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সহকরচাবিতচাে
অ্যচাকহড ইবনবিকেবিভস এর প্রচাবতষ্চাবনে সদস্য সসচাসচাইবি ফর পচাবি্যবসকপিবর অ্যচােিন অ্যচান্ড বরকলেেিন (স্চার)



সরেচাবর পঞ্চাকেকতর মুবটি আমচাকদর পল্্রীর েকঠে দৃঢ় হইিচার পূকি্যই আমচাকদর বনকজর পল্্রী 
পঞ্চাকেতকে জচািচাইেচা তুবিকত হইকি।

            - রি্রীন্দনচাথ



ভূবমেচা
আমরচা মকন েবর অঞ্কির বিক্চা সপ্রচাবথত থচােকি সংসৃ্বতর িভ্রীকর এিং সসিচা হকে উঠকি অঞ্কির 
প্রবতবদকনর জ্রীিনরচাপকনর সকগি প্রচাসবগিে। এই িক্্যকে মচাথচাে সরকে  আমরচা আমচাকদর গ্চাম পঞ্চাকেত 
এিচােচার ৪১ বি বিদ্যচািকের বভতর প্রচাথবমে ভচাকি ২৩বি বিদ্যচািে বনকে ২০১৩ সচাি সথকে এে রচাত্চা শুরু 
েকরবিিচাম । এই রচাত্চাপকথ আমরচা সিকথকে গুরুত্ব বদকেবিিচাম জ্রীিনরচাপকনর জন্য সর দক্তচা িচাকি তচা 
হচাকতেিকম িচাত্িচাত্্রীকদর রপ্ত েবরকে বদকত, রচাকত তচারচা তচাকদর ভবিষ্যৎ জ্রীিকনর নচানচা প্রবতিন্ধেতচা ও 
প্রবতেূিতচার সমচােচাবিিচা সহকজই েরকত পচাকর এিং পচািচাপচাবি রচাকত িচাত্িচাত্্রীকদর সচাবি্যে বিেচাি হে। 
এিচাড়চাও ১৪ িৎসর সথকে সমচািচামুবি ২৫ িৎসর পর্যন্ত রচারচা বিবভন্ন েচারেিিত মচাধ্যবমেও উত্্রীে্য হকত 
পচাকরবন ও জ্রীবিেচা বনি্যচাকহর সতমন সেচান সংস্চানও সনই তচাকদরকে আমরচা গ্চাম্রীে জ্রীিনরচাপকনর উপকরচাি্রী 
বেিু বিষকে দক্ েকর ও সহচােতচা বদকে বেিুিচা হকিও স্বচািিম্্রী েকর সতচািচার সেটিচা েকরবি, রচার মচাধ্যকম 
তচারচা তচাকদর পবরিচাকর বেিুিচা িচাড়বত আকের সরচািচান সচারচা িির ধকর বদকে সরকত পচাকর এিং হতচািচা মুক্ত 
হকত পচাকর। 
তকি ২০১৩ সচাকি িৃহৎ উকদে্যকি সনওেচা গ্চাম পঞ্চাকেকতর এে কু্দ্র উকদ্যচাি ২০১৫ সচাকি সর ি্যচাপেতচা 
ও ি্যচাবপ্ত িচাভ েকরকি  তচা েিেচাতচাবস্ত সস্বচ্চাকসি্রী সংস্চা অ্যচাকহড ইবনবিকেবিভ ও তচার স্চান্রীে প্রচাবতষ্চাবনে 
সদস্য “স্চার” এিং আমচাকদর গ্চাম পঞ্চাকেকতর সরৌথ উকদ্যচাি ি্যবতকরকে তচা েেকনচাই সম্ভিপর হত নচা। 
আর সিকিকষ েৃতজ্ঞতচা ও ধন্যিচাদ জচানচাই সেি পঞ্চাকেত সদস্য / সদস্যচািেকে, বিদ্যচািকের সেি 
বিক্ে/বিবক্েচা মণ্ডি্রীকে, অঞ্কির বিবিটি ি্যবক্তিি্যকে, অির বিদ্যচািে পবরদি্যে, সবমবত এডুকেিন 
অবফসচার, পঞ্চাকেত সবমবতর সভচাপবত ও অন্যচান্য সদস্যিেকে এিং ব্লে সমবটি উন্নেন আবধেচাবরে ও 
অন্যচান্য সেি আবধেচাবরেিেকে, রচাঁকদর সবরিে সহকরচাবিতচা ও আন্তবরে প্রকেটিচাে আজ আমরচা এতিচা 
পথ একসবি এিং ভবিষ্যকত আকরচা এবিকে রচাকিচা আিচা রচােবি। 
                                            

                    শ্রী বপনু্ িসচাে

       প্রধচান, ৪নং সিচােচািদচাড় গ্চাম পঞ্চাকেত     



বিক্চা হকি প্রবতবদকনর জ্রীিনরচাত্চার বনেি অগি। েিকি তচার সকগি এেতচাকি এেসুকর।                   
           --রি্রীন্দনচাথ
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িক্্য ও উকদেি্যযঃ
ে। সু্কির বিক্ে–বিবক্েচািে অঞ্কির স্চান্রীে জ্ঞচানসম্পন্ন দক্ 
ি্যবক্তিি্যকে বিদ্যচািকে রুক্ত েকর িচাত্-িচাত্্রীকদর হচাকত েিকম আঞ্বিে 
জ্ঞচান ও সংসৃ্বত সম্পকে্য সকেতনতচা িৃবদ্ধ ঘিচাকি এিং সসই  জ্ঞচাকনর 
িচাস্তি প্রকেচাকির সক্কত্ িচাত্ িচাত্্রীকদর দক্ েকর তুিকি তচাকদর সচাবি্যে 
বিেচাকির িকক্্য।
ে। বিদ্যচািে েতৃপক্, বিদ্যচািে পবরেচািন েবমবি এিং অবভভচািে 
সবমবত প্রবিবক্ত হকে সক্ম হকি বনেবমত পচাঠরিকমর পচািচাপচাবি এই 
গ্চাম্রীে উপকরচাি্রী ও আঞ্বিে বিষেগুবিকে গ্হে েকর এবিকে বনকে 
সরকত।
ি। ১৪ িৎসর সথকে ২৫ িৎসর পর্যন্ত রচারচা মচাধ্যবমে অনুত্্রীে্য এিং 
রচারচা বেিুই েরকত পচারকি নচা তচাকদর গ্চাম্রীে জ্রীিন-জ্রীবিেচা উপকরচাি্রী 
দক্তচা হচাকত েিকম িৃবদ্ধ েকর তচাকদর সহচােে জ্রীবিেচার বেিু ি্যিস্চা 
েরচা পবরিচাকরর িচাড়বত আকের জন্য। 
ঘ। অন্যচান্য গ্চাম পঞ্চাকেতও এই উকদ্যচাকি প্রভচাবিত হকে এই ধরকের 
উকদ্যচাি গ্হে েরকি।

শুরুর েথচাযঃ
এেচাকন প্রথকমই উকল্ে েরচা সরকত পচাকর সর ৪নং সিচােচািদচার গ্চাম পঞ্চাকেত 
িচািচাই েরচার েচারে হি সেন্দ্রীে সরেচাকরর গ্চাম্রীে পচাবরিচাবরে সম্রীক্চা 
অনুরচাে্রী দচাবরদ্র্রর স্রীমচার বনকে িসিচাসেচার্রী পবরিচার, সংে্যচািঘু সম্প্রদচাে, 
তপি্রীি জচাবত – উপজচাবত, ভূবমহ্রীন পবরিচার ও প্রচাবন্তে েচাষ্রীর সংে্যচা 
সিবি এিং জ্রীবিেচার জন্য স্চানচান্তেরে সু্িিুিকদর সংে্যচাও সিবি। সরেচার্রী 
এই তথ্যগুবি প্রথকম বিকলেষে এিং স্চান্রীে অংি্রীদচার্রী সংিঠকনর সচাকথ 
এিচােচা ও গ্চাম পঞ্চাকেত েচার্যচািে পবরদি্যন েরচা হে।এরপর সরৌথ 
উকদ্যচাকি বিক্চাকক্কত্ বিবভন্ন ধরকের েচাজ বনকে সমস্ত দকির রচাজননবতে 
সনতৃিৃন্দ, প্রধচান, উপ-প্রধচানসহ সেি গ্চাম পঞ্চাকেত সদস্য/সদস্যচা, 
পঞ্চাকেত েম্যেচার্রীিৃকন্দর সকগি আকিচােনচা ও সহমত ততবর হে। এরপর 
আিস্ট ২০১৩ সচাকি এিচােচার বিবভন্ন বিদ্যচািকের সচাকথ আমচাকদর েচাজ 
বনকে আকিচােনচা শুরু েবর ও বিদ্যচািেগুবিকত বিক্চামূিে তথ্যবেত্ 
প্রদি্যবনর মচাধ্যকম েচাজ শুরু হে। কিচােচািদচার গ্চাম পঞ্চাকেকতর অধ্রীন 
১৬ বি সংসকদই বিক্চা বনকে এই েচাজ শুরু হে। পরিত্য্রী সমকে সিচােচািদচাড় 
গ্চাম পঞ্চাকেত সু্কির িচাইকর সু্িিুিকদর বনকেও েচাজ শুরু েকর। কসই 
শুরুর বদনগুবি সথকে এেন অিবধ আমচাকদর েচাজ িচা উকদ্যচািগুবির বিসৃ্তত 
বিিরে বনকে তুকি ধরচা হি।

১। এি বস বড সিচা
৪নং সিচােচািদচাড় গ্চাম পঞ্চাকেকতর সমচাি ১৬ বি সংসকদর ২৩ বি সু্কি 
৮৪৩ িচার এি বস বড সিচা হকেকি। এর মচাধ্যকম স্বচাস্্য, পুবটি, পবরষ্চার 
পবরচ্ন্নতচা, মূি্যকিচাকধর েচাবহন্রী, মবনষ্রীকদর জ্রীিন্রী, িচােসিবজ পবরবেবত, 



২

আনন্দ মূিে তথ্য বেত্ সদেচাকনচা হকেকি। এর ফকি বিদ্যচািেগুবিকত 
িচাত্িচাত্্রীকদর উপবস্বত ,পচাকে েবি পড়চার প্রিেতচা, পবরষ্চার হকে বিদ্যচািকে 
আসচার হচার িৃবদ্ধ সপকেকি।       

২। পুবটি িচািচান
বিদ্যচািকের বিক্ে-বিবক্েচা, িচাত্-িচাত্্রীকদর সহচােতচাে ও স্চান্রীে 
গ্চামিচাস্রীকদর উকদ্যচাকি বিবভন্ন বিদ্যচািকে ততর্রী হকেকি রচাসচােবেে সচার 
বিষ বিহ্রীন পুবটি িচািচান। সিচার এই বমবিত উকদ্যচাকি গ্চামিচাস্রীরচা সেউ 
বদকচ্ িচািচান সঘরচা সদিচার িচাঁি, কেউ বদকচ্ িচািচাকনর মচাবি ও সিড়চা ততবর 
েরচার শ্রম, পঞ্চাকেত সথকে সেচাথচাও সদওেচা হকচ্ সঘরচা সদিচার জচাি, 
ি্রীজ প্রভৃবত। এিচাড়চাও বেিু বেিু বিদ্যচািে প্রচাগিকন আমরচা মচাবি সফকি 
িচািচান েরচার জচােিচা ও ততবর েকর বদবচ্ পচািচাপচাবি MGNREGS এর 
মচাধ্যকম পুবটি িচািচান ততবর েরচার জবম ততর্রী েকর বদবচ্। কিচািকিচাি 
পড়ুেচারচা বেকিচার িেস সথকেই িচািচান েরকত েরকত হচাকত েিকম বিকে 
বনকচ্ বেভচাকি এেবি পুবটিিচািচান িকড় 
ওকঠ এিং বেভচাকি তচার রক্েচাকিক্ে 
েরচা হে। পচািচাপচাবি তচারচা বিেকি 
অপুবটি দূর েরকত সেচান ধরকনর িচাে-
সিবজ সিবি েকর েচাওেচা উবেত এিং 
তচাকদর েচাদ্যগুে। সচাকথ সচাকথ তচারচা 
পবরবেত হকচ্ নচানচা ধরকের ি্রীকজর 
সচাকথ। এইভচাকি তচারচা আনন্দদচােে 
এে প্রেৃবতপচাকঠর রস আস্বচাদন 
েরকি। এেন পর্যন্ত ২৩ বি সু্ি পুবটি 
িচািচাকনর জন্য গ্চামিচাস্রী ও বিদ্যচািেগুবি 
েরে েকরকি সমচাি ২৭৫০০.০০ িচােচা 
এিং পঞ্চাকেকতর বিবভন্ন তহবিি 
সথকে সমচাি ১,১৫,০০০.০০ িচােচা এই 
৩ িিকর ি্যে েরচা হকেকি। পচািচাপচাবি এই সি পুবটিিচািচাকন সরসি িচাে 
সিবজর েচাষ েরচা হকচ্, কসই সি িচাে সিবজর ি্রীজ বেভচাকি ভবিষ্যকতর 
জন্য সংরক্ে েরচা হে, তচাও িচাত্ িচাত্্রীকদরকে সিেচাকনচার উকদ্যচাি সনওেচা 
হকেকি। 

৩। ফকির িচাকির নচাস্যচাবর
অপুবটির সকগি িড়চাই েরকত হকি বিবভন্ন িচাে-সিবজর পচািচাপচাবি সিি 
বেিু ফি েচাওেচািচাও প্রকেচাজন। তচাই ৪নং সিচােচািদচার গ্চাম পঞ্চাকেত 
সু্কি সু্কি উকদ্যচাি গ্হে েকরকি েচার রেম ফি িচাকির (সপঁকপ, কিদচানচা, 
নজকন, কপেচারচা) নচাস্যচার্রী েরচার। সু্কির বিশুরচা িচাবড় সথকে সেউ আনকি 
অল্প অল্প েকর মচাবি আিচার সেউ আনকি সচার, স্চান্রীে পঞ্চাকেত সদস্য 
এিং বিক্ে-বিবক্েচারচা সরচািচাড় েরকি প্রকেচাজন্রীে িচাবে মচাবি ও সচার, 
গ্চাম পঞ্চাকেত সথকে প্রদচান েরকি নচাস্যচার্রীর প্রকেচাজন্রীে ি্রীজ, ঝচাবর ও 
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প্যচাকেি। সু্কির বিক্ে-বিবক্েচাকদর তত্তচািধচাকন সু্ি েত্বকরই গ্চাম 
পঞ্চাকেত সথকে প্ররুবক্ত ও েচাবরিবর সহচােতচাে বিশুরচা আনকন্দর মধ্য 
বদকে বিেকি বেভচাকি নচাস্যচার্রী ততবর হে। আর নচাস্যচার্রী েচারচা উঠকি তচা 
বেিু িচািচাকনচা হকচ্ সু্ি েত্বকর আর সিবিরভচাি েচারচা বিতরে েরচা হকচ্ 
িচাত্িচাত্্রীকদর মকধ্য তচাকদর বনকজকদর িচাবড়কত িচািচাকনচার জন্য। িচাত্িচাত্্রীরচা 
বনরন্তর এই েম্যেচাকন্ড রুক্ত থচােচার ফকি তচারচা প্রত্যক্ভচাকি জ্ঞচানচাজ্যন 
েরকি বেভচাকি ি্রীজ সথকে অঙু্করচাদ্গম হকচ্, েচারচা হকচ্। এিচাড়চাও 
বিদ্যচািেগুবিকত MGNRGESএর মচাধ্যকম ফকির িচাি িচািচাকনচা হকেকি ।  
এেন পর্যন্ত ২১বি সু্কির ১২০০ অবধে িচাত্িচাত্্রীকে প্রচাে ৫০০০ ফকির 
েচারচা বনকেকি এিং রচার মকধ্য এেন অিবধ প্রচাে ২০০০ েচারচা সিঁকে আকি।

৪। ি্রীজ পবরবেবত
সিচািকিিচা সথকেই বিশু বেকিচাররচা বিদ্যচািেস্তর সথকেই বিেকি সেচান 
ফসকির ি্রীজ সেমন, কসবি সেচান সমে িচািচাকত হে – এর মচাধ্যকম হচাকত 

েিকম ২৩ বি বিদ্যচািকে প্রত্যক্ভচাকি 
তচারচা বিবভন্ন ি্রীজ সম্পবে্যত জ্ঞচান 
অজ্যন েরকি। কসইসকগি এরমকধ্য ৭ 
বি বিদ্যচািকের িচাত্িচাত্্রীকদর দ্চারচা ি্রীজ 
ে্যচাকিন্ডচার ততবর েরচাকনচা হকেকি । 
িচাবে বিদ্যচািেগুবিকত  ি্রীজ ে্যচাকিন্ডচার 
ততবর েরচাকনচার উকদ্যচাি গ্হে েরচা 
হকেকি । 

৫। পুবটি ম্যচাবপং 
সদি িঠন বেংিচা বিক্চার উপিবধির 
সক্কত্ বিশুর স্বচাভচাবিে িচার্রীবরে 
সক্মতচা িজচাে রচােচািচা অত্যন্ত জরুবর 
েচারে িচার্রীবরে বিেচাকির সচাকথ সচাকথ 
মচানবষে বিেচাি অগিচাঅবগি ভচাকি রুক্ত 

আর এজন্য সিচািকিিচা সথকে প্রথকমই তচাকদর অপুবটির অবভিচাপ সথকে 
মুক্ত েরকত হকি। বিকিষজ্ঞ েবমবির এই সুপচাবরকির েথচা মচাথচাে সরকে 
অপুবটির সেচাঁকজ তচাই সু্কি সু্কি পুবটি ম্যচাবপং (BMI) শুরু েকরকি ৪নং 
সিচােচািদচার গ্চাম পঞ্চাকেত। বিশুকদর BMI বনে্যে েকর BMOHএর 
সহকরচাবিতচাে আিচা েম্য্রী ও A.N.M কদর সহচােতচাে িচাত্িচাত্্রীকদর 
অবভভচািেকদর তচার সম্পকে্য অিবহত েরচা হকচ্ এিং বিবভন্ন প্রেচাকরর 
রচাষচােবেে সচার বিষ বিহ্রীন ফসকির উপকরচাি্রীতচা ও সসই আবগিকে সু্কির 
পুবটি িচািচাকনর গুরুত্ব সিচাঝচাকনচা হকচ্। কসইসকগি স্চান্রীে এেবি িচাবিেচা 
উচ্চ বিদ্যচািে ও আরও বতনবি সেচা-এড উচ্চ বিদ্যচািকে বেকিচার বেকিচার্রী 
পড়ুেচাকদর বনেবমত ভচাকি স্বচাস্্য বিষকে েচাউকসেবিং েরচাকনচা হকচ্ । এই 
েচাউকসেবিংএর মকধ্য সরসি বিষে গুরুত্ব সদওেচা হকেকি সসগুবি হি – 
বেকিচার বেকিচার্রীকদর িেসবন্ধেচাবিন সমস্যচাও মচানবসে েচাপ এিং স্বচাস্্য 



৪

– পুবটি বিষকে সকেতনতচা িৃবদ্ধ প্রভৃবত । এেন পর্যন্ত  ১৩বি সু্কির ৬৭০ 
জন িচাত্িচাত্্রীর BMI বনে্যে েকর অবভভচািেকদর সচাকথ আকিচােনচা েরচার 
পর বিকিষভচাকি গুরুত্ব বদকে ৩১৫ জন সিকথকে অপুটি  িচাত্িচাত্্রীকদর 
৭-৮ রেম িচাে-সব্্রীর ি্রীজ সদওেচা হকেকি ঘকরচােচা পুবটিিচািচাকনর জন্য। 
পচািচাপচাবি িচাবে িচাত্িচাত্্রীকদরও ঘকরচােচা পুবটিিচািচাকনর জন্য ি্রীজ সদওেচা 
হকেবিি তচাকদর পুবটির মচান রচাকত ধকর রচােকত পচাকর। িত্যমচাকন তচারচা এই 
িচােসব্্রী েচাকচ্ ও বেিু তচারচা সু্কিও আনকি বমড সড বমকির জন্য।

৬। বিক্চাগিকন স্বচাস্্য ও ির্রীরেে্যচা, সৃজনমূিে ও েম্যমূিে 
পচাঠ ও বিল্পেিচার েে্যচা
িত্যমচান পচাঠ্যরিম, পচাঠ্য ও েৃত্যসূে্রীকত বিশুর আনন্দ আেষ্যেকে এে 
অপবরস্রীম গুরুত্ব সদওেচা হকেকি। পচািচাপচাবি নতুন বিক্চারিকম সৃজনি্রীি 
েৃত্যসূে্রীর গুরুত্ব অনস্ব্রীেচার্য। এর সচাকথ সচাকথ  মহচাপুরুকষর জ্রীিকনর 
িল্প, আত্মেবরত সিচানচা, িিচা ও পচাঠ েরচার মচাধ্যকম বিশুর েচাকি এেবি 
িক্্য ও আদি্য স্চাপন েুিই জরুর্রী।  
এই ভচািনচাকে সচামকন সরকে ৪নং 
সিচােচািদচার গ্চাম পঞ্চাকেত সু্কির 
বনেবমত পড়চাশুনচাকে ি্যহত নচা েকর 
তচাকদর স্চান্রীে অঞ্কির বেিু 
মচানুষজনকে সু্কি সু্কি রুক্ত েকরকি 
সিচাি সিচাি বিশুকদর মচানবষে ও নচানচান 
সৃজনচাত্মে প্রবতভচার বিেচাকির িকক্্য। 
আিচার সেচান সেচান সু্কি বিক্ে-
বিবক্েচারচা বনকজরচাই এই উকদ্যচাি গ্হে 
েকরকি। এই েম্যেচাকন্ডর মচাধ্যকম 
সেচাথচাও বিশুরচা আনকন্দর মচাধ্যকম 
জচানকি নচানচা বিষে সরমন স্চান্রীে 
উৎসি, বেভচাকি েচািজ, মচাবি, িচাকির 
পচাতচা ইত্যচাবদ বদকে বিবভন্ন সচামগ্্রী ততর্রী েরচা রচাে, কেচাথচাও তচারচা বিেকি 
নচাে, িচান, িড়চা, আিৃবত্, আিচার সেচাথচাও িচা ি্যচাে্যচাম।আিচার তচারচা বিেকি  
েিম েচাবিং, বিবভন্ন িচাি ও তচাঁর গুেচািি্রী সম্কন্ধ । এেচাকন বিকিষ ভচাকি 
উকল্ে্য সর স্চান্রীে এিচােচাকত সর স্চান্রীে উৎসি পচািন েরচা হে এিং সসই 
উৎসিগুবিকত সর ট্ররচাবডিনচাি েচািচাকরর প্রেিন রকেকি তচাও তচাঁকদর ততবর 
েরচাকনচা সিেচাকনচা হকেকি। কসই েচািচার ততবর েরচা সিেচার সক্কত্ 
িচাত্িচাত্্রীকদর মকধ্য প্রিি উৎসচাকহর সৃবটি হকেকি। করমন স্চান্রীে তচাি 
নিম্রী উৎসি উপিকক্ িচাত্িচাত্্রীরচা তচাকির বিবভন্ন েচািচার ততবর েরচা 
বিকেকি ।  পচািচাপচাবি তচারচা শুনকি নচানচা বিক্চামূিে িল্প এিং স্চান্রীে 
পুরচাে, ন্রীবত ও মূি্যকিচাকধর েচাবহন্রী । এরসচাকথ বিশ্ব উষ্চােন বিষকে 
িচাত্িচাত্্রীকদর মকধ্য তথ্যবেত্ সদেচাকনচা হকেকি এিং িচাত্িচাত্্রীরচা এই বিষকে 
বনকজকদর মতচামত ও উপিবধি ি্যচাবক্ত েকরকি । িচাত্িচাত্্রীরচা উৎসচাবহত 
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হকে বনকজকদর বিদ্যচািকে সদওেচাি পবত্েচা প্রেচাি েরকি। এেন পর্যন্ত 
আমরচা ৪১বি সু্কির বভতর ১৩বি সু্কি এই উকদ্যচাি গ্হে েরকত সপকরবি। 

৭। বিক্চামূিে ভ্রমে ও পবরদি্যন
বিকিষজ্ঞ েবমবির অন্তি্যত্য্রী সুপচাবরিরিম নতুন পচাঠরিকম িচাত্িচাত্্রীকদর 
স্চান্রীে বিবভন্ন জচােিচা পবরদি্যকনর উপর সজচার সদওেচা হকেকি। িইকের 
পচািচাপচাবি রচার মকধ্য বদকে পড়ুেচারচা তচার স্চান্রীে সভৌকিচাবিে, ঐবতহচাবসে 
ও সচাংসৃ্বতে অিস্চা সম্পকে্য সম্যে জ্ঞচান িচাভ েরকত পচারকি। কিচােচািদচাড় 
গ্চাম পঞ্চাকেত সু্কির MTC েবমবিকত আকিচােনচা ও অবভভচািেকদর 
সহমবতর বভবত্কত গ্চাম পঞ্চাকেকতর স্চান্রীে সদস্য/বিক্চা সঞ্চািে/
প্রধচাকনর উপবস্বতকত বিক্চামূিে ভ্রমে সংঘবিত েরকি।  করমনযঃ িচািুরঘচাি 
সজিচা বমউবজেচাম, কদচািচাবি ফকরস্ট প্রভৃবত জচােিচাে। এরেম ৫বি সু্কির 
বিক্চামূিে ভ্রমে েরকত আমরচা এেনও পর্যন্ত সমথ্য হকেবি । এই উকদ্যচাি 
সদকে উৎসচাবহত হকে ৫বি বিদ্যচািে বনজ উকদ্যচাকি বিক্চামূিে ভ্রমে 

েকরকি ।  এিচাড়চাও ৫বি বিদ্যচািকের 
িচাত্িচাত্্রীকদর বনকে এক্সকপচাজচার 
েরচাকনচা হকেকি । এই এক্সকপচাজচাকরর 
মকধ্য আকি মূিত িচািিচািচাবির নচাস্যচাবর, 
ফসি েচাষ পদ্ধবত, এিচােচার সম্ভচাি্য 
নতুন ফসি পবরবেবত প্রভৃবত।  

৮। MTC/ PTA বমবিং
সিচােচািদচাড় গ্চাম পঞ্চাকেত সু্কির 
MTC ে বম বি কত আকিচােনচা  ও 
অবভভচািেকদর সহমবতর বভবত্কত গ্চাম 
পঞ্চাকেকতর এই উকদ্যচাি বিদ্যচািে 
গুবিকত েচার্য্যের েরকত সক্ম হকেকি 
। এরফকি িচাত্িচাবত্রচা অবভভচািকের 
সহকরচাবিতচাে বনকজকদর িচাবড়কত পুবটি 

িচািচান ততবর েরকত বিেকি ও স্বচাস্্য সকেতনতচা ততবর হকচ্ । এই MTC/
PTA বমবিংকের মধ্য বদকে পঞ্চাকেত ও বিদ্যচািেগুবির সকগি েমু্যবনবির 
সংকরচাি িচা সম্পে্য সুদৃঢ় হকচ্ । এই বমবিংগুবি পঞ্চাকেকতর তরকফ 
বিদ্যচািেগুবিকত আকেচাজন েরচা হকেকি এিং ২০১৩ – ২০১৫ অিবধ 
২৩১বি বমবিং হকেকি। 

৯। সৃজন সমিচা

পঞ্চাকেকতর উকদ্যচাকি িত ২০১৫ সচাকির ১১ই সম সৃজন সমিচা অনুবষ্ত 
হকেকি । এই সমিচাে ৩৮ বি বিদ্যচািকের ৫১২ জন িচাত্িচাত্্রী অংিগ্হে 
েকরকি। কসই সকগি বিদ্যচািেগুবির বিক্ে- বিবক্েচািৃন্দ ও িচাত্িচাত্্রীকদর 
অবভভচািেরচাও স্বতযঃসূ্ত্য ভচাকি সমগ্ সৃজন সমিচাবিকে প্রচােিন্ত েকর 
সতচাকিন। পচািচাপচাবি স্চান্রীে মচানুকষর অংিগ্হকের ফকি সমিচাবি আরও 
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জমজমচাি হকে ওকঠ। কমিচার আনুষ্চাবনে উকদ্চাধন েকরন রচাকজ্যর প্রচাক্তন 
স্বচাস্্য সবেি তথচা অথ্য েবমিকনর িত্যমচান সদস্য শ্রী বদি্রীপ সঘচাষ। বিশুকদর 
সৃজন িবক্তকে আরও বিেবিত েরচার সক্কত্ ভবিষ্যকতও এই ধরকের 
সমিচার আকেচাজন েরচা হকি। 

১০। বিকিষ বিকিষ বদিস পচািন
সু্কির উকদ্যচাকি বিবভন্ন সমকে স্বচাধ্রীনতচা বদিস, প্রজচাতন্ত্র বদিস, িহ্রীদ 
কু্বদরচাকমর জন্ম ও মৃতু্য বদিস, কনতচাজ্রী সুভচাষ েন্দ িসুর জন্মবদন প্রভৃবত 
পচািন েরচা হকেকি। এইসি বিকিষ বিকিষ বদিস উপিকক্ িচাত্িচাত্্রীকদর 
বনকে নচাে, িচান, নচািে, অঙ্ন ও েুইজ প্রবতকরচাবিতচা অনুবষ্ত হকেবিি। 
বিদ্যচািকের এই অনুষ্চানগুবিকত িচাত্িচাত্্রীরচা সরমন স্বতযঃসূ্ত্য ভচাকি 
অংিগ্হে েকরবিি সতমবন স্চান্রীে গ্চামিচাস্রীরচা তথচা পঞ্চাকেত সদস্যরচাও 
অংিগ্হে েকরবিকিন। 

১১। মচাকেকদর রি্রীড়চা প্রবতকরচা-
বিতচা
স্চান্রীে েবমউবনবির সকগি সংকরচাি 
স্চাপকনর উকদ্যচাি বহকসকি িচাত্িচাত্্রীকদর 
অবভভচািেকদর বনকেও বিদ্যচািেগুবির 
তরকফ এই ধরকনর রি্রীড়চা প্রবতকরচাবিতচা 
েরচা হকেকি । প্রথম ধচাকপ শুধুমচাত্ 
মচাকেকদর বনকে আপচাতত দুবি প্রথবমে 
বিদ্যচািকে এই রি্রীড়চা প্রবতকরচাবিতচা েরচা 
হকেকি। এই রি্রীড়চা প্রবতকরচাবিতচাে 
পঞ্চাকেত সদস্যরচা িচাড়চাও িচািুরঘচাি 
পবচিম েকরির অির বিদ্যচািে 
পবরদি্যেও উপবস্ত বিকিন । 
পরিত্য্রীকত অন্যচান্য বিদ্যচািকে এই 
ধরকের রি্রীড়চা প্রবতকরচাবিতচার আকেচাজন 
েরচা হকি। 

১২। েচাতচা িইপত্ বিতরে
পঞ্চাকেকতর তরকফ স্চান্রীে বিদ্যচািেগুবিকত িবরি িচাত্িচাত্্রীকদর েচাতচা, 
িইপত্, কপন ইত্যচাবদ বিনচামূকি্য বিতরে েরচা হকেকি। কসইসকগি প্রচাথবমে 
বিদ্যচািেগুবিকত স্বচাস্্য সকেতনতচা িৃবদ্ধর উকদ্যচাি বহকসকি িুথ সপস্ট ও 
ব্চাি বিতরে েরচা হকচ্ ।   

সু্িিুিকদর বনকে বিবভন্ন েচাজেম্য
বিক্চাগিকন বিবভন্ন উকদ্যচাি গ্হে েরচার পচািচাপচাবি আমরচা আমচাকদর অঞ্কির 
মচাধ্যবমে অনুত্্রীে্য  ১৫ িির সথকে ৩০ িির পর্যন্ত স্বপ্নহ্রীন, বদিচাহ্রীন 
বেকিচার বেকিচার্রী, পুরুষ মবহিচা্রকদর বনকে তচারচা রচাকত নতুন বেিু বিকে 
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এে নতুন পকথ এগুকত পচাকর সসই রেম নচানচা উকদ্যচাি গ্হে েকরবি। 
২০১৩ সথকে এেনও পর্যন্ত বিবভন্ন সমকে আমচাকদর গ্চাম পঞ্চাকেত 
েমকিি্রী ২০০ অবধে এমন বেকিচার বেকিচার্রী, পুরুষ মবহিচা্রকদর এই 
উকদ্যচাকি সচাবমি েরকত সপকরকি। এই উকদ্যচাকির মচাধ্যকম আমরচা মকন 
েরবি বিকিষত মবহিচারচা িচাবড়কত সথকে নতুন নচানচা বজবনষ বিকে বেিু 
অবতবরক্ত আকের মচাধ্যকম পবরিচাকর বেিুিচা স্বচ্িতচার পথ সদেচাকি।    

শুরুর েথচাযঃ
সেি গ্চাম পঞ্চাকেত সদস্য ও েম্য েচার্রীিৃকন্দর সকগি আকিচােনচা ও সহমত 
ততবর েকর তচাকদর সহচােতচাে ও অ্যচাকহড ইবনবিকেবিভস এর প্রচাবতষ্চাবনে 
সদস্য স্চাকরর সহকরচাবিতচাে পচাড়চা তিঠকের মচাধ্যকম আমরচা আমচাকদর 
অঞ্কির মচাধ্যবমে অনুত্্রীে্য  ১৫ িির সথকে ৩০ িির পর্যন্ত স্বপ্নহ্রীন, 
বদিচাহ্রীন বেকিচার বেকিচার্রী, পুরুষ মবহিচা্রকদর বেবনিতেরে েরকত শুরু 

েবর বিবভন্ন বিষকে হচাকত েিকম 
দক্তচা িৃবদ্ধর মচাধ্যকম তচাকদর নচানচা 
রেম গ্চাম্রীে জ্রীিন-জ্রীবিেচা বনি্যচাকহর 
উপকরচাি্রী পকথ এবিকে বনকে রচািচার 
জন্য। কর ধরকের উকদ্যচািগুবি আমরচা 
গ্হে েকরবি তচার সংবক্প্ত বিিরে 
বনকে তুকি ধরচা হি। 

মচাকে্যি িচাকড্যন - ১২১ জন সু্িিুি 
প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর মকধ্য ৯২ 
জন ৩৬ বিঘচা জবমকত মচাকে্যি িচাকড্যন 
েকর এিং ফসি উৎপচাদন হে 
২৩২৪০ সেবজ। এরমকধ্য ১৫২০০ 
সেবজ বিবরি েকর আে েকরকি 
১৩৬৮০০ িচােচা এিং বনকজরচা সেকেকি 
৬৮৪০ সেবজ ও বিবিকেকি ১২০০ 

সেবজ ।

নতুন ফসি েচাষ - ৩৩ জন সু্িিুি ২ বিঘচা ৩ েচাঠচা জবমকত নতুন ফসি 
েচাষ েকর এিং ফসি উৎপচাদন হে ১১৭৭ সেবজ। এরমকধ্য ৪৮০ সেবজ 
বিবরি েকর আে েকরকি ৪৮৭৬ িচােচা এিং বনকজরচা সেকেকি ৫১০ সেবজ 
ও বিবিকেকি ১৮৭ সেবজ। 

নচাস্যচাবর - ৯১ জন সু্িিুি প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর মকধ্য ৭২ জন েকরকি। 

ে) সবব্ নচাস্যচাবর
৭২ জন িঙ্চা, কিগুন, পচােেই, ব্েবি, িকমকিচা, ে্যচাবসিেচাম, TPS, পঁুই, 
বপঁেচাজ ইত্যচাবদ ফসকির সমচাি ৪২০৩০বি েচারচা েকর বনকজর জবমকত 
িচাবিকেকি ৪১৮৩০ বি েচারচা এিং ৪২০ বি েচারচা বিবরি েকর আে েকরকি 
৮৪০ িচােচা। 
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ে) ফি িচাকির নচাস্যচাবর
৭ জন সপঁকপ, কিদচানচা, আমিবে, নজকন, কিিু ইত্যচাবদ ফকির সমচাি 
৯১৯০বি েচারচা েকর বনকজর জবমকত িচাবিকেকি ৭১০ বি েচারচা এিং ৫৯০ 
বি েচারচা বিবরি েকর আে েকরকি ৪২২০ িচােচা । নটি হকেকি ৬৩৫৫ বি 
েচারচা ও বিবিকেকি ৪২২০ বি েচারচা। 

ি) িচাকির নচাস্যচাবর
৬ জন আসিচাবি িচাকির সমচাি ২২৬০০বি েচারচা েকর বনকজর জবমকত 
িচাবিকেকি ৩৯০০বি েচারচা এিং ৩৮০০ বি েচারচা বিবরি েকর আে েকরকি 
২৬৬০০ িচােচা। নটি হকেকি ২৬৬০০ বি েচারচা ও বিবিকেকি ৪০০ বি েচারচা।

ফকির িচািচান - ৬ জন সপঁকপ, নজকন, েিচা সিিু ইত্যচাবদ ফকির সমচাি 
৭১০বি েচারচা  ১.৫ বিঘচা বনকজর জবমকত িচাবিকেকি । একত উৎসচাবহত হকে 
৬ জন গ্চামিচাস্রী তচঁাকদর বনকজর উকদ্যচাকি ৪ বি সপঁকপ িচািচান ও ২ বি 
েিচািচািচান ততবর েকরকি । 

িৃক্ সরচাপে – ২ জন িচামচার, আেচািমবে 
ইত্যচাবদ আসিচাবি িচাকির সমচাি ৩৯০০বি 
েচারচা  ১৮ বিঘচা বনকজর জবমকত 
িচাবিকেকি । 

েচাবিং েিম – ৭ জন সু্িিুি সিিু, 
সপেচারচা, িচাঁি, জচাম, বিেু ইত্যচাবদ িচাকির 
েিম েরচার প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর 
মকধ্য ১ জন সিিু িচাকির সমচাি ৩১বি 
েিম েচারচা েকর বনকজর জবমকত 
িচাবিকেকি ১বি েচারচা এিং ৩০ বি েচারচা 
বিবরি েকর আে েকরকি ২৪০০ িচােচা। 

প্রচাে্রীেচাদ্য -  ৯৩ জন সু্িিুি এ্যচাজিচা 
ও সেঁকেচা সচার ততবর েরচার প্রবিক্ে 
সপকেকি তচাকদর মকধ্য ৯ জন এ্যচাজিচা েকরকি ও িরু, িচািি, হচাঁস সে 
েচাইকেকি এিং ১ জন সেঁকেচা সচার ততবর েকর বনকজর জবমকত েচাকষর 
েচাকজ িচাবিকেকি। এই উকদ্যচািকে গ্চাম পঞ্চাকেত MGNRGES এর মকধ্য 
অন্তভু্যক্ত েকরকি । 

তজি সচার - ৯২ জন সু্িিুি তজি সচার ততবর েরচার প্রবিক্ে সপকেকি 
তচাকদর মকধ্য  ৭৩ জন তজি সচার ততবর েকর বনকজর জবমকত েচাকজ 
িচাবিকেকি । এর সদেচাকদবে বেিু গ্চামিচাস্রী তজি সচার প্রকেচাি েকর েচাষ 
েরকি এিং তজি পদ্ধবতকত েচাকষর প্রিেতচা িৃবদ্ধ সপকেকি। 

ে) কেঁকেচাসচার
১২ জন সু্িিুি সেকঁেচা সচার ততবর েরচার প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর মকধ্য  
১ জন সেঁকেচা সচার ততবর েকর বনকজর জবমকত েচাকষর েচাকজ িচাবিকেকি। 



৯

এই উকদ্যচািকে গ্চাম পঞ্চাকেত MGNRGES এর মকধ্য অন্তভু্যক্ত েকরকি। 

ে) কিচাির জি
৩৩ জন সু্িিুি সিচাির জি ততবর েরচার প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর মকধ্য  
২৯ জন সিচাির জি ততবর েকর বনকজর জবমকত েচাকষর েচাকজ িচাবিকেকি।

ি) কিচামূত্
৪০ জন সু্িিুি সিচামূত্ ততবর েরচার প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর মকধ্য  ১৯ 
জন সিচামূত্ ততবর েকর বনকজর জবমকত েচাকষর েচাকজ িচাবিকেকি।

ে্রীি সরচাধে – ৮১ জন সু্িিুি বনকমর দ্রিন, বিবভন্ন পচাতচার দ্রিন, সচািচান 
সেকরচাবসকনর দ্রিন ততবর েরচার প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর মকধ্য  ২৫ জন 
ে্রীি সরচাধে ততবর েকর বনেবমত ভচাকি ি্যিহচার েরকি । 

প্রচাে্রী পচািন – 

ে) মুরবিপচািন
২ জন সু্িিুি মুরবিপচািন েরচার 
প্রবিক্ে সপকেকি তচাকদর মকধ্য  ১ 
জন৮০ বি RIR মুরবি বদকে পঞ্চাকেত 
সহকরচাবিতচা েকরবিি বেন্তু সস সফি 
হেবন।  

ে ) হচাঁস পচািন
৪ জন সু্িিুি হচাঁস পচািন েরচার 
প্রবিক্ে সপকেকি। কসই ৪ জনকে ৪০ 
বি েচাবে ে্যচাম্ি হচাঁকসর বডম বদকে 
সদি্রীে পদ্ধবতকত বডম ফুবিকে ৫ বি 
হচাঁকসর িচাচ্চচা পচাওেচা সিকি রচা পঞ্চাকেত 
সহকরচাবিতচা েকরবিি ।  

মচাি েচাষ – পঞ্চাকেত দবক্ে বদনচাজপুর 
েৃবষ বিজ্ঞচান সেকন্দর সহচােতচাে এেবি মচাি েচাকষর প্রবিক্কের আকেচাজন 
েকর। এই প্রবিক্কন ২৫ জন সু্িিুি অংিগ্হে েকর। পঞ্চাকেত এই 
সু্িিুিকদর বনকে মচাি েচাকষর পবরেল্পনচা গ্হে েরকত েকিকি। 

েচাদ্যসুরক্চা প্রেল্প
২০১৫ সচাকি ফুিঘরচা সংসকদ এই উকদ্যচাি পর্রীক্চা মূিে ভচাকি বেবনিত 
৮০বি িবরি পবরিচার এর মকধ্য আগ্হ্রী ৩০বি পবরিচার বনকে প্রচাথবমে 
ভচাকি েচাজ শুরু েরচা হকেবিি, তচাঁর বিিরে বনকে সদওেচা হি। ২০১৬ 
সচাকি আমরচা ১৬ বি সংসকদ এই উকদ্যচাি শুরু েরকত েকিবি। 
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রবি ২০১৫ মরশুম

১) পুবটি িচািচান
এেবি সংসকদর দুবি েচার্যেচার্রী দকির ১০ বি িবরি পবরিচার এিং ২০বি 
ি্যচাবক্তিত পবরিচার পুবটি িচািচান েকরকি । িবরি পবরিচারকদর মকধ্য সবব্ 
েচাওেচার প্রিেতচা সিকড়কি । 

২) ডচাি িস্য েচাষ 
৩বি েচার্যের্রী দকির ১৩বি পবরিচার জবমর আকি অকরচাহর েচাষ েরকি । 

৩) প্রচাে্রী পচািন
৬বি িবরি পবরিচার ৬০বি েচাবে ে্যচাকম্ি হচঁাকসর বডম সদি্রীে পদ্ধবতকত 
ফুবিকে ২৭বি িচাচ্চচা সির েকরকি । 

প্রচাে েবরফ ও েবরফ  ২০১৫ মরশুম

১) নচাস্যচাবর
সচাতবি েচার্যেচার্রী দকির ৩০বি পবরিচার আসিচাবি, জ্চািচাবন, ফি, পশুেচাদ্য 
সমচাি ৯ ধরকের সমচাি ৪২৩৬বি েচারচা ততবর েকর ৫০০০ িচােচা আে 
েকরকি। িচাবিকেকি ১১৬৫বি েচারচা । এর ফকি বেিু িবরি পবরিচার নচাস্যচাবর 
েরকত আগ্হ্রী হকেকি। 

২) ফকির িচািচান
দুবি েচার্যেচার্রী দকির সমচাি ১০বি পবরিচার ২০০বি ফকির (সপঁকপ, েচঁাঠচাি, 
নজকন) েচারচা িচাবিকে িচািচান েকরকি। এর ফকি বেিু িবরি পবরিচার 
ফকির িচািচান েরকত আগ্হ্রী হকেকি। 

৩) িচাবড়কত িচািচাকনচা ফকির িচাি
৩০বি পবরিচার সমচাি ৩০০বি ফকির (সপঁকপ, আম, েচাঁঠচাি, নজকন) েচারচা 
িচাবিকেকি। এর ফকি বেিু িবরি পবরিচার ফি িচাি েরকত আগ্হ্রী হকেকি। 

৪) বনকজর জবমকত িচািচাকনচা আসিচাবি িচাি
২৫বি পবরিচার সমচাি ৬৬৫বি আসিচাবি (সমহিবন, আেচািমবে, িচামচার) 
িচাকির েচারচা িচাবিকেকি। 

৫) েিম ততবর
বিক্চানবিি সহ ২৪বি িবরি পবরিচারকে সিিু, কপেচারচা ও িচাঁকির েিম 
ততবর েরচা সিেচাকনচা হকেকি । তচাঁর মকধ্য সথকে ১৪বি পবরিচার ৪৪বি েিম 
েকরকি। এরফকি বেিু িবরি পবরিচারও েিম েরকত আগ্হ্রী হকেকি। 

৬) অ্যচাকজচািচা
২০বি পবরিচার ও বিক্চানবিি সহ বিক্চানবিকির িচাবড়কত সটবনং ও ততবর 
েরচাকনচা হকেকি ।

আমরচা উপকরচাক্ত েচাদ্য সুরক্চা প্রেকল্পর েচাকজ রথচারথ অগ্িবত হওেচাে 
২০১৬ সচাকি আমরচা ১৬ বি সংসকদ এই উকদ্যচাি শুরু েরকত েকিবি । 
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পঞ্চাকেকতর েম্য্রী ও সদস্যিৃন্দ 
প্রধচান –    শ্রী বপনু্ িসচাে, েচাঞ্চািবি
উপ- প্রধচান –    শ্রীমত্রী সগি্রীতচা রচাে (িসচাে), েচাসপুর  
সদস্য –    ১) শ্রী বদি্রীপ িচাি্যচা, েচাবিেচাপুর
            ২) শ্রী বপনু্ সরেচার, ফুিঘরচা 
            ৩) শ্রীমত্রী েমবি দচাস (সরেচার) পচাি্যবতপুর  
           ৪) শ্রী সুেুমচার বিশ্বচাস, কদচািচাবি 
            ৫) শ্রীমত্রী সজ্যচাৎস্চা হচাঁসদচা, কিচােচািদচার
            ৬) শ্রী সিচাবপনচাথ মণ্ডি, দুি্যভপুর 
            ৭) শ্রীমত্রী প্রবতমচা িসচাে, ভচািরচা  
            ৮) শ্রী মনু্ েুজুর, ওসচাইি 
            ৯) শ্রীমত্রী পম্পচা সরেচার, কসচাদপুর  
            ১০) শ্রীমত্রী িচাসন হচঁাসদচা, েচাি্রীপুর 
            ১১ ) শ্রী প্রদ্রীপ দচাস, রচাজুেচা 
            ১২) শ্রীমত্রী জচাহচানচারচা মুসে্রী, রচাজচাপুর  
            ১৩ ) শ্রীমত্রী েচাজবি পচাহচান, দুি্যভপুর উত্র েেভিচাবন  
            ১৪ ) শ্রীমত্রী অিেচা হচাঁসদচা, আসইর 
বিক্চা ও জনস্বচাস্্য সঞ্চািে –  শ্রীমত্রী সজ্যচাৎস্চা হচাঁসদচা 
নচার্রী ও বিশুেি্যচান সঞ্চািে – শ্রীমত্রী প্রবতমচা িসচাে 
েৃবষ সঞ্চািে –   শ্রী মনু্ েুজুর
বিল্প ও পবরেচাঠচাকমচা সঞ্চািে – শ্রীমত্রী পম্পচা সরেচার   
বনি্যচাহ্রী সহচােে –   শ্রী অস্রীম েুমচার মজুমদচার 
সবেি –    শ্রী বিদু্যৎ সরেচার 
বনম্যচাে সহচােে –   শ্রীমত্রী শুক্চা েুণু্ড (িচাহচা) 
সহচােে –    শ্রী প্রদ্রীপ ওরচাও 
গ্চাম পঞ্চাকেত েম্য্রী –  শ্রী ভি্রীরথ িম্যে 
গ্চাম পঞ্চাকেত েম্য্রী -  শ্রী মবহদুর রহমচান মণ্ডি 

েুবক্ত বভবত্ে েম্য্রী 
জ্রীবিেচা সসিে –   শ্রী েুন্তি মজুমদচার 
গ্চাম সরচাজিচার সসিে –   শ্রী অবভবজৎ মণ্ডি
বভ এি ই/বভ এি বড ও  –  শ্রী হষ্যনচাথ রচাে 
এস বি বপ –    শ্রী রচােচা মজুমদচার 
ি্যচাক্স েচাকিক্টর –   ২ জন 
সুপচারভচাইজচার (MGNRGES) -  ৬৪ জন 
অবফস এ্যচাকিকন্ডন্ –   শ্রীমত্রী বিবি মণ্ডি 
অবফস এ্যচাকিকন্ডন্ -   শ্রীমত্রী সন্ধ্যচা মণ্ডি  



১২

'... gvby‡li Kv‡Q hvI

Zv‡`i g‡a¨ _v‡Kv

gvby‡li KvQ †_‡K †k‡Lv

Zv‡`i Ávb I AwfÁZv †_‡K ïi“ K‡iv

gvby‡li hv Av‡Q †mUv‡KB mg„× K‡iv|

g‡b †i‡Lv,... fv‡jv †bZv †mB

hvi KvR †kl n‡q †M‡j

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

we‡K›`ªxK…Z cÂv‡qZxivR cÖwµqv I c×wZi gva¨‡g `vwi`ª¨ `~ixKi‡Y
AvÂwjKfv‡e cÖvmw½K wk¶vq ¯’vbxq ¯^kvwmZ miKv‡ii Zvrch©c~Y© f‚wgKvi

GK msw¶ß cÖwZ‡e`b (2013-2015)

†evqvj`vo MÖvg cÂv‡q‡Zi bvbv D‡`¨vM
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