰৰ উন্নয়ন সু নিশ্চিত কৰিব।”
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নিজৰ হাতত সীমিত সম্পদ থকা সত্বেও, ভাৰতে এই প্ৰত্যাহ্বান সক্ৰিয়ভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু
নতুন শক্তি আৰু নতুন ধৰণৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ নিজৰ সংকল্পবদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে।
তেওঁ কয় যে গাঁওব�োৰৰ সামূহিক শক্তিয়ে দেশখনক আগুৱাই য�োৱাত সহায় কৰিছে।
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নৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰ

বাৰ্ত্তা

কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ,
গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী,
ভাৰত চৰকাৰ

স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত গ্ৰাম�োদয় সংকল্পৰ সপ্তম সংখ্যাট�ো এনে এটা জটিল সন্ধিক্ষণত উলিয়াবলৈ ল�োৱা
হৈছে যিসময়ত সমগ্ৰ মানৱজাতিয়ে এক অদৃ শ্য শত্ৰুৰপৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যু দ্ধ কৰি আছে। ক’ৰ’না ভাইৰাছ আৰু
ক�োভিড-19 বৈশ্বিক মহামাৰী সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমুখতে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে। ক�োভিড সংক্ৰমণ বিয়পাট�ো প্ৰতিহত
কৰাত পৰিষ্কাৰ- পৰিচ্ছন্নতাৰ এটা কাৰ্য্যকৰী ভূমিকা আছে। এই দৃ ষ্টিক�োণৰপৰা চাবলৈ হ’লে এই বিশেষ সংখ্যাৰ এটা
বিশেষ গুৰুত্ব আছে। ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ য�োগেদি হ�োৱা এই বৈশ্বিক মহামাৰীৰ বিশ্বজনীন ব্যাপ্তিয়ে কেৱল সমগ্ৰ বিশ্বক এটা
ভয়ানক সংক্ৰমণ আৰু ৰ�োগৰ সৈতে সন্ত্ৰস্ত কৰি ত�োলাই নহয়, লগতে ই সমগ্ৰ বিশ্ব অৰ্থনীতিক এটা গুৰুতৰ মন্দাৱস্থাৰ
ফালে ঠেলি দিছে। স�ৌভাগ্যক্ৰমে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ সবল আৰু গতিশীল নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে
আমাৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সময়�োচিত আৰু কাৰ্য্যকৰী পদক্ষেপ লৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰকে বিশ্বাসত
লৈছিল আৰু বহুদূৰলৈকে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সফল হৈছিল। আজি, সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতৰ এই
দায়বদ্ধতা আৰু সময়য়�োচিত কাৰ্য্যব্যৱস্থাৰ শলাগ লৈছে।
বিশ্বৰ আন আন দেশব�োৰৰ দৰেই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক�ো এই সংকটে জ�োকাৰি গৈছে। কিন্তু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়
অৰ্থনীতিক উৎসাহিত কৰিবলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘ�োষণা কৰিছিল আৰু দেশক আত্মনিৰ্ভৰ
ভাৰত আৰু ভকেল ফৰ ল�োকেলৰ শ্লোগান দিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 20 লাখ ক�োটি টকাৰ এটা পেকেজ ঘ�োষণা কৰিছিল য’ত
অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কৃষিখণ্ডৰ বুনিয়াদী সা-সু বিধাৰ বাবে 1 লাখ ক�োটি টকা। ই কৃষি খণ্ডত এটা সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু
ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ সূ চনা কৰিব। প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলে চহৰব�োৰৰপৰা নিজ গাঁৱলৈ কৰা প্ৰত্যাৱৰ্তনৰদ্বাৰা সৃ ষ্টি হ�োৱা
সংকট পাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে গৰীৱ কল্যাণ ৰ�োজগাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই অভিযানৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৃ হৎ সংখ্যাত
গাঁৱলৈ ঘূৰি অহা এই শ্ৰমিকসকলক গ্ৰাম্যাঞ্চলতেই কৰ্মসংস্থানৰ সু বিধা প্ৰদান কৰা। এই সংকটক এটা সু য�োগলৈ সলনি
কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ পাছত কৃষি খণ্ডত আৰু লগতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ল�োকসকলৰ জীৱনলৈ এটা বৈপ্লৱিক
পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে ব্যাপক পদক্ষেপ ল�োৱা হৈছে। কৃষকসকলক উৎসাহিত আৰু অনু প্ৰাণিত কৰাৰ লক্ষ্যেৰে কেন্দ্ৰীয়
চৰকাৰে আনকি লকডাউনৰ সময়ছ�োৱাত�ো কৃষি খণ্ডত সমূ হ কাৰ্য্যকলাপ চলাই নিবলৈ অনু মতি দিছিল।
এই সময়ছ�োৱাত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত পঞ্চায়তসমূহেও সম্পূ ৰ্ণ সহয�োগিতা আগবঢ়াইছিল। কেন্দ্ৰত বৰ্তমানৰ এনডীএ
চৰকাৰখনে অধিক শক্তি প্ৰদান কৰি পঞ্চায়তসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ইয়াৰ গহন প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। গ্ৰামীণ
ভাৰতক শক্তিশালী আৰু পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ পথত পঞ্চায়তসমূহক ডিজিটীয় কৰাৰ গুৰুত্ব এইখন চৰকাৰে উপলব্ধি কৰিছে
আৰু এই লক্ষ্যত উপনীত হ’বৰ বাবে ই-গ্ৰামস্বৰাজ প’ৰ্টেলৰ (http://egramswaraj.gov.in) শুভাৰম্ভ কৰিছে। পঞ্চায়তসমূহে
ৰূপায়ণ কৰা কামব�োৰৰ কাৰ্য্যকৰী নিৰীক্ষণ তথা মূল্যায়নৰ বাবে এই অনু শীলনে এটা একীকৃত যতন প্ৰদান কৰিছে।
চৰকাৰে ই-স্বামীত্ব য�োজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰি এটা ডাঙৰ উদ্যম লৈছে যাৰ লক্ষ্য হ’ল গ্ৰাম্যাঞ্চলত থকা আবাদী ভূমি
আৰু আৱাসিক সম্পত্তিব�োৰৰ “মালিকীস্বত্ব দলিল” লভ্য কৰ�োৱা। ই তেওঁল�োকক সমৰ্থ কৰি তুলিব বেংকৰ ঋণ আৰু
অন্যান্য বিত্তীয় হিতাধিকাৰসমূ হৰ সু বিধা ল’বলৈ।
মই অতিকে নিশ্চিত যে এই সংকটক সু য�োগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ল�োৱা গঠনমূলক
দৃ ষ্টিভংগীয়ে পঞ্চায়তীৰাজ অনু ষ্ঠানব�োৰ আৰু আমাৰ গাঁওবাসীসকলক ব্যাপক মাত্ৰাত লাভান্বিত কৰিব।

(নৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰ)
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মাননীয় মন্ত্ৰী, জল শক্তি মন্ত্ৰ্যালয়,
ভাৰত চৰকাৰ

2019 চনৰ 2 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ সবৰমতী নদীৰ পাৰত ভাৰতৰ গৰিমামণ্ডিত ইতিহাসত এটা
নতুন অধ্যায় সংয�োগ কৰা হ’ল, যেতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে অনাময়ৰ মহানতম সমৰ্থক মহাত্মা গান্ধীৰ
150 সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষ্যে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে, মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসমুক্ত (ODF) ভাৰতক
উৎসৰ্গা কৰিছিল। এই ODF ঘ�োষণাই 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰত আৰম্ভ হ�োৱা স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ সেই প্ৰেৰণাদায়ক
আৰু সু তীব্ৰ পাঁচবছৰীয়া যাত্ৰাৰ প্ৰতীকী অৰ্থই বহন কৰে, যিট�ো তাৰিখত ভাৰতৰ অনাময় ব্যাপ্তিৰ অংকট�ো আছিল মাত্ৰ
39% আৰু যেতিয়া আৰম্ভণিতে এই লক্ষ্যত উপনীত হ�োৱাট�ো এটা অসম্ভৱ কাম যেন লাগিছিল।
গ�ৌৰৱময় সফলতাসমূ হ আৰু সিবিলাকৰ বিশিষ্ট মাইলৰ খুঁটিসমূহে আজি স্বচ্ছ ভাৰত মিছনক, 60 ক�োটিৰ�ো অধিক
ল�োকৰ নিৰাপদ অনাময় প্ৰথাসমূ হলৈ অনা ইতিবাচক প্ৰভাৱেৰে, জনতাৰ আচৰণগত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ল�োৱা বিশ্বৰ বৃ হত্তম
কাৰ্য্যসূ চী হ�োৱাৰ সন্মান প্ৰদান কৰিছে। এই অভিলাষী স্বচ্ছ ভাৰত যাত্ৰাত 10 ক�োটিৰ�ো অধিক শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা
হৈছিল, যিট�ো কাম আৰম্ভ হৈছিল পৰিষ্কাৰ ভাৰত আৰু সকল�োকে নিৰাপদ অনাময় ব্যৱস্থাত প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ
ভৱিষ্যদৰ্শী লক্ষ্যৰ বাবে এটা গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ 2014 চনৰ 15 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া উদাত্ত আহ্বানেৰে।
এই প্ৰেৰণাদায়ক গণ আন্দোলনক তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ মানসেৰে, এই বছৰৰ আগভাগতে
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ প�ৌৰ�োহিত্যত হ�োৱা কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠকে, 2024-25 চনলৈকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন
(গ্ৰামীণ) [SBM (G)] ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনু ম�োদন দিয়ে।
2020 চনৰ 4 মাৰ্চ তাৰিখে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ (গ্ৰামীণ) দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শুভাৰম্ভণি অনু ষ্ঠানত ম�োৰ উপস্থিত
থকাৰ স�ৌভাগ্য হৈছিল। স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ (গ্ৰামীণ) দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ে শ�ৌচালয়ৰ সু গম্যতা আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত য�োৱা
পাঁচ বছৰত এই কাৰ্য্যসূ চীৰ অধীনত প�োৱা লাভখিনি বহনক্ষম কৰি ৰখাত মন�োনিৱেশ কৰিব, লগতে সু নিশ্চিত কৰা হ’ব
যে ক�োন�োৱেই যাতে বাদ পৰি নাযায়। ই সু নিশ্চিত কৰিব যাতে দেশৰ প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়ততে গ�োটা আৰু জুলীয়া
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ (SLWM) বাবে কাৰ্য্যকৰী ব্যৱস্থা ল�োৱা হয়। 1,40,881 ক�োটি টকাৰ মুঠ বাজেট আবণ্টনৰ সৈতে
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ)ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় 2020-201 ৰপৰা 2024-25 লৈকে এটা মিছন ম�োডত কাৰ্য্যৰূপায়িত কৰা হ’ব।
যিসময়ত সমগ্ৰ বিশ্বই ক�োভিড সংকটৰ লগত যু ঁজ দি আছে, সেই সময়ত ভাৰতৰ বাবে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ
দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভূমিকা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিৰ ওপৰত বিশেষকৈ চাব�োনেৰে হাত ধু ই থকা,
আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু শ�ৌচালয়ৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰৰ ওপৰত দিয়া বৰ্ধিত গুৰুত্বৰে; এই সৰল অথচ কাৰ্য্যকৰী
আচৰণগত পৰিৱৰ্তন তথা সমুদায়সমূ হৰ সংকটৰ সময়ত নিৰুৎসাহিত ন�োহ�োৱা গুণৰদ্বাৰা এই ভাইৰাছৰ ব্যাপ্তি ৰ�োধ
কৰিব পাৰি। বৰ্তমানৰ সংকটে আমাক এটা ডাঙৰ শিক্ষা দিলে যে এই সংকটৰ সময়ত স্বচ্ছ স্বভাৱেই হ’ল আমাৰ
আটাইতকৈ শক্তিশালী সংকটকালীন সংগী আৰু প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই এজন গৰ্বী স্বচ্ছতা দূত হ’বই লাগিব।
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ‘গ্ৰাম�োদয় সংকল্প’ৰ এই বিশেষ সংখ্যা যু গুত কৰি উলিওৱাৰ বাবে
সম্পাদকীয় গ�োট আৰু পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়লৈ মই ম�োৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছ�োঁ। মই অত্যন্ত আশাবাদী যে এই সংখ্যাৰ
য�োগেদি স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ সফলতাৰ কাহিনীব�োৰ ৰাইজক জানিবলৈ দিয়াট�ো এটা স্বচ্ছ স্বভাৱ গঢ়ি ত�োলাৰ পথত
প্ৰেৰণাদায়ক আৰু সহায়ক সিদ্ধ হ’ব।



(গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱট)
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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সচিব
ভাৰত চৰকাৰ
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়

গ্ৰাম�োদয় সংকল্পৰ সপ্তম সংখ্যাট�ো ৰাষ্ট্ৰীয় ধ্বজাবাহী কাৰ্য্যসূ চী, স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰা হৈছে। এই
সংখ্যাট�ো পাঠকৰ বাবে এনে এটা জটিল সময়ত যু গুত�োৱা হৈছে যি সময়ত ক�োভিড-19 সংক্ৰমণে বিশ্বৰ জনগণৰ জীৱন
আৰু স্বাস্থ্যলৈ এটা গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছে। এই সংক্ৰমণ ৰ�োধ কৰাত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ
ভূমিকা আছে। এই দৃ ষ্টিৰে চাবলৈ গ’লে এইট�ো বিশেষ সংখ্যাই আমাৰ পঞ্চায়তসমূ হক তথা সমগ্ৰ গাঁওবাসীক উদ্বু দ্ধ কৰিব।
স্বচ্ছ ভাৰত মিছনক সফল কৰি তুলিবলৈ, গাঁও পঞ্চায়তসমূ হ আৰু বৃ হৎ সংখ্যাত গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি এটা নিৰৱ
বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিছে। এনে বহুত�ো সফলতাৰ কাহিনী এই সংখ্যাত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। যদি আমি পৰিসংখ্যাৰ ভাষাৰে ক’বলৈ
যাওঁ, তেন্তে সমগ্ৰ ভাৰতক মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসৰপৰা মুক্ত (ODF) কৰিবলৈ চল�োৱা এই প্ৰচেষ্টা আন যি ক�োন�ো
সামাজিক বিপ্লৱতকৈ কম হ’ব পাৰেনে? 2014 চনৰ অক্টোবৰত 39% থকা অনাময় সু বিধাসমূ হ 2019 চনৰ অক্টোবৰত
100% লৈ বৃ দ্ধি পালে। এই লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ, 10 ক�োটিতকৈও অধিক গৃহ শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। জীৱনৰ
সকল�ো শ্ৰেণীৰে 600 নিযু ততকৈও অধিক ল�োকে এই অভিযানত হাত উজান দি ইয়াক প্ৰকৃতাৰ্থত এটা গণ আন্দোলন
কৰি তুলিছিল। এতিয়া এই আন্দোলনক পৰৱৰ্তী পৰ্য্যায়লৈ লৈ যাব লাগিব যাতে জাবৰ-জ�োঁথৰ যথাযথভাবে বৰ্জন কৰিব
পৰা যায় আৰু ক’ত�োৱেই যাতে জাবৰ-জ�োঁথৰ গ�োট খাই নাথাকে। এই সংখ্যাত আপ�োনাল�োকে স্বাস্থ্যবিধিৰ ক্ষেত্ৰত লাভ
কৰা অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতাৰ কাহিনী পঢ়িবলৈ পাব।
এই সময়ছ�োৱাত পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়েও লগতে কিছু মান গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যম গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ পঞ্চায়তসমূহে
নিৰ্মিত শ�ৌচালয়সমূ হৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰৰ বাবে সিবিলাকৰ চ�োৱাচিতাৰ কাম কৰি আছে। গ্ৰামীণ প্ৰতিনিধিসকলে মানু হৰ
আচৰণত পৰিৱৰ্তন অনাত গুৰুত্ব দিছে। এই সংখ্যাত প্ৰকাশিত প্ৰৱন্ধ আৰু সফলতাৰ কাহিনীব�োৰত আপ�োনাল�োকে
পঞ্চায়তসমূ হৰ এনেব�োৰ প্ৰয়াসেই প্ৰত্যক্ষ কৰিব।
পঞ্চায়তসমূ হ হৈছে সমাজৰ একেবাৰে তলিত বৰ্তি থকা গণতন্ত্ৰৰ আধাৰস্বৰূপ। গণতন্ত্ৰৰ এই আধাৰ শক্তিশালী
কৰিবলৈ, পঞ্চায়তসমূ হৰ কাম-কাজত পাৰগম্যতা থকাট�ো আৱশ্যকীয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঞ্চায়তসমূ হলৈ প�োনপটীয়াকৈ
যি পৰিমাণৰ ধনেই পঠিয়ায়, সেইখিনি গ্ৰামীণ ল�োকসকলৰ কল্যাণৰ কামত সাধু তা ৰক্ষা কৰি খৰচ কৰা উচিত। এই কথা
মনত ৰাখি, অনলাইন ৰিপ’ৰ্টিঙৰ অধীনত, গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে PRIAsoft-PFMS ইণ্টাৰফেচৰ য�োগেদি ধনাদায় কৰাট�ো
বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। এই কথা মই জনাবলৈ পাই বৰ সু খী হৈছ�োঁ যে প্ৰায় 1.39 লাখ গাঁও পঞ্চায়তে অনলাইন
ধনাদায়ৰ বাব নিজকে অন-ব�োৰ্ডত পঞ্জীভুক্ত কৰিছে। প্ৰায় 1.03 লাখ গাঁও পঞ্চায়তে PFMS ৰ য�োগেদি বিক্ৰেতা/সেৱা
প্ৰদানকাৰীসকলক অনলাইন বাস্তৱ সময়ৰ ধনাদায় কৰি আছে।
আটাইব�োৰ ৰাজ্যৰে পঞ্চায়তীৰাজ অনু ষ্ঠানব�োৰে কাৰ্য্যৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে, 2020 চনৰ 15 এপ্ৰিল তাৰিখে এটা নতুন
অডিট অনলাইন এপ্লিকেচনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। অডিট অনলাইনে বিত্ত আয়�োগৰপৰা পুজি
ঁ প্ৰাপ্ত কৰা পঞ্চায়তীৰাজ
ু
ু
প্ৰতিষ্ঠানব�োৰৰ অনলাইন হিচাপ পৰীক্ষা সু গম কৰি তলিব যাতে পজি
ঁ ৰ কাৰ্য্যকৰী উপয�োগত পাৰগম্যতা আৰু উত্তৰদায়িত্ব
সু নিশ্চিত কৰিব পৰা যায়। এই সংখ্যাই মন্ত্ৰ্যালয়ে অলপতে আৰম্ভ কৰা নতুন ব্যৱস্থাব�োৰৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰিব। ই-গ্ৰাম
স্বৰাজ, স্বামীত্ব য�োজনা ইত্যাদি এইজাতীয় প্ৰচেষ্টা, যিব�োৰৰ বিষয়ে এই সংখ্যাত গুৰুত্বপূ ৰ্ণ্ প্ৰৱন্ধ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।
মই নিশ্চিত যে পাঠকে এই সংখ্যাট�ো ভাল পাব। দেশৰ ক�োভিড 19 সংকটৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সংখ্যাট�ো ক�োভিড
বিশেষ সংখ্যা হিচাপে উলিয়াবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছ�োঁ।
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কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আয়�োগসমূ হৰ পৰামৰ্শ আৰু
পঞ্চায়তসমূ হলৈ ৰাজহ হস্তান্তৰণ

- নৰেন্দ্ৰ সিং ত�োমৰ*

জা

তিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে
কৈছিল, “ভাৰতৰ ভৱিষ্যৎ
ইয়াৰ গাঁওব�োৰত আছে।” তেওঁৰ
বাবে স্বাধীনতা মানে কেৱল
ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা নাছিল। বৰঞ্চ
তেওঁ গ্ৰামীণ জনসাধাৰণকে ধৰি সমগ্ৰ
দেশৰে বাবে নৈতিক, সামাজিক আৰু
অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব
দিছিল। গান্ধীজীয়ে গাঁৱক ৰাষ্ট্ৰৰ
অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মূল গ�োট বুলি
বিবেচনা কৰিছিল। তেওঁৰ মতে, আমাৰ গাঁওব�োৰ যেতিয়া
আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’ব আৰু বিত্তীয়ভাৱে ব্যৱহাৰ্য্য হ’ব,
তেতিয়াহে সমগ্ৰ দেশৰ উন্নতি হ’ব। জাতিৰ পিতাৰ গ্ৰাম
স্বৰাজৰ অৱধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আমাৰ দেশে
স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ বহু বছৰৰ পিছত, কুৰি শতিকাৰ
শেষৰ দশকত, সংবিধানৰ 73 সংখ্যক আৰু 74 সংখ্যক
সংশ�োধনী গ্ৰহণ কৰি পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন
কৰা হৈছিল। আমাৰ দেশৰ যু ক্তৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক
প্ৰণালীত, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ
তৃতীয় স্তৰ হিচাপে স্থানীয় নিকায়সমূহৰ অধীনত তিনিখলপীয়া পঞ্চায়তসমূহ স্থাপন কৰা হৈছিল।

আছে। আমাৰ সংবিধানত থকা
ব্যৱস্থাৱলী অনু সাৰে, পঞ্চায়তসমূহে
স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থাৰ দৰে
কাম কৰিব আৰু তৃণমূল পৰ্য্যায়ত
অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু সামাজিক
ন্যায়ৰ বাবে পৰিকল্পনাসমূ হ যু গুত
কৰিব। কিন্তু, পঞ্চায়তলৈ অধিকাৰ
আৰু ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰণ সংশ্লিষ্ট
ৰাজ্যৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। সংবিধানৰ
একাদশ অনু সূচীত পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ (PRIs) বাবে ধাৰ্য্য কৰি দিয়া 29 টা বিষয়ৰ
অধীনত, ৰাজ্যিক বিধানমণ্ডলসমূ হৰ কেৱল অৰ্থনৈতিক
উন্নয়ন তথা সামাজিক ন্যায়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত
য�োজনাসমূ হৰ পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণৰ বিষয়েহে সিদ্ধান্ত
ল�োৱাৰ অধিকাৰ আছে। কৰ আৰ�োপ আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ
দিহা কৰাত পঞ্চায়তসমূ হৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল’ব
ৰাজ্যসমূহে। তদু পৰি, পঞ্চায়তসমূ হৰ সামৰ্থ্যৰ সংবৰ্ধনৰ
বাবে এটা যথাযথ সংৰচনা গঢ়ি ত�োলাত আৰু লগতে
সিবিলাকৰ অধিকাৰ তথা কাৰ্য্যকলাপসমূ হত উত্তৰদায়িত্ব
স্থিৰ কৰি দিয়াত আৰু পাৰগম্যতা বজাই ৰখাত ৰাজ্যসমূহে
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে।

পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হক পুঁজিৰ য�োগান
ধৰিবলৈ সংবিধানত এটা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয়
বিত্ত আয়�োগসমূহে (CFC) দেশৰ পঞ্চায়তসমূ হৰ বাবে
সম্পদৰ লভ্যতাৰ সংবৰ্ধনকল্পে প্ৰয়�োজনীয় অনু ম�োদন
আগবঢ়াব। সংবিধানৰ অধীনত, “যিক�োন�ো এখন ৰাজ্যৰ
বিত্ত আয়�োগৰ অনু ম�োদনাৱলী অনু সাৰে ৰাজ্যখনৰ
পঞ্চায়তসমূ হক সম্পদ প্ৰদান কৰিবলৈ সেইখন ৰাজ্যৰ
সংৰক্ষিত পুঁজি বঢ়াবৰ বাবে আৱশ্যকীয় পদক্ষেপৰ দিহা
দি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ অনু ম�োদন প্ৰেৰণ কৰাট�ো আয়�োগৰ কৰ্ত্তব্য
হ’ব।” কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আয়�োগৰ অনু দানৰ মূল উদ্দেশ্য
হৈছে গাঁও পঞ্চায়তসমূ হৰ বাবে সম্পদৰ লভ্যতা বৃ দ্ধি
কৰা যাতে সিবিলাকে নিজৰ বাধ্যবাধকতা আৰু দায়িত্ব
সু কলমে আৰু দক্ষতাৰে পালন কৰিব পাৰে।

যেতিয়া এনডীএ চৰকাৰ 2014 চনত ক্ষমতালৈ
আহিছিল, তেতিয়া চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ অনু ম�োদনাৱলী
চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন আছিল আৰু এটা সিদ্ধান্ত
ল’বলগীয়া হৈ আছিল। বিত্ত আয়�োগৰ অনু ম�োদনাৱলীৰ
সন্দৰ্ভত, পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূ হৰ বিপৰীতে, পঞ্চায়তসমূ হৰ
প্ৰতি বৰ্তমান চৰকাৰৰ দৃ ষ্টিভংগী এই পৰ্য্যন্ত অধিক
গঠনমূলক হৈ আহিছে।

এই বিষয়ে অধিক আল�োচনা কৰাৰ আগতে, মই
পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ বাবে পুঁজিৰ আবণ্টণৰ প্ৰতি
আপ�োনাল�োকৰ দৃ ষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছ�োঁ। স্থানীয়
গ্ৰামীণ নিকায়সমূ হৰ বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আয়�োগৰ
অনু ম�োদনাৱলী অহাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় দশম বিত্ত
আয়�োগৰ পিছত (অনু দান অৱধি 1995-2000)। দ্বাদশ
যিহেতু স্থানীয় প্ৰশাসন এটা ৰাজ্যিক সূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিত্ত আয়�োগলৈকে (2005-2010), পঞ্চায়তীৰাজ
বিষয়, সেয়েহে পঞ্চায়তীৰাজৰ বিভিন্ন দিশব�োৰ থিৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ কেৱল সামান্য ৰাজহ হস্তান্তৰৰহে অনু ম�োদন
কৰাত ৰাজ্যিক বিধানমণ্ডলসমূহৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দিয়া হৈছিল। দশম বিত্ত আয়�োগে মুঠ 4380.93 ক�োটি টকাৰ
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ৰাজহ হস্তান্তৰৰ অনু ম�োদন দিছিল। সেই অনু দান অৱধিৰ
কালছ�োৱাত 3576.35 ক�োটি টকাৰ (81.63%) মুঠ ধনৰাশি
ম�োকলাই দিয়া হৈছিল। তেনেকৈ, একাদশ বিত্ত আয়�োগে
(অনু দান অৱধি 2000-2005) মুঠ 8000 ক�োটি টকাৰ এটা
ধনৰাশিৰ হস্তান্তৰত অনু ম�োদন দিছিল। সেই অনু দান
অৱধিৰ কালছ�োৱাত 6601.85 ক�োটি টকা (82.52%)
ম�োকলাই দিয়া হৈছিল। দ্বাদশ বিত্ত আয়�োগে (অনু দান অৱধি
2005-2010) মুঠ 20,000 ক�োটি টকাৰ ৰাজহ হস্তান্তৰণত
অনু ম�োদন দিছিল আৰু অনু দান অৱধিৰ কালছ�োৱাত
18926.79 ক�োটি টকা (94.5%) ম�োকলাই দিয়া হৈছিল।

মই জনাবলৈ পাই সু খী হৈছ�োঁ যে বৰ্তমানৰ
চৰকাৰে চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ অনু ম�োদনাৱলী পূৰ্ণতঃ
কাৰ্য্যৰূপায়িত কৰিছে আৰু সংবৰ্ধিত পুঁজিৰ হস্তান্তৰৰ
পৰিণতিত গ্ৰামীণ স্থানীয় নিকায়সমূ হ যথেষ্ট উপকৃত
হৈছে। সেই অনু দান অৱধিৰ কালছ�োৱাত 180,237 ক�োটি
টকাৰ (90%) এটা ধনৰাশি পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হলৈ
হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। ই এই সময়ছ�োৱাত পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হক এটা নতুন উদ্দীপনা আৰু শক্তি প্ৰদান
কৰিছে। এতিয়া, পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ
অঞ্চলত উপযু ক্ত সেৱাসমূ হ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
পঞ্চায়তসমূহে বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যাক
ক�োৱা হয় গাঁও পঞ্চায়ত বিকাশ পৰিকল্পনা (GPDP)।
এই পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত, গাঁও পঞ্চায়তসমূহে চতুৰ্দশ বিত্ত
আয়�োগৰ অধীনত লাভ কৰা ধনৰাশিৰ উপয�োগ কৰিছে।
চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ অধীনৰ অনু দান, গাঁও পঞ্চায়তসমূ হৰ
বাবে ক�োন�ো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত চৰ্ত ন�োহ�োৱাকৈ, লভ্য কৰ�োৱা
হৈছিল যাতে সিবিলাকে মুক্ত আৰু স্বাধীনচিতীয়াভাবে
কাম কৰিবলৈ তথা সিবিলাকৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা
দায়িত্বসমূ হৰ উপৰিও ম�ৌলিক সু বিধাসমূ হ প্ৰদান কৰিবলৈ
সক্ষম হয়।

ত্ৰয়�োদশ বিত্ত আয়�োগে (অনু দান অৱধি 20102015) এই পৰম্পৰা ভংগ কৰি এক অনন্য অনু ম�োদন
আগবঢ়াইছিল। আয়�োগে একেবাৰতে দিয়া এটা সামান্য
ধনৰাশিৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰামীণ স্থানীয় নিকায়সমূ হক মুঠ কৰ
ৰাজহৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত বিভাজনয�োগ্য অংশৰ
2.5% প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। এই অনু দান অৱধিৰ
কালছ�োৱাত 65,160.76 ক�োটি টকাৰ মুঠ আৱণ্টিত
ধনৰাশিৰ 58,256.63 ক�োটি টকা (89.40%) ৰাজ্যসমূ হলৈ
ম�োকলাই দিয়া হৈছিল। সাম্যিক বিতৰণ সম্ভৱ ন�োহ�োৱাৰ
কেইবাটাও কাৰণ আছিল আৰু মুখ্য কাৰণট�ো আছিল
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে ইয়াৰ নিৰলস প্ৰয়াসৰ
এয়ে যে ৰাজ্যসমূহে এটা নিম্নতৰ ধনৰাশিহে দাবী
সৈতে,
পঞ্চায়তসমূ হৰ সু বিধা হ�োৱাকৈ আৰু সিবিলাকক
কৰিছিল আৰু কিছু মান ৰাজ্যই অনু দান সম্পৰ্কীয়
অধিক পাৰগম্য কৰি তুলিবৰ বাবে ই-গ্ৰামস্বৰাজ প’ৰ্টেল
নিয়মাৱলীৰ অনু পালন কৰা নাছিল।
ডিজাইন কৰি উলিয়াইছে। এই প’ৰ্টেলত, FFC ৰ অনু দান
গান্ধীজীৰ এই আদৰ্শৰ ওপৰত মাননীয় ব্যৱহাৰ কৰি গঢ়ি ত�োলা সম্পত্তিসমূ হ, জিঅ’ ফট�ো
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গভীৰ আস্থা আছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃত বিকাশ টেগিঙৰ য�োগেদি সাৰ্বজনীন ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰি।
সম্ভৱ হয় গাঁওব�োৰৰ বিকাশৰ জৰিয়তেহে। চতুৰ্দশ বিত্ত এতিয়ালৈকে, এনে 6.14 লাখ সম্পত্তি এই প’ৰ্টেলত
আয়�োগে এটা নতুন দৃ ষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু জিঅ’টেগযু ক্ত কৰা হৈছে যিব�োৰ সম্পত্তিৰ 8.25 লাখ খন
অনু ম�োদন কৰিছিল যে পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এই প’ৰ্টেলত। অধিক স্বচ্ছতা সু নিশ্চিত
আনব�োৰ স্তৰক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাকৈ গাঁও পঞ্চায়তসমূ হলৈ কৰিবৰ বাবে, FFC ৰ লগত জড়িত আটাইব�োৰ বিক্ৰেতা/
(GPs) প�োনপটীয়াকৈ পুঁজি হস্তান্তৰ হ’ব লাগে কিয়ন�ো সেৱা প্ৰদানকাৰীক কৰা ধনাদায়ৰ কাম PRIAsoftপঞ্চায়তসমূহেই মূলতঃ গ্ৰামীণ সম্প্ৰদায়ক প্ৰাথমিক PFMS-ইণ্টাৰফেচৰ য�োগেদি কৰাট�ো গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হৰ
সু বিধাব�োৰ প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব বহন কৰে। এই নতুন বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে।
দৃ ষ্টিভংগীৰ সৈতে চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগে (FFC) দেশৰ 26
এই মূ হূৰ্ত্তত, পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগৰ চূড়ান্ত
খন ৰাজ্যত থকা গাঁও পঞ্চায়তসমূ হলৈ মুঠ 2,00,299
অনু ম�োদনাৱলী প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। পঞ্চদশ বিত্ত
ক�োটি টকাৰ অনু দানত অনু ম�োদন দিয়ে। পানীয�োগান,
আয়�োগে 2020-21 বছৰট�োৰ বাবে পঞ্চায়তী ৰাজ
স্বচ্ছতা ব্যৱস্থাপনা আৰু অনাময়, অপৱাহ বৰ্জন, গ�োটা
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ বাবে 60,750 ক�োটি টকাৰ অনু দানৰ
আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা, ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত জমা হ�োৱা
এটা অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন অনু ম�োদন আগবঢ়াইছে।
পানী উলিয়াই দিয়া, ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ চ�োৱা-চিতা, ৰাস্তা,
আপ�োনাল�োকে জানিবলৈ পাই সু খী হ’ব যে ভাৰত
ফুটপাথ আৰু ষ্ট্ৰীট লাইটব�োৰৰ পালন-প�োষণ, লগতে চৰকাৰে পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগৰ অনু ম�োদনাৱলী গ্ৰহণ
প্ৰাথমিক সু বিধাব�োৰৰ উন্নীতকৰণ আৰু সম্পৰ্কিত কৰিছে। এনে এটা বৃ হৎ ধনৰাশি ইয়াৰ আগতে
ব্যৱস্থাৱলীৰ অধীনত পঞ্চায়তৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা আন পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ বাবে কেতিয়াও আবণ্টিত
ক�োন�ো ম�ৌলিক সেৱাৰ বাবে এই অনু দান কামত লগ�োৱাৰ কৰা হ�োৱা নাছিল।
কথা আছিল।
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বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আয়�োগৰ অধীনত দিয়া
আবণ্টনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বৃ দ্ধি
বিত্ত আয়�োগ

আবণ্টন
(ক�োটি টকাত)

একাদশ বিত্ত আয়�োগ

8000

দ্বাদশ বিত্ত আয়�োগ

20000 (2.5 গুণ)

ত্ৰয়�োদশ বিত্ত আয়�োগ

65160 (3.3 গুণ)

চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগ

200292 (3 গুণ)

পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগ

অপেক্ষাৰত

মু কলি কৰি
দিয়া ধনৰাশি

আবণ্টন

ত্ৰয়�োদশ বিত্ত আয়�োগ

শেহৰ তিনিখন বিত্ত আয়�োগে দিয়া আবণ্টন

অংকব�োৰ আছে ক�োটি টকাত

ক�োটি টকাৰ হিচাপত ধনৰাশি

ত্ৰয়�োদশ বিত্ত আয়�োগৰ তুলনাত চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ অধীনত
তিনিগুণৰ�ো অধিক পুঁজি আবণ্টন
দ্বাদশ বিত্ত
আয়�োগ
চতু ৰ্দশ বিত্ত
আয়�োগ

অংকব�োৰ আছে
ক�োটি টকাত

আবণ্টন

মু কলি কৰি
দিয়া ধনৰাশি

ত্ৰয়�োদশ বিত্ত
আয়�োগ

চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগ

বিভাগৰ অনু ম�োদনসাপেক্ষে। এই কথাও বাধ্যতামূলক
শেহৰ তিনিখন বিত্ত আয়�োগে দিয়া আবণ্টন আৰু কৰা হৈছে যে বিত্ত মন্ত্ৰ্যালয়লৈ যথাযথ অনু দান
আগবঢ়োৱাৰ আগতে পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে ODF প্লাছ,
মুকলি কৰি দিয়া ধনৰাশি
খ�োৱাপানীৰ য�োগান, জল সংৰক্ষণ প্ৰণালী, GPDP
আবণ্টন
মু কলি কৰি দিয়া ধনৰাশি
অংকব�োৰ আছে
আপল�োড আৰু জলশক্তি মন্ত্ৰ্যালয়ে বান্ধি দিয়া আন
ক�োটি টকাত
চৰ্তাৱলী আদি বিষয়ত সাম্প্ৰতিক স্থিতি পৰীক্ষা কৰি চাব।
বছৰ 1

বছৰ 2

বছৰ 3

দ্বাদশ বিত্ত আয়�োগ

বছৰ 4

বছৰ 5

অবিৰত বিকেন্দ্ৰীকৰণ তথা সৰ্বাত্মক সমাৱেশী
বিকাশৰ বাবে পঞ্চায়তসমূ হলৈ ক্ষমতা, দায়িত্ব তথা
সম্পদৰ হস্তান্তৰণৰ প�োনপটীয়া প্ৰয়�োজন আছে।
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে সদায়ে এই কথাত সমৰ্থন দি
আহিছে আৰু পঞ্চায়তসমূ হলৈ অধিকৰপৰা অধিকতৰ
ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূ হক অনু প্ৰেৰণা য�োগাই
আহিছে। আমি আশা কৰ�ো এই বছৰ পঞ্চদশ বিত্ত
আয়�োগে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। মই নিশ্চিত যে
আয়�োগৰ
ক্ৰমবৰ্ধমান
অনু ম�োদনাৱলীয়ে
কেৱল
পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হকে আৰু অধিক শক্তিশালী
কৰি ত�োলাই নহয় লগতে ই গ্ৰামীণ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক
কল্যাণ প্ৰক্ৰিয়াও ত্বৰাণ্বিত কৰিব, আৰু স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন
ব্যৱস্থাৰ
তিনি-তৰপীয়া
পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰণালীৰ
সবলীকৰণৰ ইতিহাসত এটা নতুন অধ্যায়ৰ সূ চনা কৰিব।

পঞ্চদশ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আয়�োগৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন
অনু ম�োদনাৱলীৰ ভিত্তিত পঞ্চায়তীৰাজ অনু ষ্ঠানসমহলৈ
অনু দান ম�োকলাবলৈ 2020 চনৰ 1 জুন তাৰিখে বিত্ত
মন্ত্ৰ্যালয়ে কাৰ্য্যকৰী পথ-নিৰ্দেশনা থিৰ কৰি দিছে।
ম�ৌলিক অনু দান বিত্ত মন্ত্ৰ্যালয়ৰদ্বাৰা আগতে কৰাৰ দৰে
দু টা কিস্তিত ম�োকল�োৱা হ’ব। বিশিষ্ট চৰ্তসাপেক্ষে দিয়া
অনু দান মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত�ো, বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে ব্যৱস্থা
*গ্ৰামীণ বিকাশ, কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ আৰু
ল’ব পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয় আৰু খ�োৱাপানী আৰু অনাময় পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী, ভাৰত চৰকাৰ।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ই-পঞ্চায়ত মিছন ম’ড প্ৰকল্পঃ
গ্ৰামীণ ভাৰতৰ বাবে এটা স�োপান
বেংকৰ মতে, “ই-প্ৰশাসনে চৰকাৰী অভিকৰণসমূ হৰদ্বাৰা
বিশ্বসেইব�োৰ
ইনফৰ্মেছন প্ৰযু ক্তি (যেনে, ৱাইড এৰিয়া

নেটৱৰ্কছ, ইণ্টাৰনেট, আৰু ম’বাইল প্ৰযু ক্তি) উপয�োগ
কৰাট�ো বুজায় যিব�োৰৰ নাগৰিকসকল, ব্যৱসায়সমূ হ তথা
চৰকাৰৰ আন অংশসমূ হৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কত পৰিৱৰ্তন
অনাৰ সামৰ্থ্য থাকে। এইব�োৰ প্ৰযু ক্তিয়ে বিভিন্ন পৰিণতি
সম্ভৱ কৰি ত�োলাৰ সামৰ্থ্য ৰাখেঃ নাগৰিকসকলক
চৰকাৰী সেৱাসমূ হৰ উন্নততৰ প্ৰদান, ব্যৱসায় আৰু
উদ্যোগ জগতৰ মাজত উন্নততৰ মত-বিনিময়, তথ্যত
প্ৰৱেশাধিকাৰৰদ্বাৰা নাগৰিকসকলৰ সবলীকৰণ, বা
অধিক কাৰ্য্যদক্ষ চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনা। ইয়াৰ পৰিণতিত
প�োৱা উপকাৰসমূ হৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে কম দু ৰ্নীতি,
অধিকতৰ পাৰগম্যতা, অধিকতৰ সু বিধা, ৰাজহৰ বিকাশ,
আৰু/বা ব্যয় সংক�োচন।”
ভাৰত চৰকাৰে নীতি প্ৰস্তুত কৰাত নাগৰিক
সকলৰ অংশগ্ৰহণ সু নিশ্চিত কৰি আৰু নাগৰিকসকলক
তথ্যৰ সহজ সু গম্যতা প্ৰদান কৰি শাসনৰ পটভূমি
পৰিৱৰ্তন কৰাৰ মানসেৰে 2006 চনত ৰাষ্ট্ৰীয়
ই-গভৰ্নেন্স প্লেন (NeGP) উন্মোচন কৰে। NeGP ৰ
লক্ষ্য আছিল “নিজৰ এলেকাত, সাধাৰণ সেৱা প্ৰদান
আউটলেটসমূ হৰ য�োগেদি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে
যাতে আটাইব�োৰ চৰকাৰী সেৱা সু গম হৈ উঠে আৰু
লগতে সাধাৰণ ল�োকৰ ম�ৌলিক প্ৰয়�োজনসমূহ পূৰণ
কৰাত বহনসাধ্য মূল্যত এনে সেৱাৰ কাৰ্য্যদক্ষতা,
পাৰগম্যতা আৰু নিৰ্ভৰয�োগ্যতা সু নিশ্চিত কৰা।”
ই-পঞ্চায়ত হৈছে গ্ৰামীণ ভাৰতৰ সবলীকৰণ আৰু
পৰিৱৰ্তনৰ ভৱিষ্যদৃ ষ্টিৰে কাৰ্য্যকৰী কৰা মিছন ম�োড
প্ৰকল্পসমূ হৰ ভিতৰত অন্যতম।
ই-পঞ্চায়ত প্ৰকল্পই গ্ৰামীণ জনসাধাৰণৰ বাবে
অশেষ প্ৰতিশ্ৰুতি কঢ়িয়াই আনিছে, কিয়ন�ো ই
পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হক আধু নিকতাবাদ, পাৰগম্যতা
আৰু কাৰ্য্যদক্ষতাৰ প্ৰতীকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি
লৈছে। এইট�ো হ’ল পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ
বাবে ল�োৱা বিশিষ্ট প্ৰচেষ্টাসমূ হৰ ভিতৰত অন্যতম যি
কাৰ্য্যসূ চী সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত, ৰূপায়ণত আৰু
প্ৰদানত ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ সু নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস
কৰে। এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হ’ল পঞ্চায়তসমূ হৰ (প্ৰায় 2.5
লাখ (নিৰ্বাচিত) পঞ্চায়ত) কামকাজ স্বয়ংক্ৰিয় কৰা। এই
প্ৰকল্পই পৰিকল্পনা, নিৰীক্ষণ, কাৰ্য্যৰূপায়ণ, বাজেট
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প্ৰস্তুতকৰণ, হিচাপ পৰীক্ষা, সামাজিক হিচাপ পৰীক্ষা,
আৰু প্ৰমাণপত্ৰ, অনু জ্ঞাপত্ৰ ইত্যাদি জাৰি কৰাৰ দৰে
অন্যান্য নাগৰিক সেৱাকে ধৰি পঞ্চায়তসমূ হৰ কামকাজৰ আটাইব�োৰ দিশ সামৰি লয়।
তৃণমূল (গাঁও পঞ্চায়ত) পৰ্য্যায়ত তথ্য আৰু
য�োগায�োগ প্ৰযু ক্তিৰ বুনিয়াদী সা-সু বিধা আৰু ইণ্টাৰনেট
সংয�োগৰ অভাৱ সত্বেও, পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে নেছনেল
ইনফৰমেটিক্স চেণ্টাৰ আৰু ৰাজ্যসমূ হৰ সহয�োগিতাত,
গ্ৰামীণ ভাৰতত শাসনৰ দৃ শ্যপট সলনি কৰিবলৈ এটা
যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। এই প্ৰয়াসত, ই-পঞ্চায়ত
অৱধাৰণাকৰণ পৰ্য্যায়ত পঞ্চায়ত এণ্টাৰপ্ৰাইজ ছু ইটৰ
(PES) উদ্যোগত, ল�োকেল গভৰ্ণমেণ্ট ডাইৰেক্টৰী (LGD),
প্লেনপ্লাছ, প্ৰিয়াছফ্ট, এক্সনছফ্ট, এৰিয়াপ্ৰফাইলাৰ, নেছনেল
এছেট ডাইৰেক্টৰী (NAD), ছাৰ্ভিচ প্লাছ, নেছনেল পঞ্চায়ত
প’ৰ্টেল (NPP), ছ’চিয়েল অডিট এণ্ড মীটিঙ মেনেজমেণ্ট
(SAMM), ট্ৰেইনিং মেনেজমেণ্ট এণ্ড গ্ৰাম মানচিত্ৰ (GIS
এপ্লিকেছন) নামৰ এঘাৰটা (11) বিশিষ্ট ছফ্টৱেৰ
এপ্লিকেচনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে।
তদু পৰি,
প্ৰকল্পট�োৰ
অধীনত,
PES
এপ্লিকেছনসমূ হৰ (মুঠতে 11 টা) ব্যৱহাৰ বহুল কৰিবলৈ,
মন্ত্ৰ্যালয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যসমূ হত (জিলা পৰ্য্যায়ত) এদল
বিশেষজ্ঞ প্ৰশিক্ষক সৃ ষ্টি কৰি গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্য্যায়লৈকে
প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে এটা জলপ্ৰপাত সদৃ শ মডেল
অভিয�োজিত কৰিছে।
প্ৰকল্পট�োৰ সফলতাসমূ হ
ক.

ই-বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি

চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ অধীনত 2.44 লাখ গাঁও
পঞ্চায়তক দিয়া বিপুল পৰিমাণৰ ধনৰাশিৰ (200292
ক�োটি টকা) পটভূমিত; পৰিকল্পনা পৰ্য্যায়ৰপৰা আৰম্ভ
কৰি কামৰ বিভিন্ন পৰ্য্যায় নিৰীক্ষণ কৰালৈকে, কামব�োৰত
হ�োৱা ব্যয় অভিলেখবদ্ধ কৰাৰেপৰা আৰম্ভ কৰি সৃ ষ্টি কৰা
সম্পত্তিব�োৰৰ এক বিশদ বিৱৰণ দিয়ালৈকে, কাৰ্য্যকলাপৰ
সমগ্ৰ পদ্ধতি কৰায়ত্ব কৰিব পৰা এটা সৰ্বাঙ্গীন ব্যৱস্থাৰ
য�োগেদি ৰাজহুৱা ব্যয়ৰ কাৰ্য্যকৰী নিৰীক্ষণৰ বাবে এটা
সু দৃঢ় ব্যৱস্থা থকাট�ো আৱশ্যকীয়। এই প্ৰয়াসত,
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে এটা ই-বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি

(e-FMS) কামত লগাইছে, য’ত সন্নিৱিষ্ট আছে, প্লেনপ্লাছ, (i)
একছনছফ্ট, প্ৰিয়াছফ্ট আৰু পাব্লিক ফিনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট
ছিষ্টেমৰ (PFMS) সৈতে এনে এটা বিশাল প্ৰণালীৰ ভূমি
হিচাপে কাম কৰি থকা ল�োকেল গভৰ্ণমেণ্ট ডাইৰেক্টৰীৰ
(LGD) সৈতে নেছনেল এছেট ডাইৰেক্টৰী (NAD)। এই
স্থাপত্যৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা হৈছে তলত দিয়া ছবিত।
ই-বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালীৰ সু বিধাসমূ হ
•

স্বচ্ছতা বৃ দ্ধি কৰিবলৈ আদিৰপৰা অন্তলৈ পুঁজিৰ
প্ৰবাহৰ গম লৈ থকা।

•

ৰাজহুৱা ব্যয় আৰু হিচাপ পৰীক্ষাৰ কাৰ্য্যকৰী
(ii)
আৰু কাৰ্য্যদক্ষ নিৰীক্ষণ।

•

প্ৰতিট�ো সম্পত্তিৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভ�ৌতিক
অগ্ৰগতিৰ গম লৈ থকা।

•

গ্ৰামীণ স্থানীয় নিকায় (RLB) স্তৰত উন্নত ৰিপ’ৰ্টিং
ব্যৱস্থাৰ সৰলীকৰণ কৰা।

•

কামৰ বিভিন্ন পৰ্য্যায়ৰ সম্পৰ্কে তথ্য প্ৰদানৰ বাবে
ফট�োগ্ৰাফসহিতে সম্পত্তিসমূ হৰ জিঅ’-টেগিং
কৰা।

PRIASoft: ই হ’ল পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে
(MoPR) ই-পঞ্চায়ত মিছন ম�োড প্ৰকল্পৰ (MMP)
অধীনত বিকাশ ঘট�োৱা এটা একাউণ্টিং
এপ্লিকেছন/MIS; য’ত গাঁও পঞ্চায়তসমূহে (GPs)
প্ৰাপ্তি ৰছিদসমূ হ আৰু ব্যয় ৰছিদসমূ হ হিচাপৰ
বহীত লিখিব পাৰে। PRIASoft হৈছে দ্বৈত প্ৰৱিষ্টি
নগদ ধন ভিত্তিত কৰা মহালেখা ব্যৱস্থা আৰু ই
নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহালেখা পৰীক্ষকৰ (CAG)
কাৰ্য্যালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মডেল একাউণ্টিং
ছিষ্টেম (MAS) অনু সৰণ কৰে।
PFMS: PFMS হ’ল কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক
য�োজনাসমূ হ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ FFC
অনু দানসমূহৰ বাবে থকা এটা উমৈহতীয়া
লেনদেনভিত্তিক অনলাইন পুজি
ঁ
ব্যৱস্থাপনা তথা
ধনাদায় প্ৰণালী আৰু MIS। ভাৰত চৰকাৰৰপৰা
উপয�োগিতাৰ একেবাৰে অন্তিম স্তৰলৈকে বিভিন্ন
স্তৰত কৰা পুজি
ঁ ৰ সংবিতৰণৰ লক্ষ্যানুসৰণৰ বাবে
PFMS ৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। PFMS হ’ল
PRIASoft ৰ বাবে থকা এটা পেমেণ্ট গেটৱেৰ দৰে।

এই দু টা MIS/এপ্লিকেছনৰ সংহতকৰণে
পঞ্চায়তসমূ হত এটা সু দৃঢ় বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী
গাঁও পঞ্চায়তসমূ হলৈকে পুঁজিৰ প্ৰবাহৰ গম লৈ সু নিশ্চিত কৰিছে যাৰদ্বাৰা সংবৰ্ধিত উত্তৰদায়িত্ব তথা
থাকিবলৈ আৰু লগতে FFC ৰ পৰিধিৰ ভিতৰত হ�োৱা পাৰগম্যতাক উৎসাহ প্ৰদান কৰিব পৰা গৈছে। এই
ৰাজহুৱা ব্যয়ৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ; এটা লক্ষ্যানু সৰণ অনু শীলনৰ লক্ষ্য ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্য্যসূ চীৰ ঘ�োষিত
ব্যৱস্থা বিকশাই ত�োলাট�ো অনিবাৰ্য্য আছিল। এই উদ্দেশ্যত লক্ষ্যৰ�ো অনু কূল হৈছে যি কাৰ্য্যসূ চীৰ লক্ষ্য হৈছে
উপনীত হ’বলৈ দু টা MIS/এপ্লিকেছনৰ মাজত সংহতকৰণ ভাৰতক ডিজিটীয়ভাৱে সবলীকৰণ কৰা হ�োৱা সমাজ
সম্পন্ন কৰা হৈছিল, সেই দু টা হ’ল (i) পঞ্চায়তীৰাজ তথা জ্ঞানকেন্দ্ৰিক অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি ত�োলা- যিখন
ইনষ্টিটিউছন্স একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰ (PRIASoft) আৰু (ii) সমাজৰ বৈশিষ্ট্য হব “চেহেৰাবিহীন, কাগজবিহীন,
নগদধনবিহীন”। PRIASoft – PFMS interface হ’ল
পাব্লিক ফিনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম (PFMS)।
খ.

PRIASoft-PFMS ইণ্টাৰফেচ

পৰিকল্পনা ডেটা প’ৰ্ট কৰা হয়

1. প্লেনপ্লাছ
 পৰিকল্পনা সৃ ষ্টি
 পৰিকল্পনা অনু ম�োদন

2. একছনছফ্ট

প্ৰতিট�ো কাম/কাৰ্য্যকলাপৰ
বিপৰীতে হ�োৱা
খৰচ

 কাৰ্য্যকলাপৰ ভ�ৌতিক
অগ্ৰগতিৰ লক্ষ্যানু সৰণ
 প্ৰতিবেদন সৃ ষ্টি কৰে

সম্পত্তিভিত্তিক কাৰ্য্যকলাপৰ সমাপ্তিত

4. প্ৰিয়াছফ্ট

5. এনএডী

 কাৰ্য্যকলাপৰ বিত্তীয়
অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে

 সম্পত্তিৰ বিশদ বিৱৰণ
বজাই ৰাখে
পেমেণ্ট গেটৱে

6. পীএফএম এছ
3. এমএকছনছফ্ট

 E-A-T প্ৰতিৰূপকত বাস্তৱ
সময়ত কৰা ধনাদায়

 কাৰ্য্যকলাপত প্ৰতিট�ো সম্পত্তিৰ বাবে পৰ্য্যায়ভিত্তিক অগ্ৰগতি কৰায়ত্ব কৰে
 সম্পত্তিৰ ভূ -স্থানাংকৰ সৈতে ফট�োগ্ৰাফব�োৰ কৰায়ত্ব কৰে
 কৰায়ত্ব কৰা বিশদ বিৱৰণব�োৰ ActionSoft ৰ সৈতে ভগাই লয়

স্থানীয় চৰকাৰ ডাইৰেক্টৰী (LGD)
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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এক বিশিষ্ট উদ্যম যাৰদ্বৰা গাঁও পঞ্চায়তসমূহে সংশ্লিষ্ট পাৰি। লভ্য বুনিয়াদী সা-সু বিধাসমূ হৰ ভিত্তিত
GPs ত কৰা হ�োৱা কামৰ বাবে বিক্ৰেতা আৰু সেৱা কাৰ্য্যকলাপসমূ হক
অগ্ৰাধিকাৰ
প্ৰদানত
প্ৰদানকাৰীসকলক বাস্তৱ সময়ত ধনাদায় কৰি আছে। ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ এই এপ্লিকেছনত
সামীপ্য বিশ্লেষণ, জ�োখ-মাখৰ সঁজুলি, প্ৰশ্ন, উত্থান
আজিৰ তাৰিখত, 21 খন ৰাজ্যই PRIASOftৰূপৰেখা, পঞ্চায়ত ৰূপৰেখা ইত্যাদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
PFMS ইণ্টাৰফেচ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, য’ত 1,00,872
ই বিভিন্ন য�োজনা/কাৰ্য্যসূ চীৰ অধীনত সম্পত্তিৰ দ্বিৰাবৃ ত্তি
খন গাঁও পঞ্চায়তে 11,000 ক�োটি টকাৰ অনলাইন
ন�োহ�োৱা কৰাত সামৰ্থ্য প্ৰদান কৰিব। স্থানীয় স্বায়ত্ব
ধনাদায় কৰিছে।
শাসন ব্যৱস্থাত স্থানিক পৰিকল্পনাৰ ব্যৱহাৰে লগতে
গ.
ভূ -স্থানিক পৰিকল্পনা এপ্লিকেছন – গ্ৰাম মানচিত্ৰ আনিব উত্তৰদায়িত্ব, পাৰগম্যতা, সেৱাৰ গুণমান,
ৰূপায়ণৰ বেগ, আৰু কাৰ্য্যদক্ষ নিৰীক্ষণ প্ৰণালী।
গ্ৰাম মানচিত্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল মাননীয়
গ্ৰামীণ বিকাশ, কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ তথা পঞ্চায়ত ঘ.
উমৈহতীয়া সেৱা কেন্দ্ৰসমূ হ (CSCs)
মন্ত্ৰীয়ে অক্টোবৰ 23, 2019 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত
CSCs ৰপৰা লাভ আহৰণ কৰি পঞ্চায়তীৰাজ
বঁটাসমূ হ প্ৰদানৰ উপলক্ষ্যত আয়�োজিত অনু ষ্ঠানত।
মন্ত্ৰ্যালয়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্ৰশাসন আৰু লগতে চৰকাৰী তথা
গ্ৰাম মানচিত্ৰ হ’ল ভূস্থানিক প্ৰযু ক্তি ব্যৱহাৰ কৰি গাঁও অনা-চৰকাৰী এই দু য়�োবিধ সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লক্ষ্যত
পঞ্চায়ত পৰ্য্যায়ত পৰিকল্পনাৰ কাম সম্পন্ন কৰাট�ো সু গম উপনীত হ’বলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত, ডিজিটীয়
কৰিবলৈ তথা তাত সহায় আগবঢ়াবলৈ যু গুত কৰা এটা পঞ্চায়ত সৃ ষ্টিৰ বাবে উমৈহতীয়া সেৱা কেন্দ্ৰসমূ হ আৰু
স্থানিক পৰিকল্পনা এপ্লিকেছন। মুঠ 29 টা খণ্ডত গ্ৰহণ গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজত সহয�োগিতাত অনু প্ৰেৰণা দিবলৈ
কৰিবলগীয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ উন্নততৰ মানসদৰ্শনৰ 21st আগষ্ট 2019 তাৰিখে MoPR আৰু CSC ই-গৰ্ভনেন্স
বাবে আৰু গাঁও পঞ্চায়ত বিকাশ পৰিকল্পনাৰ (GPDP) বাবে ছাৰ্ভিচেছ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মাজত এখন বুজাবুজিৰ
এটা সিদ্ধান্ত সমৰ্থনকাৰী প্ৰণালীৰ বিকাশ ঘটাব পৰাকৈ ই স্মাৰকপত্ৰ (MoU) স্বাক্ষৰিত হৈছে।
এটা একীকৃত ভূস্থানিক প্লেটফৰ্ম প্ৰদান কৰে।
CSC এ গাঁও পঞ্চায়তসমূ হত, আটাইব�োৰ ডিজিটীয়
এই এপ্লিকেছন বিভিন্ন মন্ত্ৰ্যালয় আৰু বিভাগৰপৰা সেৱা প্ৰদানৰ কামত একক প্ৰৱেশাধিকাৰ বিন্দু হিচাপে
প�োৱা স্থানিক তথা অস্থানিক ডেটাৰ সৈতে সংহত কৰি কাম কৰিব। ই হ’ব আটাইব�োৰ সেৱা একেঠাইতে পাব
থকা হৈছে, সেইব�োৰৰ ভিতৰত পৰে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল পৰাৰ এটা ব্যৱস্থা, য’ৰপৰা গাঁও পঞ্চায়ত
কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয় (জিলা হস্পিটেলসমূহ, উপ-জিলা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সহজতে সেৱাসমূ হত প্ৰৱেশাধিকাৰ
হস্পিটেলসমূহ, CSCs, PSCs আৰু উপকেন্দ্ৰসমূহ), বিত্ত লাভ কৰিব পাৰিব। ই লগতে গ্ৰামীণ উদ্যমিতাত উদগণি
মন্ত্ৰ্যালয় (বেংকিং সু বিধা যেনে, বেংক শাখাসমূহ, ATMs, প্ৰদান কৰি আৰু সামুদায়িক অংশগ্ৰহণ তথা সামূহিক
বেংকিং পত্ৰ-ব্যৱহাৰ ইত্যাদি), উপভ�োক্তা পৰিক্ৰমা, খাদ্য কাৰ্য্যকলাপৰ জৰিয়তে গ্ৰামীণ সামৰ্থ্য তথা আজীৱিকা
আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰ্যালয় (সু লভ মূল্যৰ দ�োকান), গঠন কৰি কৰ্মসংস্থান সৃ ষ্টি কৰাত সহায় কৰিব, যিট�ো
খ�োৱাপানী আৰু অনাময় মন্ত্ৰ্যালয় (খ�োৱাপানীৰ উৎসসমূহ), কথাই আক�ৌ VLEs (উমৈহতীয়া সেৱা কেন্দ্ৰসমূ হ
গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয় (MGNREGA সম্পত্তি ডেটা) ব্যৱস্থাপিত কৰা গাঁও পৰ্য্যায়ৰ উদ্যমী) হ’বলৈ তথা
আৰু স্কুলীয়া শিক্ষা তথা সাক্ষৰতা বিভাগ (স্কুলসমূহ)। সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশত তেওঁল�োকৰ বৰঙণি
এই এপ্লিকেছন লগতে সংয�োজিত কৰা হৈছে আৰ্থ- বৃ দ্ধি কৰাত মহিলাসকলৰ অধিকৰপৰা অধিকতৰ
সামাজিক জাতি ল�োকপিয়ল (SECC) প্ৰতিবেদন, মিছন অংশগ্ৰহণত উদগণি য�োগাব।
অন্ত্যোদয় (MA) আৰু MA ব্যৱধান বিশ্লেষণ তথা গাঁও
আন আন কথাৰ লগতে, CSCs এ সম্পন্ন
পঞ্চায়তক আবণ্টিত কৰা ব্যয়ৰ সৰ্বোচ্চ সীমাৰ সৈতে।
এই আটাইব�োৰ তথ্য একেখন উইনড’তে লভ্য হয়, যি কৰিবলগীয়া বিভিন্ন কাম-কাজব�োৰ হ’লঃ
পৰিকল্পনাৰ কালছ�োৱাত কামব�োৰৰ উন্নততৰ মানসদৰ্শনত •	গাঁও পঞ্চায়ত (GP) ভৱনত CSC সহ-অৱস্থাপিত
গাঁও পঞ্চায়ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সহায় কৰিব।
কৰি অনলাইন সেৱাসমূ হ প্ৰদান কৰা।
কাৰ্য্যকলাপসমূ হ/উন্নয়নমূলক
কাৰ্য্যসমূ হৰ •
ৰূপায়ণৰ ‘বাস্তৱ সময়ৰ’ নিৰীক্ষণ তথা বিভিন্ন য�োজনাৰ
কাৰ্য্যৰূপায়ণৰ প্ৰগতিৰ সহজেই লক্ষ্যানু সৰণ কৰিব
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ই-প্ৰশাসনত সহায় কৰাঃ পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ৰ
হৈ ডেটা নিৱিষ্টিৰ কাম কৰা, কম্পিউটাৰ আৰু
নেটৱৰ্কিঙ যতনব�োৰৰ পালন-প�োষণৰ কাম কৰা।

পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ
নিৰ্বাচিত খ.	স্বামীত্ব য�োজনা
প্ৰতিনিধিসকলক ডিজিটীয় প্ৰশিক্ষণ তথা আন
স্বামীত্ব য�োজনা হ’ল পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়,
ডমেইন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাত সহায় আগবঢ়োৱা।
ৰাজ্যিক পঞ্চায়তীৰাজ বিভাগসমূ হ, ৰাজ্যিক ৰাজহ
•
MoPR/ৰাজ্য-নিৰ্দ্দিষ্ট এপ্লিকেছনব�োৰৰ নিয়মীয়া বিভাগসমূ হ আৰু ভাৰতীয় জৰীপ বিভাগৰ এটা
অদ্যতন কৰা আৰু প্ৰয়�োজনীয় MIS তথা সহয�োগিতামূলক প্ৰচেষ্টা, আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হ’ল গ্ৰামীণ
প্ৰতিবেদনসমূ হ যু গুত কৰা।
এলেকাসমূ হত থকা আবাদী ভূমিৰ সীমা চিহ্নিতকৰণৰ
•	গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰত প্ৰভাৱ মূল্যাংকন জৰীপকে ধৰি বাবে শেহতীয়া ড্ৰ’ন (চালকবিহীন বিমান) জৰীপকৰণ
বিভিন্ন জৰীপ সম্পন্ন কৰাত সমৰ্থন আগবঢ়োৱা।
প্ৰযু ক্তি ব্যৱহাৰ কৰি গ্ৰামীণ ভাৰতৰ বাবে এটা সংহত
•	গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰত বিভিন্ন চৰকাৰী/ৰাজ্যিক সম্পত্তি মান্যতা সমাধান প্ৰদান কৰা।
য�োজনাৰ পক্ষসমৰ্থন কৰা আৰু সেইব�োৰৰ বিষয়ে
গ. পঞ্চায়ত একাউণ্টসমূ হৰ অনলাইন অডিটিং
সচেতনতা গঢ়ি ত�োলা।
লগতে, বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী শক্তিশালী
•	ডিজিটীয় স্বয়ংক্ৰিয়কৰণ সৃ ষ্টি কৰাত তথা দৈনন্দিন
কৰিবলৈ
এই কথা মন কৰাট�ো সংগত হ’ব যে
কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ মানকীকৰণত ৰাজ্যসমূ হ/
PRIs ৰ বাবে এখন প্লেটফৰ্ম হিচাপে কাম কৰা। পঞ্চায়তসমূহে সিবিলাকৰ একাউণ্টৰ অডিট বা হিচাপ
পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। তদু পৰি 2020-21 চনৰ বাবে
MoPR ৰ সৈতে এইখন MoU সম্পাদিত হ�োৱাৰ দিয়া ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত, পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগে অডিটৰ
পাছত, ৰাজ্য-নিৰ্দ্দিষ্ট স্থানীয় পৰ্য্যায়ৰ প্ৰয়�োজনীয়তা, আগতে বা পাছত এই দু য়�োক্ষেত্ৰতে পঞ্চায়ত
নিয়মাৱলী, বিনিয়মন ইত্যাদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, CSC- একাউণ্টসমূ হৰ অনলাইন লভ্যতাৰ অনু ম�োদন দিছিল
SPV এ সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূ হৰ লগত বিশিষ্ট MoUs যিট�ো কথাৰ ওপৰত আয়�োগে গুৰুত্ব আৰ�োপ কৰিছিল
সম্পাদিত কৰিব পাৰে।
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ কাৰ্য্যসূ চী হিচাপে। এই সন্দৰ্ভত,
পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগে অনু ম�োদন দিছিল যে এনে তথ্য
ই-পঞ্চায়ত কাৰ্য্যসূ চীয়ে অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া পথ
ধৰি ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থাৱলীৰ কথা বিবেচনা কৰিব পৰা
ক. e-Gram SWARAJ, এটা একীকৃত প’ৰ্টেলঃ যায়। MoPR ৱেও এই সন্দৰ্ভত সম্প্ৰতি পঞ্চায়ত
একাউণ্টসমূ হৰ অডিট সম্পন্ন কৰাৰ বাবে
ই-পঞ্চায়ত এপ্লিকেছনসমূ হৰ যু ক্তি সংগতিকৰণ
AuditOnline নামৰ এটা অনলাইন এপ্লিকেছনৰ
e-Gram SWARAJ হ’ল এটা একীকৃত প’ৰ্টেল, প্ৰচলন আৰম্ভ কৰাৰ কামত লাগি আছে। AuditOnline
MoPR এ ল�োৱা এটা নতুন উদ্যম যি গাঁও পঞ্চায়তসমূ হক এপ্লিকেছনৰদ্বাৰা লগতে অডিট সম্পৰ্কীয় অনু সন্ধান,
(GPs) সিবিলাকৰ গাঁও পঞ্চায়ত বিকাশ পৰিকল্পনা খচৰা স্থানীয় অডিট প্ৰতিবেদন, খচৰা অডিট পৰিচ্ছেদ
(GPDP) প্ৰস্তুত আৰু ৰূপায়ণ কৰাত এটা একক আদিৰ বাবে সংশ্লিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াসমূ হ সৰল আৰু কাৰ্য্যকৰী
ইণ্টাৰফেচ প্ৰদান কৰিব। এই একীকৃত প’ৰ্টেলৰ সৈতে, কৰি ত�োলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। ই অনিবাৰ্য্যভাৱে
PES (ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে) ত সম্প্ৰতি লভ্য ভাউচ্চাৰব�োৰ অৰ্থাৎ PRIASoft ত সৃ ষ্টি কৰা GPs ৰ
ব্যৱহাৰিকতাসমূ হৰ একীকৰণৰদ্বাৰা পঞ্চায়তসমূ হক এটা ৰছিদ আৰু ব্যয়সমূ হৰ অডিট কৰিব। ইয়াৰ বাবে PPI
একক এপ্লিকেছন প্ৰদান কৰা হ’ব।
ৰ সৈতে AuditOnline ৰ সংহতকৰণ অপৰিহাৰ্য্য
কাৰ্য্যভিত্তিক একাউণ্টিং ব্যৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তনৰ হ’ব।
•

উদ্দেশ্যে এই প’ৰ্টেলট�োৰ বিকাশ ঘটাই থকা হৈছে,
অনিবাৰ্য্যভাৱে যিট�োৰ অৰ্থ হ’ল GPDPs ৰ অধীনত প্ৰস্তাৱ
কৰা প্ৰতিট�ো কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে হ�োৱা প্ৰতিট�ো খৰচৰ
লক্ষ্যানু সৰণ কৰা। একীকৃত প’ৰ্টেলে ডেটা এণ্ট্ৰিৰ সংখ্যা
কম কৰিব আৰু শেহত গৈ PES ৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা
জটিলতাসমূ হ সহজ কৰি তুলিব। ই সম্ভৱ কৰিব
ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰতি অধিক বন্ধু ভাৱাপন্ন আৰু নেভিগেছনৰ
সহজসাধ্যতাসম্পন্ন এটা ইণ্টাৰফেচ, যাৰ সহায়ত GPs এ
ক�োন�ো অসু বিধা ন�োহ�োৱাকৈ ইবিলাকৰ কাৰ্য্যপৰিকল্পনাৰ
লক্ষ্যানু সৰণ, নিৰীক্ষণ আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব।

এই কথা মন কৰাট�ো সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে,
আগবাঢ়ি গৈ, PPI ক একীকৃত প’ৰ্টেলৰ সাম্প্ৰতিক
বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে সন্মিলিত কৰা হ’ব আৰু ই
হ’বগৈ অনলাইন পেমেণ্ট ইণ্টাৰফেচৰ (OPI) এটা
অংশ। পঞ্চায়ত একাউণ্টসমূ হৰ অডিট সু গম কৰি
তুলিবলৈ AuditOnline ক এই OPI ৰ সৈতে সংহত
কৰা হ’ব।
* সচিব, পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়,
ভাৰত চৰকাৰ
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ই-গ্ৰাম স্বৰাজঃ পঞ্চায়তীৰাজৰ বাবে সৰলীকৃত
কাৰ্য্যভিত্তিক একাউণ্টিং এপ্লিকেছন
1.

পটভূমি

পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ৰ (MoPR) ভৱিষ্যদৃ ষ্টি হৈছে
গ্ৰামীণ ভাৰতৰ সবলীকৰণ আৰু ৰূপান্তৰৰ বাবে ডিজীটীয়
পঞ্চায়তৰ সূ ত্ৰপাত কৰা। এই ভৱিষ্যদৃ ষ্টিৰ অভিমুখে,
ই-গ্ৰাম স্বৰাজে (https://egramswaraj. gov.in/)
পঞ্চায়তসমূ হত হাতত ল�োৱা হ�োৱা কামব�োৰৰ কাৰ্য্যকৰী
নিৰীক্ষণ আৰু মূল্যায়নৰ বাবে এটা একীকৃত সঁজুলি
আগবঢ়ায়। পঞ্চায়ত সম্পৰ্কীয় তথ্য কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে
এটা একক ইণ্টাৰফেচ প্ৰদান কৰি, এই এপ্লিকেছনে
পঞ্চায়তৰ কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতকৰণ তথা
লক্ষ্যানু সৰণৰ কাম উন্নততৰ কৰে।
পঞ্চায়ত সভাপতি আৰু পঞ্চায়ত সম্পাদকৰ
বিশদ বিৱৰণ, পঞ্চায়তৰ জনসাংখ্যিকীয় বিশদ বিৱৰণ,
পঞ্চায়তৰ বিত্তয�োগান সম্পৰ্কীয় বিশদ বিৱৰণ, সম্পত্তিৰ
বিশদ বিৱৰণ, গ্ৰাম পঞ্চায়ত বিকাশ পৰিকল্পনাৰ (GPDP)
জৰিয়তে হাতত ল�োৱা কাৰ্য্যকলাপ, ল�োকপিয়ল 2011,
SECC ডেটা, মিছন অন্ত্যোদয় জৰীপ প্ৰতিবেদন ইত্যাদিকে
ধৰি আন মন্ত্ৰ্যালয়/বিভাগৰপৰা প�োৱা পঞ্চায়ত সম্পৰ্কীয়
তথ্য আদিকে ধৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সম্পূ ৰ্ণ ৰূপৰেখাৰ
সৈতে, ই-গ্ৰাম স্বৰাজ এপ্লিকেছনে এটা একক উইণ্ড’
প্ৰদান কৰে।
GPDP ৰ অধীনত প্ৰস্তাৱ কৰা প্ৰতিট�ো কাৰ্য্যকলাপৰ
বাবে কৰা প্ৰতিট�ো খৰচৰ লক্ষ্যানু সৰণ কৰি এই
এপ্লিকেছনে দিয়া কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্বট�ো হৈছে কাৰ্য্যভিত্তিক
একাউণ্টিং। নেভিগেছনৰ সু বিধাসহিতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ
প্ৰতি এটা অধিক হিতৈষী ইণ্টাৰফেচৰ দিহা কৰি ই-গ্ৰাম
স্বৰাজ এপ্লিকেছনে গাঁও পঞ্চায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে
কৰিবলগীয়া ডেটা এণ্ট্ৰিৰ সংখ্যাট�োৰ যু ক্তি সংগতিকৰণ
কৰে।
পঞ্চায়তসমূহে কৰা নিয়মীয়া ডেটা এণ্ট্ৰিৰ ওপৰত
ভিত্তি কৰি, এই এপ্লিকেছনে কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ
ৰূপায়ণমূলক স্থিতিৰ ‘বাস্তৱ সময়ৰ’ নিৰীক্ষণ প্ৰদান
কৰে। ই-গ্ৰাম স্বৰাজ এপ্লিকেছন সংয�োজিত হৈ থাকে
PFMS ৰ সৈতে, যাৰ ফলত বাস্তৱ সময়ৰ ভিত্তিত
ৰাজহুৱা ব্যয়ৰ নিৰীক্ষণ সামৰ্থ্য আহৰণ কৰিব পৰা যায়।
ই আনিব জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা যিয়েই নেকি গাঁও
পঞ্চায়তসমূ হত সেৱাৰ গুণমান, ৰূপায়ণৰ বেগ তথা
কাৰ্য্যদক্ষ নিৰীক্ষণ প্ৰণালীৰ সংবৰ্ধন কৰিব।
14

জুন 2020

2.

ই-গ্ৰাম স্বৰাজ প্ৰতিৰূপকসমূ হ

পঞ্চায়তৰ ৰূপৰেখাঃ নিৰ্বাচনৰ বিশদ বিৱৰণ, নিৰ্বাচিত
সদস্যসকল, কমিটী ইত্যাদিৰ সৈতে পঞ্চায়তৰ
ৰূপৰেখাৰ তত্ত্বাৱধান কৰে।
• পঞ্চায়ত সভাপতি, সম্পাদকৰ বিশদ বিৱৰণ ইত্যাদিৰ
সৈতে স্থানীয় চৰকাৰৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিৱৰণসহিতে
এটা পূৰ্ণতাবাদী ৰূপৰেখা বজাই ৰখাট�ো প্ৰতিট�ো
স্থানীয় চৰকাৰৰ বাবে সু গম কৰি ত�োলে।

• নিৰ্বাচন তথা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ বিশদ
বিৱৰণ বজাই ৰখাট�ো সু গম কৰি ত�োলে।
• বিভিন্ন কমিটী তথা কমিটীৰ সদস্যসকলৰ বিশদ
বিৱৰণ বজাই ৰখাট�ো সু গম কৰি ত�োলে।

পৰিকল্পনাঃ কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ পৰিকল্পনা তথা কাৰ্য্য
পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তুতকৰণ সু গম কৰি ত�োলে।
• পৰামৰ্শসমূ হ- ই কৰায়ত্ব কৰে গ্ৰাম সভাসমূহে প্ৰকাশ
কৰা ইচ্ছা, পৰামৰ্শ তথা গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱসমূ হ

• কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ শ্বেল্ফ – পৰিকল্পনা গ�োটসমূ হক
কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ শ্বেল্ফ বজাই ৰখাৰ সামৰ্থ্য প্ৰদান
কৰে। কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ শ্বেল্ফৰ ভিতৰত থাকে
পৰিকল্পনা গ�োটে এটা পৰিকল্পনা বছৰত হাতত
ল’বলৈ প্ৰস্তাৱ কৰা কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ তালিকা।
• ব্যয়ৰ সৰ্বোচ্চ সীমা – কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ
বিভিন্ন য�োজনাৰপৰা বাজেটত আবণ্টন কৰা ব্যয়ৰ
সৰ্বোচ্চ সীমা অভিলেখবদ্ধ কৰাট�ো সু গম কৰি ত�োলে।

• অভিসৰণ – এটা কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে বিভিন্ন
উৎসৰপৰা প�োৱা পুঁজিৰ বুদ্ধিমত্ত্বাসম্পন্ন অভিসৰণৰ
সামৰ্থ্য প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত সৰ্বাধিক সম্ভাৱ্য
ব্যাপ্তিলৈকে লভ্য পুঁজিৰ উপয�োগিতা সু নিশ্চিত কৰিব
পৰা যায় আৰু একে সময়তে পুঁজিৰ অভাৱত
গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য্যকলাপ পৰিত্যক্ত হ’বলগীয়া নহয়।
• কাৰ্য্য পৰিকল্পনা – বিভিন্ন য�োজনাত লভ্য পুঁজি
অনু সাৰে অনু ম�োদিত কাৰ্য্যকলাপ হাতত ল’বলৈ
পৰিকল্পনা গ�োটক অনু মতি দি বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা
সৃ ষ্টি প্ৰক্ৰিয়া কৰায়ত্ব কৰে। কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে
পুঁজি য�োগানৰ কাম একাধিক য�োজনাৰ মাজত
ভগাই ল’ব পৰা যায়, প্ৰতিট�ো কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে
অগ্ৰাধিকাৰ ঠিক কৰি দিব পৰা যায়।

অগ্ৰগতি সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনঃ অনু ম�োদিত কাৰ্য্যকলাপসমূহৰ
ভ�ৌতিক তথা বিত্তীয় অগ্ৰগতি অভিলেখবদ্ধ কৰে।
• কাৰিকৰী অনু ম�োদন – এটা কাৰ্য্যকলাপৰ
অনু ম�োদনৰ বাবে তাৰ কাৰিকৰী দিশট�ো বিশ্লেষণ
কৰাত আৰু কৰায়ত্ব কৰাত সহায় কৰে।

• প্ৰশাসনিক অনু ম�োদন - এটা কাৰ্য্যকলাপৰ
অনু ম�োদনৰ বাবে পুঁজিৰ উৎসৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনিক
দিশট�ো কৰায়ত্ব কৰাত সহায় কৰে।
• পুজি
ঁ নিৰ্ধাৰিত কৰা – সেইট�ো প্ৰক্ৰিয়া সু গম কৰি
ত�োলে য’ত পুজি
ঁ ৰ প্ৰকৃত আৰ্থিক অনু ম�োদন দিয়া হয়।
পুজি
ঁ সাধাৰণতে কিস্তিৰ হিচাপত মুকলি কৰি দিয়া হয়।
• অগ্ৰগতি সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনঃ ভ�ৌতিক তথা বিত্তীয়

অগ্ৰগতিৰ অদ্যতনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চলি
থকা, নিলম্বিত, পৰিত্যক্ত বা সম্পূ ৰ্ণ এই চাৰিটা
স্থিতিৰ ক�োন�োবা এটালৈ এটা কাৰ্য্যকলাপৰ স্থিতি
অদ্যতন কৰিব পৰা যায়।

• জিঅ’-টেগিং- সৃ ষ্টি কৰা সম্পত্তিৰ জিঅ’-টেগিং আৰু
ফট�ো কৰায়ত্ব কৰাত সহায় কৰিবলৈ। সম্পত্তিভিত্তিক কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ ভ�ৌতিক অগ্ৰগতি এই
ম’বাইল এপৰ জৰিয়তে অধিক নিৰ্বিঘ্ন হয়।
• কাৰ্য্যকৰী আন্তঃ-প্ৰতিৰূপক ডেটা প্ৰবাহে ভ�ৌতিক

আৰু বিত্তীয় অগ্ৰগতিৰ নিৰ্বিঘ্নে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত
কৰাত সু বিধা কৰি দিয়ে।

একাউণ্টিংঃ কৰ্ম-ভিত্তিক একাউণ্টিং আৰু পুঁজিসমূ হৰ
নিৰীক্ষণ সু গম কৰি ত�োলে।
• C&AG এ MAS ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া

4-তৰপীয়া একাউণ্টিং শ্ৰেণীবিভাজন প্ৰণালী আৰু
প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ প্ৰাৰূপব�োৰৰ অনু পালন কৰে।

• ই বুককিপিঙৰ দ্বৈত-প্ৰৱিষ্টি ব্যৱস্থা, নগদধনভিত্তিক
প্ৰণালীৰ অনু পালন কৰে আৰু এটা লেনদেনৰ বাবে
ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট দু য়�োটাই অভিলেখবদ্ধ কৰে
• কৰায়ত্ব কৰে কামট�োৰ বিশদ বিৱৰণী, কামট�োত কৰা
হ�োৱা ব্যয়, এটা কামৰ অধীনত দিয়া অগ্ৰিম ধনৰাশি।
• বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক য�োজনাৰ অধীনত
পঞ্জীভুক্ত বিক্ৰেতাসকলক PFMS সমৰ্থকৃত বাস্তৱসময়ত ধনাদায় কৰা।
• দৈনিক, মাহেকীয়া আৰু বাৰ্ষিক বুক অৱ একাউণ্টছ
বন্ধ কৰাট�ো সু গম কৰি ত�োলে আৰু সু নিশ্চিত কৰে
যে একাউণ্টব�োৰ পৰৱৰ্তী পৰ্য্যায়লৈ আগবঢ়াই
নিয়াৰ বাবে প্ৰয়�োজনীয় পদক্ষেপ ল�োৱা হৈছে

• পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হক 4 খন ৰচিদৰ
জৰিয়তে লেনদেনসমূ হৰ বিশদ বিৱৰণ অভিলেখবদ্ধ
কৰিবলৈ অনু মতি দিয়েঃ
o প্ৰাপ্তি ৰচিদঃ পুঁজিৰ যিক�োন�ো অন্তৰ্প্ৰবাহ
কৰায়ত্ব কৰিবলৈ
o ধনাদায় ৰচিদঃ পুঁজিৰ যিক�োন�ো বহিৰ্প্ৰবাহ
কৰায়ত্ব কৰিবলৈ
o প্ৰতি ৰচিদঃ আন্তঃ একাউণ্ট পুঁজি হস্তান্তৰ
কৰায়ত্ব কৰিবলৈ
o জাৰ্নেল ৰচিদঃ যিক�োন�ো সংশ�োধন/হিচাপ
বহীত কৰা সমায�োজন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ
সম্পত্তি ডাইৰেক্টৰীঃ আটাইব�োৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ
সম্পত্তি মজুত কৰে
•
এটা পৰিকল্পনা গ�োটে সৃ ষ্টি কৰা/তত্ত্বাৱধান
কৰা/নিয়ন্ত্ৰণ কৰা সম্পত্তিসমূ হৰ বাবে এটা
অনন্য ID সৃ ষ্টি কৰে
•
সম্পত্তিৰ অৱস্থান, স্থিতি, মালিকীস্বত্ব আদি
সম্পত্তিৰ বিশদ বিৱৰণসমূ হ কৰায়ত্ব কৰে
•
সম্পূ ৰ্ণ কৰা সম্পত্তিৰ সৈতে সংয�োজিত কাৰ্য্যকলাপ
তথা ৰচিদৰ বিশদ বিৱৰণসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে
•
গ্ৰাম মানচিত্ৰ GIS ত সম্পত্তিসমূ হৰ অৱস্থান
ঠাৱৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা
3.

ই-গ্ৰাম স্বৰাজ ম’বাইল এপ

পঞ্চায়ত সম্পৰ্কীয় তথ্যসমূ হত থাওকতে প্ৰৱেশাধিকাৰ
সম্ভৱ কৰি তুলিবলৈ, ব্যৱহাৰকাৰী/নাগৰিকসকলে গুগল প্লে
ষ্ট’ৰৰপৰা ই-গ্ৰাম স্বৰাজ ম’বাইল এপও ডাউনল�োড কৰিব
পাৰে (https://play.google.com/store/apps/details?
id=nic.in.unified)।
এই ম’বাইল
এপত তলত দিয়া
তথ্যসমূ হ লভ্য।
• বাছনি কৰা
পঞ্চায়তৰ ER ডেটা
• পঞ্চায়তৰ
কাৰ্য্যকলাপসমূ হ
(কাৰ্য্যকলাপৰ নাম,
য�োজনাৰ নাম আৰু
ধনৰাশি)
•	বাছনি কৰা বিত্তীয়
বছৰৰ (FY) বাবে
ৰচিদ আৰু ব্যয়
(সংহত)
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প

15

স্বামীত্বঃ গাঁওসমূ হৰ জৰীপ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলত
উন্নততৰ প্ৰযুক্তিৰে কৰা মানচিত্ৰণ
ভাৰতৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে গাঁওব�োৰৰ ওপৰত- মহাত্মা গান্ধী

ওসমূহে অৱস্থান কৰে দেশৰ
গাঁগান্ধীজীয়ে
গাঁওসমূহে নৈতিক,

আত্মাৰ গৰ্ভত।
সামাজিক আৰু
অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ কৰাট�ো বিচাৰিছিল। তেওঁ পুৰাতন
‘গ্ৰাম গণৰাজ্যসমূহ’ৰদ্বাৰাও ম�োহাবিষ্ট হৈছিল। এই কথাত
তেওঁ পতিয়ন গৈছিল যে, “যদি গাঁওব�োৰ ধ্বংস হয়, ভাৰত�ো
ধ্বংস হ’ব। ভাৰত তেতিয়া ভাৰত হৈ নাথাকিব। বিশ্বত চল�োৱা
ভাৰতৰ নিজা অভিযানৰ চিনম�োকাম নাইকিয়া হ’ব।” (হৰিজন,
29-8-1936; 63:241)। তেওঁৰ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ পুনৰনিৰ্মাণ কেৱল
গাঁওসমূ হৰ পুনৰগঠনৰদ্বাৰাহে সম্ভৱ। সময়ৰ লগে লগে, তেওঁ
গঠনমূলক কামৰ এটা বিস্তৃ ত কাৰ্য্যসূ চীৰ স্বপ্ন দেখিছিল, যাৰ
ভিতৰত আছিল অৰ্থনৈতিক আত্ম-নিৰ্ভৰশীলতা, সামাজিক
সমতা, আৰু বিকেন্দ্ৰীভূ ত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা।

উত্তৰপ্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড) আৰু CORS নেটৱৰ্ক
প্ৰতিষ্ঠাই সামৰি ল’ব দু খন ৰাজ্য (পঞ্জাৱ আৰু ৰাজস্থান)
দ্বিতীয় পৰ্য্যায় (এপ্ৰিল, 2021 –মাৰ্চ, 2024)
বাকী থকা গাঁওব�োৰৰ সম্পূ ৰ্ণ জৰীপ (তিনি বছৰ)

আজি যিট�ো ধৰণত প�োৱা যায় সেইট�ো ধৰণত
থকা ভূমি অভিলেখসমূহে ভূমিৰ প্ৰকৃত অৱস্থাৰ প্ৰতিফলন
নকৰে। বেংকৰ বাবে গ্ৰহণয�োগ্য ক�োন�ো বৈধ নথি
নথকাৰ বাবে গ্ৰামীণ এলেকাত থকা সম্পত্তিৰ
মালিকসকলে এটা বিত্তীয় সম্পত্তি হিচাপে তেওঁল�োকৰ
নিজা সম্পত্তিৰপৰা লাভ আহৰণ কৰিব পৰা নাই।
তদু পৰি, ভাৰতত প্ৰায় 70 বছৰৰ আগতে শেষবাৰৰ বাবে
গাঁওসমূ হত জীৱনৰ ম�ৌলিক গুণমান সু নিশ্চিত কৰি কৰা হ�োৱা, বসতি আৰু অধিকাৰৰ অভিলেখ সম্পৰ্কীয়
গাঁওসমূ হ আৰু পঞ্চায়তৰ পৰিৱৰ্তন কৰাট�ো এই সময়ত গ্ৰামীণ ভূমিৰ জৰীপে বহুত�ো ৰাজ্যত আবাদী (বসতি
সবাত�োকৈ প্ৰয়�োজনীয় কাম। এটা বৈশ্বিক শক্তিৰ বাবে থকা) ভূমিব�োৰ সামৰি ল�োৱা নাছিল।
ভাৰতৰ ভৱিষ্যদৃ ষ্টিৰ ভ্ৰূণীয় বিকাশ�ো সম্ভৱ হ’ব গাঁওসমূ হত
স্বামীত্ব আঁচনি হ’ল, পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়,
সংঘটিত এটা অৰ্থনৈতিক উৎকৰ্ষৰ মাজত। সেয়েহে, মহাত্মা
গান্ধীৰ এই 150 সংখ্যক জয়ন্তীত, 24 এপ্ৰিল 2020 তাৰিখে ৰাজ্যিক পঞ্চায়তীৰাজ বিভাগসমূ হ, ৰাজ্যিক ৰাজহ
ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱসৰ দিনা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰদ্বাৰা বিভাগসমূ হ আৰু ভাৰতীয় জৰীপ বিভাগৰ এটা
প্ৰতিট�ো গ্ৰামীণ পৰিয়ালক “অধিকাৰৰ অভিলেখ” প্ৰদান সহয�োগিতামূলক প্ৰচেষ্টা আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হ’ল
কৰি গ্ৰামীণ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি শক্তিশালী কৰাৰ মানৱবিহীন বিমানেৰে কৰা জৰীপৰ শেহতীয়া প্ৰযু ক্তি
সংকল্পবদ্ধতাৰে স্বামীত্ব আঁচনি আৰম্ভ কৰা হয়। এই আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰি গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত থকা আবাদী
ভূমিসমূ হৰ সীমাচিহ্নিতকৰণৰ জৰিয়তে গ্ৰামীণ ভাৰতক
তলত দিয়া দু টা পৰ্য্যায়ত কাৰ্য্যৰূপায়ণ কৰা হ’ব।
এটা সংহত সম্পত্তি মান্যতা সমাধান প্ৰদান কৰা।
প্ৰথম পৰ্য্যায় - পৰীক্ষামূলক আঁচনি (এপ্ৰিল,
এই আঁচনিৰ লক্ষ্যসমূ হ হ’ল
2020- মাৰ্চ, 2021)
•	গাঁওবাসীসকলৰ দেৱানী অধিকাৰসমূ হ সু ৰক্ষিত কৰা,
প্ৰায় 1 লাখ গাঁও সামৰি ল�োৱাকৈ ছখন পৰীক্ষামূলক
আৰু গ্ৰামীণ পৰিয়ালৰ মাটিৰ গৰাকীসকলক সম্পত্তি
ৰাজ্য ( হাৰিয়ানা, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ,
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কাৰ্ড জাৰি কৰি, গ্ৰামীণ বসতি থকা এলেকাসমূ হত
মাটিৰ মালিকীস্বত্ব লৈ হ�োৱা বিবাদ কম কৰা
• স্বয়ংক্ৰিয় কৰ সংগ্ৰহ অভিলেখৰদ্বাৰা পঞ্চায়তসমূ হত
সম্পত্তি কৰ সংগ্ৰহৰ ব্যাপ্তি বৃ দ্ধি কৰা
• ৰাজহুৱা ভূমি চিনাক্ত কৰি বেদখল প্ৰতিহত কৰা
• এই কাৰ্য্যসূ চীৰ অধীনত প্ৰস্তুত কৰা মানচিত্ৰৰপৰা
লাভ আহৰণ কৰি উন্নত গুণমানৰ গাঁও পঞ্চায়ত
বিকাশ পৰিকল্পনা (GPDPs) যু গুত কৰিবলৈ সামৰ্থ্য
প্ৰদান কৰা
এই কাৰ্য্যসূ চীয়ে সৰল আৰু কাৰ্য্যকৰী কৰা
পৰিকল্পনা, ৰাজহ সংগ্ৰহ সু নিশ্চিত কৰিব আৰু গ্ৰামীণ
এলেকাসমূ হত সম্পত্তি অধিকাৰব�োৰক স্পষ্টতা প্ৰদান
কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে ভূমিৰ গৰাকীসকলৰদ্বাৰা বিত্তীয়
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ ওচৰত ঋণৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সু বিধা
ওলাব। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আবণ্টিত মালিকীস্বত্ব
দলিলৰ য�োগেদি সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় বিবাদব�োৰ�ো নিষ্পত্তি
কৰিব পৰা যাব।

আঁচনিখনৰ অধীনত প্ৰস্তুত কৰা মানচিত্ৰসমূ হৰ
সদপ্ৰয়�োগ কৰি এই আঁচনিয়ে উন্নততৰ গুণমানৰ গাঁও
পঞ্চায়ত বিকাশ পৰিকল্পনাসমূ হ (GPDPs) সৃ ষ্টিত�ো সহায়
কৰিব। এই কাৰ্য্যসূ চীৰ অধীনত কৰায়ত্ব কৰা স্থানিক
ডেটাসমূহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সহায়তা প্ৰণালী প্ৰদান কৰিব
আৰু বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াত তথা পৰিকল্পনামূলক
কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ ৰূপায়ণত সহায় আগবঢ়াব।

স্বামীত্ব উপাংশব�োৰ
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

অবিৰতভাৱে পৰিচালিত প্ৰসংগ ষ্টেছন (CORS) নেটৱৰ্কৰ প্ৰতিষ্ঠাঃ এই CORS নেটৱৰ্কে গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰ’ল
পইণ্টব�োৰ স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব, যিব�োৰ হ’ল নিখুঁত জিঅ’-ৰেফাৰেন্সিং, গ্ৰাউণ্ড ট্ৰুথিং আৰু ভূমিৰ সীমা
চিহ্নিতকৰণৰ বাবে হাতত ল�োৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য্যকলাপ।
চালকবিহীন বিমানৰদ্বাৰা বিশাল মাত্ৰাৰ মানচিত্ৰণঃ চালকবিহীন বিমানৰদ্বাৰা কৰা জৰীপেৰে ভাৰতীয় জৰীপ
বিভাগে গ্ৰামীণ আবাদী এলেকাসমূ হৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব। ই সম্পত্তিৰ মালিকীস্বত্বৰ অধিকাৰ প্ৰদান
কৰিবলৈ উচ্চ ৰিজ’লিউছনৰ আৰু নিখুঁত মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব। এই মানচিত্ৰব�োৰ বা ডেটাব�োৰৰ ওপৰত
নিৰ্ভৰ কৰি ভূমিৰ গৰাকী গ্ৰামীণ পৰিয়ালসমূ হক সম্পত্তি কাৰ্ড জাৰি কৰা হ’ব।
IEC উদ্যমসমূ হঃ এই আঁচনিৰ কাৰ্য্যপদ্ধতি তথা ইয়াৰ হিতাধিকাৰসমূ হৰ প্ৰতি স্থানীয় ৰাইজক সংবেদনশীল
কৰি তুলিবলৈ গণ সচেতনতা কাৰ্য্যসূ চী
স্থানিক পৰিকল্পনা এপ্লিকেছন “গ্ৰাম মানচিত্ৰ”ৰ সংবৰ্ধনঃ GPDP প্ৰস্তুতকৰণত সহায় কৰিবলৈ স্থানিক
বিশ্লেষণমূলক সঁজুলি সৃ ষ্টিৰ বাবে চালকবিহীন বিমানেৰে কৰা জৰীপত সৃ ষ্টি হ�োৱা ডিজিটীয় স্থানিক ডেটা/
মানচিত্ৰসমূ হৰপৰা লাভ আহৰণ কৰা
অনলাইন নিৰীক্ষণ প্ৰণালীঃ অনলাইন নিৰীক্ষণ আৰু ৰিপ’ৰ্টিং ডেশ্বব’ৰ্ডে কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ অগ্ৰগতিৰ
নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব
প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনাঃ আঁচনি কাৰ্য্যৰূপায়ণত যথাক্ৰমে পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয় আৰু ৰাজ্যক সহায় কৰিবলৈ
ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক স্তৰত থকা কাৰ্য্যসূ চী ব্যৱস্থাপনা গ�োটসমূ হ
স্বামীত্বঃ ভূমিৰ গৰাকী প্ৰতিট�ো গ্ৰামীণ পৰিয়ালক ‘অধিকাৰসমূ হৰ অভিলেখ’ প্ৰদান কৰা

•	বেংকসমূ হৰপৰা ঋণ তথা আন বিত্তীয় হিতাধিকাৰ আহৰণ কৰাত তেওঁল�োকৰ সম্পত্তি এটা বিত্তীয় সম্পত্তি
হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গ্ৰামীণ পৰিয়ালসমূ হক সমৰ্থৱান কৰি তুলিব
• সম্পত্তি তথা কৰ সংগ্ৰহ পঞ্জীক আনু ষ্ঠানিকতা প্ৰদান কৰি গাঁও পঞ্চায়তসমূ হৰ কৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰু
দাবী মূল্যাংকন প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালী কৰি ত�োলা
– পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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গাঁও পঞ্চায়তসমূ হৰ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ বাবে
হাতত ল�োৱা ৰাইজৰ পৰিকল্পনা অভিযান – 2019 ৰ এটা পৰ্য্যাল�োচনা

অ

ৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ বাবে
তেওঁল�োকৰ ওচৰত লভ্য সম্পদৰ সু প্ৰয়�োগ ঘটাই
গাঁও পঞ্চায়ত বিকাশ পৰিকল্পনা (GPDP) প্ৰস্তুত কৰিবৰ
বাবে গাঁও পঞ্চায়তসমূ হক জনাদেশ দি থ�োৱা আছে।
GPDP পৰিকল্পনা প্ৰক্ৰিয়া হ’ব লাগিব সৰ্বাত্মক আৰু
অংশগ্ৰহণমূলক প্ৰক্ৰিয়াভিত্তিক য’ত জড়িত হৈ থাকে
সংবিধানৰ একাদশ অনু সূচীত তালিকাবদ্ধ কৰা 29 টা
বিষয়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আটাইব�োৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰ্যালয়/
ৰাজ্যিক বিভাগৰ আঁচনিসমূ হৰ সৈতে সম্পূ ৰ্ণ অভিসৰণ। 2.
গ্ৰামীণ ভাৰতৰ ৰূপ-পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্ব থকা
বিষয়সমূ হত গ্ৰহণ কৰা ধ্বজাবাহী আঁচনিসমূ হৰ কাৰ্য্যকৰী
আৰু কাৰ্য্যদক্ষ ৰূপায়ণত পঞ্চায়তসমূহে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ
ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া আছে। ৰাইজৰ পৰিকল্পনা
অভিযান (PPC) হ’ল পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হক
শক্তিশালী কৰাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্যেৰে GPDP প্ৰক্ৰিয়া
আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে প্ৰতিবছৰে
2 অক্টোবৰৰপৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে GPDP সমূ হ প্ৰস্তুত
কৰাৰ মানসেৰে আয়�োজন কৰা এটা কাৰ্য্যকলাপ।
“সকল�োৰে য�োজনা সকল�োৰে বিকাশ” এই আদৰ্শৰ 3.
অধীনত চল�োৱা এই অভিযান হ’ব পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হ (PRIs) আৰু ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূ হৰ
অভিকৰণৰ জৰিয়তে গাঁও সভাত পৰিকল্পনাৰ বাবে
হাতত ল�োৱা এটা গহন আৰু সংৰচিত অনু শীলন।
PPC–2019 ৰ বাবে, শুদ্ধ ফলাফলট�ো আছিল
এনেকুৱা যে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ
(UTs) বেছিভাগ গাঁও পঞ্চায়তে সময়সাপেক্ষ ধৰণেৰে
GPDP প্ৰস্তুত কৰিছে। 2020-21 চনৰ বাবে GPDP প্ৰস্তুত
কৰাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্যেৰে দ্বিতীয় PPC আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2
অক্টোবৰ, 2019 তাৰিখে আৰু তাৰ যৱনিকা পৰিছিল পহিলা
ডিচেম্বৰ, 2019 ত। বিভিন্ন মন্ত্ৰ্যালয় তথা বিভাগৰ
আঁচনিসমূ হৰ অভিসৰণ ঘটাই আৰু তেওঁল�োকৰ হাতত থকা
সম্পদ একত্ৰিত কৰি এখন পূৰ্ণতাবাদী পৰিকল্পনা যু গুত
কৰিবলৈ PPC ক পঞ্চায়তসমূহে বাধ্যতামূলক কৰ্ত্তব্য জ্ঞান
কৰিছিল। GPDP প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে
জাৰি কৰা সংশ�োধিত পথ-নিৰ্দেশনাত পঞ্চায়তসমূহে সন্তুষ্টি 4.
প্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশতে PPC- 2019 ৰ বাবে পূ ৰ্ণোদ্যমে
প্ৰস্তুতি চল�োৱা হৈছিল তলত দিয়া কাৰ্য্যকলাপসমূহৰদ্বাৰাঃ
1.
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ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰ্যালয়/বিভাগসমূ হৰ সৈতে 23
জুলাই, 2019 তাৰিখে হ�োৱা বৈঠকঃ- 29 টা বিকশিত
বিষয় সামৰি ল�োৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আটাইব�োৰ
সহায়কাৰী মন্ত্ৰ্যালয়/বিভাগৰ সৈতে য�োগায�োগ স্থাপন
জুন 2020

কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চল�োৱা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত,
MoPR ৰ তদানীন্তন সচিব ৰাহুল ভাটনগৰৰ
প�ৌৰ�োহিত্যত নতুন দিল্লীৰ কৃষি ভৱনত 23 জুলাই,
2019 তাৰিখে এখন বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছিল।
PPC – 2019 সফল কৰি ত�োলাত তেওঁল�োকৰ
ভূমিকা আৰু দায়িত্ব সম্পৰ্কে আল�োচনা কৰিবলৈ
ৰাজ্য চৰকাৰৰ আটাইব�োৰ সহায়কাৰী মন্ত্ৰ্যালয়/
বিভাগৰ বিষয়াসকলে এই বৈঠকত ভাগ লৈছিল।
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ৰপৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ
সহায়কাৰী মন্ত্ৰ্যালয়ব�োৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণঃপ্ৰয়�োজনীয় নিৰ্দেশনা আৰু প্ৰশিক্ষণসহিতে সম্পৰ্কিত
বিভাগসমূ হৰ অগ্ৰণী কৰ্মীসকলে PPC সাজু কৰি
ত�োলাৰ প্ৰয়�োজন আছিল। এই সন্দৰ্ভত অভিযানৰ
সময়সূ চী ধাৰ্য্য কৰাৰ বাবে তেওঁল�োকক সাজু কৰি
তুলিবলৈ তেওঁল�োকলৈ আৰু নিজৰ নিজৰ অগ্ৰণী
কৰ্মীসকলক তথা সকল�ো অংশীদাৰক সংবেদনশীল
কৰি তুলিবলৈ সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগসমূ হলৈ
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল।
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ৰপৰা ৰাজ্যসমূ হলৈ প্ৰেৰণ
কৰা পত্ৰঃ- PPC প্ৰক্ৰিয়াত অগ্ৰণী কৰ্মীসকলক
জড়িত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু আটাইব�োৰ ৰাজ্য
চৰকাৰে কেনে ধৰণৰ কাৰ্য্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব
সেই সন্দৰ্ভত ভাবৰ আদান-প্ৰদান কৰাৰ
উদ্দেশ্যেৰে আটাইব�োৰ ৰাজ্যৰ সকল�ো প্ৰধান
সচিব/সচিবলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।
এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলঃক. এই অভিযানৰ বাবে এগৰাকী ৰাজ্যিক
নডেল বিষয়া নিযু ক্ত কৰা
খ.
অগ্ৰণী কৰ্মীসকলৰদ্বাৰা ৰাজ্যত ৰূপায়িত
হৈ থকা আঁচনিসমূ হৰ বিষয়ত গাঁও সভাত
দিবলগীয়া উপস্থাপন
গ.	নিৰ্দ্দিষ্ট প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিৰূপকসমূ হ
ঘ.	প্লেন প্লাছৰ পৰিকল্পনামূলক প্ৰয়�োজনীয়তাৰ
বাবে MoPR ৰ সৈতে সমন্বয়
ৰাইজৰ পৰিকল্পনা অভিযানৰ (PPC-2019) বাবে
কাৰ্য্যসূ চী ব্যৱস্থাপনা গ�োট (PMU) স্থাপনঃ- PPC
প্ৰক্ৰিয়াৰ কালছ�োৱাত সময়ে সময়ে উত্থাপিত হৈ
থকা কাৰিকৰী তথা আন প্ৰশ্নসমূ হৰ মীমাংসাকল্পে
2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগত এটা PMU
স্থাপন কৰা হৈছিল। মিছন অন্ত্যোদয় আৰু GPDP
প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত সহায় আগবঢ়াবলৈ PMU ৰ

বাবে কৰ্মচাৰী নিয়�োগ কৰা হৈছিল। PMU ত থকা
মানৱ শক্তিৰ নিৰ্দ্দিষ্ট ভূমিকাসমূ হৰ ভিতৰত পৰেঃক. ৰাজ্যিক নডেল বিষয়াসকল আৰু
জৰীপকৰ্তাসকলক ইউজাৰনেম আৰু
পাছৱৰ্ড প্ৰদান কৰা;
খ.
ম’বাইল এপ্লিকেছনট�ো ব্যৱহাৰৰ সময়ত
হ�োৱা কাৰিকৰী বিজুতিৰ জ�োৰা মৰা
গ.
সমাধানৰ বাবে NIC ৰ সৈতে সংয�োগ
স্থাপন কৰা
	মিছন অন্ত্যোদয় আৰু GPDP প’ৰ্টেলত ৰাজ্যসমূহে
মুখামুখি হ�োৱা সমস্যাৰ জ�োৰা মাৰিবলৈ কাৰ্য্যসূচী
ব্যৱস্থাপনা গ�োটট�োৱে (PMU) 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ
মাহৰপৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁল�োকৰ
সমস্যাসমূহ দৈনিক ভিত্তিত মীমাংসা কৰিবলৈ এই
হেল্প-ডেস্কত, তিনিগৰাকী টেলি-এক্সিকিউটিভক ৰখা
হৈছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও, অভিযানৰ সময়ত
ৰাজ্যসমূহে উত্থাপন কৰা সমস্যাৰ বিশ্লেষণকল্পে
PMU দলট�োৱে এখন লগবুক নিজৰ লগত ৰাখিছিল। 6.
PMU এ অনু সৰণ কৰা এটা শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথাট�ো আছিল
গ�োটেই দিনট�ো ধৰি প্ৰাপ্ত কৰা প্ৰশ্নব�োৰৰ এটা
সাৰাংশ MoPR ৰ যু টীয়া সচিব/সঞ্চালকলৈ প্ৰেৰণ
কৰা হৈছিল, PPC ৰ নিয়মীয়া নিৰীক্ষণৰ বাবে।
5.

আঞ্চলিক কৰ্মশালাসমূহৰ আয়�োজনঃ GPDP-2020-21
(সকল�োৰে য�োজনা সকল�োৰে বিকাশ) প্ৰস্তুতিৰ বাবে
দেশৰ আটাইব�োৰ অঞ্চল সামৰি PPC 2019 ৰ অধীনত
দিশবিন্যাস কৰ্মশালাসমূহৰ আয়�োজন কৰা হৈছিল।
এই কৰ্মশালাৰ বিশদ বিৱৰণ তলত দিয়া ধৰণৰক) 7 ছেপ্টেম্বৰ, 2019 তাৰিখে NIRD&PR,
হায়দৰাবাদত GPDP-2019 ৰ বাবে ৰাইজৰ
পৰিকল্পনা অভিযান সম্পৰ্কীয় দিশবিন্যাস
প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চী।
খ) 12 আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰ, 2019 তাৰিখে NERC
গুৱাহাটী, অসমত মিছন অন্ত্যোদয় জৰীপ
আৰু GPDP ৰ বাবে ৰাইজৰ পৰিকল্পনা
অভিযানৰ সমল ব্যক্তিসকলৰ বাবে আয়�োজন
কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ দিশবিন্যাস প্ৰশিক্ষণ
গ) 24-25 ছেপ্টেম্বৰ, 2019 তাৰিখে লক্ষ্নৌ,
উত্তৰপ্ৰদেশত আয়�োজন কৰা “ভাৰত-গাঙ্গেয়
সমভূমি অঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূ হত GPDP ৰ
জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক
পৰিৱৰ্তন” বিষয়ত GPDP 2019 প্ৰস্তুতিৰ
বাবে ৰাইজৰ পৰিকল্পনা অভিযান কৰ্মশালা
ঘ) 10 আৰু 11 অক্টোবৰ, 2019 তাৰিখে
ঋষিকেশ, উত্তৰাখণ্ডত “হিমালয় অঞ্চলৰ

ৰাজ্যসমূ হত GPDP ৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক
আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন” বিষয়ক কৰ্মশালা
ঙ) 30 আৰু 31 অক্টোবৰ, 2019 তাৰিখে চেন্নাই,
তামিলনাডুত “উপকূলীয় ৰাজ্যসমূ হত আৰু
UTs ত GPDP ৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক
বিকাশ আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন” বিষয়ক
কৰ্মশালা
চ) 22 আৰু 23 নৱেম্বৰ, 2019 তাৰিখে TPSIPRD,
ৰায়পুৰ, ছট্টীচগড়ত “PESA ৰাজ্যসমূ হত
GPDP ৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু
সামাজিক পৰিৱৰ্তন” বিষয়ক কৰ্মশালা
ছ) 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰ 2019 তাৰিখে
IRDPRNERC, গুৱাহাটী, অসমত “উত্তৰপূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূ হত GPDP ৰ জৰিয়তে
অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন”
বিষয়ক GPDP ৰ বাবে ৰাইজৰ পৰিকল্পনা
অভিযানৰ আঞ্চলিক কৰ্মশালা
ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে PPC ৰ
নিৰীক্ষণঃ- ৰাজ্যসমূ হৰ GPDP পৰিকল্পনাৰ
অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ MoPR এ উদ্যম গ্ৰহণ
কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত এই পৰ্য্যন্ত লাভ কৰা
অগ্ৰগতি তথা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্ৰসমূ হত সমুখীন হ�োৱা
সমস্যাসমূ হৰ সৈতে ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে
একেখন খিৰিকীৰ কাষলৈ আহিবলৈ আটাইব�োৰ
ৰাজ্যক নিৰ্দেশ দিছিল MoPR ৰ যু টীয়া সচিবে।
এই অভিযানৰ সময়ছ�োৱাত এনেকুৱা মুঠ 10 টা
ভিডিঅ’ কনফাৰেন্স অনু ষ্ঠিত হৈছিল।

এইবুলি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে যে PPC এ সমগ্ৰ
ৰাজ্যসমূ হত আৰু কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰসমূ হত GPDP
প্ৰস্তুত কৰাৰপৰা আৰম্ভ কৰি বহনক্ষম বিকাশ লক্ষ্যসমূ হত
(SDGs) উপনীত হ�োৱাৰ পথত পঞ্চায়তসমূহে নেতৃত্ব
প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ এটা সমৰ্থনকাৰী পৰিৱেশ সৃ ষ্টি
কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে সামগ্ৰিক অভিসৰণৰ লক্ষ্যত
উপনীত হ�োৱাত; পৰিৱেশৰ প্ৰতি বন্ধু ভাৱাপন্ন পঞ্চায়ত,
আদালতৰ মেৰপাকত স�োমাবলগীয়া ন�োহ�োৱা পঞ্চায়ত,
স্কুলৰপৰা ক�োনেও নাম কটাই ননা পঞ্চায়ত, নিচাযু ক্ত
দ্ৰব্যৰ প্ৰচলন নথকা পঞ্চায়ত, শিশুৰ প্ৰতি বন্ধু ভাৱাপন্ন
পঞ্চায়ত, খ�োৱাপানীৰ সমপূৰ্ণ সু বিধা থকা পঞ্চায়ত, লৈংগিক
বন্ধু ভাৱাপন্ন পঞ্চায়ত, কাৰ্বন নিৰপেক্ষ পঞ্চায়ত, সম্পূ ৰ্ণ
আবাসগৃহ থকা পঞ্চায়তৰ লক্ষ্যত উপনীত হ�োৱাত�ো সহায়
কৰিব পাৰিব। MoPR ৰ ভিজন 2024 ৰ ৰূপায়ণত তৃণমূল
পৰ্য্যায়ত সৃ ষ্টি হ�োৱা বিকাশ সমস্যাসমূ হৰ জ�োৰা মৰাত GPs
কেনেকৈ কাম কৰিব তাৰবাবে ৰণক�ৌশল প্ৰস্তুত কৰাত
PPC এ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে।

- পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প

19

পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউৰ কথা
স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰদ্বাৰা পৰিৱৰ্তিত গাঁওব�োৰ,
ভগ্নীসকল আৰু মাতৃসকল এই
পৰিৱৰ্তনক লৈ সু খী,
গাঁওব�োৰ মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসৰপৰা মুক্ত
তেওঁল�োকৰ আত্মসন্মান পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে
মহিলাসকলে নিৰাপদ অনু ভৱ কৰে

পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ

ইয়�ো একেবাৰে ঠিক কথা যে চৰকাৰেই সকল�ো
কৰিব বুলি আশা কৰিব ন�োৱাৰি। আমি, গাঁওবাসীসকলৰ�ো
এইট�ো এটা গ�ৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ গাঁওব�োৰ আমাৰ নিজৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব আছে।
মুকলিত শ�ৌচ কৰা অভ্যাসৰপৰা মুক্ত হৈছে। গাঁওবাসীসকলৰ
বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ গাওঁব�োৰ চহৰব�োৰতকৈ
মাজত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা সম্পৰ্কে সজাগতা আছে।
প্ৰত্যেকেই আমাৰ ৰাস্তাব�োৰ, নলা-নৰ্দমাব�োৰ আৰু গাঁওব�োৰ শ্ৰেষ্ঠতৰ। প্ৰকৃততে, এতিয়া চহৰব�োৰ দ্ৰুতগতিত জাবৰ
পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত অৱদান য�োগাইছে। আপ�োনাল�োকে পেল�োৱা ঠাইলৈ সলনি হ’বলৈ ধৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ
জানেনে যে আমাৰ দেশৰ 35 খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত সমুখত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানট�ো হৈছে আমাৰ
ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ 699 খন জিলাৰ প্ৰায় ছয় লাখ গাঁও এতিয়া নিজৰ গাঁওখনক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ এক আৰ্হি কৰি ত�োলা
মুকলিত শ�ৌচ কৰা অভ্যাসৰপৰা মুক্ত (ODF) হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াক জাবৰ পেল�োৱা ঠাই হ�োৱাৰপৰা ৰক্ষা কৰা।
এই অভিযানত মহিলাসকলৰ প্ৰধান ভূমিকা আছে, কিয়ন�ো যিদৰে আমাৰ দেহট�ো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাট�ো আমাৰ বাবে
শ�ৌচালয় নথকাত তেওঁল�োকেই আটাইতকৈ বেছিকৈ জীয়াতু অত্যাৱশ্যকীয়, আমি সেইদৰে আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি
ভুগিবলগীয়া হৈছিল। আমাৰ গাঁওব�োৰৰ মহিলাসকলে আৰু ৰখাৰ বাবে আমাৰ সম্পূ ৰ্ণ সহয�োগিতা আগবঢ়াব লাগিব।
এতিয়া নিত্যকৰ্ম সম্পন্ন কৰিবলৈ ৰাতি আন্ধাৰ হ�োৱালৈ বাট
গাঁওবাসীসকলঃ কেনেকৈন�ো প্ৰত্যেক গঞাই
চাব নালাগে। ই আমাক অধিক নিৰাপদ কৰিলে আৰু আমি আমাৰ চ�ৌপাশ পৰিষ্কাৰ ৰখাত অৱদান য�োগাব পাৰে?
মহিলাসকলে, অধিক সু ৰক্ষিত অনু ভৱ কৰিবলৈ লৈছ�োঁ
আৰু আমাৰ আত্মসন্মান ঘূ ৰাই পাইছ�োঁ। কিন্তু আমি কেৱল পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ
ইয়াকে লৈ সন্তুষ্ট থাকিলে ন’হব।
আমি আমাৰ গাঁৱৰ পৰিষ্কাৰ স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ ভাল
গাঁওবাসীসকলঃ আমিন�ো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, পাওঁ।
বাইদেউ?
ইয়াৰ পূৰ্বৰ স�ৌন্দৰ্য্য অক্ষত ৰাখিবলৈ আমি কঠ�োৰ
শ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু
পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ
চহৰব�োৰৰ দৰে জাবৰৰ পাহাৰ সৃ ষ্টি কৰাট�ো বন্ধ
সন্দেহ নাই, গাঁওবাসীসকলৰ সহায়ত পঞ্চায়তৰ কৰিব লাগিব।
সভাপতিসকলে
এই কাম খুব জটিল নহয়। আপ�োনাল�োকে এই
আটাইব�োৰ ঘৰতে শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ এই মন্ত্ৰট�ো শিকিব লাগিব।
বিশাল কাম সম্পূ ৰ্ণ কৰিলে।
কম কৰা, পৃথক কৰা আৰু পুনৰাৱৰ্তন কৰা।
আমাৰ গাঁওব�োৰ মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভাসমুক্ত।
চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া সা-সু বিধাব�োৰ
গাঁৱৰ গলিব�োৰ আৰু নলাব�োৰ পৰিষ্কাৰ।
চ�োৱাচিতা কৰাট�ো আমাৰ সকল�োৰে দায়িত্ব। আমি কেৱল
অৱশ্যে, আমি তাতেই ক্ষান্ত থাকিব ন�োৱাৰ�ো। আমি আমাৰ শ�ৌচালয় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাই নহয়, সেইব�োৰ
আমাৰ জাবৰ-জ�োঁথৰব�োৰ সম্পত্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাত আমি সদায় ব্যৱহাৰ�ো কৰা উচিত। পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা
প্ৰত্যেক গঞাৰে কৰ্তব্য হ�োৱা উচিত। আমাৰ প্ৰত্যেকেই
মন�োনিৱেশ কৰিব লাগিব।
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আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰতি বিশেষ মন�োয�োগ দিয়া উচিত।
আমাৰ প্ৰত্যেকেই ঘৰুৱা আৰু খেতিপথাৰৰপৰা ওল�োৱা
জাবৰ-জ�োঁথৰ বৰ্জনৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ কথা চিন্তা কৰিব
লাগে। চহৰব�োৰৰ তুলনাত, আমাৰ গাঁওসমূহৰ জৈৱ
আৱৰ্জনা আৰু গ�োটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ নতুন ক�ৌশল
উদ্ভাৱন কৰাৰ অধিক সম্ভাৱনা আৰু সামৰ্থ্য আছে। আমি
এনে কৰ্মপদ্ধতি উলিয়াব লাগিব যিব�োৰৰ অভিয�োজন কৰি
আমি আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ লগতে কিছু লাভ�ো আহৰণ
কৰিব পাৰ�োঁ। হয়, মই সঁচা কথাট�োৱেই কৈছ�োঁ। আমি
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ সঠিক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি গ্ৰহণ
কৰি এটা ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰ�োঁ। তেতিয়াহে আমাৰ
বাবে আৱৰ্জনা, লাভৰ এটা উৎস হ’ব। এই উপকাৰসমূ হৰ
ভিতৰত পৰে প্ৰদূষণৰ ওপৰত এটা প্ৰতিৰ�োধ আৰ�োপ
কৰা আৰু আৱৰ্জনাৰ পুনৰাৱৰ্তনৰদ্বাৰা ধন উপাৰ্জন কৰা।

পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ

বাৰু, এতিয়া শুনক।
ইন্ধন-ধ�োঁৱা আৰু পৰিৱেশ –প্ৰদু ষণে চহৰসমূ হৰ
অৱস্থা গুৰুতৰ কৰি তুলিছে।
ইয়াত উশাহ ল’বলৈ পৰিষ্কাৰ বায়ু প�োৱা টান
আমি নিৰাপদে থাক�োঁ আহক আৰু আমাৰ
গাঁওব�োৰক�ো নিৰাপদে ৰাখ�ো।
আহক আমি পৰিৱেশৰ প্ৰতি আমাৰ কৰ্তব্য পালন
কৰ�োঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশত অৰিহণা য�োগাওঁ।

প্ৰদূষণ কেৱল এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ সমস্যাই নহয়,
ই এটা বৈশ্বিক সমস্যা। গাঁৱৰ বাসিন্দা হিচাপে আৰু
পঞ্চায়তৰ সদস্য হিচাপে আমি নিজকে এই সমস্যা
সমাধান কৰাত সহায় কৰিব পাৰ�োঁ। আমি জৈৱ আৱৰ্জনাক
গাঁওবাসীসকলঃ সঁচাকৈয়ে অতি আম�োদজনক পৰিষ্কাৰ ইন্ধন আৰু সাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰ�োঁ।
বাইদেউ, অনু গ্ৰহ কৰি আমাক ইয়াৰ বিষয়ে আৰু প�োহনীয়া জন্তুৰপৰা প�োৱা গ�োবৰ ইত্যাদি ৰন্ধন গেছ
কওকচ�োন।
তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি জান�ো যে
চৰকাৰৰদ্বাৰা বহুত�ো কাৰ্য্যসূ চী চলাই থকা হৈছে যিব�োৰে
পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ
আমাক এই প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিব পাৰে।
প্ৰকৃতি আয়ে কেতিয়াও এক�ো অলাগতিয়াল বস্তু
খেতিপথাৰৰ জাবৰ-জ�োঁথৰ জ্বল�োৱাৰ পৰিৱৰ্তে
সৃ ষ্টি নকৰে।
প্ৰসংস্কৰণৰ বাবে ল�োৱা হ’ব। গতিকে আমি গাৱৰ
আমি সেইব�োৰ অমূল্য বস্তুৰ মূল্যৰ অন্বেষণ কৰিব ভিতৰতে ভাল পাৰিৱেশিক অৱস্থা সৃ ষ্টি কৰিব পাৰ�োঁ।
লাগিব।
লগতে জাবৰ-জ�োঁথৰ মুকলিকৈ গ�োটাই থ�োৱাৰ ওপৰত�ো
বিজ্ঞানে আপ�োনাক জাবৰৰপৰা স�োণ উলিওৱাৰ নিষেধাজ্ঞা আৰ�োপ কৰা হ’ব যাতে দু ৰ্গন্ধ আৰু আন
বাট দেখুৱাব পাৰে যি জাবৰক অলাগতিয়াল বুলি বিবেচনা অশান্তিব�োৰ�ো এৰাই চলিব পৰা যায়। মুঠতে, গাঁও
পৰ্য্যায়ত আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা পৰিষ্কাৰ আৰু সেউজ
কৰা হৈছিল।
পৰিৱেশৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ হ’ব পাৰে।
উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আমি প্ৰতিদিনে আমাৰ
আৱৰ্জনাব�োৰ পৃথক কৰাত কিছু সময় খৰচ কৰ�োঁ, তেন্তে
গাঁওবাসীসকলঃ কিন্তু বাইদেউ, বৰ্তমান সমস্ত
আমি সেইব�োৰ গ�োটা আৰু জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য ৰূপত পৃথিৱীয়েই ক’ৰ’নাক লৈ চিন্তিত। ইয়াক সমাধান কৰাত
পৃথক কৰিব পাৰ�োঁ। জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য আৱৰ্জনাব�োৰ, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ কি ভূমিকা আছে?
খেৰ-নৰা ইত্যাদি, খেতি পথাৰৰ আৱৰ্জনা, গৰু-ম’হৰ
গ�োবৰ ইত্যাদি সহজেই পচনসাৰ/কেঁচুসাৰলৈ পৰিৱৰ্তন পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ
কৰিব পাৰি। এই প্ৰাকৃতিক সাৰব�োৰে খুবেই কম খৰচতে
ক’ৰ’নাৰ ভয় কেউফালে বিয়পি পৰিছে
মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃ দ্ধি কৰে। ই আমাক ৰাসায়নিক সাৰ
কিন্তু আমি সংবেদনশীলতাৰে কথাব�োৰ বুজিব
ব্যৱহাৰৰ ভয়াবহ হানিৰপৰা বাচি থকাত সহায় কৰে।
ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা সাৰে শস্য উৎপাদনৰ ব্যয় কম কৰাত লাগিব আৰু কাম কৰিব লাগিব
নিৰাপদে থকাৰ কেৱল এটাই উপায় আছেসহায় কৰে যাৰ পৰিণতিত কৃষকৰ বাবে অধিক আয়ৰ পথ
প্ৰশস্ত হয়। পচনসাৰ, কেঁচুসাৰ, জৈৱ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি,
ব্যক্তিগত পৰিষ্কাৰ- পৰিচ্ছন্নতা মানি চলক আৰু
আমি কেৱল সামান্য বিনিয়�োগেৰে প্ৰচুৰ ফচল প�োৱাই নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰাখক।
নহয়, লগতে ইয়াৰদ্বাৰা মাটিৰ উৰ্বৰতাও বৃ দ্ধি হয়। আমি
আপ�োনাল�োকে ক�োৱা কথাট�ো একেবাৰে সঁচা। সু ৰক্ষা
খেতি পথাৰৰ আৱৰ্জনাৰপৰা গুণসম্পন্ন জৈৱ সাৰ উৎপাদন সু নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ এটা ডাঙৰ
কৰিব পাৰ�োঁ যিব�োৰক বজাৰত বিক্ৰী কৰি আমাৰ নিৰন্তৰ ভূমিকা আছে, একে সময়তে, লগতে আমি সাৱধানতা ল’ব
ৰাজহ আহৰণৰ উৎস কৰি তুলিব পৰা যায়।
লাগিব যাতে আমি ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ বাঢ়ি অহা শৃ ংখলট�োৰ
গাওঁবাসীসকলঃ বাইদেউ, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এটা য�োগসূ ত্ৰ হৈ নপৰ�োঁ। মাস্ক পিন্ধা আৰু দু গজ নিৰাপদ
এই সকল�োব�োৰ আমি দেখি আছ�োঁ। আপ�োনাৰ কথা দূৰত্ব বজাই ৰখাট�ো কঠ�োৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব।
পৰিষ্কাৰ অভ্যাসে আমাক এই সংকটৰপৰা ৰক্ষা কৰিব।
আমাৰ বাবে গভীৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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গাঁও পঞ্চায়ত-জামন কী ছেইৰ,
খণ্ড পচ্চড়, জিলা ছিৰম�ৌৰ
প্ৰকল্প পৰ্য্যাল�োচনাঃ
জিলাৰ পচ্চড় উন্নয়ন খণ্ডৰ জামন কী ছেইৰ
ছিৰম�ৌৰ
গাঁও পঞ্চায়ত, খণ্ড আৰু জিলা সদৰৰপৰা 20

কিল�োমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত। এই গাঁও পঞ্চায়তখনে
2019 চনৰ 30 এপ্ৰিলত এটা জলসিঞ্চন পুখুৰী- আচ্চলা
চন্দ্ৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূ ৰ্ণ কৰে। এই নিৰ্মাণত,
গাঁও পঞ্চায়তে কেৱল MGNREGA ৰ অধীনত কৰ্মসংস্থান
দিয়াই নহয়, লগতে নলাৰপৰা পানী জমা কৰি পানীৰ
নাটনিৰ বিশাল প্ৰত্যাহ্বানৰ�ো জ�োৰা মাৰিছে। এই প্ৰকল্পৰ
অধীনত, 5 লাখ টকা ব্যয় কৰি এটা বৃ ত্তাকাৰ টেংক আৰু
3.5 লাখ টকা ব্যয় কৰি এটা আয়তাকাৰ টেংক নিৰ্মাণ
কৰা হয়। এই টেংকদু টাৰ সামৰ্থ্য যথাক্ৰমে 1,14,000
লিটাৰ আৰু 65000 লিটাৰ। প্ৰায় 10 টা পৰিয়াল
ইয়াৰপৰা উপকৃত হৈছে।
কাৰ্য্যৰূপায়ণ প্ৰক্ৰিয়াঃ জামন কী ছেইৰ গাঁও
পঞ্চায়তৰ এই প্ৰকল্পৰ কাম, গাঁওখনৰ কৃষক সকলৰ
কৃষি উপয�োগী মাটিৰ জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়�োজন পূ ৰাবৰ বাবে
ল�োৱা হৈছিল। এই উৎসৰপৰা ল�োৱা পানী, মজুতকৰণ
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টেংকলৈ ত�োলা হয়, আৰু প্ৰায় 2 হেক্টৰৰ কৃষি উপয�োগী
মাটিত ইয়াৰে জলসিঞ্চন কৰা হয়। ই মানু হক জীৱিকা
নিৰ্বাহত�ো সহায় কৰিছে আৰু নগদী শস্যৰ উৎপাদন কৰি
তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাত�ো সহায় কৰিছে।
এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ পিছত, ঘাইকৈ আলু , বিলাহী,
কেপচিকাম, ধান আৰু পিয়াজৰ শস্যত জলসিঞ্চন কৰা
হয়। জামন কী ছেইৰৰ গাঁওবাসীসকল হ’ল সাধাৰণ
শ্ৰেণীৰ ক্ষু দ্ৰ খেতিয়ক, যিসকলৰ পৰিয়াল চলাবলৈ কৃষি
আৰু দৈনিক হাজিৰাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই।
গাঁওবাসীসকলক কৰ্মসংস্থান দিবলৈ আৰু তেওঁল�োকৰ
পানীৰ অভাৱ ম�োচন কৰিবলৈ আচ্চলা চন্দ্ৰ মুক্ত টেংকৰ
অনু ম�োদন কৰা হয় যাতে প্ৰতিট�ো ঋতুতে ‘নালাৰ’ পানী
সংগ্ৰহ কৰিব পৰা হয়। ইয়াৰ নিৰ্মাণে গাঁওখনৰ সকল�ো
বাসিন্দাৰে জীৱনৰ মান উন্নীত কৰিলে কিয়ন�ো তেওঁল�োকে
নিজৰ মাটিত জলসিঞ্চন কৰিব পাৰিলে আৰু এই
টেংকদু টাত জমা কৰা পানীৰে নগদী শস্যৰ খেতি
কৰিব পাৰিলে। এই প্ৰকল্পক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ত কেন্দ্ৰীয়
চৰকাৰে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ বাবে,
জামন কী ছেইৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বাসিন্দাসকল
অভিনন্দনৰ পাত্ৰ।

MGNERGA উদ্যানঃ গ্ৰামীণ উন্নয়নৰ
এটা সম্পূ ৰ্ণ মডেল
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হাত্মাগান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ কৰ্মসংস্থান নিশ্চয়তা
অধিনিয়মৰ (MGNREGA) প্ৰধান আৰু প্ৰাথমিক
উদ্দেশ্য হ’ল গ�োটেই দেশৰে গ্ৰামীণ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ
বাবে 100 দিনৰ কৰ্মসংস্থান সু নিশ্চিত কৰা আৰু ইয়াৰ
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ’ল নাগৰিক সকলৰ বাবে আয়ৰ বহনক্ষম
উপায়ৰ বিকাশ কৰা আৰু গ্ৰামীণ অঞ্চলত স্থায়ী সম্পদৰ
সৃ ষ্টি কৰি উন্নয়নৰ আঞ্চলিক প্ৰয়�োজনসমূ হ পূ ৰণ কৰা।
এই MGNERGA আঁচনিৰ বহুমুখী দিশ আছে আৰু
MGNERGA অধিনিয়মৰ মূল ভাবাদৰ্শৰ সাৰ্থক
কাৰ্য্যৰূপায়ণৰ বাবে গ্ৰামীণ বিকাশ বিভাগৰদ্বাৰা জাৰি
কৰা 260 টা কামৰ এখন প্ৰতীকি তালিকাই এই কথাৰেই
সাক্ষ্য বহন কৰে। MGNERGA ই কেৱল নাগৰিকসকলক
100 দিনৰ কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰাই নহয় (হিমাচল
প্ৰদেশত 120 দিন), লগতে ৰাইজৰ বাবে ৰাজহুৱা
সম্পদ�ো সৃ ষ্টি কৰিছে যিব�োৰে আয়ৰ বহনক্ষম উৎসৰ
বিকাশ ঘটাইছে যিট�ো দেশৰ ভৱিষ্যত অৰ্থনৈতিক
নিৰাপত্তাৰ বাবে এটা ইতিবাচক দিশ।
মাণ্ডি জিলাৰ চিৰাজ অঞ্চলত শিকাৰী মাতাৰ এটা
বিখ্যাত মন্দিৰ আছে আৰু প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ ভক্ত এই
মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহে। জঞ্জাইহালিৰপৰা 20
কিল�োমিটাৰ দূৰৰ গাঁও পঞ্চায়ত মুৰহাগ পৰে এই পথতে
যিট�ো পথ মন্দিৰ দৰ্শনত অহা ভক্তসকলে পাৰ হৈ আহিব
লাগে। গ�োহৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ গাঁও পঞ্চায়ত মুৰহাগে স্থানীয়
প্ৰয়�োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ লগতে পৰ্য্যটনক MGNERGA ৰ
লগত সংয�োগ কৰাৰ আঁচনি বিবেচনা কৰি ভাৰাদি নামে
এখন ঠাইৰ উন্নয়ন সাধন কৰাৰ এখন বাৰ্ষিক আঁচনি তৈয়াৰ
কৰি ইয়াৰ বাবে কাম কৰিছিল আৰু এনেদৰেই ভাৰতৰ
প্ৰথমখন MGNERGA পৰ্য্যটন উদ্যান ডেৰবছৰৰ অৱধিৰ
ভিতৰত সম্পূ ৰ্ণ হৈ উঠিছিল। প্ৰায় 5 বিঘা মাটিত এইখন
উদ্যান গঢ়ি ত�োলা হৈছিল। এই উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণত
MGNERGA ৰ অধীনত প্ৰায় 1.10 ক�োটি টকা ব্যয় কৰা
হৈছিল। চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰপৰা 1 লাখ টকা খৰচ কৰি
ৰাজহুৱা শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু পৰিকল্পনা
শিতানৰপৰা 5 লাখ টকাও খৰচ কৰা হয়। এনেদৰে মুঠতে
1.20 ক�োটি টকাৰ এটা ধনৰাশি এই উদ্যানত খৰচ কৰা হয়
যাৰ 99 শতাংশ MGNERGA শিতানৰপৰা ব্যয় কৰা হয়।

স�ৌৰশক্তিৰ ব্যৱহাৰ। 5) নিচামুক্তকৰণৰ বাৰ্তা বিয়প�োৱা।
6) অনাময়ৰ বাৰ্তা। 7) পৰিৱেশৰ এক�ো বিঘিনি
নঘট�োৱাকৈ গ্ৰামীণ পৰ্য্যটনস্থলীসমূ হৰ বিকাশ ঘটাই
গ্ৰামীণ প্ৰাকৃতিক পৰ্য্যটনত উদগণি য�োগ�োৱা আৰু স্কুলীয়া
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে ঠাই প্ৰস্তুত কৰা,
যাতে তেওঁল�োকে পাৰিৱেশিক সু ৰক্ষাৰ (বহনক্ষম বিকাশ)
বাৰ্তা লাভ কৰিব পাৰে। 8) স্থানীয় যু ৱক-যু ৱতীসকল
আৰু মহিলা আত্ম সহায়ক গ�োটসমূ হৰ বাবে কৰ্মসংস্থানৰ
সু য�োগ সৃ ষ্টি কৰা। 9) MGNERGA ৰ অধীনত স্থায়ী
সম্পত্তি সৃ ষ্টি কৰি বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনু ষ্ঠানসমূ হৰ
বাবে সু বিধা লভ্য কৰা। 10) প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক-ধৰ্মীয়
ঐতিহ্যৰ সু ৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে
এটা স্থায়ী আয়ৰ উৎস সৃ ষ্টি কৰা।

MGNERGA উদ্যানৰ নিৰ্মাণৰ সময়ছ�োৱাত,
পৰিৱেশত ক�োন�ো বিঘিনি ঘটিবলৈ দিয়া হ�োৱা নাছিল
আৰু সেই অঞ্চলেদি পাৰ হৈ য�োৱা যান-বাহনৰ বাবে,
ৰাস্তাব�োৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু MGNERGA ৰ
অধীনত পেবাৰ খণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি সেইব�োৰৰ বাবে ঠাই
নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল। বাকী অঞ্চলত প্ৰায় 150 জ�োপা
চ্চিনাৰ গছ, 30 জ�োপা আন প্ৰজাতিৰ গছ আৰু ফুলৰ
গছ গাঁও পঞ্চায়তৰদ্বাৰা ৰ�োপণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ
লগতে, বৃ ক্ষৰ�োপণ আৰু বনাঞ্চল সু ৰক্ষাৰ বাৰ্তা লিখা
ব’ৰ্ড লগ�োৱা হৈছিল। যিক�োন�ো পৰিৱেশপ্ৰেমী ল�োকেই
এই উদ্যানলৈ আহি গছ ৰ�োপণ কৰিব পাৰে। উদ্যানত
বন্যপ্ৰাণীৰ মূৰ্তি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা বাৰ্তা
MGNERGA উদ্যান গ্ৰামীণ উন্নয়নৰ 10 টা লক্ষ্যৰ লিখা হৈছে যে “আজি যদি আমি বন্যপ্ৰাণীৰ সু ৰক্ষা
ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত - 1) বৃ ক্ষৰ�োপণ আৰু বনাঞ্চল সু ৰক্ষা। নিদিওঁ, তেন্তে অলপ দিনৰ পিছত সিহঁতক কেৱল
2) বন্যপ্ৰাণী সু ৰক্ষা। 3) বৰষু ণৰ পানী সংৰক্ষণ। 4) আকৃতিতহে দেখা প�োৱা যাব।” স্কুলীয়া বিদ্যাৰ্থী আৰু
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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পৰ্য্যটক ইত্যাদি সকলে এই মূৰ্তিব�োৰৰ লগত ফট�ো
উঠে আৰু ইয়াৰ লগে লগে তেওঁল�োকে লাভ কৰে
বন্যপ্ৰাণী সু ৰক্ষাৰ বাৰ্তা। এই উদ্যানত, ভৱনসমূ হৰ
ছাদৰপৰা আৰু MGNREGA ৰ অধীনত নিৰ্মিত হ�োৱা
ৱৰ্শ্বা শ্বালিকাব�োৰৰপৰা বৰষু ণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰা হয়
আৰু নজ�োপা পাইন গছৰ মাজত খন্দা এটা পুখুৰীত
এইখিনি পানী এটা টেংকেৰে বাকি দিয়া হয়। টেংকট�োৰ
পানী ন�ৌকাবিহাৰৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পিছত এই
পানীখিনি মানু হৰ পথাৰলৈ নিয়া হয় আৰু কৃষিত ব্যৱহাৰ
কৰা হয়, যাৰদ্বাৰা বৰষু ণৰ পানীৰ বহুমুখী ব্যৱহাৰ
সু নিশ্চিত হয় আৰু লগতে জলচক্ৰট�ো সম্পূ ৰ্ণ হয়।
পৰ্য্যটনত উদগণি দিবলৈ প্ৰায় 100 টা স�ৌৰ
শক্তিচালিত লাইট উদ্যানখনত লগ�োৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ
লগতে, “স�ৌৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ”ৰ বাৰ্তাও দিয়া হৈছে।
নিচা সেৱনৰপৰা দূৰত থকাৰ বাৰ্তাৰ লগতে উদ্যানৰ
ফলকত প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এটা বাৰ্তাও প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে।
গাঁও পঞ্চায়তৰদ্বাৰা উদ্যানত এটা শৰীৰচৰ্চ্চা কেন্দ্ৰও
নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে ডেকাচামে নিজকে ইতিবাচক
কাম কাজৰ লগত একাত্ম কৰিব পাৰে আৰু মাদক দ্ৰব্য
বা আন নিচাব�োৰৰপৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে।

ঠায়ে মানু হ বহিব পৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। মহিলা
আত্ম সহায়ক গ�োটব�োৰৰ বাবে দু টা ভৱন�ো নিৰ্মাণ কৰা
হৈছে। উদ্যানলৈ অহা পৰ্য্যটকসকলৰপৰা স্থানীয়
ল�োকসকলে আৰু মহিলা আত্ম সহায়ক গ�োটসমূহে
উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীব�োৰ বিক্ৰী কৰাট�ো সু চল হৈছে।

এই উদ্যানত, কেতব�োৰ ভৱন যেনে ক্ৰীড়া থলী,
মহিলা আত্ম সহায়ক গ�োট ভৱন, গ্ৰামীণ হাট আৰু
ৰাজহুৱা পাকঘৰ চালিব�োৰ MGNERGA ৰ অধীনত
নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আঁচনিৰ শিতানৰপৰা এখন মঞ্চ সজা
হৈছে আৰু চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ অনু দানৰ ধনৰাশিৰপৰা
এটা শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই ভৱনব�োৰৰ
নিৰ্মাণৰ পিছত, স্থানীয় বাসিন্দাসকলে সামাজিক অনু ষ্ঠান
উদ্যানত শিশুহঁতৰ বাবে খেলাধূলা কৰিবলৈ এটা আৰু লগতে জন সমাগম ঘটা ৰাজনৈতিক, চৰকাৰী,
প্লে ষ্টেশ্যন�ো সজা হৈছে। MGNREGA ৰ অধীনত ঠায়ে বিন�োদনমূলক আৰু ক্ৰীড়ামূলক অনু ষ্ঠানৰ আয়�োজন
কৰিবলৈ সা-সু বিধা পাইছে।
পৰিৱেশ হিতৈষী ডাষ্টবিন উদ্যানখনত ৰখা হৈছে,
য’ৰপৰা জাবৰ জ�োঁথৰ সংগ্ৰহ কৰি জাবৰ পেল�োৱা গাঁতত
পেল�োৱা হয় আৰু উদ্যানখনৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিছন্নতা
সু নিশ্চিত কৰা হয়। পলিথিন ইত্যাদি চিটী কাউন্সিল
মাৰ্কেটৰ প্ৰকল্পলৈ পঠিওৱা হয়। এইদৰে, স্বচ্ছতা আৰু
নিচামুক্তি সম্পৰ্কীয় বাৰ্তাও উদ্যানখনত দি অহা হৈছে।

এই উদ্যানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মা বগলামুখীৰ
প্ৰাচীন মন্দিৰৰ ওচৰত। উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণৰ পিছত
মন্দিৰট�োৰ আয় বহুত বাঢ়িল আৰু এই পুৰণি
ঐতিহ্যস্থলীয়ে এটা সু ৰক্ষা পালে। উদ্যানৰ লগতে, গাঁও
পঞ্চায়ত মুৰহাগৰ বাবে এটা বহনক্ষম আয়ৰ উৎস সৃ ষ্টি
কৰিব পৰা হ’ল য’ৰপৰা উদ্যানৰ চ�োৱাচিতাৰ আৰু আন
উন্নয়নমূলক কামৰ খৰচ উলিওৱাট�ো সম্ভৱ হ’ল। প্ৰায়
2300 মিটাৰ উচ্চতাত সু ন্দৰ দেৱদাৰু গছৰ মাজত
নিৰ্মিত এই আধ্যাত্মিক উদ্যানখনে দিয়া এটা বাৰ্তা হৈছে“পৰিৱেশৰ সু ৰক্ষা সু নিশ্চিত কৰিও উন্নয়ন সম্ভৱ।”
তেজেন্দ্ৰ ঠাকুৰ, প্ৰধান, গাঁও পঞ্চায়ত মুৰহাগ
উন্নয়ন খণ্ড গ�োহৰ, জিলা মাণ্ডি, হিমাচল প্ৰদেশ
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গাঁও পঞ্চায়ত ধামুন, খণ্ড মাশ্বোব্ৰা,
তেহচিল আৰু জিলা শ্বিমলা, হিমাচল প্ৰদেশ
পৰিচিতিঃ
মলাৰপৰা 20 কিল�োমিটাৰ দূৰত শ্বিমলা –নালাগড়
শ্বিপথত
ধামুন গাঁও পঞ্চায়ত অৱস্থিত। এই গাঁও

পঞ্চায়তত মুঠতে 13 খন ৰাজহ গাঁও আৰু 7 টা ৱাৰ্ড
আছে। এই পঞ্চায়তত শ্ৰী বলদেৱ ৰায় ঠাকুৰে মুৰব্বীৰ
আসন অধিকাৰ কৰি আছে। বিমান বন্দৰ জুব্বৰাহাট্টিও
এই গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনতে পৰে। পঞ্চায়ত অঞ্চলৰ এটা
সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে, গাঁও পঞ্চায়তে ৰাইজৰ উত্থানৰ
বাবে পৰিৱেশ, পৰ্য্যটন, কৃষি/ উদ্যানবিজ্ঞান আৰু
জলসিঞ্চন খণ্ডত বহুত�ো কাম কৰিছে। ধামুন গাঁও
পঞ্চায়তক 2016-17 আৰু 2017-18 ৰ বাবে মাননীয়
কেন্দ্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং ত�োমৰে দীন
দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সবলীকৰণ বঁটা প্ৰদান কৰে।
লগতে, এই গাঁও পঞ্চায়তক 2016-17 আৰু 2017-18
চনৰ বাবে নানাজী দেশমুখ ৰাষ্ট্ৰীয় গ�ৌৰৱ গ্ৰাম সভা বঁটাও
প্ৰদান কৰা হয়। হিমাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
2019 চনৰ 5 জুন তাৰিখে পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কৰা উৎকৃষ্ট
কামৰ বাবে এই পঞ্চায়তক পৰিৱেশ নেতৃত্ব বঁটা প্ৰদান
কৰে।
এই গাঁও পঞ্চায়তে কৰা কামব�োৰৰ বিশদ বিৱৰণ
তলত দিয়া হৈছেঃ1. পৰিৱেশ/পৰ্য্যটনঃপৰিৱেশ সু ৰক্ষা আৰু পৰ্য্যটন ক্ষেত্ৰত কৰা কামকাজত উদগণি দিবলৈ এই গাঁও পঞ্চায়তৰদ্বাৰা বাঘালি
গাঁও আৰু ভৱানা গাঁৱত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, মহিলা গ�োট,
আত্মসহায়ক গ�োট আৰু স্থানীয় ল�োকৰ সহয�োগত পথৰ
কাষত বৃ ক্ষৰ�োপণ কৰা হৈছিল। এই বৃ ক্ষৰ�োপণ কৰা
হৈছিল প্ৰায় 300 মিটাৰৰ এটা অঞ্চলত, য’ত দেৱদাৰু,
ধান, মধু ৰী, আৰু ফুল লগা গছ ৰ�োৱা হৈছিল, যিব�োৰে
পাৰিৱেশিক সু ৰক্ষাৰ লগতে পৰ্য্যটনমূলক কাম কাজত�ো
উদ্গণি য�োগাব। পুৰণি শস্য যেনে ৰঙা ধান, ক�োড়া
ইত্যাদিৰ খেতি পুনৰ আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে এই অঞ্চলত
ধামুন গাঁও পঞ্চায়তৰদ্বাৰা সজাগতা শিবিৰৰ আয়�োজন
কৰা হৈছিল।
2. কৃষিঃ কৃষক/মালীৰ অৰ্থনৈতিক অনস্থা টনকিয়াল
কৰিবৰ বাবে কৃষি বিভাগৰ য�োগেদি গ্ৰাম পঞ্চায়তৰদ্বাৰা

সজাগতা শিবিৰৰ আয়�োজন কৰা হৈছিল আৰু জৈৱিক
খেতিৰ বাবে মানু হক উৎসাহিত কৰা হৈছিল। বিদেশী
পাচলিৰ (ৰঙা-হালধীয়া কেপচিকাম, বীজ ন�োহ�োৱা
তিয়ঁহ) খেতিৰ বাবে, ধামুন গাঁও পঞ্চায়তে কৃষি
বিভাগৰ জৰিয়তে কম দামত আধু নিক বীজ/পুলি,
সাৰ আৰু সঁজুলি কৃষকসকলক প্ৰদান কৰিছিল।
কৃষকসকলৰ সু বিধাৰ বাবে, এখন ফুল আৰু শাকপাচলিৰ সমবায় বিপণন সমিতি গঠন কৰা হৈছে।
অঞ্চলট�োৰ কৃষকসকলে তেওঁল�োকৰ পাচলি/শস্য
এই সমিতিৰ য�োগেদি সংগঠিত আৰু বিক্ৰী কৰি
আছে, যিখন সমিতিয়ে ইয়াৰ কৃষকসকলক ভাল
আয় প্ৰদান কৰি আছে আৰু ইয়াৰদ্বাৰা তেওঁল�োকৰ
অৰ্থনৈতিক অৱস্থাও টনকিয়াল হৈছে। এইখন
পঞ্চায়তে চৰকাৰৰ ওচৰত জুব্বাৰাহাট্টি গাঁৱত
কৃষকসকলৰ বাবে এটা কৃষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ
খ�োলাৰ বাবেও দাবী তুলিছিল আৰু তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি
জনাই চৰকাৰে 30 লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনু ম�োদন�ো
দিছিল। গাঁও পঞ্চায়তে এই ভৱনট�ো নিৰ্মাণৰ বাবে
3 ভিস্বা মাটি প্ৰদান কৰিছিল। কৃষকসকলে কৰা
চমকপ্ৰদ কামৰ বাবে পঞ্চায়তক�ো সন্মান প্ৰদান
কৰা হৈছিল।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ধামুন গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰয়াসলৈ চাই, এই কথা
সহজেই আশা কৰিব পাৰি যে, এই গাঁও পঞ্চায়তে
বৰষু ণৰ পানী ধৰি ৰখা আৰু কৃষকসকলক
জলসিঞ্চনৰ সু বিধা প্ৰদান কৰিবলৈ ভৱানা আৰু খালাগ সফলতাৰ নতুন নতুন শিখৰত আৰ�োহণ কৰাৰ লক্ষ্য
গাঁৱত বৰষু ণৰ পানী সঞ্চয় কৰা স্বতন্ত্ৰ বস্তু সংখ্যাৰ অভিমুখে নিৰন্তৰ আগবাঢ়ি যাব।
অধীনত গাইপতি 9 লাখ টকাকৈ ব্যয় কৰি দু টা অতিৰিক্ত
প্ৰেম লাল,
টেংক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই টেংকদু টাৰ সামৰ্থ্য 2.50
লাখৰপৰা 3.00 লাখ লিটাৰলৈকে। এই টেংকদু টাই
পঞ্চায়ত পৰিদৰ্শক, খণ্ড মাশ্বোব্ৰা,
কৃষকসকলক জলসিঞ্চনৰ সু বিধা প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ
জিলা শ্বিমলা, হিমাচল প্ৰদেশ
ফলত কৃষিৰ উৎপাদন বৃ দ্ধি হৈছিল আৰু লগতে বৃ দ্ধি
হৈছিল তেওঁল�োকৰ আয়ও।
3. জলসিঞ্চন

এটা সফল উদ্যমঃ পৰিষ্কাৰ-পৰিছন্নতাৰ অভিমুখে এখ�োজ
হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা উন্নয়ন খণ্ড ভাৱাৰ্নাৰ গাঁও
পঞ্চায়ত আইমা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছনতাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ
বাবে এখন আৰ্হি পঞ্চায়ত হৈ পৰিছিল।
হিমাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী জয়ৰাম
ঠাকুৰৰ নেতৃত্বত হিমাচল প্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন হ�োৱাৰ
পিছত, কাংৰা জিলাৰ ভাৱাৰ্না খণ্ডৰ আইমা গাঁৱত আৱৰ্জনা
প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল হিমাচল প্ৰদশৰ
মাননীয় পঞ্চায়তীৰাজ আৰু গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰী শ্ৰীৱিৰেন্দ্ৰ ভিতৰতে সম্পূ ৰ্ণ কৰা হয় আৰু ইয়াক মাননীয়
কানৱাৰে। এই প্ৰকল্প তিনিমাহৰ এছ�োৱা চুটি কালৰ পঞ্চায়তীৰাজ আৰু গ্ৰাম্য গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৱিৰেন্দ্ৰ
কানৱাৰৰদ্বাৰা 2018 চনৰ 28 এপ্ৰিল তাৰিখে গাঁওখনৰ
ল�োকসকললৈ উৎসৰ্গা কৰা হয়। বৰ্তমান, 11 জন ল�োকে,
এই গাঁও পঞ্চায়তৰ আৱৰ্জনা প্ৰকল্পট�োৰপৰা কৰ্মসংস্থান লাভ
কৰিছে। ই এটা স্ব-নিৰ্ভৰশীল মডেল যি গ�োটেইখিনি ব্যয়ৰ
জ�োৰা মৰাৰ পিছত এতিয়া লাভ আহৰণ কৰিবলৈ লৈছে।

স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ জীৱন্ত ৰূপ- গাঁও পঞ্চায়ত
আইমা, উন্নয়ন খণ্ড ভাৱাৰ্না, জিলা কাংৰা,
হিমাচল প্ৰদেশে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ সপ�োন
দিঠকত পৰিণত কৰিলে।
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ই পৰম গ�ৌৰৱৰ কথা যে পালামপুৰৰ আইমা
পঞ্চায়তে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ পঞ্চায়তৰ সন্মান লাভ কৰি থৈছে।
পাকঘৰৰ আৱৰ্জনাৰপৰা আৰম্ভ কৰি চেনিটেৰী নেপকিনৰ
বৰ্জনলৈকে যি পদ্ধতি আইমা পঞ্চায়তে গ্ৰহণ কৰিছিল
তাক ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে দেশৰ বাবে আৰু আন
পঞ্চায়তসমূ হৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক বুলি অভিহিত কৰিছে।

আইমা গাঁও পঞ্চায়তৰ তেতিয়াৰ মুৰব্বী শ্ৰী সঞ্জীৱ ৰাণা
এই নতুন প্ৰণালীৰ গুৰিধৰ�োতা আছিল। এই প্ৰণালীৰ
অধীনত, ৰান্ধনীঘৰৰ জাবৰ জ�োঁথৰৰ প্ৰসংস্কৰণ কৰা হয়,
আৰু সাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। গাঁৱৰ সকল�ো ল�োকেই
স্বচ্ছতাৰ শপত লৈছে, আৰু গাঁও পঞ্চায়তখনক এখন
স্বচ্ছ পঞ্চায়ত কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁল�োক কৃতসংকল্প
হৈছে। গাঁও পঞ্চায়তে এখন পৰিৱেশ হিতৈষী বাহন�ো
কিনি লৈছে। ইয়াৰ সহায়ত জাবৰ-জ�োঁথৰব�োৰ এখন
নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ লৈ য�োৱা হয় আৰু এক ৰাসায়নিক
পদ্ধতিৰে সেইখিনি সাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়।
আইমা পঞ্চায়ত বৰ্তমান আন জিলাসমূ হৰ বাবে
এখন অনু প্ৰেৰণামূলক পঞ্চায়ত হৈ পৰিছে। দেশৰ আৰু
ৰাজ্যখনৰ বহুত�ো অভিকৰণ ইয়ালৈ আহে আৰু ইয়াৰ
কাম কৰাৰ পদ্ধতি চায় আৰু এই প্ৰণালীৰ অধ্যয়ন কৰি
তেওঁল�োকৰ নিজ নিজ জিলা পঞ্চায়তত�ো সেই প্ৰণালী
কাৰ্য্যৰূপায়ণ কৰাৰ সংকল্প লয়। ৰাজ্যখনত প্ৰথম
আৱৰ্জনাৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা পালমপুৰৰ আইমা পঞ্চায়ত
লগতে দিল্লীৰ UNFCC অভিৱৰ্তনত�ো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হৈ
পৰিছিল। UNFCC য়ে (জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কীয়
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংৰচনাত্মক চুক্তিনামা) আয়�োজন কৰা
আল�োচনা চক্ৰত আইমা পঞ্চায়তে স্থাপন কৰা আৱৰ্জনা
প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰা হৈছিল আৰু 15 খন
দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ আগত ই কেনেকৈ সফলতাৰে
কাম কৰি আছে তাক ব্যাখ্যা কৰা হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ
ন্যায়াধিকৰণৰ (NGT) সদস্য শ্ৰীমতী ৰাজৱন্ত সান্ধু ও
ইয়ালৈ আহিছিল আৰু সমগ্ৰ প্ৰণালীট�ো চাইছিল আৰু
ইয়াৰ ভূ য়সী প্ৰশংসা কৰিছিল। হিমাচল প্ৰদেশৰ বাবে ই
অত্যন্ত গ�ৌৰৱৰ কথা যে এই পালামপুৰ পঞ্চায়ত দেশৰ
ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ আৰু আদৰ্শ পঞ্চায়ত হৈ উঠিছে।
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন হৈছে ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ
আৰু জনপ্ৰিয় অভিযান। এই অভিযানত, ভাৰতৰ নগৰমহানগৰ স্বচ্ছ কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। এই

পঞ্চায়ত বিষয়া আৰু যশ�োৱন্ত ৰাও চৱনৰ কৰ্মচাৰী
উন্নয়ন প্ৰশাসন প্ৰব�োধিনী (য়াশ্বদা), মহাৰাষ্ট্ৰ

মিছনৰ পৰিচালনা কৰে ভাৰত চৰকাৰে আৰু এই
অৱধাৰণাৰ গুৰিতেই আছিল মননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ
ম�োদী। ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰ
চাৰিখে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সন্মানাৰ্থে, এখন স্বচ্ছ
ভাৰতৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ সপ�োন দিঠকত পৰিণত কৰাৰ
মানসেৰে। এই মিছনৰ অধীনত, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ত এটা
স্বচ্ছতা অভিযান চল�োৱা হ’ল আৰু আটাইব�োৰ নগৰৰ
গ্ৰামীণ আৰু চহৰীয়া এলেকা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ’ল।
স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে মানু হক সজাগ কৰিবলৈ ল�োৱা ই আছিল
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ।
আইমা গাঁও পঞ্চায়তৰ আদৰ্শ আৱৰ্জনা উপচাৰ
প্ৰকল্পট�ো স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰু এই সন্দৰ্ভত হিমাচল
প্ৰদেশ চৰকাৰে চল�োৱা প্ৰয়াসৰ ফলশ্ৰুতি আছিল। আইমা
গাঁও পঞ্চায়ত এখন প্ৰগতিশীল আৰু পৰিৱেশ হিতৈষী
পঞ্চায়ত, যি পৰিৱেশ সু ৰক্ষাৰ বাবে এক বহনক্ষম গ�োটা
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতিৰ অভিয�োজন কৰিছে। ইয়াৰ
ভিতৰত আছে আৱৰ্জনাৰ পুনৰাৱৰ্তন, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ
ব্যৱস্থাপনা আৰু আৱৰ্জনা সংগ্ৰহৰ বাবে থকা বেটেৰীচালিত
বাহনেৰে ঘৰে ঘৰে গৈ আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা।

স�ৌজন্য গাঁও পঞ্চায়ত আইমা, উন্নয়ন খণ্ড
ভাৱাৰ্না, জিলা কাংৰা, হিমাচল প্ৰদেশ ( জিলা
পঞ্চায়ত বিষয়া কাংৰা, ধৰমশালাৰদ্বাৰা)

কুল্লু জিলাৰ পঞ্চায়ত বিষয়াসকল আৰু কৰ্মচাৰীসকল
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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স্বচ্ছ ভাৰত মিছনঃ এটা পৰিচিতি

শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে 2019 চনৰ 2 অক্টোবৰত
প্ৰধানমন্ত্ৰী
ভাৰতৰ ৰাইজ আৰু জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ

2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ) ৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ত অনু ম�োদন
এখন স্বচ্ছ ভাৰত উৎসৰ্গা কৰে। তেওঁ ভাৰতৰ ল�োকসকলক জনায় যাৰ কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব হ’ব মুকলিত শ�ৌচ কৰা
আৰু হাজাৰ হাজাৰ স্বচ্ছাগ্ৰহীক অভিনন্দন জনায় যিসকলে অভ্যাসৰপৰা মুক্ত হ�োৱাৰ পাছৰ পৰ্য্যায় বা ODF প্লাছ,
য’ত সন্নিৱিষ্ট থাকিব ODF ৰ বহনক্ষমতা আৰু গ�োটা
এই ঐতিহাসিক ৰাষ্ট্ৰীয় সাফল্যত অৰিহণা য�োগাইছিল।
আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা (SLWM)।
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন- গ্ৰামীণ অভিযানৰ অধীনত, 10
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ) ৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ৰ
ক�োটিৰ�ো অধিক ঘৰুৱা শ�ৌচালয় নিৰ্মিত হ’ল যাৰ ফলত
এনেভাৱে
ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হৰ
ভাৰতৰ গ্ৰামীণ অনাময় ব্যাপ্তি 2014 চনৰ 39% ৰপৰা
2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহত 100% হ’লগৈ। ফলস্বৰূপে, ODF স্থিতি বাহাল ৰখাট�ো সু নিশ্চিত কৰিবলৈ এটা গণ
35 খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰ, 699 খন জিলা, আন্দোলন গঢ়ি ত�োলাৰ বাবে গ্ৰামীণ ভাৰতত ব্যক্তিসকলৰ
আৰু 599,963 খন গাঁৱে নিজকে মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ আৰু সমুদায়সমূ হৰ সামৰ্থ্যৰপৰা লাভ আহৰণ কৰিব পৰা
অভ্যাসৰপৰা মুক্ত বুলি ঘ�োষণা কৰিছিল। এই কাৰ্য্যসূ চীয়ে যায়, ৰাইজে যাতে অব্যাহতভাৱে নিৰাপদ স্বাস্থ্যবিধিজনিত
SDG 6 ৰ দিশত বিশ্বই লাভ কৰা সফলতাত�ো লেখত আচৰণৰ অনু শীলন কৰি থাকে আৰু আটাইব�োৰ গাঁৱতে
যাতে গ�োটা আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যৱস্থা
ল’বলগীয়াকৈ অৰিহণা য�োগাইছিল।
কৰিব পৰা যায়।
এই বিশেষ আচৰণ পৰিৱৰ্তন অভিযানৰ সফলতাৰ
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ) ৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায় 2020কাৰণ হিচাপে ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব, ৰাজহুৱা বিত্তয�োগান,
21
ৰপৰা
2024-25 লৈ মুঠ আনু মানিক ব্যয় 1,40,881
ু
অংশীদাৰিত্ব আৰু ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ আছে বলি ক�োৱা
হৈছে। ইয়াৰ�োপৰি, সমাজৰ সকল�ো স্তৰৰপৰা অহা 60 ক�োটি টকাৰে মিছন ম’ডত কাৰ্য্যকৰী কৰা হ’ব। এইট�ো
ক�োটিতকৈয়�ো অধিক ল�োকৰ অংশগ্ৰহণে এই অভিযানক ODF প্লাছ গাঁৱৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ অনাময়
সু বিধাসমূ হৰ সংপৃক্তিকৰণৰ বাবে বিত্তয�োগান প্ৰক্ৰিয়াৰ
সঁচা অৰ্থত এটা গণ আন্দোলনৰ ৰূপ দিছিল।
তথা কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হৰ বিভিন্ন য�োজনাৰ
অধ্যয়নসমূহে দেখুৱাইছে যে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বিভিন্ন পৰ্য্যায়ৰ মাজত অভিসৰণৰ এটা নতুন মডেল
(গ্ৰামীণ) ৰ বাবে 93.4 শতাংশ হ�োৱা শ�ৌচালয়ৰ ব্যৱহাৰে হ’ব। DDWS ৰপৰা প�োৱা বাজেটৰ আবণ্টন আৰু
লেখত ল’বলগীয়াকৈ অৰ্থনৈতিক, পাৰিপাৰ্শ্বিক আৰু অনু ৰূপ ৰাজ্যিক অংশৰ বাহিৰে, অৱশিষ্ট পুঁজিসমূ হ সংগ্ৰহ
স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱ পেলাইছে। ই লগতে মহিলাৰ কৰা হ’ব পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগে গ্ৰামীণ স্থানীয়
সবলীকৰণত�ো প্ৰভূ ত অৰিহণা য�োগাইছে। অৱশ্যে, এতিয়া নিকায়সমূ হক দিয়া অনু দান, MGNREGS আৰু বিশেষকৈ
আমাৰ সমুখত থকা প্ৰত্যাহ্বানট�ো হ’ল শ�ৌচালয়ৰ সু গম্যতা SLWM ৰ বাবে ৰাজহ সৃ ষ্টিৰ মডেলসমূ হৰপৰা।
আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত, য�োৱা পাঁচটা বছৰত যি অগ্ৰগতি
লাভ কৰা হ’ল তাক বহনক্ষম কৰি ৰখা আৰু এই কথা
- DDWS, জলশক্তি মন্ত্ৰ্যালয়
সু নিশ্চিত কৰা যাতে ক�োন�ো ল�োকেই বাদ পৰি নাযায়।
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ক�োভিড-19 ৰ মাজতে DDWS এ ত্বৰাণ্বিত কৰিছে স্বাস্থ্যবিধিৰ বৰ্ধনৰ
ওপৰত দিয়া কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব

ভা

লকৈ হাত ধ�োৱা আৰু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিৰ
অভ্যাসে মানু হক আৰু ওচৰে পাজৰে থকাসকলক
অত্যন্ত সংক্ৰামক ক�োভিড-19 ৰ সংক্ৰমণ মন্থৰ কৰি সু ৰক্ষা
দিব পাৰে। এই কথা মনত ৰাখিয়েই, ভাৰত চৰকাৰৰ
জলশক্তি মন্ত্ৰ্যালয়ৰ খ�োৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগে ৰাজ্য
আৰু কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰসমূ হলৈ সাম্প্ৰতিক লকডাউনৰ
সময়ছ�োৱাত�ো যথ�োচিত স্বাস্থ্য আৰু সু ৰক্ষাৰ নিয়মসমূহ
পালন কৰাৰ লগে লগে অনাময় আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ কাৰ্য্যকলাপ
চলাই যাবলৈ এটা পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে।

হৈছে, ইয়াৰ ভিতৰত আছে 2020 চনৰ 20 এপ্ৰিলৰপৰা
আৰম্ভ হ�োৱাকৈ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শ�ৌচালয় আৰু ৰাজহুৱা
অনাময় চ�ৌহদসমূ হৰ নিৰ্মাণ। গ�োটা আৰু জুলীয়া
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ কাম�ো লগতে আৰম্ভ কৰিব পাৰি।

তেওঁল�োকৰ প্ৰস্তুতিৰ পুনৰীক্ষণৰ পিছত, ৰাজ্য/
কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰসমূ হৰ চৰকাৰসমূ হক ODF
বহনক্ষমতাৰ ওপৰত কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ক�োৱা

প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহে গাঁও পঞ্চায়তত থকা পুজি
ঁ আৰু
লগতে SBM(G) ৰ অধীনত প�োৱা কাৰ্য্যসাধনভিত্তিক
উদগণিমূলক অনু দান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।

তদু পৰি, স্বাস্থ্যবিধিৰ বৰ্ধনৰ কাম�ো সক্ৰিয়ভাৱে
হাতত ল�োৱা উচিত যাৰ বাবে পৃথক পথ-নিৰ্দেশনা জাৰি
কৰা হ’ব। এই কথাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে পৰ্য্যাপ্ত স্বাস্থ্য
আৰু সু ৰক্ষা আচৰণবিধি আৰু সামাজিক দূৰত্ব নিশ্চিত
কৰাকে ধৰি আটাইব�োৰ নিৰ্মাণ, আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন আৰু
এই সন্দৰ্ভত, আটাইব�োৰ ৰাজ্যৰে স্বচ্ছ ভাৰত স্বাস্থ্যবিধিৰ বৰ্ধনমূলক কাৰ্য্যকলাপে উল্লেখিত লকডাউনৰ
মিছন-গ্ৰামীণ দলসমূ হক চলিত লকডাউনৰ সময়ছ�োৱাত নিৰ্দেশনাৱলীৰ অনু পালন কৰা উচিত।
অনাময় আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ কাৰ্য্যকলাপৰ স্থিতিৰ পুনৰীক্ষণ
এই বিভাগে অনাময় কৰ্মী আৰু ৰাজমিস্ত্ৰীসকলৰ
কৰিবলৈ ক�োৱা হৈছে।
বাবে স্বাস্থ্য, সু ৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যবিধিৰ আচৰণ সম্পৰ্কে
“অনাময় আৰু স্বাস্থ্যবিধিয়ে এই জটিল সন্ধিক্ষণত কিছু মান অতিৰিক্ত অনু ম�োদনাৱলীও জাৰি কৰিছে।
সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ পাব লাগে আৰু মানু হে শ�ৌচ কৰিবৰ
ৰাজ্যসমূহে এই কথা সু নিশ্চিত কৰা উচিত যে
বাবে শ�ৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিছে নে নাই আৰু মূল
অগ্ৰৱৰ্তী কৰ্মীসকলক সু ৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত
স্বাস্থ্যবিধিৰ অভ্যাসব�োৰ প্ৰত্যেকেই গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই
যথাযথ দিশবিন্যাস কৰাৰ পাছতহে যাতে অনাময় আৰু
সেয়া সু নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে কাৰ্য্যকৰী ব্যৱস্থা ল’ব স্বাস্থ্যবিধি কাৰ্য্যকলাপৰ কাৰ্য্যৰূপায়ণ আৰম্ভ হয়। অগ্ৰৱৰ্তী
লাগে,” বুলি এই পৰামৰ্শত ক�োৱা হৈছে।
কৰ্মীসকলক বীজাণুনাশক, ছেনিটাইজাৰ আৰু সু ৰক্ষা সঁজুলি

SBM-G কাৰ্য্যকলাপসমূ হৰ অৱল�োকনঃ

চ্ছতাৰ প্ৰশ্নট�ো লৈ যাতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হয়
স্বতাক
সু নিশ্চিত কৰাৰ বাবে DDWSয়ে আন আন

মন্ত্ৰ্যালয়, ৰাজ্যচৰকাৰসমূ হ, NGO সমূ হ, ক�োম্পানীসমূ হ
ইত্যাদিৰ লগত অহৰহ কাম কৰি আছে। এই সন্দৰ্ভত, ই
তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে এলানি উদ্যম আৰু প্ৰকল্পৰ
ৰূপায়ণৰ কাম হাতত লৈছেঃ

স্বচ্ছতা পষেকঃ 2016 চনৰ এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ
হ�োৱা স্বচ্ছতা পষেক হৈছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত
ল�োৱা এটা উদ্যম। স্বচ্ছতা সম্পৰ্কীয় কাৰ্য্যকলাপত
আটাইব�োৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰ্যালয় আৰু বিভাগক জড়িত
কৰিবলৈ, আৰু তাৰদ্বাৰা স্বচ্ছতাক প্ৰত্যেকৰে উদ্বিগ্নতাৰ
বিষয় কৰি তুলিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ
ভৱিষ্যদৃ ষ্টিৰদ্বাৰা ই অনু প্ৰাণিত।

পষেকট�োৰ কাৰ্য্যকলাপৰ পৰিকল্পনা কৰিবৰ বাবে
মন্ত্ৰ্যালয়সমূ হৰ মাজত এখন বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ আগতেই
বিতৰণ কৰা হয়। স্বচ্ছতা পষেক পালন কৰা
মন্ত্ৰ্যালয়সমূ হক স্বচ্ছতা সমীক্ষাৰ অনলাইন নিৰীক্ষণ
প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি সূ ক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হয় যিট�ো
প্ৰণালীত স্বচ্ছতা কাৰ্য্যকলাপৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কাৰ্য্য
পৰিকল্পনা, ছবি, ভিডিঅ’ আদি আপল’ড আৰু শ্বেয়াৰ
কৰা হয়। স্বচ্ছতা পষেক পালন কৰাৰ পিছত, মন্ত্ৰ্যালয়/
বিভাগসমূহে এখন সংবাদ মেল বা আন সংয�োগ মাধ্যমৰ
য�োগেদি নিজৰ সাফল্যসমূ হৰ কথা ঘ�োষণা কৰে। স্বচ্ছতা
পষেকৰ বাবে, এই পষেক পালন কৰা মন্ত্ৰ্যালয়সমূ হক
স্বচ্ছতা মন্ত্ৰ্যালয় বুলি বিবেচনা কৰা হয় আৰু তেওঁল�োকে
নিজৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰৰ ভিতৰত স্বচ্ছতাৰ গুণগত শুধৰণি
আনিব বুলি আশা কৰা হয়।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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সু জল আৰু স্বচ্ছ গাঁৱৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণঃ জলশক্তি
মন্ত্ৰ্যালয়ৰ খ�োৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগে য�োৱা বছৰৰ
জুলাইত সামৰ্থ্য বৃ দ্ধি কৰাৰ উদ্যমৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই
উদ্যমে প্ৰয়াস কৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত সৃ ষ্টি
হ�োৱা ODF গাঁওসমূ হত সু দীৰ্ঘ দিনৰ বাবে এই স্থিতি স্থায়ী
কৰি ৰখাট�ো সু নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু গ�োটা আৰু জুলীয়া
আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে সামৰ্থ্য সৃ ষ্টি কৰা আৰু লগতে
নিৰাপদ আৰু পৰ্য্যাপ্ত পৰিমাণে খ�োৱাপানীৰ য�োগানৰ প্ৰতি
সু গম্যতা বঢ়োৱাৰ কামত ক্ষেত্ৰ প্ৰশিক্ষকসকল তথা PRIs
(পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হ) ক সক্ষম কৰি তুলিবলৈ।

ওপৰত আল�োকপাত
নাগৰিকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

স্বচ্ছ জৰীপ
গ্ৰামীণ-2019 সম্পৰ্কে
নাগৰিকসকল
সচেতন আছিল

পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ
স্তৰত হ�োৱা চকুত লগা
উন্নতিৰ বাবে
নাগৰিকসকলে কৃতিত্ব
প্ৰদান কৰে স্বচ্ছ ভাৰত
মিছন-গ্ৰামীণক

নাগৰিকসকলে
জনাইছিল যে
তেওঁল�োকৰ গাঁৱত
জু লীয়া আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে পৰ্য্যাপ্ত
ব্যৱস্থা কৰা হৈছে

নাগৰিকসকলে জনাইছিল
যে তেওঁল�োকৰ গাঁৱত
গ�োটা আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে পৰ্য্যাপ্ত
ব্যৱস্থা কৰা হৈছে

সেৱাৰ স্তৰত হ�োৱা অগ্ৰগতি (স্ব-মূল্যাংকন প্ৰতিবেদন)

জিলাসমূহৰ 76.8% ই

জিলাসমূহৰ 72.3%

জিলাসমূহৰ 63%

জিলাসমূহৰ 66.9% ই

জিলাসমূহৰ 69.4%

পঞ্চায়তব�োৰ আৰু
ই বহনক্ষমতা কক্ষ ই SC/ST বস্তিত শ�ৌচালয়ৰ সৈতে HHs ই 4+1 IEC ৰ
এই কাৰ্য্যসূ চী অনু সৰি, প্ৰতিখন জিলাৰে চাৰিগৰাকী
স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলৰ ক্ষমতা (ODF.S) স্থাপনৰ
ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়ৰ ৰ সাৰ্বজনীন ব্যাপ্তিৰ
কাৰ্য্যৰূপায়ণ চলি
বাবে চল�োৱা বিশেষ
নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ষেত্ৰ
কথা জনাইছিল
নিৰ্মাণৰ কথা
থকাৰ কথা
অভিযানৰ
সম্পৰ্কত
প্ৰশিক্ষকৰ
লভ্য
ত
াৰ
জনাইছিল
জনাইছিল
ক্ষেত্ৰ প্ৰশিক্ষকক (FTs) 2020 ৰ জানু ৱাৰীৰ ভিতৰত
ওল�োৱা ৰাজহুৱা
কথা জনাইছিল
বিজ্ঞাপনৰ কথা জনাইছিল
DDWS ৰদ্বাৰা আয়�োজন কৰা 5 দিনীয়া প্ৰশিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ অধীনত পাৰিৱেশিক
য�োগেদি প্ৰশিক্ষিত কৰা হ’ব। ক্ষেত্ৰ প্ৰশিক্ষকসকলে তাৰ •
ব্যৱস্থাপনা (EMM) আৰু IEC/BCC হস্তক্ষেপৰ
পিছত নিজৰ নিজৰ জিলাত ৰাজ্যসমূ হ আৰু জিলাসমূহৰদ্বাৰা
কাৰ্য্যকাৰিতাৰ স্তৰ নিৰীক্ষণ কৰা
সমৰ্থনপ্ৰাপ্ত এক 3 দিনীয়া ক্ষেত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ য�োগেদি পঞ্চায়ত
সভাপতিসকল, গাঁও সম্পাদকসকল, আৰু স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলক
স্বচ্ছ প্ৰসিদ্ধ থলীসমূ হ (SIP): স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ
প্ৰশিক্ষণ দিব আৰু 2020 চনৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অধীনত স্বচ্ছ প্ৰসিদ্ধ থলীসমূ হৰ (SIP) তৃতীয় বাৰ্ষিক
অনু শীলনট�ো সমাপ্ত কৰিব।
পুনৰীক্ষণ বৈঠক অনু ষ্ঠিত হৈছিল এনে এখন SIP প্ৰসিদ্ধ
থলী, ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰৰ বৈদ্যনাথ ধামত 18 ফেব্ৰুৱাৰী
স্বচ্ছ জৰীপ গ্ৰামীণ 2019: খ�োৱাপানী আৰু অনাময়
2020 তাৰিখে। এই অনু ষ্ঠানে SIP অৱস্থানৰ শীৰ্ষ
বিভাগে এটা স্বতন্ত্ৰ জৰীপ অভিকৰণৰ য�োগেদি ভাৰতৰ
ব্যক্তিসকলক আৰু তেওঁল�োকৰ CSR অংশীদাৰসকলক
আটাইব�োৰ জিলাকে সিবিলাকৰ সংখ্যাগত আৰু গুণগত
তেওঁল�োকৰ নিজ নিজ উদ্যমী প্ৰচেষ্টাসমূ হৰ সন্দৰ্ভত
স্বচ্ছতা স্থিৰাংকসমূ হৰ ভিত্তিত ৰেংকিং প্ৰদান কৰিবলৈ
শেহতীয়া তথ্য আগবঢ়োৱাৰ এটা সু য�োগ দিছিল।
“স্বচ্ছ জৰীপ গ্ৰামীণ-2019”ৰ কাম আৰম্ভ কৰে। এই
SIP হৈছে বহু-অংশীদাৰবিশিষ্ট এটা উদ্যম যাৰ কেন্দ্ৰীয়
অধ্যয়নে সামৰি লৈছিল 33 খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত
ৰাজ্যক্ষেত্ৰ, 683 খন জিলা, আৰু 17,209 খন গাঁও। জৰীপৰ গুৰুত্ব হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতৰে এনে 100 খন ঠাই পৰিষ্কাৰ কৰা,
পৰিসৰত সন্নিৱিষ্ট থাকে স্কুল, আংগনবাড়ী, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য যিব�োৰৰ এক�োটা “প্ৰসিদ্ধি” আছে সিবিলাকৰ ঐতিহ্য, ধৰ্মীয়
কেন্দ্ৰ, হাট/বজাৰ, পঞ্চায়ত, অনু সূচিত জাতি/জনজাতি আৰু/বা সাংস্কৃতিক গুৰুত্বৰ বাবে। এই উদ্যমৰ লক্ষ্য হৈছে
ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়সমূ হ আৰু স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে নাগৰিকৰ DDWSক নডেল মন্ত্ৰ্যালয় হিচাপে লৈ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰ্যালয়,
অনু ভূতি। নিৰ্ভৰয�োগ্যতা স্থাপন কৰিবৰ বাবে মন্ত্ৰ্যালয়ে পৰ্য্যটন আৰু সংস্কৃতি মন্ত্ৰ্যালয়ৰ মাজত সহয�োগিতাৰে এই
বিশেষভাবে এক গহন সজাগতা অভিযান�ো আৰম্ভ কৰিছে। ঠাইব�োৰৰ স্বচ্ছতাৰ অৱস্থাট�ো বিশেষভাবে এটা উন্নত
পৰ্য্যায়লৈ লৈ য�োৱা। এনে আটাইব�োৰ প্ৰসিদ্ধ থলীতে এই
স্বচ্ছ জৰীপ গ্ৰামীণ 2019 ৰ লক্ষ্যসমূ হ:
কামৰ বাবে বিত্তীয় আৰু কাৰিকৰী সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ
•	বৃ হৎ সংখ্যক নাগৰিকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সজাগতা এক�ো এক�োটা নিৰ্দিষ্ট PSU ক দায়িত্ব দিয়া আছে।
গঢ়ি ত�োলা
প্ৰথম পৰ্য্যায়ত সামৰি ল�োৱা প্ৰসিদ্ধ থলীসমূ হঃ 1.
•
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন- গ্ৰামীণৰ স্থিৰাংকসমূ হ ব্যৱহাৰ আজমীৰ শ্বৰিফ দৰগাহ; 2. CST মুম্বাই; 3. অমৃতসৰৰ
কৰি জিলা আৰু ৰাজ্যসমূ হক ৰেংকিং প্ৰদান কৰা স্বৰ্ণ মন্দিৰ; 4. কামাখ্যা মন্দিৰ, অসম; 5. মাইকৰ্ণিকা ঘাট,
•	জিলাব�োৰত কেইখমান বচা বচা গাঁও পঞ্চায়তৰ বাৰাণসী; 6. মীনাক্ষি মন্দিৰ, মাদু ৰাই; 7. শ্ৰী মাতা বৈষ্ণো
প্ৰতিক্ৰিয়া ল’বলৈ সিবিলাকৰ লগত সাঙ�োৰ খাই থকা। দেৱী কাট্ৰা, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ; 8. শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ,
•
উন্নততৰ স্বচ্ছতাৰ বাবে গাঁওসমূ হৰ মাজত সু স্থ পুৰী; 9. তাজ মহল, আগ্ৰা; 10. তিৰুপতি মন্দিৰ, তিৰুমলা
প্ৰতিয�োগিতা
দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ত সামৰি ল�োৱা প্ৰসিদ্ধ থলীসমূ হঃ 1.
ু
•
নমনা জৰীপৰ য�োগেদি স্বচ্ছতাৰ প্ৰগতিৰ স্থলীতে গংগ�োত্ৰী; 2. য়মুন�োত্ৰী; 3. মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰ উজ্জয়িনী;
হিচাপ পৰীক্ষণ আৰু মূল্যাংকন
4. চ্চাৰ মিনাৰ, হায়দৰাবাদ, 5. চ্চাৰ্চ্ছ এণ্ড কনভেণ্ট অব
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চেইণ্ট ফ্ৰান্সিছ অব আছিছি, গ�োৱা; 6. আদি শংকৰাচাৰ্যৰ
আলয় এৰ্নাকুলামৰ কালাডি; 7. শ্ৰৱণবেলগ�োলাৰ
গ�োমতেশ্বৰ; 8. বৈজনাথ ধাম, দেৱঘৰ; 9. বিহাৰৰ গয়া
তীৰ্থ; 10. গুজৰাটৰ স�োমনাথ মন্দিৰ।
দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ত সামৰি ল�োৱা প্ৰসিদ্ধ থলীসমূ হঃ
1. শ্ৰী ধৰ্ম চস্থা মন্দিৰ; 2. মানা গাঁও, উত্তৰাখণ্ড; 3. ৱিদু ৰ
কুটি মন্দিৰ, উত্তৰপ্ৰদেশ; 4. শ্ৰী সৰ্বেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰ;
5. শ্ৰী নাগ বাসু কী মন্দিৰ; 6. কণ্বাশ্ৰম, উত্তৰপ্ৰদেশ; 7. এমা
কেইথেল, মণিপুৰ; 8. হাজাৰদু ৱৰী প্ৰাসাদ, পশ্চিমবংগ;
9. পেংগঙ ছ�ো; 10. শ্ৰী ৰাঘৱেন্দ্ৰস্বামী মঠ মন্ত্ৰালয়ম
NARSS 2019-20: স্বচ্ছ ভাৰত মিছন- গ্ৰামীণলৈ
(SBM-G) বিশ্ব বেংকে আগবঢ়োৱা সমৰ্থনেৰে হাতত
ল�োৱা এটা প্ৰকল্পৰ অধীনত, এটা স্বাধীন সত্যাপন
অভিকৰণে (IVA) সম্পন্ন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ্ষিক গ্ৰামীণ
অনাময় জৰীপ (NARSS) 2019-20 ত এই কথা জানিব
পৰা গৈছে যে এটা শ�ৌচালয়ত প্ৰৱেশাধিকাৰ থকা গ্ৰামীণ
ভাৰতৰ পৰিয়ালসমূ হৰ 95.9% ই এই শ�ৌচালয় ব্যৱহাৰ
কৰে। এই NARSS এ লগতে বিভিন্ন জিলা/ৰাজ্যই
ইতিপূ ৰ্বে মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসমুক্ত (ODF) স্থিতি
লাভ কৰা বুলি ঘ�োষণা আৰু সত্যাপন কৰা গাঁওব�োৰৰ
90.1% ৰে এই ODF স্থিতি পুনৰ সত্যাপিত কৰে। এই
জৰীপ চল�োৱা হৈছিল 2019 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰপৰা
2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ আৰু ই ভাৰতৰ বিভিন্ন
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ 6136 খন গাঁৱত
থকা 92040 টা পৰিয়াল সামৰি লৈছিল।
NARSS 2019-20 ত উপনীত হ�োৱা ঘাই ঘাই
অনু সন্ধানমূলক সিদ্ধান্তসমূ হ হ’ল তলত দিয়া ধৰণৰঃ
•
জৰীপৰ সময়ছ�োৱাত 94.4% ঘৰৰ শ�ৌচালয়ৰ
সু গম্যতা আছিল বুলি গম প�োৱা গৈছিল।
•	শ�ৌচালয়ৰ সু গম্যতা থকা ল�োকৰ 95.9% এ
সেইব�োৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
•
আগতে ODF বুলি ঘ�োষিত আৰু সত্যাপিত
গাঁওব�োৰৰ 90.1% ক ODF বুলি নিশ্চিত কৰা
হৈছিল। বাকী থকা গাঁওব�োৰৰ�ো প্ৰায় 93% কে
অনাময় ব্যাপ্তিয়ে সামৰি লৈছিল।
•
জৰীপ কৰা গাওঁব�োৰৰ 95% ৰ সামান্য জাবৰজ�োঁথৰ আৰু সামান্য আৱদ্ধ পানী প�োৱা গৈছিল।

সাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰাত উদগণি য�োগাই তেওঁল�োকৰ
আয় বৃ দ্ধি কৰাৰ লগতে গাঁওব�োৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা।
নামামি গংগেঃ নামামি গংগে কাৰ্য্যসূচী জলশক্তি
মন্ত্ৰ্যালয়ৰ জল সম্পদ, নদী উন্নয়ন আৰু গংগা
পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ বিভাগৰ এটা উদ্যমী প্ৰচেষ্টা। এটা
আন্তঃমন্ত্ৰ্যালয়িক উদ্যম হিচাপে, গংগাৰ পাৰৰ গাঁও সমূহক
ODF কৰি ৰখা আৰু গ�োটা তথা তৰল আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনাৰ (SLWM) সৈতে সম্পৰ্কিত হস্তক্ষেপৰ কাম
MDWS ৰদ্বাৰা ৰূপায়িত কৰি থকা হৈছে। উত্তৰাখণ্ড,
উত্তৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগৰ 4470 খন
গাঁওক ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সক্ৰিয় সহায়ত ODF ঘ�োষণা
কৰা হৈছে। এতিয়া মন্ত্ৰ্যালয়ে নেছনেল মিছন ফৰ ক্লীন
গংগাৰ (NMCG) সহয�োগত গংগাৰ পাৰৰ 25 খন গাঁৱক
গংগা গ্ৰাম হিচাপে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাম হাতত লৈছে।

স্বচ্ছ ভাৰত মিছন- গ্ৰামীণৰ
দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ’ল

কে

ন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱটে,
2020 চনৰ 4 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত অনু ষ্ঠিত
হ�োৱা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ আৰু আল�োচনা কৰ্মশালাত স্বচ্ছ
ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ) ৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰে।
কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰি, শ্ৰী শেখাৱটে স্বচ্ছ
ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ) ৰ প্ৰথম পৰ্য্যায়ৰ ব্যাপক সফলতাৰ
প্ৰশংসা কৰে আৰু কয় যে মিছনৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ত
কেবিনেটে দিয়া অনু ম�োদন হৈছে 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰত
আৰম্ভ হ�োৱাৰেপৰা পাঁচ বছৰত দেশৰ গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত
নিৰাপদ অনাময় ব্যৱস্থাৰ সাৰ্বজনীন ব্যাপ্তি আৰু সু গম্যতা
প্ৰদান কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত
লাভ কৰা চমকপ্ৰদ সাফল্যৰেই এটা মহান স্বীকৃতি।
SBM-G ৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ে শ�ৌচালয়ৰ সু গম্যতা
আৰু ব্যৱহাৰৰ প্ৰশ্নত য�োৱা পাঁচ বছৰত এই কাৰ্য্যসূ চীৰ
অধীনত প�োৱা লাভখিনি বহনক্ষম কৰি ৰখাত মন�োনিৱেশ
কৰিব, আৰু সু নিশ্চিত কৰিব যে ক�োন�ো যাতে বাদ পৰি
নাযায়। ই লগতে এইট�োও সু নিশ্চিত কৰিব যে দেশৰ

গ�োবৰ-ধন আঁচনিঃ 2018 চনৰ 30 এপ্ৰিল তাৰিখে
খ�োৱাপানী আৰু অনাময় মন্ত্ৰ্যালয়ে (MDWS) হাৰিয়ানাৰ
কৰ্ণালত Galvanising Organic Bio-Agro Resource
dhan বা গ�োবৰ ধন আঁচনি আৰম্ভ কৰে। এই আঁচনিৰ
লক্ষ্য হ’ল স্থানীয় উদ্যমী ল�োকসকলক গৰু-ম’হৰ
গ�োবৰক আৰু আন জৈৱ সম্পদক জৈৱ গেছ আৰু জৈৱ
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বিভাগৰ বাজেটৰপৰা, আনহাতে অৱশিষ্ট ধনৰাশিৰ জ�োৰা
মৰা হ’ব পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগৰ অনু ম�োদন অনু সাৰে
মুকলি কৰা অনু দান, MGNREGS আৰু ৰাজহ সৃ ষ্টি
কৰিব পৰা বিশেষকৈ গ�োটা আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনাৰ মডেলসমূ হৰপৰা।
নিজৰ বক্তব্যত, খ�োৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগৰ
(DDWS) অতিৰিক্ত সচিব শ্ৰী অৰুণ বাৰ�োকাই বিনিয়�োগ
তথা এই পৰ্য্যন্ত আহৰণ কৰা হিতাধিকাৰসমূ হক বহনক্ষম
কৰাৰ জৰিয়তে SBM-G ক ODF ৰ উৰ্ধলৈ লৈ যাবলৈ;
প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়ততে যাতে গ�োটা আৰু জুলীয়া আৰু গ�োটা আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰদ্বাৰা
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা (SLWM) প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়।
গাঁওব�োৰৰ সৰ্বাঙ্গীন পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা সু নিশ্চিত
এই উপলক্ষ্যে দিয়া ভাষণত কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।
আৰু সামাজিক ন্যায় তথা সবলীকৰণ ৰাজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰট্টন
ODF (মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসমুক্ত) প্লাছৰ
লাল কাটাৰিয়াই কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বিষয়া- গ�োটা আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা (SLWM)
কৰ্মচাৰীসকল আৰু লাখ লাখ স্বচ্ছাগ্ৰহীক য�োৱা পাঁচ উপাংশট�ো নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব এই চাৰিটা ঘাই ঘাই
বছৰত সমগ্ৰ দেশৰে গ্ৰামীণ ল�োকসকলৰ মাজত এক ক্ষেত্ৰৰ আউটপুট-পৰিণতি সূ চ্যাংকসমূ হৰ ওপৰত ভিত্তি
বিপুল আচৰণগত পৰিৱৰ্তন অনাত আৰু স্বচ্ছ ভাৰত কৰিঃ প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা, জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য
মিছনক এটা প্ৰকৃত গণ আন্দোলন কৰি ত�োলাত গ�োটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা (জান্তৱ আৱৰ্জনা
তেওঁল�োকৰ নিৰলস প্ৰয়াসৰ বাবে অভিনন্দন জনায়।
ব্যৱস্থাপনাসহিতে), গ্ৰেৱাটাৰ (শ�ৌচালয়ৰ অপশিষ্ট পানীৰ
SBM(G) ৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ৰ জনাদেশৰ বিস্তৃ ত
ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি, খ�োৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগৰ
(DDWS) সচিব শ্ৰী পৰমেশ্বৰণ আয়াৰে জানিবলৈ দিয়ে
যে 1,40,881 ক�োটি টকাৰ মুঠ খৰচেৰে ইয়াক 2020-21
চনৰপৰা 2024-25 চনলৈ মিছন ম’ডত কাৰ্য্যৰূপায়ণ কৰা
হ’ব। ই বিত্তয�োগান প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন পৰ্য্যায়ৰ মাজত
অভিসৰণৰ এটা নতুন মডেল হ’ব। মুঠ ব্যয়ৰ 52,497
ক�োটি টকা আবণ্টন কৰা হ’ব খ�োৱাপানী আৰু অনাময়

SBM(G) ৰ বাবে তথ্য, শিক্ষা,
আৰু য�োগায�োগ (IEC)

দে

শৰ নাগৰিকসকলৰ কৰ্মতৎপৰতাক উদ্বু দ্ধ কৰি
আৰু বিশ্বৰ দৃ ষ্টি আকৰ্ষণ কৰি SBMG ক এটা
গণ আন্দোলন কৰি ত�োলাৰ বাবে লগা ভৰবেগৰ কেন্দ্ৰত
অৱস্থান কৰে তথ্য, শিক্ষা আৰু য�োগায�োগ (IEC)
উদ্যমসমূ হ। SBM-G ৰ অধীনত লাভ কৰা সু ফলখিনি
বহনক্ষম কৰি ৰখাত আৰু শ�ৌচালয়ৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰৰ
ওপৰত মন�োয�োগ কেন্দ্ৰীভূ ত কৰি আৰু 2019 চনৰ
স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকমূ হূৰ্তত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘ�োষণা
কৰামতে 2022 চনৰ ভিতৰতে দেশক এবাৰহে ব্যৱহাৰয�োগ্য
প্লাষ্টিকৰপৰা (SUP) মুক্ত কৰাৰ নতুন মিছনকে ধৰি গ�োটা
আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা (SLWM) সম্পৰ্কীয়
সজাগতা সৃ ষ্টি কৰি আৰু কাৰ্য্যব্যৱস্থাৰ গুৰি ধৰি মুকলিত
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বাহিৰে আন ঘৰুৱা অপশিষ্ট পানী) ব্যৱস্থাপনা আৰু
বিষ্ঠামূলক ক্লেদ ব্যৱস্থাপনা। SBM(G) ৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ে
আগৰদৰেই কৰ্মসংস্থান সৃ ষ্টি কৰি থাকিব আৰু ঘৰুৱা
শ�ৌচালয় তথা সামুদায়িক শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ, আৰু লগতে
SLWM ৰ বাবে পচনসাৰৰ গাঁত, শ�োহন গাঁত, আৱৰ্জনা
সু স্থিৰীকৰণ পুখুৰী, সামগ্ৰী পুনৰুদ্ধাৰ সু বিধা ইত্যাদি
নিৰ্মাণ কৰি গ্ৰামীণ অৰ্থনীতিক উদ্দীপনা প্ৰদান কৰি
থাকিব।

জুন 2020

শ�ৌচ কৰা অভ্যাসৰপৰা মুক্ত (ODF) স্থিতি বহনক্ষম কৰি
ৰখাত�ো IEC এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে।
দেশৰ 6 লাখ গাঁৱত বিয়পি থকা গ্ৰামীণ ল�োকৰ
আচৰণগত পৰিৱৰ্তনৰ পথত তাৎক্ষণিক উদ্দীপনা প্ৰদান
কৰাত আন্তঃব্যক্তিক য�োগায�োগ (IPC) হৈছে IECৰ
সবাত�োকৈ কাৰ্য্যকৰী উপাংশ। সু ৰক্ষিত স্বচ্ছতাত
সু গম্যতাৰ সংবৰ্ধনৰ বাবে আৰু শ�ৌচালয়ৰ নিৰন্তৰ
ব্যৱহাৰ সু নিশ্চিত কৰাৰ বাবে গ্ৰামীণ ৰাইজক তাৎক্ষণিক
উদ্দীপনা প্ৰদান কৰাত আৰু এই উদ্দেশ্যত তেওঁল�োকক
একত্ৰিত কৰাত, স্বচ্ছাগ্ৰহী নামেৰেও পৰিচিত 6 লাখৰ�ো
অধিক গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰৰ স্বেচ্ছাসেৱকে IPC ক এটা

বাবে কৰা ত্বৰাণ্বিত য�োগায�োগ আৰু ODF বহনক্ষমতাৰ
ওপৰত দিয়া গুৰুত্বৰে সকল�ো অংশীদাৰৰ মাজত এই
কাৰ্য্যসূ চীৰ উচ্চ নিৰ্ভৰয�োগ্যতা বজাই ৰখা। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য/
জিলা IEC হস্তক্ষেপসমূ হৰ বাবে এটা সংৰচনাত্মক দৃ ষ্টিভংগী
বিকশাই তুলিবলৈ ব্যাখ্যা কৰা হ�োৱা কাৰ্য্যসূ চীৰ সৈতে প্ৰক্ৰিয়া
আৰু নীতিব�োৰ চূড়ান্ত কৰা হৈছে। কামত লগ�োৱা হ�োৱা IEC
হস্তক্ষেপসমূ হৰ প্ৰকৃত প্ৰতিফলন আৰু IEC পুজি
ঁ ৰ কাৰ্য্যকৰী
এই বছৰট�োত IEC ৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব হৈ
উপয�োগিতা সু নিশ্চিত হ�োৱাকৈ পৃথক IEC নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি
আহিছে তৃণমূল পৰ্য্যায়ত জনতাৰ আচৰণগত পৰিৱৰ্তনৰ
কৰা হৈছে, IMIS ত যথাযথ সংশ�োধনী কৰা হৈছে।

ফলপ্ৰসূ য�োগায�োগ হাথিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে।
বিভিন্ন ৰাজ্যত IEC ৰ বাবে হ�োৱা খৰচ চকুত লগাকৈ
বাঢ়িছে আৰু IEC ৰ বাবে ধাৰ্য্য কৰা হ�োৱা পুঁজিৰ
সৰ্বাধিক উপয�োগিতা লক্ষ্য কৰা গৈছে। চলিত বিত্তীয়
বছৰত। IEC ৰ বাবে কৰা বৰ্ধিত খৰচে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ
আগতেই অনাময় ব্যৱধান কম কৰাত সহায় কৰিছে।

স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ প্ৰভাৱঃ গ্ৰামীণ মহিলাসকলৰ সু বিধা,
সু ৰক্ষা আৰু আত্মসন্মান
তথা বিল আৰু মেলিণ্ডা গেটছ ফাউণ্ডেছনে
ইউনিচেফ
চল�োৱা এটা অধ্যয়ন অনু সৰি ঘৰুৱা শ�ৌচালয়ৰ

বৰ্দ্ধিত সু গম্যতাৰ পৰিণতিত গ্ৰামীণ ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ
সু বিধা, সু ৰক্ষা আৰু আত্মসন্মানৰ সংবৰ্ধন হৈছে।

2020 চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱসৰ আগে
আগে কেন্দ্ৰীয় জল শক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱটে
2020 চনৰ 4 মাৰ্চত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ আৰু আল�োচনা
কৰ্মশালাত স্বচ্ছ ভাৰত মিছন–গ্ৰামীণৰ (SBM-G) দ্বিতীয়
পৰ্য্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰ�োঁতে এই অধ্যয়ন প্ৰতিবেদন
উন্মোচন কৰে।
থকাৰ গৰ্ব প্ৰদান কৰিলে, আৰু গ�োপনীয়তা বঢ়ালে তথা
এই অনু ষ্ঠানত উপস্থিত আছিল কেন্দ্ৰীয় জল শক্তি মানসিক চাপ কম কৰিলে।

আৰু সামাজিক ন্যায় তথা সবলীকৰণ ৰাজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰতন অনু সন্ধানমূলক সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত আছেঃ
লাল কাটাৰিয়া, খ�োৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগৰ (DDWS) •
মুকলিত শ�ৌচ কৰিবলৈ ন�োয�োৱাৰ বাবে 93% মহিলাই
সচিব শ্ৰী পৰমেশ্বৰণ আয়াৰ, অতিৰিক্ত সচিব (DDWS) শ্ৰী
আক্ৰমণৰপৰা সু ৰক্ষিত অনু ভৱ কৰিলে; 93% মহিলাৰ
অৰুণ বাৰ�োকা, ৰাজ্যসমূ হ/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰসমূ হত
সংক্ৰমণৰ ভয় ন�োহ�োৱা হ’ল; আৰু 93% মহিলাই
গ্ৰামীণ অনাময়ৰ দায়িত্বত থকা প্ৰধান সচিবসকল/ভাৰপ্ৰাপ্ত
জীৱ-জন্তুৰ আক্ৰমণলৈ ভয় নকৰা হ’ল।
সচিবসকল, মিছন সঞ্চালকসকল (SBMG), এই মন্ত্ৰ্যালয়ৰ
•
91% মহিলাই তেওঁল�োকৰ দিনট�োৰ এঘণ্টাকৈ
(ভাৰত চৰকাৰ) জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল, আৰু SBM-G ৰ লগত
বচাব পৰা হ’ল, যিখিনি সময় আগতে তেওঁল�োক
জড়িত থকা আন আমন্ত্ৰিত ৰাজ্যিক নডেল বিষয়াসকল।
মুকলিত শ�ৌচ কৰিবলৈ যাওঁতে খৰচ হৈছিল; 93%
গ্ৰামীণ ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ সু বিধা, সু ৰক্ষা আৰু
মহিলাই শ�ৌচ কৰাৰ প্ৰয়�োজনীয়তা অনু ভৱ নকৰিবলৈ
আত্মসন্মানৰ ওপৰত স্বচ্ছ ভাৰত মিছন (গ্ৰামীণ) ৰ প্ৰভাৱ
খ�োৱা বন্ধ কৰিব নলগা হ’ল; আৰু 98% মহিলাই
শীৰ্ষক এই অধ্যয়নত 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বিহাৰ,
শ�ৌচ কৰিবৰ বাবে আগৰদৰে 1 কিল�োমিটাৰলৈকে
মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান আৰু উত্তৰপ্ৰদেশ এই 5 খন
খ�োজ কাঢ়িবলগীয়া হ�োৱাট�ো বন্ধ হ’ল।
ৰাজ্যৰ 6,993 গৰাকী মহিলাক লৈ এটা জৰীপ চল�োৱা •
88% মহিলা এটা শ�ৌচালয় থকাৰ গ�ৌৰৱেৰে
হৈছিল, আৰু অধ্যয়নট�োত এই ইংগিত প�োৱা গৈছিল যে
গ�ৌৰৱান্বিত হ’ল। 81% মহিলাই ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত
ঘৰুৱা শ�ৌচালয়ৰ বৰ্দ্ধিত সু গম্যতাই গ্ৰামীণ ভাৰতৰ
স্বাস্থ্যবিধি সামগ্ৰী সলনি কৰ�োঁতে গ�োপনীয়তাৰ
মহিলাসকলৰ সু বিধা, সু ৰক্ষা আৰু স্বাভিমানৰ উন্নতি ঘটালে।
কথাট�ো লৈ চিন্তা কৰিব নলগীয়া হ’ল। 77% মহিলা
ঋতুস্ৰাৱৰ স্বাস্থ্যবিধি সামগ্ৰী সলনি কৰাৰ
শ�ৌচালয়ৰ বৰ্দ্ধিত সু গম্যতাই লগতে স্বাস্থ্যজনিত
চিন্তাপ্ৰসূ ত মানসিক চাপৰপৰা মুক্ত হ’ল।
সমস্যা কম কৰিলে, সময় ৰাহি কৰিলে, নিজাকৈ শ�ৌচালয়
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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অনু ষ্ঠানসমূ হ
ODF বহনক্ষমতা সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা আৰু স্বচ্ছতা
দৰ্পণ বঁটাসমূ হ
জলশক্তি মন্ত্ৰ্যালয়ৰ খ�োৱাপানী আৰু অনাময়
বিভাগে (DDWS) 2020 চনৰ 12 জানু ৱাৰীত নতুন
দিল্লীত শ্ৰী আমিৰ খানৰদ্বাৰা (অভিনেতা আৰু পানী
ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা) এক বিশেষ সত্ৰসহিতে ODF
বহনক্ষমতাৰ ওপৰত এখন কৰ্মশালাৰ আয়�োজন কৰে।
কৰ্মশালাৰ এটা অংশ হিচাপে, স্বচ্ছতাৰ মূল স্থিৰাংকসমূ হৰ
ভিত্তিত সৰ্বোৎকৃষ্ট কামৰ নিদৰ্শন দেখুওৱা জিলাব�োৰক
শ্ৰী খানৰদ্বাৰা স্বচ্ছতা দৰ্পন বঁটাসমূ হ প্ৰদান কৰা হয়।
বিজেতাসকলৰ ভিতৰত আছিল পূ ৱ গ�োদাৱৰী
(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ), পশ্চিম কামেঙ (অৰুণাচল প্ৰদেশ), বেমতাৰা
(ছট্টীছগড়), দিউ (দমন আৰু দিউ), পাণিপত (হাৰিয়ানা),
ৱদ�োডৰা (গুজৰাট), ক�োলহাপুৰ (মহাৰাষ্ট্ৰ), ম�োগা
(পঞ্জাৱ), পূ ৱ চিক্কিম (চিক্কিম), আৰু পেড়াপ্পালি
(তেলেংগানা)। প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে
তেওঁল�োকে ল�োৱা অভিনৱ আৰু উদ্যোগী প্ৰচেষ্টাৰ বাবে,
ডিব্ৰুগড় (অসম), ছিৰম�ৌৰ (হিমাচল প্ৰদেশ), ইন্দোৰ
(মধ্যপ্ৰদেশ), আৰু পুড়ী (উৰিষ্যা) এই চাৰিখন জিলাক�ো
বঁটা প্ৰদান কৰা হয়।
ODF প্ৰভাৱ অধ্যয়ন - বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, 5 জুন,
2019
স্বচ্ছতাই পৰিৱেশৰ সকল�ো দিশ প্ৰভাৱান্বিত
কৰে- ভূগৰ্ভস্থ জলেই হওক, পৃষ্ঠ জলেই হওক, মাটি বা
বায়ু য়েই হওক – আৰু লগতে ই ODF অঞ্চলসমূ হত থকা
ল�োকৰ স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণৰ ওপৰত�ো প্ৰভাৱ পেলায়।
ভূগৰ্ভস্থ জলৰ সংদূষণ কম কৰাৰ বাবে স্বচ্ছ ভাৰত
মিছনক প্ৰশংসা কৰি, কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰী গজেন্দ্ৰ
সিং শ্বেখাৱটে কয় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ 2018 চনৰ
অধ্যয়নে পূৰ্বানু মান কৰিছে যে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনে ভাৰত
মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসমুক্ত হ�োৱালৈ 3 লাখৰ�ো
অধিক জীৱন বচাব পৰা যাব। স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ
(গ্ৰামীণ) ওপৰত স্বতন্ত্ৰ তৃতীয় পক্ষই চল�োৱা দু টা
অধ্যয়নৰ প্ৰতিবেদন উন্মোচন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে
অনাগত বহুদিনলৈ এই মিছনে মানু হৰ জীৱনৰ ওপৰত
ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাই থাকিব।
ইউনিচেফ তথা বিল আৰু মেলিণ্ডা গেটছ
ফাউণ্ডেছনৰদ্বাৰা অধিকৃত এই অধ্যয়নসমূ হৰ লক্ষ্য আছিল
যথাক্ৰমে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ (গ্ৰামীণ) পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাৱ
আৰু য�োগায�োগৰ পদচিহ্নৰ মূল্যাংকন।
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ইউনিচেফৰদ্বাৰা পাৰিৱেশিক প্ৰভাৱ অধ্যয়নঃ
অধ্যয়নত প�োৱা গৈছিল যে বিষ্ঠাজনিত সংদূষণৰ ক্ষেত্ৰত
ODF ন�োহ�োৱা গাঁওসমূ হ গড় হিচাপতঃ
•	সিবিলাকৰ ভূ -জল উৎসব�োৰ সংদূষিত হ�োৱাৰ
সম্ভাৱনা 11.25 গুণ বেছি। (কেৱল মানু হৰপৰাই
অহা সংদূষকৰ ক্ষেত্ৰত 12.7 গুণ অধিক সম্ভাৱনা)
•	সিবিলাকৰ ভূমি সংদূষিত হ�োৱাৰ সম্ভাৱনা 1.13
গুণ বেছি।
•	সিবিলাকৰ খাদ্য সংদূষিত হ�োৱাৰ সম্ভাৱনা 1.48
গুণ বেছি আৰু ঘৰুৱা খ�োৱাপানী সংদূষিত হ�োৱাৰ
সম্ভাৱনা 2.68 বেছি।
গেটছ ফাউণ্ডেছনৰদ্বাৰা IEC পদচিহ্ন অধ্যয়ন
•

•

SBM এ আৰ্থিক আৰু অনা-আৰ্থিক IEC
কাৰ্য্যকলাপত ভাৰতীয় টকা 22,000 ৰপৰা
26,000 ক�োটিৰ সমতুল্য ধন ব্যয় কৰিছিল।
এই সমতুল্য ব্যয়ৰ ভিতৰত, IEC কাৰ্য্যকলাপৰ
বাবে চৰকাৰে, ব্যক্তিগত খণ্ডই আৰু বিকাশ
সমুদায়ে খৰচ কৰা নগদ ধন ভাৰতীয় টকা
3,500 – 4,000 ক�োটি আছিল বুলি অনু মান কৰা
হৈছে।

য�োৱা পাঁচ বছৰত গ্ৰামীণ ভাৰতত বাস কৰা এজন
গড় ব্যক্তিয়ে 2,500 ৰপৰা 3,300 লৈ IEC বাৰ্ত্তা পায়।
স্বচ্ছ ভাৰত দিৱস, 2 অক্টোবৰ 2019, সবৰমতী নদীৰ
পাৰ
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে
আহমেদাবাদত 2019 চনৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন উদ্বোধন
কৰে। তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ 150 সংখ্যক জয়ন্তীৰ
স্মৃতিচাৰণকল্পে ডাক টিকট আৰু ৰূপৰ মুদ্ৰা উন্মোচন
কৰে। তেওঁ লগতে বিজেতাসকলক স্বচ্ছ ভাৰত পুৰস্কাৰ�ো
প্ৰদান কৰে। সেই দিনা তাৰ আগতে, তেওঁ সবৰমতী
আশ্ৰমত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী
শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে ‘স্বচ্ছ ভাৰত দিৱস’ অনু ষ্ঠানত পঞ্চায়ত

সভাপতিসকলৰ এখন সভাক উদ্দ্যেশি দিয়া ভাষণত কয়
যে, সমগ্ৰ বিশ্বই মহাত্মা গান্ধীৰ 150 সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী
পালন কৰিছে আৰু কেইদিনমানৰ আগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই
গান্ধীজীৰ স্মৃতিত এটা ডাকটিকট মুকলি কৰি এই দিনট�ো
আৰু অধিক স্মৰণীয় কৰি তুলিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে
তেওঁ নিজৰ জীৱনত বহুবাৰ সবৰমতী আশ্ৰম দৰ্শন
কৰাৰ সু য�োগ পাইছে আৰু আন প্ৰতিবাৰৰ দৰেই
এইবাৰ�ো তেওঁ তালৈ গৈ এটা নতুন শক্তি লাভ কৰিছে।
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কয় যে, গাঁওব�োৰে
নিজকে এতিয়া মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসমুক্ত বুলি
ঘ�োষণা কৰিছে আৰু তেওঁ প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীক
বিশেষকৈ গাঁৱত বাস কৰা ল�োকসকল, পঞ্চায়ত
সভাপতিসকল আৰু ‘স্বচ্ছতাৰ’ বাবে কাম কৰা আন
সকল�োকে অভিনন্দন জনায়। তেওঁ লগতে কয় যে বয়স,
সামাজিক তথা অৰ্থনৈতিক স্থিতি নিৰ্বিশেষে সকল�োৱেই
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, মৰ্য্যাদা আৰু সন্মানৰ এই অঙ্গীকাৰত
অৰিহণা য�োগাইছে। ভাৰতে 60 মাহৰ ভিতৰত 10
ক�োটিৰ�ো অধিক শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰি দেশৰ 60 ক�োটিৰ�ো
অধিক জনগণক শ�ৌচালয়ৰ সু বিধা কৰি দিয়া দেখি
পৃথিৱী আচৰিত হৈছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে।
স্বচ্ছতা জৰীপ গ্ৰামীণ 2019 বঁটাসমূ হ, বিশ্ব শ�ৌচালয়
দিৱস
বিশ্ব শ�ৌচালয় দিৱস উপলক্ষ্যে জলশক্তি মন্ত্ৰ্যালয়ৰ
খ�োৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগে নতুন দিল্লীৰ প্ৰৱাসী
ভাৰতীয় কেন্দ্ৰত আয়�োজন কৰা এটি অনু ষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয়
ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু সাৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী ডী. ভী. সদানন্দ
গ�ৌড়া আৰু কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি ৰাজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰতন

লাল কাটাৰিয়াই শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত ৰাজ্য, কেন্দ্ৰশাসিত
ৰাজ্যক্ষেত্ৰসমূ হ আৰু জিলাসমূ হক বিভিন্ন শ্ৰেণীত
2019 চনৰ স্বচ্ছ জৰীপ গ্ৰামীণ (SSG) বঁটাসমূহ
প্ৰদান কৰে। শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত ৰাজ্য ‘তামিলনাডু’,
শীৰ্ষস্থানপ্ৰাপ্ত জিলা ‘পেড্ডাপল্লি (তেলেংগানা)’,
লগতে সৰ্বাধিক নাগৰিক অংশগ্ৰহণৰ বাবেউত্তৰপ্ৰদেশক�ো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰদ্বাৰা 2019
চনৰ 2 অক্টোবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ 150 সংখ্যক জন্ম
বাৰ্ষিকী সু ঁৱৰি আয়�োজন কৰা স্বচ্ছ ভাৰত দিৱস অনু ষ্ঠানত
সম্বৰ্দ্ধনা জন�োৱা হয়।
পৰিমাণগত আৰু গুণগত স্বচ্ছতা স্থিৰাংকসমূ হৰ
ভিত্তিত ভাৰতৰ সকল�ো জিলাৰ ভিতৰত এটা ৰেংকিং
ব্যৱস্থাৰ বিকাশ ঘটাবলৈ, খ�োৱাপানী আৰু অনাময়
বিভাগে এটা স্বতন্ত্ৰ অভিকৰণৰ য�োগেদি স্বচ্ছ জৰীপ
গ্ৰামীণ - 2019 (SSG 2019) নামৰ এটা অধ্যয়ন অধিকৃত
কৰিছিল। এই ৰেংকিঙৰ ভিত্তি আছিল এলানি সৰ্বাত্মক
স্থিৰাংক যেনে, স্কুল, আংগনৱাড়ি, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ,
হাট/বজাৰ, পঞ্চায়তকে ধৰি ৰাজহুৱা স্থানৰ জৰীপ আৰু
স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে নাগৰিকসকলৰ ধাৰণা আৰু এই
কাৰ্য্যসূ চীৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁল�োকে দিয়া পৰামৰ্শ আৰু
SBMG IMIS ৰপৰা প�োৱা ডেটা।
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছতা কেন্দ্ৰ
স্বচ্ছতা অভিযান সম্পৰ্কীয় আটাইব�োৰ তথ্য
আৰু আধু নিক অনাময় প্ৰযু ক্তিসমূ হৰ কথা ৰাইজৰ
মাজত প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ বাবে দিল্লীৰ ৰাজঘাটত ৰাষ্ট্ৰীয়
স্বচ্ছতা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ডিজিটীয় আৰু
বহিৰংগ অধিষ্ঠাপনৰ সন্তুলিত মিশ্ৰণৰ সৈতে এটা
সংবাদমূলক প্ৰাৰূপত, স্বচ্ছতা সম্পৰ্কীয় শিকন, শ্ৰেষ্ঠ
প্ৰথাসমূ হ, বিশ্বজনীন কীৰ্তিমানসমূ হ, আৰু সফলতাৰ
কাহিনীব�োৰ, বিষয়ভিত্তিক বাৰ্ত্তাব�োৰ সমাৱিষ্ট কৰি
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছতা কেন্দ্ৰক এটা অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰ হিচাপে বা
এটা গতিশীল ৱান-ষ্টপ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি ত�োলাৰ প্ৰস্তাৱ
কৰা হৈছে।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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2020 ৰ 7 জানু ৱাৰী তাৰিখে বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰ
জিলা প্ৰশাসনে চৰিয়া খণ্ডৰ ইব্ৰাহীমপুৰ, বাখৰা আৰু
মাণিকপুৰ গাঁৱৰ তিনিটা ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়ৰ ছাবি সেই
পৰিয়ালসমূ হক প্ৰদান কৰে যাৰ নিজা শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ
কৰিবলৈ ঠাই, পৰ্য্যাপ্ত ধন নাছিল বা তেওঁল�োকৰ এনে
কিবা আচৰণগত সমস্যা আছিল যিব�োৰে তেওঁল�োকক
নিজা শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰাত বাধা দিছিল।
জিলাখনৰ আটাইব�োৰ খণ্ডৰ বাবে প্ৰায় 108 টা
এনে ৰাজহুৱা শ�ৌচালয় আঁচনি কৰা হৈছে। এই পদক্ষেপে
জিলাখনক ইয়াৰ মুকলিত শ�ৌচ কৰা অভ্যাসৰপৰা মুক্ত
হ�োৱাৰ স্থিতি বহনক্ষম কৰাত সহায় কৰিব আৰু সেই
একে সময়তে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন- গ্ৰামীণ (SBM- G)
অভিযানৰ অধীনত বাদ পৰি য�োৱা ল�োকসকলৰ বাবে
অনাময়ৰ সু বিধা সু গম্য হৈ উঠাট�ো সু নিশ্চিত কৰিব।
এটা ৰাজহুৱা শ�ৌচালয় হৈছে এনে এটা সম্পত্তি
যাৰ মালিকীস্বত্ব থাকে সমুদায়ৰ হাতত আৰু যাৰদ্বাৰা
বসতিক্ষেত্ৰৰ সমীপত থকা এখন ঠাইৰ একাধিক
ব্যৱহাৰকাৰী উপকৃত হয়।
মুজাফৰপুৰৰ তদানীন্তন জিলা দণ্ডাধীশ (DM) শ্ৰী
আল�োক ৰঞ্জন ঘ�োষৰ মতে, ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়ব�োৰে
স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ন�োহ�োৱা ল�োকসকলৰ প্ৰয়�োজন
পূ ৰণ কৰিব কাৰণ ই এটা ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শ�ৌচালয়
(IHHL) নিৰ্মাণ হৈ নু ঠালৈকে এটা অস্থায়ী ব্যৱস্থা হিচাপে
কাম কৰে আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যাত থকা
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শিথিলতাও সহায়কাৰী সিদ্ধ হয়।
ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়ৰ যু ক্তিযু ক্ততাঃ DM গৰাকীয়ে কয়
যে, তেওঁল�োকৰ অভিজ্ঞতা অনু সাৰে, তাৎক্ষণিক অনু প্ৰেৰণা
তথা সচেতনতাৰ পাছত, IHHL নিৰ্মাণৰ বাবে উৎসাহ
প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চল�োৱা হৈছিল। অৱশ্যে, বিষয়াকৰ্মচাৰীসকলে অনু ভৱ কৰিলে যে গাঁওখনৰ জনসংখ্যাৰ
এটা অংশ, ভূমিয়েই হওক বা ধনেই হওক, শ�ৌচালয়
নিৰ্মাণৰ বাবে সম্পদ আগবঢ়াবলৈ অপাৰগ কিন্তু তেওঁল�োকক
তেওঁল�োকৰ অনাময় সম্পৰ্কীয় অভ্যাসব�োৰ সলনি কৰিবলৈ
যথেষ্ট পৰিমাণে সংবেদনশীল কৰি ত�োলা হৈছিল। ৰাজহুৱা
শ�ৌচালয়সমূহে এই শ্ৰেণীট�োৰেই প্ৰয়�োজন পূ ৰণ কৰিব, যি
প্ৰদান কৰিব সু বিধা তথা মৰ্য্যাদা আৰু একেসময়তে
প্ৰতিহত কৰিব মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ প্ৰৱণতা।
ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়ৰ বাবে ঠাইৰ নিৰ্বাচনঃ সমগ্ৰ
জিলাখনৰ জৰীপ চল�োৱাৰ পিছত, বিষয়াসকলে ৰাইজৰ
লগত কথা পাতিছিল আৰু অনাময় ব্যাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত থকা
ব্যৱধানসমূ হ চিনাক্ত কৰিছিল আৰু সেই অঞ্চলব�োৰত
অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল যিব�োৰত শীঘ্ৰেই মন�োয�োগ দিয়াৰ
প্ৰয়�োজন হৈছিল। তাৰপিছত, তেওঁল�োকে ঠাইৰ নিৰ্বাচন
কৰিছিল, অভিন্যাস প্ৰস্তুত কৰিছিল, ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল
আৰু ৰাইজক চ�োৱাচিতা আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হস্তান্তৰ
কৰাৰ আগতে ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়ৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিল।
প্ৰতিট�ো সামুদায়িক শ�ৌচালয়তে ছটাকৈ পায়খানা
আছিল- 3 টা পুৰুষ আৰু 3 টা মহিলাৰ বাবে, যিব�োৰত

সংলগ্ন আছিল এটা জাংছন বক্সৰ সৈতে দ্বৈত গাঁত; এটা
শ�োহন গাঁতৰ সৈতে এটা হেণ্ড পাম্প আৰু চাব�োন, ৰানিং
ৱাটাৰ আৰু লাইট ফিক্সাৰৰ সৈতে সম্পূ ৰ্ণ হৈ থকা এটা
ছেণ্ড ব্লক। সামগ্ৰী আৰু শ্ৰমৰ খৰচৰ সৈতে এটা সমগ্ৰ
ইউনিটৰ বাবে খৰচ হৈছিল 1,79,475 টকা। শ�ৌচালয়ৰ
ছাবিব�োৰ শ�ৌচালয় পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাৰ এটা কৃতসংকল্পতা

প্ৰকাশ কৰা পৰিয়ালব�োৰক দিয়া হৈছিল। আনহাতে,
চ�োৱাচিতা আৰু মেৰামতিৰ কাম সঁপা হৈছিল বিহাৰ চৰকাৰৰ
7 নিশ্চয় আঁচনিৰ ৱাৰ্ড কাৰ্য্যৰূপায়ণ আৰু ব্যৱস্থাপনা
সমিতিৰ (WIMC) ওপৰত আৰু জীৱিকা বাইদেউসকল
জড়িত থকা নিগৰাণী সমিতিৰদ্বাৰা সেইব�োৰৰ নিৰন্তৰ
নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব বুলি ঠিক কৰা হৈছিল।

আন্দামান আৰু নিক�োবৰ দ্বীপপুঞ্জই প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ ম�োকাবিলা কৰিলে।

ভাৰত মিছনৰ অধীনত ইয়াৰ প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা
স্বচ্ছব্যৱস্থাপনা
অভিযানৰ অংশ হিচাপে আন্দামান আৰু

নিক�োবৰ দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰ প্ৰশাসনে
পৰ্য্যটক আৰু অন্যান্যসকলে এৰি য�োৱা 300 কিল�োৰ
বিশাল প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা আঁতৰাই পেলাইছে। এইখিনি
আৱৰ্জনা 2020 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বৰাজ দ্বীপ
(হেভলক আইলেণ্ড) আৰু ছহিদ দ্বীপ (নীল আইলেণ্ড)
ৰপৰা পৰ্ট ব্লেয়াৰলৈ পৰিবহণ কৰা হৈছিল।
প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ কিছু দিনৰেপৰা আন্দামান আৰু
নিক�োবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ এটা বৰ্দ্ধিত উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ
আহিছে। এই জাবৰ আহে পৰ্য্যটকসকলৰপৰা আৰু
দ্বীপত বাস কৰা ল�োকসকলৰপৰা যিসকলে মূল
ভূমিখণ্ডৰপৰা জাহাজেৰে অহা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে,
যিখিনি বস্তুৰ বেছিভাগেই থাকে প্লাষ্টিকৰ পেকেটত।
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ নডেল বিষয়া হিচাপে
নিযু ক্ত সম্প্ৰসাৰণ বিষয়া শ্ৰী বিজয় কুমাৰ দাসৰ মতে সংগ্ৰহ
কৰা আৱৰ্জনাখিনি পৰ্ট ব্লেয়াৰলৈ পৰিবহণ কৰা হয় আৰু
অধিক প্ৰসংস্কৰণৰ বাবে - হয় পথ নিৰ্মাণৰ কামত লগাবলৈ
নতুবা পুনৰাৱৰ্তনৰ বাবে মূল ভূমিখণ্ডলৈ পঠিয়াবলৈ।

নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। এই নিষেধাজ্ঞা কঠ�োৰভাৱে বলবৎ
কৰিবলৈ, এইব�োৰ বেচা আৰু মজুত কৰা কাৰ্য্যত লিপ্ত
হৈ ধৰা পৰা ল�োকৰ ওপৰত জৰিমনা আৰ�োপ কৰা হৈছে
আৰু কেতিয়াবা এই নিষিদ্ধ বস্তুব�োৰ বাজেয়াপ্তও কৰা
হয়।

একে সময়তে, সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত নিয়মীয়া
সজাগতা কাৰ্য্যসূ চীৰে আইইচী কাৰ্য্যকলাপৰ�ো আয়�োজন
কৰি থকা হৈছে। লগতে, ৰাজহুৱা স্থানত বেনাৰ আৰু
প’ষ্টাৰ লগ�োৱা হৈছে আৰু লগতে ঘৰে ঘৰে বিল�োৱা
হৈছে। বেলেগ বেলেগ ঠাইত লগ�োৱা হৰ্ডিঙব�োৰে গ�োটা
আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কীয় উপবিধিসমূ হ
উল্লংঘন কৰিলে আৰ�োপ কৰিব লগা জৰিমনাৰ বিষয়ে
2 লিটাৰৰ তলৰ PET বটলব�োৰ আৰু এবাৰহে জাৰি কৰা জাননীব�োৰৰ ওপৰত আল�োকপাত কৰে।
ব্যৱহাৰয�োগ্য প্লাষ্টিক সামগ্ৰীব�োৰ ইতিমধ্যে দ্বীপব�োৰত
তেওঁ কয় যে আৱৰ্জনাৰ অধিকাংশই সৃ ষ্টি হয়
পৰ্য্যটন স্থানসমূ হত। প্লাষ্টিক, ধাতু আৰু ই- আৱৰ্জনাব�োৰ
পুনৰাৱৰ্তনৰ বাবে পঠিওৱা হয়, আনহাতে, জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য
আৱৰ্জনাব�োৰ ঘৰুৱা পৰ্য্যায়ত আৰু লগতে ৰাজহুৱা
পৰ্য্যায়ত প্ৰতিখন গাঁৱতে স্থাপন কৰা অপশিষ্ট ব্যৱস্থাপনা
কেন্দ্ৰত কেঁচুসাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়।
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এই কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ প্ৰশাসনে বিদ্যাৰ্থী,
সাধাৰণ ৰাইজ আৰু বিষয়াসকলক ৰাজহুৱা স্থান
আৰু সাগৰৰ পাৰ আদি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰু
তেওঁল�োকৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ বাবে বিভিন্ন

স্বচ্ছতা অভিযানত জড়িত কৰি একত্ৰিত কৰিছে।
আটাইতকৈ শেহতীয়া স্বচ্ছতা অভিযানট�ো চল�োৱা
হৈছিল 2020 ৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বৰাজ দ্বীপৰ ৰাধানগৰ
বীচ্চত।

জয়চালমাৰে সকল�োৰে বাবে অনাময় সু নিশ্চিত কৰিছে

মিছনে ইয়াৰ কাৰ্য্যৰূপায়ণৰ দ্বিতীয়
স্বচ্ছপৰ্য্যায়তভাৰত স�োম�োৱাৰ
লগে লগে, ৰাজস্থানৰ

জয়চালমাৰৰ জিলা প্ৰশাসনে সু নিশ্চিত কৰিছে যে ক�োন�ো
যাতে বাদ পৰি নাযায় আৰু প্ৰথম পৰ্য্যায়ত নতুন হ�োৱা
বাবেই হওক বা তেওঁল�োক অস্থায়ী জনসংখ্যাৰ অন্তৰ্ভুক্ত
হ�োৱাৰ বাবেই হওক, ক�োন�ো এটা পৰিয়াল যদি বাদ পৰি
গৈছিল তাক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে আৰু এনে পৰিয়ালৰ
বাবে শ�ৌচালয় নিৰ্মাণত সমৰ্থন দিবৰ বাবে এটা বিশেষ
অভিযান আৰম্ভ কৰিছে।

ক�োন�ো এখন গ্ৰামীণ ঘৰেই যাতে এতিয়াও এটা
শ�ৌচালয়ৰ সু গম্যতা ন�োপ�োৱাকৈ থাকি নাযায়; আৰু
চিনাক্ত কৰা এনেকুৱা ক�োন�ো পৰিয়ালৰ বাবে ব্যক্তিগত
ঘৰুৱা শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰাত প্ৰয়�োজনীয় সমৰ্থন প্ৰদান
কৰি এই আঁচনিৰ অধীনত ক�োন�োৱেই যাতে বাদ পৰি
নাযায় সেয়া পুনৰ সু নিশ্চিত কৰিবলৈ আটাইব�োৰ ৰাজ্যকে
পৰামৰ্শ দি খ�োৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগে জাৰি কৰা
নিৰ্দেশাৱলীৰ সৈতে সংগতি ৰাখিয়েই এই কাম কৰা হৈছে।

ODF বহনক্ষমতা থকা আৰু গ�োটা আৰু জুলীয়া
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা (SLWM) সামৰি ল�োৱা এখন ODF
প্লাছ ভাৰতৰ লক্ষ্যত উপনীত হ�োৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে
2024-25 চনলৈকে চলিবলগীয়া স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ
দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ত অনু ম�োদন জনাইছে। ক�োন�ো যাতে বাদ পৰি
নাযায় আৰু প্ৰত্যেকেই যাতে এটা শ�ৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰে
তাক সু নিশ্চিত কৰাৰ কাম�ো একে সময়তে চলি থাকিব।
63078 টা ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ
পিছত 2017 চনৰ 2 অক্টোবৰত জয়চালমাৰক ODF বুলি
ঘ�োষণা কৰা হয়। 2012 চনত জিলাখনৰ অনাময় ব্যাপ্তি মাত্ৰ
37.72% হ�োৱালৈ চাই, এইট�ো আছিল নিসন্দেহে এটা
কৃতিত্ব। এতিয়া জিলা প্ৰশাসন এই ব্যৱধান আঁতৰাবলৈ
বদ্ধপৰিকৰ; যাতে প্ৰতিট�ো পৰিয়ালৰ বাবে অনাময়ৰ
ব্যৱস্থাসমূহত সু গম্যতা থকাট�ো সু নিশ্চিত কৰিব পৰা যায়।
জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী বিষয়া শ্ৰী
ওমপ্ৰকাশৰ মতে, অনাময় ব্যৱস্থাত থকা ব্যৱধানসমূহ
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বিচাৰি উলিয়াবলৈ স্বচ্ছাগ্ৰহী আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ
বিষয়াসকলে কৰা বিস্তৃত জৰীপ আৰু জিলা দণ্ডাধীশ,
মুখ্য কাৰ্য্যবাহী বিষয়া আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আদি
জিলা পৰ্য্যায়ৰ বিষয়াসকলে আকস্মিকভাৱে কৰা
পৰিদৰ্শনৰ কাম সম্পন্ন কৰা হৈছিল। লগতে, মুখ্য
কাৰ্য্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে ৰাইজক তেওঁল�োকৰ
শ�ৌচালয়ৰ নিয়মীয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু নিজৰ
চ�ৌপাশ পৰিষ্কাৰ-পৰিছন্নকৈ ৰাখিবলৈ অনু প্ৰেৰণা
য�োগ�োৱা হৈছিল।
অতিৰিক্তভাৱে, বাচ ষ্টেণ্ড, ধৰ্মীয় স্থান আৰু
ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰায় 140 টা ৰাজহুৱা শ�ৌচালয় নিৰ্মাণ
কৰা হৈছে। এইব�োৰৰ 81 টা সম্পূ ৰ্ণ হৈছে আৰু বাকী
থকা 59 টা 2020 চনৰ এপ্ৰিললৈ সম্পূ ৰ্ণ হ�োৱাৰ কথা
আছিল। গাঁও পঞ্চায়তৰদ্বাৰা চ�োৱাচিতা কৰিব লগা

ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়সমূ হ বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব
পৰা যায়। পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে পৃথক, প্ৰতিট�ো
সামুদায়িক শ�ৌচালয়ৰ দু টাকৈ পায়খানা, দু টা গা ধ�োৱা
ঘৰ আৰু দু টা প্ৰস্ৰাৱগাৰ থাকে।

নগালেণ্ডত সু জল আৰু স্বচ্ছ গাঁৱৰ বিষয়ত প্ৰশিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণ

ন

গালেণ্ডৰ কহিমা জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ
কাৰ্য্যলয়ত 2020 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত সু জল আৰু
স্বচ্ছ গাঁৱৰ বিষয়ত এটা পাঁচদিনীয়া প্ৰশিক্ষকসকলৰ
প্ৰশিক্ষণ (ToT) আৰম্ভ হয়। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে পিছত
পঞ্চায়ত সভাপতি, গাঁও সম্পাদক আৰু স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলক
3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চীৰে প্ৰশিক্ষণ দিব।
নগালেণ্ডৰ বিভিন্ন জিলাৰপৰা অহা প্ৰায় 48 গৰাকী
ক্ষেত্ৰ প্ৰশিক্ষকে (25 গৰাকী মহিলা আৰু 23 জন পুৰুষ)
এই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰে।
ইউনিচেফৰদ্বাৰা সমৰ্থিত ToT হৈছে ভাৰত
চৰকাৰে ODF স্থিতিৰ বহনক্ষমতা সু নিশ্চিত কৰিবলৈ
আৰু লগতে জল জীৱন মিছন (JJM) কাৰ্যসূ চীৰ য�োগেদি
সু ৰক্ষিত আৰু নিৰাপদ পানী য�োগানত উন্নীত সু গম্যতাৰ
সৈতে, ODF প্লাছ কাৰ্য্যসূ চীৰ (জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনা, প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা, গ্ৰেৱাটাৰ অৰ্থাৎ
শ�ৌচালয়ৰ পানীৰ বাহিৰে আন ঘৰুৱা অপশিষ্ট পানীৰ
ব্যৱস্থাপনা আৰু বিষ্ঠামূলক ক্লেদ ব্যৱস্থাপনা) কাম হাতত
লবলৈ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে
ল�োৱা উদ্যমৰ এটা অংশ।

•

পানী য�োগান আঁচনিৰ পৰিচালন আৰু তত্ত্বাৱধান

•

পানীৰ গুণাগুণ ব্যৱস্থাপনাৰ (WQM) অত্যাৱশ্যকীয়
উপাদানসমূ হ

•

মুকলিত শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসমুক্ত স্থিতি বহনক্ষম
কৰি ৰখা

•

এই প্ৰশিক্ষণে সামৰি ল�োৱা ক্ষেত্ৰসমূ হ আছিলঃ

জুলীয়া আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা আৰু বিষ্ঠামূলক ক্লেদ
ব্যৱস্থাপনা

•

সু জল আৰু স্বচ্ছ গাঁও সম্পৰ্কীয় তথ্য শিক্ষা আৰু
য�োগায�োগ (IEC)

•

স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলৰ য�োগেদি পানী আৰু অনাময়
ফলাফলসমূ হ বহনক্ষম কৰি ৰখা।

•

সু জল গাঁও
কামকাজ

•

বহনক্ষম জল আৰু অনাময় সেৱা প্ৰদানৰ
গুৰুত্ব

•

সু জল আৰু স্বচ্ছ গাঁৱৰ অৱধাৰণা

•

জল জীৱন মিছনৰ (JJM) পৰিচিতি

•	গাঁৱত খ�োৱাপানীৰ লভ্যতা আৰু চাহিদা

•	গ�োটা আৰু জুলীয়া আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ স্থিতি
আৰু পৰিচালনমূলক পৰিকল্পনা

সৃ ষ্টিৰ

বাবে

স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলৰ
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IEC আৰু সামুদায়িক একত্ৰীকৰণৰ কাম-কাজৰ
বাবে স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলৰ মাজত দক্ষতাৰ বিকাশ ঘট�োৱা
স্বচ্ছ গাঁৱৰ বাবে সমুদায়ৰ নেতৃত্বত কাৰ্য্য
পৰিকল্পনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু জিলাৰ সমৰ্থন

অনু প্ৰাণিত আৰু ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত বিষয়ববীয়াসকল ঘাইকৈ
পঞ্চায়ত সভাপতিসকল, গাঁও সম্পাদকসকল আৰু
স্বচ্ছাগ্ৰহীসকল। ODF প্লাছ তথা JJM ত তেওঁল�োকৰ
•
ভূমিকা সম্পৰ্কে, ঈপ্সিত ফলাফলত উপনীত হ�োৱাৰ বাবে
হাতত ল’বলগীয়া কাৰ্য্যকলাপ সম্পৰ্কে আৰু প্ৰাসঙ্গিক
তাত্ত্বিক সত্ৰব�োৰৰ পাছতে ল�োৱা হৈছিল ক্ষেত্ৰ বিষয় জ্ঞান সম্পৰ্কে গাঁও পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ
ভ্ৰমণ যিব�োৰৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট আছিল ৰূপায়ণ ক্ষমতাৰ সংবৰ্ধন কৰাট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ।
সঁজুলিসমূ হৰ প্ৰদৰ্শন; সামাজিক মানচিত্ৰণ; পানীয�োগান
দেশৰ প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ গাঁও পঞ্চায়তক সামৰি
সু বিধাসমূ হৰ আৰু পানীয�োগানৰ বাবে কৰা বাজেট
প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল্যাংকন; ঋতুজনিত মানচিত্ৰণ; প্ৰাকৃতিক ল’বৰ বাবে; ক্ষেত্ৰ প্ৰশিক্ষকৰ এটা বৃ হৎ দলৰ প্ৰয়�োজন।
সম্পদ মানচিত্ৰণ; পানী আৰু অনাময় সু বিধাসমূ হৰ DDWS ৰ অভিপ্ৰায় হ’ল গাঁও পঞ্চায়তৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণৰ
পৰিয়ালৰ স্তৰত কৰা মূল্যাংকন; প্ৰতিষ্ঠানগত পানী আৰু প্ৰয়�োজন পূ ৰাবৰ বাবে খাপে খাপে নামি আহিব পৰা
ধৰণত এদল সু দক্ষ মানৱ সম্পদ সৃ ষ্টি কৰা। এই প্ৰচেষ্টাৰ
অনাময় সু বিধাসমূ হৰ মূল্যাংকন; অনাময় পদযাত্ৰা;
এটা অংশ হিচাপে, প্ৰতিখন জিলাৰেপৰা 4 গৰাকী ক্ষেত্ৰ
প্ৰলেখন; পঞ্চায়ত সভাপতি তথা স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলক
প্ৰশিক্ষকক (FTs) চিনাক্ত কৰা হ’ব, পাঁচদিনীয়া প্ৰশিক্ষকৰ
দিবলগীয়া প্ৰশিক্ষণৰ অনু শীলন সত্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষক
প্ৰশিক্ষণৰ (ToTs) য�োগেদি প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে। এই
এপব�োৰৰ পৰিচিতি ইত্যাদি।
FTs এ আক�ৌ পঞ্চায়ত সভাপতি, গ্ৰাম সম্পাদক আৰু
এই ক্ষমতা নিৰ্মাণ উদ্যমসমূ হৰ সফলতাৰ সৈতে স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলক 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চীৰ জৰিয়তে
প�োনে প�োনে সংয�োজিত হৈ আছে গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিব।
•

“

প্ৰত্যেক গাঁৱেই নিজৰ ম�ৌলিক প্ৰয়�োজনসমূ হ পূ ৰাব পৰাকৈ স্বয়ংসম্পূ ৰ্ণ হ’ব
লাগিব। একেদৰে, প্ৰত্যেক জিলা নিজ পৰ্য্যায়ত স্বয়ংসম্পূ ৰ্ণ হ’ব লাগিব, প্ৰত্যেক
ৰাজ্য নিজ পৰ্য্যায়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’ব লাগিব আৰু সমগ্ৰ দেশ নিজ পৰ্য্যায়ত
আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব।

”

- 2020 চনৰ পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী
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জীৱিকা আত্ম সহায়ক গ�োটসমূহে তৈয়াৰ কৰিলে 5 লাখৰ�ো অধিক মাস্ক

য�ো

ৱা কেইমাহমানত উদ্ভৱ হ�োৱা বিশ্বজনীন
চিকিৎসীয় সংকটৰ জ�োৰা মাৰিবলৈ দেশৰ সমূহ
ৰাজ্যই সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে, বিহাৰৰ আত্ম সহায়ক
গ�োটসমূহে (SHGs) এই মুহূৰ্তৰ প্ৰয়�োজন পূ ৰণ হ�োৱাকৈ
পাঁচ লাখৰ�ো অধিক মাস্ক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে।

কেইখনমান জিলাই লকডাউনৰ বাবে কেঁচামাল
গ�োটাবলৈ অক্ষম হৈছিল। এই সমস্যাৰ সমাধানকল্পে,
বিহাৰ গ্ৰামীণ আজীৱিকা বৰ্ধন ছচাইটীয়ে (BRLPS)
চাহিদা দেখুওৱা এই আটাইব�োৰ জিলাত কেঁচামাল প্ৰদান
কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।

ল�োহিয়া স্বচ্ছ বিহাৰ অভিযানৰ ৰাজ্যিক উপদেষ্টাIEC শ্ৰী সু মন লাল কৰ্নৰ মতে, য�োৱা কেইদিনমানৰ
ভিতৰত 1276 টা জীৱিকা আত্ম সহায়ক গ�োটে 5 লাখৰ�ো
অধিক মাস্ক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। কেৱল 6 এপ্ৰিল
তাৰিখেই, 65,842 টা মাস্ক সাজু কৰা হৈছিল আৰু 8
এপ্ৰিল 2020 তাৰিখে প্ৰায় 5,07,947 টা মাস্ক, ব্যৱহাৰৰ
বাবে সাজু হৈ উঠিছিল।

ইফালে, বিহাৰ চৰকাৰৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বিভাগৰ
মন্ত্ৰী শ্ৰী শ্ৰৱণ কুমাৰে জীৱিকা SHGs লৈ কেঁচামালৰ
বাধাহীন য�োগান সু নিশ্চিত কৰিবলৈ সকল�ো DM ক
নিৰ্দেশ দিছে, লগতে তেওঁ পৰামৰ্শ দিছে যে স্থানীয়
উপভ�োগত উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে।

মাস্কৰ এই সংখ্যাট�োৰ কথা ক’ব লাগিলে, জীৱিকা
বাইদেউসকলে বিহাৰৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা শ্বেইখপুৰাত
তৈয়াৰ কৰিছিল 66,657 টা; পাটনাত 35217 টা; 51,000
টা মধু বনীত. 26,649 টা ঔৰাংগাবাদত, 22,669 টা গয়াত
আৰু 20,892 টা জাহানাবাদত। কিছু পলমকৈ আৰম্ভ কৰা
নালন্দাই এই পৰ্য্যন্ত তৈয়াৰ কৰিছে 9000 টা মাস্ক।

আন আন পক্ষৰ লগতে, দক্ষিণ বিহাৰ শক্তি বিতৰণ
ক�োম্পানীয়ে 54000 টা মাস্ক ক্ৰয় কৰিছে।
প্ৰকৃতাৰ্থত, জীৱিকা বাইদেউসকলে নিজকে
ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে চলা যু দ্ধত প্ৰকৃত য�োদ্ধা হিচাপে
প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। সংকটৰ এনে এটা মুহূৰ্তত মাস্ক তৈয়াৰ
কৰাট�ো তেওঁল�োকৰ বাবে আজীৱিকা আৰু উদ্যমিতাৰ
এটা ভাল উৎস হৈ উঠিছে।

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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এবাৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বৰ্জনয�োগ্য প্লাষ্টিকৰ ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা

য�ো

ৱা পহিলা জানু ৱাৰী 2020 ৰপৰা কাৰ্য্যকৰী
হ�োৱাকৈ কেৰালা চৰকাৰে ৰাজ্যখনত এবাৰহে
ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত ব্যাপক
নিষেধাজ্ঞা আৰ�োপ কৰিছে। এই নিষিদ্ধ কৰা এবাৰহে
ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰ ঠাইত বা তাৰ বিকল্প
হিচাপে 2016 চনৰ প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা
নিয়মাৱলীত নিৰ্দ্দিষ্ট কৰি দিয়া জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য
সামগ্ৰীসমূ হ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব।
প্লাষ্টিকৰ ওপৰত আৰ�োপ কৰা নিষেধাজ্ঞাৰপৰা
হাত সাৰি থাকিবলৈ বহুত�ো ভুৱা জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য
কেৰী বেগ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই
নিৰ্দেশ জাৰি কৰে পৰিৱেশ বিভাগে।

নিৰ্দেশট�োত এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়া হয় যে
প্লেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিকৰ প্ৰলেপ থকা পাত
আৰু গছপুলি ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্লাষ্টিক বেগ�ো
নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, আৰু কেৱল জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য
সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰী বেগহে জীৱচিকিৎসীয় আৱৰ্জনা
সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু পৃথক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব
পৰা যাব।
ভুৱা পচনসাৰয�োগ্য উৎপাদ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ
পৰিপ্ৰেক্ষিতত, এনে ধৰণৰ উৎপাদৰ ওপৰত য'তে
ত'তে পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ’ব আৰু উৎপাদসমূ হৰ
জীৱনিম্নীকৰণসাধ্যতা কৰ্ত্তৃত্বপ্ৰাপ্ত গৱেষণাগাৰত সম্পন্ন
কৰা হ’ব বুলিও নিৰ্দেশট�োত সতৰ্ক কৰি দিয়া হয়।

লগতে, হ’ৰ্ডিঙৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ প্ৰলেপ থকা
“ৰাইজ আৰু দ�োকানৰ মালিকসকলে সাধাৰণতে
সেইব�োৰ বেলেগ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয়, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনত কাপ�োৰৰ ব্যৱহাৰ�ো কঠ�োৰভাৱে নিষেধ কৰা হয় আৰু
প্লাষ্টিক ন�োহ�োৱা কৰিবলৈ চৰকাৰে চল�োৱা প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰতে ফ্লেক্স/PVC হ’ডিঙৰ বিকল্প হিচাপে কেৱল কাপ�োৰ,
কাগজ (প্লাষ্টিকমুক্ত) আৰু পলি ইথিলিন সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ
কুঠাৰাঘাত হয়,” নিৰ্দেশট�োত এইবুলি ক�োৱা হয়।
কৰিব পৰা যাব। লগতে প্ৰিণ্টত ল’গ’ব�োৰ, ‘পুনৰাৱৰ্তনয�োগ্য,
এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰা এবাৰহে PVCমুক্ত, ম্যাদসমাপ্তিৰ তাৰিখ আৰু প্ৰিণ্টিং ইউনিটট�োৰ
ব্যৱহাৰয�োগ্য প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাম আৰু প্ৰিণ্টিঙৰ সংখ্যাট�ো প্ৰিণ্টত দৃ শ্যমান হ�োৱা উচিত;
সামগ্ৰীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি নতুনকৈ এটা স্পষ্টীকৰণ প্ৰতিস্থাপনৰ দায়িত্বত থকা অভিকৰণসমূহে 30 দিনৰ
জাৰি কৰে। তদনু সাৰে পচনসাৰ কৰিব পৰা সামগ্ৰীৰে পাছত, সেইব�োৰ আঁতৰাই
দিয়া উচিত।’
হওক বা আন সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰাই হওক কেৰী বেগ
নিষিদ্ধ কৰা হয় আৰু তাৰ ঠাইত কাপ�োৰেৰে তৈয়াৰী বা
নিৰ্দেশট�োত লগতে ক�োৱা হয় যে, চৰকাৰী নিৰ্দেশ
পেপাৰেৰ তৈয়াৰী বেগহে কেৰী বেগ হিচাপে ব্যৱহাৰ উলংঘা কৰাসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মতে জৰিমণা
কৰিব পৰা যাব বুলি ঘ�োষণা কৰা হয়।
ভৰিব লাগিব।
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তা

টুইমাই কাৱলৰ – তামিলনাডুৰ নতুন চেম্পিয়ন

মিলনাডু দেশৰ ভিতৰতে ক�োভিড-19 পজিটিভ
ল�োকৰ দ্বিতীয় বৃ হৎ সংখ্যা থকা ৰাজ্য হৈ উঠাৰ
মাজতে, এই ৰ�োগৰ বিৰুদ্ধে চলা যু ঁজত চেম্পিয়ন হিচাপে
আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে টুইমাই কাৱলৰসকল (পৰিৱেশৰ
সু ৰক্ষাকাৰী) আৰু স্বচ্ছাগ্ৰহীসকল।
টুইমাই কাৱলৰসকল হ’ল তামিলনাডুৰ গ�োটা
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা কৰ্মী যিসকলে দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ
আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ, পৃথকীকৰণ, আৱৰ্জনাৰ পৰিবহণ আৰু
পৃথকীকৰণ আৰু পচন সাৰ তৈয়াৰ কৰা তথা গ�োটা
আৱৰ্জনাৰ নিৰাপদ বৰ্জনৰ কাম কৰে। তেওঁল�োকৰ
এইখিনি কামৰ বাহিৰেও, গ�োটেই ৰাজ্যতে তেওঁল�োকে
এতিয়া কৰি আছে বীজাণুনাশনৰ কাম। তেওঁল�োকে
লগতে সামাজিক দূৰত্বৰক্ষাৰ নিয়মৰ ৰূপায়ণত�ো জিলা
প্ৰশাসনক সহায় কৰে। তেওঁল�োকে সমুদায়সমূ হক দিয়া
বাৰ্তাট�ো হ’ল ‘ঘৰতে থাকক – যেতিয়ালৈকে প্ৰতিজন
ল�োক নিৰাপদ নহয় তেতিয়ালৈকে ক�োন�ো নিৰাপদ
নহয়।’
স্বচ্ছাগ্ৰহীসকলে সহায় কৰি আছে মাস্ক,
ছেনিটাইজাৰ, চাব�োন আৰু লাইছল তৈয়াৰ কৰাৰ কামত
আৰু লগতে উদ্ভাৱনমূলক ক�ৌশল ব্যৱহাৰ কৰি
তেওঁল�োকে হাত ধ�োৱা আৰু সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰাৰ

বিষয়ে গণ সচেতনতা বৃ দ্ধি কৰাৰ কাম কৰি আছে।
এনেকুৱা এটা সংকটৰ মূ হূৰ্তত, মাস্ক তৈয়াৰ কৰাট�ো
তেওঁল�োকৰ বাবে আজীৱিকা তথা উদ্যমিতাৰ�ো এটা ভাল
উৎস হৈ উঠিছে।
অতিৰিক্তভাৱে, তামিলনাডুৰ টুটুকড়ি জিলাৰ পুৰণি
বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত থকা অস্থায়ী শাক-পাছলি বজাৰত এটা
বীজাণুনাশন সু ৰংগ স্থাপন কৰা হৈছে। বজাৰখনলৈ অহা
সকল�ো ল�োকেই তেওঁল�োকক সংক্ৰমণৰপৰা সু ৰক্ষা দিয়া
এই সু ৰংগট�ো পাৰ হৈ যাব লাগে।

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NOVEL

(COVID-19)
Protect yourself and others!
Follow these Do's and Don'ts

Practice frequent hand washing. Wash hands with soap
and water or use alcohol
based hand rub. Wash hands
even if they are visibly clean

Cover your nose and
mouth with
handkerchief/tissue while
sneezing and coughing

Throw used
tissues into closed
bins immediately
after use

See a doctor if you feel unwell
(fever, difficult breathing and
cough). While visiting doctor
wear a mask/cloth to cover
your mouth and nose

If you have these
signs/symptoms please
call State helpline number
or Ministry of Health &
Family Welfare’s 24X7
helpline at 011-23978046

Avoid participating
in large gatherings

Have a close contact
with anyone, if you’re
experiencing cough
and fever

Touch your eyes,
nose and mouth

Spit in public

Together we can fight Coronavirus
For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India’s 24X7 control room number
+91-11-2397 8046
Email at ncov2019@gmail.com
mohfw.gov.in

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ৰমনাগৰাই গুৰুত্ব দিছে SWM, একক গাঁত থকা শ�ৌচালয়ব�োৰক
দ্বৈত গাঁত থকা শ�ৌচালয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰাত

পা

টৰ সূ তা কটা আৰু পক�োৱাৰ কাম কৰা 2000 ৰ�ো
অধিক ঘৰুৱা গ�োটেৰে ৰমনাগৰা জিলা হ’ল ৰেছম
উদ্যোগৰ এটা কেন্দ্ৰ। আয়ৰ মূল উৎস আহে কৃষি খণ্ডৰপৰা।
এচিয়াৰ অন্যতম বৃ হৎ পাটৰ বজাৰৰ বাবে বিখ্যাত ই পাট
মহানগৰ হিচাপে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে। বিভিন্ন ৰাজ্যৰপৰা
অহা ল�োকে ইয়াত লেটাগুটিৰ লেনদেনত ভাগ লয়।
য�োৱা 2 অক্টোবৰ 2017 ত মুকলিত শ�ৌচ কৰা
অভ্যাসমুক্ত (ODF) স্থিতি লাভ কৰাৰ পাছত কৰ্ণাটকৰ
ৰমনাগৰাৰ জিলা প্ৰশাসনে গ�োটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ
(SWM) আৰু একক গাঁতৰ শ�ৌচালয়সমূ হ দ্বৈত গাঁতৰ
শ�ৌচালয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বিভিন্ন কাৰ্য্যকলাপ আৰম্ভ
কৰিছে; ODF প্লাছ কাৰ্য্যকলাপৰ অংশস্বৰূপে।
ODF প্লাছ কাৰ্য্যকলাপসমূ হঃ আৰম্ভণিৰ কাৰ্য্য
হিচাপে গ�োটা আৱৰ্জনা কেনেকৈ কাৰ্য্যকৰীভাৱে
ব্যৱস্থাপিত কৰিব পৰা যায় এই বিষয়ে গাঁও, মহকুমা
আৰু জিলা পৰ্য্যায়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা
বহল ভিত্তিত প্ৰশিক্ষণ আয়�োজন কৰা হৈছিল। ইয়াত
সন্নিৱিষ্ট আছিল উৎসতে কৰা আৱৰ্জনাৰ পৃথকীকৰণ,
আৱৰ্জনাৰ দৈনিক সংগ্ৰহ, সিক্ত আৱৰ্জনাৰপৰা পচনসাৰ
তৈয়াৰ কৰা আৰু শুকান আৱৰ্জনাৰ পুনৰাৱৰ্তন।
তদু পৰি, স্থায়ী SWM গ�োট কেনেকৈ স্থাপন কৰিব
পৰা যায় এই কথা শিকাত বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক সহায়
কৰিব পৰাকৈ তেওঁল�োকৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰু আন্তঃজিলা
ভিত্তিত উদু পিলৈ উন্মুক্তিমূলক ভ্ৰমণৰ আয়�োজন কৰা হৈছিল।
গাঁও পঞ্চায়তে এতিয়া SWM হস্তক্ষেপসমূ হৰ স্থায়িত্বৰ বাবে
বিভিন্ন উৎসৰপৰা প�োৱা পুজি
ঁ ৰ সদব্যৱহাৰ কৰি আছে।
লগতে, কিছু মান ঘৰৰ একক গাঁতবিশিষ্ট শ�ৌচালয়
থকালৈ চাই, জিলা প্ৰশাসনে সেইব�োৰ পৰিয়ালক
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তেওঁল�োকৰ একক গাঁতবিশিষ্ট শ�ৌচালয়ব�োৰ দ্বৈত
গাঁতবিশিষ্ট শ�ৌচালয়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সমৰ্থ কৰি
তুলিছে। দ্বৈত গাঁতবিশিষ্ট শ�ৌচালয়ব�োৰ হ’ল উন্নত পিট
লেট্ৰিন যিব�োৰে বিষ্ঠামূলক ক্লেদব�োৰ থলীতে উপচাৰ
আৰু সাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাট�ো সু চল কৰি দিয়ে।
সেইব�োৰত থাকে দু টা পিট বা গাঁত, যিকেইটা এটা
Y-জাংছনৰ সহায়ত এটা ছিংগল প’ৰ-ফ্লাশ্ব টয়লেটৰ
সৈতে সংয�োজিত কৰা হয়। এবাৰত এটা গাঁতহে ব্যৱহাৰ
কৰা হয়। যেতিয়া এটা গাঁত পূৰ্ণ হ�োৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি
থাকে, আনট�ো সম্পূ ৰ্ণ গাঁতে তেতিয়া জিৰণি লৈ থাকে।
শ�ৌচালয়ৰ ব্যৱহাৰ আৰু গ�োটা আৱৰ্জনাৰ
কাৰ্য্যকৰী উপচাৰ সু নিশ্চিত কৰিবলৈ কৰা আন কেইটামান
হস্তক্ষেপ হ’লঃ
•
আৱৰ্জনাৰ (সিক্ত আৰু শুষ্ক) নিয়মীয়া সংগ্ৰহ আৰু পৰিবহণ
•
মুকলিত শ�ৌচ কৰা আৰু মুকলিত আৱৰ্জনা
পেল�োৱাৰ বাবে জৰিমণা সংগ্ৰহ কৰা
•
পৰিয়ালসমূ হ তথা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰসমূ হৰপৰা
ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণি সংগ্ৰহ কৰা
•
জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য তথা জীৱনিম্নীকৰণসাধ্য ন�োহ�োৱা
সামগ্ৰীব�োৰ পুনৰ বিক্ৰী কৰা
•
উৎসতে আৱৰ্জনাৰ পৃথকীকৰণ আৰু আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে অভিযান আৰু গণ সচেতনতা কাৰ্য্যসূচী
•	শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথাসমূ হ অভিলেখবদ্ধ কৰা
•	শ�ৌচালয় ব্যৱহাৰৰ নিয়মীয়া নিৰীক্ষণ তথা
নিয়মীয়াকৈ VWSC কমিটীৰ সভা আয়�োজন কৰা
•
অনাময় দিৱস, বিশ্ব জল দিৱস, বিশ্ব শ�ৌচালয়
দিৱস অৰ্থপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা

গাঁও পঞ্চায়তসমূ হত গ�োটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা
(বাস্তৱবাদৰদ্বাৰা পৰিচালিত)

“এ

টা কথা নিশ্চয়কৈ মই ক’বলৈ ভাল পাম যে
এইখিনি আৱৰ্জনাক আমি সদায়ে সম্পদ আৰু
সম্পত্তি বুলি বিবেচনা কৰা উচিত। ইয়াক কেৱল জাবৰজ�োঁথৰ বুলি নাভাবিব। আমি যেতিয়া জাবৰ-জ�োঁথৰ আৰু
আৱৰ্জনাক সম্পত্তি হিচাপে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়াই
আমি আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ তুলনামূলকভাৱে নতুন
ক�ৌশল�ো পাম। ষ্টাৰ্ট-আপব�োৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তৰুণতৰুণীসকলেও তুলনামূলকভাৱে নতুন ক�ৌশল আৰু
নতুন যতন লৈ আগবাঢ়ি আহিব। ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হৰ
সৈতে লগ লাগি আৰু চহৰসমূ হৰ প�ৌৰ নিকায়ব�োৰৰ
প্ৰতিনিধিসকলৰ সহয�োগিতাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে এটা বিশাল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ
অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছিল।”
প্ৰয়�োজন হয় – দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ
– প্ৰধানমন্ত্ৰী, নৰেন্দ্ৰ ম�োদী তেওঁৰ 28 মে, 2017 কৰাৰেপৰা আৰম্ভ কৰি আৱৰ্জনাৰ বৈজ্ঞানিক বৰ্জনলৈকে।
তাৰিখৰ মন কী বাতত। আন কথাত ক’বলৈ গ’লে, এটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা
প্ৰণালীত অপৰিহাৰ্য্য হৈ পৰে পৰিকল্পনা কৰাৰ সামৰ্থ্য;
‘লক্ষ্যত উপনীত ন�োহ�োৱালৈকে একেটা বস্তুতে
পৰিচালন আৰু ৰূপায়ণৰ যাৱতীয় বয়-বস্তু তথা সালাগি থাকক’ এই আপ্তবাক্যকে সাৰ�োগত কৰি স্বচ্ছ ভাৰত
সু বিধাসমূ হ আৰু মানৱশক্তিৰ সংগঠন; সংগ্ৰহ যানসমূ হৰ
মিছন-গ্ৰামীণৰ কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব আছিল ODF [মুকলিত
মাজত সমন্বয়; আৱৰ্জনাৰ বিভিন্ন প্ৰবাহৰ বৈজ্ঞানিক
শ�ৌচ কৰাৰ অভ্যাসমুক্ত] স্থিতি যেতিয়ালৈকে আমি
উপচাৰ; আৰু এনে এটা প্ৰণালীৰপৰা উদ্ভৱ হ’ব পৰা
অক্টোবৰ 2019 চনত সেই লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পৰা
ব্যয়ৰ জ�োৰা মৰা।
নাছিল�ো। 2019-2029 এই কালছ�োৱাৰ বাবে ভাৰত
চৰকাৰে গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হৰ অনাময় ব্যৱস্থাৰ বাবে
আকৰ্ষণীয় কথাট�ো হ’ল, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি
এটা গ্ৰামীণ অনাময় ৰণক�ৌশলৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছিল, অহাৰ দৰে, গাঁও পঞ্চায়তসমূ হৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ
যাৰ লক্ষ্য হ’ল ODF প্লাছৰ ভৱিষ্যদৃ ষ্টিৰ লক্ষ্যত উপনীত একাংশই আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ
হ�োৱা। ODF প্লাছত অপৰিহাৰ্য্য হৈ পৰে ODF আচৰণসমূ হ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু স�োনকালেই তেনেব�োৰ গাঁও
স্থায়ী কৰি ৰখাট�ো, আৰু প্ৰতিখন গাঁৱৰ বাবে গ�োটা আৰু পঞ্চায়ত অৱশিষ্ট GPs ৰ বাবে এক�ো এক�োটা অনু শীলনীৰ
তৰল আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালীব�োৰ সু গম হৈ থকাট�ো। বিদ্যালয় হৈ উঠিল কথাব�োৰ শিকাৰ বাবে। ইয়াৰে
গ�োটা আৱৰ্জনা প্ৰণালীব�োৰ কামত লগ�োৱাট�োও 2014- প্ৰতিখন পঞ্চায়তে অনু সৰণ কৰিছিল এটা বিশিষ্ট
19 কালছ�োৱাৰ বাবে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণৰ পথ- ‘ব্যৱস্থাপনা মডেল’ যি প্ৰদান কৰিছিল গাঁও পঞ্চায়ত
নিৰ্দেশনাৱলীৰ এটা অংশ আছিল। সেয়েহে আনব�োৰ স্তৰত এটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা গ�োট চলাবলৈ লগা
ৰাজ্যতকৈ বহু আগতেই ODF ৰ শেষ সীমা স্পৰ্শ কৰা অন্তৰ্দৃষ্টি, আৰু বুদ্ধিমত্ত্বা। তলত আগবঢ়োৱা উদাহৰণব�োৰ
কেৰালা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ছট্টীচগড়, হ’ল এই পঞ্চায়তসমূহে এই কাম কেনেকৈ কৰিছিল সেই
পশ্চিমবংগ আৰু চিক্কিমৰ দৰে ৰাজ্যই গ�োটা আৱৰ্জনা কথা বুজাত সহায় কৰিব পৰা কেইটামান নমুনা।
ব্যৱস্থাপনা গ�োটব�োৰ গঠন কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল।
উদাহৰণ – 1 মুড়ীচুৰ, (তামিলনাডু)
অনাময় কিছু দিনৰ আগলৈকে এটা চহৰীয়া ঘটনা
মুড়ীচুৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে তামিলনাডুৰ কাঁচীপুৰম
আছিল। সেয়েহে, গাঁও পঞ্চায়তসমূহে (GPs) বাট-পথ
চাফ-চিকুণ কৰা আৰু অপৱাহ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ উৰ্ধত আন জিলাত। মুঠ জনসংখ্যা হ’ল 15,000 (ল�োকপিয়ল, 2011)
ক�োন�ো কথা লৈ মূ ৰ ঘম�োৱা নাছিল। গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰত আৰু পৰিয়ালৰ সংখ্যা আছিল 5326 (2012)। 520 খন
গ�োটা আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনা মানেই এনে ‘এটা প্ৰণালী দ�োকান আৰু দু টা বিবাহ ভৱনৰ সৈতে 12 টা ৱাৰ্ড
কামত লগ�োৱা’ যিট�োৰ অস্তিত্ব আগতে কেতিয়াও নাছিল। আছিল। এই গাঁও পঞ্চায়তত গ�োটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা
ইয়াৰ বাবে এটা প্ৰান্তৰপৰা আনট�োলৈ পৰিকল্পনাৰ (SWM) কামত লগ�োৱা হৈছিল হেণ্ড-ইন-হেণ্ড নামৰ এটা
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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অনাচৰকাৰী সেৱা সংস্থাই (NGO) দিয়া বিশ্বাসৰ বাবে
যিট�ো NGO বিখ্যাত আছিল আত্ম-সহায়ক গ�োটসমূ হক
(SHG) লৈ কৰা সূ ক্ষ্ম ঋণদান সম্পৰ্কীয় কামব�োৰৰ বাবে।
এই NGO ট�োৱে 26 গৰাকী অনাময় কৰ্মীক (স্থানীয়ভাৱে
‘গ্ৰীন ফ্ৰেণ্ডছ’ নামেৰে পৰিচিত) প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল।
NGO ট�োৱে নিযু ক্তি দিয়া এগৰাকী তত্ত্বাৱধায়ক থাকে যি
কামব�োৰৰ তদাৰক কৰে আৰু পঞ্চায়তক কথাব�োৰ
জনাই থাকে। পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে প্ৰদান কৰা নেতৃত্ব
অসাধাৰণ আছিল, যাৰ বয়স আছিল চল্লিছৰ ঘৰত।
দু ৱাৰে-দু ৱাৰে আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, আৰু
নিয়মীয়াকৈ ৰাউণ্ড লগাই থকা গ্ৰীন ফ্ৰেণ্ডছৰ হাতত গটাই
দিয়াৰ আগতে প্ৰতিঘৰ মানু হে আৱৰ্জনা বেলেগ বেলেগ
কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। য’ত এঘৰ মানু হে
সানমিহলি হৈ থকা আৱৰ্জনাব�োৰ দিব খ�োজে তাতেই
‘গ্ৰীন ফ্ৰেণ্ডছে’ জ�োৰ দিয়ে সেইখিনি বেলেগ বেলেগ
কৰিহে যাতে দিয়া হয়। এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰা আৱৰ্জনাব�োৰ
এটা উমৈহতীয়া চালি ঘৰলৈ (এটা সামগ্ৰী পুনৰুদ্ধাৰ
সু বিধাৰ দৰে) লৈ অহা হয়, য’ত সিক্ত আৱৰ্জনাব�োৰ যায়
কেঁচুসাৰ নিৰ্মাণৰ কামত, আৰু পুনৰাৱৰ্তনয�োগ্যখিনি
পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ বেহা কৰা ল�োকসকলে আহি লৈ যাব
পৰাকৈ জমা কৰি থ�োৱা হয়। অৱশিষ্ট আৱৰ্জনাখিনি
প্ৰেৰণ কৰা হয় আৱৰ্জনা স্তূ পৰ এলেকালৈ।
এই সু বিধাব�োৰ (এবাৰতে কৰা ব্যয়) প্ৰদান
কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে, স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত।
ৰিপ’ৰ্ট কৰা হ�োৱা গড় মাহেকীয়া পৰিচালনমূলক খৰচ
হ’ল 1.6 লাখ টকা, আৰু গড় আয় হ’ল 1.3 লাখ
টকা। আয়ৰ সিংহভাগ আহে মাহে মাহে ব্যৱহাৰকাৰীৰ
মাচুল আদায় দিয়া পৰিযালসমূ হ আৰু দ�োকানব�োৰৰপৰা,
তদু পৰি নিয়মীয়াকৈ হ�োৱা কেঁচুসাৰৰ বিক্ৰীৰপৰাও
আয় হয়। শুকান আৱৰ্জনাব�োৰ বিক্ৰী কৰি প�োৱা ধন
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গ্ৰীন ফ্ৰেণ্ডছক দিয়া হয় মাহেকীয়া উদগণি হিচাপে।
তেওঁল�োকে দু পৰীয়া 12 বাজি 30 মিনিট য�োৱালৈকে
কাম কৰে, তাৰপাছত তেওঁল�োকে নিজে কৰি ভালপ�োৱা
ক�োন�ো আয়বৰ্ধক কাম কৰিবলৈ ঘৰলৈ যায়গৈ।
এই গাঁও পঞ্চায়তত [SWM গ�োটট�োৰ বাবে]
প্ৰতিমাহে 30,000/- টকাৰ এটা ঘাটী হয়। এই GP এ
সহজেই এই ঘাটীৰ জ�োৰা মাৰিব পাৰে যদিহে তেওঁল�োকে
প্ৰতিখন ঘৰ আৰু প্ৰতিখন দ�োকানৰপৰা ব্যৱহাৰকাৰীৰ
মাচুল সংগ্ৰহ কৰাত জ�োৰ দিলেহেঁতেন। GP নেতাগৰাকীয়ে
কয় যে কেইটামান দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে আৰু সৰু-সু ৰা দ�োকান
চলাই থকা বয়�োজ্যেষ্ঠ ল�োকসকলৰপৰা এই মাচুল সংগ্ৰহ
কৰাত তেওঁ জ�োৰ নিদিয়ে। এই ঘাটীৰ জ�োৰা মৰা হয় এটা
RO প্ৰকল্পৰপৰা প্ৰতি 20 লিটাৰত 12/- টকাৰ হিচাপত
খ�োৱাপানী বিক্ৰী কৰি আত্মসহায়ক গ�োটসমূহে (SHGs)
কৰা আয়ৰদ্বাৰা। GP এ SHGs ক এই RO প্ৰকল্পট�ো
চলাবলৈ লীজত দিছে। এইট�ো হ’ল খুব ভালকৈ কাম কৰা
এটা ক্ৰছ-ছাবচিডী বা প্ৰতি সহায়তা মডেল।
উদাহৰণ – 2 প্ৰতাপাদিত্যনগৰ (পশ্চিমবংগ)
পশ্চিমবংগৰ 24 পৰগণা জিলাৰ প্ৰতাপাদিত্যনগৰে
এটা SWM গ�োট চলায়, যাৰ তেওঁল�োকে নাম দিছে ইক’পাৰ্ক হিচাপে, তেওঁল�োকে বিকাশ ঘট�োৱা সেউজ
ভৱিষ্যদৃ ষ্টিৰ বাবে। প্ৰায় 33,000 (7500 HH) জনসংখ্যাৰে
এইখন হ’ল এখন ডাঙৰ পঞ্চায়ত। এই ইক’-পাৰ্কখন
কাকদ্বীপৰ সমীপত আছে যিট�ো হ’ল ফুলৰ পাহিৰ, আৰু
ওচৰৰ বন্দৰ/উপকূলীয় অঞ্চলত হ�োৱা মাছধৰা
কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে এটা গতিশীল ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ। এইব�োৰ
কথাই প্ৰতাপাদিত্যনগৰ GP ক ৰাজহৰ নিজা উৎস সৃ ষ্টি
কৰিবলৈ প্ৰচুৰ সু য�োগ আনি দিছে যাক এখন নগৰ
পঞ্চায়তে প�োৱা সু য�োগৰ প্ৰায় সমান বুলি ক’ব পৰা যায়।
ইয়াৰ আছে 21 টা গ্ৰাম সংসদ, কেইবাখন�ো দ�োকান আৰু

বজাৰৰ স্থান। এক স্থানীয় শ্মশানভূমিক আৱৰ্জনাৰ
পৃথকীকৰণ আৰু প্ৰসংস্কৰণ গ�োটৰ অৱস্থানলৈ সলনি কৰা
হৈছে। পূব মিদনাপুৰৰ আমাৰ সু ষমা জলপ্ৰপাত (ASJ)
নামৰ এটা স্থানীয় NGO ই দিয়া কাৰিকৰী সহায়তাৰ সৈতে
এই SWM গ�োটট�ো আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2016 চনত।
এই GP ৰ এনে 40 জন অনাময় কৰ্মী আৰু এজন
তত্ত্বাৱধায়ক আছে যিসকল ASJ ৰদ্বাৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত।
আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা কাৰ্য্যত 11 খন ট্ৰাইচাইকেল আৰু
তিনিখন মিনি ভেন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মিনি ভেনকেইখনৰ
দু খন নিয়মীয়াকৈ ভাড়ালৈ ল�োৱা হয় আৰু মাহেকীয়া
ভিত্তিত এটা আৱৰ্জনা বৰ্জন মাচুল দিয়া হয়। পৰিয়ালব�োৰৰ
পাকঘৰৰপৰা আৰু ৰেষ্টোৰাব�োৰৰপৰা সংগ্ৰহ কৰা
আৱৰ্জনাৰে পচনসাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। তেওঁল�োকে
কেঁচুসাৰ আৰু সাধাৰণ পচনসাৰ এই দু য়�োবিধেই তৈয়াৰ
কৰে। এই দু য়�োবিধ তেওঁল�োকে বিক্ৰী কৰে প্ৰতি
কিল�োগ্ৰামত যথাক্ৰমে 10 টকা আৰু 6 টকা দৰত।
শুকান আৱৰ্জনাব�োৰ (যেনে বটল, প্লাষ্টিক, কাৰ্ডব�োৰ্ড)
বিক্ৰী কৰা হয় পুনৰাৱৰ্তনকাৰীসকলক। পঞ্চায়তে ল�োৱা
প্ৰস্তাৱ অনু যায়ী, আটাইব�োৰ পৰিয়াল, দ�োকান, ৰেষ্টোৰা,
বিবাহ ভৱন, শাক-পাচলি আৰু ফুলৰ পাহি বজাৰে গ্ৰাম
সভাই ঠিক কৰি দিয়া বিভিন্ন দৰত মাহেকীয়া
ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণি আদায় দিয়ে। এই সেৱা ব্যৱহাৰ
কৰা ল�োকৰ সমগ্ৰ শ্ৰেণীট�োৱে নিয়মীয়াকৈ ধনাদায় কৰে।
চৰকাৰী পেন্সনত জীয়াই থকা 104 টা নিৰাশ্ৰিত পৰিয়াল�ো
আছে। তেওঁল�োকক ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাচুলৰপৰা অব্যাহতি
দিয়া হৈছে। দৰাচলতে, চৰকাৰী পেন্সন পাবৰ য�োগ্য,
আৰু 51 টা পৰিয়াল আছে কিন্তু তেওঁল�োক সম্প্ৰতি
অপেক্ষাৰত। এনে পৰিয়ালৰ মাহেকীয়া পেন্সন, GP এ
নিজা ৰাজহ উৎসৰপৰা আদায় দিয়ে।
ৰিপ’ৰ্ট কৰা গড় মাহেকীয়া আয় হ’ল 2.84 লাখ
টকা। ব্যয় কৰা ধনৰাশি হ’ল 2.97 লাখ টকা। কেঁচুসাৰ
আৰু আন শুকান আৱৰ্জনা বিক্ৰী কৰি প�োৱা ধনৰ অংকট�ো
হ’ল 40,000 টকাৰপৰা 45,000 টকাৰ ভিতৰত, যিট�ো
হ’ল মুঠ আয়ৰ প্ৰায় 15%। আয়ৰ অৱশিষ্ট অংশ আহে
বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ আৱৰ্জনা সৃ ষ্টিকাৰীসকলে আদায় দিয়া
ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণিৰপৰা। তথাপি আয় আৰু ব্যয়ৰ
মাজত এটা সামান্য ব্যৱধান (ঘাটী) আছে। এই ঘাটী পূ ৰণ
কৰা হয় গাঁও পঞ্চায়তৰ নিজা পুজি
ঁ ৰপৰা। প্ৰতাপাদিত্যনগৰ
গাঁও পঞ্চায়তৰপৰা আন যিক�োন�ো গাঁও পঞ্চায়তে SWM
ৰ অনু শীলন সম্পৰ্কে বহুকথা শিকিব পাৰে।
উদাহৰণ – 3 পকলা (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ)
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে 2017 চনৰ শেহৰফালে
ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত 100 ৰ�ো অধিক আৱৰ্জনা

ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল। এইব�োৰ গ�োট স্থাপনৰ
দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলে এইব�োৰক ‘গ�োটা
সম্পত্তি প্ৰসংস্কৰণ গ�োট’ হিচাপে অভিহিত কৰিছিল।
পৰিকল্পনাট�ো হ’ল ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হৰ 3200
টা অৱস্থান ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে এই ব্যৱস্থাৰ অধীনলৈ অনা।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে গ�োটা আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাকল্পে স্থাপন
কৰিবলৈ ল�োৱা এই প্ৰণালীৰ এটা অভিজ্ঞতা আহৰণ
কৰিবলৈ এই লেখক গৈছিল ৰাজ্যখনৰ চিট্টোৰ জিলাত
থকা পকলা গাঁও পঞ্চায়তলৈ। ৰাজ্যখনে এই SWM
গ�োটব�োৰৰ নাম দিছেঃ ‘শূ ন্য আৱৰ্জনা প্ৰকল্প’ আৰু
অৱস্থানসমূ হৰ নাম দিছে ‘ভৰন্ধাৱন’। ৰাজ্য চৰকাৰে এই
উদ্দেশ্যে আছু তীয়াকৈ খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্য্যালয়সমূ হৰ
কৰ্মচাৰীসকলক দায়িত্ব দিছে। তেওঁল�োকক ক�োৱা হয়
জিলা সমল ব্যক্তি (DRPs)। প্ৰতিগৰাকী DRP, 4-5 টা
GP থকা গাঁও পঞ্চায়তৰ এটা গ�োটৰ বাবে এটা আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনা গ�োট স্থাপনৰ দায়িত্বত থাকে।
এই মডেলট�ো হ'ল এটা সৰল প্ৰকল্প য’ত থাকে
18 টা উপাদান থকা এখন পৰীক্ষণ সূ চী, যি এই কথাৰ
স্বীকৃতি দিয়ে যে এখন নিৰ্দ্দিষ্ট গাঁও পঞ্চায়তত এটা শূ ন্য
আৱৰ্জনা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ই কাম কৰি
আছে। পাকঘৰৰ আৱৰ্জনা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা
প্ৰযু ক্তিকেইটা হৈছে NARDEP তলব�োৰ আৰু কেঁচুসাৰ
তলব�োৰ। এইব�োৰ স্থাপন কৰা হৈছে পাকঘৰৰ (সিক্ত)
আৱৰ্জনা পচনসাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আৰু ‘অমৰাৱতী
গ’ল্ড’ নামৰ এটা ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত সেইব�োৰ বিক্ৰী
কৰিবলৈ। তেওঁল�োকৰ আছে এটা শুকান আৱৰ্জনা
পৃথকীকৰণৰ বাবে থকা এটা চালি ঘৰ, য’ত তেওঁল�োকে
বটল, প্লাষ্টিক, কাৰ্ডব�োৰ্ড আদি বয়-বস্তুব�োৰ পৃথক কৰে
যিব�োৰ পাছত পেলনীয়া বস্তুৰ বেহা কৰা ল�োকক বিক্ৰী
কৰি দিয়া হয়। তেনে ল�োকক বিক্ৰী কৰাৰ আগতে সংগ্ৰহ
কৰা প্লাষ্টিক আৰু বটলব�োৰ কণালৈ টুকুৰা কৰা হয়। এইট�ো
ক�োৱা হয় যে এনেকৈ গুৰি কৰা প্লাষ্টিক আৰু বটলব�োৰ (i)
পুনৰব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈ উঠে, আৰু (ii) পেলনীয়া বস্তুৰ
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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বেহা কৰা ল�োকৰপৰা তাৰ বেছি ভাল দাম প�োৱা যায়। উপস্থাপন কৰা উদাহৰণকেইটাৰ বিশ্লেষণঃ
কেৱল ঘৰব�োৰৰপৰাই নহয় বৰঙ দ�োকানব�োৰ, ৰেষ্টোৰাব�োৰ,
এটা প্ৰগাঢ় সত্য লু কাই আছে এই বিবৃ তিৰ আঁৰত
আৰু আন প্ৰতিষ্ঠানব�োৰৰপৰাও আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা হয়।
যে ‘সামাজিক সমস্যাসমূ হৰ ম�োকাবিলা কৰা উচিত
এই সেৱাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ ওপৰত ক�োন�ো মাচুল সিবিলাকৰ মীমাংসাৰ সৈতে সু সংগত হ�োৱা একেবাৰে
আৰ�োপ কৰা নহয়। জানিব পৰা মতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাচুল তাৎক্ষণিক (বা স্থানীয়) পৰ্য্যায়ত [গাঁও পঞ্চায়তসমূ হত]’।
সংগ্ৰহ কৰাৰ বিষয়ট�োত ৰাজ্যখনে এতিয়াও এটা সিদ্ধান্ত বিকাশ সম্পৰ্কীয় বাৰ্ত্তালাপত ইয়াক প্ৰকাশ কৰা হয়
ল’বলৈ বাকী আছে। MGNREGS ৰপৰা আহৰণ কৰা শ্ৰমিক ‘দ্বিতীয়ক গুৰুত্বৰ মূলনীতি’ হিচাপে। দ্বিতীয়ক গুৰুত্ব হ’ল
আৰু সামগ্ৰী উপাংশৰে, আৰু স্বচ্ছ অন্ধ্ৰ ক’ৰ্পৰেছনৰ সহায়েৰে সংগঠনৰ এটা মূলনীতি যি এইট�ো ব�োধৰ ওপৰত
এই গ�োটব�োৰ স্থাপন কৰা হৈছে। এগৰাকী স্থানীয় নিৰ্বাচিত প্ৰতিষ্ঠিত যে সমস্যাসমূ হৰ ম�োকাবিলা কৰা উচিত
প্ৰতিনিধিয়ে জন�োৱা মতে পকলা গ�োটা আৱৰ্জনা প্ৰসংস্কৰণ সবাত�োকৈ তলত থকা যথাযথ স্তৰত। ভাৰতৰ গ্ৰামীণ
কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ সামৰ্থ্য আহৰণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁল�োকে এলেকাসমূ হত এই মূলনীতিয়েই হ�োৱা উচিত গ�োটা
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ চালিকাশক্তি। ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল
MGNREGS ৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যৱহাৰ কৰিছে।
এইট�ো যে এটা পৰিয়ালৰ স্তৰত যিট�ো কাম কৰিব পাৰি
পৰিচালন আৰু ৰূপায়ণৰ যাৱতীয় বয়-বস্তু তথা সেইট�ো কাম পৰিয়ালৰ স্তৰতেই কৰা উচিত। যদি
সা-সু বিধাসমূহ তথা যতনসমূ হৰ প্ৰশ্নত, নিয়মীয়া আৱৰ্জনা পৰিয়ালৰ স্তৰত কৰা উচিত নহয়, তেন্তে একাধিক
সংগ্ৰহ যানসমূহৰ বাহিৰেও, গ�োটট�োত বৈদ্যুতিক শক্তিত পৰিয়ালৰ সম্ভাৱ্য সহয�োগিতাৰে সেই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা
চলা আন যতন�ো আছে। সেইব�োৰৰ ভিতৰত পৰেঃ প্লাষ্টিক কৰিব পাৰি ৱাৰ্ড স্তৰত, গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰত বা পঞ্চায়ত
ক’ভাৰব�োৰৰপৰা ধূ লি আঁতৰ�োৱা ব্ল’ৱাৰ, প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা স্তৰৰ এটা গ�োট পৰ্য্যায়ত। পৰিৱেশৰ প্ৰতি কল্যাণ সাধনৰ
টুকুৰা কৰা যতন, আৰু কাঁচ গুৰি কৰা যতন – এই উদ্দেশ্যত বা এটা চিকিৎসীয় প্ৰয়�োজনত কৰা আৱৰ্জনা
আটাইব�োৰ প্ৰদান কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। দৈনিক সিক্ত আৰু সংগ্ৰহৰ ধাৰণাট�ো প্ৰশংসাৰ য�োগ্য।
শুকান এই দু য়�োবিধ আৱৰ্জনাই সংগ্ৰহ কৰা হয়। জানিব
এই আটাইব�োৰ উদাহৰণত আমি দেখা কেইটামান
পৰা মতে, দৈনিক 700 ৰপৰা 800 কিল�োগ্ৰাম আৱৰ্জনা
সাদৃ শ্য আৰু আমি আহৰণ কৰা কেইটামান অন্তৰ্দৃষ্টি হ’ল
সংগ্ৰহ কৰা হয়। এই মডেলত থকা আৰু দু টা উপাংশ হ’লঃ
এনেধৰণৰঃ
(i) আবাসিক আৰু বজাৰ এলেকাসমূ হৰপৰা নিৰ্মাণকাৰ্য্যত
ওল�োৱা ধ্বংসস্তূপ সংগ্ৰহ কৰা, আৰু (ii) ৰাস্তাত প�োৱা মৃত • অধ্যয়নাধীন তিনিটা GP ৰ ভিতৰত দু টা আছিল
চহৰৰ সমীপত, আৰু আছিল একেবাৰে নগৰ
জন্তুব�োৰ সমাধিস্থ কৰিবলৈ থকা জন্তু অন্তিম শয়ন ভূমি।
পঞ্চায়তৰ দৰে। মহানগৰ আৰু নগৰৰ সমীপত থকা
কাঁটা তাঁৰৰ বেৰ থকা এই গ�োটট�ো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ
গাঁওব�োৰে দূৰণিবটীয়া আৰু ভিতৰুৱা গাঁওব�োৰৰ
বৃ ক্ষৰ�োপণ তথা শাক-পাচলিৰ খেতি কৰাৰ কামত�ো ভালকৈ
তুলনাত অধিক আৱৰ্জনা সৃ ষ্টি কৰাৰ প্ৰৱণতা দেখুৱায়।
ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই কাৰণেই আৱৰ্জনা পৃথকীকৰণ
• অধ্যয়নাধীন তিনিওটা SWM গ�োটে কেৱল BDO বা
ঠাই নু বুলি ৰাইজে এই ঠাইৰ নাম দিছে ‘বৃ ন্দাৱন’। এই
DRDA ৰেই সমৰ্থন প্ৰাপ্ত কৰা নাছিল, বৰঙ NGOs/
প্ৰকল্পৰ অধীনত আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ, আৰু পৃথকীকৰণৰ
সমাজ/CSRs এই আটাইব�োৰেই ইবিলাকক
কামত লিপ্ত ল�োকসকলক ক�োৱা হয় ‘গ্ৰীন এম্বেছেডৰ্ছ’।
কাৰিকৰী সহায় আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছু ক আছিল, [আৰু
প্ৰায়ব�োৰ সময়তে প্ৰশিক্ষণ তথা IEC সমৰ্থনৰ
তিনিবছৰীয়া এটা অৱধিৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 2020
বাবেও] সাজু আছিল।
চনৰ শেহৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত 3200 টা
এনে গ�োট স্থাপনৰ লক্ষ্যেৰে জিলা সমল ব্যক্তিসকলে •	তিনিটা GP ৰ দু টাই ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণি সংগ্ৰহ
কৰিছিল আনহাতে এখন প্ৰাৰূপিক ভাৰতীয় গাঁৱত
(DRPs) কাম কৰি আছে। তেওঁল�োকে আয় আৰু ব্যয়ৰ
(পকলা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) থকা গাঁও পঞ্চায়তখনে
হিচাপ দিব ন�োৱাৰিলে কাৰণ এই গ�োটব�োৰ বিত্তীয়ভাৱে
ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণি সংগ্ৰহ কৰা নাছিল কাৰণ ই
সম্পূ ৰ্ণৰূপে স্বচ্ছ অন্দ্ৰ ক’ৰ্পৰেছনৰদ্বাৰা সমৰ্থিত, যিট�ো
চৰকাৰে এই উদ্দেশ্যত গঠন কৰি দিয়া এক
কথাই আমাক নিৰাশ কৰিলে এই কাৰণত যে এইট�ো
ক’ৰ্পৰেছনৰ সমৰ্থনপুষ্ট আছিল। আনকি ব্যৱহাৰকাৰীৰ
এটা স্থায়ী সমাধান নহ’বও পাৰে। অৱশ্যে, এই
ভৰণি সংগ্ৰহ কৰা দু খন GP ত�ো আটাইব�োৰ পৰিয়ালে
বৃ ন্দাৱনসমূ হ স্থাপন কৰাত আগভাগ ল�োৱা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ
এই
ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণিৰ ধনাদায় কৰা নাছিল।
চৰকাৰৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বিভাগৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালকৰ
মতে ইয়াক এটা ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য বিষয় বা ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য • GP কেইখনৰ দু খনত য’ত আৱৰ্জনাৰপৰা সম্পত্তিৰ
প্ৰচেষ্টা চল�োৱা হৈছিল সেই দু খনত SWM গ�োটদু টাই
জৰুৰীকালীন অৱস্থা হিচাপে গণ্য কৰিবই লাগিব।
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পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈকে এখন গাঁও
পঞ্চায়ত বৰ্তি নাথাকে। এখন গাঁও পঞ্চায়তে হাতত
ল’বলগীয়া আৰু ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া আন বহুত�ো
আৰ্থ-সামাজিক বিকাশমূলক কাম আছে। আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনাই গাঁও পঞ্চায়তে কৰিবলগীয়া আন আটাইব�োৰ
বিকাশমূলক কাম লঘু কৰা বা লু কুৱাই দিয়া অনু চিত।
আপ�োনাৰ বিকাশ কাৰ্য্যসূ চী নিৰ্ধাৰণ কৰাত বিচক্ষণতাৰ
পৰিচয় দিয়ক যিখন কাৰ্য্যসূ চীত আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা,
এটা গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় হ’বই লাগিব।
কৰা আয়ৰ সৰ্বাধিক অংশট�ো আহিছিল ব্যৱহাৰকাৰীৰ
ভৰণিৰপৰা, আৰু মাত্ৰ 15-20% হে আহিছিল কেঁচুসাৰ
বা পুনৰাৱৰ্তনয�োগ্য সামগ্ৰীসমূ হৰ বিক্ৰীৰপৰা।
•	কেঁচুসাৰ বা সাধাৰণ পচনসাৰৰ উৰ্ধলৈ গৈ, আৱৰ্জনা
সামগ্ৰীৰপৰা উৎপাদ – যেনে ধৰক, সু মথিৰাৰ
বাকলিৰপৰা ৱাশ্বিং পাউডাৰ, বা কণীৰ খ�োলাৰপৰা
কণীৰ খ�োলাৰ পাউডাৰ ইত্যাদি তৈয়াৰ কৰাৰ
ধাৰণাট�ো ভাল, কিন্তু ইয়াৰ বাবে আৰু আমি এনে
উৎপাদৰ বিপণনৰ বাবে চলাবলগীয়া প্ৰচেষ্টাৰ
প্ৰশ্নট�োত যদি বৰ বেছি গুৰুত্বও নিদিওঁ, আনকি
তেতিয়াও এটা অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ প্ৰয়�োজন হয়।
প্ৰতাপাদিত্যনগৰত (পশ্চিমবংগ), তেওঁল�োকে কেৱল
কেঁচুসাৰ আৰু সাধাৰণ পচনসাৰ কৰিছিল; আৰু
পুনৰাৱৰ্তনয�োগ্য সামগ্ৰীব�োৰ পুনৰাৱৰ্তনৰ কাম কৰা
ল�োকক বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল। তেওঁল�োকে ঘাইকৈ
নিৰ্ভৰ কৰি চলিছিল ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণিৰ ওপৰত,
যিট�ো মানু হে দিছিল। ঘাটী এই কাৰণত হৈছিল প্ৰায়
104 টা নিৰাশ্ৰিত পৰিয়াল আৰু সৰু সৰু দ�োকানৰ
গৰাকীক ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণি আদায় দিয়াৰপৰা
অব্যাহতি দিয়া হৈছিল, যিট�ো সিদ্ধান্ত গাঁও পঞ্চায়তে
লৈছিল সচেতনভাৱে। অন্যথা, প্ৰতাপাদিত্যনগৰ GP
এ এইকথা প্ৰমাণ কৰিছিল যে অন্ততঃ ল�োকচান
ন�োহ�োৱাকৈ কামট�ো কৰিব পৰা যায় যদিহে আমি
সেৱা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰপৰা বিভিন্ন হাৰত
ঠিকমতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰ�ো।
সম্ভৱতঃ তিনিওটা GP তেই এনে কৰাট�ো সম্ভৱ,
যদিহে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ
ওপৰত এনে ভৰণি আৰ�োপ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ
কৰে। দ্বিতীয়তে গাঁও পঞ্চায়তসমূহে বিচক্ষণ
আৱৰ্জনা সংগ্ৰহৰদ্বাৰা ব্যয় সংক�োচন লৈ আৰু ন্যস্ত
স্বাৰ্থ থকা/বা অপৈণত ধাৰণা থকা পৰামৰ্শদাতাৰ
পৰামৰ্শ লৈ কথাব�োৰ জটিল কৰি নু তুলি সেইব�োৰৰ
সৰলীকৰণলৈ মন�োয�োগ দিয়া উচিত।
• আৰু শেষত তথা সবাত�োকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাট�ো হ’ল
এয়ে যে, এই কথা আমি মনত ৰখা উচিত কেৱল
আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ দিহা কৰিবলৈকে বা

শিকিবলগীয়া পাঠসমূ হ
এটা গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে, এটা আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনা গ�োট স্থাপন কৰিবলৈ লগা মূলধনী ব্যয়ৰ
জ�োৰা মাৰিবলৈ পুঁজিৰ বহুত�ো উৎস থাকে। ই হ’ব পাৰে
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন-গ্ৰামীণ, MGNREGS, XV-FC ইত্যাদি।
পঞ্চায়তসমূহে পৰিচালনৰ (চল�োৱাৰ খৰচ) ব্যয়ৰ জ�োৰা
মাৰিব লাগিব, যিট�ো এটা প্ৰত্যাহ্বান। অৱশ্যে পৰিচালনৰ
ব্যয়ৰ কথা ভাবি গাঁও পঞ্চায়তসমূহে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ
কাম হাতত ল’বলৈ ভয় কৰা অনু চিত। আটাইতকৈ
প্ৰয়�োজনীয় কথাট�ো হ’ল আৱৰ্জনাৰপৰা সম্পত্তি সৃ ষ্টি
সম্পৰ্কে এটা ব্যৱহাৰিক ব�োধ থকাট�ো – এটা অত্যুক্তিৰ বা
এটা সপ�োনৰ ব�োধ নহয়। আয় ক’ৰপৰা হ’ব তাৰ
পূৰ্বানু মান কৰ�োতে গাঁও পঞ্চায়তসমূহে এটা ব্যাৱহাৰিক
দৃ ষ্টিভংগী ল’ব লাগিব। এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ’ল
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ কাম হাতত ল’বলৈ ওল�োৱা
প্ৰতিগৰাকী GP পদাধিকাৰীয়ে নিজকে নিজে স�োধা উচিতঃ
এখন পৰিষ্কাৰ গাঁও বুলিলে মই কি বুজ�ো? আন কথাত
ক’বলৈ গ’লে, ম�োৰ উদ্দেশ্য ‘পৰিষ্কাৰ গাঁও’ নে ‘আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনা ব্যৱসায়ত’ ম�োৰ গাঁওখনক জড়িত হ’বলৈ উদ্বুদ্ধ
কৰা? যদি আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা এটা ব্যৱসায়িক প্ৰস্তাৱনা
হিচাপে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, তেন্তে জানি-শুনি সেইমতে
তাৰ ডিজাইন কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰি তাৰ আয়-ব্যয়ৰ
হিচাপ কৰিব লাগিব। ‘আজীৱিকাৰ বৰ্ধনৰ’ দৃ ষ্টিৰে চাবলৈ
গ’লে এইট�ো এটা বেয়া ধাৰণা নহয়।
‘গ�োটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা’ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাংশ
যিট�ো গাঁও পঞ্চায়ত বিকাশ পৰিকল্পনাত (GPDP)
অন্তৰ্ভুক্ত হ’বই লাগে। ইয়াক এটা ব্যৱহাৰ্য্য ব্যৱসায়
মডেলৰ ৰূপ দিব পাৰিলে ভাল, ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল ই নিজেই
নিজৰ ব্যয় বহন কৰিব পৰা হ’ব লাগে – অন্ততঃ 2 ৰপৰা 3
বছৰৰ ভিতৰত। গতিকে, আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ সন্দৰ্ভত
এটা ব্যৱসায় মডেল গঢ়ি তুলিবলৈ এখন গাঁও পঞ্চায়তে কি
দৃ ষ্টিভংগী ল’ব? ই এনেকুৱা এটা মডেল হ�োৱা উচিত যি
নাগৰিকসকলৰ বাবে মূল্যৰ সৃ ষ্টি কৰে আৰু সেয়েহে ৰাইজে
ইয়াৰ বাবে ধনাদায় কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব। GP
পৰ্য্যায়ত আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাক এটা সামাজিক উদ্যমৰ মৰ্যাদা
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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দিবই লাগিব। ইয়াৰ অভিপ্ৰায় লাভ নহয়, বৰঙ আৰ্থিক
ল�োকচান ন�োহ�োৱাকৈ উমৈহতীয়া কল্যাণ সাধন কৰা।
এনেকৈয়ে, বিভিন্ন ৰাজ্যত উদাহৰণসমূহৰ অধ্যয়নৰপৰা
আমি প�োৱা অন্তৰ্দৃষ্টি আছিল শিক্ষাপ্ৰদ আৰু জ্ঞানবৰ্ধক।
এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হ�োৱা কথাট�ো হ’ল – বৰ বেছি
উদ্ভাৱনমূলক নহ’লেও – পৰিচালনৰ ব্যয়ৰ জ�োৰা মৰাট�ো
সম্ভৱ, যদিহে প্ৰতিট�ো পৰিয়াল, প্ৰতিখন দ�োকান, প্ৰতিখন
ৰেষ্টোৰা ইত্যাদিৰপৰা এটা সেৱা ভৰণি/ব্যৱহাৰকাৰীৰ
মাচুল আহৰণ কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল ইচ্ছু ক
হয়। দু টা উদাহৰণত (উদাহৰণ – 1 আৰু 2) এই কথাৰ
স্পষ্ট ইংগিত প�োৱা গৈছিল। ইয়াৰ এটা উপসিদ্ধান্ত হ’ল
এয়ে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকল ধনাদায় কৰিবলৈ ইচ্ছু ক
যদিহে গাঁও পঞ্চায়তসমূহে আৰম্ভণিতে অন্ততঃ কেইটামান
ৱাৰ্ডত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে এনে এটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা
প্ৰণালীঃ যি কাম কৰে, যি নিয়মীয়া, আৰু যি নিৰ্ভৰয�োগ্য।

4.

5.

উদাহৰণসমূ হৰ এই অধ্যয়নৰপৰা আমি পৰিস্ৰাৱণ
কৰিব পৰা কেইটামান পাঠ বুজাৰ সু বিধা হ�োৱাকৈ সৰল
ভাষাত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে।
1.

প্ৰথমতেই কাম আৰম্ভ কৰা যাওক নগৰ আৰু
মহানগৰৰ সমীপত থকা গাঁওব�োৰৰপৰা য’ত ৰাইজে
আৱৰ্জনাক এটা প্ৰকৃত সমস্যা বুলি শক্তিশালীভাৱে
অনু ভৱ কৰে। এনে দৃ ঢ় পদক্ষেপৰপৰা লাভ আহৰণ
কৰাৰ সম্ভাৱনা সেইব�োৰ গাঁৱত বেছিকৈ থাকে 6.
যিব�োৰত ৰাইজে ইতিমধ্যেই অনু ভৱ কৰিছে যে
এইট�ো এটা সমস্যা। নগৰ-মহানগৰৰ সমীপত থকা
গাঁৱৰ এটা গ�োট বাছনি কৰক। গ্ৰামীণ মানদণ্ডৰে,
ইয়াত বেছিকৈ আৱৰ্জনা সৃ ষ্টি হয়।
2.	গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্য্যায়ত বাজেটিঙৰ এটা অনু শীলন
অনিবাৰ্য্য যেন লাগে। ইয়াৰদ্বাৰা মানসিকভাৱে এটা
সম্ভাৱ্য ব্যয়ৰ হিচাপ উলিয়াব পাৰি আৰু তাৰ বাবে
সাজু হ’বলৈ প্ৰাৰম্ভিক অনু শীলন কৰিব পাৰি; আৰু
ঠিক কৰিব পাৰি ক�োনট�ো শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে
কিমান সেৱা ভৰণি বহন কৰিব লাগিব যাতে ব্যয়ৰ 7.
80-85% এই ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভৰণিৰপৰা সংগ্ৰহ
কৰিব পৰা যায়। বহুত�ো SWM গ�োট কেইদিনমান
চলাৰ পাছতে বন্ধ হৈ যায়, বিশেষভাৱে ইয়াৰ
কাৰণট�ো হ’ল পৰিচালনৰ সম্ভাৱ্য ব্যয় আৰু ব্যয়ৰ
জ�োৰা মাৰিবলৈ আয়ৰ উৎসৰ সন্ধান কৰাৰ সন্দৰ্ভত
ক�োন�ো অনু শীলন নকৰাকৈ, গাঁও পঞ্চায়তসমূ হৰ
পদাধিকাৰীসকল আৱৰ্জনাৰপৰা সম্পত্তি আহৰণৰ
লালসাত বন্দী হয়। আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা হ’ল
সৰহকৈ শ্ৰমিক লগা এটা কাম।
3.
আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ সেৱাৰ বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰকাৰী
শ্ৰেণীৰ (পৰিয়াল, দ�োকান, ৰেষ্টোৰা, বিবাহ ভৱন
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আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠান) বাবে সেৱা ভৰণিৰ বেলেগ
বেলেগ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি সেইব�োৰ গ্ৰাম সভাৰদ্বাৰা
অনু ম�োদিত কৰ�োৱাই লওক। গ�োটা আৱৰ্জনা
ব্যৱস্থাপনা নিয়মাৱলী-2016 ত দিহা দিয়া মতে,
GP স্তৰত এটা আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কীয়
উপ-বিধি যু গুতাই লওক। NIRDPR ৱেবছাইটত
আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কীয় উপ-বিধিৰ এটা
নমুনা ডাউনল�োডৰ বাবে লভ্য।
পথ-নিৰ্দেশনা/ প্ৰয়�োজনীয় ঘনিষ্ঠ সহায়-সহয�োগৰ
বাবে গাঁও পঞ্চায়তসমূহে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাত
অভিজ্ঞতা/বিশেষজ্ঞতা থকা এটা NGO বা এটা
পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠান চিনাক্ত কৰা উচিত।
এই কথা উপলব্ধি কৰক যে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা,
প্ৰযু ক্তিৰদ্বাৰা সমাধান কৰিব পৰা সমস্যাতকৈ এটা
অধিক সামাজিক আৰু মন�োবৈজ্ঞানিক সমস্যা।
সৰলীকৰণ কৰক। এটা শক্তিশালী ব্যৱস্থাপনা
প্ৰণালী গঢ়ি ত�োলক। বুনিয়াদী সা-সু বিধাৰ
বিকাশত কৰা বিনিয়�োগ যিমান পাৰে সিমান কম
কৰি ৰখা উচিত। আটাইব�োৰ আৱৰ্জনা
যাদু কৰীভাৱে সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যন্ত্ৰপাতি/প্ৰযু ক্তিৰ কথা শুনিলে সেইব�োৰ অতিৰঞ্জিত
বুলি ধৰি লৈ যিমানখিনি বিশ্বাস কৰিব লাগে
সিমানখিনিহে বিশ্বাস কৰক।
পৰিয়ালৰ পৰ্য্যায়তে যে আৱৰ্জনাৰ পৃথকীকৰণ
হ’ব লাগে তাৰ বাবে IEC কাৰ্য্যকলাপ হাতত ল’ব
লাগে। পৰিয়ালসমূ হক দায়িত্ব ল’বলৈ দিয়ক।
পৰিয়ালসমূ হক ঘৰতে পচনসাৰ তৈয়াৰৰ বাবে
প্ৰস্তুত কৰি ত�োলাৰ কথাট�ো বিবেচনা কৰক।
পচনসাৰ কৰি ঘৰুৱা পৰ্য্যায়তে তেওঁল�োকক
পাকঘৰৰ আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপিত কৰিবলৈ দিয়ক।
সপ্তাহত এবাৰকৈ শুকান আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰিব
আৰু তাৰ যথাযথ উপচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা
যায়।
আমি সমুদায়ক এনেকুৱা এটা বাৰ্ত্তা দিয়া অনু চিত
যেঃ আপুনি আৱৰ্জনা সৃ ষ্টি কৰক, আমি আছ�ো
সেইব�োৰ ব্যৱস্থাপিত কৰিবলৈ। বৰঙ প্ৰথমতেই
আমি সৃ ষ্টি হ�োৱা আৱৰ্জনা লাহে লাহে কমাই অনাৰ
চেষ্টা কৰাট�োহে সমীচীন হ’ব।
ড আৰ ৰমেশ প্ৰসাদ পীএইচ্চডী
সহয�োগী অধ্যাপক, CRI
নেছনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট
এণ্ড পঞ্চায়তীৰাজ
হায়দৰাবাদ – 500 030
ই-মেইলঃ rramesh.nird@gov.in

প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে কৰ্মসংস্থান তথা আজীৱিকাৰ
সু য�োগ বৰ্ধনৰ বাবে গৰীব কল্যাণ ৰ�োজগাৰ অভিযান

নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে য�োৱা 20 জুন, 2020 তাৰিখে প্ৰলয়ংকাৰী ক�োভিড-19 পৰিস্থিতিৰদ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ
প্ৰধানমন্ত্ৰী
গৃহভূমিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা বৃ হৎ সংখ্যক প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলক তেওঁল�োকৰ এলেকা/গাঁৱত সবলীকৰণ কৰা

আৰু আজীৱিকাৰ সু য�োগ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে এক বিশাল কৰ্মসংস্থান-তথা-গ্ৰামীণ কাৰ্য্য অভিযানৰ শুভ উদ্বোধন
কৰে। এই অভিযানত অংশগ্ৰহণকাৰী 6 খন ৰাজ্য, বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰ্যালয়ৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী আৰু অন্যান্যসকলৰ
উপস্থিতিত ভিডিঅ’-কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে বিহাৰৰ খাগাৰিয়া জিলাৰ বেলড’ৰ খণ্ডৰ তেলিহাৰ গাঁৱত এই অভিযানৰ
শুভ উদ্বোধন কৰা হয়।
এই উপলক্ষ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিহাৰৰ খাগাৰিয়া জিলাত থকা তেলিহাৰৰ গাঁওবাসীৰ সৈতে দূৰ ভিডিঅ’
কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে মত বিনিময় কৰে য’ত গৰীব ৰ�োজগাৰ অভিযান আনু ষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হয়।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইজনমান প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰপৰা তেওঁল�োকৰ কৰ্মসংস্থানৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থা আৰু লগতে তেওঁল�োকে
লকডাউনৰ সময়ছ�োৱাত আৰম্ভ কৰা বিভিন্ন কল্যাণমূলক য�োজনাৰ সু বিধা লাভ কৰিছেনে নাই সেই কথাৰ বুজ লয়।
শ্ৰী ম�োদীয়ে এই মত বিনিময়ত তেওঁৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে আৰু এই কথা আঙু লিয়াই দিয়ে যে ক�োভিড-19 ৰ
বিৰুদ্ধে চলা যু ঁজত গ্ৰামীণ ভাৰতে কেনেকৈ সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল আৰু সংকটৰ এই মুহূৰ্তত এই কথাই
কেনেকৈ সমগ্ৰ দেশ তথা বিশ্বক অনু প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হ এই
দু য়�োপক্ষই দৰিদ্ৰ ল�োকসকল তথা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ প্ৰশ্নট�ো লৈ উদ্বিগ্ন।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ য�োজনাৰ অধীনতে 1.75 লাখ ক�োটি টকাৰ এটা পেকেজেৰে
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান�ো আৰম্ভ কৰা হৈছিল। তেওঁ আৰু কয় যে কেন্দ্ৰ আৰু লগতে ৰাজ্য চৰকাৰেও ঘৰলৈ ঘূৰি
যাব খ�োজা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে শ্ৰমিক এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন চল�োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল।
দৰিদ্ৰসকলৰ কল্যাণৰ বাবে, তেওঁল�োকৰ কৰ্মসংস্থানৰ বাবে এই বিশাল অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰা দিনট�োক
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে। এই অভিযান উৎসৰ্গা কৰা হৈছে আমাৰ শ্ৰমিক ভ্ৰাতৃ-ভগ্নীসকলৰ বাবে, যু ৱকযু ৱতীসকলৰ বাবে আৰু আমাৰ গাঁওব�োৰত বাস কৰা ভগ্নী আৰু ভ্ৰাতৃসকলৰ বাবে। তেওঁ আৰু কয় যে, এই অভিযানৰ
জৰিয়তে শ্ৰমিকসকলক তেওঁল�োকৰ ঘৰৰ ওচৰতে কাম দিব খ�োজা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গৰীব কল্যাণ ৰ�োজগাৰ
অভিযানৰ অধীনত স্থায়ী গ্ৰামীণ বুনিয়াদী সা-সু বিধা নিৰ্মাণৰ বাবে 50,000 ক�োটি টকা ব্যয় কৰা হ’ব।
তেওঁ কয় যে বিভিন্ন কামৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে, গাঁওব�োৰত কৰ্মসংস্থানৰ বাবে 25 টা কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ চিনাক্ত কৰা
হৈছে। এই 25 টা কাৰ্য্যক্ষেত্ৰ বা প্ৰকল্পৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে গাওঁব�োৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়�োজন পূ ৰণৰ সৈতে, যেনে দৰিদ্ৰ
ল�োকসকলৰ বাবে গ্ৰামীণ গৃহনিৰ্মাণ, বৃ ক্ষৰ�োপণ, জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে খ�োৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা, পঞ্চায়ত
ভৱনব�োৰ, ৰাজহুৱা শ�ৌচালয়ব�োৰ, গ্ৰামীণ পাইকাৰী বজাৰব�োৰ, গ্ৰামীণ পথসমূ হ, আন বুনিয়াদী সা-সু বিধাসমূ হ যেনে
গৰু-ম’হৰ চালি ঘৰ, আংগনৱাড়ী ভৱনব�োৰ ইত্যাদি।
উৎসঃ প্ৰেছ ইনফৰ্মেছন ব্যুৰ�ো (PIB)
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গৰীব কল্যাণ ৰ�োজগাৰ অভিযান ৱেব প’ৰ্টেলৰ শুভ উদ্বোধন

June, 2020

ন্দ্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ, পঞ্চায়তীৰাজ আৰু কৃষি
তথা কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী, শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং
ত�োমৰে নতুন দিল্লীৰপৰা ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ
জৰিয়তে গৰীব কল্যাণ ৰ�োজগাৰ অভিযানৰ ৱেব
প’ৰ্টেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। গৰীব কল্যাণ ৰ�োজগাৰ
অভিযান হ’ল ভাৰত চৰকাৰৰ এক বিশাল কৰ্মসংস্থান
সৃ ষ্টি আৰু গ্ৰামীণ বুনিয়াদী সা-সু বিধা সৃ ষ্টিৰ এক
কাৰ্য্যসূ চী যাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োডীয়ে, ক�োভিড-19 অতিমাৰীৰ ফলত উদ্ভৱ
হ�োৱা পৰিস্থিতিত গৃহৰাজ্যলৈ ঘূৰি য�োৱা প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকসকলক তেওঁল�োকৰ গৃহভূমিতেই পৰৱৰ্তী চাৰি
মাহৰ বাবে কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যেৰে।
শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং ত�োমৰে এই প’ৰ্টেলৰ উদ্বোধনত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে, যিট�ো প’ৰ্টেলে এই অভিযানৰ জিলাভিত্তিক
তথা য�োজনাভিত্তিক উপাংশসমূ হৰ তথ্য ৰাইজক জন�োৱাৰ লগতে দেশৰ 6 খন ৰাজ্যৰ এনে 116 খন জিলা যাৰ
প্ৰতিখনতে 25000 ৰ�ো অধিক নিজ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক আছে তেনে জিলাসমূ হত মুঠ 50,000 ক�োটি
টকাৰ পুঁজি আবণ্টনৰ অধীনত হাতত ল�োৱা কামব�োৰ সম্পূ ৰ্ণ হ�োৱাৰ দিশত লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰ নিৰীক্ষণত�ো সহায়
কৰিব। শ্ৰী ত�োমৰে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি ক�োভিড-19 অতিমাৰীয়ে
সৃ ষ্টি কৰা এই জটিল পৰিস্থিতিৰ ম�োকাবিলা কৰাত সফলতা অৰ্জন কৰি আহিছে।
এই ৱেব প’ৰ্টেলৰ শুভ উদ্বোধনৰ পাছতে অনু ষ্ঠিত হয় এই অভিযানত চিনাক্ত কৰা হ�োৱা 116 খন জিলাৰ
কেন্দ্ৰীয় নডেল বিষয়াসকলৰ বাবে এটা কৰ্মশালা। গ্ৰামীণ বিকাশ বিভাগৰ সচিব শ্ৰী নগেন্দ্ৰ নাথ সিনহাই এই
অভিযানৰ অধীনত হাতত ল�োৱা কামব�োৰৰ সময়�োচিত সমাপ্তি সু নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰূপায়ণ তথা কামৰ অগ্ৰগতিৰ
নিৰীক্ষণত, জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন মন্ত্ৰ্যালয়ৰ, সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনসমূ হৰ ভূমিকা তথা
দায়িত্বৰ কথা সংক্ষেপতে ব্যক্ত কৰে। নডেল বিষয়াসকলৰ উপকাৰত অহাকৈ এই কৰ্মশালাত ৰেলৱে, পথ পৰিবহণ
আৰু ঘাইপথ, খনি, নতুন আৰু নৱীকৰণয�োগ্য শক্তি, খ�োৱাপানী তথা অনাময়, পৰিৱেশ তথা বন, পেট্ৰ’লিয়াম তথা
প্ৰাকৃতিক গেছ, দূৰসংয�োগ, কৃষি, পঞ্চায়তীৰাজ- এইকেইটা মন্ত্ৰ্যালয়, সীমান্ত পথ সংস্থা, আৰু বিভিন্ন গ্ৰামীণ বিকাশ
মন্ত্ৰ্যালয়ৰ বিভাগে বিশদ উপস্থাপন আগবঢ়ায়।
উৎসঃ প্ৰেছ ইনফৰ্মেছন ব্যুৰ�ো (PIB)

Ministry of Panchayati Raj
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয়
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

খ�োৱাপানী আৰু অনাময় মন্ত্ৰ্যালয়
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

পঞ্চায়তীৰাজ ইউ টিউব চেনেল

পঞ্চায়তী ৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা মুদ্ৰিত আৰু প্ৰকাশিত কৰা হৈছে
মূ খ্য সম্পাদক: সু নীল কুমাৰ, সচিব, পঞ্চায়তী ৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়
মুদ্ৰণ: ইণ্ডিয়া অফচেট প্ৰেছ, এ-১, মায়াপুৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া,
ফেছ-১, মায়াপুৰী, নতুন দিল্লী-১১০০৬৪
প্ৰকাশকঃ পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ, টাৱাৰ II, নৱম
মহলা, জীৱন ভাৰতী ভৱন, কনাট প্লেচ, নতুন দিল্লী-110001

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under
Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is
unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.

