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সুনীল কুমার, আইএএস

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী- কৃষি ও কৃষক কল্যাণ,
পঞ্চায়েত ও গ্রাম�োন্নয়ণ,
ভারত সরকার

গ্রাম�োদয় সংকল্প পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিতহচ্ছে শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আমি নিশ্চিত, আগের
সংখ্যাগুলির মত�ো এই সংখ্যাটিও আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সশক্তিকরণে বড়
ভূমিকা নেবে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেই উন্নয়ণের রূপরেখা তৈরি করে অর্থনৈতিক
উন্নয়ণ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
আমি সমস্ত গ্রামবাসীকে গ্রাম সভার সদস্য হিসেবে এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অনুর�োধ
করব তারা যেন গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ পরিকল্পনা (জিপিডিপি)র তিনটি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক জ�োর দেন। এই
বিষয়গুলি হল : ১. ক�োন ধরণের গ্রামের উন্নয়ণ আপনাদের লক্ষ্য, জিপিডিপি পরিকল্পনায় যেন তার স্পষ্ট ছাপ
থাকে।২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করুন ৩. সেই লক্ষ্যে প�ৌঁছান�োর জন্য স্বচ্ছ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করুন। গ্রাম�োন্নয়ণ
পরিকল্পনার এই রেখাচিত্র অঙ্কনের সময় সংবিধানের একাদশ তফশিলে বর্ণিত ২৯ টি বিষয়ের প্রত্যেকটির যাতে
যথাযথ প্রতিফলন ও সমন্বয় ঘটে তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
পঞ্চায়েতের কাজকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার বিগত কয়েক বছরে নানা গুরুত্বপূর্ণ
পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন খাতে পঞ্চায়েত গুলিকে বরাদ্দ করা টাকা যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং যথাযথভাবে খরচ হয়
সে কারণে পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে পাবলিক ফিন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএফএমএস) তৈরি করতে
উৎসাহ দিয়েছে। এর পাশাপাশি মন্ত্রক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ
কর্মসূচির আয�়োজন করেছে। "রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান" পঞ্চায়েত গুলিকে প্রশিক্ষণ কারিগরি সহায়তা এবং মানব
সম্পদ য�োগানে সহায়তা করছে। আমাদের দেশের গ্রামের প্রশাসনিক এবং সামাজিক পরিকাঠাম�োর উন্নতি ঘটাতে
সরকার এ ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনেও চালিয়ে যাবে।
কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার নিশ্চিত লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে
চলেছে। শস্য বীমা য�োজনা রূপায়নে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখ�োমুখি হতে হচ্ছে তার ম�োকাবিলা করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
সম্প্রতি নবরূপে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা য�োজনা (পিএমএফবিওয়াই)এবং পুনর্গঠিত আবহাওয়া ভিত্তিক ফসল বীমা
য�োজনা(আরডব্লিউবিসিআইএস) চালুর ব্যাপারে অনুম�োদন দিয়েছে।
কৃষকেরা যাতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ণের বৃহত্তর সুফল লাভ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী র সভাপতিত্বে অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রীসভা স্থায়ী কমিটি নতুন ১০ হাজার কৃষি উৎপাদন সংস্থা (এফপিও)
কে অনুম�োদন দিয়েছে ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছর সময় কালের জন্য। এই প্রত্যেকটি এফপিও
তাদের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময়কাল সরকারি সহায়তা পাবেন।
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন গ্রাম স্বরাজ কে চরিতার্থ করতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী লাগাতার
কঠিন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কথা মাথায় রেখে, আমি বিশ্বাস করি আমাদের পঞ্চায়েতি-রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন
উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং প্রশাসনিক স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের গভীর সমন্বয় এবং সহয�োগিতার মধ্যে দিয়ে সরকারের
সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প গুলিকে রূপায়ণ এবং য�োগ্য ব্যক্তিদের তা র সুয�োগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা
নেবেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন কে পূরণ করতে এই সব পদক্ষেপ অবশ্যই সহায়ক হবে।
তারিখঃ ২০ মার্চ ২০২০
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নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর
সচিব
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
ভারত সরকার

বহু দিন পরে “গ্রাম�োদয় সংকল্পের” এই ষষ্ঠ সংখ্যা আপনাদের উৎসর্গ করা হচ্ছে। এই সংখ্যাটি জলশক্তি
অভিযানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সারাদেশে যার মাধ্যমে জল সরবরাহ এবং সংরক্ষণের গুরুত্ব কে তুলে ধরা হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় সরকার জল জীবন মিশন এর আওতায় ২০২৪ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামীণ পরিবারের জল সরবরাহ শুরু
করার উচ্চাভিলাষী প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পকে সফল করতে সমস্ত পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান এবং তাদের
নির্বাচিত সদস্যদের সক্রিয় সহয�োগিতা আশা করা হচ্ছে।
বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং চিরাচরিত পানীয় জলের উৎস গুলির রক্ষণাবেক্ষণে সাধারণ গ্রামবাসীদের যুক্ত
করার ক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চায়েত গুলি একটি উল্লেখয�োগ্য ভূমিকা নিতে পারে। তৃণমূল স্তরে মানুষের সহয�োগী
হিসেবে সুষ্ঠু গণতন্ত্রে পঞ্চায়েতের এক উল্লেখয�োগ্য ভূমিকা রয়েছে। গত বছরের ২৬ শে নভেম্বর থেকে মন্ত্রক ভারতের
সংবিধান এবং ম�ৌলিক কর্তব্য সমূহ নিয়ে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি শুরু করেছে। ১৪ ই এপ্রিল ২০২০ তে ভারতীয়
সংবিধানের রূপকার ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর এর জন্মদিনে এই কর্মসূচি সমাপ্ত হবে। সংবিধানে বর্ণিত ম�ৌলিক
কর্তব্য সমূহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে ত�োলাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এই কর্মসূচির অধীনে মন্ত্রক
এগার�োটি ম�ৌলিক কর্তব্য কে তুলে ধরে ভিডিও স্পট এবং রেডিও জিঙ্গল তৈরি করেছে যা মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে
পাওয়া যাচ্ছে। আমি সমস্ত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অনুর�োধ করব�ো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বৈঠক এবং অন্যান্য
কর্মসূচিতে সাংবিধানিক কর্তব্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করে তুলতে এই ভিডিও এবং রেডিও
জিঙ্গলগুলি যেন বাজান�ো হয়। www.panchayat.gov.in/constitution-day ওয়েবসাইটে এই ভিডিওগুলি পাওয়া
যাবে।
এছাড়াও মন্ত্রক গ্রামবাসী বৃন্দকে প্রধানমন্ত্রীর ফিট ইন্ডিয়া এবং প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অভিযানে সামিল হতে
উৎসাহিত করছে। রাজ্য সরকার গুলির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত কে এ ব্যাপারে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমি
নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের এবং গ্রামবাসীদের অনুর�োধ করব�ো এই কর্মসূচিতে সামিল হয়ে একে সর্বাঙ্গীণ ভাবে
সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে।
বর্তমান সংখ্যাটিতে, মন্ত্রকের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং অভিযান সম্পর্কিত বিভিন্ন নিবন্ধ এবং সাফল্যের কাহিনী
তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া যুক্ত করা হয়েছে গ্রাম এবং ব্লক স্তরে জলশক্তি অভিযানকে কেন্দ্র করে নানা উদ্ভাবনী
পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। এছাড়া রয়েছে মহিলাদের সশক্তিকরণ নিয়ে কিছু কথা।
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিনিধি এবং কর্মচারীদের সক্রিয় সহয�োগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্প
সমূহের সুয�োগ-সুবিধা তাদের প্রকৃত প্রাপকদের কাছে প�ৌঁছে যাবে, তা নিয়ে সংশয় এর ক�োন�ো অবকাশ নেই।
আমি মন থেকে আশা করি যে গ্রাম�োদয় সংকল্পের এই সংখ্যাটি থেকে এর সমস্ত পাঠক উপকৃত হবেন।
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রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান (আরজিএসএ)- পঞ্চায়েতিরাজ
প্রতিষ্ঠান(পিআরআই)গুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির এক দক্ষ
ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ

“রা

ষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান” পঞ্চায়েতিরাজ (আরজিএসএ) পুনর্গঠিত প্রকল্প রূপকে অনুম�োদন
মন্ত্রকের একটি প্রকল্প যার লক্ষ্য দেশের দিয়েছে। ২০১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েতিপঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান (পিআরআই) গুলিকে শক্তিশালী রাজ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির সূচনা
করা। এই প্রকল্পের আওতায় পঞ্চায়েতি-রাজ করেন। এই কর্মসূচির প্রাথমিক লক্ষ্য ক্রমবিকাশের
প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তাদের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে মূলত মিশন অন্ত্যোদয়ের রূপায়ণে
নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জ�োর দেওয়া এবং ১১৭টি বাছাই করা জেলায় পঞ্চায়েতিনির্বাচিত হওয়ার দু'বছরের মধ্যে তাদের প্রাথমিক রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা।
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই দক্ষতা
সুসংহত বিকাশের লক্ষ্যে
প্রকল্পের
সম্পূর্ণ
বাজেট
বরাদ্দ
বৃদ্ধি কর্মসূচিতে একজন সরপঞ্চ
আরজিএসএ
পঞ্চায়েতি-রাজ
৭২৫৫.৫০
ক�োটি
টাকা।
যার
মধ্যে
বা ওয়ার্ড সদস্য হিসেবে নিজেদের
প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তিবৃদ্ধি করতে
কেন্দ্রীয়
সরকারের
অংশ
৪৫০০
ক�োটি
টাকা
বিস্তারিত ভূমিকা এবং দায়িত্বের
চায়। পাশাপাশি এর লক্ষ্য হল
এবং
রাজ্যের
অংশ
২৭৫৫
ক�োটি
টাকা।
বিষয় অবহিত করা হয়। তাদেরকে
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলির
দেশের
সমস্ত
রাজ্য
ও
কেন্দ্র
শাসিত
পঞ্চায়েতগুলিতে প্রদান করা
হাতে থাকা সম্পদের সম্পূর্ণ
অঞ্চলের
পাশাপাশি
সংবিধানের
নবম
আর্থিক উৎস সমূহ, পঞ্চায়েতের
ব্যবহার, নতুন সম্পদ সৃষ্টি এবং
অংশের
অন্তর্গত
যে
সব
রাজ্যে
উন্নয়ণ
পরিকল্পনা,
গ্রামে
অন্য বিভিন্ন প্রকল্পের সুয�োগকে
পঞ্চা
য়
েতের
অস্তিত্ব
নেই
সেখানেও
এই
প্রাথমিক পরিষেবা পরিকাঠাম�ো
কাজে লাগিয়ে পঞ্চায়েতি-রাজ
প্রকল্পের
সু
ব
িধা
প্রয�োজ্য।
দেশের
তৈরীর গুরুত্ব, প্রশাসন সংক্রান্ত
প্রতিষ্ঠান গুলিকে শক্তিশালী করা
উত্তরপূ
র্বাঞ্চ
ল,
পার্বত্য
রাজ্য
এবং
জম্মু
নানা বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে
এবং তার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য,
কাশ্মীরের
কেন্দ্র
শাসিত
অঞ্চল
বাদে
সচেতন করে ত�োলা হয়।
এবং টীকাকরণ, পুষ্টি, শিক্ষা,
অন্য
রাজ্যে
এই
প্রকল্পে
কেন্দ্র
ও
পঞ্চায়েত
সদস্য
হিসাবে
স্বাস্থ্যবিধান, জল সংরক্ষণ ইত্যাদির
রাজ্যের
বরাদ্দের
অনু
প
াত
৬০
৪০,
ব্যবহার�োপয�োগী নানা ডিজিটাল
মত�ো জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
উত্তরপূ
র্বাঞ্চ
ল,
পার্বত্য
রাজ্য
এবং
জম্মু
অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহারও তাদের
লক্ষ্যগুলিকে পূরণ করা। একইসঙ্গে
কাশ্মীরের
কেন্দ্র
শাসিত
অঞ্চলে
এই
শেখান�ো হয়। এই পুর�ো বিষয়টির
প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং
হার
৯০:
১০।
অন্যান্য
কেন্দ্র
শাসিত
উদ্দেশ্য
হল
পঞ্চায়েতি-রাজ
আধুনিক প্রযুক্তি ও ই-গভর্নেন্সের
এলাকায়
কেন্দ্র
এই
প্রকল্পের
১০০
প্রতিষ্ঠানগুলির
দক্ষতা
এবং
ব্যবহার বাড়ান�োর মাধ্যমে স্বচ্ছতা
শতাংশ
খরচ
বহন
করে।
কার্যকারিতাকে আরও গতিশীল করা।
ও পরিষেবার মান উন্নয়ণও এর
পঞ্চায়েতের কাজের ক্ষেত্রে
অন্যতম উদ্দ্যেশ্য।
প্রধান প্রধান অন্তরায় যেমন, ক্ষমতার সুষম বন্টন, কর্মীর
গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ পরিকল্পনা (জিপিডিপি)
অভাব, অপ্রতুল পরিকাঠাম�ো, সীমিত ক্ষমতা ইত্যাদির তৈরি, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি এবং পঞ্চায়েতের
সমাধান করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। পঞ্চায়েত গুলিকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে শিক্ষক/ফ্যাকাল্টিদের মধ্য থেকে
চাহিদা অনুযায়ী মানব সম্পদের য�োগান, পরিকাঠাম�ো বিশিষ্ট প্রশিক্ষক (Master Trainer) তৈরীর জন্য এই
উন্নয়ণ, প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন নাগরিক
দিয়ে সক্রিয় এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থা হিসাবে তৈরি করা হয়। প্রতিষ্ঠান অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে যুক্ত করা হচ্ছে।
২০১৮ সালের ২১শে মার্চ তারিখে সরকার পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে যথাযথ পরিষেবা প্রদাণের লক্ষ্যে
২০১৮ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ ২০২২ গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন গুলিতে সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র
সময়কালের জন্য রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের (সিএসসি) নির্মানের ওপরেও জ�োর দেওয়া হচ্ছে। এর

এই
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সমস্ত কূপ না শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনি জলের মূল্য বুঝতে পারবেন না।

থেকে আরও এককদম এগিয়ে আরজিএসএ অর্থনৈতিক
উন্নয়ণ এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আয় বাড়ান�োর মত
কাঙ্খিত কাজ গুলি করে থাকে।
গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ পরিকল্পনা-ক গ্রামাঞ্চলের
উন্নয়ণমুখী ভ�োলবদলের মূল কারিগর
ক্রমান্বয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি কার্যকরী,
সুপরিকল্পিত উৎস হিসাবে রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান
(আরজিএসএ)কে ব্যবহার করার বিষয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা পঞ্চদের উপযুক্ত
প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে তাদের নিজের অঞ্চলের
পরিবর্তনের রূপকার হিসাবে গড়ে ত�োলার ওপর বিশেষ
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপশি নির্বাচিত সদস্যদের
ডিজিটাল সাক্ষরতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, পঞ্চায়েতস্বনির্ভরদল সহয�োগিতা এবং বর্তমান প্রাসঙ্গিক নানা
বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে তুলে ওয়ার্ড সদস্য বা
পঞ্চদের এমন ভাবে গড়ে ত�োলা যাতে তারা জল
সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধান এবং বর্জ্য সংগ্রহ, মুক্ত শ�ৌচ বিহীন
গ্রাম (ওডিএফ) গড়ার ক্ষেত্রে নিজেরাই নেতৃত্ব দিতে
পারেন। গ্রামের আয় বাড়ান�ো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামজিক
সুরক্ষা, ই-গভর্নেন্সের মত�ো বিষয়ে যেন তারা স্বয়ং
সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন।
২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে মন্ত্রক ৩২টি রাজ্য ও
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরির
জন্য ৫৯৮.২১ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রকল্প
রূপায়ণের দায়িত্ব পালনের জন্য রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত
অঞ্চল ও অন্যান্য এজেন্সি গুলিকে ইতিমধ্যেই এই টাকা
দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ ও
লক্ষ্যপূরণকে সামনে রেখে ২০১৯-২০ সালে ৩৩ টি
রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রকল্প বরাদ্দ ২০১৯ এর
ফেব্রুয়ারি মাসে অনেক আগেভাগেই দিয়ে দেওয়ার
ব্যপারে অনুম�োদন দেয় আরজিএসের রূপায়ণের দায়িত্বে
থাকা কেন্দ্রীয় কমিটি। যাতে রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল
আপনি জল বাঁচান, যা আপনাকে বাঁচাবে

গুলি তাদের অনুম�োদিত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পুর�ো
এক বছর সময় পান। ১৫টি রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের
জন্য ৪২৯.৩১ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।
গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ণ ও সামাজিক
ন্যায়বিচার দানের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে সমস্ত
সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির- পঞ্চায়েত
উন্নয়ণ পরিকল্পনা (জিপিডিপি) নির্মাণের সংবিধান
নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের নিরিখে এবং চ�োদ্দতম আর্থিক
কমিশনের সুপারিশ মত কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের গ্রাম
পঞ্চায়েতগুলিকে বরাদ্দ করা অর্থ খরচে সাফল্যের
ভিত্তিতে ২০১৫-১৬ সাল থেকে সমস্ত নবম তালিকা ভুক্ত
রাজ্যকে পুরস্কার প্রদাণ শুরু করেছে। এই রাজ্যগুলির
ওই সময় থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ পরিকল্পনা
(জিপিডিপি) তৈরি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এই পটভূমিকায়, পঞ্চায়েত ও গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রক
২০১৫ সালে জিপিডিপি তৈরীর জন্য একটি মডেল
গাইডলাইন তৈরি করে এবং সংবিধানের নবম তফশিল
প্রয�োজ্য এমন সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে তা বিতরণ করে।
এই আদর্শ নির্দেশিকার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমস্ত
রাজ্যগুলি জিপিডিপি প্রস্তুতির জন্য রাজ্যভিত্তিক
গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে। তারপর থেকেই দেশের সমস্ত
রাজ্য জিপিডিপি তৈরি করার কাজ শুরু করেছে।
সংবিধানের একাদশ তপশিল বর্ণিত ২৯ টি বিষয় এবং
কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধীন সমস্ত প্রকল্পের
সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই জিপিডিপি প্রস্তুত করার ওপর
জ�োর দেওয়া হয়েছে।
এর পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ণের স্বার্থে
নতুন নতুন চাহিদা গুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মন্ত্রক ২০১৫
সালের আগে জারি করা মডেল জিপিডিপি নির্দেশিকা
গুলিতে কিছু সংশ�োধন ও পরিমার্জন করেছে।
নির্দেশিকাগুলি কে আর�ো সর্বাত্মক করতে ২০১৮ সালে
সংশ�োধিত জিপিডিপি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে
এবং রাজ্যগুলিকে তা প্রদান করা হয়েছে।
গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ পরিকল্পনা (জিপিডিপি) র জন্য
জনগণের পরিকল্পনা অভিযান-সকলের প্রকল্প সকলের
জন্য উন্নয়ণ
আমরা সকলেই জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার
চ�োদ্দতম আর্থিক কমিশন (এফএসসি) র আওতায়
প্রতিবছর পঞ্চায়েত গুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।
জল-সরবরাহ, নিকাশি,আবর্জনা সাফাই, কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির জল নিকাশি, সামাজিক সম্পদ সৃষ্টিগ্রাম�োদয় সংকল্প
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রাস্তা, ফুটপাত নির্মাণ ও মেরামত, রাস্তায় আল�ো
লাগান�ো, শ্মশান কবরস্থান নির্মাণ/ মেরামতি ইত্যাদির
মত�ো প্রাথমিক পরিষেবা প্রদানের জন্য এই বরাদ্দ অর্থ
ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার মারফত
এফএফসির বরাদ্দ খাত থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এই
সব কাজের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ পাচ্ছে।
গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে শক্তিশালী করে ত�োলা
হয়েছে এবং এখন সে গুলি গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ

পরিকল্পনার মাধ্যমে এইসব পরিষেবা তার সুবিধাভ�োগীদের
কাছে প�ৌঁছে দিতে সক্ষম কেননা তারা এখন অর্থ কমিশনের
বরাদ্দ ব্যবহারের অধিকার লাভ করেছে।
গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে তাদের প্রাথমিক পরিষেবা
প্রদানের বিষয়ে সক্ষম করে তুলতে অর্থ কমিশনের ব্যয়
বরাদ্দ নিঃশর্ত সহায়তা যুগিয়ে চলেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত
গুলির জন্য এটি একটি বড় মাপের অর্থনৈতিক সাহায্য।
২০১৯-২০ আর্থিক বছর থেকে অতীত অভিজ্ঞতা
ভিত্তিক এবং সুসংগঠিতভাবে গ্রাম উন্নয়ণ পরিকল্পনা
তৈরীর জন্য ২রা অক্টোবর ২০১৮ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর
২০১৮পর্যন্ত জনগণের পরিকল্পনা কর্মসূচি কে “সবকি
য�োজনা সবকা বিকাশ” কর্মসূচি হিসাবে চালু করা হয়, যে
সময় কার্যকরী গ্রামসভা গুলি ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের
জন্য নিজেদের জিপিডিপি পরিকল্পনা তৈরি করছিল। এই
পরিকল্পনা যথেষ্ট কার্যকরী ভাবে রূপায়িত করা হয়। রাজ্য
সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত
ও গ্রামসভা গুলিকে শক্তিশালী করে তুলে জিপিডিপি-র
সমস্ত প্রক্রিয়াটি সর্বাত্মক এবং উন্নয়ণাভিমুখী হয়ে উঠেছে।
জিপিডিপি প্রস্তুতি ও রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েত,
গ্রামসভা সহ পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেন (পিপিসি)র সঙ্গে
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যুক্ত অন্য সব সহয�োগী সংস্থার উল্লেখয�োগ্য কৃতিত্ব ও
সন্তোষজনক কার্যকলাপে উৎসাহিত হয়ে ২০১৯-২০
সালের জিপিডিপি তৈরির প্রক্রিয়াটি একটি প্রচারাভিযান
রূপে শুরু করা হয়, যার নাম দেওয়া হয় পিপলস প্ল্যান
ক্যাম্পেন-২০১৯।
সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে সফল ভাবে রূপায়ণের লক্ষ্যে
অভিযান চলাকালীন সময়ে নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি
সম্পূর্ণ করার ওপর জ�োর দেওয়া হয়েছেঃ
•
বিশেষ গ্রামসভার আয়�োজনের জন্য গ্রামসভা
ভিত্তিক বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করা।
•
দেশের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসূচি সার্থক
রূপায়ণের জন্য একজন করে পরামর্শদাতা নিয়�োগ করা।
•
স্থানীয় উন্নয়ণের লক্ষ্যে ৩১ লক্ষ নির্বাচিত
পঞ্চায়েত নেতাদের ভূমিকাকে শক্তিশালী করা
এবং ডে-এনআরএলএমের অধীন ৫.২৫ ক�োটি
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী অথবা গ্রামসভা বা ওয়ার্ড স্তরে
তাদের সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র দূরিকরণ
করা এই প্রকল্পের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ।
•
মিশন অন্ত্যোদয়ের (এমএ) অধীনে ম�োবাইল
অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণের সমীক্ষার
ব্যবস্থা করা। বাস্তোবচিত এবং কার্যকরী জিপিডিপি
নির্মাণের ক্ষেত্রে ওই সমীক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরণের নমুনাভিত্তিক সমীক্ষার
সংখ্যা চলতি বছরে বেড়ে হয়েছে ১২০।
•
একাদশ তফশিলে বর্ণিত ২৯ টি বিষয়ের জন্য
সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তর থেকে অগ্রনী কর্মী নিয়�োগ করা।
•
বিশেষ গ্রামসভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং সামনের
সারির কর্মীদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়�োজনীয় বিষয়
এবং সমস্যা নিয়ে আল�োচনা করা এবং ছবিতে
দেখান�োর ব্যবস্থা করা।
•
বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং বরাদ্দ খরচের
বিবরণ সহ প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে জনগণের
অবগতির জন্য ডিসপ্লে ব�োর্ড লাগান�ো।
•
জিপিডিপি. এনআইসি. ইন প�োর্টালে জনগণের
অবগতির জন্য এবং বিশেষ গ্রামসভার অবস্থান
নির্দেশ (জিও ট্যাগিং) সহ ছবি আপল�োড করা।
•
সার্বিক এবং যথাযথ জিপিডিপি পরিকল্পনা
তৈরির স্বার্থে নতুন ভাবে সাজিয়ে ত�োলা প্ল্যান
প্লাস অ্যাপ্লিকেশনে জিপিডিপি প্রস্তুতি এবং
অনুম�োদিত পরিকল্পনা প্রকাশ করা।

– পঞ্চায়েতি-রাজ মন্ত্রক
জীবনকে নর্দমায় বয়ে যেতে দেবেন না

চতুর্দশ অর্থ কমিশন{(এইএফসি)
২০১৫-২০ সময়কালের পুরস্কার সমুহ}
চতুর্দশ অর্থ কমিশনের(এফএফসি) বরাদ্দ অনুম�োদন

প

ঞ্চায়েত সদস্যরা এ ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন যে,
প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের(এফএফসি)
বরাদ্দের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে অর্থ বরাদ্দ করে
থাকে। ২০১৫-২০ সালের জন্য চতুর্দশ অর্থ কমিশনের
সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত গুলিকে অর্থ বরাদ্দ করা
হয়েছে।
এফএফসি পুরস্কারের আওতায়, সংবিধানের
নবম অনুচ্ছেদের অধীন ২৬টি রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতকে
ম�োট ২,০০,২৯২.২০ ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে,
প্রতিবছর মাথাপিছু বরাদ্দের নিরিখে এই বরাদ্দের
পরিমাণ গড়ে ৪৮৮টাকা। এর মধ্যে ১,৮০,২৬২.৯৮
ক�োটি (৯০ শতাংশ) প্রাথমিক বরাদ্দ ছিল এবং
২০,০২৯.২২ ক�োটি (১০শতাংশ)টাকা বরাদ্দ করা হয়
তাদের কাজের উৎকর্ষের নিরিখে। কাজের উৎকর্ষের
নিরিখে বরাদ্দ অর্থ (২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের জন্য)
বরাদ্দ আয়-ব্যায়ের স্বচ্ছ হিসাব রক্ষা এবং তথ্যভান্ডার
প্রস্তুতি এবং নিজেদের রাজস্ব আদায়ের কৃতিত্বের নিরিখে।
যেসব রাজ্যে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব নেই( নবম
তফশিল বহির্ভূত) সেখানে এই বরাদ্দ অনুম�োদন করা
হয়নি। এই তালিকায় রয়েছে- মিজ�োরাম, মেঘালয় ,
নাগাল্যান্ড এবং আসামের ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত
অঞ্চল(বড�়োল্যান্ড, উত্তর কাছাড় এবং কার্বি আঙলং
জেলা), মিজ�োরাম, ত্রিপুরা এবং মণিপুরের পার্বত্য
এলাকা(যেখানে জেলা পরিষদের অস্তিত্ব রয়েছে)।
কমিশন এই সব এলাকায় সংবিধানের ২৭৫ নম্বর
ধারার আওতায় সেখানকার চিরাচরিত প্রতিষ্ঠান গুলির
জন্য পৃথক বরাদ্দের অনুম�োদন দিয়েছে।
রাজ্য স্তরে উপর থেকে নিচের দিকে এই
এফএফসি-র বরাদ্দের ৯০ শতাংশ জনসংখ্যার নিরিখে
(২০১১ সালের জনগণণা অনুযায়ী) এবং ১০ শতাংশ
গ্রামীণ এলাকার নিরিখে বরাদ্দ করা সুপারিশ করা হয়েছে।
রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে রাজ্য
অর্থ কমিশন (এসএফসি) এর নির্ধারিত রূপরেখা মেনে।
যেখানে এসএফসি এই পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে
না, সেখানে এফএফসির ৯০:১০ (জনসংখ্যা ও এলাকার
অনুপাত) ফর্মুলা অনুসরণ করতে হবে।
মহাসমুদ্রে কত ফ�োঁটা জল রয়েছে? জল বাঁচান, জলের প্রতিটা ফ�োঁটাই মূল্যবান

নিকাশী ব্যবস্থা

অর্থ কমিশনের বরাদ্দের উদ্দেশ্য সমুহ
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যাতে তাদের নির্ধারিত
কাজকর্ম নিয়মিত ভাবে চালিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্যে
নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই অর্থ কমিশনের বরাদ্দ
তাদের দেওয়া হয়ে থাকে। এই বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার করে
গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি তাদের প্রাথমিক পরিষেবা যেমন,
জল-সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধান, সংক্রমন র�োধ, নিকাশি,
আবর্জনা সাফাই, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির জল
নিকাশি, সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি- রাস্তা,ফুটপাত নির্মাণ ও
মেরামত, রাস্তায় আল�ো লাগান�ো, শ্মশান ও কবরস্থান
নির্মাণ/ মেরামতি ইত্যাদি এবং পঞ্চায়েত আইন
ম�োতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত অন্যান্য পরিষেবা দিয়ে
থাকে।
বরাদ্দ অনুম�োদন
অর্থমন্ত্রকের (ব্যয় বরাদ্দ বিভাগ) ৮.১০.২০১৫
তারিখে পাঠান�ো চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী
অর্থবরাদ্দ এবং তার সঠিক ব্যবহার সংক্রোন্ত বিস্তারিত
গাইডলাইন (পত্রাঙ্ক ১৩(৩২)এফএফসি /এফসিডি/ ২০১৫১৬)এবং পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয়
অর্থমন্ত্রক (ব্যয় বরাদ্দ বিভাগ) গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের স্থানীয়
প্রশাসনগুলির জন্য বিভিন্ন রাজ্য কে এই বরাদ্দ অনুম�োদন
করে থাকে।
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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(a)

প্রতি আর্থিক বছরে জুন এবং অক্টোবর মাসে,দুটি (b)
কিস্তিতে প্রাথমিক বরাদ্দ অনুম�োদন করা হয়ে
থাকে। ক�োন বছরের প্রথমিক বরাদ্দের ৫০ শতাংশ
প্রথম কিস্তিতে রাজ্যকে মিটিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।
প্রাথমিক বরাদ্দের বকেয়া অংশ এবং পারফর্মেন্স
গ্রান্টের সম্পূর্ণ অংশ বরাদ্দ করা হয় দ্বিতীয়
কিস্তিতে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছর থেকে
কাজের উৎকর্ষের নিরিখে বরাদ্দ করা শুরু
হয়েছে।

২০১৬-১৭ র পর থেকে পারফরম্যান্স গ্রান্ট বরাদ্দ
করার ক্ষেত্রে নতুন কিছু শর্ত আর�োপ করা হয়েছে।
প্রকল্প রূপায়ণের যাবতীয় পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি,
যার মধ্যে উৎসাহ ভাতার পরিমাণ,রাজ্য সরকার
কর্তৃক পঞ্চায়েতগুলিকে উৎসাহ ভাতা বরাদ্দের
শর্ত সমুহ, নিম্নে বর্ণিত য�োগ্যতার ভিত্তিতে
নিরূপিত হয়:
(i)	যে সকল গ্রামপঞ্চায়েত পারফরম্যান্স
গ্রান্টের দাবিদার, তাদের ফিবছরের ব্যয়
পরীক্ষা (অডিট রিপ�োর্ট) জমা করতে হবে।
যে বছরের বরাদ্দ চাওয়া হবে তার অন্তত
দুবছর আগেকার অডিট রিপ�োর্ট জমা
করতে হবে।
(ii) অডিট রিপ�োর্টে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে
তাদের নিজস্ব রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির
প্রতিফলন দেখাতে হবে।

	কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ করা অর্থ রাজ্যের
অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাম
পঞ্চায়েত গুলিকে তা বরাদ্দ করার নিয়ম রয়েছে।
স্থানীয় প্রশাসনকে বরাদ্দ করার আগে উসমূলে
ক�োন কর নেওয়া যায়না। ক�োন কারণে অর্থ বরাদ্দ
করতে দেরি হলে রাজ্য সরকারকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
নির্ধারিত হারে ওই সময়ের জন্য সুদ দিতে হবে।
এবং বরাদ্দ অর্থের সংশাপত্র জমা করার সময়
রাজ্য সরকারগুলিকে এই হিসাবও উল্লেখ করতে
হবে। ০৮.১০.২০১৫ তারিখের অর্থ মন্ত্রকের
নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী প্রথম কিস্তির বরাদ্দ
ব্যবহারের শংসাপত্র জমা দেওয়ার পরেই দ্বিতীয়
পর্যায় (প্রাথমিক এবং পারফরম্যান্স উভয়
খাতেই) দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মঞ্জুর করা হয়।

একই সঙ্গে উন্মুক্ত শ�ৌচ মুক্ত গ্রাম গড়ার কাজ
এবং শিশুদের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে
সাফল্য -- এই দুই শর্তের মূল্যায়ণ ২০১৮-১৯ এবং
২০১৯-২০ সালের কাজের উত্কর্ষের উৎকর্ষের নিরিখে
বাজেট বরাদ্দের শর্ত হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে।
২০১৮-১৮ আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক
২৫ টি রাজ্যের জন্য উৎকর্ষ বরাদ্দ বা পারফরম্যান্স গ্রান্ট

গ্রামীণ রাস্তা

সড়ক আল�োকিত করণ

জলের পাম্প

সকলের ব্যবহার্য কূপ
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মার্চ ২০২০

আমাদের গ্রহের সব থেকে মূল্যবান সম্পদের অপচয় করবেন না।

c)

সেতু

মঞ্জুর করেছে। (বিহার বাদে কারণ তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের
নিজস্ব ক�োন রাজস্ব আদায় দেখাতে পারেনি)।
২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ
মন্ত্রক ১৬ টি রাজ্যের জন্য পারফরম্যান্স গ্রান্ট বরাদ্দ
করেছে। এই রাজ্যগুলি হল অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম,ছত্তিশগড়,
গ�োয়া, গুজরাত, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ,
মণিপুর, ওড়িশা, রাজস্থান, সিকিম, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা
এবং উত্তরাখণ্ড।

মুখ্য সচিবদের অধীনে উচ্চ পর্যায়ের নজরদারী
কমিটি (এইচএলএমএসসি) গড়তে বলা হয়েছে।
পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পি
এফএমএস) এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক
রাজ্যগুলিকে এফএফসির অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা
যাতে তাদের সমস্ত খরচ/ভেন্ডরদের টাকা
মেটান�ো/পরিষেবা প্রদাণকারীদের টাকা দেওয়ার
মত�ো যাবতীয় খরচ পিআরআইএ সফ্ট এবং
পিএফএমএসের মাধ্যমে করে। তাদেরকে আবার
অ্যাকশন সফ্ট প�োর্টালে এফএফসি বরাদ্দ থেকে
খরচ করে তৈরি করা সমস্ত সম্পদের ভ�ৌগ�োলিক
অবস্থান সহ ছবি বা জিওফট�ো ট্যাগ করতে বলা
হয়েছে।

নবম অনুচ্ছেদ বহির্ভূত এলাকার জন্য বিশেষ সহায়তা

এফএফসি পুরস্কারের আওতার বাইরে থাকা
অংশগুলির জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করার বিষয়টি
নিয়ে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে আল�োচনা
চালায়। এর ফলস্বরূপ ভারত সরকার অর্থ মন্ত্রকের
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির এফএফসি বরাদ্দ খরচের ওপর মাধ্যমে নবম অনুচ্ছেদ বহির্ভূত এবং সংবিধানের ষষ্ঠ
তফশিলের অন্তর্গত এলাকাগুলির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ
নজরদারী
বছরের জন্য ১০০০ক�োটি টাকা, ২০১৭-১৮ বছরের
a)
কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ০৮.১০.২০১৫ তারিখের জন্য ৫০০ ক�োটি টাকা এবং ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের
নির্দেশিকা অনুযায়ী পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের সচিবের জন্য ৪৭৫.২৯ ক�োটি টাকা মঞ্জুর করে।
সভাপতিত্বে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এই কমিটির কাজের মধ্যে অন্যতম স্থানীয় এফএফসি-র সুপারিশ রূপায়ণের বিষয়ে রাজ্যগুলিকে
প্রশাসনের বরাদ্দ খরচের ওপর নজরদারী চালান�ো পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের নির্দেশিকা
এবং প্রয়�োজনে তাদের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা।
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক বিশেষ উদ্দ্যেশ্যে ২০১৯b)
স্থানীয় প্রশাসনের বরাদ্দ খরচের ওপর নজরদারী ২০ অর্থ বছরের জন্য এফএফসি বরাদ্দ ব্যবহারের
চালান�োর জন্য রাজ্য গুলিকেও তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যপারে রাজ্য গুলিকে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে:

গ্রামের হাঁটাপথ
সবুজ রক্ষা করার জন্য প্রচুর জল সম্পদ প্রয়�োজন

নল বাহিত জল সরবরাহ
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•
•
•
•

২০.০৫.২০১৯ তারিখে চিঠি দিয়ে খরা প্রবণ
এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের নির্দেশ
২৮.০৬.২০১৯ এ দেওয়া চিঠি অনুযায়ী নিকাশি
ব্যবস্থা ও জল সংরক্ষণ পরিকাঠাম�োর উন্নয়ণ।
জল শক্তি মিশনের আওতায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ।
বণ্যা নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণের ব্যবস্থা করা।

এফএফসি বরাদ্দ থেকে করা কাজ কর্মের সামাজিক ব্যয়
পরীক্ষণ
এমজিএনআরইজিএস কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও
বিশ্বাস য�োগ্যতা বজায় রাখার জন্য যেমন সামাজিক
নল বাহিত জল সরবরাহ
অডিট করা হয়ে থাকে, একই রকম ভাবে রাজ্য গুলিকে নির্দেশিকা একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে
এফএফসি বরাদ্দ খরচেরও সামাজিক অডিট করতে বলা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে তা বণ্টন করা হয়েছে।
হয়েছে। এই সামাজিক অডিটের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত
–পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক

সিকিমে সম্পদের জিও ট্যাগিং

ঝাড়খণ্ডে এফএফসি-র কাজের সামাজিক হিসাব পরীক্ষণ
12

মার্চ ২০২০

একজন তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে একবস্তা স�োনার থেকেও মূল্যবান এক বিন্দু জল।

পঞ্চায়েতগুলিকে উৎসাহ প্রদান
(জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার)
আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে শক্তিশালী পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা
শুধুমাত্র দেশ হিসাবে ভারতকে শক্তিশালী করবে তাই নয়,
বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের এই নজির সৃষ্টিকারী ভূমিকা বিশ্বের
অন্যান্য দেশের সামনেও এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ প্রস্তুত করবে।
(বার্তাঃ জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০১৯ পুস্তিকা)
শ্রী নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর
মাননীয় মন্ত্রী, গ্রাম�োন্নয়ণ, কৃষি এবং
কৃষক কল্যাণ এবং পঞ্চায়েতী রাজ
পঞ্চায়েতগুলিকে উৎসাহ প্রদান
পুরস্কার সর্বদা উৎসাহ বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী
প্রেরণা হয়ে থাকে। ভাল�ো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই
পুরস্কার বিশেষ করে স্থানীয় স্তরে আর�ো ভাল�োভাবে
প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। এই ভাবেই
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুল�োর মধ্যে এবং রাজ্য ও
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির মধ্যে প্রতিয�োগিতামূলক
মানসিকতাকে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক(এমওপিআর)
পুরস্কারের বিভিন্ন বিভাগ
শ্রেণি
বিণ্যাস

পুরস্কারের বিভাগ

পুরস্কারের লক্ষ্য

i.

দীনদয়াল উপাধ্যায়
পঞ্চায়েত সশক্তিকরণ
পুরস্কার (DDUPSP)

•

[২০১৭ সালের
পঞ্চায়েত পুরস্কার
প্রদাণের সময় থেকে
DSP-র নাম বদল
করে DDUPSP করা
হয়েছে]
ii.

নানাজি দেশমুখ রাষ্ট্রীয়
গ�ৌরব গ্রামসভা
পুরস্কার
(NDRGGSP)

ওয়াটার স্মার্টার

•
•

উৎসাহ প্রদান করে থাকে। ভাল�ো কাজ করা পঞ্চায়েতিরাজ
প্রতিষ্ঠান /আরএলবি/ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
গুলিকে তাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করে
এবং আগামী দিনে পরিষেবার মান আর�ো উন্নত করতে
উৎসাহ দিতে তাদের রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান
প্রকল্পের আওতায় আর্থিক উৎসাহ ভাতা (সাড়ে ৫ লক্ষ
টাকা থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়) সহ বিভিন্ন
রকমের পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

সাধারণ বিভাগের পাশাপাশি নয়টি বিশেষ

ক্ষেত্র যেমন, নিকাশি;নাগরিক পরিষেবা
(পানীয় জল, সড়ক আল�োকিকরণ,
পরিকাঠাম�ো নির্মাণ);	প্রাকৃতিক সম্পদ
ব্যবস্থাপন; প্রান্তিক শ্রেণির জন্য পরিষেবা
(মহিলা, তফশিলি জাতি/উপজাতি,
প্রতিবন্ধী, প্রবীণ নাগরিক); সামাজিক
ক্ষেত্রে দক্ষতার নিরিখে; বিপর্যয়
ম�োকাবিলা; সিবিও / ব্যক্তিগত স্তরে গ্রাম
পঞ্চায়েতের কাজকর্মে স্বেচ্ছায় সহায়তা;
রাজস্ব বৃদ্ধিত উদ্ভাবনী পদক্ষেপ
প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের
গ্রাম স্তরে পঞ্চায়েত বা গ্রামসভা
গ্রামসভাকে যুক্ত করে আর্থ- সামাজিক
উন্নয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য
দেওয়া হয়।

পুরস্কারের সংখ্যা
রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত
অঞ্চল গুলিতে
পঞ্চায়েত ও স্থানীয়
প্রশাসনের সংখ্যার
নিরিখে , সেই
অনুপাতের সঙ্গে
সামাঞ্জস্য রেখে।

প্রত্যেক রাজ্য ও
কেন্দ্র শাসিত
অঞ্চলের গ্রামস্তরে
একটি পঞ্চায়েত/
আরএলবিকে দেওয়া
হয়ে থাকে

•
•
•

পুরস্কারের অঙ্ক
(হিসাব লাখে)
জেলা-৫০
অন্তর্বর্তী - ২৫
গ্রাম/গ্রাম

পঞ্চায়েত-৫
থেকে ১৫ (জন
সংখ্যার
ভিত্তিতে)

১০
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শ্রেণি
বিণ্যাস

পুরস্কারের বিভাগ

পুরস্কারের লক্ষ্য

iii.

গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ণ
পরিকল্পনা পুরস্কার

•

শিশু-বান্ধব গ্রাম
পঞ্চায়েত পুরস্কার

•

ই-পঞ্চায়েত পুরস্কার

•

(GPDPA)

iv.

রাজ্য/কেন্দ্র

শাসিত অঞ্চলকে নির্দিষ্ট
ভাবে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের (MoPR)
প্রদত্ত মডেল নীতি নির্দেশিকা অনুসরণ
করে জিপিডিপি সমুহের উন্নয়ণ ঘটান�োর
জন্য [অথবা প্রণয়ণের জন্য]।

পুরস্কারের অঙ্ক
(হিসাব লাখে)

২০২০ পুরস্কার
বছরের পর থেকে,
প্রত্যেক রাজ্য/কেন্দ্র
শাসিত অঞ্চলের
একটি করে পঞ্চায়েত/
আরএলবি কে দেওয়া
হয়।

শিশু-বান্ধব নীতি নির্দেশিকা গ্রহণের জন্য গ্রাম স্তরে রাজ্য/ কেন্দ্র

শাসিত অঞ্চলের একটি
করে পঞ্চায়েত/
আরএলবি কে দেওয়া হয়

(CFGPA)
v.

পুরস্কারের সংখ্যা

৫

(২০১৯ পঞ্চায়েত
পুরস্কার
পর্যন্ত,
র্ য া ঙ্ক - অ নু স ারে
যথাক্রমে ২৫ ,১০
এবং ৫লক্ষ টাকা করে
দেওয়া হয়ে থাকে)।
৫

রাজ্য/কেন্দ্র

শাসিত অঞ্চল গুলিকে সাধারণত, ৬টি
আর্থিক পুরস্কার
পিআরআই-এর কাজে দক্ষতা, স্বচ্ছতা পুরস্কার দেওয়া
নেই
এবং গ্রহণয�োগ্যতা নিয়ে আসার লক্ষ্যে হয়ে থাকে।
ই-গভর্নেন্স ব্যবহার।
(প্রতি বছর ভারত সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক রাজ্যগুলির কাছ থেকে দক্ষ পঞ্চায়েত গুলির জন্য় দরখাস্ত আহ্বান করে
থাকে। পঞ্চায়েতগুলি www.panchayatawards.gov.in প�োর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জানাতে পারে)
জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারের প্রচারাভিযান
জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার কে ঘিরে সারাদেশ
থেকে অংশগ্রহণের নিরিখে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। প্রতি
বছর গড়ে ৩০-৪০ হাজার পঞ্চায়েত এই পুরস্কারের জন্য
আবেদন জানায়। সারাদেশে আড়াই লক্ষ পঞ্চায়েতের
সংখ্যার কথা মাথায় রেখে, সারা দেশ থেকে আর�ো বেশি
সংখ্যক পঞ্চায়েত কে এই পুরস্কারের আওতায় আনার
জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালান�ো হচ্ছে। সুতরাং সারাদেশ
থেকে আরও বেশি অংশগ্রহণ এবং তৃণমূল স্তরে এই
পুরস্কারকে প�ৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রক নিরন্তর প্রচেষ্টা
এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে।
জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০১৯
২০১৯ সালে ল�োকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে
সারাদেশে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লাগু থাকার

কারণে জাতীয় পঞ্চায়েতিরাজ দিবসের অনুষ্ঠান ২৪শে
এপ্রিল ,২০১৯ থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়।
একই রকম ভাবে জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার
প্রদানের অনুষ্ঠানও ২৩ শে অক্টোবর ২০১৯ এ নতুন
দিল্লির জাতীয় কৃষিবিজ্ঞান কমপ্লেক্সের সি সুব্রামানিয়াম
হলে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
গুলির সেরা পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান এবং সমপর্যায়ের
প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল।
ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম উন্নয়ণ, কৃষি ও
কৃষক কল্যাণ এবং পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর। সারাদেশের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের
প্রতিনিধি এবং রাজ্যের মন্ত্রীরাও বহুল সংখ্যায় এই
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক উন্নয়ণ এবং সুশাসনের
ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরতেই এই
অনুষ্ঠানের আয�়োজন করা হয়।

– পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
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মার্চ ২০২০

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ উপহার জল

জল শক্তি অভিযান

জ

লশক্তি অভিযান- জল সংরক্ষণ এবং জল সুরক্ষা
সুনিশ্চিত করার আন্দোলন। ১লা জুলাই ২০১৯
থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান বর্ষাকালে নাগরিকদের
সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। জল সঙ্কটে
থাকা জেলা ও ব্লক গুলিকে এই অভিযানে বিশেষ গুরুত্ব
দেওয়া হয়।
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী তার মন কি বাত
অনুষ্ঠানে দেশের নাগরিকদের জল সংরক্ষণ করে ভবিষ্যত
সুরক্ষিত করতে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ধাঁচে একটি জন
আন্দোলন গড়ে ত�োলার আহ্বান জানান। সরকারের
উদ্দেশ্য প্রত্যেক বাড়িতে জরুরী ভিত্তিতে এবং নিয়মিত
পানীয় জল প�ৌঁছে দেওয়া। জল সংরক্ষণ নিয়ে সাধারণ
মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মন�োভাব গড়ে ত�োলার লক্ষ্যেই
জলশক্তি অভিযান শুরু করা হয়েছে। মানুষকে বৃষ্টির জল
সংরক্ষণের উৎসাহ দেওয়া,পুকুর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ
এবং গ্রামের জলাধার গুলি ব্যবহার করে জল সংরক্ষণ
করতে উৎসাহ দিতে প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ২.৩ লক্ষ
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে বা সরপঞ্চকে চিঠি দেন।
জলশক্তি অভিযান ভারত সরকারের বিভিন্ন
মন্ত্রনালয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের একটি য�ৌথ
প্রকল্প,পানীয় জল এবং নিকাশি বিষয়ক মন্ত্রক (DDWS)
যে প্রকল্পে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয়
সরকারের পর্যবেক্ষক দল ২৫৬ টি জেলার ১৫৯২ জল
জল বাঁচান এবং সেটাই আপনাকে রক্ষা করবে

সংকটে থাকা ব্লক পরিদর্শন করেন এবং জল সংরক্ষণের
পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এই পদক্ষেপ গুলি হল জল সংরক্ষণ এবং বৃষ্টির জল ধরে
রাখা, চিরাচরিত জলাধার এবং অন্যান্য জলাশয় সংস্কার,
জলের পুনর্ব্যবহার, গভীর নলকূপের সংস্কার ,জল ধারণ
ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বনসৃজন। জল সংরক্ষণের এইসব
প্রচেষ্টায় গতি আনতে ব্লক এবং জেলা স্তরে জল সংরক্ষণ
পরিকল্পনা নির্মাণ, সেচের কাজে জলের সদ্ব্যবহার
সম্পর্কে প্রচার এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে কম
জলে চাষ হওয়া শস্য সম্পর্কে উৎসাহিত করা হয়।
জেএসএ-র পাশাপাশি একটি বৃহৎ আকৃতির
জনসংয�োগ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। যেখানে স্কুলের
ছাত্র, কলেজ পড়ুয়া, স্বচ্ছ গ্রাহী, স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের সদস্য, বিভিন্ন যুব সংগঠন
(NSS/NYKS/NCC), প্রতিরক্ষা কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত
সেনা কর্মী এবং পেনশনভ�োগী সহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে
যুক্ত করা হয়।
প্রথম পর্যায়ঃ ১লা জুলাই থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর
২০১৯ (সব রাজ্য)
দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১লা অক্টোবর থেকে ৩০ শে নভেম্বর
২০১৯ (বিলম্বিত বৃষ্টিপাত যুক্ত রাজ্য)

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জল সঞ্চয় গৃহীত পদক্ষেপে
উৎসাহিত হয়ে একটি সময�়োপয�োগী লক্ষ্যভিত্তিক জল
সংরক্ষণ অভিযান হিসেবে জলশক্তি অভিযান (JSA) শুরু
করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। ১লা জুলাই
থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০১৯সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে রূপায়িত হয়। ১লা অক্টোবর
থেকে ৩০ শে নভেম্বর ২০১৯ এই প্রকল্প বিলম্বিত বর্ষণ
যুক্ত রাজ্যগুলি তে দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপায়ণ করা হয়
(অন্ধপ্রদেশ, কর্ণাটক পুদুচেরি, এবং তামিলনাড়)ু । এই
অভিযান চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিক,
ভূগর্ভস্থ জল বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকরা রাজ্য সরকার
এবং জেলা স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে একয�োগে দেশের
সবথেকে জল সংকটে থাকা জেলাগুলিতে জল সংরক্ষণ
এবং জল সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কাজ করে, পাঁচটি
শ্রেণি
বিন্যাস

1

লক্ষ্যকে সামনে রেখে। সম্পদ সৃষ্টি এবং নিরন্তর প্রচারের
মধ্যে দিয়ে JSA জল সংরক্ষণ কে একটি গণ আন্দোলনের
রূপ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।
সারাদেশেই অল্পবিস্তর জলাভাব রয়েছে এবং
জল সংরক্ষণ ইদানিং সকলের কাছেই একটি গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হয়ে উঠেছে। জল সংকটের ফলে সরাসরি প্রতিকূল
প্রভাবে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে
একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে কারণে সমগ্র
অভিযানে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ
করান�ো হয়ে থাকে। গ্রামীণ ভারতে পানীয় এবং সেচ
উভয় কাজের জন্য জল প্রয�়োজন। সে কারণে জল সংরক্ষণ
অভিযানে তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
জলশক্তি অভিযানের আওতায় এক বিরাট কর্মযজ্ঞ
রূপায়ন করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে:

JSA বিভাগ সমুহ

উপ বিভাগ

গৃহীত পদক্ষেপ

জল সংরক্ষণ ও বৃষ্টির
জল ধারণ

চেক ড্যাম

মনরেগার কার্যবিধি অনুযায়ী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ
করা হবে।

পুকুর

কমপক্ষে ২০ মিটার × ২৫ মিটার × ২.৫ মিটার
মাপের পকুর কে বাছাই করা হয়।

নালা

ক্ষুদ্র জলাশয়(কমপক্ষে ৫০০ হেক্টর)মাপের হতে
হবে- আঁকাবাঁকা নালা, যার ন্যুনতম আয়তন ৬ফিট
× ২ফিট × ১ ফিট
স�োজা নালা যার আকার ৫০সিএম × ৫০ সিএম ×
২০ সিএম (প্রস্থ)

বাড়ির ছাদে জল ধারণ
সমস্ত সরকারি ভবন / সামাজিক ভবনকে আওতায়
(সরকারি/বেসরকারি ভবন) আনতে হবে।
2

চিরাচরিত এবং সব
রকমের জলাশয়/
পুকুর সংস্কার

সংস্কার হওয়া চিরাচরিত চিরাচরিত জলাশয়:- অন্তত ৫টি জলাশয় সংস্কারের
জলাশয়/পুকুরের সংখ্যা
জন্য় বেছে নিতে হবে।
অন্যান্য জলাশয়/পুকুর :- যার উপরিতলের আয়তন
কমপক্ষে ৫ হেক্টর

3

পূনর্ব্যবহার এবং উৎস
গুলিকে নতুন করে পূর্ণ
করে ত�োলা

স�োক পিট

একমাত্র সার্বজনীন স�োক পিট বেছে নিতে হবে।
এরকম অন্তত ৫ টি স�োক পিট বাছতে হবে।

স্থিতিস্থাপক পুকুর

এধরণের কমপক্ষে পাঁচটি পুকুর বেছে নিতে হবে।

জল সংকট যুক্ত জেলা: কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল পর্ষদে র ২০১৭ সালের রিপ�োর্ট অনুযায়ী যেসব জেলাগুলিতে
ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বিপদ্জনক জায়গায় রয়েছে অথবা জলের অপচয় হচ্ছে। যেসব রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জল স্তর এখন�ো
বিপদ্জনক জায়গায় প�ৌঁছায় নি বা অপচয় এর হার কম সেইসব রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য জেলার তুলনায় ভূগর্ভস্থ
জলের হার কম এমন জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।
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জলের ব্যবহার এবং অপচয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে

শ্রেণি
বিন্যাস

JSA বিভাগ সমুহ

উপ বিভাগ

গৃহীত পদক্ষেপ

গভীর নলকূপ পুনঃপূরণ

পানীয় জলের উৎস হিসাবে কাজ করা নলকূপের ২০%
(গ্রামীণ জল সরবারাহ বিভাগ/পঞ্চায়েতের দেওয়া তথ্য
অনুযায়ী) গ্রীষ্ম কালে যেসব পুকরে
ু র জল শুকিয়ে যায়
তাদের পুনঃপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
এই নির্মাণের আকার হবে৩ মি × ৩মি × ৩মি গহ্বর
যা পাইপের মাধ্যমে ভূতলের সঙ্গে যুক্ত।
4
জল উৎসের উন্নয়ণ
গালি প্লাগ
ক্ষুদ্র জল উৎস (৫০০ হেক্টর) বেছে নিতে হবে। ক্ষুদ্র
জল উৎসে গালি প্লাগ নির্মাণ, কমপক্ষে ১ মি উচ্চতা
বিশিষ্ট, আলগা পাথরের চাঁই দ্বারা সুরক্ষিত
পরিশ্রুত জলাধার
জল ধারণ ক্ষমতা আছে এমন মৃ্ত্তিকা বিশিষ্ট জায়গা
বাছাই করতে হবে।
নালা
অতি ক্ষুদ্র জল উৎস (৫০০ হেক্টর)৬ ফুট × ২ফুট ×
১ ফুট দৈর্ঘের আঁকাবাঁকা নালা
স�োজা নালা যার আকার ৫০ সিএম × ৫০সিএম ×
২০ সিএম
5
নিবিড় বনসৃজন
চারা গাছ লাগান�োর সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হেক্টর জমিতে ঘনসংবদ্ধ ভাবে ২৫
হাজার চারা র�োপণ।(এক লপ্তে যায়গা না মিললে
ভাগে ভাগে করতে হবে)
জলশক্তি অভিযানের প্রভাব
জল সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতার প্রচার এবং জল করতে ভাল�ো ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জল সংরক্ষণ পরিকাঠাম�ো
সংরক্ষণের জন্য প্রয�়োজনীয় পরিকাঠাম�ো নির্মাণের ক্ষেত্রে গড়ে ত�োলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জল শক্তি অভিযান (JSA) শুরু
জল শক্তি অভিযান আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হওয়ার কয়েক মাসে এব্যা পারে উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল
নিয়েছে। জল শক্তি অভিযানে র ভূগর্ভস্থ জল উৎস পাওয়া গিয়েছে।
পুনঃপূরণের প্রচেষ্টায় ২৫৬ টি জল সংকটে থাকা জেলায়
দেশের সবুজ এর বিস্তারের জন্য জলশক্তি
লক্ষণীয়ভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। দেশের বহু জেলায় অভিযানের আওতায় একাধিক বৃক্ষর�োপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
এই অভিযানের ফলে মাটির আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই হয়েছে। এর ফলাফল সুদরূ প্রসারী।
কিছু নমুনা: আগামী দিনে দেশে জল ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত
– পানীয়জল ও নিকাশী বিভাগ

জল সৃষ্টিকর্তার এক উপহার, একে রক্ষা করুন!এর মূল্য অনুধাবণ করুন!

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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জল শক্তি অভিযান-নগর কিভাবে
শহরের জলছবিতে বদল এসেছে
জল সংরক্ষণ এবং জল সুরক্ষা কে নিশ্চিত করতে
আবাসন এবং নগর�োন্নয়ন মন্ত্রক (MoHUA), ২০১৯ সালের
১লা জুলাই শুরু হওয়া জল শক্তি মন্ত্রকের কর্মসূচি- জলশক্তি
অভিযানে (JSA) সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। জল সংরক্ষণের
বিষয়ে পদক্ষেপ করার জন্য আবাসন এবং নগর�োন্নয়ন মন্ত্রক
(MoHUA) সারাদেশে জল সংকটে থাকা ৭৫৪ টি স্থানীয়
নাগরিক প্রশাসনকে (ULBs) বেছে নেয়।
জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে জলশক্তি অভিযানের
আওতায় চারটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এগুলি
হল: বৃষ্টির জল ধারণ (RWH), পরিশ�োধনের মাধ্যমে
ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহার এবং এর ব্যবস্থা করা, জলাশয়
এর সংস্কার, এবং, জল সংরক্ষণের জন্য"বৃক্ষর�োপণ"।
এই অভিযানের অংশ হিসেবে রাজ্য এবং স্থানীয় নাগরিক
প্রশাসন (ULBs) গুলি জনসচেতনতা প্রচারের লক্ষ্যে
ব্যাপক আকারে প্রচারাভিযান চালায়, যেখানে এই চারটি
প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা
হয়। আর�ো এক কদম এগিয়ে, জল শক্তি অভিযান কে
একটি ‘জন আন্দোলনে’র রূপ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা
নেওয়া হয়েছে। যেখানে শহর অঞ্চলের মানুষ শুধুমাত্র এই
আন্দোলনে অংশ নেবেন তাই নয়, নিজ নিজ এলাকায়
জল সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদ্যোগী হবেন।
এ ব্যাপারে সেরা কাজ করা ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান
তুলে ধরা হল�ো।

– (আবাসন এবং নগর�োন্নয়ণ মন্ত্রক)

আওতায় চিরাচরিত এবং প্রাচীন বিভিন্ন জলাশয় যেমন
সর�োবর, পুকরু এবং কুপের সংস্কার শুরু করেছে।
ছত্তিশগড়ের বাল�োদ শহরের পুরন�ো পরিত্যক্ত কূপ গুলিকে
পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। একইরকমভাবে পন্ডিচেরি পুর
নিগম তাদের প্রাচীন আম্মানকুলাম দীঘি সংস্কার এবং
সাফাই করেছে, কর্নাটকের দ�োদ্দাবল্লপুরে একটি বহু প্রাচীন
সিঁড়িযুক্ত কূপকে পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হয়েছে।
জল শক্তি অভিযান (JSA) বিভিন্ন শহর, রাজ্য এবং
সর্বোপরি নাগরিকদের কাছে আশাতীত সাড়া পেয়েছে,
যারা এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। দেশের
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা ইতিবাচক প্রচেষ্টার কথা শ�োনা
যাচ্ছে,যাদের মধ্যে কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হল�ো।
•
বাগেপল্লি, কর্ণাটক
•
কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ
•
প�োর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান ও নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জ
•
টংক, রাজস্থান
বাগেপল্লি, কর্ণাটক
কর্ণাটকের বাগেপল্লিতে স্থানীয় পুরনিগম চিত্রাবতি
নদীখাত পরিস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। পেন্নার নদীর উপনদী
চিত্রাবতি দক্ষিণ ভারতের একেটি আন্তঃরাজ্য উপনদী।
এটি একটি মরশুমি নদী, যা বর্ষাকালে জীবন্ত হয়ে ওঠে।
দীর্ঘদিন ধরে এই নদীখাত অবাধে আবজর্না এবং ন�োংরা
জল ফেলার কারণে প্রচণ্ড দূষিত হয়ে পড়েছিল। শুধু তাই
নয়, এর জলের প্রবাহও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি
বর্ষার মরশুমেও। জলশক্তি অভিযানের আওতায়,

প্রথম পরিসংখ্যানঃ রাজ্য গুলির কার্যকলাপের মূল্যায়ণ

সেরা প্রচেষ্টা
সারাদেশের বিভিন্ন শহর থেকে এরকম বহু ভাল�ো
কাজের উদাহরণ উঠে এসেছে। চন্ডীগড় এর মত কিছু
শহরে ব্যবহৃত জল পরিশ�োধন করার জন্য দুটি আলাদা
আলাদা পাইপলাইন বসান�োর মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা
হয়েছে। হরিয়ানার পানিপথে পরিশ�োধিত ন�োংরা জল অগ্নি
নির্বাপনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক শহর এই প্রকল্পের
18

মার্চ ২০২০

চিত্রাবতি নদীখাত সাফাই, বেগাপল্লি, কর্ণাটক
পৃথিবীকে একটি অনুগ্রহ করুন, জলরক্ষক হ�োন

বেঙ্গাপল্লি পুর নিগম বর্ষার প্রবাহকে বাধা মুক্ত করতে
এবং নদী উপকূলের বাসিন্দাদের নদীর জল ব্যবহারের
সুয�োগ করে দিতে নদীখাতের আবর্জনা পরিস্কার করার
সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় ছাত্র, এনএসএস ক্যাডেট, ভারত
স্কাউট এবং গাইড এর ক্যাডেট প�ৌর কর্মী এবং স্থানীয়
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা নদীখাতকে আবর্জনা মুক্ত
করার কাজে সামিল হন। পাশাপাশি স্থানীয় স্কুলের ছাত্র
ছাত্রীরা এই নদীর আশপাশের এলাকাগুলি পরিচ্ছন্ন করা
এবং নদীখাত আবর্জনা মুক্ত করার বিষয়ে প্রচার চালান।

করতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি ১০০
বছরের পুরন�ো জাপানি কুয়া, যেটা দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত
অবস্থায় পড়ে ছিল তাকে সংস্কার করা হয় এবং বর্তমানে
তা থেকে এলাকার প্রায় ৫০টি পরিবারে নিয়মিত জল
সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকারি স্কুলে একাধিক
সচেতনতা প্রচার কর্মসূচী যেমন ছবি আঁকা,প�োস্টার লেখার
প্রতিয�োগিতার আয�়োজন করা হয়। পাশাপাশি সামাজিক
স্তরে জল সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন
পথনাটিকা , প্রচার সভা ইত্যাদিরও আয�়োজন করা হয়।

কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ

টঙ্ক, রাজস্থান

হিমাচল প্রদেশের কাংড়াতেও জল শক্তি অভিযান
একটি জন আন্দোলনের চেহারা নেয়।
কিভাবে নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি
অভিযান জন আন্দোলনের রূপ নিতে পারে হিমাচল
প্রদেশের কাংড়া তা দেখিয়ে দিয়েছে। জলশক্তি
অভিযানের সামিল হওয়ার আর্জি নিয়ে জেলা প্রশাসন
এবং কাংড়া পুর পরিষদ সমস্ত স্কুল, সরকারি
পলিটেকনিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নাগরিক কল্যাণ
সমিতি এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যদের দ্বারস্থ হন।
এই কর্মসূচি নাগরিক সমাজের নজিরবিহীন অংশগ্রহণের
সাক্ষী থেকেছে, যেখানে স্থানীয় নাগরিক সমাজ বৃক্ষর�োপণ
থেকে শুরু করে স্থানীয় স্কুল এবং হাসপাতালে বর্ষাকালে
বৃষ্টির জল ধারণের মত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
দৈনন্দিন ব্যবহার্য জলের পুনর্ব্যবহার এবং বৃষ্টির জল
সংরক্ষণের বিষয়ে স্থানীয় স্কুল ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে
একাধিক প্রচার কর্মসূচির আয�়োজন করা হয়।

রাজস্থানের টঙ্কের বাসিন্দারা শহরের চতুর্ভূজ
সর�োবরটি আবর্জনা মুক্ত করে এক উল্লেখয়�োগ্য উদাহরণ
প্রস্তুত করেছে। এই সর�োবরটি তার ধর্মীয় গুরুত্বের
কারণে সারা বছর স্থানীয় এবং দূরদূরান্তের পর্যটকদের
সমাগমের কেন্দ্র ছিল। যাই হ�োক, বহু বছর ধরে স্থানীয়
মানুষদের জল অপচয়ের প্রবণতা, আবর্জনা ,প্লাস্টিক
বর্জ্য নির্মাণ বর্জ্য, ইত্যাদি ফেলার কারণে এই সর�োবর
অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সর�োবরে দূষিত জল এবং
দুর্গন্ধের কারণে দিনদিন পর্যটক সংখ্যা হু হু করে কমে
আসছিল। জলশক্তি অভিযান কে কাজে লাগিয়ে স্থানীয়
বাসিন্দারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সর�োবর সংস্কারের
উদ্যোগ নেয়। যার মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, চতুর্ভুজ
বিকাশ সমিতির সদস্যরা, টাইগার ফ�োর্স নামক একটি
যুব সংগঠন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা মিলিত ভাবে
জলাশয়টিকে আবর্জনা মুক্ত করেন। স্থানীয় পুর নিগম
এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেয় এবং এখন কেউ সেখানে
আন্দামান এবং নিক�োবর দ্বীপপুঞ্জের প�োর্ট ব্লেয়ারে
গেলে দেখতে পারেন কিভাবে ওই আবর্জনা পূর্ণ
জলশক্তি অভিযানের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ
সর�োবরটি আবার স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ হয়ে পর্যটক ও
জল শক্তি অভিযানে প�োর্ট ব্লেয়ারের অংশগ্রহণের দর্শকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।
কাহিনী খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। যেখানে এই কর্মসূচি সফল

রাজস্থানের টঙ্কে চতুর্ভূজ সর�োবর আবর্জনা মুক্ত করছে টঙ্ক পুর পরিষদ।
আজকের বৃষ্টির জল আগামী কালের জীবন রক্ষক সুতরাং নিমজ্জিত হওয়ার আগেই চিন্তা করুন!

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পাভাগাড়া, কর্ণাটক
কর্ণাটকের পাভাগাড়ায় স্বল্প খরচে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের
কার্যকরী ব্যবস্থা
বৃষ্টির জল সংরক্ষণের স্বল্প খরচে কার্যকরী ব্যবস্থাপনা
তৈরি করে কর্নাটকের পাভাগাড়া জল শক্তি অভিযানের
ইতিহাসে নিজের এক উৎসাহব্যঞ্জক কাহিনী সংযুক্ত করেছে।
শহরের স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ির ছাদে
বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কাঠাম�ো তৈরি করেছেন এবং
পাইপলাইন বসিয়েছেন যার মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ
করা হয় এবং তা স্থানীয় রিচার্জ পিটে জমা করা হয়।
শহরের স্থানীয় বহু বাড়ি এবং আবাসন সমিতিগুলি এই
উদ্যোগে সামিল হওয়ায় জল শক্তি অভিযানের অঙ্গ
হিসেবে এই শহরের নাম সবার উপরে উঠে এসেছে।

জলশক্তি অভিযান- অংশগ্রহণকারীদের কথা
গান্ধীনগরের স্কুল গুলিতে জল সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা
প্রচার
গুজরাটের গান্ধীনগর জেলার শেরিসা এবং
আর্সোদিয়া গ্রামদ্বয়ের প্রথমিক পাঠশালা গুলিতে জল
সংরক্ষণের ওপর সচেতনতা প্রচার কর্মসূচির আয়�োজন
করা হয়। শেরিসা এবং আর্য়োদিয়া এই দুই গ্রামের
বাসিন্দারাই নলকূপের জলের ওপর নির্ভরশীল। যদিও
প্রাথমিক পাঠশালাগুলিতে আগেই বৃষ্টির জল ধারণ
কাঠাম�ো তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুল�ো ঠিকমত কাজ
না করায় সংস্কার প্রয়�োজনীয় হয়ে পড়ে।
পড়ুয়ারা উৎসাহের সঙ্গে আল�োচনা কর্মসূচিতে
সামিল হয় এবং জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে তাদের বাড়ি ও
স্কুলে জল সংরক্ষণ ও বৃক্ষর�োপণে উদ্যোগী হয়।
ঔষধি বন সৃজন করল
ব্যাঙ্গাল�োর সরকারি কলেজ
ব্যাঙ্গাল�োর গ্রামীণ জেলার দেবানাহালি ব্লকের
বিশ্বনাথপুরে সরকারি প্রি ইউনিভার্সিটি কলেজ (PU)
ঔষধি বনসৃজনের জন্য জাপানের মিয়াওয়াকি পদ্ধতি
অনুসরণ করে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা ৩০ ৪০
বর্গ ফুট এলাকায় নিজস্ব একটি ক্ষুদ্র ঔষধি উপবন তৈরি
করেছে।
এই পদ্ধতি অনুসারে(জাপানি উদ্ভিদবিশেষজ্ঞ
আকিরা মিয়াওয়াকির পথ প্রদর্শনে সৃষ্ট পদ্ধতি) গাছপালা
দশ গুণ দ্রুত বাড়ে এবং জঙ্গল ৩০ গুণ বেশি ঘন হয়।
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জল যে শিক্ষা দিতে পারে গ�োটা পৃথিবী তা দিতে পারে না।

মাত্র দুবছর সময় কালে, এই বনের উল্লেখয�োগ্য বৃদ্ধি
হয়েছে।
একই সঙ্গে, কলেজের অধ্যক্ষদের এক মাসের
মধ্যে তাদের কলেজ ভবন গুলির ছাদে এবং তাদের
নির্ধারিত থাকার জায়গায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণের
পরিকাঠাম�ো তৈরি করার কথা বলা হয়। ছাত্রদের
স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ব্যবহার করে তাদের নিজ নিজ
এলাকা ও গ্রামে বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের
পরিকাঠাম�ো তৈরির ব্যাপারে জ�োরকদমে প্রচার করতে
বলা হয়।
চিরাচরিত জলাশয়ের চারপাশে ম�োমবাতি প্রজ্বলন ও
নজরদারি
সাধারণ মানুষের মধ্যে জল সংরক্ষণ এবং
চিরাচরিত জল জলাশয় গুলি রক্ষা করার ব্যাপারে
সচেতনতা গড়ে তুলতে ২০১৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর
বিহারের ভ�োজপুর জেলা কালেক্টরেট পুকুরের চারিদিকে
ম�োমবাতি জ্বালিয়ে নজরদারি করার উদ্যোগ নেওয়া
হয়।
প্রায় ৫৫০০ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে
নিজেদের নীড় কা বীর বা জলয�োদ্ধা হিসাবে গড়ে ত�োলার
উৎসাহ প্রমাণ করেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বার্তা দেওয়া
হয় “জল হ্যায় ত�ো কাল হ্যায়। ”

ডেপুটি কমিশনার শ্রী অমিত কুমার এই বীজ
গ�োলক তৈরি ও বিতরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।
কিভাবে বীজ গ�োলক গুলি প্রস্তুত করা হয়: টবের
মাটি, সাধারণ মাটি এবং গ�োবরে জল মেশান�ো হয় যাতে
তাতে ক�োন ঢেলা না থাকে। এই মিশ্রনে বীজ মিশিয়ে এক
ইঞ্চি আকৃতির গ�োলক তৈরি করে ক�োন ছায়াঘেরা
য়ায়গায় তাকে ২৪-৪৮ ঘণ্টা শুকিয়ে দিতে হয়। এভাবে
এই গ�োলকগুলি বপণ বা সংরক্ষণের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।
ক�োন ধরণের বীজ ব্যবহৃত হয়েছে উর্বর পার্বত্য
এলাকা থেকে সংগৃহীত বীজ: এধরণের বীজ অঙ্কুরিত
হতে খুব কম জলের প্রয়�োজন এবং সুলভ , যা স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠার সদস্যরা অল্পদামে সহজে সংগ্রহ করতে পারেন।
ধানবাদে যেসব বীজ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল:
নিম, গামার, বেল, জাম, চন্দন, পেপে, বাঁশ, তেঁতুল,
অশ্বথ্থ, শিরীষ, খেজুর, শেষম,শিমুল, কাঁঠাল, মহুয়া,
সজনে।
ধানবাদের ৪১ টি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর ১৯০ জন
মহিলা এবং বাঘমারা ব্লকের ২২টি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর ৭০
জন মহিলাকে প্রতিটি দুটাকা হিসাবে পারিশ্রমিকের
বিনিময়ে বীজ গ�োলক তৈরির কাজে নিযুক্ত করা হয়। এর
পর ১০০০এর বেশি SHG র মহিলাকে কাজে লাগিয়ে
উভয় ব্লকেই এগুলিকে বিতরণ করা হয়। যেসব এলাকায়
প্রচুর পরিমাণ কয়লাখনির বর্জ্যের বিরাট স্তুপ থাকার
(ওভার বার্ডেন বা OB নামে পরিচিত)কারণে গাছপালাও
জলের অভাবে ক্লিষ্ট, সেইসব জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়
এবং BCCL (ভারত ক�োকিং ক�োল লিমিটেড) ও জেলা
প্রশাসনের সহায়তায় বীজ ছড়ান�ো হয়।
বীজগুলিকে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং
বৃষ্টির ফলে তাতে অঙ্কুর�োদ্গম হয়। গবেষণায় দেখা
গিয়েছে এই বীজ গ�োলক থেকে জন্মান�ো চারা গাছের
মধ্যে ৬০-৭০ শতাংশই বেঁচে গিয়েছে এবং সেগুলি দ্রুত
বেড়ে উঠেছে।

২.৫ লক্ষ বীজ গ�োলক তৈরি করল�ো ধানবাদ
ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলা প্রশাসন জল সংরক্ষণ ও
চারা গাছ র�োপণের বহু মহত্ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর
মধ্যে অন্যতম স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর (SHGs) সদস্যদের
কাজে লাগিয়ে ২.৫ লক্ষের মত বিপুল পরিমাণ বিজ
গ�োলক তৈরি করা এবং তা মানুষের মধ্যে বিতরণ করে।
এই বিজ গ�োলকগুলি ক�োলিয়ারী এলাকায় খ�োলামুখ খনি
এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে সেগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে
বায়ু দূষণ কমাতে পারে।
জল ব্যবহার করুন কিন্তু অপচয় করবেন না!
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ছাত্র, বিভিন্ন নাগরিক সমাজের স্বেচ্ছা সেবক, সরকারি
দপ্তর সমূহ এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এই সব
উদ্যোগে সামিল হয়ে একে সাফল্যমণ্ডিত করে ত�োলেন।
জলশক্তি অভিযানের অন্যান্য কর্মসূচি
•
•
•
•

কর্পূর বৃক্ষর�োপণ: কর্পূর বৃক্ষর�োপণ আরেকটি
উদ্ভাবনী পদ্ধতি। স্থানীয় পুরনিগমের উদ্যোগে, খনির
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) শুষে
নিতে এবং পতিত জমির চরিত্র বদলের উদ্দ্যেশ্যে প্রায়
৫০,০০০ কর্পূর গাছ র�োপণ করা হয়।
নদী উপকূল গুলিতে বনসৃজন:ওই জেলার মধ্যে
দিয়ে তিনটি বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে। এগুলি হল,
দাম�োদর,বরাকর এবং জামুরিয়া। এই নদীগুলির ১১
কিল�োমিটার দীর্ঘ তটভূমিতে জলশক্তি অভিযানের
আওতায় বন সৃজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ধানবাদের যে
তিনটি ব্লককে বেছে নেওয়া হয় সেগুলি হল- ধানবাদ,
বাঘমারা এবং ত�োপচাচি পুর নিগম।
ম�োবাইল অ্যাপ মূল সমীক্ষার ফলাফল এবং প্রতিক্রায়া
নথিভুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে একটি ম�োবাইল
অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়। সমস্ত আধিকারিকেরা এই
অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের মতামত এবং জিও ট্যাগ সহ সৃষ্ট
সম্পদের ছবি তুলে তা জমা করেন। ধানবাদের মানুষের মধ্যে
অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী এই অ্যাপ জলশক্তি অভিযানে
মানুষের অংশগ্রহণকে অনেকটাই বাড়িয়েছে যেখানে নাগরিক
সমাজ তাদের বিভিন্ন জল সংরক্ষণ উদ্যোগ যেমন,
বৃক্ষর�োপণ, সচেতনতা প্রচার, শপথ গ্রহণ, ভিডিও ইত্যাদি
তুলে ধরতে পেরেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে শংসাপত্র
প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
গ্রীণ ফান্ড: অ্যাপের মাধ্যমে কিছু সহজ প্রক্রিয়া
অনুসরণ করে মানুষকে বিশেষভাবে সবুজ রক্ষার জন্য
গঠিত তহবিলে অর্থ দান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।
বৃক্ষর�োপণ এবং জল সংরক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা
প্রচারের কাজে ওই তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা হয়।
শ্রমদান: নালা খনন এবং বাঁধ নির্মাণ (TCB),
জলাশয় সংস্কার, বৃক্ষর�োপণ কর্মসূচিতে বহু মানুষ
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। শহরাঞ্চলে, কলেজ
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•
•

১ঘণ্টায় ১লক্ষ বৃক্ষর�োপণ
কহি খ�ো না যায়ে তালাও:প্রত্যেক গ্রামে তিনটি
পুকুরের সংস্কার
ঘর কা পানি ঘর মে-প্রত্যেক SHG সদস্য পিছু একটি
স�োক পিট ও ৫ টি চারা গাছ র�োপণের দায়িত্ব বণ্টন।
পানি কে সাথ প�োলিশিং-স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে
CAPF এবং জেলা পুলিশ ম�োতায়েন
একদিনে বিভিন্ন স্কুলে ১৪৫৬টি স�োক পিট নির্মাণ
রঙ্গোলি তৈরি, অঙ্কন এবং প্রবন্ধ রচনা
প্রতিয�োগিতা। (ইক�ো ক্লাব এবং জলশক্তি সেনাকে
সামিল করে)

পুকুরের চারপাশে জড�়ো হওয়া মানুষের মধ্যে 3R
-র ধারণা যার অর্থ ‘পুনঃপূরণ,পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্গঠন’
– এই সম্পর্কে বার্তা প্রচার করা হয়।
ওই জমায়েতে মিডল এবং হাই স্কুলের ২০০০
পড়ুয়া এবং ১০০০ কলেজ পড়ুয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং ভ�োজপুর জেলার
সাধারণ বাসিন্দারাও ছিলেন। ভ�োজপুরের বিখ্যাত এই
বিশাল কালেক্টরেট পুকুর ধর্মীয় সমন্বয়ের কেন্দ্র হিসাবেও
পরিচিত, কারণ এর তিনদিকে একটি মন্দির, একটি
মসজিদ এবং একটি গির্জাও রয়েছে। প্রতিবছর এই
পুকুরে ছট পুজ�োও অনুষ্ঠিত হয়।

যদি আমরা জল রক্ষা করতে না শিখি, তবে আমাদের অবস্থা হবে জল বিহীন মাছের মত�ো, এবং তার ফলাফল আমাদের জানা আছে..

•

•

চারপাশে পাড়গুলিতে চারাগাছ র�োপণ-পাড়ের
ভূমিক্ষয় র�োধ এবং সর�োবর গুলির চারদিকে
প্রাকৃতিক বাঁধ নির্মাণ
বেড়া দেওয়া - ভবিষ্যতে সর�োবর এলাকায় যাতে
আর ক�োন রকম জবরদখল না হয় তা নিশ্চিত
করা।

সামাজিক অংশগ্রহণ: জলাশয়ের সংস্কার সংক্রান্ত
সমস্ত কাজে পরিকল্পনা মাফিক সামাজিক অংশগ্রহণ
নিশ্চিত করা হয় দীর্ঘস্থায়ী ফললাভ এবং সাধারণ মানুষের
চিদাম্বরম সর�োবর সংস্কারের কাজ শেষ হল
মধ্যে মালিকানার মন�োভাব জাগ্রত করার উদ্দ্যেশ্যে।
চিরাচরিত জল সংরক্ষণ কাঠাম�োগুলির সংস্কার ও আগামী মাস গুলিতে যেসব সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ
পুনরুদ্ধারের এক অভিনব প্রচেষ্টায় সামিল হয়ে করা হয়েছে সেগুলি হল:
কাড্ডাল�োর জেলা প্রশাসন বহুল�োককে সামিল করে,
•
জল সংরক্ষণের গুরুত্ব ব�োঝাতে প্রকাশ্যস্থানে বহু
সামাজিক প্রচেষ্টা হিসাবে সব জলাশয় পুনরুদ্ধার এবং
সংখ্যক চারাগাছ র�োপণ করা হয়;
পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।
•
কলেজ পড়ুয়াদের জল সংরক্ষণ ফেল�োশিপ
তামিলনাড়রু কাড্ডাল�োর জেলার প্রাচীণ চিদাম্বরম
প্রদাণ;
শহরটি বহু সংখ্যক পুকরু ও সর�োবরের আশীর্বাদ ধন্য।
•
NSS, NCC, রেডক্রসের পড়ুয়াদের জঞ্জাল
তিনটি মন্দির সংলগ্ন দিঘি সহ এই শহরে ম�োট ১৫টি
অপসারণের কাজে সামিল করা;
সর�োবর রয়েছে, এই সব সর�োবরের মিলিত আয়তন প্রায়
•
সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার পর তার ফলাফলকে
১০০ একর এবং জলধারণ ক্ষমতা আন্দাজ ৫০ ক�োটি লিটার।
দীর্ঘমেয়াদী করার লক্ষ্যে স্থানীয় মানুষদের নিয়ে
যাইহ�োক বহু বছর ধরে এই জলাশয়গুলি
ঘর�োয়া ব্যবহারকারী সংগঠন তৈরি করা যারা
আবর্জনা, দূষণ এবং জবরদখলের আঁতুড়ঘরে পরিণত
রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবে;
হয়েছিল। সেই কারণে এই সমস্যা সমাধাণের লক্ষ্যে
প্রত্যাশিত ফলাফল: বাড়তি জলধারণ ক্ষমতা
চিদাম্বরম শহরে সর�োবর পুনরুদ্ধারের জন্য বহুল�োককে
এবং দ্রুত শুক�োতে থাকা জলাশয় পুনঃপূরণের দ্বিমুখী
সামিল করে সামাজিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।
প্রকল্প পরিকল্পনার মাধ্যমে শহরের জল সমস্যা ও
এর অঙ্গ হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপ সমুহ: জবরদখল মুক্ত করণ
বন্যা, এই দুইয়েরই সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।
জবরদখলকারী ৪০০টি বাড়ি/দ�োকানকে সরিয়ে যদিও বর্তমানে ৬২১৫৩ জনসংখ্যার এই শহরের
দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়। স্থানীয় বস্তি পর্ষদ প্রাত্যহিক জলের চাহিদা ৮.৪ MLD (মিলিয়ন লিটার
জবরদখলকারীদের শহরের কাছে স্থায়ী বাড়ি নির্মান করে দেয়। প্রতিদিন) সেখানে এখানে দৈনন্দিন গড় জল সরবরাহের
জঞ্জাল অপসারণ স্বেচ্ছাসেবক, নাগরিক এবং পরিমাণ মাত্র ৩.৯ MLD। সরাসরি পানের উপয�োগী
জেলা প্রসাসনের কর্মীরা শ্রমদান কর্মসূচির আওতায় জলের স্তরের অবস্থান ভূপৃষ্ঠের ২০০মিটার গভীরে। এর
আগাছা, কাগজ, প্লাস্টিক সহ সব রকমের জঞ্জাল পাশাপাশি পুর�ো শহরটিকে অত্যন্ত বন্যাপ্রবণ হিসাবে
অপসারণ করেন।
চিহ্নিত করা হয়েছে।
পলিমুক্ত করণ এবং বাঁধ মজবুতিকরণ জেলা
প্রশাসন পুকুরগুলিকে পলিমুক্ত করতে এবং তার
পাড়গুলিকে শক্তিশালী করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
পলি ত�োলার কাজ শেষ হলে নিম্নোক্ত কর্মসূচি সমূহ গ্রহণ
করা হবে
•
ভূগর্ভের জলস্তর বাড়াতে এবং জলধারণ ক্ষমতা
সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে জলাশয়গুলির মধ্যেই
জল সংরক্ষণ কাঠাম�ো প্রস্তুত করা
আপনি ততক্ষণ জলের মূল্য বুঝবেন না যতক্ষণ না সব কূপ শুকন�ো হয়ে যাবে
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তিরুভান্নামালাইতে জল সংরক্ষণের কিছু উদ্ভাবনী পদক্ষেপ
তামিলনাড়ুর তিরুভান্নামালাই জেলা প্রশাসন মুলের কাছে, মাটির তলায় একটি মাটির পাত্র বসিয়ে
অনুভব করেছিল লক্ষ্য ভিত্তিক জল সংরক্ষণ প্রকল্প জল দেওয়া হয়। পাত্রের তলায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখা হয়
শক্তি অভিযান (JSA) তাদের জেলার জলসংকট দূর এবং মুখে রাখা হয় কিছুটা খড়ের আঁটি। খড়ের আঁটির
করার একটি সঠিক সুয�োগ। অতঃপর এই জেলায় দেশের মধ্যে দিয়ে জল চুঁইয়ে পাত্রের ভিতর জমাহয়, এবং গাছ
সর্বাধিক সংখ্যক জলসংকটে থাকা গ্রামগুলি উত্তরপূর্ব তা শুষে নিতে পারে। জেলায় পাত্র সেচ প্রক্রিয়া ব্যবহার
ম�ৌসুমিবাযুর আগমনের আগে খরা নিয়ন্ত্রেণে ভূগর্ভের করে ২৬,৮৩৫টি চারা গাছ র�োপণ করা হয়েছে।
জলস্তর বাড়াতে একাধিক উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনা নিয়ে
এগিয়ে আসে।
এইসব গ্রামগুলির মূল জীবিকা কৃষিকাজ, এবং
প্রধান ফসল ধান, আখ এবং চিনা বাদাম।
জল ব্যাঙ্ক: স্থানীয় মানুষকে তাদের নিজ নিজ
এলাকায় জলাশয় সংস্কারের কাজে সক্রিয় ভাবে সামিল
করার লক্ষ্যে জেলা শাসককে সভাপতি করে “ওয়াটার
ব্যাঙ্ক” নামে একটি নথিভুক্ত সংস্থা গঠন করা হয়।
এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, এনজিও,
স্বেচ্ছাসেবক এবং কৃষক ও অন্যান্য সুবিধাভ�োগীদের
এতে সামিল করা হয়।
ক্ষুদ্র সেচ: স্বল্প জল ব্যবহারের লক্ষ্যে জেলা
এমজিএনআরইজিএ, সিএসআর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশাসন, খরা সেচ, রেইন গান, স্প্রিঙ্কলার এবং রেন
প্রকল্পের সমন্বয়ের মাধ্যমে ওয়াটার ব্যাঙ্ক প্রকল্পটি শুরু হ�োসের মত ক্ষুদ্র সেচ প্রক্রিয়াকে উৎসাহ দিচ্ছে। কৃষকদের
করা হয়। এছাড়া এই প্রকল্প স্বেচ্ছাসেবক এবং NGO বিভিন্ন ক্ষুদ্র সেচ প্রক্রিয়ার সরঞ্জাম জ�োগাতে প্রধানমন্ত্রী
গুলিরই সমর্থন লাভ করেছে যারা নিজ নিজ এলাকায় কৃষি সিঁচাই য�োজনা -কে কাজে লাগান�ো হয়েছে।
এর রূপায়ণ করে। স্বেচ্ছাসেবকেরা শ্রমদানে অংশ নেয়
আখ চাষ খরা সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে
এবং যন্ত্রপাতি আনা নেওয়ার কাজেও সাহায্য করে। যাতে চিরাচরিত প্রক্রিয়ার তুলনায় 50 শতাংশ কম জল
বর্তমানে ওয়াটার ব্যাঙ্কের সদস্য সংখ্যা ১১২ এবং প্রয়�োজন হয়। স্প্রিঙ্কলার এবং রেন গান ব্যবহার করে 60
তাঁরা জেলার ৩১২ টি জলাশয়ের সংস্কার কাজে যুক্ত শতাংশেরও বেশি জল বাঁচান�ো যায়। রেন হ�োস সেচ বা
রয়েছেন।
স্প্রে সেচের ক্ষেত্রে বলা যায়, এগুলি খুবই অভিনব পদ্ধতি
আচ্ছাদন মাটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আচ্ছাদন যাতে এই জেলা পথ দেখিয়েছে। জল ব্যবহারে দক্ষতা
করে গাছের বৃদ্ধি ও প�োষণে সহায়তার প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধির পাশাপাশি, এটি ফসলের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও
Mulching বলা হয়। পচনশীল জৈব উপাদানে এই সহায়তা করে।
আচ্ছাদন তৈরি করা হয়, যা ফসল কাটার সময়ের
জল বাজেট: জেলার সব গ্রামের জন্য একটি
আগেই পুর�োপুরি নষ্ট হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এই বিস্তারিত জল বাজেট প্রস্তুত করা হয়। জলের চাহিদা ও
প্রক্রিয়ার উপয�োগিতা হল এটা মাটি থেকে জলের
বাষ্প হয়ে যাওয়াকে বিলম্বিত করে দীর্ঘ সময় মাটি
আর্দ্র রাখে। পাশাপাশি আগাছার বৃদ্ধিকেও প্রতিহত
করে। কলা, তরমুজ, খরমুজ, পেপে এবং বেগুনের
মত�ো গুরুত্বপূর্ণ ফসল চাষে আচ্ছাদন প্রক্রিয়া ব্যবহার
করা হয়ে থাকে। আচ্ছাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে
চিরাচরিত প্রথার থেকে ৩০% থেকে ৪০% কম জল
ব্যবহার করে ফসল ফলান�ো যায়।
পাত্র সেচ: পাত্র সেচ পদ্ধতি জল বাঁচান�োর একটি
অন্যতম কার্যকর প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে, চারা গাছের
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প্রতিটি ফ�োঁটাই মুল্যবান!

য�োগান উভয় বিষয় বিবেচনা করেই এই বাজেট প্রস্তুত
করা হয়। ভূগর্ভস্থ জল এবং উপরিতলের জল ব্যবহারের
ম�োট হিসাবের উপর ভিত্তি করে ম�োট জল সরবরাহের
পরিমাপ করা হয়। ভূগর্ভের জল পর্ষদের পরিমাপ
অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়
এবং প্রত্যেক গ্রামে বৃষ্টিপাতের তথ্যের ভিত্তিতে
উপরিতলের জল ব্যবহারের হিসেব কষা হয়। অন্যদিকে
ঘর�োয়া জলের ব্যবহারের পাশাপাশি, শিল্প ক্ষেত্র, কৃষি
এবং বাণিজ্যিক চাহিদার ভিত্তিতে জলের ম�োট চাহিদা
বিচার করা হয়। এরপরে অতিরিক্ত জল খরচের পরিমাণ
নির্ধারণ করে তার মূল্যায়ন করে দেখা হয়।
ত্রিমাত্রিক সীমানা মানচিত্র: প্রত্যেক গ্রামের
ভূতাত্ত্বিক অবস্থান ব�োঝার জন্য সব গ্রামের বিস্তারিত
ত্রিমাত্রিক মানএকটিচিত্র তৈরি করা হয়। জল বাজেট
এবং এই ত্রিমাত্রিক মানচিত্রের মাধ্যমে প্রত্যেক গ্রামের
অবস্থান অনুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হবে।
জেএসএ-র আওতায় গৃহীত IEC কর্মসূচি সমূহ:
জল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যেক�োন পদক্ষেপের

সাফল্য মানুষের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ওপর অনেকাংশে
নির্ভর করে। এই কারণেই জলশক্তি অভিযানকে একটি
গণ আন্দোলনের রূপ দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে
পড়ুয়া ওসাধারণ মানুষকে সামিল করে একাধিক IEC
প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় (গরম হাওয়া ভরা বেলুন,
মানব প্রাচীর, পথ নাটিকা ইত্যাদি)।

– (পানীয় জল ও নিকাশী বিভাগ,
জল শক্তি মন্ত্রক)

ফিট ইন্ডিয়া কর্মসূচিতে গ্রাম
পঞ্চায়েত সমূহের ভূমিকা
প্রত্যেক দেশবাসীকে সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান করে
তুলতে প্রধান মন্ত্রী ২৯শে আগস্ট ২০১৯এ 'ফিট ইন্ডিয়া
কর্মসূচির সূচনা করেন। কর্মসূচির সূচনার সময় একটি
শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। শারীরিক সক্ষমতা,পটভূমি
অথবা বয়সে সীমারেখা ব্যতিরেকে প্রত্যেককে শারীরিক
সক্ষমতা ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে এই
আন্দোলনের সূচনা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে মানুষকে
স্বাস্থ্যকর জীবনচর্যা অনুসরণের মাধ্যমে সুস্থ ও সক্ষম
থাকার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতেই এই কর্মসূচি।
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক ফিট ইন্ডিয়াকে একটি
গণআন্দোলনের রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের সচিব প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতী
রাজ প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত
করতে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কাছে
অনুর�োধ জানিয়েছে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন
করে ওয়ার্ড সদস্য কে “গ্রামীণ ক্রীড়া এবং স্বাস্থ্য
সমন্বয়কারী”হিসাবে গড়ে ত�োলার জন্য পঞ্চায়েত

বিশুদ্ধ জল = সুস্থ জীবন। একে ধ্বংস করবেন না।

গুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব রকম বয়সের
পুরুষ এবং মহিলাকে সুস্থ থাকার জন্য নানারকম
ক্রিয়া-কলাপ প্রশিক্ষণ এবং সুস্থ জীবন যাপনের গুরুত্ব
সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে তাদের প্রয�়োজনীয়
প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তিন মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়া গ্রামসভা
বৈঠকগুলির আল�োচ্যসূচিতে ফিট ইন্ডিয়া কর্মসূচির
বিষয়টি রাখতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা সরপঞ্চদের
পরামর্শ দিতে রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত
গুলিকে জিপিডিপি তৈরীর সময় ফিট ইন্ডিয়া কর্মসূচির
সমস্ত বিষয় কে অন্তর্ভুক্ত করারও পরামর্শ দেওয়া
হয়েছে।
সঠিকভাবে এইসব কর্মসূচির আয�়োজন করার
বিষয়ে পঞ্চায়েত গুলির ক্ষেত্রে এই সমস্ত নির্দেশ
সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

– (MoPR ওয়েব পেজ)

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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নুষের জীবনে খেলাধুলা এবং সুস্বাস্থ্যের ভূমিকা
এবং গুরুত্ব অমূল্য। খেলাধুলায় অংশ নিলে দলবদ্ধ
হওয়ার মানসিকতা, পরিকল্পনা এবং বিশ্লেষণের দক্ষতা,
লক্ষ্য নির্ধারণ এবং ঝুকি
ঁ নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সুস্থ
এবং স্বাস্থ্যবান নাগরিক একই রকম স্বাস্থ্যবান সমাজ এবং
শক্তিশালী জাতি গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। জাতির সামগ্রিক
উন্নয়ণে খেলাধুল�ো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।
ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছর ধরে ভারত ক্রমাগত উন্নতির
স্বাক্ষর রেখেছে। এই অনন্ত সম্ভাবনাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা
খুবই জরুরী। আমাদের তরুণ ক্রীড়া প্রতিভাধরদের উৎসাহিত
করতে তাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ এবং পরিকাঠাম�ো য�োগান
দেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। আমাদের সর্বদা তাদের
খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে, যাতে
এই খেল�োয়াডর় া তাদের প্রকৃত সম্ভাবনার প্রদর্শন করতে
পারেন। একমাত্র এভাবেই ক্রীড়া জগতে এক মহা শক্তি
হিসেবে উঠে আসার বিষয়ে ভারতের স্বপ্ন সফল হতে পারে।

ভারতকে একটি বৃহৎ খেল�োয়াড় জাতি হিসেবে
প্রতিষ্ঠা করতে সব ধরনের খেলাধুল�োর একটি শক্তিশালী
পরিকাঠাম�ো তৈরির মাধ্যমে খেলাধুলার চর্চা কে তৃণমূল
স্তরে প�ৌঁছে দিতে ও সামগ্রিক ভাবে খেলাধুলার উন্নয়ণে
খেল�ো ইন্ডিয়া কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে।
একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি তৈরীর মাধ্যমে সমস্ত
গুরুত্বপূর্ণ খেলার প্রতিভাবান খেল�োয়াডদে
় র খুজে
ঁ এনে এই
কর্মসূচির আওতায় তাদের 8 বছরের জন্য বছরে ৫ লক্ষ
টাকা করে অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। খেল�ো ইন্ডিয়া কর্মসূচির
আওতায় “খেল�ো ইন্ডিয়া স্কুল কর্মসূচি” নেওয়া হয়েছে। এর
আওতায় আছে তিরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন,
বাস্কেটবল, ফুটবল, বক্সিং, জিমনাস্টিক, হকি, জুড�ো, কবাডি,
খ�োখ�ো, শুটিং, ভলিবল, ভার�োত্তোলন, সাঁতার এবং কুস্তি।
উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলি কে পূরণের জন্য খেল�ো
ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলি
হল:

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নির্দেশ

মানননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাধীনতা দিবসের রাজ্যগুলিকে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিম্নলিখিত
ভাষণে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আহ্বান জানান। বিষয়গুলি গ্রহণ করতে বলেছে:
প্রত্যেক পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানকে গ্রাম পঞ্চায়েত
ভারত সরকার তার এই “আহবান”এর গুরুত্ব অনুধাবন •
স্তরে একটি করে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র তৈরি
করে এতে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বছরের
করতে বলা হয়েছে
স্বচ্ছতা ই-সেবা (SHS – ২০১৯) কর্মসূচিতে প্লাস্টিক
সংগৃহীত বর্জ্য পরিবহন করে ব্লক বা জেলা স্তরের
বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে মূল ভাবনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। •
হাব গুলিতে প�ৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে
এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নতুন শক্তি
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে
সঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাম এবং শহরাঞ্চল ও সমস্ত ধর্মীয়
সমস্ত গ্রাম প্রধান বা সরপঞ্চদের নিজ নিজ গ্রাম
স্থান রেলস্টেশন হাসপাতাল, বাজার এর মত�ো জনবহুল •
পঞ্চায়েত এলাকায় সচেতনতা প্রসার এবং প্লাস্টিক
স্থানগুলিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমান�োর উদ্যোগ নেওয়া
বর্জ্য সংগ্রহ অভিযানে নেতৃত্ব দিতে হবে
হয়েছে।
লক্ষ্য করা গেছে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি
একইরকমভাবে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর
এই “আহ্বানকে” একটি জন আন্দোলনের রূপ দেওয়ার সক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।
- MoPR কতৃক গ্রন্থিত
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের সচিব সমস্ত
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যদি আমরা সংরক্ষণ করতে না শিখি, আমাদের অবস্থা হবে জল বিহীন মাছের মত�ো।

প্রত্যেক ঘরে নলকূপ
জন্য সবথেকে প্রয�়োজনীয় বস্তু গুলির
জীবনধারণের
মধ্যে একটি হল�ো জল। পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবহার্য

জল মানুষের বিকাশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত
সারা বিশ্বের মানব সংখ্যা ১৮% এবং প্রাণিসম্পদের
১৫%এর নিবাস স্থল। যদিও বিশ্বের ম�োট ভূমির ২%
এবং মিষ্টি জলের উৎসের সারাবিশ্বের মাত্র ৪% রয়েছে
এই দেশে। ১৯৫১ সালের হিসেব অনুযায়ী১ যেখানে
মাথাপিছু বাৎসরিক বিশুদ্ধ জলের পরিমাণ ছিল
৫১৭৭কিউবিক মিটার সেখানে ২০১১ সালে তা কমে হয়
১৫৪৫কিউবিক মিটার। অনুমান করা হচ্ছে ২০১৯ সালে
যেখানে তা ১৩৬৮কিউবিক মিটারে দাঁড়িয়েছে, তা
২০২৫সালে আর�ো নেমে দাঁডাবে
় ১২৯৩ কিউবিক মিটার।
যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে ২০৫০ সালে
মাথাপিছু বিশুদ্ধ জলের সংস্থান হবে ১১৪০কিউবিক মিটার।
জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের
বিস্তারের সাপেক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলের চাহিদা বেড়েছে।
যেমন, চাষাবাদ, শিল্প, গার্হস্থ্য,র্নির্মাণ, পরিকাঠাম�ো
উন্নয়ণ,পুনর্গঠন ইত্যাদি। যেহেতু জলের উৎস সীমিত
তাই অন্য সব ক্ষেত্রে জল জ�োগান�োর পাশাপাশি পানীয়
জল ব্যবস্থাপনা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। চাহিদা এবং
য�োগানের মধ্যে বাড়তে থাকা এই পার্থক্য আর�ো জটিল
হয়ে উঠেছে অন্য কয়েকটি ঝুঁকির কারণে, যেমন বেশি
উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভের জল স্তর ক্রমশ নিচে নেমে
যাওয়া,তা নতুন করে পূরণ না হওয়া, অল্প সঞ্চয়
ক্ষমতা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনিয়মিত
বৃষ্টিপাত,বিভিন্ন দূষিত পদার্থের উপস্থিতি, জল সরবরাহ
ব্যবস্থার দুর্বল কর্মক্ষমতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।
স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে স্বল্পসংখ্যক জনসংখ্যার
জন্য দেশেরজল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠাম�ো
যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন জলবায়ু এলাকায় বসবাসকারী
মানুষেরা নিজের নিজের সমাজের চাহিদা অনুযায়ী
নিজেদের জ্ঞান এবং ইচ্ছামাফিক চিরাচরিত কিছু
ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছিলেন। যাই হ�োক ক্রমাগত
জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের নিয়মে নানা রকম বাধার
কারণে জলের সঞ্চয় ক্রমশ কমে আসে এবং জল সংকট
সংক্রান্ত সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।
স্বাধীনতার পরে দেশের গ্রামীণ এলাকার
বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ পানীয় জল প�ৌঁছে দিতে রাজ্য
সরকার গুলি গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প সমূহ রূপায়ন
করে। ১৯৭২সালের ন্যুনতম চাহিদা কর্মসূচির আওতায়

ভারত সরকার রাজ্যগুলিকে

Accelerated rural water
supply
program
(ARWSP) বা গ্রামীণ জল-

সরবরাহ প্রকল্পে সহায়তা
দেওয়া শুরু করে। সেই সময় থেকেই প্রত্যেকটি গ্রামে
বাড়িতে বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল প�ৌঁছে দিতে
রাজ্যগুলিকে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার
একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
পূর্বতন জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প ২০১৭র
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকটি পরিবারকে যতটা সম্ভব
তাদের নাগালের মধ্যে পর্যাপ্ত এবং সুরক্ষিত পানীয় জল
সরবরাহ করা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ক্রমান্বয়ে উন্নয়ণ লক্ষ্যমাত্রা
কে সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য সম্পূর্ণ
করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।(UN-SDG 6).
গ্রামাঞ্চলে পানীয় এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য
নল বাহিত জল সরবরাহ একটি কঠিন এবং চ্যালেঞ্জ
সম্পন্ন কাজ। বছরের পর বছর ধরে এই জল সরবরাহ
প্রকল্পগুলিকে চালাতে গিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ
করা সম্ভব হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে:
১. প্রকল্প নির্মাণ এবং তার কর্ম পরিচালনা ও
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপর্যাপ্ত বিনিয�়োগ যার ফলে
অসম্পূর্ণ এবং অথবা ত্রুটিপূর্ণ জল সরবরাহ ব্যবস্থা।
২.	বেশিরভাগ গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প ভূগর্ভস্থ
জলের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে। কৃষির
প্রয�়োজনে মাটির তলা থেকে অত্যধিক পরিমাণে
জল তুলে নেওয়ার কারণে এইসব প্রকল্প
প্রত্যাশিত সময় পর্যন্ত চলতে পারে নি;
৩. জলস্তর পুনরায় পূরণ করা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ
জলাশয় এর জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ,নিয়মিত
পলি অপসারণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে
এইসব প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পায়;
৪. অনেক সময় দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে প্রকল্পে
বিনিয�়োগ করা অর্থের পুর�োটাই অপচয় হয়;
৫. সমাজের জলের জন্য মূল্য দেওয়ার মানসিকতা রয়েছে,
যদি পরিষেবা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকে;
৬. পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্য স্থির রাখতে ব্যবহার
নিয়ে মানসিকতার উন্নতি ঘটান�োর প্রয�়োজন
রয়েছে; গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থার দীর্ঘজীবন
সামাজিক মালিকানার ওপরে অনেকটাই নির্ভর

DoWR,RD&GR. জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত সমীক্ষা
জল বাঁচান...এটা গাছে ফলে না।
১
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করে অতএব প্রকল্প পরিকল্পনা নির্মাণ রূপায়ন
এবং দেখাশ�োনার উপরে জনগণের অংশগ্রহণ
অবশ্য প্রয�়োজনীয়। গুজরাটে জল এবং নিকাশি
ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WASMO), উত্তরাখণ্ডের
সজল এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যের এ ধরনের
সফল নানা উদ্যোগের পিছনে সরকার এবং
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলি র অংশগ্রহণ প্রমাণ
করেছে যে সামাজিক মালিকানা এইসব প্রকল্পের
মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে।
বিগত পাঁচ বছর ধরে, সরকার আবাসন,
শ�ৌচাগার, বিদ্যুত্, রান্নার গ্যাস, স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক
সহায়তা, সামাজিক সুরক্ষা, ব্রডব্যান্ড সংয�োগ, সড়কের
মত�ো প্রাথমিক পরিষেবা প্রদাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব
দিচ্ছে, সেকারণে বাড়ি বাড়ি নল বাহিত পানীয় জলের
জন্য একটি যুক্তিযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে যা
তাদের জীবনযাপনকে সহজ করবে। নিজেদের বাড়িতে
পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল পাওয়ার নিশ্চয়তা শুধুমাত্র
গ্রামাঞ্চলের সার্বিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক অর্থনৈতিক
অবস্থানের উন্নয়ণ ঘটায় তাই নয়, তা গ্রামীণ মহিলা এবং
বালিকাদের দৈনন্দিন কঠ�োর শ্রম থেকেও মুক্তি দেয়।
এই পটভূমিকায়, জল জীবন মিশন (JJM)কর্মসূচির
সূচনা করা হয়েছে যার লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি
বাড়িতে ২০২৪ সালের মধ্যে কার্যকরী জলের কলের
সংয�োগ (FHTC) প্রদান। পারিবারিক স্তরে পরিষেবা
প�ৌঁছে দেওয়া এই কর্মসূচির লক্ষ্য, যা হল�ো জলের
নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ গুণগত মান বজায়
রখা। এর জন্য প্রয়�োজন জল সরবরাহ প্রক্ল্প গুলির
পরিকল্পনা ও রূপায়ণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, জলের
উৎস গুলির উন্নয়ণ এবং সরবরাহ করা জলের পরিশ�োধন,
গ্রাম পঞ্চায়েত বা স্থানীয় সমাজের সশক্তিকরণ, পরিষেবার
মানের ওপরে লক্ষ্য রাখা, অন্যান্য সুবিধাভ�োগীদের,
অংশীদারী, অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয়,
নিয়মনিষ্ঠ ভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির ওপর নজরদারি. এবং
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পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ করা যাতে
পরিষেবার মান বজায় থাকে। এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমেই
জল জীবন মিশনের লক্ষ্য সঠিকভাবে সাধিত হবে।
ভারতের ৭৩ তম সংবিধান সংশ�োধনী তে পানীয়
জলের বিষয়টিকে একাদশ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা
হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে এর রক্ষণাবেক্ষণের
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে, জল
জীবন মিশনের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় সমাজ
গ্রামীণ জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা তথা পানীয় জল উৎসের
পরিকল্পনা নির্মাণ রূপায়ণ ব্যবস্থাপনা কাজকর্ম এবং
রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সমূহ (PHED)/
গ্রাম�োন্নয়ণ এবং পঞ্চায়েতী রাজ/রাজ্যের গ্রামীণ RWS
বিভাগের প্রধানেরা সংবিধান নির্দিষ্ট ভুমিকা অনুয়ায়ী গ্রাম
পঞ্চায়েত গুলিকে তাদের কর্তব্য পালনে সহায়তা করবে।
বিকেন্দ্রীকরণ, চাহিদা- প্রেরিত হয়ে এই কর্মসূচি
স্থানীয় সমাজের মধ্যে ‘মালিকানার ভাবনা ‘জাগ্রত করে,
স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করার মাধ্যমে জল
সরবরাহ প্রকল্প সমূহের আর�ো ভাল�ো ভাবে রূপায়ণ
এবংএবং তার কার্যকারিতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত
করে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে সরবরাহের
সমতা বজায় রাখা যাবে, নিয়মিত এই সরবরাহ পরিষেবার
জন্য অর্থ ব্যয় করতেও মানুষকে উৎসাহিত করা যাবে।
সরবরাহ করা জলের অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার
ঘটনাও এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
বহু ধরণের অংশীদাররা জল সরবারাহ ক্ষেত্রের
সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যেমন, গবেষণা ও উন্নয়ণ (R&D)
প্রতিষ্ঠান সমুহ, ট্রাস্ট, সংগঠন, অ সরকারি স্বেচ্ছাসেবী
সংস্থা (NGOs), গ্রামীণ সংগঠন (VOs), সামাজিক
সংগঠন (CBOs), স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী (SHGs), প্রাপক
গ�োষ্ঠী, কর্পোরেট সংস্থা, আন্তর্জাতিক এজেন্সি এবং
উৎসাহী ব্যাক্তি বিশেষ। জল সরবরাহের বিষয়টিকে
সার্বিক করে তুলতে এই মিশন এই সমস্ত ব্যক্তি বা
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারির ভিত্তিতে একয�োগে কাজ
করবে জল জীবন মিশনের দীর্ঘস্থায়ীভাবে পানীয় জলের
নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে। সমস্ত
অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে জল সংকটে থাকা জেলাগুলিতে
জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে সরকার
জল শক্তি অভিযান নামে এক কর্মসূচির সূচনা করেছে।
– জি. এস. শাখাওয়াত
মাননীয় জলশক্তি মন্ত্রী,
পানীয় জল ও নিকাশী মন্ত্রক
জলকে স্ফটিক স্বচ্ছ রাখুন না হলে আপনার বাচ্চাদের চ�োখের জল ফেলতে হবে
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(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

আসুন জল সংরক্ষণে আমরা নিজের নিজের অংশের কাজ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করি।

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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মধ্য প্রদেশের গ্রাম পঞ্চায়েত:
জল সংরক্ষণের বিবিধ উদ্যোগ
“একজন তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে এক বিন্দু জলের
মূল্যএকটি স�োনা ভরা বস্তার থেকেও বেশি।”
একথা মাথায় রেখেই সচেতন ভাবে মধ্য প্রদেশের
গ্রাম পঞ্চায়েত সমুহ সমাজের সামনে নানা উদাহরণ
প্রস্তুত করেছে। এমনই এক গ্রাম পঞ্চায়েত হল জব্বলপুর
জেলার পাড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত।
সেখানকার ১৪৪ এবং ১৬৭ নম্বর খসড়ায় ১.৯৬
হেক্টর এবং ২.১৩ হেক্টর মাপের ভূখণ্ড রয়েছে, যেগুলি
আদতে সরকারের একটি পতিত পুকরু যেটিকে গ্রামবাসীরা
আবর্জনা ফেলা এবং গৃহপালিত পশুদের পানীয় জল
সংগ্রহ উভয় কাজেই ব্যবহার করত। কিন্তু খুব শীঘ্রই
গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এটি দখল করে নেয়। অতঃপর
গ্রামবাসীরা এর ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।
অবশেষে জেলা পঞ্চায়েত, জনপদ পঞ্চায়েত এবং
গ্রাম পঞ্চায়েত সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় পকুরটিকে নতুন
করে খনন করা হবে এবং দখলদার মুক্ত করা হবে। জেলা
পঞ্চায়েতের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক হর্ষিকা সিংহ
এবং জনপদ পঞ্চায়েতের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্রী
মন�োজ সিংহ বহু পরিশ্রম করেন এবং এই কাজে নেতৃত্ব দেন।
এর পর, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী শিব প্যাটেল
জমিটিকে তাদের নিজেদের উদ্যোগে সমান করতে
স্থানীয় মানুষকে উৎসাহ য�োগান। নানা সচেতনতা
কর্মসূচির আয়�োজনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধান জল
সংরক্ষণ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা প্রচার
এবং কারিগরি জ্ঞান বণ্টন করেন।
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বর্তমানে এই পুকরু গুলি আশপাশের ১৫ টি গ্রামের
জল স্তরের উন্নয়ণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রায়
২৫ জন কৃষক ডিজেল পাম্প এর মাধ্যমে এই জল তাদের
প্রায় ৬০একর জমিতে সেচের কাজে ব্যবহার করছে।
এরপরে, জল সংরক্ষণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী
নরেন্দ্র ম�োদী এবং মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী
কমল নাথের একটি চিঠি এই পুকুর খ�োঁড়ার প্রক্রিয়াতে
আর�ো গতি সঞ্চার করে এবং ২০.০৬.২০১৯ এ “সম্মিলিত
বৃক্ষর�োপণ” কর্মসূচির মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। এর ফল
স্বরূপ এই গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের এবং গবাদি
পশুদের জন্য যে রকম পর্যাপ্ত পানীয় জলের জ�োগাড়
করতে পেরেছেন তেমনি পর্যাপ্ত জ�োগাড় করতে পেরেছেন
চাষাবাদের জন্য। এর পাশাপাশি স্বনির্ভরতা বাড়াতে এবং
মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলির র�োজগার বাড়াতে
এই পুকরু গুলিকে লিজ দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া
হয়েছে।
(MGSIRD, মধ্য প্রদেশ)

জল স�োনার থেকেও মূল্যবান

জল সংরক্ষণে গ্রাম পঞ্চায়েত
গুলির সাফল্য কাহিনী

সরপঞ্চ
উপদেশ
ljiapদিদির
nhnh ds
cksy
আমাদের
অনুভবle>
করতেds
হবেuSগ্রা] মLo'kklu
পঞ্চায়েতেরeSকাজকর্মে
vi.kk QtZ
lk>h
সামিল
c.kukহওয়
lS] া আমাদের কর্তব্য,
আমাদের গ্রামের সমস্ত রকম প্রয�়োজনের কথা ওয়ার্ড
tks
lkjs xke
সভায়gksআল�োচনা
করাds
প্রয�়fgr
োজন,eS] bZlk fopkj okMZ

lHkk esa dj.kk lS]

আমি তাই আপনাদের সকলের কাছে অনুর�োধ জানাচ্ছি
ওয়ার্ড সভার বৈঠকে সামগ্রিক য�োগদানের মাধ্যমে এই
blhfy,
eSa dguk
কর্তব্য সম্পাদন
করুন pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh

cSBdksa esa T;knk rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk
QtZ fuHkkvksA
okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
ওয়ার্ডNksVসভাপঞ্চায়েতি
dh lcls
h ç'kklfud
bdkbZরাজ
gSA xzব্যবস্থাপনার
ke iapk;r
তৃ=ণমূdks
ল স্তরের
ক্ষুদ্রতম
প্রশাসনিক
{ks
tula[;k
ds vk/kkj
ij dqNপ্রতিষ্ঠান
Hkkxksa esওয়
a ckaার্ড
Vk
সভা বাgS] সংসদ
সভাf'kd
বা fuokZ
গ্রাম pসংসদ।
tkrk
ftUgsa çkns
u {ks= ;kপঞ্চায়েতের
okMZ dgk
এলাকা
বিভিন্ন
ভাগে
বিভক্ত,
এগুলি
কে
আঞ্চলিক
tkrk gSA okMZ ds Hkhrj jgus okyk gj ernkrk
ml
ভ�োটারদের
এলাকা
অথবা
ওয়
ার্ড
সভা
বলে
অভিহিত
okMZ lHkk dk lnL; gksrk gSA ernku }kjk pquk
করা হয়। ওই ওয়ার্ডের প্রত্যেক বাসিন্দা ওয়ার্ড সভার
x;k budk çfrfuf/k ¼okMZ lnL;½ xzke iapk;r dk
সদস্য। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে নির্বাচিত
lnL; gksrk gSA okMZ lHkk ,d LFkk;h fudk; gS vkSj
প্রতিনিধি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হয়ে থাকেন। গ্রাম
iapk;rh jkt O;oLFkk dk ,d egRoiw.kZ vax HkhA
সভা একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং পঞ্চায়েতি রাজ
ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।
okMZ lHkk dh cSBd
ওয়ার্ড সভার বৈঠক
okMZ lHkk dh cSBd fu;fer varjky ij gksuh
মিতfpr
সময়
অন্তরlHkk
ওয়dh
ার্ড সভার
pkfg,Aনিয়
fuokZ
okMZঅন্তর
lnL;
cSBd বাcqyগ্রাম
krk
সংসদের
বৈঠক
অনু
ষ্ঠি
ত
হতে
হবে।
নির্বাচিত
ওয়
ার্ড
gS vkSj bldh v/;{krk djrk gSA
সদস্য বৈঠক আহবান করেন এবং তিনি এই বৈঠকে
okMZ
lHkk dhকরেন।
'kfä;ka vkSj ftEesnkfj;ka%
সভাপতিত্ব
ওয়ার্ডdhসভার
ক্ষমতা
এবংa দায়িত্ব
1- okMZ
LFkkuh;
t:jrks
o leL;kvksa ds vkèkkj
•
গ্রামসভা
বৈঠকের
বিষয়
ব
এবং rSপ্রস্তাব
তৈরি
ij xzke lHkk esa ppkZ gsrq স্তুçLrko
;kj djukA
এবং অন্তর্ভুক্ত করা।
2- okMZ esa ykxw dh tkus okyh ;kstukvksa rFkk
•
প্রতিটি ওয়ার্ডের/সংসদের রূপায়ণের জন্য গুরুত্ব
fodkl dk;ZØeksa dh çkFkfedrk r; djukA
অনুযায়ী প্রকল্প নির্দিষ্ট করা।
3fdlh Hkh প্রকল্পের
;kstuk dks lgh
rd igqপ্রকৃ
apkuk]
•
প্রতিটা
সুবিধাyksxksa যাতে
ত
ftudks
bu ;kstকাছে
ukvksa প�ৌঁ
dhছাvly
esa t:jr
সু
বিধাভ�োগীদের
য় তা নিশ্চিত
করা।gSA
isa'ku vkSjএবং
vuqnভাতা
ku ikusপ্রদানকারী
dh fLFkfrপ্রকল্পগুলির
esa okMZ esa
•4পেনশন
ykHk
ysus okys O;fä;ks
dk lR;kiu
সু
বিধাভ�োগীদের
পরিচয় a নিশ্চিত
করা। djukA
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okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
পানীয়
জলের
রাস্তার
আল�ো,
ikuh ds
uy]কল,lkoZ
tfud
'kkSpশ�ৌচালয়
ky; tSএর
lh
মত
সার্বিক
জন্যlq>উপযু
;kstukvks
a ds প্রকল্পগুলির
fy, lgh LFkku
kukAক্ত স্থান
নির্ধারণ করা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।
okMZ ds vanj LokLF; vkSj LoPNrk tkx:drk
ওয়ার্ড/সংসদ এলাকায় পরিছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি
dk;ZØe সচেতনতা
djukA গড়ে তুলতে কর্মসূচি গ্রহণ
সংক্রান্ত
okMZ ds vanj lkekftd lejlrk cuk, j[kukA
করা

ওয়ার্ড
সভাvkSএবং
okMZ lHkk
j dksক�োরাম
je
fdls Hkh সংসদের
okMZ ds Hkrs
js ek.kl]পরিকল্পনা
tn okMZ lHkk
vkoS]
ওয়ার্ড/
উন্নয়ণের
সমুহeS আল�োচনা
rc gh জন্য
iwjk gks
dksje] vj t#jrka iSতেppkZ
] দ্বারা
করার
ওয়ার্ডসভা/সংসদসভা
সংশ্gks
লিষ্টikoS
রাজ্য

নির্ধারিত যে ন্যুনতম সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি
blhfy,
a dgukক�োরাম
pkgwa lwবলা
a fd okMZ
দরকার, eSতাকে
হয়। lHkk dh cSBdksa esa T;knk
rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ fuHkkvksA

এই কারণেই আমি বলি ওয়ার্ড সভার বৈঠকে দলে
okMZ দিন
lHkk এবং
dh cSআপনার
Bd esa laদ্বায়িত্ব
caf/kr দায়িত্ব
okMZ dsপালন
lkjs
দলে য�োগ
ernkrkvks
করুন। a dks Hkkx ysuk pkfg,] D;ksafd ;g lHkh
ernkrkসংশ্লিষ্ট
okMZ lHkk
ds lnL;
gksrs gSদাতাদের
aA okMZ lHkk
dh
সংসদের
সমস্ত ভ�োট
সংসদv/;{krk
ml okMZ
ds fuokZ
fprদিতে
iapk;r
সভার বৈঠকে
অবশ্যই
য�োগ
হয় lnL;
কারণ vFkkZ
সমস্তr
okMZ
lnL; djrs
gSaA okMZ lHkk
esa mifLFkr
U;wure
ভ�োটদাতারাই
সংসদ-সভার
সদস্য।
ওই সংসদের
vko';d
lnL;ksa dh
la[;kবৈঠকে
dks dksসভাপতিত্ব
je dgrs করবেন।
gSaA ;g
নির্বাচিত পঞ্চায়েত
সদস্যরা
বৈঠকে
নির্ধারিত
সদস্যের
থাকলে
dks
je jkT;ks
a }kjkসংখ্যক
r; fd;k
tkrk gSউপস্থিতি
A
তাকে ক�োরাম বলা হয় ,সংশ্লিষ্ট রাজ্য ওই সংখ্যা
dh cSকারণে,যদি
Bd ds fy,ক�োন
fu;rকারণে
le;
নির্ধারণfdlh
করে।okMZযদিlHkkক�োন
ij ;fn dks
je সiwীমার
jk ughaমধ্যে
gksrkক�োন
gS] vkSবৈঠকে
j dksje ক�োরাম
u iwjk
নির্ধারিত
সময়
djus dsনা dkj.k
cSBসেকারণে
d LFkfxrবৈঠকটি
dh tkrh
gS rks
সম্পন্ন
হয় এবং
স্থগিত
হয়েblds
যায়
fy, dks
bZ vkxs জন্য
dh rkjh[k
tkuhদিন
pkfg,A
তখন
ভবিষ্যতের
বৈঠকেরr;অন্যdhএকটি
ঠিক

;fnএকজন
vki ugha
tkurs
I;kls O;fä
ikuh গুরুত্ব
dk egRo
iwNsaA
আপনি যদি না জানেন তবে
তৃষ্ণার্ত
মানুgSষa]কেrksজিজ্ঞাসা
করুনlsজলের
কতখানি।

করতে হয় এবং আইনানুগ পদ্ধতি প্রয�়োগ করে
প্রয�়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। সেই কারণে,
নিজ নিজ গ্রামের উন্নয়ণের স্বার্থে প্রত্যেক ওয়ার্ড/সংসদ
সদস্যকে বৈঠকে যতটা সম্ভব নিজেদের উপস্থিতি
নিশ্চিত করতে হবে।

মহিলা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের য�োগদান
নিশ্চিত করা

গ্রাম সভার ক্ষমতা: গ্রাম সভা মানে ঐক্য। আর
ঐক্য মানে পারস্পরিক আল�োচনার মাধ্যমে সমস্যার
সমাধান করা।
“জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন”
রূপে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এখানে মানুষের
ভূমিকাই সবথেকে বড়। গ্রাম সভা পঞ্চায়েতী রাজ
ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে প্রাথমিক এবং তৃণমূল স্তরের
সংগঠন। সেখানকার ১৮বছর উত্তীর্ণ সব বাসিন্দাই গ্রাম
সভার সদস্য।

গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশ য�োজনা (GPVY) র
কর্মপদ্ধতি গ্রাম সভার গুরুত্ব/মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।
গ্রামের উন্নয়ণের পরিকল্পনা তৈরির সময় তপশিলী
জাতি, তপশিলী উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণীর মহিলা শিশু
এবং সমাজের দুর্বল অংশের উন্নয়ণের ওপর অবশ্যই
বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রাম সভার বৈঠকে তাদের
আরও বেশি করে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে বৈঠকের
সময়, স্থান, আল�োচ্যসূচি এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ
সংশ্লিষ্ট এলাকা ও পাড়ায় জানিয়ে দিতে হবে,যেখানে
তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর
মানুষেরা বসবাস করেন। তাদের বিশ্বাস কে শক্তিশালী
করতে তাদের সমস্যা শুনে তার দ্রুত সমাধান করতে
হবে।
ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনা ছাড়া গ্রাম সভার বৈঠকে
মহিলাদের উপস্থিতি সাধারণভাবে কম হয়। অথবা বৈঠকে
উপস্থিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তারা নিজেদের
সমস্যাগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে সমস্যার
সম্মুখীন হন। কয়েকটি প্রথম সারির রাজ্য এই সমস্যার
সমাধান করতে গ্রামসভার বৈঠকের আগে আলাদাভাবে
একটি মহিলা সভার বৈঠকের আয�়োজন করে থাকে।
গ্রাম সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়েআনুষ্ঠানিক
বি়জ্ঞপ্তি

গ্রামসভার বৈঠক

•

গ্রাম সভার গুরুত্ব

কেন আপনি অলসভাবে বসে থেকে নিজের সময় নষ্ট
করছেন?
কেন আপনি গ্রামসভা বৈঠকের অংশ নিয়ে উন্নয়ণের
আল�োচনায় সামিল হচ্ছেন না?
এই কারণেই আমি আপনাকে বলতে চাই ওয়ার্ড
সভার বৈঠকে অংশ নিন এবং আপনার কর্তব্য সম্পূর্ণ
করুন।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে অবশ্যই
গ্রাম সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে হবে। প্রয�়োজন মাফিক
বেশি সংখ্যক বৈঠকও ডাকা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম
পঞ্চায়েতের প্রধান গ্রাম সভার বৈঠক ডাকার দায়িত্ব
পালন করেন এবং তিনি ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।
বৈঠকের ক�োরাম সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয�়োজনীয়
সংখ্যা সংশ্লিষ্ট রাজ্য নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সংখ্যক
সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে বৈঠকে যদি ক�োরাম
সম্পন্ন না হয় তবে সে ক্ষেত্রে ওই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত
গ্রাহ্য হয় না।

•
•

•

আপনি কি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করেন? যদি না করেন,তবে আজ থেকেই শুরু করুন!

সমস্ত সদস্য/গ্রামসভার ভ�োটদাতাদের অন্ততঃ
এক সপ্তাহ আগে পরবর্তী বৈঠকের নির্ধারিত দিন
ক্ষণ জানাতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্যই বৈঠকের তারিখ, সময়, স্থান
এবং আল�োচ্যসূচি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে।
পঞ্চায়েত ভবন এবং স্থানীয় বাজারে গ্রাম সভা
বৈঠক সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সেঁটে দিতে হবে এবং ঢাক
পিটিয়ে তার প্রচার করতে হবে।
খুব সাধারণ এবং সহজব�োধ্য ভাষায় গ্রাম সভা
বৈঠকের আল�োচ্যসূচি সমূহ বড় বড় হরফে লিখে
দিতে হবে।
–পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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১.

পালাভাংগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত,
জেলা: শিবগঙ্গা; রাজ্য: তামিলনাড়ু

গ্রামের সমস্যা/চ্যালেঞ্জ সমূহ/সুয�োগের বর্ণনা

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের শিবগঙ্গা জেলার
কাল্লাল ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম পালাভাংগুড়ি।
জেলা সদর থেকে এটি ৪৮ কিল�োমিটার উত্তরে অবস্থিত।
ভ�ৌগ�োলিক অবস্থানের নিরিখে পালাভাংগুড়ি গ্রামের
দ্রাঘীমা ১০.১৩ এবং অক্ষাংশ ৭৮.৭২ এই গ্রামে প্রায়
৫০০পরিবার বসবাস করে এবং এদের জীবিকা কৃষিকাজ।
কালাচি কানমাই, থিরুমেনি কানমাই, পালাভাংগুড়ি
কানমাই, সেনগানি কানমাই এবং পেরিয়াভাত্তি
কানমাইয়ের মত�ো সর�োবর এই গ্রামকে চারিদিক থেকে
ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে শিবন মন্দির পুকুর, নাল্লা
থারনি উরানী এবং আম্মান ক�োভিল উরানী নামে তিনটি
উরানী বা জলাশয় রয়েছে।
২.

জলাশয়ে ব্যাপক সংখ্যক জবরদখল

শুষ্ক ভূমি হিসাবে চিহ্নিত এই এলাকায় ক�োন নদী
নেই তাই বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা বৃষ্টির জল।
ঠিকঠাক কৃষি কাজ ও পানীয় জলের পর্যাপ্ত য�োগান
সুনিশ্চিত করতে গেলে বর্ষার মরশুমে এই উরানী গুলিতে
যথেষ্ট পরিমাণ জল মজুত হওয়াটা জরুরী। কিন্তু জমির
জবরদখল এবং কম বৃষ্টিপাতের কারণে এগুলিকে পুষ্ট
করা খালের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছিল। অতএব,
গ্রামের মানুষেরা তাদের প্রয়�োজনীয় জল সঞ্চয় করতে
পারছিলেন না।
একটি কলেজের NSS ইউনিট এই গ্রামটিকে
দত্তক নেয়। “গ্রামীণ সভা”র আয়�োজন করে NSS দলের
সদস্যরা গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানতে পারেন
এবং গ্রামের সদস্যরা তাদের এই খালগুলির অবস্থান
এবং উরানী গুলির সঙ্গে সংয�োগকারী বিভিন্ন জলের
উৎসের সংয�োগ গুলি চিনিয়ে দেন।
স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সমীক্ষা

৩.

গ্রামের উন্নয়ণের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প রূপায়ণ
এবং কর্ম পদ্ধতি স্থির করা

নাল্লা থান্নি উরানী এবং শিবন মন্দির উরানী থেকে
জল বেরন�োর খালটিকে চিন্নিত চিহ্নিত করে হাতে কলমে
পরিদর্শন করা হয়। সমীক্ষা করে দেখা যায় নাল্লা থান্নি
উরানীর দৈর্ঘ্য ৪৮০ মিটার।
Dumpy level AKE RO ব্যবহার করে মাটি
সমান করা হয়। কেন্দ্রীয় লাইনের ১০ মিটার অন্তর অন্তর
সীমা রেখা অঙ্কন করা হয় এবং আড়াআড়ি এক মিটার
অন্তর অন্তর সীমা রেখা অঙ্কন করা হয়। প্রত্যেকটি বিন্দু
চিহ্নিত হওয়ার পর প্রত্যেকটি বিন্দুর অবস্থান পর্যাল�োচনা
করে দেখা হয়। এরপর ওঠা পড়া পদ্ধতি অনুসরণ করে
প্রত্যেক বিন্দুর হ্রাস পাওয়ার হার নির্ধারণ করা হয়েছিল
খাল গুলির বর্তমান ঢালের পরিমাণ। খাল গুলির নাব্যতা
হ্রাসের পরিমাণ হিসাব করে দেখা যায় যে তা কমে ১৩৮
মিটার (৯৮.৩৫), ২০৪ মিটারের (৯৮.০৮) বদলে
৯৯.০৩ মিটার থেকে ৯৪.৪১ মিটার এসে দাঁড়িয়েছে।
নাল্লাথান্নি উরানীর সঙ্গে শিবন ক�োভিল মন্দিরের পুকুরের
মধ্যে সংয�োগকারী খালটি ১০১.৪৭৫ মিটার থেকে হ্রাস
পেয়ে ৯৮.৭৭ মিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর প্রথম
পর্যায়ে একটি সার্বিক ঢালের রেখা অঙ্কণ করা হয় এবং
জল নিষ্কাষণ ও পূরনের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী
ম�োট পরিমাণ নির্ধারণ করে মাটি কাটা ও ভরাট করার
কাজ করা হয়। একই রকম ভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে CPCB
বিধি ম�োতাবেক ১:২০ অনুপাতে নির্ধারিত হারে ঢাল
তৈরির জন্য মাটি কাটার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। দুটি
ঢালের পারস্পরিক তুলনা এবং মাটি কাটা ও পূরণের
খরচের পারস্পরিক তুলনা করে এই পরিমাণ নির্ধারণ
করা হয়েছে।

সূচনা বিন্দু
আগে
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পরে

জলকে নর্দমায় প্রবাহিত হয়ে যেতে দিলে একদিন আমাদের জীবনই খাদের কিনারায় প�ৌঁছে যাবে!

খাল গুলির প্রয়�োজনীয় ঢালের পরিমাণ নির্ধারিত উপসংহার
হওয়ার পর মাঠে নেমে কাজ শুরু করা হয়। অতিরিক্ত
সাধারণ গ্রামবাসীদের সহায়তায় জবরদখল
মাটি কেটে নিচু জায়গায় তা পূরণ করা হয়। এই ভাবে হঠান�ো এবং খালগুলি খননের পর উরানীটি প্রথম
নির্ধারিত ১:২০ অনুপাতের সামগ্রিক ঢাল প্রস্তুত করা হয়। বৃষ্টিতেই কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। পালাভাংগুড়ি
গ্রামের তিনটি জলাশয়ই জলের উৎসগুলির সঙ্গে জলবাহী
৪. সংক্ষিপ্ত ফল ও সমাজের ওপর তার প্রভাব
খালের মাধ্যমে ভাল�ো ভাবে যুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্প
কিভাবে খাল খননের কাজ সম্পূর্ণ হল, নিচের
বৃষ্টির জলের যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের জল
ছবিগুলির মাধ্যমে তা তুলে ধরা হচ্ছে।
সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটিয়েছে।
বর্ষণ�োত্তর জলের প্রবাহ

NSS স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টায় পুকুরগুলি বর্ষার জলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অনুসারী কর্তব্য সমূহ/ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা
যখনই জলপথগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি খনন
করার মধ্য দিয়ে প্রথম বর্ষাতেই উরানী গুলিতে পর্যাপ্ত
পরিমাণ জল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। লাগাতার
বৃষ্টিপাতের ফলে খালগুলিতে পলি সঞ্চয় বেড়েছে এবং
তাতে খালগুলির নাব্যতায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।
নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার ফলে আগামী দিনে উরানী গুলিতে
জল সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও কমে যেতে পারে। অতএব
(ল�োগানাথন কে টি, সহকারি অধ্যাপক এবং প্রকল্প
সংয�োগকারী খালের নাব্যতা হ্রাস সংক্রান্ত সমস্যার আধিকারিক, NSS, ACGCET কলেজ অফ ইন্জিনিয়ারিং
সমাধানে এখনই উদ্যোগী হওয়া জরুরী। সংয�োগকারী অ্যান্ড টেকন�োলজি, কারাইকুদি, তামিল নাড়)ু
খালে কচুরিপানার পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরী।
০৭.০৮.২০১৮- একদিনের মধ্যে সংগৃহীত বৃষ্টির জল
নাল্লা থান্নি উরানী

জল-এক অমূল্য সম্পদ, আনন্দের সঙ্গে একে সঞ্চয় করুন

গ্রাম�োদয় সংকল্প

35

পাট্টানাতু গ্রামে জলের সুদক্ষ ব্যবহার:
হিমাচল প্রদেশে জল বিভাজিকা
ব্যবস্থাপনার অন্য নজির
প্রেক্ষাপট

প্রদেশ একটি পার্বত্য রাজ্য যেখানে ৭৫
হিমাচল
শতাংশ এলাকাই বৃষ্টি পুষ্ট এবং এখানকার প্রায়

৮০% বাসিন্দাই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং কৃষিকাজের
ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন। হিমাচল প্রদেশ
এখন�ো পর্যন্ত জল সম্পদ উন্নয়ণে একাধিক কর্মসূচির
সাক্ষী হয়েছে কিন্তু সুসংহত জলসম্পদ ব্যবস্থাপন
কর্মসূচি (IWMP)র আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়
কিছু কিছু সাফল্যের কাহিনী নজর কেড়েছে। রাজ্যের
সাব ট্রপিকাল অ্যাগ্রো-ক্লাইমেট এলাকায় নিচু পাহাড়ে
ঘেরা পার্বত্য জেলা হামিরপুরের কাহিনী এখানে তুলে
ধরা হল।
হামিরপুর জেলার বিঝারি ব্লকের পাত্তা নাতু গ্রাম
জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ য�োগ্য মডেল
তৈরি করেছে এবং জলের এই কার্যকরী ব্যবহার
গ্রামবাসীদের, আরও ভাল�ো ভাবে বলতে গেলে শ্রী ধানি
রাম ও তার পরিবারের জীবন যাত্রার মানে উল্লেখয়�োগ্য
বদল এনেছে এই পদক্ষেপ। এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত
এলাকার ২০% বাৎসরিক জল উৎসের ওপর নির্ভরশীল,
আর পাত্তা নাতু এমনই একটি গ্রাম। যাইহ�োক, এই
গ্রামবাসীরা তাদের জমিতে সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিতই
ছিলেন।

ছবিতে একেবারে বামদিকে রয়েছেন শ্রী ধানি রাম

সূচনা

২০১১-১২ (তৃতীয় ব্যাচ) সাল নাগাদ সুসংহত
জলসম্পদ ব্যবহার পরিকল্পনা (IWMP) শুরু হলে এই
গ্রামের অবস্থা খানিকটা ইতিবাচক দিকে ম�োড় নেয়।
২০১৬ সালে IWMP প্রকল্পের আওতায় সেচ সুবিধা কে
আর�ো সহজলভ্য এবং কৃষিজমি গুলির নাগালের মধ্যে
প্রসারিত করে তুলতে একটি চেক ড্যাম এবং তার সঙ্গে
একটি জল সংরক্ষণকারী ট্যাংক তৈরি করা হয়। এই
প্রকল্প তৈরিতে খরচ হয় ১,১২,৪২০ টাকা খরচ হয়।
জল সম্পদ উন্নয়ণ দলের সদস্যরা শ্রী ধানি রামের
পাশে দাঁড়ান এবং তাকে আর�ো উন্নত মানের ফসল
ফলান�োর সুয�োগ দিতে ঢেঁড়স, রসুন এবং শসার বীজ
সরবরাহ করে, যা থেকে উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি
পদক্ষেপ গ্রহণের আগের পরিস্থিতি
যদিও, পাত্তা নাতু গ্রামটি একটি গ্রাম পঞ্চায়েত করে তিনি প্রচুর লাভ করতে পারেন।
হিসাবেই পরিচিত ছিল এবং এখানে ব্লক অফিসও রয়েছে, ফলাফল
এতদ্ সত্তেও সেচের জলের অভাবের কারণে এখানকার
কংক্রিটের চেক ড্যাম এবং সংয�োগকারী জল
গ্রামবাসীরা সর্বদাই দুশ্চিন্তায় থাকতেন। শ্রী ধানি রাম সঞ্চয় ব্যাংক নির্মানের মাধ্যমে এক্ষেত্রে উৎপাদন
একজন প্রগতিশীল কৃষক এবং নিজের জমিতে বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট কৃষকের উৎসাহ বর্ধন সম্ভব হয়েছে
পরীক্ষামূলক ভাবে সর্বদা নতুন নতুন ফসল, নানা এবং শ্রী ধানিরাম তার জমিতে প্রায় ৭-৮ রকমের
শাকসব্জি এবং ফলমূল চাষ করতেন। কিন্তু সেচের জলের শাকসবজি ৬-৮ ধরনের শস্য এবং ৫-৬ রকমের
ঘাটতির কারণে তার উত্পাদিত উৎপাদিত ফসলের বাগিচা ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন
পরিমাণ কম হত। প্রাথমিক ভাবে, তিনি তার জমির কাছ তিনি নিজের জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল
দিয়ে প্রবাহিত একটি নালা থেকে সেচের জল সংগ্রহ ফলাতে সক্ষম যেহেতু সেচের জন্য জলের সমস্যা
করতেন কিন্তু প্রতিবার এই ভাবে জল সংগ্রহ করা তার আর তাকে চিন্তিত করে না। পেশাদার প্রশাসনিক
কাছে একটি দুরূহ কাজ হয়ে উঠেছিল।
আধিকারিক, উন্নয়ণ পেশাদার এবং কৃষি আধিকারিক,
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জল সঞ্চয় একটি সুকর্ম এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ, যা আমাদের সকলের প্রয�়োজন

ছবিতে জমিতে আখের চারা র�োপণ তুলে ধরা হয়েছে

জমিতে আপেল গাছ র�োপন

উদ্যানপালন এবং অন্যান্য এলাকার চাষীরা এখন
নিয়মিত ভাবে তার চাষের জমি দেখতে আসেন, তার
ছেলে এবং পরিবারের কাছেও এটি গর্ব এবং উৎসাহের
বিষয়।

আজকের দিনে পানীয় এবং সেচের কাজে চাহিদা
অনুযায়ী পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা একটি
বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখ�োমুখি।' জল শক্তি অভিযানের' মত
নতুন নতুন উদ্যোগ এবং এ ধরনের অন্যান্য মিশন
পরিকল্পনা বৃহত্তর সমাজকে য�ৌথভাবে জল সংরক্ষণ
এবং তার সঠিক ব্যবহারের ব্যাপারে উৎসাহ দেবে এবং
শ্রী ধানিরাম এর মত নতুন নতুন ব্যক্তিত্বরা উঠে আসবেন
প্রশংসনীয় ফলাফল সঙ্গে নিয়ে।
অবদান: শ্রী প্রভেশ কুমার, ক�োর ফ্যাকাল্টি (জল
সম্পদ ব্যবস্থাপনা), SIRD, HIPA, ফেয়ারলনস,
শিমলা

উপসংহার:
জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলাকার বাসিন্দাদের
অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে সরকার এখানে কার্যকরী ভূমিকা
নিয়েছে, বিশেষত বৃষ্টি পুষ্ট এলাকাগুলিতে। জল ব্যবস্থাপনা
সংক্রান্ত প্রকল্প গুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত
হয়েছে কিন্তু তার মূল নির্যাসটুকু একই রয়েছে। তা সত্ত্বেও

ছবিতে সেই চেক ড্যাম এবং মাঠের জল সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক

ভবিষ্যতের প্রলয় রুখতে জল সংরক্ষণ
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আকবরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত:
বাল জল মিত্র থেকে জল সংরক্ষণ
একটি সাফল্য কাহিনী
উত্তর প্রদেশের জালুয়ান জেলার কাদুয়ারা উন্নয়ণ
ব্লকের একটি বৃহৎ গ্রাম পঞ্চায়েত আকবরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।
2011 সালের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জাতি ভিত্তিক
জনগণনার নিরিখে, এখানকার জনসংখ্যা ছিল 1831জন,
যা বর্তমানে 10,000 ছাড়িয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে,
এই গ্রাম পঞ্চায়েত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল সংরক্ষণ, পরিবেশ,
গ্রামীণ উৎপাদন এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে কাজের জন্য
সারাদেশে নিজেদের এক পৃথক পরিচিতি তৈরি করেছে।
এই কারণে, এই গ্রাম পঞ্চায়েত সারা দেশ এবং বিদেশ
থেকে বহু পুরস্কার পেয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পঞ্চায়েত
সশক্তিকরণ এর জন্য জাতীয় দিনদয়াল উপাধ্যায় পুরস্কার।
জল সংরক্ষণ থেকে আয়ের উৎস বৃদ্ধি
এই গ্রাম পঞ্চায়েত জল সংরক্ষণের জন্য শুধুমাত্র
নিজেদের প্রাচীন কূপ এবং পুকুরগুলিকে পুনরুদ্ধার
করেছে তাই নয়, বরং শিশুদের বাল জল মিত্র (Child
Water Friends) রূপে সরাসরি জল রক্ষার আন্দোলনের
সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে হস্তচালিত পাম্পের
মাধ্যমে জল পূরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি গ্রামের
মূল নর্দমা গুলি তেও বসান�ো হয়েছে রিচার্জ পিট। এখন
এই গ্রামের বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ টাকা।
পুকুরগুল�ো থেকে অবৈধ দখলদারদের সরিয়ে
তিনটি প্রাচীন পুকুর কে নতুন করে খনন করা হয়েছে,
যাতে তাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায়। গ্রামের ছটি প্রাচীন
কুয�়ো সংস্কার করে জাল দিয়ে ঘিরে চারিদিকে রেলিং
দিয়ে বেষ্টন করে দেওয়া হয়েছে। পুকুর সংলগ্ন ৩ একর
জমির মধ্যে ২ একর জমিতে গাছপালা লাগান�ো হয়েছে
এবং ১ একর জমিতে গ�োশালা (Cow-Shelter) নির্মাণ
করা হয়েছে। এই পুকুর খনন চলাকালীন সেটিকে রক্ষা
করার জন্য জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। একটি চেক ড্যাম
নির্মাণের মাধ্যমে জল সংরক্ষণের একটি উদ্যোগ এখানে
গৃহীত হয়েছে। এই চেক ড্যামটিতে শহরের জল
আটকান�োর পাশাপাশি বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে
শত শত কৃষক উপকৃত হয়েছেন। দুই ডজন হস্তচালিত
পাম্পের সঙ্গে ওয়াটার রিচার্জ এবং স�োক পিট তৈরি করা
হয়েছে। গ্রামের জল পূরণের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সংয�োগ
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গ্রাম প্রধান শ্রী অমিত জানিয়েছেন তাদের গ্রামে জল
সঞ্চয় এবং সংরক্ষণের আন্দোলনে গ্রামের শিশুদেরও
সামিল করা হয়েছে। এই বাল জল মিত্ররা নিজেরা
তাদের বাড়ি, স্কুল এবং পাড়ায় জল রক্ষা করে, সেই
সঙ্গে তাদের বন্ধু এবং সমাজের মধ্যে সচেতনতা
প্রচার করে। চান করা, কাপড় ধ�োয়ার মত�ো কাজে
পানীয় জলের অপচয় না করতে মানুষকে উৎসাহিত
করার জন্য এই শিশু জল বান্ধবদের প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়েছে। ক�োন কল যাতে অপ্রয়�োজনীয় ভাবে খ�োলা না
থাকে এমনকি ক�োন ব�োতল থেকে যাতে চুঁইয়েও জল
পরে নষ্ট না হয় সেদিকেও তারা খেয়াল রাখে।
স্থাপনকারী মূল নর্দমা গুলির সঙ্গে জল সংরক্ষণের চেম্বার
তৈরি করা হয়েছে যাতে জলের অপচয় র�োধ করা যায়
এবং জল পুনরায় মাটির তলায় ফিরে যেতে পারে।
গ্রামে বৃক্ষর�োপনের কর্মসূচিও যথেষ্ট লাভ দায়ক
হয়েছে। দুই হাজারেরও বেশি চারা গাছ র�োপণ করা হয়
এবং সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তিন বছর আগে যে
গাছগুলিকে র�োপন করা হয়েছিল, সেগুলি এখন ১০ ফুট
লম্বা হয়ে গেছে এবং ছায়া দিচ্ছে। এই গাছগুলিকে রক্ষা
করতে তাদের তলা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে
যেগুলিকে জাতীয় পতাকার রঙে রাঙিয়ে ত�োলা হয়েছে।
এখানে শিশুদের খেলাধুলার জন্য একটি মন�োরম উদ্যান
তৈরি করা হয়েছে, যেখানে দ�োলনা সহ বাচ্চাদের খেলার
নানা সরঞ্জাম রয়েছে। অটল স্মৃতি উপবন নামক এই
উদ্যানটিতে নানা সরঞ্জাম সমেত একটি ওপেন জিম
তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে বাচ্চাদের পাশাপাশি
প্রতিদিন ভ�োরে শয়ে শয়ে তরুণ এবং বৃদ্ধরাও এখানে
হাঁটতে এবং শরীর চর্চা করতে আসেন। এই গ্রামের স্কুল
গুলিকে স্মার্ট স্কুল হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়েছে। যেখানে
প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিশুদের পাঠ দেওয়া হয়। তাদের
বিশুদ্ধ জল জ�োগাতে স�ৌর বিদ্যুৎ চালিত ওয়াটার আর ও
বসান�ো হয়েছে। বাল পঞ্চায়েত হিসেবে কাজ করতে
গিয়ে শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষায় এই পঞ্চায়েত যে উদ্যোগ
নিয়েছে তা একটি উদাহরণ স্বরূপ।
– ন�োডাল অফিসার, RGSA-পঞ্চায়েতী রাজ
ইনস্টিটিুউট, উত্তর প্রদেশ
জল খুবই মূল্যবান কিন্তু এর পরিমাণ খুবই সীমিত

ম�োহও তফশিলের বাই গ্রাম ভিলেজে উন্নত ভারত অভিযান
গ্রাম ভিলেজে গ্রাম�োন্নয়ণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি: ইন্ডিয়ান
ইন্সটিউট অফ টেকন�োলজি, ইনদ�োর
ভারতের মধ্য প্রদেশ রাজ্যের, ইন্দোর জেলার
ম�োহও তফশিলের একটি গ্রামের নাম বাই। এটি ইন্দোর
ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামের বাসিন্দার সংখ্যা
১০৪৭এবং বাড়ির সংখ্যা ২৩৮। মহিলাদের সংখ্যা
৪৭.৮% এবং পুরুষের সংখ্যা ৫৯.২ % এবং মহিলাদের
সাক্ষরতার হার ২৩.৩%. গ্রামে অথবা বাড়িতে জল এবং
নিকাশি র চাহিদা এবং য�োগান ব�োঝাতে 'স্ট্যাটাস'শব্দবন্ধটি
ব্যবহার করা হয়েছে। জল এবং নিকাশি পরিষেবার মান
এবং পর্যাপ্ততা ব�োঝাতে ব�োঝাতেও ‘স্ট্যাটাস’ শব্দটি
ব্যবহৃত হয়েছে। এটি গ্রাম স্তরেও পরিষেবার মান এবং
ধারাকে চিহ্নিত করেছে।
সাধারণভাবে গ্রামে জলের লভ্যতা নির্ভর করে
অনুমান করা যায় যে শিক্ষকরা স্কুলে কি শিক্ষা দেন অথবা
শিশু পড়ুয়াদের পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতা সম্পর্কে কি শেখান
অথবা কতটা নজর রাখেন। যেসব গ্রামে জল সঙ্কট
রয়েছে, সেই সব গ্রামে শিক্ষকরা জানান সেখানে র�োজ
স্নান করা বা খুব বেশি পরিচ্ছন্নতার কথা বলা বৃথা বলে
তারা মনে করেন , কারণ তারা গ্রামের সামগ্রিক জলাভাব
সম্পর্কে সচেতন। একই ভাবে যেসব গ্রামে জলের গুণগত
মান ভাল�ো নয় সেখানকার শিক্ষকেরা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে
কতটা শেখাবেন তা নিয়ে সচেতন থাকেন, কারণ তারা
জানেন ওই এলাকায় প্রাপ্ত জলের মান ভাল�ো নয়।
আইআইটি ইন্দোরে আয়�োজিত উন্নত ভারত অভিযানের
আওতায় জল সংরক্ষণ ও নিকাশির বিষয়ে এক
প্রচারাভিযানের আয়�োজন করা হয়। এই কর্মসূচির অঙ্গ
হিসাবে ইন্দোরের বাইগ্রাম ভিলেজের সরকারি স্কুলে জল
ও স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচার করা হয়।(মানব সম্পদ উন্নয়ণ
মন্ত্রকের নির্দেশে আইআইটি ইন্দোর স্বচ্ছতা অভিযান
সংক্রান্ত এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে)।
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সঠিক ভাবে হাত ধ�োয়া, দাঁতের পরিচ্ছন্নতা,
স্নানের, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, জলের সঠিক ব্যবহার এবং
সমাজের নিকাশি সম্পর্কে ছেলে মেয়েদের মধ্যে উচ্চ
পর্যায়ের সচেতনতা প্রচার করা হয়। বাড়ি এবং স্কুলে
শ�ৌচাগার থাকার গুরুত্ব সম্পর্কেও তারা সচেতন হয়।
কিন্তু শিশুদের সচেতনতার পরিমাণের নিরিখে ব্যক্তিগত
জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়�োগের মধ্যে আকাশ-পাতাল
পার্থক্য ছিল।
যে পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তার মধ্যে
ছিল জল (উৎস এবং খরচ), স্বাস্থ্যবিধান (ব্যক্তিগত
পরিচ্ছন্নতা, সার্বিক পরিচ্ছন্নতা এবং নিকাশি),
প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে চেক লিস্ট সমেত
বিভিন্ন প্রশ্নাবলী। সামাজিক ভাবে সংগ্রহ করা তথ্য এক
বিপুল সংখ্যক অংশীদারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা
হয়,যাদের মধ্যে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত
সদস্য, গ্রাম স্তরের সরকারি আধিকারিক, বিভিন্ন
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত পদস্থ ব্যক্তি, গ্রামের
প্রভাবশালী নেতা,বিভিন্ন জাতি গ�োষ্ঠীর প্রতিনিধি,
মহিলা, প্রবীণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, দ�োকানদার এবং
শিল্পী প্রমূখ।
প্রদর্শনের জন্য এমন একটি পরিকল্পনা নির্মাণের
প্রয�়োজন ছিল যা জলের অভাব, জলের নিরাপত্তা, জলের
মান, জল সরবরাহ, জল এবং নিকাশি ও পরিবেশ রক্ষা
করে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বিষয় গুলির সমাধান করে।
এই কর্মসূচিতে প্রদর্শিত মডেল শুধুমাত্র পরিকল্পনা
নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয় বরং পরিকল্পনার
সঠিক রূপায়ণ ও এর অঙ্গ ছিল। এ ধরনের প্রদর্শন জল
এবং স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে রাজ্য
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সরকার এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছে
একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে।
জলের গুণগত মান সম্পর্কে সমস্যার সমাধান
করতে গেলে তার সমস্ত দিক অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে, জীবানু
মুক্ত হিসাবে এবং স্বচ্ছতার নিরিখে এই তিন দিক থেকেই
মান�োন্নয়ন ঘটাতে হবে। দূষিত জল ব্যবহার এবং তার দরুন
সৃষ্ট হওয়া স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা গরিব মানুষের জন্য করুন
অর্থনৈতিক পরিণতি ডেকে আনে। সেখানে যে হেতু (খাবার
রান্না করতে বেশি সময় লাগে তাই) জ্বালানির জন্য বেশি
টাকা খরচা করতে হয় আবার (স্নান করা জামা কাপড়
পরিষ্কার করার জন্য) বেশি সাবান অথবা ক্লিনিং এজেন্ট এর
প্রয�়োজন হয়। সংসার খরচের জন্য জল ব্যবহারের মহিলা
এবং শিশুদের ভূমিকা চিহ্নিত করা এবং সামাজিকভাবে নিচু
তলার মানুষ প্রতি সমাজের মন�োভাব এবং WATSAN
পরিষেবা প্রদানের (প্রতিবন্ধী, অস্পৃশ্য, দলিত ইত্যাদি)
সামাজিক বিন্যাস, পরিষেবা ঘাটতির নিরিখে এই সব
শ্রেণীর উপর প্রভাব ইত্যাদিও হিসেব করে দেখা হয়।

সুশাসনের বিষয়টি অধিকারভিত্তিক পরিষেবার
মানে উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেএই বিষয়টি ছাড়াও,
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এটি রাজ্যের সামাজিক এবং
অর্থনৈতিক বৈষম্য কে তুলে ধরেছে যা জল নিকাশি
সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে মানুষের
মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে।

মিজ�োরামের দারল�োয়াং গ্রামে জল সংরক্ষণে সাফল্যের কাহিনী
জেলা : আইজল
ব্লক : থিঙ্গুলথিলাহ
পঞ্চায়েত : দারল�োয়াং
কৃষি অর্থনৈতিক জ�োন
জ�োন 2
জিও ক�ো- অর্ডিনেট : 23.63345, 92.85486
ব্যাক্তি বিশেষ বা কর্মচারিদের অসাধারণ অবদান (যদি
থেকে থাকে):
উপরের সব কাজ গুলির জন্য দারল�োয়াংয়ের
গ্রাম সভা ভিলেজ এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সিল (VEC) কে
দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। মিজ�োরামের
সামাজিক হিসাব রক্ষা বিভাগ দ্বারা গ্রাম সভা চলাকালীন
দারল�োয়াং গ্রামে সামাজিক অডিট অনুষ্ঠিত হয়। আগেই
এই কথা বলা হয়েছে, যে এখানে সব সম্পদের মালিকানা
সামাজিক এবং এখানকার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের
দায়িত্ব সকলের। সামাজিকভাবেই এখানে পাম্পের
রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুতের দাম মেটান�ো এবং জল
সরবরাহের জন্য স্বেচ্ছাসেবী গ�োষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে।
অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামের মূল্যব�োধের সবথেকে
বড় পার্থক্য এই যে এখানে বিনামূল্যে এলাকার
বাসিন্দাদের জল সরবরাহ করা হয়। কিভাবে সম্পত্তি
রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে
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তাদের সমাজ সিদ্ধান্ত নেয়, গ্রামের আবর্জনা বিনামূল্যে
স্থানান্তরের জন্য সকলে মিলে চাঁদা দিয়ে একটি নিকাশি
যান কিনবে। এর পাশাপাশি এই যানটি পরবর্তীকালে
বাণিজ্যিকভাবে গ্রামবাসী এবং প্রতিবেশী গ্রামের
বাসিন্দাদের ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করারও ব্যবস্থা
করা হয়। এই গাড়িটির ভাড়া বাবদ প্রাপ্য টাকা সঞ্চয়
করে তা পাম্পের রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুতের বিল মেটান�োর
ইত্যাদি কাজে খরচ করা হয়। এইভাবে তারা
এলাকাবাসীদের কাছে বিনামূল্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা
করতে সক্ষম হয়েছেন। দারল�োয়াং গ্রাম রাজ্যের পরিচ্ছন্ন
গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম এবং দু-দুবার পরিচ্ছন্ন গ্রাম
হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। ২০১৭-১৮সালে আইজলের
জেলা গুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান এবং ২০১৮-১৯ সালে
আন্তঃ মিজ�োরাম প্রতিয�োগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।
প্রভাব
বর্তমান PHED জলের ট্যাঙ্ক ছাড়াও একটি নতুন
জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের মাধ্যমে এলাকায় সপ্তাহে তিন দিন
করে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক
বাসিন্দা পিছু জলের সরবরাহ অনেকটা বেড়ে 13 lpcd
থেকে হয়েছে 72 lpcd যা পানীয় জল এবং নিকাশি
মন্ত্রকের বেঁধে দেওয়া ন্যুনতম জল সরবরাহের পরিমাণ
বজায় রাখছে। পানীয় জল সংগ্রহ করতে মহিলা ও
জীবন জলের ওপর নির্ভর করে, তার সঞ্চয় নির্ভর করে আপনার ওপর

শিশুদের যে সময় ব্যয় করতে হত তাও অনেকটাই
কমেছে। এখন শুখার মরশুমেও তাদের আর জলের জন্য
দীর্ঘ লাইন দিতে হয় না এবং তারা নিজ নিজ বাড়ির ৫০
মিটারের মধ্যেই বিশুদ্ধ জল পাচ্ছেন। এই সব সম্পদ
স্থানীয় সমাজকে গার্হস্থ কাজকর্ম, প্রাণীসম্পদ এবং বাড়ির
ছ�োট বাগানটির জন্য প্রয়�োজনীয় জলের য�োগান দিচ্ছে।
গ্রাম সভায় নিজেদের দেওয়া প্রস্তাবের সাফল্য দেখতে
পেয়ে গ্রামবাসীরা গ্রাম সভার গুরুত্ব নতুন করে অনুধাবণ
করতে পেরছেন এবং তাদের সমাজের উন্নতির স্বার্থে
গ্রাম সভার অধিবেশনে য�োগ দিয়ে নিজেদের চিন্তাভাবনা,
এলাকার মানুষের কথা

পরামর্শ ভাগ করে নিতে নতুন করে উৎসাহ লাভ
করেছেন।
এই জলের ট্যাঙ্কটি গড়ে ত�োলার পরিকল্পনায়
গ্রামবাসী এবং স্থানীয় পর্যটকদের মন�োরঞ্জনের কথা মাথায়
রেখে একটি ছ�োট উদ্যান তৈরিরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়,
যেহেতু এই উদ্যানটি গ্রামের একেবারে ওপরে অবস্থিত
তাই তারা এখান থেকে আকর্ষনীয় প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্য চাক্ষুষ
করে আনন্দ পান ও মন�োরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশ্রাম
নিতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবী গ�োষ্ঠীর সদস্যরা এই উদ্যানটি
রক্ষণাবেক্ষণ করেন, পাশাপাশি নানা রকমের ফুল ও গাছ
দিয়ে এলাকাকে সাজিয়ে তুলেছেন।

“আমি এটা বলতে পেরে খুবই গর্ব অনুভব করছি যে
দারল�োয়াং গ্রাম খুবই স�ৌভাগ্যবান যেখানে
MGNREGS এবং SPMRM প্রকল্পের সুয�োগ
নিয়ে আমার মত�ো গ্রামীণ গরীব মানুষের জীবন
যাত্রার মানে অনেকটা উন্নতি হয়েছে। আগে,আমাদের
যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হত তাতে খুবই
কষ্টেশিষ্টে দিন কাটাতে হত, পানীয় জল য�োগাড়
করতে মহিলা এবং শিশুরা অনেকটা সময় ব্যয়
করতেন। কিন্তু এখন, এই বাড়তি জলের ট্যাঙ্কটা তৈরি
হওয়ার পরে আমরা র�োজকার ব্যবহার. কাপড়কাচা,
স্নান এবং প�োষ্যদের জন্যেও পর্যাপ্ত জল পাচ্ছি।”
– কে. লালাজারলিয়ান,
জব কার্ড নং-920, দারলয়াং

“অনেকে ভাবতে পারেন MGNREGS প্রকল্পে তৈরি
এই সম্পদ অন্যান্য জায়গায় সৃষ্ট সম্পদের তুলনায় খুবই
নগণ্য। কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রাম যেখানে জনসংখ্যা
এত কম, সেখানে এত কম সংখ্যক জব কার্ড হ�োল্ডারদের
নিয়ে অর্জিত এই সাফল্যের মূল্য অনেক বড়। গ্রামের
শ্রম বাজেট খুবই সীমিত এবং সেখানে এসব দামী জিনিস
পত্র য�োগাড় করে কাজ করাটা ষথেষ্ট কঠিন। তাদের
প্রয়�োজনীয় ন্যুনতম জলের সংস্থান করতে এখানকার
বাসিন্দাদের যথেষ্টই মেহনত করতে হয়েছে। আমরা
খুবই খুশি যে এখন আমরা আমাদের গ্রামের ওপরে
এসে প্রাণ খুলে দাঁডাতে
় পারি কারণ আমাদের গ্রামে
সকলের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জল রয়েছে।”
-লালসাইল�োয়া, জব কার্ড নং.-638D, দারল�োয়াং

কাজের পরিচিতি

মেইডাম গ্রামের বাসিন্দাদের দ�োরগ�োড়ায়
প�ৌঁছে যাচ্ছে পরিস্কার এবং সুরক্ষিত জল

২০১১ র জনগণনা অনুসারে ২১৭টি পরিবার এবং
১০৭৩ জন অধিবাসি বিশিষ্ট মেইডাম গ্রামটি জেলা সদর
ক�োলাসিব থেকে ২৯কিমি পশ্চিমে, ব্লক সদর
বিলখাওয়াথিলির থেকে৩৯ কিমি দূরে এবং রাজ্যের
রাজধানী আইজল থেকে ১০০কিল�োমিটার দূরত্বে
অবস্থিত। গ্রামের কম জনসংখ্যা থাকা স্বত্তেও এই গ্রামের
প্রাথমিক চাহিদা গুলি বড় জনপদের অধিবাসীদের মতনই
ছিল। গ্রাম সভার বৈঠকে আল�োচনায় গ্রামবাসীদের কাছ
থেকে পরিস্কার পানীয় জলের সমস্যার কথাই উঠে আসত
এবং বাৎসরিক পরিকল্পনায় কর্মসূচির তালিকায় একে
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওই সময় সারা গ্রামের জন্য জলের
একমাত্র উৎস ছিল শুধুমাত্র তিনটি পাহাড়ি ঝর্ণার জল,
যেগুলি আবার শীতকালে শুকিয়ে যেত। গ্রামবাসীদের জল
জলদূষণ একটি ক্ষতিকারক দূষণ

সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হত
অনেক সময় শুখা মরশুমে তাদের পানীয় জল সংগ্রহের
জন্য সারারাত ধরেও অপেক্ষা করতে হত। ওই সময়
এটাও দেখা গিয়েছিল যে তাদের সংগ্রহ করা জল ভাল�ো
ভাবে পরিশ�োধন ছাড়া সরাসরি ব্যবহারের উপয়�োগী
ছিলনা। কারণ জলের উৎস গুলিতে নিকাশির লাইন ও
নানা ধরণের গার্হস্থ্য আবর্জনা যেমন রান্না ঘরের ন�োংরা
জল, সেপটিক ট্যাঙ্ক, স�োক পিটের জল গিয়ে মিশত।
কাজের প্রয়�োজনীয়তা:

আগে, PHED এই গ্রামে 60,000 লিটার জল
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্যাঙ্ক থেকে ৯ টি প্রকাশ্য
স্থানে পানীয় জল সরবারাহ করত, তাও সপ্তাহে মাত্র
একবার। এটা দেখা গেছে যে সেসময়, পরিবার পিছু প্রতি
সপ্তাহে সরবরাহ করা জলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৬
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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লিটার, মাথাপিছু যার পরিমাপ ৮ lpcd, যা পানীয় জল ও
নিকাশি মন্ত্রকের বেঁধে দেওয়া ন্যুনতম প্রয়�োজনীয় সীমার
থেকে অনেকটাই কম। প্রাণীসম্পদ এবং কৃষিকাজের জন্যও
বেঁধে দেওয়া পরিমাপের তুলনাতেও তা কম ছিল। গ্রামের
দুটি জলের উৎস ছিল, বাঙওয়াড়ি লুই১ যা মেইডাম গ্রাম
থেকে ৩.৫ কিল�োমিটার দূরত্বে অবস্থিত এবং অন্য উৎসটি
হল পু দাওলা তুই লেক লাই ২, যেটি গ্রাম থেকে ১.৫
কিমি দূরত্বে অবস্থিত। এবং এগুলি ছিল স্থায়ি জলের উৎস।
এই দুই জল উৎস গ্রামবাসীদের সারাবছর পর্যাপ্ত
পরিমাণে জল য�োগাতে সক্ষম ছিল, এমনকি এটাও দেখা
গেছে কৃষিকাজ এবং প�োষ্যদের জন্য জল য�োগান�োর
পরেও প্রতিবছর উদ্বৃত্ত হত�ো। এটাও লক্ষণীয় ছিল যে
অভিকর্ষজ ও চাপ কে ব্যবহার করে উৎস থেকে পাইপ
লাইনের মাধ্যমে PHEDর পক্ষে তাদের জলের ট্যাঙ্কে
জল জমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল কিন্তু তাদের বিধিতে জলের
ট্যাঙ্ক নির্মাণের সংস্থান ছিলনা।
গ্রাম সভার বৈঠকে দীর্ঘ আল�োচনা করে গ্রামবাসীরা
জলের ট্যাঙ্ক সংক্রান্ত তাদের এই সমস্যার সমাধান সূত্র
খুজে
ঁ বের করেন এবং তাদের দৈনন্দিন জলের চাহিদা

মেটান�োর পথ খুজে
ঁ পান। গ্রামবাসীরা স্থির করেন গ্রামের
সর্বোচ্চ স্থান ভেঙথারে একটি দু'লক্ষ লিটারের ধারণ ক্ষমতা
সম্পন্ন জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হবে যাতে অভিকর্ষজ বল
কে ব্যবহার করে সারা গ্রামে জল-সরবরাহ করা যায়।
সমস্যা সমুহ:
সম্পদ সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এটি গ্রাম
পঞ্চায়েত / গ্রাম পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর
রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে জল বন্টন এর দায়িত্ব
এলাকার বাসিন্দারা গ্রহণ করেন। এর সুফল যাতে দীর্ঘদিন
ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে তা
নিশ্চিত করতে ঠিকঠাক দেখভালের জন্য সঠিক বন্দোবস্ত,
নিবিড় সহয�োগিতা, এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয�়োজন ছিল।
ভবিষ্যতে, পাইপলাইন মত�ো ট্যাঙ্কের মেরামতির কাজ বা
জল উৎস সমূহের মান�োন্নয়নের মত কাজ বড�়োসড�়ো
চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে। পাশাপাশি ক�োন প্রকল্পের
সুয�োগ পাওয়া মুশকিল হবে, যেহেতু এটি আর সম্পদ সৃষ্টি
হওয়ার পর্যায়ে নেই। এছাড়াও, গ্রামবাসীরা প্রয�়োজনীয়
অর্থের অভাব এবং কারিগরি জ্ঞানের অভাবে এইসব জল
উৎস গুলির রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

জল সঞ্চয়ের সামাজিক অংশগ্রহণবিখাওথলির গ্রাম�োন্নয়ণ ব্লক

মিজ�োরামের আটটি জেলার মধ্যে নবগঠিত জেলা
গুলির প্রশাসনিক সদর, ক�োলাসিব জেলা আইজল এর
উত্তর দিকে অবস্থিত। ১৯৫৭ সালে জাতির জনক মহাত্মা
গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে আদিবাসী উন্নয়ণ পর্ষদের কেন্দ্র
হিসেবে ক�োলাসিব-কে গড়ে ত�োলা হয়েছিল এবং একজন
প্রকল্প নির্বাহি আধিকারিককে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়।
পরবর্তীকালে এর অবস্থানের উন্নতি করে একজন
আঞ্চলিক প্রশাসনিক অধিকর্তা কে নিয�়োগ করা হয়।
এস
এল
1

কাজের নাম এসেট আই ডি/
ওয়ার্ক ক�োড
মেইডামে জল 2205002018/
সঞ্চয় কাঠাম�ো WC/1853
নির্মাণ

খরচ

আর্থিক
বছর

13.5 2015-2016

লক্ষ
টাকা

১৯৭২ সালে মিজ�োরাম একটি কেন্দ্র শাসিত
অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পর, ১৯৭৫ সালের৫ই মে,
ক�োলাসিবকে মহকুমা সদরে পরিণত করা হয়। যার
নেতৃত্বে ছিলেন একজন মহকুমা শাসক। দীর্ঘ তিন দশক
ধরে প্রশাসনিক কেন্দ্র থাকার পর, ১৯৯৮ সালে আইজল
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মার্চ ২০২০

জেলা ভাগ করে সরকার একে পূর্ণাঙ্গ জেলার বর্তমান
মর্যাদা প্রদান করে।
গ্রাম পঞ্চায়েত: মেইডাম
কৃষি ইক�োলজিকালকাল জ�োন: জ�োন 3
ভ�ৌগ�োলিক অবস্থান: 24.18333, 92.57816
খরচ এবং আর্থিক বছর:
রূপায়ণের প্রক্রিয়া:
২০১৫ সাল থেকে MGNREGS প্রকল্পের
আওতায় গ্রাম সভার নির্ধারিত পরিকল্পনা/বার্ষিক
প্রকল্পের আওতায় এই কাজগুলি রূপায়ণ করা হয়। এই
এলাকায় গৃহীত প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই ছিল
গ্রামবাসীদের পরামর্শ এবং প্রস্তাব অনুযায়ী। সামাজিক
জমিতেই সবগুলি প্রকল্প তৈরি করা হয় এবং যেসব
সম্পদ সৃষ্টি করা হয় তার মালিকানাও ছিল সকলের।
প্রকল্প রূপায়ণে সার্বিক অংশগ্রহণও একটি
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আগেই বলা হয়েছে,
মেইডামে জল সঞ্চয়ের জন্য ট্যাঙ্ক নির্মানের বিষয়টি
গ্রামবাসীদের কাছে একটি প্রাথমিক চাহিদা হিসাবে
অনুভুত হয়েছিল এবং গ্রাম সভাতেও সেকথা বারবার
জলশূন্য গ্রহগুলি প্রাণশূন্য।

উঠে এসেছে। PHED বিভাগ MGNREGS প্রকল্পের
আওতায় মেইডাম গ্রামে জল সঞ্চয়ের জন্য ট্যাঙ্ক
নির্মাণের পর তাতে পাইপ লাইন সংয�োগের আশ্বাস
দেয়। তবে একথা উল্লেখয়�োগ্যে যে PHED কে
MGNREGS প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে গ্রামবাসীরা
খুবই তাৎপর্য পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারা
নিজেদের গ্রামে এই কাজ শুরু করার জন্য এই দুই
দপ্তরেই যাতায়াত করেন।
MGNREGS প্রকল্পের আওতায় মেইডাম গ্রামে
এই জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয় যার জন্য অদক্ষ শ্রমের
হিসাবে ২৩৯১ মানব দিবস খরচ করা হয়। ২০১৫
সালের ১৫ই নভেম্বর কাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় ৫ই
ফেব্রুয়ারী ২০১৬তে। যে মাত্র প্রকল্পের কাজ শুরু হয়,
PHED একই সঙ্গে উৎস থেকে জল সংগ্রহের জন্য
পাইপ লাইন বসান�োর কাজও শুরু করে দেয়। গ্রামবাসীরা
এটা দেখে খুশি হয়েছিলেন যে এলাকা বাসী, গ্রাম�োন্নয়ণ
দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মধ্যে ক�োন সমস্যা
নেই। এটা অনুভব করা গিয়েছিল যে সকলের স্বার্থে
সমন্বয়ের প্রয়াস সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রামে একটি WATSAN কমিটি গঠনের মাধ্যমে
গ্রাম পরিষদ বা়ড়ি বাড়ি জল প�ৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব
গ্রহণ করে। প্রতিটি বাড়িতে জলের সংয�োগ দেওয়ার জন্য
১০০ টাকা মাসিক শুল্ক ধার্য করা হয় এবং যেসব পরিবার
প্রকাশ্য জায়গা থেকে জল সংগ্রহ করছিলেন তাদের জন্য
মাসিক শুল্ক ধার্য হয় ৩০ টাকা। এইভাবে সংগ্রহ করা
টাকায় পাইপলাইনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওয়াটারম্যান
বাল লাইন্সম্যান দের বেতনের টাকা সংগ্রহ করা হয়।
WATSAN কমিটি, সারা গ্রামে জল সরবরাহ,
রক্ষণাবেক্ষণ, শুল্ক আদায় এবং নিকাশির দায়িত্ব নেয়।
আগেই বলা হয়েছে, MGNREG প্রকল্পের
আওতায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহায়তায় এই
প্রকল্প গড়ে ত�োলা হয়েছিল এই শর্তে যে তারা তারা
জলের উৎস থেকে জলের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত এবং নির্ধারিত
প্রকাশ্য স্থান গুলিতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সংয়�োগের
ব্যবস্থা করে দেবে। বাড়িতে সংয�োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে
সংশ্লিষ্ট উপভ�োক্তাকেই পাইপ লাইন পাতার খরচ বহন
করতে হয়েছে।
-ভানলাম�োর�োইয়া, অধিকর্তা, SIRD, মিজ�োরাম

হাইড্রো নির্মিত পিক�ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পিক�ো
গ্রামীণ এলাকায় প্রয়�োজন ভিত্তিক প্রযুক্তি সমুহের
উন্নয়ণে ভারত সরকারের মুখ্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ
দাতার দপ্তর RuTAG নামের এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করার জন্য পাওয়া যাওয়া
জলের পাম্প গুলি খুবই সস্তা এবং পিক�ো জল বিদ্যুৎ
কেন্দ্র হিমঘরে এর ব্যবহার সফল ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে
উত্তরাখণ্ডে। এই প্রযুক্তি অনুকরণ য�োগ্য এবং RuTAG,
আইআইটি রুরকি এই সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা /
প্রশিক্ষণ দিতে পারে।
পিক�ো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে টারবাইন হিসাবে ওয়াটার পাম্পের
ব্যবহার
বিদ্যুৎ সংকট এবং পরিবেশের সমস্যার
কারণে,গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে
পুনর্নবীকরণয�োগ্য বিদ্যুৎ উৎস একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি উৎস
হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন গ্রামাঞ্চল গুলিতে
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুতায়নের কাজে দীর্ঘস্থাযী় সমাধান
হয়ে উঠতে পারে। পিক�ো হাইড্রো পাওয়ার (পাঁচ কিল�োওয়াট
শক্তিসম্পন্ন) ক্ষুদ্র জলের উৎস থেকেও বিকেন্দ্রীকৃত ভাবে
বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে অল্প খরচে এবং দীর্ঘস্থাযী়
ভাবে, পরিবেশের ক�োন�ো রকম ক্ষতি না করেই।
বৃষ্টির জলের ট্যাঙ্ক, উপকূলের ভাঙন র�োধ করবে

এ ধরনের ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে
সাধারণভাবে যে সমস্যা দেখা যায় তা হল অর্থনৈতিক।
প্রকল্প নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জায়গার চরিত্র অনুযায়ী
বিশেষ ডিজাইনের টারবাইন প্রয�়োজন হয় আলাদা
আলাদা আকৃতি এবং ক্ষমতা সম্পন্ন। এরকম একটি বা
দু'টি বিশেষ আকারে টারবাইন তৈরি করতে খরচ অনেক
বেড়ে যায়। টারবাইনের বেশি দাম এবং অন্যান্য সরঞ্জাম
এর বাড়তি খরচ সার্বিকভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের
খরচ বাড়িয়ে দেয়।
এই সমস্যার একমাত্র সমাধান টারবাইন হিসেবে
বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ ওয়াটার পাম্পের ব্যবহার যা
ব্যয়বহুল চিরাচরিত টারবাইনের থেকে অনেকটাই সস্তা।
অপকেন্দ্রিক পাম্পগুলি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে
যখন , নির্ধারিত উৎপাদনের শর্ত মেনে অল্প পরিমাণ
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই
পাম্প গুলির আলাদা করে জল নিষ্কাষণের পরিমান
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকেনা । বেশি সংখ্যক জল ঢুকে গেলে
তার বিরূপ প্রভাব পরে, সেকারণে বেশি পরিমাণ জল
থেকে অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ
ধরণের পাম্পের ব্যবহার সীমিত।
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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RuTAG, আইআইটি রুরকি জলের গতি নিয়ন্ত্রক সমস্যা। স্থানীয় মানুষের কাছে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে

জানা যায়, এইসব অঞ্চলে উৎপাদিত শাকসবজি এবং
ফলের একটি উল্লেখয�োগ্য বড় অংশ (১০% থেকে ৫০%
পর্যন্ত হতে পারে) নষ্ট হয়ে যায়। হিমাচল প্রদেশ এবং
উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে হিমঘরের সুবিধা
না থাকার কারণে এই সমস্যা দেখা যায়। চাষিদের কাছে
তাদের উৎপাদিত ফসল রক্ষা করার জন্য খুব কম সুয�োগ
আছে, যেহেতু তার উৎপাদিত ফসল দীর্ঘ সময় ধরে রাখা
বা সংরক্ষণ করার ক�োন বন্দোবস্ত নেই। এর ফলস্বরূপ,
কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফল এবং শাকসবজি স্থানীয়
বাজারে কম দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন যা তাদের
জীবনযাত্রার মানের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে।
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল পাহাড় থেকে নেমে
আসা প্রাকৃতিক ঝর্ণা এবং নদীর জলে পুষ্ট। এইসব
জলসম্পদ কে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট
সুয�োগ রয়েছে, যার মাধ্যমে পরিকাঠাম�ো উন্নয়ণ করা
সম্ভব এবং স্থানীয় মানুষের জন্য অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা
করে অর্থনৈতিক উন্নয়ণ সম্ভবপর।
উপরের সমস্যা গুলি স্থায়ী সমাধান করতে,
RuTAG, আইআইটি রুরকি কৃষকদের উৎপাদিত
পচনশীল ফসল আর�ো দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের ব্যবস্থা
করে তাদের লাভ বাড়িয়ে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়ণের স্বার্থে অল্প খরচে একটি হিমঘর ইউনিট প্রস্তুত
করেছে। এ ধরনের বেশিরভাগ এলাকায় ছ�োট আকারের
জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
পিক�ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নামের এই ক্ষুদ্রাকৃতি প্রকল্প
অর্থনীতিতে গুলি শাকসবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের ক�োল্ডস্টোরেজ
চেন গুলিকে শক্তি য�োগান�োর ক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভজনক
হতে পারে। হিমঘরে সমস্ত মরশুমে ফসল সংরক্ষণ করা
যায়। হিমঘরের সঙ্গে ক্ষুদ্র জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমন্বয় এই

কারিগরি সম্পন্ন একটি বিশেষ ধরনের অপ কেন্দ্রিক
পাম্প নির্মাণ করেছে যা জলের গতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি
দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। এই বিশেষ ধরনের
পাম্প গুলি সারা বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে
সফলভাবে ব্যবহার করা যায় স্রোতের গতি প্রকৃতি যতই
পরিবর্তন হ�োক না কেন। এই বিশেষ ধরনের পাম্পগুলি
ক�োন একটি নির্ধারিত জায়গার পরিবর্তে বিভিন্ন অবস্থানে
নানা রকম জায়গায় ব্যবহার করা যায়। জলের চাপ জনিত
সমস্যা নিরসনের জন্য এতে একটি ফ্লো কন্ট্রোল
মেকানিজম তৈরি করা হয়েছে। ৫ কিল�ো ওয়াট বিদ্যুৎ
উৎপাদনের জন্য এরকম একটি পাম্পের আনুমানিক
খরচ ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা, যেখানে, চিরাচরিত
টারবাইন বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের খরচ
আনুমানিক প্রতি কিল�োওয়াট ১.২৫ লক্ষ টাকা।
টারবাইন হিসাবে ব্যবাহার হওয়া এই সব পাম্প
গুল�ো চিরাচিরিত টারবাইনের থেকে সস্তা হওয়ায় এর
একটি চালু বিকল্প, যখন তা নানা মাপে বহু পরিমাণে তৈরি
করা হয়। যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতার কারণে এর রক্ষণাবেক্ষণ
ও সহজতর। এ ধরনের ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পে ব্যাক
পিরিয়ড দু'বছর এর কম যা চিরাচরিত টারবাইন ব্যবহার
করা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের থেকে অনেকটাই কম।
ছবিতে পিক�ো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে টারবাইন হিসাবে
ব্যবহৃত সেই পাম্প
পিক�ো হাইড্রোর নির্মিত হিমঘর
হিমালয়ের

পার্বত্য

অঞ্চলের

টারবাইন হিসাবে পাম্প

কৃষিকাজের অবদান উল্লেখয়�োগ্য। এই অঞ্চলের বিপুল
সংখ্যায় ফল এবং শাকসবজি ফসল উৎপন্ন হয় কিন্তু
বিদ্যুতের অভাবের কারণে একটি নির্ধারিত সময়ের পর
তার সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন। পচনশীল ফল এবং শাক
সবজির সংরক্ষণ তাই এইসব এলাকায় একটি বড়
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চিত্রটি দেখাচ্ছে যে পাম্পটি টারবাইন হিসাবে কাজ করছে

আজকের জল বাঁচান আগামীকাল তা ব্যবহার করুন

সব এলাকার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী এবং লাভ দায়ক
হতে পারে ।
বার্নি এমন একটি গ্রাম, যেখানে এই প্রযুক্তি ব্যবহার
করা হয়েছে। ৩৩টি অন্যান্য গ্রামের মধ্যবর্তী এই গ্রামে প্রায়
৫০ টি পরিবার বসবাস করে । এখানে বছরে ম�োট ৩০০০৪০০০ কেজি আপেল, ট�োম্যাট�ো, আলু , বিন ইত্যাদি
উৎপন্ন হয়। কিন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে
গ্রামবাসীরা তাদের উৎপাদিত ফসল অত্যন্ত কম দামে
বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। যার কারণে তাদের বিপুল
পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয়। হিমঘর ব্যবহারের মাধ্যমে এই
সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, যেখানে চাষীরা তাদের
উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ করে বেশি দামে বিক্রি করতে
পারবেন। একজন কৃষক গড়ে বছরে এক লক্ষ থেকে দু লক্ষ
টাকার ফল এবং শাকসবজি উৎপাদন করেন হিমঘরের
ঘাটতির কারণে এই ফসলের প্রায় ৩০ শতাংশ নষ্ট হয়ে
যায়। যদি স্থানীয়ভাবে তৈরি একটি হিমঘরে যথাযথভাবে
এইসব ফসল রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাহলে এই ৩০%
ক্ষতি আটকান�ো যায় এবং একে লাভের খাতে ধরা যায়।

বার্নি গ্রামের হিমঘর টি তে একটি পাঁচ কিল�ো
ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পিক�ো হাইড্রো বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।
হিমঘর টি পরিচালনার জন্য মাত্র দেড় থেকে ২
কিল�োওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয় যেখানে বাকি উদ্বৃত্ত প্রায়
তিন কিল�ো ওয়াট বিদ্যুৎ স্থানীয় এলাকায় আল�ো জ্বালান�ো
এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। এর থেকে যে অর্থ
আয় হয় তা যেমন প্রকল্পের আর্থিক উন্নতি ঘটায় তেমনি
খুব কম সময়ের মধ্যে প্রকল্প নির্মাণের খরচ উঠে আসে।
সব মিলিয়ে এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৮ থেকে ১০ লক্ষ
টাকা।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার-RuTAG ভারত সরাকরের মুখ্য
বিজ্ঞান ভিত্তিক উপদেষ্টার দপ্তরের সমর্থিত একটি প্রকল্প।
প্রবন্ধের লেখক PSA দপ্তর এবং RuTAG প্রকল্পের
ক�ো-অর্ডিনেটরেরকাছে তাদের নিরন্তর সমর্থন এবং
উৎসাহ বর্ধনের জন্য কৃতজ্ঞ।

(প্রফেসর রাজেশ্বর সাইনি, রুরাল টেকন�োলজি
অ্যাকশন গ্রুপ, আইআইটি রুরকি)

ছবিতে উত্তর কাশী জেলা (উত্তরাখণ্ড)র পিক�ো
জল বিদ্যুৎ চালিত হিমঘর

জল বাঁচান, জীবন বাঁচান

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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কে

ন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, গ্রাম�োন্নয়ণ এবং পঞ্চায়েতী
রাজ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিভার
রক্ষণের ওপর জ�োর দিয়েছেন। গত ১লা মার্চ,২০২০ সালের
পুসা কৃষি বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, ভারতের
কাছে এক ঝাঁক দক্ষ কৃষিবিজ্ঞানী রয়েছেন এবং প্রতি বছর
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞ স্নাতকরা এদের সঙ্গে যুক্ত
হচ্ছেন। তিনি বলেন, “সরকার পুজি
ঁ এবং ভর্তুকি জ�োগাতে
পারে কিন্তু কৃষি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হতে হবে। এর জন্য কৃষি
কে একটি লাভজনক কাজ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। যাতে এর
মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি গড় অভ্যন্তরীণ
উৎপাদনে এর অংশ বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানিতে উন্নতি ঘটে।”
তরুন প্রজন্ম কে উদ্দেশ্য করে শ্রী ত�োমর বলেন,
"শুধুমাত্র ভাল�ো চাকরি পেয়ে অথবা শিক্ষা এবং গবেষণার
কাজে যুক্ত থেকে আপনাদের কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে
পারে না, বরং আপনাদের নিজের এলাকার একজন সফল
কৃষক হওয়া উচিত। এমনকি যেসব কৃষি বিশেষজ্ঞরা
প্রতিবছর অবসর নিচ্ছেন তাদেরও অন্যকে উৎসাহিত
করতে কৃষিকাজে যুক্ত থাকা উচিত। আপনার ভেতরের
কৃষক কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আপনি আপনার কিচেন
গার্ডেনটিতেও অবসর সময় ফসল ফলিয়ে কাটাতে পারেন।
এর মাধ্যমে আপনি কৃষি নামক পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।"
শ্রী ত�োমর আর�ো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী
কৃষি কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ২০২২ সালের
মধ্যে কৃষকদের র�োজগার দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য
করেছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের
পরিমাণ বাড়িয়ে কৃষকদের উৎপাদন খরচের দেড় গুণ
করেছে, pm-kisan প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের ৬০০০
টাকা বার্ষিক আয় নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কিষান ক্রেডিট
কার্ডের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ঋণ প্রদানের
ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষকদের প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের
ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী তাদের হাতে সুবিধা
প�ৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভ�োগী ও দালালদের দূর
করেছেন। পাশাপাশি এখন কৃষি ক্ষেত্রে পুজি
ঁ বাজেট বরাদ্দের
ক�োন ঘাটতি নেই বলে তিনি জানান।
শ্রী ত�োমর বলেন প্রধানমন্ত্রী সমবায় ভিত্তিক চাষে
উৎসাহ দিতে গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারি ১০০০০ নতুন কৃষি
উৎপাদন সংস্থার নথিভুক্তিকরণ এর সূচনা করেছেন।
প্রত্যেকটি FPO-কে তাদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম
কাজ যেমন শস্য বপন ফসল কাটা থেকে শুরু করে বন্টন
এবং বিপণনের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে দিতে ৬৬০০
ক�োটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে
নাবার্ড এবং এনসিডিসি য�ৌথভাবে পনেরশ�ো ক�োটি
টাকার একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড তৈরি করেছে।
সংক্ষেপ-(সংকলিত: 1 মার্চ 2020, 7.03PM, পিআইবি দিল্লি)
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২০২৪সালের মধ্যেগ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক বাড়িতে জল (নল
বাহিত জল সরবরাহ) প�ৌঁছে দেওয়া কে নিশ্চিত করতে জল
জীবন মিশন প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। জল সম্পদের
রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজ্য সরকার গুলির সঙ্গে মিলে জল
সরবরাহ কে সামগ্রিক ও সুসংহত রূপ দিতে “জল শক্তি
মন্ত্রক” নামে নতুন মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে।
প্রত্যেক ভারতবাসীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল
সরবরাহ সরকারের অগ্রাধিকার
কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি
নির্মলা সীতারামন বলেছেন যে, দেশের জল সুরক্ষাকে
নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে
নিরাপদ জল সরবরাহ করা সরকারের কাছে অগ্রাধিকার।
সংসদে, ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করে
শ্রীমতি সীতারামন বলেন, জলসম্পদ, নদী বিষয়ক এবং
গঙ্গা সংস্কার এবং পানীয় জল নিকাশি মন্ত্রকের সঙ্গে
সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করারা জন্য জল শক্তি মন্ত্রক
গঠন করা এই লক্ষ্যের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। এই
নতুন মন্ত্রক আমাদের জলের উৎস গুলি রক্ষণাবেক্ষণের
পাশাপাশি রাজ্য সরকার গুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে
সার্বিকভাবে জল সরবরাহ কে সুসংহত ও নিশ্চিত করে
জল জীবন মিশনের আওতায় ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতি
ঘরে জল (নল বাহিত জল সরবরাহ) এই লক্ষ্যকে সামনে
রেখে প্রতিটি গ্রামীণ বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহ
নিশ্চিত করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
পানীয় জল এবং নিকাশি মন্ত্রকের অধীন এই নতুন
বিভাগ স্থানীয় স্তরে সুসংহত ভাবে জল-সরবরাহ ব্যবস্থার
ওপর নজরদারি চালাবে। পাশাপাশি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভের জল পুনরায় পূরণ এবং গৃহস্থালীর জলের অপচয় র�োধ
করতে তা চাষের কাজে ব্যবহার করার মত নানা পদক্ষেপ
নেবে। জল জীবন মিশন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য
নানা প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করে সারাদেশে সুসংহত ও
দীর্ঘস্থাযী় ভাবে জল সরবরাহের লক্ষ্য কে পূরণ করবে।
সংকলিত- (প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো, ভারত সরকার,
অর্থ মন্ত্রক, তাং. ৫.৭.২০১৯)

একজন তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে এক বিন্দু জলের মূল্য এক বস্তা স�োনার থেকেও বেশি।
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মস্কার, স্বাস্থ্যবিধান এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আপনি
কতটা ওয়াকিবহাল তার মূল্যায়ণ করতে নীচে কয়েকটি
প্রশ্ন দেওযা হল। সমস্ত সঠিক উত্তর গুলির সংখ্যার চারপাশে
গ�োল দাগ দিয়ে দিন।(অন্য একটি পাতা ব্যবহার করুন যাতে
আবারও পরীক্ষা নেওয়া যায়)। আপনার উত্তর দেওয়া হলে
পরের পাতার উত্তরের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখে নিন। অতএব,
সততার সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং
অন্যদেরও পরীক্ষা দিতে এবং শিখতে উৎসাহিত করুন।
1.
একটি গ্রামীণ জল এবং নিকাশী কমিটি হল
a.	নিকাশী ব্যবস্থা দেখা শ�োনার জন্য সরকারি
কর্মীদের নিয়ে গঠিত কমিটি
b.
গ্রামবাসীদের নির্বাচিত একটি কমিটি
c.
গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের নিয়ে গঠিত কমিটি।
d.
গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি উপ কমিটি

6.

প্রয়�োজন হল
আরামের জন্য
মর্যাদার জন্য
মানুষকে মলের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে

11.

গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে জল এবং নিকাশী ব্যবস্থা
সুনিশ্চিত করার মূল কারণ

a.
b.
c.

প্রশাসনিক দপ্তর গুলির ওপর চাপ কমান�ো
খরচ কমান�ো়
গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ এলাকার
উন্নয়ণের পরিকল্পনা প্রস্তুত, রূপায়ণ ও
নজরদারীর কাজ করলে সব থেকে বেশি সুফল
লাভ করা সম্ভব।

মানুষের জঞ্জাল বহন
a.
অমানবিক
b.
অস্বাস্থ্যকর
c.	বেআইনি এবং অপরাধ
d.
ওপরের সবকটিই
7.
a.
b.
c.

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান মার্ট হল
গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত সরঞ্জামের
বিভাগ
সরকারের ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যবিধান সরঞ্জামের
দ�োকান
গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধান সরঞ্জাম বিক্রির দ�োকান

8.

প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে, কারণ
a.
এটা পরিবেশ কে দূষিত করে
b.
এটা নিকাশীর কাজে ব্যাঘাত ঘটায়
2.
গ্রামের উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব
c.	চর্মর�োগের কারণ
কার
9.
গ্রামাঞ্চলের আবর্জনা অপসারণের সব থেকে
a.
গ্রামবাসীদের
ভাল�ো উপায়
b.
গ্রামপঞ্চায়েতের
a.
একে নদী বা জলাশয়ে ফেলে দেওয়া
c.	স্বাস্থ্য কর্মীদের
b.
সব পরিবারকে এগুল�ো পুড়িয়ে ফেলতে বলা
d.
উপরের সকলের
c.
একে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পৃথক করা এবং উপযুক্ত
3.
নীচের ক�োনটি সত্যি?
প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
a.	শিশুদের মল ক্ষতিকারক নয়
10. পশুর মল নিষ্পত্তি করার সর্বোত্তম উপায়
b.	শিশুদের মল কম ক্ষতিকারক
c.	শিশুদের মল বড়দের মলের মত�োই সমান a.	মিশ্র জৈব সারে রূপান্তর করা
b.
একে একটি বায�়ো-গ্যাস প্লান্টে প্রক্রিয়াজাতকরণ
ক্ষতিকারক
4.
একটি শ�ৌচাগার থাকার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ c. পুড়িয়ে ফেলা
a.
b.
c.
5.

ভারতের গ্রামাঞ্চলের জন্য ক�োন ধরনের শ�ৌচাগার
সব থেকে উপয�োগী ও সস্তা
a.
ইক�ো-স্যানিটেশন শ�ৌচাগার
b.
কূয়�ো শ�ৌচাগার
c.	সেপটিক ট্যাঙ্ক যুক্ত শ�ৌচাগার
জল সংরক্ষণ করুন, বিশ্বের ভবিষ্যত আপনার হাতের মুঠ�োয়
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12.

নীচের ক�োন পদ্ধতি ব্যবহার করে জল কে পানের c. নল বাহিত জল
জন্য সুরক্ষিত করে ত�োলা যেতে পারে?
d.	ঢেকে রাখা হাতে খনন করা কূপ
e.	খ�োঁড়া গর্ত
a.
ফুটিয়ে নিয়ে
f.
বৃষ্টির সঞ্চিত জল
b.	ক্লোরিন মিশিয়ে
g.
ওপরের সবকটি
c.	শ�োধন করে
d.	র�োদে দিয়ে জীবানু মুক্ত করে
e.
জলের ভাসমান কণা থিতিয়ে যেতে দিয়ে
f.
ওপরের সবরকম ভাবেই

15.

a.
13.	ডাইরিয়ার সবথেকে উপযুক্ত সংজ্ঞা ক�োনটি?
b.
a.	দিনে তিনবার বা তার বেশি পাতলা অথবা জলের c.
d.
মত�ো পায়খানা
b.	দিনে একবার পাতলা অথবা জলের মত�ো e.

পানীয় জল সঞ্চয়ের সবথেকে সুরক্ষিত উপায়
ক�োনটি?
মাটির পাত্রে
পরিস্কার তেলের ড্রামে
বালতিতে
সরু মুখের ঢাকনা যুক্ত পাত্রে
শক্ত ঢাকনা, সরু মুখ বিশিষ্ট কল বিশিষ্ট পাত্রে

পায়খানা
16.	হাত ধ�োয়ার জন্য সকলের প্রয়�োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ
c.	দিনে কমপক্ষে দশবার পাতলা অথবা জলের মত�ো
জিনিশ গুলি কি কি?
পায়খানা
a.
জল
14. নীচের ক�োন জলের উৎস দূষিত হতে পারে?
b.
সাবান অথবা ছাই অথবা বালি
c.
বহতা জল
a.
নদী
d.
টাওয়েল
b.
সর�োবর

যেখানে উন্মুক্ত ভাবে শ�ৌচ কর্ম হয় সেখানে নানা রকম র�োগ ছড়ায়

উত্তর
1.
2.
3.
4.
5.
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d
d
c
c
b

6.
7.
8.
9.
10.

d
c
a
c
b

11.
12.
13.
14.
15.

c
f
a
g
e

জল না থাকলে এখানে কিছুই থাকবে না

আপনাদের মতামত আমাদের কাছে মূল্যবাণ!
আঠা দিয়ে আটকান PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/
গ্রাম�োদয় সংকল্প সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া পত্র/

আঠা দিয়ে আটকান PASTE WITH GLUE

গ্রাম�োদয় সংকল্প সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবাণ মতামতকে আমরা স্বাগত জানাই
Name/নাম ..............................................................................................................................................................
Designation/পদের নাম ..........................................................................................................................................
Address/ঠিকানা ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Email/ই

1.

মেল .........................................................................

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/গ্রাম�োদয়
আপনার মতামত (): Excellent/অসাধারণ

2.
3.

4.

5.

6.

7.

 Very Good/খুব

ভাল�ো

সংকল্প পত্রিকার সার্বিক মান সম্পর্কে

 Good/ভাল�ো

 Average/ম�োটামুটি

Impact on the readers in terms of awareness generation/সচেতনতা

তৈরির নিরিখে পাঠকের ওপর প্রভাব (): Positive/ইতিবাচক
 Average/গড়পরতা
 Indifferent/প্রভাব হীন
Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়ণ প্রকল্প গুলির লাভ সম্পর্কে
সচেতনতা (): Well aware/যথেষ্ট সচেতন  Need improvement/উন্নতির প্রয়�োজন
How did you find the content of the magazine. Is it useful?/পত্রিকার বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার অভিমত। এগুলি কি
কার্যকরী? (): Yes/হ্যাঁ
 No/না
Do you feel government schemes showcased are beneficial/আপনার কি মনে হয় এখানে তুলে ধরা সরকারি প্রকল্প
গুলি লাভজনক? (): Yes/হ্যাঁ
 No/না
Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/আপনার কি পত্রিকার আরও বেশি সংখ্যক কপি
প্রয়�োজন। যদি হয় তবে দয়া করে জানান
Issue No./ইস্যু নম্বর _____________
Quantity/পরিমাণ _____________
How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/আগামী সংখ্যা গুলির
ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত গুলিকে কতগুলি করে কপি পাঠান�ো উচিৎ বলে আপনার মনে হয়
1-2 

8.

Phone/ফ�োন ..........................................................

3-5 

6-10 

11-15 

Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/



এখানে ছিঁড়ুন

TEAR HERE

এই পত্রিকার মানকে আরও উন্নত করতে আমাদের প্রতি আপনাদের মন্তব্য,পরামর্শ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

অবর সচিব
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক

সর্দার প্যাটেল ভবন, সংসদ মার্গ, নতুন দিল্লি-110001
ওয়েবসাইট : www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Website : www.panchayatiraj.nic.in
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আঠা দিয়ে আটকান PASTE WITH GLUE

We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/

খুলবার জন্য এখানে কাটুন TO OPEN CUT HERE

অন্তর্দেশীয় পত্র

ডাক টিকিট

INLAND LETTER CARD
খুলবার জন্য এখানে কাটুন TO OPEN CUT HERE

` 2.50/-

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI

পিন

PIN

1 1 0 0 0 1

দ্বিতীয় ভাঁজ SECOND FOLD

ক�োনও এনক্লোজার অনুম�োদিত নয় NO ENCLOSURES ALLOWED
WRITE PIN CODE IN ADDRESS
ঠিকানায় পিন ক�োড লিখুন
SENDERS NAME AND ADDRESS :–
প্রেরকের নাম ও ঠিকানা

পিন
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PIN

খুলবার জন্য এখানে কাটুন TO OPEN CUT HERE

POSTAL STAMP

“পরিচ্ছন্নতার মত, জল সংরক্ষণকেও আমাদের একটি জন আন্দোলনের রূপ দিতে হবে।”
“যখন আমরা একত্রিত হব এবং কট�োর কঠ�োর পরিশ্রম করব, তখন সবথেকে কঠিন কাজগুলিও সফল ভাবে সম্পন্ন করা
সম্ভব হবে। সব মানুষ একত্রিত হলে, জল বাঁচবে।”
– প্রধানমন্ত্রী ম�োদী

(৩০শে জুনের , মন কি বাত অনুষ্ঠানে)

গ্রাম�োদয় সংকল্প বাংলা সংস্করণ
খণ্ড ১ সংখ্যা ৬
মার্চ ২০২০

জল সংরক্ষণ এবং
বৃষ্টির জল সংগ্রহ

ঐতিহ্যবাহী
বস্তুগুলির সংস্কার

পুনঃব্যবহার এবং রিচার্জ

ওয়াটার-শেডের উন্নয়ন

নিবিড় বনসৃজন

জল শক্তি
অভিযান
~
হস্তক্ষেপ-য�োগ্য
5’টি
অঞ্চল

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

Panchayati Raj You Tube Channel

Ministry of Rural Development
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

Ministry of Drinking Water & Sanitation
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

পঞ্চায়েতি-রাজ মন্ত্রক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : সুনীল কুমার, সচিব, পঞ্চায়েতি-রাজ মন্ত্রক
মুদ্রণ: ইন্ডিয়া অফসেট প্রেস, এ -1, মায়াপুরি শিল্প তালুক,
পর্যায়-I, মায়াপুরি, নয়াদিল্লি - 110064
প্রকাশক: পঞ্চায়েতি-রাজ মন্ত্রক, ভারত সরকার, সর্দার প্যাটেল
ভবন, নয়াদিল্লি -110001

“সকলে যাতে অর্থ বুঝতে পারেন তাই সহজ ব�োধ্য ভাষায় প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে পেশাদার অনুবাদকরা গ্রাম�োদয় সংকল্প পত্রিকাটি অনুবাদ করেন। যদি ক�োন অনুবাদে অপরিকল্পিত ভুল বা ত্রুটি থাকে, তা একেবারেই
অনিচ্ছাকৃত এবং কারও ভাবাবেগে আঘাত করার উদ্দ্যেশ্য উদ্দেশ্য নয়। এর ক�োন রকম দায় মন্ত্রক বা মুদ্রক বহন করবে না।

