
য োৰহোট জিলোৰ য ৌজিক আৰু সোাংস্কজৃিক সম্পদৰ জিনোক্তকৰণ প্ৰজিয়োৰ প্ৰজিবেদন 

(জনম্ন আয়ৰ ৰোিয সমহূৰ েোবে গ্ৰোমোঞ্চলি পোনী য োগোন আৰু অনোময় প্ৰকল্প, ৰোজিযক প্ৰকল্প পজৰিোলনো যগোট, অসম) 

 

আৰম্ভজণ: অসমি জিজনটো েৃহৎ েহুগোওঁ পোনীব োগোন আিঁজন ৰূপোয়ন কজৰ থকো হহবে । এই ৩টো আিঁজন প্ৰথম প ্যোয় জহিোবপ 

হোইলোকোজি, কোমৰূপ আৰু য োৰহোট জিলোি িজল আবে । এই পোনী য োগোন আিঁজন ৰূপোয়নৰ সময়ি জেজ ন্ন ধৰণৰ আন্ত:গোঠজন 

জনম্োন কৰো হয়, য বন ইনবটক পইণ্ট, ইনবটক পইণ্টলল য োৱো ৰোস্তো, পোনী পজৰেোহী পোইপ, জেিৰণ পোইপ, ই এি আৰ/ জি এি 

আৰ/ ইউ জি আৰ, পোনী পজৰব োধন যকন্দ্ৰ, গৃহ সাংব োগ ইিযোজদ । এই আিঁজনৰ পোনী পজৰব োধন যকন্দ্ৰ, ই এি আৰ/ জি এি 

আৰ/ ইউ জি আৰ, জেিৰণ পোইপ আজদ জনম্োন কবৰোবি েো েহুৱোওবি ঠোইৰ প্ৰবয়োিন হ’ে । পোনী সৰেৰোহী আৰু জেিৰণ পোইপ 

যেোৰ সোধোৰণবি ৰোিহুৱো স্থোন েো ৰোিহুৱো ৰোস্তোৰ কোবেবৰ পোৰ হহ  োয়, এবন পোইপ েহুৱো কোমি ৰোস্তো েো পদপথ সোমজয়ক  োবৱ 

ক্ষজিগ্ৰস্থ হবলও ঁইয়োক িৎকোলীন  োবৱ যমৰোমজি কজৰ জদয়ো হয় । 

জেশ্ববোংকৰ কো ্যকৰীকৰণ নীজি ৪.১১ অনুসজৰ প্ৰকল্পই সোঙুজৰ যলোৱো ঠোই সমহূি থকো য ৌজিক আৰু সোাংস্কৃজিক 

সম্পদ সমহূ জিনোক্তকৰণ কজৰে লোবগ । এই নীজি অনুসজৰ- 

“য ৌজিক আৰু সোাংস্কৃজিক সম্পদৰ সাংজ্ঞো হ’ল জ বকোবনো স্থোৱৰ েো অস্থোৱৰ েস্তু, স্থোন, গোঠজন, গোঠজনৰ সমজি, প্ৰোকৃজিক 

হনসজগ্কিো  োৰ পুৰোিোজিক, িীৱোজিক, ঐজিহোজসক, ধম্ীয়, নোিজনক আৰু সোাংস্কৃজিক গুৰুি আবে । য ৌজিক আৰু সোাংস্কৃজিক 

সম্পদ সমহূ নগৰ েো গ্ৰোমঞ্চল জ বকোবনো ঠোইবি থোজকে পোবৰ আৰু ই মোজটৰ ওপৰি েো মোজটৰ িলি েো পোনীৰ িলবিো থোজকে 

পোবৰ । এই সম্পদ সমহূৰ স্থোনীয়, প্ৰোবদজ ক, ৰোষ্ট্ৰীয় েো আন্ত:ৰোষ্ট্ৰীয় সমদূোয় সমহূৰ গুৰুি থোজকে পোবৰ । 

পট জূম: য োৰহোট জিলো প্ৰকল্প 

য োৰহোট জিলোৰ প্ৰকল্পই ৩৩ খন গোওঁ পঞ্চোয়িৰ ১৬৩ খন গোওঁৰ ১০৪৫ টো িুেুৰী সোঙুজৰ হলবে। এই প্ৰকল্পৰ পৰো 

৫৮,০৫৯ টো পজৰয়োলৰ ২,৫৮,৪৯৬ গৰোকী যলোক লো োজিি হ’ে । 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপিযকোৰ যকন্দ্ৰস্থলি অৱজস্থি জিলোখনৰ উত্তবৰ লক্ষীমপুৰ জিলো, দজক্ষবণ নোগোবলি ৰোিয, পূবে জ ৱসোগৰ 

আৰু পজিবম যগোলঘোট জিলো অৱজস্থি। এই জিলোৰ উত্তবৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীবয় পৃজথৱীৰ সে্েৃহি নদীদ্বীপ গঠন কজৰবে। েি্মোন এই 

জিলোই ২৮৫১ েগ্জক:জম: অঞ্চলিুজৰ আবে অৰু ইয়োৰ িনসাংখযোৰ ঘনত্ত প্ৰজি জক:জম:ি ৩৮৩ িন আবে।   

য োৰহোটজস্থি এই পোনীব োগোন অিজনবটোৰ নোম হহবে “য োৰহোট জিলোজস্থি য োৰহোট, য োৰহোট যকন্দ্ৰীয় আৰু য োৰহোট 

উত্তৰ-পিীম উন্নয়ন খণ্ডৰ েহনক্ষম আৰু উন্নি মোনদণ্ডিোৰ েোবে সাং ুক্ত পোনী য োগোন আিজন”।এই আিজনবয় য োৰহোট, য োৰহোট 

যকন্দ্ৰীয় আৰু য োৰহোট উত্তৰ-পিীম উন্নয়ন খণ্ডৰ ৯৪০ ৫/ ৰ পৰো ৯৪০২৫/  উত্তৰ আৰু ২৬০ ৩৬/ ৰ পৰো ২৬০ ৫৩/ পূৱৰ  মোিৰ 

প্ৰোয় সমগ্ৰ এবলকো সোমজৰ হলবে।  

কো য্প্ৰণোলী: য োৰহোট জিলোৰ জপজিআৰ ( Physical and Cultural Resource) ফবমট্ পূৰ কজৰ আৰু ৰোইিৰ লগি 

ৰোিহুৱো আৰু েযজক্তগি  োবৱ আবলোিনো কজৰ এই মলূযোয়নবটো কৰো হহবে । এই আবলোিনো প্ৰজিয়োি জিনোক্ত কৰো যক্ষত্ৰখন 

পজৰদ ্ন, স্থোনীয় গোওেঁোসী িথো গোও ঁপঞ্চোয়ি পোনী য োগোন আৰু অনোময় সজমজিৰ সদসয সকলৰ লগি আবলোিনো কৰো হহবে । 

এই আবলোিনোি প্ৰকল্পৰ লগি িজিি সকবলো ধৰণৰ িথয য বন জিজপআৰ, ড্ৰজয়াং, মোনজিত্ৰ, প্ৰকল্পৰ েোবে জিনোক্ত কৰো জেজ ন্ন 

স্থোন সমহূৰ সজেব ে েোখযো আগেব োৱো হহবে ।  

ফলোফল: এই মলুযোয়নৰ জপেি যদখো গ’ল য  য োৰহোট জিলোৰ এই পোনীব োগোন আিঁজনৰ প্ৰকল্পবটোবৱ প্ৰিযক্ষ েো পবৰোক্ষ োবৱ 

য ৌজিক েো সোাংস্কৃজিক সম্পদৰোজিৰ যকোনধৰণি ক্ষজি নকবৰ । প্ৰকল্পৰ লগি িজিি মোজটৰ জেৱৰণ আৰু স্ক্ৰীজনাং ফবমট্ এই 

প্ৰজিবেদনৰ লগি গোজঠ জদয়ো হহবে । 

 এই আবলোিনোৰ সময়ি পজৰবৱ ৰ ওপৰি পজৰে পৰো কুপ্ৰ োৱ আৰু ইয়োৰ প্ৰ মনৰ জেেয়ওঁ ঠোই পোই । আবলোজিি 

জেেয় সমহূ িলি উবেখ কৰো হ’ল- 



১) প্ৰকল্প যক্ষত্ৰি েো পোইপ েহুওৱো ঠোইি কম/ ূনয পজৰমোণৰ গে-গেজন কটো হয় । অপজৰহো ্য পজৰজস্থজিৰ েোবে  জদ গে-গেজন 

কোজটেলগীয়ো হয় যিবন্ত জিজনগুন যেজে স্থোনীয় প্ৰিোজিৰ গে-গেজন যৰোপন কৰো হ’ে ।  

২) জনম্োন কো ্য িজল থকো ঠোইি জেব েলক আৱজসক অঞ্চলি জন োৰ সময়ি  ব্দ প্ৰদুেন পজৰহোৰ/কম কৰো হ’ে । 

৩) নদীৰ পোৰি থকো ইনবটক পইণ্ট আৰু প্ৰকল্প যক্ষত্ৰি খহনীয়ো প্ৰজিবৰোধ েযৱস্থো কৰো হ’ে । 

৪) জিবিল যিবনবৰবটৰৰ পৰো ওবলোৱো যধোৱো জিমজনৰ সহোয়ি যকন্দ্ৰীয় প্ৰদুেন জনয়ন্ত্ৰন যেোি্ৰ জনয়মোৱলী মোজন জনগ্মন কৰো হ’ে । 

৫) জনম্োনৰ সময়ি শ্ৰজমক আৰু আৱোজসক সকলৰ েোবে জনৰোপদ ৱযৱস্থো ৰখো হ’ে । 

৬) পোনীৰ গুনোগুনৰ েোবে  োৰি িৰকোবৰ যকন্দ্ৰীয় িনস্বোস্থয কোজৰকৰী আৰু পজৰবৱ  সাংস্থোৰ পোনীৰ গুনোগুন নীজৰক্ষন সম্পক্ীয় 

জনয়মোৱলী মোজন িলো হ’ে । 

য েি আবলোিনোি অাং গ্ৰহন কৰো সকবলো সদসযই প্ৰকল্পবটোৰ লগি িজিি প্ৰবিযকবটো উপোদোন পজৰস্কোৰ পজৰচ্ছন্নবক 

ৰোজখেলল আহ্বোন িনোই  োবি যখোৱোপোনী সকবলো সময়বি জেশুদ্ধ আৰু জনৰোপদ হয় থোবক । 

 


