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ধান মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা মনসরনল পঞ্ায়ন্তি োজ মি 2020 গরী ম�ৌরিাক্া ললবাক অপুম্বিা ললবা গ্াম
পঞ্ায়িন্তিংগরী সেপঞ্ন্তিংগা ন্তিন্তিও কনফরেন্সিা ৱান্তে িান্নন্তি। ম�ৌরিাক অন্তসিা মহাক্া পুনন্তিল্লবা
ই-গ্ামস্বোজ মপারিতে ল অমা অমসুং মমাবাইল এন্তলিরকসন অমসুং স্বান্তমত্ব ন্তকিম মলাঞ্ মিৌন্তি।

ললবাক অপুম্বগরী সেপঞ্ন্তিংিা ৱা ঙাংিুনা, প্রধান মন্ত্রিনা হায়েন্তমি মিুন্তি মকারোনা মপন্দন্তমক অন্তসনা
মরীিরীংনা �বক মিৌবগরী মওং মহাংহরল্ল অমসুং অফবা পাো অমা িন্তম্বরে। মহাক্া হায়েন্তমি মিুন্তি মপন্দন্তমক অন্তসনা
ঐরিায় মিম চু প্পিা মসল্ফ-ন্তেলাইরয়নন্ত ওইবা িাই হায়বিু িাকই।
“COVID-19 মপন্দন্তমক অন্তসনা ঐরিায়না লকরিৌঙঙিা িাবনা িারুিবা অরনৌবা মচরলনজন্তিং অমসুং
সমস্যন্তিং ঐরিায়িা লংন্তিল্লকররে, মিৌইগুম্বশং মন্তসনসু ঐরিায়বু অকনবা পাউরজল অমগা মলায়ননা য়াম্া ফবা
পাো অমা িাকন্তপররে। ঐরিায় মসল্ফ-ন্তেলাইরয়ন্ত অমসুং মসল্ফ-সন্তফন্তসরয়ন্ত ওইবা িাই হায়বা অিু মন্তসনা ঐরিায়বু
িাকন্তপররে। মসালুসনন্তিংগরীিমক ঐরিায় ললবান্তকি ৱাংমিা ময়ংরলাইিবন্তন হায়বা মন্তসনা ঐরিায়বু িাকন্তপররে। মন্তস
ঐরিায়না িমন্তিনন্তিবা খ্াইিগরী চাওবা পাো অিুন্তন।”
“িুঙ্ং িুন্তিংমক িঙাই-ফিবা িেকাে ওইবন্তিং মিাগরী ললজনবা মসল্ফ-সন্তফন্তসরয়ন্ত ওইবা িাই। মিুগা চপ
মান্ননা ন্তজলা িুন্তিংমক মিুগরী �াক্া মসল্ফ-সন্তফন্তসরয়ন্ত ওইবা িাই, োজ্য িুন্তিংমক মিুগরী �াক্া মসল্ফ-ন্তেলাইরয়ন্ত
ওইবা িাই অমসুং ললবাক অপুম্বা মিুগরী �াক্া মসল্ফ-ন্তেলাইরয়ন্ত ওইবা িাই।”
শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা হায়ন্তি মিুন্তি িুঙ্ংন্তিংবু মসল্ফ-সন্তফন্তসরয়ন্তন্স পরীননবা অমসুং গ্াম পঞ্ায়িন্তিংবু মহন্না
কনিৎহন্নবা সেকাে কন্না মহাৎনন্তে।
“ইরকান মকানবা চহরী মঙা অন্তসিা পঞ্ায়ি লাি 1.25 গরী ময়ািা ম্ািরবন্দ িম্ররে মন্তসগরী মন্তিং অন্তস হান্না
100 িক্ং ওইেন্তমি। মিুগা চপ মান্ননা, কমিন সান্তিতেস মসন্তেন্তিংগরী মন্তিং লাি 3 লানররে।”
মমাবাইল মফানন্তিং িােিিা িােবন্তননা, স্ািতে রফানন্তিংগরী মমল মহাংরিারলে অমসুং মমল মহাংবা স্ািতে রফানন্তিং
িুঙ্ং িুন্তিংমক্া ময়ৌররে অমসুং মন্তসনা িুঙ্ংগরী �াক্া ন্তিন্তজরিল ইনফ্াস্ত্রকচে মিা িানা কনিৎহল্লগন্তন হায়না
মহাক্া হায়ন্তি।
“পঞ্ায়িন্তিংনা িুমাং চাওন্তিনবনা ললবাক অন্তস অমসুং জনি্রি চাওিৎপা ওইহল্লগন্তন।”
প্রধান মন্ত্রিনা হায়ন্তি মিুন্তি ন্তেরসাসতেন্তিং অকক্বা ওইনা মিুত্া ললেবসু, িােিনা মচরলনজ অিু মপ্রাএন্তক্ব
ওইনা মলৌররে অমসুং অরনৌবা ইনন্তজতে অমসুং অরনৌবা মওংগা মলায়ননা মাংরলামিা চংন্তিন্নবগরী অরচৎপা পুন্তক্ং উৎররে।
িুঙ্ংন্তিংগরী অপুনবা িন্তক্না ললবাক অন্তসবু মাংরলামিা চংন্তিনহনবিা মরিং পাংন্তল হায়না মহাক্া হায়ন্তি।
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োজগরী একাওন্তন্তং এন্তলিরকসন

14

স্বান্তমত্ব: িুঙ্ংন্তিং সরিতে মিৌবা অমসুং ইরপ্ািাইজ মিরক্ারলান্তজগা
মলায়ননা িুঙ্ংগরী এন্তেয়ান্তিংিা মমন্তপ্পং মিৌবা

16

পরীপলস লিান মকরপেন – 2019 গরী ওিেন্তিয়ু অমা গ্াম
পঞ্ায়িন্তিংগরী করপ্রহনন্তসব ন্তিরিলপরমন্তগরীিমক

18

সেপঞ্ ন্তিন্তিনা হায়বা ৱান্তিং
স্বচ্ িােি ন্তমিন: মন্তসগরী ৱারহৌরিাক

20

DDWS না মকান্তিি-19 গরী মিাং অন্তসিা হাইন্তজন প্ররমাসন্দা �ম্বা
পান্দম অিু মহন্না িুমাং য়াঙন্তিলহন্তল্ল

29

SBM-G: গরী ইরপেক: িুরিাংচাহনবা, মসফন্তি অমসুং িুঙ্ংগরী
নুপরীন্তিংগরী মিাগরী-ইকাইিুম্বা

SBM-G মফস-II
মহৌরিাকন্তিবা

28

33

মুজাফফেপুেিা মলপ-আউিন্তিংগরী ওইবা কমু্যন্তনন্তিগরী
অমাংিঙন্তিং

36

গ্াম পঞ্ায়িন্তিংিা মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্ত

45

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.

পাউরজ�
নররন্দ্র ন্তসং� ল�ামর
এন্তগ্ক�ির অমসুং ফারমস্ভ লে�ন্তফয়র,
রুরর� ন্তদরভ�পরমন্ত অমসুং পঞ্চায়ন্ত� রাজ ন্তমন্তনতের,
ভার� সরকার

স্বচ্ছ ভার� ন্তমশন িা কর্াকপা গ্ারমািয় সংকল্পন্তক িরেৎশবা ইশ অন্তস মরীওইবা জান্তি অপুম্বনা মরীৎনা উবা
ঙমিবা ময়ক্বা অমা িানর�াক্বা লান মিাক্ন্তেবা মিমগরী ন্তরেন্তিরকল ওইবা মেক অমিা পুর�ান্তলে। মকারোনা িাইেস
নত্ত্গা মকান্তিি 19 মপন্দন্তমক অন্তস পৃ�রীন্তব পুম্বগরী মমাংিা ললবা অরচৌবা মচরলনজ অমা ওইররে। লূ-নানবনা মকান্তিি
ইনরফক্সন িরন্দাকপা মহনগৎহন্দবিা ইরফন্তক্ব ওইবা িু ন্তমকা অমা মলৌই। মপেন্তসরয়ল ইশ অন্তস এঙ্ল অন্তসিগরী
ম�াইরিাক-মহরন্দাকপা ন্তসন্তনিন্তফরকন্স অমা লল। মকারোনা িাইেসনা পৃ�রীন্তব ন্তিনবা �ুংনা মপন্দন্তমক অন্তস িরন্দাকপা
অন্তসনা পৃ�রীন্তব অপুম্বা মরী ন্তিন্তনংঙাই ওইবা ইনরফক্সন অমসুং লায়না পুেক্ুনা ন্তকন্তনংঙাই ওইবা মওং অমা ওইহনবিা
নত্না পৃ�রীন্তব পুম্বগরী ইরকারনান্তমবু িান্ত�বা ন্তেরসসন অমিা ইন্থররে। লাইবক ফবন্তি, ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রি
শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিগরী �বক ঙম্বা অমসুং িাইনান্তমক ওইবা লুন্তচংগরী মিািা মকন্দ্র সেকােনা ঐরিায়গরী প্রজান্তিংগরী মিক্কায়িনবগরীিমক মিম চাবা অমসুং ইরফন্তক্ব ওইবা মিাং�াংন্তিং মলৌিৎররে। ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রিনা
ললবাক পুম্ববু �াজবা পরীরে অমসুং মরী ন্তিন্তনংঙাই ওইেবা িাইেস অন্তসবু ফনা ফজনা মচক মিৌিুনা �ম্বিা মায় পাকররে।
ঙন্তসন্তি, পৃ�রীন্তব পুম্বা িােিন্তক কন্তমিিরমন্ত অমসুং মিম চানা �বক মলৌিৎন্তিবা অিুবু �াগৎন্তল।
পৃ�রীন্তবগরী অরিাপ্পা ললবাকন্তিংিা ম�াকপগুম্া, িােিন্তক ইরকারনান্তমসু িাফু অিু ফাওন্তি। মিৌইগুম্বশং, ঐরিায়গরী
মনসরনল ইরকারনান্তমিা ইরনাৎ পরীননবা, ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রিনা ইরকারনান্তমক মপরকজ অমা লাওর�াকন্তি
অমসুং আত্ম-ন্তনভ্ভ র ভার� অমসুং লভারক� লফার ল�ারক� মিাল্লাওন্তিং পরীন্তি। মলৌউ-ন্তিংউবগরী ইনফ্াস্ত্রকচেগরীিমক
লুপা মরোে লাি 1 গরী মপ্রান্তবজন অমা য়াওবা লুপা মরোে লাি 20 গরী মপরকজ অমা প্রধান মন্ত্রিনা লাওর�াকন্তি। মন্তসনা
হরীেম মলাইনমক্া িুমাং চাওন্তিনবা অমসুং মলৌউ-ন্তিংউবগরী মসক্েিা মপান্তজন্তিব ওইবা অরহাংবন্তিং পুেকিন্তন। মাইরগ্ন্ত
মলবেনা সহেন্তিংিগরী মরিায়গরী িুঙ্ংন্তিংিা হল্লকপা অিুনা ম�াকহনবা রোইন্তসস লাকন্তিনবা ঙম্বা সেকােনা গন্তরব
ক�য়ান লরাজগার অন্তভয়ান মলাঞ্ মিৌররে। মকরপেন অন্তসগরী পান্দমন্তি িুঙ্ংগরী এন্তেয়ান্তিংিা মন্তিং য়াম্া হল্লকরেবা
মাইরগ্ন্ত মলবেন্তিং অন্তসিা �বক শনবগরী িুরিাংচাবা িানজা পরীবন্তন। রোইন্তসস অিুবু িুরিাংচাবা িানজা অমিা ওরন্থাক্বা
প্রধান মন্ত্রিনা হায়বা অিুগরী মিু ংিা, মলৌউ-ন্তিংউবগরী মসক্েিা মলায়ননা িুঙ্ংগরী প্রজান্তিংগরী পুন্তন্সিা ন্তেরিালুস্নন্তে
ত্ান্সরফােরমসন অমা পুেক্বা পাক-চাওেবা মিাং�াংন্তিং মহৌরিাকররে। মলৌন্তমন্তিংবু পুন্তক্ং ম�ৌগৎনবা অমসুং মপ্রেনা
পরীনবা ন্তমৎরয়ং অমগা মলায়ননা মলাকিাওন মনুংিা ফাওবা মকন্দ্র সেকােনা ফান্তমতেং মসক্েিা এন্তক্ন্তবন্তি মলাইনমক
মিৌবা য়াহনন্তি।
মিম অন্তসগরী মনুংিা সেকােনা মহাৎনবন্তিং অন্তসিা পঞ্ায়িন্তিংনসু মপুং ফানা মকাওপরেসন পরীন্তি। মকন্দ্রিা
মহৌন্তজক ললন্তেবা NDA সেকােনা পঞ্ায়িন্তিংিা িন্তক্ মহন্না পরীিুনা মরিায়বু মপাঙ্ল কনিৎহন্নবা ইরন্তন্তন্সব ওইনা
মহাৎনবন্তিং মিা চঙ্। মিুনা িােিন্তক িুঙ্ং মপাঙ্ল কনিৎহন্নবা অমসুং ত্ান্সরফামতে মিৌনবগরীিমক পঞ্ায়িন্তিংবু
ন্তিন্তজরিল ওইহনবগরী মরু ওইবা িঙন্তঙ অমসুং লক্া অিু ফংননবা ই-গ্ামস্বরাজ (e-gramswaraj) মপারিতে ল (http://
egramswaraj.gov.in) মলাঞ্ মিৌন্তি। মন্তসগরী এক্সসতোইজ অন্তসনা পঞ্ায়িন্তিংনা পাংর�াকপা �বকন্তিং ইরফন্তক্ব ওইনা
ময়ংন্তিন্নবা অমসুং ইিালুরয়ৎ মিৌনবগরীিমক পুল্লপ পুনন্তিল্লবা িুৎলাই অমা পরীররে।

িুঙ্ংগরী এন্তেয়ান্তিংিা আবান্তি লম অমসুং মেন্তসরিন্তন্সরয়ল মপ্রাপন্তিতেন্তিংগরী "ওনেন্তিপ িরীি" ফংহনরগ হায়না পান্দম
�ম্বা ই-স্বান্তমত্ব ন্তকিম মলাঞ্ মিৌিুনা িােি সেকােনা অরচৌবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অমা মলৌন্তি। মন্তসনা মরিায়বু মবঙ্ক মলানন্তিং
অমসুং অরিাপ্পা মিল-�ুমগরী কান্নবন্তিং ফংবা য়াহনগন্তন।
রোইন্তসসপু িুরিাংচাবা িানজা অমা ওইনা ওরন্থাক্বগরী ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রিগরী কনস্ত্রন্তক্ব ওইবা
এরপ্রাচ অিুনা পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিং মলায়ননা ঐরিায়গরী িুঙ্ংন্তিংিা ললবা মরীন্তিংবু অরচৌবা মকিল অমিা
মিায়িনা কান্নবা পরীগন্তন হায়বন্তস ঐহাক য়াম্া �াঙজ।

(নররন্দ্র ন্তসং� ল�ামর)
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পাউরজ�
শ্ী গরজন্দ্র ন্তসং� লশখাে�
ইকাই খুম্নন্তনংঙাই ওইরবা মন্ত্রি, জ� শন্তক্ত ন্তমন্তনন্ত্রি,
ভার� সরকার

মিম পুম্বগরী ওইনা খ্াইিগরী অরচৌবা মসন্তনরিসন মচন্তপেয়ন ওইন্তেবা মহাত্া গান্তধিগরী 150শবা মপাকপা কুমওন
নুন্তমৎিা সমিান মিৌিুনা কৎচবা অমা ওইনা ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রি নরেন্দ্র মমান্তিনা ওপন ন্তিন্তফরকসন
ফ্রী (ODF) ইন্তন্দয়া কর্াক্ুনা 2শবা ওরক্াবে, 2019 িা গুজোিন্তক অহমিাবািিা সাবেমন্তি িু রেল মমাংিা
িােিন্তক ন্তিং�ান্তনংঙাই ওইনা মায় পালেবা ইন্তিহাসিা অরনৌবা পন্দুপ অমা হাপন্তচনন্তি। ODF লাওর�াকপা অিু
2শবা ওরক্াবে 2014 িা মহৌন্তিবা স্বচ্ িােি ন্তমিন (SBM) গ্ান্তমনগরী মপ্রেনা পরীন্তনংঙাই ওইবা অমসুং ইরন্তন্তন্সব
ওইবা চহরী মঙাগরী মিাংচৎ অিু ন্তসরম্বালাইজ মিৌই, মন্তস মহক মহৌবা মিমিন্তি িােিন্তক মসন্তনরিসন মকািরেজ অিু
39% িক্ং ওইন্তি মেম অিুনা অরহৌবিন্তি ওইর�ারলোইিবা �বক মানন্তি।
SBMগরী ন্তিং�ান্তনংঙাই ওইনা মায় পাকপন্তিং অমসুং মাইলরস্তানন্তিংনা মেম ওইিুনা মন্তসনা মরোে 60 গরী
ম�ন্তকি মরীন্তিংবু অমাং-অিা ম�াক্বা মসন্তনরিসনগরী লহনন্তবন্তিংিা মপান্তজন্তিব ওইনা ইন্ত�ল পরীিুনা পৃ�রীন্তবিা খ্াইিগরী
চাওবা লমচৎ-িাজৎিা অরহাংবা পুেকপা মপ্রাগ্াম অমা ওইরে। মন্তসগরী আিা চাওবা স্বচ্ িােি মিাঙচৎ অন্তসগরী
মিািা মিাইরলি মরোে 10 গরী ম�ক্া িাররে, মিাঙচৎ অন্তস লেরীন ইন্তন্দয়া অমসুং মরী মলাইনমন্তকি অমাং-অিা ললিবা
মসন্তনরিসন এরক্সস পরীনবা ন্তবজন অিু ফংনবা জন অরন্দালন অমা মহৌনবা প্রধান মন্ত্রিনা 15শবা ওগস্ত, 2014 িা
লাওনা মকৌন্তিবা মিাল্লাও অিুিগরী মহৌিুনা ললবাক অপুম্বিা করন্তক্সি অমা পরীন্তি অমসুং পুনন্তিনন্তি।
মপ্রেনা পরীন্তনংঙাই ওইবা জন অরন্দালন মুিরমন্ত অিু ম�ংগরী �াক্া মাংরলামিা পুিন
ু া, প্রধান মন্ত্রি, শ্রী নরেন্দ্র
মমান্তিনা ন্তচয়ে মিৌবা য়ুন্তনয়ন মকন্তবরনিনা চহরী অন্তসগরী অঙনবিা 2024-25 ফাওবা ওইগিবা স্বচ্ িােি ন্তমিন
(গ্ান্তমন) [SBM (G)] গরী মফজ II অয়াবা পরীররে।

SBM (G) গরী মফজ 2 জান্তিগরী ওইনা 4শবা মাচতে , 2020 িা মলাঞ্ মিৌবা অিুিা য়াওবগরী িুরিাংচাবা ঐহাক
ফংজন্তি। SBM (G) গরী মফজ–II না কনাগুম্বা অমত্া ন্তচ্রহৌিনা মিাইরলি এরক্সস মিৌবা অমসুং ন্তিন্তজন্নবগরী
মিাংিা ইরকান মকানবা চহরী মঙািা মপ্রাগ্াম অন্তসগরী মিািা ফংন্তিবা অরিাংবন্তিং সরস্তন মিৌবিা মফাকস মিৌগন্তন।
মন্তসনা ললবাক অন্তসগরী গ্াম পঞ্ায়ি িুন্তিংমক্া ইরফন্তক্ব ওইবা মসান্তলি অমসুং ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SLWM)
ন্তলংিৎন্তল হায়বা মিায়হরল্লাই। SBM (G) মফজ-II অন্তস 2020-21 িগরী 2024-25 ফাওবিা লুপা মরোে 1,40,881 গরী
অপুনবা বরজি আওিরল অমগা মলায়ননা ন্তমিন মমািিা পানন্তিনগন্তন।

পৃ�রীন্তব পুম্বা অন্তস মকান্তিি 19 ম�ংনন্তেঙঙ মিমন্তসিা, SBMG–মফজ II গরী িু ন্তমকা িােিিা য়াম্া মরু ওইবা
ওইেকররে। লনাই মরীন্তিংগরী হকচাং লূ-নানবিা মফাকস মহন্না পরীিুনা, মরু ওইনা সারপাননা িুৎ হাম্বা, মৱস্ত মমরনজরমন্ত,
অমসুং মিাইরলি মিাইনা ন্তিন্তজন্নবিা মস্ত্রস পরীিুনা ইচম চম্বা অিুগা ইরফন্তক্বসু ওইবা লমচৎ-িাজৎন্তিং অমসুং
কমিু্যন্তনন্তিনা িাঙবা কনবনা িাইেস অন্তস িরন্দাকপা ন্ত�ংবা য়াই। মহৌন্তজক ওইন্তেবা রোইন্তসস অন্তসনা ঐরিায়বু
অরচৌবা পাো অমা িমররে মিুন্তি স্বচ্ স্বিাব অন্তসনা ঐরিায়গরী খ্াইিগরী কনবা মলায়নবন্তন অমসুং লনাই মরীওই
িুন্তিংমক চাওর�াকচবা স্বচ্িা এরম্বরসিে অমা ওইগিবন্তন।
ঐহাক এন্তিরিান্তেরয়ল িরীমিা অমসুং পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রিা SBM-G িা মফাকস মিৌবা 'গ্ারমািয় সংকল্প'
ন্তক মপেন্তসরয়ল ইশ অন্তস পুর�াকপগরীিমক খ্াইিগরী অফবা ওইসনু হায়না ঐহাক হায়জন্তে। ইশ অন্তস ফাওনা
SBM-G গরী মায় পাকপগরী ৱােরীন্তিং ময়ামিা িরুক য়াবা অন্তস স্বচ্ স্বিাব িাগৎপিা মপ্রেনা পরীগন্তন অমসুং মরিং
পাংগন্তন হায়না ঐহাক য়াম্া আিা মিৌই।
(গরজন্দ্র ন্তসং� লশখাে�)
গ্ারমাদয় সংকল্প
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সুন্তন� কুমার, IAS
লসররে�ন্তর,
ভার� সরকার,
পঞ্চায়ন্ত� রাজ ন্তমন্তনন্ত্রি

গ্ারমািয় সংকল্পন্তক িরেৎশবা ইশ অন্তস জান্তিগরী মলেগন্তিপ মপ্রাগ্াম, স্বচ্ িােি ন্তমিনিা কর্াকপন্তন। ইশ
অন্তস মকান্তিি-19 ইনরফক্সননা পৃ�রীন্তবিা ললবা মরীন্তিংগরী পুন্তন্সিা অমসুং হকচাংিা িান্ত�বা মচরলনজ অমা পরীবা মিম
ওইবা ন্তরেন্তিরকল ওইবা ন্তপন্তেয়ি অমিা পাবরীগিবা মরীন্তিংিা লানর�াকচন্তে। লু-নানবনা ইনরফক্সন অন্তস ন্ত�ংবিা মরু
ওইবা িু ন্তমকা অমা মলৌগন্তন। ন্তমৎরয়ং অন্তসিা, মন্তসগরী মপেন্তসরয়ল ইশ অন্তসনা ঐরিায়গরী পঞ্ায়িন্তিং অমসুং িুঙ্ংিা
ললবা মরীন্তিং অপুম্বা মপ্রেনা পরীগন্তন।
স্বচ্ িােি ন্তমিন মায় পাকপা অমা ওইহন্দুনা, গ্াম পঞ্ায়িন্তিং অমসুং িুঙ্ংগরী মরীয়ামন্তিংনা সাইরলন্ত
ন্তেরিালুসন অমা পুেকররে। মন্তসগুম্বা মায় পাকপগরী ৱােরী ময়াম অমা ইশ অন্তসিা িুিম পরীন্তে। ঐরিায় িািা ওইনা
হায়েবসু, িােি অপুম্ববু ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী (ODF) ওইহনবা অন্তস মসান্তসরয়ল ন্তেরিালুসন অমিগরী মহন্না হন্থ্া?
ওরক্াবে 2014 ফাওবিা 39% িক্ং ওইেম্বা মসন্তনরিসন মফন্তসন্তলন্তিন্তিং ওরক্াবে 2019 িা 100% িা মহনগৎন্তি।
পন্থ্থং অন্তস ময়ৌনবা, য়ুমর�াংগরী মিাইরলি মরোে 10 িগরী মহন্না িান্তি। মিাঙান-মিাঙানবা �বক মিৌবা মরীন্তিং ন্তমন্তলয়ন
600 িগরী মহনবনা মকরপেন অন্তসিা িরুক য়ান্তি, অিুগা মন্তসবু িরিংবা মওংিা মাস মুিরমন্ত অমা ওইহনন্তি। ফত্মহৌন্তি মফম চানা লংর�াক্বা অমসুং কন্তেগুম্বা মফম অমত্িা ফত্-মহৌন্তি লপন্তিন্দনবা মুিরমন্ত অন্তস ম�ংগরী �াক্া পুবা
িাই। ইশ অন্তসিা অরিাম হাইন্তজনগরী মেমিা মরু ওইবা মায় পাকপা ৱােরী ময়াম অমা ফংন্তবগন্তন।
মিম অন্তসগরী মনুংিা, পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনসু মরু ওইনা ইন্তনন্তসরয়ন্তিব িো মলৌিৎররে। ঐরিায়গরী
পঞ্ায়িন্তিংনা িারেবা মিাইরলিন্তিং অিু সরস্তরনবল ওইবা মওংিা ন্তিন্তজন্নিুনা ফজনা �ম্বরোমিা �বক মিৌন্তি।
িুঙ্ংগরী মরীহুৎন্তিংনা প্রজান্তিংগরী লমচৎ-িাজৎিা অরহাংবা পুেক্বা মফাকস মিৌন্তি। পঞ্ায়িন্তিংনা মহাৎনবন্তিং অন্তস
অমসুং মায় পাকপগরী ৱােরীন্তিং অরিাম্া ইশ অন্তসগরী আন্তিতেকলন্তিংিা মফাংবা উন্তবগন্তন।
পঞ্ায়িন্তিং হায়বন্তস সমাজগরী খ্াইিগরী মিািা জনি্রিগরী য়ুম্ফমন্তন। জনি্রিগরী য়ুম্ফম মপাঙ্ল কনিৎহন্নবা,
পঞ্ায়িন্তিংনা মনুং-মপান ফাওনা মর�ৌ মিৌবা িেকাে ওই অমসুং মকন্দ্র সেকােনা মরিায়িা হকর�ংননা �াবা মিল
িুন্তিংমক িুঙ্ংগরী প্রজান্তিংগরী ফনবগরীিমক পুকরচল মিংনা ন্তিন্তজন্নগিবন্তন। ন্তমৎরয়ং অন্তসগরী মিু ং ইন্না, ওনলাইন
ন্তেরপান্তিতেংগরী মিািা, গ্াম পঞ্ায়িন্তিংনা মপরমন্ত মিৌবিা PRIAমসাফ্ট-PFMS ইন্তেরফস ন্তিন্তজন্নিবা য়ািবা ওইহনররে।
ঐহাক মন্তস হায়বিা য়াম্া হোওই মিুন্তি গ্াম পঞ্ায়ি লাি 1.39 মোমনা ওনলাইন মপরমন্তগরীিমক ওন-মবািতে মিৌিুনা
মরিায় মিানা মেন্তজস্তে মিৌররে। গ্াম পঞ্ায়ি লাি 1.03 মোমনা মিন্দেন্তিং/সান্তিতেস মপ্রািাইিেন্তিংিা PFMS
িরীন্তজন্নিুনা ওনলাইন ন্তেরয়ল িাইম মপরমন্তন্তিং মিৌন্তে।

োজ্য মলাইনমন্তকি পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিা পানন্তিন্নবা অরনৌবা ওন্তিি ওন-লাইন এন্তলিরকসন অমা
15 এন্তপ্রল 2020 িা মলাঞ্ মিৌরে। ওন্তিি ওনলাইননা ফাইনান্স কন্তমিিন্দগরী গ্ান্তন্তিং ফংন্তলবা পঞ্ায়ন্তি োজ
ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংগরী ওনলাইন ওন্তিি মিৌবা য়াহনগন্তন মন্তসনা ফন্দন্তিং অিু ইরফন্তক্ব ওইনা ন্তিন্তজন্নবিা ত্ান্সপারেন্তন্স
অমসুং একাওরন্তন্তবন্তলন্তি ললহনগন্তন। ইশ অন্তসনা হন্দক্া মহৌন্তিবা মিমন্তিংিা ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা মহৌরিাকন্তিবা অরনৌবা
পাঙম্বন্তিংগরী মেমিা পাও পরী। ই-গ্াম স্বোজ, পঞ্ায়ন্তি ময়াজনা অন্তসনন্তচংবা অন্তস মান্নবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিবন্তিংন্তন,
মরিায়ন্তিং অন্তসগরী মেমিা ইশ অন্তসিা মরু ওইবা আন্তিতেকলন্তিং য়াওহনররে।
পান্তবগিবন্তিংনা ইশ অন্তস মিায়িনা পান্তম্বগন্তন হায়বা ঐহাক �াঙজ। ললবাক অন্তসনা ম�ংনন্তেবা মকান্তিি-19
রোইন্তসস অন্তসনা মেম ওইিুনা, ম�ংগরী ইশ অিু মকান্তিি মপেন্তসরয়ল ইশ ওইনা মফাংনবা ঐরিায়না মলপররে।
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(সুন্তন� কুমার)

লসর্রি� ফাইনান্স কন্তমিশনন্তশংগী ন্তররকারমরদেশনন্তশং
অমসুং পঞ্চায়�ন্তশংদা লরন্তভনুযু ত্ান্সফর ল�ৌবা
- নররন্দ্র ন্তসং� ল�ামর*

ো

স্ত্রন্তপিা মহাত্া গান্তধিনা
হায়ন্তি,
''িােিন্তক
িু ংগরী পুন্তন্স মন্তসগরী
িুঙ্ংন্তিংিা লল।'' মরঙান্দন্তি ন্তনংিা
িম্বা হায়বগরী অ�তে োজন্তনন্তিগরী
ওইনা ন্তনংিা িম্বিক্ং নরত্। মহাক্া
মিুগরী মহুত্া িুঙ্ংগরী মরীরকাক
মরীন্তিং য়াওনা ললবাক অপুম্বগরী
মমারেল,
মসান্তসরয়ল
অমসুং
ইরকারনান্তমক
ইন্তন্দরপরন্দন্সিা
মহন্না মরু ওইবা পরীন্তি। গান্তধিন্তজনা
িুঙ্ং অন্তস ললবান্তকি ইরকারনান্তমক
ন্তিরিলপরমন্তন্তক মরয়াল ওইবা য়ুন্তনৎ অিুন্তন হায়না
মলৌন্তি। মহান্তকি মিিা, ঐরিায়গরী িুঙ্ংন্তিং অন্তস
মসল্ফ-ন্তিরপরন্দন্ত ওইেবা অমসুং মিল-�ুমগরী ওইনা
মরোমরিাম মলপচবা ঙম্লবা মিম অিু িক্ংিা
ললবাক অপুম্বা চাওিৎকন্তন। োস্ত্রন্তপিাগরী গ্াম
স্বোজগরী ৱািরল্লান অন্তসিা য়ুম্ফম ওইেগা, পঞ্ায়ন্তি
োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিং অন্তস ঐরিায়গরী ললবাক্া ন্তনংিা
িম্লবা মিু ং মিম িাংনা ললেগা 20শবা িিান্তদিগরী
ইরকান মকানবা ন্তিরকিিা সংন্তবধানগরী 73শবা অমসুং
74শবা এরমন্দরমন্তন্তিং এরিাপ্ত মিৌিুনা ন্তলংিৎন্তি।
ঐরিায়গরী ললবান্তকি মফিরেল মপান্তলন্তিরকল ন্তসরস্তম
অন্তসিা মলারকল মসল্ফ মগাবনতোন্সন্তক মিরমাররেন্তিক
ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংগরী অহুমশবা �াক ওইনা মলারকল
মবান্তিন্তিংগরী মিািা �াক অহুম ললবা পঞ্ায়িন্তিং
ন্তলংিৎন্তি।

মলারকল মগাবনতোন্স অন্তস
মস্তি সবরজক্ অমা ওইবন্তননা,
পঞ্ায়ন্তি
োজগরী
মিল
মিাগরী ন্তহেমন্তিং মলপ্পিা মস্তি
মলন্তজসরলচেন্তিংনা য়াম্া মরু ওইবা
িু ন্তমকা মলৌগিবা লল। ঐরিায়গরী
সংন্তবধানিা য়াওবা মপ্রান্তবজনন্তিংগরী
মিু ং ইন্না, পঞ্ায়িন্তিংনা মলারকল
মসল্ফ মগাবনতেরমন্ত ওইনা �বক
মিৌগন্তন অমসুং গ্াসরূিন্তক �াক্া
ইরকারনান্তমক ন্তিরিলপরমন্ত অমসুং
মসান্তসরয়ল জন্তস্তসন্তক ম�ৌোংন্তিং
মিমগন্তন। মিৌইগুম্বশং পঞ্ায়িন্তিংিা অন্তধকােন্তিং
অমসুং পাৱেন্তিং ত্ান্সফে মিৌবা অিুন্তি মন্তে ললনবা
োজ্য অিুগরী কর্রিাল মিািা অিুম ললগন্তন। সংন্তবধানগরী
11শবা মসিু্যলিা পরীন্তেবা PRI ন্তিংগরী সবরজক্ 29 গরী
মিািা, ইরকারনান্তমক ন্তিরিলপরমন্ত অমসুং মসান্তসরয়ল
জন্তস্তসকা মন্তে ললনবা ন্তকিমন্তিং ম�ৌোং মিৌবা অমসুং
�বক ওইনা পাংর�াকপগরী মেমিা মলপ্নবগরী িন্তক্
মস্তি মলন্তজসরলচেন্তিং িক্ংিা লল। মিক্স মলৌিৎপা
অমসুং মিল-�ুমগরী মপ্রান্তবজনন্তিং মিম্বগরী মেমিা
পঞ্ায়িন্তিংনা ললগিবা পাৱেন্তিং োজ্যন্তিংনা
মলপকন্তন। মন্তসগরী ম�ক্া, পঞ্ায়িন্তিংগরী মকপান্তসন্তি
মহনগৎহন্নবা মলায়ননা মরিায়গরী মর�ৌন্তিং অমসুং
এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং মিৌবিা একাওরন্তন্তবন্তলন্তি ন্তফক্স মিৌনবা
অমসুং মনুং-মপান ফাওনা মিৌনবা চু নবা স্ত্রকচে
িাগৎপিা োজ্যন্তিংনা মরু ওইবা িু ন্তমকা মলৌই।

পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিা ফন্দন্তিং
পরীনবা, োজ্যন্তিংিা পঞ্ায়িন্তিংগরী ন্তেরসাসতেন্তিং ফংবা
মহনগৎহন্নবা মসর্রিল ফাইনান্স কন্তমিিনন্তিং (CFC) না
ন্তেরকারমরন্দিনন্তিং মিৌগন্তন হায়না সংন্তবধানিা মপ্রান্তবজন
অমা মিমররে। সংন্তবধানগরী মিািা, “োজ্য অমগরী
ফাইনান্স কন্তমিিননা মিৌেকপা ন্তেরকারমরন্দিনন্তিংগরী
মিু ং ইন্না পঞ্ায়িন্তিংিা ন্তেরসাসতেন্তিং পরীনবা োজ্য
অিুগরী ন্তেজবতে ফন্দন্তিং মহনগৎহন্নবা িেকাে ওইবা
মিাং�াংন্তিংগরী মেমিা োস্ত্রপন্তিিা ন্তেরকারমন্দ মিৌবা
হায়বন্তস কন্তমিিন অিুগরী মর�ৌ ওইগন্তন। মসর্রিল ফাইনান্স
কন্তমিিনগরী গ্ান্তন্তিং অিুগরী মরু ওইবা পান্দমন্তি
গ্াম পঞ্ায়িন্তিংনা মরিায়গরী ওন্ত্রগসনন্তিং অমসুং
িায়ত্বন্তিং অন্ত�ংবা য়াওিনা অমসুং ইন্তফন্তসরয়ন্ত ওইনা
মপুং ফানা মিৌবা ঙম্বা মরিায়িা ফংবা ন্তেরসাসতেন্তিং
মহনগৎহনবন্তন।

NDA সেকােনা 2014 িা িাসনিা লাকপা
মিমিা, 14শবা ফাইনান্স কন্তমিিন ন্তেরকারমরন্দিনন্তিং
সেকােনা িন্নন্তি অমসুং ৱারেপ অমা মলৌবা িান্তি।
মমাংগরী সেকােন্তিংনা মিৌবগা মান্নিনা, ফাইনান্স
কন্তমিিনগরী ন্তেরকারমরন্দিনন্তিংগা মন্তে ললনবা ওইনা
মহৌন্তজন্তকি সেকােগরী এরপ্রাচন্তি পঞ্ায়িন্তিং মোমিা
মহন্না কনস্ত্রন্তক্ব ওইিুনা লান্তলে।
মন্তসগরী মিাংিা মিা িানা িন্নন্তরিঙঙ মমাংিা,
ঐহাক পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিা ফন্দন্তিং
এরলারকি মিৌবগরী মিাংরলামিা অরিামগরী পুন্তক্ং
ন্তচংন্তিন্তন্নংই। মলারকল রুরেল মবান্তিন্তিংগরী মগ্া�ন্তকিমক
মসর্রিল ফাইনান্স কন্তমিিনগরী ন্তেরকারমরন্দিনন্তিং অিু
িোশবা ফাইনান্স কন্তমিিন (গ্ান্তন্তক মিম 19952000) গরী মিু ংিা মহৌন্তি। িোন্তনর�াইশবা ফাইনান্স
গ্ারমাদয় সংকল্প
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কন্তমিিন (2005-2010) ফাওবিা, PRI ন্তিংিা য়াম্া
য়ামিবা মেন্তিনু্য ত্ান্সফে িক্ং অমা ন্তেরকারমন্দ মিৌন্তি।
িোশবা ফাইনান্স কন্তমিিননা লুপা মরোে 4380.93
গরী অপুনবা ত্ান্সফে অমা ন্তেরকারমন্দ মিৌন্তি। গ্ান্তন্তক
মিমগরী মনুংিা, লুপা মরোে 3576.35 (81.63%) গরী
অপুনবা এমাওন্ত অমা ন্তেন্তলজ মিৌন্তি। মিুগা মান্ননা,
িোমর�াইশবা ফাইনান্স কন্তমিিন (গ্ান্তন্তক মিম
2000-2005) না লুপা মরোে 8000 গরী অপুনবা এমাওন্ত
অমা ন্তেরকারমন্দ মিৌন্তি। গ্ান্তন্তক মিমগরী মনুংিা, লুপা
মরোে 6601.85 (82.52%) গরী এমাওন্ত অমা ন্তেন্তলজ
মিৌন্তি। িোন্তনর�াইশবা ফাইনান্স কন্তমিিন (গ্ান্তন্তক
মিম 2005-10) না লুপা মরোে 20,000 গরী অপুনবা
এমাওন্ত অমা ন্তেরকারমন্দ মিৌন্তি অমসুং গ্ান্তন্তক মিমগরী
মনুংিা লুপা মরোে 18926.79 (94.5%) গরী এমাওন্ত
অমা োজ্যন্তিংিা ন্তেন্তলজ মিৌন্তি।
13শবা ফাইনান্স কন্তমিিন (গ্ান্তন্তক মিম
2010-2015) না চৎনিুনা লাকপা অিু �ুগাইেন্তমি
অমসুং মিাপ-মিাপ্পা ন্তেরকারমরন্দিন অমা মিৌেন্তমি।
য়ামিবা লমসম এমাওন্ত অমা পরীবগরী মহুত্া, কন্তমিিন
অিুনা ন্তিন্তবন্তজবল পূল অিুগরী 2.5% িক রুরেল
মলারকল মবান্তিন্তিংিা পরীনবা প্রস্তাব মিৌন্তি। গ্ান্তন্তক
মিম অন্তসগরী মনুংিা, লুপা মরোে 65,160.76 গরী
অপুনবা এরলারকসন অমগরী মনুংিগরী লুপা মরোে
58,256.63 (89.40%) গরী এমাওন্ত অমা োজ্যন্তিংিা
ন্তেন্তলজ মিৌেন্তমি। ইকুইরিবল ন্তিন্তস্ত্রবু্যসন ৱাৎপগরী মেম
ময়াম অমা লল অমসুং োজ্যন্তিংনা হন্থবা এমাওন্ত অমা
মলেম মিৌবগরী অমসুং গ্ান্ত অিুগরী মিাংিা োজ্যন্তিংগরী
মেক্া িেনা ন্তনয়মন্তিং ইন্দবগরী মরকাক ওইবা মেম
মিুনা ওইেন্তমি।
জান্তি অন্তসগরী িরিংবা মগ্া� অিু ঐরিায়গরী
িুঙ্ংন্তিংগরী মগ্া�িা লল হায়বা গান্তধিন্তজগরী আইন্তিওরলান্তজ
অিুিা ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রিগরী অকনবা
�াজবা অমা লল। িোমন্তেশবা ফাইনান্স কন্তমিিননা
অরনৌবা এরপ্রাচ অমা মলৌেন্তমি অমসুং পঞ্ায়িন্তিং
অন্তসনা রুরেল কমিু্যন্তনন্তিগরী মবন্তসক এরমন্তনন্তিন্তিং
পরীবিা খ্াইিগরী মরূ ওইনা িায়ত্ব পুবনা মেম ওইিুনা
ত্ান্সফে অিু পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংগরী অরিাপ্পা
�াকন্তিং য়াওহন্দনা G.P ন্তিংিা হকর�ংননা মিৌগিবন্তন
হায়না ন্তেরকারমন্দ মিৌেন্তমি। অরনৌবা এরপ্রাচ অন্তসগা
মলায়ননা, িোমন্তেশবা ফাইনান্স কন্তমিিননা ললবাক
অন্তসগরী োজ্য 26 িা িুঙ্ংগরী পঞ্ায়িন্তিংগরীিমক লুপা
মরোে 2,00,299.20 গরী অপুনবা গ্ান্ত অমা পরীেন্তমি।
গ্ান্ত অন্তস ৱািে সলিাই, লেরীনন্তলরনস মমরনজরমন্ত
অমসুং মসন্তনরিসন, ন্তসরৱজ ন্তিসরপারজল, মসান্তলি
মৱস্ত মমরনজরমন্ত, সাইরক্ানগরী ঈন্তিং ন্তচর�াকপা,
মরীয়াম প্রজাগরী মপ্রাপন্তিতেন্তিং মমরন্তন মিৌবা, সেকন্তিং,
মিাংলম্বরীন্তিং অমসুং স্ত্ররীৎ লাইি ফজনা �ম্বা
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মলায়ননা মবন্তসক এরমন্তনন্তিন্তিংগরী বিান্তলন্তি অপরগ্ি
মিৌবিা অমসুং মন্তে ললনবা মপ্রান্তবজনন্তিংগরী মিািা
পঞ্ায়িন্তিংিা ন্তিন্নবা অঙি-অরিাপ্পা মবন্তসক সান্তিতেস
পরীবগুম্বা �বকন্তিং পাংর�াকপিা ন্তিন্তজন্নগিবন্তন।
ঐরিায়গরী মহৌন্তজন্তকি সেকােনা 14শবা ফাইনান্স
কন্তমিিনগরী ন্তেরকারমরন্দিনন্তিং অিু মলাইনমক
পানন্তিনররে অমসুং ফন্দন্তিং মহন্না ত্ান্সফে মিৌবা
অিুনা মেম ওইিুনা রুরেল মলারকল মবান্তিন্তিং য়াম্া
কান্নবা ফংররে হায়বন্তস পাও পরীবিা ঐহাক য়াম্া
নুংঙাই। গ্ান্তন্তক মিম অিুগরী মনুংিা লুপা মরোে
180,237 (90%) গরী এমাওন্ত অমা পঞ্ায়ন্তি োজ
ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিা ত্ান্সফে মিৌররে। মন্তসনা ন্তপন্তেয়ি
অন্তসিা PRI ন্তিংিা অরনৌবা ইনন্তজতে অমসুং মপাঙ্ল
পরীররে। মহৌন্তজন্তক্, PRI ন্তিংনা মরিায়গরী এন্তেয়ান্তিংিা
ম�ক্া পন্তল্লবা সান্তিতেসন্তিং পরীবা ঙরম্ল। পঞ্ায়িন্তিংনা
গ্াম পঞ্ায়ি ন্তিরিলপরমন্ত লিান (GPDP) মকৌবা চহরীগরী
লিান অিু মিম িাবা িাই। লিান অন্তসিা য়ুম্ফম ওইেগা,
গ্াম পঞ্ায়িন্তিংনা িোমন্তেশবা ফাইনান্স কন্তমিিনগরী
মিািা ফংবা এমাওন্ত অিু ন্তিন্তজন্নররে। 14শবা
ফাইনান্স কন্তমিিনগরী মিািা পরীবা গ্ান্ত অিু িুঙ্ংগরী
পঞ্ায়িন্তিংনা মকাম্া অমসুং ন্তনংিা িম্া �বক মিৌবা
ঙম্বা অমসুং মরিায়িা পরীবা িায়ত্বন্তিং অিুগরী ম�ক্া
মবন্তসক এরমন্তনন্তিন্তিং পরীবা ঙম্বা প্ররী-কন্তন্দসন অমত্া
য়াওিনা মরিায়িা ফংহনন্তি।
পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা মচাক�বা ললিনা
মহাৎনিুনা পঞ্ায়িন্তিংগরী মহন্না িুরিাংচানবগরীিমক
অমসুং মরিায়বু মহন্না ত্ান্সপারেন্ত ওইহন্নবগরীিমক
ই-গ্ামস্বোজ মপারিতে ল ন্তিজাইন মিৌররে। মপারিতে ল
অন্তসিা FFC – গ্ান্ত ন্তিন্তজন্নিুনা িাগৎন্তিবা মপ্রাপন্তিতেন্তিং
ন্তজও-মফারিা মিন্তগং ফাওনা পন্ত্ক মিারমনিা উৎপা
য়াই। লাই লাি 8.25 মোম য়াওবা মপারিতে ল অন্তসিা
মহৌন্তজক ফাওবিা মপ্রাপন্তিতে লাি 6.14 িগরী মহনবা
ন্তজওরিগ মিৌররে। ত্ান্সপরেন্তন্স মহন্না ললহন্নবা, FFC গা
মন্তে ললনবা মসলেন্তিং/সান্তিতেস মপ্রািাইিেন্তিংিা মিৌবা
মপরমন্তন্তিং মলাইনমক PRIAমসাফ্ট-PFMS-ইন্তেরফস
ফাওনা মিৌিবা য়ারি।

মহৌন্তজন্তকি ওইনা, িোমঙাশবা ফাইনান্স
কন্তমিিনগরী ন্তেরকারমরন্দিনন্তিং লাকিিবা ললরে।
15শবা ফাইনান্স কন্তমিিননা পঞ্ায়ন্তি োজ
ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংগরীিমক 2020-21 চহরীগরী ওইনা লুপা
মরোে 60,750 গ্ান্ত পরীননবা ইন্তন্তেম ন্তেরকারমরন্দিন
অমা মিৌররে। সেকােনা িোমঙাশবা ফাইনান্স
কন্তমিিনগরী ন্তেরকারমরন্দিনন্তিং অিু য়ািুনা মলৌররে
হায়বা িঙবিা অরিাম নুংঙাইবা ফাওগন্তন। মন্তসগুম্বা
অরচৌবা এমাওন্ত অমা পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিা
হান্না মমাংিা লকরিৌঙঙিা এরলারকি মিৌন্তিন্তরি।

লসর্রি� ফাইনান্স কন্তমিশন ময়ামগী মখাদা
এর�ারকসন ল�ৌবা মথং-মথং ল�নগৎপা
ফাইনান্স কন্তমিশন

এর�ারকসন (�ুপা লরোরদা)

11শবা ফাইনান্স কন্তমিিন 8000

12শবা ফাইনান্স কন্তমিিন 20000 (2.5 েক)

13শবা ফাইনান্স কন্তমিিন 65160 (3.3 েক)

14শবা ফাইনান্স কন্তমিিন 200292 (3 েক)

15শবা ফাইনান্স কন্তমিিন ঙাইন্তে

ইেকান েকানবা ফাইনা� কি�শন অ��া েতৗিখবা এেলােকসন
এমাও� লুপা ে�ারদা

13�বা ফাইনা� কি�শনগা চাংদ�বদা 14�বা ফাইনা� কি�শননা শ�ক অ�ম
েথাকপদগী েহনবা ফ� এেলােকসন

12�বা FC
14�বা FC

িফগরিশং লুপা ে�ার দা
এেলােকসন

িরিলজ েতৗিখবিশং

13�বা FC

14�বা ফাইনা� কি�শন
চহী 1

চহী 2

চহী 3

চহী 4

চহী 5

ইরকান লকানবা ফাইনান্স কন্তমিশন অহুম্না
ল�ৌন্তখবা এর�ারকসন অমসুং ন্তরন্ত�জ ল�ৌন্তখবা
এমাওন্ত

15শবা CFC গরী ইন্তন্তেম ন্তেরকারমরন্দিনন্তিংিা
য়ুম্ফম ওইেগা পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিা
ফন্দন্তিং ন্তেন্তলজ মিৌনবা ফাইনান্স ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা জুন
1, 2020 িা ৱান্তকতেং গাইিলাইনন্তিং ইশ মিৌররে। হান্না
মিৌিুনা লাকপগুম্া মবন্তসক গ্ান্ত অিু ফাইনান্স
ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা ইনরস্তালরমন্ত অন্তনিা ন্তেন্তলজ মিৌগন্তন। িাইিগ্ান্ত ন্তেন্তলজ মিৌবগরী মিাংিা ওইেবন্তি, মন্তস পঞ্ায়ন্তি
োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্র অমসুং ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন
ন্তিপািতে রমন্তন্তক ন্তেরকারমরন্দিনন্তিংগরী মিু ং ইন্না মিৌগন্তন।
পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা ফাইনান্স ন্তমন্তনন্তস্ত্রিা

চু নবা ন্তেরকারমরন্দিনন্তিং মিৌনবা ODF লিস, �ক্বা
ঈন্তিংগরী সলিাই, ৱািে কনজরবতেসন ন্তসরস্তম, GPDP
অপরলািন্তক মস্তিসন্তক মেমিা অমসুং জলিন্তক্
ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা িাকপা অরিাপ্পা কন্তন্দিনন্তিং ময়ংিবা য়ািবা
ওইহনররে।
পঞ্ায়িন্তিংিা পাৱে, িায়ত্বন্তিং অমসুং
ন্তেরসাসতেন্তিং ত্ান্সফে মিৌবা হায়বন্তস ন্তিরসর্রিলাইরজসন
চ্নবা
অমসুং
করপ্রহনন্তসব
ইনলে্থ ন্তসব
ন্তিরিলপরমন্তন্তকিমক হকর�ংননা িেকাে ওই।
পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা মন্তস মিম চু্ প্পিা মিৌগৎন্তি
অমসুং োজ্য সেকােন্তিংবু পঞ্ায়িন্তিংিা পাৱেন্তিং
মহন্না মহন্না ন্তিরিাল্ব মিৌনবা পুন্তক্ং ম�ৌগৎন্তল। িোমঙাশবা
ফাইনান্স কন্তমিিননা মিুগরী অরোইবা ন্তেরপািতে চহরী
অন্তসিা সবন্তমি মিৌগন্তন হায়না ঐরিায় আিা মিৌই।
কন্তমিিনগরী িুমাং চাওন্তিনবা ন্তেরকারমরন্দিনন্তিংনা
পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংবু মপাঙ্ল কনিৎহনবিা
নত্না িােিন্তক িুঙ্ংন্তিংিা মিল-�ুমগরী ওইনা নুংঙাইয়াইফবগরী মিাঙরজল য়াংিৎহনগন্তন, অমসুং মলারকল
মসল্ফ-মগাবনতোন্সন্তক �াক অহুমগরী পঞ্ায়ন্তি োজ
ন্তসরস্তমবু িন্তক্ পরীবগরী অরনৌবা যুগ অমা মিায়িনা
মিমগন্তন হায়বা ঐহাক �াঙজ।
*রুরেল ন্তিরিলপরমন্ত, এন্তগ্কলচে অমসুং
ফােমসতে মৱলন্তফয়ে অমসুং পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনস্তে,
িােি সেকাে
গ্ারমাদয় সংকল্প
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ৱা

লতেি মবঙ্কন্তক মিু ং ইন্না, “ই-মগাবনতোন্স হায়বন্তস
সেকােগরী এরজন্তন্সন্তিংনা নাগন্তেকন্তিং,
ন্তবন্তজরনসন্তিং অমসুং সেকােগরী অরিাপ্পা
মিান্তিংগা ললনবা মন্তে অিু ত্ান্সরফামতে মিৌবা ঙম্বা
য়াবা ইনরফােরমসন মিরক্ারলান্তজন্তিং (িুিম ওইনা
ৱাইি এন্তেয়া মনিৱাকতেস, ইন্তেরনি, অমসুং মমাবাইল
কপেু্যন্তিং) ন্তিন্তজন্নবা অিুবু িঙঙন। মিরক্ারলান্তজন্তিং
অন্তসনা মিাঙান-মিাঙানবা মিল-মিাগরী �বকন্তিং মিৌবা
য়াই: সেকােগরী সান্তিতেসন্তিং নাগন্তেকন্তিংিা মহন্না ফজনা
পরীবা, ন্তবজরনস অমসুং ইন্দন্তস্ত্রগা মহন্না ফজনা ইন্তরেক্
মিৌবা, ই-পাও এরক্সস মিৌবা ঙমহন্দুনা নাগন্তেকন্তিংবু
মহন্না িন্তক্ পরীবা, নত্ত্গা মহন্না ইন্তফন্তসরয়ন্ত ওইবা
সেকােগরী মমরনজরমন্ত। মিুিা ওইেকপা কান্নবন্তিংিা
মিঞ্া-�ুমজা
হন্থবা,
ত্ান্সপারেন্তন্স
মহনগৎপা,
িুরিাংচাবা মহনগৎপা, মেন্তিনু্য মগ্া�, অমসুং/নত্ত্গা
মকাস্ত ন্তেিক্সন্স।”
মপান্তলন্তস মিম্বিা নাগন্তেকন্তিং য়াওহন্দুনা অমসুং
নাগন্তেকন্তিংনা ই-পাও এরক্সস মিৌবা লায়হন্দুনা
মগাবনতোন্সন্তক মলন্দরকিপ ত্ান্সরফামতে মিৌনবা অন্তনংবগা
মলায়ননা িােি সেকাে (GoI) না মনসরনল ই-মগাবনতোন্স
লিান (NeGP) 2006 িা মহৌরিাকন্তি। NeGP গরী ন্তবজনন্তি
"কমিন সান্তিতেস মিন্তলিন্তে আওিরলিন্তিং ফাওনা
মরীচম প্রজাবু সেকােগরী সান্তিতেসন্তিং মলাইনমক এরক্সস
মিৌবা ঙমহনবা অমসুং মরীচম প্রজাগরী িঙাই ফিবা
চংিবা য়ািবন্তিং ফংনবা ললবা ঙম্বা মমলিা মন্তসগুম্বা
সান্তিতেসন্তিং অন্তসগরী ইন্তফন্তসরয়ন্তন্স, ত্ান্সপারেন্তন্স অমসুং
ন্তেলাইরয়ন্তবন্তলন্তি ললহনবা।" ই-পঞ্ায়ি অন্তস িােিন্তক
িুঙ্ংন্তিংবু িন্তক্ পরীনবা অমসুং ত্ান্সরফামতে মিৌনবা ন্তবজন
অমগা মলায়ননা মহৌন্তজক �বক ওইনা পানন্তিন্তল্লবা
ন্তমিন মমাি মপ্রারজক্ (MMP) ন্তিংগরী মেক্া অমন্তন।
ই-পঞ্ায়ি মপ্রারজক্ অন্তসনা পঞ্ায়ন্তি োজ
ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিং (PRIs) বু মমািন্তনতেন্তি, ত্ান্সপারেন্তন্স
অমসুং ইন্তফন্তসরয়ন্তন্সগরী ন্তসরম্বালন্তিং ওইনা ত্ান্সরফামতে
মিৌনবা পান্দম �ম্বন্তননা মন্তস িুঙ্ংগরী মরীয়ামন্তিংিা
অরচৌবা আিা পরী। মন্তস মপ্রাগ্ামগরী ৱারেপ মলৌবিা,
পানন্তিনবিা অমসুং মিন্তলিন্তেিা মরীয়াম্ববু িরুক য়াবা
ঙমহন্নবা মহাৎনবা পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা মহৌরিাকপা
মিল অমিক্ংগরী ওইবা ললবাক পাক-িনবা IT
ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অমন্তন। মপ্রারজক্ অন্তসনা পঞ্ায়িন্তিং
(পঞ্ায়িন্তিং লাি 2.5 (মরীিলিা কাবা) ময়ৌন্তনংন্তচৎ)
গরী মর�ৌন্তিং ম�ন্তা মিৌহনবগরী পান্দম �ন্তমি। মপ্রারজক্
অন্তসনা লিান্তনং, মমান্তনিন্তেং, ইন্তপ্লিরমরন্তসন, বরজন্তিং,
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একাওন্তন্তং, মসান্তসরয়ল ওন্তিি অমসুং সান্তিতেন্তফরকৎন্তিং,
লাইরসন্সন্তিং অন্তসনন্তচংবা ইশ মিৌবা গুম্বা ন্তসন্তিজন
সান্তিতেসন্তিং পরীবা য়াওনা পঞ্ায়িন্তিংনা মর�ৌ মিৌবগরী
হরীেমন্তিং মলাইনমক এররিস মিৌই।
গ্াসরূি (গ্াম পঞ্ায়ি) ন্তক �াক্া ICT
ইনফ্াস্ত্রকচে অমসুং ইন্তেরনি করনন্তক্ন্তবন্তি ৱাৎলবা
ফাওবা, পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা, NIC অমসুং
োজ্যন্তিংগা পািতে নেন্তিপ মিমিুনা, িােিন্তক িুঙ্ংিা
মগাবনতোন্সন্তক মলন্দরকিপ ত্ান্সরফামতে মিৌনবা মিাঙচৎ
অমা মলৌিৎররে। মন্তসগরী মহাৎনবা অন্তসিা, পঞ্ায়ি
এন্তেপ্রাইজ সুইি (PES) ন্তক মিািা ললবা লনাই
মসাফ্টৱায়ে এন্তলিরকসন িোমার�াই (11) মন্তমং ওইনা
হায়েবিা মলারকল মগাবনতেরমন্ত িাইরেক্ন্তে (LGD),
লিানলিস, ন্তপ্রয়ারসাফ্ট, এক্সনরসাফ্ট, এন্তেয়ারপ্রাফাইলে,
মনসরনল এরসৎ িাইরেক্ন্তে (NAD), সান্তিতেসলিস,
মনসরনল পঞ্ায়ি মপারিতে ল (NPP), মসান্তসরয়ল ওন্তিি
এন্দ মরীন্তিং মমরনজরমন্ত (SAMM), মত্ন্তনং মমরনজরমন্ত
এন্দ গ্াম মনন্তচত্ (GIS এন্তলিরকসন) অন্তস ই-পঞ্ায়ি
করন্সপ্তচু রয়লাইজ মিৌবা িাঙ্কক মনুংিা পরীররে।
মিা িানা, মপ্রারজক্ অন্তসগরী মিািা PES
এন্তলিরকসনন্তিং (মন্তিং 11) ন্তিন্তজন্নবা িরন্দাক্বা,
ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা োজ্যন্তিং ফাওনা (ন্তজলাগরী �াক্া) মাস্তে
মত্নেন্তিংগরী পূল অমা িাগৎিু না গ্াম পঞ্ায়িন্তক �াক্া
ময়ৌনা মত্ন্তনং পরীনবগরী কারকিন্তিং মমারিল এরিাপ্ত মিৌররে।
লপ্রারজক্ত এন্তিবরমন্তন্তশং
ক.

ই-ফাইনান্তন্সরয়� লমরনজরমন্ত ন্তসরতেম

িোমন্তেশবা ফাইনান্স কন্তমিিনগরী মিািা য়াম্া
য়াম্বা ফন্দন্তিংগরী এমাওন্ত (লুপা মরোে 200292) অিু
গ্াম পঞ্ায়ি (GPs) লাি 2.44 িা পরীবিুনা; পন্ত্ক
এক্সরপন্তন্দচে ইরফন্তক্ব ওইনা মমান্তনিে মিৌনবা
মপাঙ্ল কনবা ন্তসরস্তম অমা ললবা িেকাে ওই, লিান্তনংগরী
মস্তজিগরী মহৌেগা �বন্তকি মিল মিাগরী মস্তজন্তিং মমান্তনিে
মিৌবা ফাওবা, �বকন্তিং অিুিা ন্তিংন্তিবা িেচ মেরকািতে
মিৌবিগরী মিমন্তিবা এরসৎন্তিংগরী মপুং ফাবা অকুপ্পা
ৱারোল পরীবা ফাওবগরী এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং অপুম্বা মকপচে
মিৌবা মহান্তলন্তস্তক ন্তসরস্তম অমগরী পাঙম্বনা। মহাৎনবা
অন্তসিা, পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা লিানলিস, এক্সনরসাফ্ট,
ন্তপ্রয়ারসাফ্ট অমসুং মনসরনল এরসৎ িাইরেক্ন্তে (NAD)
না িাবা মলারকল মগাবনতেরমন্ত িাইরেক্ন্তে (LGD) না
পন্ত্ক ফাইনান্তন্সরয়ল মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম (PFMS)

গা মলায়ননা মন্তসগুম্বা অকনবা ন্তসরস্তম অমগরী য়ুম্ফম
মিমিুনা ই-ফাইনান্তন্সরয়ল মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম (e-FMS)
অমা �মররে। আন্তকতেরিকচে অিু মিাগরী িাইগ্াম অন্তসনা
ময়ক্ুনা িান্তলে।

(i)

ন্তপ্রয়ারসাফ্ট: MoPR না ন্তিরিলপ মিৌবা
ই-পঞ্ায়ি ন্তমিন মমাি মপ্রারজক্ (MMP) ন্তক
মিািা একাওন্তন্তং এন্তলিরকসন/MIS অমা; মন্তসিা
GP ন্তিংনা ন্তেন্তসপ্ত বাওচে অমসুং এক্সরপন্তন্দচে
বাওচে বূক মিৌবা য়াই। ন্তপ্রয়া মসাফ্ট অন্তস িবল
এন্ত্রি মকি মবন্তসস একাওন্তন্তং অমন্তন অমসুং O/o
CAG না পরীবা মমারিল একাওন্তন্তং ন্তসরস্তম (MAS) ইন্তল্ল।

ই-ফাইনান্তন্সরয়� লমরনজরমন্ত ন্তসরতেমগী ল�ন্া
খুরদাংিাবন্তশং
•
•

•

•

ত্ান্সপারেন্তন্স মহনগৎহনবা ফন্দ মলোগরী এন্দ িু
এন্দ মত্ন্তকং।
পন্ত্ক এক্সরপন্তন্দচে অমসুং একাওন্তন্তং ইরফন্তক্ব
ওইনা অমসুং ইন্তফন্তসরয়ন্ত ওইনা মমান্তনিে মিৌবা।

PFMS: PFMS অন্তস কমিন ত্ানরজক্সনিা
য়ুম্ফম ওইবা ওন-লাইন ফন্দ মমরনজরমন্ত
অমসুং মপরমন্ত ন্তসরস্তম অমসুং মকন্দ্রগরী অমসুং
োজ্যগরী ন্তকিমন্তিং অমসুং িােি সেকােগরী FFC
গ্ান্তন্তিংগরী MIS অমন্তন। PFMS অন্তস িােি
সেকােিগরী ফন্দ ময়রন্থাকপা অিু মিল-মিাগরী
�াকন্তিংিা ন্তিন্তজন্নবগরী খ্াইিগরী অরোইবা �াক
ফাওবা মিা িানা মত্ক মিৌনবন্তন। PFMS অন্তস
ন্তপ্রয়া মসাফ্ট ন্তক মপরমন্ত মগিরৱ অমগুম্বন্তন।

(ii)

এরসৎ ন্তিরিলপরমন্ত অমমমগরী ন্তফন্তজরকল
মপ্রারগ্স মত্ক মিৌবা।
রুরেল মলারকল মবান্তি (RLB) গরী �াক্া ন্তেরপান্তিতেং
মিৌবা মহন্না ফগৎহনবা য়াহনবা।

•

�বক মিৌবগরী মিাঙান-মিাঙানবা িাঙ্ককন্তিংিা
ই-পাও পরীনবা মফারিাগ্াফন্তিংগা মলায়ননা
এরসৎন্তিং ন্তজও-মিন্তগং মিৌবা।

খ.

ন্তপ্রয়া লসাফ্ট-PFMS ইন্তররফস (PPI)

গ্াম পঞ্ায়িন্তিং ফাওবিা মিৌবা ফন্দ মলো মত্ক
মিৌনবা মলায়ননা FFC গরী ঙমঙি মিািা ন্তিংবা পন্ত্ক
এক্সরপন্তন্দচে মমান্তনিে মিৌনবা; মত্ন্তকং মমকান্তনজম
ন্তিরিলপ মিৌবা িেকাে ওই। মন্তস �ুংননবা, MIS/
এন্তলিরকসনন্তিং অন্তনগরী মেক্া ইন্তন্তরগ্সনগরী �বক
মিৌেন্তমি মন্তমং ওইনা হায়েবিা (i) পঞ্ায়ন্তি োজ
ইনন্তস্তিু ্যসন্স একাওন্তন্তং মসাফ্টৱায়ে (ন্তপ্রয়ারসাফ্ট)
অমসুং (ii) পন্ত্ক ফাইনান্তন্সরয়ল মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম
(PFMS).
�ান দাতা েপাতর্ েতৗই

1. �ান�স
�ান েশ�া
�ান অয়াবা পীবা

2. এ�নেসাফ্ট

MIS/এন্তলিরকসনন্তিং অন্তন অমত্িা পুনন্তিনবা
অন্তসনা পঞ্ায়িন্তিংিা অফবা ফাইনান্তন্সরয়ল
মমরনজরমন্ত
ন্তসরস্তম
অমা
ওইহন্তল্ল
মিুনা
একাওরন্তন্তবন্তলন্তি অমসুং ত্ান্সপারেন্তন্স মহনগৎপা
ময়াকিৎহন্তল্ল। মন্তস মিৌবগরী পান্দম অিু িােিপু
ন্তিন্তজরিল ওইনা িন্তক্ পরীেবা সমাজ অমসুং মনারলজ
ইরকারনান্তম - “লফসর�স, লপপরর�স, লকশর�স''
অমা ওইনা ত্ান্সরফাম্ভ ল�ৌনবগী ন্তদন্তজর�� ইন্তদেয়া
লপ্রাগ্ামগী পাদেম অদুগসু িানন। ন্তপ্রয়ালসাফ্ট –
PFMS ইন্তররফস অন্তস মখ� অন্তসগী মন্তসখক্তং
ওইবা অমন্তন মন্তস ন্তশন্তজন্রগা GP ন্তশংনা লভদেরন্তশং
অমসুং সান্তভ্ভস লপ্রাভাইদরন্তশংদা মরখায়না মন্তর
ল�নবা GP ন্তশংগীদমক থবক ল�ৌন্তখবগী ন্তররয়�
�াইম লপরমন্তন্তশং ল�ৌই।

থবক/এি�িবিত ID
অমমমদা িতংিখবা
খরচ

এি�িবিতগী িফিজেকল
ে�াে�স ে�ক েতৗই
িরেপাতর্িশং পুেথাকই

এেসৎতা য়ু�ম ওইবা এি�িবিত েলাইিশনবদা

4. ি�য়া েসাফ্ট
এেসৎিক অকু�া ৱােরালিশং থি�

এি�িবিতগী
ফাইনাি�েয়ল
ে�াে�স পী

3.m এ�নেসাফ্ট

েপেম� েগতেৱ

E-A-T েমাদুয্লদা িরেয়ল
তাইম েপেম�

এি�িবিত অদুদা এেসৎ অমমমগী তা�ি�-ওইবা িফিজেকল ে�াে�স েকপচর েতৗবা
এেসৎ অদুগী িজও-েকাওিদর্েনতিশংগা েলায়ননা েফােতা�াফিশং েকপচর েতৗই
েকপচর েতৗবা অকু�া ৱােরালিশং অদু এ�নেসাফ্টতা িশয়র েতৗই

েলােকল েগাবনর্েম� দাইের�ির (LGD)

গ্ারমাদয় সংকল্প
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�াং অন্তস ফাওবদা, রাজযু 21 না ন্তপ্রয়ারসাফ্টPFMS ইন্তররফস ন্তশন্তজন্ন্তর, গ্াম পঞ্চায়� 1,00,872
না �ুপা লরোর 11,000 গী লশনফম খক ওন�াইনদা
লপরমন্ত ল�ৌন্তর
গ.

ন্তজও-স্ান্তসরয়� প্ান্তনং এন্তপ্রকসন – গ্াম
মনন্তিত্

গ্াম মনন্তচত্ অন্তস ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা
রুরেল ন্তিরিলপরমন্ত, এন্তগ্কলচে অমসুং ফােমসতে
মৱলন্তফয়ে অমসুং পঞ্ায়ন্তি োজ মন্ত্রিনা মনসরনল
পঞ্ায়ি এৱািতে স, 2019 গরী ম�ৌরিাক্া ওরক্াবে 23,
2019 িা মলাঞ্ মিৌন্তি।
গ্াম মনন্তচত্ অন্তস ন্তজওপোন্তসরয়ল মিরক্ারলান্তজ
ন্তিন্তজন্নিুনা গ্াম পঞ্ায়ি য়ুজেন্তিংবু গ্াম পঞ্ায়িন্তক
�াক্া লিান্তনং পাংর�াকপা য়াহন্নবা অমসুং মিৌগৎনবা
পোন্তসরয়ল লিান্তনং এন্তলিরকসন অমন্তন। মন্তসনা
মসক্ে 29 ফাওনা মলৌিৎকিবা মিল-মিাগরী
ন্তিরিলপরমন্তন্তক �বকন্তিং মহন্না ফজনা ন্তবজুরয়লাইজ
মিৌনবা পুনন্তিল্লবা ন্তজও পোন্তসরয়ল মলিিরফামতে অমা
পরী অমসুং গ্াম পঞ্ায়ি ন্তিরিলপরমন্ত লিান (GPDP)
গরীিমক ন্তিন্তসজন সরপািতে ন্তসরস্তম অমা পরী।
এন্তলিরকসন অন্তস মিল-মিাগরী ন্তমন্তনন্তস্ত্রন্তিং
অমসুং ন্তিপািতে রমন্তন্তিংিগরী পোন্তসরয়ল অমসুং মনানপোন্তসরয়ল িািাগা ইন্তন্তরগ্ি মিৌন্তে মন্তমং ওইনা
হায়েবিা মহল� অমসুং মফন্তমন্তল মৱলন্তফয়ে ন্তমন্তনন্তস্ত্র
(ন্তিন্তস্ত্রক্ মহাসন্তপিালন্তিং, সব-ন্তিন্তস্ত্রক্ মহাসন্তপিালন্তিং,
CSC ন্তিং, PSC ন্তিং অমসুং সব মসন্তেন্তিং), ফাইনান্স
ন্তমন্তনন্তস্ত্র (মবঙ্ক ্াঞ্ন্তিং, ATM ন্তিং, মবন্তঙ্কং করেরপোরন্দন্স
অন্তসনন্তচংবা গুম্বা মবন্তঙ্কং এরমন্তনন্তিন্তিং), কমিু্যন্তনরকসন
ন্তমন্তনন্তস্ত্র (মপারস্তল মফন্তসন্তলন্তিন্তিং), কনজু্যমে এন্তফয়সতে,
ফূি অমসুং পন্ত্ক ন্তিন্তস্ত্রবু্যসন ন্তমন্তনন্তস্ত্র (মফয়ে প্রাইজ
িুকানন্তিং), ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে অমসুং মসন্তনরিসন ন্তমন্তনন্তস্ত্র
(�ক্বা ঈন্তিংগরী মহৌেকফমন্তিং), রুরেল ন্তিরিলপরমন্ত
ন্তমন্তনন্তস্ত্র (MGNREGA এরসৎন্তিংগরী িািা) অমসুং কিকূ ল
ইিুরকসন অমসুং ন্তলিরেন্তস ন্তিপািতে রমন্ত (কিকূ লন্তিং)।
এন্তলিরকসন অন্তস মসান্তসরয়া-ইরকারনান্তমক কাস্ত মসন্সস
(SECC) ন্তেরপািতে , ন্তমিন অনরি্যািয় (MA) অমসুং
MA মগপ এনলাইন্তসস অমসুং গ্াম পঞ্ায়িিা
এরলারকি মিৌবা ন্তেরসাসতে ইনরবলপকসু ন্তলঙ্ক মিৌই।
ই-পাও মলাইনমক অন্তস ন্তৱরন্দা অমিা ফংই, মিুনা
গ্াম পঞ্ায়ি য়ুজেবু লিান্তনং মনুংিা �বক মহন্না ফজনা
ন্তবজুরয়লাইজ মিৌবিা মিৌগৎকন্তন/মরিং পাংগন্তন।
‘ন্তেরয়ল িাইম’ মমান্তনিন্তেং এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং/
ন্তিরিলপরমন্তন্তক �বক পানন্তিনবগরী মস্তিস অমসুং
মিল-মিাগরী
ন্তকিমন্তিংগরী
�বক
পাংর�াকপগরী
িুমাং চাওন্তিনবা ইোয় লায়না মত্ক মিৌবা য়াই।
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মপ্রান্তক্সন্তমন্তি এনলাইন্তসস, মমজেরমন্ত িূ ল, মবিন্তে,
ইরলরবসন মপ্রাফাইল, পঞ্ায়ি মপ্রাফাইল অন্তসনন্তচংবা
গুম্বা এনলাইন্তসস িূ লন্তিং য়ুজেন্তিংবু অফংবা
ইনফ্াস্ত্রকচেগরী মিু ং ইন্না এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং প্রাইওন্তেিাইজ
মিৌবিা মিৌগৎনবা এন্তলিরকসন অিুিা য়াওরেবন্তন।
মন্তসনা মিল-মিাগরী ন্তকিমন্তিং/মপ্রাগ্ামন্তিংগরী মিািা
ললবা এরসৎন্তিং ন্তি-িুন্তলিরকসন মিৌবা ঙমহনগন্তন।
মলারকল মসল্ফ-মগাবনতোন্সিা পোন্তসরয়ল লিান্তনং
ন্তিন্তজন্নবনা
একাওরন্তান্তবন্তলন্তি,
ত্ান্সপারেন্তন্স,
সান্তিতেসন্তক বিান্তলন্তি ফবা, �বক পানন্তিনবগরী মিাংয়াং
ফবা, অমসুং ইন্তফন্তসরয়ন্ত ওইবা মমান্তনিে মিৌনবগরী
ন্তসরস্তমসু পুেকিন্তন।
ঘ.

কমিন সান্তভ্ভ স লসন্তরন্তশং (CSCs)

পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা CSC ন্তিং ন্তলিরেজ
মিৌিুনা স্ািতে মগাবনতোন্স মলায়ননা সেকােগরী অমসুং
সেকােগরী নত্বা অন্তনমক্া সান্তিতেসন্তিং ওনলাইনিা
পরীবগরী পান্দম �ুংবা পান্তমি। মন্তসগরী মিাংিা, ন্তিন্তজরিল
পঞ্ায়িন্তিং মিম্বা কমিন সান্তিতেস মসন্তেন্তিং অমসুং
গ্াম পঞ্ায়িন্তক মেক্া মকাওপরেসন মিৌনবগরী পুন্তক্ং
ম�ৌগৎনবা MOU অমা MoPR অমসুং CSC ই-মগাবনতোন্স
সান্তিতেরসস ইন্তন্দয়া ন্তলন্তমরিিন্তক মেক্া 21শবা ওগস্ত
2019 িা সন্তহ মিৌনররে।
CSC না গ্াম পঞ্ায়িন্তিংিা ন্তিন্তজরিল
সান্তিতেসন্তিং মলাইনমক পরীনবগরী ন্তসঙ্ল এরক্সস
মপাইন্তন্তিং ওইনা �বক মিৌগন্তন। মন্তস গ্াম পঞ্ায়ি
য়ুজেন্তিংনা সান্তিতেসন্তিং ইোয় লায়না এরক্সস মিৌবা
ঙম্বা সান্তিতেসন্তিং মলাইনমন্তকি ৱান মস্তাপ মিাপ ওইগন্তন।
মন্তসনা কমিু্যন্তনন্তিনা িরুক য়ািুনা অমসুং পুন্না �বক
মিৌন্তমন্নিুনা িুঙ্ংগরী এ্রিরপ্রনেন্তিপ ময়াকিৎিু না অমসুং
িুঙ্ংগরী মকপান্তসন্তি অমসুং লাইবন্তলহূ ি িাগৎিু না গ্াম
পঞ্ায়িিা শনবা �বক পরীবিসু মরিং পাংগন্তন, মিুনা
অমরোমিা নুপরীন্তিংনা িরুক য়াবা মনাংমা মনাংমগরী
মহনগৎলকপা ওইিুনা মরিায় VLE ন্তিং (ন্তিরলজ
মলরিল ই্রিরপ্রনে মমরনন্তজং কমিন সান্তিতেস মসন্তেন্তিং)
ওইনবা পুন্তক্ং ম�ৌগৎকন্তন অমসুং সমান্তজক অমসুং মিল
�ুমগরী ন্তিরিলপরমন্তিা মরিায়না িরুক িম্বা মহনগৎপা
ওইহনগন্তন।
CSC ন্তিংনা পাংর�াকিিবা, মন্তে ললনবা, মিলমিাগরী �বকন্তিংন্তি:
•

•

GP ন্তবন্ত্দংিা CSC মকা-মলারকৎ মিৌিুনা ওনলাইন
সান্তিতেসন্তিং পরীবা।

ই-মগাবনতোন্সিা মরিং পাংবা: পঞ্ায়ন্তি োজ
ন্তমন্তনন্তস্ত্রগরী এন্তলিরকসনন্তিংিা িািা ইনপুৎন্তক
�বক পাংর�াকপা, কপেু্যিে অমসুং মনিৱান্তকতেং
মিৌনবগরী িুৎলাইন্তিং ফজনা �ম্বিা মরিং পাংবা।

•

পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংগরী মরীিলিা
কােকপা মরীহুৎন্তিংিা ন্তিন্তজরিল মত্ন্তনং অমসুং
অরিাপ্পা মিারমন মত্ন্তনং পরীবিা মরিং পাংবা।

•

MoPR/োজ্য িাংিাংবা এন্তলিরকসনন্তিং চাং
নাইনা অপরিি মিৌবা অমসুং িেকাে ওইবা
MIS অমসুং ন্তেরপািতে ন্তিং পুর�াকপা।

•

গ্াম পঞ্ায়িন্তক �াক্া ইরপেক্ এরসসরমন্ত
সরিতে ন্তিং
য়াওনা
মিল-মিাগরী
সরিতে ন্তিং
পাংর�াকপিা মিৌগৎপা।

•

গ্াম
পঞ্ায়িন্তক
�াক্া
নাগন্তেকন্তিংিা
সেকােগরী/োজ্যগরী ন্তকিমন্তিং ময়ামগরী মেমিা
এিরিারকৎ মিৌবা অমসুং এৱয়ােরনস পুেকপা।

•

ন্তিন্তজরিল
ওরিারমসন
মিম্বা
অমসুং
নুন্তমৎ িুন্তিংগরী মিৌবা �বকন্তিং মস্তন্দিতে াইজ
মিৌনবগরীিমক োজ্যন্তিং/PRI ন্তিংগরী মলিিরফামতে
অমা ওইনা �বক মিৌবা।

MoPR গা মিৌনবা MoU অন্তসগরী মিু ংিা, CSCSPV না মন্তে ললনবা োজ্যন্তিংগা মলায়ননা োজ্য অিুগরী
িাংিাংবা ওইবা মলারকলগরী �ান্তকি িেকাে ওইবন্তিং,
রুলন্তিং, ন্তেগুরলসনন্তিং অন্তসনন্তচংবিা য়ুম্ফম ওইেগা
লনাই MoU ন্তিং মিম্বা য়াই।
ই-পঞ্চায়� লপ্রাগ্ামগী মাংর�ামদা ল�বা �ম্ী
ক.

ই-গ্াম স্বরাজ য়ুন্তনফাইদ লপার�্ভ � অমা:
ই-পঞ্চায়� এন্তপ্রকসনন্তশংগী লররনে�াইরজসন

ই-গ্াম স্বোজ য়ুন্তনফাইি মপারিতে ল অমা,
গ্াম পঞ্ায়িন্তিং (GPs) িা মরিায়গরী গ্াম পঞ্ায়ি
ন্তিরিলপরমন্ত লিান (GPDP) মিম-িানবা অমসুং
পানন্তিন্নবা অমিক্ং ওইবা ইন্তেরফস পরীবা MoPR
গরী অরনৌবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অমন্তন। PES (ম�ক্া
পনন্তিবগুম্া) িা মহৌন্তজক ফংবা ফঙ্করস্নন্তলন্তিন্তিং
এন্তলিরকসন অমিক্ংিা পুনন্তিনবা য়ুন্তনফাইি মপারিতে ল
অন্তস পঞ্ায়িন্তিংিা পরীগন্তন।
GPDP ন্তিংগরী মিািা প্রস্তাব মিৌবা এন্তক্ন্তবন্তি
অমমমগরীিমক ন্তিংন্তিবা িেচ িুন্তিংমক মত্ক মিৌবা ৱাকতে
মবজ একাওন্তন্তংিা ত্ানন্তজসন মিৌনবা পান্দম অমগা
মলায়ননা মপারিতে ল অন্তস ন্তিরবলপ মিৌবন্তন। য়ুন্তনফাইি
মপারিতে ল অন্তসনা গ্াম পঞ্ায়ি য়ুজেনা পাংর�াকপা
িািা এন্ত্রিন্তিংগরী মন্তিং হন্থহনগন্তন অমসুং PES িা য়াওবা
অরুবন্তিং অিু মঙম�ংিা লায়র�াকহনগন্তন। মন্তসনা GP
ন্তিংনা মরিায়গরী এক্সন লিান মত্ক মিৌবা, মমান্তনিে
মিৌবা অমসুং মিমরিাকপিা িুরিাংন্ত�বা ললহরল্লাইিবা
মনন্তিরগসন মিৌবিা লায়বা মহন্না য়ুজে-মফ্ন্দন্তল ওইবা
ইন্তেরফস অমা পুেকিন্তন।
খ.

স্বান্তমত্ব ন্তকিম
স্বান্তমত্ব ন্তকিম অন্তস পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্র,

োজ্যগরী পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তিপািতে রমন্তন্তিং, োজ্যগরী
মেন্তিনু্য ন্তিপািতে রমন্তন্তিং অমসুং সরিতে ওফ ইন্তন্দয়াগরী পুন্না
মিৌন্তমন্নবা মহাৎনবা অমন্তন, অমসুং িুঙ্ংগরী লমন্তিংিা মরী
িুন্দাবা লম (আবান্তি) গরী ঙমঙি িায়রিাক্বা খ্াইিগরী
ইরকান মকানবা মরিান সরিতে ন্তয়ং মিরক্ারলান্তজ ন্তিন্তজন্নিুনা
িােিন্তক িুঙ্ংগরী ইন্তন্তরগ্রিি মপ্রাপন্তিতে মিন্তলরিসন
মসালুসন পরীনবা পান্দম �ন্তমি।
গ.

পঞ্চায়� একাওন্তন্তশং ওন�াইন ওন্তদ� ল�ৌবা

মিা িানা, ফাইনান্তন্সরয়ল মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম
মপাঙ্ল কনিৎহন্নবা পঞ্ায়িন্তিংনা মরিায়গরী
একাওন্তন্তিং ওন্তিি মিৌগিবন্তন হায়বা িঙন্তজনগিবন্তন।
মিুিগরী মহন্না, 2020-21 চহরীগরী XV ফাইনান্স কন্তমিিন
ন্তেরপািতে িা; কন্তমিিননা ওন্তিি মমাং অমসুং মিু ংিা
পঞ্ায়িন্তক একাওন্তন্তিং মিম চানা ওনলাইনিা
ফংহন্নবা ন্তেরকারমন্দ মিৌররে, মন্তস মরিায়না ন্তরেন্তিরকল
ওইবা ন্তেরফামতে এরজন্দান্তন হায়না ইরম্ফন্তসস পরীন্তি।
মন্তসগরী মিাংিা, XV ফাইনান্স কন্তমিিননা মন্তসগুম্বা
ই-পাও মকপচে মিৌনবগরী মপ্রান্তবজনন্তিং িন্ননবা
মলৌবা য়াই হায়না ন্তেরকারমন্দ মিৌররে। মন্তসগরী মিাংিা,
MoPR অন্তস ওন্তিি ওনলাইন (Audit Online) মকৌবা
পঞ্ায়িন্তক একাওন্তন্তিং ওন্তিি মিৌবা য়ানবা ওনলাইন
এন্তলিরকসন অমা মোল আওি মিৌবগরী মপ্রারসসিা লল।
ওন্তিি ওনলাইন (Audit Online) না একাওন্তন্তিং ওন্তিি
মিৌবা য়াহনবিা নত্না মিৌরেবা ওন্তিি মেরকািতে ন্তিং
�ম্বগরী মপ্রান্তবজনন্তিংসু পরীগন্তন। এন্তলিরকসন অন্তসনা
পঞ্ায়িন্তিংবু একাওন্তন্তিং ফজনা �ম্বসু য়াহনগন্তন
অমসুং অফবা ফাইনান্তন্সরয়ল ওন্তিি িূ ল অমা
ওইনা �বক মিৌগন্তন অমসুং ত্ান্সপারেন্তন্স অমসুং
একাওরন্তন্তবন্তলন্তি ফগৎহনগন্তন। ওন্তিি ওনলাইন (Audit
Online) এন্তলিরকসন অন্তস ওন্তিি ইনবিাইন্তেন্তিংগরী
মপ্রারসস স্ত্ররীমলাইন মিৌবা, মলারকল ওন্তিি ন্তেরপািতে ন্তিং
রিাফ্ট মিৌবা, ওন্তিি মপোন্তিং রিাফ্ট মিৌবা অন্তসনন্তচংবসু
মিৌবা য়াই। মন্তস মরু ওইনা বাওচেন্তিং, মন্তমং ওইনা
হায়েবিা PRIAমসাফ্টিা মজরনরেি মিৌবা GP ন্তিংগরী
ন্তেন্তসপ্তন্তিং অমসুং এক্সরপন্তন্দচেন্তিং অিু ওন্তিি মিৌনবা
ন্তিন্তজন্নগন্তন। মন্তসনা ওন্তিি ওনলাইন (Audit Online)
অন্তস PPI গা ইন্তন্তরগ্ি মিৌহনগন্তন।

মাংর�ামদা িংন্তশনবদা মন্তস খঙন্তজনবা িপ
মান্না মরু ওইবা ওইগন্তন মদুন্তদ PPI অন্তস ল�ৌন্তজক
ন্তদরভ�প ল�ৌন্তরবা য়ুন্তনফাইদ লপার�্ভ � অন্তসগী মখাদা
য়াওখ্রগন্তন অমসুং ওন�াইন লপরমন্ত ইন্তররফস (OPI)
ন্তক শরুক অমা ওইরগন্তন। ওন্তদ� ওন�াইন (Audit
Online) অন্তস পঞ্চায়�ন্তক একাওন্তন্তশং ওন্তদ�
ল�ৌবা য়া�ন্বা OPI অন্তসগা ইন্তন্তরগ্� ল�ৌরগন্তন।
* লসররে�ন্তর, পঞ্চায়ন্ত� রাজ ন্তমন্তনন্ত্রি, GOI

গ্ারমাদয় সংকল্প
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ই-গ্াম স্বরাজ: �াইরথাক�ল্লবা থবক্তা য়ুম্ফম ওইবা
পঞ্চায়ন্ত� রাজগী একাওন্তন্তং এন্তপ্রকসন
1.

লবকগ্াওদে

পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্র (MoPR) গরী ন্তবজনন্তি
িােিন্তক িুঙ্ং িন্তক্ পরীনবা অমসুং ত্ান্সরফামতে
মিৌনবা ন্তিন্তজরিল পঞ্ায়িন্তিং পুেকপন্তন। ন্তবজন
অন্তসগরী মায়ঙকরোমিা, ই-গ্াম স্বোজ (https://
egramswaraj.gov.in/) না পঞ্ায়িন্তিংিা মলৌিৎপা
�বকন্তিং ইরফন্তক্ব ওইনা মমান্তনিে অমসুং ইিালুরয়ৎ
মিৌনবা য়ুন্তনফাইি িূ ল অমা পরী। এন্তলিরকসন অন্তসনা
পঞ্ায়িন্তক এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং ন্তেরপািতে মিৌবা অমসুং
মত্ক মিৌবা ফগৎহন্তল্ল, পঞ্ায়িন্তক ই-পাও মকপচে
মিৌনবগরীিমক ইন্তেরফস অমিক্ং পরী।
ই-গ্াম স্বোজ এন্তলিরকসননা সেপঞ্ অমসুং
পঞ্ায়ি মসররেিন্তেগরী অকুপ্পা ৱারোলন্তিং, পঞ্ায়ি
অিুগরী মিরমাগ্ান্তফগরী অকুপ্পা ৱারোলন্তিং, পঞ্ায়িন্তক
ফাইনান্সন্তক অকুপ্পা ৱারোলন্তিং, এরসৎন্তক অকুপ্পা
ৱারোলন্তিং, গ্াম পঞ্ায়ি ন্তিরিলপরমন্ত লিান (GPDP)
ফাওনা মলৌিৎপা এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং, মসন্সস 2011, SECC
িািা, ন্তমিন অনরি্যািয় সরিতে ন্তেরপািতে অন্তসনন্তচংবগুম্বা
অরিাপ্পা ন্তমন্তনন্তস্ত্রন্তিং/ন্তিপািতে রমন্তন্তিংিগরী পঞ্ায়িন্তক
ই-পাও য়াওনা গ্াম পঞ্ায়িন্তক মপুং ফাবা মপ্রাফাইলগা
মলায়ননা ন্তৱরন্দা অমিক্ং পরী।
এন্তলিরকসন অন্তস ৱাকতে মবজ একাওন্তন্তংিা মফাকস
মিৌই, GPDP গরী মিািা প্রস্তাব মিৌবা এন্তক্ন্তবন্তি অমমম্া
ন্তিংবা িেচ িুন্তিংমক মত্ক মিৌই। ই-গ্াম স্বোজ
এন্তলিরকসননা গ্াম পঞ্ায়ি য়ুজেনা পাংর�াকিিবা
িািা এন্ত্রিন্তিংগরী মন্তিং মেরস্নলাইজ মিৌই, মনন্তিরগসন
ইোয় লায়বগা মলায়ননা মহন্না য়ুজে-মফ্ন্দন্তল ওইবা
ইন্তেরফস অমা পুেকই।
পঞ্ায়িন্তিংনা চাং নাইনা মিৌবা িািা এন্ত্রিিা
য়ুম্ফম ওইেগা, এন্তলিরকসন অন্তসনা এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং
পানন্তিনবগরী মস্তিসন্তক ‘ন্তেরয়ল িাইম’ মমান্তনিন্তেং
পরী। ই-গ্াম স্বোজ এন্তলিরকসন অন্তস PFMS িা ন্তলঙ্ক
মিৌই, মিুনা ন্তেরয়ল িাইম অমিা য়ুম্ফম ওইেগা
পন্ত্ক এক্সরপন্তন্দচেবু মমান্তনিে মিৌবা য়াহন্তল্ল।
মন্তসনা একাওরন্তন্তবন্তলন্তি, ত্ান্সপারেন্তন্স পুেকিন্তন, গ্াম
পঞ্ায়িন্তিংিা সান্তিতেসন্তক বিান্তলন্তি, �বক পানন্তিনবগরী
মিাংয়াং, ইন্তফন্তসরয়ন্ত ওইবা মমান্তনিন্তেং ন্তসরস্তম
মহনগৎহনগন্তন।
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ই-গ্াম স্বরাজ লমাদুযু�ন্তশং

পঞ্ায়িন্তক মপ্রাফাইল: মরীিলগরী অকুপ্পা ৱারোলন্তিং,
মরীিলিা কােকপা মমম্বেন্তিং, কন্তমিন্তত্, অন্তসনন্তচংবা
গা মলায়ননা পঞ্ায়িন্তক মপ্রাফাইল �ন্তমি।
•

সেপঞ্, মসররেিন্তেগরী অকুপ্পা ৱারোলন্তিংগা
মলায়ননা মলারকল মগাবনতেরমন্তগরী মেমিা িম্া
িরন্দাক্া িাকপা য়াওনা মলারকল মগাবনতেরমন্ত
অমমম্া মহান্তলন্তস্তক মপ্রাফাইল অমা �ম্বা য়াহন্তল্ল।

•

মরীিলগরী অমসুং মরীিলিা কােকপা মরীহুৎন্তিংগরী
অকুপ্পা ৱারোলন্তিং �ম্বা য়াহন্তল্ল

•

মিাঙান-মিাঙানবা কন্তমিন্তত্ন্তিং অমসুং কন্তমিন্তত্
মমম্বেন্তিং �ম্বা য়াহন্তল্ল

লিান্তনং: এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং লিান মিৌবা অমসুং এক্সন লিান
মিম্বা য়াহন্তল্ল
•

সরজসনন্তিং– গ্াম সিাগরী মমাংিা �ম্বা
অন্তনংবন্তিং, সরজসনন্তিং অমসুং ন্তেরজালুসনন্তিং
মকপচে মিৌই

•

এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগরী মিল্ফ – লিান মিৌন্তেবা
য়ুন্তনৎন্তিংবু এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগরী মিল্ফ �ম্বা ঙমহন্তল্ল।
এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগরী মিল্ফ অিুিা লিান মিৌন্তেবা
য়ুন্তনৎ অিুনা লিান চহরী অমিা মলৌিৎরক হায়না
প্রস্তাব মিৌবা এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগরী ন্তলস্ত অিু য়াওই

•

ন্তেরসাসতে ইনবলপ – মিল মিাগরী মকন্দ্রগরী অমসুং
োজ্য সেকােগরী ন্তকিমন্তিং অমসুং অরিাপ্পা
ন্তেরসাসতেন্তিংিগরী ফন্দন্তিং বরজিিা এরলারকসন
মিৌেকপা মেরকািতে মিৌবা য়াহন্তল্ল

•

কনিরজতে ন্স - মিাঙান-মিাঙানবা ফন্দন্তিংগরী
মহৌেকফমন্তিংিগরী ইন্তন্তলরজন্ত ওইনা ফন্দন্তিং
কনিরজতে ন্স মিৌবা য়াহন্তল্ল, মিুনা অফংবা
ফন্দন্তিংবু খ্াইিগরী য়াম্া য়াম্বা মওংিা ন্তিন্তজন্নবা
ওইহন্তল্ল অমসুং মিম অিুমক্িা মরু ওইবা
এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং ফন্দন্তিং ৱাৎপনা মেম ওইিনা
মিৌিনা মিাকপা য়াওরি

•

এক্সন লিান – লিান য়ুন্তনৎ অিুবু মিাঙানমিাঙানবা ন্তকিমন্তিংিা ফংবা ফন্দন্তিংগরী মিু ং
ইন্না অয়াবা পরীবা এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং মলৌবা য়াহন্দুনা
চহরীগরী লিান মিম্বা মকপচে মিৌই। এন্তক্ন্তবন্তিগরী
ফন্তন্দং অিু অমিগরী মহনবা ন্তকিমন্তিংনা িরুক
য়ান্তমন্নবা য়াই, এন্তক্ন্তবন্তি অমমমগরী প্রাইওন্তেন্তি
মিম্বা য়াই

িুমাং চাওন্তিনবা ন্তেরপািতে মিৌবা: অয়াবা পরীেবা
এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগরী ন্তফন্তজরকল অমসুং ফাইনান্তন্সরয়ল
ওইনা িুমাং চাওন্তিনবা মেরকািতে মিৌই
•

মিন্তক্রকল অয়াবা পরীবা – এন্তক্ন্তবন্তি অমা
অয়াবা পরীনবগরীিমক মিুগরী মিন্তক্রকল ওইবা
ন্তহেম লননবা অমসুং মকপচে মিৌবিা মরিং পাংই।

•

এিন্তমন্তনরস্ত্রন্তিব অয়াবা পরীবা – ফন্দ পরীনবগরী
মহৌেকফমগা মন্তে ললননা এন্তক্ন্তবন্তি অমা
অয়াবা পরীনবগরীিমক মিুগরী এিন্তমন্তনরস্ত্রন্তিব
ওইবা ন্তহেম মকপচে মিৌবিা মরিং পাংই।

•

ফন্দ ইয়ােমাকতে মিৌবা – িরিংনা ফন্দন্তিং অিু
কায়র�াকপগরী মপ্রারসস অিু য়াহন্তল্ল। ফন্দন্তিং
অিু মরহৌিানা ইনরস্তালরমন্তিা ন্তেন্তলজ মিৌই।

•

িুমাং চাওন্তিনবা ন্তেরপািতে মিৌবা – ন্তফন্তজরকল
ওইনা অমসুং মিল-�ুমগরী ওইনা িুমাং
চাওন্তিনবা অপরিি মিৌবিা ন্তিন্তজঙন্ন।
এন্তক্ন্তবন্তি অমগরী মস্তিস অিু মহৌন্তজক চ্ন্তে,
সরপেন্দ মিৌরে, মিারলে নত্ত্গা মলাইরে হায়বা
মস্তিসিা অপরিি মিৌবা য়াই।

•

ন্তজও-মিন্তগং - ন্তজও-মিন্তগং অমসুং এরসৎন্তিং
মিম্বগরী মফারিা মকপচে মিৌবা মিৌগৎনবা।
এরসৎিা য়ুম্ফম ওইবা এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগরী
ন্তফন্তজরকল ওইনা িুমাং চাওন্তিনবা অিু
মমাবাইল এপ ফাওনা অন্ত�ংবা য়াওিনা মহন্না
ফজনা মিৌবা ওইেকই।

•

ইরফন্তক্ব ওইবা ইন্তে-মমািু্যল িািা মলো মিৌবনা
ন্তফন্তজরকল ওইনা অমসুং মিল-�ুমগরী ওইনা িুমাং
চাওন্তিনবা অন্ত�ংবা য়াওিনা ন্তেরপািতে মিৌবা য়াহন্তল্ল

একাওন্তন্তং: �বক্া-য়ুম্ফম ওইবা একাওন্তন্তং অমসুং
ফন্দন্তিং মমান্তনিে মিৌবা য়াহন্তল্ল
•

MAS ন্তক মিািা C&AG না পরীবা �াক 4 গরী
একাওন্তন্তং লোন্তসন্তফরকসন ন্তসরস্তম অমসুং
ন্তেরপািতে মিৌবগরী মফােরমি ইন্তল্ল

•

ত্ানরজক্সন অমগরী মরেন্তিিন্তিং অমসুং
মিন্তবিন্তিং অন্তনমক মেরকািতে মিৌবা বূককরীন্তপংগরী িবল-এন্ত্রি, মকি-মবন্তসস ন্তসরস্তম ইন্তল্ল

•

�বন্তকি, �বক্া ন্তিংবা িেচন্তক, �বক অমগরী
মিািা পরীন্তিবা এিিান্সন্তিং অন্তসনন্তচংবগরী
অকুপ্পা ৱারোলন্তিং মকপচে মিৌই।

•

PFMS না মিাঙান-মিাঙানবা মকন্দ্রগরী
অমসুং োজ্যগরী ন্তকিমন্তিংগরী মিািা মেন্তজস্তে
মিৌবা মিন্দেন্তিংিা ন্তেরয়ল-িাইম ওনলাইন
মপরমন্তন্তিং মিৌবা ঙমহন্তল্ল

•

মনাংমগরী, �াগরী অমসুং চহরীগরী ওইনা
একাওন্তন্তিংগরী বূক িুমন্তজনবা য়াহন্তল্ল অমসুং
একাওন্তন্তিং অিু ম�ংগরী ন্তপন্তেয়িিা মাংরলামিা
পুনবা িেকাে ওইবা মিাং�াংন্তিং মলৌহন্তল্ল

•

বাওচে 4 ফাওনা ফন্দন্তিং ত্ানরজক্সন মিৌবগরী
অকুপ্পা ৱারোলন্তিং PRI ন্তিংবু মেরকািতে মিৌবা
য়াহন্তল্ল:
o ন্তেন্তসপ্ত বাওচে: ফন্দন্তিংগরী ইনরলো ললবা
মকপচে মিৌবা
o মপরমন্ত বাওচে: ফন্দন্তিংগরী আওিরলো
ললবা মকপচে মিৌবা
o ক্রিা বাওচে: ফন্দন্তিং একাওন্ত অমিগরী
অমিা ত্ান্সফে মিৌবা মকপচে মিৌবা
o জরনতেল বাওচে: অোনবা চু মর�াকপা/
বূক এিজস্তরমন্ত ললবা মকপচে মিৌবা

এরসৎ িাইরেক্ন্তে: মলংবা য়ািবা অমসুং মলংবা য়াবা
এরসৎন্তিং মলাইনমক হাপন্তচন্দুনা �ন্তমি
•
লিান্তনং য়ুন্তনৎ অমনা মিম্বা/ �ম্বা/কর্রিাল মিৌবা
এরসৎন্তিং মিক িঙনবা মিাপ-মিাপ্পা এরসৎ
ID পুর�াকই
•
এরসৎ ললফম, মস্তিস, কনানা মপু ওইবা,
অন্তসনন্তচংবা এরসৎন্তক অকুপ্পা ৱারোলন্তিং
মকপচে মিৌই
•
মপুং ফােবা এরসৎ অিুিা ন্তলঙ্ক মিৌবা এন্তক্ন্তবন্তি
অমসুং বাওচেগরী অকুপ্পা ৱারোলন্তিং উৎন্তল
•
গ্াম মনন্তচত্ GIS িা এরসৎ মফম পুর�াক্বা
মপ্রান্তবজন

3.

ই-গ্াম স্বরাজ লমাবাই� এপ

পঞ্ায়িন্তক ই-পাও িুৎিা মরিান্দা মিম-িােগা
�ম্বা য়ানবা, য়ুজে/নাগন্তেকনা ই-গ্াম স্বোজ মমাবাইল
এপ গূগল মলি মস্তাে (https://play.google.com/
store/apps/details?id=nic.in.unified) িগরীসু িাওনরলাি
মিৌবা য়াগন্তন।
মিাগরী ই-পাও অন্তস মমাবাইল এপ ন্তিন্তজন্নেগা
ফংগন্তন।
• িনগৎলবা
পঞ্ায়ি অিুগরী
ER িািা

• প ঞ্ া য় ি ন্ত ক
এ ন্ত ক্ ন্ত ব ন্ত ি ন্ত ি ং
( এ ন্ত ক্ ন্ত ব ন্ত ি
মন্তমং, ন্তকিম মন্তমং
অমসুং এমাওন্ত)
• িনগৎলবা FY
গরী
ন্তেন্তসপ্তন্তিং
অমসুং িেচ
(করন্সান্তলরিরিি)
গ্ারমাদয় সংকল্প
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ল�ায়ননা খুঙ্ংগী এন্তরয়ান্তশংদা লমন্ত্পং ল�ৌবা
ভার�ন্তক �ু ংগী পুন্তন্স মন্তসগী খুঙ্ংন্তশংদা ল� – ম�াত্মা গান্তধি

িু

ঙ্ংন্তিং অন্তসনা ললবাক অন্তসগরী আত্গরী মরয়ালন্তন।
গান্তধিন্তজনা িুঙ্ংন্তিং অন্তস মমারেল, মসান্তসরয়ল
অমসুং ইরকারনান্তমক ইন্তন্দরপরন্দন্স ফংবা পামন্তি।
মহাকপু মমাংঙঙিগরী ললেলেবা ‘ন্তিরলজ ন্তেপন্ত্কন্তিং'
না পুন্তক্ং লুপহনন্তি। মহাক �াজেন্তমি মিুন্তি "িুঙ্ংন্তিং
অন্তস মাংরেবন্তি, িােিসু মাংন্তিগন্তন। মিু িােি ওইনা
ললেরোই। িােি ইমা মিামন্তকি ওইবা পৃ�রীন্তবিা ললবগরী
ন্তমিন মাংন্তিগন্তন।" (হন্তেজন, 29-8-1936; 63:241).
মহান্তকি ওইনন্তি জান্তি অন্তস হন্না িাগৎপা হায়বন্তস
িুঙ্ংন্তিং হন্না িাগৎলবা িক্ংিা ফংবা ঙমগন্তন।
মিমনা মহৌন্তিবগা মলায়ননা, মহাক্া মিল-�ুমগরী মসল্ফন্তেলাইরয়ন্স, মসান্তসরয়ল ইরবিন্তলন্তি অমসুং ন্তিরসর্রিলাইজ
মিৌবা োজন্তনন্তিগরী ন্তসরস্তম য়াওবা মিমগৎ-িাগৎপগরী
�বন্তকি পাক-চাওেবা মপ্রাগ্াম অমা ন্তবরবেলাইজ মিৌন্তি।

িুঙ্ংন্তিংিা িঙাই ফিনা িেকাে ওইবা পুন্তন্সগরী
বিান্তলন্তি ফংহন্দুনা িুঙ্ংন্তিং অমসুং পঞ্ায়িন্তিংিা
অরহাংবা পুেকপা হায়বন্তস পুংন্তিং অন্তসগরী িেকাে
ওইবন্তন। িুঙ্ংন্তিংিা ইরকারনান্তমক ইরনাৎ অমা পরীবা
হায়বন্তস িােিনা পৃ�রীন্তবিা িন্তক্ ললবা ললবাক
অমা ওইবগরী মস্তিস ফংবগরী ন্তবজন অিুসু মরয়াল
মচাংহনগন্তন। মেম অিুনা, মহাত্া গান্তধি মপাকপা চহরীগরী
150শবা কুমওনিা, স্বান্তমত্ব ন্তকিম অন্তস িুঙ্ংগরী য়ুম্ববু
িুন্তিংমক্া “অন্তধকােন্তিংগরী মেরকািতে '' পরীিুনা িােিন্তক
িুঙ্ংগরী ইরকারনান্তমক মপ্রারগ্স ফংবা ঙমহন্নবা মচৎনা
ন্তনংজবা অমগা মলায়ননা ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা
প্রধান মন্ত্রিনা, 24শবা এন্তপ্রল, 2020 িা মনসরনল
পঞ্ায়ন্তি োজ নুন্তমৎিা মলাঞ্ মিৌন্তি। ন্তকিম অন্তস মিাগরী
মফজ অন্তন অন্তসিা পানন্তিনগন্তন:লফজ I – পাইর�া� ন্তকিম (এন্তপ্র�, 2020-মাি্ভ ,
2021)
পাইরলাি মস্তি িরুক (হন্তেয়ানা, কনতোিক, মধ্য
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প্ররিি, মহাোস্ত্র, উত্ে প্ররিি অমসুং উত্োিন্দ) না
চাওোক্া িুঙ্ং লাি 1 মকান্তল্ল অমসুং CORS মনিৱাকতে
ইস্তান্ত্িরমন্ত অন্তসনা োজ্য অন্তন (পঞ্াব অমসুং
োজস্ান) গরীন্তন।
লফজ II (এন্তপ্র�, 2021 – মাি্ভ , 2024)
মলমরহৌবা িুঙ্ংন্তিংগরী মপুং ফাবা সরিতে (চহরী অহুম)
মহৌন্তজক ফংবা লমগরী মেরকািতে ন্তিং অন্তস ওনগ্াওন্দ মপান্তজসন উৎরি। িুঙ্ংগরী লমন্তিংিা মপ্রাপন্তিতেগরী
মপুন্তিং অিু মবঙ্কন্তিংনা মলৌ হায়বা য়াবা আইনগরী ওইবা
মিাকুরমন্ত ললিবন্তননা মরিায় মিাগরী মপ্রাপন্তিতে অিু
ফাইনান্তন্সরয়ল এরসৎ অমা ওইনা ন্তিন্তজন্নবগরী ন্তলিরেজ
ফংবা ঙমরি। মিুিগরী মহনবিা, চহরী 70 গরী মমাংিা
মলাইন্তিবা িােিন্তক িুঙ্ংগরী লম মসিলরমন্ত মিৌবা
অমসুং অন্তধকােন্তিংগরী মেরকািতে ন্তকিমক সরিতে মিৌবা
অিুিা োজ্য কয়ামুক্া িুঙ্ংন্তিংগরী ABADI (িুন্দাবা)
এন্তেয়া মকািে মিৌন্তিরি।
স্বান্তমত্ব (SVAMITVA) ন্তকিম অন্তস পঞ্ায়ন্তি োজ
ন্তমন্তনন্তস্ত্র, োজ্যগরী পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তিপািতে রমন্তন্তিং, োজ্যগরী
মেন্তিনু্য ন্তিপািতে রমন্তন্তিং অমসুং সরিতে ওফ ইন্তন্দয়াগরী পুন্না
মিৌন্তমন্নবা মহাৎনবা অমন্তন, অমসুং িুঙ্ংগরী লমন্তিংিা মরী
িুন্দাবা লম (আবান্তি) গরী ঙমঙি িায়রিাক্বা খ্াইিগরী
ইরকান মকানবা মরিান সরিতে ন্তয়ং মিরক্ারলান্তজ ন্তিন্তজন্নিুনা
িােিন্তক িুঙ্ংগরী ইন্তন্তরগ্রিি মপ্রাপন্তিতে মিন্তলরিসন
মসালুসন পরীনবা পান্দম �ন্তমি।
ন্তকিম অন্তসগী �ারগ্ভ �ন্তশংন্তদ
•

িুঙ্ংগরী মরীন্তিংগরী ন্তসন্তবল োইিন্তিং ঙাক্ুনা �ম্বা,
অমসুং িুঙ্ংগরী য়ুম্ববুন্তিংবু মপ্রাপন্তিতে কািতে পরীিুনা
িুন্দাবা িুঙ্ংগরী এন্তেয়ান্তিংিা লম মপু ওইবগরী
মিাংিা ময়ৎনবন্তিং হন্থহনবা

•

ওরিারমরিি মিক্স করলক্সন মেরকািতে ন্তিং ন্তিন্তজন্নিুনা
পঞ্ায়িন্তিংিা মপ্রাপন্তিতে মিক্স মিামন্তজনবগরী
মকািরেজ মহনগৎপা

•

পন্ত্ন্তকি লম মিক িঙরিাক্ুনা মরীগরী লম মলৌন্তিনবা
ন্ত�ংবা

•

মপ্রাগ্াম অন্তসগরী মিািা মিম্বা মমপন্তিংিা ন্তলিরেজ
মিৌেগা বিান্তলন্তি মহন্না ফবা গ্াম পঞ্ায়ি
ন্তিরিলপরমন্ত লিানন্তিং (GPDPs) মিম্বা ঙমহনবা

ন্তকিম অন্তসনা িুঙ্ংগরী এন্তেয়ান্তিংিা লিান্তনং,
মেন্তিনু্য মিামন্তজনবিা স্ত্ররীমলাইন মিৌহনবা অমসুং
মপ্রাপন্তিতে োইিন্তিংিা মরয়ক মিংবা ওইহনগন্তন।
মপুন্তিংনা ফাইনান্তন্সরয়ল ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিগরী মলানন্তিং
এলিাই মিৌনবগরী িুরিাংচাবন্তিং মন্তসনা হাংরিাকিন্তন।
মপ্রাপন্তিতেগা মন্তে ললনবা ময়ৎনবন্তিংসু ন্তকিম অন্তস ফাওনা
পরীবা িাইিল িরীিন্তিং ন্তিন্তজন্নিুনা মসিল মিৌগন্তন।
ন্তকিম অন্তসনা মহন্না বিান্তলন্তি ফবা গ্াম পঞ্ায়ি
ন্তিরিলপরমন্ত লিানন্তিং (GPDPs) মিম-িাবিসু
মিৌগৎকন্তন, ন্তকিম অন্তসগরী মিািা মিম্বা মমপন্তিং

ন্তিন্তজন্নিুনা। মপ্রাগ্াম অন্তসগরী মিািা মকপচে মিৌবা
পোন্তসরয়ল িািা অিুনা ৱারেপ মলৌবগরী সরপািতে ন্তসরস্তম
পরীগন্তন, অমসুং লিান্তনংগরী এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং ন্তিরিলপ মিৌবিা
অমসুং �বক ওইনা পাংর�াকপিা মরিং পাংগন্তন।

স্বান্তমত্ব (SVAMITVA) কর্ারনন্তন্তশং
i.

কন্তন্তনু্যয়সন্তল ওপরেন্তিং ন্তেফরেন্স মস্তসন্স (CORS) মনিৱাকতে: CORS মনিৱাকতেনা গ্াওন্দ কর্রিাল মপাইন্তন্তিং
ন্তলংিৎপিা মিৌগৎকন্তন, মিু ন্তজও-ন্তেফরেন্তন্সং, গ্াওন্দ ত্রুন্ত�ং অমসুং লমন্তিংগরী ঙমঙি িায়রিাকপা চু ম্া
চপ চানা মিৌনবগরী মরু ওইবা এন্তক্ন্তবন্তি অমন্তন।

ii.

মরিানন্তিং ন্তিন্তজন্নিুনা পাক-চাওনা মমন্তপ্পং মিৌবা: িুঙ্ংগরী িুন্দাবা (আবান্তি) এন্তেয়াবু সরিতে ওফ ইন্তন্দয়ানা
মরিান সরিতে ন্তিন্তজন্নিুনা মমপ মিৌগন্তন। মন্তসনা মপ্রাপন্তিতে মপু ওইবগরী অন্তধকােন্তিং পরীনবা অৱাংবা ন্তেরজালুসন
অমসুং চপ চানা চু ম্বা মমপন্তিং পুর�াকিন্তন। মমপন্তিং নত্ত্গা িািান্তিং অন্তসিা য়ুম্ফম ওইেগা, িুঙ্ংগরী
য়ুম্ববুন্তিংিা মপ্রাপন্তিতে কািতে ন্তিং ইশ মিৌগন্তন।

iii. IEC ইন্তনন্তসরয়ন্তিবন্তিং: মলারকল মপাপুরলসনিা ন্তকিম অিুগরী মমর�ারিারলান্তজ অমসুং মিুগরী কান্নবন্তিংগরী
মেমিা মসন্তন্সিাইজ মিৌনবা এৱয়ােরনস মপ্রাগ্াম

iv. পোন্তসরয়ল লিান্তনং এন্তলিরকসন “গ্াম মনন্তচত্” মহনগৎহনবা: GPDP মিম িাবা মিৌগৎনবা মরিান সরিতে গরী
মিািা মিম্বা পোন্তসরয়ল িািা/মমপন্তিং ন্তলিরেজ মিৌবা
v.

ওনলাইন মমান্তনিন্তেং ন্তসরস্তম: ওনলাইন মমান্তনিন্তেং অমসুং ন্তেরপান্তিতেং মিিরবািতে না এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগরী িুমাং
চাওন্তিনবা মমান্তনিে মিৌগন্তন

vi. মপ্রারজক্ মমরনজরমন্ত: ন্তকিম �বক ওইনা পানন্তিনিুনা ন্তমন্তনন্তস্ত্র অমসুং োজ্যবু মিৌগৎনবা জান্তিগরী অমসুং
োজ্যগরী �াক্া ললবা মপ্রাগ্াম মমরনজরমন্ত য়ুন্তনৎন্তিং
স্বান্তমত্ব (SVAMITVA): খুঙ্ংগী যুম্বুন্তশং অমমমদা ‘অন্তধকারন্তশংগী লররকাদ্ভ ’ পীবা
•

•

য়ুমর�াংন্তিংবু মবঙ্কন্তিংিগরী মলানন্তিং অমসুং অরিাপ্পা মিল-�ুমগরী কান্নবন্তিং মলৌনবা মরিায়গরী মপ্রাপন্তিতেবু
ফাইনান্তন্সরয়ল এরসৎ অমা ওইনা ন্তিন্তজন্নবা য়াহন্তল্ল
এরসৎ অমসুং মিক্স করলক্সন মেন্তজস্তে ইনন্তস্তিু ্যরস্নলাইজ মিৌিুনা গ্াম পঞ্ায়িন্তিংগরী মিক্স মিামন্তজনবগরী
অমসুং ন্তিমান্দ এরসস মিৌবগরী মপ্রারসস মপাঙ্ল কনিৎহন্তল্ল
– পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্র
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পীপলস প্ান লকর্ন – 2019 গী ওভরন্তভয়ু অমা
গ্াম পঞ্চায়�ন্তশংগী করপ্র�নন্তসব
ন্তদরভ�পরমন্তগীদমক

গ্া

ম পঞ্ায়িন্তিংবু মরিায়না ফংবা ন্তেরসান্তসতেং
ন্তিন্তজন্নিুনা ইরকারনান্তমক ন্তিরিলপরমন্ত অমসুং
মসান্তসরয়ল জন্তস্তসন্তকিমক গ্াম পঞ্ায়ি
ন্তিরিলপরমন্ত লিান (GPDP) মিম-িানবা মমরন্দি পরীররে।
GPDP লিান্তনং মপ্রারসস অন্তস করপ্রহন্তন্সব ওইগিবন্তন
অমসুং সংন্তবধানগরী িোমার�াইশবা মসিু্যলিা ন্তলস্ত
মিৌবা সবরজক্ 29 গা মন্তে ললনবা মকন্দ্রগরী ন্তমন্তনন্তস্ত্রন্তিং/
লাইন ন্তিপািতে রমন্তন্তিং মলাইনমন্তকি ন্তকিমন্তিংগা মলায়ননা
মপুং ফানা কনিেরজন্স য়াওবা পান্তিতেন্তসরপিন্তে
মপ্রারসসিা য়ুম্ফম ওইগিবন্তন। িােিন্তক িুঙ্ংিা
অরহাংবা পুেক্বা জান্তিগরী মরু ওইবা সবরজক্ন্তিংিা
মলেগন্তিপ ন্তকিমন্তিং ইরফন্তক্ব ওইনা অমসুং ইন্তফন্তসরয়ন্ত
ওইনা �বক ওইনা পানন্তিনবিা পঞ্ায়িন্তিংগরী মলৌগিবা
অরচৌবা িু ন্তমকা লল। পরীপলস লিান মকরপেন (PPC)
হায়বন্তস GPDP ন্তিং মিম-িানবগরীিমক চহরী িুন্তিংগরী
2শবা ওরক্াবেিগরী মহৌেগা 31শবা ন্তিরসম্বেিা মলাইবা
পঞ্ায়ন্তি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিং মপাঙ্ল কনিৎনবগরী
অমত্া ঙাইবা পান্দমগা মলায়নবা GPDP মপ্রারসস
মাংরলামিা পুনবগরী ন্তমন্তনন্তস্ত্র ওফ পঞ্ায়ন্তি োজ (MoPR)
গরী মরু ওইবা এন্তক্ন্তবন্তি অমন্তন। "সবন্তক ময়াজনা সবকা
ন্তবকাস" ন্তক মিািা মিৌবা মকরপেন অন্তস পঞ্ায়ন্তি োজ
ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিং (PRIs) অমসুং মন্তে ললনবা োজ্যগরী
লাইন ন্তিপািতে রমন্তন্তিংগরী মেক্া কনিরজতে ন্স মিৌবা
ফাওনা গ্াম সিািা লিান্তনং মিৌনবগরীিমক ইরন্তন্তন্সব
ওইবা অমসুং স্ক্রকচে নাইনা �বক পায়িৎপা অমন্তন।

PPC–2019 গরী ওইনা, মনি ন্তেজল্তন্তি মিল মিাগরী
োজ্যন্তিং অমসুং UT ন্তিংগরী গ্াম পঞ্ায়ি অয়াম্বনা
GPDP অিু মিম চানা মিম-িাররে হায়বিুন্তন। অন্তনশবা
PPC অিু 2020-21 চহরীগরী GPDP মিম-িাবগরী পান্দম
অিুিক্ংগা মলায়ননা 2শবা ওরক্াবে, 2019 িগরী
মহৌেগা ইন্তনন্তসরয়ি মিৌররে অিুগা 1শবা ন্তিরসম্বে, 2019
িা মলাইন্তিনররে। পঞ্ায়িন্তিংনা মিল-মিাগরী ন্তমন্তনন্তস্ত্রন্তিং
অমসুং ন্তিপািতে রমন্তন্তিংগরী ন্তকিমন্তিং কনিজতে মিৌন্তিন্নবা
অমসুং মরিায়গরী অফংবা ন্তেরসাসতেন্তিং পূন্তলং মিৌনবা
মহান্তলন্তস্তক লিান অমা ললনবা PPC অন্তস মিৌিবা য়ািবা
মর�ৌ অমন্তন হায়না মলৌই। এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং কুপ্না িাকপা
পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্রনা ইশ মিৌবা ন্তেিাইস মিৌেবা
গাইিলাইনন্তিং অিু পঞ্ায়িন্তিংনা GPDP মিম িাবিা
ফজনা মলৌররে। PPC 2019 মিম িাবগরী এন্তক্ন্তবন্তি অিু
মিাগরী এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং অন্তসগা মলায়ননা ললবাক পুম্বিা
মপুং ফানা কন্না চ্েন্তমি:
1.
�াইন
ন্তমন্তনন্ত্রিন্তশং/ন্তদপা�্ভ রমন্তন্তশংগা
ল�ায়ননা 23শুবা জু�াই 2019 দা মীন্ত�ং:18
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2.

3.

4.

ন্তিরিাল্ব মিৌেবা সবরজক্ 29 অিু মকানবা লাইন
ন্তমন্তনন্তস্ত্রন্তিং/ন্তিপািতে রমন্তন্তিং মলাইনমক্া ময়ৌনবা
মহাৎনেন্তমি। মন্তসগরী মিাং অন্তসিা, 23শবা
জুলাই 2019 িা ন্তরেন্তি িৱন, নু্য ন্তিন্তল্ল িা মিম
অিুগরী MoPR মসররেিন্তে শ্রী োহুল িিনগে না
ন্তচয়েরমন ওইেগা মরীন্তিং অমা ন্তিনন্তি। মরীন্তিং
অিুিা,
লাইন
ন্তমন্তনন্তস্ত্রন্তিং/ন্তিপািতে রমন্তন্তিং
মলাইনমন্তকি ওন্তফন্তসরয়লন্তিংনা PPC – 2019
মায় পাকহন্নবা মরিায়গরী িু ন্তমকান্তিং অমসুং
িায়ত্বন্তিং কন্তেরনা িন্ননবা িরুক য়ান্তি।
পঞ্চায়ন্ত�
রাজ
ন্তমন্তনন্ত্রিদগী
�াইন
ন্তমন্তনন্ত্রিন্তশংদা
ন্তিঠিন্তশং:মন্তে
ললনবা
ন্তিপািতে রমন্তন্তিংগরী
ফ্ন্তলাইন
ৱাকতেেন্তিংনা
িেকাে ওইবা য়া�ং মলৌেগা অমসুং মত্ন্তনং
মিৌেগা PPC অিু মাংরজৌননা ম�ৌোং মিৌিুনা
�মগিবন্তন। মন্তসগরী মিাংিা পঞ্ায়ন্তি োজ
ন্তমন্তনন্তস্ত্রিগরী মকরপেন অিু মসিু্যন্তলং মিৌনবগরী
মরিায়বু মিম িানবা অমসুং মন্তে ললনবা োজ্যগরী
ন্তিপািতে রমন্তন্তিংনা মরিায়গরী ফ্ন্তলাইন ৱাকতেেন্তিং
অমসুং মস্তকরহা্দেন্তিং মলাইনমকপু মিা িানা
মসন্তন্সিাইজ মিৌনবা ন্তচঠিন্তিং �ান্তি।
পঞ্চায়ন্ত� রাজ ন্তমন্তনন্ত্রিদগী রাজযুন্তশংদা
থাবা ন্তিঠি:- PPC গরী মপ্রারসসিা ফ্ন্তলাইন
ৱাকতেেন্তিং য়াওহন্নবগরীিমক মকন্দ্র অমসুং
োজ্যন্তিংনা এরিাপ্ত মিৌন্তিবা লাইন ওফ এক্সনিা
আইন্তিয়ান্তিং িরুক য়ান্তমন্ননবা ন্তমৎরয়ং অমগা
মলায়ননা, োজ্যন্তিং মলাইনমন্তকি ন্তপ্রন্তন্সপাল
মসররেিন্তে/মসররেিন্তে মলাইনমক্া ন্তচঠি অমা
�ান্তি। ন্তচঠি অিু �াবগরী পান্দমন্তি:ক.
মকরপেন অিুগরী মস্তি মনারিল ওন্তফসে
অমা িনবা
ি.
মপ্রাগ্াম অিুগরী ফ্ন্তলাইন ৱাকতেেন্তিংগরী
প্ররজরন্তসন অিু োজ্য অিুিা গ্াম সিাগরী
মমাংিা �বক পানন্তিনবা।
গ.
িাংিাংবা মত্ন্তনং মমািু্যলন্তিং
ঘ.
লিান লিসন্তক লিান্তনং িেকাে ওইবিা MoPR
গা মকাওেন্তিরনসন মিৌবা
পীপলস
প্ান
লকর্ন
(PPC-2019)
গী লপ্রাগ্াম লমরনজরমন্ত য়ুন্তনৎ (PMU)
ন্ত�ংখৎপা:- PPC গরী মপ্রারসস মনুংিা মিম
মিমগরী ওইবা মিন্তক্রকল অমসুং অরিাপ্পা
ৱাহংন্তিং ন্তেরজাল্ব মিৌনবা PMU অমা মসরপ্তম্বে

ময়ায় 2019 িা ন্তলংিৎলন্তমি। ন্তমিন অনরি্যািয়
অমসুং GPDP মপ্রারসসন্তক মিািা সরপািতে পরীনবা
PMU অিুগরী পরসতোরনল �ম্লন্তমি। PMU িা হু্যরমন
ন্তেরসাসতেন্তিংগরী িাংিাংবা মোলন্তিংিা য়াওবন্তি
মিািা পরীন্তে:-

ঘ) “ইরকারনান্তমক
এন্দ
মসান্তসরয়ল
ত্ান্সরফােরমসন থ্রু GPDP মফাে ন্তি মস্তিস
ওফ ন্তহমালয়ান ন্তেজন” িাং 10শবা
অমসুং 11শবা ওরক্াবে 2019, ন্তেন্তিরকি,
উত্োিন্দ িা।

ক.

মস্তি মনারিল ওন্তফসেন্তিং অমসুং
সরিতে য়েন্তিংগরীিমক য়ুজেরনম অমসুং
পাসৱািতে পরীবা;

ি.

মমাবাইল এন্তলিরকসন অিু এরক্সস মিৌবিা
য়ািবা য়াওেকপা ময়ংন্তিনবা

ঙ) “ইরকারনান্তমক ন্তিরিলপরমন্ত এন্দ মসান্তসরয়ল
ত্ান্সরফােরমসন থ্রু GPDP ইন মকারস্তল
মস্তিস এন্দ UTs” িাং 30শবা অমসুং
31শবা ওরক্াবে 2019, মচন্নই, িন্তমল নািু িা।

গ.

5.

চ) “ইরকারনান্তমক ন্তিরিলপরমন্ত এন্দ মসান্তসরয়ল
ত্ান্সরফােরমসন থ্রু GPDP ইন PESA মস্তিস”
িাং 22শবা অমসুং 23শবা মনারবম্বে 2019,
TPSIPRD, োইপুে, ছন্তত্সগড় িা।

মসালুসনন্তিংগরীিমক NIC গা মলায়ননা
ন্তলঙ্ক মিম্বা

ন্তমিন অনরি্যািয় অমসুং GPDP মপারিতে লিা
োজ্যন্তিংনা ম�ংনবা সমস্যন্তিং ময়ংন্তিন্নবা
মপ্রাগ্াম মমরনজরমন্ত য়ুন্তনৎ (PMU) অিু মসরপ্তম্বে
2019 িগরী �বক মিৌন্তি। মন্তসগরী মহল্প মিকি
অন্তসিা, নুন্তমৎ িুন্তিংগরী ওইনা মরিায়গরী সমস্যন্তিং
ন্তেরজাল্ব মিৌনবা মিন্তল-একরজকু্যন্তিব অহুম
�ন্তমি। মন্তসগরী ম�ক্া, মকরপেন অন্তসগরী মনুংিা
োজ্যন্তিংনা �াংগৎলকপা সমস্যন্তিং লনননবা
মলাগ বূক অমা PMU িরীম অিুনা �ন্তমি। PMU না
এরিাপ্ত মিৌবা মবস্ত প্রান্তক্সন্তিংন্তি নুন্তমৎ অপুম্বা
অিুিা হংলকপা ৱাহংন্তিংগরী িম্লপ্পা ৱারোল অমা
PPC অিুবু চাং নাইনা মমান্তনিে মিৌনবগরীিমক
MoPR গরী মজাইন্ত মসররেিন্তে/িাইরেক্েিা �াই।

ন্তরজরন� োক্ভশপন্তশং ন্তশ�-�াংবা: PPC 2019
গরী মিািা GPDP-2020-21 (সবন্তক ময়াজনা
সবকা ন্তবকাস) মিম-িানবা ললবাক অন্তসগরী
ন্তেজনন্তিং মলাইনমক মকানবা ৱাকতেিপন্তিং ন্তিল
লাংন্তি। ৱাকতেিপ অিুগরী অকুপ্পা ৱারোলন্তিংন্তি
মিািা পরীন্তে ক) GPDP-2019 গরীিমক পরীপলস লিান
মকরপেনগরী NIRD&PR, লহিোবািিা িাং
6শবা অমসুং 7শবা মসরপ্তম্বে, 2019 িা
ওন্তেরয়রন্তসন মপ্রাগ্াম
ি) GPDP মকরপেনগরী ন্তমিন অনরি্যািয়
সরিতে অমসুং পরীপলস লিানগরী ন্তেরসাসতে
পসতেনন্তিংগরীিমক
জান্তিগরী
�াক্া
ওন্তেরয়রন্তসন মত্ন্তনং িাং 12শবা অমসুং
13শবা মসরপ্তম্বে 2019 NERC গুৱাহান্তি,
অসমিা মিৌন্তি

গ) পরীপলস লিান মকরপেন মফাে ন্তপ্ররপরেসন ওফ
GPDP 2019 ৱাকতেিপ ওন “ইরকারনান্তমক
এন্দ মসান্তসরয়ল ত্ান্সরফােরমসন থ্রু GPDP
ইন ইরন্দা-মগনরজন্তিক মলিন মস্তিস” িাং 24
- 25 মসরপ্তম্বে 2019, লিনঔ, UP

6.

ছ) পরীপলস লিান মকরপেন মফাে GPDP – ন্তেজরনল
ৱাকতেিপ ওন 'ইরকারনান্তমক ন্তিরিলপরমন্ত
এন্দ মসান্তসরয়ল ত্ান্সরফােরমসন থ্রু GPDP
ইন NE মস্তিস” িাং 12শবা অমসুং 13শবা
ন্তিরসম্বে 2019, IRDPRNERC, গুৱাহান্তি,
অসম িা।

ন্তভন্তদও কনফররন্তন্সং ফাওনা PPC লমান্তন�র
ল�ৌবা:- MoPR না োজ্যন্তিংগরী GPDP
লিান্তনং িুমাং চাওন্তিনবা মমান্তনিে মিৌনবগরী
ইন্তনন্তসরয়ন্তিব মলৌররে। মন্তসগরী মিাংিা, মজাইন্ত
মসররেিন্তে, MoPR, না মহৌন্তজক ফাওবিা িুমাং
চাওন্তিনবা অমসুং মরিায় মরিায়গরী ন্তফ্দিা
ম�ংনবা সমস্যন্তিং ন্তিন্তিও কনফরেন্স ফাওনা
ন্তসঙ্ল ন্তৱরন্দািা লাক্বা োজ্যন্তিং িুন্তিংমক্া
য়া�ং পরীররে। মকরপেন অন্তসগরী মনুংিা পুন্না
ন্তিন্তিও কনফরেন্স 10 পাংর�াকররে।

পঞ্ায়িনা SDG ন্তিং িরিংনা ফংবা ঙম্বা,
অমসুং মিুনা মেম ওইিুনা মপুং ফাবা কনিরজতে ন্স
ফংনবা; ইনিাইেনরমন্তন্তক মেমিা িনবা পঞ্ায়ি,
মকািতে িা মকস ললিবা পঞ্ায়ি, মরিাপ আওি য়াওিবা
পঞ্ায়ি, সবরস্তন্স এবু্যজ মিৌিবা পঞ্ায়ি, অঙাংগরী
িনবা পঞ্ায়ি, অহল ওইেবা মরীগরী িনবা পঞ্ায়ি,
মজন্দে মফ্ন্দন্তল ওইবা পঞ্ায়ি, �ক্বা ঈন্তিংগরী
মফন্তসন্তলন্তি মপুং ফানা ললবা পঞ্ায়ি, কারবতোন নু্যরত্ল
ওইবা পঞ্ায়ি, মরী মলাইনমন্তকি য়ুম ললবা অন্তসনন্তচংবা
ওইনবা োজ্যন্তিং অমসুং য়ুন্তনয়ন মিন্তেরিান্তেন্তিং
মলাইনমকনা GPDP মিম িানবা ইরনন্ত্ং ইনিাইেনরমন্ত
অমা PPC না মিমগন্তন হায়না পরী। MoPR গরী ন্তবজন
2024 �ুংবিা, গ্াসরূিন্তিংগরী �াক্া ন্তিরিলপরমন্ত
মচরলনজন্তিং ম�ংননবা মোমিা মিৌবা GP ন্তিংগরী �বক
মস্ত্ররিজাইজ মিৌবিা PPC না য়াম্া মরু ওইবা িু ন্তমকা
অমা মলৌই।

– পঞ্ায়ন্তি োজ ন্তমন্তনন্তস্ত্র
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সরপঞ্চ ন্তদন্তদনা �ায়বা োন্তশং
স্বচ্ছ ভার� ন্তমশননা ত্ান্সরফাম্ভ ল�ৌরবা
খুঙ্ংন্তশং,
মিানুপীন্তশং অমসুং মমান্তশং ত্ান্সরফাম্ভ
ল�ৌবা অন্তসদা �রাওই,
খুঙ্ংন্তশং ওপন ন্তদন্তফরকসদেগী লকারলে
নুপীন্তশংনা লসল্ফ-লররস্ক্ত �ন্া ফংবদগী
মরখায় ল�ক্ত-কায়দবা ফাওরর

সরপঞ্চ ন্তদন্তদ:
ঐরিায়গরী িুঙ্ংন্তিং ওপন ন্তিন্তফরকসন্দগরী মকারলে
হায়বন্তস চাওর�াকচন্তনংঙাই ৱাফম অমন্তন। লূ-নানবগরী
মেমিা িুঙ্ংগরী মরীন্তিংগরী মেক্া এৱয়ােরনস ললরে।
ঐরিায়গরী সহেগরী লমজাওন্তিং, িুন্তজলন্তিং অমসুং
িুঙ্ংন্তিং লূ-নান্না �ম্বা মোমিা মরীপুম িুন্তিংমক্া
িরুক িন্তমি। ঐরিায়গরী ললবান্তকি োজ্য 35/য়ুন্তনয়ন
মিন্তেরিান্তেন্তিংগরী ন্তজলা 699 িা লাি িরুন্তকি ময়াগরী
িুঙ্ংন্তিং মহৌন্তজক ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী (ODF) ওইরে
হায়বা অরিাম িঙ্া। অন্তিয়ান অন্তসিা নুপরীন্তিংগরী
অরচৌবা িু ন্তমকা লল, মেমন্তি মরিায় মিাইরলি ৱাৎপনা
মেম ওইিুনা খ্াইিগরী অৱাবা নংবন্তিংন্তন। ঐরিায়গরী
িুঙ্ংগরী নুপরীন্তিংনা মহৌন্তজন্তক্ অমুক হন্না নুন্তমিাংগরী
অমম্বা ঙাইেগা চৎপা অমসুং হকচাং য়াঙহনবা িেকাে
ললরত্। মন্তসনা ঐরিায়বু মহন্না মিক্-কায়িবা ওইহরল্ল
অমসুং নুপরী ঐরিায়বু মহন্না ঙাক-মিনন্তববা অমসুং
মসল্ফ-মেরপেক্ ফংবা ফাওহরল্ল। মিৌইগুম্বশং, ঐরিায়
মন্তসিক্ংনা মপরন্থাক্ুনা ললরোইিবন্তন।
খুঙ্ংদা ল�বন্তশং: ঐরখায় ল�ৌন্তজক কন্তর ল�ৌবা
দরকার ওই, ন্তদন্তদ?
সরপঞ্চ ন্তদন্তদ:

ন্তিংনবা ল�র�, মদুন্তদ খুঙ্ংগী মীন্তশংগী মর�ংনা
সরপঞ্চন্তশংনা য়ুমন্তশং ল�াইনমক্তা ল�াইর��ন্তশং
শাবগী অরিৌবা থবক অন্তস ল�ৌবা ঙমন্তখবন্তন।
ঐরখায়গী খুঙ্ংন্তশং ওপন ন্তদন্তফরকসদেগী লকারলে।
খুঙ্ংগী গন্তল্লন্তশং অমসুং নন্তল্লন্তশং �ূ-নারল্ল।
অদুম ওইনমক, ঐরখায় মফম অন্তসদা ল�্পা য়ারদ।
ঐরখায় ঐরখায়গী ফত্ত-ল�ৌন্তদন্তশং �ন-থুমদা ওর্া্বা
পুন্ত্ং িংন্তস।
সেকােনা �বক িুন্তিংমক মিৌগন্তন হায়না �াজবা
�রম্লাইিবন্তন হায়বন্তস মরয়ক মিংনা চু ন্তমি। ঐরিায়
িুঙ্ংগরী মরীন্তিংসু ঐরিায় ইিাগরী ওইবা িায়ত্ব অমা লল।
ঐরিায়গরী
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িুঙ্ংন্তিং

ন্তহেম

কয়ামরুমিা

সহেন্তিংিগরী মহন্না লফ। িরিংনা হায়েবন্তি, সহেন্তিং
অন্তস মহৌন্তজক ফত্-মহৌন্তি লংর�াকফম ওইগিবা মওংিা
�ুনা মহাংলন্তলে। িুঙ্ংগরী মরীন্তিংগরী মমাংিা ন্তমকুপ অন্তসিা
ললবা খ্াইিগরী চাওবা মচরলনজন্তি ঐরিায় ইিাগরী িুঙ্ংবু
লূ-নানবগরী মমারিল অমা ওইহনবা অমসুং মন্তসবু ফত্মহৌন্তি লংর�াকফম ওইহনবিগরী কনবন্তন। ঐরিায়গরী
হকচাং লূ-নান্না �ম্বা ঐরিায়না মিৌিবা য়ািবা ওইবগুম,
ঐরিায় ঐরিায়গরী ইনিাইেনরমন্ত লূ-নান্না �ম্বিা খ্াইিগরী
মপুং ফাবা মকাওপরেসন পরীবা ঐরিায় িেকাে ওই।
খুঙ্ংগী মীন্তশং: ঐরখায়গী অরকায়বদা ল�বা
অন্তস �ূ-নান্া থম্দা খুঙ্ংগী মী অমমম্না করম্না শরুক
�ম্া য়াই?
সরপঞ্চ ন্তদন্তদ:

ঐরখায় ঐরখায়গী খুঙ্ংন্তশংগী
�কিাং ফবা ইনভাইরনরমন্ত পান্তমি।

�ূ-নানবা

মন্তসগী অমকপা ল��না ফজবা অন্তস থম্নবা
ঐরখায় থবক কন্া লনাম্া �াই অমসুং স�রন্তশংদা
ল�ৌবগুম্না ফত্ত-ল�ৌন্তদ লপন্তশনবা ন্তিংজাওন্তশং লশম্া
ল�াকপা �াই।
মন্তস য়াম্না �ুবা নরত্ত। অরদাম ম্রি অন্তস
�ম্া �াই।
ন্তরদুযুস, এরসা�্ভ অমসুং ন্তরসাইক�।
সেকােনা িাবা মফন্তসন্তলন্তিন্তিং ফজনা �ম্বা
হায়বন্তস ঐরিায় মলাইনমন্তকি ইর�ৌন্তন। ঐরিায় ঐরিায়গরী
মিাইরলিন্তিংবু লূ-নান্না �ম্বা িাবিা নত্না ঐরিায়
মরিায়বুসু মিাইনা ন্তিন্তজন্নগিবন্তন। লূ-নানবা হায়বন্তস
িুঙ্ংিা ললবা মরী অমমমগরী মর�ৌ ওইগিবন্তন। ঐরিায়
মলাইনমক্া ফত্-মহৌন্তি মমরনজ মিৌবগরী মিাংিা
ম�াইরিাক-মহরন্দাক্া পুন্তক্ং চংবা পরীগিবন্তন। ঐরিায়
মলাইনমক্া য়ুমগরী ফত্-মহৌন্তি অমসুং ঐরিায়গরী
মলৌবুক্গরী ম�াকপা ফত্-মহৌন্তিন্তিংসু লংর�াক্বগরী মিলমিাগরী মমর�ািন্তিংগরী মেমিা িনগিবন্তন। সহেন্তিংগা

চাংিম্বিা, ঐরিায়গরী িুঙ্ংন্তিংনা বাইও-মৱস্ত অমসুং
মসান্তলি মৱস্ত মমরনজ মিৌনবগরী অরনৌবা মিন্তক্কন্তিং
ইরনারিি মিৌনবগরী মপারিন্তন্সরয়ল অমসুং মকপান্তসন্তি
লল। ঐরিায়গরী ফত্-মহৌন্তি মমরনজ মিৌন-মিৌনা ঐরিায়
মিরন্দাং িো ফংবা য়াবা মিুগুম্বা মপ্রান্তসিু্যেন্তিং এরিাপ্ত
মিৌিুনা ঐরিায় ইরিাল্ব মিৌবা িাই। মহাই, ঐহাক
অচু ম্বা হায়ন্তে। মৱস্ত মমরনজরমন্তগরী অচু ম্বা সাইন্তন্তন্তফক
মমর�ািন্তিং এরিাপ্ত মিৌিুনা ঐরিায় মিল ফজনা িানবা
য়াই। অিু িক্ংিা ফত্-মহৌন্তি অিু ঐরিায়গরী মিরন্দাংগরী
মহৌেকফম অমা ওইগন্তন। মন্তসগরী কান্নবন্তিং অন্তসিা
মপালুসন মচক মিৌবা অমসুং ফত্-মহৌন্তি অিু ন্তেসাইকল
মিৌিুনা মিল িানবা য়াওই।
খুঙ্ংগী মীন্তশং: �রশংনা য়াম্না পুন্ত্ং ন্তিংন্তশন্তন্ংঙাই
ওই ন্তদন্তদ, মন্তসগী মরমদা ঐরখায়দা ল�ন্া �ায়ন্তবয়ু।

সরপঞ্চ ন্তদন্তদ:
প্রকৃন্ত� ইমানা লকরদৌনঙদা কান্দবা লপাৎ
অমত্তা লশমরদ।
ঐরখায় মম� নাইদবা মম� অদু এক্সরপ্ার
ল�ৌবা য়াই।
ন্তবঞ্াননা কন্তরসু কান্রদ �ায়না ল�ৌবা ফত্তল�ৌন্তদদগী অরদাম্বু সনা লশম্দা �মন্তজং পীবা য়াই।
িুিম ওইনা, ঐরিায় নুন্তমৎ িুন্তিংগরী ঐরিায়গরী
ফত্-মহৌন্তি মিল িায়রিাকপিা চাং নাইনা মিম
িেিং পরীেবন্তি, ঐরিায় মিুবু মপং অমসুং বাইওন্তিরগ্ি মিৌবা য়াবা মওংন্তিংিা মিাঙান্না িায়রিাক্বা
ঙমগন্তন। বাইও-ন্তিরগ্ি মিৌবা য়াবা ফত্-মহৌন্তিন্তিং, মঙহমরোং মরিাক (পোন্তল), মলৌবুন্তকি ফত্-মহৌন্তিন্তিং, িন্তন্থ
(মগাবে) অন্তসনন্তচংবা অন্তস করপোস্ত/িন্তমতে-করপোস্তিা
ইোয় লায়না ওরন্থাকপা য়াই, অিুগা মন্তসগরী মরহৌিািা
ফংবা হােন্তিং অন্তসনা য়াম্া মমল মনম্া ললবাক ললহাও
মচনবা মহনগৎহন্তল্ল। য়ুমিা মিম্বা হােনা মঙহ-মরোংিা
ন্তিংবা মিল হন্থহনবিা মরিং পাংই মিুনা মলৌন্তমন্তিংিা
মহন্না ইনকম পরী। করপোস্ত, িন্তমতে-করপোস্ত, বাইও
ফন্তিতেলাইজে ন্তিন্তজন্নিুনা, ঐরিায়না মিল িন্তজক্ং
ন্তিংলগা অরচৌবা চার�াক অমা ফংবিা নত্না ললবান্তকি
ললহাওসু ফগৎহন্তল্ল। ঐরিায় মলৌবুন্তকি ফত্-মহৌন্তিিগরী
বিান্তলন্তি ফবা ওগতে ান্তনক হােন্তিং পুর�াকপা য়াই অিুগা
মিু লকর�লিা ময়াল্লগা মলপ্পা ললিনা মেন্তিনু্য ফংনবগরী
মহৌেকফম অমা পরীগন্তন।
খুঙ্ংগী মীন্তশং: ন্তদন্তদ, ঐরখায় লপাৎন্তশং অন্তস
ঐরখায়গী পুন্তন্সদা নুন্তমৎ খুন্তদংগী লথংনন। অরদাম্না
�ায়বন্তশং অদু ঐরখায়গী অরিৌবা লপ্ররনা ওইন্তর।

সরপঞ্চ ন্তদন্তদ:
ফরর, ল�ৌন্তজক �াও।
ফুযু�দগী লথাকপা লমখু অমসুং ইনভাইরনরমন্ত
– লপা�ুসননা স�রন্তশংগী ন্তফভম ল�ন্া ফৎন্তিন�রন্দ্র
মফম অদুদা �গৎ ল�কপা লশার ল�ান্বা নুংন্তশৎ
ফংবা োই

ঐরখায় ল�ক্ত কায়দবা ওইন্তস অমসুং ঐরখায়গী
খুঙ্ংন্তশংবুসু কনন্তস
ঐরখায় ইনভাইরনরমন্তগীদমক ঐরখায়না
ল�ৌফম লথাকপা ইরথৌ ল�ৌন্তস অমসুং জান্ত�গী
িাওখৎপদা শরুক �মন্তস
মপালুসন অন্তস জান্তিগরী �ান্তকি সমস্য অমা িক্ং
নত্রে মিৌইগুম্বশং মন্তস পৃ�রীন্তব পুম্বগরী সমস্য অমা
ওইরে। িুঙ্ংন্তিংিা ললবা মরীন্তিং অমসুং পঞ্ায়িন্তিংগরী
মমম্বেন্তিং ওইনা, ঐরিায় সমস্য অন্তসবু ম�ংনবিা ঐরিায়
ইিাবু মরিং পাংবা য়াই। ঐরিায় বাইও মৱস্তপু লূনানবা ফু্যল অমসুং হােিা ওরন্থাকপা িাই। িা-িলিগরী
িন্তন্থ অন্তসনন্তচংবা কূন্তকং গ্যাস মিম্বিা ন্তিন্তজন্নবা িাই।
ঐরিায়বু মপ্রারসস অন্তসিা মরিং পাংবা ঙম্বা সেকােনা
চলায়বা মপ্রাগ্াম ময়াম অমা লল হায়বা ঐরিায় িঙন্তঙ।
মলৌবুন্তকি অরেম-অিাকপু লম �াবগরী মহুত্া
মপ্রারসস মিৌনবা পুগন্তন। অসুম মিৌনা ঐরিায় িুঙ্ং
মনুংিা অফবা ইনিাইেনরমন্তন্তক ন্তফিমন্তিং মিম্বা য়াই।
অিুগসু ফত্-মহৌন্তি অহাংবিা লংর�াকপিা অন্ত�ংবা
�মগন্তন, মন্তসনা মনম নমন্ত�বা অমসুং অরিাপ্পা অরয়ৎপা
�বকন্তিং ন্ত�ংগন্তন। পুন্না, িুঙ্ংগরী �াক্া মৱস্ত মমরনজরমন্ত
মিৌবা লূ-নানবা অমসুং অিং-অমানগরী ইনিাইেনরমন্ত
গরীিমক খ্াইিগরী ফবা ওইগন্তন।
খুঙ্ংগী মীন্তশং: ল�ৌইগুম্শুং ন্তদন্তদ, ল�ৌন্তজক
পৃথীন্তব অপুম্া লকাররানাগী মরমদা োনন্তর। মদু লসাল্ব
ল�ৌবদা �ূ-নানবগী ভু ন্তমকা কন্তররনা?
সরপঞ্চ ন্তদন্তদ:

লকাররানাগী ক্পা মফম খুন্তদংমক্তা শরদোন্তলে
ল�ৌইগুম্শুং ঐরখায় খঙবা অমসুং জ্ান �ানা
থবক ল�ৌবা দরকার ওই
ল�ক্ত-কায়দবা ওইনবা �রম্� অমখক্তং ল��নাই ওইনা �ূ-নাল্ললু অমসুং লসফ ন্তদরতেন্স থমিু।
অরিাম্া হায়ন্তেবিু অোনবা য়াওিনা চু ন্তমি। মিক্কায়িবা ওইহনবিা স্বচ্ িােি ন্তমিনগরী য়াম্া মরু
ওইবা িু ন্তমকা অমা লল মিৌইগুম্বশং চপ মান্নবা মিমিা
ঐরিায় ইিাবু মকারোনা িাইেস িরন্দাকপগরী মচন
অন্তসিা ন্তলঙ্ক অমা ওইবিগরী কেম্া নারন্থাকপা ঙমগিরগ
হায়না ঐরিায়সু মপুং ফানা মচকন্তিনবা িেকাে ওই।
মাকি অমা উপ্পা অমসুং গজ অন্তনগরী মসফ ন্তিরস্তন্স �ম্বা
মচৎনা ইনগিবন্তন। লূ-নান্না ললবগরী লহনন্তবনা ঐরিায়বু
রোইন্তসস অন্তসিগরী কনগন্তন।
গ্ারমাদয় সংকল্প
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খুঙ্ংগী পঞ্চায়�-জামন ন্তক সাইর, ল্াক পচ্ছাদ,
ন্তজ�া ন্তসরমাউর
লপ্রারজক্ত ওভরন্তভয়ু:

ন্তজ

লা ন্তসেমাউেগরী ন্তিরিলপরমন্ত ম্াক
পচ্ািিা ললবা গ্াম পঞ্ায়ি "জামন
ন্তক সাইে" অন্তস ম্াক অমসুং ন্তজলা
মহিবিািতে েিগরী ন্তকরলান্তমিে 20 লাপ্না লল। মন্তসগরী
গ্াম পঞ্ায়ি অন্তসনা ইন্তেরগসন মিঙ্ক অমা – অচ্লা
চন্দ্র মপ্রারজক্ িান্তিেন্তমি অমসুং এন্তপ্রল 30, 2019
িা মলাইন্তিল্লন্তমি। মন্তস িাবা অন্তসিা গ্াম পঞ্ায়িনা
MNRGA গরী মিািা �বক ন্তপবিা নত্না 'নলা' িগরী ঈন্তিং
ময়াক্ুনা �মিুনা ঈন্তিং ৱাৎপগরী অরচৌবা মচরলনজ অিুসু
ম�ংনেন্তমি। মপ্রারজক্ অন্তসগরী মিািা লুপা 5 লাি চংনা
মকায়রোক মকায়বা মিঙ্ক অমা অমসুং লুপা 3.5 লাি
চংনা মেরক্ঙ্ল মওংগরী মিঙ্ক অমা িােন্তমি। মিঙ্কন্তিং
অন্তসগরী মকপান্তসন্তিন্তিং ন্তলিে 1,14,000 অমসুং ন্তলিে
65000 ওইেন্তমি। ইমুং 10 মোম মন্তসিগরী কান্নবা ফংররে।
থবক ওইনা পানন্তশনবগী লপ্রারসস: - গ্াম
পঞ্ায়ি জামন ন্তক সাইেগরী মপ্রারজক্ অন্তস িুঙ্ং
অিুগরী মলৌন্তমন্তিংগরী মলৌ উনবা লমগরী ইন্তেরগসনগরী
িেকাে ওইবা অিু �ুংনবা মিৌবন্তন। মহৌেকফম
অন্তসিগরী লাকপা ঈন্তিং অিু মস্তারেজ মিঙ্কিা �াংগৎরল,
অমসুং মলৌ উবা য়াবা মহন্তক্য়ে 2 মোমগরী লম ঈন্তিং
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ফংহরল্ল। মন্তসনা মরীন্তিংবু লাইবন্তলহূ ি িানবা ঙমহরল্ল
অমসুং মকি মরোপন্তিং পুর�াক্ুনা মরিায়গরী ন্তহংবগরী
পুন্তন্স ৱাংিৎহরল্ল। মপ্রারজক্ অন্তস িাবিগরী, মরু ওইনা
আলু, িারমন অন্তিনবা, মমারোক, মকন্তসিকম, মফৌ
অমসুং ন্তিলরহৌ মঙহ-মরোংন্তিং ঈন্তিং ফংহরল্ল। জামন
ন্তক সাইে িুঙ্ংগরী মরীন্তিং অন্তস মজরনরেল মকিরগান্তেিা
চনবা অন্তপকপা মলৌন্তমন্তিংন্তন, মরিায়গরী মলৌউবা নত্না
মিল িান্নবগরী অরিাপ্পা পাঙম্ব ললরি অমসুং ইমুং �াক্বা
মনাংমগরী িুৎশমন নত্না ললরি। িুঙ্ংগরী মরীন্তিংিা
�বক পরীনবা অমসুং ঈন্তিং ৱাৎপা মকাক্বা, 'নলা'
িগরী ঋিু িুন্তিংমক্া ঈন্তিং মলৌনবা অচ্লা চন্দ্র ফ্রী
মিঙ্ক অন্তস অয়াবা পরীন্তিবন্তন। মিু িাবা অিুনা িুঙ্ংগরী
মরীন্তিংনা মরিায়গরী লম ইন্তেরগৎ মিৌবা অমসুং মিঙ্কন্তিং
অন্তসিা ময়াক্ুনা �ম্বা নলাগরী ঈন্তিংিগরী মকি মরোপন্তিং
পুর�াকপা ঙম্লবন্তননা িুঙ্ং অিুিা ললবা মরীন্তিং
মলাইনমন্তকি ন্তহংবগরী মস্তন্দিতে ফগৎহন্তল্ল। মকন্দ্র সেকােনা
জান্তিগরী �াক্া অন্তনশবা মনা মপ্রারজক্ অন্তসিা পরীন্তি।
মন্তসগরীিমক, জামন ন্তক সাইে িুঙ্ংগরী পঞ্ায়িিা ললবা
মরীন্তিংবু নুংঙাইবা মফাংরিাকফম ম�াকই।

MGNERGA পাক্ভ: রুরর� ন্তদরভ�পরমন্তন্তক মপুং ফাবা
লমারদ� অমা

M

GNREGA গরী মরু ওইবা অমসুং মরকাক
ম�াংবা পান্দমন্তি ললবাক পুম্বিা িুঙ্ংিা ললবা
িােিন্তক নাগন্তেকন্তিংবু নুন্তমৎ 100 গরী �বক
পরীনবা মিৌবন্তন, অিুগা মন্তসগরী অন্তনশবা পান্দমনা
নাগন্তেকন্তিংগরী সরস্তরনবল ওইবা ইনকম লাক্বগরী
পাঙম্বন্তিং ন্তিরিলপ মিৌবন্তন অমসুং িুঙ্ংগরী এন্তেয়ান্তিংিা
মিম চু প্পগরী ওইবা এরসৎন্তিং মিমিুনা ন্তিরিলপরমন্তন্তক
ওইবা ন্তেজরনলগরী ওইবা িেকাে ওইবন্তিং �ুংহনবন্তন।
MGNERGA ন্তকিম অিুগরী মিল মিাগরী িাইরমন্সনন্তিং লল
অমসুং MGNERGA এক্টন্তক মরয়াল ওইবা ন্তপেন্তেৎ অিু
পানন্তিন্নবা রুরেল ন্তিরিলপরমন্ত ন্তিপািতে রমন্তনা �বক
260 ন্তক ন্তসরম্বান্তলক ওইবা ন্তলস্ত অমা ইশ মিৌবা অিুনা
মিুগরী অচু ম্বা অিুগরী সান্তক্ অমন্তন। MGNERGA অন্তস
নাগন্তেকন্তিংিা নুন্তমৎ 100 গরী (ন্তহমাচলিা নুন্তমৎ 120)
�বক পরীবিা নত্না মরীন্তিংগরী কমিু্যন্তনন্তি এরসৎন্তিংসু
মিন্তমি মিুনা জান্তি অন্তসগরী িু ংগরী ইরকারনান্তমক
মসকু্যন্তেন্তিগরী মপান্তজন্তিব ওইবা িক্ম অমা ওইবা
সরস্তরনবল মসাসতেন্তিং ন্তিরিলপ মিৌহনররে।

মন্তন্দ ন্তজলাগরী ন্তসোজ এন্তেয়ািা ন্তিিাো মািাগরী
মন্তমং চৎপা মন্তন্দে অমা লল অমসুং িক্ লাি কয়ানা
চহরী িুন্তিংগরী মন্তন্দে অন্তসিা চৎন্তল। জনজাইহন্তল িগরী
ন্তকরলান্তমিে 20 লাপ্না ললবা মুেহাগ িুঙ্ংগরী পঞ্ায়ি
অন্তস িক্ন্তিংনা ফাওিুনা চৎপা লম্বরী অন্তসিা লল। মগাহে
ন্তিরিলপরমন্ত ম্াকিা ললবা মুেহাগ িুঙ্ংগরী পঞ্ায়িনা,
মলারকল িেকাে ওইবন্তিং পরীবগরী ম�ক্া িু ন্তেজমগা
MGNERGA গা ন্তলঙ্ক মিৌনবগরী লিান অিু িনিুনা, িােন্তি
মকৌবা মফম অমা ন্তিরিলপ মিৌনবা চহরীগরী ওইবা লিান
অমা মিম িািুনা মিুিা �বক মিৌেন্তমি অমসুং িােিন্তক
ইহান হানবা MGNERGA িু ন্তেজম পাকতে চহরী অমা অমসুং
িঙ্ায়গরী মিমগরী মনুংিা মপুং ফানা মলাইন্তিল্লন্তমি। পাকতে
অিু লম ন্তবঘা 5 মুকিা ন্তিরিলপ মিৌন্তিবন্তন। পাকতে অন্তস
িাবিা MGNERGA গরী মিািা লুপা মরোে 1.10 মোমগরী
এমাওন্ত অমা �ািন্তি। 14শবা ফাইনান্স কন্তমিিনিগরী
লুপা লাি 1 চংনা পন্ত্ক মিাইরলৎন্তিং িান্তি অমসুং লিান
মহিিগরী লুপা লাি 5 মোমগরী এমাওন্ত অমসু �ািন্তি।
মরিৌ অসুম্া, লুপা মরোে 1.20 গরী অপুনবা এমাওন্ত
অমা পাকতে অিুিা �ািররে, মিুগরী মনুংিা 99 পরসতেন্ত িক
MGNREGA আইরিমিগরী �ািররে।
MGNERGA পাকতে অন্তস রুরেল ন্তিরিলপরমন্তন্তক
পান্দম 10 িা য়ুম্ফম ওইবন্তন – 1) উ �াবা অমসুং
উমং ঙাক-মিনবা। 2) লমগরী িা-উরচক ঙাক-মিনবা।
3) মনাংগরী ঈন্তিং কনজরবতেসন। 4) মসালাে ইনন্তজতে
ন্তিন্তজন্নবা। 5) ন্তি-এন্তিক্সনগরী পাওরজল িরন্দাকপা।

6) মসন্তনরিসনগরী পাওরজল। 7) ইনিাইেনরমন্তিা
মিাকহনবা কন্তেমত্া য়াওিনা িুঙ্ংগরী িু ন্তেস্তন্তিং
লাকপা মফমন্তিং ন্তিরিলপ মিৌিুনা িুঙ্ংিা প্রকৃন্তিগরী
িু ন্তেজম ম�ৌগৎপা, অমসুং কিকূ লগরী ছাত্ন্তিংনা
ইিুরকরস্নল ন্তিন্তজৎন্তিং মিৌনবা মফমন্তিং মিম িাবা,
মরিায় ইনিাইেনরমন্ত ঙাক-মিনবগরী (সরস্তরনবল
ন্তিরিলপরমন্ত) পাওরজল অিু ফংবা য়ানবা। 8) লমিুগরী
নহারোলন্তিং অমসুং নুপরী মসল্ফ-মহল্প গ্রুপন্তিংগরীিমক
�বক শনবগরী িুরিাংচাবা মিম্বা। 9) MGNERGA গরী
মিািা মিম চু প্পগরী ওইনা ললেগিবা এরসৎন্তিং িািুনা
লুরহাংবা অন্তসনন্তচংবা মসান্তসরয়ল মগিন্তেংন্তিং মিৌনবা
লমিুগরী মরীন্তিংিা মফন্তসন্তলন্তিন্তিং ফংহনবা। 10)
মমাংঙঙিগরী ললেলেবা কলচরেল-ন্তেন্তলন্তজয়স মহন্তেরিজ
ঙাক-মিনবা অমসুং গ্াম পঞ্ায়ি অিুগরী মিম চু প্পগরী
ললেগিবা ইনকমগরী মহৌেকফম অমা মিম্বা।
MGNERGA
পাকতে
িাগৎপা
মনুংিা,
ইনিাইেনরমন্তিা মিাকহনবা অমত্া ললন্তিরি অমসুং
এন্তেয়া অিু ফাওিুনা চৎপা গান্তড়ন্তিংগরীিমক সেকন্তিং
মিম্লন্তমি অমসুং MGNREGA গরী মিািা মপিে ম্াকন্তিং
ন্তিন্তজন্নিুনা মরিায়গরীিমক মলংিবা মফম মিম্লন্তমি।
মলমরহৌবা এন্তেয়ািা, ন্তচনাে উপাম্বরী 150 মোম, অরিাপ্পা
মপেন্তসজগরী উপাম্বরী 30 অমসুং ললন্তিং গ্াম পঞ্ায়ি
অিুনা �াররে। মন্তসগা মলায়ননা, উপাম্বরী �াবগরী অমসুং
উমং ঙাক-মিনবগরী পাওরজল পরীবা মবািতে ন্তিংসু
ইনরস্তাল মিৌররে। ইরকা-লিে অমনা মহক্া পাকতে অিুিা
লাকপা অমসুং উপাম্বরীন্তিং �াবা য়াই। লমগরী িাউরচন্তকি ন্তফগেন্তিং পাকতে অিুিা �ম্লন্তমি অমসুং মন্তসগা
মলায়ননা পাওরজল অমা ইররে মিুন্তি "ঐরিায়না ঙন্তস
লম িা-উরচক কন্দ্রবা, অিু ওইেবন্তি মিম িেগরী
মিু ংিা মরিায় অরয়কপা মপাৎন্তক মওংন্তিং িক্ং ওইনা
ললেগন্তন।" কিকূ লগরী অঙাংন্তিং অমসুং লম মকায়বা
লাকপন্তিং অন্তসনন্তচংবন্তিংনা মন্তসগরী ন্তফগেন্তিং অন্তসগা
গ্ারমাদয় সংকল্প
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মলায়ননা মফারিা নন্তমি অমসুং লমগরী িা-উরচক কনজবতে
মিৌবগরী পাওরজল অন্তসসু ফংই। পাকতে অিুিা, ন্তবন্ত্দংন্তিং
অমসুং MGNREGA গরী মিািা িাবা বরতো িান্তলকান্তিংগরী
য়ুম�কন্তিংিগরী মনাংগরী ঈন্তিং অিু মিামন্তজরল্ল অমসুং
মিঙ্ক অমা ফাওনা উচান পাম্বরী মাপলগরী ময়ায়িা িাবা
পুন্তরে অমিা লহন্তজরল্ল। মিঙ্ক অিুিা য়াওবা ঈন্তিং অিুসু
ন্তহ মহানবিা ন্তিন্তজঙন্ন। মন্তসগরী ঈন্তিং অন্তস মকান্না মরীন্তিংগরী
মলৌবুকন্তিংিা পুই অমসুং মলৌউ-ন্তিংউবিা ন্তিন্তজঙন্ন,
মিুনা মনাংগরী ঈন্তিংবু �বক ময়াম মিৌনবা ন্তিন্তজন্নবা
ওইহন্তল্ল অমসুং ৱািে সাইকলসু মপুং ফাহন্তল্ল।
িু ন্তেজম ময়াকিৎনবা মসালাে লাইি 100 মোম
ইনরস্তাল মিৌররে অমসুং মন্তসগা মলায়ননা "মসালাে
ইনন্তজতেগরী ন্তিন্তজন্নফম" হায়না পাওরজল অমা পরীররে।
রিগকা ললনবা মন্তে �িৎলু হায়বা পাওরজল অন্তসগা
মলায়ননা পাকতে অন্তসগরী মবািতে ন্তিংিা প্রকৃন্তি নুংন্তিবগরী
পাওরজল অমসু উৎন্তল। নহারোলন্তিংনা মরিায় মরিল
মপান্তজন্তিব এন্তক্ন্তবন্তিন্তিংগা িম্নবা অমসুং ময়ায় কাবা
�বক অমসুং অরিাপ্পা এন্তিক্সন মিাক্বা গ্াম পঞ্ায়িনা
ন্তজমনান্তজয়ম অমা িাররে।
ইরকা-মফ্ন্দন্তল িস্তন্তবনন্তিং পাকতে অিুিা ইনরস্তাল
মিৌররে, মিুিগরী ফত্-মহৌন্তি অিু পাকতে অিু লূ-নান্না �ম্বা
ফত্-মহৌন্তি মিামন্তজন্নবা মকামন্তিংিা মিামন্তজরল্ল অমসুং
মপান্তলন্ত�ন অন্তসনন্তচংবা অিু ন্তসন্তি কাওন্তন্সল মারকতেিন্তক
লিান্তিা �ােন্তমি। মরিৌ অসুম্া লূ-নানবা অমসুং ন্তিএন্তিক্সনগা মন্তে ললনবা পাওরজলন্তিংসু পাকতে অন্তসিা পরী।
অঙাংন্তিংনা পাকতেিা িান্নবা য়ানবা মলি মস্তসন
অমসু িাররে। মফম-মফমিগরী পাকতে অন্তসিা লাকপা
মরীন্তিংবু �ম্বা ললফমন্তিংসু MGNERGA গরী মিািা
িাররে। নুপরী মসল্ফ-মহল্প গ্রুপন্তিংগরীিমক ন্তবন্ত্দং অন্তনসু
িাররে। পাকতে অন্তসিা ন্তিন্তজি মিৌেকপা লম মকায়বা

মরীন্তিংিগরী মলারকল মরীন্তিং অমসুং নুপরীন্তিং �বক
ফংনবা অমসুং মরিায়গরী মলারকলগরী মপাৎন্তিং ময়ান্নবগরী
পাঙম্ব ন্তিরিলপ মিৌররে।
পাকতে অন্তসিা, িান্ন-মিাৎনবগরী গ্াওন্দন্তিং, নুপরী
মসল্ফ-মহল্প গ্রুপন্তক ন্তবন্ত্দংন্তিং, িুঙ্ংগরী হািন্তিং অমসুং
কমিু্যন্তনন্তিগরী চাকিং ওইনবা িনন্তজনবন্তিং MGNERGA
গরী মিািা িাররে, মস্তজ অমা ন্তকিম মহিিগরী িাররে অমসুং
মিাইরলি অমা 14শবা ফাইনান্স কন্তমিিনগরী এমাওন্ত
অিুিগরী িাররে। ন্তবন্ত্দংন্তিং অন্তস িাগৎপিগরী, লম অন্তসিা
ললবা মরীন্তিংনা মসান্তসরয়ল ফঙ্কসনন্তিং ন্তিল-লাংনবগরী
মলায়ননা োজন্তনন্তিগরী, ওন্তফন্তসরয়ল, মপা্ানবগরী
অমসুং িান্ন-মিাৎনবগরী ম�ৌরিাকন্তিংগরীিমক মরী ময়াম
পুন্নবগরী মফন্তসন্তলন্তি ফংরল।
পাকতে অন্তস মা বগলামুন্তিগরী মমাংঙঙগরী মন্তন্দে
অিুগা মলায়ননা িাবন্তন। পাকতে অন্তস িােবা মিু ংিগরী
মন্তন্দে অন্তসগরী �াগরী ইনকম অিু য়াম্া মহনগৎরল অমসুং
মন্তসগরী ন্তলেবা মহন্তেরিজ অন্তস ঙাক-মিন্নবা পাঙম্ব অমা
ফংরল। পাকতে অিুগরী ম�ক্া, গ্াম পঞ্ায়ি মুেহাগন্তক
সরস্তরনবল ওইবা ইনকমগরী মহৌেকফম অমা মিরম্ল
মিুিগরী পাকতে অিু মমরন্তন মিৌনবগরী অমসুং ন্তিরিলপরমন্ত
�বকন্তিংগরী িেচ মিৌবা য়ারে। ন্তমিে 2300 মোমগরী
ওন্তল্তিু ্যি অন্তসিা ফজেবা মিওিাে উপাম্বরীন্তিংগরী মেক্া
িাবা ন্তপেন্তেচু রয়ল পাকতে অন্তসগরী পাওরজলন্তি মন্তসন্তন "ইনিাইেনরমন্ত ঙাক-মিনবগা মলায়ননা ন্তিরিলপরমন্ত
ওইর�াকপা য়াই।"
মিরজন্দ্র �াকুে, প্রধান গ্াম পঞ্ায়ি মুেহাগ, ন্তিরিলপরমন্ত ম্াক
মগাহে, ন্তজলা মন্তন্দ, ন্তহমাচল প্ররিি।
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গ্াম পঞ্চায়� ধামূন, ল্াক মরশাব্া, ল��ন্তস� অমসুং
ন্তজ�া ন্তশম�া, ন্ত�মাি� প্ররদশ
োর�ৌরদাক:

গ্া

ম পঞ্ায়ি ধামুন অন্তস ন্তিমলা – নালাগে
মোিিা ন্তিমলািগরী ন্তকরলান্তমিে 20 চৎলগা
লল। গ্াম পঞ্ায়ি অন্তসগরী পুন্না মেন্তিনু্য
ন্তিরলজ 13 অমসুং ৱািতে 7 লল। পঞ্ায়ি অন্তসিা, শ্রী
বলরিব োজ �াকুেনা মরকাকন্তক ফম পুই। জুব্বেহন্তত্
এয়েরপািতে সু পঞ্ায়ি অন্তসগরী মিািা িাই। পঞ্ায়ি
এন্তেয়া অন্তস ন্তহেম মলাইনমক্া চাওিৎনবগরীিমক,
গ্াম পঞ্ায়িনা প্রজান্তিং অপন্তলফ্ট মিৌনবগরীিমক
ইনিাইেনরমন্ত, িু ন্তেজম, এন্তগ্কলচে/ মহান্তিতেকলচে
অমসুং ইন্তেরগসন মসক্েিা �বক কয়ামরুম মিৌররে।
গ্াম পঞ্ায়ি ধামুন অন্তস ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা
পঞ্ায়ন্তি োজ মন্ত্রি, শ্রী নরেন্দ্র ন্তসংহ মিামেনা 201617 অমসুং 2017-18 চহরীন্তিংিা িরীন িয়াল উপধ্যায়
পঞ্ায়ি ইপেৱােরমন্ত এৱািতে পরীন্তি। মন্তসগরী ম�ক্া, গ্াম
পঞ্ায়ি অন্তস 2016-17 অমসুং 2017-18 চহরীন্তিংিা
নানান্তজ মিিমুি মনসরনল মগৌেব গ্াম সিা এৱািতে সু
পরীন্তি। ইনিাইেনরমন্তন্তক ন্তহেমিা ম�াইরিাক-মহরন্দাক্া
ফবা �বক মিৌবগরীিমক ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা
ন্তহমাচল প্ররিিন্তক মুি্য মন্ত্রিনা ইনিাইেনরমন্ত লরীিেন্তিপ
এৱািতে 05 জুন, 2019 িা পরীন্তি।
গ্াম পঞ্ায়ি অন্তসনা মিৌবা �বন্তকি অকুপ্পা
ৱারোলন্তিং মিািা পরীন্তে:1. ইনভাইরনরমন্ত/�ু ন্তরজম: গ্াম পঞ্ায়িনা ইনিাইেনরমন্ত ঙাক-মিনবা
অমসুং িু ন্তেজমগরী এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং ময়াকিৎনবা, িুঙ্ং
বাগহন্তল্ল অমসুং িুঙ্ং িৱানািা পঞ্ায়িন্তক মরীহুৎন্তিং,
নুপরী গ্রুপন্তিং, মসল্ফ-মহল্প গ্রুপন্তিং অমসুং মলারকল
মরীন্তিংগা মলায়ননা পুন্না �বক মিৌন্তমন্নিুনা সেক
নাকলিা উ �াবগরী �বক মিৌন্তি। মন্তসগরী উ �াবা অন্তস
ন্তমিে 300 মোমগরী এন্তেয়া অমিা মিৌেন্তমি, মন্তসিা
ইনিাইেনরমন্ত ঙাক-মিনবা অমসুং িু ন্তেজমগরী
এন্তক্ন্তবন্তিন্তিং ময়াকিৎকিবা মসিাে, মফৌ, পুংরিান
অমসুং লল িাৎপা পাম্বরীন্তিং �ােন্তমি। মফৌ অঙাংবা,
মকািা গুম্বা মিম কুইেবা মমাংিা �ােম্বা মঙহ-মরোংন্তিং
মনৌরহৌনা �ানবা গ্াম পঞ্ায়ি ধামুননা এন্তেয়া অন্তসিা
এৱয়ােরনস মকপেন্তিং ন্তিল-লাংলন্তমি।
2. ল�ৌউ-ন্তশংউবা:মলৌন্তমন্তিং/লহ-লল �াবা মরীন্তিংগরী মিল-�ুমগরী

ন্তফিম ফগৎহন্নবা, এন্তগ্কলচে ন্তিপািতে রমন্ত ফাওনা
গ্াম পঞ্ায়ি অন্তসনা এৱয়ােরনস মকপেন্তিং ন্তিললাংন্তি অমসুং মরীন্তিংবু ওগতে ান্তনক ফান্তমতেং মিৌনবা
পুন্তক্ং ম�ৌগৎন্তি। গ্াম পঞ্ায়ি ধামুননা মলৌন্তমন্তিংিা
এন্তগ্কলচে ন্তিপািতে রমন্ত ফাওনা অরহাংবা মমলিা
মহৌন্তজন্তকি মিমগরী মরূন্তিং/চাোন্তিং, হাে অমসুং
ন্তবরিন্তি মনা-মিরীং (মকপন্তসকম অঙাংবা-নাপু মচু ,
মরূ য়াওিবা �ন্তব) �ানবগরী িুৎলাইন্তিং পরীেন্তমি।
মলৌন্তমন্তিংগরী িুরিাংচানবগরীিমক, লল অমসুং মনামিরীং পুর�াক্বগরী মকা-ওপরেন্তিব মারকতেন্তিং মসাসাইন্তি
অমা মিমন্তি। এন্তেয়া অিুগরী মলৌন্তমন্তিংনা কন্তমিন্তত্
অন্তস ফাওনা মরিায়গরী মনা-মিরীংন্তিং/মঙহ-মরোংন্তিং
ন্তিল-লাংই অমসুং ময়ান্তল্ল, মিুনা মফম অন্তসগরী
মলৌন্তমন্তিংবু অফবা ইনকম পরীন্তে অমসুং মরিায়গরী
মিল-�ুমগরী ন্তফিমগরী মপাঙ্ল কনিৎহনররে। িুঙ্ং
জুব্বেহন্তত্িা মলৌন্তমন্তিংগরী মত্ন্তনং মসন্তে অমা
হাংরিাক্বা পঞ্ায়িনা সেকােগরী মমাংিা ন্তিমান্দ
অমা মিৌন্তি, মিুগরী মিু ং ইন্না সেকােনা লুপা লাি
30 মসঙ্কসন মিৌন্তি। িুঙ্ংগরী পঞ্ায়িনা ন্তবন্ত্দং অিু
িাগৎনবা ন্তবস্বা 3 গরী লম পরীন্তি। পঞ্ায়ি অিুবুসু
মলৌন্তমন্তিংনা মিৌবা ন্তিং�ান্তনংঙাই ওইবা �বন্তকিিমক
ইকাই িু্ম্ন্তি।
গ্ারমাদয় সংকল্প
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3. ইন্তররগসন
মনাংগরী ঈন্তিং ন্তিন্তজন্ননবা অমসুং মলৌন্তমন্তিংিা
ইন্তেরগসনগরী মফন্তসন্তলন্তিন্তিং পরীনবা, িুঙ্ং িৱানা অমসুং
িলগিা অমমমিা লুপা লাি 9 চংবা মেনৱািে হারবতেন্তস্তং
আইরিমগরী মিািা অরহনবা মেনৱািে হারবতেস্ত মিৌনবা
মিঙ্ক অন্তন িান্তিেন্তমি। মিঙ্কন্তিং অন্তসগরী লাি 2.50
অমসুং লাি 3.00 ন্তলিেগরী মকপান্তসন্তি লল। মিঙ্কন্তিং
অন্তসনা মলৌন্তমন্তিংিা ইন্তেরগসন মফন্তসন্তলন্তিন্তিং পরী,
মন্তসনা মলৌউ-ন্তিংউবগরী মপার্াক মহনগৎহন্তল্ল অমসুং
মিুনা মেম ওইিুনা মরিায়গরী ইনকম মহনগৎহন্তল্ল।

গ্াম

পঞ্ায়ি

ধামুননা

মহাৎনবিগরী,

গ্াম

পঞ্ায়ি অন্তস মহন্না ৱাংবা মায় পাকপগরী পন্থ্থং অরিামিা
মলপ্পা ললিনা চংন্তিনগন্তন হায়বন্তস ইোয় লায়না আিা
মিৌবা য়াই।

লপ্রম �া�,
পঞ্ায়ি ইনরপেক্ে, ম্াক মরিা্া,
ন্তজলা ন্তিমলা, H.P.

মায় পাকপা ইন্তনন্তসরয়ন্ত�ব অমা: �ূ-নানবররামদা লখাংথাং অমা
ন্তহমাচল প্ররিিিা ললবা ন্তিরিলপরমন্ত ম্াক
িৱনতোগরী গ্াম পঞ্ায়ি অইমা অন্তস লূ-নানবগরী ন্তহেমিা
ললবাক অন্তসগরী মমারিল পঞ্ায়ি ওইরে।
ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা ন্তহমাচল প্ররিিন্তক
মুি্য মন্ত্রি শ্রী জয় োম �াকুেগরী লুন্তচং মিািা ন্তহমাচল
প্ররিিিা সেকাে মিম্লবা মিু ংিা, িুঙ্ং অইমা, ম্াক
িৱনতো, ন্তজলা কাংগ্া িা ফত্-মহৌন্তিগরী লিান্ত অমা �ম্বগরী
ফাওরন্দসন মস্তান অিু ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা ন্তহমাচল
প্ররিিন্তক পঞ্ায়ন্তি োজ অমসুং রুরেল ন্তিরিলপরমন্ত
মন্ত্রি, শ্রী ন্তবরেন্দ্র কনৱেনা য়ুংন্তি। মপ্রারজক্ অন্তস

স্বচ্ িােি ন্তমিনগরী হোও-িয়াম্বা মওং - গ্াম পঞ্ায়ি
অইমা, ন্তিরিলপরমন্ত ম্াক িৱনতো, ন্তজলা কাংগ্া,
ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রি, শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিগরী মঙলান
ন্তহমাচল প্ররিিনা মঙফাওনহরল্ল।
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মিল্লবা মিমগরী মনুংিা �া অহুমিা মলাইন্তিনন্তি অমসুং
মন্তস 28শবা এন্তপ্রল, 2018 িা ইকাই িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা
োজ্যগরী পঞ্ায়ন্তি োজ অমসুং রুরেল ন্তিরিলপরমন্ত
মন্ত্রি শ্রী ন্তবরেন্দ্র কনৱেনা িুঙ্ং অিুগরী প্রজান্তিংিা
কর্াকন্তি। মহৌন্তজক, গ্াম পঞ্ায়ি অন্তসগরী গারবতেজ
লিান্তিা মরী 11 �বক ফংররে। মন্তস মিা ম�ন্তিা মিা
মপানজবা মমারিলন্তন, মন্তসনা িেচ মিৌন্তিবন্তিং
মলাইনমক মলৌর�াকরেগা মিরন্দাং িানঙজ।
মন্তস য়াম্া চাওর�াকচন্তনংঙাইগরী ৱাফম অমন্তন
মিুন্তি পালপেুেগরী অইমা পঞ্ায়িনা ললবাক অন্তসগরী
খ্াইিগরী ফবা পঞ্ায়ি ওইবগরী ন্তমংচৎ ফংরল।
চাকিুমগরী ফত্-মহৌন্তি মসন্তনিন্তে মনপন্তকনন্তিংিা
লংর�াকপগরী অইমা পঞ্ায়িনা এরিাপ্ত মিৌবা ন্তসরস্তম
অিু মনসরনল গ্রীন ত্াইবু্যরনলনা ললবাক অন্তসগরী

অমসুং অরিাপ্পা পঞ্ায়িন্তিংগরী মপ্রেনা অমন্তন হায়না
হায়ররে। গ্াম পঞ্ায়ি অইমাগরী মিম অিুগরী মরকাক,
শ্রী সনজরীব োনা অরনৌবা ন্তসরস্তম অন্তস পুর�াকন্তিবা
মপান্তন। ন্তসরস্তম অন্তসগরী মিািা, চাকিুমগরী ফত্-মহৌন্তি
অিু মপ্রারসস মিৌই অমসুং হােিা ওরন্থাকই। িুঙ্ং অিুগরী
মরীন্তিং মলাইনমক্া লূ-নান্না ললনবগরী ৱািক অমা মলৌররে,
গ্াম পঞ্ায়ি অিুবু লূ-নানবা পঞ্ায়ি অমা ওইহন্নবা
ন্তেরজাল্ব মিৌররে। গ্াম পঞ্ায়ি অিুনসু ইরকারফ্ন্দন্তল
ওইবা গান্তড় অমা ললররে। মিু ন্তিন্তজন্নেগা ফত্-মহৌন্তি
অিু মিুগরীিমক্া �ম্লবা মফম অমিা ত্ান্সরপািতে মিৌরে,
অমসুং মকন্তমরকল ন্তসরস্তম অমনা মিুবু হাে ওইনা ন্তিন্তজন্নরে।
অইমা পঞ্ায়ি অন্তস মহৌন্তজন্তক্ অরিাপ্পা
ন্তজলান্তিংগরী ওইনসু মপ্রেনা পরীবা পঞ্ায়ি অমা ওইররে।
ললবাক অন্তসগরী অমসুং োজ্যিগরী এরজন্তন্স ময়াম অমা
মফম অন্তসিা লাকই অমসুং ন্তসরস্তম অিুিা ময়ংই অমসুং
চপ মান্নবা ন্তসরস্তম অিু মরিায়গরী ন্তজলা পঞ্ায়িন্তিংিা
পানন্তিন্নবা ৱািক অমা মলৌই। োজ্য অন্তসিা অহানবা
মৱস্ত লিান্ত ন্তলংিৎপা পালপেুেগরী অইমা পঞ্ায়ি অন্তসনা
ন্তিন্তল্লিা UNFCC কনফরেন্স মিান্তমরনি মিৌররে। UNFCC
(য়ুনাইরিি মনসন মফ্মৱাকতে ওন লোইরমি মচঞ্) না
ন্তিল-লাংবা মসন্তমনাে অিুিা অইমা পঞ্ায়িন্তক গারবতেজ
লিান্ত অিুগরী মেমিা ৱা িন্নন্তি অমসুং মিু কেম্া মায়
পাক্া �বক মিৌন্তে হায়বিুগরী মেমিা ললবাক 15 গরী
মরীহুৎন্তিংগরী মমাংিা িরন্দাক্া িালেন্তমি। NGT মমম্বে
শ্রীমন্তি োজৱন্ত সধিু সু মফম অন্তসিা লাকররে অমসুং
ন্তসরস্তম অপুম্বা অন্তস উররে অমসুং য়াম্া �াগৎন্তি।
পালপেুেগরী পঞ্ায়ি অন্তসনা ললবাক অন্তসগরী খ্াইিগরী
ফবা অমসুং মমারিল পঞ্ায়ি অমা ওইেকপা অন্তস
ন্তহমাচল প্ররিিন্তক চাওর�াকচন্তনংঙাই ওইবা ৱাফম অমন্তন।
স্বচ্ িােি ন্তমিন অন্তস িােিন্তক খ্াইিগরী মরু
ওইবা অমসুং ময়াম্া পাম্বা মকরপেনন্তিংগরী মেক্া
অমন্তন। মকরপেন অন্তসিা, িােিন্তক সহে অরচৌবন্তিং
অমসুং সহে মচান্তিং লূ-নালহন্নবা মহাৎঙন। ন্তমিন
অন্তস িােি সেকােনা পাংর�াকপন্তন অমসুং ইকাই

য়সৱন্ত োও চিানগরী পঞ্ায়ি ওন্তফসে অমসুং স্তাফ
ন্তিরিলপরমন্ত এিন্তমন্তনরস্ত্রসন প্ররবান্তধন্তন (য়িিা), মহাোস্ত্র

িুম্ন্তনংঙাই ওইেবা প্রধান মন্ত্রি, শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা
িাগৎপা ৱািলন্তন। মন্তস োস্ত্রন্তপিা মহাত্া গান্তধিবু ইকাই
িুম্বা ওইনা মহান্তকি লূ-নানবা িােি অমা ওইনবা
মঙলান অিু মঙফাওননবা ওরক্াবে 2, 2014 িা মলাঞ্
মিৌন্তিবন্তন। ন্তমিন অন্তসগরী মিািা, লূ-নানবগরী মকরপেন
অমা জান্তিগরী �াক্া পাংর�াকন্তি অমসুং সহে মচান্তিং
মলাইনমন্তকি িুঙ্ংগরী অমসুং সহেগরী এন্তেয়ান্তিং মিুিা
য়াওহনন্তি। মন্তস প্রজান্তিংবু লূ-নানবগরী মরু ওইবগরী
মেমিা িঙহন্নবা অরচৌবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অমন্তন।
গ্াম পঞ্ায়ি অইমাগরী মমারিল মৱস্ত ন্তত্িরমন্ত
লিান্ত অন্তস স্বচ্ িােি ন্তমিন অমসুং ন্তহমাচল প্ররিি
সেকােনা মন্তসগরী মিাংিা মহাৎনবন্তিংগরী ফলন্তন।
গ্াম পঞ্ায়ি অইমা অন্তস মপ্রারগ্ন্তসব ওইবা অমসুং
ইনিাইেনরমন্ত মফ্ন্দন্তল ওইবা পঞ্ায়ি অমন্তন, মন্তসনা
ইনিাইেনরমন্ত ঙাক-মিন্নবগরী সরস্তরনবল ওইবা
মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম অমা এরিাপ্ত মিৌররে।
মন্তসিা ফত্-মহৌন্তি ন্তেসাইকল মিৌবা, মনচরেল ন্তেরসাসতে
মমরনজরমন্ত অমসুং ফত্-মহৌন্তি মিামন্তজন্নবগরী মবট্টন্তেনা
মচনবা গান্তড়ন্তিং ন্তিন্তজন্নিুনা য়ুম য়ুমিগরী ফত্-মহৌন্তি
মিামন্তজনবা য়াওই।
লারন্থাকচবা গ্াম পঞ্ায়ি অইমা, ন্তিরিলপরমন্ত ম্াক
িৱনতো, ন্তজলা কাংগ্া, ন্তহমাচল প্ররিি (ন্তিন্তস্ত্রক্
পঞ্ায়ি ওন্তফসে কাংগ্া, ধেমিালা)

কুল্ল্থ ন্তজলাগরী পঞ্ায়ি ওন্তফন্তসরয়লন্তিং অমসুং �বক মিৌবা মরীন্তিং
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ন্তিন্তজন্নবগা মেরী ললনবা মওংিা মিা চৎ�না ন্তহংহনবা
হায়বন্তসন্তন।

স্বচ্ িােি ন্তমিন গ্ান্তমন মকরপেনগরী মিািা,
য়ূমর�াঙ মকান্তি 10 মহনবগরী অমাংিঙ িািুনা িােিকরী
ওইবা িুঙ্ংগরী মসন্তনরিসনগরী ম�ৌওং অন্তস 2014 গরী
ওরক্াে �ািা 39% ললেম্বিগরী 2019 গরী ওরক্াবে �ািা
100% ময়ৌহন্দুনা পাক িন্না িুমাং চাউন্তিরল্ল। মন্তসনা
মেম ওইেগা োজ্য/য়ুন্তনয়ন মিন্তেরিান্তে 35, ন্তজলা 699,
অমন্তি িুঙ্ং 599,963 মিানা মিাবু লমহাংিা অমাংঅরিায় মিৌররি হায়না লাউর�াকররে। মপ্রাগ্াম অন্তসনা
SDG6 করী মারলমগরী ওইবা এন্তচবরমন্তিা মিক ম�াক্া
মরিং পাংন্তল।

SBMG মফস II অন্তস, িুঙ্ংগরী লমন্তিংগরী ODF
মস্তিস অিু চৎনবা ঙমরল, মরীয়াম্া লু-নানবগরী লহনবরী
অমা মচকন্তিন্না ঙাক্া চৎন্তল অমন্তি িুঙ্ং িুন্তিংমক
মসান্তলি অমন্তি ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী ওইবা
িুরিাংচাবান্তিং ললহন্নবা মহাৎনবিা িােিকরী িুঙ্ংগরী
লমিা লনাই মরীওইন্তিং অমন্তি কমু্যন্তনন্তিন্তিংনা
মরীয়ামগরী মিাঙ�াং অমা িাগৎপিা মপুং ওইবা ম�ৌিাং
মলৌহন্নবগরীিমক অকক্না মিম্বন্তন।

ধান ম্রিরী, শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা 2019 গরী
ওরক্াবেগরী িাং 2 িা, স্বচ্ িােি ইন্তন্দয়া অমা
িােিকরী মরীয়াম অমন্তি জান্তিগরী মপা, মহাত্া
গান্তধিগরী মফমিা কৎর�াকন্তি। মহাক্া জান্তিগরী ওইবা
মিক ম�াকপা পুৱােরীগা িারগান্নরহৌেগিবা িােিকরী
মরীওই কয়া অমন্তি স্বচ্গ্ন্তহ (ফ্ন্ত লাইন ৱাকতেেন্তিং)
মরীওই ন্তলন্তিং চা কয়াবু �াগৎপা মফাংরিাকন্তি।

মপান্তলন্তিরকল ন্তলিেন্তসপ, পন্ত্ক ফাইনান্তন্সং,
পাত্নেন্তসপন্তিং অমন্তি মরীয়ামগরী পােন্তিন্তসরপসন্দা
অরচৌবা লমচৎ মহাংহনবগরী ওইবা মকরপেনগরী কান্নবা
অিু ফংহন্তল্ল। মিা িানা, মিাঙান-মিাঙানবা ন্তিনফমিা
ললবা মরীওই করোে 60 মহনবগা মলায়ননা, মকরপেন
অিুিা িরুক য়ান্তি, মিু িরিং-িরিংবা জন অরন্দালন
(মরীয়ামগরী মিাঙ�াং) হায়বিু ওইন্তি।

স্তন্তিন্তিংনা িাকরল মিুন্তি, SBM (G) না মেম
ওইেগা মিনমরীৎরলান, অরকায়বা অমন্তি হকরিলিা
মিক ম�াকপা মফালগা মলায়ননা অমাংিঙ ন্তিন্তজন্নবগরী
চাং অন্তস চািা 93.4 ন্তন। অিুমওইনমক, মহৌন্তজক
মায়ওকনন্তেবা সমস্যা অন্তসন্তি, মহৌন্তিবা চহরী মঙাগরী
মনুংিা মপ্রাগ্াম অন্তসিগরী ফংন্তলবা কান্নবন্তিং অন্তস,
মরীওই অমিা ন্তচ�হন্দনা অমাংিঙ ফংহনবা অমন্তি
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2020 গরী মফব্রুৱান্তে �ািা য়ুন্তনয়ন মকন্তবরনিনা
স্বচ্ িােি ন্তমিন (গ্ান্তমন) [SBM (G)] গরী মফস II এপ্র্থব
মিৌন্তি, মন্তসনা ODF সরস্তরনন্তবন্তলন্তি অমন্তি মসান্তলি এন্দ
ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SLWM) গা মলায়ননা ওপন
ন্তিন্তফরকসন ফ্রী লিস (ODF লিস) িা মরীৎরয়ং চঙগন্তন।

SBMG মফস II অন্তস ন্তমিন অমগরী মওংিা
চাউোকপা মিন্থং লুপা করোে 1,40,881 গা মলায়ননা
2020-21 িগরী 2024-25 ফাওবা চৎনগন্তন। মন্তস মিন্নবা
অমন্তি মিাঙান-মিাঙানবা মিলগরী ফাইনান্তন্সং অমসুং
ODF লিস িুঙ্ংন্তিং ফংনবগরীিমক মসর্রিল অমন্তি
োজ্য সেকােগরী মসন্তনরিসনগরী িুরিাংচাবা মপুং ফানা
পরীনবা মিাঙান-মিাঙানবা ন্তকিমন্তিংগা পুনন্তিনহন্নবা
মলমজন্তনংঙাই ওইেবা মমারিল অমা ওইেগন্তন। DDWS
অমন্তি মেরী ললনবা োজ্য গরী মস্যেিগরী ফংবা বরজি
অিুগরী ম�ক্া মলমরহৌন্তেবা ফন্দন্তিংিু, 15 সুবা ফাইনান্স
কন্তমিিন রুরেল মলারকল মবান্তিন্তিং, MGNREGS অমন্তি
ন্তেন্তিনু্য পুর�াকপা ঙমগিবা মমারিলন্তিং অন্তসনন্তচংবা,
মরু ওইনা SLWM িগরী অপুনবিুনা ওইগন্তন।

- DDWS, জল িন্তক্গরী ম্রিালয়

DDWS না লকান্তভদ-19 গী ম�াং অন্তসদা �াইন্তজন
প্ররমাসদো থম্া পাদেম অদু ল�ন্া খুমাং য়াঙন্তশ��ন্তল্ল

ফ

জনা িূৎ হাম্বা অমন্তি লনাইগরী ওইবা লুনানবগরী ম�ৌওংন্তিংনা মরীওই িুন্তিংমকপু
অমন্তি মাগা নক্বন্তিংবু য়াম্া মলৌনগনবা
লাইনা মকান্তিি-19 িগরী ঙাকর�াকপা অমন্তি মলৌনহন্দবা
ঙমগন্তন। মন্তসবু লুমনা মলৌেিুনা ন্তিপািতে রমন্ত ওফ
ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন, জল িন্তক্গরী ম্রিালয়,
িােি সেকােনা চৎ�ন্তেবা মলাকিাউন অন্তসগরী মনুংিা
হকরিল অমন্তি মসফন্তি মপ্রারিারকালন্তিং িঙবরীবগা
মলায়ননা মসন্তনরিসন অমন্তি হাইন্তজন এন্তক্ন্তিন্তিন্তিং
মিা চৎ�নবা োজ্য /UTন্তিংিা পাউিাক পরীন্তে।
মিাং অন্তসিা, োজ্যগরী SBM-G ন্তিম িুন্তিংমক্া
চৎ�ন্তেবা মলাকিাউন মনুং অন্তসিা মসন্তনরিসন অমন্তি
হাইন্তজন এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংগরী মস্তিসপু কু পনা ময়ংন্তিন্নবা হায়ন্তে।
“অন্তসগুম্বা অরুবা িানফম অন্তসিা মসন্তনরিসন
অমন্তি হাইন্তজন্দা খ্াইিগরী মহন্না মরু ওইবা মরীৎরয়ং
চঙফম ম�াকই অমন্তি মরীয়াম্া মিাঙ হাম্বগরীিমক
অমাংিঙন্তিং ন্তিন্তজন্নন্তে অমন্তি মরু ওইবা হাইন্তজন
প্রাকন্তিসন্তিং মরীওই িুন্তিংমক্া চৎ�ন্তে হায়বিু িাক্বা
চৎনবা য়াগিবা ম�ৌওংন্তিং পায়িৎপা মর�ৌ িাই,”
এিিাইজন্তে অিুনা হায়।
মরিায়না মিম িান্তেবন্তিং অিু ময়ংন্তিল্লবা মিু ংিা
োজ্য/UT সেকােন্তিংবু 2020 গরী এন্তপ্রল 20 িগরী মহৌনা
য়ূমর�াং িুন্তিং অমাংিঙ িাবা অমন্তি কমু্যন্তনন্তিগরী
ওইবা মসন্তনিন্তে কমরলিক্সন্তিং িাবা য়াওনা ODF
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সরস্তরনন্তবন্তলন্তিগরী �বক অমুক হন্না পাঙর�াক্বা হায়ন্তি।
মসান্তলি অমন্তি ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী �বকন্তিংসু
মন্তসগা মলায়ননা মহৌরিালেকপা য়াই।
মিা িানা, হাইন্তজনগরী মিাংিা ৱািল িাহনবা
হায়বন্তস �বক্া ওরন্থাকপা িঙাইফিবন্তন, মন্তসগরী
ওইবা মিাঙানবা গাইিলাইনন্তিং পরীগন্তন। মন্তসনা
কন্সত্কসন, লমচৎ-িাজত্া মহাংবা অমন্তি হাইন্তজন
মহনগৎহন্নবা এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংবু পনন্তরেবা মলাকিাউনগরী
গাইিলাইনন্তিং হায়বন্তি মন্তিক চাবা হকরিল অমন্তি
মসফন্তি মপ্রারিারকালন্তিং অমন্তি মসারসল ন্তিরস্তনন্তসং
অন্তসনন্তচংবগরী মিা মপান্না চৎপিা অরহনবা মরীরয়ং �মন্তল।
ন্তিপািতে রমন্ত অন্তসিা মসন্তনরিসন ৱাকতেেন্তিং
অমন্তি ন্তিনমরীন্তিংগরী হকরিল, মসফন্তি অমন্তি হাইন্তজন
মপ্রারিারকালগা মেরী ললনবা অরহনবা ন্তেকরমরন্দসনন্তিং
পরীন্তে।
োজ্যন্তিংনা হায়ন্তেবা মসন্তনরিসন অমন্তি
হাইন্তজন এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংগরী ইমন্তলিরমরন্তসন অন্তস
ফ্ন্তলাইন ৱাকতেেন্তিংবু মসফন্তি ন্তমজেন্তিংগরী মিাংিা
নরীংন্ত�না িঙহল্লবা মিু ংিা মহৌরিাকিিবন্তন। মরিায়না
ন্তিসইনরফরক্ন্তন্তিং, মসন্তনিাইজেন্তিং অমন্তি ফ্ন্তলাইন
ৱাকতেেন্তিংগরী মসফন্তি ইন্তবিপরমন্ত পরীনবগরীিমক গ্াম
পঞ্ায়িন্তিং মলায়ননা SBM(G) গরী মিািা পরফতোেরমন্স
ইনরসনন্তিব গ্ান্তস িগরী মেরী ললনবা ফন্দন্তিং ন্তিন্তজন্নবা য়াই।

SBM-G এন্তক্তন্তভন্ত�ন্তশংগী রাউদেঅপ:

DWS না ম্রিালয়ন্তিং, োজ্য সেকােন্তিং,
NGOন্তিং, মকাপতে রেিন্তিং, অন্তসনন্তচংবন্তিংগা
স্বচ্িা অন্তস মরীওই িুন্তিংমন্তকি মর�ৌিাং
ওইহন্নবগরী পান্দমিা মলপ্পা ললিনা মর�ৌ মিৌন্তে। মন্তসগা
মেরী ললননা, ইন্তনন্তসরয়ন্তিবন্তিং অমন্তি মপ্রারজকন্তিংগরী
মহাস্ত অমা ইমন্তলিরমন্ত মিৌন্তে, মিু মিািা পরীন্তে:

স্বচ্ছ�া পখোদা: 2016 গরী এন্তপ্রল �ািা
মহৌরিাকন্তিবা স্বচ্িা পিৱািা অন্তস স্বচ্ িােি
ন্তমিনগরী মিািা ললবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অমন্তন। মন্তস প্রধান
ম্রিরী, শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিগরী য়ুন্তনয়ন ম্রিালয়ন্তিং অমন্তি
ন্তিপািতে রমন্তন্তিং স্বচ্িাগা মেরী ললনবা ম�ৌেমন্তিংিা
িরুক য়ািুনা স্বচ্িাবু ‘মরীওই িুন্তিংমন্তকি’ মর�ৌিাং
ওইহনবা হায়বা মরীৎরয়ং অিুিা য়ূমফম ওই।
চহরীগরী ওইবা মকরলন্দে অমা মাঙরজৌননা,

পিৱািা এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংগরী মপােম য়াৎপিা মরিং
পাংনবা ম্রিালয়ন্তিংিা ময়নর�াকই। স্বচ্িা পিৱািা
অিু ময়ংন্তিন্তল্লবা ম্রিালয়ন্তিং অিু স্বচ্িা সন্তমক্সাগরী
ওনলাইন মমান্তনিন্তেং ন্তসরস্তম ন্তিন্তজন্নিুনা কুপনা
মমান্তনিে মিৌগন্তন, মিুিা স্বচ্িাগা এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংগা মেরী
ললনবা এক্সন লিনন্তিং, িক্মন্তিং, ন্তিন্তিরয়ান্তিং অপরলাি
অমন্তি মস্যে মিৌগন্তন। স্বচ্িা পিৱািা ময়ংন্তিল্লবা মিু ং,
ম্রিালয়ন্তিং/ন্তিপািতে রমন্তন্তিংনা মরিায়গরী এন্তচবরমন্তন্তিং
অিু মপ্রস কনফরেন্স নত্গা অরিাপ্পা ই-পাউ ফাওনবা
য়াবা িূৎলাইন্তিংগরী মরিংনা লাউর�াকিন্তন। পিৱািাগরী
হাপিা অনরীগরী ওইনা, ময়ংন্তিন্তল্লবা ম্রিালয়ন্তিং অিু
স্বচ্িা ম্রিালয়ন্তিংন্তন হায়না মলৌগন্তন অমন্তি মরিায়
অিু মচং ওইবা স্বচ্িাগরী চাউিৎপন্তিং পুেকপিা িন্তক্
ন্তিন্তজন্নেকিন্তন হায়বগরী �াজবা �ন্তম্ল।
গ্ারমাদয় সংকল্প
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সুজা� অমন্তদ স্বচ্ছ খুঙ্ং গী লত্ন্তনং: ন্তিপািতে রমন্ত
ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন (DDWS), জল
িন্তক্গরী ম্রিালয়না মমাং চহরীগরী জুলাইিা মকপান্তসন্তি
মহনগৎহন্নবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিব মহৌরিাকন্তি। ইন্তনন্তসরয়ন্তিব
অন্তসনা স্বচ্ িােি ন্তমিনগরী মিািা মিমন্তিবা ওপন
ন্তিন্তফরকসন ফ্রী (ODF) ওইেবা িুঙ্ংন্তিংবু মিায়িনা
িু ং মকাইনা মিা িম�নবা অমন্তি ফরী্দ মত্নেন্তিং
অমন্তি PRIন্তিং (পঞ্ায়ি োজ ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিং) গরী
মমম্বেন্তিংবু মসান্তলি অমন্তি ন্তলন্তবিফ মৱস্তন্তিং মমরনজ
মিৌবা, মলায়ননা মপুং ফানা অমন্তি অফবা �ক্বা ঈন্তিং
ফংহন্নবা �বক পাঙর�াকপা ঙমহন্নবা পান্দম �ন্তম্ল।
মপ্রাগ্ামগরী মিু ং ইন্না, ন্তজলা অমমমিগরী ফরী্দ
মত্নে (FTন্তিং) মন্তে 2020 গরী জনুৱান্তে ফাওবগরী
মনুংিা DDWS না ন্তিনবা নুমরীৎ-5 গরী মত্ন্তনং ওফ মত্নে
(ToTন্তিং) িা মত্ন মিৌগন্তন। FTন্তিংনা সেপঞ্ন্তিং, িুলগরী
মসররেিন্তেন্তিং অমন্তি স্বচ্গ্ন্তহন্তিংবু ন্তজলান্তিং অমন্তি
োজ্য ন্তিংগরী মরিংগা মলায়ননা 2020 গরী মাচতে ফাওবগরী
মনুংিা মরিায়গরী ন্তজলান্তিংিা নুমরীৎ-3 গরী ফরী্দ মত্ন্তনং
অমিা মত্ন মিৌগন্তন।
স্বচ্ছ সরভ্ভ ক্সন গ্ান্তমন 2019: ন্তিপািতে রমন্ত ওফ
ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন্না মন্তনংিম্বা সরিতে এরজনন্তস
অমগরী িূৎ�াংিা বিান্তন্তরিন্তিব অমন্তি বিান্তলরিন্তিব
মসন্তনরিসন (স্বচ্িা) মপোন্তমিেন্তিংিা য়ূমফম ওইেগা
িােিকরী ন্তজলা িুন্তিংমন্তকি মেংন্তকং ৱাংিৎহন্নবা “স্বচ্
সরিতে ক্সন গ্ান্তমন-2019” (SSG 2019) কন্তমিন মিৌন্তি।
স্তন্তি অন্তসনা োজ্য /UTন্তিং 33, ন্তজলা 683 অমন্তি
িুঙ্ং 17,209 ময়ৌন্তিনবা ঙমন্তি। সরিতে অন্তসগরী মনুং চন্না
মরীয়ামগরী ওইবা মফমন্তিং হায়বন্তি মঙহরলায়িঙন্তিং,
অঙ্লৱান্তিন্তিং, PHCন্তিং, হাি/লকর�লন্তিং, পঞ্ায়ি,
SC/ST গরী ওইবা কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙন্তিং অমন্তি
স্বচ্িাগরী মিাংিা নাগন্তেকন্তিংগরী মরীৎরয়ং সরিতে মিৌবা
য়াওন্তে। মহন্না �াজবা পরীনবগরীিমক ম্রিালয়না অকক্বা
মগুন ললবা এৱ্যােরনস মকরপেন অমা মহৌরিাকন্তি।
স্বচ্ সরিতে ক্সন গ্ান্তমন 2019 গরী পান্দমন্তিং:
•

নাগন্তেকন্তিংনা পাক-িন্না িরুক য়াবা অমন্তি
এৱ্যােরনস পরীবা

•

ন্তজলান্তিংিা িনগৎলবা গ্াম পঞ্ায়িন্তিংগা
মরিায়গরী ন্তফিরবক মফাংরিাকহন্নবগরীিমক মেরী
ললনহনবা

•

মহন্না লু-নান্নবগরীিমক িুঙ্ংন্তিংগরী
হকরিলগরী চাংিম্বা মহনগৎহনবা

•

অোয়বা সরিতে ন্তিন্তজন্নেগা স্বচ্িাগরী িুমাঙ
চাউন্তিন্তল্লবা অিু ওন-গ্াউন্দা ন্ত�ন্তজনবা অমন্তি
িঙরিাকপা

•

এনিাইেনরমরন্তল মমরনজরমন্ত (EMM) অমন্তি

•
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মেক্া

IEC/BCC ইন্তেরিন্সনগরী মর�ৌ মিৌবগরী চাং অিু
SBM-G গরী মিািা কুপনা ময়ংন্তিনবা

স্বচ্ছ আইরকান্তনক লপ্রসস (SIP): স্বচ্ িােি
ন্তমিনগরী মিািা অহুমসুবা স্বচ্ আইরকান্তনক মলিরসসকরী
(SIP) ন্তেন্তিয়ু ন্তমন্তিং অিু SIP আইরকান্তনক সাইি অমিা
পাঙর�াকন্তি- 2020 গরী মফব্রুৱান্তে 18, ন্তিরয়াঘে িা
ললবা বাইি্যানা� ধাম, ঝােিন্দিা। ম�ৌেম অন্তসনা SIP
মলারকসনন্তিংগরী মরকাকন্তিংিা অমন্তি মরিায়গরী CSR
পািতে নেন্তিংিা মরিায়গরী ইন্তনন্তসরয়ন্তিবকরী অপরিিন্তিং
উৎনবা িুরিাংচাবা অমা পরীন্তে।
SIP অন্তস িােি ন্তিনবা �ুংবিা মিাগরী
মহন্তেরিজ, লাইন্তনং অমন্তি/নত্গা কলচেনা মেম
ওইেগা “আইরকান্তনক” ওইেবা মফম 100 ন্তসিমিংরিাকপিা মরীৎরয়ং �ম্বা মলন্তি-মস্তকরহালিে
ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অমন্তন। ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অন্তসগরী পান্দমন্তি
অবতোন ন্তিরিলপরমন্তগরী ম্রিালয়ন্তিং, িু ন্তেজম অমন্তি
কলচেগা DDWS না মনারিল ম্রিালয় ওইনা িূৎিম্িুনা
হায়ন্তেবা মফমন্তিংন্তসিা মিক ম�াকপা অৱাংবা �াক
অমিা লু-নানবা মহনগৎহনবা অিুন্তন। মিন-�ুম অমন্তি
মিন্তক্রকলগরী মরিংগরীিমক আইরকান্তনক সাইিন্তিং
অন্তসগরী িকিঙলবা PSUন্তিং লল।

লফস I আইরকান্তনক সাই�ন্তশং: 1. অজরমে
িন্তেফ িেগা; 2. CST মুম্বাই; 3. মগা্দন মিপেল,
অমৃিসে; 4. কামাি্যা মিপেল, আসাম; 5. মাইকােন্তনকা
ঘাট, িাোনান্তস; 6. ন্তমনাক্রী মিপেল, মিুোই; 7. শ্রী মািা
িাইরস্না মিবরী, কাত্া, J&K; 8. শ্রী জগন্না� মিপেল, পুন্তে;
9. িাজ মহল, আগ্া; 10. ন্তিরুপান্তি মিপেল, ন্তিরুমালা

লফস II আইরকান্তনক সাই�ন্তশং: 1. গরঙ্ান্তত্;
2. য়ামুরনান্তত্; 3. মহাকারলশ্বে মিপেল, উঙজৈন; 4.
চাে ন্তমনাে, হাইরিাবাি; 5. অন্তসন্তস গরী মসন্ত. ফ্ান্তন্সস
করী চচতে অমন্তি কনরিন্ত, গৱা; 6. অন্তি সংকোচান্তেতেয়া গরী
এনতোকুলম িা ললবা য়ূম কালান্তি; 7. শ্ািনরবলরগালা িা

ললবা মগামারিশ্বে; 8. বাইজনা� ধাম, মিবঘে; 9. ন্তবহাে
িা ললবা গয়া ন্তি�তে ; 10. গুজোি িা ললবা মসামনা�
মিপেল।
লফস III আইরকান্তনক সাই�ন্তশং: শ্রী ধমতে
সাস্ মিপেল; 2. মানা িুঙ্ং, উত্োিন্ড; 3. ন্তিিুে
কুন্তি মিপেল, উত্ে প্ররিি; 4. শ্রী সােরিশ্বে মহারিব
মিপেল; 5. শ্রী নাগ িাসুকরী মিপেল; 6. কানিাশ্ম,
উত্ে প্ররিি; 7. ইমা লকর�ল, মন্তনপুে; 8. হাজােিুয়ান্তে
মপরলস, মৱস্ত মবঙ্ল; 9. পারঙ্াং মসা; 10. শ্রী োগরিন্দ্রা
স্বান্তম মুত্ ম্রিালায়ম
NARSS 2019-2020: স্বচ্ িােি ন্তমিন
গ্ান্তমন (SBM-G) িা পরীবা ৱাল মবঙ্ক সরপ্পািতে মপ্রারজক
অমগরী মিািা ইন্তন্দরপরন্দন্ত মিন্তেন্তফরকসন এরজন্তন্স
(IVA) অমনা পাঙর�াকন্তিবা মনসরনল এনুএল রুরেল
মসন্তনরিসন সরিতে (NARSS) 2019-20 অন্তসিগরী ফংরল
মিুন্তি, িােিকরী িুঙ্ংগরী মফমিা ললবা য়ূমর�াঙন্তিংগরী
95.9% ন্তি অমাংিঙগরী িুরিাংচাবা ফংহন্দুনা
ন্তিন্তজন্নহন্তল্ল। NARSSনা মিাঙান-মিাঙানবা ন্তজলা/োজ্য
ন্তিংনা হান্ননা ODF ন্তন হায়না লাউর�াকরেবা অমন্তি
িরন্দালেবা িুঙ্ংন্তিংগরী 90.1% ন্তি NARSSনা অমুক
হন্না ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী (ODF) মস্তিস কনফামতে
মিৌররে। সরিতে অন্তস 2019 গরী নরিম্বে অমন্তি 2020
গরী মফব্রুৱান্তেগরী মেক্া পাঙর�াকন্তি অমন্তি মন্তসিা
িােিকরী োজ্য ন্তিং অমন্তি UTন্তিংিা িুঙ্ং 6136 গরী
য়ূমর�াঙ 92040 ময়ৌন্তিনবা ঙমন্তি।
2019-20 িা NARSS না িঙরিাকন্তিবা মরুওইবন্তিং
অিু মিািা পরীন্তে:

•

•
•
•

সরিতে মিৌন্তেঙঙগরী মিমিা য়ূমর�াঙন্তিংগরী 94.4%
ন্তি অমাংিঙ ন্তিন্তজন্নরে হায়না ফংরল

মরীওই 95.9% িা অমাংিঙগরী িুরিাংচাবা
ফংহন্দুনা ন্তিন্তজন্নহন্তল্ল
হান্ননা ODF ন্তন হায়না লাউর�াকরেবা অমন্তি
িকিঙলবা িুঙ্ংন্তিংগরী 90.1% ন্তি ODF ওইনা
কনফামতে মিৌই। মলমরহৌন্তেবা িুঙ্ংন্তিংসু 93% গরী
ময়ািা মসন্তনরিসন ময়ৌহন্তল্ল
সরিতে মিৌেবা িুঙ্ংন্তিংগরী 95% ন্তি য়াম্া হন্থবা
চাংিা অরমাৎ-অকায় চিাইবা অমন্তি অফত্বা
ঈন্তিং ন্তিন্তজঙন্ন হায়না ফংরল

লগাবর-ধন ন্তকিম: MDWS না গলবনাইন্তজং
বাইও-এরগ্া ন্তেরসাসতে ধন নত্গা “মগাবেধন” ন্তকিম অন্তস
2018 গরী এন্তপ্রলিা কনতোল, হন্তেয়ানািা মহৌরিাকন্তি।
ন্তকিম অন্তসগরী পান্দমন্তি িুঙ্ংন্তিংবু লু-নান্না �ম্বগা
মলায়ননা মলারকল ইন্তেন্তপ্রনেন্তিংবু পুন্তক্ং ম�ৌগত্ু না
িা-রনগরী অমাংবা অমন্তি অরিাপ্পা ওেগান্তনক ওইবা
মপাৎর�াকন্তিংবু বাইও গ্যাস অমন্তি ওেগান্তনক মমনু্যেিা
ওরন্থাক্ুনা মলৌমরী অমন্তি িা-রন মলাইন্তেবা মরীওইন্তিংগরী
ইনকম মহনগৎহন্নবা পান্দম �ন্তম্ল।

নমান্তম গরঙ্: নমান্তম গরঙ্ মপ্রাগ্াম অন্তস ৱািে
ন্তেরসারসতেসকরী ন্তিপািতে রমন্ত, ন্তেিে ন্তিরিলপরমন্ত অমন্তি
গঙ্া ন্তেজুন্তিরনসন, জল িন্তক্ ম্রিালয়গরী ইন্তনন্তসরয়ন্তিব
অমন্তন। ইন্তে-ন্তমন্তনন্তস্ত্রএল ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অমা ওইনা, গঙ্া
িু রেলগরী মিােবান্দা িান্তেবা িুঙ্ংন্তিংবা ODF ওইহনবা
অমন্তি মসান্তলি অমন্তি ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্তকা মেরী
ললনবা ইন্তেরিনসনন্তিং MDWS না ইমন্তলিরমন্ত মিৌররে।
উত্োিন্ড, উত্ে প্ররিি, ন্তবহাে, জেিন্দ অমন্তি মৱস্ত
মবঙ্লগরী ন্তজলা 52 িা ললবা িুঙ্ং 4470 ন্তিনবা �ুংনা
োজ্য সেকােগরী মরিংগা মলায়ননা ODF ওইরে হায়না
লাউর�াকররে। মহৌন্তজন্তক্ ম্রিালয় অন্তসনা গঙ্া িু রেলগরী
মিােবান্দা ললবা িুঙ্ং 25 িনগত্ু না মনসরনল ন্তমিন
মফাে ন্তলেন গঙ্া (NMCG) গা িুৎিমনেগা গঙ্া গ্াম
হায়না ওরন্থাক্বা মহাৎনন্তে।

SBM-G লফস-II
ল�ৌরদাকন্তখবা

শ্রী

গরজন্দ্র ন্তসংহ মিিাৱি, জল িন্তক্গরী য়ুন্তনয়ন
ম্রিরীনা 2020 গরী মাচতে 4 িা জান্তিগরী মকানুংিা
পাঙর�াকন্তিবা মনসরনল ন্তিন্তসন্তমরনসন অমন্তি
কন্সলরিসন ৱাকতেিপ অমিা স্বচ্ িােি ন্তমিন (গ্ান্তমন)
মফস-II মহৌরিাকন্তি।
ৱাকতেিপ অিু মহৌরিালেিুনা, শ্রী মিিাৱিনা
SBM(G) গরী মফস-I না চাউনা মায় পাকপবু �াগৎপা
মফাংরিাকন্তি অমন্তি হায়ন্তি মিুন্তি, মফস-II অন্তসবু
মকন্তবরনিনা অয়াবা পরীেকপা হায়বন্তস, মহৌরিাকন্তিবা
নুমরীৎ হায়বন্তি 2014 গরী ওরক্াবে 2 িগরী চহরী মঙাগরী
মনুংিা িুঙ্ংগরী লমন্তিংিা মপুং ফানা মসফ মসন্তনরিসন
ময়ৌহনবা অমন্তি ন্তিন্তজন্নহনবা হায়বা পান্দমিা প্রধান
ম্রিরী নরেন্দ্র মমান্তিগরী অিানবা মরীৎরয়ংগরী লুন্তচং মিািা
SBM(G) িগরী ফংন্তিবা মিক ম�াকপা এন্তচবরমন্তন্তিংবু
চাউনা িকিঙবরীবন্তন।

SBM(G) গরী মফস-II অন্তস মপ্রাগ্াম অন্তসগরী
মিািা মহৌন্তিবা চহরী মঙািা, কনাগুম্বা অমিা ন্তচৎ�হন্দনা
অমাংিঙ ফংহনবা অমন্তি ন্তিন্তজন্নবগরী মিাংিা ফংন্তিবা
কান্নবন্তিংিু িু ং মকায়না চৎহনবিা মরীৎরয়ং �মগন্তন।
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মিনফমন্তসগরী মনুংিা লুপা করোে 52,497 ন্তি
ন্তিপািতে রমন্ত ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসনগরী
বরজত্গরী ফংগন্তন, অিুগা মলমরহৌন্তেবা মিনফম অিুনা
15 সুবা ফাইনান্স কন্তমিিন, MGNREGS অমন্তি ন্তেন্তিনু্য
পুর�াকপা য়াবা মমারিলন্তিং মরু ওইনা মসান্তলি অমন্তি
ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্তকরীিমক �ারিাকন্তিবা ফন্দিগরী
পুনন্তিনগন্তন।

মন্তসনা ললবাক অন্তসগরী গ্াম পঞ্ায়ি িুন্তিংমক্া মসান্তলি
এন্দ ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SLWM) মর�ৌ মিৌবা
মহৌরে হায়বগরী অরচৎপা �াজবিুসু পরীগন্তন।
ম�ৌেম অিুিা ৱা ঙাঙলিুনা, জল িন্তক্ অমন্তি
মসারসল জন্তস্তস অমন্তি ইমপাৱেরমন্তকরী োজ্য গরী
য়ুন্তনয়ন ম্রিরী, শ্রী েিন লাল কািান্তেয়ানা, মহৌন্তিবা চহরী
মঙািা ললবাক ন্তিনবা �ুংবগরী িুঙ্ংগরী ওইবা কমু্যন্তনন্তিগরী
মরীওইন্তিংগরী লমচৎিা চাউনা অরহাংবা পুেকপা অমন্তি
স্বচ্ িােি ন্তমিন অন্তসবু অরিংবা জন অরন্দালন
অমা ওইহনবিা অরচৌবা ম�ৌিাং য়ান্তিবগরীিমক
SBM(G) গরী মসর্রিল অমন্তি োজ্য সেকােগরী ন্তিম
অমন্তি স্বচ্গ্ন্তহ লাি কয়াবু �াগৎপা মফাংরিাকন্তি।

ন্তিপািতে রমন্ত ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন
(DDWS) গরী এন্তিরস্নল মসররেিন্তে, শ্রী অরুন বরোকা
না মহান্তকি প্ররজন্তসন্দা ODF করী ম�ক্া SBM-G
অন্তস, মলপিনা ইনরিসরমন্ত মিৌিুনা অমন্তি ফংন্তলবা
কান্নবন্তিংগরী মরিংনা; অমন্তি মসান্তলি অমন্তি ন্তলন্তবিি
মৱস্ত মমরনজরমন্তকা মলায়ননা িুঙ্ংন্তিংবু মপুম
ওইনা লু-নালহনববু মিা চৎ�হনবগরী িঙাইফিবিু
মফাংরিাকন্তি।

ন্তিপািতে রমন্ত ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন
(DDWS) করী মসররেিন্তে শ্রী পেরমশ্বেন আইয়ােনা
SBM(G) গরী মমরন্দি অিুবু িরন্দাক্া িালেিুনা হায়ন্তি
মিুন্তি, মন্তস 2020-21 িগরী 2024-25 ফাওবিা ন্তমিন
অমগরী মওংিা অপুনবা লুপা করোে 1,40,881 �ািিুনা
ইমন্তলিরমন্ত মিৌগন্তন। মন্তস মিন্নবা অমন্তি মিাঙানমিাঙানবা মিলগরী ফাইনান্তন্সংবু পুনন্তিন্নহন্নবগরী
মলমজন্তনংঙাই ওইেবা মমারিল ওইেগন্তন। হাবন্তেবা

ODF করী (ওপা ন্তিন্তফরকসন ফ্রী) লিসকরী মসান্তলি
এন্দ ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SLWM) িরুক
অন্তস মরু ওইবা হরীেম মন্তেগরী মিাংিা আউিপুিআউিকম িাক্বগরী মওংিা মমান্তনিে মিৌগন্তন:
লিাসন্তিক মৱস্ত মমরনজরমন্ত, বাইও-ন্তিরগ্রিবল মসান্তলি
মৱস্ত মমরনজরমন্ত (মন্তসগরী মনুংিা িা-রনগরী মৱস্ত
মমরনজ মিৌবা য়াওন্তে), মগ্ৱািে মমরনজরমন্ত অমন্তি
মফকল স্লিজ মমরনজরমন্ত। SBM(G) মফস II অন্তসনা
মিা িানা �বক পরীনবা অমন্তি য়ূমর�াংগরী ওইবা
অমাংিঙন্তিং িািুনা অমন্তি কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙন্তিং
িািুনা, মলায়না-মলায়ননা SLWM গরী ইনফ্াস্ত্রকচে,
িুিম ওইনা করপোস্তকরী মকামন্তিং, মসান্তকি মকামন্তিং,
মৱস্ত মস্তন্তবলাইরজসনগরী পুন্তরেন্তিং, মপাৎ ন্তেরকািে
মিৌবগরী িুরিাংচাবন্তিং অন্তসনন্তচংবগা মলায়ননা িুঙ্ংগরী
মিনন্তমৎরলান চাউিৎহনবিা মরিং পরীন্তে।

ই

ফ্রী ওইহন্নবা অরনৌবা ন্তমিন অন্তস য়াওনা ODF লিস
এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংিা মরীৎরয়ং �মিুনা ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী
(ODF) মিম পুম্বগরী ওইহনবা মহাৎনবা অন্তসসু িঙাই
ফিবা ম�ৌিাং অমা ওইন্তে।

SBM(G) গী ইনরফারম্ভসন, এজুরকসন অমন্তদ
কমুযুন্তনরকসন (IEC)

নরফারমতেসন, এজুরকসন অমন্তি কমু্যন্তনরকসন
(IEC) অন্তস SBMG না জন অরন্দালন
অমিা ওরন্থাক্বা মহাৎনবা অমন্তি জান্তিন্তসগরী
নাগন্তেকন্তিংগরী মঙলানবু িঙবরীিুনা অমন্তি মারলম
পুম্বগরী পুন্তক্ং ন্তচংন্তিন্নবগরী চাউেবা মিাঙজংিা খ্াইিগরী
মরু ওইন্তে। IEC গরী ম�ৌিাং অন্তস মিা িানা, SBMG গরী
মিািা ফংন্তিবা কান্নবন্তিংবু িু ং মকাইনা চৎহনবা অমন্তি
চাং নাইনা অমাংিঙ ন্তিন্তজন্নবিা অমন্তি এৱ্যােরনস পরীবা
অমন্তি মসান্তলি এন্দ ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SLWM)
করী �বক পায়িৎপগা মেরী ললনাবা, ইকাইিুমনজন্তেবা
প্রধান ম্রিরী নরেন্দ্র মমান্তিনা 2019 গরী ইন্তন্দরপরন্দন্স মি
গরী মাংওইননা লাউর�াকন্তিবা 2022 ফাওবগরী মনুংিা
ললবাক অন্তসবু ন্তসঙ্ল য়ুস লিাসন্তিক (SUP) িগরী
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ইন্তেপসতেরনল কমু্যন্তনরকসন (IPC) অন্তস িুঙ্ং
লাি 6 িা িরন্দাক্ুনা িুঙ্ংগরী কমু্যন্তনন্তিিা লমচৎ
মহাংহনবিা মরিং পাংিুনা IEC গরী খ্াইিগরী মর�ৌ মিৌবা
িরুক অমা ওইন্তে। স্বচ্গ্ন্তহন্তিং হায়না মকৌনন্তেবা
গ্াম পঞ্ায়ি মলরিলগরী মিালুন্তন্তয়ে লাি 6 মহনবনা
IPC অন্তস িুঙ্ংগরী কমু্যন্তনন্তিিা মসফ ওইবা মসন্তনরিসন
ফংহনবিা অমন্তি মিায়িনা মিা িানা অমাংিঙন্তিং
ন্তিন্তজন্নহনবিা িুরিাংচাহন্নবা অমন্তি �বক্া ওরন্থাক্বগরী
ই-পাউ ফাওনবগরী কান্নেবা পাঙম্ব অমা ওইনা ন্তিন্তজঙন্ন।

োজ্য ন্তিংগরী ওইনা IEC গরী িচতে া অন্তস, ন্তফরকিল য়ে
অন্তসিা IEC গরী ফন্দ খ্াইিগরী ৱাংনা ন্তিন্তজন্নবনা ন্তিং�াবা
য়ানা মহনগৎরল। IEC িা মিল �ািবা মহনগৎলকপনা
মসন্তনরিসনগরী অৱাৎপা ললেম্বা অিু �ান্তিবা মিমিগরী
ঙনিৎনা ফংহনবা ঙমরল।
মফম অিুিা ন্তবরহব্যে মচনজ কমু্যন্তনরকসন
মিাঙরজল য়াংহনবা অমন্তি ODF সরস্তরনন্তবন্তলন্তিিা
মরীৎরয়ং �মিুনা মস্তকরহালিেন্তিংগরী মেক্া মপ্রাগ্াম
অিুগরী অৱাংবা মরেন্তিন্তবন্তলন্তি ঙাক্া চৎপনা IEC

গরী চহরী অিুগরী মপুং ওইবা পান্দমন্তন। আউিলাইন
মিৌেবা এরজন্দাগা মলায়ননা, মসন্তে অমন্তি োজ্য/
ন্তজলাগরী IEC গরী ইন্তরিতে নসনন্তিংিা মিম-িািুনা মিাঙ
�াংন্তজন্নবা মপ্রারসসন্তিং অমন্তি মপান্তলন্তসন্তিং মিমন্তি।
IEC মফ্মৱাকতে অমা মহৌরিাকররে অমন্তি মিাঙানমিাঙনবা মস্তকরহালিেন্তিংিা ময়ৌহনররে। মিাঙানবা
IEC গাইিলাইনন্তিং পরীররে, IMIS িা, IEC গরী চপ চাবা
ইন্তরিতে নসনন্তিং িরিংনা মিক িঙনবা এরমন্দরমন্তন্তিং
মিমররে, অমন্তি IEC ফন্দন্তিং মপুং ফানা ন্তিন্তজন্নরে।

SBM-G গী ইর্ক: খুরদাংিা�নবা, লসফন্ত� অমসুং
খুঙ্ংগী নুপীন্তশংগী মশাগী-ইকাইখুম্নবা

য়ূ

মর�াঙগরী ওইবা অমাংিঙন্তিংগরী িুরিাংচাবা
ফংবগরী মন্তিং ৱাংহনবনা, িুরিাংচাহনবা, মসফন্তি
অমন্তি িােিকরী িুঙ্ংগরী নুপরীন্তিংগরী মিাগরীইকাইিুম্বা মহনগৎহনবিা মরিং পাংন্তল হায়না UNICEF
অমন্তি ন্তবল অমসুং মমন্তলন্দা মগিস ফাউরন্দসন্না
পাঙর�াকন্তিবা স্তন্তি অমনা মফাংরিান্তলে।
2020 গরী মাচতে 8, মারলমগরী নুপরীন্তিংগরী নুমরীৎকরী
মাংরজৌননা জল িন্তক্গরী য়ুন্তনয়ন ম্রিরী, শ্রী গরজন্দ্র ন্তসংহ
মিিাৱি না 2020 গরী মাচতে 4 িা মনসরনল ন্তিন্তসন্তমরনসন
অমন্তি কন্সলরিসন ৱাকতেিপ অমিা স্বচ্ িােি ন্তমিন
গ্ান্তমন (SBM-G) মহৌরিাকপগরী মিাংিা স্তন্তি অিু
মফাংরিাকন্তি।

ম�ৌেম অিুিা িরুক য়ান্তিবা অরিাপ্পা মরীওইন্তিংন্তি
জল িন্তক্ অমন্তি মসারসল জন্তস্তস অমসুং ইপোৱেরমন্তকরী
োজ্য গরী য়ুন্তনয়ন ম্রিরী, শ্রী েিন লাল কিান্তেয়া, ন্তিপািতে রমন্ত
ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন (DDWS) গরী মসররেিন্তে
শ্রী পেরমশ্বেন আইয়াে, DDWS করী এন্তিরস্নল মসররেিন্তে,
শ্রী অরুন বারোকা, ন্তপ্রন্তন্সপাল মসররেিন্তেন্তিং/রুরেল
মসন্তনরিসনগরী মসররেিন্তেন্তিংগরী-ইন-চাজতে , োজ্যন্তিং/
UTন্তিংগরী ন্তমিন ন্তিরেক্েন্তিং (SBMG), ম্রিালয় (GoI)
িগরী মসন্তনয়ে ওন্তফন্তসরয়লন্তিং, অমন্তি অরিাপ্পা SBM-Gগা
মেরী ললনবা বািতে ন মিৌরুবা োজ্য গরী মনারিল ওন্তফসােন্তিং।

স্তন্তি – িুরিাংচাহনবা, মসফন্তি অমন্তি মিাগরীইকাইিুম্বাগরী মিাংিা িােিকরী িুঙ্ংগরী নুপরীন্তিংিা স্বচ্
িােি ন্তমিন (গ্ান্তমন) না পরীবা ইরপেকন্তিং – 2020 গরী
মফব্রুৱান্তেিা মস্তি 5 হায়বন্তি ন্তবহাে, মধ্য প্ররিি, মহাোস্ত্র,
োজস্ান অমন্তি উত্ে প্ররিি ন্তিনবা �ুংবিা নুপরী 6,993
সরিতে মিৌন্তি অমন্তি িাকন্তি মিুন্তি, য়ূমর�াঙগরী ওইবা
অমাংিঙন্তিংগরী িুরিাংচাবা মহন্না ফংহনবনা িােিকরী
িুঙ্ংগরী নুপরীন্তিংিা সুন্তিধা (িুরিাংচাহনবা), সুেকসা
(মসফন্তি) অমন্তি স্বান্তিমান (মিাগরী-ইকাইিুম্বা) মিক
ম�াকপা মহনগৎহন্তল্ল।

অমাংিঙগরী িুরিাংচাবা মহন্না ফংহনবা অন্তসনা
হকরিলগরী ওইবা িুরিাংন্ত�ন্তনংঙাইিগরী হন্থহন্তল্ল, মিম
মাংহরন্দ, অমাংিঙ ললবগরী চাউর�াকচন্তনংঙাই ওইহন্তল্ল,
প্রাইরিন্তসগরী িুরিাংচাবা ফংহরল্ল, অমন্তি ৱািল ৱাবা হন্থহন্তল্ল।
কী ফাইন্তদেংন্তশংদুগী মনুংদা:
•

লমহাংিা অমাং-অরিায় মিৌবা ম�াক্বনা, নুপরীগরী
93% ন্তি িুরিাংন্ত�বিগরী ঙাকর�াকই; 93%
ইনরফক্সনন্তিংগরী অকরীবা হন্থহনগন্তন; অমন্তি 93%
অন্তস িা-ঙানা লান্দােকপগরী অকরীবা ললেরোই।

•

নুপরীন্তিংগরী 91% না মনাংমিা পুং অমা
মাঙহনবিগরী কল্লগন্তন, হান্না অমাং-অরিায়
মিৌফমন্তিংিা চৎপিা মাঙবা মিম; নুপরীন্তিংগরী
93% না মিাঙহাম-িূৎহামন্তনংবা ফাওিনবা
চািা-�ক্বা মিৌবিু মকালেগন্তন; অমন্তি নুপরীন্তিংগরী
98% অমাং-অরিায় মিৌনবগরীিমক করীরলান্তমিে
1 চৎলম্বিু মিালেগন্তন।

•

নুপরীন্তিংগরী 88% না মিাগরী অমাংিঙ
ললজবগরীিমক চাউর�াকঙচ। নুপরীন্তিংগরী 81%
না �াগরী মিাঙকাপ লাকপা মিমিা হাইন্তজনগরী
ওইবা মপাৎিক ন্তিনবিা মিাগরী ওইবা অরোনবা
ঙাকপগরী অৱাবা অিু ললেরোই। নুপরীন্তিংগরী
77% না �াগরী মিাঙকাপ লাকপিা হাইন্তজনগরী
ওইবা মপাৎিক ন্তিনবিা ৱািলিা অৱাবা ললেরোই।
গ্ারমাদয় সংকল্প
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লথৌরমন্তশং
ODF সরতেরনন্তবন্ত�ন্ত� অমন্তদ স্বচ্ছ�া দপ্ভ ন মনান্তশংগী
ওইবা লনসরন� োক্ভশপ
ন্তিপািতে রমন্ত ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন
(DDWS), জল িন্তক্গরী ম্রিালয়না 2020 গরী জানুৱান্তে 12
িা নু্য ন্তিন্তল্লিা, শ্রী আন্তমে িান (এক্ে অমন্তি ফাউন্দে,
পান্তন ফাউরন্দসন) গরী অকক্বা মসসন অমগা মলায়ননা
ODF সরস্তরনন্তবন্তলন্তি ৱাকতেিপ ন্তিনন্তি। ৱাকতেিপ অিুগরী
িরুক অমা ওইনা, স্বচ্িা িপতে ন মনান্তিং অিু আন্তমে
িান্না স্বচ্িা মপোন্তমিেন্তিংিা য়ূমফম ওইেগা খ্াইিগরী
মিক ম�াক্া মর�ৌ মিৌবা ন্তজলান্তিংিা লারন্থাকন্তি। মনা
ফংরেবন্তিং অিুগরী মনুংিা ইস্ত মগািািন্তে (অন্দ্র প্ররিি),
মৱস্ত কারমং (অরুনাচল প্ররিি), মবমিো (চন্তত্সগে),
ন্তিয়ু (িমন অমন্তি ন্তিয়ু), পান্তনপি (হন্তেয়ানা), িরিািো
(গুজোি), মকালহাপুে (মহাোস্ত্র), মমাগা (পানজাব),
ইস্ত ন্তসকরীম (ন্তসকরীম) অমন্তি মপিাপান্তল (মিলংগনা)।
ন্তজলা মন্তে – ন্তিব্রুগে (আসাম), ন্তসেরমাে (ন্তহমাচল
প্ররিি), ইরন্দাে (মধ্য প্ররিি) অমন্তি পুন্তে (ওন্তড়সা)
– মরিায়ন্তিং অন্তসসু লিান্তস্তক মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী
ইরন্নারিসনন্তিং অমন্তি ইন্তনন্তসরয়ন্তিবন্তিংগরী ওইনা মনা পরীন্তি।

•

•

মমান্তনিন্তে অমন্তি মনান-মমান্তনিন্তে ওইবা IEC
গরী �বকন্তিংিা SBM না INR িা লুপা করোে
22,000 িগরী 26,000 ফাওবগরী মমল ওইগিবা
মরিং পাংররে।

ODF ইর্ক্ত তেন্তদ – মার�মগী অরকায়বগী নুমীৎ,
জুন 5, 2019

•

হায়ন্তেবা ওইবা য়াবা মিনফম অন্তসগরী মনুংিা,
IEC এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংিা সেকাে, লনাইগরী মসক্ে
অমন্তি ন্তিরিলপরমন্ত কমু্যন্তনন্তিনা �ািন্তিবা মকস
এক্সরপন্তন্দচে অন্তস INR িা লুপা করোে 3,5004,000 গরী মনুংিা ওইগন্তন হায়না পােরী।

স্বচ্িা অন্তস অরকায়বগরী হরীেম িুন্তিংমকিা মেরী
ললঙন – গ্াউগরী ঈন্তিং, সরফতেসকরী ঈন্তিং, ললবাক নত্গা
নুংন্তিৎ ওইবা য়াই – মলায়ননা ODF জগান্তিংিা হকরিল
অমন্তি মিা-মউ ফবা কমু্যন্তনন্তিন্তিং ওইবা। গ্াউনগরী
ঈন্তিং মমাৎপা হন্থহনবগরীিমক স্বচ্ িােি ন্তমিনবু
�াগৎলিুনা, িােিনা ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী ওইেবা
মিমিা স্বচ্ িােি ন্তমসন্না মরীওই লাি 3 মহনবগরী পুন্তন্স
কল্লগন্তন হায়না 2018 গরী WHO গরী স্তন্তিনা চাউোক্া
পারে হায়না জল িন্তক্গরী য়ুন্তনয়ন ম্রিরী শ্রী গরজন্দ্র
ন্তসংহ মিিাৱিনা হায়ন্তি। স্বচ্ িােি ন্তমিন (গ্ান্তমন)
িা য়ূমফম ওইবা, মন্তনং িম্বা �ািতে -পান্তিতে স্তন্তি অনরী
মফাংলিুনা, ম্রিরীনা হায় মিুন্তি, মরীওইন্তিংগরী পুন্তন্সিা
অফবা মঙহ ফংহন্দুনা ন্তমিন অন্তস িু ং-মকাইনা চৎ�গন্তন।
UNICEF অমন্তি ন্তবল অমসুং মমন্তলন্দা মগিসনা
কন্তমিিন মিৌবা স্তন্তিন্তিং অন্তস ম�ংন্তিৎনা অরকায়বগরী
ইরপেক অমন্তি স্বচ্ িােি ন্তমিন (গ্ান্তমন) গরী পাউ
ফাওননবা ফুিন্তপ্রন্ত মমুৎ িানা িঙহন্নবা পান্দম �মন্তল।
UNICEF না িৎথবা ইনভাইরনরমরন্ত� ইর্ক্ত
তেন্তদ: স্তন্তি অন্তসনা ফংরল মিুন্তি, মফকল কন্তান্তমরনসনগরী
মিাংিা ময়ংবিা, ODF-ওইিবা িুঙ্ংন্তিং অিু, চাংচত্া:
•
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মরিায়গরী গ্াউনগরী ঈন্তিংগরী লম্বরীন্তিং অিু িরুক
11.25 মহনবন্তি মিাকন্তচনবগা মান্নরে (িরুক
জুন 2020

12.7 মহনবন্তি মত্রকিবল ওইবা অরমাৎপন্তিংিগরী
মরীওইবিক্িা)

•

মরিায়গরী ললবাক-ললহাও অিু িরুক 1.13
মহনবন্তি মিাকন্তচনবগা মান্নরে
িরুক 1.48 মহনবন্তি ন্তচনজাক অফবা ওইিবগা
মান্নরে অমন্তি িরুক 2.68 মহনবন্তি য়ূমগরী ওইবা
অফবা �ক্বা ঈন্তিং ফংিবগা মান্নরে

লগ�স ফাউরদেসন্া িৎথন্তখবা IEC ফু�ন্তপ্রন্তকী তেন্তদ

মহৌন্তিবা চহরী মঙা অন্তসিা িােিকরী িুঙ্ংিা ললবা
মরীওই অমনা চাংচত্া SBM IEC গা মেরী ললনবা মমরসজ
2,500 – 3,300 গরী মেক্া ফংহনররে।
স্বচ্ছ ভার� ন্তদেস, 2019 গী ওরক্তাবর 2, সবরমন্ত�
ন্তরভরফ্রন্ত
ইকাইিুমনজন্তেবা প্রধান ম্রিরী শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা
স্বচ্ িােি ন্তিৱস 2019 অন্তস আহরমিবাত্া িঙ্ান্তি।
মহাক্া মহাত্া গান্তধিগরী 150 সুবা মরপাক নুমরীৎিা
ইকাইিুম্বা উৎপা ওইনা মপারস্তজ স্তাম অমন্তি লুপাগরী
মকাইন মফাংন্তি। মহাক্া মায় পালেবা মরীওইন্তিংিা স্বচ্
িােি পুেকিােসু ময়নর�াকন্তি। নুমরীৎ অিুগরী অঙনবিা,
মহাক্া সবমতেন্তি আশ্মিা মহাত্া গান্তধিগরী মফমিা
ইকাইিুম্বা উৎন্তি। প্রধান ম্রিরী শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা
‘স্বচ্ িােি ন্তিৱস’ মপ্রাগ্ামিা সেপঞ্ন্তিংগরী ওইবা
মরীন্তিনফম অমিা ৱা ঙাঙবিা হায়ন্তি মিুন্তি, মারলম
ন্তিনবা �ুংবনা মহাত্া গান্তধিগরী 150 সুবা মরপাক নুমরীৎ
অন্তসিা ইকাইিুম্বা উৎন্তল অমন্তি নুমরীৎ িেগরী মমাংিা
UNনা গান্তধিন্তজগরী ওইবা মপারস্তল স্তাম পুর�াক্ুনা মহন্না
কাওঙম্লরোইিবা হায়বিু ওইহরল্ল। মহাক্া হায়ন্তি মিুন্তি,

মহান্তকি পুন্তন্সিা সবেমন্তি আশ্মিা চৎপগরী িুরিাংচাবা
কয়া ফংন্তি অমন্তি মমাংিা চৎন্তিবন্তিংিা ফংবগুম
হন্দকসু অরনৌবা পাঙ্ল অমা ফংই। ইকাইিুমনজন্তেবা
প্রধান ম্রিরী শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা হায়ন্তি মিুন্তি, িুঙ্ংন্তিংনা
লমহাংিা অমাং-অরিায় মিৌবিগরী মকারলে হায়না
মিানা লাউর�াকচররে অমন্তি মহাক্া জান্তিন্তসগরী মরীওই
িুন্তিংমক, মরু ওইনা িুঙ্ংন্তিংিা ললন্তেবা িুনজান্তিং,
সেপঞ্ন্তিং অমন্তি ‘স্বচ্িা’ গরীিমক �বক মিৌন্তেবা
মরীওই িুন্তিংমকপু �াগৎপা মফাংরিাকন্তি। মহাক্া মিা
িম�ন্তি মিুন্তি, চহরী, মসারসল অমন্তি ইরকারনান্তমক
মস্তিসকরী মিা মপান্দনা, মরীওই িুন্তিংমক্া লু-নানবা,
ন্তিগন্তনন্তি অমন্তি ইকাইিুম্বগরী ৱািক অন্তসিা চাউনা
মরিং পাংন্তল। মারলম পুম্বনা ঙকরেবন্তন মিুন্তি, িােিনা
�া 60 িা অমাংিঙ করোে 10 মহন্না িািুনা মরীিরীং
করোে 60 িা অমাংিঙগরী িুরিাংচাবা পরীররে।
স্বচ্ছ সরভ্ভ ক্সন গ্ান্তমন 2019 গী মনান্তশং, মার�মগী
অমাংশঙগী নুমীৎ
মকন্তমরকল অমন্তি ফন্তিতেলাইজেগরী ম্রিালয়গরী
য়ুন্তনয়ন ম্রিরী, শ্রী সিানন্দ মগৌিা অমন্তি োজ্য গরী
য়ুন্তনয়ন ম্রিরী, জল িন্তক্গরী ম্রিালয়, শ্রী েিন লাল
কািান্তেয়ানা মরকাক ম�াংবা োজ্য ন্তিং, য়ুন্তনয়ন
মিন্তেরিান্তেন্তিং অমন্তি ন্তজলান্তিংিা মিাঙান-মিাঙানবা
কাঙলুপিা মারলমগরী অমাংিঙগরী নুমরীৎকা মেরী
ললননা প্রিান্তস িােন্তত্য়া মকন্দ্র, নু্য ন্তিন্তল্লিা ন্তিপািতে রমন্ত
ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন, জল িন্তক্গরী
ম্রিালয়না ন্তিন্দুনা পাঙর�াকন্তিবা ম�ৌেম অমিা স্বচ্
সরিতে ক্সন গ্ান্তমন (SSG) 2019 গরী মনান্তিং লারন্থাকন্তি।
মরকাক িান্তিবা োজ্য ‘িান্তমল নািু’, মরকাক িান্তিবা
ন্তজলা ‘মপিাপান্তল্ল (মিলঙ্ানা)’ মলায়ননা খ্াইিগরী
য়াম্া নাগন্তেকন্তিংনা িরুক য়াবা – উত্ে প্ররিিপুসু
প্রধান ম্রিরী শ্রী নরেন্দ্র মমান্তিনা ওরক্াবে 2, 2019 িা

আহরমিবাত্া পাঙর�াকন্তিবা মহাত্া গান্তধিগরী 150 সুবা
মরপাক নুমরীৎপু ইকাইিুম্বা উৎপা স্বচ্ িােি ন্তিৱসকরী
ম�ৌেমিা �াগৎপা মফাংরিাকন্তি।
ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসনগরী ন্তিপািতে রমন্তনা
“স্বচ্ সরিতে ক্সন গ্ান্তমন-2019” (SSG 2019) অন্তস
মন্তনংিম্বা এরজন্তন্স অমগরী িূৎ�াংিা বিানন্তিরিন্তিি অমন্তি
বিান্তলরিন্তিব মসন্তনরিসনগরী (স্বচ্িা) মপোন্তমিেন্তিংিা
য়ূমফম ওইেগা িােিকরী ন্তজলা িুন্তিংমক মেংন্তকং
ৱাংিৎহন্নবা কন্তমিন মিৌররে। মেংন্তকং অিু পাক-চাউবা
মপোন্তমিেন্তিং, মন্তসগরী মনুংিা মরীয়ামগরী ওইবা মফমন্তিং
হায়বন্তি মঙহরলায়িঙন্তিং, অংগলৱান্তিন্তিং, PHCন্তিং,

হি/লকর�লন্তিং, পঞ্ায়ি অমন্তি স্বচ্িাগরী মিাংিা
নাগন্তেকন্তিংগরী মরীৎরয়ং অমসুং SBMG IMIS িগরী

লাকপা মপ্রাগ্াম অমন্তি িািাবু ফগৎহন্নবগরী মমািন্তিং
সরিতে মিৌবিা য়ূমফম ওইগন্তন।.
রান্ত্রিয়া স্বচ্ছ�া লক�
োন্তস্ত্রয়া স্বচ্িা মকন্দ্র অন্তস ন্তিন্তল্লগরী োজঘাত্া
স্বচ্ অন্তিয়ানগা মেরী ললনবা ৱারোলন্তিং অমন্তি মরীয়ামিা
অরনৌবা মিমগরী ওইবা মসন্তনরিসনগরী মিরক্ারলান্তজন্তিং
পাক িন্না ময়ৌহন্নবগরীিমক ন্তলংিৎন্তি। োন্তস্ত্রয়া স্বচ্িা
মকন্দ্র অন্তস এক্সপন্তেরয়ন্স মসন্তে অমা ওইনা নত্গা
এন্তসন্তমরলন্তিং লন্তনতেং, খ্াইিগরী ফবা প্রাকন্তিসন্তিং,
ম্ারবল মবনচমাকতেন্তিং, অমন্তি মায় পাকপগরী ৱােরীন্তিং,
চান্নবা মওংিা য়ানন্তিন্নেবা ন্তিন্তজরিল অমন্তি আউিরিাে
ইন্সরিারলসনন্তিং য়াওবা ইন্তরেন্তক্ব ওইবা মফারমতেিকরী
ন্ত�রমন্তিক

মমরসজন্তিংগরী

িূৎ�াংিা

নাগন্তেকন্তিংনা

খ্াইিগরী য়াম্া িরুক য়াবা ই-পাউ, অৱ্যােরনস অমন্তি
স্বচ্িাগরী মেমিা এজুরকসন ফংবা য়াবা িাইনান্তমক
ওইবা ৱান-মস্তাপ মসন্তে অমন্তন।
গ্ারমাদয় সংকল্প
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মুজাফফরপুরদা ল�প-আউ�ন্তশংগী ওইবা
কমুযুন্তনন্ত�গী অমাংশঙন্তশং

2020 গরী জনুৱান্তে 7িা, ন্তবহােিা ললবা
মুজাফফেপুে ন্তজলাগরী এিন্তমন্তনরস্ত্রসন্না, সান্তেয়া
ম্াক্া ললবা ই্ান্তহমপুে, বারো অমন্তি মান্তনকপুে
হায়ন্তেবা িুঙ্ংন্তিং অন্তসিা কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙ
অহুমগরী অমন্তি মন্তিক চাবা মফম জগা, মিল-�ুম
ললজিবা নত্গা ন্তবরহব্যেগরী সমস্যা ললবনা মেম
ওইেবা মিাগরী অমাংিঙ িাবা ঙমজিবা ইমুংন্তিংিা
মসান্তিং িূৎন্তিন্নন্তি।
ন্তজলা অন্তসিা ললন্তেবা ম্াক িুন্তিংমন্তকি ওইনা
অন্তসগুম্বা কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙ 108 মহন্না িানবা মপােম
য়াৎররে। মিাঙ�াং অন্তসনা ন্তজলা অিুবু লমহাংিা অমাংঅরিায় মিািবগরী (ODF) মস্তিস অিুিা ললহনবিা মরিং
পাংলগন্তন অমন্তি চপ মান্নবা মিমিা স্বচ্ িােি ন্তমিন
গ্ান্তমন (SBM-G) গরী মিািা কারন্থাকলম্লবা মরীওইন্তিংবু
মিায়িনা মসন্তনরিসনগরী িুরিাংচাবন্তিং ফংহল্লগন্তন।
কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙ অমা হায়বন্তস কমু্যন্তনন্তি
অিুগরী ওইজেবা ললকাই অিুগরী মরীওই কয়ািা কান্নবা
ন্তপন্তেবা, মফমিুগরী অনকপিা ললবা লন অমন্তন।
মিম অিুগরী মুজাফফেপুেগরী ন্তিন্তস্ত্রক মমন্তজস্ত্রি
(DM), ন্তমস্তে অরলাক েনজন মঘাসকরী মিু ং ইন্নন্তি
কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙন্তিং অন্তসনা লনাইগরী ওইবা
য়ূমর�াঙগরী অমাংিঙ (IHHL) িান্তরিবা ফাওবন্তি মরীওই
িুন্তিংমক্া ম�াং মান্ননা ফংহন্দুনা অৱাৎপা মমনিৎনবা
ম�ৌন্তিল অমা ওইন্তে অমন্তি মন্তসনা ন্তিন্তজন্নন্তেবা মরীিরীংিা
মলেকন্তসন্তবন্তলন্তি ললহনবিা মরিং পাংন্তল।
কমুযুন্তনন্ত�গী ওইবা অমাংশঙগী মরু ওইবদু
36

জুন 2020

�াকপা: মরিায়গরী এক্সপন্তেরয়ন্সকরী মিু ং ইন্না,
ন্তত্গন্তেং অমন্তি এৱ্যােরনস মজনরেসন মিৌেবা মিু ং,
IHHL িাবিা পুন্তক্ং ম�ৌগৎনবা মরিংন্তিং পরীন্তি।
অিুমওইনমক, ওন্তফন্তসরয়লন্তিংনা িঙলরলে মিুন্তি,
িুঙ্ং অিুিা ললন্তেবা মরীিরীংগরী িরুক অমন্তি অমাংিঙ
িানবা য়াম্া হন্থবা মওংিা ন্তেরসাসতেন্তিং - লম অমন্তি
মিল পুর�াকপা ঙমররি অিুবু মরিায়িা মসন্তনরিসনগরী
লহনবরীন্তিং মহাংরিাকন্তনংবগরী অপাম্বন্তি লল। কমু্যন্তনন্তিগরী
অমাংিঙন্তিং অিু হায়ন্তেবা িরুক অন্তসিা ফংহরল্ল,
লমহাংিা অমাং-অরিায় মিৌবিগরী ঙাকর�াকপগা
মলায়ননা মরিায়িা িুরিাংচাবা অমন্তি ইজৎসু পরীরে।
কমুযুন্তনন্ত�গী অমাংশঙন্তশং শানবা মফম
খরদোকপা: ন্তজলা ন্তিনবা �ুংনা সরিতে মিােবা মিু ংিা,
ওন্তফন্তসরয়লন্তিংনা কমু্যন্তনন্তি অিুগা ৱান্তে-ৱািাই
িান্নন্তি অমন্তি মসন্তনরিসন ময়ৌন্তিনহনবগরী অৱাৎপা
অিু িঙরিাকন্তি অমন্তি অ�ুবিা মরীৎরয়ং চঙন্তনংঙাই
ওইবা মফমন্তিংিা প্রাইওন্তেন্তি পরীন্তি। মন্তসগরী মিু ংিা,
মরিায়না মফমন্তিং িনগৎকন্তন, মলআউিন্তিং মিমিাগন্তন, ফাউরন্দসন িাগৎকন্তন অমন্তি কমু্যন্তনন্তি অিুিা
ময়ংন্তিন্নবা অমন্তি মিক্-কায়িনা �মনবগরীিমক
িূৎন্তিন্নন্তরিঙঙ মমাংিা কমু্যন্তনন্তিগরী ওইবা অমাংিঙ অিু
িাবা মহৌগন্তন। কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙ িুন্তিংমক্া মলন্তত্ন
িরুক ললগন্তন – নুপাগরী 3 অমন্তি নুপরীগরী 3 জঙ্কসন মবাক্স
অমগা মলায়ননা মকাম জুো অিুগা িম্গন্তন; ঈন্তিংগরী
মকাম অমন্তি ললরঙাইগরী ম্াক য়াওবা মহন পপে অমা,
অরহনবা ওইনা সারপান, অরচনবা ঈন্তিং অমন্তি ন্তনংন্ত�না
মিমলবা লাইি ললগন্তন।

মপাৎলমন্তিং অমন্তি িূৎশমন য়াওনা য়ুন্তনি
অমগরী অপুনবা মমল অন্তস লুপা 1,79,475 ন্তন।
অমাংিঙন্তিংগরী মসান্তিংগরী ওইনন্তি, মরিায় অিু, লুনান্না �মগন্তন হায়বগরী অরচৎপা �াজবা অমগা মলায়ননা
য়ূমর�াঙন্তিংিা ন্তিন্নগন্তন। নাকল অমরোমিা, ময়ংন্তিনবা

স্ব

অমন্তি মিমন্তজন-িান্তজনবগরী ওইনন্তি ন্তবহাে সেকােগরী
7 ন্তনসরচ ন্তকিমগরী ইমন্তলিরমরন্তসন এন্দ মমরনজরমন্ত
কন্তমন্তি (WIMC) না পায়িৎলকপা �বক্া �াজবা �মন্তল
অমন্তি মিা িানা ময়ংন্তিনবগরী �বন্তক্ ন্তজন্তিকা ইমাইরবনন্তিং য়াওহন্দুনা ন্তনগ্ান্তন সন্তমন্তিনা পাঙর�াকিন্তন।

এ&এন ঈথৎন্তশংদা প্াসন্ত�ক লেতে �ার্ংনবা

চ্ িােি ন্তমিনগরী মিািা চৎ�বা লিান্তস্তক মৱস্ত
মমরনজরমন্তকরী িরুক অমা ওইনা, য়ুন্তনয়ন
মিন্তেরিান্তে ওইন্তেবা অন্দমান অমন্তি ন্তনরকাবে
ঈ�ৎকরী এিন্তমন্তনরস্ত্রসন্না লমরকায়বন্তিং অমন্তি অরিাপ্পা
মরীওইন্তিংনা লঙর�ালেম্বা য়াম্লবা লিান্তস্তক মৱস্ত মক.ন্তজ.
300 মিংরিাকররে। মৱস্তন্তিং অিু 2020 গরী মফব্রুৱান্তে
24 িা স্বোজ ন্তদ্প (মহিরলাক ঈ�ৎ) অমন্তি সান্তহি ন্তদ্প
(মনল ঈ�ৎ)িগরী মপািতে ম্য়েিা মহারন্দাকন্তি।
অন্দমান অমন্তি ন্তনরকাবে ঈ�ৎন্তিংিা ললন্তেবা
লিান্তস্তক মপালুসন অিু মিম িেগরী ওইনন্তি মরীপাইন্তনংঙাই
ওইবা সমস্যা অমা ওইন্তি। অরেম-অপান্তিং অিু
লমরকায়বন্তিং অমন্তি মপুং ওইনা লিান্তস্তক্া মকু ওইবা,
মমনরলন্দগরী পুন্তিল্লকপা মপাৎর�াকন্তিংগরী মরিংনা ন্তহংবা
ঈ�ৎন্তিং অিুগরী মরীওইন্তিংনা �ারিালেকপন্তন।
ন্তমস্তে ন্তবরজাই কুমাে িাস, এক্সরিনসন ওন্তফসে,
স্বচ্ িােি ন্তমিন গ্ান্তমন (SBM-G) গরী মনারিল ওন্তফসে
ওইনা িল্লবা অন্তসগরী মিু ং ইন্না, মিামগৎলবা অরমাৎঅকায়ন্তিং অিু মিা িাবা মপ্রারসসন্তসংগরীিমক মপািতে
ম্য়েিা মহারন্দাকররে – লম্বরী মিম্বিা ন্তিন্তজন্ননবা নত্গা
ন্তেসাইকল মিৌনবা মমনরলন্দা মহারন্দাকন্তিনবা।
মহাক্া হায়ন্তি মিুন্তি, অরমাৎ-অকায় অয়াম্বা লমমকায়ফমন্তিংিগরী ফংবা ঙন্তমি। লিান্তস্তক, ন্তমিাল অমন্তি
ই-মৱস্তন্তিং অিু ন্তেসাইকল মিৌনবা �ান্তিগন্তন, অিুগা
বাইও-ন্তিরগ্রিবল মৱস্ত অিুনা য়ূমর�াঙগরী মলরিলিা
অমন্তি িুঙ্ং িুন্তিংমক্া মিমগৎন্তলবা মৱস্ত মমরনজরমন্ত
মসন্তেন্তিংিা কমু্যন্তনন্তিগরী মলরিলিা িেন্তম-করপোন্তস্তং
মিৌবিা ন্তিন্তজন্নগন্তন।
ন্তলিে 2 গরী মিািা ললবা PET মবািলন্তিং

অমন্তি অমুক্ং ন্তিন্তজন্নেগা মলাইবা অঙি লিান্তস্তক
মিলন্তিং ঈ�ৎন্তিং অন্তসিা মাংরজৌননা অন্ত�ংবা
�মররে। ম�ৌওং অন্তস মপাঙ্ল কলহন্নবগরীিমক হায়ন্তিবা
মপাৎিকন্তিং অিু ময়ানবা নত্গা �ম্লম্বা মরীওইন্তিংিগরী
ফাইনন্তিং মলৌগন্তন অমন্তি মিম অিুিা অন্ত�ংবা ললেবা
মপাৎিকন্তিং অিু মিা িানা ন্তিন্তজন্নবা য়াহরন্দ।
চপ মান্নবা মিমিা, চাং নাইবা এৱ্যােরনস
মপ্রাগ্ামন্তিংবু িরুক অমা ওইহন্নবা IEC এন্তক্ন্তিন্তিন্তিং
মরীচমন্তিংগরী মেক্া পাঙর�াকই। মিা িানা, মরীয়ামগরী
ওইবা মফমন্তিংিা অমন্তি য়ূমর�াঙন্তিংিা মবন্নেন্তিং
অমন্তি মপাস্তেন্তিং ম�ৎন্তল অমন্তি ময়রন্থাকই। SWM গরী
ওইবা চৎন-প�াপন্তিং ঙালেক্বিা মলৌগিবা ফাইনন্তিংগরী
মিাংিা িঙহনবগরী ৱারোল য়াওবা মহােন্তিংন্তিং
মিাঙান-মিাঙনবা মফমন্তিংিা �মগন্তন।
গ্ারমাদয় সংকল্প
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UT এিন্তমন্তনরস্ত্রসন্না মঙহরোয়ন্তিং, মরীচম
অমন্তি ওন্তফরসলন্তিংবু, মিল কয়াগরী লু-নানবগরী
মিাঙজংিা িরুক য়াহনিুনা মরীয়ামগরী ওইবা
মফমন্তিং অমন্তি সমুরি মপানন্তিং মিংরিাকপা অমন্তি

মরিায় মরিল মেক্া ৱািল িানহন্দুনা মমান্তিলাইস
মিৌরে। খ্াইিগরী ইরনৌ-মনৌবা লু-নানবগরী মিাঙজং
অিু 2020 গরী মফব্রুৱান্তে 22 িা স্বোজ ন্তদ্পকরী
োধানাগে মিােবান্দা পাঙর�াকন্তি।

জইস�রমরনা মীওই খুন্তদংমন্তকি লসন্তনর�সনদা থাজবা পীন্তর

স্ব

চ্ িােি ন্তমিন (গ্ান্তমন) অন্তস মাগরী
ইমন্তলিরমরন্তসনগরী অনরীসুবা মফসিা মিাঙ
�াংন্তজল্লকপনা, োজস্ানগরী জইসলরমেগরী
ন্তজলাগরী ওইবা এিন্তমন্তনরস্ত্রসন্না, কনাগুম্বা অমিা
ন্তচৎ�িরে হায়বিু িরিংনা িান্তলে অমন্তি য়ূমর�াঙন্তিং অিু
অরনৌবা ওইবিগরী নত্গা মরিায়িু মলোন্তিং মপাপুরলসনগরী
মনুং চনবিগরী অহানবা মফসিা ন্তচৎ�রহৌবা য়ূমর�াঙন্তিং
িঙরিাক্বা অকক্বা রিাব অমা মহৌরিাকররে; অমন্তি
অন্তসগুম্বা য়ূমর�াঙন্তিংগরী অমাংিঙন্তিং িাবিা মরিং
পাংনবসু িঙহন্তল্ল।
ন্তিপািতে রমন্ত ওফ ন্তরিন্তঙ্কং ৱািে এন্দ মসন্তনরিসন
(DDWS) না পরীবা পাউিাক অিু ঙাক্বা, োজ্য ন্তিংিা
অমাংিঙগরী িুরিাংচাবা ফংিবা িুঙ্ংগরী য়ূমর�াঙ অমিা
ললরত্ হায়বিু অমুক হন্না িঙরিাক্বা হায়ন্তে, অমন্তি
অন্তসগুম্বা িকিঙলবা য়ূমর�াঙন্তিংিা মরিায়গরী ওইবা
অমাংিঙ িানবা মন্তিকচাবা মরিং পরীিুনা মপ্রাগ্াম
অন্তসগরী মিািা কনাসু ন্তচৎ�ররি হায়বিু িঙহনগন্তন।
স্বচ্ িােি ন্তমিন গ্ান্তমন SBM-(G) গরী মফস II

অন্তস 2024-25 ফাওবগরী ওইনা, ODF সরস্তরনন্তবন্তলন্তি
অমন্তি মসান্তলি এন্দ ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SLWM)
য়াওনা ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী লিস (ODF লিস) ওইবা
িােি অমা ফংনবগরী পান্দমিা য়ুন্তনয়ন মকন্তবরনিনা
অয়াবা পরীররে। কনা অমিা ন্তচৎ�বা ললিনা মরীওই
িুন্তিংমক অমাংিঙ ন্তিন্তজন্নহন্নবগরী �বকসু মিমিুিা
মিা চৎ�িুনা ললরহৌেগন্তন।
জইসলরমে অন্তস য়ূমর�াঙ িুন্তিংগরী ওইবা
অমাংিঙ 63078 িােবা মিু ং ODF ওইরে হায়না 2017
গরী ওরক্াবে 2 িা লাউর�াকন্তি। মন্তস য়াম্া অরচৌবা �বক
অমন্তন মেমন্তি ন্তজলা অন্তসিা মসন্তনরিসন ফংহনবগরী
চাং অন্তস 2012 িা 37.72% িক্া ওইন্তি। মহৌন্তজন্তক্
য়ূম িুন্তিংমক মসন্তনরিসনগরী িুরিাংচাবিু ফংহন্দুনা;
ন্তজলাগরী এিন্তমন্তনরস্ত্রসন্না অৱাৎপন্তস মমনিৎনবা পুন্তক্ং
চঙনা মহাৎনরে।
CEO-ন্তজলা পন্তেসি, শ্রী ওম প্রকাসকরী মিু ং
ইন্না, স্বচ্গ্ন্তহন্তিং (ফ্ন্ত লাইন ৱাকতেেন্তিং) অমন্তি গ্াম
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পঞ্ায়িকরী কেমচান্তেন্তিংনা মমুৎ িাবা সরিতে অমসুং
DM, CEO অমন্তি BDOন্তিং য়াওনা ন্তজলাগরী �াক্া
ললবা ওন্তফসেন্তিংনা মেন্দম ইন্সরপক্সন পাঙর�াক্ুনা
অৱাৎপন্তিং িঙরিাক্বা মহাৎঙন। মিা িানা, মরিায়গরী
অমাংিঙন্তিংবু চাং নাইনা ন্তিন্তজন্ননবা অমন্তি মরিায়গরী
অরকায়বন্তিংিু লু-নান্না অমন্তি মওং িানা �ম্বা
িুনজান্তিংবু পুন্তক্ং ম�ৌগৎন্তল হায়না CEO না হায়ন্তি।

অরহনবা ওইনা, বস িামফমন্তিং, লাইন্তনংলাইরিানগরী ওইবা মফমন্তিং অমন্তি মরীয়ামগরী ওইবা
মফমন্তিংিা অপুনবা কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙ মন্তিং
140 িাররে। মন্তসগরী মনুংিা 81 ন্তি িাবা মলাইররে অিুগা
মলমরহৌন্তেবা 59 অিুনা 2020 গরী এন্তপ্রল ফাওবিা
মলায়ন্তিল্লগন্তন। গ্াম পঞ্ায়িন্তিংনা ময়ংন্তিনগরিৌন্তেবা
কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙন্তিং অন্তস মলম্া ন্তিন্তজন্নবা

য়াগন্তন। নুপা অমন্তি নুপরীগরী মিাঙান-মিাঙান্না,
কমু্যন্তনন্তি মসন্তনিন্তে কমরলিক্স অমমমিা মিাইরলি
অনরী, বা�রুম 2 অমন্তি য়ুন্তেরনল অনরী ললগন্তন।

নাগার�দো সুজা� অমন্তদ স্বচ্ছ খুঙ্ংগী ToT

না

গারলনগরী মকান্তহমা ন্তজলাগরী পন্ত্ক মহল�
ইনন্তজনন্তেতেং ন্তিপািতে রমন্ত (PHED) গরী
ওন্তফসিা সুজাল অমন্তি স্বচ্ িুঙ্ংগরী ওইবা
নুমরীৎ-মঙাগরী মত্ন্তনং ওফ মত্নে (ToT) অমা 2020 গরী
মফব্রুৱান্তে 10 িা মহৌন্তি। িরুক য়ান্তিবন্তিং অিুনা মিা
িােকপিা সেপঞ্ন্তিং, িুঙ্ংগরী মসররেিন্তেন্তিং অমন্তি
স্বচ্গ্ন্তহন্তিংবু নুমরীৎ-3 গরী ওইবা মত্ন্তনং মপ্রাগ্ামন্তিংিা
মত্ন মিৌগন্তন।
নাগারলনগরী মিাঙান-মিাঙানবা ন্তজলান্তিংিগরী
ফরী্দ মত্নে 48 (নুপরী 25 আমন্তি নুপা 23) মত্ন্তনং
অিুিা িরুক য়ান্তি।
UNICEF না মিংবাঙন্তলবা ToT অন্তস ওপন
ন্তিন্তফরকসন ফ্রী (ODF) মস্তিস ওইহনবিা মরিং পাংনবা
অমন্তি ODF লিস এরজন্দা পায়িৎনবা (বাইওন্তিরগ্রিবল
মৱস্ত মমরনজরমন্ত, লিান্তস্তক মৱস্ত মমরনজরমন্ত, মগ্ৱািে
মমরনজরমন্ত অমন্তি মফকল স্লিজ মমরনজরমন্ত),
মলায়না-মলায়ননা জল ন্তজবন ন্তমিন (JJM) মপ্রাগ্ামগরী
মরিংনা মসফ অমন্তি ন্তসরক্যাে ওইেবা ঈন্তিং ফংহনবিা
িুমাং চাউন্তিনহন্নবা িােি সেকােনা মহৌরিাকন্তিবা
মকপান্তসন্তি মহনগৎহন্নবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিবকরী িরুক অমন্তন।
লত্ন্তনং অদুদা লকাভর ল�ৌবা ঙমন্তখবা �ীরমন্তশং অদুন্তদ:
•

মপুং ফানা ঈন্তিং ফংহনবগরী মরুওইবা অমন্তি
মসন্তনরিসন সন্তিতেস ময়ৌহনবা

•

জল ন্তজবন ন্তমিন (JJM) বু মিক িাকপা

•

•

সুজাল অমন্তি স্বচ্ িুঙ্ংগরী ৱািরল্লান
�ক্বা ঈন্তিং ফংহনবা অমন্তি িুঙ্ংিুিা িেকাে
ওইবা চাং

•

ৱািে সলিাই ন্তকিম মর�ৌ মিৌহনবা অমন্তি
ময়ংন্তিনবা

•

লমহাংিা অমাং-অরিায় মিৌিবগরী মস্তিস অিু
িু ং মকাইনা চৎহনবা

•

ৱািে বিান্তলন্তি
িঙাইফিবা

•

মসান্তলি অমন্তি ন্তলন্তবিি মৱস্ত
চলাইনবগরী মপােম অমন্তি মস্তিস

•

সুজাল অমন্তি স্বচ্ িুঙ্ংগরী ওইবা ইনরফারমতেসন
এজুরকসন এন্দ কমু্যন্তনরকসন (IEC)

•

সুজাল িুঙ্ং মিমনবগরীিমক স্বচ্গ্ন্তহন্তিংগরী
ম�ৌিাংন্তিং

মমরনজরমন্ত

(WQM)

করী

মরনজরমন্ত

•

ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত অমন্তি মফকল স্লিজ
মমরনজরমন্ত

•

স্বচ্গ্ন্তহন্তিংগরী
িূৎ�াংিা
ঈন্তিং
অমন্তি
মসন্তনরিসনগরী আউিকমন্তিং িু ং মকাইনা চৎহনবা
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•

IEC অমন্তি কমু্যন্তনন্তি মমান্তবলাইরজসনগরী
ম�ৌেমন্তিং পাঙর�াক্বগরীিমক স্বচ্গ্ন্তহন্তিংগরী
মেক্া ন্তকিলন্তিং মহনগৎহনবা

•

স্বচ্ িুঙ্ংগরী কমু্যন্তনন্তিনা লুন্তচংবা এক্সনগরী
মপােম য়াৎপগরী ম�ৌওং অমন্তি ন্তজলান্তিংিগরী মিংবাং

ন্ত�রয়ান্তেগরী
ওইবা
মসসনন্তিংগরী
মিা
িােকপিা ফরী্দ ন্তিন্তজিন্তিং ললগন্তন, মন্তসগরী মনুংিা
ইমন্তলিরমরন্তসনগরী িূৎলাইন্তিংবু িরন্দাক্া িাকপা;
মসারসল মমন্তপ্পং মিৌবা; ঈন্তিংগরী ময়রন্থাকপগরী িুরিাংচাবা
ফংহনবা অমন্তি ঈন্তিংগরী বরজি মিম্বা; ঈন্তিংগরী
বিান্তলন্তি িঙরিাকপা; ন্তসজরনন্তলন্তি মমন্তপ্পং মিৌবা,
মরহৌিাগরী ওইবা মপাৎর�াক মমন্তপ্পং মিৌবা; য়ূমর�াঙগরী
মলরিলিা ঈন্তিং অমন্তি মসন্তনরিসনগরী িুরিাংচাবা
পরীবা; ইনন্তস্তিু ্যরস্নল ওইবা ঈন্তিং অমন্তি মসন্তনরিসনগরী
িুরিাংচাবন্তিং পরীবা; মসন্তনরিসনগরী ওইবা ৱাক;
মিাকুরমরন্তসন মিৌবা; মরীওই অরিাপ্পন্তিংগরী মফমিা
সেপঞ্ন্তিং অমন্তি স্বচ্গ্ন্তহন্তিংগরী মত্ন্তনংগা মেরী ললনবা
প্রান্তক্স মসসন পাঙর�াকপা অমন্তি মত্নে এপন্তিংবু
মিক িাকপা য়াওন্তে।

“

মকপান্তসন্তি মহনগৎহন্নবা ইন্তনন্তসরয়ন্তিবন্তিং অন্তসনা
মায় পাকপা হায়বন্তসনা মপুং ওইনা GP মলরিলিা
ললবা মর�ৌ মিৌন্তেবন্তিং, মরু ওইনা সেপঞ্, িুঙ্ংগরী
মসররেিন্তেন্তিং অমন্তি স্বচ্গ্ন্তহন্তিংবু পুন্তক্ং ম�ৌগৎপা
অমন্তি মকপান্তসন্তি মহনগৎহনবগা অিম্না মেরী ললঙন।
িুঙ্ংিা মর�ৌ মিৌন্তেজবন্তিংগরী ODF লিস অমন্তি JJM িা
মরিায়গরী ম�ৌিাংগরী মিাংিা মকপান্তসন্তিন্তিং মপাঙ্ল
কনিৎহনবা, পামন্তলবা মফালন্তিং ফংনবগরীিমক
এন্তক্ন্তিন্তিন্তিং অমন্তি মেরী ললনবা হরীেমন্তিংগরী মনারলজ
য়াম্া মরু ওই।
ললবাকন্তসিা অৱাৎপা GP অনরী িঙিাইগরী ময়ািা
ময়ৌহন্নবা, মন্তিং য়ামলবা ফরী্দ মত্নেন্তিং মর�ৌ িান্তে।
DDWS না লহর�াই-ন্তিংর�াইেবা হু্যরমন ন্তেরসারসতেসন্তিং
মিমিুনা কাসকান্তিং ওইবা মওং অমিা GP ন্তিংিা
মকপান্তসন্তি ন্তবলন্তিংগরীিমক িেকাে ললবিু ফংহন্নবগরী
আসা �মন্তল। ইন্তনন্তসরয়ন্তিব অন্তসগরী িরুক অমা ওইনা,
ন্তজলা িুন্তিংমক্গরী ফরী্দ মত্নে 4 (FTন্তিং) িনগত্ু না
নুমরীৎ-মঙান্তনগরী ওইবা মত্ন্তনংস ওফ মত্নেস (ToTন্তিং)
িা মত্ন মিৌগন্তন। FTন্তিং অন্তসনা মিা িানা সেপঞ্ন্তিং,
িুঙ্ংগরী মসররেিন্তেন্তিং অমন্তি স্বচ্গ্ন্তহন্তিংবু নুমরীৎ-3 গরী
ওইবা মত্ন্তনংন্তিংিা মত্ন মিৌগন্তন।

খুঙ্ং খুন্তদংমক মশাগী �ঙাই ফদনা িঙবা লপাৎ�মন্তশং পুরথাকিদুনা মররামরদাম
ল�পিবা ঙমগদবন্তন। মন্তসগা িপ মান্না ন্তজ�ান্তশংসু মরখায়গী ল�রভ�দা মররামরদাম
ল�পিবা ঙমগদবন্তন, রাজযু খুন্তদংমক মশাগী ল�রভ�দা লস�ফ-ন্তর�ায়ন্ত ওইগদবন্তন
অমন্তদ ল�বাক ন্তশনবা থুংনা মশাগী ল�রভ�দা লস�ফ-ন্তর�ায়ন্ত ওইগদবন্তন।
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”

ন্তজন্তভকা SHGন্তশংনা মাকি �াখ 5 ল�ন্া শারখ্র

লল

বাক অন্তসিা ললন্তেবা োজ্য ন্তিনবা �ুংবিা
মহৌন্তিবা �া িেিা িরন্দালেন্তলেবা মারলমগরী
ওইবা মমন্তিরকল রোইন্তসস অন্তস লারন্থংনবগরী
সমস্যা মায়ওকনন্তে। ন্তবহােগরী মসলফ মহলপ গ্রুপন্তিং
(SHGন্তিং) না মফস মাকি লাি মঙা মহন্না িািুনা
পুংফমন্তসিা িেকাে ললবা অিু ফংহন্তল্ল।
ন্তমস্তে সুমন লাল কানতে, োজ্য গরী কন্সলরিন্তIEC, মলান্তহয়া স্বচ্ ন্তবহাে অন্তিয়ানগরী মিু ং ইন্না নুমরীৎ
িেন্তনগরী মমাংিা ন্তজন্তিকা মসলফ মহলপ গ্রুপ 1726 না
মাকি লাি 5 মহন্না িাররে। এন্তপ্রলগরী িাং 6 িক্িা মাকি
65,842 িাবা মলাইন্তি অমন্তি 2020 গরী এন্তপ্রল 8 িনা
মাকি 5,07,947 মলাম ন্তিন্তজন্নবা য়ান্নবগরীিমক মিমিাবা মলাইন্তি।
মপাৎ মন্তিংিা মরীৎরয়ং �ম্লবন্তি, লসিপুো ন্তবহােগরী খ্াইিগরী ন্তপকপা ন্তজলা অন্তসিা ন্তজন্তিকা
ইমা-ইরবনন্তিংনা মাকি 66,657 পুর�াকন্তি; পত্নািা
35217; ইস্ত চমপােন্দা 51,000, মধুবান্তনিা 43,000,
অউেঙ্বািিা 26,649, গায়ািা 22,669 অমন্তি
জাহানাবািিা 20,892। নালন্দািা ম�ংনা মহৌবিগরী
মহৌন্তজক ফাওবিা মাকি 9000 পুর�াকররে।

মলাকিাউন্না মেম ওইেগা ন্তজলা িেিা মাকি
িানবা মচাক ফংহনবা ঙমররি। মন্তসগরীিমক্া মিম
িাবা ওইনা মর�ৌ িাবা ন্তজলান্তিংিা ন্তবহাে রুরেল
লাইবন্তলহুিস প্ররমাসন মসাসাইন্তি (BRLPS) না
মচাকন্তিং ফংহন্নবা পান্দম �ন্তম্ল।
মেক অন্তসিা, ন্তবহাে সেকােগরী রুরেল
ন্তিরিলপরমন্ত ন্তিপািতে রমন্তকরী ম্রিরী শ্রী শ্াৱন কুমােনা
DMন্তিংবু ন্তজন্তিকা SHGs ন্তিংিা মাকি িাবিা চঙবা
মচাক মপুং ফানা ফংহন্নবা পাউিাক পরীররে, মলারকলগরী
ওইবা মপাৎর�াক ন্তিন্তজন্নবিা পুন্তক্ং ম�ৌগৎকিবন্তন
হায়নসু মিা িান্তে।
অরিাপ্পন্তিংগরী মেক্া, সাউ� ন্তবহাে
ন্তিন্তস্ত্রবু্যসন কমপন্তননা মাকি 54000 ললররে।

পাৱে

ন্তজন্তিকাগরী ইমা-ইরবনন্তিং অন্তস মকান্তিি-19 গরী
মায়ওক্া িরিংনা লারন্থংনন্তেবন্তিংন্তন হায়বিু িারলে।
অন্তসগুম্বা লুেবা মিমিা, মাকি িাবা অন্তস ন্তহংনবগরী
অফবা পাঙম্ব অমন্তন অমসুং মরিায়গরী ইনিন্তপ্রতেনেন্তসপন্তন
হায়বিু িারলে।
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অমুক্তং ন্তশন্তজন্রগা ল�াইবা ন্তদসরপারসব� প্াসন্ত�কপু
্ারকে� লবন ল�ৌবা

মক

েলাগরী োজ্য সেকােনা োজ্য অিুিা
অমুক্ং ন্তিন্তজন্নেগা মলাইবা লিান্তস্তন্তকি
মপাৎলমন্তিংবু ময়ানবা, িাবা, পুর�াকপুন্তিন মিৌবা অমন্তি �ম্বিা, 2020 গরী জনুৱান্তে 1 িগরী
মহৌনা ্ানরকি মবন মিৌবা মহৌররে। অন্ত�ংবা �মরেবা
অমুক্ং ন্তিন্তজন্নেগা মলাইবা লিান্তস্তক অন্তসগরী মহুৎ
ন্তিন্নবা নত্গা সবন্তস্তিু ্যি ওইনা, 2016 গরী লিান্তস্তক মৱস্ত
মমরনজরমন্ত রুলন্তিংগরী মনুং চন্না য়াওন্তেবা বাইওন্তিরগ্রিবল ওইবা মপাৎিকন্তিংবু িন্তজন্নবা য়াগন্তন।
লকর�লিা
লিান্তস্তন্তকি
অন্ত�ংবা
�ুগাইিুনা
িান্তিন্নবা বাইওন্তিরগ্রিবল মকন্তে মবগন্তিং ম�ালেরলে
িঙলকপিগরী ইনিাইেনরমরন্তল ন্তিপািতে রমন্তনা ওিতে ে
অন্তস ম�াকন্তিবন্তন।
“মরীচম অমন্তি িুকান্দােন্তিংনা ইোই-লাইনা
মরিায়বু িরন্দাকপা ঙমরি, োজ্য অিুিগরী লিান্তস্তক মপুং
ফানা মু�ৎনবগরী সেকােগরী মরু ওইবা পান্দম অিুবু
মায়ন্ত�হরল্ল,” ওিতে ে অিুনা হায়ন্তে।
হরীেম অন্তসগা মেরী ললননা োজ্য সেকােনা
অন্ত�ংবা �মরেবা অমুক্ং ন্তিন্তজন্নেগা মলায়বা লিান্তস্তন্তকি
মপাৎলমন্তিংগরী মহুৎ ন্তিন্দুনা ন্তিন্তজন্নবা য়াবা অরিাপ্পা
মপাৎিকন্তিংগরী ন্তলস্ত য়াওবা মিা িাবা মলেন্তেন্তফরকসন
অমা ইসু মিৌররে। মন্তসগরী মিু ং ইন্না, কমরপারস্তবল ওইবা
মপাৎিকন্তিংনা িাবা অমন্তি অরিাপ্পা মপাৎিকন্তিংনা
িাবা মকন্তে মবগন্তিং অন্ত�ংবা �মররে অমন্তি মন্তসগরী মহুত্া
ন্তফগরী অমন্তি মচগরী মবগন্তিং মকন্তে মবগ ওইনা ন্তিন্তজন্নবা য়াগন্তন।
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ওিতে ে অন্তসনা মিা িানা নাঙি মিংরিান্তলে মিুন্তি,
মলিি ওইনা ন্তিন্তজন্নন্তেবা লিান্তস্তক মকারিি ওইবা মনান্তিং
ন্ত�ংরল মলায়ননা লিান্তস্তক মসন্তলিং মবগন্তিংসু ন্ত�ংরল।
গােরবজ মবগন্তিংগরী মিাংিন্তি, বাইওরকন্তমরকল মৱস্ত
মিামগৎপা অমন্তি মসন্তগ্রগি মিৌবিা বাইওন্তিরগ্রিবল
ওইবা মপাৎিকন্তিংনা িাবা অিুিক ন্তিন্তজন্নবা য়াগন্তন।
লকর�লিা িান্তিন্নবা কমরপাসরিবল ওইবা
মপাৎর�াকন্তিং চঙলকন্তলবা অন্তসিগরী মচকন্তিনবা
ওইনা, হায়ন্তেবা মপাৎর�াকন্তিং অন্তসগা মেরী ললননা
মেনিম মচকন্তিং চৎ�গন্তন অমন্তি মপাৎর�াকন্তিং অিুগরী
ওর�ন্তন্তন্তসন্তি/বাইওন্তিরগ্রিন্তবন্তলন্তি অিু িকিঙলবা
মলবন্তিংিা মিস্ত মিৌগন্তন, অসুম্া ওিতে ে অন্তসনা িঙহন্তল্ল।
মিা িানা, মহােন্তিংগরীিমক লিান্তস্তক-মকারিি
ওইবা ন্তফগরী মচাক ন্তিন্তজন্নবা অন্তসসু মচকন্তিন্না
ন্ত�ংরল অমন্তি ন্তফ, মচ (লিান্তস্তক য়াওিবা) অমন্তি
মপান্তল ই�াইন্তলনগরী মপাৎর�াকন্তিং অন্তস মলেক্স/
PVC মহােন্তিংন্তিংগরী মহুৎ ন্তিন্দুনা মহােন্তিংন্তিংিা
ন্তিন্তজন্নগিবন্তন। মলারগান্তিং অিুসু ন্তেসাইরলেবল ওইবা,
PVC য়াওিবা, এক্সপ্যান্তেগরী িাং অমন্তি ন্তপ্রন্তন্তং য়ুন্তনি
অিুগরী মন্তমং অমন্তি ন্তপ্রন্তন্তং নম্বে অিু ন্তপ্রন্ত অিুিা
উৎকিবন্তন; অমন্তি মবন্নেন্তিং অিুবু ম�িন্তলবা এরজন্তন্স
অিুনা নুমরীৎ 30 গরী মিু ংিা মলৌর�াকিিবন্তন।
কনাগুম্বনা সেকােগরী ওিতে ে অন্তসবু ইন্দ্রবন্তি
হায়ন্তিবা মিু ং ইন্না ফাইন ন্ত�হনবা য়াই, মন্তসনা মিা
িানা পন্তল্ল।

থুইমাই কাভা�ারন্তশং – �ান্তম� নাদুগী অরনৌবা
লিন্ত্য়নন্তশং

লল

বাক অন্তসগরী ওইনা িান্তমল নািুনা অনরীসুবিা
খ্াইিগরী মকান্তিি-19 মপান্তজন্তিব ওইবা মরীওই
ললবগা মলায়ননা, লাইনা অন্তসগরী মায়ওক্া
মহৌগৎলন্তলেবা মচন্তপেয়নন্তিং অিুন্তি ম�াইমাই কািলােন্তিং
(মপ্রারিক্ে ওফ ইনিাইেনরমন্ত) অমন্তি স্বচ্গ্ন্তহন্তিংন্তন।
ম�াইমাই কািলােন্তিং অন্তস িান্তমল নািুগরী
য়ূমর�াঙ-য়ূমর�াঙ মৱস্ত মিামগৎপা, মসন্তগ্রগসন মিৌবা,
অমন্তি মসন্তগ্রগসন অমসুং কমরপাস্ত মসিিা মৱস্ত
পুর�াকপা অমন্তি মসান্তলি মৱস্ত ন্তনংন্ত�না �ম্বগা মেরী ললনবা
�বক মিৌবা মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী ন্তিনমরীন্তিংন্তন।
মরিায়গরী মর�ৌ অন্তসগরীসু ম�ক্া মরিায়ন্তিং অন্তস
োজ্য ন্তিনবা �ুংবিা ন্তিসইনরফক্সনগরী ম�ৌেমন্তিংিা
িরুক য়াই। মসারসল ন্তিরস্তনন্তসংগরী নরীয়মন্তিং চৎনহন্নবা
মহাৎনবিা ন্তজলাগরী এিন্তমন্তনরস্ত্রসনিসু মরিং পাংই।
‘য়ূমিা ললয়ু- মরীওই িুন্তিংমক মসফ ওইন্তরিফাওবন্তি
মরীওই অমিা মসফ ওইরি,’ মন্তসগরী পাউরজল অন্তসন্তন
মরিায়না কমু্যন্তনন্তিন্তিংিা িরন্দান্তলেবা।
স্বচ্গ্ন্তহন্তিংনা মাকিন্তিং, মসন্তনিাইজেন্তিং,
সারপানন্তিং অমন্তি লাইরসালন্তিং িাবিা মরিং পাংন্তল,
মলায়ননা িূৎ হাম্বা অমন্তি মসারসল ন্তিরস্তনন্তসংগরী মিাংিা
ৱািল িাহন্নবা মহাৎনবিা ইরন্নারিন্তিব মিন্তক্কন্তিং

ন্তিন্তজন্নন্তে। অন্তসগুম্বা লুেবা িানফম অন্তসিা, মাকি
িাবা অন্তস ন্তহংনবগরী অফবা লম্বরীন্তন অমন্তি মরিায়গরী
ইন্তেন্তপ্রনন্তসতেপন্তন হায়বিু িারলে।
অরহনবা ওইনা, িান্তমল নািুগরী ম�া�ুরকান্তি
ন্তজলািা ললবা অন্তেবা বস িামফম অিুগরী মনাক্া ললবা
মিমরপারেন্তে ওইবা মনা-মন্তিং ময়ানফম লকর�ল অিুিা
ন্তিসইনরফক্সন িরন্নল অমা মিমগৎররে। লকর�ল অিুিা
লাকপা মরীওই িুন্তিংমক িরন্নল অিু ফাওিুনা চৎহন্দুনা
মরিায়বু ইনরফক্সনিগরী ঙাকর�াকহন্তল্ল।
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

NOVEL

(COVID-19)
Protect yourself and others!
Follow these Do's and Don'ts

Practice frequent hand washing. Wash hands with soap
and water or use alcohol
based hand rub. Wash hands
even if they are visibly clean

Cover your nose and
mouth with
handkerchief/tissue while
sneezing and coughing

Throw used
tissues into closed
bins immediately
after use

See a doctor if you feel unwell
(fever, difficult breathing and
cough). While visiting doctor
wear a mask/cloth to cover
your mouth and nose

If you have these
signs/symptoms please
call State helpline number
or Ministry of Health &
Family Welfare’s 24X7
helpline at 011-23978046

Avoid participating
in large gatherings

Have a close contact
with anyone, if you’re
experiencing cough
and fever

Touch your eyes,
nose and mouth

Spit in public

Together we can fight Coronavirus
For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India’s 24X7 control room number
+91-11-2397 8046
Email at ncov2019@gmail.com
mohfw.gov.in

@MoHFWIndia

@MoHFW_INDIA

mohfwindia
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রামনগরানা SWM গী লকাম অমা ল�বা অমাংশঙন্তশংবু
লকাম অনী ল�বদা ওর্াকপদা অক্বা মীৎরয়ং থন্তলি

ো

মনগো ন্তজলা অন্তস মুকা িকপা অমন্তি
সুংবগরী �বক মিৌবা য়ূমর�াঙ মন্তিং 2000
মহন্না ললবা মসন্তেকলেচগরী ওইবা �বকন্তিংগরী
খ্াইিগরী মরু ওইবা মফম অমন্তন। মলৌউ-ন্তিংউগরী ওইবা
�বকন্তিংনা মরু ওইবা ইনকমগরী লম্বরীন্তন। এন্তসয়াগরী
খ্াইিগরী চাউবা মুকাগরী লরলান-ইন্তিক মিৌফম অমা
ওইনা িকিঙলিুনা, ন্তসল্ক ন্তসন্তি হায়বা ন্তমংর�ান অন্তস
ফংরল। মফম অন্তসিা মিাঙান-মিাঙানবা োজ্য ন্তিংগরী
মরীওইন্তিংনা কুকুন কেবাে মিৌবিা িরুক য়াই।
অমাংিঙ 1,68,966 িােবা মিু ং 2017 গরী
ওরক্াবে 2 িা ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী (ODF) মস্তিস
ফংলিুনা, কােনািাকাগরী োমনগোগরী ন্তজলাগরী
এিন্তমন্তনরস্ত্রসন্না ODF লিস এন্তক্ন্তিন্তিন্তিংগরী িরুক অমা
ওইনা; মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SWM) অমন্তি মকাম
অমা ললবা অমাংিঙন্তিংবু মকাম অনরী ললবিা ওরন্থাক্বা
মিাঙান-মিাঙানবা ম�ৌেম কয়া মহৌরিাকররে।
ODF লিস এন্তক্ন্তিন্তি: মহৌরিাকপা ওইনা িুঙ্ং,
িালুক অমন্তি ন্তজলাগরী মলরিলিা ললবা ওন্তফরসলন্তিংগরী
ওইবা মপুং ফানা মসান্তলি মৱস্ত মমরনজ মিৌবগরী হরীেমিা
মিক ম�াকপা মত্ন্তনং কয়া পাঙর�াকরে। মন্তসগরী মনুংিা
মসাসতে মসন্তগ্রগি মিৌবা, নুমরীৎ িুন্তিংগরী মৱস্ত মিামন্তজনবা,
অরচাৎপা মৱস্তিগরী কমরপাস্ত মিম্বা অমন্তি অকংবা মৱস্ত
ন্তেসাইকল মিৌবা য়াওন্তে।
মন্তসগরীসু ম�ক্া, সরস্তরনবল ওইবা SWM
য়ুন্তনিন্তিং কেম্া ন্তলংগিবরগ হায়বগরী মিাংিা
ওন্তফরসলন্তিংিা মরিং ওইনবা উিুন্তপিা মত্ন্তনং অমন্তি
ন্তজলান্তিংগরী মেক্া িািঙ-মায়িঙনবগরী ন্তিন্তজিন্তিং
পাঙর�াকররে। SWM না পায়িৎন্তলবা �বকন্তিংবু িু ং
মকাইবা চৎনবগরীিমক GP অন্তসনা মহৌন্তজক মিাঙানমিাঙানবা মসাসতেন্তিংিগরী ফন্দ কয়া ন্তিন্তজন্নন্তে।
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মিা িানা, য়ূমর�াঙ িেিা মকাম অমিক ললবা
অমাংিঙন্তিং ন্তিন্তজন্নন্তে িঙলবা মিু ংিা, ন্তজলাগরী
এিন্তমন্তনস্ত্রসন্না হায়ন্তেবা য়ূমর�াঙন্তিং অিুবু মকাম অমা
ললবা অমাংিঙন্তিংিগরী মকাম অনরী ললবা অমাংিঙন্তিংিা
ওরন্থাকপা ঙমহনররে। মকাম-জুো ললবা অমাংিঙন্তিং
অন্তস হান্নিগরী ফগৎলবা মকাম য়াওবা মলন্তত্নন্তিংন্তন,
মন্তসনা ওন-সাইি ন্তত্িরমন্ত মিৌবা অমন্তি মফরকল স্লিজ
অিুবু মমরন্যােিা ওরন্থাকপা য়াহন্তল্ল। মরিায়ন্তিং অিুিা
মকাম অনরী য়াওগন্তন, মিু ৱাই-জঙ্কসন অমা ন্তিন্তজন্নিুনা মপােলেস অমিা ওইবা অমাংিঙ অিুগা িম্গন্তন। মিম অমিা
মকাম অমিক্মক ন্তিন্তজন্নগন্তন। মকাম অমা ন্তিন্তজন্নন্তেঙঙ
মিমিা, অরিাপ্পা �ল্লবা মকাম অিু মপা�াহনগন্তন।
অমাংিঙ ন্তিন্তজন্নবা অমন্তি মসান্তলি মৱস্তকরী
মপুং ফাবা ন্তত্িরমন্ত অিু মিায়ররি হায়বা উৎনবা
পায়িৎলকপা অরিাপ্পা �বকন্তিং:
•
চাং নাইনা মৱস্ত (অরচাৎপা অমন্তি অকংবা)
মিামগৎপা অমন্তি ত্ান্সরপারিতে সন মিৌবা
•
লমহাংিা অমাং-অরিায় মিৌবা অমন্তি অরমাৎ-অকায়
লংর�াকপগরী ফাইন মিামগৎপা অমন্তি লচোক পরীবা
•
য়ূমর�াঙন্তিং অমন্তি লরলান-ইন্তিন্তকি ওইবা
মফমন্তিংিগরী িাোন্তিং মিামগৎপা
•
বাইওন্তিরগ্রিবল অমন্তি মনান-বাইওন্তিরগ্রিবল
ওইবা মপাৎলমন্তিং অমুক হন্না ময়ানবা
•
মসাসতে মসন্তগ্রগসন অমন্তি মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী
মিাংিা মকরপেন অমন্তি এৱ্যােরনস মপ্রাগ্াম
•
খ্াইিগরী ফবা প্রাকন্তিসন্তিংবু মেরকািতে মিৌবা
•
চাং নাইনা অমাংিঙ ন্তিন্তজন্নববু ময়ংন্তিনবা অমন্তি
চাং নাইবা ন্তি.িন্ত্য়ু.এস.ন্তস. কন্তমন্তি ন্তমন্তিংন্তিং
•
মসন্তনরিসনগরী নুমরীৎ, মারলমগরী ঈন্তিংগরী নুমরীৎ,
মারলমগরী অমাংিঙগরী নুমরীৎ অ�তে ললনা পালন মিৌবা

গ্াম পঞ্চায়�ন্তশংদা লসান্ত�দ লেতে লমরনজরমন্ত
(লপ্রগরমন্ত�জমনা �মন্তজংন্ত�বা)

“ঐ

না ন্তচংনবা ললিনা হায়ন্তনংবা ৱাফম
অমিন্তক্ মন্তসন্তন, ঐরিায়না মৱস্তন্তিং
অন্তসবু মিম পুম্বিা ন্তেরসাসতেন্তিংন্তন অমন্তি
লন-�ুমন্তন হায়না মলৌগিবন্তন। মন্তসবু অরেম-অপা
ওইনা উরোইিবন্তন। গােরবজ অমন্তি মৱস্ত অন্তসবু
লন-�ুন্তম্ হায়না অমুক্ং উবা ঙম্লবন্তি, ঐরিায়না মৱস্ত
মমরনজরমন্তকরী অরনৌবা মিন্তক্ক কয়াসু ফংগন্তন। স্তািতে অপন্তিংগা মেরী ললনবা নহা ওইন্তেবা মরীওইন্তিংনসু
অরনৌবা ন্তকিমন্তিং অমন্তি অরনৌবা িূৎলাইন্তিংগা
মলায়ননা মাঙিা মিাঙ �াংন্তজল্ললেগন্তন। মসর্রিগরী
সেকােনা োজ্য গরী সেকাে অমন্তি ন্তসন্তিন্তিংগরী
মুন্তনন্তসপাল ন্তেপ্ররজরন্তন্তিবন্তিংগা িূৎিমনিুনা য়াম্া
চাউবা অমন্তি মরু ওইবা মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী মকরপেন
অমা মহৌরিাক্বা ৱারেপ মলৌররে।”
-2017, লম 28, প্রধান ম্রিী, নররন্দ্র লমান্তদনা
পীন্তখবা মাগী পুকন্তনংগী োদা

অসুম্া হায়বগুমনা ‘নহাক্া পান্তম্লবা অিু
ফন্তরিফাওবন্তি মপাৎ অমিকিু িা মায় ওনন্তিল্ল্থ’, স্বচ্
িােি ন্তমিন-ন্তজ না 2019 ওরক্াবেিা ময়ৌন্তিবা ODF
[ওপন ন্তিন্তফরকসন ফ্রী] মস্তিস অন্তসিা মায় ওনন্তিনন্তি।
িােি সেকােগরী ওইবা রুরেল মসন্তনরিসন মস্ত্রন্তিন্তজ
2019-2029 িুঙ্ংগরী মফমন্তিংিা মসন্তনরিসনগরী ওইবা
চহরী িোগরী, ODF - লিসকরী পান্দম অিু ফংবিা য়ূমফম
ওইবা মস্ত্রন্তিন্তজ অমগরী মিাংিা ন্তনংন্ত�না িঙহনররে।
ODF লিসনা মর�ৌ িাই মিুন্তি, ODF করী ন্তবরহব্যেন্তিং
অিু ন্তহংহনবা ঙম্বা, অমন্তি িুঙ্ং িুন্তিংমক্া মসান্তলি
অমন্তি ন্তলন্তবিি মৱস্ত মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তমগরী িুরিাংচাবা
ললহনবা। মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তমন্তিং
চৎনহনবা হায়বন্তস 2014-19 গরী স্বচ্ িােি ন্তমিন-ন্তজ
গাইিলাইনন্তিংগরী িরুক অমসু ওইন্তি। অসুম্া, মকেলা,
িান্তমল নািু, কেনািকা, অন্দ্রা প্ররিি, চন্তত্সগে, মৱস্ত
মবঙ্ল অমন্তি ন্তসকরীমিা অরচৌবা ম�ািাং মলৌন্তেবা গ্াম
পঞ্ায়ি ফংসন্নন্তেন্তিংনা, অরিাপ্পন্তিংিগরী িুমাং য়াংনা
ODF করী অরোইবা-পন্দুপ অিু ময়ৌিুনা মসান্তলি মৱস্ত
মমরনজরমন্ত য়ুন্তনিন্তিং মিমগৎপা মহৌররে।
কুইন্তরিবা মিম িেগরী মমাং ফাওবিা মসন্তনরিসন
অন্তস সহেগরী ওইবা �বক ওইন্তি। মেম অন্তসনা, গ্াম
পঞ্ায়িন্তিংনা (GP ন্তিং) লম্বরী ন্তিৎপা অমন্তি ইেম-নালা
মিংবা অন্তসিগরী অরহনবা কন্তেসু ম�ৌওইন্তিরি। গ্াম
পঞ্ায়িকরী মলরিলিা মসান্তলি মৱস্ত মিন্নবা হায়বন্তস
‘ন্তসরস্তম অমা মফম চানা �ম্বন্তন’, মন্তস হান্ননা অমুক্া
ললন্তিন্তরি। মন্তসিা এন-িু -এন লিান্তনং মর�ৌ িাই- য়ূমর�াঙয়ূমর�াঙিগরী মৱস্ত মিামগৎপিগরী মহৌেগা সাইনন্তিন্তফক

ওইবা মওংিা মৱস্ত মলাইন্তিনবা ফাওবা। িরিংনা
হায়েবিা, মৱস্ত মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম অমিা লিান মিৌনবা
মকপান্তসন্তি; মলান্তজন্তস্তক অমন্তি মমনপাৱে ন্তনংন্ত�না
ন্তিনবা; করলক্সন মিন্তহকলন্তিংগা মিংবাংনবা; মিল
কয়াগরী মৱস্তপু সাইনন্তিন্তফক ওইবা মওংিা ন্তত্িরমন্ত
মিৌবা; অমন্তি অন্তসগুম্বা ন্তসরস্তম অন্তসিগরী লাকপা
িেচান্তিং পুবা ঙম্বা মহাৎনবা মর�ৌ িান্তে।
ম�ক্া পনন্তিবা অিুগুম্া, পুন্তক্ং ন্তচংন্তিন্তন্নংঙাই
ওইবা মওংিা গ্াম পঞ্ায়ি ফংসন্নন্তে িেনা মৱস্ত
মমরনজরমন্তকরী �বক মহৌিুনা, মিু অ�ুবিা অরিাপ্পা
GPন্তিংগরী িমজনফম ওইবা প্রাকন্তিস মিৌফম কি্থ ল
ওইবা ঙমররে। মরিায় িুন্তিংমক মিক ম�াকপা মলৌন্তিং
অমন্তি গ্াম পঞ্ায়ি মলরিলিা মৱস্ত মমরনজরমন্ত য়ুন্তনি
অমা মিৌহন্নবগরী ৱািল পরীবা ‘মমরনজরমন্ত মমারিল’
অমা ঙাক্া চিন্তল। মিািা পরীন্তেবা মকসন্তিং অন্তস
মরিায়না কেম্া �বকন্তিং পাঙর�াকন্তি হায়বিু িাক্বা
িুিমন্তিংন্তন।
লকস- 1 মুন্তদিু র, (�ান্তম� নাদু):
মুন্তিচু ে গ্াম পঞ্ায়ি অন্তস িান্তমল নািুগরী
কচরীপুেম ন্তজলািা লল। অপুনবা মরীিরীং অন্তস 15,000
ন্তন (মসন্সস, 2011) অমন্তি য়ূমর�াঙ মন্তিংনা 5326 ন্তন
(2012)। িুকান 520 অমন্তি লুরহাংবগরী মহাল অনরীগা
মলায়ননা ৱািতে 12 লল। SHG গা মেরী ললনবা মাইররো
ন্তরেন্তিিকরী ওইবা �বকন্তিংগরীিমক িকিঙলবা- মহনইন-মহন হায়বা NGO অমনা পরীবা �াজবগরী মিু ং ইন্না
গ্াম পঞ্ায়িনা মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্ত (SWM)
ন্তসরস্তম মফম চানা �মররে। NGO অন্তসনা মসন্তনরিসন
ৱাকতেে 26 (‘ন্তগ্ন মফ্ন্দ’ হায়েগা মরিায়বু িঙঙন)
মত্ন মিৌররে। NGO অন্তস কমু্যন্তনন্তিগরী মকিেন্তিংগরী
গ্ারমাদয় সংকল্প
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ওইবা এজুরকসন অমন্তি মত্ন্তনংিা িরুক য়াই অমন্তি
মিন্তক্রকলগরী ওইবা মরিংসু চাউনা পাংই। কুপনা
ময়ংন্তিন্নবা অমন্তি ন্তেরপািতে মিৌনবগরী ওইনা NGO না
িনবা সুপেিাইজে ললগন্তন। পঞ্ায়ি মপ্রন্তসরিন্তনা
পরীেকপা ন্তলিেন্তসপ অিু ম�াইরিাক-মহরন্দাকপা ওই,
মহাক অিু চহরী 40 িগরী মহনবা ওই।
য়ূমর�াঙ-য়ূমর�াঙ চঙিুনা মৱস্ত মিামগৎপগরী
�বক মিৌই, অমন্তি মিু চাং নাইনা মকায়না চৎন্তলবা
ন্তগ্ন মফ্নন্তিংিা িূৎন্তিন্নন্তরিঙঙ মৱস্ত মসন্তগ্রগি মিৌবগরী
িাইি্য অিু য়ূমর�াঙন্তিংনা মলৌই। কন্তেগুম্বা য়ূমর�াঙ
অমিা য়ানন্তিন্নেবা মৱস্ত ললেবা, ‘ন্তগ্ন মফ্ন্দন্তিংনা’
মসন্তগ্রগি মিৌনবা অমন্তি পরীেকনবা িঙহনগন্তন।
মিামগৎলবা মৱস্তন্তিংিু কমন ওইবা মসি (মমিন্তেরয়ল
ন্তেরকািন্তে মফইন্তলন্তি অমগুম্বা) অমিা পুেকিন্তন, মিুিা
অরচাৎপা মৱস্তনা িেন্তম-কমরপান্তস্তংিা �ান্তজনন্তিন্তন,
অমন্তি ন্তেসাইকল মিৌবা য়াবন্তিংবুনা মস্ক্রপ ন্তিলেন্তিং
লালেগা মলৌেেনবগরীিমক লপিত্ু না �মগন্তন। মকান্ন�ংিা
মলমরহৌবা মৱস্ত অিু িপে-য়ািতে অমিা �মন্তিগন্তন।
িুরিাংচাবন্তিং (অমুক্ংগরী ওইবা িেচা) অন্তস
স্বচ্ িােি ন্তমিনগরী মিািা ন্তজলাগরী এিন্তমন্তনরস্ত্রসন্না
পরীবন্তন। ম�ৌওংন্তিং চৎ�বগরী �াগরী ওইবা িেচা অন্তস
চাংচত্া লুপা লাি 1.6 ন্তন হায়না ন্তেরপািতে মিৌন্তে,
অমন্তি ইনকম্া চাংচত্া লুপা লাি 1.3 ন্তন। চাং নাইনা
িেন্তম-কমরপাস্ত ময়ানবগরী ম�ক্া, ইনকমগরী অয়াম্বা
িরুক অন্তস য়ূমর�াঙন্তিং অমন্তি িুকানন্তিংিগরী
লাকপা �াগরী ওইনা পরীন্তেবা িাোিগরী ওই। অকংবা
মৱস্তন্তিং ময়ানবিগরী লাকপা মিনফম অিুনা ন্তগ্ন
মফ্ন্দন্তিংিা অৱামন ওইনা �া িুন্তিংগরী পরী। মরিায়
নুংন্ত�লগরী পুং 12:30 ফাওবা �বক শই, অমন্তি ময়ূম
হন্দুনা মরিায়না মিৌন্তনংবা ইনকম মহনগৎহনবা য়াবা
�বক অঙি মিৌই।
গ্াম পঞ্ায়িকরী ওইনা [SWM য়ুনুিনা মেম
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ওইেগা] �া িুন্তিংগরী লুপা 30,000/- ন্তিন্তফন্তজি চৎন্তল।
গ্াম পঞ্ায়ি অন্তসনা কন্তেগুম্বা য়ূমর�াঙ অমন্তি িুকান
িুন্তিংমক্গরী িাো চাং নাইনা মিামগৎপা ঙমলবন্তি
মাংন্তিবা অিু লায়না মমনিৎপা ঙমগন্তন। GP ন্তলিে
অিু লাইেবা ইমুংন্তিং অমন্তি অহল ওইেবা মরীওইন্তিংনা
ফম্বা অন্তপকপা িুকানন্তিংগরী মপরমন্তকরী মরিং মলৌরোই
হায়বগরী ৱািরল্লান্দা লল। ন্তিন্তফন্তজি অিু RO লিান্ত
অমিগরী ন্তলিে 20 গরী মকন অমিা লুপা 12 িা �ক্বা
ঈন্তিং ময়ান্দুনা মলারকল SHGন্তিংনা িানবা অরহনবা
ইনকম অিুনা ফুকিৎন্তি। SHGন্তিং চলাইবা ঙম্বা GP
না RO লিান্ত অিু িারন্দাকন্তি। মন্তস ন্তিং�ান্তনংঙাই ওইনা
মর�ৌ মিৌবা মরোস-সবন্তসন্তি মমারিল অমন্তন। RO গরী
িূৎ�াংিা িান্তল্লবা অরহনবা ইনকম অন্তসনা কমু্যন্তনন্তি
অিুগরী SWM চলাইবিা পরীবা িুরিাংচাহনন্তরিবা অমাঙবা
অিু মমনিৎপা ঙমরল।
লকস – 2 প্র�াপান্তদ�যুানগর (লেতে লবঙ্�):
মৱস্ত মবঙ্লগরী সাউ� 24 পেগানািা ললবা
প্রিাপান্তিি্যানগে অন্তসনা SWM য়ুন্তনি অমা চলাইন্তে,
মিুবু মরিায়না ন্তগ্ন ন্তিজন অমগা মলায়ননা মিমগৎন্তিবা
মেমনা ইরকা-পাকতে হায়না মকৌই। মন্তস অপুনবা মরীিরীং
33,000 মুক ললবা অরচৌবা পঞ্ায়ি অমন্তন (7500
HH)। ইরকা-পাকতে অন্তস কাকন্তদ্প হায়ন্তেবা মিক
নাইেবা মপিল মনাগরী লরলান-ইন্তিন্তকি মফম অন্তসগা
অমন্তি অনকপগরী ন্তহ�াংফম/মকারস্তল এন্তেয়ািা ঙা
ফাবগরী �বকন্তিংগা নক্না লল। হায়ন্তেবন্তিং অন্তসনা
প্রিাপান্তিি্যানগে GP বু িাউন পঞ্ায়ি অমগা মান্ননা
মিাগরী ওইবা মেন্তিনু্য মজনরেি মিৌবিা মোংকায়না
িুরিাংচাবা পরীন্তে। মন্তসিা গ্াম সনসি 21, মন্তিং য়াম্লবা
িুকান অমন্তি লকর�ল কয়া লল। মফম অিুগরী ওইবা
মমাংফমগরী লমপাক অিু মৱস্ত মসন্তগ্রগসন অমন্তি
মপ্রারসন্তসং য়ুন্তনিকরী মফম ওরন্থাকররে। SWM য়ুন্তনি অন্তস
2016 িা: ইস্ত ন্তমিনাপুেিগরী অমাো সুসামা জলপ্রপাি

(ASJ) মকৌবা মলারকল NGO অমগরী মিন্তক্রকল ওইবা
মরিংগা মলায়ননা মহৌরিাকন্তি।

GP অন্তসিা, ASJ না মত্ন মিৌেবা মসন্তনরিসন
ৱাকতেে 40 অমন্তি সুপেিাইজে অমা লল। মৱস্ত
মিামগৎপিা ন্তিন্তজন্নবা ত্াই-সাইকল 11 অমন্তি ন্তমন্তন
মিন অহুম লল। মন্তসগরী মনুংিা ন্তমন্তন মিন অনরীন্তি
চাং নাইনা ৱাইিুনা �া-�াগরী ওইনা ন্তিন্তপং চাজতে পরী।
য়ূমর�াঙন্তিং অমন্তি মেরস্তারেন্তন্তিংিগরী মিামগৎপা
চাকিুমগরী অরেম-অপা অিু কমরপাস্ত মিৌই। মরিায়ন্তিং
অিুনা িেন্তম-কমরপাস্ত মলায়ননা ইচম-চম্বা কমরপাস্ত
অনরীমক িাই। মরিায়না মিু মক.ন্তজ. অমিা লুপা 10
অমন্তি লুপা 6 িা ম�ংন্তিৎনা ময়ান্তল্ল। অকংবা মৱস্তন্তিং
(িুিম ওইনা মবািলন্তিং, লিান্তস্তকন্তিং, কািতে রবািতে ন্তিং)
অিুনা ন্তেসাইলেেন্তিংিা ময়ান্তল্ল। পঞ্ায়িকরী ন্তেরজালুসন
মিু ং ইন্না, য়ূমর�াঙন্তিং, িুকানন্তিং, মেরস্তারেন্তন্তিং,
লুরহাংবগরী মহালন্তিং, মনা-মন্তিং অমন্তি মপিল মনাগরী
লকর�লন্তিংনা মিাঙান-মিাঙানবা চাংিা গ্াম সিানা
মলপ্পা �াগরী ওইবা িাোন্তিং পরী। সন্তিতেস-য়ুজেন্তিংগরী
মকিারগান্তে পুম্বিগরী লাকপা মপরমন্ত অিু চাং নাই।
সেকােগরী মপন্সন্না ন্তহংবা লাইেবা য়ূমর�াঙ 104 লল।
মরিায়ন্তি িাো পরীবা য়াওহরন্দ। অরিংবন্তি, সেকােগরী
মপন্সন ফংবা য়াবা লাইেবা য়ূমর�াঙ 51 অমগসু ললন্তে
অিুবু মরিায় অিু ঙাইহল্লগা �ন্তম্ল। GP না অন্তসগুম্বা
ইমুংন্তিং অন্তসিা পঞ্ায়িকরী ওইনা মিাগরী লাকচবা
মেন্তিনু্যিগরী �াগরী মপন্সন পরীন্তে।
�া অমগরী ইনকম অন্তস চাংচত্া লুপা লাি 2.84 ন্তন
হায়না ন্তেরপািতে মিৌন্তে। এক্সরপন্তন্দচেনা লুপা লাি 2.97
ন্তন। িেন্তম-কমরপাস্ত অমন্তি অরিাপ্পা অকংবা মৱস্তন্তিং
ময়ানবিগরী লাকপা ইনকম্া �া অমিা লুপা 40,000
– লুপা 45,000 ফাওবা ময়ৌবা ঙমরল, মন্তস অপুনবা
ইনকমগরী 15% ময়ৌগরিৌেবন্তন। মলমরহৌন্তেবা ইনকমন্তিং
অিুনা মৱস্ত মজনরেিেন্তিংগরী মিাঙান-মিাঙানবা
কাঙলুপিগরী লাকপা িাোিগরী ওই। ইনকম অমন্তি
এক্সরপন্তন্দচেিা মনরগন্তিব ওইবা অরহাবা (ন্তিন্তফন্তজি)
মচা অমন্তি অিুমক ললন্তে। হায়ন্তেবা ন্তিন্তফন্তজি অন্তস
গ্াম পঞ্ািকরী মিাগরী ওইবা ফন্দনা মকাকহনবা ঙরম্ল।
প্রিাপান্তিি্যানগেগরী গ্াম পঞ্ায়ি অন্তস গ্াম পঞ্ায়ি
অমরহক্গরী িমজনফম ওইন্তেবা SWM গরী প্রাকন্তিস
মিৌনবা অরিংবা কি্থ ল অমা ওইনা মলপন্তল।
লকস- 3 পাকা�া, (অন্দ্র প্ররদশ):
2017 গরী অর�ংবা িরুক্া অন্দ্র প্ররিি সেকােনা
োজ্য অিুগরী ন্তজলা ন্তিনবা �ুংবিা মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী
মপ্রারজক 100 মহন্না মর�ৌ মিৌহনররে। মরিায় অিু ‘মসান্তলি
মৱস্ত মপ্রারসন্তসং মসন্তেন্তিং’ ন্তন হায়না, য়ূন্তনিন্তিং অন্তসবু
মিমগৎনবগরী �বক মিৌন্তেবা মরীওইন্তিংনা িরন্দাক্া
িান্তলে। লিান অন্তস োজ্য অিুগরী লমন্তিংিা মফম 32000

িা মায় পাক্া ময়ৌন্তিন্নবগরীিমকন্তন। অন্দ্র প্ররিিিা
মসান্তলি মৱস্ত মমরনজ মিৌনবা িাগৎন্তলবা ন্তসরস্তম অিুগরী
হকর�ংননা িঙনবা হায়িুনা ম�ৌবু অিু অন্দ্র প্ররিিকরী
ন্তচরিাে ন্তজলাগরী পাকালা গ্াম পঞ্ায়ত্া চৎন্তি। োজ্য
অিুনা SWM য়ুন্তনিন্তিং অিুবু: ‘মজরো মৱস্ত মপ্রারজক’
অমন্তি মলারকসন িুন্তিংমকপুনা ‘িাহনধাবন’ হায়না
মকৌই। মরুওইনা মন্তসগরীিমক োজ্য সেকােনা ম্াক
ন্তিরিলপরমন্ত ওন্তফসন্তিংিগরী স্তাফ �বক পরীরে। মরিায়
অিু ন্তিন্তস্ত্রক ন্তেরসাসতে পসতেনস (DRPন্তিং) মকৌই। DRP
অমমমনা গ্াম পঞ্ায়ি চবুন অমগরী- GP 4-5 য়াওবা,
মৱস্ত মমরনজরমন্ত য়ুন্তনি মিমগৎপগরী িাইি্য-পুই।

মমারিল অন্তস, য়াম্া চম্বা মজরো মৱস্ত মপ্রারজক্
অিু মফম চােবো অমন্তি গ্াম পঞ্ায়ি অমিা মিু
চলাইবা য়ােরিা হায়বগরী অয়াবা পরীনবা ফুলফরী্দ
মিৌগিবা ইন্তলরমন্ত 18 গরী ওইবা মচক-ন্তলস্ত য়াওবা
মমারিলন্তন। চাকিুমগরী ওইবা মৱস্ত কনিিতে মিৌবিা
ন্তিন্তজন্নন্তেবা মিরক্ারলান্তজন্তি, NARDEP মবিন্তিং
অমন্তি িেন্তম-কমরপাস্ত মবিন্তিংন্তন। মরিান্তিং অিু
চাকিুমগরী (অরচাৎপা) মৱস্তপু কমরপাস্ত্া ওরন্থাকপিা
ন্তিন্তজন্ননবা �মিরী, মিু ্ান মন্তমং: ‘অমোিান্ত� মগা্দ’
ন্তিন্তজন্নিুনা ময়ান্তল্ল। মরিায়গরী ওইবা অকংবা মৱস্তকরী
মসন্তগ্রগসন মসি লল, মিুিা মরিায়না মিািাই-মিািাইনা
িরন্দাকলবা মবািলন্তিং, লিন্তস্তকন্তিং, কািতে রবািতে ন্তিং
অন্তসনন্তচংবা অিু মস্ক্রপ ন্তিলেন্তিংিা ময়ান্নবগরীিমক
�মিরী। মিামগৎলবা লিান্তস্তকন্তিং অমন্তি মবািলন্তিং
অিু মস্ক্রপ ন্তিলেন্তিংিা ময়ান্তন্দ্রঙঙ মমাংিা চপিায়িুনা
পরীক�হন্তল্ল। পরীক�হল্লবা লিান্তস্তকন্তিং অমন্তি মবািলন্তিং
অিু (i) অমুক হন্না ন্তিন্তজন্ননবগরীিমক মেন্তি ওইরে,
অমন্তি (ii) মস্ক্রপ ন্তিলেন্তিংিগরী মমল মহন্না ফংবা ঙমিরী
হায়না হায়ন্তে। মৱস্তন্তিং অিু য়ূমর�াঙন্তিং িক্িগরী
মিামগৎপা নরত্, মিু িুকানন্তিং, মেরস্ত্রান্তন্তিং, অমন্তি
অরিাপ্পা ইনন্তস্তিু ্যসনন্তিংিগরীসু য়াওন্তে।
য়ুজে ন্তফন্তিং অমিা মলৌরি। োজ্য অন্তসিা য়ুজে
ন্তফন্তিং মিামগৎপগরী মিাংিা ৱারেপ অমা মলৌবা মর�ৌ
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িারে হায়না ন্তেরপািতে মিৌন্তে। MGNREGS িগরী লাকপা
মলবে অমন্তি মমিন্তেরয়ল কমরপারনন্তন্তিংগরী, অমন্তি
স্বচ্ অন্দ্র মকারপতে ারেসনগরী মরিংনা য়ুন্তনিন্তিং মিমগৎপা
মহৌররে। িম্বল িান্তজল্লবা মফমিা মসন্তগ্রগসন মসি িাই।
পাকালা মসান্তলি মৱল� মপ্রারসন্তসং মসন্তে অন্তস িাবা
ঙমহন্দুনা/ন্তলংিৎহন্দুনা MGNREGS অন্তস মরিায়না
খ্াইিগরী কান্নবা মওংিা ন্তিন্তজন্নবা ঙমরল, িনগৎলবা
মলারকলগরী মরীহুৎ অমনা অসুম্া ন্তেরপািতে মিৌন্তে।
মলান্তজক্স অমন্তি ইন্তবিপরমন্তকরী মিাংিন্তি, চাং
নাইনা ন্তিন্তজন্নন্তেবা মৱস্ত মিামগৎনবা গান্তেন্তিংগরী ম�ক্া
য়ুন্তনিন্তিংিা ইরলন্ত্রি পাৱেনা চলাইবা ইন্তবিপরমন্তসু
ন্তিন্তজঙন্ন। মন্তসগরী মনুংিা: লিান্তস্তক মকুন্তিংিগরী উফুলৱাইফুল মিংরিাক্বা ম্াৱে, লিান্তস্তক মৱস্ত মরেিসতে,
অমন্তি ্াস রেসে - িুন্তিংমক ন্তেজ্যনা পরীবন্তন। নুমরীৎ
িুন্তিংগরী ওইনা অরচাৎপা মৱস্ত অমন্তি অকংবা মৱস্ত
অনরীমক মিামগৎপগরী �বক চৎঙ�। মনাংমগরী ওইবা
মৱস্ত মিামগৎপগরী চাং অন্তস মক.ন্তজ. 700 িগরী 800
ফাওবগরী মনুংিা ওই হায়না ন্তেরপািতে মিৌন্তে। মমারিল
অন্তসিা য়াওন্তেবা অরহনবা কমরপারনন্ত অনরী অিুন্তি: (i)
য়ূম িাবা মফমন্তিংিগরী অমন্তি লকর�লগরী মফমন্তিংিগরী
কনস্ত্রকসনগরী অরেম-অপান্তিং মিামগৎপা, অমন্তি
(ii) লম্বরী-লমিাংন্তিংিা ন্তিিুনা ললেম্বা িান্তিং ফুম্বা
মিাঙানবা মফম অমা �ম্বা।
বাবতে-ৱায়েনা িম্বল ন্ত�ংিুনা �ন্তম্লবা য়ুন্তনি অিু
মিল কয়াগরী উ অমন্তি মনা-মন্তিং �ািুনা ন্তনংন্ত�না
ন্তিন্তজন্নরে। মন্তসনা মরিায়িা মফম অিুবু মৱস্ত
মসন্তগ্রগসনগরী জগা হায়না মকৌবগরী মহুত্া ‘ন্ত্নধাবন’
হায়না িক িাকপা ঙমহরল্ল। মপ্রারজক অন্তসগরী মিািা
মৱস্ত মিামগৎপা, অমন্তি মসন্তগ্রগসন মিৌবিা য়াওন্তেবা
মরীওইন্তিংবু: ‘ন্তগ্ন এমরবরসিেস’ হায়না মকৌই।
ন্তিন্তস্ত্রক ন্তেরসাসতে পসতেনন্তিং (DRPন্তিং) না চহরী
অহুমগরী মনুংিা, হায়বন্তি 2020 মলাইেকপা ফাওবিা,
AP গরী মিাঙান-মিাঙানবা ন্তজলান্তিংিা য়ুন্তনি 3200
মিমগৎপগরী পান্দমগা মলায়ননা �বক মিৌন্তে। মরিায়না
ইনকম অমন্তি এক্সরপন্তন্দচেগরী মস্তিরমন্ত পরীবা
ঙমরি মেমন্তি য়ুন্তনিন্তিং অিু মপুং ওইনা স্বচ্ অন্দ্র
মকারপতে ারেসন্না মিনগরী মিংবাং পরীবন্তন, মন্তসগরীিমন্তক্
ঐরিায়না সরস্তরনবল মসালুসন অমা ওইবা ঙরম্লাইরিা
হায়না ন্তচংনন্তেবা। অিুমওইনমক, ন্ত্নধাবনন্তিং
মিমগৎপিা মরুওইবা ম�ৌিাং মলৌন্তেবা, অন্দ্র প্ররিি
সেকােগরী রুরেল ন্তিরিলপরমন্তকরী এন্তিরস্নল ন্তিরেক্েগরী
ৱািরল্লান মিু ং ইন্না মন্তস পন্ত্ক মহল� ইসু অমা ওইনা
নত্গা পন্ত্ক মহল� ইমরজতে নন্তস ওইনা উগিবন্তন।
পুরথাকন্তখবা লকসন্তশংবু লননবা:
‘মসারসল ইসুন্তিং অন্তস অচু ম্বা োই পরীবা ঙম্বা
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খ্াইিগরী অনকপা (নত্গা মলারকল) মলিলিা [গ্াম
পঞ্ায়িন্তিংিা] িন্নগিবন্তন,’ ৱাফম অন্তসগরী মরুিা
িরিংনা অচু ম্বা অমন্তি ললন্তে। চাউিৎ-ম�ৌোংগরী ওইবা
িন্ন-লননবন্তিংিা মন্তসবু ‘সবন্তসি্যান্তেন্তি ন্তপ্রন্তন্সপল’ হায়না
মফাংরিান্তলে। সবন্তসি্যান্তেন্তি হায়বন্তস ইসুন্তিংবু চানবা
মওংিা খ্াইিগরী মনম্বা মলরিলিা মলাইন্তিনগিবন্তন হায়বা
ৱািরল্লান্দা য়ূমফম ওইবা ওগতে নাইন্তজং ন্তপ্রন্তন্সপল অমন্তন।
ন্তপ্রন্তন্সপল অন্তসনা িােিকরী িুঙ্ংগরী লমন্তিংিা মসান্তলি
মৱস্ত মমরনজরমন্তকরীিমক পুন্তক্ং ম�ৌগৎলগন্তন। মন্তসনা
হায়ন্তনংন্তল মিুন্তি, য়ূমর�াঙগরী মলরিলিা মিৌবা য়াবা
মঙি য়ূমর�াঙগরী মলরিলিা মিৌজগিবন্তন। য়ূমর�াঙগরী
মলরিলিা ওই�পন্তক্ংঙাই ললত্বন্তি, ৱািতে করী মলরিলিা,
গ্াম পঞ্ায়ি মলরিলিা নত্গা পঞ্ায়িন্তিংগরী লেস্তে
মলরিলিা ওইর�াকপা য়াবা মওংিা য়ূমর�াঙ কয়ানা
চু ংন্তিন্নবগরী মওংিা মিমগন্তন। মৱস্ত মিামগৎপা হায়বন্তস
অরকায়বগরীিমক ‘অফবা’ �বক অমা মিৌবগরী
মরীৎরয়ংিা নত্গা মমন্তিরকলগরী ওইবা িঙাইফিবা অমা
ওইনা ন্তিং�ান্তনংঙাইন্তন।
ঐরিায়না স্তন্তি মিৌন্তিবা মকস অহুম অন্তসিগরী
ফংন্তিবা কমরন্নন্তলন্তিন্তিং অমন্তি ইনসাইিন্তিং অিুন্তি:
•

স্তন্তি মিৌন্তিবা GP অহুমগরী মনুংিা অনরীগরী মফম
অন্তস িাউনন্তিংগা য়াম্া নঙক্, মরিায়ন্তিং অিু
িাউনগরী পঞ্ায়িন্তিংগা মান্নবা ওই। অ�াপ্পা অমন্তি
মনুং হনন্তজনবা ললবা িুঙ্ংন্তিংিগরী ন্তসন্তিন্তিং
অমন্তি িাউনন্তিংগা নক্না ললবা িুঙ্ংন্তিংনা মৱস্ত
পুর�াকপগরী চাং য়াম্া মহন্তল্ল।

•

SWM য়ুন্তনি অহুমিন্তকি স্তন্তিনা BDO নত্গা DRDA
িক্া নত্না, মিন্তক্রকলগরী লমন্তজং পরীবা ঙম্বা,
[অমন্তি মিায়না পাঙর�াকপা মত্ন্তনং অমন্তি IEC গরী
মরিং] NGOন্তিং/মসাসাইন্তি/CSRন্তিংগরীসু সরপ্পািতে
লল।

•

GP অনরী অমন্তি িাোন্তিং মিামগৎন্তল, অিুবু
িাইন্তপরকল ওইবা িােিকরী িুঙ্ংিা ললবা অমন্তি
(পাকালা, AP) িাোন্তিং মিামগরত্ মেমন্তি ম�ৌওং
অন্তসগরীিমক মিমন্তিবা মকােরপারেসন্না মরিং
পাংবগরীন্তন। িাোন্তিং মিামগৎপা GPন্তিংিা ফাওবা,
য়ূমর�াঙ িুন্তিংমক্া িাো পরীরি।

•

মৱস্তিগরী মৱল� ওরন্থাক্বা পান্দম �ন্তম্লবা GP
অনরীিা, SWM য়ুন্তনিকরী করীন্তত্িা পরীবা খ্াইিগরী
য়াম্বা কন্ত্রিবু্যসন্তন্দ িাোন্তিংিগরী লাকই, অমন্তি
য়াম্লবিা 15-20% ন্তি িেন্তম-কমরপাস্ত ময়ানবা নত্গা
ন্তেসাইকল মিৌবা য়াবা মপাৎিকন্তিং ময়ানবিগরী লাকই।

•

মৱস্ত
ওইেবা
মপাৎলমন্তিংিগরী
অরনৌবা
মপাৎর�াকন্তিং িাবগরী ৱািরল্লান - িেন্তম-কমরপাস্ত
অমন্তি ইচম-চম্বা কমরপাস্তকরী ম�ক্া- িুিম ওইনা
মকামলা মকুন্তিংিগরী ন্তফসু-ন্তফজামবগরী পাউিে,
নত্গা ময়রুম মকুন্তিংিগরী ময়রুম মকুগরী পাউিে

�মগদবা পারান্তশং

•

অন্তসনন্তচংবা অন্তস অফবা �বন্তক্, অিুবু অরহনবা
িেচা মর�ৌ িাই - হায়ন্তেবা হরীেম অন্তসিা কন্তেগুম্বা
মিাঙ �াংন্তজল্লবসু মপাৎর�াকন্তিং অন্তসবু ময়ান্নবা
�বকন্তিং পায়িৎপা মর�ৌ িাই। প্রািাপান্তিয়ানাগে
(WB) িন্তি, িেন্তম-কমরপান্তস্তং অমন্তি ইচম-চম্বা
কমরপান্তস্তং িক্মক মিৌই; অমন্তি ন্তেসাইকল মিৌবা
য়াবা মপাৎলমন্তিংিু ন্তেসাইলেেন্তিংিা ময়ারন্থাকই।
মরিায়ন্তিং অিু িাোন্তিংিগরী চাউনা মরিং মলৌই,
মিু িেকাে ললবা মিমিা ফংই। ন্তিন্তফন্তজি
ম�াকহনবগরী মেমন্তি লাইেবা য়ূমর�াঙ 104 গরী
ময়ািা অমন্তি অপরীকপা িুকান ফম্বন্তিংবু িাো
পরীহন্দনা �মিরী, মন্তস গ্াম পঞ্ায়িনা িঙনা-িঙনা
মলৌবা ৱারেপন্তন। মন্তস নত্বন্তি, প্রিাপান্তিি্যানগে GP
না উৎররে মিুন্তি, মিাঙান-মিাঙানবা মকিারগান্তেিা
ললবা সান্তিতেস ন্তিন্তজন্নন্তেবন্তিংিগরী মান্নিবা চাংিা
িাো ন্তনংন্ত�না মিামগৎলবন্তি অৱাৎ-অপা ললহন্দবা
য়াই। অসুম্া, িনগৎলবা ন্তেপ্ররজরন্তন্তিবন্তিং অিুনা
য়ুজেন্তিংিগরী িাো মিামগৎপগরী িঙাইফিবা
অিু �মলবন্তি মন্তস অরিাপ্পা GP অহুম অিুিসু
ওইর�াকহনবা য়াই। অনরীসুবিা, লহন্তিংনা মৱস্ত
মিামগৎনবা ম�ৌোং মিমিুনা িেচান্তিং হন্থহন্নবা,
অমন্তি মপাৎন্তিংবু লুহনবগরী মহুত্া লায়র�াকহনবা
চপ চাবা ইন্তরেস্তন্তিং/নত্গা হাপ-মবরকি ওইবা
ৱািরল্লানন্তিং ললবা কনসলরিন্তন্তিংগরী পাউিাক
মলৌবিা GPন্তিংনা পুন্তক্ং চঙবা মর�ৌ িাই।

অরোইবা ওইনা অমন্তি খ্াইিগরী মরু ওইনা,
GPললন্তেবা অন্তস ইচম-চম্া মৱস্ত মমরনজ মিৌনবা
অমন্তি লু-নান্না �ম্বা িন্তকি নরত্ হায়বা অন্তস ঐরিায়
িুন্তিংমক্া িঙন্তজনগিবন্তন। গ্াম পঞ্ায়ি অমনা
পায়িৎকিবা অমন্তি ইমন্তলিরমন্ত মিৌগিবা অরিাপ্পা
মসারস্যা-ইরকারনান্তমক চাউিৎহন্নবা মর�ৌ কয়া
অমসু লল। মৱস্ত মমরনজরমন্ত অন্তস গ্াম পঞ্ায়িনা
পায়িৎপা য়াবা চাউিৎ-ম�ৌোংগরী �বকন্তিংগরী
মরীৎরয়ংিগরী মরয়ক মিংহন্দনা অমন্তি মলাত্ু না
�মরলাইিবন্তন। কন্তেগুম্বিা, মৱস্ত মমরনজরমন্ত অন্তস
এররিস মিৌগিবা মরু ওইবা ইসু অমা ওইেবন্তি,
নহান্তকি ন্তিরিলপরমন্ত এরজন্দা অিুগরী ন্তলস্ত মিম্বা
মিমিা য়াম্া লহ ন্তিংগিবন্তন।

মৱস্ত মমরনজরমন্ত য়ুন্তনি অমা মিমগৎপিা
চঙগিবা অপুনবা মিনফম অিু ময়ৌনবা গ্াম পঞ্ায়ি
অমগরী ফন্দ লাকপা য়াবা লম্বরী য়াম্া লল। মিু স্বচ্ িােি
ন্তমিন-ন্তজ, MGNREGS, XV-FC ওইবা য়াই অমন্তি অঙিসু
ললন্তে। �বক পায়িৎপা মিমিা চঙগিবা িেচান্তিংগরী
(েন্তন্নং এক্সরপরন্সস) মিাংিা পঞ্ায়িন্তিংনা মপােম
য়াৎকিবন্তন, মন্তস সমস্যা অমন্তন। অিুমওইনমক,
ওপরেসরনলগরী িেচা অিুনা গ্াম পঞ্ায়িন্তিংবু মৱস্ত
মমরনজরমন্ত পায়িৎপিা নুংনাংবন্তি মপাকহরল্লাইিবন্তন।
মর�ৌ িান্তেবন্তি মৱস্তিগরী মৱল� হায়বন্তসিা অচু ম্বা মওংিা
ৱািল িান্তমন্নবিুন্তন - মহন্না চাউর�াক্া উহনবা নত্বা ৱািলিিা িাগৎপা নত্বা। ইনকম কিাইিগরী লাকপরগ
হায়না পােকপা মিমিা; অমন্তি কেম্বা মিলগরী
িেচানা িঙাইফিবরনা হায়না পােকপা মিমিা গ্াম
পঞ্ায়িনা মনানরসন্স-নত্বা মিাঙ�াং অমা ইনগিবন্তন।
মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী �বকন্তিং পায়িৎকরিৌন্তেবা GP
ফংসন্নন্তে িুন্তিংমক্া মিা-মিািা হংজগিবা িঙাইফিবা
ৱাহং অিুন্তি: লু-নানবা িুঙ্ং অমিা ঐগরী ফংগিবন্তস
কন্তেরনা? ঐগরী হরীেম ‘লু-নানবা িুঙ্ং’ নত্গা ঐগরী িুঙ্ংবু
ন্তেওন্তেরয়ন্তন্তং মিৌবা অন্তস ‘মৱস্ত মমরনজরমন্ত ন্তবন্তজরনস’
িা মচন্নহনগরিা অন্তসন্তন? মৱস্ত মমরনজরমন্তপু কেবাে
অমা ওইনা চঙন্তিনবিা মেম চাবা মপােম য়াৎকিবন্তন,
অমন্তি মচকন্তিন্না কালকু্যরলি মিৌগিবন্তন কন্তেগুম্বা
মিুনা লিান অিু ওইেবন্তি। মন্তস ম�ন্তা ওইজেকিিবা
নরত্। মন্তস ‘লাইবন্তলহুিস প্ররমাসন’ গরী মরীৎরয়ংিগরী
ময়ংবিা ফত্বা ৱািরল্লান অমন্তি ওইরি।
‘মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্ত’ অন্তস গ্াম পঞ্ায়ি
ন্তিরিলপরমন্ত লিান (GPDP) িা য়াওহনগিবা মরুওইবা
িরুক অমন্তন। মন্তস চৎনবা য়াবা ন্তবন্তজরনস মমারিল
অমগরী মওংিা মিমন্তলবা অন্তস অফবন্তন, হায়বন্তি মন্তস
মিামক্া মপ মিৌজগন্তন- য়ামরিবিা চহরী 2 িগরী 3 ফাওবগরী
মনুং। অসুম্া, মৱস্ত মমরনজরমন্তকা মেরী ললননা ন্তবন্তজরনস
মমারিল অমা চলাইনবা গ্াম পঞ্ায়িনা মিাগরী ওইবা
কন্তে মহৌরিাকচবা য়াবরগ। মিু নাগন্তেকন্তিংিা মিলু্য পরীবা
মমারিল অমা ওইগিবন্তন, অমন্তি মেম অন্তসনা মরীয়াম্া
মিুগরীিমক মপ মিৌবিা ন্তচংনবা ললেরোই। GP মলরিলিা
চৎ�ন্তেবা মৱস্ত মমরনজরমন্ত অন্তস মসারসল এন্তেপ্রাইস
অমগুম উগিবন্তন। মন্তসগরী মর�ৌন্তস মিরন্দাংগরী নরত্,
অপুনবগরী ওইনা মিনমরীৎরলান অৱাৎ-অপা ললহন্দবন্তন।
অসুম্া, োজ্য ন্তিংগরী মকস স্তন্তিন্তিংিগরী ফংবা মরুওইবা
মলৌন্তিংন্তিং অিু কান্নবা অমন্তি ৱািল িাহনবা য়াবা ওই।
মহৌন্তজক ফাওবিা কন্তে িঙরল – য়াম্া
ইরন্নারিন্তিব ওইরিবসু – ওপরেরস্নল এক্সরপন্সন্তিং অিু
হুনবা ওইর�াকিরিা, িনগৎলবা মরীহুৎন্তিংনা য়ূমর�াঙ
িুন্তিংমক্গরী, িুকান িুন্তিংমক্গরী অমন্তি মেরস্তারেন্ত
িুন্তিংমক্গরী সান্তিতেস চাজতে /য়ুজে ন্তফন্তিং মিামগৎনবা
গ্ারমাদয় সংকল্প
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মিম-িারে হায়না মলৌবিা। মকস অনরীনা (মকস – 1 & 2)
মন্তস মমুৎ িানা িারলে। মন্তসগরী ম�ক্া লান্তলেবা ৱাফমন্তি
য়ুজেন্তিং অিুনা মপ মিৌবিা য়াজেবো অন্তসন্তন, অরহৌবা
ওইনা GPন্তিংনা মৱস্ত মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম অমা মর�ৌ
মিৌহন্দুনা ৱািতে িেিা মিরমান্সরত্ি মিৌবা ঙরম্ল হায়না
মলৌবিা। মিুনা মর�ৌ মিৌেবা। মিু চাং-নাইবা ঙরম্ল।
অমন্তি মিু �াজন্তনংঙাই ওইরে।
মকস স্তন্তিন্তিং অন্তসিগরী মলৌন্তিনবা য়াবা পাোন্তিং
লায়না িঙবা ঙম্বগরীিমক মিািা পরীন্তে।
1.

ফত্-হাওন্তি হায়বন্তস অরিংবা সমস্যান্তন হায়না
লুনা িনবা মরীওইন্তিংগরী ন্তসন্তিন্তিং অমন্তি
িাউনন্তিংগা নক্না ললবা িুঙ্ংন্তিংিগরী মহৌন্তস।
মায় পাক্া �বক অন্তস চৎ�বা য়াবগরী ওইর�াকপা
অন্তস, মিুবু অরচৌবা সমস্যা অমন্তন হায়না িনবা
মরীওইন্তিংগরী িুঙ্ং অিুিনা চাং ৱাংই। ন্তসন্তিন্তিং
অমন্তি িাউনন্তিংগা নক্বা িুঙ্ংন্তিংগরী মসি
অমা িনগৎলু। রুরেল মস্তন্দিতে করী মিু ং ইন্না, মৱস্ত
মজনরেসন অন্তস ৱাংরল।

2.

GP মলরিলিা বিরজি মিমবগরী �বক
পাঙর�াকপা অন্তস িঙাইফিবা ওইনা মলৌই।
মন্তসনা ৱািলিা িেচা অিু কয়া য়াম্া ওইবা
য়াই হায়বিু মাংরজৌননা মিম-িাহন্তল্ল; অমন্তি
মর�ৌ িাবা িেচাগরী 80-85% ন্তি য়ুজে
চাজতে ন্তিংিগরী মিামগৎপা ঙম্বা য়ুজেন্তিংগরী
কেম্বা মকিারগান্তেনা সন্তিতেস চাজতে কয়া ন্ত�গন্তন
হায়বিু মলপ্পিা মরিং পরীন্তে। SWM য়ুন্তনি কয়া
অমা অরিনবা মিম িেগরী মিু ংিা ম�ংনন্তি,
মন্তসগরী অকক্বা মেমন্তি GP ফংসন্নন্তেন্তিং অিু
মিমিুিা ওপরেরস্নল এক্সরপন্তন্দচে, অমন্তি
এক্সরপন্সন্তিং অিু ম�ংনবা ঙম্বা ইনকম লাক্বা
লম্বরীগরী মিাংিা �বক অমিা চৎ�িনা, মৱস্তিগরী
মৱল� হায়বা ৱািলিা ককঙাওনিুনা ললন্তি।
মৱস্ত মমরনজরমন্ত অন্তস মলবে য়াম্া চঙবা �বক
ওই।

3.

50

মৱস্ত মিামগৎপগরী সন্তিতেসকরী (য়ূমর�াঙন্তিং,
িুকানন্তিং, মেরস্ত্রান্তন্তিং, লুরহাংবগরী মহালন্তিং,
অমন্তি অরিাপ্পা ইস্তান্ত্সরমন্তন্তিং) য়ুজেন্তিংগরী
মিাঙান-মিাঙানবা
মকিারগান্তেগরী
মান্নিবা
মেিন্তিং মলপর�াকপা অমন্তি গ্াম সিানা অয়াবা
পরীহনবা। মসান্তলি মৱস্ত মমরনজরমন্ত রুলস –
2016 করী পাউিাক মিু ং ইন্না GP গরী মলরিলিা
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মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী বাই-মলা অমা মিম্বা। GP
মলরিলিা মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী ওইবা মমারিল
বাইরলা অমা িাউনরলাি মিৌবা য়ানবা NIRDPR
গরী মৱবসাইত্া ফংই।

4.

GP ন্তিংনা NGO অমা নত্গা মৱস্ত মমরনজরমন্তকরী
লমিা
এক্সরপন্তেয়ন্স
ললেবা/এক্সপািতে
ওইেবা মমন্তন্তেং ইনন্তস্তিু ্যসন অমা িরন্দাক্ুনা
লমন্তজংহনগিবন্তন/মরিং পাংহনগিবন্তন।

5.

মৱস্ত
মমরনজরমন্ত
অন্তস
মসারস্যাসাইরকারলান্তজরকলগরী সমস্যা অমন্তন হায়বা
িঙলবা মিু ং, মিরক্ারলান্তজন্তিংনা মকাকহনবা
ঙমগিবা সমস্যা অমা ওইরি। লাইর�াকহল্ল্থ।
মপাঙ্ন কনবা মমরনজরমন্ত ন্তসরস্তম অমা িাগৎলু।
ইনফ্াস্ত্রকচেন্তিংিা মিল �ািবগরী চাং অন্তস
খ্াইিগরী হন্থহনগিবন্তন। ‘মৱস্ত িুন্তিংমক মমনু্যেিা
অঙকপা মওংিা ওরন্থাকপা ঙম্বা মমন্তচন্নন্তেন্তিং/
মিরক্ারলান্তজন্তিংগরী’ মেমিা িন্নন্তনংঙাই ওই।

6.

য়ূমর�াঙগরী মলরিলিা মৱস্ত মসন্তগ্রগসন
মিৌনবা IEC এন্তক্ন্তিন্তিন্তিং পাঙর�াকিিবন্তন।
য়ূমর�াঙন্তিংিা
িাইি্য
মলৌহনগিবন্তন।
য়ূমর�াঙন্তিংিা মহাম কমরপান্তস্তংগরী মিম িানবগরী
ওইর�াকপা য়াবা অিু িঙহনগিবন্তন। চাকিুমগরী
অরেম-অপান্তিং অিু য়ূমর�াঙগরী মলরিলিা
মমরনজ মিৌহনগিবন্তন - কমরপাস্ত মিৌহনবা।
অকংবা মৱস্ত অিু হাপিা অমিা অমুকলক
মিামগৎকন্তন অমন্তি চানবা মওংিা ন্তত্ি মিৌগন্তন।

7.

কমু্যন্তনন্তিিা পরীবা ঐরিায়গরী পাউরজল অিু
অসুম্া ওইরোইিবন্তন: নহাক্া ফত্-হাওন্তি
পুর�ালেবসু মিু ঐরিায়না ময়ংন্তিনগন্তন। হান্ননা
চৎনিুনা ললেমবা মওংিগরী অ�ুবিা ফত্-হাওন্তি
হন্থহনবিা মায় ওনন্তিন্দুনা িুমাং চাউন্তিনহনবা
হায়বন্তস িঙাইফিবন্তন।
দা. আর. রারমস ন্তপ.ঐি.ন্তদ.
এরসারসি মপ্রারফসে, CRI
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এমরপ্াইরমন্ত ল�নগৎ�ন্বগীদমক অমন্তদ মাইরগ্ন্ত োক্ভরন্তশংগী ন্ত�ংনবগী
খুরদাংিাবন্তশং ল�নগৎ�ন্বা গন্তরব ক�য়ান লরাজগার অন্তভয়ান ল�ৌরদাকপা

প্র

ধান ম্রিরী নরেন্দ্র মমান্তিনা 2020 গরী জুন 20 িা, িমন্ত�েবা মকান্তিি-19 না মিাকহল্লবা হল্লক্ুনা ললন্তেবা
য়াম্লবা মাইরগ্ন্ত ৱাকতেেন্তিংবু িঙন্তবেিুনা মফমন্তিং/িুঙ্ংন্তিংিা িন্তক্ পরীনবা অমন্তি ন্তহংনবগরী িুরিাংচাবা
পরীনবা ‘গন্তেব কলয়ান মোজগাে অন্তিয়ান’ মকৌবা পাক-চাউবা এমরলিাইরমন্ত-মলায়ননা- রুরেল পন্ত্ক ৱাক্স
মকরপেন অমা মহৌরিাকন্তি। জুন 20 (�াংজা) িা ন্তিন্তিরয়া কনফরেন্সকরী িূৎ�াংিা, CMন্তিং অমন্তি িরুক য়ান্তেবা
োজ্য 6 করী ন্তেপ্ররজরন্তন্তিবন্তিং, য়ুন্তনয়ন ম্রিরী কয়া অমন্তি অরিাপ্পন্তিংনা িরুক য়ািুনা অন্তিয়ান অিু ন্তবহােগরী
িাগান্তেয়া ন্তজলা, ম্াক মবলরিাে, মিন্তলহে িুঙ্ংিগরী মলেগ ওফ মিৌন্তি।

প্রধান ম্রিরীনা ন্তেরমাি ন্তিন্তিরয়া কনফরেন্তন্সংগরী িূৎ�াংিা ন্তবহােগরী িাগান্তেয়া ন্তজলা, হান্ননা প্রাইম ন্তমন্তনস্তে
গন্তেব কলয়ান মোজগাে অন্তিয়ান মহৌরিাকন্তিবা মফম অন্তসিগরী মিন্তলহেগরী িুনজান্তিংগা পাউ-ই ফাওনন্তি।
প্রধান ম্রিরীনা মাইরগ্ন্তন্তিংগরী ললন্তেবা এমরলিাইরমন্তকরী �াক অমন্তি মলাকিাউন মনুংিা মহৌরিাকন্তিবা মিল কয়াগরী
য়াইফনবা ন্তকিমন্তিং মরিায়িা ফংহন্তল্লবো-ফংহন্দবো হায়বিু মাইরগ্ন্ত িেিগরী কুপনা ন্ত�গৎপা ঙমন্তি।
শ্রী মমান্তিনা মাগরী ইন্তরেক্সনিু মলায়েবা মিু ং অরপনবা মফাংরিাকন্তি অমন্তি িােিকরী িুঙ্ংগরী লমিা মকান্তিি19 গরী মায়ওক্া কেম্া লারন্থংনন্তেবরগ হায়বিু পুর�াক্ুনা িাকন্তি অমন্তি মিুনা কেম্া িমন্ত�েবা মিম অন্তসিা
ললবাক ন্তিনবা �ুংবিা অমন্তি মারলম পুম্বিা পুন্তক্ং ম�ৌগৎপরগ হায়বিু মফাংরিাকন্তি। PM না হায়ন্তি মিুন্তি, মসন্তে
অমন্তি োজ্য সেকােনা লাইেবন্তিং অমন্তি মাইরগ্ন্তন্তিংগরী য়াইফনবা মহাৎনবিা মরীৎরয়ং চঙন্তল।
প্রধান ম্রিরীনা হায়ন্তি, PM গন্তেব কলয়ান ময়াজনাগরী মিািা লাি করোে 1.75 করী মপরকজ ওইবা আত্ন্তনিতে ে
িােি মকরপেন অন্তসমক মহৌরিাকন্তি। মহাক্া হায়ন্তি, মসর্রিল অমন্তি োজ্য সেকােনা ময়ূমন্তিংিা হল্লকন্তনংবা
মাইরগ্ন্ত মলবেগরীিমক অকক্বা রোন্তমক এক্সরপ্রস মত্নন্তিং মচলহন্তল্ল।

লাইেবন্তিংগরী য়াইফনবা, মরিায়গরী এমরলিাইরমন্তকরীিমক পাক-চাউবা মকরপেন অমা মহৌরিাকপগা মলায়ননা
PM না নুমরীৎ অন্তসবু মরু ওইবা নুমরীৎ অমন্তন হায়না লাউর�াকন্তি। মকরপেন অন্তস ঐরিায়গরী িুঙ্ংগরী মলবে ইবুংইপ্া অমন্তি ইরচ-ইচলন্তিং, নহান্তিংিা, ইরচ-ইচল অমন্তি ইচানুপরীন্তিংিা কৎর�াকলবন্তন। মকরপেন অন্তসগরী মরিংনা
ৱাকতেেন্তিংবু ময়ূমগরী অনকপিা �বক পরীবা হায়বন্তস ঐরিায়গরী পান্দমন্তন, মহাক্া হায়ন্তি। প্রধান ম্রিরীনা লাউর�াকন্তি
মিুন্তি, গন্তেব কলয়ান মোজগাে অন্তিয়ানগরী মিািা িুঙ্ংগরী লমিা িু ং মকাইনা চৎকিবা ইনফ্াস্ত্রকচে িানবা লুপা
করোে 50,000 �ািেগন্তন।
মহাক্া হায়ন্তি, িঙ্ংিা �বক পরীনবগরীিমক, মিল কয়াগরী �বক চাউিৎহন্নবগরীিমক ৱাকতে এন্তেয়া 25
িরন্দারলে। হায়ন্তেবা �বক 25 অন্তস িুঙ্ংন্তিংগরী িেকাে ললবন্তিং িুিম ওইনা লাইেবন্তিংগরী ময়ূম িাবা, লিানরিসনন্তিং,
জল ন্তজিন ন্তমিনগরী িূৎ�াংিা �ক্বা ঈন্তিং ফংহনবা, পঞ্ায়ি িবনন্তিং, কমু্যন্তনন্তিগরী অমাংিঙন্তিং, িুঙ্ংগরী
মমন্তন্দন্তিং, িুঙ্ংগরী লম্বরীন্তিং, অরিাপ্পা ইনফ্াস্ত্রকচে িুিম ওইনা িা-রনন্তিংগরী ললফমন্তিং, অংগলৱান্তি িাবনন্তিং
অন্তসনন্তচংবন্তিং ফংহনবগা মেরী ললঙন।
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গন্তরব ক�য়ান লরাজগার অন্তভয়ান লেব লপার�্ভ � ল�ৌরদাকপা

রু

মেল ন্তিরিলপরমন্তকরী য়ুন্তনয়ন ম্রিরী, পঞ্ায়ন্তি
োজ অমন্তি এন্তগ্কলচে & ফামতেেস মৱলফ্যাে,
শ্রী নরেন্দ্র ন্তসংহ মিামেনা নু্য ন্তিন্তল্লিা ন্তিন্তিরয়া
কনফরেনন্তসংগরী িূৎ�াংিা গন্তেব কলয়ান মোজগাে
অন্তিয়ানগরী মৱব মপারিতে ল মহৌরিাকন্তি। গন্তেব কলয়ান
মোজগাে অন্তিয়ান অন্তস পাক-িন্না �বক পরীবামলায়ননা-রুরেল ইনফ্াস্ত্রকচে মিম্বা িােি সেকােগরী
ওইবা প্রধান ম্রিরীনা হল্লক্ুনা ললবা মাইরগ্ন্ত ৱাকতেেন্তিংিা
মকান্তিি-19 লাইচৎনা ওইহল্লকপা িুরিাংন্ত�েবা মিম
অন্তসিা মিাগরী মেমিা, লাকিরিৌন্তেবা �া মন্তেগরী ওইনা
�বক পরীবা হয়বগরী পান্দমিা 2020 গরী জুন 20 িা
মহৌরিাকন্তিবা মপ্রাগ্ামন্তন।
শ্রী নরেন্দ্র মিামেনা মপারিতে ল মহৌরিাকপা অিুিা নুংঙাইবা মফাংরিাকন্তি অমন্তি মিা িানা অন্তিয়ানগরী ওইবা
মিল কয়াগরী ন্তিন্তস্ত্রক-ৱাইস অমন্তি ন্তকিম-ৱাইস কমরপারনন্তন্তিং অিুনসু, ন্তজলা অমিা হল্লক্ুনা ললবা মাইরগ্ন্ত ৱাকতেে
25000 ললবা োজ্য 6 করী ন্তজলা 116 িা লুপা করোে 50,000 গরী মিন�ংগা মলায়ননা পায়িৎন্তলবা �বকন্তিংগরী
িুমাং চাউন্তিনবিু ময়ংন্তিনবিসু মরিং পাংলগন্তন হায়না মরীয়মিা পাউিমন্তি। শ্রী মিামেনা হায়ন্তি মিুন্তি, য়ুন্তনয়ন
সেকােনা োজ্য সেকােগা িূৎিম্িুনা মকান্তিি-19 লাইচৎনা ওইহল্লকপা িুরিাংন্ত�বন্তিং মায় পাক্া ম�ংনবা ঙমরল।
মৱব মপারিতে ল মহৌরিাকপিুগরী মিা িােকপিা িকিঙলবা ন্তজলা 116 করী মসর্রিল মনারিল ওন্তফসােন্তিংগরী
ওইবা ৱাকতেিপ অমা পাঙর�াকন্তি, মিুিা রুরেল ন্তিরিলপরমন্তকরী মসররেিন্তে, শ্রী নারগন্দ্র না� ন্তসনহানা িরুক য়ান্তেবা
মিাঙান-মিাঙানবা ম্রিালয়, অমন্তি মেরী ললনবা োজ্য সেকােন্তিং অমন্তি ন্তজলাগরী এিন্তমন্তনরস্ত্রসনন্তিংনা অন্তিয়ানগরী
মিািা �বকন্তিং ইমন্তলিরমন্ত মিৌবা অমন্তি পায়িৎন্তলবা �বকন্তিং অিুগরী িুমাং চাউন্তিনবা অিু ময়ংন্তিনবিা
মলৌগিবা ম�ৌিাংন্তিং অমন্তি িাইি্যন্তিং অিু শগাইনা পনন্তি। মেলরৱ ম্রিালয়ন্তিংগরী মরীহুৎন্তিং, মোি ত্ানসরপািতে
& হাইরৱস, মিান্তনন্তিং, নু্য & ন্তেনু্যএবল এনন্তজতে, �ক্বা ঈন্তিং অমন্তি মসন্তনরিসন, অরকায়বা অমন্তি উমংন্তিং,
মপরত্ান্তলয়ম & মনচরেল গ্যাস, মিন্তলরকাম, মলৌউ-ন্তিংউ, পঞ্ায়ন্তি োজ, মবািতে ে মোিস ওগতে নাইরজসন, অমন্তি
মিাঙান-মিাঙানবা রুরেল ন্তিরিলপরমন্তকরী ন্তিপািতে রমন্তন্তিংনা মনারিল ওন্তফসােন্তিংগরী কান্নবগরী ওইবা মমুি িােবা
প্ররজরন্তসনন্তিং পরীন্তি।
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