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বনি্রাবিত গ্রাম পঞ্রাকেত সদস্যকদর তরাবিেরা 
(২০১৩-১৮) 

১) সক্রাষ বসং মুড়রা, েরাবিমরাবি 

২) িক্ষ্রীমবি বসং মুড়রা, িরাঁধবড

৩) �কঞেশ্বর বসং মুড়রা, মরাউবনেরা 

৪) পদ্মকিরািন বসং মুড়রা, িরািবত 

৫) নুবনিরািরা মরাহরাত, পিকররাবড   

৬) ঠরােুরমবি মরাছুেরার, পরারমবিের  

৭) বিিনরাথ বসং িরািু, সরারজমহরাতু, প্ধরান 

৮) জিধর েুমরার, িুড়দরা-১

৯) সুধরা ব্মহতরা, উপ-প্ধরান, িুড়দরা-২ 

১০) বিিরান্রী বসং িরািু, িুেরাবড        

১১) সুবমত্রা িরািবত, েকড়ং

১২) উকমি িন্দ মরাহরাত, উেরাদরা  

বনি্রাবিত গ্রাম পঞ্রাকেত সদস্যকদর তরাবিেরা 
(২০১৮-২০২৩) 

১) েি্যরাি্রী বসং মুড়রা, েরাবিমরাবি, উপ-প্ধরান

২) িুকধেশ্বর বসং মুড়রা, িরাঁধবড

৩) হবরবপ্েরা বসং িরািু, মরাউবনেরা

৪) ব্রিবম বসং মুড়রা, িরািবত 

৫) প্ম্রীিরা মরাছুেরার, পিকররাবড 

৬) ঠরােুর মরাছুেরার, পরারমবিের 

৭) বিভ্রীষি সরাউ, সরারজমহরাতু

৮) ব্ররাবহি্রী দরাস, িুড়দরা-১

৯) মরাবনে েুমরার, িুড়দরা-২

১০) পুষ্পিরািরা েুমরার, িুেরাবড

১১) হরপ্সরাদ মরাহরাত, েকড়ং

১২) উকমি িন্দ মরাহরাত, উেরাদরা, প্ধরান  

গ্রাম পঞ্রাকেকতর েম্্রীিৃন্দ  

ব্সকরেিরাবর, নকরি মরাহরাত

বনম্রাি সহরােে, উত্তম িরাঙু্ি্রী

সহরােে, ফরাল্গুবন পরান্রা

সহরােে, মহরাকদি িন্দ

বজবপ েম্্রী, মধুসূদন িঝু 

বজবপ েম্্রী, েরাবত্ত্ে ব্িরাহরার 

বজ আর এস, প্সঞ্জে েুনু্ 

বভ এি ই, ধনঞ্জে েুমরার

জ্রীবিেরা ব্সিে, স্বপন িন্দ মরাহরাত
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পূি্বতন প্ধরাকনর ব্�রাকখ ব্�ৌথ উকদ্যরাি

বিিত ব্িি েকেে দিে ধকর ব্� ব্জলরার অথিরা ব্� ভূবমপ্খন্ড এিং তরার অবধিরাস্রীকদর পবর�ে বিল শুধুমরাত্র 
অনপকনে দরাবরদ্র¨ এিং অনরাহরার বনকে অবতিত্ব রক্রা েকর �লরা এেবি অঞ্চল ও জনকিরাষ্্রী বহকসকি, কসখরাকন অথ্বরাৎ 
িরাংলরার পবচিমরাঞ্চকলর  এই পুরুবলেরা ব্জলরার প্রােৃত-প্রাবতিে এেবি গ্রাম পঞ্চরাকেত িুড়দরা-েরাবলমরাবি বিিত বতন 
িির ধকর বনরলস উন্নেন েম্বেরাকডের মধ্য বদকে খুঁকজ বনকেকি নতুনতর আত্মপবর�কের বিেরানরা। ২০১৫ সরাকল 
শুধুমরাত্র এেবি সংসকদ খুি বিন্রীতভরাকি এিং সমুদরাকের সহভরাি্রীতরাে ব�বনিত দবরদ্র পবরিরারগুকলরাকে বনকে আমররা 
তরাকদর খরাদ্য, পুবটি এিং জ্রীবিেরািত মকনরান্নেকনর জন্য ব্� অবভ�রাত্ররা শুরু েকরবিলরাম, তরা আজ সি্বত্র আকলরাব�ত। 
ব্সবদকনর বিবভন্ন ব্িরাি পবরসকর আিদ্ধ েম্বেরাডেগুকলরা মন িঁুকে বিকেবিল দবরদ্র মরানুকের আর আমরাকদর পঞ্চরাকেকতর 
অন্যরান্য সংসকদর উন্নেনমূলে েম্বেরাকডের সরাকথ �ুক্ত মরানুেকদর এিং এই েরারকেই ২০১৫ সরাকল শুধুমরাত্র এেবি 
সংসকদর বিক্রা সম্প্রসরাবরত হে ব্িরািরা গ্রাম পঞ্চরাকেত এলরােরাে। ২০১৬, ২০১৭ এিং ২০১৮ এই বতন িিকরর 
ব্� বনবিড় েম্বেরাডে আমররা পবর�রালনরা েরলরাম তরা শুধুমরাত্র প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরার মধ্য বদকে খরাদ্য, পুবটি 
এিং জ্রীিন-জ্রীবিেরার মরাকনরান্নেকনর পবরস্রীমরা িরাবড়কে আরও অকনে সি্বরাত্মে উন্নেকনর বদিতি িুঁকে ব্িকি আর 
প্বত সংসকদ এেজন মবহলরা বিক্রানি্রীি �রাররা আমরাকদর সহক�রাি্রী বহকসকি েরাজ েকরকিন তরাকদর মকধ্য ততবর 
হকেকি অ�ুত আত্মবিশ্রাস, ক� েরারকে শুধুমরাত্র কু্দ্র আত্মপবর�কের স্রীমরানরা পবরত্যরাি েকর তরাকদর সরামকন বনকজকে 
ব্মকল ধররার নুতন পথগ্বথি উকমেব�ত হকেকি। তরা হকেকি িকলই আজ আমররা িিকর এেকিরা বদকনর েরাকজর মধ্য 
বদকে দবরদ্র পবরিরারগুকলরার জন্য প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরার বভবতিকত ব্� সুস্রাে্রী জ্রীবিেরা সংস্রান সৃবটি েররা 
সম্ভি তরার পূে্ব সুক�রাি বনকত সংসকদ সংসকদ ব্� সমতি বিক্রানি্রীিররা রকেকিন তরাকদরকে বন�ুক্ত েকরবিলরাম 
২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ পবরেল্পনরা সমেেরাকল। খুি আনকদের সরাকথ আজ জরানরাবছি ব্সবদন  অঞ্চল সম্পকে্ব তরাকদর 
সুিভ্রীর জ্রান এিং অবভজ্তরা �বদ তরাররা পবরেল্পনরার সমে প্কেরাি নরা েরকতন অকনে নতুন ধরকনর এিং 
উদ্রািনমূলে েরাজ আমররা েরকত পরারতরাম নরা। সমগ্ প্েকল্পর ব্� সি উপরাদরান িিকর এেকিরা বদকনর েরাকজর 
মধ্য বদকে সমূ্পে্ব েররা সম্ভি আমররা আজ ব্সগুকলরার প্বত অকনে ব্িবি মকনরাবনকিি েকরবি। শুধুমরাত্র এেকিরা 
বদকনর েরাজ নে, আমরাকদর পঞ্চরাকেত প্িরাসকনর পক্ ব্থকে ব্� সমতি উন্নেকনর েম্ব�জ্ বনজস্ব উকদ্যরাকির 
ব্প্বক্কত গ্হে েররা সম্ভি ব্সগুকলরাও আজ আমরাকদর েম্বসূব�কত স্রান ব্পকেকি।
ব্� প্বতকিদন ব�ত্রসম্ববলত আেরাকর ব্পি েররা হকছি তরার মধ্য বদকে আমররা তুকল ধরকত ব্�কেবি বিিত বতন 
িিকরর েম্বেরাকডের প্ধরান প্ধরান ব�নিগুকলরাকে এিং ব্� সমতি সংখ্যরা এিং তথ্য সহেরাকর এই সমতি িহুমরাবত্রে 
েরাজ আমররা তুকল ধরলরাম তরা আমরাকদর পঞ্চরাকেত প্িরাসকনর জন্য ততবর ব্রকখবিকলন স্রান্রীে সহক�রাি্রী সংস্রা 
BRHEIS-এর সরাকথ �ুক্ত মরাি প�্বরাকের েম্ব্রীিৃদে এিং বিকিেভরাকি এই প্েকল্পর জন্য ব্� গ্রাম পঞ্চরােকতর প্বিক্ে 
সং�ুক্ত আকিন বতবন। এই প্বতকিদন আমরাকদর সরামকন বিিত িিরগুকলরার অবভজ্তরার এেবি িবি তুকল ধকরকি 
ব্�খরাকন সমতি বেিুই প্বতবিবম্বত হে। 
সরামকনর বদনগুকলরাকত এই েম্বেরাডে আরও সুপ্সরাবরত এিং সুিভ্রীর েকর তুলকত আমররা িদ্ধপবরের এিং আমররা 
সুবনবচিত �বদ সমতি সহক�রাবিতরার বিন্যরাস সবিে বিদুেকত সমন্বে্রীরূকপ বনকে আসরা �রাে তরাহকল এই সমতি উকদ্যরাি 
এে নতুন সুস্রাে্রী ধরাররার জমে ব্দকি।
আিরাম্রী বদনগুকলরাকত আমরাকদর এই সুস্রাে্রীকত্বর জন্য ব্� পবরশ্রম্রী উকদ্যরাি বনকত হকি তরা ব্�ন শুধুমরাত্র আমরাকদর 
নে সমগ্ জনসমুদরাকের হকে ওকি ব্সিরাই প্ধরান লক্্য এিং প্ত্যে।

              ধন্যিরাদরাকতি
          শ্রী বিিনরাথ বসং িরািু
       প্রাক্তন প্ধরান, িুড়দরা-েরাবলমরাবি গ্রাম পঞ্চরাকেত



উকদ্যরািকে এবিকে বনকে ব্�কত িত্বমরান প্ধরাকনর অঙ্্রীেরার

প্রােৃবতে সম্পকদর ি্যিস্রাপনরার মধ্য বদকে দবরদ্র মরানুকের পুবটির মরাকনরান্নেন এিং জ্রীিন-জ্রীবিেরার সুস্রাে্রীত্ব 
সংক্রাতি ব্� বিকিে উকদ্যরাি আমরাকদর পঞ্চরাকেকত বিিত ২০১৫-১৬ ব্থকে প্িরাহমরান তরাকে আরও প্রাবতষ্রাবনে 
রূপ ব্দওেরার মকধ্যই এর প্েৃত সুস্রাে্রীকত্বর বিেরানরা লুবেকে রকেকি। এবনকে নতুন েকর ব্েরানও ববিমকতর 
অিেরাি ব্নই ব্�, আমরাকদর গ্রাম পঞ্চরাকেকত বিক্রানি্রীিকদর হরাত ধকর দবরদ্র বহকসকি ব�বনিত পবরিরারগুকলরার 
েরাকি ব্� জ্রান-দক্তরা এিং ি্রীজসহ অন্যরান্য প্কেরাজন্রীে উপেরে ব্পঁকি ব্িকি তরার মধ্য বদকে আমররা নতুন 
বদনগুলকলরাকে আরও সুসংহত েকর তুলকত পরারি। প্ধরানত উের বহকসকি ব�বনিত আমরাকদর এই অঞ্চকলও ব্� 
প্েৃত েৃৎকেৌিল গ্হে েরকল সরাফল্য অজ্বন েররা সম্ভি ব্স সম্পকে্ব মরানুে এখন অকনে ওেরাবেিহরাল।  
এই সমতি প্িরাহমরান েরাজগুকলরা �ত ব্িবি েকর মূলধরাররার েম্ব-পবরেল্পনরার অংি হকত পরারকি তত ব্িবি েকর 
আমরাকদর সরামকন নতুন বদিতি প্সরাবরত হকি এিং প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরাই ব্� সরামকনর বদনগুকলরাে গ্রাম-
ভরারকতর পবরিত্বকনর প্ধরান হরাবতেরার তরা আরও ব্িবি েকর প্বতবষ্ত হকি। আমরাকদর প্ধরান লক্্য সরামকনর 
বদনগুকলরাকত এই েরাজকে আরও সুসমবন্বত এিং সুিভ্রীর েকর ব্তরালরা এিং ব্সজন্যই আমররা পঞ্চরাকেকতর সমতি 
প্রাবতষ্রাবনে স্বরাবধেরার ি্যিহরার েরকত প্স্তুত।   

            
              ধন্যিরাদরাকতি
                  শ্রী উকমি মরাহরাত
         প্ধরান, িুড়দরা-েরাবলমরাবি গ্রাম পঞ্চরাকেত



প্রারবম্ভে সমে 

পূি্ব ভরারকতর অন্যতম প্ধরান গ্রাম পুনি্বিন এিং সুস্রাে্রী উন্নেকনর প্বত 
দরােিদ্ধ সংস্রা অ্যরাকহড ইবনবিকেবিভ্ স্-এর প্রাবতষ্রাবনে সদস্য ব্রেবহস-এর 
সরাকথ ব্� মতরাদি্বিত অনুকপ্রেরা এিং প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরাে 
সহজসরাধ্য অথ� প্ভরািিত ব্প্বক্কত সুদূরপ্সরার্রী েৃৎকেৌিল বনকে 
আমরাকদর গ্রাম পঞ্চরাকেত এলরােরার মরাত্র এেবি সংসকদ ২০১৫ সরাকল ব্� 
েরাজ আমররা শুরু েকরবিলরাম তরার তরাৎক্বেে এিং খুি প্রাসবঙ্ে 
সরাফল্যগুকলরার প�্বরাকলরা�নরা েকর ব্িি বেিু আকলরা�নরা এিং বিকিে েকর 
উৎপরাদনিত ব্প্বক্কত নতুন বেিু সংক�রাজন-বিকেরাজকনর মধ্য বদকে আমররা 
ব্�ৌথভরাকি সমগ্ পঞ্চরাকেতজুকড় মরাত্র এেবি সংসকদর বিক্রা সম্প্রসরাবরত 
েররার এিং এেবি বতন িিরি্যরাপ্রী সবমিবলত অনুি্রীলকন বলপ্ত হওেরার 
জন্য অঙ্্রীেরারিদ্ধ হই ২০১৬ সরাকলর জরানুেরাবর মরাকস। এই ব্�ৌথ েরা�্বধরাররার 
িবতপথ সুবনপদ্ধভরাকি বলবখত হওেরার পর ব্িি েকেেিরার সুদ্রীর্ব 
আকলরা�নরার মধ্য বদকে সমক�রাতরাপকত্রর �ূড়রাতিেরকের েরাজ ব্িে হে এিং 
সরাধরারেসভরাে সমক�রাতরাপকত্রর ব্�ৌথভরাকি বনবম্বত খসড়রা িৃহ্রীত হওেরার 
পর এেবি সি্বসমিবতক্কম িৃহ্রীত বসদ্ধরাকতির ব্প্বক্কত স্বরাক্বরত হে এই 
সমক�রাতরাপত্র। পুকররা সমক�রাতরাপকত্রর নবথবিকে এেবি সরামবগ্ে দবলল 
বহকসকি বিকি�নরা েকর সমতি সদস্যকদর মকধ্য এর প্ধরান এিং ব্মৌবলে 
ব্প্বক্তগুকলরা আকলরা�নরা েকর ব্সবদন ব্� প্েকল্পর �রাত্ররাপথ র�নরা েররা 
হকেবিল তরা এখনও প�্বতি বিদ্যমরান রকেকি এিং প্বতবনেত ররাজ্য ও 
ব্েন্দ্রীে সরেরাকরর সরাকথ আমরাকদর এেবি স্বরােত্বিরাবসত সরেরার বহকসকি 
ব্� বনরতির আদরান-প্দরান হকে �কলকি তরা আমরাকদর সমৃদ্ধ েকরকি স্রান্রীে 
ব্প্বক্কত খরাদ্য বনররাপতিরা এিং ব্পৌবটিে সমৃবদ্ধর মরাকনরান্নেকনর বিেেবি 
প্বতবদন নতুন েকর পুনবি্বকি�নরা েরকত। বিকিেত পবচিমিঙ্ সরেরাকরর 
পঞ্চরাকেত এিং গ্রাকমরান্নেন দপ্তকরর বনেন্ত্রেরাধ্রীন এমবজএনআরইবজএস 
ব্সল-এর প্েরাবিত বিবভন্ন আকদিনরামরা এিং বনকদ্ববিেরা, �রা আমরাকদর 
এই ব্�ৌথ প্েকল্পর সরাকথ মতরাদি্বিতভরাকি সরা�ুজ্যপূে্ব ব্সগুকলরা আমরাকদর 
ক্মতরাবেত েকরকি প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরার মধ্য বদকে দবরদ্র এিং 
জ্রীিন-জ্রীবিেরািত ব্প্বক্কত িরাি এিং মৃবতিেরার ওপকর বনভ্বরি্রীল মরানুকের 
পরাকি আরও নতুন নতুন উদ্রািন্রী প্েল্প বনকে দরাঁড়রাকত এিং প্বতবদকনর 
মতরাদি্বিত সরাহ�ক�্বর মধ্য বদকে গ্রাম পঞ্চরাকেতিতভরাকি আমররা তরা ব্পকরবি 
এিং এখনও ব্পকর �কলবি। 

েরাকজর প্ধরান উকদেি্য 

(১) দবরদ্র পবরিরারগুকলরার িৃহসংলগ্ন জবমকত সরাররা িির পুবটি-উপরাদরান 
সম্ববলত সিবজর িরািরান ততবর েররাকনরা এিং তরাকদর িরাজরাকরর ি্রীকজর 
ওপর বনভ্বরতরা �তদূর সম্ভি েবমকে আনরা। 

(২) সমুদরাকের বনজস্ব জবমর উৎপরাদনি্রীলতরা িৃবদ্ধ েররার জন্য পবরিরার-
বভবতিে েরা�্বের্রী দল িিকনর মরাধ্যকম ডরাল এিং অন্যরান্য ততলি্রীকজর 

১
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ি্যিহরার িৃবদ্ধ েররা। প্ধরানত পবতত, মরশুবম পবতত জবমগুকলরার 
েরা�্বেরার্রীতরা িৃবদ্ধ েকর �রাকত ব্সগুকলরাকে খরাদ্য উৎপরাদনেরার্রী জবমকত 
পবরেত েররা �রাে তরার জন্য তরাকদরকে উৎসরাবহত েররা। 

(৩) িরাজরাকরর ি্রীকজর ওপর বনভ্বরতরা েবমকে আনরার জন্য ব্দি্রীে উন্নত 
ি্রীকজর প্সরার ও সংরক্ে এিং তরাকদর সুস্রাে্রী ি্যিহরাকরর জন্য 
দবরদ্র পবরিরারগুকলরার ব্�তনরার মরান এিং প্কেরািমূলে দক্তরা িৃবদ্ধ 
েররা। 

(৪) েৃবে-বভবতিে ও সংবলিটি িনরােকনর জন্য নরাস্বরার্রী ততবর েররা এিং 
স্রান্রীে িৃক্-সম্পদ ততবর েররা এিং ব্িরাি ব্িরাি ফল িরািরান েরকত 
উৎসরাবহত েররা।  

(৫) খররাপ্িে এলরােরার জন্য প্রােৃবতে এিং িরাস্তুতরাবন্ত্রেভরাকি উপক�রাি্রী 
ফসকলর সম্প্রসরারে এিং �থরাসরাধ্যভরাকি ব্�খরাকন ব্�খরাকন সম্ভি তরার 
�রাে বফবরকে আনরা। 

(৭) সরাররা িির জল থরাকে �বদ এমন জলরািে, কডরািরা, জলবিভরাবজেরা 
ইত্যরাবদ ব�বনিত েররা �রাে তকি ব্সখরাকন মরাি �রাকের িকদেরািতি েররা 
এিং প্রাে্রীপরালকনর উপর ব্জরার ব্দওেরা।

(৮) প্ধরানত এমবজএনআরইবজএস-এর সুবনবদ্বটি ি্যিহরাকরর মধ্য বদকে 
প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরা বভবতিে জ্রীিন-জ্রীবিেরার নতুন ব্প্বক্ত 
বনম্বরাে েররা এিং দবরদ্র পবরিরারগুকলরার জন্য সুস্রাে্রী জ্রীবিেরা েরািরাকমরা 
ততবরকত উকদ্যরাি্রী হওেরা। 

(৯) এলরােরাে প্রাে্রীপরালকনর সম্ভরািনরাকে সমৃদ্ধ েররা এিং তরাকে বরকর 
আরও েতভরাকি দবরদ্র পবরিরাকরর জ্রীিন-জ্রীবিেরা বনবম্বত হকত পরাকর 
তরা অনুসন্রান েররা।  

প্রারবম্ভে েম্বেরাডে এিং বতন িিকরর ব্মৌবলে �ুম্বে 

প্রােৃবতে সম্পকদর বিকেন্দরাবেত ি্যিস্রাপনরার মধ্য বদকে গ্রাম পঞ্চরাকেত 
এিং সহক�রাি্রী সংস্রার বিরাররা পবর�রাবলত সহভরাি্রী প্বক্েরার মরাধ্যকম ব�বনিত 
দবরদ্র পবরিরারগুকলরার পুবটি ও জ্রীিন-জ্রীবিেরার মরাকনরান্নেকনর জন্য আমররা 
সি্বপ্থম ব্� বিেকে মকনরাবনকেরাি েকরবিলরাম তরা বিল িৃহসংলগ্ন জবমকত, 
�রা আসকল িরাস্তুজবম বহকসকি ব�বনিত ব্সখরাকন পুবটিিরািরান েররা। ক�খরাকন 
সরাররা িির ধকর জবমর সু�রারু এিং সুপবরেবল্পত ি্যিহরাকরর মধ্য বদকে 
দবরদ্র পবরিরারগুকলরা সরাররা িির নরানরা ধরকনর সিবজর �রাে েকর তরাকদর 
প্বতবদকনর খরাদ্য তিব�ত্র¨ আরও িৃবদ্ধ েরকত পরারকি। ক�কহতু আমরাকদর 
এই গ্রামরাঞ্চকল পুবটিিরািরান েররার প্থরা এিং প্বতবদকনর খরাদ্য তরাবলেরাে 
নতুন নতুন সিবজ সংক�রাবজত েররার অভ্যরাস খুি েম ব্সই জন্য গ্রাম 
পঞ্চরাকেত এিং সহক�রাি্রী সংস্রার েম্ব্রীকদর মরাধ্যকম আমররা আকেরাজন 
েকরবিলরাম বনরতির এলবসবড-কিরা ব্�তনরািৃবদ্ধ সভরার, ক�খরাকন খুি তধক�্ব্যর 
সরাকথ তুকল ধররা হকেবিল পুবটিিরািরাকনর গুরুত্ব।  
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এিরাকর �তদূর সম্ভি সংবক্প্ত আেরাকর আমররা তুকল ধরি আমরাকদর বিবভন্ন 
েরাকজর ব্প্বক্তিত প্বতকিদন

বিক্রানি্রীিকদর প্বিক্ে  

আমরাকদর এই সমগ্ েম্বেরাকডের প্ধরান ব্দৌিরাবরে বিকলন প্বত সংসকদ 
বনকেরাবজত এেজন বিক্রানি্রীি, ব�বন ব্সই সংসকদ সমতি েম্বেরাডে 
ব্দখরাকিরানরার দরাবেকত্ব  বিকলন। বিক্রানি্রীিকদর মরাধ্যকম দবরদ্র এিং প্ধরানত 
প্রােৃবতে সম্পকদর ওপকর পুকররাপুবর অথিরা বসংহভরাি বনভ্বরি্রীল 
পবরিরারগুকলরার মকধ্য প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরার জ্রান এিং দক্তরা 
ব্পঁকি ব্দওেরা ব্�কহতু এই ব্�ৌথ উকদ্যরাকির এেবি প্ধরান লক্্য ব্সকহতু 
এই বিক্রানি্রীিকদর প্েৃত অকথ্ব প্বিবক্ত েররার ওপকর প্থম ব্থকেই 
বিকিে গুরুত্ব ব্দওেরা হকেকি। বনরতির মূল্যরােকনর পদ্ধবত অিলম্বন েকর 
মকন হকেকি ব্�, বিক্রানি্রীিকদর মকধ্য নূ্যনতম ৬০% দবরদ্র পবরিরারগুকলরাকে 
প্বতবনেত সহরােতরার মরাধ্যকম সক্মতরা িৃবদ্ধ েররাে পরারদি্ব্রী হকে উকিকিন। 
এই সমতি বিক্রানি্রীিকদর সরাকথ গ্রাম পঞ্চরাকেকতর বনরতির ব্�রািসূত্র �রাকত 
খুি সুবনপদ্ধ এিং সুদৃঢ় হে ব্সজন্য এেজন গ্রাম পঞ্চরাকেত প্বিক্ে 
সং�ুক্ত েররা হে, �রার প্ধরান েরাজ বিক্রানি্রীিকদর সহরােতরা েররা এিং 
তরাকদর সরাকথ প্বতবনেত সম্পে্ব র�নরার মধ্য বদকে তরাকদর সরাকথ গ্রাকমর 
দবরদ্র পবরিরারগুকলরার সম্পে্ব �রাকত আরও সুবনবিড় হকত পরাকর তরার 
িকদেরািতি েররা।

এর পরািরাপরাবি তরার অন্য এেবি প্ধরান দরাবেত্ব বিল এলরােরার স্রান্রীে 
প্রােৃবতে সম্পকদর প্েৃত মরানব�ত্ররােন, �রার মরাধ্যকম বিক্রানি্রীিিৃদে এিং 
ব�বনিত দবরদ্র পবরিরারগুকলরা প্েৃত অকথ্ব সুস্রাে্রী এিং সুসমবন্বত প্রােৃবতে 
সম্পকদর ি্যিস্রাপনরার মধ্য বদকে প্বত ঋতুকত বনজস্ব পবরেল্পনরা েরকত 
পরারকি, �রা পঞ্চরাকেকতর বনজস্ব পবরেল্পনরার সরাকথ সমৃ্পক্ত হকি। এরসকঙ্ 
আরও এেবি প্ধরান দরাবেত্ব বিল ব্�খরাকন ব্�খরাকন প্কেরাজন প্বতবদকনর 
মরাকির েরাকজ বিক্রানি্রীি এিং সহক�রাি্রী সংস্রার েম্ব্রীকদর সহরােতরা েররা।  

আমরাকদর প্থম ব্থকেই মকন হকেবিল বিক্রানি্রীি এিং গ্রাম পঞ্চরাকেত 
প্বিক্কের প্ধরান দরাবেত্বগুকলরা �বদ সুস্রাে্রী এেিরা বভবতির ওপকর দরাঁড় 
েররাকত হে তরাহকল সি্বপ্থম দরেরার তরাকদর মকধ্য বনকজ বনকজ বসদ্ধরাতি 
গ্হকের ক্মতরা সৃবটি েররা �রা আমরাকদর এই ব্�ৌথ প্েকল্পর সমেস্রীমরা 
ব্িে হকে �রাওেরার পকরও প্লবম্বত হকি।

তরাকদর সরামকন স্রান্রীে প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরার বভবতিকত জ্রীিন-
জ্রীবিেরার ব্� অিস্রা প্িরাহমরান তরা ব্�মন তুকল ধররা হকেকি, কতমন নতুন 
নতুন বিেকে তরাকদর প্বিবক্ত েররা  হকেকি �রাকত তরাররা ব্� ব্�খরাকন ব্� 
সংসকদর দরাবেকত্ব রকেকি ব্সখরাকন ব্� সমতি দবরদ্র পবরিরারগুকলরা রকেকি 
তরাকদর প্বিবক্ত েরকত পরাকর এিং হরাকত-েলকম সহরােতরা েরকত পরাকর। 
প্বত মরাকস দু’িরার েকর পঞ্চরাকেত ভিকন তরাকদর প্বিক্কের মধ্য বদকে 
তরাররা �রাকত দবরদ্র পবরিরারগুকলরার সরাকথ হরাকত-েলকম েরাজ েরকত পরাকর 
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ব্স জন্য তরাকদর মকধ্য বিবভন্ন ধরকনর জ্রান এিং দক্তরা িৃবদ্ধ েররাকনরা 
হে। বিকিেত পুবটিিরািরান, ি্রীজ সংরক্ে, বিবভন্ন ধরকনর ডরাল �রাে, 
ততলিস্য �রাে, অ্যরাকজরালরা, কেকঁ�রাসরার, কিরাি ফকলর িরািরান প্স্তুত েররা, 
েরাবিং-গ্রাফবিং এিং িরাঁি �রাে ইত্যরাবদ বিেকে তরাকদর বনরতির প্বিবক্ত 
েররা হকেকি। 

িৃহ সংলগ্ন জবমকত সিবজ িরািরান

ব্�কহতু এই প্েকল্পর এেবি প্ধরান এিং গুরুত্বপূে্ব প্ত্যে হল পুবটি ব্সজন্য 
প্থমরািবধ আমররা সবিকিে গুরুত্ব আকররাপ েকরবিলরাম িৃহ সংলগ্ন জবমকত 
সিবজ িরািরাকনর ওপকর। সমুদরাকের মকধ্য খুি পবরশ্রম এিং �ত্ন সহেরাকর 
আমররা এই ব্িরাধ তুকল ধকরবিলরাম ব্�, �বদ আমরার ভরাকতর থরালরাে সিবজর 
তিব�ত্র¨ িৃবদ্ধ েররা নরা �রাে তরাহকল প্কেরাজন্রীে ব্� পুবটি আমরাকদর বিবভন্ন 
ব্ররাি প্বতকররাকধর জন্য দরেরার তরা আমরাকদর ির্রীকর সংহত েররা �রাকি 
নরা এিং এর পরািরাপরাবি আমররা তুকল ধকরবিলরাম স্বরাদ-বিব�ত্র্র� ও এই 
অঞ্চকলর রন্ন তিব�কত্র¨র েথরাও। 

বিবভন্ন ধরকনর েৃৎকেৌিল এিং প্কেৌিলিত প্বিক্কের মধ্য বদকে �খন 
বিক্রানি্রীিররা দবরদ্র মরানুকের এই উকদ্যরাি বিেকে এেিরা প�্বরাে প�্বতি 
সক�তন েকর তুলকত পরারকলন তখনই ৭/৮ ধরকনর সিবজ সহেরাকর 
একের পর এে সিবজ িরািরান আমররা সৃবটি হকত ব্দখলরাম। ২০১৫ সরাকলর 
খরাবরফ মরশুকম ৯৯বি পবরিরার এিং রবি মরশুকম ৫১বি পবরিরার এই 
সিবজ িরািরান উকদ্যরাকি বনকজকদর সং�ুক্ত েকরবিল। ২০১৬ সরাকলর প্রাে-
খরাবরফ মরশুকম ১৫০বি পবরিরার, খরাবরফ মরশুকম ৬৩৫বি পবরিরার এিং 
রবি মরশুকম ৬৬৭বি পবরিরার এই উকদ্যরাকি বনকজকদর সং�ুক্ত েকরবিল। 
২০১৭ সরাকল প্রাে-খবরফ মরশুকম ১৫০বি পবরিরার খরাবরফ মরশুকম ৫৮১বি 
পবরিরার ২০১৮ সরাকলর রবি মরশুকম ৬৬৭বি পবরিরার এর সরাকথ সং�ুক্ত 
রকেকি।           

বিক্রানি্রীিেৃত বিবভন্ন িরাকির নরাস্বরার্রী

ব্� ব্েরানও েরারকেই ব্হরাে আমরাকদর এই গ্রাম পঞ্চরাকেকত ঐবতহরাবসেভরাকি 
িরাকির �রাররা ততবর েররা সম্পকে্ব আমররা মরানুকের আগ্হ খুি এেিরা জরাগ্ত 
েরকত পরাবরবন এিং ব্� েরারকে ২০০৮ সরাল ব্থকে েখনই MGNREGS-
এর মরাধ্যকম প্িরাসবনে তিকর নরাস্বরার্রী েররার বিনম্র প্ক�টিরা হকলও তরা খুি 
ব্িবি সরাফল্য লরাভ েরকত পরাকরবন। এই প্েল্প শুরুর সমে ব্থকেই আমররা 
গুেমরান সমবন্বত ভরাল �রাররা বিক্রানি্রীিকদর বিরাররা ততবর েররার েথরা 
ব্ভকিবিলরাম আর প্থম িির �খন মরাত্র ১বি সংসকদ �খন েরাজ স্রীমরািদ্ধ 
তখন ১৫৩০বি �রাররা ততবরর মধ্য বদকে �রার মকধ্য বিল ব্িদরানরা, কপেরাররা, 
ব্লিু, েরাঁিরাল, কপঁকপ ইত্যরাবদ আমররা শুধু বিক্রানি্রীি নে, দবরদ্র 
পবরিরারগুকলরাকেও ব্িরা�রাকত ব্পকরবিলরাম ব্� সরাররা িির �ত্ন এিং পবর��্বরা 
েরকল প্কত্যে িৃকহ এেরাবধে ফকলর িরাি ব্থকে আে ও পুবটি দুই-ই 
আমররা সমপবরমরাকে ব্পকত পরাবর। এখনও প�্বতি এই প্েকল্পর মধ্য বদকে 
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প্রাে ৪০,০০০-এর নূ্যনবধে �রাররা ততবর েরকত এিং তরা দবরদ্র 
পবরিরারগুকলরার হরাকত ব্পঁকি বদকত আমররা সমথ্ব হকেবি। কপঁকপ, সজকন, 
ব্িদরানরা, কপেরাররা, কলিু, েরঁািরাল, জরাম, আতরা, আম, কিল, েরামররাঙরা ইত্যরাবদর 
মকতরা ফকলর িরাি এিং ব্মহিবন, িরামরার, কসগুন, সুিরািুল, বির্রীে অথিরা 
ব্সরানরা�ুবড়র মকতরা িহুমরাবত্রে উপক�রাবিতরা সম্পন্ন িরাকির �রাররা আমররা 
মরানুকের হরাকত ব্পঁকি বদকত ব্পকরবি �রা তরাকদর িরাবড়কত বিদ্যমরান।

ডরাল, বতলি্রীজ ও দরানরািস্য �রাকের েম্বসূব� 

প্িল উেরতরার মধ্য বদকে ব্�কহতু আমরাকদর এই অঞ্চকলর েৃবে উকদ্যরাি 
পবর�রাবলত হে ব্সকহতু এই প্েকল্পর প্রারবম্ভে সমেপি্ব ব্থকেই আমররা 
প্িলভরাকি গুরুত্ব আকররাপ েকরবিলরাম ডরাল, দরানরািস্য ও ততলি্রীজ �রাকের 
ওপকর এিং ২০১৫/২০১৬/২০১৭ এিং ২০১৮ সরাল জুকড় আমরাকদর এই 
উকদ্যরাি িজরাে ব্থকেকি, ক� েরারকে এেবদকে ব্�মন মুি, েলরাই, অড়হর, 
েুলবত, কখসরাবর, কিরালরা ও মুসুকরর মকতরা ডরাকলর �রাকে আমররা দবরদ্র 
পবরিরারকদর বনকেরাবজত েরকত ব্পকরবিলরাম, বিে ব্সভরাকিই Minor 
Millet-এর মহরান উতিররাবধেরার বফবরকে আনরার জন্য আমররা মরারুেরার 
উকদ্যরািও বনকেবিলরাম। অন্যবদকে বতল, িরাদরাম, গুঁজরা, সকে্ব, বতবস ইত্যরাবদর 
মকতরা ততলি্রীজ �রাকেও আমররা দবরদ্র পবরিরারগুকলরাকে ঐে্যিদ্ধ েরকত 
ব্পকরবিলরাম এিং এই সমতি উকদ্যরািই ব্নওেরা হকেবিল েরা�্বের্রী দকলর 
মধ্য বদকে। খুি ব্িবি সংখ্যরা এিং তকথ্যর ভরাররাক্রাবতির বভতর নরা বিকেও 
িলরা ব্�কত পরাকর ব্�, ২০১৫ সরাকল প্রাে-খরাবরফ মরশুকম আমররা বনম্বরাে 
েকরবিলরাম ৩বি েরা�্বের্রী দল, ক�খরাকন �ুক্ত বিল ১৮বি পবরিরার এিং এই 
িির রবি মরশুকম েরা�্বের্রী দল ততবর হকেবিল ১বি ব্�খরাকন �ুক্ত বিল 
৩বি পবরিরার। এখরাকন প্রাে-খবরফ মরশুকম প্ধরানত ব্জরার ব্দওেরা হকেবিল 
ওল �রাকের ওপকর। িলরা ভরাল এই  ২০১৫ সরাকলই ৩০বি পবরিরার বনকজকদর 
বনকেরাবজত েকরবিল আকল অড়হকরর মকতরা জরুবর উকদ্যরাকি �রা ২০১৫ 
সরাকল আমরাকদর পঞ্চরাকেকত মূল্যরােনেরার্রী বহকসকি ভ্রমেরত মরানন্রীে 
অধ্যরাপে শ্রী নি্রীনরানদে ব্সন মহরািকের িরাহিরা লরাভ েকরকি। ২০১৬ সরাকল 
প্রাে-খবরফ মরশুকম আমররা ৪বি েরা�্বের্রী দল ততবর েরকত ব্পকরবিলরাম 
ব্�খরাকন �ুক্ত বিল ১৫বি পবরিরার। এই িির খরাবরফ মরশুকম েরা�্বের্রী 
দকলর সংখ্যরা ৩৩বি এিং আমররা এই সমে �ুক্ত েরকত ব্পকরবিলরাম 
১০৪বি পবরিরারকে। অন্যবদকে এই িির রবিিকস্যর মরশুকম েরা�্বের্রী 
দল ততবর েররা সম্ভি হকেবিল ৬৬বি ব্�খরাকন �ুক্ত বিল ২১৯বি পবরিরার। 
এই িিরই আকল অড়হর �রাকের েম্বেরাকডে আমররা �ুক্ত েরকত ব্পকরবিলরাম 
৪৬বি পবরিরার। এই ২০১৬ সরাল বিল খুি গুরুত্বপূে্ব, েরারে এই সমে 
রবিিকস্যর মরশুকম আমরাকদর দবরদ্র পবরিরারগুকলরা তরাকদর এইসি 
েম্বেরাকডের মকধ্য বদকে প্থম ি্যরাপেভরাকি ঐে্যিদ্ধ আেরাকর েরাকজর গুরুত্ব 
িু�কত ব্পকরবিল। এর পকরর িির অথ্বরাৎ ২০১৭ সরাকলর প্রাে-খবরফ 
মরশুকম েরা�্বের্রী দকলর সংখ্যরা বিল ৫ এিং একত �ুক্ত েররা সম্ভি হকেবিল 
সি্বকমরাি ১৮বি পবরিরারকে। অন্যবদকে খরাবরফ মরশুকম আমরাকদর ২৬বি 
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েরা�্বের্রী দকল সং�ুক্ত েররা সম্ভি হকেবিল ৮৩বি দবরদ্র পবরিরারকে। 
রবিিকস্যর মরশুকম ৪২বি েরা�্বের্রী দকলর মকধ্য �ুক্ত হকেবিল ১২৬বি 
পবরিরার। এই িিকরও আমররা আকল অড়হকরর েরাকজ �ুক্ত েরকত 
ব্পকরবিলরাম ২৫বি পবরিরারকে। এই েরা�্বের্রী দল বনকে ডরাল এিং 
ততলি্রীকজর �রাে নতুন মরাত্ররা পরাে ২০১৮ সরাল নরািরাদ �খন প্রাে-খবরফ 
মরশুকম আমররা ততবর েরকত ব্পকরবিলরাম ৫বি েরা�্বের্রী দল ব্�খরাকন �ুক্ত 
বিল ১৮বি পবরিরার। খরাবরফ মরশুকম ৪২বি েরা�্বের্রী দকল �ুক্ত েররা সম্ভি 
হকেবিল ১৩১বি পবরিরার এিং এই িিকরই রবি মরশুকম ৪৫বি েরা�্বের্রী 
দকলর মধ্য বদকে সং�ুক্ত হকেবিল ১৪৭বি পবরিরার। 

আজ আমরাকদর অঞ্চকল সঙ্ঘিদ্ধভরাকি মরাি ফসল েররার জন্য পবরিরারগুকলরার 
মকধ্য ব্� উমেরাদনরা আমররা ব্দখবি তরাকত আমররা সরামকনর বদনগুকলরাে অকনে 
ব্িবি আিরািরাদ্রী। 

ফল ও মিলরা িরািরাকনর উকদ্যরাি

আমরাকদর এই উকদ্যরাকি বিক্রানি্রীিকদর বিরাররা বনবম্বত নরাস্বরার্রী এিং 
পুবটিিরািরান িরাড়রাও ব্� প্ধরান উকদ্যরািবি বনকে আকলরা�নরা েরকত �রাইি তরা 
ফকলর িরািরান সংক্রাতি। প্থমরািবধ সমুদরােকে খুি তধ�্ব্য ধকর আমররা এই 
বিেে বনকে আকলরা�নরার মধ্য বদকে তুকল ধকরবিলরাম ফকলর িরািরাকনর 
পুবটিিত এিং সম্ভরাি্য অথ্ববনবতে গুরুত্বসমূহ। ২০১৫ সরাকল ৩বি পবরিরার 
বভবতিে ফকলর িরািরাকনর মধ্য বদকে ব্� অবভ�রাত্ররা শুরু হকেবিল ২০১৬ 
সরাকল তরা ৯বি িরািরাকন পবরেত হে এিং ২০১৭ সরাকল তরাই পবরেত হে 
১৯বিকত এিং শুধু তরাই নে, ইত্যিসকর আমররা MGNREGS-এর সংস্রাকনর 
মধ্য বদকেও ততবর েরকত ব্পকরবি সি্বকমরাি ৩১বি িরািরান এিং এই সমতি 
বেিুর মধ্য বদকে আমররা এই িরাত্বরািুেু মরানুকের সরামকন তুকল ধকরবিলরাম 
ব্�, এই উেরতরার মকধ্যও ফকলর িরািরান হকে উিকত পরাকর এেবি নতুন 
আকের পথ এিং জ্রীবিেরার পবরসর। এই আত্মবিশ্রাস ব্জকি উকিকি িকলই 
আমররা পবরিরারকে বদকে েররাকত ব্পকরবিলরাম মিলরা িরািরান। এই সমতি 
বেিু বনকে আমররা প্িলভরাকি আিরািরাদ্রী আিরাম্রী বদকন হেকতরা ফল�রাকের 
মরানব�কত্র নতুন জরােিরা েকর ব্নকি আমরাকদর গ্রাম পঞ্চরাকেত। ক�ভরাকি 
ব্পেরাররা, কলিু, কিদরানরা, আমলবে, কপঁকপ, েরাঁিরাল, েরাজুিরাদরাম, জরাম, আম 
িরািগুকলরা এই সমতি ফকলর িরািরানগুকলরাকত ব্িকড় উকিকি তরাকত আমররা 
সুবনবচিত তরাররা এেবদন দবরদ্র পবরিরারগুকলরার মকধ্য নতুন আিরা সঞ্চরাবরত 
েরকি। এই সমতি ফকলর িরািরানগুকলরা আমরাকদর বিক্রানি্রীিিৃকদের মকধ্য 
নতুন আত্মবিশ্রাস জরাগ্ত েকরকি, েরারে এই িরািরাকনর �রাররাগুকলরা এেসমে 
তরাররাই ততবর েকরবিকলন। 

েরাবিং-গ্রাফবিং

বিিত েকেে িির ধকর গুেিতভরাকি উন্নতমরাকনর �রাররা ে্রীভরাকি সহকজ 
এিং সতিরাে ততবর েররা �রাে ব্স বিেকে আমররা ব�তিরাভরািনরা জরাবর 
ব্রকখবিলরাম। এেথরা িলকত ববিধরা ব্নই ব্�, গুেিতভরাকি উন্নতমরাকনর �রাররা 
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আমরাকদর এলরােরাে অপ্তুল এিং �তিুেু আমররা প্বত িির িে্বরা শুরুর 
সমে পরাই তরা শুধু দরাকমই ব্িবি নে, অকনে সমে গুেমরাকনর বি�রাকরও 
উন্নতমরাকনর হে নরা। কসজন্য আমরাকদর দবরদ্র পবরিরারগুকলরা �রাকত তরাকদর 
িৃহ সংলগ্ন ফকলর িরাকি েরাবিং-গ্রাফবিং পদ্ধবতর মরাধ্যকম ভরাল এিং 
উন্নতমরাকনর �রাররা িরাবনকে বনকত পরাকর ব্স জন্য তরাকদর প্বিবক্ত েররার 
পবরেল্পনরা েররা হকেবিল। এই উকদ্যরাকির এেদম প্রারবম্ভে প�্বরাকে 
আমরাকদর প্ধরান লক্্য বিল বিক্রানি্রীিকদর প্বিবক্ত েররা, �রাকত তরাররা 
তরাকদর তত্তরািধরাকন থরােরা দবরদ্র পবরিরারগুকলরাকে এই বিকিে েৃৎকেৌিল 
ব্িখরাকত পরাকর। কসজন্য আমরাকদর প্বিক্ে বিবিকর খুি �ত্ন বনকে আমররা 
এই বিেকে তরাকদর প্বিবক্ত েকরবিলরাম এিং এর ফলশ্রুবতকত আমররা 
ব্দকখবিলরাম ১৩ জন বিক্রানি্রীি তরাকদর বনকজকদর পবরিরাকর েরাবিং-গ্রাফবিং 
এর মরাধ্যকম �রাররা ততবর েকরবিকলন। তরাকদর ব্দখরাকদবখ এিং হরাকত-েলকম 
সরাহ�ক�্বর মরাধ্যকম ১৯বি পবরিরার এই েম্বেরাডে হরাকত ব্নে এিং প্ধরানত 
ব্লিু ও ব্পেরাররা িরাকি তরাররা েলম িরঁাকধন। আমররা সুবনবচিত সরামকনর 
বদনগুকলরাকত অন্যরান্য আরও পবরিরার তরাকদর বনজস্ব িৃহ সংলগ্ন িরািরাকন 
এই ধরকনর েরাবিং-গ্রাফবিং েরকি। �বদ এই উকদ্যরাি আরও িড়রাকনরা �রাে 
তরাহকল আমরাকদর এলরােরাে ভরাল �রাররার অভরাি েমকি।                                

িরাঁি িরািরান

২০১৬ সরাকলর গ্্রীষ্মেরাল বিল আমরাকদর প্েকল্পর সিক�কে জরুবর এিং 
প্কেরাজন্রীে এেবি সমেপি্ব। েরারে এই সমে ব্থকেই শুরু হে আমরাকদর 
িরঁাি বনকে ব�তিরাভরািনরা, বিকিেত ি্রীজ ব্থকে ততবর হওেরা িরাঁি। এর বপিকন 
ব্�মন েরাজ েকরবিল ররাজ্য সরেরাকরর MGNREGS cell-এর অনুকপ্রেরা 
ব্তমনই আমরাকদর বনজস্ব মথিকনর মধ্য বদকেও এেবি নতুন ধরকনর 
বনর্রীক্রামূলে পবরেল্পনরার বদে ততবর হে। প্ধরানত িরাংলরাকদকির িন 
িকিেেরা ব্েকন্দর েবঞ্চ-েলম পদ্ধবতকত িরাঁকির �রাররা ততবর ব্�মন আমরাকদর 
৬বি সংসকদ বিক্রানি্রীিিৃদে তরাকদর নরাস্বরার্রীকত শুরু েকরন ব্তমনই ি্রীজ 
ব্থকে িরঁাকির �রাররা ততবর েকরও এলরােরাে এই বিেে বনকে প্ধরানত সমুদরাে 
সভরার মধ্য বদকে ব্�তনরা বিতিরাকরর েরাজ শুরু হে। 

পুকররা বিেেবি ব্�কহতু এই অঞ্চকল নতুন তরাই বিক্রানি্রীিকদর আত্মবিশ্রাস 
ধকর ররাখরািরাই বিল জরুবর এিং গুরুত্বপূে্ব। এই িরাঁকির �রাররা ততবর 
পবরেবতকত একস ব্পঁিে ১০বি িরঁাি িরািরান ততবরর মধ্য বদকে। িত্বমরাকন 
৭বি েবঞ্চ-েলম জ্রীবিত। ি্রীজ ব্থকে িরাঁকির �রাররা ততবর সংক্রাতি এই 
প্বক্েরা ব্�কহতু আমরাকদর পঞ্চরাকেত সবমবত তিকরও আকলরাব�ত হে ব্সকহতু 
ব্লকের  MGNREGS cell-এর অনুকপ্রেরাে এিং তত্তরািধরাকন ২০১৭-১৮ 
অথ্বিকে্ব আমরাকদর ৬ জন বিক্রানি্রীি িহু িরাি সমবন্বত নরাস্বরার্রীর জন্য 
মকনরান্রীত হন, ক�খরাকন প্ধরান উপরাদরান বিল নূ্যনতম ১৮,০০০বি িরাঁকির 
�রাররা। আমররা সরামকনর বদনগুকলরাে আিরা েরি আরও অকনে অকনে 
িরঁাকির িরািরান এখরাকন ততবর হকি এিং এেবদন িরঁািকে ব্েন্দ েকর এেিরা 
অথ্বন্রীবত সৃবটি হকি। 
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িে্বরােরাল্রীন ব্পঁেরাজ

প্ধরানত ২০১৫ সরাকল আমরাকদর িরারমুবন্ড পঞ্চরাকেত সবমবতর উদ্যরানপরালন 
বিভরাি এই িে্বরােরাল্রীন ব্পঁেরাজ বিেেে আকলরা�নরা আমরাকদর সরামকন ররাকখন। 
এই আকলরা�নরার মধ্য বদকে আমররা িু�কত ব্পকরবিলরাম ব্�, এই বিেে 
বনকে আমরাকদর বনজস্ব বেিু উকদ্যরাি ব্নওেরার প্কেরাজন রকেকি। ২০১৫ 
সরাকল মরাত্র ২ জন েৃেেকে বদকে ব্� �রাত্ররা শুরু হকেবিল ২০১৬ সরাকল 
তরা ২২ জকন পবরেত হে এিং ২০১৭ সরাকল ৩০ জন েৃেে এই েম্বেরাকডে 
�ুক্ত হন। আজ এই বিেকে নতুন েকর আমরাকদর সরামকন অকনে তথ্য 
একস ব্পঁিকছি �রা আিরাম্রী বদনগুকলরা সম্পকে্ব আমরাকদর আগ্হ্রী ও আিরািরাদ্রী 
েকর তুকলকি। বিকিেত ব্�কহতু এই ব্পঁেরাকজর �রাকে �ুক্ত থরােরা েৃেে 
পবরিরারগুকলরা খুি সরামরান্য হকলও লরাকভর মুখ ব্দকখকিন তরাই নতুন েকর 
তরাকদর এবিেকে িুব�কে িলকত আমরাকদর ব্িবি ব্িি ব্পকত হকছি নরা। 

প্রাে্রীসম্পকদর লরালন ও বিেরাি

আমরাকদর গ্রাম পঞ্চরাকেত ব্�কহতু েৃবে উন্নেকনর ব্প্বক্কত বিররাি সফল 
ভূখন্ড নে, কসজন্য প্রাে্রীসম্পকদর বিেরাি ও লরালকন আমরাকদর প্থমরািবধ 
ব্জরার বদকত হকেবিল। এবিেকে বিক্রানি্রীিকদর এেিরা প�্বরাে প�্বতি 
ব্�তনরািতভরাকি সক্ম েকর ব্তরালরার পর ২০১৭ সরাকল ২৫বি পবরিরাকর 
১০০বি মুরবির িরাচ্রা ও ২৫বি পবরিরাকর ১০০বি হরাঁকসর িরাচ্রা ব্দওেরা হে 
এিং পকরর িির অন্য ৫০বি পবরিরাকর ২০০বি মুরবির িরাচ্রা এিং ৭৫বি 
পবরিরাকর ৩০০বি হরাঁকসর িরাচ্রা ব্দওেরা হে। মুরবি এিং হরাঁকসর পরািরাপরাবি 
২০১৭ সরাকল শুরু হে িরািল পরালকনর েরাজ। ১২বি পবরিরারকে েরা�্বের্রী 
দকলর মরাধ্যকম সং�ুক্ত েবরকে ব্দওেরা হে ১২বি িরািল এিং ২০১৮ সরাকল 
১০বি পবরিরারকে েরা�্বের্রী দকলর মরাধ্যকম ব্দওেরা হে ১০বি িরািল। এখরাকন 
ব্� বিেকে উকলেখ নরা েরকলই নে তরা হল িরািল, হরঁাস, মুরবি ব্ফরত 
পরাওেরার প্বক্েরা শুরু হকেকি এিং ৪বি পবরিরারকে ৪বি িরািল ব্দওেরা 
হকেকি। এর পরািরাপরাবি িূের পরালকনর উকদ্যরাকির মধ্য বদকে শুরু হকেকি 
নতুন আত্মবিশ্রাকসর জিকত পরা ব্ফলরা। ২বি অত্যতি দবরদ্র পবরিরারকে 
২ব্িরা িূের প্দরান েররা হকেকি।

পশু ব�বেৎসরা এিং ি্রীেরােরে বিবির 

প্রাে্রীসম্পদ-বনভ্বর জ্রীিন-জ্রীবিেরা �তদূর আমরাকদর অঞ্চকল বিেরািলরাভ 
েরকত পরারত এখনও ব্� তরা ততদূর প�্বতি েকরবন তরার প্ধরান েরারে 
এখরাকন গ্রামতিকর পশু ব�বেৎসরার প্কেরাজন্রীে িকদেরািতি প�্বরাপ্ত নে। 
আমরাকদর ব্� প্িরাহমরান উকদ্যরাি ব্সই উকদ্যরাকির প্রারবম্ভে সমে ব্থকেই 
আমররা পশু ব�বেৎসরা এিং সবিে সমকে সবিে ি্রীেরা ব্দওেরার ওপকর 
গুরুত্ব আকররাপ েকরবি এিং এবনকে আমরাকদর পঞ্চরাকেত ভিকন �খন 
বিক্রানি্রীিিৃকদের প্বিক্ে হকেকি তখন ব্�মন দ্রীর্ব সমে ধকর আকলরা�নরা 
হকেকি ব্তমন প্থরািদ্ধ প্বিক্কের সমে িরাড়রাও আমররা এবনকে বিবভন্ন 
সমে আকলরা�নরা েকরবি। বেন্তু বিিত এে িির ধকর আমররা সংসদতিকর 
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পশু ি্রীেরােরে এিং ব�বেৎসরা বিবিকরর আকেরাজন েকরবি ব্�খরাকন 
পঞ্চরাকেত সবমবত এিং প্রাে্রীসম্পদ উন্নেন দপ্তকরর সহরােতরা পূে্বমরাত্ররাে 
বনবচিত েররা সম্ভি হকেকি। পুকররা উকদ্যরািবি আমররা এখনও প�্বতি দু’ভরাকি 
গ্হে েকরবি, প্থমত পঞ্চরাকেত এিং আমরাকদর সহক�রাি্রী সংস্রার বিরাররা 
আহূত পশু ব�বেৎসরা বিবির এিং ববিত্রীেত প্রাে্রীসম্পদ দপ্তকরর সরাকথ 
RKVY Scheme-এর সং�ুবক্তেরকের মধ্য বদকে ব্� ভ্ররাম্যমরান পশু 
ব�বেৎসরা পবরকেিরা �কল তরার মরাি প�্বরাকের েরাজ এিং সমুদরােকে এখরাকন 
অংিগ্হকের জন্য প্িুদ্ধ েররা। এখনও প�্বতি এই দুই ধরন বমবলকে প্রাে 
১৫বির অবধে বিবির অনুবষ্ত েররা সম্ভি হকেকি। 

অ্যরাকজরালরা �রাে 

ইবতপূকি্বই িলরা হকেকি ব্�, আমরাকদর এই অঞ্চকল প্রাে্রীসম্পকদর লরালন 
এিং বিেরাি এেবি অত্যতি গুরুত্বপূে্ব স্রান দখল েকর রকেকি স্রান্রীে 
দবরদ্র পবরিরারগুকলরার অথ্ববনবতে জ্রীিকন এিং ব্সজন্যই সুেম পশুখরাদ্য 
ততবরর ওপকর আমররা প্থম ব্থকেই গুরুত্ব আকররাপ েকরবিলরাম। 
সমুদরােতিকর বনরতির আকলরা�নরা এিং বিক্রানি্রীিকদর প্বিক্কের মধ্য 
বদকে আমররা অ্যরাকজরালরাকে তুকল ধরকত ব্�কেবিলরাম এেবি গুরুত্বপূে্ব এিং 
খুি েম পবরশ্রকম উৎপরাবদত পশুখরাদ্য বহকসকি। এেথরা িলকত ববিধরা ব্নই 
প্�রার-প্সরাকরর প্থম প�্বরাকে দবরদ্র পবরিরারগুকলরাকে আমররা খুি এেিরা 
উৎসরাবহত এিং উজ্্রীবিত েরকত পরাবরবন। বেন্তু �খন আমরাকদর সমতি 
বিক্রানি্রীি তরাকদর বনজস্ব পবরিরাকর এই উকদ্যরাি গ্হে েরকলন তখন 
আমরাকদর সুবিধরা হকেবিল তরাকদর তত্তরািধরাকন থরােরা দবরদ্র পবরিরারগুকলরাকে 
এই বিেকে আরও উৎসরাবহত এিং সবক্ে েকর তুলকত। বিিত  বতন 
িিকর আমররা সি্বকমরাি ৭৩বি পবরিরাকর এই অ্যরাকজরালরা �রাে সম্প্রসরাবরত 
েরকত ব্পকরবি এিং �রা সিক�কে ব্িবি গুরুত্বপূে্ব তরা হল এই ৭৩বি 
পবরিরাকরর মকধ্য ৫০বি পবরিরারকে উপরাদরান এিং উপেরেিত সহরােতরা 
েকরবিল আমরাকদর সংবলিটি ব্লকের  প্রাে্রীসম্পদ বিেরাি দপ্তর। তরাকদর 
বনরতির ব্প্রাৎসরাহ আমরাকদর দবরদ্র পবরিরারগুকলরার মকধ্য আিরা-ভরসরার 
সঞ্চরার েকর। আমররা প্িলভরাকি আিরািরাদ্রী ব্�, সরামকনর বদনগুকলরাকত �ত 
ব্িবি েকর মূল ধরাররার প্িরাসনকে এই েরাকজ জবড়কে ব্নওেরা �রাকি তত 
এই েরাজ িভ্রীর ব্থকে িভ্রীরতর হকি। 

নতুন ধরকনর ফসল বনকে বনর্রীক্রামূলে উকদ্যরাি

প্ধরানত ২০১৬ সরাকল আমরাকদর স্রান্রীে সহক�রাি্রী সংস্রা �রাররা এই প্েকল্প 
আমরাকদর সহক�রাবিতরা েরকিন তরাররা নতুন ফসল এখরাকন অনুপ্বিটি 
েররাকনরার জন্য আমরাকদর সরাকথ আকলরা�নরা শুরু েকর এিং এরমকধ্য বদকে 
পুকররা সমেেরাল ধকর আমররা ব্িি বেিু নতুন ধরকনর ফসল বনকে বনর্রীক্রা 
েকরবি, �রার মকধ্য ব্িি বেিু সফল িকল আমরাকদর অবভজ্তরাে এিং 
বিকি�নরাে একসকি। এই ধরকনর ফসকলর মকধ্য ব্�গুকলরা প্ধরান বিল তরা 
হল মরারুেরা, িে পরালং, িে ঢ্যরাঁড়ি, মরাখন বিম, িড় েরঁােকররাল, লরাল 
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িরাে পঁুই িরাে, ধরান্রী লঙ্রা, রেরাহ্্রী িরাে এিং জুস ফল। এেদম শুরুকত 
�খন স্রান্রীে তিকর আমররা এগুকলরা বনকে আকলরা�নরা েকরবিলরাম তখন 
সমুদরাকের মকধ্য বিেেবি বনকে আগ্হ ততবর েররাে অকনে অসুবিধরা বিল 
বেন্তু এখন ব্�সি ি্রীজ ধকর ররাখরা সম্ভি হকেকি ব্সগুকলরা বদকে মরানুে �খন 
নতুন ফসকলর বদকে এবিকে �কলকিন তখন আর তরার গুরুত্ব তরাকদর 
সরামকন নতুন েকর িুব�কে িলকত হকছি নরা। 

এেবি উদ্রািনমূলে েরা�্বক্ম বহকসকি আমররা ব্�ৌিরাচ্রাে মরাগুর মরাি �রাকের 
উকদ্যরাি শুরু েকরবিলরাম ২বি পবরিরারকে সরাকথ বনকে, বেন্তু খুি 
দুভ্বরাি্যজনেভরাকি ব্িি বেিু েৃতকেৌিলিত এিং প্কেৌিলিত অসুবিধরা 
হওেরাে এই উকদ্যরাকির আিরানুরূপ সরাফল্য আমররা পরাইবন। 

আতিঃ সংসদ, আতিঃ ব্জলরা ও আতিঃ ররাজ্য এলরােরা পবরদি্বন  

ব্� সমতি বিবভন্ন েম্ব-উপরাদরানগুকলরা আকলরা�নরা েররা হল তরার সমতি বেিুই 
ব্� সি সংসকদ সমরানভরাকি এবিকেকি তরা নে, কসজন্য প্থমরািবধ এে 
এলরােরার মরানুেকে অন্য এলরােরাে বনকে বিকে ব্সই এলরােরার সফল 
উকদ্যরািগুকলরা ব্দখরাকনরা এিং নতুন েকর তরাকদর মকধ্য আরও ভরাল েরাকজর 
মরানবসেতরা ততবর েরকত আমররা িরাকর িরাকর exposure-এর ওপকর ব্জরার 
বদকেবিলরাম। এেরারকে আমরাকদর পকক্ অকনে বজবনস তরাকদর েরাকি িুব�কে 
িলরা সম্ভিপর হকেকি। 

বিকদবি অবতবথ নরািবরেিৃকদের বিরাররা এলরােরা পবরদি্বন

ব্ডনমরাকে্বর প্খ্যরাত উন্নেন সংস্রা iiINTerest-এর সরাকথ �ুক্ত উন্নেন 
ব্পিরাদরারিৃদে ২০১৫ সরাকলর বডকসম্বর মরাকসর প্থম সপ্তরাকহ এিং ২০১৬ 
সরাকলর নকভম্বর মরাকসর তৃত্রীে সপ্তরাকহ এলরােরা পবরদি্বকন আকসন। তরাকদর 
মূল্যিরান মতরামত এিং বিক্রানি্রীিকদর সরাকথ বনরতির আকলরা�নরা আমরাকদর 
সমিরাবনত এিং উজ্্রীবিত েকরকি। 

প্ভরাি এিং আিরাম্রীর বদিতি   

খুি সংবক্প্ত আেরাকর আমরাকদর বিিত বতন িিকরর সরামবগ্ে েম্বেরাকডের 
প্ধরান ন্রীবতিত এিং িরাতিি উপরাদরানিত ব্� ব্প্বক্ত তুকল ধরলরাম 
আিরােবর তরার প্ধরান প্ত্যেগুকলরা আপনরাকদর সরামকন অন্য এেবি মরাত্ররা 
তুকল ধকরকি। বিিত বতন িিকরর ব্িবি সমে ধকর এই বনরলস উকদ্যরাি 
শুধুমরাত্র প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরার বভবতিকত েৃৎকেৌিলিত েম্বেরাকডের 
মকধ্য স্রীমরািদ্ধ বিল নরা, িরঞ্চ গ্রাম প�্বরাকে দক্ মরানিসম্পদ সৃবটি েররাও 
বিল এর প্ধরানতম উকদেি্য। স্রান্রীে স্বরােত্তিরাবসত সরেরার বনজস্ব উকদ্যরাকির 
মধ্য বদকে দবরদ্র এিং কু্ধরাপ্রীবড়ত মরানুকের জন্য ব্� এেগুছি সুদূরপ্সরার্রী 
প্ভরািসম্পন্ন েরাজ েরকত পরাকর তরা এই ব্�ৌথ প্েকল্পর মধ্য বদকে প্মরাে 
েররার এেবি ব্মৌবলে প্ত্যে আমরাকদর প্থমরািবধ অনুকপ্রেরা �ুবিকেকি। 
ব্� ভূবমপ্খন্ড শুধুমরাত্র রুক্তরার সমরাথ্বে বহকসকি বিকিব�ত, ক�খরাকন 
প্রােৃবতে সম্পকদর ি্যিস্রাপনরা পুকররাপুবর অনুি্রীলকনর প�্বরাকে বনকে �রাওেরাই 
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দুস্কর, ক�খরাকন ত্রীরে জলরাভরাি িিকরর অবধেরাংি সমে জ্রীিকনর স্বরাভরাবিে 
িদে বিনটি েকর ব্দে, ক�খরান ব্থকে বিিত এেদিে অথিরা তরারও ব্িবি 
সমে ধকর শুধুমরাত্র অথ্ব উপরাজ্বকনর জন্য বিপুল সংখ্যে মরানুে ভরারতিকে্বর 
বিবভন্ন অঞ্চকল প্বতবনেত �কল �রাকছিন এিং হেকতরা েখনও েখনও 
অকনে ধরকনর জবিলতরা বনকে বফকরও আসকিন গ্রাকম ব্সখরাকন শুধুমরাত্র 
জল, মৃবতিেরা আর িরাকির মধ্য বদকে নতুন ধরকনর আত্মবিশ্রাকস জরািৃত 
সমুদরাে-বভবতিে খরাদ্য বনররাপতিরা এিং পুবটির মরাকনরান্নেকন ব্� ব্েরানও প্ক�টিরাই 
সরাহস্রী নরা হকে পরাকর নরা। 

এিরাকর এেিু সূত্ররােরাকর িুক� বনকত হকি িরাতিি প্ভরাকির 
বদিতিগুকলরা 

১)  ২০১৫ সরাকল �খন মরাত্র এেবি সংসকদ এেজন বিক্রানি্রীকির হরাকত 
ততবর সিবজ এিং ফকলর নরাস্বরার্রীকত ততবর �রাররা দবরদ্র পবরিরারগুকলরাকত 
বিতরকের ব্মেরাদ্রী েম্বসূব� গ্হে েররা হকেবিল তখন িরাকির নরাস্বরার্রী 
বিেকে আমরাকদর গ্রাম পঞ্চরাকেত এলরােরাে ধরারেরািত িভ্রীরতরা প্রাে 
বিল নরা িলকলই �কল। অথ� বিিত দু’িিকর বিক্রানি্রীিিৃকদের 
বনরতির প্�রার এিং বিকিে েকর গ্রাম পঞ্চরাকেকতর MGNREGS-এর 
সরাকথ সং�ুক্ত ব্পিরাদরারিৃকদের মকনরাক�রাকির ফকল নরাস্বরার্রী বিেকে 
মরানুকের আগ্হ তুলনরাে অকনে িৃবদ্ধ ব্পকেকি এিং ব্সজন্য আমররা 
আিরািরাদ্রী �বদ এই প্�রার ও েৃৎকেৌিলিত সহরােতরা আরও িৃবদ্ধ 
েররা �রাে তরাহকল সুবনবচিতভরাকি নরাস্বরার্রীকত েমপকক্ বনি্বরাব�ত বেিু 
িরাকির লরালন এিং বিপেকনর পবরসর সৃবটি হকত পরাকর, �রা আিরাম্রী 
বদকন আমরাকদর এই অঞ্চকল নতুন জ্রীবিেরার পথ উকবিরাবধত েরকত 
পরাকর। 

২) িৃহ সংলগ্ন জবমকত সিবজ িরািরান ব্�কহতু আমরাকদর এই উকদ্যরাকির 
খুি জরুবর এেবি বদে ব্সকহতু আমরাকদর মকন হকেকি বিিত বতন 
িিকর এমন অকনে প্িুদ্ধ পবরিরার আমররা ততবর েরকত ব্পকরবি 
�রাকদর মধ্য বদকে আিরাম্রী বদকন এই বিকিে েম্বসূব� আরও সুিভ্রীর 
এিং প্েৃত অকথ্ব জনবপ্ে রূপ ধরারে েরকত পরাকর। বতন িির পূকি্ব 
ব্� সমতি পবরিরার এই েম্বসূব�কত বনকজকদর সং�ুক্ত েরকত ত্রীরে 
অন্রীহরা প্েরাি েরত আজ তরাররাই স্বতঃপ্কেরাবদত হকে এবিকে 
আসকি এই েম্বসূব�কত বনকজকদর বনকেরাবজত েরকত। িৃহ সংলগ্ন 
পুবটিিরািরান ব্� আিরাম্রী বদকন ব্িবিরভরাি পবরিরাকরর এে ব�লকত 
জবমকত আমররা ব্দখকত পরাি ব্সবিেকে আমররা সুবনবচিত, েরারে 
আমরাকদর মরাি প�্বরাকে �রাররা ব্�তনরার বিেরাি এিং বনম্বরাকে সহরােতরা 
েকরবিকলন তরাকদর প্�রার দক্তরার িভ্রীরতরা আমরাকদর এই বিেকে 
অকনে আত্মবিশ্রাস্রী েকর তুকলকি। শুধু তরাই নে, িৃহ সংলগ্ন জবমকত 
সিবজ িরািরাকনর পুবটিিত গুরুত্ব ি্রীজ সংগ্হ ও সংরক্ে এিং 
তরাৎপ�্ব বি�রাকর মরানুে এখন আকির তুলনরাে ব্�তনরািত পবরসকর 
অকনে ব্িবি এবিকে রকেকিন।  
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৩)  ব�রতিন পবতত এিং মরশুবম পবতকতর ধরারেরা আমরাকদর এই অঞ্চকলর 
মরানুেকদর মকধ্য প্থমরািবধ বিদ্যমরান এিং আমররা মকন েবর ব্�কহতু 
েরা�্বের্রী দকলর মধ্য বদকে এইসি বিবভন্ন ধরকনর পবতত জবমগুকলরাকে 
িস্যমুখবরত েকর ব্তরালরা আমরাকদর প্ধরান এেবি েম্বসূব� বিল তরাই 
আমররা দৃঢ় বিশ্রাস্রী এিং আিরািরাদ্রী ব্� আিরাম্রী বদকনও মরানুে িু�কত 
পরারকিন ব্� সবিে পবরশ্রম এিং েৃৎকেৌিকলর মধ্য বদকে পবতত 
জবমও ফলনি্রীল হকে উিকত পরাকর। সুপ্রা�্রীন সমেপি্ব ব্থকেই ব্িি 
বেিু ডরাল, বতল এিং দরানরািস্য �রাকের ব্ক্ত্র বহকসকি আমরাকদর 
অঞ্চকলর সুনরাম বিল অথ� েরাকলর বনেকম আমররা ব্সই মহরান 
উতিররাবধেরার হরাবরকে িকসবিলরাম। বেন্তু বিিত বতন িিকর ব্িি বেিু 
পবরিরার ব্�কহতু ডরাল, বতল এিং দরানরািস্য �রাকের মধ্য বদকে সংগ্হ 
ও সংরক্কের গুরুত্ব িু�কত ব্পকরবিকলন ব্সজন্য আমররা মকন েবর 
তরাররা সরামকনর বদনগুকলরাকত পুনররাে এই  অবজ্বত অভ্যরাসকে এবিকে 
বনকে �রাকিন।  

৪) প্িল উষ্ণতরাজবনত উেরতরা, মৃবতিেরাে অনুখরাকদ্যর অভরাি ইত্যরাবদ 
সকত্তও বিবভন্ন সরেরাবর নবথকত এই অঞ্চকল ফকলর �রাকের সম্ভরািনরা 
বিেকে িলরা হকেকি। আমরাকদর বিিত বতন িিকর ব্� সমতি ৫ ফকলর 
িরািরান ও ফকলর িরািরান ততবর হকেবিল তরার অকনেগুকলরাই ত্রীরে 
দরািদরাহ সহ অন্যরান্য প্বতেূল অিস্রার মকধ্যও মরানুে িরাঁব�কে 
ব্রকখকিন। আমররা ব্সখরাকনও সুবনবচিত ব্� সরামকনর বদনগুকলরাে 
আরও অকনে পবরিরার ফল�রাকে উৎসরাহ্রী এিং উকদ্যরাি্রী-উদ্যম্রী 
হকিন। 

৫) িে্বরােরাল্রীন ব্পঁেরাজ �রাে বিল আমরাকদর আরও এেবি জরুবর উকদ্যরাি, 
�রা এলরােরার ব্পঁেরাজ �রাকে নতুন এেবি মরাত্ররা সঞ্চরার েকরকি। ২০১৫ 
সরাকল �খন এই সমেেরাল্রীন ব্পঁেরাকজর বিেকে আমররা সংসকদ 
সংসকদ মরানুকের সরামকন আকলরা�নরা তুকল ধবর তখন এবনকে ব্সভরাকি 
ব্েরানও জরানরা-কিরা�রার জরােিরা আমররা সমুদরাকের মকধ্য খুকঁজ পরাইবন। 
িরারমুবন্ডর তৎেরাল্রীন  সমবটি উন্নেন আবধেরাবরে এবিেকে আমরাকদর 
আকলরাবেত ও উজ্্রীবিত েকরন আর ব্সই েরারকে আমররা প্িল 
উদ্যকম এই েরাকজ রেত্রী হই। ২০১৬ এিং ২০১৭ সরাকল ব্�কহতু 
বেিুিরা সরাফল্য আমররা ব্পকেবিলরাম এিং েৃেেকদর মকধ্য নতুন আিরা 
জরাগ্ত হে ব্সেরারকে অন্যরান্য েৃেেকদর মকধ্যও এবনকে নতুন আগ্হ 
সৃবটি হে। এখন অকনে পবরিরার বনকজ ব্থকেই এই িে্বরােরাল্রীন 
ব্পঁেরাজ �রাকে আগ্হ্রী হকেকি এিং বনকজররা এর ি্রীজ সংগ্হ এিং 
সংরক্ে েরকিন। 

৬) প্রাে্রীসম্পকদর লরালন এিং বিেরাকির ওপকরও আমরাকদর প্েকল্পর 
বিকিে গুরুত্ব বিল এিং আমররা ব্� িূের পরালকনর বিেকে সবিে 
প্কেৌিল এিং ধরারেরা মরানুেকে বদকত ব্পকরবি তরার মধ্য বদকে মরানুে 
অকনে ভ্ররাবতি েরাবিকে উিকত ব্পকরকিন। শুধু িূের নে, হরাঁস-মুরবি 
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পরালকন ও ি্রীেরােরকে মরানুে তরার দক্তরা িৃবদ্ধ, ক�তনরা িৃবদ্ধ েরকত 
পরাররাে তরাকদর প্রাে্রীসম্পদ বিেেে জ্রীিন-জ্রীবিেরাে সুস্রাে্রীত্ব অকনে 
িৃবদ্ধ পরাকি িকল আমরাকদর বিশ্রাস।

৭) ব্� বিেেবি আমরাকদর মকধ্য সিক�কে ব্িবি অনুকপ্রেরা সঞ্চরাবরত 
েকরকি তরা হল ২০১৭ পরিত্ব্রী সমেপকি্ব আমরাকদর গ্রাম পঞ্চরাকেকতর 
MGNREGS-এর মরানব�কত্র উকি আসরা এিং আমরাকদর েরাকি �রা 
িরাকর িরাকর নতুন পথ বহকসকি বিকিব�ত হকেকি তরা হল, এলরােরার 
অিস্রান অনু�রাে্রী এমনভরাকি প্রােৃবতে সম্পদ বনভ্বর জ্রীিন-জ্রীবিেরার 
পবরেল্পনরা েররা �রাকত তরা এেবি পবরিত্বকনর ব্দৌিরাবরে হকত পরাকর। 
২০১৭ সরাকলর ৯ই অক্রাির পবচিমিঙ্ সরেরাকরর পঞ্চরাকেত এিং 
গ্রাকমরান্নেন দপ্তকরর অধ্রীন MGNREGS ব্সকলর বনকদ্ববিেরা ব্�খরাকন 
প্রােৃবতে সম্পদ বনভ্বর জ্রীিন-জ্রীবিেরার নতুন বেিু বিেকের সরাকথ 
িৃক্বভবতিে জ্রীিন-জ্রীবিেরার বেিু বদেব�নিও তুকল ধররা হকেবিল 
এিং এই বনকদ্ববিেরাবি বনকে আমররা আমরাকদর গ্রাম পঞ্চরাকেত তিকর 
আকলরা�নরা েকরবিলরাম খুি জরুবর বভবতিকত �রা এলরােরাে এিং অন্য 
পঞ্চরাকেতগুকলরাকত র্রীবতমকতরা সরাড়রা ব্ফকলবিল। ‘আজকের মজুবর, 
আিরাম্রীর জ্রীবিেরা’ বিকররানরাকমর এই বনকদ্ববিেরাে আমররা ব্�মন 
মতরাদি্বিত অনুকপ্রেরা ব্পকেবি ব্তমন ধরারেরািতভরাকি 
MGNREGS-এর বভতর বদকে ব্� পবরিত্বন সূব�ত হকত পরাকর ব্স 
বিেকে আমরাকদর প্ত্যে সুস্পটি হকেকি। বিকেন্দ্রীভূত প্রােৃবতে 
সম্পদ ি্যিস্রাপনরার মধ্য বদকে পুকররা প্েকল্পর বিন্যরাস ততবর হওেরার 
জন্য তরা আমরাকদর সরামকন নতুন পথ ততবর েকর ব্দে।  

সকি্বরাপবর আমরাকদর �রা তুকল ধরকত হকি তরা হল মরানুকের সরামকন ব্� 
এতগুকলরা েম্বেরাডে �রা আমররা হরাবজর েকরবি তরা প্রারবম্ভেপকি্ব অকনে 
সমস্যরার সমুিখ্রীন হকলও আজ �খন তরাররা সংরবক্ত ি্রীজ অন্য পবরিরারকে 
ব্দওেরার জন্য পঞ্চরাকেকত ব্ফরত বদকছিন তখন এেথরা মকন েররার অকনে 
েরারে রকেকি ব্�, মরানুে এই েম্বেরাকডে বনকজকদর অবতিকত্বর ভবিে্যত 
বিেরানরা খুকঁজ ব্পকেকিন এিং আিরাম্রী বদকন তরা তরাররা এবিকে বনকে �রাকিন। 
আমরাকদর সরামকনর েরাজ এইসি েম্ব-উপরাদরানগুকলরাকে মূলধরাররার 
পবরেল্পনরার অংি েকর ব্তরালরা �রাকত ব্েরানও বিবছিন্ন উকদ্যরাি নে, এিরাই 
হকে ওকি অন্য-অনন্য পথ।

আমরাকদর বনকজকদর অক্র ব্লখরা আকি জকলর িহতরা ধরাররাে ফসকলর 
আিরকে।



বনি্রাবিত গ্রাম পঞ্রাকেত সদস্যকদর তরাবিেরা 
(২০১৩-১৮) 

১) সক্রাষ বসং মুড়রা, েরাবিমরাবি 

২) িক্ষ্রীমবি বসং মুড়রা, িরাঁধবড

৩) �কঞেশ্বর বসং মুড়রা, মরাউবনেরা 

৪) পদ্মকিরািন বসং মুড়রা, িরািবত 

৫) নুবনিরািরা মরাহরাত, পিকররাবড   

৬) ঠরােুরমবি মরাছুেরার, পরারমবিের  

৭) বিিনরাথ বসং িরািু, সরারজমহরাতু, প্ধরান 

৮) জিধর েুমরার, িুড়দরা-১

৯) সুধরা ব্মহতরা, উপ-প্ধরান, িুড়দরা-২ 

১০) বিিরান্রী বসং িরািু, িুেরাবড        

১১) সুবমত্রা িরািবত, েকড়ং

১২) উকমি িন্দ মরাহরাত, উেরাদরা  

বনি্রাবিত গ্রাম পঞ্রাকেত সদস্যকদর তরাবিেরা 
(২০১৮-২০২৩) 

১) েি্যরাি্রী বসং মুড়রা, েরাবিমরাবি, উপ-প্ধরান

২) িুকধেশ্বর বসং মুড়রা, িরাঁধবড

৩) হবরবপ্েরা বসং িরািু, মরাউবনেরা

৪) ব্রিবম বসং মুড়রা, িরািবত 

৫) প্ম্রীিরা মরাছুেরার, পিকররাবড 

৬) ঠরােুর মরাছুেরার, পরারমবিের 

৭) বিভ্রীষি সরাউ, সরারজমহরাতু

৮) ব্ররাবহি্রী দরাস, িুড়দরা-১

৯) মরাবনে েুমরার, িুড়দরা-২

১০) পুষ্পিরািরা েুমরার, িুেরাবড

১১) হরপ্সরাদ মরাহরাত, েকড়ং

১২) উকমি িন্দ মরাহরাত, উেরাদরা, প্ধরান  

গ্রাম পঞ্রাকেকতর েম্্রীিৃন্দ  

ব্সকরেিরাবর, নকরি মরাহরাত

বনম্রাি সহরােে, উত্তম িরাঙু্ি্রী

সহরােে, ফরাল্গুবন পরান্রা

সহরােে, মহরাকদি িন্দ

বজবপ েম্্রী, মধুসূদন িঝু 

বজবপ েম্্রী, েরাবত্ত্ে ব্িরাহরার 

বজ আর এস, প্সঞ্জে েুনু্ 

বভ এি ই, ধনঞ্জে েুমরার

জ্রীবিেরা ব্সিে, স্বপন িন্দ মরাহরাত



বিকেন্দ্রীভূত প্রােৃবতে সম্পদ ি্যিস্রাপনরার মধ্য বদকে দবরদ্র পবরিরাকরর খরাদ্য সুরক্রা, 
পুবটি ও জ্রীিন-জ্রীবিেরার মরাকনরান্নেন (২০১৬-১৯)
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