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দ�মসজ
নমি� রসংে দতরা�ি
এরগ্কলেি অ�সুং �রাি�স্চ দৱলর�য়ি, রুমিল দদভলপম�ন্ত
অ�সুং পঞ্রায়রত িরাজ র�রন্তি
ভরািত সিকরাি

গ্রোজমরোদয় সংকল্পশক তরুকশুবরো ইশু পফরোংজি েরোয়বগী মরমদরো �ঙবদরো ঐেরোক য়রোম্নরো েররোওই। মমরোংগী ইশুশিংগুম্নরো
মশসনসু ঐজ�রোয়গী গনত্রেগী পসত-অপশক য়ুফেম ওইবরো পঞ্রোয়শত ররোে ইনশতিতু ্যসনশিং মপরোঙ্ি কন�ৎেনবগী প্রোজসসতরো
িরুক তমগশন েরোয়বরো ঐেরোক পিরোয়জদ। �ুঙ্ংগী পঞ্রোয়তশিংবু অফংবরো অকক্নবরো শরজসরোস্সশিংগী মনুংদরো ইজকরোজনরোশমক
পদিিপজমন্ত অমসুং পসরোশসজয়ি েশতিসশক প্লু ংশিং ফংননবরো শমৎজয়ং অমগরো পিরোয়ননরো পদিিপজমন্তশক প্রোনশিং
পিম-িরোবগী মরু ওইবরো দরোয়� শিতন্ন।
�ুঙ্ংগী মীওই পুম্নমক গ্রোম সিরোগী পমম্বরশিং অমসুং পঞ্রোয়তশিংগী মী�িদরো করোরকপরো মীহুৎশিং ওইনরো ঐেরোক্নরো েরোয়েশর
মদুশদ মজ�রোয় গ্রোম পঞ্রোয়ত পদিিপজমন্ত প্রোনশিং (GPDP) দরো অজিৌবরো মরু ওইবরো পপরোইন্ত অহুম য়রোওেনবদরো ইজনরোৎ পীগদবশন।
পপরোইন্ত অহুম অদুশদ: (1) অজদরোমগী GPDP গী শবেন অদুনরো করম্বরো ম�িগী �ুঙ্ং অমরো অজদরোম্নরো পদিিপ পতৌবরো পরোশমি েরোয়বদু
মজয়ক পিংনরো তরোকিদবশন; (2) মজয়ক পিংবরো অজরপ্রো তরোজগ্স ৎশিং িমগদবশন; অমসুং (3) পিপ্বরো প্লু ংফমশিং িুংননবরো মনুং-মপরোন
ফরোওবরো এক্সন-প্রোন অমরো পয়কিদবশন। গ্রোম পঞ্রোয়ত পদিিপজমন্ত প্রোনশিং পিম্বগী প্রোজসস অদু শিৎিদনরো পিরোইনমক পুলিপ্রো য়রোওবরো
িবক অমরো ওইগদবশন মদুদরো সংশবধরোনগী 11শুবরো পসদু্যিদরো শিতি পতৌশরবরো সবজেক্ত 29 পিরোইনমক পরোনশিনবদরো পকরোওশদ্স জনসন
মপুং ফরোনরো িমগদবশন।
পকন্দ্রদরো লিবরো NDA সরকরোরনরো পঞ্রোয়তশিংনরো মজিৌ পতৌবরো কন�ৎেন্নবরো শমৎজয়ংগরো পিরোয়ননরো িেীশিং অশসগী মনুংদরো
মরু ওইবরো প�রোঙিরোংশিং পিৌ�ৎজরে। পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রিনরো ম�ি-ম�রোগী পেৌরকফমশিংদগী পঞ্রোয়তশিংদরো ফংেনবরো
ফন্শিং পমজনে পতৌবদরো ত্ররোন্সপজরশন্স অমসুং একরোওজন্তশবশিশত পেন্নরো লিেন্নবরো ররোে্যশিংবু পশলিক ফরোইনরোন্স পমজনেজমন্ত
শসজতিম (PFMS) এজদরোপ্ত পতৌনবরো পুশক্নং পিৌগৎজরে। শমশনশ্রিনরো মী�িদরো করোরকপরো ্েরোগী মীহুৎশিং অমসুং এমজপ্রোয়ীশিংগী
পকপরোশসশত শবশ্দং পতৌনবরো পপেশসজয়ি পত্রশনং প্রোগ্রোম অমসু পরোংজিরোকই। শমশনশ্রিগী পলেগশিপ প্রোগ্রোম "ররোশ্রিয় গ্রোম স্বররোে
অশিয়রোন" নরো পঞ্রোয়তশিংদরো পত্রশনং, পতশক্নজকি মজতং অমসুং হু্যজমন শরজসরোস্সশিং পীবদরো মজতং পরোংশ�। ঐজ�রোয়গী �ুঙ্ংশিংগী
এদশমশনজ্রিশতব অমসুং পসরোশসজয়ি ্রিকির পেরোংজদরোকপদরো মজতং পরোংশ�বরো মশসগুম্বরো প্রোগ্রোমশিং পিরোইনমক সরকরোরনরো
িত্থশ�গশন।
য়ুশনয়ন পগরোবন্সজমন্ত অশস 2022 িেী ফরোওবদরো পিৌশমশিংগী িরোগরো িরুক অশন ওইেন্নবগী প্লু ং ফংনবরো অকনবরো
অশনংবরো অমগরো পিরোয়ননরো মরোংজিরোমদরো িংশিশলি। প্রোপ ইন্সুজরন্স শকিমশিং অশস পরোনশিনবদরো পিংনবরো পিজিনেশিং অশস
নমেৎনবরো পকশবজনতনরো েন্ক্তরো ্ধরোন মশ্রে ফসি বীমরো পয়রোেনরো (PMFBY) অমসুং শর্রিকিদ্স পৱদর পবে ফসি বীমরো
পয়রোেনরো (RWBCIS) শরিরোম্প পতৌনবরো অয়রোবরো পীজরে।
ইকরোই �ুম্নশনংঙরোই ওইরবরো ্ধরোন মশ্রেনরো শিয়রজমন ওইবরো পকশবজনত কশমিশত ওন ইজকরোজনরোশমক এশফয়স্সনরো
পিৌশমশিংনরো ইজকরোজনরোশমগী পদিিপজমন্তদগী করোন্নবরো পেন্নরো ফংেন্নবরো 2019-20 অমসুং 2023-24 গী মরক্তরো লিবরো িেী
মঙরোগী মতমগী মনুংদরো অজনৌবরো ফরোম্সর ্দু্যসর ওগ্স রোনরোইজেসনশিং (FPO শিং) 10,000 ফরোওবরো শিং�ৎনবরো মদুগী অয়রোবরো
পীজরে। FPO অমমম্নরো মদু লিরকপদগী িেী মঙরোগী মতম মজতং ফংদুনরো লিগশন।
ঐজ�রোয়গী ্ধরোন মশ্রে শরি নজরন্দ্র পমরোশদনরো ঐজ�রোয়গী ফরোদর ওফ শদ পনসন মেরোত্মরো গরোশধিগী গ্রোম স্বররোেগী মঙিরোন
অদু িুংননবরো পিপ্তনরো কন্নরো পেরোৎনশর। মদু শমৎজয়ংদরো িমদুনরো, ঐেরোক মপুং ফরোনরো িরোতে মদুশদ ঐজ�রোয়গী পঞ্রোয়শত ররোে
ইনশতিতু ্যসনশিংনরো েন্নরো িরোকপরো অজনৌবরো ইজনরোৎকরো পিরোয়ননরো িবক পতৌগশন মী�িদরো করোরকপরো ্েরোগী মীহুৎশিংগী
এদশমশনজ্রিশতব ওইবরো িরোক্তরো পকরোওপজরসন অমসুং পকরোওশদ্স জনসন প�রোমশেন্নবরো অমসুং সরকরোরগী পসরোশসজয়ি পৱিশফয়র
শকিমশিং পরোনশিনবদরো িংদবরো য়রোদবরো িু শমকরো অমরো পিৌনবরো অমসুং অসুম পতৌনরো মজ�রোয়গী করোন্নবশিং অদু ইশিশেবি ওইবরো
পবশনশফশসয়শরশিংদরো পীবদরো মজতং পরোংনবরো। মশসনরো শিংনবরো লিতনরো ঐজ�রোয়গী ্ধরোন মশ্রেগী অজনৌবরো িরোরত অমরো
িরোগৎনবগী পিৎনরো শনংেবরো অদু িুংেনবদরো মজতং পরোংগশন।

তরোং: 20শুবরো মরোি্স , 2020
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"গ্রোজমরোদয় সংকল্প" শক তরুকশুবরো ইশু অশস মতম কুইরবগী তু ংদরো অজদরোমদরো কৎজিরোকই। ইশু অশস ঈশিং সপ্রোই
পতৌবগী অমসুং ঈশিং পয়রোকপগী মরু ওইবরো েরোইিরোইত পতৌনবরো লিবরোক শিনবরো িুংনরো পরোংজিরোকপরো েি িশক্ত অশিয়রোনদরো
কৎজিরোকই। েি শেবন শমিনগী ম�রোদরো পকন্দ্র সরকরোরনরো �ুঙ্ংগী ইমুংশিং পিরোইনমক্তরো 2024 ফরোওবদরো ঈশিংগী সপ্রোই
ফংেন্নবগী আিরো িরোওবরো তরোজগ্স ত অমরো িমশ�। পকজম্পন অশসদরো পঞ্রোয়শত ররোে ইনশতিতু ্যসনশিংগী অমসুং মী�িদরো
করোরকপরো মীহুৎশিংগী পকরোওপজরসন ফংগশন েরোয়বরো িরোতে। ঐজ�রোযগী পঞ্রোয়তশিংনরো �ুঙ্ংশিংদরো লমজেৌজররোিদগী লিরক্লবরো
ঈশিংগী শরজসরোস্সশিং পয়রোক্তুনরো িম্নবগী অমসুং পনরোংগী ঈশিং পয়রোক্তুনরো িম্নবগী পরোতম্বশিং পিৌ�ৎপদরো �ুঙ্ংগী মীশিংবু িরুক
য়রোনবরো পয়রোক�ৎপদরো অজিৌবরো িু শমকরো পিৌবরো য়রোই।
পঞ্রোয়তশিং অশসনরো মিরো-মঊ ফবরো অমসুং শনংশিনরো লিবরো গনত্রেগী শসজতিম অমদরো ্েরোগী িরোক্তরো অেরোনবরো
লকররোশকি প�রোঙজনৎ ওইনরো মরু ওইবরো িু শমকরো অমরো পিৌই। শমশনশ্রিনরো িরোরতশক সংশবধরোন অমসুং ফন্রোজমজন্তি দু্যশতশিংগী
মরমদরো পেৌশ�বরো িেীগী 26শুবরো পনরোজবম্বরদগী এৱয়রোরজনস পকজম্পন পরোংজিরোক্তুনরো িরোশক্ল। পকজম্পন অশস 14শুবরো এশ্ি
2020 দরো িরোরতশক সংশবধরোনগী আশক্সজতক ওইশ�বরো পদরোক্তর শিম ররোও অজম্বদকর পপরোকপরো পিৌরমদরো পিরোইশিনগশন।
পকজম্পন অশসগী পরোন্মশদ িরোরতশক সংশবধরোনদরো য়রোওশরবরো ফন্রোজমজন্তি দু্যশতশিংগী মরমদরো নরোগশরকশিংগী মরক্তরো
এৱয়রোরজনস পুরকপশন। পকজম্পন অশসগী ম�রোদরো, শমশনশ্রিনরো ফন্রোজমজন্তি দু্যশত 11 পিরোইনমশকি শিশদও পপেরোতশিং অমসুং
পরশদও শেঙ্িশিং পিম িরোজরে অমসুং মজ�রোয়শিং অদু মদুগী পৱবসরোইততরো ফংেনজরে। ঐেরোক পঞ্রোয়তশক মীহুৎশিং
পিরোইনমক্তরো সংশবধরোনগী দু্যশতশিং ইন্নবগী মতরোংদরো �ুঙ্ংগী কমিু্যশনশতগী মরক্তরো এৱয়রোরজনস িজন্রোক্নবগীদমক ম�িম�রোগী GP শিংগী মীশতংশিংদরো অমসুং অজতরোপ্রো পিৌজদরোকশিংদরো শিশদও পপেরোতশিং অমসুং পরশদও শেঙ্িশিং শিশেন্ননবরো
েরোয়েবরো পরোশমি। শিশদওশিং অশস www.panchayat.gov.in/constitution-day পৱবসরোইততরো ফংগশন।

শমশনশ্রিনসু �ুঙ্ংগী কমিু্যশনশতশিংবু ইকরোই �ু্ম্নশনংঙরোই ওইবরো ্ধরোন মশ্রেগী শফত ইশন্য়রো অমসুং প্রোশতিক পৱতি
পমজনেজমন্ত পকজম্পনশিংদরো িরুক তম্নবরো পুশক্নং পিৌগৎশি। মশসগী মতরোংদরো ররোে্য সরকরোরশিং ফরোওনরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো
িু নবরো সজেসনশিং পতৌই। পকজম্পনশিং অশসবু মরোয় পরোকেনবদরো িরুক তমিু েরোয়নরো মী�িদরো করোরকপরো পঞ্রোয়তশক মীহুৎশিং
অমসুং �ুঙ্ংদরো লিবরো মীশিংদরো ঐেরোক েরোয়েশর।
পেৌশেশকি ইশু অশসদরো, শমশনশ্রিগী ম�ি-ম�রোগী অজিৌবরো প্রোগ্রোমশিং অমসুং পকজম্পনশিংগী মরমদরো আশত্স কিশিং
অমসুং মরোয় পরোকপগী ৱরোশরশিং পফরোংজরে। েি িশক্ত অশিয়রোনগী ম�রোদরো �ুঙ্ং অমসুং পলিরোকশক িরোক্তরো পরোংজিরোকপরো
ইজনরোজবশতব এক্সজপশরজমন্তশিং ইশু অশসদরো য়রোওেনজরে। নুপীশিংগী ইম্পৱরোরজমন্তশক মরমদরো পুশক্নং শিংশিশন্নংঙরোই ওইবরো
মরোয় পরোকপগী ৱরোশর �ররো ইশু অশসদসু য়রোওজর।
পঞ্রোয়শত ররোেগী মীহুৎশিং অমসুং এমজপ্রোয়ীশিংগী পকরোওপজরসনগরো পিরোয়ননরো, সরকরোরগী প্রোগ্রোমশিংগী করোন্নবরো
অদু িু নবরো করোন্নবরো ফংগদবরো মীশিং অদুদরো পয়ৌগশন, মদুদরো শিংনশনংঙরোই ওইবগী পকিরোপ অমত্রো লিজত।
গ্রোজমরোদয় সংকল্পশক ইশু অশস অপরোবরো মীশিংগীদমক করোন্নবরো ওইগশন েরোয়বরো ঐেরোক পুকজিি পিংনরো িরোতে।

তরোং: 5শুবরো মরোি্স 2020

(সুরনল কু�রাি)
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িরারস্ত্রয় গ্রা� স্বিরাজ অরভয়রান (RGSA) - পঞ্রায়রত িরাজ
ইনর্ততু ্যসনরিং (PRI রিং) গী দকপরারসরত িরাগৎনবগীদ�ক
দসরার�র্তমকত ওইবরা অ�সুং ক্ত�রাইজ দতৌবরা রিমসরাস্চরক
ত� ল অ�রা

ররো

শ্রিয় গ্রোম স্বররোে অশিয়রোন অশস লিবরোক ররোে নুশমৎশক পিৌজদরোক্তরো পিরোনি পতৌশ�। শকিম অশসগী
অশসদরো লিবরো পঞ্রোয়শত ররোে ইশতিতু ্যসনশিং মজকরোক ওইবরো পরোন্মশদ PRI শিংবু শমিন অজন্তরোদয়গরো
(PRI শিং) বু মপরোঙ্ি কন�ৎেন্নবরো পরোন্ম িম্বরো পিরোয়ননরো কনিজে্স ন্স পতৌবদরো মরু ওইবরো থ্রতি পীদুনরো
পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রিগী পলেগশিপ শকিম অদুশন। শকিম অমসুং এশপেজরশন্সজয়ি শদশ্রিক্ত 117 তরো PRI শিং মপরোঙ্ি
অশসগী ম�রোদরো, PRI শিংগী মী�িদরো করোরকপরো মীহুৎশিংবু কন�ৎেনবদরো ইজফেশসস পীবগরো পিরোয়ননরো সজতিজনবি
মজ�রোয়গী মী�ি পতৌশ�বগী িরো 6 শক মনুংদরো পত্রশনং পী। পদিিপজমন্ত পগরোিশিং (SDG শিং) ফংনবরো মপরোঙ্ি
মজ�রোয়বু মজ�রোয়গী মী�ি পতৌশ�বগী িেী অশনগী মনুংদরো কন�ৎেনবশন। RGSA নরো সজতিজনবি পদিিপজমন্ত
শরজফ্রির পত্রশনং অমরো পী। পকপরোশসশত িরোগৎপরো প্রোগ্রোমদরো, পগরোিশিং (SDG শিং) পদশিির পতৌনবরো PRI শিংগী
পগরোবন্সরোন্স পকপরোশবশিশতশিং পদিিপ
মজ�রোয়বু সরপঞ্ অমরো নত্ত্রগরো ৱরোদ্স
ম অিসগী অপুনবা বেজত
পতৌনবরো পেরোৎতন। মশসনরো অফংবরো
পমম্বর অমরো ওইনরো মজ�রোয়নরো পিৌগদবরো
আওৎেল অদু লুপা 7255.50
শরজসরোস্সশিং িরোং িপ িরোনরো শিশেন্নবদরো
িু শমকরো অমসুং দরোয়� পেনগৎিকপগী
ে�ারিন মদুগী মনুংদগী েক�গী
পফরোকস পতৌদুনরো, মজ�রোয় মিরোগী
মরমদরো পরোউ পী। মজ�রোয়বু মজ�রোয়গী
শ��া লুপা 4500.00 ে�ারিন অমসুং
শরজসরোস্সশিং িরোগৎিদুনরো অমসুং
পঞ্রোয়তশিংদরো পীবরো ফরোইনরোশন্সজয়ি
রাজয্গী শ��া লুপা 2755.50
্রোইমরোশর
পেলি
অমসুং
শরজসরোস্সশিং,
গ্রোম
পঞ্রোয়ত
ে�ারিন।
ইমিু
্য
নরোইজেসন,
নু
্য
শত্রসন,
মতে-মশিং
পদিিপজমন্ত প্রোন, �ুঙ্ংদরো তঙরোই
ফদবরো সরোশি্স সশিং িরোগৎপগী দরকরোর ি�ম অিস পঞ্চায়তিশং ৈলতবা পাতর্ IX তম্বরো, পসশনজতসন, ৱরোতর কনেজব্সসন
নত্তবা এিরয়ািশং য়াওনা রাজয্িশং অশসনশিংবগুম্বরো েরোশতগী ওইনরো মরু
ওইবরো, পগরোবন্সরোন্সকরো মশর লিনবরো
অমসুং UT িশং েলাইনম�া পানগিন। ওইবরো শবষয়শিং এজ্স পতৌবদরো PRI
ৱরোফমশিং অশসনশিংবগী মরমদরো
রাজয্গী
কে�ােন�িক
শ�ক শিংনরো িবক পতৌবরো ফগৎেন্নবরো
�ঙেশলি। মজ�রোয়বু পঞ্রোয়তশিং
য়ািম�বগী েপতনর্ অদু 60:40 গী অজতরোপ্রো শকিমশিংগরো কনিজে্স ন্স
অদুগী পমম্বরশিং অদুনরো শিশেন্নবরো
েরিশওদিন, মিসদা েক� অমসুং পুরক্তুনরো
ইনক্ললুশসব
পিরোজকি
য়রোবরো
ম�ি-ম�রোগী
শদশেজতি
রাজয্গী শ�ক য়ািম�বা অদু 90:10 পগরোবন্সরোন্সগীদমক
পঞ্রোয়তশিংগী
এশপ্জকসনশিংবুসু
�ঙেশলি।
েরিশওদা ওইবা NE, চীংগী রাজয্িশং পকপরোশবশিশতশিং
পেনগৎেনবসু
পিরোইনমক অশসনরো পঞ্রোয়শত ররোে
অমসুং UT ওইবা J & K য়াওেরাই। পরোশমি। মশসনরো ই-পগরোবন্সরোন্স অমসুং
ইশতিতু ্যসনশিংনরো পগরোবন্সরোন্স অমসুং
অেতা�া UT িশংগীদম�িদ, েক�গী
পতজক্নরোজিরোশেনরো ইনবরো পসরোিুসন
মজিৌ পেন্নরো ফেনরো পতৌবরো ওইেশলি।
শ�ক 100% িন।
শিশেন্নবরো
পেনগৎেন্ুনরো
শকিম অশসনরো মজ�রোয়নরো ফেনরো
এদশমশনজ্রিশতব
ইশফশসজয়শন্স
মজিৌ পতৌবদরো লিবরো অজিৌবরো অজয়ৎপশিং, মশমং ওইনরো পেনগৎেনবরো, সরোশি্স স পীবরো ফগৎেনবরো অমসুং
েরোয়রবদরো পরোৱর শদজিরো� পতৌবরো ৱরোৎপরো, পমনপরোৱর ৱরোৎপরো, একরোউজন্তশবশিশত পেনগৎেন্নবরো পরোন্মসু িশমি।
ইনফ্ররো্রিকির ৱরোৎপরো অমসুং পঞ্রোয়তশিংনরো ইজফশক্তব
শকিম অশসনরো গ্রোম পঞ্রোয়ত পদিিপজমন্ত প্রোনশিং
ওইনরো মজিৌ পতৌবদরো পকপরোশসশত অকক্নবরো ওইবরো অশস
(GPDP
শিং) পিম্নবগী, ক্লরোশিশত লিবরো পত্রশনং পমরোদু্যিশিং
পমনপরোৱর, ইনফ্ররো্রিকির, পত্রশনংশিং পীদুনরো অমসুং
পঞ্রোয়তশিংদরো পরোৱর শদজিরো� পতৌবরো পয়রোক�ৎতু নরো অমসুং পিম-িরোনবগী অমসুং একরোদশমকশিং/পফকশ্তশিংদগী PRI
একরোউজন্তশবশিশতগী শসজতিম অমরো িমদুনরো পয়ংশিন্নবসু শিংগী মরোতির পত্রনরশিংগী পূি পদিিপ পতৌনবগী গ্রোম
পঞ্রোয়তশিংবু পেন্জেরোশ্দং পতৌনবগীদমক একরোদশমক
পেরোৎতন।
ইনশতিতু ্যসনশিং অমসুং শসশবি পসরোসরোইশত সংস্রোনশিং/
সরকরোরনরো 21.04.2018 দরো ররোশ্রিয় গ্রোম স্বররোে NGO শিংগরো পিরোয়ননরো পুন্নরো িবক পতৌশমন্নবরো পয়রোক�ৎশি।
অশিয়রোন (RGSA) গী শর্রিকির পতৌরবরো শকিম (CSS) অদু পঞ্রোয়তশিংনরো ইজফশক্তব সরোশি্স স পদশিিশর পতৌেন্নবরো, GP
01.04.2018 দগী 31.03.2022 ফরোওবগী মরক্তরো শবশ্দংশিংদরো কমিন সরোশি্স স পসন্তর (CSC) শিং পকরোপরোনশিন্নবগী অয়রোবরো পীজরে। ইকরোই �ুম্নশনংঙরোই ওইরবরো পিরোজকসন পতৌবরো ্রোইজয়রোশরশত ওইেশলি। ম�রো তরোনরো, RGSA
্ধরোন মশ্রেনরো শকিম অশস 24.04.2018 দরো পনজনেি পঞ্রোয়শত নরো ইজকরোজনরোশমক পদিিপজমন্ততরো শদমরোন্ শ্বন
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অজদরোম ঈশিংগী মমি অদু কুেরোশিং কংশ্বরো ফরোওবরো লকজদৌতঙদরো �ঙজিরোই।

ইজকরোজনরোশমক
পদিিপজমন্ত
অমসুং
পসরোশসজয়ি
েশতিসশকদমক গ্রোম পঞ্রোয়ত পদিিপজমন্ত প্রোনশিং
(GPDP) পিম-িরোদবরো য়রোজদ েরোয়নরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো
সংশবধরোননরো পীরম্বরো মজিৌ অদুগী মতু ং ইন্নরো নত্ত্রগরো XIV
শুবরো ফরোইনরোন্স কশমিিন এৱরোদ্স শক ম�রোদরো ফরোইনরোন্স
শমশনশ্রিনরো ফন্শিং শিশেন্ননবরো পীিগশন েরোয়নরো পীদুনরো
লিবরো অদুগীসু মতরোংদরো, পরোত্স IX ররোে্যশিং পিরোইনমশকি
গ্রোম পঞ্রোয়তশিংনরো 2015-16 দগী পেৌরগরো GPDP পিমিরোবরো অমসুং পরোনশিনবরো দরকরোর ওই।
প্রোজেক্তশিং অমসুং পঞ্রোয়তশিং
পেনগৎেন্নবরো পিৌগৎশি।

ফরোওনরো

ইনকম

গ্রা� পঞ্রায়ত দদভলপম�ন্ত প্রান - খুঙ্ংগী এরিয়রারিংদরা
ত্রান্সম�রািম�মনেল দগ্রাথরকদ�ক দগ� দেনজি অ�রা
ররোশ্রিয় গ্রোম স্বররোে অশিয়রোন (RGSA) অশস
পগ্েুজয়জতদ পকপরোশসশত শবশ্দংগীদমক পসরোশফশতিজকত
ওইবরো, কতিমরোইে পতৌবরো শরজসরোস্স ওইরক্নবরো পতৌবশন। ৱরোদ্স
পমম্বরশিং, নত্ত্রগরো পঞ্শিং অদুবু তজিং-তজিংবরো িু শমকরো
অমরো পীদুনরো অমসুং মদু পতৌরগরো মজ�রোয়বু অজেরোংবরো পুরক্নবরো
এজেন্তশিং ওইনরো ওিেন্ুনরো ইশিি পেন্নরো পীনবরো মজ�রোয়বু
পমরোশবিরোইে পতৌবরো, তশম্ববরো অমসুং অজেরোংবরো পুরক্নবদরো
পিরোইজদরোক পেজন্রোকপরো ইজফেশসস পী। ইজফেশসস অদু
মী�িদরো করোরকপরো মীহুৎশিং পিরোইনমকপু শদশেজতি
শিতজরশস ওইেনবরো, PRI SHG কনিজে্স ন্সতরো পত্রশনং পীবরো
পিরোয়ননরো পেৌশেশকি ওইবরো অমসুং মশর লিনবরো িীমগী
এশরয়রোশিংদরো পত্রশনং পীবজররোমদশন, ৱরোদ্স পমম্বরশিং/পঞ্শিং
অদু ঈশিং কনেব্স পতৌবরো, পসশনজতসন অমসুং পৱতি
কজিক্সন, ODF �ুঙ্ংশিং, ইনকম পিরোকপরো িবকশিং,
পেলি, ইদুজকসন অমসুং পসরোশসজয়ি ইশুশিংদরো এদজিরোজকশস,
ই-পগরোবন্সরোন্স অশসনশিংবরো গুম্বরো পসক্তরশিংদরো িম অদুগী
পদিিপজমন্তশক িবকশিংদরো িুশিংবরো ঙম্নবরো।
2018-19 িেীগী মনুংদরো, শকিম অশসগী ম�রোদরো
শমশনশ্রিনরো ররোে্যশিং/UT শিং 32 গী এনুজয়ি এক্সন প্রোনশিং
(AAP শিং) অয়রোবরো পীজরে অমসুং ররোে্যশিং/UT শিং
অমসুং িবক পরোনশিশলিবরো এজেশন্সশিংদরো িুপরো 598.21
প্রোর করোয়জিরোকজরে। ম�রো তরোনরো, শকিম অদু িুনরো পরোনশিন্নবরো
শমৎজয়ংগরো পিরোয়ননরো অমসুং অপীবরো পরোন্মশিং মিং-মিং
িত্থবরো মওং অমদরো ফংননবগীদমক, ররোে্যশিং/UT শিং 33
গী 2019-20 িেীগী এনুজয়ি এক্সন প্রোন অদু য়রোম্নরো ফেনরো
মরোংজেৌননরো পফব্রুৱরোশর, 2019 দরো RGSA গী পসজ্রেি
ইম্পৱরোদ্স কশমিশতনরো অয়রোবরো পীশ�, মদু ররোে্যশিং/UT শিং
অদুনরো মজ�রোয়গী অয়রোবরো পীরবরো িবকশিং অদু পরোনশিন্ননবরো
মপুং ফরোনরো িেী অমরো ফংনবশন অমসুং ররোে্যশিং/UT দরো
িুপরো 429.31 প্রোর করোয়জিরোকজরে।
মজ�রোয়নরো

ফংবরো

শরজসরোস্সশিং

ঈশিং কলিলু, অমসুং মদুনরো অজদরোম্ববু কনগশন।

শিশেন্নদুনরো

পবকজ্রোপ অশসদরো, শমশনশ্রি অশসনরো 2015 দরো GPDP
গীদমক পমরোজদি গরোইদিরোইনশিং পিম-িরোবগী ইশনশসজয়শতব
পিৌরশমি অমসুং সংশবধরোনগী পরোত্স IX পরোনবরো ররোে্যশিং
পিরোইনমক্তরো সরোকু্সজিৎ পতৌরশমি। পমরোজদি গরোইদিরোইনশিং
অশসদরো য়ুফেম ওইরগরো, ররোে্যশিং পিরোইনমক্নরো GPDP গী
মজ�রোয়গী ররোে্যদরো তরোংদরোংবরো ওইনরো পরোনশিনবরো য়রোবরো
গরোইদিরোইনশিং পনরোশতফরোই পতৌজরে। মদুদগী পেৌরগরো, লিবরোক
শিনবরো িুংনরো লিবরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংনরো GPDP শিং পিমিরোশর। GPDP অশস শিৎিদনরো পিরোইনমক পুলিপ্রো য়রোওবরো
অমসুং মীয়রোম্নরো িরুক য়রোবরো প্রোজসস ওইনবরো পতৌই মশসদরো
সংশবধরোনগী তররোমরোজিরোইশুবরো পসদু্যিদরো শিতি পতৌবরো
সবজেক্ত 29 গরো মশর লিনবরো পকন্দ্রগী শমশনশ্রিশিং/িরোইন
শদপরোত্স জমন্তশিংগরো মশর লিনবরো শকিমশিং পিরোইনমশকি মপুং
ফরোবরো কনিজে্স ন্স ওইেনগশন।
ম�রো তরোনরো, পেৌশেক পিরোক্লশক্লবরো �ুঙ্ংশিংবু
পেরোশিশতিক পদিিপজমন্ত পীবগী দরকরোর ওইবগরো িরোননরো,
শমশনশ্রিনরো 2015 গী মনুংদরো মমরোংদরো ইশু পতৌশ�বরো পমরোজদি
GPDP গরোইদিরোইনশিং শরিরোইস পতৌজরে। শরিরোইস পতৌরবরো
GPDP গরোইদিরোইনশিং, 2018 অশস ররোে্যশিংদরো মজ�রোয়
মিরো-মিরোগী গরোইদিরোইনশিং পেন্নরো িরোওজিরোক্নবগীদমক
িরুক য়রোজরে।
পীপলস প্রান দকমপেন দ�রাি গ্রা� পঞ্রায়ত দদভলপম�ন্ত
প্রান (GPDP) – সবরক দয়রাজনরা সবকরা রবকরাস
পকন্দ্র সরকরোরনরো িেী �ুশদংগী তররোমশরশুবরো
ফরোইনরোন্স কশমিিন (FFC) ফরোওনরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো
ফন্ পী েরোয়বশস ঐজ�রোয় পিরোইনমক �ঙশঙ। ফন্শিং অশস
ঈশিং সপ্রোই পতৌবরো, পসশনজতসন, শসৱজরে, পসরোশিদ পৱতি
পমজনেজমন্ত, পতিরোম্স ৱরোতর প্জনে, কমিু্যশনশত এজসৎশিং,
সরকশিং, প�রোঙিম্বীশিং, ্রিীত িরোইশতং, মী অশিবরো ফুম্নবরো
অমসুং লম িরোনবরো গ্রোওন্শিং পমজন্তন পতৌবরো অশসনশিংবরো
তঙরোই ফদনরো িংদবরো য়রোদবরো সরোশি্স সশিং পীনবগীদমক্তশন।
গ্রোম পঞ্রোয়তশিং অশস পেৌশেক FFC ফন্শিং ফরোওনরো
পকন্দ্র সরকরোরদগী ফন্শিং ফনরো য়রোম্নরো ফংশি।
গ্রোম পঞ্রোয়তশিংবু মপরোঙ্ি কন�ৎেজলি অমসুং
মজ�রোয় গ্রোম পঞ্রোয়ত পদিিপজমন্ত প্রোন শিশেন্নদুনরো মিশকি
সরোশি্স সশিং অশস মজ�রোয়গী পঞ্রোয়তশিংদরো পীবরো ঙজলে,
গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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মদুগীদমক মজ�রোয় FFC ফন্শিং শিশেন্নবরো য়রোই।

FFC গ্রোন্তশিং অশস GP শিংদরো মজ�রোয়দরো শিন্নবরো
মজিৌশিংগী মনুংদরো লিবরো তঙরোই ফদনরো িংদবরো য়রোদবরো
সরোশি্স সশিং পীনবরো কশন্সন য়রোওদবরো মজতং পরোংবগী পরোতম্ব
অমরো ওইনরো পী। মশস GP শিংদরো পীবরো অজিৌবরো পিি-িুমগী
পতংবরোং অমশন।
ইশবজদন্সতরো য়ুফেম ওইবরো অমসুং ্রিকির ওইবরো
মওং অমদরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংবু 2019-20 িেীগী GPDP

পিম-িরোবরো ঙম্নবরো, পীপলস প্রোন পকজম্পন অদু “সবশক
পয়রোেনরো সবকরো শবকরোস” ওইনরো 2শুবরো ওজক্তরোবর, 2018
দগী 31শুবরো শদজসম্বর, 2018 ফরোওবগী ওইনরো পেৌজদরোকশ�,
মদুগী মতমগী মনুংদরো ্রিকির পতৌবরো গ্রোম সিরোশিং
ফরোইনরোশন্সজয়ি িেী েরোয়বশদ 2019-20 গী GPDP পিমিরোনবগী পরোংজিরোকই। GPDP পিম্বগী প্রোজসস অপুম্বরো অদু
পরোশত্স শসজপতশর অমসুং কনিজে্স ন্ত ওইেন্নবরো গ্রোম
পঞ্রোয়তশিং (GP শিং)/গ্রোম সিরোশিং পকপরোশসশত
পেনগৎেন্ুনরো অতত-অততগী মরক্তরো ররোে্য অমসুং পিরোজকি
পগরোবন্সজমন্তশিংগরো পরোত্স নর পিমদুনরো পকজম্পন অদু য়রোম্নরো
ইজফশক্তব ওইনরো পরোনশিনশ�।
পেৌশ�বরো িেীগী PPC দরো য়রোওবরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিং,
গ্রোম সিরোশিং অমসুং অজতরোপ্রো পতিকজেরো্দরশিংগী উবরো
ঙম্বরো অমসুং অজপনবরো পরোরজফরোজম্সন্স অদুনরো প্রনরো পীদুনরো
অমসুং GPDP পিম্বগী প্রোজসস অদুবু পরোশত্স শসজপশতব
অমসুং ত্ররোন্সপরোজরন্ত এক্সস্সরোইে অমরো ওইেন্নবরো
সজতিশনশবশিশত পীনবরো, ফরোইনরোশন্সজয়ি িেী 2020-21 গী
GPDP পিম-িরোবগী প্রোজসস অদু 2শুবরো ওজক্তরোবর, 2019
দগী, পীপলস প্রোন পকজম্পন-2019 ওইনরো পকজম্পন পমরোদতরো
পেৌশ�।
প্রোজসস অপুম্বরো অদু মরোয় পরোক্নরো মপুং ফরোেনবরো
ঙম্নবরো, ম�রোগী এশক্তশবশতশিং অশস পকরোজম্পন অদুগী মনুংদরো
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পিরোইশিন্নবরো পী:
•

পিরোইজদরোক-পেজন্রোকপরো
গ্রোম
সিরো
শিিিরোংনবগীদমক গ্রোম সিরোগী ওইনরো পকজিন্র
পসদু্যি পতৌবরো

•

লিবরোক অশসদরো গ্রোম পঞ্রোয়ত �ুশদংমক্তরো প্রোজসস
অপুম্বরো অদু পফশসশিজতত পতৌনবরো পফশসশিজততর
�নবরো

•

পকজম্পন অশসনসু গ্রোম সিরোবু ইজফশক্তব ওইেনবদরো
মী�িদরো করোরকপরো পঞ্রোয়তশক িুশিংবরো িরো� 31
অমসুং DAY-NRLM গী ম�রোদরো SHG নুপী প্রোর
5.25 গী িু শমকরো SHG অদুনরো অমসুং �ুঙ্ং নত্ত্রগরো
ৱরোদ্স শক িরোক্তরো মজ�রোয়গী পফজদজরসনশিংনরো িমদুগী
পদিিপজমন্তশকদমক পিম-িরোবরো পপরোবশত্স শরদক্সন
প্রোন িরোজ্রোক্তুনরো মপরোঙ্ি কন�ৎেন্নবরো পতৌই।

•

পমরোবরোইি এশপ্জকসন শিশেন্নদুনরো শমিন অজন্তরোদয়
(MA) গী ম�রোদরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংবু পসরোশসজয়ি
অমসুং ইজকরোজনরোশমক পদিিপজমন্তদরো য়ুফেম ওইরগরো
পরঙ্ক পতৌনবরো সজি্স পতৌবরো �ুঙ্ং অমসুং গ্রোম
পঞ্রোয়তশক িরোক্তরো অেরোংবশিং মিক �ঙবদরো মদুনরো
মজতং পরোংগশন েরোয়বরো �ঙদুনরো অমসুং GPDP
গীদমক ্রোমরোন্রো য়ুফেম ওইবরো প্রোশনং অমসুং
পরোনশিনবদরো শসজতিজমশতক ওইবরো থ্রতি পীবরো
পফশসশিজতত
পতৌনবরো।
MA
সজি্স গীদমক
পপররোশমতরশিংগী মশিং িেী অশসদরো 120 দরো
পেনগৎজরে।

•

তররোমরোজিরোইশুবরো পসদু্যিদরো য়রোওবরো শবষয় 29 দরো মশর
লিনবরো িরোইন শদপরোত্স জমন্তশিং পিরোইনমশকি ফ্রন্তিরোইন
ৱরোক্সরশিং �নবরো

•

পিরোইজদরোক-পেজন্রোকপরো গ্রোম সিরোদরো মশর লিনবরো
িরোইন শদপরোত্স জমন্তশিংগী ফ্রন্তিরোইন ৱরোক্সরশিংনরো
পদিিপজমন্তশক দরকরোর ওইবশিং/পগপশিং ৱরো
�ন্নবরো অমসুং ্জেজন্তসন পতৌবরো

•

ম�ি-ম�রোগী
শকিমশিংগী
ম�রোদরো
পদিিপজমন্তশকদমক ফন্শিং শিশেন্নবগী পতিতস
প্রোএশক্তব ওইনরো তরোকজিরোক্নবগীদমক গ্রোম পঞ্রোয়ত
�ুশদংমক্তরো পশলিক ইনজফরোজম্সসন পবরোদ্স (PIB) শক
শদসজপ্।

•

PIB গী অমসুং গ্রোম সিরো মীশতংশিংগী শেও-পতগ
পতৌবরো পফরোজতরোগ্রোফশিং gpdp.nic.in পপরোজত্স িদরো
অপজিরোদ পতৌবরো

•

GPDP পিম-িরোবরো অমসুং শিৎিদনরো পিরোইনমক
পুলিপ্রো য়রোওবরো অমসুং পেরোশিশতিক GPDP অমরো
িরুক য়রোবদরো পফশসশিজতত পতৌনবরো শরিরোম্প
পতৌরেবরো প্রোনপ্স এশপ্জকসনদরো অয়রোবরো প্রোন
পফরোংবরো।
– পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রি
পু্শন্সবু নরোিরোদরো পি্েনগনু।

তিরা�রামথরাইশুবরা �রাইনরান্স করমিিন {(FFC),
এৱরাদ্চ রক �ত� 2015-20}
তিরা�রিশুবরা �রাইনরান্স করমিিন (FFC) গী গ্রান্তরিংগী এমলরামকসনরিং

প

ঞ্রোয়ত পমম্বরশিংনরো �ঙশঙ মদুশদ িেী �ুশদংগী
পকন্দ্র সরকরোরনরো ফরোইনরোন্স কশমিিন ফন্শিংগী
ম�রোদরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো গ্রোন্তশিং পী। 201520 গী ওইনরো, গ্রোন্তশিং অদু তররোমশরশুবরো ফরোইনরোন্স কশমিিন
(FFC) গী শরজকরোজমিজন্িনশিংগী মতু ং ইন্নরো পঞ্রোয়তশিংদগী
গ্রোন্তশিং এজিরোজকত পতৌজরে।
FFC এৱরোদ্স শক ম�রোদরো, িুপরো 2,00,292.20 প্রোর
পয়ৌনরো ফরোওবরো গ্রোন্তশিং সংশবধরোনগী পরোত্স IX গী ম�রোদরো
ররোে্য 26 তরো শিং�ৎপরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো পীিগশন, মশস
এগ্ীজগত পিজিি অমদরো িেীগী ওইনরো মী অমদরো িুপরো 488
গী মজতং অমরো পয়ৌগশন। মশসগী মনুংদরো, িুপরো 1, 80,262.98
প্রোর (90%) নরো পবশসক গ্রোন্তশন অমসুং িুপরো 20, 029.22
প্রোর (10%) নরো পরোরজফরোজম্সন্স গ্রোন্তশন। পরোরজফরোজম্সন্স
গ্রোন্তশিং (2016-17 দগী পরোনবরো য়রোবরো) অশস শরশসপ্ত অমসুং
এক্সজপশন্িরগী িরোেবরো য়রোবরো ওশদত পতৌবরো একরোউন্তশিং
অমসুং দরোতরো ফংেন্নবরো পরোন্ম ফংনবরো পিম্বশন অমসুং
ইিরোগী পরশিনু্যশিংদরো ফগৎেনবশন।

পঞ্রোয়তশিং লিতবরো এশরয়রোশিং (পরোত্স IX নত্বরো) দরো
গ্রোন্তশিং শরজকরোজমন্ পতৌশ�জদ। মজ�রোয়শিং অদুশদ –
শমজেরোরম, পমঘরোিয়, নরোগরোজিন্ অমসুং অসম ররোে্য
(পবরোজদরোজিন্, অৱরোং কছরোর অমসুং কশব্স অংজিরোং
শেিরোশিং), শমজেরোরম অমসুং শত্রপুররো অমসুং মশনপুরগী
িীংগী এশরয়রোশিং (শদশ্রিক করোওশন্সিশিং লিবরো) তরুকশুবরো
পসদু্যিগী এশরয়রোশিং। সংশবধরোনগী আশত্স কি 275 গী
প্রোশবেনশিংগী ম�রোদরো এশরয়রোশিং অশসদরো লিবরো
লমজেৌজররোিগী পবরোশদশিংদরো পতরোঙরোনবরো মজতং পীবরো য়রোই
েরোয়নরো কশমিিন অশসনরো শরজকরোজমিন্ পতৌজরে।
FFC গ্রোন্তশিং ররোে্যশিংদরো পেরোররোইজেরোজন্তি
শদশ্রিবু্যসন পতৌবরো অদু 90% পৱজতেনরো মীজকরোক মীশিং
(2011 পসন্সস) দরো পীনবরো অমসুং 10% পৱজতেনরো ররোে্য
অদুগী �ুঙ্ংগী এশরয়রোদরো পীনবরো শরজকরোজমিন্ পতৌজরে। ররোে্য
অমগী মনুংদরো GP শিংদরো গ্রোন্তশিং ইন্তর পস শদশ্রিবু্যসন
পতৌবরো অশস পতিত ফরোইনরোন্স কশমিিন (SFC) নরো শরজকরোজমিন্
পতৌবরো পফরোরমুিরোদরো য়ুফেম ওইগশন। SFC পফরোরমুিরো ফংদবরো
মফমদরো, 90:10 (মীজকরোক মীশিং অমসুং এশরয়রো) গী FFC
পফরোরমুিরো এজদরোপ্ত পতৌগশন।

প্জনে

FFC গ্রান্তরিংগী পরা্�
FFC গ্রোন্তশিং অশস গ্রোম পঞ্রোয়তশিংনরো পতিিু তশক
ম�রোদরো মজ�রোয়দরো পীবরো ফঙ্কসনশিং পরোংজিরোক্নবরো ফংবরো
শরজসরোস্সশিং অদু ওগজমন্ত পতৌনবরো শরজসরোস্সশিংগী পতিবি
পলেরো িরোং নরোইবরো ইন্তরজিিশিংদরো ফংেন্নবরো পী। গ্রোন্তশিং অদু
তঙরোই ফদনরো িংবরো সরোশি্স সশিংগী পতিতস ফগৎেন্নবরো পতৌবদরো
শিশেন্ননবশন �ুদম ওইনরো ঈশিংগী সপ্রোই, পসশনজতসন
পসশপ্তক পমজনেজমন্ত, শসজৱে, পসরোশিদ পৱতি পমজনেজমন্ত,
পতিরোম্স ৱরোতর প্জনে, কমিু্যশনশত এজসৎশিং পমজন্তন পতৌনবরো,
সরকশিং, প�রোঙ িম্বীশিং, ্রিীত লম িরোনবরো, মী অশিবরো
ফুম্নবরো অমসুং লম িরোনবরো গ্রোওন্শিং, অশসনশিংবরো অমসুং
মশর লিনবরো পিশেসজিসনশিংগী ম�রোদরো GP দরো পীবরো
ফঙ্কসনশিংগী মনুংদরো অতত-অজতরোপ্রো পবশসক সরোশি্স স।
গ্রান্তরিং করায়মথরাকপরা
গ্রোন্তশিং অশস ম�ি-ম�রোগী ররোে্যশিংদরো ফরোইনরোন্স
শমশনশ্রি (এক্সজপশন্ির শদপরোত্স জমন্ত) নরো করোয়জিরোক্নবগী
অকুপ্রো গরোইদিরোইনশিংগী মতু ং ইন্নরো অমসুং তরোং
08.10.2015 গী শিঠি নম্বর 13(32)FFC/FCD/ 2015-16
গী মতু ং ইন্নরো ফরোইনরোন্স শমশনশ্রি (এক্সজপশন্ির শদপরোত্স জমন্ত)
নরো �ুঙ্ং অমসুং সেরগী পবরোশদশিংগীদমক তররোমরোজিরোইশুবরো
ফরোইনরোন্স কশমিিন (FFC) নরো শরজকরোজমন্ পতৌবরো গ্রোন্তশিং
শিশেন্নবগী মতু ং ইন্নরো করোয়জিরোকই অমসুং পঞ্রোয়শত ররোে
শমশনশ্রিনরো তরোংদরোংবরো ওইনরো শরজকরোজমন্ পতৌবদসু
করোয়জিরোকই।

ঈশিং মশরক কয়রোনরো মেরোসরোগর অমরো পিশমি? ঈশিং পয়রোকউ; ঈশিং মশরক �ুশদংমক মরু ওই।

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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(a)

দবরসক গ্রান্ত অশস ইনজতিরোিজমন্ত অশনদরো
করোয়জিরোকই, শফজকিি িেী �ুশদংগী েুন অমসুং
ওজক্তরোবরদরো। িেী অদুগী পবশসক গ্রোন্তশক 50 পজস্সন্ত
অদু ররোে্যদরো িেী অদুগী অেরোনবরো ইনজতিরোিজমন্ত
ওইনরো করোয়জিরোক্লগরো, পিমজেৌবরো পবশসক গ্রোন্ত অমসুং
িেী অদুগী পরোরজফরোজম্সন্স গ্রোন্ত মপুম অদু িেী অদুগী
অশনশুবরো ইনজতিরোিজমন্ত ওইনরো িশমি। পরোরজফরোজম্সন্স
গ্রোন্ত অদু 2016-17 দগী পেৌরগরো পরোনবরো য়রোই।
ররোে্যনরো গ্রোন্তশিং অদু মজ�রোয়গী একরোউন্ততরো পকন্দ্র
সরকরোরনরো প্শদত পতৌরকপরো নুশমৎ তররোমঙরোগী
মনুংদরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো করোয়জিরোকিদবশন।
পিরোজকি পবরোশদশিংদরো পীফম পিরোকপরো গ্রোন্তশিংদগী
ককিবরো অমত্রো পতৌজররোইদবশন। পিংিবরো পিরোকপরো
মতরোংদরো, ররোে্য সরকরোরনরো শরেব্স পবঙ্ক ওফ ইশন্য়রোগী
পবঙ্ক পরততরো মিরোগী ফন্দগী পিজন্রোই য়রোওনরো পীদুনরো
ইনজতিরোিজমন্ত অদু করোয়জিরোকিদবশন অমসুং মশস
পতৌশ� েরোয়নরো উৎপরো সরোশত্স শফজকৎ (UC) অমরো ররোে্য
সরকরোরনরো পীগদবরো য়ুশতিরোইজেসন সরোশত্স শফজকৎ
(UC) দরো য়রোওগদবশন। গ্রোন্তশিং (পবশসক অমসুং
পরোরজফরোজম্সন্স অশনমক) অদুগী অশনশুবরো অমসুং
ম�রো তরোবরো ইনজতিরোিজমন্তশিং করোয়জিরোকপরো অদু তরোং
08.10.2015 দরো ফরোইনরোন্স শমশনশ্রিনরো পীশ�বরো
গরোইদিরোইনশিং অদুদরো তরোংদরোংনরো তরোকশ�বরো অপীবরো
পফরোরজমততরো মমরোংগী ইনজতিরোিজমন্তশিংগী UC ফংবগী
ম�রো পপরোনগশন।
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(b)

পরািম�রাম�্চন্স গ্রান্ত অশস 2016-17 িেীদগী পেৌরগরো
প্রোশসদু্যর অমসুং ওপজরজনেি ্রোইজতশরয়রোগী
অকুপ্রো ৱরোজররোি তরোকপরো শকিম অদুগী শরশসপ্ত পীবগী
ম�রো পপরোন্নরো করোয়জিরোকই, গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো
পরোরজফরোজম্সন্স
গ্রোন্তশিং
পীনবগী
পীগদবরো
ইজন্সশন্তবশিংগী ক্রোন্তম য়রোওনরো অমসুং ম�রোদরো
পীশরবরো ইশিশেশবশিশত কশন্সনশিং অশসগী ম�রো
পপরোন্নরো মশর লিনবরো ররোে্য সরকরোরনরো পিশপ্:
(i)

গ্রোম পঞ্রোয়তশিংনরো পরোরজফরোজম্সন্স গ্রোন্ত পক্লম
পতৌজগ পতৌবরো িেী অদুগী িেী অশনদগী
ঙন�ৎপরো নত্বরো িেী অদুগরো মশর লিননরো
গ্রোম পঞ্রোয়তশিং অদুনরো ওশদত পতৌবরো
একরোউন্তশিং সবশমত পতৌবরো তরোই।

(ii)

গ্রোম পঞ্রোয়তশিং অদুনরো ওশদত পতৌবরো
একরোউন্তশিং অদুদরো শরজলেক্ত পতৌবরো মমরোংগী
িেীদগী মজ�রোয় মিরোগী পরশিনু্য পেনগৎপরো
অদু উৎপরো তরোই।

ইিরোিুজয়সনগী অজেনবরো পফক্তর অশন, মশমং ওইনরো,
ওপন শদশফজকসন ফ্রী (ODF) পতিতস অমসুং িরোই্দ
ইমিু্যনরোইজেসন পতিতস, ফরোইনরোশন্সজয়ি িেী 2018-19
অমসুং ফরোইনরোশন্সজয়ি িেী 2019-20 গীদমক পরোরজফরোজম্সন্স
গ্রোন্ত শকিমশিংদরো য়রোওই
2016- 17 িেীগী পরোরজফরোজম্সন্স গ্রোন্ত অদু ফরোইনরোন্স
শমশনশ্রিনরো ররোে্য 25 (GP শিংদরো মিরোগী পসরোস্স পরশিনু্য লিজত
তরোকশ�বরো শবেরোর নত্নরো) দরো করোয়জিরোকজরে

�ুঙ্ংগী সরক

্রিীত িরোইশতং

ঈশিং পম্প

কমিু্যশনশতগী কুেরো
ঐজ�রোয়গী গ্েগী খ্রোইদগী মমি য়রোম্বরো শরজসরোস্স লেি পতৌজিরোকিনু।

c)

শরিে

ফরোইনরোশন্সজয়ি িেী 2017-18 গী পরোরজফরোজম্সন্স গ্রোন্ত
অদু MoF নরো ররোে্য 16 তরো করোয়জিরোকজরে। (আন্ধ্র ্জদি,
অসম, ছশত্সগড়, পগরোৱরো, গুেররোত, েশরয়রোনরো, কন্সরোতক,
পকরি, মধ্য ্জদি, মশনপুর, ওশড়িরো, ররোেস্রোন, শসশকিম,
পতিঙ্রোনরো, শত্রপুররো অমসুং উত্ররো�ন্।
FFC গ্রান্তরিংগী �খরাদরা
দ�রারনতি দতৌবরা
a)

b)

GP রিংনরা খিে দতৌরখবরা

পকরোওশদ্স জনসন কশমিশত অদু তরোং 08.10.2015 গী
MoF গরোইদিরোইনশিংগী মতু ং ইন্নরো পসজ্তশর, PR নরো
শিয়রজমন ওইরগরো পিমশ�। কশমিশত অদুগী ToR শিং
অদু, অতত-অততগী মরক্তরো, পিরোজকি পবরোশদশিংনরো
গ্রোন্তশিং অশস �রি পতৌবগী প্রোজগ্স অদু পমরোশনতর
পতৌবরো য়রোওনরো অমসুং দরকরোর ওইরবশদ পরজমশদজয়ি
পরোতম্বশিং সজেতি পতৌবশন।
ররোে্যশিংনরো গ্রোন্তশিং অশস করোয়জিরোকপরো অমসুং
শিশেন্নবরো পমরোশনতর পতৌনবরো অমসুং ইিরোিুজয়ত
পতৌনবরো মশর লিনবরো ররোে্য অদুগী শিফ পসজ্তশরনরো
শিয়রজমন ওইবরো েরোই পিজিি পমরোশনতশরং কশমিশতশিং
(HLMC শিং) পিম্বরো দরকরোর ওই।

�ুঙ্ংগী প�রোঙিম্বী
অিংবরো ওইনরো লিনবগীদমক শেজগরোক মিু ময়রোম দরকরোর ওই।

FFC গ্রোন্তশিং করোয়জিরোকপরো অদু ফরোইনরোন্স
শমশনশ্রিনরো পশলিক ফন্ পমজনেজমন্ত শসজতিম
(PFMS) শিশেন্নদুনরো পতৌই। গ্রোম পঞ্রোয়তশিংবু
FFC গ্রোন্তশিং অদুদগী �রি পতৌনবরো/
পিন্রশিংদরো/সরোশি্স স
প্রোিরোইদরশিংদরো
পপজমন্তশিং পিরোইনমক PRIASoft – PFMS
ইন্তরজফস শিশেন্নদুনরো শদশেজতি ওইনরো পতৌনবরো
পমজন্ত পতৌজরে। মজ�রোয় FFC গ্রোন্তশিংগী অদুদগী
পিম্বরো এজসৎশিং অদু এক্সনজসরোফ্ট পপরোজত্স ি দরো
শেওজফরোজতরো পতগ পতৌবসু দরকরোর ওই।

পরাত্চ IX নত্তবরা এরিয়রারিংগী দথরাইমদরাক-দেম্রাকপরা
দতংবরাং
FFC এৱরোদ্স শক এশম্বততগী য়রোওেন্নরো িমজেৌরবরো
এশরয়রোশিংদরো পিরোইজদরোক-পেজন্রোকপরো গ্রোন্তশিং পীনবরো
�ন্ননবরো MoPR নরো MoF তরো েরোয়জরে। মশসগী মতু ং ইন্নরো, MoF
ফরোওনরো িরোরত সরকরোরনরো 2015-16 গী মনুংদরো িুপরো 1000
প্রোর, 2017-18 গী মনুংদরো িুপরো 500 প্রোর অমসুং
2018-19 গী মনুংদরো সংশবধরোনগী পসদু্যি VI শক ম�রোদরো
পকরোনবরো পরোত্স IX নত্বরো অমসুং পরোত্স IX A এশরয়রোশিংদরো
িুপরো 475.29 প্রোর পিরোইজদরোক পেজন্রোকপরো পতংবরোং ওইনরো
করোয়জিরোকজরে।
FFC নরা পীবরা রিমকরাম�ম্সনবু পরানরিন্নবগী MoPR নরা
িরাজ্যরিংদরা ইশু দতৌবরা এদভরাইজরিরিং
FY 2019-20 গী মনুংদরো তরোংদরোংবরো মরমশিংগীদমক
FFC গী ম�রোদরো ফন্শিং শিশেন্নবরো ররোে্যশিং পিরোইনমক্তরো
MoPR নরো এদিরোইেশরশিং ইশু পতৌজরে:
•

তরোং 20.05.2019 গী শিঠিগী মতু ং ইন্নরো ইকংনরো
পিরোকেলিবরো এশরয়রোশিংদরো িক্নবরো ঈশিংগী সপ্রোইগী
প্রোশবেন পীনবরো

•

তরোং 28.06.2019 গী শিঠিগী মতু ং ইন্নরো প্জনে

পরোইপতরো পীবরো ঈশিংগী সপ্রোই
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শসজতিমশিং অমসুং ৱরোতর কনেজব্সসনগী পরোতম্বশিং
ফগৎেন্নবরো পররোমদরো
•

•

েি িশক্ত শমিনগী ম�রোদরো পনরোংগী ঈশিং েরোজি্স শতিং
পতৌবরো পররোমদরো
ইকং কজ্রেরোি পতৌবরো অমসুং শরশিফশক পরোতম্ব
পররোমদরো

FFC গ্রান্তরিংগরা দলরায়ননরা দলৌখৎপরা
এরতিরবরতরিংগী দসরারসময়ল ওরদত

থবকরিং/

ররোে্যশিংবু FFC গ্রোন্তশিংগী মজতংনরো পিৌ�ৎশ�বরো
িবকশিং/এশক্তশবশতশিংগী পসরোশসজয়ি ওশদত পিৌ�ৎনবরো
পরোওতরোক পীশ�, পমজন্তশর ওইবরো MGNREGS পসরোশসজয়ি
ওশদতশিংগরো পিরোয়ননরো কনিজে্স ন্স পতৌরগরো, ত্ররোন্সপজরশন্স
অমসুং একরোউজন্তশবশিশত ওইেন্নবরো পররোমদরো। FFC
গ্রোন্তশিংগী
পসরোশসজয়ি
ওশদত
পরোংজিরোক্নবজররোমদরো

পরোইপতরো পীবরো ঈশিংগী সপ্রোই

গরোইদিরোইনশিং য়রোওবরো পরিরোছর অমরো পিম িরোজরে অমসুং
ররোে্যশিংদরো সকু্সজিত পতৌজরে।
– পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রি

শসশকিমদরো লিবরো এজসৎশিং শেও-পতশগং পতৌবরো

ঝরোর�ন্ ররোে্যদরো FFC িবকশিংগী পসরোশসজয়ি ওশদত

12

�রাে্চ 2020

ঈশিং মশরক অমরো অশস ঈশিং প�ৌররোংবরো মী অমদশদ সনরো �রোও অমদগী পেন্নরো মমি য়রোশমি।

পঞ্রায়তরিংবু ইমন্সরন্তব পীবরা
(দনমনেল পঞ্রায়ত এৱরাদ্চ স)
ঐেরোক্নরো পিৎনরো িরোতে মদুশদ ঐজ�রোয়গী লিবরোশকি ইম্পরোৱর পতৌরবরো PRI
শিং অশসনরো কলিবরো িরোরত েরোশত অমরো িরোগৎপদরো পিৌগৎপরো �ক্তং
নত্নরো মজ�রোয়নরো পৃিীশবগী খ্রোইদগী িরোওরবরো গনত্রে অশসদরো ইজপরোকপমশকং িু শমকরো পিৌদুনরো অজতরোপ্রো লিবরোকশিংগীদমক পতরোপ-পতরোপ্রো
�ুদম অমরো পিম্বরো ঙমগশন েরোয়নরো।– (পমজসে: পনজনেি পঞ্রোয়ত এৱরোদ্স স
2019 পরিরোছর)

রশ্র নমি� রসংে দতরা�ি,

ইকরোই �ুম্নশনংঙরোই ওইরবরো রুজরি পদিিপজমন্ত, এশগ্কিির অমসুং
ফরোরমস্স পৱিশফয়র অমসুং পঞ্রোয়শত ররোে শমশনতির

পঞ্রায়তরিংবু ইমন্সরন্তব পীবরা
এৱরোদ্স শিং েরোয়বশস মতম িু প্দরো প্রনরোগী অকনবরো
পেৌরকফম অমরো ওইদুনরো িরোশক্ল। এৱরোদ্স ফংবরো মীশিংদরো
মজ�রোয়নরো শিংিরোশনংঙরোই ওইবরো িবক পতৌবগীদমক মিক
�ঙশববরো অশস ইজন্সশন্তব অমশন অমসুং পিরোইজদরোক-পেজন্রোক্নরো
পিরোজকিগী িরোক্তরো পগরোবন্সরোন্স ্রিীমিরোইন পতৌনবগী পুশক্নং
পিৌগৎশি। মজতৌ অসুম্নরো, PRI শিং অমসুং ররোে্যশিং/UT
শিংগী মরক্তরো কশম্পশতসন পতৌনবগী শপেশরত অদু পুশক্নং

পিৌগৎনবরো, পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রি (MoPR) নরো
ইজন্সশন্তবরোইজেসন ওফ পঞ্রোয়তস [শর্রিকির পতৌরবরো
ররোশ্রিয় গ্রোম স্বররোে অশিয়রোন শকিমগী পসজ্রেি কজম্পরোজনন্ত
অমরো] শক ম�রোদরো, খ্রোইদগী ফেনরো িবক পতৌবরো PRI শিং/
RLB শিং/ররোে্যশিং/UT শিংবু সরোশি্স সশিং অমসুং পশলিক
গূদসশিংগী পদশিিশর পতৌবদরো ফগৎেন্নবগী মজ�রোয়গী
অফবরো িবক পতৌবগীদমক পিি-িুমগী ইজন্সশন্তবিীং
(ম�ি ম�রোগী পকতজগরোশরশিংগী ম�রোদরো িুপরো িরো� 5 দগী
50 ফরোওবরো) য়রোওনরো এৱরোদ্স শিং পীদুনরো িরোশক্ল।

এৱরাদ্চ রিংগী দকতমগরারিরিং
দস.
ন.

এৱরাদ্চ দকতমগরারি

এৱরাদ্চ রক পরা্�

এৱরাদ্চ রিংগী �রিং

i.

দীন দয়রোি উপরোধ্যরোয়
পঞ্রোয়ত সিশক্তকরন
পুরকিরোর (DDUPSP)

• মজেৌিরোগী ওইবরো অমসুং িীমগী ওইবরো
পকতজগরোশর মরোপিগী ম�রোদরো পীবরো মশমং
ওইনরো েরোযরবদরো, পসশনজতসন; শসশবক
সরোশি্স সশিং (িক্নবরো ঈশিং, ্রিীৎ িরোইত,
ইনফ্ররো্রিকির);
পনিজরি
শরজসরোস্স
পমজনেজমন্ত; সরোশি্স ং মরোশে্স জনিরোইে
পসক্সন (নুপী, SC/ST, নরোমরো পিরোয়রবরো,
পসশনয়র শসশতেনশিং); পসরোশসজয়ি
পসক্তর
পরোরজফরোজম্সন্স;
শদেরোতির
পমজনেজনন্ত;
গ্রোম
পঞ্রোয়তশিং
পিৌগৎনবরো মিরোনরো য়রোনরো িবক পতৌেশরবরো
CBO শিং/িনরোই মীওইশিং; পরশিনু্য
পুজিরোক্নবরো ইজনরোজবসন; ই-পগরোবন্সরোন্স

ররোে্য/UT অদুদরো
পঞ্রোয়তশিং/
রুজরি পিরোজকি
পবরোশদশিংগী
মশিংগী িরোওররোকপরো
প্রোজপরোস্সনদরো
এৱরোদ্স শিংগী মশিং।

[PSP বু DDUPSP
েরোয়নরো মশমং পিরোজলি

পঞ্রোয়ত এৱরোদ্স শিং
2017 দগী পেৌরগরো]

ii.

নরোনরোশে পদিমু� ররোশ্রিয় • ররোে্য/UT অমমমদরো �ুঙ্ংগী িরোক্তরো
পঞ্রোয়ত/�ুঙ্ংগী পিরোজকি পবরোশদগীদমক।
পগৌরব গ্রোম সিরো
পুরকিরোর (NDRGGSP) • গ্রোম সিরোশিং য়রোওনরো পসরোশসও-ইজকরোজনরোশমক
পদিিপজমন্তদরো শিংিরোশনংঙরোই ওইনরো
িরুক তম্বগীদমক পীবরো।

ৱরোতর �রোত্স র!

ররোে্য/UT
অমমমদরো �ুঙ্ংগী
িরোক্তরো পঞ্রোয়ত/
RLB অমগীদমক।

এৱরাদ্চ রক পপসরা
(লুপরা লরাখতরা)
• শেিরো- 50

• ইন্তরজমশদজয়ত
–25
• �ুঙ্ং/GP-5 দগী
15 ফরোওবরো
(মীজকরোক মীশিংগী
মতু ং ইন্নরো)
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দস.
ন.

এৱরাদ্চ দকতমগরারি

এৱরাদ্চ রক পরা্�

এৱরাদ্চ রিংগী �রিং

এৱরাদ্চ রক পপসরা
(লুপরা লরাখতরা)

iii.

গ্রোম পঞ্রোয়ত
পদিিপজমন্ত প্রোন
এৱরোদ্স (GPDPA)

এৱরোদ্স িেী 2020
দগী পেৌরগরো, ররোে্য/
UT অমমমদরো
পঞ্রোয়ত/RLB
অমগীদমক পী

5

iv.

িরোই্দ-পফ্রন্শি গ্রোম
পঞ্রোয়ত এৱরোদ্স
(CFGPA)

• পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রি (MoPR)
[নত্ত্রগরো অসুম্নরো এজদরোপ্ত পতৌবরো] নরো ইশু
পতৌবরো
পমরোজদি
গরোইদিরোইনশিংগী
পশরংদরো পিম িরোবরো ররোে্য/UT তরোংদরোংবরো
গরোইদিরোইনশিংগী মতু ং ইন্নরো GPDP শিং
পদিিপ পতৌবগীদমক পীবরো।

v.

ই-পঞ্রোয়ত পুরকিরোর

• িরোই্দ-পফ্রন্শি ্রোশক্তসশিং এজদরোপ্ত ররোে্য/UT
পতৌবগীদমক পীবরো
অমমমদরো �ুঙ্ংগী
িরোক্তরো পঞ্রোয়ত/
RLB অমগীদমক

(পঞ্রোয়ত এৱরোদ্স 2019
ফরোওবরো, পরঙ্কশক ওইনরো
পয়ংিগরো এৱরোদ্স এমরোউন্ত
িুপরো 25,10 অমসুং 5
মিংশিৎনরো পীরশমি)
5

• মজ�রোয়নরো মজিৌ পতৌবদরো ইশফশসজয়শন্স, মজেৌিরোনরো, এৱরোদ্স 6 ফরোইনরোশন্সজয়ি
ত্ররোন্সপজরশন্স অমসুং একরোউজন্তশবশিশত পী
ইজন্সশন্তব লিজত
পুরক্নবগীদমক
PRI
শিংগী
ই-ইজনবিজমন্ত
পয়রোক�ৎনবগীদমক
ররোে্যশিং/UT শিংদরো পীবরো।

(িেী �ুশদংগী িরোরত সরকরোর, MoPR নরো িবক ফেনরো পরোংজিরোকপরো পঞ্রোয়তশিং �ন্নবগীদমক ররোে্যশিংদগী এশপ্জকসনশিং
বরোত্স ন পতৌই। পঞ্রোয়তশিংনরো পপরোজত্স ি: www.panchayatawards.gov.in দরো ওনিরোইনদরো এপ্রোই পতৌবরো য়রোই)

দনমনেল পঞ্রায়ত এৱরাদ্চ রিংগী আওৎিীে

িেী �ুশদংগী লিবরোক শিন-িুংবদগী পনজনেি পঞ্রোয়ত
এৱরোদ্স শিংগীদমক িরুক য়রোবগী শদগ্ী অশস �ঙবদরো পুশক্নং
িুমেৎশি, মশসদরো এিজরে অমরো ওইনরো, িরোওররোক্নরো, পঞ্রোয়ত
শিশিং 30-40 নরো এৱরোদ্স শিংগীদমক এপ্রোই পতৌই। লিবরোক
শিন-িুংবদরো পঞ্রোয়ত িরো� 2.5 দগী পেনবরো লি েরোয়বরো
অিু ম্বরো অশস �ঙশেন্ুনরো, এৱরোদ্স শিং অশসদরো িরুক য়রোবরো
ইনশ্জমন্ত ওইনরো পেনগৎনবরো য়রোম্নরো পেন্নরো য়রোম্বরো পঞ্রোয়তশিংগী
মশিং পকরোির পতৌনবরো পেরোৎনবরো ম�রো িত্থবরো অমসুং
পেনগৎপরো দরকরোর ওই। মরম অদুনরো, শমশনশ্রিগী শবেন
অশসগী পরোতম্ব অমরো পিৌদুনরো, গ্রোসরূতশক িরোকশিংদরো পেন্নরো
পরোকজিরোক-িরোওজিরোকপরো অমরো লিবরোক শিন-িুংবদগী পেন্নরো
পরোকপরো শর্জেজন্তসন অমগীদমক এৱরোদ্স শিং অসগী
পশলিশসশতগী পরনে পরোকজিরোকেন্নবরো জ্রোন তরোনরো �ঙনরো
অমসুং কনশসজতিন্ত ওইনরো পেরোৎনবরো অমরো পতৌশর।
দনমনেল পঞ্রায়ত এৱরাদ্চ স 2019
2019

দরো

পিরোক

সিরো

েরোওসতরো

পেজনজরি

ইজিক্সনশিংগীদমক িৎনেনশ�বরো পমরোজদি পকরোদ ওফ কন্ক্ত
অদু পয়ংিগরো, 24শুবরো এশ্ি 2019 দরো তরোবরো পনজনেি
পঞ্রোয়শত ররোে নুশমৎশক পিৌরমদরো পতৌগদবরো পসজিজরিসন
অদু লয়জিরোকজরে। মদুনরো মরম ওইদুনরো, পনজনেি পঞ্রোয়ত
এৱরোদ্স স 2019 ফঙ্কসন অদু 23শুবরো ওজক্তরোবর 2019 দরো শস
সুরিরোমশনয়ম পেরোি, পনজনেি এশগ্কিিজরি সরোইন্স কমজপ্ক্স,
নু্য শদশলিদরো পরোংজিরোকশ� মদুদরো এৱরোদ্স শিংগী ম�ি-ম�রোগী
পকতজগরোশরশিংগী ম�রোদরো খ্রোইদগী িবক ফেনরো পতৌবরো PRI
শিং/মরোন্নবরো িরোশকি পবরোশদশিং/ররোে্যশিং/UT শিং মজ�রোয়নরো
পতৌবরো িবশকিদমক এৱরোদ্স পীশ�।
ফঙ্কসন অদু ইকরোই �ুম্নশনংঙরোই ওইরবরো রুজরি
পদিিপজমন্ত, এশগ্কিির অমসুং ফরোরমস্স পৱিশফয়র
অমসুং পঞ্রোয়শত ররোে শমশনতির শরি নজরন্দ্র পতরোমরনরো
সিরোপশত ওইশ�। ফঙ্কসন অদু অজতরোপ্রো ররোে্যগী মশ্রেশিংনরো
অমসুং লিবরোক শিন-িুংবদগী ম�ি-ম�রোগী পঞ্রোয়তশিংদগী
িরোকপরো মীহুৎশিংনরো িরুক য়রোশ�। পিৌজদরোক অদু পসজিজরিসন
পতৌবগী পরোন্ম অদুশদ পঞ্রোয়তশিংনরো অপুনবগী ওইবরো
পগরোবন্সরোন্স অমসুং পদিিপজমন্ততরো পিৌবরো মরু ওইবরো িু শমকরো
অদু েরোইিরোইত পতৌনবশন।
– পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রি
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িরোশক্লবরো িরোজররোি-শুজররোিদরো অজদরোম্নরো পীবরো ঙম্বরো খ্রোইদগী ফবরো �ুজদরোিশদ ঈশিংশন।

জল িরতি অরভয়রান

ে

ি িশক্ত অশিয়রোন – ঈশিংগী কনেজব্সসনগী
অমসুং ঈশিংগী পসকু্যশরশতগী পকজম্পন।
পকজম্পন অশস নরোগশরকশিংনরো িরুক য়রোদুনরো
পমরোনসুন মনুংদরো পতৌনবরো পতৌবশন অমসুং 1শুবরো েুিরোই,
2019 দগী পেৌগদবশন। পকজম্পন অশসগী পফরোকস অদু
ঈশিং ফংবদরো ৱরোবরো শেিরোশিং অমসুং পলিরোকশিংদশন।
্ধরোন মশ্রে শরি নজরন্দ্র পমরোশদনরো মেরোশকি মন শক বরোত
এজ্সতরো ঈশিং কন্নবরো অমসুং তু ংগী পুশন্স পসকু্যর ওইনবরো
ঈশিংগী কনেজব্সসনগীদমক �ুৎিম্ননরো িৎনবরো অমসুং স্বছ
িরোরত আজন্রোিনগরো মরোন্নবরো িম্বীদরো েন-আজন্রোিন অমরো
পিম্নবরো নরোগশরকশিংদরো কন্নরো িরোওনরো পকৌবরো অমরো পীজরে।
সরকরোরনরো ্রোইজয়রোশরশত ওইনরো অমসুং সজতিজনবি ওইবরো
মওং অমদরো য়ুমজিরোং �ুশদংমক্তরো িক্নবরো ঈশিং পীনবরো পরোন্ম
িশমি। েি িশক্ত অশিয়রোননরো মীশিংদরো ঈশিংগী কনেজব্সসন
পতৌনবগী পপরোশেশতব ওইবরো অজেরোংবরো পুরক্নবগী পরোন্ম
িশমি। ্ধরোন মশ্রেনরো সরপঞ্ িরো� 2.3 দগী পেনবদরো মীশিংবু
পনরোংগী ঈশিং েরোজব্সশতিং পতৌনবরো, পুশরে মিরোশিং অমসুং
�ুঙ্ংগী পুশরে অজিৌবশিং িম্নবরো অমসুং ঈশিং কনেজব্সসন
পতৌনবগী িবক পতৌনবগীদমক েরোয়নবরো শিঠি ইশ�।
েি িশক্ত অশিয়রোন অশস শদপরোজম্সন্ত ওফ শ্শঙ্কং
ৱরোতর অমসুং পসশনজতসন (DDWS) নরো পকরোওশদ্স জনত পতৌবরো
িরোরত সরকরোরগী ম�ি ম�রোগী শমশনশ্রিশিং অমসুং ররোে্য
সরকরোরশিংগী পুন্নরো পেরোৎনশমন্নবরো অমশন। পকন্দ্র সরকরোরদগী
ওশফসরশিংগী তীমশিংনরো শেিরো 256 তরো ঈশিং ৱরোনরো ফংবরো
1592 পলিরোকশিংদরো ঈশিং কনেজব্সসন পতৌনবগী মরু ওইবরো
ইন্তরজবন্সন মঙরো পুরক্নবরো শিশেত পতৌই অমসুং শেিরোগী
ঈশিং কলিলু, অমসুং মদুনরো অজদরোম্ববু কনগশন।

এদশমশনজ্রিসনগরো িবক পতৌশমতন্ন। মজ�রোয়শিং অদুশদ ঈশিং
কনেজব্সসন পতৌবরো অমসুং পনরোংগী ঈশিং েরোজব্সশতিং পতৌবরো,
লমজেৌজররোনগী অমসুং অজতরোপ্রো ঈশিংগী পবরোশদশিং/পুশরে
অজিৌবশিংবু শরজনরোজবসন পতৌবরো, েন্নরো শিশেন্নবরো, পবরোর পৱি
শরিরোে্স ্রিকিরশিং, ৱরোতরজসদ পদিিপজমন্ত অমসুং
ইজন্তশন্সব এজফরোজরজতিসন। মশসগী ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী
পেরোৎনবশিং অশস পলিরোক অমসুং শদশ্রিক্ত ৱরোতর কনেজব্সসন
প্রোনশিংগী পদিিপজমন্ত, ইশরজগসনগীদমক শিশেন্ননবরো
ইশফশসজয়ন্ত ওইনরো ঈশিং শিশেন্নবরো পয়রোক�ৎপরো অমসুং
কৃশষ শবজ্রোন পকন্দ্রশিং ফরোওনরো পেন্নরো ফবরো মতে-মজররোংশিং
�নবরো য়রোওনরো পিরোইজদরোক-পেজন্রোকপরো ইন্তরজিন্সনশিংনরো
সপ্ীজমন্ত পতৌই।
কিলু িগী ছরোত্রশিং, পকরোজিেগী ছরোত্রশিং, স্বছগ্শেশিং,
পসল্ফ পেল্প গ্রুপশিং, পঞ্রোয়শত ররোে ইনশতিতু ্যসন পমম্বরশিং,
নেরোজররোিগী গ্রুপশিং (NSS/NYKS/NCC), শদজফন্স
পজস্সরোজনি, এক্স-সরোশি্স সজমন অমসুং পপন্সন িরোবশিং অমসুং
অজতরোপ্রো ম�ি-ম�রোগী ময়রোম অমরো য়রোওবরো পতরোঙরোন
পতরোঙরোনবরো গ্রুপশিংগী মীয়রোমগী পমরোশবিরোইজেসন য়রোওবরো
অজিৌবরো পকিিগী কমিু্যশনজকসন পকজম্পন অমরো JSA গরো
পিরোয়ননরো পিৌররোং পতৌশ�।

দ�জ I: 1শুবরো েুিরোই দগী 30শুবরো পসজপ্তম্বর 2019
ফরোওবরো (ররোে্যশিং পিরোইনমক)
দ�জ II: 1শুবরো ওজক্তরোবর দগী 30শুবরো পনরোজবম্বর
2019 ফরোওবরো (েনশ�বরো পমরোনসুন্নরো পনরোং তরোেনবরো
ররোে্যশিং)
ইকরোই �ুম্নশনংঙরোই ওইরবরো ্ধরোন মশ্রেনরো েি
গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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সনিয়দরো িরোফু পীবরো অদুদগী প্রনরো ফংদুনরো, েি িশক্ত
অশিয়রোন (JSA) অশস মতমগী ম�রো পপরোনবরো, শমিন পমরোদতরো
পতৌবরো ঈশিংগী কনেজব্সসনগী পকজম্পন অমশন। JSA অশস
পফে অশনদরো পতৌগশন: পফে 1 নরো 1শুবরো েুিরোই দগী
30শুবরো পসজপ্তম্বর 2019 ফরোওবরো ররোে্যশিং অমসুং য়ুশনয়ন
পতশরজতরোশরশিং পিরোইনমশকি অমসুং পফে 2 নরো 1শুবরো
ওজক্তরোবর দগী 30শুবরো পনরোজবম্বর 2019 ফরোওবদরো েনশ�বরো
পমরোনসুননরো পনরোং তরোেনবরো ররোে্যশিং অমসুং UT শিংগী
(আন্ধ্র ্জদি, কন্সরোতক, পুদজু িশর অমসুং তশমি নরোদু)।
পকজম্পন অশসগী মনুংদরো িরোরত সরকরোরদগী ওশফসরশিং,
গ্রোওন্ৱরোতর এক্সপত্স শিং অমসুং লবজ্রোশনকশিংনরো ররোে্যগী
অমসুং শেিরোগী ওশফশসজয়িশিংগরো তরোজগ্স ত মঙরোগী
ইন্তরজবন্সন পরোনশিনবরো এক্সিজরত পতৌবরো অদুদরো পফরোকস
পতৌদুনরো িরোরতশক খ্রোইদগী ঈশিং ৱরোবরো শেিরোশিংদরো ঈশিং
কনেব্স পতৌনবগী অমসুং ৱরোতর শরজসরোস্স পমজনেজমন্ত
পতৌনবগী পুন্নরো িবক পতৌশমতন্ন। JSA নরো এজসৎ পিম্বরো অমসুং
পরোক িরোওবরো কমিু্যশনজকসন শিশেন্নদুনরো ঈশিং কনেজব্সসন

পতৌবরো অশস েন অজন্রোিন অমরো ওইেন্নবরো পরোন্ম িশমি।
লিবরোক অশস পুম্বদরো ঈশিং িরোশিনরো ৱরোৎপরো অমরো লি
অ্মসুং ঈশিং কনেব্স পতৌবরো অশস মী পুম্নমশকি য়রোম্নরো মরু
ওইবরো অমরো ওইরকজরে। গ্রোম পঞ্রোয়ত অশস ঈশিং কনেব্স
পতৌবদরো অজিৌবরো িু শমকরো পিৌগদবরো অমরো লি মরমশদ ঈশিং
ৱরোৎপনরো মজ�রোয়দরো য়রোম্নরো পিরোকেনগশন। মরম অদুনরো মজ�রোয়
ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী পেরোৎনবদরো পকজম্পন অশস পুম্বদরো
এশক্তব ওইনরো য়রোওদুনরো িরোশক্ল। িরোরতশক �ুঙ্ংদরো ঈশিং অশস
িক্নবগী অমসুং ইশরজগসনদরো শিশেন্ননবরো মরম অশনমক্তরো
দরকরোর ওই। মরম অদুনরো ঈশিং কনবগী পকজম্পন্রো মজ�রোয়
য়রোওদবরো য়রোজদ।
েি িশক্ত অশিয়রোনগরো মশর লিনবরো অজিৌবরো
িবকশিং পরোংজিরোকশ� অমসুং ম�রোগী এশক্তশবশতশিং অশস
এজদরোপ্ত পতৌশ�:

দস.
ন.

JSA দকতমগরারিরিং

সব দকতমগরারিরিং

খনগদবরা এরতিরবরতগী দপেরসর�মকসনরিং

1

ঈরিং কনজমব্চসন
অ�সুং দনরাংগী ঈরিং
েরামব্চর্তং

পিক দরোম

পপেশসশফজকসনশিং অদু MNREGA ৱরোক্স্স শফ্দ
পমনুজয়ি অমসুং সরোইতশক কশন্সনশিংগী মতু ং ইন্নরো
�নগদবরো

পুশরে

�নগদবরো পুশরে মিরো অদুগী খ্রোইদগী য়রোমদবরো সরোইে
20mX25mX2.5m

পত্রঞ্

�নগদবরো মরোইজ্রো ৱরোতরজিদ (500 পেশক্তয়র) –

খ্রোইদগী য়রোমদবরো সরোইে 6ft X 2ft X 1ft শক পতিগর
পতৌবরো পত্রঞ্

য়ুম মিক্তরো লিবরো ঈশিং
েরোজব্সশতিং ্রিকিরশিং
(পশলিক অমসুং ্রোইজবৎ)

সরোইে 50cm X 50cm X 20Cm (berm) শক পকরোন্তুর
পত্রঞ্শিং
সরকরোরগী ওইবরো/কমিু্যশনশতগী ওইবরো শবশ্দংশিং
পিরোইনমক �নগদবশন

2

প�মেৌমিরালগী অ�সুং
অমতরাপ্রা ঈরিংগী
দবরারদরিং/পুররি
অমেৌবরিং

পরজতিরোর পতৌরবরো
লমজেৌজররোিগী ঈশিংগী
পবরোশদশিং/পুশরে
অজিৌবশিংগী মশিং

3

স্ত্রকেিরিং েন্নরা
রিরজন্নবরা অ�সুং েন্নরা
েরাজ্চ দতৌবরা

পসরোক শপৎ

কমিু্যশনশত পসরোক শপৎশিং �ক্তং �নগদবশন য়রোম্বদরো
মশসগুম্বরো পসরোক শপৎ 5 �নগদবশন

পতিশবিরোইজেসন পপরোন্

য়রোম্বদরো মশসগুম্বরো পুশরে মিরো 5 �নগদবশন

লমজেৌজররোিগী ঈশিংগী পবরোশদশিং:- য়রোম্বদরো মশসগুম্বরো
ঈশিংগী পবরোশদ 5 পরজতিরোজরসনগীদমক �নগদবশন
অজতরোপ্রো ঈশিংগী পবরোশদশিং/পুশরে অজিৌবশিং:- সজফ্সস
এশরয়রো খ্রোইদগী য়রোম্বদরো পেশক্তয়র মঙরো

*ঈশিং ৱরোবরো শেিরোশিং: পসজ্রেি গ্রোওন্ ৱরোতর পবরোদ্স (CGWB) 2017 গী মতু ং ইন্নরো শ্শতজকি ওইবরো নত্ত্রগরো পেন্নরো
এক্সজপ্রোইত পতৌরবরো গ্রোওন্ৱরোতরগী িরোকশিং লিবরো শেিরোশিং। শ্শতজকি ওইবরো অমসুং পেন্নরো এক্সজপ্রোইত পতৌরবরো
গ্রোওন্ৱরোতরগী িরোকশিং য়রোওদবরো ররোে্যশিংগী, ররোে্য অদুগী পিমজেৌবরো শেিরোশিং অদুগরো িরোংদম্নবদরো গ্রোওন্ৱরোতর খ্রোইদগী
য়রোমদনরো ফংবরো শেিরোশিং অদু �শলি।
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ঈশিং শিশেন্নবরো অমসুং ঈশিং মরোংেনবগী মরক্তরো য়রোম্নরো শপকপরো লিই অমরো লি।

দস.
ন.

4

JSA দকতমগরারিরিং

ৱরাতিমিদ
দদভলপম�ন্ত

সব দকতমগরারিরিং

খনগদবরা এরতিরবরতগী দপেরসর�মকসনরিং

পবরোর পৱিগী শরিরোে্স
স্ক্রকিরশিং

িক্নবরো ঈশিংগী পেৌরকফম ওইনরো িবক পতৌশরবরো
পবরোরজৱিশিংগী 20% (মশসগী ই-পরোউ অদু �ুঙ্ংগী িক্নবরো
ঈশিং সপ্রোইগী শদপরোত্স জমন্ত/পঞ্রোয়তশিংদরো ফংগশন)
অমসুং করোজিন অশসদরো কংরেবরো মজ�রোয়শিং অদু পবরোরজৱি
শরিরোে্স ্রিকিরশিং পীগদবশন।
পবরোরজেরোি অমগরো পিরোয়নবরো 3 m X3m X 3m শপৎশক
েরোৎতরোগী ্রিকির অমরো

গশলি প্গ

মরোইজ্রো ৱরোতরজিদ (500 পেশক্তয়র) �নগদবরো। মরোইজ্রো
ৱরোতরজিদ অশসদরো গশলি প্গশিং, িূে ওইবরো
বরোও্দরশিংগরো পিরোয়ননরো য়রোম্বদরো অৱরোংবরো 1 m

পজক্সরোজিসন পতঙ্ক

�লিবরো সরোইত অদুদরো পসরোইি অদু ঈশিংগী পশম্সজয়শবশিশত
লিবরো য়রোেলিলু

পত্রঞ্

5

ইমন্তরন্সব
এম�রামিম্তসন

অিরোবরো িরোররোশিংগী মশিং

মরোইজ্রো ৱরোতরজিদ (500 পেশক্তয়র) �নগদবরো খ্রোইদগী
য়রোমদবরো সরোইে 6ft X 2ft X 1ft শক পতিগর পতৌবরো পত্রঞ্
সরোইে 50cm X 50cm X 20Cm শক পকরোন্তুর পত্রঞ্শিং

য়রোম্বদরো 10 পেশক্তয়রদরো নত্ত্রগরো উপরোম্বী 25000
(িম মজিৎ অমরো �ক্তংদরো ফং্বশদ িম মজিৎশিংদরো
ওইবরো য়রোই) লিবরো মফমদরো পলিরোক প্রোজন্তসন

জল িরতি অরভয়রানগী ইমপেতি
েি িশক্ত অশিয়রোন (JSA) পকজম্পননরো ঈশিং কনেব্স
পতৌনবগী এৱয়রোরজনসতরো য়রোম্নরো িরোওনরো পেনগৎপরো অমরো
ওইেজলি, অমসুং মশর লিনবরো ইনফ্ররো্রিকির িরোগৎপদরো
পেনগৎপরো অমরো ওইেজলি। ঈশিং ৱরোবরো শেিরো 256 তরো মিক
�ঙবরো সরোইতশিং শিনবরো িুংনরো গ্রোওন্ৱরোতর শরজপ্শনিজমন্তশক
ফিশিংদরো JSA গী ইজম্পক্ত অদু য়রোম্নরো য়রোম্বরো ওইশ�। েি িশক্ত
অশিয়রোনগী ম�রোদরো িরোং নরোইবরো এশক্তশবশতশিং পতৌবনরো লিবরোক
অশসগী শেিরোশিং ময়রোম শিনবরো িুংনরো পসরোইিদরো য়রোওবরো
ঈশিংগী িরোকশিং পেনগৎপরো অমরো ওইেজলি। মফম অশসদরো
শলিমপ্স অমরো লিজর:

ঈশিংগী অফবরো পকপরোশসশত অমরো েরোপতু নরো িম্বরো য়রোবরো
ঈশিং কন্নবগী ্রিকিরশিং িরোবরো অশস লিবরোক অশসগীদমক
েি পসকু্যর ফু্যির অমরো িরোবদরো শ্শতজকি ওই। JSA পরোনবরো
িরো �ররো অশসদরো, ফিশিং অদু প্রনরো পীশনংঙরোইশন।

লিবরোক অশসদরো অিং-অমরোন্নরো কুপ্রো পেনগৎেন্নবরো
পেরোৎনবরো অমরো ওইনরো, প্রোজন্তসন এশক্তশবতশিংগী পজরং
অমরো েি িশক্ত অশিয়রোনগী ম�রোদরো পরোংজিরোকশ�। ফিশিং
অদু পিরোইজদরোক-পেজন্রোকপরো ওইশ�।

–শ্শঙ্কং ৱরোতর অমসুং পসশনজতসন শদপরোত্স জমন্ত

ঈশিং েরোয়বশস ঐজ�রোয়বু িরোরকপরো অদুগী �ুজদরোি অমশন, মদুবু ঙরোক-পিলিলু! মদুবু ইকরোই �ুজম্নৌ!

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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জল িরতি অরভয়রান – অব্চরান
সেিরিংদরা �মখরায়গী ঈরিংগী িতি� কিম্রা দেরাংমরি
–(েরোওশসং অমসুং অব্সরোন এশফয়স্স শমশনশ্রি)
েরোওশসং অমসুং অব্সরোন এশফয়স্স শমশনশ্রি (MoHUA)
নরো েি িশক্ত অশিয়রোন (JSA) দরো এশক্তব ওইনরো িরুক
য়রোজরে - েি িশক্ত শমশনশ্রিনরো 1শুবরো েুিরোই, 2019 দরো পিরোনি
পতৌশ�বরো ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী অমসুং ঈশিংগী
পসকু্যশরশতগী পকজম্পন অমরো। MoHUA নরো ঈশিং কনেব্স
পতৌনবগী তরোজগ্স ৎ পতৌবরো ইন্তরজবন্সনশিংগীদমক লিবরোক
শিনবরো িুংনরো ঈশিং ৱরোবরো অব্সরোন পিরোজকি পবরোশদ (ULB শিং)
754 মিক �ঙজদরোকজরে।
JSA নরো ঈশিং কনেব্স পতৌবগী পরোন্ম িমদুনরো
ইন্তরজবন্সন মশর পী। মশসগী ইন্তরজবন্সনশিং অদুশদ: “পরন
ৱরোতর েরোজব্সশতিং (RWH)”, “শরয়ুে ওফ ত্রীজতৎ পৱতি
ৱরোতর”, “শরেুশবজনসন ওফ ৱরোতর পবরোশদে”, অমসুং
ঈশিং কনেব্স পতৌনবগীদমক “প্রোজন্তসন”। অশিয়রোন
অশসগী িরুক অমরো ওইনরো, ররোে্যশিং অমসুং ULB শিংনরো
য়রোম্নরো পরোক-িরোওনরো ্েরোশিংগী এৱয়রোরজনস পুরক্নবরো পতৌই,
্রোশক্তস মশর অশসবু এজদরোপ্ত পতৌনবরো অমসুং পরোনশিন্নবরো
পুশক্নং পিৌগৎনবরো কমিু্যশনজকসন অমসুং আওৎরীি
পকজম্পনশিং। মমরোংজিরোমদরো িংশিন্ুনরো, JSA নরো েি িশক্ত
অশিয়রোনবু ‘েন আজন্রোিন’ অমদরো ওইনরো পিম্নবরো পরোন্ম
িশমি – মদুদরো ্েরোশিং অমসুং অব্সরোন পিরোজকি পবরোশদশিং
(ULB শিং) নরো পকজম্পন অদুদরো িরুক য়রোবতরো নত্নরো
অপীবরো এশরয়রোশিংদরো মজ�রোয়গী ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী
পেরোৎনবশিংসু ম�রো িত্থবরো ্েরোশিংগী আজন্রোিন অমরো।
শফগর অশসদরো উৎশিবরো পরশঙ্কং পফ্রমৱরোক্স অশস
খ্রোইদগী ফেনরো িবক পতৌবশিংবু �ন্নবরো পদিিপ পতৌবশন:
খ্রাইদগী �বরা প্রারতিসরিং

অশরবরো ঈশিংগী পবরোশদশিংবু শরেুশবজনৎ পতৌনবরো ইশনশসজয়ত
পতৌজরে। ছশত্সগড়দরো লিবরো বজিরোদতরো সের অদুগী অশরবরো
শিশেন্নদনরো লিবরো কুেরোশিং শরিরোইব পতৌজরে। মদুগরো মরোন্ননরো,
পপরোশন্জিশর মু্যশনশসপরোি করোওশন্সিনরো অমিন কুিম পুশরে
মিরো শরেুশবজনসন পতৌবরো অমসুং পিংজদরোকপরো পেৌজরে
অমসুং কন্সরোতকতরো পদরোদরোবলিরোপুরদরো য়রোম্নরো শিরবরো পতিপ
পৱি অমসু শরিরোইব পতৌবরো পেৌজরে।
JSA অশসদরো সেরশিংদগী, ররোে্যশিংদগী অমসুং
খ্রোইদগী মরু ওইনরো নরোগশরকশিংদগী য়রোম্নরো িরোওবরো িুমেৎপরো
পরজপেরোন্স ফংশ� মজ�রোয় পকজম্পন অশসদরো য়রোম্নরো এশক্তব
ওইনরো িরুক য়রোশর। লিবরোক অশসগী করোশিন-পকরোয়রো
পিরোইনমক্তগী ম�ি-ম�রোগী অফবরো ্রোশক্তসশিং কয়রো
পিরোক্লকপরো পেৌজরে, মজ�রোয়শিং অদুগী মরক্তরো �শেক্তং
ম�রোদরো পকপির পতৌশর।
•
•
•
•

বজগপশলি, কন্সরোতক
করোংগ্রো, শেমরোিি ্জদি
পপরোত্স পলিয়র, অন্মরোন অমসুং শনজকরোবরোর ইিৎশিং
পতরোঙ্ক, ররোেস্রোন

বমগপরলি, কন্চরাতক
বজগপশলি, কন্সরোতকতরো, তরোওন মু্যশনশসপরোি
করোওশন্সিনরো শিত্রবশত তু জরি প�রোঙনুং পিংবগী িবক
পিৌ�ৎশ�। শিত্রবশত অশস পপনরোর তু জরিগী মিরো অমরো
ওইবরো �রো িরোরতশক ইন্তর-পতিত তু জরি অমশন। মশস ঋতু
নরোইবরো তু জরি অমশন অমসুং পমরোনসুনগী মতু ংদরো ঈশিং
লিরকই। তু জরি প�রোঙনুং অশস অশিংবরো লিতনরো ফত্পেৌশদ অমসুং ফত্বরো ঈশিং িংজিরোকপনরো মরম ওইদুনরো
মতম কুইনরো পমরোৎতু নরো িরোশক্ল মদুনরো তু জরি অদু পপরোিুসন
পিরোকেনবতরো নত্নরো পনরোংেু পরো্রোদরো ফরোওবরো ঈশিংনরো
অশিংবরো য়রোওদনরো পিনবরো শিংই। েি িশক্ত অশিয়রোনগী

শফগর 1: ররোে্যনরো িবক পতৌবরো এজসস পতৌনবগীদমক পরশঙ্কং পফ্রমৱরোক্স

লিবরোক শিন-িুংবদরো লিবরো সেরশিংদগী পিরোক্লকপরো
অফবরো �ুদমশিং ময়রোম অমরো লি। দুজয়ি পরোইপিরোইনশিং
ইনজতিরোি পতৌদুনরো ত্রীত পতৌরবরো পৱতি ৱরোতর
শিশেন্ননবগীদমক এজরনেজমন্ত পিমশ�বরো িশন্গড়গুম্বরো
সেরশিং �শেক্তং লি। েশরয়রোনরোগী পশনপততরো, ত্রীত
পতৌরবরো পৱতি ৱরোতরবু ফরোইয়র েরোই্রোন্তশিংগীদমক
শিশেন্নশ�। অজতরোপ্রো সের কয়রোমরুম্নরো পরোৎশিং, পুশরে
মিরোশিং অমসুং কুেরোশিং য়রোওনরো লমজেৌজররোিগী অমসুং
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শিত্রবশত তু জরি প�রোঙনুং পিংবরো, বজগপশলি, কন্সরোতক
পৃিীশবগীদমক কশরগুম্বরো অমরো পতৌশবয়ু, ঈশিং কনবরো মী অমরো ওইশবয়ু

িরুক অমরো ওইনরো, বজগপশলি তরোওন মু্যশনশসপরোি
করোওশন্সিনরো পমরোনসুন মনুংদরো অশিংবরো লিতনরো ঈশিং
পিনবরো য়রোেন্নবরো অমসুং দরোওন্রিীম য়ুেরশিংনরো শিশেন্নবরো
য়রোনবরো তু জরি অদু পিংজদরোকপদরো মজতং পরোংনবরো তু জরি
প�রোঙনুং অদু পিংজদরোক্নবরো পিপশ�। পিরোজকি ছরোত্রশিং, NSS
পকজদতশিং, িরোরত কিরোওতশিং অমসুং গরোইদশিংদগী
পকজদতশিং, পপৌররোকশম্সকরোশিং, অমসুং িম অদুগী NGO
অমনরো তু জরি প�রোঙনুং অদু পিংজদরোক্নবরো পুন্নরো িরোকশ�।
মশসগী মিক্তরো, তু জরি অদুগী অজকরোয়বরো এশরয়রোশিং
নরোিেনবরো ওইেন্নবরো কিলু িশিংদগী ছরোত্রশিংবু তু জরি প�রোঙনুং
পিংবগী পকজম্পন অদুদরো িরুক য়রোনবরো পমরোশবিরোইে
পতৌজরে।
করাংগ্রা, রে�রােল প্মদি
করোংগ্রো, শেমরোিি ্জদিতরো েি িশক্ত অশিয়রোন
অশস েি আজন্রোিন অমদরো ওনশ�
করোংগ্রো, শেমরোিি ্জদিনরো করম্নরো নরোগশরকশিংনরো
পকজম্পন অমবু েন অজন্রোিন অমদরো ওনবরো ঙশমি
েরোয়বদুগী অজিংবরো শপকির অমরো পী। শেিরোগী
এদশমশনজ্রিসননরো করোংগ্রো মু্যশনশসপরোি করোওশন্সিগরো
পিরোয়ননরো কিলু িশিং, সরকরোরগী পপরোশিজতশক্নকশিং, NGO
শিং, পরশসজদন্ত পৱিশফয়র এজসরোশসজয়সনশিং, শবেজনস
অমসুং পত্রদর এজসরোশসজয়সনবু েি িশক্ত অশিয়রোনদরো
িরুক য়রোনবরো �ুৎ শতংজিরোকশ�। পকজম্পন অদু মমরোংদরো েরোন্নরো
অমুক্তরো পিরোকশ�শ্বরো কমিু্যশনশতনরো িরুক য়রোবরো অমরো উজরে
মদুশদ পনরোংেু পরো্রোদরো ঈশিং কনেব্স পতৌনবরো
প্রোজন্তসনদগীনরো পিরোজকি কিলু িশিং অমসুং পেরোশপেতরোিশিংদরো
পনরোংগী ঈশিং েরোজব্সতি পতৌনবরো ্রিকিরশিং িরোনবরো
ইশনশসজয়শতব কয়রো অমরো পিরোজকি কমিু্যশনশতশিংনরো
মরোংশেি িরোদুনরো পতৌশ�। মজ�রোয়গী পনরোংমরো পনরোংমগী
এশক্তশবশতশিংগীদমক েরোজব্সতি পতৌরবরো পনরোংগী ঈশিং েন্নরো
শিশেন্ননবরো ্েরোশিংবু পুশক্নং পিৌগৎনবরো পিরোজকি কিলু িশিং
অমসুং ইনশতিতু ্যসনশিংদরো এৱয়রোরজনস পকজম্পন ময়রোম
অমরো পরোংজিরোকশ�।
দপরাত্চ দলেয়ি, অ্�রান অ�সুং রনমকরাবরািদরা জল িরতি
ইন্তিমবন্সনরিং

পপরোত্স পলিয়র অশস েি িশক্ত অশিয়রোনগী ম�রোদরো
প্রনরো পীশনংঙরোই ওইবরো ৱরোশর অমরো ওইশর, মদুনরো ম�ি
কয়রোমরুমগী ইশনশসজয়শতবশিং পিৌ�ৎজরে। িেী 100 শুরবরো
েপরোন মিরোশিংনরো িরোরম্বরো কুইনরো িংজিরোক্তুনরো িলেবরো কুেরো
অমরো শরেুশবজনত পতৌদুনরো লিকরোই অদুগী অজকরোইবদরো লিবরো
য়ুমজিরোং 50 গী অজকরোইবদরো ঈশিংগী সপ্রোইগী দরকরোর
ওইবশিং পেৌশেক পয়ংশিনবরো ঙমজরে। এৱয়রোরজনস
পকজম্পনশিং, িরোই পয়কপগী অমসুং পপরোতিরদরো ইবগী
কশম্পশতসনশিং ময়রোম অমরো িম অদুগী সরকরোরগী
কিলু িশিংদরো পরোংজিরোকশ� পিরোয়ননরো ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী
দরকরোর ওইবগী মতরোংদরো কমিু্যশনশতগী িরোক্তরো এৱয়রোরজনস
ৱরোং�ৎেন্নবরো নুকড় নরোতকশিং অমসুং এৱয়রোরজনস
পেজনজরসন পরশিশিং ময়রোম অমরো পরোংজিরোকশ�।
দতরাঙ্ক, িরাজস্রান
পতরোঙ্কশক ্েরোশিংনরো সের অদুগী িতু রিু ে পরোৎ
শরিরোইব পতৌদুনরো অমসুং পিংজদরোক্তুনরো শিংিরোশনংঙরোই
ওইবরো �ুদম অমরো পীজরে। ধমি্সগী মরু ওইবরো ওইনরো মিক
�ঙনবরো পরোৎ অদু অনকপদগী অমসুং অররোপ্দগী িম
পকরোইবরো মীশিংনরো য়রোম্নরো পতরোয়নরো িরোকই। অদুম ওইনমক,
িেী অসুম পেৌশেলিকপগরো পিরোয়ননরো প্রোশতিক পৱতি, য়ুম
িরোবগী অমসুং িুগরোইবগী ফত্-পেৌশদ অমসুং অজকরোয়বরো
এশরয়রোশিংদগী িরোদরকপরো ফত্বরো ঈশিংনরো ঈশিংগী পবরোশদ
অদু মরোংেন্ুনরো পরোৎ অশসগী ঈশিং পমরোৎশিলিশক্ল। পরোৎ
অদুগী নমশিবরো মনম অমসুং ঈশিংগী ক্রোশিশত ফত্বরো
অদুনরো মরম ওইদুনরো িম পকরোইবরো অমসুং শিশেত পতৌরম্বরো
মীশিংগী মশিং য়রোম্নরো িরোওনরো ে্জরে। েি িশক্ত অশিয়রোন
অশস মী�িদরো করোরকপরো মীহুৎশিং, িতু রিু ে শবকরোস
সশমশতগী পমম্বরশিং, তরোইগর পফরোস্স – নেরোজররোিশিংগী
অপুনবরো অমরো, পরোৎ অদুবু পিংজদরোক্নবরো নক্নবদরো লিবরো
মীশিং য়রোওনরো ্েরোশিংনরো পুন্নরো িবক পতৌশমন্ননবগী য়রোম্নরো
ফবরো তরোনেরো অমরো ওইজর। করোওশন্সিনরো ইশনশসজয়শতব
অদু িুশিংশ� অমসুং অজমরোৎপরো পরোৎ অমবু তজিংতজিংবরো ঈশিংগী পবরোশদ অমরো, অমুক েন্নরো িম পকরোইবরো
মীশিং অমসুং শিশেত পতৌবরো মীশিংবু অমুক েন্নরো
শিংশিন্নবরো পিম-িরোরবরো ওইনরো করম্নরো ওইরকশ� েরোয়বরো
ময়রোম্নরো উবরো ঙজলে।

পতরোঙ্ক মু্যশনশসপরোি ক্লীশনং ওফ িতু রিু ে পিক, পতরোঙ্ক ররোেস্রোন
ঙশসগী পনরোংগী ঈশিং অশস েজয়ংগী পুশন্স কন্নবশন মরম অদুনরো শসঙ্কশক ৱরোংমদরো �লিলু!

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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পবগডরা, কন্চরাতক
পবগডরা, কন্চরাতকতরা ইম�রতিব ওইবরা অ�সুং ��ল
েন্থবরা দিন ৱরাতি েরামব্চর্তংগী দসরালুসন
পবগড়রো, কন্সরোতকতরো েি িশক্ত অশিয়রোনগী ৱরোশর
অশস তজিংনরো প্রনরো পিৌশনংঙরোই ওই, মশসনরো পনরোংগী ঈশিং
েরোজব্সতি পতৌনবগী ইজফশক্তব ওইবরো মমি অমসুং পরোনশিনবরো
য়রোবরো পসরোিুসনশিং পদিিপ পতৌশ�।
িম অদুদরো লিবরো মীশিংনরো য়ুম মিক্তরো তরোবরো পনরোংগী
ঈশিং েরোজব্সতি পতৌনবগী ্রিকির অমসুং পরোইপশক
পনতৱরোক্সশিং পদিিপ পতৌজরে, মদু শিশেন্নরগরো পনরোংগী ঈশিং
অদু মনরোক নকপরো শরিরোে্স পতৌনবরো পকরোম অমদরো প�রোমশেশলি।
মশসগী পসরোিুসন অশস সের অশসগী মনুংদরো য়ুমজিরোং ময়রোম
অমসুং েরোওশসং পসরোসরোইশতশিং শিনবরো িুংনরো য়রোম্নরো পরোক
িরোওনরো অপজতক পতৌবরো উজরে অমসুং মশস েি িশক্ত
অশিয়রোনগী ম�রোদরো ইজফশক্তব ওইবরো ইশনশসজয়শতব অমরো
ওইনরো পিরোক্লশক্ল।

জল িরতি অরভয়রান – র�ল্দদগী দভরাইসরিং
গরারধিনগিগী স্কু লরিংদরা ঈরিং কনজব্চ দতৌনবগী
এৱয়রািমনস
ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী এৱয়রোরজনস প্রোগ্রোমশিং
অমসুং প্রোজন্তসন ্রোইবশিং গুেররোতশক গরোশধিনগর শেিরোগী
পিশরসরো অমসুং অজস্সরোশদয়রো �ুঙ্ংশিংদরো করোজিরোিগী ্িশমক
িিরোশিংদরো পরোংজিরোকশ�। পিশরসরো অমসুং অজস্সরোশদয়রো
অশনমক্তরো �ুঙ্ংগী কমিু্যশনশতশিংগী ঈশিংগী পেৌরকফম
অদু পবরোরজৱিশিংশন। পনরোংগী ঈশিং েরোজব্সতি পতৌনবগী
শসজতিমশিং অদু ্িশমক িিরোশিংদরো শিং�ৎরেবরো ওইরবসু,
মজ�রোয় ফেনরো মজিৌ পতৌজ্ অমসুং মরম অদুনরো পমজন্তজনন্স
দরকরোর ওইজর।
ছরোত্রশিংনরো ইন্তজরশক্তব পসসনশিংদরো য়রোম্নরো শরজসশপ্তব
ওইশ�, অদুগরো মজ�রোয়নরো ঈশিং কনেব্স পতৌবরো অমসুং
প্রোজন্তসন পতৌবরো অশনমক মজ�রোয়গী য়ুমশিং অমসুং
কিলু িশিংদরো পিৌ�ৎজক েরোয়নরো পুশক্নং পিপশ�।
দবঙ্মলরাি
দগরাবন্চম�ন্ত
দ�রামি্তরিং দেৌেলিরমি

দকরামলজদরা

ওগ্চ রারনক

পবঙ্জিরোর রুজরি শদশ্রিক্ততরো পদবনরোেশলি পলিরোকশক
শবশ্বনরোি পুররোদরো লিবরো পগরোবন্সজমন্ত ্ী য়ুশনিশস্সশত (PU)
পকরোজিেনরো শময়রোৱরোশক পমজিরোদ এজদরোপ্ত পতৌজরে – ওগ্স রোশনক
পফরোজরতি পেৌেন্নবগী েরোপরোনগী পতশক্নক অমরো। অসুম্নরো
পতৌবদরো, মজ�রোয়নরো অশপকপরো পপেস অমরো 30X40 সক্রোর
ফীৎ �ক্তং িরোওবরো মফম অমদরো মজ�রোয় মিরোগী পফরোজরতিশক
িম মজিৎ পিমজরে।
পমজিরোদ অশসগী ম�রোদরো (েরোপশনে পবরোতরোশনতি
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পৃিীশবগী পিমজেৌশরবরো পপরোৎশিংনরো তরোকপরো ঙমদবরো পরোড়রোশিং অদু ঈশিংনরো তরোকই।

মরোইনশিংগরো পিরোয়ননরো পকরোশিয়শর এশরয়রোশিংদরো িরোয়জিরোকশ�।
শদপুশত কশমিিনর, শমতির অশমত কুমরোরনরো সীদ
পবরোি পয়জ্রোকপগী এশক্তশবশতগী প্রোজসস িজন্রোক্নরো তরোকই।

অশকররো শময়রোৱরোশক নরো পেৌজদরোকশ�বরো পতশক্নক অমরো),
পরোম্বীশিংনরো িরুক তররো পেন্নরো িুনরো পেৌই অমসুং উমংদরো
িরুক 30 পেন্নরো কুংনরো পেৌই। িেী অশনদরো �ক্তং, উমংগী
িরুক পেনগৎপরো য়রোম্নরো িরোওগশন।
ম�রো তরোনরো, শ্শন্সপরোিশিংবু মজ�রোয় মিরো মিরোগী
পকরোজিে শবশ্দংশিংগী য়ুমিক্তরো অমসুং মজ�রোয়গী
পরশসজদশন্সজয়ি এজকরোজমরোজদসনশিংদসু িরো অমগী মনুংদরো
পনরোংগী ঈশিং েরোজব্সতি পতৌনবগী শসজতিমশিং ইনজতিরোি পতৌনবরো
েরোয়জরে। মজ�রোয় মিরো মিরোগী পিরোজকশিশতশিং অমসুং
�ুঙ্ংশিংদরো য়ুমিক্তরো পনরোংগী ঈশিং েরোজব্সতি পতৌবরো
িজন্রোকপদরো ছরোত্র পিরোিশন্তয়রশিং য়রোওেনবরো অশস
মজ�রোয়গীদমক মজকরোক ওইবরো ্রোইজয়রোশরশত ওইগশন।
প�মেৌমিরালগী ঈরিংগী
দক্ল–লরাইত রভরজল

দবরারদরিংগী

অমকরায়বদরা

ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী অমসুং লমজেৌজররোিগী
ঈশিংগী পবরোশদশিং ঙরোক-পিন্নবগী দরকরোর ওইবগী মরমদরো
এৱয়রোরজনস পিম্নবরো শমৎজয়ং অমগরো পিরোয়ননরো, পকন্িিরোইত শিশেি অমরো 3শুবরো পসজপ্তম্বর, 2019 দরো শবেরোরগী
পিরোেপুর শদশ্রিক্তদরো কজিজক্তরোজরত পপরোন্গী অজকরোয়বদরো
শিি-িরোংশ�।
মী 5500 পররোম পিৌজদরোক অদুদরো িরুক য়রোশ�,
মজ�রোয়নরো িরুক য়রোবরো অশস নীর পক বীর (ঈশিংগী মেরোরশি)
ওইনবগী মজ�রোয়গী অয়রোবরো অদু তরোকপরো অমশন। পিৌজদরোক
অদু ফরোওনরো িজন্রোকশ�বরো পমজসে অদুশদ “েি পে পতরো
কি পে” শন।

সীদ দবরালরিং কিম্রা দিরমি: পপরোশত্ং পসরোইি,
লিতরোন অমসুং িশ্ ঈশিংগরো য়রোনশিন্নরশমি, মতু ম-মতু ম
লিেন্নবরো। মশসদরো মরূশিং েরোপশিজলি অমসুং ইঞ্
অমজররোমগী দরোয়শমতর ওইবরো পবরোিশিং পিজলে অমসুং উরুম
িরোংবরো মফম অমদরো পুং 24-48 পররোম মিন্তরো িলেশমি।
অদুদগী পবরোিশিং অদু মরূ হুন্নবরো নত্ত্রগরো পতিরোর পতৌনবগী
পিম-িরোজর।
রিরজন্নবরা �রূরিংগী �খলরিং: মরূশিং অশস
লিেরোও পিনবরো িীংগী এশরয়রোশিংদগী প�রোমশেশলি: মজয়রোন
পিরোংবদরো করম্বনরো ঈশিং ে্নরো দরকরোর ওই অমসুং লপসরো করো
পেন্নরো শতংেন্নরো SHG পমম্বরশিংদরো িরোয়নরো ফংেনবরো।
ধনবরোদতরো শিশেন্নবরো মরূশিং: নীম, গমির, পবি, েরোমুন,
িন্ন, অৱরোিশব, ৱরো, মজঙ্, অজিরোক, শসশরস, �েুর, পিিরোম,
শসমর, কিি, মহুৱরো, সেেন।
ধনবরোদতরো 41 SHG শিংদগী য়রোলেবরো নুপী 190
অমসুং বঘমরোররো পলিরোকতগী 22 SHG শিংদগী নুপী 70 বু
সীদ পবরোি অমদরো িুপরো 2 গী পরততরো সীদ পবরোিশিং পিম্নবরো
ইজন্সশন্তব পীশ�। সীদ পবরোিশিং অদু পলিরোক অশনমক্তগী
1000 SHG নুপী 1000 দগী পেনবরো শিশেন্নদুনরো পয়জ্রোকশ�।
পকরোি মরোইন পৱতিপু অজিৌবরো মরোওন্শিংদরো নমশিনবরো এশরয়রো
অদু, (ওির বদ্স ন নত্ত্রগরো OB েরোয়নসু �ঙনবরো), অিংঅমরোন অমসুং ঈশিং ৱরোৎপরো অদু সীশদং এক্সস্সরোইে
অদুগীদমক �নশ�, BCCL (িরোরত পকরোশকং পকরোি
শিশমজতদ) অমসুং শদশ্রিক্ত এদশমশনজ্রিসনগরো পিরোয়ননরো
পকরোওশদ্স জনসন পতৌরগরো।
মরূগী পবরোিশিং অদু লিমরোয়দরো িরোইজিরোক্লশমি অমসুং
পনরোংনরো মরূ মিরোশিং অদু মজতরোি পিরোংেনবদরো মজতং পরোংই।
শরসি্স নরো তরোকই মদুশদ সীদ পবরোিশিংদগী মরূ তরোবরো পরোম্বীশিং
অশস 60-70% শেংবগী িরোং লি অমসুং ফিশিং অদু য়রোম্নরো
িুই।

ধনবরাদতরা সীদ দবরাল 2.5 লরাখ িরাই
ঝরোর�ন্দরো ধনবরোদশক শদশ্রিক্ত এদশমশনজ্রিসননরো
িরোররোশিং িরোনবরো অমসুং ঈশিং কনেব্স পতৌনবরো ম�িম�রোগী অজনৌবরো ইশনশসজয়শতবশিং পিৌ�ৎজরে। মজ�রোয়শিং
অদুগী মরক্তরো অমশদ পসল্ফ পেল্প গ্রুপশিং (SHG শিং) গী
পমম্বরশিং য়রোওনরো িরোশিনরো য়রোলেবরো 2.5 িরো� সীদ পবরোিশিং
পিম িরোবরো অমসুং পয়জ্রোকপশন। সীদ পবরোিশিং অদু মররো
তরোনবরো অমসুং পপরোিুসন ে্নবরো ওপন-করোতি পকরোি
ঈশিং শিশেজন্নৌ পতৌইগুম্বশুং লকজদৌতঙদরো ঈশিং মরোংেনগনু!

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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এশরয়রোশিংদরো, পকরোজিে ছরোত্রশিং, পতরোঙরোন পতরোঙরোনবরো
শসশবি পসরোসরোইশত, সরকরোরগী শদপরোত্স জমন্তশিং, অমসুং
পকরোরজপরোজরত পসক্তরদগী পিরোিশন্তয়রশিংনরো পকজম্পন অদু
ইজফশক্তব ওইেন্নবরো ইশনশসজয়শতবশিংদরো িরুক য়রোশ�।
•
•

•

•
কপ্্চি প্রামন্তসন: অজতরোপ্রো ইজনরোজবশতব ইন্তরজবন্সন
অমশদ কপূ্সর িরোবশন। মু্যশনশসপরোি পকরোরজপরোজরসননরো
পেৌজদরোকপরো, য়রোলেবরো 50,000 কপূ্সর পরোম্বীশিং সল্ফর
দরোইওক্সরোইদ (SO2) িু পশিন্নবরো অমসুং পৱতি পিন্ অদুগী
পসরোইি ফগৎেন্নবরো মরোইশনংনরো পিরোকেলিবরো মফমশিংদরো
িরোরশমি।

•
•

অমতরাপ্রা JSA ইন্তিমবন্সনরিং
পুং 1 গী প্রোজন্তসন ্রোইবতরো িরো� 1
কশে প�রো নরো েরোজয় তিরোব: �ুঙ্ং অমমমদরো পুশরে মিরো
3 শরেুশবজনসন পতৌবরো
ঘর করো পরোশন ঘর পম – পসরোক শপৎ 1 + SHG পমম্বর
অমগী পসশপ্ং 5
পরোশন পক সরোি পপরোশিশসং পমরোশবিরোইজেসন ওফ
CAPF অমসুং িম অদুগী মীশিংগরো পিরোয়ননরো
শদশ্রিক্ত পপরোশিস
নুশমৎ অম�ক্তংদরো কিলু িশিংদরো পসরোক শপৎ 1465 পিম্বরো
রজঙ্রোশি, িরোই পয়কপরো অমসুং রিনরো ইবগী
কশম্পশতসনশিং (েি িশক্ত পসনরো অমসুং ইজকরো
ক্লবকরো পিরোয়ননরো)

তু মিলগী দতরার্্চরানরিংদরা উ-ৱরা থরাবরা: শেিরো অদু
ফরোওদুনরো পিনবরো অজিৌবরো তু জরি অহুম লি মশমং ওইনরো
েরোয়রবদরো, দরোজমরোদর, বররোকর অমসুং েমুশনয়রো। শকজিরোশমতর
11 গী মিরোংদরো, েি িশক্ত অশিয়রোনগী ম�রোদরো �নগৎপরো
ধনবরোদশক পলিরোকশিং– ধনবরোদ, বরোঘমররো অমসুং পতরোপিরোশি
নগর শনগমদরো তু জরিগী নরোকিদরো প্রোজন্তসন পতৌবরো
পিৌ�ৎিশমি।
দ�রাবরাইল এপ শদশ্রিক্ত এদশমশনজ্রিসননসু ফীদজবক
অমসুং মরু ওইবরো ওবেজব্সসনশিং পরজকরোদ্স পতৌনবরো
অজনৌবরো পমরোবরোইি এশপ্জকসন অমরো পদিিপ পতৌরশমি।
ওশফসরশিং পিরোইনমক এপ অদু শিশেন্নরগরো মজ�রোয়গী
ফীদজবক সবশমত পতৌগদবশন অমসুং পিম্বরো এজসৎশিংগী
পফরোজতরোগ্রোফশিং শেও-পতগ পতৌগদবশন। ধনবরোদশক
নরোগশরকশিংগী মরক্তরো বে অমরো পিমদুনরো, এপ অদুনরো েি
িশক্ত অশিয়রোনদরো ্েরোনরো িরুক য়রোবরো পেনগৎেশলি মরমশদ
নরোগশরকশিংনরো ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী ইশনশসজয়শতবশিং,
প্রোজন্তসনশিং, এৱয়রোরজনস ্রোইব, ৱরোিক পিৌবরো, শিশদওশিং
অশসনশিংবরো মজ�রোয়গী এশক্তশবশতশিং অপজদত পতৌবরো
ঙশমি। িনরোই মীওইশিংনরো পেরোৎনবশিং অদু সরোশত্স শফজকৎশিং
পীদুনরো মিক �ঙশব।
গ্ীন �্: এপশিং অদুদরো ইিম িম্বরো প�রোঙিরোংশিং
শিশেন্নদুনরো, মীশিংবু মদুগীদমক শিং�ৎিবরো গ্ীন ফন্
অমদরো দরোন পতৌনবরো পুশক্নং পিৌগৎশি। মদুদরো দরোন পতৌরবরো
ফন্শিং অদু ঈশিং কনেব্স পতৌনবরো এৱয়রোরজনস িজন্রোক্নবরো
অমসুং প্রোজন্তসন ্রোইবশিংগীদমক শিশেতন্ন।
শ্র�দরান: পত্রঞ্ কম বন্শিং (TCB) িরোবদরো, ঈশিংগী
পবরোশদশিং শরেুশবজনত পতৌবরো অমসুং প্রোজন্তসন
এশক্তশবশতশিংদরো ্েরো মীয়রোম্নরো িরুক য়রোবরো উই। সেরগী
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‘শরিরোে্স , শরয়ুে অমসুং শরজপ্শনি’ শক 3R কজন্সপ্ত
অদু পুশরে মিরো অদুদরো এজসম্বি পতৌবরো মীশিং অদুদসু
�ঙেনশ�।
মীশিং পুনবরো অদু শমদিদগী েরোই কিলু ি ফরোওবগী
ছরোত্র 2000 অমসুং পকরোজিে ছরোত্র 1000 শন অদুগরো
পিমজেৌবরো অদুনরো পঞ্রোয়শত ররোে ইনশতিতু ্যতশিংগী পমম্বরশিং
অমসুং পিরোেপুর শদশ্রিক্ততরো মজেৌিরোনরো লিবশিংশন। অজিৌবরো
কজিজক্তরোজরতশক পুশরে অদু পিরোেপুরদরো লিবরো মশমং িৎপরো
সরোইত অমশন, মদু মরোয়তক অহুমদরো মশন্র অমরো, শগে্স রো অমরো
অমসুং পমরোকি অমনরো পকরোয়শিনদুনরো ধমি্সশিংগী পমশ্তং পপরোত
অমশন েরোয়নরো �তন্ন। িেী �ুশদংগী পুশরে মিরো অশসদরো ছত
পুেরো পরোংজিরোকই।

ঐজ�রোয় কনেব্স পতৌবরো তম্বশদ, ঐজ�রোয় পিরোইনমক ঈশিংগী মপরোন্রো লিবরো ঙরোশিং ওইগশন, অমসুং অজদরোম মদুগী ফি �ঙশঙ!!

রদরসমতেসন �পুং �রারখবগরা; �খরাগী থবকরিং অরস
দলৌখৎকরন:

রেদম্বি� তরাওনগী পরাৎরক দিম্তরামিসন দেৌরজক েত্থরি
লমজেৌজররোিগী ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী ্রিকিরশিং
শরিরোইব পতৌনবরো অমসুং শরজক্লম পতৌনবরো পতরোপ-পতরোপ্রো
পেরোৎনবরো অমরো ওইনরো, কদ্রোজিরোর শদশ্রিক্ত এদশমশনজ্রিসননরো
পতিকজেরো্দর ময়রোম, কমিু্যশনশতনরো িুশিংবরো ঈশিংগী
পবরোশদশিং পিরোইনমক পিংজদরোক্নবরো অমসুং পরজতিরোর পতৌনবরো
পেরোৎনবরো অমরো পেৌজরে।
তশমি নরোদুগী কদ্রোজিরোর শদশ্রিক্ততরো লিবরো মমরোংতঙগী
সের মিরো শিদম্বরম অশসদরো পরোৎশিং অমসুং পুশরে মিরোশিং
মশিং ময়রোম লি। পুন্নরো, পরোৎ 15 লি, মশন্রগী পুশরে অজিৌবরো
3 য়রোওনরো অমসুং পরোৎশিং অশসগী অপুনবরো সজফ্সস এশরয়রো
অদু একর 100 পররোমশন অদুগরো িরোওররোকপরো পতিরোজরে
পকপরোশসশতনরো 50 প্রোর শিতরশন।
িেী ময়রোম অশসদরো, অদুম ওইনমক, মশসগী ঈশিংগী
পবরোশদশিং অশস প�রোঙ েরোমশেনবরো, পপরোিুসন অমসুং
এনজ্রোিজমন্ত পতৌশিন্ুনরো িরোশক্ল। মশস এজ্স পতৌনবরো,
পিরোইনরো পুম্নমক য়রোওবরো কমিু্যশনশতনরো শ্িন পতৌবরো,
পতিকজেরো্দর ময়রোম্নরো পতৌবরো পরোৎ পরজতিরোজরসন প্রোজেক্ত
শিদম্বরম সেরগীদমক পিৌররোং পতৌজরে।
�রসগী
�তরাংদরা
পরাংমথরাকপরা
এনম্রােম�ন্তরিং দলৌমথরাকপরা

এরতিরবরতরিং:

য়ুমশিং/ দুকরোনশিংগী ্রিকিজরি এনজ্রোিজমনিশিং
িরোওররোক্নরো 400 মুক পিৌজিরোক্নবরো মিক �ঙজদরোকজরে। স্লম
পবরোদ্স নরো এনজ্রোিরশিং অদুদরো তরোওন অদুগরো িংনবদরো মতম
িু প্গী ওইনরো লিনবরো য়ুমশিং পীজরে।
�ত্ত-দেৌরদ দলৌমথরাকপরা নরোপী মকুপশিং, পি,
প্রোশতিক অমসুং অজতরোপ্রো অজরম-অ�রোশকি পপরোৎশক মওংগী
ফত্-পেৌশদ পিরোইনমক রিমদরোন পতৌরগরো পিরোিশন্তয়রশিং,
নরোগশরকশিং
অমসুং
শেিরোগী
ওশফশসজয়িশিংনরো
পিৌজিরোকজরে।

•

ঈশিং পতিরোর পতৌবরো ওশপ্তমরোইে পতৌনবরো অমসুং
গ্রোওন্গী ঈশিং শরিরোে্স পতৌনবরো ঈশিংগী পবরোশদশিং
অদুগী মনুংদরো ঈশিং েরোজব্সতি পতৌনবরো ্রিকিরশিং
পিম্বরো

•

বন্ লিবজররোমদরো িরোররোশিং িরোবরো – বন্ অদুদরো পসরোইি
অদু পুন্নরো ফরোশেন্নবরো, অদুগরো পরোৎশিং অদু ঙরোকপিন্নবরো মজেৌিরোগী পি অমরো পীদুনরো

•

িম্বি �রোশেনবরো – পরোৎশিং পিরোমদরো
এনজ্রোিজমন্ত পতৌরকপরো শিংনবরো

তু ংদরো

কমিু্যরনরত য়রাওবরা: মপু ওইবগী ৱরো�ি অমরো
ফরোওেন্নবরো অমসুং সজতিজনবি ওইেন্নবরো পুশরে অজিৌবশিং
শরেুশবজনত পতৌবগী িবক পিরোইনমক কমিু্যশনশত মপুং
ফরোনরো য়রোওরগরো পিৌররোং পতৌবশন। িরোশক্লবরো িরোশিংদরো পিৌররোং
পতৌবরো কমিু্যশনশতগী এশক্তশবশতশিংশদ:
•
ঈশিং কনেব্স পতৌনবগী মতরোংদরো এৱয়রোরজনস
পুরক্নবরো মীয়রোম শতনবরো মফমশিংদরো পরোক িরোওনরো
িরোইশিং পয়কপরো;
•
পকরোজিেগী ছরোত্রশিংগী ঈশিং কনেব্স পতৌবদরো
পফজিরোশিপ পীবরো;
•
পিংজদরোকপদরো NSS, NCC, পরদ প্রোস ছরোত্রশিং
িরুক য়রোবরো;
•
সজতিজনবি পমজনেজমন্তশকদমক অমসুং পরজতিরোজরসন
িবক পিরোইরবরো মতু ংদরো শদজগ্দ পিৌশ�বরো শিংননবরো
িম অদুদরো লিবরো মীশিংগরো পিরোয়ননরো ইনজফরোরজমি
য়ুের এজসরোশসজয়সনশিং পিম্বরো।
ওইগশন িরোেবরো ফি: প্রোজেক্ত অশসনরো অজেনবরো
ঈশিং পতিরোর পতৌনবগী পকপরোশসশত পিমগশন েরোয়নরো িরোতে
অমসুং ঈশিং ৱরোবরো অমসুং িরোশিবরো ঈিরোওগী সমস্য অশনমক
পিংনশরবরো সের অমগী কংশিলিশক্লবরো একুইফরোইয়রশিংবু
শরিরোে্স পতৌগশন। তরোওন অশসনরো পেৌশেক এিজরে ওইনরো
মীজকরোক মীশিং 62153 গী ঈশিংগী শদমরোন্ 8.4 MLD
(পনরোংমদরো শমশিয়ন শিতর) ওইরবসু, এিজরে ওইনরো
ঈশিংগী সপ্রোই অদু 3.9 MLD �ক্তংশন। লিনুংদরো িকপরো
য়রোবরো ঈশিং ফংবরো অদু লিমরোয়গী িরোক্তগী 200m ম�রোদশন।
মরম অদুনরো সের অপুম্বরো অশস ঈিরোও পিরোকপরো য়রোবরো অদু
য়রোম্নরো ৱরোংই েরোয়নরো মিক �ঙশঙ।

রদরসমতেসন দতৌবরা অ�সুং ব্রিং কন�ৎেনবরো
শেিরোগী এদশমশনজ্রিসননরো পুশরে অজিৌবশিং পিনগৎেন্নবরো
অমসুং পুশরে অজিৌবশিং অদুগরো পিরোন্নবরো বন্শিং অদু
কন�ৎেন্নবরো পমশছনশিং শিি-িরোংশি।
কুেরোনরো কংশ্বরো ফরোওবরো অজদরোম লকজদৌতঙদরো ঈশিংগী মমি �ঙজিরোই।
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রতরুবন�লরাইদরা ঈরিং কনজব্চ দতৌনবগী ইমনরামবরতব দখরাঙথরাংরিং
তশমি
নরোদুদরো
শতরুবনমিরোইগী
শদশ্রিক্ত
এদশমশনজ্রিসননরো �ঙশ� মদুশদ েি িশক্ত অশিয়রোন (JSA)
– শমিন পমরোদতরো ঈশিং কনেব্স পতৌবগী পকজম্পন অশসনরো
শেিরো অশসদরো ঈশিং ৱরোৎপরো অশস ফেন্নবগী খ্রোইদগী ফবরো
তরোনেরোশন েরোয়বরো �ঙশ�। মরম অদুনরো লিবরোক অশসদরো
ঈশিং খ্রোইদগী ৱরোবরো �ুঙ্ংশিংগী মশিং খ্রোইদগী য়রোম্নরো লিবরো
শেিরো অশসনরো ইকং পিংননবরো অমসুং অৱরোং পনরোংজপরোক
পমরোনসুন পয়ৌরশ্রিতঙ মমরোংদরো লিবরোক মনুংগী ঈশিংগী িরোক
পেনগৎেন্নবরো ইজনরোজবশতব এশক্তশবশত ময়রোম পিৌ�ৎশ�।

অমশন। মশসগী ম�রোদরো, লিতরোনগী িফু অমরো পরোম্বীগী মররো
অদুগী পেক মিংদরো ফুশমি। িফু অদুগী খ্রোইদগী ম�রোদরো
অশপকপরো ম�ুি অমরো পিশমি অমসুং য়ুশব মশিংগী িং অমরো
েরোংজদরোকপরো অশসদরো নপশিশলি। য়ুশব মশিংগী িং অশস
ফরোওনরো ঈশিং িু মিরগরো তরোগশন অমসুং পরোম্বী অদুনরো ঈশিং
শিংবরো অদুগী িরোংদরো শিশেন্নগশন। পপরোত ইশরজগসন
শিশেন্নদুনরো শেিরো অশসদরো পুন্নরো িরোররো 26,835 িরোজরে।

পিৌউ-শিংউবনরো মরু ওইবরো শিনফমশন, অদুগরো মরু
ওইবরো মতে-মজররোংশিংশদ পফৌ, িু অমসুং লিবরোক েৱরোইশন।
ঈরিংগী দবঙ্ক: মজ�রোয় মজ�রোয়গী মিরোগী এশরয়রোদরো
ঈশিংগী পবরোশদশিং শরেুশবজনত পতৌবদরো িম অদুগী মীশিংনরো
এশক্তব ওইনরো য়রোওনবরো শমৎজয়ংগরো পিরোয়ননরো, ৱরোতর পবঙ্ক
পকৌবরো পরশেতির পতৌবরো পসরোসরোইশত অমরো শদশ্রিক্ত কজিক্তরনরো
মদুগী শিয়রজমন ওইরগরো পিমশ�। মদুদরো মশর লিনবরো
শদপরোত্স জমন্তশিংদগী ওশফশসজয়িশিং, ম�ি-ম�রোগী NGO
শিং, পিরোিশন্তয়রশিং, পিৌশমশিং অমসুং অজতরোপ্রো
পতিকজেরো্দরশিংসু য়রোওই।
ৱরোতর পবঙ্কনরো পতরোঙরোন পতরোঙরোনবরো শকিমশিংগী
কনিজে্স ন্স অমরো পুরকই �ুদম ওইনরো MGNREGA, CSR,
অশসনশিংবরো অমসুং মজ�রোয়গী এশরয়রোদরো লিবরো ৱরোতর
পবরোশদশিংগী শরেুশবজনসন পিৌ�ৎপরো পিরোিশন্তয়রশিং
অমসুং NGO শিংবুসু পিৌগৎশি। পিরোিশন্তয়রশিংবু রিমদরোন
অমসুং পমশছনগী কজম্পরোজনন্ত পমরোশবিরোইে পতৌবদরো
য়রোওেশলি। পেৌশেক পেৌশেক ৱরোতর পবঙ্কশক পমম্বর 112 লি,
মজ�রোয়নরো শেিরো অদুগী ঈশিংগী পবরোশদ 312 শরেুশবজনত
পতৌবগী িবক পতৌশর।
�লরেং মিশিং েরোয়বশস পরোম্বীনরো িরোও�ৎপরো অ্মসুং
পদিিপজমন্ত পতৌবদরো ফেনবরো শফিমশিং পিম্নবরো পসরোইিবু
কুপশিনবগী প্রোজসস অদুবুশন। বরোই-শদজগ্জদবি প্রোশতিক
মিশিং পকরোিরশিং শিশেতন্ন, মজ�রোয়শিং অদু মতে-মজররোং
পিৌ �রোওনবগী পিম িরোরবরো মতমদরো মপুং ফরোনরো পুমিশ�গশন।
মিশিংগী �ুজদরোংিরোবশিং অদুশদ মশসনরো পসরোইিদগী ঈশিংগী
ইিরোজপরোজরসন পতৌবদরো অশিংবরো পীদুনরো পসরোইিদরো পমরোইির
ফেনরো লিেনবদরো মজতং পরোংশঙ। প্রোজসস অশসনসু নরোপী
মকুপ পেৌেনবদসু অশিংবরো পীগশন। িজফরোই, তরবুে, মকি
পমজিরোন, অৱরোিশব অমসুং �রোজমন অিরোংশব অশস মিশিং
পতশক্নক শিশেন্নরগরো পিরোকপরো মরু ওইবরো মতে-মজররোংশিংশন।
মিশিংনরো কনজিনজনেি পতশক্নক শিশেন্নরগরো পতৌবরো অদুগরো
িরোংদম্নবদরো 30% দগীনরো 40% ফরোওবগী ঈশিং কনবরো
ওইেনগশন।

�রাইম্রা ইরিমগসন: শ্প ইশরজগসন, পরন গন,
শপ্ংক্লরশিং অমসুং পরন পেরোসগুম্বরো মরোইজ্রো ইশরজগসন
পতশক্নকশিং ঈশিং শিশেন্নবদরো ইশফশসজয়শন্স পুরক্নবরো শেিরো
এদশমশনজ্রিসননরো পয়রোক�ৎশি। পিৌশমশিংবু মরোইজ্রো
ইশরজগসন পতশক্নকশিংদরো ত্ররোনশেসন পতৌনবগীদমক ্ধরোন
মশ্রে কৃশষ শসনিরোয়ী পয়রোেনরোগী ম�রোদরো পিৌগৎশি।
শ্প ইশরজগসন পতশক্নক অশস িু মতে-মজররোংগীদমক
শিশেতন্ন মদুনরো মজেৌিরোগী পমজিরোদ শিশেন্নবগরো িরোংদম্নবদরো
50% দগী পেন্নরো ঈশিং কশলি। শপ্ংক্লরশিং অমসুং পরন গন
শিশেন্নবনরো 60% দগী পেনবরো ঈশিং কনগশন। পরন পেরোস
ইশরজগসন নত্ত্রগরো পপ্ ইশরজগসনগরো মশর লিননরো, মশস
শেিরো অদুদরো পরোইজিরোত পতৌবরো পতরোপ-পতরোপ্রো পিৌউশিংউবগী ্রোশক্তস অমশন। ঈশিং শিশেন্নবগী ইশফশসজয়শন্স
পেনগৎেনবগী মিক্তরো, মশসনরো মতে-মজররোংশিংগী মরোইজ্রো
ক্লরোইজমত কজ্রেরোিসু পতৌই।
ৱরাতি বমজৎ: অকুপ্রো ৱরোতর বজেৎ অমরো শেিরো

দপরাত ইরিমগসন: পপরোত ইশরজগসন অশস ঈশিং
কন্নবগী খ্রোইদগী ইজফশক্তব ওইবরো পতশক্নকশিংগী মরক্তরো
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ঈশিং মশরক �ুশদংমক মরু ওই!

অদুগী �ুঙ্ংশিং পিরোইনমক্তরো পিম িরোজর। মশসনরো ঈশিংগী
সপ্রোই পিরোয়ননরো শদমরোন্ অশনমক �তন্ন। ঈশিীংগী সপ্রোই
অদু গ্রোওন্গী ঈশিং অমসুং লিমরোয়গী ঈশিং অশনমক
�ন্নদুনরো পিৌরগরো পেরোৎিগরো; গ্রোওন্গী ঈশিংগী দরোতরো অদু
গ্রোওন্ৱরোতর পবরোদ্স নরো ওনবগী মতু ং ইন্নরো পিৌই; অমসুং
লিমরোয়গী ঈশিং অদু তরোংদরোংবরো �ুঙ্ং অমমমদরো পনরোং তরোবগী
দরোতরো অদুদগী ফংবরো লিমরোয়গী ঈশিংগী দরোতরো অদুদগী
ফংই। অজতরোপ্রো অমজররোমদরো, ঈশিংগী শদমরোন্ অশস
পদরোজমশতিক, ইন্শ্রিজয়ি, এশগ্কিিজরি অমসুং কমশি্স জয়ি
শদমরোন্শিং �ন্নরগরো পেরোৎশি। মদুগী মতু ংদরো, মদুনরো
ওইেলিকপরো ঈশিং অজেনবরো নত্ত্রগরো অৱরোৎপরো অদু পেরোৎশি
অমসুং এনরোিরোইে পতৌই।

অমরো ওইরবরো �ক্তংদরো মরোয় পরোকপরো অমরো ওইরকই। েি িশক্ত
অশিয়রোন অশস মীয়রোমগী আজন্রোিন অমরো ওইেন্নবরো পরোন্মগরো
পিরোয়ননরো, শেিরো এদশমশনজ্রিসননরো ছরোত্রশিং অমসুং মীয়রোম
্েরো য়রোওেন্ুনরো IEC পকজম্পনশিং (অিরোবরো নুংশিৎশক পবিূন,
মরোস পফরোরজমসনশিং, ্রিীৎ পপ্শিং, অশসনশিংবরো) ময়রোম অমরো
পরোংজিরোকজরে।

– (শ্শঙ্কং ৱরোতর অমসুং পসশনজতসন শদপরোত্স জমন্ত,
েি িশক্ত শমশনশ্রি)

3D দকরা�ি দ�প: �ুঙ্ংশিং পিরোইনমশকি 3D পকরোন্তুর
পমপ অমরো �ুঙ্ং অমমমগী পতরোজপরোগ্রোশফগী অকুপ্রো
ৱরোজররোিশিং �ঙবদরো মজতং পরোংনবরো পিম িরোজরে। পকরোন্তুর
পমপশিংগরো পিরোয়ননরো ৱরোতর বজেৎনরো �ুঙ্ং অমমমদরো
অিু ম্বরো মফমদরো অিু ম্বরো ইন্তরজবন্সন পতৌবদরো মজতং পরোংগশন।
JSA গী �খরাদরা IEC এরতিরবরতরিং: ঈশিং শিশেন্নবগী
ইশফসজয়শন্স ফগৎেন্নবরো পরোতম্ব অমরো মদু ্েরোগী আজন্রোিন

র�ত ইর্য়রা �ুভম�ন্ততরা গ্রা� পঞ্রায়তরিংগী ভু র�করা
‘শফত ইশন্য়রো’ – িনরোই মীওই �ুশদংমক শফত
ওইনরো অমসুং মিরো-মঊ ফনরো লিনবগী জ্রোন লিেন্নবরো
আজন্রোিন অমরো ইকরোই �ু্ম্নশনংঙরোই ওইরবরো ্রোধরোন
মশ্রেনরো 29.08.2019 দরো পিরোনি পতৌশ�। পকজম্পন অদু
পিরোনি পতৌবরো মনুংদরো ৱরোিক অমরো পিৌেনশ�। পকজম্পন
অশস িেীগী, পবকগ্রোওন্গী নত্ত্রগরো শফত ওইবগী
িরোক �লিলুদনরো মীওই �ুশদংমকপু শফতজনস অমসুং
নু্যশত্রসন ফংদুনরো প্রনরো পীনবরো শদেরোইন পতৌবশন।
পতন্নরো েরোয়রবদরো পকজম্পন অশসনরো েকিরোং ফনরো শেংবরো
পুশন্স মশেংগী পপরোশেশতব ইজম্পক্তশক মরমদরো
এৱয়রোরজনস পেনগৎেন্নবরো অমসুং শফতজনস ফংনবগী
িম্বীশিংগী মরমদরো মীশিংবু তরোক্নবরো অমসুং মিরো-মঊ
ফবরো পুশন্স মশেং অমরো এজদরোপ্ত পতৌনবরো পরোন্ম িশমি।
পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রিনরো ‘শফত ইশন্য়রো’ অশস
্েরোগী আজন্রোিন অমরো ওইেন্নবরো পিপজরে। MoPR গী
পসজ্তশরনরো PRI শিংবু আজন্রোিন অশসদরো য়রোওেন্নবরো
ররোে্যশিং/UT শিংবু পমরোশতজবত পতৌনবরো েরোয়েজরে।
গ্রোম পঞ্রোয়ত অমমমগী ৱরোদ্স পমম্বর অমবু “গ্রোশমন

অজিংবরো ঈশিং = পেন্নরো ফবরো পুশন্স। মদু মরোংেনগনু।

পপেরোত্স স অমসুং শফতজনস পকরোওশদ্স জনতর” ওইনরো
শদেরোইন পতৌনবরো পঞ্রোয়তশিংদরো সজেতি পতৌজরে।
শফতজনসশক মরু ওইবরো অমসুং ্েরোগী ম�ি-ম�রোগী
িেীগী গ্রুপশিংনরো, নুপরো অমসুং নুপী অশনমক, শফত
ওইনরো লিনবগী মজ�রোয়নরো পরোংজিরোকপরো য়রোবরো
এশক্তশবশতশিংগী মরমদরো মেরোকপু পত্রশনং অমসুং
এক্সজপরোের পীবরো য়রোই।
িরো অহুমদরো অমুরক পরোংজিরোকিদবরো গ্রোম সিরোগী
মীশতংশিং পিরোইনমক্তরো শফত ইশন্য়রো মুিজমন্ত অশস
এজেন্রো আইজতম অমরো ওইেন্নবরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংগী
সরপঞ্শিং পিরোইনমকপু পরোওতরোক পীনবরো ররোে্যশিংদরো
েরোয়জরে। গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো সজেসনসু পতৌরশমি মদুশদ
GPDP পিশলেতঙদরো, মজ�রোয় শফত ইশন্য়রো মুিজমন্তকরো
মশর লিনবরো এশক্তশবশতশিং পিরোইনমক য়রোওেনগদবশন।
পুলিপ ওইনরো, মশসগী ইন্রিক্সনশিং অশস য়রোম্নরো
করোন্নবরো ওইশ� মরমশদ গ্রোম পঞ্রোয়তশিংনরো
এশক্তশবশতশিং মদুগী মতু ং ইন্নরো শিি-িরোংশ�। – (MoPR
পৱবজপে)
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অমগী পুশন্সদরো িরোন্ন-প�রোৎনবরো অমসুং শফতজনসশক
মরু ওইবরো অশস মমি নরোইজদ। িরোন্ন-প�রোৎনবনরো
তীমগী শপেশরত লিেশলি, প্রিশতশেক অমসুং
এনশিশতজকি ওইবরো ৱরো�ি �নবরো, িুশিংবগী শকিিশিং,
প্লু ংফম পিম্বরো অমসুং শরকি পিৌবরো পদিিপ পতৌেশলি। শফত
ওইবরো অমসুং মিরো-মঊ ফবরো িনরোই মীওই অমরো ওইবনরো
মদুগরো মরোন্নবরো মিরো-মঊ ফবরো সমরোে অমসুং মপরোঙ্ি কনবরো
েরোশত অমরো ওইেশলি।
িরোন্ন-প�রোৎনবরো েরোয়বশস ঐজ�রোয়গী লিবরোশকি মপুং
ওইবরো পদিিপজমন্তশকদমক য়রোম্নরো করো পেন্নরো মরু ওইবরো
কজম্পরোজনন্ত অমশন। পেৌশ�বরো িেী �ররো অশসদরো, িরোরত অশস
িরোন্ন-প�রোৎনবগী শেরমদরো পিপ্রো লিতনরো িরোং নরোইনরো
মমরোংজিরোমদরো িংশিলিশক্ল। মশসগী য়রোম্নরো িরোওবরো পপরোজতশন্সজয়ি
অশস পৃিীশবগী ওইবরো পপ্তজফরোম্সদরো পিরোজকস পতৌবরো দরকরোর
ওই। ঐজ�রোয়গী নেরো ওইবরো পতজিন্তবু প্রনরো পীবরো, মজ�রোয়বু
খ্রোইদগী মজকরোক ওইবরো ইনফ্ররো্রিকির পীবরো অমসুং খ্রোইদগী
অৱরোংবরো িরোশকি পত্রশনং পীবরো মতম ওইজর। িরোন্নজররোইশিংবু
মজ�রোয়গী অজিংবরো পপরোজতশন্সজয়ি উৎজিরোকপরো ঙম্নবরো
ঐজ�রোয় িরোন্ন-প�রোৎনবদরো িরুক য়রোবগী অকনবরো শপেশরত
অমরো লিেনবরো দরকরোর ওই। মদু পতৌরবরো �ক্তংদরো িরোরতনরো

িরোন্ন-প�রোৎনবগী সুপর পরোৱর অমরো ওইবগী মংিরোন অদু
মংফরোওনবরো ঙমগশন।
প�জিরো ইশন্য়রো প্রোগ্রোম অশস ঐজ�রোয়গী লিবরোক্তরো
িরোন্নবরো মিরোন্নরো পিরোইনমক্তরো মপরোঙ্ি কনবরো পফ্রমৱরোক্স অমরো
িরোদুনরো গ্রোসরূতশক িরোক্তরো িরোরততরো িরোন্ন-প�রোৎনবগী কিির
অদু শরিরোইব পতৌনবরো অমসুং িরোরতপু অজিৌবরো িরোন্নপ�রোৎনবগী লিবরোক অমরো ওইনরো শিং�ৎনবরো পেৌজদরোকশ�বশন।
েরোই-পরোৱর কশমিশতনরো ম�ি-ম�রোগী িরোকশিংদরো
্রোইজয়রোশরশত ওইবরো িরোন্ন-প�রোৎনবগী শবষয়শিংদরো পতজিন্ত
লি েরোয়নরো মিক �ঙজদরোক্লবরো িরোন্নজররোইশিংবু পিি িুমগী
পতংবরোং ওইনরো িেীদরো INR িরো� 5 িেী 8 গী পীগশন। প�জিরো
ইশন্য়রো প্রোগ্রোমগী িরুক অমরো ওইবরো প�জিরো ইশন্য়রো কিলু ি
পগ� ম�রোদরো পীশর: আি্স শর, এিজিশতক্স, পবদশমন্তন,
বরোজকিতজবরোি, পবরোশক্সং, ফূতজবরোি, শেম্নরোশতিক্স, পেরোশক,
েুজদরো, কবশদ্, প�রো-প�রো, িূশতং, শস্বশমিং, পবরোশিজবরোি,
পৱৎশিশফ্টং অমসুং পরতিশিং।
�থরক্ পরা্�রিং অরস থুংননবরা, দখমলরা ইর্য়রা
দপ্রাগ্রা� অরস ভরত্চ মকল 12 দথরাক্রা খরায়মদরাকই, �র�ং
ওইনরা:

PRI রিংবু প্রার্তক দৱ্ত দ�মনজ দতৌনবরা ইনস্ত্র�ন পী
ইকরোই �ু্ম্নশনংঙরোই ওইরবরো ্ধরোন মশ্রেনরো মেরোশকি
ইশন্জপজন্ন্স পদ পেীিতরো প্রোশতিক পৱতি পমজনেজমন্তশক
মরমদরো িবক পতৌনবরো েরোয়শ�। িরোরত সরকরোরনরো মদুনরো
মরম ওইদুনরো মশসগী “পকরোি” অশস িুংেন্নবরো পিপজরে।
প্রোশতিক পৱতি পমজনেজমন্ত অশস মমরোংগী িেীশিংগী স্বছতরো
শে পসবরো (SHS – 2019) গী পকজম্পনগী মরু ওইবরো িীম
ওইনরো পিৌ�ৎশ�। পকজম্পন অদুনরো স্বছ িরোরত েন
আজন্রোিনবু েন্নরো ইনশে্স পীনবরো অমসুং ধমি্সগী মফমশিং,
পরিজৱ পতিসনশিং, পেরোশপেতরোিশিং, মশন্শিং অশসনশিংবরো
য়রোওনরো মীয়রোম শতনবরো মফমশিং পিরোইনমক্তরো �ুঙ্ংশিং
অমসুং মু্যশনশসপরোশিশতশিংদরো প্রোশতিক পমজনেজমন্ত
এক্সিজরত পতৌনবরো পেরোৎতন।
মদুনরো মরম ওইদুনরো, পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রিনরো
ইকরোই �ুম্নশনংঙরোই ওইরবরো ্ধরোন মশ্রেগী “পকরোি” অদু
মীয়রোম ্েরোগী আজন্রোিন অমরো ওইেন্নবরো পিপজরে। MoPR
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পসজ্তশরনরো ররোে্যশিংবু SHS – 2019 গী মনুংদরো ম�রোগীশিং
অশস ওইেন্নবরো পঞ্রোয়শত ররোে ইনশতিতু ্যসনশিংদরো
ইন্রিক্সনশিং ইশু পতৌনবরো েরোয়েশ�:
•
PRI শিং পিরোইনমক্নরো গ্রোম পঞ্রোয়ত অমমমদরো
প্রোশতিক পৱতি এগ্ীজগসন পসন্তর অমরো মিক
�ঙজদরোকপরো য়রোই
•
PRI শিং পিরোইনমক্নরো প�রোমশেলিবরো পৱতি
পিরোশেশতিকশিং পলিরোক/শদশ্রিক্ত েবশিংদরো পুজিরোকপুশিন পতৌনবরো শিি-িরোংবরো য়রোই
•
সরপঞ্শিং পিরোইনমকপু মজ�রোয়গী GP শিংদরো
এৱয়রোরজনস পুরকপরো অদু অমসুং প্রোশতিক পৱতি
কজিক্সন ্রোইব অদু মেরোক মিরোনরো িুশিংনবরো েরোয়বরো
য়রোই।
PRI শিংনরো পকজম্পন অশসদরো এশক্তব ওইনরো িরুক
য়রোশ� েরোয়বরো উশ�।
– MoPR নরো পুন্নরো প�রোমশেনরো

ঐজ�রোয় কনেব্স পতৌবরো তম্বশদ, ঐজ�রোয় পিরোইনমক ঈশিংগী মপরোন্রো লিবরো ঙরো ওইগশন।
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শিং অশস শেংবগী খ্রোইদগী িংদবরো য়রোদবরো পপরোৎশিংগী
মনুংদরো অমশন। িক্নবরো ঈশিং পিরোয়দনরো ফংবরো
েরোয়বশস হু্যজমন পদিিপজমন্তশক িংদবরো য়রোজদ।
িরোরততরো পৃিীশব পুম্বগী মীওইবগী মীজকরোক মীশিংগী 18%
অমসুং পৃিীশব পুম্বগী িরো-িিগী 15% লি। অদুম ওইনমক,
মশসগী কংফরোিগী মরোস 2% �ক্তং অমসুং পৃিীশব পুম্বগী
তগৎ পতকপরো ঈশিংগী শরজসরোস্সশিংগী 4% �ক্তং লি।
িরোওররোক্নরো পিপ্গী মতু ং ইন্নরো1; 1951 দরো, মীজকরোক অমগী
ওইবরো িেীগী তগৎ পতকপরো ঈশিং ফংবরো অদু 5,177 কু্যশবক
শমতর ওইরশমি মদু 2011 দরো 1,545 কু্যশবক শমতরদরো
তরোিরকশ�। িরোওররোক্নরো পিশপ্ মদুশদ 2019 দরো, মদু 1,368
কু্যশবক শমতর পররোম ওইরশমি মদু 2025 দরো 1,293 কু্যশবক
শমতরদরো ম�রো তরোনরো ে্শ�বরো য়রোই। পেৌশেশকি মওং অশস ম�রো
িত্থরবশদ, তগৎ পতকপরো ঈশিং ফংবরো অশস 2050 দরো 1,140
কু্যশবক শমতরদরো তরোিশ�বরো য়রোই।
মীজকরোক মীশিং অমসুং ইজকরোজনরোশমক এশক্তশবশতশিং
পেনগৎিকপগরো পিরোয়ননরো, ম�ি ম�রোগী পসক্তরশিংদরো
ঈশিংগী শদমরোন্ পেনগৎিশক্ল, মশমং ওইনরো েরোয়রবদরো
এশগ্কিির, ইন্শ্রি, পদরোজমশতিক, শরজ্সন, ইনফ্ররো্রিকির,
পদিিপজমন্ত, অশসনশিংবরো, অদুগরো ঈশিংগী পেৌরকফম্নরো
অকক্নবরো ওই। মজতৌ অসুম্নরো, অকক্ননরো ফংবরো অমসুং
শদমরোন্শিংগীদমক িম্বরো পতৌনবনরো িক্নবরো ঈশিংগী
পমজনেজমন্ত অশস কমজপ্ক্স ওইবরো ৱরোফম অমরো ওইেশলি।
পরোকজিরোক্লশক্লবরো শদমরোন্-সপ্রোইগী পগপ অশস অজতরোপ্রো
পিজিনেশিংনরো ম�রো তরোনরো কম্পরোওন্ পতৌেশলি, মশমং ওইনরো
েরোয়রবদরো একজ্রিক্সন পেন্নরো পতৌমনবনরো পিরোকেনবরো
গ্রোওন্ৱরোতর পিরোয়শিলিকপরো, শরিরোে্স ফেনরো পতৌদবরো, পতিরোর
পতৌনবগী পকপরোশসশত পনম্বরো, ক্লরোইজমত পেরোংবনরো মরম ওইদুনরো
পনরোং তরোবরো িরোং নরোইদবরো, কন্তরোশমজনন্তশিং য়রোওবরো, ৱরোতর
সপ্রোই শসজতিমশিংগী ওপজরসন অমসুং পমজন্তজনন্স (O&M)
ফেনরো পতৌদবরো, অশসনশিংবরো।
শনং�রো তমশ্তঙগী িরোরততরো, ঈশিং পমজনে
পতৌনবগী শসজতিমশিং অমসুং ্রিকিরশিং অদু য়রোমদবরো
মীজকরোক মীশিং অদুগীদমক মশতক িরোনরো ওক্লশমি। পিরোজকি
কমিু্যশনশতশিং অশস পতরোঙরোন পতরোঙরোনবরো ইদরোজফরোক্লরোইজমশতক কশন্সনশিংদরো কমিু্যশনশত দরকরোর ওইবশিং
িুংননবরো লমজেৌজররোিগী জ্রোন অমসুং পিৌশিং শিশেন্নদুনরো
মজ�রোয় মিরোগী শসজতিমশিং শদেরোইন পতৌই েরোয়বরো �ঙদুনরো
িরোশক্ল। অদুম ওইনমক, মীজকরোক মীশিং পেনগৎিকপরো
অমসুং পনরোং তরোবগী পপতন্সদরো মরক্তরো করোয়বরো অমসুং
পতিরোজরেদরো ে্রকপগরো পিরোয়ননরো, ঈশিং ৱরোৎপগরো মশর
লিনবরো পিজিনেশিং অদু য়রোম্নরো িরোওবরো ওইরশক্ল।
শনং�রো তম্বরো মতু ংদরো, ররোে্য সরকরোরশিংনরো �ুঙ্ংগী
মীশিংদরো অমরোং-অতরো পিরোজক্লরোইদবরো িক্নবরো ঈশিং পীনবরো
রুজরি ৱরোতর সপ্রোই প্রোগ্রোমশিং পরোনশিনজরে। 1972 দরো,
শমশনমম নীদস প্রোগ্রোমগী িরুক অমরো ওইনরো, িরোরত
সরকরোরনরো এক্সিজরজতদ রুজরি ৱরোতর সপ্রোই প্রোগ্রোম
1DoWR,RD&GR. মীজকরোক মীশিং প্রোজেক্সন দরো য়ুফেম ওইবরো তু ংগী এজসসজমন্ত

ঈশিং কলিলু … মশস উপরোম্বীশিংদরো পেৌজদ।

(ARWSP)
গী
মজতংনরো
ররোে্যশিংবু পিৌগৎপরো পেৌশ�।
মদুগী
মতু ংদগী,
িরোরত
সরকরোরনরো ররোে্যশিংবু �ুঙ্ংগী
য়ুমজিরোং �ুশদংমকপু িক্নবরো
ঈশিং ফংেন্নবরো মজ�রোয়নরো
পেরোৎনবরো অদুদরো মজতং পরোংনবরো ইশনশসজয়শতব মশিং কয়রো
অমরো পিৌ�ৎজরে।
মতম অমদরো লিরম্বরো পনজনেি রুজরি শ্শঙ্কং ৱরোতর
প্রোগ্রোম (NRDWP), 2017 গী ম�রোদরো, পরোন্মশিংগী মরক্তরো
অমশদ ‘য়ুমজিরোং পিরোইনমকপু য়রোশরবমত� মজ�রোয়গী য়ুমগী
অজকরোয়বদরো অমরোং-অতরো পিরোজক্লরোইদবরো অমসুং মশতক িরোনরো
ওকপরো িক্নবরো ঈশিং ফংবরো অমসুং শিশেন্নবরো ঙমেনবশন’,
মদু য়ুনরোইজতদ পনসন্স সজতিজনবি পদিিপজমন্ত পগরোলস
(UN-SDG 6) গরো িরোননরো 2030 ফরোওবগী মনুংদরো ফংনবরো
্তিরোব পতৌশ�।
�ুঙ্ংগী এশরয়রোশিংদরো িক্নবরো অমসুং য়ুমদরো
শিশেন্ননবরো মরমশিংগীদমক পরোইপতরো পুবরো ঈশিংগী সপ্রোই
অশস য়রোম্নরো শ্শতজকি অমসুং পিজিনশেং ওইবরো িবক
অমশন। িেী ময়রোম অশসদরো, ঈশিং সপ্রোই পতৌনবরো
প্রোগ্রোমশিংদগী মরু ওইবরো পরোড়রো �রশদ তমজরে, মদু অততঅততগী মরক্তরো ম�রোগীিীং অশস য়রোওই:
i)

পকশপজতিগী দরকরোর ওইবশিং পিরোয়ননরো ওপজরসন
অমসুং পমজন্তজনন্স (O&M) অশনমক িুংননবরো পিি
মশতক িরোনরো িরোদদবনরো মরম ওইদুনরো মপুং ফরোদবরো
অমসুং/নত্ত্রগরো শিশেন্নবরো য়রোদবরো ঈশিং সপ্রোই
পতৌনবরো শসজতিমশিং ওইেশলি;

ii)

�ুঙ্ংগী ঈশিং সপ্রোই পতৌনবগী শকিমশিং অয়রোম্বরো
গ্রোওন্ ৱরোতরগী ম�রো পপরোনবশননরো, পিৌউ-শিংউবগী
মরমশিংগীদমক গ্রোওন্ ৱরোতর পেন্নরো পিৌজিরোকপনরো
শসজতিমশিং অদু শদেরোইন শপশরয়দ মপুং ফরোনরো িবক
পতৌবরো ঙমজদ;

iii)

একুইফর শরিরোে্স , পনরোংগী ঈশিং েরোজব্সশতিং পতৌবরো,
ঈশিংগী পবরোশদশিং, শরেজব্সরোইরশিংগী পতিরোজরে
পকপরোশসশত পেনগৎপরো, শদশসশ্তং পতৌবরো, অশসনশিংবরো
গুম্বরো পসরোস্স সজতিন পতৌনবরো পরোতম্বশিংনরো ঈশিং সপ্রোই
শসজতিমশিংগী িরোইফপেরোন ফগৎেশলি;

iv)

য়রোম্নরো পতরোয়নরো, শকিমশিং ফেনরো পমজন্তন পতৌদবনরো
পিি িরোদবরো অজরম্বরো তরোেশলি;

v)

এসু্যর পতৌবরো সরোশি্স স অমরো পীরবশদ, কমিু্যশনশতনরো
ঈশিংগীদমক লপসরো পীশনংবরো অমরো ওই;

vi.)

সরোশি্স স পদশিিশরদরো পফরোকস পতৌনবরো যুশতশিশতগী
মরোইন্জসত অমরো পদিিপ পতৌবগী দরকরোর ওইবরো
অমরো লি;

vii.)

�ুঙ্ংদরো ঈশিংগী সপ্রোই শসজতিম সজতিন পতৌবরো অশস
গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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পতজক্নরোজিরোশে শিশেন্নবরো দরকরোর ওইেশলি। মশসনরো েি েীবন
শমিনগী প্লু ং অদু মদুগী অজিংবরো পিতর অমসুং শপেশরৎতরো
িুংবদরো মজতং পরোংগশন।

কমিু্যশনশতনরো মপু ওইবগী ম�রো পপরোশলি অমসুং মরম
অদুনরো কমিু্যশনশতশিংবু প্রোন পতৌবরো, িবক ওইনরো
পরোনশিনবরো, পমজনেজমন্ত, ঈশিং সপ্রোই শসজতিমশিংগী
O&M পতৌবদরো য়রোওেনবরো তরোই। গুেররোততরো ৱরোতর
এন্ পসশনজতসন পমজনেজমন্ত ওগ্স রোনরোইজেসন
(WASMO) গুম্বরো মরোয় পরোক্নরো পতৌবরো ইশনশসজয়শতবশিং,
উত্ররো�ন্দরো স্বরোেি অমসুং ম�ি-ম�রোগী
ররোে্যশিংদরো অজতরোপ্রো ইশনশসজয়শতবশিং ময়রোম অমরো,
সরকরোর অমসুং NGO শিং অশনমক্নরো, অশসনরো
কমিু্যশনশতনরো মপু ওইবনরো পেৌরকফমশিংগী অমসুং
শসজতিমশিংগী তু ং-পকরোইনরো সজতিন পতৌেনবদরো মরু
ওই েরোয়বরো ্মরোন পী।
ইজকরোন পকরোনবরো িেী মঙরো অশসদরো, েরোওশসং,
পতরোইজিতশিং, ইজিশ্রিশসশত, কূশকং গ্যরোস, পেলিজকয়র,
ফরোইনরোশন্সজয়ি সরোশি্স সশিং, পসরোশসজয়ি পসকু্যশরশত,
পরিরোদজবন্ কজনশক্তশবশত, সরকশিং, অশসনশিংবরো গুম্বরো
তঙরোই ফদনরো িংদবরো য়রোদবরো সরোশি্স সশিং পীবদরো সরকরোরনরো
ইজফেশসস পীবনরো মরম ওইদুনরো, পেৌশেক ্েরোশিংগী
ওইফম পিরোকপরো আিরোশদ মজ�রোয়গী য়ুমজিরোংগী অজকরোয়বরো
মনুংদরো পরোইপতরো িরোকপরো ঈশিংগী সপ্রোই লিবশন মদুনরো
‘শেংবরো িরোয়বরো’ ফগৎেনবদরো মজতং পরোংগশন। য়ুমজিরোংগী
অজকরোয়বরো মনুংদরো িক্নবরো ঈশিং পিরোয়দনরো ফংবনরো �ুঙ্ংগী
মীজকরোক মীশিংগী েকিরোংগী শফিম অমসুং সমরোশেক-পিি
িুমগী শফিম ফগৎেনবতরো নত্নরো, মশসনরো �ুঙ্ংগী নুপীশিং
অমসুং নুপীমিরোশিংনরো িবক ৱরোনরো শুবসু ে্েনগশন।
পবকজ্রোপ অশসদরো, �ুঙ্ংগী য়ুমজিরোং �ুশদংদরো 2024
ফরোওবদরো ফঙ্কজনেি েরোওসজেরো্দ পতপ কজনক্সন (FHTC)
পীনবগী পরোন্ম িম্বরো েি েীবন শমিন (JJM) পিরোনি পতৌজরে।
প্রোগ্রোম অদুনরো য়ুমজিরোংগী িরোক্তরো সরোশি্স স পদশিিশরদরো পফরোকস
পতৌই, েরোয়বশদ মশতক িরোবরো িরোংদরো অমসুং অপীবরো ক্রোশিশতগী
ওইনরো িরোং নরোইনরো ঈিীংগী সপ্রোই পীবরো। মশসনরো ঈশিংগী সপ্রোই
শকিমশিংদরো প্রোশনং পতৌবদরো অমসুং পরোনশিনবদরো, ঈশিংগী
পেৌরকফমশিং পদিিপ পতৌবদরো, ঈশিংগী ত্রীতজমন্ত অমসুং
সপ্রোই পতৌবদরো, গ্রোম পঞ্রোয়ত/পিরোজকি কমিু্যশনশত ইম্পরোৱর
পতৌবদরো, সরোশি্স স পদশিিশরদরো পফরোকস পতৌবদরো, অজতরোপ্রো
পতিকজেরো্দরশিংগরো পরোত্স নর পিম্বদরো, অজতরোপ্রো প্রোগ্রোমশিংগরো
কনিজে্স ন্স ওইবদরো, প্রোগ্রোম অদু পমজিরোদ নরোইনরো পমরোশনতর
পতৌবদরো অমসুং সরোশি্স সশিংগী ক্রোশিশত ফেন্নবরো সরোশি্স স
পদশিির দরোতরো মিরো মিন্তরো পকপির পতৌনবরো পমরোদ্স ন
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িরোরতশক সংশবধরোনগী 73শুবরো এজমন্জমন্তনরো িক্নবরো
ঈশিংগী সবজেক্ত অশস তররোমরোজিরোই শুবরো পসদু্যিদরো িমজরে
অমসুং মশসগী পমজনেজমন্ত অশস গ্রোম পঞ্রোয়তশিংদরো
শিন্নজরে। মশস শমৎজয়ংদরো িলেগরো, JJM গী ম�রোদরো, গ্রোম
পঞ্রোয়তশিং অমসুং পিরোজকি কমিু্যশনশতনরো প্রোন পতৌবরো,
পরোনশিনবরো, পমজনেজমন্ত, ওপজরসন অমসুং িক্নবরো ঈশিংগী
পেৌরকফমশিং য়রোওনরো �ুঙ্ং মনুংগী ঈশিং সপ্রোই
শসজতিমশিংগী পমজন্তজনন্স পতৌবদরো খ্রোইদগী মরু ওইবরো
িু শমকরো পিৌগশন।
পশলিক পেলি ইনশেশনয়শরং শদপরোত্স জমন্তশিং
(PHED)/রুজরি পদিিপজমন্ত অমসুং পঞ্রোয়শত ররোে/
RWS শদপরোত্স জমন্তশিং ররোে্যশিংদরো �ুঙ্ংগী িক্নবরো ঈশিংগী
ইন-িরোে্স নরো গ্রোম পঞ্রোয়তশিংবু সংশবধরোনদরো পীশরবরো
মজ�রোয়গী মজিৌশিং পরোংজিরোকেনবরো য়রোেনগশন।
শদজসজ্রেিরোইে পতৌবরো, শদমরোন্ – শ্িন ওইবরো,
কমিু্যশনশতনরো পমজনে পতৌবরো প্রোগ্রোমশিং পরোনশিনবনরো
পিরোজকি কমিু্যশনশতগী মরক্তরো ‘মপু ওইবগী ৱরো�ি’ অমরো
পীগশন, িরোেবগী ইনিরোইরনজমন্ত অমরো পিমগশন অমসুং
মনুং-মপরোন ফরোওনরো উবরো পুরকিশন মদুনরো পেন্নরো ফেনরো
পরোনশিনবরো অমসুং ঈশিং সপ্রোই পতৌবরো শসজতিমশিংগী তু ংপকরোইনগী O&M ওইেনগশন। মশসনরো য়ুমজিরোং �ুশদংনরো সপ্রোই
এজক্সস পতৌবরো মরোন্নবসু ওইেনগশন অমসুং সপ্রোই িরোং
নরোইেনগশন, মজতৌ অসুম পতৌদুনরো সরোশি্স সশিং শিশেন্নবগী
লপসরো পীশনংবরো ওইেনগশন। অজতরোপ্রো মরমগীদমক ঈশিংগী
সপ্রোই লিজদরোকপগী ঘতনরোশিংসু কজ্রেরোি পতৌগশন।
ঈশিং সপ্রোই পতৌবগী পসক্তরদরো িবক পতৌশরবরো
পতিকজেরো্দর মশিং য়রোম্নরো লি, মশমং ওইনরো েরোয়রবদরো শরসি্স
অমসুং পদিিপজমন্ত (R&D) ইনশতিতু ্যসনশিং, ত্রতিশিং,
ফরোওজন্সনশিং, পনরোন-পগরোবন্সজমজন্তি ওগ্স রোনরোইজেসনশিং
(NGO শিং), শিজিে ওগ্স রোনরোইজেসনশিং (VO শিং),
কমিু্যশনশত পবে ওগ্স রোনরোইজেসনশিং (CBO শিং), পসল্ফ
পেল্প গ্রুপশিং (SHG শিং), য়ুের গ্রুপশিং, পকরোরজপরোজরতশিং,
আন্তরেরোশতগী এজেশন্সশিং অমসুং শপেশরৎ কনবরো িনরোই
মীওইশিং। ঈশিংবু মী পিরোইনমশকি শবেজনস ওইেন্নবরো,
শমিননরো JJM গী ম�রোদরো িরোবরো প্লু ংশিং ফংননবরো অমসুং
তু ং-পকরোইনগী িক্নবরো ঈশিংগী পসকু্যশরশত লিনবরো মশসগী
ইনশতিতু ্যসনশিং/িনরোই মীওইশিংগরো পিরোয়ননরো পরোত্স নরশিপ
পিম্নবরো পেরোৎনগশন অমসুং পু্ন্নরো িবক পতৌশমন্নগশন। ঈশিং
ৱরোবরো শেিরোশিংদরো পতিকজেরো্দর পিরোইনমশকি ঈশিং কনেব্স
পতৌনবগী পেরোৎনবশিং েরোরজমরোনরোইে পতৌননবরো ইজন্তশন্সব
পকজম্পন অমরো ওইবরো েি িশক্ত অশিয়রোন (JSA) সরকরোরনরো
েরোন্ননরো পেৌজরে।
– রজ. এস. দসখরাৱৎ
ইকরোই �ুম্নশনংঙরোই ওইরবরো েিিশক্ত মশ্রে, শ্শঙ্কং ৱরোতর
অমসুং পসশনজতসন শদপরোত্স জমন্ত

ঈশিং অদু তজিং তজিংনরো িমিু নত্ত্রবশদ অজদরোমগী অঙরোংশিংনরো মশপ অমরো শি্গশন।
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অেদাম অমিদ মীওই খুিদংমক লায়না অিসদগী ঙাকেথাকিস!

মখাদা পীিরবা েতৗগদবা অমিদ েতৗেরাইদবিশং অিস ইনবীয়ু

েতৗগদবিশং
খূৎ েতাইনা হামেদাকপীয়ু। সােপান অমিদ
ঈিশং শীিজ�রগা খূৎ হামেদাকপীয়ু
নত্�গা অলেকােহাল য়াওবা েহ� রব
শীিজ�রগা খূৎ চামেথাকপীয়ু। েয়ংবদা
মশা না�া উের হায়দুনা খূৎ হামেদা�বা
েতৗবীগনু

েলাক খুবা নত্�গা হাকিথ খনবা
মতমদা েহ�রিচপ/িতসু না নােতান
অমিদ িচন খুমিজনবীয়ু

শীিজ�বা েলাইরবা
িতসুিশং অদু খুদ�া
মখুম খু�া িবন িশংদা
�ে�াকপীয়ু

অেদামগী হকচাং অদু নুংঙাইরক�বিদ
(লাইেহৗ, �র েহানবা ৱাবা অমিদ েলাক
খুবা) েদা�র তা�বীয়ু। েদা�র উ�বা
মতমদা মা�/িফ অমনা িচন অমিদ
নােতান খুমিজনবীয়ু

হায়িরবা লায়ওং/খুদমিশং অিস
ৈলরবিদ ে�ত েহ�লাইন ন�র নত্�গা
হকেশল অমসুং য়াইফয়ু�ালগী
ম�ালয়গী 24x7 েহ�লাইন
011-23978046 দা েকাল েতৗবীয়ু

মীয়াম তীনবা মফমদা
য়ািরবমৈখ চঙবীগনু

েতৗেরাইদবিশং
কির��া অেদাম েলাক খুরবা
নত্�গা লাইেহৗ ৈলরগা
অেতা�া মীওইিশংগা ন�বা

মীৎ, নােতান অমিদ
িচ�া েথংবা

মীয়াম িতনবা মফমদা
েলাক-িতন িশৎপা

ঐেখায় পু�া েহাৎনিম�রবিদ েকােরানাভাইরসপু েথংনবা ঙমগিন
অকু�া মেরালগীদমকঃ
ভারত সরকারগী হকেশল ম�ালয়গী 24x7 কে�াল �ম ন�র
+91-11-23978046 তা েকাল েতৗবীয়ু
ncov2019@gmail.com দা ইেমল েতৗবীয়ু

ঈশিং পিকশিন্নরো পয়রোক্তুনরো িম্নবগীদমক ইিরো-ইিরোগী পিৌদরোং অদু পিৌশমন্নশস

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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�ধ্য প্মদিরক গ্রা� পঞ্রায়ত: ৱরাতি কনজমব্চসন
দতৌনবমিরা�দরা দেরাৎনবরিং
“ঈমখৌলরাংলবরা �ী অ�গী ���দরদ ঈরিং �রিক অ�নরা
সনরা খরাওজরাও অ�দগীসু ��ল পলবরা দেরলি।”
মশস �ঙিবরো মতু ং, মধ্য ্জদিশক গ্রোম পঞ্রোয়তনরো
সমরোে অদুদরো �ুদম কয়রো পীদুনরো �ঙেনজরে। �ুদমশিং
অদুগী মরক্তরো েবিপুর শদশ্রিক্তকী গ্রোম পঞ্রোয়ত পরোদুৱরো
অশসসু অমশন।
�রোসররো নম্বর 144 অমশদ 167 গী ম�রোদরো মিংশিৎনরো
লিশরবরো িম পেক্তর 1.96 অমশদ 2.13 অশস সরকরোরগী
নেুি শদজপেরোশকিদমক িীশেন্নবরো পুশরেশন অমসুং মদু
�ুজিরোশিংনরো ফত্-েরোওশদ হুজন্রোকফম ওইনরো অমশদ িরোষনশিংগী ঈশিং পীিকফম ওইনরো শিশেতন্ন। অদুবু অিুবদরো
মফম অদু �ুিগী িশক্ত লিবরো মীওই �রনরো পিৌশিনশ�।
অসুম্নরো �ুজিরোশিংনরো ম�রো তরোনরো িীশেন্নবরো ফংশ�দজর।
মতমিংদরো শেিরো পঞ্রোয়ত, েনপদ পঞ্রোয়ত অমশদ
গ্রোম পঞ্রোয়তশক অপুনবরো ৱরোজরপ অমনরো পুশরে অদু িুনরো
পতৌজিরোক্নবরো অমশদ তঙরোন-পতরোঙরোনবরো শিনফমশিং িিেন্নবরো
ররোই তরোশ�। শমতির েরশসকরো শসংে, (পফরোরমর) CEO শেিরো
পঞ্রোয়ত অমশদ শমতির মজনরোে শসংে, CEO েনপদ
পঞ্রোয়তনরো মজতং পরোংদুনরো অমশদ িমশেংদুনরো মীয়রোম্নরো
িবক অদুবু মপুং ফরোনরো পরোংজিরোকপরো ঙমেনশ�।
মশসগী মতু ংদরো, গ্রোম পঞ্রোয়ত সরপঞ্ শমতির শসি
পজতিনরো পুশক্নং শিংশিন্ুনরো মফম অদুবু কুপ্রো পয়ংশিনবরো
পেৌশ�। সরপঞ্ অশসনরো �ুজিরোশিংবু ঈশিং পয়রোক্তুনরো িম্বগী
মতরোংদরো ৱরো�ি তরোেন্নবরো অমশদ পতশক্নজকিগী ওইনরো পিৌশিং
পীনবরো অমশদ পুশক্নং পিৌগৎনবগীদমক িবক পিৌরম কয়রো
পরোংজিরোক্নবরো শিনশ�।
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পেৌশেশক্ত েরোয়শরবরো পুশরেশিং অশসনরো �ুঙ্ং 15 মুক্তরো
ঈশিং ফংেনবদরো িরোওনরো মজতং ওইজর। পিৌমী 25 পেনবনরো
েরোয়শরবরো পুশরে ঈশিং অশসবু শদেি পম্প শিশেন্নদুনরো িম
একর 60 মুশকি পিৌউ-শিংউবদরো িীশেন্নবরো ফংেজলি।
মশসগী ম�রো তরোরকপদরো, ইকরোই�ুম্নেরবরো ্ধরোন মশ্রে
রিী নজরন্দ্ররো পমরোশদ অমসুং মতম অদুগী মধ্য ্জদিশক মু�্য
মশ্রে রিী কমিনরোিশক ৱরোজররোি মতু ং ইন্নরো পুশরে পতৌিবগী
িবক অদু পরোংজিরোকপরো পেৌশ� অমসুং “সমুশেক
রিকিরোজররোপন” 20.06.2019 ফরোওবগী মনুংদরো মপুং ফরোনরো
পিরোইশিনশ�। মশসগী মতে ওইনরো পেৌশেশক্ত �ুজিরোশিংনরো পুশরে
ঈশিং অদুবু পতরোঙরোন-পতরোঙরোনবরো েীরমশিংদরো েরোয়বশদ িরোষনশিংগী িক্নবরো ওইনরো অমশদ পিৌউ-শিংউবগী িবকশিংদরো
মপুং ফরোনরো িীশেন্নবরো ফংেজলি। মশসগীসু মিক্তরো নুপীশিংনরো
মজররোমজদরোম পিপিবদরো অমশদ নুপীশিংগী পসল্প-পেল্পগ্রুপশিং িরোও�ৎেনবদরো মজতং পরোংজি, পিরোয়ননরো পুশরেশিং
অসুবু পিৌিরোন ওইনরো শিশেন্ননবগী ৱরোফম ফরোউবরো �ন্নবরো
লিজরে। (MGSIRD মধ্য ্জদি)

ঈশিংনরো সনরোদগীসু পেন্নরো মমি য়রোমই

ঈরিং দয়রাকখৎপগরা �রি পলনবরা
GPরিংগী �রায় পরা�বরা ৱরািীরিং

সিপঞ্
ljiaরদরদনরা
p nhnhেরায়বরা
ds cksyৱরারিং
গ্রা� পঞ্রায়তরক
থবক-দথৌি�রিংদরা
য়রাবরা
vi.kk
QtZ le>
ds uS] Lo'kkluিরুক
eS lk>h
েরায়বরস ঐমখরায়গী তঙরাই�দবরা দথৌদরাংরন েরায়নরা
c.kuk lS]
খনগদবরন।

tks gks lkjs xke ds fgr eS] bZlk fopkj okMZ

অ�সুং খুঙ্ংগরা �রি পলনবরা ৱরা�� খুরদং�ক ৱরাদ্চ সভরাদরা
খন্ন-পননগদবরন,
lHkk esa dj.kk lS]

blhfy,
eSরাa dguk
pkgw�ী��রিংদরা
a lwa fd okMZ�পু
lHkk
dh
�ি�
অদুন
ৱরাদ্চ সভরা
ং �রানরা
লরাকপীদু
অমদরা�গী
ইমথৌদরাং
অরসY;ks
�পুvkS
ং �রােনবীয়ু
cSBdksa esনaরাT;knk
rS T;knk
Hkkx
j viuk
েরায়নরা ঐেরাকনরা েরায়জরি।
QtZ fuHkkvksA

okMZ lHkk& okMZ lHkk iapk;rh jkt O;oLFkk
ৱরোদ্স Nks
সিরো
ৱরোদ্স সিরো bdkbZ
েরোয়বশসgSAপঞ্রোয়শত
dh lcls
Vh -ç'kklfud
xzke iapররোে
k;r
শসজতিমগী
গ্রোস রুট
পীকপরো(গ্রোস
{ks= dks tula
[;kপিজবিদরো
ds vk/kkjলিবরো
ijখ্রোয়দগী
dqN Hkkxks
a esa ckaVk
রুট) এদশমশনজ্রিশতব ফংশনেং য়ুশনট অদুশন। পঞ্রোয়তনরো
tkrk gS] ftUgsa çknsf'kd fuokZpu {ks= ;k okMZ dgk
পকরোশলিবরো মফম অদু “শরেজনি ইজিজক্তরোজরি এশরয়রোশিং”
tkrk gSA okMZ ds Hkhrj jgus okyk gj ernkrk ml
নত্ত্রগরো
“ৱরোদ্স শিং”
েরোয়দুনরো
পতরোঙরোন-পতরোঙরোনবরো
okMZ lHkk dk lnL; gksrk gSA ernku }kjk pquk
িরুকশিংদরো �রোয়জদরোকই। ৱরোদ্স অমদরো লিশরবরো মীওই
x;k budk çfrfuf/k ¼okMZ lnL;½ xzke iapk;r dk
�ুশদংমক ৱরোদ্স সিরো অদুগী পমম্বরশন। ৱরোদ্স অমমমদগী
lnL; gks�নগৎিক্লবরো
rk gSA okMZ lHkk
LFkk;h
fudk;
gS vkSj
মীয়রোমনরো
মীওই,dঅদু
নরো গ্রোম
পঞ্রোয়তশক
iapk;rh
jkt O;oLFkk
,d egRoiw
.kZ পবরোশদ
vax HkhA
পমম্বর
ওইগশন।
গ্রোম সিরোdk
েরোয়বশস
পিরোজকি
অমশন

5•

6•

7-

okMZ ds vanj LVªhV ykbVksa] lM+d ds fdukjs
পপন্সন
ইন 'kkS
এদpky;
শকিমশিংগী
ikuh dsঅমসু
uy]ং গ্রোন্টlkoZtfud
tSlh
পবশনশফসশরশিংবু
;kstukvksa ds fy,মিক
lgh�ঙজদরোকপরো
LFkku lq>অমসু
kukA ং কুপ্রো
শিশেনবরো।

okMZ ds vanj LokLF; vkSj LoPNrk tkx:drk
মীয়রোমগী �ুজদরোংিরোন্নবগীদমক িমগদবরো শ্রিট
dk;ZØe djukA

িরোইটশিং, িম্বী মপরোন্রো িমগদবরো িকনবরো ঈশিং

okMZ ds vanj lkekftd lejlrk cuk, j[kukA
পটরোটশিং অমসুং িরোগদবরো পশলিক পটরোইজিটশিংগী

িরোন্নবরো
okMZ lHkk
vkSjমফম
dksjপুeজিরোকপরো।

•
িুjনরোনবরো
পিংনরো
লিনবগী
fdls
Hkhৱরোদ্সokMZঅদুdsদরোHkrs
s ek.kl]অমশদ
tn েকিরোং
okMZ lHkk
eS vkoS
]
মতরোংদরো
ৱরো�ি
তরোেন্নবরো
প্রোগ্রোম
পিপ্তনরো
অমসুং মশস পঞ্রোয়শত ররোে শসজতিমগী মরু ওইবরো িরুক rc gh iwjk gks dksje] vj t#jrka iS ppkZ gks ikoS]

okMZ lHkk dh cSBd

পরোঙজিরোকপরো।

অমশন।

blhfy, eSa dguk pkgwa lwa fd okMZ lHkk dh cSBdksa esa T;knk

ৱরোদ্স অদু ত্ ংদু লিতরোনরো লিেন্নবরো পেরোৎনবরো।
okMZ lHkk dh cSBd fu;fer varjky ij gksuh •
ৱরাদ্চ রক �ী��- সভরা
rS T;knk Hkkx Y;ks vkSj viuk QtZ fuHkkvksA
pkfg,A fuokZfpr okMZ lnL; lHkk dh cSBd cqykrk ৱরাদ্চ সভরা অ�সুং দকরাি�
okMZ lHkk dh cSBd esa lacaf/kr okMZ ds lkjs
সিরোগী
মীফমশিং
অশসgSিরোং
gS vkSjৱরোদ্স
bldh
v/;{krk
djrk
A নরোইনরো ফমগদবশন।
ৱরাদ্চ সভরা a অ�দরা
ৱরাদ্চysঅদু
ী তঙরাই�দবরা
�ী �রিং
dks Hkkx
uk গpkfg,]
D;ksafd ;g
lHkh
�নগৎিবরো ৱরোদ্স পমম্বর অদুনরো মীফম পকৌগশন অমশদ ernkrkvks
okMZ lHkk dh 'kfä;ka vkSj ftEesnkfj;ka%
লরা�গরা okMZ
েরাওখৎ
অদুdh
দরা
ernkrk
lHkkদথৌিরাংগী
ds lnL;প্রানরিং
gksrs gSaA �ী��
okMZ lHkk
মেরোকনরো ময়রোই তরোংবি পিৌগশন।
v/;{krk�ত�দতরা
ml okMZদকরারু�
ds fuokZদকৌগরন।
fpr iapk;r lnL; vFkkZr
1- okMZ dh LFkkuh; t:jrksa o leL;kvksa ds vkèkkj খন্নিবরা
ৱরোদ্স সিরোগী িশক্ত অমশদ পিৌদরোংশিং
okMZ lnL;
djrsৱরাদ্চ
gSaA okMZ
esa mifLFkr
re
ij xzke lHkk esa ppkZ gsrq çLrko rS;kj djukA �ি�
অরসনরন
সভরাlHkk
�ী��দরা
�ীয়রা�U;wu��রা
•
গ্রোম সিরো মীফমগী এজেন্রো �ন্ন-লননবদরো পু�ৎনবরো
vko';dনlnL;ks
a dh la[;k
dks dksjঅদু
e dgrsউৎপীনবরা
gSaA ;g
2- okMZ esa ykxw dh tkus okyh ;kstukvksa rFkk লরাকপীদু
রা অমদরা�গী
ইমথৌদরাং
ৱরোজররোিশিং পিম িরোবরো।
dksje jkT;ks
a }kjk r; fd;k tkrk gSA
fodkl dk;ZØeksa dh çkFkfedrk r; djukA ঐেরাকনরা
েরায়জরিবরা।
•

3-

•4-
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ৱরোদ্স অদুদরো িৎনেনগজদৌশরবরো শকিম অমশদ িরোও�ৎ-

fdlh Hkh মশর
;kstলিনবরো
uk dks িবকশিংগী
lgh yksxksaঅক
rdু প্রোigqৱরোজররোি
apkuk]
পিৌররোংগরো

fdlhসিরোগী
okMZ মীফমদরো
lHkk dhমরী
cSBলিনবরো
d ds fy,
fu;r
le;
ৱরোদ্স
ৱরোদ্স অদু
গী পিরোটর
ftudks bu ;kstukvksa dh vly esa t:jr gSA ij
;fn dksশুকজসরোই-পিরোইদনরো
je iwjk ugha gksrিরুক
k gS] vkSয়রোগদবশন
j dksje মরমশদ
u iwjk
�ঙজদরোকপরো।
�ুশদংমক্নরো
djus ds�ুশdkj.k
Bdসিরো
LFkfxr
tkrh gS �নগৎিবরো
rks blds
isa'ku�ুvkS
j vuq�ুnজku
ikus dhঅদু
fLFkfr
esa okMZ
esa পিরোটর
দংমক cS
ৱরোদ্স
অদুগdh
ী পমম্বরশন।
শকিম
শদংমশকি
দরোংিরোবশিং
তজিংনরো
ফংফম
fy, dksপমম্বর
bZ vkxsনত্ত্রগরো
dh rkjh[k
r;অদু
dhনরো tkuh
pkfg,A
ৱরোদ্স পমম্বর
মীফমগী
ময়রোই
ykHk ysuপবশনশফসশরশিংদরো
s okys O;fä;ksa dk
lR;kiu
djukA পঞ্রোয়ত
পিরোকপরো
পয়ৌেনবরো
ঙমেনবরো।
�রাে্চ
ekpZ 2020
2020

;fn কয়রোম
vki ugha
tkurs gSa] �ঙ্বশদ
rks I;kls O;fä
ls ikuh dk
egRoেংউ।
iwNsaA
কশরগুম্বরো নেরোক্নরো ঈশিং
মরুওইবগী
প�ৌররোংিবরো
কনরোদরো

তরোংবি পিৌগশন। মীফম অদুদরো শতনগদবরো তঙরোইফদনরো

নুপীরিং অ�সুং স�রাজকী করাঙলুপ খ্রদং�ক িরুক

খ্রোয়দগী য়রোমদবরো পমম্বর মশিং অদুবু পকরোরুম পকৌই, মশস

য়রােনবরা

ররোে্যশিংনরো পিপকশন। কশরগুম্বরো মরম অমদগী, মীফম অদু
পকরোরুম ফংবরো ঙম্বশদ অমশদ পকরোরুম ফংনবগীদমক
মীফম অদু লয়জিরোক্লবশদ মীফম অদু পরোংজিরোক্নবরো পনৌনরো
তরোশর� অমরো পিপকদবশন অমসুং শিজগি প্রোশিেনশিংগী
ম�রোদরো লিবরো করোঙজিরোন অদু ইনগশন। মরম অশসনরো ৱরোদ্স
পমম্বর �ুশদংমক তঙরোইফদনরো িরুক য়রোবীগদবশন অমশদ
�ুঙ্ং িরোও�ৎেনবদরো পিরোদরোং পিৌবীগদবশন।

গ্রোম পঞ্রোয়ত শিকরোস পয়রোেনরো (GPVY)নরো গ্রোম
সিরোগী মরুওইবরো অশস পেনগৎেজলি। �ুঙ্ংগী িরোউ�ৎ
পিৌররোংগী পিৌশিি য়রোজত্থরোকপরো মতমদরো, পসদু্যি ক্লরোস,
পসদু্যি ত্ররোইব, ে্বরো িরোকিী করোঙিুপ, নুপী অমসুং
অঙরোংশিং

অমসুং

অজতরোপ্রো

সমরোেকী

অজিরোনবরো

করোঙিুপশিংদরো মীৎজয়ং িমগদবশন। মজ�রোয়বু গ্রোম
সিরোদরো িনীং তরোনরো িরুক য়রোবরো ফংনবরো, পরোঙজিরোকিদবরো
মতম, মফম, শেরম অমসুং অজতরোপ্রো অকুপ্রো মজররোিশিং

গ্রা� সভরাগী �রুওইবরা

করিগীদ�তিরা নেরাক্রা ��দুনরা পলমথরাতিুনরা �ত�
�রাঙেরলিবমনরা?

পসদু্যি করোতি, পসদু্যি ত্ররোইব অমসুং অজতরোপ্রো পিরোত্থরবরো
করোঙিুপশিং লিশরবরো মফমশিংদুদরো িরোগদবশন। মজ�রোয়গী
�ুজদরোংিরোদবশিংদু পিৌ�ৎপীগদবশন অমসুং মজ�রোয়গী

করিগীদ�ক নেরাক্রা গ্রা� সভরা �ী�� য়রাওদুনরা

িরোেবরো পেনগৎনবরো মদুনরো েরোন্নরো ৱরোজররোইশিন পুরকিদবশন।

েরাউখৎ-দথৌিরাংগী �ি�দরা ৱরািী িরাররিবমনরা, �ি�
অরসনরন ঐেরাকনরা নমঙরা্রা ৱরাদ্চ গ্রা� সভরা �ী��
য়রাওদুনরা ইিরাগী ইমথৌদরাং পরাঙমথরাক্বরা েরায়জরিবরস।

কশরগুম্বরো �রনরো অশিংবরো পীশবদুনরো নুপীশিংনরো
গ্রোম সিরো মীফমদরো িরুক য়রোবশস পনমই অমসুং কশরগুম্বরো
য়রোওবরো তরোরবসু, মজ�রোয়গী ৱরো�জলিরোন েরোয়জদরোকপরো

গ্রোম সিরোগী িশক্ত – গ্রোম সিরো েরোয়বশদ পুনশিনবরো

ঙমেজদ অমসুং নুপীশিংগী �ুজদরোংিরোদবশিং পু�ৎপদরো

েরোয়বশন। পুনশিনবরো েরোয়বশদ সমস্যরো িরোকপদরো পুন্নরো �ন্ন

মজ�রোয়দরো িরোয়নরো পিরোজক্ত। �ররো িরোউ�ৎপরো মফমদশদ,

লননদুনরো পিংনশমন্নবরো েরোয়বশন।

গ্রোম সিরো মীফম পরোঙজিরোশ্রিতঙদরো অরুবরো �ুজদরোংিরোদবশিং

পদজমরোজ্শস েরোয়বশস “মীয়রোমগী, মীয়রোমগীদমক,
মীয়রোম্নরো” েরোয়বশন। মশসনরো তরোশক্ল মদুশদ, মীয়রোম েরোয়বশসনরো
খ্রোই মজকরোশক্ন। গ্রোম সিরো েরোয়বশস খ্রোইদগী িঙদবরো
য়রো্বরো পঞ্রোয়শত ররোে শসজতিমগী অেরোনবরো িরোকশন।
মশসগী পমম্বরশিং অশস মফমদুদরো শেংশিবরো িেী 18গী
পেক মিক্তরো লিবরো মী �ুশদংমক শিংই।
গ্রা� সভরা �ী��
গ্রোম

সিরোগী

মীফম

অশস

িরোং

নরোইনরো

পরোঙজিরোকিদবশন। অদুমওইনমক, মজিৌ তরোরবশদ অজেনবরো
মিীংসু পরোঙজিরোকপরো য়রোই। গ্রোম সিরো মীফম পরোঙজিরোক্নবরো

লনননবরো মশেিরো সিরো েরোন্নরো পরোঙজিরোতক্ন।
গ্রা� সভরা পরাঙমথরাকপগী দ�রাম�্চল দনরারতর�মকসন
•

গ্রোম সিরোগী পমম্বর/ পিরোতর �ুশদংমক মীফমগী

•

পনরোশতশফজকসন অদুদরো তরোং, মতম, মফম অমসুং

•

গ্রোম সিরো মীফমগী পরোউ অশস পধরোি লয়দুনরো অমসুং

•

গ্রোম সিরোগী শেরমশিংদু অজিৌবরো মজয়ক্নরো মজয়ক

শিন-িরোঙবগী পিৌদরোং অশস পঞ্রোয়ত অদুগী সপ্স ঞ্নরো
পিৌগশন অমসুং মেরোক্নরো ময়রোয় তরোংবি পিৌগশন। গ্রোম
সিরো মীফমগী পকরোরমশদ ররোে্যশিংনরো পিপিগশন।
কশরগুম্বরো পকরোরম অদু ফংদবরো তরোরবশদ অমসুং মজিৌ

পিপনবরো মতমদুগী িজয়রোি অমরো ৱরোৎশিতঙদরো পরোউ
পীগদবশন।
মীফম

অদুদরো

�ন্নগদবরো

শেরম

পিরোইদনরো

য়রোওেনগদবশন।
পঞ্রোয়ত িরোৱন, মতেজিরোয়িঙ অমসুং লকজিিশিংদরো
পিজররোি ওইনরো পিত্ু নরো �ঙেনবরো য়রোই।
পিংনরো ইগদবশন অমসুং ময়রোম্নরো �ঙবদরো িরোয়ননবরো
য়রোম্নরো িরোয়নরো অমসুং িম্নরো ইগদবশন।

তরোবরো খ্রোইদগী য়রোম্বরো মীহুত মিীং অদু শুনরো মীফম
অদুদরো য়রোওদবরো তরোরবশদ পিৌশরবরো ৱরোজররোইশিন অদু
িৎনবরো য়রোজররোই।
অজদরোম পনরোংগী ঈশিং তু ংশিনরিরো? পতৌ্বশদ ঙশসদগী পেৌজররো!

- পঞ্রোয়শত ররোে শমশনশ্রি
গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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পলরাভরাঙ্ুরদ গ্রা� পঞ্রায়ত
রজলিরা: রসভগঙ্রা; িরাজ্য: তরার�লনরাদু
1.

খুঙ্ংদরা
পলিবরা
স�স্যরা/খুমদরাংেরাদবরা/
খুমদরাংেরাবরিংগী �ওং �মতৌ

পলরাভরাঙ্ুরদ েরোয়বশস িরোরতকী তরোশমিনরোদু
ররোে্যগী শসিগঙ্রো শেিরোগী কিরোি পলিরোক্তরো লিবরো গ্রোম
পঞ্রোয়ত অমশন। েরোয়শরবশস শেিরো পেদ ক্রোরতরগী অৱরোং
পরোংনরো শকজিরোশমতর 48 িৎিগরো লি। পিশততু ্যদ 10.13
অমসুং পিরোশঙ্তু ্যদ 78.72 অশস পিরোিরোঙ্ুশদ �ুঙ্ংগী
শেওজকরোশদ্স জনতশিংশন। �ুঙ্ং অশসদরো ইমুং 500 পররোম্নরো
�ুন্রোশর অমসুং মজ�রোয়গী শিনফম্নরো পিৌউ-শিংউ পতৌবশন।
েরোয়শরবরো �ুঙ্ং অশস কিরোশি কনমরোই, শিরুজমশন কনমরোই,
পিরোিরোঙ্ুশদ কনমরোই, পসঙ্রোশন কনমরোই অমসুং
পপশরয়রোিশত্ কনমরোই েরোয়বরো পরোৎশিংশসনরো করোশিন পুম্বরো
পকরোইশিশলি অমসুং রসভরান �র্ি পুররি, নলরা থরারন
উিরারন অমসুং অমরোন পকরোশিি উররোশন েরোয়বরো উররোশন
অহুম অশস �ুঙ্ং অশসদরো লি।
2.

ঈরিং পলবরা ���দরা করা দেন্নরা ল� দখরাপরেলিকপরা

েরোয়শরবরো মফম অশস অকংবরো িশম্ন েরোয়নরো মশিং
িরোই, পনরোং ঈশিং �ক্তনরো শেংনবগী িম্বী ওইশর অমসুং
মশসদরো তু জরি অমত্রো লিজত। পনরোং িু বরো মতমদরো,
উররোশনশিং অশসদরো পিৌউ শিংউ পতৌনবরো অমসুং
িক্নবগীদমক ঈশিং তু ংশিনবরো মজিৌ তরোই। ঈশিং
তু ংশিনবরো েগরোশিংদরো লিবরো পকজনিশিং পনরোংম-পনরোংমগী
িম প�রোপশিলিকপরো অমসুং পনরোং িু দবনরো মরম ওইদুনরো
মরোংশিলিশক্ল। মশসনরো মরম ওইদুনরো �ুঙ্ংগী �ুজিরোশিংনরো
মজ�রোয়গী িীশেন্ননবরো ঈশিং পয়রোকপরো ঙমজদ।
মশসগী �ুঙ্ং অশস পকরোজিে অমগী NSS
য়ুশনতনরো পিৌ�ৎজরে। NSS করোংবুনরো পতরোঙরোনবরো
�ুজদরোংিরোদবরো কয়রো “গ্রোশমন সিরো” পরোঙজিরোক্তুনরো
পুজিরোকজরে অমসুং �ুিগী অেিশিংনরো উররোশনদরো
িরোকিদবরো পকজনিশিং অশসগী পেৌরকফম অমসুং
দথৌ�ীরিংনরা দয়ংরিলিকুবরা

িম্বীশিং পুজিরোক্নবরো অমসুং মনরোক নকপদরো লিবরো ঈশিং
তু ংশিনফম েগরো পুজিরোক্নবরো তরোন্নশ�।
3.

খুঙ্ং অরস েরাউখৎনবগীদ�ক দতৌগদবরা
থবকরিংগী পরায়খৎকদবরা দপ্রামজতিকী অকুপ্রা
�মিরাল

নিরো িরোশন উররোশন অমসুং শসিরোন মশন্র উররোশনদরো
ঈশিং িু মিনবরো লিশরবরো পকজনিদরো িত্ু নরো পয়ংশিনশ�। নিরো
িরোশন উররোশনগী পয়ংশিনবদরো ফংশ�বরো অপুনবরো অিরোংবশস
শমতর 480শন।
লিমরোই পতম্বগী িবক্নরো দশম্প পিজিি AKE RO
িীশেন্নদুনরো পতৌশ�। ময়রোয় িংবদরো লিশরবরো িরোইন্ুগী তিরোফ
পপরোইন্ত অদুনরো শমতর 10 �ুশদংগী শিংিমই অমসুং
পিরোশঙ্তু ্যদজনি তিরোফ পপরোইন্ততরো লিশরবরো প্রোস পপরোইন্তশিং
অদুনরো শমতর 1 �ুশদংগী শিংিমই। তিরোফ পপরোইন্তশিং অদু
শিংশ�বদগী পপরোইন্ত �ুশদংমকিী তিরোফ শরশদংশিংদু পয়ংিমই।
মশসদগী পপরোইন্ত �ুশদংমক্তরো ে্শরবরো িরোং অদু লিশরবরো
পকজনি অদুগী ঙমিশরবরো িরোং অদু �ঙনবরো ররোইস অমসুং
পফরোি পমিদ িীশেন্নদুনরো পেরোৎিমই । পেরোৎপদরো ফংশিবরো
ে্রবরো পিজবিদুদরো পকজনি পস্লরোপ অদুনরো নিরোিরোশন্ন উররোশনদরো
শমতর 138 (98.35), শমতর 204 (98.08) দরো নত্নরো
অততদশদ শমতর 99.03দগী 94.41দরো ে্রক্লমই অমসুং
লিমরোইদু শকিরোন পকরোশিি পুশরে মশন্রদনরো শমতর
101.475দগী 98.77 দরো ে্রক্লমই। মশসনরো অেরোনবরো
িরোংজয়ং ওইনরো িরোং নরোইবরো ঙমিবরো লিত� অমরো উপশ্রিম
শরদু্যস পিজিি অমসুং দরোউন্সশত্রম শরদু্যস পিজিি িম্নদুনরো
লিবরোক পিরোনবরো অমসুং ফুশজিনবগী পতৌগদবরো িবকশিং
পেরোজত্রোক্নবরো পয়জক্ল। মশসগরো মরোন্ননরো, অনীশুবরো িরোংজয়ং ওইনরো
ময়রোম্নরো েরোয়নবরো CPCBগী পস্লরোপ শনয়মদরো 1:20দরো লিবরোকিী
পতৌগদবরো িবকশিং পিপজিরোক্নবরো পয়ক্লমই। পস্লরোপ
অনীশসদগী ফংবরো িরোংশিংদু িরোংদম্নরমই অমসুং পতৌবরো
অমসুং ফুনবদরো খ্রোইদগী পিি িঙজিরোইদবরো িরোন্নবরো পস্লরোপ

অমেৌবগী দপরাইন্ত
��রাঙ
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ঈশিংদু অজরম্বদরো পিিেনশ�নু, ঐজ�রোয়গী পুশন্স মরোঙেনগনু!

অদু পিপজিরোক্লমই।

ৱরামিরাইরিন

মজিৌ তরোবরো পস্লরোপতু পেক পুজিরোকশ�বগরো, অজেনবরো
লিবরোক পতৌজিরোকপরো অমসুং ফুশজিনবগী িবক পতৌবরো
পেৌরমই। মদুবু িরোং নরোইবরো 1:20গী পস্লরোপ ফংনবরো পতলেমই।

উররোশন অদু প�রোং পতংবরো অমসুং প�রোপশিলিকপরো
িমশিং �ুজিরোশিংগী মজতংগরো পিরোয়ননরো তরোজ্রোকরেবরো মতু ংদরো
অেরোনবরো পনরোং িু বদরো পনরোংগী ঈশিংনরো পীক িলিমই। পতশঙ্ক
অহুমিক ঈশিংগী পকজনিশিংগরো পিরোয়ননরো পিরোিরোঙ্ুশদ
�ুঙ্ংদরো লিবরো ঈশিং তু ংশিনফম েগরোশিংদরো নীংশিেনরো
িম্নরমই। মশসগী প্রোজেক্ত অশসনরো মতম িু প্গী ওইনরো
পুরেীদরো পনরোংগী ঈশিং তু ংশিনবরো অমসুং �ুজিরোশিংগী ঈশিংগী
সমস্যরো পকরোকেনশ�।

4.

স�রাজতরা ইরথল পীবগরা দলরাইননরা �ংবরখবরা
�লগী অমতনবরা ৱরা��

ম�রোগী িরোই অশসনরো করম্নরো পকজনিশিংগী প�রোং
করম্নরো পতংশ�বজগ েরোয়বদু তরোশক্ল।

ঈরিং দেমলি- দনরাং েু িবরা �তু ংদরা

NSS পিৌমীশিংগী পেরোৎনেমন্নরো পনরোং িু রেবরো মতু ংদরো পুশরেশিংসু পনরোংগী ঈশিংনরো িজলি।

�খরা তরানরা দতৌগদবরা থবকরিং/ তু ংগী ওইবরা �গৎনবগী
�ীৎময়ং

ঈশিং িম্বীশিং �ঙজদরোক্লবরো অমসুং প�রোং পেক
পতংশ�বগরো উররোশন পুম্নমক্তরো তু ংশিশলিবরো ঈশিংশিংদু অেরোনবরো
পনরোং িু বরো মনুংদরো প�রোং পতংশ�বদগী য়রোম্নরো ফরমই। মিংগী পনরোং
িু বদশদ পকজনিশিংগী পস্লরোপতু �ররো পিমজদরোকশ�বনরো লিজঙরোই
েরোশেনবরো পেনগৎিমই। মশসগী পিমজদরোকপশসনরো উররোশনশিংদরো
ঈশিং তু ংশিনবগী িরোং ে্রমই। মরম অশসনরো পস্লরোপ
শরএিরোইনজমন্তগী সমস্যরোদু পকজনিশিংদু িরোইশনং িরোদুনরো
ে্েনবরো য়রোম্নরো মজিৌ তরোজর। িরোইশনং িরোরবরো পকজনিদরো ইিং
করো�ৎপগী িরোংদু িরোকশিনগদবশন।

(পিরোগরোনরোিন K T, এশসজতিন প্রোজফসর অমসুং
প্রোগ্রোম ওশফসর, NSS, ACGCET পকরোজিে ওফ ইশজিশনয়শরং
অমসুং পতকজনরোজিরোশে, কররোইকুশদ, তরোশমিনরোদু)

তরাং 7/08/2018দরা দনরাং�গী �নুংদরা তু ংরিলমেৌিবরা দনরাংগী ঈরিং
নলরা থরারন্ন উিরারন

ঈশিং – মমি নরোই্বরো িন, মশসবু পুকশনং েররোউনরো তু ংশিনশবয়ু।

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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পত্তরা নরাতু খুঙ্ংদরা ঈরিং নীংরথনরা দয়রাকপরা: রেয়রােল
প্মদিতরা ৱরাতিমসদ দ�মনজম�ন্তকী খুদ� ওইরনঙরাই
ওইিবরা দ�রামদল
দবকগ্রাউ্

শে

মরোিি ্জদি অশস িীং মররোং করোয়নরো লিবরো 75%নরো
পনরোংগী ঈশিংদরো তরোংবরো অমসুং �ুঙ্ংদরো লিবরো
�ুজিরোগী 80%নরো শেংনবগীদমক পিৌউ-শিংউদরো

তরোংদুনরো শেংবরো ররোে্য অমশন। পেৌশেক ফরোওবদরো শেমরোিি
্জদিতরো পতরোঙরোন-পতরোঙরোনবরো ৱরোতরজসদ পদিিপজমন্ত
প্রোগ্রোম কয়রো উবরো ফংজরে অদুবু ররোে্য অশসগী মফম �রদরো
ইশন্তজগ্জতদ ৱরোতরজসদ পমজনেজমন্ত প্রোগ্রোম (IWMP) �ররো
মরোই পরোকপগী ৱরোরী লি। েরোয়শরবরো ৱরোরী অশস ররোে্য অশসগী
িীং �ররো লিবরো, অজনম্বরো িীং ওইবরো, সব পত্ররোশপজকি এজগ্রোক্লরোইজমশতক পেরোন ওইবরো েরোশমরপুর শেিরোদগী ফংশ�বশন।
েরোশমরপুর শেিরোগী পদিিপজমন্ত পলিরোক শবঝরোশরগী
পরোতরো নরোতু নরো ঈশিং পয়রোকপগী মতরোংদরো �ুদম অমরো উৎজরে
অমসুং মশসগী ঈশিং অশসনরো মরুওইনরো �ুজিরোশিংগী পুশন্স
মশেং িরোউ�ৎনবগী �ুদম অমসু ওইশর, মরুওইনরো শমতির
ধশন ররোম্নরো মশসগী ইন্তরজিন্সন অশসনরো মজ�রোয়গী পুশন্সদরো
িরোউ�ৎেলিকপগী মশম অমরো উবরো ফংজরে। গ্রোম পঞ্রোয়ত
অশসদরো 20%শদ পিপতনরো ঈশিং ফংবরো মফম লি অমসুং
পরোতরো নরোতু �ুঙ্ং অশস েরোয়শরবরো �ুঙ্ংশিং অশসগী মনুংদরো
অমশন। অদুমওইনমক, �ুজিরোশিংদরো মজ�রোয়গী িমশিংদুগী
ইতি পিৌজ�রোংগী পেৌরকফমশদ লিশত্র।
ইন্তিমভন্সন অরসগী ��রাঙদরা পলবরা র�ভ�
পরোতরো নরোতু অশস গ্রোম পঞ্রোয়ত অমসুং পলিরোক
ওশফসকী মনরোক নক্নরো লিদুনরো িরোউ�ৎপগী মঙরোি �ররো
ফংিবসু �ুঙ্ং অশসগী পিৌমীশিংনরো ইতি-পিৌজ�রোংগী ঈশিং
ফংদবনরো অৱরোবরো মরোইজয়রোক্নশর। শমতির ধশন ররোম েরোয়বশস
পিৌশম অমশন অমসুং মেরোক্নরো অজনৌবরো মতে-মজররোং কয়রো অমরো
িরোংজয়ং পতৌই অমসুং পতরোঙরোন-পতরোঙরোনবরো ইনিরোং-নরোপ্ীশিং
অমসুং উতেশিং পিরোকই। মেরোক্নরো মেরোকিী পিৌবুক্তগী ইতিপিৌজ�রোং নরোতত িরোনরো লিতবনরো মরম ওইদুনরো মতে-মজররোং
�শেক্তমক পিরোকতি। অজেৌবদরো, মেরোক্নরো মেরোকিী পিৌবুক
ময়রোদরো পিনবরো িরোংজ�রোংদগী ঈশিং পিৌদুনরো িীশেন্নরমই
অদুবু মদু মতম িু প্দরো মতম য়রোম্নরো িংবরো অমসুং অৱরোবরো
িবক অমরো ওইরমই।
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শমতির ধশন ররোম্নরো ওই িংবরো খ্রোই মতরোইদরো পিপ্রো পফরোজতরো অমরো

অমেৌবরা
2011-12গী মনুংদরো (3শুবরো তরোংককিী) ইশন্তজগ্জতদ
ৱরোতরজসদ পমজনেজমন্ত প্রোগ্রোম (IWMP) পেৌজদরোকশ�বগরো
পিরোয়ননরো, �ুঙ্ং অশসগী মওং মজতৌ অশস অফবরো মরোইতকদরো
অজেরোংবরো িরোক্লমই। ইতি-পিৌজ�রোংগী শফবম িরোইেন্নবরো
অমসুং পিৌউ-শিংউ পতৌশরবরো পিৌবুকশিংদরো পেন্নরো
ফংেন্নবগীদমক, 2016তরো IWMP প্রোজেক্তনরো ৱরোতরজসদ
িবকিী ম�রোদরো িমশেন্নরবরো ঈশিং পিরোকফম পতশঙ্ক অমগরো
পিরোয়ননরো পিক দরোম অমরো িরোগৎিমই। পিমগৎ িরোগৎপরো
অশসদরো িুপরো 1,12,420 িংশ�।
শমতির ধশনবু ৱরোতরজসদ পদিিপজমন্ত শতম্নরো পপরোজত্থরোক
পুজিরোকপদরো পেন্নরো িরোউ�ৎনবগীদমক মজতং পরোংশবরমই
অমসুং লকজিিদরো পয়রোলিবরো মতু ংদরো য়রোম্নরো করোন্নবরো য়রোবরো
পিিশন্দ্র, িনম অমসুং িবী মরুশিং িরোদশবরমই।
ইরথল
কঙ্কৃত পিক দরোম অমসুং িম্নরবরো ঈশিং পিরোকশিন্নবরো
পতশঙ্ক অদুনরো মতে-মজররোং পিরোকপগী িরোং পেনগৎেলিমই
অমসুং শমতির ধশন ররোম েরোয়শরবরো পিৌমী অশসবু মনরো-মশিং
ম�ি 7-8 অমসুং েৱরোই-পিঙৱরোই ম�ি 6-8 ফরোওবরো অমসুং
মেরোকিী ফরোম্সদরো পেরোশত্স কিিরগী উতে ম�ি 5-6 িরোশনংবগী
ৱরো�ি পপরোক্লমই। পেৌশেশক্ত ইতি পিৌজ�রোংগী ঈশিংগী অৱরোবরো
লিত্রবশননরো মেরোকিী পিৌফমদু মিু তরোনরো িীশেন্নফম
�ঙিজক্ল। প্রোজফজনেিশিং, এদশমশনজ্রিশতব ওশফসরশিং,
পদিিপজমন্ত প্রোজফসজনিশিং অমসুং পিৌউ-শিংউগী
ওশফশসজয়িশিং, পেরোরশতকিির অমসুং অজতরোপ্রো মফমদগী

ঈশিং পয়রোকপরো েরোয়বশস অফবরো িবশক্ন, মশস ঐজ�রোয় �ুশদংদরো িঙদবরো য়রো্বরো শরজসরোস্স অমশন!

িু িরোশরবরো পিৌফম অমরো পফরোজতরো অশসদরো উৎশি

পিৌফমদরো পসম িরোবরো

পিৌমীশিং অশস পেৌশেশক্ত মেরোকিী পিৌবুক্তরো পতরোইনরো িরোকপরো

ঐজ�রোয়গী মরোঙদরো লিশরবরো অজিৌবরো মরোজয়রোক্নগদবশস িক্নবরো

মেরোকিী মিরোশিং অমসুং মেরোকিী ইমুংদরো পুক্নীং পিৌগৎপীশরবরো

ঈশিং মশতক িরোনরো ফংেনবরো অমসুং ঈতি-পিৌজ�রোংগী ঈশিং

অশতশি ওইজর।

ফংেনবশন। ‘েি িশক্ত অশিয়রোন’ অমসুং অজতরোপ্রো মশসগরো
মরী লিনবরো শমসন পমরোদ প্রোগ্রোমশিংগুম্বরো অজনৌবরো

ৱরামিরাইরিন:

পিৌররোংশিং অশসনরো ময়রোমদরো ঈশিং পিরোক্তুনরো িম্বরো অমসুং

মরুওইনরো পনরোংগী ঈশিংদরো তরোংদুনরো শেংবরো মফমদরো
লিবরো ্েরোশিংবু ঈশিং পিরোক্তুনরো লেশিংনরো িীশেন্নবগী
শেরমদরো ময়রোমদরো গ্যরোন তরোেনবদরো সরকরোরগী পিৌররোংশিং

মশসবু লে শিংনরো িীশেন্নবগী শেরমদরো ৱরো�ি পিৌশিং পীগশন
অমসুং ধশন ররোমগুম্বরো মীওইশিং পুজিরোক্তুনরো িীংিরোশনঙরোই
ওইবরো মতে ফংনবরো পেরোৎনবদরো মজতং ওইগশন।

য়রোম্নরো মরু ওইশ�। ঈশিং পিরোক্তুনরো লেশিংনরো িীশেন্নবগরো মরী

িরোশবরকশ�বরো: শমতির ্জিস কুমরোর, পকরোর পফকিশত

লিনবরো পিৌররোংশিং অমসুং শকিমশিং অশস মতম-মতমগী

(ৱরোতরজসদ পমজনেজমন্ত), SIRD, HIPA, পফয়রজিরোন্স,

অজেরোং লিরবসু পরোন্মশদ পেরোংদনরো লিশর। অসুম্নরো, ঙশসশদ

শসলেরো

পিক দরোম অমসুং পিৌবুক্তরো ঈশিং পয়রোক্নবরো পতশঙ্ক উৎপরো িরোই

তু ংদরো মররোই িরোইিদনবরো ঈশিং কনবরো।

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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অকবিপুি গ্রা� পঞ্রায়ত: বরাল জল র�ত্দগী ঈরিং
দয়রাকরিনবরা �রাওবরা
�রায় পরাকপগী ৱরারি অ�রা
অকবরপুর গ্রোম পঞ্রোয়ত অশস উত্র ্জদি
ররোে্যগী েরোিরোউন শেিরোদরো লিবরো কদরোউররো শদজবিপজমন্ত
পলিরোকিী য়রোম্নরো িরোওবরো গ্রোম পঞ্রোয়ত অমশন। 2011গী
পসরোশসএি, ইকজনরোশমক অমসুং করোতি পসন্সকিী মতু ং ইন্নরো িম
অশসগী অপুনবরো মীিীং অশস 1831শন অদুবু পেৌশেশক্ত
মীিীং 10,000দগী পেজলি। পেৌশ�বরো মমরোংগী িেী �রদরো
মশসগী গ্রোম পঞ্রোয়ত অশসনরো িরোইশরক িরোইশু, েকজিি,
ঈশিং পয়রোকশিনবরো, অজকরোইবগী শফিম, �ুঙ্ংগী পিজ্রোক
অমসুং অজতরোপ্রো েীরম �রদরো িবক �ররো পতৌবদগী লিবরোক
অশসদরো মিরোগী ওইবরো পতরোপ পতরোপ্রো িজক্লরোন অমরো পিমেবরো
ঙজলে। মশসনরো মরম ওইদুনরো �ুঙ্ং অশসনরো পঞ্রোয়তপু মজিৌ
কিেনবগীদমক লিবরোকিী ওইবরো শদন্য়রোি উপরোধ্যরোয় এৱরোদ্স
য়রোওনরো লিবরোক অশসগী মনুংগী অমসুং মপরোনগী
লিবরোকশিংদগী মনরো কয়রো ফংদুনরো িরোশক্ল।
ঈরিং দয়রাকরিনবদগী ইঙ্ক� দেনগৎলকপরা
গ্রোম পঞ্রোয়ত অশসনরো িরোইনগী ঈশিংগী গুেরো অমসুং
পুশরে অশস করোইদনরো িম্বতরো নত্নরো অঙরোংশিং অশসশু বরোি
েি শমত্র (ঈশিশঙ্ অঙরোং মরুপশিং) ওইেন্ুনরো প�রোংেং
অশসগরো মরী লিনেশলি। �ুৎনরো িিরোইবরো পম্পশিংদরো ঈশিং
তু ংেন্ুনরো িম্নবগী মফম অমসুং �ুঙ্ংগী ইরম নিরো
অজিৌবশিংদরো ঈশিং তু ংদুনরো লিনবরো পকরোম পতৌদুনরো িমই।
পেৌশ�বরো িেী অহুমদগী �ুঙ্ং অশসগী পিজ্রোকসু পিপ্তনরো
পেনগৎিকই। ঙশসশদ �ুঙ্ং অশসগী পিজ্রোক অশস িেীদরো
িুপরো 50,000 ওইজর।
আইনগী ৱরোংমদরো পুশরেদরো প�রোপশিলিকপশিংশু
পিরোইনরো তকজিরোকজরে অমসুং অশরবরো মতমগী মওংদরো পুশরে
অজিৌবরো অহুম অমশু পতৌদুনরো পনরোংগী ঈশিং তু ংদুনরো
িম�জর। মতম কুইনদগী গুেরো তরুক অমসু েরোশি
�রোশেন্ুনরো অমসুং মপরোি িনশিন্ুনরো পনৌনরো পিমশেন্ুনরো
িমজরে। পুশরেগরো তরোইনবরো একর অহুমগী িমশিংগী মনুংদরো
একর অশনশদ উ পরোম্বী িরোদুনরো িমই অমসুং পিমজেৌশরবরো
একর অমরো অদুদনরো গরোওিরোিরো (িজঙ্রোন)গী মফম ওইনরো
পিম িরোদুনরো িমই। পুশরেশিং অদুদগী লিবরোক পিৌজিরোক্তুনরো
লিজতম মরোন্ননরো িম্বতরো নত্নরো েরোশিনরো পকরোইশিন্ুনরোশু িমই।
মফম অশসদরো পিক দরোম অমরো িরোদুনরো ঈশিং তু ংশিন্ুনরো
িম্নবরো পিৌররোং অমসু পরোয়�ৎনবরো পেরোৎনশর। ঙশসশদ পিক
দরোম অশসদগী পিৌ-উবরো কয়রোদরো য়রোম্নরো করোন্নবশু পীজর অমসুং
িক্নবরো ঈশিং তু ংশিনবতরো নত্নরো পনরোংগী ঈশিংশু ত� ংশিন্ুনরো
িজমি। ঈশিং তু ংফম অমসুং অজেনবরো ঈশিং িু মিফম কয়রো
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খুঙ্ং অরসগী �মকরাক, শ্রী অর�ৎকী �তু ং ইন্নরা খুঙ্ং
অরসগী অঙরাংরিংশু ঈরিং রলক্রা রিরজন্নবরা অ�সুং
দয়রাকরিনবগী দখরাঙজং অরসদরা িরুক য়রাই।
েরায়রিবরা বরাল জল র�ত্রিং অরসনরা �মখরাই �মখরাইগী
য়ু�রিং,
�ৈে-দলরাইিঙরিং
অ�সুং
য়্ম�রান
পকমিরান্নবরিংদরা ঈরিং রলক্রা রিরজন্নবতরা নত্তনরা
�মখরাইগী �রুপরিং অ�সুং খুন্নরাইদশু �রসগী
�তরাংদরা তরাতিুনরা অ�বরা ঈরথল অ�রা পীরি। �রসগী
অঙরাং ওইরিবরা ঈরিংগী �রুপরিং অরসদরা অমতরাপ্রা
�ীওইরিংনরা ইরুজবরা নত্গরা �ী শুবদরা থক্বরা ঈরিং
য়রাম্রা করা দেন্নরা রিরজন্নবরা �ত�দরা রথংনবরা তরাকপী
তম্বীিবরন। ঈরিংগী দতরারত দকরারঞ্জল অ�ত্তদরা
অমিম্বদরা থরামদরাতিনবরা অ�সুং দবরাতলমনকরিংদগী
ঈরিং য়ুদনবরা েরায়বগী দেকরিন দথৌিরাংশু দলৌখৎরল।

অমসু মফম অশসগী �ুৎনরো িিরোইবরো পেন্ পম্প 24গী
মনরোক্তরো পিম িরোদুনরো িমজরে। �ুঙ্ং অশসগী অজিৌবরো ইরম
নরোিরোশিংগী মরক্তশু ঈশিং তু ংফম পিজলে অমসুং অমুক
করো�ি নরোইেন্ুনরো মদুদরো ফত্ েরোওশদ িু জমিরোক্লগরো ঈশিং
অদুনরো লিনুংদরো তু ংনবরো পিম িরোদুনরো িজলে।
�ুঙ্ং অশসদরো িরোশরবরো উপরোি-ৱরোপরোিশিং অশস
পয়ংবদরো পুশক্নং হুজর। মফম অশসদরো পরোম্বী শিিীং অশনদগী
পেন্নরো িরোই অমসুং পিরোইনমক শেংেন্ুনরো িমই। িেী অহুমগী
মমরোংদরো িরোশ�বরো উশিং অদু শফত তররোগী মিক্তরো ৱরোংজি
অমসুং মশতক িরোবরো উরুমশু পীজর। উপরোিশিং অশসবু
ঙরোকজিরোক্নবরো েরোয়দুনরো মজ�রোংদরো শবিরোশতমরোশত িনশিলিী
অমসুং মদুদরো েরোশতগী শফররোিগী মিু িংই। মফম অশসদরো
য়রোম্নরো ফেবরো অঙরোংশিংনরো েরোই হুমদুনরো িরোন্ননবরো অমশদ
অতত িরোন্ননবরো পপরোৎিম য়রোওবরো অঙরোংশিংগী িরোন্নফম অমসু
লি। অতি �ৃশত উপবন েরোয়নরো পকৌবরো পপরোত্থরোফম িম্পরোক
অশসদরো ওপন শেমগী মিরোক কয়রো অমসু লি অমসুং অয়ুকনুংশিিগী মতমদরো অেি অঙরোং িরোমিরো িরোমিনরো িত্ু নরো েকিরোং
িরোজেি পতৌই। গ্রোম পঞ্রোয়তকী মতেজিরোইিংশিং অশস
�রোত্স কিলু ি ওইনরো ওজ্রোজক্ল। অঙরোংশিংশু প্রোজেক্তর
শিশেন্নদুনরো মতে তমই। অঙরোংশিংগী ঈশিং িক্নবরো পসরোিরোরগী
পরোতম্বগী RO গী ঈশিং িকফম িমই। পঞ্রোয়ত অশসনরো
অঙরোংশিংগী তু ংগী পুশন্সবু অফবরো অমসুং পতক্ত করোইদবরো
ওইেন্নবরো পেরোৎনশরবরো বরোি পঞ্রোয়তকী পিৌওং অশস য়রোম্নরো
শফদশম্নংঙরোই ওই।
–পনরোজদি ওশফসরোর, RGSA- পঞ্রোয়শত ররোে
ইন্সশততু ্যত, UP।

ঈশিং অশস য়রোম্নরো অতরোংবশন পতৌবতবু মশসবু ফংবরো য়রোবগী ওইজিরোকপরো অশসশদ অরুবশন।

বরাই গ্রা� খুঙ্ং, উন্নত ভরািত অরভয়রানগী �মেৌ দতেরিল
খুঙ্ং েরাউখৎপগী থবক দথৌি�রিং বরাই গ্রা� খুঙ্ংদরা
পরাঙমথরাকমরি: ইর্য়রান ইন্সরততু ্যত ও� দতমক্রামলরারজ,
ইম্রাি
বরোই েরোয়শরবরো অশস িরোরতকী মধ্য ্জদি ররোে্যগী
ইজন্রোর শেিরোগী মজেৌ পতেশসিদরো লিবরো �ুঙ্ং অমশন। মশস
ইজন্রোরগী ম�রোদরো লি। মশসদরো পুন্নরো মীজকরোক 1047 অমসুং
ইমুং 238 লি। নুপীগী মীিীং অশস 47.8% শন। �ুঙ্ং অশসগী
িরোইশরক ইব-পরোবগী িরোং অশস 59.2%শন অমসুং িরোইশরক
ইব-পরোবরো লেবী নুপীগী িরোংনরো 23.3%শন। ‘পতিত’ েরোয়শরবরো
ৱরোতে অশসনরো �ুঙ্ং/য়ুম-লক অমগী পেৌশেক ওইশরবরো ঈশিং
অমসুং পসশনজতসনগী দরকরোর লিবরো অমসুং ফংবগী িরোক
অদুবু মহুত শিনবদরো শিশেতন্ন। ‘পতিতস’ েরোয়শরবরো ৱরোতে
অশসনরো ঈশিং অমসুং পসশনজতসনগী �ুজদরোংিরোবরো ফংবগী
িরোং অমসুং মগুনবু লননবদরো শিশেতন্ন। মশসনরো �ুঙ্ংগী িরোক্তরো
অৱরোৎপরো লিবরো অমসুং পীবগী �ুজদরোংিরোবরো ফংেনবরো অমসুং
মদুগী িরোকপু লননবগী মরমদরো মজতং পরোংই।
�ুঙ্ং অশসদরো মজেৌিরোগুম্নরো ঈশিং ফংশিবরো অশসনরো
মতেজিরোইিংশিংদরো ওেরোশিংনরো মতেজররোইশিংদরো কশর তরোকপী
তম্বীবজগ অমসুং অঙরোংশিংদরো িু-নরোন্নরো লিনবরো অমসুং
েকিরোং পিংনরো লিবশু পয়ংশিশলি। ঈশিং মররোং করোয়নরো
ফংদবরো �ুঙ্ংশিংদরো ওেরোশিংনরো ঈশিং মররোং করোয়নরো লিজত
�ংনরো-�ংনরো অঙরোংশিংদরো িু-নরোন্নরো লিনবরো নুশমৎ �ুশদংগী
ইরু িুবরো অমসুং মিরো নরোন্নরো লিনবরো তরোকপদরো পিংনবরো
�ুজদরোংিরোদবরো কয়রো অমগী পরোউদমশু তমই। মশসগরো মরোন্ননরো
অশসগুম্বরো ঈশিং মররোং করোইনরো লিতবরো �ুঙ্ংশিংদরো কদরোই
ফরোওবদরো ওেরোশিংনরো িু নরোন্নরো লিনবরো তরোকপদরো মীৎজয়ং
িমগদজগ েরোয়বগী নুংনরোংবশু পফরোংজদরোশক্ল। IIT ইজন্রোরদরো
লিবরো উন্নৎ িরোরত অশিয়রোন্নরো পরোঙজিরোকপরো মীয়রোম
�ংশমন্ননবগী পিৌরম অমদরো ঈশিং কনবরো অমসুং
পসশনজতসনগী মতরোংদরো পিৌরম অমসু পরোঙজিরোকশ�। মশসগী
পিৌরম অশসগী মনুং িনবরো ওইনরো ইজন্রোরগী শবগ্রোম �ুঙ্ংগী
সরকরোরগী মতেজিরোইিংশিংদরো ঈশিংগী করোন্নবরো অমসুং
েকজিিগী মরমদরো পরোংজিরোকপরো মীয়রোমদরো �ংেনবগী
পিৌরম অমসু য়রোওই। মশস MHRDগী ম�রোদরো পরোংজিরোকপশন
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অমসুং IIT ইজন্রোরনরো স্বছতরো অশিয়রোনগরো �ুৎিম্নবরো পিৌরম
অমরো শিি িরোংশি।
�ুৎ েরোম্বগী লেনবীশিং, য়রো শনংশিনরো িম্বরো, ইরু িুবরো,
েকিরোং নরোন্নরো লিবরো, ঈশিং শনংশিনরো শিশেন্নবগী লেনবী
অমসুং �ুন্নরোইবু িু নরোন্নরো িম্বগী লেনবীগী মতরোংদরো অঙরোংশিংদরো
িরোক য়রোম্নরো ৱরোংনরো �ঙেবরো লি। মজ�রোয়নরো য়ুম অমসুং
ইন্সশততু ্যসনশিংদরো অমরোংিঙ লিবগী করোন্নবশু �ঙই। অদু
ফরোওবদরো মজ�রোইনরো �ঙশিবরো অদুদগী পতৌজিরোরকপদনরো
পেন্নরো ফেবগী প�ন্নবশু লি।
পদতরো প�রোমশেনবগী পিৌওং অশসদরো ঈশিংগী মতংদরো
(ফংফম অমসুং শিশেন্নবগী) ৱরোফম কয়রো �ংনবরো পরোতম্ব
কয়রোগী পশরং য়রোওবরো ৱরোেং কয়রো অমরো য়রোওবরো পশরং ময়রোম
অমরো; পসশনজতসন (ইিরো িু নরোন্নরো লিনরো িংদনরো লিনবরো,
পসশনজতসন); অমসুং ইন্সশততু ্যসন অমনরো পতৌগদবরো পিৌদরোং
কয়রো অমশু য়রোওই। �ুন্নরোইগী িরোক্তরো পিৌ�ৎপরো ই-পরোউশিং
পিৌ�ৎপগী পিৌওং অশসদরো গ্রোম পঞ্রোয়ত্রো �লিবরো মীহুৎশিং,
শেিরোগী িরোক্তরো লিবরো সরকরোরগী িবক পতৌবশিং, �ুন্নরোইদরো
য়ূফেম ওইবরো িুপশিংদরো িবক পতৌবরো মীওইশিং, �ুঙ্ংগী
ৱরো�ি �নবশিং, পতরোঙরোন পতরোঙরোনবরো করোতিকী করোংিুপকী
মীহুৎশিং, নুপীশিং, অেি ওইরবরো মীওইশিং, িজিরোন ইশতক
পতৌবশিং, দুকরোন মপুশিং অমসুং ম�ুৎ মিরো লেবরো
কিরোকরোরশিংশু য়রোওই।
পতৌগদবরো পিৌদরোং কয়রো উৎশিবরো অশসনরো ঈশিংগী
প্রিকিরো মরী লিনবরো ৱরোফমশিং, ঈশিং ঙরোক পিন্ুনরো িম্বরো,
ঈশিংগী মগুন, ঈশিং পয়জ্রোকপরো, ঈশিং অমসুং পসশনজতসন
অমসুং অজকরোইবগী পসশনজতসন পতৌবগী লেনবীগী
ৱরোফমশিং কয়রো অশস �ংেনগদবশন। করম্নরো পতৌগদজগ
েরোয়নরো উৎশিবরো মওং অশস উৎপরো �ক্তরো নত্নরো িবক
ওইনশু পরোঙজিরোকিদবশন। মশসগী উত্ু নরো তরোশক্লবরো অশসনরো
ররোে্য অশসগী সরকরোর অমসুং শসশবি পসরোসরোইশতগী
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পিৌশমশিংদরো ঈশিং অমসুং পসশনজতসন পতৌবগী করোন্নবগী
�ংনবরো পররো অমরো ওইনরো তমেন্নবরো পিৌওং অমরো ওইনশু
মজতং পরোংগদবশন।
ঈশিংগী মগুনগী ৱরোফম অশস পকশমজকি,
পবকতশরএি অমসুং ইিরোনরো শিনবগী েীরম পুম্নমক য়রোওনরো
তরোকিদবশন। ফত্বরো অমসুং অজমরোৎপরো য়রোনশিন্নরবরো ঈশিং
শিশেন্নবরো অশসনরো িরোইরবশিংদশদ পিি িুমগী মতরোংদরো য়রোম্নরো
করোন্নদবরো অমসুং অজিরোকপরো লি। ফু্যৱি (িীং অমসুং
িরোওনশিংবরো)দরো পেন্নরো িরোশদং পতৌবরো (িরোক পিরোংবদরো কুইনরো
িংবগী) অমসুং িরোজপরোন/�ুৎেরোম-�ুৎিরোমদরো (ফী শুবরো
অমসুং ইরুেবদরো পেন্নরো িংবরো) পেন্নরো িরোশদং পতৌই। নুপী
অঙরোংশিংনরো য়ুম-লকগী ঈশিং শিশেন্নবগী পিৌদরোং অমসুং
�ুন্নরোইনরো মজ�রোইগী মরমদরো �নবরো/পয়ংবরো মীৎজয়ং অমসুং
WATSAN ফংবগী সমরোেগী দরোইজমন্সন (নরোমি পিরোইবরো,
পিরোকপরো য়রোদবরো মীওইশিং, দশিতনশিংবশিং) অমসুং
মজ�রোইদরো পীনবরো পিৌররোং লিতবদগী ওইরকপরো নুংঙরোইতবশিং
অশস মিক �ংজদরোকিবশন।

ফংফম পিরোকপরো েকিী মতু ং ইন্নরো িত্থবরো পিৌওংশিং
অশস মীয়রোম্ববু িিরোইবগী পিৌররোংদরো পেন্নরো মীৎজয়ং িংবগী
মিক্তরো, পেৌশেকিী ওইনরো, মশসনরো �ুঙ্ংগী মফমশিংদরো ঈশিং
অমসুং পসশনজতসনগরো মরী লিনবরো করোন্নবরো কয়রো ফংবগী
মতরোংদরো িরোং মরোন্নদবরো কয়রো লিশরবরো অশসনরো ওইেশলিবরো
সমরোে অমসুং পিি-িুমগী ওইবরো ৱরোজিরোক কয়রো অমরো
লিশরবরো অশসশু মিক �ংজদরোকপদরো মজতং পরোংগশন।

ঈরিং দয়রাতিুনরা থম্বগী �তরাংদরা �রায় পরা�বরা ৱরারব: দরািমলরাং, র�মজরািরা�
রদরস্ত্রতি: আইমজরাল
দলেরাক: রথংগুলথরারলয়রা
পঞ্রায়ত: দরািমলরাং এমগ্রা ইমকরামলরারজমকল দজরান:
দজরান 2
রজময়রা-দকরা-ওিরদমনৎ: 23.63345, 92.85486
লনরাই �ীওইরিং/কি�েরারিরিংনরা দলৌরখবরা
নরাইবরা দথৌদরাং(করিগুম্বরা পলিবরদ):

�িক

গ্রোম
সিরোনরো
শিজিে
এমজপ্রোইজমন্ট
করোউশন্সি(VEC) পরোস পতৌশ�, মিক্তরো পনশ�বরো িবকশিং
অশসগী মজকরোক পিরোংবরো এজেশন্স দরোরজিরোংনরো ওইশ�।
শমজেরোররোমগী পসরোশসজয়ি ওশদৎ য়ুশনটনরো গ্রোম সিরোগী
মতমদরো দরোরজিরোং �ুঙ্ংদরো পসরোশসজয়ি ওশদত পরোঙজিরোকশ�।
েরোন্ননরো পনজরে মদুশদ, এজসট পুম্বরো েরোশত করোংিুপ অদুগীশন
অমসুং মজ�রোয়বু িিরোইবগী দরোইত্যরো পুম্বসু করোঙিুপ
অদুগীশন। করোঙিুপ অশসগী মনুংদরো পম্প পয়ংশিনবরো,
ইজিশ্রিশসশতগী পিনফম অমসুং ঈশিং ফংেনবগী দরোইত্যরো
পিৌেন্ননবরো পিরোিুন্তশর গ্রুপ পিমই। েরোশত করোঙিুপ অশসদরো
ঈশিং পিম্নরো পয়জ্রোকই, মশস খ্রোয়দগী মমি য়রোমিবরো
তমেশনঙরোই ওইবরো িবকশন। করোঙিুপ অশসনরো এজসট
করম্নরো পয়ংশিংগশন েরোয়বগী মতরোংদরো কুপ্রো �তন্ন অমসুং
ম�রো তরোরকপদরো পসশনজতসন পবশেকি লিনবরো পিি
�রোইননবরো ৱরোজরপ পিৌই, অমশদ মদু গরোরজবে ত্রক ওইনরো
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পিম্নরো �ুঙ্ং অদুদরো শিশেন্নগশন। ম�রো তরকপদরো গরোশড় অশস
িজিরোন-ইশতকিরো মশর লিনবরো িবকশিংদসু পকশরয়র ত্রক
ওইনরো �ুজিরোশিংনরো অমশদ পিরোন্নবরো �ুনগী মীওইশিংনরো িরোররো
পীরগরো শিশেতন্ন। মদুদগী ফংিকপরো পিনফম অদু পম্প,
ইজিশ্রিক শবিনশিংগরো মশর লিননরো শিশেতন্ন। মশসনরো মরম
ওইরগরো করোঙিুপ অশসদরো ঈশিং পিম্নরো পয়জ্রোকপরো
ঙমেশলিবশন। দরোরজিরোং �ুঙ্ং অশস ররোে্যরো অশসগী খ্রোয়দগী
িু-নরোনবরো �ুঙ্ংশিংগী মনুংদরো অমশন অমসুং �ুঙ্ং অশসবু
2017-2018 দরো আইজেরোি শদশ্রিশকি অনীসুবরো ওইনরো
অমশদ 2018-2019 দরো মীজেরোররোম পুম্বগী ওইনরো িরোংদম্নবদরো
অহুমসুবরো মফম কন্ুনরো খ্রোয়দগী িু-নরোনবগী মনরো অনীরক
পীজরে।
ইরথল
এজসটশিংনরো অজনৌবরো ঈশিং পতঙ্ককরো পিরোয়ননরো
েরোন্নদগী লিরবরো PHED গী ঈশিং পতঙ্কশক মপরোন্গী
করোঙিুপ অশসদরো িজয়রোি অমদরো অহুমিশক্ত অফবরো ঈশিং
ফংেনবরো ঙজলে। মী অমনরো ফংগদবরো ঈশিংগী িরোং অশস
েরোন্নরো 13 lpcd ওইরমবদগী 72 lpcd দরো পেনগৎেন্ুনরো
শমশনশ্রি ওফ শ্ংশকং ৱরোতর অমসুং পসশনজতসন্নরো পীবরো
তঙরোইফদনরো ফঙেনগদবরো িরোং অদু পয়ৌবরো ঙজলে। নুপী
অমশদ অঙরোংশিংনরো ঈশিং পিরোকপদরো মতম মরোঙবগী িরোং
ে্জর। মজ�রোয়গী য়ুমশিংদগী শমতর 50 গী মনুংদরো অফবরো
পুশন্সনরো ঈশিংগী মপরোি তরোংই, শরেব্সরনরো নেরোশকি মপরোি তরোংই।

ঈশিং ফংিবশননরো পেৌশেশক্ত মজ�রোয় পনরোং িু দবরো
মতমদফরোওবরো িরোংনরো পজরং পিপ্গী মজিৌ তরোজ্।
এজসটশিং অশসনরো করোঙিুপ অশসদরো য়ুমগী শিশেন্ননবরো
ঈশিং, িরো-ষনগী অমসুং য়ুমগী ইংজ�রোিগী শিশেন্ননবরো
ঈশিংসু মপুং ফরোনরো ফংেনবরো ঙমজি। গ্রোম সিরোদরো
মজ�রোয়নরো পু�ৎশ�বরো ৱরোফমশিং অদু মরোয় পরোকনরো িবক্তরো
ওজ্রোক্লকপরো উবদগী পেৌশেশক্ত গ্রোম সিরোগী মরু ওইবরো
অদু �ুজিরোশিংনরো �ঙজি অমসুং সমরোেশক িরোউ�ৎ
পিৌররোংগী মতরোংদরো গ্রোম সিরোদরো তরোন্নবরো, �ন্নরো-লননবরো
অমশদ ৱরোজরপ পিৌবদরো িরুক য়রোবগী িরোং পেনগৎজি।

ঈশিং পতঙ্ক অশস �ুনগী খ্রোয়দগী অৱরোংবরো িরুক্তরো
লি অমসুং �ুজিরোশিং অমশদ িমজকরোয়বশিংগী ঙরোইেরোক
পপরোিরোফম শমশন শরজ্সন পরোক্স ওইনরো, ফেরবরো শ্ি্যরো
কয়রো উবরো ফংেন্নবগী মওংদরো শদেরোইন পতৌই। েরোয়শরবরো
পরোক্স অশস লি অমশদ উ পরোম্বীশিং িরোদুনরো পেন্নরো ফেেন্নবরো
পিরোিুন্টশর গ্রুপ্রো পিতন্ন।

���দুদগী লরাকপরা দখরামঞ্জলরিং
“ঐেরোকনরো িরোউজিরোকনরো েরোয়েশর মদুশদ
MGNREGS অমশদ SPMRM অনীগী অপুনবরো
পিৌদরোংদগী ঐজ�রোয়গুম্বরো িরোইরবরো �ুঙ্ংগী ্েরোশিংদরো
তঙরোইফদবশিং ফংেন্ুনরো অশসগুম্বরো এজসটশিং লিেনবরো
েরোয়বশস দরোরজিরোং �ুঙ্ংগী ওইনরো িরোইবক ফবশন। মশসগী
মমরোংদশদ ঐজ�রোয়নরো ফংশিবরো ঈশিং �রদুনরো পকরোন্ননবরো
শিনবদরো অৱরোবরো ওইশ�, নুপী অমশদ অঙরোংশিং িক্নবরো
ঈশিং ফংনবরো পেরোৎনবদরো মতম য়রোম্নরো মরোঙশ�। অদুবু
পেৌশেশক্ত, অজেনবরো ঈশিং পতঙ্ক অশসগী মপরোন্গী য়ুমগী
শিশেন্ননবরো, শফসু-শফেরোম্বরো, ইরু-মরোয়িবরো অমশদ িরো-ষন
পিরোইবগী ঈশিং মপুং ফরোনরো ফংজি।”

-পক. িরোিেরোরশিয়রোন, পেরোব করোদ্স নম্বর- 920,
দরোরজিরোং

“ কনরোগুম্বনরো �নবরো য়রোই মদুশদ MGNREGS শক
ম�রোদরো লিশরবরো এজসট অজতরোপ্রো িমশিংগী এজসটশিংগরো
পয়ংনবদরো য়রোম্নরো পীকই; অদুবু ঐজ�রোয়গী অশসগুম্বরো মী
য়রোমেদবরো অমশদ পেরোব করোদ্স জেরোিদর য়রোম্নরো লিতবরো
�ুঙ্ং মিরো অশসগীশদ অজিৌবরো মরোয় পরোকপরো অমশন।
�ুঙ্ংগী শি�ীগী বদজেট অশস য়রোম্নরো পনমিী অমশদ
অশসগুম্বরো পমতশরজয়ি কজম্পরোজনন্ট অজিৌবরো দরকরোর
ওইবরো িবক অশস পরোয়�ৎপদরো অৱরোবরো মরোয়ওতক্ন। এজসট
অশস িমদুনরো তঙরোইফদবরো ঈশিংগী িরোং অদু পয়ৌনবরো
পেরোৎনবদরো �ুজিরোশিংনরো পেরোৎনশ�। পেৌশেশক্ত ঐজ�রোয়
েররোওজর মরমশদ মশসনরো �ুনগী খ্রোয়দগী অৱরোংবরো
মফমদরো পিপতু নরো �ুন পুমবদরো অফবরো ঈশিং পয়ৌেনবরো
ঙজলে।”
-িরোিসরোইজিরোৱরো, পেরোব করোদ্স নম্বর- 638D,
দরোরজিরোং

অ�বরা অ�রদ থকপরা য়রাবরা ঈরিং প�দু� খুঞ্জরারিংগী
য়ু�মথরাং-য়ু�মথরাংদরা দয়ৌেনবরা
থবক অরসগী ৱরামেৌমদরাক:
2011 গী পসন্সস মতু ং ইন্নরো মী মশিং 1073 লিবরো
অমসুং য়ুমজিরোং মশিং 217 লিবরো লমদুম �ুঙ্ং অশস পকরোিরোশসব
শদসশত্রক পেদক্রোতরতিগী পনরোংিু প পরোংনরো শকশম. 29, পলিরোক
পেদক্রোতরস ওইশরবরো শবি�রোউিশিরদগী শকশম. 39 অমসুং
ররোে্যরোগী পকরোনুং আইজেরোিদগী শকশম. 100 িরোপ্রো মফমদরো
লি। �ুঙ্ং অশস মীশিং য়রোমদবরো �ক্তরো নত্নরো
তঙরোই ফদনরো
েীংবদরো িংবরো পপরোৎিমশিং পিরোইজদরোক-পেজন্রোক্নরো মররোং করোইনরো
ফংই। গ্রোম সিরোদরো িশেগী ওইবরো এক্সন প্রোনগী মনুং
িনগদবশিংগী মরমদরো �ন্নবদরো অফবরো ঈশিং ফংেনবরো
েরোয়বশসনরো খ্রোয়দগী মরু ওইনরো �ুজিরোশিংনরো পিৌশ�। মতম
অদুদরো �ুন পুম্বগী ওইনরো অমতরো ঙরোইরবরো ঈশিংগী পরোতম্বশদ
মফম অহুমদরো ফংশিবরো ঈফুৎশক ঈশিংদু �ক্তমক ওইরশমি,
Water pollution is a bad solution.

মদুসু শনংিমিরোদশদ পুমকং-কংই। পনরোং িু দবরো মতমদশদ িক্নবরো
ঈশিং ফংনবগীদমক �ুজিরোশিং িরোংনরো পজরং পিংবরো তরোশ�,
কশরগুম্বদরো অেীং পিনবরো তরোশ�। ঈশিং অদুসু ফেনরো শত্রতজমন্ত
পতৌ্বশদ শিশেন্নবদরো �ুজদরোং শিশনংঙরোই ওই েরোয়বরো �ঙিকশ�
মরমশদ ঈশিংগী িম্বীশিং অদু ইরম-নরোিরো অমশদ য়ুমগী ফত্েরোওশদ �ুদম ওইনরো িরোক�ুমগী অজরম্বরো ঈশিং, পসশপ্তক পতঙ্ক
পসরোক শপটশক ঈশিং অশসনশিংবনরো পমরোৎেলিকপদগীশন।
থবরক্ তঙরাই�দবরা:
অেরোনবদশদ �ুনগী ঈশিং পয়নবরো অশস PHED নরো
60,000 শিটর িনবরো পতঙ্ক অমরো শিশেন্নদুনরো মফম 9 দরো েরোপ্তরো
অমদরো অমুক�ক পরোংজিরোক্লশমি। মশসদগী �ঙবরো ঙজলে মদুশদ
য়ুমজিরোং অমগী মী অমনরো েরোপ্তরো অমদরো শিতর 56 �ক্তমক
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ফংই নত্ত্রগরো 8 lpcd ফংই, মশস শমশনশ্রি ওফ শ্ংশকং ৱরোতর
অমসুং পসশনজতসন্নরো পিপ্রো তঙরোইফদবরো িরোং অদুদগী য়রোম্নরো
ে্জর। িরো-ষনগী অমশদ পিৌউ-শিংউবগী িবকশিংদরো দরকরোর
ওইবরো িরোং অদু ফংবরো ঙমশ�জদ। �ুঙ্ং অদুদরো ঈশিংগী পরোতম্ব
অনী লি, অেরোনবদরো লমদুম �ঙ্ংদগী শকশম. 3.5 িরোপ্রো পবরোংদরোই
িুই 1 অমসুং মিংদরো �ুঙ্ং অদুদগী শকশম. 1.5 িরোপ্রো পু দরোউিরো
তু ই িরোক িুই 2 অশসশন, মজ�রোয়শিং অশস িেী িু প্রো পিপতনরো
ফংবরো ঈশিংগী পেৌরকফশম্ন। েরোয়শরবরো ঈশিংগী পরোতম্ব অনী
অশসনরো �ুন অদুবু িেী িু প্রো ঈশিং ফংেনবতরো নত্নরো িরো-ষনগী
অমশদ পিৌউ-শিংউবদসু অজেনবরো মজতং পীশর। পগ্শিজতজনেি
পলেরোগী মজতংনরো পরোইপিরোইনশিং শিশেন্নরগরো ঈশিং ফংফমদগী
পতিরোজরে পতঙ্ক ফরোওবরো ঈশিং পুরকপগী িবক অশস PHED নরো
পরোঙজিরোকপরো ঙমগশন েরোয়বশসশদ �ঙনজর অদুবু ঈশিং পতঙ্ক
িরোবগী িবক করম্নরো পরোয়�ৎকশন েরোয়বশদ মজ�রোয় �ঙিমজদ।

ওইশরবরো পবংিরদরো শিতর িরো� 2 িনবরো ঈশিং পতঙ্ক অমরো

�ুজিরো পুম্বগী দরকরোর ওইবরো িরোং অদু ফংেনবরো ঙম্বরো
পতিরোজরে পতঙ্ক িরোনবগীদমক �ুজিরোশিংনরো গ্রোম সিরোদরো কুইনরো
�ন্ন-লননশ�।মতমিংদরো �ুজিরোশিংনরো �ুনগী খ্রোয়দগী ৱরোংবরো মফম

ফন্ মররোং করোইনরো লিতবরো অমসুং ঈশিংগী মরমদরো

িরোননবরো ৱরোজরপ পিৌশ�, মরমশদ মফম অদুদগী পগ্শিজতসজন্নি
পলেরোগী মজতংনরো �ুন পুম্বদরো ঈশিং পয়ৌেনবরো ঙমগজদৌশরবশন।
স�স্যরারিং
এজসট পিম্বরো পিরোইবদরো, গ্রোম পঞ্রোয়ত/শিজিে
করোউশন্সি দরো �ুৎশিন্নশ�গদবশন। �ুজিরোশিংদরো ফংেনবরো অমসুং
পয়ংশিনবগী িবক করোঙিুপ অদুগীশন। �ুজিরোশিংদরো মপুং ফরোনরো
অমশদ মতম িু প্দরো করোন্নবরো ফংেন্নবগীদমক পিকশিন্নরো পিন্নবরো,
অমগরো অমগরো মশর ফেনবরো অমশদ ফেনরো িমশেংবরো মজিৌ
তরোই। তু ংদরো, পরোইপিরোইশন্সং শিজন্রোকপরো অমশদ ঈশিংগী িম্বী
পরোক-িরোওজিরোকেনবরো

েরোয়বশস

অজিৌবরো

সমস্যরো

অমরো

ওইগজদৌশরবশন। মশসগীসু মিক্তরো এজসট পিম্বরো মতমদরো লিশ�বরো
িবশকি �ুজদরোংিরোবশিং অদুগুম্নরো মতম িু প্দরো ফংজিরোইজদৌশরবশন।
পতকশনজকিগী জ্রোন লিতবরো েরোয়বশস �ুজিরোশিংনরো পিংনবরো
য়রোবরো অজিৌবরো সমস্যরো অমশন।

ঈরিং দলরাতিুনরা থম্বরা দেরাৎনবদরা �ীয়রা�নরা িরুক য়রাবরারবলখরাওথরলি রুমিল দদভলপম�ন্ত দলেরাক
শমজেরোররোমগী শদশ্রিক্ত 8(শনপরোন)গী মনুং িশলিবরো
পনৌনরো পিম্বরো পকরোিরোশসব শদশ্রিক্ত অশসগী এদশমশনজ্রিশতব
পেদক্রোতরস অশস আইজেরোি শদশ্রিক্তকী পনরোংজপরোক িংবরো
িরুক্তরো লি। 1957 দরো েরোশতগী মপরোগী মজপরোক কুমওন
নুমীত্রো পকরোিরোশসব অশস ত্ররোইজবি পদিিপজমন্ত পলিরোশকি
পসন্টর ওইনরো অেরোনবদরো পিমশ� অমশদ প্রোজে�
একশেকু্যশতব ওশফসরোরগী ম�রোদরো িবক পতৌবরো পেৌশ�।
পকরোন্নিংদশদ এশরয়রো এদশমশনজ্রিশতব ওশফসরোরগী মীৎজয়ং
ম�রোদরো লিনবরো অপজগ্দ পতৌশ�।

আইজেরোি শদশ্রিকপু িরুক অহুম পিরোক্নরো �রোয়জদরোকশ�বগী
মতু ং ইন্নশন।
গ্রা� পঞ্রায়ত: প�দু�
এমগ্রা ইমকরামলরারজমকল দজরান: দজরান 3
রজময়রা-দকরাওিরদমন�: 24.18333, 92.57816
দকরা্ত & �রাইনরারন্সময়লগী েেী:
ই�রপ্ম�মন্তসনগী দপ্রামসস:

িবকশিং অদু 2015 দগী গ্রোম সিরোনরো
প্রোজেক্তশক এনুএি পিিফ/এনুএি এক্সন প্রোনগী
দস. থবরক্ �র�ং
এমস� ID/ অেঙবরা দিনবরা েেী
ন.
মনুং িিেলিবরো মতু ং MGNREGS শক ম�রোদরো িৎনেনবরো
থবরক্ দকরাদ দিন��
পেৌশ�। মফম অশসদরো পরোঙজিরোকিদবরো িবক অয়রোম্বরো
1 লমদুমদরো ঈশিং 2205002018/ িুপরো
2015WC/1853
2016
�ুজিরোশিংনরো �ন্নরবরো মতু ং পু�ৎিকই। িবক �ুশদংমক
পয়রোক্তুনরো িম্নবরো
িরো�
মফম িরোবরো
13.5
কমু্যশনশতগী িম মনুংদরো পরোয়�ৎশি অমশদ পিশলেবরো
এজসতশিং কমু্যশনশত অদুগী ওইনরো লি।
1972 দরো শমজেরোররোম্নরো য়ুশনয়ন পটশরজটরোশর অমরো
িবকশিংবু িৎনেন্নবরো পেরোৎনবদরো মীয়রোম পুন্নরো
ওইরকপরো মতমদরো, পকরোিরোশসব অশস সব-শদশবেজন্নি
ওশফসরোরগী (শসশবি) ম�রোদরো সব-শদশবেনগী পেদক্রোতস্স িরুক য়রোবরো েরোয়বশস মরু ওই। েরোন্নসু পনজরে, লমদুমদরো
ওইনরো 1975 গী পম 5 দরো অপজগ্দ পতৌশ�। িেী কুনথ্ররো ঈশিং পিরোক্তুনরো িম্নবরো পতঙ্ক িরোবরো েরোয়বশস খ্রোয়দগী
পেন্নরো এদশমশনজ্রিসনগী শসট ওইবনরো, পেৌশেক শদশ্রিক তঙরোইফদবশন েরোয়নরো �ুজিরোশিংনরো গ্রোম সিরোদরো
ওইনরো লিশরবরো অশস 1998 তরো শমজেরোররোম সরকরোরনরো পু�ৎিকশ�। MGNREGS শক ম�রোদরো লমদুমদরো ঈশিং
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ঈশিং লিতবরো গ্েদরো অশেংবরো লিবরো ঙমজদ।

পিরোক্নবরো পতঙ্ক িরোশ্তঙগী মরোংওইননরো PHED নরো
পরোইপিরোইনশিং পীগশন েরোয়বগী িরোেবরো পীশ�।
MGNREGS অমশদ PHED অনী পুন্নরো িবক পতৌশমন্নেনবদরো
�জিরোশিংনরো অজিৌবরো পিৌদরোং পিৌশ�, মশসগী ্মরোশন্
মজ�রোয়নরো মজ�রোয়গী �ুঙ্ংদরো িবকশিং অদু পরোয়�ৎপরো
পেৌনবগীদমক শদপরোট্সজমন্ট অনী অশসদরো েকজিংননরো
েরোয়েশ�।
লমদুমদরো ঈশিং পিরোকশিন্ুনরো িম্নবরো পতঙ্ক অশস
িরোবগী �ি্স পুম্বরো MGNREGS শক পমতশরজয়ি
কজম্পরোজনন্টতগী করোইজিরোকই, মশস িরোওররোকনরো অনশকিি
ওইবরো মীওই 2391গী �ুৎশুমশন্ন। িরোবগী িবক অদু
2015 শক নজিম্বর 15 দরো পেৌরগরো 2016 গী পফব্রুৱরোশর 5
দরো পিরোইশিনশ�। িবক অদু পেক পেৌবগরো, PHEDনসু
ঈশিং ফংবরো মফমদগী ঈশিং শিং�ৎনবরো পরোইপিরোইনশিং
শতংবরো পেৌশ�। �ুজিরোশিং অদু েররোওরশমি, রুজরি
পদিিপজমন্ত শদপরোরতজমন্ট অমশদ PHE শদপরোরতজমন্টনরো
প্রোজে� অদু পরোয়�ৎপদরো কমু্যশনট অদুদরো িজয়ৎনবরো
অমতরো লিরমজদ। অপুনবগী িবক অদু িরোওনরো মরোয়
পরোজক্ল েরোয়নরো মীপুম �ুশদংনরো �নশ�।

শিজিে করোউশন্সিনরো নরো �ুঙ্ং অদুদরো WATSAN
কশমিশত অমরো পিমদুনরো য়ুমজিরোং �ুশদংদরো ঈশিং
পয়নজিরোকপগী িবক পতৌেশলি অমশদ য়ুমগী ওইবরো ঈশিং
কজনক্সনগী ওইনরো িরো অমদরো য়ুমজিরোং অমদগী ঈশিংগী
শফ ওইনরো িুপরো 100 অমশদ পশলিক পপরোইন্ট শিশেন্নবশিংগী
ওইনরো য়ুমজিরোং অমদগী িরো অমদরো িুপরো 30 প�রোমগৎশি
অদুগরো পিনফমশিং অশস পরোইপিরোইনশিং পিমশেনিরোশেনবরো অমশদ ৱরোতরজমন/িরোইন্সজমন গী তিব পীবদরো
শিশেতন্ন। �ুঙ্ং পুম্বগী ওইনরো ঈশিং ফংেনবরো, পমজন্তজনন্স,
শফ প�রোমগৎপরো অমশদ িু-নরোনবগী মতরোংদরো WATSAN
কশমিশতনরো দরোইত্যরো পিৌই।
মমরোংদসু পনজরে, িবকশিং অশস ঈশিং
ফংফমদগী শদশ্রিবু্যসন পতঙ্ক ফরোওবরো অমশদ শদশ্রিবু্যসন
িরোইন্গী পশলিক পপরোইন্টশিং ফরোওবরো পরোইপিরোইন
শতংবগী পরোন্মদরো MGNREGS শক ম�রোদরো পশলিক পেিি
ইশজিন্যরোশরং শদপরোট্সজমন্টকরো পিরোইননরো পরোঙজিরোকপশন।
য়ুমজিরোংগী ওইনরো পুশিনবগীশদ, পরোইপিরোইনগী মমি
অদু পবশনশফসশর অদুনরো পুজিরোকিদবশন।

- িরোনিরোিমরোজররোয়রো, শদজরক্তর, SIRD শমজেরোররোম

রপমকরা েরাইমরিরানরা পরাৱি দতৌবরা রপমকরা েরাইমরিরা পরাৱি প্রান্টস অ�রদ দকরাল দ্তরামিজ
RuTAG েরোয়বশস িরোরত সরকরোরগী শ্শন্সপরোি
সরোইশন্তশফক এদিরোইের ওশফসনরো সজপরোত্স পতৌবরো, �ুঙ্ংগী
িমশিংদরো করো পেন্নরো শদমরোন্ লিবরো পতকজনরোজিরোশেশিংবু
পুজিরোশক্লবরো ইশনজস্যশতি অমশন। মীয়রোমদরো লিবরো ফংেশলিবরো
য়রোম্নরো ইজকরোজনরোশমজকি ওইরবরো ঈশিং পম্পশিং অমশদ শপজকরো
েরোইজ্রো পরোৱর প্রোন্টস অমসুং মজ�রোয়নরো পকরোি পতিরোজরে
শিশেন্নবগী মওং অদু উটর�ন্শদ মপুং ফরোনরো উৎজরে।
েরোয়শরবরো পটকজনরোজিরোশে অশস পরশপ্জকট পতৌবরো য়রোই অমশদ
RuTAG, IIT রুরশক গী ম�রোদরো পটকশনজকি সজপ্রোট্স/ পত্রশনং
পীবরো য়রোই।

মরোইজ্রো েরোইজ্রো পরোৱর এক্সজপ্রোইজতসন অশসগী
সমস্যরোশিংশদ পিন-িুমগরো মশর লিনবরো ঙরোক্তশন। কশরগুম্বরো
মফম অমদরো িমজগ েরোয়রবশদ মফম অদু�শকি ওইনরো পেদ
অমসুং শদসিরোে্স কশন্সনগরো িরোন্ননরো পতরোঙরোন্নরো পিলেবরো
পপররোশমটর য়রোওবরো তরবরোইন মজিৌ তরোই। অশসগুম্বরো তরবরোইন
অশস অমরো নত্ত্রগরো অনীদগী পেন্নরো শদেরোইন পতৌবরো অমশদ
িরোবরো ওইজিরোক্তবরো মরম্নরো তরবরোইনশিংগী মমি অশস য়রোম্নরো
ৱরোং�ৎশি। তরবরোইন অমশদ অতত মরী লিনবরো মিরোকশিংগী
মমি তরোঙবরো মরম্নরো েরোইজ্রোপরোৱর শকিমগী অপুনবরো মমি
অশস য়রোম্নরো ৱরোংই।

রপমকরা েরাইমরিরা পরাৱি প্রান্টসরকদ�ক তিবরাইন ওইনরা
রিরজন্নবরা পপে

মিক্তরো পনশ�বরো সমস্যরো অশস পকরোক্নবগীদমক
লকজিিদগী িরোইনরো লিবরো ফংবরো ঈশিং পম্পশিং
শিশেন্নগদবশন অমশদ মশসনরো অতরোংবরো তরবরোইনশিংগরো
পয়ংনবদরো পিি িংবগী িরোং য়রোম্নরো ে্েশলি। পসশ্রেফু্যজগি
পম্পশিং অশস অকক্নবরো শদসিরোে্স কশন্সনশিংগী ম�রোদরো
অপীকপরো পরোৱর পেনজরসন গী ওইনরো শিশেন্নবদরো
নুংঙরোইজত। েরোয়শরবরো পম্পশিং অশস িরোজদরোশক্লবরো ঈশিং অদু
িরোং নরোইেন্নবরো পমকরোশনেমগরো পিরোইননরো পিম-িরোরকপরো নজত্।
পরোত্স পলেরো কশন্সনগী ইশফজসশন্সদরো িরোশিনরো পিরোকেশলি,
মশসনরো পম্প অদুগী এশপ্জকসন ে্েশলি, তরবরোইন অদু
মশিং য়রোলেবরো পেদ অমশদ শদসিরোে্স শক ওইনরো শিশেন্নবদরো
নুংঙরোইেজন্।

ইনরশে ্রোইশসস অমশদ ইনিরোইরনজমন্টশক সমস্যরো
নরো মরম ওইদুনরো শরনুএবি ইনরশে পসরোস্সশিংবু �ুঙ্ংগী
িমশিংদরো দরকরোর ওইবরো ইনরশে ফংেনবদরো মরু ওইবরো
পরোতম্ব ওইনরো পিৌনজর। েরোইজ্রো পরোৱর পেনজরসন অশস মনুং
েশজিনবরো মফমশিংদরো ইজিশ্রিক ফংেন্নবগীদম তু ং পকরোইনরো
িৎনবরো য়রোরবরো উপরোই ওইনরো উই। শপজকরো েরোইজ্রো পরোৱরনরো
(শকজিরোৱরোত 5 গী িরোংদরো) অপীকপরো ঈশিংগী শ্রিম
শিশেন্নরগরো শদজসজ্রেিরোইে পমরোদতরো অজেরোংবরো মমিদরো
মপুশন্স িরোংবরো, ইনিরোইরনজমন্টরো অকরোয়বরো পীদবরো ম�িগী
পরোৱর পুজিরোকপরো য়রোই।
পনরোং ঈশিংগী পতঙ্ক, লকজদৌনুংদরো শনং�রোয়জররোই।
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RuTAG, IIT রুরশক নরো মমি য়রোমদবরো অৱরোংবরো
ইশফজসশন্স পমজন্তন পতৌবগরো পিরোইননরো ঈশিংগী প�রোংজেি
িরোং নরোইেন্নবরো পলেরো িরোকশিনবরো ঙম্বরো পমকরোশনেম য়রোওবরো,
পমরোশদফরোই পতৌরবরো পসশ্রেফু্যজগি পম্প পুজিরোকজরে। েরোয়শরবরো
পমরোশদফরোই পতৌরবরো পম্পশিং অশসনরো িেী িু প্রো পরোৱর
ফংেনবদরো মজতং ওইরগশন, ঈশিংগী শদসিরোে্স তরো অজেরোংবরো
লিরবসু �ুজদরোংিরোদবরো মরোয়ওক্নরজররোই। েরোয়শরবরো পম্পশিং
অশস মফম অমরো �ক্তদরো িম্বগী মহুত্রো অজিৌবরো মফমগী
পপররোশমতরশিংদসু শিশেন্নবরো য়রোই। পলেরো কজ্রেরোি পমকরোশনেম
শিশেন্নদুনরো পরোত্স পিরোদ ইশফজসশন্সবু মিক পিরোকেশলি।
শকজিরোৱরোত 5 গী পরোৱর পেনজরসন পম্প অমগী িরোউররোকপরো
মমি অশস িুপরো 50,000 দগী 60,000 ফরোওবগী মনুংদরো
লি, অদুবু কনজিন্সজন্নি তরবরোইন য়রোওবরো মপুং ফরোরবরো
েরোইজ্রো পরোৱর পেনজরটং য়ুশনট অমগী মমিশদ িরোউররোকনরো
kW অমদরো িুপরো িরো� 1.25 শন।

তরবরোইন পমরোদ তরো শিশেন্নশরবরো পম্প অশস
তরবরোইনশিংদগী পেন্নরো পেরোংই অমশদ মরম অশসনরো মজ�রোয়গী
মহুৎ শিলিগরো শিশেন্নবদরো, পেদ অমসুং শদিরোে্স মশিং য়রোম্নরো
পুজিরোকপদরো �ুজদরোং িরোেশলি। পপেয়র পরোত্স শনংশিনরো ফংবরো
মরম্নরো পম্প পিন্নবদরো য়রোম্নরো িরোইেশলি। PATs শিশেন্নদুনরো
মরোইজ্রো েরোইজ্রো পরোৱর প্রোন্ট শক পপজবক মতম অশস <িেী
2, মশস কনজিন্সজন্নি তরবরোইনশিংগরো পয়ংনবদরো য়রোম্নরো েত্।
রপমকরা েরাইমরিরা প্রান্টসতরা তিবরাইন ওইনরা রিরজন্নবরা
পপেরক দ�রাম�রারিং
রপমকরা েরাইমরিরানরা েলরাইবরা দকরালদ দ্তরামিজ
শেমরোিয়গী মফমশিংদরো পিৌ-শিংউবনরো য়রোম্নরো
পিনশমৎজিরোন্রো মিক পিরোক্নরো মজতং পরোংই। মফমশিং অশসদরো

–পরোউগী মতু ং ইন্নরো মফম অশসদরো উতে অমসুং মনরো –মশিং
য়রোম্নরো পুজিরোকই/িরোই অদুবু মশসগী মপুং ওইবরো িরুশক্ত (িরোদরো
10দগী 15 ফরোওবরো) অনকপদরো মশতক িরোবরো পকরোিদ
পতিরোজরেকী �ুজদরোংিরোবরো লিতবনরো পপরোজত্থরোকশিং অশস
শেমরোিি অমসুং উত্ররো�ন্ ররোে্যগী শেিরোশিংদরো অদুমক
করোন্নদনরো মরোংই। পপরোজত্থরোকশিং অশস কুইনরো িীদুনরো িম্বরো য়রোবরো
নত্বরো ওইবনরো পিৌউবশিংদশু মশসগী মতরোংদরো কনেনবরো
পরোতম্ব অমত্রো লিজত। মরম অশসনরো পিৌউবশিংশু মজ�রোয়গী
উতে অমসুং মনরো –মশিং অশস মনরোক নকপরো লকজিিদরো
মমি য়রোম্নরো তরোনরো পয়রোজ্রোকপরো তরোই অমসুং মশসনরো মজ�রোয়গী
পুশন্স মশেংদশু য়রোম্নরো পিরোকেলিী।
লিবরোক অশসগী শেমরোিয়গী মফম অশস মজেৌিরোগী
ওইবরো ঈশিং িরোইবী, অজিৌবরো অমসুং অশপকপরো তু জরি
কয়রোনরো মফমশিগী শিংনুং মরোনুংদরো মররোং করোইনরো লি।
অশসগুলেবরো ঈশিং ফংফম কয়রো অশসনরো লম পুজিরোকপগী
মররোং করোইবরো �ুজদরোংিরোবরো পীশর অমসুং মশসনরো িরোও�ৎ
প�রোংিরোংদরো মজতং পরোংবরো য়রোবরো ইনফ্ররো্রিকির কয়রো অমরো
পিমগৎ িরোগৎপদরো অজিৌবরো মজতং অমরো পীগশন। পিরোইননরো
িমদম অশসদরো লিশরবরো মীওইশিংদশু শেংবগী িম্বী কয়রো
অমরো পীদুনরো মজ�রোয়গী পুশন্স মশেংদশু য়রোম্নরো পেন্নরো ফগৎকশন।
মিক্তরো পশলিবরো �ুজদরোংিরোদবশিং অশসগী কুইনরো
িৎকদবরো ৱরোজররোইশিন অমরো পুজিরোক্নবগীদমক IIT, রুরকীগী
RuTAGনরো পিি য়রোম্নরো িংদবরো পকরোিদ পতিরোজরে অমরো পিম
িরোজরে। মশসনরো পিৌউবশিং অশসগী য়রোম্নরো িুনরো পৎি-পুমিদুনরো
মরোংবরো উতে অমসুং মনরো মশিংশিং অশস মতম কুইনরো িম্বদরো
মজতং পরোংদুনরো মজ�রোয়গী পিজন্রোং পেনগৎেনগশন অমসুং
মজ�রোয়গী পুশন্স মশেংদশু ফগৎপরো ওইগশন। িমদম অশসগী
মফম অয়রোম্বদরো অশপকপরো িরোক্তরো েরোইজ্রো পরোৱর শুংবগী
ওইজিরোকপরো য়রোবরো য়রোম্নরো লি। মিরোগী পেৌেবরো অমসুং পরোজিবরো
ঋতু নত্বরো মতমগী উতে অমসুং মনরো মশিং কয়রো অমরো
কুইনরো িম্বরো য়রোবরো পকরোিদ পতিরোজরে কয়রো অমবু শপজকরো
েরোইজ্রোপরোৱর প্রোন্তকী মওংদরো লিশরবরো SHP প্রোন্ত অশসনরো লম
পীদুনরো য়রোম্নরো করোন্নবরো মজতং অমরো পীবরো য়রোই। অশসগুলেবরো

পম্পপু তব্সরোইন ওইনরো শিশেন্নবরো

উতে অমসুং মনরো –মশিংগী পপরোজত্থরোক য়রোম্নরো পুজিরোকই অমসুং
লম ফংদবগী মরম ওইবনরো মজ�রোয়শিংবু মতম �রদগী পেন্নরো
কুইনরো িম্বদরো অৱরোবরো মরোজয়রোতক্ন। মরম অদুনরো অশসগুম্বরো
মফম অশসদরো িুনরো পৎি-পুমিবরো উতে অমসুং মনরো –মশিং
িমবদরো অৱরোবরো ওই। মফম অশসদরো মীওইশিংনরো পীরকপরো ই
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ঙশস ঈশিং তু ংশিলিলু, েজয়ং শিশেজন্নৌ

মফমশিং অশসগী ওইনশদ মরোইজ্রো েরোইজ্রো পরোৱর অমসুং
পকরোিদ পতিরোজরেকরো পুনশিন্নবশস য়রোম্নরো িরোন্নবতরো নত্নরো
পিিশু য়রোম্নরো িংজিরোই।
পতজক্নরোজিরোশে অশসবু িশলেবরো বরোশন্স পকৌবরো �ুঙ্ং
অশসদরো ইমুং 50মুক লি অমসুং অজতরোপ্রো �ুঙ্ং 33নরো
অজকরোইবদরো লি। িেীগী ওইনরো পিম, �রোজমন অশিনবরো,
অিু, েৱরোই অিরোংবীশিং পুন্নরো শকজিরো 3000-4000
পুজিরোকই। কুইনরো িম্নবরো মফম লিতবরো মরম্নরো মজ�রোয়নরো
পপরোজত্থরোকশিং অশস য়রোম্নরো অজেরোংবরো মমিদরো পয়রোনজিরোতক্ন
অমসুং মশসনরো মজ�রোয়গী পিি িুমগী েীরমদরো য়রোম্নরো
অমরোংবরো ওই। মশসগী �ুজদরোংিরোদবরো অশস পকরোিদ পতিরোজরে
অমদরো মজ�রোয়গী পপরোজত্থরোকশিং অশস িমদুনরো মতমগী মতু ং
ইন্নরো অৱরোংবরো মমিদরো পয়রোন্ুনরো পকরোকেনবরো য়রোই। পিৌউবরো
অমনরো িেীদরো িরোংিৎকী ওইনরো িুপরো 1,00,000দগী িুপরো
2,00,000 ফরোওবগী উতে অমসুং মনরো-মশিং পুজিরোকই
অমসুং পকরোিদ পতিরোজরেকী �ুজদরোংিরোবরো লিতবদগী
িরোওররোক্নরো 30%শদ মরোংই। কশরগুম্বরো পপরোজত্থরোকশিং অশস
পকরোিদ পতিরোজরেতরো মফম িরোনরো িলেবশদ মরোংশিবরো 30%
অশস কনবরো য়রোই অমসুং মশসগী িরোন্নবরো মমি অদু েশজিনবরো
য়রোই।

বরোশন্সদরো লিশরবরো পকরোিদ পতিরোজরে অশস শকজিরোৱরোৎ
5গী মজিৌ পতৌবরো ঙম্বরো শপজকরো েরোইজ্রোনরো িিরোইবশন। পকরোিদ
পতিরোজরে অশসনরো শকজিরোৱরোৎ 1.5-2.0 �ক পিৌই অমসুং
পিমজেৌশরবরো শকজিরোৱরোৎ 3 অশস মনরোক নকপরো মফমশিংদরো
লম িরোন্নবরো অমসুং অজতরোপ্রো িবকিী ওইনরো শিশেন্নবরো য়রোই
অমসুং মশসদগী ফংিকপরো পিি অদুনরো শসজতিম অশসগী
পিি িুমগী শফিমদরো ফগৎেন্ুনরো প্রোন্ত অশস িরোবদরো িংশ�বরো
অপুনবরো পিনফম অশস য়রোমদবরো মতমদরো েশজিিেনবরো য়রোই।
শসজতিম অশসগী মজপরোৎ মিরোক পুম্নমক য়রোওরগরো পিম িরোদুনরো
শিশেন্নবরো পেৌশ�বদরো িরোওররোক্নরো পুন্নরো িুপরো িরো� 8-10 ফরোওবরো
িংই।
�ংজি তরোকপরো - RuTAG অশস িরোরত সরকরোরদরো
শ্শন্সপরোি সরোইশন্তশফক এদবরোইের ওইবরো ওশফসনরো মজতং
পরোংবরো প�রোঙিরোং অমশন। অইবরো অশসনরো PSA ওশফস অমসুং
RuTAG পিৌরমগী পকরো-ওশদ্স জনতরবু মজ�রোয়গী পিপ্তনরো পীবরো
পতংবরোং অমসুং পুশক্নং পিৌগৎপীবগীদমক িরোগৎ ৱরোতে
পফরোংজদরোশক্ল।
(প্রোফ. ররোজেশ্বর সরোইশন, রুজরি পতজক্নরোজিরোশে
এক্সন গ্রুপ, IIT, রুরকী)

উত্তিকরারি (উত্তিরাখ্) রজলরাগী বরারন্চ খুঙ্ংদরা রখ্ুনরা পলরিবরা রপমকরা েরাইমরিরানরা েলরাইবরা দকরালদ দ্তরামিজকী
�িক উৎরলবরা �র�

ঈশিং কশন্স, পুশন্স কশন্স
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ন্দ্র সরকরোরগী পিৌউ-শিংউ অমসুং
পিৌউবশিংগী য়রোইফনবরো ম্রেরোিয়, �ুঙ্ং
িরোউ�ৎপরো অমসুং পঞ্রোয়শত ররোেকী ম্রেী
রিী নজরন্দ্র শসংে পতরোমরোরনরো পিৌউ-শিংউববু িরোকশিনগশন
েরোয়জরে। মরোি্স 1দরো পরোংজিরোকপরো পুসরো শ্শি শবজ্রোন পমিরো
-2020গী সঙ্রোবগী পিৌরমদরো মেরোক্নরো িরোরত্রো পিৌউশিংউবগী সরোইশন্ততি অমসুং অ�ং অতে কয়রো অমরো িেী
�ুশদংগী ওইনরো য়ুশনবশস্সশতশিংদগী পিরোক্লক্তুনরো লিজর েরোয়শ�।
“সরকরোরনরো পিিগী মজতং অমসুং ইজন্সশন্তব কয়রো অমরো
পীবরো ঙশমি অসুবু পিৌউবদরো পুশক্নংশদ িরোংবরো মজিৌ তরোই।
মশসগীদমক্তরো পিৌউ-শিংউবরো অশস পিজন্রোং লিবরো িবক
অমরো ওইেনগদবশন; মশসনরো লিবরোক অশসগী তঙরোইফদবশিং
পীবরো ঙমগদবশন অমসুং মশসনরো GDP পীবরো িরুক অমসুং
মপরোন িমদরো িরোজদরোকপগী িরোংশু পেনগৎেনগদবশন” েরোয়নরো
মেরোক্নরো ম�রো তরোনরো েরোয়শ�।
“নজ�রোইগী পকশরয়রগী মজিৌ অশস অজিৌবরো িবক
অমরো পতৌবরো নত্রগরো তরোকপী তম্বীবরো অমসুং শিশেন হুমশেনবরো
�ক্তরো ওইগদবরো নজত্, পতৌবতবু নেরোকিী িমদমদরো মরোয়
পরোকপরো পিৌউবরো অমরো ওইগদবশন। িেী �ুশদংগী ওইনরো
িবক্তগী পপরোত্থরোশরবরো পিৌউ-শিংউবগী িমদরো িবক পতৌরম্বরো
মীওইশিংশু পিৌউ-শিংউবদরো সরুক য়রোদুনরো অমসুং
অজতরোপ্শিংবুশু পুশক্নং পিৌগৎকদবশন। নজ�রোইগী নুংদরো
য়রোওশরবরো পিৌউবরো অদু শেংদুনরো লিগদবশন। নেরোকিী অিংবরো
মতমদরো শকৎিন গরোজদ্স ন পতৌদুনরো লিবশু য়রোই। মশসনরো পিৌউশিংউবগরো নেরোকিরো িবক অমরো ওইনরো মরী লিনেন্ুনরো
িমগশন”, েরোয়নরো রিী পতরোমরোরনরো েরোয়শ�।
রিী পতরোমরোরনরো েরোয়শ� মদুশদ ্ধরোন ম্রেী রিী নজরন্দ্র
পমরোদীনরো পিৌউ-শিংউবদরো িরোক ৱরোংনরো িমজরে অমসুং
পিৌউবশিংগী পিজ্রোক অশস 2022 ফরোওবদরো িরুক অশন
পিরোক্নরো পেনগৎপরো েরোয়বগী পরোন্ম অমশু িমজরে। মশসগরো
মরী লিননরো পিৌউবরো অমগী অিংবগী অমরো অমসুং
তং�রোইগী MSP শদ মরোংেনদনবরো শিনজরে; শপ.এম. শকসরোন
শকিমগী মনুং িনবরো মীওইশিংদরো িেীদরো িুপরো 6000 পিরোইদনরো
পীবরো অমসুং শকসরোন প্শদৎ করোদ্স কী ম�রোদরো িুপরো
1,60,000গী পিরোন পীবগী �ুজদরোংিরোবশু লিজর। ্ধরোন
ম্রেীনরো েরোয়শরবরো পিনফমশিং অশস পয়জ্রোকপদরো য়রোম্নরো
পিংনরো পতৌগশন অমসুং ময়রোয়দরো লিবরো মীওই অমসুং দিরোশি
িরোবরো মীওইশু য়রোওরজররোই েরোয়শ�। মশসগী মিক্তরো পিৌউশিংউগীদমক্তরো পিি-িুমগী মজতংগী অৱরোৎপশু লিরজররোই
েরোয়নরো মেরোক্নরো েরোয়শ�।
রিী পতরোমরোরনরো েরোয়শ� মদুশদ ্ধরোন ম্রেীনরো পফব্রুয়রোরী
29দরো পকরো-ওপজরশতব ফরোশম্সংবু �ুমরোং িরোওশিিেন্নবরো অজনৌবরো
ফরোরমর ্দু্যসর ওগ্স রোনরোইজেসন (FPOs) 10,000গী মীং
পরোন�ৎপগী পিৌওং অমশু পেৌজদরোকজরে। FPO �ুশদংদরো পিৌ
িরোবরো, পিৌ পিরোকপদগীনরো পপরোজত্থরোক পয়জ্রোকপরো অমসুং
পয়রোনবরো ফরোওবরো য়রোওবরো পিৌউবগী পিৌওংশিংদরো শিশেন্ননবরো
িুপরো িরো� 15 পীনবরো েরোয়দুনরো পুন্নরো িুপরো প্রোর 6,600গী
পিিগী মজতংগী অয়রোবশু পীজরে। প�রোংিরোং অশসগীদমক্তরো
NABARD অমসুং NCDCনরো পুন্নরো �ুৎিম্নরগরো িুপরো প্রোর
1,500কী প্শদৎ পগজরশন্ত ফন্ অমসু পিমজরে।
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পিৌজিরোক্লকপরো- (PIB, শদলিীনরো মরোি্স 1, 2020গী নুশমদরোংগী
পুং 7:03দরো েরোপকৎিকপরো)
2024 �রাওবদরা খুঙ্ংগী য়ুমম্থরাং খুরদংদরা েি ঘি জল
(পরাইপ ৱরাতি সপ্রাই) �ংেন্নবরা জল রজবন র�সন।
অমনৌবরা �ন্তরালয়- িরাজ্য সিকরািগরা দলরায়ননরা অপুনবরা
ওইনরা ঈরিংগী রিমসরাস্চ অ�সুং ঈরিংগী সপ্রাই পীনবরা
"জল িরতি �ন্তরালয়"
ভরািতকী প্জরা খুরদং�তিরা অ�বরা অ�সুং �তীক েরানরা
থক্বরা ঈরিং পীবরা েরায়বরস সিকরাি অরসগী অেরানবদরা
দতৌগদবরা থবরক্।
পকন্দ্রগী পিন-িুমগী অমসুং পকরোজপ্স রোজরত এশফয়রস
ম্রেী রিীমতী শনরমিরো শিিরোররোমন্নরো েরোয়শর মদুশদ িরোরতকী
ঈশিংগী পসকু্যশরশত অমসুং অফবরো অমসুং িক্নবরো ঈশিং
মতীক িরোনরো িরোরতকী ্েরো পুম্বদরো ফংেনবরো েরোয়বশস
সরকরোর অশসগী ্রোইজয়রোশরশতশন। পরোশি্সয়রোজমন্ততরো 20192020গী পকন্দ্রগী বজেৎ পুজিরোকপরো মতমদরো রিীমতী
শিিরোররোমন্নরো েরোয়শ� মদুশদ মশসগী মরোয়তক অশসদরো অজিৌবরো
প�রোঙিরোং অমরো ওইশরবশস েি িশক্ত ম্রেরোিয়গরো ঈশিংগী
শরজসরোস্সকী ম্রেরোিয়, শরির পদিিপজমন্ত অমসুং গঙ্রো
শরেুবজনসন অমসুং িক্নবরো ঈশিং অমসুং পসশনজতসনগী
ম্রেরোিয়গরো পুনশিনবরো অশসশন। মশসগী অজনৌবরো ম্রেরোিয়
অশসনরো ঐজ�রোয়গী ঈশিংগী শরজসরোস্সশিং পিম-িরোবদরো অমসুং
ঈশিং সপ্রোই পতৌশরবরো অশস অপুনবরো ওইনরো পয়ংশিনগশন,
অমসুং ররোে্যশিংগরো পিরোয়ননরো িবক পরোয়�ৎশমন্নদুনরো েি
ঘি জল - (পরোইপ ৱরোতর সপ্রোই) অশস 2024গী মনুংদরো
জল জীবন র�সনগী ম�রোদরো �ুঙ্ংগী ইমুং �ুশদংদরো
ফংেনগশন।
িক্নবরো ঈশিং অমসুং পসশনজতসনগী ম�রোদরো
পরোয়�ৎশিবরো শমসন অশস পনরোং ঈশিং পয়রোকপরো, লিনুংগী
ঈশিং শরিরোে্স পতৌবরো অমসুং য়ুমগী অজরম্বরো ঈশিংবু পিৌউশিংউদরো শিশেন্ননবগুম্বরো ঈশিংগী পেৌরকফম তু ংদুনরো লিনবরো
পিরোজকি ইনফ্ররো্রিকিরশিং পিমগৎ-িরোগৎপরো য়রোওনরো
পিরোজকি পিজবিদরো শদমরোন্ অমসুং সপ্রোইদরো অপুনবরো ওইনরো
মীৎজয়ং িমগশন। জল জীবন র�সন অশসনরো অজতরোপ্রো পকন্দ্র
অমসুং ররোে্য সরকরোরগী শকিমশিংগরো পুনশিন্ুনরো লিবরোক
িীনবরো িুংনরো ঈশিংগী সপ্রোই ৱরোৎেন্বরো েরোয়বরো পরোন্ম অশস
ফংনবরো পেরোৎনগশন।
পিৌজিরোরকপরো- (প্স ইনজফরোজম্সসন বু্যজররো, গবন্সজমন্ত ওফ ইশন্য়রো।
পিন-িুমগী ম্রেরোিয়, তরোং 5.7.2019)

প�ৌররোংিবরো কনরোদশদ সনরো �রোউেরোওদগীসু ঈশিং মশরক অমনরো পেন্নরো মমি লি।

রজনরস
ঙ
ত�রিনরস
খ
�মজির, অেদাম েসিনেতসন অমসুং হাইিজনগী মরমদা
কয়াম খঙলবেগ চাংেয়ংনবা মখাদা ৱাহংগী পেরং অমা
পীির। অচ� �া পাউখুমিশংদু েকাইিশ�� (েত� অিস েকা�া
অমুক েতৗবা য়ানবা েতাঙানবা েচবাং অমদা)। েলাইরবা
মত� ংদা, মথংগী লমাইদা পীিরবা পাউখুমিশং অিসদা
েয়ংদুনা অচ� ম অরান খঙবা য়াগিন। ি�জ অিস পুকেচল
েশংনা েয়ংিশ, অমসুং অেতা�িশংবুসু চাংেয়ং অিস থানবা
অমসুং খঙহলেহৗনবা েহাৎনিস।
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.

িভেলজ ৱাতর েসিনেতসন কি�িত হায়বিস
েসিনেতসন েয়ংিশ�বগীদমক হা�া সরকারগী থবক
েতৗরবা মীওইিশংগী কি�িতিন।
খুঞ্জািশংনা খনবা কি�িত
খু�ংগী েভালু�ির ওইনা েথারকপা েথৗিমিশংগী
কি�িত
�াম পঞ্চায়তকী সব কি�িত
খু�ংগী েসিনেতসন ফহনবা হায়বিস _________ গী
েথৗদাংিন।
খুঞ্জািশংগী
�াম পঞ্চায়তকী
হকেশলগী থবক েতৗিরবা মীওইিশংগী
মথ�া পীিরবা পু�মক

3.
a.
b.
c.

মখাগীিশং অিসগী মনুংদগী কর�না চ� �েগ?
অঙাংগী অমাঙবিস ফত্তবা নেত্ত
অঙাংগী অমাঙবিস কয়া ফত্তবা ওইেদ
অঙাংগী অমাঙবিস অহলগী অমাঙবগা চপ মা�না
ফেত্ত

4.
a.
b.
c.

েলি�ন অমা ৈলবগী �াইদগী ম� ওইবা মরমিদ
নুঙাইনবিন
ইজৎ ৈলনবিন
অমাঙবগা মীওইবগা শ�দনবিন

5.

ভারতকী খু�ংিশংগী েশি�ৎেলানগা চা�বা েলি�ন
মখল অিস কর�েনা?
ইেকা-েসিনেতসন েতাইেলত
িপত েলি�ন

a.
b.

ঈশিং কলিলু, মরোজিম অজস নিরোগী �ুত্রো লিবশন।

c.

েসি�ক েত� েলি�ন

6.
a.
b.
c.
d.

মীনা �ােভিঞ্জং েতৗবিস
ইন�য্েমন ওই
হকচাংদা েশাি�ংঙাই ওই
আই�া য়ােদ অমসুং ৈচরাক ফংিনংঙাই ওই
মথ�ীিশং পু�মক

7.
a.
b.
c.

খু�ংগী েসিনতির মাতর্ হায়বিস
�াম পঞ্চায়তকী েসিনতির েমতিরএলগী মশা অমিন
সরকারনা েশ�া ে�াক েলেভল েসিনতির ে�ারিন
খু�ংগী লমিশংদা েয়ানবা আউতেলৎ েসিনেতসনগী
েপাৎৈচিন

8.
a.
b.
c.

�াি�ক িশিজ�বিস হ�হনগদবিন মরমিদ মিসনা
অেকাইবা েমাৎিশলহি�
েসিনেতসন ইিফেসি�দা কায়হনিল
েতাংশাগী লায়না েপাকহি�

9.

খু�ংগী অেমাৎপিশং লংেথাকপগী �াইদগী ফবা
ল�ীিদ
ত� েরল নত্�গা পাত্তা লংেথাকপিন
য়ুেম্থাং খুিদংদা মিসবু ৈম থােদা�বা হায়বিন
মিসবু সাইি�িফক ওইনা চাইেথাকপা অমসুং চা�বা
েতি�েকল ওইবা মওং অমা েলৗখৎপিন

a.
b.
c.

10.
a.
b.
c.

শা-ষনগী মথী লংেথাকপগী �াইদগী ফবা মওংিদ
কে�া� েতৗবা
বাইেয়া-গয্াস �া�তা হাপিচনবা
ইি�নেরত েতৗবা

11. �াম পঞ্চায়ত্তা ঈিশং অমসুং েসিনেতসন িশ�বগী
ম� ওইবা মরমিদ
a. এদিমিনে�িতব িদপাতর্ েম�িশং অিস থবক েহ�া
িচনবগীিন
b. েশল চংবগী চাং হ�বগীিন
c. কির��া খু�ংগী �জািশংনা মেখায়গী লম ফগৎনবা
েথৗরাংিশং শীনবা, েশ�বা েতৗরবিদ �াইদগী ফবা ফল
ফংগিন।
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12. মখাগীিশং অিসগী মনুংদগী কর�না, চ� �া
িশিজ�বা মতমদা, ঈিশংবু থকপা য়াগদেগ?
a. লুেম্থাকপা
b. ে�ািরন হা�া
c. িফলতর েতৗবা
d. নুিমৎকী মঙালদা মিহক হাৎপা
e. ঈিশংদা য়াওিরবা অেমাৎপিশংদু ফম্থহ�বা মত� ংদা
f. মথ�ী পু�মক
13. দাইিরয়া হায়বিসগী অচ� �া ৱাহে�া�ু কিরেনা?
a. েনাংমদা মহী ওইবা নত্�গা অেপৎপা অমাঙবা অ�ম
নত্�গা অ�মদগী েহ�া হা�া
b. েনাংমদা মহী ওইবা নত্�গা অেপৎপা অমাঙবা
অমু�ং হা�া
c. েনাংমদা মহী ওইবা নত্�গা অেপৎপা অমাঙবা
তরাদগী তাদনা হা�া
14. মখাগীিশং অিসগী মনুংদগী
েহৗরকফ�া মহীক য়াওগদেগ?
a. ত� েরল
b. পাৎ
c. পাইপকী ঈিশং
d. মখুম খু�া, খুৎনা ফজনা েতৗবা

কর�া

ঈিশংগী

e.
f.
g.

েবােহর্ াল
েরন েকৎচেমন
মথ�ী পু�মক

15. থ�বা ঈিশং থ�গী �াইদগী ফবা মওং অিস
কর�েনা?
a. ৈলবা�ী চফুদা থ�া
b. েশংেদা�বা থাউগী �ম
c. বালিত�া থ�া
d. মখুম পানবা মচীন খুবা পা�দা থ�া
e. মখুম েচৎনা খু�া, মঙক খুবা, অমসুং েতপ
পানবা পা� অমদা থ�া
16. মী অমেহ�না খুৎ হা�বা েহাৎনবদা চংবা
েপাৎিশংিস কির কিরেনা?
a. ঈিশং
b. শােপান নত্�গা উৎ নত্�গা ৈলেঙাই
c. অেচনবা ঈিশং
d. ফিদ

OD েতৗবা ওেরল েফেকল সাইকল
পাউখুমিশং
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ঈশিং য়রোওদনরো কশরগুম্বরো অমত্রো মফম অশসদরো পিমজেৌজররোই

নেরাক্ী র�দমবক ঐমখরায়দরা য়রাম্রা �রু ওই
লিবুনরো নপ্ীয়ু pasTe wiTH glue

Feedback Form For Gramoday Sankalp/

গ্রাম�রাদয় সংকল্পকী �ীদমবক দ�রা�্চ
We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/
লিবুনরো নপ্ীয়ুs pasTe wiTH glue

Name/মীং ..............................................................................................................................................................

Designation/পদশেগজনসন ......................................................................................................................................................
Address/লিফম..........................................................................................................................................................

1.
2.
3.
4.

মফম অশসদরো পিগরোইবীয়ু Tear Here

5.

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

Email/ইজমি ........................................................................... Phone/পফরোন ...............................................................

Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/গ্রোজমরোদয় সংকল্পকী মপুং ওইবরো ক্রোশিশতগী মতরোংদরো
অজদরোমগী ৱরো�জলিরোন (): Excellent/য়রোম্নরো লফ
 Very Good/�ররো লফ
 Good/লফ
 Average/ময়রোয় ওই
Impact on the readers in terms of awareness generation/ মীয়রোমদরো ৱরো�ি পিৌশিং িজন্রোকপগী মতরোংদরো অপরোবশিংদরো

ফরোওগদবরো ইশিি/ ():-



Positive/পপরোশেশতব/



Average/এিজরে/



Indifferent/ইশন্ফজরন্ত/

Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/পঞ্রোয়তশিং ফগৎনবগী মতরোংদরো পীবরো শকিমশিংগী

মতরোংদরো পীবরো ৱরো�ি পিৌশিং/ (): Well aware/ফেনরো য়রোওজর

 Need improvement/পেন্নরো ফগৎেনবরো মজিৌ তরোই

How did you find the content of the magazine. Is it useful?/ পিজফরোং অশসদরো য়রোওশরবরো েীরমশিং অশস অজদরোমগী পমরোত্রো

কশর ফরোওবজগ, করোন্নবরো ওইরিরো? ():-



Yes/করোতন্ন



No/করোন্নজদ

Do you feel government schemes showcased are beneficial/উৎশিবরো
(): Yes/করোতন্ন
 No/করোন্নজদ

6.

পরোম্বীরবশদ, েরোয়বীরকউ/

7.

পিজফরোংশিংগী মিীং অশস পঞ্রোয়তশিংদরো কয়রো য়রোম্নরো িরোগদজগ েরোয়নরো �নবীবজগ

8.

Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/

সরকরোরগী শকিমশিং অশস করোন্নগশন েরোয়নরো ফরোওরিরো?

Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/ পিজফরোং অশসগী অজেনবরো পকরোশপ অজদরোম পরোম্বীরিরো?
Issue No./ইসু নম্বর _____________a

Quantity/মিীং _____________a

1-2 

6-10

How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/ম�রো
3-5 

পিজফরোং অশস ফগৎনবরো অজদরোমগী কজমিন্ত, সজেসন



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

অ্ি দসম্তিী
পঞ্রায়রত িরাজকী �ন্তরালয়

সদ্চ রাি পমতল ভরাবন, সন্সদ �রাগ্চ , নু্য রদরলি- 110001
দৱবসরাইতঃ : www.panchayatiraj.nic.in

11-15 

Under Secretary
MiniStry of Panchayati raj

Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
Website : www.panchayatiraj.nic.in

গ্রাম�রাদয় সংকল্প
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"স্বছতরাগুম্রা, ঈরিং দয়রাকপরা েরায়বরস জন অম্রালন ওইেলিরস।"
"ঐমখরায়নরা পুন্নরা শুর�ন্নিবরা অ�সুং কন্নরা দেরাৎনিবরদ খ্রাইদগী লুবরা থবক �রাওবরা
�রাই পরাক্রা দলরাইরিনবরা ঙ�ই। জন জন জুমদগরা, জল বমেগরা।"

-রপ.এ�. দ�রাদী

(েুন 30গী পুশক্নংগী ৱরোজররোি পীবদরো য়রোওশ�বরো)
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গ্রোজমরোদয় সংকল্প কী মশনপুরী পিজফরোঙ
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ঈিশং েয়াকপা অমসুং
েনাংগী ঈিশং েলাকপা

হা�দগী ৈলর�বা ঈিশং
ৈলফমিশং েনৗনা েশমেদাকপা

েনৗনা িশিজ�বা অমসুং
িরচাজর্ েতৗবা

ৱাতর-েসদ
েদভলপেম�

কা েহ�া
উ থাবা

জল শি�
অিভয়ান
অথীংবা ৈলবা
মফমিশং

Ministry of Panchayati Raj
Ministry of Panchayati Raj
www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

পঞ্রোয়শত ররোে য়ুতু্যব পিজন্নি

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

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

নম্বরো অমসুং পফরোঙবরো: পঞ্রোয়শত ররোে ম্রেরোিয়
ইিদেতদ-ইন-চীফ: সুশনি কুমরোর, পসজ্তরী, পঞ্রোয়শত ররোে
ম্রেরোিয়
ন�ম: ইশন্য়রো ওফজসত প্স, এ-1, মরোয়রোপুশর ইন্শ্রিজয়ি এশরয়রো,
পফে- 1, মরোয়রোপুশর, নু্য শদশলি- 110064
েফাঙবীবা: পঞ্রোয়শত ররোে ম্রেরোিয়, িরোরত সরকরোর, সরদরোর
পজতি িরোবন, নু্য শদশলি- 110001

"গ্রোজমরোদয় সংকল্পকী পিরোি েজন্রোকপগী িবক অশস �ঙ-লেরবরো পিরোি েজন্রোকপশিংনরো ময়রোম্নরো িরোয়নরো �ঙবরো য়রোবরো অমসুং ময়রোম্নরো পতরোইনরো ঙরোংনবরো ৱরোতে-ৱরোতরোদরো ৱরোেজ্রোক পীনবরো পেরোৎনেবশন। কশরগুম্বরো মশসদরো
পিরোইশ�-িরোনশ�বরো নত্ত্রগরো িীি-নরো্বরো য়রোওরবসু অতম্ননরো পতৌশ�বরো নৎিজদ, অমশদ কনরোগুম্বগী পুশক্নং নুংঙরোইতনবরো পেরোৎনশ�বরো নৎিজদ। েরোয়শরবশিং অশসগীদমক ম্রেরোিয়নরো নত্ত্রগরো অনম্বনরো দরোয়ত্য অমত্রো পুেজররোই।

