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পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তী ভযাৰত ৰৰকযাৰ

গ্যামমযাদয় সংকল্পৰ ষষ্ঠ সংখ্যামিযাৰ প্ৰকযাশনৰ কথযা জযাবনিকল পযাই মই িৰ সু খী হহমেযাঁ। মই বনবচিত খে আগৰ সংখ্যামিযাৰৰ
দমৰই এই সংখ্যামিযামৱও আমযাৰ গণতযাবন্তক গযাঁথবনৰ খভবি বহৰযামপ পঞ্যায়তীৰযাজ অনু ষ্ঠযানমিযাৰক শবতিশযালী কৰযাৰ প্ৰবৰিয়যাত
অৱদযান খেযাগযাি। অথ্চকনবতক উন্নয়ন আৰু সযামযাবজক ন্যায়ৰ লক্ষ্সমূ হত উপনীত খহযাৱযাৰ লমক্ষ্মৰ সীবমত উপলভ্ সম্পদসমূ হৰ
বভতৰত থযাবকময়ই উন্নয়নমূ লক পবৰকল্পনযাসমূ হ প্ৰস্তুত কৰযাৰ গুৰুত্বপূ ণ্চ দযাবয়ত্ব গযাঁও পঞ্যায়ত সমূ হৰ ওপৰত ন্স্ত কৰযা হহমে।
মই গ্যাম সভযাৰ সদস্ বহৰযামপ সকমলযা গযাঁওিযাসীক আৰু পঞ্যায়তসমূ হৰ বনি্চযাবৰত প্ৰবতবনবধসকলক অনু মৰযাধ কবৰমেযা খে
খতওঁমলযামক গ্যাম পঞ্যায়ত উন্নয়ন পবৰকল্পনযাসমূ হত (GPDP) বতবনিযা মুখ্ দফযা অন্তভু্চতি কৰযাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদিই লযাবগি।
এই দফযা খকইিযা হহমে: (1) আমপযানযামলযাকৰ GPDP দূ ৰদৃ বষ্ময় এই কথযা েমথষ্ পবৰষ্যাৰ কবৰ বদিই লযাবগি খে খকমন ধৰণৰ
এখন গযাৱঁৰ বিকযাশ ঘিযািকল আমপযানযামলযামক আশযা কবৰমে; (2) স্পষ্ লক্ষ্ বনৰ্্চযাবৰত কৰক; আৰু (3) বনৰ্্চযাবৰত লক্ষ্সমূ হত
উপনীত হ’িকল এখবন স্বচ্ছ কযাে্চ-খেযাজনযা েু গুত কৰক। গ্যাম পঞ্যায়ত উন্নয়ন পবৰকল্পনযা েু গুত কৰযাৰ প্ৰবৰিয়যা, এিযা সি্চযাত্মক
অনু শীলন খহযাৱযা উবৰত ে’ত সংবিধযানৰ একযাদশ অনু সূৰীত উমলেবখত 29 িযা বিষয়ৰ আিযাইমকইিযামৰ কযাে্চৰূপযায়ণত এিযা বনখুঁত
সমন্বয় িজযাই ৰযাবখিই লযাবগি।
খকন্দ্ৰত থকযা NDA ৰৰকযাৰখমন পঞ্যায়তসমূ হৰ কযাম-কযাজ শবতিশযালী কৰযাৰ মযানমসমৰ খেযাৱযা খকইিেৰমযান ধবৰ গুৰুত্বপূ ণ্চ
পদমক্ষপ হলমে। বিবভন্ন উৎসৰপৰযা পঞ্যায়তসমূ হৰ িযামি সহজলভ্ কবৰ খতযালযা পুঁবজৰ ি্ৱস্যাপনযাত অবধক স্বচ্ছতযা আৰু
দযায়িৰ্তযা সু বনবচিত কবৰিৰ িযামি ৰযাজহুৱযা বিৰ্ ি্ৱস্যাপনযা প্ৰণযালী (PFMS) কযামত লগযািকল পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় ৰযাজ্সমূ হক
উৎসযাবহত কবৰমে। মন্তযালময় লগমত বনি্চযাবৰত ৰযাজহুৱযা প্ৰবতবনবধসকলৰ তথযা কম্চৰযাৰীসকলৰ সযামথ্চ্ বনম্চযাণৰ িযামি এিযা বিমশষ
প্ৰবশক্ষণ কযাে্চ্সূ ৰীমৰযা আময়যাজন কমৰ। মন্তযালয়ৰ প্ৰধযান বিকযাশমূ লক কযাে্চ্সূ ৰী “ৰযাষ্টীয় গ্যাম স্বৰযাজ অবভেযামন” পঞ্যায়তসমূ হক
প্ৰবশক্ষণ, কযাবৰকৰী সযাহযাে্ আৰু মযানৱ সম্পদ প্ৰদযানৰ কযামত সহযায় কবৰমে। ৰৰকযামৰ এমনকুৱযা আিযাইমিযাৰ কযাে্চসূৰী অি্যাহত
ৰযাবখি বেমিযামৰ আমযাৰ গযাঁওমিযাৰৰ প্ৰশযাসবনক আৰু সযামযাবজক গযাঁথবনৰ আমূ ল পবৰৱত্চন সধযাত সহযায় কবৰমে।.
2022 ৰনকল কৃষকসকলৰ আয় দু গুণ কৰযাৰ লক্ষ্ত উপনীত হ’িৰ িযামি খকন্দ্ৰীয় ৰৰকযামৰ এিযা শবতিশযালী কৃতসংকল্পতযামৰ
আগিযাব়িি লযাবগমে। খকবিমনমি অলপমত প্ৰধযান মন্তী ফৰল িীমযা খেযাজনযা (PMFBY) আৰু পুনৰগব�ত িতৰবভবৰ্ক ফৰল িীমযা
খেযাজনযাত (RWBCIS) সংস্কযাৰ সযাধনৰ প্ৰস্তযাৱত আবথ্চক অনু মমযাদন বদমে েযামত এই শস্ িীমযা খেযাজনযামিযাৰৰ কযাে্চ্ৰূপযায়ণত অহযা
প্ৰত্যাহ্যানমিযাৰৰ খমযাকযাবিলযা কবৰি পৰযা েযায়।
কৃষকসকমল েযামত অথ্চকনবতক উন্নয়নৰপৰযা অবধকতৰ বহতযাবধকযাৰ পযায় তযাক সু বনবচিত কবৰিকল মযাননীয় প্ৰধযানমন্তীৰ
খনতৃত্বযাধীন অথ্চকনবতক পবৰৰিমযা বিষয়ক খকবিমনি সবমবতময় 2019-20 ৰপৰযা 2023-24 ৰনৰ মযাজৰ এই পযাঁৰিেৰীয়যা কযালমেযাৱযাত
10,000 িযা কৃষক উৎপযাদনকযাৰী সংস্যা (FPO's) স্যাপন কবৰিকল আবথ্চক অনু মমযাদন প্ৰদযান কবৰমে। প্ৰমত্কমিযা FPOই ইয়যাৰ
জন্মমৰপৰযা পৰৱত্চী পযাঁৰিেৰকলমক অবিৰতভযামৱ সযাহযাে্ পযাই থযাবকি।
আমযাৰ প্ৰধযানমন্তী শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ খমযাদীময় আমযাৰ জযাবতৰ বপতযা মহযাত্মযা গযান্ীৰ গ্যাম স্বৰযাজৰ সমপযান সযাকযাৰ কবৰিকল অহৰহ
কম�যাৰ শ্ৰম কবৰ আবহমে। এই কথযা মনত ৰযাবখ খমযাৰ সম্পূ ণ্চ বিশ্বযাস আমে খে আমযাৰ পঞ্যায়তীৰযাজ অনু ষ্ঠযানসমূ মহ প্ৰশযাসবনক
পে্চযায়ত বনি্চযাবৰত ৰযাজহুৱযা প্ৰবতবনবধসকলৰ সহমেযাবগতযা আৰু সমন্বয় খগযািযািকল এক নতুন উদ্মমমৰ কযাম কবৰি আৰু ৰৰকযাৰৰ
সযামযাবজক জনকল্যাণমূ লক খেযাজনযামিযাৰ কযাে্চকৰী কৰযাত আৰু এইদমৰ এইবিলযাকৰ সু ফল খেযাগ্ বহতযাবধকযাৰীসকলৰ ওৰৰকল হল
েযািকল সহযায় কৰযাত এিযা গুৰুত্বপূ ণ্চ ভূ বমকযা গ্হণ কবৰি। এখন নতুন ভযাৰত বনম্চযাণৰ িযামি আমযাৰ মযাননীয় প্ৰধযান মন্তীময় খলযাৱযা
সংকল্পৰ কযাে্চ্ৰূপযায়ণত ই বনসমদেমহ সহযায় কবৰি।

20 মযাৰ্চ, 2020
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মাৰ্চ 2020

(নমৰন্দ্ৰ বসঙ খতযামৰ)

শুমভচ্ছযা িযাণী
সু নীল কুমযাৰ, আইএএে
সবৰি
ভযাৰত ৰৰকযাৰ
পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়

দীঘ্চ বদনৰ বপেত “গ্যামমযাদয় সংকল্প”ৰ ষষ্ঠ সংখ্যামিযা আমপযানযামলযাকৰ িযামি উৎসবগ্চত হহমে। এই সংখ্যামিযা জল খেযাগযান
আৰু জল সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আমলযাকপযাত কবৰিকল সমগ্ খদশ জুবৰ আময়যাজন কৰযা জল শবতি অবভেযানৰ প্ৰবত উৎসগ্চযা
কৰযা হহমে। খকন্দ্ৰীয় ৰৰকযামৰ 2024 ৰনৰ বভতৰত জল জীৱন বমেনৰ অধীনত গ্যামীণ এমলকযাৰ সকমলযা পবৰয়যালকল পযানী খেযাগযান
সু বনবচিত কৰযাৰ এিযা উচ্যাকযাংক্ষী লক্ষ্ ধযাে্চ কবৰমে। এই অবভেযানত পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হ আৰু বনি্চযাবৰত প্ৰবতবনবধসকলৰ
সহমেযাবগতযা আশযা কৰযা হহমে। আমযাৰ পঞ্যায়তসমূ মহ গযাঁওমিযাৰত পৰম্পৰযাগত জল সম্পদসমূ হ আৰু িৰষু ণৰ পযানী সংৰক্ষণ
কৰযাত গযাঁৱৰ ৰযাইজৰ অংশগ্হণত উদগবণ বদয়যাত এিযা প্ৰধযান ভূ বমকযা ল’ি পযামৰ।
বেমকযামনযা সু স্ আৰু সিল গণতযাবন্তক ি্ৱস্যামত পঞ্যায়তসমূ মহ ৰযাইজৰ স্তৰত প্ৰথমমিযা খলপযা বহৰযামপ এিযা গুৰুত্বপূ ণ্চ
ভূ বমকযা পযালন কমৰ। খেযাৱযা িেৰৰ 26 নমৱম্বৰৰপৰযা মন্তযালময় ভযাৰতীয় সংবিধযান আৰু নযাগবৰকসকলৰ খমৌবলক কত্চি্ৰ বিষময়
সজযাগতযা অবভেযান ৰলযাই আবহমে। এই অবভেযানৰ সযামৰবণ পবৰি 2020 ৰনৰ 14 এবপ্ৰলত, ভযাৰতীয় সংবিধযানৰ স্পবত ড.
ভীমৰযাও আমম্বদকযাৰৰ জয়ন্তীৰ বদনযা। এই অবভেযানৰ লক্ষ্ হ’ল আমযাৰ সংবিধযানত প্ৰবতষ্ঠযাবপত খমৌবলক কত্চি্সমূ হৰ বিষময়
নযাগবৰকসকলৰ মযাজত সজযাগতযাৰ সৃ বষ্ কৰযা। এই অবভেযানৰ অধীনত, মন্তযালময় 11 িযা খমৌবলক কত্চি্ৰ আিযাইমকইিযামৰ বিষময়
বভবডঅ’ স্পি আৰু খৰবডঅ’ বজংগল প্ৰস্তুত কবৰমে আৰু খসইমিযাৰ মন্তযালয়ৰ খৱিেযাইিত উপলৰ্ খহযাৱযাৰ ি্ৱস্যা কবৰমে।
সযাংবিধযাবনক কত্চি্সমূ হ মযাবন ৰলযাৰ িযামি েযামত গ্যামীণ ৰযাইজৰ মযাজত সজযাগতযাৰ প্ৰসযাৰ ঘিযাি পৰযা েযায় তযাৰ িযামি গযাঁও
পঞ্যায়তসমূ হৰ বিবভন্ন সভযা আৰু আন আন উপলক্ষ্ত খসই বভবডঅ’ স্পিমিযাৰ আৰু খৰবডঅ’ বজংগলমিযাৰ ি্ৱহযাৰ কবৰিকল মই
পঞ্যায়তৰ সকমলযা প্ৰবতবনবধমক অনু মৰযাধ জনযাি খুবজমেযা। এই বভবডঅ’খিযাৰ www.panchayat.gov.in/constitution-day
এই খৱিেযাইিত লভ্।
মন্তযালময় লগমত গযাঁওিযাসীসকলক মযাননীয় প্ৰধযানমন্তীৰ বফি ইবণ্ডয়যা মুভমমণ্ট আৰু প্যাবষ্ক আৱজ্চনযা ি্ৱস্যাপনযা অবভেযানত
হযাত উজযান বদিকলময়যা অনু মপ্ৰৰণযা খেযাগযাইমে। এই খক্ষত্ত ৰযাজ্ ৰৰকযাৰসমূ হৰ জবৰয়মত গযাঁও পঞ্যায়তমিযাৰকল েমথযাবৰত পৰযামশ্চ
খপ্ৰৰণ কৰযা হহমে। এই অবভেযানসমূ হ সযাফল্মবণ্ডত কবৰ তুবলিকল মই পঞ্যায়তৰ বনি্চযাবৰত প্ৰবতবনবধ আৰু গযাঁওিযাসীসকলক
অনু মৰযাধ জনযাইমেযাঁ।
এই সংখ্যামিযাত মন্তযালয়ৰ বিবভন্ন মুখ্ কযাে্চ্সূ ৰী আৰু অবভেযানৰ বিষময় প্ৰিন্ আৰু সফলতযাৰ কযাবহনী প্ৰকযাশ কৰযা
হহমে। জল শবতি অবভেযানৰ অধীনত গযাঁও আৰু খণ্ড পে্চযায়ত সম্পযাবদত উদ্যাৱনমূ লক সম্পৰীক্ষযাসমূ হৰ কথযা এই সংখ্যাত
সবন্নবৱষ্ কৰযা হহমে। মবহলযাৰ সিলীকৰণৰ বিষময় বকেু মযান খপ্ৰৰণযাদযায়ক সফলতযাৰ কযাবহনীও এই সংখ্যাত অন্তভু্চতি কৰযা হহমে।
পঞ্যায়তীৰযাজ ি্ৱস্যাৰ প্ৰবতবনবধিগ্চ আৰু কম্চৰযাৰীসকলৰ সহমেযাবগতযাত ৰৰকযাৰী কযাে্চসূৰীমিযাৰৰ সু ফল খেযাগ্ বহতযাবধকযাৰীৰ
হযাতত পবৰিকগ। ইয়যাত সমদেহৰ খকযামনযা অৱকযাশ নযাই।
মই আন্তবৰকতযামৰ আশযা কমৰযাঁ খে গ্যামমযাদয় সংকল্পৰ এই সংখ্যাবি পযা�কসকলৰ িযামি লযাভদযায়ক হ’ি।

তযাবৰখঃ 5 মযাৰ্চ, 2020

(সু নীল কুমযাৰ)
গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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ৰযাষ্টীয় গ্যাম স্বৰযাজ অবভেযান (RGSA)- পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হৰ
(PRIs) সযামথ্চ্ গ�নৰ িযামি থকযা এিযা কযাবৰকৰীভযামৱ উন্নত আৰু
অনু কূবলত সঁজুবল।

ৰযা

ষ্টীয় গ্যাম স্বৰযাজ অবভেযান হ’ল পঞ্যায়তীৰযাজ মযাননীয় প্ৰধযানমন্তীময় 24.04.2018 তযাবৰমখ এই খেযাজনযাৰ
মন্তযালয়ৰ ধ্বজযািযাহী খেযাজনযা েযাৰ উমদেশ্ হহমে শুভ উমদ্যাধন কমৰ। এই খেযাজনযাৰ প্ৰযাথবমক লক্ষ্ হহমে
খদশৰ পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হ (PRIs) শবতিশযালী অমন্ত্যাদয় অবভেযানৰ অবভসৰণ আৰু খদশৰ 117 খন
কৰযা। এই খেযাজনযাৰ অধীনত PRIs ৰ বনি্চযাবৰত উচ্যাকযাংক্ষী বজলযাত পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হক সিল কৰযাত
প্ৰবতবনবধসকলক খতওঁমলযাকৰ বনি্চযাৰনৰ েমযাহৰ বভতৰমত প্ৰধযান গুৰুত্ব আমৰযাপ কবৰ স্যায়ী বিকযাশ লক্ষ্সমূ হত (SDGs)
প্ৰবশক্ষণ বদয়যা হয়। খতওঁমলযাকক বনি্চযাৰনৰ দু িেৰৰ বভতৰমত উপনীত খহযাৱযাৰ পথত সহযায় খহযাৱযাকক পঞ্যায়তীৰযাজ
এিযা পবৰশীলন প্ৰবশক্ষণ প্ৰদযান কৰযা হয়। সযামথ্চ্ গ�ন সংস্যাসমূ হক শবতিশযালী কৰযা ।
কযাে্চসূৰীত খতওঁমলযাকক এজন পঞ্যায়ত সভযাপবত িযা ৱযাড্চ
RGSA ই খৰষ্যা কবৰমে স্যায়ী
সদস্ বহৰযামপ খতওঁমলযাকৰ িবৰ্্চত
বিকযাশ
লক্ষ্সমূ হত ভযাল ফল খদখুৱযাি
জনযাখনৰ িযামি িযামজিত মু�
ভূ বমকযা আৰু দযাবয়ত্বৰ বিষময় অৱগত
পৰযাকক পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হৰ
আিবণ্টত ধনৰ অংকমিযা হহমে
কমৰযাৱযা
হয়।
খতওঁমলযাকৰ
প্ৰশযাসন সযামথ্চ্ৰ েযামত বিকযাশ ঘিযাি
পঞ্যায়তসমূ হকল িুবল বদয়যা বিৰ্ীয় 7255.50 খকযাবি িকযা, ইয়যামৰ খকন্দ্ৰই পৰযা েযায়। লগমত ইয়যাৰ আন এিযা
সম্পদসমূ হ, গ্যাম পঞ্যায়ত উন্নয়ন িহন কবৰিলগীয়যা অংশমিযা হহমে অবভপ্ৰযায় হ’ল উপলভ্ সম্পদসমূ হৰ
পবৰকল্পনযাৰ প্ৰস্তুবত, গযাৱঁৰ খমৌবলক 4500.00 খকযাবি িকযা আৰু ৰযাজ্সমূ মহ সমি্চযাৰ্ম ি্ৱহযাৰ, পঞ্যায়তসমূ হৰ বনজযা
খসৱযাসমূ হ
সু সংহত
কৰযাৰ িহন কবৰিলগীয়যা অংশমিযা হহমে সম্পদ িৃ বৰ্ কৰযা আৰু প্ৰযাথবমক স্বযাস্্
প্ৰময়যাজনীয়তযা, প্ৰশযাসন সম্বন্ীয় বিষয় 2755.50 খকযাবি িকযা।
তথযা অসংৰিযাম্কৰণ, পুবষ্, বশক্ষযা,
ইত্যাবদৰ বিষময় খতওঁমলযাকক সমৰতন সংবিধযানৰ নৱম ভযামগ সযামবৰ খনযামলযাৱযা অনযাময়, জল সংৰক্ষণ আবদ ৰযাষ্টীয়
কবৰ
খতযালযা
হয়।
পঞ্যায়তৰ বেমিযাৰ এমলকযাত পঞ্যায়তৰ অবস্তত্ব নযাই গুৰুত্বৰ বিষয়সমূ হত পঞ্যায়তীৰযাজ
সদস্সকমল ি্ৱহযাৰ কৰযাৰ সম্যাৱনযা খসইমিযাৰমক সযামবৰ খদশৰ আিযাইমিযাৰ সংস্যাসমূ হৰ প্ৰদশ্চন উন্নততৰ কবৰিকল
থকযা বিবভন্ন বডবজমিল এবপ্মকেনসমূ হৰ ৰযাজ্ আৰু খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ত আন আন খেযাজনযাসমূ হৰ হসমত
বিষময়ও খতওঁমলযাকক সমৰতন কবৰ এই খেযাজনযা প্ৰমেযাজ্ হ’ি। উৰ্ৰ- অবভসৰণ আবদ বদশত খকন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব
খতযালযা হয়। এই আিযাইমিযাৰ ি্ৱস্যাৰ পূ ি্চযাঞ্ল, পযাি্চত্ ৰযাজ্সমূ হ আৰু বদ সযাবি্চক স্যানীয় প্ৰশযাসনৰ িযামি
পবৰণবত
হ’ল
পঞ্যায়তীৰযাজ খকন্দ্ৰশযাবসত জম্ু আৰু কযাশ্ীৰৰ পঞ্যায়তসমূ হৰ সযামথ্চ্ িৃ বৰ্ কৰযা। ইয়যাৰ
সংস্যাসমূ হৰ উন্নততৰ প্ৰশযাসন আৰু িযাবহমৰ, ে’ত খকন্দ্ৰীয় আৰু ৰযাবজ্ক লগমত লক্ষ্ হ’ল ই-প্ৰশযাসন তথযা
অংশমিযাৰ অনু পযাত হ’ি 90:10, আন
কযাে্চ্পবৰৰযালনযা।
প্ৰেু বতিৰযাবলত
সমযাধযানৰ
িবধ্চত
আিযাইমিযাৰ ৰযাজ্ৰ িযামি এই অংকমিযা
মযানৱসম্পদ, িুবনয়যাদী সযা- হ’ি 60:40। আন আিযাইমিযাৰ ি্ৱহযাৰৰদ্যাৰযা প্ৰশযাসবনক কযাে্চ্দক্ষতযাৰ
সু বিধযা, পঞ্যায়তসমূ হকল ক্ষমতযা হস্তযান্তৰ খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ৰ িযামি খকন্দ্ৰীয় সংিধ্চন, উন্নততৰ খসৱযা প্ৰদযান আৰু
অবধকতৰ উৰ্ৰদযাবয়ত্ব সু বনবচিত কৰযা।
সম্পক্চীয় প্ৰবশক্ষণ আৰু উৎসযাহ প্ৰদযান অংশমিযা হ’ি 100%।
কবৰ আৰু দযাবয়ত্বশীল এিযা প্ৰণযালী
এইখন খেযাজনযাই লগমত গ্যাম
েথযাস্যানত প্ৰবতষ্ঠযা কবৰ এই খেযাজনযাই
পঞ্যায়ত উন্নয়ন পবৰকল্পনযাৰ (GPDPs) প্ৰস্তুবত, গুণমযানসম্পন্ন
লগমত বসবিলযাকৰ কযাে্চ্কৰী কযাে্চ্পবৰৰযালনযাত অহযা ঘযাই ঘযাই প্ৰবশক্ষণ মবডউল হতয়যাৰ কৰযা আৰু বিদ্যায়তবনক জগত/
িযাধযাসমূ হ দূ ৰ কৰযামৰযা খৰষ্যা কমৰ বেমিযাৰ িযাধযাৰ বভতৰত পমৰ বশক্ষযাদযাতযাসকলৰ মযাজৰপৰযা পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হৰ িযামি
ক্ষমতযাৰ পে্চ্যাপ্ত খনযামহযাৱযা বিমকন্দ্ৰীকৰণ, মযানৱ সম্পদৰ মুখ্ প্ৰবশক্ষকৰ এিযা দল গ�ন আবদ কযামত গ্যাম
অভযাৱ, পে্চ্যাপ্ত খনযামহযাৱযা িুবনয়যাদী সযা-সু বিধযা আৰু পঞ্যায়তসমূ হক হযাতত হযাত ধবৰ সহযায় কৰযাত হশবক্ষক
পঞ্যায়তসমূ হৰ কযাম-কযাজ সু ৰযাৰুৰূমপ ৰমলযাৱযাত থকযা সীবমত প্ৰবতষ্ঠযান তথযা নযাগবৰক সমযাজৰ সংস্যাসমূ হ/অনযা ৰৰকযাৰী
সযামথ্চ্।
খসৱযা সংস্যাসমূ হৰ (NGOs) হসমত সহমেযাবগতযামতযা উৎসযাহ
ৰৰকযামৰ 21.04.2018 তযাবৰমখ 01.04.2018 ৰপৰযা প্ৰদযান কমৰ। পঞ্যায়তসমূ হৰদ্যাৰযা কযাে্চ্কৰী খসৱযা প্ৰদযানৰ
24.04.2018 হল এই সময়মেযাৱযাত কযাে্চ্ৰূপযায়ণৰ িযামি ৰযাষ্টীয় পথ সু গম কবৰ তুবলিকল, গ্যাম পঞ্যায়ত ভৱনমিযাৰৰ লগমত
গ্যাম স্বৰযাজ অবভেযানৰ (RGSA) পুনৰগব�ত খেযাজনযাত (CSS) উকমহতীয়যা খসৱযা খকন্দ্ৰসমূ হৰ (CSC) সহ-অৱস্যানত
অনু মমযাদন বদময়। ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়তীৰযাজ বদৱসৰ উপলক্ষ্ত অগ্যাবধকযাৰ প্ৰদযান কৰযা হহমে। লগমত RGSA ই অথ্চকনবতক
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কুঁৱযামিযাৰ শুকযাই খনযামেযাৱযাকলমক পযানীৰ মযাহযাত্ম্ িু জযা নযােযায়।

িযামি গ্যাম পঞ্যায়ত উন্নয়ন পবৰকল্পনযা (GPDP) প্ৰস্তুত
কবৰিকল বদয়যা সযাংবিধযাবনক জনযামদশ আৰু লগমত ৰতুদ্চশ
বিৰ্ আময়যাগৰ প্ৰদযানৰ অধীনত গ্যাম পঞ্যায়তসমূ হকল হস্তযান্তৰ
কৰযা পুঁবজৰ উপমেযাগকমল্প বিৰ্ মন্তযালময় িযাবন্ বদয়যা ৰৰ্্চযাৱলীৰ
পবৰমপ্ৰবক্ষতত, সংবিধযানৰ নৱম ভযাগৰ অধীনত পৰযা
আিযাইমিযাৰ ৰযাজ্ৰ গ্যাম পঞ্যায়তসমূ মহ 2015-16 ৰপৰযা
কযাে্চ্কৰী খহযাৱযাকক GPDP প্ৰস্তুত কৰযা আৰু কযাে্চ্ৰূপযাবয়ত
কৰযামিযা প্ৰময়যাজনীয়।

উন্নয়নৰ িযামি ৰযাবহদযাবভবৰ্ক প্ৰকল্প তথযা পঞ্যায়তসমূ হৰ
জবৰয়মত আয় িৃ বৰ্মতযা সহযায় আগি়িযায়।
গ্যাম পঞ্যায়ত উন্নয়ন পবৰকল্পনযা – গ্যামীণ এমলকসমূ হত
পবৰৱত্চনকযাৰী বিকযাশৰ এিযা হিপ্বৱক কযাৰক
ৰযাষ্টীয় গ্যাম স্বৰযাজ অবভেযানক (RGSA) ৰিমযানু সযামৰ
খহযাৱযা সযামথ্চ্ গ�নৰ িযামি এিযা কযাবৰকৰীভযামৱ উন্নত,
অনু কূবলত সম্পদ বহৰযামপ গব়ি খতযালযাৰ পবৰকল্পনযা কৰযা হহমে।
ৱযাড্চ সদস্সকল, িযা পঞ্সকলক একমগযাি কবৰ, বশক্ষযা প্ৰদযান
কবৰ, পবৰৱত্চনৰ মযামজবদ বন েযামত এমকযা এমকযািযা স্পষ্
ভূ বমকযা বনি্চযাহ কবৰি পৰযাকক আৰু খতওঁমলযাকক পবৰৱত্চনৰ
অবভকত্চযা বহৰযামপ সলবন কবৰি পৰযাকক খণ্ডবভবৰ্ক সমল ি্বতি
বহৰযামপ গব়ি তুবলি পৰযা েযায় খসই কথযাত বিমশষ গুৰুত্ব
আমৰযাপ কৰযা হহমে। সকমলযা বনি্চযাবৰত প্ৰবতবনবধৰ বডবজিীয়
সযাক্ষৰতযা, PRI SHG অবভসৰণ সম্পক্চীয় প্ৰবশক্ষণ লগমত
সযা�বতক আৰু প্ৰযাসংবগক বিষয়বভবৰ্ক প্ৰবশক্ষণৰ ওপৰত
গুৰুত্ব বদয়যা হহমে েযামত ৱযাড্চ সদস্/সভযাপবতসকমল জল
সংৰক্ষণ, অনযাময় আৰু আৱজ্চনযা সংগ্হ, ODF গযাঁও, আয়
সৃ বষ্কযাৰী কযাে্চ্কলযাপ, বশক্ষযা আৰু সযামযাবজক সমস্যাসমূ হ,
ই-প্ৰশযাসন আবদ খণ্ডত ৰলযা স্যানীয় বিকযাশমূ লক প্ৰমৰষ্যাসমূ হত
খনতৃত্ব প্ৰদযান কবৰি পযামৰ।
2018-19 ৰ কযালমেযাৱযাত, মন্তযালময় 32 খন ৰযাজ্/
খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ৰ িযামি িযাবষ্চক কযাে্চ্ পবৰকল্পনযাত
(AAPs) অনু মমযাদন বদবেল আৰু এই খেযাজনযাৰ অধীনত ৰযাজ্/
খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ আৰু ৰূপযায়ণৰ দযাবয়ত্বত থকযা
অবভকৰণসমূ হকল 598.21 খকযাবি িকযা মুকবল কবৰ বদবেল।
লগমত, বক্ষপ্ৰতযামৰ খেযাজনযাখনৰ কযাে্চ্ৰূপযায়ণৰ িযামি আৰু
প্ৰগবতশীল ধৰমণমৰ বনৰ্্চযাবৰত লক্ষ্সমূ হত উপনীত হ’িকল
RGSAৰ খকন্দ্ৰীয় ক্ষমতযাপ্ৰযাপ্ত কবমবিময় 2019-20 ৰনৰ িযামি
33 খন ৰযাজ্/খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ৰ িযাবষ্চক কযাে্চ্
পবৰকল্পনযাত েমথষ্ আগতীয়যাকক অনু মমযাদন বদয়যা হহবেল 2019
ৰনৰ খফব্ৰুৱযাৰী মযাহত, েযামত ৰযাজ্/খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্সমূ মহ
বসবিলযাকৰ অনু মমযাবদত কযাে্চ্কলযাপৰ ৰূপযায়ণৰ িযামি সম্পূ ণ্চ
িেৰমিযা পযায় আৰু 15 খন ৰযাজ্ৰ িযামি 429.31 খকযাবি িকযা
মুকবল কবৰ বদয়যা হয়।
গ্যাম পঞ্যায়তসমূ হক বনজৰ ওৰৰত থকযা সম্পদসমূ হৰ
সদি্ৱহযাৰ কবৰ অথ্চকনবতক উন্নয়ন আৰু সযামযাবজক ন্যায়ৰ
পযানী সু ৰবক্ষত কৰক, খতমহ আপুবনও সু ৰবক্ষত হ’ি।

এই পবৰমপ্ৰবক্ষতত, এই মন্তযালময় 2015 ৰনত GPDP
ৰ িযামি আবহ্চমূলক বনমদ্চশযাৱলী প্ৰস্তুত কৰযাৰ পদমক্ষপ হযাতত
হলবেল আৰু সংবিধযানৰ নৱম ভযাগ প্ৰমেযাজ্ খহযাৱযা আিযাইমিযাৰ
ৰযাজ্কল এই বনমদ্চশযাৱলী পবৰৰযাবলত কবৰবেল। এই
আবহ্চমূলক বনমদ্চশযাৱলীৰ ওপৰত বভবৰ্ কবৰ, আিযাইমিযাৰ
ৰযাজ্ই GPDP ৰ িযামি বসবিলযাকৰ ৰযাজ্-বনবদে্চষ্ বনমদ্চশযাৱলী
অবধসূ ৰনযািৰ্ কবৰমে। খসই খতবতয়যামৰপৰযা সমগ্ খদশমৰ
গ্যাম পঞ্যায়তসমূ মহ GPDPসমূ হ প্ৰস্তুত কবৰ আবহমে। GPDP
ৰ অৱধযাৰণ কৰযা হয় সি্চযাত্মক খহযাৱযাকক আৰু ইয়যাৰ বভবৰ্
হ’ল এিযা অংশগ্হণমূ লক প্ৰবৰিয়যা ে’ত জব়েত হহ থযামক
সংবিধযানৰ একযাদশ অনু সূৰীত তযাবলকযািৰ্ কৰযা 29 িযা
বিষয়সবহমত আিযাইমিযাৰ সম্পবক্চত খকন্দ্ৰীয় মন্তযালয়/ ৰযাজ্
ৰৰকযাৰৰ সংবলিষ্ বিভযাগসমূ হৰ খেযাজনযাসমূ হৰ হসমত সম্পূ ণ্চ
অবভসৰণ।
লগমত, গযাঁওমিযাৰৰ সমগ্ বিকযাশৰ উদীয়মযান
প্ৰময়যাজনসমূ হৰ হসমত সংগবত ৰযাবখ, মন্তযালময় 2015 ৰনত
জযাবৰ কৰযা পূ ি্চৰ আবহ্চমূলক GPDP বনমদ্চশযাৱলীত সংমশযাধন
ঘিযাইমে। এই সংমশযাবধত GPDP বনমদ্চশযাৱলী ৰযাজ্সমূ হৰ
হসমত ভগযাই খলযাৱযা হহমে েযামত বসবিলযামক বনজ বনজ
বনমদ্চশযাৱলীৰ বিিধ্চন কবৰি পযামৰ।
গ্যাম পঞ্যায়ত বিকযাশ পবৰকল্পনযাৰ (GPDP) িযামি ৰযাইমজ
কবৰমে অবভেযানৰ পবৰকল্পনযা – েিকী খয়যাজনযা েিকযা
বিকযাে
আবম সকমলযামৱ জযামনযা খে প্ৰবত িেমৰ ৰতুদ্চশ বিৰ্
আময়যাগৰ (FFC) অনু দযানৰ জবৰয়মত খকন্দ্ৰীয় ৰৰকযামৰ গ্যাম
পঞ্যায়তসমূ হকল পুঁবজৰ খেযাগযান ধমৰ। এই পুঁবজৰ উমদেশ্
হহমে পযানী খেযাগযান, অনযাময়, পয়ঃপ্ৰণযালী , খগযািযা আৱজ্চনযা
ি্ৱস্যাপনযা, ধু মুহযা িৰষু ণৰ পযানী ওলযাই খেযাৱযা নলযা, ৰযাজহুৱযা
সম্পবৰ্ৰ ৰক্ষণযামৱক্ষণ, িযাি-পথ, পদপথ, পথৰ
আমলযাকসজ্যা, সমযাবধমক্ষত্ আৰু অমন্ত্বষ্বৰিয়যা খক্ষত্
ইত্যাবদ খমৌবলক খসৱযাসমূ হ প্ৰদযান কৰযা। আবজ গ্যাম
পঞ্যায়তসমূ মহ FFC পুঁবজৰ জবৰয়মত পে্চ্যাপ্ত পুঁবজ লযাভ কবৰ
আমে।
গ্যাম পঞ্যায়তসমূ হক শবতিশযালী কৰযা হহমে আৰু এবতয়যা
বসবিলযামক বনজ বনজ পঞ্যায়ত এমলকযাসমূ হত উপেু তি
খসৱযাসমূ হ আগি়িযািকল সমথ্চ হহ উব�মে গযাঁও পঞ্যায়ত উন্নয়ন
পবৰকল্পনযাৰ জবৰয়মত বে পবৰকল্পনযা অনু সযামৰ বসবিলযামক বনজৰ
FFC পুঁবজ ি্ৱহযাৰ কবৰি পযামৰ।
গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হক দযাবয়ত্ব বদয়যা কযাে্চ্পবৰসৰৰ
বভতৰত থযাবক খমৌবলক খসৱযাসমূ হ প্ৰদযানত বসবিলযাকক বদয়যা
ৰৰ্্চবিহীন সহযায়ৰ এিযা ি্ৱস্যা বহৰযামপ FFC অনু দযানসমূ হ প্ৰদযান
কৰযা হয়। এইমিযা গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হক বদয়যা এিযা প্ৰধযান বিৰ্ীয়
সহযায়তযা।

•

খদশৰ প্ৰবতখন গযাঁও পঞ্যায়তত সমগ্ প্ৰবৰিয়যামিযা সু গম
কবৰ তুবলিকল সু গমকৰ্্চযাৰ বনেু বতি

•

এই অবভেযানত লগমত অৱধযাৰণ কৰযা হহবেল খে
কযাে্চ্কৰী গযাঁও সভযাত 31 লযাখ বনি্চযাবৰত পঞ্যায়ত খনতযা
আৰু আত্ম সহযায়ক খগযািসমূ হৰ (SHG) 5.25 খকযাবি
গৰযাকী মবহলযাৰ ভূ বমকযা শবতিশযালী কবৰ খতযালযা হ’ি
SHG তথযা বসবিলযাকৰ সংঘসমূ মহ স্যানীয় উন্নয়নৰ িযামি
গযাঁও িযা ৱযাড্চ পে্চ্যায়ত প্ৰস্তুত কৰযা দবৰৰিতযা হ্যাসকৰণ
পবৰকল্পনযাসমূ হ গ্যাম সভযাত উপস্যাপন কবৰ

•

সযামযাবজক আৰু অথ্চকনবতক উন্নয়নৰ বভবৰ্ত আিযাইমিযাৰ
গযাঁও পঞ্যায়তক সযামবৰ খলযাৱযাকক ম’িযাইল এবপ্মকেন
ি্ৱহযাৰ কবৰ বমেন অমন্ত্যাদয়ৰ (MA) অধীনত এিযা
জৰীপ সম্পূ ণ্চ কৰযা এইমিযা খিযাধৰ হসমত খে ই গযাঁও
আৰু গযাঁও পঞ্যায়ত স্তৰত ি্ৱধযানসমূ হ বৰনযাতি কৰযাত
আৰু GPDP ৰ িযামি সযাক্ষ্বভবৰ্ক পবৰকল্পনযা তথযা
কযাে্চ্ৰূপযায়ণৰ িযামি প্ৰণযালীিৰ্ গুৰুত্বৰ পথ সু গম
কৰযাত সহযায় কবৰি। MA জৰীপৰ িযামি বস্ৰযাংকৰ
সংখ্যা এইিেৰ 120 িযাকল িৃ বৰ্ কৰযা হহমে

•

একযাদশ অনু সূৰীৰ 29 িযা বিষয়ৰ হসমত সম্পবক্চত
ৰযাজ্ ৰৰকযাৰৰ বিভযাগসমূ হত সি্চসযাধযাৰণৰ মযাজত হগ
কযাম কৰযা কম্চীৰ বনেু বতি

•

উন্নয়নমূ লক প্ৰময়যাজনসমূ হ/ি্ৱধযানসমূ হ আৰু ৰযাজ্
ৰৰকযাৰৰ সংবলিষ্ বিভযাগসমূ হৰ সি্চসযাধযাৰণৰ মযাজত হগ
কযাম কৰযা কম্চীময় বিমশষ গযাঁও সভযাত বদয়যা উপস্যাপনৰ
ওপৰত আমলযাৰনযা
বিবভন্ন খেযাজনযাৰ অধীনত উন্নয়নৰ িযামি বদয়যা পুঁবজৰ
সবৰিয় সদৰীকৰণৰ িযামি প্ৰবতখন গযাঁও পঞ্যায়তমত
ৰযাজহুৱযা তথ্ ফলকৰ (PIB) প্ৰদশ্চন

2019-20 ৰনৰ িযামি GPDP হতয়যাৰ কবৰিকল
সযাক্ষ্বভবৰ্ক আৰু সংৰৰনযাত্মক ধৰমণমৰ গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হক
সমথ্চৱযান কবৰ খতযালযাৰ িযামি, “েিকী খয়যাজনযা েিকযা বিকযাে”
নযামৰ ৰযাইজৰ পবৰকল্পনযা অবভেযান (PPC) ৰমলযাৱযা হহবেল

2018 ৰনৰ 2 অম্যািৰৰপৰযা 31 বডমৰম্বৰকল, বেমিযা অবভেযানৰ
কযালমেযাৱযাত 2019-20 বিৰ্ীয় িষ্চৰ িযামি GPDP প্ৰস্তুত কৰযাৰ
িযামি সংৰৰনযাত্মক গযাঁও সভযাৰ আময়যাজন কৰযা হহবেল। এই
অবভেযান অত্ন্ত কযাে্চ্কৰী ধৰমণ ৰূপযাবয়ত কৰযা হহবেল ৰযাজ্
আৰু স্যানীয় বনকযায়সমূ হৰ হসমত সহমেযাবগতযামৰ আৰু ই লযাভ
কৰযা আন উমলেখমেযাগ্ সফলতযাসমূ হৰ লগমত, ইয়যাৰদ্যাৰযা
GPDP সূ ত্িৰ্কৰণৰ সমগ্ প্ৰবৰিয়যামিযা অংশগ্হণমূ লক তথযা
অবভসযাৰী কবৰ তুবলিকল গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হক/গযাঁও সভযাসমূ হক
সমথ্চৱযান কবৰ খতযালযা হহবেল।
গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হ, গযাঁও সভযাসমূ হ আৰু খেযাৱযা িেৰ
PPC ত জব়েত আন অংশীদযাৰসকলৰ ৰকুত লগযা আৰু
সমন্তযাষজনক প্ৰদশ্চনৰদ্যাৰযা উৎসযাবহত হহ আৰু GPDP
সূ ত্িৰ্কৰণৰ প্ৰবৰিয়যামিযাক স্যাবয়ত্ব প্ৰদযান কবৰ এিযা
অংশগ্হণমূ লক তথযা স্বচ্ছ অনু শীলনৰ ৰূপ বদিৰ িযামি, বিৰ্ীয়
িষ্চ 2020-21 ৰ িযামি GPDP প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰবৰিয়যা এিযা
অবভেযানৰ ৰূপত 2019 ৰনৰ 2 অম্যািৰৰপৰযা আৰম্ কৰযা হয়,
ৰযাইজৰ পবৰকল্পনযা অবভেযান-2019 এই নযামমমৰ।

•

•

PIB তথযা গযাঁও সভযাৰ হি�কসমূ হৰ বজঅ’-খিগবিবশষ্
ফমিযাগ্যাফ gpdp.nic.in পমি্চলত আপল’ড কৰযা

•

GPDP ৰ প্ৰস্তুবত আৰু PlanPlus এবপ্মকেনত
অনু মমযাবদত পবৰকল্পনযাৰ প্ৰকযাশ বেমিযা এবপ্মকেন
নতুনকক বিকশযাই খতযালযা হহমে এখন সি্চযাত্মক তথযা
সমগ্ GPDP ৰ অংশগ্হণ বনবমমৰ্।

– পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়j

সমগ্ প্ৰবৰিয়যামিযাৰ সফলতযাপূ ি্চক সমযাবপ্তৰ িযামি,
অবভেযানমিযাৰ কযালমেযাৱযাত তলত বদয়যা কযাে্চ্কলযাপ সম্পন্ন
কবৰিকল অৱধযাৰণ কৰযা হহবেলঃ
•
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বিমশষ গযাঁও সভযা আময়যাজন কৰযাৰ িযামি গ্যাম
সভযাবভবৰ্ক সময়সূ ৰীৰ খকমলণ্ডযাৰ
মাৰ্চ 2020

জীৱনমিযা অপৱযাহ নলযাকল িযাগবৰ পবৰিকল বনবদি।

ৰতুদ্চশ বিৰ্ আময়যাগ {(FFC),
পুৰস্কযাৰৰ ম্যাদ 2015-20}

প

ৰতুদ্চশ বিৰ্ আময়যাগৰ (FFC) অনু দযানসমূ হৰ আিণ্টন

ঞ্যায়তসমূ হ এই কথযাৰ প্ৰবত সমৰতন খে প্ৰবত িেমৰ,
খকন্দ্ৰীয় ৰৰকযামৰ বিৰ্ আময়যাগৰ পুঁবজৰ অধীনত গযাঁও
পঞ্যায়তসমূ হকল পুঁবজ আগি়িযায়। 2015-20 ৰনৰ
িযামি, ৰতুদ্চশ বিৰ্ আময়যামগ (FFC) বদয়যা অনু মমযাদনযাৱলী
অনু সযামৰ গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হৰ িযামি অনু দযানসমূ হ আিবণ্টত
কৰযা হহমে।

FFC প্ৰদযানৰ অধীনত, সংবিধযানৰ নৱম ভযাগৰ ি্ৱস্যা
অনু সযামৰ 26 খন ৰযাজ্ত গ�ন কৰযা খহযাৱযা গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হকল
2,00,292.20 খকযাবি িকযাৰ অনু দযান হস্তযান্তৰ কৰযাৰ প্ৰময়যাজন
আবেল, বেমিযা অংক সমবষ্গত পে্চ্যায়ত জনমূ বৰ িযাবষ্চক 488
িকযাৰ সযাহযাে্ৰ সমযান হ’ি। ইয়যামৰ, 1,80,262.98 খকযাবি িকযা
(90 %) আবেল খমৌবলক অনু দযান আৰু 20, 029.22 খকযাবি
িকযা (10%) আবেল সফলতযাৰ অনু দযান। এই সফলতযাৰ
অনু দযানৰ (প্ৰমেযাজ্ হয় 2016-17 ৰপৰযা) ধযাৰণযামিযাৰ উমদেশ্
আবেল একযাউণ্টৰ বনভ্চৰমেযাগ্ বহৰযাপ পৰীক্ষযা আৰু প্ৰযাবপ্ত তথযা
ি্য় আৰু বনজযা ৰযাজহত লযাভ কৰযা উন্নবত সম্পক্চীয় খডিযা
সু বনবচিত কৰযা।
বেমিযাৰ এমলকযাত (অনযা-নৱম ভযাগ) পঞ্যায়তৰ অবস্তত্ব
নযাথযামক, খসইমিযাৰকল অনু দযান আগিম়িযাৱযাৰ িযামি আময়যামগ
অনু মমযাদন বদয়যা নযাবেল। এইমিযাৰ হ’ল বমমজযাৰযাম, খমঘযালয়,
নগযামলণ্ড আৰু ষষ্ঠ অনু সূৰীভুতি এমলকযাসমূ হ বেমিযাৰ পমৰ
এইমকইখন ৰযাজ্ত অসম (িম়েযামলণ্ড, উৰ্ৰ কযাৰযাৰ আৰু কযাবি্চ
আংলং বজলযা), বমমজযাৰযাম আৰু বত্পুৰযা আৰু মবণপুৰৰ পযাি্চত্
এমলকযাসমূ হ (বেমিযাৰত বজলযা পবৰষদ আমে)। আময়যামগ
পৰযামশ্চ বদবেল খে এইমিযাৰ এমলকযাৰ পৰম্পৰযাগত
বনকযায়সমূ হকল সংবিধযানৰ 275 নম্বৰ অনু মচ্ছদৰ অধীনত
বিমশষ সযাহযাে্ প্ৰদযান কবৰি পৰযা েযায়।
জনসংখ্যাৰ (2011 ৰনৰ খলযাকবপয়ল) ওপৰত 90%
গুৰুত্ব আৰু ৰযাজ্খনৰ গ্যামীণ এমলকযাৰ ওপৰত 10% গুৰুত্ব
বদ ৰযাজ্সমূ হকল বদয়যা FFC অনু দযানৰ অনু ভূবমক বিতৰণ
কবৰিকল পৰযামশ্চ বদয়যা হহবেল। এইদু িযা কযাৰকৰ ওপৰত বনভ্চৰ
কবৰ এখন ৰযাজ্ৰ বভতৰত গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হকল অনু দযানসমূ হ
বিতৰণ কৰযা হ’ি ৰযাজ্ বিৰ্ আময়যামগ (SFC) পৰযামশ্চ বদয়যা
সূ ত্ৰ ওপৰত বভবৰ্ কবৰ। বেমিযাৰ খক্ষত্ত SFC সূ ত্ লভ্ নহয়,
খসইমিযাৰ খক্ষত্ত FFC ৰ 90:10 সূ ত্ (জনসংখ্যা আৰু এমলকযা)
প্ৰময়যাগ কৰযা হ’ি।
FFC অনু দযানসমূ হৰ উমদেশ্
FFC অনু দযানসমূ হ প্ৰদযান কৰযা হহবেল বনয়মীয়যা সময়ৰ
ি্ৱধযানত সম্পদৰ সু বস্ৰ প্ৰিযাহ সু বনবচিত কবৰিকল েযামত গ্যাম

নলযা-নদ্চমযা

পঞ্যায়তসমূ মহ বসবিলযাকৰ বিবধসন্মত দযাবয়ত্ব বনি্চযাহৰ িযামি
বনজৰ হযাতত থকযা সম্পদ িৃ বৰ্ কবৰি পযামৰ। এইমিযাৰ
অনু দযানৰ অবভমপ্ৰত উমদেশ্ আবেল পযানী খেযাগযান, অনযাময়,
পূ বতদূ বষত সযামগ্ীৰ ি্ৱস্যাপনযা, পয়ঃপ্ৰণযালী ি্ৱস্যা, খগযািযা
আৱজ্চনযা ি্ৱস্যাপনযা, ধু মুহযা-িৰষু ণৰ পযানী ওলযাই খেযাৱযাৰ
ি্ৱস্যা, ৰযাজহুৱযা সম্পবৰ্ৰ ৰক্ষণযামৱক্ষণ, িযাি-পথ, পদপথ,
িযািৰ আমলযাকসজ্যা, সমযাবধমক্ষত্ আৰু অমন্ত্বষ্বৰিয়যা খক্ষত্
ইত্যাবদৰ খৰযাৱযা-বৰতযামক ধবৰ খমৌবলক খসৱযাসমূ হৰ বস্বত
উন্নততৰ কৰযা আৰু লগমত প্ৰযাসংবগক অবধবনয়মৰ অধীনত
গ্যাম পঞ্যায়তসমূ হক বদয়যা দযাবয়ত্বৰ বভতৰত পৰযা আন বেমকযামনযা
খসৱযাৰ ি্ৱস্যা কৰযা।
অনু দযানসমূ হৰ মুকবল
গ্যামীণ আৰু ৰহৰীয়যা বনকযায়সমূ হৰ িযামি ৰতুদ্চশ বিৰ্
আময়যামগ (FFC) পৰযামশ্চ বদয়যা অনু দযানৰ মুকবল আৰু
ি্ৱহযাৰৰ িযামি বিৰ্ মন্তযালময় (ি্য় বিভযাগ) 08.10.2015
তযাবৰখৰ পত্ সংখ্যা 13(32)FFC/FCD/ 2015-16 ৰদ্যাৰযা
জযাবৰ কৰযা বিস্তৃত বনমদ্চশযাৱলী অনু সযামৰ আৰু লগমত
পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়ৰ বনবদে্চষ্ পৰযামশ্চ অনু সযামৰ বিবভন্ন
ৰযাজ্কল অনু দযানসমূ হ বিৰ্ মন্তযালময় (ি্য় বিভযামগ) মুকবল
কবৰ বদবেল।
(a)

খমৌবলক অনু দযান মুকবল কবৰ বদয়যা হয় দু িযা বকবস্তত,
প্ৰবত বিৰ্ীয় িষ্চৰ জুন আৰু অম্যািৰ মযাহত।
িেৰমিযাৰ খমৌবলক অনু দযানৰ 50 শতযাংশ সংবলিষ্
ৰযাজ্খনকল মুকবল কবৰ বদয়যা হয় িেৰমিযাৰ প্ৰথম

বকমযানিযা খিযাপযাল লগলযাবগ এখন মহযাসযাগৰ হয়? জল সংৰক্ষণ কৰক; প্ৰবতমিযা খিযাপযালমৰ গুৰুত্ব আমে।

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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বকবস্ত বহৰযামপ, খমৌবলক অনু দযানৰ অৱবশষ্ অংশ আৰু
িেৰমিযাৰ িযামি পূ ণ্চ সফলতযাৰ অনু দযান খসই িেৰমিযাৰ
বদ্তীয়মিযা বকবস্ত বহৰযামপ ধযাে্চ্ কৰযা হয়। 2016-17
ৰনৰপৰযা সফলতযাৰ অনু দযান ি্ৱস্যা কযাে্চ্কৰী কবৰিকল
খলযাৱযা হহমে।
সংবলিষ্ ৰযাজ্সমূ মহ ইবিলযাকৰ একযাউণ্টকল খকন্দ্ৰীয়
ৰৰকযামৰ অনু দযান খৰিবডি কৰযাৰ খপযান্ৰ বদনৰ
বভতৰমত গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হকল অনু দযান মুকবল কবৰ
বদয়যা উবৰত। স্যানীয় বনকযায়সমূ হক বদিলগীয়যা
অনু দযানৰপৰযা উৎসমত খকযামনযা ধৰণৰ কত্চন কৰযা
অনু বৰত। েবদ বিলম্ব ঘমি, খতমন্ত ৰযাজ্ ৰৰকযামৰ
ভযাৰতীয় বৰজযাভ্চ খিংমক ধযাে্চ্ কবৰ বদয়যা খিংক হযাৰত
বনজযা পুঁবজৰপৰযা সু দসবহমত এই বকবস্ত মুকবল কবৰ
বদি লযাবগি আৰু এমন কযাম খে কৰযা হহমে তযাৰ এখন
প্ৰমযাণপত্ ৰযাজ্ ৰৰকযামৰ দযাবখল কবৰিলগীয়যা ি্ৱহযাৰৰ
প্ৰমযাণপত্ত (UC) প্ৰবতফবলত হ’ি লযাবগি। অনু দযানৰ
বদ্তীয় তথযা পৰৱত্চী বকবস্তসমূ হৰ বনমু্চবতি বনভ্চৰ কবৰি
08.10.2015 তযাবৰমখ বিৰ্ মন্তযালময় বনবদ্চষ্ কবৰ বদয়যা
ৰূপত UC খকন্দ্ৰীয় ৰৰকযামৰ প্ৰযাপ্ত কবৰমেমন নযাই খসই
কথযাৰ ওপৰত।
(b)
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বিস্তৃত কম্চপৰ্বত আৰু কযাে্চ্পবৰৰযালনযাৰ মযানদণ্ডৰ
কথযা উমলেখ থকযা খেযাজনযা প্ৰযাপ্ত কৰযাৰ ৰত্চসযামপমক্ষ
2016-17 ৰনৰপৰযা আৰম্ কবৰ সফলতযাৰ অনু দযান
মুকবল কবৰ বদয়যা হহ আবহমে আৰু এই ধনৰযাবশত গযাঁও
পঞ্যায়তসমূ হকল সফলতযাৰ অনু দযানৰ ধন বিতৰণৰ

মাৰ্চ 2020

িযামি বদিলগীয়যা উদগবণমূ লক ধনৰ পবৰমযাণমিযাও
সবন্নবৱষ্ থযাবকি বেমিযা পবৰমযাণ বকমযান হ’ি খসই বসৰ্যান্ত
ল’ি সংবলিষ্ ৰযাজ্ ৰৰকযামৰ, েবদমহ খেযাগ্তযাৰ তলত
বদয়যা ৰত্চযাৱলী বসৰ্ হয়ঃ

(i)

(ii)

গযাঁও পঞ্যায়তসমূ মহ বেমিযা িেৰৰ িযামি
সফলতযাৰ অনু দযান দযািী কবৰি খুবজমে খসই
িেৰমিযাৰ আগৰ দু িযা িেৰতকক অবধক
খনযামহযাৱযা এিযা িেৰৰ হসমত সম্পক্চ থকযা বহৰযাপ
পৰীক্ষযা কৰযা একযাউণ্ট দযাবখল কবৰি লযাবগি।
গযাঁও পঞ্যায়তসমূ মহ খদখুৱযাি লযাবগি খে বহৰযাপ
পৰীক্ষযা কৰযা খহযাৱযা একযাউণ্টত প্ৰবতফবলত
খহযাৱযা ধৰমণ খেযাৱযা িেৰমিযাৰ তুলনযাত
বসবিলযাকৰ বনজযা ৰযাজহ সংগ্হ খিবে হহমে।

বিৰ্ীয় িষ্চ 2018-19 আৰু বিৰ্ীয় িষ্চ 2019-20 ৰ
িযামি সফলতযাৰ অনু দযান খেযাজনযাত আৰু দু িযা মূ ল্যায়ন কযাৰক
খেযাগ কৰযা হয়, খসইদু িযা হ’ল মুকবলত খশৌৰ মুতি বস্বত আৰু
বশশুৰ অসংৰিযাম্কৰণ বস্বত।
বিৰ্ মন্তযালময় 2016-17 ৰনৰ িযামি 25 খন ৰযাজ্কল
সফলতযাৰ অনু দযান (ি্বতৰিম আবেল বিহযাৰ বে গ্যাম
পঞ্যায়তসমূ হৰ বনজযা উৎসৰ ৰযাজহ নথকযা িুবল জনযাইবেল)
মুকবল কবৰ বদবেল।
বিৰ্ মন্তযালময় 2017-18 ৰনৰ িযামি সফলতযাৰ অনু দযান
ুমকবল কবৰ বদবেল 16 খন ৰযাজ্কল। (অন্ধ্ৰপ্ৰমদশ, অসম,
েট্ীৰগ়ে, খগযাৱযা, গুজৰযাি, হযাবৰয়যান, কণ্চযািক, খকৰযালযা,

গ্যামীণ পথ

পথৰ আমলযাকসজ্যা

ৱযািযাৰ পযাম্প

সযামুদযাবয়ক কুঁৱযা
আমযাৰ গ্হমিযাৰ সিযামতযাকক মূ ল্ৱযান সম্পদমিযা িযাবহৰ কবৰ বনবদি।

খথযাৱযা আমে খে ইবিলযামক FFC অনু দযানৰপৰযা
আিযাইমিযাৰ ি্য়/ বিমৰিতযা/খসৱযা প্ৰদযানকযাৰীক ধনযাদযায়
কবৰি বডবজিীয়ভযামৱ, PRIASoft – PFMS ইণ্টযাৰমফৰৰ
জবৰয়মত। বসবিলযামক লগমত ActionSoft পমি্চলত
FFC অনু দযান ি্ৱহযাৰ কবৰ সৃ বষ্ কৰযা পবৰসম্পবৰ্সমূ হৰ
বজঅ’ফমিযা খিগ কৰযামিযাও িযাঞ্নীয়।
সংবিধযানৰ নৱম ভযামগ সযামবৰ খনযামলযাৱযা এমলকযাসমূ হৰ িযামি
বিমশষ সযাহযাে্

দলং

মধ্প্ৰমদশ, মবণপুৰ, ওব়েশযা, ৰযাজস্যান, বৰবকিম, খিমলংগযানযা,
বত্পুৰযা আৰু উৰ্ৰযাখণ্ড।)
FFC অনু দযানৰ অধীনত গ্যাম পঞ্যায়তসমূ মহ কৰযা ি্য়ৰ
বনৰীক্ষণ
ক)

খ)

গ)

বিৰ্ মন্তযালময় 08.10.2015 তযাবৰমখ জযাবৰ কৰযা
বনমদ্চশযাৱলীৰ অধীনত সবৰি, পঞ্যায়তীৰযাজৰ অধীনত
সমন্বয়ৰক্ষী সবমবত গ�ন কৰযা হহমে। সবমবতৰ বিৰযাে্চ্
বিষয়সমূ হত, আন আন কথযাৰ লগমত, সবন্নবৱষ্ আমে
স্যানীয় বনকযায়সমূ মহ অনু দযানৰ ধন ি্য় কৰযাত লযাভ
কৰযা অগ্গবতৰ বনৰীক্ষণ কৰযা আৰু প্ৰময়যাজন হ’খল
প্ৰবতকযাৰমূ লক ি্ৱস্যাৰ বদহযা বদয়যা।
এই অনু দযানসমূ হৰ মুকবল আৰু ি্ৱহযাৰৰ বনৰীক্ষণ
আৰু মূ ল্যায়নকমল্প ৰযাজ্সমূ মহ সংবলিষ্ ৰযাজ্খনৰ মুখ্
সবৰিৰ খপৌমৰযাবহত্ত উচ্ পে্চ্যায়ৰ বনৰীক্ষণ
সবমবতসমূ হ (HLMCs) গ�ন কৰযামিযা প্ৰময়যাজনীয়।
FFC অনু দযানসমূ হৰ মুকবলৰ কযাম কবৰ আমে বিৰ্
মন্তযালময় ৰযাজহুৱযা পুঁবজ ি্ৱস্যাপনযা প্ৰণযালীৰ (PFMS)
অধীনত। গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হক এইিুবল জনযামদশ বদ

গযাঁৱৰ িযাি-পথ
খসউজীয়যা হহ থযাবকিকল প্ৰময়যাজন হয় িহুবখবন নীলযাৰ।

FFC প্ৰদযানৰ গণ্ডীৰ বভতৰত নপৰযা এমলকযাসমূ হক
বিমশষ অনু দযান বদয়যাৰ কথযামিযা বিমিৰনযা কৰযাৰ প্ৰশ্নমিযা হল
পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় বিৰ্ মন্তযালয়ৰ লগত আমলযাৰনযা
কবৰবেল। খসই মমম্চ, ভযাৰত ৰৰকযামৰ বিৰ্ মন্তযালয়ৰ জবৰয়মত
সংবিধযানৰ নৱম ভযামগ আৰু নৱম-ক ভযামগ সযামবৰ খনযামলযাৱযা
তথযা ষষ্ঠ অনু সূৰীময় সযামবৰ খলযাৱযা এমলকযাসমূ হকল বিমশষ
সযাহযাে্ বহৰযামপ 2015-16 ৰনত 1000 খকযাবি িকযা, 2017-18
ৰনত 500 খকযাবি িকযা আৰু 2018-19 ৰনত 475.29 খকযাবি
িকযা মুকবল কবৰ বদবেল।
FFC ৰ পৰযামশ্চৱলীৰ কযাে্চ্ৰূপযায়ণৰ বনবমমৰ্ পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময়
জযাবৰ কৰযা পৰযামশ্চৱলী
বিৰ্ীয় িষ্চ 2019-20 ৰ কযালমেযাৱযাত বিমশষ
উমদেশ্ত FFC ৰ অধীনত খপযাৱযা অনু দযানৰ ি্ৱহযাৰ কৰযা
আিযাইমিযাৰ ৰযাজ্কল পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় পৰযামশ্চৱলী
জযাবৰ কবৰমেঃ
•

20.05.2019 তযাবৰখৰ পত্ অনু সযামৰ খৰযাংপীব়েত
এমলকযাসমূ হত খখযাৱযাপযানী খেযাগযানৰ ি্ৱস্যা কৰযাৰ
িযামি।

•

28.06.2019 তযাবৰখৰ পত্ অনু সযামৰ অপৱযাহ প্ৰণযালীৰ
আৰু জল সংৰক্ষণৰ ি্ৱস্যাসমূ হৰ উন্নবতকমল্প।

•

জল শবতি বমেনৰ অধীনত িষ্চযা জল সঞ্য়নকমল্প

•

িযান বনয়ন্তণ আৰু সযাহযাে্মূ লক ি্ৱস্যাকমল্প

নলীময়বদ খেযাৱযা পযানীৰ খেযাগযান

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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FFC অনু দযানৰ হসমত হযাতত খলযাৱযা কযাম/কযাে্চ্কলযাপৰ
সযামযাবজক বহৰযাপ পৰীক্ষযা
স্বচ্ছতযা আৰু উৰ্ৰদযাবয়ত্ব সু বনবচিত কবৰিকল,
িযাধ্তযামূ লক MGNREGS সযামযাবজক বহৰযাপ পৰীক্ষযাৰ হসমত
অবভসৰণ ৰক্ষযা কবৰ, FFC অনু দযানৰ ধন খৰৰ কবৰ হযাতত
খলযাৱযা কযামৰ/কযাে্চ্কলযাপৰ সমযাবজক বহৰযাপ পৰীক্ষযাৰ ি্ৱস্যা
কবৰিকল ৰযাজ্সমূ হক পৰযামশ্চ বদয়যা হহমে। FFC অনু দযানৰ
সযামযাবজক বহৰযাপ পৰীক্ষযা খকমনকক কৰযা হ’ি এই সম্পক্চীয়
বনমদ্চশযাৱলী সবন্নবৱষ্ এখন হযাতপুবথ প্ৰস্তুত কৰযা হহমে আৰু
ৰযাজ্সমূ হৰ মযাজত প্ৰৰলন কৰযা হহমে।

– পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়

নলীময়বদ খেযাৱযা পযানীৰ খেযাগযান

বৰবকিমত খহযাৱযা পবৰসম্পবৰ্ৰ বজঅ’-খিবগং

ঝযাৰখণ্ড ৰযাজ্ত খহযাৱযা FFC কযামৰ সযামযাবজক বহৰযাপ পৰীক্ষযা
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এগৰযাকী তৃষ্যাতুৰ ি্বতিৰ িযামি এমিযাপযাল পযানী এিস্তযা খসযাণতককময়যা খিবে মূ ল্ৱযান।

পঞ্যায়তসমূ হকল উদগবণমূ লক ি্ৱস্যা
(ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়ত িঁিযাসমূ হ)
মই দৃ ়িভযামৱ বিশ্বযাস কমৰযা খে আমযাৰ খদশৰ সিলীকৰণ কৰযা খহযাৱযা
পঞ্যায়তীৰযাজ অনু ষ্ঠযানসমূ মহ খকৱল এখন শবতিশযালী ভযাৰত গ়িযামতই
সমথ্চন বনবদি, িৰঙ বিশ্বৰ এই সি্চিৃহৎ গণতন্তত খলযাৱযা বনজৰ
েু গযান্তকযাৰী ভূ বমকযাৰ িযামি আন খদশসমূ হৰ িযামিও এিযা অনন্ ৰযামনবক
গব়ি তুবলিকল সক্ষম হ’ি।– (িযাত্চযাঃ ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়ত িঁিযাসমূ হ 2019
হযাতপুবথ)

শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ বসং খতযামৰ,

মযাননীয় গ্যামীণ বিকযাশ, কৃবষ আৰু কৃষক
কল্যাণ আৰু পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তী

পঞ্যায়তসমূ হকল উদগবণমূ লক ি্ৱস্যা
িঁিযা সদযাময় অনু মপ্ৰৰণযাৰ এিযা শবতিশযালী উৎস হহ
আবহমে। দৃ ষ্যান্তমূ লক কযাে্চ্দক্ষতযাৰ িযামি িঁিযাপ্ৰযাপকক বদয়যা
েথযােথ স্বীকৃবত হ’ল এিযা উদগবণ আৰু বিমশষকক স্যানীয়
পে্চ্যায়ত প্ৰশযাসন ি্ৱস্যামিযাক সু ি্ৱবস্ত কৰযাৰ কযামত হযাত
উজযান বদিকল ই খতওঁমলযাকক অনু প্ৰযাবণত কমৰ। খসময়মহ,
পঞ্যায়তীৰযাজ প্ৰবতষ্ঠযানসমূ হৰ মযাজত আৰু ৰযাজ্/খকন্দ্ৰশযাবসত
ৰযাজ্মক্ষত্সমূ হৰ মযাজত প্ৰবতমেযাবগতযামূ লক মযানবসকতযাক

অনু প্ৰযাবণত কবৰিকল পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় পঞ্যায়তসমূ হকল
উদগবণমূ লক ি্ৱস্যাৰ [পুনৰগব�ত ৰযাষ্টীয় গ্যাম স্বৰযাজ অবভেযান
খেযাজনযাৰ এিযা খকন্দ্ৰীয় উপযাংশ] অধীনত সি্চমশ্ৰষ্ঠ প্ৰদশ্চন খদখুওৱযা
পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হ (PRIs)/গ্যামীণ স্যানীয় বনকযায়সমূ হ
(RLBs)/ৰযাজ্সমূ হ/খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্সমূ হক খসৱযা প্ৰদযান
তথযা ৰযাইজৰ কল্যাণৰ িযামি বসবিলযামক কৰযা ভযাল কযামৰ েথযােথ
স্বীকৃবত স্বৰূমপ বিৰ্ীয় উদগবণমক (বিবভন্ন খশ্ৰণীৰ অধীনত 5-50
লযাখ িকযাৰ পবৰসীমযাৰ বভতৰত) ধবৰ িঁিযা প্ৰদযান কবৰ আবহমে।

িঁিযাসমূ হৰ খশ্ৰণীবিভযাজন
ৰি.
স.

িঁিযাৰ খশ্ৰণী

i.

দীন দয়যাল উপযাধ্যায় • সযাধযাৰণ আৰু এই নিযা বিষয়গত খশ্ৰণীত
পঞ্যায়ত
সিলীকৰণ
প্ৰদযান কৰযা হয়,
অনযাময়; নযাগবৰক
পুৰস্কযাৰ (DDUPSP)
খসৱযাসমূ হ (খখযাৱযাপযানী, পথৰ আমলযাকসজ্যা,
িুবনয়যাদী সযা-সু বিধযা); প্ৰযাকৃবতক সম্পদ
ি্ৱস্যাপনযা;
অৱমহবলত
খশ্ৰণীসমূ হৰ
[2017 ৰনৰ আগষ্
(মবহলযা, অনু সূবৰত জযাবত/ অনু সূবৰত
মযাহৰপৰযা
কযাে্চ্কৰী
জনজযাবত, বদি্যাংগ, খজ্ষ্ঠ নযাগবৰক) খসৱযা;
খহযাৱযাকক PSP ৰ নতুনকক
সযামযাবজক খণ্ডত সফলতযা; দু মে্চ্যাগ
নযামকৰণ কৰযা হহমে
ি্ৱস্যাপনযা; গ্যাম পঞ্যায়তসমূ হৰ সমথ্চন
DDUSP
পঞ্যায়ত
আগি়িযািকল খস্বচ্ছযামূলক কযাে্চ্ি্ৱস্যা খলযাৱযা
পুৰস্কযাৰ বহৰযামপ]
সমুদযায়বভবৰ্ক সংস্যাসমূ হ (CBOs)/
ি্বতিসকল; ৰযাজহ সৃ বষ্ত খদখুওৱযা উদ্যাৱন;
ই-প্ৰশযাসন

ii.

িঁিযাৰ লক্ষ্

িঁিযাৰ সংখ্যা

িঁিযাৰ ধন (লযাখৰ
বহৰযাপত িকযা)

িহলভযামৱ ৰযাজ্/
খকন্দ্ৰশযাবসত
ৰযাজ্মক্ষত্ত থকযা
পঞ্যায়ত/গ্যামীণ
স্যানীয় বনকযায়ৰ
সমযানু পযাবতক
খহযাৱযাকক

• বজলযা- 50

নযানযাজী খদশমুখ ৰযাষ্টীয় • প্ৰবতখন ৰযাজ্/খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ত প্ৰবতখন ৰযাজ্/
গযাঁও স্তৰত পঞ্যায়ত/গ্যামীণ স্যানীয় খকন্দ্ৰশযাবসত
খগৌৰৱ
গ্যাম
সভযা
বনকযায়ৰ িযামি।
পুৰস্কযাৰ
ৰযাজ্মক্ষত্ত গযাঁও
স্তৰত এমকযাখনকক
• গযাঁও সভযামিযাৰক জব়েত কবৰ আথ্চ(NDRGGSP)
পঞ্যায়ত/গ্যামীণ
সযামযাবজক উন্নয়নৰ িযামি আগিম়িযাৱযা
স্যানীয় বনকযায়ৰ
অনিদ্ অৱদযানৰ িযামি প্ৰদযান কৰযা হয়।
িযামি।

ৱযািযাৰ স্যাি্চযাৰ

• মধ্ৱত্চী –25
• গযাঁও/গ্যাম
পঞ্যায়ত-5 ৰপৰযা
15 (জনসংখ্যা
অনু সযামৰ)

10
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ৰি.
স.

িঁিযাৰ খশ্ৰণী

িঁিযাৰ লক্ষ্

িঁিযাৰ সংখ্যা

iii.

গযাঁও পঞ্যায়ত উন্নয়ন
• পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় জযাবৰ কৰযা
পবৰকল্পনযা িঁিযা (GPDPA)
বনমদ্চশযাৱলীৰ হসমত সংগবত ৰযাবখ [িযা
খেমন আমে খতমনককময় গ্হণ কবৰ]
ৰযাজ্/খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ই প্ৰস্তুত
কৰযা বনবদে্চষ্ বনমদ্চশযাৱলী অনু সযামৰ GPDPs
ৰ বিকযাশৰ িযামি প্ৰদযান কৰযা হয়। .

িঁিযা প্ৰদযান িেৰ 2020
ৰপৰযা আৰম্ কবৰ,
ইয়যাক প্ৰদযান কৰযা হহমে
প্ৰবতখন ৰযাজ্/
খকন্দ্ৰশযাবসত
ৰযাজ্মক্ষত্ত
এমকযাখনকক পঞ্যায়ত/
গ্যামীণ স্যানীয় বনকযায়ক

iv.

বশশু-িন্ু গযাঁও পঞ্যায়ত
িঁিযা (CFGPA)

• প্ৰদযান কৰযা হয় বশশু-িন্ু প্ৰথযাসমূ হ অৱলম্বন প্ৰবতখন ৰযাজ্/
কৰযাৰ িযামি
খকন্দ্ৰশযাবলত
ৰযাজ্মক্ষত্ত গযাঁও
পে্চ্যায়ত এখন
পঞ্যায়ত/গ্যামীণ স্যানীয়
বনকযায়ৰ িযামি।

v.

ই-পঞ্যায়ত পুৰস্কযাৰ

• গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হক ইবিলযাকৰ কযাম-কযাজত সযাধযাৰণমত, 6 িযা িঁিযা
কযাে্চ্দক্ষতযা, স্বচ্ছতযা তথযা উৰ্ৰদযাবয়ত্ব অনযাৰ বদয়যা হয়।
িযামি ই-সযামথ্চ্ লযাভত উৎসযাহ বদয়যাৰ িযামি
ৰযাজ্সমূ হক/খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্সমূ হক
প্ৰদযান কৰযা হয়।

িঁিযাৰ ধন (লযাখৰ
বহৰযাপত িকযা)
5
(পঞ্যায়ত িঁিযা 2019
পে্চ্ন্ত, প্ৰদযান কৰযা িঁিযাৰ
ধনৰযাবশ স্যান অনু সযামৰ
আবেল েথযাৰিমম 25, 10
আৰু 5 লযাখ িকযা)
5

খকযামনযা বিৰ্ীয় উদগবণ
বদয়যা নহয়

(প্ৰবত িেমৰ ভযাৰত ৰৰকযাৰৰ পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় ভযাল প্ৰদশ্চন আগিম়িযাৱযা পঞ্যায়তসমূ হৰ িযামি ৰযাজ্সমূ হৰপৰযা আমিদন আহ্যান
কমৰ। পঞ্যায়তসমূ মহ এই পমি্চলত অনলযাইনত আমিদন কবৰি পযামৰঃ www.panchayatawards.gov.in)
ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়ত িঁিযাসমূ মহ ঢুবক খপযাৱযা সীমযা
ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়ত িঁিযাসমূ হৰ প্ৰযাপক িযােবনৰ প্ৰবৰিয়যাত
সমগ্ খদমশ বেমিযা মযাত্যাত অংশগ্হণ কমৰ তযাৰ কথযা ভিযামিযামৱই
হ’ল এিযা অবভভূ তকযাৰী অবভজ্ঞতযা, প্ৰবত িেমৰ গ়ে বহৰযামপ
প্ৰযায় 30-40 হযাজযাৰ পঞ্যায়মত এই িঁিযাসমূ হৰ িযামি আমিদন
কমৰ। আবম েবদ এই সত্ৰ সমম্দ লওঁ খে সমগ্ খদশমত 2.5
লযাখমৰযা অবধক পঞ্যায়ত আমে, খতমন্ত এই িঁিযা প্ৰবৰিয়যাত এিযা
িবৰ্্চত অংশগ্হণৰ িযামি সমগ্ খদশমৰ অবধকতৰ পঞ্যায়তক
ইয়যাত সযামবৰ ল’িকল ৰমলযাৱযা প্ৰমৰষ্যা অি্যাহত ৰখযামিযা আৰু
সংিবধ্চত কৰযামিযা এিযা সমীৰীন বৰন্তযাই হ’ি িুবল আবম ক’ি
পযামৰযা। গবতমক, মন্তযালয়ৰ এই দূ ৰদৃ বষ্ৰ এিযা উমযান হল, এই
িঁিযাসমূ হৰ িযামি খলযাৱযা প্ৰৰযাৰ অবভেযানৰ পবৰসৰ িৃ বৰ্ কবৰিকল
এিযা সমৰতন আৰু সযামঞ্জস্পূ ণ্চ প্ৰমৰষ্যা ৰমলযাৱযা হহমে েযামত
সমগ্ খদশমৰ তৃণমূ ল পে্চ্যায়কলমক িঁিযাসমূ হৰ ি্যাবপ্ত িৃ বৰ্ কবৰি
পৰযা েযায়।

ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়ত িঁিযাসমূ হ 2019
2019 ৰনত সংসদৰ বনম্ন সদন খলযাকসভযাৰ িযামি খহযাৱযা
সযাধযাৰণ বনি্চযাৰনৰ িযামি বনি্চযাৰনী আৰৰণবিবধ িলিৎ হহ থকযাৰ
পবৰমপ্ৰবক্ষতত ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়তীৰযাজ বদৱস উপলমক্ষ্ 2019
ৰনৰ 24 এবপ্ৰলত হ’িলগীয়যা অনু ষ্ঠযান বপেু ৱযাই বদয়যা হহবেল।
খসই অনু ৰিমম, 2019 ৰনৰ ৰযাষ্টীয় পঞ্যায়ত িঁিযা প্ৰদযান অনু ষ্ঠযান
আময়যাজন কৰযা হহবেল 2019 ৰনৰ 23 অম্যািৰত নতুন বদলেীৰ
ৰযাষ্টীয় কৃবষ বিজ্ঞযান পবৰসৰত, ে’ত বিবভন্ন খশ্ৰণীত খদখুওৱযা
সি্চমশ্ৰষ্ঠ প্ৰদশ্চনৰ িযামি পঞ্যায়তীৰযাজ অনু ষ্ঠযানসমূ হ (PRIs)/
খসই স্তৰৰ সদৃ শ বনকযায়সমূ হ/ৰযাজ্সমূ হ/খকন্দ্ৰশযাবসত
ৰযাজ্মক্ষত্সমূ হক িঁিযা প্ৰদযান কৰযা হহবেল।
খকন্দ্ৰীয় গ্যামীণ বিকযাশ, কৃবষ তথযা কৃষক কল্যাণ আৰু
পঞ্যায়তীৰযাজ দপ্তৰৰ মযাননীয় মন্তী শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ বসং খতযামৰ এই
অনু ষ্ঠযানত উপবস্ত আবেল। আন ভযামলমকইগৰযাকী ৰযাবজ্ক
মন্তী আৰু সমগ্ খদশমৰ বিবভন্ন পঞ্যায়তৰ প্ৰবতবনবধিগ্চই এই
অনু ষ্ঠযানত ভযাগ হলবেল। খদশৰ সমযাবগ্ক প্ৰশযাসন তথযা উন্নয়নত
পঞ্যায়তসমূ মহ খলযাৱযা গুৰুত্বপূ ণ্চ ভূ বমকযাৰ ওপৰত আমলযাকপযাত
কৰযামিযামৱই এই অনু ষ্ঠযানৰ উমদেশ্ আবেল।

– পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়
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আবহিলগীয়যা প্ৰজন্মক আপুবন বদি পৰযা খশ্ৰষ্ঠ উপহযাৰ হহমে পযানী।

জল শবতি অবভেযান

জ

ল শবতি অবভেযান – জল সংৰক্ষণ আৰু জল
সু ৰক্ষযাৰ িযামি ৰমলযাৱযা এিযা অবভেযান। িষ্চযা
কযালমেযাৱযাত নযাগবৰকসকলৰ অংশগ্হমণমৰ এই
অবভেযান ৰমলযাৱযাৰ কথযা আবেল আৰু 2019 ৰনৰ পবহলযা
জুলযাইৰপৰযা এই অবভেযানৰ শুভযাৰম্ কৰযা হহবেল। এই
অবভেযানৰ খকন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব আবেল পযানীৰ সংকিত খভযাগযা
বজলযাসমূ হ আৰু খণ্ডসমূ হ।
প্ৰধযানমন্তী শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ খমযাডীময় খতওঁৰ মন কী িযাত
ভযাষণত জল সংৰক্ষণ প্ৰমৰষ্যাত হযাত উজযান বদিকল আৰু জল
ৰযাবহ কবৰিকল আৰু ভবৱষ্ত সু ৰবক্ষত কবৰিকল স্বচ্ছ ভযাৰত
বমেনৰ দমৰ এিযা জন আমদেযালন গব়ি তুবলিকল নযাগবৰকসকলৰ
প্ৰবত উদযাৰ্ আহ্যান জনযাইবেল। ৰৰকযামৰ অগ্যাবধকযাৰ বভবৰ্ত
আৰু এিযা স্যায়ী ধৰমণমৰ প্ৰবতমিযা পবৰয়যালক খখযাৱযাপযানী
খেযাগযান ধৰযাৰ লক্ষ্ িযাবন্ হলমে। জল শবতি অবভেযানৰ লক্ষ্
হহমে জল সংৰক্ষণৰ প্ৰশ্নত ৰযাইজৰ মযাজত এিযা ইবতিযাৰক
পবৰৱত্চন অনযা। িষ্চযা জল সঞ্য়ন, গযাঁৱৰ পুখুৰী আৰু
কুঁৱযামিযাৰৰ তত্তযাৱধযান আৰু ৰক্ষণযামৱক্ষণ আৰু জল সংৰক্ষণৰ
িযামি কযাম কবৰিকল ৰযাইজক পৰযামশ্চ বদি লযামগ িুবল অনু মৰযাধ
জনযাই প্ৰধযানমন্তীময় 2.3 লযাখ পঞ্যায়ত সভযাপবতকল বৰব�
বলবখবেল।
জল শবতি অবভেযান হ’ল ভযাৰত ৰৰকযাৰ আৰু ৰযাজ্
ৰৰকযাৰসমূ হৰ বিবভন্ন মন্তযালয়সমূ হৰ এিযা সহমেযাবগতযামূ লক
প্ৰমৰষ্যা, েযাৰ সমন্বয় ৰক্ষযা কবৰ আমে খখযাৱযাপযানী আৰু অনযাময়
বিভযামগ (DDWS)। খকন্দ্ৰীয় ৰৰকযাৰৰ বিষয়যাসকলক হল

জল সু ৰবক্ষত কৰক, আৰু ই আমপযানযাক সু ৰবক্ষত কবৰি।

গব�ত দলমিযামৰ জল সংকিত খভযাগযা খদশৰ 256 খন বজলযাৰ
1592 িযা খণ্ড ভ্ৰমণ কবৰবেল আৰু বজলযা প্ৰশযাসনৰ হসমত
এমকলমগ কযাম কবৰবেল, জল সংৰক্ষণৰ পযাঁৰিযা গুৰুত্বপূ ণ্চ
হস্তমক্ষপ সু বনবচিত কবৰিকল। এইমকইিযা হ’ল জল সংৰক্ষণ
আৰু িষ্চযা জল সঞ্য়ন, পৰম্পৰযাগত আৰু আন জলযাশয়/
খিংকৰ খমৰযামবত, নলীনযাদসমূ হৰ পুনঃি্ৱহযাৰ আৰু পুনঃপূ বৰ্্চ,
জলবিভযাবজকযা উন্নয়ন আৰু বিস্তৃত িনযানীকৰণ। জল
সংৰক্ষণৰ িযামি খলযাৱযা এই প্ৰমৰষ্যামিযাৰৰ পবৰপূ ৰক বহৰযামপ
বকেু মযান বিমশষ হস্তমক্ষপ কৰযা হহবেল বেমিযাৰৰ বভতৰত
সবন্নবৱষ্ আবেল খণ্ড আৰু বজলযা জল সংৰক্ষণ পবৰকল্পনযাসমূ হৰ
উন্নয়ন, জলবসঞ্নৰ িযামি পযানীৰ কযাে্চ্দক্ষ ি্ৱহযাৰত উৎসযাহ
প্ৰদযান আৰু কৃবষ বিজ্ঞযান খকন্দ্ৰৰ জবৰয়মত শস্ৰ উন্নততৰ
বিকল্প।
জল শবতি অবভেযানৰ (JSA) লগমত এিযা বিশযাল
মযাত্যাৰ খেযাগযামেযাগ অবভেযানমৰযা পবৰকল্পনযা কৰযা হহবেল ে’ত
জব়েত হহ আবেল স্কুলীয়যা েযাত্-েযাত্ীসকল, কমলজীয়যা েযাত্েযাত্ীসকল, স্বচ্ছযাগ্হীসকল, আত্ম সহযায়ক খগযািসমূ হ,
পঞ্যায়তীৰযাজ প্ৰবতষ্ঠযানসমূ হৰ সদস্সকল, েু ৱক-েু ৱতীৰ
খগযািসমূ হ (NSS/NYKS/NCC), প্ৰবতৰক্ষযা িযাবহনীৰ
খলযাকসকল,
অৱসৰপ্ৰযাপ্ত
হসবনকসকল
আৰু
খপন্সনমভযাগীসকলমক ধবৰ খসইধৰণৰ আন িহুমতযা খগযািৰ
জনতযাক একবত্ত কৰযাৰ কযাম।
পে্চ্যায় I: 1 জুলযাইৰপৰযা 30 খেমটেম্বৰ 2019 (সমূ হ
ৰযাজ্)

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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পে্চ্যায় II: 1 অম্যািৰৰপৰযা 30 নমৱম্বৰ 2019 (ওভতবন
েযাত্যাত খমৌৰুমী িযায়ু পযাৰ হহ খেযাৱযা ৰযাজ্সমূ হ)
জল সঞ্য়ৰ িযামি প্ৰধযানমন্তীময় বদয়যা উৎসযাহত
উদ্ু ৰ্ হহ গ্হণ কৰযা, জল শবতি অবভেযান (JSA) আবেল
এিযা সময়িৰ্, খসৱযাৰ মমনযাভযামৱমৰ খলযাৱযা জল সংৰক্ষণ
অবভেযান। এই JSA ৰবলবেল দু িযা পে্চ্যায়তঃ পে্চ্যায় 1, 1
জুলযাইৰপৰযা 30 খেমটেম্বৰ 2019 হল সমূ হ ৰযাজ্ আৰু
খকন্দ্ৰশযাবসত ৰযাজ্মক্ষত্ৰ িযামি আৰু পে্চ্যায় 2, 1
অম্যািৰৰপৰযা 30 নমৱম্বৰ 2019 হল ওভতবন েযাত্যাত
খমৌৰুমী িযায়ু পযাৰ হহ খেযাৱযা ৰযাজ্সমূ হৰ িযামি (অন্ধ্ৰপ্ৰমদশ,
কণ্চযািক, পুডুমৰৰী আৰু তযাবমলনযাডু)। এই অবভেযানৰ
কযালমেযাৱযাত, পযাঁৰিযা লক্ষ্ হস্তমক্ষপৰ ত্বৰযাববিত ৰূপযায়ণৰ
ওপৰত খকন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব বদ জল সংৰক্ষণ আৰু জল সম্পদ
ি্ৱস্যাপনযাৰ িযামি ভযাৰত ৰৰকযাৰৰ বিষয়যাসকল, ভূ জল
বিমশষজ্ঞসকল আৰু হিজ্ঞযাবনকসকমল ভযাৰতৰ সিযামতযাকক
ভীষণ জল সংকিত খভযাগযা বজলযাসমূ হত* ৰযাজ্ৰ আৰু
বজলযা প্ৰশযাসনৰ বিষয়যা-কম্চৰযাৰীসকলৰ লগত হযাতত হযাত

ধবৰ কযাম কবৰবেল। JSA ৰ লক্ষ্ হ’ল পবৰসম্পবৰ্ সৃ বষ্
তথযা ি্যাপক খেযাগযামেযাগৰদ্যাৰযা জল সংৰক্ষণৰ ধযাৰণযামিযাক
এিযা গণ আমদেযালনৰ ৰূপ বদয়যা।
সমগ্ খদশমত পযানীৰ এিযা তীব্ৰ সংকি আমে আৰু
জল সংৰক্ষণ সকমলযামৰ িযামি গুৰুত্বপূ ণ্চ হহ উব�মে। জল
সংৰক্ষণত গযাঁও পঞ্যায়তসমূ মহ এিযা ডযাঙৰ ভূ বমকযা পযালন
কবৰিলগীয়যা আমে বকয়মনযা পযানীৰ অভযাৱৰ বিৰূপ প্ৰবতবৰিয়যা
খতওঁমলযাকৰ ওপৰমত পবৰি। খসময়মহ খগযামিই অবভেযানমিযাৰ
কযালমেযাৱযাত জল সংৰক্ষণৰ প্ৰমৰষ্যাসমূ হৰ হসমত খতওঁমলযাক
সবৰিয়ভযামৱ জব়েত হহ পবৰমে। খখযাৱযাপযানী আৰু জলবসঞ্ন
এই দু ময়যািযা উমদেশ্ৰ িযামিই গ্যামীণ ভযাৰতক পযানী লযামগ।
খসময়মহ জল সংৰক্ষণৰ প্ৰমৰষ্যাত খতওঁমলযাকৰ অংশগ্হণ
প্ৰময়যাজনীয় হহ পমৰ।
জল শবতি অবভেযানৰ হসমত সম্পবক্চত বিশযাল কযামমিযাৰ
সম্পূ ণ্চ কৰযা হহবেল আৰু তলত বদয়যা কযাম-কযাজমিযাৰ হযাতত
খলযাৱযা হহবেলঃ

ৰি.সং. JSA খশ্ৰণীসমূ হ

উপ খশ্ৰণীসমূ হ

িযাবৰ ল’িলগীয়যা কযামৰ বনমদ্চশনযা

1

খহনীয়যা প্ৰবতমৰযাধী িযান্

MNREGA কযামৰ খক্ষত্ হযাতপুবথ আৰু থলীৰ অৱস্যা
অনু সযামৰ বিবনমদ্চশন িযাবৰ ল’ি লযাবগি

পুখুৰী

নূ ্নতম 20 বম.X25 বম.X2.5 বম. আকযাৰৰ পুখুৰী িযাবৰ ল’ি
লযাবগি

খযাকৱ

িযাবৰ ল’িলগীয়যা সূ ক্ষ্ম জলবিভযাবজকযা (500 খহ্ৰ) - 6 ফুি
X 2 ফুি X 1 ফুিৰ নূ ্নতম আকযাৰসম্পন্ন সযান্তবৰত খযাকৱ

জল সংৰক্ষণ আৰু িষ্চযা
জল সঞ্য়ন

50 খৰ.বম. X 50 খৰ.বম. X 20 খৰ.বম. (িযাম্চ) আকযাৰৰ
সমমযাচ্মৰখযা খযাকৱ
েযাদৰ ওপৰত থকযা জল
ৰৰকযাৰৰ দখলত থকযা / ৰযাইজৰ দখলত থকযা আিযাইমিযাৰ
সঞ্য়ন গযাঁথবন (ৰযাজহুৱযা আৰু ভৱন িযােবন কবৰি লযাবগি
ি্বতিগত)
2

পৰম্পৰযাগত আৰু আন
জলযাশয়/খিংকসমূ হৰ
খমৰযামবত

পুনৰুৰ্যাৰ কৰযা পৰম্পৰযাগত
জলযাশয়/খিংক

3

পুনঃি্ৱহযাৰ আৰু
পুনঃপূ বৰ্্চ কৰযা গযাঁথবন

খশযাষণ গযাঁত

খকৱল সযামুদযাবয়ক খশযাষণ গযাঁতমহ িযােবন কবৰি লযাবগি অবত
কমমও এমন 5 িযা খশযাষণ গযাঁত িযােবন কবৰি লযাবগি

স্যায়ীকৰণ পুখুৰী

নূ ্নতম 5 িযা পুখুৰী িযােবন কবৰি লযাবগি

পৰম্পৰযাগত জলযাশয়সমূ হ :- অবত কমমও এমন 5 িযা
জলযাশয় িযােবন কবৰি লযাবগি পুনৰুৰ্যাৰৰ িযামি
আনমিযাৰ জলযাশয়/খিংক :- পৃ ষ্ঠকযাবল নূ ্নতম পযাঁৰ খহ্ৰ

*জল সংকিত খভযাগযা ৰযাজ্সমূ হঃ খকন্দ্ৰীয় ভূ জল ি’ড্চৰ (CGWB) 2017 ৰনৰ প্ৰবতমিদন অনু সযামৰ বেমিযাৰ বজলযাত ভূ জল
স্তৰ অবতশয় সংকিজনক অৱস্যাত আমে িযা মযাত্যাবধক-খশযাষণৰ িবল হহমে। বেমিযাৰ ৰযাজ্ত ভূ জল স্তৰ অবতশয় সংকিজনক
অৱস্যাত থকযা িযা মযাত্যাবধক-খশযাষণৰ িবল খহযাৱযা বজলযা নযাই খসইমিযাৰত ৰযাজ্খনৰ আনমিযাৰ বজলযাৰ তুলনযাত পযানীৰ নূ ্নতম
উপলভ্তযা থকযা বজলযাসমূ হ িযাবৰ খলযাৱযা হহবেল।
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পযানী ি্ৱহযাৰ কৰযা আৰু পযানী অপি্য় কৰযা এই দু ময়যািযাৰ মযাজত আমে এডযাল ক্ষীণ খৰখযা।

ৰি.সং. JSA খশ্ৰণীসমূ হ

উপ খশ্ৰণীসমূ হ

িযাবৰ ল’িলগীয়যা কযামৰ বনমদ্চশনযা

নলীনযাদৰ পুনঃপূ বৰ্্চ কৰযা
গযাঁথবনসমূ হ

খখযাৱযাপযানীৰ উৎস বহৰযামপ কযাম কৰযা নলীনযাদসমূ হৰ 20%
(এই সম্পক্চীয় তথ্ খপযাৱযা েযাি গ্যামীণ খখযাৱযাপযানী খেযাগযান
বিভযাগ/পঞ্যায়তসমূ হৰপৰযা) আৰু বেমিযাৰৰ পযানী এই গ্ীষ্মত
শুকযাই হগমে খসইমিযাৰত বদি লযাবগি নলীনযাদৰ পুনঃপূ বৰ্্চ
কৰযা গযাঁথবনসমূ হ।
এিযা ি’ৰহ’ল পযাইপৰ হসমত 3 বম. X3 বম. X 3 বম. ৰ গযাঁত

4

জলবিভযাবজকযা উন্নয়ন

খহনীয়যা প্ৰবতমৰযাধী িযান্

িযাবৰ ল’িলগীয়যা সূ ক্ষ্ম জলবিভযাবজকযা (500 খহ্ৰ)। এই
জলবিভযাবজকযাত খহনীয়যা প্ৰবতমৰযাধী িযান্, অবত কমমও 1
বমিযাৰ উচ্তযাসম্পন্ন আৰু লগত থযাবকি মুতি পযাথৰ

অন্তঃস্ৰৱণ খিংক

এইমিযা সু বনবচিত কৰক খে িযাবৰ খলযাৱযা থলীমিযা েযামত এমনকুৱযা
হয় খে তযাৰ মযাবিময় পযানীৰ পযাৰগম্তযাত অনু মবত বদময়।

খযাকৱ

িযাবৰ ল’িলগীয়যা সূ ক্ষ্ম জলবিভযাবজকযা (500 খহ্ৰ) - 6 ফুি X
2 ফুি X 1 ফুিৰ নূ ্নতম আকযাৰসম্পন্ন সযান্তবৰত খযাকৱ
50 খৰ.বম. X 50 খৰ.বম. X 20 খৰ.বম. (িযাম্চ) আকযাৰৰ
সমমযাচ্মৰখযা খযাকৱ

5

গহন িনযানীকৰণ

খৰযাপণ কৰযা গেপুবলৰ সংখ্যা

অবত কমমও 10 খহ্ৰ ভূ বমত িযা 25000 গে থকযা খগযাি
িৃ ক্ষমৰযাপণ (েবদ এমকিুকুৰযা মযাবিমত কবৰি পৰযা নযােযায়
খতমন্ত খিমলগ খিমলগ িুকুৰযাত)

জল শবতি অবভেযানৰ প্ৰভযাৱ
জল শবতি অবভেযামন (JSA) জল সংৰক্ষণ সম্পক্চীয়
সমৰতনতযা ৰকুত লগযাকক িৃ বৰ্ কবৰমল, আৰু ইয়যাৰ লমগ লমগ
জল সংৰক্ষণৰ হসমত সম্পবক্চত িুবনয়যাদী সযা-সু বিধযাৰ বনম্চযাণমতযা
এিযা িৃ বৰ্ পবৰলবক্ষত হ’িকল ল’খল। জল সংকিত খভযাগযা 256
খন বজলযাৰ বৰনযাতি কৰযা থলীসমূ হত ভূ জলৰ পুনঃপূ বৰ্্চৰ ওপৰত
পৰযা JSA ৰ প্ৰভযাৱ ৰকুত লগযা আবেল। জল শবতি অবভেযানৰ
অধীনত হযাতত খলযাৱযা বনয়মীয়যা কযাে্চ্কলযাপসমূ হৰ পবৰণবতত
সমগ্ খদশমৰ িহুমতযা বজলযাত মযাবিৰ আৰি্চতযা িৃ বৰ্ পযামল। ইয়যাত
আগিম়িযাৱযা হহমে তযামৰই এিযা বজবলঙবনঃ

ৰযাষ্টৰ এিযা জল-সু ৰবক্ষত ভবৱষ্ত বনম্চযাণত পযানী ধবৰ
ৰযাবখি পৰযা পে্চ্যাপ্ত সযামথ্চ্ থকযা জল সংৰক্ষণ গযাঁথবনৰ বনম্চযামণ
এিযা গুৰুত্বপূ ণ্চ ভূ বমকযা পযালন কমৰ। JSA ৰ খকইিযামযান মযাহৰ
বভতৰমত, উৎসযাহজনক ফলযাফল খপযাৱযা হগবেল।
খদশৰ খসউজীয়যা আৱৰণ িৃ বৰ্ কৰযাৰ এিযা প্ৰমৰষ্যাৰ
অংশ বহৰযামপ, জল শবতি অবভেযানৰ অধীনত এলযাবন িৃ ক্ষমৰযাপণৰ
কযাে্চ্কলযাপ হযাতত খলযাৱযা হহবেল। এইমিযাৰৰ ফলযাফল অভূ তপূ ি্চ
আবেল।

পযানী হহমে সৃ বষ্কৰ্্চযাই বদয়যা এিযা উপহযাৰ, ইয়যাক সু ৰবক্ষত কৰক! ইয়যাক সন্মযান কৰক!

– খখযাৱযাপযানী আৰু অনযাময় বিভযাগ

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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জল শবতি অবভেযান - ৰহৰীয়যা
খকমনকক ৰহৰমিযামৰ সলবন কবৰবেল বসবিলযাকৰ জল খপ্ৰক্ষযাপি
– (আিযাসন আৰু ৰহৰীয়যা পবৰৰিমযা মন্তযালয়)
আিযাসন আৰু ৰহৰীয়যা পবৰৰিমযা মন্তযালময় (MoHUA),
2019 ৰনৰ পবহলযা জুলযাইত জল শবতি মন্তযালময় জল সংৰক্ষণ
আৰু জল সু ৰক্ষযাৰ িযামি শুভযাৰম্ কৰযা জল শবতি অবভেযানত
(JSA) সবৰিয়ভযামৱ অংশগ্হণ কবৰবেল। MoHUA ই সমগ্
খদশমত জল সংকিত খভযাগযা 754 িযা ৰহৰীয়যা স্যানীয় বনকযায়
(ULBs) বৰনযাতি কবৰবেল জল সংৰক্ষণৰ লক্ষ্বভবৰ্ক হস্তমক্ষপৰ
িযামি।

পৰম্পৰযাগত আৰু পুৰবণ জলযাশয়সমূ হ পুনৰুজ্ীৱনৰ উমদ্যাগ
হযাতত খলযাৱযা হহমে। েট্ীৰগ়েৰ িযামলযা়েত পবৰত্তি কুঁৱযা
পুনৰুজ্ীবৱত কৰযা হহমে। এমকদমৰ, পুডুমৰৰী খপৌৰ পবৰষমদ
আম্যান কুলযাম পুখুৰীৰ পুনৰুজ্ীবৱতকৰণ আৰু পবৰষ্ৰণ
কযাে্চ্ আৰম্ কবৰমে আৰু কণ্চযািকত ডদেযািলেযাপুৰত এিযা
অবত পুৰবণ খিখিী থকযা কুঁৱযা পুনজ্চীবৱত কৰযাৰ প্ৰমৰষ্যা
আৰম্ হহমে।

JSA ত অবনিযাে্চ্ভযামৱ জব়েত হহ থযামক জল সংৰক্ষণৰ
লমক্ষ্মৰ কৰযা ৰযাবৰিযা হস্তমক্ষপ। এই হস্তমক্ষপমকইিযা হ’লঃ
“িষ্চযা জল সঞ্য়ন (RWH)”, “খশযাধন কৰযা খহযাৱযা িবজ্চত
পযানীৰ পুনঃি্ৱহযাৰ”, “জলযাশয়মিযাৰৰ পুনৰুজ্ীবৱতকৰণ”,
আৰু জল সংৰক্ষণৰ িযামি “িৃ ক্ষমৰযাপণ”। এই ৰযাবৰিযা প্ৰথযাৰ
অৱলম্বন তথযা ৰূপযায়ণৰ প্ৰমৰষ্যাসমূ হত উৎসযাহ প্ৰদযানৰ বনবমমৰ্
অবভেযানমিযাৰ অংশ বহৰযামপ, ৰযাজ্সমূ মহ আৰু ULBs এ ি্যাপক
গণ সমৰতনতযা অবভেযান, খেযাগযামেযাগ আৰু ঢুবক খপযাৱযা সীমযা
িৃ বৰ্ৰ হমক অবভেযান ৰলযাইবেল। ইয়যামৰপৰযা এমখযাজ আগিযাব়ি,
JSA ই জল শবতি অবভেযানক এিযা ‘গণ আমদেযালনৰ’ ৰূপ
বদয়যাৰ লক্ষ্ িযাবন্ হলবেল, বেমিযা গণ আমদেযালনত ৰযাইমজ আৰু
ৰহৰীয়যা স্যানীয় বনকযায়সমূ মহ (ULBs) খকৱল ভযাগ খলযাৱযাই
নহয়, িৰঙ বদ খথযাৱযা এমলকযাসমূ হত জল সংৰক্ষণৰ প্ৰমৰষ্যা
অি্যাহত ৰযাবখি।

JSA ই ৰহৰসমূ হ, ৰযাজ্সমূ হ আৰু সিযামতযাকক
গুৰুত্বপূ ণ্চভযামৱ নযাগবৰকসকলৰপৰযা অবভভূ তকযাৰী সঁহযাবৰ লযাভ
কবৰিকল সক্ষম হহমে, বিমশষকক নযাগবৰকসকমল এই
অবভেযানত সবৰিয়ভযামৱ অংশগ্হণ কবৰ আমে। খদশৰ বিবভন্ন
ৰুমক-খকযামণ থকযা অঞ্লৰপৰযাও বিবভন্ন ভযাল কযামৰ উত্যানৰ
খিৰ আবহময়ই আমে, ইয়যামৰ খকইিযামযান তলত উমলেখ কৰযা
হহমে।

সি্চমশ্ৰষ্ঠ প্ৰদশ্চনকযাৰীক িযােবন কবৰিকল বৰত্ত খদখুওৱযা
ধৰমণ স্যান বিষয়ক �যাঁৰৰ বিকযাশ ঘমিযাৱযা হহবেল।

•

িযামগপলেী, কণ্চযািক

•

কযাংৰযা, বহমযাৰল প্ৰমদশ

•

প’ি্চ খলেয়যাৰ, আদেযামযান আৰু বনমকযািৰ দ্ীপপুঞ্জ

•

িংক, ৰযাজস্যান

িযামগপলেী, কণ্চযািক
কণ্চযািকৰ িযামগপলেীত নগৰ খপৌৰ পবৰষমদ বৰত্যাৱতী
নদীৰ নদীগভ্চ পবৰষ্যাৰ কৰযাৰ কযাম হযাতত হলবেল। বৰত্যাৱতী
হ’ল দবক্ষণ ভযাৰতৰ এখন আন্তঃৰযাবজ্ক নদী আৰু খপন্নযাৰ
নদীৰ এখন উপকন। ই এখন ঋতুজবনত নদী আৰু িযাবৰষযাৰ
পযােত হনখন প্ৰযাণৱন্ত হহ উম�। নদীগভ্চ িহুতবদন ধবৰ খলমতৰযা
হহ আবেল আৰু অপবৰষ্যাৰ পযানীময় হনখন খকৱল প্ৰদূ বষত
কৰযাই নহয় লগমত ই নদীখনৰ মুতি প্ৰিযামহযা অৱৰুৰ্ কবৰবেল,

বৰত্ 1: ৰযাজ্ৰ কযাে্চ্দক্ষতযাৰ মূ ল্যায়নকমল্প স্যান বিষয়ক �যাঁৰ

খশ্ৰষ্ঠ বনদশ্চন সমূ হ
সমগ্ খদশমৰ ৰহৰসমূ হৰপৰযা িহুমতযা ভযাল বনদশ্চন
উদ্যাবসত হহবেল। ৰণ্ডীগ়েৰ দমৰ খকইখনমযান ৰহৰত হদ্ত
পযাইপলযাইন স্যাপন কবৰ খশযাধন কৰযা িবজ্চত পযানীৰ ি্ৱহযাৰৰ
িযামি ি্ৱস্যা খলযাৱযা হহবেল। হযাবৰয়যানযাৰ পযানীপতত
অবনিবনি্চযাপন নলীসমূ হৰ িযামি িবজ্চত পযানী ি্ৱহযাৰ কবৰ থকযা
হহমে। আন িহুমতযা ৰহৰত হ্দ, পুখুৰী আৰু কুঁৱযাৰ দমৰ
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বৰত্যাৱতীৰ নদীগভ্চৰ পবৰষ্যাৰ কযাে্চ্, িযামগপলেী, কণ্চযািক
আই ধবৰত্ীক দয়যা কৰক, জলসম্পদক সু ৰক্ষযা বদয়ক।

আনবক িযাবৰষযা কযালমতযা। জল শবতি অবভেযানৰ অংশ বহৰযামপ,
িযামগপলেী নগৰ খপৌৰ পবৰষমদ নদীগভ্চ পবৰষ্যাৰ কবৰিকল
বসৰ্যান্ত হলবেল েযামত িযাবৰষযা কযালত হনখনৰ অবনৰুৰ্ গবত
অি্যাহত থযাবকি পযামৰ আৰু লগমত হনখনৰ নযামবনত থকযা
খলযাকসকলৰ ি্ৱহযামৰযাপমেযাগী খহযাৱযাকক হনখন পবৰষ্যাৰ কৰযাত
সহযায় কবৰি পৰযা েযায়। স্যানীয় বিদ্যাথ্চীসকল, NSS ৰ
খকমডিসকল, ভযাৰত স্কযাউিে এণ্ড গযাইডেৰ খকমডিসকল,
খপৌৰকম্চীসকল, আৰু এিযা স্যানীয় খিৰৰকযাৰী খসৱযা সংস্যাই
নদীগভ্চ পবৰষ্যাৰ কৰযাৰ এই কযামত হযাত উজযান বদবেল।
তদু পবৰ, স্কুলীয়যা েযাত্-েযাত্ীসকলক একবত্ত কৰযা হহবেল
নদীগভ্চ পবৰষ্ৰণৰ এই অবভেযানত অংশগ্হণৰ িযামি েযামত
নদীৰ খকউকযাষৰ এমলকযাসমূ হৰ পবৰষ্যাৰ-পবৰচ্ছন্নতযা সু বনবচিত
কবৰি পৰযা েযায়।
কযাংৰযা, বহমযাৰল প্ৰমদশ
বহমযাৰল প্ৰমদশৰ কযাংৰযাত জল শবতি অবভেযামন এিযা গণ
আমদেযালনৰ ৰূপ হলবেল।
এিযা অবভেযামন খকমনকক এিযা গণ আমদেযালনৰ ৰূপ
ল’ি পযামৰ, বহমযাৰল প্ৰমদশৰ কযাংৰযাৰ জনসযাধযাৰমণ তযামৰই
এিযা উৎকৃষ্ বনদশ্চন দযাবঙ ধবৰবেল। বজলযা প্ৰশযাসমন, কযাংৰযা
খপৌৰ পবৰষদৰ লগ লযাবগ, জল শবতি অবভেযানত অংশগ্হণ
বিৰযাবৰ আিযাইমিযাৰ স্কুল, ৰৰকযাৰী পবলমিকবনক, খিৰৰকযাৰী
খসৱযা সংস্যা, আিযাসী কল্যাণ সংস্যা, ি্ৱসযায় আৰু িবণক
সংস্যাৰ কযাষ ৰযাবপবেল। এই অবভেযানত এিযা অভূ তপূ ি্চ
সযামুদযাবয়ক অংশগ্হণ প্ৰত্ক্ষ কৰযা হগবেল আৰু এই
অবভেযানৰ কযালমেযাৱযাত ৰযাইমজ িৃ ক্ষমৰযাপণৰপৰযা আৰম্
কবৰ িযাবৰষযা কযালমেযাৱযাত স্যানীয় স্কুল তথযা হবস্পমিলসমূ হত
িষ্চযা জল সঞ্য়নৰ িযামি গযাঁথবন বনম্চযাণকলমক িহুমুখী কযাম
হযাতত হলবেল। ৰযাইজক খতওঁমলযাকৰ হদনবদেন কযামকযাজত িষ্চযা জল সঞ্য়নত সংগৃ হীত পযানীৰ পুনঃি্ৱহযাৰৰ
িযামি উদ্ু ৰ্ কবৰিকল স্যানীয় স্কুল আৰু অনু ষ্ঠযানপ্ৰবতষ্ঠযানসমূ হত অমনক গণ-সমৰতনতযা কযাে্চ্সূ ৰীৰ
আময়যাজন কৰযা হহবেল।

প’ি্চ খলেয়যাৰ, আদেযামযান আৰু বনমকযািৰ দ্ীপপুঞ্জত জলশবতি
অবভেযানৰ হস্তমক্ষপসমূ হ
জল শবতি অবভেযানত এিযা অনু মপ্ৰৰণযামূ লক দৃ ষ্যান্ত দযাবঙ
ধবৰবেল প’ি্চমলেয়যামৰ, ে’ত বিবভন্ন প্ৰকযাৰৰ কযামকযাজ হযাতত
খলযাৱযা হহবেল। িহুবদন ধবৰ পবৰত্তি হহ থকযা এিযা 100 িেৰীয়যা
পুৰবণ জযাপযানী কুঁৱযা পুনৰুজ্ীবৱত কবৰ খতযালযা হহবেল, এবতয়যা
এইমিযা কুঁৱযাই স্যানীয় অঞ্লমিযাৰ প্ৰযায় 50 ঘৰ মযানু হৰ পযানী
খেযাগযান সম্পক্চীয় প্ৰময়যাজন পূ ৰণ কবৰ আমে। জল সংৰক্ষণৰ
প্ৰময়যাজনীয়তযাৰ প্ৰবত গণ-সমৰতনতযা গব়ি তুবলিকল স্যানীয়
ৰৰকযাৰী বিদ্যালয়সমূ হত একযাবধক সমৰতনতযা অবভেযান, বৰত্যাংকন
আৰু প’ষ্যাৰ হতয়যাৰ কৰযা প্ৰবতমেযাবগতযাৰ আময়যাজন কৰযা হহবেল
আৰু লগমত সযামুদযাবয়ক স্তৰত একযাবধক িযািৰ নযাি তথযা
সমৰতনতযা সৃ বষ্ৰ িযামি গণ সমযামৱশৰ আময়যাজন কৰযা হহবেল।
িংক, ৰযাজস্যান
িংকৰ জনসযাধযাৰমণ এিযা অসযাধযাৰণ উদযাহৰণ দযাবঙ
ধবৰবেল ৰহৰখনত থকযা ৰতুভু্চজ হ্দ পুনজ্চীবৱত আৰু পবৰষ্যাৰ
কবৰ। ধম্চীয় গুৰুত্বৰ িযামি সু প্ৰবসৰ্ এই হ্দমিযাকল দূ ৰ-দূ ৰবণৰ
পে্চ্িকৰ সঘন আহ-েযাহ ৰমল। অৱমশ্, িেৰ িযাগৰযাৰ লমগ
লমগ , প্যাবষ্ক আিজ্চনযা, বনম্চযাণকযাে্চ্ তথযা ভৱন-ধ্বংসকযাে্চ্ত
ওমলযাৱযা আিজ্চনযা তথযা খকউকযাষৰ এমলকযাসমূ হৰপৰযা অহযা
খলমতৰযা পযানীময় এই হ্দমিযাৰ জলৰযাবশ পূ বতগন্ময় হহ
পবৰবেল। হ্দমিযাৰ এই দু গ্চন্ তথযা ইয়যাৰ পযানীৰ খিয়যা গুণযাগুণৰ
িযামি তযাকল অহযা পে্চ্িক আৰু ভ্ৰমণকযাৰীৰ সংখ্যা ৰকুত
লগযাকক কবম আবহবেল। বনি্চযাবৰত প্ৰবতবনবধসকল, ৰতুভু্চজ
বিকযাশ সবমবতৰ সদস্সকল, িযাইগযাৰ ফৰ্চ নযামৰ েু ৱক-েু ৱতীৰ
এিযা সংগ�ন, আৰু হ্দমিযাৰ প্ৰবতমৱশী খলযাকসকলমক ধবৰ
সমূ হ ৰযাইজৰ িযামি জল শবতি অবভেযামন এই হ্দমিযা পবৰষ্যাৰ
কৰযাৰ এিযা অনু পম সু মেযাগ আবন বদবেল। খপৌৰ পবৰষমদ এই
গণ উদ্মৰ খনতৃত্ব িহন কবৰবেল আৰু আবজ সকমলযামৱ ৰযাি
পযাবৰি এিযা খলমতৰযা হ্দক খকমনকক পে্চ্িক তথযা ভ্ৰমণকযাৰীক
পুনৰ হযাতিযাউল বদ মযাবতিকল সযাজু হহ উ�যা পবৰষ্যাৰ জলযাশয়কল
ৰূপযান্তবৰত কৰযা হহবেল।

িংক খপৌৰ পবৰষদৰদ্যাৰযা ৰতুভু্চজ হ্দ, িংক, ৰযাজস্যানৰ পবৰষ্ৰণ কযাে্চ্
আবজৰ িৰষু ণৰ পযানী কযাইকল হ’ি জীৱনৰক্ষী গবতমক বেংকৰপৰযা আঁতবৰ আবহ বৰন্তযা কৰক!

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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পযাভগ়েযা, কণ্চযািক
পযাভগ়েযা, কণ্চযািকত িষ্চযা জল সঞ্য়নৰ কযাে্চ্কৰী আৰু
কমখৰৰী সমযাধযান
িে্চযা জল সঞ্য়নৰ িযামি ি্য়সযাধ্ আৰু ৰূপযায়ণসযাধ্
সমযাধযানৰ বিকযাশ ঘিযাই কণ্চযািকৰ পযাভগ়েযাই সঁৰযা অথ্চত
আগি়িযাইমে জল শবতি অবভেযানৰ এিযা অনু মপ্ৰৰণযাদযায়ক
কযাবহনী।
স্যানীয় িযাবসদেযাসকমল ৰযাদৰ ওপৰত িষ্চযা জল সঞ্য়নৰ
িযামি এমন এিযা গযাঁথবন তথযা পযাইপেু তি খনিৱক্চৰ বিকযাশ
ঘিযাইমে, েযাৰ জবৰয়মত িৰষু ণৰ পযানী ওৰৰৰ এিযা গযাঁতত পুনৰ
জমযা হয়কগ। এই সমযাধযান ৰহৰখনৰ িহুমতযা পবৰয়যাল তথযা
হযাউবেং েৰযাইিীত অবতশয় জনবপ্ৰয় হহ উব�মে আৰু ই জল
শবতি অবভেযানৰ অধীনত খলযাৱযা এিযা কযাে্চ্কৰী উদ্ম বহৰযামপ
পবৰগবণত হহমে।

জল শবতি অবভেযান – পথযাৰৰপৰযা ভযাঁবহ অহযা কণ্ঠ
গযান্ীনগৰৰ স্কুলমিযাৰত জল সংৰক্ষণ সমৰতনতযা
গুজৰযািৰ গযান্ীনগৰ বজলযাৰ খশ্ববৰৰযা আৰু আৰে’বডয়যা
গযাঁৱৰ প্ৰযাথবমক পযা�শযালযাসমূ হত জল সংৰক্ষণৰ সমৰতনতযা
কযাে্চ্সূ ৰী আৰু িৃ ক্ষমৰযাপণ অবভেযানৰ আময়যাজন কৰযা হহবেল।
খশ্ববৰৰযা আৰু আৰে’বডয়যা এই দু ময়যাখন গযাঁৱমত গযাঁওিযাসীৰ
িযামি পযানীৰ উৎস হ’ল নলীনযাদ। প্ৰযাথবমক পযা�শযালযাসমূ হত
িষ্চযা জল সঞ্য়ন প্ৰণযালী স্যাপন কৰযা হহবেল েবদও খসইমিযামৰ
ব�কমমত কযাম কবৰ থকযা নযাবেল আৰু খসইমিযাৰত তত্তযাৱধযানৰ
প্ৰময়যাজন হহবেল।
মত বিবনময়ৰ সু বিধযা থকযা সত্সমূ হত বিদ্যাথ্চীসকমল
ু
খি উৎসযামহমৰ ভযাগ হলবেল, আৰু খতওঁমলযাকৰ ঘৰ তথযা স্কুল
এই দু ময়যা�যাইমত জল সংৰক্ষণ তথযা িৃ ক্ষমৰযাপণৰ কযাম কবৰিকল
অংগীকযাৰিৰ্ হহবেল।
িযাংগযামলযাৰ ৰৰকযাৰী কমলমজ বিকশযাই তুবলমল হজবৱক
অৰণ্
িযাংগযামলযাৰ গ্যামীণ বজলযাৰ খদৱনযাহযাবলে খণ্ডৰ
বিশ্বনযাথপুৰযাত থকযা ৰৰকযাৰী প্ৰযাক স্যাতক (PU) কমলমজ
হজবৱক অৰণ্ বিকযাশযাই খতযালযাৰ িযামি থকযা জযাপযানী খকৌশল
বময়যাৱযাবক পৰ্বত অৱলম্বন কবৰমে। এই কযাম কমৰযামত,
খতওঁমলযামক 30X40 িগ্চফুিৰ সৰু এিযা খণ্ডমত বনজযা অৰণ্
গব়ি তুবলমে।
এই পৰ্বতৰ অধীনত (জযাপযানী উবদ্দবিদ এবকৰযা
বময়যাৱবকময় বিকযাশ ঘমিযাৱযা এিযা খকৌশল), উবদ্দমিযাৰ দহ গুণ
খিবে বক্ষপ্ৰতযামৰ বিকবশত হয় আৰু অৰণ্খন 30 গুণ খিবে
গহন হয়। মযাত্ দু িেৰৰ বভতৰমত, অৰণ্খনৰ ৰকুত লগযা
বিকযাশ সম্ৱ হয়।
20

মাৰ্চ 2020

পযানীময় এমন পযা�ৰ বশক্ষযা বদবেল বেমিযা পযা� পৃ বথৱীৰ আন খকযামনও বদি পৰযা নযাবেল।

কথযা সু বনবচিত কবৰিকল খে েযামত খকযামনযা ধৰণৰ খমলযা
নযািযামন্। ইয়যাত িীজমিযাৰ খেযাগ কৰযা হয় আৰু প্ৰযায় এক ইবঞ্
ি্যাসযাৰ্্চৰ িলমিযাৰ হতয়যাৰ কবৰ খসইমিযাৰ 24-48 ঘণ্টযাৰ িযামি
েযাঁেুতি �যাইত শুকযািকল হথ বদয়যা হয়। ইয়যাৰ পযােত িলমিযাৰ
িীজমৰযাপণ িযা মজুতকৰণৰ িযামি সযাজু হহ উম�।

তদু পবৰ, অধ্ক্ষসকলক এমযাহৰ বভতৰমত খতওঁমলযাকৰ
বনজ বনজ কমলজ ভৱনৰ েযাদৰ ওপৰত আৰু লগমত খতওঁমলযাকৰ
আিযাবসক ভৱনৰ ওপৰমতযা িষ্চযা জল সঞ্য়ন প্ৰণযালী প্ৰবতষ্ঠযা
কবৰিকল খকযাৱযা হহমে। বিদ্যাথ্চী খস্বচ্ছযামসৱকসকলক জব়েত কবৰ
খতওঁমলযাকৰ বনজ বনজ অঞ্লত আৰু গযাঁওমিযাৰত েযাদৰ ওপৰত
িষ্চযা জল সঞ্য়ন প্ৰণযালী প্ৰবতষ্ঠযা কৰযাৰ ওপৰত খতওঁমলযামক
সমি্চযাচ্ অগ্যাবধকযাৰ বদি লযাবগি।
পৰম্পৰযাগত জলযাশয়ৰ খকউকযামষ মমিযাবত হল গণ সমযামৱশ
জল সংৰক্ষণৰ গুৰুত্ব তথযা পৰম্পৰযাগত জলযাশয়সমূ হ
সু ৰবক্ষত কৰযাৰ প্ৰময়যাজনীয়তযাৰ প্ৰবত গণসমৰতনতযা গব়ি
খতযালযাৰ উমদেমশ্মৰ 2019 ৰনৰ 3 খেমটেম্বৰ তযাবৰমখ বিহযাৰৰ
খভযাজপুৰ বজলযাৰ বজলযাবধপবতৰ কযাে্চ্যালয় খৰৌহদত থকযা
পুখুৰীমিযাৰ খকউকযামষ মমিযাবত হল এক গণসমযামৱশৰ আময়যাজন
কৰযা হহবেল।
এই কযাে্চ্সূ ৰীত প্ৰযায় 5500 গৰযাকী খলযামক অংশগ্হণ
কমৰ, খতওঁমলযাকৰ এই অংশগ্হমণ “নীৰ খক িীৰ” (জল িীৰ)
হহ উব�িকল থকযা খতওঁমলযাকৰ ইচ্ছযামক প্ৰতীয়মযান কবৰবেল।
এই অনু ষ্ঠযানৰ খেযামগবদ ৰযাইজৰ মযাজত এই িযাৰ্্চযা প্ৰৰযাৰ কৰযা
হহবেল খে “জল হ্যায় খতযা কযাল হ্যায়” অথ্চযাৎ “পযানী থযাবকমলমহ
ভবৱষ্ত থযাবকি।”
ধযানিযামদ হতয়যাৰ কবৰমল 2.5 লযাখিযা িীজ িল
গেপুবল খৰযাপণ কবৰিকল আৰু জল সংৰক্ষণ কবৰিকল
ধযানিযাদৰ বজলযা প্ৰশযাসমন ভযামলমযান অবভনৱ কযাে্চপন্যা হযাতত
হলমে। ইয়যামৰ বভতৰত অন্তম হহমে আত্ম সহযায়ক খগযািসমূ হৰ
(SHGs) জবৰয়মত 2.5 লযাখৰ এিযা অভযাৱনীয়ভযামৱ ডযাঙৰ
সংখ্যাত িীজ িল হতয়যাৰ কৰযা আৰু বিতৰণ কৰযা। এই িীজ
িলমিযাৰ বসৰঁৰবত কবৰ খমবল বদয়যা হহবেল মুতি খনন ৰলযা
কয়লযা খবন থকযা অঞ্লমিযাৰত েযামত িলমিযাৰৰপৰযা ওমলযাৱযা
গজযাবলময় অঞ্লমিযাৰ িযায়ু প্ৰদূ ষণ কম কবৰি পযামৰ।

ি্ৱহযাৰ কৰযা খহযাৱযা িীজমিযাৰৰ প্ৰকযাৰঃ উি্চৰ পযাহযাৰীয়যা
অঞ্লৰপৰযা িীজমিযাৰ সংগ্হ কৰযা হয়ঃ এইমিযাৰ িীজৰপৰযা
গজযাবল ওলযািকল প্ৰময়যাজন খহযাৱযা পযানীৰ পবৰমযাণ কম আৰু
লগমত খিবে ধন খৰৰ কবৰিলগীয়যা খনযামহযাৱযাকক খসই িীজমিযাৰ
SHG ৰ সদস্যাসকমল সহজমত সংগ্হ কবৰি পযামৰ। ধযানিযাদত
ি্ৱহযাৰ কৰযা িীজমিযাৰ হ’লঃ বনম, গম্ৰ, খিল, জযামু, ৰদেন,
অবমতযা, িযাঁহ, খতমতলী, অমশযাক, বশবৰষ, খখজুৰ, ৰ’জউড,
বেমৰ, কঁ�যাল, মহুৱযা, েবজনযা।
ধযানিযাদৰ 41 িযা আত্ম সহযায়ক খগযািৰ (SHGs) 190
গৰযাকী মবহলযাক আৰু িযাঘমৰযা খণ্ডৰ 22 িযা আত্ম সহযায়ক
খগযািৰ (SHGs) 70 গৰযাকী মবহলযাক প্ৰবতমিযা িীজ িলৰ িযামি
2 িকযাকক উদগবণ বহৰযামপ বদয়যা হহবেল। িীজ িলমিযাৰ
তযাৰপযােত দু ময়যািযা খণ্ডৰ 1000 গৰযাকীমৰযা অবধক SHG মবহলযাৰ
জবৰয়মত বিতৰণ কমৰযাৱযা হহবেল। খসউজীয়যা গে-গেবন আৰু
পযানীৰ অভযাৱগ্স্ত এই এমলকযামিযা, ে’ত কয়লযা আিজ্চনযামিযাৰ
বিশযাল বিলযাৰ (বেমিযা অ’ভযাৰ িযামড্চন িযা OB নযামমমৰও
জনযাজযাত) ৰূপত জমযা কৰযা হয়, িীজ িলৰ এই কযামমিযাৰ িযামি
িযােবন কবৰবেল BCCL (ভযাৰত ক’বকং ক’ল বলবমমিড) আৰু
বজলযা প্ৰশযাসমন লগলযাবগ।
িীজ িলমিযাৰ মযাবিত বসঁৰৰবত কবৰ বদয়যা হহবেল আৰু
িৰষু ণৰ পযানীময় খসইমিযাৰৰপৰযা গজযাবল ওমলযাৱযাত সহযায়
কবৰবেল। গমৱষণযাৰপৰযা এই কথযা জযাবনি পৰযা হগমে খে
িীজমিযাৰৰপৰযা গজযাবল ওলযাই খহযাৱযা পুবলমিযাৰৰ 60-70%
িযাবৰ েযায় আৰু িীজ িলমিযাৰৰপৰযা খুি বক্ষপ্ৰতযামৰ গজযাবল
ওলযায়।
কপূ ্চৰ খৰযাপণঃ আন এিযা অবভনৱ হস্তমক্ষপ আবেল
কপূ ্চৰ খৰযাপণ। খপৌৰ বনগমম আৰম্ কৰযা এই কযামত, খনন
প্ৰভযাৱযাবন্বত এমলকযাসমূ হত েযালফযাৰ ডযায়’ক্যাইড (SO2)
অৱমশযাষণৰ িযামি আৰু পবতত মযাবিৰ এমলকযাসমূ হত মযাবিৰ

বজলযা উপযায়ু তি, শ্ৰী অবমত কুমযামৰ এই িীজ িলমিযাৰৰ
সংবিতৰণৰ িযামি ৰলযা কযাে্চ্কলযাপৰ ি্যাখ্যা দযাবঙ ধবৰবেল।
খকমনকক হতয়যাৰ কৰযা হহবেল িীজ িলমিযাৰঃ কমযাৰ
মযাবি, খিযাকযামযাবি আৰু খগযািৰ পযানীৰ হসমত বমহমলযাৱযা হয় এই
পযানী ি্য় কৰক বকন্তু খকবতয়যাও অপি্য় নকবৰি!

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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আন JSA হস্তমক্ষপসমূ হ
•
•

গুণযাগুণ উন্নত কবৰিকল 50,000 কপূ ্চৰ গে খৰযাপণ কৰযা
হহবেল।

1 ঘণ্টযাত 1 লযাখ গেপুবল খৰযাপণ অবভেযান
কঁহী খখযা নযা জযাময় িযালযািঃ (পুখুৰীমিযাৰ েযামত খহৰযাই
নযােযায়) প্ৰবতখন গযাঁৱমত 3 িযাকক পুখুৰীৰ
পুনৰুজ্ীবৱতকৰণ

•

ঘৰ কযা পযানী ঘৰ খমঁ (ঘৰৰ পযানী ঘৰমত থযাকক) –
প্ৰবতগৰযাকী SHG সদস্যাৰ িযামি 1 িযা খশযাষণ গযাঁত + 5
িযা গেপুবল

•

পযানী খক েযাথ (পযানীৰ হসমত) স্যানীয় ৰযাইজৰ লগ লযাবগ
CAPF আৰু বজলযা পুবলৰৰদ্যাৰযা পুবলৰী ি্ৱস্যাৰ িযামি
একত্ীকৰণ

•

এবদনমত স্কুলমিযাৰত 1465 িযা খশযাষণ গযাঁতৰ ি্ৱস্যা

•

ৰযাংমগযালী, বৰত্যাংকন আৰু ৰৰনযা প্ৰবতমেযাবগতযা (জল
শবতি খসনযা আৰু ইক’ ক্যািৰ হসমত লগলযাবগ)

হনৰ পযাৰমিযাৰত িনযানীকৰণঃ বজলযাখনৰ মযামজবদ
বতবনখন প্ৰধযান নদী পযাৰ হহ হগমে। খসইমকইখন নদীৰ নযাম
হ’ল দযামমযাদৰ, িৰযাকযাৰ আৰু জযামুবনয়যা। জল শবতি অবভেযানৰ
অধীনত ধযানিযাদৰ িযােবনত উ�যা বতবনিযা খণ্ড ধযানিযাদ, িযাঘমৰযা
আৰু িপৰযাবৰ নগৰ বনগমৰ 11 বকমলযাবমিযাৰ হদঘ্চ্ৰ এমেযাৱযা
পথত, হনৰ পযাৰৰ িৃ ক্ষমৰযাপণ কৰযা হহবেল।
ম’িযাইল এপঃ প্ৰবতবৰিয়যাসমূ হ আৰু ঘযাই ঘযাই
পে্চ্মৱক্ষণসমূ হ অবভমলখিৰ্ কবৰিকল বজলযা প্ৰশযাসমন এিযা
নতুন ম’িযাইল এবপ্মকেনমৰযা বিকযাশ ঘিযাইবেল। সকমলযা
বিষয়যাই এই এপৰ জবৰয়মত খতওঁমলযাকৰ প্ৰবতবৰিয়যা আৰু সৃ বষ্
কৰযা খহযাৱযা পবৰসম্পবৰ্ৰ বজঅ’-খিগ কৰযা ফমিযাগ্যাফ দযাবখল
কবৰিলগীয়যা হহবেল। ধযানিযাদৰ ৰযাইজৰ মযাজত এক প্ৰকযাৰৰ
আমলযা়েন সৃ বষ্ কৰযা এই এপমিযামৱ জল শবতি অবভেযানত
ৰযাইজৰ অংশগ্হণ িৃ বৰ্ কবৰবেল কযাৰণ ৰযাইমজ খতওঁমলযাকৰ
কযাে্চ্কলযাপসমূ হৰ খেমন, জল সংৰক্ষণৰ িযামি খলযাৱযা কযাে্চপন্যা,
িৃ ক্ষমৰযাপণ, সমৰতনতযা অবভেযান, শপত গ্হণ, বভবডঅ’ ইত্যাবদৰ
খশহতীয়যা খিৰ ইয়যাৰ জবৰয়মত বদি পযাবৰবেল। মযানপত্ প্ৰদযান
কবৰ ি্বতিগত প্ৰমৰষ্যাক স্বীকৃবত বদয়যা হহবেল।
খসউজ পুঁবজঃ এপমিযাত থকযা খকইিযামযান সৰল
পদমক্ষপ অনু সৰণ কবৰ বিমশষভযামৱ স্যাপন কৰযা এিযা খসউজ
পুঁবজকল িৰঙবণ আগি়িযািকল ৰযাইজক উৎসযাবহত কৰযা
হহবেল। এই পুঁবজকল আগিম়িযাৱযা ধন জল সংৰক্ষণ আৰু
িৃ ক্ষমৰযাপণৰ িযামি গণসমৰতনতযা গব়ি খতযালযাৰ কযামত ি্ৱহযাৰ
কৰযা হহবেল।
শ্ৰমদযানঃ খযাকৱ তথযা িযান্ (TCB) বনম্চযাণ, জলযাশয়মিযাৰৰ
পুনৰুজ্ীবৱতকৰণ আৰু িৃ ক্ষমৰযাপণৰ কযাে্চ্কলযাপত ৰযাইজৰ
বিপুল অংশগ্হণ লক্ষ্ কৰযা হগবেল। ৰহৰীয়যা অঞ্লমিযাৰত,
কমলজীয়যা েযাত্-েযাত্ী, বিবভন্ন নযাগবৰক সমযাজৰ খস্বচ্ছযামসৱকসকল,
ৰৰকযাৰী বিভযাগসমূ হ, আৰু ক’প্চমৰি খণ্ডই এইমিযাৰ
কযাে্চ্কলযাপত ভযাগ হল অবভেযানমিযা সফল কবৰ তুবলবেল।
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পুখুৰীৰ পযাৰত সমমৱত ৰযাইজক 3R অৱধযাৰণযাৰ
বিষময়ও িুজযাই বদয়যা হহবেল ে’ত এই বতবনিযা R এ িুজযাইবেল
‘recharge, reuse and replenish’ অথ্চযাৎ ‘পুনৰ জমযা,
পুনঃি্ৱহযাৰ আৰু পবৰপূ ণ্চকৰণ’।
এই সমযামৱশত উপবস্ত আবেল মযাধ্বমক আৰু উচ্
মযাধ্বমক স্কুলৰ 2000 বিদ্যাথ্চী আৰু 1000 কমলজীয়যা েযাত্-েযাত্ী,
আনহযামত অৱবশষ্ খলযাকসকল আবেল পঞ্যায়তীৰযাজ প্ৰবতষ্ঠযানসমূ হৰ
সদস্সকল আৰু খভযাজপুৰ বজলযাৰ সি্চসযাধযাৰণ ৰযাইজ।
বজলযাবধপবতৰ কযাে্চ্যালয় পবৰসৰত থকযা এই বিশযাল পুখুৰীমিযা
খভযাজপুৰৰ এিযা প্ৰবতবষ্ঠত থলী, েযাক বিবভন্ন ধম্চৰ বমলনস্ল িুবলও
বিমিৰনযা কৰযা হয়, কযাৰণ পুখুৰীমিযাৰ পযাৰৰ বতবনিযা ফযামল আমে
এিযা মবদেৰ, এিযা গীজ্চযাঘৰ আৰু এিযা মেবজদ। প্ৰবত িেমৰ এই
পুখুৰীত েথ পূ জযাৰ হনমিদ্ আগিম়িযাৱযা হয়।

আবম েবদ জল সংৰক্ষণ কবৰিকল বনবশমকযা, খতমন্ত আমযাৰ আিযাইমৰ পযানীৰপৰযা তুবল অনযা মযােমিযাৰ দমৰই দশযা হ’ি, আৰু তযাৰ পবৰণবত বক হ’ি আবম জযামনযা!

•

িযান্মিযাৰত গেপুবল খৰযাপণ – িযান্ৰ মযাবি সু দৃ়িভযামৱ
ধবৰ ৰযাবখিকল, আৰু এমকসময়মত হ্দমিযাৰৰ সু ৰক্ষযাৰ
িযামি প্ৰযাকৃবতক অৱমৰযাধ প্ৰদযান কবৰিকল

খফবন্সং – হ্দমিযাৰৰ ওৰৰত ভবৱষ্মত খিদখল খৰযাধ
কবৰিকল
ৰযাজহুৱযা কম্চি্স্ততযাঃ পুখুৰীমিযাৰ পুনৰুজ্ীবৱতকৰণৰ
আিযাইমিযাৰ কযামৰ পবৰকল্পনযা কৰযা হহবেল ৰযাইজক পূ ণ্চযাঙ্গৰূপত
জব়েত কবৰ েযামত সমযাজৰ খলযাকসকলৰ মযাজত মযাবলকযানযাৰ
এিযা ভযাি গ়ি হল উম� আৰু কযামমিযাৰৰ স্যাবয়ত্ব সু বনবচিত
কবৰি পৰযা েযায়। আসন্ন মযাহমিযাৰত পবৰকল্পনযা কৰযা সযামুদযাবয়ক
কযাে্চ্কলযাপসমূ হ হ’লঃ
•

আৰম্ হ’ল বৰদযাম্বৰম নগৰৰ এই হ্দমিযাৰ পুনৰুৰ্যাৰ কযাে্চ্
পৰম্পৰযাগত জল সংৰক্ষণ গযাঁথবনসমূ হ পুনজ্চীবৱত
আৰু পুনৰুৰ্যাৰ কৰযাৰ এিযা অনন্ প্ৰমৰষ্যাত, কযাড্যামলযাৰ বজলযা
প্ৰশযাসমন আিযাইমিযাৰ জলযাশয়ৰ পবৰষ্ৰণ আৰু পুনঃস্যাপনৰ
িযামি এিযা িহু-অংশীদযাৰবিবশষ্, ৰযাজহুৱযা খনতৃত্বৰ প্ৰমৰষ্যা
আৰম্ কবৰমে।
কযাড্যামলযাৰ বজলযাৰ খপৌৰযাবণক ৰহৰ বৰদযাম্বৰম িৃ হৎ
সংখ্ক হ্দ তথযা পুখুৰীৰ আবশসপুষ্। 3 িযা মবদেৰ পুখুৰীমক
ধবৰ মু�মত ইয়যাত আমে 15 িযা হ্দ আৰু এই হ্দমিযাৰৰ সংেু তি
পৃ ষ্ঠকযাবল হ’ল প্ৰযায় 100 একৰ আৰু ইবিলযাকৰ আনু মযাবনক
মজুতকৰণ সযামথ্চ্ হ’ল 50 খকযাবি বলিযাৰ।
অৱমশ্ িহু িেৰ ধবৰ এই হ্দমিযাৰ মলত্যাগ, প্ৰদূ ষণ
আৰু খিদখলৰ িবল হহ আবহমে। এই সমস্যাৰ খজযাৰযা মযাবৰিকল,
বৰদযাম্বৰম ৰহৰৰ িযামি এিযা সি্চযাত্মক সমুদযায় পবৰৰযাবলত, িহুঅংশীদযাৰবিবশষ্ হ্দ পুনঃস্যাপন প্ৰকল্পৰ পবৰকল্পনযা কৰযা হহমে।
এই খক্ষত্ত হযাতত খলযাৱযা কযাে্চ্কলযাপসমূ হ হ’লঃ খিদখলসমূ হ
আঁতৰ কৰযা
ঘৰ/খদযাকযানৰ আনু মযাবনক 400 িযা খিদখল আঁতৰযািৰ
িযামি বৰনযাতি কৰযা হহমে। িবস্ত খিযামড্চ খিদখলকযাৰীসকলৰ িযামি
নগৰৰ ওৰৰমত স্যায়ী ঘৰ প্ৰদযান কবৰমে।

•

জল সংৰক্ষণৰ বিষয়ত গণসমৰতনতযা গব়ি তুবলিকল
ৰযাজহুৱযা স্যানমিযাৰত ি্যাপক মযাত্যাত খপইবণ্টঙৰ ি্ৱস্যা;

•

কমলজীয়যা েযাত্-েযাত্ীসকলৰ িযামি জল সংৰক্ষণ
জলপযাবন;

•

পবৰষ্ৰণ অবভেযানত NSS,
বিদ্যাথ্চীসকলৰ অংশগ্হণ;

•

স্যায়ী ি্ৱস্যাপনযা আৰু পুনৰুৰ্যাৰৰ কযাম সম্পূ ণ্চ খহযাৱযাৰ
পযােত অৱনমন খৰযাধ কবৰিকল স্যানীয় িযাবসদেযাসকলক
হল ি্ৱহযাৰকযাৰীৰ অনযানু ষ্ঠযাবনক সংস্যা গ�ন কৰযা।

NCC,

খৰড

ৰিে

প্ৰত্যাবশত পবৰণবতঃ এই প্ৰকল্পই অবতবৰতি পযানী
মজুতকৰণ সযামথ্চ্ সৃ বষ্ কবৰি িুবল আৰু জল সংকি তথযা
গুৰুতৰ িযান এই হদ্ত সমস্যাত খভযাগযা এখন ৰহৰৰ িযামি
শুকযাই অহযা জলস্তৰৰ পুনৰ ভবত্চ কবৰি িুবল আশযা কৰযা হহমে।
েবদওিযা 62153 জনসংখ্যাসম্পন্ন নগৰখনত পযানীৰ সযা�বতক
গ়ে ৰযাবহদযা হদবনক 8.4 বনেু ত বলিযাৰ, তথযাবপ গ়ে পযানী খেযাগযান
হ’ল হদবনক মযাত্ 3.9 বনেু ত বলিযাৰ। খখযাৱযাপযানীৰ িযামি ভূ জলৰ
লভ্তযা আমে ভূ স্তৰৰপৰযা 200 বমিযাৰ তলত। খসময়মহ খগযামিই
ৰহৰখন অবতশয় িযানপ্ৰৱণ িুবল বৰনযাতি কৰযা হহমে।

জযািৰ-খজযাঁথৰ আঁতমৰযাৱযা অপতৃণ, কযাগজ, প্যাবষ্ক
আৰু আন খপলনীয়যা ৰিি্ৰ ৰূপত থকযা আিযাইমিযাৰ জযািৰখজযাঁথৰ খসচ্ছযামসৱকসকল, নযাগবৰকসকল আৰু বজলযা প্ৰশযাসনৰ
বিষয়যা-কম্চৰযাৰীসকলৰ শ্ৰমদযামনমৰ আঁতৰ কৰযা হহমে।
বিগযাদন আৰু িযান্মিযাৰৰ শবতিশযালীকৰণ পুখুৰীমিযাৰৰ
বিগযাদন কবৰিকল আৰু পযাৰত সীমযা বহৰযামপ থকযা িযান্মিযাৰ
শবতিশযালী কবৰিকল বজলযা প্ৰশযাসমন েন্ত-পযাবতৰ ি্ৱস্যা কবৰমে।
বিগযাদন সম্পূ ণ্চ খহযাৱযাৰ লমগ লমগ তলত বদয়যা কযামমিযাৰ হযাতত
খলযাৱযা হ’িঃ
•

জলযাশয়মিযাৰৰ বভতৰত জল সঞ্য়ন গযাঁথবন সৃ বষ্ কৰযা
েযামত পযানীৰ মজুতকৰণ আৰু ভূ জলৰ পুনৰ জমযা
উৎকৃষ্ কবৰি পৰযা েযায়

কুঁৱযা শুকযাই খনযামেযাৱযাকলমক আপুবন খকবতয়যাও নযাজযাবনি পযানীৰ বক মূ ল্।
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বতৰুৱযান্নযামলযাইত জল সংৰক্ষণৰ িযামি উদ্যাৱনমূ লক পদমক্ষপসমূ হ
তযাবমলনযাডুৰ বতৰুৱযান্নযামলযাই বজলযা প্ৰশযাসমন উপলবৰ্
কবৰবেল খে খসৱযাৰ মমনযামভযামৱমৰ হযাতত খলযাৱযা জল শবতি
অবভেযান (JSA) বজলযাখনৰ জল সংকি কম কৰযাৰ এিযা বনঁভযাজ
সু মেযাগ হ’ি পযামৰ। গবতমক খদশৰ বভতৰমত সি্চযাবধক সংখ্ক
জল সংকিত খভযাগযা গযাঁও থকযা এই বজলযাখমন খৰযাং পবৰবস্বতৰ
হসমত েু ঁজ বদিকল আৰু উৰ্ৰ-পূ ি খমৌৰুমী িতযাহ অহযাৰ
আগমতই ভূ জলৰ স্তৰ উন্নত কবৰিকল ভযামলমযান উদ্যাৱনমূ লক
কযাে্চ্কলযাপ হযাতত ল’খল।

কৰযা হয় আৰু এই ফুিযামিযাত নযাবৰকলৰ খভযামিযাৰযাৰ এডযাল
ৰেী সংলনি কবৰ বদয়যা হয়। পযানী এই নযাবৰকলৰ খভযামিযাৰযাৰ
ৰেীডযালৰপৰযা খিযাপযামিযামপ পবৰি আৰু খসইমিযা হযাৰত
পযানীবখবন ি্ৱহযাৰ কৰযা হ’ি বেমিযা হযাৰত গেমজযাপযাই পযানী
খশযাষণ কৰযাৰ প্ৰময়যাজন হয়। বজলযাখনত পযাত্ জলবসঞ্ন
খকৌশল ি্ৱহযাৰ কবৰ 26,835 খজযাপযা গেপুবল খৰযাপণ কৰযা
হহমে।

বজলযাখনৰ মুখ্ জীবৱকযা হ’ল কৃবষ, ে’ত সযামবৰ
খলযাৱযা গুৰুত্বপূ ণ্চ শস্ খকইবিধ হহমে ধযান, কুঁবহয়যাৰ আৰু
িযাদযাম।
ৱযািযাৰ খিংকঃ জলযাশয়সমূ হৰ পুনৰুজ্ীবৱতকৰণত
স্যানীয় িযাবসদেযাসকলৰ সবৰিয় অংশগ্হণ প্ৰযাপ্ত কৰযাৰ উমদেমশ্মৰ
বজলযাবধপবতক খৰয়যাৰমমন বহৰযামপ হল ৱযািযাৰ খিংক নযামমমৰ
এখন পঞ্জীভুতি েৰযাইিী গ�ন কৰযা হহবেল। ইয়যাত লগমত
সদস্ বহৰযামপ আবেল সংবলিষ্ বিভযাগসমূ হৰ বিষয়যাসকল,
বিবভন্ন অনযা-ৰৰকযাৰী খসৱযা সংস্যাসমূ হ আৰু আন অংশীদযাৰ
সকল।
ৱযািযাৰ খিংকত অবভসৰণ ঘমিযাৱযা হহবেল বিবভন্ন
খেযাজনযাৰ খেমন, MGNREGA, CSR, ইত্যাবদ আৰু ই লগমত
বনজ বনজ এমলকযাত জলযাশয়সমূ হৰ পুনৰুজ্ীৱনৰ কযাম হযাতত
খলযাৱযা খস্বচ্ছযামসৱকসকল আৰু আন আন খিৰৰকযাৰী খসৱযা
সংস্যাকল সমথ্চন আগি়িযাইবেল। খস্বচ্ছযামসৱকসকলক জব়েত
কৰযা হহবেল শ্ৰমদযান আৰু েন্ত-পযাবতৰ উপযাংশসমূ হ একমগযাি
কৰযাৰ কযামত। সম্প্ৰবত এই ৱযািযাৰ খিংকত 112 জন সদস্
আমে, বেসকমল বজলযাখনৰ 312 িযা জলযাশয়ৰ
পুনৰুজ্ীবৱতকৰণৰ কযাম কবৰ আমে।
ভূ -আচ্ছযাদন ভূ -আচ্ছযাদন হ’ল এমন এিযা প্ৰবৰিয়যা
েযাৰদ্যাৰযা মযাবিবখবন আিৃ ত কবৰ উবদ্দৰ বিকযাশ আৰু উন্নয়নৰ
অনু কূল কবৰ খতযালযা হয়। হজবৱকভযামৱ বিময়যাজ্ প্যাবষ্ক
ক’ভযাৰ এই কযামত ি্ৱহযাৰ কৰযা হয়, শস্ ৰপযািকল সযাজু হয়
মযামন বেমিযাৰৰ সম্পূ ণ্চ অপঘিন হয়। ভূ -আচ্ছযাদনৰ সু বিধযা
হ’ল ই মযাবিৰপৰযা িযাষ্ীভৱন সীবমত কবৰ মযাবিবখবনৰ আৰি্চতযা
ধবৰ ৰযাবখি পযামৰ। এই প্ৰবৰিয়যাই অপতৃণৰ বিকযামশযা সীবমত
কমৰ। কল, তৰমুজ, খৰমুজ, অবমতযা আৰু খিমঙনযা হ’ল ভূ আচ্ছযাদন খকৌশল ি্ৱহযাৰ কবৰ কৰযা খকইিযামযান গুৰুত্বপূ ণ্চ
খখবত। পৰম্পৰযাগত খকৌশলৰ তুলনযাত ভূ -আচ্ছযাদন
খকৌশমলমৰ কৰযা খখবতত 30% ৰপৰযা 40% পযানী ৰযাবহ কবৰি
পৰযা েযায়।

ক্ষুৰি জলবসঞ্নঃ পযানীৰ ি্ৱহযাৰত কযাে্চ্দক্ষতযা সু বনবচিত
কবৰিৰ িযামি বজলযা প্ৰশযাসমন বিদেু জলবসঞ্ন, খৰইন গযান,
বপ্ংকলযাৰ আৰু খৰইন হ’েৰ দমৰ সূ ক্ষ্ম জলবসঞ্ন খকৌশলসমূ হ
ি্ৱহযাৰৰ িযামি উৎসযাহ প্ৰদযান কবৰ আবহমে। প্ৰধযানমন্তী কৃবষ
বেঁচ্যায়ী খেযাজনযাৰ অধীনত ক্ষুৰি জলবসঞ্নকল গবত কৰযাৰ িযামি
কৃষকসকলক সমথ্চন প্ৰদযান কৰযা হহ আবহমে।
খিযাপযাল জলবসঞ্ন খকৌশল কুঁবহয়যাৰৰ খখবতত
ি্ৱহযাৰ কৰযা হহমে বেমিযা খকৌশমল জলবসঞ্নৰ পৰম্পৰযাগত
খকৌশলসমূ হৰ তুলনযাত 50% তকক অবধক পযানী ৰযাবহ কমৰ।
বপ্ংকলযাৰ আৰু খৰইন গযান ি্ৱহযাৰ কবৰমল 60% তকক
অবধক পযানী ৰযাবহ হ’ি। খৰইন হ’ে জলবসঞ্নৰ কথযা ক’ি
লযাবগমল, ই হ’ল এিযা অনন্ কৃবষ প্ৰথযা বেমিযা বজলযাখনত
পৰীক্ষযামূ লকভযামৱ ি্ৱহযাৰ কবৰ থকযা হহমে। পযানীৰ
ি্ৱহযাৰৰ কযাে্চ্দক্ষতযা িৃ বৰ্ কৰযাৰ উপবৰও, ই লগমত
শস্মিযাৰৰ অনু কূল খহযাৱযাকক সূ ক্ষ্ম-জলিযায়ু বনয়ন্তণমতযা
সহযায় কমৰ।

পযাত্ জলবসঞ্নঃ পযাত্ জলবসঞ্ন হ’ল পযানী ৰযাবহ
কৰযাৰ সিযামতযাকক কযাে্চ্কৰী খকৌশলসমূ হৰ বভতৰত অন্তম।
ইয়যাৰ অধীনত, গেমজযাপযাৰ বশপযাৰ ব�ক কযাষমত মযাবিৰ এিযা
পযাত্ মযাবিত পুবত বদয়যা হয়। পযাত্মিযাৰ তবলত সৰু এিযা ফুিযা
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প্ৰবতমিযা খিযাপযালমৰ গুৰুত্ব আমে!

জল িযামজিঃ বজলযাখনৰ আিযাইমিযাৰ গযাঁৱৰ িযামি এখন
বিস্তৃত জল িযামজি প্ৰস্তুত কৰযা হহবেল। ই পযানীৰ খেযাগযান আৰু
লগমত ৰযাবহদযা এই দু ময়যািযাই বিমিৰনযাৰ িযামি হলবেল। পযানীৰ
খেযাগযান গণনযা কৰযা হহবেল ভূ জল আৰু পৃ ষ্ঠজল এই দু ময়যািযাই
বিমিৰনযা কবৰ; ভূ জল খিযামড্চ কৰযা খজযাখ অনু সযামৰ ভূ জল খডিযা
খলযাৱযা হহবেল; আৰু পৃ ষ্ঠজল খডিযা উবলওৱযা হহবেল প্ৰবতখন
বনবদে্চষ্ গযাঁৱত খহযাৱযা িৰষু ণৰ খডিযাৰপৰযা। আনহযামত, পযানীৰ
ৰযাবহদযা গণনযা কৰযা হহবেল পযানীৰ ঘৰুৱযা, ঔমদ্যাবগক, কৃবষগত
আৰু ি্ৱসযাবয়ক ৰযাবহদযাৰ কথযা বিমিৰনযা কবৰ। তযাৰপযােত
গণনযা কৰযা হহবেল পযানীৰ মযাত্যাবধক্ িযা অভযাৱ বেমিযা বিমলিষণ
কবৰ খৰযাৱযা হহবেল।

সফল হ’ি পযামৰ খেবতয়যা ই এিযা গণ আমদেযালনৰ ৰূপ লয়।
জল শবতি অবভেযানক এিযা গণ আমদেযালনৰ ৰূপ বদয়যাৰ লমক্ষ্মৰ
বজলযা প্ৰশযাসমন বিদ্যাথ্চীসকল আৰু সযাধযাৰণ ৰযাইজক জব়েত
কবৰ ভযামলমযান IEC (তথ্, বশক্ষযা আৰু খেযাগযামেযাগ) অবভেযানৰ
আময়যাজন কমৰ।

– (খখযাৱযাপযানী আৰু অনযাময় বিভযাগ, জল শবতি
মন্তযালয়)

3D সমমযাচ্মৰখযা মযানবৰত্ঃ প্ৰবতখন গযাঁৱৰ ভূ -খৰখযাংকন
বিশদ বিৱৰণ িুবজ খপযাৱযাত সহযায় খহযাৱযাকক এখন বত্মযাবত্ক
(3D) সমমযাচ্মৰখযা মযানবৰত্ প্ৰস্তুত কৰযা হহবেল। জল িযামজি
আৰু তযাৰ লগমত সমমযাচ্মৰখযা মযানবৰত্ই প্ৰবতখন গযাঁৱমত
সব�ক অৱস্যানত সব�ক হস্তমক্ষপ ৰূপযাবয়ত কৰযাত সহযায়
কবৰি।
JSA ৰ অধীনত IEC কযাে্চ্কলযাপ: পযানীৰ ি্ৱহযাৰৰ
কযাে্চ্দক্ষতযা িৃ বৰ্ৰ িযামি খলযাৱযা বেমকযামনযা ি্ৱস্যা খতবতয়যামহ

বফি ইবণ্ডয়যা কযাে্চ্সূৰীত গযাঁও
পঞ্যায়তসমূ হৰ ভূবমকযা
‘বফি ইবণ্ডয়যা’ – খদশৰ প্ৰবতজন ি্বতিক বনজৰ সিলসু �যাম আৰু খৰযাগবিহীন জীৱনৰ প্ৰবত সমৰতন কবৰ বদি
খখযাজযা এই আমদেযালনৰ শুভযাৰম্ কমৰ ভযাৰতৰ মযাননীয়
প্ৰধযানমন্তীময় 29.08.2019 তযাবৰমখ। এই অবভেযান শুভযাৰম্
কৰযাৰ সময়ত ৰযাইজক এিযা শপত পযা� কমৰযাৱযা হহবেল।
িয়স, পৃ ষ্ঠভূ বম িযা সিল-সু �যাম জীৱনৰ স্তৰ বনবি্চমশমষ
সকমলযামক এিযা সিল-সু �যাম আৰু পবৰপুবষ্পূ ণ্চ জীৱনৰ
সন্যান কবৰিকল অনু প্ৰযাবণত কবৰিকলমক এই অবভেযানৰ
বডজযাইন কৰযা হহবেল। ৰমুকক ক’িকল গ’খল এই অবভেযানৰ
লক্ষ্ হ’ল সু স্ জীৱনকশলীৰ ইবতিযাৰক প্ৰভযাৱ সম্পমক্চ
গণসমৰতনতযা িৃ বৰ্ কৰযা আৰু সিল-সু �যাম জীৱন আহৰণ
কৰযা তথযা এিযা স্বযাস্্কৰ জীৱনকশলী অৱলম্বন কৰযাৰ
উপযায়সমূ হৰ বিষময় ৰযাইজক অৱগত কমৰযাৱযা।
পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় ‘বফি ইবণ্ডয়যা’ক এিযা গণ
আমদেযালন কবৰ তুবলিকল বসৰ্যান্ত কবৰবেল। এই অবভেযানত
ভযাগ ল’িৰ িযামি পঞ্যায়তসমূ হক অনু প্ৰযাবণত কবৰিকল
ৰযাজ্সমূ হৰ/খকন্দ্ৰশযাবসত
ৰযাজ্মক্ষত্সমূ হক
অনু মৰযাধ
কবৰবেল পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়ৰ সবৰমি। পঞ্যায়তসমূ হক
এইিুবল পৰযামশ্চ বদয়যা হহবেল খে প্ৰবতখন গযাঁও পঞ্যায়তৰ

বিশুৰ্ পযানী = উন্নততৰ জীৱন। ইয়যাক ধ্বংস নকবৰি।

এগৰযাকী ৱযাড্চ সদস্ক “গ্যামীণ ৰিী়েযা তথযা বফিমনে
সমন্বয়ৰক্ষী” বহৰযামপ দযাবয়ত্ব বদয়যা হওক। বফিমনে অথ্চযাৎ
সিল-সু �যাম জীৱনৰ গুৰুত্ব সম্পমক্চ আৰু আিযাইমিযাৰ িয়স
খগযািৰ পুৰুষ আৰু মবহলযা উভময়ই এিযা সিল-সু �যাম জীৱনৰ
িযামি খকমন ধৰণৰ কযাে্চ্কলযাপত প্ৰিৃ ৰ্ হ’ি পযামৰ এই
সম্পমক্চ খতওঁক প্ৰবশক্ষণ তথযা উন্মু বতি প্ৰদযান কবৰি পৰযা
েযায়।
প্ৰবত বতবন মযাহৰ মূ ৰত খহযাৱযা গযাঁও সভযাৰ এখন
সভযাত বফি ইবণ্ডয়যা আমদেযালনক সভযাৰ কযাে্চ্সূ ৰীৰ এিযা বিষয়
কবৰি লযামগ িুবল সকমলযা পঞ্যায়ত সভযাপবতক পৰযামশ্চ
বদিকল ৰযাজ্সমূ হক খকযাৱযা হহবেল। গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হক
এইিুবলও পৰযামশ্চ বদয়যা হহবেল খে GPDP হতয়যাৰ কৰযাৰ
সময়ত, খতওঁমলযামক বফি ইবণ্ডয়যাৰ হসমত সম্পক্চ থকযা
আিযাইমিযাৰ কযাে্চ্কলযাপ অন্তভু্চতি কৰযা উবৰত।
সযামবগ্কভযামৱ, এই বনমদ্চশযাৱলী অবতশয় ফলদযায়ক
বসৰ্ হহবেল বকয়মনযা গ্যাম পঞ্যায়তসমূ মহ খসই অনু ৰিমম
বসবিলযাকৰ কযাে্চ্কলযাপৰ ৰূ ়েযান্ত ৰূপ বদবেল।

– (পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়ৰ খৱিমপজ)
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মযা

খখমলযা ইবণ্ডয়যা কযাে্চ্সূৰী

নু হৰ জীৱনত ৰিী়েযা আৰু সিল-সু �যাম অৱস্যাৰ
গুৰুত্ব হ’ল অসীম। খখল খখবলমল মযানু হৰ মনত
দলগত উদ্মৰ মমনযাভযামৱ �যাই লয়, মযানু হৰ
খকৌশলগত আৰু বিমলিষণযাত্মক বৰন্তযাৰ, খনতৃত্ব প্ৰদযানৰ
দক্ষতযাৰ, লক্ষ্ বনৰ্্চযাৰণ ক্ষমতযা তথযা বিপদযাশংকযাৰ মুখযামুবখ
খহযাৱযাৰ ক্ষমতযাৰ বিকযাশ ঘমি। এমকযা এগৰযাকী সিল-সু �যাম
তথযা স্বযাস্্কৰ ি্বতিময় এখন সমযামনই সু স্ সমযাজ আৰু এখন
শবতিশযালী ৰযাষ্ট গ�নৰ পথ প্ৰশস্ত কমৰ।
আমযাৰ ৰযাষ্টৰ সযামবগ্ক বিকযাশৰ এিযা অবতশয় গুৰুত্বপূ ণ্চ
উপযাংশ হ’ল ৰিী়েযা। ভযাৰমত খেযাৱযা খকইিযামযান িেৰত ৰিী়েযাৰ
খক্ষত্ত এিযা সু দৃ়ি প্ৰগবত লযাভ কবৰিকল সক্ষম হহমে। ভযাৰতৰ
এই অভযাৱনীয় সম্যাৱনযা বিশ্ব মঞ্ত প্ৰদশ্চন কৰযাৰ প্ৰময়যাজন
আমে। আমযাৰ তৰুণ প্ৰবতভযাসমূ হক আবম অনু মপ্ৰৰণযা
খেযামগযাৱযাৰ, খতওঁমলযাকক উচ্ খযাপৰ িুবনয়যাদী সযা-সু বিধযা আৰু
প্ৰবশক্ষণ প্ৰদযান কৰযাৰ এইমিযামৱই উপেু তি সময়। আবম
ৰিী়েযাত অংশগ্হণৰ এমন এিযা মযানবসকতযাৰ বিকযাশ ঘিযাি
লযাবগি েযামত খখলু কৱসকমল খতওঁমলযাকৰ প্ৰকৃত সম্যাৱনযা প্ৰদশ্চন

কবৰি পযামৰ। খকৱল খতবতয়যামহ ৰিী়েযাত এিযা মহযাশবতি হহ
উ�যাৰ ভযাৰতৰ সমপযান বদ�কত পবৰণত হ’ি।
আমযাৰ খদশত খখলযা আিযাইমিযাৰ খখলৰ িযামি এিযা
শবতিশযালী �যাঁৰ গব়ি তুবল তৃণমূ ল পে্চ্যায়ত এিযা ৰিী়েযা সংস্কৃবত গব়ি
তুবলিকল আৰু ৰিী়েযা জগতত এখন মহযান খদশ বহৰযামপ ভযাৰতক
প্ৰবতষ্ঠযা কবৰিকল খখমলযা ইবণ্ডয়যা কযাে্চ্সূ ৰীৰ শুভযাৰম্ কৰযা হহবেল।
উচ্ ক্ষমতযাসম্পন্ন সবমবতৰদ্যাৰযা অগ্যাবধকযাৰপ্ৰযাপ্ত
ৰিী়েযামক্ষত্সমূ হত বৰনযাতি কৰযা খহযাৱযা প্ৰবতভযাসম্পন্ন
খখলু কৱসকলক 8 িেৰৰ িযামি প্ৰবত িেমৰ 5 লযাখ িকযাকক
বিৰ্ীয় সযাহযাে্ প্ৰদযান কৰযা হ’ি। খখমলযা ইবণ্ডয়যা কযাে্চ্সূ ৰীৰ
অন্তম অংশ খখমলযা ইবণ্ডয়যা স্কুল খগমেত অন্তভু্চতি খখলসমূ হ
হ’ল এমনধৰণৰঃ আৰ্চযাৰী, এথমলবিকে, খিডবমণ্টন, িযামস্কিিল,
িবক্ং, ফুিিল, বজমনযাবষ্কে, হকী, জুমডযা, কযািযাবড্, খ’-খ’,
শ্বু বিং, েু ইম্ং, ভলীিল, আৰু খৰষ্বলং।
ওপৰত বদয়যা লক্ষ্সমূ হত উপনীত হ’িকল, খখমলযা
ইবণ্ডয়যা কযাে্চ্সূ ৰী মু� 12 িযা কযাে্চ্মক্ষত্ত বিভতি কৰযা হহমে,
খসইমকইিযা হ’লঃ

পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হক খকযাৱযা হহবেল প্যাবষ্ক আৱজ্চনযাৰ ি্ৱস্যাপনযা কবৰিকল
মযাননীয় প্ৰধযানমন্তীময় স্বযাধীনতযা বদৱসত বদয়যা খতওঁৰ এিযা
ভযাষণত প্যাবষ্ক আৱজ্চনযা ি্ৱস্যাপনযাৰ িযামি কযাে্চ্ি্ৱস্যা গ্হণ
কবৰিকল আহ্যান জনযাইবেল। খতওঁৰ এই আহ্যান অনু সযামৰ কযাম
কবৰিকল ভযাৰত ৰৰকযামৰ বসৰ্যান্ত গ্হণ কবৰমে। খেযাৱযা িেৰৰ
স্বচ্ছতযাই খসৱযা (SHS-2019) অবভেযানত প্যাবষ্ক আৱজ্চনযাৰ
ি্ৱস্যাপনযা আবেল মূ ল বিষয়। এই অবভেযানৰ অভীপ্যা হ’ল স্বচ্ছ
ভযাৰত গণ আমদেযালনক নতুনকক শবতি প্ৰদযান কৰযা আৰু ধম্চীয়
স্যান, খৰলমৱ খষ্েন, হবস্পমিল, িৃ হৎ পযাইকযাৰী িজযাৰমক ধবৰ
গযাঁওমিযাৰ তথযা খপৌৰ বনকযায়সমূ হৰ অধীনস্ আিযাইমিযাৰ ৰযাজহুৱযা
স্যানত প্যাবষ্ক আৱজ্চনযাৰ ি্ৱস্যাপনযা ত্বৰযাববিত কৰযা।
খসই অনু ৰিমম, পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালময় মযাননীয়
প্ৰধযানমন্তীৰ “আহ্যান”ক এিযা গণ আমদেযালনৰ ৰূপ বদিকল
বসৰ্যান্ত কবৰবেল। SHS-2019 ৰ কযালমেযাৱযাত তলত বদয়যা
কথযামিযাৰ সু বনবচিত কবৰি লযামগ িুবল পঞ্যায়তীৰযাজ
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প্ৰবতষ্ঠযানসমূ হক বনমদ্চশ বদিকল পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়ৰ সবৰমি
ৰযাজ্সমূ হক অনু মৰযাধ কবৰবেলঃ
•

আিযাইমিযাৰ PRIs এ প্ৰবতমিযা গযাঁও পঞ্যায়তমত এিযা
প্যাবষ্ক আৱজ্চনযা সংগ্হ খকন্দ্ৰ বৰনযাতি কবৰি পযামৰ।

•

আিযাইমিযাৰ PRIs এ সংগ্হ কৰযা এমন আৱজ্চনযামিযাৰ
খণ্ড/বজলযাত থকযা খণ্ডকল পবৰিহণৰ ি্ৱস্যা কবৰি পযামৰ।

•

সকমলযা পঞ্যায়ত সভযাপবতক ি্বতিগতভযামৱ খতওঁমলযাকৰ
গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হত ৰমলযাৱযা সমৰতনতযা অবভেযান তথযা
প্যাবষ্ক আৱজ্চনযা সংগ্হ অবভেযানত খনতৃত্ব বদিকল
খকযাৱযা হ’ি পযামৰ।

এইমিযা মন কৰযা হগবেল খে আিযাইমিযাৰ পঞ্যায়তীৰযাজ
সংস্যাই সবৰিয়ভযামৱ এই অবভেযানত অংশগ্হণ কবৰবেল।

–পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়ৰদ্যাৰযা সংকবলত

আবম েবদ সংৰক্ষণ কবৰিকল বনবশমকযা, খতমন্ত আমযাৰ অৱস্যা হ’ি পযানীৰপৰযা উবলয়যাই অনযা মযােমিযাৰ দমৰ।

পযা

হৰ ঘৰ খম্ঁ নল

নী হ’ল জীৱনৰ অত্যাৱশ্কীয় প্ৰময়যাজনসমূ হৰ
বভতৰত অন্তম। মযানৱ উন্নয়নৰ িযামি এিযা
গুৰুত্বপূ ণ্চ ৰত্চ হ’ল পযান কবৰিৰ খেযাগ্ পযানীৰ
উপলভ্তযা। ভযাৰত হ’ল বিশ্বৰ মু� জনসংখ্যাৰ 18% ৰ আৰু
বিশ্বৰ মু� পশুধনৰ 15% ৰ গৃ হভূ বম। অৱমশ্, ইয়যাৰ আমে
বিশ্বৰ মু� ভূ বমখণ্ডৰ মযাত্ 2% আৰু খগযালকীয় সমতজপযানী
সম্পদৰ 4% মযাত্। আনু মযাবনক বহৰযাপ1 অনু সযামৰ; 1951 ৰনত,
সমতজপযানীৰ জনমূ বৰ লভ্তযা আবেল 5,177 ঘনবমিযাৰ বেমিযা
কবম আবহ 2011 ৰনত 1,545 ঘনবমিযাৰ হহবেলবহ। বহৰযাপ
অনু সযামৰ 2019 ৰনত, এই অংকমিযা আবেল 1,368 ঘনবমিযাৰ
বেমিযা আৰু তলকল নযাবম 2025 ৰনত 1,293 ঘনবমিযাৰ খহযাৱযাৰ
সম্যাৱনযা আমে। েবদ এবতয়যাৰ প্ৰৱণতযা অি্যাহত থযামক, খতমন্ত
2050 ৰনত এই অংকমিযা হ’িকগ 1,140 ঘনবমিযাৰ।

িবৰ্্চত জনসংখ্যা আৰু সম্প্ৰসযাবৰত অথ্চকনবতক
কযাে্চ্কলযাপৰ লমগ লমগ, পযানীৰ ৰযাবহদযাও িযাব়ি আবহমে বিবভন্ন
খণ্ডত খেমন, কৃবষ, উমদ্যাগ, ঘৰুৱযা, বিমনযাদন, িুবনয়যাদী সযাসু বিধযা ইত্যাবদত, আনহযামত পযানীৰ উৎস বকন্তু সীবমত হহময়ই
আমে। গবতমক সীবমত উপলভ্তযা আৰু প্ৰবতমেযাবগতযামূ লক
ৰযাবহদযাই খখযাৱযাপযানীৰ ি্ৱস্যাপনযা এিযা জবিল বিষয় কবৰ
তুবলমে। ৰিমযাৎ িযাব়ি অহযা এই ৰযাবহদযা-খেযাগযানৰ ি্ৱধযানৰ
সমস্যামিযা আৰু অবধক জবিল কবৰ তুবলমে আন বকেু মযান
প্ৰত্যাহ্যামন, খেমন, অত্যাবধক ি্ৱহযাৰৰ ফলত ভূ জলৰ
স্তৰ কবম অহযা, হতযাশজনক পুনঃপূ বৰ্্চ, কম মজুতকৰণ সযামথ্চ্,
জলিযায়ু পবৰৱত্চনৰ িযামি অবনয়মীয়যা িৰষু ণ, দূ বষত পদযাথ্চৰ
উপবস্বত, পযানী খেযাগযান প্ৰণযালীসমূ হৰ হতযাশজনক
কযাে্চ্পবৰৰযালনযা আৰু তত্তযাৱধযান, ইত্যাবদ।
প্ৰযাক-স্বযাধীন ভযাৰতত, জল ি্ৱস্যাপনযা প্ৰণযালীসমূ হ
আৰু গযাঁথবনসমূ হ কম জনসংখ্যাৰ প্ৰময়যাজন পূ ৰণ কবৰি
পৰযাকক পে্চ্যাপ্ত আবেল। বিবভন্ন মৃ বৰ্কযাবিজ্ঞযানীয়-জলিযায়ু
অৱস্যাত ৰযাজহুৱযা প্ৰময়যাজন পূ ৰণৰ িযামি পৰম্পৰযাগত জ্ঞযান
আৰু প্ৰজ্ঞযা ি্ৱহযাৰ কবৰ খতওঁমলযাকৰ বনজযা প্ৰণযালীসমূ হৰ
আবহ্চ প্ৰস্তুত কবৰি পৰযা সযামথ্চ্ৰ িযামি স্যানীয় সমুদযায়সমূ হ
সু প্ৰবসৰ্ আবেল। অৱমশ্, িবৰ্্চত জনসংখ্যা আৰু িৰষু ণৰ
ধৰণত ঘিযা বিবঘবন তথযা মজুতকৰণ সযামথ্চ্ কবম অহযাৰ লমগ
লমগ, পযানীৰ অভযাৱৰ হসমত সম্পবক্চত প্ৰত্যাহ্যানসমূ হ তীব্ৰ হহ
পমৰ।
উৰ্ৰ-স্বযাধীনতযা েু গত, ৰযাজ্ ৰৰকযাৰসমূ মহ গ্যামীণ
ৰযাইজক সু ৰবক্ষত খখযাৱযাপযানী খেযাগযানৰ িযামি গ্যামীণ পযানী
খেযাগযান কযাে্চ্সূ ৰীসমূ হ ৰূপযাবয়ত কমৰ। 1972 ৰনত, নূ ্নতম
প্ৰময়যাজন কযাে্চ্সূ ৰীৰ অধীনত, ভযাৰত ৰৰকযামৰ ত্বৰযাববিত গ্যামীণ
পযানী খেযাগযান কযাে্চ্সূ ৰীৰ (ARWSP) জবৰয়মত ৰযাজ্সমূ হক
সমথ্চন আগি়িযািকল আৰম্ কমৰ। খসই খতবতয়যামৰপৰযা প্ৰবতমিযা

গ্যামীণ পবৰয়যালৰ িযামি খখযাৱযাৰ
খেযাগ্ পযানী সু গম কবৰ তুবলিকল
ৰযাজ্সমূ মহ ৰমলযাৱযা প্ৰমৰষ্যাত
হযাত উজযান বদিকল ভযাৰত
ৰৰকযামৰ ভযামলমযান কযাে্চপন্যা
গ্হণ কবৰমে।
তদযানীন্তন ৰযাষ্টীয় গ্যামীণ খখযাৱযাপযানী কযাে্চ্সূ ৰী
(NRDWP), 2017 ৰ অধীনত, এিযা অন্তম লক্ষ্ আবেল
“বেমযানদূ ৰ সম্ৱ বনজযা খৰৌহদৰ বভতৰমত বনৰযাপদ আৰু পে্চ্যাপ্ত
খখযাৱযাপযানী সু গম কবৰ খতযালযাৰ িযামি প্ৰবতমিযা পবৰয়যালক সমথ্চ
কবৰ খতযালযা”, বেমিযা লক্ষ্ত উপনীত হ’িকল িযাবন্ বদয়যা
সময়সীমযা আবেল 2030 ৰন, ৰযাষ্টসংঘৰ স্যায়ী বিকযাশ লক্ষ্ৰ
(UN-SDG 6) হসমত সংগবত ৰযাবখ।
গ্যামীণ অঞ্লসমূ হত খখযাৱযাপযানী তথযা ঘৰুৱযা প্ৰময়যাজনৰ
িযামি নলীময়বদ খেযাৱযা পযানীৰ খেযাগযান ধৰযামিযা এিযা অবত জবিল
আৰু প্ৰত্যাহ্যানমূ লক কযাম। খেযাৱযা খকইিেৰমযানত, পযানীমেযাগযান
কযাে্চ্সূ ৰীসমূ হৰপৰযা বকেু মযান গুৰুত্বপূ ণ্চ বশক্ষযা খপযাৱযা হগমে
আৰু এমন ধৰণৰ আন বশক্ষযাৰ লগমত খকইিযামযান বিবশষ্ বশক্ষযা
হ’লঃ
i)

মূ লধনী প্ৰময়যাজনীয়তযাৰ লগমত কযাে্চ্পবৰৰযালনযা তথযা
তত্তযাৱধযানৰ (O&M) িযামি পে্চ্যাপ্ত বিবনময়যাগ খনযামহযাৱযাৰ
পবৰণবতত অসম্পূ ণ্চ আৰু/িযা মৃ ত অৱস্যাকল অহযা পযানী
খেযাগযান প্ৰণযালীসমূ হ;

ii)

গ্যামীণ পযানী খেযাগযান খেযাজনযাসমূ হৰ খিবেভযামগই ভূ জলৰ
ওপৰত বনভ্চৰশীল খহযাৱযাকল ৰযাই, কৃবষগত উমদেশ্ত
অত্বধক ভূ জল উবলয়যাই অনযাৰ পবৰণবতত এমন
প্ৰণযালীমিযামৰ বসবিলযাকৰ মূ ল বডজযাইনত আশযা কৰযা
আয়ু স পযাৰ কবৰি খনযাৱযামৰ;

iii)

জলস্তৰ(একুইফযাৰ)ৰ পুনঃপূ বৰ্্চ, িষ্চযা জল সঞ্য়ন,
জলযাশয়সমূ হ, খৰৌিযাৰযাসমূ হৰ িবৰ্্চত মজুতকৰণ সযামথ্চ্,
বিগযাদন আবদ জল-উৎসৰ স্যাবয়ত্বৰ িযামি প্ৰময়যাজনীয়
ি্ৱস্যাসমূ হ ল’ি পযাবৰমল পযানী খেযাগযান প্ৰণযালীসমূ হৰ
জীৱনকযাল িযাম়ি;

iv)

প্ৰযাময়ই খদখযা েযায়, খেযাজনযাসমূ হৰ হতযাশজনক
তত্তযাৱধযানৰ িযামি ইয়যাত বিবনময়যাগ কৰযা ধনৰ অপি্য়মহ
হয়;

v)

েবদমহ অবিৰত খসৱযাৰ আশ্বস্ততযা প্ৰদযান কবৰি পৰযা
েযায়, খতমন্ত সমুদযাময় পযানীৰ িযামি ধনযাদযায় কবৰিকল
সযাজু থযামক;

vi)

খসৱযা প্ৰদযানৰ সময়ত এিযা উপমেযাবগতযা সম্পক্চীয়
মযানবসকতযাৰ বিকযাশ ঘমিযাৱযাৰ প্ৰময়যাজন আমে;

DoWR,RD&GR. জনসংখ্যা প্ৰমক্ষপণৰ ওপৰত বনভ্চৰ কবৰ কৰযা ভবৱষ্ত মূ ল্যায়ন

1

পযানীক সু ৰক্ষযা বদয়ক...ই গেত নযালযামগ।
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খসৱযা প্ৰদযান সম্পক্চীয় খডিযাৰ স্বয়ংবৰিয় আিৰ্কৰণৰ ি্ৱস্যা।
জল জীৱন বমেনৰ লক্ষ্ত আখমৰ আখমৰ আৰু ভযািযাথ্চ অনু েযায়ী
উপনীত খহযাৱযাত ই সহযায় কবৰি।

vii)

গযাঁৱৰ বভতৰমত থকযা পযানী খেযাগযান প্ৰণযালীসমূ হৰ
স্যাবয়ত্ব বনভ্চৰ কমৰ সযামুদযাবয়ক মযাবলকযানযাৰ ওপৰত
আৰু খসময়মহ পযানী খেযাগযান প্ৰণযালীসমূ হৰ পবৰকল্পনযা,
ৰূপযায়ণ,
ি্ৱস্যাপনযা,
কযাে্চ্পবৰৰযালনযা
তথযা
ু
তত্তযাৱধযানৰ সময়ত সমদযায়সমূ হক জব়েত কৰযামিযা
অপবৰহযাে্চ্। গুজৰযািৰ পযানী আৰু অনযাময় ি্ৱস্যাপনযা
সংস্যা (WASMO), উৰ্ৰযাখণ্ডৰ স্বজল আৰু বিবভন্ন
ৰযাজ্ত ৰৰকযাৰ তথযা অনযা-ৰৰকযাৰী খসৱযা সংস্যাসমূ হ
উভময় খলযাৱযা আন িহুমতযা উদ্মমক ধবৰ সফল
উদ্মসমূ মহ প্ৰমযাণ কবৰমে খে পযানীৰ উৎস আৰু
খেযাগযান প্ৰণযালী এই দু ময়যািযামৰ দীঘ্চকযালীন স্যাবয়ত্ব
সু বনবচিত কৰযাৰ েযাবি-কযাব� হ’ল সযামুদযাবয়ক
মযাবলকযানযা।

খেযাৱযা পযাঁৰিযা িেৰত, আিযাসগৃ হ, খশৌৰযালয়, বিদু ্ৎ,
ৰন্ন খগে, স্বযাস্্মসৱযা, বিৰ্ীয় খসৱযা, সযামযাবজক বনৰযাপৰ্যা,
ব্ৰডমিণ্ড কযামনব্বভবি, িযাি-পথ ইত্যাবদৰ দমৰ খমৌবলক
খসৱযাসমূ হত ৰৰকযামৰ বদয়যা গুৰত্বৰ িযামি, এবতয়যা ৰযাইজৰ
েু বতিসংগত আকযাংক্ষযা হহমেকগ খতওঁমলযাকৰ বনজযা ঘৰৰ খৰৌহদৰ
বভতৰমত নলীমৰ পযানী খেযাগযান খপযাৱযামিযা বে খতওঁমলযাকৰ
“স্বযাচ্ছদে্ৰ জীৱন”ত সহযায় কবৰি পযামৰ। ঘৰৰ খৰৌহদত
খখযাৱযাপযানীৰ উপলৰ্তযা সম্পক্চীয় আশ্বস্ততযাই গ্যামীণ
জনসযাধযাৰণৰ খকৱল স্বযাস্্ আৰু আথ্চ-সযামযাবজক অৱস্যাৰ
উন্নবত ঘমিযাৱযাই নহয়, ই লগমত গ্যামীণ মবহলযা তথযা কন্যাসকলৰ
কব�ন পবৰশ্ৰমমযা ভযামলবখবন লযাঘৱ কবৰি।
এই খপ্ৰক্ষযাপিত, জল জীৱন বমেনৰ (JJM) শুভযাৰম্ কৰযা
হহমে েযাৰ লক্ষ্ হ’ল 2024 ৰনৰ বভতৰত প্ৰবতমিযা গ্যামীণ
পবৰয়যালক বৰিয়যাশীল ঘৰুৱযা খিপ সংমেযাগ (FHTC) প্ৰদযান কৰযা।
এই কযাে্চ্সূ ৰীৰ খকন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব হ’ল পবৰয়যাল স্তৰত খসৱযা প্ৰদযান,
অথ্চযাৎ বনয়মীয়যা বভবৰ্ত পে্চ্যাপ্ত পবৰমযাণত আৰু বনৰ্্চযাবৰত
গুণযাগুণ বনবচিত কবৰ পযানী খেযাগযান ধৰযা। ইয়যাৰ িযামি প্ৰময়যাজন
হয় পযানী খেযাগযান খেযাজনযাসমূ হৰ পবৰকল্পনযা তথযা ৰূপযায়ণ, জল
উৎসসমূ হৰ উন্নয়ন, পযানীৰ খশযাধন আৰু খেযাগযানত আধু বনক
প্ৰেু বতিৰ প্ৰময়যাগ, গ্যাম পঞ্যায়ত/স্যানীয় সমুদযায়সমূ হৰ সিলীকৰণ,
খসৱযা প্ৰদযানত খকন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব, আন আন বহতধযাৰকসকলৰ হসমত
সহমেযাবগতযা, আন কযাে্চ্সূ ৰীসমূ হৰ হসমত অবভসৰণ, কযাে্চ্সূ ৰীৰ
পৰ্বতগত বনৰীক্ষণ আৰু খসৱযাৰ গুণমযান সু বনবচিত কবৰিকল
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ভযাৰতীয় সংবিধযানৰ 73 সংখ্ক সংমশযাধনীত
খখযাৱযাপযানীৰ বিষয়মিযাক একযাদশ অনু সূৰীত স্যান বদয়যা হহমে
আৰু ইয়যাৰ ি্ৱস্যাপনযাৰ দযাবয়ত্ব গযাঁও পঞ্যায়তসমূ হৰ হযাতত
ন্স্ত কৰযা হহমে। এই কথযা মনত ৰযাবখ, JJM ৰ অধীনত গযাঁৱমত
থকযা খখযাৱযাপযানীৰ উৎসসমূ হমক ধবৰ পযানী খেযাগযান খেযাজনযাসমূ হৰ
পবৰকল্পনযা, ৰূপযায়ণ, ি্ৱস্যাপনযা, কযাে্চ্পবৰৰযালনযা আৰু
তত্তযাৱধযানত গযাঁও পঞ্যায়তসমূ মহ তথযা স্যানীয় সমুদযায়সমূ মহ
এিযা গুৰুত্বপূ ণ্চ ভূ বমকযা খলযাৱযাৰ ি্ৱস্যা কৰযা হহমে।
ৰযাজ্সমূ হত গ্যামীণ খখযাৱযাপযানী খেযাগযানৰ দযাবয়ত্বত থকযা
জনস্বযাস্্ কযাবৰকৰী বিভযাগ (PHED)/ গ্যামীণ বিকযাশ আৰু
পঞ্যায়তীৰযাজ/গ্যামীণ পযানী খেযাগযান (RWS) বিভযাগৰ ভযাৰপ্ৰযাপ্ত
বিষয়যাসকমল সংবিধযানত অৱধযাৰণ কৰযা মমত ইবিলযাকৰ কৰ্্চি্
সম্পযাদন কৰযাত পঞ্যায়তীৰযাজ সংস্যাসমূ হক সহযায়-সমথ্চন
আগি়িযাি।
এই খেযাজনযাৰ বিমকন্দ্ৰীকৃত, ৰযাবহদযা-পবৰৰযাবলত, ৰযাইজৰ
দ্যাৰযা ি্ৱস্যাবপত ৰূপযায়মণ স্যানীয় সম্প্ৰদযায়সমূ হৰ মযাজত এিযা
‘মযাবলকযানযাৰ অনু ভূবত’ জযাগ্ত কবৰি, বিশ্বযাসৰ এিযা িযাতযািৰণ
সৃ বষ্ কবৰি আৰু কযাম-কযাজত স্বচ্ছতযা আবনি েযাৰ পবৰণবতত
পযানী খেযাগযান খেযাজনযাসমূ হৰ উন্নততৰ ৰূপযায়ণ আৰু দীঘ্চকযালীন
কযাে্চ্পবৰৰযালনযা আৰু তত্তযাৱধযান সম্ৱ হ’ি। ই লগমত প্ৰবতমিযা
পবৰয়যামল সহমজ পযানীৰ খেযাগযান খপযাৱযাত সমতযা অনযামিযা আৰু
বনয়মীয়যা খেযাগযান খপযাৱযামিযা সু বনবচিত কবৰি, েযাৰ িযামি
ি্ৱহযাৰকযাৰীসকল লযাভ কৰযা এই খসৱযাৰ িযামি ধনযাদযায়
কবৰিকল ইচ্ছুক হহ উব�ি। আন কযামত খেযাগযান ধৰযা খখযাৱযাপযানীৰ
অপি্ৱহযাৰৰ ঘিনযামিযামৰযা ইয়যাৰদ্যাৰযা বনয়ন্তণ কবৰি পৰযা েযাি।
পযানী খেযাগযান খণ্ডমিযাত কযাম কবৰ থকযা অমনক অংশীদযাৰ
আমে, খেমন, গমৱষণযা আৰু বিকযাশ (R&D) প্ৰবতষ্ঠযানসমূ হ,
ন্যাসসমূ হ, ফযাউমণ্ডেনসমূ হ, অনযা-ৰৰকযাৰী খসৱযা সংস্যাসমূ হ
(NGOs), গযাঁৱৰ সংস্যাসমূ হ (VOs), সমুদযায়বভবৰ্ক সংস্যাসমূ হ
(CBOs), আত্ম সহযায়ক খগযািসমূ হ (SHGs), ি্ৱহযাৰকযাৰীৰ
খগযািসমূ হ, ক’প্চমৰিসমূ হ, আন্তঃৰযাষ্টীয় অবভকৰণসমূ হ আৰু
উমদ্যাগী ি্বতিসকল। পযানী সকমলযামৰ বৰন্তযাৰ বিষয় কবৰ
খতযালযাৰ িযামি, এই বমেমন প্ৰয়যাস কবৰি এই সমূ হ অনু ষ্ঠযানপ্ৰবতষ্ঠযান/ি্বতিৰ লগত সহমেযাবগতযা গব়ি তুবলিকল আৰু
এমকলমগ কযাম কবৰ েযািকল েযামত JJM এ ধযাে্চ্ কবৰ বদয়যা
লক্ষ্ত আৰু খখযাৱযাপযানীৰ দীঘ্চকযালীন বনৰযাপৰ্যাৰ লক্ষ্ত
উপনীত হ’ি পৰযা েযায়। সকমলযা অংশীদযাৰৰ জল সংৰক্ষণৰ
প্ৰমৰষ্যাসমূ হৰ মযাজত সমন্বয় সযাধন কবৰিকল ৰৰকযামৰ জল
সংকিত খভযাগযা বজলযাসমূ হত ইবতমমধ্ এিযা সু তীব্ৰ অবভেযান,
জল শবতি অবভেযানৰ (JSA) কযাম আৰম্ কবৰমে।
– জী. এে. খশ্বখযাৱযাি
জলশবতি, খখযাৱযাপযানী আৰু অনযাময়
বিভযাগৰ মযাননীয় মন্তী

পযানী ৰযাখক স্ফবিকৰ দমৰ বনম্চল কবৰ, অন্থযা আমপযানযাৰ সন্তযানৰ অশ্ৰু আবহি বনগবৰ।

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

আহক হযাত উজযান বদওঁ আবম, খতমহ সংৰক্ষণ হ’ি অমূ ল্ পযানী।

@MoHFW_INDIA

mohfwindia

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প

29

মধ্প্ৰমদশৰ গ্যাম পঞ্যায়তঃ জল সংৰক্ষণৰ
অবভমুমখ ৰমলযাৱযা প্ৰমৰষ্যা
“এজন তৃষ্যাতুৰ মযানু হৰ িযামি এমিযাপযাল পযানীৰ মূ ল্ এিস্তযা
খসযাণৰ মূ ল্তককময়যা খিবে।”
এই কথযাৰ প্ৰবত সমৰতন, মধ্প্ৰমদশৰ গযাঁও পঞ্যায়মত
সমযাজৰ িযামি বনদশ্চন দযাবঙ ধবৰমে। এমন এিযা বনদশ্চন হ’ল
জিলপুৰ বজলযাৰ পযাডুৱযা গ্যাম পঞ্যায়ত।
েথযাৰিমম খেৰযা নম্বৰ 144 আৰু 167 বিবশষ্ 1.96
খহ্ৰ আৰু 2.13 খহ্ৰৰ এিুকুৰযা ভূ বম আমে বেমিযা
আৰলমত এিযা ৰৰকযাৰী নজুল বিসজ্চন পুখুৰী আৰু এইমিযা
গযাঁওিযাসীময় ি্ৱহযাৰ কবৰবেল আিজ্চনযা বিসজ্চনৰ িযামি
আৰু খতওঁমলযাকৰ গৰু-ম’হমিযাৰৰ খখযাৱযাপযানীৰ িযামি। বকন্তু
খসযানকযামলই এইমিযা গযাঁওখনৰ প্ৰভযাৱশযালী ি্বতিৰ কিলকল
আবহবেল. এইদমৰ গযাঁওিযাসীময় খসইমিযা ি্ৱহযাৰ কবৰি
খনযাৱৰযা হহবেল।
অৱমশষত বজলযা পঞ্যায়ত, জনপদ পঞ্যায়ত আৰু গযাঁও
পঞ্যায়মত এিযা সযামূ বহক বসৰ্যান্ত ল’খল আৰু এইিুবল এিযা
প্ৰস্তযাৱ গ্হণ কবৰমল খে পুখুৰীমিযা খদেযা হ’ি আৰু তযাক
খসইবখবন মযাবিৰ খিদখলকযাৰীৰপৰযা মুতি কৰযা হ’ি। বজলযা
পঞ্যায়তৰ প্ৰযাতিন মুখ্ কযাে্চ্িযাহী বিষয়যা (CEO) শ্ৰীমতী
হযাৰবশ্বকযা বসং আৰু জনপদ পঞ্যায়তৰ CEO এ এিযা প্ৰমৰষ্যা
ৰলযামল আৰু এই কযাম সম্পূ ণ্চ কবৰিকল খতওঁমলযাকক পথবনমদ্চশনযা বদমল।
ইয়যাৰ পযােত, গযাঁও পঞ্যায়তৰ ৰৰপঞ্ শ্ৰী বশৱ খপমিমল
খতওঁমলযাকৰ বনজযা খৰৰত পুখুৰীমিযাত জমযা খহযাৱযা ভৰ সমযান
কবৰিকল স্যানীয় ৰযাইজক উৎসযাবহত কবৰমল। ৰৰপমঞ্ বকেু মযান
সমৰতনতযা কযাে্চ্সূ ৰীৰ সহযায়ত গযাঁওিযাসীক সমৰতনতযা, কযাবৰকৰী
জ্ঞযান তথযা অনু মপ্ৰৰণযা প্ৰদযান কৰযাৰ ি্ৱস্যা কবৰমল।
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এবতয়যা এই পুখুৰী ওৰৰৰ 15 খন গযাঁৱৰ ভূ জলস্তৰ
িম়িযাৱযাৰ এিযা উপযায় হহ পবৰমে। প্ৰযায় 25 জন কৃষমক ইয়যাৰ
পযানী বডমজল পযাম্পৰ জবৰয়মত খতওঁমলযাকৰ প্ৰযায় 60 একৰ
কৃবষভূ বমত জলবসঞ্নৰ িযামি ি্ৱহযাৰ কবৰ আমে।
ইয়যাৰ পযােত, জল সংৰক্ষণৰ িযামি মযাননীয় প্ৰধযানমন্তী
শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ খমযাদীময় বলখযা বৰব� আৰু তদযানীন্তন মুখ্মন্তী শ্ৰী
কমলনযাথৰ হস্তমক্ষমপ পুখুৰী গভীৰ কৰযাৰ প্ৰবৰিয়যা ত্বৰযাববিত
কবৰমল আৰু এই কযাম সম্পূ ণ্চ কৰযা হ’ল “সযামূ বহক
িৃ ক্ষমৰযাপণ”ৰদ্যাৰযা 20.06.2019 তযাবৰমখ। এই কযামৰ পবৰণবতত
গযাঁওিযাসীসকমল এবতয়যা ইয়যাৰ পযানী খতওঁমলযাকৰ গৰু-ম’হৰ
খখযাৱযাপযানী বহৰযামপ ি্ৱহযাৰ কৰযাৰ উপবৰও পথযাৰত জলবসঞ্নৰ
কযামমতযা ি্ৱহযাৰ কবৰি পৰযা হহমে। লগমত আত্ম সহযায়ক খগযাি
ৰমলযাৱযা মবহলযাসকলক আত্মবনভ্চৰশীল কবৰ তুবলিকল আৰু
খতওঁমলযাকৰ িযামি অবতবৰতি আয়ৰ ি্ৱস্যা কবৰিকল এই পুখুৰী
লীজত বদয়যামৰযা প্ৰস্তযাৱ কৰযা হহমে।
(MGSIRD, মধ্প্ৰমদশ)

পযানী খসযাণতককময়যা খিবে মূ ল্ৱযান

জল সংৰক্ষণত গ্যাম পঞ্যায়তসমূহৰ
সফলতযাৰ কযাবহনী
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okMZ
lHkkখহযাৱযা
dh উবৰত।
cSBd
অনু বষ্ঠত

খসইকযাৰমণই মই কওঁ ৱযাড্চ সভযাৰ হি�ককল দমল িমল আহক

•
•
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okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
ৱযাড্চমিযাতdsপবৰষ্যাৰ-পবৰচ্ছন্নতযা
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ৱযাড্চমিযাত সযামযাবজক সম্প্ৰীবত িজযাই ৰখযা।

okMZ ds vanj LokLF; vkSj LoPNrk tkx:drk
dk;ZØe djukA

ৱযাড্চ সভযা আৰু খকযাৰযাম
7okMZ ds vanj lkekftd lejlrk cuk, j[kukA

খকযাৰযাম খতবতয়যা প্ৰযাপ্ত কৰযা িুবল ধৰযা হয় খেবতয়যা
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j dksje হৰ আমলযাৰনযাকমল্প ৱযাড্চ সভযাৰ
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লকvkSপবৰকল্পনযাসমূ

হি�কত
প্ৰমেযাজনীয়
নূ ্নতম tn
সংখ্ক
সদস্
উপবস্ত
fdls
Hkh okMZ
ds Hkrsjs ek.kl]
okMZ lHkk
eS vkoS
]
থযামক।
ৱযাড্চ সভযাৰ হি�কসমূ হ বনয়মীয়যা সময়ৰ ি্ৱধযানত rc gh iwjk gks dksje] vj t#jrka iS ppkZ gks ikoS]

বনি্চযাবৰত ৱযাড্চ সদস্গৰযাকীময় হি�ক
আহ্যান কমৰ আৰু খসই সভযাত খতওঁ খপৌমৰযাবহত্ও কমৰ।

blhfy, eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh cSBdksa esa T;knk
okMZ lHkk dh cSBd fu;fer varjky ij gksuh আৰু আমপযানযাৰ কৰ্্চি্ সম্পযাদন কৰক।
rS T;knkসংবলিষ্
Hkkx Y;ks
j viukখভযািযামৰ
QtZ fuHkkvks
ৱযাড্চ সভযাৰ ক্ষমতযা আৰু দযাবয়ত্বসমূ হ
ৱযাড্চৰvkSসকমলযা
ৱযাড্চ-Aসভযাৰ হি�কত

pkfg,A fuokZfpr okMZ lnL; lHkk dh cSBd cqykrk
ও সভযাৰ
হি�কৰ
কযাে্চgS্সূAৰীত ৰযাবখিৰ িযামি
gS• vkSjগযাঁbldh
v/;{krk
djrk
প্ৰস্তযাৱসমূ হ প্ৰস্তুত কৰযা।

'kfä;ka
vkSj ftEes
nkfj;ka% আৰু উন্নয়নমূ লক
•okMZ lHkk
ৱযাড্চdh
মিযাত
খকযানমিযাৰ
খেযাজনযা
ৰী অগ্যাবধকযাৰবভবৰ্ত ৰূপযায়ণ কৰযা হ’ি খসইমিযা
1- কযাে্চ
okMZ্সূdh
LFkkuh; t:jrksa o leL;kvksa ds vkèkkj
বস্ৰ কৰযা।

ij xzke lHkk esa ppkZ gsrq çLrko rS;kj djukA

•

প্ৰবতখন খেযাজনযাৰ সু ফল েযামত প্ৰবতগৰযাকী প্ৰকৃত
okMZ esa ykxwওৰৰ
dhহগtkus
okyhসু ব;ks
tukvks
a rFkk
বহতযাবধকযাৰীৰ
পযায় তযাক
নবচিত
কৰযা।

•

fodkl আৰু
dk;ZØeks
a dh çkFkfedrk
djukAহৰ
খপন্সন
সহযায়তযা
অনু দযানৰ r;
খেযাজনযাসমূ
বহতযাবধকযাৰীসকলক
প্ৰমযাণীক
আৰু igq
সত্যাপন
fdlh Hkh ;kstuk dks
lghৃ ত yksকৰযা
xksa rd
apkuk]
কৰযা।

23-
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ftudks bu ;kstukvksa dh vly esa t:jr gSA

িযািৰ কযাষৰ আমলযাক ি্ৱস্যা, খখযাৱযাপযানীৰ খিপ,
isa'ku vkSখশৌৰযালয়
j vuqnku
fLFkfr
okMZতযাৰesa
ৰযাজহুৱযা
আবদikus
ক’তdhস্যাপন
কৰযাesa হ’ি
িযামি
তি স্যানৰ
পৰযামশ্চ
ykHk েমথযাপেু
ysus okys
O;fä;ks
a dk বদয়যা।
lR;kiu djukA
মাৰ্চ
ekpZ2020
2020

অংশগ্হণ
খভযািযাৰ
okMZকবৰিই
lHkk লযাবগি
dh cSBকযাৰণ
d esসকমলযা
a lacaf/kr
okMZহ’ল
ds ৱযাড্চ
lkjsসভযাৰ
সদস্।
বনি্চ
যা
বৰত
পঞ্যায়ত
সদস্
িযা
ৱযাড্চ
সদস্ই
ernkrkvksa dks Hkkx ysuk pkfg,] D;ksafd ;g lHkh
এই হি�কত খপৌমৰযাবহত্ কমৰ। ৱযাড্চ সভযাৰ হি�কত
ernkrk
okMZ lHkk ds lnL; gksrs gSaA okMZ lHkk dh
উপবস্ত থযাবকিলগীয়যা সদস্ৰ নূ ্নতম সংখ্যামিযামক খকযাৰযাম
v/;{krk
okMZ সংখ্যা
ds fuokZবনৰ্্চ
fprযাৰণiapk;r
vFkkZr
খিযালযা হয়ml
বেমিযা
কবৰ lnL;
বদময় সংবলিষ্
ৰযাজ্সমূ
মহ। djrs
েবদ বকিযা
কযাৰণত
যাবৰত সময়সীমযাৰ
okMZ
lnL;
gSaA okMZ
lHkk বনৰ্্চ
esa mifLFkr
U;wure
বভতৰত
এখন
হি�কৰ
িযামি
খকযাৰযাম
খপযাৱযা
নযােযায়
vko';d lnL;ksa dh la[;k dks dksje dgrs gSaAআৰু
;g
খকযাৰযামৰ অভযাৱৰ িযামি েবদ হি�কখন বপেু ৱযাই বদয়যা হয়
dksje jkT;ksa }kjk r; fd;k tkrk gSA
খতমন্ত ভবৱষ্তৰ এিযা তযাবৰখত হি�কখন অনু বষ্ঠত হ’ি িুবল
বসৰ্যান্ত fdlh
ল’িই okMZ
লযাবগি
আৰু
হিধ fu;r
ি্ৱস্যাৱলীৰ
lHkk
dh ইয়যাৰ
cSBd িযামি
ds fy,
le;
অধীনত বস্ৰ কবৰ বদয়যা খহযাৱযা এিযা পৰ্বত অনু সৰণ কৰযা
ij ;fn dksje iwjk ugha gksrk gS] vkSj dksje u iwjk
হ’ি। গবতমক সকমলযা ৱযাড্চ সদস্ই সি্চযাবধক উপবস্বত
djus
ds কবৰিই
dkj.k লযাবগি
cSBd LFkfxr
tkrh
gS rksপ্ৰবৰিয়যাত
blds
সু বনবচিত
আৰু গযাঁওdh
খনৰ
উন্নয়নী
fy,
dksbZ লযাবগি।
vkxs dh rkjh[k r; dh tkuh pkfg,A
ভযাগ ল’িই

vkiপযানugha
tkurs gSa]কথযা
rks I;kls
ls তikuh
dk egRo
NsaA
ু ৰ ি্বতিক
আপুবন েবদ নযাজযামন, ;fn
খতমন্ত
ীৰ গুৰুত্বৰ
এগৰযাO;fä
কী তৃষ্যা
খসযাধiwক।

গযাঁও সভযাৰ গুৰুত্ব

বনষ্ম্চযা হহ িবহ থযাবক আপুবন আমপযানযাৰ সময়মিযাৰ অিযািমত
বকয় খৰৰ কবৰমে,
বকয় আপুবন গযাঁও-সভযাৰ হি�কত অংশগ্হণ নকমৰকগ আৰু
বিকযাশৰ কথযা নযাপযামতকগ,
খসইকযাৰমণইমতযা মই আমপযানযামলযাকক ক’ি খখযামজযা খে ৱযাড্চসভযাৰ হি�কমিযাৰত অংশগ্হণ কৰককগ আৰু আমপযানযাৰ কৰ্্চি্
সম্পযাদন কৰক।
গযাঁও সভযাৰ ক্ষমতযা – গযাঁও সভযাৰ অথ্চ হ’ল একতযা।
একতযাৰ অথ্চ হ’ল পযাৰস্পবৰক আমলযাৰনযাৰ জবৰয়মত
সমস্যামিযাৰৰ সমযাধযান উবলওৱযা।

ি়িযািকল খতওঁমলযাকৰ সমস্যাসমূ হ অগ্যাবধকযাৰ বভবৰ্ত
আমলযাৰনযাৰ িযামি ল’িই লযাবগি আৰু খসইমিযাৰৰ সমযাধযান
উবলয়যািই লযাবগি।
খকইিযামযান ি্বতৰিমৰ িযাবহমৰ গযাঁও সভযাৰ হি�কসমূ হত
মবহলযাসকলৰ উপবস্বত সযাধযাৰণমত কম হয় আৰু আনবক
খতওঁমলযাক েবদ উপবস্ত থযামকও, খতওঁমলযামক খতওঁমলযাকৰ
মতযামত দযাবঙ ধবৰিকল আৰু মবহলযাসকলৰ হসমত সম্পবক্চত
সমস্যাসমূ হ উত্যাপন কবৰিকল অসু বিধযা খিযাধ কমৰ বকয়মনযা
খতওঁমলযামক হি�কত এিযা অনু কূল িযাতযািৰণ বিৰযাবৰ নযাপযায়।
খকইখনমযান প্ৰগবতশীল ৰযাজ্ত, গ্যাম সভযাৰ হি�কৰ আমগ
আমগ মবহলযা সভযাৰ হি�ক আহ্যান কৰযা হয় েযামত এমনধৰণৰ
অনু কূল পবৰবস্বতৰ অভযাৱ সম্পক্চীয় অবভমেযাগৰ অৱকযাশ
নযাথযামক।

গণতন্তৰ সংজ্ঞযাই হ’ল “মযানু হক হল, মযানু হৰ িযামি,
মযানু হৰদ্যাৰযা” গ়ি বদয়যা ি্ৱস্যা। ই খদখুৱযায় খে মযানু হ হ’ল
সমি্চযাচ্। গযাঁও-সভযা হ’ল পঞ্যায়তীৰযাজ প্ৰণযালীৰ খমৌবলক তথযা
তৃণমূ ল বনকযায়। ইয়যাৰ সদস্ হ’ল তযাত িযাস কৰযা 18 িেৰৰ
ওপৰৰ সকমলযা নযাগবৰক।

গযাঁও সভযাৰ হি�ক আহ্যান কৰযাৰ িযামি আনু ষ্ঠযাবনক অবধসূ ৰনযা
জযাবৰ কৰযা
•

হি�কৰ বনৰ্্চযাবৰত তযাবৰখৰ অন্ততঃ এসপ্তযাহ আগমত
সকমলযা সদস্/খভযািযাৰক গযাঁও সভযাৰ হি�কৰ কথযা
জনযািই লযাবগি।

গযাঁও সভযাৰ হি�ক

•

অবধসূ ৰনযাত িযাধ্তযামূ লকভযামৱ এমন এখন হি�কৰ
তযাবৰখ, সময়, স্যান আৰু কযাে্চ্সূ ৰী সম্পক্চীয় তথ্
সবন্নবৱষ্ কবৰিই লযাবগি।

•

খঢযাল িজযাই কৰযা খঘযাষণযাৰদ্যাৰযা িযা পঞ্যায়ত ভৱন,
স্কুল তথযা স্যানীয় িজযাৰসমূ হত জযাননী আ�যা লগযাই
বদময়যা গযাঁও সভযাৰ হি�কৰ কথযা ৰযাইজক জনযাি পৰযা
েযায়।

•

এিযা অবত সৰল আৰু সহমজ িুবজ পযাি পৰযা ভযাষযাত
গযাঁও সভযাৰ হি�কৰ কযাে্চ্সূ ৰী স্পষ্ভযামৱ বলবখিই
লযাবগি।

বনয়মীয়যা সময়ৰ ি্ৱধযানত গযাঁও সভযাৰ হি�ক অনু বষ্ঠত
হ’িই লযাবগি। অৱমশ্, খেবতয়যাই প্ৰময়যাজন হয় অবধক সংখ্ক
হি�ক অনু বষ্ঠত কৰযাত খকযামনযা িযাধযা নযাই। গযাঁও সভযাৰ হি�ক
আহ্যান কৰযামিযা পঞ্যায়তৰ সভযাপবতৰ দযাবয়ত্ব আৰু খতওঁ
এমন প্ৰবতখন হি�কত খপৌমৰযাবহত্ও কমৰ। গযাঁও সভযাৰ
হি�কৰ িযামি খকযাৰযাম বস্ৰ কমৰ ৰযাজ্সমূ মহ। েবদমহ খকযাৰযাম
প্ৰযাপ্ত কৰযা নহয় আৰু প্ৰময়যাজনীয় নূ ্নতম সংখ্ক সদস্
উপবস্ত নযাথযামক খতমন্ত খতমন হি�কত খলযাৱযা বসৰ্যান্ত মযান্
নহয়।
মবহলযাসকল আৰু সমযাজৰ সকমলযা খশ্ৰণীৰ খলযাকসকলৰ
অংশগ্হণ সু বনবচিত কৰযা

– পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়

গযাঁও পঞ্যায়ত বিকযাশ খেযাজনযাৰ (GPVY) অধীনত ৰলযা
কম্চপৰ্বতসমূ মহ গযাঁও সভযাৰ গুৰুত্ব/মে্চ্যাদযা িৃ বৰ্ কবৰমে।
গযাঁওখনৰ উন্নয়নৰ িযামি পবৰকল্পনযা েু গুমতযাৱযাৰ সময়ত
অনু সূবৰত জযাবত, অনু সূবৰত জনজযাবত, বপেপৰযা খশ্ৰণীসমূ হ,
মবহলযা আৰু বশশুসকল আৰু লগমত সমযাজৰ দু ি্চল খশ্ৰণীসমূ হৰ
অৱস্যাৰ উন্নবত ঘমিযাৱযাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আমৰযাপ কবৰিই
লযাবগি। গযাঁও সভযাৰ হি�কসমূ হত খতওঁমলযাকৰ উন্নততৰ
অংশগ্হণ সু বনবচিত কবৰিকল হি�কৰ সময়, স্যান, কযাে্চ্সূ ৰী
আৰু আন বিশদ বিৱৰণ সম্পক্চীয় তথ্ খসইমিযাৰ এমলকযা
আৰু অঞ্লকল খপ্ৰৰণ কবৰিই লযাবগি ে’ত অনু সূবৰত জযাবত,
অনু সূবৰত জনজযাবত আৰু আন দু ি্চল খশ্ৰণীৰ খলযাকসকল িযাস
কমৰ। ি্ৱস্যামিযাৰ প্ৰবত খতওঁমলযাকৰ আস্যা আৰু বিশ্বযাস
আপুবন িৰষু ণৰ পযানী সঞ্য় কমৰমন? েবদ নকমৰ, আবজময়ই আৰম্ কৰক!

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প

33

পযালযাভযাঙুবদ গযাঁও পঞ্যায়ত,
বজলযাঃ বশৱগংগযা; ৰযাজ্ঃ তযাবমলনযাডু
1.

গযাঁওখনত বৰনযাতি কৰযা খহযাৱযা সমস্যা/প্ৰত্যাহ্যান/
সু মেযাগৰ িণ্চনযা

পযালযাভযাঙু বদ হ’ল ভযাৰতৰ তযাবমলনযাডু ৰযাজ্ৰ
বশৱগংগযা বজলযাৰ কযালেযাল খণ্ডত অৱবস্ত এখন গযাঁও
পঞ্যায়ত। বজলযাখনৰ সদৰ �যাইৰপৰযা ই 48 বক.বম. উৰ্মৰ
অৱবস্ত। অক্ষযাংশ 10.13 আৰু ৰিযাবঘমযাংশ 78.72 হ’ল
পযালযাভযাঙু বদ গযাঁৱৰ ভূ স্যানযাংক। প্ৰযায় 500 িযা পবৰয়যাল এই
গযাঁওখনত িযাস কমৰ আৰু খতওঁমলযাকৰ জীবৱকযা হ’ল কৃবষ।
এই গযাঁওখনক আিযাইমিযাৰ বদশৰপৰযা খঘবৰ আমে কযালযাৰী
কযানমযাই, বিৰুমমবন কযানমযাই, পযালযাভযাঙু বদ কযানমযাই, খেঙগযানী
কযানমযাই আৰু খপবৰয়যাভযাবট্ কযানমযাই নযামৰ খকইিযামযান হ্মদ
আৰু গযাঁওখনত আমে বতবনিযা অ’ৰযাবন িযা খখযাৱযাপযানীৰ
ৰযাজহুৱযা পুখুৰী েযাৰ নযাম হ’ল বেৱযান মবদেৰ পুখুৰী, নযালেযা
থযাবন অ’ৰযাবন আৰু আম্যান খকযাবভল অ’ৰযাবন।
2.

জলযাশয়সমূ হৰ ি্যাপক খিদখল

এই এমলকযামিযা শুষ্ ভূ বম অঞ্ল বহৰযামপ খশ্ৰণীভুতি
কৰযা হহমে, িৰষু ণৰ পযানী হ’ল জীয়যাই থকযাৰ একমযাত্ সম্বল
আৰু ইয়যাত খকযামনযা নদী নযাই। িৰষু ণৰ সময়ত এই ৰযাজহুৱযা
খখযাৱযাপযানীৰ পুখুৰীমিযাৰত পযানী ধবৰ ৰখযাৰ প্ৰময়যাজন হয়
েথযােথ কৃবষকযাে্চ্ আৰু খখযাৱযাপযানীৰ উমদেশ্ত। জলযাশয়
অঞ্লত থকযা পযানীৰ খযাল-খডযাঙমিযাৰ এিযা এিযাকক অদৃ শ্
হ’িকল ধবৰমে ভূ বমৰ অিযাধ খিদখল আৰু পে্চ্যাপ্ত খনযামহযাৱযা
িৃ বষ্পযাতৰ িযামি। গবতমক গযাঁওিযাসীময় খতওঁমলযাকৰ উমদেশ্ৰ
িযামি পযানী মজুত কবৰি খনযাৱযাৰযা হহমে।
এই গযাঁওখনৰ দন্তক হলবেল এখন কমলজৰ NSS
দলমিযামৱ। NSS দলমিযামৱ গ্যাম সভযাৰ হি�ক আময়যাজন
কবৰ গযাঁওখনৰ বিবভন্ন সমস্যা বৰনযাতি কবৰবেল আৰু এই
ৰযাজহুৱযা খখযাৱযাপযানী পুখুৰীমিযাৰৰ পযানীৰ উৎস আৰু
এইমিযাৰকল পযানী অহযা পথমিযা তথযা ওৰৰৰ জলযাগম
অঞ্লমিযাৰ বৰনযাতি কৰযাত সহযায় বিৰযাবৰ গযাঁৱৰ ৰযাইজ
খস্বচ্ছযামসৱকসকলৰদ্যাৰযা জৰীপকযাে্চ্

আৰম্বণ বিদেু

আমযাৰ ওৰৰকল আবহবেল।
3.

গযাঁওখনৰ উন্নয়নৰ িযামি কযাে্চ্ পবৰকল্পনযাৰ লক্ষ্ত
উপনীত হ’িকল প্ৰকল্প কযাে্চ্ৰূপযায়ণৰ সবিমশষ

নযালেযা থযাবন্ন অ’ৰযাবন আৰু বেৱযান মবদেৰ অ’ৰযাবনকল পযানী
অনযাৰ িযামি বৰনযাতি কৰযা খযালমিযামৱবদ খক্ষত্ জৰীপ সম্পন্ন কৰযা
হহবেল। জৰীপ কৰযা নযালেযা থযাবন্ন অ’ৰযাবনৰ মু� হদঘ্চ্ আবেল
480 বমিযাৰ।
ডযাবম্প খলমভল AKE RO ি্ৱহযাৰ কবৰ খলমভবলঙৰ
কযাম সম্পূ ণ্চ কৰযা হহবেল। খৰণ্টযাৰ লযাইমনবদ ষ্যাফ পইণ্টমিযাৰৰ
বৰন বদয়যা হহবেল 10 বমিযাৰ ি্ৱধযানত আৰু প্ৰবতমিযা
অনু কদঘ্চ্ ষ্যাফ পইণ্টত ৰিে পইণ্টমিযাৰৰ অৱস্যান আবেল 1
বমিযাৰ ি্ৱধযানত। ষ্যাফ পইণ্টমিযাৰ বৰন বদ উব� প্ৰবতমিযা
পইণ্টৰ ৰীবডং পে্চ্মৱক্ষণ কৰযা হহবেল। তযাৰপযােত এবতয়যা
িবৰ্্চ থকযা খযালমিযাৰ প্ৰৱণতযা উবলয়যািকল প্ৰবতমিযা পইণ্টৰ
হ্যাসপ্ৰযাপ্ত স্তৰ গণনযা কৰযা হহবেল উত্যান আৰু পতন পৰ্বত
ি্ৱহযাৰ কবৰ। হ্যাসপ্ৰযাপ্ত স্তৰমিযাৰ এমনকক গণনযা কৰযা হহবেল
েযামত নলেযাথযাবন্ন পমথবদ 138 বমিযাৰ (98.35), 204 বমিযাৰ
(98.08) অৱস্যানৰ িযাবহমৰ খযালৰ প্ৰৱণতযামিযাৰ 99.03
বমিযাৰৰপৰযা 94.41 বমিযাৰকল কমম আৰু বেৱযান ক’বভল
মবদেৰ পুখুৰীময়বদ মযাবিৰ প্ৰৱণতযামিযাৰ েযামত 101.475
বমিযাৰৰপৰযা 98.77 বমিযাৰকল কমম। গবতমক বকমযানবখবন
মযাবি কযাবিি আৰু ভৰযাি লযাবগি তযাৰ আয়তন গণনযা
কবৰিকল প্ৰথম সম্পৰীক্ষযা বহৰযামপ উজবনৰ হ্যাসপ্ৰযাপ্ত স্তৰ
আৰু নযামবনৰ হ্যাসপ্ৰযাপ্ত স্তৰ সংমেযাগ কবৰ এডযাল সু ষম
প্ৰৱণতযা খৰখযা িনযা হহবেল। এমকদমৰ এিযা বদ্তীয় সম্পৰীক্ষযা
বহৰযামপ 1:20 ৰ CPCB বনয়ম অনু সযামৰ সযাধযাৰণ
অনু মমযাদনমেযাগ্ প্ৰৱণতযামৰখযা িনযা হহবেল কবৰিলগীয়যা
মযাবিৰ কযামৰ পবৰমযাণ বনৰ্্চযাৰণৰ িযামি। দু িযা প্ৰৱণতযা
ি্ৱহযাৰ কবৰ গণনযা কৰযা পবৰমযাণসমূ হ তুলনযা কৰযা হহবেল
আৰু খনন তথযা সম্পূ ৰণৰ নূ ্নতম ি্য়ৰ ওপৰত বনভ্চৰ
কবৰ েমথযাপেু তি প্ৰৱণতযা বনৰ্্চযাৰণ কৰযা হহবেল।
আগমত
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পযােত

বেংকত অনযাহকমত পযানী পবৰ থযাবকিকল বনবদি, জীৱনকল আমযাৰ বিপদ মযাবত নযাবনি!

খযালমিযাৰ প্ৰময়যাজনীয় প্ৰৱণতযা গণনযা কবৰ উবলওৱযাৰ
পযােত অবতবৰতি মযাবিবখবন খদেযাৰ কযাম আৰু মযাবি ভমৰযাৱযাৰ
কযাম আৰম্ কৰযা হহবেল। তযাৰপযােত ইয়যাৰ খলমভবলং কৰযা
হহবেল 1:20 ৰ এিযা সু ষম প্ৰৱণতযা পযািৰ িযামি।
4.

সমযাজত পৰযা প্ৰভযাৱৰ হসমত সংবক্ষপ্ত পবৰণবত

তলত বদয়যা েবিমিযামৰ খদখুৱযায় খযাল খদেযাৰ কযাম
খকমনকক কৰযা হহবেল।

উপসংহযাৰ
গযাঁৱৰ ৰযাইমজ আগিম়িযাৱযা সহযায় হল খনন সম্পূ ণ্চ খহযাৱযাৰ
পযােত আৰু খিদখল আঁতমৰযাৱযাৰ পযােত অহযা প্ৰথমজযাক
িৰষু ণমত অ’ৰযাবন পযানীমৰ ভবৰ হগবেল। পযালযাভযাঙু বদ গযাঁৱৰ
জলযাগম অঞ্লত থকযা জলযাগমন পমথবদ বতবনওিযা পুখুৰী
সু দেৰভযামৱ সংলনি কৰযা হহবেল। এই প্ৰকল্পই পুখুৰীমকইিযাত িষ্চযা
জল সঞ্য়নৰ িযামি এিযা স্যায়ী সমযাধযানৰ ি্ৱস্যা কবৰবেল আৰু
ইয়যাৰ লমগ লমগ পূ ৰণ হহবেল স্যানীয় ৰযাইজৰ প্ৰময়যাজনসমূ হ।

পযানী হি েযায় – িৰষু ণৰ পযােত

NSS খস্বচ্ছযামসৱকসকলৰ প্ৰমৰষ্যাৰ পবৰণবতত িৰষু ণৰ পযােত পুখুৰীমিযাৰ িৰষু ণৰ পযানীমৰ ভবৰ পবৰমে।

কবৰিলগীয়যা অনু ৱৰ্্চী কযাম/ভবৱষ্ত িধ্চনৰ প্ৰসযাৰ
পথমিযাৰৰ বৰনযাতিকৰণ আৰু খনন সম্পূ ণ্চ খহযাৱযাৰ
পযােত আিযাইমিযাৰ অ’ৰযাবনত সংগৃ হীত পৰষু ণৰ পযানী খননৰ
পযােত অহযা প্ৰথমজযাক িৰষু ণত খিবে আবেল। পৰৱত্চী
িৰষু ণমিযাৰত খগদ জমযা খহযাৱযামিযা ৰিমযাৎ িযাব়িিকল আৰম্ কমৰ
েযাৰ পবৰণবতত খযালমিযাৰৰ প্ৰৱণতযাত সযামযান্ সযালসলবন ঘমিযাৱযা
হয়। এই পবৰৱত্চনৰ পবৰণবতত অ’ৰযাবনত সংগ্হ কবৰিলগীয়যা
পযানীৰ পবৰমযাণ কবম আবহল। গবতমক খযালমিযাৰৰ লযাইবনং কবৰ
প্ৰৱণতযা পুনবন্চমযাণৰ সমস্যা কম কৰযাৰ এইমিযামৱই হ’ল
উপেু তি সময়। খযালত খশলু কৱৰ বিকযামশযা বনয়ন্তণ কবৰি
লযাবগি।

(ল’গযানযাথন খক িী, সহকযাৰী অধ্যাপক আৰু প্ৰমগ্ম অবফৰযাৰ,
NSS, ACGCET কমলজ অৱ বই্জজবনয়যাবৰং এণ্ড খিকন’লবজ, কযাৰযাইকুব়ে,
তযাবমলনযাডু)

07.08.2018 তযাবৰমখ এবদনমত সংগ্হ কৰযা িৰষু ণৰ পযানী
নলেযা থযাবন্ন অ’ৰযাবন

পযানী – এক অমূ ল্ ৰত্ন, ইয়যাৰ সু ৰক্ষযাৰ িযামি কৰক েত্ন।
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পৃ ষ্ঠভূ বম

পযাট্যা নযািু গযাঁৱত পযানীৰ কযাে্চ্দক্ষ ি্ৱস্যাপনযাঃ বহমযাৰল
প্ৰমদশত জলবিভযাবজকযা ি্ৱস্যাপনযাৰ
দৃ ষ্যান্তমূ লক মমডল

বহ

মযাৰল প্ৰমদশ হ’ল এখন পযাহযাৰীয়যা ৰযাজ্ ে’ত 75%
এমলকযা হ’ল িৃ বষ্বনভ্চৰ আৰু গ্যামীণ এমলকযাত িযাস
কৰযা প্ৰযায় 80% জনসযাধযাৰণ খতওঁমলযাকৰ জীবৱকযাৰ
িযামি কৃবষৰ ওপৰত বনভ্চৰশীল। বহমযাৰল প্ৰমদমশ এই পে্চ্ন্ত
বিবভন্ন জলবিভযাবজকযা উন্নয়ন প্ৰকল্প প্ৰত্ক্ষ কবৰমে বকন্তু
সংহত জলবিভযাবজকযা ি্ৱস্যাপনযা কযাে্চ্সূ ৰীময় (IWMP)
ৰযাজ্খনৰ বিবভন্ন অংশত বকেু মযান সফলতযাৰ কযাবহনী খপযাহৰকল
আবনমে। এইমিযা কযাবহনী ৰযাজ্খনৰ উপ পযাি্চত্, অনু চ্ পযাহযাৰ,
উপৰিযান্তীয় কৃবষ-জলিযায়ৱীয় মণ্ডলত পৰযা হযাবমৰপুৰ নযামৰ
বজলযাখনৰপৰযা খলযাৱযা হহমে।
হযাবমৰপুৰ বজলযাৰ বিজহবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ পযাট্যা নযািু
গযাঁমৱ জল সংৰক্ষণ আৰু লগমত গযাঁওিযাসীৰ সমৃ বৰ্শযালী
জীৱনৰ িযামি এইবখবন পযানীৰ কযাে্চ্কৰী ি্ৱস্যাপনযাৰ এিযা
দৃ ষ্যান্তমূ লক মমডল দযাবঙ ধবৰমে আৰু গযাঁওখমন বিমশষভযামৱ
ক’িকল গ’খল শ্ৰী ধনী ৰযামৰ পবৰয়যামল এই হস্তমক্ষপৰ জবৰয়মত
খতওঁমলযাকৰ জীবৱকযাৰ বস্বতত এিযা প্ৰগবতশীল পবৰৱত্চন
প্ৰত্ক্ষ কবৰমে। গযাঁও পঞ্যায়তৰ এমন 20% এমলকযা আমে েযাৰ
আমে পযানীৰ বৰৰস্যায়ী উৎস আৰু এমন গযাঁওসমূ হৰ বভতৰত
পযাট্যা নযািু গযাঁও হ’ল অন্তম। অৱমশ্, গযাঁওিযাসীসকল
খতওঁমলযাকৰ খখবত পথযাৰত জলবসঞ্নৰ উৎসসমূ হৰপৰযা িবঞ্ত
হহ আবেল।
এই হস্তমক্ষপৰ পূ ি্চৰ অৱস্যা
েবদওিযা, পযাট্যা নযািু গযাঁও গ্যাম পঞ্যায়ত আৰু খণ্ড
কযাে্চ্যালয়ৰ সমীপত অৱবস্ত আবেল আৰু গযাঁওখন ইয়যাৰ
অবস্তত্বৰ খগযামিই কযালমেযাৱযাত অঞ্লমিযাৰ বিকযাশেযাত্যাৰ সহেযাত্ী
আবেল েবদও জলবসঞ্নৰ িযামি পযানীৰ অভযাৱত গযাঁওখনৰ
কৃষকসকমল সংকিৰ এিযা জীৱন অবতিযাবহত কবৰিলগীয়যা
হহবেল। শ্ৰী ধনী ৰযাম আবেল এজন প্ৰগবতশীল কৃষক আৰু
খতওঁ সতমত নতুন নতুন শস্, বিবভন্ন শযাক-পযাৰবল আৰু ফলমূ লৰ খখবত পৰীক্ষযা কবৰ হগবেল। জলবসঞ্ন উৎসৰ অভযাৱৰ
িযামি খতওঁ বনজৰ খখবত পথযাৰত কম উৎপযাদনৰ সমস্যাৰ
মুখযামুবখ হ’িলগীয়যা হহবেল। প্ৰথমমত খতওঁ বনজৰ খখবতপথযাৰৰ
কযাষমত থকযা এিযা খযালৰপৰযা পযানী উবলয়যাই জলবসঞ্নৰ ি্ৱস্যা
কবৰবেল, বকন্তু এইমিযা কযাম িযামৰ িযামৰ কৰযামিযা িৰ বিৰবতিদযায়ক
আবেল।
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েবিখনৰ এমকিযামৰ িযাওঁহযামত থকযা মযানুহজমনই হ’ল শ্ৰী ধনী ৰযাম

জন্ম কথযা
2011-12 ৰনত (তৃতীয়মিযা খগযাি) সংহত জলবিভযাবজকযা
ি্ৱস্যাপনযা কযাে্চ্সূ ৰী আৰম্ খহযাৱযাৰ লমগ লমগ, গযাঁওখনৰ
খপ্ৰক্ষযাপমি এিযা ইবতিযাৰক খমযাৰ ল’িকল আৰম্ কমৰ।
জলবসঞ্নৰ সু বিধযা খিবে সহজ কবৰ তুবলিকল আৰু কৃবষ
পথযাৰসমূ হৰ িযামি খিবে সু গম কবৰ তুবলিকল, IWMP
প্ৰকল্পৰ অধীনত 2016 ৰনত এিযা সংমেযাগী জল সঞ্য়ন
খিংকসবহমত এিযা খহনীয়যা প্ৰবতমৰযাধী িযান্ বনম্চযাণ কৰযা হয়।
এই িযান্ৰ বনম্চযাণত খহযাৱযা ি্য়ৰ অংকমিযা আবেল 1,12,420/িকযা।
উৎপযাদন প্ৰণযালীৰ উন্নয়নৰ িযামি শ্ৰী ধনী ৰযামক সহযায়
কবৰবেল জলবিভযাবজকযা উন্নয়ন দলমিযামৱ আৰু এই দলমিযামৱ
খতওঁক খভবণ্ড, নহৰু আৰু বতয়ঁহৰ িীজ প্ৰদযান কবৰবেল
ে’ৰপৰযা খতওঁ বনজৰ উৎপযাবদত সযামগ্ী িজযাৰত বিৰিী কবৰ
এিযা শকত অংকৰ লযাভ আহৰণ কবৰবেল।
ইয়যাৰ প্ৰভযাৱ
কংৰিীিৰ খহনীয়যা প্ৰবতমৰযাধী িযান্মিযামৱ আৰু সংমেযাগী
জল সঞ্য়ন খিংকমিযামৱ এই খক্ষত্ত উৎপযাদন প্ৰণযালীমিযাত
এিযা ডযাঙৰ উমৰ্যালন প্ৰদযান কবৰবেল আৰু শ্ৰী ধনী ৰযাম নযামৰ
এই খখবতয়কজনক খতওঁৰ পযামত 7-8 প্ৰকযাৰৰ শযাক-পযাৰবল,
6-8 প্ৰকযাৰৰ খযাদ্ শস্ আৰু প্ৰযায় 5-6 প্ৰকযাৰৰ উদ্যানজযাত
ফলৰ খখবত কবৰিকল উৎসযাবহত কবৰবেল। খতওঁ বনজৰ
পথযাৰৰপৰযা খশ্ৰষ্ঠ উৎপযাদন আহৰণ কবৰিকল খৰষ্যা কবৰ আমে
কযাৰণ আগৰদমৰ জলবসঞ্নৰ প্ৰশ্নমিযা এবতয়যা আৰু খতওঁৰ
িযামি মূ ৰ কযামমযাৰবণ নহয়। িৃ বৰ্ধযাৰী, প্ৰশযাসবনক বিষয়যা, উন্নয়ন

পযানী ৰযাবহ কৰযা কযাম সঁৰযাককময় ভযাল, এই অত্যাৱশ্কীয় সম্পদৰ অভযামৱ মযাবতি আমযাৰ মৰণ কযাল!

পথযাৰত কুঁবহয়যাৰৰ খখবতৰ দৃ শ্ খদখুওৱযা েবি

পথযাৰত খহযাৱযা আমপলৰ খখবত

খণ্ডৰ খপেযাদযাৰী ি্বতি আৰু কৃবষ, উদ্যান বিজ্ঞযান বিভযাগৰ
বিষয়যাসকল তথযা আন আন এমলকযাৰ কৃষকসকল এবতয়যা
বনয়মীয়যাকক আমহ খতওঁৰ পযাম ৰযািকল, বেমিযা কথযা খতওঁৰ
পুমতকৰ িযামি তথযা খতওঁৰ পবৰয়যালৰ িযামিও সঁৰযাককময় এিযা
খপ্ৰৰণযাৰ উৎস।

প্ৰত্যাহ্যানৰ। ‘জল শবতি অবভেযানৰ’ দমৰ নতুন উমদ্যাগসমূ মহ
আৰু খসৱযাৰ মমনযাভযামৱমৰ খলযাৱযা খসইজযাতীয় আন
কযাে্চ্সূ ৰীসমূ মহ পযানীৰ উৎসসমূ হ সু ৰবক্ষত কৰযা আৰু
ি্ৱস্যাবপত কৰযাৰ িযামি ৰযাজহুৱযা প্ৰমৰষ্যাৰ প্ৰময়যাজনীয়তযাৰ প্ৰবত
ৰযাইজক বনচিয় সমৰতন কবৰ তুবলি আৰু খতবতয়যাই শ্ৰী ধনী
ৰযামৰ দমৰ আৰু অবধক খলযাক ওলযাই আবহ প্ৰশংসনীয় ফলযাফল
খদখুৱযািকল সক্ষম হ’ি িুবল আশযা কবৰি পযাবৰ।

উপসংহযাৰঃ
ৰৰকযামৰ খলযাৱযা উদ্মসমূ হৰ খজযাৰত সমুদযায়ৰ
খলযাকসকলক, বিমশষকক িৃ বষ্বনভ্চৰ এমলকযাৰ খলযাকসকলক
জল ি্ৱস্যাপনযা খক্ষত্কল আকষ্চণ কবৰি পৰযা হগমে। এইদমৰ
আবজ আবম মুখযামুবখ হ’িলগীয়যা হহমে খখযাৱযাপযানীৰ খেযাগযান
আৰু জলবসঞ্নৰ িযামি প্ৰময়যাজনীয় পযানী খেযাগযানৰ হদ্ত

খলখযাবি েু গুত কবৰমলঃ শ্ৰী পৰমভশ্ব কুমযাৰ, ক’ৰ
খফকযাবটি (ৱযািযাৰমশ্বড খমমনজমমণ্ট), SIRD, HIPA, খফয়যাৰলন্স,
বশ্বমলযা

পথযাৰত থকযা খহনীয়যা প্ৰবতমৰযাধী িযান্ আৰু জল সঞ্য়ন খিংকৰ েবি
আবজ পযানী সু ৰবক্ষত কৰক, কযাইকল প্ৰলয় এৰযাই ৰলক।
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আকিৰপুৰ গযাঁও পঞ্যায়তঃ িযাল জল
বমত্ৰপৰযা জল সংৰক্ষণকল
সফলতযাৰ এিযা কযাবহনী
আকিৰপুৰ গযাঁও পঞ্যায়ত হ’ল উৰ্ৰপ্ৰমদশ ৰযাজ্ৰ
জযালযাওঁ বজলযাৰ কমদেৌৰযা উন্নয়ন খণ্ডৰ এিযা ডযাঙৰ গযাঁও
পঞ্যায়ত। 2011 ৰনৰ সযামযাবজক, অথ্চকনবতক, জযাবত খলযাকবপয়ল
অনু সযামৰ, ইয়যাৰ জনসংখ্যা আবেল 1831, বেমিযা অংক এবতয়যা
10,000 খৰযা অবধক হহমেকগ। খেযাৱযা খকইিযামযান িেৰত এইখন
গযাঁও পঞ্যায়মত বশক্ষযা, স্বযাস্্, জল সংৰক্ষণ, পবৰমৱশ, গযাঁৱৰ
আয় আৰু আন আন বিষয়ত প্ৰশংসনীয় কযাম কবৰ বনজৰ এিযা
বিবশষ্ পবৰৰয় গব়ি তুবলমে। এইমিযা কযাৰণমত, এইখন গযাঁমৱ
খদশ আৰু বিমদশত িহুমতযা পুৰস্কযাৰ লযাভ কবৰমে বেমিযাৰ
পুৰস্কযাৰৰ বভতৰত অন্তম হ’ল ৰযাষ্টীয় দীনদয়যাল উপযাধ্যায়
পঞ্যায়ত সিলীকৰণ িঁিযা।
জল সংৰক্ষণৰপৰযা িবৰ্্চত আয়ৰ উৎস
এই গ্যাম পঞ্যায়মত খকৱল প্ৰযাৰীন কুঁৱযা আৰু পুখুৰীমিযাৰ
জল সংৰক্ষণৰ কযামত ি্ৱহযাৰ কৰযাই নহয়, লগমত বশশুসকলক
এই অবভেযানৰ অংশ কবৰ খলযাৱযা হহমে খতওঁমলযাকক িযাল জল
বমত্ বহৰযামপ পবৰৰয় প্ৰদযান কবৰ। খহণ্ড পযাম্পমিযাৰত আমে পযানী
জমযাকৰযা স্যান আৰু গযাঁৱৰ মূ ল অপৱযাহী নলযামিযাৰত আমে
পযানী পুনৰ জমযাকৰযা গযাঁত। খেযাৱযা বতবন িেৰ ধবৰ গযাঁওখনৰ
আয় অবিৰতভযামৱ িযাব়িময়ই আমে। আবজ এই গযাঁওখনৰ িযাবষ্চক
আয় হহমে 50,000 িকযা।
পুখুৰীমিযাৰৰপৰযা অকিধ খিদখল আঁতমৰযাৱযা হহমে আৰু
প্ৰযাৰীন পুখুৰীমিযাৰ খদেযা হহমে েযামত খসইমিযাৰত িৰষু ণৰ পযানী
সঞ্য়ন কবৰি পৰযা েযায়। গযাঁওখনৰ েিযা বিশযাল প্ৰযাৰীন পুখুৰী
পুনৰ গব়ি খতযালযা হহমে খসইমিযাৰত খনি স্যাপন কবৰ আৰু
খকউফযামল খৰবলঙৰ ি্ৱস্যা কবৰ। পুখুৰীৰ সমীপত থকযা মু� 3
একৰ মযাবিৰ দু ই একৰত িৃ ক্ষমৰযাপণ কৰযা হহমে আৰু এক
একৰত এিযা খগযাশযালযা স্যাপন কৰযা হহমে। পুখুৰীমিযা খদেযা হহমে
আৰু এমক সময়মত ইয়যাক খনি খফবন্সঙৰদ্যাৰযা সু ৰবক্ষত কৰযাও
হহমে। ইয়যাত এিযা খহনীয়যা প্ৰবতমৰযাধী িযান্ বনম্চযাণ কবৰ পযানী
মজুতকৰণৰ প্ৰমৰষ্যাও ৰমলযাৱযা হহমে। আবজ শ শ কৃষক এই
িযান্মিযাৰপৰযা উপকৃত হহমে আৰু ৰহৰীয়যা পযানী অৱমৰযাধ
কৰযাৰ লগমত, এই িযান্মিযাত িৰষু ণৰ পযানীও মজুত কৰযা হয়।
পযানী জমযাকৰযা আৰু খশযাষণ গযাঁত বনম্চযাণ কৰযা হহমে ইয়যাৰ দু ই
ডজন খহণ্ড পযাম্পত। গযাঁৱৰ দু িযা মূ ল অপৱযাহী নলযাৰ মযাজত
পযানী পুনৰ জমযাকৰযা পইণ্ট স্যাপন কৰযা হহমে বেমিযাৰত এিযা
প্ৰমকযাষ্ঠ সযাবজ আৱজ্চনযাবখবন ৰখযািকল আৰু পযানীবখবন ভূ গভ্চকল
বনিকল এিযা প্ৰমৰষ্যাও ৰমলযাৱযা হহমে।
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গযাঁওখনৰ মুৰব্ী, শ্ৰী অবমতৰ মমত, পযানী ৰযাবহ কৰযা আৰু
সংৰক্ষণ কৰযাৰ অবভেযানত বশশুসকমলযা জব়েত হহ পবৰমে।
এই িযাল জল বমত্সকমল খতওঁমলযাকৰ ঘৰত, স্কুলত,
ৰুিুৰীত জল সংৰক্ষণৰ কযাম কমৰ এই বদশত খতওঁমলযাকৰ
িন্ুিগ্চ আৰু সমযাজৰ খলযাকসকলক অনু মপ্ৰৰণযা বদয়যাৰ
কযামমযা কমৰ। বেমিযাৰ �যাইত স্যান কৰযাত আৰু কযামপযাৰ
খধযাৱযাত অত্বধক পযানী খৰৰ কৰযা হয়, খসইমিযাৰ �যাইত
পযানী অপি্য় কৰযাৰপৰযা মযানুহক খকমনকক িযাৰণ কবৰি
লযামগ এই বিষময় এই িযাল জল বমত্সকলক প্ৰবশক্ষণ
প্ৰদযান কৰযা হয়। খকযামনযা পযানীৰ খিপ েযামত অনযাহকমত খুবল
ৰখযা নহয় িযা িিলৰ মুমখবদ েযামত পযানী বনগবৰ নযাথযামক
খসই দু িযা কথযাকলময়যা খতওঁমলযামক অহৰহ ৰকু বদ থযামক।
গযাঁওখনত খহযাৱযা িৃ ক্ষমৰযাপণ সঁৰযাই ৰযািলগীয়যা। ইয়যাত
দু মহজযাৰমৰযা অবধক িৃ ক্ষ খৰযাপণ কৰযা হহবেল আৰু খসইমিযাৰক
জীয়যাই ৰখযা হহমে। বতবন িেৰৰ আগমত খৰযাপণ কৰযা গেমিযামৰ
এবতয়যা দহ ফুি ওখ হহ মযানু হক েযাঁ বদি পৰযা হহমে। গেমিযাৰৰ
সু ৰক্ষযাৰ িযামি বৰমমমণ্টমৰ হতয়যাৰী সু দেৰ ট্ী গযাড্চ প্ৰবতষ্ঠযাবপত
কৰযা হহমে, আৰু এইমিযাৰক ৰযাষ্টীয় পতযাকযাৰ ৰমঙমৰ খিযামলযাৱযা
হহমে। বশশুসকমল খখলযা-ধূ লযা কবৰি পৰযাকক এখন সু দেৰ
উদ্যান আমে, ে’ত খদযালনযাৰ লগমত বশশুসকলৰ বিমনযাদনৰ
িযামি িহুমতযা েতন আমে। অিল স্ৃবত উপিন নযামৰ এইখন
উদ্যানত, অমপন বজমৰ িহুমতযা িস্তুও সবন্নবৱষ্ কৰযা হহমে
বেমিযাৰ পুৱযা গধূ বল ি্যায়যাম কবৰিকল ি্ৱহযাৰ কমৰ বশশুসকলৰ
লগমত শ শ তৰুণ-তৰুণী আৰু প্ৰযাপ্তিয়স্কই। গযাঁও পঞ্যায়তৰ
স্কুলমিযাৰৰ বিকযাশ ঘমিযাৱযা হহমে স্যাি্চ স্কুল বহৰযামপ। বশশুসকমল
তযাত প্ৰমজ্ৰ হল প়িযা-শুনযা কমৰ। বশশুসকলৰ খখযাৱযাপযানীৰ
িযামি ে’লযাৰ ৱযািযাৰ RO বেমষ্মে স্যাপন কৰযা হহমে। বশশুসকলৰ
ভবৱষ্ত সু ৰবক্ষত কৰযাৰ মযানমসমৰ িযাল পঞ্যায়তৰ িযামি
পঞ্যায়মত ৰমলযাৱযা প্ৰমৰষ্যা দৃ ষ্যান্তমূ লক।
–ন’খডল বিষয়যা, RGSA- পঞ্যায়তীৰযাজ প্ৰবতষ্ঠযান, উৰ্ৰপ্ৰমদশ

পযানী মযামনই হ’ল মূ ল্ৱযান বৰন, হযাতমত খপযাৱযাকক থযামকিযা বকমযান বদন।

িযাই গ্যাম গযাঁও, মহকুমযা মওঃ উন্নত ভযাৰত অবভেযানৰ কযাবহনী
গ্যামীণ উন্নয়নৰ কযাে্চ্কলযাপ সম্পন্ন কৰযা হহবেল িযাই গ্যাম
গযাঁৱতঃ ভযাৰতীয় প্ৰেু বতিবিদ্যা প্ৰবতষ্ঠযান, ইমদেযাৰ
িযাই হ’ল ভযাৰতৰ মধ্প্ৰমদশ ৰযাজ্ৰ ইমদেযাৰ বজলযাৰ
মও মহকুমযাৰ এখন গযাঁও। ই ইমদেযাৰ সংমণ্ডলৰ অধীনস্। মু�
জনসংখ্যা হ’ল 1047 আৰু ইয়যাত থকযা আিযাসগৃ হৰ সংখ্যা হ’ল
238 িযা। মবহলযাৰ সংখ্যামিযা হ’ল জনসংখ্যাৰ 47.8%। গযাঁওখনৰ
সযাক্ষৰতযাৰ হযাৰ হ’ল 59.2% আৰু মবহলযাসকলৰ খক্ষত্ত এই
অংকমিযা হ’ল 23.3%। ‘অৱস্যা’ এই পদমিযা ি্ৱহযাৰ কৰযা হহমে
গযাঁওখনত/ঘৰমিযাৰত পযানীৰ ৰযাবহদযা আৰু খেযাগযান তথযা
অনযাময়ৰ সযা�বতক বস্বত দশ্চযািকল। 'বস্বত' পদমিযা ি্ৱহযাৰ
কৰযা হহমে পযানী তথযা অনযাময় খসৱযাসমূ হৰ পে্চ্যাপ্ততযা তথযা
গুণযাগুণ মূ ল্যায়ন কবৰিকল। ই লগমত গযাঁও স্তৰত ৰযাবহদযা আৰু
খেযাগযানৰ স্তৰ তথযা এইমিযাৰৰ িযামি থকযা খসৱযাৰ হসমত
সম্পবক্চত প্ৰৱণতযাসমূ হমকযা িুজযায়।
গযাঁওখনত পযানীৰ সযাধযাৰণ উপলভ্তযাই বস্ৰ কমৰ
স্কুলত বশক্ষমক েযাত্-েযাত্ীসকলক স্বযাস্্বিবধ আৰু পবৰষ্যাৰপবৰচ্ছন্নতযা সম্পমক্চ বক বশকযাি আৰু বক বনৰীক্ষণ কবৰি।
বেমিযাৰ গযাঁও পযানীৰ সংকিৰ সমস্যাত খভযামগ, খসইমিযাৰ গযাঁৱত
বশক্ষকসকমল খকযাৱযা মমত বনমতৌ স্যান কবৰি লযামগ িুবল িযা
পবৰষ্যাৰ-পবৰচ্ছন্নতযাৰ উচ্ মযান মযাবন ৰবলি লযামগ িুবল েযাত্েযাত্ীৰ হসমত কৰযা আমলযাৰনযাৰ খকযামনযা প্ৰযাসবঙ্গকতযা নযাই কযাৰণ
খতওঁমলযামক বনমজই জযামন খে গযাঁওখনত পযানীৰ এিযা সযাধযাৰণ
অভযাৱ বিদ্মযান। এমকদমৰ বেমিযাৰ গযাঁও পযানীৰ গুণযাগুণ
সম্পক্চীয় সমস্যাত ভযাৰযাৰিযান্ত খসইমিযাৰ গযাঁৱৰ বশক্ষকসকল
এই হল উবদ্নি খে পবৰষ্যাৰ-পবৰচ্ছন্নতযাৰ ওপৰত খতওঁমলযামক
বকমযানবখবনকলমক খজযাৰ বদয়যা উবৰত কযাৰণ গযাঁৱৰ ৰযাইজৰ িযামি
উপলভ্ পযানীৰ হতযাশজনক গুণযাগুণৰ কথযা খতওঁমলযাকৰ
ভযালকক জনযা আমে। আইআইিী ইমদেযাৰৰ উন্নত ভযাৰত
অবভেযামন জল সংৰক্ষণ আৰু অনযাময়ৰ ওপৰত সমৰতনতযা
সম্পক্চীয় এক কযাে্চ্সূ ৰী হযাতত হলবেল। এই কযাে্চ্সূ ৰীত
অন্তভু্চতি আবেল পযানীৰ গুৰুত্ব আৰু ইমদেযাৰৰ বিগ্যাম গযাঁৱত
থকযা ৰৰকযাৰী স্কুলত আময়যাবজত স্বযাস্্ সমৰতনতযা সম্পক্চীয়
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Participation

শুকযান বদনমিযাৰৰ িযামি পযানী মজুত কৰক!
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এিযা অনু ষ্ঠযান (মযানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্তযালয়ৰ বনমদ্চশ অনু েযায়ী,
আইআইিী ইমদেযামৰ স্বচ্ছতযা অবভেযানৰ হসমত সংগবত ৰযাবখ
এিযা অনু ষ্ঠযানৰ আময়যাজন কবৰমে)।
হস্ত প্ৰক্ষযালনৰ অভ্যাস, দন্ত স্বযাস্্বিবধ, স্যান কৰযা,
ি্বতিগত স্বযাস্্বিবধ, পযানীৰ ি্ৱহযাৰ বিবধ আৰু ৰযাজহুৱযা
অনযাময় আবদ বিষয়ত বশশুসকলৰ মযাজত আমে এিযা উচ্
স্তৰৰ সমৰতনতযা। খতওঁমলযামক আনবক ঘৰত আৰু অনু ষ্ঠযানপ্ৰবতষ্ঠযানত খশৌৰযালয় থযাবকমল বক বক লযাভ হয় খসইমিযাও স্ৰণ
কবৰি পযামৰ। বকন্তু খতওঁমলযাকৰ সমৰতনতযাৰ স্তৰ আৰু
খতওঁমলযাকৰ প্ৰকৃত আৰৰণৰ মযাজত আমে এিযা আকযাশ-পযাতযাল
পযাথ্চক্।
খডিযা সংগ্হৰ পৰ্বতত সবন্নবৱষ্ আবেল এখন
প্ৰশ্নযাৱলীৰ প্ৰস্তুবত বেখন ি্ৱহযাৰ কৰযা হহবেল এইমিযাৰ
বিষয়ত তথ্ সংগ্হৰ িযামি খৰক বলষ্ বহৰযামপঃ পযানী (সম্পদ
আৰু ি্ৱহযাৰ); অনযাময় (ি্বতিগত স্বযাস্্বিবধ, পবৰষ্যাৰপবৰচ্ছন্নতযা আৰু অনযাময়); আৰু প্ৰবতষ্ঠযানৰ ভূ বমকযাসমূ হ।
সযামযাবজক স্তৰত এইবখবন তথ্ সংগ্হ কৰযা হহবেল এক
বিশযাল পবৰসৰৰ অংশীদযাৰৰ পৰযা বেসকলৰ বভতৰত অন্তভু্চতি
আবেল গ্যাম পঞ্যায়তৰ বনি্চযাবৰত প্ৰবতবনবধসকল, গ্যামীণ
স্তৰত থকযা ৰৰকযাৰী বিষয়যা-কম্চৰযাৰীসকল, সযামযাবজকবভবৰ্ক
সংগ�নসমূ হৰ পদযাবধকযাৰীসকল, গযাঁৱৰ প্ৰিুৰ্ মণ্ডল, বিবভন্ন
জযাবত খগযািক প্ৰবতবনবধত্ব কৰযা খলযাকসকল, মবহলযাসকল,
খজ্ষ্ঠ নযাগবৰকসকল, খদযাকযানমিযাৰৰ মযাবলকসকল আৰু
বশল্পীসকল।
প্ৰদশ্চন কৰযা খহযাৱযা পবৰকল্পনযাই জল সংকি, জল
সু ৰক্ষযা, জল গুণযাগুণ, জল বিতৰণ, জল আৰু অনযাময় আৰু
পযাবৰমৱবশক অনযাময় প্ৰথযাসমূ হৰ হসমত সম্পবক্চত সমস্যাসমূ হ
সযামবৰ খলযাৱযা উবৰত। প্ৰদশ্চনমূ লক মমডলৰ িযামি খলযাৱযা
কযাে্চ্সূ ৰী খকৱল পবৰকল্পনযাৰ প্ৰস্তুবতমতই সীমযািৰ্ থকযা
গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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অনু বৰত, ইয়যাত লগমত ৰূপযায়ণৰ কথযাও সবন্নবৱষ্ খহযাৱযা উবৰত।
এমন ধৰণৰ প্ৰদশ্চনমিযামৰ ৰযাজ্খনত ৰৰকযাৰী আৰু লগমত
নযাগবৰক সমযাজৰ খলযাকসকলৰ িযামি পযানী আৰু অনযাময়
সম্পক্চীয় বিষয়মিযাৰত বশক্ষণ খকন্দ্ৰ বহৰযামপ কযাম কবৰি।
পযানীৰ গুণযাগুণৰ সমস্যামিযা ফঁবহয়যাই খৰযাৱযা উবৰত এই
আিযাইমিযাৰ বস্ৰযাংকত - ৰযাসযায়বনক, খিম্বৰয়যাজবনত আৰু
খভৌবতক। দবৰৰি খলযাকসকলৰ খক্ষত্ত দূ বষত পযানী পযান কৰযাৰ
ফলত শৰীৰৰ ওপৰত পৰযা প্ৰভযাৱসমূ হৰ গুৰুতৰ অথ্চকনবতক
পবৰণবত থযামক। ইন্নৰ িযামি অবতবৰতি ি্য় হয় (কযাৰণ খযাদ্
ৰযাবন্িকল খিবে সময় লযামগ) আৰু ৰযামিযান/পবৰষ্যাৰক অবভকৰ্্চযাৰ
িযামিও খিবে খৰৰ হয় (কযাৰণ কযামপযাৰ খধযাৱযা আৰু স্যান কৰযাৰ
সময়ত এইমিযাৰ খিবেকক লযামগ)। পবৰয়যালৰ িযামি পযানী সু গম
কৰযাত মবহলযা আৰু বশশুসকমল খলযাৱযা ভূ বমকযা আৰু খতওঁমলযাকৰ
প্ৰবত ৰযাইজৰ অনু ভূবত বৰনযাতি কৰক আৰু পযানী তথযা অনযাময়
খসৱযা প্ৰদযানৰ (বদি্যাংগ, অস্পৃশ্, দবলত ইত্যাবদ) সযামযাবজক
মযাত্যা আৰু প্ৰদযান প্ৰণযালীৰ অভযাৱৰ িযামি এইমিযাৰ খগযািৰ
ওপৰত পৰযা প্ৰভযাৱ মূ ল্যায়ন কৰক;

অবধকযাৰবভবৰ্ক দৃ বষ্মকযাণৰ একমযাত্ খকন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব খে
ভযাল প্ৰশযাসন ি্ৱস্যা হয় খসই সত্ৰ ওপৰবঞ্ বহৰযামপ, িত্চমযান
পিভূ বমত ই লগমত আমলযাকপযাত কবৰি গ্যামীণ এমলকযাসমূ হত
থকযা সযামযাবজক তথযা অথ্চকনবতক অসমতযাৰ অৱস্যাৰ ওপৰমতযা
বেমিযা অসমতযাই পযানী তথযা অনযাময়ৰ হসমত সম্পক্চ থকযা
খসৱযাসমূ হৰ সু গম্তযা, উপলভ্তযা তথযা িহনসযাধ্তযাত খভদভযাৱৰ
সৃ বষ্ কমৰ।

জল সংৰক্ষণত সফলতযাৰ কযাবহনীঃ ডযাৰলং, বমমজযাৰযাম
বজলযাঃ আইজল খণ্ডঃ বথংগুলথবলয়যাহ
পঞ্যায়তঃ ডযালযাং কৃবষ পযাবৰপযাবশ্ব্চক মণ্ডলঃ মণ্ডল 2
ভূ -স্যানযাংকঃ 23.63345, 92.85486
ি্বতিসকলৰ/পদযাবধকযাৰীসকলৰ
িৰঙবণঃ

(েবদ

আমে)

অনিদ্

গযাঁও সভযাই অনু মমযাদন বদয়যা বভমলজ এমপ্য়মমণ্ট
কযাউবন্সল (VEC), ডযাৰলং হ’ল ওপৰত বদয়যা এই আিযাইমিযাৰ
কযামৰ বনি্চযাহী অবভকৰণ। গ্যাম সভযাৰ সময়ত েবৰময়ল অবডি
ইউবনি, বমমজযাৰযামৰদ্যাৰযা ডযাৰলং গযাঁৱত সযামযাবজক বহৰযাপ
পৰীক্ষযাও সম্পন্ন কৰযা হহবেল। ইবতমমধ্ উমলেখ কবৰ অহযাৰ
দমৰ এই পবৰসম্পবৰ্ৰ সম্পূ ণ্চ মযাবলকযানযা আবেল ৰযাইজৰ
হযাতত আৰু ৰযাইমজই িহন কবৰবেল এই পবৰসম্পবৰ্ৰ
তত্তযাৱধযানৰ দযাবয়ত্ব। পযাম্পৰ তত্তযাৱধযান, বিদু ্তৰ খৰৰ আৰু
ৰযাইজক পযানী খেযাগযান ধৰযাৰ িযামি উৰ্ৰদযায়ী খস্বচ্ছযামূ লক
খগযািমিযা গ�ন কবৰ বদবেল ৰযাইমজ। ৰযাইজক বিনযামূ লীয়যাকক
পযানী খেযাগযান ধৰযা হহবেল বেমিযা কথযা আনমিযাৰ গযাঁমৱও
অনু কৰণ কৰযাৰ খেযাগ্ আবেল। এই পবৰসম্পবৰ্ৰ ি্ৱস্যাপনযা
খকমনকক কৰযা েযায় এই হল সমুদযাময় আমলযাৰনযা কবৰ উব�
এইিুবল বসৰ্যান্তকল আবহবেল খে গযাঁৱৰ িযামি বিনযামূ লীয়যাকক
জযািৰ-খজযাঁথৰৰ এখন ট্যাক বহৰযামপ কযাম কবৰিলগীয়যা অনযাময়
িযাহন ৰিয় কৰযাৰ িযামি নগদ ধনৰ িৰঙবণ সংগ্হ কৰযা হওক।
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িযাহনখন বপেত ি্ৱসযাবয়কভযামৱও ি্ৱহযাৰ কৰযা হহবেল
এইমিযাৰ কযামত খেমন, গযাঁওিযাসী আৰু ওৰৰৰ গযাঁওমিযাৰৰদ্যাৰযা
ভযা়েযা বদ উব� খকবৰয়যাৰ ট্যাক বহৰযামপ ি্ৱহযাৰ কৰযা। এমনদমৰ
ভযা়েযা বহৰযামপ সংগ্হ কৰযা ধন বপেত পযাম্পৰ তত্তযাৱধযান,
বিদু ্তৰ বিলৰ ধনযাদযায় আবদ কযামত ি্ৱহযাৰ কৰযা হয়।
এমনককময় খতওঁমলযামক ৰযাইজক বিনযামূ লীয়যাকক পযানী বিতৰণ
কবৰি পযাবৰবেল। ডযাৰলং হ’ল ৰযাজ্খনৰ সিযামতযাকক পবৰষ্যাৰ
গযাঁওসমূ হৰ বভতৰত অন্তম আৰু সিযামতযাকক পবৰষ্যাৰ গযাঁও
খহযাৱযাৰ িযামি 2017—2018 ৰনত দু িযাৰকক পুৰস্কযাৰ পযাইমে,
আইজল বজলযাত বদ্তীয় স্যান আৰু 2018-2019 ৰনত সমদৌ
বমমজযাৰযাম প্ৰবতমেযাবগতযাত তৃতীয় স্যান লযাভ কবৰমে।
প্ৰভযাৱ
এই সম্পবৰ্মিযামৰ এবতয়যা গযাঁৱৰ ৰযাইজক সপ্তযাহত
বতবনিযাৰকক পবৰষ্যাৰ পযানী খেযাগযান ধবৰি পযামৰ নতুন ৱযািযাৰ
খিংক আৰু ইবতমমধ্ থকযা PHED ৱযািযাৰ খিংকমিযাৰ সহযায়
হল। পূ ি্চৰ 13 lpcd ৰপৰযা ৰকুত লগযাকক িৃ বৰ্ হহ এবতয়যা
প্ৰবতগৰযাকী ি্বতিক খেযাগযান ধৰযা পযানীৰ পবৰমযাণ হহমেকগ 72
lpcd বেমিযা অংকই খখযাৱযাপযানী আৰু অনযাময় মন্তযালময় িযাবন্
বদয়যা নূ ্নতম পবৰমযাণৰ ৰৰ্্চ বসৰ্ কবৰমে। মবহলযা আৰু
বশশুসকমল খখযাৱযাপযানী সংগ্হৰ িযামি খৰৰ কবৰিলগীয়যা
সমময়যা কবম আবহমে। খতওঁমলযামক এবতয়যা আৰু আনবক
শুকযান িতৰমতযা দীঘলীয়যা শযাৰীত বথয় হ’ি নযালযামগ কযাৰণ
জীৱন বনভ্চৰ কমৰ পযানীৰ ওপৰত, খৰৌিযাৰযা বনভ্চৰ কমৰ আমপযানযাৰ ওপৰত।

খতওঁমলযাকৰ ঘৰৰপৰযা 50 বমিযাৰ ি্যাসযাৰ্্চৰ বভতৰমত
খতওঁমলযামক এবতয়যা বিশুৰ্ পযানী পযায়। এই সম্পবৰ্মিযামৰ
লগমত ঘৰুৱযা কযাম-কযাজত খৰৰ কবৰিকল, খপযাহনীয়যা জীৱজন্তুৰ িযামি আৰু লগমত ঘৰমত কৰযা পযাৰবল উদ্যানৰ িযামি
পে্চ্যাপ্ত পবৰমযাণৰ পযানীৰ খেযাগযান ধবৰিকলময়যা গযাঁওিযাসীক
সমথ্চ কবৰ তুবলমল। গযাঁওিযাসীময় গযাঁও সভযাত বদয়যা প্ৰস্তযাৱৰ
সফলতযাৰ পযােত এবতয়যা খতওঁমলযামক গযাঁও সভযাৰ গুৰুত্বৰ
কথযা উপলবৰ্ কবৰমে আৰু গযাঁওিযাসী এবতয়যা খতওঁমলযাকৰ
সমযাজৰ উন্নবতৰ স্বযাথ্চমত গযাঁও সভযাত বনজৰ ধযাৰণযা আনৰ
হসমত ভগযাই খলযাৱযা, পৰযামশ্চ আগিম়িযাৱযা, আৰু গযাঁও সভযাৰ

বসৰ্যান্ত গ্হণ প্ৰবৰিয়যাত ভযাগমলযাৱযাত অবধক উৎসযাহ
খদখুৱযািকল হলমে।
এমনদমৰ বনম্চযাণ কৰযা পযানীৰ খিংকমিযাৰ বডজযাইন কৰযা
হহবেল এমনদমৰ েযামত গযাঁৱৰ এমকিযামৰ শীষ্চস্যানত থকযা এই
খিংকমিযামৱ এমক সময়মত গযাঁওিযাসী আৰু স্যানীয় পে্চ্িকসকলৰ
িযামি এখন সৰু বিমনযাদন উদ্যানমৰযা কযাম কবৰি পযামৰ ে’ত
খতওঁমলযামক আকষ্চণীয় দৃ শ্ আৰু দশ্চন উপমভযাগ কবৰি পযামৰ।
ফুল আৰু গে খৰযাপণ কবৰ অঞ্লমিযাৰ খসৌদেে্চ্িৰ্্চনৰ কযাম
কৰযা খস্বচ্ছযামূ লক খগযািমিযামৱ এই উদ্যানখনৰ খৰযাৱযা-বৰতযা কমৰ।

পথযাৰৰপৰযা অহযা কণ্ঠ
“এই কথযা ক’িকল পযাই মই খগৌৰৱ খিযাধ কবৰমেযা
খে আমযাৰ দমৰ দু খীয়যা গ্যামীণ খলযাকৰ প্ৰময়যাজন পূ ৰণ কবৰি
পৰযাকক MGNREGS ৰ SPMRM ৰ হসমত কৰযা
অবভসৰণৰদ্যাৰযা এমন সম্পবৰ্ আহৰণ কবৰি পৰযামিযা ডযাৰলং
গযাঁৱৰ িযামি পৰম ভযাগ্ৰ কথযা। আগমত আবম খপযাৱযা
পবৰমযাণৰ পযানীমৰ ৰলযামিযা িৰ জবিল আবেল, খখযাৱযাপযানী
সংগ্হৰ িযামি মবহলযা আৰু ল’ৰযা-খেযাৱযালীমিযামৰ িহুত সময়
খৰৰ কবৰিলগীয়যা হহবেল। বকন্তু এবতয়যা অবতবৰতি পযানীৰ
খিংকৰ সহযাময়মৰ আবম আমযাৰ ঘৰুৱযা ি্ৱহযাৰ, কযামপযাৰকযাবন খধযাৱযা, স্যান কৰযা আৰু পশুধন পযালনৰ িযামি পে্চ্যাপ্ত
পযানী পযাইমেযা।”

- খক. লযালজযাৰবলয়যান, জি কযাড্চ নম্বৰ-920,
ডযাৰলং

“বকেু মযামন হয়মতযা ভযাবিি পযামৰ খে MGNREGS ৰ
অধীনত আহৰণ কৰযা এই সম্পবৰ্ আন আন �যাইত সৃ বষ্ কৰযা
খহযাৱযা সম্পবৰ্ৰ তুলনযাত খতমনই নগণ্; বকন্তু সৰু এিযা
জনসংখ্যাৰ হসমত আমযাৰ দমৰ এখন সৰু গযাঁৱৰ িযামি, ইমযান
কম সংখ্ক জি কযাড্চধযাৰক থকযা এখন সৰু গযাঁৱৰ পমক্ষ
এইমিযা এিযা ডযাঙৰ সফলতযা। গযাঁওখনৰ শ্ৰবমক িযামজি খতমনই
কম আৰু উপযাংশসমূ হৰ উচ্ ি্য় জব়েত হহ থকযা এমনকুৱযা
কযাম ৰম্যাবল খলযাৱযামিযা জবিল। পযানীৰ নূ ্নতম প্ৰময়যাজন পূ ৰণ
কবৰি পৰযাকক এমন সম্পবৰ্ আহৰণ কবৰিকল ৰযাইমজ সংগ্যাম
কবৰিলগীয়যা হহবেল। এবতয়যা আবম অত্ন্ত সু খী খে আবজ
আমযাৰ গযাঁৱৰ ওপৰত ই বশৰ ওখ কবৰ বথয় হহ আমে পবৰষ্যাৰ
পযানীৰ সু গম্তযা িৃ বৰ্ কবৰ আৰু এইবখবন পযানী আবজ খগযামিই
ৰযাইজৰ প্ৰময়যাজন পূ ৰণ কবৰি পৰযাকক েমথষ্।”

-লযালেযাইল’আ, জি কযাড্চ নম্বৰ- 638D, ডযাৰলং

খমডযামৰ গযাঁওিযাসীক খতওঁমলযাকৰ দুৱযাৰডবলত পবৰষ্যাৰ আৰু বনৰযাপদ
খখযাৱযাপযানী প্ৰদযানৰ কযাবহনী
এই কযামৰ পবৰবৰবতঃ
217 ঘৰ মযানু হ আৰু 2011 ৰনৰ খলযাকবপয়ল অনু সযামৰ
1073 জনসংখ্যাৰ খমডযাম গযাঁও আমে বজলযা সদৰ�যাই
ক’লযাবেিপৰযা 29 বকমলযাবমিযাৰ পবচিমম, খণ্ডৰ মুখ্ কযাে্চ্যালয়
বিলখ্বথবলৰৰপৰযা 39 বকমলযাবমিযাৰ দূ কৰত আৰু ৰযাজ্ৰ ৰযাজধযানী
আইজলৰপৰযা 100 বকমলযাবমিযাৰ দূ কৰত। গযাঁওখনৰ কম
জনসংখ্যা সমত্তও, গযাঁওিযাসীৰ খমৌবলক প্ৰময়যাজনসমূ হ অবধকতৰ
জনসংখ্যাৰ এখন গযাঁৱৰ প্ৰময়যাজনসমূ হৰ দমৰই। গ্যাম সভযাৰ
হি�কত িযাবষ্চক কযাে্চ্ খেযাজনযা েু গুত কৰযাৰ সময়ত খিবেভযাগ
গযাঁওিযাসীময় অনু ভৱ কৰযা অন্তম খমৌবলক প্ৰময়যাজনমিযা আবেল
বিশুৰ্ পযানীৰ সু গম্তযা। খসই সময়ত খগযামিই গযাঁওখনৰ িযামি
খতওঁমলযাকৰ ওৰৰত থকযা একমযাত্ উৎস আবেল বতবনিযা
অৱস্যানত থকযা জুবৰৰ পযানী বেমকইিযা জুবৰৰ পযানী শীতকযাবল
পযানীৰ প্ৰদূ ষণ, সমস্যাৰ আিযাহন।

শুকযাই হগবেল। পযানী সংগ্হ কবৰিকল গযাঁওিযাসীসকমল দীঘলীয়যা
শযাৰীত বথয় বদি লযাবগবেল আৰু খকবতয়যািযা শুকযান ঋতুত
খখযাৱযাপযানীৰ িযামি খগযামিই বনশযামিযা এমনকক শযাৰী পযাবত
কিযািলগীয়যা হহবেল। এইমিযাও লক্ষ্ কৰযা হগবেল খে খশযাধন
নকৰযাকক ি্ৱহযাৰ কবৰি পৰযাকক পযানীবখবনৰ গুণযাগুণ বসমযান
বনৰযাপদ নযাবেল বকয়মনযা অপৱযাহী নলী আৰু পযাকঘৰৰপৰযা,
খেবটেক খিংক, খশযাষণ গযাঁতৰপৰযা অহযা খলমতৰযা পযানীৰ দমৰ
ঘৰুৱযা আৱজ্চনযাসমূ মহ উৎসৰ পযানী প্ৰদূ বষত কবৰবেল।
কযামৰ প্ৰময়যাজনঃ
আগমত 60,000 বলিযাৰৰ সযামথ্চ্বিবশষ্ এিযা খিংমকমৰ
PHED এ গযাঁওখনকল খখযাৱযাপযানীৰ খেযাগযান ধবৰবেল আৰু
সপ্তযাহত এিযাৰকক গযাঁওিযাসীৰ মযাজত এই পযানী বিতৰণ কৰযা
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হহবেল 9 িযা ৰযাজহুৱযা স্যানত। এইমিযা মন কৰযা হগবেল খে এিযা
পবৰয়যালক জনমূ বৰ বহৰযাপত প্ৰবত সপ্তযামহ প্ৰদযান কৰযা হহবেল
মযাত্ 56 বলিযাৰ িযা 8 lpcd বেমিযা খখযাৱযাপযানী আৰু অনযাময়
মন্তযালময় িযাবন্ বদয়যা প্ৰময়যাজনীয় নূ ্নতম পবৰমযাণতকক িহুত
কম আবেল। পশুধন পযালন আৰু কৃবষৰ কযাম-কযাজৰ িযামি লগযা
পযানীৰ ৰযাবহদযা খসইবখবন পযানীমৰ পূ ৰণ কবৰি পৰযা নকগবেল।
গযাঁওখনত আবেল পযানীৰ দু িযা উৎস, িংডযাই লু ই 1 বেমিযা আবেল
খমডযাম গযাঁৱৰপৰযা 3.5 বক.বম. দূ কৰত আৰু আনমিযা উৎস
আবেল পু ড’লযা িুই লযাক লু ই 2 বেমিযা আবেল গযাঁওখনৰপৰযা
1.5 বক.বম. দূ কৰত আৰু এই দু িযা আবেল পযানীৰ বৰৰস্যায়ী
উৎস। এই দু ময়যািযা উৎস খগযামিই িেৰমিযা গযাঁওখনত পযানী
খেযাগযানৰ িযামি পে্চ্যাপ্ত আবেল আৰু আনবক পশুধন তথযা
কৃবষৰ কযাম-কযাজৰ িযামি লগযা পযানীৰ ৰযাবহদযাও ইয়যামৰ খকবতয়যািযা
পূ ৰণ কবৰি পৰযা হগবেল। এিযা কথযা স্পষ্ আবেল খে উৎসৰপৰযা
মযাধ্যাকষ্চবণক প্ৰিযাহৰ জবৰয়মত পযাইপলযাইমনমৰ পযানী সংগ্হ
কবৰ তলৰ মজুতকৰণ খিংকত জমযা কবৰি পৰযাৰ ি্ৱস্যা
PHED এ কবৰি পযাবৰমলমহঁমতন বকন্তু এমন পযানীৰ খিংক
বনম্চযাণ কৰযাৰ িযামি খসই বিভযাগৰ হযাতত খকযামনযা ি্ৱস্যা নযাবেল।

দীঘলীয়যা আমলযাৰনযা হহবেল গযাঁওিযাসীময় তযাৰপযােত 2 লযাখ
বলিযাৰ সযামথ্চ্ৰ এিযা পযানীৰ খিংক বনম্চযাণ কবৰিকল বসৰ্যান্ত
ল’খল আৰু গযাঁওখনৰ সিযামতযাকক ওখ �যাই খভংথযাৰ ইয়যাৰ িযামি
লগযা স্যানৰ িযােবনত উব�ল কযাৰণ তযাৰপৰযা খগযামিই ৰযাইজমক
মযাধ্যাকষ্চবণক প্ৰিযাহৰদ্যাৰযা পযানীৰ খেযাগযান ধবৰি পৰযা েযাি।
প্ৰত্যাহ্যানসমূ হঃ
এই সম্পবৰ্ বনম্চযাণৰ কযাম সম্পূ ণ্চ হহ উ�যাৰ পযােত ইয়যাক
গযাঁও পঞ্যায়ত/বভমলজ কযাউবন্সলৰ হযাতত গতযাই বদয়যাৰ কথযা আবেল।
ইয়যাৰ তত্তযাৱধযান আৰু গযাঁওিযাসীক পযানী বিতৰণ কৰযাৰ দযাবয়ত্ব ল’ি
ৰযাইমজ। স্যায়ী তত্তযাৱধযান আৰু ৰযাইজকল সু ফলৰ অবিৰত প্ৰিযাহ
সু বনবচিত কৰযাৰ িযামি প্ৰময়যাজন হ’ি েথযােথ ি্ৱস্যাপনযা, ভযাল
সহমেযাবগতযা আৰু ভযাল খনতৃত্বৰ। ভবৱষ্মত, পযাইপলযাইন সলবন কৰযা
আৰু পযানীৰ উৎসৰ সংিধ্চনৰ দমৰ তত্তযাৱধযানৰ কযামমিযাৰ এমকযা
এমকযািযা প্ৰত্যাহ্যান হহ উব�ি। তদু পবৰ, এই সম্পবৰ্ সৃ বষ্ৰ সময়ত
খপযাৱযা অবভসৰণৰ সু মেযাগ সদযাময় অহযামিযা সম্ৱপৰ নহয়। পুঁবজৰ
অভযাৱ আৰু পযানীৰ উৎসৰ ৰক্ষণযামৱক্ষণ সম্পক্চীয় কযাবৰকৰী জ্ঞযানৰ
অভযামৱ ভবৱষ্মত গযাঁওিযাসীৰ িযামি প্ৰত্যাহ্যানৰ সৃ বষ্ কবৰি পযামৰ।

ৰযাইজৰ প্ৰময়যাজন পূ ৰণ কবৰি পৰযাকক মজুতকৰণ
খিংকৰ ি্ৱস্যা কৰযাৰ এই বিষয়মিযা হল গযাঁও সভযাৰ হি�কত

জল সঞ্য়নত ৰযাইজৰ অংশগ্হণ –
বিলখ্বথবলৰ গ্যামীণ উন্নয়ন খণ্ড
বমমজযাৰযামৰ 8 (আ�) খন বজলযাৰ বভতৰত নতুনকক
গ�ন কৰযা খহযাৱযা বজলযাখনৰ প্ৰশযাসবনক সদৰ �যাই; ক’লযাবেি
বজলযা আইজল বজলযাৰ উৰ্মৰ অৱবস্ত। প্ৰথমমত 1957 ৰনত
জযাবতৰ বপতযা মহযাত্মযা গযান্ীৰ জন্ম িযাবষকীৰ বদনযা জনজযাতীয়
উন্নয়ন খণ্ডৰ খকন্দ্ৰ বহৰযামপ ক’লযাবেি সৃ বষ্ কৰযা হহবেল আৰু
ইয়যাৰ দযাবয়ত্বত আবেল এগৰযাকী প্ৰকল্প কযাে্চ্িযাহী বিষয়যা।
বপেকল ইয়যাক উন্নীত কবৰ এমলকযা প্ৰশযাসবনক বিষয়যাৰ হযাতত
ইয়যাৰ প্ৰশযাসনৰ দযাবয়ত্ব ন্স্ত কৰযা হহবেল।
ৰি.স. কযামৰ নযাম
1

খমডযামত জল
সঞ্য়ন গযাঁথবন
বনম্চযাণ

পবৰসম্পবৰ্ৰ ID/ ি্য়
কযামৰ খকযাড
2205002018/
WC/1853

13.5

বিৰ্ীয় িষ্চ
2015-2016

লযাখ িকযা

বমমজযাৰযামক খেবতয়যা 1972 ৰনত খকন্দ্ৰশযাবসত
ৰযাজ্মক্ষত্ৰ মে্চ্যাদযা বদয়যা হহবেল, ক’লযাবেিক 1975 ৰনৰ 5 খম
তযাবৰমখ উপপ্ৰবত সমযাহৰ্্চযাৰ (অসযামবৰক) প্ৰশযাসবনক কতৃ্চত্বৰ
অধীনত থকযা এিযা মহকুমযাৰ সদৰ �যাইকল উন্নীত কৰযা হহবেল।
বতবনিযা দশকমৰযা অবধক কযাল প্ৰশযাসনৰ মুখ্ কযাে্চ্যালয় হহ অহযা
ক’লযাবেিক বমমজযাৰযাম ৰৰকযামৰ বজলযা বহৰযামপ িৰ্্চমযানৰ মে্চ্যাদযা
42
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প্ৰদযান কবৰবেল 1998 ৰনত, খেবতয়যা এই নতুন বজলযাখনৰ জন্ম
হহবেল আইজল বজলযাক বতবনিযা ভযাগত বিভতি কৰযা বসৰ্যান্তৰ
পবৰণবতত।
গযাঁও পঞ্যায়তঃ খমডযাম
কৃবষ পযাবৰপযাশ্ব্চক মণ্ডলঃ মণ্ডল 3
ভূ -স্যানযাংকঃ 24.18333, 92.57816
ি্য় আৰু বিৰ্ীয় িেৰঃ ৰূপযায়ণ প্ৰবৰিয়যাঃ
গ্যাম সভযাই প্ৰকল্পৰ িযাবষ্চক খশ্বল্ফ/িযাবষ্চক কযাে্চ্
পবৰকল্পনযাত অন্তভু্চতি কৰযাৰ পযােত এই কযামমিযাৰ ৰূপযাবয়ত
কৰযা হহবেল MGNREGS ৰ অধীনত 2015 ৰনৰপৰযা। এইমিযা
এমলকযাত গ্হণ কবৰিলগীয়যা খিবেভযাগ কযামমৰ পৰযামশ্চ আৰু
প্ৰস্তযাৱ বদবেল গযাঁওিযাসীময়। আিযাইমিযাৰ কযাম সম্পন্ন কৰযা
হহবেল ৰযাজহুৱযা ভূ বমত আৰু সৃ বষ্ কৰযা সম্পবৰ্মিযাৰৰ মযাবলকযানযা
ৰযাইজক প্ৰদযান কৰযা হহবেল।
এই কযামমিযাৰৰ ৰূপযায়ণত ৰযাইজৰ অংশগ্হমণ এিযা
গুৰুত্বপূ ণ্চ ভূ বমকযা পযালন কবৰবেল। ইবতপূ মি্চ উমলেখ কবৰ অহযাৰ
দমৰ, খমডযামত জল সঞ্য়ন খিংকৰ বনম্চযাণৰ কযাম, গযাঁও সভযাৰ
হি�কত খিবেভযাগ গযাঁওিযাসীময় অনু ভৱ কৰযা এিযা খমৌবলক
প্ৰময়যাজন পূ ৰণৰ িযামি খলযাৱযা বিবহত ি্ৱস্যাৰ অংশ আবেল।
জলৰবহত গ্হত নযাথযামক জীৱনৰ অবস্তত্ব।

MGNREGS ৰ অধীনত জল সঞ্য়ন খিংকমিযাৰ বনম্চযাণকযাে্চ্
সম্পূ ণ্চ হ’ি িুবল ধবৰ হল PHED এ পযাইপলযাইন খেযাগযান ধৰযা
হ’ি িুবল আশ্বযাস বদবেল। এিযা কথযা স্পষ্ খে PHED ৰ হসমত
MGNREGS ৰ অবভসৰণত গযাঁওিযাসীসকমল এিযা গুৰুত্বপূ ণ্চ
ভূ বমকযা পযালন কবৰবেল বকয়মনযা খতওঁমলযাকৰ গযাঁৱত আৰম্
কবৰিলগীয়যা কযামসমূ হৰ প্ৰশ্নমিযা হল গযাঁওিযাসী বনমজই এই
দু ময়যািযা বিভযাগৰ কযাষ ৰযাবপবেল।
জল সঞ্য়ন খিংক বনম্চযাণৰ িযামি খহযাৱযা ি্য়ৰ খজযাৰযা
মৰযা হহবেল MGNREGS ৰ সযামগ্ী উপযাংশৰপৰযা বে অদক্ষ
কযামৰ 2391 শ্ৰম বদন সৃ বষ্ কবৰবেল। বনম্চযাণকযাে্চ্ আৰম্ হহবেল
2015 ৰনৰ 15 নমৱম্বৰত আৰু ই সম্পূ ণ্চ হহবেল 2016 ৰনৰ
5 খফব্ৰুৱযাৰীত। বনম্চযাণকযাে্ আৰম্ খহযাৱযাৰ লমগ লমগ PHED
খয়ও উৎসৰপৰযা পযানী সংগ্হৰ িযামি পযাইপলযাইন িহুওৱযাৰ
কযাম আৰম্ কবৰ বদমল। গযাঁওিযাসী এই কথযা হল সু খী হহবেল খে
খকযামনযা সমস্যা খনযামহযাৱযাকক সমুদযায়, গ্যামীণ বিকযাশ বিভযাগ
আৰু জনস্বযাস্্ কযাবৰকৰী বিভযামগ এমকলমগ এই প্ৰকল্প
কযাে্চ্ৰূপযাবয়ত কবৰবেল। সকমলযামৱ এই কথযা অনু ভৱ কবৰবেল
খে অবভসৰণৰদ্যাৰযা কৰযা খহযাৱযা কযামম সদযাময় ৰযাইজৰ উপকযাৰত
অহযাকক খশ্ৰষ্ঠ ফল বদময়।

এখন পযানী আৰু অনযাময় (WATSAN) সবমবত স্যাপন
কবৰ বভমলজ কযাউবন্সমল ঘৰমিযাৰকল পযানী বিতৰণৰ কযাম হযাতত
লয় আৰু ঘৰকল বদয়যা পযানীৰ সংমেযাগৰ িযামি মযামহকীয়যা জল
মযাৰুল আৰু ৰযাজহুৱযা পইণ্টমিযাৰ ি্ৱহযাৰ কৰযা পবৰয়যালসমূ হৰপৰযা
মযামহ 30 িকযাকক সংগ্হ কবৰিকল আৰম্ কবৰবেল আৰু এই
ধনৰযাবশ বপেত পযাইপলযাইনৰ খৰযাৱযা-বৰতযা আৰু ৱযায়যাৰমমন/
লযাইনমমনক দৰমহযা বদয়যাৰ কযামত খৰৰ কৰযা হহবেল।
WATSAN সবমবত পযানী খেযাগযান, তত্তযাৱধযান, মযাৰুল সংগ্হ
আৰু খগযামিই গযাঁৱৰ অনযাময়ৰ িযামি দযায়িৰ্ আবেল।
ইবতপূ মি্চ উমলেখ কবৰ অহযাৰ দমৰ, পযানীৰ উৎসৰপৰযা
বিতৰণ খিংককল আৰু তযাৰপৰযা ৰযাজহুৱযা স্যানমিযাৰকল বিতৰণ
লযাইন িহুৱযাৰ কযামত সহযায় কৰযা জনস্বযাস্্ কযাবৰকৰী বিভযাগৰ
হসমত অবভসৰণ ঘিযাই MGNREGS ৰ অধীনত এই কযামমিযাৰ
সম্পন্ন কৰযা হহবেল। ঘৰকল বদয়যা সংমেযাগৰ খক্ষত্ত,
পযাইপলযাইনৰ ি্য় িহন কবৰবেল বহতযাবধকযাৰীময়।

– ভযানলযালনযাৰ’য়যা, সঞ্যালক, SIRD, বমমজযাৰযাম

বপক’ হযাইড্ৰ’ৰদ্যাৰযা শবতিপ্ৰযাপ্ত বপক’ জলবিদু্ৎ প্ৰকল্পসমূ হ আৰু বহমগৃহ
RuTAG হ’ল ভযাৰত ৰৰকযাৰৰ প্ৰধযান হিজ্ঞযাবনক
উপমদষ্যাৰ কযাে্চ্যালয়ৰ সমথ্চনপুষ্ এিযা উমদ্যাগ বেমিযা উমদ্যাগৰ
অধীনত গ্যামীণ এমলকযাসমূ হৰ িযামি ৰযাবহদযাৰদ্যাৰযা অনু প্ৰযাবণত
প্ৰেু বতিৰ বিকযাশ ঘমিযাৱযা হয়। খশ্বল্ফত থকযা ি্ৱসযাবয়কভযামৱ
উপলভ্ ৱযািযাৰ পযাম্পমিযাৰ অবত কমখৰৰী হ’ি পযামৰ আৰু
বহমগৃ হৰ িযামি বসবিলযাকৰ ি্ৱহযাৰ উৰ্ৰযাখণ্ডত সফলতযামৰ
প্ৰদশ্চন কবৰমে বপক’ জলবিদু ্ৎ প্ৰকল্পই। এই প্ৰেু বতি হ’ল
অনু কৃবতমেযাগ্ আৰু ইয়যাৰ িযামি কযাবৰকৰী সমথ্চন/প্ৰবশক্ষণ
প্ৰদযান কমৰ RuTAG, IIT ৰুৰবকময়।
বপক’ জলবিদু ্ৎ প্ৰকল্পৰ িযামি িযাি্চযাইন বহৰযামপ ি্ৱহযাৰ কৰযা
পযাম্প
শবতিৰ সংকি আৰু পযাবৰমৱবশক সমস্যামিযাৰৰ
কযাৰমণ, গ্যামীণ ৰযাইজৰ শবতিৰ প্ৰময়যাজন পূ ৰণ কৰযাত
নৱীকৰণমেযাগ্ শবতিৰ উৎসমিযাৰৰ উত্যান ঘবিমে এিযা
গুৰুত্বপূ ণ্চ বিকল্প বহৰযামপ। জনযাকীণ্চ পবৰমৱশৰপৰযা বনলগত
থকযা গ্যামীণ ৰযাইজৰ িযামি বিদু ্ৎ খেযাগযান সমস্যাৰ এিযা স্যায়ী
সমযাধযান হ’ি পযামৰ জলবিদ্ৎ উৎপযাদন। বপক’ জল বিদু ্মত
(5 বকমলযাৱযািৰ পবৰসৰত) সৰু সৰু পযানীৰ জুবৰমিযাৰ ি্ৱহযাৰ
কবৰ বিমকন্দ্ৰীকৃত ধৰমণমৰ কম খৰৰ আৰু দীঘ্চ আয়ু সৰ
শবতি উৎপযাদন কবৰি পযামৰ, পবৰমৱশৰ খকযামনযা ক্ষবত
নকৰযাকক।
এই খিংকত থযামক িৰষু ণৰ পযানী, খসইবখবন নযামন ই নদীৰ পযাৰ ভযাবঙ।

ক্ষুৰি জলবিদু ্ৎ উৎপযাদনৰ সমস্যামিযাৰ সযাধযাৰণমত
অথ্চকনবতক প্ৰকৃবতৰ হয়। প্ৰবতমিযা প্ৰস্তযাবৱত থলীৰ িযামি খসই
থলীৰ খহড আৰু বডচ্যাজ্চ অৱস্যাসমূ হৰ হসমত খযাপ খখযাৱযাকক
বনবদে্চষ্ বডজযাইন বস্ৰযাংকসবহমত িযাি্চযাইনৰ প্ৰময়যাজন হয়।
িযাি্চযাইনৰ খৰৰ, খসময়মহ িযাব়ি হগ থযাবকি পযামৰ কযাৰণ খকৱল
এমন এিযা িযা দু িযা িযাি্চযাইনৰমহ বডজযাইন আৰু বনম্চযাণ কৰযামিযা
সম্ৱ। িযাি্চযাইন আৰু সম্পবক্চত আনু ষবঙ্গক সযামগ্ীমিযাৰৰ
উচ্তৰ খৰৰৰ িযামি জলবিদু ্ৎ খেযাজনযাসমূ হৰ খৰৰ িযাব়ি
েযায়।
ওপৰত বদয়যা এই সমস্যামিযাৰ সমযাধযান হ’ল খশ্বল্ফত
থকযা ি্ৱসযাবয়কভযামৱ লভ্ পযানীৰ পযাম্পৰ ি্ৱহযাৰ আৰু এমন
পযাম্প ি্য়িহুল িযাি্চযাইনৰ তুলনযাত িহুত কমখৰৰী হ’ি পযামৰ।
অপমকবন্দ্ৰক পযাম্পমিযাৰ হ’ল কযাে্চ্দক্ষ, খেবতয়যা বসহঁতক বনবদে্চষ্
বডচ্যাজ্চ ৰৰ্্চযাৱলীৰ অধীনত ক্ষুৰি পবৰসৰৰ শবতি উৎপযাদনৰ
িযামি ি্ৱহযাৰ কৰযা হয়। এই পযাম্পমিযাৰ এবৰ বদয়যা পযানীৰ
পবৰমযাণ বনয়ন্তণ কবৰি পৰযা ি্ৱস্যামৰ সু সবজ্ত নহয়। আংবশক
প্ৰিযাহ অৱস্যাত কযাে্চ্দক্ষতযাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভযাৱ পমৰ, েযাৰ
ফলত খহড আৰু বডচ্যাজ্চৰ বিশযাল পবৰসৰৰ িযামি কযাে্চ্দক্ষ
িযাি্চযাইন বহৰযামপ বনবদে্চষ্ পযাম্পমিযাত সীমযািৰ্তযা আবহ পমৰ।
এমকসময়মত উচ্তৰ কযাে্চ্দক্ষতযা িজযাই ৰযাবখ পযানীৰ
প্ৰিযাহ বনয়ন্তণ কবৰিকল প্ৰিযাহ বনয়ন্তণ ি্ৱস্যামৰ সু সবজ্ত এিযা
গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প

43

সংমশযাবধত কমখৰৰী অপমকবন্দ্ৰক পযাম্পৰ বিকযাশ ঘিযাইমে
RuTAG, IIT ৰুৰবকময়। এই সংমশযাবধত পযাম্পমিযাৰ খগযামিই
িেমৰ কযাে্চ্দক্ষভযামৱ বিদু ্ৎ উৎপযাদনৰ িযামি উপমেযাগী হ’ি
পযামৰ, আনবক খেবতয়যা জুবৰত পযানীৰ বডচ্যাজ্চ ৰকুত লগযাকক
কম-খিবে হয় খতবতয়যাও। এই পযাম্পমিযামৰ লগমত এিযা বনবদে্চষ্
থলীত সীমযািৰ্ নযাথযাবক থলীৰ িহলবভবৰ্ক বস্ৰযাংকসমূ হৰ
হসমত খযাপ খযাই ৰবলি পযামৰ। আংবশক ল’ড কযাে্চ্দক্ষতযাৰ
উন্নবত ঘমিযাৱযা হয় প্ৰিযাহ বনয়ন্তণ ি্ৱস্যা প্ৰদযান কবৰ। 5
বকমলযাৱযাি শবতি উৎপযাদনৰ িযামি এিযা পযাম্পৰ আনু মযাবনক ি্য়
হ’ল 50,000/- - 60,000/- িকযা, আনহযামত, পৰম্পৰযাগত
িযাি্চযাইনৰ হসমত জলবিদু ্ৎ উৎপযাদনৰ খগযামিই ইউবনিমিযাৰ
খৰৰ হ’ল 1.25 লযাখ িকযা/বকমলযাৱযাি।

খলযাকসকলৰপৰযা খপযাৱযা প্ৰযাপ্ত তথ্ৰ বভবৰ্ত জযাবনি পৰযা
হগমে খে শযাক-পযাৰবল আৰু ফল-মূ ল প্ৰৰুৰ পবৰমযামণ
উৎপযাদন কৰযা হয়/খখবত কৰযা হয় আৰু এইবখবন উৎপযাদৰ
এিযা িুজন অংশ (10 ৰপৰযা 50 শতযাংশ পে্চ্ন্ত) বহমযাৰল
প্ৰমদশ আৰু উৰ্ৰযাখণ্ডত নষ্ হয়, স্যানীয়ভযামৱ উপেু তি
বহমগৃ হৰ সু বিধযা নথকযাৰ িযামি। কৃষকসকলৰ হযাতত
খতওঁমলযাকৰ ফৰল সংৰক্ষণ কৰযাৰ িযামি খতমনই কম বিকল্প
থযামক আৰু খসইমিযামৰযা দীঘ্চকযালীন মজুতকৰণ তথযা
সংৰক্ষণৰ িযামি পে্চ্যাপ্ত নহয়। ইয়যাৰ ফলত, কৃষকসকল
খতওঁমলযাকৰ ফল-মূ ল আৰু শযাক-পযাৰবল খতমনই কম মূ ল্মত
স্যানীয় িজযাৰত বিৰিী কবৰিকল িযাধ্ হয়, বেমিযা কথযাই
খতওঁমলযাকৰ জীবৱকযাৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভযাৱ খপলযায়।

িযাি্চযাইন ধৰণমিযাত ি্ৱহৃত পযাম্পমিযা কমখৰৰী আৰু
িমলপৰযা বিকল্পসমূ হৰ বভতৰত অন্তম েযাৰ কযাৰণ হ’ল
িযাি্চযাইনমিযাৰতকক ইয়যাৰ কম খৰৰ, খেবতয়যা খহড আৰু বডচ্যাজ্চৰ
এিযা িহল পবৰসৰৰ িযামি এমকলমগ িহুত সংখ্যাত ইয়যাক
উৎপযাদন কৰযা হয়। খস্পয়যাৰ পযাি্চে সহমজ খপযাৱযাৰ িযামি ইয়যাৰ
খৰযাৱযা-বৰতযাৰ খৰমৰযা কম। PATs ি্ৱহযাৰ কৰযা ক্ষুৰি জলবিদু ্ৎ
প্ৰকল্পত কৰযা প্ৰযাথবমক বিবনময়যাগৰ লযাভ পবৰলবক্ষত খহযাৱযাৰ
সময় < 2 িেৰ বেমিযা পৰম্পৰযাগত িযাি্চযাইনৰ তুলনযাত ৰকুত
লগযাকক কম।

আমযাৰ খদশৰ বহমযালয় অঞ্ল আৰু পযাি্চত্ অঞ্লমিযাৰ
হ’ল প্ৰযাকৃবতক জলপ্ৰপযাত, জযান-জুবৰ আৰু পযাহযাৰৰ নযামবনত
প্ৰিযাহমযান নদীমিযাৰৰ আবশসপুষ্। এই জলসম্পদমিযামৰ বিদু ্ৎ
উৎপযাদনৰ িযামি প্ৰৰুৰ সু মেযাগ আবন বদি পযামৰ বেবখবন বিদু ্তৰ
উৎপযাদমন িুবনয়যাদী সযা-সু বিধযাৰ বিকযাশত তথযা স্যানীয়
জনসযাধযাৰণৰ িযামি জীবৱকযাৰ নতুন আৰু অবতবৰতি সু মেযাগ
সৃ বষ্ কবৰ খতওঁমলযাকৰ অথ্চকনবতক অৱস্যাৰ উন্নবতত সহযায়
কবৰি পযামৰ।

বপক’ জলবিদু ্ৎ প্ৰকল্পত িযাি্চযাইন বহৰযামপ ি্ৱহৃত পযাম্পৰ
ফমিযাগ্যাফ
বপক’ হযাইড্ৰ’ৰদ্যাৰযা শবতিপ্ৰযাপ্ত বহমগৃ হ
বহমযালয় অঞ্লমিযাৰত, কৃবষময় অথ্চনীবতকল ৰকুত
লগযা অৱদযান আগি়িযায়। এই অঞ্লত বিশযাল পবৰমযাণৰ

ওপৰত বদয়যা সমস্যাসমূ হৰ স্যায়ী সমযাধযানকমল্প, এিযা
কমখৰৰী বহমগৃ হ ইউবনিৰ বডজযাইন কবৰবেল আৰু বিকযাশ
ঘিযাইবেল RuTAG, IIT ৰুৰবকময় েযামত কৃষকসকলক সহযায়
কবৰি পৰযা েযায় খতওঁমলযাকৰ খসযানকযামল খিয়যা হহ খেযাৱযা ফৰলসমূ হ
দীঘলীয়যা সময়ৰ িযামি মজুত কৰযাৰ িযামি অবধক সু বিধযা সৃ বষ্
কৰযাত, বেমিযা কথযাই কৃষকসকলৰ লযাভৰ অংকমিযা ি়িযাি পযামৰ
আৰু লগমত ি়িযাি পযামৰ খতওঁমলযাকৰ জীৱনৰ মযান। এইমিযাৰ
এমলকযাৰ খিবেভযাগমত, ক্ষুৰি জলবিদু ্ৎ উৎপযাদনৰ এিযা বিপুল
সম্যাৱনযা বিদ্মযান। খখবত খনযামহযাৱযা ঋতুমতযা শযাক-পযাৰবল আৰু
ফল-মূ ল সংৰক্ষণ কবৰিকল বহমগৃ হ ইউবনিমিযাৰৰ শৃ ংখলযাক শবতি
প্ৰদযান কৰযাৰ কযামত, বপক’ জলবিদু ্ৎ প্ৰকল্পৰ ৰূপত SHP
প্ৰকল্পসমূ হ অবতশয় লযাভদযায়ক বসৰ্ খহযাৱযাৰ সম্যাৱনযা আমে।

িযাি্চযাইনৰ ৰূপত পযাম্প

ফল-মূ ল আৰু শযাক-পযাৰবল উৎপযাদন কৰযা হয় আৰু এিযা
বনৰ্্চযাবৰত কযালৰ পযােত এইমিযাৰৰ মজুতকৰণ জবিল হহ
পমৰ বিদু ্তৰ সহজলভ্তযা খনযামহযাৱযাৰ িযামি। খসযানকযামল
খিয়যা হহ খেযাৱযা ফল-মূ ল আৰু শযাক-পযাৰবলৰ মজুতকৰণ
খসময়মহ এমনমিযাৰ এমলকযাত এিযা গুৰুতৰ সমস্যা। স্যানীয়
44

মাৰ্চ 2020

িযাি্চযাইন কযাে্চ্পবৰৰযালনযাৰ ৰূপত পযাম্পৰ ফমিযাগ্যাফ
আবজ পযানী ৰযাবহ কৰক, কযাইকল ইয়যাক ি্ৱহযাৰ কৰক

এইমিযাৰ অঞ্লত বহমগৃ হৰ হসমত ক্ষুৰি জলবিদু ্তৰ সংহতকৰণ
অথ্চকনবতকভযামৱ ি্ৱহযাে্চ্ আৰু সম্ৱ িুবল বিমিৰনযা কৰযা হয়।
িযাবন্চগযাঁৱত, ে’ত এই প্ৰেু বতিমিযা প্ৰবতষ্ঠযাপন কৰযা হহমে,
তযাত িযাস কমৰ 50 িযা পবৰয়যাল আৰু গযাঁওখনক খঘবৰ আমে
আন 33 খন গযাঁমৱ। প্ৰবত িেমৰ ইয়যাত মু�মত 3000-4000
বকমলযাগ্যাম আমপল, বিলযাহী, আলু , িীন্স ইত্যাবদ উৎপযাদন কৰযা
হয়। বহমগৃ হৰ সু বিধযা নথকযা িযামি কৃষকসকল খতওঁমলযাকৰ
উৎপযাবদত সযামগ্ীসমূ হ নূ ্নতম মূ ল্ত বিৰিী কবৰিকল িযাধ্ হয়
েযাৰ ফলত খতওঁমলযাকৰ প্ৰৰুৰ অথ্চকনবতক খলযাকৰযান হয়।
এইমিযা প্ৰবতহত কবৰি পযাবৰ বহমগৃ হৰ সু বিধযা ি্ৱহযাৰ কবৰ
ে’ত কৃষকসকমল খতওঁমলযাকৰ উৎপযাদসমূ হ মজুত কবৰি পযামৰ
আৰু খসইমিযাৰ বপেত উচ্তৰ মূ ল্ত বিৰিী কবৰি পযামৰ। গ়ে
বহৰযামপ, এগৰযাকী কৃষমক প্ৰবত িেমৰ 1,00,000 ৰপৰযা
2,00,000/- িকযাকলমক মূ ল্ৰ ফল-মূ ল আৰু শযাক-পযাৰবল
উৎপযাদন কমৰ, আৰু ইয়যামৰ প্ৰযায় 30% নষ্ হয় বহমগৃ হ সু বিধযা
নথকযাৰ িযামি। এইবখবন সযামগ্ী েবদ স্যানীয়ভযামৱ সৃ বষ্ কৰযা
বহমগৃ হত উপেু তিভযামৱ মজুত কবৰি পৰযা েযায়, খতমন্ত 30%
উৎপযাবদত সযামগ্ী নষ্ খহযাৱযামিযা খৰযাধ কবৰি পযাবৰ আৰু
উৎপযাদনত খহযাৱযা খৰৰ ঘূ ৰযাই পযাি পৰযা েযায়।

িযাবন্চত থকযা বহমগৃ হমিযামৱ শবতি প্ৰযাপ্ত কমৰ এিযা বপক’হযাইড্ৰ’ৰপৰযা েযাৰ সযামথ্চ্ হ’ল 5 বকমলযাৱযাি। এই বহমগৃ হমিযামৱ
খৰৰ কৰযা বিদু ্তৰ পবৰমযাণ হ’ল মযাত্ 1.5-2.0 বকমলযাৱযাি আৰু
প্ৰযায় 3 বকমলযাৱযািৰ ৰযাবহ খহযাৱযা বিদু ্ৎ, আমলযাকসজ্যা তথযা আন
উমদেশ্ত স্যানীয় অঞ্লত বিতৰণ কবৰি পৰযা েযায় আৰু তযাৰপৰযা
সংগৃ হীত শুল্ক ি্ৱহযাৰ কবৰি পৰযা েযায় খগযামিই প্ৰণযালীমিযাৰ
পবৰৰযালনযাৰ িযামি খহযাৱযা ি্য় কম কৰযাত, বেমিযা কথযাই নূ ্নতম
অৱবধত প্ৰকল্পমিযাত কৰযা বিবনময়যাগ পুনৰুৰ্যাৰ কৰযাত সহযায়
কবৰি। আিযাইমিযাৰ খৰৰ ধবৰমল খগযামিই প্ৰণযালীমিযা প্ৰবতষ্ঠযা
কৰযাত খহযাৱযা ি্য়ৰ আনু মযাবনক অংকমিযা হ’ল 8-10 লযাখ িকযা।
কৃতজ্ঞতযা জ্ঞযাপন – RuTAG হ’ল ভযাৰত ৰৰকযাৰৰ
প্ৰধযান হিজ্ঞযাবনক উপমদষ্যাৰ (PSA) কযাে্চ্যালয়ৰদ্যাৰযা সমথ্চনপুষ্
এিযা উমদ্যাগ। এই খলখমক PSA আৰু RuTAG কযাে্চ্সূ ৰীৰ
সমন্বয়কক ধন্িযাদ জনযাইমে খতওঁমলযামক বদয়যা অবিৰত সমথ্চন
আৰু উৎসযাহৰ িযামি।
(প্ৰমফৰযাৰ ৰযামজশ্বৰ েযাইবন, ৰুমৰল খিকন’লবজ একৰন গ্ৰুপ, , IIT
ৰুৰকী)

উৰ্ৰযাখণ্ডৰ উৰ্ৰকযাশী বজলযাৰ িযাবন্চ গযাঁৱত প্ৰবতষ্ঠযা কৰযা বপক’ হযাইড্ৰ’
বভবৰ্ক বহমগৃ হৰ ফমিযাগ্যাফসমূ হ

সংৰক্ষণ কৰক পযানী, সংৰক্ষণ কৰক জীৱন।

গ্ৰাম�ৰাদয় সংকল্প
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িযাতবৰ আৰু ঘিনযা

ন্দ্ৰীয় কৃবষ আৰু কৃষক কল্যাণ, গ্যামীণ বিকযাশ
আৰু পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তী শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ বসং খতযামমৰ
কৃবষখণ্ডত খমধযা খলযাকসকলক ধবৰ ৰযাবখিকল
আহ্যান জনযাইমে। খেযাৱযা পবহলযা মযাৰ্চত পুেযা কৃবষ বিজ্ঞযান খমলযা2020 উমদ্যাধন কবৰ বদয়যা ভযাষণত মন্তীগৰযাকীময় কয় খে ভযাৰতৰ
আমে কৃবষ বিজ্ঞযানী তথযা বিশ্ববিদ্যালয়সমূ হৰপৰযা বডগ্ী হল
ওমলযাৱযা বিমশষজ্ঞৰ এিযা িৃ হৎ খগযাি। খতওঁ লগমত কয় খে,
“ৰৰকযামৰ পুঁবজ, ৰযাজসযাহযাে্ তথযা উদগবণ বদি পযামৰ, বকন্তু খখবত
কবৰিকল এিযা আগ্হ থযাবকি লযাবগি। ইয়যাৰ িযামি কৃবষক এিযা
লযাভজনক উদ্ম কবৰ গব়ি তুবলি লযাবগি; ই ৰযাষ্টৰ প্ৰময়যাজন
পূ ৰণ কবৰি পযাবৰি লযাবগি, খদশৰ মু� ঘৰুৱযা উৎপযাদনত ইয়যাৰ
অংশ িযাব়িি লযাবগি আৰু কৃবষ ৰপ্তযাবন িযাব়িি লযাবগি।”
“আমপযানযাৰ খকবৰয়যাৰ সম্পক্চীয় উমদেশ্ এিযা সহজ আৰু
বনৰযাপদ ৰযাকবৰ খপযাৱযামতই িযা খকৱল বশক্ষযা আৰু গমৱষণযাত ি্স্ত
হহ পৰযামতই খশষ নহয়, িৰঙ আপুবন আমপযানযাৰ এমলকযাৰ
এগৰযাকী সফল কৃষক হ’ি লযাবগি। আনবক প্ৰবত িেমৰ অৱসৰ
গ্হণ কৰযা কৃবষ বিমশষজ্ঞসকমলযা কৃবষকযাে্চ্ত জব়েত হহ থকযা
উবৰত আৰু আনক অনু প্ৰযাবণত কৰযা উবৰত। আমপযানযাৰ মযাজত
থকযা কৃষকজনক জীয়যাই ৰযাবখি লযাবগি। আপুবন আমপযানযাৰ
অৱসৰৰ সময়ত আমপযানযাৰ ঘৰমত কৰযা পযাৰবলৰ িযাবগৰযাখনত
ি্স্ত থযাবকি পযামৰ। ই এিযা খপেযা বহৰযামপ কৃবষৰ হসমত আমপযানযাক
সংমেযাবজত কবৰ ৰযাবখি,” এইদমৰ কয় শ্ৰী খতযামমৰ।
মন্তীগৰযাকীময় কয় খে প্ৰধযানমন্তী শ্ৰী নমৰন্দ্ৰ খমযাডীময়
কৃবষক অগ্যাবধকযাৰ বদমে আৰু 2022 ৰনৰ বভতৰত কৃষকসকলৰ
আয় দু গুণ কৰযাৰ এিযা লক্ষ্ িযাবন্ বদমে। এই বদশত, ৰৰকযামৰ
কৃষকসকলক খতওঁমলযাকৰ উৎপযাবদত সযামগ্ীৰ িযামি ইনপুি
ি্য়ৰ খডৰ গুণ, নূ ্নতম সংগ্হ মূ ল্ বহৰযামপ বদয়যামিযা সু বনবচিত
কবৰমে, PM-KISAN খেযাজনযাই সযামবৰ খলযাৱযা কৃষকক িযাবষ্চক
6,000 িকযাকক আৰু বকেযান খৰিবডি কযাড্চৰ অধীনত 1,60,000
িকযা ঋণ বহৰযামপ বদয়যামিযা সু বনবচিত কবৰমে। প্ৰধযানমন্তীময়
কৃষকসকলকল বহতযাবধকযাৰ সংবিতৰণৰ সময়ত স্বচ্ছতযা সু বনবচিত
কবৰমে আৰু এবতয়যা খকযামনযা মধ্মভযাগী আৰু দযালযালৰ ভূ বমকযা
খনযামহযাৱযা হহমে। তদু পবৰ, পুঁবজ তথযা িযামজিত বদয়যা সমথ্চনৰ
খকযামনযা অভযাৱ নহ’ি িুবল মন্তীগৰযাকীময় জযাবনিকল বদময়।
শ্ৰী খতযামমৰ কয় খে সমিযায়বভবৰ্ক কৃবষকযাে্চ্ত উদগবণ
বদিকল প্ৰধযানমন্তীময় খেযাৱযা 29 খফব্ৰুৱযাৰীত 10,000 নতুন কৃষক
উৎপযাদনকযাৰী সংস্যাৰ (FPOs) পঞ্জীকৰণ প্ৰবৰিয়যাৰ শুভ উমদ্যাধন
কমৰ। িীজবসঁৰযা, শস্ ৰমপযাৱযাৰপৰযা আৰম্ কবৰ বিতৰণ আৰু
বিপণনকলমক কৃবষকযাে্চ্ৰ হসমত সম্পবক্চত আিযাইমিযাৰ
কযাে্চ্কলযাপৰ িযামি প্ৰবতমিযা FPO ক 15 লযাখকক িকযা বদিকল
িযামজিত 6,600 খকযাবি িকযাৰ আিণ্টন বদয়যা হহমে। এই
উমদেমশ্, NABARD আৰু NCDC ৰদ্যাৰযা েু িীয়যাভযামৱ 1,500
খকযাবি িকযাৰ এিযা খৰিবডি বনচিয়তযা পুঁবজ গ�ন কৰযা হহমে।
উৰ্ৰণ – (প’ষ্ কৰযা হহবেলঃ 01 মযাৰ্চ 2020 সন্্যা 7 িযাবজ 03 বমবনিত, PIB
বদলেীৰদ্যাৰযা)
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জল জীৱন বমেমন 2024 ৰনৰ বভতৰত প্ৰবতমিযা গ্যামীণ
পবৰয়যালকল সু বনবচিত কবৰি হৰ ঘৰ জল (নলীময়বদ পযানীৰ
খেযাগযান)। ৰযাজ্ ৰৰকযাৰসমূ হৰ হসমত লগলযাবগ নতুন মন্তযালয়
“জল শবতি মন্তযালময়” এিযা সংহত আৰু সমগ্ দৃ বষ্মৰ জল
সম্পদসমূ হ আৰু জল খেযাগযান ি্ৱস্যাবপত কবৰি।
সমূ হ ভযাৰতীয়ক বনৰযাপদ আৰু পে্চ্যাপ্ত খখযাৱযাপযানীৰ সু গম্তযা
প্ৰদযান কৰযামিযাত ৰৰকযামৰ অগ্যাবধকযাৰ বদমে
খকন্দ্ৰীয় বিৰ্ আৰু ক’প্চমৰি পবৰৰিমযা মন্তী শ্ৰীমতী
বনম্চলযা সীতযাৰযামমণ কয় খে ভযাৰতৰ জল বনৰযাপৰ্যা সু বনবচিত
কৰযা আৰু সমূ হ ভযাৰতীয়ক বনৰযাপদ আৰু পে্চ্যাপ্ত খখযাৱযাপযানীৰ
সু গম্তযা প্ৰদযান কৰযামিযাত ৰৰকযামৰ অগ্যাবধকযাৰ বদমে। 201920 বিৰ্ীয় িষ্চৰ িযামি িযামজি উত্যাপন কবৰ বদয়যা ভযাষণত
শ্ৰীমতী সীতযাৰযামমণ কয় খে এই বদশত বদয়যা এিযা গুৰুত্বপূ ণ্চ
পদমক্ষপ হ’ল জল সম্পদ মন্তযালয়, নদী উন্নয়ন আৰু গংগযা
পুনৰুজ্ীবৱতকৰণ আৰু খখযাৱযাপযানী তথযা অনযাময় মন্তযালয়
সংহত কবৰ জল শবতি মন্তযালয় গ�ন কৰযা। এই নতুন মন্তযালময়
এিযা সংহত আৰু সমগ্ দৃ বষ্মৰ আমযাৰ জল সম্পদসমূ হ আৰু
জল খেযাগযান ি্ৱস্যাবপত কবৰি আৰু ৰযাজ্ ৰৰকযাৰসমূ হৰ
হসমত লগলযাবগ জল জীৱন বমেনৰ অধীনত 2024 ৰনৰ
বভতৰত প্ৰবতমিযা গ্যামীণ পবৰয়যালকল সু বনবচিত কবৰি হৰ ঘৰ
জল (নলীময়বদ পযানীৰ খেযাগযান)।
খখযাৱযাপযানী আৰু অনযাময় বিভযাগৰ অধীনত, এই বমেমন
খকন্দ্ৰীয় গুৰুত্ব বদি স্যানীয় পে্চ্যায়ত পযানীৰ সংহত ৰযাবহদযা আৰু
খেযাগযানৰ ি্ৱস্যাপনযাৰ ওপৰত, ে’ত সবন্নবৱষ্ থযাবকি পযানীৰ
উৎসৰ স্যাবয়ত্বৰ িযামি িৰষু ণৰ পযানী সঞ্য়, ভূ জল পুনঃপূ বৰ্্চ,
আৰু কৃবষত পুনঃি্ৱহযাৰৰ িযামি ঘৰুৱযা খপলনীয়যা পযানীৰ
ি্ৱস্যাপনযামক ধবৰ স্যানীয় িুবনয়যাদী সযা-সু বিধযা গব়ি খতযালযা। সমগ্
খদশমত স্যায়ী পযানী খেযাগযান ি্ৱস্যাপনযাৰ িযামি থকযা ইয়যাৰ খঘযাবষত
লক্ষ্ত উপনীত হ’িকল জল জীৱন বমেনৰ অবভসৰণ ঘমিযাৱযা
হ’ি খকন্দ্ৰীয় আৰু ৰযাজ্ ৰৰকযাৰৰ আন আন খেযাজনযাসমূ হৰ
হসমত।
উৰ্ৰণ – (খপ্ৰে ইনফমম্চেম িু ্মৰযা, ভযাৰত ৰৰকযাৰ, বিৰ্ মন্তযালয় তযাবৰখ
5.7.2019)

এগৰযাকী তৃষ্যাতুৰ ি্বতিৰ িযামি এমিযাপযাল পযানী এিস্তযা খসযাণতককময়যা খিবে মূ ল্ৱযান।

ঁ ক আবম বশমকযা
আহ

ন

মস্কযাৰ, তলত তযাবলকযািৰ্ কৰযা হহমে এলযাবন প্ৰশ্ন, আপুবন
অনযাময় আৰু স্বযাস্্বিবধৰ সম্পমক্চ বকমযান কথযা জযামন
তযাৰ এিযা মূ ল্যায়ন কবৰিকল। আিযাইমিযাৰ শুৰ্ উৰ্ৰ এিযা
িৃ ৰ্মৰ খঘবৰ বদয়ক (এখন পৃ থক কযাগজত েযামত পৰীক্ষযামিযা আমকৌ
ল’ি পৰযা েযায়)। আপুবন খশষ কৰযাৰ পযােত, আপুবন পৰৱত্চী পৃ ষ্ঠযাত
বদয়যা উৰ্ৰমিযাৰৰ হসমত আমপযানযাৰ উৰ্ৰমিযাৰ বমলযাই ৰযাি পযামৰ।
গবতমক সযাধুতযামৰ এই কুইজমিযা খখবল ৰযাওক আৰু আনমকযা এইমিযা
পৰীক্ষযাত িবহিকল আৰু বশবকিকল অনু প্ৰযাবণত কৰক।

6.

কযাবয়কভযামি আৱজ্চনযা ৰযাফযা কৰযা কযাম

a.

অমযানৱীয়

b.

অস্বযাস্্কৰ

c.

অকিধ আৰু এিযা অপৰযাধ

d.

ওপৰৰ আিযাইমিযাৰ

7.

এখন গ্যামীণ খেবনমিৰী মযাি্চ হ’ল

a.

গযাঁও পঞ্যায়তৰ খেবনমিৰী সযামগ্ীৰ বিভযাগ

b.

ৰৰকযামৰ খণ্ড পে্চ্যায়ত স্যাপন কৰযা এখন খেবনমিৰী
ষ্’ৰ

c.

গ্যামীণ এমলকযাসমূ হত খেবনমিৰী সযামগ্ী বিৰিী কৰযা
এখন খদযাকযান

8.

প্যাবষ্কৰ ি্ৱহযাৰ কম কবৰি লযামগ কযাৰণ ই

a.

পযাবৰমৱবশক প্ৰদূ ষণৰ সৃ বষ্ কমৰ

1.

এখন গযাঁও পযানী আৰু অনযাময় সবমবত হ’ল

a.

অনযাময় খৰযাৱযা-বৰতযা কবৰিকল ৰৰকযাৰী কম্চৰযাৰীসকলক
হল গ�ন কবৰ বদয়যা এখন সবমবত

b.

গযাঁওিযাসীৰদ্যাৰযা বনি্চযাবৰত এখন সবমবত

c.

গযাঁৱৰ খস্বচ্ছযামূ লক কম্চীসকলৰ এখন সবমবত

d.

গযাঁও পঞ্যায়তৰ এখন উপ-সবমবত

2.

এখন গযাঁৱৰ েথযােথ অনযাময়ৰ দযাবয়ত্ব খকযামন িহন
কমৰ

a.

গযাঁওিযাসীসকমল

b.

অনযাময় কযাে্চ্দক্ষতযা প্ৰভযাৱযাবন্বত কমৰ

b.

গযাঁও পঞ্যায়মত

c.

েযালৰ খৰযাগ সৃ বষ্ কমৰ

c.

স্বযাস্্ কম্চীসকমল

d.

ওপৰৰ সকমলযামৱ

9.

গ্যামীণ আিজ্চনযা বিসজ্চন বদয়যাৰ খশ্ৰষ্ঠ উপযায়মিযা হ’ল

a.

ইয়যাক নদী/হ্দত খপলযাই বদয়যা

3.

তলত বদয়যা খকযানমিযা সত্?

a.

এবি বশশুৰ মল ক্ষবতকযাৰক নহয়

b.

ইয়যাক জ্বলযাই বদিকল প্ৰবতমিযা পবৰয়যালমক খকযাৱযা

b.

এবি বশশুৰ মল কম ক্ষবতকযাৰক

c.

ইয়যাক বিজ্ঞযানসন্মতভযামৱ পৃ থক কৰযা আৰু েথযােথ
কযাবৰকৰী বিকল্পমিযা অৱলম্বন কৰযা

c.

এবি বশশুৰ মল এজন প্ৰযাপ্তিয়স্কৰ মলৰ সমযান
ক্ষবতকযাৰক

10.

জন্তুৰ বিষ্ঠযা বিসজ্চন বদয়যাৰ খশ্ৰষ্ঠ উপযায়মিযা হ’ল

4.

এিযা খশৌৰযালয় থকযাৰ সিযামতযাকক গুৰুত্বপূ ণ্চ লক্ষ্মিযা
হ’ল

a.

পৰন সযাৰ কৰযা

b.

এিযা হজৱ-খগে প্ৰকল্পত ইয়যাৰ প্ৰসংস্কৰণ কৰযা

a.

আৰযাম প্ৰদযান কবৰিকল

c.

ভস্ীকৰণ

b.

মে্চ্যাদযা আহৰণ কবৰিকল

c.

মলজবনত ৰিি্ৰ হসমত মযানৱ সংস্পশ্চ এৰযাই
ৰবলিকল

11.

পযানী আৰু অনযাময়ৰ দযাবয়ত্ব গযাঁও পঞ্যায়তক অপ্চণ
কৰযাৰ মূ ল কযাৰণমিযা হ’ল

5.

ভযাৰতীয় গযাঁওমিযাৰৰ িযামি খকযানমিযা প্ৰকযাৰৰ খশৌৰযালয়
সিযামতযাকক উপেু তি আৰু কমখৰৰী?

a.

প্ৰশযাসবনক বিভযাগমিযাৰৰ কযামৰ খিযাজযা মযাত্যাবধক

b.

ি্য় সংমকযাৰন

a.

পবৰমৱশ-অনযাময় খশৌৰযালয়

c.

b.

গযাঁত খশৌৰযালয়

c.

খেবটেক খিংক খশৌৰযালয়

খশ্ৰষ্ঠ ফলযাফল খতবতয়যামহ আবহি খেবতয়যা গযাঁওমিযামৰ
আৰু বসবিলযাকৰ প্ৰবতবনবধসকমল খতওঁমলযাকৰ
এমলকযাৰ িযামি এখন উন্নয়ন পবৰকল্পনযা েু গুত কবৰি,
তযাৰ ৰূপযায়ণ কবৰি আৰু তযাক বনৰীক্ষণ কবৰি।

জল সংৰক্ষণ কৰক খদবখি পৃ বথৱী আমপযানযাৰ হযাতৰ মুব�ত।
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12.

তলত বদয়যা খকযানমিযামৱ, খয়বতয়যা শুৰ্ভযামৱ ি্ৱহযাৰ
কৰযা হয়, পযানী খখযাৱযাৰ িযামি বনৰযাপদ কবৰ খতযামল?

a.

ইয়যাক উতলযামল

b.

ক্’বৰণ খেযাগ কবৰমল

c.

ইয়যাক পবৰস্ৰযাৱণ কবৰমল

d.

সূ ে্চ্ৰ খপযাহৰত ৰযাবখ ইয়যাক িীজযাণুমুতি কবৰমল

e.

পযানীত থকযা কণযামিযাৰ তলত বস্ৰ হ’িকল বদমল

f.

ওপৰৰ আিযাইমিযাৰ

13.

e.

নলীনযাদ

f.

িৰষু ণৰ জলযাগম

g.

ওপৰৰ আিযাইমিযাৰ

15.

খখযাৱযাপযানী মজুত কৰযাৰ আিযাইতকক বনৰযাপদ
উপযায়মিযা বক?

a.

এিযা মযাবিৰ কলহত

b.

এিযা পবৰষ্ৃ ত খতলৰ ড্ৰযামত

c.

এিযা িযাবটিত

অবতসযাৰ(ডযাময়বৰয়যা)ৰ খশ্ৰষ্ঠ সংজ্ঞযা বক?

d.

ক্ষীণ মুখ আৰু ঢযাকবন থকযা এিযা পযাত্ত

a.

বদমন বতবন িযা তমতযাবধক িযাৰ বঢলযা িযা পনীয়যা খশৌৰ
কৰযা

e.

এখন বনকপকপীয়যা ঢযাকবন, ক্ষীণ বডবঙ, আৰু খিপ
থকযা এিযা পযাত্ত

b.

বদমন এিযাৰকক বঢলযা িযা পনীয়যা খশৌৰ কৰযা

16.

c.

বদমন অন্ততঃ 10 িযাৰকক বঢলযা িযা পনীয়যা খশৌৰ কৰযা

বনজৰ হস্ত প্ৰক্ষযালনৰ িযামি বেমকযামনযা এগৰযাকী
ি্বতিক লগযা অত্যাৱশ্কীয় সযামগ্ীসমূ হ বক বক?

14.

তলত বদয়যা খকযানমিযা উৎসৰ পযানী সংদূ বষত হ’ি
পযামৰ?

a.

পযানী

b.

ৰযামিযান িযা েযাই িযা িযাবল

a.

নদী

c.

ৰবল থকযা পযানী

b.

হ্দ

d.

িযামৱল

c.

নলীময়বদ অহযা পযানী

d.

আিৃ ত, হযামতমৰ খদেযা কুঁৱযা

খমৌবখক বিষ্ঠযা ৰৰি ে’ত মুকবলত খশৌৰ কৰযা হয়

উৰ্ৰমিযাৰ
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পযানী অবিহমন ইয়যাত এমকযামৱই নযাথযাবকি।

আমপযানযাৰ প্ৰবতবৰিয়যাক আবম মূল্ৱযান জ্ঞযান কমৰযা!
আ�যামৰ লগযাওক PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/

আ�যামৰ লগযাওক PASTE WITH GLUE

We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/
গ্যামমযাদয় সংকল্প সম্পমক্চ আমপযানযাৰ মূ ল্ৱযান পৰযামশ্চ আৰু প্ৰবতবৰিয়যাক আবম স্বযাগতম জনযাইমেযা
Name/নযাম ..............................................................................................................................................................
Designation/পদৱী ......................................................................................................................................................
Address/ব�কনযা..........................................................................................................................................................
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

ইয়যামত ফযালক TEAR HERE

8.

...............................................................................................................................................................................

Email/ই-খমইল ........................................................................... Phone/খফযান ...............................................................

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ গ্যামমযাদয় সংকল্পৰ সযামবগ্ক গুণযাগুণ সম্পমক্চ আমপযানযাৰ
মতযামত(): Excellent/উৎকৃষ্
 Very Good/খুি ভযাল
 Good/ভযাল
 Average/সযাধযাৰণ

Impact on the readers in terms of awareness generation/ সমৰতনতযা সৃ বষ্ৰ প্ৰশ্নত পযা�কসকলৰ ওপৰত পৰযা প্ৰভযাৱ (): Positive/ইবতিযাৰক
 Average/সযাধযাৰণ
 Indifferent/উদযাসীন

Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/ বিবভন্ন আঁৰবনসমূ হৰ পৰযা পঞ্যায়তসমূ মহ লযাভ কৰযা
সু ফলৰ বিষময় সমৰতনতযা(): Well aware/ভযালকক সমৰতন
 Need improvement/উন্নবতৰ প্ৰময়যাজন আমে

How did you find the content of the magazine. Is it useful?/ আমলযাৰনীখনৰ বিষয়িস্তু আমপযানযাৰ খকমন লযাবগল। এইমিযা
কযামত অহযা বিধৰ হয়মন? (): Yes/হয়
 No/নহয়

Do you feel government schemes showcased are beneficial/ ইয়যাত প্ৰদশ্চন কৰযা খহযাৱযা ৰৰকযাৰী খেযাজনযাসমূ হ উপকযাৰী
িু বল আপুবন অনু ভৱ কমৰমন (): Yes/হয়
 No/নহয়

Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/ আমপযানযাক আমলযাৰনীখনৰ আৰু অবধক কবপ
লযামগমনবক। েবদ লযামগ, অনু গ্হ কবৰ স্পষ্ কবৰ বদয়ক
Issue No./সংখ্যা নম্বৰ _____________a
Quantity/পবৰমযাণ _____________a

How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/ আসন্ন
সংখ্যামিযাৰৰ খকইিযাকক কবপ পঞ্যায়তসমূ হকল খপ্ৰৰণ কৰযা উবৰত িু বল আপুবন পৰযামশ্চ বদময়
 1-2
 3-5
 6-10
 11-15
Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/
এইখন আমলযাৰনীৰ মযান ি়িযািকল আমযাৰ িযামি আমপযানযাৰ মন্তি্, পৰযামশ্চ

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

অৱৰ সবৰি

পঞ্যায়তীৰযাজ মন্তযালয়

ৰদ্চযাৰ খপমিল ভৱন, সংসদ মযাগ্চ, নতুন বদলেী-110001
খৱিেযাইি : www.panchayatiraj.nic.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Website : www.panchayatiraj.nic.in
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আ�যামৰ লগযাওক PASTE WITH GLUE

গ্যামমযাদয় সংকল্পৰ িযামি প্ৰবতবৰিয়যা প্ৰপত্

এইয়যা কযাবি খখযালক TO OPEN CUT HERE

অন্তদশ্চীয় পত্ কযাড্চ

ডযাক বিকি

INLAND LETTER CARD

POSTAL STAMP

এইয়যা কযাবি খখযালক TO OPEN CUT HERE

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
SARDAR PATEL BHAWAN

SANSAD MARG, NEW DELHI
বপন PIN

1 1 0 0 0 1

বদ্তীয় ভযাগ SECOND FOLD

এই পত্ৰ বভতৰত এমকযা নযাৰযাবখি NO ENCLOSURES ALLOWED
WRITE PIN CODE IN ADDRESS
পত্ত বপন খকযাড বলখক
খপ্ৰৰকৰ নযাম আৰু ব�কনযা:SENDERS NAME AND ADDRESS :–

বপন PIN
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মাৰ্চ 2020

এইয়যা কযাবি খখযালক TO OPEN CUT HERE

` 2.50/-

“স্বচ্ছতযাৰ দমৰ, জল সংৰক্ষণমকযা আবম এিযা গণ আমদেযালন কবৰ খতযামলযা আহক।”
“আবম খেবতয়যা এমকলগ হ’ম আৰু কম�যাৰ শ্ৰম কবৰম, খতবতয়যা সিযামতযাকক জবিল কযামমিযামৰযা সফলতযামৰ সম্পন্ন কবৰি পযাবৰম।
জন জন জুম়েগযা, জল িমৰগযা।”
– প্ৰধযানমন্তী খমযাডী
(30 জুনৰ মন কী িযাত অনু ষ্ঠযানত)

গ্যামমযাদয় সংকল্প অসমীয়যা সংস্কৰণ
খণ্ড 1 সংখ্যা 6
মযাৰ্চ 2020

পযানী সংৰক্ষণ আৰু
িৰষু ণৰ পযানী সংৰক্ষণ

পৰম্পৰযাগত সংগ�নক
নৱীকৰণ কৰযা

পুনৰ ি্ৱহযাৰ আৰু
পুনৰযাজ্চ কৰযা

পযানী পৰযা �যাইবখবন
উন্নত কৰযা

ি্যাপক হযাৰত
িনযানীকৰণ

জল শবতি
অবভেযান
~
5
হস্তমক্ষপ কৰযা
খক্ষত্সমূ হ

পঞ্যায়তী ৰযাজ মন্ত্যালয়
পঞ্যায়তী ৰযাজ মন্ত্যালয়

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

Ministry of Rural Development
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

Ministry of Drinking Water & Sanitation
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

Panchayati Raj You Tube Channel

পঞ্যায়তী ৰযাজ মন্ত্যালয়ৰ দ্যাৰযা মুবৰিত আৰু প্ৰকযাবশত কৰযা হহমে
মূ খ্ সম্পযাদক: সু নীল কুমযাৰ, সবৰি, পঞ্যায়তী ৰযাজ মন্ত্যালয়
মুৰিণ: ইবণ্ডয়যা অফমৰি খপ্ৰে, এ-১, মযায়যাপুৰী ইণ্ডযাবষ্টময়ল এবৰয়যা,
খফে-১, মযায়যাপুৰী, নতুন বদলেী-১১০০৬৪
প্ৰকযাশন: পঞ্যায়তী ৰযাজ মন্ত্যালয়, ভযাৰত ৰৰকযাৰ, ৰদ্চযাৰ খপমিল
ভৱন, নতুন বদলেী-১১০০১

“গ্যামমযাদয় সংকল্পৰ অনু িযাদ সম্পন্ন কৰযা হহমে অবভজ্ঞ অনু িযাদকৰদ্যাৰযা েযামত অথ্চমিযাৰ সহজ তথযা সযাধযাৰণভযামৱ কবথত শব্দমৰ পযা�কসকলক িু জযাই বদি পৰযা েযায়। অজযাবনমত কৰযা খকযামনযা ভুল িযা
ত্ৰুিী েবদ অনু িযাদত খপযাৱযাও েযায় খসয়যা জযাবন-শুবন কৰযা খহযাৱযা নযাই িযা তযাৰদ্যাৰযা কযামৰযামৱই ভযাি-অনু ভূবতত আঘযাত কবৰি খখযাজযা খহযাৱযা নযাই। মন্তযালয় িযা মু ৰিমক ইয়যাৰ খকযামনযা দযাবয়ত্ব নল’ি।

