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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী কৃষি পরিকাঠাম�ো তহবিলের অধীনে এক লক্ষ ক�োটি
টাকার কৃষি ঋণদান প্রকল্পের সূচনা করেছেন
নরেন্দ্র ম�োদী গত ৯ই আগস্ট কৃষকদের
প্রধানমন্ত্রী
জন্য একটি বড়সড় উপহার হিসাবে কৃষি
পরিকাঠাম�ো তহবিলের অধীনে নতুন করে এক লক্ষ
ক�োটি টাকার কৃষি ঋণদান প্রকল্পের সূচনা করেছেন।
একই সঙ্গে, এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পি এম-কিষান
প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৮.৫ ক�োটি কৃষকদের আধার
লিঙ্ক করা অ্যাকাউন্টে ষষ্ঠ কিস্তি বাবদ সরাসরি ১৭
হাজার ক�োটি টাকা দেওয়ারও সূচনা করেছেন।
কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ, পঞ্চায়েত ও
গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর অনুষ্ঠানে
য�োগ দেন।

কৃষকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই এক লক্ষ ক�োটি টাকা কৃষি তহবিল গঠনের ফলে
প্রত্যেক গ্রামে তাদের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের জন্য প্রয়�োজনীয় পরিকাঠাম�ো নির্মাণ করা হবে,কৃষকদের ফসল
নষ্ট হবে না,তাদের আয় বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থানও হবে। এর পাশাপাশি প্রকল্পের অর্থ উপভ�োক্তাদের কাছে
সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে পাঠান�ো র ফলে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকবে, সেখানে ক�োন�ো মধ্যস্বত্বভ�োগী
থাকবে না এবং ক�োন কমিশন দিতে হবে না।
প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের ক্ষুদ্রতম কৃষকও যাতে এই প্রকল্পের সুয�োগ নিয়ে নিজেদের আর্থিক ভিত্তিকে মজবুত
করতে পারেন তার জন্য সরকার লাগাতার অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে কাজ করে চলেছে। দেশে বাতানুকূল কিষান রেল
প্রকল্প চালু করাও এই লক্ষ্যের দিকে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ।
প্রধানমন্ত্রী বলেন পিএম-কিষান প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৭৫০০০ হাজার ক�োটি টাকা
সরাসরি প্রদান করা হয়েছে মাত্র দুইটি আর্থিক বছরের সময় কালে। কর�োনা অতিমারীর সময় কৃষকদের সহায়তা বাবদ
২২ হাজার ক�োটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। কৃষকদের কঠ�োর পরিশ্রমকে সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন
শুধুমাত্র তাদের প্রচেষ্টার কারণেই কর�োনাকালীন সংকটের সময় দেশে খাদ্যশস্যর ক�োন অভাব হয়নি, এবং সরকার
দেশের ৮০ ক�োটি গরিব মানুষ মানুষের কাছে খাদ্যশস্য প�ৌঁছে দিতে পেরেছে। আজ যে কৃষি পরিকাঠাম�ো তহবিল
উদ্বোধন করা হল, এর মাধ্যমে কৃষকরা নিজস্ব স্তরে গ্রামে গুদামজাত করার আধুনিক পরিষেবা গড়ে তুলতে পারবেন।
কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, গ্রাম�োন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর বলেন ম�োদীজির নেতৃত্বে
কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র কৃষি ও কৃষকের অগ্রগতিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কৃষির আধুনিকীকরণে
বিভিন্ন ঘ�োষণা করেছে তাই নয়, এই সমস্ত পদক্ষেপ দ্রুত রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট হয়েছে।
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন,গ্রাম সংক্রান্ত এবং গরীব কৃষক সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী সর্বদা অগ্রাধিকার
প্রদান করেন এবং যখনই তাঁরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চান স্বাধীনভাবে তাঁদের কথা বলার
সময় ও সুয�োগ দিয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি হল একটি শক্তিশালী কৃষি ক্ষেত্র দেশকে সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী
করে তুলবে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী কৃষি ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মসূচি, যেমন ১০ হাজার কৃষি উৎপাদক সংগঠন-এফ পি
ও তৈরি করা, প্রত্যেক কৃষককে কিষান ক্রেডিট কার্ড প�ৌঁছে দেওয়া, ডিজিটাল ফার্মিং এবং পিএম কিষান য�োজনা
প্রকল্পের অনুদান সরাসরি ডিজিটাল ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা, আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের আওতায় এক লক্ষ
ক�োটি টাকার কৃষি পরিকাঠাম�ো নির্মাণ ইত্যাদি কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শ্রী ত�োমর বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে পাশাপাশি
বিভিন্ন সহায়ক ক্ষেত্র যেমন পশুপালন, মৎস্যচাষ, ভেষজ উৎপাদন,ম�ৌমাছি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি
ক্ষেত্রকে বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা কৃষি ক্ষেত্রের ফাঁকফ�োকর গুলিকে পূরণ করতে পারে।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন।
সূত্র: প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো (PIB)

বিষয়সূচি
প্রধান সম্পাদক :
সুনীল কুমার, আইএএস
সচিব
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
সম্পাদক :
ড: বিজয় কুমার বেহেরা, আইইএস
আর্থিক উপদেষ্টা
সম্পাদক মণ্ডলী :
অল�োক পাণ্ড্যেয়
রাধে শ্যাম ভরদ্বাজ
অ্ঞ্জনী কুমার তিওয়ারী

25
31
40

মহাত্মা গান্ধী
এনআরইজিএস-অতিমারী
কালে আশার আল�ো

13

4

এনআরএলএম মিশনের
মাধ্যমে ক�োভিড-১৯
এর বিরুদ্ধে প্রাত্যহিক
সংঙ্ঘবদ্ধ লড়াই

মাননীয় মন্ত্রীর বার্তা

5

21
মাননীয় সচিবের বার্তা

ক�োভিড-১৯এর বিরুদ্ধে
পাঞ্জাবের লড়াই,
গ্রাম�োন্নয়ন দপ্তর এবং
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান
গুলির দৃঢনিশ্চয়ের প্রমান

কর�োনা ভাইরাস ও আমরা

6

কর�োনা য�োদ্ধা হিসাবে আমাদের গ্রাম, পঞ্চায়েত সমূহ এবং
কৃষকেরা

9

ক�োভিড-১৯ প্রতির�োধে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগ

28

অন্ধ্র প্রদেশে এমএমপিএস রূপায়ণের মাধ্যমে ক�োভিড-১৯ এর
ম�োকাবিলা

33

ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে কর�োনার বিরুদ্ধে লড়তে সুরক্ষা বর্ম (পিপিই কিট)তৈরি করলেন
লড়াই:নাগর এর সাফল্য গাথা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর দিদিরা

কর�োনার বিরুদ্ধে লড়তে
পঞ্চায়েত প্রধানদের
ক্ষমতায়ন:পথ দেখাল�ো ওড়িশা

45

পঞ্চায়েত প্রধান দিদির কথা

47

জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার: দায়িত্বশীল স্থানীয় প্রশাসনকে উৎসাহ
দিতে

49

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

গ্রাম�োদয় সংকল্প

3

নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর

বার্তা

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

ক�োভিড-১৯ অতিমারী কালে আমাদের গ্রাম, গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ এবং কৃষকদের অবদানকে সম্মান জানাতে
গ্রাম�োদয় সঙ্কল্পের এই অষ্টম সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হল। ক�োভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে দেশের গ্রামীণ এলাকা
গুলিকে র�োগের প্রক�োপ থেকে রক্ষা করতে তৃণমূল স্তরে আমাদের গণতান্ত্রক কাঠাম�োর অন্যতম স্তম্ভ পঞ্চায়েতী রাজ
প্রতিষ্ঠান গুলি বাস্তব�োচিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে এক যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একটি রাষ্ট্র
হিসাবে আমাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে। যে ক�োন জাতীয় সঙ্কট বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়, সমস্ত রাজ্যের
সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের উর্ধ্বে উঠে এক মহৎ আদর্শের বশবর্তী হয়ে এক য�োগে
কাজ করে থাকে। এটা মনে করতে খুবই সন্তোষ জন্মায় যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী জির নেতৃত্বে সমস্ত
রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান গুলি সম্পূর্ণ সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করছে এবং আমাদের গ্রামগুলি
অতিমারীর প্রক�োপকে অনেকাংশে রুখে দিতে সমর্থ হয়েছে।
ক�োভিড-১৯ অতিমারী গ�োটা বিশ্বকে নতুন সমস্যা ও নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের
সঙ্গে তুলনায়, ভারতে ক�োভিড অতিমারীর প্রক�োপ যথেষ্ট নিয়ন্ত্রনে, এই র�োগ থেকে সুস্থ হওয়া মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি
পাচ্ছে। জন সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি প্রচার কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং একই সঙ্গে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা কমিটি
গুলিকে অতিমারীর প্রক�োপ রুখতে সতর্ক করা হয়। প্রায় ২.৫ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত
কর্মী এবং আশা কর্মীরা গ্রামীণ এলাকায় কর�োনা অতিমারীর ম�োকাবিলায় অন্যবদ্য অবদান রেখেছেন। দীনদয়াল অন্ত্যোদয়
য�োজনা- জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায়, ৬৩.৮ লক্ষ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর ৭ ক�োটিরও বেশি মহিলা সদস্য গ্রামীণ
এলাকায় কর্ম সংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী আত্মনির্ভর ভারত অভিযান প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ ক�োটি টাকার বরাদ্দ ঘ�োষণা
করেছেন। এই বরাদ্দ শুধুমাত্র দেশের অর্থনীতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনছে তাই নয় ‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’ এই
স্লোগানকে সামনে রেখে নতুন ভারত গড়ার ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছে এর মাধ্যমে। পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের সুয�োগ
করে দিতে প্রধান মন্ত্রী গরীব কল্যাণ র�োজগার য�োজনার সূচনা করেন এবং এই কর্মসূচি এখন দেশের ক�োটি ক�োটি
পরিযায়ী শ্রমিকের জীবন ধারণের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
গ্রাম�োন্নয়ন দপ্তর পরিচালিত মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইন (মনরেগা)ও এই সময় গ্রামীণ
কর্ম সংস্থানের একটি বড় উৎস হয়ে উঠেছে। ক�োভিড-১৯ অতিমারী আমাদের অর্থনীতিতে ছাপ ফেলেছে কিন্তু কৃষি
এমন একমাত্র ক্ষেত্র যা জাতীয় আভ্যন্তরীন গড় উৎপাদন জিডিপি-র ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। বর্তমান অর্থ
বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড(জিভিএ)৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
আমরা আমাদের গ্রামাঞ্চলকে উন্নত ও স্বনির্ভর হিসাবে গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু কর�োনা
সঙ্কটের অবসান এখনও হয়নি। সুরক্ষিত থাকার জন্য আমাদের সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পড়া এবং নিয়মিত
হাত ধ�োয়ার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে।
আমি আশা করব গ্রাম�োদয় সঙ্কল্পের এই সংখ্যা ক�োভিড-১৯ অতিমারী ম�োকাবিলায় গ্রাম স্তরে, গ্রাম পঞ্চায়েত
সমূহ এবং কৃষকদের লাগাতার প্রচেষ্টার ছবিকে তুলে ধরবে। শুধু তাই নয়, আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য, কৃষক, যুব
এবং গ্রামীন স্তরে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনবদ্য কাজকে স্বীকৃতি দেবে যারা অসাধারণ সাহস ও শ�ৌর্যের
সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে যে ক�োন বিপর্যয়ের ম�োকাবিলায় প্রস্তুত।
(নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর)
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সুনীল কুমার, আইএএস

বার্তা

সচিব,
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক,
ভারত সরকার

সারা বিশ্বের মানুষ তাদের জীবন ইতিহাসে সবথেকে ভয়ঙ্করতম এক অতিমারী-র সম্মুখীন হয়েছেন।
কর�োনাভাইরাস অথবা ক�োভিড-১৯ সারা বিশ্বে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং ভারত এবং ও তার নাগরিকেরা
এর হাত থেকে রেহাই পাননি। গ্রাম�োদয় সঙ্কল্পের এই অষ্টম সংখ্যাটি ক�োভিড-১৯ অতিমারী ম�োকাবিলার বিভিন্ন দিক,
যার মধ্যে মূলত গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন রক্ষা করতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে মহানগর
এবং বড় শহর গুলি ছড়িয়ে পড়ার পর এই ভাইরাস ছ�োট শহর এবং গ্রামাঞ্চলের নিজের পক্ষ বিস্তার করেছে।
ক�োভিড-১৯ একটি নতুন ভাইরাস, যার সম্পর্কে খুব কম তথ্যই আমাদের জানা। সেই কারণেই এখন এই
র�োগের যে চিকিৎসা হচ্ছে তা খুব একটা সুনির্দিষ্ট নয়। ক�োভিড-১৯ ভাইরাস ম�োকাবিলার দুটি প্রধান রাস্তা রয়েছে তা
হল শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত এবং য�োগায�োগ সংক্রান্ত। প্রধানত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশি থেকে নির্গত ছ�োট ছ�োট ড্রপলেট
এর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। সারাবিশ্বে সেই কারণে শারীরিক দূরত্ব এবং লকডাউন কে এই ভীষণভাবে
সংক্রামক ভাইরাসের সংক্রমণ র�োধে অস্ত্র হিসেবে প্রয�়োগ করা হয়েছে। আমাদের দেশে পঞ্চায়েত গুলি ভাইরাস
ম�োকাবিলায় এক অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কর�োনা সংক্রমণ বিশ্বের জন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সতর্ক করে দিয়েছে।
বর্তমানে জন স্বাস্থ্য পরিষেবা কে সামনে রেখে একটি শক্তিশালী এবং আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নেটওয়ার্ক তৈরি করার কথা
ভাবতে হবে, যেখানে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুরক্ষিত পানীয় জল সরবরাহ চালিয়ে যাওয়া এবং
তার মানকে উন্নত করা, কার্যকরী কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তৈরি করা, র�োগ জীবাণুর বাহক পতঙ্গদের নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ
নেওয়া এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে জল এবং পরজীবী বাহিত র�োগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামনে যে সমস্ত ঝুঁকি রয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর। ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি
স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপির ১.২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২.৫ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা
গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করে ভারত
সরকার পঞ্চায়েত গুলি কে সব রকমের সহায়তা করছে। পাশাপাশি ভারত সরকার ভারতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কে এক
নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যেখানে প্রযুক্তির ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।
প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর অর্থাৎ র�োগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার তুলনায় র�োগ প্রতির�োধে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া
যে ভাল�ো তা সহজেই ব�োঝা যায়। ক�োভিড-১৯ অতিমারী ম�োকাবিলার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রয�োজ্য। এর সঙ্গে যুক্ত
রয়েছে সামাজিক এবং ব্যবহারগত শৃঙ্খলা, যার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু আমরা
যদি এগুলি কে অগ্রাহ্য করি তবে তার ফল হবে সর্বনাশা। চলুন আমরা নিজেদের এবং অন্যদের জীবন রক্ষা করি:
(ক) মাস্ক অথবা মুখাবরণ ব্যবহার করা।
(খ)	নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধ�োয়া।
(গ) জনবহুল স্থানে ২ মিটার এর শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা।
গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবন, স্বাস্থ্য এবং জীবিকার সুরক্ষায় পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় প্রশাসন গুলির
ভূমিকা কে এই বিশেষ সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। আমার বিশ্বাস পাঠকেরা এই সংখ্যাটি পছন্দ করবেন। কেননা আমাদের
পাঠকেরা জানেন, গ্রাম�োদয় সঙ্কল্প হিন্দি ইংরেজি এবং এগারটি অন্যান্য ভারতীয় ভাষা (অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, কন্নড়,
মণিপুরী, মারাঠি, মালায়ালাম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল এবং তেলেগু) ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং দেশের আড়াই লাখেরও
বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচারিত হয়। সম্পাদকীয় বিভাগ বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও সংশ�োধনের জন্য এসআইআরডি
ও পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুল�োর ওপর নির্ভর করে। সেই কারণে আমি সকলকে তাদের এই প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই।
(সুনীল কুমার)
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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কর�োনা ভাইরাস ও আমরা
“জটিলতম র�োগের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসাই যথাযথ”

থেকে এই “কর�োনা ভাইরাস”
ল্যানামটিন শব্দকরণকর�োনা
করা হয়েছে, যার অর্থ “মুকটু ” অথবা

– ড: কেতকী বাপট*

- হিপ�োক্রেটিস,চিকিৎসা শাস্ত্রের পিতা

সৃষ্টি হয়। একইভাবে এই ভাইরাস আবার আরও হাজার
হাজার ক�োষকে সংক্রমিত করে। এই ভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে
“শির�ো ভূষণ” যেহেতু এর বাইরেরে দিকে কাঁটার মত�ো অংশ পড়তে থাকলে ঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে জীবনহানিরও
অনেকটা মুকটে
ু র মত�ো দেখতে। সেই কারণে প্রথম মনুষ্য আশঙ্কা তৈরি হয়।
কর�োনা ভাইরাসের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা ও তার চরিত্র নিয়ে
কাজ করা জুন আলমিডা এবং ডেভি্ড টাইরেল এই ভাইরাসের ক�োভিড-১৯ এর সাধারণ উপসর্গ এবং ঝুঁকি বহুল গ�োষ্ঠী
এমন নামকরণ করেন। কর�োনা ভাইরাসরা একটি বড়
ক�োভিড-১৯ উপসর্গগুলি সাধারণভাবে মৃদু এবং খুব
পরিবারের সদস্য যারা মানুষ এবং পশু-পাখি উভয়েরই দেহে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। সবথেকে সাধারণ যে উপসর্গগুল�ো
র�োগ সৃষ্টি করে। মানব শরীরের কর�োনা ভাইরাস বৃহৎ, প্রায় দেখা যায় তা হল- জ্বর, শুকন�ো কাশি, ক্লান্তি, যন্ত্রণা, ব্যথা,
গ�োলাকার বস্তু যার অনন্য দর্শন বহিরঙ্গ প্রোটিন দ্বারা নির্মিত। বন্ধ নাক, মাথাব্যথা, কনজাংটিভাইটিস, গলা ব্যথা, ডায়েরিয়া,
এগুলি এতটাই ক্ষুদ্রাকৃতি যে একটি চালের দানার মধ্যে স্বাদ এবং গন্ধ চলে যাওয়া, চামড়ায় র্যাশ সৃষ্টি হওয়া, আঙুল
২৫০০ ক�োটি ভাইরাস থাকতে পারে। এই আকৃতির মধ্যেও এবং গ�োড়ালির রং পরিবর্তন ইত্যাদি। যে কেউই ক�োভিড-১৯
যথেষ্ট তারতম্য আছে তবে সাধারণ ভাবে এর গড় আকৃতি শ আক্রান্ত হতে পারেন এবং গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন। কিন্তু
১০০-১২০ এনএম (১এনএম = ১/১০ লক্ষ সেমি)।
বয়স্ক মানুষ এবং যাদের ইতিমধ্যেই অন্য
মানব দেহে, অনেক ধরনের
ক�োন শারীরিক সমস্যা যেমন উচ্চ
কর�োনা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া
রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র অথবা ফুসফুসের
গেছে যেগুলি শ্বাস যন্ত্রের বিভিন্ন
সমস্যা রয়েছে, ডায়াবেটিস বা ক্যান্সার
সমস্যা,যেমন সাধারণ সর্দি-কাশি
আক্রান্ত তাদের গুরুতরভাবে অসুস্থ
থেকে শুরু করে জটিল কিছু র�োগ
হওয়ার আশঙ্কা আরও বেশি। বেশিরভাগ
যেমন- মিডিল ইস্ট রেসপিরেটরি
মানুষ (প্রায় ৮০ শতাংশ) হাসপাতালে
সিনড্রোম (মার্স) এবং সিভিআর
ভর্তি না হয়েই এই র�োগ থেকে সুস্থ হয়ে
একিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (সার্স)
যান। তবে প্রথমেই স্বাস্থ্য পরিষেবা
সৃষ্টি করে। সবথেকে সম্প্রতি আবিষ্কৃত
প্রদানকারীর সঙ্গে য�োগায�োগ করা
কর�োনাভাইরাস
ক�োভিড-১৯
বাঞ্ছনীয় যাতে র�োগীকে উপযুক্ত চিকিৎসা
সংক্রমনের কারণ।
পরিষেবা দেওয়া যায়।
SARS-CoV-2 virion
SARS-CoV-2 virion
এর সংক্রমণের সূচনা হয়
কর�োনা প্রতির�োধে গ্রহণীয় পদক্ষেপযখন ভাইরাস এর উপরের
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
কথিত
আছে
অংশ বা (স্পাইক প্রোটিন)
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান
বাহক ক�োষের সংস্পর্শে
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
কিওর। যেহেতু এই ভাইরাস
আসে। বাহক ক�োষের সঙ্গে
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
একেবারেই নতুন, তাই
যুক্ত হওয়ার পরে এই
আজকের দিন পর্যন্ত এর
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
প্রোটিন উৎসেচকে ভেঙে
Courtesy - Wikipedia ক�োন প্রতিষেধক বা ওষুধ
যায় এবং সেখানে ক্ষুদ্র ছিদ্র
আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বের সমস্ত
সৃষ্টি করে।
এইভাবে
স্পাইক প্রোটিন এর মাধ্যমে ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে। দেশ তাদের বৈজ্ঞানিক দলকে নিয়ে এই লক্ষ্যে কঠ�োর
শরীরে প্রবেশের পর ক�োষের থেকে বিভিন্ন প্রয়�োজনীয় পরিশ্রম করে চলেছে। কিন্তু যতক্ষণ তা আবিস্কৃত না হচ্ছে
উপাদান সংগ্রহ করে ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং আমাদের কর্তব্য ক�োভিড-১৯ কে আমাদের শরীরে প্রবেশ
শেষ পর্যন্ত ঐ ক�োষ ভেঙে হাজার হাজার নতুন ভাইরাস এর না করতে দেওয়া। সাধারণ মানুষকে কর�োনা অতিমারীর
বৈজ্ঞানিক এফ, ভারত সরকারের প্রধান বিজ্ঞান উপদেষ্টার দপ্তর

*
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কর�োনা ভাইরাসের পছন্দ অপছন্দের তালিকা
কর�োনার পছন্দ
(ক�োভিড-১৯ সংক্রমণের কারণ)

কর�োনার অপছন্দ
(ক�োভিড-১৯ সংক্রমণ র�োখার উপায়)

হাত মেলান�ো, বারবার মুখ, গাল, চ�োখ এবং নাকে হাত
দেওয়া, ন�োংরা ময়লা, অস্বাস্থ্যকর খাবার, জমায়েত/
সামাজিক মেলামেশা, মাস্ক বা মুখাবরণ ব্যবহার না
করা, সর্দি বা কাশি সৃষ্টি কারী বস্তু, জীবন ধারণ পদ্ধতি/
অভ্যাস, থুতু ফেলা, শরীরচর্চা না করা।

জ�োড়হাতে নমস্কার, পরিচ্ছন্নতা,মাস্ক পড়া,দস্তানা
ব্যবহার, আয়ুর্বেদিক ক্কাথ, দুধ হলুদ, গ�োল মরিচ/
আদা, বাড়িতে রান্না করা খাবার,য�োগ ব্যায়াম ও
প্রাণায়াম, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন, বাস্প ।

বিরুদ্ধে লড়াইতে সাহায্য করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট
দপ্তরগুলি সময়ে সময়ে বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা জারি
করেছে।
(যেমন
https://www.mohfw.gov.in/pdf/
PreventivemeasuresDOPT.pdf.) কিভাবে কর�োনা কে দূরে
রাখা যাবে তা ব�োঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর�োগ্য সেতু- এটি ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে
সম্মিলিত যুদ্ধ কে শক্তিশালী করতে এবং দেশের নাগরিকদের
জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা সঙ্গে যুক্ত করতে ভারত সরকার এই
ম�োবাইল অ্যাপ্লিকেশন টি তৈরি করেছে। অ্যাপ্লিকেশনটি
ব্যবহারকারীদের কাছে কর�োনাভাইরাস সংক্রান্ত ঝুকি
ঁ ,
নিবারণের সেরা উপায় এবং সংক্রমণ র�োধের জন্য প্রয�়োজনীয়
পরামর্শ প�ৌঁছে দিচ্ছে। পাশাপাশি এটি ভারত সরকারের
বিশেষ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে ক�োভিড-১৯ এর ব্যবস্থাপনায়
গৃহীত পদক্ষেপ গুলি কে আরও শক্তিশালী করছে।
প্রস্তাবিত সুরক্ষা বিধি- স্বাস্থ্যমন্ত্রক নিয়মিত সাবান
জল অথবা অ্যালক�োহল যুক্ত হ্যান্ড রাব দিয়ে হাত ধ�োয়ার
অভ্যাস গড়ে ত�োলার পরামর্শ দিয়েছে এমনকি খালি চ�োখে
হাত পরিষ্কার লাগলেও। হাঁচি-কাশির সময় নিজের মুখ এবং
নাক রুমাল অথবা টিস্যু দিয়ে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে।
ব্যবহৃত টিস্যু সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঢাকা আবর্জনার পাত্রে ফেলে
দিন। অসুস্থ ব�োধ করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। জ্বর
শ্বাসকষ্ট এবং কাশি। ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার সময়ও
মাস্ক অথবা কাপড়ের টুকর�ো মুখ এবং নাক ডেকে নিন।
সামাজিক বিধিসমূহ- বাজার, ওষুধের দ�োকান,
হাসপাতালে মত�ো জায়গায় কমপক্ষে এক মিটারের দূরত্ব বজায়
রাখুন। মাস্ক পড়নু , নিজের মুখ মুখাবরণে ঢেকে রাখুন, নিয়মিত
জীবাণুমক্ত
ু করুন। যতদূর সম্ভব স্পর্শ এড়িয়ে চলুন। মুদির
জিনিসপত্র ওষুধ কেনার জন্য যথাসম্ভব কম বাজারে যান। স্বাগত
জানাতে করমর্দন, ক�োলাকুলি এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে
অপ্রয�়োজনীয় সামাজিক জমায়েত এড়িয়ে চলুন। নিজের বাড়িতে
দর্শনার্থীর সংখ্যা কম করুন অন্যের বাড়িতে যাওয়া এড়িয়ে চলুন।
র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায়- র�োগ
সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই এবং র�োগ নিয়ন্ত্রণের
ক্ষেত্রে মানুষের শরীরের র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বর্তমান অতিমারীর সময়
প্রাকৃতিক প্রতির�োধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী উপাদানসমূহ যেমন মসলা,
হলুদ, আদা এবং বারবার জল পান করা বা বাষ্প নেওয়ার মত�ো
অভ্যাস কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আয়ুষ মন্ত্রক এ ব্যাপারে
খুটিনাটি তুলে ধরে নীতি নির্দেশিকা তৈরি করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ উপায়-আমাদের রক্ষক
নিজের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য নিম্নলিখিত
বিষয়গুলি কঠ�োরভাবে মেনে চলা জরুরি। আমাদের সকলকে
নিজেদের চ�োখ, নাক এবং মুখ বার বার স্পর্শ করা থেকে
বিরত থাকতে হবে, কার�ো ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত
থাকতে হবে, যদি কার�ো জ্বর বা কাশির মত�ো সমস্যা থাকে
এবং জনবহুল স্থানে থুতু ফেলা যাবে না।
পরিছন্নতা কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াই তে প্রথম অস্ত্র।
বারবার স্যানিটাইজার সাবান দিয়ে হাত ধ�োয়া কার্যকর বলে
প্রমাণিত হয়েছে।
মাস্ক: মাস্ক মানুষকে ড্রপলেট এর হাত থেকে রক্ষা
করে, আশেপাশে থাকা মানুষদের এবং ড্রপলেট নিষ্ক্রমণ এর
পরিমাণ কম করে অন্যদের সম্ভাব্য সংক্রমণ থেকে রক্ষা
করে। যেক�োন�ো ব্যবহার করা সুতির কাপড় থেকে বাড়িতেই
মাস্ক তৈরি করে নেওয়া যায় অথবা বাজার থেকে কিনে আনা
জানা যায়। ভারতের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দপ্তর মাস্ক
তৈরি করা পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় নির্দেশিকা জারি করেছে।
(link-www.psa.gov.in (ref-1www.psa.gov.in).
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
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উপসর্গ দেখা যাওয়ার পর করণীয়
মৃদু উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ যাদের হালকা
কাশি অথবা সামান্য জ্বরের মত�ো উপসর্গ রয়েছে তাঁদের
বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিজেদের আলাদা
করে রাখা, ঠিকমত�ো খাওয়া-দাওয়া এবং শরীরের অবস্থার
ওপর নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে। যাই হ�োক যদি
আক্রান্ত ব্যক্তি ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকার বাসিন্দা হন
তাহলে জ্বরের মত�ো উপসর্গ কে অবহেলা করা উচিত নয়
এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
ক�োভিড-১৯ পরীক্ষা
প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসের
উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং সুরক্ষা
ব্যবস্থা রয়েছে এমন ল্যাবরেটরি গুলিকে কর�োনা পরীক্ষার
জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ক�োভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে দ্রুত
পরীক্ষা করে নেওয়া সবসময়ই ভাল�ো। র�োগীদের নাক
থেকে সংগ্রহ করার স�ো য়াব, থুত,ু কাশ এবং ফুসফুসের
তরল স্বাস্থ্যকর্মীরা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সংগ্রহ করেন এবং
হিমায়িত করেন। ক�োভিড-১৯ এর বেশিরভাগ নমুনার
পলিমারাইসিং চেন রিয়্যাকশন (পিসিআর) অথবা সের�োলজি
পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। ক�োভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষার জন্য
আরটিপিসিআর বা (রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পলিমারিক চেন
রিঅ্যাকশন) টেস্টিং পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে।
ক�োভিড-১৯ ম�োকাবিলায় ভারতের প্রয়াস
নমুনা পরীক্ষণ কিট- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আবিষ্কারক
এবং স্টার্টআপ ক�োম্পানি সফলভাবে ক�োভিড-১৯ র�োগ
নির্ণয় পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। কর্তৃপক্ষের
অনুমতি সাপেক্ষে এইসব পরীক্ষা পদ্ধতি ভারতে ব্যবহৃত
হচ্ছে। এগুলি দেশে তৈরি, দ্রুত, সহজলভ্য, যে ক�োন উন্নত
প্রযুক্তির সঙ্গে তুলনীয় এবং সহজেই সম্পন্ন করা যায়।
কর�োনা প্রতিষেধক- প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর নীতি
আয�়োগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সদস্য ডাক্তার বিন�োদ পাল
এবং ভারত সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা
প্রফেসর কে বিজয় রাঘবণের য�ৌথ নেতৃত্বে একটি
ভ্যাকসিন টাস্কফ�োর্স গঠন করেছে। এই টাস্কফ�োর্স দেশের
ক�োভিড-১৯ প্রতিষেধক কর্মসূচিকে পথ প্রদর্শন করছে।
রেমডেসিভির ঔষধ- এই ওষুধ ক�োভিড-১৯ এর
বিরুদ্ধে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বহু ভারতীয়
ক�োম্পানি এখন দেশেই তা তৈরি করছে।
ওষুধের পরীক্ষা- আয়ষু মন্ত্রক এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্প
গবেষণা পরিষদ (সিএসআইআর) ক�োভিড-১৯ বিরুদ্ধে

কার্যকর চারটি আয়ষু ঔষধির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখছে ।
অন্য আরও বেশকিছু ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
আবিষ্কার- ভারতের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র যাতে বর্তমান
সঙ্কট কে কাটিয়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করতে সক্রিয়
থাকার পাশাপাশি বিনিয়�োগে উৎসাহ দিতে প্রধানমন্ত্রীর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরামর্শদাতা কাউল্সিল (PM-STIAC) যে
ন’টি মিশন পরিচালনা করছে তার অন্যতম অ্যাকসিলারেটিং
গ্রোথ অফ নিউ গন্ডিয়াজ ইন�োভেশন (অগ্নি)। ক�োভিড-১৯
ম�োকাবিলার পন্থা আবিস্কারের ক্ষেত্রে সারা দেশের উদ্ভাবনী
স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে প্রয়�োজনীয় পুজি
ঁ , প্রযুক্তি এবং
প্রয়�োগের সুয�োগ য�োগান�োর মধ্য দিয়ে সহায়তা করার
ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।
মানসিক স্বাস্থ্য- কর�োনা অতিমারী সমস্ত বয়সের
মানুষের মনেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নিও নর্মাল
জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ান�ো, সামাজিক দূরত্ব বিধি,
লকডাউন, দীর্ঘদিন গৃহবন্দি থাকা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যহত
হওয়া ইত্যাদির ফলে মানুষের মনে উৎকন্ঠা, অবসাদ ইত্যাদি
প্রচুর পরিমানে তৈরি হচ্ছে। বর্তমান সময়ে এই সমস্ত সমস্যা
দূর করে স্বাভাবিক জীবনযাপন ফেরাতে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের
উন্নতি ঘটাতে মন্ত্রক/বিভিন্ন দপ্তর/সংগঠন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
বিভিন্ন মন্ত্রকের উদ্যোগে মন পরীক্ষণ পরিষেবা দেওয়া শুরু
হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রকের মন�োদর্পন, সামাজিক ন্যায়বিচার
মন্ত্রকের কিরণ, পিএসএ দপ্তরের নির্দেশিকা, স্বাস্থ্যমন্ত্রক,
আযুষ মন্ত্রকের হেল্প লাইন ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখয�োগ্য।
অতিমারীর ম�োকাবিলায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা- র�োগ
নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সরকারের বিভিন্ন
দপ্তর যে যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা
ডব্লিউএইচওর-ও প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। বিভিন্ন
প্রচার কর্মসূচি, ওয়েবইনার, হেল্প লাইন, সামাজিক
মাধ্যম, ভিডিও, ফেসবুক ইত্যাদি ব্যবহার করে তৎপর
ভাবে মানুষের কাছে প�ৌঁছান�ো হচ্ছে। এই সব কর্মসূচি
সর্বাত্মক যেখানে শুধুমাত্র দৈহিক সুস্বাস্থ্যই নয় মানসিক
স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যেও কাজ করা হচ্ছে।
যদিও এই অতিমারী এক কঠিন পর্যায় তাও আমরা
এর থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং পরিস্থিতর সঙ্গে
মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। শেষপর্যন্ত আমরা অবশ্যই
এই পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠব এই বিশ্বাস রাখাটা জরুরি।
ঋণ স্বীকার- মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা প্রফেসর
কে. বিজয় রাঘবন এবং বি়জ্ঞান সচিব ড. অরবিন্দ মিত্রকে
নিরন্তর উৎসাহ প্রদান ও মূল্যবান উপদেশের জন্য কৃত্জ্ঞ
ধন্যবাদ জানাই।

“অসুখের সময় সহায়তা করতে পারে এমন দুট�ো জিনিষের অভ্যাস তৈরি করুন, অন্তত ক্ষতিকারক কিছু করবেন না। ”

- হিপ�োক্রেটিস, চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক
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কর�োনা য�োদ্ধার ভূমিকায় আমাদের গ্রাম,
পঞ্চায়েত এবং কৃষকেরা

– নরেন্দ্র সিং ত�োমর*

“আমাদের মত�ো বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট উন্নয়নশীল দেশে কর�োনা ভাইরাসের কর্মবর্ধমান চ্যালেঞ্জ ক�োনও সাধারণ
অবস্থা নয়। এরকম একটা সময়ে, শুধু একটাই মন্ত্র কার্যকর-‘পৃথিবী তখনই সুস্থ যখন আমরা সুস্থ’। ” - নরেন্দ্র ম�োদী,
ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মহামারী ক�োভিড-১৯
বিশ্বব্যাপী
সারা বিশ্বকে নতুন চ্যালেঞ্জ ও

সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
কর�োনা সঙ্কট যে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য
পরিষেবা ক্ষেত্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে
ফেলেছে তা নয়, সারা বিশ্বের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেও অনেকগুলি বড়
পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আমরা
সকলেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার
কঠিন সময়কে অনুভব করছি। বিশ্বের
বৃহৎ শক্তিগুল�ো আজকে ক�োভিড-১৯
এর বিরুদ্ধে লড়াইতে ব্যস্ত, তাদের
অনেকে ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। যেখানে বেশ কয়েকটি
দেশের কর�োনা ভাইরাসের বিস্তার রুখতে গৃহীত
পরিকল্পনা ভুল প্রমানিত হয়েছে। এই সঙ্কটের সময়ে,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে আমাদের দেশ ঐক্যবদ্ধ
ভাবে কঠ�োর হাতে অতিমারী পরিস্থিতির ম�োকাবিলা
করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কর�োনা
অতিমারীর প্রক�োপ ভারতে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে
রয়েছে,চিকিৎসার পরে সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষের সংখ্যাও
দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে
নিয়মিত মেডিকেল পরীক্ষা, সময�়োচিত চিকিৎসা
পরিষেবা প্রদান, এবং উন্নত সুরক্ষা বিধি মেনে চলায়
আমাদের দেশ দৃঢ় নিশ্চয় এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে
এই অতিমারী পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মুখ�োমুখি লড়াই করতে
সমর্থ হচ্ছে।
এই ক�োভিড-১৯ সময়কাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর সমস্যাকে সুয�োগে পরিণত করার অনন্য দক্ষতা
প্রমাণের একটি অন্যতম উদাহরণ। এই জটিল সময়কালে
তিনি আমাদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার মূল মন্ত্র টি শিখিয়ে
দিয়েছেন। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান (সেল্ফ ডিপেন্ডেন্ট
ইন্ডিয়া মিশন) এর আওতায় ২০ লক্ষ ক�োটি টাকার বরাদ্দ

অনুম�োদন করা হয়েছে। এই প্যাকেজ
যে শুধু আমাদের অর্থনীতিকে সঠিক
পথে ফিরিয়ে আনছে তাই নয়
‘ভ�োকাল ফর ল�োকাল’ নামে এক
নতুন আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত
হয়েছে।
কর�োনার বিরুদ্ধে আমাদের
দেশের এই লড়াইতে প্রায় আড়াই
লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত, তাদের নির্বাচিত
জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত কর্মী এবং
দিনদয়াল অন্ত্যোদয় য�োজনা-জাতীয়
জীবিকা মিশনের সঙ্গে যুক্ত ৭.২ ক�োটি মহিলা সারাদেশে
৬৩.৮ লক্ষ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মাধ্যমে তাদের অসাধারণ
অবদান রেখেছেন।
আমাদের গভীর দুটি উদ্বেগ তৈরি করেছে কর�োনা
কালে লকডাউনে ব্যবসা বন্ধ থাকার ফলে গ্রামে ফিরে
আসা লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। প্রাথমিক উদ্বেগের
বিষয় ছিল এই শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করা এবং
দ্বিতীয়ত এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ক�োভিড সংক্রমণ যাতে
লাগাম না ছাড়ায় তা নিশ্চিত করা। আমি খুব সন্তোষের
সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রধান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদিজীর
সুয�োগ্য নেতৃত্বে আমরা সাফল্যের সঙ্গে এই দুই সমস্যার
ম�োকাবিলা করেছি।
দেশে ক�োভিড-১৯ সঙ্কটের গভীর প্রভাব লক্ষ
করে, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক বিভিন্ন পঞ্চায়েতী রাজ
প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সরকার গুলিকে সঙ্গে নিয়ে
লকডাউনের শুরু থেকেই বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ
করেছে। একদিকে গ্রামাঞ্চলে অতিমারীর বিরুদ্ধে
সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হয় অন্যদিকে
ভাইরাস সংক্রমণের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে গ্রামীণ স্বাস্থ্য
ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ করা সংগঠন গুলিকে সক্রিয়
করে ত�োলা হয়। পঞ্চায়েতগুলি গ্রামবাসীদের ফ�োনে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পঞ্চায়েতী রাজ, গ্রাম�োন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ভারত সরকার

*
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“আর�োগ্য সেতু অ্যাপ” প�ৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
লকডাউন চলাকালীনই গত ২৪ এপ্রিল ২০২০তে
জাতীয় পঞ্চায়েতী রাজ দিবস নতুন ভাবে উদযাপন করা
হয়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীজি এক
ভিডিও কনফারেেন্সের মাধ্যমে জাতীয় পঞ্চায়েত
দিবসকে ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াইয়ের
উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে, নির্বাচিত
পঞ্চায়েত প্রধান/পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে এক বৈঠকে
প্রধানমন্ত্রী ক�োভিড-১৯ ম�োকাবিলার বিভিন্ন দিক নিয়ে
আল�োচনা করেন পাশাপাশি দেশবাসিকে অতিমারীর
ম�োকাবিলায় নানা পরামর্শ প্রদান করেন।
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক নেপাল সীমান্ত লাগ�োয়া
গ্রামগুলিতে সচেতনতা কর্মসূচি রূপায়নের জন্য গ্রামসভা
আহ্বান করতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছে।
মানুষের মধ্যে ক�োভিড সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মন্ত্রক
একাধিক কার্যকরী পরামর্শ জারি করেছে। পঞ্চায়েতের
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা
স�োসাইটি গুলিকে এসএমএস পাঠান�োর পাশাপাশি
মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে নানা ধরণের দৃশ্য-শ্রাব্য বিষয়
প�োস্ট করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কর�োনা
ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক
অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
ক�োভিড-১৯ সংক্রণম ছড়িয়ে পড়া আটকাতে ভিন
রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য গ্রামের বাইরেরে
এলাকায় ক�োয়ারেন্টিন সেন্টার নির্মাণ ও পরিচালনা করে
সারা দেশের পঞ্চায়েতগুলি এক উদাহরণ প্রস্তুত করেছে।
গ্রামের স্কুলগুলিকে আইস�োলেশন ওয়ার্ডে পরিণত করা
হয় এবং কমিউনিটি হল গুলিতে কমিউনিটি কিচেন তৈরি
করা হয়। মাস্ক, স্যানিটাইজার কেনা জীবানুমুক্ত করার
কাজে চতুর্দশ অর্থ কমি্শনের বরাদ্দ টাকা খরচের
অনুম�োদন দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
এর ফল স্বরূপ, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ক�োরানা সংক্রমণের
বিরুদ্ধে লড়াইকে সফল ভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ
হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলির এই ভূমিকাকে অবশ্যই প্রশংসা
করতে হবে যারা ব্যতিক্রমী পথে হেঁটে এই লক্ষ্যে এক
গুরুতবপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
একাধিক পঞ্চায়েত এবং তাদের নির্বাচিত
প্রতিনিধিরা হ�োয়াটসঅ্যাপের মত�ো সামাজিক মাধ্যমকে
পুর�ো মাত্রায় ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ক�োভিড১৯ এর থেকে সতর্ক থাকার প্রয়�োজনীয় পন্থা সম্পর্কে
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অবহিত করেছেন। অনেক যায়গায় পঞ্চায়েতগুলি
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে
য�ৌথ ভাবে
ঝুঁকিবহুল শ্রণির মধ্যে বিনামূল্যে
স্যানিটাইজার, ফেস মাস্ক. জরুরি ওযুধ পত্র এবং
খাবারের প্যাকেট বিলি করেছে,যা্রা এই সব পদক্ষেপ
না নিলে অন্যদের জন্যও উদ্বেগ ও ঝুঁকির কারণ হতে
পারতেন।
৩১ মে ২০২০র ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে জাতির
উদ্দশ্যে তাঁর ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী
লক ডাউনে কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে আসা লক্ষ লক্ষ
পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সঙ্কট নিয়ে গভীর
উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের
জীবিকার সংস্থান করতে, প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ
র�োজগার য�োজনা (Poor Welfare Employment
Campaign) শুরু করেন যা বর্তমানে গ�োটা দেশের ক�োটি
ক�োটি পরিযায়ী শ্রমিকের জীবন ধারণের প্রধান সহায়ক
হয়ে উঠেছে। গরীব কল্যাণ অভিযানের আওতায় বিভিন্ন
দপ্তরের সমন্বয়ের ভিত্তিতে ২৫ ধরণের প্রকল্পে
পরিযায়ী শ্রমিকদের ১২৫ দিন কাজের ব্যবস্থা করা
হয়েছে।৬ টি রাজ্য উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ,
ঝাড়খন্ড,ওড়িশা এবং রাজস্থানের ১১৬টি জেলা যেখানে
বহু সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসেছেন, সেখানে
এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়। আমি সন্তোষের সঙ্গে
জানাচ্ছি এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে
৫০ হাজার ক�োটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে
৪০ হাজার ক�োটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ করা হয়েছে।
এই প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত ৪৫.৮৩ ক�োটি
কর্ম দিবস তৈরি করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি
স্থায়ী পরিকাঠাম�ো নির্মাণ আমাদের অগ্রাধিকার। প্রকল্প
চলাকালীন এখন�ো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস
য�োজনার আওতায় ১৩৪৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন,
২৩০১০ টি গণ শ�ৌচালয় এবং ৪৮১২১৯টি গৃহ নির্মাণ
করা হয়েছে। উদ্যানপালন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ,
বৃক্ষর�োপণ ইত্যাদি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজও হাতে
নেওয়া হয়েছে।
গ্রাম�োন্নয়ন দপ্তরের আওতায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয়
গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইন প্রকল্প ক�োভিড-১৯
সংক্রমনের সংকটের সময় গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থানের
অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নজিরবিহীনভাবে
এই প্রকল্পের বরাদ্দ ৫০ হাজার ক�োটি টাকা থেকে
বাড়িয়ে ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ৬১৫০০ ক�োটি টাকা
করেছেন। তার ফলস্বরূপ মহাত্মা গান্ধী নারেগা প্রকল্পে

বরাদ্দ চলতি বছরে দাঁড়িয়েছে ম�োট ১লক্ষ ১১ হাজার
৫০০ক�োটি টাকা। শুধু তাই নয় রাজ্যগুলিকে এই
প্রকল্পের বরাদ্দ স্বরূপ ইতিমধ্যেই ৭৫ হাজার ক�োটি
টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী নারেগা
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ৩২৩ ক�োটি কর্ম দিবস সৃষ্টি
লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২৬২ ক�োটি কর্ম দিবস ইতিমধ্যেই
তৈরি করা হয়েছে এবং ১১ ক�োটি মানুষকে কাজ দেওয়া
হয়েছে। এই প্রকল্পে দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রতিদিন
মাথাপিছু প্রায় ২০ টাকা বাড়ান�ো হয়েছে এর ফলে এই
প্রকল্পে দৈনিক ব্যয় গত বছরের তুলনায় ১১ শতাংশ
বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০২০-২১ আর্থিক বছরে গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রক
দেশের গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দু'লক্ষ ৫শ
ক�োটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা গ্রাম গুলির
জন্য একটা উপরি পাওনা। রাজ্যগুলিকে ইতিমধ্যেই ১
লক্ষ ১১ হাজার ক�োটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কর�োনার সংকটের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশের
বঞ্চিত অংশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ
প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ য�োজনা ঘ�োষণা করেন, যা
প্রমাণ করে যে সমাজের দুর্বল অংশের জন্য তিনি কতটা
সহানুভূতিসম্পন্ন। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ য�োজনার
আওতায় ২০.৬৫ ক�োটি মহিলা জনধন অ্যাকাউন্ট মাসে
৫০০ টাকা করে সরাসরি পাঠান�ো হয়েছে। অভাবী
মানুষদের এই গভীর সংকট কালে ম�োট ৩১ হাজার
ক�োটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। ক�োভিড সংকট
কালে ২.৮২ ক�োটি প্রবীণ মানুষ বিধবা এবং প্রতিবন্ধী
(দিব্যাঙ্গ) দের দুই কিস্তিতে ৫০০ টাকা করে ম�োট ১
হাজার ক�োটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। এই খাতে
ম�োট বরাদ্দের পরিমাণ ২৮১৫ ক�োটি টাকা।
সারাদেশের ৬৩.৮ লক্ষ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মাধ্যমে
৭.০২ক�োটি মহিলা দিনদয়াল অন্ত্যোদয় য�োজনা-জাতীয়
গ্রামীণ জীবিকা মিশন এর সঙ্গে যুক্ত। ক�োভিড-১৯এর
সঙ্গে লড়াইতে এই মহিলা নজিরবিহীন অবদান রেখেছেন।
প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা এখন�ো পর্যন্ত প্রায় ১৭
ক�োটি মাস্ক, ৫.১৩ লক্ষ লিটার স্যানিটাইজার এবং প্রায়
১ লক্ষ লিটার তরল হ্যান্ড ওয়াশ তৈরি করেছেন।
লকডাউনের সময় এই মিশনের ব�োনেরা ১.২২ লক্ষ্
সর্বজনীন রান্নাঘর বা কমিউনিটি কিচেন পরিচালনা
করেছেন এবং ন’ক�োটি মানুষকে নিয়মিত খাবার
যুগিয়েছেন। মহিলাদের পরিচালিত স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
গুলিকে সুদবিহীন ঋণ প্রদানের পরিমাণ ১০ লক্ষ

টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই
বরাদ্দ মহিলাদের ক্ষমতায়নের এক নতুন ভিত্তি তৈরি
করবে।
আমি সন্তোষের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই কর�োনা
সংকট কালে এবং লকডাউন চলাকালীন দরিদ্র মানুষদের
মাথায় ছাদের ব্যবস্থা করার স্বপ্ন ভেঙে পড়েনি। এই
ক�োভিড অতিমারীর কালেও প্রধানমন্ত্রী আবাস য�োজনাগ্রামীণ প্রকল্পের আওতায় ১৭ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা
হয়েছে। যে গতিতে এই গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে তা
নিজেই একটি রেকর্ড। সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস
য�োজনায় একটি বাড়ি তৈরি করতে ১২৫ দিন সময় লাগে
কিন্তু কর�োনার সংকটের সময় একটি বাড়ি তৈরি করতে
লেগেছে মাত্র ৪৫ থেকে ৬০ দিন।
প্রকৃতপক্ষে একে সম্ভব করার পিছনে রয়েছে
সেইসব পরিযায়ী শ্রমিকেরা যারা তাঁদের গ্রামে ফিরে
এসেছেন এবং সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে এই প্রকল্পের সঙ্গে
যুক্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদির নেতৃত্বে ২০২২
সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে পাকা
বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে।
এই লক্ষ্যমাত্রাকে সম্পূর্ণ করতে দু ক�োটি ৯৫ লক্ষ
বাড়ি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে
রাজ্যগুলিকে ইতিমধ্যেই দু'ক�োটি ২৭ লক্ষ বাড়ি বরাদ্দ
করে দেওয়া হয়েছে। এটি খুবই সুখের বিষয় যে এক
ক�োটি কুড়ি লক্ষ গৃহ নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন
হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় এক লক্ষ ৬৮হাজার
৭১৭ ক�োটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলিকে দিয়ে দেওয়া
হয়েছে।
ক�োভিড ১৯ সংকট কালে অর্থনীতির ওপরেও
বিরূপ প্রভাব পড়েছে কিন্তু কৃষি একমাত্র ক্ষেত্র যা দেশের
গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে উল্লেখয�োগ্য অবদান রেখেছে।
চলতি বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের
৩.৪শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। কর�োনা সংকট সত্ত্বেও
আমাদের কৃষকেরা কঠ�োর পরিশ্রমের মাধ্যমে রবিশস্যের
বাম্পার উৎপাদন সম্ভবপর করেছেন এবং রেকর্ড পরিমাণ
খারিফ ফসল বপনের মধ্য দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে
খাদ্যশস্য মজুত নিশ্চিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে কৃষিমন্ত্রক, কৃষি বৈজ্ঞানিক এবং
আধিকারিকরা রাজ্য সরকার, কৃষকদের এই কঠ�োর
পরিশ্রমের ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি মন্ত্রক লকডাউন ঘ�োষণার
পরপরই বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য কেনা, মন্ডি গুলিকে
কার্যকর করে ত�োলা মাঠে এবং উদ্যানে কৃষকদের
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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তৎপরতা বাড়াতে, সার, কীটনাশক ও বীজ উৎপাদন
বাড়াতে,খাদ্য শস্য প্যাকেজিং ইউনিটগুলিকে ছাড়
প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে
তৎপর হয়ে ওঠে, যাতে কৃষিক্ষেত্রে কার্যকলাপ অবাধে
চলতে পারে। কৃষকদের স্বার্থে সমস্ত রকম ব্যবস্থা ক�োনও
বিলম্ব ছাড়াই করা হয়, তা কৃষকের ভাড়ায় যন্ত্রপাতি
সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি
সরবরাহ হ�োক বা কৃষি শ্রমিকদের এক রাজ্য থেকে
আরেক রাজ্যে নিয়ে যাওয়াই হ�োক।
ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের উৎপন্ন ফসল
ক�োন জটিলতা ছাড়াই সংগ্রহ করার সরকারের উদ্যোগ
এবং প্রচেষ্টার ফলে চলতি বছর ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে
ফসল ক্রয় এর পরিমান প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসল ক্রয়
কেন্দ্রগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এধরণের
কেন্দ্রের সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ করা হয়
এবং এখানে আগত কৃষকদের সময় আগে থেকে নির্ধারণ
করে দেওয়া হয়। যাতে তাঁদের এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে
ক�োন�ো রকম সমস্যায় না পড়তে হয়।
২০১৯-২০ আর্থিক বছরের চতুর্থ পূর্বাভাস
অনুযায়ী খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে
২৯৬.৬৫ মিলিয়ন টন যা এখন�ো পর্যন্ত সর্বোচ্চ। ২০২০২১ খারিফ মরশুমে রেকর্ড ১৪৪.৫২ মিলিয়ন টন
খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশা করা হচ্ছে। এরমধ্যে ধানের
উৎপাদনে রেকর্ড ১০২.৩৬ মিলিয়ন টন আশা করা হচ্ছে।
২০২০-২১ আর্থিক বছরে খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ
৯.৮৩ মিলিয়ন টন আশা করা হচ্ছে যা বিগত ৫ টি
আর্থিক বছরের (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯)গড়
উৎপাদনের তুলনায় বেশি। ২০২০-২১ আর্থিক বছরের
খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে
৩০১ মিলিয়ন টন।
কৃষকদের আয় নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী কিষান
য�োজনার আওতায় ১ লক্ষ ক�োটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া কৃষি পরিকাঠাম�ো তহবিলের মাধ্যমে কর�োনা

সংকটের সময় আরও ১ লক্ষ ক�োটি টাকা ব্যয় করা
হয়েছে, যা শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে
এসেছে তাই নয় গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি বিনিয�়োগেরও
পথ খুলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের কৃষিনির্ভর
অর্থনীতিতে বড�়োসড�়ো গতি সঞ্চারিত হবে এবং তা
আর�ো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি
আমাদের ৮৫% ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কৃষকদের তাদের
ফসলের ন্যায্য দাম পাইয়ে দিতে এবং আধুনিক কৃষি
পদ্ধতি গ্রহণ করতে সরকার ১০ হাজার কৃষক উৎপাদক
সংগঠন-এফ পিও তৈরি করেছে। সাম্প্রতিককালে
কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য আইন সংশ�োধন করা
হয়েছে যা এই ক্ষেত্রে সুদুরপ্রসারি ইতিবাচক পরিবর্তন
নিয়ে আসছে।
শুধুমাত্র আমাদের গ্রামাঞ্চল এবং কৃষি ক্ষেত্র
ক�োভিড-১৯ সংকটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দৃঢ়
প্রত্যয়ের সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, তারা এই
সংকটের সময় কে একটি সুয�োগে পরিণত করেছে। যখন
আমাদের গ্রামাঞ্চল শক্তিশালী হবে তখনই আমাদের
দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং যখন কৃষি ক্ষেত্র আর�ো
বেশি উন্নত হয়ে উঠবে তখনই আমাদের দেশও
প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধ হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
ম�োদীর নেতৃত্বে গ্রাম�োন্নয়নের এক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে
এবং আমরা দ্রুত আমাদের গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভর করে
ত�োলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।
লকডাউন হয়ত�ো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কর�োনা
এখন�ো পর্যন্ত শেষ হয়নি। সামাজিক দূরত্ব, মুখ�োশ
ব্যবহার এবং বারবার হাত ধ�োয়ার অভ্যাসই আমাদের
সুরক্ষিত রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের একটি মন্ত্র
দিয়েছেন ‘জব তক দাওয়াই নেহি তব তক ঢিলাই নেহি’
অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষেধক না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ
পর্যন্ত গাফিলতির ক�োন�ো অবকাশ নেই। আমি নিশ্চিত যে
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কর�োনার বিরুদ্ধে এই
লড়াইতে আমাদের সক্রিয় সহায়তা এবং অংশগ্রহণ
বজায় রাখবে।

“কর�োনার থেকে মুক্তি পেতে প্রয়�োজন সঠিক তথ্য এবং সাবধানতা”
কৃতজ্ঞতা: স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যাণ মন্ত্রক,
ভারত সরকার

সব সময় এমনকি কাজের যায়গাতেও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন
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সেপ্টেম্বর ২০২০

সামাজিক স্তরের
কর্মীদের জন্য
ক�োভিড-১৯ সতর্কতা
ভিডিও

কৃতজ্ঞতা: স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যাণ মন্ত্রক,
ভারত সরকার

ডে-এনআরএলএম মিশনের মাধ্যমে ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে সংঙ্ঘবদ্ধ লড়াই
– গ্রাম�োন্নয়ন দপ্তর*

“দুই গজের দুরত্ব, মাস্ক থাকাটাও জরুরি”
তিটি গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের অন্তত একজন করে ১৭৯০ জন মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্য ১.০২ লক্ষ্
মহিলাকে স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার লিটার হ্যান্ডওয়াশ প্রস্তুত করেছে। মার্চ থেকে জুলাই
মধ্যমে তাদের আয় বাড়িয়ে জীবন-জীবিকায় সহায়তা সময়কালে ১৩ টি রাজ্যের ৬৫৮৫ জন মহিলা সদস্য
করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রক ৩৫.৬১ লক্ষ সুরক্ষা আবরণ তৈরি করেছে। রাজ্য
দিনদয়াল অন্ত্যোদয় য�োজনা- জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা সরকারগুলি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের মাধ্যমে সর্বজনীন
মিশন (ডে-এনআরএলএম) এর সূচনা করেছে। ২০২০ রান্নাঘর বা কমিউনিটি কিচেন তৈরি করেছে। এটা যথেষ্ট
সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ডে- এনআরএলএম প্রকল্পের উৎসাহব্যঞ্জক যে এই মহিলা সদস্যরা দুস্থ এবং অভাবী
আওতায় ৭.১৪ ক�োটি মহিলা সদস্য কে নিয়ে প্রায় ৬৬ মানুষদের মধ্যে বিলি করা খাবারের নিরাপত্তা পরিচ্ছন্নতা
লক্ষ মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। এবং মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসম্ভব যত্ন নিয়েছেন।
ডে-এনআরএলএম-এর আওতায় মহিলা পরিচালিত মহিলা সদস্যরা চারটি রাজ্যে ১২ হাজারের বেশি কমিউনিটি
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীগুলির দরিদ্র মহিলা সদস্যরা অতিমারী এবং কিচেন তৈরি করে অসহায় মানুষদের মধ্যে ৬ ক�োটি প্লেট
২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া প্রথম লকডাউন খাবার বিলি করে, যাতে কাউকে বিশেষ করে বৃদ্ধ ভবঘুরে
সূচনা সময় থেকেই অসংখ্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছেন। এবং গৃহহীনদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় না থাকতে হয়।
সেলাইয়ের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত এই মহিলা
মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের দূরত্ব বজায়
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা লকডাউনের সুয�োগকে কাজে রাখা, সুস্বাস্থ্য বিধান এবং পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ইত্যাদি
লাগিয়ে মাস্কের উৎপাদন শুরু করে। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলি বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক, ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রক এবং দেওয়া হয়; বিভিন্ন বিষয় যেমন, র�োগের লক্ষণ এবং
রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলির সব রকমের নীতি নির্দেশিকা উপসর্গ, করণীয় এবং অকরণীয়, হাত ধ�োয়া, বৃদ্ধ এবং
মেনে মাস্ক-স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, নানা রকমের সুরক্ষা শিশুদের যত্ন নেওয়া মাস্ক ব্যবহার পুষ্টিকর খাবারের
আবরণ তৈরি, কমিউনিটি কিচেন খ�োলা, শুকন�ো খাবার- গুরুত্ব ইত্যাদি। এর পাশাপাশি দূরবর্তী এলাকার
দাবার প�ৌঁছে দেওয়া, গরীব এবং অভাবী মানুষদের কাছে বাসিন্দাদের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প�ৌঁছে দিতে বিজনেস
ফল এবং শাকসবজি প�ৌঁছে দেওয়ার মত�ো কাজে যুক্ত হন। করেসপন্ডেন্ট হিসেবেও এরা কাজ করেছেন।
এই অতিমারী পরিস্থিতিতে তারা অশেষ অবদান রেখেছেন।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের প্রচেষ্টার কারণেই মার্চ
২৪ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ২৯ টি রাজ্যের ৫৮ ২০২০ থেকে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংক এবং পেনশন
হাজার ৫৮১টি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর ২.৯৬ লক্ষ্ মহিলা সদস্য পরিষেবা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
একয�োগে ২২.৪৭ ক�োটি মুখাবরণ তৈরি করেছে। ১৭ টি প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ য�োজনা, ডে-এনআরএলএম
রাজ্যের ১৩ হাজার ৬৬২ জন মহিলা সদস্য ৪.৮ লক্ষ প্রকল্পে ৩০,৯৫৬.৯০ ক�োটি টাকা দেওয়া হয়েছে যার
লিটার স্যানিটাইজার প্রস্তুত করেছে। ১০ টি রাজ্যের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জনধন য�োজনা একাউন্টে ২০.৬৫
ক�োটি মহিলা খাতা ধারককে এপ্রিল, মে এবং জুন এই তিন
মাসের কিস্তিতে মাথাপিছু ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
২৪ মার্চ থেকে শুরু হওয়া লকডাউনে গতিবিধির ওপর
নিয়ন্ত্রণ আর�োপ হওয়ার পর থেকে সারাদেশে অতিমারী
পরিস্থিতি চলাকালীন বিসি-সখী (বিজনেস করেসপন্ডেন্ট
হিসেবে কাজ করা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্য /বিসি পয়েন্ট)রা
গ্রামীণ জনসাধারণকে বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা তাদের
দ�োরগ�োড়ায় প�ৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

প্র

তথ্য সহায়তা- গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রক

*

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ডে-এনআরএলএম
প্রকল্পের
ব্যাঙ্কিং
করেসপন্ডেন্স সখি (বিসি সখী) রা ২৫শে মার্চ ২০২০
থেকে ব্যাঙ্ক লেনদেনের কাজ করছেন। লকডাউন এবং
চলাফেরা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ সত্ত্বেও ১৫টি রাজ্যের ৬
হাজার ৯৩৪ জন বিসি সখী প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ
য�োজনায় ৮৩.৬৩ লক্ষ এবং অন্যান্য সরাাসরি ব্যাংক
খাতায় সুবিধা প্রদান প্রকল্পে গত ৩১জুলাই ২০২০
পর্যন্ত ১৮৪৫.৭৬ ক�োটি টাকা লেনদেন করেছেন। এই
বিসি সখীরা ক�োভিড সংক্রান্ত সব রকমের সুরক্ষা বিধি
মেনে চলেছেন। সারাদেশে সম্মিলিতভাবে ১১১৮৯ জন
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা বিসি সখী হিসেবে কাজ
করেছেন।
ক্ষুদ্র চাষীদের পচনশীল বিভিন্ন ফসল যেমন শাক
সবজি এবং ফল বাজারজাত করতে সহায়তার লক্ষ্যে,
সমাজের সর্বস্তরে প্রয�়োজনীয় পুষ্টির জ�োগান অক্ষুন্ন রেখে
র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত
নিরাপত্তা বজায় রাখতে উৎপাদক গ�োষ্ঠী এবং উৎপাদক
সংস্থাগুলি ১৭,৮৭২ মেট্রিকটন ফল, অন্যান্য কৃষিপণ্য
এবং দুধ সংগ্রহ করেছেন, যার মূল্য ৪০.০৪ ক�োটি টাকা।
গ্রামাঞ্চলে ক�োভিড-১৯ এর সংক্রমণ র�োখার
বিষয়ে প্রয�়োজনীয় তথ্য দিতে এই স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা
সমাজকর্মী এবং সমাজ সহায়ক হিসেবে নানা প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি পরিচালনা করেন। অনলাইনে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে
এবং স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর বৈঠকের মাধ্য দিয়ে তাঁরা তথ্যের
পাশাপাো�শি বিভিন্ন সরঞ্জাম,বইপত্র ইত্যাদি সরবরাহ
করেন। ইংরেজি-হিন্দী এবং স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন মন্ত্রক
এবং ডব্লিউএইচও বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা তারা মানুষের
মধ্যে বিলি করে। এই প্রশিক্ষিত সামাজিক সহায়করা
৪৮.২৩ লক্ষ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর ৫০৯.৭৫ লক্ষ্ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
সদস্য এবং ৩.২৪ লক্ষ্ গ্রামীণ পরিবারগুলিকে প্রশিক্ষণ
দিয়েছেন (২৪জুলাই ২০২০ পর্যন্ত)
বেশকিছু গ্রাম যেখানে প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী
শ্রমিকেরা নিজেদের গ্রামে ফিরেছেন, সেখানে স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্য, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য
এবং সংগঠনের নেতারা তাদের জন্য সুরক্ষা এবং
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। কি করা
যাবে কি করা যাবেনা তা সম্পর্কে এবং সামগ্রিক ক�োভিড
সংক্রান্ত সচেতনতাও তারা প্রচার করেন
অতিমারীর ম�োকাবিলায় নেতৃত্বের ভূমিকায় সমাজ:

মুখ�োশের কথা: ক�োভিড-১৯ বিরুদ্ধে আমাদের প্রাথমিক
সুরক্ষা কবচ
১.

অন্ধ্র প্রদেশ

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনম�োহন রেড্ডি ১২
এপ্রিল ২০২০ তে ঘ�োষণা করেন যে তাঁর সরকার
রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে তিনটি করে ম�োট ১৬ ক�োটি
মাস্ক সরবরাহ করবে। স�োসাইটি ফর এলিমিনেশন অফ
রুরাল প্রভার্টি (এসইআরপি)র আওতায় দর্জির কাজ
শেখা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলারা রাজ্যের এই জরুরি
অবস্থায় নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে এগিয়ে
আসেন এবং ম�োট ১১.৫৮ লক্ষ্ মাস্ক প্রস্তুত করেন। এই
এসইআরপি-র মহিলা সদস্যরা য�ৌথ অগ্রণী ভূমিকা
গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র মাস্ক নয়, স্যানিটাইজার,তরল
হ্যান্ডওয়াশ এবং অন্যান্য সুরক্ষা আবরণ নির্মাণ করেন।
২৪ জুলাই ২০২০পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ সর্বোচ্চ
সংখ্যক ১১.৫৮ লক্ষ মাস্ক উৎপাদন করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের
১৩ টি জেলার ৪,৮৯১ টি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর ৬৯,৫৬৮ জন
সদস্য মাস্ক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৩ জুন ২০২০
পর্যন্ত সুরক্ষা আবরণ নির্মাণের ক্ষেত্রেও অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম
স্থানে থেকে সর্বোচ্চ ৩১.৬৩ লক্ষ কিট তৈরি করে। যখন
লকডাউন সারাদেশে বেকারত্ব সংক্রান্ত সমস্যা কে
বাড়িয়ে দিয়েছে সেই সময় এইসব জিনিসের প্রচুর
উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
জরুরি অবস্থায় কর্মসংস্থান কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি
অনন্তপুর এবং চিত্তুর জেলার বহু মহিলা দর্জি
যাদের নিজস্ব সংস্থা রয়েছে তাঁরাই প্রথম মাস্ক উৎপাদন
শুরু করে এবং সবথেকে বেশি মাস্ক তৈরি করে। আনুমানিক
১৩ টি জেলার ৭০ হাজার গ্রামীণ মহিলা দর্জি মাস্ক
উৎপাদনের কাজে যুক্ত হন এবং এই কাজ করে প্রায়
৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা র�োজগার করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের
দুটি জেলা সবথেকে বেশি পরিমাণ স্যানিটাইজার
উৎপাদন করেছে। কর�োনা সংক্রমনের রেড জ�োন
হিসেবে ঘ�োষণা করেনি করা হয়নি সেই সমস্ত
এলাকাগুলিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
বাড়ির দরজায় জিনিসপত্র চুলের প�ৌঁছে দেওয়া এবং
বিভিন্ন জিনিস পত্র সংগ্রহ

মাস্ক নির্মাণের কাজ দু’ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়।
নিচে বর্ণিত কাহিনী গুলি বিভিন্ন রাজ্যের স্বনির্ভর কিছুকিছু স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী কাপড় কাটার কাজ করে এবং
অন্যরা সেলাইয়ের দায়িত্ব নেন। এই জেলাগুলির প্রতিটিতে
গ�োষ্ঠীর উদ্যোগকে তুলে ধরেছে।
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জেলা গ্রাম�োন্নয়ন এজেন্সি (ডিআরডিএ)
৬-৭ টি বণ্টন কেন্দ্র নির্ধারণ করে যেখান
থেকে কাটা কাপড়ের টুকর�ো গুলি ভাগ
করে স্বনির্ভক গ�োষ্ঠীর মহিলাদের
বাড়িতে ব প�ৌঁছে দেওয়া হয়।
অতিমারীর
সূচনায়
স্যানিটাইজার এর ক্রমবর্ধমান
চাহিদার প্রেক্ষিতে, মূল্যবৃদ্ধি ও দাম
এবং সরবরাহে ঘাটতি র সময় শহরের
সর্বত্র এবং তার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে
তার উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া
২. উত্তরপ্রদেশের খাদি মাস্ক
হয়। সঙ্কটকালে স্যানিটাইজার উৎপাদন তৃণমূল স্তরের
টেলিভিশনে ক�োভিড-১৯ অতিমারীর কথা জানতে
মানুষের কাছে একটি আশীর্বাদ রূপে দেখা যায়। উন্নত
পারার পরেই স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা মাস্ক উৎপাদন
মানের স্যানিটাইজার উৎপাদন এবং নিজেদের ল�োকেদের
করা শুরু করে। সমগ্র উত্তর প্রদেশ রাজ্যের গ্রামীণ
কর্মসংস্থানের একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে।
জীবিকা মিশনের (ইউপিএসআরএলএম) ক�োভিড-১৯
ম�োকাবিলা কর্মসূচিতে এই স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলা
প্রশিক্ষণ এবং বিশ্বমানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা
সদস্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।
উৎপাদিত পণ্যের উন্নত মান নিশ্চিত করতে
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর নির্দিষ্ট কয়েকজন সদস্য বা
স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয�়োজন
করেন। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলাদের মাস্ক স্যানিটাইজার কয়েকটি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মধ্যে মাস্ক উৎপাদনকে সীমিত
না রেখে সারা রাজ্যের বেশকিছু স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীকে দ্রুত
এবং তরল হ্যান্ডওয়াশ তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। যেখানে একটি জেলার মাত্র
রাসায়নিকের সঠিক অনুপাতে বজায় রাখার পাঁচটি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী দৈনিক ২০০০ ফেস মাস্ক তৈরি
পাশাপাশি প্যাকেজিং এর উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। করত তা বেড়ে এখন ৫২ টি জেলার ১২৬৮৩টি স্বনির্ভর
সরকার রাসায়নিক সংগ্রহ এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করে। গ�োষ্ঠীর সদস্য দৈনিক ৫০ হাজার ফেস মাস্ক উৎপাদন
চিত্তুরের মত আখ উৎপাদক জেলা যেখানে প্রচুর সংখ্যক করছে। উৎপাদন আর�ো বাড়ান�ো হচ্ছে এবং রাজ্য সরকার
ভাটিখানা আছে যেখানে গুড় থেকে অ্যালক�োহল তৈরি করা বর্তমানে খাদি মাস্ক উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করছে।
হয় সেখানেই স্যানিটাীইজার প্রস্তুতি সীমিত রাখা হয়।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা যখন প্রচুর সংখ্যায় মাস্ক
তিনটি প্রধান জেলা চিত্তুর, গ�োদাবরী এবং উৎপাদন করছে, সেসময় জেলা প্রশাসন গুলি কাঁচামালের
বিশাখাপত্তনম সুরক্ষা আবরণ নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র হয়ে য�োগান যথাযথ রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। বস্তুত মাস্ক
ওঠে। সবথেকে উন্নত মানের উৎপাদন গুলি চিকিৎসকদের উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে খাদির ব্যবহারের একটা
জন্য নির্ধারিত করা হয়। এগুলি আইস�োলেশন সেন্টার ঝ�োঁক এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের খাদি এবং
গুলির জন্য প্রয�়োজনীয় ছিল। এই ধরনের সুরক্ষা আবরণ গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের ৬লক্ষ
নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের কাজ করার জন্য শিল্প মিটার কাপড় দিয়ে ৫০ লক্ষা খাদি মুখ�োশ তৈরি করতে
সংস্থার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং জায়গা ভাড়া নেওয়া হয়। বলে, যার বিক্রয় মূল্য ধার্য করা হয় প্রতিটি ১৩ টাকা ৬০
দ্বিতীয় ধরনের সুরক্ষা আবরণ গুলি পুলিশ, নার্স সহ পয়সা করে। অন্যদিকে ভারতীয় সেনা লক্ষিমপুর খিরি
অন্যান্য প্রথম সারির কর্মীদের জন্য তৈরি করা হয়।
জেলার নিগশান ব্লকের স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলিকে ২০০০
কাঁচামাল জ�োগাড় করার মত প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুল�ো সুরক্ষা আবরণ তৈরি বরাত দিয়েছে। পরিসংখ্যান লক্ষ্য
সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তার চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়। রাজ্য করলে দেখা যাবে ৪০০০ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মাধ্যমে
সরকার প্রচুর সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয�়োগ করে। মাস্ক এবং আজকের তারিখ পর্যন্ত ৫০লাখেরও বেশি মাস্ক, ২৫
স্যানিটাইজার বিতরনে সহায়তা করার জন্য প্রতি ৫০ টি হাজার সুরক্ষা আবরণ এবং ৭,৭০০ লিটার স্যানিটাইজার
পরিবার পিছু একজন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়�োগ করা হয় । উৎপাদন করা হয়েছে। এদিকে, সরকার সেগুলি বিক্রি
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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নিশ্চিত করছে। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলা সদস্যদর বাড়তি
আয়ের ব্যবস্থা করতেও এই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
মহাত্মা গান্ধী নারেগা প্রকল্পের কর্মীদের মধ্যে মাস্ক
বিতরণ
উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলায় পঞ্চায়েত
গুলিকে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬২৫ টি মাস্ক দেওয়া হয়েছে
মহাত্মা গান্ধী নারেগা প্রকল্পের শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন
করার জন্য।
জেলা মিশন ইউনিটের মাধ্যমে কাঁচামাল য�োগাড়:
এই উদ্যোগটি সফল করতে স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলি তাদের
পুজি
ঁ র একাংশ এবং সামাজিক বিনিয�়োগের কিছু অংশ বাজার
থেকে কাপড় কেনার জন্য ব্যবহার করে। সেলাই করার পরে
ব্লকের ক�োন নির্ধারিত অংশ থেকে সেগুল�ো বিক্রি করার জন্য
বিডিওরা অনুমতি প্রদান করেন। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে গ্রাম সদস্যদের মাস্ক উৎপাদন বাড়াতে প্রয়�োজনীয় সহায়তা করে
তাতে গতি সঞ্চার করতে পারেন। আসামের স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মাস্ক বিক্রি করা হয়।
গুলি অসমীয়া মাস্ক উৎপাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রায়
জেলা এবং ব্লক মিশন ইউনিট এর ভূমিকা
১০ হাজার স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্য সক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ায়
স্থানীয় বাজারে কাঁচামালের ঘাটতির দরুন সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ৩৬ লক্ষ ১৯
লকডাউন জেলাগুলির পক্ষে মাস্কের চাহিদা পূরণ করা হাজার ৭৭১টি মাস্ক তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে তিন লক্ষ ১৬
কঠিন হয়ে ওঠে কিন্তু জেলা কর্তৃপক্ষের সহায়তা তাদের হাজার ৬৪৮ টি মাস্ক বিতরণ করা হয় এবং ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার
কাছে এটি সহজ করে তুলেছিল। জেলা মিশন ইউনিট ৭৩৯ টি মাস্ক বিক্রি করা হয়, যার মূল্য ৩.৭৮ ক�োটি টাকা।
আরএসইটিআই- এর মাধ্যমে মহিলাদের একদিনের এই মাস্কের আরেকটি সংস্করণ ‘আর�োনাই মাস্ক’ নামে প্রসিদ্ধ
মাস্ক তৈরির প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয�়োজন করে।
হয়েছে। যেগুলি তৈরি করছেন বর�ো উপজাতির মানুষেরা।
এইসব গামছা মাস্ক এবং আর�োনাই মাস্ক গ্রামে
৩. ঐতিহ্যবাহী স্মারক থেকে তৈরি হল সুরক্ষা
গ্রামে বিতরণ করা হয়। এই কাজেও স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলি
প্রদানকারী মাস্ক-আসামের একটি ঘটনা
এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ধরনের
প্রতিবছর আসামের উৎসব ‘রঙালী বিহু’র সময়
মাস্ক গুলির দাম কম এবং সে কারণে সকলেই তা কিনতে
প্রচুর সংখ্যক গামছা প্রস্তুত করা হয়। গামছা তাঁদের
পারেন। সামাজিক বিনিয�়োগ তহবিল (সিআইএফ) এবং
ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতীক এবং উৎসবের সময়
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের নিজস্ব অনুদান এই নির্মাণ
সম্মানীয় অতিথিদের তা উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।
ঁ র একমাত্র উৎস ছিল।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলির বার্ষিক জীবিকা নির্বাহ এবং আয়ের প্রক্রিয়া শুরুর সময় পুজি
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলির এই উদ্যোগের পাশে দাঁডাতে
় মাস্ক
অন্যতম উৎস হিসেবে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
চলতি বছরে প্রতিবছরের মত�ো প্রচুর পরিমাণে গামছা বিক্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হয়। প্রাথমিকভাবে যেহেতু ক�োন বিক্রয়
তৈরি করা হয়। কিন্তু ক�োভিড-১৯ লকডাউন এর কারণে কেন্দ্র ছিল না তাই স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের বাড়ি থেকেই এই
এবছর মানুষ রঙালী বিহুর সময় র�োজগার করতে মাস্ক প্রস্তুতি ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ৩১ টি জেলায়
পারেননি। যদিও গামছা না বিক্রি হওয়া হতাশা সৃষ্টি করতে ম�োট ৮৪ মাস্ক বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে যেখান থেকে মানুষ সহজে
পারত কিন্তু এই স্মারক গুলিকে মুখাবরণে পরিণত করা এবং সুলভে একটি স্বাস্থ্যসম্মত মাস্ক কিনে নিতে পারেন।
হয়। এগুলি এখন গামছা মাস্ক নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।
লকডাউনের পরিস্থিতি অনুধাবন করে এই উদ্যোগ
আসামের রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন- বহু স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর কাছে জীবিকা নির্বাহের সুয�োগ হয়ে
এএসআরএলএম, নিচু তলার আধিকারিকদের সহায়তায় উঠেছে, কেননা তাদের জীবিকা নির্বাহের মূল উপায় এবং
একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে যেখানে তাঁরা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সেখান থেকে আয়ের সুয�োগ ব্যাহত হয়েছে। মাস্ক তৈরি করে
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তারা বিকল্প জীবিকা নির্বাহের উপায়
খুজে
ঁ পেয়েছেন যা শুধুমাত্র বিপদের
সময় তাদের পরিবারের পাশে দাঁডাতে
়
সহায়ক হয়েছে তাই নয় বরং স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তাঁদের সমাজের
সেবা করারও সুয�োগ করে দিয়েছে।
৪. উত্তরপ্রদেশের জলাউন থেকে
স্যানিটাইজার সংক্রান্ত কাহিনী
দুটি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এগিয়ে এসে
স্যানিটাইজার তৈরি করার বিষয়ে
উৎসাহ দেখায়: আনন্দী স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
(ভাসুদা গ্রাম) এবং মা সন্তোষী স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী (মকরন্দপুরা
গ্রাম)। যদিও সেখানে একাধিক সমস্যা ছিল। ওই স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্যদের স্যানিটাইজার তৈরীর ক�োন�ো প্রশিক্ষণ
ছিল না এবং তৈরি করার পরে তার মান কিভাবে পরীক্ষা
করা হবে তাও জানা ছিল না। পাশাপাশি প্রাথমিক উপাদান
অ্যালক�োহল পারমিট ছাড়া পাওয়ার উপায়ও ছিল না।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের ড্রাগ ইনস্পেক্টরের
মাধ্যমে স্যানিটাইজার তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং
তার উন্নত মান নিশ্চিত করতে আবগারি দপ্তরের মাধ্যমে
তাদের স্পিরিট মাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়।
স্যানিটাইজার প্রস্তুতিতে প্রয�়োজনীয় অ্যালক�োহল
সরাসরি ভাটিখানা থেকে আবগারি দফতরের মাধ্যমে
কেনার জন্য তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। প্রয�়োজনীয়
প্রশিক্ষণ এবং কাঁচামাল জ�োগাড় করার পর স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠী গুলি অ্যাল�োভেরা যুক্ত সুগন্ধি স্যানিটাইজার প্রচুর
পরিমাণে উৎপাদন করা শুরু করে।
তাদের উৎপাদিত এই স্যানিটাইজার এরপরে বিভিন্ন
সরকারি দপ্তর এবং সাধারণ মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে
বিক্রি করা হয়। এটি স্থানীয়ভাবে স্যানিটাইজারের য�োগান
বৃদ্ধির পাশাপাশি তার বাজারদর কমাতেও সহায়ক হয়েছে ।

এই সময়কালের মধ্যে উভয় স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী প্রায়
১৯০০ লিটার স্যানিটাইজার উৎপাদন করে যা সাত লক্ষ
৬০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। উৎপাদনের খরচ ছিল প্রায়
তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা (অ্যালক�োহল অ্যাল�োভেরা
ব�োতল পরিবহন খরচ ইত্যাদি)। নিট মুনাফার পরিমাণ
ছিল তিন লক্ষ ৮০ হাজার টাকা যার থেকে প্রত্যেক
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্য প্রায় ১৯ হাজার টাকা করে
র�োজগার করে।
৫.

ক�োভিড য�োদ্ধা হিসাবে আমাদের বিসি সখীরা

লকডাউনের সময় মানুষের দ�োরগ�োড়ায় ব্যাংকিং
এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা প�ৌঁছে দিয়েছেন:
বিহারের বিজনেস করেসপন্ডেন্ট সখীরা
লকডাউনের চার মাসে গত ৩১ জুলাই ২০২০
পর্যন্ত বিহারের ৯৮৪ জন বিসি সখী ৫৫৪.৬৮ ক�োটি
টাকার সরাসরি ব্যাংক খাতায় সরকারি সুবিধা প্রদান সহ
অন্যান্য লেনদেন করেছেন। এই কাজে মাইক্রো এটিএম
যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
ছত্তিশগড়ের বিজনেস করেসপন্ডেন্ট সখীরা
ছত্তিশগড় রাজ্যের ১৪০৬ জন বিসি সখী
লকডাউনের চার মাসে ৩১ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ২১২
ক�োটি টাকার ডিবিটি সহ অন্যান্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা
প্রদান করেছেন।
ঝাড়খণ্ডের বিজনেস করেসপন্ডেন্ট সখীরা

কিরণ কুমার, বিসি সাক্ষী

ঝারখন্ড রাজ্যের ১৪৭৬ জন বিসি সখী
লকডাউনের চার মাসে ৩১ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত সরাসরি
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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রেশন প�ৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ রাজ্য সরকার অনেক
জায়গায় অনুকরণ করেছে।
মধ্যপ্রদেশে শুকন�ো রেশন বন্টন এর কাহিনী

সহায়তা প্রদান সহ ২৬৮.৭৭ ক�োটি টাকার ব্যাংকিং
লেনদেন করেছেন।
৬.

ক�োভিড কালে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা:

দুয়ারে দুয়ারে শুকন�ো রেশন প�ৌঁছে দেওয়া: লকডাউনের
সময় খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে
দেশজুড়ে লকডাউন ঘ�োষণা হওয়ার পরেই
মহারাষ্ট্রের স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলি (উমিদ) সমাজের দুর্বল
শ্রেণীর মানুষের কাছে একান্ত প্রয�়োজনীয় খাবার প�ৌঁছে
দিতে উদ্যোগী হয়। একতা মহিলা গ্রাম সংঘ স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্যরা আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির কাছে
প�ৌঁছাতে শুরু করেন। এই স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী থানে জেলার
ধানসর গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলি কাছে ২০ হাজার
টাকার খাদ্য সামগ্রী প�ৌঁছে দেন।
একতা মহিলা গ্রাম সংঘের সদস্যরা দারিদ্র
দূরীকরণ তহবিল (ভিআরএফ) থেকে তেল ডাল পেঁয়াজ
এবং অন্যান্য শাকসবজি সরবরাহ করেন। এই খাদ্য
সামগ্রী বা শুকন�ো রেশন ১৭ জন মহিলা প্রধান পরিবার
এবং আরও দশটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা
হয়।
সমাজের দরিদ্র এবং অসহায় মানুষদের চাহিদা
পূরণের সহায়তা করার জন্য গ্রামীণ সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ
য�োগাতে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায়
ভিআরএফ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।
একতা মহিলা গ্রাম সংঘ লকডাউন এর সময়
দুর্বল শ্রেণীর মানুষের প্রয�়োজনীয়তার কথা অনুধাবন
করে এবং তাদের সেই সমস্যা সমাধান করতে উদ্যোগী
হয়। সাধারণ মানুষের কাছে প�ৌঁছাতে তাদের এই শুকন�ো
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রাজগড় জেলার ষড়ঙ্গপুর তহশিলের মকরনা
গ্রামের মহিলারা গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের
সহায়তায় এগিয়ে আসেন। গ্রামের ১৪ টি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
তে ১৭০ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর
সদস্যরা বলেন, “মহিলা সদস্যরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত
নিয়েছেন তাঁরা সরকারের পাশে দাঁড়াবেন এবং গ্রামের
ক�োন বাসিন্দা যাতে অতিমারীর সময় লকডাউন অথবা
কাজ হারান�োর ফলে খাবারের সংকটে না পড়েন তা
নিশ্চিত করা হবে। ”
তাঁরা মহিলা, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়স্ক এবং
বিধবাদের মত দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য শুকন�ো
রেশনের ব্যবস্থা করেন। ভিআরএফ তহবিল থেকে এই
রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁদের তৈরি করা
রেশন কিটের প্রতিটি দু কেজি করে আটা,আড়াইশ�ো গ্রাম
ভ�োজ্য তেল, আড়াইশ�ো গ্রাম ডাল এবং ৫০০ গ্রাম করে
চাল ছিল। শুকন�ো রেশন সরবরাহের পাশাপাশি স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্যরা মাস্ক তৈরির কাজে যুক্ত হন। সাধারণ
মানুষের মধ্যে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিলি করার সময়
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা গ্রহণীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা
সম্পর্কেও সচেতনতা প্রচার করেন। তাদের এই উদ্যোগ
গুলি শুধুমাত্র মাকরানা গ্রামে ই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং
মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য জেলাতেও এর অনুকরণ করা হয়।
মধ্যপ্রদেশের আগার জেলার পিপলান গ্রামের
একতা সমূহ স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা যাতে তাদের
গ্রামের ক�োন বাসিন্দা ক্ষুধার্ত না থাকেন সে ব্যাপারে
উদ্যোগী হন। এই গ�োষ্ঠীর সদস্যরা দ্রুত বৈঠকে বসে
সিদ্ধান্ত নেন যে লকডাউনের প্রভাব জীবিকা হারান�োর
কারণ হবে এবং ইতিমধ্যেই দুর্বল পরিবারগুলির ওপরে
তা ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যা রুখতে সব রকম
প্রয�়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পরিছন্নতা এবং
সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
একতা সমূহ গ�োষ্ঠীর সদস্যরা ১ কেজি করে
ডাল,১০কেজি করে ময়দা, ১ কেজি করে ভ�োজ্য
পরিশ�োধিত তেল পরিবার পিছু বিতরণ করার সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করেন। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা ২৫ টি পরিবার
কে চিহ্নিত করেন এবং তাদের শুকন�ো রেশন সরবরাহ
করেন। ম�োট ২৫ কেজি ডাল, ২৫ কেজি ভ�োজ্য তেল
এবং আড়াই কুইন্টাল গম বিতরণ করা হয়।

ঝাড়খন্ড এবং আজীবিকা তহবিলের সদ্য অভি়জ্ঞতা
লকডাউনেও টাটকা ফসল বিক্রি করেছে
প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ লকডাউনের সময় মহিলা
পরিচালিত স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা শহর এবং মফস্বল
এলাকার বাড়ি বাড়িতে সুলভ মূল্যে অবাধে শাকসবজি
এবং ফলমূল প�ৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। এই পরিষেবা
পাওয়ার জন্য ঝাড়খন্ড রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন এর
আওতায় একটি অ্যাপ নির্ভর ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়।
ঝাড়খন্ড সরকার এই উদ্যোগের বিজ্ঞাপন দেওয়ার
ব্যবস্থা করে। ঝাড়খন্ড সরকারের সহায়তায় এই সমগ্র
ব্যবস্থাপনাটি মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের মাধ্যমে
পরিচালিত হয়। জেলা প্রশাসক রাজধানী রাঁচি তে একটি
সংরক্ষণাগার নির্মান ও সরবরাহব্যবস্থা কে মসৃণ রাখতে
প্রয�়োজনীয় সব রকমের পরিকাঠাম�ো এবং ছাড়পত্রের
ব্যবস্থা করে।
একই সঙ্গে, ঝাড়খন্ডে টাটকা শাক সবজি এবং
ফল সরবরাহের এই উদ্যোগের ফলে রাঁচি সন্নিহিত ছটি
ব্লক-ওরমানঝি, বুন্দু, নাগড়ি,ইটকি, আরগ�োড়া এবং

খুঁটির মহিলা কৃষি উৎপাদকেরা উপকৃত হন। গ্রাম
সংগঠনের মাধ্যমে এই শাক সবজি সরবরাহ কর্মসূচি
রূপায়িত হয়, এটিও উৎপাদকদের গ�োষ্ঠী যারা সবজি
কিনে সরবরাহ করে থাকে।
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্যই শাকসবজির
এই সরবরাহ ব্যবস্থা এবং মূল্য শৃঙ্খল সহায়ক হয়েছে।
চাষিরা যেখানে মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানে
ক্রেতারাও এক কদম বাইরে না বেরিয়ে এই কঠিন সময়ে
বাড়িতে বসে টাটকা শাকসবজি পেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে
একটি অ্যান্ড্রয়েড ফ�োন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়,যার
নাম দেওয়া হয় “আজীবিকা ফার্ম ফ্রেশ। ” এটি গুগল
নির্ভর বিনামূল্যের অ্যাপ, যা ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ।
এই অ্যাপে ফল শাকসবজি এবং ডিমের দৈনন্দিন দাম
উল্লেখ করা হয়।
এই প্রকল্পের বিস্তারের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা
জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন এর আওতায় বিভিন্ন ব্লকে
জৈব শাকসবজি উৎপাদন শুরু করেন। অত্যন্ত
চাহিদাসম্পন্ন এইসব শাকসবজি বাজারে বিক্রি করা হয়।
৭. ক�োভিড ১৯ ম�োকাবিলায় নাগাল্যান্ড রাজ্য গ্রামীণ
জীবিকা মিশনের প্রচেষ্টা
নাগাল্যান্ডে স্বাস্থ্য বিধান এবং পরিবেশবান্ধব হাত ধ�োয়ার
ব্যবস্থা
স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচির আওতায় স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
এবং গ্রামীণ সংগঠনগুলি পাক্ষিকভাবে ক�োয়ারেন্টাইন
হ�োম গুলি কে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার দায়িত্ব
নেয়। তাদের নেওয়া উদ্যোগ গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল
বাঁশ দিয়ে তৈরি পরিবেশবান্ধব হাত ধ�োয়ার ব্যবস্থা।
নাগাল্যান্ডের গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন

বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে মাছ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য প�ৌঁছে দেওয়া

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পরিবেশবান্ধব হাতধ�োয়ার ব্যবস্থাপনা তৈরি

হয়। বাড়ি বাড়ি সঠিকভাবে হাত পরিষ্কার রাখার গুরুত্ব
প্রচারের পাশাপাশি গ্রামের নির্দিষ্ট কয়েকটি জনবহুল
জায়গায় হাত ধ�োয়ার ব্যবস্থা করারও প্রয�়োজনীয়তা অনুভত
ূ
হয়। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এবং তাদের গ্রাম সংগঠনগুলি গ্রামের
কর্তা ব্যক্তিদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে তৈরী পরিবেশবান্ধব
বাঁশের খুটঁ িতে তৈরি হাত ধ�োয়ার ব্যবস্থাপনা তৈরি করেন
যেখানে সাবান এবং জলের ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি স্থানীয়
ভাষায় হাতের পরিছন্নতা সংক্রান্ত প্রচার পত্রও রাখা হয়েছে।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা সেখানকার চ�ৌবাচ্চায়
জল ভরার ব্যবস্থা করেন। এখন�ো পর্যন্ত ২০০ টি স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠী / গ্রামীণ সংগঠন তাদের গ্রামে ২৮৩ বাঁশের তৈরি
হাত ধ�োয়ার জায়গা নির্মাণ করেছে।
খাদ্য নিরাপত্তা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের
সরবরাহ
বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় অত্যাবশ্যকীয়
পণ্যের জ�োগান একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এবং তাদের গ্রামীণ সংগঠনগুলি
খাদ্যশস্যের মত আবশ্যকীয় পণ্য সংগ্রহ করে মানুষের
দ�োরগ�োড়ায় প�ৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা
চাল, গম, ডাল, মুসুর ডাল, ছ�োলা, নুন, চিনি, গুঁড�়ো দুধ,
চা পাতা, ভ�োজ্যতেল, মরশুমি শাকসবজি, ফল, পানীয়
জল, দেশলাই কাঠি, প�োল্ট্রি সামগ্রী, মাংস, বিস্কুট
সাবান,ডিটারজেন্ট পাউডার এবং জীবানুনাশক (ডেটল)
ইত্যাদি ল�োকের বাড়িতে প�ৌঁছে দেন।
গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ন্যায্যমূল্যের দ�োকান
এবং অন্যান্য মুদিখানা রয়েছে সেখানে সংক্রমণের ঝুঁকি
কমাতে দাঁড়ান�োর জায়গা নির্ধারণ করার মধ্যে দিয়ে
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধ�োয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা

দুর্বল পরিবারগুলিকে আর্থি্ক সহায়তা

ইত্যাদি রাখা হয়।
আর্থিক পরিষেবা এবং ঋণ মুকুবের মেয়াদ বৃদ্ধি
দরিদ্রতম পরিবারগুলির যাতে প্রধানমন্ত্রী গরিব
কল্যাণ য�োজনা সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করে গ্রামীণ
সংগঠনগুলি ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮১৯১ জন স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্য ৪০.৯৮ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। গরীব
এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষের ওপর ক�োভিড ১৯ এর ফলে
সৃষ্ট হওয়া আর্থিক চাপের প্রভাব কম করতে স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠী এবং তাদের গ্রামীণ সংগঠনগুলি তাৎক্ষণিক
সাংসারিক চাহিদা মেটাতে ভিআরএফ তহবিল এবং
নিজেদের সঞ্চয় থেকে নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে।
পাশাপাশি গৃহীত ঋণ শ�োধ করতে অক্ষম ক্ষতিগ্রস্ত
মহিলা চাষীদের আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে সামাজিক
তহবিল থেকে নানা রকমের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ
করা হয়। রাজ্য মিশন মহিলা কৃষকদের সংকট থেকে
উদ্ধার করতে মার্চের পর থেকে তিন মাসের ঋণ মুকুব
এর ব্যবস্থা করে। নাগা সমাজের শ্রেণীবিন্যাস অত্যন্ত
জটিল, সুতরাং এই ক�োভিড ১৯ এর এই কঠিন সন্ধিক্ষণে,
র�োগ সংক্রমণ রুখতে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জরুরি
ভিত্তিতে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
রিক�োন�ো কিস�োত�ো বলেন, “উদ্বেগের অনেকগুলি
বিষয় রয়েছে কিন্তু আমরা সকলকে বলছি প্রার্থনা করতে
এবং শান্ত থাকতে। ” গ্রাম সংসদ,গ্রাম উন্নয়ন পর্ষদ,
ছাত্র সংগঠন, গির্জা, সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী এবং অন্যান্য
প্রথম সারির কর্মীদের মত গ্রামের সমস্ত কর্মকর্তাদের
সক্রিয় সহয�োগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁরা এই
জরুরি অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন বলে তিনি
আশাবাদী।

“মাস্ক না থাকলে মনে করিয়ে দেব�ো
কর�োনাকে আমরা রুখে দেব�ো”
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ক�োভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের লড়াই
দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় গ্রাম�োন্নয়ন বিভাগ এবং পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের
– এসআরডি এবং পিআর, পাঞ্জাব*

ক�ো

“বদলে ফেলে নিজের ব্যবহার, কর�োনাকে করুন প্রহার”

ভিড ১৯ অতিমারীর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত এবং
গ্রাম�োন্নয়ন দপ্তর সামনের সারিতে থেকে লড়াই
চালাচ্ছে। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্র এবং রাজ্য
সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থার সঙ্গে য�ৌথভাবে তাদের সমস্ত নির্দেশ মেনে
অতিমারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। প্রত্যেকটি গ্রাম
পঞ্চায়েত নিজেদের ক্ষমতা ও প্রয�়োজন মাফিক কর�োনা
প্রতির�োধ ও ক�োভিড জনিত মৃত্যুহার কমাতে একগুচ্ছ
ব্যবস্থা নিয়েছে যার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত কর�োনার
সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার কমান�ো সম্ভব হয়েছে। ন্যূনতম
সংখ্যক মানুষ যাতে ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তিদের
সংস্পর্শে আসেন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তা নিশ্চিত করছে।
ক�োন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি যদি সংক্রমিত হয় তাকে আলাদা
করে রেখে নিয়মিত নজরদারি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলির
সঙ্গে মিলে তার দেখভালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক�োভিড
১৯এর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে গ্রামবাসীরা যেভাবে পঞ্চায়েতী
রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করেছে তা প্রশংসনীয়।
ক�োভিডে র বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে জিততে গ্রাম�োন্নয়ন
মন্ত্রক পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুল�োর সঙ্গে য�ৌথ
উদ্যোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছে:

পাঞ্জাবের গ্রামে জীবানুমুক্ত করার কাজ করছেন স্বেচ্ছাসেবকরা

২. সংক্রমণ রুখতে গ্রাম সীল করে দিল পঞ্চায়েত
(ঠিকরি পাহারা)

বহিরাগতদের মাধ্যমে ক�োভিড ১৯ এর সংক্রমণ
ঠেকাতে পঞ্চায়েত গুলি একটি নতুন উপায় খুঁজে বের
করে। তারা গ্রামগুলিকে সিল করে দেয় এবং বহিরাগতদের
সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা কমাতে ঠিকরি পাহারা শুরু
করে। গ্রামের মধ্য থেকেই যাতে গ্রামবাসীদের সমস্ত
প্রাথমিক প্রয�়োজনগুল�ো মিটে যায় পঞ্চায়েত তা নিশ্চিত
১. গ্রামগুলিকে জীবাণুমুক্ত করা:
করে। ক�োন জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বহিরাগতদের
কর�োনাভাইরাসের ছড়িয়ে-পড়া আটকাতে প্রথম প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য পঞ্চায়েত প্রধান বিশেষ পাস
দফায় ১২৮৬১ টি গ্রাম, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭০৩১ টি গ্রাম
এবং তৃতীয় পর্যায় ৩৮৬০টি গ্রামকে ৪.৮১ লক্ষ লিটার
স�োডিয়াম হাইপ�োক্লোরাইড স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা
হয়। পাঞ্জাব অ্যালকালাইন এবং কেমিক্যাল লিমিটেড
সংস্থার কাছ থেকে এই জীবানুনাশক রাসায়নিক সংগ্রহ
করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি জীবাণুমুক্ত করার কাজে
গ্রামের যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দেয়।
যার ফলস্বরূপ ক�োনরকম শ্রমিক নিয�়োগ না করেই প্রচুর
পরিমাণে জীবানু নাশের কাজ করা সম্ভব হয় যা প্রচুর গ্রামে ক�োন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরপ্রবেশ প্রস্থান ঠেকাতে গ্রামবাসীরা প্রবেশপথ
অর্থের সাশ্রয় করে।
সিল করে দিয়েছেন
*

পঞ্চায়েত এবং গ্রাম�োন্নয়ন বিভাগ পাঞ্জাব

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এমনকি মহিলা পঞ্চায়েত
প্রধানরাও গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে সর্বক্ষণ
গ্রামের প্রবেশপথে পাহারা দেন যাতে গ্রামে ক�োন
অবাঞ্ছিত বহিরাগত প্রবেশ না করতে পারেন।
অমরগড়(সাংরুর)নিয়ামতপুরর দুই মহিলা বীনিত ক�ৌর
এবং নরিন্দর ক�ৌর টানা ১১ ঘণ্টা ধুরি-অমরগড় সড়কের
ওপর নৈশ টহলদারি চালান।
৩.

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে উদ্যোগ

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সামাজিক দূরত্ব বিধি
মেনে চলা এবং গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার বিষযটি নিশ্চিত
করতে মন্ত্রক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে।
•
যে সমস্ত জায়গায় সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে
চলা জরুরি, পঞ্চায়েত গুলিকে সেগুলি চিহ্নিত
করতে বলা হয়।
•
মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা আটকাতে
জনবহুল জায়গাগুলিতে ২ মিটার অন্তর অন্তর
লাল-সাদা চিহ্ন করে দাঁড়ান�োর জায়গা নির্দিষ্ট
করে দেওয়া হয়।
•
মানুষকে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলার
অনুর�োধ জানিয়ে গুরুদুয়ারা গুলির মাধ্যমে
নিয়মিত ঘ�োষণা চালান�ো হয়।

গ্রাম স্তরে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলতে উদ্যোগ

৪.	নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করে দরিদ্রদের খাবার
এবং ওষুধপত্র সরবরাহ করতে পঞ্চায়েত প্রধান দের
ক্ষমতা প্রদান:
পঞ্চায়েত বিভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি কে পিছিয়ে
পড়া, বিশেষ করে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের ন্যূনতম
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দৈনন্দিন প্রয�়োজন পূরণ করতে দৈনিক ৫০০০ টাকা করে
মাসে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা খরচের অনুম�োদন দেয়।
৫. জরুরি অবস্থায় পঞ্চায়েত প্রধানদের কারফিউ
পাস জারি করার ক্ষমতা প্রদান:
রাতে সন্ধ্যে সাতটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত
পঞ্চায়েত প্রধানদের জরুরি চিকিৎসার প্রয�়োজনে
কারফিউ পাস দেওয়ার অনুম�োদন দেওয়া হয়। আজকের
তারিখ পর্যন্ত ১৩২৫৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯৫৫৭ টি
কারফিউ পাস প্রদান করেছে।
৬. গ্রামে বহিরাগতদের প্রবেশ প্রস্থান নিয়ে তথ্যপঞ্জি
প্রস্তুত
১৫ফেব্রুয়ারি ২০২০ ও তার পরে বিদেশ থেকে
পাঞ্জাবে এসেছেন এমন ব্যক্তিদের তথ্য নিয়ে পঞ্চায়েত এবং
গ্রাম�োন্নয়ন দপ্তর একটি তথ্যপঞ্জি তৈরি করে। ৬৩১১ টি গ্রাম
পঞ্চায়েত এলাকায় আগত ২৬ হাজার ৩৫২ জন ব্যক্তির
মধ্যে ১৫ হাজার ৯২৫ জনকে ইতিমধ্যেই ক�োয়ারেন্টাইন
করা হয়েছে। পর্যাপ্ত জায়গা বিশিষ্ট ক�োয়ারেন্টাইন কেন্দ্র তৈরি
করতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং স্কুল গুলি
তে প্রয�়োজনীয় পরিকাঠাম�ো তৈরি করে।
৭.

ক�োভিড ১৯ সংক্রান্ত সচেতনতা প্রচার:

পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সচেতনতা প্রচার
কর্মসূচী চালান�ো হয়। দপ্তরের তরফ থেকে নিম্নলিখিত
পদক্ষেপগুল�ো গ্রহণ করা হয়:
•
রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে একটি
হ�োয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়। ক�োভিড ১৯
সংক্রমণের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত স্তরে প্রয�়োজনীয়
পদক্ষেপ সম্পর্কে ১২ এপ্রিলের পর থেকে
আজকের তারিখ পর্যন্ত তাদের নিয়মিত একটি
করে হ�োয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠান�ো হয়।
•
সচেতনতা প্রচার কর্মসূচিতে জ�োর আনতে দপ্তরের
তরফ থেকে ফেসবুক এবং টুইটারে অফিশিয়াল
একাউন্ট তৈরি করা হয়। সেখানে নিয়মিত
নিত্যনতুন তথ্য এবং খবর দেওয়া হয়। ভুয�়ো
খবর ছড়িয়ে গ্রামের মানুষদের মধ্যে ক�োনরকম
গুজব বা অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি আটকান�োও এই
উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।
•
এছাড়াও, গ্রাম স্তরের সরপঞ্চদের দ্বারা
পাম্পলেটগুলি প্রস্তুত করে প্রকাশ্য স্থানে বিতরণ
এবং লাগান�ো হয়।

•

জনসংয�োগ এবং গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য তথ্য
দপ্তরকে নিয়মিত একটি সচেতনতামূলক দৃশ্যশ্রাব্য বার্তা পাঠান�ো হয়।

৮.

গ্রামীণ এলাকায় স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলির মাস্ক তৈরি

এই উদ্যোগের আওতায় স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলিকে
মাস্ক তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। মাস্ক তৈরীর জন্য
প্রয�়োজনীয় সুতির কাপড় যথেষ্ট সহজলভ্য ছিল এবং
কিভাবে নিজে তা তৈরি করা হয় সে সম্পর্কে ছবি এবং
ভিডিও স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলিকে পাঠান�ো হয়। এই বিষয়ে
জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও দপ্তরের
তরফে সমন্বয় বজায় রাখা হয়। এই উদ্যোগকে একটি
আন্দোলনে পরিণত করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহায়তা করা এবং
র�োজগারের ব্যবস্থা করা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল।
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাঞ্জাব রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন
২০২০র আওতায় ৩৮৪৩ জন স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্য
পাঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে বরাত পাওয়া ৫ লক্ষ ২৮
হাজার ৯৯৬ মাস্কের জায়গায় ৫লক্ষ ৪০ হাজার ৫৮৭ টি
মাস্ক সরবরাহ করেছে। এতে সময়ের দাবি মেটান�োর
পাশাপাশি কর্মসংস্থানের য�ৌথ উদ্দেশ্যেও সাধিত হচ্ছে।

নিজেরা সব রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে য�োধপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবা হিম্মত
সিং স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা মাস্ক তৈরি করছেন

ক�োভিড ১৯ এর ওপর অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

জিও মিট ব্যবহার করে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও
পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির
উদ্দেশ্যে ক�োভিড ১৯ এর উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।
১১. লকডাউন এর সময় গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের
জীবিকার সংস্থান (বনমিত্র)
ক�োভিড সংকটের সময় বন মিত্ররা গুরু নানক
জির ৫৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে
বপণ করা ৫৫০টি চারাগাছের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
নিয�়োজিত হন এবং এর মধ্য দিয়ে লকডাউনের সময় গ্রামীণ
দরিদ্র মানুষের জীবিকার একটি মাধ্যম সুনিশ্চিত হয়।

বনমিত্ররা

৯. আঞ্চলিক ভাষায় ক�োভিড ১৯ সংক্রান্ত ই প্রশিক্ষণ
১২. পুকুর পরিষ্কার কর্মসূচি
সামগ্রী

কর�োনাভাইরাস সম্পর্কে অনলাইনে তথ্য দিতে
দপ্তরের তরফ থেকে জলাশয় পরিষ্কার করতে
পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রামীণ পরিবারের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পুকুরগুল�ো কে ছেঁচে
জন্য পাঞ্জাবি ভাষায় ই লার্নিং মেটেরিয়াল প্রস্তুত করা ফেলে এবং পলিমুক্ত করে বর্ষাকালের জন্য প্রস্তুত করা
হয়, যাতে তাঁরা এই র�োগের লক্ষণ ও উপসর্গ এবং হয়। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য একই সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র
প্রতির�োধ সম্পর্কে সচেতন হ�োন।
মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের একটি পথ খুলে দেওয়া।
১০. ক�োভিড ১৯ এর ওপর অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
১৩. ‘মিশন ফতে’র আওতায় পুকুর পরিষ্কার কর্মসূচি
অতিমারীর সময় পাঞ্জাবের এসআইআরডি বিভিন্ন
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে
রকম অনলাইন মাধ্যম যেমন জুম, সিস্কো,ওয়েবেক্স এবং
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পাঠানক�োট জেলার ধার কালান ব্লকের হারাগ্রাম পঞ্চায়েতে কনিষ্ঠতম মহিলা
পঞ্চায়েত প্রধান পাহারায় নিয�়োজিত
পুকুর পরিষ্কার কর্মসূচি

‘মিশন ফতে’র আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি একটি বিপুল
সচেতনতা প্রচার কর্মসূচির আয�়োজন করে সাধারণ
মানুষকে এই র�োগ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে ।

‘মিশন ফতে’র আওতায় সচেতনতা প্রচার

•

•
24

লকডাউন ঘ�োষণার পর প্রথম দিন থেকে
গ্রামগুলির প্রবেশ এবং প্রস্থানের সমস্ত পথগুলি
বন্ধ করে দিতে ‘ঠিকরি পাহারা’ বসান�ো হয়।
গ্রামের বাসিন্দাদের সংক্রমণের হাত থেকে
বাঁচাতে বহিরাগতদের গ্রামে প্রবেশ এবং প্রস্থান
আটকাতে পঞ্চায়েত অফিস থেকে গ্রামের
বাইরে রাস্তাগুল�োতে ব্যারিকেড বসিয়ে দেওয়া
হয়। উপযুক্ত কারণ ছাড়া বা জরুরি প্রয�়োজন
ছাড়া প্রবেশ এবং প্রস্থান নিষিদ্ধ করা হয়।
গ্রামের সমস্ত প্রবেশপথে চেকপ�োস্ট তৈরি করা
হয় যাতে ক�োন সন্দেহজনক ব্যক্তি প্রবেশ না
করতে পারেন এবং আসা যাওয়া করা মানুষের
নাম সঠিকভাবে নথিবদ্ধ করা যায়। গ্রামের
ক�োন বাসিন্দাকেই বাড়ি থেকে বের�োন�োর
অনুমতি দেওয়া হয়নি।
হরা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি সরকারি স্কুল কে
পঞ্চায়েত প্রধানের নজরদারিতে আইস�োলেশন
সেন্টার এ পরিণত করা হয়। অন্য রাজ্য থেকে আগত
সেপ্টেম্বর ২০২০

বাসিন্দাদের এই আইস�োলেশন সেন্টার বিচ্ছিন্নভাবে
রাখা হয়।
•
ক�োভিড প্রতির�োধে সরকারের বিভিন্ন নীতি
নির্দেশিকা রূপায়নের পাশাপাশি ছিনা গ্রাম
পঞ্চায়েত জীবাণুনাশক ছড়ান�ো, কারফিউ পাস
জারি করা, সচেতনতা প্রচার কর্মসূচির আয�়োজন
এবং সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ
কর্মসূচির আয�়োজন করে। গ্রামের প্রতিটি এলাকা
থেকে প্রতি পরিবারের একজন সদস্য কে
সামাজিক দূরত্ব বিদ্ধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়। মানুষকে ব�োঝাতে মাটিতে লাল রংয়ের বৃত্ত
এঁকে দেওয়া হয়।
এস ডি এম নিহাল সিং ওয়ালার নেতৃত্বে গ্রাম স্তরে
২০ জন যুবককে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠিত হয়। এই
দলের সদস্যরা বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মানুষের বাড়ি
বাড়ি প�ৌঁছে দিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। গ্রাম স্তরে
অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই উদ্যোগের ফলে অকারনে
গ্রামের বাইরে বার হওয়ার প্রবণতাও অনেক কমে যায়।

“মাস্ককে বানিয়ে ঢাল, আমাদের
জিততে হবে এই লড়াই”
আদর্শ ক�োভিড আচরণবিধি

6 ft

মুখ আবরণে
ঢেকে রাখুন

6 ft

হাত পরিচ্ছন্ন
রাখুন

একয�োগে আমরা লড়াই চালাব ক�োভিড-১৯এর বিরুদ্ধে

দূরত্ববিধি মেনে
চলুন

স�ৌজন্যে:স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা আইন (নারেগা) অতিমারী কালে আশার আল�ো

- এসআইআরডি, তেলেঙ্গানা*

“সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধি নিয়ম রাখলে মনে, কাজ আর র�োজগার হবেনা বন্ধ”
লেঙ্গানার নালগ�োডা জেলার
থিরাঙ্গাপল্লি গ্রাম পঞ্চায়েত
এলাকার বাসিন্দারা খুশির সঙ্গে
জানালেন কি ভাবে, “মহাত্মা গান্ধী
নারেগা প্রকল্প অতিমারী কালে
কাজের সন্ধান করার সময় তাদের
আশার আল�ো দেখিয়েছিল। ”
এই গ্রাম ব্লক সদর থেকে মাত্র
১০ কিমি,হায়দ্রাবাদ রাজ্য সড়কে
নাগার্জুন সাগর থেকে ৫ কিমি এবং
রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ থেকে
মাত্র ৬৫ কিমি দুরত্বে অবস্থিত।
গ্রামের ইতিহাস: প্রচুর পরিমান পতিত জমি এবং অতিমারীর কারণে হায়দ্রাবাদ থেকে কাজ হারিয়ে গ্রামে
ভ�ৌম জলের অভাবের কারণে প্রাথমিক অবস্থায় এই ফিরে এসেছেন।
গ্রামটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থিত ছিলনা। গ্রাম এক যায়গা  ৬৩৬ জন দিনমজুরের ৩২৫ টি জব কার্ড বর্তমানে
থেকে আরেক জায়গায় ভ্রাম্যমান ছিল যাকে স্থানীয়
সক্রিয় রয়েছে।
ভাষায় বলা হত “থিরুগুডু” এবং কালক্রমে তা  চলতি আর্থিক বছরের সূচনায় অর্থাৎ ১লা এপ্রিল
“থিরুগান্ডলাপল্লি” (পল্লি অর্থাৎ বসতি)। মাররিগুডা ব্লক
২০২০তে মজুরি হিসেবে ৪৭.৪১ লক্ষ টাকা এবং
তার চুড়ান্ত দারিদ্রের জন্য সুপরিচিত ছিল। এই ব্লকের
২.৭০ লক্ষ টাকার দ্রব্য সামগ্রী বরাদ্দ করা হয়।
জলে প্রচুর পরিমাণে ফ্লোরাইড ছিল। গ্রামের আর�ো একটি

যার মাধ্যমে বরাদ্দ শ্রম বাজেট-২৮ হাজারের ৯০
বড় সমস্যা ছিল�ো বেকারত্ব। সেই কারণে এই গ্রামের বহু
শতাংশ ব্যবহার করে ২৪ হাজার ৯৮০ টি
পরিবার কাজের সন্ধানে রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদে
শ্রমদিবস তৈরি করা হয়েছে।
চলে যায়।

এর ফলস্বরূপ পরিবারগুলি ৭৭ শতাংশ কর্মদিবস
কিন্তু প্রতিদিন এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে
পেয়েছেন এবং এখানে দৈনিক মজুরি সংখ্যাও
শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধী নারেগা প্রকল্পের কল্যাণে। এর
সর্বোচ্চ- যা হল�ো ১৯৬ টাকা।
মাধ্যমে গ্রামবাসীদের জমির শুধুমাত্র উন্নতি হয়নি
তাদের জীবিকার সংস্থানও হয়েছে। বিশেষ করে এই  ৪৯ টি পরিবার ১০০ দিনের কাজ সম্পূর্ণ
করেছেন।
ক�োভিড ১৯ অতিমারী কালে মহাত্মা গান্ধী নারেগা
অভাবী মানুষের কর্মসংস্থানে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ  স্থানীয় কর্মীরা তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার
শংসাপত্র আপল�োড করে পে অর্ডার আদায় করতে
ভূমিকা পালন করেছে।
সমর্থ হয়েছে।
এই গ্রামে ৪৯৪ জন জব কার্ড ধারক এবং ১০৯৮
শ্রমিকেরা শুধু মজুরি পেয়েছেন তাই নয় তাঁরা ৩০
জন কর্ম প্রার্থী রয়েছেন যার মধ্যে ১৬ টি নতুন জব কার্ড
এবং ৫৪ জন দিনমজুর রয়েছেন। এই নতুন জব কার্ড হেক্টর অসমতল জমির মান�োন্নয়ন ঘটিয়েছেন, তাঁরা
গুলি সেই সব পরিবারকে দেওয়া হয় যারা কর�োনা চাষের জন্য পুকুর-খাল কেটেছেন, ক্ষেতের বর্তমান সেচ

তে

এসআইআরডি, তেলঙ্গানার নিবেশ

*

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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খাল ও সেচের জন্য ববহৃত জলাশয় গুলিকে পলি মুক্ত
করেছেন। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের উন্নতি ঘটাতে যা অত্যন্ত
কার্যকর।
বর্তমান সময়ে বৃষ্টির ফলে এখানকার অধিকাংশ
খালগুলি বর্তমানে জলপূর্ণ, যে কারণে নলকূপ গুল�োতেও
জলস্তরের উন্নতি হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা তাদের
জমিতে সবজি চাষ শুরু করেছেন, যেটা তাদের বাড়তি
আয়ের পথ খুলে দিয়েছে। অতিমারীর কারণে যারা শহর
থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছেন তাদের জন্য
র�োজগারের সুয�োগও তৈরি হয়েছে।
কর�োনা অতিমারীর সময় মহাত্মা গান্ধী নারেগা
আমাদের গ্রাম গুলির জন্য নতুন আশার আল�ো নিয়ে
এসেছে এবং এই সংকটকালে এই প্রকল্প রূপায়নের
জন্য গ্রামের সব বাসিন্দারা স্থানীয় আধিকারিকদের
আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সংক্রমণ গ্রামীণ প্রশাসনের সামনেও এক চ্যালেঞ্জ
হিসাবে উঠে আসে। এই অতিমারী আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচিকাশির মাধ্যমে তাদের নাক মুখ থেকে বের�োন�ো ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র ড্রপলেট এর দ্বারা আরেকজন ব্যক্তির শরীরে ছড়িয়ে
পড়ে। সে কারণে এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায়

ক�োভিড ১৯ পরিস্থিতির ম�োকাবিলা
নভেল কর�োনাভাইরাস (ক�োভিড ১৯) এর
রাখাঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব,সমস্ত কর্মী,স্থানীয় নেতা,
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবক, যুবসম্প্রদায়, স্বেচ্ছাসেবী
সংগঠন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায়
প্রত্যেক বাড়িতে প�োস্টার,টমটম মন পরীক্ষণ,
হ�োয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি,রেকর্ড করা বার্তা বিতরণের
মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যাতে
গ্রামের প্রত্যেক বাসিন্দা ক�োভিড ১৯ সংক্রান্ত বিধি
নিষেধ মেনে চলেন যেমন, নিজেদের নাক,চ�োখ,মুখ,
26
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“রাখলে সুরক্ষার খেয়াল,
কাজ করা হবে অনেক সহজ”
মেডিক্যাল মাস্ক কেমন
ভাবে পরবেন
স�ৌজন্যে: ডব্লিউএইচও

বাড়িতে তৈরি পূনর্ব্যবহার য�োগ্য মুখাবরণ/মাস্ক সর্বদা পরে থাকুন

সঠিক পদ্ধতি

স�ৌজন্যে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

স্পর্শ করা এড়িয়ে চলা, বারবার হাত ধ�োয়া, সামাজিক
দূরত্ব বজায় রাখা, সঠিকভাবে মাক্স স্যানিটাইজার
ব্যবহার ইত্যাদি। প্রথমদিকে মানুষ লকডাউনের বিধি
নিষেধ এবং ক�োয়ারেন্টাইন ব্যবস্থাপনায় কান দেননি,
কিন্তু ধীরে ধীরে তারা অনুপ্রাণিত হন।
অতিমারীর ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে স্ব
আর�োপিত শৃঙ্খলার পাশাপাশি নিয়মিত ট্র্যাকিং এবং
লাগাতার নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে, প্রত্যেক
বহিরাগতকে বাড়িতে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। স্বাস্থ্য
কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা একাধিক সমীক্ষা
চালিয়েছেন। প্রতিটি পরিবারের ম�োবাইল ফ�োনে আর�োগ্য
সেতু ক�োভিড ১৯ অ্যাপ ইনস্টল করা হয় যা তাদের
ক�োভিড পজিটিভ ব্যক্তিদের অথবা ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের
সংস্পর্শে আসা সম্পর্কে সচেতন করে ত�োলে। ভাইরাসের
সংক্রমণ ঠেকাতে গ্রাম গুলিকে নিয়মিত জীবাণুমুক্ত
করার কাজ চলে।
পজিটিভ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য কঠ�োর,
কার্যকর এবং মানবিক ক�োয়ারেন্টাইন ব্যবস্থাপনা
অত্যাবশ্যক, সে কারণে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সমস্ত
রকম অত্যাবশ্যকীয় সুয�োগ-সুবিধা সম্পন্ন ক�োয়ারেন্টাইন
সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়। ক�োয়ারেন্টাইন সেন্টার গুলির
অবস্থান খুজে
ঁ বের করার ব্যবস্থা যুক্ত অ্যাপ পরিষেবা চালু
করা হয় যাতে মানুষ বাড়িতেও আইস�োলেশনে থাকতে
পারেন। কর�োনাভাইরাস ট্রিটমেন্ট এক্সিলারেশন প্রোগ্রাম
অ্যাপের মাধ্যমে কন্টাক্ট ট্রেসিং-এর ওপরে বিশেষ গুরুত্ব
দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের
সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের হ�োম আইস�োলেশন এবং জিও
ট্যাগিং এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক এবং
স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত নজরদারি চালান।

সংক্রমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার
সঙ্গে সঙ্গে মামলার হার কমাতে নমুনা
পরীক্ষা সংখ্যা বাড়ান�ো এবং দ্রুত সেই
পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ফলাফলের
ভিত্তিতে র�োগীদের দ্রুত চিহ্নিত করে
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি আটকাতে
অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী সরবরাহের
ওপর লাগাতার নজর রাখা হয়।
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলি মাস্ক উৎপাদন
শুরু করে এবং সরকার গ্রামের
প্রত্যেক বাসিন্দার মধ্যে তা বিনামূল্যে
বিতরণ করে। পিছিয়ে পড়া মানুষদের
নিয়মিত অর্থসাহায্য, দরিদ্রতম মানুষদের নিয়মিত
খাবারের সরবরাহ করার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনের
সুরক্ষা এবং অতিমারী জনিত কঠিন পরিস্থিতির অপ্রত্যক্ষ
প্রভাবকে যতদূর সম্ভব কম করা হয়।
সহয�োগী বিভিন্ন সংস্থার কর্মচারী এবং
সাধারণমানুষ, গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি, স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী,
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যুব সম্প্রদায়, পরিচ্ছন্নতাকর্মী
স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় সহয�োগিতা এবং প্রচেষ্টায়
গ্রামাঞ্চলের ক�োভিড ১৯ ছড়িয়ে পড়া ঠেকান�োর প্রচেষ্টা
এখন�ো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভূল পদ্ধতি
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ক�োভিড-১৯ ম�োকাবিলায় গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের উদ্যোগ
– আরএসএন শর্মা*

“প্রতিষেধক না মেলা পর্যন্ত ক�োন গাফিলতি নয়”

১৯

৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশ�োধনের
মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে
সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়ে, পঞ্চায়েত সমূহের হাতে
ক্ষমতা এবং দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। গ্রাম
পঞ্চায়েতগুলির হাতে গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন
পরিকল্পনা সামাজিক ন্যায় বিচারের পাশাপাশি
গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য,স্বাস্থ্য বিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন
কর্মসূচি যেমন হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র,
ডিসপেনসরি পরিচালনা সহ সংবিধানের একাদশ
তফশিলে বর্ণিত পরিষেবাগুলি প্রদানের দায়িত্ব
তুলে দেওয়া হয়। যেহেতু, নিজেদের অধিকারের
মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান
সমূহ গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা পালন করে, তাই সমস্ত রাজ্য এবং
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে
গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা করতে বিভিন্ন রকম
সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রচারের দায়িত্ব
ব্যবস্থা করেছে।
ক�োভিড ১৯ ম�োকাবিলায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যে
সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে,
সচেতনতা প্রচারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা
গড়ে ত�োলা, যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচেতনতামূলক প�োস্টার

পরামর্শদাতা, পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক

*
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সেপ্টেম্বর ২০২০

ত্রিপুরাতে জনসাধারণের জন্য হ�োর্ডিং

নিজের নিজের এলাকায় হ�োর্ডি -প�োস্টার লাগান�ো,
স্থানীয় ভাষায় প্রচার পত্র বিলি করার মাধ্যমে ক�োভিড
পরিস্থিতিতে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় সে
সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে ত�োলা। সতর্কতামূলক
ব্যবস্থা সম্পর্কে ভিডিও বার্তা তৈরি করার পাশাপাশি
মানুষের মধ্যে মাইক এবং স্পিকারের মাধ্যমে প্রচার
করে কর�োনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে করণীয় সম্পর্কে
তাদের সচেতন করে ত�োলা হয়েছে। দেশের প্রায় সমস্ত
রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সরকারি জমি, যেমন
পঞ্চায়েত ভবন অথবা সরকারি স্কুল বা নিজেদের
এলাকার রাস্তার ধারে মানুষকে সচেতন করতে দেওয়াল
লিখন এবং ছবির মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছে। পাশাপাশি
গ্রামবাসীদের সতর্ক করতে প্রায় সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রচার ব�োর্ড লাগিয়েছে।
সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি সমস্ত গ্রাম
পঞ্চায়েত ক�োভিড ১৯র বিপদ কাটাতে পরিচ্ছন্নতার
গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার চালিয়েছে।
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় বাজার
গুলিকে অপেক্ষাকৃত খ�োলা জায়গা যেমন, খেলার মাঠ

ইত্যাদিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিজেদের এলাকায়
যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে তাদের
সীমানা গুলিকে সিল করে দেওয়া হয়। গ্রামে মানুষের
যাতায়াতের ওপর নজরদারি চালাতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি
স্বেচ্ছা সেবক নিয�়োগ করে, যা কর�োনা সংক্রমণ কমাতে
কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। ছত্তিশগড়ের মত কিছু রাজ্য
বাইরের রাজ্য থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিক ও অন্যান্য
ব্যক্তিদের হ�োম আইস�োলেশন-এ থাকা বাধ্যতামূলক
করে। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ
নির্বাচিত সদস্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিটি পরিবারের কাছে
ক�োভি্ড ১৯ সংক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে
প্রচার চালান। উপরে বলা বিষয়গুল�ো ছাড়াও, স্থানীয়
প্রশাসনের তরফে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- হাত
ধ�োয়া, সামাজিক দূরত্ব বিধির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের
মধ্যে প্রচার চালান�ো, গ্রাম স্তরে টাস্কফ�োর্স তৈরি করে
মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার মত�ো পদক্ষেপ নেওয়া
হয়েছে। মিজ�োরামে এই পদক্ষেপ অনুসরণ করে
সাফল্য মিলেছে।
কর�োনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে গ্রামীণ ভারতকে
সুরক্ষা আবরণ প্রদান করতে আশা (স্বীকৃত সমাজকর্মী),
এ এন এম (অক্সিলারি নার্স মিডওয়াইফ) এবং
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রায় সমস্ত রাজ্যে একই রকম
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কর�োনা য�োদ্ধা
হিসেবে এই কর্মীরা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে তৃণমূল স্তরে

কেরালায় স্বাস্থ্যবিধান কমিটির সদস্যরা

ক�োভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা তৈরি
এবং রূপায়নে সহায়তা করেন। ক�োয়ারেন্টাইনে থাকা
পরিবারগুলির কাছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
সংগ্রহ করতে তাঁদের উদ্যোগ এই মারণ ভাইরাসের
সংক্রমণ কালে অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে
অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা প্রাথমিক
স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং জেলা প্রশাসনের
সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক�োভিড সংক্রমনের উপসর্গ
এবং তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার
অভিযানে সামিল হন। পাশাপাশি এই কর্মীরা সঠিক
তথ্য সরবরাহ করেন, ভুয�়ো খবর সম্পর্কে পুলিশকে
অবহিত করেন এবং সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দেওয়ার
ক্ষেত্রে সংযত হতে মানুষকে উৎসাহিত করেন। ভারতে
প্রায় ৯ লক্ষ আশা কর্মী সরকার এবং জনগণের মধ্যে
সেতুর ভূমিকা পালন করেছে্ন। কর্নাটকের মত রাজ্য
যেখানে সরকার কর�োনা ম�োকাবিলায় গ্রাম স্তরে
টাস্কফ�োর্স তৈরি করেছে, সেখানে আশা, এএনএম
এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকায় লক্ষ্য করা
গেছে। সামাজিক মাধ্যমে কর�োনা সংক্রমণ সংক্রান্ত
ভুয�ো খবর এবং গুজব ছড়ান�ো র�োখার দায়িত্ব গ্রাম
স্তরে এই টাস্ক ফ�োর্স-এর ওপর দেওয়া হয়। পাশাপাশি
এটাও মনে রাখতে হবে, ছয় বছরের নিচের শিশুদের
রেশন প�ৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল অঙ্গনওয়াড়ি
কর্মীদের। আশা কর্মীদের সহায়তায় পঞ্চায়েত এলাকার
ক�োভিড উপসর্গ বিশিষ্ট বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও ভালমন্দের ওপর নজর রাখা হয় এবং বিধি মাফিক পরবর্তী
পদক্ষেপের জন্য তাঁদের রিপ�োর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা
নেওয়া হয়। টাস্কফ�োর্সের কর্মীরা যাতে নিয়মিত নির্বাহি
আধিকারিক এবং তালুকের স্বাস্থ্য আধিকারিককে
দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পর্কে রিপ�োর্ট দিতে পারেন তারও
ব্যবস্থা করা হয়।
একই রকম ভাবে উত্তরাখণ্ড,উত্তর প্রদেশ,
মহারাষ্ট্র,
মধ্যপ্রদেশ
এবং
অন্ধ্রপ্রদেশের মত রাজ্য, তাদের আশা
এবং
এএননেম
কর্মীদের
কনটেইনমেন্ট জ�োন গুলিতে বাড়ি
বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে
লাগায়। আন্দামান এবং নিক�োবর
দ্বীপপুঞ্জে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের
মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী
মানুষের কাছে প�ৌঁছে দেওয়া হয়।
চলতি অতিমারী কালে বিহার, তার
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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কর্নাটকের পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি
পরিদর্শন করছেন আশা কর্মীরা

বিপুল সংখ্যক সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মীদের মানুষের মধ্যে
সচেতনতা প্রচারের কাজে ব্যবহার করে। প্রায় সমস্ত
রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আশা,এএনএম এবং
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের গ্রাম স্তরের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত
করা হয় এবং পঞ্চায়েত স্তরে ক�োভিড ১৯ ম�োকাবিলায়
গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে সামিল করা হয়। এই কমিটির
সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি,
আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, এএনএম, স্কুল শিক্ষক,
স্থানীয় থানার প্রতিনিধি, মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন অধিকর্তা প্রমূখ।
গ্রাম স্তরে আইস�োলেশন সেন্টার তৈরি করার
জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
পালন করে। যেভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ২১ টি
রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩৭,৫৪৬ টি
আইস�োলেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চায়েত
ভবন, সরকারি স্কুল অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার
অন্যান্য সরকারি ভবনে এই আইস�োলেশন সেন্টার
গুলি গড়ে উঠেছে।
লকডাউনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়া
পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রেও
বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রাম
পঞ্চায়েতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। লকডাউন এর
সময় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের এলাকায়
ক�োয়ারেন্টাইন পরিষেবা শুরু করার পাশাপাশি তাঁদের
নিয়মিত রেশন দেয়ার ব্যবস্থা করে। উত্তরপ্রদেশ,
ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িষা এবং পশ্চিমবঙ্গের মত�ো বৃহৎ
শ্রমিক সরবরাহকারী রাজ্য গুলি শ্রমিকদের ফিরে

আসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে মহামারীর প্রক�োপ ঠেকাতে
প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মহাত্মা গান্ধী নারেগা
প্রকল্পের কাজের ছাড়পত্র দেওয়ার পর সমস্ত নীতি
নির্দেশিকা মেনে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক,যারা
ক�োভিড ১৯ এর কারণে কাজ হারিয়ে নিজেদের
গ্রামে আটকে পড়েছিলেন, তাঁদের কর্মসংস্থানের
লক্ষ্যে এই প্রকল্পকে সফলভাবে ব্যবহার করার
ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি অগ্রণী ভূমিকা নেয়।
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব বিধি
মেনে এবং মাস্ক পড়ে মহাত্মা গান্ধী নারেগা প্রকল্পে
জল সংরক্ষণ, সেচ সংক্রান্ত কাজে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
মহাত্মা গান্ধী নারেগায় এইসব কাজকর্মের রূপায়নের
মাধ্যমে ক�োভিড ১৯ এর কারণে জারি হওয়া
লকডাউনে জীবিকা হারান�ো শ্রমিকরা বিশেষভাবে
উপকৃত হন। এই নির্দেশিকার ফলস্বরূপ এবং রাজ্য
সরকারের নির্দেশ মত�ো বহু গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামীণ
ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের
বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়। এই
লক্ষ্যে, পুদুচেরি মহাত্মা গান্ধী নারেগা প্রকল্পের
আওতায় ২০এপ্রিল ২০২০ থেকে গ্রামীণ এলাকায়
র�োজগারের সুয�োগ তৈরি করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী
নারেগা প্রকল্পে কাজ শুরু করার উদ্দেশ্যে প্রথম
পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ক�োভিড অতিমারীর সময়
এমজি নারেগা প্রকল্পের রূপায়ণ বহু পরিযায়ী
শ্রমিক কে লাভজনক কর্মসংস্থানের সুয�োগ করে
দেয়, যারা এইসময়ই প্রথমবার জব কার্ড পেয়েছেন।
তেলেঙ্গানার মেদক জেলায় খরা প্রবণ গ্রামগুলি
এমজি নারেগা প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণে শৃঙ্খলা
প্রদর্শন করে।
ওপরের ঘটনাগুল�ো সাক্ষী যে বেশিরভাগ রাজ্য
এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত, কেন্দ্র
এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে
খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমস্ত গ্রাম
পঞ্চায়েতগুলি কে নিয়মিত পথপ্রদর্শন এবং সহায়তার
মাধ্যমে পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা,
সচেতনতা, স্বাচ্ছন্দ এবং সামাজিক অথবা আর্থিক
কল্যাণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত গুলি যথেষ্ট সুফল লাভ
করতেও সমর্থ হয়েছে।

“দু গজের এই দূরত্ব বিধি, মেনে চলা খুবই জরুরি”
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ক�োভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াই নাগর গ্রামের
– এসআইআরডি, হিমাচল প্রদেশ*

“কর�োনা ভাইরাস অতিমারীর এই সময়ে সামাজিক দূরত্ব অত্যন্ত আবশ্যক। যদি আপনি মনে করেন যে আপনি ঠিক
আছেন, আপনার কিছু হবেনা, তাহলে আপনি ভূল ভাবছেন। এরকমটা করে আপনি নিজের এবং প্রিয়জনদের প্রতি
অবিচার করছেন। ” - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

ক�ো

ভিড ১৯ অতিমারী গ�োটা বিশ্বকে
মাথা নীচু করতে বাধ্য করেছে।
এমনকি আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশিষ্ট
উন্নত দেশগুলিও এই অতিমারীর ধাক্কায়
কেঁপে উঠেছে। এখানে আপনাদের শ�োনাব
সেইউ ক�োভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইতে
কুলু উপত্যকার প্রাচীনতম জনপদ নাগর
পঞ্চায়েতের সাফল্যের কাহিনী।
চ্যালেঞ্জ সমূহ
জনবিন্যাসের দরুন নাগর গ্রাম একটি
সম্ভাব্য হটস্পট হয়ে উঠেছিল। এখানকার
বাসিন্দাদের এক বড় অংশ ভিন রাজ্য এবং
ভিন দেশের বসবাসকারী। ভারতে ক�োভিড ১৯ এর
প্রক�োপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার দ্রুত লকডাউন
ঘ�োষণা করে যা কঠ�োরভাবে পালিত হয়। বাইরে থেকে
গ্রামে ফিরে আসা ব্যক্তিদের প্রশাসনের ঘ�োষিত
ক�োয়ারেন্টাইন সেন্টারে পরিণত সরকারি ভবন গুলিতে
আলাদা করে রাখা হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যাবর্তন
সত্বেও তাদের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে গ্রাম

ভিএলসি'এর মাধ্যমে সচেতনতা জাগরণ

পঞ্চায়েত, গ্রাম স্তরের কমিটি এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা
প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। বহুদিন পর্যন্ত সমগ্র
কুলু জেলায় একটিও ক�োভিড সংক্রমনের খ�োঁজ পাওয়া
যায়নি।
লকডাউনের শেষে এবং আপেলের মরশুমের
শুরুতে কুলু উপত্যকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক
হয়ে ওঠে। সেই সময় নাগর পঞ্চায়েত এলাকায় বহু
সংখ্যক কৃষিশ্রমিকের সমাগম হয়। নাগরের কাছাকাছি
পাতলিকুহল এলাকায় একটি মান্ডি থাকার দরুন সেখান
থেকে ক�োভিড ১৯ সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি ছিল। নাগর
গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৩ টি ক�োভিড ১৯ সংক্রমনের ঘটনা
ধরা পড়ে, যা নাগর উন্নয়ন ব্লক এর মধ্যে সর্বোচ্চ।
উদ্যোগসমূহ:

স্বাস্থ্য পরিষেবা দলের দ্বারা পরিচালিত ডাক্তারী পরীক্ষা

এতদসত্ত্বেও,দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে
রাজ্য সরকার র�োগের গণ সংক্রমণ আটকাতে সমর্থ হয়।
স্বাস্থ্যকর্মীদের তৎপরতা এবং নিঃস্বার্থ পরিষেবা, আক্রান্ত
ব্যক্তিদের প্রয�়োজনীয় চিকিৎসা এবং বিচ্ছিন্ন করার কাজে
সহায়ক হয়েছে। পুলিশ বিভাগ সফলভাবে লকডাউন
কার্যকর করে। ক�োভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী এবং মহিলা মণ্ডল গুলি মুখ�োশ
তৈরি এবং বিতরণের কাজে যুক্ত হয়।
স্থানীয় মানুষদের গ্রাম স্তরের কমিটিতে সামিল
করার মাধ্যমে ক�োয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের
বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নিয়মিত বিতরণ
করা হয় এবং তাঁরা যাতে বাড়িতে ক�োয়ারেন্টাইন
বিধি-নিষেধ মেনে চলেন তা নিশ্চিত করা হয়।
নাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাঁচটি ভিএলসি
কার্যকর ছিল।
র�োগীদের সংস্পর্শে আসা সম্ভাব্য ব্যক্তিদেরও
ক�োয়ারেন্টাইন করা হয়।

বাজার এলাকায় সামাজিক দূরত্ব বিধি পালন

সাফল্য
কৃষি/উদ্যানপালন কর্মকাণ্ডের
কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা
ক�োভিড পজেটিভ মামলা থাকা সত্বেও
স্থানীয় বাসিন্দাদের একজন মানুষও
ক�োভিড ১৯ এ আক্রান্ত হননি। ভাইরাস
সংক্রমণকে প্রাথমিক পর্যায়ে আটকে
দেওয়া হয় এবং তা গণ- সংক্রমনের
রূপ নিতে পারেনি। যদিও অর্থনৈতিক
কর্মকাণ্ড চলছে পুর�োদমে। অতিমারীর
সময়ে এই নৈসর্গিক সুন্দর জনপদ
নিজের সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী গুলির মাস্ক বিতরণ
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সেপ্টেম্বর ২০২০

ক�োভিড রুখতে এই ১৫ টি
বিষয় মেনে চলুন:
এর নিরাদ দূরত্ব
বজায় রাখুন

পূনর্বযবহার য�োগ্য
মুখাবরণ বা মাস্ক
ব্যবহার করুন

চ�োখ, নাক এবং মুখ
স্পর্শ করা এড়িয়ে
চলুন

শ্বাস প্রশ্বাসের
স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখুন

বারে বারে এবং ভাল
ভাবে হাত ধুয়ে নিন

তামাক, খৈনি
ইত্যাদি চেবাবেন না
অথবা জনবহুল স্থানে
তুতু ফেলবেন না

বারাবার স্পর্শ করা
হয় এমন যায়গা
নিয়মিত জীবানুমুক্ত
করুন

অপ্রয়�োজনীয় ভ্রমণ
এড়িয়ে চলুন

কাউকে হেয়
করবেন না

ভিড় এড়িয়ে
চলুন-সতর্কতা
অবলম্বন করুন

সামাজিক মাধ্যম
থেকে পাওয়া
অসমর্থিত, নেতিবাচক
বার্তা ছড়াবেন না

শারীরিক সংস্পর্শে
না এসে অভিবাদন
জানান

শুধুমাত্র নির্ভরয�োগ্য সূত্র
থেকেই ক�োভিড-১৯
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ
করুন

২ গজ (৬ ফুট)

ক�োন রকম জি়জ্ঞাসা থাকলে
জাতীয় নিঃশুল্ক হেল্পলাইন
১০৭৫ অথবা রাজ্য হেল্পলাইন
গুলিতে য�োগায�োগ করুন

ক�োন বিষাদ বা উদ্বেগ
অনুভব করলে মন�োবিদের
সাহায্য নিন

স�ৌজন্যে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

সাফল্যের পিছনে তিনটি বিষয় কার্যকরী ভূমিকা
নিয়েছিলশক্তিশালী ক�োয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা,
জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা, বিপুল হারে
নমুনা পরীক্ষা এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং।

ওল্ড ফিল্ম স্টুডিও, রিভার সাইট ক্যাম্পিং, স্নো
ট্রেঞ্চ রিসর্টের মত হ�োটেলগুলি ক�োভিড
পজেটিভ ব্যক্তিদের জন্য ক�োয়ারেন্টাইন
সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে
আক্রান্তদের আশা কর্মী এবং সরকারি
চিকিৎসকদের মাধ্যমে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার
পাশাপাশি অন্য সব রকম আতিথেয়তা সুয�োগ
দেওয়া হয়। ক�োয়ারেন্টাইন মেয়াদ যাতে
ঠিকমত�ো মেনে চলা হয় তা দেখতে পুলিশকর্মীরা
যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

সাধারণ মানুষকে ঝুঁকি এবং র�োগ প্রতির�োধের
উপায় গুলি সম্পর্কে সচেতন করে ত�োলা হয়।

এমএমপিএস রূপায়ণের মধ্য দিয়ে অন্ধ্র প্রদেশের
ক�োভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াই

– এসআইআরডি অন্ধ্র প্রদেশ*

“স্বচ্ছতা আন্দোলন মানুষের বিপুল সমর্থন লাভ করেছে। এটি একটি সঙ্কল্প থেকে কাজে রূপায়িত হওয়ার
দিকে এগিয়ে চলেছে। পরিচ্ছন্নতর ভারত গড়ার লক্ষ্যে জনগণ সহায়তা ও সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন। ”
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

ক�ো

ভিড ১৯ অতিমারীর
সংক্রমনের প্রেক্ষাপটে সারা
বিশ্ব যখন আতঙ্কগ্রস্থ, ভারত সরকারের
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক সেই সময় রাজ্য
সরকারগুলির নিরন্তর সহায়তায়
একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
র�োগের ছড়িয়ে পড়া আটকাতে রাজ্য
এবং জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে
লাগাতার আল�োচনার মাধ্যমে কঠ�োরভাবে লকডাউন
পালন করা হয়েছে এবং লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে
সামাজিক দূরত্ব বিধি যথাযথ ভাবে পালন করা হয় তা
নিশ্চিত করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ‘মানাম-মানাপরিশুভ্রতা’ নামে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়।
বিশাখাপত্তনমের
তিনটিগ্রামপঞ্চায়েত-পেডাগাড়ি,
চ�ৌধুভাডা এবং কারিভেনি এলাকায় গ্রামীণ প্রশাসন এবং
স্বেচ্ছাসেবকরা লাগাতার প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা
তৈরি এবং গ্রামের প্রতিটি রাস্তা এবং প্রতিটি বাড়ি নিয়মিত
জীবাণুমুক্ত করার মধ্য দিয়ে আবহাওয়াজনিত র�োগ
নিয়ন্ত্রণে কঠ�োর পরিশ্রম করেন।
১. পেডাগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

সংক্রমণের ছড়িয়ে পড়া রুখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
করেন।
বিশেষ উদ্যোগ সমূহ এবং নেতৃত্ব:
অতিমারীর ম�োকাবিলায় অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের
মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ওআইএস জগনম�োহন রেড্ডি-র সুয�োগ্য
নেতৃত্বে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন গ্রাম গঠনে পাইলট প্রজেক্ট
হিসেবে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এমএনসিএস
প্রকল্প যাত্রা শুরু করে।
গ্রামের সাধারণ মানুষ কে সঙ্গে নিয়ে কমিটি গঠন,
পঞ্চায়েতী রাজ এবং আরডাবলু এস-এর কর্মীদের নিয়ে
এমপিডিও, ইওআরডি, ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীদের সামিল করে

গ্রাম/গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবরণ
বিশাখাপত্তনম জেলার পেন্ডুরথি মণ্ডলে অবস্থিত
পেডাগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৪৩ টি বাড়িতে প্রায়২০০০
মানুষ বসবাস করেন। গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দা সবজি
চাষ, মাছ ধরা এবং অট�ো ট্যাক্সি চালান�ো সহ পরিষেবা
ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। আধা শহর চরিত্রের এই এই গ্রামের
বহু বাসিন্দা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিয়মিত
বিশাখাপত্তনম শহরে যাতায়াত করেন। কর�োনা
অতিমারীর সময় গ্রামবাসী, যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে
মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী র গ্রীন অ্যাম্বাস্যাডাররা র�োগ

সুবিধাপ্রপকদের অভিমুখীকরণ

তথ্য সহায়তায় এসআইআরডি অন্ধ্র প্রদেশ

*

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সংস্কারের উদ্যোগ এবং সামাজিক অংশগ্রহণ:
স্বচ্ছ ভারত মিশন এর সূচনায় অন্ধ্রপ্রদেশের
প্রতিটি মণ্ডলের দুটি করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেছে নিয়ে
ম�োট ১৩২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি মর্যাদাসম্পন্ন
পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়, যেখানে পেডুরথি
মণ্ডলের পেডাগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পাইলট গ্রাম
পঞ্চায়েতে হিসাবে বেছে নেওয়া হয়।

এমএমপিএস সংক্রান্ত সচেতনতা সমাবেশ

জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মাফিক জেলা পরিকল্পনা
মূল্যাযন় কমিটি (ডিপিআরসি), মণ্ডল এবং গ্রামীণ জল এবং স্বাস্থ্য
বিধান দলগুলিকে তাদের লক্ষ্য পূরণের কাজে সহায়তা করে।

মণ্ডল এবং গ্রাম স্তরের টাস্কফ�োর্স নির্মাণের মাধ্যমে পানীয়
প্রত্যেক মণ্ডল এলাকায় এমপিডিও এবং
জল নিকাশি এবং আবর্জনা সাফাই এর মত বিভিন্ন সমস্যার ইউওআরডি কর্মীদের নেতৃত্বে দুটি করে টাস্কফ�োর্স দল
সমাধান করাই ছিল এমএমসিএস প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। গঠিত হয়, যেখানে অন্যান্য গ্রামের গ্রাম স্তরের কর্তা,
ইঞ্জিনিয়ারিং, আর ডাবলু এস এবং অন্যান্য আধিকারিকদের
প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের
সামিল করা হয় যারা সমস্ত রকম ভাবে গ্রাম স্তরের
জন্য এম এম পি এস এর পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল।
দলগুলিকে নর্দমা পরিষ্কার, আবর্জনার স্তুপ সরান�ো,
পরে স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের
রাস্তায় আল�ো লাগান�োর মত�ো কাজে সহায়তা করে।
আওতায় ওডিএফ এবং ওডিএফ প্লাস মর্যাদা লাভের
লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- কঠিন এবং তরল বর্জ্য সুবিধা প্রাপকদের জন্য অভিমূখী করণ কর্মসূচি:
ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি শুরু করা হয়।
প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন-স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্য, যুব সম্প্রদায়, পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানের
হস্তক্ষেপে র আগের অবস্থা:
প্রতিনিধি, গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবক এবং বাসিন্দা প্রত্যেক
প্রতিটি বাড়িতে শ�ৌচালয় তৈরি হওয়ার আগে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জেলা কর্তাদের সহায়তায়
এখানকার বাসিন্দারা উন্মুক্ত জায়গায় শ�ৌচে অভ্যস্ত মণ্ডল স্তরের টাস্কফ�োর্স দল গঠন করা হয়।
ছিলেন। প্রাচীনপন্থী মানসিকতা এবং সচেতনতার অভাবে
অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি ৫০ টি পরিবার পিছু
মানুষ বাড়িতে নিজস্ব শ�ৌচালয় তৈরি করার বিষয়ে
আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি বাকি থাকা ১৩৫ টি বাড়িতে গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবক নিয�়োগ করা হয়, যাতে প্রত্যেকটির
নিজস্ব শ�ৌচালয় তৈরি করে দেওয়ার পরেও বহু মানুষ পরিবার নিজেদের বাড়ির দরজায় পরিষেবা পেতে পারেন।
স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা ছাড়াও গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি,
খ�োলা জায়গায় শ�ৌচ কার্য করতে যেতেন।
সরকারি কর্মী এবং পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান সদস্যদের নিয়ে
পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা এবং পাকা রাস্তা না থাকার দশ সদস্যের জল এবং স্বাস্থ্য বিধান দল তৈরি করা হয়।
জন্য প্রচুর পরিমাণে মশা জন্মাত�ো। যা থেকে ম্যালেরিয়া,
টাইফয়েড, ডেঙ্গু এবং অন্যান্য র�োগ ছড়াত�ো। গ্রামবাসীরা
পেটের অসুখে ভুগতেন।
কিছু কিছু মানুষ নিজেদের বাড়ির সামনে পিছনে
আবর্জনা ছুড়ে ফেলতেন। গ্রামের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য
পরিকাঠাম�ো তৈরি করার পর শুকন�ো এবং ভিজে উভয় রকমের
বর্জ্য সঠিকভাবে অপসারণের ব্যাপারে সমস্ত সুবিধাভ�োগীদের
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এতদসত্ত্বেও, কিছু কিছু
মানুষ গ্রামের রাস্তার ধারে আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলেন।
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কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠাম�ো বিষয়ে গ্রীন অ্যাম্বাসেডর এবং
স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে বৈঠক

(এমএমপিএস) রূপায়নের মধ্যে দিয়ে কর�োনা সংক্রমনের
হারকেও খুব নিচে বেঁধে রাখা গেছে (দশের কম)। আক্রান্তদের
বেশিরভাগই বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং একজন বাদে
অন্যান্য সকলেই কর�োনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন।
এই কমিটি, স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক
সর্বোপরি গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহয�োগিতায় পেডাগাড়ি
গ্রাম পঞ্চায়েত ডিসেম্বর ২০২০র শেষে ওডিএফ প্লাস
মর্যাদা পেতে চলেছে।
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পিট গুলিতে কেঁচ�ো ছাড়া হচ্ছে

ওডিএফ প্লাস মর্যাদা পাওয়ার পরেও গ্রামবাসীরা
মণ্ডল টাস্কফ�োর্স দলের নজরদারিতে গ্রাম স্তরের এই কর্মসূচিগুলি চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
কমিটি, স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজস্ব
ক�োনরকম বিলম্ব এবং কর্ম দিবস নষ্ট করা ছাড়াই
শ�ৌচালয় ব্যবহার,কঠিন এবং তরল আবর্জনা পৃথকীকরণ
গ্রামের নিজস্ব সমস্যাগুলি গ্রামের ভেতরে নিরসনের জন্য
সম্পর্কে প্রচার, দুয়ারে দুয়ারে জঞ্জাল সংগ্রহ এবং মশাবাহিত
অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার গ্রামীণ স্তরে কাজ করা বিভিন্ন দপ্তরের
র�োগ প্রতির�োধ, ক�োভিড ১৯ম�োকাবিলায় পরিচ্ছন্নতার
১০ থেকে ১২ জন কার্যকরী সহায়ককে নিয়ে গ্রাম
প্রয�়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করেন।
সচিবালয় ব্যবস্থা চালু করেছে। এই সচিবালয় কর্মীদের,
কমিটি প্রতিটি বাড়ি থেকে প্রতিদিন আবর্জনা স্বেচ্ছাসেবকদের এবং গ্রামবাসীদের সহায়তায় পরিচ্ছন্নতা
সংগ্রহের জন্য দু টাকা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সংক্রান্ত কর্মসূচি সমূহ চালিয়ে যাওয়ায় চলতি বছরের
সেইসঙ্গে সচেতনতা প্রচারের কাজে চালান�ো হয়। স্বচ্ছ শেষে এই গ্রাম ওডিএফ প্লাস মর্যাদা পেতে চলেছে।
অন্ধ্র নিগম এই প্রচার কর্মসূচী এবং দক্ষতা বৃদ্ধির
পেডাগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে এম ‘মানাম-মানাকাজকর্মে প্রয�়োজনীয় অর্থ সাহায্য করে।
পরিশুভ্রতা’ (এমএমপিএস) প্রকল্প রূপায়ণ ক�োভিড ১৯
ইতিমধ্যেই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠাম�ো এর বিরুদ্ধে লড়াইতেও সাফল্য এনে দিয়েছে। গ্রামের
তৈরি করা হয়েছে সেখানে জঞ্জাল পৃথকীকরণ এবং কেঁচ�ো প্রত্যেক বাসিন্দা সরকারের দেওয়া এবং স্বেচ্ছাসেবকদের
সার তৈরীর কাজ চলছে।
বিতরণ করা মাস্ক গুলি ব্যবহার করছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ
মণ্ডলের টাস্কফ�োর্স দল,ডিপিআরসি দল, জেলা সরকার তার স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার করে গ্রামে জ্বর
পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক,জেলা পঞ্চায়েত আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর সমীক্ষা চালায় এবং উপসর্গ
উন্নয়ন আধিকারিক এবং পঞ্চায়েতী রাজ কমিশনার, বিশিষ্ট ও উপসর্গবিহীন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের
রাজ্যস্তরে স্বচ্ছ অন্ধ্র নিগমের নির্বাহী অধিকর্তা এই ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। প্রয�়োজন মাফিক তাদের
বাড়িতে আলাদা থাকার পরামর্শ দেওয়া হয় বা ক�োভিড
দৈনন্দিন কর্মসূচী পর্যাল�োচনা করেন।
কেয়ার সেন্টারে পাঠান�ো হয়। প্রয�়োজন বুঝে তাদের
প্রত্যেকটি পরিবারকে সরকারের দেওয়া তিনটি
হাসপাতালে ভর্তি করে প্রয�়োজনীয় চিকিৎসারও ব্যবস্থা
করে মাস্ক স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।
এই উদ্যোগ রূপায়নের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল/গ্রামের/
সমাজের পরিবর্তন:
বাইরে যাওয়ার পরিবর্তে মানুষ নিজেদের
শ�ৌচালয় ব্যবহার করতে উৎসাহী হয়েছেন।
মানুষ নিজেদের বাড়িতে আবর্জনা পৃথক করছেন
এবং গ্রীন অ্যাম্বাসেডররা তা সংগ্রহ করে কঠিন বর্জ্য
ব্যবস্থাপন শেডে নিয়ে যাচ্ছেন।
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ‘মানাম-মানা- পরিশুভ্রতা’

গ্রীন অ্যাম্বাসেডরদের সম্বর্ধনা

গ্রাম�োদয় সংকল্প

35

করা হয়। গ্রামের বাসিন্দারা সময়ে সময়ে কেন্দ্রের দেওয়া
পরামর্শ মাফিক সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলেছেন।
এখনও পর্যন্ত আটটি ক�োভিড মামলার খবর পাওয়া
গেছে, যার মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন বহিরাগত এবং
আক্রান্ত আটজনের মধ্যে ৭ জনকে সুস্থ হওয়ার পর
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ভিডব্লিউএসসি সদস্য
এবং অ্যাম্বাসেডরদের সহায়তায় এই ওডিএফ প্লাস

গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি (পেডাগাড়ি)

মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হয়েছে এবং এর দীর্ঘস্থায়ী সুফল
মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসন, মণ্ডল পরিষদ, গ্রাম উন্নয়ন
আধিকারিক প্রমূখ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে গ্রাম
সচিবালয়ের সহায়তায় এমএণপিএস প্রকল্পের লক্ষ্য
পূরণে সফল হয়েছেন।
২. এএনপিএসের ওপর ভিত্তি করে চ�ৌডুভাড়া গ্রাম
পঞ্চায়েতে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি
চ�ৌডুভাড়া গ্রামের বিবরণ

জেলায় ৯২০ টি পঞ্চায়েত এবং ৩৪টি মণ্ডল
রয়েছে। এর মধ্যে, ৬৮ টি পঞ্চায়েতকে ‘মানম-মানা
পরিশুভ্রতা’ পাইলট প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়।
এই পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যেক দৈনিক দু টাকা
অথবা মাসিক ৬০ টাকা করে সংগ্রহ করা হয়, যা গ্রামের
প্রবীণ অথবা স্বেচ্ছাসেবকদের নামে খ�োলা ব্যাংক
অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। এই তহবিল থেকে
স্বাস্থ্যবিধানের কাজ করা গ্রীন অ্যাম্বাসেডরদের ৬ হাজার
টাকা করে বেতন দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই তহবিল
থেকে স্বাস্থ্যবিধানের প্রয�়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা এবং
যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। এ ব্যাপারে
সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে ত�োলার দায়িত্ব
দেওয়া হয় আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ, নির্বাচিত গ্রাম সচিবালয়
আধিকারিক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের।
স্বাস্থ্যবিধান বলতে ব�োঝায় জনসাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন
বিষয়, পরিচ্ছন্ন পানীয় জল, পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং
মনুষ্য সৃষ্ট আবর্জনার সঠিক ব্যবস্থাপনা। সাবান দিয়ে হাত
ধুয় ফেলার মধ্যে দিয়ে, মানুষকে মলের সংস্পর্শ থেকে
আসা আটকান�ো স্বাস্থ্যবিধানের একটি অঙ্গ। স্বাস্থ্যবিধান
পদ্ধতির উদ্দেশ্য মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন
পরিবেশ তৈরি করা যা র�োগ সংক্রমণের হাত থেকে তাদের
রক্ষা করবে। বিশেষ করে মুখ এবং মলদ্বার থেকে র�োগজীবাণুর প্রবেশ রুখবে। উদাহরণস্বরূপ ডায়রিয়ার কথা বলা
যেতে পারে, যা শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি এবং বৃদ্ধির ঘাটতির
কারণ। উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির মাধ্যমে এর
ম�োকাবিলা করা যেতে পারে। এরকম অন্য অনেক র�োগ
আছে যা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির অভাবের কারণে
সহজেই মানবসমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

চ�ৌডুভাড়া অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখা পত্তনম জেলার
পরিচ্ছন্ন সমাজের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি এবং
কে.ক�োটাপাডু মণ্ডলের অন্তর্গত একটি গ্রাম, যেখানকার
বাসিন্দার সংখ্যা ২,২৫১। এটি অন্ধ্র অঞ্চলের অন্তর্গত। পরিবারের পরিছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যবিধান
বিশাখাপত্তনম জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব ৫০ কর্মসূচির উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং সুরক্ষিত শ�ৌচালয়
কল�োমিটার।
এর উত্তর দিকে রয়েছে দেভারাপল্লি মণ্ডল,
পূর্বদিকে রয়েছে সাব্বাভরম মণ্ডল,দক্ষিণে রয়েছে
চ�োদাভরম মণ্ডল এবং পশ্চিমে রয়েছে অঙ্কাপল্লে।
চ�ৌদুভাড়ার নিকটবর্তী শহর বিশাখাপত্তনম।
চ�ৌডুভাড়া গ্রাম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে সারা
দেশের সামনে ভবিষ্যতের গ্রাম কেমন হবে তার এক
নজির তৈরি করেছে।
36

সেপ্টেম্বর ২০২০

এসডব্লিউপিসি সেটের উদ্বোধন করছেন বিধায়ক বুদি মুতিয়ালা নাইডু গারু

ব্যবহার, জলের উৎস পরিষ্কার রাখা এবং সুরক্ষিতভাবে
জঞ্জাল অপসারণের মাধ্যমে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায়
রাখা। দুর্বল স্বাস্থ্যবিধান অবাঞ্ছিত শারীরিক অসুস্থতা এবং
মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

গ্রীণ অ্যাম্বাস্যাডরদের সম্বর্ধনা প্রদা করছেন ডিএলপিও গারু

সুতরাং চ�ৌডুভাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত শ�ৌচালয় ক.	নিকাশি
ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে
চ�ৌডুভাডা গ্রামের মূল সমস্যা ছিল নিকাশি।
গ্রামবাসীদের সচেতন করে তুলছে।
এমএনপি এর প্রকল্পের সংগৃহীত তহবিল থেকে কিছু
সচিবালয়ের আধিকারিকেরা স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত
সরঞ্জাম কেনা হয় এবং কয়েকজন টাস্কফ�োর্স সদস্যকে
বিষয়, যেমন পানীয় জল, বৃক্ষর�োপণ এবং প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য
নিকাশি আবর্জনা সাফাই এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখন
বিধান সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলেছেন। এর পাশাপাশি
গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে আসা অন্যান্য সমস্যাগুলিকে এই নিকাশি সমস্যা নিরসন হয়েছে এবং গ্রামের নিকাশি
ব্যবস্থার পরিবর্তন এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহয�োগিতায় সমাধান করা হচ্ছে।
এমএমপিএস কর্মসূচির আওতায় গ্রীন অ্যাম্বাস্যাডাররা খ. 	বর্জনা সাফাই
নিয়মিত রাস্তা পরিষ্কার, সপ্তাহে একদিন করে নর্দমা সাফাই
আগে আমাদের গ্রামে জনবহুল এলাকাগুলিতে
এবং ঝ�োপঝাড় পরিষ্কার করার কাজ করছেন।
যত্রতত্র আবর্জনার স্তুপ জমা হয়ে থাকত�ো। এর কারণে
গ্রামবাসীরা নানারকম অসুখে ভুগতেন। এখন গ্রীন
অ্যাম্বাসেডর এই আবর্জনা সংগ্রহ করেন এবং
এসডব্লিউপিসি শেডে সেগুলিকে পচিয়ে ফেলা হয়।
এর মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রাম আবর্জনা মুক্ত
হয়েছে তেমনই সংগৃহীত আবর্জনা থেকে সার উৎপন্ন
হচ্ছে।
সরকার এই গ্রিন অ্যাম্বাস্যাডার দের হাতে সাফসাফাইয়ের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং রিকশা তুলে দিয়েছেন
এবং কিভাবে ভিজা এবং শুকন�ো আবর্জনা সংগ্রহ করতে
হবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

ক�োভিড ১৯ সংক্রমণ রুখতে গৃহীত পদক্ষেপ
চ�ৌডুভাডা পঞ্চায়েত নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে

এমএমসিএস কর্মসূচির ফলাফল:
চ�ৌডুভাডা গ্রাম পঞ্চায়েতে এমএমপিএস-এর অঙ্গ
হিসেবে গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে এবং বিভিন্ন
সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের লক্ষ্যে টাস্কফ�োর্স গঠনের
মত�ো নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে
কি কি পরিবর্তন এসেছে তার উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

ক�োভিড ১৯ পজিটিভ র�োগীকে ক�োভিদ সেন্টারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
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যা উদাহরণ হিসেবে অন্যদের অনুসরণয�োগ্য। এর মধ্যে
কয়েকটি হলগ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা প্রচার
সর্বত্র প�োস্টার লাগিয়ে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত মানুষের
কাছে তথ্য প�ৌঁছে দেওয়া হয়। গ্রামের সমস্ত রাস্তায়
ব্লিচিং পাউডার এবং স�োডিয়াম হাইপ�োক্লোরাইড ছড়িয়ে
নিয়মিত সাফাই অভিযান চালান�ো হয়।
গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাসেবকরা নাগরিকদের
মধ্যে ফেস মাস্ক বিতরণ করেন এবং তাদের নিজেদের
চ�োখ,নাক এবং মুখ স্পর্শ না করতে, নিয়মিত হাত সাবান
দিয়ে ধুতে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে পরামর্শ
দেওয়া হয়। গ্রামের ক�োভিড পজেটিভ ব্যক্তিদের ১০৮টি
অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে ক�োভিড সেন্টারগুল�োতে নিয়ে
যাওয়া হয় এবং কনটেইনমেন্ট এলাকাগুল�োকে
সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

বাসিন্দা সংখ্যা ৪৮৯৭ এবং বাড়ির সংখ্যাঃ ১২৩০।
গ্রামের ম�োট জনসংখ্যার ৫০.৫৪শতাংশ মহিলা। গ্রামের
সাক্ষরতার হার ৬৪.৮২ শতাংশ এবং নারী সাক্ষরতার
হার ৫৪.০২শতাংশ।

কুর্ণুল জেলাতে ৫৪ টি মণ্ডল এবং ৯২১টিপঞ্চায়েত
৩. কারিবেনা গ্রাম পঞ্চায়েতে এমএমপিএস ভিত্তিক রয়েছে। এরমধ্যে ১০৮ টি পঞ্চায়েত কে ‘মানাম- মানা
পরিশুভ্রতা’ পাইলট প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া
সচেতনতা কর্মসূচি
হয়েছে।
কারিবেনা অন্ধপ্রদেশের কুর্ণুল জেলার আত্মাকুর
এই পঞ্চায়েত এলাকার প্রত্যেক দৈনিক দু টাকা
মণ্ডলের একটি গ্রাম। জেলা সদর কুর্ণুল থেকে এটি ৬০
কিল�োমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এর উত্তর দিকে রয়েছে অথবা মাসিক ৬০ টাকা করে সংগ্রহ করা হয়, যা গ্রামের
আত্মাকুর মণ্ডল, পূর্ব দিকে রয়েছে পামুলাপাডু মণ্ডল, প্রবীণ অথবা স্বেচ্ছাসেবকদের নামে খ�োলা ব্যাংক
দক্ষিনে রয়েছে পামলাপাড়ু মণ্ডল এবং পশ্চিম দিকে অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। এই তহবিল থেকে
রয়েছে ক�োটাপল্লী মণ্ডল। কারিবেনার নিকটতম শহর স্বাস্থ্যবিধানের কাজ করা গ্রীন অ্যাম্বাসেডরদের ৬ হাজার
গুলি হল নর্সিপত্নাম, নান্দাইল এবং কুর্ণুল। কারিবেনা টাকা করে বেতন দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই তহবিল
গ্রাম অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সারাদেশের সামনে ভবিষ্যতের থেকে স্বাস্থ্যবিধানের প্রয�়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা এবং
যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। এ ব্যাপারে
জন্য একটি অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে।
সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে ত�োলার দায়িত্ব
জনসংখ্যা:
দেওয়া হয় আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ, নির্বাচিত গ্রাম সচিবালয়
কারিবেনার স্থানীয় ভাষা তেলেগু। এখানকার ম�োট আধিকারিক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের।
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উপরে বর্ণিত দুটি গ্রামের মত কারিনা গ্রামেও
য�ৌন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচি বলতে ব�োঝায়
পরিচ্ছন্ন পানীয় জল এবং মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্যের সঠিক
ব্যবস্থাপনা। মানম-মানা পরিশুভ্রতা
কর্মসূচির অঙ্গ
হিসেবে পরিচ্ছন্নতার উপর গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ মন�োনিবেশ
করেন। নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধ�োয়া এবং আশপাশের
এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার মধ্য দিয়ে কর�োনা সহ অন্যান্য
র�োগের ছড়িয়ে পড়া আটকান�ো সম্ভব, সেকথা গ্রামবাসীরা
প্রচার করেন। কারিবেনা গ্রাম পঞ্চায়েতে গণ পরিচ্ছন্নতার
পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাও লক্ষ্য করা গেছে। এই
বিশেষ প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যবিধানের বিভিন্ন কর্মসূচী
যেমন, জলের উৎস নিরাপদ করা এবং কঠিন বর্জ্য
অপসারণ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণ করা মুখ স্পর্শ না করতে, নিয়মিত হাত সাবান দিয়ে ধুতে
এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়।
হয়েছে।
খ) আত্মাকুর মণ্ডলের কারিবেনা গ্রামের
উপরে বর্ণিত কাহিনীতে গ্রাম সচিবালয় মানুষকে
তাদের চারপাশ পরিষ্কার রাখার জন্য এবং ওডিএফ প্লাস সচিবালয়ের কর্মীরা বাসিন্দাদের বিনামূল্যে রেশন
ভিলেজ মর্যাদা পাওয়ার জন্য শ�ৌচাগার ব্যবহারের বিতরণ করেন।
বিষয়ে সচেতন করে তুলেছে।
গ) আত্মকুর মণ্ডলের কারিভেনা গ্রামে কারিভেনা
কারিবেনা গ্রামে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সচিবালয়ের কর্মীরা বিনামূল্যে রেশন বিতরণ করছেন।
হয়েছে, যা উদাহরণ হিসেবে অন্যদের অনুসরণয�োগ্য।
ঘ) সচিবালয়ের দল নিয়মিত গ্রামবাসীদের সাস্থ্যের
তার মধ্যে কয়েকটি হল:
ওপর নজর রাখেন, টিবি,কুষ্ঠ এবং অন্ধত্বের মত�ো নানাধরণের
ক) গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা ও প্রসার র�োগকে রুখতে তাঁরা খুবই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।
ঘটাতে সামাজিক মাধ্যম হ�োয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কে ব্যবহার শিশুদের টিকাকরণ ও বিভিন্ন মরশুমী র�োগ প্রতির�োধেও
করা হয়েছে। সর্বত্র প�োস্টার লাগান�োর মধ্যে দিয়ে তৃণমূল তাঁরা নানা পদক্ষেপ নেন। এখন গ্রামের বাসিন্দারা সেখানকার
স্তরে সমস্ত তথ্য প�ৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট, কেননা তাঁরা যত দ্রুত
পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালান�ো হয়েছে সমস্ত রাস্তায় ছড়ান�ো স্মভব স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা পাচ্ছেন।
হয়েছে ব্লিচিং এবং স�োডিয়াম হাইপ�োক্লোরাইড। গ্রাম
পঞ্চায়েতের স্বেচ্ছাসেবকরা নাগরিকদের মধ্যে ফেস মাস্ক উপসংহার:
বিতরণ করেন এবং তাদের নিজেদের চ�োখ,নাক এবং
মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন্মোহন রেড্ডি গারুর শুরু
করা এই এমেমপিএস কর্মসূচি গ্রামকে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন
করে তুলেছে। যা গ্রামের জীবনযাত্রাকে সুস্থ করার পথে
এগিয়ে নিয়ে গেছে। ক�োভিড-১৯ অতিমারীর সময়এই
কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে। অন্যান্য গ্রামের তুলনায়
এই গ্রামে কর�োনা সংক্রমণের সংখ্যা কম থাকার পিছনেও
এই কর্মসূচি অন্যতম কারণ। সবশেষে বলা যায়,
এখানেই শেষ নয়। মানুষের মধ্যে সচেতনতা নিয়ে
আসতে এটি একটি দারুণ উদ্যোগ।

“সুরক্ষাকে দিয়ে মান, ক�োভিড সেনানীদের
আমরা জানাই সম্মান”
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পঞ্চায়েত প্রধানদের ক্ষমতায়ণের মধ্য দিয়ে কর�োনার ম�োকাবিলাপথ দেখাল ওড়িশা

- এসআইআরডি ওড়িশা*

“ভাল�ো স্বাস্থ্য আর নিয়মিত সাফাই, কর�োনার বিরুদ্ধে হবে জ�োরদার লড়াই”
র্তমান সময়ে সারা বিশ্ব যখন ক�োভিড ১৯ ম�োকাবিলা
করতে হিমশিম খাচ্ছে, ভারত তখন গ্রাম থেকে
রাজধানী পর্যন্ত পরিস্থিতির সুয�োগ্য জবাব দিতে
সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। ওড়িশার গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা
স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে কর�োনার
বিরুদ্ধে লড়াইতে বিপুল উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। এই
লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ওড়িশার পঞ্চায়েত প্রধানদের
নিজের নিজের এলাকায় ক�োভিড ১৯ অতিমারী
ম�োকাবিলায় এবং গ্রামে ক�োয়ারেন্টাইন বিধি কার্যকর
করার ক্ষেত্রে জেলাশাসকের সমান ক্ষমতা প্রদান করে।
২০০৫ সালের বিপর্যয় ম�োকাবিলা আইনের ৫১ ধারা এবং ছড়ান�ো শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান
১৮৯৭ সালের মহামারী আইন এর বলে ওড়িশা সরকার শ্রীমতি লালিমা প্রধান ক�োভিড-১৯ সংক্রমণ র�োধে
নিজের ক�োভিড ১৯ বিধির আওতায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা
করে, যেখানে এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকাকে তুলে গ্রহণ করেন। তাঁরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দলবদ্ধভাবে
ধরা হয়েছে। এখানে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত, গঞ্জাম জেলার সারা গ্রামে ঘুরে মানুষকে র�োগের উপসর্গ এবং তার
নন্দিকা, তিহিডি ভদ্রকের ভাটাপদা, দেওগড় জেলার ম�োকাবিলা করে সুরক্ষিত থাকার উপায় সম্পর্কে সচেতন
ন�ৌলিপদা এবং বালাস�োর জেলার পাখার- এর সাফল্যের করে ত�োলেন। প্রচারের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, লিফলেট,
কাহিনী তুলে ধরে দেখান�ো হয়েছে,কিভাবে তারা ক�োভিড- দেওয়াল চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়া হয়।
রাজ্যের বাইরে থেকে আসা মানুষদের সম্পর্কিত তথ্য সঙ্গে
১৯ অতিমারী জনিতসংকটের ম�োকাবিলা করেছেন।
সঙ্গে ১০৪ নম্বর ডায়াল করে নথিভূক্ত করা হয়।
১. নন্দিকা গ্রাম পঞ্চায়েত
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী গণবণ্টন
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এই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ৩৮১২ জন বাসিন্দা ব্যবস্থার মাধ্যমে ৮৪৫ জন উপভ�োক্তাকে আগাম রেশন
বসবাস করেন। কর�োনা মহামারীর সংক্রমনের বিপদ বিলি করা হয়। একই রকম ভাবে ১৮৫ জনকে চার মাসের

ওড়িশা সরকারের পঞ্চায়েতী রাজ দপ্তরের অধীনে রাজ্যের গ্রাম�োন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর নিবেদিত

*
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অগ্রিম বার্ধক্য ভাতা এবং ৮৬ জনকে চার
মাসের অগ্রিম বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়।
রেশন এবং পেনশন বন্টনের সময় গ্রাম
পঞ্চায়েত এলাকায় কঠ�োরভাবে সামাজিক
দূরত্ব বিধি পালন করা হয়।
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৩৬ টি
শয্যাবিশিষ্ট দুটি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র
খ�োলা হয়, যেখানে ভিন রাজ্য থেকে আসা ১১৬ জন
ব্যক্তিকে ক�োয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। এই চিকিৎসা কেন্দ্রে
আবাসিকদের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত জল, সাবান এবং
স্যানিটাইজার এর পাশাপাশি বার�োটি শ�ৌচাগার তৈরি
করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত গুণগত মান এবং পরিচ্ছন্নতা
বজায় রেখে যথাযথ খাদ্য তালিকা অনুযায়ী খাবার প্রস্তুত
করে বিলি করে। স্কুল শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী,
এএনএম, পঞ্চায়েতের নির্বাহী আধিকারিক, গ্রাম
র�োজগার সহায়ক এবং পঞ্চায়েত প্রধানের মত সরকারি
কর্তারা নিয়মিত এই অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র গুলির
দেখভালের দায়িত্ব নেন।

কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মধ্যে
দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে ক�োভিড-১৯
অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সারির
য�োদ্ধা হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েত কে শক্তিশালী
করার বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত
একেবারেই সঠিক ছিল।
২. ভাটাপদা জিপি: ভদ্রকের তিথিডিতে
অতিমারী ম�োকাবিলায় মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানের
নির্ণায়ক অবস্থান

ক�োভিড-১৯ ম�োকাবিলায় সরকারি উদ্যোগকে
মসৃণ করতে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির ক্ষমতায়নের মাধ্যমে
সেগুলিকে কার্যকরী সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ত�োলার
যে উদ্যোগ ওড়িশা সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছিল তা
ভাটাপদা গ্রাম পঞ্চায়েতেও কার্যকর করা হয়। প্রত্যেক
পঞ্চায়েত প্রধানকে জেলাশাসকের সমান ক্ষমতা প্রদান
করা হয় কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন সকলের
থেকে আলাদা হয়ে তাদের এই ক্ষমতার সার্থক রূপায়ন
ঘটিয়েছেন। এদেরই মধ্যে একজন ভদ্রক জেলার তিথিডি
২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ওড়িশার পঞ্চায়েত সমিতির অধীন ভাটাপদা গ্রাম পঞ্চায়েতের
বাইরে থেকে আসা ৪২৬ জন ব্যক্তি এই ক�োয়ারেন্টাইন মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি স্বর্ণময়ী জেনা।
সুবিধা নেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেন।
যখনই এই অতিমারীর খবর তিথিডিতে প�ৌঁছায়
আবাসিকদের মন�োরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন শিল্পী তখন ব্লক স্তরের বার্ষিক অনুষ্ঠান ‘তিথিডি মহ�োৎসব’এর
দলকে দিয়ে ল�োকসঙ্গীত, ভজন, সংকীর্তন এবং অন্যান্য মঞ্চকে ব্যবহার করে পঞ্চায়েত সমিতি তাদের সচেতনতা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয�়োজন করা হয়। কয়েকজন প্রচার কর্মসূচিকে ঢেলে সাজায়। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ কে
প্রতিভাবান আবাসিক নিভৃতাবাস কেন্দ্রের দেওয়াল গুলি ব্যবহার করে মানুষকে পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং সামাজিক
সুন্দর হাতে আঁকা ছবিতে সাজিয়ে ত�োলেন যাতে দূরত্ব বজায় রাখা, বারবার হাত ধুয়ে ফেলার মত প্রাথমিক
চারপাশের এলাকার ভ�োল বদলে আর�ো সুন্দর হয়ে ওঠে। সুরক্ষার বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করে ত�োলা হয়।
এ ব্যাপারে নন্দিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি জেনা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য
প্রধান এবং গ্রামবাসীরা যে অঙ্গীকার, উদ্দীপনা এবং যেমন, নায়েব পঞ্চায়েত প্রধান, ২৩ জন গ্রাম সংসদ
প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছেন তা ব্লক এবং জেলা প্রশাসনের সদস্য
পঞ্চায়েত,
সমিতির
সদস্য
এবং
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পিইও,জিআরএস,এডব্লিউডব্লিউ, আশা কর্মী,এএনএমএর মত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন।
মানুষকে পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং ম�োকাবিলার প্রাথমিক
পদক্ষেপগুলি যেমন, স্বাস্থ্য বিধান, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা,
সুরক্ষিত দূরত্ব বিধি, ভিড় এড়িয়ে চলার মত বিষয়গুলি
নিয়ে সচেতন করে ত�োলার কাজের গতি আনার বিষয়ে
সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। র�োগ সংক্রমণ র�োধ
করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পঞ্চায়েতের ক�োনায় ক�োনায়
মাইকের মাধ্যমে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে পঞ্চায়েতের
নির্বাচিত সদস্য এবং পদাধিকারীরা প্রচারের কাজ চালান।

য�োগ্য উপভ�োক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিন মাসের আগাম
পেনশন প্রদানের কাজে পিইও এবং জিআরএস কর্মীদের
সহায়তা করেন। একইরকম ভাবে সামাজিক দূরত্ব বিধি
মেনে ব্যারিকেড তৈরি করে রেশন কার্ড ধারীদের তিন
মাসের অগ্রিম রেশন এবং খাদ্য সুরক্ষা সহায়তা হিসেবে
নগদ এক হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। একটি মানবিক
পদক্ষেপ হিসেবে, সরকারের নির্দেশে শ্যামাকালী এবং
সুভদ্রা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা খাবার প্রস্তুত করে ৯০ জন
দুস্থ ব্যক্তি এবং ওড়িশার বাইরে থেকে আশা লকডাউনে
আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের সরবরাহ করেন।

হুহু করে বেড়ে চলা সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণ
করতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান
প্রচেষ্টার অন্ত রাখেননি। সমস্ত দপ্তর, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং
বাড়ি-ঘর, এমনকি অলি-গলিও ভাল�োভাবে জীবাণুমক্ত
ু
করা হয়। মাত্রাছাড়া ভিড় এড়াতে খাঁকি সবজি বাজার এবং
মাছ মাংসের বাজার পঞ্চায়েত প্রধানের নজরদারিতে সঙ্গে
সঙ্গে কালি পাড়িয়া-তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এক
উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে- তরুণ ক্লাব সদস্যরা

গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে খাঁকি হাটের সিআরএফ
হাই স্কুল এবং ইউজিএমই স্কুলে ১৭২ শয্যাবিশিষ্ট দুটি
অস্থায়ী চিকিৎসা শিবির (ক�োয়ারেন্টাইন কেন্দ্র) তৈরি
করা হয়।
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পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি স্বর্ণময়ী জেনা এবং তাঁর
দল সেখানে সমস্ত আবশ্যকীয় সরঞ্জাম যেমন-মাদুর,
বালিশ, বিছানার চাদর, হাত ধ�োয়ার বেসিন, জল শ�োধন
যন্ত্র এবং গিজার, ব্যবহার্য অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন তরল
হ্যান্ডওয়াশ, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি এবং ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ
সরবরাহ যথাযথ আল�োর ব্যবস্থার মত�ো পরিষেবা
সুনিশ্চিত করেন। তাঁরা নিয়মিত এই কেন্দ্রগুলি দেখাশ�োনা
করেন। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কেরালা,
কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের মত�ো অন্যান্য রাজ্য
থেকে আসা ১৫৪ জন পরিযায়ী শ্রমিককে নির্ধারিত
সময়ের জন্য এখানে নিভৃতাবাসে রাখা হয়। পাশাপাশি,
নিয়মিত প্রতিদিন তিনবার করে শ�ৌচাগার পরিষ্কার এর
মত পরিছন্নতা এবং সব রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা
হয়। এই অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণের

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দশটি
করে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয়।
এখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল�ো এই যে,
পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার প্রকৃত সদ্ব্যবহার
করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিনজন কর�োনা
সংক্রমিত ব্যক্তির খ�োঁজ মেলার পর শ্রীমতি জেনা তাঁর
জেলাশাসক তথা কালেক্টরের ক্ষমতা ব্যবহার করে
২০এবং ২১ নম্বর গ্রাম সংসদ এলাকায় তৎক্ষণাৎ ৪৮
ঘন্টা শাটডাউন ঘ�োষণা করেন। একইরকমভাবে
সিআরএফ হাইস্কুলের অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রের সাতজন
আবাসিক, যাদের টিকটক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল
তাদের বিরুদ্ধে তিথিডি থানায় পঞ্চায়েত প্রধান অভিয�োগ
দায়ের করেন। এ ধরনের অদ্ভুত আচরণ এবং ওড়িশা
সরকারের জারি করা ক�োভিড আচরণবিধি অমান্য করার
দায়ে আবাসিকদের প্রত্যেকের ৫০০০ টাকা করে
জরিমানা করা হয়। মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানের এখানে
সময�়োচিত এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সচেতন নাগরিক এবং
ব্লক প্রশাসনের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। এই সমস্ত পদক্ষেপ
কর�োনা অতিমারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পঞ্চায়েত প্রধানদের
প্রথম সারির য�োদ্ধা হিসেবে ক্ষমতা প্রদান করতে রাজ্য
সরকারের উদ্যোগের যথার্থতা প্রমাণ করেছে।
৩. ন�ৌলিপদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক�োভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা
ন�ৌলিপদা গ্রাম পঞ্চায়েত ওড়িশার দেওগড়
জেলার রিমাল পঞ্চায়েত সমিতির ২৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের
অন্যতম। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ১৪টি গ্রাম সংসদে
বিভক্ত ১৮টি শুল্ক গ্রাম রয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা
অনুযায়ী এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ম�োট বাসিন্দা সংখ্যা
৬৩৫৬ যাদের মধ্যে ৩১৬৫ জন মহিলা এবং ৩১৯১ জন পুরুষ।
ক�োভিড-১৯ অতিমারীর সূচনায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ
করার জন্য ১৬ মার্চ ২০২০ তে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান
একটি বিশেষ বৈঠক আহ্বান করেন। সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্য,
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী এবং নাগরিক সমাজের
প্রতিনিধিদের ওই বৈঠকে সামিল করা হয়। সমস্ত সদস্যদের

৬৬ জন দুস্থ, অসুস্থ এবং দরিদ্র মানুষকে ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৭ মে ২০২০
পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দিনে দুবার করে রান্না করা গরম খাবার পরিবেশন
করা হয়। প্রাপকদের মধ্যে ৫২ জন ছিলেন অন্য রাজ্য থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিক,
যাঁদের মধ্যে ৪৬ জন পশ্চিমবঙ্গের, ২জন ঝাড়খণ্ডের এবং ৪ জন বিহারের বাসিন্দা।

অতিমারী পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে র�োগসংক্রমণ
রুখতে প্রয�়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে ত�োলা হয়।
দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াতে
গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সব রকমের মানবিক উদ্যোগ
নেওয়া হয়। একইসঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা,
অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা এবং পঞ্চায়েত স্তরে
কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়।
কর�োনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সামাজিক
দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার করার মত বিভিন্ন
পদক্ষেপ সম্পর্কে মাইকের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে
মানুষকে সচেতন করে ত�োলা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত
এলাকার সাপ্তাহিক হাট অপেক্ষাকৃত বড় জায়গায় সরিয়ে
নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে ১০
ফুট দূরত্ব বজায় রেখে বসতে পারেন। অন্য রাজ্য থেকে
এই জেলায় আসা ব্যক্তিদের ১৫ দিনের জন্য বাড়িতে
নিভৃতাবাসে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। নিভৃতাবাস বিধি
যাতে যথাযথ ভাবে পালন করা হয় তা নিশ্চিত করতে
সংশ্লিষ্ট বাড়ি গুলির সামনে ন�োটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়।
মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গণবণ্টন
ব্যবস্থার মাধ্যমে ২৪৫৬ জন এনএফএসএ এবং ১১ জন
এসএফএসএস কার্ড ধারককে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তিন
মাস এক টাকা কেজি দরে চাল এবং গম দেওয়া হয়। এর
পাশাপাশি ওই উপভ�োক্তাদের প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন
য�োজনা এবং রাজ্যের প্রকল্পের আওতায় তিন মাস ধরে
বিনামূল্যে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। শুধু তাই
নয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিদের
বাড়ি বাড়ি গিয়ে ১০০০ টাকা করে নগদ অর্থ সাহায্য করা হয়।
বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী এবং দুঃস্থ মানুষদের
সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে তাদের অগ্রিম চার মাসএপ্রিল,মে,জুন এবং জুলাইয়ের বার্ধক্য ভাতা দিয়ে
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ভূবনেশ্বর থেকে ফেরা ব্যক্তিদের জন্য পঞ্চায়েত ১৪
দিনের নিভৃতাবাস বাধ্যতামূলক করে। গ্রাম স্তরের কমিটি
এই ধরণের নীতিগত সিদ্ধান্তের ওপর নজরদারি চালায়
এবং সেগুলিকে কার্যকর করে।
রাজ্যের বাইরে থেকে আসা ৭৯ জন এবং বিদেশ
থেকে আসা তিনজন ব্যক্তিকে নিভৃতাবাসে পাঠান�ো হয়।
আশা,এএনএম কর্মীরা তাদের শরীর-সাস্থ্য ও সুয�োগ
সুবিধার বিষয়টি দেখাশ�োনা করেন। পঞ্চায়েতের
তহবিল থেকে কেনা বিপুল পরিমান মাস্ক দরিদ্র
অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হয়। কেন্দ্র/রাজ্য
সরকারের পৃষ্ঠ প�োশকতায় স্বাস্থ্য শিবিরের অনুম�োদন
দেওয়া।২০২০ র মার্চে ৮২০ জন উপভ�োক্তাকে তাদের চেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জেলাশাসকের কাছে
আবেদন জানান।
বাড়িতে গিয়ে এই পরিষেবা প�ৌঁছে দেওয়া হয়।
জরুরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে শ্যাম সুন্দর
৪. বালাস�োর জেলার পাখার গ্রাম পঞ্চায়েত
হাইস্কুলে রেফারেল ব্যবস্থা সহ একটি দশ শয্যা বিশিষ্ট
আক্রান্ত বা সম্ভাব্য আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি রাখা হয়। আবাসিকদের
পরিষেবা প্রদান সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে জন্য জল পরিশ�োধনের যন্ত্র,সাবান, হ্যান্ড ওয়াশ,
কর�োনার গ�োষ্ঠী সংক্রমণ রুখতে সরকারের স্যানিটাইজার এবং ইনভার্টারের ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৩
পদক্ষেপগুলি কে কার্যকর করতে পঞ্চায়েতকে ওড়িশায় জন পরিযায়ী শ্রমিক এবং গ্রামের হতদরিদ্র ১৭ জন
অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিকে নিয়মিত রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা
বালাস�োর জেলার পাখার গ্রাম পঞ্চায়েত যে ভূমিকা হয়।
অঙ্গনওয়াড়ি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে ক�োভিডনিয়েছে তাও প্রশংসনীয়। বিশেষত কলকাতা থেকে
প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক এখানে গ্রামে ফিরে ১৯এর উপসর্গ এবং প্রতির�োধে উপায় সম্পর্কে ব�োঝান।
আসেন, যা অতিমারীর গ�োষ্ঠী সংক্রমণ নিয়ে পঞ্চায়েত সরকারের নির্দেশ মত�ো ১৫৮১ জন রেশন কার্ড ধারককে
খাদ্য সুরক্ষা ভাতা হিসাবে নগদ ১০০০ টাকা করে দেওয়া
স্তরে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছিল।
হয়।
‘প্রতির�োধই সুরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়’ এই বার্তাকে
যাই হ�োক, সব থেকে গুরুত্ব পদক্ষেপ ছিল
সামনে রেখে পঞ্চায়েত স্তরে কর্ম তৎপরতা শুরু হয়। গ্রাম
পঞ্চায়েত স্তরে স্থানীয় মানুষের সার্বিক সহায়তায় জনগণের অবদান এবং মানবিক কর্তব্য হিসাবে বাড়ি
বাড়ি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলের জন্য ৩২ হাজার
‘লকডাউন’ পালন করা হয়।
টাকা দানল সংগ্রহ করা
লকডাউন বিধি লাগু করে এবং সামাজিক ভাবে
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রামের
সাধারণ মানুষ র�োগের গণ সংকর্মণ রুখতে নিজেরাই
নিজেদের নেতার ভূমিকায় অবতীর্ন হন। গ্রামের বাইরে
মানুষের যাওয়া এবং আসা উভয়ের ওপরেই কড়া
নজরদারি রাখা হয়। সংক্রমিত এলকা গুলি বিশেষ করে
ভূবনেশ্বর থেকে আগত ব্যক্তিদের গ্রামের ভিতরে প্রবেশ
করতে দেওয়া হয়নি। ক�োন জরুরি প্রয়�োজন বা
অত্যাবশ্যকীয় ক�োনও সামগ্রী সংগ্রহ করতে কেউ বাইরে
“নিজে সুরক্ষিত থাকুন,
গেলে তাঁদের ফিরে এসে ভাল�ো করে হাত ও পা সাবান
অন্যদেরও সুরক্ষিত রাখুন”
দিয়ে ধুয়ে ফেলা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সময়
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কর�োনার ম�োকাবিলা করতে সুরক্ষা আবরণ (পিপিই কিট) তৈরি করলেন
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর দিদিরা

– অল�োক ভার্মা*

“মাস্ক সম্পর্কে ধ্যান ধারণাতেও বদল আসতে চলেছে। মাস্ক এবার সভ্য সমাজের প্রতিকে পরিণত হবে। ”
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

ল

খিমপুর খেরি উত্তরপ্রদেশের নেপাল সীমান্ত ঘেঁষা
একটি জেলা, যার সদর লখিমপুর শহর। পাহাড়ের
পাদদেশে অবস্থিত একাধিক নদীতে ঘেরা এই জেলা,
সবুজ বনানী এবং প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এই জেলারই
বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র দুধওয়া জাতীয় উদ্যান (উত্তরপ্রদেশের
একমাত্র জাতীয় উদ্যান) এবং এই স্থানের জন্য জেলাটি
বিখ্যাত। বাঘ, চিতাবাঘ, পাঁকাল হরিণ, হিসপিড খরগ�োশ,
আসামি খরগ�োশ, বেঙ্গল ফ্লোরিকান এর মত একাধিক
দুষ্প্রাপ্য এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর বসতি এই এলাকা।
লখিমপুর খেরি নানারকম হস্ত শিল্পের জন্য
বিখ্যাত এবং এখানকার থারু উপজাতির মানুষেরা
তাদের ঐতিহ্যময় হস্তশিল্প কে বাঁচিয়ে রেখেছেন।
যেগুলি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি জাতীয়
স্তরেও সমাদৃত। গাছের ছাল, কাগজ, ধাতুর খন্ড এবং
কাপড়ের ওপর স্থানীয় শিল্পীদের এই অসাধারন
শিল্পকর্ম সৃষ্টিশীলতার এক অনন্য নিদর্শন।

করা শুরু করে এবং মাত্র ৫০০ টাকা করে এগুলিকে
সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন। আগে বড় বড় বহুজাতিক
সংস্থা গুলি প্রায় দু হাজার টাকা দামে হাসপাতালে তা
সরবরাহ করেছিল। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখ্য
উন্নয়ন আধিকারিক অরবিন্দ সিংহ এবং সমষ্টি উন্নয়ন
সুরক্ষা আচ্ছাদনের অভাব মেটাতে লখিমপুর আধিকারিক অল�োক ভার্মা-র নেতৃত্বে যুদ্ধকালীন
খেড়ির জনপথের স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলারা ডে-এন তৎপরতায় অপারেশন কবচ নামে একটি মিশন এর
আরএলএম প্রকল্পের আওতায় সুরক্ষা আচ্ছাদন তৈরি আওতায় সুরক্ষা আচ্ছাদন তৈরি করার কাজ শুরু হয়।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, লখিমপুর খেরি জেলা, উত্তর প্রদেশ
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লখিমপুর উন্নয়ন ব্লকের ৩০ জন স্বনির্ভর
গ�োষ্ঠীর সদস্যাকে তাদের সূচিশিল্পে
নৈপুণ্যের ভিত্তিতে এই কাজের জন্য
বেছে নেওয়া হয়। তাঁদেরকে নমু
নাস্বরুপ একটি করে সুরক্ষা আচ্ছাদন
দেওয়া হয় সেলাই করার জন্য।
এই সুদক্ষ মহিলারা যেভাবে
তাঁদের দেওয়া নমুনার ওপর ভিত্তি
হুবহু একই রকমের সুরক্ষা আচ্ছাদন
তৈরি করেন তা সত্যিই বিস্ময়কর
ছিল। মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর
সদস্যদের তৈরি করা সুরক্ষা
আচ্ছাদন কিট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য
আধিকারিকে র কাছে অনুম�োদনের
জন্য পাঠান�ো হয়। তার নির্দেশ মত
কিছু পরিবর্তনের পর চূড়ান্ত নমুনাটি
অনুম�োদন লাভ করে।

লখিমপুর খেরি জেলার
মানুষের কাছে এটা গর্বের বিষয় যে
২৫০০ সুরক্ষা আবরণের প্রথম বরাত
টি পাওয়া যায় লখন�ৌ তে অবস্থিত
সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের
মেডিকেল আর্মি ক�োরের কাছ থেকে।
কাজে গতি এনে তাকে একটি মিশনের
রূপ দিতে লখিমপুর উন্নয়ন ব্লকের
পাশাপাশি নিঘাশান, ঈশানগর,পালিয়া,
কুম্ভি গ�োলা এবং ম�োহাম্মদি ব্লকের
সেলাইয়ের কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলাদের এই
কাজের সামিল করা হয়।

২০২০র ৫ এপ্রিল থেকে
১২২ জন স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলা
সুরক্ষা আবরণ তৈরি কাজ শুরু
করেন এবং ২৯ এপ্রিলের মধ্যে
লাগাতার কাজ করে তাঁরা প্রায়
তাঁদের তৈরি করা এই সুরক্ষা
৪৬৬৬ টি কিট তৈরি করতে সমর্থ
আচ্ছাদন কিটে ছিল ক�োট, মাথার টুপি,
হয়েছিলেন। যে গুলির মধ্যে
জুত�ো ঢাকার আবরণ, মুখ�োশ এবং মুখ
আড়াইহাজার কিট লখন�ৌ তে
আবরণ যা লখন�ৌ তে উত্তরপ্রদেশ মেডিকেল কলেজের সেনাবাহিনীর মধ্য কমান্ডের আর্মি মেডিকেল ক�োর কে
য�োগায�োগ বিভাগে অনুম�োদনের জন্য পাঠান�ো হয়। চূডা় ন্ত সরবরাহ করা হয় এবং ৬৭ টি দেওয়া হয় লখিমপুর খেরি
ছাড়পত্র পাওয়ার পর এই সুরক্ষা আচ্ছাদন নির্মাণের জন্য জেলার পুলিশ বিভাগের হাতে য়া হয়। বাকি ২০ টি কিট
বরাত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।
সিতাপুর জেলার পুলিশ বিভাগকে দিয়ে দেওয়া হয়।

এই ক�োভিড অতিমারীর অন্ধকার সময়ে মহিলা স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যদের পিপিই কি তৈরি করার এই প্রশংসনীয়
উদ্যোগ একটি আশার আল�োকবর্তিকার মত জ্বলজ্বল করছে।
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সেপ্টেম্বর ২০২০

পঞ্চায়েত প্রধান দিদির কথা

– রাধে শ্যাম ভরদ্বাজ*

“ক�োন গুজব বা ঘৃণার ভাব, কর�োনার হাত থেকে বাঁচতে পাবেন না ক�োন লাভ”
পঞ্চায়েত প্রধান দিদি:

কর�োনা সঙ্কট এখনও শেষ হয়নি, সবাই সতর্ক থেকে
আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কর�োনাকে হারিয়ে দেব,সঙ্কল্প
নিন এবং কঠিন সময়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করুন।
প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি গলির পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর
রাখুন।
কর�োনাকে দূরে রাখতে বাইরে বের�োন�োর আগে ভাল�ো
করে মাস্কে মুখ ঢেকে নিন।
বারবার হাত ধুয়ে ফেলুন। দু-গজের দূরত্বের কথা
ভুলবেন না।
যতদিন প্রতিষেধক না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন ক�োন
গাফি্লতি নয়।
পঞ্চায়েত প্রধান দিদি:
হ্যাঁ, আমি উদ্বেগের সঙ্গে আপনাদের সকলকে
জানাতে চাই যে কর�োনা সঙ্কট এখন�ো শেষ হয়ে যায়নি।
দুর্বল হতে থাকা এই শত্রু আমাদের অসতর্কতার কারণে
আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।
গ্রামবাসী বৃন্দ: দিদি, যেদিন থেকে আমরা এই সঙ্কটের
কথা শুনেছি, তখন থেকেই আমরা সমস্ত রকম প্রয�়োজনীয়
সতর্কতা মেনে চলছি কিন্তু তা সত্বেও সঙ্কট এখন�ো বজায়
রয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের আর কি করা উচিত দিদি?
পঞ্চায়েত প্রধান দিদি:

গুলি রূপায়নের জন্য পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েত প্রধান
এবং সমস্ত গ্রামবাসী দায়িত্ব এই আন্দোলনে সামিল হওয়া
এবং আমাদের গ্রামের সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যপরিসেবা কে
উন্নত করতে সব রকমের সহায়তা করা। আমি আপনাদের
আর�ো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে চাই।
ক�োভিড ১৯রুখতে সাতটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ

বারবার হাত ধুয়ে ফেলুন; ঘনঘন নিজেদের নাক চ�োখ
অথবা মুখ স্পর্শ করবেন না;
কাশি অথবা হাঁচির সময় নিজেদের মুখ- হাত অথবা
রুমাল দিয়ে পুর�োপুরি ঢেকে নেওয়ার কথা ভুলবেন না;
জনবহুল এলাকা এড়িয়ে চলুন এবং জ্বর সর্দি কাশি তে
ভুগছে এমন মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন;
যদি সামান্য অসুস্থতা বা ক্লান্তি অনুভব করেন তবে
নিজের বাড়ির বাইরে বের�োবেন না;
যদি শ্বাসকষ্ট হাঁচি এবং জ্বরের মত�ো কর�োনার উপসর্গ
গুলি থাকে কালে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
এবং সবশেষে, ক�োন হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন না
শুধুমাত্র নির্ভরয�োগ্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যই বিশ্বাস করুন।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী কর�োনার বিরুদ্ধে এক
শক্তিশালী আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। আমাদের সকলকে
এই মিশনে সামিল হতে হবে। এর জন্য দু গজের সুরক্ষিত
দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরী। কর�োনার
বিরুদ্ধে এই লড়াই চলাকালীন আমাদের শুধুমাত্র নিজেদের
এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যদের জীবন রক্ষা করলে
চলবে না বরং গ্রামের সমস্ত বয়স্ক মানুষ শিশু এবং
মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। কর�োনার
পঞ্চায়েত প্রধান দিদি:
প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য পুর�োদমে চেষ্টা চালান�ো হচ্ছে।
কেন্দ্রের ম�োদি সরকার কর�োনার বিরুদ্ধে এই লড়াইতে
হ্যাঁ, ওপরে বর্ণিত এই সতর্কতাগুল�ো অবলম্বন
একাধিক নির্ণাযক
় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপ করে আমরা শুধুমাত্র নিজেদেরই নয়, গ্রামের একজন
বরিষ্ঠ মিডিয়া উপদেষ্টা পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক
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ক�োভিড সংক্রমণ কালে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং
সেনানী হিসেবে নিজেদের সাথী গ্রামবাসী সুরক্ষা নিশ্চিত
করতে পারব�ো। এই সুরক্ষা বিধিগুল�ো মেনে চললে আমরা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা
একজন সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেও নিজেদের প্রচার করে এবং তাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে
দিয়ে ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া রুখতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব।
ভূমিকা পালন করেছেন। গ্রামীণ এলাকার স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী
গ্রামবাসী বৃন্দ: দিদি, সাম্প্রতিককালে এই গ্রামের গুলিও কর�োনার সংক্রমণ রুখতে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার
অগণিত বাসিন্দা কর�োনাভাইরাসের কারণে ফিরে তৈরি করে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
এসেছেন। এ ব্যাপারে কি আমরা সরকারের কাছ থেকে
গ্রামবাসী বৃন্দ: দিদি, আপনি আমাদের অত্যন্ত
ক�োন সহায়তা পেতে পারি?
মূল্যবান তথ্য দিলেন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কর�োনার
পঞ্চায়েত প্রধান দিদি:
ক�োন ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

আমাদের গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তুলতে সরকার
পঞ্চায়েত প্রধান দিদি:
খ�োলা মনে সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।
সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা
পরিযায়ী শ্রমিক এবং সমাজের দুর্বলতর অংশের
গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।
মানুষদের জন্য ত্রাণ এবং সুবিধা প্রদান করতে মহাত্মা
প্রতিদিন সঠিক লক্ষ্যে উন্নতির খবর আমাদের কানে
গান্ধী নারেগা প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ
আসছে
করা হয়েছে।
সরকারও এই কাজে পুঁজির বন্দোবস্ত করছে
স্বনির্ভর গ্রাম আমাদের দেশকে আত্মনির্ভর হতে
যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক যত দ্রুত সম্ভব
সহায়তা করবে।
প্রতিষেধক পেতে পারেন।
হ্যাঁ, লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের
এখন�ো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমাদের
কর্মসংস্থান করতে সরকার একাধিক উদ্যোগ রূপায়ন
করেছে। মে থেকে জুন মাসের মধ্যে প্রত্যেক শ্রমিককে ৫ দেশ এবং বিদেশের বহু ওষুধ সংস্থা এবং চিকিৎসা
কিল�োগ্রাম করে খাদ্যশস্য এবং প্রতিটি পরিবারকে এক প্রতিষ্ঠান প্রতিষেধক তৈরীর কাজে নিয�়োজিত। 2021
কিল�োগ্রাম করে ছ�োলা দেওয়া হয়েছে। এক দেশ, এক সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে বাজারে প্রতিষেধক চলে
রেশন কার্ড প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে দেশের আসবে বলে সরকার আশা প্রকাশ করেছে। কিন্তু যতদিন
যেক�োন�ো প্রান্ত থেকে রেশন সংগ্রহ করা যায়। সরকার না এই প্রতিষেধক তৈরি হচ্ছে আমাদের সকলের দায়িত্ব
স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের সুয�োগ করে সতর্ক থাকা এবং সাবধানতার সঙ্গে কর�োনা ভাইরাসের
দিতে তাঁদের ঋণ দানের উদ্যোগ নিয়েছে, যা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। ক�োন অবস্থাতেই সতর্কতাঃ
ভুললে চলবেনা।
কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কাজকর্মে সহায়তা করছে।

“সাবান জল দিয়ে ধুলে হাত, সব অসুখ হবে কুপ�োকাত। ”
নভেল কর�োনা ভাইরাস (ক�োভিড-১৯)
হাঁচি/কাশির সময় নিজের নাক
এবং মুখ রুমাল অথবা টিস্যু দিয়ে
ঢেকে নিন।
একয�োগে আমরা ক�োভিড-১৯এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব।

স�ৌজন্যে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

ভিডিওথুতু ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করুন,কেননা
এটা #ক�োভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার
আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয়।
স�ৌজন্যে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা

ভিডিওজনবহুল স্থানে থুতু ফেলবেন না
#ক�োভিড-১৯

স�ৌজন্যে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার
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স�ৌজন্যে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার
দায়িত্বশীল স্থানীয় প্রশাসনকে উৎসাহ দিতে
অনুপ্রেরণার একটি শক্তিশালী উৎস এ কথা
পুরস্কার
বিবেচনা করে, বিশেষ করে স্থানীয় স্তরে প্রশাসনের

কাজে উৎসাহ ও গতি সঞ্চার করতে তাদের স্বীকৃতি ও
পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতী
রাজ মন্ত্রক জনকল্যাণ এবং পরিষেবার মান�োন্নয়নের
লক্ষ্যে নজির সৃষ্টিকারী পঞ্চায়েতগুলিকে ৫ থেকে ৫০
লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার সহ একাধিক পুরস্কার প্রদান
করে। এরই অঙ্গ হিসাবে স্থানীয় স্তরে সার্বিক কল্যাণকর
প্রশাসন গঠনের ব্যাপারে য�ৌথ সমন্বয় বাড়াতে তাদের
উৎসাহ প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতি গঠনে
মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রচেষ্টা গুলিকে একত্রিত
করে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত হল যথাযথ
প্রতিষ্ঠান।
জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০২০

– মন�োজ*

পঞ্চায়েতগুলি-র উদ্দেশ্যে লাইভ টেলিকাস্ট/ওয়েবকাস্টের
মাধ্যমে ভাষণ দেন এবং তিনটি বিভাগ যথা-নানাজি
দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গ�ৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার, গ্রাম পঞ্চায়েত
উন্নয়ন পরিকল্পনা পুরস্কার এবং শিশুবান্ধব গ্রাম
পঞ্চায়েত পুরস্কারের এবছরের বিজয়ীদের অভিনন্দন
জানান। অন্যরাও তাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ
করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সারাদেশের
পুরস্কার প্রাপকদের আরও ভাল�ো কাজ করতে উৎসাহ
প্রদান এবং তাদের মতামত শ�োনার জন্য কেন্দ্রীয়
পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী ৭ ই আগস্ট একটি ভিডিও
কনফারেন্সের মাধ্যমে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ
(পঞ্চায়েত পুরস্কারের বিভিন্ন বিভাগের বিজেতা) রাজ্যের
পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং দিন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত
সশক্তিকরণ পুরস্কারের বিজেতাদের সঙ্গে কথা বলেন।
এই ভিডিও কনফারেন্স' টি লাইভ সম্প্রচারেরও ব্যবস্থা
করা হয়।

২০২০সালের ২৪ এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েত দিবস
উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী সারাদেশের জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০২১: এগিয়ে আসুন এবং
অংশগ্রহণ করুন
ekuuh; iz/kku ea=kh dh p;fur ljiapksa@izsflMsaV~l
@xzke iapk;rksa ds vè;{k
ds lkFk ckrphr
Interaction of Hon’ble Prime Minister
with selected Sarpanches/ Presidents/
Chairmans of Grampanchayats
24th April 2020
Webcast by:

পঞ্চায়েত অথবা সমতল স্থানীয় প্রশাসনের তরফ
থেকে ২০২১ সালের পঞ্চায়েত পুরস্কারের জন্য
অনলাইনে মন�োনয়নপত্র আহ্বান করা হয়েছে (২০১৯২০ ভিত্তি বছরের জন্য) নিম্নলিখিত বিভাগগুল�োতে:
২০১৯-২০ বছরের জন্য পঞ্চায়েত/গ্রাম সংসদ

২০২০ সালের জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারের বিজেতারা
২৮ টি অংশগ্রহণকারী রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে থেকে ২১৩ টি পঞ্চায়েত(জেলা পঞ্চায়েত:২৬, ইন্টার মিডিয়েট ব্লক
পঞ্চায়েত:৪৮, গ্রাম পঞ্চায়েত:১৩৯) কে দিন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সশক্তিকরণ পুরস্কার (ডিডিইউপিএসপি) প্রদান করা হয়।
৩০ টি অংশগ্রহণকারী রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে থেকে ৩০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত(জিপি)/ গ্রাম সংসদ(ভিসি) কে
শিশুবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করা হয়
সাতাশটি অংশগ্রহণকারী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত /গ্রাম সংসদ কে বেছে নিয়ে নানাজি
দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গ�ৌরব গ্রামসভা পুরস্কার প্রদান করা হয়।
২৮ টি অংশগ্রহণকারী রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত/গ্রাম সংসদ কে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা
পুরস্কার প্রদান করা হয়।
৮ টি রাজ্যকে পঞ্চায়েত পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে
পরামর্শদাতা, পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক

*

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ক্রমিক
সংখ্যা

পুরস্কার বিভাগ

পুরস্কারের সংখ্যা

১.

দিন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সশক্তিকরণ পুরস্কার
(ডিডিইউপিএসপি) জন কল্যাণ ও পরিষেবার মান�োন্নয়নের
স্বিকৃতী স্বরূপ
নানাজি দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গ�ৌরব গ্রামসভা পুরস্কার
(এনডিআরজিজিএসপি) গ্রামসভার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্য
গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা পুরস্কার (জিপিডিপিএ)
মডেল নির্দেশিকা ম�োতাবেক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত
করার জন্য
শিশুবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার (সিএফজিপিএ)শিশু বান্ধব
বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনের
সংখ্যার অনুপাতে জেলা পঞ্চায়েত/ব্লক
পঞ্চায়েত/গ্রাম পঞ্চায়েত
প্রতি রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের একটি করে
গ্রাম পঞ্চায়েত/গ্রাম সংসদ

২.
৩.
৪.

গুলির কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হবে।
পঞ্চম তফসিলভুক্ত এলাকাসহ সারা
দেশের সব অঞ্চলের পর্যাপ্ত
অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই গ�োটা
নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দেখাশ�োনা করার
করা এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চলের সেরা পঞ্চায়েত গুলিতে
বেছে নিতে একটি মূল্যাযন় কমিটি
তৈরি করা হবে। প্রাথমিক বাছাইয়ের

প্রতি রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের একটি করে
গ্রাম পঞ্চায়েত/গ্রাম সংসদ
প্রতি রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের একটি করে
গ্রাম পঞ্চায়েত/গ্রাম সংসদ

পর এই কমিটি তাদের সুপারিশ
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের কাছে জমা
দেবে, যার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে
পুরস্কার প্রাপক পঞ্চায়েত গুলিকে
চূডা় ন্তভাবে বেছে নেওয়া হবে। পুরস্কার
প্রাপক পঞ্চায়েতগুলি কে শংসাপত্র
মানপত্র এবং ৫ থেকে ৫০ লাখ টাকা
পর্যন্ত আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৫ ই নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত
যেক�োন�ো পঞ্চায়েত অথবা গ্রাম সংসদ অনলাইনে তাদের
আবেদনপত্র জমা দিতে পারেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত
অঞ্চল গুলির প্রশাসন এই অনলাইন আবেদন পত্র গুলি
পরীক্ষা করে দেখার পর ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তা
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের কাছে পাঠাবে। বিভিন্ন বিভাগে
পুরস্কারের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের বিষয়ে আর�ো
বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিচের প�োর্টালটি দেখুন-www.

panchayataward.gov.in
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গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর করতে তাদের মালিকানা দলিল হস্তান্তর
করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদী

রতরত্ন ল�োক নায়ক জয়
প্রকাশ নারায়ন এবং
ভারতরত্ন নানাজি দেশমুখ-এর
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১১
অক্টোবর ২০২০তে প্রধানমন্ত্রী শ্রী
নরেন্দ্র ম�োদী গ্রামীণ এলাকায়
স্বামীত্ব প্রকল্পের আওতায়
গ্রামবাসীদের হাতে মালিকানার
দলিল তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়ার
সূচনা করেন। এই প্রকল্পের প্রথম
পর্যায়ে ৬ টি রাজ্যের ৭৬৩টি
গ্রামের ১.২৫ লক্ষ্ গ্রামবাসীকে
তাদের মালিকানা সংক্রান্ত
কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে গ্রামবাসী এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের জীবনের কী কী
পরিবর্তন এসেছে তা নিয়ে আল�োচনা করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পরিকল্পনা আমাদের গ্রাম এবং দেশে জীবনযাত্রায় বিবর্তন নিয়ে আসবে এবং এই
উদ্যোগ আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। স্বামীত্ব য�োজনা আমাদের গ্রামবাসী ভাইদের স্বনির্ভর
হয়ে ওঠার পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়ক হবে।
প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সুবিধা প্রাপকদের বর্ণিত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বলেন, যে এই স্বামীত্ব প্রকল্প দেশের
গরিবদের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার পিছিয়ে পড়া,
অবহেলিত, বঞ্চিত গ্রামবাসীদের কল্যাণে একটি অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্ড গ্রামের
মানুষদের জন্য ক�োন�ো বিবাদ ছাড়াই সম্পত্তি বিক্রি বা কেনার ক্ষেত্রে সুবিধা করে দেবে। তিনি বলেছেন, আজ গ্রামে অনেক
যুবক-যুবতী রয়েছেন যাঁরা নিজেরাই কিছু করতে চান। সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্ড পাওয়ার পর তারা ব্যাঙ্ক থেকে তাদের বাড়ি
দেখিয়ে সহজে ঋণ পেতে পারেন। তিনি বলেছেন, সমীক্ষা এবং মানচিত্র তৈরির কাজে দ্রোণের মত�ো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার
করে প্রত্যেক গ্রামের জমি সংক্রান্ত রেকর্ড নিঁখুতভাবে তৈরি করা যাবে। নিঁখুত জমির রেকর্ড থাকলে পরে গ্রামাঞ্চলে
উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ করা যাবে। এর ফলে এই কার্ডগুলির অন্যান্য সুবিধাগুলিরও সুয�োগ পাওয়া যাবে।
অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর বলেন, যখন থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন
তখন থেকেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী গ্রাম গরীব এবং কৃষকের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। গ্রাম অঞ্চলের
বাসিন্দাদের জীবন যাত্রাকে সহজ করছে এবং সমস্ত প্রাথমিক পরিষেবা তাঁদের কাছে প�ৌঁছে দিতে তিনি লাগাতার প্রচেষ্টা
চালিয়ে যাচ্ছেন।
শ্রী ত�োমর বলেন, এতদিন পর্যন্ত গ্রামবাসীদের তাঁদের বাড়ির ক�োন মালিকানা স্বত্ব ছিল না। এই উদ্দেশ্যেই
প্রধানমন্ত্রী ২৪ এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েতী রাজ দিবসে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের স্বামীত্ব য�োজনা নামের প্রকল্পের সূচনা
করেছেন। এপ্রিলের পর থেকে এখন�ো পর্যন্ত ছটি রাজ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এটি রূপায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের
আওতায় ২০২৪ সালের মধ্যে ৬.২৪ লক্ষ গ্রামে মালিকানা সংক্রান্ত ন�োটিশ হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চ�ৌহান, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী য�োগী আদিত্যনাথ, হরিয়ানার
মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মন�োহর লাল খট্টর, হরিয়ানার উপ মুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চ�ৌটালা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত, বিভিন্ন
রাজ্যের মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্তা, পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রামবাসীরা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে য�োগদান করেন।
সূত্রঃ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো (PIB)
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সমষ্টি ও জেলা উন্নয়নের পরিকল্পনার রূপরেখা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয়
গ্রাম�োন্নয়ন ও পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর

কে

ন্দ্রীয় গ্রাম�োন্নয়ন ও পঞ্চায়েতী রাজ,কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, খাদ্য প্র্ক্রিয়াকরণ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর ২০
অক্টোবর ২০২০তে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমষ্টি ও জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা প্রকাশ
করেছেন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ ক্রমে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার তিনটি স্তর যথা - জেলা, ব্লক এবং গ্রাম
পঞ্চায়েতে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। সুতরাং, গ্রাম পঞ্চায়েতের মত�োনই জেলা এবং ব্লক
পঞ্চায়েত স্তরেও উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয�়োজনীয় হয়ে উঠেছে।
অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং ত�োমর বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন
পরিকল্পনা (জিপিডিপি) রূপায়নের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতের কাজ কর্মে পরিছন্নতা এবং স্বচ্ছতা এসেছে। জেলা এবং
ব্লক পঞ্চায়েতের জন্য তৈরি এই রূপরেখা পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং সুশাসন ও ইতিবাচক
উন্নয়ন নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
শ্রী ত�োমর বলেন, পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক এই নতুন রূপ রেখার মাধ্যমে দেশের আড়াই ক�োটি পঞ্চায়েতের
হাতে একটি আয়না তুলে দিয়েছে। এর সহায়তায় পঞ্চায়েতগুলি তাদের স্থানীয় চাহিদা এবং উপলব্ধ সম্পদের উপর
ভিত্তি করে নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ত�োমর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদীর নেতৃত্বে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ গুলি সম্পূর্ণ
রূপায়নের মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত গুলি আরও ভাল�ো আর্থিক উৎস লাভ করেছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তী
সুপারিশেও পঞ্চায়েত গুলির হাতে ভবিষ্যতে আর�ো বরাদ্দ তুলে দিতে বলা হয়েছে।
পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, গ্রাম�োন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে মন্ত্রকের উদ্যোগ এবং
তার রূপায়ণ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, যে এখন থেকে গ্রাম�োন্নয়নের যে বরাদ্দ খরচ করা হবে
তা অবশ্যই জিপিডিপি পরিকল্পনার ভিত্তিতে করা হবে, যাতে গ্রাম গুলির উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়। আমাদের অবশ্যই
লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে যে একটি গ্রাম যেন এক বছরে একটি কাজ অবশ্যই শেষ করে।
পঞ্চায়েত মন্ত্রকের সচিব শ্রী সুনীল কুমার বলেন, যে এই রূপরেখা বিগত বছরগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশ
য�োজনার আওতায় যেসব উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম শুরু হয়েছে তারমধ্যে সংয�োগ স্থাপন করবে।
অনুষ্ঠানে জেলা এবং ব্লক পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরিতে গঠিত কমিটির সভাপতি এবং
প্রাক্তন বিশেষ সচিব ডক্টর বালা প্রসাদ বক্তব্য রাখেন।
সূত্রঃ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুর�ো (PIB)

Ministry of Panchayati Raj

পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

গ্রাম�োন্নয়ন মন্ত্রক
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রক
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

পঞ্চায়েতী রাজ ইউটিউব চ্যানেল

পঞ্চায়েতি-রাজ মন্ত্রক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
প্রধান সম্পাদক : সচিব, পঞ্চায়েতি-রাজ মন্ত্রক
মুদ্রণ : ইন্ডিয়া অফসেট প্রেস, এ -1, মায়াপুরি শিল্প তালুক,
পর্যায়-I, মায়াপুরি, নয়াদিল্লি - 110064
প্রকাশক : পঞ্চায়তী রাজ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, টাওয়ার ২, ১০
তলা, জীবন ভারতী বিল্ডিং, কনট প্লেস, নিউ দিল্লি- ১১০০০১

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

