প্রধান মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র ম�োদিনা এগ্রিকলচর ইনফ্রাস্ত্রকচর ফন্দগী মখাদা
লুপা লাখ ক্রোর 1 গী ফাইনান্স ফেসিলিতি ল�োঞ্চ ত�ৌখি

প্র

ধান মন্ত্রি নরেন্দ্র ম�োদিনা লুপা লাখ ক্রোর 1 গী
এগ্রিকলচর ইনফ্রাস্ত্রকচর ফন্দ ল�ৌমিশিংদা
অচ�ৌবা খুদ�োলপ�োৎ অমা ওইনা ওগস্ত 9,
2020 দা ল�োঞ্চ ত�ৌখি। শ্রী ম�োদিনা লুপা 17,000
ক্রোরগী তরুকশুবা ইনস্তোলমেন্ত অদু পি.এম. কিসান
সম্মান নিধি (পি.এম.-কিসান) গী মখাদা ল�ৌমি 8.55
অমমমদা লুপা 2,000 পীদুনা মখ�োয়গী একাউন্তশিংদা
হকথেংননা ত্রান্সফরসু ত�ৌখ্রে। এগ্রিকলচর অমসুং
ফার্মরস ৱেলফিয়র, রুরেল দিভেলপমেন্ত অমসুং
পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র সিংহ ত�োমরসু থ�ৌদ�োক
অদুদা য়াওখি।
ল�ৌমিশিংদা ৱা ঙাংদুনা, প্রধান মন্ত্রিনা হায়খি মদুদি লুপা লাখ ক্রোর 1 গী এগ্রিকলচর ফন্দ অসিনা খুঙ্গং অমমম
খুদিংমক্তা মখ�োয়গী প�োত্থোক স্তোর ত�ৌনবা ফেসিলিতি লৈরগনি হায়রম্মি, মদুনা ল�ৌমিশিংগী মহৈ-মর�োং মাংহল্লর�োই,
মখ�োয়গী ইনকম হেনগৎহল্লগনি অমসুং থবক শুনবগী খুদ�োংচাবা তানজাশিংসু শেম্লগনি। অদুগসু, ত্রান্সপরেন্সি মপুং
ফানা লৈহন্দুনা স্কিম অসিগী মখাদা এমাওন্ত অদু হকথেংননা বেঙ্ক ত্রান্সফর ত�ৌদুনা, হ�ৌজিক মিদলমেন লৈরর�োই
অমসুং কম্মিশন পীদ্রবসু য়ারগনি।
স্কিম অদুগী মখাদা খ্বাইদগী পিকপা ল�ৌমি ফাওবা কান্নবা অদু ফংই হায়বা শ�োয়হন্দনবা অমসুং মখ�োয় শেলথুমগী ওইনা মওং তানা অমসুং মপাঙ্গল কন্না লৈননবা য়াম্না ফজনা ৱাখল খন্থবা মওং অমদা লেপ্পা লৈতনা সরকারনা
থবক ত�ৌরি হায়না প্রধান মন্ত্রিনা হায়খি। লৈবাক অসিদা এয়র কন্দিসন ত�ৌবা কিসান রেল হ�ৌদ�োকপা অসিসু মায়কৈ
অদ�োমদা ল�ৌবা অচ�ৌবা খ�োঙথাং অমনি।
প্রধান মন্ত্রিনা হায়খি মদুদি পি.এম. কিসান স্কিমগী মখাদা, লুপা ক্রোর 75,000 খক ফাইনান্সিয়েল চহি
অনিখক্তংগী মতমগী মনুংদা ল�ৌমিশিংগী বেঙ্ক একাউন্তশিংদা হকথেংননা ক্রেদিত ত�ৌখ্রে। মসিগী মনুংদা, লুপা ক্রোর
22,000 গী এমাওন্ত অমা ক�োর�োনা পেন্দামিক মনুংদা ল�ৌমিশিংদা পীরে। ল�ৌমিশিংনা চ�োকথবা লৈতনা থবক শুবা অদু
মহাক্না খঙজিন্দুনা মখ�োয়না হ�োৎনবখক্তংনা মরম ওইদুনা ক�োর�োনা ক্রাইসিসনা থ�োকহনবা খুদ�োংথিরবা ফিভম অসিদা
লৈবাক অসিনা চানবা চিনজাক্কি অৱাৎপা থেংনদ্রিবা অমসুং লাইরবা মী ক্রোর 80 দা সরকারনা চানবা চিনজাক মহৈমর�োং পীবা ঙম্লিবা অসিনি হায়না হায়রম্মি। ঙসি ল�োঞ্চ ত�ৌবা এগ্রিকলচর ইনফ্রাস্ত্রকচর অসিনা ল�ৌমিশিংবু মখ�োয়গী
খুঙ্গংশিংদা মখ�োয় মশাগী ম�োর্দ ন স্তোরেজ ফেসিলিতিশিং শাগৎপদা মতেং পাংগনি হায়না শ্রী ম�োদিনা হায়রম্মি।
এগ্রিকলচর অমসুং ফার্মরস ৱেলফিয়র, রুরেল দিভেলপমেন্ত অমসুং পঞ্চায়তি রাজগী য়ুনিয়ন মিনিস্তর শ্রী
নরেন্দ্র সিংহ ত�োমরনা হায়রম্মি মদুদি ম�োদিজিগী লুচিং মখাদা কেন্দ্র সরকারনা ল�ৌউ-শিংউবগী অমসুং ল�ৌমিশিংগী
খুমাং চাওশিন্নবগীদমক খ�োঙথাংশিং ল�ৌখৎপা অমসুং লাওথ�োকপশিং ত�ৌবতা নত্তনা মসিগী খ�োঙথাংশিং অসি থুনা
থবক ওইনা পানশিন্নবা অথুবা থবকসু ল�ৌখৎখ্রে।
য়ুনিয়ন মিনিস্তর শ্রী নরেন্দ্র ত�োমরনা হায়রম্মি মদুদি খুঙ্গং, লাইরবা ল�ৌমিশিংগা মরি লৈনবা ৱাফমদা, প্রধান
মন্ত্রিনা মখ�োয়দা প্রাইয়�োরিতি পী অমসুং প্লানশিংদা য়াম্না লিবরেল ওই অমসুং মখ�োয়না মহাকপু উনবা হেক পাম্বা
মতমদা, মহাক্না মখ�োয়বু য়াম্না লিবরেল ওইনা মতম পী। মপাঙ্গল হেন্না কনবা এগ্রিকলচরগী সেক্তর অমা লৈবনা লৈবাক
অসিবুসু মপাঙ্গল হেন্না কলহনগনি হায়বা প�োইন্ত অসিদা প্রধান মন্ত্রিনা মতম চু প্পদা ফ�োকস ত�ৌখি। মরম অদুননি প্রধান
মন্ত্রিনা মতম চু প্পদা মিশন ল�োইনমক্তা এগ্রিকলচরগী সেক্তর প্রাইয়�োরিতি পীরিবা অদু ফার্মরস ৱেলফিয়র ওর্গানাইজেসন
(FPO) লিশিং তরা লিংখৎপা য়াওনা, ল�ৌমি অমমমদা KCC য়�ৌহনবা অমসুং মদুগী অন্দোলন অমা হ�ৌবা, দিজিতেল
ফার্মিং, পি.এম.-কিসান য়�োজনাগী মখাদা ফন্দশিং দিজিতেল ত্রান্সফর ত�ৌবা, আত্মনির্ভর ভারত অভিয়ানগী মখাদা
লুপা লাখ ক্রোর অমগী এগ্রিকলচর ইনফ্রাস্ত্রকচর ফন্দ পীবা। শ্রী ত�োমরনা হায়রম্মি মদুদি এগ্রিকলচরগা ল�োয়ননা,
এনিমেল হসবেন্দরি, ফিসরিজ, হর্বেল ফার্মিং, খ�োই য়�োকপা, ফুদ প্রোসেসিংগুম্বা এনসিলিয়রি সেক্তরশিংদা এগ্রিকলচর
সেক্তরদা লৈবা অহাংবা মেনশিন্নবা স্পেসিয়ল পেকেজ অমা পীনবা পীখ্রে।
প্রধান মন্ত্রিনা থ�ৌদ�োক অসিদা ল�ৌমি খরগা দাইল�োগ অমসু ত�ৌনখি।
পাউগী হ�ৌরকফম: PIB

মনুংদা য়াওবশিং
এদিতর-ইন চিফ:
সুনিল কুমার, IAS
সেক্রেতরি
পঞ্চায়তি রাজ মিনিস্ত্রি
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ইক�োন�োমিক এদভাইজর
এদিত�োরিয়েল এসিস্তেন্স:
অল�োক পান্দ্য
রাধে শ্যাম ভরদ্বাজ

DAY- NRLM না ক�োভিদ19 দা ত�ৌখিবা পুল্লপকি
ওইবা রেস্পোন্স

ইকাই খুম্ননিংঙাই ওইরবা
মন্ত্রিদগী মেসেজ

এদিতর:
দ�োক্তর বিজয় কুমার বেহেরা, IES

13
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ইকাই খুম্ননিংঙাই
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অনজানি কুমার তিৱারি
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মহাত্মা গান্ধি NREGS –
পেন্দামিককি মতম অসিদা
আশাগী মঙাল পরিং

ক�োভিদ-19 রেস্পোন্স:
নগ্গরদগী মায় পাকপগী
ৱারী অমা

ক�োর�োনাগা লান থেংনবদা
সরপঞ্চতা শক্তি পীবাওড়িশানা লম্বী উৎলি

ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা
পঞ্জাবনা থেংনবা লান
দিপার্তমেন্ত ওফ
রুরেল দিভেলপমেন্ত
অমসুং পঞ্চায়তি রাজ
ইনস্তিত্যুসন্স নিংবা
কনবা উৎলু

ঐখ�োয় অমসুং ক�োর�োনা ভাইরস

6

ক�োর�োনা ৱরিয়রশিংগী র�োলদা ঐখ�োয়গী
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ইনিসিয়েতিবশিং

28

আন্ধ্র প্রদেশতা MMPS থবক ওইনা পানশিন্দুনা
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33

গ্রুপ অদুগী দিদিশিংনা ক�োর�োনা থেংননবা সেফ্টি
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গ্রাম�োদয় সংকল্প

3

মেসেজ
নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর
পঞ্চায়তি রাজ, রুরেল দিভেলপমেন্ত, এগ্রিকলচর
অমসুং ফার্মরস ৱেলফিয়র অমসুং ফুদ প্রোসেসিং
ইন্দস্ত্রিজগী মন্ত্রি, ভারত সরকার

গ্রাম�োদয় সংকল্পকি নিপানশুবা ইশু অসি ক�োভিদ-19 পেন্দামিক অসিগী মনুংদা ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিং, গ্রাম
পঞ্চায়তশিংনা শরুক তমখিবা অদুদা কত্থোকই। গ্রাসরূতকি থাক্তা ঐখ�োয়গী জনতন্ত্রগী সেত অপকি মরু ওইবা য়ুম্বী
অমা ওইনা, ঐখ�োয়গী পঞ্চায়তি রাজ ইনস্তিত্যুসনশিংনা ওইথ�োকপা য়াবা এপ্রোচ অমগা ল�োয়ননা থবক ত�ৌখি অমসুং
ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিংবু য়ারিবমখৈ ক�োর�োনা য়াওদনা থম্নবা মরু ওইবা ভু মিকা অমা ল�ৌই। ঐখ�োয় লৈবাক অমা ওইনা
জাতিগী ওইবা ক্রাইসিস নত্ত্রগা মহ�ৌশাগী ওইবা অয়�ৌবী খুদ�োংথিবা থ�োকপা মতমদা ত�োপ-ত�োপ্পা গুন অমা লৈ
হায়বদি রাজ্য সরকারশিং অমসুং ল�োকেল এদমিনিস্ত্রেসন ল�োইনমক পার্তি লাইনগী মথক্তা হ�ৌগৎলি অমসুং মিশনরি
স্পিরিৎ অমগা ল�োয়ননা পুন্না থবক শুই। মসি খঙজিনবদা য়াম্না থৱাই পেন্নিংঙাইনি মদুদি ইকাই খুম্ননিংঙাই ওইরবা
প্রধান মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র ম�োদিজিগী লুচিং মখাদা রাজ্য সরকারশিং ল�োইনমক অমসুং ল�োকেল থাক্তা পঞ্চায়তি রাজ
ইনস্তিত্যুসনশিংনা ক�োওর্দিনেসন মপুং ফানা উৎলি অমসুং ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিং পেন্দামিক অসিগী শাফু ফনা য়াম্না
কাওন্তর ত�ৌবা ঙমখি।
ক�োভিদ-19 পেন্দামিকনা পৃথীবি অপুম্বগী মমাংদা অন�ৌবা চেলেঞ্জশিং অমসুং সমস্যাশিং পীখ্রে। পৃথীবিগী
অত�োপ্পা লৈবাকশিংগা চাংদম্নবদা, ক�োর�োনা পেন্দামিক অসি ভারততা কন্ত্রোল মখাদা লৈ অমসুং নাবদগী ফরবা
অনাবা মী মশিং থুনা হেনগৎলক্লি। পব্লিক এৱ্যারনেস কেম্পেন অমা হ�ৌদ�োকখি অমসুং চপ মান্নবা মতমদা খুঙ্গংগী
হেল্থ অমসুং ক্লীনলিনেস কম্মিত্তিশিংবু পেন্দমিক অদু শন্দোকপা চেক ত�ৌনবা মিৎ-না শিংহল্লি। গ্রাম পঞ্চায়ত লাখ 2.5
র�োম, মখ�োয়গী মীখলদা কারকপা মীহুৎশিং, পঞ্চায়ততা থবক ত�ৌবশিং অমসুং ASHA দা থবক ত�ৌবশিংনা খুঙ্গংগী
এরিয়াশিংদা ক�োর�োনাগী ময়�োক্তা লান থেংনবদা মমাংদা অমুক্তা ত�ৌখিদ্রবা থরুক তম্বা মখ�োয়না পীখি। দীনদয়াল
অন্ত্যোদয় য়�োজনা – নেসনেল রুরেল লাইলিহূ দ মিশনগী মখাদা, সেল্ফ হেল্প গ্রুপ লাখ 63.8 তগী নুপী মেম্বর ক্রোর 7
তগী হেনবনা খুঙ্গংশিংদা ইম্প্লোয়মেন্ত পীবদা অমসুং শেল-থুমগী এক্তিবিতিশিংদা য়াম্না মরু ওইবা ভু মিকা অমা ল�ৌই।
ইকাই খুম্ননিংঙাই ওইরবা প্রধান মন্ত্রিনা আত্মনির্ভর ভারত অভিয়ানগী মখাদা লুপা ক্রোর লাখ 20 গী পেকেজ
অমা লাওথ�োকখি। পেকেজ অসিনা জাতিগী ইক�োন�োমি রেল লম্বীদা হন্না পুরকপদা নত্তনা 'ভ�োকেল ফ�োর ল�োকেল'
গী রিজ�োল্ব অদু ফাওনা অন�ৌবা ভারতকি য়ুম্ফম অমসু লিংখৎখ্রে। প্রধান মন্ত্রিনা মাইগ্রেন্ত লেবররশিংদা থবক পীনবগী
মিৎয়েং অমগা ল�োয়ননা গরিব কলয়ান র�োজগার অভিয়ান লাওথ�োকখ্রে অমসুং কেম্পেন অসি হ�ৌজিক লৈবাক অসিগী
মাইগ্রেন্ত লেবরর ক্রোর কয়াগী মরু ওইবা লাইফ সপ�োর্ত ওইরকখ্রে।
রুরেল দিভেলপমেন্ত মিনিস্ত্রিনা চলায়বা মহাত্মা গান্ধি নেসনেল রুরেল ইম্প্লোয়মেন্ত স্কিম (MNEREGA) অসিসু
মতম অসিগী মনুংদা খুঙ্গংগী এরিয়াশিংদা থবক ত�ৌনবগী অচ�ৌবা হ�ৌরকফম অমা ওইদুনা লাক্লি। ক�োভিদ-19
ক্রাইসিসনা ঐখ�োয়গী ইক�োন�োমিদা কুৎশিনবা অমা শেমখ্রে ত�ৌইগুম্বশুং এগ্রিকলচর অসি ঐখ�োয়গী জাতিগী GDP দা
শিংথানিংঙাই ওইবা শরুক তম্বা অমা পীখিবা সেক্তর অদু খক্তংনি। চৎলিবা চহীগী অহানবা ক্বার্তরদা, গ্রোস ভেল্যু এদেদ
(GVA) অদু 3.4 পর্সেন্ত হেনগৎপা অমা রেজিস্তর ত�ৌখি।
ঐখ�োয় ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিং চাওখৎহন্নবা অমসুং মশাদা মখা প�োনজনবা শেম্নবর�োমদা খ�োঙ থাংজিল্লি।
ত�ৌইগুম্বশুং, ক�োর�োনা ক্রাইসিস হ�ৌজিক ফাওবা ল�োইদ্রি। তেক্ত-কায়দনা লৈনবা ঐখ�োয় সেফ দিস্তেন্সিং অমা থম্বা, মাস্ক
শিজিন্নবা অমসুং ঐখ�োয়গী খুৎ ত�োয়না হাম্বা দরকার ওই।
গ্রাম�োদয় সংকল্প অসিগী ইশু অসিনা ক�োভিদ-19 গী অকিবা থেংনবদা খুঙ্গংশিংগী থাক্তা, খুঙ্গংগী পঞ্চায়তশিংনা
অমসুং ল�ৌমিশিংনা পুন্না হ�োৎনবগী পিকচর অমা লানথ�োকপদা নত্তনা, ঐখ�োয়গী পঞ্চায়তকি মীহুৎশিং, ল�ৌমিশিং,
নহার�োলশিং অমসুং খুঙ্গংগী থাক্তা লৈবা ভ�োলন্তরি সংস্থানশিং করিগুম্বা চেলেঞ্জ অমা হেক্তা অকনবা থ�ৌনা অমসুং
লিংজেলগা ল�োয়ননা পুন্না ময়�োক য়াবা ঙম্মি হায়না রেতিফাই ত�ৌগনি হায়বা ঐহাক আশা ত�ৌই।

(নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর)
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সুনিল কুমার, ias
সেক্রেতরি,
ভারত সরকার,
পঞ্চায়তি রাজ মিনিস্ত্রি

পৃথীবি পুম্বদা, মীশিংনা মখ�োয়না হিংবগী ইতিহাসতা খ্বাইদগী ফত্তবা পেন্দামিক থেংনরি। ক�োর�োনাভাইরস নত্ত্রগা
ক�োভিদ-19 না পৃথীবি অমসুং ভারততা মাং-তাকপা থ�োকহনখ্রে অমসুং ভারতকি প্রজাশিং কিনিংঙাই ওইরবা ভাইরস
অসিনা শ�োকহন্দবা নত্তে। গ্রাম�োদয় সংকল্পকি নিপানশুবা ইশু অসি ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিংদা লৈবা মীশিংগী পুন্সি কন্ননবা
ল�ৌখৎখিবা পাম্বৈশিং অমসুং মাংজ�ৌননা চেকশিনবশিং য়াওনা ক�োভিদ-19 পেন্দামিককি মখল-মখাগী হিরমশিং থবক
পাংথ�োক্নবা ত�ৌবদা কত্থোকই। ভাইরস অদু অহানবদা মেত্রোশিং অমসুং অচ�ৌবা সহরশিংদা শন্দোকই অমসুং ক�োন্না
সহর মচাশিংদা অমসুং খুঙ্গংগী লমশিংদা শন্দোকই।
ক�োভিদ-19 অসি অন�ৌবা ভাইরস অমনি, মসিগী মরমদা খজিক্তং খংই। মরম অদুনা; হ�ৌজিক পীরিবা ত্রীতমেন্ত
অসি য়াম্না তাংদাংবা ওইদে। ক�োভিদ-19 ভাইরস অসি শন্দোকপগী মরু ওইবা লম্বী অনি লৈ: শ�োর হ�োনবদা অমসুং
শ�োক্নবদা। ভাইরস অসি ল�োক খুবদা, হাকথি খনবদা নত্ত্রগা ইনফেক্ত ত�ৌরবা মী অদুদা ৱারী শান্নবদা পুথ�োকপা
অপিকপা দ্রোপ মচাশিং অদুনা মরু ওইনা শন্দোকই। পৃথীবি পুম্বদা, মসিগী য়াম্না লাইনা শন্দোক্কনবা লায়না অসি
শন্দোকপা থিংনবা ফিজিকেল দিস্তেন্সিং অমসুং ল�োকদাওন ত�োদুনা হ�োৎনৈ। লৈবাক পুম্বদা ভাইরস অসিগা লম্বা
ত�ৌনবদা পঞ্চায়তশিংগী অচ�ৌবা ভু মিকা অমা লৈ। ক�োর�োনা ভাইরস আওৎব্রেক অসিনা পৃথীবি অসিবু গ্লোবেল পব্লিক
হেল্থকেয়রগী মরমদা মিৎ-না শিংহল্লি।
হ�ৌজিক, অমাং-অতা থ�োক্তবা ঈশিংগী সপ্লাই ফগৎহনবদা অমসুং থম্বদা, ইফেক্তিব ওইবা স�োলিদ অমসুং লিক্বিদ
ৱেস্ত মেনেজমেন্ত সিস্তেম অমসুং ভেক্তর কন্ত্রোল ত�ৌনবা পাম্বৈশিং ল�ৌবদা PRI শিংনা ক্রিতিকেল ওইবা ভু মিকা অমা
ল�ৌবা পব্লিক হেল্থ সার্ভি সশিংদা ফ�োকস ত�ৌবা মপাঙ্গল কনবা অমসুং ভাইব্রান্ত ওইবা হেল্থকেয়র নেতৱার্ক অমা
শাগৎনবা খনবা মতম ওইরে। মখ�োয়শিং অসিনা ঈশিং অমসুং ভেক্তরনা থ�োকহনবা লায়নাশিং ময়াম অমা ফজনা
থিংবা ঙমহনগনি।
ভারতকি হেল্থ কেয়র সিস্তেমদা লৈবা চেলেঞ্জশিং য়াম্মি। নেসনেল হেল্থ প�োলিসি (NHP), 2017 না সরকারনা
হেল্থকেয়রদা ত�ৌবা চাদিং অদু হ�ৌজিক লৈরিবা GDP গী 1.2% দগী 2025 ফাওবদা শরুক অনি ওইহন্দুনা 2.5% য়�ৌনবা
পান্দম থম্লি। ভারত সরকারনা রাজ্য সরকারশিং অমসুং UT এদমিনিস্ত্রেসনশিং ল�োইনমক্কা ফজনা ক�োওর্দিনেৎ ত�ৌবা
মওং অমদা PRI শিংদা পীবা য়াবা মতেংশিং ল�োইনমক পী। মদুগা মতম অমত্তদা, ভারত সরকার অসি তেক্নোল�োজিনা
মরু ওইবা ভু মিকা ল�ৌবা ভারতকি হেল্থকেয়রদা ত্রান্সফ�োর্মেস্নেল শিফ্ট অমা পুরক্নবা ৱাশক ল�ৌই।

থিংবনা লায়না নাবা ফবদগী হেন্না ফৈ – মসি ময়াম্না ফজনা খঙনৈ। মসি ক�োভিদ-19 পেন্দামিক অসি থেংনবদসু
পানশিল্লি। ঐখ�োয় পর্সোনেল অমসুং স�োসিয়েল বিহেবিয়রগী ওইবা দিসিপ্লিন ইল্লবা, অদু ওইরবদি মাং-তাকপা অদু
খ্বাইদগী য়ামহন্দবা য়াই। ত�ৌইগুম্বশুং ঐখ�োয় মদু থওইদনা ত�ৌরবা, অদু ওইরবদি মদু প্রলয়গী মওংদা মাং-তাকপা
ওইবা য়াই। মরম অদুনা ঐখ�োয় ইশা অমসুং অত�োপ্পশিং কনসি ল�োয়ননা থিংনবা পাম্বৈশিং ইনসি:
(i)
মাস্ক নত্ত্রগা মায় খুম্নবা উপ্পা;
(ii) খুৎ সাপ�োন্না ত�োয়না হাম্বা;
(iii) মীয়াম তিনবা মফমশিংদা মিতর 2 গী ফিজিকেল দিস্তেন্স থম্বা।
স্পেসিয়ল ইশু অসিনা মী শিবা, খুঙ্গংশিংদা লৈবা মীশিংগী হেল্থ অমসুং ইম্প্লোয়মেন্তগীদমক PRI শিংনা
হ�োৎনবা অমসুং ল�োকেল গ�োবর্নান্স হাইলাইত ত�ৌই। অপাবা মীশিংনা ইশু অসি শ�োয়দনা পামগনি হায়বা ঐহাক থাজৈ।
ঐখ�োয়গী অপাবা মীশিংনা খঙবগুম্না, গ্রাম�োদয় সংকল্প অসি হিন্দি, ইংলিশ অমসুং অত�োপ্পা ভারতকি ল�োন তরামাথ�োই
(অসামীজ, বেঙ্গোলি, গুজরাতি, কন্নড়, মনিপুরি, মরাথি, মলায়ালম, ওড়িয়া, পঞ্জাবি, তমিল অমসুং তেলুগু) দা ফ�োংই
অমসুং লৈবাক অসিগী গ্রাম পঞ্চায়ত লাখ 2.5 দগী হেনবদা সার্কুলেত ত�ৌই। ইদিত�োরিয়েল তীম অদু SIRD শিংগী
ক�োওপরেসন অমসুং স্ক্রিপ্ত অদু ভেত ত�ৌবা অমসুং এদিত ত�ৌবদা ল�োনশিং অদুগী PR গী মখা প�োল্লি। ঐহাক মরম
অদুনা মখ�োয় ল�োইনমকপু মখ�োয়না হ�োৎনখিবশিংগীদমক থাগৎপা পাম্মি।

(সুনিল কুমার)
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ঐখ�োয় অমসুং ক�োর�োনা ভাইরস

- দ�োক্তর কেতকি বাপত*

“একস্ত্রীম ওইবা লায়নাশিংগীদমক একস্ত্রীম ওইবা রেমেদিশিং য়াম্না চু নৈ”

“ক�ো

- হিপ্পোক্রেতস, মেদিসিনগী মপা

র�োনা ভাইরস” হায়বা মমিং ইনফেক্সন হ�ৌই। ভাইরস অদু হ�ৌজিক হ�োস্ত সেল অদুগী
অসি লেতিন ৱাহৈ ক�োর�োনাদগী র�ো মেতিরিয়েল ল�োইনমক ল�ৌশিন্দুনা মল্তিপ্লাই ত�ৌবা
ল�ৌবনি, হায়বগী অর্থদি “লুহুপ” হ�ৌই অমসুং মমৈথংদা অন�ৌবা ভাইরস লিশিং কয়া
নত্ত্রগা “wreath”, মরমদি মদুগী মপান্থংবা ক�োততা থাদ�োক্তুনা সেল কায়থৈ, ভাইরসশিং অসিনা মখাতানা
লৈবা স্পাইক অদু লুহুপ অমা মাল্লি। মত�ৌ অসুম্না, সেল লিশিং কয়া ইনফেক্ত ত�ৌই অমসুং ইনফেক্সন
মমিং অদু মীওইবগী ক�োর�োনা ভাইরসশিং ইহান হান্না খুমাং চাওশিল্লি অদুগা মতম চানা য়েংশিলহ�ৌদ্রবদি মী
উখিবা অমসুং নৈনখিবা জুন অলমৈদা অমসুং দেভিদ শিবা য়াওই।
তৈরেলনা শীজিন্নবা হ�ৌখিবনি। ক�োর�োনা ভাইরসশিং
ক�োভিদ-19 গী মহ�ৌশাগী ওইবা সিমত�োমশিং
হায়বসি শাশিং নত্ত্রগা মীওইবশিংদা অনাবা থ�োকহনবা
অমসুং লায়না নাবা য়াবা গ্রুপ
য়াবা ভাইরসশিংগী অচ�ৌবা ফেমিলি অমনি। ক�োর�োনা
ক�োভিদ-19 গী সিমত�োমশিং মহ�ৌশানা য়াম্না
ভাইরসশিং হায়বসি অচ�ৌবা, প্রোতিনশিংনা শাবা ত�োপকনবা
ওইদে অমসুং তপ্না তপ্না হ�ৌই অমসুং খ্বাইদগী
ত�োপ্পা সর্ফে স প্রোজেক্সন লৈবা স্ফেরিকেল ওইতক
ময়াম্না
খঙনবা
সিমত�োমশিং উবদি লাইহ�ৌ হ�ৌবা, ল�োক
ত�ৌবা পার্তি কলশিংনি। মখ�োয়শিং অসি অসুক্কি মতিক
পিকই মদুদি অশাংবা চেং মরূ অমদা চাওরাক্না ভাইরস কংখু, চ�োকথবা অমসুং হকচাং চিকপা, হকচাং নাবা,
পার্তি কলশিং ক্রোর 2500 লৈগনি। মখ�োয়গী চাওবা নাত�োন ফুনবা, ক�োক চিকপা, কনজক্তিবাইতিস, খ�ৌনাও
নুংঙাইতবা, দাইরিয়া, মহাও খঙদবা/মনম খঙদবা,
পিকপা মখল-মখাগী ওইনা
উনশা চাথৎপা, খুৎশাশিং নত্ত্রগা
খেন্নৈ অমসুং মহ�ৌশানা এভরেজ
খ�োঙদ�োনশিং মচু শিথবা। কনাগুম্বা
দাইমিতর 100-120 নেন�োমিতর
অমা হেক্তা ক�োভিদ-19 চংবা য়াই
(1 নেন�োমিতর = 1/10 লাখ
অমসুং শাথিনা নাবা য়াই ত�ৌইগুম্বশুং
সেন্তিমিতর) গী ওই।
হেন্না অহল ওইবা মীশিং, ব্লদ প্রেসর
মীওইবশিংদা, ক�োর�োনা
ৱাংবা, থম্মোয় অমসুং থব�োম্বীগী
ভাইরস ময়াম অমা রেস্পিরেতরি
সমস্যাশিং, দাইবেতিস, কেন্সরগুম্বা
ইনফেক্সনশিং থ�োকহল্লি হায়বা
অন্দরলাইয়িং মেদিকেল প্রোব্লেমশিং
খংঙি, কম্মন ক�োল্দদগী হ�ৌরগা
লৈবা মীশিং শাথিনা নারকপা
হেন্না শাথিবা লায়নাশিং খুদম
য়াবগী খুদ�োংথিবা ৱাংনা লৈ। মী
ওইনা মিদ্দল ইস্ত রেস্পিরেতরি
অয়াম্বা (80% র�োম) হ�োসপিতালদা
সিন্দ্রোম
(MERS)
অমসুং
লায়েংবা য়াওদনা লায়না অসিদগী
সেভিয়র এক্যুত রেস্পিরেতরি
ফগৎলি। অনাবা মীঅদু অচু ম্বা
সিন্দ্রোম (SARS)। খ্বাইদগী
ক্লিনিকতা থানবা অহানবদা হেল্থ
SARS-CoV-2 virion
SARS-CoV-2 virion
হন্দক্তা পুথ�োকপা ক�োর�োনা
কেয়র প্রোভাইদর নত্ত্রগা
ভাইরসনা
ক�োভিদফেসিলিতি
ক�ৌনবা
Red protrusions: spike proteins (S)[1]
19 থ�োকহল্লি। সর্ফে স
রিক�োমেন্দ ত�ৌই।
Grey coating: the envelope, composed mainly of lipids,
প্রোজেক্সনশিং (স্পাইক
which can be destroyed with alcohol or soap[1]
ক�োর�োনা
থিংনবা
প্রোতিন) না মদুগী
ইনগদবা
পাম্বৈশিং
কম্প্লিমেন্তরি হ�োস্ত সেল
Yellow deposits: envelope proteins (E)[1]
রিসেপ্তরদা
নপচিনবা
নাদ্রিঙৈদা থিংবনা
Orange deposits: membrane proteins (M)[1]
মতমদা ইনফেক্সন হ�ৌই।
অনাবদগী
ফরকপদগী
Courtesy - Wikipedia
নপচিল্লবা মতু ংদা, হ�োস্ত
হেন্না ফৈ হায়না হায়। মসি
সেল অদুগী প্রোতিন
অন�ৌবা ভাইরস ওইবা
থুগাইবা এনজাইম অদুনা মদুদা অপিকপা মখুল অমা মরম্না, হিদাক অমত্তা নত্তরগা ভেক্সিন হ�ৌজিক ফাওবা
শেম্মি অমসুং হ�োস্ততা চংনবা ভাইরস অদুগী রেসেপ্তরদা পুথ�োক্ত্রি। লৈবাক খুদিংমক মখ�োয়গী সাইন্তিসশিংগী
নপচিনবা স্পাইক প্রোতিন অদু এক্তিবেত ত�ৌই।
তীমগা ল�োয়ননা মদুগী মায়কৈর�োমদা থবক কন্না ত�ৌরি।
ভাইরেল স্পাইক প্রোতিন অদুনা মদুগী মদু ওইদ্রিবা ফাওবা ক�োভিদ-19 ঐখ�োয়দা য়�ৌরক্তনবা
কম্প্লিমেন্তরি হ�োস্ত সেল রিসেপ্তরদা নপচিনবা মতমদা থিংবা হায়বসি ঐখ�োয়গী ইথ�ৌনি। সরকারগী মরি

*সাইন্তিস্ত F, O/o প্রিন্সিপাল সাইন্তিফিক এদভাইজর তু গ�োবর্নমেন্ত ওফ ইন্দিয়া
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ক�োর�োনানা পাম্বশিং অমসুং পামদবশিং মখাদা পীরি:ক�োর�োনানা পাম্বশিং

ক�োর�োনানা পামদবশিং

(ক�োভিদ-19 শন্দোক্নবগী ফেক্তরশিং)
খুৎ শ�োক্নবা, ত�োয়না মায়দা, চিনদা, মিৎতা অমসুং
নাত�োনদা, অম�োৎ-অকায় ফত্তবা, লূ-নান্না থমদবা
চিঞ্জাকতা শ�োকপা, মী পুনবা/স�োসিয়েলাইজিং, মাস্ক
উপ্তবা নত্ত্রগা মায় খুমদবা, ল�োক খুবা থ�োকহনবা
এজেন্তশিং, ল�োক থুংবা, লাইফস্তাইল/হৈনবিশিং, তিন
থাক্তোকপা, শাজেল ত�ৌদবা।

লৈনবা মিনিস্ত্রিশিংনা মতম মতমগী ওইনা ইশু ত�ৌবা
গাইদলাইনশিং অদু মীশিংনা ক�োর�োনা পেন্দামিক ময়�োক
য়াবদা মতেং পাংনবনি। (রিফরেন্স- https://www.
mohfw.gov.in/pdf/PreventivemeasuresDOPT.pdf.).
ঐখ�োয়দগী ক�োর�োনা করম্না লাপ্না থমগনি হায়বা খঙবা
য়াম্না মরু ওই।
মরু ওইবা ফেক্তরশিং–ঐখ�োয়বু কনবা মী
ইশাগী অমসুং সমাজগী কান্ননবগীদমক
মখাগীশিং অসি কন্না ইনবা মরু ওই। ঐখ�োয় ল�োইনমক
ঐখ�োয়গী মিৎ, নাত�োন অমসুং চিন শ�োক্তনবা ত�ৌবা,
মী অমা ল�োক খুরবা নত্ত্রগা লাইহ�ৌ হ�ৌরবদি মহাক্কা
নক্ন-থেংনবা ত�ৌদবা দরকার ওই অমসুং মীয়াম তিনবা
মফমদা কৈদ�ৌঙৈদা তিন থাক্তোক্লোইদবনি।
লূ-নানবা হায়বসি ক�োর�োনাগা লান থেংননবগী
অহানবা খুৎলাইনি। সেনিতাইজর, সাপ�োনগা ল�োয়ননা
হন্না-হন্না খুৎ হাম্বা ইফেক্তিব ওই হায়বা ফংই।
মাস্ক – মাস্কনা মীশিংবু দ্রোপলেতশিংদগী
ঙাকথ�োকই, নক্না লৈবা মীশিংদগী অমসুং দ্রোপলেতশিং
মীশিংদগী থ�োকখিবা অমসুং অত�োপ্পা মীশিংবু ইনফেক্ত
ত�ৌগদবদগী হন্থহল্লি। মাস্ক অসি শিজিন্নরবা লশিংগী ফি
অমনা হেক্তা শাবা য়াই নত্ত্রগা কৈথেলদগী ল�ৌবা য়াই।
মাস্ক শানবগী এদভাইজরি অদু ভারতকি ল�োনশিংদা
প্রিন্সিপাল সাইন্তিফিক এদভাইজরগী ওফিসনা থাদ�োকই
(লিঙ্ক-www.psa.gov.in (রিফরেন্স-1 www.psa.gov.in).
অর�োগ্যসেতু – মসি ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা
ঐখ�োয় পুন্না লান থেংনবা অসিদা ভারতকি প্রজাশিংগা
চংদবা য়াদবা হেল্থ সার্ভি সশিংগা শম্ননবা ভারত
Common symptoms:
Fever: 83-99%
Loss of Appetite: 40-84%
Fatigue: 44-70%

In severe disease:
Difficulty waking
Confusion
Bluish face or lips

Loss of smell: 15 to 30%

Coughing up blood

Shortness of
breath: 31-40%
Cough: 59-82%
Coughing up
sputum: 28-33%
Muscle aches
and pain: 11-35%

Persistent chest pain
Decreased white
blood cells
Kidney failure
High fever

Symptoms of COVID-19
Courtesy - Wikipedia

(ক�োভিদ-19 শন্দোকপা থিংনবা
ফেক্তরশিং)
নমস্তে, লূ-নানবা, মাস্কশিং উপ্পা, খুৎ ম�োজাশিং, অশাবা
ঈশিং, অয়ুরবেদ কধা, য়েঙহং মহী, ব্লেক পিপ্পর/শিং,
য়ুমদা থ�োংবা চানবা চিঞ্জাক, য়�োগা প্রনায়ম, হেলদি লাইফ
স্তাইল, ঈশিং মনিল।

সরকারনা দিভেলপ ত�ৌবা ম�োবাইল এপ্লিকেসন অমনি।
এপ অসিনা ক�োভিদ-19 কন্তেন্দ ত�ৌবগা রিস্কশিং,
খ্বাইদগী ফবা প্রাক্তিসশিংগী মতাংদা অমসুং মরি লৈনবা
এদভাইজরিশিংগী মতাংদা এপ অসি শিজিন্নবা মীশিংবু
প্রোএক্তিব ওইনা য়�ৌনবা ত�ৌই অমসুং পাও পী। মসিনা
ভারত সরকারগী ইনিসিয়েতিবশিং মপাঙ্গল কলহনবদসু
মতেং পাংই, মরু ওইনা হেল্থ দিপার্তমেন্তকি ক�োভিদ19 মেনেজমেন্ততা।
সজেস্ত ত�ৌবা ঙাক-শেন্নবগী প্রাক্তিসশিং –
হেল্থ মিনিস্ত্রিনা ঐখ�োয়গী খুৎ-শা লূ-নানবা মাল্লবসু
সাপ�োন অমসুং ঈশিংনা ত�োয়না খুৎ হাম্নবা নত্ত্রগা
অলক�োহ�োলদা য়ুম্ফম ওইবা খুৎ তৈনবা মহী শিজিন্ননবা
পাওতাক পীখি। হাকথি খনবা অমসুং ল�োক খুবা
মতমদা অদ�োমগী নাত�োন অমসুং চিন রুমাল/তিশুনা
খুমজিল্লু। শিজিন্নরবা তিশুশিং শিজিন্নবা হেক মতু ংদা
মখুম খুম্বা বিনশিংদা লংথ�োকউ। অদ�োম হকচাং
নুংঙাইতবা (লাইহ�ৌ, শ�োর হ�োনবা ৱাবা অমসুং ল�োক
খুবা) ফাওরবদি দ�োক্তর অমা উন�ৌ। দ�োক্তর উনবা
চৎপদা অদ�োমগী চিন অমসুং নাত�োন খুমজিন্নবা মাস্ক/
ফি অমা উপ্পু।
সমাজ তিনবদা চৎকদবশিং – প�োৎ য়�োনবা
মফমশিং, হিদাক য়�োনবা দুকানশিং, হ�োস্পিতালশিং,
অসিনচিংবদা য়ামদ্রবদা মীতর 1 গী লাপ্নবা থম্মু।
মাস্ক উপ্পু, অদ�োমগী মায় অদু মায়খুম উপ্পু, ত�োয়না
সেনিতাইজ ত�ৌ। য়ারিবমখৈ প�োৎ-চৈদা শ�োক্তনবা
ত�ৌ। কৈথেলদা গ্রোসরি/মেদিকেল সপ্লাই লৈবা হন্থনা
চৎলু, মী তরাম্না ওকপগী মওং অমা ওইনা খুৎ শ�োক্নবা
অমসুং ক�োনশিন্নবা ত�ৌদনবা ত�ৌ। য়ুমদা ত�ৌদবা য়াদবা
নত্তবা মীয়াম তিনবগী থবক্তা য়াওদনবা ত�ৌ। য়ুমদা মী
লাকপদা অথিংবা থম্মু অমসুং অত�োপ্পা মীগী য়ুমদা
চৎপা কন্ত্রোল ত�ৌ।
ইম্ম্যুনিতি বূস্ত ত�ৌনবশিং – ইম্ম্যুনিতিনা
পেথ�োজেন অদুগা লান থেংনবদা মরু ওইবা শরুক
অমা ল�ৌই, মদুনা লায়না কন্ত্রোল ত�ৌহল্লি। তাংদাংবা
ওইনা হ�ৌজিক্কি পান্দামিক অসিদা মরু-মরাং, য়েঙহং,
শিংগুম্বা মহ�ৌশাদা ফংবা ইম্ম্যুনিতি বূস্তরশিং অমসুং
অশাবা ঈশিং থকপা, ঈশিং মনিলনা য়ৈহনবগুম্বা
থবকশিং অসি ইফেক্তিব ওইবা থেংনৈ। AYUSH
মিনিস্ত্রিনা গাইদলাইনশিং অসি অকুপ্পা ৱার�োল ওইনা
শেম শাখ্রে।
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সিমত�োমশিং উবা মতু ংদা ইনগদবা খ�োঙথাংশিং
সিমত�োম মচা লৈবা মীশিংবু য়ুমদা লৈনবা
পাওতাক পী অমসুং মখ�োয়শিং অসি ল�োক খজিক্তং
খুবা নত্ত্রগা য়াম্না কন্দবা লাইহ�ৌনি। মথন্তা আইস�োলেত
ত�ৌবা, চানবা চিঞ্জাক্কি রেজিম ইনবা অমসুং রেস্পোন্স
ম�োনিতর ত�ৌবা। অদুম ওইনমক, মীশিংনা মফম অমদা
মলেরিয়া নত্ত্রগা দেঙ্গিগী লাইহ�ৌগা ল�োয়ননা লৈরবদি
লাইহ�ৌগী সিমত�োমশিং থওইদনা ত�ৌদবা মরু ওই,
মেদিকেল মতেং ল�ৌগদবনি।
ক�োভিদ-19 তেস্ত ত�ৌবা
ভাইরস য়াওবা অদু পেথ�োল�োজিকেল চাংয়েংশিং
ত�ৌরগা পুথ�োক্কনি। দরকার ওইবা মেছিন অমসুং তেক্তকায়দনবগী পাম্বৈশিং লৈবা লেব�োরেত�োরিশিং ক�োর�োনা
তেস্ত ত�ৌনবগী সার্তি ফাই ত�ৌই। ক�োভিদ-19 গী তেস্ত
ত�ৌথ�োকপনা মতম চু প্পগী ওইনা হেন্না ফৈ। অনাবা মীশিংগী
সেম্পলশিং অদু নেজেল স্বাব, স্পুতম, অমসুং এস্পিরেত,
প্যুরেল ফ্লুইদ ওইবা য়াই, মখ�োয় অদু হেল্থ ৱার্করশিংনা
চেকশিন্না খ�োমজিল্লি অমসুং মহিক চংল�োইদবা ফিভমদা
হাপতু না থম্মি। ক�োভিদ-19 গী তেস্ত অয়াম্বা প�োলিমরাইজিং
চেন রিয়েক্সন (PCR) নত্ত্রগা সের�োল�োজিক তেস্তশিং
ওইবা য়াই। RTPCR (রিভর্স ত্রান্সক্রিপ্তেজ প�োলিমেরিক
চেন রিয়েক্সন) তেস্তিং মেথ�োদ অসি ক�োভিদ-19 গী গ�োল্দ
স্তেন্দর্দ তেস্ত ওইনা ওইরে।
ক�োভিদ-19 দা ভারতনা হ�োৎনখিবশিং
দাইগ্নোস্তিক তেস্ত কিৎ – মখল-মখাগী
ইনস্তিত্যুসনশিংদগী
ভারতমচা
বৈজ্ঞানিকশিং,
ইন�োবেতরশিং অমসুং স্তার্ত অপশিংনা ক�োভিদ-19
গী দাইগ্নোস্তিক তেস্তশিং মায় পাক্না দিভেলপ ত�ৌখ্রে।
ওথ�োরিতিশিংনা অয়াবা পীরবা তেস্তশিং অসি ভারততা
শিজিন্নরি। মখ�োয়শিং অসি য়ুমদা শাবনি, থুই, লৈবা
ঙম্বা মমলদনি অমসুং শিজিন্নবদা অত�োপ্পগা চাংদম্নবা
য়াই অমসুং ইচম চম্মি।
ক�োর�োনা ভেক্সিন – PMO না ভেক্সিন তাস্ক ফ�োর্স
অমা শেমখ্রে মদু NITI আয়�োগকি মেম্বর হেল্থ দ�োক্তর
বিন�োদ পাউল অমসুং ভারত সরকারদা প্রিন্সিপাল
সাইন্তিফিক এদভাইজর ওইবা প্রোফেসর কে বিজয়
রাঘবননা পুন্না চিয়রমেন ওইমিন্নবনি। মসিগী তাস্ক
ফ�োর্স অসিনা ক�োভিদ-19 গী ভেস্কিন দিভেলপমেন্ত
ত�ৌবদা লমজিং পীরি।
রামদেসিবির দ্রগ – অসি ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা
ইফেক্তিব ওই হায়বা ফংই অমসুং ভারতকি কম্পনি
ময়াম মসি ভারততা হ�ৌজিক মেনুফেকচর ত�ৌরি।
দ্রগ ত্রাইয়েলশিং - AYUSH মিনিস্ত্রি অমসুং
কাউন্সিল ওফ সাইন্তিফিক এন্দ ইন্দস্ত্রিয়েল
রিসর্চ (CSIR) না ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা অয়ুশ
ফ�োরমুলেসনশিং ভেলিদেত ত�ৌনবা পুন্না থবক

ত�ৌমিন্নরি। অত�োপ্পা দ্রগশিংগী ক্লিনিকেল ত্রাইয়েলশিংসু
পাংথ�োক্লি।
ইন�োবেসনশিং – ভারততা মদুগী কারবার
হ�ৌজিক্কি ক্রাইসিস অসি লান্থোকপা ঙম্নবা হ�োৎনবদা
এক্তিব ওইবগী মথক্তা, ইনভেস্ত ইন্দিয়া, এক্সলরেতিং
গ্রোথ ওফ ন্যু ইন্দিয়াজ ইন�োবেসন্স (AGNIi), প্রাইম
মিনিস্তরগী সাইন্স তেক্নোল�োজি এন্দ ইন�োবেসন
এদভাইজরি কাউন্সিল (PM-STIAC) গী মিশন মপলগী
মনুংদা অমা, ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা স�োলুসন
পুথ�োকপদা ভারত পুম্বা ফাওনা থবক ত�ৌবা ইন�োবেতিব
স্তার্ত -অপশিং পুথ�োকপদা মতেং পাংলিবা অমসুং
মখ�োয়বু ফন্দিংগী হ�ৌরকফম, তেক্নোল�োজি ভেলিদেসন
অমসুং ওন-গ্রাওন্দ দিপ্লোয়মেন্তগী তাঞ্জাশিংদা এক্তিব
ওইনা শম্নরি।
মেন্তেল হেল্থ – পেন্দামিক অসিনা চহীগী
গ্রুপশিং ল�োইনমক ফাওনা মেন্তেল স্ত্রেস থ�োকহনখ্রে।
পুক্নিং চরাংনবা ময়াম, দিপ্রেসন অসিনচিংবা থেংনখি
ন্যু ন�োর্মেলশিং এদাপ্ত ত�ৌবদা, স�োসিয়েল দিস্তেন্সিংগী
ফিভমশিং থেংনবদা, ল�োক দাওন, মতম হেন্না শাংনা
য়ুমদা লৈবদা, রুতিন কায়বা, অসিনচিংবা। মখ�োয়শিং
অসি থেংননবা অমসুং ক্বালিতি পুন্সি হন্না পুরক্নবা,
মিনিস্ত্রি/দিপার্তমেন্তশিং/এস�োসিয়েসনশিংনা হ�ৌজিক
লৈরিবা ফিভম অসিদা মেন্তেল হেল্থ বূস্ত ত�ৌনবা
হ�োৎনৈ। কাউন্সেলিং সার্ভি সশিং ত�োঙান-ত�োঙানবা
মিনিস্ত্রিশিংনা পীরি। মখ�োয়শিং অসিদা এদুকেসন
মিনিস্ত্রিদগী মন�োদর্পন, কিরন-স�োসিয়েল জস্তিস
মিনিস্ত্রি, গাইদলাইনশিং- PSA ওফিস, হেল্পলাইন নম্বর
- হেল্থ, AYUSH মিনিস্ত্রিশিং অসিনচিংবা।
পেন্দামিক থেংননবা হ�োৎনবশিং – প্রজাশিংগা
ল�োয়ননা লায়না কন্ত্রোল ত�ৌনবা সরকারগী
দিপার্তমেন্তশিংনা য়াম্না কন্না হ�োৎনবশিং অদু WHO না
থাগৎখি। কেম্পেনশিং, ৱেবিনারশিং, হেল্প লাইনশিং,
স�োসিয়েল মেদিয়া, ভিদিওশিং, ফেস বূক অসিনচিংবা
শিজিন্নদুনা মীশিংদা য়�ৌননবা প্রোএক্তিব ওইনা
থবক ত�ৌরি। হ�োৎনবশিং অদু হ�োলিস্তিক ওই অমসুং
ফিজিকেল ৱেলনেসকি মায়কৈদা ত�ৌবতা নত্তনা
মেন্তেল হেল্থ হন্না পুরক্নবসু ত�ৌই।
পেন্দামিক অসি খুদ�োংথিনিংঙাই ওইবা ফেজ
অমদা লৈরবসু, ঐখ�োয় প�োৎ ময়াম অমা তমখ্রে অমসুং
ফিভম অসিদা হিংনবা হ�োৎনরি। অর�োইবা ওইনা ঐখ�োয়
ন�োংমদি ফিভম অসি শ�োয়দনা লাকশিনবা ঙমগনি
হায়না থাজবা দরকার ওই।
একন�োলেজমেন্ত - প্রিন্সিপাল সাইন্তিফিক
এদভাইজর- প্রোফেসর কে রাঘবন অমসুং সাইন্তিফিক
সেক্রেতরি দ�োক্তর অরাবিন্দা মিত্রারেনা থ�ৌগৎপা অমসুং
মমল য়াম্লবা সজেসনশিং ত�ৌবিমল খঙনা একন�োলেজ
ত�ৌজৈ।

"লায়নাশিগী মতাংদা, প�োৎ অনিগী হৈনবি অমা শেম্মু-মতেং পাংবা, নত্ত্রগা য়ামদ্রবদা মাং-তাকপা অমত্তা
থ�োকহল্লোই।"
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সেপ্তেম্বর 2020

- হিপ্পোক্রেতস, মেদিসিনগী মপা

ক�োর�োনা ৱরিয়রশিংগী র�োলদা ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিং,
পঞ্চায়তশিং অমসুং ল�ৌমিশিং

- নরেন্দ্র সিংহ ত�োমর*

“ঐখ�োয়গীগুম্বা মীক�োক মীশিং য়াম্না য়াম্বা চাওখৎলক্লিবা লৈবাক অমগীদি, ক�োর�োনাভাইরসকি
হেনগৎলক্লিবা চেলেনজ অসি মহ�ৌশাগী ফিভম অমা নত্তে। মসিগুম্বা মতম অমদা, মন্ত্র অমখক্তং
থবক ত�ৌগনি– 'ঐখ�োয় হকচাং ফবা মতমদা পৃথীবি হকচাং ফৈ,” –নরেন্দ্র ম�োদি, ভারতকি প্রাধান মন্ত্রি

গ্লো

বেল পেন্দামিক ক�োভিদ
-19
না
পৃথীবিগী
পুম্বগী মমাংদা অন�ৌবা
চেলেঞ্জশিং
অমসুং
সমস্যাশিং
পীখ্রে।
ক�োর�োনা
ক্রাইসিসনা
ঐখ�োয়গী হেল্থ সিস্তেমগী মমাংদা
অচ�ৌবা ক্রাইসিস অমা শেমখিবতা
নত্তনা পৃথীবি পুম্বদা সমাজিকশেল থুমগী থাক্তা অচ�ৌবা অহ�োংবা
ময়াম অমা ওইহনখ্রে। ঐখ�োয়
ল�োইনমকপু গ্লোবেল ইক�োন�োমিক
রিসেসনগী খুদ�োংথিবা ফেজ অমা
এক্সপিরিয়েন্স ত�ৌহল্লে। পৃথীবিগী
অচ�ৌবা পাৱরশিং ঙসি ক�োভিদ -19 গী ময়�োক্তা লান
থেংনরি, মখ�োয় ময়াম অমা মখ�োয়না হ�োৎনবা অদু
মায় পাক্তবা ওইনা উই অদুগা লৈবাক ময়াম অমদা
ক�োর�োনা ভাইরস শন্দোকপা থিংনবা স্ত্রেতিজি লাল্লে
হায়বা প্রমান ত�ৌখ্রে। ক্রাইসিস অসিগী মতমগী মনুংদা,
প্রধান মন্ত্রি নরেন্দ্র ম�োদিগী লুচিংগী মখাদা ঐখ�োয়গী
লৈবাকনা অকনবা খুৎ অমগা ল�োয়ননা পেন্দামিক
অসি পুন্না অমত্তা ওইনা থেংনখ্রে। পৃথীবিগী অত�োপ্পা
লৈবাকশিংগা চাংদম্নবদা, ক�োর�োনা পেন্দামিক অসি
ভারততা কন্ত্রোলগী মখাদা লৈ অমসুং লায়েংলবা
মতু ংদা অনাবা ক�োকপা মী মশিংসু থুনা হেনগৎলক্লি।
কম্প্রেহেনসিব স্ক্রেতিজি অমগা ল�োয়ননা, মতিক চাবা
মশিংগী মেদিকেল চাংয়েংশিং ত�ৌদুনা, মতম চানা
হেল্থ কেয়র পীদুনা অমসুং অচ�ৌবা সহরশিংগী মনুংদা
হেন্না ফবা অশ�োয়-অঙাম থ�োক্তনবগী পাম্বৈশিং ইন্দুনা,
ঐখ�োয়গী লৈবাক অসি অকনবা অনিংবা অমা অমসুং
মপুং ফানা ইশা থাজবগা ল�োয়ননা পেন্দামিক অসিবু
ময়�োক্নবা ঙম্মি।
মসিগী ক�োভিদ -19 গী মতম অসি প্রধান মন্ত্রি
নরেন্দ্র ম�োদিগী ক্রাইসিস অমবু খুদ�োংচাবা তাঞ্জা
অমদা ওন্থোকপা ঙম্বগী মপুং ফাবা খুদম অমনি হায়না
হায়বা য়াই। মসিগী ক্রিতিকেল ওইরবা মরক অসিদা,
মহাক্না ঐখ�োয়বু সেল্ফ সফিসিয়েন্ত ওইজনবগী তঙাই
ফদবা মন্ত্র অদু ঐখ�োয়দা পীখি। আত্মনির্ভর ভারত

অভিয়ান (সেল্ফ দিপেন্দেন্ত ইন্দিয়া
মিশন) গী মখাদা, লুপা ক্রোর লাখ
20 গী প্রোবিজন অমা শেমখ্রে।
মসিগী পেকেজ অসিনা ঐখ�োয়গী
ইক�োন�োমিবু রেলগাড়িগী তালিদা
হন্না পুরকপদা নত্তনা “ভ�োকেল
ফ�োর ল�োকেল” গী রিজ�োল্ব অদু
ফাওনা অন�ৌবা কেম্পেন অমগী
য়ুম্ফম অমসু শেমখি।
ঐখ�োয়গী
লৈবাক্তা
ক�োর�োনাগী ময়�োক্তা লান থেংনবদা,
গ্রাম পঞ্চায়ত লাখ 2.5 র�োম,
মখ�োয়গী মীখলদা কারকপা প্রজাগী মীহুৎশিং,
পঞ্চায়ত ইম্প্লোয়ীশিং, খুঙ্গংগী থবক শুবা মীশিং অমসুং
লৈবাক অসি পুম্বগী সেল্ফ হেল্প গ্রুপ লাখ 63.8 ফাওনা
দীনদয়াল অন্ত্যোদয় য়�োজনা – নেসনেল লাইবলিহূ দ
মিশনগা শম্নবা নুপী ক্রোর 7.02 না মমাংদা হান্না অমুক্তা
ত�ৌখিদ্রিবা মওংদা শরুক তমখি।
ক�োর�োনাগী মতমগী ল�োকদাওন মনুংদা কারবার
ত�ৌবা থিংবনা মরম ওইদুনা খুঙ্গংশিংদা হনখিবা
মাইগ্রেন্ত ৱার্কর লাখ কয়াগীদমক মশা অনি ল�োংবা
পুক্নিং চিংশিনবা লৈখি। অহানবদা, মসিগী লেবররশিং
অসিদা থবক পীনবগী পুক্নিং চিংশিনবা লৈখি অমসুং
অনিশুবদা ক�োর�োনা ভাইরস শন্দোকপা অসিনা
খুঙ্গংশিং থুমহৎখিদনবা ত�ৌখি। ইকাই খুম্ননিংঙাই
ওইরবা প্রধান মন্ত্রি নরেন্দ্র ম�োদিজিগী লমজিং মখাদা
ঐখ�োয় মায়কৈ অনিমক অসিদা শিংথানিংঙাই ওইনা
মায় পাকপা ফংখ্রে হায়বদা ঐহাক য়াম্না নুংঙাই।
ঐখ�োয়গী লৈবাক্তা ক�োর�োনাগী শাথিবা শাফু
অসি য়েংলুবদা, পঞ্চায়তি রাজ মিনিস্ত্রিনা পঞ্চায়তি
রাজ ইনস্তিত্যুসনশিং অমসুং রাজ্য সরকারশিংগা
পুন্না থবক ত�ৌমিন্নদুনা ল�োকদাওন হেক হ�ৌবা
অদুদগী ইফেক্তিব ওইবা থবকশিং ল�ৌবা হ�ৌখ্রে।
নাকল অমদা পেন্দামিক অসিগী মরমদা পব্লিক
এৱ্যারনেস কেম্পেন অমা খুঙ্গংগী লমশিংদা ল�োঞ্চ

*য়ুনিয়ন মিনিস্তর, পঞ্চায়তি রাজ, রুরেল দিভেলপমেন্ত, এগ্রিকলচর অমসুং ফার্মরস ৱেলফিয়র অমসুং ফুদ প্রোসেসিং ইন্দস্ত্রিজ,
ভারত সরকার।)

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ত�ৌখি অমসুং অত�োপ্পা নাকলদা, খুঙ্গংগী হেল্থ অমসুং
হাইজিন স�োসাইতিশিং এক্তিবেত ত�ৌদুনা ভাইরস অদু
শন্দোকপা কন্তেন্দ ত�ৌনবা পাম্বৈশিং ল�ৌখৎলি। খুঙ্গংগী
মীশিংগী ম�োবাইল ফ�োনশিংদা “অর�োগ্যা সেতু এপ”
ফংহনবদা পঞ্চায়তশিংনা চংদবা য়াদবা অমসুং লুচিংবা
ভু মিকা ল�ৌই।
ল�োকদাওনগী মতমগী মনুংমক্তদা, পঞ্চায়তি
রাজ নুমিৎ ত�োপ-ত�োপ্পা মওং অমদা 24শুবা এপ্রিল,
2020 দা পাংথ�োকখি। ঐখ�োয়গী ইকাই খুম্ননিংঙাই
ওইরবা প্রধান মন্ত্রি মিস্তর নরেন্দ্র ম�োদিজিনা ভিদিও
কন্ফরেন্সিং ফাওনা, নেসনেল পঞ্চায়তি রাজ নুমিৎ অদু
ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা ঐখ�োয়না পুন্না অমত্তা ওইনা
লান থেংনবা অদুদা কত্থোকখি। প্রোগ্রাম অসিদা, প্রধান
মন্ত্রিনা মীখলদা কারকপা সরপঞ্চশিং/প্রধানশিংগা
ল�োয়ননা ভর্চুয়েল দাইল�োগ অমদা ক�োভিদ-19
কাওন্তর ত�ৌনবা মখল মখাগী খ�োঙথাংশিংগী মরমদা
ৱা খন্নখি অমসুং ঐখ�োয়গী লৈবাক্কি মীশিং ল�োইনমক্তা
পেন্দামিক অসিগী ময়�োক্তা গাইদলাইনশিংসু পীখি।
পঞ্চায়তি রাজ মিনিস্ত্রিনা মরি লৈনবা রাজ্যশিংদা
নেপালগী ঙমখৈগা থংনবা খুঙ্গংশিংদা এৱ্যারনেস
কেম্পেন থবক ওইনা পানশিন্নবা গ্রাম সভাশিং শিললাংনবা গাইদলাইনশিং পীখ্রে। মীশিংগী মরক্তা ক�োভিদ19 গী মরমদা মতম মতমগী ওইনা এৱ্যারনেস পুরক্নবা
মিনিস্ত্রিনা কান্নবা এদভাইজরি ইশু ত�ৌখি। বল্ক SMS
শিং পঞ্চায়তশিংগী মীখলদা কারকপা মীহুৎশিং অমসুং
খুঙ্গংগী হেল্থ অমসুং হাইজিন স�োসাইতিশিংদা থাখি
অমসুং মখল-মখাগী ওদিও-ভিজুয়েল মেতিরিয়েল
মিনিস্ত্রিগী ৱেবসাইততা হাপকৎলম্মি। পঞ্চায়তি
রাজনা ইনফ�োরমেসন তেক্নোল�োজি মেদিয়া ফাওনা
ক�োর�োনাভাইরস শন্দোকপা কন্তেন্দ ত�ৌনবা য়াম্না
এক্তিব ওইবা ভু মিকা অমা ল�ৌখি।
খুঙ্গংশিংগী মপান্থংবা মফমশিংদা ক�োভিদ19 ইনফেক্সন মনুংদা অত�োপ্পা মফমশিংদগী
হল্লকপা মাইগ্রেন্ত লেবররশিংগীদমক ক্বারেন্তাইন
সেন্তরশিং শাদুনা অমসুং মেনেজ ত�ৌদুনা লৈবাক
পুম্বদা লৈবা পঞ্চায়তশিংনা খুদম ওইনখি। খুঙ্গংগী
স্কু লশিংবু আইস�োলেসন ৱার্দশিং ওইনা ওন্থোক্লম্মি
অমসুং কম্ম্যুনিতি হ�োলশিংদা কম্ম্যুনিতি চাকখুমশিং
লিংখৎলম্মি। 14শুবা ফাইনান্স কম্মিশনগী গ্রান্তকি
এমাওন্ত অদু সেনিতেসন, ফ�োগিং, মাস্ক অমসুং
সেনিতাইজরশিংদা শিজিন্ননবা অয়াবা পীদুনা
সরকারনা মরু ওইবা দিসিজন অমা ল�ৌখি। মসিগী
ফলনা, খুঙ্গংগী পঞ্চায়তশিংনা ক�োর�োনা শন্দোকপগী
ময়�োক্তা মায় পাক্না লান থেংনবা ল�ৌখৎপা ঙমখি।
ত�ৌফম থ�োকপগী ৱাংমদা চত্তুনা মিশন অসিদা মমল
য়াম্লবা শরুক অমা তমখিবা পঞ্চায়তশিং অসিনা ভু মিকা
ল�ৌববু থাগৎপিগদবনি।
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পঞ্চায়ত ময়াম অমা অমসুং মখ�োয়গী মীখলদা
কারকপা মীহুৎশিংনা মীশিংদা ক�োভিদ-19 দগী
তেক্ত-কায়দনা লৈনবা মখল-মখাগী হান্না ল�ৌগদবা
চেকশিন থ�ৌরাংশিং থানবা হ্বাতসঅপকুম্বা স�োসিয়েল
মেদিয়া প্লেতফ�োর্মশিং মপুং ফানা শিজিন্নখি। মফম
কয়াদা, পঞ্চায়তশিংনা NGO শিং অমসুং স�োসিয়েল
ওর্গানাইজেসনশিংগা
পুন্না
থবক
ত�ৌমিন্নদুনা
খ�োঙথাংশিং অসি ল�ৌখৎতরবদি মখ�োয় ইনফেক্সন
থ�োকপা য়াবা অমসুং রিস্ককি হ�ৌরকফম অমা ফাওবা
ওইরকপা য়াবা অমসুং অত�োপ্পশিংদসু অৱাবা পুরকপা
য়াবা মীগী সেক্সনশিং অদুদা সেনিতাইজরশিং, ফেস
মাস্কশিং, চংদবা য়াদবা হিদাকশিং অমসুং চিঞ্জাক
পেকেতশিং য়েন্থোকই।
“মন কি বাত” প্রোগ্রামদা 31শুবা মে, 2020 দা
লৈবাকপু সম্বোধিত ত�ৌদুনা, ইকাই খুম্ননিংঙাই ওইরবা
প্রধান মন্ত্রি মিস্তর নরেন্দ্র ম�োদিনা ল�োকদাওনগী মনুংদা
মখ�োয়গী খুঙ্গংশিংদা হল্লকখ্রবা মাইগ্রেন্ত ৱার্কর লাখ
কয়াগী মমাংদা লৈরিবা ইম্প্লোয়মেন্ত ক্রাইসিস অদুগী
মরমদা শাথিনা পুক্নিং চিংশিনবা অদু ফ�োংদ�োকখ্রে।
মসিগী মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিং অসিদা থবক পীননবা,
প্রধান মন্ত্রিনা গরিব কলয়ান র�োজগার অভিয়ান (পুৱর
ৱেলফিয়র ইম্প্লোয়মেন্ত কেম্পেন) লাওথ�োকখ্রে, মদু
হ�ৌজিক লৈবাক পুম্বগী মাইগ্রেন্ত ৱার্কর ক্রোর কয়াগী
মরু ওইবা লাইফ সপ�োর্ত অমা ওইরকখ্রে। মখল
মখাগী মিনিস্ত্রিশিংগা পুন্না থবক পানশিনমিন্নরিবা
পুৱর ৱেলফিয়র অভিয়ানগী মখাদা প্রোজেক্ত মখল
25 ফাওনা মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিংদা নুমিৎ 125 গী থবক
পীনবা এরেনজমেন্ত শেমখ্রে। কেম্পেন অসি মাইগ্রেন্ত
মশিং য়াম্না হল্লকখ্রবা রাজ্য তরুক – উত্তর প্রদেশ,
বিহার, মধ্য প্রদেশ, ঝারখন্দ, ওড়িশা অমসুং রাজস্থান
– গী জিলা 116 অদুদা থবক ওইনা পানশিনখি। লুপা
ক্রোর লিশিং 50 গী এমাওন্ত অমা কেম্পেন অসিগী
মখাদা থবক পীনবা এল�োকেত ত�ৌখ্রে হায়না পাও পীবা
অসি ঐহাক হরাওই, মসিগী মনুংদা লুপা ক্রোর 40,000
র�োম শিজিন্নখ্রে। কেম্পেন অসিগী মখাদা, হ�ৌজিক
ফাওবদা ক্রোর 45.83 মেনদেশিংগী থবক শেমখ্রে।
কেম্পেন অসিদা ঐখ�োয়গী প্রাইওরিতিদি থবক পীবগা
ল�োয়ননা মতম চু প্পগী ওইবা ইনফ্রাস্ত্রকচর দিভেলপ
ত�ৌবনি। কেম্পেন অসিগী মনুংদা হ�ৌজিক ফাওবদা
গ্রাম পঞ্চায়ত ভবন 1347, কম্ম্যুনিতি ত�োইলেত 23010
অমসুং প্রধান মন্ত্রি গ্রামীন অৱাস য়�োজনাগী মখাদা
য়ুম 481219 শাগৎখ্রে অমসুং হ�োর্তি কলচর, অঙ্গনৱাদি
কেন্দ্রশিং, প্লান্তেসন, অসিনচিংবা মরু ওইবা থবক কয়া
অমসু ল�ৌখৎখ্রে।
রুরেল দিভেলপমেন্ত মিনিস্ত্রিগী MNREGA
য়�োজনা অসি ক�োভিদ-19 ক্রাইসিসকি মনুংদা খুঙ্গংগী
লমশিংদা থবক শুনবগী অচ�ৌবা হ�ৌরকফম অমা ওইখ্রে।
প্রধান মন্ত্রিনা 2020-21 চহীগী লুপা ক্রোর 61,500 গী

বজেত এল�োকেসনদা হান্না মমাংদা অমুক্তা থ�োকখিদ্রিবা
ওইনা লুপা ক্রোর 50,000 হেনগৎহনখ্রে। মত�ৌ অসুম্না,
চহী অসিগী অপুনবা MNREGA এল�োকেসন লুপা
ক্রোর 1,11,500 ওইখ্রে। মসিখক্তং নত্তনা, লুপা ক্রোর
75,000 র�োমগী এমাওন্ত অমা রাজ্যশিংদা হান্না
রিলিজ ত�ৌখ্রে। লৈবাক অসিদা থবক্কি ওফর ক্রোর 11
র�োম MNREGA গী মখাদা ত�ৌখ্রে অমসুং পুন্না মেনদে
ক্রোর 323 পুথ�োকপগী তার্গেতকি ময়�োক্তা মেনেদে
ক্রোর 262 হান্ননা পুথ�োকখ্রে। MNREGA গী মখাদা
ন�োংমগী খুৎশুমন অদু এভরেজদা ওইনা ন�োংমদা লুপা
20 হেনগৎখ্রে মদুনা হ�ৌখিবা চহীগী খুৎশুমন অদুগা
চাংদম্নবদা 11% হেনগৎপা অমা ওইহনখ্রে।
লৈবাক অসিগী খুঙ্গংশিংগী নুংঙাইরবা চাননা
থ�োকপা অমনি মদুদি রুরেল দিভেলপমেন্ত মিনিস্ত্রিনা
2020-21 ফাইনান্সিয়েল চহীগী মনুংদা খুঙ্গংগী
লমশিংদা দিভেলপমেন্তকি থবকশিংগীদমক লুপা
ক্রোর লাখ 2 চামা 5 দগী হেন্না খরচ ত�ৌগনি। লুপা
ক্রোর লাখ 1 লিশিং 11 গী এমাওন্ত অমা রাজ্যশিংদা
হান্ননা রিলিজ ত�ৌখ্রে।
দিপ্রাইব ত�ৌরবা সেক্সনশিংবু ক�োর�োনা
ক্রাইসিসকি ফত্তবা ইফেক্তশিংদগী কন্ননবা মিৎযেং
অমগা ল�োয়ননা, প্রধান মন্ত্রিনা মহাক্কি থম্মোয়দা
সমাজকি শ�োত্থহ�ৌরবা সেক্সনগীদমক ঙমখৈ লৈতবা
ৱাখল খনবা অমা লৈ হায়না প্রমান ত�ৌদুনা প্রাইম
মিনিস্তর গরিব কলয়ান য়�োজনা খুদক্তা লাওথ�োকখি।
পি.এম. গরিব কলয়ান য়�োজনাগী মখাদা পেকেজ অমা
ওইনা থাদা লুপা 500 গী এমাওন্তকি চাংদা থা অহুমগী
ওইনা নুপীশিংগী জন ধন একাওন্ত ক্রোর 20.65 দা
ত্রান্সফর ত�ৌখ্রে। পুন্না শেনফম লুপা ক্রোর 31,000 খক
দরকার ওইবা মীশিংদা ফংহনখ্রে। ক�োভিদকি মতমগী
মনুংদা, অহল ওইবা মীশিং, লুখ্রাবিশিং অমসুং নামা
শ�োয়রবশিং (দিব্যাংশিং) ক্রোর 2.82 দা অমুক্তা লুপা
500 গী ইনস্তোলমেন্ত অনিদা পীদুনা লুপা ক্রোর 1000
গী মতেং পীখ্রে। হেদ অসিগী মখাদা পুন্না লুপা ক্রোর
2815 গী এমাওন্ত রিলিজ ত�ৌখি।
পুন্না নুপী ক্রোর 7.02 খক লৈবাক পুন্না লৈবা
সেল্ফ হেল্প গ্রুপ লাখ 63.8 ফাওনা দীনদয়াল অন্ত্যোদয়
য়�োজনা – নেসনেল রুরেল লাইবলিহূ দ মিশনদা শম্নৈ।
নুপীশিং অসিনা ক�োভিদ –19 গী ময়�োক্তা হ�ৌজিক লান
থেংনরিবা অসিদা হান্না অমুক্তা হন্না ত�ৌখিদ্রিবা শরুক
তম্বা অমা পীখ্রে। মিশন অসিদা য়াওবা নুপীশিং অসিনা
হ�ৌজিক ফাওবদা মাস্ক ক্রোর 17 র�োম, সেনিতাইজর
লিতর লাখ 5.13 অমসুং লিক্বিদ হেন্দৱাশ লিতর লাখ
1 র�োম শাখ্রে। মিশন অসিগী সিস্তরশিংনা ক�োভিদ
ল�োকদাওনগী মতমগী মনুংদা কম্ম্যুনিতি কিতচন লাখ
1.22 র�োম মেনেজ ত�ৌখি অমসুং মী ক্রোর 9 র�োমদা
চানবা চিঞ্জাক পীখি। নুপীগী সেল্ফ হেল্প গ্রুপশিংগী

শেন্দোই ল�ৌদবা ল�োনগী ঙমখৈ লুপা লাখ 10 দগী লুপা
লাখ 20 দা হেনগৎখি। এমাওন্ত অসিনা নুপীশিংবু শক্তি
পীবগী য়ুম্ফম শেমগনি।
পাও অসি পীবনা ঐঙ�োন্দা অপেনবা অমা
পী মদুদি ক�োর�োনা ক্রাইসিস অমসুং ল�োকদাওনগী
অথিংবশিংনা ফাওবা লাইরবশিংদা লৈনবা য়ুম পীবগী
মঙলান অদু থুগাইবা ঙমদে। ক�োভিদকি মতমগী
মনুংদা য়ুম লাখ 17 তগী হেনবা প্রাইম মিনিস্তর অৱাস
য়�োজনা– রুরেলগী মখাদা শাখি। থুনা য়াংনা য়ুমশিং
অসি শাবা মপুং ফাখিবা অদুমক রেক�োর্দ অমনি।
মহ�ৌশানা, পি.এম. অৱাস য়�োজনাগী মখাদা য়ুম অমা
শাবদা এভরেজ ওইনা নুমিৎ 125 চংই ত�ৌইগুম্বশুং
ক�োর�োনাগী মতমগী মনুংদা য়ুম অমা শাবদা নুমিৎ
45 দগী 60 ফাওবা চংখি।
তশেংনা হায়রবদি, হ�োৎনবা অসি মখ�োয়
মখ�োয়গী খুঙ্গংশিংদা হল্লকখিবা মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিংনা
কন্না থবক শুবা অদুনা ঙমহনখিবনি অমসুং মখ�োয়না
মিশন অসিদা থৱাই হকচাং য়াওনা শরুক য়াখি।
ঐখ�োয়গী প্রধান মন্ত্রিগী লুচিং মখাদা রিজ�োল্ব অমা
ল�ৌখ্রে মদুদি লাইরবা ইমুং খুদিংমক্তা 2022 ফাওবগী
মনুংদা পক্কাগী য়ুম অমমম পীগনি। রিজ�োল্ব অসি
থুংনবা হাওসিং য়ুনিৎ ক্রোর 2 লাখ 95 শাবগী তার্গেৎ
অমা থমখ্রে। মখ�োয়শিং অসিগী মনুংদা, য়ুম ক্রোর 2
লাখ 27 খক রাজ্যশিংদা হান্ননা এল�োকেত ত�ৌখ্রে। মসি
নুংঙাইনিংঙাই ৱাফম অমনি মদুদি য়ুম ক্রোর 1 লাখ
20 শাবা ল�োইশিনখ্রে। স্কিম অসিগী মখাদা, হ�ৌজিক
ফাওবদা রাজ্যশিংদা লুপা ক্রোর 1,68,716 গী শেনফম
অমা পীখ্রে।
ক�োভিদ-19 ক্রাইসিস মনুং অসিদা ঐখ�োয়গী
ইক�োন�োমিদা ফত্তবা শাফু অমা ফংখ্রে ত�ৌইগুম্বশুং
লৈবাক্কি গ্রোস দ�োমেস্তিক প্রদক্ততা অচ�ৌবা শরুক
তমখিবা সেক্তর অমখক্তংদি ল�ৌউ-শিংউবনি। হ�ৌজিক
চৎলিবা ফাইনান্সিয়েল চহীগী অহানবা ক্বার্তরদা গ্রোস
ভেল্যু এদেদ এগ্রিকলচর GVA দা 3.4 হেনগৎপা রেজিস্তর
ত�ৌখ্রে। ক�োর�োনা ক্রাইসিস লৈরবা ফাওবা, ঐখ�োয়গী
ল�ৌমিশিংনা তশেংনা ৱানা থবক শুখি অমসুং বম্পর
রাবি ক্রোপ পুথ�োকখি অমসুং রেক�োর্দ ওইবা খরিফ মরু
হুন্দুনা ফুদ গ্রেন স্তোক মতিক চানসু লৈহনখি। ইকাই
খুম্ননিংঙাই ওইরবা প্রধান মন্ত্রি মিস্তর নরেন্দ্র ম�োদিগী
লমজিং মখাদা, এগ্রিকলচর মিনিস্ত্রি, এগ্রিকলচর
সাইন্তিস্তশিং অমসুং ওফিসরশিং অমসুং রাজ্য
সরকারশিংনা ঐখ�োয়গী ল�ৌমিশিংনা শুবা অকনবা
থবক অদুগী প�োজিতিব ওইবা ফল ফংহনবদা য়াম্না
মরু ওইবা ভু মিকা অমা ল�ৌখ্রে। এগ্রিকলচর মিনিস্ত্রিনা
ল�োকদাওন লাওথ�োকপা মতু ং খুদক্তা এগ্রিকলচরেল
প্রদ্যুস, মন্দিশিং ওপরেত ত�ৌবা, ফার্মশিং অমসুং
ফিল্দশিংদা ল�ৌমিশিংগী এক্তিবিতিশিং, হার পুথ�োকপা
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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– তিলহাৎ হিদাকশিং অমসুং মরুশিংগী অমসুং
এগ্রিকলচরগী সেক্তরগী এক্তিবিতিশিং ল�োইনমক
অথিংবা অমত্তা য়াওদনা মখা চত্থবা য়ানবা মিনিস্ত্রি ওফ
হ�োম এফিয়র্সতগী পেকেজিং য়ুনিৎশিংগী দিস্কাওন্তশিং
পীনবা ৱাফম ল�ৌখৎখি। ল�ৌমিশিংগী ইন্তরেস্তকা মরি
লৈনবা প্রোবিজন ল�োইনমক থেংথবা অমত্তা য়াওদনা
পীখি, কস্তম হাইয়রিং সেন্তর ফাওনা ল�ৌমিশিংদা ফার্ম
মেছিনরি পীবগী ৱাফম ওইগেরা নত্ত্রগা রাজ্য অমদগী
অত�োপ্পা রাজ্য অমদা হার্বেস্তরশিং পুবগী অয়াবা পীবগী
মতাংদা ওইগেরা।
ল�ৌমিশিংগী প�োত্থোক অদু MSP দা অথিংবা
য়াওদনা লৈবা য়াহন্নবা সরকারনা শিল-লাংবা অমসুং
হ�োৎনবশিং অদুনা মরম ওইদুনা চহী অসিদা MSP দা
বম্পর ওইবা মহৈ-মর�োং লৈবা অমা ওইখ্রে। স�োসিয়েল
দিস্তেন্স থম্নবা মহৈ-মর�োং লৈনবা সেন্তরশিগী মশিং অদু
হ�ৌখিবা চহীগা চাংদম্নবদা শরুক অনি ওইখি অমসুং
প্রোসেস অদু ত�ৌবদা নুংঙাইতবা অমত্তা থেংনদনবা
ল�ৌমিশিংবুসু হান্না মতম অরেপ্পা অমা পীখি।
2019-20 চহীগী মরিশুবা প্রি-ইস্তিমেতশিংগী
মতু ং ইন্না, চানবা চিঞ্জাক মহৈ-মর�োংগী প্রদক্সন অদু
296.65 মিলিয়ন তন ওইগনি হায়না এস্তিমেত ত�ৌই, মদু
হ�ৌজিক ফাওবগী খ্বাইদগী ৱাংবনি। 2020-21 খরিফ
সীজন মনুংদা চানবা চিঞ্জাক মহৈ-মর�োংগী রেক�োর্দ
প্রদক্সন 144.52 মিলিয়ন তন ওইগনি হায়না থাজৈ।
মসিগী মনুংদা, ফ�ৌগী প্রদক্সন অদু রেক�োর্দ 102.36
মিলিয়ন তন ওইগনি হায়না থাজৈ। 2020-21 দা চিঞ্জাক
মহৈ-মর�োংগী প্রদক্সন অদু ইক�োন ক�োনবা চহী মঙা
(2014-15 দগী 2018-19 ফাওবা) গী চিঞ্জাক মহৈমর�োংগী এভরেজ ওইবা প্রদক্সনদগী 9.83 মিলিয়ন
তন হেনগনি হায়না থাজৈ। 2020-21 গী চিঞ্জাক মহৈমর�োংগী প্রদক্সনগী অপুনবা তার্গেৎ অদু 301 মিলিয়ন
তনদা থমখ্রে।
ল�ৌমিশিংগী ইনকম লাকহন্নবা, লুপা ক্রোর লাখ
1 র�োমগী অমাওন্ত অমসু পি.এম. কিসান য়�োজনাগী
মখাদা ত্রান্সফর ত�ৌখ্রে। অদুগসু, ক�োর�োনা ক্রাইসিস
মনুংদা শেম্বা লুপা ক্রোর লাখ 1 গী এগ্রিকলচর
ইনফ্রাস্ত্রকচর ফন্দ অদুনা এগ্রিকলচর সেক্তরদা

রিভ�োলুস্নরি ত্রান্সফ�োর্মেসন অমা পুরকপদা নত্তনা
প্রাইবেত ইনভেস্তমেন্ত খুঙ্গংশিংদা য়�ৌহন্দুনা, ঐখ�োয়গী
ল�ৌউ-শিংউবদা য়ুম্ফম ওইবা ইক�োন�োমিবু অচ�ৌবা
বূস্ত অমা পীগনি অমসুং মপাঙ্গল য়াম্না হেন্না কনবা
ওইহনগনি। সরকার অসিনসু 85% স্মোল অমসুং
মেদিয়ম ফার্মরশিংবু মখ�োয়গী প�োত্থোক্কি অফবা
মমল অমা ফংহন্নবা অমসুং এদভান্স ফার্মিং এদ�োপ্ত
ত�ৌবদা য়াওহন্নবা পান্দম অমগা ল�োয়ননা ফার্মর
প্রদ্যুসর ওর্গানাইজেসন 10,000 লিংখৎলগনি। হন্দক্তা,
এগ্রিকলচর সেক্তর রিফ�োর্ম ত�ৌনবগী আইনদা
এমেন্দমেন্দশিং পুরকপা অদুনা সেক্তর অসিদা
পাক-শন্না প�োজিতিব ওইবা অহ�োংবশিং পুরকহনখ্রে।
ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিং অমসুং এগ্রিকলচর
সেক্তরনা ক�োভিদ-19 ক্রাইসিস অসি মপুং ফানা অমত্তা
ওইনা অমসুং নিংবা কনবগা ল�োয়ননা থেংনখিবতা
নত্তনা ক্রাইসিসকি মতম অসিবু খুদ�োংচাবা তাঞ্জা অমা
ওইনা ওন্থোক্নবসু হ�োৎনখি। ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিংনা
মপাঙ্গল কনখৎলকপা মতমদা, লৈবাক অসি মপাঙ্গল
কনবা ওইরক্কনি অমসুং এগ্রিকলচর সেক্তর অসি
দিভেলপ হেন্না হেন্না ত�ৌরকপা মতমদা, ঐখ�োয়গী
লৈবাক অশেংবা ৱাখলদা নুংঙাই য়াইফবা ওইরক্কনি।
তশেংনা হায়রবদা, খুঙ্গং চাওখৎপগী য়ুম্ফম অমা ইকাই
খুম্ননিংঙাই ওইরবা প্রধান মন্ত্রি মিস্তর নরেন্দ্র ম�োদিগী
লুচিং মখাদা থ�োনখ্রে অমসুং ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিংবু
সেল্ফ দিপেন্দেন্ত (আত্মনির্ভর) ওইহনবগী মায়কৈদা
ঐখ�োয় থুনা য়াংনা মাংল�োমদা চংশিল্লি।
ল�োকদাওন ল�োইখিবা য়াই ত�ৌইগুম্বশুং
ক�োর�োনা হ�ৌজিক ফাওবা ল�োইদ্রি। স�োসিয়েল
দিস্তেন্সিং, মাস্ক উপ্পা অমসুং ত�োয়না খুৎ হাম্বা খক্তংনা
ঐখ�োয়বু ত�োক্ত-কায়দনা লৈহনগনি। প্রধান মন্ত্রিনা
মন্ত্র অমা পীখ্রে – জব তক দৱাই নহী, তব তক ধিলাই
নহি (ভেক্সিন অমা লাক্তরিবা ফাওবা ক�োমথ�োকপা
অমত্তা ত�ৌর�োইদবনি)। ক�োর�োনাগী ময়�োক্তা ঐখ�োয়না
লান্থেংনবা অসিদা রিজ�োল্ব অসি মখা চত্থবদা পঞ্চায়তি
রাজ ইনস্তিত্যুসনশিংনা মখ�োয়গী এক্তিব ওইনা
শ�ৌগৎপা অমসুং শরুক তম্বা মখা তানা শ�োয়দনা
চত্থখিগনি হায়বা ঐহাক থাজৈ।

“অচু ম্বা পাও অমসুং চেকশিনবা, ক�োর�োনা দগী নান্থোকপা ঙমগে হায়রবদি”

লান্থোকচবা: MOHFW, GOI

মতম চু প্পদা ফিজিকেল দিস্তেন্সিং থম্মু, থবক শুফমদা ফাওবা
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কম্ম্যুনিতিগী
থাক্কি ৱার্করশিংগী
ক�োভিদ-19
এৱারনেসদা
ভিদিও
লান্থোকচবা: MOHFW, GOI

DAY- NRLM না ক�োভিদ-19 দা ত�ৌখিবা পুল্লপকি ওইবা রেস্পোন্স
- রুরেল দিভেলপমেন্ত মিনিস্ত্রি*

ভা

“গজ অনি লাপ্ননা লৈবা, মাস্কনি দরকার ওইবা"

রত সরকারগী রুরেল দিভেলপমেন্ত
মিনিস্ত্রিনা দীনদয়াল অন্ত্যোদয় য়�োজনা
– নেসনেল রুরেল লাইবলিহূ দস মিশন
(DAY-NRLM) থবক ওইনা পানশিল্লি, খুঙ্গংগী লাইরবা
য়ুমথ�োং অমমমগী য়ামদ্রবদা নুপী মেম্বর অমা সেল্ফ
হেল্প গ্রুপ (SHG) নেতৱার্কতা পুরক্তুনা, মখ�োয়গী
ফাইনান্সিয়েল ইনক্লু সন পুরক্তুনা অমসুং হিংনবগী
পাম্বৈ পুথ�োকপা এক্তিবিতিশিংদা শ�ৌগৎতু না খুঙ্গংগী
লাইরবা মীশিংগী ইনকমগী থাক অমসুং হিংবগী
ক্বালিতি ফগৎহন্নবা পান্দম থম্বা ফ্লেগশিপ এন্তি-প�োবর্তি
প্রোগ্রাম অমনি। জুলাই, 2020 ফাওবগী ওইনা, নুপীগী
SHG লাখ 66 র�োম নুপী মেম্বর ক্রোর 7.14 গা ল�োয়ননা
DAY-NRLM গী মখাদা শেমখ্রে।

পেন্দামিক অসি ইহান হান্না হ�ৌবদগী অমসুং
সরকারনা মার্চ 2020 দা অহানবা ল�োকদাওনা
লাওথ�োকপদগী DAY-NRLM গী খুঙ্গংগী লাইরবি
নুপীশিংগী SHG শিংনা ইনিসিয়েতিব ময়াম অমা
ল�ৌখৎখ্রে। ফি তাইবদা ত্রেন ত�ৌরবা অমসুং
হৈ-শিংলবা নুপীশিংগী SHG মেম্বরশিং ল�োকদাওনগী
খুদ�োংচাবা তাঞ্জা অদু শিজিন্নখি অমসুং মাস্কশিং
শাবা হ�ৌদ�োকখি। SHG শিংনা হেল্থ অমসুং ফেমিলি
ৱেলফিয়র মিনিস্ত্রি (MOHFW), কনজ্যুমর এফিয়র্স
মিনিস্ত্রিগী এদভাইজরিশিং অমসুং রাজ্যশিংগী হেল্থ
দিপার্তমেন্তশিংগী ইনস্ত্রক্সনশিং ইন্দুনা মাস্কশিং,
সেনিতাইজরশিং, হেন্দ ৱাশ, প্রোতেক্তিব গিয়রশিং
শাবা, কম্ম্যুনিতিগী চাকখুম, সপ্লাই দ্রাই রেসন, উহৈশিং
অমসুং মনা মশিংশিং লাইরবশিং অমসুং দরকার ওইবা
মীশিংদা পীবা হ�ৌদ�োকখি। হ�ৌজিক ওইরিবা পেন্দামিক্কি
ফিভম অসিদা মখ�োয়গী কন্ত্রিব্যুসন য়াম্না চাওই।
24শুবা জুলাই, 2020 ফাওবদা 2.96 58,581
SHG শিংদগী নুপী মেম্বর লাখ 2.96 তগী হেনবনা পুন্না
লাকখি অদুগা রাজ্য 29 শিনবা থুংনা মায়গী মাস্ক

ক্রোর 22.47 দগী হেন্না পুথ�োকখি। রাজ্য 17 তগী
নুপী মেম্বর 13,662 না সেনিতাইজর লিতর লাখ 4.8
পুথ�োকখি। রাজ্য 10 শিন-থুংবদগী লাকপা নুপী মেম্বর
1,790 না হেন্দ ৱাশ লিতর লাখ 1.02 পুথ�োকখি। রাজ্য
13 শিন-থুংবদগী লাকপা নুপী 6,585 দগী হেনবনা (মার্চ
তগী জুলাই ফাওবদা) প্রোতেক্তিব গিয়র লাখ 35.61
তগী হেনবা পুথ�োকখি। রাজ্য সরকারনা হ�ৌদ�োকপা
কম্ম্যুনিতি চাকখুমশিং অদু SHG মেম্বরশিংনা চলায়
অমসুং দরকার য়াম্না ওইরবা অমসুং খুদ�োংথিবা
নংনিংঙাই ওইরবা মীশিং অদু পীজবদা ফুদ সেফ্টি,
হাইজিন অমসুং চানবা চিঞ্জাক্কি ক্বালিতি মেন্তেন
ত�ৌনবা খ্বাইদগী য়াম্না চেকশিনবা অদু উবদা পুক্নিং
থ�ৌগৎনিংঙাই। নুপী মেম্বরশিংনা রাজ্য 4 শিনবা থুংনা
কম্ম্যুনিতি চাকখুম 12,000 দগী হেন্না লিংখৎখি অমসুং
খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইরবশিংদা চারা ক্রোর 6 তগী
হেন্না পীজখি, কনাগুম্বা অমত্তা চাক লাম্বা ফাওদনবা,
থ�োইদ�োক-হেন্দোক্না অহলশিং, কনা লৈজদ্রবশিং
অমসুং ময়ুম লৈজদবশিং য়াওনা খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই
ওইরবা মীশিং।
নুপী SHG মেম্বরশিংনা মীশিংবু লাপথ�োক্না
লৈননবা, হকচাং ফনা অমসুং লূ-নান্না লৈবগী মরু
ওইবগী মরমদা পাওতাক পীদুনা অমসুং সেন্সিতাইজ
ত�ৌদুনা লাক্লি; সাইনশিং অমসুং সিমত�োমশিংগুম্বা,
ত�ৌগদবা অমসুং ত�ৌর�োইদবশিং, খুৎ হাম্বা,
অহলশিংগী কেয়র ল�ৌবা, অঙাংশিং, মাস্ক শিজিন্নবা,
মচি ওইবা চিঞ্জাকশিং অসিনচিংবা অমসুং অরাপ্পা
কম্ম্যুনিতিশিংদা বেঙ্কিং করেস্পোন্দেন্তশিং ওইনা থবক
ত�ৌদুনা বেঙ্কিং অমসুং ফাইনান্সিয়েল স�োলুসনশিং পীবা
গুম্বা ত�োপিকশিং।
মার্চ 2020 দগী খুঙ্গংগী লমশিংদা ফংহনবা
বেঙ্কিং অমসুং পেন্সন সার্ভি সশিং ফংহনবদা SHG শিংগী
হ�োৎনবশিংনা মক�োক থ�োংবা ওইরকখি। 23শুবা জুন,
2020 ফাওবগী ওইনা প্রধান মন্ত্রি গরিব কলয়ান য়�োজনা
(PMGKY), DAY- NRLM না লুপা ক্রোর 30,956.90
ত্রান্সফর ত�ৌখ্রে মদুনা প্রধান মন্ত্রি জন ধন য়�োজনা
(PMJDY) একাওন্ত পায়বা নুপী ক্রোর 20.65 বু অমুক্তা
লুপা 500 গী ইনস্তোলমেন্ত 3 (এপ্রিল, মে অমসুং জুন,
2020) পীদুনা কান্নবা ফংহল্লি। ল�োকদাওন 24শুবা
মার্চ , 2020 তা হ�ৌবদগী অমসুং লেং ওৎপদা অথিংবা
লৈবদগী, BC সাখি (বিজনেস করেস্পোন্দেন্তশিং/
BC প�োইন্তশিং ওইনা SHG মেম্বরশিং) না খুঙ্গংগী
মীয়ামশিংগা কনেক্ত ত�ৌবদা মরু ওইবা ভু মিকা অমা

*রুরেল দিভেলপমেন্ত মিনিস্ত্রিদগী ইনপুতশিং
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ল�ৌখ্রে অমসুং ক�োভিদ-19 গী মতম অসিদা লৈবাক
শিনবা থুংনা থ�োঙ্গান্দা ফাইনান্সিয়েল সার্ভি সশিং পীখ্রে।
DAY-NRLM গী মখাদা সপ�োর্ত ত�ৌবা বেঙ্কিং
করেস্পোন্দেন্স সখিশিং (BC সখি) না 25শুবা মার্চ ,
2020 দগী বেঙ্কিং ত্রানজেক্সনশিং ত�ৌদুনা লাক্লি।
লেং ওৎপদা থেংনবা চেলেঞ্জশিং অমসুং ল�োকদাওন
লৈন-লৈন, রাজ্য 15 দগী BC সখি 6,934 র�োমনা
31শুবা জুলাই, 2020 ফাওবদা লুপা ক্রোর 1845.76
এমাওন্তকি PMGKY গী ত্রানজেক্সনশিং, অত�োপ্পা DBT
দিসবর্সমেন্ত অমসুং অত�োপ্পা ত্রানজেক্সনশিং লাখ
83.63 ত�ৌখ্রে। মসিগী BC সখিশিং অসিনা ক�োভিদকা
মরি লৈনবা সেফ্টি ন�োর্মশিংসু ল�োইনমক মেন্তেন ত�ৌই।
ল�োইনমক পুল্লগা, লৈবাক শিনবা থুংনা SHG মেম্বর
11189 গী মথক্তা BC সখি ওইনা থবক শিজিন্নখি।

প্রদ্যুসর
গ্রুপশিং
অমসুং
প্রদ্যুসর
এন্তরপ্রাইজশিংনা এপ্রিল, 2020 দগী উহৈ, অত�োপ্পা
এগ্রিকলচরগী প�োত্থোকশিং অমসুং শঙ্গোম 17,872
MT খক লুপা ক্রোর 40.04 পীদুনা লৈশিনখ্রে, অপিকপা
ল�ৌমিশিংবু মনা-মশিং অমসুং উহৈশিং গুম্বা মাংখিবা
য়াবা আইতেমশিং মার্কেত ত�ৌবদা সপ�োর্ত ত�ৌনবা,
ইম্ম্যুনিতি বূস্ত ত�ৌনবা অমসুং ন্যুত্রিস্নেল সেক্যুরিতিগী
চিঞ্জাক পীনবা লনাই মীশিং অমসুং কম্ম্যুনিতিগী ন্যুত্রিগার্দে নশিং য়�োকখৎনবা।
কম্ম্যুনিতি রিস�োর্স পর্সন্স (CRP) অমসুং
কম্ম্যুনিতি কেদরশিং ওইনা SHG শিংনা ত্রেনরশিং
ওইনবা খ�োঙথাং কনখ্রে অমসুং ওনলাইনদা, SHG
মীতিংদা নত্ত্রগা য়ুমদা চৎতু না “রিস্ক কম্ম্যুনিকেসন
ফ�োর প্রিভেন্সন ওফ স্প্রেদ ওফ ক�োভিদ-19 ইন
রুরেল এরিয়াজ” দা ত্রেনিং প্রোগ্রাম পাংথ�োকই মখলমখাগী মিনিস্ত্রিশিংদগী অমসুং WHO দগী ইংলিশ,
হিন্দি অমসুং রিজনেল ল�োন অনিমক্তা পেকেজ
ত�ৌরকপা ম�োদ্যুলশিং, মেতিরিয়েলশিং, তূ লশিং অমসুং
ক�োলেতরেলশিং য়াওনা এদশিং, মরু ওইবা মেসেজশিং
শিজিন্নদুনা। মসিগী ত্রেন ত�ৌরবা কম্ম্যুনিতি রিস�োর্স
পর্সনশিং অসিনা লাখ 48.23 SHG শিংগী SHG মেম্বর
লাখ 509.75 দা অমসুং খুঙ্গং লাখ 3.24 গী খুঙ্গংগী
য়ুমথ�োংশিংদা ত্রেনিং পীখ্রে (24শুবা জুলাই, 2020
ফাওবদা)।
হল্লকপা
মাইগ্রেন্তশিংনা
মখ�োয়
মশাগী
খুঙ্গংশিংদা ভিজিত ত�ৌখিবা রাজ্য খরদা, SHG
মেম্বরশিং, স�োসিয়েল এক্সন কম্মিত্তি মেম্বরশিং অমসুং
ফেদেরেসনগী লুচিংবশিং না সেফ্টি অমসুং প্রিভেন্তিব
পাম্বৈশিং পীবগী মাংজিল থাবশিংনি – ক�োভিদকি
মতমদা ত�ৌগদবশিং অমসুং ত�ৌর�োইদবশিং।
কম্ম্যুনিতিনা
লুচিংই:
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পেন্দামিক্কি

সেপ্তেম্বর 2020

ময়�োক্তা

লান্থেংনবদা

মখাদা পল্লিবা ৱারিশিং অসিনা মখল-মখাগী
রাজ্যশিংদা SHG শিংনা ল�ৌখৎপা ইনিসিয়েতিবশিং
শ�োকেস ত�ৌই।
মাস্ককি ৱারি: ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা ঐখ�োয়গী
অহানবা ঙাকথ�োক্নবগী লাইন
1.

আন্ধ্র প্রদেশ

আন্ধ্র প্রদেশকি মুখ্য মন্ত্রি, মিস্তর জগন ম�োহন
রেদ্দিনা 12শুবা এপ্রিল, 2020 দা লাওথ�োকখি মদুদি
সরকারনা মীশক অমদা অহুম পীবগী চাংদা মাস্ক ক্রোর
16 সপ্লাই ত�ৌবা তাই। স�োসাইতি ফ�োর ইলিমিনেসন
ওফ রুরেল প�োবর্তি (SERP) দগী ফি তূ বা ত্রেন
ত�ৌরকপা SHG নুপীশিংনা রাজ্য অদুগী দরকার ওইবা
পুংফম অদুদা রেস্পোন্দ ত�ৌনবা মখ�োয়গী স্কিলশিং
শিজিন্নখি, অদুগা পুন্না মাস্ক লাখ 11.58 স্তিৎচ ত�ৌখি।
SERP ৱীমেন কলেক্তিবশিং অসি মাস্কশিং পুথ�োকপা
খক্তং নত্তনা সেনিতাইজরশিং, লিক্বিদ হেন্দ ৱাশ অমসুং
প্রোতেক্তিব গিয়রশিং শাবদা মাংজিল থাই।
24শুবা জুলাই 2020 ফাওবগী ওইনা, খ্বাইদগী
য়াম্বা মাস্ককি মশিংশিংগী মরক্তা অমা ওইবা লাখ 11.58
আন্ধ্র প্রদেশনা পুথ�োকখি। আন্ধ্র প্রদেশকি জিলা 13 দা
SHG 4,891 গী মেম্বর 69,568 খক মাস্ক পুথ�োকপদা
য়াওই। 03শুবা জুন, 2020 ফাওবগী ওইনা প্রোতেক্তিব
গিয়র শাবা অদু লাখ 31.63 কিততা আন্ধ্র প্রদেশনা
খ্বাইদগী য়াম্মি। মসিগী আইতেমশিং অসি পুথ�োকপগী
স্কেল অদুনসু ল�োকদাওননা লৈবাক শিনবা থুংনা থবক
ফংদবগী সমস্যা হেনগৎহনবা মতম অমদা সিস্তেম
অদুগী মনুংদা ৱার্করশিংগী থবক শুনবসু পীরে।
ইমর্জেন্সি মনুংদা থবক লৈহনবা
ত্রেন ত�ৌরবা নুপী ফিতূ বীশিং, মখ�োয়গী মনুংদা
ময়াম অমা অনন্তপুর অমসুং চিতূ র জিলাশিংদা
মখ�োয় মশাগী এন্তরপ্রাইজশিং লৈজবশিং, অদুনা মাস্ক
পুথ�োকপা হ�ৌবা অহানবনি অমসুং প্রদক্সন খ্বাইদগী
য়াম্মি। চাওরাক্না, জিলা 13 দগী খুঙ্গংগী নুপী ফিতূ বী
70,000 না মাস্কশিং অসি পুথ�োকখি অমসুং মদুদগী
চাওরাক্না লুপা লাখ 34.74 কি ইনকম অমা ফংখি।
জিলা অনি অদুনা আন্ধ্র প্রদেশতা খ্বাইদগী য়াম্বা
সেনিতাইজরগী এমাওন্তসু পুথ�োকখি। মসিগী থবকশিং
অসি রেদ জ�োন নত্তে হায়না ল�ৌবা এরিয়াশিংদা
ল�ৌখৎখি।
প�োৎশিং থ�োঙ্গালদা পীবা অমসুং খ�োমজিনবা
মাস্ক শেম্বগী থবক অদু ত�োঙান-ত�োঙান্না
খায়দ�োক্লম্মি, SHG খরনা ককপগী থবক ল�ৌখৎলম্মি
অমসুং অত�োপ্পশিংনা স্তিৎচ ত�ৌবা ল�ৌখৎলম্মি। জিলাশিং
অমমম অসিদা, দিস্ত্রিক্ত রুরেল দিভেলপমেন্ত এজেন্সি

(DRDA) না ফি দেলিভর ত�ৌনবা
অমসুং মদুদগী SHG মেম্বরশিংগী
ময়ুমদা য়েন্থোক্নবা দেলিভরি প�োইন্ত
6-7 মশক খঙদ�োকখ্রে। অদুদগী ফি
অককপশিং অদু নুপী ফিতূ বিশিংগী
ময়ুমদা থারম্মি।
সেনিতাইজরশিংগী দরকার
ওইবসু লৈরম্মি মরমদি সহরশিংগী
মফম খুদিংমক্তা, মমল হেনগৎলম্মি,
মরম অদুনা প্রদক্সন হেনগৎহল্লম্মি
অমসুং ইন্সেন্তিভাইজ ত�ৌরম্মি
পেন্দামিক অসি হ�ৌবা মতমদা
সেনিতাইজরশিং ফংবা ৱাৎপা অমসুং হ�ৌজিক
লৈরিবশিং অসিনা মমল ৱাংবনা মরম ওইদুনা।
সেনিতাইজরগী প্রদক্সন অদু গ্রাসরূতকি থাকশিংদা
লৈবা মীশিংগী থাজরুদনা বর ফংবা ওইখিরম্মি।
মখ�োয়গী ক্বালিতি সেনিতাইজরশিং শেম-শাবগী
অমসুং মখ�োয় মশাগী মীশিং থবক শিজিন্নবগী সিস্তেম
অমা লৈজৈ।
গ্লোবেল স্তেন্দর্দশিং য়�ৌনবা ত্রেনিং
ক্বালিতি কন্ত্রোল ত�ৌনবা হেল্থ মিনিস্ত্রিদগী
রিস�োর্স পর্সনশিংনা ত�ৌবা ত্রেনিং সেসনশিং শিললাংলম্মি। SHG নুপীশিংবু মাস্কশিং, সেনিতাইজরশিং
অমসুং লিক্বিদ হেন্দ-ৱাশ শানবগী ত্রেন ত�ৌরম্মি।

কেমিকেলশিংবু
চানবা
প্রোপ�োর্সনশিংদা
য়ানশিন্নবগী দরকার ওইবা অদুদা, ল�োয়ননা পেকেজিং
ত�ৌবদা স্পেসিয়ল ইম্ফেসিস পীরম্মি। সরকারনা
কেমিকেলশিং পুরক্লম্মি অমসুং পীরম্মি। প্রদক্সন অদু
দিস্তিলরি মশিং য়াম্না লৈবা চিত্তূর গুম্বা জিলাশিংদা
পুনশিন্না লৈ, মখ�োয় চিনি অঙাংবদগী অলক�োহ�োল
শুংবা চু হ�ৌবা রিজনশিং ওইবনিনা।
মরু ওইবা জিলা অহুম - চিত্তূর, ইস্ত
গ�োদাবরি অমসুং বিসাখাপতনমনা প্রোতেক্তিব
গিয়র খ্বাইদগী য়াম্না পুথ�োকই। গ্রেদ ৱাংবা মখল অদু
দ�োক্তরগীদমক শাবনি। মখ�োয়শিং অসি আইস�োলেসন
সেন্তরশিংগীদমক কান্নৈ। মখল অসিগীদমক, নুপীশিং
থবক ত�ৌনবা ইন্দস্ত্রিগী শিজিন্ননবা মেছিনরি অমসুং
অহাংবা মফম নেক্লম্মি। অনিশুবা মখল অদু পুলিস,
নর্সশিং অমসুং অত�োপ্পা ফ্রন্তলাইন ৱার্করশিংগুম্বা
অহানবা রেস্পোন্দরশিংগীদমক শেম্বনি।
র�ো মেতিরিয়েল ল�ৌনবগা মরি লৈনবা অহ�ৌবদা
থেংনবা চেলেনজশিং লৈরবসু, রাজ্য অদুনা মদুগী
দরকার ওইবশিং থুংবা ঙমখি। রাজ্য অদুনা ভ�োলন্তিয়র
ময়াম অমসু ল�ৌখি – য়ুমথ�োং 50 খুদিংগী ভ�োলন্তিয়র
অমা – মাস্কশিং অমসুং সেনিতাইজরশিং য়েন্থোকপদা
মতেং পাংনবা।

2.

উত্তর প্রদেশতা খাদিগী মাস্ক

SHG মেম্বরশিংনা ক�োভিদ-19 পেন্দামিক্কি
মরমদা তেলিবিজনদা পাও হেক তাবদগী হ�ৌরগা,
মখ�োয় SHG গ্রুপশিংদা লৈবা নুপীশিংগীদমক মাস্কশিং
স্তিৎচ ত�ৌবা হ�ৌখি। উত্তর প্রদেশ শিনবা থুংনা, SHG
গ্রুপশিংগী নুপীশিং অসি উত্তর প্রদেশ স্তেত রুরেল
লাইলিহূ দ মিশন (UPSRLM) গী ক�োভিদ-19 রেস্পোন্স
স্ত্রেতিজিগী মরু ওইবা শরুক অমা ওইখি।
মাস্কশিং শাবা অসি SHG শিংগী লনাই মেম্বরশিং
খরনা, নত্ত্রগা SHG খরখক্তংনা অকক্ননা ত�ৌবা ওইদে,
মসি মহুত্তা, জিলাশিং শিনবা থুংনা SHG শিং কয়া অমা
থুনা ম�োবিলাইজ ত�ৌখি। জিলা অমদা SHG মশিং
5 খক্তংনা ন�োংমদা ফেস মাস্ক 2,000 পুথ�োক্লম্বদগী,
হ�ৌজিক জিলা 52 দা SHG মেম্বর 12,683 দা র�োল
আওৎত ত�ৌদুনা ন�োংমদা ফেস মাস্ক 50,000 র�োম শারে
অমসুং মশিং অদু অদুম হেনগৎলক্লি অমসুং রাজ্য অদু
হ�ৌজিক খাদিগী মাস্কশিং পুথ�োকপা শ�ৌগৎনবা য়েংলি।
SHG শিংনা অসুক য়াম্না চাওবা স্কেলদা
মাস্কশিং পুথ�োক্লিঙৈদা, জিলা এদমিনিস্ত্রেসননা র�ো
মেতিরিয়েলগী সপ্লাই চেন অদু লেপ্তনা লৈনবা থবক
ত�ৌরি। থাঙ্গৈশেংনা, মাস্ক শানবগীদমক খাদিবু র�ো
মেতিরিয়েল ওইনা শিজিন্নবা অসি হ�ৌজিক ত্রেন্দ অমা
ওইরে। উত্তর প্রদেশ খাদি অমসুং ভিলেজ ইন্দস্ত্রিজ
ব�োর্দ না খাদিগী মাস্ক লাখ 50 দেলিভর ত�ৌনবা অমসুং
অমমমদা লুপা 13.60 দা য়�োন্নবা ফি মিতর লাখ তরুক
SHG শিংদা পীনবা ৱাশকখ্রে। অত�োপ্পা কেস অমদা,
ইন্দিয়ান আর্মিনা প্রোতেক্তিব গিয়র 2,000 ল�ৌনবা ওর্দর
অমা ত�ৌখ্রে মখ�োয়শিং অদু লখিম্পুর খিরি জিলাগী
নিঘসন ব্লোক্কি SHG শিংনা শারগনি। ইস্তিমেতশিংনা
সজেস্ত ত�ৌই মদুদি ঙসি ফাওবদা, মাস্ক লাখ 50 দগী
হেনবা, প্রোতেক্তিব গিয়র 25,000 অমসুং সেনিতাইজর
লিতর 7,700 খক SHG 4,000 না পুথ�োকখ্রে। মরক
অসিদা, সরকারনা প্রোক্যুর ত�ৌবা অদু শ�োয়হন্দে।
মসিনসু SHG নুপীশিংগী অহেনবা ইনকমগী হ�ৌরকফম
অমসু ওইখি।
গ্রাম�োদয় সংকল্প

15

MNREGA ৱার্করশিংগী মরক্তা মাস্কশিং য়েন্থোকপা
UP গী সিধার্থনগর জিলাদা পঞ্চায়তশিংদা
মাস্ক 256,625 য়েন্থোকখি মখ�োয়গী MGNREGA
ৱার্করশিংগীদমক।

দিস্ত্রিক্ত মিশন য়ুনিৎনা র�ো মেতিরিয়েল শিললাংবা: মসি ফংনবা, SHG শিংনা মার্কেততগী ফি
লৈনবা রিভ�োলবিং ফন্দ অমসুং কম্ম্যুনিতি ইনভেস্তমেন্ত
ফন্দগী শরুক অমা শিজিন্নখি, অমসুং স্তিৎচ ত�ৌরবা
মতু ংদা, ব্লোককি কম্পাওন্দ মনুংদা লৈবা সেলিং প�োইন্ত
অমদা মখ�োয়দু য়�োল্লি, মদুগীদমক BDO শিংনা অয়াবা
পী। মসিগী মথক্তা, খুঙ্গংগী লমশিংদা খুঙ্গং অমসুং গ্রাম
পঞ্চায়তকি থাক্তা মাস্কশিং য়�োল্লি।
দিস্ত্রিক অমসুং ব্লোক মিশন য়ুনিৎকি ভু মিকা
ল�োকেল মার্কেতশিংদা র�ো মেতিরিয়েল ৱাৎপা
অমসুং মপুং ফানা ল�োকদাওন ত�ৌখিবগী ফিভমনা
মরম ওইদুনা, দিস্ত্রিক মিশন য়ুনিৎ ফাওবা মাস্কশিংগী
দিমান্দ অদু থুংহন্নবা হ�োৎনবদা খুদ�োংথিবা ওইখি,
ত�ৌইগুম্বশুং জিলাগী অধিকারিশিংদগী ফংবা সপ�োর্ত
অদুনা মখ�োয়বু লাইহনখি। দিস্ত্রিক মিশন য়ুনিৎনসু
RSETI ফাওনা নুপীশিংবু মাস্ক শেম্বগী ন�োংমগী ত্রেনিং
শিল-লাংখি।
3.	মৈহ�ৌর�োনগী ম�োমেন্তোদগী প্রিভেন্তিব মাস্ক,
অসমগী কেস অমা
চহী খুদিংগী, অসমগী হরাও কুম্মৈ - ‘রঙ্গোলি
বিহু’ মনুংদা- গম�োসা অসি মশিং য়াম্না পুথ�োকই।
গম�োসা অসি কলচরেল অমসুং ত্রেদিস্নেল সিম্বোল
অমনি অমসুং মসি হরাও কুম্মৈ অসিগী মনুংদা ইকাই
খুম্নবগী খুদ�োলপ�োৎ ওইনা পী। মসি SHG শিংগী চহীগী
ওইবা হিংনবগী পাম্বৈদা শরুক তম্মি অমসুং মখ�োয়গী
ইনকমগী অচ�ৌবা হ�ৌরকফম অমনি। হন্দক্কি চহী অসিদা,
চহী খুদিংগী ত�ৌবগুম্না, মীশিংনা গম�োসাগী এমাওন্ত
য়াম্না শাই। অদুম ওইনমক, ক�োভিদ-19 ল�োকদাওন
ত�ৌবগা ল�োয়ননা, মীশিংনা ‘রঙ্গোলি বিহু’ গী মতমদা
শেল তানবা ঙমখিদে। গম�োসা য়�োনবা ফংদবা অদুনা
নিংবা কায়বা ওইহল্লম্বা য়ারবসু, ম�োমেন্তো অদু মাস্কশিং
ওইনা ওন্থোক্লম্মি। মদু হ�ৌজিক্তি ‘গম�োসা মাস্ক’ হায়না
ক�ৌদুনা মমিং চৎলে।
ASRLM না গ্রাওন্দ লেভেল ওফিসিয়েলশিংগা
পুন্না থবক ত�ৌমিন্নদুনা SHG মেম্বরশিংনা মখ�োয়গী
মাস্ক শাবা অদু এক্সলরেত ত�ৌবা ঙম্নবা নেতৱার্ক অমা
হ�ৌদ�োকখ্রে অমসুং ইন্তরভেন্সন অসি ত্রিগর ত�ৌখ্রে।
অসমগী SHG শিংনা “অস�োমি” মাস্ক শাবা অসিগী চার্জ
মপুং ফানা ল�ৌখ্রে। SHG মেম্বর 10,000 র�োম প্রোসেস
অসিদা এক্তিব ওইনা শরুক য়ারি। সেপ্তেম্বর ফাওবদা,
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মাস্ক 36,19,771 পুথ�োকখ্রে, মদুগী মনুংদগী মাস্ক
3,16,648 য়েন্থোকখ্রে অমসুং মাস্ক 16,91,729 য়�োনখ্রে
লুপা ক্রোর 3.78 গী অপুনবা ভেল্যুদা। মাস্ক অসিদগী
খজিক্তং খেন্নবা অমনা ব�োড়োশিংনা দিভেলপ ত�ৌবা
‘অর�োনাই মাস্ক’ ক�ৌই।
মসিগী গম�োসা মাস্কশিং অমসুং অর�োনাই
মাস্কশিং অসি খুঙ্গং ময়াম অমদা য়েন্থোকখি।
মসিগীদমক, SHG শিং পুনশিনখি অমসুং মখ�োয়গী
শরুক ত�ৌদুনা খুৎ তিংথ�োক্তুনা মতেং পাংখি। মাস্কশিং
অসি মমল য়াম্না য়াম্বা ওইদে অমসুং মী ল�োইনমক্না
লাইনা ফংবা ঙম্মি। কম্ম্যুনিতি ইনভেস্তমেন্ত ফন্দ
(CIF) অমসুং SHG গী মেম্বরশিংনা মশানা কন্ত্রিব্যুসন
ত�ৌজবা অসিনা মেনুফেকচর ত�ৌনবা প্রোসেস হ�ৌনবগী
ফন্দিংগী হ�ৌরকফমশিং অদুখক্তংনি।
SHG গী ইনিসিয়েতিব অসি শ�ৌগৎনবা মাস্ক
সেলিং আওৎলেতশিং শেম্লম্মি। অহ�ৌবদা, সেলিং
আওৎলেত লৈতবনা মরম ওইদুনা, মাস্কশিং অদু শারম্মি
অমসুং SHG মেম্বরশিংগী য়ুমশিংদা য়�োল্লম্মি। হ�ৌজিক,
জিলা 31 দা পুন্না মাস্ক সেলিং আওৎলেত 84 লৈরে,
মদুদগী মীশিংনা মমল য়ামদবা অমসুং হাইজিনিক
ওইবা মাস্ক অমা ইরায় লাইনা ফংবা ঙম্লে।
ল�োকদাওনগী হ�ৌজিক্কি ওইরিবা ফিভম অসি
খন্নরগা, ইনিসিয়েতিব অসি SHG ময়াম অমগী
হিংনবগী পাম্বৈগী খুদ�োংচাবা তানজা অমনি হায়না
প্রমান ত�ৌখ্রে মরমদি মখ�োয়গী অচ�ৌবা হিংনবগী
পাম্বৈগী প�োর্তফ�োলিওদগী ইনকম ফ্লো অদু শ�োকহল্লে।
মাস্ক পুথ�োকপনা অত�োপ্পা হিংনবগী পাম্বৈগী ওপসন
অমা ওই ক্রাইসিসকি মতমগী মনুংদা মখ�োয়গী ইমুং
শ�ৌগৎপদা নত্তনা এক্তিব ওইবা SHG মেম্বর অমা ওইনা
কম্ম্যুনিতি অদু সেবা ত�ৌনবসু।

4.
উত্তর প্রদেশকি জলাউনদগী
সেনিতাইজরশিংদা কেস
সেল্ফ-হেল্প
গ্রুপ
অনিখক মাংদা লাক্লম্মি অমসুং
সেনিতাইজরশিং পুথ�োকপদা ইন্তরেস্ত
উৎলম্মি: অনন্দি SHG (ভর্সুদা খুঙ্গং)
অমসুং মা সন্তোশি SHG (মক্রন্দপুরা
খুঙ্গং). অদুবু মসিগী মতাংদা
করিগুম্বা ৱাফম খরদি লৈ, SHG শিং
অসি সেনিতাইজরশিং পুথ�োক্নবা
ত্রেনিং ত�ৌখিদে অমসুং পুথ�োক্লবা
মতু ংদা ক্বালিতি করম্না ওনগনি।
অদুগসু, অহ�ৌবগী অলক�োহ�োলগী
ইনগ্রেদিয়েন্ত অদু পর্মিত য়াওদনা
ফংখিদে।
SHG মেম্বরশিং অদু দ্রগ ইনস্পেক্তরনা
সেনিতাইজরশিং শানবা ত্রেন ত�ৌখি অমসুং ক্বালিতি
অদুসু এক্সাইজ দিপার্তমেন্তকি মনাক্তা লৈবা স্পিরিত
মেজরিং মেছিনশিং শিজিন্নদুনা ফবা ওইহল্লম্মি।
দরকার ওইবা অলক�োহ�োল অদু এক্সাইজ দিপার্তমেন্তনা
ত�ৌরগা মখ�োয়দা হকথেংননা দিস্তিলরিশিংদগী
অহ�োংবা মমলদা ফংহল্লম্মি অমসুং মখ�োয়বুসু এক্সাইজ
দিপার্তমেন্তনা পার্মিত পীরম্মি। ত্রেনিং অমসুং চংগদবা
মচাকশিং পীবদগীদি, SHG অদুনা অচ�ৌবা থাক অমদা
অল�োভেরা মনম নম্বা সেনিতাইজরশিং পুথ�োকপা
হ�ৌখি।
অদুদগীদি সেনিতাইজরশিং অসি ময়াম্না
লৈবা ঙম্বা মমলদা মখল-মখাগী দিপার্তমেন্তশিংদা
অমসুং প্রজা মীয়ামদা য়�োল্লম্মি। মসিনা লম অদুদা
সেনিতাইজরশিংগী সপ্লাই হেনগৎহল্লম্মি অমসুং
সেনিতাইজরশিংগী মার্কেত ক�োস্তসু হন্থহল্লম্মি।
মতম অসিগী মনুংদা SHG অনিমক্না
সেনিতাইজর লিতর 1900 র�োম পুথ�োক্লম্মি মখ�োয়শিং
অদু লুপা 760,000 (লুপা লাখ তরেৎ লিশিং হুম্ফু ) দা

য়�োল্লম্মি। ইনপুৎ ক�োস্ত অদু চাওরাক্না লুপা 380,000
(অলক�োহ�োল, অল�োভেরা, ব�োতলশিং, ত্রান্সপ�োর্ত
ক�োস্ত অসিনচিংবা) ওইরম্মি। মখ�োয়গী নেত শেন্দোং
লুপা 380,000 ওইরম্মি, মদুনা SHG মেম্বর অমদা নেত
ইনকম লুপা 19,000 র�োম ফংহল্লম্মি।
5.

BC সখিশিং-ঐখ�োয়গী ক�োভিদ ৱরিয়রশিং

	ল�োকদাওন
মনুংদা
বেঙ্কিং
অমসুং
ফাইনান্সিয়েল সার্ভিসশিংগী দেলিভরি থ�োঙ্গালদা
পীবা:
বিহারদগী বিজনেস করেস্পোন্দেন্ত সখি
বিহার রাজ্যগী BC সখি 984 না ল�োকদাওনগী
ইক�োন ক�োনবা থা 4 গী মনুংদা 31শুবা জুলাই’ 2020
গী মতম ফাওবদা ক্রোর 554.68 গী DBT শিংগী
ত্রানজেক্সনশিং অমসুং অত�োপ্পা ত্রানজেক্সনশিং ত�ৌখ্রে।
মায়কৈ অসিদা মাইক্রো ATM মেছিন শিজিন্নখি।
ছত্তিসগড়দগী বিজনেস করেস্পোন্দেন্ত সখি

ছত্তিসগড় রাজ্যগী BC সখি 1406 না
ল�োকদাওনগী ইক�োন ক�োনবা থা 4 গী মনুংদা
31শুবা জুলাই’ 2020 গী মতম ফাওবদা ক্রোর
212.00 গী DBT শিংগী ত্রানজেক্সনশিং অমসুং
অত�োপ্পা ত্রানজেক্সনশিং ত�ৌখ্রে।
ঝারখন্দদগী বিজনেস করেস্পোন্দেন্ত সখি

কিরন কুমার, বি সি সখি

ঝারখন্দ রাজ্যগী BC সখি 1476 না
ল�োকদাওনগী ইক�োন ক�োনবা থা 4 গী মনুংদা 31শুবা
জুলাই’ 2020 গী মতম ফাওবদা ক্রোর 268.77 গী DBT
শিংগী ত্রানজেক্সনশিং অমসুং অত�োপ্পা ত্রানজেক্সনশিং
ত�ৌখ্রে।
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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দ্রাই রেসন য়�োন্থোকপদা মধ্য প্রদেশকি কেস
রাজগড় জিলা, সরঙ্গপুর তেহসিল, মক্রনা
খুঙ্গংগী নুপীশিংনা খুঙ্গং অদুগী খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই
ওইবা অমসুং লাইরবা মীশিংবু মতেং পাংনবা
মাংল�োমদা লাকখ্রে। খুঙ্গং অদুদা নুপী 170 না শেম্বা
SHG 14 লৈ। SHG শিংগী মেম্বরশিংনা হায়রম্মি মদুদি: "
SHG গী গ্রুপ মেম্বরশিংনা ল�ৌখিবা অপুনবা রায় অদুগী
মতু ং ইন্না, নুপীশিংনা সরকারগা ল�োয়ননা লেপ্নবগী
অমসুং ল�োকদাওন, হিংনবগী পাম্বৈ মাংখিবা নত্ত্রগা
পেন্দামিক আওৎব্রেকনা মরম ওইদুনা খুঙ্গংগী মী
অমত্তা চরা হেলহন্দনবা দায়ত্ব ল�ৌখ্রে।"

6.	ক�োভিদকি মতমগী মনুংদা ফুদ সেক্যুরিতি
এদ্রেস ত�ৌবা:
দ্রাই রেসন থ�োঙ্গালদা দেলিভরি ত�ৌবা: ল�োকদাওন
মনুংদা ফুদ সেক্যুরিতি শ�ৌগৎপা
মহারাস্ত্রগী SHG শিং (UMEED) না নেসনেল
ল�োকদাওন লাওথ�োকখিবদগী কম্ম্যুনিতিশিং অদুগী
খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইবা গ্রুপশিংদা চংদবা য়াদবা
চানবা চিনজাক সপ্লাই ত�ৌবা হ�ৌখি। একতা মহিলা গ্রাম
সঙ্ঘগী SHG মেম্বরশিংনা খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইবা
ইমুংশিংদা য়�ৌবা হ�ৌখ্রে। SHG গ্রুপ অদুনা থানে জিলাগী
ধনসার খুঙ্গংদা লৈবা খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইবা
ইমুংশিংগীদমক লুপা 20,000 চংবা রেসন শিল-লাংখি।
একতা মহিলা গ্রাম সঙ্ঘনা থাও, হৱাইশিং,
তিলহ�ৌশিং, অমসুং অত�োপ্পা মনা-মশিংশিং গুম্বা
চংদবা য়াদবা চিনজাকশিং ভলনরেবিলিতি রিদক্সন
ফন্দ (VRF) তগী শিল-লাংখি। মসিগী চংদবা য়াদবা
চিনজাকশিং (দ্রাই রেসন) অসি লাইরবা অমসুং
খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইবা সেক্সনশিংদা য়াওবা
নুপীনা মক�োক ওইবা ইমুং 17 অমসুং অত�োপ্পা ইমুং 10
দা য়েন্থোকখি।
VRF অসি লাইরবা অমসুং সমাজগী খুদ�োংথিবা
নংনিংঙাই ওইবা সেক্সনশিংগী দরকার ওইবশিং
য়েংশিন্নবা অমসুং মখ�োয়বু শ�ৌগৎনবা NRLM দগী
খুঙ্গংগী সংস্থানশিংদা পীবা ফন্দ অমনি।

একতা মহিলা গ্রাম সঙ্ঘনা ল�োকদাওন মনুংদা
খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইবা সেক্সনশিংগী দরকার
ওইবশিং খঙখি অমসুং মসিগুম্বা সমস্যাশিং য়েংশিনবদা
ইনিসিয়েতিবশিং ল�ৌখি। দ্রাই রেসন সপ্লাইশিংগী
ইনিসিয়েতিব অসি মীশিংদা য়�ৌনবগীদমক রাজ্য অদুগী
অত�োপ্পা জিলাশিংদা রেপ্লিকেৎ ত�ৌরি।
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মখ�োয়না নুপীশিং, নামা শ�োয়রবা মীশিং, অহললমন, অমসুং লুখ্রাবিশিং য়াওনা খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই
ওইবা মীশিংগীদমক দ্রাই রেসন ফেসিলিতি শিল-লাংলি।
মখ�োয় মসিগী দ্রাই রেসন অসি VRF তগী শিল-লাংখি।
মখ�োয়না শেম-শাবা রে,ন কিত অদুদা অতা কিল�োগ্রাম
2, চানবা থাও গ্রাম 250, হৱাই গ্রাম 250, অমসুং
চেং গ্রাম 500 য়াওই। দ্রাই রেসন পীবগা ল�োয়ননা,
SHG মেম্বরশিং অসি মাস্কশিং পুথ�োকপগী থবকসু
ত�ৌই। কম্ম্যিনিতিদা মাস্কশিং অমসুং সেনিতাইজরশিং
য়েন্থোকপদা, মেম্বরশিং অদুনা ল�ৌখৎকদবা প্রিভেন্তিব
ওইবা পাম্বৈশিংগী মরমদসু ই-পাও শরুক য়াখি।
ইনিসিয়েতিব অসি মক্রানা খুঙ্গং খক্তংদা অকক্নবা
ওইদে। মদুগী মহুত্তা, মদু মধ্য প্রদেশকি অত�োপ্পা
জিলাশিংদসু রেপ্লিকেত ত�ৌখি।
মধ্য প্রদেশকি আগর জিলাদা লৈবা পিপ�োলান
খুঙ্গংগী একতা সমুহ গ্রুপ মেম্বরশিং (SHG) না খুঙ্গং
অদুগী ইমুং অমত্তা চরা হেল্লগা লৈতনবা খ�োঙথাংশিং
ল�ৌখৎখ্রে। গ্রুপ অসিগী মেম্বরশিংনা মীতিং অমা খুদক্তা
ত�ৌরম্মি, মদুদা চংদবা য়াদবা হাইজিন অমসুং স�োসিয়েল
দিস্তেন্সিংগী প্রিভেন্তিব ওইবা পাম্বৈশিং ল�োইনমক
ল�ৌদুনা ল�োকদাওননা হিংনবগী পাম্বৈশিং মাংহনবা য়াই
মদুনা হান্নদগী খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইরবা ইমুংশিংদা
শাথিবা শাফু পীগনি হায়বসি মখ�োয়না অচু ম্বনি হায়না
খঙজিনখি।
একতা সমুহ গ্রুপ মেম্বরশিংনা ইমুং খুদিংগী
হৱাই কিল�োগ্রাম 1, য়াম কিল�োগ্রাম 10, চানবা রিফাইন
থাও কিল�োগ্রাম 1 লেম্না য়েন্থোক্নবা শিল-লাংনবা শিললাংখ্রে। SHG মেম্বরশিংনা মসিগুম্বা ইমুং 25 মশক
খঙদ�োকখ্রে অদুগা মখ�োয়বু লেম্না দ্রাই রেসন পীখ্রে।
হৱাই কিল�োগ্রাম 25, চানবা রিফাইন থাও কিল�োগ্রাম
25, অমসুং গেহু ক্বিনতল 2.5।
ঝারখন্দ
অমসুং
এক্সপিরিয়েন্স

আজীবিকা

ফার্ম

ফ্রেশ

ল�োকদাওন মনুংদা ফার্মগী তগৎ তেকপা প�োত্থোক
য়�োনবা

(VO শিং) ফাওনা ত�ৌই, মখ�োয়শিং অসিসু মনা-মশিং
ল�ৌনবা অমসুং দেলিভর ত�ৌবা প্রদ্যুসর গ্রুপশিংনি।

অহ�ৌবগী মপুং ফানা ল�োকদাওন ত�ৌবা মতমগী
মনুংদা, নুপী SHG মেম্বরশিংগী ফার্মর প্রদ্যুসর গ্রুপশিংনা
অর্বান অমসুং সেমি অর্বান য়ুমথ�োংশিংগী থ�োঙ্গালদা
লৈবা ঙম্বা মমলদা উহৈ অমসুং মনা-মশিংগী লেপ্পা
লৈতবা সপ্লাই ত�ৌবা শ�ৌগৎখি। ঝারখন্দ স্তেত রুরেল
লাইলিহূ দ মিশননা রিক্বেস্ত অদু সবমিত ত�োনবা এপতা
য়ুম্ফম ওইবা স�োলুসন পীখি। ঝারখন্দ সরকারনা মদু
এদভর্তাইজ ত�ৌবদা শ�ৌগৎখি। সপ্লাই চেন অপুম্বা অদু
ঝারখন্দ সরকারনা শ�ৌগৎলগা নুপী SHG মেম্বরশিংনা
মেনেজ ত�ৌবনি। দিস্ত্রিক্ত এদমিনিস্ত্রেসননা রাজ্যগী
ক�োনুং রানচিদা স্তোরেজগী মফম শিল-লাংবিদুনা
ইনিসিয়েতিব অদুবু শ�ৌগৎখি অমসুং সপ্লাই চেন
মেনেজমেন্তকি দরকার ওইবা ল�োজিস্তিক্স অমসুং
ক্লিয়রেন্সশিং ল�োইনমক পীখি।
চপ মান্নবা মতমদা, ঝারখন্দদা ফার্মগী তগৎ
তেকপা মনা-মশিং অমসুং উহৈ দেলিভরি ত�ৌনবগী
শিল-লাংবা অসিনা ব্লোক 6 তগী প্রদ্যুসর গ্রুপশিংগী
নুপী ল�ৌমিশিং কান্নহনখি, মমিং ওইনা হায়রবদা
ওরমনঝি, বুন্দু, নাগড়ি, ইতকি, অর্গোদা অমসুং খুন্তিনি,
মখ�োয়শিং অসি ল�োইনমক রানচিগী মনাক্তা লৈ। মনামশিং দেলিভর ত�ৌবগী এক্তিবিতিশিং অদু গ্রাম সঙ্গথন

মনা-মশিংগী ভেল্যু চেন অমসুং সপ্লাই ত�ৌনবগী
শিল-লাংবা অদু কনজ্যুমরশিং অমসুং প্রদ্যুসরশিং
অনিমক্কিদমক শ�ৌগৎপা ওই। ল�ৌমিশিংনা শেন্দোং
তাল্লি অদুগা কনজ্যুমরশিংনা খুদ�োংথিবা মতম
অসিগী মনুংদা মপান্দা খ�োঙ থাংদ�োক্লু দনা য়ুমদা তগৎ
তেকপা মনা-মশিং ফংই। মসিগী মরম অসিগীদমক,
“আজীবিকা ফার্ম ফ্রেশ” ক�ৌবা এন্দ্রোইদ ফ�োন
এপ্লিকেসন অমা শেমখি। মসি গূগলদা য়ুম্ফম ওইবা
লেম্না ফংবা এপনি অমসুং য়াম্না য়ুজর ফ্রেন্দলি ওই।
এপ অদুনা নুমিৎ খুদিংগী ওইনা উহৈ, মনা-মশিং অমসুং
য়েরুমগী মমল গ্রামদা উৎলি।
মসিগী পাকথ�োক-চাওথ�োকপগী অনিশুবা
ফেজ অসিগা ল�োয়ননা, মখ�োয়না NRLM ব্লোকশিংগী
ওর্গানিক লম মতৎশিংদা ওর্গানিত মনা-মশিং থানবা
ইনিসিয়েত ত�ৌখ্রে। মসিগী মনা-মশিংশিং অসি
মার্কেততা লৈনৈ অমসুং মখ�োয়গীদমক দিমান্দ ৱাংই।
7.	ক�োভিদ-19 মেনেজ ত�ৌবদা নাগালেন্দ SRLM
গী হ�োৎনবশিং
নাগালেন্দদা সেনিতেসন অমসুং বাইও ফ্রেন্দলি
হেন্দৱাশ ফেসিলিতিশিং
সেনিতেসন ইনিসিয়েতিবকি শরুক ওইনা, SHG
শিং অমসুং VLO শিংনা অমগী মথংদা অমা ক্বারেন্তাইন
ত�ৌনবগী য়ুমশিংবু মতম মতমগী ওইনা চামথ�োকই
অমসুং দিসইনফেক্ত ত�ৌই। হ�োৎনবশিং অদুদা বাইওফ্রেন্দলি বেম্বু হেন্দ ৱাশ ফেসিলিতিশিং ইনস্তোল ত�ৌবসু
য়াওই। ৱা অসি নাগালেন্দগী খুঙ্গংগী লমদা মরাং
কায়না ফংই। হেন্দ হাইজিন ফজনা থম্বগী মতাংদা য়ুম
অমদগী য়ুম অমদা পাও পীবা অদু খুঙ্গংগী স্ত্রেতিজিক
ওইবা মীয়াম তিনবা মফমশিংদা হেন্দ ৱাশ ফেসিলিতি

য়ুমদা ভিজিত ত�ৌদুনা কম্ম্যুনিতিদা ঙা অমসুং চংদবা য়াদবা প�োৎশিং দেলিভর ত�ৌবা

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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বাইও-ফ্রেন্দলি বেম্বু হেন্দ ৱাশ ফেসিলিতি

খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই ওইবা য়ুমথ�োংশিংদা শেল-থুমগী তেংবাং

থম্বনা কম্প্লিমেন্ত ত�ৌগদবনি হায়বা দরকার ওইবা
অদু উরদুনা, SHG শিং অমসুং মখ�োয়গী VLO শিংনা
খুঙ্গংগী ফঙ্কস্নরিশিংগী শ�ৌগৎপা য়াওরগা সাপ�োন
অমসুং ৱাতর দিস্পেন্সরগা ল�োয়নবা, হেন্দ হাইজিনগী
পাম্প্লেতনা ল�োকেল ল�োনদা ইবা ৱা য়ুংলগা শেম্বা
হেন্দ-ৱাশ ফেসিলিতি শেমদুনা বাইও-ফ্রেন্দলি ওইবা
য়ুমদা শেম্বা স�োলুসন অমা পুরকখ্রে। SHG শিং অমসুং
ভ�োলন্তিয়রশিংনা অমগী মথংদা অমা ত�ৌদুনা ৱাতর
দিস্পেন্সর অদু থলহনগনি। হ�ৌজিক ফাওবদা SHG
শিং/VLO শিং 200 র�োমনা মখ�োয়গী খুঙ্গংশিংদা বেম্বু
হেন্দ ৱাশ ফেসিলিতি 283 ইনস্তোল ত�ৌখ্রে।

খ্বাইদগী লায়রবা ইমুংশিংনা প্রধান মন্ত্রি গরিব
কলয়ান য়�োজনা (PMGKY) এক্সেস ত�ৌরি হায়বদু VLO
শিংনা শ�োয়হন্দে। 30 সেপ্তেম্বর ফাওবগী ওইনা, SHG
মেম্বর 8,191 না অপুনবা এমাওন্ত লুপা লাখ 40.98
শিজিন্নখ্রে। ক�োভিদ-19 না খুঙ্গংগী লায়রবশিং অমসুং
খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই গ্রুপশিংদা ওইহনবা শেল-থুমগী
স্ত্রেস হন্থহন্নবা, SHG শিং অমসুং মখ�োয়গী VLO শিংনা
VRF তগী অমসুং মখ�োয়গী সেভিংশিংদগী য়ুমথ�োংগী
খুদক্কি দরকার ওইবশিং লান্থোক্নবা রেস্পোন্দ ত�ৌরি।

চিনজাক্কি সেক্যুরিতি অমসুং অত�োপ্পা চংদবা য়াদবা
প�োৎশিংগী সপ্লাই:
চংদবা য়াদবা প�োৎশিং ল�ৌবা অসি চেলেনজিং
ওইরক্লে, মরু ওইনা খুঙ্গংগী লমদা। SHG শিং অমসুং
মখ�োয়গী VLO শিংনা হ�োম ভিজিত ত�ৌদুনা কম্ম্যুনিতিদা
দেলিভর ত�ৌবা ফুদ গ্রেনগুম্বা চংদবা য়াদবশিং
খ�োমজিন্নবসু হ�ৌদ�োকখ্রে। “মখ�োয়না খ�োমজিল্লি চেং,
গেহু, হৱাইশিং, লেন্তিলশিং, চনাশিং, থুম, চিনি, শঙ্গোম
পাওদর, চা মনা, চানবা থাও; মতম মতমগী ওইবা মনামশিংশিং অমসুং উহৈশিং; ইফুৎকি ঈশিং; মৈ থানবা শিং;
ঙা, য়েন-ঙানু, শা অশেম্বা; বিস্কু ইতশিং; সাপ�োনশিং,
দিতর্জেন্ত পাওদর, অমসুং মহিক হাৎনবা (দেত�োল),”
অমসুং মখ�োয়গী থ�োঙ্গালদা দেলিভর ত�ৌই।
ফিয়র প্রাইজ শ�োপ নত্ত্রগা অত�োপ্পা গ্রোসরি
শ�োপ লৈবা খুঙ্গংশিংদা, সেফ্টিগীদমক অমসুং
কন্তামিনেসনগী তানজা খ্বাইদগী য়ামহন্দনবা হক্তুনা
থম্বা মফমদা লেপতু না স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং ত�ৌহন্দুনা
অমসুং হেন্দ ৱাশ ফেসিলিতি থমদুনা খ্বাইদগী কা হেনবা
চেকশিন-থ�ৌরাং ল�ৌই।
ফাইনান্সিয়েল সার্ভিসশিং
ম�োরাত�োরিয়ম:

অমসুং

শাংদ�োকপা

মখা তানা, কম্ম্যুনিতি ইনভেস্তমেন্ত ফন্দ
ফাওনা ল�ৌখৎপা ইনকম পুথ�োকপা এক্তিবিতিশিং
চাওনা শ�োকপনা মরম ওইদুনা নুপী ল�ৌমিশিংবু
মখ�োয়না ল�ৌখিবা ল�োন শিংদ�োকপা ঙমদবা ওইহল্লে।
মসিগী অৱাবা মতম অসি লান্থোক্নবা ঐখ�োয়গী নুপী
ল�ৌমিশিংবু মতেং পাংনবা স্তেত মিশননা মার্চ 2020 গী
মতু ংদা থা 3 গী ম�োরাত�োরিয়ম লৈহল্লে। কম্ম্যুনিতি পুন্না
লৈমিন্নবা হায়বসি নাগাশিংগী স�োসিয়েল ফেব্রিকতা
চেৎনা য়েৎশিল্লি, অমসুং অসুম ত�ৌনা, মসিগী ক�োভিদ19 গী ময়�োক্তা লান্থেংনবগী মরু ওইবা মরক অসিদা,
স্তেত মিশন অদু আওৎব্রেক থ�োক্লকপা থিংনবা অমসুং
কন্তেন্দ ত�ৌনবা অথুবা অমসুং অনিংবগা ল�োয়ননা
মদুগী রেস্পোন্স চত্থনবা শেম-শাই অমসুং কম্মিত
ত�ৌই। “চরাংনবা য়াম্না লৈ ত�ৌইগুম্বশুং ঐখ�োয়না মী
ল�োইনমকপু খুরুম্নবা অমসুং ইংথনা লৈনবগীদমক
হায়খ্রে,” র�োক�োন�ো কিস�োত�োনা হায়। SHG শিং অমসুং
মখ�োয়গী VLO শিং ফাওনা খুঙ্গংগী ফঙ্কস্নরিশিংগী
এক্তিব সপ�োর্ত /শরুক য়াবা য়াওরগা, হায়বদি ভিলেজ
কাউন্সিলশিং, ভিলেজ দিভেলপমেন্ত ব�োর্দশিং, ছাত্রগী
ব�োদিশিং, চর্চশিং, কম্ম্যুনিতি হেল্থ ৱার্করশিং, অমসুং
অত�োপ্পা ফ্রন্তলাইন ৱার্করশিং, মসিগী ইমর্জেন্সি অসি
মখ�োয় থেংনবা ঙমগনি হায়বা মহাক প�োজিতিব ওই।

“মাস্ক অদু নত্ত্রগনা মরক থৎকনি;
ক�োর�োনা বু থিংগনি”
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ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা পঞ্জাবনা থেংনবা লান
দিপার্তমেন্ত ওফ রুরেল দিভেলপমেন্ত অমসুং পঞ্চায়তি রাজ
ইনস্তিত্যুসন্স নিংবা কনবা উৎলু

- SIRD&PR, পঞ্জাব*

রু

“অদ�োমগী লমচৎ-শাজৎ হ�োংলগা, ক�োর�োনা দা এতেক ত�ৌ”

রেল
দিভেলপমেন্ত
অমসুং
পঞ্চায়ত
দিপার্তমেন্তনা ক�োভিদ-19 পেন্দামিক্কি ময়�োক্তা
লান্থেংনবদা মাংজিল থানা থবক ত�ৌরি। PRI
শিং অদু কেন্দ্র অমসুং রাজ্য সরকারশিং, হেল্থ অমসুং
ফেমিলি ৱেলফিয়র দিপার্তমেন্ত অমসুং ৱার্লদ হেল্থ
ওর্গানাইজেসন (WHO) না পেন্দামিক্কি ময়�োক্তা ইশু
ত�ৌবা ইনস্ত্রক্সনশিং/গাইদলাইনশিংগা সিনক্রোনাইজ
ত�ৌরগা কন্না থবক ত�ৌরি। গ্রাম পঞ্চায়ত খুদিংমক্না
কম্প্রেহেন্সিব ওইবা পাম্বৈশিংগী সেত অমা থবক
ওইনা পানশিনখ্রে, মখ�োয়গী কেপাসিতি অমসুং
কনতেকস্ততা কেলিব্রেত ত�ৌরে, ত্রান্সমিশন তপথহন্নবা
অমসুং ক�োভিদ-19 গা ল�োয়নবা ম�োর্তেলিতি হন্থহন্নবা,
মমৈথংদা অনেম্বা থাক্কি লেংদবা নত্ত্রগা ত্রান্সমিশন
ত�ৌদবা ফিভম অমা য়�ৌনবা অমসুং থম্নবা পান্দমগা।
ভাইরসনা ইনফেক্ত ত�ৌরবা মীশিংগা শ�োক্ন-শম্নবদগী
খ্বাইদগী মশিং য়াম্বা মীশিংবু কন্নবা গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা
হ�োৎনৈ। ইনফেক্ত ত�ৌবা য়ারম্বা খুদ�োংথিবা নংনিংঙাই
ওইবা লনাই মীওইশিংবু ত�োঙান্না থম্লে, ম�োনিতর ত�ৌরে
অমসুং মরি লৈনবা দিপার্তমেন্তশিংগা ক�োওর্দিনেত
ত�ৌদুনা কেয়র ল�ৌরে। ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা
লান্থেংনবা অসিদা PRI শিংদা খুঙ্গংগী মীশিংনা সপ�োর্ত
ত�ৌবা অসি থাগৎনিংঙাইনি। ক�োভিদ-19 গী ময়�োক্তা
লান্থেংনবা ঙম্নবা, দিপার্তমেন্তনা PRI শিংগা নক্না
ক�োওর্দিনেশন ত�ৌরগা মীয়াম প্রজাগী সেফ্টি ওইহন্নবা
মখাগী খ�োঙথাংশিং অসি ল�ৌখৎখ্রে:
1.

খুঙ্গংশিংদা ফ্যুমিগেশন ত�ৌথ�োকপা:

ক�োর�োনাভাইরস আওৎব্রেক থিংনবা হ�োৎনবা
অমদা, অহানবা রাওন্দদা খুঙ্গং 12,861, অনিশুবা
রাওন্দদা খুঙ্গং 7,031 অমসুং অহুমশুবা রাওন্দদা খুঙ্গং
3,860 স�োদিয়ম হাইপ�োক্লোরাইত লিতর লাখ 4.81
চাইথ�োক্তুনা সেনিতাইজ ত�ৌখ্রে। মসিগী দিসইনফেক্তেন্ত
কেমিকেল অসি পঞ্জাব অলকালিজ এন্দ কেমিকেল্স
লিমিতেদদগী ল�ৌখিবনি। গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা খুঙ্গংগী
নহার�োলশিংবু খুঙ্গংশিংদা হিদাক চাইবগী মতাংদা
মাংল�োমদা থ�োরক্নবা অমসুং লেম্না সার্ভি স পীনবা পুক্নিং
থ�ৌগৎখ্রে। মদুনা মতু ংদা, ফ্যুমিগেশন অদু থবক অসিগী
লেবর কম্পোনেন্ততা মমল অমত্তা তিংদনা অয়াম্বা

পঞ্জাবকি খুঙ্গংশিং সেনিতাইজ ত�ৌনবা ভ�োলন্তিয়রশিংনা থবক ত�ৌবা

ত�ৌখ্রে; মসি থাগৎপা য়াই।
2.
পঞ্চায়তশিংনা খুঙ্গংশিং থিংজিনবা (থিক্রি
পেহরা):
পঞ্চায়তশিংনা মপানগী মীশিংদগী ক�োভিদ19 শন্দোকপা থিংনবা অন�ৌবা লম্বীশিং পুথ�োক্লকখ্রে।
মখ�োয়না খুঙ্গংশিং অদু থিংজিনখ্রে অমসুং মপানগী
মীশিংদা শ�োক্ন-শম্নবা খ্বাইদগী য়ামদনা হন্থনবা থিক্রি
পেহরাশিং হ�ৌখ্রে। পঞ্চায়তশিংনা মীশিংগী তঙাই ফদনা
দরকার ওইবশিং ল�োইনমক খুঙ্গং অদুমক্তা ফংনবা
ত�ৌখ্রে। ইমর্জেন্সি থ�োকপা মতাংদা, সরপঞ্চশিংনা মী
চংলকপা অমসুং থ�োকখিবা য়াহন্নবা পাসশিং ইশু ত�ৌই।

খুঙ্গং অদুদা পামদবা মী চংলকপা নত্ত্রগা থ�োকখিবা থিংনবা খুঙ্গংগী
মীশিংনা খুঙ্গং থিংজিনবা

*রুরেল দিভেলপমেন্ত অমসুং পঞ্চায়তস দিপার্তমেন্ত, পঞ্জাব

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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খুঙ্গং অদুদা পামদবা মী চংলকপা নত্ত্রগা থ�োকখিবা
থিংনবা নুপী সরপঞ্চশিং ফাওবা, মখ�োয়গী মমান্নবী
খুঙ্গংগী নুপীশিংগা খুঙ্গংগী চংফম প�োইন্ততা নুমিৎ চু প্পা
লেপ্পি। অমরগড় (সঙ্গরুর) দা লৈবা নিয়মতপুর ক�ৌবা
খুঙ্গং অমদা, বিয়ান্ত কাউর অমসুং নরিন্দর কাউর
ক�ৌবি নুপী অনিনা ধুরি-অমরগড় সরকতা লেপতনা পুং
11 খক অহিংদা পেত্রোল ত�ৌবগী ইনিসিয়েতিব অদুদা
শরুক য়াখি।
3.	স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং পাম্বৈশিং:
স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং পাম্বৈশিং লৈহন্নবা অমসুং
ত্রান্সমিশন হন্থহন্নবা অমসুং আওৎব্রেকশিং কন্ত্রোল
মখাদা পুরক্নবা মী চৎথ�োক-চৎশিন থিংদুনা লান চংবগী
মওংদা দিপার্তমেন্ত অসিনা থবক ত�ৌরি।
•	গ্রাম পঞ্চায়তশিংবু স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং
চৎনগদবা মফমশিং মশক খঙদ�োক্নবা হংখি।
•

মীশিংনা নক্ননা শ�োক্ন-পন্নবা ত�ৌদনবা মীয়াম
তিনবা মফম খুদিংমক্তা মিতর 2 লাপ্নবদা
অঙ�ৌবা/অঙাংবা মচু না সর্ক লশিং মার্ক ত�ৌখ্রে।

•	স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং চৎননবা মীশিংবু হায়জদুনা
গুরুদ্বারাশিংদা নুমিৎ খুদিংগী লাওথ�োকই।
4.
লাইরবশিংদা চানবা চিঞ্জাক অমসুং হিদাক
পীনবগীদমক মখ�োয়গী রিস�োর্সিং শিজিন্ননবা
সরপঞ্চশিংবু শক্তি পীবা:

5.	সরপঞ্চশিংবু ইমর্জেন্সি ফিভমশিংদা কর্ফি য়ু
পাসশিং ইশু ত�ৌনবগী শক্তি পী:
সরপঞ্চশিংবু মেদিকেল ইমর্জেন্সি থ�োক্লকপা
মতাংদা নুমিদাংগী মতম (7pm-6am) মনুংদা কর্ফি য়ু
পাসশিং ইশু ত�ৌনবা অধিকার পী। পাস অসি নুমিদাং
অমখক্তংগী চৎনৈ। ঙসি ফাওবদা, গ্রাম পঞ্চায়ত
13,257 না পাস 19,557 ইশু ত�ৌখ্রে।
6.
খুঙ্গংশিংদা বিদেশতগী
মরমদা দাতা খ�োমজিনবা:

লাকপা

মীশিংগী

রুরেল দিভেলপমেন্ত অমসুং পঞ্চায়তসকি
দিপার্তমেন্তনা 15 ফেব্রুৱারি, 2020 দা নত্ত্রগা মতু ংদা
লৈবাক্কি মপান্দগী পঞ্জাবতা লাকপা মীশিংগী দাতাবেজ
অমা খ�োমজিনখ্রে। 15শুবা ফেব্রুৱারি, 2020 দা নত্ত্রগা
মতু ংদা গ্রাম পঞ্চায়ত 6,311 দা পুন্না মী 26,352 থুংখ্রে।
মী 26,352 গী মনুংদা 15,925 হান্ননা ক্বারেন্তাইন ত�ৌখ্রে।
গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা অঙ্গনৱাদিশিং নত্ত্রগা স্কূ লশিংবু
সেন্তরশিং ওন্থোক্তুনা নত্ত্রগা মেকশিফ্ট ক্বারেন্তাইনগী
মফম লিংখৎতু না দরকার ওইবা এরেঞ্জমেন্তশিং
শেমখ্রে।
7.	ক�োভিদ-19 গী মরমদা এৱ্যারনেস:
IEC এক্তিবিতিশিং মপুং ফাবা লিংজেলগা
ল�োয়ননা চত্থরি। দিপার্তমেন্তনা মখাগী খ�োঙথাংশিং
অসি ল�ৌখৎলি:
•	স্তেত অদুগী সরপঞ্চ ল�োইনমক্কি হ্বাতসঅপ
গ্রুপ শেমখ্রে। এপ্রিল 12, 2020 দগী ঙাসি
ফাওবদা ক�োভিদ-19 গী প্রিক�োশনশিং অমসুং
গ্রাম পঞ্চায়তশিংগী থাক্তা ল�ৌখৎখিবা মরি
লৈনবা খ�োঙথাংশিংগী মরমদা নুমিৎ খুদিংগী
হ্বাতসঅপ মেসেজ অমা রাজ্য অদুগী সরপঞ্চ
ল�োইনমক্তা থাই।
•	দিপার্তমেন্তনসু মদুগী IEC এক্তিবিতিশিংগী
এরেনা শন্দোক্নবা ওফিসিয়েল ফেসবূক অমসুং
ত্বিত্তর একাওন্তশিং শেমখ্রে। অকুপ্পা ৱার�োল
অমসুং ই-পাও অদু নুমিৎ খুদিংগী অপদেত ত�ৌই।
মসি শাজিন্নবা ই-পাও অমসুং ত�োকঙাশিং চেক
ত�ৌনবর�োমদা ল�ৌবা খ�োঙথাংসু অমনি, খুঙ্গংগী
মীশিংগী মরক্তা অকিবা প�োকহনবা থিংননবা।

খুঙ্গংগী থাক্তা স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং পাম্বৈশিং

গ্রাম
পঞ্চায়তশিংবু
দিপার্তমেন্তনা
অন্দরপ্রিভিলেজ মীশিংবু তঙাই ফদনা হিংবদা চংদবা
য়াদবা পীনবগীদমক ন�োংমদা লুপা 5,000 অদুগী
য়াম্লবদা থা অমদা লুপা 50,000 খরচ ত�ৌনবগী
অধিকার পীখ্রে, মরু ওইনা ন�োংমগী খুৎশুমন তানবশিং
অমসুং লায়রবা মীশিংদা।
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•

মখা তানা, পমফ্লেতশিং শেম্লে, য়েন্থোক্লে অমসুং
খুঙ্গংগী থাক্তা সরপঞ্চশিংনা মীয়াম তিনবা
মফমশিংদা নপ্লে।

•

নুমিৎ খুদিংগী ওইবা এৱ্যারনেস ওদিওবিজুয়েল মেসেজ অমসু মেদিয়া রিলিজগীদমক
ইনফ�োরমেশন অমসুং পব্লিক রিলেসন্স
দিপার্তমেন্ততা থাই।

8.

খুঙ্গংগী এরিয়াশিংদা SHG শিংনা মাস্ক শেম্বা:

ইনিসিয়েতিব অসিগী মখাদা, সেল্ফ হেল্প গ্রুপ
(SHG শিং) শিংবু মাস্কশিং শানবা পুক্নিং থ�ৌগৎলি।
মাস্ক শেম্নবা লশিং ফি অদু ইরায় লাইনা ফংবা য়াই
অমসুং “দু ইত য়�োরসেল্ফ (DIY)” ভিদিওশিং অমসুং
পিকচরশিং SHG শিংদা শিয়র ত�ৌই। দিপার্তমেন্ত অসিনা
মসিগী মতাংদা হেল্থ ওথ�োরিতিশিং অমসুং জিলা
এদমিনিস্ত্রেশনগা ক�োওর্দিনেত ত�ৌরি। বিজন অদুদি
হেল্থ ইনফ্রাস্ত্রকচর অমসুং সেল্ফ ইমপ্লোয়মেন্ততা
কন্ত্রিব্যুত ত�ৌনবা ইনিসিয়েতিব অসিবু আন্দোলন
অমদা ওন্থোকপনি। সেপ্তেম্বর ফাওবদা, পঞ্জাব স্তেত
রুরেল লাইবলিহূ দস মিশন 2020 গী মখাদা, পুন্না SHG
মেম্বর 3,843 না পঞ্জাব রাজ্যদা ফংবা ওর্দর 5,28,996
গী ময়�োক্তা মাস্ক 5,40,587 দেলিভর ত�ৌখ্রে। মসিনা
থবক পীবগী অমসুং পুংশিং অসিদা দরকার ওইবা
থুংহনবগী পান্দম অনিমক থুংহল্লি।

11.	ল�োকদাওন মনুংদা খুঙ্গংগী লাইরবশিংদা
হিংনবগী পাম্বৈ পীবা (বন মিত্রশিং)

9.	ক�োভিদ-19 গী মতাংদা ই-লর্নিং মেতিরিয়েল
লম অদুগী ল�োনদা

12.

ক�োভিদ-19 দা ওনলাইন ত্রেনিং প্রোগ্রামশিং

ক�োভিদ-19 গী অৱাবা মতমগী মনুংদা, শ্রী গুরু
নানক দেবজিগী চহী 550 শুবা প�োকপগী কুমওন
নিংশিংবা ওইনা GP খুদিংমক্তা উপাম্বি চারা 550 থাবগী
কেয়র ল�ৌনবা বন মিত্রশিং খনখ্রে। মসিনা ল�োকদাওন
মনুংদা খুঙ্গংগী লাইরবশিংগী হিংনবগী পাম্বৈ অমা
পীখ্রে।

দিপার্তমেন্তনা পুখ্রিশিং শেংদ�োক্নবগী স্পেসিয়েল

ক�োর�োনা ভাইরসকা মরি লৈনবা ই-লর্নিং
মেতিরিয়েল পঞ্চশিং, সরপঞ্চশিং অমসুং খুঙ্গংদা
লৈবা ইমুংশিংবু লায়না অসিগী মরমদা, সিমত�োমশিং

গ্রাম পঞ্চায়ত জ�োধপুরগী SHG বাবা হিম্মত সিংহনা মাস্কশিং শারি
অদুদা মখ�োয় হান্না ল�ৌগদবা চেকশিন থ�ৌরাংসু ল�ৌরি

অমসুং মসিগী করম্না থিংগনি খঙহন্নবা পঞ্জাবি ল�োনদা
দিভেলপ ত�ৌখ্রে।
10.	ক�োভিদ-19 দা ওনলাইন ত্রেনিং প্রোগ্রামশিং
পেন্দামিক্কি মতম মনুংদা, SIRD পঞ্জাবনা মীখলদা

কারকপা মীহুৎশিং অমসুং PRI শিংগী ফঙ্কস্নরিশিংগী
কেপাসিতি শাগৎনবা অমসুং ক�োভিদ-19 দা ত্রেনিং
পীনবা জূম (Zoom), সিস্কো ৱেবেক্স (cisco Webex)

অমসুং জিও মীত (Jio Meet) গুম্বা ওনলাইন প্লেতফ�োর্ম
মখল-মখা কয়া শিজিন্নখ্রে।

পুখ্রি মচা শেংদ�োকপগী দ্রাইব

বন মিত্রশিং

দ্রাইব ল�ৌখৎখ্রে। দ্রাইব অসি দিৱাতরিং অমসুং
দিসিল্তিং ত�ৌদুনা ম�োনসুন ঋতু দা পুখ্রিশিং শেম-শাদুনা
থম্নবগী হ�ৌদ�োকখি। মতম অদুমক্তদা, মসিনা খুঙ্গংগী
লাইরবশিংদা থবকসু পীখ্রে।
13.

‘মিশন ফতেহ’ গী মখাদা এৱ্যারনেস দ্রাইব

গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা ক�োভিদ-19 পেন্দামিক
শন্দোকপা চেক ত�ৌনবা হান্না ল�ৌখৎকদবা চেকশিন
থ�ৌরাংশিংগী মরমদা মীশিংবু খঙহন্নবা ‘মিশন
ফতেহ’ গী মখাদা অচ�ৌবা এৱারনেস কেম্পেন অমা
শিল-লাংখ্রে।
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পথানক�োৎ জিলাদা লৈবা ধর কলান ব্লোক্কি গ্রাম পঞ্চায়ত হরাগী
খ্বাইদগী নহা ওইবা নুপী সরপঞ্চনা শেম্বা থিক্রি পেহরা

পুখ্রিশিং শেংদ�োকপগী দ্রাইব

•	ল�োকদাওন লাওথ�োকপগী ইহান হানবা
নুমিৎতগী, খুঙ্গং অদুগী চংফম অমসুং
থ�োকফম প�োইন্তশিং ল�োইনমক থিংজিন্নবা
গ্রাম
পঞ্চায়তশিংনা
'থিক্রি
পেহরাশিং’

‘মিশন ফতেহ’ গী মখাদা এৱারনেস দ্রাইব

লিংখৎখ্রে। খুঙ্গংদা লৈবা মীশিংবু ক�োর�োনাদগী
ঙাকথ�োক্নবগীদমক পঞ্চায়তনা খুঙ্গং অদুগী
মপাল্লোম থংবা অক�োয়বশিংদা খাজিনবশিং
থমখ্রে অদুনা মপান্দগী লাকপা মী অমত্তা
খুঙ্গং অদুদা চংবা য়াদে অমসুং খুঙ্গং অদুদগী
কনাগুম্বা অমত্তা অচু ম্বা মরম য়াওদনা নত্ত্রগা
ইমর্জেন্সিগী নত্তনা মপান্দা থ�োকপা য়াদে। খুঙ্গং
অদুগী চংফম প�োইন্তশিং ল�োইনমক্তা চেক
প�োস্তশিং শেম্লে, চিংনবা মী অমত্তা খুঙ্গং অদুদা
চংলক্তনবা অমসুং চংলকপা অমসুং থ�োকখিবা
মীশিংগী রেজিস্ত্রেসন ফজনা থম্লে। খুঙ্গংদা লৈবা
মী অমত্তা মহাক্কি য়ুম থাদ�োকপা য়াহন্দে।
•
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হারা গ্রাম পঞ্চায়ততা সরকারগী স্কূ ল অমা
সরপঞ্চগী সুপরবিজন মখাদা আইস�োলেসন
ৱার্দ অমা ওইনা ওন্থোকখ্রে। অত�োপ্পা
রাজ্যশিংদগী লাকপা মীশিংবু ক্বারেন্তাইন ত�ৌই
অমসুং আইস�োলেসন ফেসিলিতিদা থম্মি।
সেপ্তেম্বর 2020

•

ফ্যুমিগেসন, কর্ফি য়ু পাসশিং ইশু ত�ৌবা,
এৱ্যারনেস দ্রাইবশিং চত্থবা গুম্বা ক�োভিদ19 কন্তেন্দ ত�ৌনবা সরকারগী গাইদলাইনশিং
চৎনহনবগী মথক্তা, GP ছিনানা স�োসিয়েল
দিস্তেন্সিংগী মতাংদা ত্রেনিংসু শিল-লাংখ্রে। খুঙ্গং
অদুদা, ৱার্দ -ৱার্দকি ওইনা ইমুং অমমমদগী মেম্বর
অমা স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং ন�োর্মশিং ইনবগী
মরমদা ত্রেন ত�ৌখি। মীশিংবু সেন্সিতাইজ ত�ৌনবা
লৈমায়দা অঙাংবা মচু না সর্ক লশিং য়েকখি।

SDM নৈহাল সিংহ ৱালাগী লমজিং মখাদা,
খুঙ্গংগী নহার�োল 20 গী স্পেসিয়ল তীম অমা খুঙ্গংগী
থাক্তা শেম্লম্মি। তীম অসিগী মেম্বরশিংনা থ�োঙ অমদগী
থ�োঙ অমা ক�োভর ত�ৌদুনা মীশিংদা চংদবা য়াদবা
সপ্লাইশিং পীবদা মতেং পাংবগী খুৎ লান্থোকখি। মদু
খুঙ্গংগী থাক্তা চংদবা য়াদবা প�োৎশিং সপ্লাই ত�ৌবা
য়াহন্নবর�োমদা ল�ৌবা থাগৎনিংঙাই ওইবা খ�োঙথাং
অমনি। মসিনা খুঙ্গংদগী মরম চাদনা মপান্দা থ�োকপগী
দরকার ওইবা অদু মখা তানা হন্থহল্লি।

“মাস্ক শারগা চু ঙ্গোয় ওইয়ু, ঐখ�োয়
করিগীগুম্বা ফিভমদা জয় ওইগদবনি”
ক�োভিদ থেংননবা চু নবা লমচৎ-শাজৎ

6 ft

মায় খুম্নবা অমা
উপ্পু

6 ft

খুৎকি হাইজিন
মেন্তেন ত�ৌ

লাপ্ননা লৈনবগী
ন�োর্মশিং ইল্লু

পুন্না ঐখ�োয় ক�োভিদ-19 গা লান থেংনগনি

লান্থোকচবা: MOHFW, GOI

মহাত্মা গান্ধি NREGS –
পেন্দামিককি মতম অসিদা আশাগী মঙাল পরিং

- SIRD, তেলঙ্গানা*

“শিনফম অমসুং থবক লেপকনু, মতম অদুদা তেক্ত-কায়দনবগী নিয়ম নিংশিংঙু ”

তে

লঙ্গানা
রাজ্যগী
নালগ�োন্দা জিলাগী
মরিগুদা ব্লোকতা লৈবা
থিরাগন্দলাপল্লি গ্রাম পঞ্চায়তকি
খুঙ্গংগী মীশিংনা করম্না “মহাত্মা
গান্ধি NREGS না পেন্দামিক্কি মতমদা
থবক থিবদা আশাগী মঙালগী
পরিং অমা” করম্না ওইখি হায়বদুগী
অপেনবা অদু তাকথ�োক্লি।
খুঙ্গং
অসি
ব্লোক
হেদক্বারতর্সতগী
কিল�োমিতর
10 লাপ্পি, অমসুং হাইদ্রাবাদতগী
নগারজুনা সাগরগী স্তেত হাইৱেগা
কিলেমিতর 5 নক্নৈ অমসুং রাজ্যগী
ক�োনুং হাইদ্রাবাদতগী কিল�োমিতর 65 খক্তং লাপ্পি।
খুঙ্গং অসিগী ইতিহাস: খুঙ্গং অসিগী অহ�ৌবা
চহীশিংদা ৱেস্ত লেন্দ লৈবা অমসুং গ্রাওন্দ ৱাতর
তাংবনা মরম ওইদুনা মফম অমদা পুন্না মী তারমদে,
মখ�োয় মফম অমদগী মফম অমদা চৎতু না লৈরম্মি,
মসিবু লমদুগী ল�োনদা “থিরুগুদু” ক�ৌরম্মি অমসুং
“থিরুগন্দলাপল্লি (পল্লি/পল্লেগী অর্থদি খুন্দাফম
হায়বনি). মরিগুদা ব্লোক অসি কা হেন্না লায়রবগী
ফিভমগীদমক খঙনৈ। ব্লোক অসিগী গ্রাওন্দ ৱাতরদা
ফ্লোরাইদ য়াম্না য়াওই। থবক ফংদবা অসি খুঙ্গং অসিদা
হেন্না চাওবা সমস্যানি। মরম অদুনা ইমুং কয়া হিংনবগী
পাম্বৈ থিবদা রাজ্যগী ক�োনুং হাইদ্রবাদতা য়ুম হ�োংনৈ।
ত�ৌইগুম্বশুং, ফিভম অসি নুমিৎ খুদিংগী হ�োংলি
মরু ওইনা মহাত্মা গান্ধি NREGS গী সপ�োর্ত কা ল�োয়ননা
খুঙ্গংগী মীশিংনা মখ�োয়গী লমশিংখক্তং নত্তনা মখ�োয়গী
হিংনবগী পাম্বৈসু দিভেলপ ত�ৌরি। মরু ওইনা মসিগী
ক�োভিদ-19 পেন্দামিক্কি ফিভম অসিদা মহাত্মা গান্ধি
NREGS না দরকার ওইবা মীশিংদা থবক পীবদা মরু
ওইবা ভু মিকা ল�ৌই।

খুঙ্গং অসিগী জ�োব কার্দ 494 অমসুং খুৎশুমন
থিবা মী 1098 লৈ অন�ৌবা জ�োব কার্দ 16 অমসুং
খুৎশুমন থিবা মী 54 য়াওনা। মসিগী অন�ৌবা
জ�োব কার্দশিং অসি ক�োর�োনা পেন্দামিক্না মরম
ওইদুনা মখ�োয়গী থবক মাংখ্রবা হাইদ্রবাদতা লৈবা

ইমুংশিংদা ইশু ত�ৌখি।


খুৎশুমন থিবা 636 মীশিংগী জ�োব কার্দ 325
এক্তিব ম�োদতা লৈ।



ফাইনান্সিয়েল চহী অসি হ�ৌবদগী হায়বদি
01.04.2020, খুৎশুমন ওইনা লুপা লাখ 47.41
গী এমাওন্ত অমা অমসুং মেতিরিয়েল কম্পোনেন্ত
ওইনা লুপা লাখ 2.70, পুন্না লুপা লাখ 50.10
য়েন্থোকখ্রে।



24,980 মেনদেশিং শেমদুনা এপ্রুব ত�ৌবা
28,000 গী ময়�োক্তা লেবর বজেৎ 90% ফংখি।

	ব্লোক অসিদা খ্বাইদগী ৱাংবা খুৎশুমনগী চাং
লৈবা য়ুমথ�োংগী ইম্প্লোয়মেন্তকি 77% এভরেজ
নুমিৎশিং পী হায়বদি লুপা 196.00.


49 ইমুংশিংনা ইম্প্লোয়মেন্তকি নুমিৎ 100 মপুং
ফারে।

	ল�োকেল ফিল্দ স্টাফনা পে ওর্দর জেনেরেত
ত�ৌবা অমসুং FTO শিং নুমিৎ 3 গী মনুংদা
অপল�োদ ত�ৌবা মায় পাক্লে।

ৱার্করশিংনা খুৎশুমন ফংবতা নত্তনা মখ�োয়না
হান্না লৈতেম মান্নরমদবা লম হেক্তর 30 য়�ৌনিংচিৎ
দিভেলপ ত�ৌখি, মখ�োয় ফার্ম প�োন্দশিং অদু ত�ৌথ�োকখি,
ত্রেঞ্চশিং স্তেগর ত�ৌখি অমসুং হ�ৌজিক লৈরিবা ফিল্দ
চেনেলশিংদা সিল্ত ল�ৌথ�োকখি অমসুং লৈনুংগী ঈশিংগী
থাক হন্না পুরকপদা য়াম্না কান্নবা ল�োকেল ইরিগেসন

* SIRD, তেলঙ্গানাতগী ইনপুতশিং

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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তেঙ্ক দিসিল্তেদ ত�ৌখি।
হ�ৌজিক্কি ফিভমদি ত্রেঞ্চশিং অয়াম্বা ন�োংনা
মরম ওইদুনা ঈশিংনা পিক থল্লি, মদুনা হ�ৌজিক লৈবা
ত্যুবৱেলশিংদা লৈনুংগী ঈশিংগী থাকশিং হেনগৎপা
ওইহল্লে। অমসুং, ল�ৌমিশিং অদুনা মখ�োয়গী লমশিংদা
মনা-মশিং ল�োকপা হ�ৌখ্রে, মদুনা ল�ৌমিশিংগী অহেনবা
ইনকম তানবা অমা ওইহল্লে। অমসুং, পেন্দামিকনা মরম
ওইদুনা সহর মচাশিংদগী খুঙ্গংশিংদা হল্লকপা মীশিং
অদুগী য়ুমথ�োংশিংনা খুৎশুমন ফংবা থবক ফংখি।

ক�োভিদ-19গী ওইরিবা ফিভম য়েংশিনবা
ন�োভেল

ক�োর�োনা

ভাইরস

(ক�োভিদ-19)

শন্দোক্লক্লিবা অসি খুঙ্গংগী লমশিংগী লৈঙাক শাশন্দা
অচ�ৌবা সমস্যা অমা ওইরে। লাইচৎ অসি নাত�োন
নত্ত্রগা চিনগী অপীকপা দ্রোপলেৎশিংদা ক�োভিদ-

ক�োর�োনা পেন্দামিক (তেলুগুদা: করুভু পানি,
ঈ ক�োর�োনা কস্তকালম ল�ো কান্থিরেখায়িন্দি) অসিগী
মতমগী মনুং অসিদা মহাত্মা গান্ধি NREGS না ঐখ�োয়গী
খুঙ্গংশিংগী আশাগী মঙাল পরিং ওইরে, অমসুং
পেন্দামিক ওইরিবা মতম অসিগী মনুংদা স্কিম অদু
পানশিনবগীদমক খুঙ্গংগী মীশিং ল�োইনমকপু থাগৎলি,
অমসুং ল�োকেল ওফিসরশিংদা মখ�োয়গী ত�ৌবিমলসু
ফ�োংদ�োকই।

19 অনাবা মীওই অমনা ল�োক খুবা নত্ত্রগা স�োর
হ�োন্দোকপা মতমদা মীওই অমদগী অত�োপ্পা অমদা
শন্দোকই। মরম অসিনা স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং থম্বা
অসি য়াম্নমক মরু ওই। মরম অসিনা স্তাফ খুদিংমক,
ল�োকেল লিদরশিং, SHG গ্রুপশিং, ভ�োলুনতিয়রশিং,
নহা, SHGশিং অমদি অত�োপ্পা স্তেক হ�োল্দরশিংগা
খুৎশম্নদুনা য়ুমথ�োং খুদিংদা প�োস্তরশিং, ত�োম-ত�োম,
কাউন্সেলিং, ৱাৎসএপ গ্রুপশিং শেমদুনা অমদি
ঙাকথ�োক্নবা পাম্বৈশিংগী রেক�োর্দিংশিংবু সিয়র ত�ৌদুনা
খুঙ্গংদা লৈরিবা মীপুম খুদিংমক ক�োভিদ-19গী চৎন26

সেপ্তেম্বর 2020

কেস মশীং হেনগৎলকপনা
মরম ওইরগা, পাক শন্না তেস্ত ত�ৌবা
ল�োয়ননা অথুবা মতমদা ফ�োলশিং
ফংহনবা অসি প�োজিতিব কেস
হেনগৎলক্তনবা হ�োৎনবনি অমদি
চেকশিনবগী মরু ওইবা পাম্বৈনি।
ফ�োল অদুদা য়ুমফম ওইরগা অনাবা
অদু শক খঙদ�োকই অমদি লাইয়েংই।

সেল্ফ- ম�োতিভেতেদ দিসিপ্লিন, ত্রেকিং ল�োয়না
ল�োয়ননা লাইচৎ অসি শন্দোক্লকপা থিংনবা লেপ্পা
লৈতনা ম�োনিতরিং ত�ৌবা মথ�ৌ তাই, অসুম্না লম চৎপা মী
খুদিংমক হ�োম আইস�োলেসন্দা থমলি। হেল্থ ৱার্করশিংগী
মতেংগা ল�োয়ননা ভ�োলুনতিয়রশিংনা ত�োঙান ত�োঙানবা
সর্ভেশিং পাংথ�োক্লি। অর�োগ্যা সেতু হায়রিবা ক�োভিদ19 এপস অসি য়ুমথ�োং খুদিংগী ম�োবাইল ফ�োনশিংদা
ইন্সত�োল ত�ৌরে, মসিনা মখ�োয় কনাগুমবা প�োজিতিব
ওইরবা মী নত্ত্রগা য়াম্না চিংননিংঙাই ওইবা মীশিংগা
ল�োয়নরুবা শ�োক্না শম্না ত�ৌরুব্রা হায়বদগী চেকশিলহল্লি।
মহিক অসিবু শন্দোক্লকপা থিংনবা খুঙ্গংদা চাং নাইনা
সেনিতাইজেসন এক্তিভিতিশিং পাংথ�োক্লি।
প�োজিতিব কেসশিং আইস�োলেত ত�ৌনবা
অমদি য়েংশিন্নবা চেকশিনবা, কান্নগদবা অমদি
হ্যুমেন ক্বারেন্তাইনগী শেম শাবা অসি মরু ওই, অসুম্না
মাইগ্রেন্ত শিনমীশিংগীদমক ফংফম থ�োকপা খুদ�োংচা
খুদিংমক ফংলবা ক্বারেন্তাইন সেন্তর অমা শেম শাখ্রে।
ম�োবাইলশিংদা ক্বারেন্তাইন ল�োকেসন ত্রেক্কিং সিস্তেম
এপ ইন্সত�োল ত�ৌদুনা য়ুম-য়ূমদা ক্বারেন্তাইন ত�ৌরিবা
মীওইশিংদা থাজবা পীরে। ক�োর�োনাভাইরস ত্রিৎমেন্ত
একসিলরেসন প্রোগ্রাম (CTAP) এপকী মখাদা কন্তেক্ত
ত্রেসিং নিয়ম চু ম্না চৎথরি, মসিনা প্রাইমরি অমদি
সেকেন্দরি কন্তেকশিংবু হ�োম আইস�োলেসন্দা, জিয়�োতেগ অমদি PHC দ�োক্তরশিং অমসুং হেল্থ কেয়র
ৱার্করশিংনা য়েংশিল্লগা থম্মি।

মীয়াম, খুঙ্গংগী অহলশিং, SHG গ্রুপশিং,
SHGশিংগী নহা, সেনিতেসন ৱার্করশিং, হেল্থ কেয়র
ৱার্করশিংগা খুৎশম্নদুনা সিস্তর দিপার্তমেন্তশিংগী
সতাফশিংনা অচ�ৌবা মতেং পীরি অমদি ঐখ�োয়নসু
হ�ৌজিক খুঙ্গং অসিদা ক�োভিদ-19 শন্দোক্লকপা থিংনবা
চেকশিন্না হ�োৎনরি।

“চেকশিন্না থবক ত�ৌরবদি, থবক
খুদিংমক লাইথ�োক্লক্কনি”
মেদিকেল
মাস্ক করম্না
শিজিন্নগনি

লান্থোকচবা: WHO
মতম পম্বদা য়ুমদা শাবা অমুক হন্না শিজিন্নবা য়াবা মায়খুম/মাস্ক শিজিন্নবীয়ু

অচু ম্বা লম্বী

লান্থোকচবা: MOHFW, GOI

কাঙল�োনশিং খুদম ওইনা মীৎ, না, চিন্দা থেংদবা,
ত�োয়না খুৎ হামদ�োকপা, স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং ঙাকপা,
মাস্ক, সেনিতাইজর নিংথিনা শিজিন্নবনচিংবা খ�োঙথাং
কয়া পায়খৎলে। হ�ৌরকপগী তাংকক্তা, মীয়াম্না
ল�োকদাউন অমদি ক্বারেন্তাইনগী মতাংদা মরু ওইনা
ল�ৌরমদে অদুবু হ�ৌজিক্তি তপনা-তপনা মীয়ামবু ভাব
তাহনবা ঙমলে।

তঙাইফদবা প�োৎলমশীং মরম
চাদনা মমল হেনগৎপ্রা হায়বদু লেপ্পা
লৈতনা য়েংশিল্লি। SHG গ্রুপশিংনা
মাস্ক শাবগী থবক পাইখৎলি অমদি
সরকারনা খুঙ্গংশিংদা লৈরিবা মীপুম
খুদিংমক্তা লেম্না মাস্ক য়েন্থোকখ্রে।
লাইরবশিংদা চাং নাইনা শেন থুমগী
মতেং পাংলি, খ্বাইদগী লাইরবশিংদা চাং নাইনা চান্নবা
চিনজাক পীদুনা প�োপুলেসন সস্তেন ত�ৌহনবদা চাওনা
শরুক য়াদুনা অমদি লুরবা মতম অসিদা লাইচৎ অসিগী
চৈথেং নাক�োইনবা হন্থহনবদা মতেং পাংলি।

অরানবা লম্বী
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ক�োভিদ-19 থিংবদা গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা ল�ৌখৎপা
ইনিসিয়েতিবশিং

- RSN শর্মা*

ক

হিদাক লৈত্রিবা মতম অদু, ফাওবা চেকশিন্দবা য়াদে

ন্সতিত্যুসনেল (73শুবা এমেন্দমেন্ত) এক
1992না পঞ্চায়তি রাজ ইন্সতিত্যুসনশিংদা
কন্সতিত্যুসনেল
স্তেতস
ওইনা
পঞ্চায়তশিংদা শক্তিশিং অমদি রেসপ�োনসিবিলিতিশিং
পীরি। গ্রাম পঞ্চায়তশিংদা শেনমীৎল�োন চাওখৎহন্নবা
প�োরমশীংঅমদি সমাজকী ওইবা জস্তিস, ল�োয়ননা
খুনজাশিংগী হকশেল, সংবিধানগী তরামাথ�োই শুবা
সেদ্যুলদা য়াওরবা গ্রাম পঞ্চায়ত অদুদা লৈরিবা
হ�োসপিতাল, প্রাইমরি হেল্থ সেন্তরশিং অমদি
দিসপেন্সরি য়াওনা সেনিতেসনগী মতাংদা শেম শাবগী
দাইত্য অদু গ্রাম পঞ্চায়ত্তা পীরি। গ্রাম পঞ্চায়তশিংগী
(ল�োকেলগী মশানা চলাইজবা ল�োয়শংশিং) ত�ৌফম
থ�োকপা অসি মখ�োয়না খুনজাশিংগী হকশেল ফহন্নবগী
মতাংদা ল�োকেল কম্ম্যুনিতি অদুগীদমক পায়খৎলিবা
থবকশিংদা য়ূম্ফম ওইবা মরমনা, রাজ্য অমদি য়ুনিয়ন
তেরিত�োরি (UTশিং) খুদিংমক্না গ্রাম পঞ্চায়তকী
মতেংনা মখ�োয়গীদমক ত�োঙান ত�োঙানবা ঙাকথ�োক্নবা
অমদি চেকশিনবা পাম্বৈ ল�ৌখত্তুনা খুঞ্জাশিংগী পুন্সি
ঙাক শেন্নবা পাম্বৈশিং শেম শানবা হ�োৎনরি।
ক�োভিদ-19দগী ঙাকথ�োক্নবা গ্রাম পঞ্চায়তনা
ল�ৌখৎলিবা
পাম্বৈশিংগী
মনুংদা
এৱ্যারনেস
পীনবগীদমক IECগী মেতরিয়েলশিং চাওখৎহনবা,

ন�োংচু প বেঙ্গলদা গ্রাম পঞ্চায়তনা পীবা মীয়ামগী এৱ্যারনেস প�োস্তর
*কন্সলতেন্ত, পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়
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ত্রিপুরাদা মীয়ামগী হ�োর্দিং

মসিদা গ্রাম পঞ্চায়তশিংবু গ্রাম পঞ্চায়তশিং শিনবা
থুংনা হ�োর্দিংশিং থম্বা, ক�োভিদ-19গসু মরী লৈনবা
ত�ৌগদবা অমদি ত�ৌর�োইদবশিং অদু মশাগী ল�োনশিংদা
প�োস্তর/হেন্দআউতশিং শেম্বা য়াওরি। ঙাকথ�োক্নবা
পাম্বৈশিংগী মরমদা পাউজেল পীবা ভিদিও শেম্বগা
ল�োয়ননা কম্ম্যুনিতিগী থাক্তা ক�োর�োনা ভাইরস
ঙাকথ�োক্নবা অমদি থেংননবা মাইকশিং অমদি
স্পিকরশিং শিজিন্নদুনা খ�োল্লাউ লাউনবা শেম শাবদা
পঞ্চায়তশিংনা শরুক য়ারি। রাজ্যশিং অয়াম্বদা, গ্রাম
পঞ্চায়তনা মীয়ামগী মফমশিংবু, খুদম ওইনা পঞ্চায়ত
ভাৱন নত্ত্রগা গ্রাম পঞ্চায়তকী মফম অদুদা লৈরিবা
সরকারগী মহৈতমফমশঙশিং নত্ত্রগা লম্বীশিংবু
মীয়াম ভাব তাহন্নবা ফক্লাংদা ইবা/য়েকপদা শিজিন্নরি।
খুঞ্জা মীয়াম্বু ভাব তাহন্নবা হ�োৎনবদা পঞ্চায়তকী মফম
মফমদা অকুপ্পা ৱার�োল য়াওবা ব�োর্দশিং উহন্নবা
হ�োৎনবদা রাজ্য খুদিংমক্কী গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা মতেং
পাংলি।
এৱ্যারনেস পীবা অসিখক নত্তনা, মীয়ামগী
হকশেল ফহন্নবা অমদি ক�োভিদ-19 মায়থিবা পীনবা

ANM (ওকজিল্যারি নর্স মিদৱাইফ) অমদি অঙ্গনৱাদি
ৱার্করর্শিংনা চপ মান্ননা মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌরি।
মশানা মশাবু ক�োর�োনাগী লানমীশিংনি হায়না
ল�ৌজদুনা হায়রিবা ৱার্করশিং অসিনা ক�োভিদ-19গী
মায়�োক্তা গ্রাসরুত এক্সনগীদমক শেম শাবা অমদি
ম�োবিলাইজেসন ত�ৌবদা গ্রাম পঞ্চায়ত্তা মতেং পাংদুনা
লাক্লি। ক্বারেন্তাইনদা লৈরিবশিংগী য়ুমশিংদা চৎপা অমদি
হ�োৎনবদা রাজ্য খুদিংমক্কী গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা মরু ওইবা স্তেতিস্তিকশিংগী প্রমান খ�োমগত্তুনা কিনিংঙাই
ওইরবা লাইচৎ অসিগী মায়�োক্তা লান্থেংনবদা মতেং
শরুক য়ারি।
পাংলি। মখ�োয়না প্রাইমরি হেল্থ সেন্তরশিং, ল�োকেল
ল�োকেল মার্কে ৎশিং স�োসিয়েল দিস্তেনসিং হেল্থ ভ�োলুনতিয়রশিং অমদি জিলাগী এদমিনিস্ত্রেসনগা
ঙাক্নবগীদমক হেন্না পাক চাওবা মফমশিংদা ক�োভিদ-19গী লাইওংশিং অমদি ঙাকথ�োক্নবা
হ�োংদ�োকপদা গ্রাম পঞ্চায়তসু শরুক য়ারি। পঞ্চায়তকী পাম্বৈশিংগী মতাংদা এৱ্যারনেস পীবা দ্রাইবশিং চত্থবদা
অক�োয়বদা গারি চৎপা হনথহন্নবা পঞ্চায়তকী ঙমখৈ নক্ননা থবক ত�ৌমিন্নরি। মসিগীসু মথক্তা, মখ�োয়না
থিংজিনবা হায়বসিসু পঞ্চায়তনা পায়খৎপা থবক অশেংবা ই পাউ পীদুনা, অরানবা পাউশিংবু পুলিস্তা
অমনি। খুঙ্গংশিংদা মীয়াম চৎথ�োক চৎশিন য়েংশিন্নবা,
রিপ�োর্ত ত�ৌদুনা অমদি কম্ম্যুনিতিশিংদা স�োসিয়েল
গ্রাম পঞ্চায়তনা ক�োর�োনা শন্দোক্লকপা থিংনবা খুঙ্গংদা
মিদিয়াদা ফংলিবা পাউবু গ্রাম পঞ্চায়তশিংগা ল�োয়ননা
ভ�োলুনতিয়র খনগত্তুনা মথ�ৌ ত�ৌহল্লি। ছত্তিসগর গুম্বা
থিদ�োক্নবা হ�োৎনবদা পুক্নিং থ�ৌগৎলি। ভারত্তা চাওরাক্না
রাজ্যশিংদদি, মপান্দগী চঙলকপা মীওই/মাইগ্রেন্তশিংবু
আশা ৱার্কর 9,00,000না সরকার অমদি মীয়ামগী
ত্রেকিং ত�ৌদুনা তঙাইফদনা হ�োম আইস�োলেসন
মরক্তা থ�োং ওইদুনা শম্নহল্লি। ASHA, ANM অমদি
ত�ৌহল্লি। পঞ্জাব অমদি হরিয়ানাগী রাজ্যদা, গ্রাম
অঙ্গনৱাদি ৱার্করশিংগী থ�ৌদাং অদু কর্নাতকাগুম্বা
পঞ্চায়তশিংদগী খনগৎলবা মীহুৎশিংনা য়ুমথ�োং খুদিং
রাজ্যশিংদা ময়েক শেংনা উরে, মফমশীংঅদুদা
চঙদুনা ইমুং মনুংবু শন্দোক্লক্লিবা ক�োভিদ-19দগী
সরকারনা মশাগী গ্রাম পঞ্চায়তশিংগী মীহুৎ অমদি
করম্না ঙাকথ�োক্কনি হায়না তাকপদা শরুক য়ারি।
ল�োকেল গ�োভর্নমেন্ত ৱার্করশিং খুদম ওইনা ASHA,
পনখিবা ময়াম অসিগীসু মথক্তা, ল�োকেল ব�োদিশিংনা
ANM অমদি অঙ্গনৱাদি ৱার্করশিং য়াওবা খুঙ্গংগী থাক্তা
ত�োঙানবা পাম্বৈ কয়া শিজিন্নরি, খুদম ওইনা খুৎ হামবগী
তাস্ক ফ�োর্সশিং শেমদুনা ক�োর�োনাভাইরস লাইচৎকী
কেম্পেনশিং, স�োসিয়েল দিস্তেনসিংগী কেম্পেনশিং
মায়�োক্তা ল�ৌখৎলিবা থ�ৌদাংশিং য়েংশিলহল্লি অমদি
পব্লিক এদ্রেস সিস্তেমশিংদা লাউথ�োক্তুনা চৎথরি অমদি
লুচিংহল্লি। তাস্ক ফ�োর্স অসিগী দাত্যদি, ইন্তরেলিয়া,
ক�োভিদ-19 গী মরমদা ভিলেজ লেভেল তাস্ক ফ�োর্স
ন�োভেল ক�োর�োনা ভাইরসকী মরমদা অরানবা ই পাউ
(VLTF)কী খুৎথাংদা মীয়ামগী খ�োঙথাং য়েংশিল্লি, মসি
অমদি ওইদবা পাউ শন্দোকপা থিংবনি। খঙজিনবা য়াই
মিজ�োরাম রাজ্যদদি ময়েক শেংনা উবা ফংই।
মদুদি অঙ্গনৱাদি ৱার্করশিংনা চহী তরুক্কী মখাদা লৈবা
ভারতকী খুঙ্গংগী লমদা ক�োর�োনাভাইরসকী অঙাংশিংদা রেসনশিং য়�ৌহনবগী দাত্য ল�ৌহল্লি। ASHA
মায়�োক্তা মপুং ফাবা সেফতি পীবদা রাজ্য অয়াম্বদা ৱার্করশিংগী মতেংগা ল�োয়ননা, মীয়ামগী হকশেল
ASHA (এক্রিদিতেদ স�োসিয়েল হেল্থ এক্তিভিস্ত), শাফনা থম্নবা অমদি পঞ্চায়তশিংগী য়ুমথ�োং খুদিংমক
মশা মউ ফনা থম্নবগী অমদি করিগুম্বা
ক�োভিদ-19গী লাইওং লৈবগী খুদম
ফংলবদি লৈরিবা প্রোত�োক�োলগী
মতু ং ইন্না মখা তাবা থবক পায়খৎনবা
চেকশিন্না য়েংশিল্লি। তাস্ক ফ�োর্স
অসিনা একজিক্যুতিব ওফিসর
অমদি তালুকা মেদিকেল ওফিসরদা
ন�োংমগী থবক অমদি ল�ৌখৎখিবা
খ�োঙথাংশিং নুমীৎ খুদিংগী র�োপ�োর্ত
ত�ৌনবা মেকানিজম অমা শেমখি।
কেরলা রাজ্যগী সেনিতেসন কম্মিতিগী মীহুৎশিং
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পঞ্চায়তকী মফমশিংদা ক্বারেন্তাইন সর্ভি সশিং ল�োয়ননা
ল�োকদাউন মতমগী ওইনা রেসন য়েন্থোকপগী
খুদ�োংচাবশিং পীরি। য়ু.পি., ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশা
অমদি ৱেস্ত বেঙ্গল রাজ্যনা শিনমীশিংগী অচ�ৌবা
সপ্লাইয়র ওইবনা লাইচৎকী মতম অসিদা কা হেন্না
শিনমী চঙশিল্লকপদা শিংথানিংঙাই ওইনা মতেং
পাংলি।

করনাতকাগী পঞ্চায়তকী মফমদা আশা ৱার্করশিংনা য়ুমথ�োংশিংদা চৎপা

মসিগা চপ মান্ননা উত্তরাখন্দ, উত্তর প্রদেশ,
মহারাস্ত্র, মধ্য প্রদেশ অমদি আন্ধ্র প্রদেশকী রাজ্যশিংদা
ASHAশিং অমদি ANM ৱার্করশিংবু ক�োর�োনাভাইরস
কন্তেনমেন্ত জ�োনশিংদা য়ুমথ�োং খুদিংগী সেমপ্লিং
ত�ৌহনবগী থবক পীরি। অন্দমান অমদি নিক�োবর ইথত্তা,
অঙ্গনৱাদি ৱার্করশিংগী মতেংগা ল�োয়ননা মীয়ামদা
তঙাইফদনা চঙবা চানবা প�োৎলমশীংয়েন্থোক্লি।
বিহারগী রাজ্যদা লাইচৎ মতম অসিদা মাগী চাওরবা
কম্ম্যুনিতি হেল্থ ৱার্কফ�োর্স অদু মীয়াম শিনবা থুংনা
য়�ৌহনবদা শিজিন্নরি। রাজ্য অমদি UT অয়াম্বদা,
ASHA, ANM অমদি অঙ্গনৱাদি ৱার্করশিংবু, গ্রাম
পঞ্চায়তকী থাক্তা ত�োঙান ত�োঙানবা থবকশিং
হ�ৌদ�োকপা অমদি চৎনহনবদা খুঙ্গংগী থাক্কী কম্মিতিগী
শরুক অমা ওইহল্লি। হায়রিবা কম্মিতিগী মীহুৎশিংগী
মনুংদা পঞ্চায়তকী খনগৎলবা মীওইশিং, ASHA ৱার্কর,
অঙ্গনৱাদি ৱার্কর, ANM, স্কু ল ওজা, নুপীশিংগী সেল্ফহেল্প গ্রুপকী মক�োকথ�োংবা, গ্রাম পঞ্চায়ত দিভেলপমেন্ত
ওফিসর য়াওরি।
খুঙ্গংদা আইস�োলেসন সেন্তরশিং লিংখৎপদা
গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা মরু ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌরি, রাজ্য/
UT 21গী মনুংদা অপুনবা আইস�োলেসন সেন্তর মশীং
37,564 লিংখৎখ্রে। আইস�োলেসন সেন্তরশিংগীদমক
শিন লাংবগী থবক অদু পঞ্চায়ত বিলদিংশিং নত্ত্রগা
সরকারগী মহৈ তমফমশং নত্ত্রগা গ্রাম পঞ্চায়তকী লম
মনুংদা লৈরিবা রাজ্যগী বিলদিংশিংদা পাংথ�োকই।
লৈবাক অসিগী মফম কয়াদা পন্দুনা লৈরিবা
মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিংগীদমক পায়খৎপা থবক ওইনা,
রাজ্যশিং অমদি UTশিংদা গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা গ্রাম

গ্রাম পঞ্চায়তকী থ�ৌদাং অসি MGNREGA
থবকশিং চৎনহনবনা মাঙ থারি, মসি ভারত সরকারগী
হ�োম এফিয়রস মন্ত্রালয়না পীবা লমজিং মখাদা
MGNREGA গী থবক চৎনহন্দুনা ক�োভিদ-19 না
মরম ওইরগা থবক ফংদ্রবা অমদি ককঙাওনদুনা
লৈরিবা মাইগ্রেন্ত ৱার্কর লিশিং কয়াদা কান্নরবা থবক
পীনবা হ�োৎনরি। মায়খুম উপ্পা অমদি স�োসিয়েল
দিস্তেনসিংগী চৎনবী ঙাক্তুনা ঈশিং য়�োক্তুনা থম্বা
অমদি ঈথৈ ল�ৌখ�োংগী থবক থ�ৌরমশিংগা মরী লৈনবা
MGNREGAগী থবক চৎনহন্নবা গাইদলাইনশিংদা
তাক্লি। MGNREGAগী থবক চৎনহনবনা ক�োভিদ-19
না মরম ওইরগা হিংনবগী লম্বী মাঙখ্রবা মীওইশিংদা
মতেং চাওনা পাংলি। গাইদলাইনশিংগী মতু ং ইন্না
অমদি রাজ্য সরকারশিংগী লমজিং মখাদা, গ্রাম
পঞ্চায়ত কয়ানা খুঙ্গংগী লম লৈজদবা লাইরবা অমদি
মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিংবু থবক কয়া পীদুনা মতেং পাংনবগী
থ�ৌরাং ল�ৌখৎখ্রে। মসিগী মায়কৈর�োমদা,পুদচেরি
ু
না
এপ্রিল 20, 2020দগী খুঙ্গংগী লমশিংদা ইঙ্কম লাক্নবা
MGNREGAগী মখাদা থবক হ�ৌনবা অহানবা খ�োঙথাং
ল�ৌখৎপা হ�ৌখ্রে। ক�োভিদ লাইচৎকী মতম অসিদা
MGNREGAগী থবকশিং চৎনহনবনা অহানবা-ওইনা
জ�োব কার্দ হ�োল্দরশিং ওইরিবা মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিংদা
কান্নরবা থবক পীরি। ঈকং থ�োক্কনবা মফম ওইরিবা
তেলঙ্গনাগী মেদাক জিলাগী খুনজাশিংনা MGNREGA
গী থবকশিংদা শরুক য়াবদা ইকাইখুম্নবা উৎলি।
মথক্কী অসিদগী প্রমান ওইনা, রাজ্যশিং
অমদি য়ুনিয়ন তেরিত�োরিশিংদা, রাজ্য অমদি কেন্দ্র
সরকারগী লমজিং মখাদা গ্রাম পঞ্চায়তশিংনা মরু
ওইবা থ�ৌদাং ল�ৌরি। পঞ্চায়তনা ক�োল্লিবা মফমদা গ্রাম
পঞ্চায়তনা ইনতর্ভে ন্সন পাংথ�োক্নবা পীরিবা চাং নাইবা
গাইদেন্স অমদি মতেং অদু য়াম্না চাওনা, হকশেল,
শাফবা, এৱ্যারনেস, তংদু লৈতাবা, খুদ�োংচাবা নত্ত্রগা
পঞ্চায়তশিংদা লৈরিবা খুদিংমক্কী স�োসিয়েল নত্ত্রগা
শেনমীৎল�োন ফগৎহনবগী লমদা অফবা ফ�োল ফংহল্লে।

“গজ অনি লাপ্ননা লৈবা, মাস্কনি দরকার ওইবা"
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ক�োভিদ-19 রেস্পোন্স: নগ্গরদগী মায় পাকপগী ৱারী অমা
- SIRD, হিমাচল প্রদেশ*

“ক�োর�োনা ভাইরস লাইচৎকী লৈরিবা তাংকক অসিদা স�োসিয়েল দিস্তেন্সিং ঙাক্না চৎপা হায়বসি
য়াম্না মরু ওই। করিগুম্বা নহাক্না নহাক্তি করিসু ত�ৌদে অমদি নঙ�োন্দা করিসু ত�ৌর�োই খল্লবদি,
মদু লাল্লি। অসুম্না ত�ৌরবদি, নহাক নশামক অমদি নহাক্কী নুংশিজরবশিংদা মীনমলবনি।”
– নরেন্দ্র ম�োদি, ভারতকী প্রধান মন্ত্রি

ক�ো

ভিদ-19 লাইনানা মালেম
পুম্বা অসি অদুক্কী মতিক
অরুবা ফিভম অমদা
লৈহল্লে হায়রিবা ৱাফম অসিদা কক্নিংঙাই
করিসু লৈতে। থাক ৱাংলবা হেল্থ কেয়র
সিস্তেমশীংলৈবা চাওখৎলবা লৈবাকশিং
ফাওবদা লাইচৎ অসিনা মরম ওইরগা
লৈখা তাহনখ্রে। মতাং অসিদা ক�োভিদ-19
গী মায়�োক্তা কুল্লু তম্পাক্কী খ্বাইদগী লিরবা
তাউন, নাগর গ্রাম পঞ্চায়তনা মায় পাক্না
লান্থেংনখিবগী ৱারী অসি থমজরি।
খুদ�োংথিবশিং
য়াম্লবা মীশিং রাজ্যগী ৱাংমদা অমদি
ফ�োরেন লৈবাক্তা লৈবা নাগর অসি মাগী দেম�োগ্রাফিগী
ত�োপ ত�োপ্পা শক্তম্না মরম ওইরগা প�োতেনসিয়েল
লৈবা হ�োৎস্পোৎ অমা ওইরি। অহানবা ওইনা ক�োভিদ19না ভারত্তা শ�োকহল্লকপা মতমদা, সরকারনা য়াম্না
থুনা ল�োকদাউন লাউথ�োকখি অমদি মদু মপুং ফানা
ঙাকখি। মপান্দগী পঞ্চায়ত অসিদা থুংলবা মীওইশিংবু
এদমিনিস্ত্রেসন্না ক্বারেন্তাইন সেন্তরশিংনি হায়না
শকখঙলবা সরকারগী বিলদিংশিংদা ক্বারেন্তাইন
ত�ৌদুনা থমখি। মী চঙলকপগী চাং ৱাংলবসু গ্রাম

এৱেয়রনেস পীবীখিবনা VLC’s

পঞ্চায়ত, খুঙ্গংগী থাক্তা লৈবা কম্মিতিশিং অমদি হেল্থ
ৱার্করশিংনা চেকশিন্না য়েংশিল্লি। য়াম্না কুইবা মতম
খরদি কুল্লু জিলা শিনবা থুংবদা ক�োভিদ-19 কেস
অমফাওবা রেক�োর্দ লৈখিদে।
ল�োকদাউন ল�োইখ্রবা মতু ং অমদি কুল্লুদা এপল
সিজন হ�ৌরবা মতু ং, শেনমিৎল�োনগী ওইবা থবক
থ�ৌরমশিং হান্নগুম হনজিল্লকলবা মতমদা, নাগর
পঞ্চায়ত্তা ল�ৌউ শিংউবগী মশীং য়াম্লবা শিনমীশিং
চঙশিল্লকখি। নাগরগা নক্ননা লৈবা পাতলিকুহালগী
জগাদা মেন্দি অমা লৈবা মরম্না ক�োভিদ-19
শন্দোক্লকপা য়াবগী চাং ৱাংনা লৈখি। গ্রাম পঞ্চায়ত
নাগরদা দিভেলপমেন্ত ব্লোক নাগরগী ওইনা খ্বাইদগী
ৱাংনা ক�োভিদ-19গী কেস 53 রেক�োর্দ ত�ৌখি।
ইন্নিসেতিব:

মেদিকেল চেক অপ ত�ৌবীখিবা হকশেলগী কাংবু

অদুমওইনমক, সরকারনা অথুবদা পাইখৎলকপা
থ�ৌরাংনা মরম ওইরগা লাইনা অসিবু কম্ম্যুনিতি ওইনা
শন্দোক্লকপদগী কনবা ঙমখি। হেল্থ প্রোফেস্নেলশিংগী
কৎথ�োক্লবা থ�ৌদাংনা অনাবশিংদা অমদি ক্বারেন্তাইন
ত�ৌরিবশিংদা মতিক চাবা ত্রিতমেন্ত পীনবা হ�োৎনবদা
মতেং পাংলি। পুলিস দিপার্তমেন্তনা মায় পাক্না
ল�োকদাউন চৎনহনবা ঙম্লে। ক�োভিদ-19 গী মায়�োক্তা
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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মন্দলশিংবু মাস্ক শাবা অমদি য়েন্থোকপগী
থবক্তা শরুক য়াহল্লি।




অনাবা অমগা ল�োয়নরুবা শ�োক্না শম্নবা
ত�ৌরুবগী চিংনবা লৈরবদি ক্বারেন্তাইন
ত�ৌহনগনি।

মায় পাকপা
ল�ৌউ

SHGশিংনা মাস্ক য়েন্থোকপা

লান্থেংনবা অসিদা মায় পাক্লিবা অসিগী মরম অহুমদা
থাগৎচবা ফ�োংদ�োকপা য়াই: অকনবা ক্বারেন্তাইনগী
মওং, তশেংবা রিস্ক কম্ম্যুনিকেসন অমদি কম্ম্যুনিতি
পার্তিসিপেসন, অকনবা মওংগী তেস্তিং অমদি
কন্তেক্ত ত্রেসিং।
	হ�োতেলশিং খুদম ওইনা অরিবা ফিল্ম স্তদিও,
রিভর সাইৎ কেম্পিং, স্নো ত্রেন্স রিজ�োর্ত্তা
ক�োভিদ প�োজিতিব ওইবা মীওইশিংগী
ক্বারেন্তাইন ফেসিলিতিশিং ফংহল্লি, মদুদা
মখ�োয়দা মেদিকেল ওফিসরশিং অমদি
ASHA ৱার্করশিংনা হ�োসপিতাল্লিতি সর্ভি সকা
ল�োয়ননা চাং নাইনা হকশেলগী চেকঅপশিং
পাংথ�োকই। ক্বরেনতাইন মপুং ফানা অমদি
নীয়ম চু ম্না ল�োয়শিল্লি হায়বদু খঙনবা পুলিসকী
মীওইশিং মীৎকুপ নাহুম শিংনা লৈ।
	রিস্কশিং অমদি ঙাকথ�োক্নবা পাম্বৈশিং
খঙহন্নবগী মীচম মীয়ামদা এৱ্যারনেস কয়া
পীরি। সেল্ফ হেলপ গ্রুপশিং অমদি মহিলা
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শিংউগী/ হ�োরতিকলচরগী থবক্কী
হ�োৎস্পোত ওইবগী অমদি ব্লোক অদুদা
খ্বাইদগী য়াম্না ক�োভিদ প�োজিতিব
কেস থেংনবগী ৱাফম অসি নাথৈরগা
ল�োকেল প�োপুলেসন্দদি ক�োভিদ কেস
অমতা লৈতে। ভাইরস অসি প্রাইমরি
তাংকক্তা লাকশিন্দুনা থমখি অমদি
কম্ম্যুনিতিদা শন্দোকপগী তাংকক
অদু
য়�ৌহনখিদে,
অদুমওইনমক
শেনমীৎল�োনগী থবক থ�ৌরমশিংদি
মপুং ফানা পাংথ�োকলি। লাইচৎ অসি
হ�ৌরকপা মতমদা , মসিগী ঙক্নিংঙাই
ওইরবা তাউন অসিনা মশাবু মপুং
ফানা কলহ�ৌবা ঙমখ্রে।

ক�োভিদ থেংননবগীদমক লমচৎ 15 অসি
ঐখ�োয় ময়াম্না ঙাকসি:
হকচাং শ�োক্না
শম্নদনা গ্রিৎ ত�ৌবা

ফিজিকেল দিস্তেন্স
ঙাকপা
গজ 2 গী অরাপ্পা
(ফিত 6)

মীৎ, নাত�োন অমদি
চিনবু খুৎনা শ�োক্তবা

অমুক হন্না শিজিন্নবা
য়াবা মায়খুম নত্ত্রগা
মাস্ক শিজিন্নবীয়ু

রেসপিরেতরি হাইজিন
ঙাক্না থম্বীবা

ত�োয়না অমদি
নিংথিনা খুৎ
হাম্বীয়ূ

ত�োবাক�ো, খাইনি
অসিনচিংবা শিজিন্নদবা
নত্ত্রগা মীয়াম তিনবা
মফমদা ল�োক তিন
শিত্তবা

য়াম্না ত�োয়না
থেংবা মফমশিংবু
লু-নালহনবা অমদি
দিসইনফেক্ত ত�ৌবা

মরম লৈতনা য়ুমদগী
চৎথ�োকপীগনু

কনাগুম্বা অমবু তাথি
তাওইনা ত�ৌবীদবা

য়ারিমখৈ ময়াম
পুন্দবা – চকশিনবা
তঙাইফদে

তঙ তাদবা নত্ত্রগা
অরানবা পাউ স�োসিয়েল
মিদিয়া প�োস্তশিংদা
থাগৎপীগনু

থাজবা য়াবা স�োর্সশিংদগী
ক�োভিদ-19গা মরী লৈনবা
পাউ ল�ৌবিয়ু

অকুপ্পা মর�োলগীদমক
জাতিগী ত�োল ফ্রি
হেল্পলাইন 1074 নত্ত্রগা
রাজ্যগী হেল্পলাইন
নম্বরশিংদা ক�োল ত�ৌবীয়ু

স্ত্রেস নত্ত্রগা
এনজাইতি লৈরবদি
সাইক�োস�োসিয়েল
মতেং ল�ৌবীয়ু

লান্থোকচবা: MOHFW, GOI

কৈথেলগী মফমদা স�োসিয়েল দিস্তেনসিং ঙাকপা

খুঙ্গংগী মীওইশিংনা ভিলেজ লেভেল
কমিতিশিং শেমদুনা থাজনিংঙাই ওইবা মওংদা
ক্বারেন্তাইনদা লৈরিবা মীওইশিংবু তঙাইফদনা
চঙবা প�োৎলমশীংপীদুনা অমদি হ�োম
ক্বারেন্তাইন ত�ৌরিবা মীওইশিংবুসু য়েংশিন্দুনা
মপুং ফানা ঙাক শেল্লি। গ্রাম পঞ্চায়ত নাগরদা
মথ�ৌ ত�ৌবা VLCগী মীওইশিং লৈ।

আন্ধ্র প্রদেশতা MMPS থবক ওইনা পানশিন্দুনা
ক�োভিদ-19 গা লান থেংনবা

- SIRD, আন্ধ্র প্রদেশ*

“স্বচ্ছতাকী খ�োঙথাং অসি মীয়ামদগী অচ�ৌবা য়ানিংবা মতেং ফংলে। মসি রিজ�োলুসন ওইনা
লৈরম্বদগী পান্দম অমা ফংনবগী মাইকৈর�োমদা মায় পাক্না চংশিল্লি। মীয়াম্না মতেং পাংদুনা অমদি
হেন্না লু নানবা ভারত অমা শাগৎনবা মতেং পাংলি।” - নরেন্দ্র ম�োদি, ভারতকী প্রধান মন্ত্রি

মা

লেম পুম্বা অসি ক�োভিদ19 লাইচৎকী অকিবা
লৈরিবা অসিগা মরী
লৈননা, ভারত সরকারগী পঞ্চায়তি
রাজ মন্ত্রালয়না রাজ্য সরকারগা
খুৎশম্নদুনা ইন্নিসেতিব কয়া অমা
ল�ৌখৎখ্রে। লাইচৎ শন্দোক্লকপা
থিংবা ঙম্নবা ল�োক দাউনগী
নিয়মশিং ঙাক্লি অমদি স�োসিয়েল
দিস্তেনসিং ঙাক্না চৎলি হায়বদু তাক্নবা রাজ্য অমদি
জিলা ওথ�োরিতিশিংগী মরু ওইবা কন্সলতেন্স অমদি
গাইদেন্স অদু ইন্না চৎলি। আন্ধ্র প্রদেশ সরকারনা
‘মানম-মানা পারিসুব্রাথা’ হায়বা পাইল�োৎ প্রোজেক্ত
অমা পাঙথ�োকখি। পেগাদি GP, চ�ৌদুভাদা GP অমদি
কারিভেনি GP, ভিসাখাপাত্নম জিলা শিনবা থুংবদা
খুঙ্গংদা লৈরিবা য়ুমথ�োং খুদিংদা অমদি লম্বী খুদিংদা
সেনিতেসনগী মতাংদা এৱ্যারনেস পীদুনা খুঙ্গংগী
সেক্রেতরিয়েত স্তাফ অমদি খুঙ্গংগী ভ�োলুনতিয়রশিংনা
মতম মতমগী ওইবা লাইনাশিংদগী ঙাকথ�োক্নবা কন্না
হ�োৎনরি।
1. পেদাগাদি গ্রাম পঞ্চায়ত
খুঙ্গং/GPগী মশক তাকপা:
পেরাগাদি গ্রাম পঞ্চায়ত অসি ভিসাখাপাত্নম
জিলাগী পেনদুরথি মন্দলদা লৈ, অপুনবা মীশিং 2000নি
অমদি য়ুমথ�োং মশিংনা 543নি। খুঙ্গংগী মীশীং অয়াম্বা
মনা মশীং থাদুনা, ঙা ফাদুনা অমদি অত�োপ্পা সর্ভি স
সেক্তরদা খুদম ওইনা ওত�ো অমদি তেক্সি থ�ৌদুনা হিংই।
মাগী সেমি অর্বান ওইবা খুঙ্গংগী চৎনবি অসিনা মীওই
কয়া হিংনবা থবকশিংগীদমক ভিসাখাপাত্নমদা পুক্নিং
চিংশিল্লি। ক�োর�োনা লাইচৎকী মতম অসিদা, খুঙ্গংশিং,
নহা, মরু ওইনা নুপীশিংগী SHG গী মীওইশিংনা মরু
ওইনা গ্রিন এমভেসেদরশিংদা মতেং পাংদুনা ক�োর�োনা
লাইচৎ থেংনবদা অচ�ৌবা থ�ৌদাং ল�ৌরি।

অকক্নবা ইন্নিসেতিবশিং অমদি লিদরসিপ:
লাইচৎ অসিবু নমথবা ঙম্নবা, আন্ধ্র প্রদেশ
সরকারনা MMPS (মানম মানা পারিসুব্রাতা) অসিবু
পাইল�োৎ প্রোজেক্ত ওইনা মন্দল/ব্লোক অমগী গ্রাম
পঞ্চায়ত অনীদা, ইকাইখুম্নজরবা মুখ্য মন্ত্রি শ্রী ৱাই.এস.
ম�োহন রেদি গারুগী মপুং ওইবা লমজিং মখাদা খুঙ্গং
অদুদা লু নান্না অমদি হকচাং ফনা লৈনবা হ�ৌদ�োকখি।
MMPS কী মপুং ওইবা পান্দমদি খুঙ্গংগী মীয়ামদা
মখ�োয়দা ল�োয়ননা কম্মিতিশিং শেমদুনা সমস্যাশিং
খুদম ওইনা ঈশিং, ইরম নলা, অমদি অরেম অপাগী
খুদ�োংচাদবশিং অমদি মন্দল অমদি খুঙ্গংগী তাস্ক
ফ�োর্স তিমশিংগী মতেংনা MPDO, EORD, পঞ্চায়তি

স্তেকহ�োল্দরশিংদা ওরেনতেসন

*SIRD আন্ধ্র প্রদেশতগী ইনপুতশিং

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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অওনবা
পুরক্নবা
কন্ত্রিবিয়ুসন

মরমশীংঅমদি

সমাজকী

স্বচ্ছ ভারত মিশনগী হ�ৌদ�োকপা ওইনা আন্ধ্র
প্রদেশনা গ্রাম পঞ্চায়ত 1320দা লেমজনিংঙাই ওইরবা
পাইল�োৎ প্রোজেক্ত ‘মানম-মানা পরিসুব্রাথা হ�ৌদ�োকখি,
মন্দল অমমমদগী GP অনী খনগৎখি মদুদা পেন্দুরথি
মন্দলগী পেদাগাদি গ্রাম পঞ্চায়তপুসু পাইল�োৎ জি.পি
ওইনা ল�ৌখি।

MMPS কী মতাংদা এৱ্যারনেসকী মীয়ামগী খ�োঙচৎ

রাজ অমদি RWS অনীদগী ইনজিনর্রিং স্তাফ অমসুং
অত�োপ্পা মন্দল অমদি খুঙ্গংগী থাক্তা ফঙ্কসন্নরিশিং
শেমদুনা আশা অমা উহনবা অদুনি।
অহানবদদি MMPS না স�োলিদ ৱেস্ত মেনেজমেন্ত
খক্তমক পাংথ�োক্নবা থ�ৌরাং ত�ৌখি, ক�োন্নথংদদি
ইন্তরভেনসনশিং খুদম ওইনা ODF অমদি ODF প্লস
হায়বদি স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামিন ফেজ-II গা মরী
লৈনবা স�োলিদ ৱেস্ত অমদি লিক্বিদ ৱেস্ত মেনেজমেন্ত
হাপচিন্নবা ৱারেপ ল�ৌখি।
ইন্তরভেনসন মমাংদা লৈরম্বা শক্তম:
য়ুমথ�োংগী ওইবা লনাই অমাঙশং শাদ্রিঙৈ মমাংদা
মীয়াম লমহাংদা অমাং অশ�োই ত�ৌরম্মী। এৱ্যারনেস
ৱাৎপা অমদি থাইনদগী চৎনরকপা ৱাখল্লোন কয়ানা
মরম ওইরগা মীয়ামগী মফমদা লনাইগী ওইবা সনিতরি
লেত্রিন শাবগী অপাম্বা লৈরমদে। চিথহ�ৌবা য়ুমথ�োং
135গী IHHLশিং শারবা মতু ং ফাওবদা, মীওই খরদি
লমহাংদা অমাং অশ�োই ত�ৌবা চৎলম্মী।
মতিক চাদবা ইরম নালাগী অমদি CC লম্বীশিংনা
কাং লৈবগী চাং ৱাংহন্দুনা মেলরিয়া, দেংগি, তাইফ�োইদ
অমদি অত�োপ্পা দাইরিয়াগুম্বা লাইনা প�োকহল্লি।
মীওই খরদি য়ুমশিংগী মমাং/মনিংদা অম�োৎ
অকায় লংথ�োকই। খুঙ্গংদা স�োলিদ ৱেস্ত মেনেজমেন্ত
সেদ শারবা মতু ংদা, অকংবা অমদি অচ�োৎপা অরেম
অপা করমনা য়েংশিনগনি হায়বগী মতাংদা ত�োঙান
ত�োঙানবা স্তেকহ�োল্দরশিংদা ত্রেনিং পীখ্রে। মসিগী
মায়�োক্তা, মীওই খরদি খুঙ্গং অদুগী অম�োৎ অকায়শিং
খুঙ্গংগী চিদাইগী লম্বীশিংদা থম্মি।
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জিলা এদমিনিস্ত্রেসনগী লুচিং মখাদা থম্লিবা
পান্দম অদু ফংনবা হ�োৎনবদা দিস্ত্রিক প্লান্নিং রিভিয়ু
কম্মিতি (DPRC) না মন্দল তিমশীং অমদি খুঙ্গংগী
ঈশিং অমদি সেনিতেসন তিমশিংবু মতেং পাংলি।
মন্দল খুদিংমক্তা তাস্কফ�োর্স তিম অনী শেমখ্রে,
অমনা MPDOগী লুচিং মখাদা অদুগা অত�োপ্পা অদুনা
ইনজিনর্রিংগী খুঙ্গংগী থাক্তা লৈবা ফঙ্কসন্নরিশিং, RWS
অমদি অত�োপ্পা মন্দল থাক্কী হায়বদি হীরম কয়া খুদম
ওইনা ওরিয়েন্তেসন, এনত্রি প�োইন্তকী থবকশিং খুদম
ওইনা ইরম নালা শেংবা, অকাই অত�োয় শেংদ�োকপা,
লম্বীদা মৈ থানবা অমদি ঈশিংগা মরী লৈনবা হীরমশিংদা
মতেং পাংলিবা খুঙ্গংগী থাক্কী তিমশীংঅমদি অত�োপ্পা
মন্দলশিংগা ল�োয়ননা EORD গী লুচিং মখাদনি।
স্তেকহ�োল্দরশিংগী ওরিয়েন্তেসন প্রোগ্রাম

ওরিয়েন্তেসন অমদি এৱ্যারনেস থ�ৌরমশিং অসি
ত�োঙান ত�োঙানবা স্তেকহ�োল্দরশিং খুদম ওইনা SHG
মীওইশিং, নহা, PRI মীহুৎশিং, খুঙ্গংগী ভ�োলুনতিয়রশিং
অমদি য়ুমথ�োংগী মীহুৎশিংগা ল�োয়ননা জিলা অমদি
মন্দল তাস্কফ�োর্স তিমশিংগী মতেংনা পাংথ�োকলি।
আন্ধ্র প্রদেস্তা লনাই য়ুমথ�োংশিংদা থ�োঙজিন্দা
সার্ভি সশিং ফংহন্নবা য়ুমথ�োং 50 খুদিংগী খুঙ্গংগী
ভ�োলুনতিয়র থম্লি। ভ�োলুনতিয়রশিংগা ল�োয়ননা
খুঙ্গং অদুগী অম�োৎ অকায়শিং খুঙ্গংগী চিদাইগী
লম্বীশিংদা থম্মি। ভ�োলুনতিয়রশিংগা ল�োয়ননা ঈশিং
অমদি সেনিতেসন তিমগী লেভেল 10 গী মীওইশিংগী
PRI মীহুৎশিং, সরকারগী থ�ৌমীশিং অমদি খুঙ্গংগী
অহলশিংনা ওইদুনা শেমখ্রে।

গ্রিন এম্বেসেদরশিং অমদি SWM-সেদকী ভ�োলুনতিয়রশিংগা উন্নবা

গ্রাম পঞ্চায়ত্তা MMPS চৎনরকপনা মরম
ওইরগা, ক�োভিদ প�োজিতিব কেসকী মশীং অসি য়াম্না
নেম্মী (10গী মখা)। মখ�োয়গী মনুংদা অয়াম্বদি মপান
লমদগী লাকপা ওই অমদি অত�োপ্পা অমখক্তি নেগতিব
রিপ�োর্ত কা ল�োয়ননা দিসচার্জ ত�ৌখি।

SWM পিতশিংদা থাদ�োকখিবা ভর্মশিং

মন্দল তাস্কফ�োর্স তিম মীহুৎশিংগী মীৎয়েং মখাদা
লৈবা ভ�োলুনতিয়রগা ল�োয়ননা খুঙ্গংগী থাক্তা লৈবা
কম্মিতিনা লনাইগী ওইবা সেনিতরি লেত্রিন য়েংশিনবা,
অকঙবা অমদি অচ�োৎপা অরেম অপা খাইদ�োক্লগা
থম্বা, য়ুমথ�োং খুদিং চঙদুনা অম�োৎ অকায় খ�োমগৎপা
অমদি অতৈ অত�োপ্পা মশা মশাগী লেভেলদা কাঙদগী
প�োকপা লাইনা অমদি ক�োর�োনা লাইচৎকী মতাঙদা
ঙাক্কদবা লু-নানবগী নিয়মশিংগী মতাংদা য়ুমথ�োং খুদিং
চঙদুনা কেম্পেন চত্থখ্রে।
য়ুমথ�োং খুদিংদগী নুমীৎ খুদিংগী লুপা 2 খায়দুনা
য়ুমথ�োং খুদিংদগী অম�োৎপা খ�োমগৎনবা কম্মিতিনা
ৱারেপ ল�ৌখ্রে অমদি য়ুমথ�োং খুদিংমক্তা এৱ্যারনেস
পীখ্রে।
স�োলিদ ৱেস্ত মেনেজমেন্ত সেদ মাঙজ�ৌননা
শাখ্রে অমদি অরেম অপা অমদি ভর্মি কম্পোস্ত ত�োঙান
ত�োঙান্না খাইদ�োকপগী থবক পাঙথ�োক্লি।
নুমীৎ নুমীৎকী ওইনা থবক থ�ৌরম খুদিংমক
রাজ্যগী থাক্তা মন্দল তাস্কফ�োর্স তিম, DPRC তিম,
CEO জিল্লা পরিসদ অমদি জিল্লাগী পঞ্চায়ত ওফিসার
অমদি কম্মিশনার পঞ্চায়ত রাজ অমদি MD স্বচ্ছ
ক�োর্পোরেসন্না য়েংশিল্লি।
য়ুমথ�োংগী মীওই অমমমদা ভ�োলুনতিয়রশিংনা
সরকারনা পীবা মাস্ক অহুম য়েনথ�োকখ্রে।

পেদাগাদি গ্রাম পঞ্চায়ত অসি, কম্মিতি, SHG
মীহুৎশিং ভ�োলুনতিয়রশিং অমদি মরু ওইনা খুঞ্জাশিংগী
মতেংগা ল�োয়ননা 2020গী দিসেম্বর ল�ৌইরকপদা ODF
প্লস খুঙ্গং অমনি হায়না লাউথ�োক্নবা আশা ত�ৌরি।
লৈরিবা থ�ৌওংশিং অসি লেপতনা চত্থদুনা ODF
প্লস ওইবগী থবকশিং তু ং ক�োইনা চৎহন্নবা খুঙ্গং পুম্বনা
হ�োৎনরি।
আন্ধ্র প্রদেশ সরকারনা খুঙ্গংগী সেক্রেতরিয়েৎ
সিস্তেম লিংদুনা ফংস্নেল এসিস্তেন্ত 10দগী 12 ফাওবা
খুঙ্গংগী থাক্তা ত�োঙান ত�োঙানবা দিপার্তমেন্তশিংদা মথ�ৌ
ত�ৌহন্দুনা মখ�োয়গী খুঙ্গংশিংদা পন্থদনা অমদি মেন্দে
অমতা মাঙহনদনা মখ�োয়গী সমস্যাশিং রিসিব নত্ত্রগা
রিদ্রেস ত�ৌহল্লি। মরম অসিনা সচিভালায়ম স্তাফ,
ভ�োলুনতিয়রশিং অমদি খুনজাশিংগী মতেংগা ল�োয়ননা
লৈরিবা থবকশিং মখা চৎথরবদি 2020-দিসেম্বর
ল�োইরকপা ফাওবদা ODF প্লস ফংগনি।

পেদাগাদি গ্রাম পঞ্চায়ত্তা মানা গ্রামাম মানা
পারিসুব্রাতা (MMPS) চৎনহনবনা ক�োভিদ লাইচৎ
থেংনবদা মতেং পাংলে হায়বগী প্রমান ফংলে।
মীওই খুদিংমক আন্ধ্র প্রদেশ সরকারনা পীবা
ভ�োলুনতিয়রশিংনা য়েন্থোকখিনা মাস্ক শিজিন্নরে। আন্ধ্র
প্রদেস্তা ভ�োলুনতিয়র সিস্তেম লৈরে, খুঙ্গং অদুদা ল�োক
লাইহ�ৌগী সর্ভে মঙারক ত�ৌখ্রে অমদি সিম্তম উৎপা
অমদি উত্তবা কেসশিং খঙদ�োক্লে অমদি মেদিকেলগী
মীওইশিংনা তেস্ত ত�ৌই অমসুং হ�োম আইস�োলেসন
নত্ত্রগা ক�োভিদ কেয়র সেন্তরদা থাগদ্রা হায়বগী

মরুওইবা
ফ�োলশিং/খুঙ্গংশিংগী
অহ�োংবা/
কম্ম্যুনিতিদা থ�োক্লকপশিং/ ইন্তরভেনসন মতু ং
মীয়াম্না মপান্দা চৎপগী মহুৎ মশাগী য়ুমগী
অমাঙশং শিজিন্নবগী হৈনবী লৈরে।
মীয়াম্না মশা মশাগী মফমদা (য়ুম) অরেম
অপাশিং ত�োঙান ত�োঙান খায়দ�োক্নরে অমদি মখ�োয়শিং
অদু গ্রিন এম্বেসেদরশিংনা খ�োমগৎলি অমদি স�োলিদ
ৱেস্ত মেনেজমেন্ত সেদতা পুই।

গ্রিন এম্বেসেদরশিংগী ফেসিলিতেসন

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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পাউতাক পী। করিগুম্বা মথ�ৌ তারবদি, ক�োভিদ
লাইয়েংগীদমক থম্লবা হ�োসপিতালশিংদা থায়। ভারত
সরকারনা মতম মতমগী ওইনা হায়বগী মতু ং ইন্না
মখ�োয়না স�োসিয়েল দিস্তেন্স ঙাকই। হ�োজিক ফাওবগী
ওইনা কেস 8 রিপ�োর্ত ত�ৌখ্রে অমদি ক�োভিদ অনাবা
8গী মনুংদা 7 দিসচার্জ ত�ৌখ্রে অমদি মখ�োয়গী মনুংদা
5দি খুঙ্গংগী মপান্দগী লাকপা ওই। ভ�োলুনতিয়র,

গ্রাম পঞ্চায়তকী নাগরিকশিংগী ওইবা এৱ্যারনেস প্রোগ্রাম (পেদাগাদি)

VWSC মেম্বরশিং অমদি গ্রিন এম্বেসেদরশিংগী মতেংনা
ODF প্লস ফংবা ঙমগনি অমদি শাংলবা মতমগী ওইনা
তু ং ক�োইনা চৎহনবা ঙমগনি।
জিলাগী এদমিনিস্ত্রেসন, মন্দল পরিসদ
দিভেলপমেন্ত ওফিসার, এক্সতেন্সন ওফিসর, রুরেল
দিভেলপমেন্তনা অপনবা ময়ামবু লান্থোক্নবা মতেং
পাংলি অমদি খুঙ্গংগী সেক্রেতরিয়েতকী স্তাফনসু
MMPS কী পান্দম ফংনবা হ�োৎনবদা অচ�ৌবা
থ�ৌদাং ল�ৌরি।
2. চ�ৌদুভাদাদা MMPS তা য়ুমফম ওইবা এৱ্যারনেস
প্রোগ্রাম
চ�ৌদুভাদা খঙ্গং মশক তাকপা
চ�ৌদুভাদা অসি আন্ধ্র প্রদেশকী ভিসাখাপাত্নম
জিলাগী কে.ক�োতাপাদু মন্দলগী মনুং চন্না লৈবা মীশীং
8,251 লৈবা খুঙ্গং অমনি। মসি আন্ধ্র রিজনগী মনুং
চল্লি। মসি ভিসাখাপাত্নমগী জিলা হেদক্বাতরসতগী
কি.মি. 50 লাপ্না লৈ।
মাগী অৱাং থংবদা দেবারাপাল্লি মন্দলনা,
ন�োংপ�োক থংবদা সাবাভারম মন্দলনা, খা থংবদা
চ�োদাভারম মন্দল, ন�োংচু প থংবদা চ�োদাভারমনা
ক�োয়শিল্লগা লৈ। অনাক্কাপালে অমদি ভিসাখাপাত্নম
অসি চ�ৌদুভাদাগা খ্বায়দগী নক্নবা সহরশিংনি।
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চ�ৌদুভাদা খুঙ্গংনা চাওখৎ মায়কৈদা মাঙল�োমদা
খ�োঙ থাংজিল্লি, ভারতকী ওইনা তমজনিংঙাই ওইবা
খুঙ্গং অমা ওইরকখিগনি।
জিলা অদুগী মন্দল 34 দা পঞ্চায়ত 920 লৈ।
মসিগী মনুংদা পঞ্চায়ত 68 তি ‘মানম-মানা- পরিসুব্রাথা’
পাইল�োৎ প্রোজেক্তকীদমক খনগৎলে।
পঞ্চায়ত অসিদা লৈরিবা য়ূমথ�োংশিংদগী
নুমীৎ খুদিংগী লুপা 2 খায়গৎলি। থা অমদা লুপা 60,
খুঙ্গংগী ভ�োলুনতিয়রশিং অমদি খুঙ্গংগী অহলশিংগী
মীংদা হাংবা একাউন্ত অদুদা দিপ�োজিত ত�ৌগনি।
সেনিতেসনগীদমক লৈরিবা গ্রিন এম্বেসেদরশিংবু থা
অমগী তলব ওইনা লুপা 6,000 পীগনি। লৈরিবা ফন্দশিং
অদু সেনিতেসনগী প�োৎলমশিংগী অমদি ভেহিকল
মেনতেনেন্সতা শিজিন্নগনি। মসিগী মতাংদা মীয়ামদা
ভাব তাহন্নবগী দাত্য অদু জ�োনেল ওথ�োরিতিশিং,
খনগৎলবা খুঙ্গংগী সেক্রেতরিয়েৎ ওফিসারশিং অমদি
ভ�োলুনতিয়রশিংদা খুৎশিন্নখ্রে।
মীয়ামগী হকশেলগী থাক্কী মতাঙদা সেনিতেসন
হায়বদি অফবা থক্নবা ঈশিং অমদি মীওইবগী
অরেম অপা অমদি অম�োৎ অকায় মফম চানা থম্বা
অসিনি। অমাঙ অশ�োয় শ�োক্না শম্নদবা হায়বসি
সেনিতেসনগী শরুক অমনি, হায়বদি খুৎ সাবুন্না
হামদ�োকপা। সেনিতেসন সিস্তেমশিংনা অক�োয়বগী
ফিভম লু নালহন্দুনা মীওইবগী হকশেল ঙাক শেন্দুনা
থমদুনা, মরু ওইনা ফেসেল-ওরেলগী লম্বীদগী লাইনা
শন্দোক্লকপা থিংনবা পান্দম থম্লি। খুদম ওইনা,
দাইরিয়া, মসিনা অঙাংশিংদা মালন্যুত্রিসন অমদি
চাওবা থিন্থবা ওইহনলিবদগী সেনিতেসন মপুং ফানা
ফংহন্দুনা হন্থহনবা ঙমগনি। সেনিতেসনগী থাক নেম্বদগী
কম্ম্যুনিতিশিংদা ল�ৌনগনবা লাইনা অত�োপ্পশিংসু য়াম্না
লৈরি।
কম্ম্যুনিতি লু-নানবা হায়বসি ইশা ইশা অমদি
ইমুং মনুং লু-নানবগুম্না মরু ওই। সেনিতেসন হায়বসি
মীয়াম পুম্বগী ওইনা অনানবা অমদি অফবা অমাঙশং
শিজিন্নদুনা, ঈশিংগী স�োর্সশিং নালহনবা অমদি অম�োৎ

শ্রী বুদি মুতিয়ালা নাইদু গারু, MLA না SWPC সেদ হাংদ�োকপা

অকায় মফম চাবা থমদুনা লু নান্না লৈবা অদুনি।
অফত্তবা সেনিতেসন্না মরম চাদনা নাবা অমদি শিবগী
অচ�ৌবা সমস্যা অমা মায়�োক্নহল্লি।
অদুনা, চ�ৌদুভাদাদা, গ্রাম পঞ্চায়তনা মীয়ামদা
অমাঙশং শিজিন্নবা অমদি হেল্থ মিজরশিংগী মতাংদা
এৱ্যারনেস পীরি।
সেক্রেতরিয়েত ওফিসেলশিংনা সেনিতেসনগা
মরী লৈনবা ল�োয়ননা থক্নবা ঈশিং, প্লান্ত ব্রিদিং
অমদি অক�োয়বগী সেনিতেসনগী মতাংদা এৱ্যারনেস
পুখৎলকলি। মসিগীসু মথক্তা, ল�োকেল ওথ�োরিতিশিংগা
খুৎশম্নদুনা গ্রাম পঞ্চায়ত্তা লৈবা সমস্যাশিং ৱার�োইশিন
পুরক্লি।
MMPS প্রোগ্রামগী শরুক অমা ওইনা, গ্রিন
এম্বেসেদরশিংনা নুমীৎ খুদিংগী লম্বীশিং শেংবগী থবক
অমদি হাপতা অমদা ইরম নালা শেংবা অমদি অতৈ
অম�োৎ অকায় শেংদ�োকপগী থবক ত�ৌরি।

সরকারনা গ্রিন এম্বেসেদরশিংদা সেনিতরিগা
মরী লৈনবা খুৎজু খুৎলাই অমদি রিকস�োশিং
খুৎশিন্নখ্রে অমদি মখ�োয়দা করম্না অচ�োৎপা অমদি
অকংবা অম�োৎ অকায় খ�োমগৎকনি হায়বদু তাকখি।

ক.

DLPO গারুনা গ্রিন এম্বেসেদরশিংবু তরাম্না ওকপা

ইরম নালা

মপুং ওইনা চ�ৌদুভাদা খুঙ্গংদা ইরম নালাগী
সমস্যা অমদি লৈখি। তাস্ক ফ�োর্স মীহুৎশিং অদু ইরম
নালা শেংবগী থবক ত�ৌহল্লি অমদি MMPS কী মখাদা
খ�োমগৎপা শেনফমদগী খুৎজু খুৎলাই খরা লৈখি।
হ�ৌজিক্তি ইরম নালাগী মতাংদা লৈরম্বা অৱাবদু
ক�োকপা ঙমলে অমদি ঐখ�োয়গী চ�ৌদুভাদাগী ইরম
নালাগী অহ�োংবা অদু ফ�োত�োশিংদা উৎলি।

খ.

অম�োৎ অকাই লৈহন্দবা

মমাঙদদি ঐখ�োয়গী খুঙ্গংদা অম�োৎ অকাইশিং
অদু মীয়াম তিনবা মফমশিংদা হুন্দোক্লম্মী। মদুনা মরম
ওইরগা খুঙ্গং অসিদা লৈরিবা মীয়াম ত�োঙান ত�োঙানবা
লাইনাশিংনা নারম্মী। হ�ৌজিক্তি অম�োৎ অকায়শিং অদু
গ্রিন এম্বেসেদরশিংনা খ�োমগৎলে অমদি SWPC সেদতা
পৈশিন্দুনা থম্লে। মরম অসিনা খুঙ্গংগী মফম অমতদা
অম�োৎ অকাই লৈত্রে অমদি খ�োমগৎলবা অম�োৎ
অকাইদু কম্পোস্ত ওন্থোক্লে।
ক�োভিদ-19
থবকশিং:

শন্দোক্লকপা

থিংনবা

ল�ৌখৎপা

MMPS প্রোগ্রামগী ফ�োলশিং:
চ�ৌদুভাদা গ্রাম পঞ্চায়ত্তা, খুঙ্গং লু নান্না থম্নবা
অমদি তাস্ক ফ�োর্স তিম লিঙদুনা খুদক্তা খুদ�োংথিবশিং
ক�োকহন্নবা MMPS (MoU) দা য়ুমফম ওইবা
প্রোগ্রামশীং পায়খৎখ্রে। তশেংনা পুরকখিবা অহ�োংবদু
তাক্নবা খুদমশীংঅদু মখাদা পীরি।

ক�োভিদ-19 প�োজিতিব ওইবা অনাববু ক�োভিদ সেন্তরদা পুবা
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চ�ৌদুভাদাগী পঞ্চায়ত লেভেলদা ইন্নিসেতিব
কয়া অমা ল�ৌখৎখি, মখ�োয়শিং অদু অফবা মখলগী
খুদম ওইনা অত�োপ্পনা ইনবা য়াগনি। মখ�োয়শিং অদুগী
মরক্তগী খরদি মীয়ামগী মরক্তা ভাব তাহনবা।
মফম খুদিংদা প�োস্তর থেত্তুনা মীয়ামদা গ্রাসরুত
লেভেলদা ই-পাউ পীরি। গ্রাম পঞ্চায়ত চ�ৌদুভাদা, কে
ক�োতাপাদু মন্দলদা চাং নাইনা শিত শেংবা, লম্বীশিংদা
ব্লিচিং অমদি স�োদিয়ম হাইপ�োক্লোরাইদ চাইথ�োকপগী
থবক চত্থৈ।
গ্রাম পঞ্চায়ত ভ�োলুতিয়রশিংনা নাগরিকশিংদা
মায়খুমফি য়েনথ�োকই অমদি খুনজাশিংদা মরম চাদনা
মীৎ, নাত�োন অমদি চিন্দা থেংদনবা, সাবুন শিজিন্নরগা
খুৎ ত�োয়না হামদ�োক্নবা অমদি পার্সনেল দিস্তেন্স ঙাক্নবা
খঙহল্লি। খুঙ্গং অদুদা ক�োভিদ-19 প�োজিতিব ওইবা মী
য়াওরকপদা, মাবু 108 এম্বুলেন্সনা ক�োভিদ সেন্তরদা
পুখৎলি অমদি কন্তেনমেন্ত জ�োন অদু মপুং ফানা
সেনিতাইজ ত�ৌই।
3. MMPS তা য়ুমফম
এৱ্যারনেস প্রোগ্রাম

ওইবা

কারিভেনাদা

কারিভেনা হায়বসি আন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যগী কুরন�োল
জিলাগী আত্মাকুর মন্দলদা লৈবা খুঙ্গং অমনি। খুঙ্গং
অসিগী অৱাং থংবদা আত্মাকুর মন্দল, ন�োংপ�োক
থংবদা পামুলাপাদু মন্দল, ন�োংচু প থংবদা ক�োথাপালি
মন্দলনা ক�োয়শিল্লি। নারসিপাতনম, নাদ্যাল অমদি
কুরন�োল অসি কারিভেনাগা খ্বাইদগী নক্নবা সহরশিংনি।
কারিভেনা খুঙ্গং অসিনা চ�ৌখৎ খ�োঙথাং কয়া মাঙদা
চঙশিল্লি অমদি মসি ভারতকী তমজনিংঙাই ওইবা
খুঙ্গং অমা তু ংদা ওইরকখিগনি।
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মীশীং:
কারিভেনাগী মশাগী ওইবা ল�োনদি তেলুগুনি।
কারিভেনা খুঙ্গংগী অপুনবা মীশীং অসি 4897নি অমদি
য়ুমথ�োং মশিংনা 1230 নি। নুপীগী মীশীং 50.54% নি।
খুঙ্গংগী লিতরেসি রেত অসি 64.82% নি অমদি নুপী
খক্তগী লিতরেসি রেত অসি 54.02% নি।
কুরন�োল জিলাগী মন্দল 54 দা পঞ্চায়ত 921
লৈ। মসিগী মনুংদা, পঞ্চায়ত 108 তি ‘মানাম-মানা
পরিসুব্রাথা’ পাইল�োৎ প্রোজেক্তকীদমক খনগৎলে।
পঞ্চায়ত অসিদা লৈরিবা য়ূমথ�োংশিংদগী
নুমীৎ খুদিংগী লুপা 2 খায়গৎলি। থা অমদা লুপা 60,
খুঙ্গংগী ভ�োলুনতিয়রশিং অমদি খুঙ্গংগী অহলশিংগী
মীংদা হাংবা একাউন্ত অদুদা দিপ�োজিত ত�ৌগনি।
সেনিতেসনগীদমক লৈরিবা গ্রিন এম্বেসেদরশিংবু থা
অমগী তলব ওইনা লুপা 6,000 পীগনি। লৈরিবা ফন্দশিং
অদু সেনিতেসনগী প�োৎলমশিংগী অমদি ভেহিকল
মেনতেনেন্সতা শিজিন্নগনি। মসিগী মতাংদা মীয়ামদা
ভাব তাহন্নবগী দাত্য অদু জ�োনেল ওথ�োরিতিশিং,
খনগৎলবা খুঙ্গংগী সেক্রেতরিয়েৎ ওফিসারশিং অমদি
ভ�োলুনতিয়রশিংদা খুৎশিন্নখ্রে।

মথক্তা পনখিবা খুঙ্গং অনীগুম, কারিভেনাদা
মীয়ামগী হকশেলগী থাক্কী মতাংদা সেনিতেসন হায়বদি
অফবা থক্নবা ঈশিং অমদি মীওইবগী অম�োৎ অকায়
মফম চানা থম্বা অসিনি। খুনজাশিংনা মানাম-মানা
পরিসুব্রতা প্রোগ্রামগী পাউতাক মখাদা লু নানবা
হায়বসুদা অকনবা মীৎয়েং চংলি। খুনজাশিংনা সাবুন্না
খুৎ হামদুনা ক�োর�োনা শন্দোক্লকপা থিংনবা অমদি
অক�োয়বগী ফিভম লু নান্না থমদুনা অত�োপ্পা লাইনা
শন্দোক্লক্তনবগী মতাংনা ভাব তাহন্নবা হ�োৎনবদা মতেং
পাংলি। কারিভেনা গ্রাম পঞ্চায়ত্তা, পব্লিক হাইজিন
ল�োয়ননা পর্সনেল হাইজিন অদু উত্তুনা খঙহল্লে। মসিগী
মখাদা, ৱাতর স�োর্সশিংগী সেনিতেসন অমদি স�োলিদ
ৱেস্ত নিংথিনা থম্নবা স্কিমশীং শেমদুনা চৎনহল্লে।
মথক্তা পীরিবা শক্তম অসিদা, খুঙ্গংগী
সেক্রেতরিয়েতনা মীয়ামদা, অক�োয়বা লু নান্না থম্নবা
অমদি ODF প্লস খুঙ্গং ওইনবগীদমক অমাঙশং
শিজিন্ননবা খঙহল্লি।
কারিভেনাগী পঞ্চায়ত লেভেলদা ত�োঙান
ত�োঙানবা ইন্নিসেতিবশিং ল�ৌখৎখি, মখ�োয়শিং অদু
অফবা মখলগী খুদম ওইনা অত�োপ্পনা ইনবা য়াগনি।
মখ�োয়শিং অদুগী মরক্তগী খরদি ক) খুঙ্গংদা লৈরিবা মীয়ামদা এৱ্যারনেস
পীনবগীদমক স�োসিয়েল মিদিয়া ৱাৎসএপ গ্রুপ শেমখ্রে।
মফম খুদিংদা প�োস্তর থেৎতু না মীয়ামদা গ্রাসরুত থাক্কী
ই-পাউ পীরি। চাং নাইনা শিত শেংবা, লম্বীশিংদা ব্লিচিং
অমদি স�োদিয়ম হাইপ�োক্লোরাইদ চাইথ�োকপগী থবক
চত্থৈ।
খ) গ্রাম পঞ্চায়ত ভ�োলুতিয়রশিংনা নাগরিকশিংদা
মায়খুমফি য়েনথ�োকই অমদি খুনজাশিংদা মরম চাদনা
মীৎ, নাত�োন অমদি চিন্দা থেংদনবা, সাবুন শিজিন্নরগা
খুৎ ত�োয়না হামদ�োক্নবা অমদি পার্সনেল দিস্তেন্স

ঙাক্নবা খঙহল্লি। খুঙ্গংগী চেরিতিশিং অমদি ল�োকেল
ওথ�োরিতিশিং খরনা মাস্ক শাদুনা খুঙ্গং শিনবা থুংনা
লেম্না য়েন্থোকই।
গ) আত্মাকুর মন্দলগী কারিভেনা খুঙ্গং অসিদা
কারিভেনা সেক্রেতরিয়েত স্তাফনা লেম্না রেসন
য়েন্থোকপগী থবক ত�ৌই।
ঘ) সাচিভালায়ম হেল্থ তিম্না লেপ্পা লৈতনা
খুনজাশিংগী হকশেল য়েংশিল্লি, মখ�োয় অসি ত�োঙান
ত�োঙানবা লাইনাশিংনা খুদম ওইনা ত্যুবর্ক্যুল�োসিস,
লেপ্রোসি অমদি ব্লাইন্দনেস থেংনবদা ইচং থ�ৌই।
মখ�োয়না অঙাংশিংগী ইম্ম্যুনাইজেসন অমদি মতম
মতমগী ওইবা অনাবশিংগী মতাংদা মথ�ৌ তাবা
খ�োঙথাংশিং ল�ৌখৎলি। হ�ৌজিক্তি, য়ারিমখৈ ঙন্না
হকশেলগী ত্রিতমেন্ত ত�ৌবা ফংলবনিনা খুনজাশিং অদু
খুঙ্গংগী হেল্থ সিস্তেমগী মতাংদা য়াম্না হরাওরে।
ৱার�োইশিং:
ইকাইখুম্নজরবা মুখ্য মন্ত্রি শ্রী ৱাই.এস. জাগন
ম�োহন রেদি গারুনা হ�ৌদ�োকখিবা MMPS প্রোগ্রামনা
খুঙ্গং অদুবু লু নান্না অমদি ইশং শংনা থম্লে। হায়রিবা
প্রোগ্রাম অসি ক�োভিদ-19গী মতাং অসিদদি য়াম্না
মতেং ওইরে। অত�োপ্পা খুঙ্গশিংগা য়েংনবদা ক�োর�োনা
প�োজিতিব মশীং য়াম্না হন্থরিবসি হায়রিবা প্রোগ্রাম
অসিগী অচ�ৌবা মরম অমনি। অর�োইবদা, মসি ল�োইবা
নাইবা থবক অমা নত্তে। মসি মীয়ামদা ভাব তাহন্নবা
য়াম্না ফবা ইন্নিসেতিব অমনি।

“ঙাকথ�োক্নবা হ�োৎনবদা পুক্নিং চঙবনা,
ক�োভিদকী মায়�োক্তা লেপ্পা ঙমগনি”
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ক�োর�োনাগা লান থেংনবদা সরপঞ্চতা শক্তি পীবা ওড়িশানা লম্বী উৎলি

- SIRD ওড়িশা

হ�ো

“হকচাং ফনা অমদি লু নান্না লৈবনা, ক�োর�োনা মায়�োক্নবা ঙমগনি”

জিক মালেম শিনবা থুংনা ক�োভিদ
লাইচৎকী
মায়�োক্তা
লানথেংনরিঙৈ
অসিদা, ভারত্তা খুঙ্গংশিংদগী হ�ৌরগা
জাতিগী ক�োনুং ফাওবদা মতম অসিদা খুদ�োংথিবদগী
কলহ�ৌনবা হ�োৎনবদা খুমাঙ য়াঙশিল্লি। ওড়িশাগী
খুঙ্গংগী মীওইশিংনা ল�োকেল এদমিনিস্ত্রেসনগা
খুৎশমনদুনা ক�োর�োনা লান্থেংনবদা অথুবদা শাফরক্নবা
অমদি খুদ�োংথিবা মায়�োক্ননবা হ�োৎনবদা অচ�ৌবা
থ�ৌদাং ল�ৌরি। মসিগী মায়কৈদা, ওড়িশা সরকারনা,
জিলাগী কলেক্তরশিংগী শক্তি অমদি মখ�োয় মশাগী
মরী লৈনবা জুরিসদিকসনশিংগা ল�োয়ননা ক�োভিদ-19
লান্থেংনবগা ল�োয়ননা মখ�োয়গী খুঙ্গংশিংদা ক্বারেন্তাইন
চৎনহন্নবা গ্রাম পঞ্চায়তশিংগী সরপঞ্চশিংগা য়াশিন্নখ্রে।
দিজাস্তর মেনেজমেন্ত এক্ত 2005 কী সেক্সন 51 অমদি
ইপিদেমিক এক্ত 1897 গী মখাদা ল�ৌখিবা ৱারেপ অদু
ওড়িশা ক�োভিদ রেগুলেসন, 2020গা পুন্না য়েংনবা
মতমদা গ্রাম পঞ্চায়তশিংগী মরুওইবা থ�ৌদাং অদু
খঙহল্লি। গ্রাম পঞ্চায়ত মরিগী মায় পাকপগী ৱারীশিংগঞ্জাম জিলাগী নন্দিকা, তিহিদি ভাদ্রককী ভাতপড়া,
দিয়�োগর জিলাগী নাওলিপাড়া অমদি বালেশ্বর জিলাগী
পাখর, ওড়িশা রাজ্যদগী মখ�োয়না করম্না ক�োভিদ
লাইচৎনা থ�োকহনবা খুদ�োংথিবশিং মায়�োকনৈ হায়বদু
ফ�োংদ�োক্লি।

1.

নন্দিকা GP

গ্রাম পঞ্চায়ত অসিদা খুনজা 3,812 লৈ। ক�োর�োনা
লাইচৎ অসি হেক শন্দোকপা হ�ৌরকপদা, সরপঞ্চ
ওইরিবা মিস. লিলিমা প্রধান্না খুনজাশিংগা ল�োয়ননা
ক�োভিদ-19 থিংনবা অকনবা খ�োঙথাংশিং ল�ৌখৎখি।
মখ�োয়না স�োসিয়েল দিস্তেনসিং মেন্তেন ত�ৌদুনা খুঙ্গংশিং
শিনবা থুংনা চৎতু না মীয়ামবু লাইওংশিং অমদি শাফনা
লৈনবা মরমশিংগী মতাংদা মীয়ামদা ভাব তাহনখি।
IEC প�োৎলমশীং খুদম ওইনা অকুপ্পা মর�োল য়াওবা
লিফলেৎ অমদি ফক্লাংদা য়েকপা লাই শিজিন্নদুনা
রাজ্যগী মপান্দগী লাকপা মীওইশিংবু খুদক্তা 104 দা
দাইল ত�ৌদুনা রেজিস্তর ত�ৌনবা শিজিন্নখি।
রাজ্য সরকারগী পাউতাক ইন্দুনা PDS কী

*ওড়িশা সরকারগী পঞ্চায়তি রাজ দিপার্তমেন্তকী রুরেল দিভেলপমেন্তকী স্তেত ইন্সতিত্যুসন্না পীবা ৱাখল্লোন অমদি খুদ�োল।
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মখাদা মীওই 845দা এদভান্স রেসন
পীখ্রে। চপ মান্ননা, মীওই 185দা ওল্দ
এজ পেন্সন পীখ্রে ল�োয়ননা মীওই 86না
থা 4গী মাঙজ�ৌনবা ৱিদ�ো পেন্সন ফংখি।
PDS অমদি পেন্সন য়েন্থোকপগী থ�ৌরমদা
গ্রাম পঞ্চায়ত শিনবা থুংবদা স�োসিয়েল
দিস্তেনসিংগী চৎনবী চেকশিন্না ঙাকখি।
গ্রাম পঞ্চায়ত্তা ফমুং 136 লৈবা
তেম্পররি মেদিকেল সেন্তর অনী লিংখত্তুনা রাজ্যগী
মপান্দগী লাকপা মীওই 116 ক্বারেন্তাইন ত�ৌখ্রে।
তেম্পররি মেদিকেল সেন্তর অদুদা লৈরিবা মীওইশিংগী
খুদ�োংচানবগীদমক সাবুন, সেনিতাইজর অমদি থক্নবা
ঈশিং মরাং কায়না ফংহনবগী মথক্তা অমাঙশং 12
শাখ্রে। চৎন-পথাপশিং ঙাক্তুনা অমদি ক্বালিতি অমসুং
হাইজিনগী পেরামিতরশিংদা য়ুমফম ওইরগা গ্রাম
পঞ্চায়তনা চিনজাক য়েন্থোকপগী থবক নীয়ম চু ম্না শিন
লাঙলি। স্কু ল ওজা, অঙ্গনৱাদি ৱার্কর, ANM, পঞ্চায়ত
থ�ৌ পুবা ওফিসার, গ্রাম র�োজাগার রেভক অমদি
সরপঞ্চ য়াওনা সরকারগী ফঙ্কসন্নরিশিংনা TMCবু
য়েংশিন্দুনা চাং নাইহন্নবগী দাত্য অদু ল�ৌখি।
2020গী সেপ্তেম্বর ফাওবদা মীওই 426 ওড়িশাদা
হল্লকলবা মতু ং রেজিস্তর ত�ৌদুনা ক্বারেন্তাইনগী
খুদ�োংচাবা ফংহনখ্রে।
মনুংদা লৈরিবা মীওইশিংগী অৱা প�োত্থানবগী
ওইনা ফ�োল্ক ম্যুজিক, ভজন, সনকির্ত ন অমদি অতৈ
কলচরেল প্রোগ্রামনচিংবা কয়া শিন লাঙলি, মসিদা
কাঙলুপ অদুদা য়াওরিবা কালাগী লমদা হৈথ�োই
শিংথ�োইরবশিংসু শরুক য়াই। তেলেন্ত লৈবা মনুংদা
লৈরিবা মীওই খরনা ক্বারেন্তাইন সেন্তরগী ফক্লাংদা
হৈ শিংনা লাই য়েকশিন্দুনা মফম অদু অন�ৌবা থ�ৌনা
অমদি মহাও পী।
সরপঞ্চ অমদি খুনজাশিংনা উৎলিবা কৎথ�োকপা,
চ�োকথবা নাইদবা অমদি মায়পুনবা অদুনা ব্লোক অমদি

জিলা এদমিনিস্ত্রেসন্না নন্দিকা গ্রাম
পঞ্চায়তপু থাগৎপা ফ�োংদ�োক্লকখি। রাজ্য
সরকারনা গ্রাম পঞ্চায়তশিংবু শক্তি পীদুনা
ক�োভিদ-19 লাইচৎ শন্দোক্লকপা থিংনবা
হ�োৎনবদা ফ্রন্তলাইন এজেন্ত ওইনা মথ�ৌ
ত�ৌহনবগী ৱারেপ অদুগী চু ন্নরবা খুদম
অদু মসিনা তাক্লে।
2.	ভাতপাড়া GP: লাইচৎ থেংননবা
হ�োৎনবদা নুপী সরপঞ্চনা চেৎনা লেপ্পা, তিহিদি,
ভদ্রক
ওড়িশা সরকারগী ৱারেপ হায়বদি গ্রাম
পঞ্চায়তশিংবু ক�োভিদ’19 থেংননবা পামবৈশিংবু
নীংথিনা চৎনহন্নবা ফিল্দ লেভেল ক�োওর্দনেসন হব
ওইনা মপাঙ্গল কলহনবদা হায়বসি ভাতপাড়া GP দা
মপুং ফানা চৎনহনবা ঙমলে। দিস্ত্রিক মেজিস্ত্রতকী
শক্তি অদু সরপঞ্চ খুদিংমক্তা য়েন্থোকই অদুবু মখ�োয়গী
মনুংদা খরদি প্রিন্সিপাল অসিবু থবক্তা ওন্থোকপদা
তায়�োন্ননা থ�োকই মসিগী প্রমান্দি ভদ্রক জিলাগী তিহিদি
পঞ্চায়ত সমিতিগী মখাদা লৈবা ভাতপাড়া GPগী নু্পী
সরপঞ্চ মিস. স্বর্ণ ময়ী জেনাগী মতাং অসিনি।
লাইচৎনা শ�োকহল্লকপগী পাউ অসি তিহিদিদা
হেক য়�ৌরকপগা, পঞ্চায়ত সমিতিনা এৱ্যারনেসকী
থ�ৌওংশিং হেন্না ফগৎহন্দুনা অমদি ‘তিহিদি মহ�োৎসব’
হায়বা প্লেতফ�োর্ম অসি শিজিন্নখি, তাংকক অসিগী মরু
ওইবা অমদি স�োসিয়েল দিস্তেনসিং ঙাক্নবা ল�ৌখৎলিবা
খ�োঙথাং অমদি চাং নাইনা খুৎ হাম্বগী থবক চত্থনবগী
মতাংদা মীয়ামবু ভাব তাহন্নবা ব্লোক লেভেলদা চহীগী
ওইবা থ�ৌরম পাঙথ�োকখি। সরপঞ্চ মিস. জেনানা,
খনগৎলবা PRI মীহুৎশিং খুদম ওইনা নাইব সরপঞ্চ,
ৱার্দ মেম্বর 23, পি.এস. মীহুৎশিং অমদি মরুওইবা
ফঙ্কসন্নরি খুদম ওইনা PEO, GRS, AWW, ASHA অমদি
ANM গুম্বা হেল্থ ৱার্কর অসিনচিংবা য়াওবা খুদক্কী
ওইবা মীফম অমা ক�ৌখি। সেনিতাইজেসনগী মরুওইবা
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খ�োঙথাং, লাইনাদগী ঙাকথ�োক্নবা হকচাং ফনা অমদি
শাফগদবা দিস্তেন্স ঙাক্নবগী অমদি মদুগী মরু ওইবগী
মতাংদা মীয়ামবু ৱাখল তাহন্নবা চেকশিন থ�ৌরাং
খ�োঙজেল য়াংহন্নবগী ৱারেপ য়েৎনবা লৈতনা ল�ৌখি।
পব্লিক এদ্রেস সিস্তেমদা কেম্পেন অমদি খনগৎলবা
মীহুৎশিং অমদি ওফিসেলশিংনা য়ুমথ�োং খুদিং চঙদুনা
অমদি GP গী লম্বীশিং অমদি কাচিন শীনবা থুংবদা
শন্দোক্লক্লিবা লাইনা অসিবু লান্থেংননবা ভাব তাহনখি।
সরপঞ্চনা উপাই খুদিংমক শিজিন্নদুনা খ�োঙজেল
য়াঙনা শন্দোক্লক্লিবা লাইচৎ অসিদগী মীৎকুপ নাহুম
শিংনা লৈনবা হ�োৎনরি। ওফিস খুদিংমক, হেল্থ
সেন্তরশিং অমদি লম্বীশিং অমদি লৈরক খুল্লকশিং
য়াওনা ইস্তাব্লিসমেন্তশিং নিংথিনা সেনিতাইজ ত�ৌখি।
মীয়াম তিনবা হন্থহন্নবগীদমক, সরপঞ্চকী অকনবা
মীৎয়েং মখাদা খানকি মনা-মশীং অমদি শা-ঙা য়�োনফম
দুকানশিং খুদক্তা কলি পাদয়াদা হ�োংদ�োকখি। অন�ৌবা
খ�োঙথাং অমা ওইনা, নহাশিংগী ক্লবকী মীওইশিংনা,
য়ুমথ�োং খুদিংদা মতিক চাবা বেনিফিসরিশিংদা য়ুমথ�োং
খুদিং চত্তুনা থা অহুমগী মাংজ�ৌনবা পেন্সন য়েন্থোকপদা
PEO অমদি GRSপু মতেং পাংখি। মসিগা চপ মান্ননা,
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থা অহুমগী ওইবা মাংজ�ৌনবা রেসনগা ল�োয়ননা
ফুদ সেক্যুরিতিগী তেংবাং ওইনা লুপা 1000 রেসন
কার্দ পায়বশিংদা বেরিকেদশিংগী প্রোভিজন মখাদা
স�োসিয়েল দিস্তেনসিং ঙাক্তুনা য়েন্থোকখি। মীওইবগী
মীনুংশিগী ওইবা খ�োঙথাং অমা ওইনা, সরকারগী
পাউতাক মখাদা, খুদ�োং চাদ্রবা মীওই কুনথ্রাদগী
মরিফুতরামুক অমদি লুরবা ল�োকদাউনগী মতম
অসিদা ওড়িশাগী মপান্দগী লাকপা ককঙাওনরবা
মাইগ্রেন্ত শিনমীশিংদা স্যামাকলিগী মীহুৎশিং অমদি
সুভাদ্রা সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপশিংনা লেম্না পীবা চাকলেনশিং
শিন-লাংখি।
গ্রাম পঞ্চায়তনা খানকি হত্তা লৈবা CRF হাই
স্কু ল অমদি UGME স্কু লদা ফমুং 172 লৈবা তেম্পররি
মেদিকেল কেম্প (ক্বারেন্তাইন সেন্তরশিং) অনী
শেমগৎখি।
সরপঞ্চ মিস. স্বর্ণ ময়ী জেনা অমদি মাগী খ�োঙবুনা
মথ�ৌ তাবা খুদ�োংচাবশিং খুদম ওইনা ম�োনপাক,
ম�োন, ম�োনপাকফিদক, খুৎ হাম্নবা বেসিন, ঈশিং
প্যুরিফাইয়র অমদি গেজরগা ল�োয়ননা শিজিন্নবা য়াবা
প�োৎলমশীংখুদম ওইনা লিক্বিদ হেন ৱাস, ব্লিচিং পাওদর
অসিনচিংবশিং ফঙহল্লি। TMCশিংগী ওইনা নুমীৎ চু প্পা
মৈ ফংহন্দুনা অমদি অফবা লাইতিংগী থ�ৌওংশিং
পাইখত্তুনা মতম মতমগী ওইনা য়েংশিল্লি। ন�োংচু প
বেঙ্গল, আন্ধ্র প্রদেশ, তেলঙ্গনা, কেরলা, কার্নাতাকা,
মহারাস্ত্র অমদি ঝারখন্দনচিংবা রাজ্যশিংদগী লাকপা
মাইগ্রেন্ত 154 অকক্নবা মতমগী ওইনা ক্বারেন্তাইন
ত�ৌবগা ল�োয়ননা অমাঙশংশিং ন�োংমদা অহুমলক
শেংদ�োক্তুনা অমদি সেনিতাইজেসনগী নীয়মশীংমপুং
ফানা ঙাকমীন্নদুনা লু নান্না লৈহনখি। GP অসিনা
TMCশিংগী মনুংদা লৈরিবা মীওইশিংদা পার্সনেল
প্রোতেক্সন ইক্বিপমেন্ত 10 পীখি।

খ্বাইদগী মরু ওইনা, সরপঞ্চনা মঙ�োন্দা পীরিবা
শক্তি অদু অচু ম্বা মায়কৈদা শিজিন্নখি। GPগী মফমদা
ক�োর�োনা প�োজিতিব কেস অহুম লৈরে খঙবগা
ল�োয়ননা, মিস জেনা কল্লেক্তর অমদি DM অমগী
শক্তি অদু শিজিন্নদুনা ৱার্দ নম্বর 20 অমদি 21 দা পুং
48গী ওইনা ‘সত দাউন’ খুদক্তা লাউথ�োকখি। মসিগা
চপ মান্ননা CRF হাই স্কু লদা লৈবা TMCদা ‘তিক ত�োক’
ভিদিও ভাইরেল ওইখিবা ইনমেত তরেতকী মথক্তা
অকনবা এক্সন ল�ৌখৎখি, তিহিদি পুলিস স্তেসন্দা
সরপঞ্চনা কেস অমা পুখৎখি অমদি মীওই খুদিংমক
GPনা, TMC চলাইনবগীদমক ওড়িশা সরকারনা
শেমলিবা ক�োভিদ’19গী চৎন-কাঙল�োনশিংবু থুগাইদুনা
অরানবা শাজৎ চৎপগীদমক লুপা 5000 ফাইন
থিহনখি। নুপী সরপঞ্চ অসিগী মতম চাবা অমদি থ�ৌনা
ফনা ল�ৌখৎলিবা খ�োঙথাংশিং অসিবু ক�োন্সিয়স ওইবা
নাগরিকশিং অমদি ব্লোক এদমিনিস্ত্রেসন্না থাগৎপা
ফ�োংদ�োক্লক্লি। ক�োর�োনা লাইচৎ লান্থেংননবা হ�োৎনবদা
সরপঞ্চবু ফ্রন্তলাইন লানমী ওইনা মপাঙ্গল পীদুনা
রাজ্য সরকারনা ল�ৌখৎলিবা চেকশিন থ�ৌরাং অসি তু ং
ক�োইনা চৎলি।
3. নাওলিপাড়া GPনা ক�োভিদ-19গী মতাংদা থবক
পায়খৎপা
নাওলিপাড়া GP অসি ওড়িশাগী দিয়�োগর
জিলাগী রিয়মাল পঞ্চায়ত সমিতিগী মখাদা লৈবা
GP 26কী মনুংদা অমনি। GP অসিগী মনুংদা ৱার্দ 14
খাইদ�োক্তুনা রিভিনিয়ু খুঙ্গং 18 লৈ। 2011গী মীক�োক
থিবগী মতু ং ইন্না নুপী 3,165 অমদি নুপা 3,191 ওইদুনা
GP অসিগী অপুনবা মীশীং 6,356 লৈ।

ক�োভিদ-19 লাইচৎনা ওইহল্লকপা ফিভমবু
মতিক চানা য়েংশিন্নবগীদমক, GP গী সরপঞ্চনা ময়ায়
তাঙবল ল�ৌদুনা, ৱার্দ মেম্বরশিং, অঙ্গনৱাদি ৱার্করশিং,
ASHA, অমদি অত�োপ্পা সিভিল স�োসাইতিগী মীহুৎশিং
য়াওবা অকক্নবা গ্রাম পঞ্চায়ত মীফম অমা GP অসিদা
16.03.2020দা পাঙথ�োকখি। লাইনা শন্দোক্লকপা
থিংনবগী মতাংদা ত�ৌগদবশিং অমদি ত�ৌর�োইদবশিংগী
মতাংদা ভাব তাহন্দুনা অমদি লাইচৎ অসিগী ফিভমগী
মতাংদা মীৎকুপ নাহুম শিংনা লৈনবা খঙহনখি।

01.04.2020দগী 17.05.2020 ফাওবগী মনুংদা GP অসিদা লৈবা লাইরবা,
অনাবা, ফিভম চাদ্রবা অমদি খুদ�োং থিরবা মীওই 66তা ন�োংমদা অনীরক
অথ�োংবা শারিবা চাক্লেন পীখি, মসিগী মনুংদা 52দি ৱেস্ত বেঙ্গল (46),
ঝারখন্দ (2) অমদি বিহার (4) গুম্বা রাজ্যদগী লাকপা কঙাওনরবা
মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিংনি।

গ্রাম পঞ্চায়ত অসিনা মীওইবগী মীনুংশিগী ওইবা
থবকশিং পায়খত্তুনা লাইরবা অমদি ত�োল্লবশিংগী
মথ�ৌ তাবা প�োৎলমশীংঅদু ফঙহন্নবা হ�োৎনরি। মতাং
অসিমক্তদা, স�োসিয়েল দিস্তেনসিং ঙাক্নবা, তেমপররি
মেদিকেল কেম্পশিং লিংখত্তুনা অমদি গ্রাম পঞ্চায়ত্তা
পুন্সি মরেল ফগৎহন্নবা প্রোজেক্তশিং অকনবা মওংদা
হ�োৎনরি।
ক�োর�োনা শন্দোকপদগী ঙাকথ�োক্নবা সেসেল
দিস্তেনসিং ঙাক্নবা অমদি মাস্ক শিজিন্ননবগী মতাংদা
মীচম মীয়ামদা ভাব তাহন্নবা পব্লিক এনাউন্সমেন্তকী
খুৎথাংদা IECগী থবকশিং পাংথ�োকই। GP অসিগী
হাপতাগী ওইবা হত (দুকান)শিং হেন্না চাওবা মফম
অমদা হ�োংদ�োকই অমদি প�োৎফমশিংবু ফিত 10গী
অরাপ্পা থমদুনা শেম শাই। রাজ্য অদুগী অত�োপ্পা
জিলাশিংদগী লাকপা মীওইশিংবু নুমীৎ 15 হ�োম
ক্বারেন্তাইন ত�ৌদুনা লৈনবা খঙহল্লি। অসিগুম্বা য়ুমশিংগী
মমাংদা ক্বারেন্তাইন ন�োতিসশিং থেৎতু না মপুং ফাবা
হ�োম ক্বরেনতাইন ওইহল্লি।
মীয়ামদা ফুদ সেক্যুরিতি মপুং ফানা
ফংহন্নবগীদমক, থা 3গী ওইনা (2020-এপ্রিল, মে,
জুন) কে.জি. অমদা লুপা অমদা PDS কী মখাদা NFSA
অমদি SFSS কার্দহ�োল্দর মথংশিৎনা 1,456 অমদি 11
দা চেং অমদি গেহু ফংহনখি। মসিগীসু মথক্তা, হায়রিবা
বেনিফিসরিশিং অসিদা প্রধান মন্ত্রি গরিব কলয়ান অন্না
য়�োজনা অমদি রাজ্যগী স্কিমগী মখাদা থা 3গী ওইনা
মমল ল�ৌদনা থা অমগী ওইনা মী অমদা চেং কে.জি.
5 ফংহনখি। মসিগীসু মথক্তা, জি.পি অসিদা লৈরিবা
রেসন কার্দ হ�োল্দরশিংগী য়ুমথ�োং খুদিংদা চৎতু না লুপা
1,000 গী শেলগী মতেং পীখি।
অহলশিং, লুখ্রাবী, মীমান্নদ্রবা অমদি শ�োত্থরবা
মীওইশিংগী খুদ�োংচাদবা য়েংলগা 2020গী মার্চ থাদা
অসিগুম্বা মীওই 820দা য়ুমথ�োং খুদিংদা চৎতু না
গ্রাম�োদয় সংকল্প
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ফ্রেম ৱার্ক য়েংশিন্নবগীদমক খুঙ্গংগী থাক্তা কম্মিতিশিং
শেমখ্রে।
রাজ্য মপান্দগী হল্লকপা মীওই 79 অমদি মপান
লৈবাক্তগী হল্লকপা মীওই 3 ক্বারেনতাইন্দা থমখি। ASHA,
ANM না মখ�োয়গী হকশেল রেক�োর্দ অশ�োনবা অমদি
শাফবা অসিনচিংবা য়েংশিল্লি। পঞ্চায়তকী ফন্দদগী
ফংবা মশীং য়াম্লবা মাস্কশিং লাইরবা অনওর্গনাইজ
ৱার্করশিংদা য়েন্থোকই। ল�োকেল সরপঞ্চনা জিলাগী
মেজিস্ত্রেত্তা সেন্ত্রেল/রাজ্য সরকারগী শেন্থংগী মতেংগী
মখাদা হেল্থ কেম্প পাংথ�োকপগী অয়াবা পীনবা
হায়জখি।
মাংজ�ৌননা থা 04 (2020গী এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই)
গী পেন্সন পীখি।
4. বালাস�োর জিলাগী পাখার গ্রাম পঞ্চায়ত
ওড়িশা রাজ্যদা রিফরেল, অনাবা/চিংনবা
কেসশিং লায়েংবা য়াওনা ওপরেস্নেল আউৎলাইন
অমদি ইমপ্লিমেন্তেসন গাইদলাইনশিং শেংগৎনবা
হ�োৎনবদা ল�োকেল পঞ্চায়তশিং মখা তানা মায়পুননা
হ�োৎনরি। বালাস�োর জিলাগী পাখার গ্রাম পঞ্চায়তকী
ইন্নিসেতিবশিংসু শিংথানীংঙাই ওই। মরু ওইনা
খুঙ্গং অদুদা ক�োলকতাদগী মশীং য়ামলবা মাইগ্রেন্ত
ৱার্করশিং হল্লকপনা পঞ্চায়তকী থাক্তা লাইচৎ অসিবু
কম্ম্যুনিতি থাক্তা শন্দোক্লক্কনি হায়বগী ৱাবা অমদি
চিংনবা হেনগৎহল্লি।
“ঙাকথ�োক্নবগী
খ্বাইদগী
ফবা
পাম্বৈদি
চেকশিনবনি” মরুওইবা পাউজেল অমদি থবক
কয়া পঞ্চায়তকী থাক্তা শন্দোক্লি। গ্রাম পঞ্চায়তকী
থাক্তা ‘ল�োকদাউন’ মপুং ফানা চৎনহনবদা ল�োকেল
কম্ম্যুনিতিনা শ�ৌগৎলক্লি।
খুনজাশিংনা মখ�োয় মশাগী ইন্নিসেতিব
ল�ৌখৎচদুনা অমদি স�োসিয়েল আইস�োলেসন অমদি
ল�োক দাউনগী নীয়ম ইন্দুনা কম্ম্যুনিতিদা লাইচৎ
শন্দোক্লকপা থিংনবা হ�োৎনবদা লুচিংদুনা শরুক
য়ারি। চঙলকপা অমদি চৎখিবা মীওইশিংবু নীংথিনা
য়েংশিল্লি। লাইচৎনা শ�োকহল্লবা মফম, মরু ওইনা
ভু বনেস্বরদগী লাকপা মীওইশিংবু খুঙ্গংগা চঙবদগী
থিংই। কনাগুম্বনা অথু অকাইগী নত্ত্রগা তঙাইফদবা
প�োৎলমশীংলৈবগীদমক থ�োকপা তারবদি সাবুন্না খুৎ
অমদি খ�োঙ নীংথিনা চামথ�োকপা মথ�ৌ তাই। তাংকক
অসিগী ওইনা ভু বনেস্বরদগী হল্লকপা মীওইশিংবু
পঞ্চায়তনা তঙাইফদনা নুমীৎ 14 ক্বারেন্তাইন ত�ৌহল্লি।
অসিগুম্বা থ�ৌশিলগী ৱারেপ অমদি ইমপ্লিমেন্তেসন
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রিফরেল সার্ভি সশিং য়াওনা মতিক চাবা
প্রাইমরিগী ওইবা হকশেলগী খুদ�োংচাবশিং পীনবা
স্যাম সুন্দর হাই স্কু লদা ফমুং 10 লৈবা তেমপররি
মেদিকেল সেন্তর অমা শেম শাদুনা থম্লে। মদুদা লৈরিবা
মীওইশিংনা শিজিন্ননবা ৱাতর প্যুরিফাইয়র, সাবুন,
হেন্দ ৱাস, সেনিতাইজর অমদি ইনভর্তর অসিনচিংবা
প�ৌৎলম কয়া ফংহন্দুনা থম্লে। মাইগ্রেন্ত ৱার্কর 13
অমদি খুঙ্গং অদুগী বতম-লাইনদা লৈবা লাইরবা খুনজা
17 থ�োং থাক্তুনা পীজখি।
ক�োভিদ-19গী লাইওংশিংগী মতাংদা মীয়ামবু
ভাব তাহন্নবা অমদি খঙহন্নবগীদমক অঙ্গনৱাদি
ৱার্করশিংনা য়ুমথ�োং খুদিংদা চৎখি। সরকারগী ওর্দরগী
মতু ং ইন্না, ফুদ সেক্যুরিতি এলাৱেন্সকা মরী লৈননা
রেসন কার্দ পায়বা মীওই 1581দা লুপা 1000গী শেলগী
মতেং পীখি।
অদুমওইনমক, খ্বাইদগী ত�োপ ত�োপ্পা অমদি
মশক থ�োকখিবা তেংবাংদি য়ুমথ�োং খুদিংদগী লুপা
23,000/- খ�োমগত্তুনা মুখ্য মন্ত্রি রিলিফ ফন্দদা লাইচৎ
অসিগী মতাংদা ত�ৌবা কম্ম্যুনিতি তেংবাংগী শরুক অমা
ওইনা ল�োয়ননা মীওইবগী মীনুংশিগী ওইবা মওংদা
কৎখিবা অদুনি।

“ইশাবু চেকশিনবীয়ু, অত�োপ্পবুসু
চেকশিন্না থম্বীয়ু”

গ্রুপ অদুগী দিদিশিংনা ক�োর�োনা থেংননবা সেফ্টি সিল্দ
(PPE কিৎ) শেম শাখি

- অল�োক ভর্মা*

“মাস্ককী মতাংদা য়েংলিবা মীৎয়েং অসি হ�োংদ�োকপা মথ�ৌ তারে। মাস্ক অসি হ�ৌজিক্তি চাওখৎলবা
সমাজকী খুদম অমা ওইরগনি।” –নরেন্দ্র ম�োদি, ভারতকী প্রধান মন্ত্রি

ল

খিমপুর খেরি অসি নেপালগী ব�োর্দরগা শম্ননা
লৈবা লখিমপুর সহরদা হেদক্বার্তর ওইবা উত্তর
প্রদেশকী জিলা অমনি। চীংখ�োং ওইবনা,
হায়রিবা জিলা অসি অশং অমান্না অমদি মহ�ৌসাগী
ওইবা ফজবা শক্তম অমদি মশীং য়াম্লবা তু রেলশিংনা
অক�োয়বদা চাল্লি অমদি মসিগী, জিলা অদুদা
লমক�োইবশিংবু খ্বাইদগী পুক্নিং চিংশিল্লিবা মফমদি
দুধৱা নেসনেল পার্কনি (উত্তর প্রদেশকী অমতা ঙাইরবা
নেসনেল পার্ক ) অমদি জিলা অসি মফম অসিগীদমক
শকখঙনৈ। মসি মশীং য়াম্লবা অতাঙবা কৈ, কব�োক্কৈ,
ক্বাগমির শজি, হিস্পিদ হের নত্ত্রগা আশামিস হের,
বেঙ্গল ফ্লোরিকন, অসিনচিংবা য়াওনা মুৎখিবা য়ারবা
স্পেসিস কয়াগী লৈফম ওইরি।
লখিমপুর খেরিদা, ক্রাফ্তশিং অয়াম্বা খুৎনা
শাবা ওই অমদি জিলা অসিগী থারু ত্রাইবলশিংনা
থাইনদগী চৎনরক্লবা ক্রাফ্তশিংবু হিংহন্দুনা থম্লি,
মখ�োয়শিংদু রাজ্যগী ত�োঙান ত�োঙানবা জিলাশিং
অমদি জাতিগী থাক ফাওবদা থাদ�োকই। মসিগী
কালাগী প�োত্থোকশিং অসিনা খুৎহৈবশিংগী তেক্সতাইল,
ম�োলদিং অমদি অকনবা প�োৎলমশিং, চে, পাম্বীগী
ফাইবর, অসিনচিংবদা হৈথ�োই শিংথ�োইবা অমদি শেম
শাবগী ফজরবা ৱাখল্লোন অদু ফ�োঙদ�োক্লি।

ঙাকথ�োক্নবা খুৎলাইশিংগী অৱাৎপা লৈহন্দনবা,
জনপথ লখিমপুর খিরিগী SHG নুপীশিংনা, DAYNRLMগী মখাদা, প্রোতেক্তিব গিয়র শাদুনা সুপনগী
লুপা 500দা ফঙহন্নবা খ�োঙথাং ল�ৌখৎলি অমদি
দাত্য ল�ৌরি, মসি অহানবদা অচ�ৌবা MNCশিংনা
হ�োস্পিতালদা লুপা 2000 মুক্কী পীখি। প�োৎলম অসিগী
তঙাইফদবা অদু য়েংদুনা, চিপ দিভেলপমেন্ত ওফিসর
শ্রী অরবিন্দ সিংহ অমদি ব্লোক দিভেলপমেন্ত ওফিসর
অল�োক ভর্মানা ওপরেসন কবচ হায়বা খ�োঙজং

*ব্লোক দেভেলপমেন্ত ওফিস, লখিমপুর খেরি জিলা, উত্তর প্রদেশ।
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অসিগী মখাদা PG মচাকশিং শাবগী
থবক চত্থখি। মখ�োয়গী ল�োনবা
তু বা হৈবগী চাং য়েংলগা লখিমপুর
দিভেলপমেন্ত ব্লোকতগী SHG মীহুৎ
নুপী 30 খনগৎখি অমদি মখ�োয়দা
তু নবগীদমক ঙাকথ�োক্না খুৎলাইগী
সেম্পল পীখি।
পীরিবা সেম্পলগী মতু ং ইন্না
ঙাকথ�োক্নবা খুৎলাইগী মচাকশিং
নুপীশিংনা তু বা অদু উবদা পুক্নিং
থ�ৌগৎনিংঙাইগী মশক্নি। SHG
নুপী মীহুৎশিংনা শেম শারিবা
প্রোতেক্তিব গিয়র কিত অদু জিলা
অদুগী চিফ মেদিকেল ওফিসারদা
এপ্রুভেলগীদমক উৎখি। মহাক্কী
পাউতাকশিংগী মতু ং ইন্না, খজিক্তং
শেমদ�োক
শাদ�োকপা
ত�ৌখি
অমদি অক�োনবগী প�োৎথ�োক অদু
অয়াবা ফংখি।
শেম শারিবা প্রোতেক্তিব
গিয়র কিতকী মনুংদা ক�োত, ক�োক্কী
তু পী, খ�োঙউপ কবর, মাস্ক অমদি
মায়খুম য়াওখি, মদু লখন�ৌদা লৈবা
উত্তর প্রদেশ মেদিকেল ক�োলেজকী
কম্ম্যুনিকেসন
দিপার্তমেন্তা
এপ্রুভেলগীদমক
থাখি। অক�োনবা এপ্রুভেলগী ৱার�োল অদুগী মখা
তারকপদা, প্রোতেক্তিব গিয়র কিতশিংগী ওর্দর ল�ৌবগী
থবক হ�ৌখি।

লখন�ৌগী সেন্ত্রেল কমান্দগী
মেদিকেল
আর্মি
ক�োর্দ গী
অহানবা ওইনা প্রোতেক্তিব গিয়র
কিত 2500কী ওর্দর লাকখিবা
অদু লখিমপুর খিরি জিলাগী
চাওথ�োকচবা মীৎকুপনি। খ�োঙজং
অমগী মওংদা থবক ল�োয়শিন্নবা
নিঘাসন,
ইশানাগর,পালিয়া,
কুমভি গ�োলা অমদি লখিমপুর
দিভেলপমেন্ত ব্লোক্কী ৱাংমদগী
হায়বদি ম�োহামদি ব্লোকশিংদগী
অহেনবা SHG নুপী মীওইশিং
খনগত্তুনা তু বা তাইবগী মতাংদা
নিংথিনা তাকপী তম্বীখি।
ঙাকথ�োক্নবা
খুৎলাইগী
মচাকশিং শাবগী থবক অদু SHG
নুপী 122 না 2020গী এপ্রিল 5দা
হ�ৌদ�োকখি অমদি 2020গী এপ্রিল
29 ফাওবদা, হায়রিবা নুপীশিং
অসিনা লেপ্পা লৈতনা শুবদগী কিত
4666 পুথ�োকপা ঙম্লে। মসিগী
মনুংদা, কিত 2500দি লখন�ৌগী
সেন্ত্রেল কমান্দগী আর্মি মেদিকেল ক�োরদা পীখ্রে
অমদি 700না খিরি জিলাগী লখিমপুর পুলিস স্তেসনগী
RI দা পীখ্রে। কিত 20মুক্তি সিতাপুর জিলাগী পুলিস
দিপার্তমেন্তকী RI দা পীখ্রে।

ওইরিবা ক�োর�োনাগী লাইচৎ মতম অসিদা কাঙলুপ অসিগী নুপী মীহুৎশিংনা পায়খৎলিবা PPE কিতশিং শাবগী শিংথানিংঙাই ওইবা
খ�োঙজং অসি ক�োভিদ-19গী অমম্বা তাঙকক অসিদা আশাগী মঙাল অমগুম লঙনা ঙান্দুনা লৈরি।
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সরপঞ্চ দিদিনা হায়বা ৱাশিং

- রাধে শ্যাম ভরদ্বাজ*

“অরানবা পাউ শন্দোকপা অমদি তাথি তাওইনা ত�ৌবনা, ক�োর�োনাদগী ঙাকথ�োকপা ঙমদে”
সরপঞ্চ দিদি:

ক�োর�োনাগী সমস্যা অসি ল�োইবা লৈত্রি, ঐখ�োয় পুন্না
চাকশিন্না লেপমীন্নরবদি ক�োর�োনা মায়থিবা পীবা
ঙমগনি, অসিগুম্বা লুরবা মতম অসিদা হৈ শিংলবা
লম্বি পুথ�োক্কদবনি
খুঙ্গং খুদিংমক্কী মফম খুদিংমক লু নালহনবা
হায়বসিদা মীৎয়েং চংগদবনি
ক�োর�োনাদগী লাপনা লৈনবগীদমক য়ুমদগী মপান
থ�োক্ত্রিঙৈদা মাস্ক উপকদবনি
ত�োয়না খুৎ হাম্বা কাউবীগনু - গজ অনীগী অরাপ্পা
হিদাক লৈত্রিবা মতম অদু, ফাওবা চেকশিন্দবা য়াদে ম�োদি সরকারনা ক�োর�োনাগা লান্থেংনবা অসিদা মায়
পাক্নবা খ�োঙথাং কয়া ল�ৌখৎলি। খ�োঙথাংশিং অসিবু
চৎনহন্নবগীদমক, পঞ্চশিং, সরপঞ্চশিং অমদি খুনজা
খুদিংমক্না ক�োর�োনাগী মায়�োক্তা চঙশিনবা খ�োঙজং
সরপঞ্চ দিদি:
অসিবু শ�ৌগৎপা অমদি খুঙ্গংগী শাফনবা অমদি
অচু ম্বনি, ঐনা য়াম্না মরু ওইনা নখ�োয় ময়ামগা হেল্থকী খুদ�োংচাবশিং ফগৎহনবদা ঐখ�োয়গী অঙম্বা
ল�োয়ননা খঙমীন্নবা পাম্মী মদুদি ক�োর�োনাগী সমস্যা থাক ফাওবা মতেং পাংবা মথ�ৌ তাই। ঐনা নখ�োয়গা
অসি ল�োইবা লৈত্রি। মসিগী শ�োন্থরক্লিবা য়েক্নবা অসি ল�োয়ননা মরু ওইবা তিপ খরসু খঙমীন্নবা পাম্মী।
ঐখ�োয়গী চেকশিন্দবগী খুদ�োংচাবা ল�ৌখিবা য়াই।
খুনজাশিং: দিদি, মসিগী সমস্যা অসিগী
মতাংদা খঙখিবা অহানবা নুমীত্তগী, ঐখ�োয়না
মথ�ৌ তাবা চেকশিন থ�ৌরাংশিং ঙাক্তু না লাক্লি
অদুবু সমস্যা অসি হ�ৌজিকসু মপাঙ্গল কন্না লৈরি।
দিদি অসিগুম্বা মতাং অসিদা ঐখ�োয় করি অহেনবা
ত�ৌবা য়াই?
সরপঞ্চ দিদি:
ঐখ�োয়গী প্রধান মন্ত্রিনা ক�োর�োনাগী মায়�োক্তা
কন্না নুংঙাইতবা ফ�োংদ�োকখ্রে। ঐখ�োয় খুদিংমক
খ�োঙজং অসিদা শরুক য়াশিনবা মথ�ৌ তাই।
মসিগীদমক, য়ার্দ অনীগী অরাপ্পা ঙাক্না চৎপা অমদি
মাস্ক উপ্পা হায়বসি তঙাই ফদে। ক�োর�োনাগী মায়�োক্তা
লানথেংনরিঙৈ মতম অসিদা ঐখ�োয় ইশাগী পুন্সি অমদি
ইমুং মনুংগী মীওইশিংগী পুন্সি কন্নবা খক্তা খনবগী
মহুত্তা খুঙ্গংগী অহল ওইরবা মীওইশিং, অঙাং অমদি
নুপীশিংগী রিস্ক হন্থহন্নবা মতেং পাঙগদবনি। ক�োর�োনা
ভেক্সিন পুথ�োক্নবা য়াম্না কন্না হ�োৎনরি। সেন্তরদা পাল্লিবা

ক�োভিদ-19দগী
তরেত

ঙাকথ�োক্নবা

চেকশিন

থ�ৌরাং

ত�োয়না খুৎ হাম্বীয়ু; মরম চাদনা অদ�োমগী নাত�োন,
মীৎ অমদি চিন্দা থেংবীগনু;
ল�োক খুবা অমদি হাকথি খনবা মতমদা
অদ�োমগী মায় অদু মপুং ফানা খুৎনা খুমজিনবা
কাউর�োইদবনি;
মীয়াম তিনবা মফমশিংদা চঙবীগনু অমদি ল�োক
খুবা, লাইহ�ৌ লৈবা মীগী মনাক্তা চঙল�োইদবনি।
চ�োকথবা নত্ত্রগা হকচাং নুংঙাইত্রবদি নহাক্কী
য়ুমদগী মপান থ�োপল�োইদবনি;
ক�োর�োনাগী লাইওং হায়বদি শ্বর হ�োনবদা ৱাবা,
হকথি খনবা অমদি লাইহ�ৌ হ�ৌরবদি খুদক্তা
দ�োক্তর তান্নবীয়ু
অমদি অর�োইবদা – চানবীদুনা অরানবা পাউদা
থাজবীগনু, অশেংবা স�োর্সতগী ফংবা পাউ খক্তদা
থাজবা থম্বীয়ু।

*সেনিয়র মিদিয়া কন্সলতেন্ত, পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়
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সরপঞ্চ দিদি:

শেম শাবসু লৈখ্রে।

অচু ম্বনি। মথক্তা পনখিবা চেকশিন থ�ৌরাংশিং
অসি ইনবা মতমদা ঐখ�োয় ইশাখক শাফনা লৈনবা
হ�োৎনবতা নত্তনা খুঙ্গংগী লানমী অমগুম, ঐখ�োয়না
লৈমীন্নরিবা খুনজাশিংগী শাফনবগীদমকসু অঙম্বা
তেংবাংগদবনি। সেফতি গাইদলাইনশিং অসি ঙক্তুনা
অনাবশিংগা শ�োক্না-শম্নরুদ্রবদি মহিক অসিদগী শাফবা
লৈবা ঙমগনি।

ক�োভিদনা শ�োকহল্লবা মতম অসিদা, ভাইরস
শন্দোক্লকপা থিংনবা, খুনজাশিংদা এৱ্যারনেস পীবা
অমদি মখ�োয়গী মতেং পাংবদা খুঙ্গংগী পঞ্চায়তশিং
অমদি পঞ্চায়তকী মীহুৎশিংনা য়াম্না মরু ওইবা থ�ৌদাং
ল�ৌরি। খুঙ্গংগী লমদা লৈরিবা সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপশিংনসু
মাস্কশিং অমদি সেনিতাইজরশিং শাদুনা ক�োর�োনা
ভাইরস শন্দোক্লকপা থিংনবা হ�োৎনবদা মরুওইবা দাত্য
ল�ৌরি।

খুনজাশিং: দিদি, ক�োর�োনা ভাইরসনা
মরম ওইরগা কুইদ্রিবা থা খরসিদা খুঙ্গং অসিগী
মশীংয়াম্লবা মীওই কয়া হল্লক্লে। মসিগী মতাংদা
সরকারদগী ঐখ�োয়না মতেং ফংবরা?

খুনজাশিং: দিদি, নহাক্না ঐখ�োয়দা মরুওইবা
ই-পাউ কয়া পীবিরে অদুবু অথুবদা ক�োর�োনাগী
হিদাক পুথ�োক্লককদরা?

সরপঞ্চ দিদি:

সরপঞ্চ দিদি:

ঐখ�োয়গী খুঙ্গংশিং আত্মনির্ভর ওন্নবগীদমক
সরকারনা মতেং পাংনবা থ�োং লাওনা হাংদুনা থম্লি

মালেমদা লৈরিবা মেদিকেল স্পেশালিস্তশিং অমদি
সাইন্তিস্তশিংনা রিসর্চশিং কন্না চৎথরি।

মাইগ্রেন্ত ৱার্করশিং অমদি শ�োত্থরবা শেক্সনশিং
অমদি তেংবাং মথ�ৌ তারবা মীওইশিংদা খুদ�োংচাবা
অমদি মতেং পীনবগীদমক MGNREGA গী মখাদা
খ�োঙথাংশিং ল�ৌখৎপা হ�ৌখ্রে।

ন�োংম-ন�োংমগী, অফবা মায়কৈর�োমদা মায় পাক্না
চঙশিনবগী পাউ কয়া ঐখ�োয়না তারি

মর�োমদ�োম লেপচবা ঙম্বা খুঙ্গংশিংনা জাতি অসিবু
আত্মনির্ভর ওইহনবদা মতেং পাংলগনি।
অচু ম্বনি,
মাইগ্রেন্ত
লেবরশিংবু
থবক
পীনবগীদমক সরকারনা ল�োকদাউন মনুংদা থ�ৌওং
কয়া অমা পায়খৎখি। মে অমদি জুন থা মনুংদা,
লেবর খুদিংদা কিল�োগ্রাম 5 অমদি য়ুমথ�োং খুদিংদা
কিল�োগ্রাম অমগী চিঞ্জাক পীখি। জাতি অমা, রেসন
কার্দ অমা হায়বসি চৎনরে, মসিনা লৈবাক্কী মফম অমা
হেক্তদগী রেসন ল�ৌবা য়ারগনি। সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপশিংদা,
থবক্কী খুদ�োংচাবা লৈহন্দুনা অমদি থবক্কা মরী লৈনবা
থ�ৌরমশিং হ�ৌদ�োকপদা ল�োনশিং পীনবা সরকারনা

সরকারনসু ফন্দশিং পীথদুনা জাতি অসিদা লৈরিবা
মীপুম খুদিংমক য়াম্না ঙন্না ভেক্সিন ফংহন্নবা শেম
শারি।
হ�ৌজিকফাওবগী ওইনা ফংবা পাউগী মতু ং ইন্ন,
লৈবাক অসিদা লৈরিবা ফার্মাস্যুতিকেল কম্পানিশিং
অমদি মেদিকেল ওর্গনাইজেসনশিং অমসুং মালেমদা
লৈরিবা লৈবাক খুদিংমক মসিগী ভেক্সিন পুথ�োক্নবা কন্না
হ�োৎনরি। 2021গী জনৱারি থাদা কৈথেলদা ভেক্সিন
ফংলগনি হায়বগী আশা অসি সরকারনা ফ�োংদ�োকখি।
অদুবু ভেক্সিন পুথ�োকত্রিঙৈগী মতম অসিদদি, ঐখ�োয়
খুদিংমক মীৎকুপ নাহুম শিংনা লৈনবগী দাত্য ল�ৌগদবনি
অমদি চেকশিন্না ক�োর�োনা ভাইরস থেংনগদবনি অমদি
হীরম খুদিংমক্তা লায়থ�োক্লোয়দবনি।

“খুৎ সাবুন্না হামদ�োকপীয়ু, অনাবদা মপাঙ্গল হাপকনু”
ন�োভেল ক�োর�োনা ভাইরস লাইনা (ক�োভিদ-19)
অদ�োমগী নাত�োন অমদি চিন অদু হকথি
খনবা নত্ত্রগা ল�োক খুবা মতমদা রুমাল/
তিসুনা খুমজিনবীয়ু

ভিদিও ওনল�োক-তিন শিৎপা ত�োকপিয়ু মরমদি
মসিনা ক�োভিদ-19 শন্দোক্লকনবা
মরম হেনগৎহনবা য়াই
লান্থোকচবা: MOHFW, GOI

ঐখ�োয় ময়াম পুল্লগা ক�োভিদ-19 থেংনবা ঙমগনি

লান্থোকচবা: MOHFW, GOI

ফিজিকেল দিস্তেন্স ঙাকপা

ভিদিও ওনমীয়াম তিনবা মফমদা ল�োক-তিন
শিত্তবা ক�োভিদ-19
লান্থোকচবা: MOHFW, GOI
লান্থোকচবা: MOHFW, GOI
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নেসনেল পঞ্চায়ত এৱার্দস:
দায়ত্ব লৈবা ল�োকেল গ�োবর্নমেন্ত অমা য়�োকখৎপা

- মন�োজ*

এ

ৱার্দশিং অসি পুক্নিং থ�ৌগৎপগী অচ�ৌবা
লম্বী অমনি, এৱার্দদিশিংবু শকখঙবা
হায়বসি ত�ৌবিমল খঙবা উৎপনি অমদি
মপুং ওইনা ল�োকেলগী থাক্তা গ�োভর্নাস খ�োঙজেল
য়াঙহন্নবা মখ�োয়বু পুক্নিং থ�ৌগৎপনি। পঞ্চায়তি রাজ
মন্ত্রালয়না সার্ভি সশিং অমদি পব্লিক গুদসকী দেলিভরি
ফগৎহন্দুনা তমজনিংঙাই ওইবা মওংদা থবক ত�ৌবা
পঞ্চায়তশিংদা লুপা লাখ 5দগী 50 ফাওবগী শেলগী
মতেং য়াওবা এৱার্দশিং লান্থোক্তুনা লাকলি। অসুম্না,
ল�োকেলগী থাক্তা অফবা গ�োভর্নান্সকী ইক�ো-সিস্তেম
অমা শাগৎনবা পুক্নিং থ�ৌগৎনদুনা পুন্না চৎমিন্ননবা
থ�ৌরাং ত�ৌখ্রে। পঞ্চায়তশিং অসি জাতি অমগী অপুনবা
শক্তম শাগৎনবা হ�োৎনবদা, মীয়াম পুন্না শরুক য়াদুনা
কাচিন ক�োয়া শিনবা থুংনা য়�ৌহনবদা খ্বায়দগী চু ন্নরবা
প্রোকসিমেত ওইবা ব�োদিশিংনি।
2020গী নেসনেল পঞ্চায়ত এৱার্দশিং
2020গী এপ্রিল 24দা, জাতিগী পঞ্চায়তি রাজ
নুমীৎ হায়না পালন ত�ৌদুনা, ইকাইখুম্নজরবা প্রধান
মন্ত্রিনা লৈবাক শিনবা থুংবদা লাইব তেলিকাস্ত/
ekuuh; iz/kku ea=kh dh p;fur ljiapksa@izsflMsaV~l
@xzke iapk;rksa ds vè;{k
ds lkFk ckrphr
Interaction of Hon’ble Prime Minister
with selected Sarpanches/ Presidents/
Chairmans of Grampanchayats
24th April 2020
Webcast by:

ৱেবকাস্তকী মতেংনা পঞ্চায়তশিংবু মশক তাকখি
অমদি 2020গী নেসনেল পঞ্চায়ত এৱার্দশিংগী
ত�োঙান ত�োঙানবা কাঙলুপশিং, মীং ওইনা পল্লবদা,
নানাজি দেসমুখ রাস্ত্রিয়া গ�ৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার,
গ্রাম পঞ্চায়ত দেভেলপমেন্ত প্লান এৱার্দ অমদি চাইল্দফ্রেন্দলি গ্রাম পঞ্চায়ত এৱার্দ কীদমক মায় পাক্লবশিংবু
অত�োপ্পশিংনসু মখ�োয়দগী তমজনীংঙাই ওইরনি
হায়বগী আশা অমগা ল�োয়ননা থাগৎপা ফ�োংদ�োকখি।
লৈবাক শিনবা থুংবগী এৱার্দদিশিংবু পুক্নিং থ�ৌগৎপগী
অহেনবা খ�োঙথাং অমা ল�ৌখত্তুনা অমদি মখ�োয়গী
মখ�োয়গী ৱাখল্লোনবু খঙমীন্নবা ওইনা, ইকাইখুম্নজরিবা
পঞ্চায়তি রাজকী য়ুনিয়ন মন্ত্রালয়না, 2020গী আগস্ত
7তা ভিদিও কনফরেন্সকী খুৎথাংদা হিমাচল প্রদেশ
অমদি উত্তর প্রদেশকী (ই- পঞ্চায়ত পুরস্কারগী
ত�োঙান ত�োঙানবা কাঙলুপতা মনা ফংলবশিং)
রাজ্যগী পঞ্চায়ত রাজ মন্ত্রালয়শিংগা অমদি 2020গী
দিন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়তকী মখাদা মনা ফংলবা
পঞ্চায়তশিংগী মীহুৎশিংগা ৱারী ৱাতাই শান্নখি। VC
অদুসু লাইব ৱেবকাস্ত ত�ৌখি।
2021গী নেসনেল পঞ্চায়ত এৱার্দশিং: মাঙদা
চঙশিনবা অমদি শরুক য়াবা
মখাদা পীরিবা কাঙলুপশিং অসিগী মখাদা
পঞ্চায়তশিংদগী (নত্ত্রগা মান্নবা থাক্কী ল�োকেল
ব�োদিশিং) 2021গী নেসনেল পঞ্চায়ত এৱার্দশিংগীদমক
(এপ্রাইজেল
চহী
2019-2020)
ওনলাইন
ন�োমিনেসনশিং ক�ৌরি
এপ্রাইজেল

চহী

2019-2020গী

মনুংদা

2020গী নেসনেল পঞ্চায়ত এৱার্দশিংগী এৱার্দিশিং
শরুক য়াখিবা রাজ্য অমদি UT 28গী পঞ্চত 213 (জিলাগী পঞ্চায়ত: 26। ইন্তরমিদিয়েত/ব্লোক পঞ্চায়ত: 48,
গ্রাম পঞ্চায়ত: 139) দা দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত সশক্তিকরণ পুরস্কার (DDUPSP)।

শরুক য়াখিবা রাজ্য/UT 30গী গ্রাম পঞ্চায়তশিং (GPশিং)/ ভিলেজ কাউন্সিল (VC) 30দা চাইল্দ-ফ্রেন্দলি গ্রাম
পঞ্চায়ত এৱার্দ
শরুক য়খিবা রাজ্য/UT 27কী GPশিং/VC 27তা নানাজি দেশমুখ রাস্ত্রিয়া গ�ৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার
শরুক য়াখিবা রাজ্য/UT 28গী GPশিং/VC 28দা গ্রাম পঞ্চায়ত দিভেলপমেন্ত প্লান এৱার্দ
রাজ্য 8দা ই- পঞ্চায়ত পুরস্কার

*কন্সলতেন্ত, পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়

গ্রাম�োদয় সংকল্প
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সে. নং.

এৱার্দ কেতাগ�োরি

এৱার্দশিংগী মশীং

1.

মীয়ামগী প�োৎথ�োকশিং অমদি সর্ভি সশিংগী
চাওখৎহন্নবা হ�োৎনবদা ত�ৌরিবা অফবা থবকপু
শকখঙবীবা ওইনা দীন দয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়ত
সশক্তিকরণ পুরস্কার (DDUPSP)

জিলাগী পঞ্চায়তশিং/ ব্লোক পঞ্চায়তশিং/
গ্রাম পঞ্চায়তশিংগী ওইনদি রাজ্য/UT অদুদা
লৈরিবা ল�োকেল সেল্ফ গ�োভর্নমেন্তশিংগী
মশীংগা চান্নবা মওংদা

2.

গ্রাম সভাশিংগা ল�োয়ননা স�োসিয়�ো-ইক�োন�োমিক রাজ্য/UT অমদা GP/ভিলেজ কাউন্সিল অমা
চাওখৎহনবদা মশক থ�োকপা থ�ৌদাং ল�ৌখিবগীদমক
নানাজী দেশমুখ রাস্ত্রিয়া গ�ৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার
(NDRGGSP)।

3.

ম�োদেল গাইদলাইনশিংগী মতু ং ইন্না চাওখৎলক্লিবা রাজ্য/UT অমদা GP/ভিলেজ কাউন্সিল অমা
GPDP গীদমক গ্রাম পঞ্চায়ত দিভেলপমেন্ত প্লান
এৱার্দ (GPDPA)।

4.

চাইল্দ-ফ্রেন্দলি প্রাক্তিসশিং য়�োকখৎপগীদমক রাজ্য/UT অমদা GP/ভিলেজ কাউন্সিল অমা
চাইল্দ-ফ্রেন্দলি গ্রাম পঞ্চায়ত এৱার্দ (CFGPA)।

পঞ্চায়তশিং
/
ভিলেজ
কাউন্সিলশিংনা ত�ৌখিবা থবক
অদু কুপনা য়েংগনি। স্তেত পঞ্চায়ত
পর্ফোরমেন্স এসেসমেন্ত কম্মিতিনা,
সেদ্যুল ভি এরিয়াশিং য়াওনা
লৈবাক্কী মফম খুদিংদগী মতিকচাবা
রিপ্রজেন্তেসন অদু শ�োইদ্রে হায়না
ল�ৌরবা মতু ং, রাজ্য / UTগী খ্বাইদগী
মথ�ৌ ত�ৌবা অফবা পঞ্চায়তশিং
খনবগী মপুম ওইবা থবক অদু

চত্থগনি অমদি মদু লানখৎলবা মতু ং
পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়না ত�োংঙান
ত�োংঙানবা কাঙলুপশিংগী ওইনা
এৱার্দ ফংগদবা পঞ্চায়তশিংগী
ফাইনেল সেলেক্সন অদু ত�ৌগনি।
এৱার্দদি পঞ্চায়তশিংবু প্লেকশিং /
সার্তিফিকেতশিং অমদি লুপা লাখ
5দগী 50 ফাওবগী ওইবা শেলগী
মনাশিং পীগনি।
এনত্রিগীদমক
পঞ্চায়তশিং
/
ভিলেজ
কাউন্সিলশিংনা 2020গী নবেম্বর 15 ফাওবা ওনলাইন
এপ্লিকেসনশিং হাংদুনা থম্লে। ওনলাইন ন�োমিনেসনশিং
অদুবু রাজ্যশিং / UTশিংনা ভেরিফিকেসন
ত�ৌরবা মতু ংদা 2020গী দিসেম্বর 15 ফাওবদা
পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়দা থাগদবনি। মখা তাবা
মর�োলশিং অমদি ত�োঙান ত�োঙানবা কাঙলুপশিংগী
ওনলাইন ক্বেসন্নরিশিংগীদমক, চানবীদুনা www.
panchayataward.gov.in প�োর্তে ল অসিদা চঙবীয়ু।
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সেপ্তেম্বর 2020

খুঙ্গংশিং মর�োমদ�োম লেপচবা ঙম্নবা প্রধান মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র ম�োদিনা
ওনর্সিপ লেতরশিং য়েন্থোকপা
020গী ওক্তোবর 11দা
ভারত রত্না ল�োক নায়ক
জয় প্রকাশ নারায়ণ অমদি
ভারত রত্না নানাজী দেশমুখকী
মপ�োক কুমওন্দা, প্রধান মন্ত্রি
শ্রী নরেন্দ্র ম�োদিনা খুঙ্গংগী
লমশিংদা
ওনর্সিপ
স্কিমগী
মখাদা খুনজাশিংদা ওনর্সিপ
দ�োকুমেন্তশিং
য়েন্থোকপগী
থবক হ�ৌদ�োকখি। স্কিম অসিগী
পাইল�োৎ ফেজতা, চাওরাক্না
রাজ্য 6কী খুঙ্গং 763দা লৈবা
খুনজা লাখ 1.25দা মখ�োয়গী
মরল মথুমগা মরী লৈনবা চেচাংশিং য়েন্থোকখি। থ�ৌরম অদুদা
প্রধান মন্ত্রিনা খুনজাশিং অমদি পঞ্চায়তকী মীহুৎশিংগা ৱারী শান্নখি অমদি মখ�োয়গী পুন্সিদা ওইরক্লিবা অহ�োংবশিংগী
মতাংদা খন্ন-নৈনখি।

2

থ�ৌরম অসিদা, প্রধান মন্ত্রি নরেন্দ্র ম�োদিনা হায়খি মদুদি স্কিম অসিনা খুঙ্গংশিংগী পুন্সি মহিংদা অহ�োংবা
পুরক্লগনি অমদি লৈবাক অসিনা আত্ম নির্ভার অভিয়ানগী মায়কৈর�োমদা স্কিম অসিগী খুৎথাংদা থ�ৌনা ফনা খ�োঙ
কানশিনবা ঙম্লে। মর�োমদ�োম লেপচবা ঙম্নবা হ�োৎনবদা খুঙ্গংগী মীওইশিংবু ওনর্সিপ য়�োজনানা মতেং পাংলগনি অমদি
মসিনা খুঙ্গং খুদিংমক্তা মপুং ফানা শেম শাদুনা চাওখৎহনবদসু মতেং পাংলগনি।
প্রধান মন্ত্রিনা অতম্ননা ফ�োংওকখি মদুদি বেনিফিসরিশিংনা ফ�োংদ�োক্লকপা এক্সপরিয়েন্সতা য়ুমফম ওইরগা,
লায়না খঙবা য়াই মদুদি লৈবাক অসিগী লাইরবশিংদা ওনর্সিপ স্কিম্না অকনবা শক্তি পীখ্রে। মহাক্না হায়খি মদুদি স্কিম
অসিগী মখাদা সরকার অসিনা লৈবাক অসিগী খুঙ্গংশিংদা লৈরিবা হন্থবা, মীরাইরবা, নৈহৎপীরবা অমদি শ�োত্থরবা
মীওইশিংগী শাফনবগীদমক মরু ওইবা খ�োঙথাং অমা ল�ৌখৎখি। প্রোপর্তি কার্দ অসিগী মতেংনা, খুনজাশিংনা হ�ৌজিক্তি
লন-থুম লৈবা অমদি য়�োনবদা খুদ�োংথিবা মায়�োক্নরর�োই। কার্দ অসি ফংলবা মতু ংদদি, মখ�োয়না মখ�োয়গী প্রোপর্তি গী
মপু ওইবা অদু ল�োইখিনি হায়বগী মতাংদা মখ�োয় অকিবা লৈনা হিংলর�োই। নহাশিংনা মখ�োয়গী হাউস প্রোপর্তি গী
মতাংদা বেঙ্ক-ল�োন ল�ৌবা য়াহন্দুনা মশক থ�োকপা ফ্যুচর অমা লৈহল্লগনি। প্রধান মন্ত্রিনা হায়খি মদুদি খ্বাইদগী ন�ৌবা
তেক্নোল�োজিগী মতেংনা মেপ্পিং অমদি সর্ভে গী থবক কন্না চৎথরি অমদি অসুম্না খুঙ্গং খুদিংমক্কী লেন্দ রেক�োর্দশিং মপুং
ফানা উপদেত ত�ৌরগনি।
থ�ৌরম অদু হ�ৌদ�োকপা ওইনা, পঞ্চায়তকী রাজকী য়ুনিয়ন মিনিস্তর নরেন্দ্র সিংহ ত�োমারনা হায়খি মদুদি
প্রধান মন্ত্রিনা পানবা হ�ৌখিবা মতমদগী, খুঙ্গংশিংগী, লাইরবা অমদি ল�ৌমীশিংগী পুন্সিবু চাওখৎপা অমদি অহ�োংবা
পুরক্নবা মহাক্কী মফমদা অচেৎপা থাজবা লৈখি। মহাক্না খুঙ্গংগী লমদা হিংলিবা মীওইশিংদা হিংবদা তঙাইফদনা চঙবা
প�োৎলমশীং অমদি খুদ�োংচাবশিং ফংহন্নবা লেপ্পা লৈতনা হ�োৎনরি।
শ্রী ত�োমারনা হায়খি মদুদি হ�ৌজিকফাওগী ওইনা ওনর্সিপ রাইতকীদমক খুনজাশিংদা দ�োকুমেন্ত লৈতে।
2020গী এপ্রিল 24 হায়বদি পঞ্চায়তি রাজ নুমীত্তা প্রধান মন্ত্রিনা পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়গী “ওনর্সিপ য়�োজনা” শঙ্গাখি।
এপ্রিলদগী হ�ৌরগা হ�োজিক ফাওবা রাজ্য তরুক্তা স্কিম অসি পাইল�োৎ প্রোজেক্ত ওইনা চৎনহনখি। স্কিম অসিগী মখাদা,
2024 ফাওবগী মনুংদা খুঙ্গং লাখ 6.24দা প্রোপর্তি কার্দ য়েন্থোক্নবা শেম শাখ্রে।
থ�ৌরম অসিদা, মধ্য প্রদেশকী মুখ্য মন্ত্রি শ্রী শিব রাজ সিংহ চ�ৌহান, উত্তর প্রদেশকী মুখ্য মন্ত্রি য়�োগী আদিত্যনাথ,
হরিয়ানাগী মুখ্য মন্ত্রি শ্রী মন�োহর লাল, হরিয়ানাগী দিপুতি চিপ মিনিস্তর শ্রী দুসয়ান্ত চাওতালা, উত্তরখন্দগী মুখ্য মন্ত্রি
শ্রী ত্রিভেন্দ্র সিংহ রাৱাত, ত�োঙান ত�োঙানবা রজ্যশিংদগী মন্ত্রিশিং অমদি ওফিসেলশিং, পঞ্চায়তকী মীহুৎশিং অমদি
খুনজাশিংসু ভিদিও কনফরেনসিংগী খুৎথাংদা শরুক য়াখি।
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পঞ্চায়তি রাজকী য়ুনিয়ন মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র সিংহ ত�োমারনা জিলা-ব্লোক
পঞ্চায়তশিংগী চাওখৎ-থ�ৌরাংগী প্লানশিংগী ফ্রেমৱার্ক অদু ফ�োংদ�োকখি

ও

ক্তোবর 20দা ভিদিও কনফরেন্সিংগী খুৎথাংদা পাঙথ�োকখিবা থ�ৌরম অমদা পঞ্চায়তি রাজ, রুরেল
দিভেলপমেন্ত, এগ্রিকলচর অমদি ফার্মরস ৱেলফিয়র অমসুং ফুদ প্রোসেসিং ইন্দস্ত্রিসকী য়ুনিয়ন মন্ত্রি
শ্রী নরেন্দ্র সিংহ ত�োমারনা চাওখৎ-থ�ৌরাংগী প্লানশিংগী ফ্রেমৱার্ক অদু ফ�োংদ�োকখি। 15শুবা ফাইনান্স
কম্মিশনগী রিকম্মেন্দেসনশিংগী মতু ং ইন্না, পঞ্চায়তি রাজকী মর�োল অহুমদা ফন্দশিং পীগবি, মদুদি- জিলা, ব্লোক
অমদি গ্রাম পঞ্চায়তশিংনি। মরম অসিনা মসি তঙাইফদবা ওইরে হায়বদি গ্রাম পঞ্চায়তশিংগী মত�ৌগুম্না, জিলা
অমদি ব্লোক পঞ্চায়তশিংগী চাওখৎ-থ�ৌরাংগী প্লানশিংসু শেম-শাবা মথ�ৌ তারে।

থ�ৌরম অদুদা প্রোগ্রাম অদুবু মশক তাক্লদুনা, পঞ্চায়তি রাজকী য়ুনিয়ন মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র সিংহ ত�োমারনা
হায়খি মদুদি গ্রাম পঞ্চায়ত ভিকাস য়�োজনা (GPDP) চৎনহনবনা পঞ্চায়তশিংগী চাওখৎ-থ�ৌরাংগী প্রোগ্রামশিংবু
মশেক শেংহল্লে অমদি মনুং মপান ফাওনা উহল্লে। জিলা অমদি ব্লোক পঞ্চায়তশিংগী ফ�োংখিবা ফ্রেমৱার্ক না
পঞ্চায়তশিংবু মপাঙ্গল কলহনবদা নত্তনা কানবসু পীরগনি অমদি অফবা গ�োভর্নান্স পুরকপদা অমদি চাওখৎপগী
মায়কৈর�োমদা চঙশিনবদসু মতেং পাংলগনি।
শ্রী ত�োমারনা হায়খি মদুদি পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়না অন�ৌবা ফ্রেমৱার্ক কী খুৎথাংদা লৈবাক অসিগী
চাওরাকপা পঞ্চায়ত ক্রোর 2.5তা মঙাল অমা পীবা ঙম্লে। মসিগী মতেংনা, পঞ্চায়তশিংনা মখ�োয়গী মশাগী মথ�ৌ
তাবা প�োৎলমশিং অমদি ফংলিবা প�োৎথ�োকশিংগী মতু ংইন্না চাওখৎ-থ�ৌরাংগী প্লানশিং শেম-শাবা ঙমহল্লগনি।
য়ুনিয়ন মন্ত্রি শ্রী ত�োমরনা হায়খি মদুদি প্রধান মন্ত্রি শ্রী নরেন্দ্র ম�োদিগী লুচিং মখাদা 14শুবা ফাইনান্স
কম্মিশনগী রিকম্মেন্দেসনশিং মপুং ফানা চৎনহনবনা, পঞ্চায়তশিংদা অফবা ফাইনান্সেল রিস�োর্সশিং পীবা ঙম্লে।
15শুবা ফাইনান্স কম্মিসনগী ইন্তরিম রিকম্মেন্দেসনশিংনসু তাক্লে মদুদি তু ংদা পঞ্চায়তশিংদা অহেনবা ফন্দশিং
ফংহল্লগনি।
মন্ত্রালয়গী মতেংগা ল�োয়ননা GPDP গী বিলদিং শাবগী থবকপু তঙাইফদবনি খন্না ইমপ্লিমেন্ত ত�ৌরকপদা
পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রিনা অপেনবা ফ�োংদ�োকখি। মহাক্না হায়খি মদুদি খুঙ্গংগী চাওখৎ-থ�ৌরাংগী মতাংদা খরচা
ত�ৌবা খুদিংমক এপ্রুব ত�ৌরবা GPDP স্কিমশিংদা খক্তা ওইগদবনি হায়বসি ঐখ�োয়গী ৱাখলদা লৈগদবনি, মসিনা
খুঙ্গংশিংবু শ�োয়দনা চাওখৎহনগদ�ৌরিবনি। খুঙ্গং অমনা চহী অমদা থবক অমা ল�োইশিনগদবনি হায়বা পান্দম
অসিদা পুক্নিং চঙগদবনি।
পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়গী সেক্রেতরি শ্রী সুনিল কুমারনা হায়খি মদুদি ফ্রেমৱার্ক অসি গ্রাম পঞ্চায়ত ভিকাস
য়�োজানা (GPDP) গী খুৎথাংদা হ�ৌখিবা চহীদা হ�ৌদ�োকখিবা চাওখৎ-থ�ৌরাংগী থবকশিংগী ফাউন্দেসনগী মখা
তাবা লিঙ্কনি।
থ�ৌরম অসদা, জিলা অমদি ব্লোক পঞ্চায়তশিংগী চাওখৎ-থ�ৌরাংগী প্লানগী মতাংদা ফ্রেমৱার্ক অমা কমিতিগী
চিয়র্মেন্না শেমখি অমদি হান্নগী স্পিসেল সেক্রেতরি দা. বালা প্রসাদতা খুদ�োল অমা তমখি।
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পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়না প্রিন্ত অমদি পব্লিস ত�ৌবা
ইদিতেদ-ইন-চিফ: পঞ্চায়তি রাজ মিনিস্ত্রিগী সেক্রেতরি
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ইন্দস্ত্রিয়েল এরিয়া, ফেস-1, মায়াপুরি, ন্যু দিল্লি-110064
পব্লিস ত�ৌবা: ভারত সরকারগী পঞ্চায়তি রাজ মন্ত্রালয়,
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