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প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰদ্বাৰা কৃষি বুনিয়াদী সা-সু বিধা পুঁজিৰ অধীনত 1 লাখ ক�োটি টকাৰ বিত্তীয় সাহায্য
সু বিধাৰ শুভাৰম্ভ
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে 2020 চনৰ 9 আগষ্ট তাৰিখে
প্ৰধানমন্ত্ৰী
কৃষকসকলৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ উপহাৰ হিচাপে কৃষি

বুনিয়াদী সা-সু বিধা পুঁজিৰ অধীনত 1 লাখ ক�োটি টকাৰ
বিত্তীয় সাহায্য সু বিধাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। শ্ৰী ম�োদীয়ে লগতে
8.55 ক�োটি কৃষকৰ প্ৰত্যেককে 2,000 টকাকৈ প্ৰদান
কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত
কৃষকসকলৰ একাউণ্টলৈ প�োনপটীয়া হস্তান্তৰৰ বাবে
17,000 ক�োটি টকাৰ ষষ্ঠ কিস্তিট�ো মুকলি কৰি দিয়ে।
কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ, গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰ�ো এই অনু ষ্ঠানত
উপস্থিত আছিল।

কৃষকসকলক উদ্দেশি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই 1 লাখ ক�োটি টকাৰ কৃষি পুঁজিৰ সৈতে প্ৰতিখন গাঁৱে
নিজৰ উৎপাদনৰ বাবে মজুতকৰণ সু বিধা লাভ কৰিব, কৃষকসকলৰ শস্য বিনষ্ট ন’হব, তেওঁল�োকৰ আয় বাঢ়িব আৰু
কৰ্মসংস্থানৰ সু য�োগ�ো সৃ ষ্টি কৰা হ’ব। সেইদৰে লগতে, সম্পূৰ্ণ পাৰগম্যতা পালন কৰি এই আঁচনিৰ অধীনত দিবলগীয়া ধনৰাশিৰ
প�োনপটীয়া হস্তান্তৰৰ লগে লগে এতিয়াৰেপৰা আৰু ক�োন�ো মধ্যস্থতাকাৰী নাথাকিব আৰু কৃষকে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে ক�োন�ো
ল�োককেই ক�োন�ো ধৰণৰ কমিছন�ো দিবলগীয়া নহ’ব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আঁচনিখনৰ অধীনত যাতে আনকি এজন ক্ষুদ্ৰ কৃষকেও হিতাধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে আৰু
তেওঁল�োক যাতে বিত্তীয়ভাৱে সবল আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিব পাৰে, সেয়া সু নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে নিৰন্তৰ এটা সু চিন্তিত
ধৰণেৰে কাম কৰি আছে। দেশত শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কিষাণ ৰে’লৰ প্ৰচলন�ো এই দিশত দিয়া এটা বৃ হৎ পদক্ষেপ বুলি ক’ব
লাগিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত 75,000 ক�োটি টকা মাত্ৰ দু টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত কৃষকসকলৰ
বেংক একাউণ্টত প�োনপটীয়াকৈ জমা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 22,000 ক�োটি টকাৰ এটা ধনৰাশি ক’ৰ’না অতিমাৰীৰ সময়ত
কৃষকসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে। কৃষকসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ জ�োৰতেই ক’ৰ’না সংকটৰপৰা উদ্ভূ ত এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত�ো
দেশত খাদ্যশস্যৰ অভাৱ ন�োহ�োৱা বুলি আৰু চৰকাৰে 80 ক�োটি দৰিদ্ৰ জনতাক খাদ্যশস্য প্ৰদান কৰিব পাৰিলে বুলি মন্তব্য
কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলৰ অক্লান্ত কঠ�োৰ শ্ৰমৰ শলাগ লয়। শ্ৰী ম�োদীয়ে কয় যে আজি শুভাৰম্ভ কৰা কৃষি বুনিয়াদী সাসু বিধা পুঁজিয়ে কৃষকসকলক তেওঁল�োকৰ নিজ নিজ গাঁৱতে আধু নিক মজুতকৰণ সু বিধাসমূ হ গঢ়ি ত�োলাত সহায় কৰিব।
কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ, গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্জায়তীৰাজ মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং ত�োমৰে তেওঁৰ ভাষণত কয়
যে ম�োদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে কৃষিকাৰ্য্য আৰু কৃষকৰ প্ৰগতিৰ বাবে কেৱল পদক্ষেপ ল�োৱা আৰু ঘ�োষণা কৰাই নহয়
লগতে এইব�োৰ পদক্ষেপৰ কাৰ্য্যৰূপায়ণৰ বাবেও ক্ষিপ্ৰ কাৰ্য্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।
কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী, শ্ৰী ত�োমৰে কয় যে গাঁও, দৰিদ্ৰ কৃষকসকলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিষয়ব�োৰত, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদায়ে
অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু পৰিকল্পনাসমূ হত উদাৰভাৱে স্থান দি আহিছে আৰু যেতিয়াই তেওঁল�োকে প্ৰধানমন্ত্ৰীক
সাক্ষাৎ কৰাৰ অভিলাষ কৰে তেতিয়াই অতি উদাৰভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁল�োকক সময় দি আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদায়ে এই
কথাত কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব দি আহিছে যে এটা অধিক শক্তিশালী কৃষি খণ্ডই দেশখনক�ো অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব। সেই কাৰণেই
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদায়ে আটাইব�োৰ অভিযানত কৃষি খণ্ডক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে যিব�োৰৰ ভিতৰত পৰে দহ হাজাৰ কৃষক
উৎপাদনকাৰী সংস্থা (FPO) স্থাপন, KCC ক প্ৰতিজন কৃষকৰ ওচৰলৈ লৈ য�োৱা আৰু তাৰবাবে এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰা,
ডিজিটীয় কৃষিকাৰ্য্য, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ য�োজনাৰ অধীনত পুঁজিৰ ডিজিটীয় হস্তান্তৰ, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত 1 লাখ
ক�োটি টকাৰ কৃষি বুনিয়াদী সা-সু বিধা পুঁজি গঠন। শ্ৰী ত�োমৰে কয় যে কৃষিৰ লগতে, সহায়ক খণ্ডসমূ হক�ো যেনে পশুপালন,
মীনপালন, বন�ৌষধিৰ খেতি, ম�ৌপালন, খাদ্য প্ৰসংস্কৰণক�ো এক�ো এক�োটা বিশেষ পেকেজ প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে কৃষি খণ্ডত
থকা সু ৰুঙাসমূ হ বন্ধ কৰিব পৰা যায়।
এই উপলক্ষ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইগৰাকীমান কৃষকৰ সৈতেও আল�োচনাত মিলিত হয়।
উৎসঃ প্ৰেছ ইনফৰ্মেছন ব্যুৰ�ো (PIB)
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গ্ৰাম�োদয় সংকল্প

3

বাৰ্ত্তা
নৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰ
কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ,
গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী,
ভাৰত চৰকাৰ

গ্ৰাম�োদয় সংকল্পৰ অষ্টম সংখ্যাট�ো উচৰ্গা কৰা হৈছে ক�োভিড – 19 অতিমাৰীৰ কালছ�োৱাত আমাৰ গাঁওব�োৰ, গাঁও পঞ্চায়তসমূ হ
আৰু কৃষকসকলৰ অৰিহণাৰ প্ৰতি। তৃণমূ ল পৰ্য্যায়ত আমাৰ গণতান্ত্ৰিক সংৰচনাৰ এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ স্তম্ভস্বৰূপ, আমাৰ পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হে, আমাৰ গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হ যিমানদূ ৰ সম্ভৱ ক’ৰ’নামুক্ত কৰি ৰখাত এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছিল। এখন ৰাষ্ট্ৰ
হিচাপে এই অৰ্থত আমাৰ এটা বিশেষ চৰিত্ৰ আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংকট বা ৰাষ্ট্ৰীয় দু ৰ্য্যোগৰ বেলিকা, সমূ হ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু স্থানীয়
প্ৰশাসন দলীয় ৰাজনীতিৰ উৰ্ধলৈ উঠে আৰু সংকল্পৰ মন�োভাৱেৰে একত্ৰিত হৈ কাম কৰে। এই কথা মন কৰিবলৈ প�োৱাট�ো পৰম
সন্তুষ্টিৰ কথা যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ অধীনত সমূ হ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু স্থানীয় পৰ্য্যায়ৰ
পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হে সম্পূৰ্ণ সমন্বয় প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু আমাৰ গাঁওব�োৰে এক বিশাল ব্যাপ্তিলৈকে এই অতিমাৰীৰ প্ৰভাৱ
প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।
ক�োভিড–19 অতিমাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমুখলৈ নতুন প্ৰত্যাহ্বান আৰু সমস্যা কঢ়িয়াই আনিছে। বিশ্বৰ আন দেশসমূ হৰ
তুলনাত, ভাৰতত ক’ৰ’না অতিমাৰী নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ আছে আৰু আৰ�োগ্য লাভ কৰা ৰ�োগীৰ সংখ্যা ক্ষিপ্ৰগতিত বাঢ়িব লাগিছে। এটা
গণ সচেতনতা অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু একে সময়তে এই অতিমাৰীৰ বিস্তৃতি প্ৰতিহত কৰিবলৈ গাঁও স্বাস্থ্য তথা স্বচ্ছতা
সমিতিসমূ হক সষ্টম কৰি দিয়া হৈছিল। প্ৰায় 2.5 লাখ গাঁও পঞ্চায়ত, সিবিলাকৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল, পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীসকল আৰু
আশা কৰ্মীসকলে গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে চলা যু ঁজত অভূ তপূ ৰ্ব অৰিহণা য�োগাইছিল। দীনদয়াল উপাধ্যায় য�োজনা –
ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ আজীৱিকা মিছনৰ অধীনত, 63.8 লাখ আত্ম সহায়ক গ�োটৰ 7 ক�োটিৰ�ো অধিক মহিলা সদস্যই গাঁওব�োৰত কৰ্মসংস্থান
তথা অৰ্থনৈতিক কাৰ্য্যকলাপ বজাই ৰখাত এটা অতিশয় গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছিল।
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত 20 লাখ ক�োটি টকাৰ এটা পেকেজ ঘ�োষণা কৰিছিল। এই
পেকেজে দেশৰ অৰ্থনীতিক কেৱল প্ৰগতিৰ পথলৈ ঘূ ৰাই অনাই নহয়, লগতে “ভ’কেল ফৰ ল�োকেল” এই কৃতসংকল্পতাৰ জৰিয়তে
এখন নতুন ভাৰতৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা হৈছে। প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলক কৰ্মসংস্থান দিয়াৰ লক্ষ্যেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৰীৱ কল্যাণ
ৰ�োজগাৰ য�োজনাৰ কথা ঘ�োষণা কৰিছিল আৰু এতিয়া ই দেশৰ ক�োটি ক�োটি প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ বাবে ঘাই জীৱন সহায়কাৰী হৈ
উঠিছে।
গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয়ৰদ্বাৰা পৰিচালিত মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ কৰ্মসংস্থান অধিনিয়ম (MGNREGA) য�োজনাও এই
কালছ�োৱাত গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত কৰ্মসংস্থানৰ এটা ডাঙৰ উৎস হৈ আহিছে। ক�োভিড – 19 সংকটে আমাৰ অৰ্থনীতিত কুঠাৰাঘাত
কৰিলে যদিও কৃষিয়েই এনে একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰ হৈ আছে যি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় GDP ত এটা উল্লেখয�োগ্য অৰিহণা য�োগাইছে। চলিত বছৰৰ
প্ৰথমট�ো তিনিমহীয়া কালত, সংয�োজিত মুঠ মূ ল্যত (GVA) 3.4 শতাংশৰ এটা বৃ দ্ধি পঞ্জীভুক্ত হয়।
আমাৰ গাঁওসমূ হক আমি বিকশিত তথা আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছ�ো। কিন্তু, ক’ৰ’না সংকটৰ এতিয়াও যৱনিকা পৰা
নাই। নিৰাপদ হৈ থাকিবলৈ আমি এটা নিৰাপদ দূ ৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু ঘনাই আমাৰ হাত ধু ই থাকিব
লাগিব।
মই আশা কৰ�োঁ গ্ৰাম�োদয় সংকল্পৰ এইট�ো সংখ্যাই ক�োভিড – 19 ৰ এই অপশক্তিৰ মুখামুখি হ’বলৈ গাঁও পঞ্চায়তসমূ হ আৰু
কৃষকসকলে গাঁওব�োৰৰ স্তৰত চল�োৱা সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ এখন চিত্ৰ দাঙি ধৰাই নহয়, ই লগতে এই সত্যও প্ৰতীয়মান কৰিব যে আমাৰ
পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল, কৃষকসকল, যু ৱক-যু ৱতীসকল তথা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাসমূ হ, বিৰাট সাহস আৰু কৰ্মশক্তিৰে একত্ৰিতভাৱে
যিক�োন�ো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ’বলৈ সক্ষম।
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বাৰ্ত্তা
সু নীল কুমাৰ, আইএএছ
সচিব
ভাৰত চৰকাৰ
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়

সমগ্ৰ বিশ্বতে, ৰাইজ মুখামুখি হৈছে তেওঁল�োকৰ জীৱন্ত ইতিহাসৰ নিকৃষ্টতম অতিমাৰীৰ। ক’ৰ’না ভাইৰাছ বা ক�োভিড
– 19 এ বিশ্বত মহাপ্ৰলয়ৰ সৃ ষ্টি কৰিছে আৰু ভাৰত তথা ইয়াৰ জনসাধাৰণ�ো এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছৰপৰা সাৰি যাব পৰা নাই।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্পৰ অষ্টম সংখ্যাট�ো উচৰ্গা কৰা হৈছে আমাৰ গাঁওব�োৰত মানৱ জীৱন ৰক্ষাকল্পে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা আৰু
সতৰ্কতাসহিতে ক�োভিড–19 অতিমাৰীৰ বিভিন্ন দিশৰ ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰতি। এই ভাইৰাছট�ো প্ৰথমতে মহানগৰী আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ
চহৰসমূ হত বিয়পি পৰিছিল আৰু পাছত নগৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চললৈ গৈছিল।
ক�োভিড-19 হ’ল এটা নতুন ভাইৰাছ, ইয়াৰ বিষয়ে তেনেই কম কথাহে জানিব পৰা গৈছে। সেইকাৰণেই ইয়াৰ বাবে
সম্প্ৰতি দি থকা উপচাৰ খুব বেছি নিৰ্দ্দিষ্ট নহয়। ক�োভিড-19 বিয়পাৰ দু টা মুখ্য পথ আছেঃ শ্বসন আৰু সংস্পৰ্শ। এই ভাইৰাছট�ো
ঘাইকৈ বিয়পে কাহ, হাঁচি বা আন আনকি সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিলে ওল�োৱা সৰু সৰু ট�োপালৰপৰা। বিশ্বজনীনভাৱে,
এই অতিশয় সংক্ৰামক ৰ�োগবিধৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ শাৰীৰিক দূ ৰত্বৰক্ষা তথা লকডাউন প্ৰয়�োগ কৰি চ�োৱা হৈছে। সমগ্ৰ
দেশৰে পঞ্চায়তসমূ হৰ এই ভাইৰাছ প্ৰতিহত কৰাত এটা ডাঙৰ ভূ মিকা পালন কৰিবলগীয়া আছে। ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ বিশ্বব্যাপী
প্ৰাদু ৰ্ভাৱে বিশ্বজনীন ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যসেৱাৰ সন্দৰ্ভত বিশ্বক সষ্টম কৰি তুলিছে।
এতিয়া, ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সেৱাসমূ হৰ ওপৰত দিয়া কেন্দ্ৰীয় গুৰুত্বৰে এটা শক্তিশালী আৰু গতিশীল স্বাস্থ্যসেৱা নেটৱৰ্ক
গঢ়ি ত�োলাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ সময় আহিছে য’ত পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হে নিৰাপদ পানীৰ য�োগান উন্নত কৰাত আৰু বজাই
ৰখাত, কাৰ্য্যকৰী গ�োটা আৰু তৰল অপশিষ্ট ব্যৱস্থাপনা গঢ়ি ত�োলাত আৰু ৰ�োগবাহক নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাসমূ হ গ্ৰহণ কৰাত এটা
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিব পাৰে। এইব�োৰে কাৰ্য্যকৰীভাৱে অনেক জলজনিত আৰু ৰ�োগবাহকজনিত ৰ�োগ প্ৰতিহত কৰিব
পাৰে।
ভাৰতীয় স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰণালীলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বানসমূ হ হ’ল বহুমুখী। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য নীতি (NHP), 2017 ত স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে
চৰকাৰে কৰা ব্যয় এতিয়াৰ অংক GDP ৰ 1.2% ৰপৰা বঢ়াই 2025 চনৰ ভিতৰত 2.5% কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি ল�োৱা হৈছে।
আটাইব�োৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে সু সমন্বয় ৰক্ষা কৰি ভাৰত চৰকাৰে পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হলৈ সম্ভৱপৰ আটাইব�োৰ সহায় আগবঢ়াইছে। একেসময়তে, ভাৰত চৰকাৰ, ভাৰতৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত�ো এটা
পৰিৱৰ্তনমূ লক উন্নতি সাধনৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ, যিট�ো পৰিৱৰ্তিত ব্যৱস্থাত প্ৰযু ক্তিয়ে পালন কৰিব এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা।
প্ৰতিৰ�োধ নিৰাময়কৰণতকৈ বেছি ভাল সেই কথা ভালকৈ বুজি প�োৱা গৈছে। ক�োভিড-19 অতিমাৰীৰ ম�োকাবিলা কৰাৰ
ক্ষেত্ৰত�ো এই একেটা কথাই প্ৰয�োজ্য। আমি যদি ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক আচৰণমূ লক অনু শাসন বজাই ৰাখ�ো, তেন্তে আমাৰ
ক্ষতি সৰ্বনিম্ন কৰিব পৰা যায়। কিন্তু আমি যদি ইয়াক অৱজ্ঞা কৰ�োঁ, তেন্তে ইয়াৰ পৰিণতি প্ৰলয়ংকাৰী হ’ব পাৰে। গতিকে
প্ৰতিকাৰমূ লক ব্যৱস্থাসমূ হ মানি চলি, আহক আমি নিজৰ লগতে আনক�ো সু ৰক্ষিত কৰ�োঁঃ
(i)
মাস্ক আৰু ফেচ ক’ভাৰ পৰিধান কৰা;
(ii) চাব�োনেৰে ঘনাই হাত ধু ই থকা;
(iii) ৰাজহুৱা স্থানত 2 মিটাৰৰ শাৰীৰিক দূ ৰত্ব বজাই ৰখা।

এই বিশেষ সংখ্যাত গাঁৱত বাস কৰা ল�োকসকলৰ জীৱন, স্বাস্থ্য তথা কৰ্মসংস্থানত হ�োৱা ক্ষতি প্ৰতিৰ�োধ কৰিবলৈ
পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনসমূ হে চল�োৱা প্ৰচেষ্টাৰাজিৰ ওপৰত আল�োকপাত কৰা হৈছে। মই নিশ্চিত
পাঠকসকলে এইট�ো সংখ্যা পঢ়ি ভাল পাব। আমাৰ পাঠকসকলে জানেই, গ্ৰাম�োদয় সংকল্প প্ৰকাশ হয় হিন্দী, ইংৰাজী আৰু আন
এঘাৰটা ভাৰতীয় ভাষাত (অসমীয়া, বাংলা, গুজৰাটী, কান্নাড়া, মণিপুৰী, মালয়ালম, ওড়িয়া, পঞ্জাৱী, তামিল আৰু তেলু গু) আৰু
দেশৰ 2.5 লাখৰ�ো অধিক গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়। সম্পাদকীয় গ�োটট�োৱে বিষয়বস্তুৰ পুনৰীক্ষণ আৰু
সম্পাদনাৰ বাবে নিৰ্ভৰ কৰি চলে এইব�োৰ ভাষা গ�োটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাজ্য গ্ৰামীণ বিকাশ সংস্থা বা SIRD সমূ হ আৰু PR
ৰ সহয�োগিতাৰ ওপৰত। মই সেয়েহে এই আটাইকে শলাগ জনাব খুজিছ�োঁ তেওঁল�োকৰ প্ৰচেষ্টাসমূ হৰ বাবে।

(সু নীল কুমাৰ)
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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আমি আৰু ক’ৰ’না ভাইৰাছ
“চৰম ৰ�োগৰ বাবে চৰম প্ৰতিকাৰ অতিশয় যথ�োপযু ক্ত”

“ক

’ৰ’না ভাইৰাছ” এই নামট�ো আহিছে লেটিন শব্দ
ক’ৰ’নাৰপৰা, যাৰ অথ হ’ল “মুকুট” বা “মালা”, কাৰণ
ইয়াৰ বহিৰাৱণত থকা শূ ল দেখাত এটা মুকুটৰ দৰে। এইদৰে,
এই নামট�োৰ প্ৰথম প্ৰচলন কৰিছিল জুন আলমিয়াদা আৰু
ডেভিড টিৰেলে যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিউমেন ক’ৰ’না ভাইৰাছ
পৰ্য্যৱেক্ষণ কৰিছিল আৰু অধ্যয়ন কৰিছিল। ক’ৰ’না ভাইৰাছ
হ’ল ভাইৰাছৰ এটা বিশাল পৰিয়াল যি জন্তু বা মানু হৰ ক্ষেত্ৰত
অসু স্থতাৰ সৃ ষ্টি কৰিব পাৰে। ক’ৰ’না ভাইৰাছ হ’ল প্ৰ’টিনেৰে
গঠিত অনন্য পৃ ষ্ঠ অভিক্ষেপণৰ সৈতে এটা বিশাল, ম�োটামুটি
ঘূ ৰণীয়া আকৃতিৰ কণা। ইহঁত ইমানেই সৰু যে এটা দীঘল
চাউলৰ দানাত প্ৰায় 2500 টা এনে ভাইৰাছৰ কণা থাকিব পাৰে।
সিহঁতৰ আকাৰ অতি ঘনাই সলনি হৈ থাকে আৰু সাধাৰণতে
ইয়াৰ গড় ব্যাস হ’ল 120 নেন�োমিটাৰ (1 নেন�োমিটাৰ = 1/10
লাখ চে.মি.)।

- হিপ’ক্ৰেটিছ, ঔষধ বিজ্ঞানৰ জনক

শেহত গৈ হ�োৱা ক�োষট�োৰ বিভংগনত হাজাৰ হাজাৰ নতুন
ভাইৰাছ মুকলি হৈ পৰে, এইব�োৰ ভাইৰাছে তাৰপাছত আৰু
হাজাৰ হাজাৰ ক�োষ সংক্ৰমিত কৰে আৰু সংক্ৰমণ আগবাঢ়ে যাৰ
পৰিণতিত জীৱনৰ হানি হ’ব পাৰে যদি সময়মতে চিকিৎসা ল�োৱা
নহয়।
ক�োভিড-19 ৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূ হ আৰু বিপদপ্ৰৱণ গ�োট
ক�োভিড-19 ৰ লক্ষণসমূ হ সাধাৰণতে মৃ দু প্ৰকৃতিৰ হয়
আৰু লাহে লাহে আৰম্ভ হয় আৰু পৰিলক্ষিত হ�োৱা সবাত�োকৈ
সাধাৰণ লক্ষণসমূ হ হ’ল জ্বৰ, শুকান কাহ, ভাগৰ লগা আৰু বিষ,
বেদনা, নাক বন্ধ হ�োৱা, মূ ৰৰ বিষ, স্বাদ/ঘ্ৰাণ শক্তি হেৰুওৱা,
ছালত চকলা বা দমলা, হাতৰ বা ভৰিৰ আঙু লি বিবৰ্ণ হ�োৱা।
যিক�োন�ো ল�োকৰে ক�োভিড-19 হ’ব পাৰে আৰু গুৰুতৰভাৱে
অসু স্থ হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু বৃ দ্ধ ল�োকসকল
আৰু সেইসকল ল�োক যিসকলৰ উচ্চ
ৰক্তচাপ, হৃদযন্ত্ৰ আৰু হাওঁফাওঁৰ সমস্যা,
ডায়েবেটিচ, কেন্সাৰ আদি ভিতৰি ভিতৰি
আন চিকিৎসীয় সমস্যা থাকে তেনে
ল�োকসকলৰ গুৰুতৰভাৱে অসু স্থ হৈ পৰাৰ
উচ্চতৰ বিপদাশংকা থাকে। বেছিভাগ
ল�োকেই (প্ৰায় 80%) এই ৰ�োগৰপৰা
আৰ�োগ্য হয় হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া
ন�োহ�োৱাকৈ। প্ৰথমতে স্বাস্থ্য সেৱা
প্ৰদানকাৰী বা কেন্দ্ৰক ফ�োন কৰিবলৈ
পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যাতে ৰ�োগীক সঠিক
ক্লিনিকলৈ যাবলৈ পথ দেখুৱাব পৰা যায়।

মানু হৰ ক্ষেত্ৰত, বহুত�ো ক’ৰ’না
ভাইৰাছে ভালেমান শ্বাসজনিত সংক্ৰমণ
সৃ ষ্টি কৰে বুলি জনা যায় যিব�োৰৰ
পৰিসৰ থাকে সাধাৰণ পানীলগাৰপৰা
আৰম্ভ কৰি মিডল ইষ্ট ৰেছপিৰেট’ৰী
ছিনড্ৰম (MERS) আৰু ছিভিয়াৰ
একিউট
ৰেছপিৰেট’ৰী
ছিনড্ৰম
(SARS) ইত্যাদিৰ দৰে অধিক তীব্ৰ
ৰ�োগলৈকে। অলপতে আৱিষ্কৃ ত ক’ৰ’না
ভাইৰাছৰ ফলত ক�োভিড-19 হয়।
সংক্ৰমণ তেতিয়া আৰম্ভ হয় যেতিয়া
পৃ ষ্ঠ অভিক্ষেপণব�োৰ (শূ ল প্ৰ’টিন)
ইয়াৰ পৰিপূ ৰক প�োষক ক�োষৰ
SARS-CoV-2 virion
SARS-CoV-2 virion
ক’ৰ’না
অভিগ্ৰাহকৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ পৰে।
সংলগ্নকৰণৰ পাছত, প�োষক
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
ক�োষৰ প্ৰ’টিন বিভংগনকাৰী
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
পাচকৰসে ইয়াত এটা ক্ষুদ্ৰ
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
বিন্ধা কৰে আৰু অভিগ্ৰাহকত
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
সংলগ্ন শূ ল প্ৰ’টিনক সক্ৰিয়
কৰি ভাইৰাছট�োক প�োষকৰ
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
দেহত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ
Courtesy - Wikipedia
উদগণি দিয়ে।
সংক্ৰমণ তেতিয়া আৰম্ভ হয় যেতিয়া ভাইৰাছট�োৰ শূ ল
প্ৰ’টিন ইয়াৰ পৰিপূ ৰক প�োষক ক�োষৰ অভিগ্ৰাহকৰ সৈতে সংলগ্ন
হৈ পৰে। ভাইৰাছট�োৱে এতিয়া প�োষক ক�োষট�োৰপৰা আটাইব�োৰ
কেঁচা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ সংখ্যাবৃ দ্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু
* বিজ্ঞানী F, ভাৰত চৰকাৰৰ মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাৰ কাৰ্য্যালয়
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-ড. কেতকি বাপাট

প্ৰতিহত কৰিবলৈ
ব্যৱস্থাসমূ হ -

ল�োৱা

এইবুলি ক�োৱা হয় যে
নিৰাময়তকৈ প্ৰতিৰ�োধ শ্ৰেষ্ঠতৰ।
ই যিহেতু এটা নতুন ভাইৰাছ,
গতিকে, এই পৰ্য্যন্ত না কিবা
ঔষধ না ভেকচিন উলিয়াব পৰা
গৈছে।
আটাইব�োৰ
দেশে
ইবিলাকৰ বিজ্ঞানীৰ দলৰ সৈতে
এই দিশত কঠ�োৰ শ্ৰম কৰি আছে। তেতিয়ালৈকে ক�োভিড-19
আমাৰ ওচৰলৈ আহি প�োৱাট�ো প্ৰতিহত কৰাট�ো আমাৰ কৰ্তব্য।
চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰ্যালয়ে ক’ৰ’না অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে যু দ্ধ
কৰিবলৈ ৰাইজক সহায় কৰাৰ মানসেৰে সময়ে সময়ে পথ-

ক’ৰ’নাৰ প্ৰিয় আৰু অপ্ৰিয় কথাব�োৰ তলত দিয়া ধৰণৰঃ
ক’ৰ’নাৰ প্ৰিয়

ক’ৰ’নাৰ অপ্ৰিয়

(ক�োভিড-19 বিয়প�োৱা কাৰকসমূ হ)

কৰমৰ্দন, ঘনাই মুখমণ্ডল, মুখ, চকু আৰু নাক চুই থকা,
ধূ লি-মাকতি, অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য, সমাৱেশ/সামাজিক মিলন,
মাস্ক বা ফেচ শ্বিল্ড ব্যৱহাৰ নকৰা, কাহ, পানীলগা সৃ ষ্টি
কৰা অভিকৰ্তাব�োৰ, জীৱনশৈলী/বসতিক্ষেত্ৰ, থু পেল�োৱা,
ব্যায়াম নকৰা।
নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আহিছে। (প্ৰসংগ- https://www.mohfw.
gov.in/pdf/PreventivemeasuresDOPT.pdf.)। ক’ৰ’না কেনেকৈ
আমাৰ ওচৰৰপৰা আঁতৰাই পঠিয়াব পৰা যায় সেই কথা বুজি
প�োৱাট�ো অতিশয় গুৰুত্বপূ ৰ্ণ।
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ কাৰকসমূ হ – আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা
নিজৰ লগতে সমাজৰ উপকাৰৰ বাবে তলত দিয়াব�োৰ
কঠ�োৰভাৱে পালন কৰাট�ো গুৰুত্বপূ ৰ্ণ। আমি সকল�োৱে আমাৰ
চকু, নাক আৰু মুখ স্পৰ্শ কৰাট�ো, কাহ আৰু জ্বৰত ভুগি থকা
ক�োন�ো ল�োকৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কলৈ অহাট�ো এৰাই চলা উচিত আৰু
কেতিয়াও ৰাজহুৱা স্থানত থু ওৱা অনু চিত।
স্বচ্ছতা হ’ল ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে চলা যু দ্ধৰ প্ৰথম অস্ত্ৰ।
ছেনিটাইজাৰ, চাব�োনেৰে বাৰে বাৰে হাত ধু ই থাকিব পাৰিলে
সেয়া কাৰ্য্যকৰী হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে।
মাস্ক – মাস্কে মানু হক সৰু সৰু ট�োপালৰপৰা, ওচৰত
থকা আন আক্ৰান্ত ল�োকৰপৰা সু ৰক্ষা দিয়ে আৰু আক্ৰান্ত
ল�োকৰপৰা ওলাই আহি আন মানু হক সংক্ৰমিত কৰিব পৰাৰ
সম্ভাৱনা থকা সৰু সৰু ট�োপলাৰ সংখ্যা কম কৰে। মাস্ক যিক�োন�ো
ব্যৱহৃত কপাহী কাপ�োৰ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি
বা বজাৰৰপৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি। মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাৰ
কাৰ্য্যালয়ৰপৰা মাস্ক তৈয়াৰ কৰাৰ পথ-নিৰ্দেশনা ভাৰতীয়
ভাষাসমূ হত মুকলি কৰা হৈছে। (লিংক-www.psa.gov.in
(প্ৰসংগ-1www.psa.gov.in)।
আৰ�োগ্যসেতু – এইট�ো হ’ল ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে আমি
চল�োৱা সামূ হিক যু দ্ধত ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে অত্যাৱশ্যকীয়
Common symptoms:
Fever: 83-99%
Loss of Appetite: 40-84%
Fatigue: 44-70%

In severe disease:
Difficulty waking
Confusion
Bluish face or lips

Loss of smell: 15 to 30%

Coughing up blood

Shortness of
breath: 31-40%
Cough: 59-82%
Coughing up
sputum: 28-33%
Muscle aches
and pain: 11-35%

Persistent chest pain
Decreased white
blood cells
Kidney failure
High fever

Symptoms of COVID-19
Courtesy - Wikipedia

(ক�োভিড-19 বিয়প�োৱা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী কাৰকসমূ হ)

নমস্কাৰ, স্বচ্ছতা, মাস্ক্ পৰিধান কৰা, হাত ম�োজা, গৰম
পানী, আয়ু ৰ্বেদিক কাড়া, হালধি মিহল�োৱা গাখীৰ, জালু ক/
আদা, ঘৰত তৈয়াৰী খাদ্য, য�োগ প্ৰাণায়াম, স্বাস্থ্যসন্মত
জীৱনশৈলী, বাষ্প।
স্বাস্থ্য সেৱাসমূ হ সংলগ্ন কৰাৰ মানসেৰে ভাৰত চৰকাৰে বিকাশ
ঘট�োৱা এটা ম’বাইল এপ্লিকেছন। এই এপ সক্ৰিয়ভাৱে
ব্যৱহাৰকাৰীৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁল�োকক জনায় ক�োভিড-19 নিয়ন্ত্ৰণ
সম্পৰ্কীয় বিপদাশংকা, শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথা আৰু প্ৰাসংগিক পৰামৰ্শসমূ হৰ
কথা। ই ক�োভিড-19 ব্যৱস্থাপনাত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ স্বাস্থ্য
বিভাগে ল�োৱা উদ্যমসমূ হৰ পৰিবৰ্ধনত�ো সহায় কৰে।
প্ৰস্তাৱিত সু ৰক্ষামূ লক প্ৰথাসমূ হ – আনকি দেখাত চাফা
যেন লাগিলেও হাতদু খন ঘনাই চাব�োন আৰু পানীৰে ধু ই থাকিবলৈ
বা এলক’হলভিত্তিক ছেনিটাইজাৰেৰে ঘঁহি থাকিবলৈ স্বাস্থ্য
মন্ত্ৰ্যালয়ে পৰামৰ্শ দিছে। হাঁচিয়াওতে বা কাহ মাৰ�োতে আপ�োনাৰ
নাক আৰু মুখ ৰুমাল/টিছু পেপাৰেৰে ঢাকি ল’ব। ব্যৱহাৰৰ ঠিক
পাছতে ব্যৱহৃত টিছু ব�োৰ বন্ধ বিনত পেলাই দিব। আপুনি যদি
অসু স্থতা (জ্বৰ, উশাহ ল�োৱাত অসু বিধা আৰু কাহ) অনু ভৱ
কৰিছে তেন্তে এগৰাকী ডাক্তৰক দেখা কৰক। ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ
যাওঁতে আপ�োনাৰ মুখখন আৰু নাকট�ো ঢাকিবলৈ এটা মাস্ক/
কাপ�োৰ পিন্ধি লওক।
সামাজিক নিয়মাৱলী – বজাৰৰ স্থান, ঔষধৰ দ�োকানত,
হস্পিটেল ইত্যাদিত অতি কমেও 1 মিটাৰৰ দূ ৰত্ব বজাই ৰাখক।
মাস্ক পৰিধান কৰক, আপ�োনাৰ মুখখন ফেচ শ্বিল্ডেৰে ঢাকি
ৰাখক, ঘনাই হাত ছেনিটাইজ কৰি থাকক। যিমান দূ ৰ সম্ভৱ
স্পৰ্শ এৰাই চলক। গেলামাল/চিকিৎসা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ
বজাৰলৈ কৰা ভ্ৰমণ যিমান পাৰে কমাই দিয়ক, আনক শুভেচ্ছা
জ্ঞাপনৰ বাবে কৰমৰ্দন কৰা বা আলিংগন কৰা এৰাই চলক।
ঘৰত অত্যাৱশ্যকীয় ন�োহ�োৱা সামাজিক মিলন এৰাই চলক।
আপ�োনাৰ ঘৰলৈ অহা ল�োকৰ সংখ্যা সীমাবদ্ধ কৰক আৰু আন
কাৰ�োবাৰ ঘৰলৈ য�োৱাট�োও নিয়ন্ত্ৰণ কৰক।
ৰ�োগ প্ৰতিৰ�োধক শক্তিবৰ্ধক – ৰ�োগবাহকৰ বিৰুদ্ধে দিয়া
যু দ্ধত আৰু আন কথাত ৰ�োগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত দেহৰ ৰ�োগ
প্ৰতিৰ�োধক ক্ষমতাই এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰে।
বিশেষকৈ সাম্প্ৰতিক অতিমাৰীত মচলা, হালধি, আদা আদি
প্ৰাকৃতিক প্ৰতিৰ�োধক শক্তিবৰ্ধক তথা গৰম পানী পান কৰা, বাষ্প
ল�োৱা আদি অভ্যাস অতিশয় কাৰ্য্যকৰী। আয়ু শ্ব মন্ত্ৰ্যালয়ে এই
সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সু পৰিকল্পিত পথ-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে।
লক্ষণসমূ হ দেখাৰ পাছত দিবলগীয়া পদক্ষেপব�োৰ
গ�ৌণ লক্ষণসমূ হহে প্ৰকট কৰা ল�োকসকলক ঘৰতে
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় আৰু এইব�োৰ লক্ষণৰ ভিতৰত পৰে
কাহ বা পাতলীয়া জ্বৰ। নিজকে আনৰপৰা নিলগাই ৰখা, খ�োৱাব�োৱাৰ নিয়ম-কানু ন মানি চলা আৰু দেহৰ সঁহাৰি নিৰীক্ষণ কৰি
থকা। অৱশ্যে, যদিহে ক�োন�ো ব্যক্তি মেলেৰীয়া বা ডেংগি জ্বৰৰ
প্ৰাদু ৰ্ভাৱ থকা ক�োন�ো এলেকাত বাস কৰে, তেন্তে তেওঁ জ্বৰৰ
লক্ষণ আওকাণ নকৰি, চিকিৎসীয় সহায় বিচাৰিব লাগে।
ক�োভিড-19 ৰ পৰীক্ষা
ৰ�োগনিদানমূ লক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি এই ভাইৰাছৰ উপস্থিতি
ধৰা পেলাব পৰা যায়। প্ৰয়�োজনীয় যন্ত্ৰ-পাতি তথা সু ৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা
থকা গৱেষণাগাৰকহে এনে ক’ৰ’না পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনু মতি দিয়া
হয়। ক�োভিড-19 হ�োৱা বুলি পৰীক্ষাৰদ্বাৰা নিশ্চিত হ’ব পৰাট�ো সদায়ে
বেছি ভাল কথা। ৰ�োগীৰপৰা সংগ্ৰহ কৰা নমুনাব�োৰৰ ভিতৰত পৰে
নাকৰপৰা ল�োৱা স্বাব, খেকাৰ, আৰু চূ ষণ কৰি অনা তৰল, প্লিউৰাৰ
তৰল যিব�োৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে সাৱধানতাৰে সংগ্ৰহ কৰে আৰু এটা
জীৱাণুৰহিত পৰিৱেশত মজুত কৰে। ক�োভিড-19 ৰ বাবে থকা
বেছিভাগ পৰীক্ষাই হ’ল পলিমাৰাইজিং চেইন ৰিয়েকছন (PCR) বা
ছেৰ’লজিক টেষ্ট। RTPCR (ৰিভাৰ্ছ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টেজ পলিমাৰিক চেইন
ৰিয়েকছন) পৰীক্ষণ পদ্ধতিক ক�োভিড-19 ৰ স�োণালী মানৰ পৰীক্ষণ
বুলি ধৰা হৈছে।
ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে চল�োৱা ভাৰতৰ প্ৰয়াস
নিদানমূ লক পৰীক্ষণ কিট – বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ ভাৰতীয়
বিজ্ঞানীসকল, উদ্ভাৱকসকল আৰু ষ্টাৰ্ট আপ সমূ হে সফলতাৰে
ক�োভিড-19 ৰ বাবে নিদানমূ লক পৰীক্ষণসমূ হৰ বিকাশ ঘটাইছে।
প্ৰশাসনে অনু ম�োদন কৰা এনে পৰীক্ষণসমূ হ ভাৰতত ব্যৱহাৰ
কৰি থকা হৈছে। এইব�োৰ হ’ল ঘৰতে বিকশিত, ক্ষিপ্ৰ, বহনসাধ্য
আৰু সহজে তুলনা কৰিব পৰা তথা সম্পন্ন কৰিব পৰা বিধৰ
পৰীক্ষণ।
ক’ৰ’না ভেকচিন – প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্য্যালয়ে (PMO) নীতি
আয়�োগৰ সদস্য, স্বাস্থ্য ড. বিন�োদ পল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মুখ্য
বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা প্ৰফেচাৰ কে বিজয় ৰাঘৱনৰ যু টীয়া
প�ৌৰ�োহিত্যত ভেকচিন কাৰ্য্য দল গঠন কৰি দিছে। এই কাৰ্য্য
দলে ক�োভিড-19 ৰ বাবে ভেকচিন বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াক পথনিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি আছে।
ৰামডেছিভিৰ ঔষধ – এই ঔষধ ক�োভিড-19 ৰ চিকিৎসাত
কাৰ্য্যকৰী প�োৱা গৈছে আৰু বহুত�ো ভাৰতীয় ক�োম্পানীয়ে এতিয়া
এইবিধ ঔষধ ভাৰততে উৎপাদন কৰি আছে।
ঔষধৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা – আয়ু শ্ব মন্ত্ৰ্যালয় আৰু বৈজ্ঞানিক
তথা ঔদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদে (CSIR) একেলগে কাম কৰি
আছে আৰু ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে চাৰিটা আয়ু শ্ব সূ ত্ৰীকৰণৰ
মান্যতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আন কেইটামান
ঔষধৰ সন্দৰ্ভত�ো গুৰুত্বপূ ৰ্ণ অভিপ্ৰয়�োগ চলাই থকা হৈছে।

উদ্ভাৱনসমূ হ – ভাৰতৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰই যাতে সাম্প্ৰতিক
সংকট সফলতাৰে পাৰ কৰি যাব পাৰে তাক সু নিশ্চিত কৰাত
সক্ৰিয় হৈ থকাৰ বাহিৰেও, ইনভেষ্ট ইণ্ডিয়া, নতুন ভাৰতৰ
উদ্ভাৱনসমূ হৰ ত্বৰাণ্বিত বিকাশ (AGNIi) যিট�ো হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
বিজ্ঞান প্ৰযু ক্তিবিদ্যা আৰু উদ্ভাৱন পৰামৰ্শদাতা পৰিষদৰ (PMSTIAC) নটা মিছনৰ ভিতৰত অন্যতম, সেই কাৰ্য্যসূ চীৰ অধীনত
সমগ্ৰ ভাৰততে ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে সমাধানৰ বাবে কাম কৰি
থকা উদ্ভাৱনমূ লক ষ্টাৰ্ট-আপব�োৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কামত আৰু
সিবিলাকক পুঁজিৰ উৎসৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি দিয়া, প্ৰযু ক্তিৰ
মান্যতাকৰণ তথা কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়�োগ সু বিধা আহৰণত সহায়
আগবঢ়াই থকা হৈছে।
মানসিক স্বাস্থ্য – এই অতিমাৰীৰ পৰিণতিত বিভিন্ন
বয়সগ�োটৰ ল�োকসকলৰ মাজত মানসিক চাপ সৃ ষ্টি হ�োৱা দেখা
গৈছে। সমাজৰ নতুন স্বাভাৱিক কথাব�োৰৰ সৈতে খাপ খাই চলাৰ
সময়ত, সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষা, লকডাউন, দীৰ্ঘতৰ সময়ৰ বাবে
ঘৰতে স�োমাই থকা, নিয়মীয়া ৰুটিনত ব্যাঘাত জন্মা আদি
কথাব�োৰে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা, বিষণ্ণতা আদি সৃ ষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত
হৈছে। এইব�োৰ সমস্যাৰ ম�োকাবিলা কৰি, সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত
মানসিক স্বাস্থ্যৰ উত্তৰণৰ বাবে মন্ত্ৰ্যালয়/বিভাগসমূ হ/সংস্থাসমূ হে
প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। বিভিন্ন মন্ত্ৰ্যালয়ে পৰামৰ্শদান সেৱা আগবঢ়াই
আছে। এইব�োৰৰ ভিতৰত আছে শিক্ষা মন্ত্ৰ্যালয়ৰ মন�োদৰ্পণ,
সামাজিক ন্যায় মন্ত্ৰ্যালয়ৰ কিৰণ, পথ-নিৰ্দেশনাৱলী- PSA অফিচ,
হেল্পলাইন নম্বৰ- স্বাস্থ্য মন্ত্ৰ্যালয়, আয়ু শ্ব মন্ত্ৰ্যালয় ইত্যাদি।
অতিমাৰীক পৰাভূ ত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টাসমূ হ – ৰাইজৰ
সহয�োগিতাত এই ৰ�োগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগসমূ হে
চল�োৱা ব্যাপক প্ৰচেষ্টাসমূ হক বিশ্ব স্থাস্থ্য সংস্থায়�ো (WHO)
প্ৰশংসা কৰিছে। প্ৰচাৰ অভিযান, ৱেবিনাৰ, হেল্পলাইন, ছ’চিয়েল
মিডিয়া, ভিডিঅ’, ফেচবুক ইত্যাদিৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ ওচৰ
চাপিবলৈ সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি থকা হৈছে। এই প্ৰচেষ্টাসমূ হ
হ’ল সৰ্বাত্মক আৰু এইব�োৰৰদ্বাৰা কেৱল ৰাইজৰ শাৰীৰিক
কল্যাণেই সাধন কৰিব খ�োজা হ�োৱা নাই বৰঙ এইব�োৰৰ জৰিয়তে
ৰাইজৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ�ো পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।
এই অতিমাৰী আমাৰ সমুখলৈ অহা এটা অতি জটিল
পৰ্য্যায় যদিও, আমি এতিয়া ইয়াৰপৰা বহুত কথা শিকিল�ো আৰু
এই নতুন পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খাই চলিবলৈ শিকিছ�ো। শেহত,
এটা কথাত আমাৰ আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব যে এদিন আমি
নিশ্চয়কৈ এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আমাৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰিব
পাৰিম।
কৃতজ্ঞতা – মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা প্ৰফেচাৰ কে. বিজয়
ৰাঘৱনে আৰু বৈজ্ঞানিক সচিব ড. অৰবিন্দ মিত্ৰই দিয়া অনু প্ৰেৰণা
আৰু বহুমূ লীয়া পৰামৰ্শ কৃতজ্ঞতাৰে স�োঁৱৰণ কৰা হৈছে।AdviserProf. K. Vijaya Raghavan and Scientific Secretary Dr.
Aravinda Mitraare gratefully acknowledged.

“ৰ�োগৰ সময়ত, দুটা অভ্যাস গঢ়ি ত�োলক – সহায় কৰাৰ, বা অন্ততঃ ক�োন�ো অপকাৰ নকৰাৰ।”

- হিপ’ক্ৰেটিছ, ঔষধ বিজ্ঞানৰ জনক
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ক’ৰ’না য�োদ্ধাৰ ভূমিকাত আমাৰ গাঁওব�োৰ, পঞ্চায়তব�োৰ আৰু কৃষকসকল
-নৰেন্দ্ৰ সিং ত�োমৰ*

“আমাৰ দৰে এখন বিশাল জনসংখ্যাৰ উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰৰ পক্ষে, ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ বৰ্ধিত প্ৰত্যাহ্বান এটা স্বাভাৱিক
পৰিস্থিতি নহয়। এনে এটা সময়ত, কেৱল এটা মন্ত্ৰইহে কাম কৰে – ‘বিশ্ব তেতিয়াই সু স্থ হ’ব যেতিয়া আমি সু স্থ হ’ম’,”
–নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী

বৈ

শ্বিক মহামাৰী ক�োভিড-19 এ
সমগ্ৰ পৃ থিৱীৰ আগলৈ আনিছে
ু
নতন নতুন প্ৰত্যাহ্বানসমূ হ আৰু
সমস্যাসমূ হ। ক’ৰ’না সংকটে আমাৰ
স্বাস্থ্য প্ৰণালীৰ বাবে এটা বিৰাট সংকট
সৃ ষ্টি কৰাই নহয় ই লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰে
আৰ্থ-সামাজিক স্তৰত ভালেকেইটা লেখত
ল’বলগীয়া পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে।
আমাৰ সকল�োকে এটা বিশ্বজনীন
অৰ্থনৈতিক মন্থৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেদি
পাৰ হ’বলৈ বাধ্য কৰ�োৱা হৈছে। বিশ্বৰ
বিশাল শক্তিসমূ হ আজি ক�োভিড-19 ৰ
বিৰুদ্ধে যু দ্ধত অৱতীৰ্ণ হ’বলগীয়া হৈছে, আপাতদৃ ষ্টিত সেই
দেশসমূ হৰ বহুতেই সিবিলাকৰ এই প্ৰচেষ্টাত ব্যৰ্থ হ�োৱা যেন
দেখা গৈছে আৰু ভালেকেইখন দেশত ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ
প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰাৰ বাবে ল�োৱা ৰণক�ৌশল ইতিমধ্যে ভুল বুলি
প্ৰমাণিত হৈছে। সংকটৰ এই কালছ�োৱাত, আমাৰ দেশে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত একত্ৰিতভাৱে এই
অতিমাৰীৰ মুখামুখি হৈছে এটা শক্তিশালী মন�োবলেৰে। বিশ্বৰ
আন আন দেশসমূ হৰ তুলনাত, ক’ৰ’না অতিমাৰী ভাৰতত
নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ আছে আৰু উপচাৰৰ পাছত আৰ�োগ্য হ�োৱা
ব্যক্তিৰ সংখ্যাও দেশখনত ক্ষিপ্ৰ গতিত বাঢ়িব লাগিছে। এটা
সৰ্বাত্মক ৰণক�ৌশলৰ সৈতে, পৰ্য্যাপ্ত সংখ্যাত চিকিৎসীয়
পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰি, সময়মতে স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰি, দেশৰ
ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰব�োৰত স্থানীয়ভাৱে উন্নততৰ সু ৰক্ষামূ লক
ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি, আমাৰ দেশে এটা শক্তিশালী কৃতসংকল্পতা
আৰু সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে এই অতিমাৰীৰ মুখামুখি
হ’বলৈ সক্ষম হৈছে।
ক�োভিড-19 ৰ এই কালছ�োৱাক এটা সংকটক
সু য�োগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ অনন্য
সামৰ্থ্যৰ এটা উৎকৃষ্ট চানেকি বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। এই
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ সন্ধিক্ষণত, তেখেতে আমাক দিলে আত্মনিৰ্ভৰশীল
হ�োৱাৰ সেই ম�ৌলিক মন্ত্ৰ। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ (Self

Dependent India Mission) অধীনত
20 লাখ ক�োটি টকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
এই পেকেজে কেৱল আমাৰ অৰ্থনীতিক
ইয়াৰ উন্নতিৰ পথলৈ ঘূ ৰাই অনাই নহয়
লগতে “ভ’কেল ফৰ ল�োকেল” এই
কৃতসংকল্পতাৰ জৰিয়তে এটা নতুন
অভিযানৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰা
হৈছে।
আমাৰ দেশত ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে
চলা যু ঁজত, প্ৰায় 2.5 লাখ গ্ৰাম পঞ্চায়ত,
সিবিলাকৰ নিৰ্বাচিত জন প্ৰতিনিধি,
পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীসকল, গ্ৰাম কৰ্মীসকল আৰু 63.8 লাখ
আত্মসহায়ক গ�োটৰ জৰিয়তে দীনদয়াল উপাধ্যায় য�োজনা –
ৰাষ্ট্ৰীয় আজীৱিকা মিছনৰ সৈতে জড়িত সমগ্ৰ দেশৰে 7.02
ক�োটি মহিলাই তেওঁল�োকৰ অভূ তপূ ৰ্ব অৱদান আগবঢ়াইছে।
ক’ৰ’না কালছ�োৱাত আৰ�োপ কৰা হ�োৱা লকডাউনৰ
বাবে ব্যৱসায়সমূ হ বন্ধ হৈ পৰাত নিজ নিজ গাঁৱলৈ ঘূ ৰি যাবলৈ
বাধ্য হ�োৱা লাখ লাখ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ বাবে আমাৰ আছিল
এটা দু মুখীয়া উদ্বেগ। প্ৰথমতে, এই শ্ৰমিকসকলক কৰ্মসংস্থান
প্ৰদান কৰাৰ এটা উদ্বেগ আৰু দ্বিতীয়তে ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ
প্ৰসাৰে যাতে গাঁৱব�োৰক গ্ৰাস কৰিব ন�োৱাৰে তাক সু নিশ্চিত
কৰাৰ উদ্বেগ। এই কথা ক’বলৈ পাই মই অত্যন্ত সু খী যে
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ পথ-নিৰ্দেশনাত আমি এই
দু য়�োটা ক্ষেত্ৰতে চকুত লগা সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম
হৈছিল�ো।
দেশত ক�োভিড-19 ৰ গুৰুতৰ প্ৰভাৱলৈ চাই,
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হ তথা ৰাজ্য
চৰকাৰসমূ হৰ সহয�োগিতাত লকডাউনৰ আৰম্ভণিৰেপৰা
কাৰ্য্যকৰী ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল। এহাতেদি গ্ৰামীণ
এলেকাসমূ হত এই অতিমাৰীৰ বিষয়ে এটা গণ সচেতনতা
অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু আনহাতে, গ্ৰাম স্বাস্থ্য তথা
স্বাস্থ্যবিধি ছ’চাইটীসমূ হ সক্ৰিয় কৰি এই ভাইৰাছৰ প্ৰসাৰ

*কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, পঞ্চায়তীৰাজ, গ্ৰামীণ বিকাশ, কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ আৰু খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ উদ্যোগসমূ হ, ভাৰত চৰকাৰ।)
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ৰ�োধ কৰিবলৈ কাৰ্য্যব্যৱস্থা হাতত ল�োৱা হৈছিল। গাঁওবাসীসকলৰ
ম’বাইল ফ�োনব�োৰত “আৰ�োগ্য সেতু এপ” ডাউনল�োড
কৰ�োৱাত পঞ্চায়তসমূ হে এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ আৰু বাটকটীয়াৰ
ভূ মিকা পালন কৰিছিল।
লকডাউনৰ কালছ�োৱাতেই, 2020 চনৰ 24 এপ্ৰিল
তাৰিখে এক অনন্য ধৰণেৰে পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস উদযাপন
কৰা হৈছিল। আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদী
ডাঙৰীয়াৰ এক ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে, ৰাষ্ট্ৰীয়
পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস উচৰ্গা কৰা হৈছিল ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে
চল�োৱা আমাৰ একত্ৰিত সংগ্ৰামৰ প্ৰতি। এই কাৰ্য্যসূ চীত,
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত সভাপতি/প্ৰধানসকলৰ সৈতে
হ�োৱা এটা আভাসী কথ�োপকথনত, ক�োভিড-19 প্ৰতিহত
কৰিবলৈ ল�োৱা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিছিল
আৰু লগতে আমাৰ দেশৰ সকল�ো ল�োককে এই অতিমাৰীৰ
বিৰুদ্ধে মানি চলিবলগীয়া পথ-নিৰ্দেশনাৰ দিহা দিছিল।
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে নেপাল সীমান্তৰ সমীপত থকা
গাঁওব�োৰত গণসচেতনতা অভিযান কাৰ্য্যসূ চী ৰূপায়ণৰ বাবে
গ্ৰাম সভা আয়�োজন কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূ হলৈ পথনিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। ৰাইজৰ মাজত ক�োভিড-19 সম্পৰ্কে
সজাগতাৰ সৃ ষ্টি কৰিবলৈ মন্ত্ৰ্যালয়ে সময়ে সময়ে কামত অহা
ধৰণৰ পৰামৰ্শৱলী জাৰি কৰিছিল। পঞ্চায়তসমূ হৰ নিৰ্বাচিত
প্ৰতিনিধিসকললৈ আৰু গ্ৰাম স্বাস্থ্য তথা স্বাস্থ্যবিধি
ছ’চাইটীসমূ হলৈ গ�োট SMS প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু মন্ত্ৰ্যালয়ৰ
ৱেবছাইটত বিভিন্ন দৃ শ্য-শ্ৰাব্য সামগ্ৰী প’ষ্ট কৰা হৈছিল।
ইনফৰ্মেছন প্ৰযু ক্তি মাধ্যমৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাট�োৱে
ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ প্ৰসাৰ প্ৰতিহত কৰাত এটা অতিশয় সক্ৰিয়
ভূ মিকা পালন কৰিছিল।
ক�োভিড-19 সংক্ৰমণ কালছ�োৱাত আন আন ঠাইৰপৰা
নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ ঘূ ৰি অহা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে
গাঁৱৰ বাহিৰৰ সীমাত সংগৰ�োধ কেন্দ্ৰসমূ হ স্থাপন কৰাত আৰু
ব্যৱস্থাপিত কৰাত সমগ্ৰ দেশৰে পঞ্চায়তসমূ হে এটা দৃ ষ্টান্ত
দাঙি ধৰিছিল। গাঁওব�োৰত থকা স্কু লব�োৰ আইছ’লেছন ৱাৰ্ডলৈ
সলনি কৰা হৈছিল আৰু সামুদায়িক কক্ষব�োৰত সামুদায়িক
পাকঘৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ অনু দানৰ
অধীনত প�োৱা ধনৰাশি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, ধূ ম্ৰায়ন, মাস্ক
আৰু ছেনিটাইজাৰত খৰচ কৰিবলৈ অনু মতি দি চৰকাৰে এটা
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছিল। ইয়াৰ পৰিণতিত, গাঁও পঞ্চায়তসমূ হে
সফলতাৰে ক’ৰ’নাৰ প্ৰসাৰৰ বিৰুদ্ধ চলা যু ঁজত অৱতীৰ্ণ হ’ব
পাৰিছিল। নিজৰ স্বাভাৱিক কাৰ্য্যক্ষেত্ৰৰ বাহিৰলৈ গৈ হ’লেও
এই অভিযানত উল্লেখয�োগ্য অৰিহণা য�োগ�োৱা এই
পঞ্চায়তসমূ হৰ ভূ মিকাক প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব।
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ভালেমান পঞ্চায়ত আৰু সিবিলাকৰ নিৰ্বাচিত
প্ৰতিনিধিসকলে ক�োভিড-19 ৰপৰা নিৰাপদে থাকিব পৰাকৈ
ৰাইজলৈ বিভিন্ন সতৰ্কতামূ লক ব্যৱস্থা সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ
কৰাত হ�োৱাটছএপৰ দৰে সামাজিক মাধ্যম প্লেটফৰ্মসমূ হৰ
পূ ৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বহুত�ো ঠাইত, পঞ্চায়তসমূ হে অনাচৰকাৰী সেৱা সংস্থাসমূ হ তথা সামাজিক সংস্থাসমূ হৰ সৈতে
সহয�োগিতাৰে সেইসকল ল�োকৰ মাজত বিনামূ লীয়াকৈ
ছেনিটাইজাৰ, ফেচ মাস্ক, অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ-পাতি আৰু
খাদ্যৰ পেকেট বিতৰণ কৰিছিল যিসকল ল�োক এনে ব্যৱস্থা
অবিহনে সংক্ৰমিত হ�োৱাৰ আশংকা আছিল আৰু লগতে
আনৰ বাবেও বিপদাশংকাৰ উৎস তথা উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ
উঠাৰ সম্ভাৱনা আছিল।
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে 2020 চনৰ 31 মে
তাৰিখে “মন কী বাত” কাৰ্য্যসূ চীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশি
দিয়া ভাষণত লকডাউনৰ সময়ছ�োৱাত তেওঁল�োকৰ গাঁৱলৈ
ঘূ ৰি য�োৱা লাখ লাখ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ সমুখত দেখা দিয়া
কৰ্মসংস্থানৰ সংকটত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল। এইসকল
প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰিবলৈ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
গৰীব কল্যাণ ৰ�োজগাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘ�োষণা
কৰিছিল যিট�ো এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰে ক�োটি ক�োটি প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকৰ মূ ল জীৱনৰেখা হৈ উঠিছে। গৰীব কল্যাণ ৰ�োজগাৰ
অভিযানৰ অধীনত বিভিন্ন মন্ত্ৰ্যালয়ৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি
ৰূপায়ণ কৰি থকা 25 টা প্ৰকাৰৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকসকলক 125 দিনৰ বাবে কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰিবলৈ
ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উত্তৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড,
ওড়িশা আৰু ৰাজস্থানৰ সেই 116 খন জিলাত এই অভিযান
কাৰ্য্যৰূপায়িত কৰা হৈছে য’ত বৃ হৎ সংখ্যক প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ
প্ৰত্যাৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল। এই কথা জনাবলৈ পাই মই
সু খী হৈছ�ো যে এই অভিযানৰ অধীনত কৰ্মসংস্থান প্ৰদান
কৰাৰ বাবে 50 হাজাৰ ক�োটি টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে আৰু
ইয়াৰে 40,000 ক�োটি টকা ইতিমধ্যে কামত লগ�োৱা হৈছে।
এই অভিযানৰ অধীনত, এই পৰ্য্যন্ত 45.83 ক�োটি শ্ৰমদিৱসৰ�ো
অধিক কৰ্মসংস্থান সৃ ষ্টি কৰা হৈছে। এই অভিযানত আমাৰ
অগ্ৰাধিকাৰ হ’ল কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰাৰ লগতে স্থায়ী বুনিয়াদী
সা-সু বিধা গঢ়ি ত�োলা। এই অভিযানৰ অধীনত এই পৰ্য্যন্ত
1347 টা গ্ৰাম পঞ্চায়ত ভৱন, 23010 টা সামুদায়িক শ�ৌচালয়
আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ আবাস য�োজনাৰ অধীনত 481219 টা
বাসগৃ হ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু লগতে উদ্যান বিজ্ঞান,
আংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, বৃ ক্ষৰ�োপণ আদি ক্ষেত্ৰত�ো ভালেমান
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ কাম হাতত ল�োৱা হৈছে।
গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয়ৰ MNREGA য�োজনা ক�োভিড19 সংকটৰ সময়ত গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত কৰ্মসংস্থানৰ এটা
ডাঙৰ উৎস হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2020-21 চনৰ বাবে

বাজেট আবণ্টনত পূ ৰ্বৰ 61,500 ক�োটি টকাত 50,000 ক�োটি
টকাৰ এটা অভূ তপূ ৰ্ব বৃ দ্ধি ঘটাইছে। এইদৰে, এইবছৰ মুঠ
MNREGA ৰ বাজেট আবণ্টনৰ অংকট�ো হৈছেগৈ 1,11,500
ক�োটি টকা। কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰায় 75,000 ক�োটি টকাৰ
ধনৰাশি ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূ হলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে।
MNREGA ৰ অধীনত দেশত ইতিমধ্যে প্ৰায় 11 ক�োটি
কৰ্মসংস্থানৰ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে, আৰু মুঠ 323 ক�োটি
শ্ৰমদিৱস সৃ ষ্টিৰ বাবে ধাৰ্য্য কৰি দিয়া লক্ষ্যৰ বিপৰীতে 262
ক�োটি শ্ৰমদিৱস ইতিমধ্যে সৃ ষ্টি কৰা হৈছে। MNREGA ৰ
অধীনত দিয়া দৈনিক মজুৰীৰ ধন�ো গড় হিচাপে দৈনিক 20
টকাকৈ বৃ দ্ধি কৰা হৈছে যাৰ পৰিণতিত য�োৱা বছৰ বেতনৰ
বাবে হ�োৱা ব্যয়তকৈ এইবাৰ এই শিতানত হ�োৱা ব্যয় 11%
বৃ দ্ধি পাইছে।
দেশৰ গাঁওসমূ হৰ বাবে এইট�ো এটা সু খপ্ৰদ সংয�োগ
বুলিব লাগিব যে গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয়ে 2020-21 বিত্তীয়
বৰ্ষৰ কালছ�োৱাত গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত বিকাশমূ লক কামকাজৰ বাবে 2 লাখ 5 শ ক�োটি টকাতকৈ অধিক ধন ব্যয়
কৰিব। 1 লাখ 11 হাজাৰ ক�োটি টকাৰ ধনৰাশি ৰাজ্যসমূ হলৈ
ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে।
ক’ৰ’না সংকটৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰপৰা সমাজৰ
অৱহেলিত শ্ৰেণীসমূ হক ৰক্ষা কৰিবলৈ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তৎকালেই
গৰীৱ কল্যাণ য�োজনাৰ কথা ঘ�োষণা কৰিছিল এই কথা প্ৰমাণ
কৰিবলৈ যে সমাজৰ দু ৰ্বলতৰ শ্ৰেণীসমূ হৰ বাবে তেওঁৰ
অন্তৰত অসীমিত অনু কম্পা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ
য�োজনাৰ অধীনত দিয়া এটা পেকেজত প্ৰতিমাহে 500 টকাৰ
হিচাপত তিনিমাহৰ বাবে মহিলাসকলৰ 20.65 ক�োটিটা জন
ধন একাউণ্টলৈ ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। মুঠ 31,300 ক�োটি
টকাৰ ধনৰাশি অভাৱগ্ৰস্ত ল�োকসকলৰ বাবে লভ্য কৰ�োৱা
হৈছে। ক�োভিড কালছ�োৱাত প্ৰতিগৰাকীকে দিয়া 500 টকাৰ
দু টা কিস্তিৰ অধীনত দেশৰ 2.82 ক�োটি বৃ দ্ধ ল�োক, বিধৱা
আৰু বিকলাংগ (দিব্যাংগ) ল�োকলৈ 1000 ক�োটি টকাৰ সাহায্য
আগবঢ়োৱা হৈছে। এই শিতানত মুঠ 2815 ক�োটি টকা
ম�োকলাই দিয়া হৈছে।
সমগ্ৰ দেশৰে 63.8 লাখ আত্মসহায়ক গ�োটৰ জৰিয়তে
মুঠ 7.02 ক�োটি মহিলা দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় য�োজনা
- ৰাষ্ট্ৰীয় আজীৱিকা মিছনৰ সৈতে সংলগ্ন হৈছে। এই
মহিলাসকলে ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা সাম্প্ৰতিক
যু দ্ধত এটা অভূ তপূ ৰ্ব অৰিহণা য�োগাইছে। এই মিছনৰ সৈতে
জড়িত হৈ পৰা এই মহিলাসকলে এই পৰ্য্যন্ত প্ৰায় 17 ক�োটি
মাস্ক, 5.13 লাখ লিটাৰ ছেনিটাইজাৰ আৰু প্ৰায় 1 লাখ লিটাৰ
লিকুইড হেণ্ডৱাশ্ব উৎপাদন কৰিছে। এই অভিযানত ভাগ
ল�োৱা ভগ্নীসকলে প্ৰায় 1.22 লাখ সামুদায়িক পাকঘৰ

ব্যৱস্থাপিত কৰিছিল আৰু ক�োভিড লকডাউন কালছ�োৱাত
প্ৰায় 9 ক�োটি ল�োকক খাদ্য প্ৰদান কৰিছিল। মহিলাসকলৰ
আত্মসহায়ক গ�োটসমূ হক দিয়া সু দবিহীন ঋণৰ সীমা 10 লাখ
টকাৰপৰা 20 লাখ টকালৈ বৃ দ্ধি কৰা হৈছে। এই ধনৰাশিয়ে
মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ এটা ভিত্তি গঢ়ি তুলিব।
এই কথা জনাবলৈ পাই মই সন্তুষ্টি লাভ কৰিছ�ো যে
আনকি ক’ৰ’না সংকট তথা লকডাউনৰ নিষেধাজ্ঞায়�ো দৰিদ্ৰ
ল�োকসকলক এখন চালি প্ৰদান কৰাৰ সপ�োন থানবান কৰিব
ন�োৱাৰিলে। ক�োভিড কালছ�োৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস য�োজনাগ্ৰামীণৰ অধীনত 17 লাখৰ�ো অধিক বাসগৃ হ নিৰ্মাণ কৰা হয়।
যি বেগেৰে এই ঘৰব�োৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল
সেইট�ো একপ্ৰকাৰ অভিলেখ বুলিব পাৰি। সাধাৰণতে,
এনেকুৱা এটা বাসগৃ হ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গড় হিচাপে 125 দিন
লাগে কিন্তু ক’ৰ’না কালছ�োৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস য�োজনাৰ
অধীনত এনেকুৱা এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মাত্ৰ 45 ৰপৰা 60
দিন সময় লাগিছিল।
দৰাচলতে, এই প্ৰচেষ্টাৰ আঁৰত আছিল সেইসকল
প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ কঠ�োৰ পৰিশ্ৰম যিসকল তেওঁল�োকৰ নিজ
নিজ গাঁৱলৈ ঘূ ৰি আহিছিল আৰু অন্তঃকৰণেৰে এই অভিযানত
য�োগদান কৰিছিল। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বৰ অধীনত
এইবুলি অংগীকাৰ কৰা হৈছে যে প্ৰত্যেকট�ো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক
2022 চনৰ ভিতৰত এটা পকীঘৰ প্ৰদান কৰা হ’ব। এই
অংগীকাৰ ৰূপায়িত কৰিবলৈ 2 ক�োটি 95 লাখ বাসগৃ হ ইউনিট
নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি ল�োৱা হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত, 2
ক�োটি 27 লাখ ঘৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূ হলৈ আবণ্টন দিয়া
হৈছে। এইট�ো এটা আনন্দৰ কথা যে 1 ক�োটি 20 লাখ
বাসগৃ হৰ নিৰ্মাণকাৰ্য্য সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। এই য�োজনাৰ
অধীনত, ৰাজ্যসমূ হক এই পৰ্য্যন্ত 1,68,716 ক�োটি টকা প্ৰদান
কৰা হৈছে।
ক�োভিড-19 সংকটৰ কালছ�োৱাত আমাৰ দেশৰ
অৰ্থনীতিৰ ওপৰত এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু কৃষিয়েই
হ’ল এনে একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰ যি দেশৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনলৈ
এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। চলিত
বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথমট�ো তিনিমহীয়া কালত, কৃষিৰ মুঠ সংয�োজিত
মূ ল্য GVA ত 3.4 শতাংশৰ এটা বৃ দ্ধি লক্ষ্য কৰা গৈছে।
ক’ৰ’না সংকট সত্ত্বেও, আমাৰ কৃষকসকলে চল�োৱা সঁচা অৰ্থৰ
কঠ�োৰ পৰিশ্ৰমৰ জ�োৰত এক ব্যাপক ৰবি খেতিৰ উৎপাদন
চপাব পৰা গৈছে আৰু লগতে অভিলেখ মাত্ৰাত খাৰিফ বীজ
সিঁচি পৰ্য্যাপ্ত খাদ্যশস্যৰ মজুতকৰণ�ো নিশ্চিত কৰিব পৰা
গৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ পথ-নিৰ্দেশনাৰ
অধীনত, কৃষি মন্ত্ৰ্যালয়, কৃষি বিজ্ঞানীসকল আৰু বিষয়াসকল
আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হে আমাৰ কৃষকসকলৰ কঠ�োৰ
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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পৰিশ্ৰমৰপৰা ইতিবাচক ফল আহৰণ কৰিবৰ বাবে এটা
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছে। লকডাউন ঘ�োষণাৰ তৎক্ষণাৎ
পাছত কৃষি মন্ত্ৰ্যালয়ে, কৃষি উৎপাদন ক্ৰয়ৰ প্ৰশ্নট�ো, মাণ্ডীব�োৰৰ
পৰিচালনাৰ প্ৰশ্নট�ো, কৃষিপাম আৰু খেতিৰ পথাৰব�োৰত
কৃষকসকলৰ কাম চলাই ৰখাৰ প্ৰশ্নট�ো, ৰাসায়নিক সাৰ,
কীটনাশক তথা বীজৰ য�োগান অব্যাহত ৰখাট�ো আৰু কৃষি
মন্ত্ৰ্যালয়ৰ সৈতে লগলাগি পেকেজিং ইউনিটব�োৰক ৰেহাই
প্ৰদান কৰা কথাট�ো বিবেচনাৰ বাবে লৈছিল যাতে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ
আটাইব�োৰ কাৰ্য্যকলাপ বাধাহীনভাৱে চলাই নিব পৰা যায়।
ক�োন�ো ধৰণৰ বিলম্ব ন�োহ�োৱাকৈ কৃষকসকলৰ স্বাৰ্থ সু ৰক্ষিত
কৰিব পৰাকৈ আটাইব�োৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, লাগিলে
সি কৃষকসকলক কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে কৃষিৰ যন্ত্ৰপাতি প্ৰদান কৰাই হওক বা এখন ৰাজ্যৰপৰা আন এখন
ৰাজ্যলৈ হাৰ্ভেষ্টাৰব�োৰ কঢ়িয়াই নিয়াৰ বাবে অনু মতি প্ৰদান
কৰাই হওক।
কৃষকসকলৰ উৎপাদন ন্যূনতম সমৰ্থন মূ ল্যত (MSP)
অবিৰতভাৱে ক্ৰয় কৰি থকাৰ বাবে চৰকাৰে ল�োৱা ব্যৱস্থা
আৰু প্ৰচেষ্টাৰ জ�োৰত এইবছৰ ব্যাপক মাত্ৰাত MSP ত শস্য
ক্ৰয় কৰিব পৰা গৈছে। সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষা বজাই ৰাখিব
পৰাকৈ য�োৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ শস্য ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ
সংখ্যা দু গুণ কৰা হৈছে আৰু লগতে গ�োটেই প্ৰক্ৰিয়াট�োত
যাতে ক�োন�ো ধৰণৰ অসু বিধাজনক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয়
তাৰ বাবে কৃষকসকলৰ বাবে এক�ো এক�োটা সময় ধাৰ্য্য কৰি
দিয়া হৈছিল।
2019-20 চনৰ বাবে চতুৰ্থট�ো পূ ৰ্ব-অনু মান অনু সাৰে,
খাদ্যশস্যৰ উৎপাদনৰ অংকট�ো 296.65 নিযু ত টন হ’ব বুলি
পূ ৰ্বানু মান কৰা হৈছে যিট�ো অংক এই পৰ্য্যন্ত সৰ্বাধিক হ’ব বুলি
ক�োৱা হৈছে। 2020-21 ৰ খাৰিফ শস্যৰ কালছ�োৱাত 144.52
টনৰ খাদ্য শস্যৰ এটা অভিলেখ উৎপাদন প�োৱা যাব বুলি
আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত, ধানৰ উৎপাদন অভিলেখ
পৰিমাণৰ 102.36 নিযু ত টন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে।
2020-21 চনত খাদ্যশস্যৰ উৎপাদন য�োৱা পাঁচ বছৰৰ (201415 ৰপৰা 2018-19 লৈ) গড় খাদ্যশস্য উৎপাদনতকৈ 9.83
নিযু ত টন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে। 2020-21 চনত খাদ্যশস্য

উৎপাদনৰ লক্ষ্যট�ো ধাৰ্য্য কৰা হৈছে 301 নিযু ত টনত।
কৃষকসকলৰ আয় সু নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে, প্ৰধানমন্ত্ৰী
কিষাণ য�োজনাৰ অধীনত প্ৰায় 1 লাখ ক�োটি টকাৰ ধনৰাশি
হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। লগতে ক’ৰ’না সংকটৰ সময়ত সৃ ষ্টি কৰা
1 লাখ ক�োটি টকাৰ কৃষি বুনিয়াদী সা-সু বিধা পুঁজিয়ে
গাঁওব�োৰলৈ ব্যক্তিগত বিনিয়�োগ গৈ প�োৱাট�ো সু নিশ্চিত কৰি
কৃষি খণ্ডলৈ কেৱল এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অনাই নহয়,
লগতে আমাৰ কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতিয়েও এটা ডাঙৰ উৎসাহ
প�োৱাৰ লগতে ই অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব। চৰকাৰে লগতে
10,000 কৃষি উৎপাদনকাৰী সংস্থা স্থাপন কৰিছে কৃষকসকলৰ
উৎপাদে উচিত মূ ল্য প�োৱাট�ো সু নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ আৰু
অত্যাধু নিক কৃষি ক�ৌশল প্ৰয়�োগত তেওঁল�োকক জড়িত কৰিব
পৰাকৈ। অলপতে, কৃষি ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে আইনত
সংশ�োধনী ঘট�োৱা হৈছে যি খণ্ডট�োত সু দূৰপ্ৰসাৰী ইতিবাচক
পৰিৱৰ্তন সু নিশ্চিত কৰিছে।
কেৱল সেয়াই নহয় আমাৰ গাঁওব�োৰ আৰু কৃষি খণ্ডই
ক�োভিড-19 সংকটৰ মুখামুখি হৈছে সম্পূৰ্ণ একতা আৰু
কৃতসংকল্পতাৰে কিন্তু সংকটৰ এইছ�োৱা কাল এটা সু য�োগলৈ
ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাও চল�োৱা হৈছে। আমাৰ গাঁওব�োৰ
যেতিয়া শক্তিশালী হ’ব, আমাৰ দেশখন শক্তিশালী হ’ব আৰু
কৃষি খণ্ডৰ যিমানে বেছি বিকাশ হ’ব, সিমানেই আমাৰ দেশ
সঁচা অৰ্থত সমৃ দ্ধিশালী হ’ব। দৰাচলতে, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী
নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত গ্ৰামীণ বিকাশৰ এটা আধাৰশিলা
স্থাপন কৰা হৈছে আৰু আমি আমাৰ গাঁওব�োৰক আত্মনিৰ্ভৰ
কৰাৰ দিশত ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িব লাগিছ�োঁ।
লকডাউন শেষ হৈছে ঠিকেই কিন্তু ক’ৰ’নাৰ ত্ৰাস
এতিয়াও শেষ হ�োৱা নাই। কেৱল সামাজিক দূ ৰত্ব ৰক্ষা, মাস্ক
আৰু সঘন হস্ত প্ৰক্ষালনেহে আমাক নিৰাপদ কৰি ৰাখিব
পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাক এটা মন্ত্ৰ দিছে - ঔষধ নাথাকিব
যেতিয়ালৈকে, শিথিলতা নাথাকিব তেতিয়ালৈকে। মই নিশ্চিত
যে ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে আমি চলাই থকা যু দ্ধলৈ পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানব�োৰে অব্যাহতভাৱে ইবিলাকৰ সক্ৰিয় সমৰ্থন আৰু
অৰিহণা আগবঢ়াই থাকিব।

সকল�ো সময়তে শাৰীৰিক দূ ৰত্ব বজাই ৰাখক, আনকি কামৰ থলীত�ো
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স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ

“সঠিক তথ্য আৰু সাৱধানতা লাগিব, তেহে ক’ৰ’নাৰপৰা মুক্তি সম্ভৱ হ’ব”
সামুদায়িক স্তৰৰ
কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে
ক�োভিড-19 সজাগতা সম্পৰ্কীয়
ভিডিঅ’
স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ

DAY-NRLM ৰদ্বাৰা ক�োভিড-19 ৰ প্ৰতি সামূ হিক সঁহাৰি

-গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয়*

ভা

“দু ই গজৰ দূ ৰত্ব ৰাখক, মাস্ক পিন্ধাৰ অভ্যাস কৰক”

ৰত চৰকাৰৰ গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয়ে কাৰ্য্যৰূপায়িত
কৰি আছে দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় য�োজনা –
ৰাষ্ট্ৰীয় আজীৱিকা মিছন (DAY-NRLM), যিখন হ’ল প্ৰতিট�ো
গ্ৰামীণ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰপৰা ন্যূনতম এগৰাকী মহিলা সদস্য
আত্মসহায়ক গ�োটৰ (SHG) নেটৱৰ্কলৈ আনি, তেওঁল�োকৰ
বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তি সু নিশ্চিত কৰি আৰু আজীৱিকাৰ বাবে
তেওঁল�োকৰ কাৰ্য্যকলাপসমূ হত সহায়-সমৰ্থন আগবঢ়াই গ্ৰামীণ
দৰিদ্ৰ ল�োকসকলৰ আয়ৰ স্তৰ তথা জীৱনৰ গুণমান উন্নত
কৰাৰ লক্ষ্যেৰে হাতত ল�োৱা এক দৰিদ্ৰতা-বিৰ�োধী কাৰ্য্যসূ চী।
2020 চনৰ জুলাই মাহত প্ৰাপ্ত হিচাপ অনু সাৰে DAY-NRLM
ৰ অধীনত 7.14 ক�োটি মহিলা সদস্যসহিতে দেশত প্ৰায় 66
লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গ�োট (SHG) গঠন কৰা হৈছে।
অতিমাৰী প্ৰথম আৰম্ভ হ�োৱাৰেপৰা আৰু চৰকাৰে মাৰ্চ
2020 চনত প্ৰথমবাৰলৈ লকডাউন ঘ�োষণা কৰাৰেপৰা DAYNRLM ৰ গ্ৰামীণ দৰিদ্ৰ মহিলাসকলৰ SHG সমূ হে অসংখ্য
উদ্যম হাতত লৈছে। চিলাইৰ কামত প্ৰশিক্ষিত আৰু
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা SHG সদস্যসকলে, লকডাউনে দিয়া
সু য�োগৰ সদব্যৱহাৰ কৰি মাস্ক উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ
কৰিছিল। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয় (MOHFW),
উপভ�োক্তা পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰ্যালয়ৰ পৰামৰ্শৱলী আৰু ৰাজ্যসমূ হৰ
স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশাৱলী অনু সৰণ কৰি SHG সমূ হে আৰম্ভ
কৰিছিল মাস্ক, ছেনিটাইজাৰ, হেণ্ড ৱাশ্ব, সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰ
উৎপাদন, সামুদায়িক পাকঘৰ স্থাপন, দৰিদ্ৰ তথা অভাৱগ্ৰস্ত
ল�োকসকলক শুকান ৰেছন, ফল-মূ ল, শাক-পাচলি য�োগানৰ
কাম। অতিমাৰীজনিত সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত আত্ম সহায়ক
গ�োটব�োৰে আগবঢ়োৱা অৰিহণা অভাৱনীয় বুলি ক’ব লাগিব।
2020 চনৰ 24 জুলাই তাৰিখে প্ৰাপ্ত হিচাপ অনু সাৰে,
দেশৰ 29 খন ৰাজ্যৰ 58,581 টা আত্মসহায়ক গ�োটৰ (SHG)
2.96 লাখ মহিলা একগ�োট হৈ 22.47 ক�োটিৰ�ো অধিক মাস্ক্
তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। 17 খন ৰাজ্যৰ 13,662 গৰাকী

মহিলা সদস্যই 4.8 লাখ লিটাৰ ছেনিটাইজাৰ উৎপাদন কৰিছে।
দেশৰ 10 খন ৰাজ্যৰ 1,790 গৰাকী মহিলা সদস্যই 1.02 লাখ
হেণ্ডৱাশ্ব উৎপাদন কৰিছে। 13 খন ৰাজ্যৰ 6,585 ৰ�ো অধিক
মহিলাই (মাৰ্চৰপৰা জুলাইলৈকে) 35.61 লাখৰ�ো অধিক
সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হে
আৰম্ভ কৰা সামুদায়িক পাকঘৰব�োৰ চলাই আছে SHG
সদস্যাসকলে আৰু অত্যন্ত অভাৱগ্ৰস্ত তথা অসু ৰক্ষিত
জনসাধাৰণক খাদ্য প্ৰদানৰ সময়ত খাদ্য সু ৰক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি
আৰু খাদ্যৰ গুণমান বজাই ৰখাত তেওঁল�োকে গ্ৰহণ কৰা
অসাধাৰণ যত্ন প্ৰত্যক্ষ কৰাট�ো নিতান্তই প্ৰেৰণাদায়ক কথা।
মহিলা সদস্যসকলে 4 খন ৰাজ্যত 12,000 ৰ�ো অধিক
সামুদায়িক পাকঘৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু দু ৰ্বল ল�োকসকলক
6 ক�োটিৰ�ো অধিক আহাৰ য�োগান ধৰিছিল যাতে ক�োন�ো
অনাহাৰে থাকিবলগীয়া নহয়, বিশেষকৈ বৃ দ্ধ, নিৰাশ্ৰয় আৰু
গৃ হহাৰাসকলকে ধৰি সমাজৰ দু ৰ্বল শ্ৰেণীৰ ল�োকসকল।
মহিলা SHG সদস্যসকলে দু ৰত্ব ৰক্ষা, সু স্বাস্থ্য তথা
স্বাস্থ্যবিধিৰ গুৰুত্ব; চিন আৰু লক্ষণ, কৰণীয় আৰু পৰিহাৰ্য্য,
হস্ত প্ৰক্ষালন, বয়�োজ্যেষ্ঠজনৰ পৰিচৰ্য্যা, শিশুৰ যত্ন, মাস্কৰ
ব্যৱহাৰ, পুষ্টিকৰ খাদ্য আদি বিষয় সম্পৰ্কে ৰাইজক পৰামৰ্শ
দি আহিছে আৰু তেওঁল�োকক সচেতন কৰি আহিছে আৰু
দূ ৰণিবটীয়া এলেকাসমূ হৰ সমুদায়সমূ হক বেংকিং সু বিধাদাতা
হিচাপে কাম কৰি বেংকিং তথা বিত্তীয় সমাধান প্ৰদান কৰি
আহিছে।
2020 চনৰ মাৰ্চ মাহৰেপৰা গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত
বেংকিং তথা পেন্সন সেৱাসমূ হ সু নিশ্চিত কৰাত SHG সমূ হে
চল�োৱা প্ৰচেষ্টাসমূ হ বিশেষভাৱে সহায়কাৰী সিদ্ধ হৈ আহিছে।
2020 চনৰ 23 জুন তাৰিখে প্ৰাপ্ত হিচাপ অনু সাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী
গৰীব কল্যাণ য�োজনা (PMGKY), DAY – NRLM ৰ অধীনত
প্ৰতিট�োতে 500 টকাকৈ দিয়া মুঠ তিনিটা কিস্তিৰ (এপ্ৰিল, মে
আৰু জুন, 2020) জৰিয়তে মুঠ 20.65 ক�োটি প্ৰধানমন্ত্ৰী জন
ধন য�োজনা (PMJDY) মহিলা একাউণ্ট ধাৰকক উপকৃত কৰি
30,956.90 ক�োটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। 2020 চনৰ 24
মাৰ্চৰপৰা আৰম্ভ হ�োৱা লকডাউন আৰু আহ-যাহত আৰ�োপ
কৰা হ�োৱা নিষেধাজ্ঞাৰপৰা, BC সখী (বিজিনেছ
কৰেছপনডেণ্টছ/BC পইণ্টছ হিচাপে কাম কৰা SHG
সদস্যসকল) সকলে ক�োভিড-19 ৰ কালছ�োৱাত সমগ্ৰ দেশৰে
গ্ৰামীণ জনসাধাৰণক সংলগ্ন কৰাত আৰু তেওঁল�োকৰ
দু ৱাৰডলিত বিত্তীয় সেৱা প্ৰদান কৰাত এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা
পালন কৰিছে।

*গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰ্যালয়ৰপৰা প্ৰাপ্ত ইনপুটসমূ হ।
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DAY-NRLM ৰ অধীনত সমৰ্থনপ্ৰাপ্ত বেংকিং
সু বিধাদাতা সখিসকলে (BC সখি) 25 মাৰ্চ, 2020 ৰেপৰা
বেংকিং লেনদেনৰ কাম কৰি আহিছে। অহা-য�োৱা কৰাত আৰু
লকডাউনৰপৰা অহা সমূ হ প্ৰত্যাহ্বান সত্ত্বেও, 15 খন ৰাজ্যৰ
প্ৰায় 6,934 BC সখিয়ে 2020 চনৰ 31 জুলাই পৰ্য্যন্ত PMGKY
ৰ বাবে 83.63 লাখ লেনদেন, আন DBT সংবিতৰণ আৰু
আন লেনদেনসমূ হ সম্পন্ন কৰিছে যিব�োৰৰ মুঠ অংকট�ো হ’ল
1845.76 ক�োটি টকা। এই BC সখিসকলে ক�োভিড সম্পৰ্কিত
আটাইব�োৰ সু ৰক্ষা নিয়ম�ো মানি চলে। ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে সমগ্ৰ
দেশতে 11189 ৰ�ো অধিক SHG সদস্যাক BC সখি হিচাপে
কামত লগ�োৱা হৈছে।
স�োনকালে বেয়া হৈ যাব পৰা সামগ্ৰীসমূ হ যেনে শাকপাচলি আৰু ফল-মূ লৰ বিপণনত কৃষকসকলক সহায় কৰা,
ৰ�োগ প্ৰতিৰ�োধক ক্ষমতা বৃ দ্ধিৰ বাবে ব্যক্তিগতভিত্তিত আৰু
সামুদায়িকভিত্তিত পুষ্টি-বাগিচাত উৎসাহ প্ৰদান কৰা আৰু
পুষ্টিজনিত নিৰাপত্তাৰ বাবে খাদ্য সু নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে
উৎপাদনকাৰীৰ গ�োটব�োৰে আৰু উৎপাদনকাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হে
2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰেপৰা 17,872 মেট্ৰিকটন পৰিমাণৰ
ফল-মূ ল, আন কৃষিজাত উৎপাদ আৰু গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰিছে
যাৰ মূ ল্য হৈছে 40.04 ক�োটি টকা।
সামুদায়িক সমল ব্যক্তি (CRP) আৰু সামুদায়িক
কেডাৰ হিচাপে SHG সমূ হে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ
কৰিছে আৰু হয় অনলাইনত, SHG ৰ বৈঠকসমূ হত বা হ�োম
ভিজিটৰ সময়ত মডিউল, সামগ্ৰী, সঁজুলি আৰু সহায়ককে ধৰি
বিভিন্ন মন্ত্ৰ্যালয় আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই (WHO) ইংৰাজী,
হিন্দী আৰু আঞ্চলিক ভাষাসমূ হত যু গুত কৰা বাৰ্তাৰ সৈতে
“গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত ক�োভিড-19 ৰ প্ৰসাৰ প্ৰতিৰ�োধৰ বাবে
বিপদাশংকাৰ কথা জন�োৱা” বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চী
পৰিচালনা কৰি আহিছে। এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সামুদায়িক সমল
ব্যক্তিসকলে 48.23 লাখ টা SHG ৰ 509.75 লাখ SHG
সদস্যাক আৰু 3.24 লাখখন গাঁৱৰ গ্ৰামীণ পৰিয়ালসমূ হক (24
জুলাই, 2020 ৰ হিচাপ অনু সাৰে) প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে।
কেইখনমান ৰাজ্যত য’ত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকল
তেওঁল�োকৰ নিজ নিজ গাঁৱলৈ ঘূ ৰি আহিছিল সেইব�োৰ ৰাজ্যত
SHG সদস্যসকলে, সামাজিক কাৰ্য্যব্যৱস্থা কমিটীব�োৰৰ
সদস্যসকল আৰু ফেডাৰেছনৰ নেতাসকলে ক�োভিড-19 ৰ
কালছ�োৱাত সু ৰক্ষামূ লক আৰু প্ৰতিৰ�োধমূ লক ব্যৱস্থাসমূ হ –
কৰণীয় আৰু পৰিহাৰ্য্যৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনাৱলী প্ৰদান কৰাত
বাটকটীয়াৰ ভূ মিকা পালন কৰি আহিছে।
অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা যু ঁজত নেতৃত্ব দিছে সমুদায়েঃ
তলত উল্লেখ কৰা কাহিনীসমূ হে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ SHG
সমূ হে ল�োৱা উদ্যমসমূ হ প্ৰদৰ্শন কৰে।
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মাস্কৰ কাহিনীঃ ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ প্ৰথমট�ো
প্ৰতিৰক্ষা বেহু
1.

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী জগন ম�োহন ৰেড্ডীয়ে 2020
চনৰ 12 এপ্ৰিল তাৰিখে ঘ�োষণা কৰিছিল যে চৰকাৰে
প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক তিনিটাকৈ মুঠতে 16 ক�োটি মাস্ক য�োগান
ধৰিব লাগিব। ছ’চাইটী ফৰ এলিমিনেছন অৱ ৰুৰেল
প’ভাৰটীৰদ্বাৰা (SERP) টেইলৰিঙত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা SHG
মহিলাসকলে ৰাজ্যখনৰ এই প্ৰয়�োজনৰ মুহূৰ্তত তেওঁল�োকৰ
দক্ষতা ব্যৱহাৰ কৰি মুঠতে 11.58 লাখটা মাস্ক্ চিলাই কৰি
উলিয়ালে। SERP ৰ মহিলা গ�োটসমূ হে কেৱল মাস্ক্
উৎপাদনতেই নহয়, লগতে ছেনিটাইজাৰ, তৰল হেণ্ড ৱাশ্ব
আৰু সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰৰ উৎপাদনত�ো বাটকটীয়াৰ ভূ মিকা
পালন কৰিছিল।
2020 চনৰ 24 জুলাইত প�োৱা হিচাপ অনু সাৰে,
সৰ্বাধিক সংখ্যক মাস্ক্ উৎপাদন কৰা ৰাজ্যসমূ হৰ ভিতৰত
অন্যতম আছিল 11.58 লাখ মাস্কেৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ
13 খন জিলাৰ 4,891 টা SHG ৰ 69,568 গৰাকী সদস্যা এই
মাস্ক্ উৎপাদনৰ কামত জড়িত হৈ পৰিছিল। 2020 চনৰ 3
জুন তাৰিখৰ হিচাপ অনু সাৰে 31.63 লাখ কিটৰ সৈতে
সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰৰ উৎপাদন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতে সৰ্বাধিক আছিল।
যি মাত্ৰাত এই সামগ্ৰীসমূ হ উৎপাদন কৰা হৈছিল সি গ�োটেই
পদ্ধতিট�োৰ ভিতৰতে কৰ্মীসকলৰ বাবে কৰ্মসংস্থান সৃ ষ্টি
কৰিছিল এনে এটা সময়ত যেতিয়া সমগ্ৰ দেশতে লকডাউনৰ
ফলত নিবনু ৱা সমস্যা পৰিবৰ্ধিত হৈছিল।
জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত কৰ্মসংস্থান সৃ ষ্টি
প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মহিলা দৰ্জীসকল, যিসকলৰ বহুতৰে
অনন্তপুৰ আৰু চিট্টোৰ জিলাত নিজা প্ৰতিষ্ঠান আছিল,
তেওঁল�োকেই প�োনপ্ৰথমে মাস্ক্ উৎপাদনত হাত দিছিল আৰু
সৰ্বাধিক উৎপাদন সম্ভৱ কৰি তুলিছিল। মুঠ 13 খন জিলাৰ
আনু মানিক 70,000 গ্ৰামীণ মহিলা দৰ্জীয়ে এই মাস্কব�োৰ
উৎপাদন কৰিছিল আৰু ইয়াৰদ্বাৰা প্ৰায় 34.74 লাখ টকা আয়
কৰিছিল। এই দু ইখন জিলাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক
পৰিমাণৰ ছেনিটাইজাৰ�ো উৎপাদন কৰিছিল। ক�োভিড-19
সংক্ৰমণৰ ৰেড জ’ন হিচাপে ঘ�োষিত ন�োহ�োৱা এলেকাসমূ হত
এই কামব�োৰ হাতত ল�োৱা হৈছিল।
দু ৱাৰডলিত গৈ কৰা ডেলিভাৰী আৰু সামগ্ৰীৰ সংগ্ৰহ
মাস্ক্ তৈয়াৰ কৰাৰ কাম ভগাই ল�োৱা হৈছিল, কিছু মান
SHG এ কাপ�োৰ কটাৰ কাম লৈছিল আৰু আন কিছু মানে
লৈছিল চিলাইৰ কাম। ইয়াৰে প্ৰতিখন জিলাতে, জিলা গ্ৰামীণ
বিকাশ অভিকৰণে (DRDA) 6-7 টা ডেলিভাৰী পইণ্ট চিনাক্ত
কৰিছিল য’ত কাপ�োৰৰ ডেলিভাৰী দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপৰা
কাপ�োৰ বিতৰণ কৰা হৈছিল SHG সদস্যাসকলৰ ঘৰত। কটা

কাপ�োৰৰ টুকুৰাব�োৰ শেহত মহিলা
দৰ্জীসকলৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল।
ছেনিটাইজাৰৰ বাবেও এটা
প্ৰয়�োজন আহি পৰিছিল কাৰণ চহৰসমূ হৰ
সকল�ো ঠাইতে, ছেনিটাইজাৰৰ দাম
বাঢ়িছিল, সেয়েহে অতিমাৰীৰ আৰম্ভণিৰ
কালছ�োৱাত লভ্যতাৰ অভাৱ তথা
বিদ্যমান ছেনিটাইজাৰৰ উচ্চ মূ ল্যলৈ চাই
নতুনকৈ ছেনিটাইজাৰৰ উৎপাদনত
উৎসাহ তথা উদগণি প্ৰদান কৰা হৈছিল।
তৃণমূ ল পৰ্য্যায়ৰ ল�োকসকলৰ বাবে
ছেনিটাইজাৰৰ উৎপাদন ছদ্মবেশত অহা আশীৰ্বাদৰ দৰে
আছিল। গুণমানসম্পন্ন ছেনিটাইজাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পৰাকৈ এটা
পদ্ধতি তেওঁল�োকৰ ওচৰত আগৰেপৰা আছিল আৰু
তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ নিজৰ মানু হকে এই কামত লগাব
পাৰিছিল।
বৈশ্বিক মানদণ্ডৰ সমকক্ষ হ’বলৈ দিয়া প্ৰশিক্ষণ
গুণমান নিয়ন্ত্ৰণ সু নিশ্চিত কৰিবলৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰ্যালয়ৰ
সমল ব্যক্তিসকলৰ সৈতে প্ৰশিক্ষণ সত্ৰসমূ হৰ আয়�োজন কৰা
হৈছিল। SHG মহিলাসকলক মাস্ক, ছেনিটাইজাৰ আৰু লিকুইড
হেণ্ড-ৱাশ্ব উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল।
বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূ হ
সঠিক অনু পাতত মিহল�োৱা, আৰু তাৰ লগতে পেকেজিঙৰ
ওপৰত। ৰাসায়নিক সামগ্ৰীব�োৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু য�োগান
ধৰিছিল চৰকাৰে। উৎপাদন কেন্দ্ৰীভূ ত কৰা হৈছিল চিট্টোৰৰ
দৰে জিলাব�োৰত যিব�োৰত আছিল উচ্চ সংখ্যাৰ পাতনাগাৰ,
কাৰণ সেইব�োৰ আছিল কুঁহিয়াৰৰ খেতি হ�োৱা অঞ্চল যিব�োৰত
গুৰৰপৰা এলক’হল তৈয়াৰ কৰা হৈছিল।
তিনিখন মূ ল জিলা – চিট্টোৰ, পূ ব গ�োদাৱৰী আৰু
বিশাখাপটনম আছিল সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰৰ সৰ্ববৃ হৎ
উৎপাদনকাৰী। উচ্চ-গ্ৰেডৰ প্ৰকাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল
ডাক্তৰসকলৰ বাবে। আইছ’লেচন চেণ্টাৰব�োৰৰ বাবে সেইব�োৰ
উপয�োগী আছিল। এইট�ো প্ৰকাৰৰ বাবে, উদ্যোগে ব্যৱহাৰ
কৰা যন্ত্ৰ-পাতি আৰু ঠাই ভাড়ালৈ ল�োৱা হৈছিল মহিলাসকলৰ
বাবে কাম কৰিবলৈ। দ্বিতীয়বিধ প্ৰকাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল
প্ৰথম সঁহাৰিদিওঁতাসকলৰ বাবে, যেনে পুলিচ, নাৰ্চ আৰু আন
অগ্ৰৱৰ্তী কৰ্মীসকলৰ বাবে।
কেঁচামালৰ সংগ্ৰহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰাথমিক
প্ৰত্যাহ্বানসমূ হৰ সত্ত্বেও, ৰাজ্যখনে ইয়াৰ প্ৰয�োজনসমূ হ পূ ৰণ
কৰিব পাৰিছিল। ৰাজ্যখনে লগতে বহুত�ো স্বেচ্ছাসেৱকক
নিযু ক্তি দিছিল – প্ৰতি 50 টা পৰিয়ালৰ বাবে এক�োজনকৈ

স্বেচ্ছাসেৱক – মাস্ক্ আৰু ছেনিটাইজাৰ বিতৰণত সহায়
কৰিবলৈ।
2.

উত্তৰপ্ৰদেশত খাদী মাস্ক্

SHG ৰ সদস্যাসকলে যেতিয়াৰেপৰা টেলিভিছনত
ক�োভিড-19 ৰ বাতৰিৰ কথা শুনিছিল, তেতিয়াৰেপৰা SHG
সমূ হৰ মহিলাসকলে মাস্ক্ চিল�োৱাৰ কাম কৰি আহিছে। সমগ্ৰ
উত্তৰপ্ৰদেশতে SHG গ�োটসমূ হৰ মহিলাসকল উত্তৰপ্ৰদেশ
ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ আজীৱিকা মিছনৰ (UPSRLM) ক�োভিড-19 ৰ
সঁহাৰি ৰণক�ৌশলৰ এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ অংশ হৈ আহিছে।
মাস্ক্ উৎপাদন কেৱল SHG সমূ হৰ কেইগৰাকীমান
সদস্যাৰ মাজতে, বা কেইটামান SHG ৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ৰখা
হ�োৱা নাছিল, বৰঙ বিভিন্ন জিলাৰ কেইবাটাও SHG এই কামৰ
বাবে একত্ৰিত কৰা হৈছিল। এটা সময়ত মাত্ৰ 5 টা SHG এ,
এখন জিলাত দৈনিক 2,000 টা মাস্ক তৈয়াৰ কৰিছিল, এতিয়া
52 খন জিলাত 12,683 গৰাকী SHG সদস্যাই দৈনিক 50,000
মাস্ক তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু এই সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে
আৰু ৰাজ্যখনে এতিয়া খাদী মাস্কত উৎসাহ য�োগ�োৱাৰ কথা
চিন্তা কৰিছে।
SHG সমূ হে ইমান বিশাল মাত্ৰাত মাস্ক্ তৈয়াৰ কৰি
থকাৰ সময়তে, জিলা প্ৰশাসনে কেঁচামালৰ য�োগান শৃ ংখল
ঠিকমতে চলাই ৰখাৰ বাবে কাম কৰি আছে। দৰাচলতে, মাস্ক্
তৈয়াৰ কৰ�োতে খাদী এটা কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাট�ো
এটা নতুন প্ৰৱণতা। উত্তৰপ্ৰদেশৰ খাদী আৰু গ্ৰামীণ উদ্যোগ
ব�োৰ্ডে SHG সমূ হক ছয় লাখ মিটাৰ কাপ�োৰ দিবলৈ অংগীকাৰ
কৰিছে যাতে SHG সমূ হে প্ৰতিট�োতে 13.60 টকা দামত বিক্ৰী
কৰিব পৰাকৈ 50 লাখ খাদী মাস্ক্ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। আন
এটা ঘটনাত, ভাৰতীয় স্থলসেনা বাহিনীয়ে 2,000 সু ৰক্ষামূ লক
গিয়েৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এটা অৰ্ডাৰ দিছিল যিব�োৰ গিয়েৰ
তৈয়াৰ কৰি আছে লখিমপুৰ খেৰী জিলাৰ নিঘছান খণ্ডৰ SHG
সমূ হে। আনু মানিক হিচাপ অনু সাৰে, এই পৰ্য্যন্ত 50 লাখৰ�ো
অধিক মাস্ক, 25,000 সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰ আৰু 7,700 লিটাৰ
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ছেনিটাইজাৰ উৎপাদন কৰা হৈছে 4,000 SHG ৰ জৰিয়তে।
ইফালে, চৰকাৰেও ইয়াৰ সংগ্ৰহ সু নিশ্চিত কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ
এইট�োও যে ইয়াৰদ্বাৰা SHG ৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা
অতিৰিক্ত আয়ৰ উৎস সু নিশ্চিত হৈছে।
MNREGA কৰ্মীসকলৰ মাজত মাস্ক্ বিতৰণ
উত্তৰপ্ৰদেশৰ সিদ্ধাৰ্থনগৰ জিলাত 256,625 টা মাস্ক্
পঞ্চায়তসমূ হৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিল ইবিলাকৰ
MNREGA কৰ্মীসকলৰ বাবে।
জিলা মিছন ইউনিটৰদ্বাৰা কেঁচামালৰ ব্যৱস্থাঃ এই
লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ, SHG সমূ হে নিজৰ ঘূ ৰ্ণীয়মান পুঁজিৰ
একাংশ আৰু সমুদায় বিনিয়�োগ পুঁজিৰ একাংশ ব্যৱহাৰ
কৰিছিল বজাৰৰপৰা কাপ�োৰ কিনিবলৈ, আৰু চিল�োৱাৰ
পাছত, সেইব�োৰ বিক্ৰী কৰিছিল খণ্ডৰ চ�ৌহদত থকা এটা
ছেলিং পইণ্টৰ জৰিয়তে যিট�োৰ বাবে অনু মতি প্ৰদান কৰিছিল
খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকলে (BDOs)। ইয়াৰ বাহিৰেও, গাঁও আৰু
গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰত�ো মাস্কব�োৰ বিক্ৰী কৰা হৈছিল।
জিলা আৰু খণ্ড মিছন ইউনিটসমূ হৰ ভূ মিকা
স্থানীয় বজাৰসমূ হত কেঁচামালৰ অভাৱ আৰু সম্পূৰ্ণ
লকডাউন পৰিস্থিতিৰ বাবে, মাস্কৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ সৈতে খাপ
খাই চলাট�ো আনকি জিলা মিছন ইউনিটৰ বাবে টান আছিল,
কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে দিয়া সহায়-সমৰ্থনৰ বাবে পৰিস্থিতিট�ো
চম্ভালি ল�োৱাট�ো তেওঁল�োকৰ বাবে সহজ হৈ পৰিছিল। জিলা
মিছন ইউনিটেও RSETI ৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ বাবে মাস্ক্
তৈয়াৰ কৰা বিষয়ক এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চীৰ আয়�োজন
কৰিছিল।
3.
পৰম্পৰাগত স্মৃতিচিহ্নৰপৰা প্ৰতিৰ�োধমূ লক মাস্কলৈ
অসমৰ এটা কাহিনী
প্ৰতিবছৰে, অসমৰ আদৰৰ উৎসৱ ৰঙালী বিহুৰ
কালছ�োৱাত – গাম�োচা তৈয়াৰ কৰা হয় বিপুল মাত্ৰাত।
গাম�োচা হ’ল ৰাজ্যখনৰ এটা সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাগত
চিহ্ন আৰু এই উৎসৱৰ কালছ�োৱাত শ্ৰদ্ধাৰ চিনস্বৰূপে গাম�োচা
উপহাৰ দিয়া হয়। ই SHG সমূ হৰ বাৰ্ষিক আজীৱিকাত অৰিহণা
য�োগায় আৰু তেওঁল�োকৰ আয়ৰ ই এটা প্ৰধান উৎস। এই
বছৰ�ো, আন বছৰব�োৰৰ দৰেই, ৰাইজে এক বুজন পৰিমাণত
গাম�োচা বৈ উলিয়াইছিল। কিন্তু, ক�োভিড-19 লকডাউনৰ বাবে
ৰাইজে ৰঙালী বিহুৰ সময়ত গাম�োচাৰপৰা উপাৰ্জন কৰিব পৰা
নাছিল। গাম�োচা বিক্ৰী ন�োহ�োৱা কথাট�োৱে নিৰাশাৰ সৃ ষ্টি
কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা বহন কৰিছিল যদিও, এই স্মৃতিচিহ্ন
সলনি কৰা হৈছিল মাস্কলৈ। এতিয়া ইয়াৰ বিখ্যাত নাম হৈ
পৰিছে “গাম�োচা মাস্ক্।”
ASRLM এ বুনিয়াদী স্তৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে
সহয�োগিতাৰে, এটা নেটৱৰ্কৰ গুৰি ধৰিছিল য’ত SHG
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সদস্যাসকলে তেওঁল�োকৰ মাস্ক্ তৈয়াৰ কৰাৰ কাম ত্বৰাণ্বিত
কৰিব পাৰে আৰু এই হস্তক্ষেপৰ তৎকালীন কাৰণ হৈ উঠিব
পাৰে।. অসমৰ SHG সমূ হে “অসমী” মাস্ক্ উৎপাদনৰ সম্পূৰ্ণ
দায়িত্ব কান্ধ পাতি লৈছে। প্ৰায় 10,000 SHG সদস্যাই এই
প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। ছেপ্টেম্বৰৰ
ভিতৰত, 36,19,771 টা মাস্ক্ বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু
16,91,729 টা মাস্ক্ বিক্ৰী কৰি মুঠ 3.78 ক�োটি টকা প�োৱা
গৈছিল। অসমৰ এই মাস্কৰ আন এটা প্ৰকাৰ হ’ল “আৰ�োনাই
মাস্ক”, যিট�োৰ বিকাশ ঘটাইছিল বড়ো জনগ�োষ্ঠীৰ ল�োকসকলে।
এই গাম�োচা মাস্ক্ আৰু আৰ�োনাই মাস্কব�োৰ বহুত�ো
গাঁৱত বিতৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ বাবে, SHG সমূ হ আগবাঢ়ি
আহিছিল আৰু এই কামত সহায়ৰ প্ৰশস্ত হাত আগবঢ়াই
দিছিল। এই মাস্কব�োৰ বহনসাধ্য মূ ল্যৰ আৰু এইব�োৰ
সকল�োৰে বাবে সু লভ। এইব�োৰৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ
কৰাৰ সময়ত পুঁজিৰ একমাত্ৰ উৎস আছিল সমুদায় বিনিয়�োগ
পুঁজি (CIF) আৰু SHG সমূ হৰ সদস্যাসকলে দিয়া নিজা
বৰঙণি।
SHG সমূ হৰ এই উদ্যমক সহায় কৰিবলৈ মাস্ক্ বিক্ৰী
কৰাৰ আউটলেট গঢ়ি ত�োলা হৈছিল। প্ৰথমতে এনে ধৰণৰ
বিক্ৰীৰ আউটলেট নথকাৰ বাবে মাস্কব�োৰ SHG সদস্যাসকলৰ
ঘৰতে উৎপাদন কৰা হৈছিল আৰু তাতে বিক্ৰী কৰা হৈছিল।
এতিয়া ৰাজ্যখনৰ 31 খন জিলাত মাস্ক বিক্ৰীৰ বাবে মুঠ 84
টা আউটলেট আছে য’ৰপৰা ৰাইজে সহজেই বহনসাধ্য আৰু
স্বাস্থ্যসন্মত মাস্ক আহৰণ কৰিব পাৰে।
লকডাউনৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিলৈ চাই, এই উদ্যম
বহুত�ো SHG ৰ বাবে আজীৱিকাৰ এটা সু য�োগ প্ৰমাণিত হৈছে
কাৰণ তেওঁল�োকৰ প্ৰধান আজীৱিকাৰ উৎসসমূ হৰপৰা হ�োৱা
উপাৰ্জনৰ প্ৰবাহ প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল। মাস্ক্ উৎপাদন সংকটৰ
সময়ত তেওঁল�োকৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিব পৰাকৈ কেৱল

এটা বৈকল্পিক আজীৱিকাৰ উপায় হৈ
উঠাই নহয় ই লগতে তেওঁল�োকক
এগৰাকী সক্ৰিয় SHG সদস্যা হিচাপে
সমুদায়ক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সু য�োগ�ো
প্ৰদান কৰিছিল।
4.
জালাউন,
ছেনিটাইজাৰৰ কাহিনী

উত্তৰপ্ৰদেশৰ

দু টা আত্মসহায়ক গ�োট আগবাঢ়ি
আহিছিল আৰু ছেনিটাইজাৰ উৎপাদনত
জড়িত হ�োৱাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলঃ
আনন্দি SHG (ভাৰছু ডা গাঁও) আৰু মা
সন্তুো�ষী SHG (মকৰণ্ডপুৰা গাঁও)। অৱশ্যে
এই সন্দৰ্ভত কেইটামান সমস্যা আছিল, এই দু টা
ছেনিটাইজাৰ উৎপাদনৰ আৰু উৎপাদনৰ পাছত
জ�োখ কেনেকৈ ল’ব লাগিব সেই বিষয়ে ক�োন�ো
নাছিল। লগতে পাৰ্মিট ন�োহ�োৱাকৈ প্ৰাৰম্ভিক
এলক’হলও লভ্য নাছিল।

SHG ৰ
গুণমানৰ
প্ৰশিক্ষণ
উপকৰণ

SHG সদস্যাসকলক ছেনিটাইজাৰ উৎপাদন কৰাৰ
প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল ড্ৰাগ পৰিদৰ্শকসকলে আৰু আবকাৰী
বিভাগৰ হাতত থকা স্পিৰিটৰ জ�োখ ল�োৱা মেচিনৰদ্বাৰা
উৎপাদন কৰা ছেনিটাইজাৰৰ গুণমানও সু নিশ্চিত কৰা হৈছিল।
প্ৰয়�োজন হ�োৱা এলক’হল তেনেই কম দামত
পাতনাগাৰসমূ হৰপৰা প�োনপটীয়াকৈ আনি তেওঁল�োকৰ বাবে
লভ্য কৰ�োৱা হৈছিল আবকাৰী বিভাগৰদ্বাৰা আৰু আবকাৰী
বিভাগে তেওঁল�োকক পাৰ্মিট�ো প্ৰদান কৰিছিল। এনেকৈ
প্ৰয়�োজনীয় প্ৰশিক্ষণ আৰু উপকৰণ প্ৰদান কৰা হ�োৱাৰ পাছত
SHG এ বিশাল মাত্ৰাত আল�োৱেৰাভিত্তিক সু গন্ধিযু ক্ত
ছেনিটাইজাৰ উৎপাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল।
এই ছেনিটাইজাৰব�োৰ তাৰপাছত বিভিন্ন বিভাগক আৰু
সাধাৰণভাৱে জনতাক বিক্ৰী কৰা হৈছিল বহনসাধ্য দৰত। ই
স্থানীয়ভাৱে ছেনিটাইজাৰৰ য�োগান বৃ দ্ধি কৰাত আৰু লগতে
বজাৰত ছেনিটাইজাৰৰ মূ ল্য কম হ�োৱাত�ো সহায় কৰিছিল।

এই কালছ�োৱাত দু য়�োটা SHG এ প্ৰায় 1900 লিটাৰ
ছেনিটাইজাৰ উৎপাদন কৰিছিল যিখিনি বিক্ৰী কৰি প�োৱা
গৈছিল 760,000 টকা (সাত লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা)। এইখিনি
ছেনিটাইজাৰৰ উৎপাদনৰ বাবে হ�োৱা ইনপুট ব্যয় আছিল প্ৰায়
380,000 টকা (এলক’হল, আল�োৱেৰা, বটল, পৰিবহণ ব্যয়
ইত্যাদি)। তেওঁল�োকৰ শুদ্ধ লাভৰ অংকট�ো আছিল 380,000
টকা যাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী SHG সদস্যাৰ প্ৰায় 19,000
টকাকৈ শুদ্ধ উপাৰ্জন হৈছিল।
5.

BC সখিসকল – আমাৰ ক�োভিড য�োদ্ধাসকল

লকডাউনৰ কালছ�োৱাত দু ৱাৰডলিত বেংকিং
প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু বিত্তীয় সেৱাসমূ হৰ প্ৰদানঃ

সেৱাত

বিহাৰৰ ব্যৱসায় সু বিধাদাতা সখি
লকডাউনৰ শেহৰ 4 টা মাহৰ কালছ�োৱাত 31 জুলাই,
2020 পৰ্য্যন্ত বিহাৰ ৰাজ্যৰ 984 গৰাকী BC সখিয়ে 554.68
ক�োটি টকাৰ প্ৰত্যক্ষ বেংক হস্তান্তৰৰ (DBTs) আৰু আন
লেনদেনৰ কাম সম্পন্ন কৰে। এই কামত মাইক্ৰ’ ATM মেচিন
ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
ছট্টীচগড়ৰ ব্যৱসায় সু বিধাদাতা সখি
লকডাউনৰ শেহৰ 4 টা মাহৰ কালছ�োৱাত 31
জুলাই, 2020 পৰ্য্যন্ত ছট্টীচগড় ৰাজ্যৰ 1406 গৰাকী BC
সখিয়ে 212.00 ক�োটি টকাৰ প্ৰত্যক্ষ বেংক হস্তান্তৰৰ
(DBTs) আৰু আন লেনদেনৰ কাম সম্পন্ন কৰে।
ঝাৰখণ্ডৰ ব্যৱসায় সু বিধাদাতা সখি

কিৰণ কুমাৰ, BC সখি

লকডাউনৰ শেহৰ 4 টা মাহৰ কালছ�োৱাত 31 জুলাই,
2020 পৰ্য্যন্ত ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যৰ 1476 গৰাকী BC সখিয়ে 268.77
ক�োটি টকাৰ প্ৰত্যক্ষ বেংক হস্তান্তৰৰ (DBTs) আৰু আন
লেনদেনৰ কাম সম্পন্ন কৰে।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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শুকান ৰেছন বিতৰণত হ�োৱা মধ্যপ্ৰদেশৰ অভিজ্ঞতা
ৰাজগড় জিলাৰ, ছাৰঙপুৰ তেহছিলৰ, মাকৰানা গাঁৱৰ
মহিলাসকলে গাঁওখনৰ দু ৰ্বল আৰু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ল�োকসকলক
সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। গাঁওখনত থকা 14 টা
SHG ত সদস্যা হিচাপে থকা মহিলাৰ সংখ্যা আছিল 170
গৰাকী। SHG সমূ হৰ সদস্যাসকলে কৈছিলঃ “SHG সমূ হৰ
সদস্যাসকলে ল�োৱা সামূ হিক সিদ্ধান্ত অনু সাৰে, মহিলাসকলে
চৰকাৰৰ সৈতে থিয় হ�োৱাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু
গাঁওখনৰ ক�োন�ো ল�োকেই যাতে লকডাউন, আজীৱিকাৰ ক্ষতি
বা অতিমাৰীৰ প্ৰাদু ৰ্ভাৱৰ বাবে ক্ষুধাৰ সমুখীন হ’বলগীয়া নহয়
তাক সু নিশ্চিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল।”

6.	ক�োভিড কালত খাদ্য নিৰাপত্তা সমস্যাৰ সৈতে
ম�োকাবিলাঃ
দু ৱাৰডলিত গৈ শুকান ৰেছন প্ৰদানঃ লকডাউনৰ কালছ�োৱাত
খাদ্য নিৰাপত্তালৈ আগবঢ়োৱা সহায়
ৰাষ্ট্ৰীয় লকডাউন ঘ�োষণা কৰাৰেপৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ SHG
সমূ হে (UMEED) সমুদায়সমূ হৰ দু ৰ্বল গ�োটসমূ হক
অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য য�োগানৰ উদ্যম হাতত লৈছিল। একতা
মহিলা গ্ৰাম সংঘৰ SHG সদস্যাসকলে দু ৰ্বল পৰিয়ালসমূ হৰ
কাষ চাপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। থানে জিলাৰ ধনছৰ গাঁৱৰ
দু ৰ্বল পৰিয়ালসমূ হৰ বাবে এই SHG গ�োটট�োৱে 20,000 টকা
মূ ল্যৰ এটা ৰেছনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল।
একতা মহিলা গ্ৰামসংঘই অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্যসামগ্ৰী
যেনে তেল, মাহজাতীয় শস্য, পিঁয়াজ, আৰু আন আন শাকপাচলিসমূ হৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল দু ৰ্বলতা হ্ৰাসকৰণ পুঁজিৰপৰা
(VRF)। এই অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্যসমূ হ (শুকান ৰেছন) বিতৰণ
কৰা হৈছিল মহিলা মুৰব্বী হিচাপে থকা 17 টা পৰিয়ালৰ
মাজত আৰু দৰিদ্ৰ তথা দু ৰ্বল শ্ৰেণীসমূ হৰ আন 10 টা
পৰিয়ালৰ মাজত।
VRF হৈছে সমাজৰ দৰিদ্ৰ আৰু দু ৰ্বল শ্ৰেণীৰ
ল�োকসকলৰ প্ৰয়�োজনসমূ হৰ জ�োৰা মাৰিবলৈ আৰু
তেওঁল�োকক সহায় আগবঢ়াবলৈ NRLM এ গ্ৰামীণ সংস্থাসমূ হক
দিয়া এটা পুঁজি।
একতা মহিলা গ্ৰাম সংঘই লকডাউনৰ কালছ�োৱাত
দু ৰ্বল শ্ৰেণীসমূ হৰ প্ৰয়�োজনসমূ হৰ কথা অনু ভৱ কৰিছিল আৰু
এনেব�োৰ সমস্যাৰ সৈতে ম�োকাবিলা কৰিবলৈ উদ্যম গ্ৰহণ
কৰিছিল। শুকান ৰেছন য�োগানৰ এই উদ্যম ৰাজ্যখনৰ
আনব�োৰ জিলাত�ো গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এনে দু ৰ্বল শ্ৰেণীৰ
ল�োকসকলৰ ওচৰ চপাৰ উদ্দেশ্যেৰে।
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দু ৰ্বল ল�োকসকলৰ বাবে তেওঁল�োকে শুকান ৰেছনৰ
সু বিধা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যিসকল ল�োকৰ ভিতৰত
আছিল মহিলা, বিকলাংগ ল�োকসকল, বয়�োজ্যেষ্ঠ ল�োকসকল,
আৰু বিধৱাসকল। VRF ৰপৰা তেওঁল�োকে এই শুকান ৰেছনৰ
ব্যৱস্থা কৰিছিল। তেওঁল�োকে প্ৰস্তুত কৰা ৰেছন কিটত আছিল
2 কি.গ্ৰা. আটা, 250 গ্ৰাম খ�োৱাতেল, 250 গ্ৰাম মাহজাতীয়
শস্য, আৰু 500 গ্ৰাম চাউল। শুকান ৰেছনৰ য�োগানৰ লগে
লগে, SHG সদস্যাসকল মাস্ক্ উৎপাদনৰ কামত�ো জড়িত হৈ
পৰিছিল। সমুদায়ত মাস্ক্ আৰু ছেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰাৰ
সময়ত, সদস্যাসকলে ৰাইজক গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া প্ৰতিকাৰমূ লক
ব্যৱস্থাসমূ হৰ বিষয়েও অৱগত কৰ�োৱাইছিল। এই উদ্যম
কেৱল মাকৰানা গাঁৱতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাছিল। তাৰ
ঠাইত, মধ্যপ্ৰদেশৰ আন জিলাসমূ হত�ো একেধৰণৰ উদ্যম
হাতত ল�োৱা হৈছিল।
মধ্যপ্ৰদেশৰ আগৰ জিলাৰ পিপ’লান গাঁৱৰ একতা
সমূ হ গ�োটৰ (SHG) সদস্যাসকলে, গাঁওখনৰ ক�োন�ো ল�োকেই
যাতে অনাহাৰে থাকিবলগীয়া নহয় তাক সু নিশ্চিত কৰিবলৈ
কিছু মান পদক্ষেপ লৈছিল। এই গ�োটট�োৰ সদস্যাসকলে এখন
তাৎক্ষণিক বৈঠক আহ্বান কৰিছিল য’ত স্বাস্থ্যবিধিৰ আটাইব�োৰ
অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰতিকাৰমূ লক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আৰু সামাজিক
দূ ৰত্ব ৰক্ষা কৰি কৰা আল�োচনাত তেওঁল�োকে এই কথা মানি
লৈছিল যে লকডাউনৰ ফলত আজীৱিকাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে যাৰ
ফলত ইতিমধ্যে দু ৰ্বল হৈ থকা পৰিয়ালসমূ হৰ ওপৰত তীব্ৰ
প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে।
একতা সমূ হ গ�োটৰ সদস্যাসকলে এনে প্ৰতিট�ো
পৰিয়ালক 1 কি.গ্ৰা. মাহজাতীয় শস্য, 10 কি.গ্ৰা. আটা, 1
কি.গ্ৰা. শ�োধন কৰা হ�োৱা খ�োৱাতেল বিতৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত
লৈছিল। SHG সদস্যাসকলে এনে 25 টা পৰিয়াল চিনাক্ত কৰি
উলিয়াইছিল যিসকলক বিনামূ লীয়াকৈ শুকান ৰেছন য�োগান
ধৰা হৈছিল যাৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট আছিল 25 কি.গ্ৰা. মাহজাতীয়
শস্য, 25 কি.মি. শ�োধন কৰা হ�োৱা খ�োৱাতেল, আৰু 2.5
কুইণ্টল ঘেঁহু।

উপকৃত হৈছিল আৰু চাৰিওটা খণ্ড আছিল ৰাঁচীৰ সমীপত।
শাক-পাচলি প্ৰদান কৰাৰ কাৰ্য্যকলাপসমূ হ সম্পন্ন কৰা হৈছিল
গ্ৰাম সংগঠনসমূ হৰ (VOs) জৰিয়তে, যিব�োৰ লগতে শাকপাচলি সংগ্ৰহ কৰা আৰু মানু হৰ দু ৱাৰডলিত গৈ প্ৰদান কৰা
উৎপাদনকাৰী গ�োটও আছিল।

ঝাৰখণ্ড আৰু আজীৱিকা ফাৰ্ম ফ্ৰেশ্ব অভিজ্ঞতা
লকডাউনৰ কালছ�োৱাত পামৰ সতেজ উৎপাদ বিক্ৰী
প্ৰাৰম্ভিক সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ কালছ�োৱাত, মহিলা SHG
সদস্যসকলৰ কৃষক উৎপাদনকাৰী গ�োটব�োৰে, চহৰীয়া আৰু
অৰ্ধ চহৰীয়া পৰিয়ালসমূ হৰ দু ৱাৰডলিত বহনসাধ্য মূ ল্যত ফলমূ ল আৰু শাক-পাচলিৰ অবিৰত য�োগানত সহায় কৰিছিল।
এনে অনু ৰ�োধ দাখিলৰ বাবে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ আজীৱিকা
মিছনে এটা এপভিত্তিক সমাধান প্ৰদান কৰিছিল। ঝাৰখণ্ড
চৰকাৰে ইয়াৰ বিজ্ঞাপন দিয়াত�ো সহায় কৰিছিল। সমগ্ৰ
য�োগান শৃ ংখলট�ো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল মহিলা SHG সদস্যসকলে,
যিসকলক সহায় আগবঢ়াইছিল ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে। ৰাজ্যখনৰ
ৰাজধানী ৰাঁচীত এটা মজুতকৰণ স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰি আৰু
য�োগান শৃ ংখল ব্যৱস্থাপনাত প্ৰয়�োজনীয় সহায়-সমৰ্থন
আগবঢ়াই আৰু অনু ম�োদন প্ৰদান কৰি জিলা প্ৰশাসনে এই
উদ্যমত হাত উজান দিছিল।
একে সময়তে, পামৰ সতেজ শাক-পাচলি তথা ফলমূ ল য�োগানৰ বাবে ঝাৰখণ্ডত কৰা এই ব্যৱস্থাৰ ফলত
অ’ৰমানজি, বুন্দু , নাগদি, ইটকি, আৰগ�োডা আৰু খুন্তী এই
ছটা খণ্ডত উৎপাদনকাৰী গ�োটসমূ হৰ মহিলা কৃষকসকল

শাক-পাচলিৰ মূ ল্য শৃ ংখল আৰু য�োগান ব্যৱস্থা
উপভ�োক্তা তথা উৎপাদনকাৰী এই দু য়�োপক্ষৰ বাবে সহায়কাৰী
সিদ্ধ হৈছিল। কৃষকসকলে লাভ আহৰণ কৰিছিল আৰু
উপভ�োক্তাসকলে সংকটৰ সময়ব�োৰত ঘৰৰপৰা বাহিৰ
ওলাবলগীয়া ন�োহ�োৱাকৈ নিজৰ দু ৱাৰডলিতে সতেজ শাকপাচলি লাভ কৰিছিল। এই উদ্দেশ্যে, “আজীৱিকা ফাৰ্ম ফ্ৰেশ্ব”
নামৰ এটা এনড্ৰয়ড ফ�োন এপ্লিকেছন সৃ ষ্টি কৰা হৈছিল। ই
আছিল এটা গুগলভিত্তিক বিনামূ লীয়া এপ আৰু
ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ প্ৰতি ই অতিশয় বন্ধু ভাৱাপন্ন আছিল।
এপট�োত ফল-মূ ল, শাক-পাচলি আৰু কণীৰ প্ৰতি কিল�োগ্ৰামৰ
মূ ল্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল দৈনিক ভিত্তিত।
এই দ্বিতীয় দশাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সৈতে, তেওঁল�োকে
NRLM খণ্ডসমূ হৰ জৈৱিক পট্টীসমূ হত জৈৱিকভাৱে শাকপাচলিৰ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই শাক-পাচলিব�োৰ
বজাৰত ক্ৰয় কৰি থকা হৈছে আৰু এইব�োৰৰ এক�োটা উচ্চ
চাহিদা পৰিলক্ষিত হৈছে।
7. ক�োভিড—19 ব্যৱস্থাপিত কৰিবলৈ নগালেণ্ড SRLM এ
চল�োৱা প্ৰচেষ্টাসমূ হ
নগালেণ্ডত অনাময় আৰু জীৱ-বন্ধু ভাৱাপন্ন হেণ্ডৱাশ্ব সু বিধাসমূ হ
অনাময় উদ্যমৰ অংশ হিচাপে, SHG সমূ হে আৰু VLO
সমূ হে পালপাতি সংগৰ�োধ কৰা ঘৰব�োৰত পৰিষ্কৰণ আৰু
বীজাণুনাশনৰ দায়িত্ব গাত পাতি লৈছিল। এই প্ৰচেষ্টাসমূ হৰ
ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট আছিল জীৱ-বন্ধু ভাৱাপন্ন বাঁহৰ হেণ্ডৱাশ্ব সু বিধাৰ
প্ৰতিষ্ঠাপন। গ্ৰামীণ নগালেণ্ডত বাঁহ প্ৰচুৰ পৰিমাণে প�োৱা যায়।
যথাযথ হাত স্বাস্থ্যবিধিৰ সম্পৰ্কে ঘৰে ঘৰে চল�োৱা প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ

ঘৰলৈ কৰা ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে সমুদায়ৰ ল�োকসকলক প্ৰদান কৰা হৈছিল মাছ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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দু ৰ্বল পৰিয়ালসমূ হক বিত্তীয় সাহায্য

জীৱ-বন্ধু ভাৱাপন্ন বাঁহৰ হস্ত প্ৰক্ষালন সু বিধা

সময়ত একেলগে যে গাঁৱৰ ক�ৌশলগত ৰাজহুৱা স্থানত হস্ত
প্ৰক্ষালন সু বিধা স্থাপনৰ�ো প্ৰয়�োজন আছে সেই কথা হৃদয়ঙ্গম
কৰি, SHG সমূ হে আৰু সিবিলাকৰ VLO সমূ হে গাঁৱৰ
পদাধিকাৰীসকলৰপৰা সহায়-সমৰ্থন লৈ চাব�োন আৰু ৱাটাৰ
ডিছপেন্সাৰৰ সৈতে সু সজ্জিত বাঁহৰ চুঙাৰ হেণ্ড-ৱাশ্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰি
এটা জীৱ-বন্ধু ভাৱাপন্ন ঘৰতে বিকশিত ব্যৱস্থা কামত লগাইছিল
আৰু লগতে সেই স্থানত স্থানীয় দ�োৱানত লিখা হাত স্বাস্থ্যবিধি
সম্পৰ্কীয় প্ৰচাৰ পুস্তিকাও বিতৰণ কৰা হৈছিল। SHG সমূ হে আৰু
স্বেচ্ছাসেৱকসকলে পালপাতি ৱাটাৰ ডিছপেন্সাৰব�োৰ পানীৰে পূ ৰ্ণ
কৰিছিল। এই পৰ্য্যন্ত 200 টা SHGs/VLOs এ 283 টা বাঁহৰ হস্ত
প্ৰক্ষালন সু বিধা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে।
খাদ্য নিৰাপত্তা আৰু আন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূ হৰ য�োগান
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূ হৰ সংগ্ৰহ প্ৰত্যাহ্বানমূ লক হৈ
উঠিছিল, বিশেষকৈ, গ্ৰামীণ এলেকাত। SHG সমূ হ আৰু
সিবিলাকৰ VLO সমূ হেও খাদ্যশস্যৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয়
সামগ্ৰীসমূ হৰ এটা সংগ্ৰহ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যিব�োৰ সম্প্ৰতি
ঘৰলৈ কৰা ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে সমুদায়ৰ ল�োকসকলক প্ৰদান কৰি
থকা হৈছে। “তেওঁল�োকে সংগ্ৰহ কৰিছিল চাউল, ঘেঁহু, মাহজাতীয়
শস্য, মচুৰ দাইল, বুট, নিমখ, চেনি, মিল্ক পাউডাৰ, চাহপাত,
খ�োৱাতেল; ঋতুৰ শাক-পাচলি আৰু ফল-মূ ল; জুৰিৰ পানী; খৰি;
মাছ, হাঁহ-কুকুৰা, মাংস; বিস্কু ট; চাব�োন, অপমাৰ্জক পাউডাৰ,
আৰু বীজাণুনাশক (ডেটল),” আৰু সেইব�োৰ সমুদায়ৰ
ল�োকসকলৰ দু ৱাৰডলিত গৈ প্ৰদান কৰা হৈছিল।
সেই গাঁওব�োৰত যিব�োৰত সু লভ মূ ল্যৰ দ�োকান বা
আন গ�োলামালৰ দ�োকান আছিল, সু ৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ
আৰু সংদূ ষণৰ সম্ভাৱনা ন্যূনতম কৰিবলৈ নিৰ্ধাৰিত চিন দি
থ�োৱা ঠাই ঠিক কৰি সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়ম কঠ�োৰভাৱে
পালন কৰা হৈছিল আৰু হস্ত প্ৰক্ষালনৰ সু বিধা কৰি দিয়া
হৈছিল।

বিত্তীয় সেৱাসমূ হ আৰু সম্প্ৰসাৰিত অধিস্থগন
VLO সমূ হে সু নিশ্চিত কৰিছিল যে দৰিদ্ৰতম
পৰিয়ালব�োৰে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ য�োজনাৰ
(PMGKY) সু বিধা লয়। 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ হিচাপ অনু সাৰে,
8,191 SHG সদস্যাই মুঠ 40.98 লাখ টকাৰ সু বিধা লয়।
ক�োভিড-19 এ দৰিদ্ৰ তথা দু ৰ্বল শ্ৰেণীৰ ল�োকসকলৰ বাবে
সৃ ষ্টি কৰা বিত্তীয় পীড়াৰ উপশম ঘটাবলৈ, SHG সমূ হে আৰু
সিবিলাকৰ VLO সমূ হে এই সংকটৰ প্ৰতি সঁহাৰিস্বৰূপে VRF
ৰপৰা আৰু তেওঁল�োকৰ সঞ্চয়ৰপৰা এই ল�োকসকলক নগদ
ধন প্ৰদান কৰিছিল যাতে সেইসকল ল�োকে তেওঁল�োকৰ
তৎকালিক ঘৰুৱা প্ৰয়�োজনসমূ হৰ জ�োৰা মাৰিব পাৰে।
লগতে, সামুদায়িক বিনিয়�োগ পুঁজিৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ
কৰা হ�োৱা আয়-সৃ ষ্টিকাৰী কাৰ্য্যকলাপসমূ হ বেছিকৈ প্ৰভাৱান্বিত
হৈছিল যাৰ ফলত মহিলা কৃষকসকলে তেওঁল�োকৰ ঋণৰ
কিস্তি পৰিশ�োধ কৰিব পৰা নাছিল। ৰাজ্যিক মিছনে মাৰ্চ 2020
ৰ পাছত তিনি মাহৰ বাবে এটা অধিস্থগন কাল সু নিশ্চিত
কৰিছিল যাতে মহিলা কৃষকসকলে এই সংকট অতিক্ৰম কৰিব
পাৰে। নগাসকলৰ সামাজিক দীঘ আৰু বাণিত সামাজিক
সংশক্তি বিস্তাৰপূ ৰ্বক বৈ থ�োৱা থাকে, আৰু এনেকৈ, ক�োভিড19 ৰ বিৰুদ্ধে চল�োৱা যু দ্ধৰ এই গুৰুত্বপূ ৰ্ণ সন্ধিক্ষণত ৰাজ্যিক
মিছন প্ৰস্তুত হৈ আছিল আৰু জৰুৰীকালীন তৎপৰতাৰে তথা
কৃতসংকল্পতাৰে এই অতিমাৰীৰ প্ৰতিৰ�োধ তথা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে
ইয়াৰ সঁহাৰি অব্যাহত ৰাখিছিল। “উদ্বিগ্নতা বহুত হৈছিল কিন্তু
আমি সকল�োকে কৈছিল�ো প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰু নিৰৱতা
বজাই ৰাখিবলৈ,” এইদৰে কয় মিছ ৰক�োন�ো কিছ�োট�োই।
SHG সমূ হ আৰু সিবিলাকৰ VLO সমূ হৰ জৰিয়তে আৰু গাঁও
পৰিষদসমূ হ, গাঁও বিকাশ ব�োৰ্ডসমূ হ, ছাত্ৰ সংগঠনসমূ হ,
গীৰ্জাঘৰসমূ হ, সামুদায়িক স্বাস্থ্য কৰ্মীসকল, আৰু আন অগ্ৰৱৰ্তী
কৰ্মীসকলৰ দৰে সমূ হ গাঁও পদাধিকাৰীৰ সক্ৰিয় সমৰ্থন/
অংশগ্ৰহণত এই জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ম�োকাবিলা কৰিব পৰা
যাব বুলি তেখেত আশাবাদী।

“মাস্ক নিপিন্ধিলে সু ধিম;
ক’ৰ’নাক ৰুধিম।”
20

ছেপ্টেম্বৰ 2020

ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জাৱৰ সংগ্ৰাম
গ্ৰামীণ বিকাশ বিভাগ তথা পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হে দেখুৱালে দৃ ঢ়তা

- SIRD আৰু PR, পঞ্জাৱ*

“সলাই পেলাওক আচৰণ আপ�োনাৰ, সাজু হওক ক’ৰ’নাক দিবলৈ মাধমাৰ”

বিকাশ আৰু পঞ্চায়ত বিভাগে ক�োভিড-19
গ্ৰামীণ
অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা যু দ্ধত অগ্ৰৱৰ্তী সৈনিকৰ ভূ মিকা

পালন কৰি আহিছে। এই অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ
আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হ, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ
তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই (WHO) দিয়া নিৰ্দেশ/পথনিৰ্দেশনাৱলীৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি চলিবলৈ পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হে (PRIs) সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আহিছে।
প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তে ইয়াৰ সামৰ্থ্য তথা সন্দৰ্ভ অনু সাৰে
ক�োভিড-19 ৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ কম কৰিবলৈ আৰু ইয়াত
আক্ৰান্ত হৈ মৃ ত্যু হ�োৱা ল�োকৰ সংখ্যা কম কৰিবলৈ এলানি
সৰ্বাত্মক কাৰ্য্যব্যৱস্থা ৰূপায়িত কৰিছে যাতে সংক্ৰমণৰ হাৰ
কম কৰি ৰখা বা শূ ন্য কৰি ৰখাৰ এটা সু স্থিৰ অৱস্থা বজাই
ৰখাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পৰা যায়। সৰ্বাধিক সংখ্যক ল�োকক
যাতে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ল�োকৰ সংসৰ্গলৈ অহাৰপৰা
ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় তাক গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হে সু নিশ্চিত
কৰিছে। সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা থকা দু ৰ্বল ল�োকসকল পৃ থকে
থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তেওঁল�োকক নিৰীক্ষণ কৰি থকা
হৈছে আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূ হৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি
তেওঁল�োকৰ পৰিচৰ্য্যা কৰি থকা হৈছে। ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে
চল�োৱা এই সংগ্ৰামত পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হক গাঁওবাসীয়ে
আগবঢ়োৱা সহায়-সমৰ্থন প্ৰশংসনীয়। ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে
চল�োৱা যু দ্ধত জয়লাভ কৰিবলৈ এই বিভাগে পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি তলত দিয়া
পদক্ষেপসমূ হ লৈছে যাতে বহলভাৱে সমূ হ ৰাইজৰ সু ৰক্ষা
সু নিশ্চিত কৰিব পৰা যায়ঃ
1.

পঞ্জাৱৰ গাঁওব�োৰ ছেনিটাইজ কৰাৰ কামত কৰ্মৰত স্বেচ্ছাসেৱকসকল

বহলভাৱে কৰিব পৰা গৈছে শ্ৰমিকৰ বাবে ক�োন�ো ধৰণৰ
অতিৰিক্ত ব্যয় কৰিবলগীয়া ন�োহ�োৱাকৈ; এনে এটা প্ৰচেষ্টা
নিসন্দেহে প্ৰশংসাৰ য�োগ্য।
2.

পঞ্চায়তসমূ হৰদ্বাৰা গাঁওব�োৰৰ ছীলিং (থিকৰি পেহৰা):

বাহিৰা ল�োকৰপৰা যাতে ক�োভিড-19 বিয়পিব ন�োৱাৰে
তাৰ বাবে পঞ্চায়তসমূ হে নতুন কেতব�োৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা
দেখা গৈছে। বাহিৰা ল�োকৰ সৈতে সামাজিক সম্পৰ্ক ন্যূনতম
কৰিবলৈ তেওঁল�োকে গাঁওব�োৰ ছীল কৰি দিছিল আৰু থিকৰি
পেহৰা আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাইজৰ আটাইব�োৰ ম�ৌলিক প্ৰয়�োজন
যাতে গাঁৱৰ ভিতৰতে পূ ৰণ কৰিব পৰা যায় তাক পঞ্চায়তসমূ হে
সু নিশ্চিত কৰিছিল। ক�োন�ো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ

গাঁওব�োৰত ধ�োঁৱা দিয়া কাৰ্যঃ

ক’ৰ’না ভাইৰাইছৰ প্ৰাদু ৰ্ভাৱ ৰ�োধ কৰাৰ এটা লক্ষ্যৰে,
প্ৰথম পৰ্য্যায়ত 12,861 খন গাঁও, দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত 7,031 খন
গাঁও আৰু তৃতীয় পৰ্য্যায়ত 3,860 খন গাঁও ছেনিটাইজ কৰা
হয় 4.81 লাখ লিটাৰ ছডিয়াম হাইপ’ক্লাৰাইড স্প্ৰে কৰি। এই
বীজাণুনাশক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে পঞ্জাৱ
এলকালিছ এণ্ড কেমিকেলছ লিমিটেডৰপৰা। গাঁও
পঞ্চায়তসমূ হে গাঁৱৰ যু ৱকসকলক আগবাঢ়ি আহি গাঁৱত
এনেকৈ স্প্ৰে কৰাৰ কামত বিনামূ লীয়া সেৱা আগবঢ়াবলৈ
অনু প্ৰাণিত কৰিছে। ইয়াৰ পৰিণতিত, ধ�োঁৱা দিয়া কাম

গাঁওব�োৰত ক�োন�ো অবাঞ্চিত প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থান এৰাই চলিবলৈ
গাঁওবাসীৰদ্বাৰা গাঁও ছীল কৰি দিয়া হৈছে

*গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্জায়ত বিভাগ, পঞ্জাৱ

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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হ’লে, যিক�োন�ো মানু হৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানত অনু মতি দিবলৈ
পঞ্চায়ত সভাপতিসকলে পাচ জাৰি কৰিছিল। আনকি মহিলা
পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীসকল�ো গাঁৱত ক�োন�ো অবাঞ্চিত প্ৰৱেশ বা
প্ৰস্থান এৰাই চলিবলৈ তেওঁল�োকৰ সহকৰ্মী গ্ৰামীণ মহিলাসকলৰ
সৈতে অহৰ্নিশে গাঁৱৰ প্ৰৱেশ পথত উপস্থিত আছিল।
অমৰগড়ৰ (ছাংগুৰ) নিয়ামতপুৰ নামৰ এখন গাঁৱত বিয়ণ্ট
ক�ৌৰ আৰু নৰিন্দৰ ক�ৌৰ নামৰ দু গৰাকী মহিলাই ধু ৰীঅমৰগড় পথত একেৰাহে 11 ঘণ্টা ধৰি এই নৈশ পহৰাদাৰী
উদ্যমত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।
3.

সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাসমূ হঃ

সংক্ৰমণ কম কৰিবলৈ আৰু এই ৰ�োগৰ প্ৰাদু ৰ্ভাৱ
নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিবলৈ সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাসমূ হ তথা
আহ-যাহৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞাসমূ হৰ অনু পালন সু নিশ্চিত
কৰিবলৈ এই বিভাগে যু দ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে কাম কৰি আছে।
•

গাঁও পঞ্চাতসমূ হক সেইব�োৰ ঠাই চিনাক্ত কৰিবলৈ
ক�োৱা হৈছিল যিব�োৰত সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ
নিয়মসমূ হ পালন কৰাৰ প্ৰয়�োজন হৈছিল।

•

ৰাইজৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক এৰাই চলিব পৰাকৈ
আটাইব�োৰ ৰাজহুৱা স্থানত 2 মিটাৰ দূ ৰত্বৰ ব্যৱধানত
বগা/ৰঙা ৰং দি বৃ ত্তব�োৰ আঁকি দিয়া হৈছিল।

•

ৰাইজক সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়মব�োৰ পালন
কৰিবলৈ অনু ৰ�োধ কৰি গুৰুদ্বাৰাব�োৰৰপৰা দৈনিক
ৰাজহুৱা ঘ�োষণা কৰা হৈছিল।

অস্তিত্বৰ বাবে দৈনিক 5000 টকাকৈ খৰচ কৰিবলৈ বিভাগে
গাঁও পঞ্চায়তসমূ হক কৰ্ত্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল এই চৰ্তসাপেক্ষে
যে ইয়াৰ বাবে হ�োৱা খৰচ যাতে মাহিলী 50,000 টকাতকৈ
বেছি নহয়।
5.
জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত কাৰ্ফিউ পাচ জাৰি কৰিবলৈ
পঞ্চায়ত সভাপতিসকলক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছিলঃ
ক�োন�ো চিকিৎসীয় জৰুৰী অৱস্থাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত
(সন্ধ্যা 7 বজাৰপৰা পুৱা 6 বজালৈকে) কাৰ্ফিউ পাচ জাৰি
কৰিব পৰাকৈ পঞ্চায়ত সভাপতিসকলক কৰ্ত্তৃত্ব প্ৰদান কৰা
হৈছিল। এই পৰ্য্যন্ত মুঠ 13,257 খন গাঁও পঞ্চায়তে 19,557
খন এনে কাৰ্ফিউ পাচ জাৰি কৰিছে।
6.
গাঁওব�োৰলৈ অহা বিদেশী ভ্ৰমণকাৰী সম্পৰ্কীয় ডেটাৰ
সংকলনঃ
গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু পঞ্চায়ত বিভাগে 15 ফেব্ৰুৱাৰী,
2020 তাৰিখে বা তাৰ পাছত বিদেশৰপৰা পঞ্জাৱলৈ অহা
ল�োকসকলৰ এটা ডেটাবেচ সংকলন কৰিছে। মুঠ 6,311 খন
গ্ৰাম পঞ্চায়তত 15 ফেব্ৰুৱাৰী, 2020 তাৰিখে বা তাৰ পাছত
বিদেশৰপৰা মুঠ 26,352 গৰাকী ব্যক্তি আহিছিল। 26,352
গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত 15,925 ব্যক্তিক ইতিমধ্যে সংগৰ�োধ
কৰি ৰখা হৈছে। আংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰব�োৰ বা স্কু লব�োৰ সংগৰ�োধ
কেন্দ্ৰলৈ সলনি কৰি বা অস্থায়ী সংগৰ�োধ স্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰি
গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হে প্ৰয়�োজনীয় ব্যৱস্থা কৰিছিল।
7.	ক�োভিড-19 সম্পৰ্কীয় সচেতনতাঃ
সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে IEC কাৰ্য্যকলাপব�োৰ সম্পন্ন কৰা
হৈছিল। এই দিশত বিভাগে তলত দিয়া পদক্ষেপসমূ হ লৈছিলঃ

গাঁও পৰ্য্যায়ত সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাসমূ হ

4.
পঞ্চায়ত সভাপতিসকলৰ সবলীকৰণ যাতে দৰিদ্ৰ
ল�োকসকলক খাদ্য আৰু ঔষধ প্ৰদান কৰাৰ কামত তেওঁল�োকে
তেওঁল�োকৰ সম্পদসমূ হ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰেঃ
অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ ল�োকসকলৰ, বিশেষকৈ দিনহাজিৰা
কৰি খ�োৱা ল�োকসকল আৰু দৰিদ্ৰ ল�োকসকলৰ ম�ৌলিক
22
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•

ৰাজ্যখনৰ আটাইব�োৰ পঞ্চায়ত সভাপতিৰ এটা
হ�োৱাটছএপ গ্ৰুপ সৃ ষ্টি কৰা হৈছিল। গ্ৰাম পঞ্চায়ত
স্তৰত ল’বলগীয়া ক�োভিড-19 সম্পৰ্কীয় সাৱধানতা
আৰু সম্পৰ্কিত পদক্ষেপসমূ হৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ
সকল�ো পঞ্চায়ত সভাপতিলৈ য�োৱা 12 এপ্ৰিল, 2020
ৰপৰা আজিলৈকে দৈনিক এক�োটাকৈ হ�োৱাটছএপ
মেছেজ প্ৰেৰণ কৰি অহা হৈছে।

•

এই বিভাগে লগতে ফেচবুক আৰু টুইটাৰত আনু ষ্ঠানিক
একাউণ্ট খুলি লৈছে ইয়াৰ IEC কাৰ্য্যকলাপসমূ হ
ৰাইজৰ মাজত বহুলভাৱে প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ কৰিবলৈ।
দৈনিক ভিত্তিত তথ্য আৰু বাতৰিব�োৰৰ শেহতীয়া ৰূপ
দিয়া হয়। এইট�ো ভুৱা বাতৰি তথা উৰাবাতৰি
নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰি ৰখাৰ পথত ল�োৱা এটা পদক্ষেপ�ো
বুলিব পাৰি যাতে গ্ৰামীণ ৰাইজৰ বাবে এইব�োৰ লৈ
ক�োন�ো ধৰণৰ আতংকৰ সৃ ষ্টি নহয়।

•

লগতে পঞ্চায়ত সভাপতিসকলে গাঁও স্তৰত
প্ৰচাৰপুস্তিকাসমূ হ প্ৰস্তুত, বিতৰণ আৰু ৰাজহুৱা স্থানত
আঠা লগাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল।

•

দৈনিক এটা সচেতনতা সম্পৰ্কীয় দৃ শ্য-শ্ৰাব্য বাৰ্তাও তথ্য
আৰু জন সংয�োগ বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যাতে
সেইট�ো সংবাদ মাধ্যমত মুকলি কৰি দিব পৰা যায়।

8.

গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত SHG সমূ হৰদ্বাৰা মাস্ক্ উৎপাদনঃ

এই উদ্যমৰ অধীনত আত্মসহায়ক গ�োটসমূ হক (SHGs)
মাস্ক্ উৎপাদন কৰিবলৈ অনু প্ৰাণিত কৰা হৈছিল। মাস্ক্ তৈয়াৰ
কৰিবলৈ লগা কপাহী কাপ�োৰ সহজে য�োগাৰ কৰি ল’ব পৰা
গৈছিল আৰু “আপুনি নিজেই কৰক (Do it yourself বা
DIY)” শীৰ্ষক ভিডিঅ’ বা ছবি SHG ব�োৰৰ সৈতে ভগাই
ল�োৱা হৈছিল। একেটা কামৰ বাবে এই বিভাগে স্বাস্থ্য
কৰ্ত্তৃপক্ষসমূ হ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি
চলিছিল। দূ ৰদৃ ষ্টিট�ো আছিল এই উদ্যমক এনে এটা
আন্দোলনলৈ সলনি কৰা যি স্বাস্থ্য বুনিয়াদী সা-সু বিধা তথা
আত্ম-কৰ্মসংস্থান ক্ষেত্ৰলৈ অৰিহণা য�োগাব পাৰে। ছেপ্টেম্বৰ
মাহৰ ভিতৰত, পঞ্জাৱ ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ আজীৱিকা মিছন 2020
ৰ অধীনত, মুঠ 3,843 গৰাকী SHG সদস্যাই পঞ্জাৱ ৰাজ্যত
প�োৱা 5,28,996 টা মাস্কৰ অৰ্ডাৰৰ বিপৰীতে 5,40,587 টা
মাস্ক্ তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালে। ই দ্বৈত উদ্দেশ্য সিদ্ধ কৰিছিল,
এটা হ’ল কৰ্মসংস্থান আৰু আনট�ো হ’ল সংকটকালীন সেৱা।

ক�োভিড-19 বিষয়ক অনলাইন প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চী

Webex আৰু Jio Meet ৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অনলাইন
প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি আছে।
11. লকডাউনৰ কালছ�োৱাত গ্ৰামীণ দৰিদ্ৰ ল�োকসকলক
আজীৱিকাৰ উপায় প্ৰদান কৰা (বন মিত্ৰসকল)
ক�োভিড-19 ৰ এই সংকটৰ কালছ�োৱাত, শ্ৰী গুৰু
নানক দেৱজীৰ 550 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্ৰতিখন গ্ৰাম
পঞ্চায়তত ৰ�োপণ কৰা 550 টা গছপুলিৰ আপডাল কৰিবলৈ
বন মিত্ৰসকলক নিযু ক্তি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ ফলত লকডাউনৰ
কালছ�োৱাত গ্ৰামীণ দৰিদ্ৰ ল�োকসকলক আজীৱিকাৰ এটা
উপায় প্ৰদান কৰিব পৰা গৈছিল।

য�োধপুৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ বাবা হিম্মত সিঙ SHG ৰ সদস্যাসকলে নিজে
সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি মাস্ক্ তৈয়াৰ কৰি আছে

9.

আঞ্চলিক ভাষাত ক�োভিড-19 বিষয়ক ই-লাৰ্নিং সামগ্ৰী

বন মিত্ৰসকল

12.

পুখুৰী পৰিষ্কৰণ অভিযান

সদস্য, সভাপতি আৰু গ্ৰামীণ পৰিয়ালসমূ হৰ বাবে
ক’ৰ’না ভাইৰাছ সম্পৰ্কীয় ই-লাৰ্নিং সামগ্ৰী পঞ্জাৱী ভাষাত
তৈয়াৰ কৰা হৈছিল যাতে ৰ�োগট�োৰ বিষয়ে, ইয়াৰ লক্ষণসমূ হৰ
বিষয়ে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰ�োধৰ বিষয়ে তেওঁল�োকক সচেতন
কৰি তুলিব পৰা যায়।

এই বিভাগে পুখুৰীব�োৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কেইবাটাও
অভিযান হাতত লৈছিল। জল নিষ্কাশন আৰু গেদ পৰিষ্কাৰৰ
জৰিয়তে পুখুৰীব�োৰক বৰ্ষা ঋতুৰ বাবে সাজু কৰিবলৈকে এই
অভিযান হাতত ল�োৱা হৈছিল। একে সময়তে এই অভিযানৰদ্বাৰা
গ্ৰামীণ দৰিদ্ৰ ল�োকসকলক কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰিব পৰা গৈছিল।

10.	ক�োভিড-19 বিষয়ক অনলাইন প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চী

13.

এই অতিমাৰীৰ সময়ত, SIRD পঞ্জাৱে নিৰ্বাচিত
প্ৰতিনিধিসকলৰ
তথা
পঞ্চায়তীৰাজ
প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ
বিষয়ববীয়াসকলৰ সামৰ্থ্য গঠনৰ বাবে আৰু ক�োভিড-19
বিষয়ক অনলাইন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবলৈ Zoom, cisco

ক�োভিড-19 অতিমাৰীৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ
ল’বলগীয়া সাৱধানতাসমূ হৰ বিষয়ে গণ সচেতনতা সৃ ষ্টি
কৰিবলৈ ‘মিছন ফাটেহ’ৰ অধীনত গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হে এটা
বিশাল সচেতনতা অভিযানৰ আয়�োজন কৰিছিল।

‘মিছন ফাটেহ’ৰ অধীনত সচেতনতা অভিযান

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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পাঠানক�োট জিলাৰ ধৰ কল্যাণ খণ্ডৰ হৰা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ আটাইতকৈ কম
বয়সীয়া মহিলা পঞ্চায়ত সভাপতিৰদ্বাৰা থিকৰি পেহৰা

পুখুৰী পৰিষ্কৰণ অভিযান

•

লকডাউন
গাঁওব�োৰৰ
ছীল কৰি
পেহৰা’ৰ

ঘ�োষণাৰ একেবাৰে প্ৰথমদিনাৰেপৰা,
আটাইব�োৰ প্ৰৱেশ পথ তথা প্ৰস্থান পথ
দিয়াৰ মানসেৰে গ্ৰাম পঞ্চায়তত ‘থিকৰি
ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। গাঁওবাসীসকলক

‘মিছন ফাটেহ’ৰ অধীনত সচেতনতা অভিযান

ক’ৰ’নাৰপৰা সু ৰক্ষিত কৰিবলৈ গাঁওব�োৰৰ উপকণ্ঠ
অঞ্চলত পঞ্চায়তে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছিল ক�োন�ো
মান্য কাৰণ ন�োহ�োৱাকৈ যাতে বাহিৰৰপৰা অহা ক�োন�ো
ল�োকে গাঁওব�োৰত প্ৰৱেশ কৰিব ন�োৱাৰে আৰু ক�োন�ো
জৰুৰীকালীন প্ৰয়�োজন অবিহনে যাতে গাঁৱৰপৰা
ক�োন�ো ল�োক বাহিৰলৈ ওলাই যাব ন�োৱাৰে। গাঁৱৰ
আটাইব�োৰ প্ৰৱেশ স্থানত পৰীক্ষা চকী স্থাপন কৰা
হৈছিল যাতে ক�োন�ো সন্দেহজনক ব্যক্তি গাঁৱত প্ৰৱেশ
নকৰাট�ো সু নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে গাঁৱৰ
ভিতৰলৈ অহা আৰু গাঁৱৰপৰা ওলাই য�োৱা ল�োকৰ
যথাযথ পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। ক�োন�ো
গাঁওবাসীকে তেওঁৰ ঘৰৰপৰা ওলাই আহিবলৈ অনু মতি
দিয়া নহৈছিল।
•
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হৰা গ্ৰাম পঞ্চায়তত থকা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়
পঞ্চায়ত সভাপতিৰ তদাৰকতাত এটা আইছ’লেচন
ৱাৰ্ডলৈ সলনি কৰা হৈছিল। আন আন ৰাজ্যৰপৰা অহা
ল�োকসকলক সংগৰ�োধ কৰা হৈছিল আৰু পৃ থককৈ
ৰাখিব পৰা সু বিধাসমূ হত ৰখা হৈছিল।
ছেপ্টেম্বৰ 2020

•

ক�োভিড-19 প্ৰতিৰ�োধ কৰিবলৈ ধ�োঁৱা দিয়া কাৰ্য,
কাৰ্ফিউ পাচ জাৰি কৰা, সচেতনতা অভিযান চল�োৱা
আদি চৰকাৰী পথ-নিৰ্দেশনাসমূ হ বলবৎ কৰাৰ
বাহিৰেও চ্চীনা গ্ৰাম পঞ্চায়তে সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ
বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য্যসূ চীৰ আয়�োজন কৰিছিল। গাঁৱত,
সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়মসমূ হৰ অনু পালন সম্পৰ্কীয়
প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰতিট�ো ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিট�ো
পৰিয়ালৰ এক�োগৰাকীকৈ সদস্যক। মানু হখিনিক
সচেতন কৰি তুলিবলৈ মাটিত ৰঙা ৰঙৰ বৃ ত্ত অংকন
কৰা হৈছিল।

SDM ন্যাহল সিং ৱালাৰ পথ-নিৰ্দেশনাত গাঁৱৰ 20
জন যু ৱকৰ এটা বিশেষ দল গঠন কৰা হৈছিল গাঁও পৰ্য্যায়ত।
এই দলট�োৰ সদস্যসকলে ৰাইজৰ দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ
অত্যাৱশ্যাকীয় সামগ্ৰীসমূ হ প্ৰদান কৰাত সহায়ৰ প্ৰশস্ত হাত
আগবঢ়াইছিল। গাঁৱৰ পৰ্য্যায়ত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ য�োগান
সু নিশ্চিত কৰাৰ দিশত ল�োৱা এইট�ো এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ
আছিল। ইয়াৰদ্বাৰা লগতে অনাহকতে গাঁৱৰপৰা বাহিৰলৈ
ওল�োৱাৰ প্ৰয়�োজনীয়তাও চকুত লগাকৈ কম কৰিব পৰা
গৈছিল।

“মাস্ক পিন্ধিমেই বুলি কৰি লওক পণ,
আমি আটায়ে জিকিবই লাগিব এই ৰণ”
ক�োভিডৰ সময়ত যথাযথ আচৰণ

6 ft

পৰিধান কৰক এখন
ফেচ ক’ভাৰ

6 ft

হাতৰ স্বাস্থ্যবিধি
মানি চলক
একেলগে আমি যু ঁজিম ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে

দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়মব�োৰ
মানি চলক

স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ

মহাত্মী গান্ধী NREGS – অতিমাৰীৰ কালছ�োৱাত আশাৰ কিৰণ

- SIRD, তেলেংগানা*

তে

“ৰ�োজগাৰ আৰু কাম ৰুদ্ধ নহ’ব, যেতিয়া সু ৰক্ষাৰ নিয়মব�োৰ মনত থাকিব”

লেংগানা ৰাজ্যৰ নালগ�োন্দা
জিলাৰ মেৰীগুড়া খণ্ডত থকা
থিৰাগণ্ডলাপাল্লি গ্ৰামপঞ্চায়তে এই কথা
সদৰি কৰি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল
কেনেকৈ “অতিমাৰীৰ সময়ত কৰ্মসংস্থানৰ
সন্ধানত মহাত্মা গান্ধী NREGS এ আশাৰ
কিৰণ কঢ়িয়াই আনিছিল”।
এই গাঁওখন আছিল খণ্ডৰ মুখ্য
কাৰ্য্যালয়ৰপৰা 10 কি.মি. দূ ৰৈত, আৰু
হায়দৰাবাদৰপৰা নাগাৰ্জুনা সাগৰলৈ থকা
ৰাজ্যিক ঘাইপথৰপৰা 5 কি.মি. দূ ৰৈত
আৰু ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী হায়দৰাবাদৰপৰা
মাত্ৰ 65 কি.মি. দূ ৰৈত।
গাঁওখনৰ ইতিহাসঃ পতিত মাটি আৰু ভূ জলৰ বিদ্যমান
সংকটৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত গাঁওখনৰ ল�োকসকলৰ বসতি
একেঠাইতে সম্ভৱ হ�োৱা নাছিল আৰু তেওঁল�োক এঠাইৰপৰা
আন ঠাইলৈ ঘূ ৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল, স্থানীয় ভাষাত ইয়াক
ক�োৱা হৈছিল “থিৰুগুড়ু ” বুলি আৰু পিছলৈ গৈ গাঁওখনৰ নাম
হয়গৈ “থিৰুগণ্ডলাপাল্লি” (পাল্লি/পাল্লে শব্দৰ অৰ্থ হ’ল
বসতিক্ষেত্ৰ)। তীব্ৰ দৰিদ্ৰতাৰ বাবে মেৰীগুড়া ব্লক জনাজাত
আছিল। খণ্ডট�োৰ ভূ জলত উচ্চ মাত্ৰাত ফ্লোৰাইড আছিল। এই
গাঁওখনত কৰ্মসংস্থানহীনতা এটা বৃ হত্তৰ সমস্যা আছিল।
সেইট�ো কাৰণতে বহুত�ো পৰিয়ালে আজীৱিকাৰ সন্ধানত
ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী হায়দৰাবাদলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল।
কিন্তু, পৰিস্থিতি এতিয়া দিনক দিনে সলনি হ’বলৈ
লৈছে, বিশেষকৈ মহাত্মা গান্ধী NREGS ৰ সহায়ত গাঁওবাসীয়ে
এতিয়া কেৱল তেওঁল�োকৰ ভূ মিৰ বিকাশেই কৰা নহয়, লগতে
তেওঁল�োকৰ আজীৱিকাৰ�ো বিকাশ ঘটাবলৈ সক্ষম হৈছে।
বিশেষকৈ ক�োভিড-19 অতিমাৰীৰ এই পৰিস্থিতিত মহাত্মা
গান্ধী NREGS এ অভাৱগ্ৰস্ত ল�োকসকলক কৰ্মসংস্থান প্ৰদান
কৰাত এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছে।
এইখন গাঁৱত 16 খন নতুন জব কাৰ্ড আৰু 54 গৰাকী
বেতন বিচৰা ল�োকৰ সৈতে 494 খন জব কাৰ্ড আৰু 1098
জন বেতন বিচৰা ল�োক আছে। এই নতুন জব কাৰ্ডব�োৰ
প্ৰদান কৰা হৈছিল ক’ৰ’না অতিমাৰীৰ সময়ত নিজৰ
কৰ্মসংস্থান হেৰুৱাই হায়দৰাবাদলৈ ঘূ ৰি অহা পৰিয়ালব�োৰক।



636 বেতন বিচৰা ল�োকৰ সৈতে 325 খন জব কাৰ্ড
সম্প্ৰতি সক্ৰিয় হৈ আছে।



এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰেপৰা অৰ্থাৎ 01.04.2020
তাৰিখৰপৰা, বেতন হিচাপে 47.41 লাখ টকা আৰু
সামগ্ৰী উপাংশ হিচাপে 2.70 লাখ টকা মুঠতে 50.10
লাক টকা সংবিতৰণ কৰা হৈছে।



অনু ম�োদিত 28,000 শ্ৰমদিৱসৰ ঠাইত 24,980
শ্ৰমদিৱসৰ সৃ ষ্টি কৰি শ্ৰমিক বাজেটৰ 90% লক্ষ্যত
উপনীত হ’ব পৰা গৈছে।



এইট�ো খণ্ডত 196 টকাৰ সৰ্বাধিক বেতন হাৰৰ
সৈতেপৰিয়ালৰ বাবে কৰ্মসংস্থানৰ গড় দিনৰ 77%
প্ৰদান কৰা হৈছে।



49 টা পৰিয়ালে 100 দিনৰ কৰ্মসংস্থান সম্পূৰ্ণ কৰিছে।



স্থানীয় ক্ষেত্ৰ কৰ্মচাৰীসকলে 3 দিনৰ ভিতৰতে পে
অৰ্ডাৰ জেনেৰেট কৰিবলৈ আৰু FTO ব�োৰ আপল�োড
কৰাত সফল হৈছে।

কৰ্মীসকলে কেৱল বেতন লাভ কৰাই নহয় লগতে
তেওঁল�োকে প্ৰায় 30 হেক্টৰ ভূ মি বিকশিত কৰিলে যিখিনি
আগতে অসমান আছিল, তেওঁল�োকে খেতি পথাৰত পুখুৰী
খান্দিলে, দূ ৰে দূ ৰে খাৱৈ খান্দিলে আৰু পথাৰৰ বিদ্যমান
জলস্ৰোতসমূ হৰপৰা গেদ আঁতৰ কৰিলে আৰু স্থানীয়
জলসিঞ্চন পুখুৰীব�োৰত বিগাদন কৰিলে যাৰ ফলত ভূ জল স্তৰ
আগৰ অৱস্থালৈ ঘূ ৰাই অনাত যথেষ্ট সহায় প�োৱা গ’ল।

ইনপুট দিছে SIRD, তেলেংগানাই

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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এতিয়াৰ পৰিস্থিতিট�ো হ’ল এনেকুৱা, বেছিভাগ খাৱৈ
পানীৰে ভৰি থাকে বৰষু ণৰ বাবে, যাৰ ফলত এতিয়াৰ
নলীনাদব�োৰত সংবৰ্ধিত ভূ জলস্তৰ দেখা গৈছে। আৰু
কৃষকসকলে তেওঁল�োকৰ নিজৰ মাটিত শাক-পাচলিৰ খেতি
কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত কৃষকসকলৰ অতিৰিক্ত
আয়ৰ পথ মুকলি হৈছে। আৰু যিব�োৰ পৰিয়ালৰ ল�োক
অতিমাৰীৰ বাবে চহৰৰপৰা গাঁৱলৈ ঘূ ৰি আহিবলগীয়া হৈছিল
তেওঁল�োকে এতিয়া বেতন প�োৱা কৰ্মসংস্থান পাবলৈ লৈছে।

অতিমাৰী এগৰাকী ব্যক্তিৰপৰা আন এগৰাকীলৈ বিয়পে নাক,
মুখৰপৰা ওল�োৱা সৰু সৰু ট�োপালৰদ্বাৰা যিব�োৰ তেতিয়া
বিয়পে যেতিয়া ক�োভিড-19 ত ভুগি থকা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে
কাহে বা নিশাহ এৰে। সেয়েহে, সামাজিক দূ ৰত্ব বজাই ৰখাট�ো
অতিশয় গুৰুত্বপূ ৰ্ণ। সেয়েহে, আটাইব�োৰ কৰ্মচাৰী, স্থানীয়
নেতা, SHG গ�োটব�োৰ, স্বেচ্ছাসেৱকসকল, যু ৱক-যু ৱতীসকল,

মহাত্মা গান্ধী NREGS আমাৰ গাঁওব�োৰৰ বাবে ক’ৰ’না
অতিমাৰীৰ সময়ত আশাৰ কিৰণ হৈ উঠিছে (তেলু গু ভাষাতঃ
কাৰুভুপানি এ ক’ৰ’না কষ্টকালাম ল’ কানথিৰেখায়িন্দী), আৰু
অতিমাৰীৰ কালছ�োৱাত য�োজনাসমূ হৰ ৰূপায়ণত কৰা সহায়ৰ
বাবে সকল�ো গাঁওবাসী ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু লগতে
গাঁওবাসীয়েও স্থানীয় বিষয়াসকলৰ প্ৰতি তেওঁল�োকৰ কৃতজ্ঞতা
প্ৰকাশ কৰিছে।
ক�োভিড-19 পৰিস্থিতিৰ ব্যৱস্থাপনা
নতুন ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ (ক�োভিড-19) সংক্ৰমণ
গাঁওব�োৰৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে। এই
অনা-চৰকাৰী সেৱা সংস্থাসমূ হ (NGOs), আৰু আন
হিতধাৰকসকলৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আৰু প’ষ্টাৰ,
ৰাজহুৱা ঘ�োষণা, পৰামৰ্শদান, হ�োৱাটছএপ গ্ৰুপ সৃ ষ্টি কৰা
আৰু প্ৰতিকাৰমূ লক ব্যৱস্থাসমূ হৰ ৰেকৰ্ডিং আনৰ সৈতে ভগাই
ল�োৱা আদি ক�ৌশলৰ জৰিয়তে প্ৰতিট�ো পৰিয়ালক শিক্ষিত
কৰি তুলিবলৈ আৰু তেওঁল�োকৰ মাজত সচেতনতাৰ সৃ ষ্টি
কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চল�োৱা হৈছিল যাতে গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী
ব্যক্তিয়ে ক�োভিড-19 সম্পৰ্কীয় পথ-নিৰ্দেশনাসমূ হৰ অনু পালন
কৰে যেনে, চকু, নাক, মুখ স্পৰ্শ কৰাট�ো এৰাই চলা, খুব
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তেওঁল�োকৰ ওপৰত অহৰহ চকু ৰাখি
আছিল।
ৰ�োগৰ ঘটনা বাঢ়ি অহাৰ লগে
লগে, ক্ষিপ্ৰ ফলাফলৰ সৈতে বিশাল মাত্ৰাৰ
পৰীক্ষণ কাৰ্য্যকৰী সঁজুলি হৈ উঠিছিল
ইতিবাচক ঘটনাৰ সংখ্যা নিয়ন্ত্ৰিত আৰু
সীমাবদ্ধ কৰিবলৈ। ফলাফলব�োৰৰ ওপৰত
নিৰ্ভৰ কৰি ৰ�োগীসকলক চিনাক্ত কৰা
হৈছিল আৰু উপচাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল।

আত্ম-অনু প্ৰেৰণাৰে প্ৰাপ্ত অনু শাসন, ট্ৰেকিং আৰু লগতে
অবিৰত নিৰীক্ষণ হ’ল এই অতিমাৰীৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰাৰ বাবে
হাতত ল’বলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ব্যৱস্থা আৰু সেয়েহে
প্ৰতিগৰাকী ভ্ৰমণকাৰীক ঘৰতে পৃ থককৈ থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি
দিয়া হৈছিল। স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ সহায় লৈ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে
ভালেমান জৰীপৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। প্ৰতিট�ো পৰিয়ালৰ
ম’বাইল ফ�োনত আৰ�োগ্য সেতু, ক�োভিড-19 ৰ এপব�োৰ ইনষ্টল
কৰা হৈছিল যি তেওঁল�োকক সতৰ্ক কৰি দিছিল যে ক’ৰ’না
ভাইৰাছ থকা বুলি ইতিবাচক ফল দেখুওৱা বা তেনে হ�োৱাৰ
উচ্চ বিপদাশংকা বহন কৰা কাৰ�োবাৰ সংস্পৰ্শলৈ তেওঁল�োক
আহিছে নেকি। এই ভাইৰাছৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ নিয়মীয়াকৈ
ছেনিটাইজেছন কাৰ্য্যকলাপ চলাই থকা হৈছিল।
এই ভাইৰাছৰ উপস্থিতিৰ ইতিবাচক ফল দেখুওৱা
ল�োকসকলক পৃ থক কৰি ৰাখিবলৈ আৰু উপচাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ
কঠ�োৰ, কাৰ্য্যকৰী, আৰু মানৱীয় সংগৰ�োধ ব্যৱস্থাৰ অতিশয়
প্ৰয়�োজন আছে আৰু সেয়েহে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে
আটাইব�োৰ অত্যাৱশ্যকীয় সু বিধাসহিতে সংগৰ�োধ কেন্দ্ৰ স্থাপন
কৰা হৈছিল। সংগৰ�োধত থকা মানু হব�োৰ যাতে তেওঁল�োকৰ
নিজৰ ঘৰতে থাকে তাক সু নিশ্চিত কৰিবলৈ সংগৰ�োধ অৱস্থান
ট্ৰেকিং ছিষ্টেম এপ ম’বাইলব�োৰত ইনষ্টল কৰা হৈছিল। ক’ৰ’না
ভাইৰাছ ট্ৰিটমেণ্ট এক্সিলেৰেছন প্ৰগ্ৰেম (CTAP) এপৰ জৰিয়তে
কনটেক্ট ট্ৰেচিঙৰ কাম অৰ্থাৎ ৰ�োগী কাৰ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ
আহিছিল সেইট�ো জনাৰ কাম কায়মন�োবাক্যে সম্পন্ন কৰা
হৈছিল, য’ত প্ৰাথমিক আৰু দ্বিতীয়ক সংস্পৰ্শলৈ অহা
ল�োকসকলক ঘৰতে পৃ থক কৰি ৰখা হৈছিল, জিঅ’-টেগযু ক্ত
কৰা হৈছিল আৰু PHC ৰ ডাক্তৰ আৰু স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মীসকলে

ৰাইজ, গাঁৱৰ বয়�োজ্যেষ্ঠসকল, SHG গ�োটব�োৰ, NGO
সমূ হ, যু ৱশক্তি, অনাময় কৰ্মী, স্বাস্থ্য সেৱা কৰ্মীসকলৰ সক্ৰিয়
সহয�োগিতাৰ সৈতে ভগ্নী বিভাগসমূ হেও প্ৰশংসনীয় প্ৰচেষ্টা
চলাইছিল আৰু গাঁৱত ক�োভিড-19 ৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ
এতিয়াও আমি চেষ্টা চলাই আছ�ো।

“মন�োয�োগ দিয়ক সু ৰক্ষাৰ প্ৰতি,
কামত তেতিয়া নপৰিব যতি”
কেনেকৈ পিন্ধিব এটা
মেডিকেল মাস্ক্
স�ৌজন্যঃ WHO

সকল�ো সময়তে পৰিধান কৰক ঘৰতে-নিৰ্মিত আৰু পু নৰব্যৱহাৰয�োগ্য ফেচ-ক’ভাৰ/মাস্ক্

সঠিক উপায়

স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ

ঘনাই হাত ধু ই থকা, সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়ম মানি চলা,
মাস্ক্ আৰু ছেনিটাইজাৰৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰা। প্ৰথম
পৰ্য্যায়সমূ হত, ৰাইজে লকডাউন কালৰ পথ-নিৰ্দেশনাসমূ হৰ
প্ৰতি বৰ বেছি মন-কাণ দিয়া নাছিল কিন্তু লাহে লাহে
তেওঁল�োক অনু প্ৰাণিত হৈছিল।

অত্যাৱশ্যকীয়
সামগ্ৰীসমূ হৰ
য�োগান অবিৰতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি থকা
হৈছিল যাতে অনৈতিকভাৱে সিবিলাকৰ
মূ ল্যবৃ দ্ধি ঘটাব পৰা নাযায়। SHG
গ�োটব�োৰে মাস্ক্ উৎপাদনৰ কাম হাতত
লৈছিল আৰু চৰকাৰে গাঁৱৰ প্ৰতিজন ল�োকৰ মাজত
বিনামূ লীয়াকৈ মাস্ক্ বিতৰণ কৰিছিল। অৱহেলিত ল�োকসকলক
নিয়মীয়া বিত্তীয় সাহায্য, দৰিদ্ৰসকলৰ মাজত দৰিদ্ৰতম জনলৈ
নিয়মীয়াকৈ ধৰা খাদ্য য�োগানে অতিমাৰীৰ জটিল কালছ�োৱাত
ৰাইজক জীয়াই থকাত আৰু সমাজত এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ
কম কৰাত সহায় কৰিছিল।

ভুল উপায়
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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- আৰএছএন শৰ্মা*

“ঔষধ নাথাকিব যেতিয়ালৈকে, শিথিলতা নাথাকিব তেতিয়ালৈকে”

সং

বিধানৰ (73 সংখ্যক সংশ�োধনী) অধিনিয়ম 1992 এ
পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূ হক সাংবিধানিক মৰ্য্যাদা
প্ৰদান কৰিছে যাৰদ্বাৰা পঞ্চায়তসমূ হলৈ ক্ষমতাৰ আৰু দায়িত্বৰ
হস্তান্তৰণ কৰা হৈছে। সংবিধানৰ একাদশ অনু সূচীত দিয়া
তালিকা অনু সাৰে গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন
পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰাৰ তথা সামাজিক ন্যায় সু নিশ্চিত কৰাৰ
দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে, আৰু লগতে গাঁওবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ
উত্তৰণ, অনাময়, গ্ৰাম পঞ্চায়ত এলেকাৰ ভিতৰত থকা
হস্পিটেল, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু ঔষধালয়ৰ দায়িত্বও
অৰ্পণ কৰা হৈছে। স্থানীয় সমুদায়সমূ হৰ সৈতে থকা ঘনিষ্ঠতালৈ
চাই গাঁওবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ উত্তৰণৰ দিশত গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হৰ
(স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্ৰতিষ্ঠানসমূ হৰ) ভূ মিকা যিহেতু গুৰুত্বপূ ৰ্ণ
সেয়েহে আটাইব�োৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰই গ্ৰাম
পঞ্চায়তসমূ হৰ জৰিয়তে বেলেগ বেলেগ প্ৰতিৰ�োধমূ লক আৰু
সু ৰক্ষামূ লক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে যাতে গাঁওবাসীৰ জীৱনৰ
সু ৰক্ষা সু নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ সিবিলাকে সেই ব্যৱস্থাসমূ হ
ৰূপায়ণৰ বাবে ভালকৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব পাৰে।
ক�োভিড-19 প্ৰতিৰ�োধ কৰাত গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হে
হাতত ল�োৱা নিৰ্দিষ্ট হস্তক্ষেপসমূ হৰ ভিতৰত পৰে গণ
সচেতনতা সৃ ষ্টিৰ বাবে IEC সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা যিট�ো প্ৰক্ৰিয়াত
গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হক জড়িত কৰা হয় সমগ্ৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত
এলেকাত স্থানীয় ভাষাত ক�োভিড-19 সম্পৰ্কীয় কৰণীয় আৰু

ত্ৰিপুৰাত ৰাজহুৱা হ’ৰ্ডিং

পৰিহাৰ্য্য বিষয়ক হ’ৰ্ডিং স্থাপন কৰা, প’ষ্টাৰ/প্ৰচাৰপত্ৰৰ বিকাশ
ঘট�োৱাৰ কামত। প্ৰতিকাৰমূ লক ব্যৱস্থাসমূ হৰ সন্দৰ্ভত
তথ্যভিত্তিক ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত কৰাত আৰু লগতে মাইক তথা
স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজহুৱা ঘ�োষণা কৰা আৰু ক’ৰ’না
ভাইৰাছ প্ৰতিৰ�োধ আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া যু দ্ধৰ বাবে
সামুদায়িক স্তৰত ল’বলগীয়া কাৰ্য্যব্যৱস্থা সম্পৰ্কে উপস্থাপন
প্ৰস্তুত কৰা আদি কামত�ো পঞ্চায়তসমূ হক জড়িত কৰা হয়।
প্ৰায় আটাইব�োৰ ৰাজ্যত, গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হে পঞ্চায়ত ভৱন বা
চৰকাৰী স্কু ল বা গ্ৰাম পঞ্চায়ত এলেকাত থকা পথ আদি
ৰাজহুৱা স্থান ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰাচীৰ চিত্ৰ/পেইণ্টিঙ গণ
সচেতনতা গঢ়ি ত�োলাৰ কামত। পঞ্চায়ত এলেকাত তথ্য
ফলকসমূ হৰ প্ৰদৰ্শন হ’ল আন এটা পথ যিট�ো প্ৰায় আটাইব�োৰ
ৰাজ্যৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হে ব্যৱহাৰ কৰিছে গ্ৰামীণ জনসাধাৰণৰ
মাজত সচেতনতা গঢ়ি ত�োলাৰ কামত।
সচেতনতা গঢ়ি ত�োলাৰ বাহিৰেও, বেছিভাগ ৰাজ্যতে
গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হ জড়িত হৈ আহিছে সাধাৰণ স্বাস্থ্যবিধিৰ
প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ কামত, যি কামত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া

পশ্চিমবংগত গ্ৰাম পঞ্চায়তে ব্যৱহাৰ কৰা গণ সচেতনতামূ লক প’ষ্টাৰ
*পৰামৰ্শদাতা, পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়।
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হৈছে ক�োভিড-19 ৰ ওপৰত।

সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষা বজাই ৰাখিব পৰাকৈ স্থানীয়
বজাৰসমূ হ খেলপথাৰৰ দৰে অধিক খ�োলা ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত
কৰাৰ কামত�ো গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হ জড়িত হৈ পৰিছিল। পঞ্চায়ত
এলেকাৰ সমীপত বাহনৰ আহ-যাহ কম কৰিবলৈ পঞ্চায়তসমূ হে
কৰা আন এটা হস্তক্ষেপ আছিল পঞ্চায়তৰ সীমাসমূ হ ছীল কৰি
দিয়া। গাঁওব�োৰত ৰাইজৰ আহ-যাহ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিবলৈ,
গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হে গ্ৰামীণ স্বেচ্ছাসেৱক নিযু ক্ত কৰিছিল
ক’ৰ’নাৰ প্ৰসাৰ ন্যূনতম কৰিব পৰা এটা কাৰ্য্যকৰী শক্তি
হিচাপে। ছট্টীচগড়ৰ দৰে ৰাজ্যসমূ হ জড়িত হৈ পৰিছিল
বাহিৰৰপৰা অহা ৰাইজ/প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক চিনাক্ত কৰাৰ কামত
যাতে তেওঁল�োকৰ গৃ হ পৃ থকীকৰণ সু নিশ্চিত কৰিব পৰা যায়।
পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা ৰাজ্যত, নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ
বেছিভাগেই জড়িত হৈ পৰিছিল ৰাইজৰ দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ
পৰিয়ালসমূ হক ক�োভিড-19 ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ল’বলগীয়া
প্ৰতিকাৰমূ লক ব্যৱস্থাসমূ হ ব্যাখ্যা কৰাৰ কামত। ওপৰত দিয়া
এই কামব�োৰৰ বাহিৰেও, স্থানীয় নিকায়সমূ হে আৰু বিভিন্ন
ব্যৱস্থা লৈছিল, যেনে ৰাজহুৱা সম্বোধন প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি
হস্ত প্ৰক্ষালন অভিযান, সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষা অভিযান আৰু
ক�োভিড-19 সম্পৰ্কীয় গাঁও পৰ্য্যায়ৰ কাৰ্য্যদলৰ (VLTF)
জৰিয়তে মানু হৰ আহ-যাহ নিৰীক্ষণ কৰি থকা, যিট�ো কাম
বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰা হৈছিল মিজ�োৰাম ৰাজ্যত।
গ্ৰামীণ ভাৰতক ক’ৰ’নাভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা
বেহু প্ৰদান কৰাত আশা (ASHA- Accredited Social
Health Activist), এএনএম (ANM- Auxiliary Nurse
Midwife) আৰু আংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলে সমানেই এটা
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছিল। নিজকে ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে

কেৰালা ৰাজ্যৰ অনাময় কমিটীৰ সদস্যসকল

য�োদ্ধা বুলি চিনাকি দি, এই কৰ্মীসকলে তৃণমূ ল পৰ্য্যায়ত
ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্য্যব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তুতি আৰু
একত্ৰীকৰণত গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হক সহায় কৰিছিল। সংগৰ�োধত
থকা সেই সকল�ো ল�োকৰ ওচৰলৈ য�োৱা, আৰু তেওঁল�োকৰপৰা
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ তথ্যসমূ হ সংগ্ৰহ কৰা এই ভয়াবহ অতিমাৰীৰ
বিৰুদ্ধে চল�োৱা যু দ্ধত অতিশয় উপয�োগী প্ৰমাণিত হৈছিল।
ক�োভিড-19 ৰ লক্ষণসমূ হ আৰু প্ৰতিকাৰমূ লক ব্যৱস্থাসমূ হৰ
সন্দৰ্ভত গণ সচেতনতা সৃ ষ্টি অভিযানত তেওঁল�োকে প্ৰাথমিক
স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূ হ, স্থানীয় স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেৱকসকল, আৰু জিলা
প্ৰশাসনৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিছিল। অতিৰিক্তভাৱে,
তেওঁল�োকে প্ৰদান কৰিছিল প্ৰামাণিক তথ্য, ভুৱা বাতৰিব�োৰৰ
বিষয়ে পুলিচক ৰিপ’ৰ্ট কৰিছিল আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত ঘূ ৰি
ফুৰা তথ্যব�োৰৰ সত্যাসত্য গ্ৰাম পঞ্চায়তৰপৰা পৰীক্ষা কৰি
চাবলৈ সমুদায়সমূ হক অনু প্ৰাণিত কৰিছিল। ভাৰতত প্ৰায়
9,00,000 গৰাকী আশা কৰ্মীয়ে চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত
সেঁতুৰ কাম কৰিছিল। আশা, এএনএম আৰু আংগনৱাড়ী
কৰ্মীসকলৰ অৱদান বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰা গৈছিল কৰ্ণাটকৰ
দৰে কেইখনমান ৰাজ্যত য’ত চৰকাৰে ক’ৰ’না ভাইৰাছ
অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে চল�োৱা প্ৰচেষ্টাসমূ হৰ নেতৃত্বদান কৰিবলৈ
আৰু তদাৰক কৰিবলৈ গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হৰ সদস্য আৰু
আশা, এএনএম আৰু আংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলৰ দৰে স্থানীয়
চৰকাৰৰ কৰ্মীসকলক লৈ গাঁও পৰ্য্যায়ৰ কাৰ্য্য দল গঠন
কৰিছিল। আন আন কামৰ লগতে এই কাৰ্য্য দলব�োৰক দায়িত্ব
দিয়া হৈছিল ক’ৰ’না ভাইৰাছ সম্পৰ্কীয় ভুৱা বাতৰিৰ প্ৰসাৰ
ৰ�োধ কৰাৰ। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে
আংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলক ছবছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশুসকলক
ৰেছন প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। আশা
কৰ্মীসকলৰ সহায় লৈ, ক�োভিড-19 ৰ কিবা লক্ষণ প্ৰকট হৈছে
নেকি আৰু তেনে কিবা ঘটনা ঘটিলে প্ৰতিষ্ঠিত নিয়মাৱলী
অনু সাৰে তাৰ ৰিপ’ৰ্ট কৰাৰ দায়িত্বসহ পঞ্চায়তসমূ হৰ
আবাসীসকলৰ সাধাৰণ স্বাস্থ্য তথা কল্যাণৰ ওপৰত অহৰহ
চকু ৰাখি থকা হৈছিল। দিনট�ো কৰা কাম-কাজ আৰু গ্ৰহণ
কৰা পদক্ষেপ সম্পৰ্কে কাৰ্য্যবাহী বিষয়া আৰু টালু কা চিকিৎসা
বিষয়াৰ ওচৰত এখন দৈনিক প্ৰতিবেদন
দাখিল কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল
কাৰ্য্য দলে।
একেদৰে, উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰপ্ৰদেশ,
মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ
এইকেইখন ৰাজ্যই ক’ৰ’নাভাইৰাছ
সংৰ�োধন মণ্ডলত দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ নমুনা
সংগ্ৰহৰ কামত আশাকৰ্মীসকল আৰু
এএনএম কৰ্মীসকলৰ সেৱা কামত
লগাইছিল। আন্দামান আৰু নিক�োবৰ
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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উত্তৰপ্ৰদেশ, ছট্টীচগড়, বিহাৰ, ওড়িশা আৰু পশ্চিমবংগই
প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ এই অন্তঃপ্ৰবাহৰ সময়ত আগবঢ�ো়ৱা প্ৰশংসনীয়
সেৱাৰ বলতেই এই অতিমাৰীৰ সংৰ�োধন সম্ভৱ হৈছিল।

কৰ্ণাটকৰ পঞ্চায়ত এলেকাত থকা পৰিয়ালসমূ হৰ ঘৰলৈ য�োৱা আশাকৰ্মী

দ্বীপপুঞ্জত, ৰাইজক অত্যাৱশ্যকীয় পৰিপূ ৰক খাদ্যৰ য�োগান
ধৰা হৈছিল আংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলৰ সহায় লৈ। বিহাৰ ৰাজ্যই
আক�ৌ সাম্প্ৰতিক অতিমাৰীৰ কালছ�োৱাত জনসংয�োগ
কাৰ্য্যসূ চীসমূ হত ৰাজ্যখনৰ সামুদায়িক স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলৰ
বিশাল শক্তি কামত লগাইছিল। প্ৰায় আটাইব�োৰ ৰাজ্য আৰু
কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰত, আশাকৰ্মী, এএনএম কৰ্মী আৰু
আংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলক গ্ৰাম পঞ্চায়ত স্তৰত ক�োভিড-19
সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কাৰ্য্যব্যৱস্থা তথা কাৰ্য্যকলাপৰ প্ৰস্তুতি তথা
ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন কৰা গাঁও স্তৰৰ কমিটীব�োৰৰ অংশ কৰি
ল�োৱা হৈছিল। এই কমিটীসমূ হৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছিল
পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল, আশা কৰ্মীসকল,
আংগনৱাড়ী কৰ্মীসকল, এএনএম, স্কু ল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী,
স্থানীয় পুলিচ ষ্টেছনৰ প্ৰতিনিধি, মহিলা আত্মসহায়ক গ�োটসমূ হৰ
নেত্ৰী, গাঁও পঞ্চায়ত বিকাশ বিষয়া ইত্যাদি।
গাঁও স্তৰত পৃ থকীকৰণ কেন্দ্ৰসমূ হ স্থাপন কৰাত, গ্ৰাম
পঞ্চায়তসমূ হে এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছিল য’ত মুঠ
37,546 টা পৃ থকীকৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 21 খন
ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰ সামৰি। পৃ থকীকৰণ কেন্দ্ৰসমূ হৰ
বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল পঞ্চায়ত ভৱনসমূ হত বা চৰকাৰী
বিদ্যালয়সমূ হত বা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত অৱস্থিত আন লভ্য
চৰকাৰী ভৱনসমূ হত।
দেশৰ বিভিন্ন অংশত আবদ্ধ হৈ পৰা প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ল�োৱা উদ্যমসমূ হত, বহুত�ো ৰাজ্যৰ আৰু
কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ গাঁও পঞ্চায়তসমূ হে গাঁও পঞ্চায়ত
এলেকাত প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে সংগৰ�োধ সেৱা প্ৰদানৰ
বাবে আৰু লগতে লকডাউন কালছ�োৱা শেষ ন�োহ�োৱালৈকে
নিয়মীয়াকৈ ৰেছন বিতৰণ কৰাৰ কামত প্ৰয়�োজনীয় সু বিধা
আগবঢ়াইছিল। দেশত শ্ৰমিকৰ অগ্ৰণী য�োগানকাৰী ৰাজ্য

MGNREGA কামব�োৰৰ ৰূপায়ণত�ো গ্ৰাম পঞ্চায়তে
পালন কৰা ভূ মিকা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ আছিল য’ত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃ হ
পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰ্যালয়ে প্ৰদান কৰা পথ-নিৰ্দেশনাৰ অধীনত
ক�োভিড-19 ৰ বাবে কৰ্মসংস্থান হেৰুওৱা আৰু গাঁৱত আবদ্ধ
হৈ পৰা হাজাৰ হাজাৰ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক MGNREGA
কাৰ্য্যকলাপৰ অধীনত লাভজনক কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰিবলৈ
অনু মতি দিয়া হৈছিল। এই পথ-নিৰ্দেশনাসমূ হত ফেছ মাস্ক্
পৰিধান কৰি আৰু সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়ম মানি চলি জল
সংৰক্ষণ তথা জলসিঞ্চনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত MGNREGA
কাৰ্য্যকলাপৰ ৰূপায়ণত বিশেষ গুৰুত্ব আৰ�োপ কৰা হৈছিল।
MGNREGA কামব�োৰৰ ৰূপায়ণৰপৰা ঘাইকৈ সেইসকল
ল�োক উপকৃত হৈছিল যিসকলে ক�োভিড-19 ৰ বাবে আৰ�োপ
কৰা লকডাউনৰ বাবে নিজৰ আজীৱিকা হেৰুৱাইছিল। পথনিৰ্দেশনাসমূ হৰ পৰিণতিত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূ হৰ নিৰ্দেশ
অনু সাৰে, বহুত�ো গ্ৰাম পঞ্চায়তে বিভিন্ন কাৰ্য্যকলাপত প্ৰবৃ ত্ত
হ’বলৈ গ্ৰামীণ ভূ মিহীন দৰিদ্ৰ ল�োকসকলক আৰু প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকসকলক সহায় আগবঢ়াবলৈ উদ্যম হাতত লৈছিল। এই
দিশত, প্ৰথমট�ো পদক্ষেপ আগবঢ়াই পুডুচেৰীয়ে MGNREGA
ৰ অধীনত 20 এপ্ৰিল 2020 তাৰিখৰপৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিল,
গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হৰ বাবে আয় সৃ ষ্টি কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব
আৰ�োপ কৰি। ক�োভিড অতিমাৰীৰ সময়ত MGNREGA
কামব�োৰৰ ৰূপায়ণে বহুত�ো প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক লাভজনক
কৰ্মসংস্থান প্ৰদান কৰিছিল যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জব
কাৰ্ড ধাৰণ কৰিছিল। তেলেংগানাৰ মেডাক জিলাৰ
গাঁওবাসীসকলে, এটা খৰাংপীড়িত এলেকাৰ বাসিন্দা হ�োৱা
সত্ত্বেও MGNREGA কামব�োৰত অংশগ্ৰহণৰ সময়ত
অনু শাসনৰ পৰিচয় দিছিল।
ওপৰত দিয়া ব্যাখ্যাৰপৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে, প্ৰায়
আটাইব�োৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰত, গাঁও
পঞ্চায়তসমূ হে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনু সাৰে
এটা অতিশয় গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছিল। পঞ্চায়ত
এলেকাৰ ভিতৰত বিভিন্ন হস্তক্ষেপমূ লক কাৰ্য্য সম্পাদনৰ
বেলিকা গাঁও পঞ্চায়তসমূ হক দিয়া নিয়মীয়া পথ-নিৰ্দেশনা
আৰু সহায়-সমৰ্থনে, এক বিৰাট ব্যাপ্তি পৰ্য্যন্ত ইতিবাচক
পৰিণতিৰ সৃ ষ্টি কৰিছিল- পঞ্চায়তসমূ হৰ বাসিন্দাসকলৰ স্বাস্থ্য,
সু ৰক্ষা, সচেতনতা, আৰাম, সু বিধা বা সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক
কল্যাণৰ উত্তৰণত।

“দুই গজৰ দূ ৰত্ব ৰাখক, তাৰ গুৰুত্ব উপলদ্ধি কৰক”
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ক�োভিড-19 সঁহাৰিঃ নাগ্গৰৰপৰা প�োৱা এটা সফলতাৰ কাহিনী
-SIRD, হিমাচল প্ৰদেশ*

“ক’ৰ’না ভাইৰাছ অতিমাৰীৰ সাম্প্ৰতিক পৰ্য্যায়ত সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষা অতিশয় প্ৰয়�োজনীয়। আপুনি যদি ভাবে যে
আপুনি ঠিকেই আছে আৰু আপ�োনাৰ এক�ো নহয়, তেন্তে সেইট�ো ভুল কথা। তেনে কৰি আপুনি নিজৰ প্ৰতি আৰু
লগতে আপ�োনাৰ প্ৰিয়জনৰ প্ৰতিও অন্যায় কৰিছে।” – নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী

এ

টা কথা লৈ ক�োন�ো ধৰণৰ বিতৰ্ক হ’ব
ন�োৱাৰে যে ক�োভিড-19 ৰ�োগে সমগ্ৰ বিশ্বক
এক অসহায় অৱস্থালৈ ঠেলি দিছিল। আনকি এই
অতিমাৰীৰ আগত উন্নত দেশসমূ হৰ অত্যাধু নিক
স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰণালীয়েও হাৰ মানিবলৈ বাধ্য
হৈছিল। ইয়াত পাঠকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে দাঙি ধৰা
হৈছে কুল্লু উপত্যকাৰ সবাত�োকৈ পুৰণি নগৰ
নাগ্গৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তে ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে
চল�োৱা যু দ্ধৰ ব্যৱস্থাপনাত লাভ কৰা এটা
সফলতাৰ কাহিনী।
প্ৰত্যাহ্বান

নাগ্গৰে এটা হটস্পট হিচাপে মূ ৰ দাঙি
উঠাৰ সম্ভাৱনা বহন কৰিছিল কাৰণ ইয়াৰ এটা
জনসাংখ্যিকী বিশিষ্টতা আছিল এয়ে যে ইয়াৰ জনসংখ্যাৰ এটা
বিশাল অংশ বাস কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ বাহিৰত আৰু আনকি
বিদেশী ভূ খণ্ডত। আৰম্ভণিতে যেতিয়া ক�োভিড-19 এ আহি
ভাৰতত আঘাত হানিছিলহি, চৰকাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে লকডাউন
ঘ�োষণা কৰিছিল যিট�ো পালন কৰা হৈছিল ইয়াৰ আক্ষৰিক অৰ্থ
আৰু গূ ঢ়াৰ্থ অনু সাৰে। বাহিৰৰপৰা আহি পঞ্চায়ত এলেকাত
প্ৰৱেশ কৰা ল�োকসকলক প্ৰশাসনে সংগৰ�োধ কেন্দ্ৰ হিচাপে
অধিসূ চনাবদ্ধ কৰা চৰকাৰী ভৱনব�োৰত সংগৰ�োধ কৰা
হৈছিল। অন্তঃপ্ৰবাহ বিশাল আছিল যদিও, গাঁও পঞ্চায়ত, গাঁও

VLC সমূ হৰদ্বাৰা গণসচেতনতা সৃ ষ্টি

পৰ্য্যায়ৰ কমিটীসমূ হ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে সু ন্দৰভাৱে ইয়াক
ব্যৱস্থাপিত কৰিছিল। এছ�োৱা দীঘলীয়া সময় ধৰি সমগ্ৰ কুল্লু
জিলাত ক�োভিড-19 ৰ এটাও ঘটনা প�োহৰলৈ অহা নাছিল।
লকডাউন শেষ হ�োৱাৰ পাছত আৰু কুল্লু উপত্যকাত
আপেলৰ খেতিৰ ঋতু আৰম্ভ হ�োৱাৰ লগে লগে যেতিয়া
আটাইব�োৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্য্যকলাপ আগৰদৰে পুনৰ আৰম্ভ
হ’বলৈ লৈছিল, তেতিয়া নাগ্গৰ পঞ্চায়তে কৃষি শ্ৰমিকৰ এটা
বিৰাট অন্তঃপ্ৰবাহ লক্ষ্য কৰিছিল। নাগ্গৰৰ ওচৰৰ পাতলিকুহাল
এলেকাত এখন মাণ্ডি থকালৈ চাই ক�োভিড-19 বিয়পাৰ সম্ভাৱনাও
বেছি আছিল। নাগ্গৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 53 টা
ক�োভিড-19 ৰ ঘটনা প�োহৰলৈ আহিছিল গ্ৰাম পঞ্চায়ত নাগ্গৰত।
উদ্যমসমূ হঃ

স্বাস্থ্য দলে সম্পন্ন কৰা মেডিকেল পৰীক্ষা

তৎসত্ত্বেও, ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া ক্ষিপ্ৰ সঁহাৰিৰ বাবে
এই ৰ�োগৰ সামুদায়িক প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰাত সহায় প�োৱা
গৈছিল। স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰৰ বৃ ত্তিধাৰীসকলৰ নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ জ�োৰত
আক্ৰান্ত আৰু সংগৰ�োধ কৰা হ�োৱা ল�োকসকলক প্ৰয়�োজনীয়
উপচাৰ প্ৰদান কৰাত সহায় প�োৱা গৈছিল। পুলিচ বিভাগে
সফলতাৰে লকডাউন বলবৎ কৰিছিল। ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে
চলা যু ঁজত লাভ কৰা সফলতাৰ আঁৰত থকা তিনিটা কাৰকৰ
কথা চিন্তা কৰিব পৰা যায়ঃ বিশাল সংগৰ�োধ প্ৰণালী, স্পষ্টভাৱে
বিপদাশংকাসমূ হৰ কথা ৰাইজক জন�োৱাৰ ব্যৱস্থা আৰু
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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সংগৰ�োধত থকা ল�োকসকলক অত্যাৱশ্যকীয়
সামগ্ৰীসমূ হ প্ৰদান কৰি আৰু ঘৰতে সংগৰ�োধত
থকা ল�োকসকলৰ ওপৰত চকু ৰাখি তেওঁল�োকৰ
সম্পূৰ্ণ পৰিচৰ্য্যা কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা গাঁও
পৰ্য্যায়ৰ কমিটি (VLC) গঠন কৰাত স্থানীয়
ল�োকসকলৰ অংশগ্ৰহণ। গ্ৰাম পঞ্চায়ত নাগ্গৰত
এনেকুৱা 5 টা VLC এ কাম কৰি আছিল।



সেইসকল ল�োকক সংগৰ�োধত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা
হৈছিল যিসকল ক�োন�ো ৰ�োগীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা বুলি
সন্দেহ কৰা হৈছিল।

সফলতা

SHG সমূ হৰদ্বাৰা মাস্ক্ বিতৰণ

সামুদায়িক অংশগ্ৰহণ, খুব গুৰুত্বসহকাৰে বিশাল মাত্ৰাত
কৰা পৰীক্ষণ আৰু আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ল�োকৰ
সন্ধান।
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অ’ল্ড ফিল্ম ষ্টুডিঅ’, ৰিভাৰ ছাইট কেম্পিং, স্ন’ ট্ৰেন্স
ৰিজ’ৰ্ট আদি হ�োটেলব�োৰ ক�োভিড পজিটিভ
ল�োকসকলৰ বাবে সংগৰ�োধ কেন্দ্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ
কৰা হৈছিল য’ত তেওঁল�োকক আতিথ্য সেৱাৰ
লগতে নিয়মীয়া মেডিকেল পৰীক্ষা কৰা হৈছিল
মেডিকেল বিষয়া আৰু আশা কৰ্মীসকলৰ সহায়
লৈ। সংগৰ�োধৰ কালছ�োৱা যাতে সু ন্দৰভাৱে পাৰ
হয় তাক সু নিশ্চিত কৰিবলৈ পুলিচৰ ল�োকসকল
সদাসতৰ্ক হৈ আছিল।
সাধাৰণ ৰাইজক বিপদাশংকা আৰু প্ৰতিৰ�োধমূ লক
ব্যৱস্থাসমূ হৰ বিষয়ে জনাই গণসচেতনতা সৃ ষ্টি
কৰা। আত্মসহায়ক গ�োটসমূ হ আৰু মহিলা মণ্ডল
সমূ হ মাস্ক্ তৈয়াৰ কৰা আৰু বিতৰণ কৰা কামত
জড়িত হৈ পৰিছিল।
ছেপ্টেম্বৰ 2020

কৃষি/উদ্যান বিজ্ঞানমূ লক কাম-কাজৰ এটা হটস্পট
হ�োৱা সত্ত্বেও আৰু খণ্ডট�োত ক�োভিড
পজিটিভ ল�োকৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা থকা
সত্ত্বেও স্থানীয় জনগণৰ মাজত ক�োভিডৰ
এটা ঘটনাও প�োহৰলৈ অহা নাছিল।
প্ৰাথমিক পৰ্য্যায়তেই ভাইৰাছট�ো প্ৰতিহত
কৰা হৈছিল আৰু ই সামুদায়িক প্ৰসাৰৰ
পৰ্য্যায়লৈ আহিব পৰা নাছিল, যদিও
অৰ্থনৈতিক কাৰ্য্যকলাপে পুনৰ সম্পূৰ্ণ গতি
লাভ
কৰিছিল।
এই
অতিমাৰীৰ
পৰিপ্ৰেক্ষিতত, এই আধ্যাত্মিক স�ৌন্দৰ্য্যৰে
সমৃ দ্ধ চহৰখন ইয়াৰ আপ�োন দীপ্তিৰে
মহীয়ান হৈ উঠিছিল।
আহক আমি অনু সৰণ কৰ�োঁ ক�োভিডৰ সময়ত এই
15 টা যথাযথ আচৰণঃ
শাৰীৰিক দূ ৰত্ব বজাই
ৰাখক

পৰিধান কৰক পু ৰব্যৱহাৰয�োগ্য
ফেচ ক’ভাৰ বা মাস্ক্

শ্বাসজনিত স্বাস্থ্যবিধি মানি
চলক

ঘনাই আৰু খু ব
ভালকৈ হাতদু খন
ধু ই থাকক

ধপাত, খেইনী ইত্যাদি
নাখাব বা ৰাজহুৱা স্থানত
থু নেপেলাব

ঘনাই স্পৰ্শ কৰি থকা
পৃ ষ্ঠসমূ হ নিয়মীয়াকৈ
পৰিষ্কাৰ আৰু বীজাণু মুক্ত
কৰক

অপ্ৰয়�োজনীয় ভ্ৰমণ এৰাই
চলক

কাৰ�োৱেই বিৰুদ্ধে বৈষম্য
আচৰণ নকৰিব

ভিৰ নিৰুৎসাহিত কৰক
– সু ৰক্ষাক উৎসাহিত
কৰক

সত্যাপন নকৰা বা
নেতিবাচত তথ্য থকা
ক�োন�ো ছ’চিয়েল মীডিয়া
প’ষ্ট আগবঢ়াই নিদিব

শাৰীৰিক সংস্পৰ্শ ন�োহ�োৱাকৈ
অভিনন্দন জনাওক
2 গজৰ দূ ৰত্ব
(6 ফুট)

চকু, নাক আৰু মু খ
স্পৰ্শ কৰাট�ো এৰাই
চলক

নিৰ্ভৰয�োগ্য সূ ত্ৰৰপৰা
ক�োভিড-19 সম্পৰ্কে তথ্য
বিচাৰক

ক�োন�ো প্ৰশ্ন থাকিলে ৰাষ্ট্ৰীয়
শুল্কবিহীন হেল্পলাইন 1075 বা
ৰাজ্যিক হেল্পলাইন
নম্বৰসমূ হলৈ ফ�োন কৰক

ক�োন�ো মানসিক চাপ বা
উদ্বিগ্নতাৰ বাবে মন�োবৈজ্ঞানিক
সমৰ্থন বিচাৰক

স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ

বজাৰৰ স্থানব�োৰত মানি চলা হৈছে সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষা

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত MMPS ৰূপায়িত কৰি ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম

-SIRD, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ*

“স্বচ্ছতা আন্দোলনে ৰাইজৰপৰা ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছে। কেৱল এটা প্ৰস্তাৱৰপৰা ই এতিয়া গতি কৰিছে এটা
সফলতাৰ অভিমুখে। এখন অধিক পৰিষ্কাৰ ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজে সমৰ্থন আৰু অৱদান আগবঢ়াইছে।” –

নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী

স

মগ্ৰ বিশ্ব ক�োভিড-19 অতিমাৰীৰ
আতংকত থৰহৰি কম্পমান হৈ
থকা
অৱস্থাত,
ভাৰত
চৰকাৰৰ
পঞ্চায়তীৰাজ
মন্ত্ৰ্যালয়ে
ৰাজ্য
চৰকাৰসমূ হৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সহয�োগিতাৰে
বিভিন্ন উদ্যম হাতত লৈছে। এই ৰ�োগৰ
প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিব পৰাকৈ লকডাউনৰ
চৰ্তাৱলী যাতে উল্লংঘন কৰা নহয় আৰু
সামাজিক দূ ৰত্ব ৰক্ষাৰ নিয়মব�োৰ যাতে
নিষ্ঠাপূ ৰ্বক পালন কৰা হয় তাক সু নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু
লগতে জিলা প্ৰশাসনসমূ হৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আল�োচনা
চলাই থকা হৈছে আৰু প্ৰয়�োজনীয় পথ-নিৰ্দেশনা দি থকা
হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে ‘মানম-মনা পৰিশ্বুব্ৰত’ নামৰ এটা
পৰীক্ষামূ লক প্ৰকল্প হাতত লৈছিল। গাঁৱৰ প্ৰতিট�ো ৰাস্তাত থকা
প্ৰতিখন ঘৰৰ ল�োকসকলৰ মাজত অনাময়ৰ বিষয়ত সচেতনতা
গঢ়ি তুলি বিশাখাপটনম জিলাৰ পেড়াগড়ী গ্ৰাম পঞ্চায়ত,
চ�ৌদু ৱড়া গ্ৰাম পঞ্চায়ত আৰু কাৰিভেনী গ্ৰাম পঞ্চায়তত
ঋতুজনিত ৰ�োগব�োৰ প্ৰতিৰ�োধ কৰিবলৈ গাঁও সচিবালয়ৰ
কৰ্মচাৰীসকলে আৰু গ্ৰাম স্বেচ্ছাসেৱকসকলে কঠ�োৰ শ্ৰম
কৰিছিল।
1. পেড়াগড়ী গ্ৰাম পঞ্চায়ত
গাঁও/গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ বৰ্ণনাঃ
পেড়াগড়ী গাঁও পঞ্চায়ত বিশাখাপটনম জিলাৰ পে’ডুৰথি
মণ্ডলত অৱস্থিত আৰু 543 HHs ৰ সৈতে ইয়াৰ জনসংখ্যা
হ’ল প্ৰায় 2000। গাঁওখনৰ সমগ্ৰ জনসংখ্যা ঘাইকৈ নিৰ্ভৰ
কৰি চলে শাক-পাচলিৰ খেতি, মীনপালন আৰু আন সেৱা
খণ্ডৰ ওপৰত যেনে অট�ো চল�োৱা আৰু টেক্সি চল�োৱা। ইয়াৰ
গ্ৰাম্য সংস্কৃতিৰ অৰ্ধ-চহৰীয় প্ৰকৃতিৰ বাবে অধিক সংখ্যক
ল�োকক তেওঁল�োকৰ আজীৱিকামূ লক কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে
বিশাখাপটনম চহৰলৈ আহিবলৈ আকৰ্ষিত কৰিছিল। ক’ৰ’না
অতিমাৰীৰ সময়ত গাঁওব�োৰ, যু ৱক-যু ৱতীসকল, বিশেষকৈ
মহিলা SHG সদস্যসকল অধিক নিৰ্দ্দিষ্টভাৱে ক’বলৈ গ’লে

সেউজ দূ তসকলে দিয়া সমৰ্থনে ক’ৰ’না অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে
চল�োৱা যু দ্ধত এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ভূ মিকা পালন কৰিছিল।
বিশেষ উদ্যম আৰু নেতৃত্বঃ
অতিমাৰীক প্ৰতিৰ�োধ কৰিবলৈ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে
গাঁওব�োৰত পৰিষ্কাৰ আৰু স্বাস্থ্যবিধিসন্মত পৰিৱেশ বজাই
ৰাখিব পৰাকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ৱাই এছ জগন ম�োহন
ৰেড্ডী গাৰুৰ নেতৃত্বত প্ৰতিট�ো মণ্ডল/খণ্ডৰ দু খনকৈ গাঁৱত
MMPS (মানম মানা পৰিশ্বুব্ৰত) নামৰ এটা পৰীক্ষামূ লক
প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল।
MMPS ৰ মূ ল উদ্দেশ্য আছিল পানী, অপৱাহ, আৰু
অপশিষ্টৰ দৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে গাঁৱৰ ল�োকসকলক লৈ
কমিটী গঠন কৰি দিয়া যিব�োৰ কমিটীক সহায় কৰিব MPDO,

হিতধাৰকসকলৰ উন্মু খীকৰণ

*SIRD অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰপৰা প্ৰাপ্ত ইনপুট

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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সংস্কাৰ ব্যৱস্থাসমূ হ আৰু সমাজে আগবঢ়োৱা অৱদান
স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত ল�োৱা উদ্যম অনু সাৰে,
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে প্ৰতিট�ো মণ্ডলৰপৰা দু খনকৈ গ্ৰাম পঞ্চায়ত
(GPs) লৈ মুঠতে 1320 খন গ্ৰাম পঞ্চায়তত সন্মানজনক
পৰীক্ষামূ লক প্ৰকল্প ‘মানম মনা পৰিশ্বুব্ৰত’ৰ শুভাৰম্ভ কৰে
আৰু ইয়াৰ অধীনতেই পেনডুৰ্থি মণ্ডলৰ অধীনস্থ পেড়াগড়ী
গ্ৰাম পঞ্চায়তক এটা পৰীক্ষামূ লক গ্ৰাম পঞ্চায়ত হিচাপে বাছনি
কৰা হৈছিল।

MMPS বিষয়ক সচেতনতা ৰেলী

EORD, পঞ্চায়তীৰাজ আৰু RWS এই দু য়�োঠাইৰপৰা ল�োৱা
ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰ্মচাৰীক লৈ গঠিত মণ্ডল আৰু গ্ৰাম কাৰ্য্য
দলসমূ হে আৰু মণ্ডল তথা গাঁও পৰ্য্যায়ৰ আন আন
বিষয়ববীয়াসকলে যাতে গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত এটা আশাৰ
সঞ্চাৰ কৰিব পৰা যায়।
MMPS এ প্ৰথমতে কেৱল গ�োটা অপশিষ্ট ব্যৱস্থাপনা
হস্তক্ষেপৰ কাম হাতত ল’বলৈহে পৰিকল্পনা কৰিছিল, পিছত
স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ দ্বিতীয় পৰ্য্যায়ৰ লগত সংগতি ৰাখি
ODF আৰু গ�োটা অপশিষ্ট আৰু তৰল অপশিষ্ট ব্যৱস্থাপনাৰ
দৰে ODF প্লাছৰ হস্তক্ষেপসমূ হ�ো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ঠিক কৰা
হ’ল।
হস্তক্ষেপৰ পূ ৰ্বৰ প্ৰেক্ষাপটঃ
ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শ�ৌচালয় (IHHL) নিৰ্মাণ কৰাৰ
আগতে মানু হে মুকলিত শ�ৌচ কৰিবলৈ গৈছিল। সচেতনতাৰ
অভাৱৰ বাবে আৰু আন পৰম্পৰাগত চিন্তাৰ বাবে মানু হ
ব্যক্তিগত ছেনিটেৰী লেট্ৰিন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী নাছিল।
আনকি বাকী থকা 135 টা পৰিয়ালৰ (HHs) বাবে IHHL
নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ পাছত�ো কিছু মান ল�োক মুকলিত শ�ৌচ
কৰিবলৈ গৈছিল।
পৰ্য্যাপ্ত নলা-নৰ্দমা সু বিধা আৰু CC ৰ’ড নথকাৰ বাবে
মহৰ উৎসৰ সংখ্যাও বাঢ়িছিল যি মহ আছিল মেলেৰীয়া,
ডেংগি, টাইফয়ড আৰু অতিসাৰৰ দৰে আন কিছু মান ৰ�োগৰ
কাৰণ।
কিছু মান ল�োকে তেওঁল�োকৰ ঘৰব�োৰৰ আগফালে বা
পাছফালে জাবৰ-জ�োঁথৰ দলিয়াই পেলাইছিল। গাঁৱত গ�োটা
অপশিষ্ট ব্যৱস্থাপনা শ্বেড নিৰ্মাণ হ�োৱাৰ পাছত, বিভিন্ন
হিতধাৰকসকলক শুকান আৰু সিক্ত এই দু য়�োধৰণৰ অপশিষ্টৰ
ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল। তাৰপাছত�ো, কিছু মান
ল�োকে গাঁৱৰ ৰাস্তাব�োৰৰ কাষত জাবৰ-জ�োঁথৰ পেল�োৱা কাৰ্য্য
অব্যাহত ৰাখিছিল।
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জিলা পৰিকল্পনা পুনৰীক্ষণ কমিটীয়ে (DPRC) জিলা
প্ৰশাসনৰ পথ-নিৰ্দেশনাৰ অধীনত মণ্ডল দলব�োৰক আৰু
লগতে গাঁও পানী তথা অনাময় দলব�োৰক লক্ষ্যত উপনীত
হ�োৱাত সহায়-সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল।
আটাইব�োৰ মণ্ডলত দু টাকৈ কাৰ্য্যদল গ�োট গঠন কৰা
হৈছিল, এটাৰ নেতৃত্বত আছিল MPDO আৰু আনট�োৰ
নেতৃত্বত আছিল EORD আৰু এই দু টা কাৰ্য্যদলত সদস্য
হিচাপে আছিল আন মণ্ডল তথা গাঁও পৰ্য্যায়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং
বিষয়ববীয়াসকল, RWS আৰু মণ্ডল পৰ্য্যায়ৰ আন কাৰ্য্যাত্মক
বিষয়াসকল যিসকলে উন্মু খীকৰণ আৰু নলা-নৰ্দমা পৰিষ্কৰণ,
ধ্বংসস্তুপ আঁতৰ�োৱা, পথৰ আল�োকসজ্জা তথা পানী সম্পৰ্কিত
সমস্যাসমূ হৰ দৰে প্ৰৱেশ বিন্দুৰ কাৰ্য্যকলাপসমূ হত গাঁও
পৰ্য্যায়ৰ দলব�োৰক সহায়-সমৰ্থন আগবঢ়াই আছে।
হিতধাৰকসকলৰ বাবে উন্মু খীকৰণ কাৰ্য্যসূ চী
জিলা আৰু মণ্ডল কাৰ্য্যদল গ�োটব�োৰৰ সহায়-সমৰ্থনত
SHG সদস্যাসকল, যু ৱক-যু ৱতীসকল, PRI প্ৰতিনিধিসকল,
গাঁও স্বেচ্ছাসেৱকসকল আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ দৰে
বিভিন্ন হিতধাৰকসকলে উন্মু খীকৰণ আৰু সচেতনতা কাৰ্য্যসূ চী
সম্পন্ন কৰিছে।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত গাঁও স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ প্ৰত্যেককে 50
টাকৈ পৰিয়ালক তেওঁল�োকৰ দু ৱাৰডলিলৈ গৈ সেৱাসমূ হ
প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সৈতে

SWM শ্বেডত সেউজ দূ ত আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সৈতে হ�োৱা বৈঠক

ৰাইজে এতিয়া উৎসতে (ঘৰত) অপশিষ্টব�োৰৰ
পৃ থকীকৰণ কৰিবলৈ লৈছে আৰু সেইব�োৰ সংগ্ৰহ কৰে সেউজ
দূ তসকলে আৰু সেই সংগৃ হীত অপশিষ্ট পৰিবহণ কৰি লৈ
য�োৱা হয় গ�োটা অপশিষ্ট ব্যৱস্থাপনা শ্বেডলৈ।

SWM গাঁতব�োৰত কেঁচু এৰি দিয়া হৈছে

গাঁও পৰ্য্যায়ৰ এটা 10 জনীয়া পানী তথা অনাময় দল গঠন
কৰা হৈছিল PRI সদস্যসকল, চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু
গাঁৱৰ বয়�োজ্যেষ্ঠ ল�োকসকলক লৈ।
মণ্ডল কাৰ্য্যদল গ�োটৰ সদস্যসকলৰ তত্ত্বাৱধানত গাঁও
পৰ্য্যায়ৰ কমিটীয়ে স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সৈতে ব্যক্তিগত
ছেনিটেৰী লেট্ৰিনৰ চ�োৱা-চিতা, শুকান আৰু সিক্ত অপশিষ্টৰ
পৃ থকীকৰণ, দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ অপশিষ্ট সংগ্ৰহ কৰা আৰু
মহজনিত ৰ�োগব�োৰ তথা ক�োভিড অতিমাৰী ৰ�োধ কৰিব
পৰাকৈ গাঁওবাসীয়ে তেওঁল�োকৰ পৰ্য্যায়ত ল’বলগীয়া আন
স্বাস্থ্যবিধি সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত সচেতনতা অভিযান
চলাইছে।
দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ অপশিষ্ট সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে কমিটীয়ে
প্ৰতিট�ো পৰিয়ালৰপৰা 2/- টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত
লৈছিল আৰু আটাইব�োৰ পৰিয়ালকে এই বিষয়ত সচেতনতা
প্ৰদান কৰিছিল। এই আটাইব�োৰ IEC আৰু সামৰ্থ্য নিৰ্মাণ
কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে স্বচ্ছ অন্ধ্ৰ নিগমে বিত্তীয়ভাৱে সহায়-সমৰ্থন
আগবঢ়াইছিল।
গ�োটা অপশিষ্ট ব্যৱস্থাপনা শ্বেড ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা
হৈছে আৰু অপশিষ্টৰ পৃ থকীকৰণ তথা কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ
কাম চলাই থকা হৈছে।
প্ৰতিদিনে কৰা গ�োটেইখিনি কাম পুনৰীক্ষণ কৰে মণ্ডল
কাৰ্য্যদল গ�োটে, DPRC গ�োটে, CEO- জিলা পৰিষদে আৰু
জিলা পঞ্চায়ত বিষয়াই আৰু ৰাজ্যিক পৰ্য্যায়ত পুনৰীক্ষণ কৰে
স্বচ্ছ অন্ধ্ৰ নিগমৰ MD এ।

গ্ৰাম পঞ্চায়তত MMPS ৰ ৰূপায়ণৰ ফলত, ক�োভিড
পজিটিভ ঘটনা বহুত কম হৈছে (10 তকৈয়�ো কম)। ইয়াৰে
বেছিভাগেই বাহিৰৰপৰা আহিছিল আৰু এজনৰ বাহিৰে
বাকীসকলক নিগেটিভ ৰিপ’ৰ্টৰ সৈতে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া
হৈছিল।
কমিটী, SHG সদস্যাসকল, স্বেচ্ছাসেৱকসকল আৰু
বিশেষকৈ গাঁওবাসীসকলৰ সহায়-সমৰ্থনেৰে 2020 চনৰ
ডিচেম্বৰ মাহৰ শেহৰফালে পেড়াগড়ী গ্ৰাম পঞ্চায়তক ODF
প্লাছ গাঁও হিচাপে ঘাষণা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে।
এতিয়াৰ কাৰ্য্যকলাপব�োৰ অব্যাহত ৰাখি ODF প্লাছৰ
কাৰ্য্যকলাপ চলাই নিবলৈ গ�োটেই গাঁওখনেই কৃতসংকল্প হৈছে।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে গাঁও সচিবালয় প্ৰণালী স্থাপন
কৰিছে য’ত 10 ৰপৰা 12 গৰাকী কাৰ্য্যাত্মক সহকাৰীয়ে গাঁও
পৰ্য্যায়ত বিভিন্ন বিভাগৰ হৈ কাম কৰে যাতে ক�োন�ো বিলম্ব
ন�োহ�োৱাকৈ আৰু ক�োন�ো শ্ৰমদিৱসৰ ক্ষতি ন�োহ�োৱাকৈ
গাঁওবাসীৰ সমস্যাসমূ হৰ কথা জানিব পৰা যায় আৰু সেইব�োৰ
নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায়। গতিকে সচিবালয়মৰ বিষয়াকৰ্মচাৰীসকলৰ, স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ আৰু গাঁওবাসীসকলৰ
সহায়-সমৰ্থনত এতিয়াৰ কাৰ্য্যকলাপসমূ হ অব্যাহত ৰাখি ODF
প্লাছৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পৰা যাব 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ
মাহৰ শেহৰফালে।
পেড়াগড়ী গ্ৰাম পঞ্চায়তত মানা গ্ৰামম মানা পৰিশ্বুব্ৰতৰ
(MMPS) কাৰ্য্যৰূপায়ণে ক�োভিড অতিমাৰীৰ বিৰুদ্ধে চল�োৱা
যু দ্ধত ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰমাণ কৰিছে। সকল�ো ৰাইজে চৰকাৰে
য�োগান ধৰা আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলে বিতৰণ কৰা মাস্ক্
পৰিধান কৰিবলৈ লৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আছে স্বেচ্ছাসেৱক
প্ৰণালী, গাঁওখনত জ্বৰত ভ�োগা ল�োকৰ জৰীপ সম্পন্ন কৰা
হৈছিল পাঁচবাৰ আৰু ক�োভিড-19 ৰ লক্ষণ দেখুওৱা আৰু

স্বেচ্ছাসেৱকসকলে পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক
তিনিটাকৈ মাস্ক্ বিতৰণ কৰে যিখিনি মাস্কৰ য�োগান ধৰিছিল
চৰকাৰে।
হস্তক্ষেপৰ বাবে/হস্তক্ষেপৰ পাছত গাঁওব�োৰত/সমুদায়ত হ�োৱা
প্ৰধান পৰিণতি/পৰিৱৰ্তনব�োৰঃ
ৰাইজে মুকলিত শ�ৌচ কৰিবলৈ য�োৱাৰ পৰিৱৰ্তে
শ�ৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা দেখুৱাবলৈ ধৰিলে।

সেউজ দূ তসকলৰ সম্বৰ্ধনা

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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লক্ষণ-নেদেখুৱা আক্ৰান্ত সকলক মেডিকেল কৰ্মীসকলৰদ্বাৰা
চিনাক্ত আৰু পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তেনে ল�োকক হয়
ঘৰতে পৃ থকীকৰণ কৰা হৈছিল বা ক�োভিড পৰিচৰ্য্যা কেন্দ্ৰলৈ
যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল। প্ৰয়�োজন হ’লে, তেওঁল�োকক
ক�োভিড উপচাৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কৰি থ�োৱা হস্পিটেলসমূ হলৈ
প্ৰেৰণ কৰা হয়। ভাৰত চৰকাৰে সময়ে সময়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি
দিয়া সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়মসমূ হ তেওঁল�োকে পালন কৰি

গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ (পেড়াগড়ী) নাগৰিকসকলৰ বাবে সচেতনতা কাৰ্য্যসূ চী

আছে। এই মুহূৰ্তত, 8 টা কেচ ৰিপ’ৰ্ট কৰা হৈছে 8 জন
ক�োভিড ৰ�োগীৰ ভিতৰত 7 জনকেই যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু
ইয়াৰে 5 জন আহিছিল গাঁৱৰ বাহিৰৰপৰা। স্বেচ্ছাসেৱকসকল,
VWSC ৰ সদস্যসকল আৰু সেউজ দূ তসকলৰ সহায়সমৰ্থনেৰে ODF প্লাছৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’ব পৰা যাব আৰু
বহুদিনলৈ ইয়াক বৰ্তাই ৰখা হ’ব।
জিলা প্ৰশাসন, মণ্ডল পৰিষদ উন্নয়ন বিষয়া, সম্প্ৰসাৰণ
বিষয়া, গ্ৰামীণ বিকাশে অন্তৰায়সমূ হ অতিক্ৰম কৰাত সহায়সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু গাঁও সচিবালয়ৰ বিষয়াকৰ্মচাৰীসকলেও MMPS ৰ লক্ষ্যত উপনীত হ�োৱাত সক্ৰিয়
ভূ মিকা গ্ৰহণ কৰিছিল।
2. MMPS ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চ�ৌডুৱড়া গ্ৰাম পঞ্চায়তত
সচেতনতা কাৰ্য্যসূ চী
চ�ৌডুৱড়া গাঁৱৰ বৰ্ণনা

চ�ৌডুৱড়া গাঁৱে সমুখলৈ আগবঢ়াইছে পদক্ষেপ, আৰু
ভাৰতৰ বাবে এখন অনু প্ৰেৰণাদায়ক গাঁও হৈ উঠাৰ ইয়াৰ
সপ�োন এদিন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ’ব।
জিলাখনৰ 34 টা মণ্ডলত 920 খন পঞ্চায়ত আছে।
ইয়াৰে, 68 খন পঞ্চায়তক বাছনি কৰা হৈছে ‘মানম-মানা
পৰিশ্বুব্ৰত’ পৰীক্ষামূ লক প্ৰকল্পৰ বাবে।
এই পঞ্চায়তত বাস কৰা ল�োকসকলে প্ৰতিদিনে 2
টকাকৈ ভৰণি দিবলগীয়া হয় বা গাঁও স্বেচ্ছাসেৱকসকল বা
গাঁৱৰ বয়�োজ্যেষ্ঠসকলৰ নামত খ�োলা বেংক একাউণ্টত প্ৰতি
মাহে 60 টকাকৈ জমা কৰিব লাগে। অনাময়ৰ বাবে থকা
সেউজ দূ তসকলক 6,000 টকাকৈ বেতন দিয়া হ’ব। পুঁজিৰ
ধন খৰচ কৰা হ’ব অনাময় যতনসমূ হ আৰু বাহনসমূ হ চ�োৱাচিতা কৰাৰ কামত। এই বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা
সৃ ষ্টি কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল মাণ্ডলিক কৰ্ত্তৃপক্ষসমূ হক,
গাঁও সচিবালয়ৰ বচা বচা বিষয়াসকলক আৰু
স্বেচ্ছাসেৱকসকলক।
অনাময় শব্দই পৰিষ্কাৰ খ�োৱাপানী আৰু মানৱ মলৰ
পৰ্য্যাপ্ত উপচাৰ তথা বিসৰ্জন তথা নলা-নৰ্দমাৰ সৈতে সম্পৰ্ক
থকা ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য অৱস্থাসমূ হক সামৰি লয়। বিষ্ঠাৰ সৈতে
মানৱ সংস্পৰ্শ প্ৰতিহত কৰা, আৰু একেদৰে চাব�োনেৰে হাত
ধু ই থকা হ’ল অনাময়ৰ অংশ। অনাময় প্ৰণালীসমূ হৰ লক্ষ্য
হ’ল এনে এটা পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰি মানৱ স্বাস্থ্য
সু ৰক্ষিত কৰা যিট�ো পৰিৱেশে ৰ�োগৰ, বিশেষকৈ মলীয়ম�ৌখিক পথেদি বিয়পা ৰ�োগৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিব। উদাহৰণ
স্বৰূপে, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া পুষ্টিহীনতা তথা অৱৰুদ্ধ
বিকাশৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ, অতিসাৰ কম কৰিব পৰা যায়
পৰ্য্যাপ্ত অনাময়ৰ জৰিয়তে। এনেকুৱা আৰু বহুত�ো ৰ�োগ আছে
যিব�োৰ কম স্তৰৰ অনাময় থকা সমুদায়সমূ হৰ মাজত খুব
সহজেই বিয়পিব পাৰে।
সামুদায়িক ক্ষেত্ৰত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত বা
পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত লগা পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ সমানেই
গুৰুত্বপূ ৰ্ণ। অনাময়ৰ অৰ্থ হ’ল পৰিষ্কাৰ আৰু নিৰাপদ শ�ৌচালয়

চ�ৌডুৱড়া হ’ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপটনম জিলাৰ
কে.ক�োটাপড়ু মণ্ডলৰ এখন গাঁও যাৰ জনসংখ্যা হ’ল 8,251।
ই অন্ধ্ৰ অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ই বিশাখাপটনমৰ জিলা সদৰ
ঠাইৰপৰা 50 কি.মি. দূ ৰৈত অৱস্থিত।
ইয়াক ঘেৰি আছে উত্তৰে দেৱৰাপল্লি মণ্ডলে, পূ বে
ছাব্বাভৰম মণ্ডলে, দক্ষিণে চ�োড়াভৰম মণ্ডলে, আৰু পশ্চিমে
চ�োড়াভৰম মণ্ডলে। চ�ৌডুৱড়াৰ দু খন নিকটৱৰ্তী চহৰ হ’ল
অনকাপাল্লে আৰু বিশাখাপটনম।
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বিধায়ক শ্ৰী বু ডি মুটয়ালা নাইডুৰদ্বাৰা SWPC শ্বেডৰ উদ্বোধন

ব্যৱহাৰ কৰি, পানীৰ উৎসব�োৰ পৰিষ্কাৰ কৰি, আৰু জাবৰজ�োঁথৰ নিৰাপদে বিসৰ্জন দি সম্ভৱ হ�োৱা ৰাজহুৱা পৰিষ্কাৰপৰিচ্ছন্নতা। হতাশজনক অনাময় অৱস্থা বহুত�ো অনাৱশ্যকীয়
অসু স্থতা বা মৃ ত্যুৰ কাৰণ হৈ উঠে।
গতিকে, চ�ৌডুৱড়াত, গ্ৰাম পঞ্চায়তে গাঁৱৰ ৰাইজৰ
মাজত শ�ৌচালয়ৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্বাস্থ্যসন্মত ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে
সচেতনতা গঢ়ি ত�োলাৰ কাম কৰি আছে।
সচিবালয়ৰ বিষয়াসকলে অনাময়ৰ বিষয়ব�োৰ আৰু
লগতে খ�োৱাপানী, বৃ ক্ষৰ�োপণ আৰু পাৰিৱেশিক অনাময়ৰ
প্ৰতি গণ সচেতনতা গঢ়ি ত�োলাৰ কাম কৰিছিল। তদু পৰি,
স্থানীয় কৰ্ত্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ আন
আন সমস্যাব�োৰৰ সমাধানৰ দিহা কৰা হৈছিল।
MMPS কাৰ্য্যসূ চীৰ অংশ হিচাপে, সেউজ দূ তসকলে
প্ৰতি দিনে বাট-পথব�োৰ পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু সপ্তাহত এবাৰকৈ
নলা-নৰ্দমাব�োৰ পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু অপ্ৰয়�োজনীয় বাহি-বন
কটাৰ দৰে কামব�োৰ কৰিছে।

DLPO GARU ৰদ্বাৰা সেউজ দূ তলৈ সম্বৰ্ধনা

ক.

নলা-নৰ্দমা

চ�ৌডুৱড়া গাঁৱত ঘাইকৈ আছিল এটা অপৱাহৰ সমস্যা।
কাৰ্য্যদলৰ কেইগৰাকীমান সদস্যক অপৱাহসমূ হ পৰিষ্কাৰ
কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু MMPS কাৰ্য্যসূ চীৰ অধীনত
সংগৃ হীত ধনৰাশিৰে কিছু মান যতন ক্ৰয় কৰা হৈছিল। এতিয়া
অপৱাহৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা গৈছে আৰু আমাৰ
চ�ৌডুৱড়া গাঁৱৰ অপৱাহব�োৰত হ�োৱা পৰিৱৰ্তন এই ছবিব�োৰত
দেখুওৱা হৈছে।

খ.

জাবৰ-জ�োঁথৰ আঁতৰ কৰা

আগতে আমাৰ গাঁৱত জাবৰ-জ�োঁথৰব�োৰ পেল�োৱা
হৈছিল ৰাজহুৱা স্থানত। সেইট�ো কাৰণতে গাঁওখনৰ ল�োকসকল
বিভিন্ন ৰ�োগত ভুগিছিল। এতিয়া জাবৰ-জ�োঁথৰ সংগ্ৰহ কৰে
আমাৰ সেউজ দূ তসকলে আৰু সেইব�োৰৰ অপঘটন কৰা হয়
SWPC শ্বেডত। গতিকে, গাঁৱৰ ক’ত�ো এতিয়া জাবৰ-জ�োঁথৰ
দেখিবলৈ প�োৱা নাযায় আৰু সংগৃ হীত জাবৰ-জ�োঁথৰ সাৰলৈ
ৰূপান্তৰিত কৰা হয়।
ক�োভিড-19 ৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা কাৰ্য্যকলাপসমূ হঃ

চৰকাৰে সেউজ দূ তসকলক ছেনিটেৰী যতন কিট
আৰু ৰিক্সা প্ৰদান কৰিছে আৰু কেনেকৈ সিক্ত আৰু শুকান

চ�ৌডুৱড়া পঞ্চায়ত স্তৰত বিভিন্ন উদ্যম হাতত ল�োৱা

জাবৰ-জ�োঁথৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেই কথা তেওঁল�োকক
বুজাই দিয়া হৈছে।
MMPS কাৰ্য্যসূ চীৰ ফলাফলসমূ হঃ
চ�ৌডুৱড়া গ্ৰাম পঞ্চায়তত, MMPS (MoU) ৰ ওপৰত
ভিত্তি কৰি গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰু কাৰ্য্যদল গ�োটব�োৰক
দায়িত্ব দি সমস্যাব�োৰৰ তৎকালীন সমাধান উলিয়াবলৈ বিভিন্ন
কাৰ্য্যসূ চী হাতত ল�োৱা হৈছিল। সংঘটিত হ�োৱা পৰিৱৰ্তনৰ
প্ৰমাণস্বৰূপে কেইটামান উদাহৰণ তলত দিয়া হৈছে।

ক�োভিড-19 ৰ�োগীক ক�োভিড কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা
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হৈছে যিব�োৰ আনে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথা হিচাপে অনু সৰণ কৰিব পাৰে।
তাৰে কেইটামান তলত দিয়া হৈছে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা সৃ ষ্টি কৰা।
সকল�ো ঠাইতে প’ষ্টাৰ লগাই তৃণমূ ল পৰ্য্যায়ৰ ৰাইজক
তথ্যসমূ হ প্ৰদান কৰা হৈছিল। নিয়মীয়াকৈ পৰিষ্কৰণ অভিযান
সম্পন্ন কৰা হৈছিল, কে ক�োটাপাড়ু মণ্ডলৰ চ�ৌডুৱড়া গ্ৰাম
পঞ্চায়তৰ বাট-পথব�োৰত ব্লিচিং আৰু ছ’ডিয়াম হাইপ’ক্ল’ৰাইট
স্প্ৰে কৰি দিয়া হৈছিল।
গ্ৰাম পঞ্চায়ত স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰদ্বাৰা নাগৰিকসকলৰ
মাজত ফেচ মাস্ক্ বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু গাঁওবাসীক লগতে
তেওঁল�োকৰ চকু, নাক, আৰু মুখ স্পৰ্শ নকৰিবলৈ, সঘনাই
চাব�োনেৰে হাত ধু ই থাকিবলৈ আৰু ব্যক্তিগত দু ৰত্ব ৰক্ষা কৰি
থাকিবলৈ ক�োৱা হৈছিল। গাঁৱৰ যিসকল ল�োক ক�োভিড
পজিটিভ হৈছিল, তেওঁল�োকক নিৰাপদে ক�োভিড কেন্দ্ৰলৈ
স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ জৰিয়তে আৰু
তাৰ পাছত সংৰ�োধন মণ্ডলট�ো সম্পূৰ্ণৰূপে ছেনিটাইজ কৰা
হৈছিল।
3.

MMPS ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰিভেনা গ্ৰাম

পঞ্চায়তত সচেতনতা কাৰ্য্যসূ চী
কাৰিভেনা হ’ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ কুৰ্নুল জিলাৰ
আত্মকুৰ মণ্ডলৰ এখন গাঁও। ই জিলা সদৰঠাই কুৰ্নুলৰপৰা
পশ্চিমে 60 কি.মি. দূ ৰৈত অৱস্থিত। ইয়াক ঘেৰি আছে উত্তৰে
আত্মকুৰ মণ্ডলে, পূ বে পামুলাপাড়ু মণ্ডলে, দক্ষিণে পামুলাপাড়ু
মণ্ডলে, পশ্চিমে ক�োঠাপাল্লি মণ্ডলে। নৰছিপটনম, নন্দিয়াল
আৰু কুৰ্নুল হ’ল কাৰিভেনাৰ নিকটৱৰ্তী চহৰ। কাৰিভেনা
গাঁওৱে সমুখলৈ পদক্ষেপ লৈছে আৰু ভৱিষ্যতে ই ভাৰতৰ
এখন অনু প্ৰেৰণামূ লক গাঁও হৈ উঠিব।
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জনসংখ্যাঃ
কাৰিভেনাৰ স্থানীয় ভাষা হ’ল তেলু গু। কাৰিভেনা
গাঁৱৰ জনসংখ্যা হ’ল 4897 আৰু ইয়াত থকা ঘৰৰ সংখ্যা হ’ল
1230। মহিলা জনসংখ্যা হ’ল 50.54%। গাঁওখনত সাক্ষৰতাৰ
হাৰ হ’ল 64.82% আৰু মহিলাসকলৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ হ’ল
54.02%।
কুৰ্নুল জিলাৰ 54 টা মণ্ডলত 921 টা পঞ্চায়ত আছে।
ইয়াৰে, 108 খন পঞ্চায়তক বাছনি কৰা হৈছে ‘মানম-মানা
পৰিশ্বুব্ৰত’ পৰীক্ষামূ লক প্ৰকল্পৰ বাবে।
এই পঞ্চায়তত বাস কৰা ল�োকসকলে প্ৰতিদিনে 2
টকাকৈ ভৰণি দিবলগীয়া হয় বা গাঁও স্বেচ্ছাসেৱকসকল বা
গাঁৱৰ বয়�োজ্যেষ্ঠসকলৰ নামত খ�োলা বেংক একাউণ্টত প্ৰতি
মাহে 60 টকাকৈ জমা কৰিব লাগে। অনাময়ৰ বাবে থকা
সেউজ দূ তসকলক 6,000 টকাকৈ বেতন দিয়া হ’ব। পুঁজিৰ
ধন খৰচ কৰা হ’ব অনাময় যতনসমূ হ আৰু বাহনসমূ হ চ�োৱাচিতা কৰাৰ কামত। এই বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা
সৃ ষ্টি কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল মাণ্ডলিক কৰ্ত্তৃপক্ষসমূ হক,
গাঁও সচিবালয়ৰ বচা বচা বিষয়াসকলক আৰু
স্বেচ্ছাসেৱকসকলক।

ওপৰত উল্লেখ কৰা দু খন গাঁৱৰ দৰে, কাৰিভেনাত
ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যৰ প্ৰেক্ষাপটত অনাময়ৰ অৰ্থ হ’ল বিশুদ্ধ
খ�োৱাপানী আৰু মানৱ মলৰ নিৰাপদ বিসৰ্জন। মানম-মানা
পৰিশ্বুব্ৰত কাৰ্য্যসূ চীৰ পথ-নিৰ্দেশনা অনু সৰি গাঁওবাসীসকলে
পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মন�োয�োগ দিছিল। পৰিৱেশ
পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখি ক’ৰ’না তথা আন ৰ�োগব�োৰ বিয়পিব
ন�োৱাৰাকৈ চাব�োনেৰে হাত ধু ই থকা কথাট�োৰ প্ৰতি
গণসচেতনতা সৃ ষ্টি কৰিবলৈ গাঁওবাসীসকলে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল।
কাৰিভেনা গ্ৰাম পঞ্চায়তত, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিৰ লগতে
ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যবিধিৰ ওপৰত�ো চকু ৰাখি থকা হৈছিল। ইয়াৰ
অধীনত, পানীৰ উৎসসমূ হৰ ছেনিটাইজেছন আৰু গ�োটা
অপশিষ্টৰ বিসৰ্জনৰ বাবে বিশেষ য�োজনা সূ ত্ৰবদ্ধ কৰা হৈছিল
আৰু কাৰ্য্যৰূপায়ণ কৰা হৈছিল।
ওপৰৰ ছবিখনত, গাঁও সচিবালয়ে ODF প্লাছ গাঁৱৰ
মৰ্য্যাদা পাব পৰাকৈ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা আৰু শ�ৌচালয়
ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতি গণ সচেতনতা সৃ ষ্টি কৰিছে।
কাৰিভেনা পঞ্চায়ত স্তৰত বিভিন্ন উদ্যম হাতত ল�োৱা
হৈছে যিব�োৰ আনে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰথা হিচাপে অনু সৰণ কৰিব পাৰে।
তাৰে কেইটামান তলত দিয়া হৈছেঃ
ক) গাঁৱৰ ল�োকসকলৰ মাজত সচেতনতা সৃ ষ্টি কৰিবলৈ
ছ’চিয়েল মিডিয়া হ�োৱাটছএপ গ্ৰুপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।
তৃণমূ ল পৰ্য্যায়ত ৰাইজক প্ৰয়�োজনীয় তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে
সকল�ো ঠাইতে প’ষ্টাৰ লগাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি। নিয়মীয়াকৈ
পৰিষ্কৰণ অভিযান সম্পন্ন কৰা হৈছিল, বাট-পথব�োৰত ব্লিচিং
আৰু ছ’ডিয়াম হাইপ’ক্ল’ৰাইট স্প্ৰে কৰি দিয়া হৈছিল।
গ্ৰাম পঞ্চায়ত স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰদ্বাৰা নাগৰিকসকলৰ
মাজত ফেচ মাস্ক্ বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু গাঁওবাসীক লগতে
তেওঁল�োকৰ চকু, নাক, আৰু মুখ স্পৰ্শ নকৰিবলৈ, সঘনাই
চাব�োনেৰে হাত ধু ই থাকিবলৈ আৰু ব্যক্তিগত দু ৰত্ব ৰক্ষা কৰি

থাকিবলৈ ক�োৱা হৈছিল। আমাৰ গাঁৱত পৰ�োপকাৰৰ কাম
কৰা কিছু মান পক্ষই আৰু স্থানীয় কৰ্ত্তৃপক্ষই মাস্ক্ চিলাই
বিনামূ ল্যে গাঁওবাসীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছিল।
ক) আত্মকুৰ মণ্ডলৰ কাৰিভেনা গাঁৱত কাৰিভেনা
সচিবালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰদ্বাৰা বিনামূ লীয়াকৈ ৰেছন বিতৰণ
কৰি থকা হৈছে।
সচিবালয়মৰ স্বাস্থ্য দলট�োৱে গাঁওবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত
অহৰহ চকু ৰাখি আছে, যক্ষ্মা, কুষ্ঠৰ�োগ তথা দৃ ষ্টিহীনতাকে ধৰি
বিভিন্ন ৰ�োগ প্ৰতিহত কৰাত তেওঁল�োক বিশেষভাৱে সক্ৰিয় হৈ
আছে। শিশুসকলৰ অসংক্ৰাম্যকৰণ আৰু আন ঋতুজনিত
ৰ�োগ প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে তেওঁল�োকে ভালেমান প্ৰয়�োজনীয়
পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। গাঁওখনৰ স্বাস্থ্য প্ৰণালী লৈ গাঁওবাসী
এতিয়া যথেষ্ট সু খী, কাৰণ তেওঁল�োকে এতিয়া যথাসম্ভৱ
স�োনকালে স্বাস্থ্য উপচাৰ লাভ কৰিব পাৰে।
উপসংহাৰঃ
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ৱাই. এছ. জগন ম�োহন ৰেড্ডী
গাৰুৱে আৰম্ভ কৰা MMPS কাৰ্য্যসূ চীয়ে গাঁওব�োৰ পৰিষ্কাৰ
আৰু সেউজ কৰি ৰাখিছে। ই গাঁওব�োৰত সু স্থ জীৱন যাপন
সম্ভৱ কৰি তুলিছে। ক�োভিড-19 পৰিস্থিতিত এই কাৰ্য্যসূ চী
অত্যন্ত সহায়ক সিদ্ধ হৈছে। অৱশিষ্ট গাঁওব�োৰৰ তুলনাত ইয়াত
কম সংখ্যক ক’ৰ’না পজিটিভ প�োৱাৰ আঁৰৰ অন্যতম কাৰণ
হৈছে এই কাৰ্য্যসূ চী। শেহত, এইট�োৱেই অন্তিম পদক্ষেপ বুলি
ক’ব পৰা নাযায়। গণ সচেতনতা সৃ ষ্টিৰ পথত ল�োৱা ইয়াক
এটা ভাল উদ্যম বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি।

“সু ৰক্ষাক আমি দিছ�ো যথাযথ মান,
ক�োভিড সৈনিকে প�োৱা সন্মান তাৰেই প্ৰমাণ”
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে চলা যুঁজত পঞ্চায়ত সভাপতিসকলৰ সবলীকৰণ –
ওড়িশাই ল’লে বাটকটীয়াৰ ভূমিকা

সা

“ভাল স্বাস্থ্য আৰু চাফ-চিকুণতা বজাই ৰাখিম, ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে এঘড়ী যু ঁজিম”

ম্প্ৰতিক সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বই যেতিয়া ক’ৰ’না অতিমাৰীৰ
বিৰুদ্ধে যু দ্ধ কৰিবলৈ কঠ�োৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া
হৈছে, তেতিয়া পৰিস্থিতিৰ কঠ�োৰ প্ৰয়�োজনসমূ হৰ প্ৰতি ভাৰতে
ইয়াৰ গাঁওব�োৰৰপৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীলৈকে
সকল�োতে সষ্টম হৈ থাকিব পাৰিছে। ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে চল�োৱা
যু দ্ধত স্থানীয় প্ৰশাসনক সহয�োগিতা আগবঢ়োৱাৰ সময়ত
ওড়িশাৰ গ্ৰামীণ জনসাধাৰণতে বিৰাট প্ৰাণ�োচ্ছলতা আৰু
দৃ ঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। এই দিশত, ওড়িশা ৰাজ্যই গ্ৰাম
পঞ্চায়তসমূ হৰ পঞ্চায়ত সভাপতিসকলক তেওঁল�োকৰ
ক্ষেত্ৰাধিকাৰত পৰা এলেকাসমূ হত ক�োভিড-19 অতিমাৰীৰ
বিৰুদ্ধে যু দ্ধ চলাবলৈ আৰু তেওঁল�োকৰ গাঁওব�োৰত সংগৰ�োধ
ব্যৱস্থা বলবৎ কৰাত জিলাধিপতিৰ সমান ক্ষমতা প্ৰদান
কৰিছে। দু ৰ্য্যোগ ব্যৱস্থাপনা অধিনিয়ম 2005 আৰু মহামাৰী
অধিনিয়ম 1897 আৰু ইয়াৰ লগতে ওড়িশা ক�োভিড-19
বিধিসমূ হত গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হৰ ভূ মিকাৰ ওপৰত আল�োকপাত
কৰা হৈছে। ওড়িশাৰ গঞ্জম জিলাৰ নন্দিকা, তিহিড়ি ভদ্ৰকৰ
ভাটপাড়া, দেওগড় জিলাৰ ন�ৌলিপাড়া আৰু বালাছ�োৰ জিলাৰ
পখৰ এই চাৰিটা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ সফলতাৰ কাহিনীসমূ হে
দেখুৱায় কেনেকৈ ওড়িশা ৰাজ্যই ক�োভিড-19 অতিমাৰীয়ে সৃ ষ্টি
কৰা সংকটৰ জ�োৰা মাৰিছিল।
1.

নন্দিকা গ্ৰাম পঞ্চায়ত

এই গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ জনসংখ্যা হৈছে 3.812 গাঁওবাসী।
ক’ৰ’না অতিমাৰীৰ ভাবুকিয়ে প্ৰসাৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে

পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী শ্ৰীমতী লিলিমা প্ৰধানে গাঁওবাসীৰ সৈতে
লগ লাগি কেতব�োৰ সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে ক�োভিড-19
প্ৰতিহত কৰিবলৈ। সামাজিক দূ ৰত্ব ৰক্ষা কৰি তেওঁল�োকে
দলবান্ধি গৈ ৰাইজক লক্ষণসমূ হ আৰু নিৰাপদ হৈ থকাৰ
সমাধানসমূ হৰ বিষয়ে সচেতন কৰি তুলিছিল। ৰাজ্যখনৰ
বাহিৰৰপৰা অহা ল�োকসকলক 104 এই নম্বৰট�ো ডায়েল কৰি
ততালিকে পঞ্জীয়ন কৰাবলৈ কৈ পৰ্য্যাপ্ত তথ্যসহিতে
প্ৰচাৰপুস্তিকা আৰু প্ৰাচীৰ চিত্ৰৰ দৰে IEC সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ
কৰা হৈছিল।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ অনু পালন কৰি ৰাজহুৱা
বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ (PDS) অধীনত 845 গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ
মাজত অগ্ৰিম ৰেছন বিতৰণ কৰা হৈছিল। একেদৰে, 185
গৰাকী ব্যক্তিক বৃ দ্ধাৱস্থাৰ পেন্সন দিয়া হৈছিল আৰু 86 গৰাকী

*ধাৰণা আৰু উপস্থাপন, ৰাজ্য গ্ৰামীণ বিকাশ সংস্থা, পঞ্চায়তীৰাজ বিভাগ, ওড়িশা চৰকাৰ।
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বিধৱা মহিলাক 4 মাহৰ বিধৱা পেন্সন
আগতীয়াকৈ দিয়া হৈছিল। PDS আৰু পেন্সন
বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সমগ্ৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ততে
সামাজিক দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়ম কঠ�োৰভাৱে মানি
চলা হৈছিল।
গ্ৰাম পঞ্চায়তট�োত দু টা অস্থায়ী চিকিৎসা
কেন্দ্ৰ (TMC) স্থাপন কৰা হৈছিল য’ত 136 খন
বিচনাৰ ব্যৱস্থা আছিল আৰু তাত ৰাজ্যখনৰ
বাহিৰৰপৰা অহা 116 গৰাকী ল�োকক সংগৰ�োধত ৰখাৰ
ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ আবাসীসকলৰ
উপকাৰৰ বাবে 12 টা শ�ৌচালয় স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু
ইয়াৰ�োপৰি খ�োৱাপানী, চাব�োন আৰু ছেনিটাইজাৰৰ পৰ্য্যাপ্ত
ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। মূ লনীতি অনু সাৰে মেন্যু অনু সৰণ কৰি
আৰু গুণমান তথা স্বাস্থ্যবিধি স্থিৰাংকসমূ হ মানি চলি গ্ৰাম
পঞ্চায়তে যথাযথ উপায়েৰে খাদ্য বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱস্থাপিত
কৰিছিল। স্কু ল শিক্ষক, আংগনৱাড়ী কৰ্মী, এএনএম, পঞ্চায়ত
কাৰ্য্যবাহী বিষয়া, গ্ৰাম ৰ�োজগাৰ সেৱক আৰু পঞ্চায়ত
সভাপতিকে ধৰি চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলে নিয়মীয়া ভিত্তিত
TMC ৰ ব্যৱস্থাপনাৰ দায়িত্ব মূ ৰ পাতি লৈছিল।
ছেপ্টেম্বৰ 2020 পৰ্য্যন্ত, 426 গৰাকী ব্যক্তিয়ে ওড়িশালৈ
ঘূ ৰি অহাৰ পাছত সংগৰ�োধ সু বিধা ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে নিজৰ
নাম পঞ্জীভুক্ত কৰিছিল।
আবাসীসকলক বিন�োদনমূ লক সু বিধা প্ৰদান কৰাৰ
বাবে ল�োক সংগীত, ভজন, সংকীৰ্তন আৰু আন সাংস্কৃতিক
কাৰ্য্যসূ চীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল য’ত আবাসীৰ গ�োটট�োত থকা
শিল্পীসু লভ প্ৰতিভা থকা ল�োকসকলেও ভাগ লৈছিল। কিছু মান
আবাসীৰ স্বভাৱজাত প্ৰতিভাৰ সৎব্যৱহাৰ কৰি সংগৰ�োধ
কেন্দ্ৰট�ো সৃ ষ্টিশীলভাৱে পেইণ্ট কৰা হৈছিল যাৰ বাবে গ�োটেই
পৰিৱেশট�ো এটা নতুন ধৰণৰ প্ৰাণ�োচ্ছলতাৰে উজ্জীৱিত হৈ
উঠিছিল।
নন্দিকা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়ত সভাপতি আৰু

গাঁওবাসীয়ে দেখুওৱা কৃতসংকল্পতা, উৎসাহ
আৰু প্ৰচেষ্টাই খণ্ড আৰু জিলা প্ৰশাসনৰপৰা
প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। স্বাভাৱিকতে
ই ক�োভিড-19 মহামাৰীৰ প্ৰসাৰৰ বিৰুদ্ধে
চল�োৱা যু দ্ধত গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূ হৰ সবলীকৰণৰ
বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ল�োৱা সিদ্ধান্তৰ যথাৰ্থতাকেই
প্ৰতীয়মান কৰিছিল।
2.ভাটাপাড়া গ্ৰাম পঞ্চায়তঃ অতিমাৰী ব্যৱস্থাপিত কৰাত মহিলা
পঞ্চায়ত সভাপতিৰ নিৰ্ণায়ক ভূ মিকা, টিহিড়ি, ভদ্ৰক
ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে চল�োৱা যু দ্ধৰ বাবে ল�োৱা
ব্যৱস্থাসমূ হৰ বাধাহীন ৰূপায়ণৰ বাবে ক্ষেত্ৰভিত্তিক সমন্বয়ৰ
কেন্দ্ৰস্বৰূপে গ্ৰাম পঞ্চায়তক সবলীকৰণ কৰিবলৈ ওড়িশা
চৰকাৰে ল�োৱা সিদ্ধান্ত খুব সু ন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল
ভাটপাড়া গ্ৰাম পঞ্চায়তত। প্ৰতিগৰাকী পঞ্চায়ত সভাপতিক
জিলা দণ্ডাধীশৰ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হৈছিল পিছে ভদ্ৰক জিলাক
টিহিড়ি পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ ভাটাপাড়া গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ মহিলা
পঞ্চায়ত সভাপতি শ্ৰীমতী স্বৰ্ণময়ী জেনাৰ দৰে তেনেই আঙু লিৰ
মূ ৰত লিখিব পৰা পঞ্চায়ত সভাপতিয়েহে এই মূ লনীতিক এটা
প্ৰথালৈ পৰিৱৰ্তন কৰাত বিশিষ্ট কৃতিত্বৰ পৰিচয় দিব পাৰিছিল।
অতিমাৰীৰ ভাবুকিৰ খবৰ টিহিড়ি আহি প�োৱাৰ লগে
লগে, পঞ্চায়ত সমিতিয়ে ইয়াৰ গণ সচেতনতাৰ ব্যৱস্থাসমূ হ
পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তুলিলে আৰু খণ্ড পৰ্য্যায়ৰ বাৰ্ষিক অনু ষ্ঠান
‘টিহিড়ি মহ�োৎসৱে’ দিয়া মঞ্চৰ উপয�োগ কৰিলে ৰাইজক
পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্বৰ কথা আৰু সামাজিক দূ ৰত্ব ৰক্ষা তথা
নিয়মীয়া সময়ৰ ব্যৱধানত সঘনাই হস্ত প্ৰক্ষালন কৰি থকাৰ
তাৎক্ষণিকভাৱে লভ্য প্ৰতিৰ�োধমূ লক ব্যৱস্থাসমূ হৰ কথা
বুজাবলৈ। পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী শ্ৰীমতী জেনাই নয়ব চৰপঞ্চৰ
দৰে পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল, 23
গৰাকী ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰ আটাউকেইগৰাকী, PS সদস্য আৰু
PEO, GRS, AWW, ASHA ৰ দৰে গুৰুত্বপূ ৰ্ণ বিষয়ববীয়াসকল
আৰু ANM ৰ দৰে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক জড়িত কৰি এখন
জৰুৰীকালীন বৈঠক আহ্বান কৰিলে। প্ৰদূ ষণ ৰ�োধ কৰিবলৈ
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অনাময়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি তথা নিৰাপদ দূ ৰত্বৰ দৰে ম�ৌলিক
পদক্ষেপসমূ হৰ প্ৰয়�োজনীয়তাসমূ হ ৰাইজক বুজাবৰ বাবে
ল’বলগীয়া সচেতনতামূ লক ব্যৱস্থাসমূ হ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৈঠকে
সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। ৰাজহুৱা সম্বোধন
প্ৰণালীৰ জৰিয়তে আৰু নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকল আৰু বিষয়াকৰ্মচাৰীসকলৰদ্বাৰা দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ দিয়া পৰামৰ্শদানৰ
অভিযান গাঁও-পঞ্চায়তৰ বাটে-পথে আৰু চুকে-ক�োণে চল�োৱা
হৈছিল এই ৰ�োগৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ।
তীব্ৰ গতিত বঢ়া এই সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ
সতৰ্কতামূ লক ব্যৱস্থাসমূ হ ক্ষিপ্ৰ কৰি ত�োলাত পঞ্চায়ত
সভাপতিয়ে চেষ্টাৰ ত্ৰুটী কৰা নাছিল। পথ আৰু উপপথসমূ হকে
ধৰি আটাইব�োৰ কাৰ্য্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু অনু ষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান
খুব সূ ক্ষ্মভাৱে ছেনিটাইজ কৰা হৈছিল। ভিৰ এৰাই চলিব
পৰাকৈ খাংকি শাক-পাচলি আৰু মাছ-মাংসৰ বজাৰ ততালিকে
কালি পড়িয়ালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল পঞ্চায়ত সভাপতিৰ
সামগ্ৰিক তত্ত্বাৱধানৰ অধীনত। এটা উদ্ভাৱনমূ লক পদক্ষেপ
হিচাপে য�োগ্য হিতাধিকাৰীসকলক তেওঁল�োকৰ দু ৱাৰডলিলৈ
গৈ তিনিমাহৰ অগ্ৰিম পেন্সন বিতৰণৰ কামত PEO আৰু GRS
ক সহায় কৰিছিল তৰুণ সংঘৰ সদস্যসকলে। একেদৰে,
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1000 টকাৰ খাদ্য নিৰাপত্তা সাহায্যৰ লগতে তিনিমাহৰ বাবে
অগ্ৰিম ৰেছন বিতৰণ কৰা হৈছিল ৰেছন কাৰ্ড ধাৰকসকলৰ
মাজত আৰু এই কামত বেৰিকেড ব্যৱহাৰ কৰি সামাজিক
দূ ৰত্বৰক্ষাৰ নিয়ম মানি চলা হৈছিল। এটা মানৱীয় ব্যৱস্থা
হিচাপে, চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে, প্ৰায় ত্ৰিছৰপৰা নব্বৈ গৰাকী
নিৰাশ্ৰয় ল�োক আৰু ওড়িশাৰ বাহিৰৰ আৰু জটিল লকডাউনৰ
সময়ত আবদ্ধ হৈ পৰা প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ বাবে বিনামূ লীয়া
আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল শ্যামকালী আৰু সু ভ্ৰদা আত্মসহায়ক
গ�োটৰ সদস্যাসকলে।
গ্ৰাম পঞ্চায়তৰদ্বাৰা 172 খন বিচনাৰ ব্যৱস্থাসহ দু টা
TMC বা অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিৰ (সংগৰ�োধ কেন্দ্ৰ) স্থাপন
কৰা হৈছিল খাংকী হাটত থকা CRF হাইস্কু ল আৰু UGME
স্কু লত।
পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী শ্ৰীমতী স্বৰ্ণময়ী জেনা আৰু
তেখেতৰ দলট�োৱে আটাইব�োৰ ম�ৌলিক সা-সু বিধা সু নিশ্চিত
কৰিছিল যেনে তুলী, বেড শ্বীট, হেণ্ড ৱাশ্ব বেছিন, ৱাটাৰ
পিউৰিফায়াৰ আৰু গীজাৰ আৰু লগতে কিছু মান ব্যৱহাৰয�োগ্য
সামগ্ৰী যেনে লিকুইড হেণ্ড ৱাশ্ব, ব্লিচিং পাউডাৰ ইত্যাদি।
TMC সমূ হত অহৰ্নিশে বিজুলী য�োগান ধৰি থকা হৈছেনে নাই
আৰু যথাযথ আল�োকসজ্জাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছেনে নাই তাক�ো
সময়ে সময়ে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছিল। পশ্চিমবংগ,
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, কেৰালা, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু
ঝাৰখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যসমূ হৰপৰা অহা 154 গৰাকী প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকক নিৰ্ধাৰিত কালৰ বাবে সংগৰ�োধত ৰখা হৈছিল আৰু
এদিনত তিনিবাৰকৈ শ�ৌচালয় চাফা কৰি আৰু ছেনিটাইজেছনৰ
নিয়মব�োৰ মানি চলি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা কঠাৰভাৱে বজাই
ৰখা হৈছিল। গাঁও পঞ্চায়তে লগতে TMC কেইটাত থকা
আবাসীসকলক চ�োৱা-চিতা কৰা ল�োকসকলৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে
10 টা PPE বা ব্যক্তিগত সু ৰক্ষামূ লক যতন�ো প্ৰদান কৰিছিল।

সবাত�োকৈ গুৰুত্বপূ ৰ্ণ কথাট�ো আছিল, পঞ্চায়ত
সভানেত্ৰীয়ে তেখেতক প্ৰদান কৰা ক্ষমতা তাৰ গূ ঢ়াৰ্থ অনু সাৰে
প্ৰয়�োগ কৰিছিল। গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত তিনিটা ক’ৰ’না
পজিটিভ ঘটনা প�োহৰলৈ অহাৰ পাছত, শ্ৰীমতী জেনাই ৱাৰ্ড
নম্বৰ 20 আৰু 21 ত ততালিকে 48 ঘণ্টাৰ ‘শ্বাট ডাউন’
ঘ�োষণা কৰিছিল। একেদৰে সাতজন আবাসীৰ বিৰুদ্ধে কঠ�োৰ
ব্যৱস্থা লৈ, যি কেইজনে CRF হাইস্কু লত ল�োৱা ‘টিক টক’
ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, টিহিড়ি পুলিচ ষ্টেছনত পঞ্চায়ত
সভানেত্ৰীৰদ্বাৰা এটা গ�োচৰ পঞ্জীভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু TMC
ৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ওড়িশা চৰকাৰে জাৰি কৰা পথ-নিৰ্দেশনাৰ
উল্লংঘন কৰি অশ�োভনীয় ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে গ্ৰাম পঞ্চায়তে
এই সদস্যকেইজনক 5000 টকাকৈ জৰিমনা বিহিছিল। মহিলা
পঞ্চায়ত সভাপতিগৰাকীয়ে ল�োৱা সময়�োচিত আৰু সাহসী
পদক্ষেপৰ বাবে সচেতন নাগৰিকসকলে আৰু লগতে খণ্ড
প্ৰশাসনে তেখেতক প্ৰশংসা কৰিছিল। ক’ৰ’না অতিমাৰীৰ
বিৰুদ্ধ চলা যু দ্ধত অগ্ৰৱৰ্তী সৈনিক হিচাপে পঞ্চায়ত
সভাপতিসকলৰ সবলীকৰণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে দেখুওৱা
বিচক্ষণতা যে যু ক্তিসংগত আছিল সেই কথাই প্ৰমাণ কৰি
দেখুৱাইছিল এইগৰাকী পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীয়ে ল�োৱা পদক্ষেপে।
3. ন�ৌলিপাড়া গ্ৰাম পঞ্চায়তৰদ্বাৰা ক�োভিড-19 ৰ ব্যৱস্থাপনা।
ন�ৌলিপাড়া গ্ৰাম পঞ্চায়ত হ’ল ওড়িশাৰ দেওগড় জিলাৰ
ৰীয়ামল পঞ্চায়ত সমিতিৰ অধীনস্থ 26 খন গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ
ভিতৰত এখন। এইখন গ্ৰাম পঞ্চায়তত আছিল 14 টা ৱাৰ্ডত
বিভক্ত কৰি থ�োৱা 18 খন ৰাজহ গাঁও। 2011 চনৰ ল�োকপিয়ল
অনু সাৰে, এই গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ মুঠ জনসংখ্যা আছিল 6,356,
আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 3,165 গৰাকী মহিলা আৰু 3,191 জন
পুৰুষ আছিল।
ক�োভিড-19 অতিমাৰীৰ ফলত উদ্ভৱ হ�োৱা পৰিস্থিতিৰ
কাৰ্য্যকৰী ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে, এই গ্ৰাম পঞ্চায়তখনত এখন
বিশেষ গ্ৰাম পঞ্চায়ত সভা অনু ষ্ঠিত হৈছিল 16.03.2020
তাৰিখে আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়তখনৰ পঞ্চায়ত সভাপতিৰ
প�ৌৰ�োহিত্যত অনু ষ্ঠিত এইখন বৈঠকত ভাগ লৈছিল সকল�ো
ৱাৰ্ড সদস্য, আংগনৱাড়ী কৰ্মী, আশাকৰ্মী আৰু নাগৰিক
সমাজৰ আন আন সদস্যসকলে। অতিমাৰীজনিত পৰিস্থিতিৰ

01.04.2020 তাৰিখৰপৰা 17.05.2020 তাৰিখলৈ গ্ৰাম পঞ্চায়তখনৰ 66 গৰাকী দৰিদ্ৰ,
ৰুগীয়া, অভাৱী আৰু নিৰাশ্ৰয় ল�োকক দিনে দু বাৰকৈ গৰম, ৰান্ধি দিয়া আহাৰ প্ৰদান
কৰা হৈছিল আৰু এইসকল ল�োকৰ ভিতৰত 52 গৰাকী আছিল পশ্চিমবংগ (46),
ঝাৰখণ্ড (2) আৰু বিহাৰ (4) এই বাহিৰা ৰাজ্যকেইখনৰপৰা ইয়াত আহি আবদ্ধ হৈ পৰা
প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক।

প্ৰতি বৈঠকত উপস্থিত আটাইকে সচেতন কৰি ত�োলা হৈছিল
আৰু এই ৰ�োগৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ থকা কৰণীয় আৰু
পৰিহাৰ্য্যব�োৰৰ বিষয়েও তেওঁল�োকক সচেতন কৰি ত�োলা
হৈছিল।
দৰিদ্ৰ আৰু অৱহেলিত ল�োকসকলৰ প্ৰয়�োজনসমূ হ
পূ ৰণ কৰিবলৈ এই গ্ৰাম পঞ্চায়তে আটাইব�োৰ মানৱীয়
কাৰ্য্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। একে সময়তে ই সামাজিক
দূ ৰত্বৰক্ষা সু নিশ্চিত কৰিবলৈ, অস্থায়ী চিকিৎসা শিবিৰ প্ৰতিষ্ঠা
কৰিবলৈ আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়তত আজীৱিকা প্ৰদানকাৰী প্ৰকল্পৰ
ৰূপায়ন কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ আটাইব�োৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল।
ক’ৰ’না ৰ�োগৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ সামাজিক দূ ৰত্ব
ৰক্ষা কৰি চলা আৰু মাস্ক্ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতি গণসচেতনতা
গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজহুৱা ঘ�োষণাৰ জৰিয়তে IEC কাৰ্য্যকলাপ
সম্পন্ন কৰা হৈছিল। গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ সাপ্তাহিক হাট (বজাৰ)
এখন তুলনামূ লকভাৱে ডাঙৰ ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল
আৰু 10 ফুটৰ ব্যৱধানত বিক্ৰেতাসকলক সু বিন্যস্ত কৰা
হৈছিল। ৰাজ্যখনৰ আন জিলাসমূ হৰপৰা অহা ল�োকসকলক
15 দিনৰ বাবে ঘৰুৱা সংগৰ�োধত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া
হৈছিল। ফলপ্ৰসূ সংগৰ�োধ সু নিশ্চিত কৰিবলৈ তেনে ঘৰব�োৰৰ
সমুখত সংগৰ�োধ জাননী আঠা লগাই দিয়া হৈছিল।
ৰাইজৰ খাদ্য নিৰাপত্তা সু নিশ্চিত কৰিবলৈ, ৰাজহুৱা
বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ (PDS) অধীনত 1,456 গৰাকী NFSA আৰু
11 গৰাকী SFSS কাৰ্ডধাৰকক তিনিমাহৰ বাবে (এপ্ৰিল, মে,
জুন- 2020) চাউল আৰু ঘেঁহু বিতৰণ কৰা হৈছিল প্ৰতি
কি.গ্ৰা.ত 1 টকা দৰত। ইয়াৰ বাহিৰেও এইসকল হিতাধিকাৰীক
প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন য�োজনা আৰু ৰাজ্যিক য�োজনাৰ
অধীনত 3 মাহৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিক প্ৰতি মাহে 5 কি.গ্ৰা.ৰ
হিচাপত চাউল দিয়া হৈছিল। লগতে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ প্ৰতিগৰাকী
ৰেছন কাৰ্ডধাৰকক তেওঁল�োকৰ দু ৱাৰডলিত 1,000/- টকাৰ
নগদ ধনৰ সাহায্য দিয়া হৈছিল।
গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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অহা ল�োকৰ বাবে বাধ্যতামূ লকভাৱে 14 দিনৰ সংগৰ�োধ
ব্যৱস্থা আৰ�োপ কৰা হৈছিল। এনেধৰণৰ নীতি বিষয়ক
সিদ্ধান্তসমূ হ আৰু কাৰ্য্যৰূপায়ণ সংৰচনা নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ
গাঁও পৰ্য্যায়ৰ কমিটীব�োৰ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল।

বয়সস্থ, বিধৱা, বিকলাংগ আৰু পীড়িত ল�োকসকলৰ
দু ৰ্বলতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 04 মাহৰ (এপ্ৰিল, মে, জুন, জুলাই2020) পেন্সন আগতীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছিল এনে 820
গৰাকী ব্যক্তিক মাৰ্চ 2020 চনত।
বালাছ’ৰ জিলাৰ পখৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত
হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ, আক্ৰান্ত ল�োকৰ/আক্ৰান্ত বুলি
সন্দেহ কৰা ল�োকৰ উপচাৰকে ধৰি ক�োভিড-19 ৰ সামুদায়িক
প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ পৰিচালনৰ ৰূপৰেখা তথা ৰূপায়ণৰ
পথ-নিৰ্দেশনা গঢ়ি ত�োলাত ওড়িশাৰ স্থানীয় পঞ্চায়তসমূ হৰ
সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ অব্যাহত আছিল। এই ক্ষেত্ৰত বালাছ’ৰ
জিলাৰ পখৰ গাঁও পঞ্চায়তে ল�োৱা উদ্যমসমূ হ�ো প্ৰশংসনীয়
আছিল। গাঁওখনলৈ বিশেষকৈ কলকতাৰপৰা বৃ হৎ সংখ্যক
প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক ঘূ ৰি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অতিমাৰীৰ
সামুদায়িক প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা ল’ব পৰা যায়
সেই লৈ স্থানীয় পঞ্চায়ত স্তৰত চিন্তা আৰু উদ্বিগ্নতা বৃ দ্ধি
হৈছিল।
“প্ৰতিৰ�োধ হ’ল সু ৰক্ষাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায়” পঞ্চায়ত
স্তৰত দিয়া বাৰ্তা আৰু কৰা কামব�োৰৰ এইট�োৱেই মূ ল চালিকা
শক্তি আছিল। গাঁও পঞ্চায়ত স্তৰত স্থানীয় সমুদায়সমূ হৰ
সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনেৰে ‘লকডাউন’ মানি চলা হৈছিল।
সামাজিক দু ৰত্বৰক্ষা কৰি আৰু লকডাউন ৰূপায়ণৰ
পথ-নিৰ্দেশনাৰ অনু পালন কৰি গাঁওব�োৰৰ ল�োকসকলে নিজেই
এই ৰ�োগৰ সামুদায়িক প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰিবলৈ উদ্যম আৰু
নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। গাঁৱলৈ আৰু গাঁৱৰপৰা হ�োৱা মানু হৰ
আহ-যাহ কঠ�োৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছিল।
আক্ৰান্ত
অঞ্চলসমূ হৰপৰা বিশেষকৈ ভূ ৱেনেশ্বৰৰপৰা ঘূ ৰি অহা
ল�োকসকলক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ�োৱা নাছিল। জৰুৰীকালীন
প্ৰয়�োজনত বা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গাঁৱৰ
বাহিৰলৈ য�োৱা যিক�োন�ো ল�োকেই চাব�োনেৰে ভালকৈ হাতভৰি ধু বলগীয়া হৈছিল। এই কালছ�োৱাত ভূ ৱেনেশ্বৰৰপৰা ঘূ ৰি
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ৰাজ্যখনৰ বাহিৰৰপৰা ঘূ ৰি অহা 79 জন ল�োক আৰু
বিদেশৰপৰা অহা 3 জন ল�োকক সংগৰ�োধত ৰখা হৈছিল।
ASHA, ANM এ তেওঁল�োকৰ স্বাস্থ্য অভিলেখত থকা
বিপদপ্ৰৱণতা আৰু সু স্বাস্থ্য আদিৰ পৰ্যাল�োচনা কৰি আছিল।
পঞ্চায়ত পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা বৃ হৎ সংখ্যক মাস্ক্
অসংগঠিত খণ্ডৰ দৰিদ্ৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা
হৈছিল। কেন্দ্ৰীয়/ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্তীয় সাহায্যৰে স্বাস্থ্য শিবিৰ
আয়�োজন কৰাত অনু মতি দিবলৈ স্থানীয় পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে
জিলা দণ্ডাধীশক অনু ৰ�োধ কৰিছিল।
ৰেফাৰেল সেৱাকে ধৰি প্ৰয়�োজনীয় প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য
সু বিধাসমূ হ প্ৰদান কৰিবলৈ শ্যাম সু ন্দৰ হাইস্কু লত স্থাপন কৰা
এটা 10 খন বিচনাযু ক্ত অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্ৰ সাজু কৰি ৰখা
হৈছিল। তাৰ আবাসীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ৱাটাৰ
পিউৰিফায়াৰ, চাব�োন, হেণ্ড ৱাশ্ব, ছেনিটাইজাৰ আৰু ইনভাৰ্টাৰ
ইত্যাদি সংগ্ৰহ কৰি কেন্দ্ৰট�োৰ বাবে লভ্য কৰ�োৱা হৈছিল। 13
গৰাকী প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক আৰু 17 গৰাকী গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ ল�োকক
ৰন্ধা খাদ্য পৰিৱেশন কৰা হৈছিল।
ক�োভিড-19 ৰ লক্ষণসমূ হৰ বিষয়ে মানু হক শিক্ষিত
আৰু সচেতন কৰি তুলিবলৈ আংগনৱাড়ী কৰ্মীসকল মানু হৰ
দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈছিল। চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনু সাৰে, 1581 গৰাকী
ৰেছন কাৰ্ড ধাৰকক খাদ্য নিৰাপত্তা ভাট্টা হিচাপে 1000 টকাকৈ
নগদ ধনৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছিল।
অৱশ্যে, এই আটাইব�োৰ প্ৰচেষ্টাৰ ভিতৰত সবাত�োকৈ
উল্লেখয�োগ্য আৰু প্ৰশংসনীয় প্ৰচেষ্টা আছিল এই অতিমাৰীৰ
ব্যৱস্থাপনাৰ কামত আৰু লগতে মানৱতাৰ চিনস্বৰূপে ৰাইজৰ
দু ৱাৰে দু ৱাৰে গৈ সংগ্ৰহ কৰা 23,000/- টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
সাহায্য পুঁজিলৈ দান কৰা।

“নিজক�ো ৰাখক সু ৰক্ষিত,
আনক�ো ৰাখক সু ৰক্ষিত”

ক’ৰ’নাৰ মুখামুখি হ’বলৈ গ�োটট�োৰ বাইদেউসকলে তৈয়াৰ কৰিছিল
সু ৰক্ষা কৱচ (PPE Kit)

-আল�োক ভাৰ্মা*

“মাস্ক্ সম্পৰ্কীয় ধাৰণাও এতিয়া সলনি হ�োৱাৰ সময় সমাগত। এতিয়া মাস্ক্ হৈ পৰিব সভ্য সমাজৰ এটা চিহ্ন।”
- নৰেন্দ্ৰ ম�োদী, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী

ল

খিমপুৰ খেৰি হ’ল নেপাল সীমান্তৰ ওচৰত থকা
উত্তৰপ্ৰদেশৰ এখন জিলা আৰু এই জিলাৰ সদৰঠাই
আছে লখিমপুৰ চহৰত। পাহাৰৰ নামনিত থকা এটা অঞ্চল
হ�োৱালৈ চাই এই জিলাত আছে সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু
নৈসৰ্গিক শ�োভাৰ প্ৰাচুৰ্য্য আৰু কেউফালে আছে কেইবাখন�ো
নদী আৰু জিলাখনৰ বিখ্যাত পৰ্য্যটন থলী হৈছে দু ধৱা ৰাষ্ট্ৰীয়
উদ্যান (উত্তৰপ্ৰদেশৰ একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান) আৰু এই
উদ্যানৰ বাবে জিলাখনৰ এটা প্ৰসিদ্ধি আছে। এই উদ্যান হ’ল
বাঘ, নাহৰফুটুকী, দলনিৰ হৰিণ, হিস্পিড হেয়াৰ বা অসমীয়া
শহা, বেংগল ফ্লৰিকান ইত্যাদিকে ধৰি বিশাল সংখ্যক বিৰল
আৰু বিলু প্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ বসতিক্ষেত্ৰ।
লখিমপুৰ খেৰিত, শিল্পসামগ্ৰীব�োৰ হ’ল ঘাইকৈ হাতেৰে
নিৰ্মিত আৰু জিলাখনৰ থাৰু জনজাতীয় ল�োকসকলে
তেওঁল�োকৰ পৰম্পৰাগত হস্তশিল্প জীয়াই ৰাখিছে যিব�োৰ
ৰাজ্যখনৰ আন আন জিলাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ত�ো য�োগান
ধৰা হয়। এই চিত্ৰকৰ্মব�োৰে এই শিল্পীসকলৰ সৃ ষ্টিশীলতা তথা

সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰৰ অভাৱৰ সমস্যাট�োৰ জ�োৰা
মাৰিবলৈ, জনপথ লখিমপুৰ খেৰিৰ SHG মহিলাসকলে, DAYNRLM ৰ অধীনত নিজৰ কৰ্মতৎপৰতা বঢ়াই সু ৰক্ষামূ লক
গিয়েৰ তৈয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব মূ ৰ পাতি ল’লে আৰু মাত্ৰ 500
টকাৰ বিনিময়ত ইয়াক লভ্য কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, যিব�োৰ

অভিকল্পনা দক্ষতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে যিব�োৰ চিত্ৰকৰ্ম কৰা

আগতে হস্পিটেলসমূ হত য�োগান ধৰিছিল বিশাল MNCসমূ হে,

হয় বস্ত্ৰ, সাঁচত ঢলা বস্তু আৰু কঠিন সামগ্ৰী, কাগজ, পাদপ,

প্ৰায় 2000 টকাৰ ওচৰে-পাজৰে থকা দাম লৈ। বিষয়ট�োৰ
গুৰুত্ব উপলদ্ধি কৰি মুখ্য উন্নয়ন বিষয়া শ্ৰী অৰবিন্দ সিং আৰু

তন্তু ইত্যাদিত।

*খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, জিলা লখিমপুৰ খেৰি, উত্তৰপ্ৰদেশ।
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খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া আল�োক ভাৰ্মাই
অপাৰেছন কৱচ নামৰ এটা সংকল্প
ভাবেৰে চল�োৱা অভিযানত সু ৰক্ষামূ লক
গিয়েৰ
কিটৰ
উৎপাদন
আৰম্ভ
কৰ�োৱাইছিল। লখিমপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ 30
গৰাকী SHG সদস্যাক এই কামৰ বাবে
বাছনি কৰা হৈছিল তেওঁল�োকৰ চিলাই
দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু
তেওঁল�োকে যাতে এই কাম সু চাৰুৰূপে
সম্পন্ন কৰিব পাৰে তাৰবাবে তেওঁল�োকক
চিলাবলগীয়া
সু ৰক্ষামূ লক
গিয়েৰৰ
এক�োটা নমুনা প্ৰদান কৰা হৈছিল।
প্ৰদান কৰা নমুনা অনু সাৰে
এইসকল দক্ষ মহিলাই সু ৰক্ষামূ লক
গিয়েৰ চিলাই কৰি উলিওৱাট�ো এটা
অত্যন্ত সু খপ্ৰদ অভিজ্ঞতা আছিল। SHG
মহিলাসকলে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা
সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰ কিটব�োৰ অনু ম�োদনৰ
বাবে মুখ্য চিকিৎসা বিষয়াক দেখুওৱা
হৈছিল। তেওঁৰ পৰামৰ্শ অনু সাৰে,
কেইটামান সালসলনি ঘট�োৱা হৈছিল
আৰু চূ ড়ান্ত সংস্কৰণট�োত অনু ম�োদন
দিয়া হৈছিল।
এনেকৈ তৈয়াৰ কৰা সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰ কিটট�োত
আছিল ক�োট, মূ ৰত পিন্ধা টুপী, জ�োতাৰ ক’ভাৰ, মাস্ক্ আৰু
ফেচ ক’ভাৰ যিট�ো প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল লক্ষ্নৌত থকা উত্তৰপ্ৰদেশ

মেডিকেল কলেজলৈ অনু ম�োদনৰ বাবে।
চূ ড়ান্ত অনু ম�োদন পত্ৰৰ পাছত,
সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰ কিটৰ বাবে অৰ্ডাৰ
ল�োৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
লক্ষ্নৌৰ
চেণ্ট্ৰেল
কমাণ্ডৰ
মেডিকেল আৰ্মি ক’ৰৰপৰা 2500
সু ৰক্ষামূ লক গিয়েৰ কিটৰ প্ৰথমট�ো
অৰ্ডাৰ প�োৱাট�ো লখিমপুৰ খেৰি জিলাৰ
বাবে এটা গ�ৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আছিল।
সংকল্পৰ ভাবেৰে এই কাম সম্পূৰ্ণ
কৰিবলৈ লখিমপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ
বাহিৰেও
চিলাইত
প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত
অতিৰিক্ত SHG মহিলাক বাছনি কৰা
হৈছিল নিঘাছন, ইছানগৰ, পালিয়া, কুম্ভী
গ�োলা আৰু মহম্মদী খণ্ডৰপৰাও।
সু ৰক্ষামূ লক
গিয়েৰ
কিট
উৎপাদনৰ কাম 122 গৰাকী SHG
মহিলাই আৰম্ভ কৰিছিল 29 এপ্ৰিল
2020 ৰপৰা, আৰু সেইসকল মহিলাই
অবিৰতভাৱে কাম কৰি 4666 টা কিট
তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল। ইয়াৰে,
2500 টা কিট লক্ষ্নৌৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডৰ
আৰ্মী মেডিকেল ক’ৰক য�োগান ধৰা হৈছিল আৰু 700 টা কিট
য�োগান ধৰা হৈছিল লখিমপুৰ খেৰী জিলাৰ পুলিচ বিভাগৰ RI
ক। প্ৰায় 20 টা কিট য�োগান ধৰা হৈছিল, সীতাপুৰ জিলাৰ
পুলিচ বিভাগৰ RI ক।

ক’ৰ’না অতিমাৰী কালছ�োৱাত এইট�ো গ�োটৰ মহিলা সদস্যসকলে PPE কিট তৈয়াৰ কৰাৰ এই প্ৰশংসনীয় মিছন ক�োভিড-19 ৰ এই অন্ধকাৰৰ মাজত
আশাৰ কিৰণৰূপে জিলিকি উঠিছিল।
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-ৰাধে শ্যাম ভৰদ্বাজ

“উৰাবাতৰি আৰু বৈষম্য ভাবে, ক’ৰ’নাৰপৰা সু ৰক্ষা নিদিয়ে”
পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ

ক’ৰ’না সংকট এতিয়াও আঁতৰ হ�োৱা নাই, সকল�ো সষ্টম হৈ
থাকক, সংঘবদ্ধ হৈ ক’ৰ’নাক পৰাভূ ত কৰিম বুলি অংগীকাৰ
লওক, বুদ্ধিৰে কাম লওক এই কঠিন সময়ত,
প্ৰত্যেক গাঁৱতে প্ৰত্যেকট�ো গ’লিতে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি চকু দিয়ক
ক’ৰ’নাক খেদাবলৈ, ঘৰৰপৰা ওল�োৱাৰ আগতে মাস্ক পিন্ধক
সঘনাই হাত ধ�োৱক
নাপাহৰিব------ দু গজ দূ ৰত্ব
ঔষধ নাথাকিব যেতিয়ালৈকে, শিথিলতা নাথাকিব
তেতিয়ালৈকে
পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ
হয়, এটা গভীৰ উদ্বেগেৰে মই আপ�োনাল�োক সকল�োকে
ক’ব খ�োজ�ো যে ক’ৰ’না সংকট এতিয়াও আঁতৰ হ�োৱা নাই।
দু ৰ্বল হৈ অহা এই শত্ৰুৱে আপ�োনাৰ অসাৱধানতাৰপৰা শক্তি
আহৰণ কৰিব পাৰে।
গাঁওবাসীঃ বাইদেউ, এই সংকটট�ো জনাৰ একেবাৰে
প্ৰথম দিনট�োৰেপৰা, আমি আটাইব�োৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি
আছ�ো কিন্তু এই সংকট এতিয়াও আঁতৰি য�োৱা নাই। এনে
পৰিস্থিতিত আমি আৰু কি কৰা উচিত বাইদেউ?
পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ
আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী
অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আমি সকল�োৱে এই অভিযানত হাত
উজান দিয়া উচিত। ইয়াৰ বাবে, দু ই গজৰ এটা নিৰাপদ দূ ৰত্ব
ৰক্ষা কৰি চলা আৰু এটা মাস্ক্ পৰিধান কৰাট�ো হ’ল
অত্যাৱশ্যকীয়। ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে চলা এই যু দ্ধত আমি কেৱল
আমাৰ নিজৰ জীৱন আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ
জীৱন সু ৰক্ষিত কৰিলেই নহ’ব লগতে আমি সহায় কৰিব
লাগিব আমাৰ গাঁৱৰ বৃ দ্ধ ল�োকসকল, শিশুসকল আৰু
মহিলাসকলৰ জীৱনলৈ অহা বিপদাশংকা কম কৰাত। এটা
ক’ৰ’না ভেকছিন তৈয়াৰ কৰিবলৈ পূ ৰ্ণোদ্যমে প্ৰচেষ্টা চলাই
থকা হৈছে। কেন্দ্ৰৰ ম�োদী চৰকাৰে ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে চল�োৱা

এই নিৰ্ণায়ক যু দ্ধত ভালেকেইটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই
পদক্ষেপসমূ হ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ক’ৰ’নাৰ বিৰুদ্ধে চলা
অভিযানত ভাগ ল�োৱাট�ো পঞ্চায়ত সদস্য, সভাপতি আৰু
সকল�ো গাঁওবাসীৰে দায়িত্ব আৰু আমি সকল�োৱে আমাৰ
সাধ্যানু সাৰে আমাৰ গাঁওব�োৰত সু ৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ
সু বিধাসমূ হ উন্নত কৰাত অৱদান আগবঢ়াব লাগিব। মইয়�ো
আপ�োনাল�োকক আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূ ৰ্ণ কিটিপৰ কথা
জনাব খুজিছ�োঁ।
ক�োভিড-19 প্ৰতিহত কৰিবলৈ সাতটা সতৰ্কতা

ঘনাই হাত ধ�োৱক; আপ�োনাৰ নাক, চকু বা মুখ খুব ঘনাই
স্পৰ্শ কৰি নাথাকিব;
কাহ�োতে বা হাঁচিয়াওতে আপ�োনাৰ হাতেৰে বা এখন
ৰুমালেৰে আপ�োনাৰ মুখখন সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি ল’বলৈ
নাপাহৰিব;
ভিৰ থকা ঠাইলৈ য�োৱাট�ো এৰাই চলক আৰু কাহি থকা,
পানীলাগি থকা বা জ্বৰ হৈ থকা মানু হৰ ওচৰলৈ নাযাব;
যদি আপ�োনাৰ ভাগৰ লাগিছে বা আপুনি অসু স্থ অনু ভৱ
কৰিছে তেন্তে আপুনি আপ�োনাৰ ঘৰৰপৰা বাহিৰ ওলাই
নাযাব;
আপ�োনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি উশাহ ল�োৱাত অসু বিধা, হাঁচিওৱা
আৰু জ্বৰ উঠা ইত্যাদি ক’ৰ’নাৰ লক্ষণসমূ হ প্ৰকট হয় তেন্তে
ততালিকে ডাক্টৰৰ লগত আল�োচনা কৰক
আৰু শেহত – ক�োন�ো নকলী ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নাযাব,
কেৱল বিশ্বাসয�োগ্য তথ্যৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি চলিব।

*জ্যেষ্ঠ সংবাদ মাধ্যম পৰামৰ্শদাতা, পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়
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পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ
হয়। ওপৰত উল্লেখ কৰা এই সতৰ্কতাসমূ হ মানি চলি
আমি কেৱল নিজকে সু ৰক্ষিত কৰি ৰখাই নহয় লগতে এগৰাকী
গাঁও সৈনিক হিচাপে, আমি আমাৰ লগৰ গাঁওবাসীৰ সু ৰক্ষালৈয়�ো
অৱদান আগবঢ়াব পাৰিম। আমি এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত
ল�োকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছত�ো সু ৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰ�ো
যদিহে আমি তলত দিয়া এইখিনি সু ৰক্ষামূ লক পথ-নিৰ্দেশনা
মানি চল�ো।
গাঁওবাসীঃ বাইদেউ, ক’ৰ’না ভাইৰাছৰ কাৰণে এইখন
গাঁৱৰ অসংখ্যা মানু হ য�োৱা মাহব�োৰত নিজৰ ঘৰলৈ ঘূ ৰি
আহিছে। এই দিশত আমি চৰকাৰৰপৰা কিবা সহায় পাইছ�োনে?

ক�োভিড সংক্ৰমণৰ কালছ�োৱাত, গাঁও পঞ্চায়ত আৰু
পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে ভাইৰাছৰ প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰাত,
গাঁওবাসীসকলৰ মাজত সচেতনতা গঢ়ি ত�োলাত আৰু
তেওঁল�োকক সহায় আগবঢ়োৱাত এটা অতিশয় গুৰুত্বপূ ৰ্ণ
ভূ মিকা পালন কৰিছিল। গ্ৰামীণ এলেকাসমূ হত আত্মসহায়ক
গ�োটসমূ হেও মাস্ক্ আৰু ছেনিটাইজাৰ তৈয়াৰ কৰি ভাইৰাছট�োৰ
প্ৰসাৰ ৰ�োধ কৰাত এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰিছিল।
গাঁওবাসীঃ বাইদেউ, আপুনি আমাক অতিশয় গুৰুত্বপূ ৰ্ণ
তথ্য প্ৰদান কৰিছে কিন্তু স�োনকালেই ক’ৰ’নাৰ কিবা ঔষধ
ওল�োৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে?
পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ

পঞ্চায়ত সভাপতি বাইদেউঃ

সমগ্ৰ বিশ্বৰে মেডিকেল বিশেষজ্ঞ আৰু বিজ্ঞানীসকলে এই
বিষয়ত গৱেষণা কৰি আছে।

আমাৰ গাঁওব�োৰ আত্মনিৰ্ভৰ হ’বলৈ চৰকাৰে মুকলি অন্তৰেৰে
সকল�ো সহায় আগবঢ়াইছে।

প্ৰতি দিনে, আমি বাতৰিত পাওঁ যে সঠিক পথত অগ্ৰগতি
লাভ কৰিব পৰা গৈছে

প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলক আৰু দু ৰ্বল শ্ৰেণীৰ ল�োকসকলক
আৰু প্ৰতিগৰাকী অভাৱী ল�োকক সাহায্য আৰু হিতাধিকাৰ
প্ৰদান কৰিবলৈ MNREGA ৰ অধীনত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা
হৈছে।

চৰকাৰেও এনে গৱেষণাৰ বাবে পুঁজি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা
কৰিছে,
যাতে প্ৰতিজন নাগৰিকে যিমান পাৰি স�োনকালে ভেকচিন
লাভ কৰে।

আত্মনিৰ্ভৰশীল গাঁওব�োৰে আমাৰ দেশখন�ো আত্মনিৰ্ভৰশীল
হৈ উঠাত সহায় কৰিব।
হয়, চৰকাৰে লকডাউনৰ সময়ছ�োৱাত প্ৰব্ৰজিত
শ্ৰমিকসকলক কৰ্মসংস্থান দিবলৈ ভালেমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ
কৰিছিল। মে আৰু জুন মাহৰ কালছ�োৱাত, প্ৰতিগৰাকী
শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক দিয়া হৈছিল 5 কিল�োগ্ৰাম খাদ্যশস্য আৰু
1 কিল�োগ্ৰাম বুট। এখন ৰাষ্ট্ৰ, এখন ৰেছন কাৰ্ড য�োজনাও
আৰম্ভ কৰা হৈছে যাতে দেশৰ যিক�োন�ো ঠাইৰপৰা ৰেছন কাৰ্ড
সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যায়। কৰ্মসংস্থানৰ সু বিধা সৃ ষ্টি কৰিব
পৰাকৈ আৰু কৰ্মউন্মু খী কাৰ্য্যকলাপ আৰম্ভ কৰাত সহায়
কৰিবলৈ চৰকাৰে আত্মসহায়ক গ�োটব�োৰৰ জৰিয়তে ঋণদান
কৰাৰ�ো ব্যৱস্থা কৰিছে।

এতিয়ালৈকে প�োৱা তথ্য অনু সৰি, আমাৰ দেশৰ আৰু
বিশ্বৰ আন সকল�ো দেশতে বহু ঔষধৰ ক�োম্পানী আৰু
মেডিকেল সংস্থা এই ভেকচিনৰ বিকাশ ঘট�োৱাত লাগি আছে।
চৰকাৰে আশা প্ৰকাশ কৰিছে 2021 চনৰ জানু ৱাৰী মাহৰ
ভিতৰত এই ভেকচিন বজাৰত লভ্য হ’ব। কিন্তু ভেকচিনট�োৰ
বিকাশ ঘটালৈকে আমি সকল�োৱে সষ্টম হৈ থকাৰ আৰু
ক’ৰ’নাভাইৰাছৰ লগত যু জিবলৈ সজাগ হৈ থকাৰ দায়িত্ব
পালন কৰিব লাগিব আৰু ক�োন�ো সময়তে আমি এতিয়া আৰু
কৰিবলৈ এক�োৱেই নাই বুলি মিছা আত্মবিশ্বাসেৰে হাত সাবটি
বহি থকা উচিত নহয়।

“চাব�োন পানীৰে ধ�োৱক হাত, বেমাৰক দিয়ক ম�োক্ষম আঘাত”
নভেল ক’ৰ’নাভাইৰাছ ৰ�োগ (ক�োভিড-19)
হাঁচি আৰু কাহ মাৰ�োতে আপ�োনাৰ
নাক আৰু মুখ এখন ৰুমাল বা টিছু ৰে
ঢাকি ল’ব
একেলগে আমি যু জিব পাৰ�োঁ ক�োভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে

Courtesy: MOHFW, GOI

এই বিষয়ত ভিডিঅ’থু ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভ্যাস পৰিহাৰ কৰক কাৰণ ই
#ক�োভিড-19 ৰ প্ৰসাৰৰ বিপদাশংকা বঢ়াব পাৰে

স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ

শাৰীৰিক দূ ৰত্ব বজাই ৰখা

এই বিষয়ত ভিডিঅ’ৰাজহুৱা স্থানত থু নেপেলাব
#ক�োভিড-19
স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ
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স�ৌজন্যঃ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰ্যালয়, ভাৰত চৰকাৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত বঁটাসমূহ

এখন দায়িত্বশীল স্থানীয় চৰকাৰৰ উত্তৰণ

- মন�োজ

টাসমূ হক অনু প্ৰেৰণাৰ এক শক্তিশালী উৎস বুলি গণ্য
কৰি, বঁটাবিজয়ীক প্ৰদান কৰা যথাযথ স্বীকৃতিয়ে

বঁ

হ�োৱা 24 এপ্ৰিল, 2020 ৰ দিনট�োত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

তেওঁল�োকক প্ৰশাসন সু সংবদ্ধ কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়ে,

পঞ্চায়তসমূ হক উদ্দেশি ভাষণ দিয়ে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ

বিশেষকৈ স্থানীয় স্তৰত। সেৱাসমূ হৰ প্ৰদান আৰু জনকল্যাণ
ক্ষেত্ৰত দৃ ষ্টান্তমূ লক কামৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা পঞ্চায়তসমূ হক,

বঁটা, 2020 ৰ তিনিটা শাখাত বঁটাবিজয়ীসকলক অভিনন্দন
জনায়, সেই তিনিটা শাখা হ’ল নানাজী দেশমুখ ৰাষ্ট্ৰীয় গ�ৌৰৱ

পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰালয়ে বিভিন্ন বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে যিব�োৰ

গ্ৰাম সভা পুৰস্কাৰ, গ্ৰাম পঞ্চায়ত উন্নয়ন পৰিকল্পনা বঁটা আৰু

বঁটাৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট আছে উন্নয়নমূ লক কামৰ বাবে 5 লাখ

শিশুৰ প্ৰতি বন্ধু ভাৱাপন্ন গ্ৰাম পঞ্চায়ত বঁটা। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

টকাৰপৰা 50 লাখ টকালৈকে দিয়া বিত্তীয় উদগণি। এইদৰে,

তেওঁৰ ভাষণত আশা প্ৰকাশ কৰে যে আন পঞ্চায়তসমূ হেও

উৎসাহৰ য�োগেদি সামগ্ৰিক সু প্ৰশাসন সৃ ষ্টি কৰিবৰ বাবে

এই বঁটাবিজয়ী পঞ্চায়তসমূ হৰপৰা অনু প্ৰেৰণা লাভ কৰিব।

স্থানীয় পৰ্য্যায়ত এটা পৰিবেশতন্ত্ৰ সৃ ষ্টি কৰিবলৈ এটা

দেশৰ সকল�ো ঠাইৰ বঁটাবিজয়ীক উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতি

সহয�োগিতামূ লক প্ৰয়াস কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ ইপ্সিত

আৰু এখ�োজ আগবাঢ়ি আৰু সিবিলাকৰ মতামতসমূ হ

প্ৰয়াসত ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ একত্ৰিত কৰি সহক্ৰিয়া সু নিশ্চিত

জানিবলৈ মাননীয় পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰীয়ে 2020 চনৰ 7 আগষ্টত

কৰাৰ পথত পঞ্চায়তসমূ হেই হ’ল আটাইতকৈ যথ�োচিত
নিকায়।

ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ য�োগেদি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ
প্ৰদেশৰ ৰাজ্য পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰীসকল (ই-পঞ্চায়ত পুৰস্কাৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত বঁটাসমূ হ 2020

2020 ৰ বিভিন্ন শিতানৰ বিজেতাসকল) আৰু লগতে দীনদয়াল
উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সশক্তিকৰণ পুৰস্কাৰ 2020 ৰ নখন

ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা
ekuuh; iz/kku ea=kh dh p;fur ljiapksa@izsflMsaV~l
@xzke iapk;rksa ds vè;{k
ds lkFk ckrphr

লাইভ

Webcast by:

য�োগেদি

সমগ্ৰ

দেশৰে

বঁটাবিজয়ী পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত কথাবতৰা হয়। এই
ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ লাইভ ৱেবকাষ্টৰ�ো ব্যৱস্থা কৰা হয়।
ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত বঁটা 2021: আহক আৰু অংশগ্ৰহণ কৰক

Interaction of Hon’ble Prime Minister
with selected Sarpanches/ Presidents/
Chairmans of Grampanchayats
24th April 2020

টেলিকাষ্ট/ৱেবকাষ্টৰ

তলৰ শিতানসমূ হত ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত বটা 2021 ৰ
(মূ ল্যাংকন বৰ্ষ 2019-2020) বাবে পঞ্চায়তৰপৰা (বা তেনে
পৰ্য্যায়ৰ স্থানীয় নিকায়ৰপৰা) অনলাইন

মন�োনয়ন বিচৰা

হৈছেঃ
ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত বঁটা 2020 ৰ বঁটাপ্ৰাপকসকল
দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সশক্তিকৰণ পুৰস্কাৰ (DDUPSP) দিয়া হ’ব 213 খন পঞ্চায়তক (জিলা পঞ্চায়তঃ 26, মধ্যৱৰ্তী/খণ্ড পঞ্চায়তঃ
48, গ্ৰাম পঞ্চায়তঃ 139) যিব�োৰ হ’ব 28 খন অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰপৰা
শিশুৰ প্ৰতি বন্ধু ভাৱাপন্ন গ্ৰাম পঞ্চায়ত বঁটা দিয়া হ’ব 30 খন গ্ৰাম পঞ্চায়তক (GPs)/গাঁও পৰিষদক (VC) যিব�োৰ হ’ব 30 খন
অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰপৰা
নানাজী দেশমুখ ৰাষ্ট্ৰীয় গ�ৌৰৱ গ্ৰাম সভা পুৰস্কাৰ দিয়া হ’ব 27 খন GPs/VC ক যিব�োৰ হ’ব 27 খন অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত
ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰপৰা
গ্ৰাম পঞ্চায়ত উন্নয়ন পৰিকল্পনা বঁটা দিয়া হ’ব 28 খন GPs/VC ক যিব�োৰ হ’ব 28 খন অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰপৰা

ই-পঞ্চায়ত পুৰস্কাৰ দিয়া হ’ব 8 খন ৰাজ্যক
*পৰামৰ্শদাতা, পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়

গ্ৰাম�োদয় সংকল্প
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ক্ৰমিক
সংখ্যা

বঁটাৰ শিতান

1.

দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সশক্তিকৰণ পুৰস্কাৰ ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰত থকা স্থানীয়
(DDUPSP) সেৱাৰ প্ৰদান তথা ৰাজহুৱা কল্যাণত দেখুওৱা স্বায়ত্বশাসিত চৰকাৰৰ আনু পাতিকভাৱে জিলা
ভাল কামৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে।
পঞ্চায়ত/খণ্ড পঞ্চায়ত/গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ বাবে

2.

নানাজী দেশমুখ ৰাষ্ট্ৰীয় গ�ৌৰৱ গ্ৰাম সভা পুৰস্কাৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ বাবে এখন
(NDRGGSP) গ্ৰাম সভাব�োৰক জড়িত কৰি আৰ্থ-সামাজিক GP/গাঁও পৰিষদ
উন্নয়নৰ বাবে আগবঢ়োৱা উল্লেখয�োগ্য অৱদানৰ বাবে।

3.

গ্ৰাম পঞ্চায়ত উন্নয়ন পৰিকল্পনা বঁটা (GPDPA) আদৰ্শ পথ- প্ৰতিখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ বাবে এখন
নিৰ্দেশনা অনু পালন কৰি প্ৰস্তুত কৰা GPDP ৰ বাবে।
GP/গাঁও পৰিষদ

4.

শিশুৰ প্ৰতি বন্ধু ভাৱাপন্ন গ্ৰাম পঞ্চায়ত বঁটা (CFGPA) শিশুৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ বাবে এখন
প্ৰতি বন্ধু ভাৱাপন্ন প্ৰথাৰ অভিয�োজনৰ বাবে।
GP/গাঁও পৰিষদ

পঞ্চায়ত/ভিলেজ কাউন্সিলসমূ হক
মূ ল্যায়ন কৰা হ’ব মূ ল্যাংকন বৰ্ষ 20192020ৰ সময়ছ�োৱাত তেওঁল�োকে কৰা
কামৰ ভিত্তিত। পঞ্চম অনু সূচীৰ
এলেকাসমূ হকে ধৰি দেশৰ সকল�ো
অংশৰেপৰা পৰ্য্যাপ্ত প্ৰতিনিধিত্ব সু নিশ্চিত
কৰি, ৰাজ্য পঞ্চায়ত প্ৰদৰ্শন মূ ল্যাংকন
কমিটিয়ে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত
ৰাজ্যক্ষেত্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনকাৰী পঞ্চায়তৰ

বঁটাৰ সংখ্যা

বাছনিৰ এই গ�োটেই প্ৰক্ৰিয়াট�ো তদাৰক
কৰিব আৰু তদনু সাৰে পঞ্চায়তীৰাজ
মন্ত্ৰ্যালয়লৈ অনু ম�োদন আগবঢ়াব আৰু
এই মন্ত্ৰ্যালয়ে বিভিন্ন শিতানত বঁটাপ্ৰাপক
পঞ্চায়তসমূ হৰ চূ ড়ান্ত বাছনি কৰিব।
বঁটাপ্ৰাপক পঞ্চায়তসমূ হক দিয়া হ’ব
ফলক/প্ৰমাণপত্ৰ আৰু 5 লাখৰপৰা 50
লাখ টকাৰ ভিতৰত থকা বিত্তীয়
পুৰস্কাৰ।
পঞ্চায়ত/গাঁও পৰিষদসমূ হৰ বাবে অনলাইন
আবেদনসমূ হ প্ৰৱিষ্টিৰ বাবে খ�োলা থাকিব 15 নৱেম্বৰ, 2020
পৰ্য্যন্ত। যথাযথ সত্যাপনৰ পাছত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত
ৰাজ্যক্ষেত্ৰই অনলাইন মন�োনয়ন আগবঢ়াই দিব লাগিব 15
ডিচেম্বৰ, 2020 তাৰিখৰ ভিতৰত। আৰু অধিক বিশদ বিৱৰণৰ
বাবে আৰু বিভিন্ন শিতানত অনলাইন প্ৰশ্নাৱলী পূ ৰাবৰ বাবে
অনু গ্ৰহ কৰি www.panchayataward.gov.in এই প’ৰ্টেল
ভিজিট কৰক।
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ছেপ্টেম্বৰ 2020

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে গাঁওবাসীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবলৈ মালিকীস্বত্বপত্ৰ
বিতৰণ কৰে

11

অক্টোবৰ 2020 চনত পৰা
ভাৰত ৰত্ন ল�োকনায়ক
জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ আৰু ভাৰতৰত্ন
নানাজী দেশমুখৰ জন্মবাৰ্ষিকীত
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে গ্ৰাম্যাঞ্চলত
গাঁওবাসীসকলক মালিকীস্বত্ব আঁচনিৰ
অধীনত মালিকীস্বত্বৰ নথিপত্ৰ বিতৰণ
অভিযানৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। এই
আঁচনিৰ পৰীক্ষামূ লক পৰ্য্যায়ত, 6 খন
ৰাজ্যৰ 763 খন গাঁৱৰ প্ৰায় 1.25
লাখ
গাঁওবাসীক
তেওঁল�োকৰ
সম্পত্তিৰ কাগজপাতি চমজাই দিয়া
হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই উপলক্ষ্যে
গাঁওবাসী আৰু পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু লগতে তেওঁল�োকৰ জীৱনত অহা পৰিৱৰ্তনসমূ হৰ বিষয়েও
আল�োচনা কৰিছিল।
এই উপলক্ষ্যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীয়ে কয় যে এই আঁচনিয়ে আমাৰ গাঁওসমূ হৰ জীৱনশৈলীত আমূ ল পৰিৱৰ্তন সাধিব
আৰু দেশে এই আঁচনিৰ য�োগেদি আত্মনিৰ্ভৰ অভিযান অভিমুখে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে। মালিকীস্বত্ব য�োজনা আমাৰ গাঁৱৰ
ভ্ৰাতৃসকলৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ�োৱাত সহায়ক হ’ব আৰু প্ৰতিখন গাঁৱৰে এটা সু পৰিকল্পিত উন্নয়নত�ো ই সহায় কৰিব।
নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আঙু লিয়াই দিয়ে যে হিতাধিকাৰীসকলে বৰ্ণনা কৰা অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত এইকথা সহজে অনু মান
কৰিব পাৰি যে মালিকীস্বত্ব আঁচনিয়ে দেশৰ দৰিদ্ৰসকলৰ হাতত এটা ডাঙৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কয় যে এই আঁচনিৰ
য�োগেদি, চৰকাৰে আমাৰ দেশৰ গাঁওব�োৰত বাস কৰা পিছপৰা, অৱহেলিত, শ�োষিত আৰু বঞ্চিত ল�োকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে এটা
ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে। এই সম্পত্তি কাৰ্ডৰ সহায়ত, গাৱঁৰ ল�োকে এতিয়া ক�োন�ো অসু বিধা ন�োহ�োৱাকৈ নিজৰ সম্পত্তি বেচা কিনা
কৰিব পাৰিব। এই কাৰ্ড প�োৱাৰ পিছত, তেওঁল�োকে এই কথাত ভয় খাব নালাগে যে তেওঁল�োকৰ নিজৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত থকা দখল
হেৰুৱাবলগীয়া হ’ব পাৰে। যু ৱ প্ৰজন্মই এটা উজ্জল ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁল�োকৰ গৃ হসম্পত্তিৰ বিপৰীতে বেংকৰ ঋণ পাব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মানচিত্ৰণ আৰু জৰীপৰ কাম চালকবিহীন বিমান বা ড্ৰোনৰ দৰে শেহতীয়া প্ৰযু ক্তিৰ সহায়ত কৰি থকা হৈছে
আৰু সেয়ে প্ৰত্যেক গাঁৱৰে মাটিৰ অভিলেখ নিখুঁতভাৱে শেহতীয়া তথ্যসমৃ দ্ধ কৰা হ’ব।
অনু ষ্ঠানটিত ভাষণ দি কেন্দ্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰে কয় যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্বভাৰ ল�োৱাৰ
সময়ৰেপৰা তেওঁ গাওঁসমূ হ, দৰিদ্ৰসকল আৰু কৃষকসকলৰ জীৱনৰ উন্নতি আৰু আমূ ল পৰিৱৰ্তন সাধিবলৈ সংকল্পবদ্ধ হৈ পৰিছে।
তেওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বাসকৰা ল�োকসকলৰ জীৱনত মসৃ ণতা আনিবলৈ আৰু তেওঁল�োকৰ প্ৰাথমিক প্ৰয়�োজনসমূ হ লভ্য কৰ�োৱাবলৈ
অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে।
শ্ৰী ত�োমৰে কয় যে এতিয়ালৈকে গাওঁবাসীসকলৰ হাতত নিজৰ ঘৰৰ মালিকীস্বত্বৰ ক�োন�ো নথিপত্ৰ নাছিল। পঞ্চায়তীৰাজ
মন্ত্ৰ্যালয়ৰ মালিকীস্বত্ব য�োজনা 2020 চনৰ 24 এপ্ৰিলত পঞ্চায়তীৰাজ দিৱসৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰদ্বাৰা উদ্বোধন কৰা হয়। এপ্ৰিলৰপৰা
এতিয়ালৈকে এই আঁচনিখন ছখন ৰাজ্যত পৰীক্ষামূ লক প্ৰকল্প হিচাপে কাৰ্য্যৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত, 2024
চনলৈকে 6.24 লাখ খন গাঁৱত সম্পত্তি কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ লক্ষ্য ধাৰ্য্য কৰা হৈছে।
এই উপলক্ষ্যে, মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী শিৱৰাজ সিঙ চ�ৌহান, উত্তৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য�োগী আদিত্যনাথ, হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
শ্ৰী মন�োহৰ লাল, হাৰিয়ানাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী দু ষ্যন্ত চ�ৌতালা, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ত্ৰিৱেন্দ্ৰ সিঙ ৰাৱত, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী আৰু
বিষয়াসকল, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল আৰু গাওঁবাসীসকল ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ য�োগেদি উপস্থিত আছিল।
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কেন্দ্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰে জিলা-খণ্ড পঞ্চায়তসমূ হৰ উন্নয়ন পৰিকল্পনাৰ
সংৰচনা মুকলি কৰে

কে

ন্দ্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ, গ্ৰামীণ বিকাশ, কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ আৰু খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ উদ্যোগ মন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ সিঙ

ত�োমৰে য�োৱা 20 অক্টোবৰত ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ য�োগেদি আয়�োজন কৰা এটা কাৰ্য্যসূ চীত জিলা আৰু খণ্ড
পঞ্চায়তসমূ হৰ উন্নয়ন পৰিকল্পনাৰ সংৰচনা মুকলি কৰে। পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগৰ পৰামৰ্শ অনু যায়ী পঞ্চায়তীৰাজৰ তিনিটা
পৰ্য্যায়, জিলা, খণ্ড আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ বাবে পুজি
ঁ প্ৰদান কৰা হ’ব। গতিকে এইকথা প্ৰয়�োজনীয় হৈ পৰিছে যে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ
দৰে জিলা আৰু খণ্ড পঞ্চায়তৰ বাবেও উন্নয়নমূ লক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব।
এই উপলক্ষ্যে হ�োৱা অনু ষ্ঠানত ভাষণ দি, কেন্দ্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ সিঙ ত�োমৰে কয় যে গাঁও পঞ্চায়ত বিকাশ
য�োজনাৰ (GPDP) ৰ কাৰ্য্যৰূপায়ণে পঞ্চায়তৰ উন্নয়নমূ লক কাৰ্য্যসূ চীলৈ সম্পূৰ্ণ স্পষ্টতা আৰু পাৰগম্যতা আনিছে। পঞ্চায়তসমূ হক
শক্তিশালী কৰা আৰু সু প্ৰশাসন আৰু ইতিবাচক উন্নয়ন সধাৰ উপৰিও জিলা আৰু খণ্ড পঞ্চায়তৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে মুকলি কৰা
সংৰচনাও অত্যন্ত লাগতিয়াল বুলি প্ৰমাণিত হ’ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে।
শ্ৰী ত�োমৰে কয় যে পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ে এই নতুন সংৰচনাৰ য�োগেদি দেশৰ 2.5 ক�োটি পঞ্চায়তক আত্মমূ ল্যায়নৰ বাবে এখন দাপ�োণ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ সহায়ত, পঞ্চায়তসমূ হে তেওঁল�োকৰ স্থানীয় প্ৰয়�োজনসমূ হ আৰু লভ্য
সম্পদসমূ হ অনু সৰি নিজৰ উন্নয়নমূ লক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী ত�োমৰে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ ম�োদীৰ নেতৃত্বত চতুৰ্দশ বিত্ত আয়�োগৰ পৰামৰ্শাৱলী সম্পূৰ্ণৰূপে
কাৰ্য্যৰূপায়ণ কৰি, পঞ্চায়তসমূ হক উন্নততৰ বিত্তীয় সম্পদ প্ৰদান কৰা হৈছে। পঞ্চদশ বিত্ত আয়�োগৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন
পৰামৰ্শসমূ হেও আঙু লিয়াই দিয়ে যে ভৱিষ্যতে পঞ্চায়তসমূ হলৈ অধিক পুঁজি লভ্য কৰ�োৱা হ’ব।
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইকথাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে যে মন্ত্ৰ্যালয়ৰ প্ৰয়াসৰ বলত জিপিডিপি গঢ়ি ত�োলাৰ কামট�োও
যথেষ্ট গুৰুত্বসহকাৰে কাৰ্য্যৰূপায়িত কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে আমি এতিয়া এইকথা মনত ৰাখিব লাগিব যে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ লগত
যিমানেই ব্যয় কৰা হয় সেয়া কেৱল অনু ম�োদিত জিপিডিপি আঁচনি অনু সাৰেহে ব্যয় কৰা উচিত যাতে গাঁওসমূ হৰ উন্নয়ন সু নিশ্চিত
হয়। আমি আমাৰ মন�োয�োগ সেই কথাত কেন্দ্ৰীভূ ত কৰিব লাগিব যে এবছৰত এখন গাঁৱে যাতে এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে।
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰ্যালয়ৰ সচিব শ্ৰী সু নীল কুমাৰে কয় যে এই সংৰচনা গ্ৰাম পঞ্চায়ত বিকাশ য�োজনাৰ (GPDP) য�োগেদি
আগৰ বছৰব�োৰত স্থাপন কৰা উন্নয়নমূ লক কামৰ আধাৰশিলাৰ বাবে পৰবৰ্তী সংয�োগস্বৰূপ হ’ব।
এই উপলক্ষ্যে জিলা আৰু খণ্ড পঞ্চায়তব�োৰৰ উন্নয়নমূ লক পৰিকল্পনাৰ সংৰচনাৰ বাবে স্থাপন কৰা কমিটীৰ চেয়াৰমেন
আৰু প্ৰাক্তন বিশেষ সচিব ড. বালা প্ৰসাদে এটা উপস্থাপন আগবঢ়ায়।
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