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ভূল্করা

প্রাচীন করারি েরাঁকুডরা যজিরা 'সুহ্ম' ভূল্  অঞ্চরির অন্তগমেত লিি। ্হরাকরােযে '্হরাভরারত’-এ আরি, পরান্ডে পুত্র ‘ভী্’ সুহ্ম 
ভূল্র ররাজরারক পররালজত কররলিরিন। ্হরাভরারত-এর িীকরা রচলয়তরা নীিকণ্ঠ সুহ্ম ভূল্রক "ররাঢরা" (ররাঢ) নরার্ লচলনিত 
করররিন। জজন ধ্মেগ্রন্থ 'আচরাররাগি সূত্র’-এ ররাঢ অঞ্চিরক েিরা হরয়রি "িরাঢ"। ঐলতহরালসকরদর ্ রত, লরিস্ীয় ষষ্িতরাব্ীরত 
"সুহ্ম" িব্লি যথরকই প্থর্ "িরাঢ" ও পরর "ররাঢ" িব্লির উৎপলতি হয়। েরঁাকুডরা সদর ্হকু্রার শুশুলনয়রা পরাহরারড 
একলি সংসৃ্ত লিিরালিলপ পরাওয়রা লগরয়রি। এলি লরিস্ীয় চতুথমে িতরাব্ীরত ররাজরা চন্দ্রে্মেণ য�রাদরাই কলররয়লিরিন। লরিস্ীয় 
অষ্ট্ িতরাব্ীরত ররাজরা 'রঘুনরাথ' ্ল্ল ররাজেংি প্লতষ্রা কররন। রসই স্য় যথরক েরঁাকুডরা যজিরা "্ল্লভূ্" নরার্ পলরলচত 
হয়। ১৮৩৭ সরারি েরাঁকুডরারক সদর করর ও লেষু্পুররক পৃথক করর পলচি্ েধমে্রান যজিরা গঠন কররা হয়। ১৮৮১ সরারি 
েতমে্রান 'েরাঁকুডরা যজিরা' স্রালপত হয়। উন্নয়রনর লনলরর� একস্য় যজিরার ২৩ লি ব্লরকর ্রধযে লপলিরয় পডরা ব্লক লহরসরে 
পলরলচত লিি ‘ওন্রা’ ব্লক। ব্লরক ররয়রি ১৪ িরা গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত। �রার ্রধযে একলি ‘করঁািরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত’। আঞ্চলিক 
ও প্রাসলগিক লিক্রারক্রত্র ও সরালেমেক উন্নয়রনর িরক্যে ওন্রা ব্লরকর অনযেরানযে পঞ্চরারয়তরক আজ লপিরন যফরি এলগরয় চরিরি 
করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত। আ্ররা ্রন কলর অঞ্চরির লিক্রা যপ্রালথত থরাকরে সংসৃ্লতর গভীরর এেং যসিরা হরয় উঠরে 
অঞ্চরির প্লতলদরনর জীেন�রাপরনর সরগি প্রাসলগিক। এই িক্যেরক ্ রাথরায় যরর� আ্ররা আ্রারদর গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত এিরাকরার 
১৮লি লেদযেরািরয়র ্ রধযে যথরক প্রাথল্ক ভরারে ৬লি লেদযেরািয় লনরয় ২০১৭ সরারি এক �রাত্ররা শুরু কররলিিরা্। এই �রাত্ররাপরথ 
আ্ররা সেরথরক গুরুত্ব লদরয়লিিরা্ জীেন�রাপরনর জনযে য� দক্তরা িরারগ তরা হরারতকির্ িরাত্রিরাত্রীরদর রপ্ত কলররয় লদরত 
�রারত তরাররা তরারদর ভলেষযেৎ জীেরনর নরানরা প্লতেন্ধকতরা ও প্লতকূিতরার য্রাকরালেিরা সহরজই কররত পরারর এেং পরািরাপরালি 
�রারত তরারদর িরারীলরক, ্রানলসক তথরা সরালেমেক লেকরাি সমূ্ণমে হয়।  
এিরাডরাও �রাঁরদর েয়স ১৬ যথরক ৩০ এর ্রধযে অথচ �রাঁররা নরানরা করারণেিতঃ ্রাধযেল্ক অনুতিীণমে আেরার জীেন �রাপরনর 
জনযে যত্ন যকরান সংস্রানও যনই, তরাঁরদররক আ্ররা গ্ররা্ীণ জ়ীেরনর উপর�রাগী লকিু লেষরয় দক্ করর ও সহরায়তরা লদরয় 
লকিুিরা হরিও স্রােিম্ী করর যতরািরার যচষ্টরা করর চরিলি, �রার ্রাধযের্ তরাঁররা তরঁারদর পলরেরারর েষমেেযেরাপী লকিুিরা েরাডলত 
আরয়র যজরাগরারনর ্রাধযের্ আিরা-ভরসরায় ভররা এক দরালয়ত্বিীি জীেনরক এলগরয় লনরয় য�রত পরারর।
তরে ২০১৭ সরারি েৃহৎ উরদেরিযে যনওয়রা গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর যসই কু্দ্র উদযেরাগলি, ২০১৯  সরারি য� েযেরাপকতরা ও েযেরালপ্ত 
িরাভ করররি তরা কিকরাতরালস্ত যস্চ্রারসেী সংস্রা ‘অযেরারহড ইলনলিরয়লিভ্ স্ ’-এর প্রালতষ্রালনক সদসযে, ররেন্ডস অফ পুওর 
এন্ড যসরাসযেরালি এেরান্ডরান্ড’ এর সহরায়তরা েযেলতরররক েরাস্তেরালয়ত হওয়রা লিি অিীক কল্পনরার নরা্রান্তর ।
আর সেরিরষ কৃতঞ্জতরা ও ধনযেেরাদ জরানরাই সকি পূেমেেতমেী ও েতমে্রান পঞ্চরারয়ত সদসযে/সদসযেরাগণরক। এই অঞ্চরির 
লেদযেরািরয়র সকি লিক্ক/লিলক্করা ্ ন্ডিীরক, অঞ্চরির লেলিষ্ট েযেলতিেগমেরক, অের লেদযেরািয় পলরদিমেক, সল্লত এডুরকিন 
অলফসরার, পঞ্চরারয়ত সল্লতর সভরাপলত ও অনযেরানযে সদসযেগণরক এেং ব্লক স্লষ্ট উন্নয়ন আলধকরালরক ও অনযেরানযে সকি 
আলধকরালরকগণরক, �রাঁরদর সলরিয় সহর�রালগতরা ও আন্তলরক প্রচষ্টরায় আজ আ্ররা প্রারলভিক পথিরা অলতরি্ কররলি। র� 
ভলেষযেরতর পথ আজ আ্রারদর হরাতিরালন যদয় যস পথও য� আ্ররা এক সরারথ সরােিীিভরারে অেিযেই অলতরি্ কররেরা, 
যস লেষরয় আ্ররা সুলনলচিত।
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করাঁিরােরাডী গ্ররা্পঞ্চরারয়রতর উরদযেরগ ও ‘অযেরারহড ইলনলিরয়লিভ্ স্ ’ এর প্লতষ্রালনক সদসযে ‘যরেন্ডস অফ পুওর এন্ড যসরাসযেরালি 
এেরান্ডরান্ড’ সহর�রালগতরায় করঁািরােরাডী গ্ররা্পঞ্চরারয়রতর অন্তগতমে লেলভন্ন লেদযেরািরয় প্রাথল্ক লিক্রার পরািরাপরালি আঞ্চলিক 
লিক্রার সরালেমেক উন্নয়নরক যকন্দ্র করর কু্দ্র পলরসরর য� েৃহৎ ক্মে প্রচষ্টরা চরিরি, তরা সলতযেই প্িংসরার দরােী ররার�। উতি 
ক্কমেরান্ড যথরকই য�্ন িরাত্র-িরাত্রীররা আনরন্র সরারথ লিক্রা অজমেন কররি যত্নই লেলভন্ন করাজ তরাররা হরারত কির্ কররার 
সুর�রাগ পরারচ্। এরত তরারদর প্লতভরার লেকরাি ঘিরি ও দক্তরার লেচরারর িরাত্র-িরাত্রীররা পলরপূণমেতরা িরাভ কররি। একই 
সরারথ লিক্ক লিলক্করাগণও এই ক্মেধরাররায় নরানরা নতুন ধররণর পরাঠ পলরকল্পনরার কররার সুর�রাগ পরারচ্ন।  

তরাই এিরাকরার লেদযেরািয় গুরিরারত এক আনন্দরায়ক পলররেি গঠন কররা ও এই ধররনর লিক্রা্ূিক ক্মেকরারন্ডর জনযে 
য�্ন করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত দৃষ্টরান্ত স্রাপন করররি যত্নই কিকরাতরার যস্চ্রারসেী সংস্রা ‘অযেরারহড ইলনলিরয়লিভস’ 
ও ‘ররেন্ডস অফ পুওর যসরাসযেরালি এেরান্ডরান্ড’ এর সলদচ্রা প্িংসনীয়। এই ক্মেকরান্ডরক লেকলিত কররার প্য়রাস আগরা্ীলদরনর 
লিক্রা যক্রত্র �রথষ্ট সদথমেক ভূল্করা গ্রহন কররে েরি আল্ লনলচিত।

আন্তলরক ধনযেেরাদ ও আগরা্ শুরভচ্রা রইি সকি পথ প্দিমেনকরারীরদর জনযে।

সঞ্চরািক

লিক্রা ও জনস্রাস্যে, করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত
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শুরুর কথরা
প্রাথল্ক অেস্রায় পরীক্রা্ূিকভরারে ২০১৭ সরারির জরানুয়রালর ্রারস করঁািরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর ‘েন�্ুনরা প্রাথল্ক 
লেদযেরািরয়’ শুরু হয় এই য�ৌথ উরদযেরারগর করাজ। ্ রাত্র লতন ্রারসর ্রধযেই আলদেরাসী অধুযেলষত এিরাকরার ওই সু্রি েযেরাপক 
সরাডরা পরড �রায়। ধীরর ধীরর করারজর প্ভরাে িলডরয় পডরত শুরু করর অনযেত্রও। করারজর সরাফিযে অনুভে করর ২০১৭ 
সরারির যসরটেম্র ্ রারস করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর প্ধরান, উপপ্ধরান, সদসযে ও সদসযেরা এেং পঞ্চরারয়রতর আলধকরালরকররা, 
‘অযেরারহড ইলনলিরয়লিভ্ স্ ’-এর প্লতলনলধ ও ‘ররেন্ডস অফ পুওর এন্ড যসরাসযেরালি এেরান্ডরান্ড’ সদসযেরদর সরগি দফরায় দফরায় 
বেঠরক েরসন। অেরিরষ ২০১৭ সরারির অর্রাের ্রারস করাঁিরােরাডী সরাধরারণ সভরায় এই ক্মেকরাণ্ড চরালিরয় �রাওয়রার লেষরয় 
সেমেসম্মলতরির্ লসদ্রান্ত হয়। সভরার লসদ্রান্ত অনু�রায়ী ১৮.১০.১৭ তরালরর� গ্ররা্পঞ্চরারয়রতর সরগি ‘অযেরারহড ইলনলিরয়লিভ্ স্ ’ 
এর প্রালতষ্রালনক সদসযে ‘যরেন্ডস অফ পুওর এন্ড যসরাসযেরালি এেরান্ডরান্ড’ এর ্রধযে এক লত্রপরালক্ক স্র�রাতরাপত্র স্রাক্লরত 
হয়। প্রাথল্কভরারে গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর অন্তগমেত েন�্ুনরা, কুল্ররাদহ, রগরাপীনরাথপুর, জরা্ডহররা লনউ, জরা্ডহররা েরা্ুনেরাঁধ 
এই পরঁাচলি প্রাথল্ক লেদযেরািয় ও েরা্ুনেরাঁধ যেনরােরঁাধী উচ্চ প্রাথল্ক লেদযেরািরয় লনলেডভরারে শুরু হয় করাজ। করাঁিরােরাডী  
পঞ্চরারয়রতর অনযেরানযে লেদযেরািরয় এি.লস.লড. রিরা, লে.এ্.আই. লনধমেরারণ, পুলষ্ট েরাগরান, নরাসমেরারী ইতযেরালদ ক্মেকরাণ্ড চিরত থরারক। 
েতমে্রারন করঁািরােরাডীরত ১৪লি লনলেড লেদযেরািরয় ৯ জন আর.লপ. (লররসরাসমে পরাসমেন) �ুতি ররয়রিন, �রাররা অনযেরানযে লেলভন্ন যক্রত্র 
লনয়ল্তভরারে িরাত্রিরাত্রীরদর দক্তরা েৃলদ্ করর চরিরিন। ররয়রিন ৭ জন লস.আর.ও. (কল্উলনলি লররসরাসমে অগমেরানরাইজরার)। 
এিরাডরা ররয়রিন লনরেলদত প্রাণ লকিু লিক্করদর অক্রান্ত সহর�রালগতরা।
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একনজরর করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত
করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর জনসং�যেরা – ১১,৭০৮ জন (২০১১ সরারির জনগণনরা অনু�রায়ী)

গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর য্রাি সংসরদর সং�যেরা – ৯লি

লনেমেরালচত সদসযে সং�যেরা   – ৯ জন

করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়রত লেদযেরািরয়র সং�যেরা
প্রাথল্ক লেদযেরািয় - ১১লি 

এস.এস.রক.  - ২লি

জুলনয়রার সু্ি  - ৫লি

উচ্চলেদযেরািয়   - ১লি

ভরােনরা ও উরদেিযে
আিরা লিি, অতীতরক দূরর সলররয় যরর� আগরা্ীরত করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত লভন্ন আলগিরক লিক্রার প্সরারর ও সরা্লগ্রকভরারে 
স্রাজ গঠরন আরও উরল্ল�র�রাগযে ভূল্করা গ্রহণ কররে। প্রাসলগিক লিক্রার পরািরাপরালি এিরাকরার িরাত্রিরাত্রীরদর জনযে স্রানীয় লিক্রা 
ও সংসৃ্লতরক গুরুত্ব যদওয়রা হরি তরা আরও আকষমেণীয় হরয় উঠরে ও সহরায়ক হরে প্লতলদনকরার জীেন�রাপরন। উরদেিযে লিি 
লিক্রারক লেদযেরািরয়র চরার যদওয়রারির েরাইরর এরন আনন্ সহকরারর হরারত-কির্ িরাত্রিরাত্রীরদর তরা রপ্ত কলররয় যদওয়রা এেং 
সরারথ সরারথ সরালেমেক লেকরারির ্ রধযে লদরয় ভলেষযেরত তরাররা �রারত জীেরন চিরার পরথর নরানরান েরাধরা ও প্লতকূিতরা সহরজই করালিরয় 
উরঠ জীেরন প্লতলষ্ত হরত পরারর, রস পথিরারক সুদৃঢ কররা।

পরািরাপরালি ভরােনরা লিি ্রা�পরথ পডরারিরানরা যিরড যদওয়রা অষ্ট্ যরেণী অনুতিীণমে ২৪-৩৫ েির েয়সী স্রানীয় �ুেক-�ুেতীরদর 
গ্ররা্ীণ জীেন-জীলেকরা উপর�রাগী দক্তরা েৃলদ্ কররারও। �রার ্রাধযের্ তরাররা তরারদর পলরেরারর সরাররা েির ধরর লকিুিরা েরাডলত 
আরয়র যজরাগরান লদরয় লনরজরদর জীেরন আিরার আরিরা যদ�রত পরারে। 
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স্রানীয় ও প্রাসলগিক লিক্রার প্সরারর গৃহীত লেলভন্ন    
উরদযেরাগ

পুলষ্টেরাগরান

লিক্ক ও িরাত্রিরাত্রীরদর উরদযেরারগ এেং স্রানীয় ্ রানুরষর সহর�রালগতরায় িয়লি 
লেদযেরািরয় েতমে্রারন সরাররা েির ধরর লেষরাতি ররাসরায়লনক সরারহীন পুলষ্টেরাগরান 
থরারক। সু্রি এই েরাগরান গরড যতরািরার ্ ধযে লদরয় িরাত্রিরাত্রীররা হরারত-কির্ 
েীজ যথরক চরাররা বতলরর লেষয়লি প্তযেক্ কররত পরাররি। জরানরত পরাররি 
পুলষ্টেরাগরারনর উপকরালরতরা এেং কীভরারে এই েরাগরারনর রক্ণরারেক্ণ কররত 
হয়। পরািরাপরালি েীজ সম্রকমেও তরারদর ধরারণরা বতলর হরচ্, লির� লনরত 
পরাররি যকরান িরাক-সেলজ েিররর যকরান স্রয় হয় এেং কী তরার 
উপকরালরতরা েরা পুলষ্টগুণ। এইভরারে তরাররা আনরন্র সরগি পরাঠ লনরচ্ পলররেি 
তথরা প্কৃলতর।

ফি গরারির নরাসমেরারী

অপুলষ্টর সরগি িডরাই কররত হরি লেলভন্ন িরাক-সেলজর পরািরাপরালি ্রশু্ 
লভলতিক লকিু ফি �রাওয়রাও প্রয়রাজন। আর এই উরদেিযেরক সরা্রন যরর� 
যচষ্টরা কররা হরচ্ প্রতযেক িরাত্রিরাত্রীর েরালডরত য�ন ক্পরক্ পরাঁচ ধররনর 
ফরির গরাি (য�্ন যপঁরপ, রেদরানরা, রপয়রাররা, আ্িকী, নজরন ইতযেরালদ) 
থরারক । এইজনযে ২০১৯ সরারি করাঁিরােরাডী্র ৫লি প্রাথল্ক ও ১ লি উচ্চ 
প্রাথল্ক লেদযেরািরয় ফি গরারির নরাসমেরারী বতলর করর উৎপন্ন চরাররা সু্রির 
প্রায় সকি িরাত্রিরাত্রীর ্রধযে লেতরণ কররা হয়। 

েীজ পলরলচলত

যিরািরেিরা যথরকই লিশুররা �রারত লেলভন্ন ্ রশু্ লভলতিক ফসি, িরাক-সেলজ 
ও ফরির েীজ লচনরত পরারর তরাই সু্রি সু্রি েীজ পলরলচলতর উরদযেরাগ 
গ্রহণ কররা হরয়রি। ইলত্রধযে ৬লি লেদযেরািরয় শুরু হরয়রি, েরালক 
সু্িগুরিরারতও িীঘ্রই এই উরদযেরাগ শুরু হরে। 

পুলষ্ট ্যেরালপং (লেএ্আই)  

যদি ও জরালতর গঠরনর যক্রত্র বিিে যথরক লিশুর িরারীলরক সক্্তরা 
গরড ওঠরা অতযেন্ত জরুলর। করারণ িরারীলরক লেকরারির সরগি জলডরয় ররয়রি 
তরার ্ রানলসক, লেকরারির লেষয়লি আর এই জনযে যিরািরেিরা যথরক প্থর্ই 
তরারদর অপুলষ্টর অলভিরাপ যথরক ্ ুতি কররত হরে। তরাই লেরিষজ্ঞ কল্লির 
সুপরালররির কথরা ্রাথরায় যরর� পঞ্চরারয়রতর উরদযেরারগ করাঁিরােরাডী লেদযেরািয় 
গুরিরারত শুরু হরয়রি পুলষ্টর ্রান লনণমেরয়র (লে.এ্.আই.) ক্মেসূলচ। �রার 
্রাধযের্ আিরা ক্মেী ও A.N.M লদলদরদর সহরায়তরায় অলভভরােকররাও জরানরত 
পরাররিন তরাঁরদর লিশুরদর পুলষ্টর ্রান এেং লেলভন্ন প্করাররর ররাসরায়লনক 
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সরার তথরা লেষ লেহীন ফসরির উপর�রালগতরা ও যসই আলগিরক সু্রির পুলষ্ট 
েরাগরারনর গুরুত্বও তরঁাররা েু�রত পরাররিন। ইলত্রধযে করাঁিরােরাডী গ্ররা্ 
পঞ্চরারয়রতর ১৪লি লেদযেরািরয় এই উরদযেরাগ গ্রহণ কররা হরয়রি। র��রারন 
য্রাি ৯৩৭ জন িরাত্রিরাত্রীর পুলষ্টর ্রান লনণমেয় কররা এেং ৫৩০ জন 
িরাত্রিরাত্রীরক েরালডরত লেএ্আই েরাগরান বতলর জনযে েীজ যদওয়রা হরয়রি।

অলডও-লভসুযেয়রাি ্রাধযের্ পরাঠদরান

েতমে্রান লিক্রা েযেেস্রায় আনন্দরায়ক পরাঠদরান এক গুরুত্বপূণমে লেষয়। তরাই 
লিশুরদর পঠন-পরাঠনরক আরও আনন্দরায়ক কররত এেং তরা �রারত লিশুর 
্রন সদথমেক প্ভরাে লেস্তরার কররত পরারর তরার জনযে গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর 
উরদযেরারগ প্লতলি লেদযেরািরয় সপ্তরারহ একলদন করর অলডও-লভসুযেয়রারির 
্রাধযের্র পরাঠদরান কররা হরচ্। লিক্করদর সরগি আরিরাচনরার লভলতিরত 
লনলদমেষ্ট একলি লদরন পূেমে লনধমেরালরত স্রয় এি.লস.লড-এর ্রাধযের্ যদ�রারনরা 
হরচ্ লেলভন্ন লেষরয়র লিক্রা্ূিক চিলচ্চত্র, অযেরালনর্িন প্ভৃলত। র��রারন 
পরাঠযেপুস্তরকর লেলভন্ন লেষয় িরাডরাও থরারক লেলভন্ন সুঅভযেরাস, সুস্রাস্যে গরড 
যতরািরা এেং পলররেি লেষয়ক ও নরানরান লিক্রা্ূিক িলে। লনরন্তর এই 
উরদযেরারগর ফরি যদ�রা �রারচ্ িরাত্রিরাত্রীরদর লেদযেরািরয় উপলস্লতর হরার েৃলদ্ 
যপরয়রি এেং লিক্রার প্লত আগ্রহ যেরডরি, পলরষ্রার-পলরচ্ন্নতরা যেরারধর 
উন্নলত ঘরিরি, সরেমেরাপলর যদ�রা �রারচ্ যিৌচরাগরার েযেেহরাররর প্েণতরা েৃলদ্ 
যপরয়রি।

স্রাস্যে-িরীরচচমেরা এেং সৃজন ও ক্মে্ূিক পরারঠর 
আরয়রাজন

েতমে্রান পরাঠরি্ য্রন পরাঠযে ও কৃতযেসূলচর ্রাধযের্ পডরারিরানরারক আরও 
আকষমেণীয় করর তুিরত, জিিে যথরক লিশুরদর সৃজনিীি ভরােনরারক 
ফুলিরয় তুরি িরাত্রিরাত্রীরদর অনযেরানযে দক্তরারক আরও লেকলিত কররত 
করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর উরদযেরারগ লেদযেরািরয়র লনয়ল্ত পডরারিরানরারক 
েযেরাহত নরা করর স্রানীয় জ্ঞরানী ও দক্ ্রানুষজনরক লেদযেরািরয়র সরগি �ুতি 
কররা হরয়রি। �রাঁররা লিশুরদর েহু্ু�ী প্লতভরার লেকরারি ঘিরারত সহরায়তরা 
করর চরিরিন। আেরার যকরানও যকরানও লেদযেরািরয়র লিক্ক-লিলক্করাররাও 
এলগরয় এরস সরাল্ি হরয়রিন এই উরদযেরারগ।

এই ক্মেকরারণ্ডর ্রাধযের্ লিশুরদর জনযে এক আনন্ঘন পলররেরির সৃলষ্ট 
হরয় চরিরি, অনযেলদরক লেলভন্ন সৃজন-সরা্গ্রীর তরালিকরা দীঘমেরালয়ত হরয় 
চরিরি। প্লতলনয়ত প্লিক্রণর লেষয় হরিরা নরাচ, গরান, আেৃলতি, নরািক, 
য�িরাধূিরা ও েযেরায়রা্। এ�ন প�মেন্ত ৫লি লেদযেরািরয় ১৩ জন স্রানীয় দক্ ও 
জ্ঞরানী েযেরালতিরক এই উরদযেরারগর সরগি �ুতি কররা সভিে হরয়রি।
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্রাতরা-লিক্ক ল্লিং/অলভভরােক-লিক্ক ল্লিং

করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত, সু্রির ্রাতরা-লিক্ক কল্লিরত আরিরাচনরা ও 
অলভভরােকরদর সহ্রতর লভলতিরতই গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর এই উরদযেরাগ লেদযেরািয় 
গুলিরত করা�মেযেকর কররা সভিেপর হরয়রি। এর ফরি িরাত্রিরাত্রীররা 
অলভভরােকরদর সহর�রালগতরায় লনরজরদর েরালডরত পুলষ্ট েরাগরান বতলর কররার 
সরারথ সরারথ লনরজর ও পলরেরাররর অনযেরানযে সদসযেরদর স্রাস্যে সম্রকমে সরচতন 
হরয় উঠরি। এক লনরন্তর আরিরাচনরার ্রধযে লদরয় পঞ্চরারয়ত ও 
লেদযেরািয়গুলির সরগি স্রানীয় অলধেরাসীরদর সংর�রাগ েরা সম্কমে সুদৃঢ েন্ধরন 
আেদ্ হরয় চরিরি। 

লিক্রা্ূিক ভ্র্ণ ও পলরদিমেন

লেরিষজ্ঞ কল্লির অন্তেমেতমেী সুপরালরিরি্ নতুন পরাঠরির্ িরাত্রিরাত্রীরদর 
স্রানীয় লেলভন্ন জরায়গরা পলরদমেিরনর উপর যজরার যদওয়রা হরয়রি। েইরয়র 
পরািরাপরালি �রার ্ রধযে লদরয় পডুয়রাররা তরারদর স্রানীয় যভৌরগরালিক, ঐলতহরালসক 
ও সরাংসৃ্লতক অেস্রা সম্রকমে স্যেক ঞ্জরান িরাভ কররত পরাররি। করঁািরােরাডী 
গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত সু্রি MTC কল্লিরত আরিরাচনরা ও অলভভরােকরদর 
সহ্রতর লভলতিরত গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর স্রানীয়সদসযে/সদসযেরা/লিক্রা  
সঞ্চরািরকর উপলস্লতরত লিক্রা্ূিক ভ্র্ণ সংঘলিত হরয় চরিরি। 

সৃজন উৎসে

গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর এই উরদযেরারগর ফরি িরাত্রিরাত্রীরদর সৃজরনর য� লেকরাি 
ঘিরি তরারই পূণমেতরা প্রালপ্ত ঘিরি সৃজন উৎসরে। একলি লনলদমেষ্ট লদরন 
লিক্ক, পঞ্চরারয়তসদসযে ও অলভভরােকরদর উপলস্লতরত িরাত্রিরাত্রীরদর দ্রাররা 
নরাচ, গরান, আেৃলতি, িলে আঁকরা, গল্প েিরা, হরারতর করাজ, অলভনয় প্ভৃলত 
নরানরা অলভনে দক্তরার লেস্ময়কর উপস্রাপনই হরিরা এক কথরায় সৃজন 
উৎসে। 

িুলির লিলের েরা ভযেরারকিন কযেরাম্

িুলির লদনগুলিও �রারত লিশুরদর একরঘঁরয়ল্রত ভরর নরা ওরঠ, এই 
লদনগুলিরতও �রারত তরাররা আনরন্র আস্রাদ যপরত পরারর এেং তরার ্ধযে 
লদরয় �রারত তরার লকিু নরা লকিু জ্ঞরান আহরণ কররত পরারর যসই লদরক দৃলষ্ট 
যরর� আ্রারদর গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত লেদযেরািরয়র িুলির লদন গুলিরত স্রানীয় 
লিক্ক, পরাডরার ্ রানুষ, অলভভরােক, পঞ্চরারয়ত সদসযে/সদসযেরারদর �ুতি করর 
ও িরাত্রিরাত্রীরদর লনরয় সংগলঠত করর ‘িুলির লিলের’ েরা ‘ভযেরারকিন কযেরাম্’। 
যি�রারনরা হয় নরানরা লজলনস য�্ন- স্রানীয় প্কৃলত পরাঠ সহ আেৃলতি, িলে 
আঁকরা, নরািক, রিরাকগীলত, রিরাকনৃতযে, কলম্উিরার, লেলভন্ন প্করার হরারতর 
করাজ ইতযেরালদ।
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পরাডরা ল্লিং  

লেদযেরািয় যকলন্দ্রক লেলভন্ন ক্মেকরাণ্ডরক সফিভরারে েরাস্তে রূপ লদরত এেং 
তরারত এিরাকরার ্রানুরষর ইলতেরাচক অংিগ্রহণ সুলনলচিত কররত 
লনয়ল্তভরারে পরাডরায় পরাডরায় ল্লিং-এর আরয়রাজন কররা হয়। র��রারন 
স্রানীয় ্ রানুষজন িরাডরাও সংললিষ্ট সংসরদর সদসযে/সদসযেরাররা থরারকন। ক�নও 
ক�নও এধররনর পরাডরা ল্লিং-এ পরার্মেেতমেী লেদযেরািরয়র লিক্ক/লিলক্করাররাও 
অংিগ্রহণ কররন। �রারত সু্রির সরগি এিরাকরার ্ রানুরষর য�রাগরার�রাগ আরও 
লনলেড হয়। এ�নও প�মেন্ত করঁািরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়ত এর েন�্ুনরা, 
কুল্ররাদহ, রগরাপীনরাথপুর, গ্ররার্ য্রাি ১৮ লি পরাডরা ল্লিং-এর আরয়রাজন 
কররা সভিে হরয়রি।

আফিরার সু্ি

লিক্রাগিরন লেলভন্ন উরদযেরারগর পরািরাপরালি এিরাকরার অষ্ট্ অনুতিীণমে ৩০ েিররর 
ক্ েয়সী �ুেক-�ুেতীরদর কথরা ্ রাথরায় যরর� করঁািরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর  
এই প্য়রাস। জীলেকরা সহরায়ক প্লিক্রণর ্রাধযের্ তরারদর েরাডলত আরয়র 
সুর�রাগ করর যদওয়রা এই উরদযেরারগর ্ ূি উরদেিযে। তরে ক�নও তরাঁররা এর 
্রাধযের্ অেসর স্রয়র �থরা�থ েযেেহরার করর নতুন আরয়র সন্ধরানও 
যপরত পরাররন। আর এজনযে লেদযেরািয় িুলির পর স্রানীয় প্রয়রাজন লেচরার 
করর তরঁারদর জনযে যস�রারন প্রাকৃলতক সম্দ লভলতিক লেলভন্ন লেষরয়র ও 
হরারতর করারজর প্লিক্রণর আরয়রাজন কররা হয়।  

আফিরার সু্ি যকলন্দ্রক পরাডরা ল্লিং

এরক্রত্রও প্থর্ পরাডরায় পরাডরায় ল্লিং-এর ্রাধযের্ অষ্ট্ অনুতিীণমে ৩০ 
েিররর ক্ েয়সী �ুেক-�ুেতীরদর লচলনিত করর যনওয়রা হয়। তরারপর 
দফরায় দফরায় তরঁারদর সরগি আরিরাচনরা করর প্লিক্রণর লেষয় লনেমেরাচন করর 
আিরাদরা আিরাদরা দি বতলর কররা হয় এেং আফিরার সু্রির আরয়রাজন কররা 
হয়। ইলত্রধযে এিরাকরার ৬০ জন ্লহিরা ও পুরুষ প্রাকৃলতক সম্দ 
লভলতিক লেলভন্ন লেষরয় আফিরার সু্রি প্লিক্ণ লনরয়রিন। লনম্নলিল�ত 
লেষয় গুলির ওপর প্লিক্ণ করা�মে সম্রাদন কররা সভিেপর হরয়রিঃ  

১) েযেেসরা লভলতিক সেলজ েরাগরান

২) লেলভন্ন গরারির নরাসমেরারী

৩) যকঁরচরাসরার েরা ভরাল্মেকরম্রাস্ 

৪) অযেরারজরািরা বতলর

৫) পশুপরািন  

৬) যরেিরালরং

৭) ্রা ও লিশুর �ত্ন 
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৮) ্রািরু্চরাষ

৯) কলঞ্চকি্

যসই অনু�রায়ী কুল্ররাদহ প্রাথল্ক লেদযেরািরয় ২৩ জন ্লহিরা লনরয় (১৪-
৩৫ েির েয়সী) আফিরার সু্ি যপ্রাগ্ররা্ শুরু কররা হয় যরেিরালরং লদরয়, �রা 
সফি ভরারে চিরি। 

আেরার েন�্ুনরা প্রাথল্ক লেদযেরািরয় যস�রানকরার জনগরণর চরালহদরা অনু�রায়ী 
যরেিরালরং প্লিক্ণ শুরু হয় ২০ জন ্লহিরারক লনরয়। 

্রারকিমে গরারডমেন– এিরাকরার চরালহদরার কথরা ্রাথরায় যরর� সু্িিুি ্রানুষরদর 
পলতত জল্র েযেেহরাররর দক্তরা েৃলদ্র িরক্যে ও আয় েরাডরারনরার জনযে ৫২ 
জন ্লহিরারদর লনরয় শুরু কররা হয়। এরত সু্িিুি ্লহিরা ও পুরুষরদর 
এিরাকরায় যররাজগরাররর লদিরা যপরয় পলরেরাররর আয়ও েরাডরারত সক্্ 
হরয়রিন। 

লেষয় লকিু পলরসং�যেরান
চিলচ্চত্র্ূিক লিক্রা প্দরান ১৪ লি সু্রি ১৩৪৪ েরার

সু্ি পুলষ্ট েরাগরান ৬ লি সু্ি

িরাত্রিরাত্রীরদর েরালডরত বজে পুলষ্ট েরাগরান ৫৩০ জন

ফি গরারির নরাসমেরারী ৬ লি সু্ি

ফি গরারির নরাসমেরারীর চরাররা লেতরণ ২৩০ জন

পরাডরায় পরাডরায় য�ৌথ উরদযেগ যকলন্দ্রক 
লেলভন্ন প্করার আরিরাচনরা

২৮০ েরার

সৃজন উৎসে ৭ লি সু্ি, ৬১০ জন িরাত্রিরাত্রী

ভযেরারকিন কযেরাম্ ৬ লি সু্রি ১৮ েরার ২৩০ জন িরাত্রিরাত্রী

লেলভন্ন প্করার কৃতযেরালি ১০ লি সু্রি ৩২ প্করার

্রাতরা-লিক্কল্লিং/অলভভরােক-লিক্ক 
ল্লিং

৫৩ লি

আফিরার সু্ি যকলন্দ্রক উরদযেরাগ 

৭ লি সু্রি ১০ প্করার, ৩৬৫ জন 
প্লিক্রাথমেী প্লিক্ণ গ্রহণ করররিন �রার 
লভতরর এ�ন অেলধ ২৫০ জন নরানরা 

করারজ �ুতি আরিন

২০১৭-২০২০ প�মেন্ত গৃহীত ক্মেকরারন্ডর লকিু পলরসং�যেরান
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পঞ্চরারয়রতর ক্মেী ও সদসযেেৃন্

প্ধরান - শ্রী্লত লিেরানী যহ্ব্র্

উপ প্ধরান - শ্রী গুরুদরাস চন্দ্র

সদসযে/সদসযেরাঃ

১। শ্রী্লত সী্রা যিরাহরার

২। শ্রী তরাপস যিরাহরার

৩। শ্রী্লত রু্রা ্ন্ডি

৪। শ্রী ্নু্ য্রাহন নন্ী

৫। শ্রী ্রনরাজ ্রালজ়

৬। শ্রী ্থুররানরাথ পরাি

৭। শ্রী্লত লিেরানী ররায়

প্ধরান সহরায়ককরারীগণ

১। ভরারপ্রাপ্ত লনেমেরাহী সহরায়ক - শ্রী লনতরাই ররায়

২। ভরারপ্রাপ্ত সলচে - শ্রী তপন ক্মেকরার

৩। লন্মেরান সহরায়ক - শ্রী জহর চন্দ্র িক্ণ

৪। সহরায়ক - শ্রী অক্য় কু্রার েরাউডী

অনযেরানযে সহরায়ককরারীগণঃ

১। শ্রী চন্ডীচরন লসং

২। শ্রী ্িয় ্রান্নরা

৩। শ্রী েরানীপ্সরাদ ্ন্ডি

৪। শ্রী যগরাপীনরাথ ্ন্ডি

৫। শ্রী অলভরষক দরাস

আর. লপ. রদর তরালিকরা

১। শ্রী সদরানন্ যদ

২। শ্রী নরাররায়ণ যিরাহরার

৩। শ্রী ফরাল্গুনী যঘরাষ

৪। শ্রী্তী জননী যহ্ব্র্

৫। শ্রী অল্য় ররায়

৬। শ্রী্তী েরােিী দরাস

৭। শ্রী িক্ষীকরান্ত ররায়

৮। শ্রী ঠরাকুর্লণ িুডু

৯। শ্রী পরালন ্রালন্ড

লস. আর. ও যদর তরালিকরা

১। শ্রী ্গিি িুডু

২। শ্রী্তী ্ঞু্জ যিরাহরার

৩। শ্রী্তী �ণমেরা ররায়

৪। শ্রী্তী �ু্রা ্রালন্ড

৫। শ্রী্তী আরলত ্রালন্ড

৬। শ্রী্তী আদরী ররায়

৭। শ্রী্তী ফুি্লন িুডু 

কৃতজ্ঞতরা স্ীকরার

এই �রােতীয় ক্মেকরাণ্ডরক সফিভরারে েরাস্তেরালয়ত কররার যক্রত্র �রাঁরদর অক্রান্ত পররা্িমে ও সহর�রালগতরা যপরয়লি আ্ররা সরেদ্ 
লচরতি তরঁারদর কৃতজ্ঞতরা জরানরাই। কৃতজ্ঞতরা জরানরাই ওন্রা ব্লক এর  স্লষ্ট উন্নয়ন আলধকরালরক শ্রী শুভঙ্কর ভট্রাচরা�মে, পঞ্চরারয়ত 
সল্লত এর সদসযে শ্রী সজি লনরয়রাগী (ক্মেরাধযেক্ জনস্রাস্যে ও পলররেি স্রাস্যে সল্লত) সহ ব্লরকর লিক্রার সরারথ �ুতি স্স্ত 
আলধকরালরক ও ক্মেীেৃন্রদর এেং করাঁিরােরাডী গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর ভরারপ্রাপ্ত লনেমেরাহী সহরায়ক- শ্রী লনতরাই ররায় ্হরািয়, পঞ্চরারয়ত 
সদসযে- শ্রী ্নু্ নন্ী ও অনযেনযে স্স্ত ক্মেী ও সদসযেরদর। ধনযেেরাদ জরানরাই গ্ররা্ পঞ্চরারয়রতর অন্তগমেত স্স্ত লেদযেরািরয়র লিক্ক 
লিলক্করারদর, �রারদর আন্তলরক প্রচষ্টরা ও সহর�রালগতরায় আজ আ্ররা এতিরা সফিতরা িরাভ কররত যপররলি এেং আিরা ররা�লি 
ভলেষযেরত তরারদর সহর�রালগতরার ্রাধযের্ এই প্রচষ্টরা আরও েৃহৎ আকরার ধরারণ কররে �রা যজিরার লিক্রার ্রানলচরত্র হরয় উঠরে 
এক উজ্জ্বি দৃষ্টরান্তস্রূপ। 








