�� ভারত িমশন - এক নাগিরক আে�ালন
Swachh Bharat Mission – A Citizens Movement

� বীের�র িসং, �ােমা�য়ন, প�ােয়িত রাজ ও পানীয় জল সরবরাহ ম�ী
আগামী পাচ
ঁ বছেরর মেধয্অথার্ৎ২০১৯ সাল েশষ হওয়ার আেগই ভারতেক একিট পির�� েদেশ রপা�িরত
করার আ�ান জািনেয়েছন আমােদর �ধানম�ী। �ধানম�ী এই ডাক েদওয়ার পেরই েক�ীয় পানীয় জল ও

�া�য্ বয্ব�া ম�ক �ামীণ ভারেত �� ভারত িমশন আরও েজারদার কের েতালার কােজ সেচ� হেয়েছ। েয
কাজগিলেত িবেশষভােব নজর েদওয়া হে� তার মেধয্ রেয়েছয�ত� মলম�
ূ তয্াগ দর
ূ করা এবং কিঠন ও
তরল বেজর্ য্র যথাযথ বয্ব�াপনা। েখালা জায়গায় েযখােনেসখােন মলম�
ূ তয্ােগর ঘটনার সে� য�
ু রেয়েছ
�া�য্হািনর কেয়কিট িবেশষ িদক। এর মেধয্ সবেচেয় মারাত্মক িদকগিল হল  ডায়িরয়ার কারেণ মত
ৃ ু য্আয়ু
কেম যাওয়াঅপিু� ও দাির�য্। এই কারেণ �� ভারত িমশন চালু হওয়ার �থম বছেরই েখালা জায়গায় মল
ম�
ূ তয্ােগর ঘটনা ব� করার ওপর িবেশষ েজার েদওয়া হেয়েছ। আর এই লে�য্ই �� ভারত িমশেনর
আওতায় �ায় ৮০ ল� েশৗচাগার ইিতমেধয্ই িনমার্ণ করা হেয়েছ। তেবএখােন উে�খেযাগয্ একিট িবষয় হল
শধম
ু া� েশৗচাগার িনমার্ণই এই কমস
র্ িূচর মল
ূ উে�শয্ নয়বরং মানেুষর আচরণগত পিরবতর্ ন এবং �া�য্র�া ও
�া�য্ বয্ব�ার কােজ সমােজর সকেলর সি�য় অংশ�হণ িনি�ত করাই হল এর মল
ূ উে�শয্। আথ
র্ সামািজক
তথা সাং�ৃ িতক পিরেবশ ও রীিতনীিত েভেদ রাজয্গিল এ বয্াপাের তােদর িনজ� প�াপ�িত েবেছ িনেত পাের।
েখালা জায়গায় মলম�
ূ তয্ােগর ঘটনা েথেক যখন েকান �াম পেুরাপিুর ম�
ু হেত পােরতখনই েসখােন �া�য্
সং�া� সেুযাগসিুবধার �সার ঘটা স�ব। েক�ীয় ম�ক তাই �িতিট �াম যােত এই অ�া�য্কর অভয্াস েথেক
ম�
ু
থাকেত পাের েসই িবষয়িটর ওপরই িবেশষ েজার িদে�। এবয্াপাের েয রাজয্গিল ভােলা কাজ েদখােত
পারেবতােদর নানা ধরেণর সেুযাগসিুবধা েদওয়ার কথাও িচ�াভাবনা করা হেয়েছ।
বহকাল ধের চেল আসা মানেুষর অভয্াস এবং মানিসক গঠনেক পিরবতর্ েনর জনয্ �েয়াজন এক ধরেণর দ�তা
যা মানেুষর আচরণগত িদক ও মানিসকতার ে�ে� সামি�ক িব�ব ঘটােত পাের। �� ভারত িমশেনর
আওতায় এই কমস
র্ িূচ রপায়েণর জনয্ েজলাগিলেক মল
ূ ইউিনট িহেসেব েবেছ েনওয়া হেয়েছ এবং এই
কমস
র্ িূচেত েনতৃ � েদওয়ার জনয্ িবেশষ �িশ�েণর বয্ব�াও করা হেয়েছ সংি�� েজলাশাসকেদর। এপয�
র্ সারা
েদেশ ২০৬ জেনর মেতা েজলাশাসক ইিতমেধয্ই এ বয্াপাের �িশ�ণ িনেয়েছন। আগামী ২ েথেক ৩ বছেরর
মেধয্ই তােঁদর েজলাগিলেক য�ত� মলম�
ূ েথেক ম�
ু
েজলা িহেসেব েঘাষণা করার জনয্ তার
ঁ া কােজ েনেম
পেড়েছন। অেনক রােজয্ই এ বয্াপাের নানা বয্ব�া �হণ করা হেয়েছ এবং সমােজর দিৃ�ভি� পিরবতর্ েনর জনয্
িবিভ� কমির্শিবেররও আেয়াজন করা হেয়েছ।
সা�িতককােল �� ভারত িমশেনর আওতায় �ামীণ ভারেত েবশ িকছু কাজকমর্ মানষ
ু েক নানাভােব উৎসািহত
ও অন�
ু ািণত কেরেছ। েযমন ধরা যাক ছিত্তশগড় ও পা�াব  এই দিট
ু
রােজয্র কথা। শধম
ু া� েশৗচাগার
িনমার্ণই নয়একইসে� মলম�
ূ তয্ােগর অভয্াস েথেক ম�
ু �াম তথা েজলার সংখয্া যােত �ত বিৃ� পায় েস

বয্াপাের এই দিট
ু রাজয্ এখন সাফেলয্র নিজর �াপন করেত েপেরেছ। েখালা জায়গায় মলম�
ূ তয্ােগর ঘটনা
পেুরাপিুর ব� করাই হল এই দিট
ু রােজয্র এ স�িকর্ ত পিরক�নার িবেশষ ল�য্। ছিত্তশগড় ১৮৮৯িট �াম
প�ােয়তেক ২০১৬র মােচর্ র মেধয্ য�ত� মলম�
ূ তয্ােগর অভয্াসম�
ু বেল েঘাষণা করার পিরক�না কেরেছ।
অনয্িদেক িমশন ১০০০চালু কের িদেয়েছ পা�াব। ল�য্ হলএ বছর ২ অে�াবেরর মেধয্ এক হাজার �াম
প�ােয়তেক য�ত� মলম�
ূ তয্ােগর অভয্াস েথেক ম�
ু বেল েঘাষণা করা। এবয্াপাের এক অিভনব কমস
র্ িূচর
উেদয্াগ �হণ কেরেছ মধয্�েদশ। র�াব�ন উপলে� েবােনেদর েশৗচাগার উপহার েদওয়ার কমস
র্ িূচর কাজ হােত
েনওয়া হেয়েছ। এিদেক রাজ�ােন প�ােয়ত িনবার্চেন �াথ� পেদর জনয্ একিট পব
ূ র্ শতর্ ই হল বািড়েত েশৗচাগার
থাকা ও তা বয্বহার করা। অসম ও ওিড়শায় েয �ামগিল এ বয্াপাের সাফলয্ েদিখেয়েছ েসখােন উৎসব ও
আনে�র েচহারা েদখা যায়। পি�মবে� নদীয়াই হল �থম েজলা যা েখালা জায়গায় �াকৃ িতক কাজকমর্ েথেক
ম�
ু
একিট েজলা। নদীয়ার েজলাশাসক তার
ঁ কােজর সাফেলয্র �ীকৃ িতেত রা�সে�র েফারােম পর
ু �ৃ তও
হেয়েছন।
�� ভারত িমশেনর আওতায় িনিদর্ � ল�য্পর
ূ ণ যােত �ত স�ব হেয় ওেঠ েসই কারেণ কমস
র্ িূচেক যেথ�
নমনীয় কের েতালা হেয়েছ। েযমনকেয়কিট েজলা তথা রাজয্ এই কােজ সাফেলয্র জনয্ বয্ি�িবেশষেক পর
ু �ৃ ত
না কের সমি�েক পর
ু �ারদােনর িস�া� িনেয়েছ। কমস
র্ িূচেক আেরা েজারদার কের তু লেত নানা ধরেণর
উ�াবনী প�াপ�িতর আ�য়ও �হণ করেছ িবিভ� রাজয্।
সরকাির তরেফ ��তার বাতর্ া েদশবাসীর কােছ সিঠক উপােয় ও �ততার সে� েপৗেঁছ েদওয়ার লে�য্ সংি��
ম�ক িবিভ� েসাশয্াল িমিডয়ার সাহাযয্ও �হণ করেছ যােত েদশবাসীর সে� এ বয্াপাের সরাসির ও েখালাখিুল
মতিবিনময় স�ব হেয় ওেঠ।
েদেশর সম� প�ী অ�েল িনমল
র্ পানীয় জল েপৗেঁছ েদওয়ার লে�য্ও ম�ক �িত�িতব�। এ বয্াপাের সহ�াে�র
ল�য্পর
ূ ণ স�ব হেলও �ামা�েল জেলর গণমােনর িবষয়িট এখনও েবশ উে�গ ও আশ�ার কারণ। তাইম�ক
সমি�িভিত্তক জল েশাধন �কে�র মাধয্েম উপয�
ু
মােনর পানীয় ও বয্বহারেযাগয্ জল �িতিদন মাথািপছু ৮
েথেক ১০ িলটার েযাগান েদওয়ার এক রপেরখা ৈতির কেরেছ। নকশাল অধয্ুিষত এবং অনয্ানয্ �তয্�
এলাকায় ২০ হাজার গহৃ� বািড়েত েসৗরশি�চািলত পা� বয্ব�ায় পাইপলাইেনর মাধয্েম জল েপৗেঁছ েদওয়ার
উেদয্াগ েনওয়া হেয়েছ। জাতীয় িবশ� শি� তহিবেলর সহেযািগতায় এিট রপািয়ত হে�।
অসমিবহারঝাড়খ� এবং উত্তর�েদেশ িব�বয্াে�র সহায়তায় ৬ হাজার েকািট টাকার এক িবেশষ �কে�র
কােজ হাত েদওয়া হেয়েছ। এই �কে� ঐ রাজয্গিলর ৭৮ ল� �ামীণ মানেুষর কােছ পাইপলাইেনর মাধয্েম জল
েপৗেঁছ েদওয়া স�ব হেব বেল আশা করা হে�।
জল ও �া�য্র�ার ে�ে� নতু ন নতু ন �যিু� িবেশষ উপেযাগী বেল �মািণত হেয়েছ। এই কারেণ সংি�� ম�ক
িদি�েত ইে�ােভশননােম িতনিট �দশন
র্ ী তথা কমশ
র্ ালার আেয়াজন কেরেছ। এই �দশন
র্ ীগিলেত েদেশর িবিভ�
�াে�র �িতিনিধরা অেপ�াকৃ ত কম খরেচ অিভনব �যিু�র সাহােযয্ জল ও �া�য্র�ার িবিভ� উপায় হােত
কলেম সকেলর সামেন উপ�াপনা কের।
জ�ু ও কা�ীর রাজয্িটও এ বয্াপাের িপিছেয় েনই। ঐ রােজয্ সা�িতক বনয্ায় েক�ীয় ম�ক খব
ু অ�
সমেয়র মেধয্ই িবমােনর সাহােযয্ চলমান জলেশাধন �ক� ও জেলর েবাতল বনয্াদগ
ু ত
র্ েদর কােছ েপৗেঁছ েদওয়ার
বয্ব�া কের। পর
ু ীর সা�িতক রথযা�া উৎসেব �া�য্ বয্ব�া ও জল স�েকর্ জনসেচতনতার লে�য্ িবেশষ
�চােররও বয্ব�া করা হয়। এই ধরেণর �চারািভযােনর বয্ব�া করা হেয়েছ নািসেকর কু� েমলােতও।
�� ভারত িমশেনর পরবত� অধয্ায়েক নাগিরক আে�ালন িহেসেব গেড় েতালা হেব যােত ২০১৯ সােল জািতর
জনেকর সাধর্ শত জ�বািষক
র্ ীেত তা হেয় ওেঠ তার
ঁ �িত েদেশর েযাগয্ স�ান।

