Episode No. – 19
ACCESS TO DRINKING WATER AND IMPROVING SANITATION AND
HYGIENE
- ায়েন্স কমভউমনয়কটস ফপাযায়ভয য়ে Chandrani Chakraborty (Banerjee)

১। ু দসন ফাফু

– ফাফান, টুফায়নয ফাফা (৫৪)

২। শ্রীকণা

– ফাফান, টুফায়নয ভা (৪৮)

৩। ু ভে ফাফু

– ফাফান, টুফায়নয যায (৫২)

৪। ফাফান, টুফান

– মভজ বাই (২০)

চমযত্র :

।।

– ১ ।।

[মটিং টিং ! মটিং টিং ! মটিং টিং] (
শ্রীকণা

:

মাই, মাই, মাই। উ! ফাফা ফয ফাফা ! ফমন ফঘাড়াে মজন রামগয়ে এয়য়ে। একটু
তয েনা। ফমভন ফাফা, ফতভমন য়েয়ে ফেয়র দুয়টা।
[মটিং টিং ! মটিং টিং – আফায

শ্রীকণা
ু দসন ফাফু
শ্রীকণা

:
:
:

)

]

খুরমে, খুরমে; একটু ধধমস ধয়যা। উ! আভাযও মা ায়ে ফযথা ! আয ামযনা;
েু য়টােু মট কযয়ত। খুরমে ফাফা, খুরমে [দযজা ফখারায ব্দ]
[উচ্চকয়ে ফয়] া ! া ! া !
ফদখ শ্রী, কায়ক ধয়য এয়নমে ফদয়খা; এয়কফায়য াকযাও কয়য এয়নমে।
ওভা ! ু ভে ফাফু ফম ! মক ফৌবাগয আভায়দয, আু ন যায আু ন।
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এই ফাফান, টুফান, ফদয়খা ফক এয়য়েন। আু ন যায, ফবতয়য আু ন।
ু ভে ফাফু

:

ু দসন ফাফু

মিক আয়ে ফফৌমদ; চরুন; আমন, ফযস্ত য়ফন না, মিজ!
তা আভায আইনস্টাইন আয যন্টয়জয়নয ফকান ইোয চরয়ে ফমন? [য়য়]
এইয়তা ফয়কন্ড ইোয । আমন ফু ন যায। আনায়ক ফদখয়র ওযা

:

এয়কফায়য রামপয়ে উিয়ফ। ফু ন যায ফু ন। এই ফাফান, টুফান, এমদয়ক আে
ফদখ কায়ক ধয়য এয়নমে।

ফাফান, টুফান
ফাফান
টুফান
ু ভে ফাফু
ফাফান

:
:
:
:
:

মাই ফাফা। মক য়েয়ে ফয়রা ?
[যাযয়ক ফদয়খ আনয়ে রামপয়ে উিয়ফ]
ওভা ! যায, আমন ! হুড়য়য ! আজ যমফফাযটায়ত ুয়যা জয়ভ মায়ফ। চরুন
যায আভায়দয ঘয়য চরুন। আনায য়ে অয়নক কথা আয়ে।
যায, আনায়ক মকন্তু অয়নকগুয়রা ফভর কয়যমেরাভ, একটা দুয়টাযই ভাত্র
উত্তয ফয়েমে [একটু অমবভায়নয ু য়য]
যাাঁ ফয ফাফা ! আমভ গত দুফেয ধয়য একটু ফযস্ত আমে। আচ্ছা চয়রা
ফতাভায়দয ঘয়য মাই। অয়নক গল্প আয়ে ফতাভায়দয জনয।
যাাঁ, যায আু ন।
[দৃ য মযফতসয়নয েীত]

[ফাফান, টুফায়নয য়ে ু ভে ফাফু ওয়দয ঘয়য প্রয়ফ কযয়রন। মফোনাে যাখা ভযাগামজন এফিং
ফখারা রযাটয়য মদয়ক দৃ মিাত কয়য একটু ায়েন]
যায

:

ফাফান

[একটু ফয়] তা, আইনস্টাইন ! ফতাভযা ভয়ন য়চ্ছ জর মনয়ে খুফ উমিগ্ন !
যাাঁ যায, আভায়দয এখায়ন ানীে জয়র নানান ভযা ফদখা মদয়চ্ছ। ফাফা

:

কমদন আয়গ জয়রয নভুনা যীো কযয়ত মদয়েমেয়রন, তায়ত মকেু ভযা
আয়ে।

যায

:

হু ! আইনস্টাইন, আমভও ফতাভায়দয য়ে জয়রয ফযাায়য মকেু অমবজ্ঞতা
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ফোয কযয়ত চাই। আয়র গত দুফেয ধয়য আমভও ানীে জয়রয ভযাে
জজসমযত।
টুফান

আচ্ছা যায, এখন ফতা কত উন্নত প্রমু মি; মফজ্ঞায়নয প্রবূ ত উন্নমত; মকন্তু
:

ফদখুন খাফায জর – ফমটা আভায়দয প্রাইভাময মনড ! ফটাযই ফকান ু যাা
কযয়ত াযমে না।

যায

এত উন্নমত, এত প্রমু মিই ফতা ভযা য়ে দাাঁমড়য়েয়ে যন্টয়জন ! তায়র
:

ফতাভায়দয একটা গল্প ফমর ফান। প্রাচীন বাযয়তয গল্প – [মভউমজক]
করয়নয ফরখা, মফখযাত ফইটায কথা ফতাভায়দয ভয়ন আয়ে মনশ্চে।

টুফান

:

যাাঁ, যায যাজতযমেণী।
যাাঁ ! যাজতযমেণীয়ত ফরা য়েয়ে – কাশ্মীয উতযকায ভৃমিয ফেয়ন

যায

ফচখায়রয ফড় বূ মভকা মের। জম্বুয়ত ানীে জয়রয জনয মের ুকুয। অয়নক
বাফনামচন্তা কয়য এই ুকুযগুয়রা কাটা ত। নদী ফথয়ক মকেু টা দূ য়য কাটা ত
ফড় ুকুয; মায়ত ফনযায ফাড়মত জর ুকুয়য মগয়ে জভা ে। ুকুয়যয াাঁক
ফতারা ত ন্তসয়ণ। মকেু টা াাঁক খয়যয ফদওোর গাাঁথয়ত ফযফত ত।
:

ফামকটা ুকুয়যই ফযয়খ ফদওো ত; মায়ত, ুকুয়যয তরায ফারুস্তয অনাফৃ ত
য়ে য়ড় জর দ্রুত ফনয়ভ না মাে। অয়নক ুকুয়যয ায় শুয়দয জরায়নয
জনয আরাদা ফচৌফাচ্চা থাকয়তা, ফকাথাও ফকাথাও ুকুয মঘয়য থাকয়তা, াথয়য
ফাাঁধায়না খাড়া াড়; মায়ত শুযা জয়র ভুখ মদয়ত না ায়য। ুকুয়যয ধায়য
রাগায়না ত ফট, অশ্বস্থা গাে ! এয়ত একমদয়ক ফমভন োো ত, ফতভমন
অনযমদয়ক ুকুয়যয জর ফফম ফাষ্পীবূ ত য়ত াযত না।

ফাফান

দারুণ ফযাায ফতা যায ! ফমদন এক জােগাে ড়মেরাভ যাজস্থায়নয ভরু
:

অঞ্চয়র ফৃ মিাত খুফ কভ ে। আয ফমটুকু ে তাও চট কয়য ভামটয তরাে
চয়র মাে। এখায়ন তাই ফৃ মি ফথয়ক ানীে জর ধয়য যাখা ে কুমন্ডয়ত। এই
কুমন্ডগুয়রায তরয়দয় ভৃ ণ বায়ফ ফাাঁধায়না ে; জর মায়ত ভামটয নীয়চ ফনয়ভ
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না মাে। ফফম জর িংগ্র কযায জনয জরাধায মঘয়য অয়নকখামন এরাকাে
ভৃ ণ ঢার ধতময কযা ে। কুমন্ডয উয গম্বুয়জয ভত োদ থায়ক। পয়র
কুমন্ডয়ত মঞ্চত জর থায়ক মযষ্কায।
টুফান

যায ফমদন ফনয়ট মবদসায কথা ড়মেরাভ, কয়চ্ছয-যান অঞ্চয়র, ফামন্ন তৃণবূ মভ
:

এরাকাে ভামটয তরায ফনানা জয়রয াত ফথয়ক ফাাঁচায জনয শুারক
ভারধাযী ও যাফাযী ম্প্রদায়েয ফরায়কযা ফনানা জয়রয স্পস এড়ায়ত, একটু
মনচু জমভয়ত মবদসা নাভক কুয়ো খুড়য়ত, ফখায়নই ধয়য যাখা য়তা ফলসায জর।

যায

[য়য়] যাাঁ আভায়দয যন্টয়জন ফতা ফই য়ড়না, ফনট ঘায়ট ফফম। তয়ফ মিকই
ফয়রে। প্রাচীন বাযয়ত এযকভ ফৃ মিয জর ধয়য যাখায আযও অয়নক নমজয
:

আয়ে। ফোটনাগুয ফথয়ক দণ্ডকাযণয মসন্ত ফসত্র আমদফাীয়দয ভয়ধয ুকুয
ফকয়ট ফৃ মিয জর ধযায চর মের। বাযতফয়লস মিমট ায়নয য ফথয়ক এই
ফযফস্থায অফনমত ঘয়ট। এই ভে ফাজায ফড় ে; কয়যয ভাত্রা মাে ফফয়ড়;
পয়র জর িংযেণ কযা আয ম্ভফ েনা।

ফাফান
যায

:
:

টুফান

যায এয়তা ফগর প্রাচীন বাযয়তয কথা, ফতসভায়ন শুধু বাযতফয়লস নে, াযা
ৃমথফী জুয়ড় ানীে জয়রয ফম ঙ্কট ফদখা মদয়েয়ে, তা ফফ বাফফায মফলে।
একদভ মিক ! ফতসভায়ন মফশুি ানীে জর াওো ফমন রাখ টাকায রটাময
াওোয ভান।
মিক ফয়রয়েন যায। জয়র আয়সমনয়কয প্রবাফ ক্রভ ভাযাত্মক য়ে উিয়ে।

:

আয়সমনকমু ি জর ান কযয়র গায়ে ফাদামভ ফো ড়য়ে। ায়ত ায়েয
ফচয়টা ুরু য়ে মায়চ্ছ, আফায মরবায, মকডমন এফিং চাভড়ায কযান্সায়য ভৃতুযয
ম্ভাফনাও থাকয়ে।

যায
টুফান

:
:

হু ! মিকই, জানত ইয়ো-গায়েে ভবূ মভয প্রাে চুোন্ন তািং জর আজ
আয়সমনয়কয মফয়ল আক্রান্ত।
যায এটা ফতা শুধু একভাত্র বাযয়তয ভযা নে, ফমদন ফনয়ট ফদখমেরাভ
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িামজয়রয ািাওর অঞ্চয়র প্রাে ২১৭ মভমরেন ফমত বূ গবসস্থ জয়রয
অবায়ফ শুষ্ক য়ে ফগয়ে। চীয়নও বূ গবসস্থ জয়র মফমবন্ন ধাতু মভয় জরয়ক দূ মলত
কযয়ে।

।।

– ২ ।।

[শ্রীকণায ঘয়য প্রয়ফ। ায়ত কমপয ফে আয গযভ গযভ পুরকময চ]
মক ফযাায ফয ফতায়দয ? যাযয়ক একটু মস্থয য়ে ফয়তও মদমফ না ? শুধু

শ্রীকণা
:

প্রশ্ন আয প্রশ্ন।
[যাযয়ক উয়েয কয়য] যায আু ন; একটু কমপ ফখয়ে মনন।

যায
টুফান
শ্রীকণা
যায

:
:
:
:

আয়য ফফৌমদ কয়যয়েন মক ! কমপয য়ে আফায গযভ গযভ চও আয়ে
ফদখমে। গল্প ফতা এয়কফায়য জয়ভ মায়ফ ! মক ফর যন্টয়জন ! আইনস্টাইন !
যাাঁ যায ভায়েয ায়তয পুরকময চ, উাঁ ! নাভ শুনয়রই মজয়ব জর আয়।
এই চু কযয়তা ফতাযা; খামর ফকয ! ফকয ! যায আমন খান। আমভ একটু
যান্নাঘয ফথয়ক আমে।
যাাঁ, যাাঁ। এই ফম – এইটা মনমচ্ছ। [ চয় কাভড় মদয়ে, উাঁ ! উাঁ ! দুদসান্ত !
ফফৌমদ। এয়কফায়য ায়ত মাদু আয়ে।

শ্রীকণা

:

মক ফম ফয়রন না যায [ রজ্জা ফয়ে] মনন আনাযা খান। আমভ আমে।

যায

:

আয়য আমনও ফু ন না। আভায়দয আয়রাচনাে আনায়কও প্রয়োজন।
[ঘয়য ু দসন ফাফুয প্রয়ফ]

ু দসন ফাফু
যায

:
:

আয আভায়ক ? আমভ মক আয়রাচনা ফথয়ক ফাদ ! [ া া কয়য াম]
আয়য দাদা আমন কখয়না ফাদ য়ত ায়যন ? আমনই ফতা আর ফরাক,
আু ন আু ন ফাই মভয়র পুরকময চ ফখয়ত ফখয়ত আড্ডা ফদওো মাক।

ফাফান, টুফান

:

যাাঁ, যাাঁ, দারুণ য়ফ। উঃ ! ফাইয়য ফৃ মিও শুরু য়েয়ে।

টুফান

:

এই দাদা চর আভযা ফৃ মিয জর িংযেয়ণয জনয ফম াত্রটা ধতময কয়যমে
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ফটা োয়দ ফময়ে যামখ।
ফাফান

:

চর ! চর !

শ্রীকণা

:

ফযন ফকাটটা য়ড় মা !

ফাফান

:

যাাঁ, যাাঁ, চর ! চর !

।।
ফাফান

:

– ৩ ।।

আচ্ছা যায আয়সমনয়কয াত ফথয়ক ফাাঁচায জনয য়জ, কভ খযয়চ মকেু কযা
মাে না ?

যায

:

হু ! ফতাভযা ‘অযামিয়বয়টড অযারুমভনায কথা শুয়নে ?

টুফান

:

না, যায।
ফতসভায়ন আয়সমনক ভুি জর াওোয জনয একটা মপল্টায ধতময য়েয়ে। এই

যায

মপল্টাযমটয মনয়চয ফচম্বায়যয উয়যয অিংয় ‘অযামিয়বয়টড অযারুমভনায” একটা
:

থয়র থায়ক। ফচম্বায়যয উয়যয অিংয়য কযান্ডায়রয াায়ময মযশ্রুত জর
‘অযামিয়বয়টড অযারুমভনায’ থয়রমটয ভধয মদয়ে প্রফামত ে।
এই ‘অযামিয়বয়টড অযারুমভনায” জয়র দ্রফীবূ ত ফরাা, আয়সমনক, ফলাযাইড দূ য
কয়য, জরয়ক মফশুি কয়য।

শ্রীকণা
যায

:
:

ু দসন ফাফু

ফা ! দারুণ ফযাায ফতা ! মকন্তু দাভ মনশ্চে অয়নক।
না, ফফৌমদ, মপল্টাযটায দাভ ায়ড় চাযয়া ফথয়ক াাঁচয়া টাকা, আয
আনু ামেক মকেু খযচ এই আয মক !
জয়রয মযয়াধন মনয়ে ফতা অয়নক গল্প র। আচ্ছা যায, চামযমদয়ক এই ফম

:

এত জরফামত ফযাগ, উমু ি যামনয়টয়নয অবাফ, এফ মনয়ে াধাযণ
ভানু য়লয ভয়ধয য়চতনতা মক আযও ফাড়ায়না উমচত নে ?

যায

:

যাাঁ, ফই ফযাায়যই এফায একটু আয়রাকাত কযফ। আয়র দূ মলত জর
ফথয়ক নানান যকভ ফযাগ ে। এই জরফামত ফযাগ গুয়রা আফায মতন ধযয়নয
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ে। ফমভন – যাময জরফামত ফযাগ – ডােমযো
যাাঁ, ফমদন ফকাথাে একটা ড়মেরাভ জায়নন, প্রমতমদন বাযতফয়লস শুধুভাত্র

শ্রীকণা
:

ডােমযোে আক্রান্ত য়ে ভাযা মায়চ্ছ অিংখয মশু, আয এয়দয ফফময বায়গযই
ফে নামক াাঁচ ফেয়যয নীয়চ।

যায
ু দসন ফাফু
যায
শ্রীকণা

:
:
:
:

যায

যাাঁ মিকই ফয়রয়েন। ডােমযো োড়াও দূ মলত জয়র স্নান কযয়র ঘয়ট চভসয়যাগ।
আয ফডেু, ভযায়রমযো, ফগুয়রা ও ফতা আফি জয়র ভায মডভ াড়ায পয়রই
য়চ্ছ।
অফযই ! আয শুধুই য়চ্ছই না। ভাভাযী রূয় ফদখা মদয়চ্ছ।
মক আশ্চমস, না ! ফম জর আভায়দয জীফন দান কয়য, ফই জরই য়ে উিয়ে
ভৃতুযকূ।
মিকই ফয়রয়েন। তয়ফ যকাময বায়ফ মফশুি ানীে জয়রয ফমাগায়নয মদয়ক
ফমভন নজয ফদওো য়চ্ছ ফতভমন ামফসক স্বাস্থযমফধায়নয উযও গুরুত্ব ফদওো
য়চ্ছ। ১৯৮৬ ায়রই াযা ফদ ফযাী Central Rural Sanitation

:

Programme ফা CRSP নায়ভ একমট প্রকল্প চারু য়েমের। তয়ফ CRSP
শুধুভাত্র ফৌচাগায মনভসায়ণয উয ফজায মদয়েমের। ভানু য়লয ভয়ধয স্বাস্থযমফমধ
ফভয়ন চরায অবযা গয়ড় তুরয়ত ায়যমন। তাই ১৯৯৯ ায়র বাযয়তয ৫৯০
মট ফজরাে ‘Total Sanitation Campaign” ফা TSC ভায়ন ামফসক স্বাস্থয
মফধান অমবমান চারু ে।

ু দসন ফাফু

:

যায

আয ফতসভায়ন স্বচ্ছ বাযত অমবমায়নয কথাটা ফরয়ফন না ?
যাাঁ, মনশ্চে ! ফতসভায়ন বাযত যকায স্বচ্ছ বাযত মভন (SBM) প্রকল্প গ্রণ
কয়যয়েন। এয ভূ র উয়েয র,

:

১। বাযয়তয য, ফোট ফোট নগয ফা গ্রায়ভয যাস্তাঘাট মযষ্কায যাকা।
২। গ্রাভাঞ্চয়র ফা যাঞ্চয়র প্রয়তযকমট মযফায়যয জনয মনজস্ব ফৌচারয়েয
ফযফস্থা কযা।
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২০১৯ ায়রয ২যা অয়িাফয ভাত্মা গান্ধীয ১৫০তভ জন্মমদয়ন ‘Open
Defecation Free’ ফা ODF প্রকয়ল্পয কথা বাফা য়চ্ছ। এই প্রকয়ল্পয
উয়েয য়ফ গ্রাভাঞ্চয়র রোমধক ফৌচারে মনভসাণ কযা। এোড়াও ২০১৪ ার
ফথয়ক মযষ্কায মযচ্ছন্নতা এফিং উমু ি স্বাস্থযমফমধ ফভয়ন চরায জনয বাযয়তয
ফোট ফড় য গুমরয়ক ুযস্কৃত কযা য়চ্ছ।
ফাফান

:

যায

যায মনভসর বাযত অমবমায়নয মফলয়ে একটু ফরুন না।
যাাঁ, মনভসর বাযত অমবমান আয়র আয়গ TSC ফা Total Sanitation
Campaign নায়ভ মযমচত মের। বাযয়তয ৩০মট যায়জযয ৬০৭মট ফজরাে এই
প্রকল্প ফরফত য়েয়ে। এই প্রকয়ল্পয ভূ র উয়েয গুমর র –
বাযয়তয ঞ্চায়েতএরাকা গুয়রায়ত দামযদ্র ীভায নীয়চ ফা উয়য ফফাকাযী

:

মযফায়যয জনয ৃথক ফৌচাগায়যয ফযফস্থা কযা এফিং ানীে জয়রয ু ফেফস্ত
কযা।
বাযয়তয যকাময মফদযারে এফিং অেনফামড় গুয়রায়ত উমু ি ফৌচারে এফিং
ানীে জয়রয ফযফস্থা কযা।
কমিন এফিং তযর ফজস দাথস মযষ্কায কয়য মনভসর গ্রাভ গয়ড় ফতারা।

টুফান

:

মকন্তু যায, এত মকেু কয়য উন্নমত মক মকেু য়চ্ছ ?
[একটু ফয়] তা এয়কফায়য উন্নমত য়চ্ছ না, ফকথাও ফরা মায়ফ না।

যায

১৯৮১ ফথয়ক ১৯৯১ এয দকয়ক মনযাদ জর ও স্বাস্থয মফধায়নয দক
মায়ফ মদমিত কযা য়েমের। মকন্তু ২০০১ ায়রয জনগণনায তথয মফয়েলণ
:

কয়য ফদখা ফগর খুফ ফফমরাব মকেু েমন। তাই স্বচ্ছ বাযত অমবমানয়ক
আযও ফজাযদায কযা র। ফতসভায়ন আায কথা একটাই মফমবন্ন কভসূচীয
ভাধযয়ভ আয প্রচায়যয পয়র, ধীয়য ধীয়য গ্রায়ভয ভানু ল ফুঝয়ত াযয়ে ফম
নু নযতভ মকেু স্বাস্থযমফমধ অফরম্বন কযয়রই মযফায়যয অু য়খয প্রয়কা অয়নক
কয়ভ মায়ফ। বাযয়তয ভত তৃতীে মফয়শ্বয ফদয়য কায়ে এটা ফতা একটা ফড়
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াপরয ! তাই না।
ু দসন ফাফু

:

[উচ্চ কয়ে ফয়] তা মা ফয়রয়েন।

।।

– ৪ ।।

[শ্রীকণা এক ফল্ট তয় ফ্রাই আয গযভ চা মনয়ে ঘয়য প্রয়ফ কযয়রন]
যায
টুফান

:
:

এমক, ফফৌমদ, আমন আফায কখন এফ কয়য আনয়রন ? আ ! গয়ন্ধই ফতা
ঘয ভ ভ কযয়ে। মতয আনায যান্নাে ............
মাদু আয়ে [ যায়যয ভুয়খয কথা ফকয়ড় মনয়ে ............]
[ফাই একয়ে াম]

ু দসন ফাফু
টুফান
শ্রীকণা
যায
শ্রীকণা
ু দসন ফাফু
শ্রীকণা

:
:
:
:
:
:
:

শ্রী, অয়নক মদন ফতাভায গান ফানা ে না, একটা গান কয়যা না মরজ।
যাাঁ, যাাঁ, ফাইয়য ঝভঝয়ভ ফৃ মি য়ে গযভ তয় ফ্রাই আয তায য়ে ভায়েয
গান ! উ ! বাফা মাে !
এই টুফান ! ফড্ড দুিু য়েয়ে ! [ একটু ফয় (প্রশ্নয়েয াম)]
এখন আফায মক গান কযফ ! দুুয়যয খাফায়যয ফযফস্থা কযয়ত য়ফ ফতা।
না না, ফফৌমদ ফ ফ য়ড় য়ফ। মতয অয়নক মদন আনায গান শুমনমন,
মরজ একটা গান করুন।
[একটু ফয়] মিক আয়ে।
[ফাফান, টুফায়নয মদয়ক তামকয়ে] মকন্তু বুর য়র ফকউ ায়ফ না ফয়র মদরাভ।
আয়য কায ঘায়ড় কটা ভাথা ? ফকউ ায়ফ না। আমভ আমে না। নাও তুমভ
শুরু কয়যা।
‘দুই ায়ত কায়রয ভমেযা ফম দাই ফায়জ ....................................’।
ভাপ্ত
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