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Mahatama Gandhi NREGA is one of the largest pro poor
programmes being implemented by the Ministry of Rural Development
which aims at strengthening the livelihood resource base of the rural
poor. Since the roll out of the programme in 2006, Rs.313891 4 crore
has been expended. out of which Rs.21,2,413.2 crore has directly gone
to the beneficiaries as wages. The Ministry is currently trying to
improve the implementation status of the programme.

In a major step towards simplification and demystification of
MGNREGA Programme, the Ministry has attempted to consolidate, as
far as possible, the circulars/advisories that have been issued over a
period of time. So far 1039 circulars/advisories have been issued and,
while going through the same, many of them were found to be
contradictory. A massive exercise has been undertaken by the
Programme Division, MGNREGA, to remove the contractions and
ambiguities.

I am happy to acknowledge the efforts of the Programme Division
MGNREGA in bringing out the Master Circular for the Financial Year
2016-1 7. I am hopeful that the Annual Master Circular will help the
grass root beneficiaries to understand the programme better which will
eventually result in more effective implementation of the programme on
the ground.
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J K MOHAPATRA, IAS
SECRETARY

Ministry of Rural Deve Iopment
Department of Rural Development

MESSAGE

Mahatma Gandhi NREGA came into force from 2’d February, 2006. It was rolled out in a
phased manner to cover all the rural areas of the entife country by 2008. The States are the
implementing authorities and the Ministry has consistently partnered with the States to ensure
a strong implementation of the programme.

I am happy to share with you the Annual Master Circular for the FY-16-17. Over the last ten
years, 1039 circulars on various aspects of Mahatma Gandhi NREGA implementation were
issued. The presence of these circulars created doubt and confusion amongst functionaries.
The present Master Circular is a path breaking effort by the programme division to address this
issue, weed out the unnecessary and/or redundant instructions and simplify and demystify all
the instructions in one consolidated Master Circular to be issued annually

The programme division went through this task in a systematic manner. A team was
constituted and a working draft was circulated to the States. Subsequently, a Committee of
State Commissioners and Secretaries — RD from six states was constituted to review the
draft and modify it based on intensive consultations. The revised draft as prepared by the
Committee was further reviewed by the senior officials of the Department of Rural Development.
After extensive discussion and inputs from this three tier review process. The final version of the
Master Circular for FY 16-17 is presented in the document.

I thank all those who have participated in this exercise for their valuable inputs. I do hope that
the Annual Master Circular will be of immense utility for the functionaries particularly at the field
level and strengthen the implementation on the ground.

(J K Mohapatra)

Krishi Bhawan,
New Delhi-110 001 IV Tel.: 23382230, 23384467
E-mail: secyrd@nic.in
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১.আইন ও তফশিল 

১.১ ২০০৫ সালে জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি প্রজ্ঞানিত হয়। িরবতী সমলয় আইলির 
সংলোধি ঘটিলয় িালমর সামলির অংলে মহাত্মা গান্ধী যুক্ত কলর িাম হয় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি। এই আইি এখি ককবেমাত্র ১০০ েতাংে েহলরর জিসংখ্যা নবনেষ্ট 
কজো ব্যনতলরলক সমগ্র কেলে প্রলযাজয। আরও িনরস্কার কলর বেলত কগলে এই আইি কেলের সব 
গ্রামাঞ্চলেই প্রলয়াজয। 

১.২ আইলির নবধাি অিযুায়ী রাজযগুনে তালের নিজস্ব মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
প্রকল্প প্রজ্ঞানিত কলরলে। রালজযর এই প্রকল্পগুনেলক ককন্দ্রীয় আইি ও তার তফনেে অিুযায়ী সমলয় 
সমলয় কয সংলোধিীগুনে আলস তার সলে সাযুজয করলখ চেলত হয়। 

১.৩ এই মাস্টার সার্কম োর-এর সংলোনধত তফনেে ১ ও তফনেে ২ সংলযানজত হে। রাজযগুনেলক 
এই সংলোনধত তফনেলের নিনরলখ তালের রাজযস্তলর প্রজ্ঞানিত প্রকলল্প িনরবতম ি আিলত হলব।  

২. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমশনশ্চয়তা আইনন দেওয়া েিটি অশিকার 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি তার নবনিন্ন ধারাবলে গ্রালমর কমমক্ষম জিলগাষ্ঠীলক 
অলিকগুনে আইনি অনধকার নেলয়লে। অনধকারগুলের মলূে অবশ্যই রলয়লে একটি গ্রামীণ িনরবালরর 
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যনক্তবলগমর একলত্র বেলর ১০০ নেি কাজ িাওয়ার অনধকার। তলব এই সলে আরও 
অলিকগুনে সুনিনেমষ্ট আইনি নবধাি বেলর ১০০ নেি কাজ কেওয়ার নবষয়টিলক আরও সুেঢৃ় কলরলে। 
এজন্যই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইিলক এই েেটি অনধকালরর েনৃষ্টলকাণ ক ালক 
কেখলত হলব। 

এই ২০১৬-১৭ সালের জন্য কয বানষমক মাস্টার সার্কম োরটি ততনর হে, কসটিলকও এখালি ওই ১০টি 
অনধকার ও কসই অনধকারগুনেলক ককন্দ্র কলর কয িনরকাঠালমা ও ব্যবস্থািিা কসগুনের ক াই বেলব 
যালত কলর এই আইিটির সুষু্ঠ রূিায়ণ করা সম্ভব হয়। 

এই মাস্টার সার্কম োরটি এমিিালব ততনর হলয়লে যালত কলর এই আইি ও তার রূিায়লণর খুুঁটিিাটি 
এখাি ক লকই বলুে কিওয়া সম্ভব হয়। তলব যখিই প্রলয়াজি িড়লব তখিই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি, ২০০৫ এ তার সলে সংযুক্ত তফনেে েটুিলক (অবশ্যই সাম্প্রনতক 
সংলোধিীসহ) কেলখ নিলত হলব। 

২.১ অশিকার এক- জবকার্ম  পাওয়ার অশিকার 

২.১ অনধকার এক- জবকার্ম  িাওয়ার অনধকার  

প্রনতটি গ্রামীণ িনরবার যালত কালজর জন্য েরখাস্ত করলত ও কাজ কিলত িালর কসজন্য প্রনতটি 
গ্রামীণ িনরবারই একটি কলর জব কার্ম  কিলত িালর। ওই জবকালর্ম   িনরবালরর সকে প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যনক্তর িাম ও েনব  াকলব। এই জবকার্ম টি হে একধরলণর অনধকার িত্র যার মলে নবনিন্ন সমলয় 
যতনেি কাজ কচলয়লেি ও কাজ কিলয়লেি, কযমি কযমি মজনুরর অ ম কিলয়লেি এ সবই কেখা 
 াকলব। সব সমলয়র জন্য জব কার্ম টি সংনিষ্ট িনরবালরর কালে  াকলত হলব। ককািও িনরনস্থনতলতই 
এটিলক হাতোড়া করা যালব িা। 
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কমীর অনধকার 

তফনেে ২-এর ১ম অিলুেে 

প্রনতটি িনরবালরর সকে প্রাপ্তবয়স্ক সেস্য যারা ককািও গ্রামাঞ্চালে বসবাস কলরি ও অেক্ষ শ্রনমলকর 
কাজ করলত রানজ আলেি তাুঁরা তাুঁলের িাম, বয়স ও ঠিকািা নেলয় গ্রাম িঞ্চালয়লত েরখাস্ত জমা 
নেলত িালরি। এই েরখালস্তর মােলম তাুঁরা কালজর জন্য িঞ্জীকরণ ও জবকালর্ম র জন্য আলবেি 
জািালবি।  

তফনেে ২ এর ২য় অিলুেে 

েরখাস্ত জমা িড়ার ১৫ নেলির মলে প্রলয়াজিীয় অিসুন্ধাি কলর গ্রাম িঞ্চালয়ত ওই িনরবারলক 
একটি িানরবানরক জব কার্ম  নেলত োয়বদ্ধ। 

২.১.১. জব কালর্ম র মানেকািা 

সমস্ত জবকার্ম ই সংনিষ্ট িনরবালরর েখলে  াকলব। িন িূক্ত কমীর কালে জব কার্ম  িা  াকাটা 
আইলির নবধালির িনরিন্থী। যনে তলের হােিাগাে করার জন্য ককািও ব্যনক্তর কাে ক লক জব 
কার্ম  কিওয়া হলয়  ালক, তলব অনবেলে তলের হােিাগাে কলর জবকার্ম  তার মানেকলক নফনরলয় 
নেলত হলব। যনে ককালিা সুনিনেমষ্ট ও সুস্পষ্ট কারণ োড়া জব কার্ম  ককািও িঞ্চালয়ত প্রনতনিনধ বা 
এই প্রকলল্পর কমীর কালে িাওয়া যায় তাহলে কসটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
আইলির ২৫ িের ধারাবলে েণ্ডিীয় অিরাধ বলে গণ্য হলব। কজো প্রকল্প সমন্বয়কারী ও রাজয 
সরকালরর োনয়ত্ব এটা সুনিনশ্চত করা কয জব কার্ম  ককবেমাত্র নিনেমষ্ট িনরবালরর হালতই  াকলে।  

২.১.২. জবকার্ম  বানতে করা 

জবকার্ম  িবীকরলণর জন্য রাজযগুনে নিনেমষ্ট সময়সীমার মলে সমলয় সমলয় অনিযাি সংগঠিত করলত 
িালর। মলি রাখলত হলব কয কজো প্রকল্প আনধকানরক ও রাজয সরকালরর োনয়ত্ব এটা সুনিনশ্চত 
করা যালত কলর ককািও সুনিনেমষ্ট কারণ োড়া ককািও জবকার্ম  বানতে িা করা হয়। নবলেষত 
ককািও িনরবার কাজ চায়নি বা কালজর জায়গায় উিনস্থত হয়নি এই অজহুালত ককািও জবকার্ম  
বানতে করা যালব িা। জবকার্ম  বানতে করা যালব তখিই যখি ওই িনরবারটি স্থায়ীিালব েহর 
এোকায় চলে নগলয়লে অ বা ওই জবকার্ম টি িকে। এখালি িকে বেলত কবাোলব হয় এটি 
োনয়ত্বপ্রাপ্ত কতৃম িক্ষ কতৃম ক প্রেত্ত হয়নি, িা হয় এটি এমি ককািও মািলুষর িালম কেওয়া হলয়লে 
যার বাস্তলব ককািও অনস্তত্ব কিই। যনে ককালিা িনরবার এক গ্রাম িঞ্চালয়ত ক লক অন্য ককালিা গ্রাম 
িঞ্চালয়লত স্থায়ীিালব চলে নগলয়  ালক, কসলক্ষলত্র িতুি গ্রাম িঞ্চালয়ত তেন্ত সালিলক্ষ ওই িনরবারলক 
িতুি জব কার্ম  কেলব। যনে ককািও গ্রাম িঞ্চালয়ত এোকা কিৌরসিা বা কিৌরনিগম এোকা নহসালব 
কঘানষত হয় বা সংনিষ্ট ককািও কিৌরসিা বা কিৌরনিগলমর সলে যুক্ত হয়, তাহলে ওই যুক্ত হওয়ার 
নবষয়টি নবজ্ঞানিত হওয়ার ির ক লক ওই এোকার ককািও িনরবারই তার জব কার্ম  কেনখলয় ১০০ 
নেলির প্রকলল্প কালজর সুলযাগ িালবি িা। ওই এোকার িনরবারগুনেলক কেওয়া সমস্ত জবকার্ম ই 
কসলক্ষলত্র সরাসনর বানতে বলে গণ্য হলব।  

জব কার্ম  বানতলের সব কক্ষলত্রই সংনিষ্ট কপ্রাগ্রাম অনফসার নিরলিক্ষ তেন্ত সালিলক্ষ সংনিষ্ট গ্রাম 
িঞ্চালয়তলক জবকার্ম  বানতে করার নিলেমে কেলবি। সমস্ত বানতে জবকালর্ম র একটা তানেকা ততনর 
করলত হলব এবং ওই তানেকা গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলে িড়লত হলব। এরির ওই তানেকাটি 
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কপ্রাগ্রাম অনফসার (প্রকল্প আনধকানরক)-এর কালে জমা নেলত হলব কযখাি ক লক এমআইএস-এ 
প্রলয়াজিীয় হােিাগাে করলত হলব।  

২.১.৩. িতুি জব কার্ম  

িুরলিা জব কার্ম  ব্যবহালরর অলযাগ্য হলয় কগলে সংনিষ্ট িনরবারলক ওই একই িের নবনেষ্ট জব 
কার্ম  কেওয়া প্রকল্প আনধকানরক বা কজো প্রকল্প সমন্বয়কারী বা রাজয সরকালরর োনয়ত্ব। এই সলে 
িনরবালরর কাে ক লক েরখাস্ত কিলে িনরবালরর িতুি প্রাপ্তবয়স্ক সেলস্যর িাম জব কালর্ম  কতাো 
যালব। একই িালব নববাহসূলত্র িনরবালরর িতুি সেস্য হলয়লেি এমি ব্যনক্তবলগমর িাম ও আলবেি 
সালিলক্ষ জবকালর্ম  কতাোর সুলযাগ আলে। িতুি জব কার্ম  োিালিার খরচ ৬ েতাংে প্রোসনিক 
ব্যলয়র মলে ক লক কিওয়া যালব। 

িতুি জবকার্ম  কেওয়ার িনরকল্পিা করার সমলয় মা ায় রাখলত হলব যালত কলর আ ম-সামানজক ও 
জানতগত সমীক্ষায় কয সমস্ত িনরবারগুনে সরাসনর তানেকিুক্ত হলয়লে অ বা ককািও িা ককািও 
বঞ্চিার সম্মুখীি আলে বলে কেখালিা হলয়লে কসই সমস্ত িনরবারগুনে কযি জব কার্ম  নবতরলণর 
কক্ষলত্র অগ্রানধকার িায়। 

২.১.৪. উিলর কয সমস্ত নবষয়গুনে ব্যাখ্যা করা হে তার ককািও ব্যতযয় হলে তা মহাত্মা গান্ধী 
জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির আওতায় অিরাধ বলে গণ্য হলব, কয অিরাধ ওই আইলির 
২৫ িের ধারামলত োনস্তলযাগ্য।  

২.২ কাজ চাওয়ার ও কাজ চাওয়ার ১৫ শেননর মনে কাজ পাওয়ার অশিকার   
 

২.২ কাজ চাওয়ার ও কাজ চাওয়ার ১৫ নেলির মলে কাজ িাওয়ার অনধকার   
প্রনতটি গ্রামীণ িনরবালররই বেলর ১০০ নেি কাজ চাওয়ার অনধকার আলে। প্রনতটি কালজর চানহোলক 
িন বদ্ধ কলর একটি তানরখসহ প্রানপ্তস্বীকার রনসে নেলত হলব। সব চানহোকারীই আইি অিযুায়ী 
কাজ চাওয়ার ১৫ নেলির মলে কাজ িালবি। সাধারণিালব এলকবালর িনূ্যতম ১৪ নেলির জন্য টািা 
কাজ চাইলত হয় এবং একই ব্যনক্ত বা িনরবালরর কাে ক লক একানধকবার কালজর োনব কিওয়ার 
ব্যবস্থা আলে, তলব কেলখ নিলত হলব েবুালরর কালজর োনব ককািও িালব কযি একই সমলয় িা 
করা হয়।  

কমীর অনধকার 

তফনেে ২, অিলুেে ৬- কয ককািও গ্রামীণ নিবন্ধীকৃত িনরবালরর কয ককািও প্রাপ্তবয়স্ক সেস্য 
(যনে তাুঁর িাম জব কালর্ম  কেখা  ালক) এই প্রকলল্পর অধীলি অেক্ষ শ্রনমক নহসালব কাজ চাইলত 
িালরি। এই ধরলণর সমস্ত েরখাস্তই নিবন্ধীকৃত হলব এবং যলে রাখা তেিাণ্ডালর যুক্ত হলব। 

তফনেে ১, অিলুেে ২- কাজ চাওয়ার ১৫ নেলির মলে অ বা অনগ্রম কাজ চাওয়া হলয়  াকলে 
কয নেি ক লক কাজ চাওয়া হলয়লে কসই নেি ক লক কাজ নেলত হলব। 

২.২.১. কালজর চানহো 
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২.২.১.১. কালজর োনবর নিবন্ধীকরণ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প রূিায়লণর 
ককন্দ্রনবন্দ।ু প্রলতযক প্রকল্প আনধকানরক ও প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থালক নিনশ্চত করলত হলব যালত 
কলর কাজ কচলয় েরখাস্ত জমা কেওয়ার প্রনিয়াটি সবসমলয়ই চাে ু ালক।  

২.২.১.২. প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থালক সুনিনশ্চত করলত হলব কাজ চাওয়ার ১৫ নেলির মলে অ বা 
অনগ্রম কাজ কাজ চাওয়ার কক্ষলত্র কয নেি ক লক কাজ চাওয়া হলয়লে তার ১৫ নেলির মলে কাজ 
কেওয়া হলয়লে। আইি অিযুায়ী কাজ চাওয়ার ১৫ নেলির মলে ওই িনরবারলক কাজ নেলত প্রকল্প 
আনধকানরক ও প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থা োয়বদ্ধ। 

২.২.১.৩. ফলরস্ট রাইটস অযালের আওতায় কয সমস্ত তফনেেী উিজানতিুক্ত িনরবার বিাঞ্চলে 
জনমর অনধকার কিলয়লেি ও ওই জনমর বাইলর যালের মানেকািাধীি অন্য ককািও জনম কিই তাুঁরা 
ককন্দ্রীয় গ্রালমান্নয়ি মেলকর নিলেমে অিযুায়ী ১০০ নেলির উিলর আরও ৫০ নেি অনতনরক্ত কাজ 
কিলত িালরি।  

২.২.১.৪. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির ধারা ৩, উিধারা ৪ এ প্রেত্ত ক্ষমতা 
বলে ককন্দ্রীয় সরকার নসদ্ধান্ত নিলয়লে কয খরা বা অন্য ককািও প্রাকৃনতক নবিযমলয় আিান্ত আিান্ত 
(লকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মেক দ্বারা নিনেমষ্ট বা প্রজ্ঞানিত) এোকায় বসবাসকারী িনরবারগুনেলক চানহোর 
নিনত্তলত নিধমানরত ১০০ নেলির অনতনরক্ত আরও ৫০ নেি কাজ কেওয়া যালব। এই সংিান্ত নবষলয় 
ককন্দ্রীয় গ্রালমান্নয়ি মেক সংনিষ্ট রাজয সরকালরর প্রজ্ঞািি ও ককন্দ্রীয় কৃনষ মেলকর অিলুমােলির 
ওির নিনত্ত কলর নবজ্ঞনপ্ত জানর করলব।  

২.২.২. কালজর চানহো জািালিার িািানবধ উিায়- 

২.২.২.১ রাজয সরকার োয়বদ্ধ এমি একটা ব্যবস্থা রাখলত যালত কলর কয ককািও জবকার্ম  ধারী 
গ্রামীণ িনরবার গ্রাম িঞ্চালয়ত, ব্লক বা কজো স্তলর তার চানহো জািালত িালরি। 

২.২.২.২. কাজ কচলয় কেওয়া েরখাস্ত কেওয়ার কয সমস্ত সূত্রগুনে আলে তার মলে অবশ্যই  াকলব 
প্রকল্প আনধকানরক, গ্রাম করাজগার কসবক, িঞ্চালয়ত সনচব বা গ্রাম িঞ্চালয়লতর অন্য ককািও 
োনয়ত্বপ্রাপ্ত আনধকানরক, িঞ্চালয়ত প্রধাি, িঞ্চালয়ত সেস্য, অেিওয়ানড় কমী, সুিারিআইজার, 
স্বনিিম র েলের েেলিত্রী, কমি সানিম স কসন্টার বা তে নমত্র ককন্দ্র, যনে এই প্রকলল্পর আওতায়লকািও 
কেবার গ্রুি  ালক তারা। 

২.২.২.৩. কালজর োনব জািালিার নিনত্তলত তা িন বদ্ধকরার কক্ষলত্রও বহুনবধ ব্যবস্থা  াকলত িালর। 
প্রকল্প রূিায়লণর কালজ যাুঁরা যুক্ত  ালকি, তাুঁলের প্রলতযলকরই কজলি রাখা েরকার কয এই বহুনবধ 
মােলম কাজ চাওয়ার েরখাস্ত এলে প্রনতটিলকই মান্যতা নেলত হলব ও চানহো জািালিার ১৫ নেলির 
মলে কাজ নেলত কতৃম িক্ষ োয়বদ্ধ  াকলব। চানহো জািালিার ধরলণর মলে আলে- 

ক) কমৌনখক িালব কালজর চানহো জািালিা (এলক্ষলত্র কসটিলক একটি নেনখত কাজ চাওয়ার েরখালস্ত 
িনরণত করলত হলব)। 

খ) নেনখত েরখাস্ত (নিনেমষ্ট বয়ালি, আমালের রালজয ৪-ক ফলমম অ বা সাো কাগলজ)। 

গ) কটনেলফালি জািালিা কালজর চানহো (আইনিআরএস বা কে কসন্টালরর মােলম)। 

ঘ) যনে ককালিা নকয়স্ক এর ব্যবস্থা  ালক তাহলে কসই নকয়লস্কর মােলম। 
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ঙ) অিোইলি েরখাস্ত (লকন্দ্রীয় ব্যবস্থা এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট বা ককন্দ্র বা রাজয সরকালরর চাে ু
করা ককািও অিোইি ব্যবস্থািিা ব্যবহার কলর)। 

২.২.২.৪. যখিই কাজ কচলয় ককািও েরখাস্ত (তা কস কয ফলমমই কহাক িা ককি) জমা িরলব, 
গ্রাম িঞ্চালয়লত কয নজআরএস বা অন্য ককািও োনয়ত্বপ্রাপ্ত কমী আলেি তাুঁর োনয়ত্ব হলব সলে সলে 
েরখাস্তকারীলক প্রানপ্তস্বীকার জানিলয় কেওয়া। ককািও অিোইি বা স্বয়ংনিয় ব্যবস্থািিালক ব্যবহার 
কলর আসা েরখালস্তর কক্ষলত্র ওই ব্যবস্থািিার মলেই প্রানপ্তস্বীকার িত্র যানেক িদ্ধনতলত বার কলর 
কিওয়ার বা জানিলয় কেওয়ার ব্যবস্থা  াকা েরকার।  

২.২.২.৫. কাজ কচলয় েরখাস্ত সরাসনর গ্রাম িঞ্চালয়ত অনফলস, ব্লক অনফলস, গ্রাম করাজগার নেবলসর 
সিায় ও কাজ কযখালি রূিানয়ত হলে কতমি স্থািগুনের কয ককািও একটিলত জমা কেওয়া কযলত 
িালর। 

২.২.২.৬. গ্রাম িঞ্চালয়ত বা প্রকল্প আনধকানরক (লযমি প্রলযাজয) কালজর জন্য চানহো জানিলয় 
জমা কেওয়া েরখাস্ত গ্রহণ করলত বাে  াকলবি।  

২.২.২.৭. কালজর জায়গালত কালজর চানহো জমা কিওয়ার জন্য রাজয সরকার বালয়ালমনিক নর্িাইস 
বা কমাবাইে কফালির মােলম ককািও অ্য়ানিলকেি ব্যবহার করলত িালর। 

২.২.২.৮. এোড়াও ককন্দ্রীয় সরকার জাতীয় িযমালয় ককািও আইনিআরএস বা এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-
এর সাহায্য নিলয় সরাসনর কালজর জন্য েরখাস্ত কিওয়ার ব্যবস্থা অনতনরক্ত নহসালব চাে ুরাখলত 
িালর।  

২.২.৩. কালজর চানহো জানিলয় ককািও েরখাস্ত (তা কয ফলমমই বা কযখালিই জমা িড়ুক িা 
ককি) িাওয়া কগলে তানরখ সহ প্রানপ্তস্বীকার জািালতই হলব। 

২.২.৪. করাজগার নেবস: 

কালজর চানহো জমা কিওয়ার জন্য কমীেলের বা জবকার্ম ধারীলের অনধকার সম্পলকম  সলচতিতা 
প্রসালরর জন্য এবং অনিলযালগর িন িুনক্তকরণ ও নিষ্পনত্তর জন্য গ্রাম করাজগার নেবস সংগঠি 
করলত হলব। কসই সলে কজো প্রকল্প আনধকানরকলক নিনশ্চত করলত হলব যালত কলর গ্রাম করাজগার 
নেবস ও তার সূনচ সম্পলকম  এোকার মািুষজিলক সম্যকিালব অবনহত করা হয়। এরজন্য একটি 
সুনিনেমষ্ট কযলেন্ডার  ালকলব ও গ্রাম িঞ্চালয়ত যালত এই গ্রাম করাজগার নেবস ও তার কযালেন্ডার 
সম্পলকম  সলচতি  ালক কসজন্য প্রলয়াজিীয় প্রনেক্ষলণর ব্যবস্থা রাখলত হলব।    

২.২.৪.১. গ্রাম করাজগার নেবস সংগঠি সম্পলকম  সুনিনেমষ্ট োয়োনয়ত্বগুনে হলব নিম্নরূি- 

ক) কজো প্রকল্প আনধকানরকলক সুনিনশ্চত করলত হলব কয তাুঁর বা রাজয সরকালরর ততনর কলর 
কেওয়া সুনিনেমষ্ট কযালেন্ডার অিযুায়ী প্রনতমালস অন্তত কনেি কলর প্রনতটি গ্রাম িঞ্চালয়ত বা গ্রাম 
সংসে এোকায় গ্রাম করাজগার নেবস সংগঠিত হয়। এই কজো নিনত্তক গ্রাম করাজগার নেবলসর 
কযালেন্ডার জিসাধারলণর জ্ঞাতাল ম প্রকাে করলত হলব। কজো, ব্লক, গ্রাম িঞ্চালয়লতর কিাটিে কবালর্ম র 
িাোিানে এই বানষমক কযালেন্ডার কজোর ওলয়বসাইলট  াকলব ও ককন্দ্রীয় গ্রালমান্নয়ি মেলকর কগাচলর 
আিলত হলব। 
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খ) গ্রাম িঞ্চালয়লতর প্রধাি বা নিনেমষ্ট সেস্য গ্রাম করাজগার নেবলসর সিায় কিৌরনহতয করলবি। 
নজআরএস. স্বনিিম র েলের কফর্ালরেলির ককািও সেস্যা, প্রলয়াজলি ওই সংসে এোকার একজি 
সুিারিাইজার গ্রাম করাজগার নেবস সিার িনরচােিায় সিািনতলক সাহায্য করলবি ও সিার 
প্রনতলবেি নেখলবি। 

গ) কয নেিগুনেলত গ্রাম করাজগার নেবস সংগঠিত হওয়ার ক া কসই নেিগুনেলত সিার িযমলবক্ষলণর 
জন্য কজো প্রকল্প আনধকানরক বা কমীলের যুক্ত করলবি। গ্রাম করাজগার সিার প্রনতলবেি 
জিসাধারলণর জ্ঞাতাল ম প্রকালের ব্যবস্থা রাখলত হলব, সামানজক নিরীক্ষার সমলয় তা জািালিার 
ব্যবস্থা রাখলত হলব এবং এ সম্পলকম  প্রলয়াজিীয় তে এি.আর.ই.নজ.এ.সফ্ট-এ নেলত হলব যালত 
শ্রমনেবস সৃনষ্টর সলে কালজর চানহোর সম্পকম টা কবাো সম্ভব হয়। 

ঘ) রাজয স্তলর কজোগুনে ক লক গ্রাম করাজগার নেবস সংগঠি সংিান্ত প্রনতলবেি নিয়নমত জমা 
িড়লব ও রাজয সরকার তার নিয়নমত িযমালোচিা করলব। 

২.২.৫. কয ককািও সমলয়ই যালত মািুষ কাজ কিলত িালরি, তার ওিলর কজার 

তফনেে ১ এর ১ িং অিলুেে অিযুায়ী রাজয সরকার সুনিনশ্চত করলব যালত িযমাপ্ত িনরমালণ 
কালজর ব্যবস্থা  াকলব, যালত কলর কয ককািও জব কার্ম  ধারী বেলরর কয ককািও সমলয় আলগ 
ক লক জািালিা চানহোর নিনত্তলত বা আলগ ক লক িা জািালিা  াকলেও কাজ চাইলেই কাজ িাওয়ার 
অনধকার নিনশ্চত করা যায়। কাজ কেওয়ার কক্ষলত্র অবশ্যই বতম মালি অসম্পূণম কাজগুনে অগ্রানধকার 
অগ্রানধকার িালব। এটা নিনশ্চত করলত হলব কয ককািও কালজরই কানরগনর অিলুমােি কেওয়া হলব 
িা যনে সই কাজ সম্পূণম হওয়ার সময়সীমা প্রকলল্প নিনেমষ্ট িা করা  ালক। 

২.২.৬. ই-মাস্টার করাে 

বতম মালি সমগ্র কেলের ৯৩ েতাংে গ্রাম িঞ্চালয়লত ই-মাস্টার করাে ব্যবহৃত হয়। কেলষর সবমত্রই 
ই-মাস্টার করালের ব্যবহার অনিলপ্রত হলেও ইন্টারলিট কালিকটিনিটি ও আরও কতগুনে কারলণ 
এখিও নকেু নকেু সমস্যা এলক্ষলত্র রলয় নগলয়লে। এসব নকেু নবলবচিা কলর ককন্দ্রীয় সরকার নসদ্ধান্ত 
নিলয়লে কয রাজয সরকার ককন্দ্রীয় মেক ক লক আগাম অিমুনত নিলয় ককালিা ককািও সুনিনেমষ্ট ব্লক 
এোকার জন্য িুরলিা িদ্ধনতলত কাগলজর মাস্টার করাে চাে ুরাখলত িালর। তানমেিাড়ুর মলতা 
কলয়কটি রালজয অিন্য সংখ্যা নবনেষ্ট কাগলজর মাস্টার করাে কাজ শুরু করার সময় ব্যবহার করা 
হয়, যালত কলর কালজর জায়গালতই কালজর চানহো নিলয় জব কার্ম ধারীলক কালজ নিযুক্ত করা যায়। 
ককন্দ্রীয় সরকালরর িক্ষ ক লক রাজযগুনেলক কালজর জায়গালতও যালত কলর চানহো িন িূনক্তর ব্যবস্থা 
করা যায় কসজন্য উিযুক্ত ব্যবস্থািিার জন্য উৎসাহ কেওয়া হয়। 

(প্রসেত িনশ্চমবলে আমরা ১০০ েতাংে ই-মাস্টার করাে ব্যবহালরই সলচষ্ট) 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির ১৫(৭) ধারা অিযুায়ী রাজয সরকার নিলেমেিামা 
জানর কলর প্রকল্প আনধকানরলকক ককািও নিনেমষ্ট োনয়ত্ব বা সমগ্র োনয়ত্ব গ্রাম িঞ্চালয়ত বা অন্য 
ককািও স্থািীয় কতৃম িলক্ষর হালত অিমণ করলত িালর। 

২.২.৭ এই অংলে উনিনখত নবধািগুনের ককািও একটি িে হলে তা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ 
কমমনিশ্চয়তা আইলির ২৫ িং ধারা অিযুায়ী নবধাি িে বলে ধরা হলব ও োনস্তলযাগ্য হলব।  
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২.৩ অশিকার ৩- কাজ না শেনত পারনল দবকার ভাতার অশিকার 

২.৩ অনধকার ৩- কাজ িা নেলত িারলে কবকার িাতার অনধকার  

যনে ককালিা জব কার্ম  ধারী ব্যনক্ত কাজ কচলয় েরখাস্ত করার ১৫ নেলির মলে কাজ িা িাি, 
তলব নতনি ১৫ নেি ির ক লক কাজ িা িাওয়ার নত্রেগুনের জন্য প্রনতনেি কবকার িাতা িাওয়ার 
অনধকারী। এই কবকার িাতা িনরমাণ প্র ম নেিনেলির জন্য তেনিক মজনুরর এক চতু মাংলের কম 
হলব িা। িরবতী নেিগুনের জন্য এই কবকার িাতার িনরমাণ কবলড় যালব ও তা তেনিক মজনুরর 
অধমাংলের কম হলব িা। তলব এই কবকার িাতা ককবেমাত্র এই নিনেমষ্ট আন মক বেলরর বানক 
নেিগুনের জন্যই প্রলেয় হলব।  

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির ৭(১) ধারা অিযুায়ী, যনে ককািও আলবেিকারী 
কাজ চাওয়ার ১৫ নেলির মলে এবং আগাম েরখালস্তর কক্ষলত্র উনিনখত কালজর নেলি কাজ িা কিলে 
এই ধারার নবধাি অিযুায়ী এই আলবেি কারী তেনিক িাতা িাওয়ার কযাগ্য বলে নবলবনচত হলবি। 

২.৩.১ রাজয সরকালরর োনয়ত্ব- এই নবধাি অিযুায়ী রাজয সরকারলক যা করলত হলব: 

২.৩.১.১ এই কবকার িাতার হার নিনেমষ্ট কলর নেলত হলব। এই হার কখিওই প্র ম ৩০ নেলির 
জন্য তেনিক মজনুরর এক চতু মাংে ও এই আন মক বেলরর বানক নেিগুলোর কক্ষলত্র তেনিক মজনুরর 
অলধমলকর কম হলব িা।  

২.৩.১.২. এই কবকার িাতা নকিালব কেওয়া হলব কস সম্পলকম  সুনিনেমষ্ট নবনধ প্রণয়ি করলব। 

২.৩.১.৩. এই কবকার িাতা প্রোলির জন্য উিযুক্ত অল মর সংস্থাি রাখলব।  

২.৩.২. কাজ িা নেলত িারা জনিত কারলণ কবকার িাতা প্রোলির নহসাব ও ব্যবস্থািিা। 

২.৩.২.১. প্রকল্প রূিায়লণর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কতৃম িলক্ষর মােলম কয তেগুনে এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-এ িরা 
হয়, তার ক লক সরাসনর প্রলেয় কবকার িাতার িনরমাণ নহসাব কলর কিওয়ার ব্যবস্থা সফ্টওয়যার 
নসলস্টলম আলে। এ নবষলয় আরও নবস্তানরত ব্যাখ্যা এমআইএস সংিান্ত নববরলণ িাওয়া যালব। এ 
সংিান্ত নবস্তানরত নিলেম নেকাও ককন্দ্রীয় গ্রালমান্নয়ি মেলকর িক্ষ ক লক প্রকাে করা হলব। সফটওয়যালরর 
মােলম কালজর চানহো জািালিার ১৫ নেলির মলে কাজ শুরু করা যায়নি এমি সমস্ত চানহোর 
নহসাব বার করা হলব। কলব কাজ কেওয়া হলয়লে তা মাস্টার করালে কাজ শুরুর তানরখ ক লকই 
িাওয়া যালব।  

২.৩.২.২. এই তলের ওির নিনত্ত কলর প্রলেয় িাতার িনরমাণ নিণময় করা হলব এবং তা সরাসনর 
প্রকল্প আনধকানরলকর েগ-ইি এ চলে যালব যালত কলর নতনি এ নবষলয় উিযুক্ত নসদ্ধান্ত নিলত 
িালরি। প্রকল্প আনধকানরলকর নসদ্ধান্ত এি.আর.ই.নজ.এসলফ্টর ওলয়ব প্রনতলবেি নহসালব িাওয়া যালব। 
প্রকল্প আনধকানরকলক কেখলত হলব যালত এই িাতা সংিান্ত সমস্ত কাজগুলোই এি.আর.ই.নজ.এ.সফ্ট-
এ ব্যবহার করা হয়। 
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২.৩.২.৩. এ নবষলয় রাজয সরকালরর ততনর করা নবনধ অিযুায়ী জব কার্ম ধারীলের সমলয় কাজ 
িা নেলত িারার জন্য কেয় িাতা প্রোলির ব্যবস্থা করা হলব। রাজয সরকার, কজো প্রকল্প 
সমন্বয়কারী, প্রকল্প আনধকানরক- সকলেই এই কবকার িাতা সংিান্ত নবষয়গুনে নিয়নমত িযমালোচিার 
মলে আিলবি। এই িযমালোচিা হলব গ্রাম িঞ্চালয়ত নিনত্তক। 

২.৩.২.৪. সময়সীমার মলে কাজ নেলত িা িারার জন্য কয কবকার িাতা কেওয়া হে তার নহলসব 
জব কালর্ম  নেলখ নেলত হলব এবং গ্রাম িঞ্চালয়লত কয করনজস্টালর কাজ কেওয়ার তে  ালক 
(এমিয়লমন্ট করনজস্টার) কসখালি এই িাতা সংিান্ত তেও নেলখ রাখলত হলব। 

২.৩.৩. রাজয সরকার এই কবকার িাতা কেওয়ার জন্য কয প্রনিয়ার আশ্রয় নিলত িালরি কসই 
প্রনিয়াটি যতটা সম্ভব সরে রাখলত হলব। এর মলে নিম্ননেনখত নবষয়গুনে  াকলত িালর: 

২.৩.৩.২. এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট বা ককন্দ্রীয় কিাটম াে ক লক তে নিলয় স্বয়ংনিয় িদ্ধনতলতই কিলমন্ট 
অর্ম ার বার কলর কিওয়া। কসলক্ষলত্র আোো কলর ককািও অিলুমােি িত্র োগলব িা। িাতা কেওয়ার 
জন্য সরাসনর এসইনজএফ ক লক টাকা কিওয়া কযলত িালর বা এজন্য স্বতে ককালিা তহনবলের ব্যবস্থা 
করা কযলত িালর। 

২.৩.৩.২. কবকার িাতা নেলত হলব কয নেি ক লক িাতা িাওয়ার কযাগ্য তার ১৫ নেলির মলে। 
যনে ১৫ নেলির মলে ককািও নসদ্ধান্ত িা গৃহীত হয় তাহলে কয নেি ক লক িাতা প্রাপ্য হলয়লে কসই 
নেি ক লক িাতা প্রোলির নবষয়টি অিলুমানেত বলেই ধলর নিলত হলব।  

২.৩.৩.৩. ঠিক কযিালব জবকার্ম ধারীর ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফস অযাকাউলন্টর মােলম মজনুর কেওয়া 
হয়, ঠিক কসই একই িদ্ধনতলত অযাকাউলন্টর মােলমই এই িাতা প্রোি করা হলব।  

২.৩.৪. ককািও আন মক বেলর কাজ িা নেলত িারা জনিত কারলণ কবকার িাতা কেওয়ার োনয়ত্ব 
কেষ হলয় যাওয়া- 

ককালিা আন মক বেলর কাজ নেলত িা িারার কারলণ কবকার িাতা কেওয়ার কক্ষলত্র রাজয সরকালরর 
বােবাধকতা আর  াকলব িা যখি 

২.৩.৪.১. গ্রাম িঞ্চালয়ত বা প্রকল্প আনধকানরক ওই িনরবালরর েরখাস্তকারী বা ককািও প্রাপ্তবয়স্ক 
সেস্যলক সুনিনেমষ্ট কাজ নেলয় নিলজ বা প্রাপ্তবয়স্ক ককািও সেস্যলক কালজ কযাগ কেওয়ার নেলয় কেলবি, 
অ বা 

২.৩.৪.২. কয সমলয়র জন্য কাজ কেওয়া হলয়নেে সই সময় কেষ হলয় যাওয়া সলত্বও ওই িনরবালরর 
ককািও প্রাপ্তবয়স্ক সেস্য কালজ কযাগ কেিনি, অ বা 

২.৩.৪.৩. ওই িনরবালরর সব প্রাপ্তবয়স্ক সেস্যরা একলত্র ওই আন মক বেলর অন্তত িলক্ষ ১০০ নেি 
কাজ কিলয় নগলয়লেি, অ বা, 

২.৩.৪.৪. ওই িনরবালরর সকে প্রাপ্তবয়স্ক সেস্যগণ একলত্র ওই আন মক বেলর শ্রলমর মজনুর ও 
কাজ িা িাওয়া জনিত কারলণ প্রাপ্ত িাতা নিনেলয় ১০০ নেলির মজনুরর সমিনরমাণ অ ম কিলয় 
নগলয়লেি। 

২.৩.৫. কবকার িাতার োনব করার সুলযাগ  াকলবিা- 
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যনে ককািও েরখাস্তকারী বা তার িনরবালরর প্রাপ্তবয়স্ক সেস্যরা কাজ কেওয়া সলেও তা গ্রহণ িা 
কলরি। 

যনে প্রকল্প আনধকানরক বা প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থা দ্বারা অবনহত হওয়ার ১৫নেলির মলে কালজ 
কযাগ িা কেি। 

যনে অিুমনত োড়া কালজর ক লক একানেিলম এক সপ্তালহর কবনে সময় ধলর অিুিনস্থত  ালকি। 

যনে ককািও মালস এক সপ্তালহর কচলয় কবনে নেি কালজ অিিুনস্থত  ালকি 

তলব িরবতী ৩ মালসর মলে নতনি বা তাুঁরা এই িাতা িাওয়ার কযাগ্য বলে নবলবনচত হলবি িা। 
তলব কয ককািও সমলয় নতনি আবার কাজ চাইলত িালরি। 

২.৩.৬. কাজ িা িাওয়া জনিত কারলণ প্রাপ্য িাতা প্রোলির স্বয়ংনিয় িদ্ধনত- 

সমলয়র মলে (বানক িড়ার ১৫নেলির মলে) িাতা কেওয়া সম্পলকম  উিযুক্ত নসদ্ধান্ত িা নিলত 
িারলে এি.আর.ই.নজ.এ.সফট-এর মােলম প্রাপ্ত তে অিযুায়ী প্রলেয় িাতার টাকা সরাসনর সংনিষ্ট 
জবকার্ম ধারীর অযাকাউলন্ট চলে যালব। এজন্য ককন্দ্রীয় মেলক একটি স্বতে খাত ততনর করা  াকলব, 
কয খাত ক লক খরচ হলব। তলব এই অ ম ককন্দ্র কতৃম ক কেওয়া আগাম অ ম বলে গণ্য হলব এবং 
ককন্দ্র ক লক রাজযলক কেয় িরবতী নকনস্তর টাকা ক লক সমিনরমাণ অ ম ককলট কিওয়া হলব। 
এমআইএস-এ এজন্য একটি স্বতে প্রনতলবেলির ব্যবস্থা  াকলব। এই সমগ্র নবষয়টি নিলয় ককন্দ্রীয় 
মেক একটি স্বতে নিলেম নেকা প্রকাে করলব।  

২.৩.৭. এই িাতার জন্য কযাগ্য কমীরা গ্রাম িঞ্চালয়লত তাুঁলের োনব জানিলয় েরখাস্ত করলত িালরি। 

২.৩.৮. এই অংলে উনিখইত নবষয়গুনের ককািও একটি িে হলে তা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ 
কমমনিশ্চয়তা আইলির ২৫ িং ধারা অিযুায়ী নবনধিে বলে গণ্য হলব।  

২.৪. অশিকার ৪- একনিা শেননর কানজর পশরকল্পনা ও প্রকল্পগুচ্ছ দবনে দনওয়ার অশিকার 

২.৪. অনধকার ৪- একলো নেলির কালজর িনরকল্পিা ও প্রকল্পগুে কবলে কিওয়ার অনধকার 

সমস্ত জবকার্ম ধারীর অনধকার রলয়লে ১০০ নেলির কালজর জন্য একটি সহিাগী িনরকল্পিা প্রনিয়ায় 
যুক্ত হওয়ার। এজন্য গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলের সিায় অংেগ্রহণ করা, ওই সিালত কালজর 
তানেকা ততনর ও নবনিন্ন প্রকলল্পর মলে অগ্রানধকার নস্থর করার অনধকার মািলুষর আলে। 

এনবষলয় আইি ও তফনেলের নবধাি- 

আইলির ১৬(১) ধারায় বো হলয়লে, গ্রাম িঞ্চালয়ত গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলের সুিানরে অিুযায়ী 
এই প্রকলল্প কয সমস্ত কাজ হাত কিওয়া হলব তা নস্থর করলব এবং প্রকলল্প রূিায়ণ ও কেখালোিার 
োনয়ত্ব কিলব। 

তফনেে ১ এবং ৭ িং অিলুেলে বো হলয়লে কয রাজয সরকার দ্বারা নিধমানরত নবস্তানরত প্রনিয়া 
অিসুালর প্রনতবের িঞ্চালয়লতর প্রনতটি স্তলর অগাস্ট ক লক কফব্রুয়ারী মাস িযমন্ত সময়কালে সহিাগী 
িনরকল্পিার আশ্রয় কিওয়া হলব। গ্রাম িঞ্চালয়ত রূিায়ণ কলর এরকম সমস্ত কাজই নচনিত কলর 
অগ্রানধকার নিণমলয়র োনয়ত্ব  াকলব গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলের ওির। িঞ্চালয়ত সনমনত বা কজো 
স্তলরর ককািও নবিাগীয় প্রনতনিনধর দ্বারা রূিানয়ত প্রকলল্পর কক্ষলত্র প্রস্তাবগুে িঞ্চালয়ত সনমনত বা 
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কজো িনরষলের কালে কিে করলত হলব। প্রলতযকটি কালজর কক্ষলত্রই ওই কাজ রূিায়ণ করলে নক 
ফে িাওয়া যালব িনরকল্পিা প্রস্তালব তার উলিখ  াকলব।  

২.৪.১. কেবার বালজট ততনর ও বানষমক সহিাগী এবং সমন্বয়ী িনরকল্পিা িদ্ধনত 

২.৪.১.১. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর কেবার বালজট প্রস্তুনতর কাজ একটি 
বানষমক উলযাগ যার মলে রলয়লে িনরকল্পিা প্রস্তুনত, প্রকলল্পর অিলুমােি ও প্রকল্প রূিায়লণর 
রূিলরখা। কযলহতু কেবার বালজট প্রস্তুনতর নবষয়টি আইলির ১৩ ও ১৪ িের ধারায় নিনেমষ্ট কলর 
কেওয়া হলয়লে, কজো প্রকল্প সমন্বয়কারী োয়বদ্ধ কাজ নচনিত করা, গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলে 
কালজর অগ্রানধকার নিণময় করা, কালজর অিলুমােি কেওয়া সব কক্ষলত্রই তৃণমেূ স্তর ক লক উলঠ 
আসা িনরকল্পিা িদ্ধনতর আশ্রয় কিওয়া হয়। 

২.৪.১.২. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প কিওয়া বানষমক কমম িনরকল্পিার উলযাগ 
ককন্দ্রীয় গ্রালমান্নয়ি মেলকর বহৃত্তর সমন্বয়ী িনরকল্পিা প্রনিয়ার অন্যতম গুরুত্বিূণম অংে নহসালব 
কাজ করলব। এলক্ষলত্র কজার  াকলব িনরবালরর জীনবকা অজম লির সুলযাগ বানড়লয় কতাোর ওির। 

২.৪.১.৩. কয নিনেমষ্ট গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে সিায় সংনিষ্ট কেবার বালজট ও কালজর অগ্রানধকার 
নিনেমষ্ট হলয়লে এমআইএস-এ কেবার বালজলটর তলের সলে কসই সিার কাযমনববরণীও কিাটম ালে তুলে 
নেলত হলব। 

২.৪.১.৪. রাজয সরকারলক েংসািত্রও নেলত হলব কয কেবার বালজট ততনরর জন্য আইলির নিনেমষ্ট 
নবধািগুনে কমলি চো হলয়লে এবং সমগ্র প্রনিয়াটি তৃণমেূ স্তর ক লক উলঠ এলসলে।  

২.৪.১.৫. কেবার বালজলটর মলে একনেলক কযমি  াকলব মাস নিনত্তক সম্ভাব্য কালজর চানহো 
অন্যনেলক কতমিই  াকলব ওই চানহো কমটালিার জন্য কতটা ও নক নক কাজ হালত কিওয়া হলব 
তার তানেকা। 

২.৪.১.৬. কেবার বালজলটর প্রস্তুনত ও তার একনত্রকরলণর কালজ একনেলক জবকার্ম ধারী িনরবালরর 
কালজর সম্ভাব্য চানহো নিণময় করা ও অন্যনেলক চানহো কমটালিার জন্য প্রকল্প রূিায়লণর মােলম 
সম্পে সৃনষ্ট করা এসবই হলব গ্রাম িঞ্চালয়লতর তত্বাবধালি- গ্রালমর মািষুলক সনিয়িালব যুক্ত কলর 
সহিাগী িনরকল্পিা প্রনিয়ার মােলম। এই সহিাগী িনরকল্পিা প্রনিয়ার মােলম যা উলঠ এে তার 
নিযমাস গ্রাম িঞ্চালয়ত স্তলর একনত্রত কলর গ্রাম সিালত চূড়ান্ত অিলুমােলির জন্য কিে করলত হলব। 

২.৪.১.৭ িনরকল্পিালতই নচনিত নবনিন্ন কালজর অগ্রানধকার নিনেমষ্ট কলর নেলত হলব। 

২.৪.১.৮. কয সব ধালি ধালি এই িনরকল্পিা ততনর হলব কসগুনে হে- 

ক) চানহো নিধমারণ 

খ) কালজর বা সম্পলের প্রলয়াজি নিধমারণ 

গ) প্রকল্প রূিায়লণর জন্য কয অ ম িাওয়া কযলত িালর তার একটা ধারণা ততনর 

ঘ) খসড়া উন্নয়ি িনরকল্পিা ততনর। 

ঙ) গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলে উন্নয়ি িনরকল্পিার অিলুমােি। 
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২.৪.২. গ্রাম িঞ্চালয়লতর িূনমকা- গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলে অিলুমানেত উন্নয়ি িনরকল্পিা এর 
িলর প্রকল্প আনধকানরলকর কালে িাঠালত হলব। 

২.৪.৩. প্রকল্প আনধকানরলকর কাজ- প্রকল্প আনধকানরক গ্রাম িঞ্চালয়ত ক লক আসা প্রস্তাবগুনে 
খুুঁটিলয় কেখলবি, নবলেষত কয সব কালজর প্রস্তাব এলসলে কসগুনে অিলুমানেত কালজর তানেকার মলে 
আলে নক িা এবং সব নমনেলয় গ্রাম িঞ্চালয়লত শ্রম ও মােমেোর অিিুাত কমলি চো হলয়লে 
নকিা। এরির নতনি সব প্রকল্প প্রস্তাবগুনেলক একনত্রত কলর িঞ্চালয়ত সনমনতর অিলুমােলির জন্য 
কিে করলবি। 

২.৪.৪. িঞ্চালয়ত সনমনতর িূনমকা- িঞ্চালয়ত সনমনত প্রকল্প আনধকানরলকর কিে করা কেবার বালজট 
প্রস্তাব িযমালোচিা কলর অিলুমােি করলব। এরির িঞ্চালয়ত সনমনত কালজর তানেকাসহ কোবার 
বালজট কজো প্রকল্প সমন্বয়কারীর কালে কিে করলব। 

২.৪.৫. কজো প্রকল্প আনধকানরক ও রাজয সরকালরর োনয়ত্ব- কজো ও রাজয স্তলরও একই ধরলণর 
একনত্রতকরণ ও অিলুমােলির কাজ চেলব। কজো িযমালয় অেক্ষ শ্রলমর মজনুর ও অধমেক্ষ-েক্ষ শ্রলমর 
মজনুর সহ মােমেো িলয়র অল মর অিিুাত নিনেমষ্ট করার কক্ষলত্র গ্রাম িঞ্চালয়ত োড়া অন্যান্য 
কতৃম িক্ষ দ্বারা রূিানয়ত প্রকলল্পর নহসাব সমগ্র কজোলক একক নহসালব ধলর করা হলব। অ মাৎ 
শুধুমাত্র গ্রাম িঞ্চালয়ত দ্বারা রূিানয়ত প্রকলল্পর কক্ষলত্র শ্রলমর মজনুর (অেক্ষ) ও মােমেোর অিুিাত 
বজায় রাখলত হলব প্রনতটি গ্রাম িঞ্চালয়লতর কক্ষলত্র আোো আোোিালব। নকন্তু ব্লক ও কজো স্তলরর 
অন্য সব রূিায়ণকারী কতৃম িলক্ষর কক্ষলত্র এই অিিুালতর নহসাব করা হলব কজোর গ্রাম িঞ্চালয়ত ও 
কজোর অন্য সব প্রকল্প রূিায়ণকারী কতৃম িলক্ষর দ্বারা রূিানয়ত প্রকলল্পর বানষমক সমনষ্ট ধলর। এলক্ষলত্র 
সমগ্র কজোই হলব নহসালবর একক। এই সলে কজো প্রকল্প সমন্বয়কারীলক সুনিনশ্চত করলত হলব  
ককািও আন মক বেলর কজোলত কমাট প্রকল্পব্যলয়র অন্তত িলক্ষ ৬০ েতাংে কযি নবলেষত জে মাটি 
গােিাো নিলয় কৃনষ ও কৃনষ সংনিষ্ট সম্পে ততনরলত ব্যনয়ত হয়। 

২.৪.৬. সম্ভাব্য চানহোর নহসাব করার সময় অবশ্যই নিনেলয় িড়া িনরবারগুনের ওির নবলেষ 
িজর  াকলব। ব্যনক্তগত জনমলত কাজ ও ব্যনক্তগত সম্পে সৃনষ্টর কালজ এই ধরলণর েুুঁ নকিূণম 
িনরবারগুনেলক অগ্রানধকার নেলত হলব। সহিাগী ও সমনন্বত িনরকল্পিার মােলম কেবার বালজট 
ততনর করার সমলয় আ মসামানজক ও জানতগত সমীক্ষা (এস.ই.নস.নস) কত নচনিত কয সরাসনর 
েনরদ্র নহসালব নচনিত (অলটা ইিকু্লেি) ও ককািও িা ককািও বঞ্চিাসূচক যুক্ত িনরবারগুনে রলয়লে 
কসই সমস্ত িনরবালরর জন্য সম্পে সৃনষ্ট ও কাজ কেওয়ার িনরকল্পিালক অগ্রানধকার নেলত হলব। 
সামনগ্রক িনরকল্পিা প্রনিয়ায় এই সমস্ত িনরবারগুনেলক ঘনিষ্ঠিালব যুক্ত করলত হলব।  

২.৪.৭ প্রকল্পগুলের কহফাজত  ালক গ্রাম িঞ্চালয়লতর কালে এবং সমস্ত রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে যারা 
কসই গ্রাম িঞ্চালয়লত কাজ করলে তারা তালের িনরকল্পিা গ্রাম িঞ্চালয়তলক জািালব এবং গ্রাম সিা 
বা গ্রাম সংসে সিার অিলুমােলির ির গ্রাম িঞ্চালয়ত কসই কাজগুনেলক এি.আর.ই.নজ.এর বানষমক 
িনরকল্পিায় অন্তিুম ক্ত করলব। গ্রাম িঞ্চালয়ত োড়া অন্যান্য রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে কয সমস্ত কাজ 
সঞ্চােিা করলব তালের কালজর ধরলণর ওির নিিম র কলর িঞ্চালয়ত সনমনত নকংবা কজো িঞ্চালয়লতর 
কাজ ক লক অিলুমােি নিলত হলব। 

২.৪.৮ গ্রাম িঞ্চালয়লতর প্রকল্পগুলে সম্ভাব্য কালজর চানহোর নদ্বগুণ কাজ  াকলত হলব। 
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২.৪.৯ রাজয সমন্বয় িনরকল্পিায় আন্ত নবিাগীয় সমন্বয় এবং েটুি আোো নবিালগর মলে সমন্বয়, 
এই েপু্রকালরর কালজই উৎসাহ নেলত হলব। গ্রাম সিার অিলুমােলির ির সমন্বয় িনরকল্পিা অিযুায়ী 
কয সমস্ত কালজর ক া উথ্ ািি করা হলব কসগুনেলক সম্পূরক কমম িনরকল্পিা নহসালব িরবতী 
কালে অন্তিূম ক্ত করলত হলব এবং প্রকল্পগুলে ক াকালিার আলগ িঞ্চালয়ত সনমনত নকংবা কজো 
িঞ্চালয়লতর কাজ ক লক অিলুমােি নিলত হলব। 

২.৪.১০. রাজয সমন্বয় িনরকল্পিায় কয সমস্ত সমন্বয়কারী নবিাগগুনের ক া উলিখ  াকলব কসই 
সব নবিাগ ক লক অিেুাি এস.ই.নজ.এফ-এ কিওয়া যালব এবং কসখাি ক লক তা রূিায়ণকারী 
সংস্থাগুনেলত বরাদ্দ মানফক কেওয়া হলব। 

২.৪.১১. সঞ্চানেত কাজগুনে ক লক কয ফোফে আো করা হলে তাও নহসালবর মলে ধরা হলব। 

২.৪.১২. গ্রাম িঞ্চালয়ত অ বা িঞ্চালয়ত সনমনত নকংবা কজো িনরষে কয কাজগুনেলক অগ্রানধকার 
কেলবি কসই নিলেমে অিযুায়ী এম. আই. এস এ কাজগুনে কসই িমািযুায়ী তুেলত হলব। 

২.৪.১৩ গ্রাম িঞ্চালয়ত অ বা িঞ্চালয়ত সনমনত নকংবা কজো িনরষে কয কাজগুনেলক অগ্রানধকার 
কেলবি কসই িলমই কাজগুনে করা হলব। 

২.৪.১৪ গ্রালমান্নয়ি মেক ক লক কেলের সব ক লক নিনেলয় িড়া ২৫৬৯ ব্লকলক িজলর করলখ সুসংহত 
িনরকল্পিা করার নসদ্ধান্ত কিওয়া হলয়লে। ৫টি গ্রালমান্নয়ি প্রকলল্পর সমাহার ঘটিলয় এই কমমকাণ্ড করা 
হলব। এগুনে হে, মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি, রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ আজীনবকা নমেি, 
ইনন্দরা আবাস কযাজিা, রাষ্ট্রীয় সামানজক সহায়তা প্রকল্প এবং েীি েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেে 
কযাজিা। রাজযগুনেলক সমন্বয় িনরকল্পিা িদ্ধনতর ফোফে নিলয় রাজয গ্রামীণ উন্নয়ি িনরকল্পিা 
(এসআরনর্নি) ততনর করলত হলব।  

২.৪.১৫ আইনিনিই এবং িি-আইনিনিই ব্লক গুনের প্রস্তানবত সময়সূনচ 

িনরকল্পিা এবং একনত্রকরলণর প্রস্তানবত সময়সূনচটি নিলচ কেওয়া হে- 

কয কাজ করা হলব  সময় 
গ্রাম িঞ্চালয়ত িযমালয়র িনরকল্পিা িদ্ধনতর 
আরম্ভ এবং গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে সিায় 
িনরকল্পিা িদ্ধনতর আলোচিা 

১৫ই অগস্ট ক লক ২রা অলোবর 

গ্রাম িঞ্চালয়ত িযমালয়র বানষমক কমম িনরকল্পিা 
অিলুমােলির জন্য গ্রাম সিা 

২রা অলোবর ক লক ৩০কে নর্লসের 

গ্রাম িঞ্চালয়লতর িনরকল্পিাটি িঞ্চালয়ত সনমনতলত 
জমা কেওয়া 

৫ই নর্লসের 

ব্লক িযমালয়র বানষমক িনরকল্পিাটি িঞ্চালয়ত 
সনমনত দ্বারা অিলুমােি এবং নর্নিনসর কালে 
জমা কেওয়া(ব্লক িযমালয়র জন্য উথ্ ানিত সমস্ত 
কাজ কেবার বালজলট একনত্রত কলর িঞ্চালয়ত 
সনমনত বা অন্তবমতী িঞ্চালয়লতর দ্বারা অিলুমােি 
নিলত হলব)  

২০কে নর্লসের 
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নর্নিনস কজো বানষমক িনরকল্পিা এবং কেবার 
বালজটটি কজো িনরষলের কালে কিে করলবি 
(লজোর জন্য সমস্ত উথ্ ানিত কাজগুনেলক 
কজো িযমালয় অিলুমানেত করলত হলব) 

২০কে জািয়ুারী 

কজো িনরষেদ্বারা কজো বানষমক িনরকল্পিালক 
অিলুমােি োি এবং রাজয সরকালরর কালে 
জমা কেওয়া  

৩১কে জািয়ুারী 

ককন্দ্রীয় সরকালরর কালে কেবার বালজট জমা 
কেওয়া 

১৫ই কফব্রুয়ানর 

এমিাওয়ার্ম  (ক্ষমতাপ্রাপ্ত) কনমটির নমটিং এবং 
কেবার বালজট নস্থর করা 

কফব্রুয়ানর ক লক শুরু 

মেক দ্বারা রাজযলক কেবার বালজট জািালিা 
এবং রাজয দ্বারা কজো, ব্লক এবং গ্রাম 
িঞ্চালয়তলক জািালিা 

৩১কে মাচম  

রাজযগুনেলক ওলিনিং ব্যালেন্স সেলন্ধ জািালিা 
এবং ককন্দ্র ক লক প্র ম নকনস্ত প্রোি 

৭ই এনপ্রে 

 

২.৪.১৬. উিলরাক্ত ককািও নবধাি অমান্য করা হলে তা আইিিে বলে মািা হলব এবং আইলির 
২৫ িের ধারা অিুযায়ী োনস্ত কিলত হলত িালর। 

২.৫ অশিকার ৫- ৫ শকনলাশমটার এলাকার মনে কাজ পাওয়ার অশিকার 

২.৫ অনধকার ৫- ৫ নকলোনমটার এোকার মলে কাজ িাওয়ার অনধকার 

কমীলের তালের বাসস্থাি ক লক ৫ নকলোনমটার এোকার মলে অবনস্থত জায়গায় কাজ নেলত হলব। 
ব্ললকর মলেই কাজ নেলত হলব। যনে ককািও কমীলক ৫ নকলোনমটালরর ক লক কবনে েরূলত্ব কাজ 
কেওয়া হয়, তাহলে নতনি ভ্রমণ িাতার অনধকারী হলবি। 

অিলুেে ১৮, তফনেে ২- যতেরূ সম্ভব আলবেিকারীলক আলবেি করার সময় নতনি কযখালি 
 াকলতি কসখাি ক লক ৫ নকলোনমটার এোকার মলে অবনস্থত জায়গায় কাজ নেলত হলব।  

অিলুেে ২০, তফনেে ২-যনে ককািওিালব অিলুেে ১৮য় উলিনখত এোকার মলে কাজ কেওয়া 
িা যায়, তাহলেও ব্ললকর মলে অবশ্যই কাজ নেলত হলব এবং কমীলের তালের মজনুরর ১০ েতাংে 
অনতনরক্ত নেলত হলব যাওয়া এবং  াকার খরচ নহসালব। 

উিলরাক্ত ককািও নবধাি অমান্য করা হলে তা আইিিে বলে মািা হলব এবং আইলির ২৫ িের 
ধারা অিযুায়ী োনস্ত কিলত হলত িালর। 

২.৫.১ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির অধীলি কমম সঞ্চােি 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইলির মেূ নবধািটি হে গ্রামাঞ্চালে বসবাসকারী সমস্ত েবুমে 
কশ্রণীর মািুষলক িনরবারনিেু তালের চানহো অিযুায়ী ১০০ নেলির কাজ এবং মজনুরর নিশ্চয়তা 
কেওয়া ও এর মােলম স্থায়ী ও উন্নতমালির সম্পে সৃনষ্ট কলর সামানজক সুরক্ষা প্রোি করা।গরীব 
মািলুষর জীনবকার সংস্থািলক আরও েনক্তোেী করার জন্য এই প্রকলল্প মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
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কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১ এর অিলুেে ৪ এ বনণমত নবনিন্ন কালজর ওির কজার কেওয়া 
হয়।  

২.৫.১.১ রিায়ণকারী সংস্থা 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইি অিযুায়ী ককন্দ্র ও রাজয সরকালরর কয ককািও নবিাগ, 
কজো িনরষে, অন্তবমতী িঞ্চালয়ত, গ্রাম িঞ্চালয়ত বা কয ককািও স্থািীয় কতৃম ত্ব, গিিমলমন্ট 
আন্ডারলটনকং, বা ককন্দ্রীয় নকংবা রাজয সরকার দ্বারা অিলুমােি প্রাপ্ত ককািও কবসরকরকারী সংস্থা 
প্রকলল্পর অন্তগমত কয ককািও কালজর রূিায়লণর োনয়ত্ব নিলত িালর। রাজয দ্বারা স্বীকৃত ককািও 
ইউজার অযালসানসলয়েিও প্রকল্প রূিায়ণ কারী সংস্থা নহসালব কাজ করলত িালর। 

ব্লক িযমালয় সহলযাগী নবিালগর ককািও আনধকানরক কপ্রাগ্রাম অনফসার নহসালব (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
কমমনিশ্চয়তা আইি)নহসালব কাজ করলত িালরি, যালক প্রকল্প আনধকানরক (এে নর্) বো হলব। 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইলির বাস্তবায়লি মনহোলের অংেগ্রহণ বাড়ালত গ্রাম িঞ্চালয়ত 
বা ব্লক বা কজো িযমালয় মনহো স্বনিিম র কগাষ্ঠী সঙ্ঘগুনেলক প্রগনতেীে িাবিা দ্বারা সংযুক্ত করলত 
হলব।  

২.৫.১.২. মজনুর উিাোি অিুিাত 

তফনেে ১ এর অিলুেে ২-এর সবমলেষ সংলোধিী অিযুায়ী, কজোয় সামনগ্রকিালব কয কাজগুনে 
গ্রহণ করা হলব তার উিাোলির খরচ েক্ষ ও অধম-েক্ষ শ্রনমকলের মজনুর নমনেলয় ৪০ েতাংলের 
কবনে হলব িা। এটি গ্রাম িঞ্চালয়ত এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকল্প রূিায়ণকারী কতৃম িক্ষলক নমনেলয় নহসাব 
করলত হলব।  

২.৫.১.৩ যলের ব্যবহার 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১ এর অিলুেে ২২ অিযুায়ী , সােমত প্রকল্প 
রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে কয কাজগুনের বাস্তবায়ি করলবি কসগুনে কানয়ক শ্রম দ্বারাই করলত হলব, 
শ্রলমর িনরবলতম  ককািও যে ব্যবহার করা যালব িা, যনে িা কালজর মলে এমি ককািও অংে 
 ালক যা কানয়ক শ্রম দ্বারা করা সম্ভব িয় এবং কযখালি কালজর গুণমাি এবং স্থানয়ত্ব বনৃদ্ধ করলত 
যে অতযাবশ্যক। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইলির অধীলি কয সমস্ত যে ব্যবহার করা 
যায়, তার একটা প্রস্তানবত তানেকা নিলচ কেওয়া হে- 

  

িনমক 
সংখ্যা 

এমনজএি.আর.ই.নজ.এ-র তফনেে ১ 
এর অিলুেে ৪ (১) অিযুায়ী কালজর 
িাম 

কাযমিদ্ধনতর িাম ব্যবহারলযাগ্য যলের 
িাম 

১. ২. নবিাগ খ- ১ িৃনমর 
উৎিােিেীেতা বৃনদ্ধ, কূিখিি 

১) কূি খিি অ বা 
গিীরতা বৃনদ্ধ 

১)জে কবর করার 
জন্য িাম্প 
২)িা লুর স্তলরর জন্য 
িযাের মাউলন্টর্ 
কলম্প্রসর হযামার 
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৩) উলত্তােক যে বা 
যেচানেত কচইি িুনে   

২. ৪. নবিাগ ঘ-(২) রাস্তা সংলযাগ ১) মাটির বাুঁলধর ১৫ 
ক লক ২৩ কসনম স্তর 
িযমন্ত কয়খালি আদ্রমতা 
সলবমাত্তম  ালক তার 
নিনিদ্রকরণ  

১) িাওয়ার করাোর 
২) কিোর মাউলন্টর্ 
ওয়াটার ব্রাউজার 

  ১৫ ক লক ২০ কসনম 
িযমন্ত স্তলর কযখালি 
আদ্রমতা সবল লক কবনে 
 ালক কসখালি কমারাম 
বা িনুড় বসালিা  

১)৮ ক লক ২০ টলির 
চাকা োগালিা মসৃণ 
নস্থর করাোর 
২) কিোর মাউলন্টর্ 
ওয়াটার ব্রাউজার 

  ৩) নসলমন্ট, কংনিট 
কমোলিা 

১) যানেক নমক্সার 

  ৪) নসলমন্ট কংনিট 
বসালিা 

১) যানেক িাইলব্রটর 

  ৫) নসলমন্ট কংনিলটর 
জয়ন্ট কাটা 

১) কংনিট জলয়ন্ট 
কাটার 

৩. ৪. নবিাগ ঘ- (৫)বানড় নিমমাণ ১) আরনসনস ফুটিং, 
কোম, নবম আর োে 

১) যানিক নমক্সার 
আর যানেক িাইলব্রটর 

৪. ৪. নবিাগ ঘ- (৭)বানড় ততনরর 
উিাোি প্রস্তুনতকরণ 

১)কলম্প্রসর্ 
কস্টনবোইসর্ মাটির 
ব্লকলক 
(নসএসইনব)কলম্প্রস 
করার জন্য 

১) নসএসইনব কমনেি 
কযমি অরাম কপ্রস, 
নসিিরম, কতরস্তারা, 
মনেমিী, তারা-বেরাম 
ইতযানে 

  ২) ফ্লাই অযাে ইুঁট বা 
ব্লক প্রস্তুলতর জন্য 

২) প্যাি নমক্সার, ইুঁট 
বা ব্লক ততনর যে 
(িাইলব্রটর কটনবে বা 
হাইড্রনেক কপ্রস) 

৫.  ১. নবিাগ ক- (৫) সাধারণ জনম 
এবং বিিৃনমলত বিসৃজি, বৃক্ষলরািণ 

১) বকৃ্ষলরািলণর জন্য 
মাটি কখাুঁড়া, উষর 
এোকায় কযখালি 
মাটিলত কাুঁকর কবনে 
এবং ৮.৫ এর কবনে 
নিএইচ মাত্রা যুক্ত 
ক্ষারীয় মাটি  

১) যানেক মাটি 

উিলরাক্ত যেগুনে ব্যবহালরর েতম াবেী- 

ক. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর কাজগুনের নহসাব যলের খরচ ধলরই করলত হলব 
আর যলের খরচ ঠিক করা হলব কসই এোকার সহলযাগী নবিাগগুনের িাড়ার মলূ্যহার তফনেে 
(নসনর্উে অব করট) নহসালব।  
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খ. এইরকম কাজগুনে সামানজক নিরীক্ষায় নবলেষিালব কেখা উনচত। যলের নবস্তানরত ব্যবহার এবং 
তালের তুেিামেূক খরচ এবং কী কারলণ কসই যেগুনের ব্যবহার করা হলয়লে তা নিনশ্চতিালব 
কালজর জায়গায় নর্সলি কবালর্ম  স্থািীয় িাষায় নেলখ রাখলত হলব। 

যনে যেগুনে বারবার ব্যবহালরর জন্য কসখালিা বসালত হয়, কযমি বানড়র উিাোি ততনর করার 
জন্য (নসএসইনব, ফ্লাই অযাে ইুঁট, কিিার ব্লক ইতযানে), তাহলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা 
প্রকলল্পর অধীলি কসই যেগুনেলক সংগ্রহ করা যায় এবং তার খরচ উিাোি খালতই ধরা হলব। 
তাও, কেখলত হলব যালত মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প োড়া অন্য উৎস্য ক লক সমন্বয় 
প্রকলল্পর অংে নহসালব এই যেগুনে কিওয়া যায়।  

২.৫.১.৪. কালজর ফোফলের সলে িনরনচত হওয়া 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১এর অিলুেে ১৩ (নস) অিযুায়ী, মহাত্মা 
গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি কয কাজগুনে করা হলব, কসই প্রলতযকটি কালজ ব্যলয়র 
প্রাককেি, িকো ও প্রযুনক্তগত কিালটর সংনক্ষপ্ত নববরণ  াকলব, যা ক লক কসই কালজর বাস্তবায়লির 
কী ফোফে হলত চলেলে তার আন্দাজ িাওয়া যায়।  

২.৫.১.৫. বানড় ততনরর উিাোি উৎিােি- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি 
কয সমস্ত কালজর অিলুমােি িাওয়া যায় তার অলিক কালজই ইুঁট, টাইে, কিিার ব্লক ইতযানে 
ব্যবহার হয়। এই বানড় ততনরর সরঞ্জালমর উৎিােলির ফলে বহু অেক্ষ শ্রনমক কাজ কিলত িালরি।  

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি বানড় ততনরর উিাোি সৃনষ্টর অিমুনত 
কেওয়ার কক্ষলত্র নকেু েতম াবেী আলরাি করা হলয়লে। এই উিাোলির উৎিােি ককািও স্বতে কাজ 
নহসালব করা যালব িা অ মাৎ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি কয 
গৃহনিমমালণর উিাোি উৎিােি করা হলব তা ককবে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
প্রকলল্পর কালজই ব্যবহার করা যালব, কখাো বাজালর নবিী করা যালব িা। 

২.৫.১.৬. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি উিাোি সামগ্রীর িয় িদ্ধনত 
এবং কয িদ্ধনতলত উিাোিগুনেলক বাজারজাত করা যালব তা নিলম্ন বণমিা কেওয়া হে- 

ক. উিাোলির গুণগত মাি, ধরণ, কত িনরমালণ প্রলয়াজি এবং কী কী ধরলণর কাজ প্রলয়াজি 
(অধমেক্ষ এবং েক্ষ শ্রনমক, নকন্তু সুিারিাইজালরর কাজ ব্যতীত) তা স্পষ্ট িালব উিলখ করা 
 াকলব। এলক্ষলত্র রূিায়ণকারী সংস্থাগুনের নবলেষ কমৌনেক চানহোর ক া মা ায় করলখই কাজ করা 
হলব, অপ্রলয়াজিীয় এবং গুরুত্বহীি কাজগুনেলক এর মলে ধরা হলব িা।  

খ. একটি ন্যা্য্য,স্বে য ানবনহত িদ্ধনত অিসুরণ কলর েরিত্র আমেণ করা হলব। 

গ. েরিত্র গ্রহণ বা নিবমাচি িদ্ধনত নিিম র করলব সংনিষ্ট প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থার সম্পূণম ও 
গ্রহণলযাগ্য সন্তুনষ্টর উির। 

ঘ. সংনিষ্ট িয় প্রস্তাব বনণমত োলম উিাোলির গুণগত মাি অিযুায়ী ন্যায্য ও সেত নকিা কস 
নবষলয় প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থালক সন্তুষ্ট হলত হলব। 

ঙ. িলয়র প্রলতযক িযমালয় কসই রূিায়ণকারী সংস্থাটি কয সুনিনেমষ্ট চুনক্ত ও েতম ানে কেলব কসই 
অিযুায়ীই কয িয় করা হলে তার নববরণ িন বদ্ধ রাখলত হলব। 
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চ. কয বস্তু বা উিাোিগুনে িয় করা হলে তা শুধুমাত্র মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
প্রকলল্পর অিলুমানেত কাজগুনের জন্যই করা হলব। 

ে. সমস্ত িলয়র নববরণ িযমলবক্ষলণর জন্য এমআইএস-এ িন বদ্ধ রাখলত হলব, কযমি- আহৃত 
বস্তুর িনরমাণ, কত টাকা খরচ করা হলয়লে, ককাি কাজ বা প্রকলল্পর জন্য িয় করা হলয়লে, 
উিাোি সরবরালহর তানরখ ইতযানে। 

জ. উিাোি বা বস্তুগুনে িয় করার সময় সাধারণ আন মক নিয়মাবেী িুঙ্খািুিুঙ্খিালব অিসুরণ 
করলত হলব এবং এর সলে সেন্ধযুক্ত সমস্ত িন র খুুঁটিিাটি িন বদ্ধ রাখলত হলব যালত িরবতীসমলয় 
ককািও োনবত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা সাধারণ মািুষ এর যাচাই করলত িালরি। 

ে.  উযািিােি বা বকৃ্ষলরািলণর সম্পনকম ত কাজ- ব্যনক্তগত উিলিাক্তার কক্ষলত্র প্রলয়াজিীয় 
উিকরণগুনে সরকানর িাসমানর, সরকানর অিলুমােি প্রাপ্ত কবসরকানর িাসমানর ক লক কজো প্রকল্প 
আনধকানরক িনরচানেত কনমটির নিধমানরত েলর িয় করলত হলব। 

ঞ. সরকানর জনম ব্যতীত অন্য জনমলত ব্যনক্তগত উিলিাক্তার কালজর কক্ষলত্র কযমি চালষর জন্য 
িুর্কর, কূিখিি বা ব্যনক্তগত কেৌচাগার ততনরর কক্ষলত্র উিকরণগুনে অনধকারলিাগকারী িনরবারগুনে 
টিি িের প্রাপ্ত কয ককািও নবলিতার কাে ক লক উিযুক্ত কতৃম িক্ষ দ্বারা নিধমানরত োলম িয় 
করলত িারলবি। 

২.৫.২. কালজর ধরণ 

২.৫.২.১. কৃনষ এবং কৃনষ সেনন্ধত কাজ 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১ এর অিলুেে ৪ এর উি-অিলুেে 
২ অিযুায়ী কজো প্রকল্প আনধকানরকলক নিনশ্চত করলত হলব যালত প্রকলল্প অিলুমানেত কাজগুনের 
৬০ েতাংে খরচ কৃনষ এবং কৃনষ সেনন্ধত কালজর দ্বারা সম্পে সৃনষ্টর কক্ষলত্র করা হলব এবং এই 
কাজগুনে িূনম, জেসম্পে এবং বকৃ্ষ উন্নয়লির মােলম করলত হলব।জীনবকায়ি সম্পনকম ত সমন্বয় 
িনরকল্পিায় কয কাজগুনেলক অগ্রানধকার কেওয়া হলব তালত ব্যনক্তগত উিলিাক্তালক প্রাধাান্য নেলত 
হলব।  

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১ অিুযায়ী সরাসনর কৃনষ এবং কৃনষ 
সেনন্ধত কালজর তানেকা নিলম্ন কেওয়া হে- 

তফনেে ১ অিযুায়ী নবিাগ কাজ 
(১)                    (২)  
১.নবিগ ক- প্রাকৃনতক সম্পে সংরক্ষলণর জন্য 
কাজ  

১) মাটির জেস্তলরর উন্ননত এবং বৃনদ্ধর জন্য 
জে সংরক্ষণ এবং জেলসচ িনরকাঠালমা সৃনষ্ট 
কযমি, মাটির নিলচর খাে কাটা, মাটির বাুঁধ, 
স্টি র্যাম, কচক র্যাম। িািীয় জে সহ 
িূিৃলষ্ঠর জেস্তর বনৃদ্ধর নেলক নবলেষ েনৃষ্ট নেলত 
হলব। 
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২) জেনবিানজকা ব্যবস্থািিার কাজ কযমি, 
িনরখা কাটা, কটলরনসং, কনু্টযর বাুঁধ, িা লরর 
বাুঁধ, গ্যানবয়ি স্ট্রাকচার এবং েণমা উন্নয়ি 
৩) অনত কু্ষদ্র এবং কু্ষদ্র কসলচর কাজ এবং 
কসচখাে ও কসচ িাো সৃনষ্ট, িবীকরণ এবং 
রক্ষণালবক্ষলণর কাজ 
৪) কয সকে কসচ জোধালরর মখু মাটি বা 
বানে জলম বন্ধ হলয় নগলয়লে কসগুনে খুলে কেওয়া 
সহ অন্যান্য িুরলিা জোধারগুনের সংস্কার 
৫) সাধারণ এবং বিিূনমলত , রাস্তার ধালর, 
খাে বাুঁধ, জোধালরর অগ্রতট, উিকূেবতী 
এোকায়  বিসৃজি, বৃক্ষলরািণ এবং 
উযািিােি যালত িনরবারগুনে (অিলুেে ৫ এ 
উলিনখত) ইউসুফ্রাে অনধকার কিাগ করলত 
িালর 
৬)চারণিূনমর উন্নয়ি, বহুবষমজীবী ঘাস কযমি 
স্টাইলো ইতযানে 
৭) বাুঁে, রাবার এবং িারলকে গালের বাগাি 
৮) সাধারণ জনমর উন্নয়িসাধি 

২) নবিাগ খ- সামেুানয়ক সম্পে বা ব্যনক্তগত 
সম্পে 

১) কসলচর জন্য প্রলয়াজিীয় িনরকাঠালমা ততনর 
কলর কযমি, কূিখিি, চালষর িুর্কর এবং 
অন্যান্য জেলসলচর ব্যবস্থা কলর অিলুেে ৫ এ 
উলিনখত িনরবারগুনের জনমর ফেি বৃনদ্ধ 
করা। 
২) উযািিােি, করেমগুটির চাষ, অন্যান্য 
বাগাি ততনর এবং খামার বিসৃজলির মাোলম 
জীনবকার উন্নয়ি 
৩)অিলুেে ৫ এ উলিনখত িনরবারগুনের 
িনতত জনমর উন্নয়ি ঘটিলয় তা চাষলযাগ্য কলর 
কতাো 
৪) চারণিূনমর উন্নয়ি, বহুবষমজীবী ঘাস 
কযমি স্টাইলো, কিটিিার ইতযানে 
৫) বাুঁে, রাবার এবং িারলকে গালের বাগাি 
৬) গৃহিানেত িশু িােলির সুনবধাল ম 
িনরকাঠালমা গঠি কযমি, োগে, মরুনগ, শুলয়ার 
এবং অন্যান্য গবানে িশুর খামার  ও তালের 
চারা কেওয়ার স্থাি ততনর 
৭) মৎস্যিােলি উৎসাহ কযাগালত প্রলয়াজিীয় 
িনরকাঠালমা সৃনষ্ট কযমি মাে শুকলিার জায়গা, 
সঞ্চলয়র জায়গা এবং মািলুষর জনমর মরসুনম 
জোেলয় মাে চালষ উৎসাহ প্রোি  
৮) তজব সার (িালর্ি, ককুঁ লচা সার ইতযানে) 
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৩) নবিাগ গ- এি.আর.এে.এম-এর অন্তিুম ক্ত 
স্বনিিম র কগাষ্ঠীগুনের জন্য সাধারণ িনরকাঠালমা 

১) তজব সার (িালর্ি, ককুঁ লচা সার 
ইতযানে)দ্বারা চালষর ফেিবনৃদ্ধলত উৎসাহ 
কযাগালত স্থায়ী িনরকাঠালমা ততনরর কাজ এবং 
ফসে ফোর ির তা সঞ্চয় কলর রাখার জন্য 
িাকা গুোম ততনর 

৪) নবিাগ ঘ- গ্রামীণ িনরকাঠালমা ৬) রাষ্ট্রীয় খায সুরক্ষা আইি (২০১৩) 
অিযুায়ী খায েস্য সঞ্চয় করার কাঠালমা ততনর। 

 

 ২.৫.২.২. কয কাজগুনেলত নবলেষ িজর নেলত হলব- 

২.৫.২.২.১ ২০১৬-১৭ অ মবলষম সারা কেলে ব্যনক্তগত জনমলত কমিলক্ষ ৫ োখ চালষর িুর্কর বা 
কূিখিি এবং ১০ োখ িালর্ি বা ককুঁ লচা সার ততনরর নিট গঠি করার েক্ষামাত্রা নিলত হলব।  

২.৫.২.২.২ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি অেিওয়ানড় কসন্টার ততনর 
করা কযলত িালর। তলব এর জন্য শ্রমঘি এবং সাশ্রয়ী িদ্ধনত ব্যবহার করলত হলব। মহাত্মা গান্ধী 
জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি ৫ োখ টাকা খরচ করা কযলত িালর এবং রাজয 
নিনত্তক ব্যালেন্স খরচ সুসংহত নেশু উন্নয়ি িনরলষবা, মনহো এবং নেশু উন্নয়ি মেক ও অন্যান্য 
প্রকল্প ক লক কিওয়া কযলত িালর। অেিওয়ানর ককন্দ্রটি কমিলক্ষ ৬০০ কস্কায়ারনফলটর হলত হলব এবং 
এর িকো মনহো ও নেশু উন্নয়ি মেলকর নিলেমে অিযুায়ী ততনর করলত হলব। 

২.৫.২.১.৩ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি প্রনতটি বানড়লত কেৌচাগার- 
২০১৯ সালের মলে িারতলক স্বে কলর তুেলত স্বে িারত নমেি (গ্রামীণ) শুরু হলয়লে। এই 
নমেিলকই গনত নেলত প্রনত ঘলর কেৌচাগার বািালিার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকলল্পর অধীলি 
ইনন্দরা আবাস কযাজিা, অন্যান্য সরকানর প্রকলল্পর মােলম গলড় কতাো বাড়গুনেলত কযমি নবনড় 
কমীলের জন্য গৃহ প্রকল্প, নিমমাণ কমী কল্যাণ তহনবলের মােলম নিমমাণ কমীলের জন্য ততনর 
বানড়গুনেলত কেৌচাগার বািালিা হলে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি 
প্রনতটি কেৌচাগার ততনরর খরচ হে ১২ হাজার টাকা এবং এর িকো স্বে িারত নমেি 
(গ্রামীণ)অিলুমানেত হলত হলব। একই উদ্দলশ্য েটুি উৎস ক লক অল মর কযাগালির ব্যবহার বন্ধ 
করলত, কযখালি ব্যনক্তগত কেৌচাগার (IHHL)ততনরলত মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
প্রকলল্পর অ ম ব্যয় হলয়লে, কসখালি স্বে িারত নমেি (গ্রামীণ) তহনবে ব্যবহার করা হলব িা। 
এখালি উলিখ করা জরুনর কয মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি গ্রামীণ 
কয সকে বানড়লত কেৌচাগার কিই কসখালিও কেৌচাগার ততনর করা যালব নকন্তু এরসলে স্বে িারত 
নমেি (গ্রামীণ) বা অন্য ককািও প্রকলল্পর ককািও কযাগ  াকলব িা। 

২.৫.২.১.৪. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির অধীলি ইনন্দরা আবাস কযাজিা 
নকংবা নকংবা অলন্য ককািও প্রকলল্পর মােলম গৃহনিমমাণ- ২০ কস্কায়ার নমটার নিন্থ এনরয়ার একটি 
বানড় ততনর করলত উত্ত-িূবম িারত, ককালিা িাহানড় এোকা বা আইএনি কজোয় ৯৫ নেি অেক্ষ 
শ্রমনেবস োগলব এবং এর বাইলর অন্য কয ককালিা এোকায় এই শ্রমনেবলসর সংখ্যা হলব ৯০ নেি। 
এই মজনুর আইএওয়াই বা অন্য ককািও প্রকলল্পর প্রনত বানড়র খরলচর ওির মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর তহনবে ক লক কেওয়া হলব। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
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প্রকলল্পর অধীলি বানড় ততনরর কয উিাোি উৎিােি করা হয়, অনধকার প্রাপ্ত ব্যনক্তরা নিখরচায় 
তা বানড় ততনর করলত ব্যবহার করলত িালরি। 

২.৫.২.১.৫. প্রধািমেী কৃনষ নসুঁচাই কযাজিা- ২৮টি রালজযর ১০২৩টি নিনেলয় িড়া ব্লক যারা 
ইনন্টলগ্রলটর্ ওয়াটারলের্ ম্যালিজলমন্ট কপ্রাগ্রামলক বাস্তবানয়ত করলে এবং এর সলে নিনবড় সহিাগী 
িনরকল্পিা প্রনিয়া (২)র অধীলি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর বানষমক 
কমমিনরকল্পিা ততনর করলে, তারা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং ইনন্টলগ্রলটর্ 
ওয়াটারলের্ ম্যালিজলমন্ট কপ্রাগ্রালমর সমন্বয় সাধি কলর প্রধািমেী কৃনষ নসুঁচাই কযাজিার ( ককন্দ্রীয় 
কৃনষ এবং কৃষক্ কল্যাণ মেলকর একটি প্রকল্প)  বাস্তবায়ি করলব। প্রধািমেী কৃনষ নসুঁচাই কযাজিার 
অধীলি কয কজো কসচ িনরকল্পিাগুনের ক া িাবা হলয়লে, তা এই প্রকলল্পর িনরকল্পিা এবং 
বাস্তবায়লির নিনত্তপ্রস্তর হলব।   

২.৫.২.১.৬ ককন্দ্র ও রালজযর প্রকল্পগুনের সমন্বয় ঘটিলয় ২০০৯-১০ অ মবলষম প্রধািম্ন্ত্েী আেেম গ্রাম 
কযাজিার সূত্রিাত ঘলট কসই সব গ্রামগুনের উন্নয়লির জন্য কযখালি ৫০ েতাংলের কবনে তফনেেী 
জানতর মািষু  ালকি। “গ্রাম ক লক গ্রাম” িদ্ধনতলত তহনবে বন্টি করা হয়। রাজস্থাি, তানমিেিাড়ু, 
আসাম, নহমাচে প্রলেে, নবহার এই িাুঁচটি রালজযর ১০০০টি গ্রালম এই প্রকল্প বাস্তবানয়ত করার 
অিলুমােি কেওয়া হলয়লে। এই রাজযগুনেলক মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি 
এই তফনসেী িনরবারগুনের জন্য অগ্রানধকার নিনত্তলত স্বতে িূনম উন্নয়ি কাজ করলত বো হয়। 

কালজর চানহো িন িুক্ত করলত এবং এই তফনেেী িনরবারগুনেলক কাজ কেওয়ার জন্য দ্রুত িেলক্ষি 
নিলত হলব।    

২.৫.২.৩ জেনবিানজকা উন্নয়ি 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি জোিূনম উন্নয়লির কাজ স্বাধীিিালব 
করা কযলত িালর, কযখালি ককািও ইনন্টলগ্রলটর্ ওয়াটারলের্ ম্যালিজলমন্ট কপ্রাগ্রালমর ককািও কাজ 
অিলুমানেত হয়নি। এই নবিালগ সবমােীণ জেনবিানজকা িনরকল্পিা োড়া ককািও স্বতে কাজ করা 
যালব িা। 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি জেনবিানজকা ব্যবস্থািিার কাজ 
আইর্ব্লুএমনির সলে সমন্বয় সাধি কলর এমি জায়গায় করা যালব কযখালি ইনতমলেই আইর্ব্লুএমনি-
র কাজ বাস্তবানয়ত হলে।তলব কাজগুনে কখিই কযি েবুার িন িুক্ত িা হয়।  

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি জেলসলচর জন্য কবানর বাুঁলধর িনরবলতম  
নিকােী িাোর উির এবং মেিালগ মাটির িাগ এবং গ্যানবয়ি কেওয়ার িরামেম কেওয়া হয় এবং 
নিকােী িাোর মে এবং নিম্ন িালগ ড্রি নস্পেওলয এবং মাটির বাুঁধ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ 
কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি বািালিা কযলত িালর। 

গ্রামীণ কৃনষনিনত্তক অ মতিনতক ব্যবস্থালক িতুি মাত্রা কেওয়ার জন্য চাষ িুর্কর, কূিখিি, ককুঁ লচাসার, 
িালর্ি সার আরও কবনে মাত্রায় ততনর করা উনচত। 

নবকল্প নচরস্থায়ী জেলসচ ব্যবস্থা ততনর করলে তা খরা কমালত সাহায্য কলর এবং খরাপ্রবণ এোকায় 
এই কাজ কবনেমাত্রায় করা যায়। িািীয় জে সহ িূিৃলষ্ঠর জেস্তর আবার ঠিক করা, োলে জে 
ধলর রাখার কাঠালমা ততনর করলত নবলেষ মলিালযাগ কেওয়া উনচত।  
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কযখালি িািীয় জলের জন্য কবার ওলয়লের ওির িরসা করলত হয়, কসখালি এর্কইফার স্ট্রাকচার 
ততনর করা কযলত িালর। রাজযগুনে প্রলতযক িঞ্চালয়ত এোকার প্র াগত জোেয়গুনেলক সংস্কার এবং 
সানরলয় কতাোর ক া িাবলত িালর। 

২.৫.২.৪. কমান্ড এোকা উন্নয়ি- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১ 
এর অিলুেে ৪ এর ১, ৩, ৬ এবং ২ এর ১ অিুযায়ী কয় কাজগুনের অিলুমােি কেওয়া কেওয়া 
হলয়লে, কসগুনে কমান্ড এোকার উন্নয়লির জন্য ব্যবহার কলর কসখািকার বসবাসকারীলের জীনবকা 
উন্নয়ি করা যায়।  

২.৫.২.৫ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পরর অধীলি খাে ও িাোগুনের িনরচযমা 
ও সংস্কার- গ্রাম িঞ্চালয়লতর এই ধরলণর কালজর প্রস্তাব (ব্লক এবং কজো িযমালয় িন িুক্ত করার 
ির)লসচ েফতলরর সলে আলোচিা কলর তলবই িাবা উনচত। নকন্তু কযসব কক্ষলত্র রক্ষণালবক্ষলণর 
প্রলয়াজি রলয়লে, নকন্তু নিয়নমত রক্ষণালবক্ষলণর মলে করা সম্ভব হয়নি কসগুনেলক মহাত্মা গান্ধী 
জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি নবলবচিা করা কযলত িালর, কযমি, জলম  াকা মাটি 
ও বানে সরালিা, খাে বাুঁলধর কেখালোিা এবং িাো কমরামত ইতযানে। এরজন্য নবস্তানরত সমীক্ষা, 
বতম মাি এে কসকেি, এে কসকেলির িকো সম্পন্ন করলত  হলব।  

২.৫.২.৬. বিসৃজি, বৃক্ষলরািণ এবং উযািিােি 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি উিলরাক্ত কাজগুনে করা কযলত িালর, 

১. বিিূনমলত, 

২. িনতত জনমলত, 

৩. সরকানর এবং সামেুানয়ক জনম, চারণিূনমলত, 

৪. িেীর ধালর, খালের িালে, তীরবতী এোকায় 

৫. নি.এম.নজ.এস.ওয়াই রাস্তায় বা অন্যান্য রাস্তার ধালর 

৬. ব্যনক্তগত জনমলত (গুে বকৃ্ষলরািণ বা চাষজনমর আলে বকৃ্ষলরািণ) 

জায়গার আয়তলির ওির নিিম র কলর বৃক্ষলরািণ সরেলরখায় বা গুোকালর করা যায়- 

বকৃ্ষলরািণ সংিান্ত কালজর বরাদ্দকৃত অ ম- বকৃ্ষলরািলণর উিাোি, করািণ এবং গতম  কখাুঁড়ার জন্য 
শ্রম, সার (তজব সারই প্র ম িেন্দ), জে কেওয়ার জন্য সরঞ্জাম, ৩ ক লক ৫ বেলরর জন্য 
গালের িনরচযমা (গালের প্রজানতর ওির নিিম র কলর)নিিম র কলর। জনমলত বৃক্ষলরািলণর আলগ জনমর 
মানেক বা োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবিাগ ক লক অিমুনত নিলত হলব। 

ফে কিালগর অনধকার- সামেুানয়ক জনমলত বকৃ্ষলরািণ করা হলে, এই গােগুনের ফেলিালগর 
অনধকার, ২০০টি গাে িযমন্ত, অিলুেে ৫ এ উলিনখত িনরবারগুনে কিলত িালর।  

করািণ উিাোিগুনের িয়- চারা কিওয়া হলব- 

১. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি গঠি হওয়া িাসমানর ক লক 

২. বি েফতলরর অধীলি িাসমানর অ বা সরকানর িাসমানর ক লক 
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৩. সরকার অিলুমানেত কবসরকানর িাসমানর ক লক কজো প্রকল্প আনধকানরক কতৃম ক িনরচানেত 
কনমটি দ্বারা নিধমানরত েলর। 

গুে করািলণর সুরক্ষার জন্য প্রাকৃনতক কবড়ালক অগ্রানধকার কেওয়া হয় কযমি, িনরখা বা আে 
দ্বারা, এলককটি বলৃক্ষর সুরক্ষার জন্য স্থািীয় িালব িাওয়া যায় এমি গাে কযমি বাুঁে নেলয় কবড়ার 
বলন্দাবস্ত করা হয়।  

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি চারণিূনমর উন্নয়লির জন্য এবং খরার 
কমাকানবোর জন্য কেেীয় প্রজানতর কগা-খালযর গাে এবং বহুবষমজীবী ঘাস করািণ করা হলয়  ালক 
যা স্থািীয় মাটি এবং আবহাওয়ার সলে খাি খালব। তলব এর জন্য গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে এবং 
স্বনিিম র কগাষ্ঠীর অংেগ্রহণ আবশ্যক। বীলজর িালোিালব অঙু্কনরত হওয়ার জন্য মাটি ও আদ্রমতার 
সংরক্ষলণর ির কগাবর এবং কালো মাটির বটিকার মলে বিি করার িরামেম কেওয়া হে। 

েবুমেতর কশ্রনণর জীনবকার উন্নয়লির জন্য ১১টি নবলেষ ততেবীজ বিি করার িরামেম কেওয়া হয়। 

প্রধািমেী গ্রাম সড়ক কযাজিার রাস্তাগুনের ধালর বকৃ্ষলরািণ- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ 
কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অধীলি নি.এম.নজ.এস.ওয়াই-রাস্তার ধালর বকৃ্ষলরািণ করা হয়। এই কালজর 
দ্বারা অিলুেে ৫ এ উলিনখত িনরবারগুনেলক ২০০টি িযমন্ত গালের োনয়ত্ব কেওয়া হয় িনরচযমার 
সমলয়র ওির নিিম র কলর (গালের প্রজানতর ওির নিিম র কলর)। এই িনরচযমার সমলয়র ির 
ক লক োনয়ত্বপ্রাপ্ত িনরবারগুনে ওই গােগুনের ফেলিালগর অনধকার োি কলর। কতগুনে গাে কবুঁলচ 
আলে এবং প্রেত্ত কতগুনে োনয়ত্ব িােি করা হলয়লে তার ওির মানসক মজনুর নিিম র কলর।  

বকৃ্ষলরািলণর কক্ষলত্র কালজর মানসক সময়সূনচ- 

বকৃ্ষলরািলণর স্থানয়ত্ব এবং সঠিক ফেোলির জন্য রাজযগুনের এ সেনন্ধত কালজর মানসক সময় সূনচ 
এবং োনয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যনক্তলের োনয়ত্ব িাগ কলর কেওয়া উনচত, যা প্রলতযকটি রালজযর জন্য আোো 
হলব। বকৃ্ষলরািলণর এবং োনয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যনক্তলের ০ ক লক ১ বেলরর একটি মানসক সময়সূনচর িমিুা 
নিলচ কেওয়া হে। এই সময়সূনচ গালের প্রজানতর ওির নিিম র কলর িালে যায় এবং রাজয দ্বারা 
রনচত এই সূনচ কলঠার িালব িােি করলত হলব। 

 

সাে মাস বকৃ্ষলরািলণর কালজর সূনচ োনয়ত্বপ্রাপ্ত অংেীোর 
(১) (২) (৩) (৪) 
০ বের  এনপ্রে ক লক জেুাই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ 

কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর নিলেমোবেী, 
িনরকল্পিা িদ্ধনত, সমন্বয় নিলেমোবেী, 
সার্কম োর সেলন্ধ রূিায়ণকারী সংস্থার 
আনধকারক, কস্বোলসবী, নরলসাসম িাসমি, 
স্বত্বলিাগীলের প্রনেক্ষণ যালত তাুঁরা সঠিক 
িনরকল্পিা িদ্ধনতর মােলম একটি কমম 
িনরকল্পিা এবং শ্রম বালজট কতৌনর 
করলত িালরি।  

গ্রালমান্নয়ি নবিালগর 
আনধকানরক, নিবমানচত 
প্রনতনিনধরা, োনয়ত্বপ্রাপ্ত 
সহলযাগী নবিালগর 
আনধকানরক 
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 আগস্ট গ্রাম সিার মােলম িনরকল্পিা 
রূিোলির আরম্ভ (আইনিনিই), নবনিন্ন 
ধরলণর বকৃ্ষলরািণ করার জন্য কযমি 
রাস্তার ধালর, খালের িালে, জোধালরর 
অগ্রতলট, প্রানতষ্ঠানিক জনমলত, িনতত 
জনমলত, বন্ধযা জনমলত, নিম্নমালির 
জনমলত বকৃ্ষলরািলণর জন্য উিযুক্ত 
জনমর নচনিতকরণ কযমি ব্যনক্তগত, 
সাধারণ বা বিিূনম। ফেলিালগর 
অনধকার কেওয়ার জন্য স্বত্বলিাগীর 
নচনিতকরণ 
স্বত্বলিাগীলের মলে ককাি ককাি প্রজানতর 
চানহো রলয়লে (কৃনষ ও জেবায়ু 
িনরনস্থনতর ওির নিিম র কলর কয সমস্ত 
প্রজানতর সুিানরে করা হলয়লে তার 
মলে ক লক)তার আগাম নহসাব করা, 
িাসমানর ততনরর জন্য কাজ এবং অন্যান্য 
প্রকলল্পর সলে সমন্বলয়র সম্ভাবিার ক া 
িাবা 

গ্রাম িঞ্চালয়ত নিবমানচত 
প্রনতনিনধ, গ্রালমান্নয়লি 
নবিালগর আনধকানরক, 
োনয়ত্বপ্রাপ্ত সহলযাগী 
নবিালগর আনধকানরক 

 কসলেের ক লক 
নর্লসের 

গ্রাম সিার সম মি, আিমুানিক নহসাব 
ততনর এবং প্রযুনক্তগত এবং প্রোসনিক 
অিলুমােি আোয় 

গ্রাম িঞ্চালয়ত দ্বারা  
নিবমানচত প্রনতনিনধরা 
এবং আনধকানরক, 
প্রকল্প আনধকানরক ও 
কজো প্রকল্প 
আনধকানরক 

১ম বের জািয়ুারী ওয়াকম  অর্ম ার জানর কপ্রাগ্রাম অনফসার 
  এোকা সমীক্ষা এবং এোকা সাফাই গ্রাম করাজগার কসবক 

(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 কফব্রুয়ারী বকৃ্ষলরািণ এোকার িূনম িরীক্ষ, িূনমর 
উন্নয়ি, িা র সরালিা (যনে  ালক), 
আে ততনর, গ৪ত কখাুঁড়া, িনরখা কাটা 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 মাচম  গতম  কখাুঁড়া, গলতম  কীটিােক কেওয়া, 
কবড়া কেওয়ার জন্য স্থািীয় িালব িাওয়া 
যায় এমি িনরলবে বান্ধব বস্তুর িয়, 
প্রাকৃনতক কবড়া নকংবা সামানজক 
কবড়াও কেওয়া কযলত িালর 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 
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 এনপ্রে খামার সার িয় গ্রাম করাজগার 
কসবকলের সাহালয্য 
স্বত্বলিাগীরা এবং মজনুর 
প্রা ীরা 

 কম মাটি ও খামার সার দ্বারা গতম  িরাট 
করা, নকিালব বৃক্ষলরািণ করলত হলব 
কসই নবষলয় কালজর জায়গায় 
স্বত্বলিাগীলের প্রনেক্ষণ  

গ্রালমান্নয়ি নবিালগর 
আনধকানরক, 
োনয়ত্বপ্রাপ্ত সহলযাগী 
নবিালগর আনধকানরক 

 জিু চারাগুনেলক স্বস্থালি নিলয় যাওয়া, 
চারালরািণ, প্রাকৃনতক কবড়া, জে 
কেওয়া, আগাো কাটা, নিড়ালিা 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 জেুাই চারাগুনেলক স্বস্থালি নিলয় যাওয়া, 
চারালরািণ, প্রাকৃনতক কবড়া, জে 
কেওয়া, আগাো কাটা, নিড়ালিা 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 অগস্ট চারাগুনেলক স্বস্থালি নিলয় যাওয়া, 
চারালরািণ, প্রাকৃনতক কবড়া, জে 
কেওয়া, আগাো কাটা, নিড়ালিা 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 কসলেের আগাো কাটা, নিড়ালিা, চারবার জে 
কেওয়া 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 অলোবর আগাো কাটা, নিড়ালিা, চারবার জে 
কেওয়া 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 িলিের আগাো কাটা, নিড়ালিা, চারবার জে 
কেওয়া 

গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

 নর্লসের আগাো কাটা, নিড়ালিা, িনরচযমা গ্রাম করাজগার কসবক 
(নফল্ড 
অযানসস্টযান্ট)লের 
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সাহালয্য স্বত্বলিাগীরা 
এবং মজনুর প্রা ীরা 

২.৫.২.৭. বিসৃজি, বকৃ্ষলরািণ ও উযািিােলির কক্ষলত্র সমন্বয়- 

ক. িারলকে গালের বাগাি- মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় সমন্বলয়র কক্ষলত্র প্র ম 
২ বেলর িারলকে বাগাি ততনরর শ্রমঘি কাজগুনে করা যায়। িারলকে উন্নয়ি কবার্ম  বা অন্যান্য 
ককন্দ্রীয় ও রালজযর উলযাগ প্রকলল্পর মােলম উিাোি সরবরাহ ও প্রযুনক্তগত সাহায্য করা যায়। 
বাকী কাজগুনে স্বত্বলিাগীলের করলত হয়, নিলজলের অবোিস্বরূি। 

িুরলিা িারলকে বাগাি সনরলয় কসই জায়গায় িতুি িারলকে বাগাি করা কযলত িালর। নকন্তু 
িুরলিা িারলকে গােগুনে সরালিার জন্য মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় ককািও টাকা 
িাওয়া যালব িা। 

খ. রাবার গাে করািণ- মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং অন্যান্য ককন্দ্র বা রাজয সরকালরর 
প্রকলল্পর সলে সমন্বয় সাধি কলর রাবার বকৃ্ষলরািলণর কাজ করা যায়। বৃক্ষলরািলণর কাজ মহাত্মা 
গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর তহনবে ক লক করা যায়। সমন্বলয়র অংেীোলররা কৃষকলের বৃক্ষলরািণ 
এবং উন্নয়লির প্রা নমক বেরগুনেলত নকেু বানহযক সাহায্য করলত িালরি কযমি- কৃনষকালজর আলগ 
ও িলর কৃষকলের ক্ষমতাবনৃদ্ধ করা যালত তারা কাজটা সঠিকিালব করলত িালরি, মলূ্য সংলযাজি 
সহায়তা করা, ফসে বাজারজাত করার জন্য নিনেমষ্ট িনরকল্পিা রচিা করা। 

গ. বিসৃজলির সলে সেনন্ধত সমন্বলয়র কাজ রাষ্ট্রীয় বিসৃজি প্রকল্প, িনরলবে, বি এবং আবহাওয়া 
িনরবতম ি মেলকর সবজু িারত নমেি বা অন্য ককন্দ্রীয় বা রাজয সরকালরর প্রকলল্পর অধীলি করা 
যায়। কযখালি সাধারণ জনমলত বকৃ্ষলরািণ করা হয়, কসখালি ফেলিালগর অনধকার িুলরািুরিালব 
েবুমেতর কশ্রনণলক কেওয়া হলব। 

২.৫.২.৮ গ্রামীণ িনরকাঠালমা- 

নিম্ননেনখত তাৎিযমিূণম নিলেমোবেী মলি রাখলত হলব 

ক. সঠিক প্রযুনক্তর ব্যবহার- মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১ এর অিলুেে ১৩ 
(এ) শ্রমঘি কাজ, সাশ্রয়ী প্রযুনক্ত এবং স্থািীয় উিাোলির ব্যবহার বােতামূেক কলরলে। কসইিালবই 
মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় বানড় ততনরর কক্ষলত্র স্থািীয় বানড় ততনরর ওইনতহয বা 
অন্যান্য য ায  প্রযুনক্তর সাহায্য কিওয়া হয়, যালত কাঠালমার স্থানয়ত্ব ককািওিালব ক্ষনত িা হয় 
আবার নসলমন্ট, বানে, নস্টলের ব্যবহারও কনমলয় কেওয়া যায়। প্রলতযক বানড়র জন্য প্রলয়াজিীয় 
উিাোি বাোই কলর তা মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় কালজর জায়গা বা তার 
কালেই ততনর করা হলত িালর। রাজযগুনে একটি কসন্টার ততনর করার ক া িাবলত িালর, কযখালি 
িকো ততনরর জন্য য ায  প্রযুনক্ত, িনরলবে বান্ধব বানড় ততনরর প্রযুনক্ত নিলয় প্রনেক্ষণ কেওয়া 
যায়, এর প্রচালরর জন্য রাজয তে, নেক্ষা ও িাবনিনবময় (IEC)  নবষয়বস্তু ততনর কলর নবনে 
করলত িালর।  

খ. িারত নিমমাণ কসবা ককন্দ্র (নবএিএসলক)- মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর এক েক্ষ 
বাস্তবায়ি হে নবএিএসলক। জ্ঞাি সম্পে ককন্দ্র নহসালব কাজ করলত হলে এটি গ্রাম িঞ্চালয়ত বা 
ব্লক িযমালয় নিমমাণ করলত হলব। 
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গ. মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং মািব সম্পে মেলকর রাষ্ট্রীয় নমর্ কর্ নমে প্রকলল্পর 
সমন্বয় সাধি কলর রান্নাঘর চাো ততনরর কাজ করা যায়। এরসলে োত্র-োত্রীলের খাওয়ার জন্য 
কয জায়গা প্রলয়াজি তাও মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় ততনর করা যায়। 

ঘ. কখোর মাঠ নিমমাণ- মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় একটি গ্রালম একটি কখোর 
মাঠ নিমমাণ করা যায়। মাঠটি কখোর প্রলয়াজি অিুযাযী বািালিা হলব এবং এর নবলেষত্ব ঠিক করা 
হলব যুব কল্যাণ ও কখে মেলকর একটি প্রকল্প রাজীব গান্ধী কখে অনিযাি অিসুালর। রাজয 
সরকার তালের সুনবধা মলতা রাজীব গান্ধী কখে অনিযাি বা অন্য ককািও ককন্দ্রীয় বা রাজয 
সরকালরর প্রকলল্পর সলে সমন্বয় সাধি করলত িালর। ঘলরর বাইলরর কখোর জন্য মাঠ ততনর করলত 
ব্লক িযমালয় রাজীব গান্ধী কখে অনিযাি মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর সলে সমন্বয় সাধি 
করলত িালর।  

ঙ. সবম ঋতু উিলযাগী গ্রামীণ সংলযাগ- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে 
১ এ বো রলয়লে, রাস্তা নবহীি গ্রামগুনেলত সবম ঋতু উিলযাগী রাস্তা গঠি কলর নেলত হলব এবং 
নচনিত গ্রামীণ িণ্য উৎিােিকারী ককন্দ্রগুনের সলে িাকা রাস্তার সংলযাগ কলর নেলত হলব আর 
গ্রালমর নিতলরও নিকােী ব্যবস্থা এবং কােিাটম যুক্ত িাকা রাস্তা কলর নেলত হলব। প্রনত মরসুলম 
ব্যবহার উিলযাগী রাস্তাটি তখিই ব্যবহার কযাগ্য হলব যখি রাস্তাটিলত সুনিনেমষ্ট প্রযুনক্তগত ও 
কানরগরী ককৌেেপ্রলয়াগ ও িাওয়ার করাোর নেলয় সলবমাত্তম আদ্রমতার সাহালয্য নিনিদ্রকরণ করলত 
হলব।  

২.৫.২.৯ কালজর িমাগত উিনস্থনত- যালত িমাগত িালব কাজ িাওয়া যায় তা সুনিনশ্চত করলত 
হলব। চাে ুও অসম্পূণম কাজ কেষ করার কক্ষলত্র গুরুত্ব নেলত হলব। এটি নিনশ্চত করলত হলব, 
কাজটি কলব কেষ হলত িালর কস সম্পলকম  ককািও আগাম নহসাব িা জানিলয় ককািও প্রকলল্পর 
ককািওরকম প্রযুনক্তগত অিলুমােি িাওয়া যালব িা।  

২.৫.৩ মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় কাজগুনের মাি নিয়েণ এবং িনরচযমা 

২.৫.৩.১ মাি নিয়েণ- মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় নবরে সম্পেগুনের সলবমাত্তম 
ব্যবহার কলর সবল লক িালো ফে তখিই িাওয়া যালব যখি প্রলয়াজিীয় উিাোলির মাি নিয়েণ 
সময়মলতা এবং সুষু্ঠিালব করা যালব।তখিই এর ক লক সৃষ্ট সম্পে নমতব্যয়ী, স্থায়ী এবং ফেপ্রসূ 
হলব। এসব নিনশ্চত করলত কখয়াে রাখা উনচত যালত কালজর বাোই, কালজর জায়গা, সমীক্ষা, 
িনরকল্পিা, কালজর িকো, কে আউট, কমমিদ্ধনত, কালজর িযমলবক্ষণ এবং অিসুারী কাযম 
প্রযুনক্তগত নিয়মািুযায়ী হয়।  
 

২.৫.৩.২ ফেপ্রসূতা বা ফোফে- ককািও কাজ গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসের সামলি অিলুমােলির 
জন্য কিে করার আলগ কালজর ফোফে নক হলত িালর তা প্রতযানেত ফোফলের সলে নমনেলয় 
যাচাই কলর কিওয়া উনচত এবং প্রকৃত ফোফে নক োুঁড়াে তা যাচাই িা কলর কাজটি বন্ধ করা 
যালব িা। 

রাজযগুনে তালের প্রকলল্পর সলে যুক্ত কমমচারীলের সুনবধার জন্য প্রলতযক কালজর নক ফোফে হলত 
িালর, তার একটি একক ততনর কলর কেলবি এবং তালের কসটি ব্যবহার করার প্রনেক্ষণও কেলবি। 
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মহাত্মা গান্ধী কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর আওতায় কাজগুনের অ মতিনতক নেক, স্থানয়ত্ব, ফেপ্রসূতা সব 
নমনেলয় একটি একলকর িমুিা নিলচ কেওয়া হে- 

িনমক 
সংখ্যা 

মহাত্মা গান্ধী 
এি.আর.ই.নজ.এর 
কাজ 

অ মিীনত স্থানয়ত্ব ফোফে বা 
ফেপ্রসূতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১.  জে সংরক্ষণ এবং 

জেলসলচর কাজ 
জে সঞ্চলয়র প্রনতটি 
ইউনিট ততনরর খরচ 
বা উিকৃত এোকার 
ইউনিট 

১) ১৫ ক লক ২৫ 
বের িাকা কাজ 
২) ৫ ক লক ১০ 
বের কাুঁচা কাজ 

কতগুনে কূি 
িতুি প্রাণ কিে 
বা কসলচর জন্য 
কতটা এোকা 
অন্তিুম ক্ত করা বা 
উৎিােি বৃনদ্ধ 
এবং িূিৃলষ্ঠর 
জেস্তর বনৃদ্ধ 

২ বিসৃজি এবং 
বকৃ্ষলরািণ 

প্রনত ইউনিট এোকার 
খরচ বা প্রনতটি 
গালের খরচ যতক্ষণ 
িা কসই গােটি 
িুলরািুনর বড় হয় 
(৩-৪ বের) 

১৫-২৫ বেলরর 
জন্য বিসৃজি 

কমাট বয়স িযমন্ত 
গাে প্রনত সুনবধা 
যা হে ২০ ক লক 
২৫ বের 

৩ অনতকু্ষদ্র এবং কু্ষদ্র 
কসচ সহ কসচখাে 

কসচ ব্যস্থার আওতায় 
কয এোকা আিা হে 
কসই প্রনত ইউনিট 
এোকার খরচ 

১৫ ক লক ২৫ 
বের 

এক বেলর কবে 
কলয়কবার ফসে 
ফনেলয় ফেপ্রসূতা 
বনৃদ্ধ 

৪ ক) কসচ ব্যবস্থা বা 
উযািিােি বা 
বকৃ্ষলরািণ 
খ) কখলতর আে 
কেওয়া বা িূনমর 
উন্নয়ি করা  

কসচ ব্যস্থার আওতায় 
কয এোকা আিা হে 
কসই প্রনত ইউনিট 
এোকার খরচ বা 
ফে কেওয়ার বয়স  
িযমন্ত গাঠ প্রনত খরচ 
বা প্রনত ইউনিট 
উন্নয়িেীে িূনমর 
খরচ 

ক) ১৫ ক লক ২৫ 
বের 
খ)১০ ক লক ১৫ 
বের 
 

কয সকে এোকা 
কসচ বা 
বকৃ্ষলরািণ এবং 
উন্নয়লির 
আওতায় আিা 
হে বা কয 
জনমলত বেলর 
কবে কলয়কবার 
ফসে ফনেলয় 
তার ফেি 
বাড়ালিা হে 

৫ ওইনতহযগত 
জোেয়গুনের 
িবীকরণ বা কমরামত 
জোধালরর জলম  াকা 
মাটি বা বানে সরালিা 
সহ 

জেধারলণর 
ক্ষমতাবনৃদ্ধর প্রনত 
ইউনিট খরচ বা প্রনত 
ইউনিট িনে মনুক্ত 

১০ ক লক ১৫ 
বের 

জেধারলণর 
ক্ষমতা বনৃদ্ধ এবং 
িূিৃলষ্ঠর জেস্তর 
বনৃদ্ধ 



 

27 
 

৬ িূনমর উন্নয়ি প্রনত ইউনিট এোকা 
উন্নয়লির খরচ 

১৫ ক লক ২৫ 
বের 

এোকা উন্নয়ি বা 
প্রনত বের 
ফেপ্রসূতা বনৃদ্ধ 

৭. বন্যা নিয়েণ এবং 
বন্যা ক লক সুরক্ষার 
কাজ 

প্রনত ইউনিট এোকা 
উন্নয়লির খরচ 

১০-১৫ বের এোকা উন্নয়ি বা 
প্রনত বের 
ফেপ্রসূতা বনৃদ্ধ 

৮ গ্রামীণ সংলযাগ ব্যবস্থা 
ক) কংনিলটর রাস্তা 
খ)িনুড় বা র্ব্লু 
নবএম রাস্তা 

প্রনত নকলোনমটার 
রাস্তার খরচ 

ক) ১০-১৫ বের 
খ) ৫-১০ বের 
 

কতসংখ্যক গ্রাম 
এবং গ্রামবাসীর 
সুনবধা হলব 

৯ বানড় ততনরর কাজ প্রনত ইউনিট আবতৃ 
এোকার খরচ 

৪৫ ক লক ৬০ 
বের 

কতসংখ্যক গ্রাম 
এবং গ্রামবাসীর 
সুনবধা হলব 

১০ কৃনষ সেনন্ধত 
কাজ(তজব সার) 

এক সমলয় কতটা 
িনরমাণ সার ততনর 
করলত িালর তা প্রনত 
ইউনিলটর খরচ 

৫ ক লক ১০ বের কত ককনজ সার 
প্রনতবের 
উৎিােি করলত 
িালর 

১১ গবানে িশু সংিান্ত 
কাজ (খামার) 

প্রনত ইউনিট আবতৃ 
এোকার খরচ 

১০ ক লক ১৫ 
বের 

কতসংখ্যক হাুঁস, 
মরুনগ বা োগে 
বা অন্যান্য গবানে 
িশু উিকৃত হে 

১২ মাে চাষ সংিান্ত 
কাজ 

প্রনত বের উৎিানেত 
মালের প্রনত ইউনিলটর 
খরচ 

৫ ক লক ১০ বের প্রনত বের কত 
র্কইন্টাে মাে চাষ 
করা হে 

১৩ উিকূেবতী এোকায় 
কাজ ক) মাে 
শুকলিার জায়গা, খ) 
উিকূলের ধার নেলয় 
সবনজ উৎিােি 
(লবে কিনজলটেি)  

ক) প্রনত ইউনিট 
আবতৃ এোকার খরচ 
খ) প্রনত ইউনিট 
আবতৃ এোকার খরচ 
বা প্রনত ইউনিট 
চারার খরচ 

ক) ১০ ক লক ১৫ 
বের 
খ) ১৫ ক লক ২৫ 
বের 

ক) কত র্কইন্টাে 
মাে প্রনতবের 
শুকলিা হে 
খ) উিকৃত 
এোকা 

১৪ গ্রামীণ িািীয় জে 
সংিান্ত কাজ কযমি 
কোষক গতম , নরচাজম  
গতম  

প্রনত ইউনিট নরচাজম র্ 
জলের খরচ বা প্রনত 
ইউনিট মাটি খিলির 
খরচ 

৩ ক লক ৫ বের উিকৃত এোকা 
বা কত জে 
নরচাজম  হে তার 
িনরমাণ 

১৫ গ্রামীণ স্বাস্থযব্যবস্থা 
সংিান্ত কাজ 

প্রনত ইউনিট 
কেৌচাগালরর খরচ বা 
প্রনত ইউনিট কঠিি 
তরে বজম য 
ব্যবস্থািিার খরচ 

১০ ক লক ১৫ 
বের 

উিকৃত মািলুষর 
সংখ্যা 
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২.৫.৩.৩ িনরচযমা- সম্পে সৃনষ্টর ির তা তখিই স্থায়ী হলব এবং গ্রালমর েনরদ্র িনরবারগুনের 
জীনবকার সংস্থাি সলবমাচ্চ হলব যখি কসই সম্পেগুনে সঠিক সূনচ অিযুায়ী িনরচযমা করা হলব। 

গ্রালমর মািলুষর সম্পলের িনরচযমা করা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির স্বীকৃত। 
যনে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প োড়া অন্য ককািও প্রকল্প সৃষ্ট সম্পলের 
িুিবমাসলির জন্য এই তহনবে ব্যবহার করলত হয়, কযমি খাে, িাো, বা জেলসচ ব্যবস্থা একবালরর 
জন্য িবীকরণ বা িুিবমাসি তাহলে প্রোসনিক অিলুমােলির আলগ িুরলিা কালজর সম্পূণম নববরণ 
ত া তানরখ, আগাম নহসালবর কনি, িনরমািক বই কালজর করকর্ম  নহসালব কিে করা উনচত। এই 
িনরচযমার কাজটির িূবমবতী এবং িরবতী মািলজাক সহ িতুি কাজ নহসালব ধরা হলব এবং িতুি 
কালজর সমস্ত নবনধ কমলি করলত হলব। 

২.৫.৪ কালজর মািলজাক 

কালজর মািলজালকর সমস্ত তে িনরমািক বই িন বদ্ধ করলত হলব োনয়ত্বপ্রাপ্ত কতৃম ত্ব দ্বারা অিলুমানেত 
হলত হলব। গুরুত্বিূণম তেগুনে এি.আর.ই.নজ.এ.সফ্ট-এ নেনিবদ্ধ করলত হলব যালত কালজর মািনিণময় 
করা যায়। 

কালজর মালির িনরমাি কলরই সব টাকা কেওয়া হলব। নকন্তু টাকা কেওয়ার আলগ রাজযসরকালরর 
নিয়মাবেীলত কযিালব বো আলে কসিালব জনুিয়র ইনঞ্জনিয়ার বা োনয়ত্বপ্রাপ্ত প্রযুনক্ত নবোরেলক নেলয় 
িুিরায় িনরমাি করালত হলব। 

২.৫.৫ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির অিযুায়ী কালজর মাি নিনশ্চত করার 
জন্য প্রধাি কমীর নবধাি। 

কালজর িনরকল্পিা, আগাম নহলসব করা, কালজর জায়গায় হালত কেলম কাজ কেখালিা, কালজর 
িনরমাি করার উলদ্দলশ্য নিলয়ানজত নকেু কমী আবশ্যক। রাজযসরকার এই উলিনখত উদ্দলশ্য নিলয়ানজত 
কমীরা যালত কালজর জায়গায়  ালকি তা সুনিনশ্চত করলবি। 

ক. কালজর জায়গায় রক্ষণালবক্ষলণর জন্য প্রনত ২৫ শ্রনমলকর জন্য একজি সুিারিাইজার  াকলবি। 

কালজর খরলচর ক লক তাুঁলের টাকা কেওয়া হলব এবং তাুঁলের কাজগুনে হে- কাজ নিনেমষ্ট করা, 
িনরমাি কিওয়া, িনরমািক বইলয়র োনয়ত্ব রাখা, কত িনরমাণ কাজ হলয়লে এবং কত মজনুর 
কেওয়া হলয়লে তা িন বদ্ধ জব কার্ম  হােিাগাে রাখা। 

খ. প্রলতযক ৫ গ্রাম িঞ্চালয়লতর জন্য বা ২৫০০ চাে ু জব কালর্ম র জন্য একজি কটকনিকযাে 
অযানসসটযান্ট  াকলবি। নতনি কালজর িনরমাি করলবি এবং িনরমািক বইলয় কসই িনরমাি নেনিবদ্ধ 
কলর রাখলবি প্রনত সপ্তালহ বা মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার ির, কযটা আলগ হলব।  

গ. যনে উিযুক্ত কমী িা িাওয়া যায় বা যনে রাজয সরকার নস্থর কলরি তাহলে শ্রনমক িনরবার 
ক লক ককািও কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি নিযুক্ত করা কযলত িালর। এই কবয়ারফুট কটকনিনেয়ািলের 
কটকনিকযাে অযানসস্টান্টলের োনয়ত্ব িােি করার কতৃম ত্ব কেওয়া  ালক। 

ঘ. সুিাইিাইজার এবং কটকনিকযাে অযানসস্টযান্ট এ বা কবয়ারফুট কটকনিনেয়ালির মজনুর উিাোলির 
খরচ ক লক কেওয়া হলব। 
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ঙ. ব্লক বা গ্রাম িঞ্চালয়ত িযমালয় একজি জনুিয়র ইনঞ্জনিয়ার  াকলবি নযনি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর কাজগুনের প্রযুনক্তগত অিলুমােলির োনয়লত্ব  াকলবি এবং িনরমািক 
বইলয়র িনরমািগুনে িজলর রাখলবি। 

২.৫.৫.২ এই মেূ বা প্রধাি কমীলের নিলয়াগ টাকা িা  াকার অজহুালত বন্ধ করা যালব িা। 

২.৫.৫.৩  কালজর মালির িনরমাি কলরই সব টাকা কেওয়া হলব। নকন্তু টাকা কেওয়ার আলগ রাজয 
সরকালরর নিয়মাবেীলত কযিালব বো আলে কসিালব জনুিয়র ইনঞ্জনিয়ার নেলয় িুিরায় িনরমাি 
করালত হলব। 

২.৫.৬ কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি 

কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি নচনিতকরণ, প্রনেক্ষণ, নিলয়াগ এবং মজনুর প্রোলির নিয়মাবেী 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর জবকার্ম  ধারী ককািও িনরবার ক লক নেনক্ষত 
ককািও ব্যনক্তলক নচনিত কলর তালক কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি করা হয় অ বা কমট বা 
সুিারিাইজালরর মলে ক লকও কাউলক কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি করা হয়, একটি নবলেষ প্রনেক্ষণ 
মনর্উে দ্বারা নসনিে ইনঞ্জনিয়ারলের মলতা তাুঁলের প্রনেক্ষণ কেওয়া হয়, যালত তাুঁরা 
এম.নজ.এি.আর.ই.নজ.এর কাজগুনে কযমি কাজ নচনিতকরণ, আগাম নহলসব করা, ককা ায় কাজ 
হলব তা নিনেচত করা, িনরমািক খাতায় কালজর িনরমাি নেনিবদ্ধ করলত িারায় িারেেী হলয় 
ওলঠি। প্রনত ২৫০০ সচে জবকালর্ম র কক্ষলত্র একজি কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি নিলয়াগ করা কযলত 
িালর। 

২.৫.৬.২ নিবমাচলির কযাগ্যতা-নবএফটি নিবমাচলির কযাগ্যতাসেলন্ধ নিলচ বণমিা করা হে 

ক. সনিয় শ্রনমক িনরবালরর হওয়া উনচত, কেষ েবুের কাজ কলরলে এমি, সুিারিাইজার 

খ. কমিলক্ষ মােনমক িাে হলত হলব। 

গ. স্থািীয় বানসন্দা হলে িালো হয়। 

ঘ. তফনসেী জানত উিজানতর ব্যনক্তলক প্রলয়াজিীয় গুরুত্ব কেওয়া হলব 

ঙ. কমিলক্ষ অলধমক সংখ্যক কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি মনহো হলত হলব। 

নচনিতকরণ- উিলরাক্ত িনরনস্থনতগুনে নবচার কলর কপ্রাগ্রাম অনফসার নিণময় করলবি কয ককাি 
এোকায় কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি প্রলয়াজি রলয়লে। 

২.৫.৬.৪ নিনেমষ্ট মনর্উে- কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি মনর্উলে ১২টি নেক্ষণীয় ইউনিট এবং ১টি 
প্রনেক্ষণ নিয়মাবেী রলয়লে। গ্রালমান্নয়ি মেলকর ওলয়বসাইলট এই মনর্উে সবসময় িাওয়া যায়। 

২.৫.৬.৫ প্রনেক্ষণ- বাোই করা প্রা ীলের মলে ক লক যারা ৩ মালসর প্রনেক্ষণিবম সাফলল্যর সলে 
িার করলবি রাজয সরকার ক লক তাুঁলের কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি িলে নিলয়াগ করা হলব। এই 
প্রনেক্ষণ িবমটি সরকার দ্বারা নচনিত ককািও প্রনতষ্ঠালি নিনেমষ্ট মনর্উে অিসুরণ কলর করালিা হলব। 
এি.আই.আর.নর্ এই প্রনিয়াটি িযমালোচিা করলব এবং এস.আই.আর.নর্ বা অন্য ককািও সরকার 
নিধমানরত প্রনতষ্ঠাি মেলকর সাহালয্য এই প্রনেক্ষণ কেলব। নিলম্ন িেলক্ষিগুনে বণমিা করা হে- 
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ক. রাজযসরকার উক্ত নিণমায়ক নবষয়গুনের দ্বারা প্রনেক্ষক বাোই করলবি- এম.নজ.এি. 
আর.ই.নজ.এ বাস্তবায়লির অনিজ্ঞতা োড়াও প্রনেক্ষণ কেওয়ার ধারণাও  াকলত হলব এবং নসনিে 
ইনঞ্জনিয়ানরং-এ নর্নগ্র  াকলত হলব। এস.আই.আর.নর্ বা অন্য ককািও প্রনতষ্ঠালির সুিানরে নবচার 
করা হলব। 

খ. সুনিনেমষ্ট মনর্উে দ্বারা প্রনেক্ষকলের প্রনেক্ষণ সহায়তা করলব ককন্দ্রীয় মেক। 

গ. প্রা ী বাোইলয়র িরীক্ষার োনয়ত্ব এস.আই.আর.নর্ িানক অন্য ককািও প্রনতষ্ঠালির হলব তা ঠিক 
করলব রাজযসরকার। 

ঘ. সুনিনেমষ্ট মনর্উে অিসুরণ কলর ৯০ নেলির প্রনেক্ষণ িবমটি এস.আই.আর.নর্ িানক অন্য ককািও 
প্রনতষ্ঠালি হলব, তা ঠিক করলব রাজয সরকার। 

ঙ. েীি েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেে কযাজিার নিয়ম অিুযায়ী ককন্দ্রীয় সরকার এই প্রনেক্ষলণর 
খরচ বহি করলব এবং এস.আই.আর.নর্লক কসই টাকা িাঠালব। 

২.৫.৬.৬ সাটিম নফলকেি- প্রনেক্ষণ িবম কেষ করার ির েক্ষতার মািকাঠিলত নবচার কলর েীি 
েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেে কযাজিার সাটিম নফলকট প্রোি করলব। 

২.৫.৬.৭ কলমম নিলয়াগ- সাফলল্যর সলে প্রনেক্ষণ এবং সাটিম নফলকট িাওয়ার ির প্রা ীরা কপ্রাগ্রাম 
অনফসার দ্বারা নিধমানরত এোকায় নব.এফ.টি নহসালব নিলয়াগ করা হলব। 

২.৫.৬.৮ কালজর োনয়ত্ব- একজি নব.এফ.টিলক এম.নজ.এি.আর.ই.নজ.এর কাজ নচনিতকরণ, 
আগাম নহলসব করা, প্রযুনক্তগত সমীক্ষা করা, িনরকল্পিা িদ্ধনতলত সাহায্য করলত হলব। প্রলয়াজি 
অিযুায়ী কালজর কেআউট কেওয়া, ককা ায় নকরকম কাজ হলে তার িজরোনর করা, িনরমািক 
খাতায় কালজর িনরমাি নেনিবদ্ধ করার োনয়ত্ব কেওয়া হলব। একজি নব.এফ.টি কমট বা রাজনমস্ত্রীলের 
নবনিন্ন সরকানর প্রকলল্পর কাজ করার ককৌেে কেখালত িালরি।  

২.৫.৬.৯ কালজর টাকা প্রোি- কবয়ারফুট কটকনিনেয়ািলক একজি েক্ষ শ্রনমলকর মজনুরর িনরমাণ 
টাকা কেওয়া হয় এবং এই খরচটিও ‘উিাোি খরচ’ ক লকই করা হয়।  

২.৫.৭ রাজযস্তলর প্রযুনক্তসম্পে েে (এস.টি.আর.টি), কজোস্তলর প্রযুনক্ত সম্পে েে (নর্.টি.আর.টি), 
এবং ব্লকস্তলর প্রযুনক্তসম্পে েে (নব.টি.আর.টি) 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প-র এস.টি.আর.টি, নর্.টি.আর.টি এবং 
নব.টি.আর.টি-র প্রনেক্ষণ কপ্রাগ্রামটি এি.আই.আর.নর্ ক লক সংগঠিত করা হয়। এই প্রনেক্ষলণর মেূ 
উলদ্দশ্য হে রাজযগুনেলত এক বাোই করা প্রযুনক্তনবেলের নিলয় নবলেষ একটি েেগঠি করা । 

রাজযগুনে তালের কমমিনরকল্পিা অিযুায়ী এস.টি.আর.টিলের ক লক প্রনেক্ষণ নিলয় নর্.টি.আর.টি এবং 
নব.টি.আর.টি গঠি করলব। 

২.৫.৮ ক্লাস্টার সহলযাগী েে স্ট্রযালটনজর আওতায় জাতীয় গ্রামীণ আজীনবকা নমেলির সলে সমন্বয় 
সাধি 

২.৫.৮.১ েক্ষয- এই প্রকলল্পর েক্ষয হে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প এবং 
এি.আর.এে.এম এই েটুি আোো কমমকাণ্ডলক একনত্রত কলর মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমনিশ্চয়তা 
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প্রকলল্পর অধীলি কয সম্পে সৃনষ্ট হয় তার মাি আরও উন্নত করা। এই কালজ সুেীে সামানজক 
সংস্থা বা সমাজ নিিম র সংস্থার সাহায্য কিওয়া কযলত িালর এবং এর দ্বারা আরও মলিালযাগ নেলয় 
গ্রালমর মািুষলের জীনবকার মালিান্নয়ি করা সম্ভব। 

২.৫.৮.২. ব্লক বাোই- উক্ত নিণমায়কগুনে অিসুরণ কলর বাোই করা নিনেলয় িড়া ব্লকগুনেলত 
রাজয সরকার নসএফটি গঠি করলব। কসগুনে হে- খারাি মািলবান্নয়ি নিলেমেক, আনেবাসী এোকা, 
তফনসেী জানতর কবনে মাত্রায় উিনস্থনত, খারাি সংলযাগ ব্যবস্থা, কস্বোলসবী সামানজক সংগঠিগুনের 
(নস.এস.ও এবং নস.নব.ও) সনিয় উিনস্থনত। রাজযসরকার ককন্দ্রীয় সরকালরর কাে ক লক আলগই 
অিলুমােি নিলয় নিনেলয় িড়া ব্লকগুনেলত এই প্রকল্প শুরু করলত িালর। 

২.৫.৮.৩ নস.এস.ও বাোই- রাজয সরকার নস.এস.ও ও নস.নব.ওলক এম.নজ.এি.আর.ই.নজ.এর 
কালজর ওির প্রেনেমত তাুঁলের অনিজ্ঞতার দ্বারা নবচার কলর নিনেলয় িড়া ব্লকগুনের জন্য বাোই 
করলবি। আই.র্ব্লু.এম.নি এবং মনহো নকষাণ সেনক্তকরণ িনরলযাজিার সলে যারা বতম মালি কাজ 
কলরলে তালের গুরুত্ব কেওয়া হলব। রাজযসরকার কসই প্রনতষ্ঠালির সলে প্রলয়াজলি কাজ শুরুর আলগ 
িারস্পনরক সহমলতর নিনত্তলত ততনর চুনক্ত সাক্ষর করলত িালরি। 

২.৫.৮.৪ গঠি এবং এোকা কমাতালয়ি- 

ক. প্রলতযক ব্লকলক একটি কলর নস.এস.ও বা নস.নব.ও কেওয়া হলব। 

খ. নস.এস.ও বা নস.নব.ও প্রলতযক ব্ললক ৩টি কলর নস.এফ.টি কালজ োগালত িালরি। 

গ. নিবমানচত ব্লকগুনের প্রলতযক গ্রাম িঞ্চালয়লত নস.এফ.টি নিলয়াগ করলত হলব।  

ঘ. প্রলতযক নস.এফ.টিলত কমিলক্ষ ৩ জি কলর সেস্য  কলবি এবং গ্রাম িঞ্চালয়লতর সংখ্যার ওির 
নিিম র কলর ব্ললকর জিসংখ্যার এক তৃতীয়াংলের োনয়ত্ব কিলবি। 

ঙ. প্রলতযক নস.এফ.টির মাটি এবং আদ্রমতা সংরক্ষণ, কৃনষ এবং কৃনষ সম্পনকম ত অন্যান্য কাজ, 
সাম্প্রোনয়ক সংহনতর কক্ষলত্র েক্ষতা  াকলত হলব এবং তাুঁলের আগাম নহলসব, কালজর িনরমাি এবং 
সম্পলের গুণমাি িযমলবক্ষলণর েক্ষতাও  াকলত হলব। 

২.৫.৮.৫ কাজ- নস.এফ.টি গ্রাম িঞ্চালয়লতর প্রযুনক্ত সনচব এবং সাম্প্রোনয়ক প্রনতষ্ঠািগুনের 
সংলযাগস্থে নহসালব কাজ করলব। নস.এফ.টি সম্প্রোয়গুনেলক সংহত করলব, গ্রাম িঞ্চালয়লতর জন্য 
কমম িনরকল্পিা এবং আগাম নহসাব করা কাজ করলব এবং কালজর জায়গায় প্রযুনক্তগত সাহায্য োি 
করলব নকন্তু আসে কালজর োনয়ত্ব  াকলব এম.নজএি.আর.ই.নজ.এ-র কমীলের হালতই। নস.এফ.টির 
কালজর িদ্ধনতর নবস্তানরত নববরণ নিলম্ন কেওয়া হে- 

২.৫.৮.৬- োনয়ত্ব- নস.এফ.টিলক নতি বেলর চারটি কাজ কলর কেখালত হলব। 

ক. সম্প্রোলয়র সকলের কযাগোলির দ্বারা িুলরা গ্রাম িঞ্চালয়লতর জন্য আই.র্ব্লু.এম.নি-র একটি 
িনরকল্পিা ততনর করা। রাজয সরকার এই িনরকল্পিালক আইলির নবধাি অিযুায়ী মহাত্মা গান্ধী 
জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প-র প্রকল্পগুলের মলে সানমে করলবি। 
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খ. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প এবং এি.আর.এে.এম কমমকতম ালের, 
এি.আর.ই.নজ.এ কমীলের এহং িঞ্চালয়নতরাজ প্রনতষ্ঠালির প্রনতনিনধলের তালের িূনমকা এবং অনধকার 
সেলন্ধ িালোিালব অবগত করা। রাজযসরকালরর সাহালয্য উিযুক্ত প্রনেক্ষলণর দ্বারাই এটা সম্ভব। 

গ. কপ্রাগ্রাম অনফসালরর সাহালয্য তৃতীয় বেলর তফনসেী জানত উিজানতর শ্রনমকরা একটি অ মবলষম 
যালত কমিলক্ষ ৭৫ নেি কাজ িাি তা নিনশ্চত করা। 

ঘ. রাজযসরকালরর মজনুর প্রোলির িদ্ধনত আরও সহায়তা কলর এটা নিনশ্চত করলত হলব যালত 
মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার ১৫ নেলির মলেই শ্রনমকরা তাুঁলের প্রাপ্য বরাদ্দ কিলয় যাি। 

২.৫.৮.৭. এি.আর.এে.এম-এর িূনমকা- এি.আর.এে.এম রাজয গ্রামীণ আজীনবকা নমেি এবং 
কয সমস্ত নস.এস.ও ইনতমলেই মনহো নকষাণ সেনক্তকরণ িনরলযাজিার সলে কাজ করলেি তালের 
সাহালয্য সমন্বলয়র কাজটি আরও সহজ কলর কতাো। নস.এফ.টি-লক নিম্ননেনখত কাজগুনের দ্বারা 
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প এবং স্বনিিম র কগাষ্ঠীর সলে সমন্বলয়র কাজ সহজ 
কলর কতাো। 

ক. স্বনিিম র কগাষ্ঠীগুনের সাপ্তানহক সিায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প বাস্তবায়ি 
নিলয় আলোচিা। 

খ. িনরকল্পিা প্রনিয়ায় স্বনিিম র কগাষ্ঠীগুনেলক িালে কিওয়া এবং গ্রাম সিায় তালের অংেগ্রহণ 
নিনশ্চত করা। 

গ. কয সকে স্বনিিম র কগাষ্ঠী সেস্যলের জব কার্ম  কিই তাুঁলের নচনিত করা এবং তাুঁলের জবকালর্ম র 
আলবেি এবং একলো নেলির কাজ করলত চাইলে কসই প্রনিয়া সহজ কলর কেওয়া। 

ঘ. স্বনিিম র কগাষ্ঠীগুনেলক একলো নেলির কাজ চাইলত কপ্ররণা কেওয়া। 

২.৫.৮.৮ কালজর সময়সীমা এবং তহনবে-  

ক. কালজর সময়সীমা ২০১৪ সালের ১ো জািয়ুারী ক লক ২০১৭ সালের ৩১কে মাচম  

খ. ককন্দ্রীয় মেক নতি বের ধলর প্রনত বের প্রনত ব্ললকর জন্য ২৮ োখ টাকা আন মক সাহায্য 
করলব। খরলচর িাগগুনে হে- মজনুর ২১.৬ োখ, অন্যান্য খরচ কযমি যাতায়ালতর খরচ ৪.৩ 
োখ এবং ২.১ োখ টাকা নবনিন্ন আোো খরলচর জন্য। এই বালজট তানেকার মলে ককাি খালত 
কত টাকা খরচ করা হলব তার োনয়ত্ব নস.এস.ও বা নস.নব.ও-গুনের ওির কেওয়া  ালক। নকন্তু 
এলক্ষলত্র োনয়ত্ব িাওয়ার আলগ এটা কেখলত হলব কয নস.এস.ও বা নস.নব.ও গুনে কযি প্রনত ব্ললক 
কমিলক্ষ ৯জিলক নিলয়াগ কলর । 

গ. প্রনত বের েুটি নকনস্তলত টাকা কেওয়া হলব। প্রা নমক ৫০ েতাংে টাকা প্রনত বের এনপ্রে 
মালস উিযুক্ত ব্যবহানরক েংসািত্র, সাে ও তানরখ সহ নসএফটির প্রনতলবেি এবং প্রেত্ত কালজর 
কতটা করা হলয়লে তার প্রনতলবেি কেলখ ককন্দ্র ক লক োড়া হয়। বানক টাকা তখিই িাওয়া যায় 
যখি কসই বেলরর আন মক ব্যবহানরক েংসািত্র (UC) কত তহনবলের ৬০ েতাংে টাকা খরচ 
হলয়লে বলে কেখালিা হয় এবং সাে ও তানরখ সহ নস.এফ.টির প্রনতলবেি এবং প্রেত্ত কালজর কতটা 
করা হলয়লে তার প্রনতলবেি ককলন্দ্রর কালে জমা কেওয়া হয়।  
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ঘ. অিলুমানেত সব টাকা রাজয কিলয়লে নকিা এবং তা নস.এস.ও-র কালে কিৌলেলে নকিা তার 
িন  এি.আর.ই.নজ.এ-র ওলয়বসাইলট নস.এফ.টির িাতায় সকলের জ্ঞাতাল ম রাখলত হলব। 

২.৫.৮.৯ িযমলবক্ষণ কাঠালমা- 

ক. নস.এস.ও বা নস.নব.ও কপ্রাগ্রাম অনফসালরর সলে কযৌ িালব প্রনতবের প্রনত ব্ললকর জন্য বানষমক 
কমমিনরকল্পিা ততনর করলব এবং কসটি প্রনত অ মবলষমর শুরুলত রাজয সরকার এবং ককলন্দ্রর কালে 
িাঠালত হলব। 

খ. নস.এস.ও প্রনতনিনধ এবং োনয়ত্বপ্রাপ্ত আনধকানরকরা ব্লক ককাঅনর্ম লিেি কনমটি, কজো ও রাজয 
িযমালয়র নস্টয়ানরং কনমটি গঠি করলব। 

গ. ককন্দ্র ক লক প্রনত চার মালস বানষমক কমম িনরকল্পিা এবং প্রলেয় কালজর ফে কেলখ প্রকল্পটির 
িযমালোচিা করলবি। 

২.৫.৮.১০. সম্প্রসারণ- রাজযসরকার উিলরাক্ত নবধাি অিুযায়ী েটুি কযাগ কলর নসএফটির 
সম্প্রসারণ করলত িালরি। এই ব্লকগুনে সবল লক নিনেলয় িড়া ব্লকগুনের মলে ক লক কবলে নিলত 
হলব এবং কয সম্ন্ত্স্ত রালজয ২০টির কবনে এধরলণর ব্লক রলয়লে কসখালি রাজয নস.এফ.টি কসলের 
জন্য নিম্ননেনখত োনয়ত্বগুনে িােি করলে প্রনত বের ৫ োখ টাকা কেওয়া হলব। 

ক. প্রকলল্পর বহু অংেীোরলের মলে সমন্বয় ঘটালত হলব। 

খ. প্রকলল্পর িযমলবক্ষণ এবং মািনিণমলয়র জন্য রাজযসরকারলক সাহায্য করলত হলব। 

গ. নস.এফ.টির কাযমক্ষমতা আরও সহজ করলত হলব। 

ঘ. মসৃণ সমন্বলয়র জন্য নস.এফ.টি ব্লকগুনেলত বারবার ঘুরলত হলব। 

২.৬ অশিকার৬- কানজর জায়গার সুশবিার অশিকার 

২.৬ অনধকার৬- কালজর জায়গার সুনবধার অনধকার 

তফনেে ২ এর অিলুেে ২৩- সুরনক্ষত িািীয় জলের সুনবধা, নেশুলের জন্য োউনি, নবশ্রালমর 
জন্য সময়, প্রা নমক নচনকৎসা সরঞ্জাম যালত কয কাজ করা হলে তার সলে সেন্ধযুক্ত কোট খালটা 
কচাট বা অন্য ককািও োরীনরক সংস্যার তৎক্ষণাৎ কমাকানবো করা যায়,  কালজর জায়গায় 
এইধরলণর সুনবধাগুনে নেলত হলব। 

২.৬.১. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইলির অধীলি কালজর জায়গায় কমীলের নিনম্ননেনখত 
সুনবধাগুনে িাওয়ার অনধকার রলয়লে 

২.৬.১.১ ওষুলধর ব্যবস্থা 

২.৬.১.২ িািীয় জে 

২.৬.১.৩ োউনি 

২.৬.১.৪ বাচ্চালের  াকার জায়গা 
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২.৬.১.৫ যনে কালজর জায়গায় ৫ বেলরর কম বয়সী নেশুরা  ালক  ালক একজি ব্যনক্তলক তালের 
কেখালোিার োনয়ত্ব নেলত হলব। 

২.৬.১.৬ তফনেে ২ এর অিলুেে ২৫ ক লক ২৮ এ কাজ করার সময় কমীলের আঘাত, েঘুমটিা 
বা মতুৃয হলে তালের অনধকার সেলন্ধ বো রলয়লে। 

১. তফনেে ২, অিলুেে ২৫- যনে প্রকলল্পর কাজ করার সময় ককািও ব্যনক্তর ককািও আঘাত 
োলগ তাহলে তাুঁর নিখরচায় প্রলয়াজিীয় নচনকৎসা িাওয়ার অনধকার রলয়লে। 

২. তফনেে ২, অিলুেে ২৬, যনে কাজ করার সময় ককািও কচাট আঘালতর ফলে ককািও কমীলক 
হাসিাতালে িনতম  করার েরকার হয়, তাহলে রাজযসরকার হাসিাতালে  াকা, নচনকৎসা, ওষুধ, 
এসলবর োনয়ত্ব কিলব এবং তার তেনিক মজনুরর অলধমক তালক নেলত হলব। 

৩. তফনেে ২, অিলুেে ২৭- যনে প্রকলল্পর আওতায় কমমরত ককািও শ্রনমক কালজর সময় মারা 
যায় বা নচরনেলির জন্য অক্ষম হলয় যায় তাহলে রূিায়ণকারী সংস্থা তাুঁলক তার আম আেনম নবমা 
কযাজিার অনধকার স্বরূি বা ককন্দ্রীয় সরকালরর কঘাষণা অিযুায়ী এককােীি অিেুাি প্রোি করলব। 
টাকাটি কসই মতৃ বা অক্ষম ব্যনক্তর আইিত উত্তরানধকারীলক নেলত হলব। 

৪. তফনেে ২, অিলুেে ২৮- যনে কালজর সময় ককািও কমীর সলে  াকা ককািও নেশুর আঘাত 
োলগ তাহলে নেশুটির জন্য নিখরচায় নচনকৎসা িাওয়ার অনধকার তাুঁর রলয়লে। যনে নেশুটির মতুৃয 
হয় বা অক্ষম হলয় যায় তাহলে রাজযসরকার তাুঁলক এককােীি অিেুাি কেওয়ার ক া িাবলত 
িালরি। 

উিলরাক্ত ককািও নবধালির অমান্য হলে তা অিরাধ নহসালব গণ্য হলব এবং আইলির ২৫ তম ধারা 
অিযুায়ী োনস্ত কিলত হলত িালর। 

২.৭ অশিকার৭ এবং ৮- শবজ্ঞাশপত মজশুরর পাওয়া এবং ১৫ শেননর মনে মজশুর পাওয়ার 
অশিকার 

 

২.৭ অনধকার ৭ এবং ৮- নবজ্ঞানিত মজনুরর িাওয়া এবং ১৫ নেলির মলে মজনুর িাওয়ার 
অনধকার 

কমীর স্বত্বানধকার 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইি, ধারা ৬ (১)- ১৯৪৮ সালের নিম্নতম মজনুর আইলি 
উলিখ  াকা সলত্বও ককন্দ্রীয় সরকার নবজ্ঞািলির মােলম মজনুরর হার প্রকাে করলত িালরি। তলব 
নবনিন্ন মজনুরর হার নবনিন্ন এোকার জন্য নিনেমষ্ট করলত হলব। 

আরও বো হলয়লে কয, সময় সময় নবজ্ঞািলির দ্বারা মজনুরর হার িনরবতম ি করা হলেও তা 
কখিওই নেলি ৬০ টাকার কম হলব িা। 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কমমনিশ্চয়তা আইলির ৩(২) ধারায় বো হলয়লে কয, কালজর মজনুর প্রনত 
সপ্তালহ করলত হলব অ বা নকেু কক্ষলত্র কাজ কেষ হওয়ার তানরলখর ১৫ নেলির মলে নেলতই হলব। 
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মজনুর নেলত মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার ির ক লক ১৫ নেলির কবনে হলয় কগলে তা আইলির ২ 
িের তফনসলের অিলুেে ২৯ অিযুায়ী োনস্তলযাগ্য হলব। 

২.৭.১ ককন্দ্রীয় সরকার আইলির ৬(১) ধারালক অিসুরণ করলবি এবং প্রনত অ মবলষমর মজুনরর 
হার নবজ্ঞানিত করলবি। রাজযগুনে ককলন্দ্রর ক লক কবনে মজনুর কঘাষণা করলত িালর এবং তালের 
কালে  াকা তহনবে ক লক কসই অনতনরক্ত অ ম নেলত িালরি। 

২.৭.২ একলো নেলির কালজর কমীলের সুনবধা অিুযায়ী তাুঁরা ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফলস নিজস্ব 
অযাকাউন্ট খুেলত িালরি। কালজর মজনুর তালের ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফস অযাকাউলন্ট কেওয়া হলব। 

২.৭.৩. িারত সরকালরর নবলেষ নিলেমে োড়া হালত হালত মজনুর কেওয়া যালব িা। 

২.৭.৪. কযখালি ব্যালঙ্কর ক লক ককািও কমী বা নবজলিস কলরসিলন্ডন্স নিলয়াগ করা হলয়  ালক 
কসখালি এই নবনস দ্বারা িনরচানেত ব্যানঙ্কং কিটওয়াকম  মজনুর প্রোি করলব। 

২.৭.৫. রাজয সরকার মজনুরগুনেলক কত িনরমাণ কাজ হলয়লে তার সলে জলুড় নেলত িালরি। 
এলক্ষলত্র গ্রামীণ মজনুরর হালরর সূনচ অিযুায়ী আোো কালজর জন্য এবং আোো মরসুলমর জন্য 
মজনুর কেওয়া হলব। সমলয়র সলে কসটির িনরবিমও হলত িালর। মনহো, বয়স্ক ব্যনক্ত, প্রনতবন্ধী 
ব্যনক্ত, েবুমে েরীলর মািষুলের জন্য আোো িজনুরর সূনচ  াকলত হলব যালত তাুঁরা কালজ অংেগ্রহলণর 
উৎসাহ িাি এবং িালো কাজ করলত িালরি। 

২.৭.৬. অেক্্ষ শ্রনমকলের জন্য কালজর মজনুর কবুঁলধ কেওয়া আলে যালত একজি প্রাপ্তববয়স্ক শ্রনমক 
কয একঘণ্টা নবশ্রালমর সময় ধলর আট ঘন্টা কাজ কলরলে কস যালত নিনেমষ্ট হালর মজনুর িায়। 
একজি প্রাপ্তবয়স্ক শ্রনমলকর কালজর সময় িমিীয় হলত িালর, নকন্তু একনেলি তা কখিওই ১২ 
ঘণ্টার ক লক কবনে হলব িা। সুিারিাইজার এবং েক্ষ শ্রনমকলের কাজ োড়াও প্রকল্প রূিায়ণকারী 
সংস্থা স্বে প্রনিয়া অিসুরণ কলর অধমেক্ষ শ্রনমকলেরও কালজ োগালত িালর। এই শ্রনমকলের কত 
টাকা মজনুর কেওয়া হলব তাও প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থাই ঠিক করলব। 

২.৭.৭ সনিয় কাঠালমা-  মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর টাকা কেওয়ার িদ্ধনত- 
ই-এফ.এম.এস, নি.এফ.এম.এস, এি.ই.এফ.এম.এস 

২.৭.৭.১. ইলেকিনিক ফান্ড ম্যালিজলমন্ট নসলস্টম-ই.এফ.এম.এস –এর দ্বারা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর শ্রনমক, কমী এবং নবলিতালের (মজনুর, উিাোি এবং প্রোসনিক 
খরচ) অিোইি টাকা কেওয়া যায়। অ মতিনতক প্রনতষ্ঠািগুনের কিলমন্ট কিটওয়াকম  কযমি 
এি.ই.এফ.টি, আর.টি.নজ.এস, ইলেকিনিক কযাে িান্সফার, আধার নিনত্তক কিলমন্ট নসলস্টম দ্বারা 
টাকা কেওয়া যায়। সবজায়গায় ই.এফ.এম.এস-এর সুনবধা চাে ুকরার ব্যবস্থা করলত হলব। প্রলতযকটি 
রাজয তালের বাকী  াকা জায়গা গুনেলত ককি ই.এফ.এম.এস প্রচেি কলরিনি তার কারণ িাবার 
িরমােম কেওয়া হলে এবং যত তাড়াতানড় সম্ভব কসসব স্থালি ই.এফ.এম.এস ব্যবস্থা চাে ুকরলত 
হলব। 

২.৭.৭.২ িাবনেক ফান্ড ম্যালিজলমন্ট নসলস্টম- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর 
সব টাকা ২০১৫ সালের ১ো এনপ্রে ক লক নি.এফ.এম.এস-এর মারফৎ কেওয়া হলে। যনেও কিাস্ট 
অনফলসর মােলম কয টাকা গুনে কেওয়া হলে কসখালি নি.এফ.এমএস-এর ব্যবস্থা করা এখিও বাকী 
রলয়লে। 
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২.৭.৩- ন্যােিাে ইলেকিনিক ফান্ড ম্যালিজলমন্ট নসলস্টম- তহনবলের গনতনবনধ আরও সুনিমনেমষ্ট 
করার জন্য এবং রাজযগুনে যালত আইি কমলি কমীলের স্বত্বানধকারগুনে সঠিকিালব প্রলয়াগ করলত 
িালরি এবং টাকা কযি ককািও জায়গায় আটলক িা  ালক, এই নবষয়গুনে সুনিনশ্চত করার জন্যই 
এিই-এফএমএস িদ্ধনত শুরু করা হয়। ২০১৬ সালের ১ো জািয়ুারী নকেু জায়গায় িাইেট কমালর্ 
এটি চাে ুকরা যায়। েফায় েফায় এটি বাড়ালিা হলব। এিই এফএমএস-এর গুরুত্বিূণম তবনেষ্টয 
হে- 

ক. মজনুর খাত- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর মজনুর খাতটি িুলরািুনর 
ককন্দ্রীয় সরকালরর োনয়ত্ব এবং ককন্দ্রীয় সরকানর প্রকল্প নহসালবই কাজ করলব। এই খালতর তহনবলের 
টাকা সরাসনর সুনবধা হস্তান্তর (DBT)কপ্রালটাকে কমলি োড়া হলব। এই টাকাটি রাষ্ট্রীয়িালব কস্টট 
এমিয়লমন্ট গ্যারানন্ট ফান্ড ক লক মেলকর নিলেমে অিুসরণ কলর রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে কয িনরমাণ 
এফটিও কজিালরট করলব তার ওির নিনত্ত কলর সরাসনর শ্রনমকলের অযাকাউলন্ট  ুলক যালব। 

খ. উিাোি এবং প্রোসনিক খাত- এটি িমাগত িালব ককলন্দ্রর স্পিসর্ম  প্রকল্প নহসালবই চেলব 
এবং এর টাকা কস্টট কিলসানেলর্লটর্ তহনবলে জমা হলব। 

২.৮ অশিকার ৯- মজশুর শেনত দেশর হনল তার ক্ষশতপরূণ 

২.৮ অনধকার ৯- মজনুর নেলত কেনর হলে তার ক্ষনতিূরণ 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির ৩(৩) ধারা অিযুায়ী কমীলের প্রনত সপ্তালহ 
মজনুর কিলয় যাওয়ার ক া আর কয ককািও কক্ষলত্রই মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার ১৫ নেলির মলে 
অবশ্যই মজনুর নেলয় নেলত হলব। মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার তানরলখর ক লক ১৫ নেলির মলে মজনুর 
িা নেলত িারলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ২ এবং ২৯ িের 
অিলুেে অিযুায়ী শ্রনমলকরা ১৬ িের নেলির ির ক লক তালের প্রনতনেলির মজনুরর ০.০৫ েতাংে 
কেনরর ক্ষনতিূরণ নহসালব িাওয়ার অনধকারী।  

২.৮.১. এই তফনসলে রাজযলক মজনুর োলির প্রনিয়া ও নিরূিণলক নবনিন্ন নবিালগ হয়লে। 

ক. কালজর িনরমািণ 

খ. মাস্টার করালের কনম্পউটারাইলজেি 

গ. িনরমািগুনে কনম্পউটালর কতাো 

ঘ. মজনুর তানেকা প্রকাে 

ঙ. তহনবে হস্তান্তর অর্ম ার আিলোর্ করা 

২.৮.২. রাজযলক কসই নবলেষ কালজর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকতম া বা এলজনন্স সহ প্রনতলক্ষলত্র সবমানধক 
সময়সীমা জানিলয় রাখলত হলব।  

২.৮.৩. রাজযগুনে এই প্রনিয়াটিলক আরও কোট কোট প্রনিয়ায় িাগ কলর কলয়কজি কমমকতম া বা 
এলজনন্সলক সময় কবুঁলধ নেলত িালর।  মজনুর প্রোলির কক্ষলত্র স্বেতা বজায় রাখলত এবং নবনিন্ন 
কমমকতম া বা এলজনন্সগুনের অিারগতার নহলসব রাখা সুনিনশ্চত করার জন্য এই মজনুরোলির 
প্রনিয়াটিলক নবজ্ঞানিত করলত হলব। 
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২.৮.৪. এি.আর.ই.নজ.এ সলফ্ট নিলজ ক লকই মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার নেি আর কি অর্ম ার 
(তহনবে হস্তান্তর অর্ম ার)লবর হওয়ার তানরখটি কেলখ কত ক্ষনতিূরণ নেলত হলব তার নহসাব করার 
িদ্ধনত রলয়লে।  

ক. মজনুর প্রািকলের মজনুর কেওয়ার জন্য এফটিও আিলোর্ করার তানরখ। 

খ. মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার তানরখ। 

গ. কতটা কেনর হে তার খনতয়াি। 

ঘ. কমাট কত মজনুর নেলত তার খনতয়াি। 

ঙ. ক্ষনতিূরলণর হার (প্রনতনেি .০৫ েতাংে) 

২.৮.৫. ক্ষনতিূরলণর িনরমাণ নিলজ ক লকই এি.আর.ই.নজ.এর ওলয়বসাইলট কেখা যায় এবং তা 
প্রনতনেি হােিাগােও হয়। 

২.৮.৬. সঠিকিালব যাচাই করার ির ক্ষনতিূরণ নেলত হলব। ক্ষনতিূরণ িাওিা হওয়ার ১৫ নেলির 
মলে প্রলতযক কপ্রাগ্রাম অনফসার কক নসদ্ধান্ত নিলত হলব কয এি.আর.ই.নজ.এ.সফ্ট-এ কয নহসাব করা 
হলয়লে কসই অিযুায়ী ক্ষনতিূরণ কেলবি নক িা। এস.ই.নজ.এফ তহনবে ক লক এই ক্ষনতিূরণ নেলত 
হলব। কেনর করালিার জন্য কয সমস্ত কমমকতম া বা এলজনন্স োয়ী তালের কাে ক লকও এই ক্ষনতিূরণ 
কিওয়া কযলত িালর। 

২.৮.৭. ক্ষনতিূরণ িা কেওয়ার ব্যনতিম 

ক. কয কতৃম ত্ব টাকা কেলবি তালের কালে তহনবে িা  াকলে। 

খ. ক্ষনতিূরণ প্রলয়াজি িা  াকলে। 

গ. স্বরাষ্ট্রমেক দ্বারা প্রাকৃনতক েলুযমাগ জানর করা হলে। 

২.৮.৮. উিযুক্ত সময়সীমার মলে অ মাৎ ক্ষনতিূরণ িাওিা হওয়ার ১৫ নেলির মলে যালত তা 
নমটিলয় কেওয়া যায়, কপ্রাগ্রাম অনফসার কক তা সুনিনশ্চত করলত হলব এবং এই োনবগুনে স্বীকার 
বা অস্বীকার করার নসদ্ধান্ত িা করা হলে তা সংগ্রহ করা যালব িা। োনব অস্বীকার করার প্রনতটি 
কক্ষলত্র ককি োনব অস্বীকার করা হে তার উিযুক্ত কারণ এি.আর.ই.নজ.এ সলফ্ট নেনিবদ্ধ করলবি 
কপ্রাগ্রাম অনফসার এবং িরবতীকালে যাচাইলয়র সুনবধার জন্য নিলজলের অনফলসও এই িন  রাখলবি। 
অিলুমানেত কক্ষত্রগুনেলত ক্ষনতিূরলণর টাকা মজনুরর মলতাই ই-এফ.এম.এস িদ্ধনতর মােলম নেলত 
হলব। কজো প্রকল্প আনধকানরক এই প্রনিয়া নিয়নমতিালব িযমলবক্ষণ করলবি। 

২.৮.৯. প্রেত্ত সময়সীমার মলে োনব িা কমটালিা কগলে তা এি.আর.ই.নজ.এসলফ্টর নহলসব অিযুায়ী 
নিলজ ক লকই কমীলের অযাকাউলন্ট কিৌুঁলে যালব।মেলক কয আোো অযাকাউন্টটি রাখা হয়, তার 
ক লকই এই টাকা কেওয়া হলব। এলক ককন্দ্রীয় অংেীোনরর আগাম িাগ নহসালব ধরা হলব এবং 
িরবতীকালে রালজযর জন্য ককন্দ্র ক লক কয টাকা িাঠালিা হলব তার ক লক ককলট কিওয়া হলব। 
এমআইএস-এ একটি আোো প্রনতলবেলি এধরলণর টাকা কেওয়ার নহলসব রাখলত হলব। এই ব্যািালর 
নবস্তানরত নিলেমোবেী মেক ক লক কেওয়া হলব। 
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২.৮.১০. কেনর হওয়ার ক্ষনতিূরণ নকিালব কেওয়া হলব তার োনয়ত্ব  াকলব রাজয সরকার নবলেষ 
কলর কজো প্রকল্প আনধকানরক এবং কপ্রাগ্রাম অনফসার-র ওিলর। এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট এর নববরণ 
কেওয়া  াকলব যালত মজনুর নেলত কেনর হওয়ার নিেলি কমমকতম া বা এলজনন্সর োয় রলয়লে নকিা 
তা কবাো যায়।  

২.৮.১১. প্রেত্ত ক্ষনতিূরলণর নহসাবরক্ষণ- কত ক্ষনতিূরণ কেওয়া হে তার নহসাব রাখার জন্য 
এস.ই.নজ.এফ (SEGF)-এ একটি আোো অযাকাউন্ট রাখলত হলব। এমআইএস-এ ইএফএমএস-এর 
মােলম নিলজ ক লকই কত টাকা কেওয়া হে তার সলে কেখালত হলব। কজো প্রকল্প আনধকানরক 
এবং কপ্রাগ্রাম অনফসার কয কমমকতম া বা এলজনন্স মজনুর নেলত কেনর হওয়ার জন্য োয়ী তালের ক লক 
টাকা আোলয়র প্রনিয়া অিসুরণ কলর টাকা আোয় করলবি। আোয়কৃত টাকা িুিরায় অযাকাউলন্ট 
নফলর যালব। 

২.৮.১২. সময়মলতা মজনুর প্রোলির জন্য ব্যবস্থা- একলো নেলির কালজর মজনুর সঠিক সমলয় প্রোি 
করাই গত নকেু বেলর সবল লক বড় চযালেঞ্জ নহসালব কেখা নেলয়লে। এজন্য সঠিক সমলয় মজনুর 
নেলত নকেু িদ্ধনতগত সমাধালির প্রলয়াজি। রালজযর জন্য যালত প্রলয়াজিীয় সংখ্যক সািম ালরর ব্বস্থা 
করা যায় ককন্দ্র তা সুনিনশ্চত করলব। রাজযগুনে কেখলব যালত- 

ক. সময়মলতা শ্রম বালজট জমা কেওয়া যায় যা সময় মলতা রাজয বা কজোলক টাকা কিলত সাহায্য 
করলব। 

খ. ই-এফ.এম.এস িদ্ধনতটিলক সবমজিীি করলত হলব। 

গ. সংলযাগ সংিান্ত এবং অন্যান্য িনরকাঠালমাগত সমস্যার নচনিতকরণ যালত কসগুনে নিস্যাট ইতযানে 
িদ্ধনত দ্বারা অিসারণ করা যায়। 

ঘ. কমাবাইে নিনত্তক িযমলবক্ষণ িদ্ধনত (এম.এম.এস) চাে।ু 

ঙ. িযমাপ্ত প্রযুনক্তনবোরে বা কবয়ারফুট কটকনিনেয়াি নিলয়াগ যালত তারা মাস্টার করাে বন্ধ হওয়ার 
নতি নেলির মলে কালজর জায়গার িনরমািণ করলত িালরি। 

২.৮.১৩ উিলরাক্ত ককািও নবধাি অমান্য করা হলে তা অিরাধ বলে গণ্য হলব এবং আইলির ২৫ 
িের ধারা অিুযায়ী োনস্তলযাগ্য হলব। 

২.৯ অশিকার ১০- সমনয়র মনে অশভন ানগর প্রশতকানরর অশিকার, সহঘটিত সামাশজক 
শনরীক্ষা চালাননার অশিকার এবং মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.শজ.এ-র সমস্ত খরচ শননয় 

সামাশজক শনরীক্ষার অশিকার 

 

  ২.৯ অনধকার ১০- সমলয়র মলে অনিলযালগর প্রনতকালরর অনধকার, সহঘটিত সামানজক নিরীক্ষা 
চাোলিার অনধকার এবং মহাত্মা গান্ধী এি.আর.ই.নজ.এ-র সমস্ত খরচ নিলয় সামানজক নিরীক্ষার 
অনধকার। 

কমীলের একলো নেলির কালজর বাস্তবায়ি সম্পলকম  ককািও অনিলযাগ  াকলে তাুঁরা কসগুনে গ্রাম 
িঞ্চালয়ত, ব্লক বা কজো িযমালয় িন িুক্ত করলত িালরি এবং তার িনরবলতম  তানরখ কেওয়া রনসে 
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সংগ্রহ করলত িালরি।১৫নেলির মলে উিযুক্ত কতৃম ত্ব দ্বারা তালের করা অনিলযালগর প্রনতকার 
িাওয়ার অনধকার রলয়লে কমীলের। 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি প্রলতযক িারতবাসীলক প্রকলল্পর সমস্ত কাজ এবং 
খরলচর সামানজক নিরীক্ষা করার অনধকার কেয়। এর মলে রলয়লে প্রনতটি িন  কেখার সম্পূণম 
অনধকার, একটি এমআইএস যা অিোইি সমস্ত সঠিক তে িন বদ্ধ কলর রালখ, কেওয়াে নেখলির 
দ্বারা অনত সনিয়িলব তা জািালিা এবং স্বতে সামানজক নিরীক্ষা েলের সাহালয্য সমানজক নিরীক্ষা 
সহায়তা করা। 

কমীলের স্বত্বানধকার 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আই, ২০০৫ এর ১৭ (১) ধারায় গ্রাম িঞ্চালয়লত গ্রাম 
সিার দ্বারা কাজগুনের নিয়নমত িযমলবক্ষণ আবনশ্যক করা হলয়লে এবং গ্রাম িঞ্চালয়ত দ্বারা 
অনধগৃহীত প্রকলল্পর সমস্ত কালজর সামানজক নিরীক্ষা করাও আবনশ্যক করা হলয়লে। আইলি বো 
রয়লে। গ্রাম িঞ্চালয়ত সমস্ত উিযুক্ত িন  কযমি মাস্টার করাে, নবে, িাউচার, িনরমািক বই, 
অিলুমােলির কনি, অযাকাউন্ট সেনন্ধত অন্যান্য বই এবং কাগজ সামানজক নিরীক্ষার জন্য গ্রামসিার 
কালে কিে করলব। 

নিম্ননেনখত নিলেমেগুনে প্রকল্প নিরীক্ষা নিয়মাবেী, ২০১১ অিযুায়ী বণমিা করা হে- 

২.৯.১ একটি স্বতে সামানজক নিরীক্ষা একক গঠি করা। 

২.৯.১.১. গ্রাম িঞ্চালয়লত করা একলো নেলির কালজর প্রকলল্পর সমস্ত কাজ নিরীক্ষা করার জন্য 
এবং গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসের সামানজক নিরীক্ষা িদ্ধনত আরও সহজ কলর কতাোর জন্য রাজয 
সরকারলক স্বতে সামানজক নিরীক্ষা একক নচনিত করলত হলব বা গঠি করলত হলব। এরফলে 
রাজয সরকালরর শুধুমাত্র একলো নেলির কাজ প্রকলল্পর নিরীক্ষা করার জন্য স্বতে েে গঠি করা 
বােতামেূক। 

২.৯.১.২. প্রনতটি স্বতে সামানজক নিরীক্ষা েে একটি গিনিমং বনর্ দ্বারা িনরচানেত হলব, যারা 
েেটির কাজ নকেু সময় ির ির নবচার করলব এবং প্রলয়াজলি েেটিলক েরকানর িরামেম এবং 
নেকনিলেমে প্রোি করলব। এই িনরচােিা িষমলের িূন্যতম গঠি সেলন্ধ নিলচ নবস্তানরত আলোচিা 
করা হে- 

ক. নপ্রনন্সিাে অযাকাউন্টযান্ট কজিালরে (নসএনজ) 

খ. প্রধাি সনচব, গ্রালমান্নয়ি নবিাগ বা িঞ্চালয়নতরাজ 

গ. নর্লরের, সামানজক নিরীক্ষা একক 

ঘ. নসএসও, নেক্ষা এবং প্রনেক্ষণ প্রনতষ্ঠাি ক লক ৩ জি প্রনতনিনধ যালের রালজয বা রালজযর বাইলর 
কালজর স্বেতা বজায় রাখা সংিান্ত এবং জিতার কালে জবাবনেনহ সংিান্ত কাজ করার অনিজ্ঞতা 
রলয়লে। 

ঙ. অন্যান্য নবিাগ যারা তাুঁলের প্রকলল্প সামানজক নিরীক্ষা করলেি, কসই সমস্ত নবিাগ ক লক 
নবলেষিালব আমনেত ব্যনক্তরা। রূিায়ণকারী সংস্থার ক লক সামানজক নিরীক্ষা একলকর স্বাতেয বজায় 
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রাখলত কগলে এটি সুনিনশ্চত করলত হলব যালত এই িনরচােিা িষমলের সিািনতর স্থালি কযি 
গ্রালমান্নয়ি নবিাগ বা িঞ্চালয়নত রালজর প্রধাি সনচব িা  ালকি।  

২.৯.১.৩ নবলেষ সামানজক নিরীক্ষা- কয সমস্ত এোকায় নবনধ কমলি সামানজক নিরীক্ষা িনরচােিা 
করা যালে িা কারণ সামানজক নিরীক্ষা কসবক েেলক আনধকানরক বা অিানধকানরকলের কাে 
ক লক হুমনক, মারলধার বা অিাস্থা কেওয়া হলে এবং এ সেলন্ধ ককন্দ্রীয় মেলক নেনখত িালব 
জািালিা হলয়লে, কসসব গ্রাম িঞ্চালয়লত ককলন্দ্রর িক্ষ ক লক নিনেমষ্ট সমলয়র মলে ককািও িাম করা 
প্রনতষ্ঠালির সাহালয্য নবলেষ সামানজক নিরীক্ষা করালিা কযলত িালর। 

২.৯.১.৪ অ মতিনতক স্বাধীিতা- কয সমস্ত রালজয মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর 
কাজগুনের সামানজক নিরীক্ষা করা হয় কসই সমস্ত রালজযর সরকারলক এই প্রকলল্পর কমাট বানষমক 
খরলচর খাত ক লক ০.৫ েতাংে এই কালজর জন্য মঞ্জরু করলত নিলেমে কেওয়া হলয়লে। রাজযসরকার 
এই িনরমাণ অ ম সামানজক নিরীক্ষা একলকর স্বতে ব্যাঙ্ক অযাকাউলন্ট জমা করলত হলব। 

২.৯.১.৫ রাজয এবং কজো িযমালয় সামানজক নিরীক্ষা একলকর জন্য িূ্ন্যতম প্রলয়াজিীয় কমী নিলয়াগ 
করার খরচ নবলেষ অ মতিনতক সহায়তা ক লক (২০১৭ সাে িযমন্ত)লকন্দ্রীয় সরকার বহি করলত 
িালরি। নকন্তু এই িনরমাণ খরচটি  সামানজক নিরীক্ষা িনরচােিার জন্য এি.আর.ই.নজ.এ খালতর 
০.৫ েতাংে খরচ করার কয নবধাি রলয়লে তার বাইলর করলত হলব। 

২.৯.১.৬ কয নিয়ম কমলি নবলেষ অ মতিনতক সহায়তা ক লক সামানজক নিরীক্ষা েলের িনূ্যতম 
প্রলয়াজিীয় কমীলের নিলয়ালগর খরচ কমটালত হলব, কসগুনে হে- 

সামানজক নিরীক্ষা একক- রাজয িযমায় 

প্রধাি িেিাম িানরশ্রনমক বা মানসক িাতা 

নর্লরের  ৬০০০০ টাকা 
সামানজক উন্নয়ি নবলেষজ্ঞ ৪০০০০ টাকা 

সামানজক নিরীক্ষা নবোরে ২০০০০ টাকা 

অনফলসর খরচ ১০০০০ টাকা 
প্রনেক্ষণ ১০০০ টাকা প্রনত মালস (এক বেলর ১২ নেি) 

 

সামানজক সুরক্ষা একক- কজো িযমায় 

প্রধাি িেিাম িানরশ্রনমক বা মানসক িাতা 
িনরবহণ িাতা মানসক ৫০০০ টাকা 
প্রনেক্ষণ মানসক ৫০০ টাকা (১ বেলর ১২ নেি) 
 

নবলেষ অ মতিনতক সহায়তা দ্বারা নিযুক্ত িনূ্যতম কমী সংখ্যা 
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রালজযর িাম অিলুমানেত সামানজক 
নিরীক্ষা নর্লরেলরর 
সংখ্যা 

অিলুমানেত সামানজক 
উন্নয়ি নবলেষলজ্ঞর 
সংখ্যা 

অিলুমানেত সামানজক 
নিরীক্ষা নবোরলের 
সংখ্যা 

অন্ধ্রপ্রলেে ১ ॥ ৪ (২২টি কজোর 
জন্য) 

আসাম ১ ১ ৫ (২৭টি কজোর 
জন্য) 

নবহার ১ ১ ৭ (৩৮টি কজোর 
জন্য) 

েনত্তেগড় ১   
১ 

৫(২৭টি কজোর জন্য) 

গুজরাত ১ - ৫(২৬টি কজোর 
জন্য) 

হনরয়ািা ১- - ৪ (২১টি কজোর 
জন্য) 

নহমাচে প্রলেে ১ - ২(১২টি কজোর জন্য) 
জম্মু ও কাশ্মীর  ১ - ৪ (২৪টি কজোর 

জন্য) 
োড়খণ্ড ১  ১ ৪ (২৪টি কজোর 

জন্য) 
কণমাটক ১ ১ ৬(৩০টি কজোর 

জন্য) 
ককরাো ১ ১ ২ (১৪টি কজোর 

জন্য) 
মেপ্রলেে  ১ - ১০ (৫১ টি কজোর 

জন্য) 
মহারাষ্ট্র ১ - ৬ (৩৩টি কজোর 

জন্য) 
মনণিুর ১ - ২ (৯টি কজোর জন্য) 
কমঘােয় ১ - ১(৭টি কজোর জন্য) 
নমলজারাম ১ - ১(৮টি কজোর জন্য) 
িাগাল্যান্ড ১ - ২ (১১টি কজোর 

জন্য) 
ওনড়ো ১ - ৬ (৩০টি কজোর 

জন্য) 
িাঞ্জাব ১ - ৪(২২টি কজোর জন্য) 
রাজস্থাি  ১ ১ ৬ (৩৩টি কজোর 

জন্য) 
নসনকম ১ - ১ (৪টি কজোর জন্য) 
তানমেিাড়ু  ১ ১ ৬ (৩১টি কজোর 

জন্য) 
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নত্রিুরা ১ - ১ (৮টি কজোর 
জন্য) 

উত্তর প্রলেে  ১ ১ ১৫ (৭৫টি কজোর 
জন্য) 

উত্তরাখণ্ড ১ - ২ (১৩টি কজোর 
জন্য) 

িনশ্চমবে ১ ১ ৪(১৯ টি কজোর 
জন্য) 

 

 

নবলেষ অ মতিনতক সহায়তা কজোর প্রনত ৩০ ককাটি খরলচর ওির ১ জি কজো নরলসাসম িাসমি 
নিলয়ালগর খরচা িনরলোধ করলব। নবলেষ অ মতিনতক সহায়তা রালজয ও কজো িযমালয় সামানজক 
নিরীক্ষা একলক িনূ্যতম কত সংখ্যক কমী নিলয়াগ করা যালব এবং তাুঁলের কত িানরশ্রনমক কেওয়া 
হলব তা ঠিক করলব। তলব রাজয সরকার চাইলে অনতনরক্ত কমী কবনে িানরশ্রনমলক নিলয়াগ কলর 
তাুঁলের খরচ প্রোসনিক খরলচর খাত ক লক করলত িালরি। 

২.৯.১.৭ নিবমাচি- রাজয এবং কজো িযমালয় সামানজক নিরীক্ষা নরলসাসম িাসমি নহসালব তাুঁলেরই 
নিলয়াগ করা হয় যাুঁলের সামানজক নিরীক্ষা িনরচােিার এবং সামানজক কক্ষলত্র কাজ করার অনিজ্ঞতা 
রলয়লে। সামানজক নিরীক্ষা একক একটি সম্ভাব্য প্রা ী তানেকা ততনর কলর নিম্ননেনখত কনমটিলক 
নবজ্ঞানিত করলত হলব 

ক. মখু্য সনচব বা তাুঁর অিলুমানেত ব্যনক্ত 

খ. মহাত্মা গান্ধী এিআইরনজএ েফতলরর প্রধাি সনচব 

গ. ককন্দ্রীয় মেলকর প্রনতনিনধ, র্াইলরের বা কর্িুটি সনচলবর ক লক নিম্ন স্থািীয় ব্যানক্ত িয়। 

ঘ. নসএসও-র একজি প্রনতনিনধ যার গ্রালমর মািষুলের অনধকার এবং স্বত্ব সেলন্ধ কাজ করার 
অনিজ্ঞতা রলয়লে। রাজযগুনে নসএসও প্রনতনিনধলক কোকিাে নিবমাচি কনমটির সেস্য হওয়ার জন্য 
মলিািীত করলত িালরি।  

২.৯.১.৮ সামানজক নিরীক্ষা নরলসাসম িাসমিলের টাকা প্রোি- রাজয সামানজক নিরীক্ষা একক রাজয, 
কজো, ব্লক এবং গ্রাম িযমালয় নরলসাসম িাসমিলের অযাকাউলন্ট সরাসনর টাকা কেওয়ার কতৃম ত্ব রালখি। 
ককািও িযমালয় সামানজক নিরীক্ষা নরলসাসম িাসমিলের িানরশ্রনমক প্রোি রূিায়ণকারী সংস্থাগুনের 
প্রনতনিনধলের অিলুমােলির ওির নিির কলর িা।  

২.৯.১.৯ কযালেন্ডার- সামানজক নিরীক্ষা একক প্রনত বেলররর শুরুলত একটি কযালেন্ডার ততনর 
করলব যা অিুসরণ কলর তাুঁরা প্রনত বের নবনধ কমলি কমিলক্ষ ৫০ েতাংে গ্রাম িঞ্চালয়লত 
সামানজক নিরীক্ষা চাোলবি। একবার সামানজক নিরীক্ষা কযালেন্ডার ততনর হলয় কগলে তা কলঠারিালব 
কমলি চেলত হলব এবং কজো প্রকল্প আনধকানরকলের আগাম জানিলয় রাখলত হলব। এই কযােন্ডারটি 
অনত সনিয় িালব জিতার সামলি রাখলত হলব। 
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২.৯.১.১০ গ্রামীণ সামানজক নিরীক্ষা নরলসাসম িাসমি নিলয়াগ- গ্রালমর ককািও একটি িঞ্চালয়লতর 
সামানজক নিরীক্ষা করার জন্য কয গ্রামীণ সামানজক নিরীক্ষা নরলসাসম িাসমি নিলয়াগ করা হয়, তালক 
কসই িঞ্চালয়লতর বানসন্দা হলে চেলব িা। গ্রামীণ সামানজক নিরীক্ষা নরলসাসম িাসমি নিলয়ালগর সমস্ত 
নিণমায়ক এবং তাুঁলের মূে কাজগুনে সামানজক নিরীক্ষার রাষ্ট্রীয় ম্যািয়ুালে বােতামেূক করা আলে। 

২.৯.১.১১ িন  প্রোি- রূিায়ণকারী সংস্থার ওির নিম্ননেনখত প্রনতটি জরুনর িন  যা সামানজক 
নিরীক্ষার অনতআবশ্যক কপ্রাগ্রাম অনফসারলক সুনিষ্টত করলত হলব, তার প্রলতযকটি কযি েরকানর 
আকালর কফালটাকনি সহ সামানজক নিরীক্ষা কসবক েেলক তুলে কেওয়া হয়। আরও কেখলত হলব 
যালত এই িন গুনে গ্রাম সিার তানরলখর ১৫নেি আলগ সামানজক নিরীক্ষা কসবক েলের হালত তুলে 
কেওয়া হয়। কয িন গুনে নেলত হলব কসগুনে হে- জবকার্ম , মাস্টার করাে নরনসে করনজস্টার, জব 
কার্ম  ইসু্য করনজস্টার, কালজর করনজস্টার, অনিলযাগ করনজস্টার, কটন্ডার বা কিযাে করনজস্টার, 
উিাোি িয় করনজস্টার, িাউচার কফাল্ডার, ককাযােবুক ও কেজার, স্টক করনজস্টার, ব্যাঙ্ক 
নরকিনসনেলয়েি কস্টটলমন্ট কফাল্ডার, প্রোসনিক অিলুমােি, কালজর আগাম নহলসব, প্রযুক্তগত 
অিলুমােি, গ্রাম সিা বা ওয়ার্ম   সিার সমাধাি, কাজ শুরুর আলেে, িনরমািক বই, মজনুরর 
তানেকা, কাজ কেষ হওয়ার সাটিম নফলকট, নিরীক্ষা প্রনতলবেি, শ্রম বালজট। 

২.৯.১.১২ একলো নেলির কাজ সেনন্ধত কয ককািও প্রনতলবেি বা িন  চাওয়া হলে তা ৩ নেলির 
মলে নেলত হলব। 

২.৯.১.১৩. যাচাই করা- সামানজক নিরীক্ষা একক ক লক যালের গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলে 
সামানজক নিরীক্ষা সহায়তা করার জন্য িাঠালিা হয়, তালের গ্রাম িঞ্চালয়লতর এবং এি.আর.ই.নজ.এর 
কালজর জায়গাগুনেলত জব কার্ম  ধারীলের সেলন্ধ সমস্ত তে ১০০ িাগ যাচাই কলর নিলত হলব।  

২.৯.১.১৪- গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে- সামানজক নিরীক্ষা ক লক উলঠ আসা তেগুনে যাচাই করলত 
গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে র্াকা হয় এবং এর সলেই স্বেতা ও োয়বদ্ধতার কক্ষলত্র, িুলরািুনর 
অনধকার কেওয়ার কক্ষলত্র, শ্রনমকলের স্বত্বানধকালরর কক্ষলত্র এবং তহনবলের সঠিক ব্যবহার হলয়লে 
নকিা কসটাই যাচাই করা হয়। 

২,৯.১.১৫- সামানজক নিরীক্ষার প্রনতলবেি- সামানজক নিরীক্ষার প্রনতলবেিটি স্থািীয় িাষায় করলত 
হলব এবং গ্রাম িঞ্চালয়লতর কিাটিে কবালর্ম  োগালত হলব। সামানজক নিরীক্ষা কেষ হওয়ার ৪৮ 
ঘণ্টার মলে জিতার সামলি এই নরলিাটিম  কিে করলত হলব। রাজয সামানজক নিরীক্ষা এককলক 
নিলেমে কেওয়া আলে যালত তারা যাচাই করার জন্য প্রলয়াজিীয় িন  সামানজক নিরীক্ষার রাষ্ট্রীয় 
এমআইএস ক লক যা ন্যােিাে ইিফলমমটিকস কসন্টার দ্বরা গঠিত হলয়লে কসখাি ক লক র্াউিলোর্ 
কলর নিলত িারলব এবং নিরীক্ষার ির যা িাওয়া কগে তাও কসখালিই িন বদ্ধ করলত িারলব। 

২.৯.১.১৬. সামানজক নিরীক্ষা ক লক িাওয়া অনিলযালগর িন িুনক্ত- সামানজক নিরীক্ষা ক লক যনে 
উলঠ আলস কয একলো নেলির কালজর ককািও কমীর ককািও অনধকার িে হলয়লে, তাহলে সামানজক 
নিরীক্ষা একক কপ্রাগ্রাম অনফসার বা কোকিালের কালে কস সেলন্ধ নেনখত অনিলযাগ োলয়র করলত 
িালরি এবং জমা কেওয়ার িনরবলতম  যালত একটি তানরখ কেওয়া রনসে িাি কসটিও সুনিনশ্চত 
করলত হলব। ককািও অ মতিনতক েুিীনত কেখলে সামানজক নিরীক্ষা একক কস সেলন্ধ কজো প্রকল্প 
আনধকানরকর কালে নেনখত অনিলযাগ জানিলয় এফআইআর করার ক া বেলত িালরি। যনে িন  
রক্ষণালবক্ষণ নবনধলত ককািও গেে িাওয়া যায় বা স্বেতার অিাব ধরা িলড় তাহলে সামানজক 
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নিরীক্ষা একক কস সেলন্ধ কজো প্রকল্প আনধকানরক বা কপ্রাগ্রাম অনফসারলক নেনখত অনিলযাগ 
জানিলয় তার একটি তানরখ কেখা রনসে সংগ্রহ করলবি। 

২.৯.১.১৭ অিসুারী কাযমস্বরূি- প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে সামানজক নিরীক্ষা ক লক কয তে 
গুনে উলঠ আলস বাুঁধা সমলয়র মলে তার অিসুারী কাযম করার োনয়লত্ব  ালকি। 

২.৯.১.১৮ গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলে সামানজক নিরীক্ষার প্রনতলবেিটি অিলুমােি িাওয়া হলয় 
কগলে তা গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে কেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মলে কজো প্রকল্প আনধকানরক এবং 
রাজয সামানজক নিরীক্ষা একলকর কালে িাঠালত হলব। 

২.৯.১.১৯ গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে কেষ হওয়ার ১ মালসর মলে কস সেলন্ধ নক ব্যবস্থা কিওয়া 
হে তার প্রনতলবেি(ATR) কপ্রাগ্রাম অনফসার সামানজক নিরীক্ষা একলকর কালে জািালব। িরবতী 
সামানজক নিরীক্ষা কহায়ার ১৫ নেি আলগ নরলসাসম িাসমিলের কালে রিায়ণকারী সংস্থার এটিআর 
এবং আলগর বার নযনি সামানজক নিরীক্ষা কলরলেি তার প্রনতলবেি কিৌুঁেলত হলব। মালঠ কঘারার 
সময় সামানজক নিরীক্ষা এককলক যাচাই করলত হলব কয এটিআর-এ কেখা সমস্ত কাজ আলেৌ করা 
হলয়লে নকিা। সামানজক নিরীক্ষা গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসের শুরুলত এবালরর প্রনতলবেলির আলগ 
গতবালরর প্রনতলবেলির এটিআর এবং মালঠর সতযতার প্রনতলবেি কিে করলত হলব। 

২.৯.১.২০ অনতনরক্ত মখু্যসনচব বা গ্রালমান্নয়ি নবিাগ বা িঞ্চালয়নত রালজর প্রধাি সনচব বা সনচব, 
সামানজক নিরীক্ষা িদ্ধনতর মানসক িযমালোচিা সিার আলয়াজি করলবি। এই সিায় সামানজক 
নিরীক্ষা প্রনতলবেলির ককািও অনিয়ম হলে বা রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে কী ব্যবস্থা নিে কসই নিলয় 
বা এর প্রনতকার নিলয় আলোচিা করা হলব।  

২.৯.১.২১. নরলিাটিম ং- রাজয সামানজক নিরীক্ষা একক প্রনত চারমাস অন্তর একটি প্রনতলবেি উিযুক্ত 
নবন্যালস ততনর কলর নপ্রনন্সিাে অযাকাউন্টযান্ট কজিালরলের কালে কিে করলব। এই নবন্যালস রাজয 
সামানজক নিরীক্ষা একক এবং এর কমমকতম ালের অবস্থা, এই চারমাস সমলয় সামানজক নিরীক্ষা 
একক কত টাকা খরচ কলরলে এবং সামানজক নিরীক্ষাটি এর কযালেন্ডার অিযুায়ী এই চার মালস 
ককাি িযমালয় রলয়লে তা িন বদ্ধ  াকলব। 

২.৯.২ সহঘটিত সামানজক নিরীক্ষা- 

প্রলতযক মালস প্রনতটি কালজর জন্য সহঘটিত সামানজক নিরীক্ষা করলত হলব। এর জন্য স্বনি৪ির 
কগাষ্ঠী, গ্রালমর সামানজক নিরীক্ষক, গ্রাম িযমলবক্ষণ কনমটি (নিএমনস) এবং অন্যান্য গ্রামীণ 
সংস্থাগুনের প্রনত সপ্তালহ একটি নিনেমষ্ট নেলি কালজর সমস্ত িন লঘুঁলট কেখার এবং গ্রাম িঞ্চালয়লতর 
কত খরচ হলয়লে তা জািার সম্পূণম অনধকার  াকলব। কযখালি িন র কনি োগলব কপ্রাগ্রাম অনফসার 
কসখালি িনূ্যতম খরলচ তা কেওয়ার ব্যবস্থা করলবি। 

প্রলতযক গ্রাম সিা ৫ জি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প কমী দ্বারা গঠিত 
একটি নিএমনস কবলে কিলব। নিএমনসলত মনহো কমী, তফনসেী জানত বা উিজানতর কমী এবং 
এসইনসনস অিযুায়ী বনঞ্চত কমীরা  াকলবি। কযখালি স্বনিিম র কগাষ্ঠীর মনহোরা নিবমানচত হওয়ার 
জন্য কযাগ্য প্রমানণত হলবি কসখালি গ্রাম সিার অিলুমােলির দ্বারা তাুঁলের নিএমনসর সেস্য নহসালব 
কঘাষণা করা হলব।নিএমনস সবকটি কালজর জায়গায় প্রনত মালস একবার কলর ঘুরলবি। 
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িনরেেমলির কাজ করার জন্য নিএমনস সেলস্যলের একনেলির মজনুর কেওয়া হলব, প্রনত সপ্তালহ 
একনেলির মজনুর িযমন্ত কেওয়া হলব। নিএমনস গ্রাম িঞ্চালয়লত সচে  াকা প্রনতটি কালজর সামানজক 
নিরীক্ষা করলবি এবং কেখলবি যালত কালজর জায়গায় প্রনতটি নবনধ কমলি কাজ করা হয় নকংবা 
সমস্ত িন  কযি সঠিক িালব নিনিবদ্ধ করা হয়। তারা কেখলবি কযি কমীলের স্বত্বানধকারগুনে 
আইিািযুায়ী কেওয়া হয়। নিএমনস তাুঁলের প্রনতলবেি সাক্ষর কলর কপ্রাগ্রাম অনফসার-র কালে জমা 
কেলব। 

২.৯.৩. কোকিাে- 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির তফনেে ১ এবং ধারা ৩০ অিযুায়ী  প্রলতযক 
কজোয় একজি কলর কোকিাে  াকলবি যাুঁরা অনিলযাগ গ্রহণ করলবি, কস সেলন্ধ কখাুঁজখবর 
করলবি এবং নিয়মাবেী অিযুায়ী অনিলযালগর নিষ্পনত্ত করলবি। ককন্দ্রীয় সরকালরর নিয়ম অিযুায়ী 
কোকিােলের নিলয়াগ, তাুঁলের োনয়ত্ব, কালজর সময়, কাজ ক লক বরখাস্ত করার নিয়ম, স্বায়ত্বোসি, 
ক্ষমতা , অনিলযালগর প্রনতকালরর িদ্ধনত এবং কোকিালের প্রনতলবেলির ওির কিওয়া ব্যবস্থা সব 
সেলন্ধই কোকিাে সেলন্ধ মেলকর গাইর্োইলি ১৬.১.২০১৪ অিযুায়ী নবস্তানরত নববরণ কেওয়া 
রলয়লে।লসগুনে হে- 

সামানজক নিরীক্ষা দ্বারা কমীলের অনধকার ক লক বনঞ্চত হওয়ার ঘটিাগুনে সামানজক নিরীক্ষা একক 
দ্বারা কোকিালের কালে জািালিা হলব। কোকিাে কসই ঘটিাগুনে সুলয়া কমালটা নহসালব িন িুক্ত 
করার োনয়লত্ব  াকলবি এবং অনিলযাগ করনজস্টালরর ৩০ নেলির মলে কসই অনিলযালগর নিনত্তলত 
কী নসদ্ধান্ত কিওয়া হে তাও জািালিার োনয়ত্ব নিয়মািযুায়ী কোকিালেরই। 

২.৯.৪ অনিলযালগর প্রনতকার- 

রাজয সরকারলক অনিলযাগ োলয়র করা, তার স্বীকৃনত স্বরূি রনসে কেওয়া এবং ১৫ নেলির মলে 
তার প্রনতকালরর প্রনিয়া রাখলত হলব। এই কক্ষলত্র মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির 
তফনেে ১ এর ২৯ ধারার নবধাি কমলি কাজ করলত হলব।  

২.৯.৫ তোরনক- 

প্রলতযকটি রাজযলক একটি নত্র-স্তরীয় তোরনক িদ্ধনত বােতামেূক িালব রাখলত হলব যালত আইলির 
অনিয়মগুনে ধরা যায়। কয অনিয়ম ও অসৎকমমগুনে ধরা িড়লব, এমিনক সামানজক নিরীক্ষা ক লক 
উলঠ আসা অনিয়মগুনেরও অিুসারী কাযম করলত হলব এবং কেখলত হলব যালত অিরাধীরা োনস্ত 
িায় এবং িুেিালব খরচা করা টাকা উদ্ধার করা যায়। 

২.৯.৫.১ রাজয সরকারলক বােতামেূকিালব একটি রাজয তোরনক কসে ততনর করলত হলব যালত 
 াকলবি একজি মখু্য তোরনক আনধকানরক নযনি অনিলযাগ গ্রহণ করলবি, কসগুনে যাচাই করলবি 
এবং নিয়নমত কালজর জায়গা িনরেেমি করলবি। এই রাজয তোরনক কসলের হালত আনধকানরকলের 
কক্ষলত্র িাবনেক অযাকাউন্টযান্ট আইি অিযুায়ী এবং  অন্যান্য কক্ষলত্র রাজস্ব উদ্ধার আইি অিযুায়ী 
টাকা উদ্ধার করার ক্ষমতা রলয়লে। এই কসে অিরাধী সাব্যস্ত হওয়া আনধকানরকলের নবরুলদ্ধ 
োনস্তমেূক ব্যবস্থার সুিানরে করলত িালর এবং কযখালি কফৌজোনর মামোর প্রলয়াজি কসখালি 
এফআইআর করার সুিানরে নেলত িালর। মখু্য তোরনক আনধকানরক এস.ই.নজ.নসর কালে একটি 
বানষমক প্রনতলবেি িাঠালবি যালত অনিয়ম এবং র্ককমম বন্ধ করার জন্য নকেু িরামেম  াকলত িালর।  
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২.৯.৫.২ একটি কজো তোরনক কসে গঠি করলত হলব এবং এর োনয়লত্ব  াকলবি একজি কজো 
িযমালয়র অনফসার যালক রাজয তোরনক কসলের নিলেমে অিযুায়ী কাজ সম্পােি করলত সাহা্য 
করলবি একজি ইনঞ্জিায়ার এবং একজি নিরীক্ষক। এই কজো তোরনক কসে নিলজই িনরেেমি 
করলব, উদ্ধার করার জন্য অিসুারী কাযম করলব এবং োনি্তমেূক ব্যবস্থা ও কফৌজোনর মামো 
করলব কসই সমস্ত আনধকানরক এবং অিানধকানরকলের নবরুলদ্ধ যালের োনস্তমেূক কতৃম িক্ষ কজো 
িযমালয়  ালক।  

২.৯.৫.৩ প্রলতযক গ্রাম িঞ্চালয়লত তোরনক ও িজরোনর কনমটি  াকলব , যার িাুঁচ জি সেলস্যলের 
মলে তফনসেী জানত উিজানতর প্রনতনিনধ  াকলত হলব এবং কয কনমটির অলধমক সেস্য সংখ্যা হলব 
মনহো। নেক্ষক, অেিওয়ানর কমী, স্বনিিম র কগাষ্ঠীর সেস্য, সামানজক নিরীক্ষা নরলসাসম িাসমি, 
ইউজার গ্রুি, যুব ক্লাব, নস.এস.ও-র সেস্যলের মলে ক লক গ্রাম স্তলর িযমলবক্ষক েে (VMC) -
র সেস্যলের নিবমাচি করা যায়। নি.এম.নসলক কমিলক্ষ ৬ মালসর জন্য গ্রাম সিা দ্বারা নিযুক্ত, 
মলিািীত নকংবা নিবমানচত হলত হলব। নি.এম.নসর কাজ হে, কালজর জায়গাগুনেলত কঘারা, কমীলের 
সলে ক া বো, িন গুনে যাচাই করা, কালজর জায়গায় কযসব সুনবধা  াকার েরকার কসগুনে 
িরীক্ষা করা, কালজর গুণমাি িরীক্ষা করা, খরচ িরীক্ষা করা, প্র ম ক লক কেষ িযমন্ত কালজর 
প্রনতলবেি বািালিা এবং কালজর ধরলণর গুণগত মাি িরীক্ষা করা।  গ্রাম স্তলর িযমলবক্ষক েে 
(VMC) সবকালজর িরীক্ষা করলত িালর এবং এর মলূ্যায়লির প্রনতলবেি কালজর করনজস্টালর 
িন বদ্ধ কলর সামানজক নিরীক্ষার সময় গ্রাম সিার কালে কিে করলত িালর। নিএমনসর 
প্রনতলবেিটিলক জিতার িন  নহসালব কেখলত হলব এবং েরকার িড়লে গ্রাম িঞ্চালয়লত সহজেিয 
করলত হলব। 

২.৯.৬ বােতামেূক সনিয় প্রচার 

রাজয সরকারলক অিলুরাধ করা হলয়লে যালত তাুঁরা জিতা তে িদ্ধনত কমলি জিতা এবং 
অংেীোরলের কালে সমস্ত তে ও িন র সনিয় প্রচার করার ব্যবস্থা রালখি। কালজর জায়গায় 
প্রচার, কেওয়াে নচত্র, গ্রাম িঞ্চালয়লতর কিাটিে কবার্ম , মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
প্রকলল্প-র ওলয়বসাইলটর মােলম নিম্ননেনখত নবন্যালসর দ্বারা এই িদ্ধনত কাজ করলত িালর। 

২.৯.৬.১ প্রলতযক রাজস্ব গ্রালমর জন্য একটি অ মবলষমর একলো নেলির কালজর অবস্থা- 

িনমক 
সংখ্যা 

কালজর 
িাম 

কালজর 
আইনর্ 

অিলুমানেত খরচ টাকা করচ সময় কালজর 
অবস্থা 
সম্পূণম বা 
অসম্পূণম 

   শ্রম উিাোি কমাট শ্রম উিাোি কমাট   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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২.৯.৬.২ প্রলতযক রাজস্ব গ্রালমর জন্য একটি অ মবলষমর একলো নেলির কালজর উিাোলির খরচ 

œ²¢jL 
pwMÉ¡ 

L¡Sl 
e¡j 

L¡X 
ew 

EfLlZl ¢hoc ¢hhle 
j¡V 

EfLlel 
MlQ 

   ¢pj¾V h¡S¡¢l ØV¡e¢Qfp AeÉ¡eÉ EfLle  

   
CE¢eV 
pwMÉ¡ 

lV AbÑ 
CE¢eV 
pwMÉ¡ 

lV AbÑ 
VÊ¢ml 
pwMÉ¡ 

lV AbÑ 
CE¢eV 
pwMÉ¡ 

lV AbÑ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

২.৯.৬.৩ প্রলতযক ওয়ালর্ম র জবকালর্ম র নববরণ 

œ²¢jL 
pwMÉ¡ 

ShL¡XÑd¡l£l 
e¡j 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

  
¢cel 

pwMÉ¡ 
V¡L¡ 

¢cel 
pwMÉ¡ 

V¡L¡ 
¢cel 

pwMÉ¡ 
V¡L¡ 

¢cel 
pwMÉ¡ 

V¡L¡ 
¢cel 

pwMÉ¡ 

           
 

২.৯.৭ স্বেতা এবং োয়বদ্ধতার িনূ্যতম িীনত 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকল্পটিলক বাস্তবানয়ত করলত কগলে এর প্রনত িলে মেক 
দ্বারা নবজ্ঞানিত স্বেতা ও োয়বদ্ধতার নকেু িনূ্যতম িীনত িােি করলত হলব।  

িাগনরকলের ব্যনক্তগত বা একসাল  সক্ষম এবং সেক্ত করার জন্য, তালের িাম নেলয় কাজগুনের 
কয বাস্তবায়ি করা হলে কসটি িযমলবক্ষণ করলত নবনিন্ন েতম িূরণ করলত হলব। এর মলে িড়লে 
নিলজলের স্বত্বানধকারগুনে কবাো, কত সময় কেওয়া হলয়লে তার ধারণা করা, কক ককাি কালজর 
জন্য োনয়ত্বপ্রাপ্ত তা জািা, সঠিক মাি এবং হার সেলন্ধ জািা, নসদ্ধান্ত কিওয়ার িদ্ধনত সেলন্ধ 
অবগত হওয়া, আলবেি করার সম্ভাবিা, অনিলযাগ এবং তার প্রনতকার এবং প্রতযানেত ফোফে 
সেলন্ধ সম্যক ধারণা রাখা। 

২.৯.৭.১ স্বেতা এবং োয়বদ্ধতার ধারণাগুনে এমি িালব নবন্যাস করা উনচত যালত কসগুনে 
সবমজিীি এবং আিযন্তরীণ িদ্ধনত দ্বারা চানেত হয়। প্রলতযক ব্যনক্ত বা প্রলতযক েেলক প্রকল্প 
িযমলবক্ষলণর অনধকার োি কলর সেক্ত করলত হলব এবং উিলিাক্তালের সাহায্য করলত হলব যালত 
তাুঁরা তাুঁলের অনধকার োনব কলরি। 
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২.৯.৭.২ প্রলতযক িাগনরকলের কালে তে িাওয়ার সমাি এবং সবরকম সুলযাগ  াকা উনচত। 
এরকম কয ককািও কালজর প্রনতলরাধ করা উনচত কযখালি ককািও িাগনরকলক তে ব্যবহার করলত 
বা তাুঁলের কোকাস স্টযানন্ড প্রমাণ করলত বাধা কেওয়া হয়।  

২.৯.৭.৩ নবলেষ নকেু নিনেলয় িড়া েেলক সেক্ত করার কাজ এবং তাুঁলের তে সংগ্রহ করার 
কাজটিলক সহায়তা কলর তুেলত হলব। 

২.৯.৭.৪ প্রনত কক্ষলত্র অনতসনিয় উলমাচি এবং সমনষ্টগত িযমলবক্ষলণর জন্য বাইলরর এলজনন্স বা 
েে বা ককািও ব্যনক্তর েরকার িলড়।  

২.৯.৭.৫ প্রকল্প এবং সরকানর প্রনতষ্ঠাি সংিান্ত সমস্ত েরকানর তে বােমেূকিালব অনতসনিয়তার 
সলে প্রেেমি করলত িালর। নবনিন্ন কমার্ এবং মােলমর ব্যবহালরর মােলম তালক সুেি করলত হলব, 
স্থািীয় িাষায়  াকা নিনশ্চত করলত হলব, এবং অধমনেনক্ষত, অনেনক্ষত ও অক্ষম ব্যনক্তলের ক া 
মা ায় করলখ করলত হলব। 

২.৯.৭.৬ তেগুনে প্রমানণত হলত হলব এবং সঠিক সময় অন্তর হােিাগাে করলত হলব এবং এবং 
এমি নবন্যালস আলয়াজি করলত হলব যালত তা কবাধগম্য হয়। এর জন্য নবলেষ েক এবং নবন্যাস 
ততনর করলত হলব। 

২.৯.৭.৭. প্রাসনেক ততযগুনে গ্রাম, গ্রাম িঞ্চালয়ত, ব্লক বা অন্তবতী িঞ্চালয়ত এবং কজো িযমালয় 
সঠিকিালব প্রেনেমত করলত হলব। 

২.৯.৭.৭ এটা মা ায় রাখলত হলব কয যতটা সম্ভব নসদ্ধান্তগুলো জিতার সামলি এবং উৎসাহী 
উিলিাক্তালের ক া শুলি নিলত হলব। এটা সবল লক িালো িদ্ধনত এটা সুনিশ্চত করার যালত এগুলো 
শুধু ন্যায্য নসদ্ধান্ত িয়, কেখলতও ন্যায্যই মলি হয়।  

২.৯.৭.৯ োরুণ প্রলচষ্টা সলেও তে প্রোি এবং প্রনতনিয়া জািালিার িন্থাগুনে েুিীনতগ্রস্থ বা বন্ধ 
হলয় কযলত িালর। এটা বলুে মািলুযর জন্য ও মািলুষর ক লক তলের স্বাধীি প্রবহমািতা িষ্ট করা 
যালত কঠিি হলয় যায় কসজন্য নবনিন্ন উিায় অবেেি করলত হলব।  

২.৯.৭.১০ যনেও ত াকন ত িুরলিা উিায়গুনের ওিলরই কবনে কলর মলিালযাগ নেলত হলব। কারণ 
এই ওইনতহযেীে উিায়গুনের সেলন্ধ স্থািীয় বানসন্দারা কবনে মাত্রায় িনরনচত  ালকি নকন্তু িতুি 
কয প্রযুনক্তগুনে আনবষ্কার হলে কসগুনের সুনবধা ক লকও বনঞ্চত হওয়া উনচত িা। এর মলে অন্যতম 
প্রাসনেক উিায় হে কমাবাইে কফাি এবং কসাশ্যাে নমনর্য়া। বতম মালি এগুনে গ্রালমর প্রনত বানড়লতই 
 ুলক িলড়লে এবং এর মােলম অনতদ্রুত একসলে অলিক মািলুষর সলে কযাগালযাগ করা যায়।  

২.৯.৮ উিলরাক্ত ককািও নবধালির অবমািিা হলে তা েণ্ডিীয় অিরাধ বলে গণ্য হলব এবং 
আইলির ২৫ িের ধারা অিযুায়ী োনস্তও কিলত হলত িালর। 

৩. তথ্য, শিক্ষা এবং দ াগান ানগর (তথ্য, শিক্ষা ও ভাবশনশবময় (IEC) ) কাজ 

৩.১ একলো নেলির কালজর প্রকলল্পর সমস্ত স্বত্বানধকারগুনে দ্বারা মািষুলক সক্ষম করলত তে, নেক্ষা 
ও িাবনিনবময় (IEC)  অতযন্ত গুরুত্বিূণম। প্রোসি এবং রূিায়ণকারী সংস্থাগুনেলক কমীলের তাুঁলের 
অনধকার সেলন্ধ জািালত এবং কসই অনধকালর প্রলবোনধকার নেলত সলচতি কলর তুেলত হলব এবং 
এই সলচতিতা বনৃদ্ধর জন্য নবনিন্ন িদ্ধনতর ব্যবহার করলত হলব। 
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৩.২ রাজয বা কজোর তে, নেক্ষা ও িাবনিনবমলয়র (IEC)  কালজর খরচ প্রোসনিক খরলচর 
খাত ক লক করলত হলব (রাজয তহনবলের ৬ েতাংে)। 

৩.৩ ন্যােিাে তে, নেক্ষা ও িাবনিনবময় (IEC)স্ট্রযালটনজ অিযুায়ী মহাত্মা গান্ধী 
এি.আর.ই.নজ.এ-র কয প্রধাি বাতম াগুনে নবনিন্ন মািুলষর মলে েনড়লয় নেলত হলব, কসগুে হে- 

৩.৩.১ একলো নেলির কালজর প্রকলল্প একটি গ্রামীণ িনরবালরর কাজ করলত ইেকু প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যনক্তলের জন্য একটি অ মবলষম ১০০ নেলির কাজ এবং তার মজনুর নিনশ্চত করা রলয়লে। 

৩.৩.২ ব্যনক্তগত উিলিাক্তামেূক কাজগুনে তফনসেী জানত উিাজানতর মািুলষর জনমলত, কোট এবং 
সংখ্যােঘু কৃষলকর জনমলত, িূনম সংস্কার উিলিাক্তালের জনমলত বা িারত সরকালরর ইনন্দরা আবাস 
কষাজিার উিলিাক্তালের জনমলত করা যায়। 

৩.৩.৩ কালজর আলবেি জািালির ১৫ নেলির মলে আলবেিকারীলক কাজ কেওয়া হলব। 

৩.৩.৪ কালজর আলবেি জমা কেওয়ার কাজ চাওয়ার ১৫নেলির মলে কাজ িা কিলে কমীলের 
কবকারিাতা িাওয়ার অনধকার রলয়লে। 

৩.৩.৫ কাজ কেষ হওয়ার ১৫ নেলির মলে মজনুর িাওয়া যালব। 

৩.৩.৬ গ্রাম িঞ্চালয়লতর অধীলি অিলুমানেত কালজর তানেকা। 

৩.৩.৭ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প মনহোলের অ মতিনতক এবং সামানজক 
সেনক্তকরলণর নেলক নবলেষ মলিালযাগী। 

৩.৩.৮ একলো নেলির কালজর প্রকলল্প িনরলবে বান্ধব এবং িলদ্রানচত কাজ কেওয়া হয়। 

৩.৩.৯ একলো নেলির কালজর প্রকলল্পর স্বেতা এবং জিতার কালে জবাবনেনহ করার জন্য সামানজক 
নিরীক্ষা করা বাোতামেূক। 

৩.৩.১০ একলো নেলির কালজ আবহাওয়া িনরবতম লির সলে সম্পনকম ত েবুমে িনরনস্থনতর প্রনত িজর 
কেওয়া হয় এবং কৃষকলের রক্ষাল ম প্রাকৃনতক সংস্থািগুনে সংরক্ষণ করার নেলক িজর কেওয়া হয়। 

৩.৩.১১. গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে কমীলের অনিলযাগ জািালিার জন্য এবং চানহো জািালিার 
জন্য প্রধাি স্থাি। গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসে এবং গ্রাম িঞ্চালয়তই প্রকল্পগুলের অিলুমােি কেয় এবং 
কালজর অগ্রানধকার ঠিক কলর। 

৩.৪ রাজযগুনেলক প্রনত বের তালের আই.ই.নস িনরকল্পিা করলত হয় এবং নিয়নমত িালব মেলকর 
কালে প্রনতলবেি জমা নেলত হয়।  

৩.৫ িালো ফোফলের জন্য বক্তলব্য সামান্যতা বজায় রাখলত হলব। রাষ্্ট্র, রাজয বা গ্রামীণ িযমালয় 
প্রকলল্পর মেূ আধালরর ওির নিনত্ত কলর একটি নিনেমষ্ট বক্তব্য প্রচার করলত হলব। 

৩.৬ রাজয তে, নেক্ষা ও িাবনিনবময় (IEC)  কিার্াে অনফসার রালজযর তে, নেক্ষা ও 
িাবনিনবময় (IEC)  কমমকালণ্ডর োনয়লত্ব  াকলবি।  রাজয তে, নেক্ষা ও িাবনিনবমলয়র (IEC)  
মখু্য অনফসালরর িাম এবং নববরণ মেলকর কালে জািালত হলব। তে, নেক্ষা ও িাবনিনবময় 
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(IEC)  কমমকালণ্ডর আরও কিোোনর বাস্তবায়লির জন্য রাজয সরকার কযাগালযাগ উন্নয়লি অনিজ্ঞতা 
রলয়লে এমি কযাগালযাগ আনধকানরক নিলয়াগ করলত িালরি।  

৩.৭ গ্রালমান্নয়ি মেলকর মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প নবিাগ তাুঁলের নবনিন্ন 
কালজর সেলন্ধ মািষুলক জািালত এবং অংেীোরলের সলে কযাগালযাগ বাড়ালত একটি কফসবকু কিজ 
ততনর কলরলে। র্ব্লুর্ব্লুর্ব্লু.লফসবকু.কম/ইনন্ডয়া মহাত্মা গান্ধী এি.আর.ই.নজ.এ –কত নক্লক করলে 
এই কিজটি কেখা যায়। রাজযগুনেও এরকম কফসবকু কিজ ততনর করার ক া িাবলত িালর। এই 
কিলজ তারা একলো নেলির প্রকলল্প মালঠ নক ধরলণর কাজ হয় তার নববরণ ও েনব নেলত িালরি। 
এর নেঙ্ক রালজযর এি.আর.ই.নজ.এর ওলয়বসাইলট নেলয় নেলত িালরি। 

৩.৮ রাজযগুনেলক তালের প্রচার উিাোি, কপ্রস নববনৃত, প্রনতলবেি জিসমলক্ষ আিার জন্য এই 
ওলয়বসাইট এবং কফসবকু কিলজর ব্যবহার করলত হলব। 

৩.৯ করাজগার নেবস এবং সামানজক নিরীক্ষালক তে, নেক্ষা ও িাবনিনবময় (IEC)  কমমকালণ্ডর 
সবল লক গুরুত্বিূণম অস্ত্র নহসালব ধরা হয়। এর দ্বারা গ্রামীণ সম্প্রোয়লক তাুঁলের অনধকার সেলন্ধ 
জািালিা যায়, তালের িযমলবক্ষলণর অংেীোর করা যায় এবং অনিলযালগর প্রনতকারও করা যায়। 
প্রকলল্পর প্রধাি বক্তব্যগুনে কবাোলিার জন্যও এগুনে খুব িালো উিায়। রাজযগুনেলক মে্লকর 
গাইর্োইি কমলি করাজগার নেবস সেলন্ধ কঘাষণা করলত হলব এবং িনরচােিা করলত হলব। 

৩.১০ প্রকলল্পর িালো অিেুীেি এবং তে সেলন্ধ সকেলক অবগত করলত সংবাে মােমলক ব্যবহার 
করার নেলক এখি ককন্দ্রীয় সরকালরর িজর রলয়লে। একলো নেলির কালজর প্রকলল্পর ন্যােিাে তে, 
নেক্ষা ও িাবনিনবময় (IEC) স্ট্রযালটনজর মলে এখি একটি নমনর্য়া অযার্লিালকনস স্ট্রযালটনজও 
ক াকালিা হলয়লে। রাজযগুনে রাজয এবং কজো িযমালয় সাংবানেকলের এই নবষলয়র সলে িনরনচত 
করালব। 

৩.১১ ককন্দ্রীয় গ্রালমান্নয়ি মেক দ্বারা প্রেত্ত নবন্যাস অিযুায়ী রাজযগুনেলক নবনিন্ন কমমকালণ্ডর নচত্র 
সহ তেসঙ্কেি রাখলত হলব এবং ককলন্দ্রর সলে িাগ কলর নিলত হলব। 

৪. এমআইএস (এন.আর.ই.শজ.এসফ্ট) 

স্বেতা এবং জিতার কালে জবাবনেনহ করা একলো নেলির কালজর প্রকলল্পর মেূ আধার। এই 
আইলির বাস্তবায়লির সমস্ত তে জিতার েরবালর তুলে ধরা বােতামেূক। এই েক্ষযমাত্রা িূরণ 
করলত ককন্দ্রীয় মেক কালজর প্রবহমািতা এবং ইন্টারলিলটর েনক্তর উির নিনত্ত কলর 
এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট িামক একটি অযানিলকেি ততনর কলরলে।এর কিাটম ালের ঠিকািা হে 
এইচটিটিনি://এিআরইনজএ.এিআইনস.ইি এই কিাটম ােটি এি.আর.ই.নজ.এ-র সমস্ত কেিলেলির নববরণ 
নিনিবদ্ধ কলর রালখ এবং কসগুনে মািলুষর কালে সহজেিয কলর কতালে। এই কিাটম ালের এই 
নবলেষলত্বর জন্য রাজযগুনের জন্য এই কিাটম ােলক হােিাগাে করা রাখা খুব জরুনর। রাজযগুনেলক 
একটি অ মবলষমর এমআইএস এনি কসই বেলরর কেলষ (৩১কে মাচম ) বন্ধ কলর কেওয়ার িরামেম 
কেওয়া হয়। 

৪.২ ই-মাস্টার করাে 

৪.২.১ মাস্টার সার্কম োলরর ২.২.৬ নবিালগ এই সেনন্ধত নিলেমে কেওয়া আলে। ই-মাস্টার সেলন্ধ 
নবলেষিালব জািলত কগলে নিম্ননেনখত নবষয়গুনে অিুসরণ করলত হলব- 
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৪.২.২. ই-মাস্টার করাে হে একটি কনম্পউটার িনরচানেত মাস্টার করাে যা এি.আর.ই.নজ.এ.সফ্ট 
ক লক িাওয়া যায় এবং এলত কয সমস্ত কমীরা কালজর জায়গায় কাজ করলেি তাুঁলের িাম আলগ 
ক লকই ফুলট ওলঠ। তালের একটি অিন্য এম.আই.এস সৃষ্ট মাস্টার করাে িের  ালক। 

৪.২.৩ ককািও কাজ শুরু করার আলগ গ্রাম িঞ্চালয়লতর উনচত কপ্রাগ্রাম অনফসারলক জািালিা , 
যালত নতনি ই-মাস্টার করাে চাে ুকরলত িালরি। 

৪.২.৪. যনে প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থা গ্রাম িঞ্চালয়ত িা হলয় অন্য ককািও প্রনতষ্ঠাি হয়, তাহলেও 
গ্রাম িঞ্চালয়ত ক লক কপ্রাগ্রাম অনফসারলক জািালত হলব যালত কপ্রাগ্রাম অনফসার কসই রূিায়ণকারী 
সংস্থালক মাস্টার করালের সলে কালজর আলেে নেলত িালরি। 

৪.২.৫ যনে ককািও সহলযাগী নবিাগ ককািও কপ্রাগ্রাম অনফসারলক োনয়ত্ব কেি কযমি কপ্রাগ্রাম 
অনফসার(এেনর্) তখি কসই আনধকানরকলকও একই কাজ করলত হলব। 

৪.২.৬. রাজয সরকার আলেে নেলত িালরি কয কপ্রাগ্রাম অনফসারর সমস্ত কাজ গ্রাম িঞ্চালয়ত বা 
অন্য ককািও স্থািীয় কতৃম ত্ব িনরচােিা করলব। 

৪.২.৭. এই ই-মাস্টারলরােগুনে কপ্রাগ্রাম অনফসার বা কপ্রাগ্রাম অনফসার(এে.নর্)দ্বারা অিলুমানেত 
হলত হলব এবং গ্রাম িঞ্চালয়ত বা অন্য রূিায়ণকারী সংস্থালক জানর করলত হলব। রূিায়ণকারী 
সংস্থাগুনে যলব ক লক কাজ করলব বলে ইোপ্রকাে কলরলে তার ৩ নেলির মলে এই ই-মাস্টার 
করাে জানর করলত হলব।কয মাস্টারগুনে উিযুক্ত কতৃম িক্ষ দ্বারা সাক্ষনরত এবং অিলুমানেত হলব 
শুধুমাত্র কসগুনেই এফটিও োড়ার জন্য প্রমানণত ধরা হলব। িকে মাস্টার ক লক সাবধাি হলত 
নবনিন্ন িেলক্ষি করলত হলব।লয মাস্টার করােগুনে জানর করা হলয়লে তার িন গুনেলক িালো িালব 
সংরক্ষণ ও িযমলবক্ষণ করলত হলব। ই-মাস্টার করালের কক্ষলত্র কনম্পউটার ক লকই এর িের গুনে 
কেওয়া যায় তাই িতুি কলর এনি করার েরকার হয় িা।  

৪.২.৮. ই-মাস্টার কজিালরট করার জন্য নিম্ননেনখত তেগুনে জািালত হলব- 

১. িঞ্চালয়লতর িাম 

২. কালজর ককার্ 

৩. শুরু ও কেলষর তানরখ 

৪. কমীলের নবিাগ (অেক্ষ, অধমেক্ষ বা েক্ষ) 

৫. একটি মাস্টার করালে কমীর সংখ্যা 

৪.২.৯ এমআইএস-এর বতম মাি সুনবধা অিযুায়ী গ্রাম িঞ্চালয়ত এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট ক লক উিযুক্ত 
েগ-ইি িাসওয়ার্ম  নেলয় জানর করা বা অিলুমানেত ই-মাস্টার করাে নপ্রন্ট কনরলয় কপ্রাগ্রাম অনফসার-
র কাে ক লক সাক্ষর কনরলয় নিলত িালরি।  

৪.২.১০ ২.২.৬ নবিাগ অিযুায়ী কাগলজর মাস্টার করােগুনে উিযুক্ত কতৃম লত্বর িূবম অিলুমােলির 
দ্বারাও জানর করা যায়। 

৪.৩ এমআইএস িনরমািক বই 
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কালজর সম্ন্ত্স্ত িনরমাি িনরমািক বইলয় িন বদ্ধ কলর উিযুক্ত কতৃম িক্ষ দ্বারা অিলুমােি কনরলয় 
রাখলত হলব। িনরমািক বইলয় িন বদ্ধ িনরমািগুনে কালজর মািনিণময় করার জন্য 
এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট এনি করলত হলব। 

৪.৩.১. এই কালজর জন্য নিম্ননেনখত এনিগুনে করলত হলব- 

৪.৩.১.১ কালজর উিাোি 

ক. কালজর নববরণ 

খ. তেঘময 

গ. প্রস্থ 

ঘ. উচ্চতা 

ঙ. একক মলূ্য 

কমাট খরচটি কনম্পউটার নিলজই কলর কিলব। 

৪.৩.১.২. শ্রলমর উিাোি 

৪.৩.১.৩. উিকরলণর উিাোি 

ক. উিকরলণর িাম 

খ. িনরমাণ 

গ. একলকর োম 

ঘ. কমাট (নিলজ ক লকই নহসাব হলয় যালব) 

ঙ. সুিারিাইজালরর িাম, ইনঞ্জনিয়ালরর িাম, ইনঞ্জনিয়ালরর িেিাম 

এরির কনম্পউটার িনরমালণর নহসাব কলর কিলব। 

৪.৩.২. এম.আই.এস-এ িনরমািক বইলয়র এনি রাজযগুনেলক বােতামেূক করলত হলব। 

৫. তে এবং কযাগালযাগ প্রযুনক্ত- 

৫.১ কমাবাইে মনিটনরং নসলস্টম (এমএমএস) 

এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট যালত কমাবাইলের মােলমও ব্যবহার করা যায় কসজন্য একটি প্রকল্প শুরু 
হলয়লে। গ্রাম িঞ্চালয়তলক যালত কালজর জায়গার সজীব তলের সাহালয্য সেক্ত করাই এই প্রকলল্পর 
েক্ষয। এোড়াও র্াটালবস খুব দ্রুত হােিাগাে করা, সম্পে যাচাই করার সুনবধার জন্য নজও 
টযানগং দ্বারা সম্পলের অবস্থাি কবাোলিা এবং সম্পণূম স্বেতা এই প্রকলল্পর েক্ষয।কালজর চানহো, 
উিনস্থনত, কালজর িনরমাি এবং মাস্টার বা কমজারলমলন্টর যাচাই করার জন্য অিলুমানেত রূিায়ণকারী 
সংস্থা বা কমমকতম ারা এই প্রকলল্পর সুনবধা নিলত িালরি। মেক ক লক ৩৫০০০ হাজার কমাবাইে 
অিলুমােি করা হলয়লে। রাজ।গুনেলক এই প্রকলল্পর বাস্তবায়লির জন্য উিযুক্ত িেলক্ষি করলত বো 
হলয়লে। 
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৫.১ করাে কবসর্ মলর্ে 

৫.১.১. গ্রাম িঞ্চালয়লতর কমমকতম ারা যাুঁরা কালজর চানহো সংগ্রহ কলরি, কাজ কেি, কালজর জায়গার 
উনিনস্থনত কেলখি তাুঁলের প্রলয়াজি মানফক এই এমএমএস অযানিলকেি ততনর করা হয়।সাধারণত 
এগুনে গ্রাম করাজগার সহায়লকর কাজ।  

৫.১.২. এর সলে প্রযুনক্ত কমীরা (লটকনিকযাে অযানসস্টযান্ট) িনরমাি সেন্ধীয় র্াটা এনির জন্য 
োয়বদ্ধ  াকলবি। 

৫.১.৩. রাজযগুনে মনর্উলের সলে নমনেলয় কমমকতম ালের িূনমকা ঠিক করলব। 

৫.২. এম.এম.এস মনর্উে 

৫.২.১ এম.এম.এস প্রকল্প অিযুায়ী, রাজযগুনের জন্য ৮টি মনর্উে  াকলব- 

ক. কালজর েনব কতাো 

খ. কালজর চানহো িন িুনক্ত 

গ. কাজ কেওয়া 

ঘ. ই-মাস্টার ততনর করা  

ঙ. প্রনতনেলির উিনস্থনত 

চ. িনরমাি 

ে. িনরমাি িরীক্ষা করা 

জ. আধার নসনর্ং 

৫.২.২ রাজযগুনেলক প্র ম িযমালয় নিম্ননেনখত ৪টি মেূ মনর্উে বাস্তবায়লির িরামেম কেওয়া হলয়লে- 

ক. কালজর চানহো িন িুনক্ত 

খ. কাজ কেওয়া 

গ. প্রনতনেলির উিনস্থনত 

ঘ. কালজর বা সম্পলের েনব কতাো 

কালজর চানহো এবং েনবগুনে বতম মালি ব্যবহার হওয়া সমস্ত িদ্ধনতলত িন িুক্ত করা হলব। 

৫.৩ কালজর জায়গা নচনিতকরণ 

৫.৩.১ স্ট্রযালটনজ হে গ্রাম িঞ্চালয়ত নচনিত করা যালত বােতামেূক মনর্উেগুনে, রাজয দ্বারা 
নিবমানচত অনতনরক্ত মনর্উলের সলে িুলরািুনর এবং কাযমকরীিালব এম.এম.এস-এর মােলম বাস্তবানয়ত 
হলত িালর। এরকম সব গ্রাম িঞ্চালয়ত এবং এম.এম.এস মনর্উলের জন্য এি.আর.ই.নজ.এ সলফ্ট 
অিোইি এনি বন্ধ  াকলব। 
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৫.৩.২. যনে এরকম ককািও জায়গা  ালক অ মাৎ ককািও ব্লক বা গ্রাম িঞ্চালয়ত (িি আই.নি.নি.ই 
ব্লক সহ) কযখালি এম.এম.এস িদ্ধনতটি ইন্টারলিট সংলযাগ িূরণ করার জন্য প্রলয়াজি কসই 
জায়গাগুনে কস্টট র্াটালবস অযার্নমনিলস্ট্রটর এি.আর.ই.নজ.এসলফ্টর সাহালয্য একবার িনরমাি করা 
জায়গায় িনরবনতম ত হয়। 

৫.৩.৩ রাজয র্াটালবস অযার্নমনিলস্ট্রটরলক নবকল্প কেওয়া আলে কয এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-এর মােলম 
কমাবাইে মনিটনরং নসলস্টমটি নিনেমষ্ট তানরখ অিযুায়ী ককাি স্থালি চাে ুকরা যালব। 

৫.৩.৪ একবার জায়গাটি এম.এম.এস জায়গা নহসালব কঘানষত হলয় কগলে কালজর বাস্তবায়লির নেিটি 
এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট এনি কলর কেওয়া হয়। ওলয়বসাইলটর অিোইি িাসমালির র্াটা এনি চারটি 
মেূ মনর্উে বা অনতনরক্ত আরও মনর্উলের জন্য বন্ধ কলর কেওয়া হয়।  

৫.৩.৫. রাজযগুনে কয অনতনরক্ত মনর্উে বাস্তবানয়ত করলত চায় কসগুনে এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট 
উলিখ করলত হলব। এরির কসই সময় মনর্উে কসই রালজযর নিবমানচত এোকায় চাে ুহলয় যালব। 

৫.৪. নিস্যালটর মােলম ইন্টারলিট সংলযাগ 

মেক ক লক ৪৬৮টি জায়গায় নিস্যালটর মােলম ইন্টারলিট সংলযাগ কেওয়ালক অিলুমােি করা 
হলয়লে।যনে ককািও অনিবাযম কারণ বেত িূবম নিধমানরত ককািও নিস্যাট-এর জায়গা িনরবতম ি 
করলত হয়, তাহলে রাজয তখিই কসই স্থাি িনরবতম ি করলত িালর যনে নিস্যাট কসই জায়গায় 
োগালিা িা হলয় নগলয়  ালক এবং ইন্টারলিট সংলযাগ শুরু িা হলয় নগলয়  ালক। কসই কক্ষলত্র িতুি 
জায়গায় স্থািান্তলরর খরচ একবালরর জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প-র 
প্রোসনিক খরলচর খাত ক লক করা কযলত িালর। 

৬. সরাসশর সুশবিা হস্তান্তর (শর্শবটি) এবং আিার প্ল্যাটফমম 

৬.১ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প সরাসনর সুনবধা হস্তান্তলরর মােলম কমীলের 
প্রাপ্য টাকা সরাসনর তালের ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফলসর অযাকাউলন্ট িাঠালত হয়, যনে িা ককািও 
নবলেষ অবস্থায় মেক ক লক োড় কেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফলসর অযাকাউলন্টর নববরলণর 
মােলম বা উিলিাক্তালের অযাকাউন্ট কয আধার িেলরর সলে কযাগ করা রলয়লে তার মােলম টাকা 
কেওয়া যায়। 

৬.২ কমীলের অযাকাউলন্টর সম্পূণম নববরণ রাজযগুনে এম.আই.এস-এ হােিাগাে করলব। নকন্তু 
আধালরর মােলম টাকা নেলত হলে আধার নসনর্ং করা প্রলয়াজি এবং ন্যােিাে কিলমন্ট কলিমালরেি 
অব ইনন্ডয়ার ম্যািালরর মােলম এর ম্যানিং করলত হলব। আধালরর ব্যবহার মহামান্য সুনপ্রম ককালটম র 
আলেে অিযুায়ী করলত হলব।  

৬.৩  মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি অিুযায়ী উিলিাক্তালের কাজ িাওয়ার জন্য 
আধার িের  াকা বােতামেূক িয়।উিলিাক্তালের সম্মনত জািালিার আলগ এবং তালের আধার 
িের মালঠর কমমকতালের জািালিাার আলগ তালের ১) আধালর নিলয়াগ, ২) প্রকল্প এবং ব্যালঙ্কর 
র্াটালবলস নসনর্ং এবং ৩) আধালরর মােলম প্রাপ্য িাওয়ার নবষয়গুনে িালোিালব বনুেলয় নেলত 
হলব। 
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৬.৪ সরাসনর সুনবধা হস্তান্তর (DBT) ককৌেে- 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর অন্তিূম ক্ত গ্রামগুনেলত নর্নবটি বাস্তবানয়ত করার 
জন্য নিনম্ননেনখত নর্নবটি ককৌেেগুনে প্রলতযকটি রাজযলক অিসুরণ করলত হলব।  

৬.৪.১ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর গ্রামগুনের প্রলতযক সনিয় কমীর আধার 
িের নসনর্ং। 

৬.৪.২ কস সমস্ত আধার িেলরর কানয়ক যাচাইকরণ কযগুনে কপ্রাগ্রাম অনফসার দ্বারা ইউআইনর্ 
তলের সলে জিতানেক প্রমাণিত্র কেওয়া যায়নি। 

৬.৪.৩ সনিয় কমীলের অযাকাউন্টগুনেলক প্রলযাজয ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফলস উলিখ কলর কসগুনের  
যাচাইকরণ এবং অিলুমােি। 

৬.৪.৪. যাচাই করা আধার িেরগুনে ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফস অযাকাউলন্টর সলে নসনর্ং করা এবং 
এি.নস.নি.আই ম্যািালর ক াকালিা যারির আধার নিনত্তক কিলমন্ট করা যালব। 

৬.৫ অযাকাউন্টগুনেলক ধালি ধালি আধার নিনত্তক কিলমলন্ট রূিান্তর করার প্রনিয়া- 

৬.৫.১ এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট র্াটালবলস আধার নসনর্ং- সব কমীলের কস্বোয় আধালর িন িুক্ত 
হওয়ার সুলযাগ কেওয়া হলব। সব কমীলের সলে কযাগালযাগ করা , তালের অিুমনত নিলয় আধালর 
িন িুক্ত করার (যনে িা করা হলয় নগলয়  ালক) জন্য একটি অনিযাি চাোলিা হয়। সনিয় 
কমীলের িন িুক্ত হওয়া আধার িেরগুনে র্াটালবলস নসনর্ং করালত হলব। ব্লক বা গ্রাম িঞ্চালয়লতর 
কনম্পউটার চােকরা তলের সম্পূণম যাচাইকরলণর ির বােতামূেকিালব তেগুনে কনম্পউটালর 
তুেলবি। র্াটাএনির এই অগ্রগনত নিয়নমতিালব ওলয়বসাইলট কেখা যালব এবং কজো প্রকল্প 
আনধকানরকলের জািালিা হলব। 

৬.৫.২ কজো িযমালয় এই কমমসূনচ িনরচােিা করলবি কজো প্রকল্প আনধকানরকরা। রাজযসরকার 
সকে কজো প্রকল্প আনধকানরকলের নিলয় বলস তালের কাে ক লক নক কাজ চাওয়া হলে কস সেলন্ধ 
তালের িালো কলর বনুেলয় কেলবি। 

৬.৫.৩ ব্লক িযমালয় নবনর্ও বা কপ্রাগ্রাম অনফসাররা এই অনিযালির োনয়লত্ব  াকলবি। কজো প্রকল্প 
আনধকানরকরা নবনর্ওলের এই অনিযাি চাোলিার প্রনেক্ষণপ্রোলির োনয়লত্ব  াকলবি।  

৬.৫.৪. নবনর্ও বা কপ্রাগ্রাম অনফসার রা আধার িের সংগ্রহ করার কাজ তালের গ্রাম করাজগার 
কসবকলের নেলয় করালবি।   

৬.৫.৫ এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট গ্রাম ধলর ধলর কসই সমস্ত সনিয় কমীর িাম কেওয়া  াকলব যালের 
আধার িের এখিও র্াটালবলস কতাো হয়নি। নবনর্ও রা কেখলবি কযি এই তানেকাটি নপ্রন্ট কলর 
গ্রাম করাজগার কসবকলের সলে  ালক। এই সমগ্র প্রনিয়াটিলক কস্বোয় এবং মহামান্য সুনপ্রম ককালটম র 
আলেে অিযুায়ী করলত হলব। 

৬.৫.৬ গ্রাম িঞ্চালয়ত িযমালয় গ্রাম করাজগার কসবকরাই সনিয় কমী যারা অিমুনত নেলয়লেি তালের 
কাে ক লক আধার িের সংগ্রহ করলবি। 
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ক. এই কাজটি করার জন্য গ্রাম করাজগার কসবকলের ব্লক িযমালয় একটি প্রনেক্ষণ িবম সম্পন্ন হলব। 
এই এই ওয়াকম েলি গ্রাম করাজগার কসবকলের নক কাজ করলত হলব তা কবাোলিা হলব এবং যালের 
আধার িের র্াটালবলস কিই তালের িালমর তানেকা কেওয়া হলব।  

খ. গ্রাম করাজগার কসবকরা আধার িেলরর সলে আধার িত্র বা আধার কালর্ম র একটি কফালটাকনি 
কপ্রাগ্রাম অনফসারলক কেলবি যালত র্াটাএনির আলগ ব্ললক  াকা িন র সাল  নমনেলয় কেলখ কিওয়া 
যায়।  

গ. গ্রাম করাজগার কসবকলের এই কাজ বােতামেূকিালব সলন্তাযজিকিালব করলত হলব। 

ঘ. প্রনত সপ্তাহালন্ত গ্রাম করাজগার কসবকরা কগাটা সপ্তালহ সংগ্রনহত আধার িেলরর তানেকা নিলয় 
ব্লক অনফলস প্রনতলবেি করলবি। যতনেি িা িযমন্ত িুলরা কাজ কেষ হলে ততনেি এই নমটিংগুনে 
প্রনত সপ্তালহ করা হলব। 

৬.৫.৭ কানয়ক যাচাইকরণ যনে কপ্রাগ্রাম অনফসার প্রমাণীকরলণ অসফে হি- এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট 
কয আধার তে কতাো হয় মেক ক লক তার জিতানেক যাচাই করালিা হয়। আই.আই.নর্.এ.আই 
দ্বারা নিযুক্ত অল নন্টলকেি ইউজার এলজনন্স বা অল নন্টলকেি সানিম স এলজনন্স দ্বারা মেক কেলখি 
কয এই আধার িের গুনে সঠিক নকিা। কযখালি এই জিতানেক যাচাই করা সম্ভব হয়িা কসখালি 
কপ্রাগ্রাম অনফসার বা আরও ককািও উচ্চস্থািীয় কমমকতম া এই তেগুনেলত ককািও গেে রলয়লে নকিা 
তা হালত হালত িরীক্ষা কলরি। এমআইএস-এ কস সমস্ত ঘটিাগুনের নববরণ  ালক, কযগুনে এখিও 
যাচাইকরলণর অলিক্ষায় রলয়লে। কমীলের আধার িত্রগুনে হালত হালত িরীক্ষা কলরও এই কাজটি 
করা যায়। এমআইএস -এ যাচাইলয়র জন্য অলিক্ষারত বা জলম  াকা ঘটিাগুনের একটি প্রনতলবেি 
করার একটি জায়গা  ালক। কপ্রাগ্রাম অনফসার-র েগ-ইি এ এই তানেকাটি কেওয়া  ালক। সনিয় 
কমীলের আধার যাচাইকরলণর প্রনিয়াটি কেষ করা কপ্রাগ্রাম অনফসার-লের জন্য বােতামেূক। এই 
কাজটি নিয়নমতিালব করা যায়। 

৬.৬ অযাকাউন্ট নিনশ্চতকরণ অনিযাি- কয সম্ন্ত্স্ত ব্যাঙ্ক অযাকাউলন্ট 
টাকা জমা কেওয়া হয় কসই অযাকাউন্টগুনে ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফলসর সলে যাচাই কলর নিলত হলব 
এবং কপ্রাগ্রাম অনফসার অিোইি র্াটালবলস কসটি নিনশ্চত করলবি। িাহলে ককািও টাকা জমা 
কেওয়া যালব িা। কয সমস্ত অযাকাউন্টগুনে নিনশ্চত (লফ্রালজি)করার েরকার রলয়লে তার একটি 
তানেকা কপ্রাগ্রাম অনফসার-র েগ-ইি এ কেওয়া  াকলব এবং ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফস অিযুায়ী 
কসগুনেলক নপ্রন্ট কনরলয় কিওয়া যালব। 

৬.৭ ব্লক িযমালয় ব্যাঙ্ক অযাকাউন্ট নসনর্ং- প্রলতযক কপ্রাগ্রাম অনফসার-লক সংনিষ্ট ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট 
অনফসলক কসই যাচাই করা তানেকাটি নেলয় আধার তাুঁলের করকলর্ম  আধার িের নসনর্ং করলত 
রাজী করলত হলব। ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফস অিযুায়ী এই তানেকাটি কপ্রাগ্রাম অনফসার-র েগ-ইিএ 
কেওয়া  ালক। কপ্রাগ্রাম অনফসার এই তানেকাটিলক স্বাক্ষর করলবি এবং ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফলস 
কসই তানেকাটি কেলব আর কেখলবি কযি ব্যালঙ্কর ককার ব্যানঙ্কং নসলস্টম এবং এি.নস.নি.আই ম্যািালর 
করকলর্ম র আধার নসনর্ং করা হয়। 

৬.৮ আধার কিলমন্ট নব্রজ নসলস্টম- (এ.নব.নি.এস)- এ.নব.নি.এস িদ্ধনতটি শুধুমাত্র কসই ব্যাঙ্ক 
অযাকাউন্ট গুলোর জন্যই কাজ কলর কযগুনে ককার ব্যানঙ্কং নসলস্টলমর মলে রাখা আলে। এই িদ্ধনতলত 
ককািও টাকা জমা কেওয়া হলে তা  তবযুনতি িদ্ধনতলত এবং তৎক্ষণাৎ হলয় যায়। যখি কি 
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অর্ম ার কবলরায় , এিনসনিআই তখি তবযুনতি িদ্ধনতলত কসই টাকা জমা কেওয়ার কাজ শুরু কলর 
এবং কপ্ররলকর অযাকাউন্ট ক লক টাকা ককলট উিলিাক্তার অযাকাউলন্ট জমা কলর এবং ২৪ ঘণ্টার 
মলে তার উত্তর কেয়। টাকা জমা করলত কেনর হওয়া করাধ করলত এবং টাকা জমা কেওয়ার 
িদ্ধনতলত স্বেতা আিলত এই প্রনিয়াটি খুবই কাযমকরী। 

৬.৯ মেক ক লক কসিাে সািম ালরর মলে নেলয় এ.নব.নি.এস িদ্ধনতটি চাে ুকলর নিম্ননেনখত কাজগুনে 
করার জন্য একটি স্বয়ংনিয় প্রনিয়া শুরু কলরলেি। 

৬.৯.১ একবার র্াটালবলসর সলে আধার িের কযাগ করা হলয় কগলে সািম ারটি নিলজ ক লকই ৭ 
নেলির মলে ইউ.আই.নর্ (UID) র্াটালবলসর সলে কসটি নমনেলয় কেলখ কিয় এবং অিলুমানেত 
করকর্ম  এবং খানরজ করকর্ম গুনে আোো কলর রালখ। 

৬.৯.২ খানরজ হলয় যাওয়া করকর্ম গুনে নিলজ ক লকই কপ্রাগ্রাম অনফসার-র কালে চলে যায়, যালত 
নতনি কালজর জায়গায় নগলয় এই তেগুনে আবার যাচাই কলর কেখলত িালরি। 

৬.৯.৩ সব অিলুমানেত তেগুনে নর্নজটাে যাচাইলয়র িলর ব্যালঙ্কর কালে তালের করকলর্ম র সলে 
নসনর্ং করার জন্য িাঠিলয় কেওয়া হয়।  

৬.৯.৪ ব্যালঙ্ক িন িুক্ত কলর এবং এিনসনিআই মািনচলত্র কসগুনে তুলে কেওয়া হয়। 

৬.৯.৫ মািনচত্র িরীক্ষা করার ির কয অযাকাউন্টগুনে আধালরর সলে ম্যানিং করা হলয়লে কসগুনে 
এনবনি িদ্ধনতলত রূিান্তনরত হলয় যায়। 

৬.১০. প্রধািমেী জি ধণ কযাজিা অযাকাউন্ট- একলো নেলির কালজর প্রকলল্প সব টাকা 
উিলিাক্তালের ব্যাঙ্ক বা কিাস্ট অনফলসর অযাকাউলন্ট জমা করা হয়, যনে িা ককািও োড়  ালক। 
রাজযগুনেলক কয সমস্ত কমীর ব্যাঙ্ক অযাকাউন্ট কিই তালের অযাকাউন্ট কখাোর জন্য ব্যালঙ্কর সাল  
ক া বোর িরামেম কেওয়া হলয়লে। এবং কয সকে কমীর ব্যালঙ্ক খাতা কখাো রলয়লে তালের 
অগ্রানধকার অিুসালর নিএমলজনর্ওয়াই অযাকাউলন্ট রূিান্তর করলত বো হলয়লে।  

৭. মহাত্মা গান্ধী এন.আর.ই.শজ.এ-র অনথমর  দ াগান- 

৭.১ অ ম বরাদ্দ 

এই আইি ও প্রকল্প রূিায়লণর জন্য অ ম কযাগালির কাঠালমাটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ 
কমমনিশ্চয়তা আইলির ২২ ধারায় উলিখ করা আলে। 

৭.১.১ রাজয ও ককন্দ্রোনসত অঞ্চেগুনেলক ককন্দ্রীয় অ ম সাধারণিালব েটুি নকনস্তলত কেওয়া হলয় 
 ালক। তলব ককািও রালজয বা ককন্দ্রোনসত অঞ্চলে এি.ই.এফ.এম.এস োগু হলে এই অ ম কযাগালির 
নবষয়টি নিন্নতর কাঠালমায় হলব। এই নকনস্তর অ ম রালজযর বা ককন্দ্রোনসত অঞ্চলের জন্য কপ্ররণ 
করার কক্ষলত্র অিলুমানেত কেবার বালজটলক মেূ নিনত্ত হসালব ধরলত হলব।  

৭.১.২ প্র ম নকনস্তর টাকা এনপ্রে মালস কেওয়া হয়। এই অ ম োড়ার জন্য বেলরর প্র ম ে মালসর 
কেবার বালজটলক নহসাব কলর নিলত হলব। প্র ম ৬ মালসর কেবার বালজলট কয শ্রমনেবলসর প্রস্তাব 
আলে অ বা সারা বেলরর কেবার বালজলটর ৫০ েতাংে (লযটা কম)তার ক লক গত আন মক 
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বেলরর উদ্বতৃ্ত অ ম বাে নেলয় অ বা তার সলে গত আন মক বেলরর িা কমটালত িারা খরলচর 
কযাগ কলর রালজযর প্র ম নকনস্তর প্রাপ্য অল মর নহসাব করা হয়।   

৭.১.৩ প্র ম নকনস্ত 

৭.১.৩.১ রালজযর বাৎসনরক শ্রম বালজট ককন্দ্র ও রাজয সরকালরর দ্বারা িরীনক্ষত ও অিলুমানেত 
হলে িলর রাজয সরকার কসই শ্রম বালজটলক কজো নিেু ও মাস নিেু িাগ কলর ককন্দ্রীয় তেিাণ্ডালর 
তুলে কেলব। ঐ তলের ওির নিনত্ত কলর সফটওয়যার (এিআরইনজএসফট) ব্যবহার কলর অল মর 
প্রলয়াজি নিধমারণ করা হলব।   

৭.১.৩.২ প্র ম নকনস্তর অল মর নহসাব হলব নিম্নরূিঃ 

ক) প্রারনম্ভক নস্থনত- 

খ) প্র ম ে মালসর শ্রম বালজলটর নহসালব প্রাপ্য অ ম বা সারা বেলরর শ্রম বালজলটর নহসালব প্রাপ্য 
অল মর ৫০ েতাংে- কযটা কম 

গ) িূবমবতী বেলরর োয় যা ঐ বেলর কমটালিা যায়নি। 

(খ) (গ)-(ক) প্র ম নকনস্তর অ ম 

৭.১.৩.৩ যখি এম.আই.এস প্রনতলবেলির ওির নিনত্ত কলর টাকা োড়ার নিত গঠি হয় তখি 
খরলচর নহসাবগুনে এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট এনি কলর রাখা জরুনর। এি.আর.ই.নজ.এসলফ্ট খরচগুনে 
কতাো িা  াকলে প্রারনম্ভক নস্থনত যা রলয়লে তার ক লক অলিক কবেই কেখালব এবং প্র ম নকনস্ত 
যতটা িাওয়ার েরকার তার ক লক কম িাওয়া যালব। 

৭.১.৩.৪ শ্রম বালজলটর প্রস্তানবত কাজগুনে কনম্পউটালর তুেলত হলব এবং কসগুনে প্রকল্পগুে ক লকই 
নিলত হলব। 

৭.১.৩.৫ প্র ম নকনস্ত োড়ার আলগ নিম্ননেনখত সাটিম নফলকট এবং িন গুনে কিে করলত হলব- 

ক. একটি সাটিম নফলকট যালত কেখা  াকলব রালজযর প্রনতটি কজোর অযাকাউন্ট ২০১৪-১৫ অ মবষম 
িযমন্ত িরীনক্ষত এবং নমটিলয় কেওয়া হলয়লে। 

খ. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলি উিনখত সমস্ত নিরীক্ষাগুনে সম্পােি করার 
সাটিম নফলকট। 

গ. রাজযগুনেলক কয অনিলযাগ জািালিা হলয়লে কস সেলন্ধ কী ব্যবস্থা কিওয়া হলয়লে তার নবস্তানরত 
প্রনতলবেি। 

ঘ. ককন্দ্র ক লক মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প সেলন্ধ রাজযগুনেলক কয সকে 
সংলোধি বা িরামেম বা সুিানরে বা মন্তব্য করা হলয়লে বা চাওয়া হলয়লে তার সলন্তাযজিক িালব 
িূণম করার সাটিম নফলকট। 

ঙ. কসই বেলরর টাকা নিলয় ককািও িুে ব্যবহার বা িুে খরচ করা হয়নি তার প্রনতলবেি। 

চ. ককন্দ্রীয় অংেীোনরর প্র ম নকনস্ত এসইনজএফ-এ(অিালরেিাে গাইর্োইিস, ২০১৩, সংলযাজি 
২৩) কেওয়ার আলগ আগাম েরকার বা েনেলের নবস্তানরত তানেকা। 
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৭.১.৩.৬ ককন্দ্রীয় বরাদ্দ ও িনরিূরক রাজযবরালদ্দর অ ম কস্টট এমিয়লমন্ট গ্যারানন্ট ফালন্ডর 
ইএফএমএস তহনবলে জমা িড়লব, কযখাি ক লক সকে প্রকল্প রূিায়ণকারী কতৃম িক্ষ এফটিও-র 
মােলম অ ম তুেলত িারলব।  

৭.১.৩.৭ যনে কজো বা িঞ্চালয়লত টাকা িাঠালত হয় তাহলে কেলখ নিলত হলব কজোয় বা িঞ্চালয়লত 
অনতনরক্ত অ ম জলম িা  ালক কারণ কসলক্ষলত্র প্র ম নকনস্তর ৬০ েতাংে অ ম ব্যবহার কলর নদ্বতীয় 
নকনস্তর অ ম িাওয়া কঠিিহলয় যালব (তলব িনশ্চমবলের কযলহতু সমস্ত অ ম প্রোিই একটি মাত্র 
রাজযস্তলরর ইএফএমএস অযাকাউলন্টর মােলম হয়, এখালি এই অিলুেেটি প্রলযাজয িয়) 

৭.১.৪ নদ্বতীয় নকনস্তর অ ম- নদ্বতীয় নকনস্তর অ ম কিলত কগলে রাজযলক কমাট অল মর অন্ততিলক্ষ ৬০ 
েতাংে খরচ কলর নিনেমষ্ট ফলমম প্রস্তাব িাঠালত হলব। এজন্য নিনেমষ্ট েতম াবেী িূরণ করা অবশ্য 
প্রলয়াজিীয়। ১ো অলোবলরর িলর প্রস্তাব িাঠালিা হলে কসই সলে িূবমবতী বেলরর অনর্ট নরলিাটম  
জমা নেলত হলব। নদ্বতীয় নকনস্তলত কত অ ম িাওয়া যালব তা নিিম র করলব কসই সময় িযমন্ত যখি 
রাজযগুনে য ানবনহত নবন্যালস তালের প্রস্তাব রালখি এবং সব ধরলণর য ানবনহত েতম িূরণ কলর। 
কজো বা রাজয যনে উিনস্থত কমাট তহনবলের ৬০ েতাংে টাকা খরচ করলত িালরি তাহলেই 
তারা নদ্বতীয় নকনস্তর প্রস্তাব কিে করলত িারলব। যনে নদ্বতীয় নকনস্তর টাকা োড়ার প্রস্তাব ১ো 
অলোবলরর ির কেওয়া হয়, তাহলে তার আলগর বেলরর নিরীক্ষা প্রনতলবেিটিরও েরকার িড়লব। 
নদ্বতীয় নকনস্তর িনরমাণ কত হলব তা নিিম র করলব রাজযগুনের কালজর ওির। 

৭.১.৫ নদ্বতীয় নকনস্ত- 

৭.১.৫.১ উিনস্থত তহনবলের ৬০ েতাংে ব্বহার করার কিরই রাজযগুনে নদ্বতীয় নকনস্তর জন্য 
একনত্রত প্রস্তাব রাখলত িালরি। এরজন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর সমস্ত 
েতম ও মািলত হলব। 

৭.১.৫.২ প্রকলল্পর ককািও টাকা অন্য ককা াও কেওয়া হয়নি, এই মলমম একটি সাটিম নফলকট নেলত 
হলব। ককািও টাকা তেরূি বা িুে খালত খরচ করা হয়নি এরকম সাটিম নফলকটও নেলত হলব। য়নে 
এরকম ককািও ঘটিা ঘলট  ালক তাহলে কোষীলক োনস্ত কেওয়ার জন্য এবং টাকা উদ্ধালরর জন্য 
প্রলয়াজিীয় িেলক্ষি করলত হলব। 

৭.১.৫.৩ যনে রাজয অ মবষমটির ৩০কে কসলেেলরর ির নদ্বতীয় নকনস্তর টাকা িাওয়ার জন্য কযাগ্য 
হয়, তাহলে একটি সাটিম নফলকট নেলত হলব যালত কেখা  াকলব সমস্ত কজো ক লক অনর্ট প্রনতলবেি 
এবং আন মক ব্যবহানরক েংসািত্র (UC) নিনেমষ্ট নবন্যালস িাওয়া নগলয়লে। একনত্রত নিরীক্ষা 
প্রনতলবেিটিও প্রস্তালবর সলে জমা নেলত হলব। 

৭.১.৫.৪. যনে আলগর অ মবষম কেষ হওয়ার সময় ককািও রকম জমা  াকা োয় রলয় নগলয়  ালক, 
তাহলে কসটিও আলগর বেলরর অনর্ট প্রনতলবেলির ব্যালেন্স নেলট ঋণ বা োয় নহসালব কেখা  াকলব। 

৭.১.৫.৫ অনগ্রম রাজয কেয়ার বা রালজযর কিওয়া ঋণলকও জমা  াকা োয় নহসালব আন মক 
ব্যবহানরক েংসািত্র (UC)-লত িন বদ্ধ প্রস্তালবর সলে নেলত হলব। 

৭.১.৫.৬ প্রস্তালবর সলে আরও একটি সাটিম নফলকট যালব কযখালি কেখা  াকলব নিরীক্ষার ির 
নিরীক্ষক কয মন্তব্যগুনে কলরলেি কসগুনে শুধলর কিওয়া হলয়লে। 
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৭.১.৫.৭ ককন্দ্রীয় অংেীোনরর নদ্বতীয় নকনস্ত এস.ই.নজ.এফ-এ(অিালরেিাে গাইর্োইিস, ২০১৩, 
সংলযাজি ২৩) কেওয়ার আলগ আগাম েরকার বা েনেলের নবস্তানরত তানেকা। 

৭.১.৬. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্পর একটি অ মবলষমর কমাট খরলচর ৬ 
েতাংে প্রোসনিক খরচ নহসালব ব্যবহার করাযায়। 

৭.২ অনিলযালগর কক্ষলত্র নিনেমষ্ট ব্যবহানরক িদ্ধনত 

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইলির ২৭ (২) ধারা অিযুায়ী ককন্দ্রীয় সরকালরর 
কালে একলো নেলির কাজ প্রকল্প সঠিক িালব বাস্তবানয়ত িা হওয়ার বা আইলি কয টাকা মঞ্জুর 
করা হলয়লে তা িুে ব্যবহার করার ককািও অনিলযাগ আলস তাহলে ককন্দ্র ক লক তেন্ত করার 
আলেে কেওয়া হয় এবং যনে ককলন্দ্রর কেওয়া সমলয়র মলে ককািও প্রনতকালরর ব্যবস্থা িা করা 
হয় তাহলে প্রকলল্পর টাকা োড়া বন্ধ কলর কেওয়ারও নিলেমে নেলত িালরি। 

২৭ (২) ধারায় কয নবধািগুনে কেখা আলে কসগুনে কাযমকর করলত একটি নিনেমষ্ট অিালরটিং 
িদ্ধনতর সলে ২৩ ধারায় উলিনখত োয়বদ্ধতার নবধািটিও জলুড় কেওয়া হলয়লে। এ সেলন্ধ নিলম্ন 
বণমিা করা হে- 

মেলকর মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকল্প নবিাগ সবধরলণর অনিলযাগগুনে খনতলয় 
কেখলবি এবং নিম্ননেনখত নবিালগ নবিক্ত করলবি- 

৭.২.১ েরখাস্ত- প্রকল্প বাস্তবায়লির ওির সাধারণ বক্তব্য বা মন্তব্য বা প্রকলল্পর উন্ননতর জন্য 
িরামেমলক এই নবিালগ কফো হলব, যার মলে রলয়লে 

ক. কালজর নেলির সংখ্যা বাড়ালিা 

খ. মজনুর বৃনদ্ধ 

গ. িতুি ধরলণর কালজর অন্তিুম নক্ত 

৭.২.২ নিলেমোবেী অবমািিার অনিলযাগ- অনিয়ম যা অিাব ক লক আলস , কযমি েক্ষতাবনৃদ্ধর 
অিাব, কমীসংখ্যা কম, িনরকল্পিার অিাব ইতযানে এই নবিালগর মলে িলড়। এরমলে এমি 
অনিলযাগও িলড় যা কফৌজোনর নবষলয়র সলে জনড়ত িয় কযমি কাজ কেষ করলত কেনর হওয়া 
ইতযানে। 

৭.২.৩ আইলির বাস্তবায়লির প্রিাব িা িড়ার সেলন্ধ অনিলযাগ- আইলির মূে বক্তব্য এবং েক্ষয 
ক লক েলূর সলর যাওয়া বা িা মািার অনিলযাগ। কযমি- 

ক. কাজ বাোই করলত গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসের জনড়ত িা  াকা। 

খ. সামানজক নিরীক্ষা িা করা। 

গ. মজনুর নেলত কেনর করা। 

৭.২.৪ টাকার অনিয়ম সেনন্ধত অনিলযাগ- সরকারী রাজস্ব নবিালগর হওয়া সম্ভাব্য বা সনতয ক্ষনত 
এবং কযাখালি কফৌজোনর নবষয় জনড়ত এমি অনিলযাগ এই নবিালগ িড়লব। কযমি- 
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ক. তবধ অ মতিনতক িদ্ধনত িা কমলি উিকরণ িয় যার সলে প্রকলল্পর ক্ষনতর িাবিা বা অন্য 
ককািও ব্যনক্তর োলির িাবিা জনড়ত আলে 

খ. টাকা তেরূি বা টাকার িুে খরচ, অ মতিনতক তেগুনেলত কগােমাে কযমি মাস্টার করাে 
িকে করা, নমলে এনি ইতযানে। 

৭.২.৫ ১ িের নবিালগ কয ঘটিাগুনে িড়লে কসগুনে রাজযসরকালরর কালে িাঠালিা িাও হলত িালর 
এবং মেক ক লকই আইলির নবধাি, নিয়ম এবং স্বীকৃত সরকানর চুনক্তিত্র কমলি প্রলয়াজিীয় ব্যবস্থা 
কিওয়া হলব। 

৭.২.৬. নবিাগ ২ এবং ৩ এর ঘটিাগুনে অনিলযাগ িাওয়ার ৩ নেলির মলে রাজয সরকালরর 
কালে িাঠালিা হলব। রাজয সরকারলক নিনেমষ্ট স্থালি কখাুঁজ খবর নিলয় নক ব্যবস্থা কিওয়া হে তার 
নবস্তানরত প্রনতলবেি অনিলযাগ িাঠালিার ৩ মালসর মলে িারত সরকারলক িাঠালত হলব। 

৭.২.৭ নবিাগ ৪ এর অনিলযাগগুনেও ১৫নেলির মলে রাজয সরকালরর কালে িাঠালত হলব এবং 
অনিলযাগ িাওয়ার ৩ মালসর মলে  নক ব্যবস্থা কিওয়া হে তার নবস্তানরত প্রনতলবেি িাঠালত 
হলব। যনেও অনিলযালগর গুরুত্ব নবচার কলর ককন্দ্রীয় সরকার প্রনতলবেি জমা কেওয়ার সময়সীমা 
৩ মালসর ক লক কনমলয় তার যতটা েরকারী মলি হলব তত সময় নেলত িালরি। এর িনরবলতম  
ককািও ককন্দ্রীয় েে, আিযন্তরীণ নিরীক্ষণ কসে, রাষ্ট্র িযমালয়র িযমলবক্ষক বা ককালিা তৃতীয় িলক্ষর 
দ্বারাও অনিলযালগর কখাুঁজখবর কিওয়া কযলত িালর। কয সব কক্ষলত্র অ মতিনতক অনিয়ম প্রমানণত 
হয়, কসখালি নিম্ননেনখত ব্যবস্থাগুনে নিলত হলব। 

৭.২.৭.১ তেরূলির বা িুে জায়গায় খরচ করা অ ম উদ্ধার। 

৭.২.৭.২ অিরাধীলের নবরুলদ্ধ এফআইআর 

৭.২.৭.৩ অিরাধীলের নবরুলদ্ধ নবিাগীয় ব্যবস্থা 

৭.২.৭.৪ নিবমানচত আনধকানরকলের জন্য- ১. রাজয িঞ্চালয়নত রাজ আইি বা অন্য ককািও উিযুক্ত 
রাজয আইি অিযুায়ী বানতে বা খানরজ বা উদ্ধার করার প্রনিয়া শুরু করা ২) একটি ফম্যম াে 
নরকিানর সাটিম নফলকট বা নেনখত আলেে নেলয় উদ্ধার করা। 

৭.২.৮. নবিাগ ৪ কয সব কক্ষলত্র রাজয সরকার িারত সরকালরর নিলেমে মািলত অসফে হয় 
কসখালি িারত সরকার গ্রালমান্নয়ি সনচলবর সম্মনত নিলয় উিযুক্ত ব্যবস্থা নিলত িালরি এমিনক 
আইলির ২৭(২) ধারা অিযুায়ী টাকা োড়া বন্ধ কলর নেলত িালর। 

৭.২.৯. রালজয অনিলযাগ কসে গঠি করা 

৭.২.৯.১ একলো নেলির কালজর প্রকল্প সেনন্ধত সমস্ত অনিলযালগর তোরনক করার জন্য রাজয 
সরকার একটি অনিলযাগ কসে গঠি করলত িালরি। 

৭.২.৯.২ যনে অনিলযাগকারী বা যারা অনিয়মগুনে কেনখলয় নেলয়লেি তালের ওির বেপ্রলয়াগ , 
িীনতপ্রেেমি এরকম ককািও অনিলযাগ ওলঠ বা অিসুন্ধািকারী েলের আনধকানরকলের নবরুলদ্ধ 
ঠিকিালব কাজ িা করার অনিলযাগ ওলঠ তাহলে সংনিষ্ট রাজয সরকারলক- 
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ক. বেপ্রলয়াগ, িীনতপ্রেেমলির নবরুলদ্ধ দ্রুত কফৌজোনর ব্যবস্থা নিলত হলব এবং সরকালরর টাকা 
িয়েয় ও অন্যান্য েিুীনতর নবরুলদ্ধ উিযুক্ত ব্যবস্থা নিলত আোো কফৌজোনর মামো োলয়র করলত 
হলব। 

খ. অনিলযাগকারী এবং তাুঁলের িনরবার ও নবলেষ নিরীক্ষা বা সামানজক নিরীক্ষা েলের সেস্যলের 
জন্য উিযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেলত হলব। 

গ. রাজয সরকার দ্বারা গঠিত একটি নবলেষ েেলক নেলয় সংনিষ্ট ব্ললক নবলেষ সামানজক নিরীক্ষা 
করালত হলব এবং তার ক লক যা উলঠ আসলব তা নিলয় উিযুক্ত িেলক্ষি করলত হলব এবং টাকা 
উদ্ধালরর তৎক্ষণাৎ কচষ্টা করলত হলব। 

৭.২.১০ উিলরাক্ত িদ্ধনতগুনেলত মেলক আসা অনিলযাগগুনের মেকই তোরক কলর এবং রালজযর 
কালে প্রলয়াজিীয় িেলক্ষলির জন্য িাঠালি হয়, এর বাইলর আইলির তফনেে ১ এবর ২৯ ধারার 
নবধাি কসলক্ষলত্র খাটলব যখি অনিলযাগগুনে সরাসনর কপ্রাগ্রাম অনফসার বা নর্.নি.নস বা 
রাজযসরকালরর কালে আসলব।  

৮. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমশনশ্চয়তা প্রকনল্পর আওতায় েক্ষতাবৃশি- সম্পণূম কানজর 
মােনম জীশবকা অজম ন প্রকল্প (প্রনজক্ট লাইফ- মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমশনশ্চয়তা 
প্রকনল্প) 

৮.১ একলো নেলির কালজর প্রলক্লির েক্ষয হে গ্রামীণ িনরবারগুনের স্থায়ী জীনবকার ব্যবস্থা করা। 
এই েক্ষযিূরণ করার জন্য প্রলজে োইফ ততনর করা হয়লে। েীি েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেল্য 
কযাজিার সাফল্য, এি.আর.এে.এম-এর জীনবকা গঠলির কাজ এবং আর.লস.টির (RSETI) 
উলযাক্তা উন্নয়ি প্রকলল্পর সাফল্য কেলখ এই প্রকল্পটি ততনর করা হলয়লে। 

৮.২ এই প্রকলল্প একলো নেলির কালজর কমীলের আত্মনবশ্বাস এ েক্ষতা বৃনদ্ধ কলর তালের আত্মনবশ্বাসী, 
আত্মনিিম র এবং উলযাক্তা নহসালব গলড় কতাোই েক্ষয। 

৮.৩. নিনম্ননেনখত িদ্ধনতর দ্বারা এই প্রকলল্পর বাস্তবায়ি করা হলব- 

৮.৩.১ কয সম্ন্ত্স্ত িনরবালরর সেস্যরা জীনবকা নিবমালহর জন্য একলো নেলির কালজর ওিলরই নিিম র 
কলর এই প্রকল্প ক লক কসই সমস্ত িনরবালরর যুবালের নিনিত করা হলব, এি.আর.এে.এম এবং 
েীি েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেল্য কযাজিা (DDU-GKY) এর সমন্বলয়র মােলম তালের েক্ষতা 
বনৃদ্ধ কলর জীনবকার সংস্থাি করা হলব। 

৮.৩.২. কসই সমস্ত িনরবার যারা গত অ মবলষম একলো নেলির কালজর প্রকলল্প ১৫ নেলির কাজ 
কলরলেি তালের মলে ক লক ১৮ ক লক ৩৫ বেলরর যুবারা (মনহো, নবলেষিালব েবুমে আনেবাসী 
েে, অক্ষম ব্যনক্ত, রূিান্তরকামী, তফনসেী জানত বা উিজানত এবং অন্যান্য েলের কক্ষলত্র ৪৫ বের) 
এই প্রকলল্পর জন্য আেেম। কয সমস্ত িনরবার গত অ মবলষম ১০০ নেলিরই কাজ কলরলে তালের গুরুত্ব 
নেলত হলব। 

৮.৩.৩ এি.আর.ই.নজ.এসলফ্টর তে ক লক প্রা ী বাোই করা হলব। েক্ষতা বনৃদ্ধ করার কতটা 
ইলে রলয়লে, ককাি নবষলয় েক্ষ হলত চায়, বতম মালি ককাি ককাি নবষলয় েক্ষতা রলয়লে, এই 
তেগুনে নিয়নমত সমীক্ষার মােলম উলঠ আসলব। 
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৮.৩.৪. ৩টি বড় নবিালগ সমীক্ষা করা হলব- 

৮.৩.৪.১. মজনুরর জন্য েক্ষতাবনৃদ্ধ 

৮.৩.৪.২. নিলজ ক লক কাজ করার জন্য েক্ষতা বনৃদ্ধ 

৮.৩.৪.৩ . জীনবকার উন্ননত 

৮.৩.৫ এই সমীক্ষা করার োনয়ত্ব  াকলব মহাত্মা গান্ধী এি.আর.ই.নজ.এ-র রালজযর কনমেিারলের 
ওিলর। কনমেিালররা এই সমীক্ষার ফোফে নতিটি তানেকায় িাগ কলর সরকানর িালব রাজয 
গ্রামীণ আজীনবকা নমেলির সলে িাগ কলর কিলবি।  

৮.৩.৫.১ যুবক-যুবতীলের তানেকা যারা মজনুরর জন্য েক্ষতাবনৃদ্ধলত আগ্রহী। 

৮.৩.৫.২. যুবক-যুবতীলের তানেকা যারা নিলজ ক লক কাজ করার জন্য েক্ষতা বনৃদ্ধ করলত 
আগ্রহী। 

৮.৩.৫.৩. িনরবালরর তানেকা যারা জীনবকা উন্নয়লি আগ্রহী। 

৮.৩.৬. এরকম রাজয কযখালি েক্ষতাবনৃদ্ধর নবষয়টি এস.আর.এে.এম-এর আওতায় িলড়িা, 
কসখালি মজনুরর জন্য েক্ষতাবনৃদ্ধর তানেকাটি রাজয মখু্য েক্ষতা নমেি বা অন্য ককািও এলজনন্স 
যারা গ্রামীণ যুবালের েক্ষতা বনৃদ্ধর কাজ করলেি তালের সলে িাগ কলর নিলত হলব। 

৮.৩.৭ ইনতমলে হলয় যাওয়া একটি সমীক্ষা এবং সমীক্ষার তে রাজয েক্ষতাবনৃদ্ধর িনরকল্পিার 
নিনত্ত হলব।  

৮.৩.৮. এস.আর.এে.এম এই প্রকল্প বাস্তবায়লির রূিায়ণকারী সংস্থা হলব। এস.আর.এে.এম 
উিলরাক্ত নতিটি নবিালগর ওির একটি কলর রাজয েক্ষতাবনৃদ্ধ িনরকল্পিা ততনর করলব। 

৮.৩.৯ কযখালি এস.আর.এে.এম েক্ষতাবনৃদ্ধর সলে জনড়ত িয়, কসখালি রাজয কিার্াে েক্ষতাবৃনদ্ধ 
নমেি মজনুরর জন্য েক্ষাতাবনৃদ্ধ এবং িনরকল্পিা ততনর করলবি বানক েটুি নবিালগর জন্য িনরকল্পিা 
ততনর করলব এস.আর.এে.এম। 

৮.৩.১০. এস.আর.এে.এম বা কস্টট কিার্াে নস্কেস নমেি কয সমস্ত প্রকল্প রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে 
ইনতমলেই কাজ করলে তালেরলকই ব্যবহার করলব। কাজ কলর মজনুর িাওয়ার েক্ষতাবনৃদ্ধর 
িকম ল্পগুনেলত কয রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে কাজ করলব তালের েীি েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেল্য 
কযাজিা (DDU-GKY)  ওলয়বসাইট ক লক নচরস্থায়ী িন িুনক্ত িের (নিআরএি) সংগ্রহ করলত 
হলব। এস.আর.এে.এম বা এস.এি.এস.এম রূিায়ণকারী সংস্থাগুনেলক প্রনেক্ষণ এবং যারা মজনুরর 
জন্য েক্ষতা বনৃদ্ধ করলত উৎসাহী তালের িালমর তানেকা সহ গ্রাম িঞ্চালয়ত নিনেমষ্ট কলর কেলব। 
গ্রাম িঞ্চালয়ত সম্পৃক্তকারী মলর্ে গ্রহণ করা কযলত িালর। 

৮.৩.১১. নিলজ কাজ করার জন্য েক্ষতা বৃনদ্ধ করার কক্ষলত্র আরলসটির সাহা্য্য কিওয়া কযলত িালর। 
তলব রাজযগুনে অন্য ককািও সংগঠলির সাহায্যও নিলত িালর। খরচ হে ২০০টাকা প্রনতনেি প্রনত 
উিলিাক্তা। এিআইআরনর্, হায়েরাবাে বা এিএআর, কবোেরুু দ্বারা নিনেমষ্ট নবষয় অিুযায়ী ককালসমর 
সূনচ এবং সময় অিসুরণ করলত হলব। 
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৮.৩.১২. এস.আর.এে.এম িনরবার প্রনত িনরকল্পিা রচিার কক্ষলত্র ইেকু যুবা বা িনরবালরর 
জীনবকায়লির উন্ননতসাধলি তালের নিজস্ব জনমর উবমরতা বনৃদ্ধ, উিযুক্ত প্রনেক্ষলণর মােলম উক্ত 
জনমর ব্যবহার কলর উিাজম ি বনৃদ্ধর কক্ষলত্র নিনবড় ও সুসংহত কৃনষ িনরকল্পিায় মনহো নকষাণ 
সেনক্তকরণ িনরলযাজিা ও এি.আর.এে.এম-এর সমাজ নিনত্তক স্থায়ী কৃনষ িনরকল্পিার সাহায্য 
কিওয়া কযলত িালর। 

৮.৩.১৩. রাজয েক্ষতাবনৃদ্ধ িনরকল্পিা রূিানয়ত হলব- 

৮.৩.১৩.১. এই সমস্ত েক্ষতাবনৃদ্ধর জন্য উিনস্থত িনরকাঠালমার উির 

৮.৩.১৩.২. কানরগরী সম্পে 

৮.৩.১৩.৩. আন মক নবন্যালসর কক্ষলত্র িৃ কিালব সমন্বয় 

৮.৪ রাজযগুনেলক একলো নেলির কালজর প্রকলল্পর অধীলি োইফ প্রকল্প রূিায়লণ নিম্ননেনখত নবষয়গুনে 
কমলি চেলত হলব- 

৮.৪.১. কয সমস্ত যুবা মজনুরর জন্য েক্ষতাবনৃদ্ধ নবষলয় প্রনেক্ষণ কিলত চাি তালের সম্পনকম ত 
সমীক্ষার ফোফে, এি.আর.ই.নজ.এ-র ওলয়বসাইলট আর ২২.৫ সরনণলত কেখা যালব। 

৮.৪.২. এস.আর.এে.এম-লক েীি েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেল্য কযাজিা (DDU-GKY) -এর 
নিলেম নেকা কমলি প্রনেক্ষলণর জন্য যুবালের নচনিত করলবি। 

৮.৪.৩. প্রনেক্ষণ ককন্দ্রগুনেলত উন্নত িনরকাঠালমা  াকলত হলব। গ্রালমর প্রনেক্ষণ প্রা ীলের গ্রালম 
অবনস্থত িয় এমি প্রনেক্ষণ ককলন্দ্রও প্রনেক্ষণ কেওয়া যালব।  

৮.৪.৪. রালজযর এি.আর.ই.নজ.এ কনমেিালরর কাে ক লক অনধক মজনুরর জন্য েক্ষতাবনৃদ্ধর 
প্রনেক্ষলণ ইেকু প্রা ীলের তানেকা এস.আর.এে.এম-এ আিষু্ঠানিকিালব িাঠালিার ির তারা তা 
এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-এ আিলোর্ করলবি।  

৮.৪.৫ এস.আর.এে.এম এরির ককািও নিনেমষ্ট গ্রাম িঞ্চালয়লত প্রনেক্ষণ প্র ীলের তানেকা রূিায়ণকারী 
সংস্থাটিলক িাঠালব। এস.আর.এে.এম প্রলয়াজিীয় রূিায়ণকারী সংস্থার সংখ্যা িযমালোচিা কলর কিলব। 
এইধরলণর রূিায়ণকারী সংস্থাগুনে েীি েয়াে উিাোয় গ্রামীণ ককৌেল্য কযাজিা (DDU-GKY) 
ওলয়বসাইট ক লক স্থায়ী নিবন্ধীকরণ সংখ্যা সংগ্রহ করলবি। এস.আর.এে.এম এই রূিায়ণকারী 
সংস্থাগুনেলক প্রনেক্ষলণর উলদ্দলশ্য গ্রাম িঞ্চালয়লতর সলে সংযুক্ত করলব এবং কসই এোকার প্রনেক্ষণ 
প্রা ীলের তানেকা তালের কালে িাঠালব। ওই গ্রাম িঞ্চালয়লত সমস্ত প্রনেক্ষণ প্রা ীর প্রনেক্ষণ সম্পন্ন 
করার প্রলয়াজি।  

৮.৪.৬. রূিায়ণকারী সংস্থা প্রেত্ত তানেকার প্রলতযক প্রা ীর সলে আোিচানরতার মােলম ককাি 
নবষলয় আগ্রহ এবং েক্ষতা আলে তা নিণময় করলব এবং কসই কমাতালবক প্রনেক্ষলণর জন্য প্রা ী 
নিবমাচি করলব। উক্ত আোিচানরতার সময় প্রা ী তার নবষয় িনরবতম ি করলত িালর। তলব তা 
এস.আর.এে.এমলক জানিলয় রাখলত হলব।রাজয প্রলতযক িনরবার নিেু একজিলক প্রনেক্ষণ কেওয়ার 
ক া িাবলত িালর।  
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৮.৪.৭. এস.আর.এে.এম, এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-এ রূিায়ণকারী সংস্থা অিলুমানেত প্রকল্প সংখ্যা 
প্রনেক্ষলণর নবষয় প্রলতযক প্রা ী নিেু িন িুক্ত করলব এবং তা এি.আর.ই.নজ.এ কনমেিারলক জানিলয় 
কেলবি।  

৮.৪.৮. এস.আর.এে.এম রূিায়ণ কারী সংস্থার ক লক প্রাপ্ত প্রনেক্ষলণর সমানপ্ত এবং প্রনেক্ষণপ্রাপ্ত 
যুবলকর কমমপ্রানপ্তর নবষয়টি িন িুক্ত করলব। এই নবষয়টি প্রলতযক প্রা ী সম্পলকম  িন িুক্ত করা 
আবশ্যক।  

৮.৪.৯. রূিায়ণকারী সংস্থাকতৃম ক কমমপ্রানপ্তর ির এি.আর.ই.নজ.এ কনমেিার এই প্রকলল্পর প্রনেক্ষণ 
নবষয়ক অ ম অিলুমানেত বালজট ক লক এস.আর.এে.এমলক বরাদ্দ করলব।  

৮.৪.১০. এই সমগ্র প্রনিয়ালত এস.ই.নস.নস-র টি.আই.এি িেরটি প্রা ী সম্পনকম ত সমস্ত নবষলয় 
উলিনখত হলব।  

৮.৫ স্বনিযুনক্তর জন্য েক্ষতা নবষয়ক িনরকল্পিা রচিা ও রূিায়লণর জন্য আবনশ্যক নবষয়গুনে  

৮.৫.১. রালজযর জন্য উলযাগ উন্নয়ি প্রকল্প (ইনর্নি)প্রনত নিবমানচত নবষয়গুনে এি.আর.ই.নজ.এ-
র ওলয়বসাইলটর আর ২২.৫ সরনণলত কেখা যালব।  

৮.৫.২. আর.লস.টি (RSETI)  এবং তালের িনরকাঠালমা বা রাজয নিবমানচত ককািও সংস্থা কতৃম ক 
এই সমস্ত যুবা যুবতীলের প্রনেক্ষণ এক েলপ্ত ২০১৭র মালচম র মলে কেষ করলত হলব। এরজন্য রাজয 
অন্যান্য স্বনিযুনক্ত প্রনেক্ষলণ অনিজ্ঞ সংস্থার সাহায্য নিলত িালর।  

৮.৫.৩. এই যুবালের উলযাগ প্রনতষ্ঠার জন্য ব্যাঙ্ক প্রলয়াজিীয় ঋণোি করলব। 

৮.৫.৪. এি.আর.ই.নজ.এ কনমেিালরর ক লক তানেকা িাওয়ার ির এস.আর.এে.এম কজো ধলর 
ধলর তা আর.লস.টি (RSETI) কক (অন্য ককািও সংস্থা নিবমানচত হলে তালেরলকও) কেলবি। 
আর.লস.টি (RSETI) র সাহালয্য এস.আর.এে.এম সমস্ত কজোর প্রনেক্ষণ প্রা ীলের আোিচানরতা 
এবং প্রনেক্ষলণর নবষয়টি নিধমারণ করলব। এই নবষলয় তাুঁরা এি.আর.ই.নজ.এ কনমেিালররও িরামেম 
কিলব। কপ্রাগ্রাম অনফসার সমস্ত িন  (জব কার্ম , কক.ওয়াই.নস ইতযানে) নিলয় এই প্রনেক্ষণ প্রা ীরা 
যালত প্রনেক্ষণ ককলন্দ্র উিনস্থত হি তার ব্যবস্থা করলব। 

৮.৫.৫. কযসমস্ত প্রনেক্ষা ী আলগই প্রনেক্ষণ কিলয়লেি তাুঁরা আর প্রনেক্ষণ িালবি িা। কপ্রাগ্রাম 
অনফসারলক এ সম্পনকম ত তে এি.আর.ই.নজ.এ সলফ্ট িন িুক্ত করলত হলব। 

৮.৫.৬ কজো আনধকানরকরা আর.লস.টি (RSETI) র সলে িরামেম কলর কত প্রনেক্ষণ কেওয়া 
সম্ভব তা বলুে প্রনেক্ষলণর প্রলয়াজিীয়তা িূরণ করলবি।  

৮.৫.৭ কয সব প্রা ীলের এই অ মবলষম এবং িরবতী অ মবলষম প্রনেক্ষণ কেওয়া হলব তালের তানেকা 
এবং নবষয় এস.আর.এে.এম, এি.আর.ই.নজ.এ আনধকানরক এবং আর.লস.টি (RSETI) র 
কমমকতম ারা কযৌ িালব ঠিক করলবি।  

৮.৬ স্বনিযুনক্তর জন্য েক্ষতাবৃনদ্ধ নকিালব করা হলব তার িনরকল্পিাটি নিম্ননেনখত ধ্রুবক কমলি 
করলত হলব- 
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৮.৬.১. আর.লস.টি (RSETI) কত সংখ্যাক প্রা ীলক প্রনেক্ষণ কেলব তার ককালিা সলবমাচ্চ সীমা 
কিই। 

৮.৬.২. কজোয় ককািও নবষলয় িতুি প্রনেক্ষণ শুরু করার সময় যনে কেখা যায়, একটি ব্যালচ 
যতজি  াকা উনচত তার ক লক প্রনেক্ষণপ্রা ীলের সংখ্যা কম তাহলে ইনতমলেই ব্লক বা কজো 
িযমালয় চেলত  াকা ককালিা ব্যালচ তালের সানমে কলর নিলয় প্রনেক্ষণ কেওয়া হলব। 

৮.৬.৩. যনে কেখা যায় প্রনেক্ষণপ্রা ীলের সংখ্যা কজোর ককািও প্রনেক্ষণ ককলন্দ্রর বানষমক ধারণ 
ক্ষমতার কাোকানে কিৌুঁলে যালে তাহলে কসই কজো ব্লক ধলর ধলর ব্যাচ ততনর করার িনরকল্পিা 
করলত িালর। নিয়নমত প্রনেক্ষণ িনরকল্পিায় এমনজএিআরইনজ-এর োইফ প্রকলল্পর প্রনেক্ষণ প্রা ীলের 
অগ্রানধকার কেওয়া হলব বা তাুঁলের জন্য আোো ককালিা ব্যাচও শুরু করা কযলত িালর। 

৮.৬.৪. অনতনরক্ত চানহো অিযুায়ী ককািও প্রনেক্ষণ ককলন্দ্রর সম্পে বৃনদ্ধ করা কযলত িালর। তলব 
ককািও অনতনরক্ত চানহো আলে নকিা তা আর.লস.টি (RSETI) র রাজয নর্লরের এবং ব্যালঙ্কর 
সলে আলোচিা কলর ঠিক করলত হলব। 

৮.৬.৫. যনে কজোর প্রনেক্ষণ ককলন্দ্রর ধারণ সংখ্যার ক লক প্রনেক্ষণ প্রা ীলের সংখ্যা অলিক কবনে 
হয় তাহলে অনতনরক্ত প্রা ীলের আেিালের প্রনেক্ষণ ককলন্দ্র যনে জায়গা  ালক তাহলে কসখালি প্রনেক্ষণ 
কেওয়া হলব। তলব এই কাজটি করার জন্য আর.লস.টি (RSETI) র রাজয নর্লরেলরর সহায়তা 
চাই নযনি প্রলতযক কজোর প্রনেক্ষণ ককলন্দ্রর িনরকল্পিাগুনে ককা-অনর্ম লিট করলবি। 

৮.৬.৬. যনে প্রনেক্ষণ প্রা ীলের সংখ্যা কসই কজো বা তার আেিালের কজোগুনের প্রনেক্ষণ ককলন্দ্রর 
ধারণ ক্ষমতার কবনে হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুনেলক ব্লক িযমালয় আর.লস.টি (RSETI)  িনরকাঠালমা 
ততনর করার িরমােম কেওয়া হলয়লে। ব্লক বা গ্রাম িঞ্চালয়লতর িঞ্চালয়ত িবি চত্বর প্রনেক্ষলণর জন্য 
ব্যবহার করা কযলত িালর। কজো প্রকল্প আনধকানরক এবং কপ্রাগ্রাম অনফসাররা সুনিনশ্চত করলবি 
যালত ব্যালঙ্কর নবলেষ কালজর জন্য কসই চত্বলরর প্রসার ঘটালিা হয়। ব্যাঙ্ক কজো প্রকল্প আনধকানরক 
এবং কপ্রাগ্রাম অনফসার-র সলে কযাগালযাগ কলর তারা প্রনেক্ষণ কেওয়ার জন্য কতটা উিযুক্ত বা 
উিলিাক্তালের প্রনেক্ষণ কেওয়ার ব্যবস্থািিাগুনে কেলখ নিলত িালরি। এইরকম স্থালির অিাব  াকলে 
বা অিিুনস্থনতলত ব্যাঙ্ক প্রা ীলের প্রনেক্ষণ কেওয়ার জন্য অন্য ককািও জায়গা নিলত িালরি বা িাড়া 
করলত িালর। এই ব্যবস্থাটি শুধুমাত্রটি প্রকল্প সেন্ধীয় হলব এবং ততনেি চেলব যতনেি ব্লক িযমালয় 
োইফ প্রকলল্পর প্রনেক্ষণ প্রাযীলের প্রনেক্ষণ সম্পূণমিালব কেষ হলয় িা যায়। কত সংখ্যক ব্লক িযমালয়র 
আর.লস.টি (RSETI)  প্রলয়াজি, কমী সংখ্যা, জায়গা এসব নবষয়গুনে প্রনতিূ বা স্পিসর ব্যাঙ্কগুনে 
এস.আর.এে.এম নসইও, আর.লস.টি (RSETI) র রাষ্ট্রীয় নর্লরেলরর সলে প্রনেক্ষণ প্রা ীলের 
সংখ্যার ওির নিনত্ত কলর আলোচিা কলর নস্থর করলব।  

৮.৬.৭ কযখালি সনিয় গ্রামীণ উলযাক্তা প্রকল্প (এস.নি.ই.নি) বাস্তবানয়ত করা হলে কসখালি 
এি.আর.ই.নজ.এ-র োইফ প্রকলল্পর উিলিাক্তালের কসই প্রকলল্পর সলে নমনেলয় কেওয়ার কচষ্টা করলত 
হলব। 

৮.৬.৮. আর.লস.টি (RSETI)  কক.ওয়াই.নস িন র সলে প্রা ীলের চূড়ান্ত তানেকা িাওয়ার ির 
িনরকল্পিার সলে নচনিত নবষলয় প্রনেক্ষণ িবমটি শুরু করার িেলক্ষি করলবি আর কসটি এমিিালব 
করলবি যালত িনরকনল্পত সংখ্যার প্রা ীলের িনরকল্পিা অিযুায়ী সঠিক সমলয়র মলে প্রনেক্ষণ কেয 
করা যায়।  
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৮.৬.৯ আর.লস.টি (RSETI)  ব্যাচ ততনর কলর রাজয নর্লরেলরর মােলম এস.আর.এে.এম-এর 
সলে কসই তানেকাটি নিনবিময় করলবি। আর.লস.টি (RSETI)  তানেকাটি এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-
এও আিলোর্ করলব। এস.আর.এে.এম-এর নসইও কসটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা 
প্রকলল্প-র কনমেিারলক িাঠালবি। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা প্রকলল্প কনমেিার 
কপ্রাগ্রাম অনফসার বা গ্রাম করাজগার কসবকলের মােলম এবার নিনশ্চত করলবি যালত কসই ব্যাচ 
ধলর ধলর প্রা ীরা প্রনেক্ষণ নিলত যায়। 

৮.৬.১০. আর.লস.টি (RSETI)  দ্বারা প্রতযানয়ত খরলচর োনব অিুযায়ী এস.আর.এে.এম নিনেমষ্ট 
িনরমাণ টাকা প্রোি করলব। এোড়া অন্য ককািও িন (িাউচার) যাচাই প্রলয়াজি কিই। 

৮.৬.১১. প্রনেক্ষলণর প্র ম নেলিই আর.লস.টি (RSETI) র সহলযানগতায় প্রনেক্ষণ প্রা ীলের 
প্রধািমেী জি ধি কযাজিায় একটি ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট খুেলত হলব। প্রনেক্ষণ কেষ হওয়ার িূলবম ইেকু 
প্রনেক্ষণ প্রা ীরা কোলির জন্য আলবেি করলত িালরি। আর.লস.টি (RSETI) র নর্লরেলরর 
সহলযানগতায় কোি আলবেলির সলে কয প্রকলল্পর জন্য কোি প্রলয়াজি তার একটি প্রনতলবেি ততনর 
কলর ব্যালঙ্ক অিলুমােলির জন্য িাঠালত হলব। নর্লরের এই কোিগুনের সঠিক ও সময়মলতা অিলুমােি 
হলে নকিা তা িজলর রাখলবি এবং নবনিন্ন সমলয় নবএেনবনস বা নর্নসনস বা নর্এেআরএনস বা 
নর্এেআরনস-র সিায় এই নবষয়গুনে উথ্ ািি করলবি। সমস্ত আলবেি িত্রগুনে একটি নিনেমষ্ট 
সমলয় সঠিক িজরোনরর মােলম যাচাই করলত হলব এবং নিনেমষ্ট আলবেি িত্রগুনের কপ্রনক্ষলত কোি 
প্রোি প্রনিয়ার কযালম্পর মােলম সম্পন্ন করলত হলব।   

৮.৭ জীবন-জীশবকা উন্নয়ন সংক্রান্ত শননেম শিকা ও বাস্তবায়ন  

৮.৭.১. জীনবকায়ি সেনন্ধত নবকল্পগুনে এি.আর.ই.নজ.এ.এিআইনস.ইি-এর অন্তগমত আর ২২.৫ 
সরনণলত উলিখ করা আলে।  

৮.৭.২. জীনবকায়ি সেনন্ধত প্রা ীলের তানেকা কনমেিার, এম.নজ.এি.আর.ই.নজ.এ কতৃম ক 
এস.আর.এে.এমলক এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-এ আিলোর্ করার জন্য িাঠালিা হলব।  

৮.৭.৩. এস.আর.এে.এম িনরবার নিনত্তক িনরকল্পিা রচিা করলবি এই সমস্ত িনরবারগুনের জন্য। 
এলক্ষলত্র এি.আর.এে.এম নিনবড় সহলযাগী ব্লকগুনেলক প্রা নমকতা কেওয়া কযলত িালর। এই সমস্ত 
িনরবার নিনত্তক িনরকল্পিাগুনেলক আই.নি.নি.ই-২ এর নিযুক্ত কমীলের সহলযানগতায় ততনর কলর 
এি.আর.ই.নজ.এসফট্-এ আিলোর্ করলত হলব। 

৮.৭.৪. িনরবার নিনত্তক িনরকল্পিা রচিায় স্থায়ী সম্পলের তে ও অিলুমানেত ব্যনক্তগত সম্পে 
নিনত্তক িনরবালরর তেগুনে ব্লকস্তলরর িনরকল্পিা েলের কালে সংরনক্ষত আইনিনিই-২ এর সালিম  
তে ক লক িাওয়া কযলত িালর।  

৮.৭.৫. প্রনতটি িনরবার নিনত্তক িনরকল্পিা এস.আর.এে.এম তার নিনেমষ্ট নিয়ম অিুযায়ী হালতকেলম 
প্রনেক্ষণ কেলব ও প্রলয়াগ করলব। 

৮.৭.৬. এলক্ষলত্র এস.আর.এে.এম তার নিজস্ব বরাদ্দকৃত অ ম প্রনেক্ষলণর জন্য ব্যয় করলব।  
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৮.৭.৭. এি.আর.ই.নজ.এসফ্ট-এ এস.আর.এে.এম কতৃম ক উনিনখত িনরবারগুনেলক প্রনেক্ষণ কেওয়া 
হলব এবং প্রা নমকতা অিযুায়ী মহাত্মা গান্ধী এি.আর.ই.নজ.এ-র অন্তগমত অিলুমানেত ব্যনক্তগত 
সম্পেগুনে নবতরণ করা হলব। 

৮.৭.৮. রাজযনিনত্তক প্রনতটি ইেকু িনরবারলক এস.আর.এে.এম-এর মােলম জীনবকার উন্নয়লি 
সানমে করলত হলব। 

    

 

৯. দেচ্ছানসবী প্রশতষ্ঠাননর অংিীোশরত্বঃ 

মহাত্মা গান্ধী এি.আর.ই.নজ.এর ধারা ২ (নজ) অিযুায়ী প্রকল্প রূিায়ণকারী কতৃম িলক্ষর মলে 
রলয়লে ককন্দ্রীয় বা রাজয সরকালরর কয ককািও নবিাগ, কজো িনরষে, িঞ্চালয়ত সনমনত, গ্রাম 
িঞ্চালয়ত, অন্য ককািও স্থািীয় কতৃম িক্ষ, সরকার কিানষত প্রনতষ্ঠাি ও অসরকারী প্রনতষ্ঠাি যালেরলক 
এই প্রকলল্পর আওতায় ককািও নিনেমষ্ট কাজ রূিায়লণর ক্ষমতা কেওয়া হলয়লে।  

৯.১. কস্বোলসবী প্রনতষ্ঠালির িূনমকা নহসালব মেূতঃ নচনিত করা হলয়লে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় 
গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি রূিায়লণর কক্ষলত্র সংনিষ্ট প্রোসলির কালজ সহলয়াগী িূনমকা িােি 
করা। এজন্য ঐ সব প্রনতষ্ঠািগুনে নিম্ননেনখত কাজগুনে করলত িালর  

৯.১.১. সলচতিতার প্রসার, কালজর চানহো নিবন্ধীকরণ, গ্রাম করাজগার নেবস সংগঠি, কমীলের 
একনত্রত হলত সাহায্য করা ও তাুঁলের ক্ষমতাবনৃদ্ধলতত সাহায্য করা। 

৯.১.২. জাতীয়, রাজয, কজো, ব্লক ও গ্রাম িঞ্চালয়ত স্তলর প্রনেক্ষলণর আলয়াজি ও সক্ষমতা বনৃদ্ধলত 
সাহায্য করা।  

৯.১.৩. গ্রাম সিা বা গ্রাম সংসলে প্রকল্পগুলের অিুলমােলির প্রনিয়ালত গ্রাম িঞ্চালয়ত কক সাহায্য 
করা। 

৯.২ ককন্দ্রীয় গ্রালমান্নয়ি মেলকর নিলেমে অিুযায়ী সরাসনর প্রকল্প রূিায়লণ বা শ্রমনেবস উৎিােলি 
সরাসনর িূনমকা কস্বোলসবী প্রনতষ্ঠািলক কেওয়া বাঞ্চািীয় িয়। বরং নএ সমস্ত প্রনতষ্ঠািগুনের িূনমকা 
মেূতঃ সহায়লকর হওয়া বাঞ্চািীয়।  

৯.৩. উিযুক্ত কস্বোলসবী প্রনতষ্ঠািলক নচনিত করার োনয়ত্ব  াকলব প্রকলল্পর রাজযস্তলরর সমন্বয়কারী 
বা প্রকলল্পর োনয়ত্বপ্রাপ্ত কনমেিালরর ওির। অংেীোনরলত্বর কয কাঠালমাটি ততনর হলব কসটিলত কালজর 
কক্ষত্র, কাজ কেষএ কেয়, কালজর সময় সূচী ও আন মক োয়বদ্ধতা নিনেমষ্ট  াকলত হলব। কস্বোলসবী 
প্রনতষ্ঠালির সলে সমন্বলয়র মােলম এই অংেীোনরলত্বর সুষু্ঠ িনরলবে সৃনষ্ট করার জন্য প্রকলল্পর রাজয 
বা কনমেিার োয়বদ্ধ।  

৯.৪. কস্বোলসবী বা সামানজক প্রনতষ্ঠািগুনে যালত তালের িূনমকা সঠিকিালব িােি করলত িালর 
কসজন্য প্রকল্প রূিায়ণকারী কতৃম িলক্ষর সলে তালের সবসমলয়র কযাগালযাগ খুবই গুরুত্বিূণম। তলব ই 
িারস্পনরক সহায়তার কয ব্যবস্থািিা  াকলব তালত প্রোসি ও সামানজক প্রনতষ্ঠাি-উিয়িলক্ষর 
োয়বদ্ধতার কক্ষত্রগুনেলক নিনেমষ্ট কলর নেলত হলব।  
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৯.৫. স্থািীয় সংগঠি (নসনবও)বা গ্রামীণ সংগঠি কযমি স্বনিির কগাষ্ঠী, জেনবিানজকা সনমনত 
প্রিৃনত মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি রূিায়লণ গুরুত্বিূণম িূনমকা নিলত সক্ষম। 
এইসব সংগঠিগুনেলক কয সমস্ত কালজ যুক্ত করা কযলত িালর কসগুনে হে-  

৯.৫.১. নমেি অলন্তযােয় সহ িঞ্চালয়লতর িনরকল্পিা প্রনিয়ায় জিগলণর অংেগ্রহণ সুনিনশ্চত করলত 
িঞ্চালয়তলক সাহায্য করা।  

৯.৫.২. সামানজক নিরীক্ষার কালজ সাহায্য করা- সামানজক নিরীক্ষার কালজ কস্বোলসবী নহসালব 
নিলজরাই যুক্ত হওয়া বা কস্বোলসবী বাোইলয়র কালজ সহায়তা কেওয়া।  

৯.৫.৩. কযখালি কাজ চেলে কসই স্থালি কাজ চোকােীি সমলয় কেখাশুিা করা ও কসই সলে গ্রাম 
িঞ্চালয়লতর প্রকল্প রূিায়ণ সংিান্ত কালজ সনিয় িালব অংেগ্রহণ। 

৯.৫.৪. কমীেেলক একনত্রত কলর সংগঠিতিালব কালজর চানহোর িন িূনক্ত করালিা ও কসই সলে 
সমনষ্টগত িালব প্রকল্প রূিায়ণ সম্পনকম ত অনিলযালগর নিষ্পনত্ত, ইতযানে।  

১০. পরুস্কার প্রোন 

১০.১ প্রনত বের ২রা কফব্রুয়ারী নেিটি মহাত্মা গান্ধী এি.আর.ই.নজ.এ নেবস নহসালব িানেত হয়।  
ঐ নেি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি সলম্নেলির মঞ্চ ক লক এই প্রকলল্পর বানষমক 
িুরষ্কার কেওয়া হয়।   

শনম্নশলশখত শবভাগগুশলনত পরুস্কার প্রোন করা হয়- 

রাজয কজো  গ্রাম িঞ্চালয়ত  আন মক 
অন্তিুম নক্তকরলণর জন্য 
িুরস্কার 

২.৮.১.১ সমন্বলয়র 
মােলম মািলুষর স্থায়ী 
জীনবকা অজম লির 
কক্ষলত্র সুলযাগ বাড়ালিা  
২.৮.১.২ িনরেন্নতা 
ও োয়বদ্ধতা 
২.৮.১.৩. সামানজক 
অন্তিুম নক্ত 

এি.আর.ই.নজ.এ-র 
উলিখলযাগ্য রূিায়ণ ও 
িতুি নকেু করা জন্য 
কজো প্রকল্প 
আনধকানরকলক কেয় 
িুরস্কার  
ঐ একই কারলণ প্রকল্প 
আনধকানরকলক কেয় 
িুরস্কার  
 

সবলচলয় িালো কাজ 
কলরলে এমি গ্রাম 
িঞ্চালয়ত বা গ্রাম 
িঞ্চালয়লতর প্রধািলক 
কেয় িুরস্কার 

র্াক নবিাগ ও ব্যালঙ্কর 
কমী বা 
আনধকানরকলের মহাত্মা 
গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ 
কমমনিশ্চয়তা আইি 
রূিায়লণর কক্ষলত্র 
ফেপ্রসূ আন মক 
অন্তিূম নক্তর জন্য কেয় 
িুরস্কার  
 

 

 

১০.২ আনবেননর ও বাোইনয়র পিশত- 

১০.২.১. রাজয সরকার রাজয ও কজো স্তলরর িুরস্কালরর জন্য েরখাস্ত আহ্বাি করলব, রাজযস্তলরর 
বাোই কনমটির মােলম নচনিত করলব ও রালজযর সুিানরেসহ ককন্দ্রীয় স্তলরর অযাওয়ার্ম  কনমটির 
কালে কিে করার জন্য ককন্দ্রীয় মেলক িাঠালব।  
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১০.২.২. আন মক অন্তিুম নক্তর কক্ষলত্র র্াকনবিাগ তালের কমীলের মলে ক লক মলিািয়ি সুিানরেসহ 
গ্রালমান্নয়ি মেলক িাঠালব।  

১০.২.৩. সবলচলয় িালো কাজ কলরলে এমি গ্রাম িঞ্চালয়তলক নচনিতকরলণর কক্ষলত্র ককন্দ্রীয় 
িঞ্চালয়তীরাজ মেক মালঠ কালজর মলূ্যায়ণ কলর সুিানরে করলব।  

১০.৩ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কমমনিশ্চয়তা আইি রূিায়লণর কক্ষলত্র িুরস্কার প্রোি সংিান্ত 
নিলেম নেকা ও প্রকল্পটির নববরণ প্রকলল্পর ওলয়বসাইট র্ব্লুর্ব্লুর্ব্লু.এিআরইনজএ.এিআইনস.ইি-এ কেওয়া 
আলে।  

 


