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মুখবন্ধ

আমরায়দর রদয়শর প্রকৃে আবরাসভূরম েরার গ্রাম, যরদ গরারন্ধজীর এই মেরান প্রে্ে আমরায়দর অন্েম 
িরারনরাগে রভরতি েে েয়ব রসই গ্রায়মর শ্রীবৃরধি ও রবকরায়শর প্রিরান দরারেত্ব অরে স্রাভরারবকভরায়ব রগয়ে 
বেমেরাে গ্রায়মর মরানুষ এবং েরায়দর স্রনবমেরারিে প্ররেরনরিয়দর রনয়ে তেরর স্রানীে স্রােত্ত্বশরারসে সরকরায়রর 
ওপর। এরনয়ে নেুন কয়র যুরতিজরাল রবস্রার কররার প্রয়েরাজন রনই রয, পঞ্রায়েে েল রসই স্রানীে সরকরার 
যরার মি্ রদয়ে স্রানীে অঞ্য়লর মরানুয়ষর রনয়জয়দর আশরা-আকরাঙ্রা ও স্প্ন ভরাষরা পরাে, রূপরারেে েে। 
আজ সরাররা পৃরথবীজুয়ড় স্রানীে সরকরার এবং স্রােত্ত্বশরাসন প্রসয়গে সমরাজ ও ররাষ্ট্ররবজ্রানীবৃন্দ েরায়দর প্রভূে 
েরারত্ত্বক রবয়লেষণ কয়র িয়লয়ছন, য়যগুয়লরা সময়ের রপ্ররষিয়ে আমরায়দর ভরাবনরার অরভনবত্ব অয়নক বৃরধি 
কয়রয়ছ। অণুশীলয়নর স্য়রও আমররা প্ররেরনেে রদখরছ স্রােেত্বশরাসয়নর মি্ রদয়ে কীভরায়ব নেুন পথ 
খুঁয়জ রনয়ে ব্রেী েয়ছে গ্রাম ভরারয়ের প্ররারন্ক মরানুষ, যরার রনকিেম গণেরার্রিক আত্ময়�রাষণরার মঞ্ 
গ্রামসভরা এবং বরাংলরার রপ্ররষিয়ে গ্রাম সংসদ। আমরায়দর করায়ছ রযয়েেু পঞ্রায়েে একরি পররপূণমে সরামরারজক 
উচ্রারয়ণর মি্ রদয়ে প্ররেরনেে পররণে েয়ে থরাকরা প্ররেষ্রান, য়সই জন্ শুিুমরাত্র রকছু ররাষ্ট্রীে স্য়রর 
পররকল্পনরা রূপরােয়ণর ময়ি্ েরায়ক সীমরারেে কয়র র�লরা িূড়রান্ অদূরদরশমেেরার নরামরান্র। অথি এখনও 
পযমেন্ গ্রাম ভরারয়ের অগরণে নগ্নপদ মরানুষ রয রনয়জয়দর প্রয়েরাজন সুরনরদমেষ্টভরায়ব েুয়ল িরয়ে পরায়রন 
এবং উপস্রাপন করয়ে পরায়রন এমন নে, যরদও রেরনই সবয়িয়ে ভরাল রবরায়েন নদী কেিরা গভীর, অরণ্ 
কেিরা রেস্মে, আকরাশ কেিরা নীল এবং দরাররদ্র কেিরা য্রিণরামে েয়ে পরায়র। এই সংয়শরারিে ও 
সংয়যরারজে সংকলয়ন রসই প্ররাজ্ গ্রাম ভরারয়ের জন্ েুয়ল িররা েল খুব সরামরান্ রকছু ভরাবনরা, যরা আমরায়দর 
অনুশীলয়নর মি্ রদয়ে আমররা অজমেন কয়ররছ েরায়দর করাছ রথয়কই।

এই সংয়যরারজে সংকলয়ন যেদূর সম্ভব প্ররাঞ্জল অথি গভীরভরায়ব েুয়ল িররা েয়েয়ছ রবরভন্ন গ্রামীণ 
সমস্রাগুরল এবং েরায়দর রনরসয়ন মরানুষ কীভরায়ব সমরািরান উয়দ্রায়গর পররকল্পনরা করয়বন এবং সরাংরবিরারনক 
উপরাে অবলম্বন কয়র সংসদ স্য়র ররজরলউশন রনয়বন যরায়ে সরকরায়রর প্রকল্প এবং সরাংরবিরারনক 
অরিকরারগুরল গ্রায়মও প্ররেরবরম্বে েয়ে শুরু কয়র। আমররা রবশ্রাস করর, সুস্রােী উন্নেয়নর প্রিরান মমমেরবনু্দ 
মরানুয়ষর অরভজ্রান আর আমরায়দর ররজরলউশনগুরলর ময়ি্ যেদূর সম্ভব প্ররেধ্বরনে কররার রিষ্টরা কররা 
েয়েয়ছ রসই অরভজ্রানবরারেে উচ্রারণ। 

আমরায়দর নেুন সংস্করণ েখনই সরাথমেক েয়ব যখন শুনব গ্রায়মর নগ্নপদ মরানুষ, ররাজননরেক দয়লর 
কমমেীবৃন্দ, জনপ্ররেরনরি, সমরাজকমমেী সকয়লর আয়লরািনরাে স্রান কয়র রনয়েয়ছ আমরায়দর ভরাবনরাগুরল এবং 
আমররা আশরা করব েরায়দর সুরিরন্ে মেরামে, রবেকমে, রভন্নমে, যরায়ে প্ররেরদন সম্প্রসরাররে েে গণেয়্রির 
মরানরিত্র। আমররা অয়পষিরাে রইলরাম রসই রদয়নর।

  

         শ্রী সুকুমরার গরাইন

       অ্রায়েড ইরনরশয়েরিভ্ স্



স্রােত্ত্বশরাসন
৭৩ আর ৭৪ েম সংরবিরান সংয়শরািনীর শরতিয়ে স্রানীে স্রােত্ত্বশরাসন কম-য়বরশ 
সব জরােগরায়েই একিু একিু কয়র স্রােী স্রান কয়র রনয়ছে। েয়ব এখনও 
অয়নক পথ িলরা বরারক। মরানুয়ষর সমরষ্ট রিেনরার রয়ে স্রানীে স্রােত্ত্বশরাসন 
ররায়ষ্ট্রর অগে েয়ব নরা সমরায়জর অগে েয়ব, স্শরাসন ররাজনীরের অগে েয়ব নরা 
সংসৃ্করের অগে েয়ব, েরা ভরবষ্েই রিক করয়ব। রশষিরা, স্রাস্্, জীরবকরা, 
পররয়বশ, সংসৃ্করে...... জীবন যরাপন ও জীবনিরারয়ণর সব রষিয়ত্রই স্রােত্ত্বশরাসয়নর 
রবরািয়ক মরানব ময়নর অন্দর মেয়ল রপঁয়ছ রদয়ে আমররা বধিপররকর।  



রনেমনীরের রকছু কথরা

১৯৯২ সরায়ল ৭৩ েম সংরবিরান সংয়শরািয়নর মরাি্য়ম গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র পররকল্পনরা রিনরার জন্  গ্রাম 
সভরা গিয়নর অরিকরার রদয়ে ষিমেরার রবয়কন্দীকরণ েথরা রবয়কন্দীকৃে উন্নেন পররকল্পনরাে েৃণমূল স্য়রর 
মরানুয়ষর অংশগ্েণয়ক অপররেরাযমে রেয়সয়ব স্ীকৃরে রদয়েয়ছ। পরচিমবয়গের পঞ্রায়েে আইয়ন ও রবরিয়ে 
বরারষমেক ও পঞ্বরারষমেক পররকল্পনরা গ্েয়ণর জন্ সুরনরদমেষ্ট রনয়দমেশ রয়েয়ছ। পরচিমবগে পঞ্রায়েে আইয়নর 
১৬(ক) িরাররাে সংসদ স্য়র সংসদ সভরাে এবং ১৬(খ) িরাররাে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র গ্রাম সভরাে প্রয়ে্ক 
রভরািরার েথরা রনবমেরািকমণ্ডলীর উপরস্রে ও উন্নেন পররকল্পনরাে েরায়দর প্রস্রাব রপশ এবং রসধিরান্ গ্েয়ণর 
স্রািীনেরা ও ষিমেরা রদওেরা েয়েয়ছ। শুিু েরাই নে, ২০০৩ সরায়ল পরচিমবগে পঞ্রায়েে আইয়ন প্রয়েরাজনীে 
সংয়শরািন কয়র উন্নেন পররকল্পনরাে যথরাযথ সেরােেরা রদওেরার জন্ সংসদস্য়র ‘গ্রাম উন্নেন সরমরে’ 
গিন ও েরায়দরয়ক পররকল্পনরা রিনরা ও রূপরােণ কররার রবরিবধি ষিমেরা রদওেরা েয়েয়ছ। সংসদ এলরাকরা 
েথরা গ্রায়মর সরারবমেক উন্নেয়নর লয়ষি্ গ্রাম উন্নেন সরমরের দরারেত্ব ও কেমেব্ সম্পয়কমে ২০০৪ সরায়লর 
পরচিমবগে পঞ্রায়েে (গ্রাম পঞ্রায়েে প্রশরাসন) রনেমরাবলীর ৭০ রথয়ক ৭৪ রনেয়ম রবস্রাররে বলরা েয়েয়ছ। 

রবয়কন্দীকৃে পররকল্পনরার সেরােক নীরের মূল কথরা েল, সবমেরনম্ন রয স্য়র রয করাজ কররা সম্ভব ও 
প্রয়েরাজন, য়সই স্য়রই যরায়ে রসই করায়জর জন্ পররকল্পনরা কররা যরাে, য়সই রবষয়ে সুরনচিেেরার ব্বস্রা 
কররা।  

আইয়নর রবিরান অনুযরােী বছয়র ২ বরার (নয়ভম্বর ও রম মরায়স) গ্রাম সংসদ সভরা ও একবরার (রডয়সম্বর 
মরায়স) গ্রামসভরাে নূ্নেম ১০% ও ৫% রভরািরায়রর উপরস্রেয়ে নয়ভম্বয়র রবগে ৬ মরায়স এবং রম মরায়স 
গে আরথমেক বছয়র কী কী করাজ েয়েয়ছ েরার রববরণ ও রেসরাব-রনকরাশ রপশ ও িলরে আরথমেক বছয়র যরা 
যরা করাজ েয়ব েরার রববরণ রপশ এবং পরবেমেী আরথমেক বছয়র রয সব করাজ েয়ে পরায়র রসই সংক্রান্ 
প্রস্রাব ও পররকল্পনরাগুরল গ্েণ কররা েে। 

রবরশরভরাগ রষিয়ত্র রশরানরা যরাে, মরানুষ সংসদ সভরাে আসয়ে িরান নরা। অয়নক সমে রকরাররায়মর রিয়ে রবরশ 
মরানুষ উপরস্ে েয়লও িরারেদরা ও এলরাকরার প্রয়েরাজনীে রবষেগুরল রনয়ে আয়লরািনরা নরা েওেরাে েরাররা 
পরবেমেী সময়ে সংসদ সভরাে যরাওেরার উৎসরাে েরাররান। এই সমস্রার প্রিরান করারণ েল, য়ম সংসদ সভরার 
পর গ্রাম উন্নেন সরমরে বরা জনপ্ররেরনরির (রযখরায়ন এখনও গ্রাম উন্নেন সরমরে গরিে েেরন) সেরােেরাে 
সংসদ এলরাকরার সব পরাড়রাে বয়স সম্ভরাব্ কী কী করাজ কররা রযয়ে পরায়র েরার খসড়রা েরারলকরা তেরর ও 
রসগুরল সংকরলে কয়র নয়ভম্বর সংসদ সভরাে রপশ ও অনুয়মরাদন কররা েে নরা। বছয়র একবরার বরা দু'বরার 
সংসদ সভরাে রডয়ক উন্নেন পররকল্পনরাে সরািরারণ মরানুয়ষর অংশগ্েণ রযমন সুরনরচিে কররা যরাে নরা, 
রেমরন পরাড়রাে পরাড়রাে বয়স আগরাম খসড়রা পররকল্পনরা তেরর ও সংসদ সভরাে রপশ করয়ে নরা পরারয়ল 
সংসদ সভরায়ক স�ল বরা করাযমেকরীও কররা যরাে নরা। আর একিরা সমস্রা েল, য়বরশরভরাগ রষিয়ত্র প্রথমবরার 
রনবমেরারিে েওেরাে রষিত্ররভরতিক কী কী করাজ কররা রযয়ে পরায়র জনপ্ররেরনরিগণ রসই ভরাবনরাও রযরাগরায়ে 
পরায়রন নরা। অরিকরাংশ সংসদ সভরাে ররাস্রা সংস্করার বরা তেরর, রবদু্ৎ, পরানীেজল, করালভরািমে বরা রসেু ও 
পুকুর সংস্করার এই কয়েকরি রবষে �ুয়র র�য়র আয়স। �য়ল কৃরষ, পশুপরালন, রশষিরা, স্রাস্্, পুরষ্ট, নরারী ও 
রশশু উন্নেন, করায়জর সুয়যরাগ, সম্পদ সৃরষ্ট এবং প্রয়েরাজনীে প্ররশষিণ সংক্রান্ গুরুত্বপূণমে রবষেগুরল সংসদ 
সভরাে স্রান পরাে নরা।



আইন ও সংরবিরান অনুযরােী গ্রাম পঞ্রায়েয়ের উন্নেন পররকল্পনরার রভরতি েয়ব সংসদ স্য়রর পররকল্পনরা। 
সংসদ স্য়রর পররকল্পনরাে বরা সংসদ সভরাে সরািরারণ মরানুয়ষর িরারেদরা ও প্রয়েরাজন অনুযরােী উপয়র 
উরলিরখে রবষেগুরল রলরপবধি ও অনুয়মরারদে েে নরা বয়লই, গ্রাম পঞ্রায়েে উপ-সরমরে রভরতিক এবং 
েেরবল অনুযরােী বরারষমেক/পঞ্বরারষমেক কমমেপররকল্পনরা রিনরাে সেস্র সমস্রার সমু্খীন েন।

এই সমস্ সমস্রাগুরলর রবষয়ে অবগে েয়ে, গ্রাম সংসদ স্য়রর উন্নেন পররকল্পনরাে ভরাবনরা-রিন্রার প্রসরার 
�িরায়ে এবং এলরাকরার সমস্রা, সমস্রার সমরািরায়ন সম্পদ ও সম্ভরাবনরাগুরল রিরনিেকরণ ও িরারণরার রবকরাশ 
�িরায়ে এই পুরস্করা প্রকরাশ একরি ষুিদ্র উয়দ্রাগ। পুরস্করাে রযমনভরায়ব ব্রাখ্রাসে সংসদ ররজরলউশয়নর 
উয়লিখ আয়ছ, য়সইরকম ভরায়ব অথমেরাৎ প্রয়ে্করি রবষয়ের জন্ আলরাদরা আলরাদরাভরায়ব রসধিরান্ রনওেরার 
প্রয়েরাজন রনই। য়রজরলউশন খরােরার উপয়র সংসদ সভরার স্রান, েরাররখ ও সমে রলখয়ে েয়ব। প্রথয়ম 
এই লরাইনরি রলয়খ শুরু করুন;- 

আজয়কর সংসদ সভরাে সকয়লর উপরস্রেয়ে আয়লরািনরা, মেরামে ও প্রস্রাব গ্েণ কররার পর রনম্নরলরখে 
করাজগুরলর রবষয়ে রসধিরান্ রনওেরা েল। এরপর সমস্ রবষেগুরল ১নং, ২নং, ৩নং ---------- এইভরায়ব 
পরপর রলরপবধি করয়ে েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েেও প্রয়ে্করি রবষয়ে রবস্রাররেভরায়ব ব্রাখ্রাসে আলরাদরা আলরাদরা রসধিরান্ রনয়ব নরা। গ্রাম 
সংসয়দ গৃেীে রবষেগুরল প্রথয়ম রষিত্ররভরতিক সংকলন এবং েরারপর রয রয উপ-সরমরের আওেরাে 
রসগুরল পয়ড়, য়সই উপ-সরমরেয়ে সংকরলে কয়র উপ-সরমরে রভরতিক পররকল্পনরা ও বরায়জি তেরর 
করয়ব। এরপর রকরান েেরবল রথয়ক কী কী খরয়ির িরাকরা পরাওেরা রযয়ে পরায়র েরার রভরতিয়ে গ্রাম 
পঞ্রায়েে বরারষমেক/পঞ্বরারষমেক কমমেপররকল্পনরা তেরর করয়ব।

এখরায়ন প্রয়ে্করি রবষয়ে আলরাদরা আলরাদরা কয়র সংসদ ররজরলউশন ও গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশয়নর 
নমুনরা রদওেরা েয়েয়ছ - এিরা রবরােরায়নরার জন্ রয, গ্রাম সংসয়দ রবষেগুরল সম্পয়কমে রসধিরান্ নরা রনয়ল আইন 
অনুযরােী গ্রাম পঞ্রায়েে রকরানও রসধিরান্ রনয়ে পরায়র নরা। 



সূরিপত্র

এম রজ এন আর ই রজ এস-এর অিীয়ন

 x অপুষ্ট রশশুর পররবরারগুরলয়ক সম্পদ সৃরষ্ট সংক্রান্ এমরজএনআরইরজএস প্রকয়ল্প 
অন্ভুমেরতি করয়ণর উয়দ্রাগ ............................................................................................

 x বরাল্ রববরাে, নরারী-রশশু পরািরার ও রশশু-শ্ররমক হ্রায়স এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন 
রবয়শষ উয়দ্রাগ ..............................................................................................................

 x দুঃস্ পররবরায়রর দুঃখ রমরািয়ন বৃষিপরাট্রা কমমেসূরির সদব্বেরার ....................................

 x গরীব পররবরারগুরলয়ে বহুবষমেজীরব শরাক-সবরজর িরাররা তেরর ও সরবররাে ...................

 x অপুরষ্ট দূরীকরয়ণ রছরাি রডরাবরাে বরা রিৌবরাচ্রাে বরা ি্রায়কে রজেল মরাছ িরাষ ....................

 x দরাররদ্র দূরীকরয়ণ এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন রবয়শষ উয়দ্রাগ ........................

 x সরাররা বছর ব্রাপী িরাররা তেরর ও শরাক- সবরজ উৎপরাদয়ন কম খরয়ি রশড রনি ও গ্ীণ 
েরাউস তেররর উয়দ্রাগ ...................................................................................................

 x করঞ্কলম পধিরেয়ে বরাঁশ িরাষ ও গেনরা বরাঁশ তেররর উয়দ্রাগ ....................................

 x মশলরা বরাগরান কররার জন্ রবয়শষ উয়দ্রাগ ....................................................................

 x ওষরি গরায়ছর প্রসরায়র ওষরি নরাসমেরারী ও বরাগরান কররার উয়দ্রাগ ....................................

 x সুপরাররর সয়গে লরাভজনক রগরালমররি িরায়ষর উয়দ্রাগ ...................................................

 x মরাদুর, শীেল পরারি বরা রবয়ের করায়জর ময়েরা কুরির রশয়ল্পর প্রসরায়র উয়দ্রাগ ............

 x বহুমুখী �লদরােক রভরিভরার �রায়সর প্রসরার �িরায়নরার উয়দ্রাগ .....................................

 x িরা-রশয়ল্প স্রানীে অথমেনীরেয়ক িরাগেরা করয়ে নরাসমেরারীয়ে িরা গরায়ছর িরাররা তেররর উয়দ্রাগ

 x িরা বরাগরানগুরলয়ে রশড-ররি রেসরায়ব পরীষিমূলকভরায়ব আমলকী গরাছ ব্বেরায়রর উয়দ্রাগ

 x ররাভরা জনজরারের মরেলরায়দর রভন্ন রসৌন্দয়যমে্র রপরাষরাক তেররর প্ররশষিণ ......................

কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের অিীয়ন

 x বরায়ররা মরায়সর তজব সবরজ বরাগরান .................................................................................

 x রবরভন্ন িরয়নর ডরাল িরাষ বরাড়রায়নরার উয়দ্রাগ ................................................................

 x দরানরা ও তেল জরােীে শস্ উৎপরাদয়ন সেরােেরা ...........................................................

 x ররাস্রার িরার ও সবমেসরািরারয়ণর পয়ড় থরাকরা জরােগরাে রবউরল ও অড়ের িরাষ ..................

 x পররবরার রভরতিক নরাসমেরারী, বৃষিয়ররাপণ ও বৃষিপরাট্রা প্রদরান কমমেসূরি ................................

 x এলরাকরা রভরতিক স্রানীে �য়লর িরাররা উৎপরাদন রকন্দ তেরর ..........................................

১২

১২

১২

১৩

১৩

১৪

১৪

১৪

১৫

১৫

১৫

১৬

১৬

১৬

১৭

১৭

১৮

১৮

১৯

১৯

১৯

১৮



 x গরাছ রথয়ক কলম তেররর প্ররশষিণ ...............................................................................

 x উন্নেমরায়নর পশুখরাদ্ রেয়সয়ব অ্রায়জরালরা িরাষ ..............................................................

 x তজব পধিরেয়ে িরায়ষর প্রসরার �িরায়নরার উয়দ্রাগ ..........................................................

 x রকঁয়িরা ও অন্রান্ তজবসরার তেররর প্ররশষিণ ................................................................

 x তজবসরার ও কীিয়ররািক তেররর প্ররশষিণ .....................................................................

 x েরল সরার তেররর প্ররশষিণ ..........................................................................................

 x বীজ সংগ্ে, সংরষিণ ও রশরািন রবষয়ে প্ররশষিণ ........................................................

 x সংসদ স্য়র রশষিরানবীশ ময়নরানেন ...............................................................................

 x জরমর িরায়ষরাপয়যরাগী অবস্রা বুেয়ে মরারি পরীষিরা ..........................................................

 x লবণরাতি এলরাকরাে নরাসমেরারী ও িরাররা গরাছ সরবররাে .........................................................

 x নরাসমেরারীয়ে ম্রানয়গ্রাভ প্রজরারের িরাররা তেরর ...................................................................

 x লবণরাতি এলরাকরাে সবরজ িরায়ষ সেরােেরা .......................................................................

 x রবপযমেে সেনশীল িরান সংগ্ে ও সংরষিণ ...................................................................

 x অনরাবরাদী ও অসমেল জরময়ক িরাষয়যরাগ্ কররা .............................................................

 x খররা ও ভূরমষিে-প্রবণ এলরাকরাে সবরজ িরাষ ................................................................

 x SRI ও SWI পধিরেয়ে িরান ও গম িরাষ রবষয়ে প্ররশষিণ ...........................................

 x পরাকরা রসিনরালরা তেরর ....................................................................................................

 x পশুপরারখর রিকরাকরণ ও রিরকৎসরা রশরবর .....................................................................

 x েরাঁস-মুরগী পরালয়নর জন্ সেরােেরা ...............................................................................

 x ছরাগল/য়ভড়রা পরালয়নর জন্ সেরােেরা ............................................................................

 x সরারেওেরাল জরায়ের উন্নে সংকর প্রজরারের গরুর কৃরত্রম প্রজনন ...............................

 x উন্নেজরায়ের গৃেপরারলে পশুপরারখর প্রজনন রকন্দ .......................................................

 x সু্কলছুিয়দর জন্ পশুখরাদ্ তেররর কমমেসূরি ...................................................................

 x মরায়ছর রডম র�রািরায়নরার প্ররশষিণ ..................................................................................

 x পুকুর সংস্করার ও মরাছ িরায়ষ সেরােেরা ............................................................................

 x অরণ্ সংরষিণ করমরির সরক্েকরণ ...........................................................................

 x শস্য়গরালরা তেররর উয়দ্রাগ ............................................................................................

২০

২০

২০

২১

২১

২১

২২

২২

২২

২৩

২৩

২৩

২৪

২৪

২৪

২৫

২৫

২৫

২৬

২৬

২৬

২৭

২৭

২৭

২৮

২৮

২৮



২৯

রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের অিীয়ন

 x সু্কয়ল সবরজ ও �য়লর বরাগরান .......................................................................................

 x সু্কয়ল পরাঁরিল বরা রবড়রা, �লবরাগরান ও জরম সমেলীকরয়ণর উয়দ্রাগ ............................

 x সু্কয়ল এল. রস. রড রশরা-এর ব্বস্রা ...............................................................................

 x রশষিরাগেয়নর নরাসমেরারীয়ে �য়লর িরাররা তেরর ও রররাপণ ....................................................

 x রব. এম. আই. পধিরেয়ে ছরাত্রছরাত্রীয়দর পুরষ্টর মরান রনণমেে ...........................................

 x ছরাত্রছরাত্রীয়দর জন্ রশষিরামূলক ভ্রময়ণর আয়েরাজন .......................................................

 x মরােরা-রশষিক সরমরে গিন ও সরক্েকরণ ...................................................................

 x নেুন পরািক্ম রময়ন পিন-পরািন রনয়ে সু্কল-পঞ্রায়েে আয়লরািনরা ...............................

 x রশষিরাগেয়ন স্রানীে জ্রান ও দষিেরাসম্পন্ন ব্রতিগয়ণর ভূরমকরা ........................................

 x সব বেয়সর সব মরানুয়ষর জীবনব্রাপী রশষিরার জন্ ‘আ�িরার সু্কল’ কমমেসূরি ..............

 x ছুরিয়ে প্ররাসরগেক রশষিরার প্রসরায়র ছরাত্রছরাত্রীয়দর জন্ আনন্দমূলক রশষিরা রশরবর .........

 x সু্কল রভরতিক সৃজন উৎসব ............................................................................................

 x ছরাত্রছরাত্রীয়দর সৃজন দষিেরা প্রদশমেন ও উপস্রাপয়নর লয়ষি্ সৃজন রমলরার আয়েরাজন ...

 x �ুিবল িুনমেরায়ময়টের আয়েরাজন কররা ..............................................................................

 x সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীয়দর স্রাস্্ পরীষিরা ...............................................................................

 x রশশুয়দর জন্ রতি পরীষিরা রশরবর ................................................................................

 x সু্কয়লর সরামরগ্ক উন্নেন পররকল্পনরা প্রস্তুেকরণ ...........................................................

 x স্ল্প রশরষিেয়দর জন্ করাররগরর প্ররশষিণ .....................................................................

 x সরাষির উতিীণমেয়দর জন্ কমমেসূরি ....................................................................................

 x িষুি পরীষিরা ও রিরকৎসরা রশরবর ...................................................................................

 x অপুরষ্ট দূরীকরয়ণ সয়িেনেরা কমমেসূরি ...........................................................................

 x গভমেবেী মরায়েয়দর জন্ সয়িেনেরা রশরবর ...................................................................

 x রশশু শ্ররমকয়দর সু্কয়ল ভরেমে ও রকরারিং-এর ব্বস্রা ......................................................

 x সুলভ রশৌিরাগরার রনমমেরাণ .................................................................................................

 x পরানীে জয়লর উৎয়সর িরােরাল বরাঁিরায়নরা ........................................................................

 x রিরাঁেরােীন িুলরা তেররর প্ররশষিণ ....................................................................................

 x বুক ব্রাকে তেররর উয়দ্রাগ .............................................................................................

২৯

২৯

৩০

৩০

৩১

৩১

৩১

৩২

৩২

৩২

৩৩

৩৩

৩৪

৩৪

৩৪

৩৫

৩৫

৩৫

৩৬

৩৬

৩৬

৩৭

৩৭

৩৭

৩৮

৩৮



নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের অিীয়ন

 x WHO-এর সূত্র অনুযরােী রশশুয়দর পুরষ্টর মরান রনণমেে ...................................................

 x অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকয়ন্দ পররিরালন করমরি গিন/সরক্েকরণ .....................

 x বরাল্ রববরাে ও পণপ্রথরার রবরুয়ধি কমমেসূরি ...................................................................

 x রকয়শরারীয়দর জন্ সয়িেনেরা কমমেসূরি ..........................................................................

 x নরারী ও রশশু পরািরার রুখয়ে রবয়শষ উয়দ্রাগ ................................................................

 x রবয়শষ িরারেদরা সম্পন্নয়দর জন্ পররিেপত্র প্রদরান .......................................................

রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের অিীয়ন

 x রনকরারশ নরালরা রনমমেরাণ ......................................................................................................

 x সু্কলছুিয়দর আরথমেকভরায়ব স্রনভমের কররার উয়দ্রাগ .........................................................

 x অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকয়ন্দর ররান্নরা�র/য়শৌিরাগরার রনমমেরাণ ...................................

 x করমউরনরি েল রনমমেরাণ ...................................................................................................

 x রখলরার মরাি সংস্করার .......................................................................................................

 x নেুন রখলরার মরায়ির ব্বস্রা ..........................................................................................

অথমে ও পররকল্পনরা উপ-সরমরের অিীয়ন 

 x সরারবমেক উন্নেয়নর লয়ষি্ পরাড়রা তবিক ............................................................................

 x খসড়রা কমমেপররকল্পনরা রিনরার জন্ প্ররশষিণ .................................................................

 x উপ-সরমরের সদস্/সদস্রায়দর জন্ প্ররশষিণ ............................................................

 x অন্ত্র করায়জ যরাওেরার আয়গ বরাি্েরামূলকভরায়ব নরাম নরথভূরতিকরণ ...........................

এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন খুবই গুরুত্বপূণমে ৩রি রনয়দমেরশকরা

 x বৃষিপরাট্রা সম্পরকমেে রনয়দমেরশকরা .......................................................................................

 x জীরবকরা উন্নেন সম্পরকমেে রনয়দমেরশকরা ...........................................................................

 x 'আজয়কর মজুরর-আগরামীর জীরবকরা' সম্পরকমেে রনয়দমেরশকরা ..........................................

৩৯

৪০

৪০

৪০

৪২

৪২

৪২

৪৩

৪৩

৪৩

৪৪

৪৪

৪৪

৪৫

৪৬

৫০

৫৮

৩৯

৩৯



11

সংসদ ও গ্রাম পঞ্রায়েয়ের খসড়রা ররজলিউশন

'আজয়কর মজুরর-আগরামীর জীরবকরা' আয়দশনরামরা সম্পয়কমে

২০০৫ সরায়ল রলরাকসভরাে আংরশকভরায়ব েয়লও করায়জর অরিকরায়রর আইনী স্ীকৃরে রদয়ে গরীব মরানুয়ষর পয়ষি 
ঐরেেরারসক ও অসীম ষিমেরাসম্পন্ন ন্রাশরানরাল রুররাল এমপ্লেয়মটে গ্রাররাটেী অ্রা্ (পরবেমেীয়ে যরার নরামকরণ 
কররা েে মেরাত্মরা গরান্ধী এনআরইরজএ) পরাশ এবং ২০০৬ সরাল রথয়ক রবরভন্ন ররায়জ্র সয়গে প্ররাথরমকভরায়ব 
পরচিমবয়গের রপরছয়ে পড়রা কয়েকরি রজলরাে আইনয়ক কমমেসূরিয়ে রূপরান্র কয়র এই প্রকয়ল্পর করাজ শুরু েে। 

বেমেমরায়ন পরচিমবগে সে সরাররা রদয়শর স্রােত্বশরাসন ব্বস্রার মরাি্য়ম গ্রাম বরাংলরার রবরভন্ন উন্নেনমূলক, রবয়শষ 
কয়র সম্পদ সৃরষ্ট েে এমন করায়জর জন্ এই প্রকল্পরি সব রথয়ক গুরুত্বপূণমে এবং রকন্দীে সরকরার প্রদতি বড় 
েেরবল। বেমেমরায়ন রকন্দীে ও ররাজ্ সরকরায়রর লষি্ েল, মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প 
কমমেপ্ররাথমেীয়দর করাজ রদয়ে শুিু মজুরর প্রদরান নে, য়সই মজুরর ও সয়গে প্রয়েরাজনীে উপকরণ রদয়ে তেরর 
সম্পদয়ক করায়জ লরারগয়ে দুবমেলের পররবরারগুরলয়ক দরাররদ্রসীমরার উপয়র েুয়ল আনরা। এমরজএনআরইরজএস 
-এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প এমন প্রকল্প গ্েণ করয়ে েয়ব যরায়ে তেরর সম্পদ রথয়ক ৩ রথয়ক ২০ 
বছয়রর ময়ি্ িরায়প িরায়প নেুন সম্পদ তেরর েে এবং সৃষ্ট নেুন সম্পদ রথয়ক পররবরারগুরলর িরাররাবরারেক 
ভরায়ব আয়ের পথ প্রশস্ েে। 

এই প্রকয়ল্পর যথরাযথ রূপরােয়ণর জন্ ২০০৬ সরাল রথয়ক সরকরার অয়নকগুরল গুরুত্বপূণমে রনয়দমেশ বরা আয়দশনরামরা 
জরারর কয়রয়ছ। অেীয়ে জরারর কররা সম্পদ সৃরষ্ট ও জীবন-জীরবকরা সম্পরকমেে আয়দশনরামরাগুরলর সয়গে সরামঞ্জস্ 
ররয়খ গে ০৯/১০/১৭ (রময়মরা নং- ৪৯৯৫-আর রড/ও/১৮এস-০২/১৬) েরাররয়খ “আজয়কর মজুরর- আগরামীর 
জীরবকরা” রশয়ররানরায়ম দরাররদ্র দূরীকরণ ও ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকল্প রবষয়ে খুবই গুরুত্বপূণমে একরি আয়দশনরামরা 
জরারর কয়রয়ছ।

এই আয়দশনরামরায়ক ভরালভরায়ব অনুিরাবন করয়ল রবরােরা যরাে, দরাররদ্র রমরািনই এই উয়দ্রায়গর মূল লষি্। এরিয়ক 
সরাময়ন ররয়খ একরদয়ক রযমন দুঃস্ ও অসেরােয়দর জন্ রকছু করাজ সৃরষ্ট কররা যরাে, অন্রদয়ক স্রানীে 
উপয়যরাগী সম্পদ তেরর এবং েরা রথয়ক নেুন সম্পদ সৃরষ্ট কয়র িরাররাবরারেকভরায়ব আয়ের পথও খুয়ল রদওেরা 
সম্ভব। এই আয়দশনরামরাে স্পষ্ট কয়র বলরা েয়েয়ছ রয, একরি গরীব পররবরারয়ক একরি প্রকয়ল্প আবধি নরা ররয়খ 
একরারিক প্রকয়ল্প আনরা দরকরার, যেষিণ নরা পররবরাররিয়ক মজুররর িরাকরা বরায়দ বরারষমেক ৫০ েরাজরার রথয়ক ১ 
লরাখ িরাকরা আয়ের রনচিেেরা রদওেরা যরাে। গ্রাম পঞ্রায়েয়ের উন্নেন পররকল্পনরা রিনরার রভরতি রেয়সয়ব সংসদ 
সভরাে যরায়ে ভরাবনরাগুরল উয়ি আয়স এবং ভরাবনরার সরায়থ সংসদরভরতিক পররকল্পনরাে করাজগুরল সংযুতি েে েরার 
জন্ এগুরলর ময়ি্ রথয়ক কয়েকরি খসড়রা ররজরলউশন আকরায়র আলরাদরা কয়র উয়লিখ কররা েল। 
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এম রজ এন আর ই রজ এস-এর অিীয়ন

অপুষ্ট রশশুর পররবরারগুরলয়ক সম্পদ সৃরষ্ট সংক্রান্ এমরজএনআরইরজএস প্রকয়ল্প অন্ভুমেরতি 
করয়ণর উয়দ্রাগ

সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর গ্রায়মর অগেনওেরাড়ী রকন্দ, রশশু রশষিরা রকন্দ/প্ররাথরমক রবদ্রালয়ে অয়নক রশশু 
এখনও পররবরায়রর অভরাব ও অজ্েরার করারয়ণ অপুরষ্টয়ে রভরায়গ। আজয়কর সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ রয, 
সমস্ অপুষ্ট রশশুর পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কয়র এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন সম্পদ তেরর েে এমন 
ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প নূ্নেম ১০০ রদন কয়র করাজ রদওেরা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ এবং রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের 
সেরােেরাে সমস্ অপুষ্ট রশশুর পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কররা েয়ব। রিরনিে পররবরারগুরলর মুখ্ জীরবকরা ও 
সম্পয়দর সয়গে সরামঞ্জস্ ররয়খ এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প সম্পদ তেরর 
সংক্রান্ রবরভন্ন করাজ (রযমন পশুখরাদ্ অ্রায়জরালরা তেরর, য়কঁয়িরাসরার তেরর, নরাসমেরারীয়ে িরাররা তেরর, য়ছরাি রছরাি 
�ল বরাগরান তেরর, পরাকরা রবয়ড রজেল মরাছ িরাষ, পশুপরালয়নর জন্ �র তেরর ইে্রারদ) রবয়শষ কয়র বৃষিপরাট্রা 
কমমেসূরিয়ে অন্ভুমেতি কয়র আগরামী বরারষমেক পররকল্পনরা গ্েণ কররা েয়ব।

বরাল্ রববরাে, নরারী-রশশু পরািরার ও রশশু-শ্ররমক হ্রায়স এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন 
রবয়শষ উয়দ্রাগ

সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে  অভরাব ও অজ্েরার করারয়ণ এখনও মরায়ে মরায়ে বরাল্ রববরাে, 
রশশু-নরারী পরািরায়রর ময়েরা �ৃণ্ �িনরা �িয়ছ। আবরার আরথমেক অস্ছেলেরার করারয়ণ কয়েকরি পররবরায়রর রশশু, 
রশশুশ্ররমক রেয়সয়ব করাজ কয়র। আজ সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ, এই সমস্ পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কয়র 
এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন নূ্নেম ১০০ রদন কয়র করাজ রদওেরা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের সেরােেরাে বরাল্ রববরাে, নরারী 
ও রশশু পরািরার �িয়ছ ও রশশু-শ্ররমক রয়েয়ছ এমন পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কররা েয়ব। রিরনিে পররবরারগুরলয়ক 
েরায়দর মুখ্ জীরবকরার সয়গে সগেরে ররয়খ এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প  রবরভন্ন 
করাজ (রযমন পশুখরাদ্ অ্রায়জরালরা তেরর, য়কঁয়িরাসরার তেরর, নরাসমেরারীয়ে িরাররা তেরর, য়ছরাি রছরাি �ল বরাগরান তেরর, 
পরাকরা রবয়ড রজেল মরাছ িরাষ, পশু পরালয়নর জন্ �র তেরর ইে্রারদ) রবয়শষ কয়র বৃষিপরাট্রা কমমেসূরিয়ে 
অন্ভুমেতি কয়র আগরামী বরারষমেক কমমেপররকল্পনরা গ্েণ কররা েয়ব। 

দুঃস্ পররবরায়রর দুঃখ রমরািয়ন বৃষিপরাট্রা কমমেসূরির সবি্বেরার
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশ কয়েকরি সষিম পুরুষ ব্েীে স্রামী পররে্তিরা বরা রবিবরা 
বরা একরারকনী বেস্ক মরেলরা বরা পুরুষ, প্ররেবন্ধী, দূররায়ররাগ্ ব্রারিয়ে রভরাগরা, রশশু-শ্ররমক প্রভৃরে দূঃস্ পররবরার 
রয়েয়ছ। সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ রয, এই পররবরারগুরলয়ক রবরভন্ন স্কীয়ম রবয়শষ কয়র এমরজএনআরই-
রজএস- এর অিীয়ন বৃষিপরাট্রা কমমেসূরিয়ে অন্ভুমেতি কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের সেরােেরাে দুঃস্ পররবরার রবয়শষ কয়র 
স্রামী পররে্তিরা, রবিবরা বরা রবপত্ীক, একরারকনী বৃধি মরেলরা বরা পুরুষ, প্ররেবন্ধী, রশশুশ্ররমক, দূররায়ররাগ্ ব্রিয়ে 
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রভরাগরা পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কররা েয়ব। এই সমস্ পররবরারগুরলয়ক আগরামী বছয়র এমরজএনআরইরজএস 
-এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প অথবরা ক্রাস্রার রভরতিয়ে মরাথরা রপছু ১২-২৪ মরাস বেস্ক ২০০ িরাররার জন্ 
নরাসমেরারী কমমেসূরিয়ে যুতি কররা েয়ব। পয়রর আরথমেক বছয়র েরায়দর বরারড়র করাছরাকরারছ সরকরারর/পরেে ররাস্রার 
িরার, নদীর িরার/ির, খরাল পরাড়, শ্মশরান বরা কবরস্রায়ন পয়ড় থরাকরা জরােরাগরাে েরায়দর মরাি্য়ম নরাসমেরারীয়ে তেরর 
১২-২৪ মরায়সর ৫০-২০০রি িরাররা রররাপণ কয়র গ্রাম পঞ্রায়েে রথয়ক বৃষিপরাট্রা প্রদরান কয়র বৃষিপরাট্রা কমমেসূরিয়ে 
যুতি কররা েয়ব।

গরীব পররবরারগুরলয়ে বহুবষমেজীরব শরাক-সবরজর িরাররা তেরর ও সরবররাে
সংসদ ররজুরলশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে গরীব পররবরারগুরল রবরভন্ন মরশুয়মর সমে শরাক-সবরজ রখয়লও 
বরারক সময়ে প্রয়েরাজন ময়েরা শরাক-সবরজ পরাে নরা, �য়ল প্রয়েরাজয়নর েুলনরাে কম খরাওেরার প্রবণেরা বরা অভ্রাস 
তেরর নরা  েওেরাে অপুরষ্টয়ে রভরায়গ। আজয়কর সংসদ সভরাে আমরায়দর প্রস্রাব, গরীব পররবরারগুরলয়ে সরবররাে 
কররার জন্ নরাসমেরারীয়ে বহুবষমেজীবী সবরজর িরাররা তেরর কয়র পররবরারগুরলয়ে সরবররাে কররা রেরাক, যরায়ে েরাররা 
সরাররা বছর ব্রাপী প্রয়েরাজনীে শরাক-সবরজ খরাওেরার সুয়যরাগ পরাে। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজুরলশনঃ কয়েকরি সংসদ সভরার প্রস্রাব অনুযরােী গ্রাম পঞ্রায়েে রসধিরান্ রনয়ছে রয, অপুরষ্ট 
দূরীকরয়ণর লয়ষি্ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের পররিরালনরাে ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প কয়েকরি 
গরীব পররবরায়রর বরারড়র নরাসমেরারীয়ে রপঁয়প, কলরা, সরজনরা, কুদরড়, বক�ুল, পুঁইশরাক ইে্রারদ বহুবষমেজীরব 
সবরজর িরাররা তেররর উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব। নেরর িরাররা গরীব পররবরারগুরলয়ে প্রয়ে্করির কয়েকরি কয়র 
সরবররাে কররা েয়ব যরায়ে েরাররা রসগুরল েরায়দর পুরষ্ট বরাগরায়ন রররাপণ কয়র এবং  সরাররা বছর রকছু নরা রকছু 
শরাক-সবরজর রযরাগরান রসখরান রথয়ক পরাে।

অপুরষ্ট দূরীকরয়ণ রছরাি রডরাবরাে বরা রিৌবরাচ্রাে বরা ি্রায়কে রজেল মরাছ িরাষ
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর এলরাকরাে খরায়ল, রবয়ল/নদীয়ে আয়গ রবরভন্ন প্রজরারের রয সমস্ মরাছ পরাওেরা 
রযে এখন েরার রবরশরভরাগই রবলুরতির পয়থ। �য়ল রয সমস্ গরীব পররবরায়রর মরাছ রকনরার পেসরা রনই, 
েরায়দর খরাল-রবল-নদী রথয়ক মরাছ রময়র পুরষ্টর রযরাগরায়নর সুয়যরাগও রনই। সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ এই সমস্ 
অপুরষ্টয়ে রভরাগরা পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কয়র রছরাি পরাকরা রিৌবরাচ্রা অথবরা রছরাি ি্রায়কের ব্বস্রা কয়র রজেল 
মরায়ছর রপরানরা সরবররাে কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের পররিরালনরাে রয সমস্ পররবরার 
অপুরষ্টয়ে ভুগয়ছ েরায়দর রিরনিে কররা েয়ব। ব্লক মৎস আরিকরাররক/মৎস দতিয়রর সেরােেরাে পরাকরা রিৌবরাচ্রা 
বরা ি্রায়কে রজেল মরাছ িরায়ষর প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব। যরায়দর বরারড়র রকরানও রকরায়ন আড়রাই রথয়ক পঁরাি 
েরাে X রদড় রথয়ক আড়রাই েরাে জরােগরা আয়ছ অথবরা আর একিু রবরশ জরােগরা এমরজএনআরইরজএস-এর 
অিীয়ন েরায়দর পরাকরা রিৌবরাচ্রা বরারনয়ে রদওেরা েয়ব। আর যরায়দর ওইিুকুও জরােগরা রনই েরায়দর জন্ আড়রাই 

েরাে X রদড় েরাে রছরাি ি্রাকে রকয়ন রদয়ে মরাগুর, রশরে, কই ইে্রারদ রজেল মরায়ছর রপরানরা সরবররাে কররা েয়ব।
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দরাররদ্র দূরীকরয়ণ এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন রবয়শষ উয়দ্রাগ
সংসদ ররজুরলশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশ রকছু গরীব পররবরার রয়েয়ছ, যরায়দরয়ক সরকরাররভরায়ব 
প্রিরানম্রিী আবরাস রযরাজনরা সে রবরভন্ন প্রকয়ল্প সুরবিরা রদওেরা েয়েয়ছ রকন্তু এমরজএনআরইরজএস-য়ক সরিক 
ভরায়ব করায়জ লরারগয়ে েরায়দর জীরবকরা উন্নেন ও সম্পদ সৃরষ্ট েে এমন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্পর মরাি্য়ম 
আশরানুরূপভরায়ব দরাররদ্র দূর কররা যরােরন। আজয়কর সংসদ সভরাে আমরায়দর প্রস্রাব, গরীব পররবরারগুরলয়ক 
রিরনিে কয়র েরায়দর দরাররদ্র দূর কররার লয়ষি্ একরারিক ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্পর অিীয়ন এয়ন েরায়দর 
জীবন-জীরবকরার উন্নেন �িরায়নরা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজুরলশনঃ কয়েকরি সংসদ এলরাকরার জীবন-জীরবকরার উন্নেন সংক্রান্ গুরুত্বপূণমে প্রস্রাবয়ক 
সরািুবরাদ জরারনয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে রসধিরান্ রনয়ছে রয, কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব সংরলেষ্ট 
সদস্/সদস্রা ও সুপরারভরাইজরারয়দর সেরােেরাে প্ররে সংসদ এলরাকরাে সব রথয়ক রপরছয়ে পড়রা  ৩০-৫০রি 
গরীব পররবরারয়ক রিরনিে কররা েয়ব। েরারপর েরায়দর শরারীররক সষিমেরা, মুখ্ জীরবকরা ও সম্পয়দর সয়গে 
সগেরে ররয়খ এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প পশুখরাদ্ অ্রায়জরালরা তেরর, য়কঁয়িরা ও 
অন্রান্ তজবসরার তেরর, নরাসমেরারীয়ে  বহুবষমেজীবী সবরজ ও �য়লর িরাররা তেরর, ষুিদ্র �ল বরাগরান তেরর, মশলরা 
ও ওষরি বরাগরান তেরর, পরাকরা রবয়ড রজেল মরাছ িরাষ, পশুপরালয়নর �র, মরাদুর, শীেল পরারি, য়বে, বরাঁশ ইে্রারদ 
কুরির রশয়ল্পর করাজ এমন একরারিক করায়জর সয়গে যুতি কয়র আগরামী বরারষমেক পররকল্পনরা তেরর কররা েয়ব। 
‘আজয়কর মজুরর-আগরামীর জীরবকরা’ এই ম্রিয়ক সরাময়ন ররয়খ এইভরায়ব গরীব পররবরারগুরল রযমন েরায়দর 
রনয়জয়দর বরারড়য়েই নূ্নেম ১০০ রদন করাজ পরায়ব, য়েমনই মজুররর িরাকরা বরায়দ বরারষমেক ৫০,০০০ রথয়ক 
১,০০,০০০ িরাকরা আয়ের রনচিেেরা রদওেরার করারঙ্ে লয়ষি্ রপঁছরায়নরা যরায়ব।

সরাররা বছর ব্রাপী িরাররা তেরর ও শরাক-সবরজ উৎপরাদয়ন কম খরয়ি রশড রনি ও গ্ীণ েরাউস 
তেররর উয়দ্রাগ

সংসদ ররজরলউশন: গ্রামরাঞ্য়ল েরাজরা সবরজর িরারেদরা রিরকরাল। বেমেমরায়ন তজব পধিরেয়ে তেরর শরাক-সবরজর 
িরারেদরা উতিয়ররাতির বরাড়য়ছ। রকন্তু মরশুমী রবরভন্ন শরাক-সবরজ ও �য়লর িরাররা তেরর ও সরাররা বছর িয়র শরাক- 
সবরজ উৎপরাদন কররার জন্ রশড রনি ও গ্ীণ েরাউস রনই বলয়লই িয়ল। আজয়কর সংসদ সভরাে আগ্েী 
িরাষীয়দর জন্ কম খরয়ি রশড রনি ও গ্ীণ েরাউস তেররয়ে সেরােেরা রদওেরার প্রস্রাব গৃেীে েল। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের পররিরালনরাে তজব পধিরেয়ে মরশুমী 
ও সরাররাবছর ব্রাপী রবরভন্ন শরাক-সবরজ ও �য়লর িরাররা রশড রনি বরা গ্ীণ েরাউয়স উৎপরাদন করয়ে আগ্ে 
রয়েয়ছ এমন িরাষীয়দর রিরনিে কররা েয়ব। কৃরষ/উদ্রানপরালন দতিয়রর মরাি্য়ম রশড রনি বরা গ্ীণ েরাউস তেররর 
প্ররশষিণ ও রসখরায়ন বৎসর ব্রাপী রবরভন্ন িরয়নর শরাক-সবরজ ও িরাররা তেররর জন্ আরথমেক ও করাররগরর 
সেরােেরা রদয়ে বরারষমেক কমমেপররকল্পনরাে কম খরয়ি রশড রনি ও গ্ীণ েরাউস তেররর কমমেসূরি অন্ভুমেতি কররা 
েয়ব।

করঞ্কলম পধিরেয়ে বরাঁশ িরাষ ও গেনরা বরাঁশ তেররর উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: বরাঁশ গ্রামীণ জীবয়নর একরি প্রয়েরাজনীে উপরাদরান। আমরায়দর এলরাকরাে যয়থষ্ট বরাঁয়শর 
িরারেদরা আয়ছ/য়নই। ব্বসরােীক প্রয়েরাজয়ন বরাঁশ িরাষ রবশ লরাভজনক। এছরাড়রা গেনরা বরাঁয়শর িরারেদরা উতিয়ররাতির 
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বরাড়য়ছ। আজয়কর সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ, নরাসমেরারীয়ে করঞ্কলম পধিরেয়ে বরাঁশ িরাষ ও গেনরা বরাঁশ 
তেররয়ে উয়দ্রাগ রনওেরা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের সেরােেরাে বরাঁশ িরায়ষ আগ্েী িরাষী/
স্রনভমের দলয়ক রিরনিে কররা েয়ব। কৃরষ/বন/উদ্রানপরালন দতিয়রর সেরােেরাে রিরনিে িরাষী/স্রনভমের দলয়ক 
করঞ্কলম পধিরেয়ে বরাঁশ িরাষ এবং গেনরা বরাঁয়শর নরাসমেরারী তেররর উয়দেয়শ্ প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব এবং 
আগরামী বরারষমেক কমমেপররকল্পনরাে এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন আগ্েীয়দর নরাম অন্ভুমেতি কররা েয়ব।

মশলরা বরাগরান কররার জন্ রবয়শষ উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর এলরাকরাে রকছু রকছু রেজপরােরার িরাষ বরা বরাগরান েয়লও উচ্ মূল্প্রদরােী লবগে, 
দরারুরিরন, য়গরালমররি, এলরাি, ইে্রারদ মশলরার িরাষ বরা বরাগরান কররার আগ্ে রেমনভরায়ব রদখরা যরাে নরা। সংসদ 
সভরা প্রস্রাব করয়ছ, মশলরা িরাষ বরা বরাগরান কররার জন্ িরাষীয়দর উৎসরারেে কয়র এমরজএনআরইরজএস-এর 
অিীয়ন আসবরাবী বরাগরান, �ল বরাগরায়নর সরায়থ রকছু মশলরা বরাগরান কররায়নরার উয়দ্রাগ রনওেরা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: সংসদ সভরার প্রস্রাব অনুযরােী, এলরাকরার কৃরষ অথমেনীরেয়ক আরও শরতিশরালী 
কররার লয়ষি্ ব্লক কৃরষ দতির (এরডএ)-এর সেরােেরাে মশলরা বরাগরান কররার জন্ িরাষীয়দর উৎসরারেে কররা 
েয়ব। এই জন্ ব্লক এমরজএনআরইরজএস রসয়লর সেরােেরাে বরারষমেক কমমেপররকল্পনরাে এমরজএনআরই-
রজএস- এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প আদরা, েলুদ, লবগে, য়গরালমররি, দরারুরিরন, য়েজপরােরা, এলরাি 
ইে্রারদর বরাগরান করয়ে িরাষী/আগ্েী গরীব পররবরায়রর নরাম অন্ভুমেতি কররা েয়ব।

ওষরি গরায়ছর প্রসরায়র ওষরি নরাসমেরারী ও বরাগরান কররার উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: বরাজরায়র ওষরি গরায়ছর উচ্মূল্ ও িরারেদরা থরাকয়লও, ওষরি বরাগরায়নর প্রসরার রেমনভরায়ব 
�িয়ছ নরা। আজয়কর সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ, আগ্েী িরাষীয়দর রিরনিে কয়র কয়েকরি ওষরি গরায়ছর নরাসমেরারী 
ও বরাগরান তেরর করয়ে উয়দ্রাগ রনওেরা রেরাক।  

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কয়েকরি সংসদ সভরার প্রস্রাব অনুযরােী, কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের 
উয়দ্রায়গ ওষরি বরাগরান করয়ে আগ্েী িরাষীয়দর রিরনিে কররা েয়ব। এরপর কৃরষ দতির/ উদ্রানপরালন দতিয়রর 
সেরােেরাে আমলকী, েররেকী, বয়েররা, করালয়ম�, বরাসক, ছরারেম, শেমূলী, রিরেরা, অ্রায়লরায়ভররা, অজুমেন, রনম 
ইে্রারদর জন্ নরাসমেরারীয়ে িরাররা তেরর ও এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন ওষরি বরাগরান তেররর জন্ উয়দ্রাগ 
রনওেরা েয়ব।

সুপরাররর সয়গে লরাভজনক রগরালমররি িরায়ষর উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: উতিরবয়গে বহুল পররমরায়ণ সুপরাররর িরাষ রবয়শষ লরাভজনক। রকন্তু সুপরাররর সয়গে সুপরারর 
গরায়ছ রগরালমররয়ির িরায়ষর রবস্রার রেমনভরায়ব �য়িরন, অথি রগরালমররি িরাষ খুবই লরাভজনক। ব্রাপকভরায়ব 
রগরালমররয়ির িরাষ এলরাকরার কৃরষ অথমেনীরের আমূল বদয়ল রদয়ে পরায়র। সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ, এলরাকরাে 
রগরালমররি িরায়ষ িরাষীয়দর উৎসরারেে কররা রেরাক এবং সুপরারর বরাগরায়ন রগরালমররি িরায়ষ রবয়শষ উয়দ্রাগ রনওেরা 
রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কয়েকরি সংসদ সভরার গুরুত্বপূণমে প্রস্রাব অনুযরােী, কৃরষ অথমেনীরেয়ক আরও সুদৃঢ় 
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করয়ে বহুমুখী কৃরষ ব্বস্রাপনরা গয়ড় েুলয়ে িরাষীয়দর রগরালমররি িরায়ষ উৎসরারেে কররা েয়ব। এরবষয়ে ব্রাপক 
প্রিরার ও প্রসরায়রর জন্ ব্লক কৃরষ দতির (এরডএ) ও প্রয়েরাজয়ন জলপরাইগুরড় রজলরাে অবরস্ে রকন্দীে কৃরষ 
গয়বষণরা রকন্দ (রসরপরসআরআই, য়মরারেেনগর)-এর সেরােেরা গ্েণ কররা েয়ব। আগরামী আরথমেক বছয়রর কমমে 
পররকল্পনরাে অগ্রারিকরার রদয়ে এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন রবশরকছু রগরালমররয়ির বরাগরান কররার 
উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব।

মরাদুর, শীেল পরারি বরা রবয়ের করায়জর ময়েরা কুরির রশয়ল্পর প্রসরায়র উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর এলরাকরাে অয়নয়ক মরাদুর বরা শীেলপরারি রবরায়নন এবং বরাঁশ ও রবয়ের করাজ 
কয়র জীরবকরা রনবমেরাে কয়রন। অথি স্রানীেভরায়ব এগুরলর রকরানও বন রনই আবরার িরাষও েে নরা। আমরায়দর 
সংসদ সভরাে মরাদুর, শীেল পরারি, য়বয়ের এবং বরাঁয়শর রবরভন্ন সরামগ্ী তেররর ময়েরা কুরির রশয়ল্পর প্রসরায়র 
স্রানীেভরায়ব এগুরলর জন্ করাঁিরামরাল তেররর উয়দ্রাগ রনওেরা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব যরাররা মরাদুর রবরায়নন বরা 
শীেলপরারি রকংবরা বরাঁশ বরা রবয়ের সরামগ্ী তেরর কয়রন, েরায়দর রনয়জয়দর ও সরকরারর জলরাজরম রিরনিে কররা 
েয়ব। কৃরষ/বন/উদ্রানপরালন দতিয়রর সেরােেরাে েরায়দর জরময়ে অথবরা সরকরারর  জলরা বরা পরেে জরময়ে 
এগুরলর িরাষ/বনসৃজন করয়ে আগরামী বরারষমেক কমমেপররকল্পনরাে এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন এই 
করাজগুরল অন্ভুমেতি কয়র স্রানীে কুরির রশয়ল্পর প্রসরার �িরায়নরা েয়ব।

বহুমুখী �লদরােক রভরিভরার �রায়সর প্রসরার �িরায়নরার উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর এলরাকরারি রছরাি বড় খরাল ও নদী রবরষ্টে েওেরার �য়ল ভরােনপ্রবণ এবং 
পশুখরায়দ্র যয়থষ্ট অভরাব রয়েয়ছ। আজয়কর সংসদ সভরাে প্রস্রাব রনওেরা েল রয, ভরােন-য়ররাি, পশুখরাদ্ সে 
বহুমুখী �লদরােক রভরিভরার �রায়সর নরাসমেরারী ও িরাষ কররার উয়দ্রাগ রনওেরা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কয়েকরি সংসদ এলরাকরার প্রস্রাব অনুযরােী, কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-
সরমরের উয়দ্রায়গ রভরিভরার িরায়ষ আগ্েী িরাষী/স্রনভমের দলয়ক রিরনিে কয়র ব্লক এমরজএনআরইরজএস 
রসল/কৃরষ বরা বন বরা উদ্রানপরালন দতিয়রর সেরােেরাে গ্রাম পঞ্রায়েে করাযমেরালয়ে প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব। 
প্ররশষিণ রথয়ক আগ্েীয়দর বরাছরাই কয়র ভরােনয়ররািক, েস্রশয়ল্পর সরামগ্ী তেরর, উন্নে প্রজরারের রগরা-খরাদ্ ও 
অন্রান্ বহুমুখী �লদরােক রেসরায়ব এই �রাস িরায়ষর প্রসরায়র নরাসমেরারী ও বন তেররর উয়দেয়শ্ বরারষমেক কমমে 
পররকল্পনরাে আগ্েী উপয়ভরাতিরায়দর নরাম অন্ভুমেতি কররা েয়ব।

িরা-রশয়ল্প স্রানীে অথমেনীরেয়ক িরাগেরা করয়ে নরাসমেরারীয়ে িরা গরায়ছর িরাররা তেররর উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: উতিরবয়গে মূলে িরা বরাগরান ও িরা-রশল্পয়ক রকন্দ কয়র অথমেনীরে িরারলে েে। অথি 
রবরশরভরাগ রষিয়ত্র মরারলকররা িরা গরায়ছর িরাররা অন্ এলরাকরা রথয়ক রকয়ন রনয়ে আয়স। সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ, 
এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প অথবরা ক্রাস্রায়রর মরাি্য়ম স্রানীেভরায়ব নরাসমেরারীয়ে 
িরা গরায়ছর িরাররা তেরর কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: রবরভন্ন সংসদ সভরার প্রস্রাব অনুযরােী, িরা বরাগরানগুরলয়ে সরবররাে কররার জন্ 
কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের সেরােেরাে স্রানীেভরায়ব নরাসমেরারীয়ে িরা গরায়ছর িরাররা তেররর উয়দ্রাগ 
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রনওেরা েয়ব। ব্লক এমরজএনআরইরজএস রসল-এর সেরােেরাে এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন ব্রতি 
উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প অথবরা ক্রাস্রায়রর মরাি্য়ম আগরামী বরারষমেক কমমেপররকল্পনরাে আগ্েী গরীব পররবরায়রর 
মরেলরায়দর নরাম অন্ভুমেতি কয়র এই করাজ শুরু কররা েয়ব।

িরা বরাগরানগুরলয়ে রশড-ররি রেসরায়ব পরীষিমূলকভরায়ব আমলকী গরাছ ব্বেরায়রর উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: উতিরবয়গে মূলে িরা বরাগরান ও িরা-রশল্পয়ক রকন্দ কয়র অথমেনীরে গয়ড় ওয়িয়ছ। বরাগরায়ন 
রবরভন্ন িরয়নর রশড-ররি লরাগরায়নরা েে। এই গরাছগুরল রথয়ক ছরােরা পরাওেরা রগয়লও রবরশরভরাগ রষিয়ত্র এগুরল 
রথয়ক �ল বরা আসবরাবী করাি পরাওেরা যরাে নরা। সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ, গ্রাম পঞ্রায়েে ও পঞ্রায়েে সরমরে 
িরা বরাগরানগুরলয়ে রশড-ররি রেয়সয়ব আমলকী গরাছ লরাগরায়নরার জন্ মরারলকয়দর সয়গে কথরা বয়ল স্রানীেভরায়ব 
নরাসমেরারীয়ে ওই গরায়ছর িরাররা তেররর উয়দ্রাগ গ্েণ করুন। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: রবরভন্ন সংসদ সভরার প্রস্রাব অনুযরােী, িরা বরাগরান রকন্দীক অথমেনীরেয়ে স্রানীে 
ভরায়ব প্রভরাব র�লয়ে িরা বরাগরানগুরলয়ে পরীষিরামূলকভরায়ব রশড-ররি রেয়সয়ব আমলকী গরাছ লরাগরায়নরার জন্ গ্রাম 
পঞ্রায়েে ও পঞ্রায়েে সরমরে রযৌথভরায়ব মরারলকয়দর সয়গে পররামশমে করয়ব ও প্রস্রাব রদয়ব। িরারেদরা অনুযরােী 
আগরামী বরারষমেক কমমেপররকল্পনরাে এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প অথবরা ক্রাস্রায়রর 
মরাি্য়ম আগ্েী গরীব পররবরায়রর নরাম অন্ভুমেতি কয়র নরাসমেরারীয়ে আমলকীর িরাররা তেররর উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব।

ররাভরা জনজরারের মরেলরায়দর রভন্ন রসৌন্দয়যমে্র রপরাষরাক তেররর প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর উতিরবয়গে রবরভন্ন জনজরারের তবরিত্র¨পূণমে সেরাবস্রান। েরায়দর রপরাষরাক-পররছেদও 
রভন্ন রসৌন্দযমে্ বেন কয়র। রবয়শষ কয়র, ররাভরা জনজরারের রকবলমরাত্র স্ল্প সংখ্ক মরেলরা েরায়দর মরায়ের করাছ 
রথয়ক রশখরা করায়ির তেরর েরাঁয়েই এই রভন্ন িরয়নর রপরাষরাক তেরর করয়ে পরায়রন। আজয়কর সংসদ সভরাে 
প্রস্রাব রনওেরা েল রয, য়য সমস্ ররাভরা মরেলরা এই রশল্পকমমে জরায়নন েরায়দর মরাি্য়ম আগ্েী ওই মরেলরায়দর 
প্ররশষিণ রদয়ে েরায়দর জন্ েরাঁয়ের ব্বস্রা কররা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কয়েকরি সংসদ এলরাকরার গুরুত্বপূণমে প্রস্রাব অনুসরায়র এবং রবরভন্ন জনজরারের 
সংসৃ্করে রষিরায়থমে ও কুরির রশয়ল্পর প্রসরায়র রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব এলরাকরার রবরভন্ন 
জনজরারে, যরাররা রভন্ন রভন্ন কুরির রশয়ল্পর সয়গে যুতি েরায়দরয়ক রিরনিে কররা েয়ব। রবয়শষ কয়র, ররাভরা 
জনজরারের মরেলরা যরাররা করায়ির তেরর েরাঁয়ে মরেলরায়দর রপরাষরাক তেরর কয়র েরায়দর রিরনিে কররা েয়ব। বেন 
রশল্প ও েরাঁে রশল্প দতিয়রর সেরােেরাে আগ্েীয়দর প্ররশষিণ ও প্ররশষিয়ণর পয়র পররবরায়র বরাড়রে আয়ের পথ 
সুগম করয়ে েরাঁে সে অন্রান্ উপকরয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব।
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কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের অিীয়ন

বরায়ররা মরায়সর তজব সবরজ বরাগরান
সংসদ ররজরলউশনঃ মরশুম রভরতিক প্রয়েরাজনীে রবরভন্ন শরাক-সবরজর অভরায়ব আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে 
অয়নক পররবরারই অপুরষ্টয়ে রভরায়গ। েরাই সংসদ প্রস্রাব করয়ছ রয, ওই পররবরারগুরলয়ক বরারড়য়েই তজব 
পধিরেয়ে বরায়ররা মরায়সর �য়ররােরা সবরজ বরাগরান করয়ে উৎসরারেে কররা রেরাক। এজন্ পঞ্রায়েয়ের েরয়� 
েরায়দরয়ক রবরভন্ন িরয়নর সবরজর বীজ ও প্রয়েরাজনীে উপকরণ রদওেরা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রায়মর গরীব মরানুয়ষর অপুরষ্ট দূর করয়ে সংসদ রভরতিক তজব পধিরেয়ে বরায়ররা 
মরায়সর �য়ররােরা সবরজ বরাগরান কররার জন্ সেরােেরা রদওেরা েয়ব। এজন্ পঞ্রায়েয়ের রনজস্ েেরবল বরা কৃরষ 
ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি রকংবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক  প্রয়েরা-
জনীে বীজ ও উপকরণ এবং করাররগরর সেরােেরা রদওেরা েয়ব।

রবরভন্ন িরয়নর ডরাল িরাষ বরাড়রায়নরার উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে অয়নক মরানুষই অপুরষ্টয়ে রভরায়গন। করারণ  আরথমেক সষিমেরার 
অভরায়ব রপরছয়ে পড়রা রবরশরভরাগ গরীব পররবরায়র রনেরমে ডরাল খরাওেরার অভ্রাস রনই। পরাশরাপরারশ ডরাল িরায়ষ 
মরারির উবমেরেরা বৃরধি পরাে, এরনয়েও সয়িেনেরার অভরাব রয়েয়ছ। েরাই সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ রয, গ্রামীণ 
পুরষ্টর মরায়নরান্নেন ও মরারির উবমেরেরা র�য়র রপয়ে আরও ব্রাপক েরায়র ডরাল িরাষ বরাড়রায়নরার উয়দ্রাগ রনওেরা 
রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ অপুরষ্টর রবরুয়ধি লড়রাই করয়ে ও মরারির উবমেরেরা শরতি বরাড়রায়ে  রবরভন্ন সংসয়দ 
ডরাল িরায়ষর প্রসরার �িরায়ে কৃষকয়দর রনয়জয়দর জরম ও জরমর আল ছরাড়রাও ররাস্রার িরার, পুকুর পরাড়, নদী বরা 
খরায়লর িরার, সবমেসরািরারয়ণর পয়ড় থরাকরা জরােগরা ব্বেরার কয়র সংসদ স্য়র রবরভন্ন িরয়নর ডরাল (মুগ, মুসুর, 
রখসরারর, রবউরল, অড়ের ইে্রারদ) িরাষ আরও বরাড়রায়নরার উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব। এজন্ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ 
রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ ব্লয়কর কৃরষ দ�েয়রর সরােরায়য্ প্রয়েরাজনীে প্ররশষিণ, বীজ ও করাররগরর 
সেরােেরার ব্বস্রা কররা েয়ব।

দরানরা ও তেল জরােীে শস্ উৎপরাদয়ন সেরােেরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রকছু গরীব পররবরার ও করাযমেকরী দল রনজ জরময়ে বরা রলজ 
প্ররাতি জরময়ে দরানরা ও তেল জরােীে �সল উৎপরাদন কয়র। আজ সংসদ সভরাে  রসধিরান্ রনওেরা েল রয, গ্রাম 
উন্নেন সরমরে/পঞ্রায়েে সদস্ বিরাররা রিরনিে গরীব পররবরার ও করাযমেকরী দলয়ক প্রয়েরাজনীে বীজ সরবররাে 
কররা েয়ব যরাররা উৎপরাদয়নর পয়র সরবররাে কররা বীজ র�রে রদয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বিরাররা রিরনিে রসই  সমস্ গরীব 
পররবরার ও করাযমেকরী দলয়ক রবরভন্ন িরয়নর দরানরা ও তেল জরােীে মরাি �সয়লর বীজ সরবররাে কররা েয়ব যরাররা 
উৎপরাদয়নর পয়র সরবররাে কররা বীজ সমপররমরায়ণ গ্রাম পঞ্রায়েেয়ক র�ররয়ে রদয়বন। এরজন্ সংসদ রপছু 
…………… িরাকরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের জন্ বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর 
বররাদে েেরবল রথয়ক খরি কররা েয়ব।
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ররাস্রার িরার ও সবমেসরািরারয়ণর পয়ড় থরাকরা জরােগরাে রবউরল ও অড়ের িরাষ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে ররাস্রার িরায়র কয়েকরি জরােগরাে কয়েকবরার রবরভন্ন িরয়নর 
গরাছ লরারগয়ে রষিণরায়বষিয়ণর অভরায়ব নষ্ট েয়ে রগয়ছ। আজ সংসদ সভরাে আমরায়দর প্রস্রাব, ওই জরােগরাগুরলয়ে 
রবউরল ও অড়ের গরাছ লরাগরায়নরার জন্ করাছরাকরারছ থরাকরা গরীব পররবরার/করাযমেকরী দলগুরলয়ক বীজ সরবররাে 
ও অন্রান্ সেরােেরা রদওেরার ব্বস্রা কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রাম উন্নেন সরমরেগুরলর/পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেরােেরাে -------, -------, 
------, ------- নং সংসদ এলরাকরাে ররাস্রার িরায়র এবং সবমেসরািরারয়ণর পয়ড় থরাকরা জরােগরার করাছরাকরারছ গরীব 
পররবরার/ করাযমেকরী দলগুরলর মরাি্য়ম ---------- রমিরার/রকরম জরােগরাে রবউরল ও  অড়ের গরাছ লরাগরায়নরা েয়ব। 
কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি রথয়ক অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল 
রথয়ক রনরদমেষ্ট সময়ে --------- রকরজ অড়ের বীজ (যরার আনুমরারনক মূল্ --------- িরাকরা) সরবররাে কররা েয়ব।

পররবরার রভরতিক নরাসমেরারী, বৃষিয়ররাপণ ও বৃষিপরাট্রা প্রদরান কমমেসূরি
সংসদ ররজরলউশনঃ প্রথয়ম আমরায়দর সংসয়দ পয়ড় থরাকরা সরকরারর জরম রযমন ররাস্রার িরার, নদী বরা খরায়লর 
িরার, পুকুর পরাড়, শ্মশরান �রাি ইে্রারদ জরােগরা রিরনিে কররা রেরাক। এরপর আগ্েী পররবরারগুরলয়ক রদয়ে 
রনয়জয়দর জরােগরাে নরাসমেরারী তেরর কররয়ে রিরনিে সরকরারর জরােগরাে এক বছর বেসী ৫০ রথয়ক ২০০রি কয়র 
িরাররা রররাপয়ণর উয়দ্রাগ রনওেরা রেরাক এবং িরাররাগুরলর �রাঁয়ক �রাঁয়ক জীবন্ রবড়রা তেররর জন্ অড়ের বীজ 
রররাপয়ণর ব্বস্রা কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ MGNREGS-এর অিীয়ন পররবরার রপছু একজন আগ্েী জবকরাডমে রেরাল্ডরারয়ক ৫০ 
রথয়ক ২০০রির রকছু রবরশ রবরভন্ন গরায়ছর বীজ ও প্রায়কি রদওেরা েয়ব। রনয়জয়দর জরােগরাে নরাসমেরারী কয়র 
এক রথয়ক দু'বছর বেসী ৫০ রথয়ক ২০০রি  িরাররা রিরনিে সরকরারর বরা মরারলকরানরােীন পরেে জরােগরাে রররাপণ 
কয়র রনরদমেষ্ট সমেকরাল পযমেন্ রসগুরল রষিণরায়বষিণ করয়বন। পররবরারগুরলর গরাছ রথয়ক প্ররাতি �ল, পরােরা ও 
জ্রালরারন সংগ্ে ও রভরাগ কররার অরিকরার থরাকয়ব। দী�মেয়মেরাদী লরায়ভর কথরা মরাথরাে ররয়খ গরাছগুরল করািরার 
উপয়যরাগী েয়ল ওই ব্রতি গরায়ছর ৭৫ শেরাংশ এবং গ্রাম পঞ্রায়েে ২৫ শেরাংশ  ভরাগ পরায়বন। এজন্ সরকরারর 
রনয়দমেশ রময়ন পঞ্রায়েয়ের সয়গে একরি িুরতিপত্র স্রাষিয়রর মরাি্য়ম ওই ব্রতিয়ক গরাছ-পরাট্রা রদওেরার রসধিরান্ 
রনওেরা েল।

এলরাকরা রভরতিক স্রানীে �য়লর িরাররা উৎপরাদন রকন্দ তেরর
সংসদ ররজরলউশনঃ আমররা সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনলরাম, আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে করাযমেকরী দয়লর মরাি্য়ম 
উন্নে জরায়ের রলবু, কলরা, য়পেরাররা, য়পঁয়প, আমলকী, ডরারলম ইে্রারদ �য়লর িরাররা ব্রতিগে ও রযৌথ পুরষ্ট 
বরাগরায়ন উৎপরাদয়নর ব্বস্রা কররা রেরাক। গ্রাম উন্নেন সরমরে/গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্ বিরাররা রলজ-প্ররাতি অথবরা 
সরকরারর জরময়ে এরজন্ মরা-বরাগরান তেরর কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রাম উন্নেন সরমরে/পঞ্রায়েে সদস্ বিরাররা রিরনিে রলজ-প্ররাতি অথবরা সরকরারর 
জরময়ে MGNREGS অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবয়লর মরাি্য়ম প্ররেরি সংসয়দ রলবু, ডরারলম, 
কলরা, য়পঁেরাররা, আেরা, সয়বদরা, আমলকী ও রপঁয়পর িরাররা তেররর জন্ মরা-বরাগরান তেরর কররা েয়ব। মরা-বরাগরায়ন 
তেরর িরাররা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের সেরােেরাে রিরনিে ব্রতিগে ও রযৌথ পুরষ্ট বরাগরায়নর জন্ 
সরবররাে কররা েয়ব।
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গরাছ রথয়ক কলম তেররর প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে গরাছ রথয়ক কলম তেরর কররার পধিরে জরায়নন এমন িরাষী 
রনই। আমররা সংসদ সভরাে গরীব কৃষক পররবরায়রর যুবক-যুবেীয়দর এই রবষয়ে প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররার 
রসধিরান্ গ্েণ করলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ গ্রাম উন্নেন সরমরের/
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে সংসদ রপছু ৪-৫ জন গরীব পররবরায়রর আগ্েী যুবক-যুবেীয়দর সেকরারর 
কৃরষ উন্নেন অরিকেমেরার উপরস্রেয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র কলম তেরর রবষয়ে একরি প্ররশষিয়ণর আয়েরাজন 
কররা েয়ব। প্ররশষিণ বরাবদ আনুমরারনক (৫০ জন X ৫০ িরাঃ)=২৫০০/- িরাকরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ 
উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক খরি কররা েয়ব।

উন্নেমরায়নর পশুখরাদ্ রেয়সয়ব অ্রায়জরালরা িরাষ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে পশুপরালন অন্েম জীরবকরা েয়লও পশুখরায়দ্র অভরাব উতি-
রররাতির রবয়ড়ই িয়লয়ছ। য়সই জন্ উৎকৃষ্টমরায়নর পশুখরাদ্, অ্রায়জরালরা রনয়ে প্রিরার ও প্রসরার আরও বরাড়রায়নরা 
রেরাক। যরায়ে অ্রায়জরালরার সু�ল রবরােরার পর সংসয়দর পশুপরালনকরারী পররবরারগুরল রনয়জররাই েরা উৎপন্ন কয়র 
এবং পশুখরাদ্ রেয়সয়ব েরা ব্বেরার করয়ে পরায়র েরার উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রায়মর মরানুয়ষর সয়িেনেরা  বরারড়য়ে সংসয়দ সংসয়দ  আরও রবরশ রবরশ কয়র 
উৎকৃষ্টমরায়নর পশুখরাদ্, অ্রায়জরালরার িরাষ ও ব্বেরার েরায়ে-কলয়ম রশখরায়নরা েয়ব। এজন্ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ 
রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ ব্লয়কর প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ দ�েয়রর সরােরায্ রনয়ে েরায়দর প্রয়েরাজনীে প্ররশষিণ 
ও অ্রায়জরালরা সরবররায়ের ব্বস্রা কররা েয়ব।

তজব পধিরেয়ে িরায়ষর প্রসরার �িরায়নরার উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশনঃ ররাসরােরনক সরার ও রবষ ব্বেরায়রর ভেরাবেেরা রুখয়ে তজব পধিরেয়ে িরায়ষর প্রসরার 
�িরায়নরার রষিয়ত্র ররাজ্ ও রকন্দীে সরকরার যয়থষ্ট উয়দ্রাগ রনয়লও েরায়ে-কলয়ম প্রযুরতিগে সেরােেরার অভরায়ব 
বরাস্য়ব এয়ষিয়ত্র এখনও পযমেন্ আশরানুরূপ �ল রময়লরন। সংসদ স্য়র ৫-১০ জন আগ্েী িরাষীয়ক রিরনিে কয়র 
েরায়দরয়ক েরায়ে-কলয়ম প্রযুরতিগে সেরােেরা রদওেরা রেরাক, যরায়ে েরাররা িরাররাবরারেকভরায়ব তজব পধিরেয়ে 
কৃরষকরাজ জরারর ররয়খ সরারবমেকভরায়ব লরাভবরান েয়ে পরায়রন।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ ররাসরােরনক সরার ও রবষ ব্বেরায়রর ভেরাবেেরা রুখয়ে তজব পধিরেয়ে িরাষবরাস 
বরাড়রায়নরার রবয়শষ উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব। কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ প্ররে সংসদ রথয়ক 
৫-১০ জন আগ্েী িরাষীয়দর রিরনিে কয়র সেকরারর কৃরষ অরিকেমেরার সেরােেরাে েরায়দর রনয়ে প্রথয়ম তজব 
পধিরেয়ে িরাষ রবষয়ে একরদয়নর প্ররশষিণ এবং েরারপর যরায়ে িরাররাবরারেকভরায়ব েরায়ে-কলয়ম প্রযুরতিগে 
সেরােেরার করাজ িলয়ে থরায়ক রসজন্ উপযুতি ব্বস্রা গ্েণ কররা েয়ব। এই রবষয়ে কৃরষ দ�েয়রর সেরােেরা 
ছরাড়রা আনুষরারগেক খরি কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর 
বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।



21

সংসদ ও গ্রাম পঞ্রায়েয়ের খসড়রা ররজলিউশন

রকঁয়িরা ও অন্রান্ তজবসরার তেররর প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরাে েথরা ররায়জ্ িরায়ষর জরময়ে ররাসরােরনক সরার ও কীিনরাশক ব্বেরার 
উতিয়ররাতির বৃরধিয়ে জরম উবমেরেরা েথরা তজব শরতি েরাররয়ে বন্ধ্রাে পররণে েয়ে িয়লয়ছ। এই রবপদ রথয়ক 
বরাঁিয়ে এলরাকরার গরীব পররবরায়রর যুবক-যুবেীয়দর রকঁয়িরা ও অন্রান্ তজবসরার তেররর রবষয়ে রবয়শষ প্ররশষিণ 
ও প্ররশষিয়ণর পয়র েরাররা যরায়ে ব্বসরােীক রভরতিয়ে করাজ িরারলয়ে রযয়ে পরায়র েরার জন্ সেরােেরা রদওেরার 
রসধিরান্ গ্েণ কররা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম পঞ্রায়েে 
সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে এলরাকরার গরীব ও রবকরার রকন্তু জবকরাডমেিরারী রছয়লয়ময়েয়দর রিরনিে কয়র সংসদ 
রপছু ৮-১০ জয়নর সবমেয়মরাি ১৩০-১৫০ জয়নর তজবসরার রবয়শষ কয়র, য়কঁয়িরাসরার তেরর ও েরার ব্বেরার রবষয়ে 
রবয়শষ প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব। প্ররশষিয়ণর পয়র েরাররা যরায়ে রনয়জররা রকঁয়িরাসরার তেরর, ব্বেরার ও রবরক্ 
করয়ে পরায়র রসই লয়ষি্ প্রয়ে্য়কর জন্ MGNREGS-এর অিীয়ন ৩৬০ রসরম লম্বরা, ১০০ রসরম  িওড়রা ও 
৭৫ রসরম গভীরেরা সম্পন্ন মরায়পর একরি কয়র পরাকরা রিৌবরাচ্রা (যরার মরােখরায়ন একরি পরারিমেশন রদওেরাল 
থরাকয়ব) রনমমেরাণ কয়র রদওেরা েয়ব।

তজবসরার ও কীিয়ররািক তেররর প্ররশষিণ 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমররা অরভজ্েরাে রদয়খরছ, রবরভন্ন নরামী-দরামী রকরাম্পরারনর তেরর সরার ও কীিনরাশক 
রযমন মরানুষ ও অন্রান্ উপকরারী পেয়গের ষিরে কয়র রেমরন পররয়বশ ও িরায়ষর জরময়কও ভীষণভরায়ব ষিরে 
কয়র। নজব পধিরেয়ে িরাষবরায়সর প্রসরায়রর জন্ উৎসরােী স্রনভমের/করাযমেকরী দয়লর সদস্রা, য়ছরাি িরাষী ও 
রবয়শষ কয়র গরীব �য়রর যুবক-যুবেীয়দর েরায়ে-কলয়ম রকঁয়িরাসরার, নজবসরার, েরল সরার ও রভষজ কীিয়ররািক 
তেররর প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা রেরাক, যরায়ে েরাররা বরারড়য়েই এগুরল তেরর করয়ে পরায়র।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব ও ব্লয়কর সেকরারী কৃরষ 
উন্নেন অরিকেমেরার সেরােেরাে আগ্েী স্রনভমের/করাযমেকরী দয়লর সদস্রা, য়ছরাি িরাষী ও গরীব �য়রর যুবক 
-যুবেীয়দর জন্ সংসদ রপছু ৫ জনয়ক রবরভন্ন িরয়নর তজবসরার তেরর রবষয়ে  প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব। 
বরারড়য়ে এই উয়দ্রাগ শুরু কররার জন্ উপকরণ বরাবদ ৩০০ িরাকরা কয়র সংসদ রপছু ৫ X ৩০০=১৫০০ িরাকরা 
খরি কররা েয়ব কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের জন্ বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর 
বররাদে েেরবল রথয়ক।

েরল সরার তেররর প্ররশষিণ 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে ররাসরােরনক সরার ও কীিনরাশয়কর ব্বেরার উতিয়ররাতির বৃরধিয়ে 
পররয়বশ ও জরমর ষিরে েয়ছে। আজয়কর সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল, েরল সরার তেররর প্ররশষিণ 
রদওেরা েয়ব। যরায়ে প্ররশষিণ প্ররাতি ষুিদ্র/প্ররারন্ক/য়ছরাি িরাষীররা এই উচ্মরায়নর সরার তেরর কয়র েরায়দর জরময়ে 
ব্বেরার কয়র।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ ব্লক ও রজলরার কৃরষ দ�েয়রর সয়গে রযরাগরায়যরাগ ররয়খ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ 
রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ সংসদ রপছু ১০ জন জবকরাডমেিরারী ষুিদ্র/প্ররারন্ক/য়ছরাি িরাষীয়ক রিরনিে কয়র 
েরায়দরয়ক তজব কীিয়ররািক (েরল সরার) নেরর ও েরার ব্বেরার রবষয়ে প্ররশষিণ রদওেরা েয়ব। এরপর উৎসরােী 
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জবকরাডমেিরারী িরাষীয়দর মরাি্য়ম েরা তেররর উয়দেয়শ্ ১রমঃ X ১রমঃ X ১রমঃ পরাকরা রিৌবরাচ্রা তেররর জন্ সয়বমেরাচ্ 
৩রি কয়র ৩ X ২০০০ িরাকরা = ৬০০০ িরাকরা কয়র প্রয়ে্ক িরাষীর জন্ MGNREGS-এর মরাি্য়ম খরি কররা 
েয়ব।

বীজ সংগ্ে, সংরষিণ ও রশরািন রবষয়ে প্ররশষিণ 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমররা অরভজ্েরাে রদয়খরছ, বরাজরার রথয়ক রকনরা বীয়জ অয়নক সমে �সল ভরাল েে নরা 
এবং বীজ ররাখরাও যরাে নরা। আবরার স্রানীেভরায়ব ভরাল বীজ পরাওেরাও যরাে নরা। এমেরাবস্রাে আমররা সংসদ সভরাে 
এলরাকরার রছরাি িরাষীয়দর ও সবরজ/পুরষ্ট বরাগরায়ন কমমেরে গরীব পররবরায়রর ১৬-২৫ বছয়রর যুবক-যুবেীয়দর 
রবরভন্ন িরয়নর ‘স্রানীে প্রজরারের বীজ সংগ্ে, সংরষিণ ও রশরািন পধিরে’ রবষয়ে প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররার 
রসধিরান্ রনলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব আগ্েী রছরাি িরাষী, রবয়শষ 
কয়র গরীব পররবরায়রর যুবক-যুবেীয়দর জন্ পঞ্রায়েে স্য়র একরদয়নর জন্ ‘বীজ সংগ্ে, সংরষিণ ও 
রশরািন পধিরে’ রবষয়ে একরি প্ররশষিণ রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। এই করায়জর খরি কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ 
রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

সংসদ স্য়র রশষিরানবীশ ময়নরানেন
সংসদ ররজরলউশনঃ গ্রামীণ উন্নেয়নর করাজয়ক আরও সেজের করয়ে পুরষ্টর মরায়নরান্নেন ও জীবন-জীরবকরার 
মরানয়ক উন্নে কররার লয়ষি্ সংসদ স্য়র উৎসরােী রকছু রববরারেেরা যুবেীয়দর রশষিরানবীশ রেয়সয়ব সরােরায্ রনওেরা 
ও সেরােেরা রদওেরা রেরাক, যরাররা ওই সংসদ এলরাকরার স্রােী বরারসন্দরা। একজন আদশমে রশষিরানবীশ রেয়সয়ব যরাররা 
রনয়জররা রবরভন্ন রজরনস েরায়ে-কলয়ম রশখয়ব এবং গ্রায়মর গরীব পররবরারগুরলয়ক েরা রশরখয়ে েরায়দর পুরষ্ট ও 
জীবন-জীরবকরার মরায়নর উন্নরে �িরায়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ সংসদ এলরাকরার প্রয়েরাজনীেেরা ও িরারেদরার কথরা মরাথরাে ররয়খ উৎসরােী রববরারেেরা 
যুবেী, যরার বরারড় ওই এলরাকরাে এমন একজনয়ক সংসদ স্য়রর রশষিরানবীশ ময়নরানীে কয়র পররিেপত্র প্রদরান 
কররা েয়ব। যরাররা রনয়জররা েরায়ে-কলয়ম রবরভন্ন রজরনস রশখয়বন এবং গ্রায়মর গরীব পররবরারগুরলয়ক েরা 
রশখরায়বন, এজন্ রশষিরানবীশ ওই যুবেীয়ক একরি স্রাইয়পন্ড রদওেরা েয়ব। য়য িরাকরা পঞ্রায়েয়ের রনজস্ 
েেরবল, ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রকংবরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি 
অথবরা MGNREGS রথয়ক খরি কররা েয়ব। 

জরমর িরায়ষরাপয়যরাগী অবস্রা বুেয়ে মরারি পরীষিরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে অরিকরাংশ জরময়ে আয়গর েুলনরাে রবরশ সরার ও কীিনরাশক 
ব্বেরার কররার �য়ল �লন কময়ছ। মরারির উবমেররা শরতি ও তজব শরতি বরাড়রায়নরার লয়ষি্ উপযুতি ব্বস্রা গ্েয়ণর 
জন্ মরারির বেমেমরান অবস্রা জরানরা দরকরার। আমররা অদ্করার সংসদ সভরাে এলরাকরার িরাষীয়দর জরমগুরলর মরারি 
পরীষিরা কররার রসধিরান্ রনলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রাম পঞ্রায়েে এলরাকরার আগ্েী সমস্ িরাষীয়দর িরাষয়যরাগ্ জরমর মরারি পরীষিরা 
কররার জন্ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরে সংরলেষ্ট দ�েয়রর সেরােেরাে এই করায়জর জন্ যথরাযথ 
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উয়দ্রাগ রনয়ব। মরারি পরীষিরার করাজ সম্পন্ন েয়ে রগয়ল রকরান মরারিয়ে কী িরয়নর ব্বস্রা রনওেরা দরকরার েরা 
জরানরা-য়বরােরার জন্ ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবয়লর সেরােেরাে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র িরাষীয়দর সয়গে 
আয়লরািনরা সভরার আয়েরাজন কররা েয়ব।

লবণরাতি এলরাকরাে নরাসমেরারী ও িরাররা গরাছ সরবররাে
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরা নদীবহুল ও লবণরাতি েওেরাে অয়নক গরাছ ও �সল ভরাল েে নরা। আজ 
সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল রয,  রশরীষ, জরাম, য়সরানরােুরর, য়মেগরন, রশমূল, য়দরশ রনম, কুল ইে্রারদ 
লবণরাতি এলরাকরাে সেনশীল গরায়ছর নরাসমেরারী তেররর উয়দ্রাগ এবং নরাসমেরারীয়ে তেরর িরাররা গরাছ কয়েকরি কয়র 
গরীব পররবরায়রর ময়ি্ রবেরণ কররার ব্বস্রা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম উন্নেন সরমরে/ 
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে রিরনিে/গরিে স্রনভমের/করাযমেকরী দলগুরল যরায়ে ২-৪ েরাজরার কয়র রশরীষ, 
জরাম, য়সরানরােুরর, য়মেগরন, রশমূল, য়দরশ রনম, কুল ইে্রারদ লবণরাতি এলরাকরাে সেনশীল গরায়ছর নরাসমেরারী করয়ে 
পরায়র েরার জন্ MGNREGS-এর মরাি্য়ম প্রয়েরাজনীে বীজ, অন্রান্ উপকরণ ও প্রযুরতিগে সেরােেরা রদয়ব 
গ্রাম পঞ্রায়েে। নরাসমেরারীয়ে তেরর সকল রকয়মর কয়েকরি কয়র িরাররা গরাছ রিরনিে গরীব পররবরারগুরলয়ক 
ভেূমেকীমূয়ল্ রবেরণ কররা েয়ব।

নরাসমেরারীয়ে ম্রানয়গ্রাভ প্রজরারের িরাররা তেরর 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরারি উপকূল, য়ছরাি রছরাি বিীপ ও রছরাি বড় নদী রবরষ্টে। ভূরমষিে, েড় 
েঞ্রা ও নদীবরাঁি ভরােন েথরা প্ররাকৃরেক রবপযমেে রররায়ি উপকূল বররাবর ম্রানয়গ্রাভ প্রজরারের গরাছ লরাগরায়নরার 
জন্ ম্রানয়গ্রাভ নরাসমেরারী কররার প্রয়েরাজন রয়েয়ছ। আজ সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, স্রনভমের দল বরা 
করাযমেকরী দয়লর মরাি্য়ম ম্রানয়গ্রাভ নরাসমেরারীয়ে িরাররা তেরর কররা েয়ব। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের পররিরালনরাে এবং বন দ�েয়রর 
সেরােেরাে গ্রাম উন্নেন সরমরে/গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্ বিরাররা রিরনিে আগ্েী স্রনভমের দল/করাযমেকরী দয়লর 
মরাি্য়ম সংসদ রপছু ম্রানয়গ্রাভ নরাসমেরারীয়ে বরাইন, গজমেন, য়গরালপরােরা, সুন্দরী, ক্রাওড়রা ইে্রারদ ৫০০০ িরাররা 
তেররর জন্ MGNREGS রথয়ক  িরাররা রপছু আনুমরারনক --------------- িরাকরা েরায়র রমরাি --------------- 
েরাজরার X ------------- িরাকরা = ------------- িরাকরা খরি কররা েয়ব।

লবণরাতি এলরাকরাে সবরজ িরায়ষ সেরােেরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরা নদীবহুল ও লবণরাতি েওেরাে অয়নক শরাক-সবরজ ভরাল েে নরা। আমররা 
সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনলরাম রবি, কিু, ররােরা আলু, লকেরা, পঁুইশরাক ইে্রারদ লবণরাতি এলরাকরাে সেনশীল 
শরাক-সবরজ িরাষ বৃরধির ব্বস্রা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম উন্নেন সরমরে/
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে রিরনিে স্রনভমের/করাযমেকরী দল ও গরীব িরাষীররা সংসদ রপছু ২রি জরােগরাে 
৫ করািরা জরময়ে রবি, কিু, ররােরা আলু, লকেরা, পুঁইশরাক ইে্রারদ লবণরাতি এলরাকরাে সেনশীল �সল িরাষ কয়র 
েরারজন্ প্রয়েরাজনীে বীজ সরবররাে ও করাররগরর সেরােেরা রদওেরা েয়ব। যরাররা উৎপরাদয়নর পর বীয়জর িরাকরা 
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অথবরা সমপররমরায়ণ বীজ গ্রাম পঞ্রায়েেয়ক র�রে রদয়ব এবং রনয়জর সংররষিে বীজ রথয়ক পুনররাে িরাষ 
করয়ব এমন দল/িরাষীয়দর জন্ বীজ ক্ে বরাবদ ১৫রি সংসয়দ আনুমরারনক ১৫ X ২ X ১০০=৩০০০/- িরাকরা 
কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক 
খরি কররা েয়ব।

রবপযমেে সেনশীল িরান সংগ্ে ও সংরষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ রবগে ২০০৯ সরায়লর আেলরা রবপযমেয়ের পর রকছু িরাষী রবয়শষ প্রজরারের প্ররাকৃরেক 
রবপযমেে সেনশীল রদশীে িরান িরাষ কয়র উপকৃে েয়েয়ছন এবং রবপযমেে উতির জীরবকরা রনবমেরায়ে কৃরষয়ক িয়র 
ররাখয়ে রপয়রয়ছন। আজ সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল, এই িরয়নর পুরয়নরা িরায়নর বীয়জর েরারলকরা তেরর 
এবং েরা সংগ্ে ও সংরষিয়ণর উয়দ্রাগ গ্েণ কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব গ্রাম উন্নেন সরমরের/গ্রাম 
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেরােেরাে  রনরানরা ও প্ররাকৃরেক রবপযমেে সেনশীল রবয়শষ প্রজরারের রদশীে িরায়নর সমীষিরা 
কয়র েরারলকরা প্রস্তুে কররা েয়ব। এরপর রবপযমেে উতির জীরবকরা রনবমেরায়ের জন্ কৃরষ ও কৃরষ ঐরেে্য়ক িয়র 
ররাখয়ে কৃরষ দ�েয়রর সেরােেরাে উরলিরখে িরায়নর বীজ সংগ্ে ও সংরষিণ কররার রবয়শষ উয়দ্রাগ রনওেরা 
েয়ব এবং এই রবষয়ে সয়িেনেরার জন্ কৃষকয়দর রনয়ে রনেরমে কমমেশরালরার আয়েরাজন কররা েয়ব।

অনরাবরাদী ও অসমেল জরময়ক িরাষয়যরাগ্ কররা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশ রকছু অনরাবরাদী জরম আয়ছ। রকছু উঁিু-নীিু বরা অসমেল 
জরমও আয়ছ, য়যখরায়ন িরাষরাবরাদ েে নরা। আমররা আজ সংসদ সভরাে প্রস্রাব কররছ রয, অনরাবরাদী ও অসমেল 
জরমগুরল রিরনিে কয়র আবরাদী ও সমেল কররার ব্বস্রা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম উন্নেন সরমরে/
গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্য়দর সরক্ে সেরােেরাে রিরনিে অনরাবরাদী ও উঁিু-নীিু বরা অসমেল জরমগুরল রিরনিে কররা 
েয়ব। রিরনিে জরমগুরল রনমমেরাণ সেরােয়কর সেরােেরাে MGNREGS-এর অিীয়ন IBS-এর বরায়জি তেরর কয়র 
আবরাদী ও সমেল েথরা িরাষয়যরাগ্ কররার ব্বস্রা কররা েয়ব।

খররা ও ভূরমষিে-প্রবণ এলরাকরাে সবরজ িরাষ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরা খররা ও ভূরমষিে-প্রবণ। আমররা আজ সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনলরাম 
ভূরমষিে রররায়ি এবং রযখরানকরার মরারি রসখরায়নই িয়র ররয়খ িরাষরাবরায়দর সুয়যরাগ বৃরধি কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের পররিরালনরাে এবং গ্রাম উন্নেন 
সরমরে/ গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্য়দর সরক্ে সেয়যরারগেরাে রিরনিে ভূরমষিে-প্রবণ জরমগুরল রযগুরল বরারড়র করায়ছ 
রসগুরলয়ে গেমে খঁুয়ড় জল িয়র ররয়খ সবরজ িরায়ষ সেরােেরা কররা েয়ব। এই করাজগুরলর জন্ MGNREGS-এর 
অিীয়ন IBS-এর বরায়জি বরারনয়ে খরি বেন কররা েয়ব।
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SRI ও SWI পধিরেয়ে িরান ও গম িরাষ রবষয়ে প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে SRI (System of Rice Intensification) বরা সমরবিে 
িরান িরাষ পধিরে এবং SWI (System of Wheat Intensification) বরা সমরবিে গম িরাষ পধিরেয়ে িরান 
ও গম িরাষ এয়কবরায়রই েে নরা বরা খুব কম েে। আমররা রজয়নরছ, SRI ও SWI পধিরেয়ে িরায়ষ জল কম 
লরায়গ, য়ররাগয়পরাকরা প্ররাে লরায়গই নরা এবং �লন প্ররাে রদড়গুণ েে। এই রবষয়ে আমররা আগ্েী িরাষীয়দর জন্ 
প্ররশষিণ রদওেরার রসধিরান্ গ্েণ করলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং ব্লয়কর সেকরারী কৃরষ 
উন্নেন অরিকেমেরার সেরােেরাে আগ্েী িরাষীয়দর রনয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র SRI ও SWI পধিরেয়ে িরান ও গম 
িরাষ রবষয়ে একরদয়নর একরি প্ররশষিণ রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। প্ররশষিয়ণর খরি  আনুমরারনক -----
-----িরাকরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল 
রথয়ক বেন কররা েয়ব।

পরাকরা রসি নরালরা তেরর 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরার মরায়ি রয খরাল বরা ররেন আয়ছ, য়সখরায়ন বষমেরার পয়র কয়েক মরাস জল 
থরাকয়লও একিু দূয়র জল রনয়ে রগয়ে িরায়ষর করায়জ লরাগরায়নরার এখনও রকরানও ব্বস্রা রনই। আমররা সংসদ 
সভরাে খরাল বরা ররেন রথয়ক ১রি ৫০০রম./২৫০রম. পরাকরা রসি নরালরা তেরর কররার রসধিরান্ রনলরাম।  

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের পররিরালনরাে -----,-----ও------- নং 
সংসদ এলরাকরাে ৩রি পরাকরা রসি নরালরা তেরর কররা েয়ব। ৩ X ৫ X ৫০০রম. মরায়পর রেনরি পরাকরা রসি নরালরা 
তেররর জন্ আনুমরারনক ------- িরাকরা MGNREGS-এর মরাি্য়ম তেরর রস্কম ও বরায়জি অনুযরােী খরি কররা 
েয়ব।

পশুপরারখর রিকরাকরণ ও রিরকৎসরা রশরবর
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে বহু পররবরার েরাঁস, মুরগী, গরু, ছরাগল, য়ভড়রা ইে্রারদ পরালন 
কয়র জীরবকরা রনবমেরাে কয়রন। রকন্তু অয়নক সমে এই সমস্ গৃেপরারলে প্ররাণীর অসুখ েে এবং মরাররাও যরাে। 
সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, বছয়র অন্ে একবরার পশুপরারখর রিকরাকরণ ও রিরকৎসরা রশরবয়রর 
আয়েরাজন কররা েয়ব। প্রিরার বরাবদ খরয়ির জন্ েরাঁস ও মুরগী রপছু ২ িরাকরা, ছরাগল ও রভড়রা রপছু ৫ িরাকরা 
এবং গরু ও মরেষ রপছু ১০ িরাকরা অনুদরান রেয়সয়ব সংগ্ে কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ পঞ্রায়েে সদস্/গ্রাম উন্নেন 
সরমরের সেরােেরাে প্ররেরি সংসদ এলরাকরাে বছয়র অন্ে একবরার পশুপরারখ রিকরাকরণ ও রিরকৎসরা রশরবয়রর 
আয়েরাজন কররা েয়ব। প্রয়েরাজয়ন প্ররেরি রশরবর পররিরালনরার জন্ প্রিরার খরি বরাবদ সয়বমেরাচ্ -------------- 
িরাকরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল 
রথয়ক বেন কররা েয়ব।  
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েরাঁস-মুরগী পরালয়নর জন্ সেরােেরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশ রকছু গরীব পররবরার এবং স্রনভমের/করাযমেকরী দল আয়ছ 
পেসরার অভরায়ব যরায়দর রডম ও মরাংস জরােীে খরাদ্ রকনরার সরামথমে্ রনই। সংসদ এলরাকরার এমন গরীব 
পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কয়র েরাঁস ও মুরগীর বরাচ্রা রকয়ন রদওেরার রসধিরান্ রনওেরা রেরাক, যরায়ে েরাররা রডম ও 
মরাংস রখয়ে পরায়র এবং প্রয়েরাজয়ন রকছুিরা রবরক্ করয়ে পরায়র।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরে, গ্রাম পঞ্রায়েয়ের সদস্/গ্রাম উন্নেন 
সরমরের সেরােেরাে প্রস্রারবে গরীব পররবরায়রর/দয়লর নরামগুরল যরািরাই করয়ব। নরামগুরল রযরাগ্ রবয়বরিে েয়ল 
এক-একরি পররবরারয়ক ৫রি কয়র আর আই আর প্রজরারের মুরগীর বরাচ্রা ও ৫রি কয়র খরারক ক্রাম্পয়বল 
প্রজরারের েরাঁয়সর বরাচ্রা রদওেরা েয়ব। যরাররা এক বছয়রর ময়ি্ রডম �ুরিয়ে সমপররমরাণ েরাঁস ও মুরগীর বরাচ্রা 
গ্রাম পঞ্রায়েেয়ক র�রে রদয়ব এমন পররবরারগুরলর জন্ ---------- রি মুরগীর বরাচ্রা ও ---------- রি েরাঁয়সর 
বরাচ্রার জন্ আনুমরারনক ------------- িরাকরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি রথয়ক 
খরি কররা েয়ব অথবরা ব্লক প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ দ�ের রথয়ক উপকরণ ও কররগরর সেরােেরা রনওেরা েয়ব।

ছরাগল/য়ভড়রা পরালয়নর জন্ সেরােেরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে কয়েকরি দুঃস্ ও সেরাে সম্বলেীন পররবরার আয়ছন যরাররা খুব 
কয়ষ্ট রদন করািরায়ছেন। আমররা প্রস্রাব কররছ রয, এই সমস্ সেরাে সম্বলেীন গরীব পররবরায়রর জীরবকরা রনবমেরায়ের 
জন্ পররবরার রপছু ২রি কয়র ব্ল্রাক রবগেল জরায়ের মরারদ ছরাগল/গরাড়ল জরায়ের মরারদ রভড়রার বরাচ্রা আরদ 
পধিরেয়ে সরবররাে কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং পঞ্রায়েে সদস্য়দর 
সেরােেরাে প্রস্রারবে পররবরারগুরল সরে্ সরে্ দুঃস্ ও সেরাে সম্বলেীন রকনরা এবং ছরাগয়লর/ য়ভড়রার  বরাচ্রা 
পরালন করয়ে পরারয়ব রকনরা েরা যরািরাই কররা েয়ব। আরদ প্রথরাে বরাচ্রা র�রে  রদয়ে ইছুেক পররবরারগুরলর জন্ 
গ্রাম পঞ্রায়েে ব্ল্রাক রবগেল জরায়ের ২রি কয়র মরারদ ছরাগল/গরাড়ল প্রজরারের রভড়রার বরাচ্রা রকয়ন রদয়ব। 
-------- রি ছরাগী/মরারদ রভড়রার বরাচ্রার জন্ -------- X ------- িরাকরা = রমরাি ---------- িরাকরা  কৃরষ ও 
প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক খরি কররা 
েয়ব। এছরাড়রা ব্লক প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ দ�ের রথয়ক উপকরণ ও কররগরর সেরােেরা পরাওেরার রিষ্টরা কররা েয়ব।

সরারেওেরাল জরায়ের উন্নে সংকর প্রজরারের গরুর কৃরত্রম প্রজনন
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরাে বহু মরানুষ গৃেপরারলে পশু রবয়শষ কয়র, গরু পরালন কয়র জীরবকরা 
রনবমেরাে কয়রন। রকন্তু রদরশ সরারেওেরাল জরায়ের বিরাররা উন্নে সংকর প্রজরারের গরু (কমপয়ষি তদরনক ৭-৮ 
রলিরার দুি রদে) পরালয়নর প্রসরার �িরায়নরার প্রয়েরাজন রয়েয়ছ। রসধিরান্ রনওেরা েল, আগ্েী পররবরারগুরল যরায়ে 
রদশীে সরারেওেরাল জরায়ের বিরাররা উন্নে সংকর প্রজরারের গরু পরালন কয়র লরাভবরান েন, েরার জন্ কৃরত্রম 
প্রজনয়নর মরাি্য়ম এর প্রসরার �িরায়ে রবয়শষ উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ গ্রাম উন্নেন সরমরেগুরলর/
গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেরােেরাে রদরশ সরারেওেরাল জরায়ের বিরাররা উন্নে সংকর প্রজরারের গরু পরালন করয়ে 
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আগ্েী এমন িরাষীয়দর রিরনিে কররা েয়ব। এরপর প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ দ�েয়রর সেরােেরাে িরাষীররা উরলিরখে 
সংকর প্রজরারের সরারেওেরাল গরু পরালন করয়ে পরায়রন, েরার জন্ গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র রনেরমে রবয়শষ কৃরত্রম 
প্রজনন রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব।

উন্নেজরায়ের গৃেপরারলে পশুপরারখর প্রজনন রকন্দ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসয়দ অয়নক পররবরারই েরায়দর বরারড়য়ে রবরভন্ন পশুপরারখ পরালন কয়রন। 
কখনও েরা ব্বসরােীকভরায়বও কররা েে। েরাই সংসয়দ যরদ একরি উন্নেজরায়ের গৃেপরারলে পশুপরারখর প্রজনন 
রকন্দ গয়ড় রেরালরা যরাে। েয়ব গরীব পররবরারগুরলয়ক বরাইয়র রথয়ক উন্নে প্রজরারের পশুপরারখ আনয়ে েয়ব নরা 
�য়ল ব্বসরােীকভরায়বও েরা অয়নক রবরশ লরাভজনক েয়ব। েরাই সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ রয, এখরায়ন রছরাি 
রছরাি কয়েকরি উন্নেজরায়ের গৃেপরারলে পশুপরারখর প্রজনন রকন্দ গয়ড় রেরালরা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ সংসদ রভরতিক িরারেদরার রনররয়খ রসধিরান্ রনওেরা েল রয, পঞ্রায়েয়ের কৃরষ ও 
প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ ব্লয়কর প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ দ�েয়রর সেয়যরারগেরাে রছরাি রছরাি 
কয়েকরি উন্নেজরায়ের গৃেপরারলে পশুপরারখর প্রজনন রকন্দ গয়ড় রেরালরা েয়ব। এজন্ পঞ্রায়েয়ের রনজস্ 
েেরবল রকংবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক --------------- িরাকরা খরি কররা েয়ব।

সু্কলছুিয়দর জন্ পশুখরাদ্ তেররর কমমেসূরি
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর গ্রাম পঞ্রায়েে এলরাকরাে মরাি্রমক অনুতিীণমে বহু সু্কলছুি রয়েয়ছন যরায়দর বেস 
১৪ রথয়ক ৩০ বছয়রর ময়ি্ এবং যরাররা পশুপরারখ পরালনয়ক রনয়জয়দর জীরবকরা রেসরায়ব রবয়ছ রনয়েয়ছন। রকন্তু 
বরাজরায়র পশুখরায়দ্র দরাম উতিয়ররাতির বৃরধি পরাওেরাে এই রপশরাে রিঁয়ক থরাকরা করিন েয়ে উিয়ছ। সংসদ সভরাে 
আমরায়দর প্রস্রাব, এলরাকরার রবকরার েথরা সু্কলছুিয়দর জন্ স্রানীেভরায়ব সেজলভ্ পশুখরাদ্ তেররর প্ররশষিয়ণর 
ব্বস্রা কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কয়েকরি সংসয়দর প্রস্রাব ও এলরাকরার রবকরার ও সু্কলছুিয়দর কথরা রবয়বিনরা 
কয়র গ্রাম পঞ্রায়েে ব্লক প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ দ�েয়রর সেরােেরাে স্রানীেভরায়ব সেজলভ্ পশুখরাদ্ তেররর 
�মূমেলরা বরানরায়ব। েরারপর আগ্েী রবকরার ও সু্কলছুিয়দর জন্ এই রবষয়ে েরায়ে-কলয়ম প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা 
েয়ব। যরায়ে েরাররা বরারড়য়ে বয়সই ওই পশুখরাদ্ তেরর ও িরারেদরা অনুযরােী েরা সরবররাে করয়ে পরায়র। এরজন্ 
কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক 
খরি বেন কররা েয়ব।

মরায়ছর রডম র�রািরায়নরার প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসয়দ স্রানীেভরায়ব মরাছ উৎপরাদন অয়নক কয়ম রগয়েয়ছ এবং স্রানীেভরায়ব 
মরায়ছর রডম রথয়ক রপরানরা তেররর রবষেরি রবরশরভরাগ মৎসিরাষীররা জরায়নন নরা। আবরার রপরানরা অয়নক দূর রথয়ক 
আনয়ে েে �য়ল রবশ রকছু পুকুর/য়ডরাবরা থরাকরা সয়ত্ত্বও এই সম্পদগুরলয়ক যথরাযথভরায়ব করায়জ লরাগরায়নরা যরায়ছে 
নরা। সংসদ সভরা প্রস্রাব করয়ছ রয, এলরাকরার আগ্েী মৎসিরাষী ও যুবক-যুবেীয়দর জন্ মরায়ছর রডম রথয়ক 
রপরানরা তেররর প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম উন্নেন সরমরে/
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সংরলেষ্ট পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেরােেরাে আগ্েী গরীব মৎসিরাষী ও যুবক-যুবেীয়দর রিরনিে কররা েয়ব। ব্লক 
প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ দ�ের ও ব্লক মৎস আরিকরাররয়কর সেরােেরাে মরায়ছর রডম রথয়ক রপরানরা তেররর এক 
প্ররশষিয়ণর আয়েরাজন কররা েয়ব। প্ররশষিয়ণর জন্ আনুমরারনক ৩০০০/- িরাকরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ 
উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক খরি কররা েয়ব।

পুকুর সংস্করার ও মরাছ িরায়ষ সেরােেরা 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে প্রিুর পুকুর ও জলরাজরম আয়ছ রকন্তু রসগুরল সংস্করায়রর  
অভরায়ব মরাছ িরাষ কররার উপযুতি ব্বস্রা গয়ড় েুলয়ে নরা পরাররার জন্ িরাষীররা ভীষণভরায়ব ষিরেগ্স্ েয়ছেন।  
সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল রয,  গ্রাম উন্নেন সরমরে/ গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্  বিরাররা রিরনিে িরাষীয়দর 
মরাছ িরায়ষ সেরােেরা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ গ্রাম উন্নেন সরমরে/গ্রাম 
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে ৫০০ �নরমিরার জল থরায়ক এমন আেুর পুকুর (যরা সমূ্পণমে নেুন কয়র 
খনন কররা েয়ব) এবং ১৫,০০০ �নরমিরার জল থরাকয়ব এমন মূল িরায়ষর পুকুর (যরার রকছুিরা সংস্করার বরা খনন 
কররা েয়ব) বরা জলরাজরম আয়ছ এমন িরাষীয়দর রিরনিে কররা েয়ব। আেুর পুকুর ও ১রি মূল িরায়ষর পুকুর/
জলরাজরমর খনন ও সংস্করায়রর জন্ গরাইড লরাইন অনুযরােী MGNREGS রথয়ক খরি কররা েয়ব।

অরণ্ সংরষিণ করমরির সরক্েকরণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরারি অরণ্ লরায়গরােরা েওেরাে সংসদ ও পরাশ্মেবেমেী এলরাকরার বহু মরানুষ 
বনজ সম্পয়দর উপয়র রনভমেরশীল। প্রয়েরাজন ও িরারেদরার সয়গে েরাল রমরলয়ে জগেলয়ক বরাঁরিয়ে ররাখরাও খুব 
জরুরর। সংসদ সভরাে আমররা অরণ্ সংরষিণ করমরিয়ক আরও সরক্ে কররার রসধিরান্ রনলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ বনরাঞ্লয়ক রষিরা কররার 
লয়ষি্ অরণ্ সংরষিণ করমরিগুরলয়ক আরও সরক্ে করয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র কমমেশরালরা ও প্রিরাররারভযরান 
কমমেসূরি রনওেরা েয়ব। অরণ্য়ক বরাঁরিয়ে ররয়খ অরয়ণ্র উপর রনভমেরশীল মরানুষয়দর জীবন-জীরবকরার স্রায়থমে বন 
দ�েয়রর সেরােেরাে উন্নেনমূলক কমমেসূরি গ্েণ কররা েয়ব।

শস্য়গরালরা তেররর উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে বছয়রর রকছু রবয়শষ সময়ে গরীব পররবরারগুরলয়ে খরায়দ্র 
িরান পয়ড়। সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, গ্রাম উন্নেন সরমরে/পঞ্রায়েে সদস্য়দর পষি রথয়ক গরীব 
পররবরায়রর মরেলরায়দর দলগেভরায়ব গম বরা িরায়নর শস্য়গরালরা তেররর জন্ সেরােেরা রদওেরা েয়ব। এই করায়জ 
শস্য়গরালরা তেররর অয়িমেক খরি এবং সরঞ্ে শয়স্র ১/১০ অংশ শস্ গ্রাম পঞ্রায়েেয়ক বেন কররার আয়বদন 
জরানরায়নরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রাম উন্নেন সরমরে/পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেরােেরাে কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ 
উপ-সরমরে কেৃমেক রিরনিে গরীব পররবরারগুরলর এবং গরীব করাযমেকরী দয়লর খরাদ্ সংকি দূর করয়ে 
শস্য়গরালরা তেরর করয়ে সেরােেরা রদওেরা েয়ব। প্ররেরি শস্য়গরালরা তেররর অয়িমেক খরি অথবরা সয়্বমেরাচ্ ----
---------- িরাকরা কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ রবকরাশ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে 
বরায়জি রথয়ক বেন কররা েয়ব।
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রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের অিীয়ন

সু্কয়ল সবরজ ও �য়লর বরাগরান
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরার রবরভন্ন প্ররাথরমক রবদ্রালে, উচ্ প্ররাথরমক রবদ্রালে, রশশু 
রশষিরা রকন্দ, মরাি্রমক রশষিরা রকন্দ ও েরাইসু্কয়লর পঞ্ম রথয়ক অষ্টম রশ্ররণর ছরাত্রছরাত্রীয়দর রদয়ে সু্কয়ল সবরজ 
ও �য়লর বরাগরান কররায়নরা রেরাক। যরায়ে েরাররা েরায়ে-কলয়ম েরা রশয়খ এবং সু্কয়লর রমড-য়ড রময়ল রসই সবরজ 
ব্বেরার কররা যরাে। এলরাকরাে রযসব উৎসরােী যুবক-যুবেী প্ররাকৃরেক সম্পদ ব্বস্রাপনরাে পরারদশমেী এবং েরায়দর 
জ্রান ও দষিেরার সম্প্রসরারয়ণ ইছুেক েরায়দর এইসব বরাগরান রদখভরাল ও পররিযমেরার দরারেত্ব রদওেরা রেরাক। 
রবরনময়ে েরাররা উৎপরারদে পয়ণ্র রনরদমেষ্ট ভরাগ পরায়বন।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ সংসদ এলরাকরার রবরভন্ন প্ররাথরমক রবদ্রালে, উচ্ প্ররাথরমক রবদ্রালে, রশশু রশষিরা 
রকন্দ, মরাি্রমক রশষিরা রকন্দ ও েরাইসু্কয়ল সবরজ ও �য়লর বরাগরান কররা েয়ব। সু্কয়লর সবরজ বরাগরায়নর 
প্ররাথরমক স্রােী সম্পয়দর করাজগুরল এমরজএনআরইরজএস-এর মরাি্য়ম কররা েয়ব। এছরাড়রা সু্কয়লর �য়লর 
বরাগরানও স্রােী সম্পদ রেয়সয়ব এমরজএনআরইরজএস-এর মরাি্য়ম কররা েয়ব। প্রয়েরাজনীে েত্ত্বরাবিরান ও 
পররিযমেরার জন্ উৎসরােী যুবক-যুবেী যরাররা যুতি েয়বন েরায়দর ১০ শেরাংশ েরায়র �য়লর বরাগরায়নর বৃষিপরাট্রা 
রদওেরা েয়ব।

সু্কয়ল পরাঁরিল বরা রবড়রা, �লবরাগরান ও জরম সমেলীকরয়ণর উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে প্ররাথরমক রবদ্রালে, রশশু রশষিরা রকন্দ, মরাি্রমক রশষিরা রকন্দ 
ও উচ্ প্ররাথরমক রবদ্রালয়ের িরারররদয়ক পরাঁরিল নরা থরাকরায়ে ছরাগল/গরুর উৎপরায়ের জন্ পুরষ্ট ও �ল বরাগরান 
কররা যরাে নরা এবং সু্কয়লর মরাি ও বরাররান্দরা রনরাংররা েে। এছরাড়রা রবদ্রালয়ের মরািরি অসমেল থরাকরাে ছরাত্র 
ছরাত্রীয়দর রখলরািূলরা ও প্রকরাশ্ অনুষ্রায়নর সমে অসুরবিরা েে। আজ সংসদ সভরাে প্রস্রাব রনওেরা েল রয, পুরষ্ট 
ও �ল বরাগরান কররার জন্ এবং পররষ্রার পররছেন্নেরা বজরাে ররাখরার জন্ রবদ্রালয়ের িরারররদয়ক রবড়রা বরা 
পরাঁরিয়লর ব্বস্রা এবং জরম সমেলীকরণ কররা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কয়েকরি সংসদ এলরাকরার মরানুয়ষর স্রানীে সু্কয়লর প্ররে দরােবধিেরার রবষেরি 
গুরুত্ব রদয়ে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের পররিরালনরাে গ্রাম পঞ্রায়েে এলরাকরাে 
সমস্ সু্কয়ল সমীষিরা কয়র রদখরা েয়ব রয, পরাঁরিল বরা রবড়রা, পুরষ্ট ও �ল বরাগরান, য়খলরার মরাি ও মরাি সমেল 
আয়ছ রকনরা। সমীষিরাে প্ররাতি েথ্গুরল রনয়ে সমরষ্ট উন্নেন আরিকরাররক ও অবর রবদ্রালে পররদশমেয়কর সয়গে 
আয়লরািনরা কয়র রয সমস্ সু্কয়ল পরাঁরিল বরা রবড়রা রনই,  জরােগরা আয়ছ অথি পুরষ্ট বরাগরান বরা �লবরাগরান রনই 
এবং জরম আয়ছ রকন্তু সমেল রনই রসই সমস্ সু্কলগুরলর জন্ এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন আগরামী 
বরারষমেক কমমেপররকল্পনরাে পরাঁরিল বরা রবড়রা, �লবরাগরান ও জরম সমেলীকরয়ণর করাজগুরল অন্ভুমেতি কররা েয়ব।

সু্কয়ল এল. রস. রড. য়শরা-এর ব্বস্রা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসয়দ সমস্ সু্কয়ল (প্রথম রশ্ররণ রথয়ক অষ্টম রশ্ররণ পযমেন্) ছরাত্রছরাত্রীয়দর 
রবরভন্ন রবষে রনয়ে রযমন স্রাস্্ ও পুরষ্ট, প্রকৃরে-পররয়বশ, রবরভন্ন মনীষীয়দর জীবয়নর গল্প, নীরেমূলক গল্প 
ইে্রারদ রনয়ে তেরর েথ্রিত্র রশষিরাবনু্ধর সেরােেরাে L C D -র মরাি্য়ম রদখরায়নরার রসধিরান্ রনওেরা েল। এর 
�য়ল সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীররা আনয়ন্দর সয়গে অয়নক অজরানরা রবষে সম্বয়ন্ধ জরানয়ে ও বুেয়ে পরারয়ব।
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সংসদ ও গ্রাম পঞ্রায়েয়ের খসড়রা ররজলিউশন

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ ব্লয়কর এস আই(এস)–এর সেরােেরা 
রনয়ে যরায়ে রশষিরাবনু্ধররা সু্কয়ল রগয়ে রগয়ে রশষিরামূলক রবরভন্ন ছরব ও েথ্রিত্র রদখরাে েরার জন্ প্রয়জ্রার ও 
আনুষরারগেক রজরনসপত্র রকনরা েয়ব ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক। এছরাড়রা সরকরারর ও রবসরকরারর 
সংস্রা রথয়ক রশষিরামূলক রবষে রনয়ে রয সমস্ রভ রড ও উপকরণ পরাওেরা যরায়ব রসগুয়লরায়ক সংগ্ে কররা েয়ব। 
এই করায়জর মরাি্য়ম আমরায়দর অঞ্য়লর সমস্ সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীররা আনয়ন্দর সরায়থ রশষিরা পরাে েরারজন্ রশষিক 
ও অরভভরাবকয়দর সয়গে রযরাগরায়যরাগ ররয়খ প্রয়েরাজনীে উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব।

রশষিরাগেয়নর নরাসমেরারীয়ে �য়লর িরাররা তেরর ও রররাপণ
সংসদ ররজরলশনঃ আমরায়দর এলরাকরাে রবরভন্ন মরশুরম �ল গরাছ থরাকয়লও পুরষ্ট ও শরারীররক রবকরায়শর রনররয়খ 
রবরভন্ন �য়লর উপকরাররেরা সম্পয়কমে যথরাযথ িরারনরা নরা থরাকরাে সরামরগ্কভরায়ব রবয়শষ কয়র, গরীব পররবরায়র �ল 
রকনরা ও খরাওেরার অভ্রাস রনই বলয়লই িয়ল। আজয়কর সংসদ সভরাে আমরায়দর প্রস্রাব, রশশু-রকয়শরার বেস 
রথয়কই রবরভন্ন মরশুরম �য়লর উপকরাররেরা ও প্রয়েরাজনীেেরা উপলরধি করয়ে পরায়র েরার জন্ প্ররেরি সু্কয়ল 
ছরাত্রছরাত্রীয়দর মরাি্য়ম নরাসমেরারীয়ে �য়লর িরাররা তেরর এবং উপযুতি সময়ে সু্কয়ল এবং েরায়দর বরারড়য়ে রররাপয়ণর 
জন্ ১/২রি কয়র সমস্ রকয়মর িরাররা সরবররাে কররা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ পুরষ্টর মরান ও শরারীররক রবকরায়শর রষিয়ত্র রবরভন্ন মরশুরম �য়লর উপকরাররেরা 
রশশু-রকয়শরার বেস রথয়কই উপলরধি করয়ে পরায়র েরার জন্ রবশ কয়েকরি সংসদ সভরা রথয়ক প্রস্রাব 
এয়সয়ছ। প্রস্রাব অনুযরােী গ্রাম পঞ্রায়েে রসধিরান্ গ্েণ করল রয, রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ 
সংরলেষ্ট সদস্/সদস্রা, সুপরারভরাইজরার ও স্রানীে অরভজ্ ব্রতির সেরােেরাে প্ররেরি সু্কয়ল নরাসমেরারীয়ে রবরভন্ন 
মরশুরম �য়লর িরাররা তেরর কয়র রসই িরাররা সু্কয়ল ও  বরারড়য়ে রররাপণ কররার জন্ প্রয়ে্ক ছরাত্রছরাত্রীয়ক ১/২ 
রি কয়র সব রকয়মর িরাররা সরবররাে কররা েয়ব। শুিুমরাত্র �য়লর উপকরাররেরা নে, রশশু-রকয়শরার বেস রথয়ক 
ছরারছরাত্রীররা েরায়ে-কলয়ম অনরারবল প্রকৃরে পরায়ির সয়গে নরাসমেরারীয়ে িরাররা তেররর করাররগরর রশষিরাও পরাে েরার 
জন্ স্রানীে দষি ব্রতিয়দর সেরােেরা রনওেরা েয়ব ও প্রয়েরাজয়ন এমরজএনআরইরজএস-এর অিীয়ন অন্ভুমেতি 
কররা েয়ব।

রব. এম. আই. পধিরেয়ে ছরাত্রছরাত্রীয়দর পুরষ্টর মরান রনণমেে
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রয সমস্ এস এস রক, এম এস রক, প্ররাথরমক ও উচ্ 
প্ররাথরমক রবদ্রালয়ে রপরছয়ে পড়রা গরীব বরাচ্রাররা পড়রাশুনরা কয়র েরায়দর রবরশরভরাগই অপুরষ্টর রশকরার। এয়দর 
বেস অনুযরােী উচ্েরা ও ওজন রময়প পুরষ্টর মরান রনণমেে কররা খুব দরকরার এবং মরান রনণমেয়ের প্ররাতি �য়লর 
উপর রভরতি কয়র সু্কলগুরলয়ে এলরাকরার আশরা কমমেী, এ এন এম ও ব্লয়কর আেুস ডরাতিরারয়দর উপরস্রেয়ে 
ছরাত্রছরাত্রীয়দর বরাবরা-মরায়েয়দর অপুরষ্ট রররায়ির জন্ সয়িেন কররার প্রেরাস গ্েয়ণর রসধিরান্ রনওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ ও সু্কল পররিরালন করমরির সেরােেরাে 
এলরাকরার প্ররেরি সু্কয়ল প্ররে ছেমরাস অন্র WHO-এর সূত্রঃ ওজন (রকরজয়ে) ভরাগ উচ্েরা গুণ উচ্েরা 
(রসরণ্টরমিরায়র) অনুযরােী বরড মরাস ইনয়ডক্স (রব. এম. আই.) পধিরেয়ে ছরাত্রছরাত্রীয়দর পুরষ্টর মরান রনণমেে কররা 
েয়ব। আশরা ও এ এন এম কমমেীয়দর সরােরায্ রনয়ে এবং ব্লয়কর স্রাস্্ আরিকরাররয়কর সয়গে রযরাগরায়যরাগ ররয়খ 
এই রবষয়ে বরাবরা-মরায়েয়দর ময়ি্ সয়িেনেরা বরাড়রায়নরা েয়ব ও অপুরষ্ট রররায়ির জন্ প্রয়েরাজনীে ব্বস্রা গ্েণ 
কররা েয়ব।
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ছরাত্রছরাত্রীয়দর জন্ রশষিরামূলক ভ্রময়ণর আয়েরাজন
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর গ্রাম পঞ্রায়েে ও পরাশ্মেবেমেী এলরাকরাে রবশ রকছু ঐরেেরারসক ও রভৌগরলকভরায়ব 
গুরুত্বপূণমে স্রান রয়েয়ছ রযগুরল সম্পয়কমে আমরায়দর নেুন প্রজন্ম রবয়শষ কয়র, সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীয়দর খুব ভরাল 
িরারণরা রনই। যরদ সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীররা ওইসব স্রায়ন রশষিরামূলক ভ্রমণ যরাওেরার সুয়যরাগ পরাে েরােয়ল েরায়দর 
অঞ্য়লর ইরেেরাস ও ভূয়গরাল সম্বয়ন্ধ অয়নক অজরানরা রজরনস জরানয়ে ও বুেয়ে পরারয়ব। য়সই জন্ আমররা এই 
িরয়নর রশষিরামূলক ভ্রময়ণর উয়দ্রাগ গ্েণ কররার রসধিরান্ রনলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রাম পঞ্রায়েে ও পরাশ্মেবেমেী এলরাকরাে রয সমস্ ঐরেেরারসক ও রভৌগরলক স্রান 
আয়ছ রসগুরলয়ে এলরাকরার সমস্ সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীয়দর রনয়ে রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরে মরায়েময়ি্ 
রশষিরামূলক ভ্রময়ণর ব্বস্রা করয়ব। এই সংক্রান্ কমমেসূরির খরি রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের বররাদে 
বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে-করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা  েয়ব।

মরােরা-রশষিক সরমরে গিন ও সরক্েকরণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রয প্ররাথরমক সু্কল/এস এস রক আয়ছ রসখরায়ন মরােরা-রশষিক 
সরমরে রনই/থরাকয়লও সরক্ে রনই। সু্কয়ল পিন-পরািন, রমড-য়ড রমল এবং উন্নেয়নর রবষয়ে মরায়েয়দর 
মেরামে ও অংশগ্েণ রবয়শষভরায়ব প্রয়েরাজন। আজ আমররা সংসদ সভরার মরাি্য়ম মরােরা-রশষিক সরমরে গিন 
অথবরা এয়ক সরক্ে কররার রসধিরান্ গ্েণ করলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের পররিরালনরাে গ্রাম উন্নেন সরমরে, গ্রাম রশষিরা 
করমরি, রশষিরাবনু্ধ ও সং�/উপ-সংয়�র সেরােেরাে এবং এস আই-এর উপরস্রেয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র একরি 
আয়লরািনরা সভরার আয়েরাজন কররা েয়ব। আয়লরািনরার রভরতিয়ে প্রয়ে্করি প্ররাথরমক সু্কয়লর/এস এস রক-র  
জন্ রদন রস্র কয়র আহুে সভরাে মরােরা-রশষিক সরমরে/পররিরালন করমরি  গিন অথবরা আরও সরক্েকরণ 
ও আগরামী কমমেসূরি গ্েণ কররা েয়ব।

নেুন পরািক্ম রময়ন পিন-পরািন রনয়ে সু্কল-পঞ্রায়েে আয়লরািনরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে এস এস রক, প্ররাথরমক, এম এস রক ও উচ্ প্ররাথরমক 
রবদ্রালেগুরলয়ে কয়েক বছর েল, নেুন পরািক্ম ও নেুন পরাি্সূরি অনুযরােী পিন-পরািন শুরু েয়েয়ছ। রকন্তু 
রশশুররা রসগুরল আনয়ন্দর সয়গে রশখয়ছ রকনরা এবং পিন-পরািয়ন রকরানও  সমস্রা েয়ছে রকনরা  েরা জরানয়ে  আজ 
সংসদ সভরাে গ্রাম পঞ্রায়েেয়ক উয়দ্রাগী েওেরার প্রস্রাব রদওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ জরােীে পরািক্ম রূপয়রখরা'২০০৫ ও পরচিমবগে সরকরায়রর রবয়শষজ্ করমরির 
রবদ্রালেসমূয়ের নেুন পরািক্ম ও পরাি্সূরি সম্পয়কমে অন্বমেেমেী প্রস্রাব' ২০১১ অনুযরােী, ছরাত্রছরাত্রীররা যরায়ে 
আনয়ন্দর সয়গে রশষিরা পরাে ও পুঁরথগে রশষিরার বরাইয়র প্ররাসরগেক রবরভন্ন রবষে জরানয়ে ও রশখয়ে পরায়র 
েরারজন্ অবর রশষিরা পররদশমেয়কর সেরােেরাে প্ররে ৩ মরাস অন্র প্রিরান রশষিক/রশষিক প্ররেরনরিয়দর 
উপরস্রেয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে আয়লরািনরা সভরার আয়েরাজন কয়র। এই করায়জ আনুষরারগেক খরি রনজস্ েেরবল 
অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।
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রশষিরাগেয়ন স্রানীে জ্রান ও দষিেরাসম্পন্ন ব্রতিগয়ণর ভূরমকরা
সংসদ ররজরলউশনঃ নেুন পরািক্ম রময়ন আমরায়দর সংসয়দর রবরভন্ন সু্কয়ল রশশুয়দর সৃজনমূলক ও কমমেমূলক 
পরাি ও রশল্পকলরা িিমেরার প্রয়েরাজন রয়েয়ছ। েরাই সংসদ সভরা রসধিরান্ রনয়ছে রয, এজন্ সংসদ এলরাকরাে দষি 
ও প্ররেভরাবরান ব্রতিয়দর রিরনিে কয়র েরায়দর এই করায়জ রনয়েরারজে কররা রেরাক, যরায়ে এলরাকরার ছরাত্রছরাত্রীররা 
তশশব রথয়কই েরায়দর রবরভন্ন সুতি প্ররেভরার রবকরাশ �িরায়ে পরায়র।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ নেুন পরািক্য়মর কথরা মরাথরাে ররয়খ সু্কয়লর রছরাি রছরাি পড়ুেরায়দর আঞ্রলকভরায়ব 
প্ররাসরগেক রশষিরা রদয়ে দষি ও প্ররেভরাবরান ব্রতিয়দর ময়নরানীে কররা েয়ব। সতিরায়ে একরদন দু’�ণ্টরা সমে রদয়ে 
েরাররা এই রশষিরা প্রদরান করয়বন। এজন্ প্রয়েরাজয়ন পঞ্রায়েে ওই ব্রতিয়দর সরামরান্ রকছু সরাম্রারনয়কর ব্বস্রা 
করয়ব। পঞ্রায়েয়ের রনজস্ েেরবল, রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি রকংবরা ররাজ্ অথমে 
করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক ……………………িরাকরা খরি েয়ব। 

সব বেয়সর সব মরানুয়ষর জীবনব্রাপী রশষিরার জন্ ‘আ�িরার সু্কল’ কমমেসূরি
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে বরা করাছরাকরারছ রকরানও জরােগরাে ১৬-৩০ বছর বেসী অষ্টম 
অনুতিীণমে স্প্ন ও রদশরােীন রবকরার ও স্ল্প উপরাজমেনকরারী যুবক-যুবেীয়দর জন্ েরায়দর প্রয়েরাজন ও িরারেদরা 
অনুযরােী রকছু রশখরার রকরানও স্রান রনই, য়েমন ছরাত্রছরাত্রী সে সব বেয়সর মরানুয়ষর জীবনযরাপয়নর জন্ 
এমনরক আনন্দদরােক রকছু রশখরা বরা উপয়ভরাগ কররার জন্ রকরানও স্রান রনই। গ্রায়মর সকল মরানুয়ষর রকরানও 
রকছু রশখরা ও আনন্দ উপয়ভরায়গর উপযুতি স্রান েয়ে পরায়র ছুরির পর সু্কলগৃে। আজয়কর সংসদ সভরাে 
আমরায়দর প্রস্রাব, সু্কল ছুরির পর ‘আ�িরার সু্কল’ নরায়ম সু্কলগৃয়েই শুরু রেরাক সব বেয়সর সব মরানুয়ষর রশখরার, 
আনন্দ উপয়ভরায়গর ও রনয়জয়দর আরবষ্রার কররার এক নেুন উয়দ্রাগ।  

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কয়েকরি সংসদ এলরাকরার রশষিরা সংক্রান্ সুদূরপ্রসরারী প্রস্রাব অনুযরােী গ্রাম 
পঞ্রায়েে রসধিরান্ রনয়ছে রয, রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব আগ্েী সু্কলগুরলয়ে সু্কয়লর ছুরির পর 
ছরাত্রছরাত্রী সে সব বেয়সর সব মরানুয়ষর রশখরার ও আনন্দ উপয়ভরাগ কররার জন্ সু্কলগৃয়েই ‘আ�িরার সু্কল’ 
নরায়ম এক নেুন উয়দ্রাগ িরালু কররা েয়ব। এই জন্ এলরাকরাে কৃরষ ও প্ররাণীসম্পদ, েরায়ের করাজ, কুরির রশল্প, 
স্রানীে রলরাকরশল্প, য়লরাকগরান, ছরব আঁকরা, আবৃরতি, গল্প বলরা, শরীরিিমেরা ইে্রারদ রবরভন্ন রবষয়ে অরভজ্ ব্রতিয়দর 
রিরনিে ও েরায়দর েরারলকরা তেরর কররা েয়ব। এছরাড়রা গ্রাম পঞ্রায়েে, সমরষ্ট উন্নেন আরিকরাররক, ব্লক ও রজলরার 
রবরভন্ন রবভরাগীে দ�ের রথয়ক কী কী িরয়নর করাররগরর সেরােেরা, প্ররশষিণ ও প্ররশষিণ রশয়ষ উপকরণ 
পরাওেরা রযয়ে পরায়র েরার েরারলকরাও তেরর করয়ব। সংসদ এলরাকরাে বসবরাসকরারী আগ্েী অরববরারেে/রববরারেে 
একজন যুবক/যুবেীয়ক ‘করমউরনরি ররয়সরাসমে অগমেরানরাইজরার’ (রসআরও) বরা সমুদরাে সম্পদ সংগিক রেয়সয়ব 
ময়নরানীে কয়র েরার সেরােেরাে রবরভন্ন অরভজ্ ব্রতিয়দর যুতি কয়র সু্কলগৃয়েই ‘আ�িরার সু্কল’ কমমেসূরি শুরু 
কররা েয়ব। এছরাড়রা সরকরারর সুরবিরাপ্ররাপ্ রবরভন্ন ব্রতিয়ক সুয়যরাগ রদওেরার আয়গ সংরলেষ্ট রবষয়ে এই ‘আ�িরার 
সু্কয়ল’ই েরায়দর প্ররশষিয়ণর ব্বস্রাও কররা েয়ব।

ছুরিয়ে প্ররাসরগেক রশষিরার প্রসরায়র ছরাত্রছরাত্রীয়দর জন্ আনন্দমূলক রশষিরা রশরবর
সংসদ ররজরলউশন: পরচিমবয়গের সমস্ সু্কয়লর সয়গে আমরায়দর সংসদ এলরাকরার সু্কলগুরলও বছয়র নূ্নেম ৩ 
বরার, গ্ীষ্মকরালীন, শীেকরাল ও দূয়গমেরাৎসয়বর ছুরি থরায়ক। য়সই সমে ছরাত্রছরাত্রীয়দর পড়রাশুনরার িরাপও কম 
থরায়ক। ওই সমে বরাচ্রায়দর রকছু রশখরায়নরার উয়দ্রাগ রনয়ল বরাচ্রাররা রযমন রকছু রশখয়ব, য়েমরন আনন্দও 
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পরায়ব। আজয়কর সংসদ সভরাে প্রস্রাব রনওেরা েল রয, প্ররাসরগেক রশষিরার প্রসরায়র ছুরির সমে সু্কয়ল বরাচ্রাররা 
েরায়ের করাজ বরা করাররগরর রকরানও করাজ বরা সরাংসৃ্করেক রকরানও িিমেরা কররার সুয়যরাগ ও আনন্দ পরাে েরার জন্ 
ছুরিকরালীন রশষিরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কয়েকরি সংসদ সভরার প্রস্রাবসমূয়ের গুরুত্ব রবয়বিনরা কয়র রসধিরান্ রনওেরা েল 
রয, রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের পররিরালনরাে ও অবর রবদ্রালে পররদশমেয়কর সেরােেরাে প্ররাসরগেক ও 
আঞ্রলক রশষিরার প্রসরায়র ছুরির সময়ে রবরভন্ন সু্কয়ল ছরাত্রছরাত্রীয়দর জন্ সু্কল রভরতিক  আনন্দদরােক রশষিরা 
রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। এই রশরবয়র রশষিক/রশরষিকরাবৃন্দ  ছরাড়রাও প্রয়েরাজয়ন প্ররাসরগেক রবরভন্ন েরায়ের 
করাজ, করাররগরর দষিেরার অরিকরারী ও সরাংসৃ্করেক িিমেরা কয়রন এমন  অরভজ্ ব্রতিয়দর যুতি কররা েয়ব এবং 
প্রয়েরাজয়ন ওই রদনগুরলয়ে ছরাত্রছরাত্রীয়দর জন্ রমড-য়ড রময়লরও ব্বস্রা কররা েয়ব।

সু্কল রভরতিক সৃজন উৎসব
সংসদ ররজরলউশন: আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে প্ররাথরমক রবদ্রালে, রশশু রশষিরা রকন্দ ও মরাি্রমক রশষিরা 
রকন্দ/ উচ্ প্ররাথরমক সু্কয়ল রেমনভরায়ব সৃজনশীলেরা ও সরাংসৃ্করেক িিমেরা েে নরা। �য়ল বরাচ্রাররা সৃরষ্টিমমেী ও 
সংসৃ্করেমনস্ক েয়ে ওিরার সুয়যরাগ রথয়ক বরঞ্ে েয়ছে। আজয়কর সংসদ সভরাে প্রস্রাব রনওেরা েল রয, বরাচ্রাররা 
যরায়ে রবরভন্ন েরায়ের করাজ ও নরাি, গরান, নরািক, করবেরা পরাি, গল্প বলরা, ছরব আঁকরা ইে্রারদ রশখয়ে পরায়র এবং 
রনজ রনজ সু্কয়লর সৃজন উৎসয়ব রসগুরল প্রদশমেন কররার সুয়যরাগ পরাে েরার ব্বস্রা কররা রেরাক।  

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশন: কয়েকরি সংসদ এলরাকরার সুরিরন্ে প্রস্রাব অনুযরােী রসধিরান্ রনওেরা েল রয, 
রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ গ্রাম পঞ্রায়েে এলরাকরার সমস্ সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীররা যরায়ে নরাি, গরান, 
নরািক, আবৃরতি, গল্প বলরা, ছরব আঁকরা, শরীর িিমেরা ও রবরভন্ন িরয়নর েরায়ের করাজ আনয়ন্দর সয়গে রশখয়ে পরায়র 
এবং সৃরষ্টিমমেী ও সংসৃ্করেমনস্ক েয়ে উিয়ে পরায়র েরার উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব। এই করায়জ এলরাকরার রবরভন্ন 
রবষয়ে অরভজ্ ব্রতিয়দর যুতি কররা েয়ব। বছয়রর রবরভন্ন সময়ে অরভভরাবক, স্রানীে রগরাষ্ীর মরানুষজন ও 
পঞ্রায়েে কমমেকেমেরায়দর উপরস্রেয়ে সু্কল রভরতিক সৃজন উৎসয়ব বরাচ্রাররা যরা যরা রশখল, জরানল েরা প্রদশমেন ও 
উপস্রাপন কররার সুয়যরাগ পরাে েরার ব্বস্রা কররা েয়ব। 

ছরাত্রছরাত্রীয়দর সৃজন দষিেরা প্রদশমেন ও উপস্রাপয়নর লয়ষি্ সৃজন রমলরার আয়েরাজন
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রয সমস্ প্ররাইমরারর, এস এস রক, আপরার প্ররাইমরারর, এম এস 
রক সু্কল রয়েয়ছ রসইসব সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীয়দর সৃজন ষিমেরা রযমন নরাি, গরান, নরািক, আবৃরতি, শরীরিিমেরা ও 
রবরভন্ন িরয়নর েরায়ের করায়জর িিমেরায়ক িরাররাবরারেকভরায়ব এরগয়ে রনয়ে যরাওেরা আর রছয়লয়ময়েররা যরায়ে এই 
িিমেরার মরাি্য়ম আনন্দ এবং উৎসরাে পরাে েরার  জন্ গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র বরারষমেক সৃজন রমলরার আয়েরাজন কররার 
রসধিরান্ রনওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কয়েকরি সংসদ এলরাকরার রসধিরান্ অনুযরােী গ্রাম পঞ্রায়েে এলরাকরাে রয সমস্ 
সু্কল আয়ছ রসইসব সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীয়দর যরায়ে িরাররাবরারেকভরায়ব সৃজনশীলেরার রবকরাশ েে এবং আনন্দ পরাে 
েরার জন্ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের পররিরালনরাে নরাি, গরান, নরািক, আবৃরতি,গল্প বলরা, ছরব আঁকরা, 
শরীরিিমেরা ও েরায়ের করায়জর িিমেরা জরারর ররাখরা এবং আঞ্রলক স্য়র এগুরলর উপস্রাপন ও প্রদশমেন কররার সুয়যরাগ 
পরাে েরার জন্ প্ররে বছর গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র সৃজন রমলরার আয়েরাজন কররা েয়ব। এরজন্ বরাৎসররক সয়বমেরাচ্ 
৩০,০০০ িরাকরা রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল 
রথয়ক বেন কররা েয়ব।
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�ুিবল িুনমেরায়ময়টের আয়েরাজন
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রয ক্রাবগুরল রয়েয়ছ রসই ক্রায়বর যুবকররা �ুিবল রখয়ল এবং 
অনুশীলন কয়র। আজ সংসদ সভরাে গ্রাম পঞ্রায়েয়ের রনেৃয়ত্ব একরি �ুিবল িুনমেরায়ময়টের আয়েরাজন কররার 
অনুয়ররাি জরানরায়নরা েল, য়যখরায়ন অন্রান্ সংসদ সে আমরায়দর সংসদ স্য়রর �ুিবল রিম অংশগ্েণ করয়ব। 
এছরাড়রা এলরাকরাে রখলরািূলরা িিমেরাে উৎসরাে রদওেরার জন্ জেী ও ররানরাসমে দলয়ক গ্রাম পঞ্রায়েয়ের পষি রথয়ক 
পুরষৃ্ে কররার জন্ অনুয়ররাি ও প্রস্রাব ররাখরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রাম পঞ্রায়েয়ের পষি রথয়ক একরি �ুিবল ি্রায়লঞ্জ রশল্ড ও িুনমেরায়মটে শুরু কররা 
েয়ব, য়যখরায়ন প্রয়ে্ক সংসদ এলরাকরা রথয়ক সংসদ রভরতিক �ুিবল রিম অংশগ্েণ করয়ে পরায়র েরার জন্ 
সংরলেষ্ট গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্/গ্রাম উন্নেন সরমরে  উয়দ্রাগ রনয়ব। ব্লক ক্ীড়রা ও যুবকল্রাণ দ�েয়রর 
সেরােেরা ছরাড়রা অরেররতি ...............  িরাকরা কয়র প্ররে বছর গ্রাম পঞ্রায়েয়ের রনজস্ েেরবল অথবরা ররাজ্ 
অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক খরি কররা েয়ব। এছরাড়রা রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরে এলরাকরার 
ক্ীড়রানুররাগী মরানুষয়দর রনয়ে এই রখলরািূলরা িিমেরা িরারলয়ে যরাওেরার জন্ একরি করমরি গিয়নর উয়দ্রাগ রনয়ব। 

সু্কয়লর ছরাত্রছরাত্রীয়দর স্রাস্্ পরীষিরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরার SSK, MSK, প্ররাথরমক ও উচ্ প্ররাথরমক সু্কলগুরলয়ে এলরাকরার  
SC, ST, OBC ও সরামরারজকভরায়ব রপরছয়ে পড়রা বরাচ্রাররা পড়রাশুনরা কয়র। এয়দর রনেরমে স্রাস্্ পরীষিরা কররা 
েে নরা। আমররা রসধিরান্ রনলরাম, গ্রাম উন্নেন সরমরের/গ্রাম পঞ্রায়েে সদয়স্র উয়দ্রায়গ প্ররে ছ'মরাস অন্র 
একবরার কয়র বরাচ্রায়দর জন্ স্রাস্্ পরীষিরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম রশষিরা করমরি ও SSK/
MSK/সু্কল পররিরালন করমরির সেরােেরাে প্ররেরি SSK, MSK, প্ররাথরমক ও উচ্ প্ররাথরমক (জুরনের েরাই) 
সু্কয়ল প্ররে রেন মরাস অন্র বরাচ্রায়দর স্রাস্্ পরীষিরা বরা রিরকৎসরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। এরজন্ ব্লক 
স্রাস্্ আরিকরাররক এবং জনস্রাস্্ ও পররয়বশ স্রােী সরমরের সেয়যরারগেরা রনওেরা েয়ব। প্রিরার ও আনুষরারগেক  
খরি রশষিরা ও জনস্রাস্্  উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা রনজস্ েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

রশশুয়দর জন্ রতি পরীষিরা রশরবর
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে অগেনওেরাড়ী রকন্দগুরলয়ে রশশুয়দর স্রাস্্ পরীষিরা েয়লও 
েরায়দর রয়তির গ্রুপ এবং রেয়মরায়্রারবন বরা রশ্েকরনকরা যথরাযথ আয়ছ রকনরা রসগুরল পরীষিরা কররা েে নরা। 
আমররা সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনলরাম, অগেনওেরাড়ী রকয়ন্দর রশশুয়দর সয়গে প্ররাথরমক/এস এস রক-র রশশুয়দর 
রতি পরীষিরা কররার ব্বস্রা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ অগেনওেরাড়ী রকয়ন্দর রশশুয়দর সয়গে প্ররাথরমক/এস এস রক-র রশশুয়দর রয়তির 
গ্রুপ সে রতি পরীষিরা কররার উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব। নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরে এবং রশষিরা 
ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের রযৌথ পররিরালনরাে এবং রব এম ও এইি/ব্লক প্ররাথরমক েরাসপরােরায়লর সেয়যরারগেরাে 
উরলিরখে রশশুয়দর জন্ রতি পরীষিরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। এই উয়দেয়শ্ আনুষরারগেক খরি রকন্দ বরা 
সু্কল রপছু আনুমরারনক ............... িরাকরা েরায়র রশষিরা ও জনস্রাস্্  উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে 
করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।
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সু্কয়লর সরামরগ্ক উন্নেন পররকল্পনরা প্রস্তুেকরণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরার সরারবমেক উন্নেয়নর জন্ পরাড়রাে পরাড়রাে আয়লরািনরার মরাি্য়ম 
উয়ি আসরা রবষেগুরল সংসদ সভরাে রপশ, অনুয়মরাদন ও পরাশ েে। রকন্তু সু্কয়লর ময়েরা গুরুত্বপূণমে প্ররেষ্রায়নর 
পিন-পরািন ও উন্নেন সংক্রান্ রবষেগুরল রেমনভরায়ব উয়ি আয়স নরা। আমররা প্রস্রাব কররছ, সু্কয়লর সরামরগ্ক 
উন্নেয়নর লয়ষি্ রশষিক/রশরষিকরা, পঞ্রায়েে/পঞ্রায়েে সরমরের সদস্/সদস্রা, অরভভরাবক ও স্রানীে সরািরারণ 
মরানুয়ষর উপরস্রেয়ে সু্কল প্ররাগেয়ণ রবয়শষ আয়লরািনরা সভরা ডরাকরা রেরাক এবং অয়লরািনরা রথয়ক উয়ি আসরা 
রবষেগুরল সংসদ সভরাে রপশ ও অনুয়মরারদে রেরাক। 

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কয়েকরি সংসদ সভরা রথয়ক সু্কয়লর সরামরগ্ক উন্নেন পররকল্পনরা প্রস্তুেকরণ ও 
সংসদ সভরাে অনুয়মরাদন রবষয়ে রয প্রস্রাব এয়সয়ছ েরা খুবই প্ররাসরগেক ও প্রশংসনীে। গ্রাম পঞ্রায়েে গুরুত্ব 
সেকরায়র এইময়মমে রসধিরান্ রনয়ছে রয, রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব সংসদ সভরার আয়গ প্রয়ে্ক 
সু্কয়ল রশষিক/রশরষিকরা, পঞ্রায়েে/পঞ্রায়েে সরমরের সংরলেষ্ট সদস্/সদস্রা, অরভভরাবক ও স্রানীে সরািরারণ 
মরানুয়ষর উপরস্রেয়ে সু্কল প্ররাগেয়ণ রবয়শষ সভরা ডরাকরা েয়ব। য়সই সভরাে রবস্রাররে আয়লরািনরা, মেরামে ও 
প্রস্রাবগুরল রনয়ে সু্কয়লর সরামরগ্ক উন্নেন পররকল্পনরা প্রস্তুে কররা েয়ব। অনুয়মরাদন ও িরায়প িরায়প রসগুরল 
করাযমেকর কররার লয়ষি্ গ্রামবরাসীয়দর তেরর রসই পররকল্পনরা রলরখে আকরায়র সংসদ সভরাে রপশ কররা েয়ব এবং 
উধিমেেন কেৃমেপয়ষির অবগরে ও সেরােেরার জন্ রবরডও, পঞ্রায়েে সরমরের সভরাপরে ও অবর রবদ্রালে 
পররদশমেকয়ক পরািরায়নরা েয়ব।

স্ল্প রশরষিেয়দর জন্ করাররগরর প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে স্রাষিরেরা অজমেন কয়রয়ছন বরা অষ্টম রশ্ররণ পযমেন্ রশষিরা অজমেন 
কয়রয়ছন এমন অয়নক গরীব যুবক-যুবেী আয়ছন। এয়দর যরায়ে করায়জর সন্ধরায়ন রভন ররায়জ্ রযয়ে নরা েে 
এবং এলরাকরাে রবরভন্ন িরয়নর করায়জ যুতি থরাকয়ে পরায়রন েরার জন্ প্রয়েরাজনীে করাররগরর প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা 
কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব ও গ্রাম উন্নেন সরমরের/গ্রাম পঞ্রায়েে 
সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে স্রাষির ও অল্প রশরষিেয়দর (১৫-৪৫ বছর) রিরনিে কয়র েরারলকরা তেরর কররা েয়ব। 
এরপর পরচিমবগে করাররগরর রশষিরা রবরাডমে-এর সেরােেরাে এয়দর জন্ জীবয়নর উপয়যরাগী রশষিরা ও এলরাকরার 
িরারেদরা অনুযরােী করাররগরর প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা এবং প্রয়েরাজয়ন ব্রাকে ঋণ রপয়ে সেয়যরারগেরা কররা েয়ব। এই 
করায়জর জন্ বরাৎসররক .................. িরাকরা পযমেন্ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি রথয়ক বেন 
কররা েয়ব। এছরাড়রা 'সমগ্ রশষিরা অরভযরান' কমমেসূরির েেরবল রথয়ক খরি বেন কররার রিষ্টরা কররা েয়ব।

সরাষির উতিীণমেয়দর জন্ কমমেসূরি
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে এখনও অয়নক মরানুষ রনরষির রয়ে রগয়ছন। এয়দর স্রাষির 
কররার জন্ এবং যরাররা স্রাষিরেরা অজমেন কয়রয়ছন েরায়দর স্রাষিরেরায়ক িয়র ররাখরা ও অরজমেে স্রাষিরেরায়ক করায়জ 
লরাগরায়নরার জন্ রবয়শষ ব্বস্রা রনওেরার রসধিরান্ রনওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ ও গ্রাম উন্নেন সরমরের/পঞ্রায়েে 
সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে স্রাষিরেরা অজমেন কয়রয়ছন এবং করয়ে পরায়রনরন এমন মরানুষয়দর রিরনিে কয়র 
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েরায়দর স্রাষিরেরা/স্রাষিয়ররাতির/প্রবরােমরান বরা িরাররাবরারেক কমমেসূরির আওেরাে আনরার আন্ররক উয়দ্রাগ রনওেরা 
েয়ব। এছরাড়রা রবরভন্ন প্রয়েরাজনীে রবষে রনয়ে মরায়স ২ বরার আয়লরািনরা সভরার আয়েরাজন কররা েয়ব যরায়ে 
রনরষিরররা স্রাষির ও স্রাষিরররা স্রাষিরেরায়ক িয়র ররাখয়ে ও করায়জ লরাগরায়ে সষিম েন। এরজন্ প্রয়েরাজনীে 
প্ররশষিণ, রশষিরা উপকরণ সরবররাে ও আনুষরারগেক খরি বরাৎসররক আনুমরারনক .................. িরাকরা পযমেন্ রশষিরা 
ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব এবং 'সমগ্ রশষিরা অরভযরান' কমমেসূরির 
েেরবল রথয়ক খরি বেন কররার রিষ্টরা কররা েয়ব।

িষুি পরীষিরা ও রিরকৎসরা রশরবর
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে অয়নক গরীব বৃধি/বৃধিরা আয়ছন যরাররা রিরায়খ কম রদয়খন এবং 
নরানরারকম রিরায়খর অসুয়খ রভরায়গন। আজ সংসদ সভরাে আমররা রসধিরান্ রনলরাম গ্রাম উন্নেন সরমরের/গ্রাম 
পঞ্রায়েে সদয়স্র পররিরালনরাে এবং ব্লক/মেরাকুমরা স্রাস্্ দ�ের অথবরা রকরানও অসরকরারর সংস্রার (এন. রজ. 
ও.) সেয়যরারগেরাে িষুি পরীষিরা ও রিরকৎসরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের পররিরালনরাে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র একরি িষুি 
পরীষিরা ও রিরকৎসরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। ব্লক/মেরাকুমরা স্রাস্্ দ�ের অথবরা জনস্রাস্্ ও পররয়বশ 
স্রােী সরমরের সেয়যরারগেরাে িষুি পরীষিরা এবং ছরারন আয়ছ এমন ব্রতিয়দর রিরনিে কয়র রবনরা ব্য়ে সরকরারর 
েরাসপরােরাল রথয়ক ছরারন অপরায়রশন ও িশমরার ব্বস্রা কররা েয়ব। এই করায়জর জন্ রয অথমে ব্ে েয়ব েরা 
রশষিরা ও জনস্রাস্্  উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি  অথবরা রনজস্ েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

অপুরষ্ট দূরীকরয়ণ সয়িেনেরা কমমেসূরি
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশ রকছু গরীব পররবরার অপুরষ্টয়ে রভরায়গন। অভরাব ও 
অনরভজ্েরার করারয়ণ ওইসব পররবরারগুরল স্রাস্্রবিরান কমমেসূরি রময়ন িলরার করারয়ণ অসুখ-রবসুয়খ রভরায়গন। 
আজয়কর সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, গ্রামীণ স্রাস্্, স্রাস্্রবিরান ও পুরষ্ট করমরির এবং উয়দ্রাগী ও 
আগ্েী যুবক-যুবেীয়দর সেরােেরাে পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কয়র েরায়দর অপুরষ্ট দূর কররার জন্ রবয়শষ 
কমমেসূরি রনওেরা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রামীণ স্রাস্্, স্রাস্্রবিরান এবং 
পুরষ্ট করমরি ও আগ্েী যুবক-যুবেীয়দর সেরােেরাে অপুরষ্টয়ে ভুগয়ছ এমন পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কররা েয়ব। 
রিরনিে পররবরারগুরলর জন্ রব.এম.ও.এইি, রস.রড.রপ.ও. ও রেলথ সুপরার-ভরাইজরারয়দর উপরস্রেয়ে সয়িেনেরা 
রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। এরপর ব্লক স্য়রর রবরভন্ন দ�েয়রর সয়গে রযরাগরায়যরাগ �রিয়ে েরায়দর অপুরষ্ট 
দূর কররার উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব।

গভমেবেী মরায়েয়দর জন্ সয়িেনেরা রশরবর
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে এখনও রকছু পররবরার আয়ছ, য়য সমস্ পররবরায়রর মরায়েররা 
গভমেবেী অবস্রাে রনয়জয়দর যত্, পুরষ্টকর খরাবরার গ্েণ, স্রাস্্ পরীষিরা/রিকরাকরণ, রনররাপদ মরােৃত্ব ও সুস্ বরাচ্রা 
উপেরার রদওেরার রষিয়ত্র যয়থষ্ট সয়িেন নন। এয়দর রিরনিে কয়র গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র রনেরমে সয়িেনেরা 
রশরবয়রর আয়েরাজন কররার প্রস্রাব রদওেরা েল।
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গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এ এন এম, অগেনওেরাড়ী কমমেী ও 
আশরা কমমেীয়দর  সেরােেরাে গভমেবেী মরায়েয়দর রনয়ে প্ররে ৪ (িরার) মরাস অন্র গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র মুখ্ 
উপস্রাস্্ রকয়ন্দ সয়িেনেরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। রশরবয়র রব এম ও এইি/য়মরডয়কল অর�সরার, 
স্রাস্্ সুপরারভরাইজরার ও আই রস রড এস সুপরারভরাইজরায়রর উপরস্রের জন্ গ্রাম পঞ্রায়েে রবয়শষভরায়ব 
উয়দ্রাগ রনয়ব। প্রয়েরাজয়ন সংসদ স্য়রও এই রকম সয়িেনেরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। পুরষ্ট করমরির 
জন্ বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক এই সংক্রান্ প্রয়েরাজনীে খরি বেন 
কররা েয়ব।

রশশু শ্ররমকয়দর সু্কয়ল ভরেমে ও রকরারিং-এর ব্বস্রা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে কয়েকরি রপরছয়ে পড়রা পররবরায়র রশশু শ্ররমক (১৫ বছয়রর 
নীয়ি) আয়ছ। আজয়কর সংসদ সভরাে এয়দরয়ক রিরনিে কয়র এস এস রক/এম এস রক/রশশু শ্ররমক সু্কয়ল 
ভরেমের ব্বস্রা ও রবয়শষ রকরারিং-এর ব্বস্রা কররার রসধিরান্ রনওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব গ্রাম উন্নেন সরমরের/ গ্রাম পঞ্রায়েে 
সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে রিরনিে রশশু শ্ররমকয়দর রযরাগ্েরা অনুযরােী এসএসয়ক/এমএসয়ক/রশশু শ্ররমক সু্কয়ল 
ভরেমের ব্বস্রা, রশষিরা উপকরণ সরবররাে ও আগ্েী রছয়লয়ময়েয়দর সেরােেরাে রবকরায়ল বরা সন্ধ্রাে রকরারিং-এর 
ব্বস্রা কররা েয়ব। এজন্ প্রয়েরাজনীে খরি আনুমরারনক বরাৎসররক ............... িরাকরা পযমেন্ রশষিরা ও জনস্রাস্্ 
উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব। এছরাড়রা 'সমগ্ 
রশষিরা অরভযরান' কমমেসূরির জন্ বররাদে েেরবল রথয়ক খরি বেন কররার রিষ্টরা কররা েয়ব।

সুলভ রশৌিরাগরার রনমমেরাণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে এখনও অয়নক পররবরায়র রশৌিরাগরার নরা থরাকরাে েরাররা মরায়ি বরা 
বরাগরায়ন প্ররাে্রেক রক্েরাকমমে কয়র িয়লয়ছ। আজ সংসদ সভরাে আমররা রসধিরান্ রনলরাম রয, গ্রাম উন্নেন সরমরে/
পুরষ্ট করমরি বিরাররা রিরনিে গরীব পররবরারগুরলয়ক অল্প খরিরাে বরা ভেুমেরকযুতি মূয়ল্ স্রাস্্সম্ে রশৌিরাগরায়রর 
ব্বস্রা কররা েয়ব। এই রবষয়ে সয়িেনেরা বৃরধির উয়দেয়শ্ সংসদ এলরাকরার ক্রাবগুরলয়ক প্রিরায়রর দরারেত্ব রদওেরা 
েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গ্রাম উন্নেন সরমরের/পুরষ্ট করমরির সেয়যরারগেরাে রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরে 
রশৌিরাগরার রনই এমন গরীব পররবরায়রর সংসদ রভরতিক েরারলকরা বরানরায়ব। েরারপর অল্প মূয়ল্ বরা ভেুমেরকযুতি 
মূয়ল্ স্ছে ভরারে রমশন কমমেসূরির মরাি্য়ম েরায়দর জন্ রশৌিরাগরায়রর ব্বস্রা করয়ব। প্রয়েরাজয়ন এলরাকরার 
ক্রাবগুরলয়ক এরবষয়ে প্রিরায়রর দরারেত্ব রদওেরা েয়ব। য়শৌিরাগরার তেররর পর েরার ব্বেরার যরায়ে যথরাযথ েে 
েরার রদখভরায়লর জন্ গ্রাম পঞ্রায়েয়ের রনজস্ েেরবল রথয়ক প্ররে রশৌিরাগরার রপছু ক্রাবগুরলয়ক ............... 
িরাকরা কয়র রদওেরা েয়ব।

পরানীে জয়লর উৎয়সর িরােরাল বরাঁিরায়নরা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশ রকছু পরানীে জয়লর উৎয়সর িরােরাল বরাঁিরায়নরা রনই। য়সই 
করারয়ণ রনরাংররা দূরষে জল পরাইয়পর বরাইয়রর গরা রবয়ে রনয়ি িয়ল যরায়ছে এবং রসই জলই পরাইয়পর রভের 
রদয়ে উপয়র উয়ি আসয়ছ, �য়ল জলবরারেে রবরভন্ন রররাগ সে রপয়ির রররায়গ রভরাগরার সম্ভরাবনরা রয়েয়ছ। আজ 
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সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল, গ্রাম উন্নেন সরমরের সেরােেরাে ৩/৪ রি পরানীে জয়লর উৎয়সর িরােরাল 
বরাঁিরায়নরা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম উন্নেন সরমরের/পঞ্রায়েে 
সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে রয সমস্ কয়লর িরােরাল বরাঁিরায়নরা রনই, য়সগুরল বরাঁিরায়নরা েয়ব। এই করায়জর জন্ খরি 
MGNREGS রথয়ক অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

রিরাঁেরােীন িূলরা তেররর প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ জ্রালরারন সমস্রা, পররয়বশ দূষণ ও ররান্নরার সমে রিরাঁেরার করারয়ণ আক্রান্ মরেলরায়দর 
স্রাস্্েরারন রদয়নর পর রদন বরাড়য়ছ অথি আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রিরাঁেরােীন িূলরার রেমন প্রসরার �য়িরন। 
আমররা সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনলরাম, য়িরাঁেরােীন িূলরার প্রসরায়রর জন্ উয়দ্রাগ রনওেরা  েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ ও গ্রাম উন্নেন সরমরের/গ্রাম 
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে করায়ি ররান্নরা কয়রন এমন পররবরারগুরলয়ক রিরনিে কররা েয়ব। রিরনিে 
পররবরারগুরলর মরেলরায়দর রনয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র রিরাঁেরােীন িুলরার উপকরাররেরা ও এর ব্বেরার রবষয়ে একরি 
প্ররশষিয়ণর আয়েরাজন কররা েয়ব।

বুক ব্রাকে তেররর উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশরকছু গরীব পররবরায়রর রছয়লয়ময়ে আয়ছ যরাররা প্রয়েরাজনীে 
বই খরােরা ও রশষিরা উপকরয়ণর অভরায়ব রনয়জয়দর রবকরাশ �িরায়ে পরায়র নরা। আমররা সংসদ সভরাে রসধিরান্ 
রনলরাম এরকম গরীব �য়রর রছয়লয়ময়েয়দর জন্ একরি বুক ব্রাকে তেররর রিষ্টরা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ গরীব �য়রর রছয়লয়ময়েয়দর জন্ বুক ব্রাকে তেররর উয়দেশ্ গ্রাম রশষিরা করমরির 
সেরােেরাে রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরে আগ্েী সু্কল রশষিকয়দর রিরনিে করয়ব। আগ্েী রশষিরানুররাগী ও 
রশষিকয়দর মরাি্য়ম পরাি্বই সংগ্ে কররা েয়ব এবং রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের পররিরালনরাে গ্রাম 
পঞ্রায়েে স্য়র (প্রয়েরাজয়ন ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক) একরি বুক ব্রাকে তেররর উয়দ্রাগ 
রনওেরা েয়ব।
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নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের অিীয়ন
WHO-এর সূত্র অনুযরােী রশশুয়দর পুরষ্টর মরান রনণমেে

সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে আই. রস. রড. এস রসটেরারগুরলয়ে রশশুয়দর রনেরমে স্রাস্্ 
পরীষিরা েয়লও রকরান্ রশশুর অপুরষ্ট রকমন েরা আমররা জরানয়ে পরারর নরা �য়ল রসই পররবরায়রর জন্ আমরায়দর 
করণীে করাজ রস্র করয়ে পরারর নরা। এমেরাবস্রাে আমররা রসধিরান্ রনলরাম, WHO-এর সূত্র অনুযরােী রব. এম. 
আই. (বরড মরাস ইয়ন্ডক্স) পধিরেয়ে রশশুয়দর স্রাস্্ পরীষিরা কররা েয়ব এবং রবরভন্ন িরয়নর অপুষ্ট রশশুয়দর 
জন্ কী করণীে েরা রশশুর মরায়ক জরারনয়ে রদওেরা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের পররিরালনরাে অগেনওেরাড়ী 
রকন্দগুরলয়ে WHO এর সূত্রঃ ওজন (রকরজয়ে) ভরাগ উচ্েরা গুণ উচ্েরা (রসরণ্টরমিরায়র) অনুযরােী রব. এম. 
আই (বরড মরাস ইনয়ডক্স) পধিরেয়ে রশশুয়দর পুরষ্টর মরান েথরা স্রাস্্ পরীষিরা কররার উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ব। 
আই রস রড এস সুপরারভরাইজরায়রর সেরােেরাে অগেনওেরাড়ী কমমেী ও আশরা কমমেীয়দর এরবষয়ে একরদয়নর রবয়শষ 
প্ররশষিণ ও একরদন মরায়েয়দর উপরস্রেয়ে রশশুয়দর স্রাস্্ পরীষিরার আয়েরাজন কররা েয়ব। প্ররশষিয়ণর জন্ 
প্ররশষিয়কর সরাম্রারনক ও প্ররশষিণ বরাবদ আনুষরারগেক খরি আনুমরারনক ............... িরাকরা  নরারী, রশশু উন্নেন 
ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা 
েয়ব।

অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকয়ন্দ পররিরালন করমরি গিন/সরক্েকরণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে ১রি/২রি অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকন্দ আয়ছ। রকন্তু 
বেমেমরায়ন পররিরালন করমরি নরা থরাকরার জন্/যয়থষ্ট সরক্ে নরা েওেরার জন্ েরায়দর রকরানও সভরা অনুরষ্ে েে 
নরা। �য়ল কমমেীয়দর সয়গে মরায়েয়দর মরারসক সভরাও রনেরমে েে নরা। আমররা সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনলরাম, 
পররিরালন করমরি গিন কররার জন্ অথবরা বেমেমরান পররিরালন করমরিয়ক আরও সরক্ে কররার জন্ একরি 
বরিমেে সরািরারণ সভরার আয়েরাজন কররা েয়ব। আমররা ময়ন করর, পররিরালন করমরি সরক্ে েয়ল েরায়দর 
সেয়যরারগেরাে কমমেীয়দর সয়গে মরায়েয়দর মরারসক সভরাও রনেরমে অনুরষ্ে েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ এবং রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের পষি 
রথয়ক পররিরালন করমরি গিন/করমরিগুরলয়ক আরও সরক্ে কররার জন্ অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষি রকয়ন্দ 
একরি কয়র বরিমেে সরািরারণ সভরার আয়েরাজন কররা েয়ব। এই সভরাে প্রিরান/উপ-প্রিরান উপরস্ে থরাকয়বন 
এবং অগেনওেরাড়ী রকয়ন্দর সুপরারভরাইজরার ও স্রাস্্ সুপরারভরাইজরার এবং রস.রড.রপ.ও.-য়ক আম্রিণ জরানরায়নরা 
েয়ব।

বরাল্ রববরাে ও পণপ্রথরার রবরুয়ধি কমমেসূরি
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে গরীব পররবরারগুরলয়ে এখনও কম বেয়স রবয়ে রদওেরা, কম 
বেয়স মরা েওেরার �িনরা �িয়ছ। এর অন্েম প্রিরান করারণ পণপ্রথরার ময়েরা কুপ্রথরার উতিয়ররাতির বৃরধি। আমররা 
রসধিরান্ রনলরাম, এই সরামরারজক ব্রারি দূরীকরয়ণ ব্রাপক প্রিরার ও সয়িেনেরা কমমেসূরি গ্েণ কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব সং�/উপ-সংয়�র 
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সেয়যরারগেরাে কম বেয়স রবয়ে রদওেরা, কম বেয়স মরা েওেরা রবয়শষ কয়র, পণপ্রথরার ময়েরা জরিল সরামরারজক 
ব্রারি দূরীকরয়ণ রবয়শষ প্রিরাররারভযরান কমমেসূরি রনওেরা েয়ব। এই রবষয়ে সমরষ্ট উন্নেন আরিকরাররক এবং 
সমরাজকল্রাণ রবভরায়গর সেরােেরাে রসরমনরার, প্রিরারসভরার আয়েরাজন এবং রপরাষ্টরার, প্ল্রাকরাডমে তেররর জন্ 
আনুমরারনক ............... িরাকরা নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে 
করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

রকয়শরারীয়দর জন্ সয়িেনেরা কমমেসূরি
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে গরীব পররবরায়রর রকয়শরারীররা েরায়দর পুরষ্ট, স্রাস্্, জীবণনশলী, 
ঋেুকরালীন পররছেন্নেরা, কম বেয়স রবয়ের ভেরাবেেরা সম্পয়কমে যয়থষ্ট সয়িেন নে। আজয়কর সংসদ সভরাে 
এয়দর উরলিরখে রবষেগুরল সম্পয়কমে সয়িেন কররার লয়ষি্ কমমেসূরি গ্েণ কররার রসধিরান্ রনওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের পররিরালনরাে এবং সং�/
উপ-সং�, এ এন এম, অগেনওেরাড়ী কমমেী ও আশরা কমমেীয়দর সেরােেরাে ১১-১৮ বছয়রর রকয়শরারীয়দর জন্ 
স্রাস্্ ও জীবণনশলী এবং রবয়শষ কয়র কম বেয়স রবয়ের ভেরাবেেরা রবষয়ে রবয়শষ কমমেসূরি গ্েণ কররা েয়ব। 
রব এম ও এইি/স্রাস্্ সুপরারভরাইজরার/আই রস রড এস সুপরারভরাইজরায়রর উপরস্রেয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র ও 
সংসদ স্য়র রবয়শষ রশরবর কররা েয়ব। নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা 
ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক এরজন্ আনুমরারনক  .................. িরাকরা খরি বেন কররা েয়ব।

নরারী ও রশশু পরািরার রুখয়ে রবয়শষ উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর পরাশ্মেবেমেী এলরাকরা রথয়ক রশশু ও নরারী পরািরায়রর �িনরার কথরা মরায়ে মরায়ে রশরানরা 
যরাে। এরবষয়ে আমরায়দর এখনই সেকমে ও সয়িেন েওেরার প্রয়েরাজন রয়েয়ছ। সংসদ সভরা রসধিরান্ রনয়ছে রয, 
রকন ও কীভরায়ব এই পরািরার েে এবং এয়ষিয়ত্র কী করণীে রয়েয়ছ েরা রনয়ে সংসদ স্য়র একরদয়নর 
সয়িেনেরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ নরারী ও রশশু পরািরার রররায়ি  রসধিরান্ রনওেরা েল রয, রসরডরপও ও ব্লক সমরাজ-
কল্রাণ আরিকরাররয়কর সেরােেরাে পঞ্রায়েে স্য়র একরদয়নর সয়িেনেরা রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। 
পরাশরাপরারশ রকরানও মরেলরার রভন ররায়জ্ বরা দূরবেমেী রজলরাে রববরায়ের সম্বন্ধ েয়ল রকংবরা মরেলরা ও রশশুররা অন্ত্র 
করায়জ রযয়ে িরাইয়ল গ্রাম পঞ্রায়েয়ে ররাখরা রররজস্রায়র রসই সংক্রান্ েথ্ রবশয়দ নরথভুতি কয়র পররিেপত্র 
প্রদরান বরাি্েরামূলক কররা েয়ব। এই করায়জর জন্ যরাবেীে খরি নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-
সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

রবয়শষ িরারেদরা সম্পন্নয়দর জন্ পররিেপত্র প্রদরান 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রবশ রকছু রবয়শষ িরারেদরা সম্পন্ন (প্ররেবন্ধী) মরানুষ রয়েয়ছন। 
এররা যরায়ে রমরডক্রাল পরীষিরার মরাি্য়ম পররিেপত্র পরান েরারজন্ রবয়শষ উয়দ্রাগ গ্েয়ণর রসধিরান্ রনওেরা 
েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ নরারী, রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ গ্রাম উন্নেন সরমরে, 
সং�/উপ-সং�, এ এন এম, অগেনওেরাড়ী কমমেী ও আশরা কমমেীর সেরােেরাে এবং মেকুমরা েরাসপরােরায়লর 
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রিরকৎসকয়দর উপরস্রেয়ে গ্রাম পঞ্রায়েে স্য়র একরি রবয়শষ িরারেদরা সম্পন্নয়দর সনরাতিকরণ বরা রিরনিেকরণ 
রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব। এই করায়জর জন্ প্রিরার ও আনুষরারগেক খরি  সয়বমেরাচ্ ...............  িরাকরা নরারী, 
রশশু উন্নেন ও সমরাজকল্রাণ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক  
বেন কররা েয়ব। 
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রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের অিীয়ন

রনকরারশ নরালরা রনমমেরাণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর এলরাকরারি নদীবহুল ও বন্রাপ্রবণ। উপযুতি রনকরারশ নরালরা নরা থরাকরার করারয়ণ 
জয়লরাচ্ছরায়স প্ররােই ররাস্রা, নদীর িরায়রর �রবরারড় ও নদীর সয়গে যুতি খরালগুরল নষ্ট েে। আজ সংসদ সভরাে 
রসধিরান্ রনওেরা েল রয, গ্রাম উন্নেন সরমরে/গ্রাম পঞ্রায়েে সদস্ বিরাররা রিরনিে রবপজ্জনক এলরাকরাে উন্নে 
িরয়নর রনকরারশ নরালরা রনমমেরাণ কররা রেরাক।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ গ্রাম উন্নেন সরমরে/গ্রাম পঞ্রায়েে 
সদস্য়দর বিরাররা রিরনিে এলরাকরাে উন্নে রনকরারশ নরালরা রনমমেরাণ কররা েয়ব। ৬০ রসরম প্রস্ ও ৬০ রসরম গভীরেরা 
রবরশষ্ট ১০০ রম. লম্বরা একরি উন্নে িরয়নর রনকরারশ নরালরা রনমমেরায়নর জন্ ৮০:২০ েরায়র আনুমরারনক ২,৩০,০০০/- 
িরাকরাে (পূয়বমের রেসরাব অনুযরােী)/বেমেমরান রেসরায়ব-----------িরাকরাে -------- রি নরালরার ---------- রমিরার লম্বরা 
রনমমেরাণ করাযমে সম্পরাদয়নর জন্ অথমে MGNREGS রথয়ক খরি কররা েয়ব।

সু্কলছুিয়দর আরথমেকভরায়ব স্রনভমের কররার উয়দ্রাগ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসয়দ অয়নক সু্কলছুি যুবক-যুবেী আয়ছ যরায়দর বেস ১৬ রথয়ক ৩০ 
বছয়রর ময়ি্, যরাররা রবরশরভরাগ সমেই অিমে বরা পূণমে কমমেেীন েয়ে রবকরারয়ত্বর য্রিণরা বুয়ক বয়ে রবড়রায়ছেন।  
রসই সব যুবক-যুবেীয়দর জন্ রবরভন্ন েরায়ের করায়জ পরারদশমেী ও অরভজ্ করাররগর বিরাররা জীবন উপয়যরাগী 
প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররার রসধিরান্ রনওেরা েল। য়যখরায়ন েরাররা রশরালরা, বরাঁশ, পরাি, করাি ইে্রারদ রদয়ে স্রানীে 
জ্রান, িরারেদরা ও সংসৃ্করেয়ক মরাথরাে ররয়খ রবরভন্ন রজরনস বরানরায়ে রশখয়ব, যরা  রথয়ক ভরবষ্য়ে েরায়দর সরাময়ন 
আয়ের একিরা ররাস্রা খুয়ল রযয়ে পরায়র।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ কয়েকরি সংসদ সভরার প্রস্রাব অনুযরােী সু্কলছুি যুবক-যুবেীয়দর জন্ স্রানীে 
েরায়ের করায়জ পরারদশমেী করাররগরয়দর মরাি্য়ম ওই সমস্ যুবক-যুবেীয়দর িরাররাবরারেকভরায়ব েরায়ের করায়জর 
প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব। এয়ষিয়ত্র প্ররশষিকয়দর একিরা সরান্মরারনক রদওেরা েয়ব যরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর 
বররাদে েেরবল অথবরা পঞ্রায়েয়ের রশষিরা ও জনস্রাস্্ উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা রনজস্ েেরবল রথয়ক 
খরি কররা েয়ব।

অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকয়ন্দর ররান্নরা�র/য়শৌিরাগরার রনমমেরাণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে -------- নং অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকয়ন্দর ররান্নরা�র/
রশৌিরাগরার রনই। আজ সংসদ সভরাে উরলিরখে অগেনওেরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকয়ন্দর ররান্নরা�র/য়শৌিরাগরার তেররর 
রসধিরান্ গৃেীে েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের পররিরালনরাে --------, ------- নং অগেনও-
েরাড়ী ও রশশু রশষিরা রকয়ন্দর জন্ নেুন ররান্নরা�র/য়শৌিরাগরার রনমমেরাণ সেরােয়কর মরাি্য়ম তেরর রস্কম ও বরায়জি 
অনুযরােী  ররান্নরা�র রপছু ------------- িরাকরা/ য়শৌিরাগরার রপছু ------------- িরাকরা অথমেরাৎ রমরাি ----------- িরাকরা 
রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা রকন্দীে অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল অথবরা 
MGNREGS-এর অিীয়ন তেরর রস্কম ও বরায়জি অনুযরােী খরি কররা েয়ব।
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করমউরনরি েল রনমমেরাণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে েপরসরল জরারে/উপজরারে এবং অন্রান্ রপরছয়ে পড়রা রশ্ররণর 
মরানুষয়দর বসবরাস। সরাংসৃ্করেক িিমেরা বরা অনুশীলন/অনুষ্রান, সরামরারজক সমস্রা ও উন্নেন সংক্রান্ আয়লরািনরা, 
রবরভন্ন িরয়নর সভরা/প্ররশষিণ রশরবর কররার উপযুতি রকরানও জরােগরা রনই। এমেরাবস্রাে আমরায়দর এলরাকরাে 
----------- জরােগরাে/রিরনিে সরকরারর জরময়ে একরি করমউরনরি েল তেররর জন্ সংসদ সভরাে সবমেসম্ে  
ভরায়ব রসধিরান্ রনওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম উন্নেন সরমরের/গ্রাম 
পঞ্রায়েে সদস্য়দর  সেয়যরারগেরাে ------------- জরােগরাে/রিরনিে সরকরারর জরময়ে একরি করমউরনরি েল 
তেরর কররা েয়ব। য়যখরায়ন সমস্ িরয়নর সভরা, সরাংসৃ্করেক িিমেরা ও অনুষ্রান েয়ে পরায়র এমন ------- X -----
--পরাকরা করমউরনরি েল তেররর জন্------িরাকরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল রথয়ক অথবরা ---------
------পঞ্রায়েে সরমরের সেয়যরারগেরাে অথবরা রবিরােক/সরাংসদ েেরবল রথয়ক েরায়দর সেয়যরারগেরাে খরি 
কররা েয়ব।

রখলরার মরাি সংস্করার
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে আনুমরারনক --------- রব�রা রখলরার মরািরি সংস্করায়রর অভরায়ব 
সু্কয়লর/গ্রায়মর রছয়লয়ময়েররা সুন্দর পররয়বয়শ রখলরািূলরা করয়ে পরারয়ছ নরা। আমররা রখলরার মরািরি যথরাযথ 
ভরায়ব সংস্করার কররার উয়দেয়শ্ সংসদ সভরাে সবমেসম্েভরায়ব রসধিরান্ রনলরাম।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব এবং গ্রাম উন্নেন সরমরে/গ্রাম 
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেরােেরাে ২/৩ রি রখলরার মরাি সংস্করার কররা েয়ব। আনুমরারনক -------- রব�রা ------- রি 
রখলরার মরাি সংস্করায়রর জন্ ------------- িরাকরা MGNREGS অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল 
রথয়ক খরি কররা েয়ব।

নেুন রখলরার মরায়ির ব্বস্রা
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে রকরানও রখলরার মরাি নরা থরাকরার জন্ সু্কয়লর/গ্রায়মর রছরাি 
রছরাি রছয়লয়ময়েররা শরীরিিমেরা রথয়ক বরঞ্ে েয়ছে। সংসদ এলরাকরার রছয়লয়ময়েয়দর শরীরিিমেরার রবষেরি 
রবয়বিনরা কয়র রখলরার মরাি তেররর জন্ সরকরারর/পরেে/য়ভয়স্ড জরম রখরাঁজ কয়র সংস্করার অথবরা নেুন জরম 
রকনরার রসধিরান্ রনওেরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রশল্প ও পররকরািরায়মরা উপ-সরমরের উয়দ্রায়গ এবং গ্রাম উন্নেন সরমরের/গ্রাম 
পঞ্রায়েে সদস্য়দর সেয়যরারগেরাে উরলিরখে সংসয়দর রছয়লয়ময়েয়দর শরীরিিমেরার জন্ একরি রখলরার মরাি 
উপেরার রদওেরার রিষ্টরা কররা েয়ব। উপযুতি সরকরারর/য়ভয়ষ্টড জরম নরা পরাওেরা রগয়ল রকন্দীে অথমে করমশয়নর 
বররাদে বরায়জি অথবরা রবিরােক বরা সরাংসদ েেরবল রথয়ক েরায়দর সরােরায্রায়থমে জরম ক্ে কররা েয়ব।
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অথমে ও পররকল্পনরা উপ-সরমরের অিীয়ন 

সরারবমেক উন্নেয়নর লয়ষি্ পরাড়রা তবিক 
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে পরাড়রা স্য়রর সমস্রা, সম্পদ ও সম্ভরাবনরাগুরল রিকময়েরা রিরনিে 
েে নরা বয়লই রষিত্র রভরতিক যথরাযথ খসড়রা পররকল্পনরা তেরর কররা যরাে নরা। �য়ল সরিক উন্নেয়নর লয়ষি্ সংসদ 
সভরাগুরল করাযমেকর ও �লপ্রসূ েে নরা। আজ সংসদ সভরাে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, সংসদ করমরির রনেৃয়ত্ব 
সব রশ্ররণর প্ররেরনরিয়দর সেরােেরাে রম মরায়সর সংসদ সভরার পর রথয়ক পরাড়রাে পরাড়রাে রনেরমে পরাড়রা তবিক 
কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ সরারবমেক উন্নেয়নর লয়ষি্ পরাড়রা স্য়রর সমস্রা, সম্পদ ও সম্ভরাবনরাগুরল রিরনিে 
কয়র খসড়রা পররকল্পনরা তেরর কয়র েরা নয়ভম্বর মরায়সর সংসদ সভরাে রপশ এবং পরাড়রা স্য়রর রয সমস্রাগুরল 
পরাড়রায়ে বয়স রমিরায়নরা সম্ভব রসগুরল পরাড়রা স্য়র রমিরায়ে রনেরমে পরাড়রা তবিক কররার রসধিরান্ গ্েণ কররা েল। 
অথমে ও পররকল্পনরা উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব এবং সংসদ এলরাকরার সব রশ্ররণর প্ররেরনরিয়দর সেরােেরাে এই 
গুরুত্বপূণমে করাজরি িরারলয়ে যরাওেরা েয়ব।  

খসড়রা কমমেপররকল্পনরা রিনরার জন্ প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে অয়নক করাজ কররার আয়ছ। রকন্তু সরারবমেক উন্নেয়নর লয়ষি্ 
পররকল্পনরা গ্েণ সংক্রান্ রবষয়ে যয়থষ্ট সয়িেনেরা নরা থরাকরাে উন্নেন ব্রােে েয়ছে। আজ সংসদ সভরাে 
রসধিরান্ রনওেরা েল রয, সংসদ করমরির রনেৃয়ত্ব সংসদ এলরাকরার সব রশ্ররণর প্ররেরনরিয়দর জন্ রষিত্ররভরতিক 
কমমেপররকল্পনরা গ্েয়ণ সষিম কয়র েুলয়ে প্রয়েরাজনীে প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রবরভন্ন সংসদ এলরাকরার িরারেদরা ও সরারবমেক উন্নেয়ন এলরাকরার মরানুয়ষর অংশগ্েণ 
সুরনরচিে করয়ে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, অথমে ও পররকল্পনরা উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব রম সংসদ সভরার পয়র 
প্রয়ে্ক এলরাকরাে সংসদ স্য়রর সব রশ্ররণর প্ররেরনরিয়দর জন্ রস্ছেরায়সবী সংগিন ও সরকরারর আরিকরারর-
কয়দর সেরােেরাে রষিত্র ও উপ-সরমরে রভরতিক ‘সরম্রলে উয়দ্রায়গ বরায়জি ও পররকল্পনরা রিনরা ও রূপরােণ’ 
এসংক্রান্ রবষয়ে কয়েক দ�রাে প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব। প্ররশষিণ বরাবদ খরয়ির িরাকরা অথমে ও পররক-
ল্পনরা উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা রনজস্ েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

উপ-সরমরের সদস্/সদস্রায়দর জন্ প্ররশষিণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ এলরাকরাে কয়েকরি উপ-সরমরের করাজ রমরায়িই েে নরা এবং দু-একরি 
উপ-সরমরের করাজ েয়লও েরা যথরাযথভরায়ব েে নরা। �য়ল সরারবমেক উন্নেন ব্রােে েয়ছে। উপ-সরমরে রভরতিক 
সরারবমেক ও অংশগ্েণমূলক উন্নেয়নর লয়ষি্ সব উপ-সরমরের সকল সদস্গণয়ক সষিম কয়র রেরালরার জন্ 
উপযুতি প্ররশষিণ প্রদরায়নর প্রস্রাব ররাখরা েল।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ রবরভন্ন সংসদ এলরাকরার িরারেদরা ও সরারবমেক উন্নেয়ন উপ-সরমরেগুরলর ভূরমকরা ও 
দরােবধিেরার কথরা রবয়বিনরা কয়র রসধিরান্ রনওেরা েল রয, প্রয়ে্ক বছয়রর শুরুয়েই অথমে ও পররকল্পনরা উপ-
সরমরের পররিরালনরাে এবং সমরষ্ট উন্নেন আরিকরাররক ও অন্রান্ আরিকরাররকয়দর সেরােেরাে অথবরা রস্ছেরায়সবী 
সংগিয়নর সেরােেরাে প্রয়ে্ক উপ-সরমরের সদস্/সদস্রায়দর জন্ আলরাদরা আলরাদরাভরায়ব উপ-সরমরে রভরতিক 
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বরায়জি ও পররকল্পনরা গ্েণ এবং রূপরােণ রবষয়ে প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ব। প্ররশষিণ বরাবদ খরয়ির িরাকরা 
অথমে ও পররকল্পনরা উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি অথবরা ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল অথবরা রনজস্ 
েেরবল রথয়ক বেন কররা েয়ব।

অন্ত্র করায়জ যরাওেরার আয়গ বরাি্েরামূলকভরায়ব নরাম নরথভূরতিকরণ
সংসদ ররজরলউশনঃ আমরায়দর সংসদ ও পরাশ্মেবেমেী সংসদ রথয়ক গরীব �য়রর রছয়লররা অয়নক সমে ররায়জ্র 
অন্ত্র করায়জ রগয়ে রনয়জয়দর প্ররাপ্ মজুরর রথয়ক বরঞ্ে েন অথবরা কখনও কখনও অজ্েরার করারয়ণ 
িক্রায়ন্র রশকরার েয়ে রনয়খরাঁজ বরা খুন পযমেন্ েন। সংসদ সভরা রসধিরান্ রনয়ছে রয, অন্ত্র করায়জ যরাওেরার আয়গ 
বরা রসখরায়ন রগয়ে কী িরয়নর সেকমেেরামূলক ব্বস্রা রনওেরা উরিে েরা রনয়ে একরদয়নর সয়িেনেরা রশরবয়রর 
আয়েরাজয়নর পর েরায়দর পররিেপয়ত্রর ব্বস্রা কররা েয়ব।

গ্রাম পঞ্রায়েে ররজরলউশনঃ ররায়জ্র অন্ত্র বরা রভনররায়জ্ করায়জ রগয়ে গ্রায়মর রবকরার যুবকয়দর বরঞ্ে 
েওেরা রকংবরা রনয়খরাঁজ েওেরার �িনরা রুখয়ে রসধিরান্ রনওেরা েল রয, অথমে ও পররকল্পনরা উপ-সরমরের রনেৃয়ত্ব 
মেকুমরার শ্রম মেরাি্ষি এবং ব্লয়কর শ্রম পররদশমেয়কর উপরস্রেয়ে পঞ্রায়েে স্য়র একরদয়নর একরি প্ররশষিণ 
রশরবয়রর আয়েরাজন কররা েয়ব।  অন্ত্র করায়জ যরাওেরার আয়গ ওই ব্রতিয়দর যরাবেীে েথ্ পঞ্রায়েয়ে ররাখরা 
রররজস্রায়র নরথভূতি কররা বরাি্েরামূলক কয়র েরায়দরয়ক একরি পররিেপত্র প্রদরান কররা েয়ব এবং প্ররাতি েথ্ 
ব্লক ও মেকুমরা শ্রম দ�েয়র পরারিয়ে রদওেরা েয়ব। এই করায়জর জন্ প্রয়েরাজনীে  --------------- িরাকরা খরি 
েয়ব ররাজ্ অথমে করমশয়নর বররাদে েেরবল অথবরা অথমে ও পররকল্পনরা উপ-সরমরের বররাদে বরায়জি রথয়ক।
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পরচিমবকে সরকরার
পঞ্রায়েে ও গ্রায়মরান্নেন দতির

যুগ্ম প্রশরাসরনক ভবন, য়স্র-৩, সল্ট রলক, করলকরােরা- ১০৬

স্রারক সংখ্রা- ১৩৪২ আর. রড-রপ/এনআরইরজএ/১৮রব-০১/১৪           েরাং ১৭/০৩/১৫ 

বৃষিপরাট্রা সম্পরকমেে রনয়দমেরশকরা

ভরারে সরকরায়রর স্রারকসংখ্রা ১১০১৭/১৭/২০৮-এন আর ই রজ এ (ইউ এন) পরািমে ২ েরাং ৩১/০৭/১৪ 
রমরােরায়বক দুবমেলের রশ্রণীর মরানুয়ষর স্রােী সম্পদ ও আয়ের সুয়যরাগ সৃরষ্টর লয়ষি্, প্ররাকৃরেক ভরারসরাম্ রষিরাে, 
রবশ্ উষ্রােয়নর কুপ্রভরাব কমরায়ে, ভূরম ও জয়লর সংরষিণ ও সবুজরােয়নর লয়ষি্ ‘বৃষিপরাট্রা’ প্রদরায়নর ও 
বৃষিয়ররাপয়ণর কমমেসূিী রনওেরা েয়েয়ছ। এই বৃষিপরাট্রা প্রদরান ও বৃষিয়ররাপয়ণর কমমেসূিী রনম্নবরণমেে পযমেরায়ে 
সম্পরাদন করয়ে েয়ব। 
১) ররাস্রা ও ভূরম খন্ড রিরনিেকরণ: প্রিরানম্রিী সড়ক রযরাজনরার ররাস্রা, পঞ্রায়েে ও রজলরা রবরায়ডমের ররাস্রা, নরালরা 
ও জলরাশয়ের বরাঁি, উপকূলভূরম, য়রল লরাইন, য়সিবরাঁি, রপডবু্লরড বরা জরােীে সড়ক কেৃমেপয়ষির অিীয়ন জরােীে, 
ররাজ্, অন্রান্ সড়য়কর পরায়শ্মে জরােগরা রিরনিে করয়ে েয়ব। স্রানীে পঞ্রায়েে জনপ্ররেরনরি ও পঞ্রায়েয়ের 
কমমেী এ করাজরি কয়র র�লয়বন। একসরাররর পথপরাশ্মে, বহুসরারর পথপরাশ্মে, পথপরায়শ্মে খন্ডজরময়ে এই কমমেসূিী 
রনয়ে েয়ব। খন্ডজরম যরা সরকরারর, বরায়ররােরারী বরা স্রনভমের দয়লর রলজয়েরাল্ড জরম খয়ন্ডর সবুজরােন একই রনেয়ম 
কররা যরায়ব। 
২) উপয়ভরাতিরা রিরনিেকরণ: মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর সূিী ১ অনুয়ছেদ ৫-এ বরণমেে 
দুবমেলের রশ্রণীর মরানুষ, যরাররা রিরনিে ররাস্রা বরা ভূরমখয়ন্ডর সরন্নকয়ি বসবরাস কয়রন েরায়দর উপয়ভরাতিরা রেসরায়ব 
রিরনিে করয়ে েয়ব। এিরয়ণর স্রনভমের দলয়কও রনবমেরারিে কররা যরাে। পঞ্রায়েে এ করাজ গ্রামসভরা/গ্রামসং-
সয়দর সরােরায়য্ সমূ্পণমে করয়ব। 
৩) পররবরার রপছু গরায়ছর িরণ ও সংখ্রা রনণমেে: রনবমেরারিে উপয়ভরাতিরাররা দরখরাস্ করয়বন রকরান প্রজরারের 
কেসংখ্ক গরাছ রেরন পরালন করয়ে িরান। এলরাকরার রনবমেরারিে উপয়ভরাতিরায়দর এরূপ সকল দরখরাস্ একরত্রে 
কয়র রমরাি প্রজরারে রভরতিক গরায়ছর সংখ্রা সংকরলে েয়ব। একরি উপয়ভরাতিরার গরায়ছর সংখ্রা ৫০রির কম বরা 
২০০-র রবরশ েয়ব নরা। প্রজরারে রনবমেরািয়নর সমে প্রজরারেরি এলরাকরাে উপযুতি রকনরা, িরাররার তেরী ও সংগ্য়ের 
রবষেরি মরাথরাে ররাখয়ে েয়ব। পঞ্রায়েে প্রয়েরাজয়ন বরারগিরা রবশরারয়দর পররামশমে রনয়ব।
৪) জরম অরিকরারীর করায়ছ অনুমরে প্ররাথমেনরা: ‘১ নং খরায়প’ উপয়ভরাতিরা প্ররে রবরভন্ন প্রজরারে ও জরমর খরেেরান 
রদয়ে জরমর মরারলকরানরা প্ররাতি দতিয়রর করায়ছ পঞ্রায়েে দরখরাস্ করয়বন, গরাছ বসরান ও গরায়ছর উপর উপয়ভরা-
তিরায়দর ‘�লয়ভরায়গর’ অরিকরার সম্বরলে অনুমরে প্ররারতির জয়ন্। গরাছগুরল রথয়ক যরা রকছু সম্বৎসর পরাওেরা যরায়ব 
েরার ২৫% পরায়ব পঞ্রায়েে ও ৭৫% পরায়বন উপয়ভরাতিরা। গরায়ছর করাি রিম্বরায়রর রষিয়ত্রও (বনদতিয়রর রনেম 
রমরােরায়বক করািয়ে েয়ব) ৭৫% পরায়বন উপয়ভরাতিরাররা এবং পঞ্রায়েে পরায়ব ২৫%। স্রনভমের দল বরা উপয়ভরাতিরা 
রগরাষ্ী রকরান রলজ জরময়ে বন বরা বরাগরান সৃরষ্ট করয়ল �লয়ভরায়গর রষিয়ত্র উপয়ভরাতিরা পরায়ব ৬৫%, জরম মরারলক 
২৫%, পঞ্রায়েে ১০%। করাি বরা রিম্বরায়রর রষিয়ত্র এই ভরাগ েয়ব উপয়ভরাতিরা ৫০%, জরম মরারলক ৪০% ও 
পঞ্রায়েে ১০%। এই ভরাগ সম্বরলে িুরতি, দুরি বরা রেনরি পয়ষির ময়ি্ করাজ শুরুর পূয়বমেই সম্পন্ন করয়ে 

এমরজএনআরইরজএস এর অিীয়ন খুবই গুরুত্বপূণমে ৩রি রনয়দমেরশকরা
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েয়ব। পঞ্রায়েয়ের রনয়জর জরমর রষিয়ত্র এই অনুমরে প্ররাথমেনরা রনষ্প্রয়েরাজন, েয়ব একই বেরায়ন অনুয়মরারদে 
রনরািরশি নরথ রেসরায়ব ররাখয়ে েয়ব। রত্রস্র পঞ্রায়েয়ের করায়ররা জরময়ে অন্স্র বনসৃজন করয়ল সংরলেষ্ট 
স্রয়ক জরারনয়ে রদওেরা দরকরার। জরমর উপর রকরান দখলদরারর, করািরায়মরা কররা যরায়ব নরা, য়কবলমরাত্র গরাছই 
থরাকয়ব। 
৫) শেমে ও অরিকরার সম্বরলে ‘বৃষিপরাট্রা’ প্রদরান: সরকরারর জরমর রষিয়ত্র সংরলেষ্ট দতির ও রত্রস্রীে পঞ্রায়েয়ের 
জরমর রষিয়ত্র রূপরােণকরারী পঞ্রায়েে ‘২ নং খরায়প’ এই ‘বৃষিপরাট্রা’ প্রদরান করয়ব। দতির পঞ্রায়েেয়ক েরায়দর 
অনুমরে বরা আপরতিেীনেরার কথরা জরানরায়ল, পঞ্রায়েে রসই অনুমরে উয়লিখ কয়রও এই পরাট্রা প্রদরান করয়ে 
পরায়র। দতিয়রর রনরদমেষ্ট আরিকরাররক প্ররারথমেে অনুমরে প্রদরান নরা করয়ল েরার উধিমেেন কেৃমেপয়ষির করায়ছও 
অনুমরে প্ররাথমেনরা কররা যরায়ব। 
৬) উপয়ভরাতিরায়দর করাছ রথয়ক বনসৃজয়নর দরখরাস্ রপয়ে, পঞ্রায়েে বনসৃজয়নর রসধিরান্ রনওেরার সয়গে সয়গে 
রস সব প্রজরারের রনিমেরাররে সংখ্ক গরায়ছর িরাররা�র তেরী েরায়ে রনয়ে েয়ব (িরাররা তেরী কয়র রনয়ল উপরাদরায়নর 
খরি অয়নক কয়ম ও রকছু কমমেরদবস তেরী কররা যরাে)। য়করান করারয়ণ েরা সম্ভব নরা েয়ল িরাররার উৎস রনরচিে 
করয়ে েয়ব। বন দতির, উদ্রানপরালন দতির, রস এ রড রস এরবষয়ে সরােরায্ করয়ে পরায়র। 
৭) বনসৃজন বরা বরারগিরা তেরী েয়ে েয়ব রনরদমেষ্ট সূরি ও প্ররাককলন রময়ন। আগরাছরা রনমূমেল, সরার প্রদরান, শুখরা 
সময়ে জল প্রদরান, পরােরাররা রদওেরার করাজসমূে উপয়ভরাতিরায়দর রদয়ে কররায়ে েয়ব ও এ বরাবদ প্ররাতি িরাকরা 
সররাসরর েরায়দর অ্রাকরাউয়টে প্রদরান করয়ে েয়ব (১০০ রদন পূণমে েয়ল উপকরণ খরাে রথয়ক অথমে রদয়ে েয়ব)। 
এই সমেসীমরা েয়ব প্রজরারের িরয়ণর উপর রনভমের কয়র তেরী প্ররাককলন অনুযরােী, সবমেরারিক ৫ বছর পযমেন্। 
পরােরাররার মজুরর রমলয়ব পয়রর মরায়সর ১৫ েরাররয়খর ময়ি্, আয়গর মরায়সর জীরবে িরাররার অনুপরায়ে। ৯০%-র 
রবশী গরাছ রবঁয়ি থরাকয়ল েয়ব পূণমে মজুরর রমলয়ব। ৭৫%-৯০% য়বঁয়ি থরাকয়ল রমলয়ব অয়িমেক মজুরর। ৭৫%-
এর রনয়ি গরাছ বরাঁিয়ল পরােরাররা বরাবদ অথমে বন্ধ েয়ব। েয়ব গরায়ছর পররিযমেরার করাজগুরল িরারলয়ে নরা রগয়ল উতি 
অয়থমের পররমরাণও অয়িমেক েয়ে যরায়ব। গরায়ছর রবড়রার রষিয়ত্র লরাইভ র�র্সং বরা কম খরয়ির রবড়রার ব্বস্রা 
করয়ে েয়ব। 
ররায়জ্র রষিয়ত্র এই পররমরারজমেে রনয়দমেরশকরা প্রিরাররে েল। ভরারে সরকরায়রর মূল রনয়দমেশনরামরারিও সংয়যরারজে 
েল।
সরাররা ররায়জ্ এই রনয়দমেশ রমরােরায়বক িরাররা�য়রর করাজ, বন ও বরারগিরা সৃজন অরবলয়ম্ব শুরু করয়ে েয়ব।

স্রা: (রদয়ব্নু্দ সরকরার, আই এ এস)
মেরাি্ষি, মেরাত্মরা গন্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকল্প, প:ব: 

স্রারক সংখ্রা- ১৩৪২আর রড-রপ/১(২০)/এনআরইরজএ/১৮রব-০১/১৪       েরাং ১৭/০৩/১৫

অনুরলরপ রপ্ররাররে েল জ্রােরায়থমে ও প্রয়েরাজনীে ব্বস্রা গ্েয়ণর জন্ 
১) প্রিরান সরিব, য়গরাখমেরাল্রান্ড রিররয়িরাররেরাল এ্রাডরমরনসয়রিসন 
২-১৯) রজলরা শরাসক, সকল রজলরা 
২০) অরেররতি রনবমেরােী আরিকরাররক, রশরলগুরড় মেকুমরা পররষদয়ক
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খরাপ- ১

পথপরায়শ্মে ও অন্রান্ খণ্ডজরময়ে (সরকরারর), বন ও বরারগিরা সৃজয়ন এবং �লয়ভরায়গর অরিকরার প্রদরায়নর
আয়বদন পত্র

রপ্ররকঃ

...............................................

………………………………………… গ্রাম পঞ্রায়েে

............................................... ব্লক

............................................... রজলরা

প্ররাপকঃ

................................................ (রনরদমেষ্ট আরিকরাররক) 

................................................ (দ�েয়রর নরাম) 

................................................. (রবভরাগ ও রিকরানরা)

মেরাশে/ মেরাশেরা,

ভরারে সরকরায়রর স্রারক সংখ্রা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইরজএ(ইউ এন) অংশ ২, েরাং ৩১/০৭/১৪ এবং 
পরচিমবগে সরকরায়রর স্রারক সংখ্রা ১৩৪২ আররডরপ/এনআরইরজএ/১৮রব-০১/১৪, েরাং ১৭/০৩/১৫-এ বরণমেে 
বৃষিয়ররাপয়ণর (মেরাত্মরা জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর অিীয়ন) রনয়দমেরশকরা রমরােরায়বক আপনরার দ�েয়রর 
অিীন রনম্নরলরখে জরমগুরলয়ে বৃষিয়ররাপয়ণর অনুমরে প্ররাথমেনরা কররছ।

আরও অনুয়ররাি করর, েস্রান্র অয়যরাগ্ ও উতিররারিকরার সূয়ত্র প্ররারতি-য়যরাগ্ বৃষিপরাট্রা (শুিুমরাত্র �লয়ভরায়গর 
অরিকরার সে) উতি উপয়ভরাতিরায়দর প্রদরান কররা রেরাক।

েরাং         স্রাঃ

স্রান       সরিব ....................................... গ্রাম পঞ্রায়েে

ক্রমক 
সংখ্রা

উপয়ভরাতিরার 
নরাম

জব করাডমে 
নং

জরমর রবসৃ্ে

রববরণ

জরমর পররমরাণ 
(রষিত্র�ল বরা তদ�মে্) প্রজরারের নরাম

প্রজরারের

রমরাি সংখ্রা
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খরাপ-২

রবষে- পথপরায়শ্মে বরা খণ্ডজরময়ে বৃষিয়ররাপয়ণর অনুমরে ও �লয়ভরায়গর অরিকরার প্রদরান
েরাং 

রনয়দমেশ

ভরারে সরকরায়রর স্রারক সংখ্রা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইরজএ (ইউ এন) অংশ ২, েরাং ৩১/০৭/১৪ 
এবং পরচিমবগে সরকরায়রর স্রারক সংখ্রা ১৩৪২ আররডরপ/এনআরইরজএ/১৮রব-০১/১৪/ েরাং ১৭/০৩/১৫ 
বরণমেে বৃষিয়ররাপয়ণর (মেরাত্মরা জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর অিীয়ন) রনয়দমেরশকরা রমরােরায়বক ও পঞ্রায়েে 
কেৃমেক .............................. েরাররয়খর অনুমরে প্রদরায়নর দরখরায়স্র পররয়প্ররষিয়ে রনম্নরলরখে শয়েমে 
........................... (উপয়ভরাতিরার).......................... (বরণমেে জরময়ে) ..................................... সংখ্ক 
........................... প্রজরারের বৃষিয়ররাপয়ণর ও �লয়ভরায়গর অরিকরার প্রদরান কররা েল। 

১. এই রনয়দমেয়শর �য়ল জরমর ওপর উপয়ভরাতিরার রকরানও অরিকরার জন্মরায়ব নরা। য়সই অরিকরার সরকরায়রর 
েরায়ে সবমেদরা ন্স্ থরাকয়ব।
২. উপয়ভরাতিরা এই রনয়দমেয়শ বরণমেে সংখ্রা ও প্রজরারে রমরােরায়বক বৃষিয়ররাপণ করয়বন এবং পরােরাররা ও পররিযমেরার 
রবষেগুরলও পরালন করয়বন। 
৩. গরাছগুরল পূণমেেরা প্ররাতি েয়ল উপয়ভরাতিরা গরাছ এবং এই জনসম্পরতির রকরানও রকম ষিরেসরািন নরা কয়র 
�লয়ভরায়গর অরিকরার রভরাগ করয়বন। শুিুমরাত্র বন দ�েয়রর রনেম রময়নই গরাছ করািরা যরায়ব (যরদ প্রয়েরাজন 
েে) এবং বনদ�েয়রর রনেম অনুসরায়র পুনররাে বনসৃজন করয়ে েয়ব। 
৪. উপয়ভরাতিরা েরাঁয়ক প্রদতি জরমর বরাইয়র অন্ রকরানও জরম দখল করয়বন নরা। 
৫. উপয়ভরাতিরা এমন রকরানও করাজ কররার রিষ্টরা করয়বন নরা যরায়ে কয়র প্রদতি জরমর রকরানও রূপ ষিরে েে। 
৬. উপয়ভরাতিরা প্রদতি জরম এমন রকরানও করায়জ ব্বেরার করয়বন নরা যরা আইনরসধি নে।
উপরন্তু উপযুতি কেৃমেপষি কেৃমেক এই অনুমরে প্রে্রােরার কররা েয়ব, জরমর সুরষিরা সম্পয়কমে প্রকল্প আরিকরাররক 
ও রনরদমেষ্ট আরিকরাররয়কর প্ররেয়বদয়নর ওপর, যরদ উপয়ভরাতিরা (ক) প্রকয়ল্প বরণমেে কেমেব্ সমূে পরালন নরা 
কয়রন, (খ) প্রদতি জরমর ষিরে বরা ষিরে সরািয়নর প্রয়িষ্টরা কয়রন, (গ) প্রদতি জরমর বরাইয়র রকরানও জরম দখল 
কয়রন, (�) জরমর ওপর আইনরবরুধি রকরানও করাজ কয়রন বরা কররার প্রয়িষ্টরা কয়রন। এই অনুমরে প্রে্রােরায়রর 
পর গরাছ, সম্পদ সে জরম সরকরায়রর েরায়ে পুনররাে ন্স্ েয়ব এবং সরকরার অন্ রকরানও উপয়ভরাতিরায়ক একই 
ভরায়ব েরা ব্বেরায়রর অনুমরে রদয়ে পরায়রন।

শ্রী/শ্রীমরে ..................................................... (উপয়ভরাতিরা)য়ক বৃষিয়ররাপয়ণর করাজরি এই অনুমরে প্রদরায়নর 
ছ’মরায়সর ময়ি্ সম্পন্ন করয়ে েয়ব, নেুবরা এই রনয়দমেশ করাযমেকরী থরাকয়ব নরা।

স্রাঃ

পদনরাম
অনুরলরপ রপ্রররে 
১. ..............................(উপয়ভরাতিরা) 
২. ................... প্রকল্প আরিকরাররক, মেরাত্মরা জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকল্প ..................... ব্লক 
৩. সরিব ..................... গ্রাম পঞ্রায়েে
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পরচিমবকে সরকরার
পঞ্রায়েে ও গ্রায়মরান্নেন দতির

যুগ্ম প্রশরাসরনক ভবন, য়স্র-৩, সল্ট রলক, করলকরােরা- ১০৬

স্রারক সংখ্রা-৩৮৪৪আররড-রপ/এনআরইরজএ/১৮রব-০১/১৪            েরাং ১০/০৮/১৫

জীরবকরা উন্নেন সম্পরকমেে রনয়দমেরশকরা

মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প শ্রমরদবস সৃরষ্টর পরাশরাপরারশ মুখ্ র�রারষে লষি্ েল স্রােী সম্পদ 
সৃরষ্টর মরাি্য়ম গ্রামবরাসী ও ব্রতি মরানুয়ষর জীরবকরা উন্নেয়ন সরােরায্ কররা। সুরনরদমেষ্টভরায়ব বলয়ে রগয়ল, জীরবকরা 
উন্নেয়নর সেরােক সম্পদ সৃরষ্ট কররা।

রকন্তু রবগে অথমেবষমেগুরলয়ে মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প শ্রমরদবস সৃরষ্টর েরার সয়ন্রাষজনক 
েয়লও সমরানুপরারেক েরায়র জীরবকরা সেরােক সম্পদ সৃরষ্ট েেরন। প্রকয়ল্পর অন্ের লষি্ জীরবকরা সেরােক 
সম্পদ সৃরষ্ট কয়র পররবরায়রর আে বহুগুরণে কররা, �লস্রূপ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর উপর েরার রনভমেরেরা 
কময়ব। রকন্তু রবগে কয়েক বছয়রর শ্রমরদবয়সর রেসরায়ব এই রনভমেরেরা কমরার রকরান ইরগেে রময়লরন। সুেররাং 
এই অরভষ্ট লয়ষি্ রপঁছরায়ে মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প জীরবকরা উন্নেন মূলক কমমেসূিী গ্েয়ণ 
সবমেরারিক গুরুত্ব রদয়ে েয়ব। 

আমররা সম্ভরাব্ রকছু জীরবকরা সেরােক প্রকয়ল্পর উয়লিখ করব রযগুরল কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প রূপরােন করয়ল 
মরানুয়ষর জীবন ও জীরবকরা সুররষিে কররা সম্ভব েয়ব।

১) গ্রামরভরতিক অন্ে একরি মুখ্ জীরবকরা িেন কররা রযয়ে পরায়র রযরিয়ক উন্নে কররার জন্ মেরাত্মরা গরান্ধী 
জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর সরােরায্ রনওেরা রযয়ে পরায়র। য়যমন রকরান স্রায়ন রখজুর গুড় তেরীর িল থরাকয়ল 
রসখরায়ন ব্রাপক েরায়র রখজুর গরাছ বসরান রযয়ে পরায়র। য়ষরায়লরাআনরা স্রায়ন, পরেে সরকরারী জরম, ব্রতি 
উপয়ভরাতিরার জরময়ে এই গরাছ রররাপণ কয়র উতি জীরবকরা স্রারনক ভরায়ব রজরাররায়লরা কয়র রেরালরা যরায়ব। য়েমরন 
অয়নক গ্রায়ম েরাল গরায়ছর (গ্রায়মর েরালপুকুর নরাম রথয়ক রসখরায়ন একসমে েরাল গরায়ছর প্ররািুয়যমের আভরাস 
পরাওেরা যরাে), নরারয়কল গরায়ছর, সুপরারর গরায়ছর �য়লর অথমেননরেক ব্বেরার আয়ছ রসই গ্রায়ম এর রররাপণ ও 
প্রসরার, গ্রায়মর দুবমেলের মরানুয়ষর অথমেননরেক অবস্রার উন্নরে �িরায়ব (নরারয়কল িরায়ষর প্রসরায়র রকরায়করানরাি 
রডয়ভলপয়মটে রবরাডমে প্রয়েরাজনীে সরােরায্ রদয়ছে)। য়েমরন রকছু গ্রায়ম উচ্�লনশীল রপঁয়প/কলরাগরায়ছর ব্রতি 
উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প বরাগরান তেরী কয়র স্রনভমের রগরাষ্ীর সদস্য়দর (দুবমেলের রশ্রণীর) স্রাবলম্বী কররা যরাে। 
এমনরক অন্রান্ অথমেকরী গরাছ রযমন রসসল (বীরভূয়ম ররাজনগর েন্তু রনষ্রাষয়ণর করারখরানরায়ক রকন্দ কয়র), 
রবে,মরাদুর গরাছ (রয গ্রায়ম রবয়ের করাজ েে বরা মরাদুর করারির করাজ েে রসখরায়ন রবে ও মরাদুর করারি উৎপরাদক 
গরায়ছর বন তেরী করয়ল স্রানীে অথমেনীরে িরাগেরা েয়ব ও েরার সু�ল পরায়ব দুবমেলের রশ্রণীর মরানুষজন), য়রশম 
িরায়ষর জন্ অজুমেন প্রভৃরে গরাছ, য়যখরায়ন লরাষিরা উৎপরাদক গরাছ বরসয়ে রররাজগরায়রর সম্ভবনরা আয়ছ েরা ব্রতিগে 
উপয়ভরাতিরা বরা বৃষিপরাট্রার মরাি্য়ম ব্রাপক েরায়র বসরান যরাে। এমনরক কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প বরাঁয়শর বন তেরী 
করয়ল (এ রবষয়ে ন্রাশনরাল ব্রামু্ব রমশয়নর সেরােেরা পরাওেরা রযয়ে পরায়র) এক রশ্রণীর দুবমেলের মরানুয়ষর 
জীরবকরা উন্নেয়ন ভীষণ সরােরায্ েয়ব।

২) ওষরি গরায়ছর িরায়ষর রষিয়ত্র রবপুল সম্ভবনরা থরাকয়লও েরা পুয়ররামরাত্ররাে এখনও করায়জ লরাগরান যরােরন। 
রবয়শষে রযসব এলরাকরাে একসমে ওষরি গরায়ছর অরস্ত্ব রছল রসখরায়ন এমন গরায়ছর বন সৃরষ্টয়ে যত্বরান েয়ে 
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েয়ব (এ ব্রাপরায়র স্রাস্্ দতিয়রর অিীন ন্রাশনরাল ও রস্ি রমরডরসন্রাল প্ল্রানয়িশন রবরায়ডমের সরােরায্ পরাওেরা 
যরায়ব)। য়েরাড়রা জরােগরা, রলজয়েরাল্ড জরম, অব্বহৃে সরকরারী জরােগরাে গুছেরেসরায়ব এমন ওষরি গরায়ছর বরাগরান 
কররা যরাে (বৃষিপরাট্রা বরা ব্রতিগে উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প) যরায়ে উৎপরারদে �য়লর পরাইকরারী রবক্য়ে সুরবিরা েে। 
এমন উয়দেশ্ রনয়ে অয়নক ‘আমলরক রেরাড়রা’, ‘রনম পরােরাড়’ ‘বয়েড়রা বন’ ‘েররেরক গ্রাম’ ইে্রারদ গয়ড় উিয়ব, 
আশরা কররা যরাে।

৩) রভয়রন্ডরা, করঞ্জ প্রভৃরে রযসব বৃষি রথয়ক তজব জ্রালরানী রেল বরা রভরাজ্ রেল পরাওেরা যরাে রসগুরল গুছে 
প্রকয়ল্প ব্রাপক েরায়র িরাষ করয়ল অথমেননরেক লরাভ পরাওেরা যরাে (এ ব্রাপরায়র কৃরষ ম্রিয়কর অিীন ন্রাশনরাল 
ওয়েলসীড রমশয়নর সরােরায্ পরাওেরা রযয়ে পরায়র)। অবশ্ এই প্রকল্প েরায়ে রনওেরার আয়গ সম্ভরাব্ রক্েরা, 
বরাজরার ও প্ররক্েরাকরয়ণর উপরাে সম্পয়কমে রনরচিে েয়ে রনওেরা দরকরার। সমস্ সরকরারী প্ররেষ্রায়ন (রযখরায়ন 
প্ররািীর রনই) সজীব প্ররািীয়রর রবড়রা রদওেরার রনয়দমেরশকরা প্রিরাররে েয়েয়ছ। য়েজ/য়বড়রা গরাছ বৃষিপরাট্রা কমমেসূ-
িীয়ে আনরার সুয়যরাগ নরা থরাকয়লও, এই সমস্ প্ররেষ্রায়নর �রাঁকরা জরােগরা থরাকয়ল রসখরায়ন �য়লর বরা বয়নর গরাছ 
লরারগয়ে, েরা বৃষিপরাট্রার ময়ি্ আনয়ল রকছু মরানুষয়ক সরাররাবছয়রর রররাজগরায়রর সুয়যরাগ রদওেরা যরায়ব। রবয়শষে 
রবদ্রালে রশষিরা দতিয়রর সরায়থ এমন কমমেসূিী রূপরােয়নর ব্রাপরায়র মেরামে আদরানপ্রদরান কররা েয়েয়ছ।

৪) উয়লিখ্ বৃষিপরাট্রা কমমেসূিীয়ে সমস্ সৃরজে বৃষি ও বয়নর (করায়ির বন, জ্রালরানী বন, �ল বন ইে্রারদ) 
রষিয়ত্র পরাট্রা প্রদরান বরাি্েরামূলক কররা েয়েয়ছ। সরকরারী জরােগরাে সৃষ্ট এমন বন/গরায়ছর উৎপরারদে �য়লর 
৭৫% পরায়ব পরাট্রাদরার ও ২৫% পরায়ব পঞ্রায়েে। পররণে গরায়ছর করায়ির রষিয়ত্রও এই অংশ রবভরাজন প্রয়যরাজ্। 
রযৌথ বরা রলজয়েরাল্ড জরমর রষিয়ত্র বন/গরায়ছর উৎপরারদে �য়লর ৬৫% পরায়ব পরাট্রাদরার, ২৫%পরায়ব জরম 
মরারলক, পঞ্রায়েে পরায়ব ১০%। করায়ির রষিয়ত্র পরাট্রাদরার ৫০%, জরম মরারলক ৪০% ও পঞ্রায়েে পরায়ব ১০%। 
েরাছরাড়রা রদখভরায়লর জন্ ৯০% রবশী গরাছ রবঁয়ি থরাকয়ল পরাট্রাদরার পরায়ব গরাছ প্ররে মরারসক রনিমেরাররে িরাকরার 
পুয়ররািরা। ৭৫%-৮৯% গরাছ রবঁয়ি থরাকয়ল পরাট্দরার পরায়ব এই েরায়রর অয়িমেক অনুপরায়ে (পররিযমেরা নরা েয়ল উতি 
রষিণরায়বষিয়ণর িরাকরাও অয়িমেক েয়ে যরায়ব)। এর রিয়ে কম গরাছ জীরবে থরাকয়ল আর এ বরাবদ রকরান অথমে 
রদওেরা েয়ব নরা। য়দখভরায়লর সমেসীমরা গরায়ছর প্রজরারের উপর রনভমের কয়র ৩-৫ বছর কররা যরাে। এরি 
সুস্পষ্টভরায়ব জরানরায়নরা যরায়ছে রয, সৃরজে গরায়ছর রষিণরায়বষিয়ণর ব্বস্রা ছরাড়রা (রযমন বৃষিপরাট্রা/ব্রতি উপয়ভরাতিরা 
ব্বস্রা) গরাছ লরাগরায়নরা নরা েয়ল েরা মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর করাজ রেসরায়ব গণ্ েয়ব নরা এবং 
এই করায়জ উৎসরাে রদওেরা েয়ল সংরলেষ্ট কেৃমেপষি ররাজ্ সরকরায়রর করায়ছ দরােবধি থরাকয়ব। ঐ ব্েয়ক প্রকল্প 
ব্ে রেসরায়ব িররা েয়ব নরা এবং প্রকল্প রনয়দমেরশকরা রথয়ক সয়র আসরার জন্ সংরলেষ্ট কেৃমেপষি দরােী থরাকয়বন। 
ব্রতিগে উপয়ভরাতিরায়ক রনরদমেষ্ট সংখ্ক গরাছ রদওেরা েয়লও, পররিযমেরা বরাবদ অথমে রদওেরার আয়গ (সরািরারণে 
মরারসক) বৃষিপরাট্রার অনুরূয়প কে গরাছ রবঁয়ি আয়ছ েরা রদয়খ ও েরা নরথভূতি কয়র রনয়ে েয়ব।

৫) রবরভন্ন রজলরাে আম বরাগরান তেরী কয়র েরা দুবমেলের রশ্রণীভূতি মরানুষয়দর অথমেননরেক ষিমেরােন কররার 
করায়জ জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকল্প গুরুত্বপূণমে ভূরমকরা রনয়েয়ছ। য়য রষিয়ত্র উন্নেমরায়নর ও উন্নে প্রজরারের িরাররা 
বসরান রগয়ছ এবং জলরবভরারজকরা করািরায়মরা বরা রসয়ির সুব্বস্রা কররা রগয়ছ রসখরায়ন �লনও রবশী েয়েয়ছ। 
ব্রতিগে উপয়ভরাতিরা বরা বৃষিপরাট্রার প্রকয়ল্পর মরাি্য়ম এই করাজয়ক আয়ররা এরগয়ে রনয়ে রযয়ে েয়ব। েণমেরা রসি, 
রিরােরান রসয়ির জন্ প্রয়েরাজনীে য্রিরারদর জন্ উদ্রানপরালন/ষুিদ্রয়সি দতিয়রর সরােরায্ রনওেরা রযয়ে পরায়র। 
উতিরবয়গের রজলরাগুরলয়ে কমলরায়লবুর বরাগরান কয়র অয়নক দুবমেলের পররবরায়রর জীরবকরার ব্বস্রা কররা সম্ভব। 
একই ভরায়ব রপেরাররা, করাঁিরাল, য়মরাসরাম্বী, বরােরাবী সে রবরভন্ন রলবু, জরামরুল, য়বদরানরা, আেরা, সয়বদরা, আগুের, 
রলিু, কুল, জরাম ইেরারদর মে �লসমূয়ের বরাগরান কররাও সম্ভব।
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৬) উতির রদনরাজপুয়র রগরালমররয়ির িরাষ সমম্বয়ের মরাি্য়ম রূপরারেে করয়ে উদ্রানপরালন দতিয়রর সরােরায্ 
পরাওেরা যরায়ছে। দরারুরিরন, য়েজপরােরা প্রভৃরে মশলরা গরায়ছর িরাষ জীরবকরা উন্নেয়ন গুরুত্বপূণমে পদয়ষিপ েয়ব।

৭) স্রনভমের দল, দুবমেলের রশ্রণীর মরানুষয়দর জন্ িরাররা�র তেরী অন্েম জীরবকরা উন্নেন কমমেসূিী। প্রয়ে্ক 
গ্রাম পঞ্রায়েয়ে অন্ে একরি সরািরারণ গরায়ছর িরাররা�র ও ব্লয়ক একরি উন্নেমরায়নর �য়লর িরাররা�র (গ্ীনেরাউস 
সয়মে) নেরী কররা জরুরর। এরবষয়ে রনয়দমেরশকরা থরাকয়লও অয়নক গ্রাম পঞ্রায়েে  রবষয়ে রকরান উয়দ্রাগ 
রনেরন। স্রনভমের দয়লর িরাররা রবক্ে সংক্রান্ রনয়দমেরশকরাও প্রিরাররে েয়েয়ছ। সুেররাং িরাররা�র তেরীয়ে রনযুতি 
এই পররবরারগুরলর রররাজগরায়রর রষিয়ত্র এরি একরি গুরুত্বপূণমে প্রকল্প।

৮) সমস্ পুকুর/খরাল খনন বরা সংস্করায়রর রষিয়ত্র রদখয়ে েয়ব- ১) য়সয়ির বরা ২) মরাছিরায়ষর বরা ৩) উভে 
উয়দেয়শ্ পুকুররি ব্বেরার েয়ব রকনরা। মরাছ িরায়ষর রষিয়ত্র পুকুররি মরাছ িরায়ষর উপয়যরাগী কয়র গয়ড় েুলয়ে 
েয়ব। সমম্বয়ের মরাি্য়ম এইসব রিরনিে মরাছপুকুয়র অবশ্ই মৎস্ দতিয়রর সরােরায়য্ মরাছিরাষ শুরু কয়র রিরনিে 
দুবমেলের রশ্রণীর মরানুষয়দর আয়ের সংস্রান করয়ে েয়ব। ররামসরাগর গ্রায়ম এমন গুছেপুকুয়র িরাররামরাছ/মরায়ছর 
িরাষ কররার �য়ল েরা বরাংলরার মরাছ রতিরানীকরারক গ্রায়মর পযমেরায়ে উরন্নে েয়েয়ছ।

৯) মুররগ, গরু, ছরাগল/য়ভড়রার আশ্রেস্ল বরানরায়নরার রষিয়ত্র কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর অথমে খরি কররা যরাে (রবশী 
সংখ্ক রনমমেরায়ণর জন্ পঞ্রােয়ের রবরভন্ন অথমে, সমম্বয়ের মরাি্য়ম একরায়জ রনওেরা রযয়ে পরায়র)। প্ররাণী সম্পদ 
রবকরাশ দতিয়রর প্ররাণী সম্পদ রবেরয়ণর সরায়থ এই কমমেসূিীর রমলবন্ধন �িরায়ে েয়ব। য়জলরাশরাসক ‘রজলরা 
সমবিে পররকল্পনরা’ রিনরার সমে প্ররাণীসম্পদ রবেরণ ও েরায়দর আশ্রেস্ল রনমমেরায়ণর সমবিয়ের রবষেরি 
রনরচিে করয়বন। দুবমেলের রশ্রণীর মরানুয়ষর আরথমেক ষিমেরােয়নর রষিয়ত্র এরি একরি গুরুত্বপূণমে কমমেসূিী। সৃষ্ট 
মুররগ খরামরায়রর রথয়ক প্ররাতি রডম রবদ্রালয়ের ‘রমড রড রমল’ প্রকল্প ও অগেনওেরারী রকয়ন্দ রদয়ে পরারয়ল এই 
প্রকয়ল্পর উপয়ভরাতিরায়দর রনরচিে লরায়ভর উপরাে রমলয়ব (সমরষ্ট উন্নেন আরিকরাররয়কর েদরাররকয়ে প্রিরানয়দর 
রবষেরি রনরচিে করয়ে েয়ব)। কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প পশুখরাদ্ এ্য়জরালরা িরায়ষর পররকরািরায়মরা রনমমেরাণ কররা যরাে। 
পরেে জরম উন্নেয়নর মরাি্য়ম েরা িরারণভূরময়ে পররণে করয়ল প্ররাণীসম্পদ পরালয়ন উয়লিখয়যরাগ্ সেরােেরা 
পরাওেরা যরায়ব।

১০) জলরবভরারজকরা উন্নেন কমমেসূিীয়ে েরাপরা (সরন্নরেে জরময়ে গুছে আকরায়র রূপরােন করয়ল এরিয়ক ৫% 
ময়ডল বলরা েে) নেরী অন্েম প্রকরণ। এই েরাপরার সরােরায়য্ খরর� মরশুয়ম জরুরর রসি ছরাড়রাও খরর� 
পরবেমেী সব্ী িরায়ষ অে্ন্ গুরুত্বপূণমে ভূরমকরা রনে। এমনরক িরাররামরাছ িরাষও কররা সম্ভব। এই অরেররতি আে 
সংরলেষ্ট পররবরায়রর আরথমেক স্ছেলেরা আনয়ে সরােরায্ করয়ব। েরাছরাড়রা মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে কমমেরনচিেেরা 
প্রকয়ল্প রনরমমেে রনরানরাজয়লর এলরাকরাে ‘রস্করােরার �রাইভ’ ময়ডয়ল ল্রান্ড রশরপং ও উপকূল এলরাকরাে ‘রভরজয়িরিভ 
রবল্ট’, ভরােনপ্রবণ এলরাকরাে ‘রষিরা বরাঁি’ ও ‘প্ররারন্ক বরাি’-এ ইটেরারক্রপং-এর �য়ল অরেররতি আে কররা 
সম্ভব। উচ্ভূরময়ে থরাক তেরী কয়র িরাষ (রিররাস করালরিয়ভসন) ও অন্ অঞ্য়ল রীজ-�রায়ররা কয়র িরাষ (সব্ী 
িরাষ) কয়র প্ররারন্ক ও ষুিদ্র কৃষকয়দর আে বহুগুরণে েয়েয়ছ। এই ভূরম উন্নেয়নর রবরভন্ন করাজ কমমেরনচিেেরা 
প্রকয়ল্প কররা সম্ভব। জলরবভরারজকরা উন্নেয়ন রভরজয়িরিভ রবড়রা রেসরায়ব এবং বরাঁি সুদৃঢ় করয়ে রয বরাবুই �রাস 
লরাগরান েে েরা রথয়ক দরড় তেরী কয়র এক রশ্রণীর মরানুয়ষর জীরবকরা উন্নেন েয়ব।

১১) স্রনভমের দল, দুবমেলের রশ্রণীর মরানুষয়দর বিরাররা রূপরারেে অন্ একরি গুরুত্বপূণমে কমমেসূিী েল - ১) রকঁয়িরা 
সরার ২) তজব/সবুজ সরার ৩)  েরল সরার তেরী কররা। 

জলরবভরারজকরা অঞ্য়ল রগরাবর ও বজমে্-সব্ী, �রাস সেজলভ্ েয়ল রকঁয়িরা সরার ও নরায়ডপ সরারগরাদরা তেরী কররা 
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রযয়ে পরায়র। সব্ী রখরাসরা ও �রাস-আগরাছরা ব্বেরার কয়র সবুজ সরার তেরী কররা যরাে। য়কঁয়িরা সরায়রর রপয়ি 
যয়থষ্ট সংখ্ক রছদ্র ররয়খ বরােু িলরািয়লর ব্বস্রা ররাখয়ে েয়ব। কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প এই পররকরািরায়মরা রনমমেরাণ 
কয়র রদয়ল অয়নকগুরল পররবরায়রর জীরবকরা উন্নেন সুরনরচিে কররা যরাে। এই উৎপরারদে সরায়রর এক অংশ 
বৃষিপরাট্রা ও ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প রররারপে গরায়ছ ব্বেরার রনরচিে করয়ল (সমরষ্ট উন্নেন আরিকরাররয়কর 
েদরাররকয়ে প্রিরানয়দর রবষেরি রনরচিে করয়ে েয়ব) রবপনয়ণর সুরবিরা েে।

১২) ররায়জ্র রবরভন্ন স্রায়ন েরাপরবদু্ৎ রকয়ন্দর ছরাই ব্বেরার কয়র ইি ও রপভরার ব্লক তেরী কররার পররকল্পনরা 
রনওেরা েয়ছে। একরি করারখরানরাে ইরেময়ি্ই উৎপরাদন শুরু েয়েয়ছ। এগুরলয়ে করাজ করয়বন স্রনভমের দল ও 
স্রানীে অদষি মজুয়রররা। এয়দর মজুরর আসয়ব কমমেরনচিেেরা প্রকল্প রথয়ক। করারখরানরা তেরী ও উপকরণরারদ 
ক্ে করয়ে েয়ব পঞ্রায়েয়ের অন্রান্ অথমে রথয়ক। করারখরানরাে কমমেরে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর কমমেপ্ররাথমেীয়দর 
সরাররা বছয়রর জীরবকরার সংস্রান এরূয়প রনরচিে কররা রগয়ছ। েরাপরবদু্ৎ রকয়ন্দর করাছরাকরারছ গ্রাম পঞ্রায়েেগুরল 
এমন উয়দ্রাগ গ্েণ করে পরায়র। এই উৎপরারদে ইি ব্বেরার কয়র পঞ্রায়েে কম িরাকরাে বহুগুণ পররকরািরায়মরা 
তেরী করয়ে পরারয়ব।

১৩) স্রনভমের দয়লর জীরবকরা উপয়যরাগী রবরভন্ন করায়জর জন্ িরালরা�র বরা কমমেশরালরা, জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকল্প 
রথয়ক তেরী কয়র রদওেরা সম্ভব। গ্রায়ম গ্রায়ম এিরয়ণর পররকরািরায়মরা তেরী কয়র রদয়ল স্রনভমের দলগুরলর 
জীরবকরা উন্নেয়নর সুরবিরা েয়ব। 

১৪) উপকূল অঞ্য়ল মৎস্জীরবররা মরাছ বরালুেি বরা মরারির উপর শুকরায়নরার �য়ল এর গুণমরান খরাররাপ েে ও 
নয়ষ্টর পররমরাণও রবরশ েে। এই রশ্রণীর মরানুয়ষর জন্ উপকূয়ল মরাছ শুকয়নরা কররার স্রােী প্লরাি�মমে তেরী কয়র 
রদয়ল মৎস্জীরবয়দর জীরবকরার সুরবিরা েয়ব।

১৫) কৃরষ রবপনণ দতির উপকরয়ণর খরি ও কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর রথয়ক মজুরর রনয়ে বগমেরাদরার, পরাট্রাদরার, 
প্ররারন্ক ও ষুিদ্র িরাষীয়দর �সয়লর রগরালরা ও িরােরাল বরারনয়ে রদওেরা েয়ছে। এই কমমেসূিী বিরাররা কৃরষ ও কৃষয়কর 
জীরবকরার উন্নরে �িয়ব।

১৬) রনজ গৃে রনজ ভূরম এবং ইরন্দররা আবরাস রযরাজনরার উপয়ভরাতিরায়দর গৃে সংলগ্ন জরােগরাে (যরদ থরায়ক) য়ছরাি 
�য়লর বরাগরান, েরাপরা ও সজীব রবড়রা তেরী কয়র রদয়ল উতি উপয়ভরাতিরার জীরবকরার পথ খুয়ল যরায়ব।

১৭) রকরািরবেরার ও পূবমে রমরদনীপুয়র স্রানীেভরায়ব অয়নক কৃষক রনিু/জলরা জরম রযখরায়ন �সল �লরান করিন, 
এমন জরময়ে রবরভন্ন ল্রান্ড রশরপং কয়র রনয়ছেন, য়যমন এক রব�রা পররমরাণ জরম ৫ �ুি গভীর খনন কয়র 
রেলরারপেরা ও কই িরায়ষ ভরাল লরাভ পরায়ছেন। 

অয়নয়ক রনজ রভিরাে ১৫ �ুি দী�মে, ১২ �ুি প্রস্ ও ৫ �ুি গভীর রিৌবরাছেরা খনন কয়র েরায়ে রবরভন্ন প্রজরারের 
কই মরাছ িরাষ কয়র ভরাল আয়ের সংস্রান করয়ছন। 

েরাছরাড়রা ১৫ শেক জরমর ৬ �ুি প্রয়স্র ও ৩ �ুি গভীরেরার এবং জরম যেিুকু লম্বরা েেিরা তদয়�্র একরি 
নরালরা (রডি) এবং এই মরারি রদয়ে পরায়শ লম্বরা উঁিু �রারল (ররজ) যরার প্রস্ ৮ �ুি (তদ�মে্ জরম যেিুকু লম্বরা 
েেিরা) ও উচ্েরা খরায়দর মরারি র�য়ল যেিুকু েয়ব, য়েমন করািরায়মরা তেরী করয়ছন। ররয়জ গ্ীষ্মকরালীন িরান 
িরাষ, সব্ী িরাষ ও নরালরাে কই মরায়ছর িরাষ কয়র আে বহুগুরণে কররা সম্ভব েয়ছে। ১ শেয়কর রেন �ুি 
গভীরেরার এমন জলরাে ৬০০ কই িরাষ কররা সম্ভব যরার ওজন দরাঁড়রাে ৫০ রকরজ (একরি ৮০ গ্রাম িয়র) ও 
দরাম দরাঁড়রাে কমপয়ষি ১৫০০০ িরাকরা। মরারির রকছু অংশ র�ল্ড বরাঁয়ি রদয়ে রসখরায়ন র্রররসরডেরা প্রজরারের গরাছ 
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বসরায়ল িরায়ষ সবুজ সরায়রর সমস্রা রমিয়ব। একরব�রা জরময়ে এমন ১০০ গরাছ রথয়ক নরাইয়রিরায়জন সমৃধি সবুজ 
সরায়রর বিরাররা জরময়ে সরায়রর প্রয়েরাজনীেেরার প্ররাে সবিরাই রমিরান যরায়ব। সুেররাং স্রানীেভরায়ব ব্বহৃে এই 
ময়ডলগুরল কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প দুবমেলের মরানুষয়দর জন্ ব্রাপক েরায়র তেরী করয়ল জীরবকরা উন্নেয়ন নেুন 
রদয়কর পথ খুয়ল যরায়ব। এছরাড়রা অব্বহৃে র�ল্ড বরাঁি, আইয়ল উপযুতি প্রজরারের গরাছ বরসয়ে আে আয়ররা 
বরাড়রান যরাে।

১৮) কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প মরসুমী সব্ী িরায়ষর সুয়যরাগ নরা থরাকয়লও (রবরভন্ন জলরবভরারজকরা করািরায়মরা, ল্রান্ড 
রশয়পর উপর রনজ রবরনয়েরায়গ বরা কৃরষ/উদ্রানপলন দতিয়রর সরােরায়য্ সব্ী লরাগরান যরাে) সররাসরর গরায়ছর সব্ী 
�লরায়নরার সুয়যরাগ আয়ছ। সজয়ন গরাছ, আমড়রা গরাছ, য়েঁেুল গরাছ, কলরা, য়পঁয়পর ময়েরা গরাছ বরসয়ে ব্রতি 
উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প সব্ী বন তেরী কররা যরাে। গ্রামরাঞ্য়ল সব্ী রথয়ক রযয়েেু আয়ের বড় অংশ আয়স, এই 
পররকল্পনরার ব্রাপক প্রয়েরাগ দরাররদ্র দূর কররার করায়জ সেরােক েয়ব।

১৯) কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প মরসুমী প্রজরারের �ুলিরায়ষর সুয়যরাগ নরা থরাকয়লও, বৃষিজ �ুয়লর িরায়ষ বরািরা রনই। 
বরাজরায়রর সরায়থ সংযুতি করয়ে পরারয়ল এিরয়ণর প্রেরাস আেবধিমেক েয়ে পরায়র।

২০) রডরডইউরজয়ক-লরাই� প্রকয়ল্প কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর শ্রমপ্ররাথমেীয়দর প্ররশষিয়ণর ব্বস্রা কররা েয়ছে। এই 
প্ররশষিণ যথরাযথ ভরায়ব আয়েরাজন কয়র প্ররশষিণপ্ররাতিয়দর জীরবকরা উন্নেয়ন যেিরা সম্ভব সরােরায্ করয়ে েয়ব 
কমমেরনচিেেরা প্রকল্প রথয়ক।

মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প জীরবকরা উন্নেয়নর রবরভন্ন কমমেসূিীর সম্ভরাব্ েরারলকরা রনয়ম্ন রদওেরা 
েল- 

১) �য়লর বরাগরান: ক) আম, খ) করাঁিরাল, গ) য়বদরানরা, �) আেরা, ে) য়মরাসরারম্ব, কমলরা সে রবরভন্ন রলবু ি) য়লবু 
ছ) য়পেরাররা জ) সয়বদরা ইে্রারদ। 
২) সরায়রর গরাদরা: ক) য়কঁয়িরা সরার, খ) েরল সরার, গ) নরায়ডপ সরার 
৩) েরাপরা/য়ষিেপুকুর: 
৪) মুররগর খরাঁিরা/েরাঁসিরাররা রকন্দ:
৫) ছরাগল/য়ভড়রার �র: 
৬) গরুর �র: 
৭) মরাছ িরাষ (মরাছ পুকুর): 
৮) িরায়নর রগরালরা: 
৯) মরাছ শুকয়নরা কররার িরােরাল: 
১০) বরাবুই �রায়সর বরািরা প্ররািীর ও িরাষ:
১১) ফ্রাই এ্রাশ উৎপরাদন রকন্দ: 
১২) বরাঁশ বন: 
১৩) েরাল/য়খজুড়/নরাররয়কল বন: 
১৪) বৃষিপরাট্রা: 
১৫) রভরাজ্/নজব রেল বীজ(বৃষি): 
১৬) মরাছ িরাররা রকন্দ: 
১৭) এ্রায়জরালরা িরাষ ও িরারণভূরম উন্নেন: 
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১৮) িরাররা�র (নরাসমেরারী): 
১৯) ৫%/৩০-৪০/বগমে ৫ ময়ডল: 
২০) ররশম িরাষ: 
২১) লরাষিরা িরাষ: 
২২) স্রনভমের দয়লর করায়জর �র: 
২৩) রবয়ের/মরাদুয়রর বন: 
২৪) রসসয়লর বন: 
২৫) মশলরার িরাষ: ক) দরারুরিরন, খ) য়গরালমররি, গ) য়েজপরােরা ইে্রারদ 
২৬) করায়ির/জ্রালরানী বন: 
২৭) ওষরি বন: 
২৮) কলরা/য়পঁয়প বন: 
২৯) উপকূয়লর রভরজয়িরিভ রবল্ট ও িরাষ: 
৩০) থরাক িরাষ: 
৩১) ররজ-�রায়ররা িরাষ: 
৩২) জ্রালরানী/করায়ির বন: 
৩৩) সব্ী বন: 
৩৪) �ুল বন:

জীরবকরা উন্নেন পররকল্পনরার পরাশরাপরারশ রূপরােয়নরও েদরাররক অে্ন্ গুরুত্বপূণমে। রনম্ন ছয়ক প্রয়ে্ক রজলরায়ক 
পরবেমেী মরায়সর ১০ েরাররয়খর ময়ি্ জীরবকরা উন্নেয়নর অগ্গরের মরারসক প্ররেয়বদন জরানরায়ে অনুয়ররাি 
জরানরাই।
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পরচিমবকে সরকরার
পঞ্রায়েে ও গ্রায়মরান্নেন দতির

যুগ্ম প্রশরাসরনক ভবন, য়স্র-৩, সল্ট রলক, করলকরােরা- ১০৬

স্রারক সংখ্রা ৪৯৯৫-আর.রড/ও/১৮এস-০২/১৬                        েরাং ০৯/১০/১৭ 

“আজয়কর মজুরর-আগরামীর জীরবকরা’’একশ রদয়নর প্রকয়ল্প দরাররদ্রদূরীকরণ এবং ব্রতি
উপয়ভরাতিরা প্রকল্প রবষেক রনয়দমেরশকরা

মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প শুিু কমমেপ্ররাথমেীয়দর মজুরর প্রদরান নে, য়সই মজুরর রদয়ে তেরর 
সম্পদয়ক করায়জ লরারগয়ে দররদ্র ও দুবমেলের পররবরারগুরলয়ক দরাররদ্র-সীমরার উপয়র েুয়ল আনয়ে প্রয়েরাজনীে 
প্রকল্প গ্েণ করয়ে েয়ব। স্পষ্টেই শুিু কমমেরদবস তেরর কয়র এই লয়ষি্ রপঁছরায়নরা অসম্ভব। য়যয়েেু একরি 
দররদ্র পররবরারয়ক ১০০ রদন করাজ রদয়লও বেমেমরান অথমেবয়ষমের রেসরায়ব বছয়র সবমেরারিক ১৮০০০ িরাকরাই রদওেরা 
সম্ভব, যরা বহুসদয়স্র পররবরায়রর সরাররা বছয়রর আেয়ক বরাড়রায়লও, শুিু এই আে রথয়ক জীরবকরা সুরনরচিে 
কয়র নরা। অথি এই কমমেরদবসগুরলয়ক করায়জ লরারগয়ে সৃষ্ট উপরাজমেনষিম সম্পদ এই িরয়ণর অভরাবী পররবরার-
গুরলয়ক স্রােী আয়ের পথ রদখরায়ে পরায়র। মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা আইয়নর ৪(৩) িরাররাময়ে 
সূরি- ১, অনুয়ছেদ ৪(১)-২(রব) য়মরােরায়বক ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্পর মরাি্য়ম আইয়নর ৪(৩) িরাররাময়ে 
সূরি- ১, অনুয়ছেদ ৫ বরণমেে পররবরারগুরলয়ক জীরবকরা উন্নেন কমমেসূরির আওেরাে আনয়ে েয়ব। এখনও গ্রাম 
বরাংলরাে রশশুরবকরাশ দতিয়রর রেসরায়ব অয়নক অপুষ্ট রশশু রয়ে রগয়ছ এবং েরায়দর যথরাযথ পুরষ্টর রযরাগরান রনরচিে 
করয়ে পরাররবরাররক আে বরাড়রায়নরাও অে্ন্ জরুরর। এই লয়ষি্ রশশুরবকরাশ দতিয়রর েরারলকরাভূতি সমস্ অপুষ্ট 
রশশুর পররবরারগুরলয়ক প্রথম পযমেরায়ে ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্প আনরা অে্ন্ জরুরর। শ্রম দতিয়রর রজলরাওেরারী 
খরেেরায়ন পরাওেরা যরায়ব এখনও আরথমেক অস্ছেলেরার করারয়ণ রকরান রকরান পররবরায়রর রশশু শ্ররমক রেসরায়ব 
করায়জ যরাে, এমন রিরনিে পররবরারগুরলয়ক দ্রুে ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্পর অিীয়ন আনয়ে েয়ব। এখনও যরদ 
আরথমেক সমস্রা জরনে করারয়ণ রবদ্রালে ছুয়ির �িনরা �য়ি থরায়ক, রবদ্রালে রশষিরা দতির বরা স্রানীে সমীষিরাে 
(রবদ্রালে রথয়ক েথ্রারদ রনয়ে) েরা রিরনিে কয়র রেমন পররবরারগুরলয়ক এই প্রকয়ল্পর সুরবিরা রদয়ে েয়ব। এ 
ছরাড়রাও দরাররদ্রজরনে বরাল্রববরাে, নরারীপরািরায়রর মে �িনরাে ভুতিয়ভরাগী পররবরারগুরলয়ক প্রথম পযমেরায়ের 
উপয়ভরাতিরা েরারলকরাে আনরা প্রয়েরাজন। এর পয়রর িরায়প সূরি- ১, অনুয়ছেদ ৫ বরণমেে পররবরারগুরলয়ক বঞ্নরার 
সূিয়কর গুরুত্ব অনুসরায়র এই কমমেসূিীর আওেরাে আনয়ে েয়ব। এই অথমেবয়ষমে এমন ৩ লষি পররবরার ও 
পরবেমেী অথমেবয়ষমে ৭ লষি পররবরারয়ক আনরার লষি্মরাত্ররা রনয়ে েয়ব (গ্রাম পঞ্রায়েে প্ররে গয়ড় এবছর ১০০ 
এবং পরবেমেী অথমেবয়ষমে ২০০ উপয়ভরাতিরা)। আগরামী বছরগুরলয়ে একইভরায়ব ক্য়ম এই রশ্রণীর বরারক পররবরার-
গুরলয়ে ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্পর সুয়যরাগ রপঁয়ছ রদয়ে েয়ব। 

উপরাজমেনষিম সম্পয়দর সৃরষ্ট ও েরার সরায়থ রিরনিে পররবরারগুরলয়ক সংযুরতিকরয়ণর রষিয়ত্র গ্রাম পঞ্রায়েেগুরলয়ক 
মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্পর রনয়দমেরশকরা রময়ন সরক্ে ও যথরাযথ ভূরমকরা রনয়ে েয়ব। 
প্রকল্প রনবমেরািয়নর রষিয়ত্র রনম্নবরণমেে িরারণরাগুরল গুরুত্বপূণমে ভূরমকরা রনয়ে পরায়র।
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(ক) গরাছ রভরতিক জীরবকরা

স্রারক সংখ্রা ১৩৪২-আর.রড-রপ/এন.আর.ই.রজ.এ./১৮রব-০১/১৪ েরাং ১৭/০৩/১৫ ও জীরবকরা সম্পরকমেে 
রনয়দমেশনরামরাে ১২ িরয়ণর রবষেরভরতিক বয়নর কথরা বলরা েয়েয়ছ। এলরাকরাগে উপযুতিেরা, বরাজরার, প্রিলন ও 
িরারেদরা-সম্ভবনরা অনুসরায়র এমন বয়নর রনবমেরািন পররবরারগুরলয়ক দ্রুে আয়ের পয়থ রনয়ে যরায়ব। এমন রবরভন্ন 
িরয়ণর বনসৃজন আবরার বণমেনরা কররা েল। উয়লিখ্ �রাস, গুল্ম জরােীে গরাছ এবং ব্রতি উপয়ভরাতিরা প্রকয়ল্পর 
গরাছ ছরাড়রা সমস্ বনরােন বৃষিপরাট্রার মরাি্য়ম কররা এখন বরাি্েরামূলক। 

(১) করায়ির বন: প্রিরলে িরাররাে শরাল, য়সগুন, গরামরার, রশররষ, য়সরানরােুরড়, লমু্ব প্রভৃরে আসবরাব করায়ির 
বনসৃজন করয়ল রনরদমেষ্ট সমে পয়র পররবরাররির আয়ের পথ রনরচিে কররা যরাে। পরাশরাপরারশ গরায়ছর সরাররর মরায়ে 
সমরবিে প্রকয়ল্পর মরাি্য়ম রবরভন্ন সব্ী ও কন্দজরােীে গরায়ছর িরাষ পররবরারগুরলর বরারষমেক আে বরাড়রায়ে সরােরায্ 
করয়ব।

(২) �য়লর বরাগরান: কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প কমলরায়লবু, বরােরাবী রলবু, রকউই �ল, আনরারস, রেরাগন ফু্ি, আম, 
আয়পল কুল, নরাসপরারে, য়পেরাররা, সয়বদরা, রলিু, য়বদরানরা, আরব-য়খজুর, নরাররয়কয়লর মে �য়লর উৎপরাদন 
ইরেময়ি্ই বহু পররবরারয়ক আরথমেক স্ছেলেরার পথ রদরখয়েয়ছ। এলরাকরাগে উপযুতিেরা ও িরারেদরা-িয়লর উপর 
এই সব �ল বয়নর ব্রাপক প্রসরার �িরায়ে েয়ব। এমনরক সমরবিে প্রকয়ল্প স্ট্রয়বররর িরাষও লরাভজনক েয়ে 
পরায়র। একলয়তি এক প্রজরারের �ল রবরশ জরােগরাে করয়ে পরারয়ল সেজ রবপণন সম্ভব েয়ব। পরাশরাপরারশ 
গরায়ছর সরাররর মরায়ে সমরবিে প্রকয়ল্পর মরাি্য়ম রবরভন্ন সরজ ও কন্দজরােীে গরায়ছর িরাষ পররবরারগুরলর বরারষমেক 
আে বরাড়রায়ে সরােরায্ করয়ব।

(৩) �ুয়লর বরাগরান: রেন বরা েরার অরিক সমে িয়র করান্ড বরা কন্দ রথয়ক �ুল রদে এমন গরাছ বরসয়ে কমমেরন-
চিেেরা প্রকয়ল্প এলরাকরাগে সম্ভরাবনরা ও িরারেদরা অনুসরায়র �ুল বয়নর প্রসরার �িরায়ে েয়ব। রজনীগন্ধরা, য়গরালরাপ, 
জরারয়ভররা, জবরা, পদ্ম, গন্ধররাজ ইে্রারদ �ুয়লর প্রসরার কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প নেুন আয়ের পথ খুয়ল রদয়ছে। 
এর পরাশরাপরারশ সমরবিে প্রেরায়স মরসুমী �ুয়লর িরায়ষরও প্রসরার �িয়ব আশরা কররা যরাে। মরন্দর শের বরা শের 
র�ঁসরা এলরাকরাগুরলয়ে এই বন করাযমেকরী ভূরমকরা রনয়ে পরায়র। কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প তেরর রশড-য়নি, গ্ীনেরাউয়স 
তেরর এমন স্রােী ও মরসুমী িরাররা এই প্রকয়ল্প ব্বেরার কররা রযয়ে পরায়র।

(৪) মশলরা বরাগরান: বরাংলরার বহু স্রায়নই এই উচ্ মূল্প্রদরােী মশলরার িরাষ কয়র দররদ্র পররবরারগুরলয়ক 
রররাজগরায়রর পথ রদখরান সম্ভব। য়যমন পরান, সুপরারর, য়েজপরােরা, লবগে, দরারুরিরন, য়গরালমররি, এলরায়ির বন 
তেরর কয়র এিরা কররা সম্ভব।

(৫) ওষরি বরাগরান: বরাজরায়র ওষরি গরায়ছর উচ্ মূল্ ও িরারেদরার কথরা মরাথরাে ররয়খ ওষরি গরায়ছর দ্রুে প্রসরার 
�িরায়ে েয়ব। আমলরক, েররেরক, বয়েররা, রনম, অজুমেন, অশ্গন্ধরা, সপমেগন্ধরা, এ্রায়লরায়ভররা, করালয়ম�, কুররজ, 
রমরাররগেরা, য়স্রভেরা, বরাসক, আেরাপরান, ছরারেম, েলরদ, রিয়নরায়স্পরাররা, করডমেয়�রারলেরা, শেমূলী, য়বল, অয়শরাক, 
ইরপকরাক, রিরেরা সে রবরভন্ন ওষরি গরায়ছর রবস্রার দরাররদ্রদূরীকরয়ণর করাজয়ক দ্রুেের করয়ব। এ রবষয়ে 
রস্ি রমরডরসন্রাল প্ল্রাটে রবরায়ডমের আরথমেক ও করাররগরর সেরােেরা রনওেরা রযয়ে পরায়র।

(৬) সব্ী বন: গ্রামরাঞ্য়ল সব্ীর বরাজরার ও িরারেদরা সবমেত্র। পুরষ্ট রযরাগরায়নর রষিয়ত্রও এই বরাগরান গুরুত্বপূণমে 
ভূরমকরা রনয়ব। স্রােী িরয়ণর গরাছগুরল কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প বসরায়ে েয়ব। য়যমন রপঁয়প, কলরা, সরজনরা, আমড়রা, 
িরালেরা, করাররগরাছ, য়লবু, আমড়রা, য়বল, কয়েেয়বল, বক�ুল, ডুমুর, রনম, িরালেরা, জলপরাই, য়েঁেুল, করামররাগেরা, 
করমিরা প্রভৃরে সমবিে প্রকয়ল্পর মরাি্য়ম অন্রান্ মরসুরম সব্ীর িরাষ করয়ে েয়ব। কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প তেরর 
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রশডয়নি, গ্ীণেরাউয়স তেরর এমন স্রােী ও মরসুমী িরাররা এই প্রকয়ল্প ব্বেরার কররা রযয়ে পরায়র। এই উয়দ্রাগ 
অয়নক গ্রামীণ পররবরারয়ক আরথমেক স্রনভমেরেরা অজমেয়ন সরােরায্ করয়ব।

(৭) জ্রালরানী বন: প্ররারন্ক গ্রামগুরলয়ে রযখরায়ন এখনও ররান্নরার গ্রায়সর মে সুয়যরাগ রয সব পররবরায়র রপঁছরােরন, 
েরাররা এখনও জ্রালরানীর উয়দেয়শ্ গরায়ছর পরােরা ও ডরায়লর উপর রনভমেরশীল এবং অয়নক প্ররারন্ক পররবরার 
জ্রালরানী সংগ্েয়েই রদনভর সমে ও শ্রয়মর অপিে �িরায়ে বরাি্ েে। য়বল, বরাবলরা, রপিুরল, সুবরাবুয়লর মে 
জ্রালরানী বন এই সব পররবরায়রর এই অপিে রররাি কয়র উপরাজমেনমুখী সমে ও শ্রয়মর সুয়যরাগ তেরর করয়ব। 
এমনরক জ্রালরানী িরারেদরা পূরয়ণ, জ্রালরানী-করাি রবপণয়নর মে অথমেকরী করায়জ অংশ রনয়ে পরারয়ব।

(৮) রশল্প বন: য়রশম-েসর উৎপরাদক গরাছ, েন্িরারক রসসল, য়মরাররগেরা, বরাঁশ (করঞ্কলম পধিরেয়ে এখন দ্রুে 
উৎপরাদন সম্ভব েয়ছে), শীেলপরট্-য়বে, ররাবরার, কর�, িরা, য়করাক গরায়ছর মে রশল্পমূল্ সমরবিে গরাছগুরলর বন 
তেরর করয়ল গরাছরভরতিক রশল্প সম্ভবনরা দ্রুে বৃরধি পরায়ব। এই করায়জ যুতি পররবরারগুরলয়ক সরাররাবছয়রর 
উৎপরাদন ও আয়ের পয়থ রনয়ে আসরা সম্ভব। সম্প্ররে সুন্দরবন অঞ্য়ল কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প রেল উৎপরাদন-
করারী ম্রানয়গ্রাভ ‘রকওড়রা’বন আগরামী রদয়ন বহুমুয়ল্র সুগন্ধী ও রভষজ রেয়লর রশল্প সম্ভরাবনরা তেরর করয়ছ। 
রেমরন উতিরবয়গে ররাবরার, িরা, কর� রশয়ল্পর প্রসরার �িরায়ে কমমেরনচিেেরা প্রকল্পয়ক পুয়ররামরাত্ররাে করায়জ লরাগরায়ে 
েয়ব। এমনরক এই এলরাকরাে সুগন্ধী রেল প্রদরােী আগর গরায়ছরও যয়থষ্ট সম্ভরাবনরা আয়ছ। উতিরবয়গের সরায়থ 
পরচিমরাঞ্য়লর রজলরাগুরলয়ে আইআইরি খড়গপুয়রর সরােরায়য্ রকছু এলরাকরাে স�ল িরা-কর� িরায়ষর পর কমমে-
রনচিেেরা প্রকয়ল্প এর প্রসরায়র উয়দ্রাগ রনওেরা েয়ছে, যরা এই অঞ্য়লর অথমেনীরেয়ক িরাগেরা করয়ব। উতিরবগে-
পরচিমরাঞ্ল সে ররায়জ্র রবরভন্ন রজলরাে প্রয়েরাজন ও িরারেদরা রভরতিক বরাঁশ িরায়ষর প্রসরার, য়স এলরাকরার বরাঁশ 
রকরন্দক রবরভন্ন েস্রশল্প ও বরাঁয়শর সররাসরর ব্বেরায়র সংরলেষ্ট পররবরারগুরলর েরায়ে অয়থমের রযরাগরান রনরচিে 
করয়ব। এমনরক কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প তেরর রভরিভরার �রাস বন রথয়ক েস্রশল্প সরামগ্ী তেররর করাজও রজরার 
কদয়ম শুরু েয়েয়ছ। এলরাকরাগে িরারেদরা ও উপযুতিেরা অনুসরায়র রবে-শীেলপরট্র করায়জও কমমেরনচিেেরা প্র-
কয়ল্পর বনসৃজন সেরােয়কর ভূরমকরা রনয়ে পরায়র। এ রবষয়ে ররাবরার রবরাডমে (নরাগররাকরািরা আঞ্রলক করণ), কৃরষ/ 
দ্রানপরালন দতিয়রর মরাি্য়ম ন্রাশরানরাল ব্রামু্ব রমশন, ন্রাশরানরাল ওয়েলরসড রমশন, রি-কর� পষমেদ ও গয়বষণরা 
রকন্দ, য়করায়করানরাি/কেরাড় রডয়ভলপয়মটে রবরায়ডমের (নরাররয়কল ও েরার রছরাবড়রা রকরন্দক রশয়ল্পর প্রসরায়র) সরােরায্ 
রনওেরা রযয়ে পরায়র। 

(৯) �রাস বন: গ্রামীণ এলরাকরাে পশুখরায়দ্র অভরাব ও উচ্মূয়ল্র প্রায়কিজরাে পশুখরায়দ্র িল প্ররাণীসম্পয়দর 
রবকরায়শর মুখ্ অন্ররাে, অথি কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প রগরািরারণভূরম তেরর ও রগরাখরাদ্বন তেররর রবপুল সুয়যরাগ 
আয়ছ। পরেে জরময়ে, এমনরক অব্বহৃে নেনজুরলয়ে রভরিভরার, রদননরাথ, স্রাইয়লরা, য়নরপেরার, য়করা-�রাইভ 
প্রজরারের �রাস, সুবরাবুল, এ্রায়জরালরার িরাষ এই পশুখরায়দ্র সংকিয়ক সেয়জই সমরািরান করয়ে পরায়র। এই 
প্ররক্েরার সরায়থ, রবপণয়নর সরায়থ যুতি কয়র এক রশ্রণীর পররবরায়র স্রােী রররাজগরায়রর ব্বস্রা কয়র রযয়ে পরায়র।

(১০) নশরখন গরায়ছর িরাররা�র ও বন: ডুররান্ড, য়বগুনয়ভরলেরা, পরােরাবরােরায়র, পরাম, আরয়কররেরা, সরাইকরাস সে 
রবরভন্ন িরয়ণর গরায়ছর িরাররা�র তেরর করয়ল রবরভন্ন রসৌন্দযমেরােন প্রকয়ল্প, পররয়বশ বরান্ধব পযমেিন রকয়ন্দ এবং 
রবরভন্ন �য়ররােরা প্রয়েরাজন রমিরান সম্ভব েয়ব। এই িরয়ণর অথমেকরী করাযমেক্য়ম অয়নক পররবরারয়ক সংযুতি কররা 
যরাে।

(১১) য়েল বন: য়েল উৎপরাদক রকছু গরাছ েল রকওড়রা, আগর, করঞ্জ, য়ভয়রন্ডরা প্রভৃরে। িরারেদরা ও রবপণয়নর 
রবষেরি রনরচিে করয়ে পরারয়ল রভয়রন্ডরা, করঞ্জ রভরতিক বরায়েরারডয়জয়লর জন্ এই িরয়ণর গরায়ছর সংখ্রা 
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বরাড়রান রযয়ে পরায়র। একই ভরায়ব আগর, য়কওড়রা-ম্রানয়গ্রাভ রভরতিক রেয়লর আন্মেজরারেক িরারেদরার কথরা মরাথরাে 
ররয়খ, এর প্রসরায়রর উয়দ্রাগ রনওেরা দরকরার।

(১২) অরকমেড-ক্রাকিরাস িরাররা�র ও বন: উতিরবয়গের শীেল অঞ্য়ল অরকমেড এবং দরষিণবয়গে ক্রাকিরায়সর 
িরাররা�র ও রবপণন রসৌন্দযমেরােন, পযমেিন রকন্দ ও �য়ররােরা িরারেদরার প্রয়েরাজন রমরিয়ে যুতি পররবরারগুরলয়ক 
আয়ের পথ রদখরায়ে পরায়র। প্রয়েরাজয়ন এ’সয়বর রশড রনি বরা গ্ীনেরাউসও তেরর কররা রযয়ে পরায়র।

এই উয়দ্রাগয়ক স�ল করয়ে উদ্রানপরালন দতির, বন দতির, জলসম্পদ দতিয়রর (ষুিদ্র রসয়ির সংস্রান করয়ে) 
সরায়থ যেিরা সম্ভব সমরবিে উয়দ্রাগ রনওেরা দরকরার।

রবপণয়নর কথরা মরাথরাে ররয়খ একই িরয়ণর বন এক লয়তি বড় এলরাকরাে রবরশ পররমরায়ণ উৎসরাে রদওেরা রযয়ে 
পরায়র। এয়ে পরাইকরার/য়ক্েরা পরাওেরা ও উৎপরারদে দ্রয়ব্র দরাম পরাওেরা সেজ েয়ব।

(খ) জলরভরতিক জীরবকরা উন্নেন 

(১) মরাছ িরাষ: মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প সৃষ্ট পুকুর-জলরাশেগুরলয়ে রবজ্রানসম্ে ভরায়ব 
মরাছ িরাষ কররা জরুরর। এ’রবষয়ে মৎস্ দতির প্রয়েরাজনীে উপকরণ ও করাররগরর/প্ররশষিণ সেরােেরা রদয়ব। 
বরারষমেক সমবিে পররকল্পনরায়ে রবষেরি রনরচিে করয়ে েয়ব। এমনরক ব্রতিজরময়ে সৃষ্ট রছরাি জলরাশে, েরাপরায়ে 
স্ল্পসময়ের মরাছ িরাষও সম্ভব।

১ (ক) বরারড়র পরায়শ মরাগুয়রর িরাষ: রবরভন্ন রজলরায়ে বরারড়র পরায়শ রছরাি রিৌবরাচ্রায়ে এককভরায়ব বরা দলবধিভরায়ব 
মরাগুর িরাষ কয়র, যুতি পররবরারগুরল ভরাল আয়ের সংস্রান করয়ছ। য়ছরাি জলরাশেরি তেরর েয়ছে কমমেরনচিেেরা 
প্রকয়ল্প এবং মরাছ িরায়ষর রবষেরি রনরচিে েয়ছে মৎস্ দতিয়রর সরােরায়য্ বরা স্রনভমের দয়লর উয়দ্রায়গ। উয়লিখ্ 
সম্প্ররে েরাড়গ্রায়ম মৎস্ দতিয়রর মরাগুর িরাররার রকন্দ গয়ড় উয়িয়ছ। এরি উন্নে িরাররার সুরনরচিে রযরাগরায়নর 
রষিয়ত্র একরি উয়লিখয়যরাগ্ পদয়ষিপ।

(২) করাঁকড়রা ও অন্রান্ জলজ প্ররাণীর িরাষ: উতির ও দরষিণ ির্বশ পরগণরা রজলরাে সমবিয়ে করাঁকড়রা িরায়ষর 
জন্ সুন্দরবন রবষেক দতির প্রয়েরাজনীে আরথমেক সেরােেরা রদয়ছে। জলরাশয়ের রবষেরি কমমেরনচিেেরা প্রকল্প 
রথয়ক রনরচিে করয়ে েয়ব। সমস্ রজলরাে পররকল্পনরা কয়র এই অথমেকরী িরায়ষর রথয়ক আয়ের সুয়যরাগ তেরর 
কররা দরকরার। এর সরায়থ অন্রান্ পুরষ্টকর জলজ প্ররাণীরও উৎপরাদন বরাড়য়ব।

(৩) রেনুয়কর ও মুয়তিরা িরাষ: একই ভয়ব মৎস্ দতির ও অনরান্ রবয়শষজ্ সংস্রার সরােরায়য্ এন.আর.রজ.এ-
পুকুয়র রেনুক-মুয়তিরা িরাষও কররা সম্ভব, যরার সরােরায়য্ যুতি পররবরারগুরল ভরাল আয়ের পথ পরায়ব।

(৪) য়েরাড়রায়ে মরাছ িরাষ: পরাবমেে্ অঞ্য়ল মৎস্ দতিয়রর সেরােেরাে রেরাড়রাগুরলয়ে কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প উপযুতি 
করািরায়মরা তেরর কয়র উপযুতি প্রজরারের মরাছ িরায়ষর উপয়যরাগী কয়র রেরালরার জন্ রবগে কয়েক বছর িয়র 
সমবিে পররকল্পনরাে উয়দ্রাগ রনওেরা েয়েয়ছ। এই উয়দ্রায়গর সরায়থ অভরাবী পররবরারগুরলয়ক সংযুতি কয়র 
জীরবকরার সন্ধরান রদয়ে েয়ব। 

(৫) শুকয়নরা মরায়ছর িরােরাল: উপকূল অঞ্য়ল সরামুরদ্রক মরাছ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প তেরর িরােরায়ল শুরকয়ে এ 
ররায়জ্ এবং অন্রান্ ররায়জ্র িরারেদরা পূরণ করয়ছ এবং করয়ব। এই কমমেসূরি রূপরােণ কয়র বহু সংখ্ক 
পররবরায়রর রুরজয়ররাজগরার বৃরধি ও রনরচিে কররা সম্ভব।

(৬) রমশ্র িরাষ (েরাপরা/�রাইভ রস্করােরার ময়ডয়ল): েরাপরা-�রাইভ রস্করােরায়রর মে ভূরম উন্নেন ও জল সংরষিয়ণর 
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ময়ডয়লর সরায়থ রমশ্র িরায়ষর িরারণরা খুব করাযমেকরী। রমশ্র খরামরায়র মরাছ, পশু-েরাঁস-মুররগ, �সল একরি অরবরছে-
ন্ন প্ররক্েরার অংশ েয়ে, সংরলেষ্ট পররবরারগুরলর আে বহুগুরণে করয়ব।

এই জীরবকরা উয়দ্রাগয়ক স�ল করয়ে অবশ্ই মৎস্ দতিয়রর আরথমেক ও করাররগরর সরােরায্ রনয়ে েয়ব। মরাছ 
িরাররা ও মরায়ছর খরাবরায়রর রযরাগরান আসয়ব সংরলেষ্ট দতির রথয়ক। এমনরক সমবিে উয়দ্রায়গ আঞ্রলক উন্নেন 
দতিয়রর আরথমেক সেয়যরারগেরা রনওেরা রযয়ে পরায়র।

(গ) প্ররাণীসম্পদ রভরতিক জীরবকরা 

(১) মুররগ: প্ররাণীসম্পদ দতিয়রর সরায়থ সমবিে পররকল্পনরা রিনরা কয়র প্ররাণীসম্পয়দর রযরাগরান রনরচিে করয়ে 
েয়ব। পরারখর আশ্রেস্ল রনমমেরাণ েয়ব কমমেরনচিেেরা প্রকল্প রথয়ক।

(২) েরাঁস: প্ররাণীসম্পদ দতিয়রর সরায়থ সমবিে পররকল্পনরা রিনরা কয়র প্ররাণীসম্পয়দর রযরাগরান রনরচিে করয়ে 
েয়ব। পরারখর আশ্রেস্ল রনমমেরাণ েয়ব কমমেরনচিেেরা প্রকল্প রথয়ক। বেমেমরায়ন রবয়শষ প্রজরারের েরাঁস মূলে ডরােরা 
এলরাকরায়েই পরালন কররা সম্ভব।

(৩) ছরাগল-শূকর: প্ররাণীসম্পদ দতিয়রর সরায়থ সমবিে পররকল্পনরা রিনরা কয়র প্ররাণীসম্পয়দর রযরাগরান রনরচিে 
করয়ে েয়ব। পশুর আশ্রেস্ল রনমমেরাণ েয়ব কমমেরনচিেেরা প্রকল্প রথয়ক।

(৪) গরাভী: স্রনভমের দল বরা েপশীরল জরারে ও উপজরারে উন্নেন দতিরগুরল রথয়ক অথমে সরােরায্ রনয়ে গরাভীর 
সংস্রান করয়ল, আশ্রেস্ল কমমেরনচিেেরা প্রকল্প রথয়ক রনমমেরাণ কররা সম্ভব।

এই উয়দ্রায়গ প্ররাণীসম্পদ সংরষিয়ণর করািরায়মরা তেরর েয়ব কমমেরনচিেেরা প্রকল্প রথয়ক এবং প্ররাণীসম্পদ 
সরবররাে েয়ব প্ররাণীসম্পদ দতির রথয়ক। প্ররাণীপরালয়নর প্রয়েরাজনীে প্ররশষিণও রদয়ব উতি দতির। এমনরক 
সমবিে উয়দ্রায়গ আঞ্রলক উন্নেন দতিয়রর আরথমেক সেয়যরারগেরা রনওেরা রযয়ে পরায়র।

(�) সরার উৎপরাদন 

(১) রকঁয়িরা ও ব্রাকয়িররেরা সরার: গ্রায়ম-গয়ঞ্জ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প রকঁয়িরা সরায়রর প্রকল্প জনরপ্রেেরা লরাভ 
কয়রয়ছ। বেমেমরায়ন বৃষিপরাট্রা কমমেসূরিয়ে বরাইয়র রথয়ক অনজব সরার ব্বেরার নরা কয়র কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প 
উৎপরারদে রকঁয়িরা ও অন্রান্ সরায়রর ব্বেরার রনরচিে করয়ে বলরা েয়েয়ছ। এয়ে কয়র রনজস্ িরারেদরা রমরিয়ে 
অরেররতি সরায়রর রবপণয়নর সুরবিরা েয়েয়ছ। েয়ব রকঁয়িরা বরাঁরিয়ে ররয়খ রবজ্রানসম্েভরায়ব এই সরার উৎপরাদ-
রনর প্রয়েরাজনীে দষিেরা অজমেন কররা প্রয়েরাজন। য়সজয়ন্ কৃরষ দতিয়রর সরােরায্ রনয়ে েয়ব। এমনরক রকঁয়িরার 
পররবয়েমে ব্রাকয়িররেরা ব্বেরার কয়র সরার উৎপরাদয়নর কলরায়কৌশল ও উপকরণ ব্বেরার কররা রযয়ে পরায়র।

(২) কয়ম্পরাষ্ট সরার: অেীে করাল রথয়ক রদশজ প্ররক্েরাে কয়ম্পরাষ্ট সরার তেররর িল গ্রায়ম প্রিরলে রছল। 
প্রয়েরাজয়ন উন্নে কলরায়কৌশল জরানয়ে কৃরষ দতিয়রর সরােরায্ রনয়ে েয়ব। য়মরাি কথরা অনজব সরায়রর পররবয়েমে, 
কৃরষয়ে তজব সরায়রর ব্বেরার বরাড়রায়ে েয়ব। য়সই লয়ষি্ কমমেরনচিেেরা প্রকল্প উয়লিখয়যরাগ্ ভূরমকরা রনয়ে পরায়র।

(৩) এ্রায়জরালরা সরার: বেমেমরায়ন প্ররাণীসম্পদ দতির সমবিয়ের মরাি্য়ম এ্রায়জরালরা িরাষ শুরু কয়রয়ছ। এরি রযমন 
পুরষ্টকর গবরারদ পশুর খরাদ্, য়েমনই সরার রেসরায়বও এর ব্বেরার আয়ছ। এরি ব্বসরারেক রভরতিয়ে ব্বেরার 
করয়ল ভরাল রবক্েমূল্ পরাওেরা যরায়ব।
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(ে) িরাররা�র 

(১) পরলেরাউস/গ্ীনেরাউস: উন্নেমরায়নর �ল, �ুল, সব্ী, ওষরি ইে্রারদ িরাররা উৎপরাদয়নর জন্ গ্ীনেরাউস 
তেরর জরুরর। উদ্রানপরালন দতির রথয়ক এ রবষয়ে আরথমেক ও করাররগরর সরােরায্ পরাওেরা রযয়ে পরায়র। প্রয়ে্ক 
ব্লয়ক এক বরা একরারিক গ্ীনেরাউস তেরর জরুরর। রনরদমেষ্ট রকছু পররবরারয়ক এই করায়জ যুতি করয়ে েয়ব। 

(২) য়শডয়নি: গ্ীনেরাউস ছরাড়রাও কম খরয়ি রশডয়নি তেরর কররা দরকরার। রবরভন্ন িরয়ণর উন্নে মরায়নর িরাররা 
এখরায়ন তেরর কররা সম্ভব। সরকরারী রনয়দমেরশকরা রমরােরায়বক এই িরাররা রবক্ে কয়র যুতি পররবরারগুরল ভরাল আে 
করয়ে পরারয়ব। রিরনিে পররবরারগুরলয়ক এই করায়জ রনযুতি করয়ে েয়ব। য়যয়েেু এই রশ্রণীর (সম্ভরাব্ 
উপয়ভরাতিরা) পররবরারগুরলর অয়নয়করই জরম থরাকরার সম্ভরাবনরা কম, রনম্ন বরণমেে ব্বস্রাে েরায়দর প্রকয়ল্পর সুরবিরা 
রদয়ে েয়ব। গরাছরভরতিক জীরবকরার রষিয়ত্র যরায়দর রনজস্ জরম রনই, েরায়দর বৃষিপরাট্রার মরাি্য়ম সরকরারর 
জরময়ে বরা রলজ-িুরতির (রলজ-িুরতির সমেসীমরা সৃষ্ট সম্পয়দর করাযমেকরাল অনুসরায়র রনিমেরাররে েওেরা দরকরার) 
জরময়ে বন তেরর কয়র রদয়ে েয়ব, যরা বৃষিপরাট্রা রনয়দমেরশকরাে রবসৃ্েভরায়ব বলরা আয়ছ। এমনরক আগরামী রদয়ন 
ভূরমেীনয়দর বরারড়য়ে/উয়িরায়ন উলিম্ব িরাষ, থরাক িরাষ, ছরাদ-বরাররান্দরা িরায়ষ রয সব গরাছ কমমেরনচিেেরা প্রকয়ল্প 
অনুয়মরারদে, েরার প্রকল্প রনয়ে েয়ব। 

একইভরায়ব ভূরমেীনয়দর রষিয়ত্র সরারগরাদরা, িরাররা�র, প্ররাণীসম্পয়দর �র, মরাছপুকুয়রর রনজস্ জরােগরার অভরাব 
থরাকয়ল অনুয়মরারদে রযৌথ/বরায়ররােরারী জরােগরা, রলজ জরােগরা বরা একরারিক উপয়ভরাতিরার রষিয়ত্র রযৌথ জরােগরাে 
রযৌথ সম্পদ গয়ড় রেরালরা রযয়ে পরায়র। 

রবপণয়নর রষিয়ত্র স্রানীে বরাজরার ছরাড়রাও সরকরারী ‘সু�ল বরাংলরা’ ও অসরকরারী রবপণী শৃঙ্ল-রতিরানীর সুয়যরাগ 
রনয়ে েয়ব। িরাররা�য়রর িরাররা ও সরারগরাদরার সরার অবশ্ই বৃষিপরাট্রা কমমেসূরিয়ে ব্বেরার করয়ে েয়ব। কমমেরন-
চিেেরা প্রকয়ল্প অসরকরারী সংস্রা রথয়ক িরাররা ও সরার রকনরা রনরষধি কররা েয়েয়ছ। একইভরায়ব কমমেরনচিেেরা 
প্রকয়ল্প উৎপরারদে মরাছ-মরাংস-রডম-সব্ী রবদ্রালয়ে ও রশশুরবকরাশ রকয়ন্দর মি্রানিকরালীন ও পূবমেরায়নির আেরায়রর 
সরায়থ সংযুতি করয়ে গ্রাম পঞ্রায়েেয়ক রবয়শষ উয়দ্রাগ রনয়ে েয়ব। 

রযয়েেু দরাররদ্র রমরািনই এই উয়দ্রায়গর মূল লষি্, একরি পররবরারয়ক একরি প্রকয়ল্প আবধি নরা ররয়খ, 
একরারিক প্রকয়ল্প আনরা দরকরার, যেষিণ নরা পররবরাররিয়ক ৫০০০০-১০০০০০ িরাকরা বরারষমেক অরেররতি আয়ের 
রনচিেেরা রদওেরা যরায়ছে।

আমরায়দর আশরা, িলরে পররকল্পনরা রিনরা ও রূপরােয়ণর এমন অরভমুখ “আজয়কর মজুরর, আগরামীর জীরবকরা” 
এই ম্রিয়ক সরাময়ন ররয়খ মেরাত্মরা গরান্ধী জরােীে গ্রামীণ কমমেরনচিেেরা প্রকল্পয়ক, মজুরর প্রদরায়নর কমমেসূরির 
পররবয়েমে, যথরাথমে অয়থমে দরাররদ্র দূরীকরণ কমমেসূরিয়ে পররণে করয়ব। স্রারক সংখ্রা ৪৯৯৫(২৪)-আর.রড/ও-
/১৮এস-০২/১৬
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স্রারক সংখ্রা ৪৯৯৫(২৪)-আর.রড/ও/১৮এস-০২/১৬                     েরাং ০৯/১০/১৭

প্রয়েরাজনীে ব্বস্রা রনওেরার জন্ অনুরলরপ রপ্রররে

(১) প্রিরান সরিব, রজরিএ 

 (২-২৩) রজলরা শরাসক, সমস্ রজলরা

(২৪) অরেররতি রনবমেরােী আরিকরাররক, রশরলগুরড় মেকুমরা পররষদ 

স্রারক সংখ্রা ৪৯৯৫(৪)-আর.রড/ও/১৮এস-০২/১৬                     েরাং ০৯/১০/১৭ 

অনুরলরপ রপ্রররে

(১) সম্পরাদক, অ্রায়েড ইরনরশয়েরিভ্ স্, য়জলরাগুরলয়ে রবরভন্ন িরাররা�র তেররর রবষয়ে প্রিরার ও প্ররশষিণ  
 প্রদরায়নর জন্। 

(২) সম্পরাদক, গ্রাম রিরাষ্ট, য়ভরিভরায়রর রবষয়ে প্রয়েরাজনীে প্রিরার ও প্ররশষিণ প্রদরায়নর জন্। 

(৩) সম্পরাদক, প্রসরারী, েরাপরা ও �রাইভ রস্করােরার ময়ডল রকরন্দক প্রয়েরাজনীে প্রিরার ও প্ররশষিণ প্রদরায়নর  
 জন্। 

(৪) সম্পরাদক, প্রদরান, ঊষরমুরতি প্রকয়ল্প  রনয়েরারজে রস্ছেরায়সবী সংস্রাগুরলয়ক রপ্ররয়ণর জন্।
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