
নিৰ্মল সংবাদ 
িীৰ নিৰ্মল পনৰয াজিা, ৰ্নৰগাও ঁনজলা অসৰ্ 

সংখ্যা :  ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

সম্পাদকীয় 

 চ ৌদিশে দিসৃ্তত দিোল জলভূদি িুকুত সাৱটি লল অসিৰ 

ঠিক চসািাজশত অৱদিত লৈ আশে িদৰগাওঁ দজলা। নগাও ঁ
দজলাৰ পৰা ২৯ চ শেম্বৰ ১৯৮৯  নত পৃথক লৈ আদৈ এখন 
পুৰ্ণাঙ্গ দজলা ৰূশপ দনজক পদৰ য় দিয়া িদৰগাওঁ দজলাই আগুদৰ 

আশে ১৪৫০.০২ িগণ দক:দি:ৰ এক দিসৃ্তত এশলকা। 

 দনজৰ প্ৰাকৃদতক দিদ ত্ৰতা তথা িাটিৰ উিণৰতাৰ িাশি 

িদৰগাওঁ দজলা কৃদিৰ লগশত পশু আ»Ó িৎসসম্পিশতা যশথষ্ট 

 ৈকী। প্ৰা ুযণযতাশৰ ভদৰ থকা এই দজলাখনৰ চখাৱাপানীৰ 
দিশুদ্ধতাৰ অভাৱৰ িাশিই িানীয় চলাকসকল নানাধৰৰ্ৰ চৰাগ, 

িযাদধ িা চিিাৰ আজাৰ ইতযাদিশিাৰত চভাগা চিখা যায়। ইয়াৰ 
িাশি জনস্বািয কাদৰকৰী দিভাশগ সুিীৰ্ণ সিয়ধদৰ দজলাখনত 
দিশুদ্ধ চখাৱাপানী চযাগানৰ িযৱিাপনা কদৰ আদৈশে যদিও এই  
আ দনশিাশৰ চকইখনিান গাওঁ িা  ুিুৰীৰ িাজশতই সীিািদ্ধ িা 
এই পানীশযাগানত গৃৈ-সংশযাজন থকা চলাকৰ সংখযাও চতশনই 

তাকৰ। 

 উক্ত আশসাঁৱাৈশিাৰ িৰূ কদৰিললশয় আ»Ó িৃৈৎ অঞ্চল সাঙুদৰ 

িানীয় ৰাইজক দিনশ াৰ ২৪ ৰ্ণ্টাই গৃৈ-সংশযাগৰ জদৰয়শত 
পানী চযাগান ধদৰিলল দিশ্বশিংক, ভাৰত  ৰকাৰৰ চখাৱাপানী 

চযাগান আ»Ó অনািয় িন্ত্ৰালয় আ»Ó অসি  ৰকাৰৰ জনস্বািয 

কাদৰকৰী দিভাগৰ উলিৈতীয়া প্ৰশ ষ্টাত জন্ম ললশে নীৰ দনিণল 

পদৰশযাজনাই। এই পদৰশযাজনাই সাঙুদৰ ল’ি দজলাখনৰ ১৬ 

খনলক গাওঁ পঞ্চায়ত। 

নজলা প্ৰকল্প পনৰচালিা গগাট 
ৰ্নৰগাওঁ নজলা 

নবষয়সচূী   পষৃ্ঠা 
 

· সম্পািকীয়      ১ 

· নীৰ দনিণল পদৰশযাজনা   ২-৩ 

· সজাগতা সভাৰ অৱশলাকন  ৪ 

· %Xç]Ì^ %ç»Ó åGç$Oç LÇ_ÝÌ^ç        

%ç¾LÛXç ×X•õçbXৰ ওপৰত  িু 
দিৱৰদৰ্      ৫ 

· জৰীপ তথয     ৬ 

· দ ত্ৰ সংগ্ৰৈ     ৭-৮ 

পষৃ্ঠা  ১ 

(এনপ্ৰল-জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 

“নজলা প্ৰকল্প পনৰচালিা 
গগাট (DPMU)” 

 

“দজলা জনস্বািয কাদৰকৰী 
দিভাগৰ কাযণযিাৈী 
অদভযন্তা, সৈকাৰী 

কাযণযিাৈী অদভযন্তা আ»Ó 

নীৰ দনিণল পদৰশযাজনাৰ 
দিশেিজ্ঞ তথা অনযানয 

কিণ াৰীসকলৰদ্বাৰা গঠিত 
দজলা পযণযায়ৰ প্ৰকল্প 
পদৰ ালনা কতৃণ পক্ষ” 



সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

ভা ৰতিিণত িেদৰ প্ৰায় ১ লাখতলকও 
অদধক চলাকৰ িতুৃয ৰ্শ  পানীৰ পৰা  

চৈাৱা চিিাৰ সিৈূৰ কাৰশন। 
ডাশয়দৰয়া,  াইফশয়ড, কশলৰা, দফলাৰাইদ ে, চিশলদৰয়া, 
চৈপা াইটিে ইতযাদি স ৰা ৰ চিদখিলল চপাৱা চিিাৰ 
সিৈূৰ উপদৰও পানীত থকা আশেণ দনক, ফ্ল'ৰাইড তথা 

আইৰনৰ ফলত গু»Óতৰ ভাশৱ স্বািযৰ ৈাদন ৈয়। ভাৰত 
তথা অসি ৰাজযৰ দিদভন্ন প্ৰান্তৰ লগশত িদৰগাওঁ দজলাত 
দিশুদ্ধ চখাৱাপানীৰ সিসযা দিশেিলক চিদখিলল চপাৱা 

যায়। দকেুিান গাওঁ অঞ্চলত পানীৰ চযাগান িযিিা 

দিশ্বস্তৰীয় িানিণ্ডৰ দভদিত অদতলক চো নীয়। 

 উশেখশযাগয চয, দিশুদ্ধ চখাৱাপানীৰ চসৱন, এক 

স্বািয সন্মত পদৰশৱে আ»Ó উন্নত অনািয় িযৱিাপনাৰ 

চযাশগদি  উপশৰাক্ত চিিাৰ সিৈূৰ পৰা িহু পদৰিাশৰ্ ৈাত 

সাদৰ থাদকি পাদৰ। িানৈুৰ সুিতা আ»Ó কাযণযক্ষিতাত 

চপশলাৱা প্ৰভাৱ আ»Ó লিনদিন জীৱনত পানীৰ 

অপদৰৈাযণযতাৰ কথা দিশি না কদৰ, গুনগত তথা গৃৈ 
সংশযাগী পানী চযাগান তথা উন্নত অনািয় িযৱিাপনা 

কদৰিলল ভাৰত  ৰকাশৰ দিশ্বশিংকৰ সৈশযাগত নীৰ 

দনিণল পদৰশযাজনা নািৰ এক প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কদৰ 

উদলয়াইশে। এই প্ৰকল্পৰ চযাশগদি ৰাইজক উন্নতিানৰ 
পানী চযাগান ধৰাৰ লগশত ৰাইজৰ অংেীিাদৰত্ব তথা 

দিশকন্দ্ৰীকৰৰ্ সিলীকৰনৰ ওপৰত গু»Óত্ব প্ৰিান কৰা 

লৈশে। 

 নীৰ দনিণল পদৰশযাজনাৰ িখূয উশেেয ৈ’ল এই 
প্ৰকল্পৰ অধীনত সাঙুদৰ চলাৱা গাঁও পঞ্চায়ত সিৈূৰ 
অন্তগণত প্ৰদতশ া পদৰয়ালক িীৰ্ণযিযািী ভাশি দিনশ াৰ ২৪ 
ৰ্ন্টাই ৭০ দল াৰ জনিদুৰ ৈাৰত দিশুদ্ধ পানীৰ চযাগান 

ধৰা। িৈৃৎ িহু গাও ঁ আ ঁদনৰ আধাৰত প্ৰদতদিত এই 

প্ৰকল্পত গাঁও পঞ্চায়ত পানী চযাগান আ»Ó অনািয় 

সদিদত (GPWSC) িখুয ভূদিকাত থাদকি। এই সদিদত 
(GPWSC) সিৈূ গঠিত লৈশে পঞ্চায়তৰ সভাপদত/
সভাশনত্ৰী, ৱাডণ  সিসয, জনস্বািয কাদৰকৰী দিভাগৰ চক্ষত্ৰ 
দিিয়া, পঞ্চায়তৰ সদ ি, আোকিী, অঙ্গনািািী কিী 
তথা িানীয় সশ তন ৰাইজৰ লসশত। পঞ্চায়তৰ সভাপদত/

সভাশনত্ৰী আ»Ó জনস্বািয কাদৰকৰী দিভাগৰ চক্ষত্ৰ 

পনৰৱৰ্ম িৰ চাযিকী 

নিৰ্মল সংবাদ, ৰ্নৰগাও ঁ         সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

পষৃ্ঠা ২ 

িীৰ নিৰ্মল পনৰয াজিা 

(শেিাংে পৰৱতী পৃিাত) 

(এনপ্ৰল-জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 



সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

দিিয়াৰ ৈস্তাক্ষৰত পঞ্চায়ত পানী চযাগান আ»Ó অনািয় 

সদিদতৰ নািত চখালা এক যুটীয়া চিংক একাউণ্টত 
ৰাইজৰ িৰঙদন সিৈূ জিা কৰা ৈয়। 

 এই প্ৰকল্পত দনজৰ দনজৰ অংেীদ্বাদৰত্বৰ িৰঙদন 

দৈ াশপ অনসুূ ীত জাদত আ»Ó জনজাতীয় পদৰয়াল সিশূৈ 

২২৫  কা আৰ ু সাধাৰন িা অনযানয িগণৰ পদৰয়াল 
সকশল ৪৫০  কাৰ অংেীিাৰী ধন জিা দিি লাদগি। 
ইয়াৰ জদৰয়শত চতওঁশলাশক সুদনদিত কদৰি দনজৰ ৰ্ৰৰ 
সীিাৰ দভতৰললশক ১০ দি াৰ লিৰ্ণযৰ পানী পদৰিাৈী 
এডাল পাইপ, এ া চ পৰ লগশত এ া দি াৰৰ  সংশযাগ 

আ»Ó দিনশ াৰ ২৪ ৰ্ন্টাই ৭০ দল াৰ জনিদূৰ ৈাৰত 

দিশুদ্ধ পানী। এই প্ৰকল্পৰ অদধকাংে িযয় িৈন কদৰি 
দিশ্বশিংশক (িঠূ িযয়ৰ ৫০%), ভাৰত  ৰকাৰৰ 

চখাৱাপানী চযাগান আ»Ó অনািয় িন্ত্ৰালশয় িৈন কদৰি 

৪৪.৫০% আ»Ó অসি  ৰকাশৰ আগিঢ়াি ৪.৫০%। িাকী 
১% িযয় সংগ্ৰৈ কৰা ৈ’ি উপশভাক্তা ৰাইজৰ পৰা 

উপৰত উশেখ কৰা ধৰশন িৰঙদৰ্ দৈ াশপ। 

 নীৰ দনিণল পদৰশযাজনা চিেৰ দভতৰত  ৰকাদৰ 
উশিযাগত আৰম্ভ চৈাৱা এক অনযতি প্ৰকল্প য’ত ৰাইজ 

তথা পঞ্চায়তৰ ভূদিকাক আগভাগ দিয়া লৈশে। লগশত 

দজলা পযণযায়ত গঠিত প্ৰকল্প পদৰ ালনা চগা ৰ জদৰয়শত 

ৰাইজ তথা পঞ্চায়তৰ অংেগ্ৰৈন আ»Ó ভূদিকাক সুিঢ়ৃ 

কদৰিলল প্ৰশ ষ্টা  শলাৱা লৈশে যাশত পৰৱতী সিয়ত সিগ্ৰ 

প্ৰকল্পশ াৰ তৃৰ্িলূ পযণযায়ৰ পদৰকল্পনা, পাদৰ ালনা আ»Ó 

তত্বাৱধান কদৰিলল সক্ষি ৈয়। 

 ২০১৬  নৰ আগষ্ট িাৈত িদৰগাওঁ দজলাত 
জনস্বািয কাদৰকৰী দিভাগৰ প্ৰকল্প পদৰ ালনা চগা ৰ 
জদৰয়শত নীৰ দনিণল পদৰশযাজনাৰ কািৰ পাতদন চিলা 

ৈয়। প্ৰকল্পৰ প্ৰশয়াজনীয় সকশলা তথয সংগ্ৰৈ কদৰিলল 
প্ৰথশি প্ৰকল্পৰ অন্তভুণ ক্ত ১৬ খন গাওঁ পঞ্চায়তত এক 

সিীক্ষৰ্ (জৰীপ)  শলাৱা ৈয়। সিসািদয়কভাশৱ প্ৰকল্প 
পদৰকল্পনাৰ পূিণ সিয়শোৱাৰ সািাদজক উন্নয়নৰ 

কািসিশূৈা  লাই অৈা লৈশে। 

  

পনৰৱৰ্ম িৰ চাযিকী 

নিৰ্মল সংবাদ, ৰ্নৰগাও ঁ         সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্)  

পষৃ্ঠা ৩ 

িীৰ নিৰ্মল পনৰয াজিা 

গাঁও পঞ্চায়ৰ্ পািীয াগাি 
আৰু অিাৰ্য় সনৰ্নৰ্ 

(GPWSC) 
 

“প্ৰদতখন পঞ্চায়তৰ সভাপদত/
সভাশনত্ৰী, ৱাডণ  সিসযসকল, 
জনস্বািয কাদৰকৰী দিভাগৰ 
চক্ষত্ৰ দিিয়া, পঞ্চায়তৰ 
সদ িৰ, আোকিী, অঙ্গনািািী 
কিী তথা সশ তন ৰাইজৰ 
দ্বাৰা গঠিত এশকাখন সদিদত” 

(এনপ্ৰল-জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 



সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

 

নবত্তীয় বষম ২০১৮-১৯ ৰ ১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসকৰ্ অিনুিৰ্ গ াৱা সজাগৰ্া সভাৰ অৱযলাকি- 

নিৰ্মল সংবাদ, ৰ্নৰগাও ঁ         সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্)  

পষৃ্ঠা ৪ 

(এনপ্ৰল-জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 

গাওঁ পঞ্চায়ৰ্ৰ িাৰ্ 

এনপ্ৰল গৰ্ জিু 
গাওঁ বা 
চুবুনৰ 

প মযায়ৰ 
সভা 

ৱাৰ্ম  
প মযায়ৰ 
সভা 

পঞ্চায়ৰ্ 
প মযায়ৰ 
সভা 

গাওঁ বা 
চুবুনৰ 

প মযায়ৰ 
সভা 

ৱাৰ্ম  
প মযায়ৰ 
সভা 

পঞ্চায়ৰ্ 
প মযায়ৰ 
সভা 

গাওঁ বা 
চুবুনৰ 

প মযায়ৰ 
সভা 

ৱাৰ্ম  
প মযায়ৰ 
সভা 

পঞ্চায়ৰ্ 
প মযায়ৰ 
সভা 

এজাৰিাৰী ৬ ১ ০ ৫ ০ ০ ১ ০ ০ 
িৰ্ৰা ৬ ২ ০ ১২ ২ ১ ১০ ২ ১ 
িাৰ্জাপ ৭ ১ ০ ১১ ১ ১ ১২ ১ ১ 
িৈা িৰজাদৰ ১২ ২ ০ ১১ ২ ০ ৬ ১ ১ 
িৰপাক ১০ ২ ০ ১০ ২ ১ ১২ ২ ১ 
িদক্ষৰ্ ধৰিতুল ৬ ১ ০ ৬ ১ ০ ৮ ২ ০ 
চিওঁোল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
চডাঙািৰী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
চগাভা ৬ ০ ০ ৫ ০ ০ ৬ ০ ১ 
জাদগ ভকতগাও ঁ ১২ ২ ০ ১২ ২ ১ ১২ ২ ১ 
জাগীশৰাড ৭ ২ ০ ১২ ২ ১ ১২ ২ ১ 
চনলী ৪ ১ ০ ৯ ০ ১ ৯ ০ ১ 
পাদলগুদৰ ৯ ২ ০ ১২ ২ ১ ১২ ২ ২ 
দেল াং ১২ ২ ০ ১২ ২ ১ ১২ ১ ১ 
চতলাৈী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
উিৰ ধৰিতুল ১২ ২ ০ ১২ ২ ১ ১২ ২ ১ 

সবমৰ্ুঠ ১০৯ ২০ ০ ১২৯ ১৮ ৯ ১২৪ ১৭ ১২ 

“১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক এনপ্ৰল-জিু ২০১৮ ৰ্ 
নজলা প্ৰকল্প পনৰচালিা গগাট ৰ্নৰগাওঁ এ 
নবনভন্ন ধৰণৰ ৰ্ুঠ ৪৩৮ খ্ি সজাগৰ্া 

সভা অিুনষ্ঠৰ্ কযৰ” 

“উক্ত সভাসৰ্ ূৰ্ 
ৰ্ুঠ ৩৩২৩ গৰাকী 
পৰুুষ আৰু ৫৩৬১ 
গৰাকী ৰ্ন লা 
সবমৰ্ুঠ ৮৬৮৪ 
গৰাকী গলাক 
উপনিৰ্ থাযক” 

“এই সভাসৰ্ূ   
প্ৰনৰ্খ্ি গাওঁ 
পঞ্চায়ৰ্ৰ 

নিযয়ানজৰ্ দজুি 
গেচ্ছাযসৱক/
গেচ্ছাযসৱকাই 
আযয়াজি কযৰ” 



সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

 [ýTöÛ]çX a]Ì^Tö åGç$Oç %ç»Ó LÇ_ÝÌ^ç %ç¾LÛXç 

\öç»Tö[ýbï» A$Oç %XîTö] YÒWýçX a]aîç* ই Y×»ã[ý` 

YÒি×ূbTö Eõå» %ç»Ó ]çXÇc÷» _GãTö LÝ¾EÇõ_ৰ Ø‘öçºc÷îৰ 

অ¾X×Tö H$OçÌ^ ^×Vãc÷ ইয়ç» সমু্পৰ্ণ ×[ýpûçX aX½Tö ×X•õçbX 

Xc÷Ì^* 
 %Xç]Ì^ %ç»Ó åGç$Oç LÇ_ÝÌ^ç %ç¾LÛXç ×X•õçbX XÝ» 

×X]ï_ Y×»ã^çLXç» আন এ া %XîTö] িলূ ×V` ^'Tö 

দিজ্ঞান aX½Tö %Xç]Ì^ å`ì$JôçGç» [ýî¾c÷ç»,åGç$Oç LÇ_ÝÌ^ç 

%ç¾LÛXç ×X•õçbX» ×[ý×\ö~ é[ýpûç×XEõ পদ্ধদতa]Çc÷        

×[ýTöe\öçã¾ý %çচলা$JôXç Eõ»ç» _GãTö »çইL» ]çLTö 

aLçGTöç aÊ×rô Eõ»ç িলূ _lùî* দজলা প্ৰকল্প পদৰ ালনা 
চগাশ , Aই ×[ýbÌ^Tö GçCg Y‡ûçÌ^Tö» YÒ×TöFX GçCgTö 

åa¬K÷çãa¾Eõ/åa¬K÷çãa×¾Eõç aEõলৰ L×»Ì^ãTö ×[ý×\ö~ 

aLçGTöç সভা %XÇ×ºc÷Tö Eõ×» »çইL»  ]çLTö aLçGTöç 

aÊ×rô Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* åa¬K÷çãa¾Eõ/åa¬K÷çãa×¾Eõç aEõচল 
ইয়াৰ =Y×»C ×[ý×\ö~ Wý»X» =VG×X]É_Eõ %XÇºc÷çX     

%XÇ×ºc÷Tö Eõ×» »çইL» ]çLTö LXa]çã»çc÷ aÊ×rô Eõ×»[ýê_ 

alù] éc÷ä$K÷ _GãTö ×XL» H»FX %ç»Ó ×XL» GçCgFX 

$JôçZõ ×$JôEÇõX Eõ×» »FçTö ×[ýã`b \Çö×]Eõç Yç_X Eõ×»ä$K÷* 

åGç$Oç LÇ_ÝÌ^ç %ç¾LÛXçৰ অসমূ্পৰ্ণ ×X•õçbX» Zõ_Tö চয  
×[ý×\ö~ Wý»X» å[ý]ç» ৈ’িý Yçã», Aই ×[ýbãÌ^ åTöCgã_çãEõ 

»çইLEõ a\öç a×]×Tö» L×»Ì̂ ãTö %ç»Ó [ýî×NþGTö \öçã¾C 

[ýÇãLç¾çৰ YÒä$Jôrôç Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* 

 দজলা প্ৰকল্প পদৰ ালনা চগা , ]×»GçCg» =ãVîçGTö 

å^ç¾ç 8/2/2018 ইং Töç×»ãF "åGç$Oç LÇলীয়া %ç¾LÛXç» 

×X•õçbX» Y×»Eõ”Xç» CY»Tö ]×»GçCg» 1৬ $Oç GçCg 

Y‡ûçÌ^Tö» a]Çc÷ åa¬K÷çãa¾Eõ/åa¬K÷çãa×¾Eõç aEõ_Eõ ×VX 

å^çৰা Eõç^ïîaÇ$JôÝãৰ YÒ×`lৰ্ù YÒVçX Eõ»ç c÷Ì^* 
 [ýTöÛ]çãX 1৬ $Oç GçCg Y‡ûçয়Tö» ×\öTö»Tö [ýH»ç    

%ç»Ó åGç\öç GçCg Y‡ûçÌ^TöTö "åGç$Oç LÇলীয়া %ç¾LÛXç 

×X•õçbX» Y×»Eõ”Xç’» Eõç] Y»Ýlùç]É_Eõ \öçã¾ c÷çTöTö 

å_ç¾ç éc÷ä$K÷ %ç»Ó ই×Tö]ãWýî L×»Y» Eõç] সমূ্পৰ্ণ éc÷ä$K÷  
%ç»Ó  YÒEõ” »ÖYçÌ^X» পৰৱতী Eõç^ïîaÇJôÝa]Çc÷ পযণযায়yÔã] 

Jô_çই UEõç éc÷ä$K* 

 ‘পদৰ•õçৰ পঢ়াোদল অদভযান’ (CLEAN SCHOOL 

CAMPAIGN) %ç»Ó ‘পদৰ•õçৰ গাওঁ অদভযান’ (CLEAN 

VILLAGE CAMPAIGN) åYçX YÒUã] দজলা প্ৰকল্প 
পদৰ ালনা চগা  ]×»GçCg» =ãVîçGTö öঅনদুিত Eõ»ç éc÷×$K÷ল, 

^'Tö দিিযালয় %ç»Ó GçCg» Y×»•õç» Y×»Jô~Töç» ×[ýদভ~ 

×V` Y^ïîçã_ç$JôXç Eõ»ç c÷Ì^ %ç»Ó [ýTöÛ]çãXC ইয়াৰ ওপৰত 
aLçGTöç a\öç %XÇ×ºc÷Tö Eõ×» UEõç éc÷ä$K÷* ইয়াৰ উপদৰও 
åGç$Oç LÇ_ÝÌ^ç %ç¾LÛXç» ×X•õçbX» ওপৰত দিশেি ভাশৱ 

গু»Óত্ব আশৰাপ কদৰ দিদভন্ন সিয়ত দভন্ন কাযণযসূ ী 
অদিৰত ভাশি %XÇ×ºc÷Tö Eõ×» UEõç éc÷ä$K å^ãX- দিশ্ব 
পদৰশিে দিৱস উিযাপন (WORLD ENVIRON-

MENT DAY CELEBRATION), Y‡ûçয়Tö দিৱস 
উিযাপন (PANCHAYAT DAY CELEBRATION) 

ইতযাদি। 

%Xç]Ì^ %ç»Ó åGç$Oç LÇ_ÝÌ^ç %ç¾LÛXç ×X•õçbXৰ ওপৰৰ্ চৰু্ নবৱৰনণ 

নিৰ্মল সংবাদ, ৰ্নৰগাও ঁ         সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্)  

পষৃ্ঠা ৫ 

(এনপ্ৰল-জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 



       ৰ্থয প্ৰনৰ্যবদি 

সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

জৰীপ ৰ্থয: 

সাঙুদৰ চলাৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ সংখযা  :   ০২ 
সাঙুদৰ চলাৱা পঞ্চায়তৰ সংখযা   :   ১৬ 
জৰীপত অন্তণভুক্ত চৈাৱা িঠু ৰ্ৰৰ সংখযা : ৩৩,৩৪৩ 
অনসুু ীত জাদত ও জনজাদত ৰ্ৰৰ সংখযা:  ১৪,২১২ 
সাধাৰন ও অনযানয ৰ্ৰৰ সংখযা   :  ১৯,১৩১ 

১১,২২৮ 

২,৯৮৪ 

১৭,৯০৫ 

১,২২৬ 

গাওঁ পঞ্চায়ৰ্ৰ িাৰ্ ৰু্ঠ ঘৰৰ সংখ্যা 
বৰঙনণ সংগ্ৰ  কৰা ঘৰৰ সংখ্যা 

ৰু্ঠ বৰঙনণ 
সংগ্ৰ  (টকা) অিুসূচীৰ্ জানৰ্ ও 

জিজানৰ্ 
অিযািয ৰু্ঠ 

এজাৰবাৰী ১,৭৫০ ৪১৭ ৬৩ ৪৮০ ১,২২,১৭৫ 
বঘৰা ২,৪৬০ ৪৯৩ ১৪৪ ৬৩৭ ১,৭৫,৭২৫ 
বাঘজাপ ২,০০৩ ২২২ ১৩৬ ৩৫৮ ১,১১,১৫০ 
ব া বৰজাৰী ১,৭২৫ ৮৫ ১৭২ ২৫৭ ৯৬,৫২৫ 
বৰপাক ১,৮৮৬ ২৪৮ ১ ২৪৯ ৫৬,২৫০ 
দনিণ ধৰৰ্ৰু্ল ২,৮০৯ ২০৭ ১১ ২১৮ ৫১,৫২৫ 
গদওঁশাল ১,৮৫১ ০ ০ ০ ০ 
গৰ্াঙাবৰী ২,১৩৩ ০ ০ ০ ০ 
গগাভা ১,৯৬১ ৩০৩ ১৮৪ ৪৮৭ ১,৫০,৯৭৫ 
জাগী ভকৰ্গাওঁ ১,৮৯৯ ৩১০ ২০৬ ৫১৬ ১,৬২,৪৫০ 
জাগীযৰাৰ্ ২,৪৯০ ৪৪১ ১৬৮ ৬০৯ ১,৭৪,৮২৫ 
গিলী ২,৫৩৮ ২৩০ ৫৪ ২৮৪ ৭৬,০৫০ 
পানলগুনৰ ২,৪৩৪ ১৯৬ ২১২ ৪০৮ ১,৩৯,৫০০ 
নশলচাং ১,৮৯৬ ২২৬ ৮১ ৩০৭ ৮৭,৩০০ 
গৰ্লা ী ১,৮৪৪ ০ ০ ০ ০ 
উত্তৰ ধৰৰ্ৰু্ল ১,৬৬৪ ২৯৩ ৫৭ ৩৫০ ৯১,৫৭৫ 

সবমৰু্ঠ ৩৩,৩৪৩ ৩,৬৭১ ১,৪৮৯ ৫,১৬০ ১৪,৯৬,০২৫ 

সাঙুনৰ গলাৱা পঞ্চায়ৰ্ৰ িাৰ্, ৰ্থয ও বৰঙনণৰ ৰ্ানলকা 

নিৰ্মল সংবাদ, ৰ্নৰগাও ঁ         সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্)  

পষৃ্ঠা ৬ 

(এনপ্ৰল-জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 



       নচৈ সংগ্ৰ  

সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

নিৰ্মল সংবাদ, ৰ্নৰগাও ঁ         সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্)  

পষৃ্ঠা ৭ 

(এনপ্ৰল -জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 

পনৰস্কাৰ গাও ঁঅনভ াি, ৰ্াটি পবমৰ্, উ: ধৰৰ্ৰু্ল পনৰস্কাৰ গাও ঁঅনভ াি, বঘৰা গাওঁ, বঘৰা 

“নবশ্ব পনৰযৱশ নদৱস উদ াপি, বঘৰা উচ্চ ৰ্াধযনৰ্ক নবদযালয়, বঘৰা” 

“ৰ্ান লী প মযাযলাচিা সভা” 



সংখ্যা : ১ৰ্  (প্ৰথৰ্) 

           নচৈ সংগ্ৰ  

 
  

 

 

  

 

“দজলা প্ৰকল্প পদৰ ালনা 
চগা  আৰ ুৰাইজৰ িাজত 
চযাগসূত্ৰ দৈ াশপ কাি কৰা 
প্ৰদতখন গাওঁ পঞ্চায়তৰ 
িজুনলক চস্বচ্চাশসৱক/

চস্বচ্চাশসদৱকাই লৈশে িীৰ 
নিৰ্মল দৰূ্ অথিা 

কনৰ্উনিটি ৰ্’নবলাইজাৰ” 

   দজলা প্ৰকল্প পদৰ ালনা চগা  
    িীৰ নিৰ্মল পনৰয াজিা 
   (দিশ্বশিংক সাৈাযণযপ্ৰাে প্ৰকল্প) 
  জনস্বািয কাদৰকৰী দিভাগ, িদৰগাওঁ, অসি 
 

গ াগায াগ কৰক 
িৰূভাি নং: ১৮০০-৩৪৫-৩৯৯০(দিনািূলীয়া) 
িাতণ া: gr.nnpassam@gmail.com 
      www.phennp.assam.gov.in 

পষৃ্ঠা ৮ 

(এনপ্ৰল -জিু ২০১৮) (১ৰ্ ত্ৰৈৰ্ানসক) 


