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• স্বচ্ছ ভারত মিশন
•	স্বামীত্ব য�োজনা
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প্রধানমন্ত্রী ই-গ্রাম স্বরাজ অ্যাপ এবং স্বামীত্ব প্রকল্পের সূচনা করেছেন

ধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী, জাতীয় পঞ্চায়েতীরাজ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্সিংএর মাধ্যমে
প্রদেশজু
ড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি সুসংহত ই-গ্রাম স্বরাজ প�োর্টাল ও

ম�োবাইল অ্যাপ এবং স্বামীত্ব প্রকল্পের সূচনা করেন।
দেশের পঞ্চায়েত প্রধানদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর�োনা মহামারী জনসাধারণের কাজের ধারার
পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর থেকে আমরা নানা শিক্ষা পেয়েছি। যার মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল – সকলকে নিজের প্রতি
সবসময় আস্থাশীল হতে হবে।
‘এই ক�োভিড-১৯ মহামারী আমাদের কাছে নতুন এক সঙ্কট ও সমস্যা এনে দিয়েছে, যা আমরা এর আগে
কখন�ো ভাবি নি। কিন্তু একই সঙ্গে এটি কড়া বার্তার মধ্য দিয়ে আমাদের খুব ভাল�ো শিক্ষাও দিয়েছে। আমরা যাতে
আত্মবিশ্বাসী এবং স্বনির্ভর হই, যে ক�োন�ো সমস্যার সমাধানের জন্য অন্য দেশের দিকে না তাকাই, সেই শিক্ষাই
আমরা এর থেকে পেয়েছি। ’
‘প্রতিটি গ্রামকে তার মূল চাহিদা মেটান�োর জন্য স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। একইভাবে প্রতিটি জেলাকে তার
নিজ স্তরে স্বনির্ভর হতে হবে। প্রতিটি রাজ্যকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে এবং গ�োটা দেশ এইভাবে নিজের প্রতি
আস্থাশীল হয়ে উঠবে। ’
শ্রী ম�োদী বলেন, সরকার, প্রতিটি গ্রামকে স্বনির্ভর করে ত�োলার জন্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী
করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
‘গত ৫ বছরে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার পঞ্চায়েত ব্রডব্যান্ড পরিষেবার আওতায় এসেছে। এর আগে এই সংখ্যাটি
ছিল মাত্র ১০০। একইভাবে কমন সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যাও ৩ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ’
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ম�োবাইল ফ�োন এখন ভারতেই তৈরি হচ্ছে, তার ফলে স্মার্টফ�োনের দাম কমে যাচ্ছে। যে
কারণে প্রতিটি গ্রামে স্মার্টফ�োন প�ৌঁছে গেছে। এর মাধ্যমে গ্রাম স্তরে ডিজিটাল পরিকাঠাম�ো আর�ো শক্তিশালী হয়েছে।
‘পঞ্চায়েতের প্রগতির উপর দেশ ও গণতন্ত্রের উন্নয়ন, নির্ভর করে। ’
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সীমিত সম্পদের মধ্যেই ভারত, নতুন শক্তি ও নতুন পথে এগ�োন�োর লক্ষ্যে এই চ্যালেঞ্জকে
সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করেছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামের সমন্বিত ক্ষমতা গ�োটা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য করেছে।
সূত্রঃ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো (PIB)
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বার্তা

মাননীয় মন্ত্রী- কৃষি ও কৃষক কল্যাণ,
পঞ্চায়েত ও গ্রাম�োন্নয়ন,
ভারত সরকার

গ্রাম�োদয় সঙ্কল্পের স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই বিশেষ সপ্তম সংখ্যা এমন একটা
কঠিন সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে্ যখন সমগ্র মানব সভ্যতা অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
কর�োনা ভাইরাস অথবা ক�োভিড ১৯ অতিমারী সারা বিশ্বের সামনে একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে।
ক�োভিড সংক্রমণ রুখতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই বিশেষ
সংখ্যার একটা বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বজ�োড়া এই কর�োনা অতিমারীর সংক্রমণ যে শুধু মারণ সংক্রমণ ও অসুখের
ঝুঁকি বয়ে নিয়ে এসেছে তা নয়, বিশ্ব অর্থনীতিকেও এক ভয়াবহ মন্দার দিকে ঠেলে দিয়েছে। স�ৌভাগ্যক্রমে,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দক্ষ ও সুয�োগ্য নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জনগণের সুরক্ষার জন্য সময়�োপয�োগী
এবং কার্যকরী পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমগ্র জাতিকে পাশে নিয়ে এই মারণ ভাইরাসের
প্রক�োপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজে অনেকটাই সফল হয়েছেন। আজকের দিনে, গ�োটা বিশ্ব ভারতের এই নিষ্ঠা এবং
সময়�োপয�োগী পদক্ষেপের প্রশংসা করছে।
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত�োই ভারতের অর্থনীতিও ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু, আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গতি
সঞ্চার করতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি আর্থিক প্যাকেজ ঘ�োষণা করেছেন এবং আত্মনির্ভর ভারত এবং ভ�োকাল ফর
ল�োকাল স্লোগান তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রী ২০লক্ষ ক�োটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘ�োষণা করেন যার মধ্যে কৃষি পরিকাঠাম�ো
উন্নয়নে ১ লক্ষ ক�োটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের ইতিবাচক পরিবর্তন ও সর্বাঙ্গীন বিকাশে এই পদক্ষেপ সহায়ক
হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদে র বিভিন্ন শহর থেকে নিজেদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট সঙ্কটের ম�োকাবিলায় সরকার
গরীব কল্যাণ র�োজগার অভিযান এর সূচনা করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিপুল সংখ্যক গ্রামে ফেরা পরিযায়ী
শ্রমিকদের কাজের সুয�োগ করে দেওয়া। এই সঙ্কটকে সুয�োগে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পর, কৃষি ক্ষেত্রের
বৈপ্লবিক রূপান্তর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান�োন্নয়ণে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়
সরকার কৃষকদের উৎসাহ য�োগাতে লকডাউন চলাকালীনও কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ চালু রাখার ছাড়পত্র দিয়েছে।
পঞ্চায়েতগুলিও এই সময় সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহয�োগিতা করেছে। কেন্দ্রের বর্তমান এনডিএ
সরকার পঞ্চায়েতগুলির হাতে আরও ক্ষমতা দানের মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী করে ত�োলার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে
যাচ্ছে। গ্রামীণ ভারতকে আরও মজবুত ও আধুনিক করে তুলতে ডিজিটাল পঞ্চায়েতের গুরুত্বের কথা অনুধাবন করে
এই লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে ই-গ্রামস্বরাজ প�োর্টাল (http://egramswaraj.gov.in)। এই পদক্ষেপের ফলে পঞ্চায়েতের
কাজকর্মের ওপর নিয়মিত নজরদারি এবং মূল্যায়ণের একটি য�ৌথ ব্যবস্থাপনা তৈরি করা হয়েছে।
সরকারের আরেকটি বড় পদক্ষেপ ই-স্বামীত্ব প্রকল্প, যার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আবাদী জমি ও বাস্তু প্রকল্পের
‘মালিকানা দলিল’ পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা ব্যাঙ্ক ল�োন এবং অন্যান্য আর্থিক লাভ পাচ্ছেন।
আমি অত্যন্ত নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রীর গঠনমূলক উদ্যোগে এই সঙ্কট একটি সুয�োগে পরিণত হবে এবং আমাদের
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং আমাদের গ্রামবাসীরা বৃহত্তর ভাবে উপকৃত হবেন।
(নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর)
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শ্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত

বার্তা

মাননীয় মন্ত্রী,
জলশক্তি মন্ত্রক,
ভারত সরকার

২ অক্টোবর ২০১৯এ ভারতের গ�ৌরবময় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হল যখন প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
গুজরাতের আহমেদাবাদে সবরমতি নদীতীরে স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলনের অগ্রদূত মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্ম
বার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুক্ত শ�ৌচ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ভারতের কথা ঘ�োষণা করেন। ওডিএফ সংক্রান্ত এই
ঘ�োষণা গ্রামীণ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পাঁচ বছরের এক সফল ও অনুপ্রেরণাপ্রদানকারী কাহিনীর কথা বয়ান করে,
২০১৪ সালের ২ রা অক্টোবর যার পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেই সময় ভারতে স্বাস্থ্যবিধানের আওতায় খুব বেশি হলে
৩৯ শতাংশ মানুষ ছিলেন, তখন এই লক্ষ্য পূরণ কার্যত অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল।
স্বচ্ছ ভারত মিশন আজ যে গ�ৌরবময় প্রাপ্তি ও নতুন মাইলস্টোন স্থাপন করেছে তা বিশ্বের বৃহত্তম ব্যবহারিক
পরিবর্তন কর্মসূচি যা দেশের ৬০ ক�োটি মানুষের মধ্যে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধানের অভ্যাস তৈরিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।
এই উচ্চাভিলাষী স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে ১০ ক�োটি শ�ৌচাগার তৈরি হয়েছে। ২০১৪ সালের ১৫ ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী
পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে এবং সকলের জন্য সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা করে গ�োটা দেশ কে নতুন করে
গড়তে উদাত্ত কন্ঠে আহ্বান জানান।
এই জন আন্দোলনকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর প�ৌরহিত্যে, কেন্দ্রীয়
মন্ত্রিসভা এই বছরের গ�োড়ার দিকে স্বচ্ছ ভারত মিশন(গ্রামীণ) [এসবিএম(জি)] প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়কে অনুম�োদন
দেয়, যার মেয়াদ ২০২৪-২৫।
৮ মার্চ ২০২০তে এসবিএম(জি) এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনায় উপস্থিত থাকার স�ৌভাগ্য আমার হয়েছে।
এসবিএম(জি) এর এই দ্বিতীয় পর্যায় গত পাঁচ বছর ধরে এই প্রকল্পের কাজ, যেমন শ�ৌচাগার নির্মাণ ও তার ব্যবহার
থেকে কেউ বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুফলকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। সারা দেশের সমস্ত
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কার্যকর কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SLWM) সুনিশ্চিত করা হবে। এসবিএম(জি)-র
দ্বিতীয় পর্যায় ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থ বছর পর্যন্ত এক মিশন ম�োডে রূপায়িত করা হবে যার বাজেট বরাদ্দ
ধার্য করা হয়েছে ১,৪০,৮৮১ ক�োটি টাকা।
সারা বিশ্ব যখন ক�োভিড-১৯ নামের এক সঙ্কটের সঙ্গে লড়াই করছে তখন ভারতের কাছে এই স্বচ্ছ ভারত
মিশন(গ্রামীণ) প্রকল্পের ভূমিকা আরও গুরুূত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধানের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া
হচ্ছে, বিশেষ করে যেখানে সাবান দিয়ে হাত ধ�োয়া, আবর্জনা সাফাই, নিয়মিত শ�ৌচালয় ব্যবহারের মত�ো সাধারণ
কিছু সামাজিক সু্অভ্যাস ও চেতনা এই ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়াকে রুখে দিতে পারে। বর্তমান সঙ্কট
আমাদের শিখিয়েছে যে স্বচ্ছ স্বভাবই এই সঙ্কটকালে আমাদের সব থেকে বড় সঙ্গী এবং প্রত্যেককে একজন গর্বিত
স্বচ্ছতা দূতের ভূমিকা পালন করতে হবে।
আমি ‘গ্রাম�োদয় সঙ্কল্প’র এসবিএম-জি সংক্রান্ত এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক এবং
পত্রিকার গ�োটা সম্পাদকীয় বিভাগকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি আশাবাদী যে এই সংঙ্কলনের মাধ্যমে এসবিএম-জির
সাফল্য গাথা স্বচ্ছ স্বভাব গঠনে সহায্য করবে এবং উৎসাহ য�োগাবে।


(গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত)
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সুনীল কুমার, আইএএস

বার্তা

সচিব,
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক,
ভারত সরকার

গ্রাম�োদয় সঙ্কল্পের এই সপ্তম সংখ্যাটি জাতীয় ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, স্বচ্ছভারত মিশনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।
এমন একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পাঠকদের এটি উপহার দেওয়া হচ্ছে যখন সারা বিশ্বের মানুষের জীবন ও
সুস্বাস্থ্যের সামনে ক�োভিড ১৯ নামে একটি বিপদ কাল�ো ছায়া বিস্তার করেছে। এই সংক্রমণ প্রতির�োধের ক্ষেত্রে
পরিচ্ছন্নতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেদিক থেকে, এই বিশেষ সংখ্যা আমাদের পঞ্চায়েত সমূহ এবং সমগ্র
গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করবে।
স্বচ্ছ ভারত মিশনকে সফল করে তুলতে, বিরাট সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামের বাসিন্দারা এক নিঃশব্দ
বিপ্লব ঘটিয়েছেন। এই সংখ্যায় এমন বেশ কিছু সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। যদি আমরা পরিসংখ্যানের কথা
বলি, তাহলে কি গ�োটা ভারতকে মুক্ত শ�ৌচ বিহীন (ODF) করা একটি সামাজিক বিপ্লব নয়? যেখানে ২০১৪ সালের
অক্টোবর মাসে শুধুমাত্র ৩৯ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্য বিধানের আওতায় ছিলেন সেখানে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে
১০০ শতাংশ মানুষকে এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণ করতে ১০ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে
শ�ৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৬০০ মিলিয়ন মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে
যুক্ত হয়ে প্রকৃত অর্থেই একে এক গণ আন্দোলনের রূপ দেন। এবার এই আন্দোলনকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়ার
সময় এসেছে যাতে সমস্ত আবর্জনা সঠিক ভাবে সরান�ো হয় এবং ক�োথাও জঞ্জালের চিহ্ন মাত্র না থাকে। এই সংখ্যায়
আমরা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অনেক সাফল্যের কাহিনী পড়ব।
এই সময়ের মধ্যে, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের পঞ্চায়েতগুলি
ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া শ�ৌচাগার গুলির রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে তাদের ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী হয়। গ্রামীণ
জনপ্রতিনিধিরাও সাধারণ মানুষের মন�োভাব বদলের জন্য লাগাতার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এই সংখ্যায় একাধিক প্রবন্ধে
আপনারা পঞ্চায়েতগুলির সেই প্রচেষ্টা ও সাফল্যের কথা শুনবেন।
সমাজের একেবারে নীচের স্তরে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল পঞ্চায়েত। গণতন্ত্রের এই ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে,
তাদের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখা প্রয়�োজন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে টাকা তাদের কাছে সরাসরি এসে প�ৌঁছায়
তার প্রতিটি কপর্দক গ্রামীণ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সৎ ভাবে খরচ করা উচিৎ। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে
প্রতিটি পঞ্চায়েতকে অনলাইন রিপ�োর্টিং এর আওতায় পিআরআইএ সফ্ট-পিএফএমএস এর মাধ্যমে টাকা খরচ করা
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রায় ১.৩৯ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের এই
অনলাইন অর্থ প্রদান ব্যবস্থায় সামিল করেছে। প্রায় ১.০৩ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের বিক্রেতা/পরিষেবা প্রদানকারিদের
পিএফএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে টাকা মেটান�ো শুরু করেছে।
২০২০র ১৫ এপ্রিল একটি অন লাইন অডিট পদ্ধতিরও সূচনা করা হয়েছে যা সারা দেশের সমস্ত পঞ্চায়েতী
রাজ প্রতিষ্ঠানে কার্যকর করা হবে। অডিট অনলাইন অর্থ কমিশনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে বরাদ্দ
করা অর্থ খরচে স্বচ্ছতা ও যথার্থতা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা, তার কার্যকরী ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা অনলাইনেই
খতিয়ে দেখবে। এই সংখ্যায় মন্ত্রকের নানা সাম্প্রতিক পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ই-গ্রাম স্বরাজ, স্বামীত্ব
য�োজনা সহ এমন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ রাখা হয়েছে এই সংখ্যাটিতে।
আমি নিশ্চিত পাঠকরা এই সংখ্যাটি পছন্দ করবেন। দেশে ক�োভিড সংক্রমণের প্রেক্ষিতে, আমরা আগামী
সংখ্যাটিকে বিশেষ ক�োভিড সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করব বলে স্থির করেছি।
তারিখঃ ৩০ জুন,২০২০
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জুন ২০২০

(সুনীল কুমার)

কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ সমূহ এবং পঞ্চায়েত
গুলিকে রাজস্ব হস্তান্তর

- নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর*

জা

তির জনক মহাত্মা গান্ধী
বলেছেন ‘গ্রামীণ ভারতের
মধ্যেই দেশের ভবিষ্যত নিহিত
আছে। ’ তাঁর কাছে স্বাধীনতা মানে
শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিলনা।
বরং তিনি গ্রামীণ ভারত সহ সারা
দেশের নৈতিক, সামাজিক ও
অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বেশি
গুরুত্ব দিয়েছেন। গান্ধীজি তাঁর
ভাবনায়
গ্রামকে
দেশের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে মূল ভিত্তি হিসাবে
বিবেচনা করতেন। তাঁর মতে, যখন আমাদের
গ্রামাঞ্চলগুলি আত্মনির্ভর ও আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে
উঠবে, একমাত্র তখনই দেশের সার্বিক উন্নতি
সম্ভবপর হবে। জাতির জনকের গ্রাম স্বরাজের এই
ধারণাকে সামনে রেখে স্বাধীনতার বহুকাল পরে,
বিগত বিংশ শতকের শেষ দশকে ৭৩ এবং ৭৪ তম
সংবিধান সংশ�োধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতী রাজ
প্রতিষ্ঠান গুলির নির্মাণ করা হয়। দেশের যুক্ত রাষ্ট্রীয়
রাজনৈতিক কাঠাম�োর অভ্যন্তরে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন
ব্যবস্থার আওতায় ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্ম
হয়।
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে প্রয়�োজনীয় অর্থ
য�োগাতে, সংবিধানে একটি বিধি যুক্ত করা হয়, যার
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন (CFC) সমূহ সব রাজ্যের
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলির হাতে সম্পদের য�োগান
বাড়াতে প্রয়�োজনীয় সুপারিশ করতে পারে। সংবিধানে
বলা আছে, ‘কমিশনের দায়িত্ব হবে রাজ্য গুলির অর্থ
কমিশনরে সুপারিশ ক্রমে পঞ্চায়েতগুলিকে পুঁজি য�োগাতে
যেক�োন রাজ্যের সঞ্চিত সম্পদ বাড়াতে প্রয়�োজনীয়
পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা।
কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের এই সব অনুদানের মূল লক্ষ্য
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ
মসৃণ ভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য পুঁজির
য�োগান বৃদ্ধি করা। ’

যেহেতু স্থানীয় প্রশাসন রাজ্য
তালিকাভুক্ত, তাই পঞ্চায়েতী রাজ
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের
জন্য রাজ্যের পরিষদীয় ব্যবস্থার
ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের
সংবিধানে উল্লিখিত বিধি ম�োতাবেক,
পঞ্চায়েত গুলি স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের
প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে এবং
তৃণমূল স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও
সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদানের
প্রয়�োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করবে। কিন্তু, পঞ্চায়েত
গুলিকে অধিকার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট
রাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রনাধীন। সংবিধানের একাদশ তফশিলে
বর্ণিত পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির ২৯ টি কাজ
বিষয়ে, রাজ্যের আইন বিভাগের হাতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক
উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের
পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কর
নির্ধারণ এবং আর্থিক নীতি প্রণয়ণের বিষয় নির্ণায়ক
ক্ষমতাও রাজ্য গুলির হাতে রয়েছে। পাশাপাশি,
পঞ্চায়েতের কর্মক্ষমতা বাড়াতে প্রয়�োজনীয় পরিকাঠাম�ো
নির্মাণ, তাদের কাজ কর্মে স্বচ্ছতা আনতে ও গ্রহণ
য�োগ্যতা বাড়ান�োর ক্ষেত্রেও রাজ্য গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
পালন করে।
২০১৪ সালে যখন এনডিএ সরকার ক্ষমতায়
আসে, তখন চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ সমূহ
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। অর্থ
কমিশনের সুপারিশের নিরিখে আগের বিভিন্ন সরকারের
তুলনায় বর্তমান সরকারের ভূমিকা পঞ্চায়েত সংক্রান্ত
ক্ষেত্রে অনেক বেশি গঠনমূলক।
এই বিষয়ে বিস্তারিত আল�োচনায় যাওয়ার আগে
আমি পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে অর্থ বরাদ্দের
বিষয়টিতে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দশম
অর্থ কমিশন (কার্যকাল ১৯৯৫-২০০০) এর সুপারিশ
ক্রমে গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনের বিকাশের প্রক্রিয়ার সূচনা
হয়। দশম অর্থ কমিশন (২০০৫-১০) এর আমল পর্যন্ত,
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পিআরআই গুলির হাতে সুপারিশকৃত রাজস্ব হস্তান্তরের
পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্য। দশম অর্থ কমিশনের
সুপারিশ অনুযায়ী ম�োট হস্তান্তরের পরিমাণ ছিল
৪৩৮০.৯৩ ক�োটি টাকা। বরাদ্দের সময়সীমার মধ্যে,
৩৫৭৬.৩৫ ক�োটি টাকা (৮১.৬৩%) ছাড়া হয়।একই
রকম ভাবে, একাদশ অর্থ কমিশন (সময় সীমা ২০০০২০০৫) ৮০০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দের জন্য সুপারিশ
করে।কার্যকালের মধ্যে, ৬৬০১.৮৫ ক�োটি টাকা বরাদ্দ
করা হয় যা ছিল সুপারিশকৃত অর্থের ৮২.৫২%। দ্বাদশ
অর্থ কমিশন (সময়সীমা ২০০৫-১০) এই খাতে
২০,০০০ ক�োটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করে যার মধ্যে
১৮৯২৬.৭৯ ক�োটি টাকা (৯৪.৫%) কার্যকালের মধ্যে
রাজ্য গুলিকে প্রদান করা হয়।
ত্রয়�োদশ অর্থ কমিশন (কার্যকাল ২০১০-১৫)
প্রথা ভেঙে অভিনব সুপারিশ করে। কমিশন স্বল্প অর্থ
বরাদ্দের বদলে ম�োট আয়ের ২.৫ শতাংশ গ্রামীণ স্থানীয়
প্রশাসনকে বরাদ্দ করার অনুম�োদন করে।এই কমিশনের
কার্যকালে, ম�োট বরাদ্দ ৬৫,১৬০.৭৬ ক�োটি টাকার
মধ্যে ৫৮,২৫৬.৬৩ ক�োটি টাকা (৮৯.৪০%) রাজ্য
গুলিকে প্রদান করা হয়।অনেক গুলি কারণে সম্পদের
সমবণ্টন না হওয়ায় মূলত রাজ্যগুলি কম টাকা পাওয়ার
অভিযগে ত�োলে এবং কয়েকটি রাজ্যও বরাদ্দ সংক্রান্ত
নিয়ম কানুন পালন করেনি।
গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ের মধ্যেই দেশের প্রকৃত উন্নতির
বীজ নিহিত আছে, মহাত্মা গান্ধীর এই দর্শনে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী গভীর ভাবে বিশ্বাসী। চতুর্দশ অর্থ কমিশন
একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং অন্যান্য পঞ্চায়েতী
রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে না যুক্ত করে সরাসরি গ্রাম
পঞ্চায়েত গুলিকে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করে। কারণ
গ্রামীণ জনসমাজকে প্রাথমিক পরিষেবা প্রদানের
দায়িত্ব মূলত এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিই পালন করে।
এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে চতুর্দশ অর্থ কমিশন দেশের
২৬ টি অঙ্গ রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে
২,০০,২৯৯.২০ ক�োটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করে।
এই বরাদ্দ জল সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা এবং
স্বাস্থ্য বিধান, জঞ্জাল সাফাই, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা,
বৃষ্টির জল নিকাশি, সরকারি সম্পত্তি, রাস্তার
রক্ষণাবেক্ষণ, ফুটপাথ তৈরি, আল�ো লাগান�োর
পাশাপাশি বিধি মাফি্ক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রদত্ত
প্রাথমিক পরিষেবা ও কাজকর্মের মান�োন্নয়নের মত�ো
কাজে ব্যবহার করার কথা বলা হয়।
8

জুন ২০২০

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাই যে আমাদের
বর্তমান সরকার চতুর্দশ অর্থ কমিশনের যাবতীয়
সুপারিশ হুবহু রূপায়ণ করেছে এবং তার ফলে পর্যাপ্ত
বরাদ্দ লাভ করে গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনগুলি ব্যাপক
ভাবে উপকৃত হয়েছে। এই কমিশনের কার্যকালে
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে ম�োট ১৮০,২৩৭
ক�োটি টাকা (৯০%)বরাদ্দ করা হয়েছে। এগুলি
পিআরআই গুলির মধ্যে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চার
করেছে। এখন পিআরআই গুলি উপরে উল্লিখিত সব
পরিষেবা তাদের এলাকায় দিতে সক্ষম।
পঞ্চায়েতগুলিকে বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়।
যার নাম গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা
(জিপিডিপি)। এই পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে
পঞ্চায়েত গুলি চতুর্দশ অর্থ কমিশনের আওতায় প্রাপ্ত
টাকা খরচ করতে পারে। পঞ্চায়েত গুলি যাতে স্বাধীন
ভাবে প্রাথমিক পরিষেবা প্রদান ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ
দায়িত্ব পালন করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ক�োন পূর্ব শর্ত
ছাড়াই ১৪তম অর্থ কমিশনের টাকা তাদের দেওয়া হচ্ছে।
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক, অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ই-গ্রাম
স্বরাজ প�োর্টালটি তৈরি করেছে, এর উদ্দ্যেশ্য
পঞ্চায়েতগুলিকে আরও দক্ষ করে ত�োলা ও তাদের কাজ
কর্মে আরও স্বচ্ছতা নিয়ে আসা। এই প�োর্টালে অর্থ
কমিশনের বরাদ্দে সৃষ্ট সম্পত্তি গুলি মানুষের সামনে তুলে
ধরা হয়েছে জিও ফট�ো ট্যাগিং-এর মাধ্যমে। এখন�ো
পর্যন্ত, ৬.৬৪ লক্ষ টাকার এধরণের সম্পত্তির মূল্যায়ণ
করা হয়েছে এবং এই প�োর্টালে ৮.২৫ লক্ষ ছবি দেওয়া
হয়েছে। স্বচ্ছতা আরও বাড়াতে, গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির
বিক্রেতা/পরিষেবা প্রদানকারীদের যাবতীয় খরচ মেটাতে
পিআরআইএ সফ্ট ও পিএফএমএস মাধ্যম ব্যবহার করা
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এখনও পর্যন্ত, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ
সমূহ রূপায়ণের অপেক্ষায় রয়েছে। ১৫ তম অর্থ
কমিশন ২০২০-২১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েতী রাজ
প্রতিষ্ঠান গুলির জন্য প্রাথমিক ভাবে ৬০,৭৫০ ক�োটি
টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। আপনারা জেনে খুশি
হবেন যে ভারত সরকার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের
সুপারিশ গ্রহণ করেছে। এর আগে কখনও পঞ্চায়েতী
রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে এত বিপুল পরিমান অর্থ বরাদ্দ
করা হয়নি।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় আর্থিক কমিশনের ক্রমান্বয়ে বরাদ্দ
বৃদ্ধির খতিয়ান
অর্থ কমিশন
একাদশ অর্থ কমিশন
দ্বাদশ অর্থ কমিশন
ত্রয়�োদশ অর্থ কমিশন
চতুর্দশ অর্থ কমিশন
পঞ্চদশ অর্থ কমিশন

টাকার অঙ্ক
ক�োটিতে

বরাদ্দ

বরাদ্দ (ক�োটি টাকায়)
৮০০০
২০০০০ (২.৫ গুণ)
৬৫১৬০ (৩.৩ গুণ)
২০০২৯২ (৩ গুণ)
অপেক্ষিত

মুক্তি

১৩ অর্থ কমিশন

শেষ তিন অর্থ কমিশনের বরাদ্দ

টাকার অঙ্ক ক�োটিতে
১৩ তম অর্থ কমিশনের তুলনায় ১৪ তম অর্থ কমিশনের বরাদ্দের
পরিমান তিন গুণ বেড়েছে
দ্বাদশএফসি
চতুর্দশএফসি

টাকার অঙ্ক ক�োটিতে
বরাদ্দ

মুক্তি

ত্রয়�োদশএফসি

১৪ অর্থ কমিশন
প্রথম বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষ

তৃতীয় বর্ষ

চতুর্থ বর্ষ

পঞ্চম বর্ষ

যে, গ্রাম গুলির ওডিএফ কর্মসূচি, পানীয় জল সরবরাহ,
শেষ তিন অর্থ কমিশনের বরাদ্দ এবং মঞ্জুরীকৃত জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা জিপিডিপি আপল�োড সহ জল
অর্থ
শক্তি মন্ত্রকের নির্ধারিত নানা শর্ত খতিয়ে দেখার পর
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক অর্থ মন্ত্রকের কাছে বরাদ্দের
টাকার অঙ্ক
বরাদ্দ
মুক্তি
ক�োটিতে
প্রস্তাব দেবে।

১২ অর্থ কমিশন

পঞ্চায়েত সমূহের ক্রমান্বিত বিকেন্দ্রীকরণ এবং
সুসংহত ক্রমবিকাশের স্বাার্থে তাদের হাতে ক্ষমতা ও
দায়িত্ব হস্তান্তর প্রয়�োজন । পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক সর্বদা
রাজ্য সরকারগুলিকে পঞ্চায়েত গুলির হাতে আরও বেশি
করে ক্ষমতা প্রদানের জন্য প্রেরণা য�োগায়।আমরা আশা
করি যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এইবছরই তাদের চুড়ান্ত
রিপ�োর্ট জমা করবে। আমি নিশ্চিত যে কমিশনের বিভিন্ন
গঠনমূলক পরামর্শ শুধু মাত্র পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান
গুলিকে আরও শক্তিশালী করবে তাই নয়, গ্রামীণ
ভারতের অর্থনৈতিক কল্যাণেও গতি আনতে সহায়ক হবে
এবং স্থানীয় প্রশাসনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই ত্রি-স্তরীয়
পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার সশক্তি করণের এক নতুন য়ুগের
সূচনা করবে।

পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তী কালীন
সুপারিশ অনুসারে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে
পুঁজি বরাদ্দ করতে অর্থ মন্ত্রক ১ লা জুন একটি কার্যকর
নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। আগের মত�ো এবারও অর্থ
মন্ত্রক দুই কিস্তিতে এই প্রথমিক বরাদ্দ প্রদান করবে।
*
মাননীয় মন্ত্রী, গ্রাম�োন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ
বৈদেশিক অনুদানের প্রশ্নে, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক এবং
পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রকের অনুম�োদন ক্রমে এবং পঞ্চায়েতী রাজ, ভারত সরকার।
তা বরাদ্দ করা হবে। এটাও বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ই-পঞ্চায়েত মিশন ম�োড প্রকল্পঃ
গ্রামীণ ভারতের স�োপান
শ্ব ব্যাঙ্কের মতে “ই গভর্নেন্সের অর্থ সরকারি
বিপ্রতিষ্ঠা
ন সমূহের নাগরিক য�োগায�োগ, কাজ কর্ম

- সুনীল কুমার*

পঞ্চায়েত রয়েছে)। এই প্রকল্প পঞ্চায়েতের যাবতীয়
কাজকর্ম যেমন, পরিকল্পনা, নজরদারি, রূপায়ণ, বাজেট
এবং সরকারের বিভিন্ন কাজের দক্ষতা বাড়াতে তথ্য প্রস্তুত, হিসাব রক্ষণ, সামাজিক অডিট এবং নাগরিকদের
প্রযুক্তি (ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, ম�োবাইল শংসাপত্র প্রদান, লাইসেন্স দেওয়ার মত�ো সমস্ত পরিষেবা
কম্প্যুটিং) র ব্যবহার। দক্ষ সরকার পরিচালনা ও বেশি প্রদানে সহায়তা করে।
সংখ্যক তথ্য সংগ্রহের সুয়�োগের মধ্যে দিয়ে এই ধরণের
তৃণমূল স্তরে (গ্রাম পঞ্চায়েত) আইসিটি
প্রযুক্তি বিভিন্ন দিক থেকে সহায়ক হতে পারে। সাধারণ
পরিকাঠাম�ো এবং ইন্টারনেট পরিষেবার ঘাটতি স্বত্তেও ,
মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও ভালভাবে প�ৌঁছে
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক , রাজ্য সরকার সমূহ এবং
দিতে, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নততর পরিকাঠাম�ো নির্মাণে,
এনআইসিকে অংশীদার করে গ্রামীণ ভারতে প্রশাসনের
নাগরিক পরিষেবার মান�োন্নয়নে এর ভূমিকা অনস্বী কার্য।
রূপ রেখায় বদল আনতে উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রচেষ্টার
এর ফলস্বরূপ দুর্নীতির হ্রাস, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, উন্নততর
অঙ্গ হিসাবে , স্থানীয় প্রশাসনিক ডিরেক্টরি (LGD), প্ল্যান
দক্ষতা, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংক�োচের মত�ো লাভ
প্লাস, পিআরআইএ সফট, অ্যাকশন সফট, এরিয়া
পাওয়া যায়। ”
প্রোফাইলার, জাতীয় সম্পদ ডিরেক্টরি (NAD), সার্ভিস
সরকারি পরিষেবা ক্ষেত্রে খ�োল নলচে বদলে প্লাস, জাতীয় পঞ্চায়েত প�োর্টাল (NPP), সামাজিক
ফেলতে এবং সাধারণ নাগরিকের সামনে আরও বেশি অডিট এবং মিটিং ম্যানেজমেন্ট (SAMM), ট্রেনিং
তথ্যভান্ডার উন্মোচিত করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রাম মানচিত্র (GIS application) এর
সরকারি নীতি প্রণয়নে অংশীদার করে তুলতে ভারত মত�ো ১১ টি আলাদা আলাদা সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন
সরকার ২০০৬ সালে জাতীয় ই- গভর্নেন্স পরিকল্পনা তৈরি করেছে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক। ই-পঞ্চায়েতের
(NeGP) তৈরি করে। জাতীয় ই-গভর্নেন্স পরিকল্পনার পরিকল্পনা তৈরির পর্যায়ে ই-পঞ্চায়েত এন্টারপ্রাইজ
উদ্দেশ্য হল “সাধারণ মানুষের জন্য সবরকম সরকারি সুইটের (PES) সূচনা করা হয়।
পরিষেবা তার হাতের নাগালে প�ৌঁছে দিতে এলাকায়
এছাড়াও, পিইএস অ্যাপলিকেশন (১১ টি) গুলির
এলাকায় পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি করা এবং এই ধরনের
ব্যবহার বাড়াতে এই প্রকল্পের আওতায়, মন্ত্রক সারা
পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং
দেশে (জেলা স্তরে) দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়�োগের মাধ্যমে
বিশ্বাসয�োগ্যতা বজায় রেখে সাধ্যের মধ্যে তাদের কাছে
ধাপে ধাপে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার
তা প�ৌঁছে দেওয়া। ” গ্রামীণ ভারতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন
উদ্যোগ নিয়েছে
ঘটাতে ই-পঞ্চায়েত মিশন ম�োড (MMP) প্রকল্প
এরকমই একটি উদ্যোগ।
প্রকল্পের প্রাপ্তি
এই এই পঞ্চায়েত প্রকল্পের মধ্যে গ্রামীণ
ক. ই- আর্থিক ব্যবস্থাপনা বন্দোবস্ত
জনসাধারণের জন্য একটি বিরাট প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে
আছে, যেহেতু এর লক্ষ্য পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে
চতুর্দশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে ২.৪৪ লক্ষ গ্রাম
আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে গড়ে ত�োলা। প্রকল্প পঞ্চায়েতকে বরাদ্দ করা বিপুল পরিমাণ অর্থ (২০০২৯২
পরিকল্পনা নির্মাণ, রূপায়ণ ও প্রদানে জন সাধারণের ক�োটি টাকা) কাজে লাগিয়ে, সরকারি খরচের যথাযথ
অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে পঞ্চায়েত মন্ত্রকের মাধ্যমে ব্যবহারের ওপর নজরদারি রাখার জন্য একটি সার্বিক
সারা দেশে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এ ধরণের উদ্যোগ এই ব্যবস্থাপনা গড়ে ত�োলা প্রয়�োজন, যে সার্বিক ব্যবস্থাপনার
প্রথম এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম মধ্যে দিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুতি থেকে শুরু করে কাজের
স্বয়ংক্রিয় করা (সারাদেশে আড়াই লক্ষ নির্বাচিত বিভিন্ন পর্যায়ের খুঁটিনাটির ওপর নজর রাখা যায় যেখানে
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সৃষ্ট সম্পদের পূর্ণ বিবরণ থাকবে। এই উদ্যোগের অঙ্গ
হিসাবে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক প্ল্যান প্লাস, অ্যাকশন সফ্ট,
পিআরআইএ সফ্ট এবং জাতীয় অ্যাসেট ডিরেক্টরির
সমন্বয়ে ই ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (e-FMS)
তৈরি করেছে। ল�োকাল গভর্মেন্ট ডিরেক্টরি (LGD) র
সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট
সিস্টেমের (PFMS) সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সার্বিক
নজরদারি ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। নীচে এর সচিত্র
বর্ণনা দেওয়া হল।
•
•
•
•
•
খ.

ই-ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির সুবিধা
স্বচ্ছতা বাড়াতে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে
বরাদ্দের গতি প্রকৃতির ওপর নজরদারি।
সরকারি খরচ এবং হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থার দক্ষ ও
কার্যকরি নজরদারি।
প্রত্যেক সম্পদের উন্নয়নের গতি প্রকৃতির ওপর
নজর রাখা।
গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরে উন্নয়নের খবরাখবর
আদান-প্রদানের সুয�োগ।
কাজের বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট সম্পদের সচিত্র ও তথ্য
সমন্বিত জিও ট্যাগিং এর ব্যবস্থা।
পিআরএএস
(পিপিআই)

সফ্ট-পিএফএমএস

ইন্টারফেস

ব্যবস্থাপনা তৈরির প্রয়�োজন অনুভুত হয়। এই চাহিদা
মেটাতে দুটি এমআইএস/ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়।
যথা, ১. পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান অ্যাকাউন্টিং সফট
ওয়্যার (PRIASoft) এবং ২. পাবলিক ফিনান্সিয়াল
ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PFMS)।
(i)

পিআরআইএ সফ্টঃ ই পঞ্চায়েত মিশন ম�োড
(MMP) প্রকল্পের আওতায় এমওপিআর এর
তৈরি একটি হিসাব রক্ষণ অ্যাপ/এসআইএস,
যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি রিসিপ্ট রসিদ এবং
খরচের রসিদ পেতে পারে, আরআইএ সফ্ট
সিএজির পরামর্শ মাফিক মডেল হিসাব রক্ষণ
পদ্ধতি (MAS) অনুসরণকারী ডবল এন্ট্রি নগদ
নির্ভর হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থা।
(ii) পিএফএমএসঃ পিএফএমএস ভারত সরকারের
অর্থ কমিশন অনুম�োদিত বরাদ্দ ব্যবাস্থাপনা
একটি সাধারণ জমা খরচের অনলাইন পেমেন্ট
সিস্টেম তথা এমআইএস। টাকা খরচের সর্বশেষ
স্তর পর্যন্ত বরাদ্দ খরচের ওপর নজরদারি
চালান�োর জন্য এটি তৈরি করা হয়।
পিএফএমএস একই সঙ্গে পিআরআইএ সফ্ট
এর মাধ্যমে টাকা মেটান�োর একটা মাধ্যমও
বটে।

বরাদ্দ খরচের নিরিখে পঞ্চায়েত সমূহের আর্থিক
ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা ও গ্রহণয�োগ্যতা এই দুই এমআইএস/
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বরাদ্দ অর্থের ব্যবহারের
অ্যাপলিকেশনের সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।
পাশাপাশি চতুর্দশ অর্থ কমিশনের আওতায় থাকা সব
পাশাপাশি দেশকে ডিজিটাল মাধ্যমে শক্তিশালী করে
ধরণের সরকারি খরচের ওপর নজরদারি চালাতে একটি
তুলতে এবং ‘ফেস লেস, পেপার লেস, ক্যাসলেস’
পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য সুরক্ষিত

১. প্ল্যান প্লাস
 পরিকল্পনা প্রস্তুতি
 পরিকল্পনা মঞ্জুর

২. অ্যাকশন সফ্ট

প্রত্যেক কাজে
সৃষ্ট খরচ/ অ্যাক্টিভিটি
আইডি

 কাজের প্রকৃত অগ্রগতি
লক্ষ্য করে
 রিপ�োর্ট তৈরি করে

সম্পদ ভিত্তিক কাজ শেষ হওয়ার পর

৪. সফ্ট

৫. এনএডি

 কাজের আর্থিক
অগ্রগতির হিসাব রাখে

 সম্পদের বিবরণ রাখে
পেমেন্ট গেটওয়ে

৬. পিএফএমএস
৩.এম অ্যাকশান সফ্ট

 E-AT মডিউলে রিয়েল
টাইম পেমেন্ট

 প্রত্যেক সম্পদ সৃষ্টির অগ্রগতির ওপর প্রতি ধাপে নজরদারী
 ভ�ৌগলিক তথ্য সহ সম্পদের ছবি ত�োলা
 সংগৃহীত তথ্য অ্যাকশান সফ্টে ভাগ করে নেওয়া

ল�োক্যাল গভরমেন্ট ডিরেক্টরি (এলজিডি)
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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নলেজ ইক�োনমি গড়ার লক্ষ্যে হাতে নেওয়া ডিজিটাল
ইন্ডিয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে নেওয়া উদ্যোগের অংশ। এই
পিআরআইসফট-পিএপএমএস ইন্টারফেস একটি
অনন্য মাধ্যম যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি তাদের
বিক্রেতা এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য
মিটিয়ে দিতে পারে।

আজকের তারিখে, ২১ টি রাজ্যের, ১,০০,৮৭২
টি গ্রাম পঞ্চায়েত পিআরআইসফ্ট-পি এফএম এস
ব্যবহার করে ১১,০০০০ ক�োটি টাকা অনলাইন পেমেন্ট
করেছে।
গ.	জিও-স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং অ্যাপ্লিকেশন- গ্রাম
মানচিত্র

উপলব্ধ, যা গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে পরিকল্পনার
প্রস্তুতির সময় কাজের উন্নত রূপরেখা তৈরিতে
সাহায্য করে।
বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কর্ম/উন্নয়নের অগ্রগতির
বিভিন্ন ধাপ ‘রিয়াল টাইম’ নিরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে
সহজেই নজরে রাখা যায়। সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ,
পরিমাপ, জিজ্ঞাসা, উচ্চতা সংক্রান্ত প্রোফাইল,
পঞ্চায়েত প্রোফাইল ইত্যাদি বিভিন্ন সুবিধা সমূহ
সেখানে রয়েছে ব্যবহাকারিদের হাতে থাকা
পরিকাঠাম�ো ব্যবহার করে উন্নয়নের কাজে গতি
আনার জন্য। এটি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির প্রতিলিপি
তৈরিতে স্বক্ষম। স্থানীয় স্বশাসনের বিস্তারিত
পরিকল্পনা ব্যবহার কাজের মান, স্বচ্ছতা ও
গ্রহণয�োগ্যতা বাড়ায়, কাজের মান�োন্নয়ন ঘটায় এবং
দক্ষ নজরদারির ব্যবস্থা তৈরি করে।

২০১৯ সালের ২৩ অক্টোবর, সে বছরের জাতীয়
পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদানের মঞ্চ থেকে গ্রাম�োন্নয়ন, কৃষি
এবং কৃষক কল্যাণ ও পঞ্চায়েতী রাজ বিভাগের মাননীয়
ঘ.
মন্ত্রী গ্রাম মানচিত্রের সূচনা করেন।
গ্রাম
মানচিত্র
গ্রাম
পঞ্চায়েতগুলি
ব্যবহারকারিদের পঞ্চায়েত স্তরে পরিকল্পনা তৈরির
জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা অ্যাপলিকেশন যা জিও
স্যাপিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে। এই অ্যাপ্লিকেেশন
সংশ্লিষ্ট ২১ টি ক্ষেত্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের
ওপর ভাল�ো ভাবে নজর রাখতে পারে এবং গ্রাম
পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (GPDP) র সিদ্ধান্ত
গ্রহণের ক্ষেত্রে সমর্থন য�োগায়।
এই অ্যাপলিকেশন বিভিন্ন মন্ত্রক এবং দপ্তর
যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, (জেলা
হাসপাতাল, উপ জেলা হাসপাতাল, সিএসসি,
পিএসসি এবং উপকেন্দ্র সমূহ), অর্থ মন্ত্রক (ব্যাঙ্কিং
পরিষেবা যেমন ব্যা ঙ্ক শাখা, এটিএম, ব্যাঙ্ক
প্রতিনিধি ইত্যাদি), ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রক, খাদ্য ও গণ
বণ্টন (ন্যায্য মূল্যের দ�োকান), পানীয় জল ও স্বাস্থ্য
বিধান মন্ত্রক (পানীয় জল উৎস), গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রক
(মনরেগা সম্পদ ও তথ্য) এবং স্কুল শিক্ষা ও
স্বাক্ষরতা (বিদ্যালয়) সমূহের বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত
তথ্য সমূহের সঙ্গে যুক্ত। এই অ্যাপ্লিকেশন টি একই
সঙ্গে আর্থ সামাজিক জাতি গণনা (SECC) রিপ�োর্ট,
মিশন অন্ত্যোদয় (MA) এবং এর ফাঁক বিশ্লেষণ
এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দের হিসাবের সঙ্গে যুক্ত।
এক জানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই তথ্য সমূহ
12

জুন ২০২০

সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র(সিএসসি)

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক অনলাইনে সরকারি ও
বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদান ও বুদ্ধিদীপ্ত
প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে এই সিএসসি সমূহ তৈরি
করেছিল। এই উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালের ২১ আগস্ট
ডিজিটাল পঞ্চায়েত গড়তে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির সঙ্গে
কমন সার্ভিস সেন্টার সমূহের য�োগসূত্র তৈরিতে
উৎসাহ দিতে এমওপিআর এবং সিএসসি ই-গভর্নেন্স
সার্ভিস ইন্ডিয়া লিমিটেডের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত
হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় পরিষেবা সমূহ পাওয়ার
একমাত্র যায়গা হিসাবে সিএসসি সমূহ কাজ করবে। এটি
হবে এমন একটা দ�োকান যেখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের
উপভ�োক্তারা সব রকমের পরিষেবা পেতে পারবেন।
গ্রামীণ উদ্যোগপতিদের প্রচারের আল�োয় নিয়ে এসে
গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং সামাজিক অংশগ্রহণ
ও য�ৌথ কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতায়ন ও জীবন
যাত্রার মান�োন্নয়নে মহিলাদের আরও বেশি করে
অংশগ্রহণ তাদের ভিএলই(ভিলেজ লেভেল আঁন্তেপ্রেনর
ম্যানেজিং কমন সার্ভিস সেন্টারস) হয়ে আর্থ সামাজিক
উন্নয়নে সাহায্য করবে।
সিএসসির প্রসারিত বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপ
•

গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে সিএসসি তৈরির মাধ্যমে
বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবা প্রদান

•

ই-গভরনেন্সে সহায়তা: পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের
বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে তথ্য য�োগান�ো, কম্পিউটার
ও নেটওয়ার্ক সংরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ
•
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্বাচিত
প্রতিনিধিদের ডিজিটাল ট্রেনিং সহ নানা ধরণের
প্রশিক্ষণ প্রদান।
•
এমওপিআর/রাজ্য সমূহের অ্যপলিকেশন গুলির
নিয়মিত আপ়ডেট করা এবং এমআইএস এবং
রিপ�োর্ট জেনারেট করা।			
•
প্রভাব মূল্যায়ন সহ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন
সমীক্ষার কাজে সহায়তা
•	কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে
নাগরিকদের সহায়তা করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি
করা।
•	পিআরআই সমূহের ডিজিটাল স্বয়ম্ভরতা এবং
দৈনন্দিন কাজের মান বৃদ্ধির মঞ্চ হিসাবে কাজ
করা।
এমওপিআর এর সঙ্গে সমঝ�োতা চুক্তি স্বাক্ষর
করার সঙ্গে সঙ্গে, সিএসসি-এসপিভি বিভিন্ন রাজ্যের
স্থানীয় চাহিদা, নিয়ম ও বিধি মাফিক সঙ্গেও আলাদা
করে চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে।
ই-পঞ্চায়েত কর্মসূচির ভবিষ্যত
ক.

ই-গ্রাম স্বরাজ একটি সঙ্গবদ্ধ প�োর্টালঃ ই পঞ্চায়েত
অ্যাপলিকেশনগুলির সঙ্গে সম্পর্ক

ই-গ্রাম স্বরাজ একটি সুসঙ্গবদ্ধ প�োর্টাল, এটি
এমওপিআরএর একটি নতুন উদ্যোগ যা গ্রাম পঞ্চায়েত
সমূহকে তাদের জিপিডিপি তৈরির জন্য একক মাধ্যম
প্রদান করবে। এই সঙ্গবদ্ধ প�োর্টালের মাধ্যমে, পিইএস
(উপরে উল্লিখিত) বিভিন্ন কাজ কর্মগুলিকে একত্রিভূত
করতে সহায়তা করবে।
সব রকমের হিসাব সংক্রান্ত কাজ কর্মে হিসাব
রক্ষার মান�োন্নয়ন বিশেষ করে জি্পিডিপির আওতায় সব
রকম প্রকল্পের খরচের ওপর নজরদারি করা এই
প�োর্টালের উদ্দেশ্য। সঙ্গবদ্ধ প�োর্টাল গ্রাম পঞ্চায়েতের
ব্যবহার কারীদের বিভিন্ন মঞ্চের মাধ্যমে তথ্য সংযুক্তির
পরিমাণ কমাবে এবং সঙ্গত কারণেই পিইএস এর
সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জটিলতার অবসান ঘটাবে।
ব্যবহারকারিদে র কাছে সুবিধাজনক এবং সহজ দিক

নির্দেশের ফলে এই অ্যাপলিকেশন ব্যবহার করে
সহজেই গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি তাদের কর্ম পরিকল্পনার
ওপর নজরদারি, নিরীক্ষণ এবং প্রয়�োজনীয় রদবদল
করতে পারবে।
খ.	স্বামীত্ব পরিকল্পনা
স্বামীত্ব প্রকল্প, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক, রাজ্য
গুলির পঞ্চায়েতী রাজ দপ্তর সমূহ, রাজ্যের রাজস্ব বিভাগ
এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার য�ৌথ উদ্যোগ, এর লক্ষ্য গ্রামীণ
ভারতে অত্যাধুনিক দ্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাস্তু ও
আবাদী জমির পার্থক্য করা এবং সম্যক ভাবে সম্পত্তির
মূল্যায়ন করা।
গ.

পঞ্চায়েত তহবিল সমূহের অনলাইন অডিট

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আরও মজবুত
করতে পঞ্চায়েত গুলির জন্য তাদের অ্যাকাউন্ট অডিট
করাটা খুব জরুরী। পাশাপাশি পঞ্চদশ অর্থ কমিশন
তাদের সুপারিশে ২০২০-২১ অর্থ বছরে পঞ্চায়েতের
তহবিল অডিটের আগে এবং পরে অনলাইনে সরবরাহ
করার ওপরে জ�োর দিয়েছে। তাদের সংস্কার কর্মসূচির
গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে এর পর জ�োর দেওয়া হয়েছে। এই
ক্ষেত্রে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছে যে, এই
ভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা বিবেচনার মধ্যে রাখা হ�োক।
এর প্রেক্ষিতে, এমওপিআর পঞ্চায়েতের তহবিল
অনলাইনে অডিট করতে-অডিট অনলাইন বলে একটি
অ্যাপলিকেশন নিয়ে আসছে। অডিট অনলাইন শুধু
অনলাইনে অডিটের কাজ করবে তা নয়, বরং এতে
অডিটের রেকর্ড সমূহও সঠিক ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা
আছে যা একটি ভাল�ো আর্থিক অডিট টুল হিসাবে কাজ
করবে এবং স্বচ্ছতা ও গ্রহণয�োগ্যতা বৃদ্ধি করবে।
পাশাপাশি অডিট অনলাইন অ্যাপ অডিট সংক্রান্ত
জিজ্ঞাসাবাদ, সংক্ষিপ্ত স্থানীয় অডিট রিপ�োর্ট, খসরা অডিট
পারস ইত্যাদি খুঁটিনাটি প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত করবে।
এটা মনে রাখা সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে , আগে
গিয়ে পিপিআই বর্তমান সঙ্গবদ্ধ প�োর্টালের সঙ্গে যুক্ত
হবে এবং অনলাইন পেমেন্ট ইন্টারফেস(ওপিআই)এর
একটি বিভাগ তৈরি করবে। পঞ্চায়েত তহবিল সমূহের
অনলাইন অডিট করার কাজে অডিট অনলাইন এই
ওপিআই এর সঙ্গে যুক্ত হবে।
*সচিব, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক, ভারত সরকার
গ্রাম�োদয় সংকল্প

13

ই-গ্রাম স্বরাজঃ পঞ্চায়েতী রাজের জন্য সরলিকৃত কর্ম নির্ভর
হিসাব রক্ষণ অ্যাপ
১.

পশ্চাদপট

গ্রামীণ ভারতের অগ্রগতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক ডিজিটাল পঞ্চায়েত গড়ার কাজ
শুরু করেছে। এই উদ্দ্যেশ্য কে সামনে রেখে তৈরি ই-গ্রাম
স্বরাজ (https://egramswaraj.gov.in/) পঞ্চায়েতের
যাবতীয় অধীত কাজকর্মের যথাযথ নিরীক্ষণ ও
মূল্যায়ণের যন্ত্র বিশেষ। এই অ্যাপ্লিকেশন পঞ্চায়েতের
কাজকর্মের ওপর নজরদারি ও তার খবরাখবর রাখার
পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়েছে, পঞ্চায়েত সংক্রান্ত তথ্যপঞ্জি
একত্রে রাখার সুবিধা যুগিয়ে।
ই- গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাপলিকেশনে একটি মাত্র
জানালায় গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় বিবরণ, যার মধ্যে
রয়েছে, সরপঞ্চ ও পঞ্চায়েত সচিবের সম্পর্কে তথ্য,
ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা্নের বিবরণ, আর্থিক বিবরণ, সম্পদের
বিবরণ, গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে
গৃহীত কর্মসূচি (GPDP), অন্যান্য মন্ত্রক/দপ্তর যেমন
জনগণনা ২০১১, এসইসিসি তথ্য, মিশন অন্ত্যোদয়
সমীক্ষা রিপ�োর্ট ইত্যাদি।
এই অ্যাপ্লিকেশনের লক্ষ্য কর্মভিত্তিক হিসাব
রক্ষণ, জিপিডিপির আওতায় সমস্ত ব্যায়ের ওপর
নজরদারী। ই-গ্রাম স্বরাজ অ্যাপ্লিকেশন তথ্য অন্তর্ভুক্তির
পরিমাণ আরও বাস্তবসম্মত করে ব্যবহারকারিদে র কাছে
এটিকে আরও সহজে ব্যবহার ও দিশা নির্ণয়ের উপযুক্ত
করে তুলেছে।
পঞ্চায়েতগুলির নিয়মিত তথ্য অন্তর্ভুক্তির ওপর
ভিত্তি করে, এই অ্যাপ্লিকেশন কাজ কর্মের রূপায়ণের
অগ্রগতির ‘প্রকৃত সময় ’ভিত্তিক মূল্যায়ণ করতে স্বক্ষম।
ই-গ্রাম স্বরাজ অ্যাপ পিএফএম এসের সঙ্গে যুক্ত থাকায়
সরকারি খরচের প্রকৃত সময় ভিত্তিক মূল্যায়ণ করতে
পারে। এটি গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের কাজে গ্রহণয�োগ্যতা,
স্বচ্ছতা আনবে যা কাজের মানের উন্নতি ঘটাবে, রূপায়ণে
গতি আনবে, এবং পঞ্চায়েতের কাজ কর্মে দক্ষ নিরীক্ষণের
পরিকাঠাম�ো তৈরি করবে।
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২.

ই-গ্রাম স্বরাজ মডিউল সমূহ

পঞ্চায়েত প্রোফাইলঃ ভ�োটের বিবরণ, নির্বাচিত
সদস্য, কমিটি সমূহের বিবরণ ইত্যাদি সহ পঞ্চায়েত
প্রোফাইল রাখা।
• সব স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক প্রোফাইল রক্ষা
করতে সহায়তা করা, যার মধ্যে রয়েছে সরপঞ্চ,
সচিব সম্পর্কিত বিবরণ, ইত্যাদি।
• নির্বাচন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে তথ্য
সমূহ রক্ষা করতে সহায়তা করা।
• বিভিন্ন কমিটি ও কমিটি সদস্যদের তথ্য রাখা।
পরিকল্পনা তৈরিঃ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি প্রকল্প
পরিকল্পনা প্রস্তুত
• পরামর্শ- গ্রাম সভায় গৃহীত ইচ্ছা, পরামর্শ এবং
সিদ্ধান্তকে এগিয়ে নয়ে যাওয়া
• কাজকর্ম সঞ্চিত তাক - পরিকল্পনা ইউনিট গুলি
এই কাজকর্মে র তালিকা থেকে একটি পরিকল্পনা
বছরের মধ্যে পর পর কাজ করার প্রস্তাব দিতে
পারে ।
• রিস�োর্স এনভেলপ-কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন
প্রকল্প সহ অন্যান্য উৎসের আওতায় বরাদ্দ হিসাবে
পাওয়া যাবতীয় বরাদ্দের বিবরণ
• রূপান্তর- বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া বরাদ্দের
রূপান্তর ঘটিয়ে তার সর্বাধিক সদ্ব্যবহারকে সুনিশ্চিত
করা এবং সেই সঙ্গে বরাদ্দের অভাবে ক�োন
গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে থমকে না যায় তা দেখা
• কর্ম পরিকল্পনা- বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ প্রাপ্তির
ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা ইউনিট গুলিকে
যথাযথ পরিকল্পনা নির্মাণে সাহায্য করা। বিভিন্ন
প্রকল্পে কাজের খরচ ভাগ করে দেওয়া সম্ভব,
যাতে প্রতি প্রকল্পের অগ্রাধি্কার নিশ্চিত করা যায়।

অগ্রগতির বিবরণঃ অনুম�োদিত কার্যকলাপের প্রকৃত
এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি

• ৪ টি ভাউচারের মাধ্যমে পিআরআই গুলিকে জমা
খরচের যাবতীয় বিবরণ নথিবদ্ধ করা।

• কারিগরি অনুম�োদন- কার্যক্রমের অনুম�োদনের
কারিগরি দিক সমূহ বিশ্লেষণ করা এবং তা রক্ষা
করতে সহায়তা করা

o রিসিপ্ট ভাউচারঃ পুঁজির জমা র হিসাব রক্ষা
o পেমেন্ট ভাউচারঃ টাকা খরচের হিসাব
o কনট্রা ভাউচারঃ অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্টে
তহবিল আদান প্রদান।

• প্রশাসনিক অনুম�োদন- বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য
প্রশাসনিক খুঁটিনাটি বিষয়গুলিতে সহায়তা করে।
• বরাদ্দ নির্ধারণ- বরাদ্দের প্রকৃত অনুম�োদনের
প্রক্রিয়া সহজ করা। বরাদ্দ সাধারণ ভাবে কিস্তিতে
অনুম�োদন করা হয়ে থাকে।
• অগ্রগতির বিবরণঃ প্রকৃত এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি
পর্যাল�োচনা করতে ব্যবহার করা হয়। চালু, স্থগিত,
পরিত্যক্ত অথবা সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পের বর্তমান
অবস্থা আপডেট করা হয়।
• জিও- ট্যাগিং- সৃষ্ট সম্পদের জিও ট্যাগিং ও ছবি
তুলতে সহায়তা করে। ম�োবাইল অ্যাপের
মাধ্যমে সম্পদ-ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ মসৃণতর
হয়েছে।

o জার্নাল ভাউচারঃ ক�োন প্রতিফলন/খাতা
হেরফের ধরতে
সম্পদের ডিরেক্টরিঃ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পদের
ভাঁড়ার
• একটি পরিকল্পনা ইউনিট কর্তৃক সৃষ্ট/রক্ষিত/নিয়ন্ত্রিত
সম্পদের জন্য ইউনিক অ্যাসেট আইডি প্রস্তুত করে।
• সম্পদের অবস্থান, অবস্থা, মালিকানা ইত্যাদি
তথ্যের বিবরণ রেখে দেয়।
• নির্মাণ শেষ হওয়া সম্পদের ব্যবহার এবং যুক্ত
থাকা ভাউচারের বিবরণ
• গ্রাম মানচিত্র- জিআইএস এর মারফত সম্পদের
চিহ্নিত করণ

• কার্যকরি আন্ত-মডিউল তথ্য আদান প্রদান মসৃণ
ভাবে শারীরিক এবং আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ
দিতে অনুমতি দেয়।

৩.

হিসাবরক্ষণঃ কার্য ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ এবং বরাদ্দ
নিরীক্ষণ কে সরল করে।

ব্যবহারকারী /নাগরিকরা আঙুলের ডগায় পঞ্চায়েত
সংক্রান্ত তথ্য সহজে পেতে গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনল�োড
করতে পারেন ই-গ্রাম স্বরাজ ম�োবাইল অ্যাপ (https://play.

• এমএএসের আওতায় সিএজি-র পরামর্শ মাফিক ৪
স্তরীয় হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা
• ডবল এন্ট্রি, নগদ-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি যেখানে
অর্থের জমা খরচ সব কিছুরই নথি রাখা হয়।
• কাজের বিস্তারিত বিবরণ, খরচের খতিয়ান,
অইগ্রমে র পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য রাখা।
• কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের নথিভুক্ত
বিক্রেতাদের পিএফএমএস সমন্বিত প্রকৃত -সময়
ভিত্তিক অনলাইন টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা
• হিসাব খাতার দৈনিক, মাসিক এবং বাৎসরিক
হিসাব কে পরের ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে
প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপে সহায়তা করা

ই-গ্রাম স্বরাজ ম�োবাইল অ্যাপ

google.com/store/apps/details?id=nic.in.unified)

এই অ্যাপের
মাধ্যমে নিম্ন লিখিত
তথ্য সমূহ উপলব্ধ।
•	বাছাই করা
পঞ্চায়েতের
নির্বাচিত
প্রতিনিধিদের তথ্য
• পঞ্চায়েতের
কাজকর্ম (কাজের
নাম, প্রকল্পের
নাম এবং বরাদ্দ)
•	নির্ধারিত বছরের
রসিদ ও ব্যয়
(একত্রিত)
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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স্বামীত্বঃ গ্রামাঞ্চলের সমীক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ
এলাকার মানচিত্র প্রস্তুতকরণ
ভারতের ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে তার গ্রামের মধ্যে

দে

শের আত্মার ভিত্তি তার গ্রাম সমূহ। গান্ধীজি
চেয়েছিলেন গ্রাম গুলি নৈতিক, সামাজিক এবং
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করুক। তিনি ছিলেন প্রাচীন
‘গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র’ এর ভক্ত। তিনি মনে করতেন ‘যদি
গ্রামাঞ্চল বিনষ্ট হয়, তবে ভারতও বিনষ্ট হবে। তবে ভারত
বলে কিছু থাকবে না। সারা বিশ্বে তার উদ্দ্যেশ্য হারিয়ে
যাবে’ (হরিজন, ২৯-৮-১৯৩৬, ৬৩ঃ২৪১)। তাঁর মতে
গ্রামের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমেই দেশের পুনর্গঠন সম্ভব।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি বিস্তৃত নির্মাণ কর্মসূচি তৈরি
করেছিলেন, যার অংশ ছিল আর্থিক স্বয়ম্ভরতা, সামাজিক
সাম্য ও বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

(হরিয়ানা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ
এবং উত্তরাখণ্ড) কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
দ্বিতীয় পর্যায় (এপ্রিল, ২০২১-মার্চ, ২০২৪)
বাকি গ্রাম গুলির সম্পূর্ণ সমীক্ষা (তিন বছর)

বর্তমানে উপলব্ধ জমির রেকর্ড এ তার প্রকৃত
অবস্থান প্রতিফলিত হয় না। ব্যাংকের কাছে গ্রহণয�োগ্য
ক�োন�ো আইনি নথিপত্র না থাকায় ওইসব সম্পত্তির
মালিকেরা তাদের নিজের এইসব সম্পত্তি কে নিজেদের
সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারেন না। এছাড়াও, মালিকানা
স্বত্ব নির্ধারণ করতে প্রায় ৭০ বছর আগে শেষ হওয়া
গ্রামাঞ্চলে জীবন যাত্রার প্রাথমিক মান�োন্নয়নের গ্রামীণ ভূমি সমীক্ষায় বহু রাজ্যেই আবাদি(বাস্তু) জমিকে
মাধ্যমে গ্রাম সমূহ এবং পঞ্চায়েতের রূপান্তর ছিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
সময়ের দাবি। বিশ্বের শক্তির একটি ভরকেন্দ্র হিসাবে
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক, রাজ্যগুলির পঞ্চায়েতী রাজ
দেশকে প্রতিষ্ঠিত করতেও গ্রামের অর্থনীতিতে গতি
সঞ্চার করা ছিল প্রথমিক প্রয়�োজন। সে কারণে, মহাত্মা বিভাগ, রাজ্যের রাজস্ব বিভাগ এবং সার্ভে ইন্ডিয়ার য�ৌথ
গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী তে গ্রামীণ ভারতকে উদ্যোগে তৈরি স্বামীত্ব প্রকল্পে দেশের গ্রামাঞ্চলে
অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০২০ সালের ২৪ অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুসংহত সম্পত্তি
শে এপ্রিল পঞ্চায়েতিরাজ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল্যায়ণ ব্যবস্থা তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, গ্রামে
স্বামীত্ব প্রকল্পের সূচনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক আবাদি জমি পৃথকীকরণের মাধ্যমে।
বাড়ির মালিক কে ‘মালিকানা স্বত্ব নথি’ প্রদান করেন।
এই প্রকল্পের লক্ষ্য
নিম্নলিখিত দুই ধা্পে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে:• গ্রামের বাসিন্দাদের নগরিক অধিকার রক্ষা করা এবং
গ্রামীণ বাড়ির মালিকদের প্রর্পার্টি কার্ড দেওয়ার
প্রথম পর্যায়- পাইলট প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০মাধ্যমে গ্রামীণ বসতি এলাকায় জমির মালিকানা
মার্চ, ২০২১)
সংক্রান্ত ত্রুটির সংখ্যা কম করা
পাইলট প্রকল্পের আওতায় ছটি রাজ্য যথা
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• স্ব নিয়ন্ত্রিত কর আদায় নথির মাধ্যমে পঞ্চায়েত
গুলির সম্পত্তিকর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি।
• সরকারি জমি চিহ্নিত করণের মাধ্যমে জবরদখল
র�োধ করা।
• এই কর্মসূচির মাধ্যমে তৈরি মানচিত্রের মাধ্যমে উন্নত
মানের গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে
সহায়তা করা
এই প্রকল্প পরিকল্পনা ও কর আদায়ের
প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করবে এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তির
অধিকারের ক্ষেত্রটিতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসবে। এর ফলে
জমির মালিকদের সামনে আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণের
আবেদন করার পথ খুলে যাবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে
প্রদত্ত মালিকানা দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা
সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা যাবে।
এই প্রকল্পের আওতায় তৈরি মানচিত্র সমূহ

ব্যবহার করে উন্নত মানের জিপিডিপি তৈরির কাজ
সহজতর হবে। এই প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা
বিস্তারিত তথ্যপঞ্জি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে এবং
উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করবে ও পরিকল্পনা
রূপায়ণে গতি আনবে।

স্বামীত্ব উপাদান সমূহ
ক. কনটিউনিয়াসলি অপারেটিং রেফা্রেন্স স্টেশন (CORS) নেটওয়ার্ক নির্মাণ : সিওআর এস নেটওয়ার্ক গ্রাউন্ড
কন্ট্রোল পয়েন্ট নির্মাণে সহায়তা করে যা যথাযথ জিও-রেফারেন্সিং, গ্রাউন্ড ট্রুথিং এবং জমির সীমানা
নির্ণয়ের জন্য় গুরুত্বপূর্ণ।
খ.	ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুতঃ সার্ভে অপ ইন্ডিয়া ড্রোন সমীক্ষণের মাধমে গ্রামীণ বাস্তু(আবাদি)
জমির মানচিত্র প্রস্তুত করছে। সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণের জন্য এটি উচ্চ মানের যথাযথ মানচিত্র প্রস্তুত
করবে। এই মানচিত্রের তথ্য ব্যবহার করে গ্রামীণ বাড়ির মালিকদের সম্পত্তি কার্ড প্রদান করা হবে।
গ. আইইসি উদ্যোগ সমূহঃ প্রকল্পের পদ্ধতিগত দিক এবং লাভ সম্পর্কে স্থানীয় মানুষকে সচেতন করে
ত�োলা
ঘ. স্থান সংক্রান্ত পরিকল্পনা অ্যাপলিকেশন ‘গ্রাম মানচিত্রঃ’জিপিডিপি প্রস্তুতির কাজে সহায়তা করতে ডিজিটাল
স্থানিক তথ্য ও মানচিত্র প্রস্তুত করা
ঙ. অনলাইন নিরীক্ষণ পদ্ধতি: অনলাইন মনিটরিং এবং রিপ�োর্টিং ড্যাশব�োর্ড কাজকর্মের অগ্রগতির ওপর নজর
রাখবে
চ. প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প রূপায়ণের কাজে বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্য স্তরের ইউনিটগুলিকে সহায়তা করা
স্বামীত্ব: গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি মালিককে ‘মালিকানা সংক্রান্ত নথি’ প্রদান করা
•	ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সহ অন্যান্য আর্থিক সুয�োগ সুবিধা পেতে নিজেদের সম্পত্তি ব্যবহারের সুয�োগ করে
দেওয়া
• সম্পত্তি এবং কর আদায় ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মধ্যে দিয়ে কর আদায় বাড়ান�ো ও সম্পত্তির
যথাযথ মূল্যায়ণ
-পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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জনগণের পরিকল্পনা-২০১৯ প্রকল্পের একটি বিবরণ
গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের উন্নয়নে গৃহীত

সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও
উপলব্ধ
সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে পঞ্চায়েতগুলির গ্রাম

পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা জিপিডিপি তৈরি করা ২.
বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে। জিপিডিপি পরিকল্পনা সুংহত
এবং অংশগ্রহণ ভিত্তিক হবে যেখানে সংবিধানের একাদশ
তফশিলে বর্ণিত কাজের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/সহয�োগী
দপ্তর সমূহের সমস্ত প্রকল্পের অভিসৃতি থাকবে। জাতীয়
স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নে দক্ষ ও কার্যকরী
পরিকল্পনা তৈরিতে পঞ্চায়েত সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
পালন করে।প্রতিবছর ২ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর
পর্যন্ত চলা জনগণের পরিকল্পনা অভিযান (PPC),
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি যেখানে ৩.
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে শক্তিশালী করতে এই
জিপিডিপি তৈরির প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
‘সবকি য�োজনা সবকা বিকাশ’ এই লক্ষ্য কে সামনে
রেখে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান ও রাজ্যের সহয়�োগী
দপ্তরগুলির সহায়তায় গ্রাম সভায় রূপদান করা হয়।
পিপিসি-২০১৯ এর ফলে বেশিরভাগ রাজ্য ও
কেন্দ্রের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জিপিডিপি
তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের
জিপিডিপি প্রস্তুত করতে ২০১৯ সালের ২ অক্টোবর থেকে
দ্বিতীয় পিপিসি তৈরিরি কাজ শুরু হয়, যা ওই বছরের ১
ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন
প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যবহার করে সার্বিক
উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য পঞ্চায়েত গুলিতে পিপিসি
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
৪.
জিপিডিপি তৈরির বিষযে বিস্তারিত কর্ম প্রণালি সম্পর্কে
সংশ�োধিত নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে।
১.
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সহয�োগী মন্ত্রক/দপ্তরের সঙ্গে ২৩ জুলাই ২০১৯
এ বৈঠকঃ সংবিধান বর্ণিত ২৯ টি বিষয়ের সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট সমস্ত সহয�োগী মন্ত্রক/দপ্তরে কাছে
প�ৌঁছান�োর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর
পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৯ সালের ২৩ জুলাই নতুন
দিল্লির কৃষি ভবনে তৎকালীন পঞ্চায়েত সচিব
রাহুল ভাটনগরের প�ৌরহিত্যে এক বৈঠকের
আয়�োজন করা হয়। বৈঠকে সহয�োগী সব মন্ত্রক/
দপ্তরের আধিকাারিকেরা পিপিসি-২০১৯কে সফল
জুন ২০২০

করে তুলতে নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে
আল�োচনায় অংশ নেন।
সহয�োগী দপ্তর গুলিকে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের
চিঠিঃ সহয�োগী বিভিন্ন মন্ত্রকের সামনের সারির
কর্মীদের প্রয়�োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ দেওয়ার
মাধ্যমে আগে ভাগে পিপিসি প্রস্তুত করার উদ্যোগ
নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দ্যেশ্যে পঞ্চায়েতী রাজ
মন্ত্রক সমস্ত সহয�োগী মন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়ে এই
আন্দোলনের সময়সীমার মধ্যে তৈরি হতে বলে
এবং প্রথম সারির কর্মী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে
আরও সচেতন করে তুলতে বলে।
রাজ্য গুলিকে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের চিঠিঃ
কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ভাগ
করে নিতে এবং রাজ্য গুলিকে তাদের প্রথম সারির
কর্মীদের পিপিসি তৈরির কাজে যুক্ত করার অনুর�োধ
জানিয়ে সব রাজ্যের প্রধান সচিব/সচিবদের চিঠি
পাঠান�ো হয়। এই চিঠির উদ্দেশ্য ছিলক. এই কর্মসূচির জন্য রাজ্য স্তরে একজন
ন�োডাল অফিসার নিয়�োগ করা
খ. সামনের সারির কর্মীদের মাধ্যমে রাজ্যে
কর্মসূচির রূপাযণ গ্রাম সভার সামনে পেশ
করা।
গ.	নির্দিষ্ট প্রশি্ক্ষণ মডিউল
ঘ.	প্ল্যান প্লাসের পরিকল্পনা নির্ধারনের জন্য
এমওপিআরের সঙ্গে সমন্বয়
জনগণের পরিকল্পনা কর্মসূচি (PPC-2019) এর
জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপনঃ পিপিসি
প্রক্রিয়ার সময়ে কারিগরি খুটি
ঁ নাটি সহ নানা বি্ষয়ে
ওঠা প্রশ্নের জবাব দিতে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর
মাসের মাঝামাঝি একটি পিএমইউ তৈরি করা হয়।
মিশন অন্ত্যোদয় এবং জিপিডিপি প্রক্রিয়া সম্পর্কে
সহায়তা য�োগাতে পিএমইউ-র জন্য কর্মী ম�োতায়েন
করা হয়। পিএমইউতে নিযুক্ত মানব সম্পদ
নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করেঃক. রাজ্যের ন�োডাল অফিসার ও সমীক্ষকদের
জন্য ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড নির্ধারণ
করা

খ.	ম�োবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ত্রুটি বিচ্যুতির
সমাধানের জন্য এনআইসি -র সঙ্গে
সংয�োগ স্থাপন
মিশন অন্ত্যোদয় এবং জিপিডিপি প�োর্টাল নিয়ে
রাজ্যগুলি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল তার
সমাধান ঘটাতে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস
থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) কাজ
শুরু করে। এই সহায়তা ডেস্কে, তিনজন টেলিফ�োন
উপদেষ্টাকে র�োজকার সমস্যা সমাধানের জন্য
নিয়�োগ করা হয়। এছাড়াও পিএমইউর দল,
কর্মসূচি চলাকালীন রাজ্য সরকারগুলির সামনে
নিয়ে আসা বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করতে একটি
লগবুক রক্ষা করে। পিপিসির কাজে নিয়মিত
নজরদারির স্বার্থে পিএমইউ যে সেরা কাজটি করে
তা হল তাদের কাছে আসা দৈনন্দিন প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত
বিবরণ এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব/অধিকর্তা
পর্যায়ের আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।
৫.

আঞ্চলিক কর্মশালার আয়�োজনঃ পিপিসি ২০১৯
এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের জিপিডিপি
(সবকি য�োজনা সবকা বিকাশ) প্রস্তুতির জন্য
দেশের সমস্ত অঞ্চলে কর্মশালার আয়�োজন করা
৬.
হয়।কর্মশালার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপক) ২০১৯ সালের ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর
হায়দ্রাবাদের এআইআরডি এবং পিআর-এ
জিপিডিপি -২০১৯ জনগণের পরিকল্পনা
কর্মসূচির ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রোগ্রামের
আয�োজন করা হয়।

ঘ) ১০ এবং ১১ অক্টোবর ২০১৯ এ উত্তরাখণ্ডের
হৃষিকেশে ‘জিপিডিপির মাধ্যমে হিমালয়ের
পার্বত্য রাজ্যগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক
রূপান্তর’ শীর্ষক এক কর্মশালার আয়�োজন করা হয়।
ঙ) ২০১৯ সালের ৩০ এবং ৩১ অক্টোবর
তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে ‘জিপিডিপির মাধ্যমে
উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলিতে
অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর’ শীর্ষক এক
কর্মশালার আয়�োজন করা হয়।
চ) ২২ এবং ২৩ নভেম্বর ২০১৯ এ ছত্তিশ গড়ের
রায়পুরের
টিপিএসআিপিআরডি-তে
‘জিপিডিপির মাধ্যমে PESA রাজ্য গুলিতে
অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর’ শীর্ষক এক
কর্মশালার আয়�োজন করা হয়।
ছ)	জিপিডিপি-র জনগণের পরিকল্পনা কর্মসূচি২০১৯ সালের ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর আসামের,
গুয়াহাটির আইআরডিপি আর এনইআরসি তে ‘জিপিডিপির মাধ্যমে উত্তর পূর্বের
রাজ্যগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর’
শীর্ষক এক কর্মশালার আয়�োজন করা হয়।
ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পিপিসি-র
নিরীক্ষণঃ- এমওপিআর জিপিডিপি পরিকল্পনার
অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
এই মর্মে, এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব সমস্ত
রাজ্যগুলিকে একজানালা ভিডিও কনফারেন্সের
মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা তুলে
ধরতে নির্দেশ দেন। কর্মসূচি চলাকালীন এধরণের
১০ টি ভিডিও কনফারেন্সের আয়�োজন করা হয়।

খ) ২০১৯ সালের ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর
আসামের গুয়াহাটির এনইআরসিতে মিশন
মনে করা হয়েছে যে পিপিসি জিপিডিপি তৈরিতে
অন্ত্যোদয় সমীক্ষা এবং পিউপিলস প্ল্যান ফর
রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে
জিপিডিপি-র জাতীয় স্তরের ওরিয়েন্টেশন
এক ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং পঞ্চায়েতগুলিকে
ট্রেনিং কর্মসূচির আয়�োজন করা হয়।
তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে প�ৌঁছাতে সহায়তা করবে। এই
গ)	জিপিডিপি ২০১৯ প্রস্তুতিতে জনগণের ভাবে পরিবেশ বান্ধব, আইনি জটিলতা হীন, স্কুল ছুট হীন,
পরিকল্পনা কর্মসূচি নিয়ে ২০১৯ সালের ২৪- শিশু বান্ধব, বয়স্ক বান্ধব, দ্রব্য অপচয় মুক্ত, লিঙ্গ
২৫ শে সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের লক্ষৌতে ‘ইন্দো- বৈষম্যহীন, একশ শতাংশ পানীয় জল সরবরাহকারী,
গাঙ্গেয় সমতলভূমির রাজ্যগুলিতে জিপিডিপির আবাসন যুক্ত, স্বল্প কার্বন নিরপেক্ষ পঞ্চায়েত সমূহ তৈরি
মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর ’শীর্ষক হবে।এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে উন্নয়নের
এক কর্মশালার আয়�োজন করা হয়।
সুয�োগ প�ৌঁছে দিতে এবং যাবতীয় চ্যালেঞ্জের ম�োকাবিলা
করতে পিপিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সরপঞ্চ দিদির কথা
স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে গ্রাম সমূহের
রূপান্তর
মা এবং কন্যারা এই রূপান্তরে খুশি
গ্রাম গুলি এখন উন্মুক্ত শ�ৌচ মুক্ত
আত্ম সম্মান ফিরে পেয়ে মহিলারা এখন
নিরাপদ অনুভব করছেন
সরপঞ্চ দিদি :

এটা একেবারে ঠিক কথা যে সরকার সব কিছু
করে দেবে এরকমটা প্রত্যাশা করা যায়না। আমাদের,
এটা গর্বের বিষয় যে আমাদের গ্রামগুলি এখন
গ্রামবাসীদেরও নিজেদের প্রতি কিছুটা দায়িত্ব আছে।
উন্মুক্ত শ�ৌচ মুক্ত। গ্রামবাসীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা
সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। রাস্তাঘাট, নালা ও
অনেক বিষয়েই আমাদের গ্রাম গুলি শহরের থেকে
গ্রামগুলি পরিস্কার রাখতে সকলে নিজের অবদান এগিয়ে আছে। আসলে শহরগুলি দ্রুত গতিতে ক্রমশ
রাখছেন।আপনি কি জানেন যে আমাদের দেশের ৩৫ টি ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে।এখন প্রত্যেক গ্রামবাসীর সামনে
রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ৬৯৯ টি জেলার প্রায় ৬ সব থেকে বড় চ্যালঞ্জ নিজের নিজের গ্রামকে পরিচ্ছন্নতার
লক্ষ গ্রাম এখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন। মহিলারা এই একটি মডেল হিসাবে গড়ে ত�োলা এবং তাকে ভাগাড়ে
অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন, কারণ শ�ৌচালয়ের পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। নিজেদের শরীরকে
অভাবে্র কারণে সব থেকে বেশি ভুক্তভ�োগী তাঁরাই। পরিচ্ছন্ন রাখা যেমন জরুরী, তেমনি পরিবেশকে নির্মল
আমাদের গ্রামের মেয়েরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার করতে আমাদের সর্বশক্তি নিয়�োগ করে সম্পূর্ণ
জন্য রাতের অন্ধকার হওয়ার অপেক্ষা করতেন। এই সহয�োগিতা করা উচিৎ।
অভিযান আমাদের সুরক্ষিত করেছে এবং আমরা মেয়েরা
গ্রামবাসীরা : কীভাবে প্রত্যেক গ্রামবাসী তাদের
নিজেদের আত্ম সম্মান অর্জন করেছি।কিন্তু, আমাদের শুধু
চারপাশের এলাকা পরিস্কার রাখতে সাহায্য করতে
এতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ নয়।
পারে?
গ্রামবাসীরা: এখন তাহলে আমরা কী করব দিদি?
সরপঞ্চ দিদি :
সরপঞ্চ দিদি :
আমরা আমাদের গ্রামের নির্মল স্বাস্থ্যকর পরিবেশকে

সন্দেহ নেই, যে সরপঞ্চরা গ্রামবাসীদের সহায়তায়
সব বাড়িতে শ�ৌচাগার তৈরি করার এই বিরাট
কর্মযজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছে।
আমাদের গ্রাম এখন উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন। গ্রামের
গলি ও নর্দমাগুলি পরিস্কার।
যাই হ�োক, আমাদের এখানেই থামলে চলবে না।
আমাদের এবার আবর্জনা কে সম্পদে পরিণত করতে
হবে ।
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ভাল�োবাসি।
আমাদের এই আদিম স�ৌন্দর্য্যকে বজায় রাখতে
কঠ�োর পরিশ্রম করতে হবে এবং
শহরের মত�ো আবর্জনার স্তুপ সৃষ্টি করা থেকে বিরত
থাকতে হবে।
এটা খুব কঠিন কাজ নয়। আপনাদের এই মন্ত্রটি
শিখে নিতে হবে : হ্রাস করুন, শ্রেণি বিভাগ করুন এবং
রি- সাইকেল করুন

সরকারের তৈরি করে দেওয়া বিভিন্ন সুয�োগ সুবিধা
কে রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের শুধু
নিজেদের শ�ৌচাগার. পরিস্কার রাখলেই চলবে না বরং
সেগুলি নিয়মিত ব্যবহারও করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা বজায়
রাখা প্রত্যেক গ্রামবাসীর দায়িত্ব হওয়া উচিৎ। আবর্জনা
ব্যবস্থাপনা নিয়ে সকলকে বিশেষ ভাবে সচেতন হতে হবে।
নিজেদের বাড়ি এবং কৃষি ক্ষেত্রের বর্জ্যের বিলি ব্যবস্থার
নানা পদ্ধতি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। শহরের তুলনায়
আমাদের গ্রামগুলির কঠিন ও জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নতুন
ক�ৌশল উদ্ভাবনের সুয�োগ ও ক্ষমতা এমন উপায়ে খুজ
ঁ তে
হবে যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে আমরা কিছু
লাভও করতে পারি । হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি। বর্জ্য
ব্যবস্থাপনার সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত উপায় অবলম্বন করে
আমরা ভাল�ো র�োজগারও করতে পারি। তখন আবর্জনাও
আমাদেের কাছে আয়ের একটা মাধ্যম হয়ে উঠবে। এই
লাভের মধ্যে রয়েছে দূষণে লাগাম টানা এবং বর্জ্য
রিসাইকেলের মাধ্যমে টাকা র�োজগার করা।

সরপঞ্চ দিদি :

আচ্ছা, শুনুন তাহলে।
জ্বালানির ধ�োঁয়া এবং পরিবেশ দূষণ শহরের হাল
খারাপ করে দিয়েছে।
সেখানে শ্বাস নেওয়ার জন্য নির্মল বাতাস মেলা দুষ্কর
আমাদের সুরক্ষিত থাকতে হবে এবং আমাদের
গ্রামকে রক্ষা করতে হবে
আসুন আমরা পরিবেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য
পালন করি এবং দেশের বৃদ্ধিতে নিজেদের অবদান রাখি
দূষণ শুধুমাত্র আমাদের দেশের নয় গ�োটা বিশ্বের
সমস্যা হয়ে উঠেছে। যেহেতু গ্রামের বাসিন্দারা
পঞ্চায়েতের সদস্য, আমরা নিজেদের মত�ো করে এই
সমস্যার সমাধান খুঁজতে পারি। আমাদের জৈব বর্জ্যকে
নির্মল জ্বালানি এবং সারে পরিণত করতে হবে। গ�োবরের
মত�ো নানা প্রাণিজ বর্জ্য থেকে রান্নার গ্যাস তৈরি করা
যেতে পারে।আমরা জানি সরকারের এমন অনেক প্রকল্প
গ্রামবাসীরা: সত্যিই এটা দারুণ ব্যপার দিদি,
আছে যা এই কাজে আমাদের সহায়ক হতে পারে।
আমাদের অনুগ্রহ করে এটা সম্পর্কে আরও বলুন।
চাষের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার বদলে তাকে
সরপঞ্চ দিদি :
প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। যাতে আমরা গ্রামের পরিবেশকে
প্রকৃতি মা অকাজের ক�োন কিছুই তৈরি করেন নি । আরও ভাল�ো করতে পারি। খ�োলা জায়গায় আবর্জনা
আমাদের সেই সব অমূল্য সম্পদগুলি খুঁজে বের ফেলাও বন্ধ করতে হবে, এতে দুর্গন্ধ ও অন্যান্য সমস্যা
র�োধ করা যাবে। সকলের মিলিত উদ্যোগ, গ্রাম স্তরে বর্জ্য
করতে হবে
যা মূল্যহীন বলে মনে করা হয়, সেই আবর্জনা কে ব্যবস্থাপনা নির্মল ও দূষণ মুক্ত পরিবেশ নির্মাণে আদর্শ।
স�োনায় পরিণত করার পথ বিজ্ঞান আপনাদের দেখাবে ।
গ্রামবাসীরা : কিন্তু দিদি, সারা বিশ্ব এখন কর�োনা
উদাহরণ স্বরূপ, যদি আমরা নিয়মিত জঞ্জাল নিয়ে চিন্তিত।এই সমস্যা সমাধানে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব কীঁ?
পৃথকীকরণের কাজে কিছুটা সময় ব্যয় করি তাহলে এগুল�োকে
আমরা কঠিন এবং পচনশীল এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতে সরপঞ্চ দিদি :
পারব। পচনশীল আবর্জনা, খড় (পরালি), ফসলের গ�োড়া,
কর�োনা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে
গ�োবর ইত্যাদিকে সহজেই সার/কেঁচ�ো সারে পরিণত করা
আমাদের বুঝে শুনে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতে হবে
যেতে পারে। এই সব প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করে কম খরচে
সুরক্ষিত করার একটিই উপায় আছেজমির উর্বরতা বাড়ান�ো সম্ভব। এটি রাসায়নিক সারের
ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতেও সাহায্য করে। বাড়িতে তৈরি সার
ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বিধি অনুসরণ করতে হবে
ফসল উৎপাদনের খরচও কমাতে সাহায্য করে যার ফলে এবং সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
কৃষকরা বেশি আয় করতে পারেন। সার, কেঁচ�ো সার, জৈব
আপনারা যা বলছেন তা একেবারেই ঠিক। সুরক্ষা
সার ব্যবহার করে আমরা শুধু মাত্র কম মূলধনে বেশি ফলন
নিশ্চিত করতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
পাব তাই নয় এতে জমির স্বাস্থ্যও উন্নত হয়ে উঠবে। পাশাপাশি
আছে, একই সঙ্গে, আমাদের পূর্ণ মাত্রায় যত্নশীল হতে
কৃষি ক্ষেত্রের বর্জ্য থেকে উন্নত মানের সার তৈরি করে তা
হবে যাতে কর�োনা সংক্রমণের শৃঙ্খলার অংশ না হয়ে
বাজারে বিক্রি করে নিয়মিত আয়ের পথ খুজে
ঁ নেওয়াও সম্ভব।
উঠি। মাস্ক পড়া এবং দু গজের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা
গ্রামবাসীরা : দিদি, আমরা র�োজকার জীবনে এই সব কঠ�োর ভাবে মেনে চলতে হবে। পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস
প্রত্যক্ষ করছি। আপনার কথা আমাদের কাছে বিরাট প্রেরণা। আমাদের এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করবে।
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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গ্রাম পঞ্চায়েত- জামান কি সইর,
ব্লক পাছাড়, জেলা সিরমাউর
প্রকল্পের বিবরণ
জেলার পাছাড়া উন্নয়ন ব্লকের গ্রাম
সিরামাউর
পঞ্চায়েত জমন কি সায়ের ব্লক এবং জেলা সদর

থেকে ২০ কিল�োমিটার দূরত্বে অবস্থিত।২০১৯ সালের
৩০শে এপ্রিল এই গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের সেচ জলাধারঅচলা চন্দ্র প্রকল্প নির্মাণ ের কাজ শেষ করে। এই নির্মাণ
প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েত শুধু মাত্র মনরেগার আওতায় কর্ম
সংস্থান করেছে তাই নয় ‘নালা’ থেকে জল সঞ্চয় করে
জলাভাবের বিপুল সমস্যারও নীরসন ঘটিয়েছে। এই
প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি গ�োলাকৃতি
জলাধার এবং সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করে একটি
আয়তকার জলাধার তৈরি করা হয়েছে। এই ট্যাঙ্ক গুলির
জলধারণ ক্ষমতা যাথাক্রমে ১,১৪,০০০ লিটার এবং
৬৫০০০ লিটার। এর মাধ্যমে ১০ টি পরিবার উপকৃত
হয়েছে।

রূপায়ণের প্রক্রিয়াঃ- গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের
কৃষিজমিতে সেচের জলের চাহিদা মেটাতে জানাম কা
সইর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।
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এখানে উৎস থেকে জল সংগ্রহ করে তা জলাধারে
সঞ্চয় করা হয় এবং প্রায় দু হেক্টর চাষয�োগ্য জমিকে
সেচ সেবিত করে ত�োলা হয়। এই প্রকল্প অর্থকরি
ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষকে জীবিকা অর্জনে
এবং তাদের জীবন যাত্রার মান�োন্নয়নে সহায়তা করে।
এই প্রকল্প নির্মাণের মাধ্যমে বিশেষ করে আলু,
ট�োম্যাট�ো, লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, ধান এবং পেঁয়াজ চাষের
জমিতে জল সেচ করা হয়। জামাল কি সইর গ্রামের
বেশিরভাগ কৃষকই অসংরক্ষিত শ্রেণির ক্ষুদ্র কৃষক,
তাদের একমাত্র কৃষিকাজ ছাড়া আয় ও পরিবার
পালনের ক�োন পথ নেই। গ্রামের মানুষদের কাজ দিতে
এবং তাদের জলের সমস্যা মেটাতে অচলা চন্দ্র
বিনামূল্যের জলাধার প্রকল্পটিকে অনুম�োদন দেওয়া
হয় এবং সব মরশুমে নালা থেকে জল পাওয়া যায়।
এই প্রকল্প জাতীয় স্তরের প্রতিয�োগিতায় দ্বিতীয় স্থান
পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছে।
এজন্য জমন কি সায়ের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক
বাসিন্দার অভিনন্দন প্রাপ্য।

সা

মনরেগা পার্ক:
গ্রাম�োন্নয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল

রা দেশের ভারতীয় নাগরিকদের একশ দিনের
কর্ম সংস্থান নিশ্চিত করার মূল ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য
নিয়ে এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের সূচনা হয়। এর
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাগরিকদের স্থায়ী র�োজগারের পথ খুঁজে
দেওয়া এবং স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের
স্থানীয় উন্নয়নের আঞ্চলিক চাহিদাগুল�োকে পূরণ করা।
মনরেগা প্রকল্পের বহু অভিমুখ রয়েছে এবং গ্রাম�োন্নয়ন
মন্ত্রক প্রতীকি ভাবে যে ২৬০ টি কাজকে এই প্রকল্পের
তালিকাভুক্ত করেছে সেগুলি থেকেই মনরেগা আইনের
এই মূল ভাবনাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনরেগা শুধুমাত্র
নাগরিকদের একশ দিনের কাজ দেয় তাই নয় (হিমাচলে
১২০ দিন) বরং মানুষের জন্য স্থায়ী সামাজিক সম্পদ
সৃষ্টি করে যা নিয়মিত র�োজগারের উন্নতির পথ পরিস্কার
করে। দেশের অর্থনৈতিক সুরক্ষার নিরিখে যার ইতিবাচক
ভূমিকা রয়েছে।

উৎসাহ দিতে এধরণের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, শিক্ষা
মূলক ভ্রমনের জন্য এমন স্থান তৈরি করা যেখানে
স্কুলের শিশুদের পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া যায়। ৮.
স্থানীয় যুবক এবং মহিলাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা
করা।৯. মনরেগার আওতায় স্থায়ী সম্পদ নির্মাণের
মধ্যে দিয়ে স্থানীয় মানুষদের বিয়ে ইত্যাদি সামাজিক
মাণ্ডি জেলার সিরাজ এলাকায় শিকারি মাতার জমায়েতের যায়গা করে দেওয়া। ১০. সাংস্কৃতিক ও
বিখ্যাত মন্দির রয়েছে যেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করার এবং স্থায়ী আয়ের উপায় সৃষ্টি
যান ২০ কি মি দূরে অবস্থিত মুরহাগ গ্রাম পঞ্চায়েত, করা।
জনজাহালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর দিয়ে। মুরহাগ গ্রাম
মনরেগা পার্কের নির্মাণ কালে, পরিবেশের ক�োন
পঞ্চায়েত গ�োহার উন্নয়ন ব্লকে অবস্থিত । কর্ম সংস্থানের
পাশাপাশি পর্যটনের প্রসার ঘটাতে সেখানে একটি ক্ষতি করা হয়নি এবং এই এলাকা থেকে যাতায়াত করা
মনরেগা পার্ক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ভরাদি যানবাহনের জন্য রাস্তা তৈরি করা হয় এবং মনরেগা
নামক স্থানে দেশের প্রথম এই মনরেগা পর্যটন পার্ক প্রকল্পের আওতায় গাড়ি রাখার জন্য পেভার ব্লক বসান�ো
গড়ার কাজ দেড় বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। ৫ বিঘা হয়। বাদ বাকি এলাকায়, ১৫০ টি চিনার গাছ, ৩০ টি
জমির ওপর মনরেগা প্রকল্পের আওতায় ১.১০ ক�োটি অন্যান্য ফুলের গাছ বসান�ো হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের
টাকা খরচ করে এই পার্কটি নির্মাণ করা হয়। গণ উদ্যোগে। এর পাশাপাশি, বন রক্ষা ও বৃক্ষর�োপণের
শ�ৌচালয় তৈরি করতে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ উপয�োগিতা ব�োঝাতে বার্তা সমন্বিত ব�োর্ড লাগান�ো হয়।
থেকে এক লক্ষ টাকা এবং পরিকল্পনা খাত থেকে আরও পার্কে নানা বন্য প্রাণীদের মূর্তি রাখা হয়।সেখানে একটি
৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। এই ভাবে এউই পার্ক নির্মাণে বার্তা লেখা ছিল, যার বক্তব্য ‘যদি আমরা আজ
১.২০ ক�োটি টাকা খরচ করা হয়, যার মধ্যে ৯৯ শতাংসই বন্যপ্রাণকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে কিছুদিন পরে
আমরা এরকম মূর্তিতেই পরিণত হবে। ’ স্কুলের শিশু ও
মনরেগার বরাদ্দ।
অন্যান্য পর্যটকরা এই মূর্তি গুলির সঙ্গে ছবি ত�োলার
গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের ১০টি বিষয়কে সামনে সুয�োগ পাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে বন্যপ্রাণ রক্ষা সম্পর্কেও
রেখে এই মনরেগা পার্ক তৈরি করা হয়েছে- ১. বৃক্ষ বার্তা লাভ করবেন। এই পার্কে, বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির
র�োপণ ও বন রক্ষা। ২. বন্যপ্রান সংরক্ষণ।৩.বৃষ্টির জল জলসংগ্রহ এবং বর্ষা শালিকার পরিকাঠাম�ো তৈরি করা
সংরক্ষণ।৪. স�ৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার।৫. নেশা মুক্তির বার্তা হয়েছে। যা নটি পাইন গাছে ঘেরা একটি পুকুরে পাঠান�ো
প্রচার করতে।৬. স্বাস্থ্য বিধানের বার্তা প্রচার করতে।৭. হয় একটি জলাধারের মাধ্যমে। জলাধারের জল বিক্রিও
পরিবেশের ক�োন ক্ষতি না করে গ্রামীণ প্রকৃতি পর্যটনে করা হয়। এই জল পরে বিভিন্ন ল�োকের জমিতে প�ৌঁছে
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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দেওয়া হয় যা চাষের কাছে ব্যবহার হয়, যা বৃষ্টির
জলের বহুমুখী ব্যবহার ঘটায় এবং জল চক্রকে সম্পূর্ণ
করে।
পর্যটকদের সুবিধার্থে পার্কে ১০০টি স�ৌর
আল�ো লাগান�ো হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ‘স�ৌর
বিদ্যুৎ ব্যবহার’এর বার্তাও দেওয়া হয়েছে। পার্কের
ব�োর্ডে প্রকৃতি প্রেমের বার্তাও প্রচার করা হয়েছে,
একই সঙ্গে ড্রাগের নেশা মুক্তির বার্তাও দেওয়া
হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এই পার্কে একটি ব্যায়মাগার
তৈরি করেছে যাতে যুবরা নানা গঠনমূলক কাজে যুক্ত
হতে পারেন এবং বিষাক্ত নেশার কবল থেকে মুক্ত
হতে পারেন।
পার্কে পরিবেশ বান্ধব ডাস্টবিন বসান�ো হয়েছে,
যেখান থেকে আবর্জনা একটি আলাদা আলাদা পিটে জমা স্থানীয় বিভিন্ন পণ্য সেখানে বিপণনের উদ্যোগ নেওয়া
করা হবে এবং প্লাস্টিকের মত�ো আবর্জনা সিটি কাউন্সিল হয়েছে।
বাজারের প্লান্টে পাঠিয়ে পার্কের পরিচ্ছন্নতা বজায়
এই পার্কে, খেলার মাঠ, মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
থাকবে। একই রকম ভাবে পার্কে নেশা মুক্তির বার্তাও
ভবন, গ্রামীণ হাট এবং কমিউনিটি কিচেন শেড তৈরি
দেওয়া হয়েছে।
করা হয়েছে মনরেগা প্রকল্পের আওতায়। এই প্রকল্পের
পার্কে শিশুদের কেলা ধুলার জন্য আলাদা একটি বরাদ্দ থেকে একটি মঞ্চ এবং ১৪ তম অর্থ কমিশনের
জায়গা করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পার্কে আসা টাকায় একটি শ�ৌচাগারও তৈরি করা হয়েছে। এই
ব্যক্তিদের থাকার ব্যবস্থা করতে মনরেগা প্রকল্পের ভবনগুলি নির্মাণের ফলে, স্থানীয় বাসিন্দারা সামাজিক
আওতায় আশ্রয় স্থল তৈরি করা হয়েছে। মহিলা স্বনির্ভর নানা অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক, আনুষ্ঠানিক, খেলাধুলা,
গ�োষ্ঠীর জন্য দুটি ভবন তৈরি করা হয়েছে। পার্কে আসা বিন�োদন মূলক নানা জন সামাবেশের আয়�োজন করার
পর্যটকদের কাছ থেকে স্থানীয়দের এবং মহিলা পরিচালিত সুয়�োগ লাভ করেছেন।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীগুলির র�োজগারের ব্যবস্থা করে দিতে
এই পার্কে মা বগলামুখীর একটি প্রাচীণ মন্দির
রয়েছে। এই পার্ক তৈরি হওয়ার পর এই মন্দিরের
মাসিক আয়ও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রাচীণ
ঐতিহ্যও রক্ষা পেয়েছে। পাশাপাশি এই পার্ক মুরাহাগ
গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে আয়ের নতুন পথ খুলে
দিয়েছে, যে আয় থেকে পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের
পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য উন্নয়নের কাজের জন্য
অর্থ য�োগান�ো সম্ভব হয়েছে। ২৩০০ মিটার উঁচুতে তৈরি
এই আধ্যাত্মিক উদ্যানে দেবদারু গাছে ঘেরা এই
উদ্যান এই বার্তা দিচ্ছে যে ‘পরিবেশকে বাঁচিয়েও
উন্নয়ন সম্ভব। ’

তেজেন্দ্র ঠাকুর, প্রধান, মুরহাগ গ্রাম পঞ্চায়েত,
গ�োহার উন্নয়ন ব্লক, জেলা - মাণ্ডি , হিমাচল প্রদেশ ।

24

জুন ২০২০

ধামুন গ্রাম পঞ্চায়েত, মাশ�োবরা ব্লক
জেলা এবং তহশিল শিমলা, হিমাচল প্রদেশ
পরিচিতি :

ধা

মুন গ্রাম পঞ্চায়েত শিমলা-নলগড় রাস্তার ওপর
শিমলা শহর থেকে ২০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। এই
গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩ টি রাজস্ব গ্রাম এবং ৭ টি গ্রাম সংসদ
রয়েছে। শ্রী বলদেব রাজ ঠাকুর এই পঞ্চায়েতের প্রধান।
জাব্বারাহাট্টি বিমান বন্দরও এই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই
অন্তর্গত। পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে
এবং মানুষের কল্যাণে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিবেশ, পর্যটন,
কৃষি/উদ্যান পালন এবং সেচ ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ করেছে।
ধামুন গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ বছরের
জন্য কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতী রাজ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র
সিং ত�োমরের কাছ থেকে দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত
সশক্তিকরণ পুরস্কার লাভ করেছে। এছাড়াও, এই
পঞ্চায়েত ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সালের নানাজি
দেশমুখ জাতীয় গ�ৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার পেয়েছে।
হিমাচল প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিবেশ ক্ষেত্রে
দারুন কাজ করার জন্য ২০১৯ সালের ৫ জুন তাদের
এনভায়রনমেন্ট লিডারশিপ পুরস্কার প্রদান করেন।
২. কৃষি:
কৃষক/মালিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে
গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্রিয়া কলাপের বিস্তারিত বিবরণ
গ্রাম পঞ্চায়েত কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে সচেতনতা
নীচে দেওয়া হল:শিবিরের আয়�োজন করে এবংং মানুষকে জৈব চাষে
১. পরিবেশ/পর্যটন:উৎসাহ দেওয়া হয়। ধামুন গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন
বিদেশি শাক সব্জি (লাল-হলুদ ক্যাপসিকাম, বীজ
গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা
বিহীন শশা) উৎপাদনের জন্য কৃষকদের কৃষি দপ্তরের
প্রচার করতে এবং পর্যটনকে উৎসাহ দিতে বাঘাল্লি
মাধ্যমে অল্প দামে উন্নত বীজ/চারা, সার এবং বিভিন্ন
এবং ভাবনা গ্রামে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, মহিলা গ�োষ্ঠী,
সরঞ্জাম প্রদান করে। চাষিদের সুবিধার্থে একটি ফুল ও
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এবং স্থানীয় মানুষদের মিলিত প্রচেষ্টায়
সব্জি উৎপাদন সমবায় তৈরি করা হয়। এলাকার চাষিরা
রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষ র�োপণ করা হয়। তিনশ মিটার এই সমবায়ের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত সব্জি/ফসল
এলাকা জুড়ে সিডার, ধান, পেয়ারা এবংং অন্যান্য বিক্রি করে ভাল�ো র�োজগার করতে পারছেন এবং
ফুলের গাছ লাগান�ো হয়, যেগুলি পরিবেশ রক্ষার তাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হচ্ছে। পঞ্চায়েতের
পাশাপাশি পর্যটনের প্রসারেও সহায়তা করবে। লাল জাব্বারাহাট্টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি মেনে সরকার
চাল, ক�োদার মত�ো পুরন�ো ফসল উৎপাদনের সেখানে একটি কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ত�োলার জন্য
পূনরুজ্জীবন ঘটাতে ধামুন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ভবন তৈরির জন্য
সচেতনতা শিবিরেরও আয�োজন করা হয়।
পঞ্চায়েত তিন বিঘা জমি দিয়েছে। কৃষকদের অসাধারণ
কাজের জন্যও এই পঞ্চায়েত সম্মান লাভ করেছে।
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৩. সেচ

লাভ করেে কৃষকরা বাড়তি ফসল উৎপাদন এবং আয়ের
সুয�োগ পেয়েছেন। ধামুন গ্রাম পঞ্চায়েত নিরন্তর প্রয়াসের
বৃষ্টির জল শ�োষণ করে তার মাধ্যমে কৃষকদের
মাধ্যমে প্রত্যাশা মাফিক সাফল্যের শীর্ষের দিকে এগিয়ে
সেচের সুবিধা প্রদান করতে ভাবনা ও খালাগ গ্রামে, দুটি
চলেছে।
অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ধারণের উপয�োগী জলাধার নির্মাণ
প্রেম লাল,
করা হয় যার একেকটির জন্য খরচ হয় ৯ লক্ষ টাকা। এই
জলাধারগুলির ধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে ২.৫০ এবং ৩
পঞ্চায়েত পরিদর্শক, ব্লক মাশ�োবরা
লিটার। এই জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে সেচের সুবিধা
জেলা শিমলা, হিমাচল প্রদেশ

একটি সফল উদ্যোগঃ পরিচ্ছন্নতার দিকে এক ধাপ
ভাওয়ারনার আইমা গ্রাম পঞ্চায়েত হিমাচল
প্রদেশের একটি উন্নয়ন ব্লক, যা পরিচ্ছন্নতার নিরিখে
দেশের একটি আদর্শ পঞ্চায়েত হয়ে উঠেছে।
হিমাচল প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জয় রাম
ঠাকুরের নেতৃত্বে হিমাচল প্রদেশের সরকার গঠনের পর
কাংড়া জেলার, ভাওয়ারনা ব্লকের এই আইমা গ্রামে
হিমাচল প্রদেশের মাননীয় পঞ্চায়েতী রাজ ও গ্রাম�োন্নয়ন
মন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্র কান�োয়ারের নেতৃত্বে একটি জঞ্জাল
হয় এবং ২৮ এপ্রিল ২০১৮ তে মাননীয় পঞ্চায়েতী রাজ
শ�োধন প্লান্টের শিলান্যাস করা হয়। প্রকল্পটি নির্মাণের
ও গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রী তা সেখানকার সাধারণ মানুষের জন্য
কাজ মাত্র তিন মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শেষ করা
সেটি উৎসর্গ করেন। বর্তমানে, এই জঞ্জাল শ�োধন
কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১১ জন মানুষের
কর্ম সংস্থান সম্ভব হয়েছে। এটি একটি আত্মনির্ভর মডেল,
যা সমস্ত ব্যয় নির্বাহের পরে মুনাপা অর্জন করতে সমর্থ
হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের জীবন্ত রূপ- গ্রাম পঞ্চায়েত আইমা, উন্নয়ন
ব্লক ভাওয়ারনা, জেলা কাংড়া হিমাচল প্রদেশ, অনুভব করেছে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদীর স্বপ্ন কে।
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এটি গ�ৌরবের বিষয় যে পালমপুরের আইমা গ্রাম
পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে সেরা পঞ্চায়েতের শির�োপা
লাভ করেছে। রান্নাঘরের বর্জ্য থেকে স্যানিটারি
ন্যাপকিনের মত�ো আবর্জনা দূর করতে আইমা গ্রাম
পঞ্চায়েত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জাতীয় পরিবেশ
আদালত তাকে সারা দেশ এবংং অন্য পঞ্চায়েতের কাছে
প্রেরণা স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছে। এই নতুন ব্যবস্থা

আইমা গ্রাম পঞ্চায়েতের -তৎকালীন প্রধান সঞ্জীব রানার
মস্তিষ্কপ্রসূত। এই ব্যবস্থার অধীনে, রান্নাঘরের
আবর্জনাপ্রক্রিয়াকরণ এর মধ্যে দিয়ে সারে পরিণত করা
হয়। গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা পরিচ্ছন্নতার শপথ নিয়েছে,
সকলে মিলে এই গ্রাম পঞ্চায়ত
ে কে একটি পরিচ্ছন্ন
পঞ্চায়ত
ে হিসেবে গড়ে ত�োলার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।
এই গ্রাম পঞ্চায়ত
ে একটি পরিবেশ বান্ধব যান ও কিনেছে।
যার মাধ্যমে আবর্জনা নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়
এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এটিকে সারে পরিণত করা হয়।
আইমা পঞ্চায়েত এখন অন্যান্য জেলা গুলির
জন্যও একটি অনুপ্রেরণা। সারাদেশ থেকে এবং রাজ্যের
অনেক সংস্থা এখন এখানে এই ব্যবস্থাপনা দেখতে আসে
এবং নিজের নিজের জেলায় পঞ্চায়েত গুলিতে একই
ধরনের ব্যবস্থা তৈরির শপথ গ্রহণ করে। পালমপুরের
আইমা পঞ্চায়েত রাজ্যের প্রথম আবর্জনা সংশ�োধনাগার
তৈরি করে দিল্লির ইউএনএফসিসি সম্মেলনে নজর কেড়ে
নেয়। ইউএনএফসিসিসি আয�়োজিত এই সম্মেলনে
আইমা পঞ্চায়েতের এই জঞ্জাল শ�োধনাগার সম্পর্কে
আল�োচনা করা হয় এবং কিভাবে এটি সফল ভাবে কাজ
করছে তা ১৫ টি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের কাছে
তুলে ধরা হয়। এনজিটি সদস্য শ্রীমতি রাজবন্ত সাঁধুও
এখানে এসে সমস্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখে উচ্ছ্বসিত
প্রশংসা করেছেন। আলমপুরের এই পঞ্চায়েতি দেশের
মধ্যে সেরা এবং আদর্শ পঞ্চায়েতের স্বীকৃতি পাওয়ায়
সমগ্র হিমাচল প্রদেশ গর্বিত।
স্বচ্ছ ভারত মিশন ভারতের একটি অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় কর্মসূচি। এই আন্দোলনে,
ভারতের সমস্ত শহর এবং মফস্বল কে পরিচ্ছন্ন করে
ত�োলার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর

যশবন্ত রাও চ্যবনের পঞ্চায়েত আধিকারিক ও কর্মী প্রব�োধিনী
উন্নয়ন প্রশাসন (ইয়াসদা), মহারাষ্ট্র

পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্নকে সফল করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদী ২০১৪ সালের ২রা অক্টোবর ভারত সরকারের এই
কর্মসূচির সূচনা করেন। এই মিশন এর আওতায়, জাতীয়
স্তরে একটি পরিছন্নতা আন্দোলনের সূচনা করা হয় এবং
দেশের সমস্ত গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল কে এতে যুক্ত করা হয়।
মানুষকে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ব�োঝাতেও এই কর্মসূচির
গুরুত্ব অপরিসীম।
আইমা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই জঞ্জাল শ�োধনাগার
স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং হিমাচল প্রদেশ সরকারের য�ৌথ
প্রচেষ্টার ফসল। আইমা একটি পরিবেশ বান্ধব পঞ্চায়েত,
যেখানে পরিবেশকে রক্ষা করতে স্থায়ী কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা পরিকাঠাম�ো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
আবর্জনা রিসাইকেল করা, প্রাকৃতিক উৎস সমূহের
ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাটারি চালিত গাড়ির মাধ্যমে বাড়ি
বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে এই সমগ্র
পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।
কৃতজ্ঞতা গ্রাম পঞ্চায়েত আইমা উন্নয়ন ব্লক ভাওয়ারনা,
জেলা কাংড়া হিমাচল প্রদেশ (জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক,
কাংড়া, ধর্মশালা কর্তৃক লিখিত)

কুলু জেলার পঞ্চায়েত আধিকারিক ও কর্মী বৃন্দ
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স্বচ্ছ ভারত মিশন: একটি পরিচিতি

শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০১৯ সালের ২রা
প্রধানঅক্টোবরমন্ত্রী জাতির
জনক মহাত্মা গান্ধী ও আপামর

লাভ করা এই প্রকল্পের সুফলকে কে ধরে রাখা এবং
কেউ যাতে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করা।

দেশবাসীর প্রতি একিটি স্বচ্ছ ভারত উৎসর্গ করেন।তিনি
২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
বহারতের প্রত্যেক নাগরিক এবং শত সহস্র স্বেচ্ছাগ্রহী
স্বচ্ছ ভারত মিশন(গ্রামীণ)এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু করার
(সামনের সারির কর্মী) কে অভিনন্দন জানান যারা এই
অনুম�োদন দিয়েছে। এই পর্বের লক্ষ্য হল উন্মুক্ত
ঐতিহাসিক জাতীয় প্রাপ্তিতে অবদান রেখেছে।
শ�ৌচাগার-বিহীন প্লাস (ODF Plus), যার মধ্যে যুক্ত
স্বচ্ছ ভারত গ্রামীণ কর্মসূচিতে, ১০ ক�োটির বেশি আছে ওডিএফ এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য
বাড়িতে ব্যক্তিগত শ�ৌচাগার নির্মাণ করা হয়। যা দেশের ব্যবস্থাপনা (SLWM)।
গ্রামীণ স্বাস্থবিধানের আওতায় থাকা পরিবারের সংখ্যা
এসবিএমজি ফেজ টু গ্রামীণ ভারতের ব্যক্তিগত
২০১৪ সালের অক্টোবরের ৩৯ শতাংশ থেকে বেড়ে
এবং সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে এবং গ্রামীণ ভারতের বিভিন্ন
২০১৯ এর অক্টোবরে ১০০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর
সম্প্রদায়কে সামিল করে ওডিএফ মর্যাদাকে দীর্ঘস্থায়ী
ফলে ৩৫ টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ৬৯৯ টি
করতে, মানুষ যাতে স্বাস্থ্য বিধান মেনে চলেন এবং যাতে
জেলা এবং ৫৯৯,৯৬৩ টি গ্রাম নিজেদের উন্মুক্ত শ�ৌচ
সব গ্রামবাসী কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুয�োগ পান
বিহীন বলে ঘ�োষণা করেছে। এই কর্মসূচি বিশ্ব স্তরে
সেদিকে নজর রেখে বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে।
এসডিজি ৬ স্বীকৃতি পেতে সহায়ক হয়েছে।
এসবিএমজি-র দ্বিতীয় পর্যায় ২০২০-২১ থেকে
এই সর্বাত্মক অভ্যাস বদল আন্দোলনের কৃতিত্ব
২০২৪-২৫ পর্যন্ত মিশন ম�োডে রূপায়ণ করা হবে। যার
রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জনগণের চাঁদা, অংশীদারিত্ব, এবং
ম�োট রূপায়ণ খরচ ধার্য করা হয়েছে ১,৪০,৮৮১ ক�োটি
মানুষের অংশ গ্রহণের। সমাজের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে ৬০
টাকা।বহুমূখী অর্থ সংগ্রহের এক আদর্শ মডেল এই
ক�োটিরও বেশি মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়ে প্রকৃত
কর্মসূচি এবং ওডিএফ প্লাস গ্রাম নির্মাণের জন্য কেন্দ্র ও
অর্থে একে একটি জন আন্দোলনের রূপ দেন।
রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত নানা প্রকল্পের
গবেষণায় প্রমান মিলেছে যে এসবিএম(জি) এর সমন্বয় ঘটান�ো হয়েছে। রাজ্যের প্রদত্ত অংশ এবং
কল্যাণে শ�ৌচাগারের ব্যবহার ৯৩.৪ শতাংশ হয়েছে ডিডিঅব্লিউএসের বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও বাকি বরাদ্দ
অর্থনীতি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যার ব্যাপক প্রভাব গ্রামীণ স্থানীয় প্রশাসনকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের
পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাশাপাশি মহিলাদের ক্ষমতায়ণেও অনুদান, মনরেগা এবং রাজস্ব উৎপাদন মডেল ইত্যাদি
এর গুরুত্ব অপরিসীম। যাই হ�োক, এখন সব থেকে বড় বিশেষ করে এসএলডব্লিউএম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
চ্যালেঞ্জ শ�ৌচাগার ব্যবহারের নিরিখে বিগত পাঁচ বছরে
-ডিডিডব্লিউএস, জল শক্তি মন্ত্রক
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ভা

ক�োভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে পরিচ্ছন্নতা প্রচারে
বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে ডিডিডব্লিউএস

ল�ো ভাবে হাত ধ�োয়া এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার
অভ্যাস ব্যক্তি বিশেষ ও তার চারপাশের মানুষকে
সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং অত্যন্ত সংক্রামক
এই ক�োভিড-১৯ এর ছড়িয়ে পড়ার গতি র�োধ করতে
পারে। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে ভারত সরকারের
পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রক, জলশক্তি মন্ত্রক,
রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলিকে লকডাউন
চলাকালীনও পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচি প্রচারের
কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে।

করতে বলা হয়, যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক বাড়িতে
ব্যক্তিগত শ�ৌচাগার এবং গণ শ�ৌচাগার নির্মাণ। কঠিন ও
তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজও একই সঙ্গে শুরু করা
যেতে পারে।

পাশাপাশি, পরিচ্ছন্নতার প্রচারও সক্রিয় ভাবে শুরু
করতে বলা হয়েছে। তার জন্য আলাদা একটি গাইডলাইনও
জারি করা হবে। সামাজিক দূরত্ব এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা বিধি
অবলম্বন এবং লকডাউনের যবতীয় বিধি মেনেই যাতে
সমস্ত নির্মাণ, ব্যবহার বদল ও পরিচ্ছন্নতা প্রচার কর্মসূচি
এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত চালান�ো হয় তার ওপরেও জ�োর দেওয়া হয়েছে।
অঞ্চলের এসবিএম-জি দলগুলিকে লকডাউনের সময়
পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধান কর্মী এবং রাজমিস্ত্রীদের
স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পর্যাল�োচনা করতে
স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কিছু বাড়তি
বলা হয়েছে।
পরামর্শও দেওয়া হয় বিভাগের তরফে।
এই সংক্রান্ত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে‘ এই জটিল
সামনের সারির কর্মীদের সুরক্ষা বিধি সম্পর্কে
সময়ে স্বাস্থ্য বিধান এবং পরিচ্ছন্নতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব
পাঠ দেওয়ার পরেই রাজ্য গুলিকে পরিচ্ছন্নতা ও
দেওয়া প্রয়�োজন এবং সকলে যাতে মূল পরিচ্ছন্নতা
স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি পুনরায় শুরু করতে বলা হয়েছে।
বিধান মেনে চলেন এবং শ�ৌচাগার ব্যবহার করেন তা
গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল এমনকি এসবিএম(জি)র
নিশ্চিত করতে হবে। ’
কাজের দক্ষতাভিত্তিক উৎসাহ ভাতার টাকাও সামনের
রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির প্রস্তুতি খতিয়ে সারির কর্মীদের জন্য জীবাণু নাশক, স্যানিটাইজার এবং
দেখার পর তাদের ওডিএফ-এর সুফল দীর্ঘায়িত করার সুরক্ষা সরঞ্জাম কেনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে
জন্য ২০২০ সালের ২০ এপ্রিল থেকে ফের কাজ শুরু বলে জানান�ো হয়েছে।

সা

এক নজরে এসবিএম-জি কর্সসূচি

র্বিক স্বচ্ছতার লক্ষ্যে ডিডিডব্লিউএস অন্যান্য
মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন,
কর্পোরেট সংস্থা ইত্যাদির সঙ্গে লাগাতার কাজ করে
চলেছে। এই প্রেক্ষিতে, একগুচ্ছ পদক্ষেপ ও প্রকল্প হাতে
নেওয়া হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপঃস্বচ্ছতা পাখ�োয়াড়া : ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস
থেকে শুরু হওয়া স্বচ্ছতা পাখ�োয়াড়া বা স্বচ্ছতা
পক্ষকালড়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় গৃহীত একটি
উদ্যোগ। স্বচ্ছতাকে সার্বিক কর্মসূচিতে পরিণত করতে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর উৎসাহ ও ভাবনা অনুযায়ী
সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং দপ্তরকে স্বচ্ছতা-বিষয়ক
কর্মসূচিতে সামিল করা হয়েছে।

এই কর্মসূচির পরিকল্পনা তৈরির জন্য
মন্ত্রকগুলিকে একটি বার্ষিক ক্যালেন্ডার পূর্বেই বিতরণ
করা হয়। স্বচ্ছতা পক্ষকাল পালন করা মন্ত্রক গুলির কাজ
কর্মের ওপর স্বচ্ছতা সমীক্ষা নামক অনলাইন নিরীক্ষণ
ব্যবস্থার মাধ্যমে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়, যেখানে স্বচ্ছতা
কর্মসূচি সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা, ছবি, ভিডিও আপল�োড
করে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়। স্বচ্ছতা
পক্ষকাল উদযাপনের পর মন্ত্রক/দপ্তর সমূহ সাংবাদিক
বৈঠকে ও অন্যান্য য�োগায�োগ মাধ্যমে তাদের প্রাপ্তির
কথা জানায়। এই পক্ষকালের জন্য অংশগ্রহণকারী মন্ত্রক
গুলিকে স্বচ্ছতা মন্ত্রক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তারা
তাদের অঞ্চলে স্বচ্ছতার গুণগত মান�োন্নয়ন করবে ।
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সজল ও স্বচ্ছ গ্রাম নির্মাণের প্রশিক্ষণ: পানীয় জল
ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রক (DDWS), জলশক্তি বিষয়ক মন্ত্রক
গত বছরের জুলাই মাস থেকে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির
উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য স্বচ্ছ ভারত
মিশনের আওতায় উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন হিসাবে গড়া
গ্রামগুলিতে এই অবস্থা বজায় রাখা এবং ক্ষেত্রীয় প্রশিক্ষক
এবং পিআরআই (পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান) সদস্যদের
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার
ক্ষমতা তৈরি করা এবং সুরক্ষিত ও পর্যাপ্ত পানীয় জল
সরবরাহের পরিমাণ বাড়ান�ো।

নাগরিকদের প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ

নাগরিকরা স্বচ্ছ
সর্বেক্ষণ গ্রামীণ
২০১৯ সম্পর্কে
সচেতন ছিলেন

পরিচ্ছন্নতার সার্বিক
মান�োন্নয়নের জন্য
নাগরিকরা স্বচ্ছ ভারত
মিশন-গ্রামীণ কে
কৃতিত্ব দেন।

নাগরিকরা
জানিয়েছেন তাদের
গ্রামে তরল বর্জ্য
ব্যবস্থাপনারপর্যাপ্ত
ব্যবস্থা রয়েছে।

নাগরিকরা
জানিয়েছেন তাদের
গ্রামে কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত
ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিষেবার স্তরে অগ্রগতি (আত্ম সমীক্ষা রিপ�োর্ট)
৭৬.৮ শতাংশ জেলা
জানিয়েছে তাদের
পঞ্চায়েত ও
স্বচ্ছগ্রহীদের
প্রশিক্ষণের জন্য
ফিল্ড প্রশিক্ষক আছে।

৭২.৩ শতাংশ জেলা
ওডিএফ
সাসটেইনেবলিটি
সেল তৈরির কথা
জানিয়েছে

৬৩ শতাংশ জেলা
এসসি/এসটি বস্তিতে
গণ শ�ৌচাগার তৈরি্
করেছে

৬৬.৯ শতাংশ জেলা
প্রতি বাড়িতে
শ�ৌচাগার তৈরির
উপকারিতা সম্পর্কে
বিজ্ঞাপন দেওয়ার
কথা জানিয়েছে

৬৯.৪ শতাংশ
জেলায় d 4+1 IEC
রূপায়ণের কাজ
চলেছে

এই কর্মসূচির আওতায় ২০২০ সালের জানুয়ারী
মাসের মধ্যে ডিডিডব্লিউএসের উদ্যোগে প্রতি জেলার ৪
জন করে ক্ষেত্রীয় প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া
এসবিএম-জি এর অধীনে পরিবেশ সংক্রান্ত
হয়। এই প্রশিক্ষকরা পরে নিজের নিজের জেলার সরপঞ্চ, •
ব্যবস্থাপনা এবং আইইসিসি/বিসিসি হস্তক্ষেপ
গ্রাম সচিব এবং স্বেচ্ছাগ্রহীদে র রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের
স্বচ্ছ আইকনিক স্থান (SIP) : স্বচ্ছ ভারত মিশনের
সহায়তায় তিন দিন হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেবেন এবং
এই প্রক্রিয়া ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হয়। আওতায় স্বচ্ছ আইকনিক স্থান সংক্রান্ত তৃতীয় বার্ষিক
পর্যাল�োচনা বৈঠক ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী মাসে
স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০১৯: পানীয় জল ও স্বাস্থ্য এরকমই একটি বিখ্যাত স্থান ঝাড়খণ্ডের দেওঘর,
বিধান বিভাগ স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচির পরিমাপ ও মানের বৈদ্যনাথ ধামে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান এসআইপি
ভিত্তিতে দেশের সব জেলার অবস্থা খতিয়ে দেখতে স্বাধীন স্থান গুলির প্রধান ও তাদের সিএসআর অংশীদারদের
সমীক্ষক সংস্থাকে নিয়�োগ করে ‘স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ২০১৯’ নিজেদের কাজকর্মের অগ্রগতি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে
(SSG 2019) কর্মসূচির সূচনা করে। এই সমীক্ষায় ৩৩টি নেওয়ার সুয�োগ করে দেয়।
রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের, ৬৮৩টি জেলা এবং
সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তিকে একত্রিত করে গৃহীত
১৭,২০৯টি গ্রামের অবস্থা পর্যাল�োচনা করা হয়। স্কুল,
অঙ্গনওয়াড়ি, পিএইচসি, হাট-বাজার, পঞ্চায়েত, এসআইপি একটি বহুমূখী প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য দেশের
এসএসি/এসটি গণ শ�ৌচালয়ের মত�ো জায়গা ও স্বচ্ছতা ১০০ টি জায়গাকে পরিচ্ছন্ন করা যাদের প্রাচীণত্ব, ধর্মীয়
অভিযানে নাগরিকদের অংশগ্রহণ খতিয়ে দেখা হয়। এর এবং/অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই উদ্যোগের
পাশাপাশি গ্রহণয়�োগ্যতা তৈরি করতে মন্ত্রক বিশেষ ভাবে লক্ষ্য নগর�োন্নয়ন মন্ত্রক, পর্যটন এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের
সহায়তায় এই জায়গাগুলির পরিচ্ছন্নতা অনেক টা বাড়িয়ে
একটি সচেতনতা কর্মসূচিও গ্রহণ করে।
ত�োলা যেখানে ডিডিডব্লিউএস ন�োডাল মন্ত্রকের ভূমিকা
গ্রামীণ স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ ২০১৯ এর উদ্দ্যেশ্য
পালন করে। সমস্ত বিখ্যাত স্থান গুলিতে একটি করে
•
নাগরিকদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা য�োগাচ্ছে।
গঠন
প্রথম পর্বের বিখ্যাত স্থান সমূহ: ১. আজমেঢ়
•
এসবিএম-জি এর মাপকাঠিতে রাজ্য ওজেলা শরিফ দরগা, ২. সিএসটি মুম্বই, ৩. অমৃতসরের স্বর্ণ
গুলির অবস্থান নির্ণয়
মন্দির, ৪. কামাখ্যা মন্দির, ৫. বারাণসীর মণিকর্নিকা
•	জেলা গুলির নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত ঘাট, ৬. মাদুরাইয়ের মীণাক্ষি মন্দির, ৭. তাজমহল, ৮.
হয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া আহ্বান করা
তিরুমালা তিরুপতি মন্দির ৯.পুরীর জগন্নাথ মন্দির
•
পরিচ্ছন্নতার মান বাড়াতে গ্রাম গুলিকে স্বাস্থ্যকর
দ্বিতীয় পর্বের বিখ্যাত স্থান সমূহ: ১. গঙ্গোত্রী, ২.
প্রতিয�োগীতায় উৎসাহ দেওয়া।
যমুন�োত্রী, ৩. উজ্জ্বয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দির ৪. চার
•
নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছতার অগ্রগতি নির্ণয় মিনার, ৫. গ�োয়ার সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি গির্জা ও
এবং সরেজমিনে হিসাব পরীক্ষা
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কনভেন্ট, ৬. এরনাকুলামের কালাডিতে আদি রূপান্তরিত করার মাধ্যমে স্থানীয় কৃষক ও পশুপালকদের
শঙ্করাচার্যের আশ্রম, ৭. শ্রবণবেলগ�োলার গ�োমতেশ্বর, র�োজগার বাড়ান�োর উদ্যোগ নেওয়া হয়।
৮. বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর, ৯. বিহারের গয়া তীর্থ, ১০.
নমামি গঙ্গে: নমামি গঙ্গে প্রকল্প জলশক্তি
গুজরাতের স�োমনাথ মন্দির।
মন্ত্রকের জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন
তৃতীয় পর্যায়ের বিখ্যাত স্থান সমূহ: ১. শ্রী ধর্ম বিভাগের একটি প্রকল্প। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয়
সাস্থা মন্দির, ২. উত্তরাখণ্ডের মানা ভিলেজ, ৩.উত্তর পরিকল্পনা হিসাবে এতে, গঙ্গা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিকে
প্রদেশের বিদুর কুটি মন্দির, ৪. শ্রী সর্বেশ্বর মহাদেব উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন করার পাশাপাশি সেখানে
মন্দির, ৫. শ্রী নাগ বাসুকী মন্দির, ৬. কনভাশ্রম, উত্তর এমডিডব্লিউএস- এর মাধ্যমে কঠিন ও তরল বর্জ্য
প্রদেশ, ৭.এমা কেইথেল, মণিপুর, ৮.হাজার দুয়ারী ব্যবস্থাপনার যথাযথ উদ্যোগ রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্য
প্রাসাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ৯. প্যাঙগঙ টিএসও,১০. শ্রী সরকারের সহায়তায় উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার,
রাঘবেন্দ্র স্বামী মঠ মন্ত্রলয়ম
ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের ৫২ টি জেলার এরকম ৪৪৭০
টি গ্রামকে উন্মুক্ত শ�ৌচ মুক্ত হিসেবে ঘ�োষণা করা হয়েছে।
এনএআরএসএস ২০১৯-২০: স্বচ্ছ ভারত মিশন
এখন মন্ত্রক গঙ্গা নদীর উপকূলবর্তী পঁচিশটি গ্রামকে
গ্রামীণ প্রকল্পের আওতায়, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায়
ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (এনএমসিজি)র আওতায়
একটি স্বাধীন সমীক্ষক সংস্থাকে দিয়ে জাতীয় বার্ষিক
গঙ্গা গ্রামে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
গ্রামীণ স্বাস্থ্য বিধান সমীক্ষা (NARSS) ২০১৯-২০
অনুষ্ঠিত হয়। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে গ্রামীণ ভারতের
এসবিএম-জি দ্বিতীয় পর্যায়ের
৯৫.৯ শতাংশ বাড়িতে শ�ৌচাগার রয়েছে। এনআরএসএস
সূচনা হল�ো
আগেই বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য গুলির ঘ�োষিত উন্মুক্ত শ�ৌচ
মুক্ত গ্রাম গুলির প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখে আরও
২০ সালের ৪ মার্চ জল শক্তি মন্ত্রকের কেন্দ্রীয়
একবার নিশ্চিত করে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস
মন্ত্রী গজেন্দ্র শেখাওয়াত রাজধানীতে আয�়োজিত
থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত চলা এই
সমীক্ষায় সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত জাতীয় প্রচার ও আল�োচনা কর্মশালায় স্বচ্ছ ভারত মিশন
অঞ্চল মিলিয়ে ৯২০৪০ টি বাড়ি এবং ৬১৩৬ টি গ্রামকে গ্রামীণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন।
সামিল করা হয়।
কর্মশালার উদ্বোধন করে শ্রী শেখাওয়াত
এনএআরএসএস ২০১৯-২০ সমীক্ষার মূল খ�োঁজ এসবিএম-জি প্রথম পর্বের অসাধারণ সাফল্যের প্রশংসা
করেন এবং বলেন যে গ্রামীণ অঞ্চলে পাঁচ বছরের মধ্যে
গুলি নিম্নরূপ:
সুরক্ষিত স্বাস্থ্য বিধান নিশ্চিত করতে ২ অক্টোবর ২০১৪
•
সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৯৪.৪ শতাংশ বাড়িতে তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর দর্শন ও নেতৃত্বে গৃহীত স্বচ্ছ
শ�ৌচাগার রয়েছে
ভারত মিশন প্রকল্পের অসাধারণ সাফল্য সূচিত করে।
•
৯৫.৯ শতাংশ মানুষ শ�ৌচাগার ব্যবহার করছেন
স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীন এর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে
•
যে ৯০.১ শতাংশ গ্রামকে ওডিএফ বলে আগেই
শ�ৌচাগার নির্মাণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরের
ঘ�োষণা করা হয়েছিল তাদের ওডিএফ হিসাবে
সাফল্যকে আরও এগিয়ে নেওয়া যাওয়া হবে এবং কেউ
নিশ্চিত করা হয়।
যাতে এই সুয�োগ থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা
•
সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৯৫ শতাংশ গ্রামে জমা জল
ও আবর্জনার পরিমান অত্যন্ত অল্প তা দেখা যায়।

২০

গ�োবর-ধন য�োজনা: পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান
মন্ত্রক জৈব কৃষি সম্পদ গ�োবর ধনের ব্যবহারের জন্য
২০১৮ সালের ৩০ এপ্রিল হরিয়ানার কারনালে এই
প্রকল্পের সূচনা করে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে
গ্রামগুলিকে পরিচ্ছন্ন করতে এবং গবাদি পশুর গ�োবর
এবং অন্যান্য জৈব বস্তুকে বায�়োগ্যাস এবং সারে
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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বরাদ্দ ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৮১ ক�োটি টাকা।বৈচিত্রের
মধ্যে ঐক্য এবং ভার্টিক্যাল ফিনান্সিং এর আদর্শ মডেল
হিসেবে এটি উঠে আসবে। এই প্রকল্পের ম�োট খরচের
মধ্যে ৫২ হাজার ৪৯৭ ক�োটি টাকা জনশক্তি ও স্বাস্থ্য
বিধান মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ থেকে দেওয়া হবে, বাকি
টাকা পঞ্চদশ আর্থিক কমিশনের বরাদ্দ, মনরেগা এবং
কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে আয়
করা শুল্ক থেকে য�োগান দেওয়া হবে।
মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অরুণ বার�োকা তার
হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক গ্রাম
ভাষণে এসবিএম-জি প্রকল্পের ফলে প্রাপ্ত উন্মুক্ত শ�ৌচ
পঞ্চায়েতে কার্যকরী কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
বিহীনতার সুফলকে দীর্ঘস্থায়ী করার ওপর জ�োর দেন
নির্মাণ করা হবে।
এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
অনুষ্ঠানে তার ভাষণে জল শক্তি, সামাজিক গ্রামগুলিকে সার্বিকভাবে পরিচ্ছন্ন করে ত�োলার আহ্বান
ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ণ বিভাগের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জানান।
রতনলাল কাটারিয়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এসবিএমকঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের রূপায়ণ
জি দলের সদস্য এবং লক্ষ লক্ষ সচ্ছাগ্রহী কে পাঁচ বছরের
ও ফলাফলের ভিত্তিতে চারটি মাপকাঠিতে ওডিএফ ফ্রি
নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সারাদেশে মানুষের অভ্যাসের
প্লাস এর উপাদানগুলিকে নিরীক্ষণ করা হবে। এগুলি
এই ব্যাপক বদল নিয়ে আসা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন কে
হল, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পচনশীল কঠিন বর্জ্য
একটি জনআন্দোলনের পরিণত করার জন্য অভিনন্দন
ব্যবস্থাপনা (প্রাণীজ বর্জ্য সহ), দূষিত জল, মল ইত্যাদি
জানান।
ব্যবস্থা। এসিবিএম-জি দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রামাঞ্চলে
পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রকের সচিব শ্রী পারিবারিক এবং গণ শ�ৌচাগার নির্মাণ, তার সাথে সাথে
পরমেশ্বরণ আইযার এসবিএম-জি প্রকল্পের দ্বিতীয় কম্পোস্ট পিট, স�োক পিট, আবর্জনা রাখার আধার,
পর্যায়ের লক্ষ্যসমূহ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, শ�োধনাগার ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং
এই প্রকল্প ২০২০ একুশ থেকে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছর গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের এপর জ�োর দেওয়া
পর্যন্ত একটি মিশন হিসেবে রূপায়িত হবে যার ম�োট হয়েছে।

এসবিএম-জি র জন্য তথ্য,
শিক্ষা এবং য�োগায�োগ (আইইসি)

এ

সবিএম জি এই প্রকল্পের দূরন্ত সাফল্য এবং সারা
বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণকারী জন আন্দোলনের রূপ
দেওয়ার কেন্দ্রে রয়েছে তথ্য, শিক্ষা এবং য�োগায�োগ
(IEC)। ওডিএফ সুফলকে করতে নিয়মিত শ�ৌচাগার
ব্যবহার নিশ্চিত করা , কার্যকরি কঠিন ও তরল বর্জ্য
ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সচেতনতা প্রচার ও পন্থা নির্ণয় যার
মধ্যে রয়েছে ২০১৯ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক
সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর ঘ�োষণা মত�ো ২০২২ সালের মধ্যে
দেশে একবার ব্যবহারয�োগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ
রূপে বন্ধ করার ক্ষেত্রেও তথ্য, শিক্ষা এবং য�োগায�োগ
(আইইসি)-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
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৬ লাখ গ্রামে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ সমাজে
ব্যবহারিক বদল আনার ক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তিক
য�োগায�োগের ভূমিকা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ৬
লাখের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের স্বেচ্ছাসেবক যারা
স্বেচ্ছাগ্রহী নামে জনপ্রিয়, তাদের কাছে গ্রামীণ
সমাজে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি এবং লাগাতার
শ�ৌচাগারের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রচার ও প্রসার করার
জন্য আইসি এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।
রাজ্যগুলির আইসি খাতে বরাদ্দ ও খরচের পরিমাণও
এই আর্থিক বছরে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়েছে।
আইইসি খাতে বরাদ্দ্ ও খরচ বৃদ্ধি নির্ধারিত সময়ের

মধ্যে স্বাস্থ্যবিধান ক্ষেত্রে ফাঁক ফ�োকর বন্ধ করতে রূপায়ণ করা হয়। একটি আইসিসির রূপরেখা স্থির
সহায়ক হয়েছে।
করা হয় এবং তা বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে
ভাগ করে নেওয়া হয়। আইসির একটি কৃষক
চলতি বছর ব্যবহারিক বদলের ক্ষেত্রে ওডিএফ
গাইডলাইনও জারি করা হয়, এক্ষেত্রে বরাদ্দের
এর দীর্ঘ স্থায়িত্বের ওপরে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত
কার্যকরী ব্যবহার এবং আইসি পদক্ষেপের সার্থক
সংশ্লিষ্ট সকলে আইসি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
রূপায়নের জন্য আই এম আই এস এ প্রয�়োজনীয় ত্রুটি
কেন্দ্র রাজ্য ও জেলাগুলির আইইসি পদক্ষেপে নির্ধারিত
সংশ�োধন করা হয় ।
পরিকল্পনা অনুসারে কর্মসূচি পদ্ধতি এবং নীতি

পা

এসিবিএম-জি এর প্রভাব: গ্রামীণ মহিলাদের সুয�োগ-সুবিধা,
সুরক্ষা এবং আত্মসম্মান

রিবারিক শ�ৌচাগারের বাড়তি ব্যবহারের সুয�োগ
গ্রামীন ভারতে মহিলাদের স্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষা এবং
আত্মসম্মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বলে
ইউনিসেফ এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের
একটি গবেষণায় উঠে এসেছে।

২০২০ সালের ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস
এর আগে ৪ মার্চ দিল্লিতে আয�়োজিত জাতীয় এক প্রচার ও
আল�োচনা কর্মশালায় স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পের
দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী শ্রী জন্য মানুষ গর্ব অনুভব করছেন, গ�োপনীয়তা বৃদ্ধি
গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই রিপ�োর্ট প্রকাশ করেন।
পেয়েছে এবং পরিশ্রম কমেছে।
এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জল শক্তি এবং মূল খ�োঁজ গুলি হল:
সামাজিক ন্যায়বিচার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রতন লাল •	শ�ৌচের জন্য বাইরে যেতে না হওয়ায় ৯৩ শতাংশ
কাটারিয়া, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রকের সচিব
মহিলা নিগ্রহ থেকে নিজেদের সুরক্ষিত অনুভব
শ্রী পরমেশ্বরন আইয়ার, মন্ত্রকেরঅতিরিক্ত সচিব শ্রী
করছেন, ৯৩ শতাংশ মহিলা সংক্রমণের ঝুঁকি
অরুণ বার�োকা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য বিধানের প্রধান সচিব ও
থেকে সুরক্ষিত অনুভব করছেন, এই ৯৩%
দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবেরা, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির
জীবজন্তুর হামলার ভয়ে ও আর পাচ্ছেন না।
এসিবিএম-জি মিশন অধিকর্তা, ভারত সরকারের বিভিন্ন
•
আগে উন্মুক্ত শ�ৌচের জন্য হেঁটে যেতে যে সময়
মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা এবং প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত
নষ্ট হত�ো তা থেকে গ�োটা দিনে অন্তত এক ঘণ্টা
বিভিন্ন রাজ্যের ন�োডাল আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।
সময় তাদের সাশ্রয় হচ্ছে বলে ৯১ শতাংশ মহিলা
জানিয়েছেন। পায়খানা পাওয়ার ভয়ে না খেয়ে
গবেষণা- ভারতের গ্রামীণ মহিলাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ
থাকার প্রবণতা কমেছে ৯৩% মহিলার এবং ৯৮%
সুরক্ষা এবং আত্মসম্মান বৃদ্ধিতে স্বচ্ছ ভারত মিশন
মহিলার এখন আর শ�ৌচের জন্য এক কিল�োমিটার
গ্রামীণের ভূমিকা- ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের
পর্যন্ত পথ পাড়ি দিতে হয় না।
পাঁচটি রাজ্য যথা বিহার মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র রাজস্থান
এবং উত্তরপ্রদেশে ৬৯৯৩ জন মহিলার ওপর সমীক্ষা •
নিজেদের শ�ৌচাগার পেয়ে ৮৮ শতাংশ মহিলা
চালিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে পারিবারিক শ�ৌচাগার
গর্ব অনুভব করেন; ৮১ শতাংশ মহিলা তাদের
তৈরির কারণে গ্রামীণ ভারতে মহিলাদের সুবিধা সুরক্ষা
ঋতুকালীন সুরক্ষা সামগ্রী বদল করার সময়
এবং আত্মসম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
গ�োপনীয়তার অভাব নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করেন
না। তাদের মধ্যে ৭৭% ঋতুকালীন সুরক্ষা
শ�ৌচাগারের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
সামগ্রী বদল করা নিয়ে চিন্তা মুক্ত হয়েছেন।
ঝুঁকি কমেছে, সময় বেঁচেছে, শ�ৌচাগারের মালিকানার
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ওডিএফ স্থায়িত্ব বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা এবং স্বচ্ছতা
দর্পণ পুরস্কার
পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রক, জল শক্তি
মন্ত্রক নতুন দিল্লিতে গত ১২ ই জানুয়ারি ২০২০ তে
ওডিএফ-এর স্থায়িত্ব বিষয় এক কর্মশালার আয�়োজন
করে, যেখানে একটি বিশেষ পর্ব ছিল আমির খানের
সঙ্গে (চলচ্চিত্র তারকা এবং পানি ফাউন্ডেশনের
প্রতিষ্ঠাতা)। এই কর্মশালার অঙ্গ হিসেবে তিনি স্বচ্ছতার
মাপকাঠিতে দেশের সেরা জেলাগুলির হাতে স্বচ্ছতা
দর্পণ পুরস্কার তুলে দেন। এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে
অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গ�োদাবরী, অরুণাচল প্রদেশের
কামেং, ছত্তিশগড়ের বেমতারা, দমন এবং দিউ এর
দিউ, হরিয়ানার পানিপথ, গুজরাটের ভাদ�োদারা,
মহারাষ্ট্রের ক�োলাপুর, পাঞ্জাবের মগা, পূর্ব সিকিম এবং
তেলেঙ্গানার পদমপল্লি। পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য চারটি
জেলা যথা, আসামের ডিব্রুগড়, হিমাচল প্রদেশের
সির্মৌর, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর এবং ওড়িশার পুরীকে
পুরস্কৃত করা হয় ।

ইউনিসেফের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব নিয়ে
গবেষণা: এই গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে, মল
সংক্রান্ত দূষণের ক্ষেত্রে ও ডি এফ নয় এমন গ্রামগুলি
গড়পড়তায় :
•

তাদের ভ�ৌম জল উৎসের ১১.২৫ গুণ বেশি
ব্যবহার করছে। (শুধু মানুষের হিসেবে দেখতে
গেলে তা ১২.৭ গুণ। )
•
তাদের ভূমি দূষণের পরিমাণ ১.১৩ শতাংশ বেশি।
•
খাবারে দূষণের পরিমাণ ১.৪৮ গুণ এবং বাড়ির
পানীয় জল দূষণের পরিমাণ ২.৬৮ গুণ বেশি।
গেটস ফাউন্ডেশনের প্রচার ও প্রসার প্রভাব সংক্রান্ত
গবেষণা
•
এসবিএম এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে
ওডিএফ প্রভাব সমীক্ষা- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ৫ই জুন
আর্থিক ও অনার্থিক খরচের পরিমাণ ভারতীয়
২০১৯
টাকায় যথাক্রমে ২২,০০০এবং ২৬,০০০ক�োটি
টাকার সমতুল।
স্বচ্ছতা পরিবেশের সমস্ত ক্ষেত্রে- তা ভ�ৌম জল,
এই খরচের সমতুল, আইইসি খাতে সরকার,
ভূ পৃষ্ঠার জল, মাটি অথবা বাতাস এবং ওডিএফ •
বেসরকারি ক্ষেত্র এবং সামাজিক উন্নয়ন
অঞ্চলের বাসিন্দার সার্বিক স্বাস্থ্য এবং কল্যাণে সহায়ক
প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দের পরিমাণ আনুমানিক ৩৫০০
হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমান�োর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ
থেকে ৪০০০ ক�োটি টাকা।
ভারত মিশনের ভূমিকার প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় জলশক্তি
মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন ডব্লিউএইচও
গ্রামীণ ভারতে বাস করা প্রত্যেক ব্যক্তি গত পাঁচ
২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছে যে ভারতকে বছরে গড়ে স্বচ্ছ ভারত আইসি সংক্রান্ত আড়াই হাজার
উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন করে ত�োলার কাজে মাধ্যমে স্বচ্ছ থেকে ৩৩০০ বার্তা পেয়েছেন।
ভারত মিশন ৩ লক্ষ জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।
স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের ওপর দুটি স্বাধীন নিরপেক্ষ স্বচ্ছ ভারত দিবস, ২রা অক্টোবর, ২০১৯, সবরমতী
সংস্থার গবেষণাপত্র প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, এই মিশন নদীতীর
ভবিষ্যতে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের জীবনে ইতিবাচক
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী আমেদাবাদে স্বচ্ছ
প্রভাব বজায় রেখে চলবে।
ভারত ২০১৯ এর সূচনা করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর
ইউনিসেফ এবং দ্য বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস সার্ধশত জন্মবার্ষিকী স্মরণে তিনি একটি স্মারক
ফাউন্ডেশনের গবেষণায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের পরিবেশের ডাকটিকিট এবং রূপ�োর মুদ্রা প্রকাশ করেছেন।
উপর প্রভাব এবং য�োগায�োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব নির্ণয় করা একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত পুরস্কার প্রাপকদের
হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এর আগে এদিন তিনি
হয়েছে।
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সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী স্বচ্ছ ভারত দিবসের
অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত প্রধানদের সভায় বলেন, সমগ্র বিশ্ব
আজ গান্ধীজির সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছে।
তিনি বলেন, কয়েকদিন আগেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ গান্ধীজির
ওপর একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে এই
দিনটিকে যথেষ্ঠই স্মরণীয় করে তুলেছে। তাঁর জীবনে
বেশ কয়েকবার সবরমতী আশ্রম পরিদর্শনের স�ৌভাগ্য
হয়েছে। প্রতিবারই তিনি এখান থেকে নতুন শক্তি সঞ্চয়
করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী
নরেন্দ্র ম�োদী এদিন গ্রামীণ ভারতকে শ�ৌচকর্ম থেকে
মুক্ত হিসেবে ঘ�োষণা করেন। ‘স্বচ্ছতা’র অঙ্গ হিসেবে
এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তিনি দেশবাসীকে বিশেষ করে
গ্রামে বসবাসকারী মানুষ এবং গ্রাম প্রধানদের ধন্যবাদ
জানান। তিনি আরও বলেন বয়স, সমাজ এবং
অর্থনৈতিক মানদন্ডের বিচার না করে প্রত্যেকেরই
স্বচ্ছতা অভিযানে এগিয়ে আসার প্রয়�োজন। আজ সারা
বিশ্ব ভারতের এই উদ্যোগে অভিভূত বলেও তিনি
জানিয়েছেন। ৬০ মাসের মধ্যে ৬০ ক�োটি মানুষের জন্য
১১ ক�োটি শ�ৌচালয় নির্মাণ সারা বিশ্বকে অবাক করে
দিয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান।
স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০১৯ পুরস্কার, বিশ্ব শ�ৌচাগার
দিবস

অনুষ্ঠানে সার ও রাসায়নিক দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী
ডিভি সদানন্দ গ�ৌড়া এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী
শ্রী রতন লাল কাটারিয়া বিভিন্ন স্থানাধিকারী রাজ্য, কেন্দ্র
শাসিত অঞ্চল ও জেলা গুলিকে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ
পুরস্কার প্রদান করেন। প্রথম স্থানাধিকারী ‘তামিল নাড়ু’,
সেরা জেলা ‘পেড্ডাপল্লি (তেলেঙ্গানা)’ সবথেকে বেশি
নাগরিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে-উত্তরপ্রদেশও ২রা
অক্টোবর ২০১৯এ মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে
আহমেদাবাদে স্বচ্ছ ভারত দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।
স্বাস্থ্য বিধানের মান ও পরিমাণের মানদন্ডে দেশের
সবজেলার অবস্থান নির্ণয় করতে এবং পরিস্থতির উন্নতি
ঘটাতে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক একটি স্বাধীন
সংস্থার মাধ্যমে ‘স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ-২০১৯’ (এসএসজি
২০১৯) সমীক্ষার আয়�োজন করে। সার্বিক মাপকাঠি
যেমন, স্কুল, পিএইচসি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পঞ্চায়েত
হাট-বাজারের মত�ো জনবহুল জায়গাগুলিতে সমীক্ষা
চালিয়ে সেখানকার পরিচ্ছন্নতা, নাগরিকদের অংশ গ্রহণ
এবং প্রকল্পের উন্নয়ন ও এসবিএম-জি আইএমআইএস
সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের পরামর্শ সংগ্রহ করে।
রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা কেন্দ্র

সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছতা অভিযান সংক্রান্ত
বিভিন্ন তথ্য এবং স্বাস্থ্য বিধানের আধুনিক প্রযুক্তির
বিশ্ব শ�ৌচাগার দিবসে নতুন দিল্লির প্রবাসী
সন্ধান দিতে দিল্লির রাজধানী রাজঘাটে রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা
ভারতীয় কেন্দ্রে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রক এবং
কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নানা ডিজিটাল এবং
জলশক্তি মন্ত্রকের য�ৌথ উদ্যেগে আয়�োজিত এক
আউটড�োর ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ইন্টারঅ্যাকটিভ
ভাবে সর্বাধিক নাগরিকদের কাছে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত তথ্য
সচেতনতা প্রচার, সাফল্যের কাহিনী বর্ণনা, সারা বিশ্বের
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়
স্বচ্ছতা কেন্দ্রকে একটি এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার হিসেবে
গড়ে ত�োলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।
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মুজাফফরপুর এ বাদ পড়াদের
জন্য সামাজিক শ�ৌচাগার

২০২০ সালের ৭ জানুয়ারি, বিহারের
মুজাফফরপুর জেলা প্রশাসন সারিয়া ব্লকের ইব্রাহিমপুর,
বাকড়া এবং মানিকপুর গ্রামের যেসব পরিবারের নিজস্ব
শ�ৌচাগার তৈরির জায়গা আর্থিক সংগতি নেই অথবা
ব্যবহারিক কারণে তা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না তাদের
হাতে তিনটি গণ শ�ৌচাগারের চাবি তুলে দেন।

তৈরি হবে ততদিন পর্যন্ত সেই শূন্যস্থান পূরণে এ ধরনের
সামাজিক শ�ৌচাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে যেহেতু
প্রয�়োজনমাফিক এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ান�ো
কমান�ো যায়।
গণ শ�ৌচালয় নির্মাণের মূল কারণ: জেলাশাসক
তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন, সচেতনতা প্রসারের
কর্মসূচির পরে ব্যক্তিগত শ�ৌচাগার তৈরির ওপর জ�োর
দেওয়া হবে। যাইহ�োক কর্মীরা বুঝতে পেরেছেন গ্রামের
বাসিন্দাদের একাংশ আর্থিকভাবে সমর্থ নন, তাদের
হাতে শ�ৌচাগার তৈরির জন্য পর্যাপ্ত টাকা বা জমি নেই
কিন্তু তারা নিজেদের স্বাস্থ্য বিধানের পরিবর্তন আনার
প্রয�়োজন সম্পর্কে সচেতন। গণ শ�ৌচালয় মুক্ত শ�ৌচ
বন্ধ করেসমাজের এই শ্রেণীর মানুষকে পরিষেবা দেবে
তাদের স্বাচ্ছন্দ এবং মর্যাদা রক্ষা করবে।

জেলার সবকটি ব্লকে এ ধরনের ১০৮ টি গণ
শ�ৌচালয় তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই
উদ্যোগ জেলার মুক্ত শ�ৌচ বিহীন মর্যাদা কে ধরে রাখতে
সক্ষম হবে এবং এটা নিশ্চিত করবে স্বচ্ছ ভারত গ্রামীণ
মিশন এর আওতায় মুজাফফরপুর এর তৎকালীন
জেলাশাসক অলক রঞ্জন ঘ�োষ বলেন যতদিন না প্রত্যেক
বাড়িতে শ�ৌচালয় তৈরি হবে ততদিন পর্যন্ত সেই
শূন্যস্থান পূরণে এ ধরনের সামাজিক শ�ৌচাগার গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা নেবে যেহেতু প্রয�়োজনমাফিক এর ব্যবহারকারীর
গণ শ�ৌচালয় তৈরির স্থান নির্ধারণ: গ�োটা জেলায়
সংখ্যা বাড়ান�ো কমান�ো যায়।প্রাপ্ত স্বাস্থ্য বিধানের সুয�োগ
সমীক্ষা চালান�োর পর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের
থেকে ক�োন মানুষ যাতে বঞ্চিত না হন।
সঙ্গে কথা বলে স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচির শূন্যস্থান গুলি
এ ধরনের সামাজিক শ�ৌচাগার একটি সম্পদ পূরণ করেন এবং সেই জায়গা গুলি চিহ্নিত করেন
যার মালিকানা সামাজিক এবং বিভিন্ন জায়গায় যেখানে নজর দেওয়ার আশু প্রয�়োজন। এরপরে সেখানে
বসবাসকারী এলাকার বহু মানুষ এর ফলে উপকৃত হন। প্রয�়োজনীয় জায়গা বাছাই করে পরিকল্পনা তৈরি করে
ভিত প্রস্তুতি এবং নির্মাণ শুরু হয় তারপরে তা সমাপ্ত
মুজাফফরপুর এর তৎকালীন জেলাশাসক অলক
হলে সমাজের হাতেই তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং মান�োন্নয়নের
রঞ্জন ঘ�োষ বলেন, যতদিন না প্রত্যেক বাড়িতে শ�ৌচালয়
জন্য প্রদান করা হয়।
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এধরনের প্রতিটি গণশ�ৌচাগারের ছটি পায়খানা
-তিনটি মহিলা এবং তিনটি পুরুষদের জন্য যাদের ২টি
পিট, একটি জংশন বক্স একটি হ্যান্ড পাম্প এবং বালির
বাঁধ রয়েছে, এই সমস্ত জায়গাগুলিতে সাবান, কলের জল
এবং আল�োর ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের এক একটি
ইউনিট তৈরির খরচ ১,৭৯,৪৭৫ টাকা শ্রমিকদের খরচসহ।

এই শ�ৌচাগারের চাবি গুলি এমন পরিবারের হাতে তুলে
দেওয়া হয় যারা এগুলি পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি
বদ্ধ হয়। অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয�়োজনীয় মেরামতির
দায়িত্ব বিহারের সাতটি নিশ্চয় প্রকল্পের আওতায় রাখা
হয়েছে এবং নিগরানী সমিতির জীবিকা দিদিরা এগুলির
ওপর নিয়মিত নজরদারি চালাবেন।

প্লাস্টিক বর্জ্য ম�োকাবিলায় আন্দামান-নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জ

স্ব

চ্ছ ভারত মিশন এর আওতায় প্লাস্টিক বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা আন্দোলনে অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয়
শাসিত আন্দামান ও নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসন ৩০০
কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে মুক্তি পেয়েছে , এখানে আগত
পর্যটক এবং অন্যরা যা ফেলে গিয়েছিলেন।২০২০
সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি স্বরাজ দ্বীপ (হ্যাভলক আইল্যান্ড)
এবং শহীদ দ্বীপ (নীল আইল্যান্ড) থেকে এই আবর্জনা
প�োর্ট ব্লেয়ারে নিয়ে আসা হয়।
প্লাস্টিক আবর্জনা নিয়ে আন্দামান ও নিক�োবর
দ্বীপ প্রশাসনের ভাবনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই
চলেছে। এই আবর্জনা সৃষ্টি হয় পর্যটক এবং স্থানীয়
বাসিন্দাদের ব্যবহৃত সামগ্রী থেকে যার বড় অংশই মূল
ভূখন্ড থেকে প্লাস্টিকের ম�োড়কে এখানে এসে প�ৌঁছায়।
এখানকার স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ এর ভারপ্রাপ্ত
ন�োডাল অফিসার শ্রী বিজয় কুমার দাসের কথায়,
সংগৃহীত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য প�োর্ট ব্লেয়ারে
পাঠান�ো হচ্ছে। রিসাইকেল করার পর এগুলি রাস্তা তৈরি
অথবা পরিবহনের শিল্পে ব্যবহৃত হবে।

দু লিটারের কম ওজনের পেট ব�োতল সহ অন্যান্য
একবার ব্যবহারয�োগ্য প্লাস্টিক ইতিমধ্যেই দ্বীপে নিষিদ্ধ
হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করতে যারা এই
ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি অথবা মজুদ করছে তাদের
বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং জরিমানা
তিনি
জানান
বেশিরভাগ
আবর্জনাই করা হচ্ছে, নিষিদ্ধ বস্তু প্রশাসন বাজেয়াপ্ত করছে।
পর্যটনকেন্দ্রগুল�োতে তৈরি হয়।যেখানে প্লাস্টিক ধাতু,
একই সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়াতে
এবং e-waste গুলি রিসাইকেল এ পাঠান�ো হয় চালান�ো হচ্ছে। নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা প�োস্টারের আকারে
সেখানেপচনশীল আবর্জনা থেকে কেঁচ�ো সার ইত্যাদি বিভিন্ন জনবহুল স্থানে টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়িতে
তৈরি করা হয় প্রত্যেক গ্রামে নির্মিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাড়িতে বিতরণ করা হচ্ছে। জরিমানাসহ আইনি ব্যবস্থা
কেন্দ্র গুলির মাধ্যমে।
সম্পর্কে ও প্রচার সমৃদ্ধ ও বিভিন্ন জায়গায় টাঙিয়ে দেওয়া
হয়েছে।
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কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ তাদের মধ্যে সচেতনতাও প্রচার করছে। সবথেকে
মানুষ এবং আধিকারিকদের শামিল করে বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা সাম্প্রতিককালে ২২ ফেব্রুয়ারি স্বরাজ দ্বীপের রাধানগর
অভিযান চালাচ্ছে বিভিন্ন জনবহুল স্থান এবং বেলাভূমিতে, বিচে এধরনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালান�ো হয়।

স্ব

জয়সলমীরে সকলের জন্য স্বাস্থ্য বিধান নিশ্চিত হল�ো

চ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের
রূপায়নের অঙ্গ হিসেবে, রাজস্থানের জয়সলমীরের
জেলা প্রশাসন, কেউ যাতে এই সুয�োগ সুবিধা থেকে
বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ অভিযান
শুরু করেছে। বাড়িনতুন তৈরি হওয়ার কারণে অথবা
ক�োন যাযাবর শ্রেণীর আবার সবার কারণে প্রথম
পর্যায়ের আওতা থেকে বাদ পড়া বাড়িগুল�োতে শ�ৌচাগার
তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রকের নির্দেশ
অনুযায়ী এই কাজ করা হচ্ছে, যেখানে সমস্ত রাজ্য
কে আর�ো একবার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে যাতে
ক�োন গ্রামীণ পরিবার শ�ৌচাগারের সুয�োগ থেকে
বঞ্চিত না হয়। এ ক্ষেত্রে বাড়িতে শ�ৌচাগার তৈরির
জন্য প্রয�়োজনীয় সব রকম সাহায্য করতে বলা
হয়েছে যাতে কেউ এই প্রকল্পের আওতার বাইরে না
থাকেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ
প্রকল্পের সময়সীমা ধার্য করেছে ২০২৪-২৫ আর্থিক
বছর পর্যন্ত, যার লক্ষ্য ভারতকে ওপেন ডেফিকেশন ফ্রী
প্লাস মর্যাদায় প�ৌঁছে দেওয়া, এর মধ্যে রয়েছে
ওডিএফের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা। একই সঙ্গে কেউ যাতে ভাবনা পড়েন এবং
সকলের যাতে শ�ৌচাগার ব্যবহার করেন সেই প্রচেষ্টা
লাগাতার চালিয়ে যাওয়া হবে
৬৩০৭ টি ব্যক্তিগত শ�ৌচাগার নির্মাণ এর পর
২০১৭ সালের ২ অক্টোবর জয়সালমীর ওডিএফ হিসেবে
ঘ�োষিত হয়। এই উদ্যোগের ফলে ২০১২ সালে যেখানে
স্বাস্থ্য বিধানের আওতায় জেলার মাত্র ৩৭.২ শতাংশ
মানুষ ছিলেন তা সর্বোচ্চ স্থানে প�ৌঁছে গেছে। এখন
জেলা প্রশাসন যেন একটি পরিবার ও স্বাস্থ্য বিধানের
আওতা থেকে বাদ না থাকে তা নিশ্চিত করতে সমস্ত
ফাঁকফ�োকর পূরণ করতে আগ্রহী।

38

জুন ২০২০

জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী
ওম প্রকাশ এর মতে, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী এবং স্বচ্ছ
গ্রহদের লাগাতার সমীক্ষা এবং জেলাশাসক, সি ই ও,
বিডিওদের মত জেলা স্তরের আধিকারিকদের লাগাতার
পরিদর্শনের মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণের লাগাতার প্রচেষ্টার
ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মানুষ নিয়মিত
শ�ৌচাগার ব্যবহার এবং আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার
ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন বলেও তিনি জানান।
এর পাশাপাশি বাস স্ট্যান্ড, ধর্মীয় স্থান এবং
জনবহুল জায়গাগুলিতে অতিরিক্ত ১৪০টি সামাজিক
ে এবং এগুলি
শ�ৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮১টির নির্মাণ শ�ৌচাগার গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করবে পঞ্চায়ত
কাজ ইত�োমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে। মহিলা ও পুরুষদের জন্য
এর মধ্যে আরও ৬৯ টির কাজ সম্পন্ন হবে। এই সামাজিক আলাদা আলাদা শ�ৌচাগার বিশিষ্ট এই গণশ�ৌচাগার
গুলিতে দুটি করে পায়খানা, স্নানাগার এবং মূত্রাগার আছে।

নাগাল্যান্ডে সুজল এবং স্বচ্ছ গ্রাম বিষয়ক টি ও টি

১

০ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তে নাগাল্যান্ডের ক�োহিমা
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের দপ্তরে সুজল ও
স্বচ্ছ গ্রাম বিষয় পাঁচ দিনের একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ
কর্মশালার সূচনা হয়। এখানে অংশ নেওয়া
প্রশিক্ষকরা পরবর্তীকালে সরপঞ্চ, গ্রাম সচিব এবং
স্বেচ্ছাগ্রহী-দের তিন দিনের কর্মসূচির মাধ্যমে
প্রশিক্ষণ দেবেন।
নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৮ জন ফিল্ড
ট্রেনার (২৫ জন মহিলা ২৩ জন পুরুষ) এই প্রশিক্ষণ
•
কর্মসূচিতে অংশ নেন।
•
ওডিএফ মর্যাদা কে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে
(পচনশীল, প্লাস্টিক বর্জ্য, দূষিত জল ব্যবস্থাপনা এবং •

মল দূষণ র�োধে) এবং তার পাশাপাশি জনজীবন মিশন
এর আওতায় নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ •
বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে •
আয�়োজিত এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ইউনিসেফ
•
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

•
•

প্রশিক্ষণে যে সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় •
তা হল:
•
স্থায়ী জল এবং স্বাস্থ্য বিধান পরিষেবা প্রদান এর
গুরুত্ব
•
সুজল এবং স্বচ্ছ গ্রামের বিষয়বস্তু

জল জীবন মিশনের পরিচিতি
পানীয় জলের য�োগান এবং গ্রামে তার চাহিদা
জল সরবরাহ প্রকল্প পরিচালনা এবং তার
রক্ষণাবেক্ষণ
জলের মান রক্ষা করার প্রয�়োজনীয়তা
মুক্ত শ�ৌচ বিহীন তকমা দীর্ঘস্থায়ী করা
কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা এবং
কার্যকরী পরিকল্পনা
তরল বর্জ্য এবং মল অপসারন ব্যবস্থাপনা
সুজল এবং স্বচ্ছ গ্রাম সম্পর্কে তথ্য, শিক্ষা এবং
য�োগায�োগ
স্বেচ্ছাগ্রহীদের মারফত জল এবং স্বাস্থ্য বিধান
ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ফল লাভ
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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•
•

সুজল গ্রাম তৈরি করতে স্বেচ্ছাগ্রহীদের ভূমিকা।
দক্ষতা বৃদ্ধির এ ধরনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য
আইইসি এবং সামাজিক নিয�়োগ প্রক্রিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর এর কর্মী যেমন মূলত সরপঞ্চ, গ্রাম
সচিব এবং স্বেচ্ছাগ্রহীদের উৎসাহিত ও দক্ষ করে ত�োলা।
পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাগ্রহীদের দক্ষতা বৃদ্ধি
ও ডি এফ প্লাস মর্যাদার ক্ষেত্রে এবং জল জীবন মিশন
•
স্বচ্ছ গ্রাম কর্মসূচিতে সামাজিক অংশগ্রহণ ভিত্তিক কে সার্থক করে তুলতে গ্রাম স্তরের এইসব কর্মীদের
কর্মপরিকল্পনা এবং জেলাগুলির কাছ থেকে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সাহায্য লাভ
দেশের আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সুয�োগ
পুঁথিগত শিক্ষার পরে, বিভিন্ন জায়গায় সুবিধা প�ৌঁছে দিতে এক বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষক এর
সরেজমিনে ঘুরে এবং স�োশ্যাল ম্যাপিং, জল সরবরাহ প্রয�়োজন। পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্র ক ধাপে
ব্যবস্থা গুলি পর্যাল�োচনা এবং জলের বরাদ্দ, জলের ধাপে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির চাহিদা মেটাতে
মান নির্ণয়, সিজনালিটি ম্যাপিং, প্রাকৃতিক উৎস একটি দক্ষ মানবসম্পদ ভান্ডার তৈরি করেছে। এই
ম্যাপিং, পারিবারিক ব্যবহার সংক্রান্ত মূল্যায়ন সহ উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে, প্রতি জেলার ৪ জন করে ফিল্ড
হাতে-কলমে নানা পরীক্ষা, নথিপত্র প্রদর্শন, ব্যবহারিক ট্রেনার কে বেছে নিয়ে তাদের পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণের
প্রয�়োগ সারপঞ্চ এবং স্বেচ্ছাগ্রহীদের প্রশিক্ষণে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষকরা পরবর্তীকালে তিন
ধরনের নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ট্রেনার অ্যাপ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সরপঞ্চ, গ্রাম সচিব এবংস্বচ্ছ
তৈরি যার মধ্যে অন্যতম।
গ্রহীদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

“

প্রত্যেক গ্রামগুলিকে এতটা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে যাতে তারা নিজেদের প্রাথমিক চাহিদা
নিজেরাই পূরণ করতে পারে। একইরকমভাবে প্রত্যেক জেলাকে নিজেদের সাধ্যমত আত্মনির্ভর
হয়ে উঠতে হবে, রাজ্যগুলিকে নিজের মত�ো করে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে এবং সেরকমভাবেই
গ�োটা দেশ নিজের সাধ্যমত আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।

”

- ২০২০ সালের পঞ্চায়েতী রাজ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
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বি

৫ লক্ষের বেশি মাস্ক তৈরি করল জীবিকা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী

লকডাউন এর কারণে কিছু কিছু জেলা মাক্স
গত কয়েক মাস ধরে দেশের সমস্ত রাজ্য যখন
এই বিশ্বজ�োড়া স্বাস্থ্য সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই তৈরির কাঁচামাল পেতে সমস্যায় পড়েছিল। এই সমস্যার
করছে, তখন সময়ের দাবি মেনে বিহারের স্বনির্ভর সমাধানে, বিহারের গ্রামীণ র�োজগার প্রসার সমিতি,
চাহিদা অনুযায়ী এই রাজ্যগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ
গ�োষ্ঠী গুলি ৫ লাখেরও বেশি মাস্ক তৈরি করেছে।
করার পরিকল্পনা নিয়েছে।
ল�োহিয়া স্বচ্ছ বিহার অভিযানের বিষয়ক উপদেষ্টা
এর পাশাপাশি, স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলি কে মাস্ক
শ্রী সুমন লাল করনের মতে, বিগত মাত্র কয়েকদিনের
মধ্যে ১২৬৬টি জীবিকা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এই ৫ লক্ষের বেশি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামালের জ�োগান দিতে
মুখ�োশ তৈরি করেছে। শুধুমাত্র ৬ এপ্রিল একদিনের মধ্যে, এবং স্থানীয়ভাবে এর ব্যবহার কে উৎসাহিত করতে
৬৫,৮৪২ টি মাস্ক তৈরি করা হয় এবং ৮ এপ্রিলের মধ্যে বিহার সরকারের গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী শ্রী শরণ
কুমার প্রতিটি জেলার জেলাশাসক কে নির্দেশ দিয়েছেন।
৫,০৭,৯৪৭ টি মাস্ক ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।
সংখ্যার নিরিখে দেখতে গেলে, বিহারের ক্ষুদ্রতম
জেলা শেখপুরা র জীবিকা দিদিরা ৬৬,৬৫৭ টি মাস্ক
তৈরি করেছে। পাটনায় ৩৫২১৭, পূর্ব চম্পারনে
৫১,০০০, মধুবনীতে ৪৩,০০০, আওরঙ্গাবাদে
২৬,৬৪৯, গয়ায় ২২,৬৬৯ এবং জাহানাবাদে ২০,৮৯২
টি মাস্ক তৈরি করা হয়েছে। সবথেকে দেরিতে শুরু করা
নালন্দা এখন�ো পর্যন্ত ৯,০০০ মাস্ক তৈরি করেছে।

অন্যান্যদের মধ্যে, দক্ষিণ বিহার বিদ্যুৎ বন্টন
সংস্থা এ ধরনের ৫৪,০০০ মাস্ক কিনেছে।
প্রকৃতপক্ষে, ক�োভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে এই জীবিকা
দিদিরা প্রকৃত য�োদ্ধা হিসেবে লড়াই করছেন। এরকম
একটি জটিল পরিস্থিতিতে, মাস্ক তৈরি করে তাদের
ভাল�োভাবে জীবিকা নির্বাহের ও সুয�োগ তৈরি হচ্ছে এবং
তারা নিজেরাও শিল্পোদ্যোগী হয়ে উঠছেন।
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একবার ব্যবহারয�োগ্য প্লাস্টিকের উপর সার্বিক নিষেধাজ্ঞা
ঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসের উৎপাদন,
সিবিক্রি,
পরিবহন এবং মজুতের ওপর কেরালা

এই নির্দেশিকায় পরিষ্কারভাবে খাবারের থালা
হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকে ম�োড়া পাতা এবং প্লাস্টিকের
সরকার ২০২০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সারা রাজ্যে তৈরি শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবর্জনা বহনের
সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের জন্য পচনশীল পদার্থে তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করতে বলা
পরিবর্ত হিসেবে ২০১৬ সালের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয়েছে যাতে আবর্জনা সংগ্রহ এবং পৃথকীকরণ করা যায়।
বিধি অনুযায়ী পচনশীল সামগ্রী ব্যবহার করা
বাজারে নকল জৈব পণ্যের বিক্রির প্রেক্ষিতে
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
লাগাতার নজরদারি চালান�োর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এ
প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ নিষিদ্ধ হওয়ার পরে ভুয�়ো ধরনের পণ্যের যথার্থতা স্বীকৃত ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে
পচনশীল সামগ্রিতে তৈরি ব্যাগ বাজারে ছেয়ে যাচ্ছে তা দেখা হবে বলেও ওই নির্দেশিকায় হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
লক্ষ্য করার পর পরিবেশ দপ্তর এই আদেশনামা টি জারি
পাশাপাশি, হ�োর্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে প্লাস্টিকে ম�োড়া
করে।
কাপড়ের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘ�োষণা করা হয়েছে
ওই আদেশ নামায় বলা হয়, 'সাধারণ মানুষ এবং এবং শুধুমাত্র কাপড়, প্লাস্টিক ছাড়া কাগজ এবং পলিদ�োকানদারেরা সাধারণত এগুলিকে চিনতে অক্ষম, যা ইথিলিন দ্বারা তৈরি হ�োর্ডিং কে ফ্লেক্স পিভিসি হ�োর্ডিংয়ের
সরকারের রাজ্য কে প্লাস্টিক মুক্ত করার উদ্যোগকে ব্যর্থ বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এগুলি
রিসাইকেল য�োগ্য, পিভিসি মুক্ত তা স্পষ্ট করে উল্লেখ
করে দিচ্ছে।'
করতে হবে। যারা এগুল�ো ছাপাবেন তাদের নাম এবং নম্বর
এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার সিঙ্গল ইউজ
সহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করতে হবে। বিজ্ঞাপন দাতা সংস্থা
প্লাস্টিকের বিকল্প বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আরও বিস্তারিত
কে তাদের ব্যানার ৩০ দিনের মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে।
ভাবে জানান�ো হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলা
যারা সরকারের এই আদেশ অমান্য করবেন
হয়েছে ক্যারিব্যাগ শুধুমাত্র পচনশীল পদার্থ দিয়ে তৈরি
করা যাবে। কাপড় এবং চটের থলে ছাড়া অন্যান্য সমস্ত তাদের নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে এখানে
উল্লেখ করা হয়েছে।
রকম সামগ্রী নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
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যে

থুইমাই কাভলার- তামিল নাড়ুর নতুন চ্যাম্পিয়নরা

হেতু ক�োভি়ড-১৯ সংক্রমণের নিরিখে
তামিলনাড়ু দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে,
তাই র�োগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন চ্যম্পিয়ন হিসাবে উঠে
এসেছে থুমাই কাভালারস(পরিবেশ য�োদ্ধা) এবং
স্বেচ্ছাগ্রহীরা।
থুমাই কাভালারসরা তামিল নাড়ুর কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপন কর্মী যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ,
পৃথকীকরণ ও নির্ধারিত প্রক্রিয়াকরণের স্থানে সুরক্ষিত
ভাবে জমা করার ব্যবস্থা করে। তাদের এই নির্ধারিত
কাজের বাইরে এখন তারা সারা রাজ্যে জীবাণু মুক্তির
কাজেও সামিল হয়েছেন। সামাজিক দূরত্ব বিধি লাগু
করতে জেলা প্রশাসনকে তারা সাহায়্যের হাত বাড়িয়ে একটি জটিল পরিস্থিতিতে, মাস্ক তৈরি করে তাদের
দিয়েছেন, ‘বাড়িতে থাকুন- সবাই সুরক্ষিত না হলে ভাল�োভাবে জীবিকা নির্বাহের ও সুয�োগ তৈরি হচ্ছে এবং
কেউই সুরক্ষিত নয়,’ এই বার্তা তারা সমাজের প্রতিটি তারা নিজেরাও শিল্পোদ্যোগী হয়ে উঠছেন।
স্তরে প�ৌঁছে দিচ্ছেন.
একই সঙ্গে, তামিলনাড়ুর থুতুক�োডি জেলায়
স্বেচ্ছাগ্রহীরা মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান এবং পুরন�ো বাস স্ট্যান্ডের কাছে অস্থায়ী শব্জি বাজারে একটি
লাইজল তৈরির কাজে সাহায্যের পাশাপাশি নানা জীবাণু নাশক ট্যানেল তৈরি করা হয়েছে। বাজারে আসা
উদ্ভাবনী উপায়ে হাত ধ�োয়ার উপকারিতা এবং সামাজিক প্রত্যেক মানুষকেই এর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে
দূরত্ব বিধি সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করছেন।এরকম হবে যা তাদের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।
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
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এসডব্লিউএমে গুরুত্ব রামনগরের,
একক পিট শ�ৌচালয়কে দুই পিট বিশিষ্ট করা হল

রা

মনগরা জেলা রেশম চাষের একটি অন্যতম কেন্দ্র,
যেখানে রেশমের সুত�ো তৈরি ও বয়নের ২০০০
এর বেশি পারিবারিক ইউনিট রয়েছে। এখানে আয় এর
মূল উৎস কৃষি ক্ষেত্র। এখানকার বিখ্যাত রেশমের বাজার
এশিয়ার বৃহত্তম বাজার গুলির মধ্যে একটি, যে কারণে
এটি রেশম শহরের তকমা পেয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের
মানুষ এখানে রেশম মথ আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করেন।
১,৬৮,৯৬৬ টি শ�ৌচাগার নির্মাণ এর পর ২০১৭
সালে র ২ অক্টোবর এই শহর উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন তকমা
লাভ করে। এরপরে ও ডি এফ প্লাস মর্যাদা পেতে
কর্নাটকের রামনগর জেলা প্রশাসন কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা এবং সিঙ্গেল পিট শ�ৌচাগার গুলিকে ডবল
পিট করার উদ্যোগ নিয়েছে।
ও ডি এফ প্লাস কর্মসূচি: শুরুতে গ্রাম, তালুক
এবং জেলা স্তরের আধিকারিকদের কঠিন বর্জ্য
কার্যকরীভাবে ব্যবস্থাপনার পথ চেনাতে বিস্তারিত
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে উৎস স্থানে
পৃথকীকরণ, নিয়মিত আবর্জনা সংগ্রহ করা, বর্জ্য থেকে
সার তৈরি এবং শুকন�ো আবর্জনা রিসাইকেল এর ব্যবস্থা।
পাশাপাশি, কিভাবে দীর্ঘমেয়াদি এস ডব্লিউ এম
ইউনিট তৈরি করা যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ এবং
আন্তঃ জেলা সফর কর্মসূচি তে আধিকারিকদের
উদুপিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এখন
বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া বরাদ্দ কে কাজে লাগিয়ে এস
ডব্লিউ এম গুলিকে দীর্ঘমেয়াদি করার উদ্যোগ নিয়েছে।
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একই সঙ্গে, যেসব বাড়িতে এখন একক পিট
টয়লেট রয়েছে সেগুলিকে দুই পিট বিশিষ্ট করার জন্য
জেলা প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। দুই পিট বিশিষ্ট শ�ৌচাগার
গুলি উন্নত মানের পায়খানা, যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে
বর্জ্যকে শ�োধন করে সারে পরিণত করা যায়। একটি
ওয়াই সংয�োগের মাধ্যমে যুক্ত দুই পিট বিশিষ্ট শ�ৌচাগার
গুলিকে সিঙ্গল পর ফ্ল্যাশ টয়লেটে পরিণত করা হয়।
একসময় একটি পিট ই ব্যবহৃত হয়।যখন একটি পিট
ব্যবহার করা হয় অন্যটি তখন বিশ্রাম নেয়।
শ�ৌচাগারের ব্যবহার এবং কঠিন বর্জ্যের সঠিক
ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে অন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হয়েছে তা হল:
•
ভিজে এবং শুকন�ো আবর্জনা নিয়মিত সংগ্রহ করা
•
খ�োলা জায়গায় শ�ৌচ কর্ম এবং আবর্জনা ফেলার
জন্য জরিমানা আদায় ও শাস্তির ব্যবস্থা করা
•
বাড়ি এবং ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে
ব্যবহার খরচ আদায় করা।
•
পচনশীল এবং অপচনশীল বস্তুগুলির পুনরায়
বিক্রির ব্যবস্থা করা
•
উৎস স্থানে পৃথকীকরণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
নিয়ে প্রচার এবং সচেতনতা কর্মসূচি
•
সেরা অভ্যাসগুল�োকে নথিভুক্ত করা
•
শ�ৌচাগারের ব্যবহার সমীক্ষণ এবং ভিডাব্লিউএস
সি কমিটির নিয়মিত বৈঠক
•
স্বাস্থ্যবিধান দিবস, বিশ্ব জল দিবস, বিশ্ব শ�ৌচাগার
দিবস যথাযথভাবে পালন করা

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

‘এ

(বাস্তববাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে)

কটা কথা মামি অবশ্যই বলব�ো যে আমাদের এই
আবর্জনাকে সর্বদা সম্পদের উৎস হিসেবে মনে
করতে হবে। এটাকে শুধুমাত্র আবর্জনা হিসেবে দেখবেন
না। যখনই আমরা আবর্জনা এবং বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে
দেখতে শুরু করব, তখনই আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার
নতুনতর ক�ৌশল খুজে
ঁ পাব। নতুন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত
তরুণ শিল্পোদ্যোগী সমাজ তাদের নতুন নতুন প্রকল্প
এবং নতুন সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে আসবেন। কেন্দ্রীয়
সরকার রাজ্যসরকার গুলিকে সঙ্গে নিয়ে শহরের পুর�ো
প্রতিনিধিদের সহায়তায় একটি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা আন্দোলনের সূচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ’
– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর মন কি বাত, অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২৮ মে ২০১৭ সঠিক পরিকল্পনা, সরঞ্জাম এবং মানব সম্পদের য�োগানের
আয�়োজন, সংগ্রহকারী যানবাহন সমন্বয়, বিভিন্ন ধরনের
যাকে বলা হয়, 'একটা জিনিস না অর্জন করা আবর্জনা বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ�োধন করা এবং এইসব
পর্যন্ত তার পিছনে লেগে থাক�ো', স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা প্রয�়োজন।
গ্রামীণ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন তকমা
মন�োগ্রাহী বিষয় হল�ো এই যে, আগে যেরকম বলা
লাভের জন্য তৎপর ছিল। গ্রামীণ স্বাস্থ্য বিধান ক�ৌশলে
ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে
ভারত সরকার ২০১৯ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত এই ১০ হয়েছে, কিছু কিছু গ্রাম পঞ্চায়ত
বছরে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য বিধানের বিস্তারিত ক�ৌশল স্থির আগে থেকেই কাজ শুরু করেছে যা পরবর্তীকালে অন্য
ে গুলির কাছে শিক্ষণীয় হয়ে উঠেছে
করেছে, যার লক্ষ্য ও ডি এফ প্লাস মর্যাদা লাভ। যার উদ্দেশ্য গ্রাম পঞ্চায়ত
ও ডি এফ এর সুফল কে দীর্ঘস্থায়ী করা, এবং প্রত্যেকটি গ্রাম প্রত্যেকেই একটি বিশেষ ‘ম্যানেজমেন্ট মডেল’ তৈরি করে
যাতে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকরী উপায় লাভ নিয়েছে যার মধ্যে তাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ
করে তা নিশ্চিত করা। এই একই কারণে, ২০১৪ থেকে পেয়েছে। নীচে এমন কিছু নমুনা দেওয়া হল�ো যা থেকে
২০১৯ সাল পর্যন্ত চলা স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণের তাদের এই কর্মপরিকল্পনার ছবি কিছুটা উঠে আসে।
গাইডলাইনে ও তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ
কেরালা তামিলনাড়ু কর্ণাটক অন্ধপ্রদেশ ছত্রিশগড় পশ্চিমবঙ্গ প্রথম কাহিনী, মুদিচুর, (তামিলনাড়ু):
সিকিমের কিছু তৎপর গ্রাম পঞ্চায়ত
ে ও ডি এফ মর্যাদা
মুদিচুড় গ্রাম পঞ্চায়েত তামিলনাড়ুর কাঞ্চীপুরম
লাভের ক্ষেত্রে অন্যদের আগেই সাফল্য লাভ করেছে, কঠিন জেলায় অবস্থিত। ২০১১ সালের জনগণনা রিপ�োর্ট অনুযায়ী
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইউনিট তৈরীর মাধ্যমে।
এখানে ম�োট জনসংখ্যা ১৫,০০০, এবং ২০১২ সালের
স্বাস্থ্যবিধান এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে
সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি রাস্তাঘাটে
ঝাঁট দেওয়া এবং নালা পরিষ্কার ছাড়া অন্য ক�োন বিষয়
নিয়ে মাথা ঘামাত�ো না। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনার ক�োন অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। এর জন্য
দরকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট
পরিকল্পনা। বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের থেকে শুরু
করে যা শেষ হয় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তার শ�োধনের মধ্যে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী পরিবারের সংখ্যা ৫৩২৬। এখানে ১২
টি ওয়ার্ড এলাকায় ৫২০ টি দ�োকান এবং দুটি বিয়ে বাড়ি
আছে। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলিকে ক্ষুদ্র ঋণ পরিষেবা দেওয়ার
সঙ্গে যুক্ত হ্যান্ড ইন হ্যান্ড নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার
আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এখানকার গ্রাম পঞ্চায়ত
ে কঠিন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করেছে। এই স্বেচ্ছাসেবী
সংস্থা ২৬ জন স্বাস্থ্যবিধান কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয় (স্থানীয়ভাবে
যারা গ্রীন ফ্রেন্ডস নামে পরিচিত)। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা টি
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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স্থানীয় মানুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত হয়েছে,
কর্মী এবং কারিগরি সহায়তাও য�োগাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী
সংস্থার নিযুক্ত একজন পরিদর্শক সমস্ত ব্যাপারটি দেখাশ�োনা
করছেন এবং পঞ্চায়তে
ে র কাছে রিপ�োর্ট জমা দিচ্ছেন। মাত্র
৪০ এর ক�োঠায় বয়সি পঞ্চায়ত
ে সভাপতি নিজের অসাধারণ
নেতৃত্বে দক্ষতা প্রমাণ করেছেন।

এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে যেহেতু
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিমাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ঘাটতি
হচ্ছে, তারা প্রতিটি বাড়ি এবং দ�োকান থেকে
বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার খরচ আদায় করার মাধ্যমে
এই ঘাটতি পূরণ করতে পারে। কিন্তু পঞ্চায়েত নেতৃত্তের
মত হল এই যে তারা কিছু গরিব পরিবার এবং বৃদ্ধ
মানুষদের পরিচালিত দ�োকান গুলি থেকে ব্যবহার খরচ
জ�োর করে আদায় করতে চায়না। বরং তারা স্থানীয়
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলিকে কাজে লাগিয়ে এই ঘাটতি পূরণ
করতে চায় যারা একটি আর ও প্লান্ট থেকে বিশুদ্ধ পানীয়
জল (২০ লিটারের দাম ১২ টাকা) বিক্রি করে থাকে।
গ্রাম পঞ্চায়েত এই আর ও প্লান্ট টিকে পরিচালনার জন্য
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী কে লিজ দিয়েছে। ক্রস সাবসিডি র এই
মডেলটি দারুন ভাবে কাজ করছে। একই এলাকায়
আরও প্লান্ট এর মাধ্যমে উপার্জিত বাড়তি টাকা কঠিন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ঘাটতি পূরণে ব্যবহার হচ্ছে।

নিয়মিত বাড়ি বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করা হয়,
এবং পরিবারগুলি এই আবর্জনা নিয়মিত তাদের দরজায়
আসা গ্রীন ফ্রেন্ডস দের হাতে তুলে দেওয়ার আগে দায়িত্ব
সহকারে তা পৃথক করে রাখে। যদি ক�োন পরিবার আবর্জনা
মিশিয়ে ফেলে তাহলে এই গ্রীন ফ্রেন্ডসরা তাদের তা পৃথক
করে দিতে বলে। সংগ্রহ করে আনা আবর্জনা একটি
সাধারণ জায়গায় জমা করা হয় (একটি মেটেরিয়াল
রিকভার ফেসিলিটি), যেখানে ভিজে বর্জ্য গুলির কেঁচ�ো
সার তৈরীর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং রিসাইকেল এর
উপযুক্ত আবর্জনা গুলিকে জঞ্জালের কারবারিরা এসে
নিয়ে যান। বাদবাকি আবর্জনা ভাগাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কাহিনী, প্রতাপাদিত্য নগর (পশ্চিমবঙ্গ):
একবার খরচে তৈরী এই ব্যবস্থাপনা জেলা
প্রশাসন স্বচ্ছ ভারত মিশন এর আওতায় নির্মাণ করেছে।
এই প্রকল্পের মাসিক নির্বাহী খরচ ১.৬ লক্ষ টাকা,
এখান থেকে র�োজগারের পরিমাণ ১.৩ লক্ষ টাকা। এই
আই এর একটি বড় উৎস বাড়ি এবং দ�োকান গুলির
নিয়মিত দেওয়া মাসিক ব্যবহার খরচের পাশাপাশি
কেঁচ�ো সারের নিয়মিত বিক্রি। কঠিন বর্জ্য বিক্রির
মাধ্যমে যে আয় হয় তা গ্রীন ফ্রেন্ডস দের উৎসাহ ভাতা
হিসেবে প্রদান করা হয়। তারা দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত
এই কাজ করেন এবং তারপর বাড়ি গিয়ে বাড়তি
র�োজগারের জন্য যে ক�োন কাজ করতে পারেন।
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পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার
প্রতাপাদিত্য নগর একটি এস ডব্লিউ এম ইউনিট
পরিচালনা করে, নিজেদের তৈরি এই প্রকৃতিবান্ধব দৃষ্টান্ত
টিকে তারা ইক�োপার্ক নামে অভিহিত করে। ৩৩,০০০
মানুষের বসতি সম্পন্ন এটি একটি বৃহৎ গ্রাম পঞ্চায়েত
(৭৫০০ HH)। এই ইক�োপার্কটি কাকদ্বীপের কাছাকাছি
অবস্থিত যা পান পাতা র বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য
বাজারের একটি বড�়োসড�়ো কেন্দ্র। অবস্থানগত এই
সুয�োগ প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েত কে সুয�োগ করে
দিয়েছে প্রায় একটি শহর পঞ্চায়েতের সমান রাজস্ব আয়
করার। এখানে ২১ টি গ্রাম সংসদ, বহু দ�োকান এবং

বাজারের এলাকা রয়েছে। স্থানীয় একটি কবরস্থানকে
বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এ পরিণত
করা হয়েছে। ২০১৬ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের আমরা
সুষম জলপ্রপাত নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এর
কারিগরি সহায়তায় এই ইউনিট কাজ শুরু করে।
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার
পরে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ জন কর্মী এবং একজন
সুপারভাইজার রয়েছেন। আবর্জনা সংগ্রহের কাজে ১১ টি
ট্রাইসাইকেল এবং তিনটি মিনিভ্যান ব্যবহার করা হয়।
এর মধ্যে দুটি মিনিভ্যান কে নিয়মিত মাসিক রাহা
খরচের বিনিময়ে ভাড়া করা হয়েছে। বাড়ি এবং রেস্তোরাঁ
থেকে সংগ্রহ করা রান্নাঘরের আবর্জনা সার তৈরীর কাজে
ব্যবহার করা হয় তাদের সাধারন আনসার এর পাশাপাশি
কেঁচ�ো সারের রূপান্তরিত করা হয় যা প্রতি কেজি ছ টাকা
এবং ১০ টাকা করে বিক্রি হয়। শুকন�ো আবর্জনা (ব�োতল
প্লাস্টিক কার্ডব�োর্ড ইত্যাদি) আবর্জনার কারবারিদের কাছে
বিক্রি করে দেওয়া হয়। পঞ্চায়তে
ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে
প্রত্যেক পরিবার দ�োকান রেস্তোরাঁ অনুষ্ঠান বাড়ির সবজি
এবং পানপাতা বাজারকে পঞ্চায়তে
ে র নির্ধারিত বিভিন্ন
হারে মাসিক ব্যবহার খরচ প্রদান করতে হয। সমস্ত
ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে নিয়মিত এই খরচ আদায়
করা হয়। সরকারি পেনশন জীবিকা নির্বাহ করা ১০৪ টি
দরিদ্র পরিবারকে অবশ্য এই ব্যবহার খরচ মকুব করে
দেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, ৫১ টি আর�ো দুস্থ পরিবার
এখানে রয়েছে যারা সরকারি পেনশন পাওয়ার উপযুক্ত
কিন্তু এখনও তা হাতে পাননি। গ্রাম পঞ্চায়ত
ে তাদের
নিজস্ব আয় থেকে এদের পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।
এই প্রকল্পের মাসিক আয়ের পরিমাণ বলা হয়েছে
২.৮৪ লক্ষ টাকা। খরচের পরিমাণ ২.৯৭ লক্ষ টাকা।
কেঁচ�ো সার ও অন্যান্য শুকন�ো আবর্জনা বিক্রি করে প্রতিমাসে
৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা র�োজগার হয় যা মেরেকেটে ম�োট
আয়ের১৫%। বাকি পুর�োটাই আসে বিভিন্ন বিভাগের আবর্জনা
সৃষ্টিকারীদের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও আয় এবং খরচের
নিরিখে কিছুটা ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে, যা গ্রাম পঞ্চায়ত
ে তার
নিজস্ব তহবিল থেকে পূরণ করে। প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম
পঞ্চায়ত
ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্য পঞ্চায়তে
ে র
কাছে একটি শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে।
তৃতীয় কাহিনী, পাকালা (অন্ধপ্রদেশ)
অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ২০১৭ সালের শেষের দিকে
রাজ্যের সবকটি জেলায় ১০০ টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

তৈরীর কাজে গতি আনে। এগুল�ো ছিল 'কঠিন বর্জ্য
প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র', যা তৈরীর জন্য বহু সংখ্যক কর্মী
নিয�়োগ করা হয়। এই কেন্দ্রগুলি তৈরির উদ্দেশ্য ছিল
রাজ্যের ৩২০০ টি গ্রামীন এলাকাকে এর আওতায় নিয়ে
আসা। লেখক উরনিজে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তর জেলার
পাকালা গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘুরে দেখে অন্ধপ্রদেশের কঠিন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি
করতে পেরেছেন। রাজ্য সরকার এই এস ডব্লিউ এম
ইউনিট গুলিকে 'জির�ো ওয়েস্ট প্রজেক্ট' নাম দিয়েছে।
একইভাবে জায়গা গুলির নাম দিয়েছে বৃন্দাবন। রাজ্য
সরকার ব্লক উন্নয়ন দপ্তর থেকে এই প্রকল্প গুলিতে কর্মী
নিয�়োগ করেছে যাদের বলা হয় ডিসটিক রিস�োর্স পারসন।
প্রত্যেক রিস�োর্স পারসন চার-পাঁচটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত
কে নিয়ে একটি গ�োষ্ঠী তৈরি করে সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ইউনিট তৈরীর দায়িত্ব নিয়েছেন।
এই মডেলটি খুব সহজ-সরল যেখানে গ্রাম
পঞ্চায়েতে জির�ো ওয়েস্ট প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য চিহ্নিত
হতে ১৮ বিষয়ের একটি তালিকা কে সম্পূর্ণ করতে হবে।
রান্নাঘরের আবর্জনাকে রূপান্তরিত করতে যে প্রযুক্তি
ব্যবহার করা হয় তা হল NARDEP বেড এবং কেঁচ�ো
সার বেড। এগুলি রান্নাঘরের আবর্জনাকে সারে পরিণত
করতে ব্যবহৃত হয় এবং সেই সার বাজারে 'অমরাবতী
গ�োল্ড' ব্র্যান্ড নামে বিক্রি করা হয়। শুকন�ো আবর্জনা
পৃথকীকরণের জন্য সেখানে আলাদা জায়গা রয়েছে,
যেখানে ব�োতল প্লাস্টিক কার্ডব�োর্ডের মত আবর্জনা
আলাদা করে রেখে তা আবর্জনার কারবারিদের কাছে
বিক্রি করে দেওয়া হয়। প্লাস্টিক এবং ব�োতল গুলি
আবর্জনার কারবারিদের কাছে বিক্রি করার আগে টুকর�ো
করে ভেঙে দেওয়া হয়। বলা হয় যে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের
ব�োতল টুকর�ো করলে তা দ্বিতীয়বার ব্যবহারয�োগ্য করে
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ত�োলা যায় এবং আবর্জনার কারবারিদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তার মতে এটিকে গণস্বাস্থ্য অথবা জরুরী
ভাল�ো দাম পাওয়া যায়। শুধুমাত্র বাড়ি থেকে নয় দ�োকান, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা হিসাবে দেখা উচিত।
রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে থেকেও আবর্জনা সংগ্রহ
বর্ণিত কাহিনী গুলির বিশ্লেষণ:
করা হয়।
ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ক�োন�ো খরচ নেওয়া
হয় না। বলা হচ্ছে রাজ্য সরকার ফি আদায় করার ব্যাপারে
এখন�ো ক�োন�ো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। মনরেগা প্রকল্পের
আওতায় এবং স্বচ্ছ অন্ধ্র নিগমের সহায়তায় এই ইউনিট
গুলিতে শ্রমিক এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। স্থানীয়
একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কথায়, মনরেগা প্রকল্পের
সবথেকে সুন্দর ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে এই পাকালা
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প নির্মাণের মাধ্যমে।

'সামাজিক সমস্যা গুল�োকে তাৎক্ষণিকভাবে
(অথবা স্থানীয়) স্তরে (গ্রাম পঞ্চায়েতে) সমাধান খ�োঁজা
প্রয�়োজন। উন্নয়নের মাপকাঠিতে একে বলা হয়
‘সাবসিডিয়ারিটি প্রিন্সিপাল’। এর মূল কথা সমস্যাগুলিকে
যথাযথ সর্বনিম্ন স্তরে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।
ভারতের গ্রামাঞ্চলের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই
নীতিই মূল চালিকাশক্তি হওয়া উচিত। এর অর্থ পারিবারিক
করে যা করা সম্ভব তার পারিবারিক স্তরেই করা উচিত,
কয়েকটি পরিবারের সম্মিলিত প্রয়াসে ওয়ার্ড স্তরে এবং
একই রকমভাবে গ্রাম পঞ্চায়ত
ে স্তরে এবং পঞ্চায়তে
ে র
সমষ্টিগত ভাবে পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। পরিবেশের
কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আবর্জনা সংগ্রহ অথবা একে
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা হিসেবে দেখা প্রশংসনীয়।

সাজ সরঞ্জাম এর কথা বলতে গেলে, সাধারণ
জঞ্জাল সংগ্রহকারী যানবাহনের পাশাপাশি এই ইউনিটে
অনেক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় যা বৈদ্যুতিক শক্তিতে
পরিচালিত। তার মধ্যে রয়েছে , প্লাস্টিকের উপর থেকে
ধুল�ো সরান�োর ব্লোয়ার , প্লাস্টিক বর্জ্য টুকর�ো করার যন্ত্র
উপরে বর্ণিত তিনটি কাহিনীতে যে মিল এবং
এবং গ্লাস ক্রাশার ইত্যাদি, যা সবকিছুই রাজ্য সরকার
যুগিয়ছে ে। এখানে দৈনিক জঞ্জাল সংগ্রহের পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি আমরা খুঁজে পেয়েছি তা হল:
দেখান�ো হয়েছে ৭০০ থেকে ৮০০ কেজি। এই মডেলের • শহরের কাছাকাছি অবস্থিত দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত
আরও দুটি বিষয় যুক্ত রয়েছে ১. বাজার এবং বসতি এলাকা
অনেকটাই মফস্বলের পঞ্চায়তে
ে র মত। বিচ্ছিন্ন এবং
থেকে নির্মাণ বর্জ্য সংগ্রহ এবং ২. রাস্তায় পড়ে থাকা
দূরবর্তী গ্রাম পঞ্চায়ত
ে গুলি তুলনায় শহরের কাছাকাছি
জীবজন্তুর মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্য একটি পৃথক স্থান।
গ্রামগুলিতে বেশি সংখ্যক আবর্জনা সৃষ্টি হয়।
কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটি নানা •	তিনটি এস ডব্লিউ এম ইউনিটি শুধুমাত্র বিডিও
ধরনের গাছ এবং শাক সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি
অথবা ডি আর ডি এর সহায়তায় পরিচালিত নয়
ভাল�ো স্থান হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে এই জায়গাটির
বরং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা এবং
ঠিকানা জঞ্জাল পৃথকীকরণ কেন্দ্রের বদলে প্রকৃত অর্থেই
কর্পোরেট সংস্থা ও কারিগরি সহায়তা এবং অনেক
'বৃন্দাবন' হয়ে উঠেছে। যারা আবর্জনা সংগ্রহ এবং
সময় প্রশিক্ষণ ও প্রচারের কাজে সাহায্যের হাত
পৃথকীকরণের কাজে যুক্ত তাদের এই প্রকল্পের 'গ্রীন
বাড়িয়ে দিয়েছে।
অ্যাম্বাসেডর'বলে ডাকা হয়।
• দুটি গ্রাম পঞ্চায়ত
ে ব্যবহার খরচ আদায় করছে,
যেখানে চিরাচরিত ভারতীয় গ্রামে অবস্থিত আরেকটি
ডিস্ট্রিক্ট রিস�োর্স পারসন রা তিন বছরের
পঞ্চায়ত
ে (পাকালা, অন্ধ্রপ্রদেশ)ক�োন ব্যবহার খরচ
সময়সীমার মধ্যে । অন্ধপ্রদেশের সমস্ত জেলায় ৩২০০
আদায় করছে না যেহেতু তারা এজন্য একটি আলাদা
টি এই ধরনের ইউনিট তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন,
নিগন তৈরি করেছে। এমনকি যে সমস্ত গ্রাম
যা হল ২০২০ সালের শেষ। তারা অবশ্য জমাখরচের
পঞ্চায়ত
ে গুলি ব্যবহারিক খরচ আদায় করছে, তারাও
ক�োন হিসেব দাখিল করতে পারেন না কেননা এই ইউনিট
সমস্ত পরিবারের কাছ থেকে এই খরচ নিচ্ছে না।
গুলি সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আর্থিক
সহায়তায় পরিচালিত হয়, এ ক্ষেত্রে এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী • দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত যেখানে আবর্জনাকে সম্পদে
পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেখানে
সমাধান কিনা তা নিয়ে আমরা সন্দিহান। যাইহ�োক,
ইউনিট পরিচালনার বেশিরভাগ অংশটাই আদায়
অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা,
এই বৃন্দাবন নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
হচ্ছে ব্যবহার খরচ থেকে, মাত্র ২৫ থেকে কুড়ি
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পঞ্চায়েতে সৃষ্টি করা হয়নি। পঞ্চায়েতের উপরে
আর�ো অনেক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ
এবং রূপায়নের দায়িত্ব আছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
পঞ্চায়েতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মকে আড়াল
করে ফেলবে তা কখন�োই কাম্য নয়। উন্নয়ন
পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে
হবে যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কে একটি গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হিসেবে অবশ্যই সামিল করতে হবে।

•

•

শতাংশ সার এবং রিসাইকেল য�োগ্য সামগ্রী বিক্রি
করা থেকে আদায় করা হচ্ছে।
আবর্জনা থেকে কেঁচ�ো সার এবং সাধারন সার বাদে
অন্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন, কমলালেবুর
খ�োসা থেকে ওয়াশিং পাউডার, ডিমের খ�োলা থেকে
এগ শেল পাউডার তৈরি করার ভাবনা ভাল�ো, কিন্তু
তার জন্য বাড়তি খরচ করার প্রয�়োজন, এমনকি
যদি এই কাজের খরচে করা যায় তবে উৎপন্ন পণ্য
বিক্রির জন্য বাজারেরও ব্যবস্থা করতে হবে।
পশ্চিমবঙ্গের প্রতাপাদিত্য নগরে তারা শুধু নিজেদের
কেঁচ�ো সার অথবা সার তৈরীর কাজে সীমাবদ্ধ রাখে
নি বরং রিসাইকেল য�োগ্য জিনিসগুল�োকে বিক্রয়ের
মাধ্যমে কিছু টাকা র�োজগারের ব্যবস্থা করেছে।
তারা ব্যবহার খরচের উপরের বিপুলভাবে
নির্ভরশীল, সেটাই অগ্রগণ্য। ঘাটতির কারণে
শতাধিক দুস্থ পরিবার এবং ক্ষুদ্র দ�োকানদারদের
ব্যবহার খরচ মকুব করে দেওয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত
সচেতনভাবে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যথায়,
প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রমান করে দিতে
পারত যে বিভিন্ন রকম ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে
আলাদা আলাদা হারে খরচ আদায় করার পরেও
কাজ চালান�ো সম্ভব। হতে পারে এরকমভাবে অন্য
তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতও একই রকমের সিদ্ধান্ত নিতে
পারত যদি সেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এ
ব্যাপারে একমত হতেন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম
পঞ্চায়েতগুলি কে দুঃখ আবর্জনা সংগ্রহ ব্যবস্থার
মাধ্যমে খরচ কমান�োর দিকে নজর দিতে হবে, ক্ষুদ্র
স্বার্থ অথবা অর্থ পক্ক চিন্তাভাবনাকে দূরে সরিয়ে
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে যাবতীয় জটিলতাকে
দূরে সরিয়ে পদ্ধতিকে সহজতর করতে হবে।
এবং সর্বশেষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, এই
বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে শুধুমাত্র পরিচ্ছন্নতা
বজায় রাখা এবং আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য

শিক্ষনীয় বিষয়
একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ইউনিট তৈরীর মূলধনী খরচ নির্বাহ করার জন্য বরাদ্দের
অনেকগুলি উৎস রয়েছে। এটা হতে পারে স্বচ্ছ ভারত
মিশন গ্রামীণ, মনরেগা, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এবং আরও
অনেক কিছু। পঞ্চায়েত গুলিকে এগুলি পরিচালনার
খরচের কথা ভাবতে হবে, যেটা একটা বড়সড় চ্যালেঞ্জ।
যাই হ�োক, শুধুমাত্র খরচের ভয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা ইউনিট তৈরীর থেকে পিছিয়ে আসলে চলবে
না। যা প্রয�়োজন তা হল�ো আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত
করার ক�ৌশল অনুধাবন। তবে রূপকথা বা বাড়িয়ে বলা
ক�োন গল্প নয়। আয় এর উৎস খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে
গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে বাস্তববাদী হতে হবে এবং তাদের
বুঝতে হবে ক�োন ধরনের খরচ বাধ্যতামূলক। বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা ইউনিট তৈরির আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের
প্রত্যেক কর্তাকে নিজেকে এই প্রশ্ন করতে হবে, পরিচ্ছন্ন
গ্রাম বলতে আমি কি বুঝি? পরিচ্ছন্ন গ্রাম তৈরী কি আমার
উদ্দেশ্য অথবা আমি আমার গ্রামকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ব্যবসায় নামাতে চাইছি কেন ? বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কে
একটি ব্যবসায় পরিণত করতে হলে একটি দীর্ঘস্থায়ী
পরিকল্পনা করা দরকার যা পুর�োটাই ছকে বাধা হিসেবে
পরিচালিত হবে। এটা নিজে নিজেই হয়ে যাবে এমনটা
নয়। তবে জীবিকা প্রসারের ক্ষেত্রে এটিকে ব্যবহার করার
ভাবনা মন্দ নয়।
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
এবং গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা জি পিডিপিতে
এর স্পষ্ট সংস্থান থাকা প্রয�়োজন। এটিকে একটি
লাভজনক ব্যবসায়িক মডেল হিসেবে গড়ে ত�োলা ভাল�ো
অর্থাৎ নিজের খরচ যাতে এটি নিজেই য�োগাতে পারেঅন্তত নির্মাণের দু-তিন বছরের মধ্যে। তারপরে, ভাবতে
হবে গ্রাম পঞ্চায়েত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কে কিভাবে একটি
বাণিজ্যিক মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এর মডেল
গ্রাম�োদয় সংকল্প

49

এমন হওয়া উচিত যা নাগরিকদের কাছে মূল্যবান হয় ৩.	ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আবর্জনা সংগ্রহের
এবং যার জন্য মানুষ নিজেরাও খরচ করতে প্রস্তুত থাকে।
জন্য ব্যবহারকারীদের শ্রেণি অনুযায়ী আলাদা
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কে একটি সামাজিক
আলাদা খরচের হার ধার্য করতে হবে এবং তা
উদ্যোগ হিসেবে দেখতে হবে। যার উদ্দেশ্য লাভ করা নয়
গ্রাম সভায় অনুম�োদন করিয়ে নিতে হবে। ২০১৬
কিন্তু আর্থিক দিক থেকে সার্বিক কল্যাণকর হওয়া।
সালের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি অনুসারে গ্রাম
অতএব, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমরা যে কাহিনীগুলি
পঞ্চায়েত স্তরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি উপধারা
শুনলাম তা যথেষ্ট উপদেশ মূলক এবং জ্ঞান বর্ধন করে।
তৈরি করে নিতে হবে। এন আই আর ডি পি আর
এর ওয়েবসাইটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিধান
যদিও তেমন উদ্ভাবনী কিছু না হলে ও প্রথম
ডাউনল�োড করার জন্য দেওয়া আছে।
দুটি কাহি নী থেকে এখন�ো পর্যন্ত যেটুকু পরিষ্কার হল,
দৈনন্দিন খরচের য�োগান উটে আসতে পারে যদি ৪. প্রয�়োজনীয় সাহায্য এবং পরামর্শের জন্য গ্রাম
পঞ্চায়েতগুলি র উচিত দক্ষতা সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রা প্রত্যেক বাড়ি , প্রত্যেক দ�োকান,
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বাহ পথপ্রদর্শক সংস্থাকে
রেস্তোরাঁ ইত্যাদি থেকে ব্যবহারিক খরচ আদায় করেন ।
খুঁজে বের করা।
এর তাৎপর্য হল�ো গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যদি এমনকি
নির্ধারিত কিছু এলাকাতেও একটি কার্যকরী বর্জ্য ৫.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বৃহত্তর সামাজিক মানসিক
সমস্যা তা অনুধাবন করে এটি যে শুধুমাত্র প্রযুক্তির
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি রূপায়িত করে দেখাতে পারে তবে
মাধ্যমে সমাধান হবে না তা বুঝে নিতে হবে। সহজ
ব্যবহারকারীরা অবশ্যই এর খরচ বহন করতে উৎসাহিত
অর্থ একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি
হবেন। এভাবেই কাজ হবে, এটা নিয়মিত হবে এবং
করতে হবে। পরিকল্পনা খাতে খরচ যথাসম্ভব কম
এটাই হবে নির্ভরয�োগ্য।
রাখতে হবে। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি জাদুর
সহজে ব�োঝার জন্য এই কাহিনীগুলি থেকে পাওয়া
মত�ো সমস্ত আবর্জনাকে সারে পরিণত করা তাদের
কিছু সারমর্ম নিচে দিয়ে দেওয়া হল:
সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
১. শহরের কাছাকাছি গ্রামগুলি থেকে শুরু করা যাক ৬.	বর্জ্য পৃথকীকরণ এর জন্য পারিবারিক স্তরে আইইসি
যেখানকার বাসিন্দারা গভীরভাবে অনুভব করেন
কর্মসূচির ওপর জ�োর দিতে হবে। পরিবারগুল�োকে
যে আবর্জনা একটি বড় সমস্যা। সেইসব গ্রামাঞ্চলে
দায়িত্ব নিতে হবে।বাড়িতে সার তৈরীর মত�ো কাজে
এ ব্যাপারে শক্ত জমি পাওয়া র সম্ভাবনা বেশি
তাদের সম্ভাবনার দিকগুল�ো খুজে
ঁ বের করতে হবে।
যেখানে মানুষ এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।
তাদেরকে নিজেদের রান্নাঘরের আবর্জনাকে সারে
শহরের কাছাকাছি এরকম গ্রামাঞ্চলের একটি
পরিণত করতে উৎসাহ দিতে হবে। সপ্তাহে একদিন
জ�োড়া তৈরি করতে হবে। গ্রামীণ মাপকাঠিতে যেসব
করে শুকন�ো আবর্জনা সংগ্রহ করা যেতে পারে, এবং
জায়গায় আবর্জনা উৎপন্ন হওয়ার পরিমাণ বেশি।
তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
২. গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বাজেট প্রস্তুত করার বিষয়টি ৭. সমাজের কাছে আমাদের কখন�োই এই বার্তা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর খরচ কত হতে পারে তা
দেওয়া উচিৎ নয় যে আপনারা যত খুশি আবর্জনা
নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামান�োর প্রয�়োজন এবং নির্ণয়
সৃষ্টি করুন, বিলি ব্যবস্থা করার জন্য আমরা আছি।
করতে হবে ক�োন শ্রেণীর ব্যবহারকারী এর জন্য
বরং ধীরে ধীরে আবর্জনার পরিমান কম করার
কত খরচ করতে পারে যাতে প্রকল্পের খরচের
লক্ষ্যে এগিযে যেতে হবে।
৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ ব্যবহারকারীদের কাছ
ডঃ আর রমেশ পিএইচডি
থেকে আদায় করা যায়। বহু সংখ্যক কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা ইউনিট তৈরি হওয়ার অল্প কিছুদিনের
অ্যাস�োয়িয়েট প্রফেসর, সিআরআই
মধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে মূলত গ্রাম পঞ্চায়েতের
ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভলপমেন্ট
কর্তারা এটিকে অর্থের অপচয় বলে ভেবেছেন,
অ্যান্ড পঞ্চায়েতী রাজ
এর ব্যবহারিক খরচ সম্পর্কে ক�োনরকম হিসেবহায়দ্রাবাদ-৫০০০৩০
নিকেশ করেননি এবং আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংগতি
ই মেল: rramesh-nird@gov.in
রাখতে পারেননি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শ্রম নিবিড়।
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কর্ম সংস্থানে গতি আনতে গরিব কল্যাণ র�োজগার অভিযানের
সূচনা এবং প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুয�োগ

ধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী ২০ জুন ২০২০তে ব্যাপক কর্মসংস্থানমূলক তথা গ্রামীণ মানুষকে নিয়ে কর্মসূচি
প্ররূপায়ণের
জন্য গরিব কল্যাণ র�োজগার অভিযানের সূচনা করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হ’ল – ক�োভিড-১৯ এর
দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুয�োগ করে দেওয়ার পাশাপাশি, জীবন-জীবিকার মান�োন্নয়ন ঘটান�ো।
বিহারে খাগাড়িয়া জেলার তেলিহার গ্রাম থেকে এই অভিযানের সূচনা হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়�োজিত
এই অভিযানের সূচনা অনুষ্ঠানে ৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা ছাড়াও একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিহারের খাগাড়িয়া জেলার তেলিহার গ্রামবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়
করেন। সম্প্রতি নিজ গ্রামে ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাজকর্মের ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী
খ�োঁজখবর নেন। এছাড়াও, লকডাউনের সময় প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে যে সমস্ত কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, সে
সম্পর্কেও তিনি খ�োঁজখবর করেন।
প্রবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর সন্তোষ প্রকাশ করে ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্রামীণ ভারত
কিভাবে সমগ্র পরিস্থিতি ম�োকাবিলা করেছে, সে কথাও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গ্রামীণ
ভারতের দৃঢ় সংকল্প সমগ্র দেশ ও বিশ্বের কাছে প্রেরণাদায়ক বলেও শ্রী ম�োদী উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন,
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি দরিদ্র মানুষ ও প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণের ব্যাপারে সচেতন রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ য�োজনার কথা উল্লেখ করে শ্রী ম�োদী বলেন, এই কর্মসূচির আওতায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার
ক�োটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ সম্বলিত আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের সূচনা হয়েছে। বাড়ি ফিরতে আগ্রহী প্রবাসী
শ্রমিকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি বিশেষ শ্রমিক এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে।
প্রধানমন্ত্রী এই দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করে বলেন দরিদ্র মানুষের কল্যাণ ও তাঁদের কর্মসংস্থানের
জন্য এক বিরাট অভিযানের সূচনা হ’ল। এই অভিযান আমাদের শ্রমিক ভাইব�োন, যুবসম্প্রদায়, ব�োন ও কন্যাদের
জন্য উৎসর্গ করা হ’ল। এই অভিযানের আওতায় শ্রমিকদের বাড়ির কাছেই কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রদান করা হবে।
গরিব কল্যাণ র�োজগার অভিযানের আওতায় সুস্থায়ী গ্রামীণ পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলার জন্য ৫০ হাজার ক�োটি টাকা
খরচের কথা ঘ�োষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।
শ্রী ম�োদী আরও বলেন, গ্রামগুলিতে সার্বিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য ২৫টি ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রকে চিহ্নিত
করা হয়েছে। এই কর্মকান্ড বা কর্মসূচিগুলির উদ্দেশ্য হ’ল গ্রামের মানুষের আবাসন, বৃক্ষর�োপণ, পানীয় জল সরবরাহ,
পঞ্চায়েত ভবন, সার্বজনীন শ�ৌচাগার, গ্রামীণ কৃষি বাজার, গ্রামীণ সড়ক সহ গবাদী পশুর আশ্রয়-স্থল, অঙ্গনওয়াড়ি
কেন্দ্র নির্মাণের মত�ো বিভিন্ন ধরনের পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলার চাহিদা মেটান�ো।
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গরীব কল্যাণ র�োজগার অভিযান ওয়েব প�োর্টালের সূচনা হল
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কে

ন্দ্রীয় গ্রাম�োন্নয়ন, পঞ্চায়েতীরাজ, কৃষি ও কৃষক
কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর নতুন দিল্লি
থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে গরীব কল্যাণ
র�োজগার অভিযান ওয়েব প�োর্টালের সূচনা করেন।
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী, আগামী ৪ মাসে ফিরে আসা
পরিযায়ী শ্রমিকরা তাঁদের এলাকাতেই যাতে কর্মসংস্থানের
সুয�োগ পান সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের গরীব কল্যাণ
র�োজগার অভিযান প্রকল্পটির গত ২০ জুন উদ্বোধন
করেন। প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ এলাকার
পরিকাঠাম�ো গড়ে ত�োলাই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।
ক�োভিড – ১৯ মহামারীর কারণেই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই সব শ্রমিকরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে আসতে বাধ্য হন।
এই প�োর্টালের সূচনা করে শ্রী ত�োমর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এখান থেকে জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন
প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে, যার মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় ক�োন ক�োন কাজ শেষ হয়েছে, সে বিষয়ে
ধারণা পাওয়া যাবে। যে সব জেলায় ২৫,০০০ এর বেশি পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসেছেন, এরকম ৬টি রাজ্যের
১১৬টি জেলায় ৫০,০০০ ক�োটি টাকার এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। ক�োভিড – ১৯ মহামারির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি
ম�োকাবিলা করতে কেন্দ্র, রাজ্যগুলির সঙ্গে একয�োগে কাজ করবে।
প�োর্টালের উদ্বোধনের পর আয়�োজিত এক কর্মশালায় এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ১১৬জন ন�োডাল অফিসার সহ
কেন্দ্র ও রাজ্যের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। দপ্তরের সচিব শ্রী নগেন্দ্র নাথ সিনহা, বিভিন্ন মন্ত্রকের
দায়িত্বের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। রেল, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক, খনি, নতুন ও পুর্ননবীকরণয�োগ্য
জ্বালানী, পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাষণ, পরিবেশ ও বন, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, টেলিকম, কৃষি, পঞ্চায়েতীরাজ
দপ্তর সহ সীমান্ত সড়ক সংস্থার আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের ১২টি মন্ত্রক, আগামী ১২৫
দিনে নির্ধারিত জেলাগুলিতে ২৫ রকমের কাজ করবে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকল্পে গতি আসবে।
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