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লক্্ ও উযদেি্যঃ   
১) প্রোেৃগতে সম্পযদর সুষু্ ি্িস্োপিোর মোধ্যম িগরি পগরিোযরর খোদ্ সুরক্ো, পুগটি ও জ্রীিি - জ্রীগিেোর মোি িোড়োযিো।
২) িোগড়র েোছোেোগছ অল্প জোয়িোয় সোরো িছর ধযর গিযজযদর পুগটির জি্ জজি পদ্ধগতযত পুগটি িোিোি েরো ও িোে-সিগজর 
চোষ িোড়োযিো।
৩) এলোেোয় গিগিন্ন ধরযির ডোল, ততল ও খোদ্ িযস্র চোষ িোড়োযিো এিং এই েোযজ িগরি পগরিোরযে �ুক্ত েরো। 
৪) পগতত জোয়িোর (অি্িহৃত জগম, রোস্োর ধোর, খোল/িদ্রীর ধোর, পুেুর পোড়, জগমর আল) ও সি্যসোধোরযের পযড় েোেো 
জোয়িোর ি্িহোর িোড়োযিো এিং েোছোেোগছ িগরি পগরিোরগুগলযে গিগিন্ন েোযজ গিযিষ েযর িৃক্পোট্ো েম্যসূগচযত �ুক্ত েরো।  
৫) থদি্রীয় ি্রীযজর ি্িহোর ও সংরক্ে িোড়োযিো �োযত িগরি পগরিোর/চোষ্রী গিযজযদর প্রযয়োজি্রীয় ি্রীজ গিযজরোই রোখযত ও 
পরিত্য্রী মরশুযম ি্িহোর েরযত পোযর।  
৬) েৃগষ গিগতিে িিসৃজযির লযক্্ িোস্যোর্রীযত চোরো জতগর ও স্োি্রীয় সম্পদ (ফল, েোঠ, জ্োলোগি, পশুখোদ্, তজিসোর, িযিৌষধ্রী) 
জতগর েরো। 
৭)  চোযষর খরচ েগমযয় পগরযিি িোন্ধি আধুগিে ও উন্নত জজি পদ্ধগতযত হোযত-েলযম চোযষর প্রগিক্ে থদওয়ো। 
৮) পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্রগরিয়ো ও পদ্ধগতগুগল আরও িগক্তিোল্রী েরো তেো গিযেন্দ্রীেরযের মোধ্যম ধোযপ ধোযপ সোমগরিে উন্নয়যির 
গদযে এগিযয় �োওয়ো।

২০১৫ সোযল ফুলঘরো সংসযদ পর্রীক্োমূলেিোযি এই উযদ্োি শুরু হয়, গচগনিত ৮০গি িগরি পগরিোযরর মযধ্ থেযে আরিহ্রী 
৩০গি পগরিোরযে গিযয় প্রোেগমেিোযি েোজ শুরু েরো হযয়গছল। গেন্তু পযর ২০১৬ সোযল তো ১৬ গি সংসদ থেযে িযড় ৩০ গি 
েযর িগরি পগরিোর গিযয় অে্যোৎ থমোি ৪৮০ গি িগরি পগরিোরযে গিযয় েোজ শুরু হয়। িত্যমোযি িগরি পগরিোযরর সংখ্ো থিযড় 
হযয়যছ থমোি ৫১২ গি। অিি্ িগরি পগরিোরগুগল গচগনিত েরোর আযি পোড়ো গমগিংযয়র মধ্ গদযয় প্রগতগি সংসযদ এেজি েযর 
মগহলো গিক্োিি্রীি গচগনিত েরো হয় এিং তোযদর মোধ্যম আরিহ্রী িগরি পগরিোরগুগলযে গচগনিত েরো হয়। গিক্োিি্রীিযদর উপ�ুক্ত 
িোযি প্রগিগক্ত েযর থতোলোর জি্ পঞ্োযয়ত অগফযস প্রগত মোযস দুগি েযর প্রগিক্যের আযয়োজি েরো হযয়যছ, �োযত তোরো 
গিযজরো গেছু গিযখ িগরি পগরিোরগুগলযে তো থিখোযত পোযর। এই আরিহ্রী ৫১২গি পগরিোর গিযয় এখিও প�্যন্ত জ্রীিি-জ্রীগিেো 
ও পুগটির মোযিোন্নয়ি লযক্্ থ� েোজ (২০১৬ সোল থেযে ২০১৮ সোল প�্যন্ত) চযলযছ তোঁর গিিরে গিযচ থদওয়ো হল।

গিযেন্দ্রীেৃত পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্রগরিয়ো ও পদ্ধগতর মোধ্যম খোদ্ সুরক্ো, পুগটি ও
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১) ঘযরোয়ো পুগটি িোিোি

১৬গি সংসযদর ১৩২গি েো�্যের্রী দযলর ৪৫৮গি িগরি পগরিোর এিং ৫৪গি 
ি্গক্তিত পগরিোর সি্যযমোি ৫১২গি পগরিোর সমূ্পে্য জজি পদ্ধগতযত ঘযরর 
লোযিোয়ো পযড় েোেো জোয়িোযত পুগটি িোিোি েযরযছ এিং তোরো গিযজযদর 
উযদ্োযি সোরো িছর ধযর ২ থেযে ৩ ধরযির সিগজর চোষ েরযছ। িগরি 
পগরিোরযদর মযধ্ সিগজ খোওয়োর প্রিেতো থিযড়যছ এিং ে্রীিোযি ি্রীজ সংরক্ে 
েরযত হয় তো তোরো গিযখ গিযয় গিযজরোও গেছু গেছু েযর ২-৩ ধরযির 
সিগজর ি্রীজও সংরক্ে েরযছ এিং িোড়গত গেছু ফসল িোজোযরও গিগরি 
েরযছ।

২) ডোল িস্ চোষ 

৫৬গি েো�্যের্রী দযলর ১৯১গি পগরিোর মরশুগম পগতত জগমযত মুসুর ডোল, 
গিউগল এিং পগতত জগম ও জগমর আযল, পুেুর পোযড় অড়হর চোষ েযরযছ। 
�ো থেযে ১৮ েুইন্োল ৮ থেগজ মুসুর ডোল, ৪ েুইন্োল ৪০ থেগজ গিউগল, 
৫০ থেগজ অড়হর উৎপোদি হযয়যছ এিং ওই উৎপোদি থেযে তোরো গেছুিো 
জগমযত আিোর লোিোযিোর জি্ ি্রীজ গহযসযি থরযখযছি, গেছু ডোল গিযজরো 
খোযছেি, আিোর গেছু থফরতও গদযয়যছি।

৩) জতল িযস্র চোষ 

১০গি েো�্যের্রী দযলর ৩৭গি পগরিোর মরশুগম পগতত জগমযত সগরষো চোষ েযর 
তোরো থমোি উৎপোদি েযরযছ ৪ েুইন্োল ৫০ থেগজ। এিং থসই উৎপোদি 
থেযে তোরো গেছু ি্রীজ জগমযত আিোর লোিোযিোর জি্ থরযখযছি, গেছু খোওয়োর 
জি্ থরযখযছি, আিোর গেছু থফরতও গদযয়যছি।

৪) ওল চোষ

৬ জি ড্রপআউি ২ িতে েযর থমোি ১২ িতে জগমযত ২ েুইন্োল ৫০ 
থেগজ ওল পঞ্োযয়ত থেযে থপযয় তোরো ওযলর উৎপোদি থেন্দ েযরগছযলি, 
গেন্তু প্রোেৃগতে দুয�্যোযির েোরযে ওযলর উৎপোদি িোল হয়গি। যসখোযি থমোি 
১ েুইন্োল ওল উৎপোদি হযয়গছল এিং তোর সমূ্পে্যিোই ি্রীযজর জি্ সংরক্ে 
েরো হযয়যছ। সংরগক্ত ি্রীজ থেযে ৩ জি ড্রপআউি ৪.৫ িতে জগমযত 
পুিরোয় ওল চোষ েযরযছ।

এছোড়ো েো�্যের্রী দল গহযসযি ৪গি সংসযদর ৫গি দল (১৭জি) যমোি ১০ িতে 
জগমযত ওল চোষ েযরযছ। ওল ি্রীযজর থমোি পগরমোে গছল ২ েুইন্োল। এই 
েো�্যের্রী দলযে ওযলর ি্রীজ সংরক্ে েরোর পদ্ধগত থিখোযিো হযয়যছ।

৫) প্রোে্রীপোলি

হোঁসযঃ ১৬গি সংসযদর মযধ্ ৪গি সংসযদর ৪গি পগরিোরযে থপ্রোডোেিি থসন্োর 
েরোর জি্ ১০গি েযর থমোি ৪০গি খোগে ে্োযবেল প্রজোগতর হোঁযসর িোচ্ো 
থদওয়ো হযয়যছ। এর মযধ্ িি্োর েোরযে গেছু হোঁযসর িোচ্ো মোরো �োয়। িোগে 
হোঁসগুগল পূে্যিয়স্ক হওয়োর পযর গডম পোড়যত শুরু েযরযছ। এই গডমগুগল 
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থেযে আিোর িোচ্ো থফোিোযিোর উযদ্োি থিওয়ো হযয়যছ। িতুি িোচ্ো ফুিযল 
সংসযদর অি্োি্ িগরি পগরিোযরর মযধ্ তো গিতরে েরো হযি।

মুরগিযঃ ১৬গি সংসযদর মযধ্ ৪গি সংসযদর ৪গি পগরিোরযে থপ্রোডোেিি 
থসন্োর েরোর জি্ ১০গি েযর থমোি ৪০গি আর.আই.আর. প্রজোগতর মুরগির 
িোচ্ো থদওয়ো হযয়যছ। ওই মুরগির গডম ফুগিযয় িোচ্ো জতগর েযর তো িগরি 
পগরিোযরর মযধ্ থদওয়ো হযয়যছ। এছোড়োও ১৬গি সংসযদর ৩৩গি পগরিোরযে 
ি্গক্তিতিোযি ৪গি েযর থমোি ১৩২গি আর.আই.আর. প্রজোগতর মুরগির িোচ্ো 
থদওয়ো হযয়যছ।

ছোিলযঃ এখিও প�্যন্ত ১৬গি সংসযদর মযধ্ ১৫গি সংসযদর ১৫গি েো�্যের্রী 
দযলর (গিক্োিি্রীি সহ ৩গি িগরি পগরিোর) মযধ্ ১গি েযর থমোি ১৫গি ছোিল 
থদওয়ো হযয়যছ। এিং অি্ ১গি সংসযদর জি্ ছোিল থেিোর েেো চলযছ। 
এই মো ছোিলগি আগদ প্রেো অিুসোযর েো�্যের্রী দযলর এেগি িগরি পগরিোর 
থেযে অি্ এেগি িগরি পগরিোযরর হোযত তুযল থদওয়ো হযি।

শুেরযঃ ২গি সংসযদ থপ্রোডোেিি থসন্োর েরোর জি্ ৩গি েযর থমোি ৬গি 
উন্নতমোযির শুের (ঘুঙরু প্রজোগতর) যদওয়ো হযয়যছ। এর মযধ্ এখি অিগধ 
এেগি সংসযদ ১গি থপ্রোডোেিি থসন্োর গিযে আযছ। এই থপ্রোডোেিি 
থসন্োরগিযত ৭গি িোচ্ো জতগর হযয়যছ। এই িোচ্োগুগল শুের প্রগতপোলযি আরিহ্রী 
অি্োি্ িগরি পগরিোযরর মযধ্ সরিরোহ েরো হযি। 

৬) মোছ চোষ
১৬গি সংসযদর মযধ্ ৮গি সংসযদর ২২গি ি্গক্তিত পগরিোর দ্োরো মোছ চোযষর 
জি্ ২২গি থডোিো গচগনিত েরো হযয়যছ। এই থডোিোগুগলযত পগরেল্পিো অিু�োয়্রী 
থতলোগপয়ো ও থদগি মোগুর মোযছর চোষ েরো হযি। স্টে পণ্ড (Stock Pond) 
গহসোযি ি্িহোযরর জি্ আরও ২গি পগরিোযরর ২গি পুেুরযে গচগনিত েযর 
ইগতমযধ্ থসখোযি থতলোগপয়ো মোছ ছোড়ো হযয়যছ। স্টে পণ্ডগুগল (Stock Pond) 
থেযে থতলোগপয়ো মোছ সংরিহ েযর তো অি্োি্ আরিহ্রী পগরিোযরর থডোিো ও 
পুেুযর ছোড়ো হযি।

৭) িোস্যোর্রী
২০১৬ সোল থেযে ২০১৮ এগপ্রল মোস প�্যন্ত ১৫গি েো�্যের্রী দযলর ৫৫গি 
পগরিোর েোযঠর ও ফল িোযছর িোস্যোর্রী েযরযছ। েোযঠর ও ফল িোছ সহ থমোি 
৯ ধরযির (আেোিমগে, লবুে, িোমোর, যমহিগি, যপঁযপ, যলিু, যপয়োরো, যিদোিো, 
আমলে্রী ইত্োগদ) িোযছর থমোি ৩১৫০০গি চোরো জতগর েরো হযয়যছ। তোরো 
এখিও প�্যন্ত ২৫০০গি চোরো গিগরি েযর ১২৫০০/- িোেো আয় েযরযছ এিং 
থপঁযপ, যলিু, যপয়োরো, যিদোিো, আমলে্রী ইত্োগদ সহ থমোি ২২৫০গি ফযলর 
চোরো িগরি পগরিোযরর মযধ্ সরিরোহ েরো হযয়যছ। েো�্যের্রী দযলর িোস্যোর্রী 
থদযখ অিুপ্রোগেত হযয় ি্গক্তিতিোযি গেছু িগরি পগরিোরও গিযজযদর উযদ্োযি 
ফল (থলিু, যপঁযপ, আম) ও িোযছর (আেোিমগে, িোমোর) িোস্যোর্রী েযরযছ। 
এছোড়ো ৭গি েো�্যের্রী দযলর ৭৭জি মগহলোযে MGNRGES-এর িোস্যোর্রী 
গস্কযমর আওতোয় আিোর থচটিো জোগর রযয়যছ।
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সিগজর িোস্যোর্রীযঃ সিগজর িোস্যোর্রীযত সহয়তো থদওয়ো হযয়যছ ৫ ধরযির (লঙ্ো, 
থিগুি, িযমযিো, পোেচই, িজযি ইত্োগদ চোরো জতগরর)। গিক্োিি্রীি সহ িগরি 
পগরিোর এই সিগজর িোস্যোর্রী েযরযছ। িোস্যোর্রী থেযে জতগর চোরো তোরো গিযজযদর 
জগমযত লোগিযয়যছি এিং অগতগরক্ত চোরোগুগল রিোম পঞ্োযয়ত গেযি গিযয় তোর 
১৬গি সংসযদর িগরি পগরিোযরর মযধ্ সরিরোহ েযরযছ এিং সিগজর িোস্যোর্রী 
থেযে চোরো গিগরি েযর তোযদর থমোি ৪২০০/- িোেো আয় হযয়যছ।

৮) ফযলর িোিোি
২গি েো�্যেোর্রী দযলর থমোি ১০গি পগরিোর ২০০গি ফযলর (থপঁযপ, েোঁঠোল) 
চোরো লোগিযয় ফযলর িোিোি জতগর েযরযছ। এর ফযল গেছু িগরি পগরিোর 
ফযলর িোিোি েরযত আরিহ্রী হযয়যছ এিং এগপ্রল ২০১৮ প�্যন্ত ৩গি থপঁযপ 
িোিোি, ৭গি েলো িোিোি, ৩গি থিদোিো িোিোি, ৩গি থলিু িোিোি জতগর েরো 
হযয়যছ। এছোড়োও আরও ১০গি িগরি পগরিোর েলো িোিোি, যপঁযপ িোিোি ও 
থলিু িোিোি জতগরর জি্ উৎসোহ থদগখযয়যছ এিং তোযদর থদওয়ো পগরেল্পিো 
পঞ্োযয়যত জমো পযড়যছ। 

৯) িোগড়যত লোিোযিো ৫ ধরযির ফযলর িোছ
২০১৬ থেযে এগপ্রল ২০১৮ প�্যন্ত ৩১৫গি পগরিোযরর মযধ্ (আম, েোঁঠোল, 
থলিু, যপয়োরো, যপঁযপ, আমলে্রী, যিদোিো, েলো) সরিরোহ েরো থমোি ১৫৭৫গি 
ফযলর িোছ এখি িোল অিস্োয় রযয়যছ এিং িোগে ১৯৭গি িগরি পগরিোযরর 
েোরও িোগড়যত ৩ ধরযির আিোর েোরও িোগড়যত ৪ ধরযির ফযলর িোছ 
রযয়যছ। এই ১৯৭গি পগরিোযর �োযত ৫ ধরযির ফযলর িোছ েোযে তোর জি্ 
উযদ্োি রিহে েরো হযয়যছ। আিো েরো হযছে, আিোম্রী গডযসবের মোযসর মযধ্ 
এই পগরিোরগুগলর িোগড়যত ৫ ধরযির িোছ লোিোযিো সম্ভি হযি। 

১০) গিযজর জগমযত লোিোযিো েোযঠর িোছ
গিযজর জগমযত এিং পুেুর পোযড় গিগিন্ন েোযঠর িোযছর িোিোি েরোর জি্ 
১০ জি ড্রপআউযির পক্ থেযে ১০গি পগরেল্পিো জমো পযড়যছ। এই িোছ 
লোিোযিোর জি্ পগতত জগম ও পুেুর পোযড়র জগম প্রস্তুগতর েোজ সম্পন্ন 
হযয়যছ।  

১১) েলম জতগর
২০১৬ সোল থেযে ২০১৮ সোযলর এগপ্রল প�্যন্ত ১৬গি সংসযদর ১৬জি 
গিক্োিি্রীি সহ থমোি ৮০গি িগরি পগরিোরযে থলিু, যপয়োরো ও িোঁযির েলম 
জতগর েরো থিখোযিো হযয়যছ। তোঁর মযধ্ থেযে ১১গি সংসযদর  ৫৫গি পগরিোর 
৬১৩গি েলম েযরযছ। এরফযল গেছু িগরি পগরিোরও েলযমর চোরো জতগর 
েরযত আরিহ্রী হযয়যছ। অি্রোও তোযদর থদযখ অিুপ্রোগেত হযয় েলম েোগিং 
গিখযছি।

১২) অ্োযজোলো
১৬ সংসযদর ১৬ জি গিক্োিি্রীিযে অ্োযজোলো উৎপোদযির থরেগিং থদওয়ো 
হযয়যছ। তোরো গিযজরো হোযত-েলযম অ্োযজোলোর গপি জতগর েযর চোষ েরো 
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গিযখযছি, যসই সযগে প্রগতগি সংসযদ ৫গি েযর থমোি ৮০ জি িগরি পগরিোরযে 
হোযত-েলযম অ্োযজোলোর গপি জতগর ও তোর চোষ পদ্ধগত থিখোযিো হযয়যছ এিং 
তোরো গিযজরোই অ্োযজোলোর চোষ েযর তো ি্িহোর েযরযছি। ১৬গি সংসযদর 
থমোি ৮৪গি িগরি পগরিোরযে MGNREGS-এর আওতোয় আিো সম্ভি হযয়যছ 
আিোর এই পগরিোরগুগল তোযদর উৎপোগদত অ্োযজোলো হোঁস, মুরগি, ছোিল, 
িরুযে খোওয়োযছে। এছোড়োও িোগে ৩২০গি পগরিোযরর িোম MGNREGS গস্কযম 
িগেিুক্ত েরো হযয়যছ।

১৩) িোগম্য িো থেঁযচো সোর
১৬গি সংসযদর ১৬ জি গিক্োিি্রীিযে থেঁযচো সোর উৎপোদযির প্রগিক্ে 
থদওয়ো হযয়যছ। তোরো গিযজরো হোযত-েলযম িোগম্যেযম্পোস্ট জতগর েরো 
গিযখযছি। যসই সযগে প্রগতগি সংসযদ ৪গি েযর থমোি ৬৪ জি িগরি পগরিোরযে 
হোযত-েলযম গপযি িোম্য উৎপোদি েরো থিখোযিো হযয়যছ এিং �ো গিযখ তোরো 
গিযজরোও তো জতগর েযরযছ। ১৬গি সংসযদর থমোি ৮৪গি িগরি পগরিোরযে 
MGNREGS-এর আওতোয় আিো সম্ভি হযয়যছ। এই পগরিোরগুগল তোযদর 
িোগম্য থেযে উৎপোগদত জজিসোর গিযজযদর জগমযতও ি্িহোর েরযছ। এছোড়োও 
আরও ৩২০গি পগরিোযরর িোম MGNREGS গস্কযম িগেিুক্ত েরো হযয়যছ।

১৪) মিলো িোিোি
২গি সংসযদ পর্রীক্োমূলেিোযি থছোি আেোযর ২গি মিলো িোিোি েরো হযয়যছ। 
প্রোেগমেিোযি এই িোিোি দুগিযত এলোচ, দোরগচগি, সুিগন্ধ মিলো িোযছর চোরো 
থরোপে েরো হযয়যছ।

আঞ্গলে ও প্রোসগগেে গিক্োর প্রসোযর থিোয়োলদোড়  
রিোম পঞ্োযয়যতর তোৎপ�্যপূে্য উযদ্োযির এে 
সংগক্প্ত প্রগতযিদি (২০১৬ থেযে ২০১৮)

লক্্ ও উযদেি্যঃ

ে। সু্কযলর গিক্ে–গিগক্েোিে অঞ্যলর স্োি্রীয় জ্োিসম্পন্ন দক্ ি্গক্তিি্যযে 
গিদ্োলযয় �ুক্ত েযর ছোত্রছোত্র্রীযদর হোযত-েলযম আঞ্গলে জ্োি ও 
সংসৃ্কগত সম্পযে্য সযচতিতো িোড়োযিি এিং ছোত্রছোত্র্রীযদর সোগি্যে 
গিেোযির লযক্্ থসই জ্োযির িোস্ি প্রযয়োযির থক্যত্র তোযদরযে দক্ 
েযর তুলযি।

খ। গিদ্োলয় েতৃ্যপক্, গিদ্োলয় পগরচোলি েগমগি এিং মোতো-গিক্ে সগমগত 
প্রগিগক্ত ও সক্ম হযয় গিয়গমত পোঠরিযমর পোিোপোগি এই রিোম্রীে 
উপয�োি্রী ও আঞ্গলে গিষয়গুগলযে রিহে েযর তো এগিযয় গিযয় �োযি।

ি। পগরিোযর িোড়গত আযয়র জি্ ১৪ থেযে ২৯ িছর িয়স প�্যন্ত �োরো 
মোধ্গমে, গিযিষ েযর অটিম অিুতি্রীে্য থিেোর �ুিে-�ুিত্রীযদরযে হোযত-
েলযম রিোম্রীে জ্রীিি-জ্রীগিেো উপয�োি্রী দক্তো িৃগদ্ধর ি্িস্ো েরো। 

ঘ। এই উযদ্োযি প্রিোগিত হযয় অি্োি্ রিোম পঞ্োযয়তও এই েম্যসূগচ রিহে 
েরযি।
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শুরুর েেোযঃ

এখোযি প্রেযমই উযলেখ েরো দরেোর, যেি এই উযদ্োযির জি্ ৪িং 
থিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়ত িোছোই েরো হযয়গছল ? এর মূল েোরে গছল থেন্দ্রীয় 
সরেোযরর রিোম্রীে পোগরিোগরে সম্রীক্ো অিু�োয়্রী দোগরদ্র¨ স্রীমোর গিযচ িসিোসেোর্রী 
পগরিোর, সংখ্োলঘু সম্প্রদোয়, তপি্রীল জোগত–উপজোগত, িূগমহ্রীি পগরিোর ও 
প্রোগন্তে চোষ্রীর সংখ্ো  এিং জ্রীগিেোর জি্ অি্ত্র পোগড় থদওয়ো সু্কলছুযির 
সংখ্োও এখোযি থিগি। প্রেযম সরেোগর এই তে্গুগল গিযলেষে েযর স্োি্রীয় 
অংি্রীদোর্রী সংিঠযির সযগে এলোেো ও রিোম পঞ্োযয়ত েো�্যোলয় পগরদি্যি েরো 
হয়। এরপর থ�ৌে উযদ্োযি গিক্োযক্যত্র গিগিন্ন ধরযির েোজ গিযয় সমস্ 
রোজতিগতে দযলর থিতৃিৃন্দ, প্রধোি, উপ-প্রধোি সহ সেল রিোম পঞ্োযয়ত 
সদস্/সদস্ো, পঞ্োযয়ত েম্যচোর্রীিৃযন্দর সযগে আযলোচিো ও সহমত জতগর হয়। 
এরপর আিস্ট ২০১৩ সোযল এলোেোর গিগিন্ন গিদ্োলযয়র সযগে েোজ গিযয় 
আযলোচিো ও গিদ্োলয়গুগলযত গিক্োমূলে তে্গচত্র প্রদি্যযির মোধ্যম েোজ 
শুরু হয়। যিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়যতর অধ্রীি ১৬গি সংসযদই গিক্ো সংরিোন্ত 
এই উযদ্োি শুরু হয়। পরিত্য্রী সমযয় থিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়ত সু্কলছুিযদর 
গিযয়ও েোজ শুরু েযর। যসই শুরুর গদিগুগল থেযে এখিও অিগধ আমোযদর 
েোজ িো উযদ্োিগুগলর গিসৃ্ত গিিরে গিযচ তুযল ধরো হল।

১। এল.গস.গড. যিো

৪িং থিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়যতর থমোি ১৬গি সংসযদর ২৩গি সু্কযল (২০১৬ 
– ২০১৮ প�্যন্ত) যমোি ৫২১ িোর এল.গস.গড. যিো হযয়যছ। এর মোধ্যম স্োস্্, 
পুগটি, পগরষ্োর-পগরছেন্নতো, মূল্যিোযধর েোগহি্রী, মগিষ্রীযদর জ্রীিি্রী, িোে-সিগজ 
পগরগচগত, আিন্দমূলে তে্গচত্র ইত্োগদ থদখোযিো হযয়যছ। এরফযল 
গিদ্োলয়গুগলযত ছোত্রছোত্র্রীযদর উপগস্গত, পোযয় জুযতো পড়োর প্রিেতো, িোযছ 
জল থদওয়োর অি্োস, গুরুজিযদর সম্োি েরো, হোত ধুযয় খোিোর খোওয়ো, 
পগরষ্োর হযয় গিদ্োলযয় আসোর হোর আযির থচযয় অযিে িৃগদ্ধ থপযয়যছ। 
গিদ্োলয়গুগলযত ছোত্রছোত্র্রীযদর উপগস্গতর হোরও িৃগদ্ধ থপযয়যছ। এখোযি উযলেখ্, 
থ� ৫গি সু্কযল গিগিড়িোযি েোজ েরোর জি্ গচগনিত েরো হযয়গছল তোর মযধ্ 
৩গি সু্কযলর ৩ জি গিক্ে এল.গস.গড. যপ্রোযজক্টর চোলোযিো গিযখ গিযজযদর 
উযদ্োযি এল.গস.গড. যিো েরযছি এিং খোসপুর CLRC থেযে গিয়গমত তোরো 
থপ্রোযজক্টর গিযয় �োযছেি। গিক্েরো �োযত গিয়গমতিোযি এই থপ্রোযজক্টরগি 
ি্িহোর েযরি তোর জি্ই এই ি্িস্ো েরো হযয়যছ।

২। পুগটি িোিোি

গিদ্োলযয়র গিক্ে-গিগক্েো, ছোত্রছোত্র্রীযদর সহোয়তোয় ও স্োি্রীয় রিোমিোস্রীযদর 
উযদ্োযি গিগিন্ন গিদ্োলযয় জতগর হযয়যছ রোসোয়গিে সোর-গিষহ্রীি পুগটি িোিোি। 
সিোর এই গমগলত উযদ্োযি রিোমিোস্রীরো থেউ গদযছেি িোিোি থঘরোর িোঁি, 
থেউ গদযছেি িোিোযির মোগি ও থিড়ো জতগর েরোর শ্রম, পঞ্োযয়ত থেযে 
থেোেোও থদওয়ো হযছে িোিোি থঘরোর থিি, ি্রীজ প্রিৃগত। এছোড়োও গেছু গেছু 
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গিদ্োলয় প্রোগেযে মোগি থফযল পুগটি িোিোি েরোর জি্ উপ�ুক্তিোযি জগম জতগর 
েরোর প্রয়োস থিওয়ো হযয়যছ। এজি্ MGNREGS-এর মোধ্যম থিি গেছু 
গিদ্োলযয় দ'ুজি েযর শ্রগমে থদওয়ো হযয়যছ। কু্যদ পড়ুয়োরো জিিি থেযেই 
হোযত-েলযম িোিোি েরযত েরযত গিযখ গিযছে ে্রীিোযি এেগি পুগটি িোিোি 
িযড় ওযঠ এিং ে্রীিোযি তোর রক্েোযিক্ে েরযত হয়। িোে-সিগজ লোিোযিোর 
জি্ ে্রীিোযি মোগি জতগর েরযত হয়, ে্রীিোযি থিড িোিোযত হয় তোও এখোযি 
হোযত-েলযম গিখযছ িোচ্োরো। গিগিন্ন িোে-সিগজর খোদ্গুে জোিোর পোিোপোগি 
তোরো গিখযছ অপুগটি দূর েরযত থেোি ধরযির িোে-সিগজ থিগি েযর খোওয়ো 
উগচত। সোযে সোযে তোরো পগরগচত হযছে িোিো ধরযির ি্রীজ সযগে, জোিযত 
পোরযছ তো থরোপযের সময়ও। এইিোযি তোরো আিন্দদোয়ে এে প্রেৃগতপোযঠর 
রস আস্োদি েরযত পোরযছ। এছোড়ো এই পুগটিিোিোযি থ�সি িোে-সিগজর 
ফলোযিো হযছে, ে্রীিোযি িগিষ্যতর জি্ থসই সি িোে-সিগজর ি্রীজ সংরক্ে 
েরো হয় তোও ছোত্রছোত্র্রীযদরযে থিখোযিোর উযদ্োি থিওয়ো হযয়যছ। এপ�্যন্ত 
১১গি সু্কযল এই ধরযির পুগটি িোিোি েরো সম্ভি হযয়যছ। পুগটি িোিোযি থিগডি, 
েরলো, পোলং িোে, ধযি, পুঁইিোে, েলগম িোে, িরিগি, গিযগে, লোল িোে, 
মূলো, লঙ্ো, যিগুি ইত্োগদ উৎপোগদত হযয়যছ। 

৩। ফযলর িোযছর িোস্যোর্রী

অপুগটির সযগে লড়োই েরযত হযল গিগিন্ন িোে-সিগজ খোওয়োই �যেটি িয়, 
পোিোপোগি ফল খোওয়োিোও জরুগর। তোই ৪িং থিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়ত সু্কযল 
সু্কযল চোর রেযমর ফল িোযছর (থপঁযপ, যিদোিো, িজযি, যপয়োরো) িোস্যোর্রী 
েরোর উযদ্োি রিহে েযরযছ। এজি্ সু্কযলর গিশুরোই তোযদর িোগড় থেযে 
থেউ অল্প অল্প েযর মোগি এযিযছ আিোর থেউ এযিযছ থিোির সোর। স্োি্রীয় 
পঞ্োযয়ত সদস্ এিং গিক্ে-গিগক্েোরো থজোিোড় েযরযছি িোগে প্রযয়োজি্রীয় 
মোগি ও সোর, রিোম পঞ্োযয়ত থেযে প্রদোি েরযছ িোস্যোর্রীর প্রযয়োজি্রীয় ি্রীজ, 
িোগর ও প্োযেি। সু্কযলর গিক্ে-গিগক্েোযদর তত্তোিধোযি সু্কল চত্বযরই রিোম 
পঞ্োযয়ত থেযে প্র�ুগক্ত ও েোগরিগর সহোয়তো থপযয় গিশুরো আিযন্দর মধ্ 
গদযয় গিখযছ ে্রীিোযি িোস্যোর্রী জতগর েরযত হয়। িোস্যোর্রীযত চোরো এেিু িড় 
হযল তোর গেছিোু লোিোযিো হযছে সু্কল চত্বযর আর থিগিরিোি চোরো সরিরোহ 
েরো হযছে ছোত্রছোত্র্রীযদর মযধ্, তোযদর গিযজযদর িোগড়যত লোিোযিোর জি্। 
ছোত্রছোত্র্রীরো গিরন্তর এই েম্যেোযণ্ড �ুক্ত েোেোর ফযল তোরো প্রত্ক্িোযি জ্োিোজ্যি 
েরযছ ে্রীিোযি ি্রীজ থেযে অঙু্যরোদ্গযমর মোধ্যম চোরো জতগর হযছে। এছোড়োও 
MGNRGES-এর মোধ্যম গিদ্োলয়গুগলযত লোিোযিো হযয়যছ ফযলর িোছ।  
এখিও প�্যন্ত ২১গি সু্কযলর ১২০০-র অগধে ছোত্রছোত্র্রীযে প্রোয় ৫০০০গি 
ফযলর চোরো থদওয়ো হযয়যছ �োর মযধ্ ২০০০গি চোরো ছোত্রছোত্র্রীযদর িোগড়যত 
এখিও থিঁযচ আযছ। গডযসবের, ২০১৮ প�্যন্ত সমযয় থদখো থিযছ থ�, ওই 
ছোত্রছোত্র্রীরো থসইসি িোছ থেযে উৎপন্ন হওয়ো গেছু গেছু ফল থখযত শুরু 
েযরযছ এিং তোযদর মযধ্ ফল খোওয়োর প্রিেতোও গেছুিো হযলও থিযড়যছ। 
শুধু তোই িয়, তোরো থসই সমস্ িোছগুগলযে সুন্দরিোযি পগরচ�্যোও েযর চযলযছ।
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৪) সু্কযল ৫ ধরযির ফযলর িোছ

আপোতত ৫গি গিগিড় সু্কযল ৫ ধরযির ফযলর িোছ লোিোযিো সম্ভি হযয়যছ। 
থসখোযি েলো, যপয়োরো, যলিু, আমলে্রী, যপঁযপ, আম, যিদোিো প্রিৃগত ফযলর 
িোছ রযয়যছ। এছোড়ো অি্োি্ সু্কযল ২ থেযে ৩ ধরযির ফযলর িোছ রযয়যছ। 
এই সু্কলগুগলযত িোগে ৩ ধরযির ফযলর চোরো লোিোযিোর েোজ চলযছ। এর 
মযধ্ ২গি সু্কযল ২গি েলো িোিোি জতগর েরো সম্ভি হযয়যছ। এই ২গি সু্কযল 
১০গি েযর থমোি ২০গি েলো িোছ রযয়যছ।

৫) ি্রীজ পগরগচগত

থছোিযিলো থেযেই গিশুরো গিদ্োলয়স্র থেযেই গিখযছ থেোি ফসযলর ি্রীজ 
থদখযত থেমি িো তো থেোি সময় লোিোযত হয়। এর মোধ্যম ১২ গি গিদ্োলযয়র 
ছোত্রছোত্র্রীরো প্রত্ক্িোযি ি্রীজ সম্পগে্যত এইসি গিগিন্ন জ্োি অজ্যি েরযত 
থপযরযছ। এই ১২গি গিদ্োলযয়র ছোত্রছোত্র্রীযদর গদযয় ি্রীজ ে্োযলডিোর জতগর 
েরোযিো হযয়যছ। িোগে গিদ্োলয়গুগলযতও ি্রীজ ে্োযলডিোর জতগর েরোযিোর 
উযদ্োি রিহে েরো হযয়যছ। 

৬) পুগটি ম্োগপং (গি.এম.আই.) 

সগঠেিোযি গিক্োলোি িো থদি িঠযির থক্যত্র গিশুর স্োিোগিে িোর্রীগরে 
সক্মতো িজোয় েোেোিো অত্ন্ত জরুগর। েোরে গিশুর িোর্রীগরে গিেোযির 
সযগে অগেোগগেিোযি জগড়যয় রযয়যছ তোর মোিগসে গিেোযির গিষয়গি। তোই 
জিিি অিস্োযতই প্রেযম তোযদর অপুগটির অগিিোপ থেযে মুক্ত েরযত হযি। 
গিযিষজ্ েগমগির এই সুপোগরযির েেো মোেোয় থরযখ ৪িং থিোয়োলদোড় রিোম 
পঞ্োযয়ত অপুগটির থখোঁযজ তোই সু্কযল সু্কযল পুগটি ম্োগপং (BMI) শুরু েযরযছ।  
BMI পদ্ধগতযত গিশুযদর পুগটির মোি গিে্যয় েযর BMOH-এর সহয�োগিতোয় 
আিো েম্য্রী ও A.N.M.-যদর সহোয়তোয় ছোত্রছোত্র্রীযদর অগিিোিেযদরযে 
এসম্পযে্য অিগহত েরো হযছে এিং গিগিন্ন প্রেোযরর রোসোয়গিে সোর-গিষ 
গিহ্রীি ফসযলর উপয�োি্রীতো ও থসই থপ্রগক্যত সু্কযল পুগটি িোিোযির গুরুযত্বর  
েেো থিোিোযিো হযছে। যসই সযগে স্োি্রীয় এেগি উচ্ িোগলেো গিদ্োলয় ও 
আরও গতিগি থেো-এড উচ্ গিদ্োলযয় গেযিোর-গেযিোর্রী পড়ুয়োযদর 
গিয়গমতিোযি স্োস্্ গিষযয় েোউযসেগলং েরো হযছে। এই েোউযসেগলং-এর মযধ্ 
থ�সি গিষয় গুরুত্ব থদওয়ো হযয়যছ থসগুগল হল, গেযিোর-গেযিোর্রীযদর 
িয়যঃসগন্ধেোল্রীি সমস্ো ও মোিগসে চোপ এিং স্োস্্ – পুগটি গিষযয় সযচতিতো 
িৃগদ্ধ প্রিৃগত। এখিও প�্যন্ত ১৭গি সু্কযলর ছোত্রছোত্র্রীযদর BMI গিে্যয় েযর 
অগিিোিেযদর সযগে তো গিযয় আযলোচিো েরো হযয়যছ এিং তোরপর গিযিষিোযি 
গুরুত্ব গদযয় ২৫০ জি ছোত্রছোত্র্রীযে িোগড়যত পুগটি িোিোি জতগরর জি্ ৭-৮ 
রেযমর িোে-সিগজর ি্রীজ থদওয়ো হযয়যছ। পোিোপোগি পুগটির মোি অকু্ণ্ন 
রোখযত িোগে ছোত্রছোত্র্রীযদরও ঘযরোয়ো পুগটি িোিোযির জি্ ি্রীজ থদওয়ো হযয়গছল। 
িত্যমোযি তোরো ওই িোিোযি উৎপোগদত িোে-সিগজ খোযছে এিং গমড-যড গমযল 
ি্িহোযরর জি্ উদৃ্ত সিগজ তোরো সু্কযলও গিযয় আসযছ।
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৭) েৃত্োগল 

গিশুর আেষ্যে তেো আিন্দদোয়ে পোঠযে �েো�ে গুরুত্ব গদযত গিক্োগেযি 
স্োস্্ ও ির্রীরচচ্যো, সৃজিমূলে ও েম্যমূলে পোঠ এিং গিল্পেলোর চচ্যো িত্যমোি 
পোঠ্রিম, পোঠ্ ও েৃত্সূগচর এেগি উযলেখয�োি্ গিষয়। পোিোপোগি িতুি 
গিক্োরিযম সৃজিি্রীল েৃত্সূগচর গুরুত্ব অিস্্রীেো�্য। এর সযগে সযগে  
মহোপুরুযষর জ্রীিযির িল্প, আত্মচগরত থিোিো, েেো িলো ও পোঠ েরোর মোধ্যম 
গিশুর েোযছ এেগি আদি্য স্োপি খুিই জরুগর।  এই িোিিোযে সোমযি থরযখ 
৪িং থিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়ত সু্কযলর গিয়গমত পড়োশুিোযে ি্োহত িো েযর 
তোযদর স্োি্রীয় অঞ্যলর গেছু মোিুষজিযে সু্কযল সু্কযল �ুক্ত েযরযছ থছোি থছোি 
গিশুযদর মোিগসে ও িোিোি সৃজিমূলে প্রগতিোর গিেোযির লযক্্। আিোর 
গেছু গেছু সু্কযল গিক্ে-গিগক্েোরো গিযজরোই এই উযদ্োি রিহে েযরযছ। এই 
েম্যেোযণ্ডর মোধ্যম থেোেোও গিশুরো আিযন্দর মোধ্যম জোিযছ িোিো গিষয় 
থ�মি স্োি্রীয় উৎসি, ে্রীিোযি েোিজ, মোগি, িোযছর পোতো ইত্োগদ গদযয় গিগিন্ন 
সোমরি্রী জতগর েরো �োয়, যেোেোও তোরো গিখযছ িোচ, িোি, ছড়ো, আিৃগতি, আিোর 
থেোেোও িো ি্োয়্োম। আিোর তোরো গিখযছ েলম েোগিং, গিগিন্ন িোছ ও তোর 
গুেোিল্রী সবেযন্ধ। এখোযি গিযিষিোযি উযলেখ্ থ�, স্োি্রীয় এলোেোযত স্োি্রীয় 
থ�সি উৎসি পোলি েরো হয় এিং থসই উৎসিগুগলযত থ� পরম্পরোিত থ� 
সমস্ খোিোযরর প্রচলি রযয়যছ তোও তোযদর জতগর েরো থিখোযিো হযয়যছ। এই 
খোিোর জতগর েরো থিখোর থক্যত্র ছোত্রছোত্র্রীযদর মযধ্ প্রিল উৎসোযহর সৃগটি 
হযয়যছ। য�মি স্োি্রীয় তোল িিম্রী উৎসি উপলযক্ ছোত্রছোত্র্রীরো তোযলর গিগিন্ন 
খোিোর জতগর েরো গিযখযছ। পোিোপোগি তোরো শুিযছ িোিোি গিক্োমূলে িল্প 
এিং স্োি্রীয় পুরোে, ি্রীগত ও মূল্যিোযধর েোগহি্রী। এর সযগে গিশ্ব উষ্োয়ি 
গিযয় তোযদর সযচতি েরযত থদখোযিো হযয়যছ  তে্গচত্র। পযর এগিযয় 
ছোত্রছোত্র্রীরো গিযজযদর উপলগধি ও মতোমত ি্ক্ত েযরযছ। ছোত্রছোত্র্রীরো উৎসোগহত 
হযয় গিযজযদর গিদ্োলযয় প্রেোি েযরযছ থদওয়োল পগত্রেো। এখিও প�্যন্ত 
আমরো ২১গি সু্কযলর মযধ্ ৭গি সু্কযল এই উযদ্োি রিহে েযরগছ। য�খোযি 
থমোি ১০ ধরযির েৃত্োগল েরোযিো সম্ভি হযয়যছ। 

৮) গিক্োমূলে ভ্রমে ও পগরদি্যি

গিযিষজ্ েগমগির অন্তি্যত্য্রী সুপোগরিরিম িতুি পোঠরিযম ছোত্রছোত্র্রীযদর স্োি্রীয় 
গিগিন্ন জোয়িো পগরদি্যযির উপর থজোর থদওয়ো হযয়যছ। �োর মযধ্ গদযয়  
িইযয়র পোিোপোগি পড়ুয়োরো তোর স্োি্রীয় থিৌযিোগলে, ঐগতহোগসে ও সোংসৃ্কগতে 
অিস্ো সম্পযে্য সম্ে জ্োি লোি েরোর সুয�োি রযয়যছ। যিোয়োলদোড় রিোম 
পঞ্োযয়ত সু্কযলর MTC েগমগিযত আযলোচিো েযর অগিিোিেযদর সযগে 
সহমযতর গিগতিযত রিোম পঞ্োযয়যতর স্োি্রীয় সদস্/গিক্ো সঞ্োলে/প্রধোযির 
উপগস্গতযত গিক্োমূলে ভ্রমে সংঘগিত েরযছ। য�মি িোলুরঘোি থজলো 
গমউগজয়োম, আরে্ে, যলেি ঘোগি, িোলুরঘোি ফযরস্ট ও স্োি্রীয় এলোেো, আযত্রয়্রী 
িদ্রী প্রিৃগত জোয়িো। ইগতমযধ্ ৭গি সু্কযলর ছোত্রছোত্র্রীযদর এমি গিক্োমূলে 
ভ্রমযে গিযয় �োওয়ো সম্ভি  হয়যয়যছ। �ো থদযখ উৎসোগহত হযয় অি্ ৫গি 
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গিদ্োলয়ও গিজ উযদ্োযি এমি গিক্োমূলে ভ্রমযের আযয়োজি েযরযছ। 
এছোড়োও ৯গি গিদ্োলযয়র ছোত্রছোত্র্রীযদর গিযয় এক্সযপোজোর েরোযিো হযয়যছ। 
থ� এক্সযপোজোর গিগজিগুগলর মযধ্ গছল গিগিন্ন িোযছর িোস্যোর্রী, ফসল চোষ 
পদ্ধগত, অ্োযজোলো ও থেঁযচোসোর উৎপোদি, এলোেোর গিযিষ গিযিষ ফসল 
পগরগচগত প্রিৃগত।  

৯) MTC/PTA গমগিং

থিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়ত সু্কযলর MTC েগমগিযত আযলোচিো চোগলযয় 
অগিিোিেযদর সহমযতর গিগতিযত রিোম পঞ্োযয়যতর এই উযদ্োি 
গিদ্োলয়গুগলযত েো�্যের েরযত সক্ম হযয়যছ। এরফযল ছোত্রছোত্র্রীরো 
অগিিোিযের সহয�োগিতোয় গিযজযদর িোগড়যত পুগটি িোিোি জতগর েরযত গিখযছ 
ও স্োস্্ সযচতি হযয়যছ। এই MTC/PTA গমগিংযয়র মধ্ গদযয় পঞ্োযয়ত 
ও গিদ্োলয়গুগলর সযগে স্োি্রীয় রিোমিোস্রীর সংয�োি িো সম্পে্য আরও সুদৃঢ় 
হযয়যছ। গডযসবের ২০১৮ প�্যন্ত পঞ্োযয়যতর তরযফ গিদ্োলয়গুগলযত এধরযির 
থমোি ১৩৩গি গমগিং-এর  আযয়োজি েরো সম্ভি হযয়যছ। 

১০) সৃজি উৎসি

এপ�্যন্ত ৫গি গিগিড় সু্কযল সৃজি উৎসি পোলি েরো হযয়যছ। এই সৃজি 
উৎসযি গিক্ে-গিগক্েোর পোিোপোগি পঞ্োযয়ত সদস্ ও অগিিোিেযদর 
উপগস্গত ছোত্রছোত্র্রীযদর আিন্দযে অি্ মোত্রো গদযয়যছ।  সোংসৃ্কগতে অিুষ্োযি 
জমজমোত হযয় ওযঠ সু্কল প্রোগেে। গিযজযদর অপিু দক্তোয় ছোত্রছোত্র্রীরো িোচ, 
িোি, আিৃগতি, ছগি আেঁো, িল্প িলো, অগিিয় ইত্োগদ পগরযিিি েযর। 

১১) সোমোর ে্োম্প

৫গি গিগিড় সু্কযলর মযধ্ ৫গিযতই ২০১৮ সোল প�্যন্ত থমোি ৭গি সোমোর ে্োম্প 
অিুগষ্ত হযয়যছ। প্রগতগি সু্কযল ৩গদি েযর থমোি ২১ গদি ধযর এই সোমোর 
ে্োম্পগুগল অিুগষ্ত হযয়যছ। সোমোর ে্োম্পগুগলযত স্োি্রীয় প্রেৃগত-পোঠ সহ 
আিৃগতি, ছগি আেঁো এিং িোিযের সংলোপ উচ্োরে েরো থিখোযিো হযয়যছ। 
এছোড়োও সোমোর ে্োযম্প স্োি্রীয় গিল্প্রীযদর আমন্ত্রে েযর তোযদরযে গদযয় 
থলোেসগে্রীত পগরযিিি েরোযিো হযয়যছ, �োযত সু্কযলর ছোত্রছোত্র্রীরো এই ধরযির 
িোযির সযগে পগরগচত হযত পোযর। পোিোপোগি এই ধরযির িোযির প্রগত থ�ি 
তোযদর আরিহ ও শ্রদ্ধো জতগর হয়। এই সোমোর ে্োম্পগুগলযত গিক্ে-গিগক্েো, 
পঞ্োযয়ত সদস্ ও অগিিোিেরোও উপগস্ত গছযলি। প্রযত্ে সোমোর ে্োযম্পর 
থিষ গদি িযড় থমোি ১৮০ জযির জি্ পঞ্োযয়যতর তরযফ গিগফযিরও ি্িস্ো 
েরো হয়।  

১২) সু্কযল গিযিষ গদি উদ�োপি 

সু্কযলর উযদ্োযি গিগিন্ন সমযয় স্োধ্রীিতো গদিস, প্রজোতন্ত্র গদিস, িহ্রীদ 
কু্গদরোযমর জন্ম ও মৃতু্ গদিস, যিতোজ্রী সুিোষ চন্দ িসুর জন্মগদি, রি্রীন্দ 
জন্মজয়ন্ত্রী প্রিৃগত পোলি েরো হযয়যছ। এইসি গিযিষ গিযিষ গদিস উপলযক্ 
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ছোত্রছোত্র্রীযদর গিযয় িোচ, িোি, িোিে, অঙ্ি ও েু্ইজ প্রগতয�োগিতো 
গিয়গমতিোযি অিুগষ্ত হযছে। গিদ্োলযয়র এই অিুষ্োিগুগলযত ছোত্রছোত্র্রীরো 
থ�মি স্তযঃসূ্ত্যিোযি অংিরিহে েযর থতমি  উপগস্ত েোযেি স্োি্রীয় রিোমিোস্রী 
ও পঞ্োযয়ত সদস্রোও। 

১৩) মোযয়যদর রি্রীড়ো প্রগতয�োগিতো

স্োি্রীয় েগমউগিগির সযগে সংয�োিস্োপযির উযদ্োি গহযসযি ছোত্রছোত্র্রীযদর 
অগিিোিেযদর গিযয়ও গিদ্োলয়গুগলর তরযফ রি্রীড়ো প্রগতয�োগিতোর আযয়োজি 
েরো হযয়যছ। প্রেম ধোযপ শুধুমোত্র মোযয়যদর গিযয় আপোতত ৩গি প্রোেগমে 
গিদ্োলযয় এই রি্রীড়ো প্রগতয�োগিতো েরো হযয়যছ। এখিও প�্যন্ত হওয়ো এই 
৩গি গিদ্োলযয় অিুগষ্ত রি্রীড়ো প্রগতয�োগিতোয় পঞ্োযয়ত সদস্রো ছোড়োও 
উপগস্ত গছযলি িোলুরঘোি পগচিম চযরির অির গিদ্োলয় পগরদি্যে। অি্োি্ 
গিদ্োলয়গুগলযতও এই ধরযির রি্রীড়ো প্রগতয�োগিতোর আযয়োজযির  উযদ্োি 
থিওয়ো হযয়যছ। 

১৪) খোতো-িইপত্র সরিরোহ

পঞ্োযয়যতর তরযফ স্োি্রীয় গিদ্োলয়গুগলযত িগরি ছোত্রছোত্র্রীযদরযে গিিোমূযল্  
খোতো, িইপত্র, যপি ইত্োগদ সরিরোহ েরো হযয়যছ। যসইসযগে প্রোেগমে 
গিদ্োলয়গুগলযত স্োস্্ সযচতিতো িৃগদ্ধর উযদ্োি গহযসযি িুে থপস্ট, িুে ব্োি 
ও হরগলক্স সরিরোহ েরো হযয়যছ। আিোম্রী গদযি ৪িং থিোয়োলদোড় রিোম 
পঞ্োযয়যতর এমি আরও অযিে উযদ্োি রিহযের পগরেল্পিো রযয়যছ।      

১৫) সু্কযল অ্োযজোলো ও িোগম্য 

৫গি গিগিড় সু্কযল ছোত্রছোত্র্রীযদর অ্োযজোলো ও থেযঁচোসোর গিষযয় সোধোরে ধোরেো 
জতগর েরো হযয়যছ। তোযদরযে স্োি্রীয় এলোেোয় অিগস্ত অ্োযজোলো ও 
িোগম্যেযম্পোযস্টর গপি ঘুগরযয় থদখোযিো হযয়যছ। ওই ৫গি সু্কযল ছোত্রছোত্র্রীযদর 
গদযয় হোযত-েলযম অ্োযজোলো ও িোগম্যর গপি জতগর েরোর উযদ্োি রিহে েরো 
হযয়যছ। এগিষযয় গিক্েযদর মযধ্ও আরিহ জতগর েরো সম্ভি হযয়যছ। গিগিড় 
সু্কলগুগলর পোিোপোগি অি্োি্ সু্কলগুগলযতও অ্োযজোলো ও িোগম্যর গিষযয় সোধোরে 
ধোরেো জতগর েরো থিযছ।

১৬) সু্কল উন্নয়ি পগরেল্পিো 

সু্কযলর উন্নয়ি গিযয় স্োি্রীয় পোড়ো-প্রগতযিি্রী, ছোত্রছোত্র্রীযদর অগিিোিে, স্োি্রীয় 
পঞ্োযয়ত সদস্ ও গিক্ে প্রগতগিগধর উপগস্গতযত ৫গি সংসযদ ১২গি পোড়ো 
গমগিং েরো হযয়যছ। ৫গি সংসদ থেযেই উযঠ এযসযছ ৫গি উন্নয়ি পগরেল্পিো। 
সেযলর স্োক্র সহ ওই উন্নয়ি পগরেল্পিোগুগল পঞ্োযয়যত জমো পযড়যছ এিং 
তো রিোম পঞ্োযয়যতর মোধ্যম অির গিদ্োলয় পগরদি্যযের েো�্যোলযয় পোঠোযিো 
হযয়যছ। িোগে সংসদগুগলযত পোড়ো গমগিং েযর অি্োি্ সু্কযলর জি্ পগরেল্পিো 
জতগরর উযদ্োি থিওয়ো হযয়যযছ।
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সু্কলছুিযদর গিযয় গিগিন্ন েোজেম্য

গিক্োগেযি গিগিন্ন উযদ্োি রিহে েরোর পোিোপোগি আমরো আমোযদর অঞ্যলর 
মোধ্গমে গিযিষ েযর, অটিম অিুতি্রীে্য ১৪ থেযে ২৯ িছর িয়স প�্যন্ত স্প্নহ্রীি, 
গদিোহ্রীি গেযিোর-গেযিোর্রী, �ুিে-�ুিত্রীরো  �োযত িতুি গেছু গিযখ িতুি পযে 
এযিোযত পোযর থতমি িোিোি উযদ্োি রিহে েরো হযয়যছ। এখিও প�্যন্ত গিগিন্ন 
সমযয় আমোযদর রিোম পঞ্োযয়যত েম-যিগি ১৩০ জি এমি গেযিোর-গেযিোর্রী 
ও �ুিে-�ুিত্রীযদর এই উযদ্োযির জি্ গচগনিত েরো সম্ভি হযয়যছ। এখোযি 
উযলেখ েরো িোল থ�, সেল রিোম পঞ্োযয়ত সদস্ ও েম্যচোর্রীিৃযন্দর সযগে 
আযলোচিো চোগলযয় সহমত জতগর েযর তোযদর সহোয়তোয় এিং অ্োযহড 
ইগিগিযয়গিভ্ স্ -এর সহয�োগিতোয় পোড়ো জিঠযের মোধ্যম উগলেগখত গেযিোর-
গেযিোর্রী, �ুিে-�ুিত্রীযদর গচগনিতেরে এিং গিগিন্ন গিষযয় হোযত-েলযম 
দক্তো িৃগদ্ধ ও উপেরে সহয়তোর মোধ্যম তোযদর িোিো রেম রিোম্রীে জ্রীিি-
জ্রীগিেো গিি্যোযহর উপয�োি্রী েযর থতোলোর আন্তগরে থচটিো জোগর রযয়যছ। এই 
উযদ্োযির মোধ্যম �ুিেযদর পোিোপোগি অগিিোগহতো/ গিিোগহতো �ুিত্রীরো িোগড়যত 
িযস িোিোরেম িতুি গজগিস গিযখ অগতগরক্ত গেছু অে্য আযয়র গদিো পোযিি। 
গেন্তু িোস্যি অযিে সু্কলছুিযে এই পগরেল্পিোর সোগমল েরো সম্ভি হয়গি। 
েোরে সু্কলছুিযদর গচগনিত েরোর পর থদখো থিযছ অযিে সু্কলছুি জ্রীগিেোর 
তোগিযদ ইগতমযধ্ অি্ত্র চযল থিযছি। তযি থ� সি সু্কলছুি এই েম্যেোযণ্ড 
সোগমল হযয়যছি িত্যমোযি তোযদর মযধ্ েোযজর সন্ধোযি অি্ত্র পোগড় থদওয়োর 
প্রিেতো গেছুিো হযলও েযমযছ। পঞ্োযয়ত এলোেোয় এর এেিো ইগতিোচে 
প্রিোিও পড়যছ।

সু্কলছুিযদর গিযয় এই উযদ্োযির সংগক্প্ত গিিরে গিযচ তুযল ধরো 
হলযঃ

মোযে্যি িোযড্যিযঃ ১২১ জি সু্কলছুি প্রগিক্ে থপযয়যছ, �োর মযধ্ ২৪ জি ৯ 
গিঘো জগমযত মোযে্যি িোযড্যি েযরযছি। যমোি ফসল উৎপোদি হয় ৬২৮০ 
থেগজ। এরমযধ্ ৪৮০০ থেগজ ফসল গিগরি েযর তোরো থমোি ৪৩২০০/- িোেো  
আয় েযরযছি। ১০৮০ থেগজ গিযজরো থখযয়ও গিতরে েযরযছ ৪০০ থেগজ।

িতুি ফসল (ওল) চোষযঃ ৮ জি সু্কলছুি ১২ িতে জগমযত িতুি ফসল 
গহযসযি ওযলর চোষ েযরি। ফসল উৎপোদি হযয়গছল ১০০ থেগজ। এরমযধ্ 
৫০ থেগজ ওল িোজোযর গিগরি েযর থমোি ১৬০০/- তোরো আয় েযরযছি। ১২ 
থেগজ ওল গিযজরো খোওয়োর পর ৮ থেগজ অি্যদর গদযয়যছি। ি্রীজ গহসোযি 
থরযখ পযর আরও ৩০ থেগজ গিযজরো লোগিযয়যছি।

িোস্যোর্রীযঃ প্রগিক্ে পোওয়ো ৩৩ জি সু্কলছুযির মযধ্ ১২ জি এর মোধ্যম গেছু 
আয় েযরযছি। 

ে) সিগজর িোস্যোর্রী

২৪ জি ড্রপআউি লঙ্ো, যিগুি, পোেচই, ব্েগল, িযমযিো, TPS (আলু), পুঁই 
িোে, যপঁয়োজ ইত্োগদ ফসযলর থমোি ১৫৬০০গি চোরো জতগর েযর ১৪৯৫০গি 
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চোরো গিযজযদর জগমযত লোগিযয়যছি। ৩জি ড্রপআউি ৬৫০গি (লঙ্ো, যিগুি, 
িযমযিো) চোরো গিগরি েযর আয় েযরযছি ৬৫০/- িোেো। 

খ) ফল িোযছর িোস্যোর্রী

৫ জি ড্রপআউি থপঁযপ, যিদোিো, আমলে্রী, িজযি, যলিু ইত্োগদ ফযলর থমোি 
৭৫০০গি চোরো জতগর েযর ৭১গি চোরো গিযজর জগমযত লোগিযয়যছি। ২০০০গি 
চোরো গিগরি েযর আয় েযরযছি ৮০০০/- িোেো। িটি হযয়যছ ৪৩০০গি চোরো, 
গিতরে েরো হযয়যছ আরও ১২০০গি চোরো। 

ি) িোযছর িোস্যোর্রী

৪ জি ড্রপআউি গিগিন্ন েোযঠর িোযছর থমোি ১২৩০০গি চোরো জতগর েযর 
৬৫০গি  চোরো গিযজযদর জগমযত লোগিযয়যছি। ৫৫০০গি চোরো গিগরি েযর আয় 
েযরযছি ২৭৫০০/- িোেো। িটি হযয়যছ ২২০০গি চোরো ও গিতরে েযরযছি 
৩০০গি চোরো। এখিও ৩৬৫০গি চোরো িোস্যোর্রীযত রযয়যছ।

ফযলর িোিোিযঃ ৭ জি থপঁযপ, েলো, যলিু ইত্োগদ ফযলর থমোি ২১০গি চোরো 
জতগর েরো গিযজযদর ২২ িতে জগমযত লোগিযয়যছি। এযত উৎসোগহত হযয় 
৬ জি রিোমিোস্রী তোযদর গিযজযদর উযদ্োযি ২গি থপঁযপ িোিোি, ২গি েলো 
িোিোি ও ২গি থলিুর িোিোি জতগর েযরযছি।

েোগিং েলমযঃ ১১ জি সু্কলছুি থলিু, যপয়োরো, গলচু, যতজপোতো ইত্োগদ িোযছর 
েলম েরোর প্রগিক্ে থপযয়যছি। এযদর মযধ্ ১ জি থলিু িোযছর ৩১গি ও 
১ জি থতজপোতো িোযছর ৩৫গি েলযমর চোরো জতগর েযর গিযজযদর জগমযত 
লোগিযয়যছি।  ১৫গি থলিু, ১২গি থতজপোতো ও আরও িোগে ১৩গি থতজপোতোর 
েলযমর চোরো গিগরি েযর ৪০০/- িোেো আয় েযরযছি। 

পশু-পোগখর খোদ্যঃ ৪৩ জি সু্কলছুি এেসযগে অ্োযজোলো ও থেঁযচোসোর জতগর 
েরোর প্রগিক্ে থপযয়যছি। তোযদর মযধ্ ১৩ জি গিযজযদর িোগড়যত অ্োযজোলো 
চোষ েযর িরু, ছোিল, হোঁসযে তো খোওয়োযছেি। এই উযদ্োিযে রিোম পঞ্োযয়ত 
তোর MGNRGES-এর পগরেল্পিোয় অন্তিু্যক্ত েযরযছ। 

জজিসোরযঃ ৯২ জি সু্কলছুি জজিসোর জতগর েরোর প্রগিক্ে পোি। তোযদর মযধ্ 
৪২ জি জজিসোর জতগর েযর তো গিযজযদর জগমযত ি্িহোর েরযছি। �ো 
থদযখ গেছু রিোমিোস্রী উৎসোগহত হযয় জজিসোর প্রযয়োযি চোষ েরযছি এিং 
এরফযল এলোেোয় জজি পদ্ধগতযত চোযষর প্রিেতো িৃগদ্ধ থপযয়যছ। 

ে) যেঁযচোসোর
২৩ জি সু্কলছুি আলোদোিোযি থেঁযচোসোর উৎপোদযির প্রগিক্ে থপযয়যছি, �োর 
মযধ্ ১১ জি থেঁযচোসোর জতগর েযর গিযজযদর চোযষর জগমযত তো ি্িহোর 
েরযছি। এই উযদ্োিগিযেও রিোম পঞ্োযয়ত MGNRGES-এ অন্তিু্যক্ত েযরযছ। 

খ) যিোির জল দ্রিে
থমোি ৩৩ জি সু্কলছুি এই থিোির জল দ্রিে জতগরর প্রগিক্ে পোি। তোযদর 
মযধ্ ২৬ জি এই দ্রিে জতগর েযর গিযজযদর চোযষর জগমযত তো ি্িহোরও 
েযরযছি।
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ি) যিোমূত্র গদযয় গিগিন্ন জজি দ্রিে জতগর

৪০ জি সু্কলছুি থিোমূত্র সংরিহ েযর তো গদযয় গিগিন্ন ধরযির জজি দ্রিে 
জতগর ও তো ি্িহোযরর প্রগিক্ে থপযয়যছি। এযদর মযধ্ ২১ জি থিোমূত্র 
গদযয় জজি দ্রিে জতগর েযর গিযজযদর জগমযত ি্িহোরও েযরযছি।

ঘ) ে্রীিযরোধে িো ে্রীি-গিতোড়ে দ্রিে জতগর

৮১ জি সু্কলছুি গিযমর দ্রিে, গিগিন্ন ঔষগধ িোযছর পোতোর দ্রিে, সোিোি- 
থেযরোগসযির দ্রিে গমগিযয় ে্রীিযরোধে িো ে্রীি-গিতোড়ে দ্রিে জতগরর প্রগিক্ে 
থপযয়যছি। তোযদর মযধ্ ২৫ জি গিগিন্ন ধরযির ে্রীিযরোধে িো ে্রীি-গিতোড়ে 
দ্রিে জতগর েযর তো গিয়গমতিোযি গিযজযদর জগমর ফসযল ি্িহোর েরযছি। 

প্রোে্রীপোলি – 

ে) মুরগি পোলি

৩৫ জি সু্কলছুি মুরগি পোলযির প্রগিক্ে থপযয়যছি। তোযদর মযধ্ ১ জিযে 
৮০গি RIR প্রজোগতর মুরগি গদযয় পঞ্োযয়ত সহয�োগিতো েযরগছল। গেন্তু 
থরোযির েোরযে আযস্ আযস্ সি মুরগিগুগলই মোরো �োয়।  

খ) হোঁস পোলি

থমোি ২০ জি সু্কলছুিযে হোঁস পোলযির প্রগিক্ে থদওয়ো হয়। এরমযধ্ ৬ 
জি গিযজর উযদ্োযি ৬০গি খোগে ে্োযবেল প্রজোগতর হোঁযসর গডম গদযয় থদি্রীয় 
পদ্ধগতযত গডম ফুগিযয় ২০গি হোঁযসর িোচ্ো েযরি। গেন্তু থরোযির েোরযে ১২গি 
হোঁস মোরো �োয়। িোগে ৮গিযে লোলি-পোলি েরো হযছে।  

ি ) মোছ চোষ  

দগক্ে গদিোজপুর থজলো েৃগষ গিজ্োি থেযন্দর সহোয়তোয় থিোয়োলদোড় রিোম 
পঞ্োযয়ত মোছ চোযষর এেগি প্রগিক্যের আযয়োজি েযর। এই প্রগিক্যে ২৩ 
জি সু্কলছুি অংিরিহে েযরি। তোর মযধ্ ইগতমযধ্ ৭জি সু্কলছুি মোছ চোযষর 
জি্ পঞ্োযয়যত আযিদি জমো েযরযছি। প্রগিক্েপ্রোপ্ত সেল সু্কলছুিযদর 
গিযয় পঞ্োযয়ত মোছ চোযষর পগরেল্পিো রিহে েযর তোযদরযে গদযয় মোছ চোষ 
েরোযিোর থচটিো েরযছ।

আফিোর সু্কল

এখিও প�্যন্ত পঞ্োযয়যতর ৩গি সংসযদ ৯গি আফিোর সু্কল থপ্রোরিোম েরো সম্ভি 
হযয়যছ। ৩গি সংসযদর ৩গি সু্কযল এই থপ্রোরিোম অিুগষ্ত হযয়যছ। ড্রপআউি 
ছোড়োও স্োি্রীয় আরিহ্রী মগহলো ও পুরুষরোও এই ৯গি আফিোর সু্কল থপ্রোরিোযম 
অংিরিহে েযরি। সি গমগলযয় িযড় অংিরিহেেোর্রীর সংখ্ো প্রোয় ৫০০ জি। 
এই আফিোর সু্কল থপ্রোরিোমগুগলর গিষয় গছল, স্ল্প জযল মোছ চোষ, গিগিন্ন 
প্রোে্রীর থরোি ও তোর প্রগতযষধে, িোস্যোর্রী এিং সোরো িছর ধযর সিগজ চোষ, 
জজিসোর জতগর, এমব্য়ডোগর ইত্োগদ। এই আফিোর সু্কল থপ্রোরিোযম অংিরিহে 
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রিোম পঞ্োযয়যতর গিক্োিি্রীিযদর িোযমর তোগলেো

১) জয়ন্ত্রী মুমু্য, আিইর সংসদ, ২) গদপোল্রী িম্যি, রোজুয়ো সংসদ, ৩) িোিগল সমোজদোর, িড়েোগিপুর সংসদ, ৪) জোিে্রী 
িম্যি (িসোে), িোিরো সংসদ, ৫) চন্দিো িসোে, েোঁগজয়োলগস সংসদ, ৬) যজোসগপিো থেরযেিো, ওসোইল সংসদ, ৭) পম্পো 
মণ্ডল, তসয়দপুর সংসদ, ৮) যরোযসযিরো মুগসে, রোজোপুর সংসদ, ৯) প্রগতিো েগিরোজ থিৌগমে, খোসপুর সংসদ, ১০) পগল 
মণ্ডল, দুল্যিপুর ১ সংসদ, ১১) েমগল দোস (সরেোর), পোি্যগতপুর সংসদ, ১২) রঞ্জিো িম্যি, দুল্যিপুর ২ সংসদ, ১৩) চন্দিো 
মোহোযতো, ফুলঘরো সংসদ, ১৪) গিয়গত পোহোি (লোেড়ো), েোগলেোপুর সংসদ, ১৫) যজ্োৎস্ো হোঁসদো, যিোয়োলদোড় সংসদ, ১৬) 
সপ্তম্রী উরোও, যদোিোগছ সংসদ

রিোম পঞ্োযয়যতর গিিত থিোযড্যর সদস্/সদস্োিৃন্দ (২০১৩-২০১৮)

১) শ্রী গপনু্ িসোে, েোঞ্জোলগি, প্রধোি, ২) শ্রীমত্রী সগে্রীতো রোয় (িসোে), খোসপুর, উপ - প্রধোি, ৩) শ্রীমত্রী থজ্োৎস্ো 
হোঁসদো, যিোয়োলদোর, সঞ্োলে, গিক্ো ও জিস্োস্্ উপসগমগত, ৪) শ্রীমত্রী প্রগতমো িসোে, িোিরো, সঞ্োলে, িোর্রী, গিশু 
ও সমোজ েল্োে, ৫) শ্রী মনু্ েুজুর, ওসোইল, সঞ্োলে, েৃগষ ও প্রোে্রী সম্পদ গিেোি, ৬) শ্রীমত্রী পম্পো সরেোর, 
থসোদপুর, সঞ্োলে, গিল্প ও পগরেোঠোযমো, ৭) শ্রী গদল্রীপ িোল্যো, সদস্, েোগলেোপুর, ৮) শ্রী গপনু্ সরেোর, সদস্ ফুলঘরো, 
৯) শ্রীমত্রী েমগল দোস (সরেোর), সদস্, পোি্যগতপুর, ১০) শ্রী সুেুমোর গিশ্বোস, সদস্, যদোিোগছ, ১১) শ্রী থিোগপিোে মণ্ডল, 
সদস্, দুল্যিপুর, ১২) শ্রীমত্রী িোসি হোঁসদো, সদস্, েোি্রীপুর, ১৩) শ্রী প্রদ্রীপ দোস, সদস্, রোজুয়ো, ১৪) শ্রীমত্রী জোহোিোরো 
মুসে্রী, সদস্, রোজোপুর, ১৫) শ্রীমত্রী েোজগল পোহোি, সদস্, দুল্যিপুর উতির চেিিোগি, ১৬) শ্রীমত্রী অলেো হোঁসদো, 
সদস্, আসইর,

রিোম পঞ্োযয়যতর েম্যচোর্রীিযের িোম

১) শ্রী অস্রীম েুমোর মজুমদোর, গিি্যোহ্রী সহোয়ে, ২) শ্রী গিদু্ৎ সরেোর, সগচি. ৩) শ্রীমত্রী শুক্ো েুণু্ড (লোহো), গিম্যোে 
সহোয়ে (আযির), ৪) শ্রী অগিরুদ্ধ গুপ্ত, গিম্যোে সহোয়ে (িত্যমোি), ৫) শ্রী প্রদ্রীপ ওরোও, সহোয়ে, ৬) শ্রী েুন্তল মজুমদোর, 
জ্রীগিেো থসিে, ৭) শ্রী অগিগজৎ মণ্ডল, রিোম থরোজিোর থসিে (আযির), 8) শ্রী সগমর মহোন্ত, রিোম থরোজিোর থসিে 
(িত্যমোি), ৯) শ্রী হষ্যিোে রোয়, গি এল ই (আযির), ১০) শ্রী অগমত থদ সরেোর, গি এল ই (িত্যমোি), ১১) শ্রী রোেো 

৪ িং থিোয়োলদোড় রিোম পঞ্োযয়ত এলোেোর গপগছযয় পড়ো গচগনিত দগরদ্র পগরিোযরর পুগটি ও জ্রীিি-জ্রীগিেোর মোযিোন্নয়ি 
এিং গিক্োগেযি পগরযপ্রগক্তিত িোযি প্রোসগগেে গিক্োর প্রসোযরর েোজযে এগিযয় গিযয় থ�যত �োরো গিয়গমত সহোয়তো, 
পরোমি্য ও েোগরিগর সোহো�্ গদযয়যছি তোঁযদর সেলযে জোিোই আন্তগরে অগিিন্দি ও েৃতজ্তো। গিযিষ েযর েৃতজ্তো 
জোিোই িোলুরঘোি পঞ্োযয়ত সগমগতর পূি্যতি সিোপগত মোিি্রীয় প্রি্রীর রোয়, িোলুরঘোি ব্লযের পূি্যতি গি.গড.ও. মোিি্রীয়ো 
সুগমিতো সুব্ো, িোলুরঘোি ব্লে এম.গজ.এি.আর.ই.গজ.এস. যসযলর থিেগিে্োল অ্োগসস্টোন্ মোিি্রীয়ো সগঞ্তো িন্দ্রী ও 
মোিি্রীয় সুপ্রগতম মণ্ডল এিং েগম্পউিোর অ্োগসস্টোন্ মোিি্রীয় অগিগজৎ খোঁ মহোিয়যে।

এই সহোয়তো অকু্ণ্ন েোেোয় এিং মূল্িোি পরোমি্য লোযির জি্ আমরো েৃতজ্ িোলুরঘোি পঞ্োযয়ত সগমগতর িত্যমোি 
সিোপগত মোিি্রীয়ো েল্পিো গেসু্ক, িোলুরঘোি ব্লযের িত্যমোি গি.গড.ও. মোিি্রীয় অিুজ গিেদোর এিং ব্লে এম.গজ.এি.
আর.ই.গজ.এস. যসযলর েম্যচোর্রীিৃযন্দর প্রগত। পোিোপোগি আিোম্রীযত আরও থিগি সহোয়তো ও পরোমি্য লোযির প্রত্োিোয় 
রইলোম।

েরোর পর ৩৫ জি ড্রপআউি মোছ চোষ, তজিসোর জতগর, এমব্য়ডোগর ইত্োগদ েোযজ সগরিয়িোযি �ুক্ত হযয়যছি এিং 
তোরো এসম্পযে্য আরও িোড়গত প্রগিক্ে গিযত আরিহ্রী। �োরো মোছ চোষ ও প্রোে্রীপোলযি আরিহ্রী তোযদরযে স্োি্রীয় েৃগষ 
গিজ্োি থেযন্দর সযগে থ�োিোয�োি েগরযয় থসখোযি তোযদর পরিত্য্রী প্রগিক্েগুগলর ি্িস্ো েরোর প্রগরিয়ো ইগতমযধ্ শুরু 
হযয়যছ।
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মজুমদোর, এস গি গপ, ১২) শ্রী সুগজত মহন্ত, রিোম পঞ্োযয়ত েম্য্রী, ১৩) শ্রী অজয় রগিদোস, রিোম পঞ্োযয়ত েম্য্রী, ১৪) 
শ্রী দ্রীপে সরেোর, ি্োক্স েোযলক্টর, ১৫) শ্রী গদিোের সরেোর, ি্োক্স েোযলক্টর, ১৬) শ্রীমত্রী গলগল মণ্ডল, অগফস 
এ্োযিযডিন্, ১৭) শ্রীমত্রী সন্ধ্ো মণ্ডল, অগফস এ্োযিযডিন্, ১৮) শ্রী ব্জযিোপোল সরেোর, অগফস এ্োযিযডিন্

রিোম পঞ্োযয়যতর িিগিি্যোগচত সদস্/সদস্োিযের িোম (২০১৮–২০২৩)

১) থমৌসুগম রোয় মহন্ত, প্রধোি, রোজুয়ো সংসদ, ২) গপনু্ িসোে, উপ-প্রধোি, দুল্যিপুর -২ সংসদ, ৩) গিম্যল গিগ্ো, সদস্, 
পোি্যত্রীপুর সংসদ, ৪) অগিতো পোহোি, সদস্ো, ফুলঘরো সংসদ, ৫) ি্রীতোঞ্জল্রী সরেোর (িম্যি), সদস্ো, তসয়দপুর সংসদ, 
৬) সুিোষ পোহোি, সদস্, রোজোপুর সংসদ, ৭) গরিো িম্যি মডিল, সদস্ো, দুল্যিপুর-১ সংসদ, ৮) মধুগমতো সরেোর, 
সদস্ো, খোসপুর সংসদ, ৯) গিরু থহমরম, সদস্, আিইর সংসদ, ১০) সুিোন্ত েুমোর িসোে, সদস্, িোিরো সংসদ, 
১১) লুগস গমত্র, সদস্ো, ওিোইল সংসদ, ১২) েোজল্রী সযরি, সদস্ো, েোগঞ্জয়োলস্রী সংসদ, ১৩) রযিো পোহোি, সদস্, 
থিোয়োলদোড় সংসদ, ১৪) অিুেূল চন্দ দোস, সদস্, িড়েোগিপুর, ১৫) িগন্দয়ো ওরোও, সদস্ো, যদোিোগছ সংসদ, ১৬) ি্রীিো 
িোযস্ক(েুজুর), সদস্ো, েোগলেো পুর সংসদ

রিোম পঞ্োযয়ত এলোেোধ্রীি িোলুরঘোি পঞ্োযয়ত সগমগতর সদস্/সদস্োিযের িোম

১) শ্রীমত্রী েল্পিো গেসু্ক, সিোপগত, ২) শ্রী গসদুল গতরে্রী, সদস্, ৩) শ্রী গিহোর ি্োিোজ্য্রী, সদস্ 






