
AHEAD Initiatives

3 bs D`qcyi MÖvg cÂv‡q‡Zi D‡`¨v‡M
বিকেন্দ্রীেৃত পঞ্চাকেত্রীরচাজ প্রবরিেচা ও পদ্ধবতর মচাধ্যকম খচাদ্য সুরক্চা,

পুবটি ও জ্রীিন-জ্রীবিেচার মচাকনচান্নেকনর লকক্্য

জচানুেচাবর, ২০১৫ থেকে বিকসম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত েচাকজর সংবক্প্ত প্রবতকিদন

সহকরচাবিতচাে
অ্যচাকহি ইবনবিকেবিভস্ এর প্রচাবতষ্চাবনে সদস্য,

সমবসেচা রুরচাল থহলে এন্ড ইেনবমে থিভলপকমন্ট থসচাসচাইবি (এসআরএইচইবিএস)Addressing Hunger Empowerment and Development
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সহয�োগিতোয়
অ্োযহড ইগিগিযয়গিভস্ এর প্োগতষ্োগিক সদস্,

সমগসয়ো রুরোল হহলথ এন্ড ইকিগমক হডভলপযমন্ট হসোসোইগি (এসআরএইচইগডএস)

3 bs D`qcyi MÖvg cÂv‡q‡Zi D‡`¨v‡M

গিযকন্দ্রীকৃত পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্গরিয়ো ও পদ্ধগতর মোধ্যম খোদ্ সুরক্ো, পুগটি ও 

জ্রীিি-জ্রীগিকোর মোযিোন্নয়যির লযক্্ জোিুয়োগর, ২০১৫ হথযক গডযসম্বর, ২০১৮ 

প�্যন্ত কোযজর সংগক্প্ত প্গতযিদি
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ির্রীি পগরিোর ও ছোত্র-ছোত্র্রীযদর জি্

উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়যতর এক সুদূরপ্সোর্রী উযদ্োি

        সুদ্রীর্য িছর ধযর কুিমগন্ড এলোকোর মোিুযের সুখ দুঃযখ পোযি থোকোর সুিোযদ এিং দগক্ণ গদিোজপুর হজলো 
পগরেযদর গিি্যোগচত সদস্ো গহযসযি মোিুযের জি্ ভোযলো গকছু করোর তোগিদ হথযকই “সমগসয়ো রুরোল হহলথ এন্ড 
ইকিগমক হডযভলপযমন্ট হসোসোইগি”(এসআরএইচইগডএস)-র গ্োযমোন্নয়ি সংরিোন্ত গিগভন্ন কোজ এিং সম্োদক, আগমিুল 
হক ও সদস্, সসয়দ রোযজি আগলযক আযি হথযকই জোিতোম। রোযজিই আমোযক জোিোয়, “অ্োযহড ইগিগিযয়গিভস্” 
িোমক একগি সংস্োর প্োগতষ্োগিক সদস্ গহযসযি এসআরএইচইগডএস ৩িং উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়তযক অপুগটি দূর্রীকরণ 
এিং আঞ্গলক ও প্োসগগিক গিক্োর প্সোযর গিগভন্ন কম্যসূগচ রূপোয়যণ সহোয়তো করযছি। ২০১৮যত কুিমগন্ড পঞ্োযয়ত 
সগমগতর সভোপগত গিি্যোগচত হওয়োর পর কলকোতোগস্ত উন্নয়িমূলক সংস্ো, “অ্োযহড ইগিগিযয়গিভস্” এর দোগয়ত্বপ্োপ্ত 
প্গতগিগধ সুকুমোর িোিু ও পুিরোয় রোযজযির হথযক ৩িং উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়যত ৭৫০গি ির্রীি পগরিোর গচগনিত কযর 
তোযদর জি্ অপুগটি দূর্রীকরণ ও জ্রীিি-জ্রীগিকোর মোি িৃগদ্ধর লযক্্ রযরোয়ো পুগটি িোিোি, অি্িহৃত সরকোর্রী জোয়িো, 
পগতত ও মরশুগম পগতত জগম ি্িহোর কযর গিগভন্ন ধরযির ডোল চোযের প্সোর, িোস্যোর্রীযত ফযলর চোরো ততগর ও হসই 
চোরো ির্রীি পগরিোরগুগলযক সরিরোহ, অি্িহৃত হডোিোয় হতলোগপয়ো মোছ চোে, পশু-পোগখ পোলযি সহোয়তো, 
এমগজএিআরইগজএস এর অধ্রীযি অ্োযজোলো, যকঁযচোসোর, িোস্যোর্রীযত চোরো ততগর, ফল িোিোি, িৃক্পোট্ো কম্যসূগচযত 
সহোয়তোর গিেয়গুগল হজযি উৎসোগহত হই।

      এছোড়ো প্োথগমক ও উচ্চ প্োথগমক গিদ্োলয়গুগলযত পুগটি িোিোি, িোস্যোর্রী, এলগসগড হিো, পুগটি ম্োগপং, িোচ, িোি, 
কগিতো পোঠ, িল্প িলো, ছগি আঁকো, য�োিোসি ইত্োগদ কোজগুগল শুরু হযয়যছ এিং কযয়কগি সু্যলর গিক্ক- গিগক্কোিণ 
গিষ্ো ও আিযদের সযগি এই কোযজ ব্রত্রী হযয়যছি হজযি সযরজগমযি হদখোর আগ্হ ততগর হয়। গদি দযিক আযি ২গি 
সংসদ এলোকোর কযয়কগি কোজ হদযখ মযি হযয়যছ, অপুগটি ও দোগরদ্র দূর্রীকরযণ গ্োম পঞ্োযয়তযক সহোয়তোর মোধ্যম 
এই ধরযির কোযজর প্যয়োজি্রীয়তো ও অি্োি্ গ্োম পঞ্োযয়ত এলোকোয় প্সোর হওয়ো দরকোর।

      আগম ির্রীি পগরিোর ও ছোত্র- ছোত্র্রীযদর কল্োযণ এই জোত্রীয় কোজ ৩ িং উদয়পুর হথযক সমস্ত গ্োম পঞ্োযয়ত 
এলোকোয় ছগড়যয় পড়ুক এই কোমিো ও প্ত্োিো কগর। 

১০/০৩/১৯
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গ্োম পঞ্োযয়যতর পগরগচগত 

অগিভক্ত পরোধ্রীি ভোরযতর গদিোজপুর হজলোর হজলো সদর িোলুররোি খুিই পুরোযিো ও সোংসৃ্গতক ঐগতহ্ সম্ন্ন একগি িহর। 
স্োধ্রীি ভোরযতর অগিভক্ত পগচিম গদিোজপুযরর হজলো সদর হল িোলুররোি। অগিভক্ত পগচিম গদিোজপুর হজলোর গিভক্ত দুগি 
হজলোর একগি হল উত্তর গদিোজপুর আর অি্গি হল দগক্ণ গদিোজপুর। দগক্ণ গদিোজপুর হজলোরও হজলো সদর রযয় হিল 
হসই িোলুররোযিই। প্থযম এই হজলোর দুগি মহকুমোর একগি হল িোলুররোি আর অি্গি হল িগিোরোমপুর। িগিোরোমপুর মহকুমোর 
সমস্ত অগফস কোছোগর িতুিভোযি িযড় উযঠযছ িুগিয়োদপুর িহযর। এই মহকুমোর ৪গি ব্লযকর একগি হল কুিমুগন্ড। কুিমুগন্ড 
ব্লযকর ৮গি গ্োম পঞ্োযয়যতর একগি হল ৩ িং উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়ত। 

উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়ত হল কৃগে গিভ্যর, িদ্রী হিগটিত, পুকুর ও গদগর সমগবিত প্োকৃগতক হসৌদেয�্যর এক অিি্ িোন্ত জিপদ। 
২০১১ সোযলর ভোরযতর জিিণিো অিু�োয়্রী কুিমুগন্ড ব্লযকর আয়তি ৩১০.৫ িি্য গকগম. আর তদোিু�োয়্রী ৩ িং উদয়পুর গ্োম 
পঞ্োযয়যতর আয়তি কমযিগি ৩৮.৮১ িি্য গকগম.। যমোি পগরিোর- ৮,৪৮৭, যলোকসংখ্ো- ২৮,৭২৫ জি, পুরুে- ১৪,৬৬২, 
মগহলো- ১৪,০৬৩, তপি্রীগল জোগত- ৪৮ িতোংি, তপি্রীগল উপজোগত- ১৮ িতোংি, সংখ্োলরু মুসগলম- ২৭ িতোংি, সোধোরণ ও 
অি্োি্- ৭ িতোংি, গিগপএল পগরিোর- ২,৮৭৯, ভূগমহ্রীি পগরিোর- ১,২৯৩, গিযিে চোগহদো সম্ন্ন (৫০-১০০% প্গতিন্ধকতো) 
- ১১৮ জি। 

এই গ্োম পঞ্োযয়যতর হমোি জগম- ৪,৭২৩ হহক্টর, চোেয�োি্ জগম- ৪,১৩৯ হহক্টর, পগতত জগম- ১,৪২০ হহক্টর, গদগর- ১গি (আয়তি 
৬৪.০৬একর), িড় ও মোঝোগর পুকুর– ২৩২গি, যছোযিো পুকুর- ২৯৮গি, যডোিো- ২৯৩গি, তুলোই িদ্রী- ৬গকগম, িোঙি িদ্রী- ১৩গকগম, 
পোকো রোস্তো-৩৮.৫ গকগম, কোঁচো রোস্তো- ৭৬.৫ গকগম। 

এছোড়ো প্োথগমক গিদ্োলয়- ৩গি, মোধ্গমক গিক্োযকন্দ- ১গি, উচ্চ গিদ্োলয়- ২গি, মোদ্রোসো- ৯গি, অগিিওয়োড়্রী হকন্দ- ৩১গি, স্োস্্ 
উপযকন্দ- ৫গি। এছোড়ো রযয়যছ মগদের- ৩৩গি, মসগজদ- ২০গি ও ক্োি- ২৩গি।

এই গ্োম পঞ্োযয়যতর হমোি সংসদ- ১৭গি, গ্োম পঞ্োযয়যতর গিি্যোগচত জিপ্গতগিগধ- ১৭ জি, গ্োম পঞ্োযয়ত এলোকোধ্রীি কুিমুগন্ড 
পঞ্োযয়ত সগমগতর গিি্যোগচত জিপ্গতগিগধ- ৩ জি, কম্যচোর্রী- ১২ জি ও মযিোি্রীত মগহলো গিক্োিগিি– ১৭ জি।

লক্্ ও উযদেি্ঃ   
১) প্োকৃগতক সম্যদর সুষু্ ি্িস্োপিোর মোধ্যম ির্রীি পগরিোযরর খোদ্ সুরক্ো, পুগটি ও জ্রীিি - জ্রীগিকোর মোি িোড়োযিো।
২) িোড়্রীর কোছোকোগছ অল্প জোয়িোয় সোরো িছর ধযর গিযজযদর পুগটির জি্ তজি পদ্ধগতযত পুগটি িোিোি করো ও িোক-সিগজর 
চোে িোড়োযিো।
৩) এলোকোয় গিগভন্ন ধরযণর ডোল, সতল ও খোদ্ িযস্র চোে িোড়োযিো এিং এই কোযজ ির্রীি পগরিোরযক �ুক্ত করো। 
৪) পগতত জোয়িোর (অি্িহৃত জগম, রোস্তোর ধোর, খোল/িদ্রীর ধোর, পুকুর পোড়, জগমর আল) ও সি্য সোধোরযণর পযড় থোকো 
জোয়িোর ি্িহোর িোড়োযিো এিং কোছোকোগছ ির্রীি পগরিোরগুগলযক গিগভন্ন কোযজ গিযিে কযর িৃক্ পোট্ো কম্যসূচ্রীযত �ুক্ত করো।  
৫) হদি্রী ি্রীযজর ি্িহোর ও সংরক্ণ িোড়োযিো �োযত ির্রীি পগরিোর/চোে্রী গিযজযদর প্যয়োজি্রীয় ি্রীজ গিযজরো রোখযত ও 
পরিত্য্রী মরশুযম ি্িহোর করযত পোযর।  
৬) কৃগে গভগত্তক িিসৃজযির লযক্্ িোস্যোর্রীযত চোরো ততগর ও স্োি্রীয় সম্দ (ফল, কোঠ, জ্োলোি্রী, পশুখোদ্, সজি সোর, িযিৌেধ) 
ততগর করো। 
৭)  চোযের খরচ কগমযয় পগরযিি িোন্ধি আধুগিক ও উন্নত তজি পদ্ধগতযত হোযত কলযম চোযের প্গিক্ণ হদওয়ো। 
৮) পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্গরিয়ো ও পদ্ধগতগুগল আরও িগক্তিোল্রী করো তথো গিযকন্দ্রীকরযণর মোধ্যম ধোযপ ধোযপ সোমগগ্ক উন্নয়যির 
গদযক এগিযয় �োওয়ো।

খোদ্ সুরক্ো, পুগটি ও জ্রীিি-জ্রীগিকোর মোযিোন্নয়যির লযক্্ জোিুয়োগর, ২০১৫ হথযক 
গডযসম্বর, ২০১৮ প�্যন্ত কোযজর সংগক্প্ত প্গতযিদি
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শুরুর কথো

হকন্দ্রীয় সরকোযরর গ্োম্রীণ পোগরিোগরক সম্রীক্ো অিু�োয়্রী ৩িং উদয়পুর গ্োম 
পঞ্োযয়যত দোগরদ্র স্রীমোর গিযচ িসিোসকোর্রী পগরিোর, গিযিে কযর সংখ্োলরু 
সম্প্রদোয়, তপি্রীল জোগত, তপি্রীল উপজোগত, ভূগমহ্রীি পগরিোর ও প্োগন্তক 
চোে্রীর সংখ্ো �যথটি রযয়যছ। সরকোর্রী এই তথ্গুগল প্থযম গিযলেেণ করো হয় 
এিং তোরপর খোদ্ সুরক্ো, পুগটি ও জ্রীিি-জ্রীগিকোর মোযিোন্নয়যির লযক্্ গিগভন্ন 
ধরযণর কোজ গিযয় িোসক ও গিযরোধ্রী সমস্ত দযলর রোজসিগতক হিতৃিৃদে, 
সকল গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্ো, পঞ্োযয়ত কম্যচোর্রীিৃযদের সযগি আযলোচিো 
ও অ্োযহড ইগিগিযয়গিভস্  এর প্োগতষ্োগিক সদস্, সমগসয়ো রুরোল হহলথ 
এন্ড ইকিগমক হডযভলপযমন্ট হসোসোইগির সোযথ  হ�ৌথ উযদ্োযি কোজ করোর 
গিেযয় সহমত ততগর হয়। এরপর এলোকোর গিগভন্ন তথ্ গিযিে কযর কৃগে 
ি্িস্ো, ফসল চরি, খোদ্োভ্োস, স্োি্রীয় সংসৃ্গত, ির্রীি পগরিোযরর জ্রীিি-
জ্রীগিকো সংরিোন্ত তথ্ সংগ্হ করো হয়। এরপর সংগলেটি গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/
সদস্ো, স্গিভ্যর দল ও অি্োি্যদর সহোয়তোয় পোড়ো তিঠযকর মোধ্যম ির্রীি 
পগরিোর গচগনিতকরণ ও তোগলকো ততগর এিং গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্ সদস্ো 
দ্োরো অিুযমোগদত চুড়োন্ত তোগলকো গ্োম পঞ্োযয়যত হপি করো হয়। 

২০১৫ সোযল পর্রীক্োমূলকভোযি এক িছযরর জি্ একগি সংসদ এলোকোয় 
হ�ৌথ কোযজর সুফল ও পরিত্য্রী সমযয় কোজ চোগলযয় �োওয়োর গিেযয় গ্োম 
পঞ্োযয়যতর সোধোরণ সভোয় আযলোচিো ও গসদ্ধোন্ত গ্হণ এিং গিিত জোিুয়োর্রী, 
২০১৬ হত অ্োযহড ইগিগিযয়গিভস্  এর প্োগতষ্োগিক সদস্, সমগসয়ো রুরোল 
হহলথ এন্ড ইকিগমক হডযভলপযমন্ট হসোসোইগি ও ৩ িং উদয়পুর গ্োম 
পঞ্োযয়যতর মযধ্ এক সমযঝোতো পত্র স্োক্গরত হয় এিং তোর গভগত্তযত সি 
সংসদ এলোকোর গচগনিত ির্রীি পগরিোযরর সযগি কোজ শুরু হয়। 

এরপর প্যত্ক মরশুযমর আযি পোড়ো তিঠযকর মোধ্যম গক গক কোজ করো 
হ�যত পোযর হস গিেযয় গিস্তোগরত আযলোচিো, মরশুম গভগত্তক পগরকল্পিো ততগর 
এিং পগরকল্পিো অিু�োয়্রী গচগনিত পগরিোরগুগল হথযক আযিদি পত্র গ্হণ করো 
হয়। প্োপ্ত আযিদিপত্রগুগল একগত্রকরণ ও সুপোগরি সহ সংগলেটি গ্োম পঞ্োযয়ত 
সদস্/সদস্ো গ্োম পঞ্োযয়যত জমো হদি। এরপর ি্রীজ ও উপকরণ রিয় 
িোিদ িোযজি সম্যক্য আযলোচিো কযর অ্োযহড ইগিগিযয়গিভস্  ও গ্োম পঞ্োযয়ত 
হ�ৌথভোযি ি্রীজ ও উপকরযণর ি্িস্ো কযর। এরপর সমগসয়ো রুরোল হহলথ 
এন্ড ইকিগমক হডযভলপযমন্ট হসোসোইগির কম্য্রীিৃদে ও গিক্োিগিিযদর দ্োরো 
আযিদিকোর্রী কো�্যকর্রী দল ও ির্রীি পগরিোরগুগলযক মোটিোরযরোযলর মোধ্যম 
ি্রীজ ও উপকরণ সরিরোহ করো হয়। এরপর ‘সমগসয়ো রুরোল হহলথ এন্ড 
ইকিগমক হডযভলপযমন্ট হসোসোইগি’র ও ‘অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্ যস’র কম্য্রীিৃদে, 
গ্োম পঞ্োযয়যতর কম্যচোর্রীিৃদে ও সদস্/সদস্োযদর সোযথ হ�োিোয�োি হরযখ 
গিয়গমত পোড়োসিঠক, মোঠ পগরদি্যি এিং পগরিোরগুগলযক কোগরিগর ও হোযত 
কলযম সহোয়তো গদযয় চযলযছ। শুরু হথযকই হ�ৌথ উযদ্োযির এই কোযজ 
কুিমগন্ড পঞ্োযয়ত সগমগতর মোিি্রীয়ো সভোপগত, কুিমগন্ড ব্লযকর মোিি্রীয় গি 
গড ও, মোিি্রীয় জযয়ন্ট গি গড ও সহ ব্লযকর কৃগে ও প্োণ্রীসম্দ গিকোি 
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দপ্তযরর আগধকোগরকিণও গিয়গমতভোযি �থো�থ পরোমি্য গদযয় ধোরোিোগহক 
ভোযি সহোয়তো গদযছেি।

হ�ৌথ কোযজর কযয়কগি গুরুত্বপূণ্য গিেয় 

y অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্ স-এর সহোয়তোয় ও গ্োম পঞ্োযয়যতর তত্তোিধোযি 
১৭গি সংসদ এলোকোর জি্ ১৭ জি মগহলো গিক্োিগিি ও ১ জি পূণ্য 
সমযয়র জি্ গ্োম পঞ্োযয়ত প্গিক্ক গহযসযি কোজ করযছি এিং 
গিক্োিগিিরো প্গিক্ণ অিু�োয়্রী স্োইযপন্ড ও প্গিক্ক মহোিয় সোম্োগিক 
গ্হণ করযছি।  

y প্গিক্ক �োযত আিোম্রী গদযি এই কোযজ গ্োম পঞ্োযয়তযক �থো�থ 
সহোয়তো গদযত পোযরি এিং সমগ্ অগফগসয়োল ও মোযঠর কোযজর দোগয়ত্ব 
পোলযি সক্ম হি এিং গিক্োিগিিযদর গিয়গমত প্গিক্ণ-সহ 
পগরিোরগুগলযক কোগরিগর সহোয়তো গদযত পোযরি হসই ভোযি তোযক ততগর 
করোর হচটিো চলযছ। 

y ির্রীি পগরিোরগুগলর সোগি্যক উন্নগতর লযক্্ ি্রীজ ও উপকরণ িোিদ 
২০১৬-১৭ আগথ্যক িছযর  ৯২,৬৭৭/- িোকো ও ২০১৭-১৮ আগথ্যক 
িছযর ১,২৭,০০০/- িোকো গ্োম পঞ্োযয়ত উগলিগখত কোযজর জি্ খরচ 
কযরযছ। 

y ৩ জি গিি্যোগচত জিপ্গতগিগধ, গ্োম পঞ্োযয়যতর সগচি, গ্োম পঞ্োযয়ত 
প্গিক্ক, অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্ যসর প্োগতষ্োগিক সদস্, 
এসআরএইচইগডএস -এর সম্োদক ও ১ জি কম্য্রী, যমোি ৭ জিযক 
গিযয় এক পোরযচজ কগমগি িঠি করো হযয়যছ। ি্রীজ িো অি্োি্ উপকরণ 
রিয় করোর সমযয় উক্ত পোরযচজ কগমগির িূ্িতম ৪ জি সদস্ উপগস্ত 
থোকযছি। 

y গিক্োিগিিযদর গিগভন্ন কোযজর অগ্িগত প�্যোযলোচিো ও গিেয়গভগত্তক 
প্গিক্ণগুগল মোযস ২ িোর কযর পঞ্োযয়ত অগফযসই অিুগষ্ত হযছে এিং 
হসখোযি প্ধোি, উপ-প্ধোি, যসযরিিোর্রী, গিম্যোণ সহোয়ক অথিো গজ গপ 
কম্যচোর্রীযদর মযধ্ ১-৪ জি উপগস্ত থোকযছি। 

গিম্যল িোংলো ও স্ছে ভোরত অগভ�োি কম্যসূগচ

y রোজ্ সরকোযরর গিযদ্যযি ৩িং উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়ত ১৫ই গডযসম্বর 
হথযক ২১হি গডযসম্বর ২০১৬ প�্যন্ত গিম্যল িোংলো ও স্ছে ভোরত অগভ�োি 
সপ্তোহ পোলি কযর। গ্োম পঞ্োযয়যতর পগরচোলিোয় হ�ৌথ  উযদ্োযির 
ফযল সু্ল ছোত্রযদর গিযয় পথ পগররিমো, সু্ল প্োগিণ পগরষ্োর এিং স্োি্রীয় 
িণ্মোি্ ি্গক্ত ও গিল্প্রীযদর অংিগ্হযণর মোধ্যম সযচতিতো সভো ও 
সোংসৃ্গতক অিুষ্োযি িহু মোিুযের  উপগস্গতযত  এই অগভ�োি কম্যসূগচ 
সফল হয়। য�ৌথ উযদ্োযির এই কম্যসূগচযত সোধোরণ মোিুযের অংিগ্হযণর 
ফযল এলোকোয় ি্োপক সোড়ো পযড়। 



12

এম গজ এি আর ই গজ এস এর িোগে্যক পগরকল্পিোর জি্ 
গিযিে সংসদ সভো ও প্োযকজ প্কল্প ততগরর উযদ্োি

y ২০১৮-১৯ অথ্য িযে্যর কম্য পগরকল্পিোয় সোগি্যক গিযিে কযর জ্রীগিকো 
উন্নয়ি সংরিোন্ত গিেয়গুগল অন্তভূ্যক্ত করোর উযদেযি্ এিং এই গিেযয় 
সযচতিতো িোড়োযত ৩িং উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়ত গিিত ২০১৭ সোযলর 
অযক্টোির মোযস এম গজ এি আর ই গজ এস গিেযয় গিযিে সংসদ সভোর 
আযয়োজি কযর। এই সভোগুগল সফল করোর জি্ গ্োম পঞ্োযয়তযক 
এসআরএইচইগডএস ও অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্ স-এর পযক্ সগরিয় 
অংিগ্হণ ও সহোয়তো করো হয়। য�ৌথ উযদ্োযির ফযল গিযিে সংসদ 
সভোগুগলযত মোিুযের সগরিয় উপগস্গত ও অংিগ্হণ এই কম্যসূচ্রীযক 
সোথ্যক কযর হতোযল। এই সভোগুগল সফল করোর হক্যত্র সংগলেটি সংসযদর 

গিক্োিগিিরোও ইগতিোচক ভূগমকো পোলি কযরি। 

y রযরোয়ো পুগটি িোিোি, যছোি হছোি ফল িোিোি, ডোলজোত্রীয় িযস্র প্সোর, 
পশু-পোগখ পোলি, িোস্যোর্রী কোম  প্োিযিিি, িৃক্পোট্ো কম্যসূগচ, কগঞ্ 
কলম, অ্োযজোলো ও হকঁযচো সোর ততগর ও তোর ি্িহোর, যচৌিোচ্চোয় গজয়ল 
মোছ চোে ইত্োগদ কোজগুগল গুরুত্বপূণ্য গিযিচিো কযর ২০১৮-১৯ আগথ্যক 
িযে্যর কম্য পগরকল্পিোয় হ�গুগল এমগজএিআরইগজএস–এর অধ্রীযি 
অন্তভূ্যক্ত করো সম্ভি, যসগুগল উক্ত প্কযল্প অন্তভূ্যক্ত করো এিং িোগকগুগল 
রোজ্ অথ্য কগমিযির িরোদে তহগিল ও গিজস্ তহগিল হথযক অন্তভূ্যক্ত 
করোর জি্ আন্তগরকভোযি হচটিো করো হযয়যছ। 

১৭গি সংসযদ ৭৫০গি গচগনিত ির্রীি পগরিোযরর সযগি ি্োগক্তিত 
ও হ�ৌথ ভোযি গিিত প্োয় চোর িছর ধযর  গিম্নগলগখত উযদ্ো-
িগুগল গ্হণ করো হযয়যছঃ

রযরোয়ো পুগটি িোিোি

শুরুর সমযয় ১গি ও পযর আরও ১গি হমোি ২গি সংসযদ ১৬০গি পগরিোরযক 
গদযয় সোরো িছর ধযর তজি পদ্ধগতযত রযরোয়ো পুগটি িোিোি করোযিো হযয়গছল। 
িত্যমোি িছযরর রগি মরশুযম সি সংসদ এলোকোয় ৭৫০গি গচগনিত ির্রীি 
পগরিোযরর মযধ্ ৭৩১গি পগরিোরযক রযরোয়ো পুগটি িোিোযি �ুক্ত করোযিো হযয়যছ। 
সোরোিছর ি্োপ্রী পুগটি িোিোযি মরশুম গভগত্তক  অন্তত ৭-৮ ধরযণর িোক-সিগজ 
চোযের পরোমি্য ও ি্রীজ সরিরোহ করো হযছে। ফযল মরশুম গভগত্তক ২/৩ রকম 
সিগজর িদযল ৫/৬ রকম গিে-মুক্ত িোক-সিগজ সোরো িছর ধযর হখযত পোযছে 
এিং উৎিৃত্ত সিগজ গিগরি কযর পগরিোযরর গকছু িোড়গত আয়ও হযছে। রযরোয়ো 
পুগটি িোিোযি আিুমোগিক ১৪০৩ কুইন্ট্োল িোক-সিগজ উৎপোদি হযয়যছ এিং 
পগরিোরগুগলর ১০০ হথযক ১২০ গদযির জি্ গিরোপদ িোক–সিগজর হ�োিোি 
গিগচিত হযয়যছ। 
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(ক) ৫ ধরযণর ফল িোযছর চোরো সরিরোহ

পুগটির মোযিোন্নয়যির লযক্্ রযরোয়ো পুগটি িোিোযি অথিো সংলগ্ন জগমযত িূ্িতম 
৫ ধরযণর ফযলর িোছ (হপঁযপ, কলো, যপয়োরো, যলিু, যিদোিো, আমলগক ইত্োগদ) 
লোিোযিোর জি্ ৭৫০গি পগরিোযরর মযধ্ ৭০০গি ির্রীি পগরিোরযক ২-৪ ধরযণর 
ফযলর চোরো গিতরণ করো হযয়যছ। য�ৌথ উযদ্োযির ফযল পগরিোরগুগল ফল 
খোওয়োর প্যয়োজি্রীয়তো গকছুিো উপলগধি কযরযছ এিং ইগতমযধ্ হপঁযপ ছোড়োও 
হপয়োরো ও হিদোিো ফল হখযত পোযছে। 

(খ) পুগটি িোিোযি িহুিে্যজ্রীগি সিগজ 

তজি পদ্ধগতযত রযরোয়ো পুগটি িোিোি হথযক �োযত সোরো িছর ধযর ির্রীি 
পগরিোরগুগল সিগজর হ�োিোি হপযত পোযর হসই লযক্্ ৭৫০গি পগরিোযরর মযধ্ 
৭৩১গি পগরিোরযক ২-৪ ধরযণর িহুিে্যজ্রীগি সিগজ চোযে সহোয়তো হদওয়ো 
হযয়যছ। য�ৌথ উযদ্োযির ফযল রযরোয়ো পুগটি িোিোযি িহুিে্যজ্রীগি সিগজ 
লোিোযিোর প্িণতো ধ্রীযর ধ্রীযর িোড়যছ এিং অসমযয়ও গিরোপদ সিগজর হ�োিোি 
িোড়যছ।  

ডোল চোে প্সোযর সহোয়তো

ি্োগক্তিত ও হ�ৌথ ভোযি মরশুগম পগতত ও পগতত জগম গলজ গিযয় গিগভন্ন 
ধরযণর ডোল িস্ (হ�মি অড়হর, গিউগল, যখসোর্রী ও মুসুর) চোযের জি্ 
৬৯০গি পগরিোরযক ডোল ি্রীজ সহোয়তো হদওয়ো হযয়যছ। যমোি ১৫২.৯ একর  
জগমযত তোরো ২১৫.৭০ কুইন্টোল ডোল উৎপোদি কযরযছ, �ো ঐ পগরিোরগুগলর 
িযড় ৪-৬ মোযসর ডোযলর হ�োিোি হযয়যছ এিং গকছুিো গিগরি কযর পগরিোযরর 
গকছু িোড়গত আয়ও হযয়যছ।

িম ও ভুট্ো চোে প্সোযর উযদ্োি

ি্োগক্তিত ও হ�ৌথ ভোযি মরশুগম পগতত ও পগতত জগম গলজ গিযয় গিগভন্ন 
ধরযণর খোদ্ িস্ (িম ও ভূট্ো) চোযের জি্ ৬৮গি পগরিোরযক ি্রীজ সহোয়তো 
হদওয়ো হযয়যছ। যমোি ৩২৯.১১ একর জগমযত তোরো ৫২৯.৪৪ কুইন্টোল িম 
ও ভুট্ো উৎপোদি হযয়যছ, �ো ঐ পগরিোরগুগলর িছযর িযড় ৩-৪ মোযসর খোযদ্র 
হ�োিোি হযয়যছ এিং গকছুিো গিগরি কযর পগরিোযরর গকছু িোড়গত আয়ও হযয়যছ।

ততল জোত্রীয় িস্ প্সোযর উযদ্োি 

ি্োগক্তিত ও হ�ৌথ ভোযি মরশুগম পগতত ও পগতত জগম গলজ গিযয় গিগভন্ন 
ধরযণর ততল িস্ (সগরেো ও গতগস) চোযের জি্ ৬৯০গি পগরিোরযক ি্রীজ 
সহোয়তো হদওয়ো হযয়যছ। যমোি ৩৭২.৬৫ একর জগমযত তোরো ৩৬৪.৬৮ 
কুইন্টোল সগরেো ও গতগস উৎপোদি কযরযছ, �ো ঐ পগরিোরগুগলর িছযর িযড় 
৮-৯ মোযসর ততল িযস্র হ�োিোি হযয়যছ এিং গকছু পগরমোণ গিগরি কযর 
পগরিোযরর গকছু িোড়গত আয়ও হযয়যছ।
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িতুি ফসল চোে 

ক) মোদ্রোগজ ওলঃ ৬৮গি পগরিোরযক হ�ৌথ ভোযি ওল উৎপোদি হকন্দর জি্ 
ওল চোযে সহোয়তো হদওয়ো হযয়যছ। যমোি .৪৩ একর জগমযত ১০৮গি পগরিোর 
৮২৫ হকগজ ওল উৎপোদি কযরযছ, �ো ঐ পগরিোরগুগল গকছুিো হখযয়যছ এিং 
পুিরোয় চোে কযরযছ। চলগত িছযর ১৭গি সংসযদ ১৯গি ওল উৎপোদি হকন্দ 
ততগর হযয়যছ। 

খ) ব্রকগল অথ্যোৎ সিুজ ফুলকগপ ও পোকচই অথ্যোৎ পুগটিগুি সম্ন্ন িোকঃ 
গিিত ২ িছর ধযর পুগটি িোিোযির পগরিোরগুগল ১০-২০গি কযর ব্রকগল ও 
পোকচই এর চোরো হরোপণ কযরযছ এিং উৎপোগদত কগপ ও িোক গিযজরো 
হখযয়যছ ও প্গতযিি্রীযদর মযধ্ও গিগল কযরযছ। এই িতুি ফসল সম্যক্য 
এলোকোর মোিুে হজযিযছ এিং তোযদর গিযিে আগ্হ ততগর হযয়যছ।  

িোস্যোর্রীঃ 

ক) সিগজর িোস্যোর্রী

ব্রকগল, পোকচই, লঙ্ো, যিগুি, িযমযিোঃ গিক্োিগিিযদর মোধ্যম িোস্যোর্রীযত 
চোরো ততগর কযর সোরো িছর ধযর পুগটি িোিোি ততগরযত সহোয়তো গদযত 
পগরিোরগুগলযক ১০-২০গি কযর চোরো হরোপণ করোর জি্ সরিরোহ করো হযয়যছ। 
ফযল পগরিোরগুগলর সোরোিছর ি্োপ্রী গিেমুক্ত গিরোপদ িোক-সিগজর হ�োিোি 
গকছুিো হিযড়যছ।   

খ) ফল িোযছর িোস্যোর্রী  

গিক্োিগিি সহ ২৭গি পগরিোর িোস্যোর্রীযত ৯ ধরযণর ৩২,২০০ চোরো ততগর 
কযরযছ। �োর মযধ্ ২,৫০০ চোরো তোরো গিযজযদর িোগড়যত লোগিযয়যছ এিং 
১,২৫৫গি চোরো ৫৩,৭০৬ িোকোয় গিগরি কযরযছ। িত িছযরর ১,১৮৮গি চোরো 
এখিও ভোযলো অিস্োয় আযছ। এর মযধ্ ৭০০গি পগরিোরযক ৫ ধরযণর 
৪,২৭০গি ফযলর চোরো পুগটির মোি িৃগদ্ধর লযক্্ িোগড় সংলগ্ন জগমযত হরোপযণর 
জি্ সরিরোহ করো হযয়যছ। এই িছর ি্োপক িি্োর কোরযণ ২১,৮০৬গি চোরো 
িটি হযয়যছ।  

ি) অি্োি্ িোছ- িোছোগলর িোস্যোর্রী 

গিক্োিগিি সহ ২৭গি পগরিোর িোস্যোর্রীযত ৫ ধরযির ৪২,২০০গি চোরো ততগর 
কযরযছ। �োর মযধ্ ২,৫৪গি চোরো গিযজযদর িোগড়যত লোগিযয়যছ এিং ১৬,৯০০গি 
চোরো গিগরি কযর ১,৬৯,০০০ িোকো আয় কযরযছ। িত িছযরর ১১,০৩৬গি 
চোরো এই িছযর ি্োপক িি্োর কোরযণ িটি হযয়যছ। 

র) কোগিং গ্োফগিং পদ্ধগতযত কলযমর চোরো ততগর

হলিু, যপয়োরো, গলচু ইত্োগদ িোযছর কোগিং পদ্ধগতযত চোরো ততগরর জি্ ১৭গি 
সংসযদর ১৭ জি গিক্োিগিিযক হোযত কলযম প্গিক্ণ হদওয়ো হয়। ২৫০গির 
মযতো কোগিং পদ্ধগতযত চোরো ততগর কযর গিক্োিগিিরো গকছুিো গিযজযদর জগমযত 
লোগিযয়যছ আর গকছুিো গিগরি কযর ৯০০/- িোকো আয় কযরযছ। এই কোজিো 
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গিক্োিগিিরো খুি ভোযলোভোযিই গিযখযছ। ফযল আগ্হ্রী পগরিোরগুগলযক হিখোযত 
পোরযছ।  

হিড হিযি চোরো ততগরর উযদ্োি

পর্রীক্োমূলকভোযি ২গি সংসযদ ২গি পগরিোরযক গদযয় হিড হিি করোযিো হয়। 
পগরিোরগুগল হিড হিযির ি্িহোর গিযখযছ এিং তোর মযধ্ িোক-সিগজ, ফল 
ও অি্োি্ চোরো ততগর করযছ। এলোকোয় হিড হিযি িোক-সিগজ, ফল ও 
অি্োি্ চোরো ততগরর প্গত চোগেযদর আগ্হ িোড়যছ। 

হছোি হছোি ফল িোিোযির উযদ্োি 

২৩২গি পগরিোর ১৬২ িতক জগমযত ২৩২গি হছোি হছোি ফল িোিোি কযরযছ। 
উৎপোগদত ফল হথযক তোরো িোগড়যত খোওয়োর পর িোড়গত গিগরি কযর এখি 
প�্যন্ত ১৪,৬০০ িোকো আয় করযছ। এলোকোয় ফল িোিোি ততগরর প্গত ির্রীি 
পগরিোর ও চোে্রীযদর আগ্হ হিযড়যছ ও িোড়যছ ।

মিলো িোিোি ততগরর উযদ্োি

২গি সংসযদ পর্রীক্োমূলক ভোযি হছোি আকোযর ২ গি মিলো িোিোি করো হযয়যছ। 
প্োথগমক ভোযি এই িোিোি দুগিযত এলোচ, দোরগচগি, সুিগন্ধ মিলো িোযছর চোরো 
হরোপণ করো হযয়যছ। এই ২গি ছোড়োও আরও গকছু িোিোযি আরও কযয়ক 
ধরযণর মিলোর চোরো হরোপযির পগরকল্পিো রযয়যছ।

পশু খোদ্ গহযসযি অ্োযজোলো চোে

১৭গি সংসযদর ১৭ জি গিক্োিগিি গ্োম পঞ্োযয়যতর সহোয়তোয় প্োগস্ক 
হপপোর হপযয় গিযজযদর িোগড়যত অ্োযজোলো চোে গিযখ উৎপোগদত অ্োযজোলো 
গিযজযদর িৃহপোগলত পশু-পোগখযদর খোওয়োযছে। তো হদযখ এিং গিক্োিগিিযদর 
পরোমযি্য আগ্হ্রী ৪৫গি পগরিোর গিযজযদর খরযচ অ্োযজোলো চোে কযরযছ ও 
ইহোর ি্িহোর করযছ। অ্োযজোলোর উপকোগরতো িুঝযত হপযর ইহো ততগর ও 
ি্িহোযরর প্গত এলোকোর গিযিে কযর পশু-পোখ্রী পোলিকোর্রী পগরিোরগুগলর 
আগ্হ দ্রুতিগতযত িোড়যছ।

হকঁযচো সোর ততগর

১৭গি সংসযদর ১৭ জি গিক্োিগিি গ্োম পঞ্োযয়যতর সহোয়তোয় হরগডযমি 
প্োগস্ক পোত্র হপযয় গিযজযদর িোগড়যত হকঁযচো সোর ততগর গিযখযছ ও ি্িহোর 
করযছ। এছোড়ো গিক্োিগিিযদর পরোমযি্য আগ্হ্রী ৩৫গি পগরিোর এই উন্নত 
মোযির তজি সোর ততগর করো গিযখ গিযজযদর খরযচ হছোি হছোি গপযি সোর 
ততগর কযরযছ। উৎপোগদত সোর সকযল গিযজযদর জগমযত ি্িহোর করযছ। 
এছোড়ো ৬ জি গিক্োিগিি ও ৫গি ির্রীি পগরিোর ৬৭,৫০০গি হকঁযচো গিগরি 
কযর ৩৫,১২৫ িোকো এিং ৩ জি গিক্োিগিি ৬.৮০ কুইন্টোল হকঁযচো সোর 
গিগরি কযর ৫,৫০০ িোকো আয় কযরযছ। 
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অি্িহৃত হডোিোয় মোছ চোে

১৭গি সংসযদর ৪৬গি পগরিোযরর পগতত/অি্িহৃত ২৩গি হডোিোয় ৬৫ হকগজ 
হতলোগপয়ো মোযছর হপোিো গদযয় মোছ চোযে সহোয়তো করো হয়। যমোি ৩.৫৪ 
একর হডোিোয় মোছ চোে কযর পগরিোরগুগল ৪৫০ হকগজ মোছ গিযজরো হখযয়যছ 
এিং িোড়গত ৮.৫০ কুইন্টোল মোছ গিগরি কযর ৪৮,০০০ িোকো আয় কযরযছ। 
এলোকোয় অি্িহৃত হডোিোর ি্িহোর ধ্রীযর ধ্রীযর িোড়যছ।  

হোঁস ও মুরি্রী পোলি 

১৩গি সংসযদ ৪১গি পগরিোরযক ২০৪গি িিরোজ প্জোগতর ২১ গদযির মুরি্রীর 
িোচ্চো ও ৪গি সংসযদ ৪গি পগরিোরযক ৪০গি খোঁগক ক্োযম্বল প্জোগতর হোঁযসর 
িোচ্চো হদওয়ো হযয়গছল। এিছর িি্োর কোরযণ হিগির ভোি হোঁস ও মুরি্রী মোরো 
হিযছ। ৬গি পগরিোযর জ্রীগিত আযছ মোত্র ৯ গি। এই প্োণ্রী সম্যদর প্সোর 
রিোযত জ্রীগিত আযছ এমি পগরিোরগুগল গডম ফুগিযয় দুগুণ িোচ্চো হফরৎ গদযত 
সহমত রযয়যছ। গিয়ম অিু�োয়্রী হফরৎ িোচ্চোর অযধ্যক গিক্োিগিি পোযি আর 
িোক্রী অযধ্যক অি্োি্ ির্রীি পগরিোর পোযি। িত্যমোযি পগরিোরগুগল গিয়গমত 
গডম খোযছে এিং ইগতমযধ্ ২গি পগরিোর ২০গি গডম ফুগিযয় িোচ্চো তুযলযছ। 

ছোিল পোলি প্সোযর কম্যসূগচ                

১৭গি সংসযদর ১৭ জি গিক্োিগিি ও ৫১গি ির্রীি পগরিোরযক ১৭গি ছোি্রী 
সহোয়তো হদওয়ো হয়।  (ছোি্রীর িোচ্চো হওয়োর পর মো ছোি্রী অি্ আর একগি 
পগরিোরযক হদওয়ো হযি,  এইভোযি পর পর ৩গি ির্রীি পগরিোর পোওয়োর পর 
হিযে গিক্োিগিি পোযি)। এখি প�্যন্ত ১৫গি ছোি্রী হিঁযচ আযছ ও এর মযধ্ 
৫গি ছোি্রীর ৬গি িোচ্চো হযয়যছ ও ২গি িোচ্চো মোরো হিযছ। ২গি ছোি্রী অসুযখ 
মোরো �োওয়োয় পুিরোয় পগরিোরগুগলযক ২গি ছোি্রী গকযি হদওয়ো হযয়যছ।  

িূকর ও হভড়ো পোলযির জি্ প্জিি হকন্দ 

স্োি্রীয়ভোযি হ�োিোযির লযক্্ উন্নত প্জোগতর শুকর (রুংরু) পোলি ও 
স্োি্রীয়ভোযি এর প্সোর রিোযত ২গি সংসযদ ২গি প্জিি হকন্দ িযড় হতোলোর 
জি্ ২গি আগ্হ্রী পগরিোরযক একগি কযর পুরুে ও ২গি কযর মোগদ হমোি ৬গি 
শুকর সহোয়তো হদওয়ো হয় । এখিও প�্যন্ত ৪গি শুকর ভোযলো আযছ এিং ১গি 
মো শুকর ৫গি িোচ্চো গদযয়যছ। িোচ্চোগুগল একিু িড় হযল গচগনিত ির্রীি 
পগরিোরযক হদওয়ো হযি। এছোড়ো পগরিোর গভগত্তক ৫গি পগরিোরযক ৫গি মোগদ 
শুকর হদওয়ো হযয়যছ। সি িোচ্চোগুগল ভোযলো অিস্োয় রযয়যছ। এছোড়ো 
স্োি্রীয়ভোযি প্সোর ও ির্রীি পগরিোযর সরিরোহ করোর উদেযি্ হভড়োর প্জিি 
হকন্দ ততগরর লযক্্ ৩গি পগরিোযর িোঁযড়োল প্জোগতর ১গি কযর হভড়ো ও ২গি 
কযর হভগড় হদওয়ো হযয়যছ। ইগতমযধ্ ৩গি হভগড় ৬গি িোচ্চো প্সি কযরযছ।

পশু ি্রীকোকরণ গিগির পগরচোলিোয় সহোয়তো  

প্োণ্রী সম্দ গিকোি দপ্তযরর অধ্রীযি ১৩গি পশু ি্রীকোকরণ ও গচগকৎসো গিগির 
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সফল করযত প্চোর কোজ ও সযচতিতো িোড়োযত সহোয়তো হদওয়ো হযয়যছ। 
ফযল আযির তুলিোয় পশু পোগখ সহ গিগিযর পশু পোগখ পোলিকোর্রী পগরিোযরর  
উপগস্গত �যথটি হিযড়যছ ও গকছুিো সযচতিতোও ততগর হযয়যছ।

িৃক্যরোপণ কম্যসূচ্রী রূপোয়ণ  

২০১৬-১৭ অথ্যিযে্য MGNREGA-এর অধ্রীযি ৭গি সংসদ এলোকোয় ৮,৬০০গি 
িৃক্ হরোপণ করো হয় (রোস্তোর দুইধোযর, িদ্রীর পোযড়)। িি্োর কোরযণ অগধকোংি 
িটি হযলও এখিও ৩০% ভোযলো অিস্োয় রযয়যছ। ২০১৮-১৯ আগথ্যক িযে্য 
১৬২গি আগ্হ্রী ির্রীি পগরিোরযক গদযয় তোযদর িোড়্রীর িোস্যোর্রীযত গিগভন্ন ধরযির 
৩২,৪০০গি এক িছর িয়স্রী চোরো ততগর করো হযছে। ২০১৯-২০ আগথ্যক িযে্য 
িূ্িতম ১৫০গি পগরিোরযক িৃক্পোট্ো প্দোযির মোধ্যম িযড় ১০০গি কযর 
হমোি ১৫,০০০ চোরো হরোপণ ও পগরচ�্যো করোর পগরকল্পিো রযয়যছ।   

হোযত কলযম প্গিক্ণ       

১৭ জি গিক্োিগিিযক গ্োম পঞ্োযয়যত মোযস দু িোর গিয়গমত গিেয় গভগত্তক 
প্গিক্ণ এিং মোযঝ মোযঝ তোযদর মোযঠ হোযত কলযম প্গিক্ণ হদওয়ো হয়। 
এছোড়ো সংসদ স্তযর গচগনিত ির্রীি পগরিোর ও চোগেযদর তজি পদ্ধগতযত চোযের 
সুফল এিং জগমযত রোসোয়গিক ও গিে ি্িহোযরর কুফল সম্যক্য প্গিক্ণ 
হদওয়ো হয়। এছোড়ো অ্োযজোলো চোে, যকঁযচো সোর ততগর ও ইহোর ি্িহোর, প্োণ্রী 
পোলি, ফলিোিোি, উন্নত প্থোয় চোে, িোস্যোর্রী ও অি্োি্ গিেযয় হোযত কলযম 
প্গিক্ণ ও সহোয়তো হদওয়ো হয়। 

গিক্োমূলক পগরদি্যি 

িতুি ফসল চোে, িতুি পদ্ধগতযত চোে, অ্োযজোলো চোে ও ইহোর ি্িহোর, যকঁযচো 
সোর ততগর ও ইহোর ি্িহোর, িোস্যোর্রী ও অি্োি্ দৃটিোন্তমূলক কোজগুগল 
গিক্োিগিি, আগ্হ্রী চোগে এিং পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্যদর গিক্োমূলক 
পগরদি্যি কগরযয় কোজগুগলর প্গত আগ্হ ততগর ও কোযজর মোি িৃগদ্ধর হচটিো 
করো হযয়যছ। এরকম গিগভন্ন ধরযির গিক্োমূলক পগরদি্যি হযয়যছ ১৬গি।

পোড়ো তিঠক 

গিগভন্ন কম্যসূগচর সফল রূপোয়যণর একগি স্ছে ও িগক্তিোল্রী মোধ্ম হল পোড়ো 
তিঠক। গিয়গমত ভোযি পোড়ো তিঠযক আযলোচিো কযর িৃহ্রীত কোযজর অগ্িগত 
প�্যোযলোচিো ও আিোম্রী কোযজর পগরকল্পিো গিেযয় গিস্তোগরত আযলোচিো করো 
হয়। এছোড়ো তজি পদ্ধগতযত চোে-িোস, ি্রীজ সংগ্হ ও সংরক্ণ, পুগটি ও স্োস্্, 
প্োণ্রী পোলি ইত্োগদ গিগভন্ন গিক্োমূলক গিেযয় আযলোচিো করো হয়। এই পোড়ো 
তিঠকগুগলযত গিক্োিি্রীি ছোড়োও মোযঝ মোযঝ সংগলেটি সংসদ এলোকোর 
জিপ্গতগিগধ এিং এলোকোর গিগিটি ি্োগক্তিণ উপগস্ত থোযকি। এরকম হমোি 
৪৭২গি পোড়ো তিঠক হযয়যছ।
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এল গস গড হিো

গিগভন্ন কম্যসূগচর সফল রূপোয়যণর আর একগি গিক্োমূলক মোধ্ম হল এলগসগড 
হিো। পুগটি, স্োস্্, জ্রীিি-জ্রীগিকোর উন্নয়ি সংরিোন্ত গিক্োমূলক গিেয়গুগল 
সহজভোযি সোধোরণ মোিুযের কোযছ তুযল ধরোর জি্ সন্ধ্োয় হমোি ২০৫গি এল 
গস গড হিো করো হযয়যছ। য�খোযি ২০ হথযক ৫০/৬০ জি উপগস্ত হথযকযছি। 
এই গিক্োমূলক কম্যসূগচর মোধ্যম মোিুে অযিকিোই সযচতি হযয়যছ ফযল 
জিসংয�োিও অযিকিোই হিযড়যছ। 

ি্রীজ সংগ্হ ও সংরক্ণ

গ্োম পঞ্োযয়ত হথযক হ� ি্রীজগুগল সরিরোহ করো হযছে হসগুগলর মযধ্ হ� 
ফসলগুগলর ি্রীজ রোখো সম্ভি হসগুগল সংগ্হ করো এিং গিযজর জি্ পরিত্য্রী 
মরশুযম ি্িহোযরর উযদেযি্ সংরক্ণ করো এিং সফল উৎপোদযির পযর প্োপ্ত 
ি্রীজ সম পগরমোযণ হফরৎ হদওয়ো। গিয়গমত পরোমি্য ও সহোয়তো প্দোযির 
জি্ হফরৎ ি্রীযজর অযধ্যক গিক্োিি্রীি পোয় এিং িোক্রী অযধ্যক পরিত্য্রী 
মরশুযম একই গিয়যম অি্োি্ িগরি পগরিোরগুগলযক সরিরোহ করোর জি্ 
গিক্োিি্রীযির কোযছ সংরগক্ত থোযক। এই পদ্ধগত অিুসরণ কযর ি্রীজ সংগ্হ 
ও সংরক্ণ কম্যসূগচ এগিযয় গিযয় �োওয়োর হচটিো জোগর রযয়যছ। এখি প�্যন্ত 
৪৯৩গি পগরিোর মোঠ ফসযলর ও িোকসিগজর ি্রীজ সংগ্হ ও সংরক্ণ কযরযছ। 

গ্োম পঞ্োযয়যতর গিক্োিগিি 

সোগি্যক উন্নয়যির লযক্্ একজি আগ্হ্রী গিিোগহতো মগহলো, গ�গি পুগটি িোিোি, 
গিগভন্ন ধরযির ডোল, দোিো ও ততল জোত্রীয় খোদ্ উৎপোদি, ি্রীজ সংগ্হ ও 
সংরক্ণ, পশু-পোগখ পোলি, পশু-পোগখ ি্রীকোকরণ, িোস্যোর্রী, িোযছর কলম ততগর, 
অ্োযজোলো, যকঁযচো সহ অি্োি্ তজি-সোর ও ক্রীি হরোধক ততগরর গিেয়গুগল 
হোযত-কলযম গিখযছি এিং গচগনিত ির্রীি পগরিোর ও সোধোরণ মোিুেযক 
হিখোযছেি ফযল পগরিোরগুগল গিযজরো আগ্হ্রী হযয় গিগভন্ন ধরযির কোজ 
করযছি। গিযজ হিখো ও অি্যদর হিখোযিোর জি্ মযিোি্রীত গিক্োিগিিিণ 
প্গিক্ণ গপছু গকছু স্োইযপন্ড পোযছেি এিং হফরৎ ি্রীজ ও অি্োি্ উপকরযণর 
একিো অংি পোযছেি। এই রকম ১৭ জি আগ্হ্রী গিিোগহতো মগহলো গিক্োিগিি 
গহসোযি �ুক্ত হযয় গ্োম পঞ্োযয়যতর পুগটি ও জ্রীিি-জ্রীগিকোর মোি িৃগদ্ধ সংরিোন্ত 
গিগভন্ন কোযজ সহোয়তো গদযছেি। 

এলোকোয় গক গক প্ভোি পযড়যছ
১) ির্রীি পগরিোরগুগলযত পুগটি সম্যক্য সযচতিতো িৃগদ্ধ এিং রযরোয়ো পুগটি 
িোিোি ততগর ও ডোল িযস্র চোে িোড়োয় িোক সিগজ ও ডোল খোওয়োর 
প্িণতো গকছুিো হিযড়যছ। 
২) পুগটিকর িোক সিগজ ও ডোযলর হ�োিোি িোড়োয় গচগনিত পগরিোরগুগলযত 
পুগটির মোি গকছুিো হিযড়যছ।
৩) খোদ্ িযস্র চোে গকছুিো হিযড়যছ, ফযল ির্রীি পগরিোরগুগলযত ২-৩ 
মোযসর খোযদ্র হ�োিোি গিগচিত হযয়যছ এিং খোদ্ সুরক্ো গকছুিো হিযড়যছ।
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৪) হোঁস ও মুরি্রী পোলি এিং মোছ চোযের ফযল িগরি পগরিোরগুগলযত গডম 
ও মোযছর হ�োিোি গকছুিো হিযড়যছ।
৬) পশু-পোগখ পোলি, মোছ চোে, সিগজ ও গিগভন্ন মোঠ ফসল চোে িৃগদ্ধর 
ফযল গকছুিো আয় িোড়োয় জ্রীিি-জ্রীগিকোর মোি গকছুিো িৃগদ্ধ হপযয়যছ।
৭) মরশুগম পগতত জগম, পগতত জগম, অি্িহৃত জগম (রোস্তোর ধোর, পুকুর 
পোড়, জগমর আল) ও অি্িহৃত হডোিোর ি্িহোর গকছুিো হিযড়যছ ও িোড়যছ 
ফযল প্োকৃগতক সম্যদর ি্িহোরও িোড়যছ। 
৮) তজি পদ্ধগতযত চোে সম্যক্য সযচতিতো গিযিে কযর হকঁযচো সোর 
ততগরর প্িণতো িৃগদ্ধর ফযল আযস্ত আযস্ত রোসোয়গিক সোর ও গিযের ি্িহোর 
কমযছ।
৯) পশু-পোগখর খোদ্ অ্োযজোলো সম্যক্য সযচতিতো, অ্োযজোলো চোে, ইহোর 
ি্িহোর ও হ�োিোি উত্তযরোত্তর িোড়যছ।
১০) ি্রীজ সংগ্হ ও সংরক্ণ িোড়যছ ফযল গ্োম পঞ্োযয়ত হথযক প্োপ্ত ি্রীজ 
হফরৎ হদয়োর প্িণতো িোড়যছ।
১১) িগরি পগরিোরগুগলর কোযছ গিক্োিগিিযদর গ্হণয�োি্তো হিযড়যছ 
ফযল সংসদ স্তযর এই রকম গিক্োিগিিযদর প্যয়োজি্রীয়তোও হিযড়যছ।
১২) িোস্যোর্রী ততগর ও িোযছর প্যয়োজি্রীয়তো সম্যক্য সযচতিতো িোড়োয় িোছ 
লোিোযিোর প্িণতো গকছুিো হিযড়যছ।
১৩) গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্ো, গ্োম পঞ্োযয়ত কম্যচোর্রীিৃদে, গিগভন্ন 
দযলর হিতৃিৃদে ও গিগিটি ি্োগক্তিযণর সহয�োগিতোয় সংসদ স্তযর গিগভন্ন 
উন্নয়িমূলক কোযজ সোধোরণ মোিুযের উপগস্গত ও অংিগ্হণ গকছুিো 
হিযড়যছ ফযল পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্গরিয়ো ও পদ্ধগতগুগল আযির তুলিোয় গকছুিো 
িগক্তিোল্রী হযয়যছ। 

গিগিটি ি্গক্তিযণর এলোকো পগরদি্যি 

হডিমোক্য সরকোযরর পযক্ হসই হদযির উন্নয়িমূলক আন্তজ্যোগতক সংস্ো 
আইআইইন্টোযরস্ (ভোরযত �োর প্োগতষ্োগিক সদস্ অ্োযহড ইগিগসযয়গিভস) 
এর প্গতগিগধিণ একিোর এযস এলোকোর হ�ৌথ উযদ্োযির গকছু গকছু কোজ 
রুযর হদযখি এিং কোযজর সোযথ �ুক্ত পগরিোর এিং গ্োম পঞ্োযয়যত কম্যকত্যো 
ও কম্যচোর্রীিৃযদের সযগি কথো িযল সযন্তোে প্কোি কযরি। কুিমগন্ড পঞ্োযয়ত 
সগমগতর সভোপগত, শ্রীমগত গমঠু হজোয়োরদোর, কুিমগডি ব্লযকর গিগডও ও জযয়ন্ট 
গিগডও, শ্রী অমূল্ চন্দ সরকোর ও শ্রী হনেহোগিে হভৌগমক, ব্লযকর এগডএ, শ্রী 
অগজত সরকোর, ব্লযকর এমগজএিআরইগজএস হসযলর হিকগিক্োল অ্োগসস্্োন্ট 
শ্রী গিিয় কুমোর পোল ও এমগজএিআরইগজ এর গডএিও, শ্রী হদিগজৎ হিোস 
গিগভন্ন সমযয় এলোকোর গকছু গকছু কোজ পগরদি্যি কযর ও পগরিোরগুগলর সযগি 
কথো িযল হ�ৌথ উযদ্োযির প্িংসো কযরি এিং আরও এগিযয় �োওয়োর 
পরোমযি্যর সোযথ সহয�োগিতোর প্গতশ্রুগত হদি। 

এছোড়ো গদগলি হথযক প্কোগিত ‘Civil Society’ িোমক একগি মোগসক পগত্রকোর 
িগরষ্ সোংিোগদক, মোিি্রীয় শ্রী সুি্রীর রোয় এলোকোর গকছু গকছু কোজ পগরদি্যি 
কযরি এিং কোযজর সযগি �ুক্ত পগরিোর, গ্োম পঞ্োযয়ত প্ধোি, উপপ্ধোি, 
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সকল সদস্, কম্যচোর্রীিৃদে, গিক্োিগিিিণ, পঞ্োযয়ত সগমগতর সভোপগত, 
গিগডও, জযয়ন্ট গিগডও ও অি্োি্ আগধকোগরকিযণর মতোমত সংগ্হ কযরি 
এিং উগলিগখত পগত্রকোয় প্কোি কযরি। 

হ�ৌথ উযদ্োযির ফযল গ্োম পঞ্োযয়যতর প্োগতষ্োগিক অগ্িগত 
ক) অগধকোংি সদস্/সদস্োযদর মযধ্ হ�ৌথ কোযজর প্গত আগ্হ ততগর 
হযয়যছ। তোরো মোযঝ মোযঝ পগরিোগুগলর কোজ প্দি্যি করযছি। 
খ) য�ৌথ উযদ্োযির কোজগুগলযক গ্োম পঞ্োযয়ত গিযজযদর করণ্রীয় 
গুরুত্বপূণ্য কোজ গহযসযি ভোিযত শুরু কযরযছ এিং হিিগকছু কোজ ২০১৮-
১৯ আগথ্যক িযে্যর কম্য পগরকল্পিোয় অন্তভূ্যক্ত করো হযয়যছ। 
ি) গিক্োিগিিযদর পোগক্ক প্গিক্ণ িো অগ্িগত প�্যোযলোচিো সভো হথযক 
হকোিও গুরুত্বপূণ্য গিেয় উযঠ এযল তো গ্োম পঞ্োযয়যতর সোধোরণ সভোয় 
আযলোচিো কযর গসদ্ধোন্ত হিওয়ো হযছে। 
র) সংসদ এলোকোর সোগি্যক উন্নয়যির লযক্্ গিযিে কযর হ�ৌথ উযদ্োযির 
কম্যকোডিগুগল হদখোযিোিোর জি্ সংসদ গভগত্তক কো�্যকর্রী কগমগি িঠি করো 
হযয়যছ। 
ঙ) য�ৌথ উযদ্োযির মূল দোগয়ত্ব ও মোগলকোিো গিযয় গ্োম পঞ্োযয়ত গিগভন্ন 
কোজ করযত শুরু কযরযছ।

উযলিখয�োি্ দৃটিোন্ত
ক) সংসদ স্তযর গিক্োিগিযির হ�ৌথ কোযজর ভোিিো, ধ্রীযর ধ্রীযর গচগনিত 
পগরিোর ও চোে্রীযদর মযধ্ প্গতফগলত হযছে। 
খ) ির্রীি পগরিোরগুগল কোজ গভগত্তক ৩-৫ জি গমযল কো�্যকর্রী দল িযড় 
হ�ৌথ ভোযি গিগভন্ন ধরযণর কোজ করযছি ফযল ভূগমহ্রীি পগরিোরগুগল ভোি 
পদ্ধগতযত িো গলজ গিযয় মরশুগম পগতত, পগতত জগমর ি্িহোর িোগড়যয়যছ। 
এছোড়ো জগমর মোগলকযদর সযগি �ুক্ত হযয় ভূগমহ্রীি পগরিোরযদর কোযছ 
িোড়গত আযয়র সুয�োি ততগর হযয়যছ এিং তোরো গিযজযদর জি্ গকছুিো 
খোদ্ ও পুগটির হ�োিোি িোগড়যয়যছ। 
ি) গ্োম পঞ্োযয়ত ও সংগলেটি জিপ্গতগিগধযদর সোযথ গ্োমিোস্রীযদর আরও 
গিগিড় হ�োিোয�োি িযড় হতোলোর হক্যত্র গিক্োিগিি হসতু স্োপি কযরযছ। 
একই সোযথ গিক্োিগিিযদর হিখো ও হিখোযিোর প্গত আগ্হ, জ্োি, দক্তো, 
সোমোগজক ম�্যোদো ও সম্োি �যথটি হিযড়যছ এিং িোড়যছ।
র) গ্োম পঞ্োযয়ত হথযক প্োপ্ত ি্রীজ ও অি্োি্ উপকরণ পগরিোরগুগল 
�থো�থ ভোযি ি্িহোর করযছ। গিযজযদর জি্ প্যয়োজি্রীয় ি্রীজ সংরক্ণ 
করযছ এিং ফসল উৎপোদি করোর পযর প্োপ্ত ি্রীজ িো ি্রীযজর মূল্ ও প্োণ্রী 
সম্দ হফরত গদযছে।
ঙ) ব্লক উন্নয়ি আগধকোগরকযদর দপ্তর, ব্লযকর প্োণ্রীসম্দ গিকোি ও কৃগে 
দপ্তযরর সযগি হ�োিোয�োি ও তোযদর সহোয়তো হিওয়োর হক্যত্র সক্মতো 
আযির তুলিোয় হিযড়যছ।
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আঞ্গলক ও প্োসগগিক গিক্োয় স্োি্রীয় স্িোগসত সরকোযরর তোৎপ�্যপূণ্য ভূগমকোর এক 
সংগক্প্ত প্গতযিদি, যম ২০১৭ হথযক গডযসম্বর ২০১৮

লক্্ ও উযদেি্
১) গিদ্োলযয়র ছোত্র- ছোত্র্রীযদর িোস্তি পগরগস্গতর সোমযি �থো�থ গসদ্ধোন্ত হিওয়োর হক্যত্র সক্ম কযর তুলযত প্থোিত ও 
প্চগলত গিক্োর সোযথ স্োি্রীয় প্োসগগিক ও জ্রীিিমুখ্রী গিক্োর সংয�োজি। সংয�োগজত গিেয়গুগলযত স্োি্রীয় কৃগে ও প্োণ্রীসম্দ, 
স্োি্রীয় ইগতহোস ও ঐগতহ্, স্োি্রীয় পগরযিি, স্োি্রীয় গিল্পকলো ও সংসৃ্গত এিং স্োি্রীয় স্োয়ত্বিোসি ি্িস্ো ইত্োগদ হক্যত্র 
অগ্োগধকোর প্দোি। 
২) ছোত্র- ছোত্র্রীযদর সোগি্যক গিকোযির লযক্্ স্োি্রীয় গিগভন্ন জ্োিসম্ন্ন দক্ ি্গক্তিি্যযক গিদ্োলযয় �ুক্ত কযর ছোত্র-ছোত্র্রীযদর 
হোযত কলযম গিখযির মোধ্যম আঞ্গলক জ্োি ও দক্তো িৃগদ্ধ করো। 
৩) গিদ্োলযয়র গিক্ক/ গিগক্কো, গিদ্োলয় কতৃ্যপক্, গিদ্োলয় পগরচোলি কগমগি, মোতো গিক্ক সগমগত প্গিগক্ত হযয় সক্ম 
হযি গিয়গমত পোঠরিযমর পোিোপোগি এই গ্োম্রীণ উপয�োি্রী প্োসগগিক আঞ্গলক গিেয়গুগলযক সংয�োগজত কযর এগিযয় গিযয় 
হ�যত।  
৪) ১৪ হথযক ৩০ িৎসর প�্যন্ত মোধ্গমক অিুত্ত্রীণ্য গিযিে কযর অটিম হরেণ্রী অিুত্ত্রীণ্য �োরো গিযজরো হতমি গকছু করযত পোরযছ 
িো অথিো সরকোগর প্গিক্ণ িো সুয�োি সুগিধো হথযক িগঞ্ত তোযদর পগরিোযরর িোড়গত আযয়র সুয�োি কযর গদযত গ্োম্রীি 
জ্রীিি-জ্রীগিকো উপয�োি্রী দক্তো হোযত কলযম িৃগদ্ধ কযর গকছু সহোয়ক জ্রীগিকোর ি্িস্ো করো। 
৫) এই উযদ্োযি প্ভোগিত হযয় পোিোপোগি অি্োি্ গ্োম পঞ্োযয়তও এই উযদ্োি গ্হযণ তৎপর হযি। 

শুরুর কথো 

আমোযদর গ্োম পঞ্োযয়ত এলোকোয় অসিতগিক প্োথগমক গিদ্োলয়- ২১গি, গিশু গিক্ো হকন্দ- ৮গি, মোধ্গমক গিক্ো হকন্দ- ১গি 
ও উচ্চ গিদ্োলয়- ২গি। এলোকোর গিদ্োলয়গুগলর পগরকোঠোযমোর উন্নয়ি সহ িোিোগিধ উন্নয়িমূলক কোযজর প্গত আমোযদর 
আন্তগরক হচটিো জোগর থোকযলও গ্োম পঞ্োযয়ত এলোকোর সি হচযয় গুরুত্বপূণ্য সোমোগজক প্গতষ্োি, গিদ্োলয়গুগলর ছোত্র-ছোত্র্রীযদর 
প্গত হতমি ভোযি িজর গদযত পোযরগি। গকন্তু স্োয়ত্বিোগসত স্োি্রীয় সরকোর গহযসযি আমোযদর একিো গিযিে ভূগমকো ও দোগয়ত্ব 
রযয়যছ। যসই ভূগমকো ও দোগয়যত্বর কথো মোথোয় হরযখ আমরো গ্োম পঞ্োযয়যতর সকল সদস্/সদস্ো ও কম্যচোর্রীিণযক গিযয়  
গিক্োগিযি স্োি্রীয় ও প্োসগগিক গিক্োর সংয�োজি গিেযয় আযলোচিো কগর। প্চগলত গিক্োর সোযথ আঞ্গলক জ্রীিি�োত্রো গিভ্যর 
গিক্োযক সংয�োজি করোর উযদেযি্ িোিোগিধ কম্যসূগচ গ্হণ ও রূপোয়ণ করোর গসদ্ধোন্ত গ্হণ কগর। আর এই কোযজ আমরো সোগি্যক 
ভোযি পোযি হপযয়গছ কলকোতোগস্ত একগি উন্নয়িমূলক হপিোদোর সংস্ো, অ্োযহড ইগিগসযয়গিভস্ ও তোর স্োি্রীয় প্োগতষ্োগিক 
সদস্, সমগসয়ো রুরোল হহলথ এন্ড ইকিগমক হডযভলপযমন্ট হসোসোইগিযক। সকযলর সগম্গলত প্যচটিোয় হম, ২০১৭ হথযক 
আিুষ্োগিক ভোযি শুরু হয় পথ চলো। শুরুযতই আমরো সমস্ত গিদ্োলযয়র প্ধোি গিক্ক/ গিগক্কো, মুখ্ সম্প্রসোরক ও মুখ্ 
সহোয়কযদর এই উযদ্োি ও তোর কম্যকোডি গিযয় আযলোচিোয় গিক্ক/গিগক্কোযদর কোছ হথযক ইগতিোচক সোড়ো পোওয়ো �োয়। 
হিি কযয়কজি গিক্ক অল্পগদযির মযধ্ তোযদর গিদ্োলযয় ছোত্র ছোত্র্রীযদর গিযয় এই উযদ্োযির কোজগুগল শুরু কযর হদয়। আর 
এই উযদ্োিযক সোধুিোদ জোগিযয় �থো�থ পরোমি্য গদযছেি কুিমগডি পঞ্োযয়ত সগমগতর সভোপগত মহোিয়ো, কুিমগডি ব্লক সমগটি 
উন্নয়ি আগধকোগরক, �ুগ্ম সমগটি উন্নয়ি আগধকোগরক ও কুিমগডি অির গিদ্োলয় পগরদি্যক (কুিমগন্ড পূি্য চরি) ও অি্োি্ 
গিক্োিুরোি্রী ি্গক্তিণ।

খুি স্ল্প  সমযয়র মযধ্ গিগভন্ন গিদ্োলযয় হ� কয়গি কম্যসূগচ গ্হণ করো সম্ভি হযয়যছ তোর সংগক্প্ত 
গিিরণ
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তজি পদ্ধগতযত পুগটি িোিোি

এখি প�্যন্ত ১২গি গিদ্োলযয় চলযছ সোরো িৎসর ি্োপ্রী তজি পদ্ধগতযত সোর 
গিে গিহ্রীি পুগটি িোিোি। যিি্রীরভোি গিদ্োলযয় গ্োমিোস্রীযদর মযধ্ হকউ গদযয়যছ 
হিড়ো হদওয়োর িোঁি, যকউ গদযয়যছ হিড়ো ততগরর জি্ রেম, আিোর হকোথোও 
হকোথোও সগম্গলত ভোযি হিড়ো ততগরর জি্ ও িোিোযির মোগি ততগরর জি্ 
রেম। গ্োম পঞ্োযয়ত হথযক হদওয়ো হযছে প্যয়োজি্রীয় িোক-সিগজর ি্রীজ ও 
কোগরিগর সহোয়তো। গিদ্োলযয়র ছোত্র-ছোত্র্রীরো গকযিোর িয়স হথযকই হোযত 
কলযম গিযখ গিযছে গিগভন্ন ি্রীযজর আকৃগত, তোর অঙু্যরোদ্গম, ি্রীজ হথযক 
চোরো হযয় ওঠো, তোর ফুল, ফল, পগরচ�্যো ও রক্ণোযিক্ণ। পোিোপোগি তোরো 
গিখযছ হকোন্ িোক-সিগজযত হিি্রী খোদ্গুি িো পুগটিগুণ রযয়যছ এিং হকোিিো 
হিি্রী হিি্রী কযর খোওয়ো দরকোর। এই ভোযি তোরো আিদেদোয়ক এক 
প্কৃগতপোযঠর রস আস্োদি করযছ এিং প্কৃগতযক আপি করযত গিখযছ। 

ফল িোযছর িোস্যোগর

এখি প�্যন্ত ৮গি সু্যল ছোত্র-ছোত্র্রীযদর দ্োরো ৩/৪ ধরযির ফল িোযছর িোস্যোগর 
করোযিো সম্ভি হযয়যছ। মোগি ও হিোির সোর সংগ্হ, প্োযকযি মোগি ভগত্য 
সমূ্ণ্যিোই ছোত্র-ছোত্র্রীরো কযরযছ। গ্োম পঞ্োযয়ত হথযক ি্রীজ ও প্োগস্ক প্োযকি 
সরিরোহ করো হয়। আমোযদর লক্্ হল, প্যত্ক ছোত্র- ছোত্র্রীর িোড়্রীযত হপঁযপ, 
কলো, যপয়োরো, যলিু, আমলক্রী, যিদোিো, সজযি ইত্োগদ কমপযক্ ৫ রকম 
ফযলর িোছ হ�ি থোযক। এখোযিও তোরো হোযত কলযম গিযখ গিযছে গকভোযি 
মোগি ততগর করযত হয়, গকভোযি প্োযকযি মোগি ভগত্য করযত হয়, গকভোযি 
গিগভন্ন ি্রীজ প্োযকি গদযত হয়। আরও গিগিড়ভোযি প�্যযিক্ণ করযছ ি্রীযজর 
অঙু্যরোদ্গম, ি্রীজ হথযক চোরো হযয় ওঠো ইত্োগদ। গিখযছ পগরচ�্যো ও 
রক্ণোযিক্যণর খুঁগিিোগি গিেয়গুগলও। জোিযছ গিগভন্ন মরশুগম ফল ও তোযদর 
সুফল সম্যক্য। এক অিোগিল আিদেদোয়ক পগরযিযি তোরো িোছ ও মরশুগম 
ফল ও তোযদর গুিোগুি সম্যক্য �ত জোিযছ, সিগচত্রময় প্কৃগতযক জোিিোর 
ইছেোও তত প্িল হযছে। 

িগড মোস ইযন্ডক্স (গিএমআই) পদ্ধগতযত স্োস্্ পর্রীক্ো িো 
পুগটি ম্োগপং 

প্গতগি গিশু িো গকযিোযরর িোর্রীগরক স্োভোগিক সক্মতো িজোয় রোখোিো অত্ন্ত 
জরুর্রী। িোর্রীগরক গিকোযির সোযথ সোযথ মোিগসক গিকোি অগিোগগি ভোযি জগড়ত। 
আর তোই এযকিোযর গিশু িয়স হথযকই অপুগটি িোমক সোমোগজক অগভিোপ 
হথযক মুগক্তর লযক্্ িগড মোস ইযন্ডক্স পদ্ধগতযত ছোত্র ছোত্র্রীযদর পুগটি ম্োগপং 
এর কোজ শুরু হযয়যছ। এখি প�্যন্ত ১৯গি প্োথগমক গিদ্োলয় এিং ২গি উচ্চ 
প্োথগমক গিদ্োলযয়র ২০৬৬ জি ছোত্র-ছোত্র্রীযক পুগটি ম্োগপং করো সম্ভি হযয়যছ। 
এযদর মযধ্ ১৮ জযির চুড়োন্ত প�্যোযয়র অপুগটি (লোল) এিং ১১৪ জযির মোঝোগর 
প�্যোযয়র অপুগটি (হলুদ) ধরো পযড়যছ। 
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পুগটি ম্োগপং এর পযর অগভভোিকযদর গিযয় সভো

পুগটি ম্োগপং এর পযর প্গতগি গিদ্োলযয় অগভভোিকযদর উপগস্গতযত গিক্ক 
মহোিয়িণ গকভোযি অপুগটি গচগনিতকরণ করো হয় এিং অপুগটি দূর্রীকরযণ 
প্োথগমক পদযক্পগুগল গক গক হস গিেযয় আযলোচিো কযরি। অগভভোিকযদর 
গিযয় গিক্ক/গিগক্কোিণ এরকম ৩০গি সভো কযরযছি।  এরপর গ্োম 
পঞ্োযয়ত প্দত্ত ৪/৫ রকম িোক সিগজর ি্রীজ প্যত্ক অপুটি ও আগ্হ্রী 
ছোত্র-ছোত্র্রীযদর মযধ্ সরিরোহ করো হযয়যছ িোড়্রীযত রযরোয়ো পুগটি িোিোি করোর 
জি্। এরপর প্যত্ক ছোত্র ছোত্র্রীযদর িোড়্রীযত গিযয় িোিোিগুগল পগরদি্যি করো 
হযছে এিং একই সযগি পগরিোরগুগলযক অপুগটি দূর্রীকরযণর জি্ পরোমি্য 
হদওয়ো হযছে। এই গুরুত্বপূণ্য কোজগি জোগর রোখোর হক্যত্র গিক্ক/ গিগক্কোিণ 
মূখ্ ভূগমকো গ্হণ করযছি। 

অগভভোিক ও স্োি্রীয় মোিুযের সযগি পোড়ো গমগিং 

এই কোযজর একগি গুরুত্বপূণ্য মোধ্ম হল পোড়ো গমগিং। খুি হখোলোযমলো পগরযিযি 
আযলোচিোর সুিোযদ এই গমগিংগুগলযত অগভভোিকিণ সু্যলর গিগভন্ন গিেযয় 
আযলোচিোয় অংিগ্হযণ স্ছেদে হিোধ কযরি। এই সভোয় মোযঝ মোযঝ স্োি্রীয় 
গিক্ক ও সংগলেটি জিপ্গতগিগধ উপগস্ত থোযকি। এই সভোগুগল মূলতঃ 
দু’ধরযির। একগি হল-  আঞ্গলক ও প্োসগগিক গিক্োর প্সোযর সু্লগুগলযত 
হ� কম্যকোডিগুগল শুরু হযয়যছ ও আিোম্রী গদযি শুরু হযত পোযর হস গিেয় সহ 
সু্যলর সোমগগ্ক উন্নয়ি হকগন্দক। আর অি্গি হল- মোধ্গমক অিুত্ত্রীণ্য গিযিে 
কযর অটিম মোি অিুত্ত্রীণ্য ১৬-৩০ িছযরর সু্লছুি �ুিক �ুিত্রীযদর জি্ িোড়গত 
হরোজিোযরর লযক্্ সু্যলর ছুগির পর স্োি্রীয় জ্রীিিমুখ্রী গিেযয় প্গিক্ণ �োযক 
িলো হ�যত পোযর আফিোর সু্ল হকগন্দক। এ প�্যন্ত সু্যলর উন্নয়ি হকগন্দক 
পোড়ো গমগিং হযয়যছ ৯৩গি �োর মযধ্ ৭৩গি হযয়যছ এলগসগড প্দি্যযির পর। 
আর আফিোর সু্ল হকগন্দক পোড়ো গমগিং হযয়যছ ৫৯গি �োর মযধ্ ৫৫গি হযয়যছ 
এলগসগড প্দি্যযির পর।     

অগডও-গভসুয়োল মোধ্ম ি্িহোর কযর গিক্োদোি

গিশু গকযিোরযদর আিদেদোযির মোধ্যম গিক্ো গদযত প্োয় প্যত্কগি সু্যল 
শুরু হযয়যছ সপ্তোযহ একগদি অগডও-গভসুয়োল মোধ্যমর গিক্োদোি। পোঠ্সূচ্রীর 
গিেয় ছোড়ো হসখোযি প্দি্যি করো হয় তদিগদেি গিগভন্ন সু-অভ্োস, স্োস্্ ও 
পগরযিি সংরিোন্ত িোিো গিেয় এিং গিগভন্ন গিক্োমূলক তথ্গচত্র ও চলগচ্চত্র। 
হিগিরভোি সু্যল এই কোযজ অগ্ণ্রী ভূগমকো গিযছেি স্ স্ সু্যলর গিক্ক/
গিগক্কোিণ। এখি প�্যন্ত ২১গি সু্যল অগডও-গভসুয়োল এই আিদেদোয়ক 
মোধ্যম গিক্োদোি শুরু করো সম্ভি হযয়যছ। এ প�্যন্ত হমোি ১৪২ িোর এই 
মোধ্যম গিক্োদোি সম্ভি হযয়যছ। 

গিক্োগিযি স্োস্্ ও ির্রীর চচ্যো, সৃজি মূলক ও গিল্প কলোর চচ্যো  

িত্যমোি পোঠ্রিম ও পোঠ্সূচ্রীযত গিশু-গকযিোরযদর স্োস্্ সযচতিতো, 
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সৃজিি্রীলতো ও গিল্প কলোর প্গত গুরুত্ব গদযয় তোযদর আিদে ও মোিগসক 
গিকোযির প্গত অগধক গুরুত্ব হদওয়ো হযয়যছ। এছোড়ো কগিতো পোঠ, 
মহোপুরুেযদর তকযিোরযিলো ও তোযদর জ্রীিযির িল্প, আত্মচগরত হিোিো, িলো 
ও পোঠ করোর মোধ্যম গিশু-গকযিোরযদর কোযছ তোরো একগি লক্্ ও আদি্য 
হযয় উঠযি। এই ভোিিোযক সোমযি হরযখ উদয়পুর গ্োম পঞ্োযয়ত স্োি্রীয় গকছু 
জ্োি্রী ও দক্ মোিুেজিযক �ুক্ত কযরযছ, ছোত্র ছোত্র্রীযদর গিয়গমত পড়োশুিোযক 
ি্হত িো কযর তোযদর মোিগিক হচতিো ও সৃজিোত্বক প্গতভোর গিকোযির 
লযক্্। ইগতমযধ্ ৪ জি গসআরও (কগমউগিগি গরযসোস্য অি্যোিোইজোর, �োযক 
িলো হ�যত পোযর ‘সমুদোয় সম্দ সংগ্হকোর্রী সংিঠক’)-র পগরচোলিোয় ৭ জি 
দক্ ও অগভজ্ ি্োগক্তর সহোয়তোয় ৫িো সু্যল িোচ, িোি, ছগি আঁকো, কগিতো 
পোঠ ও আিৃগত্ত এিং হ�োিি্োয়োম হিখোযিোর কোজ শুরু হযয়যছ। কযয়কজি 
গিক্ক খুি উৎসোযহর সযগি এই কোযজ ব্রত্রী হযয়যছি। 

পোড়োযত এলগসগড প্দি্যি

গ্োম পঞ্োযয়যতর উযদ্োযি হ� আঞ্গলক প্োসগগিক ও জ্রীিিমুখ্রী গিক্োর প্সোযর 
প্োয় প্গতগি সু্যল গিগভন্ন ধরযির কম্যসূগচ চলযছ হসই গিেয়গুগল সম্যক্য 
অগভভোিকযদর জোিোযত এিং এই কোযজ অগভভোিক তথো স্োি্রীয় সোধোরণ 
মোিুেযক সু্যলর সোমগগ্ক উন্নয়যির হক্যত্র তোযদর গিযিে ভূগমকো ও ইগতিোচক 
অংিগ্হণ িোড়োযত পোড়োয় পোড়োয় এলগসগড প্দি্যি দুগি ভোযি ভোি করো হয়। 
(১) সু্যলর সোমগগ্ক উন্নয়ি হকগন্দক, (২) সু্যলর ছুগির পর সু্যলর িৃযহই 
১৬ হথযক ৩০ িছযরর মোধ্গমক অিুত্ত্রীণ্য সু্লছুি  গিিোগহত/অগিিোগহত �ুিক/ 
�ুিগতযদর পগরিোযর িোড়গত গকছু আযয়র পথ হদখোযিোর জি্ হোযত কলযম 
প্যয়োজি্রীয় প্গিক্ণ ও উপকরণ সহোয়তো প্দোযির লযক্্ আফিোর সু্ল 
হকগন্দক। সু্যলর উন্নয়ি হকগন্দক এলগসগড প্দি্যযির সময় গ্োমিোস্রীযদর খুি 
ভোযলো সোড়ো পোওয়ো �োযছে। এখি প�্যন্ত এরকম এলগসগড প্দি্যি হযয়যছ 
৭৩গি। আর আফিোর সু্ল হকগন্দক এলগসগড প্দি্যি ৫৫গি করো সম্ভি হযয়যছ। 

পঞ্োযয়ত, গিক্ক ও অগভভোিকযদর সভো

গ্োম পঞ্োযয়ত সু্লগুগলযত এই কোজগুগল শুরু করোর আযি ও পযর সংগলেটি 
গ্োম পঞ্োযয়ত/পঞ্োযয়ত সগমগতর সদস্/সদস্োযদর পগরচোলিোয় গিক্ক/ 
গিগক্কোযদর উপগস্গতযত অগভভোিক ও সোধোরণ মোিুেযদর গিযয় সোধোরণ সভো 
সংিগঠত করো হযয়যছ। প্গতগি সু্যল উপগস্গতর হোর গিযিে কযর মগহলোযদর 
উপগস্গত এিং কোজগুগলর প্গত তোযদর সমথ্যি ও সহয�োগিতোর হোত িোগড়যয় 
হদওয়ো এিং তোরপর তোযদর সগরিয় অংিগ্হণ  গিক্ক/ গিগক্কোযদর এই 
কোযজ সহোয়ক হযয়যছ। এখি প�্যন্ত ৪গি গিগিড় সু্যল এ রকম সভো হযয়যছ 
১৫গি।  

সু্যলর সোমগগ্ক উন্নয়ি পগরকল্পিো প্স্তুত গিেযয় সভো 

পঠি পোঠি সহ সু্যলর সোমগগ্ক উন্নয়যির কোযজ অগভভোিক ও স্োি্রীয় 
মোিুেযদর অংিগ্হণ িোড়োযত ও মোগলকোিো হিোধযক দৃঢ় করযত অগভভোিকযদর 
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সযগি আযলোচিো করো হয়। এ রকম একগি গুরুত্বপূণ্য আযলোচিোর গিেয় হল 
সু্যলর সোমগগ্ক উন্নয়ি পগরকল্পিো প্স্তুতকরণ। এক একগি সু্যল ২/৩ িোর 
কযর িযস ২গি সু্যলর উন্নয়ি পগরকল্পিো প্স্তুত করো হযয়যছ। এরপর 
অগভভোিক ও সোধোরণ মোিুযের হথযক উযঠ আসো গিেয়গুগল সু্যলর প্ধোি 
গিক্ক মহোিয় পর পর সোগজযয় সুপোগরি সহ একগি গচগঠ গ্োম পঞ্োযয়যতর 
প্ধোযির কোযছ জমো হদি আর অিুগলগপ পোঠোি পঞ্োযয়ত সগমগতর সভোপগত, 
সমগটি উন্নয়ি আগধকোগরক ও অির গিদ্োলয় পগরদি্যক মযহোদয়যক। দুগি 
সু্যল এরকমভোযি সু্যলর উন্নয়ি পগরকল্পিো প্স্তুতকরযণর কোজ সম্ন্ন 
হযয়যছ। 

অ্োগক্টগভগি হিসড লোগি্যং িো কৃত্োগল

হকোিও কোজ িো গিেয়  করযত করযত হিখো ও গিখযত গিখযত হ� কোজ 
করযত সক্ম হযয় ওযঠ তোযক অ্োগক্টগভগি হিসড লোগি্যং িো কৃত্োগল িযল। 
হরেণ্রীকযক্র গভতযর ও হরেণ্রীকযক্র িোইযর হোযত কলযম গিখযত গিখযত করো 
ও করযত করযত গিখযত পোযর এমি গকছু স্োি্রীয় ও প্োসগগিক গিেয় িত্যমোি 
পোঠ্সূগচযত �ুক্ত হযয়যছ। এমি স্োি্রীয় ও প্োসগগিক গিেয় তৃত্রীয় হরেণ্রীযত 
রযয়যছ ৫গি, চতুথ্য হরেণ্রীযত ৮গি, পঞ্ম হরেণ্রীযত ১৫গি, েটি হরেণ্রীযত ১৫গি, 
সপ্তম হরেণ্রীযত ১৫গি আর অটিম হরেণ্রীযত ১১গি অথ্যোৎ তৃত্রীয় হথযক অটিম 
হরেণ্রী প�্যন্ত হমোি ৬৯গি। 

৪গি গিগিড় সু্যল এ রকম ২০গি কৃত্োগলর কোজ সম্ন্ন হযয়যছ। তযি 
হরেণ্রীকযক্র গভতযরর কোজ  সমোপ্ত কযর ঐ গদিই হরেণ্রী কযক্র িোইযরর 
কোজও সম্ন্ন করো হযয়যছ। এই কৃত্োগলর কোজগুগল করোযিোর হক্যত্র গিক্ক 
মহোিয়িণ হ�মি উপযভোি করযছি হতমি ছোত্র-ছোত্র্রীরোও আিযদের মধ্ গদযয় 
কোজগুগল শুিযছ, যদখযছ, প�্যযিক্ণ করযছ, জোিযছ ও গিখযছ। দুগি সু্যলর 
গিক্ক মহোিয়িণ মূখ্ ভূগমকো গিযয় কৃত্োল্রীর কোজযক ভোযলোভোযি এগিযয় 
গিযয় �োযছেি।   

ছুগির সমযয় প্োসগগিক গিক্োর প্সোযর ছোত্র- ছোত্র্রীযদর জি্ 
আিদেমূলক গিক্ো গিগির 

পগচিমিযগির সমস্ত সু্যল িছযর িূ্িতম ৩ িোর অথ্যোৎ গ্্রীষ্মকোল্রীি, ি্রীতকোল্রীি 
ও দুযি্যোৎসযির ছুগি থোযক। সু্লগুগল িন্ধ থোকোর ফযল ছোত্র- ছোত্র্রীযদর 
পড়োশুিোর চোপও কম থোযক। ওই সময় তোযদর গকছু হিখোযিোর উযদ্োি গিযল 
হ�মি তোরো গিখযি হতমগি আিদেও পোযি। গিিত গ্্রীষ্মকোল্রীি ছুগিযত ৪গি 
গিগিড় সু্যল এই উযদ্োি হিওয়ো হযয়গছল। প্োথগমকভোযি ছোত্র- ছোত্র্রীযদর 
হথযক হজযি িোচ-িোি, ছগি আঁকো, কগিতো পোঠ ও হিগলযফোযির ি্িহোর এই 
গিেয়গুগল হিযছ হিওয়ো হযয়গছল। প্যত্ক গিগিযর স্োি্রীয় গিক্ক ও সংগলেটি 
গিেযয় অগভজ্ স্োি্রীয় ি্োগক্তত্ব উপগস্ত হথযক হ�মি ছোত্র-ছোত্র্রীযদর আিদে 
গদযয়যছি হতমগি অযিক অগভভোিক  গিযজরো মোযঝ মোযঝ গিগিযর উপগস্ত 
হথযক গিক্কযদর এই উযদ্োযির প্িংসো কযরযছি। 



26

গিিত হিোযড্যর গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্োিণ

১) শ্রী অগিল হোঁসদো (প্ধোি), V িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত। 

২) শ্রী গদল্রীপ রোয় (উপ-প্ধোি), xi িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৩) আবু্ল রজ্োক (সঞ্োলক, গিল্প ও পগরকোঠোযমো উপ-সগমগত), ix িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৪) শ্রীমগত তুতুি িসোক, x িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৫) শ্রীমগত কল্পিো সরকোর, iV িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৬) হসগলিো আক্তোর িোিু, Vii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৭) ইগলয়োস আল্রী, xiV িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৮) শ্রী কৃষ্ণ িসোক, xV িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৯) শ্রী সুকুমোর সরকোর, XVii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।   

১০) শ্রীমগত আযদোিোলো সরকোর, XVi িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১১) িুরজোহোি হিিম (সঞ্োলক, িোর্রী, গিশু উন্নয়ি ও সমোজ কল্োণ উপ-সগমগত), Xiii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১২) শ্রী প্ভোত সরকোর (সঞ্োলক, কৃগে ও প্োণ্রী সম্দ গিকোি উপ-সগমগত), iii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৩) শ্রীমগত গিল্প্রী সরকোর, Viii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৪) শ্রীমগত গিিোি্রী িোলো রোয়, i িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৫) শ্রীমগত হকোগকলো রোয়, ii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৬) শ্রী জয়ন্ত রোয় (সঞ্োলক, গিক্ো ও জিস্োস্্ উপ-সগমগত), Vi িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৭) শ্রী সু�্য্ হোলদোর, Xii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

গ্োম পঞ্োযয়ত এলোকোর কুিমগডি পঞ্োযয়ত সগমগতর সদস্/সদস্োিণ 

১) শ্রীমগত গমঠু হজোয়োরদোর (সভোপগত, কুিমগন্ড পঞ্োযয়ত সগমগত) 

২) শ্রীমগত �মুিো িোলো রোয় (গিি্যোগচত সদস্)  

৩) শ্রী গিম্যল সরকোর (গিি্যোগচত সদস্) 

িত্যমোি গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্োর িোম

১) আবু্র রোজ্োক (প্ধোি), xvi িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

২) শ্রীমগত মোঞ্োল্রী মোগড্য (উপ প্ধোি), x িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৩) শ্রীমগত হজ্োৎনেো িোিিংি্রী, i িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত। 

৪) শ্রী প্ভোত সরকোর, ii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৫) শ্রীমগত সুধো সরকোর, iii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৬) শ্রী জ্রীিি কৃষ্ণ সরকোর, iv িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৭) শ্রীমগত আদর্রী রোয়, v িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।
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৮) শ্রী িোরোই রোয়, vi িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

৯) শ্রীমগত সকোল্রী সরকোর, (সঞ্োলক, গিক্ো ও জিস্োস্্ উপ-সগমগত) vii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১০) আবু্ল িোক্রী, (সঞ্োলক, কৃগে ও প্োণ্রী সম্দ গিকোি উপ-সগমগত) viii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১১)  শ্রী অস্রীম সরকোর, ix িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১২) শ্রী গিশ্বিোথ রোয়, xi িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৩) শ্রীমগত গমিগত মুমু্য, xii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৪) হরজোউল হক, (সঞ্োলক, গিল্প ও পগরকোঠোযমো উপ-সগমগত) xiii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৫) ইগলয়োজ আল্রী, xiv িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৬)  শ্রীমগত গপউ হরোে (িসোক), (সঞ্োলক, িোর্রী, গিশু উন্নয়ি ও সমোজ কল্োণ উপ-সগমগত) xv িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

১৭)  শ্রীমগত রত্ো সরকোর, xvii িং সংসদ হথযক গিি্যোগচত।

গ্োম পঞ্োযয়ত এলোকোর িত্যমোি কুিমগডি পঞ্োযয়ত সগমগতর সদস্/সদস্োিণ 

১) শ্রী িযলি সরকোর (গিি্যোগচত সদস্)

২)  শ্রীমগত অরুণো সরকোর (গিি্যোগচত সদস্ো)

৩) শ্রী রোযজি সরকোর (গিি্যোগচত সদস্)

গ্োম পঞ্োযয়যতর কম্যচোর্রীিৃদে

১) শ্রী কমল রোয় (ভোরপ্োপ্ত গির্্যোহ্রী সহোয়ক)

২) শ্রী অগমত কর (সগচি)

৩) শ্রী সুমি পোল (গিম্যোি সহোয়ক) 

৪) শ্রী গিরঞ্ি হরোে (গজ আর এস)

৫) শ্রী মযহি সরকোর (জ্রীগিকো সহোয়ক) 

৬) শ্রী িোপ্ো মহন্ত (গভ এল ই) 

৭) শ্রী হসোযমি ওরোও (গ্োম পঞ্োযয়ত কম্য্রী)

৮) শ্রী লোলচোঁদ রগিদোস (গ্োম পঞ্োযয়ত কম্য্রী)

৯) শ্রী মযিোজ কুমোর দোস (ক্োজুয়োল কম্য্রী) 

১০) শ্রী হভোলো িম্যি (কর আদোয়কোর্রী)

১১) শ্রী কু্গদরোম সরকোর (কর আদোয়কোর্রী)

১২) সোদেোম হহোযসি (গ্োম পঞ্োযয়ত প্গিক্ক, খোদ্, পুগটি ও জ্রীিি-জ্রীগিকোর মোযিোন্নয়ি সংরিোন্ত হ�ৌথ কোযজর ) 

গ্োম পঞ্োযয়যতর সংসদ স্তযরর গিক্োিগিিিণ

১) শ্রীমগত পোিোগি িোি িংি্রী, i িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত। 
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২) শ্রীমগত অযলোকো রোয়, ii িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

৩) শ্রীমগত মোমি দোস, iii িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

৪) শ্রীমগত ভোরত্রী সরকোর, iv িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

৫) শ্রীমগত কগিতো সরকোর, v িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

৬) শ্রীমগত ম্রীরো রোয়, vi িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

৭) শ্রীমগত মোইযিো সরকোর, vii িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

৮) শ্রীমগত ঝি্যো সরকোর, viii িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

৯) শ্রীমগত অজন্তো সরকোর, ix িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

১০) শ্রীমগত ম্রীরো রোি্রী রোয়, x িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

১১) শ্রীমগত মগলিকো রোয়, xi িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

১২) শ্রীমগত িুলিুগল দোস xii িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

১৩) পোরুল হিিম, xiii িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

১৪) শ্রীমগত ঝুিু মডিল, xiv িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

১৫) শ্রীমগত গপগঙ্ হরোে, xv িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত। 

১৬) শ্রীমগত প্ভোত্রী সরকোর, xvi িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।

১৭) শ্রীমগত চদেিো সরকোর, xvii িং সংসদ হথযক মযিোি্রীত।



AHEAD Initiatives

3 bs D`qcyi MÖvg cÂv‡q‡Zi D‡`¨v‡M
বিকেন্দ্রীেৃত পঞ্চাকেত্রীরচাজ প্রবরিেচা ও পদ্ধবতর মচাধ্যকম খচাদ্য সুরক্চা,

পুবটি ও জ্রীিন-জ্রীবিেচার মচাকনচান্নেকনর লকক্্য

জচানুেচাবর, ২০১৫ থেকে বিকসম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত েচাকজর সংবক্প্ত প্রবতকিদন

সহকরচাবিতচাে
অ্যচাকহি ইবনবিকেবিভস্ এর প্রচাবতষ্চাবনে সদস্য,

সমবসেচা রুরচাল থহলে এন্ড ইেনবমে থিভলপকমন্ট থসচাসচাইবি (এসআরএইচইবিএস)Addressing Hunger Empowerment and Development




