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ভূঙ্্কথা

পঙ্চি্ েরগির য�্ন দঙ্ক্রে আরে ঙ্েিথাল জলরথাঙ্ি, ঙ্িক যত্নই উত্তরর আরে সুউচ্চ ঙ্হ্থালয় পেমেত ্ থালথা, 
�থা একঙ্নষ্ঠ প্হরীর ্রতথা পুররথা রথাজযেিথারক পথাহথারথা ঙ্দরয় চরলরে। আর যসই পেমেত ্থালথার যকথাল যেঁরে 
ররয়রে আঙ্লপুরদুয়থার যজলথা। এই যজলথার অপরূপ যিথাভথায় ্ুগ্ধ হরত হয় সকলরকই। এক ঙ্দরক সেুজ 
যভলরভরির ্ রতথা চথা েথাগথারনর ওপর ঙ্দরয় ্ ৃদু ্ ন্দ েথাতথাস যেউ যেরল চরলরে আর এক ঙ্দরক ‘ঙ্চলথারপথাতথা’ 
ও ‘েক্থা’ অভয়থাররেযের েন ঙ্চর হঙ্রৎ ও পেমের্থাচী উঙ্ভিরদরথা ঙ্নিগ্ধ নীল আকথািরক দু হথাত ঙ্দরয় আহ্থান 
করর চরলরে। আঙ্লপুরদুয়থার যজলথাঙ্ি ঙ্হ্থালরয়র ঙ্িক পথাদরদরি ডুয়থাসমে অঞ্চরল অেঙ্স্ত হওয়থার ফরল এই 
যজলথাঙ্ি য�ন ঙ্গঙ্ররথারজর কথারে যপঁেথােথার ঙ্সংহ দুয়থার। পথারিই অপথাঙ্থমেে প্থাকৃঙ্তক যিথাভথার ডথাঙ্ল ঙ্নরয় 
অরপক্থারত ভূিথান যদি। রদিঙ্ি য�ন প্ঙ্তঙ্নয়ত সেথাইরক েরল চরলরে, “এরসথা, আ্থার যিথাভথায় যতথা্রথাও 
যিথাঙ্ভত হও, আ্থার ্রতথা সেুজ হরয় ওরিথা ্রন প্থারে”। প্কৃঙ্ত ্থা তথার নথানথা জীরের স্থাররথাহ সহ 
অপরূপ যিথাভথার ডথাঙ্ল সথাঙ্জরয় েরস আরে। আর তথারই এক েন্ড য�ন যদেরত পথাওয়থা �থায় আঙ্লপুরদুয়থার 
যজলথার কথালঙ্চঙ্ন ব্লরক, েথাঙ্নকিথা ‘ঙ্েনু্দরত ঙ্সনু্ দিমেরনর ্রতথা’। 

কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তরত ১১ িথা গ্থা্ পঞ্চথারয়ত জুরে আরে। পথাহথােী অঞ্চরল গ্থা্ গুরলথা য�ভথারে 
েঙ্েরয় ঙ্েঙ্িরয়, অরগথােথারলথাভথারে দথাঁঙ্েরয় থথারক, কথালঙ্চঙ্ন ব্লরকর গ্থা্ গুরলথাও তথার েযেঙ্তক্র্ নয়। আর 
নথানথা ভথােথা, নথানথা সংষৃ্ঙ্ত এই গ্থা্ গুরলথার সথারথ পথারক পথারক জঙ্েরয় আরে, র�ভথারে যেথারিথা যেথারিথা ক্ীেকথায়থা 
নদী গুরলথা ঙ্তর ঙ্তর করর, এঁরক যেঁরক েরয় ঙ্গরয় পথাথুরর ্থাঙ্িরক ঙ্সক্ত করর চরলরে। 

এ যহন অতুলনীয় পঙ্ররেরি, এলথাকথায় আঞ্চঙ্লক ও প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার পথািথাপথাঙ্ি স্থানীয় ঙ্িক্থা ও সংষৃ্ঙ্তরক 
গুরুত্ব যদওয়থা ও প্থাকৃঙ্তক সম্পদ ঙ্ভঙ্ত্তক জীেন-জীঙ্েকথা ঙ্েকথারির লরক্যে স্থানীয় পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর সথারথ 
২০১৭ সথারল কলকথাতথাঙ্স্ত ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভস’ চুঙ্ক্তেদ্ধ হয় । যস ক্মেকথারন্ড ১১ঙ্ি গ্থা্ পঞ্চথারয়ত 
সদথা সেমেদথাই অগ্েী ভূঙ্লকথা পথালন করররে আর সংস্থাঙ্ি তথারদর ঙ্নঙ্েে কথারজর ্র্যে ঙ্দরয় ‘অনুেিক’ এর 
্রতথা পথারি যথরকরে।  সু্ল গুরলথারত কৃতযেথাঙ্ল ঙ্ভঙ্ত্তক েথাত্রেথাত্রীরদর যিেথারনথা যহথাক েথা পুঙ্টি েথাগথান ততরী 
যহথাক েথা ঙ্ে এ্ আই ্যেথাঙ্পং যহথাক েথা এল ঙ্স ঙ্ড যিথা যহথাক েথা সু্রলর েথাইরর ‘সৃজথাগিরন’র েত্রেথায়থায় 
প্থাকৃঙ্তক সম্পদ ঙ্ভঙ্ত্তক ঙ্েঙ্চত্রতথায় ভরথা েহুঙ্ে্ আনুেঙ্গিক জীেন জীঙ্েকথা যহথাক অথেথা আেথাল েৃদ্ধ 
েঙ্নতথার সৃজনিীল ভথােনথা প্কথারির পঙ্রসু্রে যহথাক, সংস্থার কথারজর ্থারথা অঙ্েঙ্েন্নভথারে পঞ্চথারয়রতর ক্মে 
পদ্ধঙ্তর সথারথ তথারল তথাল ঙ্্ঙ্লরয় চরলরে। এই ক্মে ্থারথারক �থারথা প্েহ্থান যররেরেন তথঁারথা হরলন স্থানীয় 
পঞ্চথারয়ত সদসযে, ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথাগে, স্থানীয় প্ঙ্িক্কগে, ক্মেপিু ঙ্স আর ও গে আর ব্লরকর নথানথা 
আঙ্্কথাঙ্রক গে। আ্থার অন্তররর কৃতজ্ঞতথা রইল ওই সকল ্ থানুরের ঙ্নরেঙ্দত প্য়থারসর প্ঙ্ত।  আগথা্ীর 
শুরভচ্থা রইল।
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কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্িক্থা সংসৃ্ঙ্ত ,তথযে ও ক্রীেথা স্থায়ী সঙ্্ঙ্তর স্থানীয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার কথারজর একঙ্ি 
প্ঙ্তরেদন যের করথা হরে। এই কথারজ প্থর্ ্নযেেথাদ জথানথাই এই উরদযেথারগর কথালঙ্চঙ্নর ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রল ঙ্িক্ক/
ঙ্িঙ্ক্কথারদর �থারথা এত সুন্দর এক কথারজর সথারথ �ুক্ত হরয় যেথাি যেথাি ঙ্িশুরদর আনন্দ্ূলক ও সথারথ হথারত কলর্ 
ঙ্িক্থা ঙ্দরচ্ন, আর ্নযেেথাদ জথানথাই এই উরদযেথারগর কেমে্থার শ্রী যপ্্ লথা্থা ্হথািয়রক। কৃতজতথা জথানথাই পঞ্চথারয়ত 
সঙ্্ঙ্তর স্থানীয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থা ও আফিথার সু্রলর কথারজ �ুক্ত ঙ্েঙ্ডও শ্রী ভূেে যিরপথা, ঙ্িক্থা পঙ্রদিমেক শ্রী রজত 
রঞ্জন যেথাে, সঙ্্ঙ্ত এডুরকিন অঙ্ফসথার শ্রী অপূেমে রথায় ্হথািয়রক। সু্ল ঙ্িক্থা দপ্তর ও পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত য�ৌথভথারে 
এই কথাজ করথার একঙ্ি ঙ্েরিে নঙ্জর সৃঙ্টি করররেন েরল আঙ্্ ্রন কঙ্র। এই ভথারে আঙ্লপুরদুয়থার যজলথা প্ঙ্তঙ্ি 
ব্লরক সকরল ঙ্্রল গ্থার্র সথা্থারে ্থানুেরক একসথারথ ঙ্নরয় কথাজ কররল ঙ্িক্থা এেং অনযেথানযে দক্তথা েৃঙ্দ্ধরত ঙ্েরিে 
স্থান দেল কররত পথাররে। একজন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্িক্থা ক্মেথা্রক্যের কথাজ ঙ্কভথারে কররত হয় তথা শ্রী যপ্্ লথা্থা 
কথালঙ্চঙ্নরত যদঙ্েরয়রেন। অনযেথানযে পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ক্মেথা্ক্যেরদর সথারথ এই অঙ্ভজতথা ঙ্েঙ্ন্য় েিথানথারর জনযে আঙ্্ 
যজলথার ঙ্িক্থা ক্মেথা্ক্যেথা ঙ্হরসরে যজলথা সভথাঙ্্পঙ্ত ্হথািয়থার সথারথ কথারজর আরলথাচনথা ইঙ্ত্র্যেই কররঙ্ে। আগথা্ী 
ঙ্দরন কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর এই উরদযেথাগরক যজলথায় করথার জনযে একঙ্দন েযেথাপী ভথাে ঙ্েঙ্ন্য় ঙ্িঙ্ের করথার 
যচটিথা করথা হরে। আঙ্্ ঙ্নরজই কথালঙ্চঙ্নর পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্িক্থা্ূলক ঙ্েঙ্ভন্ন উরদযেথাগ যদরে আপু্ত। একঙ্ি সু্ল 
কেরনথাই শু্ু ঙ্িক্ক/ঙ্িঙ্ক্কথারদর হরত পথারর নথা, রসিথা য� ঐ এলথাকথার স্স্ত সথা্থারে ্থানুরের কথারজ লথাগরত পথারর 
তথা কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্িক্থা সংসৃ্ঙ্ত,তথযে ও ক্রীেথা স্থায়ী সঙ্্ঙ্তর ক্মেথা্ক্যে শ্রী যপ্্ লথা্থা হথারত কলর্ 
কথাজ করর যদঙ্েরয়রেন। আঙ্্ আিথাকঙ্র আগথা্ী ঙ্দরন শ্রী লথা্থার ঙ্িক্থা্ূলক এই উরদযেথারগর সুফল আঙ্লপুরদুয়থার 
যজলথার প্রতযেক সু্রলর ঙ্িক্ক/ঙ্িঙ্ক্কথারথাই গ্হে কররেন।

      

        ্নযেেথাদ সহ শ্রী্ঙ্ত যসফথাঙ্ল নথাট্ট

         ক্মেথা্যেক্থা ঙ্িক্থা সংসৃ্ঙ্ত ,তথযে ও ক্রীেথা স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত

            আঙ্লপুরদুয়থার যজলথা পঙ্রেদ

OFFICE OF THE ALIPURDUAR ZILLA PARISHAD
P.O. ALIPURDUARDIST. ALIPURDUAR
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পঙ্চি্েগি সরকথার

পত্রথাঙ্ঃ ৭০০ এস. ই (এঙ্পঙ্ড)/২০২১                      তথাঙ্রেঃ ০৭/০১/২০২১

প্ঙ্ত,

্থাননীয় ক্মেথা্যেক্,

ঙ্িক্থা, সংসৃ্ঙ্ত, তথযে ও ক্রীেথা স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত

কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত, আঙ্লপুরদুয়থার

্হথািয়,

আপনথারদর উরদযেথারগ ও ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভস’- এর সহর�থাঙ্গতথায় একঙ্ি তথযেস্ৃদ্ধ পুঙ্স্তকথা প্কথাঙ্িত হরত 
চরলরে যজরন আঙ্্ আনঙ্ন্দত হরয়ঙ্ে।

আপনথারদর এই স্থানীয় ও প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থা এেং ঙ্েদযেথালয় ঙ্িক্থায় তথযে প্�ুঙ্ক্তর েযেেহথার সংক্রথান্ত ঙ্েরথাি ক্মেকথারন্ডর 
সরগি আঙ্্ ঙ্েরিে পঙ্রঙ্চত। আপনথারদর এই ক্মেকথান্ড সফল যহথাক। এই প্কথািনথায় সথাঙ্েমেক সথাফলযে কথা্নথা কঙ্র।

আপনথারদর পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত এলথাকথায় ঙ্িক্থারক্রত্র নতুন ঙ্দিথা যদেথারচ্ এই যেৌথ প্রচটিথা।

্নযেেথাদ,

         ভেদীয়

             আসথানুল কঙ্র্

       যজলথা ঙ্েদযেথালয় পঙ্রদিমেক (্থা্যেঙ্্ক ঙ্িক্থা)

              আঙ্লপুরদুয়থার

যজলথা ঙ্েদযেথালয় পঙ্রদিমেরকর করে (্থা্যেঙ্্ক ঙ্িক্থা)
আঙ্লপুরদুয়থার



6 

শুরুর কথথা
সথালিথা ঙ্েল ২০১২,  কলকথাতথার ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’ নথা্ক অলথাভজনক সংস্থার সহর�থাঙ্গতথায় তৎকথালীন 
জলপথাইগুঙ্ে যজলথা তথথা অ্ুনথা আঙ্লপুরদুয়থার যজলথার কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর অন্তগমেত সথাতথাঙ্ল ও য্ন্দথােথােী 
গ্থা্ পঞ্চথারয়রতর উরদযেথারগ প্থ্ স্থানীয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর এই কথাজ শুরু হয়। র�ৌথ উরদযেথারগ  প্থাথঙ্্ক 
ঙ্িক্থারক  আনন্দদথায়ক করর তুলরত ও েথাত্রেথাত্রীরদর হথারত-কলর্ প্তযেক্ভথারে ঙ্িক্থাদথারনর জনযে তৎকথালীন 
য্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়ত প্্থান শ্রী অঙ্ভঙ্জৎ নথাঙ্জমেনথারী ও সথাতথাঙ্ল গ্থা্ পঞ্চথারয়ত প্্থান ্গিল ্থানওয়থার সু্রল 
স্থানীয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর ঙ্েঙ্ভন্ন পঙ্রকল্পনথা গ্হে কররন। ঙ্িেরনর ্থা্যে্ ঙ্হসথারে প্রতযেক সু্রল েথাগথান, 
ঙ্েএ্আই পদ্ধঙ্তরত সু্রলর েথাচ্চথারদর পুঙ্টির ্থান ঙ্নেমেয়, স্থানীয় ইঙ্তহথাস, ভূরগথাল ও সথাংসৃ্ঙ্তক ঐঙ্তহযেরক 
জথানথার জনযে ঙ্িক্থা্ূলক ভ্র্ে, সু্রল সু্রল ঙ্নয়্ করর ঙ্িক্থা্ূলক তথযেঙ্চত্র প্দিমেরনর ্থা্যের্ প্থাথঙ্্ক ঙ্িক্থার 
্থানেৃঙ্দ্ধর জনযে উরদযেথাগ যনওয়থা হয় এ্নই আরও কতঙ্কেুর।   

এরপর ২০১৩ সথারল হয় পঞ্চথারয়ত ঙ্নেমেথাচন। পরেতমেী স্রয় নেঙ্নেমেথাঙ্চত সথাতথাঙ্ল গ্থা্ পঞ্চথারয়ত এরক্রত্র েুে 
একিথা আগ্হ যদেথায়ঙ্ন। তরে য্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়রতর প্্থান শ্রী্তী চন্দথা নথাঙ্জমেনথারী ঙ্কন্তু ‘অযেথারহড 
ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’-রক পথারি ঙ্নরয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর য�ৌথ উরদযেথারগ �রথটি উৎসথাহী ঙ্েরলন। �থার ফলস্বরূপ 
েুেই অল্প স্রয়র ্র্যেই ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’-এর সহর�থাঙ্গতথায় য্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়ত এক দৃটিথান্ত 
স্থাপন করর। প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালরয়র ঙ্িশুরদর নথানথান সৃজন প্ঙ্তভথারক পঞ্চথারয়ত এলথাকথার ্থানুেজরনর সথা্রন 
তুরল ্ররত ২০১৬ সথারল আঙ্লপুরদুয়থার যজলথার ্র্যে প্থ্ সৃজন য্লথা অনুঙ্ষ্ঠত হয় এই য্ন্দথােথােী গ্থা্ 
পঞ্চথারয়রত। শু্ু যজলথা প্িথাসনই নয়, অঙ্ভনে এই য্লথা আরয়থাজরনর েের যপৌেয় রথারজযের ্থাননীয়থা ্ুেযে্ন্তীর 
কথারেও। র্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়ত কথারজর সফলতথা অনুপ্থাঙ্েত করর আ্থারদররকও। ব্লরকর সে পঞ্চথারয়রতর 
অনযেথানযে সু্রলও স্থানীয় ও প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার এই েীজ েপন করথা �থায় ঙ্কনথা তথা ঙ্নরয় একথাঙ্্কেথার আরলথাচনথায় 
েরস কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্িক্থা সংসৃ্ঙ্ত তথযে ও ক্রীেথা স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত। তথারপর এই ঙ্নরয় সঙ্্ঙ্তর 
সথা্থারে সভথার তেিরক আরলথাচনথায় এঙ্নরয় সেমেসম্মত ঙ্সদ্ধথারন্তর পর গৃহীত হয় যরজুঙ্লউিন এেং ২০১৭ সথারল 
যগথািথা ব্লরক এই উরদযেথাগরক েঙ্েরয় ঙ্দরত ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’-এর সরগি একঙ্ি ঙ্বিপথাঙ্ক্ক ্ উ স্বথাক্র করর।  
কথাজ শুরু হরতই ঙ্িক্থার সরগি �ুক্ত সে আঙ্্কথাঙ্রকরদর সরগি আরলথাচনথা করর পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর তররফ একঙ্ি 
ঙ্েরিে ক্্তথাপ্থাপ্ত কঙ্্ঙ্ি গিন করথা হয়, উরদেিযে ঙ্েল য�ৌথ উরদযেথারগর কথাজ ঙ্নরয় ঙ্নয়ঙ্্ত প�মেথারলথাচনথা করথা 
এেং যকথানও স্সযেথা ততঙ্র হরল তথা স্থা্থান করথা। কঙ্্ঙ্ির গিন সম্পরকমে অেঙ্হত করথা হয় ব্লরকর প্ঙ্তঙ্ি 
পঞ্চথারয়তরকও। পথািপথাঙ্ি শুরু হয় গ্থা্ পঞ্চথারয়ত ঙ্ভঙ্ত্তক ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর সরগি এই কথাজ ও তথার উরদেিযে 
ঙ্নরয় আরলথাচনথা।
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আ্থারদর কথালঙ্চঙ্ন
নে গঙ্িত আঙ্লপুরদুয়থার যজলথার অরেযেথােৃত্ত, এরকেথারর ভুিথারনর যকথাল যেঁেথা, সেুজ গথাঙ্লচথায় য্থােথা আ্থারদর কথালঙ্চঙ্ন ব্লক। 
য�েথারন নথানথান জনজথাঙ্ত, নথানথা সংসৃ্ঙ্তর ্র্যে য্লেন্ন করর চলথা একঙ্ি পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর নথা্ হল কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত 
সঙ্্ঙ্ত। ১৯৯৮ সথারল আ্থারদর যদরির ৭৩ত্ সংঙ্ে্থান সংরিথা্রনর ্থা্যের্ এই কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত এলথাকথার ্র্যে 
থথাকথা চথা-েথাগথানগুরলথা পঞ্চথারয়তীরথাজ পঙ্ররেেথা প্থাঙ্প্তর অঙ্্কথার অজমেন করর। কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর প্থায় অঙ্্কথাংি জঙ্্ই 
েনজগিল ও সেুজ চথা-েথাগথারন যেরথা।  

এক নজরর কথালঙ্চঙ্ন   
কথালঙ্চঙ্ন ব্লকঙ্ি ২৬০১৬’ ও ২৭০০’ উত্তর অক্থাংি এেং ৮৪০৪’ ও ৮৯০৫৩’ পূেমে দ্থাঙ্ে্থাংরির ৮৯ হথাজথার ২৫৭ েগমে ঙ্করলথাঙ্্িথার 
জুরে অেঙ্স্ত। ২০১১ সথারলর আদ্সু্থাঙ্র অনুসথারর এেথানকথার জনসংেযেথা: ২৭ লক্ ৯৬ হথাজথার ৬৮৪ জন। �থার ্র্যে পুরুে 
১৪ লক্ ৫০২ জন, ্ঙ্হলথা ১৩ লক্ ৯ হথাজথার ১৮২ জন, তপঙ্িলী জথাঙ্ত ৩৬ হথাজথার ৩৫৪ জন, তপঙ্িলী উপজথাঙ্ত ১ লক্ 
৯২ হথাজথার ৯৬০ জন এেং সংেযেথালেু জনসংেযেথা ১ লক্ ৩২ হথাজথার ৫ জন। সংেযেথালেু (যেৌদ্ধ ও খ্ীস্থান) ৩৩ হথাজথার ৬২৯ 
জন।

কথালঙ্চঙ্ন ব্লরকর ঙ্েদযেথালয়
কথালঙ্চঙ্ন ব্লরক য্থাি ঙ্েদযেথালরয়র সংেযেথা – ২৫০ঙ্ি

প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়- ১১৫ঙ্ি, উচ্চ প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়- ২৪ঙ্ি, উচ্চ ঙ্েদযেথালয়- ১৮ঙ্ি, এসএসরক- ৮৮ঙ্ি, এ্এসরক- ৪ঙ্ি, ্থাদ্থাসথা 
এ্এসরক- ১ঙ্ি, এেথােথা ১ঙ্ি করলজও ররয়রে এই কথালঙ্চঙ্ন ব্লরক।

কথালঙ্চঙ্ন ব্লরকর স্বথাস্যে পঙ্ররেেথা

কথালঙ্চঙ্নরত ১ঙ্ি ঙ্েঙ্পএইচঙ্স ও ২ঙ্ি ঙ্পএইচঙ্স ররয়রে। ঙ্েঙ্পএইচঙ্স-ঙ্ি উত্তর লতথােথােীরত এেং ১ঙ্ি ঙ্পএইচঙ্স জয়গথঁায় ও 
১ঙ্ি সথাতথাঙ্ল ঙ্পএইচঙ্স।

য�ৌথ উরদযেথারগর ঙ্েঙ্ভন্ন কথাজক্মে 
স্থানীয় ও প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর য�ৌথ উরদযেথারগর এই কথারজ আ্রথা কতিথা সফলতথা যপরয়ঙ্ে তথা ঙ্নরয় আ্থারদর এই 
প্ঙ্তরেদন। র�ৌথ উরদযেথারগর �থােতীয় ক্মেকথান্ডরক দু’ভথারগ ভথাগ করথা য�রত পথারর, ১) সু্ল যকঙ্ন্দক কথাজক্মে ও ২) আফিথার 
সু্ল। 

সু্ল যকঙ্ন্দক কথাজকর্মের জনযে প্থাথঙ্্কভথারে  য� সু্রল যেঙ্ি উরদযেথাগী ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথা ররয়রেন, ্ ূলত যসই সু্লগুরলথারক যেরে 
যনওয়থা হয়। েতমে্থারন অরনক সু্রলর ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা ঙ্নরজর উরদযেথারগ আ্থারদর সহর�থাঙ্গতথায় স্থানীয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার 
প্সথাররর কথারজ �ুক্ত হরয়রেন। অনযেঙ্দরক সু্লেুিরদর দক্তথা েৃঙ্দ্ধর প্ঙ্িক্রের জনযে সংসদ ঙ্পেু একঙ্ি করর সু্লরক আ্রথা 
‘আফিথার সু্ল’ ঙ্হসথারে ঙ্চঙ্নিত কররঙ্ে।
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সু্ল যকঙ্ন্দক ঙ্েঙ্ভন্ন উরদযেথাগ

সু্ল প্থাগিরে ঙ্িেন উপর�থাগী সু্ল েথাগথান

ঙ্িেরনর আদিমে স্য় হল তিিে। এস্য় যিেথা ঙ্জঙ্নস আ্থারদর ্রন 
যগঁরথ �থায়। র�ৌথ কথারজর ্থা্যের্ তথাই আ্থারদর প্থাথঙ্্ক উরদেিযে ঙ্েল 
সু্ল েথাগথারনর ্থা্যের্ েথাত্র-েথাত্রীরদর হথারত-কলর্ ঙ্কেু ঙ্িক্থা প্দথান 
করথা। র�েথারন তথারথা ঙ্িেরে কীভথারে যকথানও েীজ েপন কররত হয়, 
েীরজর অঙু্ররথাদ্গ্ই েথা হয় কীভথারে, কীভথারে চথারথা যেরে ওরি এেং তথার 
পঙ্রচ�মেথার সঙ্িক পদ্ধঙ্ত কী? পথািথাপথাঙ্ি েথাত্রথােস্থা যথরকই তথারদর ্র্যে 
য�ন গথারের প্ঙ্ত একিথা ্্ত্বরেথা্ গরে ওরি, সরচতন হয় পঙ্ররেি 
সম্পরকমে। তথােথােথা আ্থারদর যদি কৃঙ্ে ঙ্নভমের যদি। তথাই ঙ্নরজর েথাদযে 
ঙ্নরজ উৎপথাদরনর একিথা দক্তথা ততঙ্র হরল ভঙ্েেযেরত তথা তথারদর 
উপকথাররও লথাগরে। তথাই ব্লরকর প্ঙ্তঙ্ি সু্রল েথাগথান ততঙ্র উরদযেথাগ আ্রথা 
গ্হে কঙ্র। েথাগথান ততঙ্র জনযে প্থর্ই সু্ল ও গ্থা্েথাসীরদর সরগি 
আরলথাচনথা করর যনওয়থা হয়। কথারে শু্ু অঙ্ভভথােক নন, অঙ্ভজতথায় 
আ্রথা যদরেঙ্ে গ্থা্েথাসীর সরগি সু্রলর ঙ্নঙ্েে য�থাগথার�থাগ নথা গরে উিরল 
েথাগথান যতথা েরিই অনযে কথাজরকও ্রর রথােথা একপ্কথার অসম্ভে। তথােথােথা 
েথাগথারনর যক্রত্র তথঁারদর প্থাথঙ্্ক সহর�থাঙ্গতথা পথাওয়থাও আ্থারদর অনযেত্ 
উরদেিযে ঙ্েল। আর তথাই অরনক সু্রলই েথাগথান ততঙ্রর স্য় আ্রথা 
তথঁারদররক �ুক্ত কররত স্থমে হরয়ঙ্ে।  রকউ শ্র্ ঙ্দরয় েথাগথারনর জঙ্্ 
ততঙ্র করর ঙ্দরয়রেন, রকউ যেেথা যদওয়থার জনযে ঙ্দরয়রেন েথাঁি। আেথার 
যকউ যকউ যদেভথারলর দথাঙ্য়ত্ব তুরল ঙ্নরয়রেন ঙ্নরজর কথাঁর্। গ্থা্ 
পঞ্চথারয়রতর ্থা্যের্ পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত প্রয়থাজনীয় ঙ্েঙ্ভন্ন িথাক-সেঙ্জর 
েীজ সরেরথাহ করররে। ঙ্িেরনর জনযে অরনক সু্রলর ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা 
চথারের কথারজ দক্ স্থানীয় যকথানও েযেঙ্ক্তরক ঙ্নরয় এরস িথাক-সেঙ্জর  েীজ 
পঙ্রঙ্চঙ্তর েযেেস্থা কররন। রিেথারনথা হয় েীজ কীভথারে ্ থাঙ্িরত েপন কররত 
হয়।

সু্রল ফল গথারের নথাসমেথারী

শু্ু ্থানঙ্সক সক্্তথাই �রথটি নয়, পেথারিথানথার জনযে িরীর সুস্ থথাকথাও 
প্রয়থাজন। পথািথাপথাঙ্ি সু্রলর পথািযে েইরয়র যথরক ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা ঙ্েঙ্ভন্ন 
প্কথার ফল েথাওয়থার গুেথাগুে েথাত্রেথাত্রীরদর পেথান।  রশ্রঙ্েকরক্র যভতররর 
ওই পথারির সরগি সরগি �ঙ্দ হথারত-কলর্ ঙ্েঙ্ভন্ন প্কথার স্থানীয় ফরলর 
েীজ সংগ্হ করর স্থানীয় দক্ েযেঙ্ক্তরদর সহর�থাঙ্গতথায় সু্ল েথাগথারনর 
পথারিই সথারথা েের ্রর ্রশু্ ঙ্ভঙ্ত্তক ফল গথাে ও সেঙ্জর নথাসমেথারী করথা 
হয় তরে ঙ্িেন আরও আনন্দদথায়ক ও �থথা�থ হরয় ওরি। নথাসমেথারীর 
চথারথাগুরলথা �েন যরথাপরের উপ�ুক্ত হয় তেন েথাত্রেথাত্রীরদর হথারত েথা তথারদর 
অঙ্ভভথােকরদর যডরক আনুষ্ঠথাঙ্নকভথারে  ওই চথারথা তুরল যদওয়থা হয়। সু্রল 
ঙ্েঙ্ভন্ন চথারথার পঙ্রচ�মেথার পথািথাপথাঙ্ি ঙ্িশুরথা য�ন তথারদর ঙ্নরজরদর েথাঙ্েরত 
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ওই  ফল গথারের চথারথা যরথাপে করর তথার পঙ্রচ�মেথা করর েে করর যতথারল।  
তথােথােথা গ্থার্র অঙ্্কথাংি ্থানুরের েথাজথার যথরক ্রশুঙ্্ ফল ঙ্করন 
েথাওয়থার ইচ্থা থথাকরলও অরনক যক্রত্রই আঙ্থমেক সচ্লতথা থথারক নথা েরল 
তথা েথাওয়থা সম্ভে হরয় ওরি নথা । তথাই পেথারিথানথার পথািথাপথাঙ্ি  েথাঙ্েরতও 
�ঙ্দ এ্ররনর ঙ্েঙ্ভন্ন প্কথার ফল গথারের একঙ্ি েথাগথান ততঙ্র কররত 
পথারর তথাহরল েুে সহরজই ওই ঙ্িশুরথা ্রশুঙ্্ ফল যেরত পথাররে।

ঙ্েএ্আই পদ্ধঙ্তরত েথাত্রেথাত্রীরদর পুঙ্টির ্থান ঙ্নেমেয় 

ঙ্েএ্আই হল েঙ্ড ্ থাস ইনরডক্, ঙ্েশ্ব স্বথাস্যে সংস্থা অনুর্থাঙ্দত িথারীঙ্রক 
পুঙ্টি ঙ্নেমেরয়র ঙ্েরিে এক পদ্ধঙ্ত। েথাত্রেথাত্রীরদর েয়স, ওজন ও উচ্চতথা 
ঙ্নরয় তথারদর পুঙ্টি ্ থাপথা হরয় থথারক। রদেথা হয়, েয়স অনু�থায়ী তথা িথারীঙ্রক 
ঙ্েকথাি েথা পুঙ্টির হথার সঙ্িক ররয়রে ঙ্কনথা। কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত 
ও ঙ্িক্থা দফতররর উরদযেথারগ চলথা এই কথারজ এেন অরনক সু্রলর  ঙ্িক্ক-
ঙ্িঙ্ক্কথারথা ঙ্নরজরথাই তথাঁরদর েথাত্রেথাত্রীরদর পুঙ্টির ্থান ঙ্নেমেয় কররেন। 
যকথাথথাও যকথাথথাও প্রয়থাজন হরল য�ৌথ কথারজর জনযে ্ রনথানীত ‘কঙ্্উঙ্নঙ্ি 
ঙ্ররসথাসমে অগমেথানথাইজথার’রথা তথাঁরদররক সহর�থাঙ্গতথা কররন। প্রতযেক সু্রল 
ে’্থাস অন্তর এই প্ঙ্ক্রয়থা চথালথারনথা হয়। ্ ূলতঃ তথারদর পুঙ্টির ্ থারন কতিথা 
পঙ্রেতমেন হরয়রে তথা যদেথা হয়।  ঙ্েএ্আই  পদ্ধঙ্তরত পুঙ্টির ্ থান অনু�থায়ী 
েথাত্রেথাত্রীরদর লথাল, হলুদ ও সেুজ এই ঙ্তন ভথারগ ভথাগ করথা হরয় থথারক।

ঙ্েএ্আই পরেতমেী উরদযেথাগ

ঙ্েএ্আই পদ্ধঙ্তরত েথাত্রেথাত্রীরদর েয়স, ওজন ও উচ্চতথা যনওয়থার পর 
ঙ্নঙ্দমেটি সূত্র য্রন তথারদর পুঙ্টির ্থান ঙ্নেমেয় করথা হয়। এরপর ৭ যথরক 
১০ ঙ্দরনর ্র্যে অঙ্ভভথােকরদর সু্রল যডরক পথািথারনথা হয়। ‘আিথা’ ও 
‘এএনএ্’ ঙ্দঙ্দরদর উপঙ্স্ঙ্তরত পুঙ্টি ঙ্নরয় তথাঁরদর সরচতনতথা েৃঙ্দ্ধর 
জনযে আরলথাচনথা করথা হয়। আরলথাচনথায় গুরুত্ব পথায় ঙ্িশুরদর েথাদযেথাভথাস ও 
পঙ্রস্থার-পঙ্রচ্ন্নতথার ঙ্েেয়ঙ্িও। ঙ্েরিে করর য� ঙ্িশুরথা ঙ্েএ্আই-এর 
ফলথাফরল লথাল ঙ্েভথারগ পরেরে তথারদর অঙ্ভভথােকরদর দ্রুত স্বথাস্যেরকরন্দ 
য�থাগথার�থাগ করথার পরথা্িমে যদওয়থা হয়। পথািথাপথাঙ্ি পরেতমেী ্থারপ গ্থা্ 
পঞ্চথারয়ত ্থারফত প্থাপ্ত েীরজর পযেথারকি ও প্রয়থাজনীয় উপকরে সু্রলর 
ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা লথাল এেং হলুদ েথাত্রেথাত্রীরদর হথারত তুরল যদন। �থারত 
তথারথা ঙ্নরজরদর েথাঙ্েরতও একঙ্ি সেঙ্জ েথাগথান (ঙ্েএ্আই েথাগথান) গরে 
তুলরত পথারর এেং সপ্তথারহ অন্তত দু-ঙ্তন ঙ্দন রথাসথায়ঙ্নক ্ুক্ত পুঙ্টিকর 
সেুজ িথাক-সেঙ্জ যেরত পথারর

ঙ্িক্থা্ূলক তথযেঙ্চত্র প্দিমেরনর ্থা্যের্ আনন্দদথায়ক 
ঙ্িক্থা

২০১২ সথারল কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর অ্ীন সথাতথাঙ্ল ও য্ন্দথােথােী 
এই দুঙ্ি  গ্থা্ পঞ্চথারয়ত সু্রল এ্ররনর তথযেঙ্চত্র প্দিমেরনর েযেেস্থা করর। 
ঙ্িক একইভথারে কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তও স্থানীয় ও প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার 
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প্সথারর ব্লরকর ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রল এই উরদযেথাগ গ্হে করর। ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর 
অনু্ঙ্ত সথারপরক্ ঙ্নয়্ করর সু্লগুরলথারত সপ্তথারহর ঙ্নঙ্দমেটি ঙ্দরন ঙ্নঙ্দমেটি 
স্রয় এই এলঙ্সঙ্ড যিথা-এর েযেেস্থা করথা হরয় থথারক। �থার ্ থা্যের্ সু্রলর 
েথাত্র-েথাত্রীরথা ঙ্েঙ্ভন্ন ঙ্িক্থা্ূলক তথযেঙ্চত্র যদেথার সুর�থাগ পথায়। ঙ্িেন হয় 
আনন্দদথায়ক। অরনক স্য় পথািযে পুস্তরক পেথা ঙ্েেয়েস্তুও উরি আরস 
ক্থাস েরর লথাগথারনথা পদমেথায়। েইরয় পেথা ঙ্েেয় �েন এলঙ্সঙ্ড যিথা-এর 
্থা্যের্ তথারদর যচথারের সথা্রন যভরস ওরি তেন তথা তথারদর আত্মস্ কররত 
অরনকিথাই সুঙ্ের্ হয়।  এলঙ্িঙ্ড যিথা থথাঙ্্রয় ্থারে্র্যেই পেুয়থারদর 
সরগি চরল আরলথাচনথাও, অথমেথাৎ তথারথা কতিথা যসই ঙ্েেয়েস্তু েুেরত সক্্ 
হরচ্ তথা েুরে যনওয়থা হয়। আ্রথা লক্যে কররঙ্ে, র�ঙ্দন এলঙ্সঙ্ড যিথা 
থথারক যসঙ্দন অনযেঙ্দরনর যচরয় ওই সু্রল েথাত্রেথাত্রীর উপঙ্স্ঙ্তর হথার 
অরনক যেঙ্ি হয়। শুরুর ঙ্দরক প্�ুঙ্ক্তগত কথাররে ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর 
‘ঙ্সআরও’-রদর (কঙ্্উঙ্নঙ্ি ঙ্ররসথাসমে অগমেথানথাইজথার) সথাহথার�যের প্রয়থাজন 
হরলও, আজ তথাঁরথা এই দথাঙ্য়ত্ব ঙ্নরজরদর কথাঁর্ই তুরল ঙ্নরয়রেন। গত 
২০১৭ সথারলর য্ ্থারস ‘্ঊ’ স্বথাক্ররর পর যথরক কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত 
সঙ্্ঙ্ত এলথাকথার ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রল প্ঙ্তঙ্দন হওয়থা এল ঙ্স ঙ্ড যিথা এর ্থাস 
ঙ্ভঙ্ত্তক তথাঙ্লকথাঃ

েৎসর

জ
থানুয়থারী

যফ
ব্রু

য়থারী

্থাচমে

এ
ঙ্প্

ল

য্ জু
ন

জু
লথাই

আ
গ স্

যসরটে
ম্বর

অ
র্থাের

নরভম্বর

ঙ্ডরসম্বর

য্থাি

১৭ ৪৫ ৫৯ ৬৭ ৫৮ ৪৫ ৫৯ ৫৫ ৩৮৮

১৮ ৬২ ৫৬ ৫৫ ৬৩ ৫০ ৪৮ ৫৭ ৬০ ৫৮ ৬৪ ৫৯ ৪৫ ৬৭৭

১৯ ৫৮ ৫৯ ৫৮ ৬৭ ৪৮ ৬৫ ৬৩ ৫৭ ৪৯ ৫২ ৬৩ ৪৪ ৬৮৩

২০ ৬৬ ৫৮ ৫৬ ১৮০

য্থাি ১৯২৮

ঙ্িেরন তথযে-প্�ুঙ্ক্তর েযেথাপক েযেেহথার

সু্রল এলঙ্সঙ্ড যিথা-এর ্থা্যের্ েথাত্রেথাত্রীরদর ঙ্িেরনর উরদযেথারগর এই 
সফলতথা শু্ু কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তরকই নয়, উৎসথাঙ্হত করর ‘অযেথারহড 
ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’রকও। আর তথাই কথালঙ্চঙ্ন ব্লরক এই উরদযেথাগরক আরও 
ঙ্নঙ্েেভথারে েঙ্েরয় ঙ্দরত ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’ গথাঁিেেথা েথাঁর্ ‘এ্ 
ঙ্ে সফট্ ওয়যেথার’ নথার্ ঙ্েঙ্িটি তথযে-প্�ুঙ্ক্ত সংস্থার সরগি। ২০১৮ সথারলর 
জুন ্থারস কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তও সথাঙ্্ল হয় তথারত এেং ‘অযেথারহড 
ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’, ও ‘এঙ্ম্ব সফট্ ওয়যেথার’ এর সরগি পৃথক একঙ্ি ঙ্ত্রপথাঙ্ক্ক 
‘্উ’ স্বথাক্র করর। উরদেিযে ঙ্েল এতঙ্দন এলঙ্সঙ্ড যিথা ঙ্নরয় উরদযেথাগী 
ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর একথারজর সরগি সমৃ্পক্ত করর ঙ্িেরনর ্ থা্যে্ ঙ্হসথারে 
তথযে-প্�ূঙ্ক্তর আরও েযেথাপক েযেেহথার। এরজনযে কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত 
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এলথাকথার ২০ঙ্ি সু্্ঞল যথরক একজন করর ঙ্িক্ক েথা ঙ্িঙ্ক্কথারক 
প্থাথঙ্্কভথারে যেরে যনওয়থা হয়। পরর ওই ঙ্িক্করদর ঙ্নরয় কথালঙ্চঙ্ন 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত আরয়থাজন করর ক্মেিথালথার। র�েথারন েথাত্রেথাত্রীরদর জনযে 
ঙ্েঙ্ভন্ন ঙ্িক্থা্ূলক েঙ্ে ততঙ্রর প্ঙ্িক্ে যদওয়থা হয়, রিরে ‘এঙ্ম্ব 
সফট্ ওয়যেথার’ এর তররফ ওই ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর হথারত তুরল যদওয়থা হয় 
একঙ্ি করর লযেথাপিপ, সথাউন্ড পি সহ এলঙ্সঙ্ড যপ্থারজ্র এেং একঙ্ি 
অযেথান্ড্ররয়ড য্থােথাইল যফথান। েযেেস্থা করথা হরয়ঙ্েল প্ঙ্ত ঙ্তন ্থাস অন্তর 
প্ঙ্িক্রের। এেথােথা কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর সদদযেরথা প্ঙ্ত ্থারস 
তথাঁরদর সরগি ঙ্নয়ঙ্্ত আরলথাচনথায় েসরতন। ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’-এর 
স্থানীয় অঙ্ফরসও েযেেস্থা করথা হরয়ঙ্েল সথাপ্তথাঙ্হক প্ঙ্িক্রের। র�েথারন 
প্ঙ্ত িঙ্নেথার সু্ল েুঙ্ির পর ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা ঙ্েঙ্ভন্ন ঙ্িক্থা্ূলক ঙ্ভঙ্ডও 
ততঙ্র কররতন। 

ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর হথারত �েন প্�ুঙ্ক্তগত সথা্গ্ী তুরল যদওয়থা হরয়ঙ্েল 
তেন অরনরকই প্থ্েথাররর জনযে লযেথাপিরপ হথাত যররেঙ্েরলন। আর আজ 
তথঁারথাই তথাঁরদর সথা্যে্ত ঙ্েঙ্ভন্নভথারে প্থাথঙ্্ক ঙ্িক্থার উপর�থাগী  ৮৯ঙ্ি 
ঙ্ভঙ্ডও ততঙ্র করর ইঙ্ত্র্যে তথা ইউঙ্িউরেও আপরলথাড করর ঙ্দরয়রেন 
এেং রথারজযের ঙ্েঙ্ভন্ন যজলথার ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথাও �থা এেন েযেেহথার 
কররেন। এই ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর কথাজ যদরে উৎসথাঙ্হত হরয় েতমে্থারন 
ব্লরকর েথাঙ্ক সু্রলর ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর যকউ যকউ ঙ্নরজরদর উরদযেথারগ 
লযেথাপিপ ঙ্করন যফরলরেন, রকউ আেথার ঙ্নরজরদর অযেথান্ড্ররয়ড যফথারনর 
্থা্যের্ ঙ্েঙ্ভন্নভথারে েথাত্রেথাত্রীরদর ঙ্িক্থা প্দথান কররেন।

সু্রল কৃতযেথাঙ্ল েথা ক্মেঙ্ভঙ্ত্তক পথাি

তথযে-প্�ুঙ্ক্তর েযেেহথাররর পথািথাপথাঙ্ি ঙ্িেনরক পথািযে েইরয়র সরগি সমৃ্পক্ত 
কররত সু্রল সু্রল েযেেস্থা করথা হরয়রে ক্মেঙ্ভঙ্ত্তক পথারির। র�েথারন তথারথা 
পথািযে েইরয় পেথা ঙ্েেয়েস্তু সম্পরকমে স্যেক জথান লথাভ কররে। কেনও 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ও গ্থা্ পঞ্চথারয়ত ্রনথানীত 'ঙ্সআরও’-রদর সথাহথার�যে 
আেথার কেনও তথারদর সথাহথা�যে েথােথাই পথািযে েইরয়র ঙ্নঙ্দমেটি পথাি যিে করর 
ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথাই কৃতযেথাঙ্ল েযেেস্থা কররন। তরে আজ অেিযে অরনকিথাই 
ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর সঙ্ক্রয় অংিগ্হরের ্থা্যের্ সু্রল সু্রল কৃতযেথাঙ্ল েথা 
হথারত-কলর্ ঙ্িেন চলরে। ঙ্েেয়েস্তুর ওপর ঙ্নভমের করর কৃতযেথাঙ্ল যকথাথথায় 
হরে, রশ্রঙ্েকরক্র যভতরর নথা েথাইরর। আেথার কেনও উভয় জথায়গথায় 
কৃতযেথাঙ্লর েযেেস্থা করথার প্রয়থাজন হয়।  রকথারনথা যকথারনথা স্রয় কৃতযেথাঙ্লর 
জনযে যকথানও ঙ্েেরয় দক্ স্থানীয় যকথানও েযেঙ্ক্ত েথা ‘আরঙ্প’-র(ঙ্ররসথাসমে 
পথাসমেন) প্রয়থাজন হয়। ঙ্িেন হথারত-কলর্ হওয়থার কথাররে এর ্ ্যে ঙ্দরয় 
ঙ্েঙ্ভন্ন কথারজ েথাত্রেথাত্রীরদর দক্তথাও েথােরে।  

েতমে্থারন প্থাথঙ্্কভথারে যেরে যনওয়থা কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ৪২ঙ্ি 
সু্রলর ্র্যে ৩৮ঙ্ি সু্রল আ্থারদর সীঙ্্ত আঙ্থমেক সহর�থাঙ্গতথায় প্ঙ্ত 
সপ্তথারহ গরে ২ ঙ্দন ঙ্নয়ঙ্্তভথারে এই ঙ্েরিে ঙ্িেন প্ঙ্ক্রয়থা চলরে।  
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সপ্তথারহর ঙ্নঙ্দমেটি ঙ্দরন কৃতযেথাঙ্লরক যকন্দ করর েথাত্র-েথাত্রীরদর উৎসথাহ থথারক 
যচথারে পেথার ্রতথা। এই কথারজ সহর�থাঙ্গতথার হথাত েথাঙ্েরয় ঙ্দরয়রেন 
অরনক অঙ্ভভথােকও। নথানথাভথারে তথারথা হথারত-কলর্ ঙ্িেন প্ঙ্ক্রয়থার জনযে 
ঙ্িেক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর প্রয়থাজনীয় সথাহথা�যে কররেন। লক্যে রথােরেন সু্রলর 
পঙ্রষ্থার-পঙ্রচ্ন্নতথার ঙ্দরকও।

সু্রল েুঙ্ির আসর

েুঙ্ির আসর। গ্ীরমে েথা পুরজথার েুঙ্ির স্রয় েথাত্র-েথাত্রীরথা সু্রল এরস 
�থারত আনরন্দর সরগি নতুন ঙ্কেু ঙ্িেরত পথারর। �থা হয়রতথা পথািযে ঙ্ভঙ্ত্তক 
নয়। ্ূলত এই উরদেিযেরক সথা্রন যররেই আ্রথা েুঙ্ির আসর শুরু 
কররঙ্েলথা্। তরে েুঙ্ির স্য় এ্ন উরদযেথাগ কতিথা েথাস্তেথাঙ্য়ত হরে তথা 
ঙ্নরয় আ্রথাও সঙ্ন্দহথান ঙ্েলথা্। তরে ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথা ও অঙ্ভভথােকরদর 
সহথায়তথায় আ্থারদর যকথানও েথা্থার সমু্মেীন হরত হয়ঙ্ন। 

েুঙ্ির আসরর েথাত্র-েথাত্রীরথা য্রত ওরি নথাচ-গথান, কঙ্েতথা-আেৃঙ্ত্তরত। চরল 
গল্প যিথানথা ও গল্প েলথার পথালথা। কেনও েথা দলেদ্ধ হরয় েুরর যদরে ঙ্নরজর 
গ্থা্রকই। এেথােথা তথারদর যিেথারনথা হয় ঙ্েঙ্ভন্ন হথারতর কথাজ, স্থানীয় ঙ্েঙ্ভন্ন 
েথােথার ততঙ্র ইতযেথাঙ্দ। রদেথারনথা হয় কঙ্ম্পউিথার কীভথারে চথালথারত হয়, 
যিেথারনথা হয় ভথাল করর য্থােথাইরল কীভথারে ঙ্ভঙ্ডও কযেথাপচথার কররত হয়। 
এ্ন নথানথান আনরন্দর ঙ্েেরয়র সরগি �ুক্ত করথা হয় তথারদররক। তরে 
এেথারন থথারক নথা ঙ্েেরয়র যকথানও ঙ্েঙ্্ঙ্নরে্, পেুয়থারথা ঙ্নরজরদর পেরন্দর 
ঙ্েেয় যেরে ঙ্নরয় ্থারতথায়থারথা হরয় ওরি এই েুঙ্ির আসরর।   

পথািথাপঙ্ি েথাঙ্েমেক পরীক্থা যিরেও আরয়থাঙ্জত হয় এই েুঙ্ির আসর। লক্যে 
রথােথা হয়, ওই স্য় েথাঙ্েরত েরস থথাকথার কথাররে পেথারিথানথা যথরক তথারদর 
্রনথার�থাগ য�ন নথা সরর �থায়।

ঙ্িক্থা্ূলক ভ্র্ে 

প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর গুরুত্ব যদওয়থা হয় স্থানীয় পঙ্ররেি, ইঙ্তহথাস, 
ভূরগথাল ও স্থানীয় সংসৃ্ঙ্তরক। অথমেথাৎ সু্রল পেরত পেরতই তথারথা �থারত 
তথারদর ঙ্নরজরদর চথারপথািরক ভথাল করর জথানরত পথারর। অরনক স্য় 
পথািযে েইরয়র পথাি ঙ্িক্থা্ূলক ভ্র্রের সরগি সমৃ্পক্ত হরয় ওরি। তথােথােথা 
যশ্রঙ্েকরক্র একরেরয়ঙ্্ কথাঙ্িরয় তথারথা সেথাই ঙ্্রল আনরন্দর সরগি একিু 
যেেথারত য�রত পথারর।  

তথাই েেরর অন্তত একেথার সু্রলর ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর সহর�থাঙ্গতথায় 
কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত  ও ‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’-র�ৌথভথারে এই 
ঙ্িক্থা্ূলক ভ্র্রের আরয়থাজন করর।  আগথা্ী ঙ্দরন �ঙ্দ সরকথাঙ্রভথারে 
এই ঙ্িক্থা্ূলক ভ্র্রের জনযে যকথানও অঙ্থমেক সথাহথা�যে পথাওয়থা �থায় তরে 
ব্লরকর আরও যেঙ্ি সংেযেক সু্রল আ্রথা এই ভ্র্রের েযেেস্থা কররত 
পথাররেথা। আ্থারদর আিথা এক স্য় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর ‘কথালঙ্চঙ্ন 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত’র এই উরদযেথাগ স্গ্ আঙ্লপুরদুয়থার যজলথায় এক নঙ্জর 
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স্থাপন কররে। এই ঙ্িক্থা্ূলক ভ্র্ে ইঙ্ত্র্যেই ঙ্নঙ্েে ও অঙ্নঙ্েে সু্ল 
ঙ্্রল প্থায় ৩০ ঙ্ি সু্রল করথা সম্ভে হরয়রে। তরে অরনক সু্রল ঙ্নরজরদর 
উরদযেথারগ ঙ্নরজরদর েরচথায় ভ্র্ন করররেন।

সৃজন প্ঙ্তভথার ঙ্েকথারি

'ঙ্সআরও'-রদর সহর�থাঙ্গতথায় সথারথা েের ্রর স্থানীয় দক্ ও অঙ্ভজ 
েযেঙ্ক্তরদর ঙ্দরয় ঙ্েঙ্ভন্ন ঙ্েেরয় সু্রলর েথাত্রেথাত্রীরদর সৃজন প্ঙ্তভথার ঙ্েকথাি 
েিথারনথা হয়। ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর সরগি পরথা্িমে করর সপ্তথারহর ঙ্নঙ্দমেটি 
ঙ্দরন আরয়থাজন করথা হয় ঙ্নঙ্দমেটি ঙ্েেরয়র প্ঙ্িক্ে। কু্রদ পেুয়থারদর 
স্বথাভথাঙ্েক সৃজন প্ঙ্তভথার স্তর ঙ্েরেচনথা করর তথারক আরও ঙ্েকঙ্িত করথার 
উরদযেথাগ যনওয়থা হয়। নথাচ, গথান, েেথা-কঙ্েতথা, আেৃঙ্ত্ত, নথািক, েঙ্ে আঁকথা 
ঙ্নরয় চরল সৃজন প্ঙ্তভথা ঙ্েকথারির এই আরয়থাজন। ঙ্েঙ্ভন্ন ্ ররনর হথারতর 
কথারজও েথাত্রেথাত্রীরদর সৃজন দক্তথা েথােথারনথার েযেেস্থা করথা হয়। রিেথারনথা 
হয় ্থাঙ্ি, েথাঁি, গথারের পথাতথা, রিথালথা ইতযেথাঙ্দ ঙ্দরয় নথানথা ্ররনর ঙ্জঙ্নস 
ততঙ্র।

স্থানীয় অঙ্ভজ েযেঙ্ক্তরদর সহথায়তথায় েেরভর ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রল েথাত্রেথাত্রীরদর 
সৃজন প্ঙ্তভথার ঙ্েকথারির এই আরয়থাজরনর ্্যে ঙ্দরয় তথারথা নথানথান 
সথাংসৃ্ঙ্তক ঙ্েেরয় ও হথারতর কথারজ দক্ হরয় ওরি। ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথাও 
এইসে ঙ্েেরয় পেুয়থারদররক উৎসথাহ যজথাগথান। েেররর ঙ্েঙ্ভন্ন স্রয় 
সু্রলর ্র্যেই যকথানও একঙ্দন করয়ক েণ্থার জনযে আরয়থাজন করথা হয় 
সৃজন উৎসরের। সথাঙ্জরয় যতথালথা হয় সু্রলর যকথানও একঙ্ি েররক। 
য�েথারন েথাত্রেথাত্রীরথা যকউ গথান করর, রকউ নথারচ, রকউ েরল েেথা েথা 
কঙ্েতথা, আেথার যকউ যকউ নথািরক অংি যনয়। রদওয়থারল জথায়গথা পথায় 
তথারদর আঁকথা েঙ্ে। প্দঙ্িমেত হয় তথারদর ততঙ্র ঙ্েঙ্ভন্ন হথারতর কথাজ। 
েথাত্রেথাত্রীরদর সৃজন প্ঙ্তভথা প্তযেক্ কররত আিপথারির গ্থা্েথাসীরথাও ঙ্ভে 
জ্থান সু্রল। 

সৃজন য্লথা

শু্ু সু্ল সংলগ্ন ঙ্কেু গ্থা্েথাসীরথাই নয়, পঞ্চথারয়ত এলথাকথার সকল ্থানুে 
�থারত ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রলর েথাত্রেথাত্রীরদর এই সৃজন প্ঙ্তভথা যদেথার সুর�থাগ পথান 
এেং তথারদর করতথাঙ্লরত েথাত্রেথাত্রীরথা �থারত আরও উৎসথাঙ্হত হয়, রস 
েযেথাপথাররও উরদযেথাগী হন ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা। লক্যে থথারক পেথাশুনথার 
পথািথাপথাঙ্ি তথারথা য�ন তথারদর এই সৃজন ক্্তথার চচমেথা চথাঙ্লরয় য�রত পথারর। 
আর তথাই  এলথাকথার সকল ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা গ্থা্ পঞ্চথারয়রতর কথারে 
এ্ন একঙ্ি য্লথা আরয়থাজরনর আরেদন জথানথান য�েথারন ঙ্দনভর চলরে 
নথানথা অনুষ্ঠথান, ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রল েথাত্রেথাত্রীরথা তুরল ্ররে ঙ্নরজরদর সৃজন 
প্ঙ্তভথা, সু্ল ঙ্ভঙ্ত্তক আলথাদথা আলথাদথা স্রল প্দঙ্িমেত হরে তথারদর হথারতর 
কথাজ ও সু্ল েথাগথারন ফলথারনথা সেঙ্জ।

এভথারেই ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রল ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর আরেদরন সথারথা কথালঙ্চঙ্ন 
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পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর অন্তগমেত য্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়ত ২০১৬ সথারল ঙ্েশ্ব 
ঙ্িশু ঙ্দেরস এ্নই এক সৃজন য্লথা আরয়থাজন কররঙ্েল। ওই য্লথায় 
সথারথাঙ্দন ্ রর চরল নথানথা অনুষ্ঠথান। অঙ্ভভথােক সহ যগথািথা গ্থা্েথাসীর সথা্রন 
য্লথার ্রঞ্চ যেথাি যেথাি সু্ল পেুয়থারথা তথারদর সৃজন প্ঙ্তভথা তুরল ্রর 
প্িংঙ্সত হয়। ঙ্দনভর ওই য্লথায় উপঙ্স্ত যথরক েথাত্রেথাত্রীরদর পথািথাপথাঙ্ি 
ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদরও উৎসথাহ যদন আঙ্লপুরদুয়থার যজলথার তৎকথালীন 
যজলথািথাসক শ্রী যদেীপ্সথাদ করে্। অঙ্ভনে এই য্লথা আরয়থাজরন গ্থা্ 
পঞ্চথারয়তরক সহর�থাঙ্গতথা কররত এঙ্গরয় এরসঙ্েল স্থানীয় ক্থােও। র্লথার 
অভুতপূেমে সথাফলযে যদরে য্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়ত সহ সংঙ্লিটি সকরলই 
সু্রলর েথাচ্চথারদর সৃজন প্ঙ্তভথা ঙ্েকথারি আগথা্ী ঙ্দরনও এ্ররনর য্লথা 
আয়জরনর প্রয়থাজনীয়তথা উপলঙ্ধি করর। তথাই এই ্থারথা আজও অকু্ন্ন 
যররে চরলরে য্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়ত। চলঙ্ত েের গ্থা্ পঞ্চথারয়ত 
তথারদর েথাঙ্েমেক পঙ্রকল্পনথায় সৃজন য্লথা আরয়থাজরনর জনযে ৭০ হথাজথার 
িথাকথা েরথাদে যররেরে, �থা সরকথাঙ্রভথারে অনুর্থাদনও যপরয়রে। 

য্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়রতর এই উরদযেথাগ ও তথার সথাফরলযে কথালঙ্চঙ্ন 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তও অঙ্ভভূত। আ্রথাও প্রতযেক গ্থা্ পঞ্চথারয়রত এই 
্ররনর য্লথা আরয়থাজরনর প্য়থাসী হরয়ঙ্ে। আঙ্থমেক কথাররে �থা এেনও 
সম্ভে হরয় ওরিঙ্ন। এরক্রত্র আ্রথা সরকথাঙ্র ও যেসরকথাঙ্র সহর�থাঙ্গতথার 
অরপক্থায় ররয়ঙ্ে।

অঙ্ভভথােক ঙ্্ঙ্িং

ঙ্নয়্ অনু�থায়ী সু্রল অঙ্ভভথােক ঙ্্ঙ্িং নতুন নয়। েথাত্রেথাত্রীরদর পিন-
পথািরনর ঙ্েেরয় এই ঙ্্ঙ্িং-এ আরলথাচনথা হরয় থথারক। পথািথাপথাঙ্ি য�ৌথ 
কথারজর �থােতীয় উরদযেথারগর তথাৎপ�মে ও সফলভথারে তথা রূপথায়রের ঙ্েেয়ঙ্ি 
ঙ্নরয়ও এেথারন আরলথাচনথা করথা হরয় থথারক। এেথােথা পৃথকভথারেও এঙ্নরয় 
ঙ্নয়ঙ্্ত অঙ্ভভথােক ঙ্্ঙ্িং হরয় থথারক। ঙ্কন্তু য�রহতু ব্লরকর একিথা েে 
অংরির সু্রলর অঙ্ভভথােক চথা-েথাগথারন কথাজ কররন তথাই অরনক স্য় 
ওই ঙ্্ঙ্িং েথাঙ্তল হরয় য�ত। তথাই কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্েরিে 
ক্্তথাপ্থাপ্ত কঙ্্ঙ্ি ঙ্সদ্ধথান্ত যনয় সু্রল ঙ্্ঙ্িং-এ শু্ু অঙ্ভভথােকরদর নয়, 
ডথাকথা হরে স্থানীয় গ্থা্েথাসীরদরও। কথারে সকরলর স্থমেন ও সহর�থাঙ্গতথা 
েথােথা ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর পরক্ সু্রলর েথাত্রেথাত্রীরদর জনযে এই স্স্ত 
কথাজক্মে চথাঙ্লরয় �থাওয়থা সম্ভে হত নথা। ঙ্্ঙ্িং-এ আ্ন্তে জথানথারনথা হয় 
স্থানীয় ক্থােরকও। রকেল য�ৌথ কথাজই নয়, সু্ল যতথা সকরলর জনযে। 
গ্থা্েথাসীরদর ্র্যে প্থাথঙ্্কভথারে এই ্থানঙ্সকতথা গরে যতথালথাই থথারক 
এই ঙ্্ঙ্িং-এর অনযেত্ উরদেিযে। এই অঙ্ভভথােক ঙ্্ঙ্িং প্ঙ্ত ্থারস গরে 
১০ঙ্ি করর করথা হরয়রে। 

পথােথায় পথােথায় আরলথাচনথা 

সু্ল যকঙ্ন্দক ঙ্েঙ্ভন্ন কথাজক্মে ঙ্নরয় এই আরলথাচনথা শু্থা্থাত্র সু্রলর গঙ্ডির 
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্র্যেই সী্থােদ্ধ থথারক নথা। গ্থা্স্তরর পথােথায় পথােথায় উিথান তেিরকরও 
আরয়থাজন করথা হয়। র� কথারজ ‘ঙ্সআরও’-রথা এেং প্তযেক্ভথারে ‘অযেথারহড 
ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’ কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তরক সথাহথা�যে করর। প্ঙ্ত সপ্তথারহ 
১ ঙ্দন প্রতযেক ‘ঙ্স আর ও’ ওই পথােথা ঙ্্ঙ্িং করর থথারকন। এই পথােথা 
ঙ্্ঙ্িংরয়র ্থা্যের্ই সু্ল সম্পঙ্কমেত ঙ্েঙ্ভন্ন ঙ্েেয় গ্থা্েথাসীরদর সরগি এই 
আরলথাচনথায় উরি আরস। র�্ন সু্রলর পিন-পথািন, সু্রল ঙ্িক্থার উপ�ুক্ত 
পঙ্ররেি, সু্রলর সরগি গ্থা্থােসীরদর ঙ্নঙ্েে সম্পরকমের তথাৎপ�মে এেং 
সরেমেথাপঙ্র সু্রলর প্ঙ্ত তথাঁরদর দথাঙ্য়ত্ব। কেনও এই তেিরক গ্থা্েথাসীরদর 
এলঙ্সঙ্ড যিথা-এর ঙ্েঙ্ভন্ন ্ থা্যের্ ঙ্িক্থা্ূলক েঙ্েও যদেথারনথা হয়। ঙ্নয়ঙ্্ত 
এই তেিরকর ফরল সু্রলর সরগি গ্থা্েথাসীরদর সম্পকমে আরগর যচরয় অরনক 
ঙ্নঙ্েে হরয়রে। রেরেরে সু্রল পঙ্রষ্থার-পঙ্রচ্ন্নতথাও। সু্রলর ঙ্িক্ক- 
ঙ্িঙ্ক্কথারদর নথানথাভথারে সথাহথা�যে কররত শু্ু অঙ্ভভথােকরথা নন, এঙ্গরয় 
আসরেন সথা্থারে অরনক গ্থা্েথাসীও। কেনও শ্র্ ঙ্দরয় সু্ল েথাগথান 
ততঙ্ররত সহথায়তথা কররেন, কেনও েথা সু্রল পথাঁঙ্চল ততঙ্ররত সথা্যে্ত 
আঙ্থমেক সথাহথা�যে কররেন। অঙ্ভজতথায় আ্থারদর ্ রন হরয়রে, গ্থা্ পঞ্চথারয়ত 
ও পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর সদসযে-সদসযেথারথা সংসদ স্তররর ঙ্্ঙ্িং-এ �ঙ্দ অনযেথানযে 
কথারজর পথািথাপথাঙ্ি এই ঙ্েেয়গুরলথারকও তুরল ্ররন তথাহরল আগথা্ীরত 
এই কথাজ আরও সহজ হরে।

পঞ্চথারয়ত স্তরর ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর ঙ্নরয় আরলথাচনথা

আ্থারদর অঙ্ভজতথায় আ্রথা যদরেঙ্ে, রকথাথথাও য�ন গ্থা্ পঞ্চথারয়রতর 
সরগি ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর একিথা দূরত্ব ততঙ্র হরয়রে। রনহথাত প্রয়থাজন 
েথােথা উভয় তররফর ্র্যে েুে একিথা য�থাগথার�থাগ হয় নথা। সু্ল ্থারন শু্ু 
ঙ্কেু পঙ্রকথািথার্থা নয়। ঙ্িেরনর ঙ্েেয়ঙ্িই প্থ্। আর তথাই য্ন্দথােথােী 
গ্থা্ পঞ্চথারয়রতর যদেথারনথা রথাস্তথায় হথাঁিরত শুরু কঙ্র আ্রথাও। পঞ্চথারয়রতর 
সরগি ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর ভগ্নপ্থায় যসতুঙ্িরক আ্রথা পুনরথায় গরে তুলরত 
প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর প্ঙ্তঙ্ি গ্থা্ পঞ্চথারয়তরক 
�ুক্ত কররঙ্ে। রেি করয়কঙ্ি গ্থা্ পঞ্চথারয়ত ইঙ্ত্র্যে ঙ্নয়্ করর তথার 
এলথাকথার ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর ঙ্নরয় আরলথাচনথায় েসরেন। প্ঙ্ত দু’্থাস 
অন্তর তথাঁরথা এই আরলথাচনথায় েরসন। র�েথারন পঙ্রকথািথার্থা উন্নয়রনর 
পথািথাপথাঙ্ি গুরুত্ব পথায় েথাত্রেথাত্রীরদর ঙ্িেরনর ঙ্েেয়ঙ্িও। পঞ্চথারয়ত ঙ্ভঙ্ত্তক 
প�মেথারলথাচনথা হয় য�ৌথ উরদযেথারগর সু্ল যকঙ্ন্দক ঙ্েঙ্ভন্ন কথাজক্মে ঙ্নরয়। 
আর এরফরল সম্ভে হরচ্ অরনক স্সযেথার স্থা্থান করথাও।

পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তরত ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর প্ঙ্িক্ে 

স্থানীয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর ্ূল কথাডিথারীরথা হরলন সু্রলর ঙ্িক্ক-
ঙ্িঙ্ক্কথারথা। তথাই তথারদর জনযে ঙ্নয়্ করর প্ঙ্িক্রের েযেেস্থা করর কথালঙ্চঙ্ন 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত। প্ঙ্ত ঙ্তন ্ থাস অন্তর পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তরত দু’ঙ্দনেযেথাপী 
এই প্ঙ্িক্ে যদওয়থা হরয় থথারক। এেথােথাও প্ঙ্ত ্থারস পূেমে ঙ্ন্মেথাঙ্রত 
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ঙ্নঙ্দমেটি ঙ্দরন একঙ্ি প�মেথারলথাচনথা ঙ্্ঙ্িং-এরও আরয়থাজন করথা হরয় থথারক। 
ঙ্নয়ঙ্্তভথারে এই আরলথাচনথা ও প্ঙ্িক্রের ্ র্যে ঙ্দরয় ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর 
অংিগ্হেরক অরনকিথাই েথাঙ্েরয় ঙ্দরয়রে। আর এই প্ঙ্িক্ে তথঁারদররক 
সু্রল ঙ্েঙ্ভন্ন উরদযেথাগরক সফলভথারে েথাস্তেথাঙ্য়ত কররত সথাহথা�যে কররে। 
আ্রথা ঙ্নঙ্চিত ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর এই ইঙ্তেথাচক ভূঙ্্কথায় ভর করর 
আগথানী ঙ্দরন এই কথারজ কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত এক দৃটিথান্ত ততঙ্র 
কররত পথাররে। গত ২০১৭ যথরক ঙ্েঙ্েে ও অঙ্নঙ্েে সু্রলর ঙ্িক্ক/
ঙ্িঙ্ক্কথারদর ঙ্েঙ্ভন্ন ঙ্েেরয় আেথাঙ্সক ও একঙ্দরনর সে ঙ্্ঙ্লরয় প্ঙ্িক্ে 
ঙ্িঙ্ের সে ঙ্্ঙ্লরয়  এই প�মেন্ত ৪০ঙ্ির যেিী আরয়থাজন করথা হরয়রে।

আফিথার সু্ল

আফিথার সু্রল সু্লেুিরদর প্ঙ্িক্ে

শু্ু্থাত্র সু্ল যকঙ্ন্দক ঙ্েঙ্ভন্ন উরদযেথাগই নয়, র�ৌথ কথারজর অগি ঙ্হসথারে 
আ্রথা সু্লেুি গ্থা্ীে �ুেক-�ুেতীরদর দক্তথা েৃঙ্দ্ধর জনযে আফিথার সু্ল 
নথা্ক পঙ্রকল্পনথা গ্হে কররঙ্ে। আ্রথা যদরেঙ্ে, গ্থার্ েহু �ুেক-�ুেতী 
ররয়রেন �থারথা অটি্ যশ্রঙ্ে উত্তীেমে হরত পথাররঙ্ন। ঙ্েঙ্ভন্ন কথাররে হয়রতথা 
তথার আরগই তথারদর পেথারিথানথা যেরে ঙ্দরত হরয়রে। ঙ্িক্থাগত য�থাগযেতথার 
অভথারে তথারথা সরকথাঙ্র ঙ্েঙ্ভন্ন প্করল্পর অ্ীরন প্ঙ্িক্রের সুর�থাগ যথরক 
েঙ্ঞ্চত হন। তথােথােথা অঙ্্কথাংি যক্রত্রই তথা গ্থা্ যথরক অরনক দূরর হরয় 
থথারক। ্ ূলত যজলথা সদর েথা ব্লক অঙ্ফরস। তথাই ওই সে �ুেক-�ুেতীরদর 
জনযে গ্থার্ই তথারদর জনযে আ্থারদর এই ভথােনথা, ‘আফিথার সু্ল’। র�েথারন 
সু্ল েুঙ্ির পর সু্রলর েথাঙ্ল েরর �ুেক-�ুেতীরদর জনযে গ্থা্ীে জীঙ্েকথা 
উপর�থাগী ঙ্েঙ্ভন্ন কথারজর দক্তথা েৃঙ্দ্ধর প্ঙ্িক্ে যদওয়থা হয়। প্ঙ্িক্থাথমেীরদর 
্র্যে ইচু্ক, দঙ্রদ্ এেং �থারদর েয়স ৩০ েেররর ক্ তথারদররক প্ঙ্িক্ে 
যিরে সরকথাঙ্র ঙ্েঙ্ভন্ন প্করল্পর (১০০ ঙ্দরনর কথাজ সহ অনযেথানযে) সরগি 
�ুক্ত করথার উরদযেথাগ যনওয়থা হয়।

আফিথার সু্রলর আরয়থাজন

‘আফিথার সু্রল’র জনযে সংসদ ঙ্পেু একিথা করর সু্লরক প্থাথঙ্্কভথারে 
যেরে যনওয়থা হরয়রে। আফিথার সু্ল উরদযেথারগর সরগি শুরু যথরক যিে 
প�মেন্ত �থারদর অেদথান সেরচরয় যেঙ্ি, তথারথা হরলন ‘পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত’ এর 
ঙ্সআরও। ঙ্সআরও-রথাই প্থর্ আফিথার সু্রলর জনযে এলথাকথা ঙ্ভঙ্ত্তক 
গ্থা্েথাসীরদর সরগি আরলথাচনথার আরয়থাজন কররন। সংঙ্লিটি গ্থা্ পঞ্চথারয়রতর 
এই উরদযেথারগর কথথা তথাঁরদর সথা্রন তুরল ্ররন। সু্ল েুঙ্ির পর সু্রল 
যকথারনথা একিথা েরর ঙ্েঙ্ভন্ন জীঙ্েকথা উপর�থাগী দক্তথা েৃঙ্দ্ধর প্ঙ্িক্রের 
েযেেস্থার কথথা েরলন। েরলন সম্ভথােযে কী কী ঙ্েেরয় এই প্ঙ্িক্ে হরত 
পথারর। এলঙ্সঙ্ড-র ্থা্যের্ যদেথারনথা হয় ঙ্েঙ্ভন্ন জীঙ্েকথা সহথায়ক েঙ্েও। 
গ্থা্েথাসীরথাও তথাঁরদর চথাঙ্হদথা অনু�থায়ী অনযেথানযে অরনক ঙ্েেরয়র প্স্তথাে 
যদন। পরেতমেী ্থারপ ইচু্ক প্ঙ্িক্থাথমেীরদর ঙ্নরয় ঙ্সআরও আলথাদথাভথারে 
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আরলথাচনথায় েরসন এেং ঙ্েেয় ও প্ঙ্িক্রকর স্য় অনু�থায়ী তথারদর 
প্ঙ্িক্রের ঙ্দন চূেথান্ত করথা হয়। আফিথার সু্রলর প্ঙ্িক্রের কথারজ 
‘অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ ’ তথাঁরদর দক্ ও অঙ্ভজ েযেঙ্ক্তরদর কথারজ লথাগথান। 
এেথােথা স্থানীয় যকথানও দক্ েযেঙ্ক্ত ঙ্কংেথা গ্থা্ পঞ্চথারয়ত েথা পঞ্চথারয়ত 
সঙ্্ঙ্তর ঙ্েঙ্ভন্ন সহর�থাগী দফতররর আঙ্্কথাঙ্রকরথাও আফিথার সু্রল 
প্ঙ্িক্ে ঙ্দরয় থথারকন। ঙ্সআরও-রথা শু্ু আরলথাচনথাই কররন নথা, তথাঁরথাই 
ঙ্েঙ্ভন্ন প্ঙ্িক্করক আফিথার সু্রলর সরগি �ুক্ত কররন। এক কথথায় তথারথা 
এই স্গ্ প্ঙ্ক্রয়থার সথারথ �ুক্ত থথারকন।

ঙ্সআরও-রদর প্ঙ্িক্ে

ঙ্সআরও-রদর েথাদ ঙ্দরয় প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর য�ৌথ উরদযেথারগর এই 
কথাজ েথাস্তেথায়ন করথা সম্ভে ঙ্েল নথা। আগথা্ী ঙ্দরন তথারথা য�ন আরও ভথাল 
করর কথাজ কররত পথারর, তথাই প্ঙ্ত ্থারসর ঙ্বিতীয় ও চতুথমে শুক্রেথার 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তরত তথারদর প্ঙ্িক্রের েযেেস্থা করথা হরয় থথারক। এেথােথাও 
যসেথারন কথারজর প�মেথারলথাচনথা করথা হয়। রকথানও স্সযেথা থথাকরল আরলথাচনথা 
হয় তথা ঙ্নরয়ও। পথািথাপথাঙ্ি ঙ্েঙ্ভন্ন স্রয় তথাঁরদর জনযে হথারত-কলর্ 
প্ঙ্িক্ে ও এক্রপথাজথাররর েযেেস্থাও করথা হয়। �থারত আফিথার সু্ল 
পঙ্রচথালনথাই যহথাক েথা কৃতযেথাঙ্লরত ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর সহথায়তথা করথাই 
যহথাক, সেিথাই তথাঁরথা দক্তথার সরগি কররত পথারর। 

সেলথা য্লথায় অংিগ্হে

কথালঙ্চঙ্ন ব্লক প্িথাসরনর উরদযেথারগ আফথািথার সু্রল প্ঙ্িক্ে যনওয়থা 
সু্লেুিরদর সেলথা য্লথায় অংিগ্হে ঙ্নঃসরন্দরহ ঙ্েল এক ্ থাইল ফলক। 
২০১৯ সথারল আরয়থাঙ্জত ওই য্লথায় তথারদর জনযে দুঙ্ি স্রলর েযেেস্থা 
করথা হরয়ঙ্েল। র�েথারন আফিথার সু্রল প্ঙ্িক্ে ঙ্নরয় তথাঁরদর ঙ্েঙ্ভন্ন 
হথারতর কথাজ ঙ্েঙ্ক্রর জনযে রথােথা হরয়ঙ্েল। �থা এক স্য় ওইসে সু্লেুিরদর 
কথারে ঙ্েল অরনকিথা স্বরনের ্ রতথা, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর হথাত ্ রর 
তথাই েথাস্তেথাঙ্য়ত হরয়ঙ্েল ওই সেলথা য্লথায়। তথাই তথারদর যচথারে-্ুরে 
ফুরি উরিঙ্েল আত্মঙ্েশ্বথাস আর স্বঙ্নভমেরতথার েঙ্ে। �থা তথাঁরদর উৎসথাহরক 
অরনক গুে েথাঙ্েরয় ঙ্দরত স্থমে হরয়রে।

আফিথার সু্ল যথরক সৃজথাগিন

সু্লেুিরদর জনযে আফিথার সু্রলর উরদযেথাগ চলথাকথালীন আ্থারদর ্রন 
হরয়রে, গ্থার্র একিথা েে অংরির ্থানুে এই সুর�থাগ যথরক েঙ্ঞ্চত 
হরচ্ন। �থারথা হয়রতথা ঙ্নরজরদর দক্তথা েৃঙ্দ্ধ েথা জীঙ্েকথার ্থারনথান্নয়রনর 
জনযে যকথানও প্ঙ্িক্ে চথান নথা, রকেল জথানরত েথা ঙ্িেরত চথান। আর এই 
ভথােনথা যথরকই সম্প্রঙ্ত আ্রথা এই আফিথার সু্রলর পঙ্রসর আরও েযেথাপক 
করর যতথালথার উরদযেথাগ গ্হে কররঙ্ে, �থার নথা্ যদওয়থা হরয়রে সৃজথাগিন। 
য�েথারন সু্লেুিরথাই নয়, অেথা্ প্রেি থথাকরে গ্থার্র সকরলর। জীঙ্েকথা 



18 

সহথায়ক দক্তথা েৃঙ্দ্ধর প্ঙ্িক্রের পথািথাপথাঙ্ি থথাকরে আরও অরনক ঙ্কেু। গ্থার্র আি যথরক আঙ্ি, সকরলর ্ুক্তথাগিন এই 
সৃজথাগিন। গ্থার্ জীেনেযেথাপী ঙ্িেরনর এক অনেদযে আসর। আর শু্ু ঙ্িেনই নয়, এেথারন থথারক জথান ঙ্েঙ্ন্য়, আরলথাচনথা, নথাচ-
গথান, অেসর �থাপন, আ্যেথাঙ্ত্মক আরলথাচনথা সহ ঙ্েঙ্ভন্ন ঙ্েেয়। তরে ঙ্েেয় ঙ্নেমেথাচন করথা হয় গ্থা্েথাসীরদর সরগি আরলথাচনথার 
ঙ্ভঙ্ত্তরত। করে সৃজথাগিন অনুঙ্টিত হরে, তথা ঙ্েেয় ও েয়স অনু�থায়ী ঙ্িক করথা হয়।

ঙ্েঙ্ভন্ন যজলথার অঙ্তঙ্থরদর আগ্ন 

প্থাসঙ্গিক ঙ্িক্থার প্সথারর কথাঙ্লঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর �থােতীয় উরদযেথাগ সররজঙ্্রন েুরর যদেরত যকথাচঙ্েহথার ও দঙ্ক্ে ঙ্দনথাজপুর 
যজলথা এেথারন এরসঙ্েরলন অের ঙ্েদযেথালয় পঙ্রদিমেক ও ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারদর একঙ্ি দল। পিন-পথািরনর পথািথাপথাঙ্ি তথারথা কথালঙ্চঙ্ন 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত এলথাকথার ঙ্েঙ্ভন্ন সু্রল য�ৌথ উরদযেথারগর কথাজক্মে যদরেন। কথথা েরলন, উরদযেথাগী ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথা ও গ্থা্ 
পঞ্চথারয়ত প্্থারনর সরগি

আগত অঙ্তঙ্থরথা আ্থারদর আফিথার সু্রলর প্ঙ্িক্থাথমেীরদর সরগি কথথা েরলন। আনঙ্ন্দত হন তথারদর ততঙ্র হথারতর কথাজ যদরে। 
যেি ঙ্কেু ঙ্জঙ্নস ঙ্করনও যনন তথাঁরথা। অঙ্তঙ্থরদর কথাে যথরক আ্রথাও ্ুলযেেথান ্তথা্ত আ্থারদররক অনুপ্থাঙ্েত করররে । 
আিথা রথাঙ্ে, আ্থারদর য�ৌথ উরদযেথারগর এই কথাজ এঙ্গরয় ঙ্নরয় য�রত আগথা্ী ঙ্দরন এভথারেই ঙ্েঙ্ভন্ন স্তররর সম্মথানীয় েযেঙ্ক্তরদর 
্তথা্ত ও  সুপরথা্িমে আ্থারদর পথারথয় হরে। 

ঙ্নেমেথাঙ্চত জনপ্ঙ্তঙ্নঙ্্েৃন্দ
ক্রঙ্্ক সদসযে/সদসযেথার নথা্ পদ্�মেথাদথা য্থােথাইল নম্বর

১ জন েথালমেথা সথাংসদ ৯৭৩৩৩৩৩৩৩৯

২ উইলসন চম্প্র্থারী ঙ্ে্থায়ক ৯৫৯৩৮৪২৩৫৫

৩ ঙ্িলথা দথাস সরকথার সভথাঙ্্পঙ্ত, আঙ্লপুরদুয়থার যজলথা পঙ্রেদ ৮১৪৫২৩৫১৬৬

৪ ্রনথারঞ্জন যদ
সহকথারী সভথাঙ্্পঙ্ত, আঙ্লপুরদুয়থার যজলথা পঙ্রেদ ও যজলথা পঙ্রেদ 
সদসযে

৮৩৭২৮৮৯২০৫

৫ রথাজকু্থার ভুরজল ক্মেথা্যেক্, পূতমে ও পঙ্রেহে স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৯৭৩৫৯১৬১০৫

৬ য�থারসফ ওঁরথাও ক্মেথা্যেক্, কৃঙ্ে, রসচ ও স্েথায় স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৭৬০২৬০৩১২১

৭ যপ্্ লথা্থা
ক্মেথা্ক্যে, ঙ্িক্থা,সংসৃ্ঙ্ত,তথযে ও ক্রীেথা স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত 
সঙ্্ঙ্ত

৯৪৩৪৩৬৮০৪৮

৮ যজযেথাৎনিথা সুেথা ক্মেথা্যেক্, জনস্বথাস্যে ও পঙ্ররেি স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৯৬৪১১৪৭৮৪৫

৯ নথাইনথা লথা্থা
ক্মেথা্যেক্, কু্দ্ ঙ্িল্প, ঙ্েদুযেৎ ও ঙ্চরথাচঙ্রত স্থায়ী  সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত

৯৫৯৩৩২৩৮৬০

১০ যরথািন ওঁরথাও ক্মেথা্যেক্, েন ও ভূঙ্্ স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৯৭৭৫৯৪৮২২০

১১ আরঙ্ত লথা্থা
ক্মেথা্যেক্থা, ্ ৎসযে ও প্থােীসম্পদ ঙ্েকথাি, স্থায়ী  সঙ্্ঙ্ত কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত 
সঙ্্ঙ্ত

৯৭৩৩৫৬২৬৮৪

১২ রথাজকু্থারী ওঁরথাও
ক্মেথা্যেক্থা, ঙ্িশু ও নথারী উন্নয়ন জনকলযেথাে ও ত্রথাে  স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, 
কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত

৮১১৬১৬৩০১২

১৩ কুসু্ ঙ্েশ্বক্মেথা ক্মেথা্যেক্থা, েথাদযে ও সরেরথাহ স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৮৭৬৮৭৫৬১১৩

১৪ ঙ্পঙ্ঙ্ রথাভথা সদসযেথা, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৭০৬৩২৩৪৭৬৮)
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কথালঙ্চঙ্ন ব্লরকর পঞ্চথারয়ত
কথালঙ্চঙ্ন ব্লরকর অ্ীরন য্থাি ১১ঙ্ি গ্থা্ পঞ্চথারয়ত ররয়রে। এক নজরর ওই ১১ঙ্ি গ্থা্ পঞ্চথারয়ত;

ক্রঙ্্ক গ্থা্ পঞ্চথারয়ত প্্থারনর নথা্ উপ-প্্থারনর নথা্ এলথাকথা

১ চুয়থাপথােথা
ভগেতী ওঁরথাও,

(৯৫৯৩৬৫৩৮৯৭)
রথারজন লথা্থা

(৯৬৪৭১১৭৬৬৭)
১ েগমে ঙ্কঙ্্

২ সথাতথাঙ্ল
্রনথাজ েেুয়থা

(৯৭৭৫৪৬২৯২২)
সুঙ্রতথা নথাঙ্জমেনথারী
(৯৭৩৫০২০২২৫)

১১ েগমে ঙ্কঙ্্

৩ রথাজথাভথাতেথাওয়থা
েেী লথা্থা

(৭৭৯৭৯৫৬৩৪০)
ঙ্্নথা রথাভথা

(৭৪০৭৯৯৯৩১৪)
১০ েগমে ঙ্কঙ্্

৪ য্ন্দথােথােী
্নথা রথাভথা

(৭৮৭২৩৪২৪৫৫)
চন্দথা নথাঙ্জমেনথারী

(৯৬৩৫২২২৮৬০)
৯ েগমে ঙ্কঙ্্

৫ ্থালগিী
রুঙ্ে রজক

(৮৬৭০৬৬০৮২৭)
সথার্থা যলথাহথার

(৮৬৭০২৫৩৭১৬)
৮ েগমে ঙ্কঙ্্

৬ লতথােথাঙ্ে
যসথানথাঙ্ল দথাস (চক্রেতমেী)

(৯৪৭৪৯৬১১৮৩)
যগৌরী িথাকুর (য্থােথারী)
(৯৫৯৩৯৩৫৬৪২)

৭ েগমে ঙ্কঙ্্

৭ কথালঙ্চঙ্ন
ঙ্নিথা লথা্থা

(৯৪৭৫৯২৫৪৭৮)
লথারলথা ওঁরথাও(্থাহথালী)
(৮৬৭০০৩৩০২৭)

৬ েগমে ঙ্কঙ্্

৮ জয়গথাঁ – ২
ফুরেথা লথা্থা

(৯৯৩৩৪২২৪৮৮)
ঙ্েষু্ ক্মেকথার

(৯৫৯৩৩৪৬৭১৩)
৫ েগমে ঙ্কঙ্্

৯ জয়গথাঁ - ১
ঙ্েষু্ লথা্থা

(৯৫৯৩৩১০২৪১)
সঙ্নতথা লথা্থা

(৮৩৭২৮৭২৩৮৫)
৪ েগমে ঙ্কঙ্্

১০ দলঙ্সং পথােথা
সুঙ্জতথা যগথারল লথা্থা
(৯৫৯৩৩১০২৪১)

িমু্ভ জসওয়থাল
(৯৪৭৪৫৮৯৭১৭)

২ েগমে ঙ্কঙ্্

১১ গথাররথা পথােথা
ঙ্েঙ্ন্দয়থা লথা্থা

(৯৭৩৪৮৭৫২৩৮)
পুনথাই ভগত

(৯৬০৯৮৪৩২২৭)
৩ েগমে ঙ্কঙ্্

কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্েরিে ক্্তথাপ্থাপ্ত কঙ্্ঙ্ি
ক্রঙ্্ক সদসযে/সদসযেথার নথা্ পদ্�মেথাদথা য্থােথাইল নম্বর

১ শ্রী্তী অরুেথা পথাঙ্রয়থার সথাহথা সভথাপঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৯৭৩৩২৭৭২৯৯

২ শ্রী ভূেে যিরপথা স্ঙ্টি উন্নয়ন আঙ্্কথাঙ্রক/ঙ্নেমেথাহী আঙ্্কথাঙ্রক, কথালঙ্চঙ্ন ব্লক ৯৪৩৪৭৪৬৮৫০

৩ শ্রী যপ্্ লথা্থা
ক্মেথা্যেক্, ঙ্িক্থা, সংসৃ্ঙ্ত, তথযে ও ক্রীেথা স্থায়ী সঙ্্ঙ্ত, কথালঙ্চঙ্ন 
পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত

৯৪৩৪৩৬৮০৪৮

৪ শ্রী রজত রঞ্জন যেথাে অের-ঙ্েদযেথালয় পঙ্রদিমেক, কথালঙ্চঙ্ন ৮২৫০৮১৭৬০৮

৫ শ্রী অপূেমে রথায় সঙ্্ঙ্ত এডুরকিন আঙ্্কথাঙ্রক, কথালঙ্চঙ্ন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্ত ৬২৯৬৪৫৮২৫৪

৬ শ্রী্তী চন্দথা নথাঙ্জমেনথারী উপ-প্্থান, র্ন্দথােথােী গ্থা্ পঞ্চথারয়ত ৯৬৩৫২২২৮৬০

৭ শ্রী ্থাঙ্নক ঙ্সংহ
ঙ্সঙ্নয়থার ঙ্ফল্ড ্যেথারনজথার, অযেথারহড ইঙ্নঙ্িরয়ঙ্িভ্ স্ -এর আ্ঙ্ন্তত 
প্ঙ্তঙ্নঙ্্

৭৮৭২৬৪৮৪৪৫
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য� অঙ্নঙ্েে ও ঙ্নঙ্েে সু্ল ঙ্নয়ঙ্্ত সু্ল েথাগথান ও নথাসমেথারী করর
ক্রঙ্্ক গ্থা্ পঞ্চথারয়ত ঙ্েদযেথালরয়র নথা্

১ য্ন্দথােথােী যকথাদথাল েঙ্স্ত েনথাঞ্চল প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

২ য্ন্দথােথােী েথা্নদথাস সৃ্ঙ্ত প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

৩ য্ন্দথােথােী পঙ্চি্ সথাতথাঙ্ল ্থা্যেঙ্্ক ঙ্িক্থা যকন্দ 

৪ য্ন্দথােথােী পঙ্চি্ সথাতথাঙ্ল প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

৫ য্ন্দথােথােী পঙ্চি্ সথাতথাঙ্ল েথাঙ্নয়থাপথােথা প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

৬ য্ন্দথােথােী স্বথারেথা প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

৭ য্ন্দথােথােী দঙ্ক্ে য্ন্দথােথােী রথাভথাপথােথা ঙ্িশু ঙ্িক্থা যকন্দ 

৮ য্ন্দথােথােী যেত্রীপথােথা ঙ্িশু ঙ্িক্থা যকন্দ 

৯ য্ন্দথােথােী েথাঙ্রয়থা েঙ্স্ত ঙ্িশু ঙ্িক্থা যকন্দ 

১০ য্ন্দথােথােী নথাকথাডথালথা এস ঙ্প প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

১১ সথাতথাঙ্ল চুয়থাপথােথা েঙ্স্ত প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

১২ লতথােথাঙ্ে দঙ্ক্ে লতথােথাঙ্ে প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়

১৩ গথাররথাপথােথা ঙ্ড্থা ওরয়স্ লথাইন ঙ্হঙ্ন্দ প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

১৪ চুয়থাপথােথা এল এ্ প্্থান য্র্থাঙ্রয়থাল ্থা্যেঙ্্ক ঙ্িক্থা যকন্দ 

১৫ দলঙ্সংপথােথা ্হুয়থা ঙ্ি ঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

১৬ দলঙ্সংপথােথা ্হুয়থা ঙ্ি ঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ জুঙ্নয়র হথাইসু্ল 

১৭ ্থালগিী ্থালগিী ৮নং লথাইন ঙ্হঙ্ন্দ প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় 

তথযে-প্�ুঙ্ক্ত সহর�থারগ ঙ্িক্থাদথানকথারী উরদযেথাগী ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথারথা

অরিথাক িীল
দঙ্ক্ে সথাতথাঙ্ল
প্থাই্থাঙ্র সু্ল

ঙ্স ঙ্ে পথারডি
ঙ্ড্থা ঙ্িঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ
জুঙ্নয়র সু্ল

ঙ্চরঞ্জীলথাল ্থাহথারতথা
সুভথাঙ্েনী ঙ্ি ঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ

প্থাই্থাঙ্র সু্ল

েনিযেথা্ েথান্নথা
কথালঙ্চঙ্ন ঙ্ি ঙ্জ ৩ ঙ্হঙ্ন্দ 

প্থাই্থাঙ্র সু্ল
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ঙ্করে গুরুং
য্চপথােথা এলএ্

প্্থান ঙ্হঙ্ন্দ এ্এসরক সু্ল

কৃষ্ যদে
পঙ্চি্ সথাতথাঙ্ল
এ্এসরক সু্ল

লথালেথােু িথাহ
হথাঙ্স্থারথা ৩ নং
প্থাই্থাঙ্র সু্ল

্রহন্দ অঙ্্কথারী
্থালগিী ৮নং ঙ্হঙ্ন্দ
প্থাই্থাঙ্র সু্ল

্থারসলউদেীন েথান
চুয়থাপথােথা ঙ্িঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ

জুঙ্নয়র সু্ল

প্ীত্ যেত্রী
যেদেযেথাস যনপথাঙ্ল
প্থাই্থাঙ্র সু্ল

রথাজু যেত্রী
ঙ্নউ হথাঙ্স্থারথা ঙ্হঙ্ন্দ

এ্এসরক সু্ল

রথাজু যদ
স্বথারেথা প্থাই্থাঙ্র সু্ল

রথারকি ঙ্সং
যতথােমেথা ঙ্িঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ জুঙ্নয়র সু্ল

রতন রজক
্হুয়থা ঙ্িঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ জুঙ্নয়র সু্ল

সজল দথাস
েথা্ে দথাস সৃ্ঙ্ত প্থাই্থাঙ্র সু্ল

সঞ্জয় েথারুই
আঙ্িয়থােথাঙ্ে জুঙ্নয়র সু্ল

িংেবিীপ ঙ্সনহথা
গদথা্র এফ ঙ্ে
প্থাই্থাঙ্র সু্ল

ঙ্িপ্থা চক্রেতমেী
কথালঙ্চঙ্ন ঙ্ি ঙ্জ ১নং

প্থাই্থাঙ্র সু্ল

সুরজ রথাউঙ্তয়থা
পথানথা এফ ঙ্ে
প্থাই্থাঙ্র সু্ল

স্বনেথা চক্রেতমেী
ঙ্চনচুলথা ঙ্িই ৩ নং লথাইন 

এসএসরক সু্ল
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ঙ্সআরও-রদর পঙ্রচয় ও ঙ্েস্তথাঙ্রত তথযে

শুভ্রথা রথাভথা
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত - রথাজথাভথাতেথাওয়থা

সু্রলর নথা্ - গদথা্র েনথাঞ্চল প্থাথঙ্্ক 

ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৮৫৯৭০০৯০৭১

প্ঙ্ত্থা ওঁরথাও
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত - গথাররথাপথােথা

সু্রলর নথা্ - আঙ্িয়থােথােী জুঙ্নয়র হথাইসু্ল

য্থােথাইল - ৭৪৭৯২১৬৬৪১

রুপথাঙ্ল ঙ্িজথা
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত - গথাররথাপথােথা

সু্রলর নথা্ – ভথাতেথাওয়থা চথােথাগথান ঙ্িশুঙ্িক্থা 

যকন্দ

য্থােথাইল - ৯৭৪৯৬৩০২৬৪

কঙ্েতথা তকঙ্র
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – কথালঙ্চঙ্ন

�ুক্ত সু্রলর নথা্ - ঙ্চনচুলথা ঙ্িই ৩নং লথাইন 

ঙ্িশুঙ্িক্থা যকন্দ 

য্থােথাইল - ৭৮৬৪৯৮২৮১০

রথাঙ্্কথা তথা্থাং
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – কথালঙ্চঙ্ন

সু্রলর নথা্ - ঙ্চনচুলথা  ঙ্িই ঙ্হঙ্ন্দ প্থাথঙ্্ক 

ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৯৬৩৫৭৭৪৬৪৮

ঙ্েথীকথা নথাঙ্জমেনথারী
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – য্ন্দথােথােী

সু্রলর নথা্ - েথা্ন দথাস সৃ্ঙ্ত প্থাথঙ্্ক 

ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৭৮৬৪৮১৪৩৬৩

ঙ্েঙ্ন লথাকেথা
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – য্ন্দথােথােী

সু্রলর নথা্ - যকথাদথাল েঙ্স্ত েনথাঞ্চল 

প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৯৭৩৪১৯০০৭৬

সুজঙ্ক রথাভথা
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – য্ন্দথােথােী

সু্রলর নথা্ - যকথাদথাল েঙ্স্ত েনথাঞ্চল প্থাথঙ্্ক 

ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৬২৯৫৮৩৪৬৩৬

রুঙ্ে যেত্রী
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – য্ন্দথােথােী

সু্রলর নথা্ - পঙ্চি্ সথাতথাঙ্ল ্থা্যেঙ্্ক 

ঙ্িক্থা যকন্দ

য্থােথাইল - ৬২৯৭৮৪৩৪৮৩

যদঙ্েকথা কথাঙ্জমে
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – য্ন্দথােথােী

সু্রলর নথা্ - পঙ্চি্ সথাতথাঙ্ল ্থা্যেঙ্্ক 

ঙ্িক্থা যকন্দ

য্থােথাইল - ৬২৯৭৩১৩৭৩৩
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যর্ঙ্ত েরগথাঁও
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – য্ন্দথােথােী

সু্রলর নথা্ - দঙ্ক্ে সথাতথাঙ্ল প্থাথঙ্্ক 

ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৮৯৪২০৪৬২৭৫

আিথা তিে নথাঙ্জমেনথারী
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – য্ন্দথােথােী

সু্রলর নথা্ - পঙ্চি্ সথাতথাঙ্ল েথাঙ্নয়থা পথােথা 

প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৮১৪৫৯০৩০২৬

লক্ে যগথাসথাই
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – ্থালগিী

সু্রলর নথা্ – ্থালগিী ৮নং লথাইন ঙ্হঙ্ন্দ 

প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৮৬৭০৯৯২৯৬৯

অঞ্জনথা রথাই
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – দলঙ্সংপথােথা

সু্রলর নথা্ – রনেথাহথাদুর েঙ্স্ত ঙ্হঙ্ন্দ 

ঙ্িশুঙ্িক্থা যকন্দ

য্থােথাইল - ৭০৪৭৩৫৪৪৯০

িঙ্্মেলথা ্থাঙ্ে
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – দলঙ্সংপথােথা

সু্রলর নথা্ – ্হুয়থা ঙ্িঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ প্থাথঙ্্ক 

ঙ্েদযেথালয় ও জুঙ্নয়র হথাইসু্ল

য্থােথাইল - ৭৫৪৭৯০৪৪৬৩

েথাসন্তী ে্মেন যলথা্
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – জয়গথাঁ – ২

সু্রলর নথা্ – সুকথান্ত ঙ্েদযেথাপীি প্থাথঙ্্ক ও 

উচ্চ প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয় এেং যেদেযেথাস 

যনপথাঙ্ল প্থাথঙ্্ক ও উচ্চ প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৮৯০০৩৫৬১৩০

ঙ্েনু্দ যেত্রী
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – সথাতথাঙ্ল

সু্রলর নথা্ – চুয়থাপথােথা েঙ্স্ত প্থাথঙ্্ক 

ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৭০৬৩১০৪৪৭৮

্থালতী নথাঙ্জমেনথারী
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – সথাতথাঙ্ল

সু্রলর নথা্ – য্ন্দথােথােী জুঙ্নয়র যেঙ্সক 

প্থাথঙ্্ক ঙ্েদযেথালয়

য্থােথাইল - ৯৮০০৪৩১২১৫

ঙ্েঙ্ন্দয়থা যলথাহথারথা
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – চুয়থাপথােথা

সু্রলর নথা্ – য্চপথােথা এল এ্ প্্থা্ 

য্র্থাঙ্রয়থাল ঙ্হঙ্ন্দ এ্এসরক

য্থােথাইল - ৮১৭০০৫৯০৫৭

তথা্থান্নথা েথাতুন
গ্থা্ পঞ্চথারয়ত – চুয়থাপথােথা

সু্রলর নথা্ – চুয়থাপথােথা ঙ্িঙ্জ ঙ্হঙ্ন্দ জুঙ্নয়র 

হথাইসু্ল

য্থােথাইল - ৮২৫০৮৫৭২৩০

কৃতজতথা স্বীকথারঃ অগঙ্েত ্থানুেরক সথারথ ঙ্নরয়, ঙ্নঙ্েে সম্পকমে স্থাপন করর এই পথ চলথারত �থাঁরথা সদথা সেমেদথা পথারি ঙ্েরলন 
তথঁারথা হরলন পঞ্চথারয়ত সঙ্্ঙ্তর ঙ্িক্থা ক্মেথা্যেক্ শ্রী যপ্্ লথা্থা, ্থাননীয় স্ঙ্টি উন্নয়ন আঙ্্কথাঙ্রক, স্স্ত সরকথারী আঙ্্কথাঙ্রক 
ও সে স্রয় পথারি থথাকথা এলথাকথার সে ঙ্িক্ক-ঙ্িঙ্ক্কথাগে।
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