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সহয�োগিতোয়

অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্ স্ 
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গিযেন্দ্রীেৃত পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্রগরিয়ো ও পদ্ধগতর মোধ্যম খোদ্ সুরক্ো,

পুগটি ও জ্রীিি-জ্রীগিেোর মোযিোন্নয়যির লযক্্
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গ্োম পঞ্োযয়যতর থেৌযিোগলে অিস্ো

গিেক্ত জলপোইগুগি থজলোর ধূপগুগি ব্লযের অন্তি্চত িোলিোি্রী ২িং এেগি থ�োট্ট গ্োম পঞ্োযয়ত। িোলিোি্রী গ্োম পঞ্োযয়যতর 
২৪গি সংসদ থেযে ১৪গি সংসদ গিযয় ততগর হয় িোলিোি্রী ১িং গ্োম পঞ্োযয়ত এিং িোগে ১০গি সংসদ গিযয় ততগর হয় িোলিোি্রী 
২িং গ্োম পঞ্োযয়ত। জলপোইগুগি  সদর থেযে ৬০ গেগম. দূযর এিং ধূপগুগি পঞ্োযয়ত সগমগত ও ধূপগুগি সমগটি উন্নয়ি 
আগধেোগরযের অগিস থেযে ২০ গেগম. দূযর িোেুয়ো িোজোযরর উপযরই রোস্োর ধোযর অিগস্ত িোলিোি্রী ২িং গ্োম পঞ্োযয়যতর 
েো�্চোলয়। গ্োম পঞ্োযয়যতর পূি্চগদযে প্রোয় ৪ গেগম. জুযি িযয় রযলয� রোঙ্োগত িদ্রী। ২০১১ সোযলর জিিণিো অিু�োয়্রী এর 
আয়তি-৬ িি্চগেগম., জিসংখ্ো- ১৫৩৭৬ জি, তপি্রীগল জোগত- ৮৪৪১জি, তপি্রীগল উপজোগত- ২০১৩ জি, সংখ্োলঘু- ১৯২০ 
জি, অি্োি্– ২৯৭২ জি। যমোি িসত িোগি-৩৪০২গি, আইগিআই মহোগিদ্োলয়- ১গি, উচ্চ গিদ্োলয়- ৩গি, মোধ্গমে গিক্োযেন্দ- 
১গি, জুগিয়োর মোদ্োসো- ১গি, প্রোেগমে গিদ্োলয়- ৯গি, গিশু গিক্োযেন্দ- ৬গি, অঙ্িওয়োি্রী থেন্দ- ৩০গি, স্োস্্ উপযেন্দ- ৩গি, 

থখলোর মোঠ- ৪গি, পুগলি িোঁগি- ১গি, ইউিোইযিড ি্োযকের িোখো- ১গি, ডোেঘর- ২গি ও দুি্চতযদর ত্োণগিগির- ১গি।

থেি ও ে্রীেোযি এই থ�ৌে উযদ্োি

এলোেোর প্রধোি জ্রীগিেো েৃগিেোজ, প্রোেৃগতে সম্পদ �যেটি েোেো সযবেও তোর ি্িহোর সম্পযে্চ অগেজ্ঞতোর অেোি, দোগরদ্স্রীমোর 
ি্রীযর িসিোসেোর্রী পগরিোযরর সংখ্ো তুলিোমূলে থিগি েোেোর েোরযণ গিক্ো, স্োস্্, গিযিি েযর পুগটি সম্পযে্চ সযরতিতোর 
অেোযি অযিযে, গিযিি েযর রো িোিোি এলোেোয় অযিযে অপুগটিজগিত থরোযির গিেোর। অযিে পগরিোর অসংিগঠত থক্যত্র  
শ্রগমে হওয়োয় এিং স্োি্রীয়েোযি প্রযয়োজি্রীয় েোজ িো থমলোয় জ্রীিি-জ্রীগিেোর জি্ গেি রোযজ্ পোগি গদযত িোধ্ হি। িোলিোি্রী 
২ িং গ্োম পঞ্োযয়ত এলোেো গরগনিত েরোর প্রধোি েোরণ হল, যেন্দ্রীয় সরেোযরর গ্োম্রীণ পগরিোযরর সম্রীক্ো অিু�োয়্রী দোগরদ্ 
স্রীমোর ি্রীযর িসিোসেোর্রী পগরিোর গিযিি েযর তপি্রীগল জোগত, তপি্রীগল উপজোগত, সংখ্োলঘু সম্প্রদোয়, েূগমহ্রীি পগরিোর ও 
প্রোগন্তে রোি্রীর সংখ্ো েো�োেোগ� এলোেোগুগলর তুলিোয় থিগি। এ�োিো পোর্্চিত্চ্রী িোলিোগি ১ িং গ্োম পঞ্োযয়যতর থ�ৌে েোযজ 
অিুপ্রোগণত হযয় থ�ৌে আযলোরিোর গেগতিযত অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্ স্  ও িোলিোি্রী ২ িং গ্োম পঞ্োযয়যতর মযধ্ গিিত ১০/১১/১৬ 
তোগরযখ সময�োতোপত্ স্োক্গরত হযয় অপুগটি দূর্রীেরণ ও জ্রীিি-জ্রীগিেোর মোি িৃগদ্ধর লযক্্ এই থ�ৌে প্রয়োস শুরু হয়।  

গিযেন্দ্রীেৃত পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্রগরিয়ো ও পদ্ধগতর মোধ্যম খোদ্ সুরক্ো,পুগটি ও জ্রীিি
জ্রীগিেোর মোযিোন্নয়যির লযক্্ িোলিোি্রী ২ িং গ্োম পঞ্োযয়ত ও অ্োযহড 

ইগিগিযয়গিভ্ স্ -এর থ�ৌে উযদ্োি

িযেম্বর ২০১৬ থেযে মোর্চ ২০১৮ প�্চন্ত থ�ৌে েোযজর সংগক্প্ত প্রগতযিদি
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লক্্ ও উযদেি্

১] প্রোেৃগতে সম্পযদর সুষু্ ি্িস্োপিোর মোধ্যম ির্রীি পগরিোযরর খোদ্ সুরক্ো, পুগটি ও জ্রীিি-জ্রীগিেোর মোি িোিোযিো।  

২] সোরো ি�র ধযর গিযজযদর পুগটির জি্ িোগির েো�োেোগ� অল্প জোয়িোয় তজি পদ্ধগতযত ঘযরোয়ো পুগটি িোিোি েরো ও িোে-  
সিগজর রোি িোিোযিো।

৩] এলোেোয় গিগেন্ন ধরযির ডোল, ততল ও দোিো িযস্র রোি িোিোযত রোি্রীযদর সযঙ্ ির্রীি পগরিোরগুগলযে �ুক্ত েরো। 

৪] গিগেন্ন মরশুগম পগতত, পগতত জোয়িোর (অি্িহৃত জগম, জগমর আল, রোস্োর ধোর, পুেুর পোি, দ্রীগঘর পোি, খোযলর ধোর, 
িদ্রীর ধোর) ি্িহোর িোিোযিো এিং েো�োেোগ� েোেো ির্রীি পগরিোরগুগলযে গিগেন্ন রেম েোযজ, গিযিি েযর িৃক্পোট্টো 
েম্চসূগরযত �ুক্ত েরো।  

৫] গিগেন্ন রোযির থক্যত্ থদগি ি্রীযজর ি্িহোর ও সংরক্ণ িোিোযিো, �োযত ির্রীি পগরিোর/রোি্রীরো গিযজযদর প্রযয়োজি্রীয় ি্রীজ 
গিযজরোই রোখযত ও পরিত্চ্রী মরশুযম তো ি্িহোর েরযত পোযরি। 

৬] েৃগিগেগতিে সোমোগজে িিসৃজযির লযক্্ িোস্চোর্রী ততগর ও রোস্োর ধোর, খোযলর ধোর, সি্চসোধোরযণর পযি েোেো জোয়িো 
ি্িহোর েযর স্োি্রীয় সম্পদ (িল, েোঠ, জ্োলোি্রী, পশুখোদ্, তজিসোর, িযিৌিধ্রী) সৃগটি েরো।   

৭] রোযির খরর েগমযয় আধুগিে ও তজি পদ্ধগতযত রোিিোযসর প্রসোর ঘিোযত আগ্হ্রী রোি্রীযদর হোযত-েলযম প্রগিক্ণ থদওয়ো।

৮] পঞ্োযয়ত্রীরোজ প্রগরিয়ো ও পদ্ধগতগুগল আরও িগক্তিোল্রী েরো তেো গিযেন্দ্রীেরযণর মোধ্যম সোগি্চে উন্নয়যির গদযে ধোযপ 
ধোযপ এগিযয় �োওয়ো। 

শুরু থেযে আজ প�্চন্ত ে্রীেোযি েোজ  

পঞ্োযয়তিতেোযি গপগ�যয় েোেোর েোরণ সম্বগলত প্রোপ্ত সরেোগর পগরসংখ্োণ ও তে্গুগল প্রেযম গিযলেিণ েরো হয়।  এরপর 
খোদ্ সুরক্ো ও পুগটির মোযিোন্নয়যির গিগরযখ গিগেন্ন ধরযির েোজ শুরু েরোর গিিযয় সমস্ রোজতিগতে দযলর থিতৃিৃন্দ, গ্োম 
পঞ্োযয়যতর প্রধোি, উপ-প্রধোি, পঞ্োযয়যতর সেল সদস্/সদস্ো ও েম্চরোর্রীিৃযন্দর সযঙ্ আযলোরিো ও সহমত ততগর হয়। 
এরপর গ্োম পঞ্োযয়যতর সোধোরণসেোয় থ�ৌে উযদ্োি গিযয় আযলোরিো ও গসদ্ধোন্ত গ্হণ এিং তোর গেগতিযত ির্রীি পগরিোযরর 
সযঙ্ েোজ শুরু হয়। প্রেযম এলোেোর গিগেন্ন তে্, গিযিি েযর েৃগি ি্িস্ো, িসলররি, খোদ্োে্োস, স্োি্রীয় সংসৃ্গত, জ্রীিি-
জ্রীগিেো সম্পগে্চত তে্ সংগ্হ েরো হয়। তোরপর পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্ো ও অি্োি্ সেযলর সহোয়তোয় পোিো তিঠযের মোধ্যম 
ির্রীি পগরিোযরর তোগলেো ততগর এিং পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্োযদর দ্োরো অিুযমোগদত রুিোন্ত তোগলেো গ্োম পঞ্োযয়যত প্রদোি েরো 
হয়। প্রযত্ে মরশুযমর আযি পোিো তিঠযের মোধ্যম ে্রী ে্রী ধরযির েোজ েরো থ�যত পোযর থস গিিযয় গিস্োগরত আযলোরিো, 
মরশুম গেগতিে পগরেল্পিো ততগর এিং পগরেল্পিো অিু�োয়্রী গরগনিত ির্রীি পগরিোরগুগলর আযিদিপত্ গ্হণ েরো হয়। প্রোপ্ত 
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আযিদিপত্গুগল এেগত্ত েযর সুপোগরি সহ গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্োরো পঞ্োযয়যত জমো থদি। গ্োম পঞ্োযয়ত সি সংসযদর 
পগরেল্পিো এেগত্ত েযর থ�ৌেেোযি প্রযয়োজি্রীয় ি্রীজ ও উপেরণ সরিরোহ েযর। এরপর সংসদ এলোেোর গিক্োিগিিযদর 
গদযয় মোটিোর থরোযলর মোধ্যম তো গরগনিত পগরেল্পিোেোর্রী পগরিোযরর মযধ্ িণ্টি েরো হয়। এরপর গ্োম পঞ্োযয়যতর প্রগিক্ে
ও অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্স্-এর েম্চ্রীিৃন্দ গিয়গমত মোঠ পগরদি্চি েযর এিং ির্রীি পগরিোরগুগলযে েোগরিগর ও হোযত-েলযম
সহোয়তো থদয়। শুরু থেযেই থ�ৌে উযদ্োযির এই েোযজ গিয়গমত ধূপগুগি পঞ্োযয়ত সগমগতর মোিি্রীয়ো সেোপগত, ধূপগুগি ব্লযের 
মোিি্রীয় গিগডও এিং জযয়ন্ট গিগডও সোযহি/সোযহিো সহ অি্োি্ আগধেোগরেিণযে েোযজর অগ্িগত গিিযয় জোিোযিো হয় এিং 
তোযদর পরোমি্চ গ্হণ েরো হয়। এ�োিোও সংগলেটি ব্লযের মোিি্রীয় গিএলগডও, মোিি্রীয় এগডএ, মোিি্রীয় গসগডগপও এিং তোযদর 
দপ্তযরর েম্চরোর্রীিৃন্দ এিং ধূপগুগি ব্লযের এমগজএিআরইগজএস থসযলর েম্চরোর্রীিৃন্দ গিগেন্ন সমযয় এই েোযজ সহোয়তো ও 
পরোমি্চ গদযয়য�ি।                

িত ১৬ মোস ধযর প্রোেৃগতে সম্পযদর সুষু্ ি্িহোযরর লযক্্ পঞ্োযয়ত্রীরোজ পদ্ধগত ও প্রগরিয়ো
অিুসরণ েযর ১১গি সংসযদ ৩৫০গি গরগনিত ির্রীি পগরিোযরর সযঙ্ ি্গক্তিত ও থ�ৌেেোযি
গিম্নগলগখত উযদ্োিগুগল গ্হণ েরো হযয়য�ঃ 

ঘযরোয়ো পুগটি িোিোি 

গিিত প্রোয় থদি ি�র আযি ১১গি সংসযদ ২৯৫গি  গরগনিত পগরিোরযে গদযয় সোরো ি�র ধযর তজি পদ্ধগতযত ঘযরোয়ো পুগটি 
িোিোি েরোযিোর েোজ শুরু হযয়গ�ল। িত্চমোি ি�যরর প্রোে খোগরি মরশুযম ৩৫০গি পগরিোরযে গদযয় ঘযরোয়ো পুগটি িোিোি
েরোযিো  হযয়য�। পুগটি িোিোযি অন্তত ৭-৮ রেম িোে -সিগজ রোযির পরোমি্চ ও ি্রীজ সরিরোহ েরো হযয়য�। িযল পগরিোরগুগল 
মরশুম গেগতিে ২-৩ রেম সিগজর পগরিযত্চ িত্চমোযি তোরো ি�যরর অযিেিো সময় ধযর ৪-৫ রেযমর রোসোয়গিে গিিমুক্ত 
সিগজ থখযত পোরয�ি।

ডোল জোত্রীয় িযস্র রোি 

১৫গি পগরিোরযে গদযয় ৩গি েো�্চের্রী দল িযি ১ গিঘো মরশুগম পগতত ও ২০০ গমিোর অি্িহৃত পগতত জগম, পুেুর পোি, 
ে্োযিযলর ধোর, িোগির সোমযির রোস্োর ধোযর অিহর ডোল রোি এিং ১১গি েো�্চের্রী দযল ৩৩গি গরগনিত পগরিোরযে �ুক্ত েযর 
৯ গিঘো পগতত জগম ও রোস্োর ধোর, পুেুর পোি, খোযলর ধোর গমগলযয় ১.৮ গেগম. জোয়িোয় গিউগল ডোল রোি েরোযিো হয়। এ�োিো
২২গি েো�্চের্রী দযলর ৬৬গি পগরিোরযে গদযয় পগতত ও মরশুগম পগতত গমগলযয় থমোি ৩৫ গিঘো জগমযত মুসুর এিং থখসোর্রী 
ডোল রোি েরোযিো হয়। অগতিৃগটির েোরযণ গিউগল ডোযলর উৎপোদি েম হযলও িত ১ ি�যর ১১৪গি পগরিোর িযি ৩০ গদযির 
ডোযলর থ�োিোি থপযয়য�।
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দোিো জোত্রীয় িযস্র রোি

ি্গক্তিতেোযি ৪গি পগরিোরযে গদযয় ৬ গিঘো জগমযত ব্লে েৃগি দপ্তযরর সহোয়তোয় েূট্টোর রোি
েরোযিো হয়। �োর এখিও প�্চন্ত েতিো উৎপোদি হযয়য� জোিো �োয়গি। [প্রসঙ্ত উযলেখ্, 
রগি মরশুযম এলোেোয় আলু রোযির প্রিণতো েোেোয় দোিো জোত্রীয় িযস্র রোি খুিই েম হয়]।

ততলি্রীযজর রোি

ি্গক্তিতেোযি ৪গি পগরিোরযে গদযয় ৫ গিঘো জগমযত সগরিোর রোি েরোযিো হয়। �োর উৎপোদি
গ�ল প্রোয় ৩ েুইন্টোল। উৎপোগদত িসল থেযে গিযজযদর জি্ িযি �য় মোযসর থ�োিোি ও 
িোিগত িসল গিগরি েযর পগরিোরগুগল িযি ৩ হোজোর িোেো েযর আয় েরযত থপযরয�। 

িযলর িোস্চোর্রী

১১গি সংসযদর ১১ জি গিক্োিগিিযে গদযয় ৫,০০০গি গিগেন্ন িযলর রোরো ততগরর পগরেল্পিো থিওয়ো হয়। যসখোযি থপঁযপ, 
আমলে্রী, যিদোিো, যপয়োরো, যলিু গমগলযয় ৪,০০০গি রোরো হযয়য�। ১,৯৮১গি রোরো গ্োম পঞ্োযয়ত থ�ৌে েোযজর গরগনিত পগরিোযর
সরিরোহ েযরয�। �োর অে্চমূল্ প্রোয় ১৪ হোজোর িোেো। গিক্োিগিিযদর িোগির িোস্চোর্রীযত এখিও থিদোিো ও থপয়োরো গমগলযয়
প্রোয় ১,০০০গি রোরো রযয়য�। এই উযদ্োযির িযল গিক্োিগিিরো িোস্চোর্রী ততগর েরযত গিযখয�ি এিং গে�ু রোরো গিগরি েযর
িযি ১ হোজোর িোেো েযর আয় েযরয�ি।

গরগনিত পগরিোযর পোঁর িযলর রোরো সরিরোহ

গরগনিত পগরিোযর িযলর থ�োিোি িোিোযত ৩০০গি পগরিোযর থপঁযপ, যিদোিো, যপয়োরো, আমলে্রী গমগলযয় থমোি ১,৯৮১গি রোরো
সরিরোহ েরো হয়। এখি প্রগতগি পগরিোযর ৩-৪গি েযর রোরো থিঁযর রযয়য� এিং তোরো থপঁযপ খোওয়ো শুরু েযরয�ি। 

সিগজর িোস্চোর্রীযত রোরো ততগর ও সরিরোহ

৩গি পগরিোরযে গদযয় লকেো, যিগুি, িযমযিো গমগলযয় থমোি ১২ হোজোর রোরো ততগর েরোযিো হযয়গ�ল। গ্োম পঞ্োযয়ত রোরো রিয় 
েযর গরগনিত পগরিোযরর সিগজ িোিোযির জি্ প্রোয় ৮,০০০গি রোরো সরিরোহ েযর এিং পগরিোরগুগল গিযজরোই তো থরোপি ও 
থদখেোল েযর। এই উযদ্োযির িযল ৩গি পগরিোর সিগজর িোস্চোর্রী েরযত গিযখ িযি ১ হোজোর িোেো েযর আয় েযরয�।    
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িতুি িসল রোি (ওল, ে্োপগসেোম, ব্রেগল ও রোজমো)

এি�র ২গি েো�্চের্রী দযল ৬গি পগরিোর ও ি্গক্তিতেোযি ১০গি পগরিোরযে ১০ েোঠো জগমযত
ওল উৎপোদি থেযন্দর জি্ সহোয়তো থদওয়ো হযয়য�। িত মরশুযম ৫গি পগরিোর সিল 
উৎপোদযির পর গ্োম পঞ্োযয়তযে ১০০ থেগজ ওল ি্রীজ থিরত থদয় এিং িোগে ি্রীজ থেযে 
পুিরোয় রোি েযর। এ�োিো পর্রীক্োমূলেেোযি ২গি পগরিোরযে গদযয় ে্োপগসেোম, ২গি 
পগরিোরযে গদযয় ব্রেগল এিং ৪গি পগরিোরযে গদযয় রোজমোর রোি েরোযিো হযয়য�। উৎপোদি
আিোিুরূপ িো হযলও িতুি িসল গহযসযি তো খুি খোরোপও হয়গি। 

িোঁযির েগঞ্েলম 

িতি�র পর্রীক্োমূলেেোযি ৮ জি গিক্োিগিি েগঞ্েলম পদ্ধগতযত ৮০গি িোঁযির িোস্চোর্রী
েযর। �োর থিগিরেোিই িটি হযয় �োয়। এি�র আরও থিগি েযর িোঁযির িোস্চোর্রী েরোযিোর পগরেল্পিো েরো হযয়য�। 

গিগেন্ন িল িোয�র েোগিং-গ্োিগিং

১১ জি গিক্োিগিি থলিু, গলরু, েমলোযলিু, যপয়োরো গমগলযয় থমোি ৩৫০গি েলম েোগিং  েযর, �োর মযধ্ ২৯০গি জ্রীগিত রোরো
পোওয়ো �োয়। গ্োম পঞ্োযয়ত পগরিোর গেগতিে থ�োি থ�োি িল িোিোি েরোর জি্ ১০০গি রোরো রিয় েযর থিয় । গে�ু রোরো
গিক্োিগিিরো গিযজযদর িোগিযত থরোপণ েযর। িোগে ১০০গি রোরো িোস্চোর্রীযত এখিও েোল অিস্োয় রযয়য�। 

পশুখোদ্ গহযসযি অ্োযজোলো রোি ও ি্িহোর

১১ জি গিক্োিগিযির িোগিযত অ্োযজোলো রোি ও তোর ি্িহোর থদযখ ২৫গি পগরিোর তোযদর িোগিযতও গিযজযদর উযদ্োযি
শুধুমোত্ েোগরিগর সহোয়তো থপযয় অ্োযজোলো রোি েযরয� এিং তো ি্িহোর েরয�। গদযিগদযি উন্নত পুগটিগুণ সম্পন্ন এই পশুখোদ্
রোযির প্রগত অি্োি্ পগরিোযর উৎসোহও িোিয�।

থেঁযরোসোর ততগর ও ি্িহোর

১১ জি গিক্োিগিি ও ১০গি পগরিোর গিযজযদর উযদ্োযি থ�োি থ�োি থিযড থেঁযরোসোর ততগর েযরয� এিং এমগজএিআরইগজএস-
এর মোধ্যম ১১গি পগরিোরযে পোেো থিযড থেঁযরোসোর ততগর ও তো ি্িহোর শুরু েরোর জি্ থেঁযরো ও অি্োি্ েোগরিগর সহোয়তো
থদওয়ো হযয়য�।
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গরগনিত পগরিোযর পশুপোগখ পোলযির উযদ্োি

িূের উৎপোদি থেন্দ ততগর েরোর জি্ ১গি পগরিোরযে ৩গি িূের প্রদোি েরো হয়, ১৮গি 
পগরিোরযে গদযয় ৬গি েো�্চের্রী দল িযি ৬গি �োিযলর সহোয়তো থদওয়ো হয়। এ�োিো আরও 
৫গি েো�্চের্রী দল িযি ১৫গি পগরিোরযে �োিল পোলযি সহোয়তো থদওয়োর পগরেল্পিো েরো
হযয়য�। 

পগরিোর গেগতিে থ�োি থ�োি িযলর িোিোি

২০১৭-১৮ অে্চিযি্চ ১৬গি পগরিোরযে গদযয় ১গি থপঁযপর, ৩গি থলিুর, ১গি গমশ্র িযলর, ৮গি 
থিদোিোর, ২গি আমলে্রীর ও ১গি থপয়োরোর গমগলযয় থমোি ১৬গি থ�োি থ�োি িযলর িোিোি
েরোযিোর জি্ রোরো ও েোগরিগর সহোয়তো থদওয়ো হযয়য�। যিগিরেোি িোিোি এখিও েোল 
অিস্োযতই রযয়য�। 

২০১৮-১৯ অে্চিযি্চ গিযিি পগরেল্পিো

১] এমগজএিআরইগজএস-এর মোধ্যম ১০০গি পগরিোযরর িোস্চোর্রীযত িযি ২০০গি রোরো ততগর এিং ২০১৯-২০ অে্চিযি্চ রোস্োর 
ধোর ও অি্িহৃত সরেোগর জোয়িোয় থরোপণ ও পগরিোরগুগলযে িৃক্পোট্টো েম্চসূগর রূপোয়যণ সহোয়তো প্রদোি।

২] পগরিোর গেগতিে ৫০গি পগরিোযর থ�োি থ�োি িযলর িোিোি েরোর জি্ রোরো ও েোগরিগর সহোয়তো থদওয়ো। 

৩] গিক্োিগিি সহ ৫০গি পগরিোরযে গদযয় েগঞ্েলম পদ্ধগতযত িোঁযির িোস্চোর্রী েরোর প্রযয়োজি্রীয় উপেরণ ও েোগরিগর
সহোয়তো প্রদোি।

গিযিি উযদ্োি
গিক্োিগিি ও উৎসোহ্রী গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্যদর গিযয় জলপোইগুগির থমোগহতিিযর অিগস্ত থেন্দ্রীয় েৃগি িযিিণো থেযন্দ
প্রগিক্যণর ি্িস্ো েরোর পোিোপোগি থিোলমগরর, সুপোগর, িোরযেল সহ গিগেন্ন ধরযির িল ও মিলোর রোরো ততগরর পদ্ধগত এিং 
রোরো, িুল, িল, িো� ও ি্রীজ পগরদি্চি েরোযিো হযয়য�।

থ�ৌে উযদ্োিগুগল িোস্িোয়যি প্ররোর প্রসোযরর প্রগরিয়ো ও মোধ্ম
গ্োম পঞ্োযয়যতর সোধোরণ সেোয় আযলোরিো, গিয়গমত পোিো গমগিং, হ্োন্ডগিল ও পুগস্েো গিতরণ এিং এলগসগড প্রদি্চি ও 
এক্সযপোজোর গেগজি িো গিক্োমূলে প্রদি্চযির ি্িস্ো ইত্োগদ।
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উযদ্োি িোস্িোয়যি গিযিি অসুগিধো

(ে) রোি িো ঘযরোয়ো পুগটি িোিোযির জি্ গরগনিত পগরিোরগুগলর েোয� জগম িো েোেো িো
খুি েম জগম েোেো।

(খ) িিোঞ্ল লোযিোয়ো গ্োমগুগলযত গিগেন্ন পশুপোগখর, গিযিি েযর হোগতর দ্োরো 
মোয�মযধ্ই িসযলর ক্গতসোধি।

(ি) েযয়েগি সংসদ এলোেোয় গিযিি েযর রো িোিোি এলোেোয় পুগটি গিিয়ে অজ্ঞতোর 
েোরযণ উযদ্োিগুগলযত পগরিোরগুগলর 

 �েো�ে পগরর�্চো িো �ত্ন িো থিওয়ো। 

থ�ৌে উযদ্োযির িযল গ্োম পঞ্োযয়যতর প্রোগতষ্োগিে অগ্িগত

১] গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্োযদর মযধ্ থ�ৌে েোযজর প্রগত উৎসোহ গে�ুিো থিযিয�।

২] প্রগত মোযস অন্তত ২ িোর গ্োম পঞ্োযয়ত গিক্োিগিিযদর সযঙ্ গমগিং েরয� এিং উদু্ত গিগেন্ন সমস্ো সমোধোযির থরটিো
েরয�।

৩] থ�ৌে উযদ্োিগুগল রূপোয়যণ ি্রীজ ও উপেরণ থেিোর জি্ গ্োম পঞ্োযয়ত পোরযরজ েগমগি িঠি েযরয�।                                          

৪] িৃহ্রীত উযদ্োযির জি্ প্রযয়োজি্রীয় ৫০% অে্চ গ্োম পঞ্োযয়ত গদযছে, �ো এপ�্চন্ত প্রোয় ১,০০,০০০ িোেো।

৫] থ�ৌে উযদ্োযির িযল ব্লে উন্নয়ি আগধেোগরযের দপ্তর, ব্লে প্রোণ্রীসম্পদ গিেোি দপ্তর ও েৃগি দপ্তযরর সযঙ্ গ্োম 
পঞ্োযয়যতর থ�োিোয�োি আরও থিযিয�। 

৬] গিক্োিগিিযদর স্োইযপন্ড ও প্রগিক্যের সোন্োগিে গ্োম পঞ্োযয়ত �েোসমযয় প্রদোি েরয�।

গিগিটি ি্গক্তিযণর এলোেো পগরদি্চি

থডিমোে্চ সরেোযরর পযক্ থসই থদযির উন্নয়িমূলে আন্তজ্চোগতে সংস্ো, আইআইইন্টোযরস্ (েোরযত �োর প্রোগতষ্োগিে সদস্
অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্স্)-এর প্রগতগিগধরো এেিোর এযস এলোেোর থ�ৌে উযদ্োযির গে�ু গে�ু েোজ ঘুযর থদযখি এিং েোযজর 
সযঙ্ �ুক্ত পগরিোযরর সযঙ্ েেো িযল তোযদর আগ্হ ও প্রত্োগিত সুিযলর গিিয়গি প্রত্ক্ েযরয�ি। এ�োিো গদগলে থেযে 
প্রেোগিত “Civil Society” িোমে মোগসে পগত্েোর িগরষ্ সোংিোগদে মোিি্রীয় শ্রী সুি্রীর রোয় থ�ৌে েোজ থদখযত এযস গ্োম 
পঞ্োযয়ত েো�্চোলযয় উপ-প্রধোি, েম্চরোর্রীিৃন্দ ও গিক্োিগিিযদর সযঙ্ গমগলত হযয় আযলোরিো েযরি। এরপর গতগি এলোেোয় 
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গিগেন্ন েোজেম্চ পগরদি্চি েযর থদযখি ও পগরিোরগুগলর সযঙ্ আযলোরিোর পর ওই পগত্েোয় 
এসংরিোন্ত এেগি প্রগতযিদিও থলযখি। 

এলোেোয় থ�ৌে েোযজর প্রেোি

ে] ির্রীি পগরিোরগুগলযত গে�ুিো হযলও পুগটি সম্পগে্চত সযরতিতো িৃগদ্ধর েোরযণ ঘযরোয়ো
সিগজ িোিোি েযর িোে -সিগজ ও মোঠ িসল গহসোযি ডোল রোি েযর তো খোওয়োর 
প্রিণতো অযিেিো থিযিয�।

খ] পগরিোরগুগলযত পুগটিের িোেসিগজর থ�োিোি িোিোয় পুগটির মোি গে�ুিো থিযিয�।                                                                                 

ি] আযির থরযয় অি্হৃত জগম ি্িহোযরর প্রিণতো িোিোর েোরযণ প্রোেৃগতে সম্পযদর 
ি্িহোরও িৃগদ্ধ থপযয়য�।

ঘ] পশুখোদ্ খোদ্ অ্োযজোলো গিযয় সযরতিতো িোিোর িযল এর রোি ও ি্িহোর উতিযরোতির িোিয�।

ে] িোয�র প্রযয়োজি্রীয়তো ও িোস্চোর্রীযত রোরো ততগর সম্পযে্চ সযরতিতো িোিোয় থিযিয� িো� লোিোযিোর প্রিণতো। �োর িযল
রোস্োর ধোর, খোযলর ধোর, সি্চসোধোরযণর পযি েোেো জোয়িো এেোযজ অযিে থিগি ি্িহৃত হযছে।                                                                               

র] ির্রীি পগরিোরগুগলর েোয� গিক্োিগিিযদর গ্হণয�োি্তো অযিেিোই থিযিয�। িযল সংসদ স্যর গিক্োিগিিযদর প্রযয়োজি 
অিুেি েরো সম্ভি হযয়য�।

�] ির্রীি পগরিোর ও েৃিেযদর মযধ্ ি্রীজ সংরক্ণ েযর রোখো এিং পঞ্োযয়ত থেযে প্রোপ্ত ি্রীজ থিরত থদওয়োর প্রিণতো
অযিেিোই থিযিয�।

জ] গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্ো, গ্োম পঞ্োযয়ত েম্চরোর্রীিৃন্দ, গিগেন্ন দযলর থিতৃিৃন্দ ও গিগিটি ি্গক্তিযণর সহয�োগিতোয় 
সংসদ স্যর গিগেন্ন উন্নয়িমূলে েোযজ সোধোরণ মোিুযির উপগস্গত ও অংিগ্হণ গে�ুিো থিযিয�, িযল পঞ্োযয়ত্রীরোজ 
প্রগরিয়ো ও পদ্ধগতগুগল আযির তুলিোয় গে�ুিো হযলও িগক্তিোল্রী হযয়য�।  
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উযলেখয�োি্ দৃটিোন্ত

ে] য�ৌে উযদ্োযির েোজগুগলযে গ্োম পঞ্োযয়ত গিযজযদর েরণ্রীয় গুরুবেপূণ্চ েোজ গহযসযি
েোিযত শুরু েযরয� এিং থিিগে�ু েোজ রলগত ২০১৮-১৯ আগে্চে ি�যরর েম্চপগরেল্পিোয় 
অন্তেূ্চক্ত েযরয�।

খ] এেোগধে ির্রীি পগরিোযরর ৩-৪ জি সদস্/সদস্ো গমযল েো�্চের্রী দল ততগর েযর 
থ�ৌেেোযি গিগেন্ন ধরযির েোজ েরয�ি। িযল েূগমহ্রীি পগরিোরগুগল েোি পদ্ধগতযত িো গলজ 
গিযয় মরশুগম পগতত, পগতত জগমর ি্িহোর িোগিযয়য�। এ�োিো জগমর মোগলেযদর সযঙ্ �ুক্ত 
হযত থপযর েূগমহ্রীি পগরিোরগুগলর েোয� গে�ুিো িোিগত আযয়র সুয�োি ততগর হযয়য� এিং 
গিযজযদর জি্ তোরো গে�ুিো খোদ্ ও পুগটির থ�োিোি পোযছে।

ি] গ্োম পঞ্োযয়ত ও সংগলেটি জিপ্রগতগিগধযদর সযঙ্ গ্োমিোস্রীযদর আরও গিগিি থ�োিোয�োি িযি থতোলোর থক্যত্ গিক্োিগিিিণ 
প্রগতগিয়ত থসতুস্োপি েরোর থরটিো েযরয�ি ও েযর রযলয�ি । এেই সযঙ্ গিক্োিগিিযদর থিখো ও থিখোযিোর প্রগত
আগ্হ, ঞ্োি, দক্তো ও দৃটিোন্তমূলেেোযি সোমোগজে ম�্চোদো ও সন্োিও রিমি িোিয� ।

িোলিোি্রী ২ িং গ্োম পঞ্োযয়ত ও অ্োযহড ইগিগিযয়গিভ্ স্ -এর থ�ৌে উযদ্োযি গপগ�যয় পিো গরগনিত দগরদ্ পগরিোযরর পুগটি ও 
জ্রীিি-জ্রীগিেোর মোি িৃগদ্ধর েোজগিযে এগিযয় গিযয় থ�যত গিগেন্ন সমযয় �োরো সহয�োগিতো েযরয�ি তোযদর সেলযে এিং 
গিযিি েযর ধূপগুগি পঞ্োযয়ত সগমগতর মোিি্রীয়ো সেোপগত, ধূপগুগি ব্লযের মোিি্রীয় গিগডও, মোিি্রীয় এগডএ, মোিি্রীয় গসগডগপও, 
মোিি্রীয় গিএলগডও ও তোযদর েো�্চোলযয়র েম্চরোর্রীিৃন্দ এিং ধূপগুগি ব্লযের এমগজএিআরইগজএস থসযলর সেল েম্চরোর্রীিৃন্দযে 
আন্তগরে েৃতজ্ঞতো ও অগেিন্দি জোিোই। 
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গ্োম পঞ্োযয়ত সদস্/সদস্োিযণর িোম

১] লক্ষ্রী উরোও (প্রধোি), I িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত। 

২] রোম দতি (উপ-প্রধোি), II িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।

৩] িরৎ সোহো (সঞ্োলে, গিল্প ও পগরেোঠোযমো উপ-সগমগত), 
IX িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।

৪] গেমল রোয় (সঞ্োলে, েৃগি ও প্রোণ্রীসম্পদ গিেোি 
উপ-সগমগত), X িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।

৫] লগলতো উরোও (সঞ্োলে, িোর্রী, গিশু উন্নয়ি ও সমোজ 
েল্োণ উপ-সগমগত), VII  িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।                                                           

৬] জয়ন্ত রোয় (সঞ্োলে,গিক্ো ও জিস্োস্্ উপ-সগমগত), 
VII িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।

৭] মোগিে রোয় (সদস্), VI িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।

৮] থিোপোল সরেোর (সদস্), III িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।

৯] গমিো দতি (সদস্ো), II িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।

১০] মোয়ো রোয় (সদস্ো), V িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।  

১১] রোযমল্রী মণ্ডল (সদস্ো), IV িং সংসদ থেযে গিি্চোগরত।                                                                

গ্োম পঞ্োযয়ত েম্চরোর্রীিযণর িোম

১] রোযজি রোয় (ই এ) 

২] আইয়ুি থহোযসি (সগরি) 

৩] সুযরি গমত্ (এি এস)

৪] �নু্ট রোয় (সহোয়ে) 

৫] িজরুল েগরম সদ্চোর (সহোয়ে)

৬] সুখিোে রোেো (গজগপ েম্চ্রী)

৭] গিেো িসু রোয় (গজ আর এস) 

৮] প্রোণেৃষ্ণ সোহো (গজ আর এস) 

৯] সুমি সোহো (গে এল ই) 

১০] সযমন্দ সরেোর (এস গি গপ) 

১১] দুলোল রোয় (গ্োম পঞ্োযয়যতর থ�ৌে েোযজর প্রগিক্ে) 

গিক্োিগিিযদর িোম –

১) সুগমত্ো মুন্ডো, I িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

২) রমো রোয়, VIII িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

৩) অগিতো রোয়, IX িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

৪) জয়ো রোয়, VII িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

৫) অন্নিোলো রোয়, VI িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

৬) সুি্রীতো গসংহ, II িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

৭) তুলস্রী সরেোর, IV িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

৮) গপগকে থদ, V িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

৯) তমো দোস, II িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

১০) �ণ্চো সরেোর, III িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত। 

১১) গতলমোয়ো রোয় থ�ত্্রী, X িং সংসদ থেযে মযিোি্রীত।






