
নিৰ্মল সংবাদ 
িীৰ নিৰ্মল পনৰয াজিা, ৰ্নৰগাও ঁনজলা 

সম্পাদকীয় 

  প্ৰতিবাৰৰ দৰৰই এইবাৰৰা মতৰগাও ঁ তিলাি তিলা 
প্ৰকল্প পতৰচালনা গগাটৰ উৰদযাগি তবতিন্ন ধৰণৰ 

গকইবাখৰনা সিাগিা সিা অনুতিি কৰা হয়। উৰেখনীয় 
তহচাৰপ “স্বচ্ছিাই গসৱা”, “SSG গ্ৰামীণ” আৰু “Field Wa-

ter Testing” ৰ ওপৰি সুকীয়াকক গুৰুত্ব আৰৰাপ কৰা 

হয়। প্ৰকল্পৰ অন্তগগি ১৬ টা পঞ্চায়িৰ উপতৰও সমগ্ৰ 
মতৰগাওঁ তিলাৰি “স্বচ্ছিাই গসৱা” িথা “SSG গ্ৰামীণ”ৰ 

তবতিন্ন ধৰণৰ সিাগিা সিা অনুতিি হয়। “SSG 

গ্ৰামীণ”ৰ বাৰব ম’বাইল এপৰ িতৰয়ৰি তনিৰ তিলাৰ 
স্বচ্ছিাৰ তিতি সম্পৰকগ  গিাট কতৰবকল ৰাইিক আহ্বান 

িৰনাৱা হয় আৰ ুৰাইিৰ িাল সহাতৰও ঁগপাৱা যায়। ইয়াক 
আৰু অতধক ফলপ্ৰসু কতৰবকল ‘স্বচ্ছিা’ৰ ওপৰি তিলা 
তিতিক তচত্ৰাঙ্কন প্ৰতিৰযাতগিাও অনুতিি কৰা হয়। ইয়াৰ 
উপতৰও “আৱিগ না পৃথকীকৰণ” (Waste Segregation) 
আৰু “Water Quality Testing”ৰ ওপৰি তিলা পযগযায়ৰ 

দখুনকক পৃথক সিা অনুতিি কৰা হয়। 
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ৰ্নৰগাওঁ নজলা 

নবষয়সচূী    পষৃ্ঠা 
 

· সম্পাদকীয়      ১ 

· উৎকৃষ্টিাৰ তনদৰ্গন 

‘িলতনতধ’, গকৰৰলা      ২-৩ 

· সিাগিা সিাৰ অৱৰলাকন   ৪ 

· তহচাপ তবদযাৰ ইতিহাস    ৫-৬ 

· পতৰস্কাৰ পঢ়াৰ্াতল অতিযান: 

মতৰগাওঁ তিলা     ৭ 

· িথয প্ৰতিৰবদন ও তচত্ৰ সংগ্ৰহ ৮ 

১ 

২য় সংখ্যা, জলুাই-গচযেম্বৰ ২০১৮ 



নিতীয় সংখ্যা, জলুাই-গচযেম্বৰ ২০১৮ 

উৎকৃষ্টতাৰ নিদৰ্মি ‘জলনিনি’, গকযৰলা 

নিৰ্মল সংবাদ, ৰ্নৰগাও ঁ           সংখ্যা : ২য় 

 অসমি নীৰ তনমগল পতৰৰযািনা আৰম্ভ 
গহাৱাৰ দৰৰই গকৰৰলাৰিা গযাৱা ১৫ বছৰ ধতৰ 
কাযগযকৰী হহ আৰছ ‘িলতনতধ’। সমূ্পণগ তবৰকন্দ্ৰীকৃি 
প্ৰতিয়াৰৰ পতৰচাতলি এই প্ৰকল্প সঁচাৰয় দষৃ্টান্ত 
তদবপৰাকক উৰেখনীয়। িনিাৰ অংৰ্গ্ৰহন আৰ ু
পঞ্চায়িীৰাি বযৱিাৰ সমূ্পণগ সদবযৱহাৰ ইয়াৰপৰা 

তৰ্তকবলগীয়া। 
জলনিনিৰ নবষযয়- 
 ই তবশ্ব-গবংকৰ দ্বাৰা সাহাযযপ্ৰাপ্ত গকৰৰলা  
গ্ৰাময পানীৰযাগান আৰু অনাময় সংিাৰ উৰদযাগি 
আৰম্ভ কৰা গকৰৰলা চৰকাৰৰ এক চাতহদা চাতলি 
(Demand Driven) প্ৰকল্প। চাতহদা চাতলি প্ৰকল্পৰ 
িাৎপযগয এৰয় গয এই প্ৰকল্প গসইৰবাৰ ঠাইিৰহ 
ৰূপায়ণ কতৰবকল আগবঢ়া যাব য’ি ইয়াৰ বাৰব 
িানীয় ৰাইিৰ অংৰ্গ্ৰহণ আৰু সফল ৰূপায়ণৰ 
বাৰব তনিা আগ্ৰহ িথা আগিাগ আৰছ। আতিৰ 
িাতৰখি িলতনতধৰ ৫,৮৯৫ খন আঁচতনৰ িতৰয়ৰি 
২২৭ খন পঞ্চায়ি আৰ ু ৭,৭৫৪ টা তহিাতধকাৰী 
সমূহৰ মুঠ ২৫,০৫,০০০ িন তহিাতধকাৰী উপকৃি 
হহৰছ। 

 নীৰ তনমগল পতৰৰযািনাৰ দৰৰ িলতনতধৰিা 
প্ৰকল্প এটা আৰম্ভ গহাৱাৰ পূৰবগ ৰাইিৰ পৰা এক 
বৰঙতণ সংগ্ৰহ কৰা হয়। অনুসূতচি িাতি-
িনিাতি িথা মাছুকৱ সকলৰ বাৰব এই বৰঙতণ 
মুঠ আনুমাতনক বযয়ৰ ৫% আৰু অনযানযৰ বাৰব 
১০% (নীৰ তনমগল পতৰৰযািনাৰ গেত্ৰি ই ১%), 

যাৰ আতথগক মূলয িৰম ২,০০০টকা আৰ ু
৪,০০০টকা (নীৰ তনমগল পতৰৰযািনাৰ গেত্ৰি ই 
২২৫টকা আৰু ৪৫০টকা)। এই ধন 
িমাকৰৰািাসকলকৰহ এই প্ৰকল্পি তহিাতধকাৰী 

তহচাৰপ হল আগবঢ়া হয়। তযসকল বযতি এই ধন 
তদবকল আতথগকিাৰৱ অসমথগ, গিওঁ এই ধনৰ বাবদ 
তনৰি শ্ৰমদান কতৰও এই মূলয পতৰৰৰ্াধ কতৰব 
পাৰৰ। 
 এই প্ৰকল্প পঞ্চায়ৰি পতৰচালনা কৰৰ যতদও 
ইয়াক আৰু অতধক ফলপ্ৰসু কতৰবকল চুবুৰী 
পযগযায়ি তকছুমান তহিাতধকাৰী গগাট (Beneficiary 

Group) গঠন কৰা আৰছ। এই গগাটসমূৰহ ইয়াৰ 
িানীয় তহিাতধকাৰীৰ অিাৱ অতিৰযাগ ইিযাতদ 
পযগযৰবেণ কৰাৰ লগৰি গসই ঠাইি গহাৱা 
সকৰলাৰবাৰ কামৰ খতিয়ান ৰাৰখ আৰু যাৰি 
গকাৰনা ধৰণৰ অসুতবধাৰ সৃতষ্ট নহয় গসয়া 
সুতনশ্চি কৰৰ। এই গগাটৰবাৰ “Indian Societies 

Act 1960” ৰ অধীনি পঞ্জীয়নিুি। 
 ‘িলতনতধ’ৰ অন্তগগি প্ৰকল্পসমূহৰ অনয এক 
তবৰৰ্ষত্ব হ’ল গয এইৰবাৰ সমূ্পণগ িানীয় ৰাইিৰ 
দ্বাৰা পতৰকতল্পি প্ৰকল্প। গযতিয়া গকাৰনা ঠাইৰ 
িানীয় ৰাইৰি গখাৱা পানীৰ প্ৰৰয়ািনৰবাধ কৰৰ, 
গিওঁৰলাৰক তনিৰ মািি সিাৰ আৰয়ািন কতৰ 
পঞ্চায়িৰ িতৰয়ৰি ‘িলতনতধ’ৰ তবিাগীয় 

(ৰৰ্ষাংৰ্ পৰৱিী পৃিাি) 

২ 
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কিৃগ পেক গযাগাৰযাগ কৰৰ। তবিাগীয় কিৃপেই 
সাঙুতৰ ল’বলগীয়া অঞ্চলৰ এক িৰীপ চলাই 
আৰু প্ৰকল্পৰটা আগবঢ়াই তনবকল প্ৰৰয়ািন গহাৱা 
তদৰ্সমূহৰ িত্ত্বাৱধান কৰৰ। ‘িলতনতধ’এ লগৰি 
এয়াও সুতনশ্চি কৰৰ যাৰি দখুীয়া আৰ ু দবুগল 
গশ্ৰণীৰ পযগযাপ্ত িানীয় গলাক এই প্ৰকল্পি সাঙুৰ  
খাই পৰৰ। আনহাৰি িানীয় ৰাইৰি এই প্ৰকল্পৰ 
পতৰকল্পনাৰ পৰা আৰম্ভ কতৰ িাৰ আতহগ  প্ৰস্তুি, 
ৰূপায়ন, কাযগযকৰী, সামতয়ক গমৰামতি কৰা 
ইিযাতদ সকৰলা তনৰি সম্পাদন অথবা গহাৱাৰটা 
সুতনশ্চি কৰৰ, তয প্ৰকল্পৰটাৰ প্ৰতি গিওঁৰলাকৰ 
দায়বদ্ধিাও বঢ়াই। মাল-বস্তু, মিতুৰ িথা আন 
তযৰকাৰনা কামৰ তনতবদা িানীয় ৰাইৰিই প্ৰকাৰ্ 
কৰৰ আৰু বযৱহাযগয প্ৰযুতি িথা পানীৰ উৎসও 
িানীয় ৰাইৰি তনধগাৰণ কৰৰ। এইদৰৰ সকৰলা 
কামি আগিাগ হল গিওৰঁলাৰক এয়াওঁ সুতনশ্চি 

কৰৰ যাৰি আৰসাঁৱাহমিুিাৰৱ দীৰ্গতদনীয়াকক এই 

প্ৰকল্প কাযগযকৰী হহ থাৰক। 
সাংগঠনিক গঠি- 
িলতনতধৰ সাংগঠতনক গঠন উতেতখি ধৰণৰ- 

 

প্ৰকল্প পনৰচালিা গগাট 
(Project Management Unit) 

 
 

নজলা প্ৰকল্প পনৰচালিা গগাট 

(District Project Management Unit) 
 
 

গাওঁ পঞ্চায়ত 

(Gram Panchayats) 
 
 

সহায়কাৰী সংস্থা 
(Supporting Organisations) 

 
 

নহতানিকাৰী গগাট 

(Beneficiary Groups) 

 

 এই সকৰলা অতি সুকলৰম পতৰচালনা কতৰ 
‘িলতনতধ’এ ২০১৯ চনৰ তিিৰি ৩০ লাখ 
তহিাতধকাতৰক সাঙুতৰ গলাৱাৰ লেয তনধগাৰণ 
কতৰ হলৰছ। তনিা আৰু সিিাৰৰ একৰগাট হহ 
কাম কতৰৰল আতম আতিওঁ গয সফলিাৰৰ 
তযৰকাৰনা আচঁতন বা প্ৰকল্প ৰূপায়ন কতৰবকল 
সেম, ‘িলতনতধ’এ িাৰৰ তনদৰ্গন ডাতঙ ধৰৰ 
আৰু এয়াই আমাৰ ইয়াৰপৰা তৰ্তকবলগীয়া। 

৩ 

ৱনিকুিু গাওঁ পঞ্চায়ত 

SLEC  অ’নিচ প্ৰাঙ্গণ 

নপ্ৰতৰ্ কাৰ্যপ 

নিৰীক্ষণ আৰু ৰূ্লযায়ণ নবযৰ্ষজ্ঞ   
(Monitoring & Evaluation Specialist) 
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গাওঁ পঞ্চায়তৰ িাৰ্ 

জলুাই আগষ্ট গচযেম্বৰ 

গাওঁ/চুবুনৰ 
প মযায়ৰ 
সভা 

ৱাৰ্ম  
প মযায়ৰ 
সভা 

পঞ্চায়ত 
প মযায়ৰ 
সভা 

গাওঁ/চুবুনৰ 
প মযায়ৰ 
সভা 

ৱাৰ্ম  
প মযায়ৰ 
সভা 

পঞ্চায়ত 
প মযায়ৰ 
সভা 

গাওঁ/চুবুনৰ 
প মযায়ৰ 
সভা 

ৱাৰ্ম  
প মযায়ৰ 
সভা 

পঞ্চায়ত 
প মযায়ৰ 
সভা 

এিাৰবাৰী ৩ ০ ০ ৬ ১ ১ ৪ ১ ১ 
বৰ্ৰা ০ ০ ০ ১২ ২ ১ ১১ ২ ১ 
বাৰ্িাপ ৬ ১ ০ ৮ ২ ১ ৯ ০ ০ 
বহা বৰিাতৰ ১২ ২ ০ ১২ ২ ০ ১২ ২ ০ 
বৰপাক ৮ ২ ১ ১২ ২ ১ ৮ ২ ১ 
দতেণ ধৰমিুল ০ ০ ০ ৬ ১ ০ ০ ০ ০ 
গদওঁৰ্াল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
গডাঙাবৰী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
গগািা ০ ০ ০ ১২ ২ ১ ৬ ১ ১ 
িাতগ িকিগাও ঁ ১২ ২ ১ ১২ ২ ১ ১২ ২ ১ 
িাগীৰৰাড ১ ০ ১ ১২ ২ ১ ১২ ১ ১ 
গনলী ০ ০ ০ ১২ ২ ১ ৫ ১ ১ 
পাতলগুতৰ ০ ০ ১ ৫ ০ ১ ৮ ১ ১ 
তৰ্লচাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
গিলাহী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
উিৰ ধৰমিুল ৩ ০ ১ ৬ ১ ১ ১২ ২ ১ 

সবমৰ্ুঠ ৪৫ ৭ ৫ ১১৫ ১৯ ১০ ৯৯ ১৫ ৯ 

“িলুাই-গচৰপ্তম্বৰ ২০১৮ ি 
তিলা প্ৰকল্প পতৰচালনা গগাট 
মতৰগাওঁ এ তবতিন্ন ধৰণৰ মুঠ 
৩২৪ খন সিাগিা সিা 

অনুতিি কৰৰ। উি সিাসমূহি 
মুঠ ২,০৪১ গৰাকী পুৰষু আৰু 
৪,১৮৫ গৰাকী মতহলা সবগমুঠ 
৬,২২৬ গৰাকী গলাক উপতিি 
থাৰক” 

৪ 

ৰ্ানহলী প মযাযলাচিা সভা 
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 সিযিাৰ আগমৰন সকৰলা তদৰ্ৰি বহুৰিা 
পতৰৱিগ ন আতনৰল। এটা গঠক গণ্ডীৰ পতৰতধ িাতঙ 
মানৱ িাতি বহুতদৰ্ি বহুদৰূ আগুৱাই গ’ল। মানৱ 
িাতিৰয় িীৱনক সুচাৰৰুূৰপ গঢ় তদবকল ন ন উপায়, 
আতহলা উদ্ভাৱন কতৰৰল। গিৰনকুৱা এতবধ উপাই হ’ল 
তবতনময় প্ৰথা। প্ৰৰয়ািনীয় সামগ্ৰী ইিৰন তসিনৰ 
লগি িগাই গলাৱাৰটাৰৱ এই প্ৰথাৰ উৰেৰ্য। তকন্তু 
বহুৰিা আৰসাঁৱাহ থকাৰ বাৰব এটা সময়ি ই তবলপু্ত 
হ’ল আৰু িাৰ ঠাই লৰল মুদ্ৰাই। মুদ্ৰাৰ প্ৰচলৰন 
যগুান্তকাৰী পতৰৱিগ ন আতনৰল। সময় বাগৰাৰ লৰগ 
লৰগ মুদ্ৰাই গবৰলগ গবৰলগ ৰূপ লৰল আৰ ু িাৰ 
লগৰি গনাটৰ বযৱহাৰও আৰম্ভ হ’ল। গবচা-তকনাৰ 
বাৰব গনাটৰ বযৱহাৰ গবতছ সুতবধািনক গহাৱাৰ 
বাৰব গনাটৰ িনতপ্ৰয়িা বহূি বাতঢ়ল। টকাৰ গলনৰদন 
আৰম্ভ গহাৱাৰ লৰগ লৰগ গসই গলনৰদনৰ তহচাপ 
ৰখাৰ প্ৰৰয়ািনীয়িাও আতহ পতৰল। সময়ৰ গতিি 
তহচাপ ৰখাৰ পদ্ধতিৰিা বহুৰিা পতৰৱিগ ন আতহল। 
লাৰহ লাৰহ তহচাপ ৰখাৰটা এটা তবষয় তহচাৰপ 
অধযয়ন কৰাও আৰম্ভ হ’ল। সিযিাৰ তবকাৰ্ৰ লৰগ 
লৰগ বযৱসায়-বাতণিয বাতঢ়ল, উৰদযাগ িাপন হ’ল, 
টকা-পইছাৰ গলন গদন অিাৱনীয় হাৰি বাতঢ়ল।যাৰ 
ফলি তহচাপ তবদযাৰ প্ৰৰয়ািন ও অিযাৱৰ্যকীয় হহ 
পতৰল। পুৰতণ কালি তহচাপ ৰখাৰ পদ্ধতি গবৰলগ 
গবৰলগ ঠাইি গবৰলগ গবৰলগ আতছল যতদও সকৰলাৰৰ 
উৰেৰ্য এটাই অতছল আৰ ুগসইৰিা হ’ল টকা-পইছাৰ 
গলন-গদনৰ শুদ্ধ তহচাপ ৰখা। গবৰলগ গবৰলগ পদ্ধতিি 
তহচাপ ৰখাৰ বাৰব অসুতবধা তকছুমানৰৰা সৃতষ্ট 
হহতছল, তবৰৰ্ষকক আন্তিগ াতিক বাতণিযৰ গেত্ৰি। 
গতিৰক সমগ্ৰ পতৃথৱীৰি এটা তবজ্ঞানসন্মি তনয়মৰি 
তহচাপ ৰখাৰ ওপৰি তচন্তা-চচগ া আৰ ুগৰৱষনা কৰা 
আৰম্ভ হহতছল। 

 তহচাপ তবদযাৰ ইতিহাস বহু পূৰতণ। তহচাপ 
তবদযাৰ উিৰণ ৰ্টিতছল পৰূতণ গমৰছাপৰটতময়া চহৰি। 
গৰামান সাম্ৰািযি তবসৃ্তি িাৰৱ তহচাপ তবদযাৰ চচগ া 
হহতছল আৰু তবিীয় িথয তবতিন্ন কাৰণি বযৱহাৰ 

কতৰব পৰা পযগযায় এটা পাইতছল। িাৰিৰিা চাণকযই 
গমৌযগয যুগি তলতখ উতলওৱা অথগৰ্াস্ত্ৰ তবিীয় 
বযৱিাপনাৰ সমিুলয গ্ৰন্থ বতুলব পাতৰ। ইয়াি তহচাপ 
ৰেণৰ তবসৃ্তি তবৱৰণ তদয়া হহৰছ। ইটালীৰ লকুা 

পাতচঅ’তল (Luca Pacioli) নামৰ গতণিজ্ঞ িৰন 
“Double Entry System of Book Keeping” উদ্ধাৱন 
কতৰতছল তযৰটা পদ্ধতি এতিয়া সকৰলা গদৰ্ৰি তহচাপ 
ৰেণৰ বাৰব বযৱহাৰ কৰা হয়। এইৰটা পদ্ধতি তহচাপ 
ৰখাৰ শুদ্ধ তবজ্ঞানসন্মি পদ্ধতি বতুলব পাতৰ। লকুা 
পাতচঅ’তল (Luca Pacioliক গসৰয়ৰহ তহচাপ তবদযাৰ 
তপিৃ বুতলও গকাৱা হয়। 

 চাটগ াডগ  একাউনৰটণ্ট নামৰ আধুতনক যুগৰ 
তহচাপ তবদযাৰ উচ্চ পযগযায়ৰ গপছাতবধ নকৈ 
ৰ্তিকাি প্ৰথম স্কটৰলণ্ডি আৰম্ভ হহতছল। তহচাপ 
তবদযাই বহুৰিা পযগযায় অতিিম কতৰ আতহ নকৈ 
ৰ্তিকাৰি এটা সংগঠিি গপছা তহচাৰপ পণূগিা লাি 
কতৰতছল। ইংৰলণ্ডৰ তবতিন্ন থলৱুা গপছাদাৰী সংগঠন 
আৰু “Institute of Chartered Accountants in Eng-

land and Wales”ৰ সহৰযাগি তহচাপ তবদযাক 
সম্পূণগ এটা সুকীয়া গপছা তহচাৰপ গঢ় তদয়াৰিা 
সম্ভৱ হহতছল। ১৮৫৪ ৰ িলুাইি “The Institute of 

Accountants in Glasgow” গয় “Queen Victoria”ক 
ৰািকীয় অধযাৰদৰ্ পাবকল আতিগ  দাতখল কতৰতছল 
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(ৰৰ্ষাংৰ্ পৰৱিী পৃিাি) 

ইটালীয়াি গনণতজ্ঞ Luca Pacioli 
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যি ৪৯ িন তহচাপ পৰীেৰক চহী কতৰতছল। তহচাপ 
পৰীেকৰ গপছাৰটা বহুতদনৰ পৰা স্কটৰলণ্ডি 
অৱতিতি আতছল তযৰটা সন্মানীয় আৰু গুৰুত্বপণূগ 
গপছা তহচাৰপও পতৰগতণি আতছল। অৱৰৰ্ষি 
“Edinburgh Society of Accountants গয় Char-

tered Accountant” নামৰটা এই সকল সদসযৰ বাৰব 
অনুৰমাতদি কতৰতছল তযৰটা নাম বিগ মান সময়কল 
বযৱহাৰ হহ আৰছ। 

 ১৯ ৰ্তিকাৰ মধযিাগকল তিৰটইনি তৰ্ল্প 
তবপ্লৰৱ চুড়ান্ত পযগযায় পাইতছল আৰু লণ্ডন আতছল 
এই তবপ্লৱৰ প্ৰধান গকন্দ্ৰ। এই তবপ্লৱৰ ফলস্বৰৰূপ 
“Limited Liability Company” গবাৰৰ প্ৰসাৰ 
বাতঢ়ল আৰ ুিাৰ লৰগ লৰগ দে তহচাপ পৰীেকৰ 
প্ৰৰয়ািৰনা বাতঢ়ল। আধতুনক যগুৰ উৰদযাগ, বযৱসায় 
আতদৰ প্্ৰচলন এই তবপ্লৱৰ পৰাই আৰম্ভ গহাৱা বুতল 
কব পাতৰ। 

 তহচাপ ৰখাৰ িটিল তনয়ম, সূত্ৰৰবাৰ অতিন্ন 
িাৰৱ সকৰলা গদৰ্ৰি প্ৰৰয়াগ কতৰবকল আৰু ইয়াৰ 
লগি িতড়ি সমীকৰণৰ সমধান উতলয়াবকল বহুৰিা 
সংগঠনৰ িন্ম হ’ল। ইয়াৰ তিিৰি আৰমতৰকা 
যুিৰাষ্ট্ৰি িাপন গহাৱা “American Institute of 

Certified Public Accountant”, িাৰিি িাপন 

গহাৱা “Institute of Chartered Accountants of In-

dia” ৰ নাম লব পাতৰ। এইৰবাৰ সংগঠৰন সমৰয় 
সমৰয় তহচাপ পৰীোৰ সমৰয়াপৰযাগী বহুৰিা নীতি-
তনয়ম উদ্ধাৱন কতৰ আতহৰছ আৰু বিগ মান যুগি 
িটিলকৰ্লীৰৰ বযৱসায় কৰা উৰদযাগ প্ৰতিিান 
আতদৰ বাৰবও তহচাপ-ৰেণৰ তবজ্ঞানসন্মি তনয়মৰ 
প্ৰৰয়াগ আৰু প্ৰচলনি গুৰতু্ব প্ৰদান কতৰ আতহৰছ। 

 এৰনকক সময়ৰ গতিি এইতবধ গপছাৰ গুৰুত্ব বাতঢ় হগ 

থাতকল আৰ ুবিগ মান এৰন এটা পযগযায় আতহ পাৰলতহ য’ি 

তহচাপ পৰীেকৰ অতৱহৰন গকাৰনা প্্ৰতিিানৰ কথা কল্পনা 
কতৰব গনাৱাতৰ। এটা সৰু বযৱসাতয়ক প্ৰতিিানৰ লাি-
গলাকচানৰ পৰা আৰম্ভ কতৰ এখন গদৰ্ৰ অথগতনিী শুদ্ধ 

তহচাপ-ৰেণৰ ওপৰি বহুতখতন তনিগ ৰৰ্ীল। আৰসাঁৱাহপূণগ 
তহচাপ-ৰেণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কতৰ বহু বযৱসাতয়ক 

প্ৰতিিাৰন গলাকচানৰ মুখ গদতখব লগাও হহৰছ। গতিৰক 

বিগ মান যুগি তবজ্ঞানসন্মি পদ্ধতিি শুদ্ধ তহচাপ-ৰেণ 

এটা অতি গুৰুত্বপূণগ তবষয় আৰু ইয়াৰ বাৰব সকৰলা 
সিাগ গহাৱাৰটাও খুৰবই প্ৰৰয়ািন।  
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গজািালী দাস 
 

নবত্ত নবযৰ্ষজ্ঞ (Finance Specialist) 
নজলা প্ৰকল্প পনৰচালিা গগাট, ৰ্নৰগাও ঁ

 
 

‘SSG গ্ৰাৰ্ীি’ ত গভাটং কৰাৰ সৰ্য়ত NNP ৰ সজাগতা সভা 
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 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল ৰাষ্ট্ৰৰ িতৱষযি প্ৰিন্ম আৰু 
তবতিন্ন গেত্ৰি সমািি বািগ া কতঢ়ওৱাি ছাত্ৰ ছাত্ৰী 
সকৰল তবৰৰ্ষ িূতমকা পালন কৰৰ। বিমগান সময়ি 
িনসংখযা বতৃদ্ধৰ লৰগ লৰগ মানুহৰ িীৱন যাপনৰ 
প্ৰণালী সলতন হহৰছ যাৰ ফলি গগাটা আৰ ুিলুীয়া 
আৱিগ না পতৰমান বৃতদ্ধ পাইৰছ। তবজ্ঞান সন্মি গগাটা 
আৰু িলুীয়া আৱিগ না তনষ্কাষণ গনাৰহাৱাৰ ফলি 
পতৰৰবৰ্ তবনষ্ট গহাৱাৰ উপতৰও গলৰিৰা পতৰৰৱৰ্ 
আমাৰ চাতৰওফাৰল তবৰািমান। পতৰৰৱৰ্ স্বািযসন্মি 
কতৰবকল আৰ ুগগাটা-িলুীয়া আৱিগ না তনষ্কাষণ যাৰি 
তবজ্ঞান সন্মি িাৰৱ হয় িাৰ সমাধান তবচাতৰ যাৰি 
মানুহৰ সমযক বযৱহাৰ সলতন হয়, য’ি িাবৰ-
গযাথৰ য’গি ি’গি গপলাই পতৰৰবৰ্ তবনষ্ট নকৰৰ 
আৰু চাতৰওফাল চাফ-তচকুন কতৰ ৰখাি সহায় 
সহৰযাতগিা আগবঢ়াই এই বািগ া পতৰস্কাৰ পঢ়াৰ্াতল 
অতিযান িতৰয়ৰি সু্কলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগৰি তৰ্েক 
তৰ্েতয়ত্ৰী সকলক বুৰিাৱাৰ প্ৰয়াস কতৰ থকা হহৰছ। 
পতৰস্কাৰ পঢ়াৰ্াতল অতিযানৰ মুখয উৰেৰ্য হ’ল 
তবদযালয়ি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ লগৰি ৰাইিৰ মািি 
গগাটা আৰ ু িলুীয়া আৱিগ নাৰ তবজ্ঞান সন্মি 
তনষ্কাষণৰ ওপৰি সিাগিা সৃতষ্ট কৰা। 
 পতৰস্কাৰ পঢ়াৰ্াতল অতিযানৰ িতৰয়ৰি ছাত্ৰ 
ছাত্ৰীৰ লগৰি তৰ্েক তৰ্েতয়ত্ৰীৰ মািি িলি তদয়া 
উৰেৰ্য গকইটাৰ ওপৰি সিাগিা সতৃষ্ট কৰা হয়- 
১) সু্কল চাফ-তচকুন কৰাৰ লগৰি পতৰৰৱৰ্ 

স্বািযসন্মি কতৰ ৰাতখবকল তৰ্ৰকাৱা। 
২) তবদযালয়ি ডাষ্টতবনৰ বযৱহাৰ তৰ্ৰকাৱা। 
৩) তবশুদ্ধ গখাৱা পানী আৰু পানীৰ সৎবযৱহাৰ 
কতৰবকল তৰ্ৰকাৱা। 
4) হাি গধাৱাৰ তবজ্ঞানসন্মি প্ৰণালীৰ প্ৰতৰ্েন তদয়া। 
5) গৰ্ৌচালয়ৰ বযৱহাৰ তৰ্ৰকাৱা। 
6) গগাটা আৰু িলুীয়া আৱিগ না তনষ্কাষণৰ ওপৰি 
সিাগিা সৃতষ্ট কৰা ইিযাতদ। 
 এই অতিযান ২০১৮ চনৰ মাচগ  মাহৰ পৰা 
প্্ৰথৰম বৰ্ৰা আৰু গগািা গাওঁ পঞ্চায়িি আৰম্ভ কৰা 
হহতছল আৰু বিগ মান পযগযায়ি্ৰম চতল আৰছ আৰু 
আটাইৰকইটা প্ৰকল্প গাওঁ পঞ্চায়িি সাঙুতৰ গলাৱা হব| 
ইয়াৰ উপতৰও তবতিন্ন সময়ি গগাটা আৰ ু িলুীয়া 
আৱিগ না তনষ্কাষণৰ ওপৰি ৰাইিৰ মািি সিাগিা 
সৃতষ্ট কতৰব বাৰব তবতিন্ন কাযগযসতুচ গযৰন স্বাধীনিা 
তদৱস উদযাপন (Independence Day Celebration), 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মািি তিলা তিতিক তচত্ৰাঙ্কন 
প্ৰতিৰযাতগিা (District Art Competition) ইিযাতদ অহৰহ 
িাৰব অনুতিি কতৰ থকা হহৰছ। 

ত্ৰচয়দ আলী 
 

অিাৰ্য় নবযৰ্ষজ্ঞ (Sanitation Specialist) 

নজলা প্ৰকল্প পনৰচালিা গগাট, ৰ্নৰগাওঁ 



নিতীয় সংখ্যা, জলুাই-গচযেম্বৰ ২০১৮ 

  তথ্য প্ৰনতযবদি ও নচৈ সংগ্ৰহ 

 

  

 

গাওঁ পঞ্চায়তৰ িাৰ্ ৰু্ঠ ঘৰৰ সংখ্যা 
বৰঙনণ সংগ্ৰহ কৰা ঘৰৰ সংখ্যা 

ৰু্ঠ বৰঙনণ 
সংগ্ৰহ (টকা) অিুসূচীত জানত ও 

জিজানত 
অিযািয ৰু্ঠ 

এজাৰবাৰী ১,৭৫০ ৪৩৬ ৬৫ ৫০১ ১,২৭,৩৫০ 
বঘৰা ২,৪৬০ ৫২৯ ১৪৬ ৬৭৫ ১,৮৪,৭২৫ 
বাঘজাপ ২,০০৩ ২২৮ ১৬৪ ৩৯২ ১,২৫,১০০ 
বহা বৰজাৰী ১,৭২৫ ১০১ ২১০ ৩১১ ১,১৭,২২৫ 
বৰপাক ১,৮৮৬ ৩১৪ ৩ ৩১৭ ৭২,০০০ 
দনক্ষণ িৰৰ্তুল ২,৮০৯ ২১২ ১১ ২২৩ ৫২,৬৫০ 
গদওঁৰ্াল ১,৮৫১ ০  ০ ০ ০ 
গৰ্াঙাবৰী ২,১৩৩ ০ ০ ০ ০ 
গগাভা ১,৯৬১ ৩১৯ ১৮৭ ৫০৬ ১,৫৫,৯২৫ 
জাগী ভকতগাওঁ ১,৮৯৯ ৩২২ ২৪৫ ৫৬৭ ১,৮২,৭০০ 
জাগীযৰাৰ্ ২,৪৯০ ৪৭০ ১৯৪ ৬৬৪ ১,৯৩,০৫০ 
গিলী ২,৫৩৮ ২৪৯ ৮০ ৩২৯ ৯২,০২৫ 
পানলগুনৰ ২,৪৩৪ ২০২ ২১৫ ৪১৭ ১,৪২,২০০ 
নৰ্লচাং ১,৮৯৬ ২২৬ ৮১ ৩০৭ ৮৭,৩০০ 
গতলাহী ১,৮৪৪ ০ ০ ০ ০ 
উত্তৰ িৰৰ্তুল ১,৬৬৪ ৩১৫ ৫৮ ৩৭৩ ৯৬,৯৭৫ 

সবমৰু্ঠ ৩৩,৩৪৩ ৩,৯২৩ ১,৬৫৯ ৫,৫৮২ ১৬,২৯,২২৫ 

সাঙুনৰ গলাৱা পঞ্চায়তৰ িাৰ্, তথ্য ও বৰঙনণৰ তানলকা 

“এই হত্ৰমাতসকৰি সুকীয়াকক ১৭খন 
পতৰস্কাৰ পঢ়াৰ্াতল অতিযান, ৫খন 
পতৰস্কাৰ গাওঁ অতিযান, ১৩খন 

স্বচ্ছ সৰবগেণ গ্ৰামীণ আৰু ১৭ খন 
স্বচ্ছিাই গসৱা, সবগমুঠ ৫২ খন 
সিাগিা সিা অনতুিি কৰা হয়, 
এই সিাসমূহি মুঠ ২,৭৭৩ গৰাকী 
পুৰুষ আৰু ৩,০৪৯ গৰাকী মতহলা 
সবগমুঠ ৫,৮২২ গৰাকী গলাক 

উপতিি থাৰক” 

তিলা প্ৰকল্প পতৰচালনা গগাট 
িীৰ নিৰ্মল পনৰয াজিা 
(তবশ্বৰবংক সাহাযগযপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্প) 

িনস্বািয কাতৰকৰী তবিাগ, মতৰগাওঁ, অসম 

গ াগায াগ কৰক 
দৰূিাষ নং: ১৮০০-৩৪৫-৩৯৯০ (তবনামূলীয়া) 
বািগ া: gr.nnpassam@gmail.com 

 www.phennp.assam.gov.in 
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