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AHEAD Initiatives

আঞ্চলিক ও প্রাসলগিক লিক্রার স্রানীয় স্বিরালিত সরকরাররর তরাৎপর্যপূর্য
ভূলিকরার এক সংলক্প্ত প্লতরেদন (২০১৩ – ২০১৫)

†fUv¸wo 1bs MÖvg cÂv‡q‡Zi D‡`¨vM

সহরররালিতরায়
অ্রারহড ইলনলিরয়লিভস এর প্রালতষ্রালনক সদস্ দদওয়রানহরাি জনকি্রার সলিলত

MÖvg cÂv‡qZ m`m¨ / m`m¨vMYt
1) Awbgv eg©Y
2) Ac©Yv miKvi (gnvš—)
3) mymgv eg©Y
5) aª“eR¨wZ mi`vi
5) myw¯§Zv miKvi
6) cÖfvZ P›`ª `vm
7) wbwk_ cÖvgvwbK, Dc cÖavb

8) K…òv Kvš— ivi gÛj
9) myej P›`ª g`K
10) ax‡i›`ª bv_ eg©Y
11) cÖwZgv ivq, †g¤^vi
w`bnvUv 1 cÂv‡qZ mwgwZ

MÖvg cÂv‡qZ Kg©Pvixe„›`t 
1) cy¯cnwi eg©Y, †m‡µUvwi
2) িwj−করা emy, wbg©vY mnvqK

¯^cœv eg©Y
cÖavb, 1 bs msm`

3) †KŠwkK AwaKvix, mnvqK
4) g„Yvj P›`, mnvqK
5) Abv_ P›`ª eg©Y, wR wc Kg©x
6) bvivqb †`, Avwgb, wR wc Kg©x



আঞ্চলিক ও প্রাসলগিক লিক্রায়
স্রানীয় স্বিরালিত সরকরাররর তরাৎপর্যপূর্য ভূলিকরার এক সংলক্প্ত প্লতরেদন

(২০১৩ – ২০১৫)

AvÂwjK I cÖvmw½K wk¶vq
†fUv¸wo 1bs MÖvg cÂv‡q‡Zi bvbv D‡`¨vM

সহরররালিতরায়ঃ
অ্রারহড ইলনলিরয়লিভস এর প্রালতষ্রালনক সদস্ দদওয়রানহরাি জনকি্রার সলিলত



ভূলিকরা

দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত িরন করর অঞ্চরির লিক্রা দগ্রালিত িরাকরে সংস্কৃ লতর িভীরর এেং দসিরা 
হরয় উঠরে অঞ্চরির প্লতলদরনর জীেনররাপরনর সরগি প্রাসলগিক। এই িক্্রক িরািরায় দররে দভিরাগুলি ১নং 
গ্রাি পঞ্চরারয়ত, এিরাকরার ১৯ লি লেদ্রািয় লনরয় ২০১৩ সরাি দিরক ররাত্রা শুরু কররলিি। এই ররাত্রাপরি 
সেরিরক গুরুত্ব দদওয়রা হরয়লিি জীেনররাপরনর জন্ দর দক্তরা িরারি তরা হরারতকিরি আনরদের িরাধ্রি 
িরাত্িরাত্ীরদর রপ্ত কলররয় লদরত ররারত তরাররা তরারদর ভলেি্ৎ জীেরনর নরানরা প্লতেন্ধকতরা ও প্লতকূিতরার 
দিরাকরালেিরা সহরজই কররত পরারর এেং পরািরাপরালি ররারত তরারদর সরালে্যক লেকরািও হয়। 

এিরািরাও ১৪ েৎসর দিরক দিরািরািুলি ২৫ েৎসর পর্যন্ত ররাররা লেলভন্ন করাররেিতঃ িরাধ্লিকও উত্ীর্য হরত 
পরাররলন ও জীলেকরা লনে্যরারহর দতিন দকরান সংস্রান ও দনই তরারদররক আিররা গ্রািীর জীেনররাপরনর উপরররািী 
লকিু লেিরয় দক্ করর ও সহরায়তরা লদরয় লকিুিরা হরিও স্বরােিম্ী করর দতরািরার প্রেষ্রা কররলি ররার িরাধ্রি 
তরাররা তরারদর পলরেরারর লকিুিরা েরািলত আরয়র দররািরান সরাররা েির ধরর লদরয় দররত পরারর এেং হতরািরা িুক্ত 
হরত পরারর। 

তরে ২০১৩ সরারি েকৃহৎ উরদেরি দনওয়রা গ্রাি পঞ্চরারয়রতর এই কু্দ্র উরদ্রাি ২০১৫ সরারি দর ে্রাপকতরা 
িরাভ করররি  তরা কিকরাতরালস্ত দস্বচ্রারসেী সংস্রা অ্রারহড ইলনলিরয়লিভ ও তরার স্রানীয় প্রালতষ্রালনক সদস্ 
“দদওয়রানহরাি জন কি্রার সলিলত” ররৌি উরদ্রাি ে্লতরররক কেরনরাই সম্ভেপর হত নরা। 

আর সেরিরি ককৃ তজ্ঞতরা ও ধন্েরাদ জরানরাই সকি পঞ্চরারয়ত সদস্ / সদস্রা িররক, লেদ্রািরয়র সকি 
লিক্ক/লিলক্করা িণ্ডিীরক, অঞ্চরির লেলিষ্ ে্লক্তেি্যরক, অের লেদ্রািয় পলরদি্যক, সলিলত এডুরকিন 
অলিসরার, পঞ্চরারয়ত সলিলতর সভরাপলত ও অন্রান্ সদস্িররক এেং ব্লক সিলষ্ উন্নয়ন আলধকরালরক ও 
অন্রান্ সকি আলধকরালরকিররক ররারদর সলরিয় সহরররালিতরা ও আন্তলরক প্রেষ্রায় আজ আিররা এতিরা পি 
এরসলি এেং ভলেি্রত আরররা এলিরয় ররারেরা আিরা ররােলি। 
                                            

  ¯^cœv eg©Y
       প্ধরান, রভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত     
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িক্্ ও উরদেি্ঃ

ক। সু্রির লিক্ক – লিলক্করাির অঞ্চরির স্রানীয় জ্ঞরানসম্পন্ন দক্  
ে্লক্তেি্যরক লেদ্রািরয় রুক্ত করর িরাত্-িরাত্ীরদর হরারত কিরি 
আঞ্চলিক জ্ঞরান ও সংস্কৃ লত সম্পরক্য দক্ করর তুিরে তরারদর সরালে্যক 
লেকরারির িরক্্।

ে। লেদ্রািয় কতকৃপক্, লেদ্রািয় পলরেরািন কলিলি এেং অলভভরােক 
সলিলত প্লিলক্ত হরয় সক্ি হরে লনয়লিত পরাঠরিরির পরািরাপরালি 
এই গ্রািীর উপরররািী ও আঞ্চলিক লেিয়গুলিরক গ্হর করর এলিরয় 
লনরয় দররত।

ি। ১৪ েৎসর দিরক ২৫ েৎসর পর্যন্ত িরাধ্লিক অনুত্ীর্যির ররাররা লকিুই 
কররত পরাররি নরা তরারদর গ্রািীর জীেন-জীলেকরা উপরররািী দক্তরা 
হরারত কিরি েকৃলধি করর তরারদর সহরায়ক জীলেকরার লকিু ে্েস্রা কররা 
পলরেরাররর েরািলত আরয়র জন্। 

ঘ। অন্রান্ গ্রাি পঞ্চরারয়তও এই উরদ্রারি প্ভরালেত হরয় এই ধরররর 
উরদ্রাি গ্হর কররে।

শুরুর কিরাঃ

আিররা গ্রারির লেলভন্ন উন্নয়নিূিক করাজ করর আসলি লকন্তু “স্রানীয় 
আঞ্চলিক ও প্রাসলগিক লিক্রা” লনরয় লেরিিভরারে দতিন লকিু করর ওঠরা 
ররায় লন। লকন্তু সরািরালজক প্লতষ্রান লহসরারে এই লেিরয়ও আিরারদর একিরা 
ভূলিকরা আরি। রসই ভূলিকরা ও দরালয়রত্বর কিরা িরািরায় দররে আিররা গ্রাি 
পঞ্চরারয়রতর সকি সদস্, সদস্রা ও কি্যেরারীরদর লনরয় লিক্রাগিরন প্েলিত 
লিক্রার সরারি আঞ্চলিক জীেনররাত্রা লনভ্যর লিক্রারক সংরররাজন কররার 
িক্্রক সরািরন দররে নরানরা উরদ্রাি দনেরার কিরা লেন্তরা কররলিিরাি। আর 
এই পলরলস্রত আিররা পরারি দপরয়লিিরাি কিকরাতরার এক দস্বচ্রারসেী 
সংস্রা অ্রারহড ইলনলিরয়লিভ ও তরার স্রানীয় প্রালতষ্রালনক সদস্ দদওয়রানহরাি 
জন কি্রার সলিলতরক। সকরির সলমিলিত প্রেষ্রায় শুরু হরয়লিি পি 
েিরা। এই পি েিরার শুরুরতই আিররা অঞ্চরির সকি লেদ্রািরয়র লিক্ক-
লিলক্করারদর লনরয় একলি আরিরােনরা সভরার আরয়রাজন কররলিিরাি। আর 
এই উরদ্রািরক সরাধুেরাদ জরালনরয়লিি পঞ্চরারয়ত সলিলতর সভরাপলত িহরািয়রা, 
ব্লক সিলষ্ উন্নয়ন আলধকরালরক, পঞ্চরারয়ত সলিলতর লিক্রা কি্যরাধক্ ও 
অের লেদ্রািয় পলরদি্যক। আজ ২০১৫ সরারি আিররা আিরারদর অঞ্চরির 
সকি লেদ্রািয়গুলিরক এই কি্যকরারডের রুক্ত কররত দপররলি। এই প্রেষ্রার 
িরাধ্রি দর সকি উরদ্রািগুলি আিররা লেলভন্ন লেদ্রািরয় গ্হর কররলি তরার 
সংলক্প্ত লেেরর লনরে দদওয়রা হি।  

১। পুলষ্ েরািরানঃ 

লেদ্রািরয়র লিক্ক-লিলক্করা, িরাত্-িরাত্ীরদর সহরায়তরায় ও স্রানীয় 
গ্রািেরাসীরদর উরদ্রারি ৫লি লেদ্রািরয় ততরী হরয়রি সরাররা েৎসর ে্রাপী 
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ররািরায়লরক সরার লেি লেহীন পুলষ্ েরািরান। সেরার এই লিলিত উরদ্রারি 
গ্রািেরাসীররা দকউ লদরচ্ েরািরান দঘররা দদেরার েরাঁি, রকউ লদরচ্ েরািরারনর 
িরালি ও দেিরা ততরী কররার শ্রি, পঞ্চরারয়ত দিরক দকরািরাও দদওয়রা হরচ্ 
দঘররা দদেরার জরাি, েীজ প্ভকৃ লত। এিরািরাও লকিু লকিু লেদ্রািয় প্রাগিরন 
আিররা MGNREGS এর িরাধ্রি পুলষ্ েরািরান ততরী কররার জন্ িরালি 
দিরি েরািরান কররার জরায়িরাও ততরী করর লদরয়লি এেং পরািরাপরালি জলিও 
েরাি করর লদরয়লি। রিরািরিরাি পিুয়রাররা লকরিরার েয়স দিরকই েরািরান 
কররত কররত হরারত কিরি লিরে লনরচ্ লকভরারে একলি পুলষ্েরািরান িরি 
ওরঠ এেং লকভরারে তরার রক্ররারেক্র কররা হয়। পরািরাপরালি তরাররা লিেরি 
অপুলষ্ দূর কররত দকরান দকরান ধররনর িরাক-সেলজ দেলি করর েরাওয়রা 
উলেত এেং তরারদর েরাদ্গুরও। সরারি সরারি তরাররা পলরলেত হরচ্ নরানরা 
ধরররর েীরজর সরারি। এইভরারে তরাররা আনদেদরায়ক এক প্ককৃ লতপরারঠর 
রস আস্বরাদন কররি। েুে িীঘ্রই আিররা আরও করয়কলি লেদ্রািরয় এই 
করার্যরিি শুরু কররত েরিলি।

২। িি িরারির নরাস্যরালর

অপুলষ্র সরগি িিরাই কররত হরি 
লেলভন্ন িরাক-সেলজর পরািরাপরালি 
প্রয়রাজন লকিু িি েরাওয়রা। তরাই 
দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত সু্রি 
সু্রি উরদ্রাি গ্হর করররি েরার দিরক 
পরাঁে রকি িি িরারির (দপঁরপ, 
দেদরানরা, নজরন, রপয়রাররা) নরাস্যরারী 
কররার। এই উরদ্রারি পিুয়রাররা েরালি 
দিরক দকউ আরন অল্প অল্প করর িরালি 
আেরার দকউ আরন সরার, স্রানীয় 
পঞ্চরারয়ত সদস্ এেং লিক্ক-
লিলক্করাররা দররািরাি করর প্রয়রাজনীয় 
েরালক িরালি ও সরার, গ্রাি পঞ্চরারয়ত দিরক প্দরান কররা হয় নরাস্যরারীর 
প্রয়রাজনীয় েীজ ও প্রারকি। সু্রির লিক্ক-লিলক্করারদর তত্তরােধরারন 
লেদ্রািয় েত্বররই গ্রাি পঞ্চরারয়ত দিরক লনরুক্ত স্রানীয় অলভজ্ঞ ে্লক্তরদর 
সহরায়তরায় লিশুররা আনরদের িধ্ লদরয় দিরে লকভরারে নরাস্যরারী ততরী হয়। 
আর নরাস্যরারীর েরাররা উঠরি তরা লকিু িরািরারনরা হয় লেদ্রািয় েত্বররই আর 
দেলিরভরাি েরাররা লেতরর কররা হয় িরাত্িরাত্ীরদর িরধ্ তরারদর লনরজরদর 
েরালিরত িরািরারনরার জন্। িরাত্িরাত্ীররা লনরন্তর এই কি্যকরারডে রুক্ত িরাকরার 
িরি তরাররা প্ত্ক্ভরারে জ্ঞরানরাজ্যন কররি লকভরারে েীজ দিরক অঙু্রররাদ্গি 
হরচ্, েরাররা হরচ্।  এেনও পর্যন্ত ৭লি সু্রির ২৫০ অলধক িরাত্িরাত্ীররা 
এই কি্যকরারডে রুক্ত হরয় প্রায় ৭০০+ িরির েরাররা ততরী করররি এেং 
প্রত্রক কি করর ২ – ৩ ধরররর েরাররা েরালিরত লনরয় িরালিরয়রি ও 
পলরের্যরা করর েি করর তুিরি।
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৩। েীজ পলরলেলত

দিরািরেিরা দিরকই লিশু লকরিরারররা লেদ্রািয় স্তর দিরকই লিেরি দকরান 
িসরির েীজ দকিন, রসলি দকরান সিয় িরািরারত হয় – এর িরাধ্রি হরারত 
কিরি প্ত্ক্ভরারে তরাররা লেলভন্ন েীজ সম্পলক্যত জ্ঞরান অজ্যন কররি।

৪। পুলষ্ ি্রালপং 

দদি িঠন লকংেরা লিক্রার উপিলধির দক্রত্ লিশুর স্বরাভরালেক িরারীলরক 
সক্িতরা েজরায় ররােরািরা অত্ন্ত জরুলর করারর িরারীলরক লেকরারির সরারি 
সরারি িরানলিক লেকরাি অগিরাঅলগি ভরারে রুক্ত আর এজন্ দিরািরেিরা দিরক 
প্িরিই তরারদর অপুলষ্র অলভিরাপ দিরক িুক্ত কররত হরে। লেরিিজ্ঞ 
কলিলির এই সুপরালররির কিরা িরািরায় দররে অপুলষ্র দেরাঁরজ তরাই সু্রি 
সু্রি পুলষ্ ি্রালপং (BMI) শুরু করররি দভিরাগুলি ১ নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত। 
লিশুরদর BMI লনর্যয় করর আিরা কি্যী ও A.N.M রদর সহরায়তরায় 

িরাত্িরাত্ীরদর অলভভরােকরদর তরার 
সম্পরক্য অেলহত কররা হরচ্ এেং 
লেলভন্ন প্করাররর ররািরায়লরক সরার লেি 
লেহীন িসরির উপরররািীতরা ও দসই 
আলগিরক সু্রির পুলষ্ েরািরারনর গুরুত্ব 
দেরাঝরারনরা হরচ্।  রভিরাগুলি ১নং গ্রাি 
পঞ্চরারয়ত এেন পর্যন্ত ৫লি সু্রি এই 
উরদ্রাি গ্হর করররি ররার িরাধ্রি 
২০০ অলধক িরাত্-িরাত্ীরদর পুলষ্র িরান 
লনর্যয় করররি। পরেত্যী পর্যরায় দভিরাগুলি 
১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত এই কি্যকরারডের 
িরাধ্রি লেলনিত ৩৫ জন সেরিরক 
অপুষ্ লিশুরক ৭ – ৮ ধরররর িরাক 
– সলজির েীজ লদরয়লিি ঘরররায়রা পুলষ্ 
েরািরান কররার উরদেরি্। লিশু এেং তরার 

পলরেরাররর দরৌি এই উরদ্রাি এক দকৃষ্রান্ত স্রাপন করররি।

৫। লিক্রাগিরন স্বরাস্্ ও িরীরেে্যরা, সকৃজনিূিক ও কি্যিূিক 
পরাঠ ও লিল্পকিরার েে্যরা

েত্যিরান পরাঠ্রিি, পরাঠ্ ও ককৃ ত্সূেীরত লিশুর আনদে আকি্যররক এক 
অপলরসীি গুরুত্ব দদওয়রা হরয়রি। পরািরাপরালি নতুন লিক্রারিরি সকৃজনিীি 
ককৃ ত্সূেীর গুরুত্ব অনস্বীকরার্য। এর সরারি সরারি িহরাপুরুরির জীেরনর িল্প, 
আত্মেলরত দিরানরা, েিরা ও পরাঠ কররার িরাধ্রি লিশুর করারি একলি িক্্ 
ও আদি্য স্রাপন েুেই জরুরী। এই ভরােনরারক সরািরন দররে দভিরাগুলি 
১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত সু্রির লনয়লিত পিরাশুনরারক ে্হত নরা করর তরারদর 
স্রানীয় অঞ্চরির লকিু িরানুিজনরক সু্রি সু্রি রুক্ত করররি দিরাি দিরাি 
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লিশুরদর িরানলিক ও নরানরান সকৃজনরাত্মক প্লতভরার লেকরারির িরক্্। আেরার 
দকরান দকরান সু্রি লিক্ক-লিলক্করাররা লনরজররাই এই উরদ্রাি গ্হর করররি। 
এই কি্যকরারডের িরাধ্রি দকরািরাও লিশুররা আনরদের িরাধ্রি জরানরি নরানরা 
লেিয় দরিন লকভরারে করািজ, িরালি, িরারির পরাতরা ইত্রালদ লদরয় লেলভন্ন 
সরািগ্ী ততরী কররা ররায়, রকরািরাও তরাররা লিেরি নরাে, িরান, িিরা, আেকৃলত্ 
আেরার দকরািরাও েরা ে্রায়্রাি। পরািরাপরালি তরাররা শুনরি নরানরা লিক্রািূিক 
িল্প। এেন পর্যন্ত দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত ১৯লি সু্রির লভতর 
১৩লি সু্রি ১৯জন স্রানীয় আঞ্চলিক জ্ঞরারন অলভজ্ঞ লেলিষ্ ে্লক্তরক রুক্ত 
করর এই উরদ্রাি গ্হর করররি।

৬। লিক্রাগিরন অলডও-লভসুয়রাি পরাঠদরান

লিশুরদর আনদেপরারঠর িরাধ্রি লিক্রা লদরত পঞ্চরারয়ত শুরু করররি সু্রি 
সু্রি সপ্তরারহ অন্তত একলদন অলডও-লভসুয়রাি িরাধ্রির লিক্রাদরান। 
তদন্লদেন লেলভন্ন সু-অভ্রারসর 
পরািরাপরালি দরেরারন িরারক স্বরাস্্ ও 
পলররেি সংরিরান্ত নরানরান লেিয় এেং 
লেলভন্ন লিক্রািূিক েিলচিত্। রকরারনরা 
দকরারনরা লেদ্রািরয় লিক্ক-লিলক্করাির  
লনরজররাই উরদ্রািী হরয়রি এই অলডও-
লভসুয়রাি পরাঠদরারনর িরাধ্রি 
িরাত্িরাত্ীরদর পরাঠদরান কররত।  

৭। লিক্রািূিক ভ্রির

লেরিিজ্ঞ কলিলির অন্তে্যত্যী সুপরালরিরিি 
নতুন পরাঠরিরি িরাত্িরাত্ীরদর স্রানীয় 
লেলভন্ন জরায়িরা পলরদি্যরনর উপর দজরার 
দদওয়রা হরয়রি। েইরয়র পরািরাপরালি ররার 
িরধ্ লদরয় পিুয়রাররা তরার স্রানীয় 
দভৌিলিক, ঐলতহরালসক ও সরাংস্কৃ লতক অেস্রা সম্পরক্য সি্ক জ্ঞরান িরাভ 
কররত পরাররি।  রভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত লেদ্রািরয়র VEC কলিলিরত 
আরিরােনরা ও অলভভরােকরদর সহিলতর লভলত্রত গ্রাি পঞ্চরারয়রতর স্রানীয় 
সদস্/লিক্রা সঞ্চরািক/প্ধরারনর উপলস্লতরত এেন পর্যন্ত ৫লি লেদ্রািরয়র 
িরাত্িরাত্ীরদর লনরয় লিক্রািূিক ভ্রির সংঘলিত কররত সিি্য হরয়রি স্রানীয় 
নরানরান ঐলতহরালসক স্রান দরিনঃ কুেলেহরার ররাজেরালি, রিরাসরানীিরালর ররাজপরাি 
প্ভকৃ লত জরায়িরায়।

দভিরাগুলি ১নং অঞ্চরির এই উরদ্রািরক িরান্তরা লদরয় লদনহরািরা ১ নং 
পঞ্চরারয়ত সলিলতর লিক্রা, সংস্কৃ লত, তি্ ও রিীিরা স্রায়ী সলিলত তরারদর 
সকি গ্রাি পঞ্চরারয়রত এই উরদ্রািরক িলিরয় লদরত িত ১১ই জুিরাই 
২০১৫ তরালররে পঞ্চরারয়ত সলিলত এিরাকরার সকি লেদ্রািরয়র লিক্ক-
লিলক্করারদর লনরয় একলি আরিরােনরা সভরার আরয়রাজন কররলিি। এই 
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আরিরােনরা সভরায় তরাররা গুরুত্ব লদরয়লিি ররারত সকি লেদ্রািয় প্রাগিরন পুলষ্ 
েরািরান ও িি িরারির নরাস্যরারী িরারক এেং অলডও-লভশুয়রারির িরাধ্রি 
িরাত্-িরাত্ীরদর আনদেিুের পরাঠদরান কররা ররায়।

সু্িিুিরদর লনরয় লেলভন্ন করাজকি্য

লিক্রাগিরন লেলভন্ন উরদ্রাি গ্হর কররার পরািরাপরালি আিররা দভিরাগুলি ১নং 
গ্রাি পঞ্চরারয়ত আিরারদর অঞ্চরির িরাধ্লিক অনুত্ীর্য  ১৫ েির দিরক 
৩০ েির পর্যন্ত স্বপ্নহীর, লদিরাহীন লকরিরার লকরিরারী, পুরুি িলহির্ারদর 
লনরয় তরাররা ররারত নতুন লকিু লিরে এক নতুন পরি এগুরত পরারর দসই 
রকি নরানরা উরদ্রাি গ্হর কররলি। ২০১৩ দিরক এেনও পর্যন্ত লেলভন্ন 
সিরয় আিরারদর গ্রাি পঞ্চরারয়ত কিরেিী ২০০ অলধক এিন লকরিরার 
লকরিরারী, পুরুি িলহিরা্রদর এই উরদ্রারি সরালিি কররত দপরররি। এই 
উরদ্রারির িরাধ্রি আিররা িরন করলি লেরিিত িলহিরাররা েরালিরত দিরক 

নতুন নরানরা লজলনি লিরে লকিু অলতলরক্ত 
আরয়র িরাধ্রি পলরেরারর লকিুিরা 
স্বচ্িতরার পি দদেরারে।    

শুরুর কিরাঃ

সকি গ্রাি পঞ্চরারয়ত সদস্ ও 
কি্যেরারীেকৃরদের সরগি আরিরােনরা ও 
সহিত ততলর করর তরারদর সহরায়তরায় 
আিরারদর গ্রাি পঞ্চরারয়ত অ্রারহড 
ইলনলিরয়লিভস এর প্রালতষ্রালনক সদস্ 
দদওয়রানহরাি জন কি্রার সলিলতর 
সহরররািীতরায় পরািরা তেঠরকর িরাধ্রি 
অঞ্চরির িরাধ্লিক অনুত্ীর্য  ১৫ েির 
দিরক ৩০ েির পর্যন্ত স্বপ্নহীর, 
লদিরাহীন লকরিরার লকরিরারী, পুরুি 

িলহিরা্রদর লেলনিতকরর কররত শুরু কলর লেলভন্ন লেিরয় হরারত কিরি 
দক্তরা েকৃলধির িরাধ্রি তরারদর নরানরা রকি গ্রািীর জীেন-জীলেকরা লনে্যরারহর 
উপরররািী পরি এলিরয় লনরয় ররােরার জন্। প্রত্ক িরশুরির আরি পরািরা 
তেঠরকর িরাধ্রি লক লক ধররনর করাজ কররা দররত পরারর দস লেিরয় 
লেস্তরালরত আরিরােনরা করর িরশুি লভলত্ক পলরকল্পনরা ততলর কররা হয় এেং 
পলরকল্পনরা অনুররায়ী লেলনিত িরাধ্লিক অনুত্ীর্য রুেক – রুেতীরদর, পুরুি 
- িলহিরারদর আরেদন পত্ গ্হর কররা হয় এেং প্রাপ্ত আরেদন পত্গুলি 
একলত্করর করর ও সুপরালরি সহ গ্রাি পঞ্চরারয়ত সদস্ গ্রাি পঞ্চরারয়রত 
জিরা দদন অ্রারহড ইলনলিরয়লিভস এর প্রালতষ্রালনক সদস্ দদওয়রানহরাি 
জন কি্রার সলিলতর সহরররািীতরায়। পরেত্যী ধরারপ আিররা গ্রাি পঞ্চরারয়রত 
সেগুলি আরেদনপত্ একলত্করর করর প্রয়রাজনীয় েীজ ও উপকরর 
সংগ্হ কররার প্রয়রাজনীয় ে্েস্রা গ্হর কলর। প্রয়রাজনীয় েীজ েরা অন্রান্ 
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উপকরর পরােরার পর তরা আিররা পঞ্চরারয়ত সদস্/ সদস্েকৃদেরক সরেররাহ 
কলর এেং  তরারপর প্রত্ক পঞ্চরারয়ত সদস্ িরাষ্রাররররারির িরাধ্রি 
উপরভরাক্তরারদর েীজ েরা উপকরর সরেররাহ করর অ্রারহড ইলনলিরয়লিভস 
এর প্রালতষ্রালনক সদরস্র কি্যীরদর সহরররািীতরায়। এরপর অ্রারহড 
ইলনলিরয়লিভস-এর প্রালতষ্রালনক সদরস্র কি্যীেকৃদে গ্রাি পঞ্চরারয়রতর সরগি 
লনয়লিত দররািরারররাি দররে রিিরািত উপরভরাক্তরারদর করালরিলর ও হরারত 
কিরি সহরায়তরা দদয়। 

এই পধিলত প্লরিয়রার িরাধ্রি দর ধরররর উরদ্রািগুলি আিররা 
গ্হর কররলি দসগুলি হিঃ

১। লেলভন্ন লেিরয় প্লিক্র
২। ে্েসরা লভলত্ক সজিী েরািরান
৩। আদরা উৎপরাদন দকন্দ্র
৪। নতুন িসিঃ ব্ররকরািী, রপঁয়রাজ, 
ওি
৫। লেলভন্ন প্করার নরাস্যরারী
৬। ভরালি্য করম্পরাষ্ ও অ্রারজরািরা
৭। লিশ্র ডরাি েরাি
৮। িরারির কিি ও েরাঁরির 
কলঞ্চকিি
৯। আিুর েীজ দিরক আিু
১০। নরাররকি েরাররা ততরী
১১। লিক্রািূিক ভ্রির
১২। দিরািরার করাজ

১। লেলভন্ন লেিরয় প্লিক্রঃ 

২০১৩ দিরক ২০১৫ পর্যন্ত আিররা 
দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়রতর পক্ 
দিরক অঞ্চরির ৪২৩ জন িরাধ্লিক অনুত্ীর্য ১৫ েির দিরক ৩০ েির 
পর্যন্ত লকরিরার লকরিরারী, পুরুি িলহির্ারদর সে্যরিরাি ১৩১ েরার ে্েসরা 
লভলত্ক সজিী েরািরান, ওি এেং আদরা উৎপরাদন দকন্দ্র, ব্ররকরািী ও দপঁয়রাজ 
েরাি, লেলভন্ন প্করার নরাস্যরারী, ভরালি্য করম্পরাষ্ ও অ্রারজরািরা ততরী, লিশ্র ডরাি 
েরাি, িরারির কিি ততরী, জজে কীিরররাধক ততরী, েরঁারির কলঞ্চকিি ততরী, 
আিুর েীজ দিরক আিু উৎপরাদন, িুরিী পরািন, নরাররকি েরাররা ততরী, 
েীজ সংগ্হ ও সংরক্র ও দিরািরা লদরয় হরারতর করারজর প্লিক্র দদওয়রা 
হরয়রি। এই ৪২৩ জরনর লভতর ২৭৭ জন িত লকরিরার লকরিরারী, পুরুি 
িলহির্াররা নরানরান করাজ লিরে লেলভন্ন লেিরয় দকরারনরা নরা দকরারনরা সিরয় রুক্ত 
হরয়রি। পরািরাপরালি দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত িক্্ করররি এই ২৭৭ 
জন লিক্রাি্যীর িরধ্ ৭৬ জন িত লিক্রাি্যী েত্যিরারন লনরজরদর উরদ্রারি 
গ্রাি পঞ্চরারয়রতর দকরারনরা সরাহরার্ িরািরাই সিি ভরারে তরাররা দর ররা লিরেলিি 
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দসলিরক তরাররা এলিরয় লনরয় ররারচ্।

২। ে্েসরা লভলত্ক সজিী েরািরানঃ 

এেন পর্যন্ত ৫১ জন লিক্রাি্যী ে্েসরা 
লভলত্ক সজিী েরািরান লকভরারে কররত 
হয় দসই কিরা-রকৌিি সিিভরারে 
লিরে প্রায় ২৫ কুইন্রাি িত লেলভন্ন 
ধরররর সজিী উৎপরাদন করররি 
েরাজরারজরাত কররার জন্। এই লিক্রাি্যীররা 
নরানরা িসরির েীজ দররেরি প্রায় ২০ 
দকলজ িত এেং উৎপরালদত িসি লেলরি 
করর তরাররা আয় করররি কিরেিী প্রায় 
৫০,০০০/- িরাকরা। িক্্রীয় দর তরারদর 
লভতর ধীরর ধীরর িরি উরঠরি পরেত্যী 
িরশুরির জন্ েীজ সংরক্র কররার 
অভ্রাসও।

৩। আদরা উৎপরাদন দকন্দ্রঃ 

২০১৪ সরারি ১১ জন লিক্রাি্যীরক আিররা সহরায়তরা কররলিিরাি আদরা 
উৎপরাদন দকন্দ্র ততরীর জন্ ররার লভতর ২ জন পুরররাপুলর ে্ি্য হরয়লিি, 
েরালক ৯জন লিক্রাি্যীর লভতর ৬জন গ্রাি পঞ্চরারয়ত দিরক প্রাপ্ত েীরজর 
পুরররািরাই দিরত লদরয়লিি। এই ২০১৪ িরশুরি ৯জন লিক্রাি্যী আদরা 
উৎপরাদন দকন্দ্র দিরক আয় কররলিি প্রায় ৭,২০০/- িরাকরা। পরেত্যী 
২০১৫ িরশুরি আিররা নতুন আরও ১৭ জনরক এই উরদ্রারি সরালিি 
কররলিিরাি ররার লভতর দিরতপ্রাপ্ত েীজ দিরক সহরায়তরা কররলিিরাি ৬ 
জনরক এেং েরালক ১১ জনরক নতুনভরারে েীজ লকরন লদরয়লিিরাি। েত্যিরারন 
এই ১৭ জরনর লভতর ২জন আেরার পুরররাপুলর ে্ি্য এেং েরালক ১৫ 
ভরারিরাভরারে এলিরয় লনরয় ররারচ্। ২০১৪ এেং ২০১৫ লিলিরয় এই ২ 
েৎসরর আদরা উৎপরাদন দকরন্দ্রর জন্ আিররা ররা সহরায়তরা লদরয়লিিরাি তরা 
লদরয় এেরার ২০১৬ সরারি দভিরাগুলি ১নং অঞ্চরি দিরাি ৩৩লি আদরা উৎপরাদন 
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দকন্দ্র ততরী হরে েরি আিররা আিরা করলি ররার লভতর পুররারনরা ২১লি এেং 
নতুন ১২লি। এই লেিয়লি িক্্ করর আিররা ২০১৬ িরশুরি লঠক কররলি 
নতুন করর আদরা উৎপরাদন দকরন্দ্রর জন্ আর দকরারনরা সহরায়তরা করে নরা।

৪। নতুন িসিঃ ব্ররকরািী, রপঁয়রাজ, ওিঃ 

সরাধরারর িুিকলপ দিরক ব্ররকরািী অরনক দেিী পুলষ্গুর সম্পন্ন এেং এই 
অঞ্চরি হরারি ব্ররকরািী আিদরানী হয় েরাইরর দিরক তরাই ২০১৪ সরারি আিররা 
১০ জন লিক্রাি্যীরক এই লেিরয় প্লিক্র লদরয় সহরায়তরা কররলিিরাি। এই 
সকি লিক্রাি্যীররা সকরিই সিিভরারে িসি উৎপরাদন কররত সক্ি 
হরয়লিি এেং তরাররা প্রায় ৪১,০০০/- িরাকরার িসি েরাজরারজরাত কররলিি। 
এই সিিতরা দদরে এেং ব্ররকরািী েরারি আরররা উৎসরাহ দদেরার জন্ ২০১৫ 
সরারি আিররা আরও ৫ জনরক সহরায়তরা লদরয়লি। িক্রীয় দর ২০১৫ দত 
এই ৫জন ে্লতরররক অঞ্চরির আরররা ২ জন লনজ উরদ্রারি ব্ররকরািী েরাি 
করররি।

আিরারদর অঞ্চরি দপঁয়রাজ েরাি কররা হত 
শুধুিরাত্ দপঁয়রাজকলির জন্, রপঁয়রারজর 
জন্ দপঁয়রাজ েরারির প্েিন এরকেরাররই 
দনই। এই লেন্তরা দিরক আিররা আিরারদর 
অঞ্চরি ২০১৫ সরারি দপঁয়রাজ েরারির 
পলরকল্পনরা গ্হর কররলিিরাি এেং এই 
কি্যকরারডে প্রয়রাজনীয় সহরায়তরা লদরয় 
আিররা রুক্ত কররলিিরাি ১৪ জনরক।

দভিরাগুলি ১নং অঞ্চরি আিররা 
দদরেলিিরাি আররকলি গুরুত্বপূর্য িসি 
ওি েরারিরও দকরারনরা প্েিন লিি নরা 
তরাই ২০১৪ সরারি ৮জন লিক্রাি্যী লনরয় 
আিররা শুরু কররলিি ওি উৎপরাদন 
দকন্দ্র ততরী। ২০১৫ সরারি আিররা আরও নতুন ১০ জনরক এই উরদ্রারি 
সরালিি কলর। এই সে্যরিরাি ১৮ জরনর লভতর আিররা ১ি েরার েীজ রিয় 
েরােদ সহরররািীতরা কররলিিরাি ৮ জনরক এেং ২য় েরার েীজ রিয় েরােদ 
সহরররািীতরা কররা হরয়লিি ২জনরক। এিরািরা ২য় েরার েরাকী নতুন ৮ জনরক 
সহরায়তরা কররা হরয়লিি ১ি েরার ররারদর েীজ দদওয়রা হরয়লিি দসেরানকরার 
৮জন লিক্রাি্যীর দিরক প্রাপ্ত েীজ লদরয়।

েত্যিরারন সে্যরিরাি ১১লি ওি উৎপরাদন দকন্দ্র েুে ভরারিরাভরারে েিরি এেং 
আিরারদর আিরা ২০১৬ সরারি দিরতপ্রাপ্ত েীজ দিরক আরররা ৫লি ওি 
উৎপরাদন দকন্দ্র ততরী হরে। এেন পর্যন্ত এইসে লিক্রাি্যীররা প্রায় সে্যরিরাি 
৮৪,০০০/- িরাকরা আয় কররত দপরররি। সেরিরক েি কিরা আিররা িক্্ 
কররত দপররলি দর এই সকি লিক্রাি্যীরদর সকরিই েীজ ররােরত লিরেরি।         
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৫। লেলভন্ন প্করার নরাস্যরারীঃ   

এেন পর্যন্ত ১০ জন লিক্রাি্যী িরারির ও িরির নরাস্যরারী কররার উরদ্রাি 
গ্হর করর দিরাি প্রায় ১১,০০০ েরাররা ততরী করররি ররার লভতর লকিু েরাররা 
নষ্ হরয়রি, লনরজররা িরালিরয়রি প্রায় ২২০ লি এেং লেলরি করররি প্রায় 
৮০০০লি েরাররা সে্যরিরাি অলধক ৫৮,০০০/- িরাকরায়।

েত্যিরারন আিররা MGNREGS প্করল্পর আওতরায় আিরারদর অঞ্চরির প্রায় 
২২৫ জন উপরভরাক্তরারক ১০০লি নরানরা ধরররর িরারির নরাস্যরারী কররারনরা হরচ্ 
ররার লভতর েত্যিরারন ১৯৪ জন উপরভরাক্তরার রত্ন সহকরারর কররি। পরেত্যী 
১েিররর িরািরায় িরািগুলি ররাস্তরার ধরারর দপরাঁতরা হরয় দিরি আিররা লেন্তরা 
করলি উপরভরাক্তরারদর প্রত্রকর সরারি তরারদর দরকলি িরাি দেরে িরাকরে 
এেং ররাস্তরার ধরারর দপরাঁতরা হরে দসকলি িরারির জন্ তরারদর সরারি েকৃক্পরাট্রা 
কররা হরে। আিরারদর িে্য দর আিরারদর গ্রাি পঞ্চরারয়তরক এই দরৌি 

উরদ্রারি ররাররা ররাররা সহরায়তরা কররন 
তরাররা আিরারদর পঞ্চরারয়ত সলিলত 
এিরাকরার অন্রান্ গ্রাি পঞ্চরারয়ত দিরক 
৭েরার আিন্ত্রর দপরয়রিন এই লেিরয় 
তরারদর সহরররািীতরা করর সক্িতরা 
েকৃলধির জন্।   

৬। ভরালি্য করম্পরাষ্ ও 
অ্রারজরািরাঃ

আিররা আিরারদর অঞ্চরির িরাধ্লিক 
অনুত্ীর্য প্রায় ৯০ জনরক এই উরদ্রারি 
সরালিি কররত দপররলি এেন অেলধ। 
এরদর লভতর ১৪ জন লিক্রাি্যী 
ভরালি্যকরম্পরাষ্ এর উপরররািীতরা েুে 
ভরারিরাভরারে েুঝরত দপরররি এেং প্রায় 

১৭ কুইন্রাি সরার তরাররা তরারদর লনরজরদর জলিরত এেনও পর্যন্ত ে্েহরার 
করররি। পরািরাপরালি এরদর লভতর ২জন দকঁরেরা লেলরি করর আয় করররি 
প্রায় ২৬০০/- িরাকরা িত। অলধকরাংি লিক্রাি্যী ররাররা অ্রারজরািরা করররি 
তরাররাও লনয়লিত ভরারে পশুরদর উৎপরালদত অ্রারজরািরা েরাওয়রারচ্।

৭। লিশ্র ডরাি েরািঃ

এই অঞ্চরি আরি দদেরা দরত এক জলিরত এক প্করার ডরাি েরাি। আিররা 
২০১৫ সরারি ২১জন লিক্রাি্যীরক লনরয় উরদ্রাি গ্হর কররলি পরি িরাকরা 
জলিরত ও অন্ জলিরত লিশ্র ডরাি েরাি। আিররা দরিরা লিক্রাি্যীরদর দিেরালচ্ 
দসিরা হি জলির েরারধরারর লতলসর েরাি এেং লভতরর অন্ ডরাি েরাি। এর 
িরি লিক্রাি্যীররা লিেরি দর েরাইরর লতলস লদরয় লঘরর ররােরার জন্ লভতরর 
দর অন্ প্ধরান ডরাি লি িরাকরে দসলি িরািি েরা অন্ পশুরদর হরাত দিরক 
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অরনকরাংরি দেঁরে ররারে। এর পরািরাপরালি তরাররা অরনরক লিেরি পয়ররা করর 
ডরাি েরািও। 

৮। িরারির কিি ও েরাঁরির কলঞ্চকিি ততরীঃ

২০১৫ সরারি এই দুলি উরদ্রািও আিররা গ্হর কররলিিরাি ৫ জন লিক্রাি্যী 
লনরয়। ররার লভতর ৩ জনরক লদরয় ততরী কররা হরয়লিি ৫৫লি কিি ররার 
লভতর সিিভরারে ততরী হরয়লিি ৩১লি কিি। এই ৩১লি কিরির লভতর 
লিক্রাি্যীররা লনরজররা িরালিরয়রি ১২লি, প্লতরেিীরদর লদরয়রি ৩লি এেং 
লেরিী করররি ১৬লি িরি প্লতলি ৩০/- িরাকরা করর।

একদি নতুন উরদ্রাি আিররা গ্হর কররলিিরাি েরঁাি িরারির কিি ততরীর 
কররার জন্। ২জন লিক্রাি্যীরক আিররা এই লেিরয় রুক্ত কররলিিরাি। 
প্রািলিকভরারে আিররা দদরেলিিরাি দর এই েরঁারির কলঞ্চকিি দেি ভরারিরা 
ততরী হলচ্ি লকন্ত প্রাককৃ লতক করাররেিত এই ২জন লিক্রাি্যীরক লদরয় দর 
৪০লি কলঞ্চকিি হরয়লিি তরার 
সমূ্পর্যিরাই নষ্ হরয় দিরি। এই ২০১৬ 
সরারি আিরারদর ইচ্রা আরি দর েরঁারির 
কলঞ্চকিি লনরয় আেরার এক েকৃহৎ 
প্রেষ্রা দনওয়রা।      

৯। আিুর েীজ দিরক আিু 
উৎপরাদনঃ

এলিও এই অঞ্চরির একলি সমূ্পর্য 
নতুন উরদ্রাি। আিররা জরানতরাি নরা 
এইরকি আিুর েীজ পরাওয়রা ররায়। 
আিরারদর সহরররািী দরৌি সংস্রা 
অ্রারহড ইলনলিরয়লিভস এর িরাধ্রি 
এই েীজ পরােরার পর আিররা ৪ জন 
লিক্রাি্যীরক এই উরদ্রারি সংরুক্ত কলর 
এেং এররা েত্যিরারন সিলভরারে উরদ্রািলিরক এলিরয় লনরয় ররারচ্।  

১০। নরাররকি েরাররা ততরীঃ

নরাররকরির েরালহদরা এই অঞ্চরি ে্পক লকন্তু অলধকরাংি ে্লক্তরক অরনক 
পয়সরা েরে করর েরাররা লকনরত হয় েরাজরার দিরক। এই লদরক নজর লদরয় 
আিররা ২০১৫ সরারি ৮ জন লিক্রাি্যীরক লনরয় নরাররকরির েরাররা লকভরারে 
ততরী কররত হয় তরা লিলেরয় তরারদররক সহরায়তরা প্দরান কলর। েত্যিরারন 
েীজ দেরড আরি এেনও েরাররা েরার হয় লন।  

১১। লিক্রািূিক পলরদি্যরঃ

আিররা লিক্রাি্যীরদর লনরয় আররকলি উরদ্রাি গ্হর কররলিিরাি ররার িরাধ্রি 
আিররা এক জরায়িরার লিক্রাি্যীরদর অপর ভরারিরা লিক্রাি্যীরদর উরদ্রাি 
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দদেরারত লনরয় দিলিিরাি। এর িরাধ্রি আিররা েুঝরত দপররলি লিক্রাি্যীররা 
অরনক প্েুধি হয়। এেন পর্যন্ত আিররা ১৩লি লিক্রািূিক পলরদি্যররর 
িরাধ্রি ৭৮ জন লিক্রাি্যীরক লেলভন্ন লেিরয় আরিরাকপরাত কররত দপররলি।  

১২। দিরািরার করাজঃ  

আিররা দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত, রনরহরু রুে দকন্দ্র, অ্রারহড 
ইলনলিরয়লিভস ও তরার প্রালতষ্রালনক সদস্ দদওয়রানহরাি জন কি্রার 
সলিলতর সহরররািীতরায় ৪০ জন িরাধ্লিক অনুত্ীর্য  ১৫ েির দিরক ৩০ 
েির পর্যন্ত লকরিরারী ও িলহিরা্রদর লেলনিতকরর করর তরারদর লনরয় দিরািরা 
লদরয় নরানরা লজলনি ততরী েরা দিেরার ৪.৫ িরাস ে্রাপী এক প্লিক্ররর 
আরয়রাজন কররলিিরাি। এই প্লিক্র দিরি আিররা দদেিরাি ৩০ জন 
লিক্রাি্যী প্লিক্রলি সমূ্পর্য কররলিি। এই পর্যরারয় তরাররা লিরেরি দিরািরা 
লদরয় িরািরা ততরী, কদি িুি ততরী, িুকুি ততরী এিরািরাও তরাররা আরররা 

লিরেরি িয়ূর ততরী, ররালে ততরী ও 
আরররা অরনক লকিু। আিরারদর করারি 
লহসরাে আরি দর এই ৪.৫ িরাস 
প্লিক্রকরারি ১৬ জন প্লিক্রাি্যী 
সে্যরিরাি প্রায় ২৮,০০০/- িরাকরা আয় 
করররি এেং প্লিক্র দিি হেরার পরর 
এেনও এই কজন লনয়লিত ভরারে 
দিরািরা লদরয় লেলভন্ন েস্তু ততরী কররি 
এেং লেলরি করর আয় কররি।

লেরকন্দ্রীককৃ ত পঞ্চরারয়তীররাজ 
প্লরিয়রা ও পধিলতর িরাধ্রি 
দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়রতর 
েরাদ্ সুরক্রা, পুলষ্ ও জীেন-
জীলেকরার িরান উন্নয়রনর িরক্্ 

এক উরদ্রািঃ 

লিক্রাগিরন এই সকি কি্যকরারডের পরািরাপরালি আিররা দভিরাগুলি ১নং গ্রাি 
পঞ্চরারয়ত এেং অ্রারহড ইলনলিরয়লিভস ২০১৫ সরারির িরাঝরািরালঝ দরৌি 
ভরারে লসধিরান্ত গ্হর কলর দর আিরারদর ৯লি সংসদ এিরাকরার লভতর সেরিরক 
লপলিরয় পিরা এিরাকরা ২নং সংসরদর সেরিরক লপলিরয় পিরা িরীে 
পলরেরাররদর লনরয় তরারদর েরাদ্ সুরক্রা ও পুলষ্র িরান েকৃলধির জন্ লকিু 
লকিু পলরকল্পনরা গ্হর করে।

এই উরদেরি্ আিররা প্িরিই ওই এিরাকরার একজন িলহিরারক দরৌিভরারে 
লসধিরান্ত লনরয় িরনরানীত কলর ররারক আিররা েলি ওই এিরাকরার “লিক্রানলেি”। 
এই লিক্রানলেরির িূি করাজ হি আিরারদর দরৌি উরদ্রািরক িিপ্সূ করর 
দতরািরার িরক্্ লেলভন্ন করাজ দিেরা এেং লনে্যরালেত িরীে পলরেরারগুলিরক 
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হরারতকিরি দসই করাজগুলি লিলেরয় ও দদেভরাি করর তরারদর উলদেষ্ িরক্্ 
লনরয় ররাওয়রা।

অলত সংলক্প্ত এই ৫-৬ িরারসর সীলিত সিয়করারির লভতর দভিরাগুলি ১নং 
গ্রাি পঞ্চরারয়ত ও অ্রারহড ইলনলসরয়লিভস দরৌিভরারে লিক্রানলেিরক িরারির 
কিি ততরীর প্লিক্র, নরানরা রকি িি ও সজিী েরাররা ততরীর প্লিক্র, 
েীজ পলরলেলত ও সংরক্র দিেরায়। এর পর লিক্রানলেিরক হরারত কিরি 
প্লিক্র দদওয়রা হয়। পলরেরারগুলিরক লনরয় েরস নরানরারকি জীেন-
জীলেকরািূিক আরিরােনরা কররার, করার্যকরী দি লক এেং দকন দসই সম্পরক্য 
তরার ধরারররা ততরী কররা হয়, রকঁরেরা সরার ও অ্রারজরািরা ততরী দিেরারনরা হয় 
এেং আরররা নরানরান লেিরয় লনরয় হরারতকিরি তরার দক্তরা েকৃলধি কররা হয়।

দক্তরা েকৃলধির এই পরে্য লিক্রানলেি তরার লনরজর েরালিরত হরারতকিরি এই 
সকি লেিয়গুলি লনরজ করর। এর পরািরাপরালি লিক্রানলেি স্রানীয় পঞ্চরারয়ত 
সদস্রার সহরায়তরায় িরীে পলরেরাররদর 
লনরয় পরািরায় পরািরায় আরিরােনরা শুরু 
করর। িিস্বরূপ আিররা ৩১দি 
লডরসম্র ২০১৫ অেলধ সে্যরিরাি ৮০ 
লি পলরেরাররক এই উরদ্রারি এেরনরা 
পর্যন্ত আনরত দপররলি।

এই ৮০লি পলরেরাররর প্রত্কলি 
পলরেরারর এেন ঘরররায়রা পুলষ্ েরািরান 
হরয়রি দরেরান দিরক তরাররা সেসিয় 
৭-৮ রকরির সজিী দেরত পরাররি ররা 
তরারদর করারি একসিয় অপ্তুি লিি। 
এর সরারি সরারি অলধকরাংি পলরেরার-ই 
লিক্রানলেরির সহরায়তরায় লনরজররা কি-
দেিী েীজ ররােরত লিেরি পরেত্যী 
িরশুরির জন্।

লিক্রানলেি লনরজ িরারির কিি ততরী দিেরার পরািরাপরালি অঞ্চরির এক 
স্রানীয় প্লতরেিীর দিেু িরাি ৫০-৫০ েুলক্তর লভলত্রত লনরয় আররকজনরক 
কিি ততরী কররা লিলেরয় ২জরন লিরি দসেরারন প্রায় ১৩০-১৩৫ লি কিি 
দেরধলিি ররার দিরক পরাওয়রা দিলিি প্রায় ৯৩লি দিেু িরারির কিি। এই 
৯৩লি কিি দিরক িরারির িরালিক লনরয়রি ৪৩লি কিি এেং ৫০লি িরীে 
পলরেরাররর প্রত্করক লেতরর কররা হরয়রি ১লি করর কিি দরলি তরাররা 
েরালিরত িরালিরয়রি।

পরািরাপরালি আিরারদর সহরররািীতরায় লিক্রানলেি তরার লনরজর েরালিরত ৫ 
রকি িি িরারির েরাররা ততরী কররলিি এেং প্রািলিক ভরারে ৫০লি িরীে 
পলরেরাররর প্রত্কলি পলরেরাররক ৫ রকি িরির েরাররা লেতরর কররা 
হরয়রি ররারত প্রত্ক িরীে পলরেরাররর কি করর ৫প্করার িি িরাি িরারক 
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এেং তরাররা ররারত ভলেি্রত েরালি দিরকই িরির দররািরান পরায় এেং পুলষ্র 
ঘরািলত ররারত লকিুিরা দিরি। েত্যিরারন আিররা দদরেলি দর অন্তত ৪০লি 
পলরেরারর এেরনরা ৪-৫ রকি িি িরারির েরাররা সুস্ সেি আরি এেং ১০লি 
পলরেরাররর িিিরাি প্রাককৃ লতক করাররর ক্লতগ্স্ হরিও অন্তত ২-৩ লি 
করর িিিরাি এেনও ভরারিরা আরি।    

৩১দি লডরসম্র ২০১৫ পর্যন্ত লিক্রানলেরির সহরায়তরায় িরীে পলরেরারগুলি 
করাজ লভলত্ক ৩ জনরক লনরয়  সে্যরিরাি ৬ লি করার্যকলর দি ততরী করররি। 
এই ৬ লি করার্যকলর দি পরি িরাকরা নদীর ের, িরশুলি পলতত জলিরত 
সে্যরিরাি প্রায় ৭.৫ লেঘরা জলিরত লিশ্র ডরাি েরাি করররি ররার লভতর আরি 
িুসুি, রেসরালি, লতলস প্ভকৃ লত ডরাি। আিররা দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত 
ডরাি েরারি িরীে পলরেরারগুলিরক লেরিিভরারে উৎসরাহ প্দরান করলি ররারত 
িরীে পলরেরারগুলির করারি েিররর সেসিয় লকিুিরা হরিও ডরারির দররািরান 

িরারক তরারদর েরাদ্ ও পুলষ্র িরান েকৃলধির 
জন্। 

এর সরারি সরারি ৩৫লি পলরেরাররক রুক্ত 
কররা হরয়রি পরি িরাকরা ররাস্তরার ধরার, 
জলির আি, েরালির েরারধরারর অিহঢ় 
ডরাি কররার জন্। েত্যিরারন আিররা 
জরালন দর ২০লি অলধক পলরেরারর এই 
অিহঢ় ডরাি েুে সুদের ভরারে দেরি 
উরঠরি।

িরাি পুলষ্র অন্তি এক আধরার। এই 
উরদেরি্ আিররা ৩লি িরীে পলরেরাররক 
লনরয় ১লি করার্যকরী দি িরি পরি 
িরাকরা দডরােরায় দতিরালপয়রা িরাি েরাি 
কলররয়লি।

লিক্রানলেরির দক্তরা েকৃলধির সরারি 
সরারি দস এই স্বল্প সীলিত সিরয়র িরধ্ প্রায় ৮৫৯৫/- িরাকরা আয় করররি।  
গ্রাি পঞ্চরারয়ত ও সংললিষ্ জনপ্লতলনলধরদর সরারি গ্রািেরাসীরদর আরও 
লনলেি দররািরারররাি িরি দতরািরার দক্রত্ লিক্রানলেি এক দসতু স্রাপন 
করররি। একই সরারি লিক্রানলেিরদর দিেরা ও দিেরারনরার প্লত আগ্হ, 
জ্ঞরান, দক্তরা ও দকৃষ্রান্তিূিক ভরারে সরািরালজক ির্যরাদরা ও সমিরান দেরিরি 
এেং েরািরি ।

এইভরারে আিররা দভিরাগুলি ১নং গ্রাি পঞ্চরারয়ত অ্রারহড ইলনলসরয়লিভস 
সরারি দরৌি উরদ্রারি ধীরর ধীরর এক েকৃহৎ উরদেরি্র লদরক এলিরয় ররালচ্।



১৪

'... gvby‡li Kv‡Q hvI

Zv‡`i g‡a¨ _v‡Kv

gvby‡li KvQ †_‡K †k‡Lv

Zv‡`i Ávb I AwfÁZv †_‡K ïi“ K‡iv

gvby‡li hv Av‡Q †mUv‡KB mg„× K‡iv|

g‡b †i‡Lv,... fv‡jv †bZv †mB

hvi KvR †kl n‡q †M‡j

gvbyl e‡j †h, AvgivB K‡iwQ|'
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AHEAD Initiatives

আঞ্চলিক ও প্রাসলগিক লিক্রার স্রানীয় স্বিরালিত সরকরাররর তরাৎপর্যপূর্য
ভূলিকরার এক সংলক্প্ত প্লতরেদন (২০১৩ – ২০১৫)

†fUv¸wo 1bs MÖvg cÂv‡q‡Zi D‡`¨vM

সহরররালিতরায়
অ্রারহড ইলনলিরয়লিভস এর প্রালতষ্রালনক সদস্ দদওয়রানহরাি জনকি্রার সলিলত

MÖvg cÂv‡qZ m`m¨ / m`m¨vMYt
1) Awbgv eg©Y
2) Ac©Yv miKvi (gnvš—)
3) mymgv eg©Y
5) aª“eR¨wZ mi`vi
5) myw¯§Zv miKvi
6) cÖfvZ P›`ª `vm
7) wbwk_ cÖvgvwbK, Dc cÖavb

8) K…òv Kvš— ivi gÛj
9) myej P›`ª g`K
10) ax‡i›`ª bv_ eg©Y
11) cÖwZgv ivq, †g¤^vi
w`bnvUv 1 cÂv‡qZ mwgwZ

MÖvg cÂv‡qZ Kg©Pvixe„›`t 
1) cy¯cnwi eg©Y, †m‡µUvwi
2) িwj−করা emy, wbg©vY mnvqK

¯^cœv eg©Y
cÖavb, 1 bs msm`

3) †KŠwkK AwaKvix, mnvqK
4) g„Yvj P›`, mnvqK
5) Abv_ P›`ª eg©Y, wR wc Kg©x
6) bvivqb †`, Avwgb, wR wc Kg©x


