
গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন পৰিকল্পনা



পৰিকল্পনা ৰক?

ৰৰকল্পনা হহছছ এটা প্ৰণালী,ম’ত

লক্ষ্য ৰিি কিা হয়

লক্ষ্যত ককননকক
উপনীত হব তাি ৰিন্তা

কিা হয়

কসই ৰিন্তাক কায্যকিী
কিা হয়

ফলাফলি ৰনিীক্ষ্ণ
আিু মূলযায়ন কিা হয়



গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন পৰিকল্পনা ৰক ?

• গাওঁৰ সভসযা সভূহ সভাধানৰ অছথে গাওঁ ঞ্চায়ত এছলকাত
ৰফৰবন্ন ৰফবাগ আৰু সংস্থাৰ দ্বাৰা ৰূাৰয়ত হহ থকা ৰফৰবন্ন
কামেযসূচী আৰু আচঁৰন সভূহ

একৰিত আৰু সংছমাজন কৰৰ

এক সভৰিত আৰু সৰ্ব্োঙ্গীন

উণ্ণয়ন সাধন কৰৰফলল প্ৰস্তুত

কৰা ৰফস্তাৰৰত ৰৰকল্পনাছটাছৱই

হহছছ “গাওঁ ঞ্চায়ত উণ্ণয়ন ৰৰকল্পনা ”



গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন পৰিকল্পনা ৰক ?

• গাওঁ ঞ্চায়ত উণ্ণয়ন ৰৰকল্পনা ককাছনা চৰকাৰী আচৰন নহয়, ই

এটা প্ৰৰিয়া ম’ত

গাওঁৰ প্ৰৰতছটা ৱাডে ৰ/চুকৰ/চুফুৰীৰ,

সকছলা কেণীৰ/জাৰতৰ/ধভেৰ/ফয়সৰ/ৰলংগৰ

প্ৰছতযকজন ফযৰিছকই লগত হল গাওঁৰ সৰ্ব্োঙ্গীণ উণ্ণয়নৰ ফাছফ

ৰৰকল্পনা কৰৰফ ৰফচৰা হহছছ ।



গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন পৰিকল্পনাি ৰবষয়ন া

িাইজি ওিি িপাই ৰনবি বানব, অৰিক জনৰিয়

কৰিবি বানব অসমত এই বযৱিান াক

“আমাি গাওঁ আমাি আিঁৰন” 

নানমনি নামাকিণ কিা হহনে ।



গৰতনক আপৰুন কেখা “সনপানি গাওঁ পঞ্চায়ত” খন পাবকল

ৰয বযৱিানি/ পনথনি আগবাৰিব

কসয়াই গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন পৰিকল্পনা বা

আমাি গাওঁ আমাি আিঁৰন

পঞ্চায়তি
বত্মান
অৱৰিৰত

সনপানি
পঞ্চায়তিআমাি গাওঁ আমাি আিঁৰন



গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন পৰিকল্পনা হহনে ৰবনকন্দ্ৰীকৃত

পৰিকল্পনাি কেষ্ঠতম উোহিন

ওপিি পিা

তলকল তলি পিা

ওপিকল

গাওঁ পঞ্চায়ত
উণ্ণয়ন
পৰিকল্পনা গাওঁ পঞ্চায়ত

উণ্ণয়ন
পৰিকল্পনা



গাওঁ পঞ্চায়তত িিাি/পৰিনবশ সৰৃি
ৰযনহতু

গাওঁ ঞ্চায়ত উণ্ণয়ন ৰৰকল্পনাত আচঁৰন গ্ৰহনৰ কেিত

গ্ৰাভীণ জনসাধাৰনক সমূ্পণে কতৃৰ্ত্ে ৰিছছ

গৰতনক
গাওঁ ঞ্চায়ত উণ্ণয়ন ৰৰকল্পনাৰ উছেশ্য প্ৰকৃতাথেত

পলপ্ৰষু কৰৰফলল, সকছলা ৰাইজৰ স্বতসু্ফতে অংশ্গ্ৰহন

ৰনৰিত কৰৰফলল, ৰাইজৰ ভাজত সজাগতা সৃৰি তথা

সছচতনতা ফৃৰি কৰাৰ প্ৰছয়াজন আছছ



সজাগতা সৃৰি/িিািি ৰবৰভন্ন উপায়
• ফাটৰ নাট

• লাউড স্পীকাছৰছৰ কঘাষণা তথা প্ৰচাৰ

• কফনাৰ আৰু কািাৰ প্ৰিশ্েণ

• প্ৰচাৰ-ুৰস্তকাৰ ৰফতৰণ

• সভাছফশ্

• আত্মসহায়ক কগাটৰ জৰৰয়ছত প্ৰচাৰ

• ৰফিযালয়ৰ ছাি-ছািীৰ জৰৰয়ছত প্ৰচাৰ

• ফাইক/চাইছকল কৰলী
• কফৰ ৰলখন
• ঞ্চায়ত সবাৰতৰ ৰা ৰচঠি ইতযাৰে



পঞ্চায়তি সম্পেিাৰজি ভড়াল

ঞ্চায়তৰ সম্পিৰাৰজৰ বড়ালছটাক িইু প্ৰকাৰত বাগ কৰা হহছছ-

১) গাওঁ ঞ্চায়ত মোয়ত ৰফত্তীয় সম্পিৰাৰজ

২) গাওঁ ঞ্চায়ত মোয়ত ভানৱ সম্পিৰাৰজ



গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক পৰিৰিৰতি
অিযয়ন/ৰবনেষন

ৰৰৰস্থৰত ৰফছেষন ফুৰলছল গাওঁ ঞ্চায়তৰ উণ্ণয়নৰ ৰস্থৰতৰ

ভূলযায়নক ফুছজাৱা হয়, 

অথোৎ

ৰৰৰস্থৰত ৰফছেষন এছন এক প্ৰৰিয়া, মাৰ জৰৰয়ছত কামেযফযৱস্থা

গ্ৰহনৰ প্ৰছয়াজন কহাৱা ৰাইজৰ সভসযা আৰু চাৰহিা আৰু উণ্ণয়নৰ

কেিত থকা সুৰুঙা ৰফলাক ৰচনাি কৰা হয়



ৰৰৰস্থৰত ৰফছেষন/অধযয়ন হহছছ গাওঁ ঞ্চায়ত উণ্ণয়ন

ৰৰকল্পনাৰ ককন্দ্ৰৰফন্দু ফা হৃিৰন্দ স্বৰূ।

ৰৰৰস্থৰত ৰফছেষনৰ প্ৰথভ িছে…….

১) তথয সংগ্ৰহ : তথয িইু ধৰনৰ

ক) কগৌণ তথয

খ) প্ৰাথৰভক তথয

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক পৰিৰিৰতি অিযয়ন/ৰবনেষন



ক) কগৌণ তথয:
কগৌণ তথয হহছছ এছন ৰকছুভান তথয ৰমৰফলাক তথয

ইৰতভছধয ককাছনা প্ৰৰতছফিন ফা অনয ভাধযভত প্ৰকাৰশ্ত

হহছছ নাইফা ককাছনা ঞ্জীত ততাৰলছক কমাগান ধৰৰফ ৰালক

প্ৰস্তুত কৰা থাছক।

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক পৰিৰিৰতি অিযয়ন/ৰবনেষন



কগৌণ তথযি আিাি বা উৎস সমহূ হল……

১) ২০১১ চনৰ কলাকৰয়ল (Census 2011)

২) ২০১১ চনৰ আথে-সাভাৰজক জাৰত ৰয়ল (SECC 2011)

৩) ঞ্চায়ত এছলকাৰ ৰফৰবন্ন অনুস্থান প্ৰৰতস্থান কমছন: প্ৰাথৰভক

স্বাস্থযছকন্দ্ৰ/উছকন্দ্ৰ, ৰাজহুৱা ৰফতৰণ ফযৱস্থা, অঙ্গনৱাড়ী ককন্দ্ৰ, প্ৰাথৰভক

ৰফিযালয় আৰিত উলব্ধ িৰলল ফা কৰকডে

৪) আত্মসহায়ক কগাট/কপডাছৰচনৰ তথয

৫) স্বচ্ছ বাৰত ৰভছনৰ জৰীৰ তথয

………… ইতযাৰি আৰু প্ৰছয়াজন সাছছে অনয উৎসৰ ৰা

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক পৰিৰিৰতি অিযয়ন/ৰবনেষন



খ) িাথৰমক তথয:
ৰমৰফলক তথয প্ৰতযেবাছৱ ৰাইজৰ ৰা, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰফৰবন্ন

আৰহলা আৰু ককৌশ্ল প্ৰছয়াগ কৰৰ সংগ্ৰহ কৰা হয়, কসইৰফলাক তথযক
প্ৰাথৰভক তথয ফুৰল কয়।

িাথৰমক তথয সংগ্ৰহি আৰহলা আিু ককৌশল

১) অংশ্গ্ৰহণভলূক গ্ৰাভয সূৰচতকৰণ(PRA)

২) ৱাডে সবা

৩) গুৰুৰ্ত্ আছৰাৰত িলৰ হসছত কৰা িলগত আছলাচনা(FGD)

৪) ঘছৰ ঘছৰ জৰী

৫) গৰলছয় গৰলছয় কৰা িমািা

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক পৰিৰিৰতি অিযয়ন/ৰবনেষন



১) অংশগ্ৰহণমলূক গ্ৰাময সৰূিতকিণ (PRA)

ই এক প্ৰণালী, মাৰ জৰৰয়ছত

• গাওঁ অথফা ৰাইজৰ সাম্প্ৰৰতক অৱস্থাৰ অধযয়ন কৰা হয়।
• ৰাইজৰ অবাৱ/সভসযা ৰনৰূন কৰা হয়।
• ৰসৰফলাক ৰনৰাভয় কৰাৰ উায় উৰলওৱা হয় ।
• সংৰেি ৰাইজৰ হসছত ভত ৰফৰনভয় কৰা হয়

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক পৰিৰিৰতি অিযয়ন/ৰবনেষনিাথৰমক তথয সংগ্ৰহি
আৰহলা আিু ককৌশল



ক) সামাৰজক মানৰিত্ৰ:

 সাভাৰজক ভানৰচিত এছলকাছটাৰ সাভাৰজক অৱৰস্থৰত অংকন কৰা হয়।
 এই ভানৰচিত ভানুছহ হতয়াৰ কৰা সম্পি সভূহ কমছন- ঘৰ,ৰাস্তা,িলং,

ৰফিযালয়, অঙ্গনফাড়ী ককন্দ্ৰ, স্বাস্থযছকন্দ্ৰ, কিাকান, হাট-ফজাৰ, শ্মশ্াণ,

ভৰন্দৰ, ভছৰজি আৰি সকছলা ৰাজহুৱা অনুস্থান প্ৰৰতস্থান অংকন কৰা হয়

।
 প্ৰছতযকছৰ লগত জৰড়ত তথয আৰু সভসযা ৰনৰূন কৰা হয়।
 সভসযা সভাধানৰ সাম্ভাফয থ উদ্ভাফনৰ ফাছফ ৰাইজৰ লগত আছলাচনা

কৰা হয়।

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক পৰিৰিৰতি অিযয়ন/ৰবনেষনিাথৰমক তথয সংগ্ৰহি
আৰহলা আিু ককৌশল



খ) সম্পেি মানৰিত্ৰ:

 সম্পিৰ ভানৰচিত এছলকাছটাত থকা প্ৰকৃৰত প্ৰিত্ত সকছলা সম্পি

অংকন কৰা হয়, কমছন- কৃৰষ বূৰভ,জান জৰুৰ, নিী, াহাৰ-

টিলা,ৰৰতযি বূৰভ, ৰফল খাল, নলা নিেভা, গছ গছৰন আৰি সকছলা

ৰাজহুৱা সম্পি অংকন কৰা হয় ।

 প্ৰছতযকছৰ লগত জৰড়ত তথয আৰু সভসযা ৰনৰূন কৰা হয়।

 সভসযা সভাধানৰ লগছত এই সম্পিৰ উৰচত ফযৱহাৰৰ সাম্ভাফয থ

উদ্ভাফনৰ ফাছফ ৰাইজৰ লগত আছলাচনা কৰা হয়।

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক
পৰিৰিৰতি

অিযয়ন/ৰবনেষন

িাথৰমক তথয সংগ্ৰহি
আৰহলা আিু ককৌশল



সামাৰজক আিু সম্পেি মানৰিত্ৰ অংকনি
উোহিন



সামাৰজক আিু সম্পেি মানৰিত্ৰ অংকনি
উোহিন



সামাৰজক মানৰিত্ৰ অংকনি উোহিন



সম্পেি মানৰিত্ৰ অংকনি উোহিন



২) ৱাৰ্্ সভা
গাওঁ ঞ্চায়ত উণ্ণয়ন ৰৰকল্পনাৰ ৰফৰবন্ন ৰশ্তান ৰফলাকত ৰাইজৰ

সহছমাগীতাৰ ফাছফ সজাগতা সৃৰিৰ লগছত ৱাডে ছটাৰ ৰফৰবন্ন সভসযা

ৰাৰজৰ

ৰফষছয় আছলাচনা

কৰৰফলল প্ৰৰতছটা

ৱাডে ছত ৱাডে সবা

তাৰ ফৱযস্থা

কৰৰফ লাছগ ।

গাওঁ পঞ্চায়তি সামগ্ৰীক
পৰিৰিৰতি

অিযয়ন/ৰবনেষন

িাথৰমক তথয সংগ্ৰহি
আৰহলা আিু ককৌশল



৩) গুিুত্ব আনিাৰপত েলি হসনত েলগত আনলািনা(FGD)

গুৰুৰ্ত্ আছৰাৰত িলৰ হসছত কৰা িলগত আছলাচনা হহছছ, এছক

টবূৰভ অথফা এছক ধৰনৰ অৰবজ্ঞতাসম্পন্ন কলাকসকলক, কতওছলাকৰ

আগ্ৰহ থকা এক সুৰনৰিেি ৰফষয়ৰ ওৰত আছলাচনা কৰৰফলল এছক ঠাইত

সভছফত কৰা এক উছমাগী আৰহলা।

ুৰুষ, ভৰহলা, মুৱক,

ফয়স্ক, ৰশ্শু, আত্মসহায়ক কগাট,

কৃষক কগাট, বূৰভহীন কলাক আৰি

ৃথছক ৃথছক এৰত গুৰুৰ্ত্

আছৰাৰত িল ।



৪) ঘনি ঘনি জিীপ
আৱশ্যকীয় তথয সৰন্নৰৱি কৰৰফ ৰা ৰনিে াৰৰত ভানৰ প্ৰ-ি

ফযৱহাৰ কৰৰ ঞ্চায়তৰ প্ৰৰতছটা ৰৰয়ালৰ সিসয সকলৰ সাোৎ গ্ৰহন কৰৰ

তথয সভূহ সংগ্ৰহ কৰা হয় ।

৫) গৰলনয় গৰলনয় পেযাত্ৰা
গৰলছয় গৰলছয় কৰা িমািাই এটা চুফুৰীত

• ৰক ৰক সম্পিৰ উণ্ণয়ন সাধন হহছছ ফা কৰৰফলগীয়া আছছ,

• আন্ত:গাঠৰনৰ সাম্প্ৰৰতক অৱস্থাৰ ভূলযায়ণ,

• ফযৱহাৰ কৰৰফ ৰা প্ৰাকৃৰতক সম্পিৰাৰজ,

• ৰাজহুৱা উছেশ্য আৰু প্ৰকল্পৰ ফাছফ বূৰভৰ উলব্ধতা,

• ৰফৰবন্ন জনছগাষ্ঠীছয় লাব কৰা ৰাজহুৱা কসৱা সভূহ

ৰচনাি কৰাত সহায় কছৰ ।



গৰলনয় গৰলনয় কিা পেযাত্ৰাি উোহিণ



অৱৰিৰতি খিিা িৰতনবেন

 ৰফৰবন্ন উৎসৰ ৰা সংগ্ৰহ কৰা তথয সভূহ ৰফছেষন কৰৰ ৱাছডে প্ৰৰত

কক্ষ্ত্ৰ ৰভৰিক অৱৰস্থৰতৰ এখন খচৰা প্ৰৰতছফিন প্ৰস্তুু্ত কৰৰফ লাছগ ।
 গাওঁ সবাৰ অনুছভািনৰ জৰৰয়ছত এই প্ৰৰতছফিন খনক ূণোঙ্গ/চূড়ান্ত ৰূ

ৰিফ লাছগ ।
 এই প্ৰৰতছফিন খন ঞ্চায়তৰ সাভগ্ৰীক ৰৰৰস্থৰতৰ প্ৰৰতৰফম্ব স্বৰূ।

১) তথয সংগ্ৰহি বানব বযৱহৃত িৰতৰলৰপ
২) অৱৰিৰতি খিিা িৰতনবেনি িৰতৰলৰপ

পৰিৰিৰত ৰবনেষনি ৰিতীয় পেনক্ষ্প…….

file:///C:/Users/user/Desktop/PPT_AGAA_Kranjan/sectors-gpdp.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/PPT_AGAA_Kranjan/Blank  DSR for demo.pdf


পৰিকল্পনা িস্তুতকিণ
 চূড়ান্ত প্ৰৰতছফিন খনৰ আধাৰত ৰচনাি কহাৱা, ৰফৰবন্ন কেি সভূহত কিখা

কাৱা উণ্ণয়নৰ সুৰুঙা আৰু সভসযাসভূহ সভাধানৰ ফাছফ প্ৰস্তাৰফত ৰফৰবন্ন

কাভ সভূহৰ তাৰলকাই হহছছ খচৰা ৰৰকল্পনা।

 ইয়াৰ ৰাই ঞ্চায়ছত আৱৰন্তত সম্পিৰ ওৰত ৰবৰত্ত কৰৰ, ৰাইছজ প্ৰিান

কৰা অগ্ৰাৰধকাৰ ৰবৰত্তত ফাৰষেক ৰৰকল্পনা প্ৰস্তুু্ত কৰৰফ।

 কসই ফাৰষেক ৰৰকল্পনা আৰু িীঘেভযািী ৰৰকল্পনা (perspective plan)

গাওঁ সবাৰ অনুছভািনৰ জৰৰয়ছত চূড়ান্ত কৰৰফ লাৰগফ ।



পৰিকল্পনা িস্তুতকনিানত
গুিতু্ব ৰেবলগীয়া এ া ৰবষয়

কম বযয়/বযয়ৰবহীন পৰিকল্পনা
 সকছলা সভয়ছত উণ্ণয়নী প্ৰৰিয়াত কম ককৱল ৰফত্তীয় ৰফৰনছয়াগৰ প্ৰছয়াজন

কতছন নহয় ।

 সভাজত এছন ফহুছতা ৰফষয় আছছ মাক ককাছনা চৰকাৰী আচঁৰন ফা ৰফত্তীয়
ৰফৰনছয়াছগ ঠিক কৰৰফ কনাৱাছৰ, কতছন কফাৰৰ কেিত প্ৰছয়াজন হয় ৰাইজৰ
সহছমাগীতা,সজাগতা আৰু কনতৃৰ্ত্।

 কসইকাৰছন ৰৰকল্পনা প্ৰস্তুু্তকছৰাছত এছন ধৰনৰ কভ ফযয় ফা ফযয়ৰফহীন
ৰৰকল্পনা মাছত অন্তবূে ি হয়,তাৰ প্ৰৰত গুৰুৰ্ত্ ৰিফ লাছগ ।



গাওঁ সভাি িািা অননুমাৰেত এই

পৰিকল্পনানকই আৰম

“গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন

পৰিকল্পনা” বুৰল কম



এৰতয়াকলনক পঞ্চায়নত িস্তুত কিা
পৱ্ূবতী পৰিকল্পনা সমহূি িমু আভাস

1) চতুেেশ্ ৰফত্তীয় আছয়াগৰ

ৰনছিেশ্নাৰ আধাৰত

২) ১২ কভ’ ৰ ৰা ১২ জনু, ২০১৭হল

এভহীয়া ৰভছন ভ’ি

ইয়াক নাভাকৰণ কৰা হহছছ

“আমাি গাওঁ আমাি
আিঁৰন”

৩) ২ অছটাফৰ ৰ ৰা ৩১ ৰডছচম্বৰ, ২০১৮ হল ৰতৰনভহীয়া ৰভছন ভ’ি

ইয়াক নাভাকৰণ কৰা হহছছ

“ৰপপ’লচ্ কেন ককনম্পইন” 

“িবৰক কযাজনা িবকা ৰবকাশ”



আমাি গাওঁ আমাি আিঁৰনি জৰিয়নত পৰিকল্পনা
িস্তুত কিাি ৰবৰভন্ন পেনক্ষ্প সমূহ হ’ল

১) ঞ্চায়ত কৰভৰতৰ হফঠক

২) আৰম্ভৰনৰ গাওঁ সবা

৩) প্ৰৰশ্েণ

৪) ৰৰৰস্থৰত ৰফছেষণ

৫) গাওঁ ঞ্চায়তৰ হফঠক
৬) অৱছলাকন তথা অগ্ৰাৰধকাৰ

ৰনৰূণ আৰু খচৰা ৰস্থৰত
ৰফষয়ক প্ৰৰতছফিন অনুছভািন

৭) খচৰা ৰৰকল্পনা প্ৰস্তুৰত

৮) প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ

৯) ঞ্চায়ত কৰভৰতৰ সবা

১০) গাওঁ সবাৰ দ্বাৰা ৰৰকল্পনা

অনুছভািন

১১) চুড়ান্ত গাওঁ ঞ্চায়ত উণ্ণয়ন

ৰৰকল্পনাৰ িৰলল

১২) প্ৰকল্পসভহূৰ ৰূায়ণ

১৩) প্ৰকল্পসভহূৰ ৰনৰীেণৰ ককৌশ্ল



িবৰক কযাজনা িবকা ৰবকাশ

“চফৰক কমাজনা চফকা ৰফকাশ্” এই ফযৱস্থাত কৰা ৰৰকল্পনা আৰু

অৰধক ৰনখুত কৰাৰ ফাছফ ৰতৰনটা নতুন ৰফষয় সংছমাজন কৰা হহছছ-

ক) ৰফৰবন্ন ৰফবাগৰ ৰনৰিত সহছমাগীতা আৰু অৰবসৰণ

খ) ৰভছন অছন্তযািয়াৰ তথয

গ) আত্ম সহায়ক কগাট সভছূহ প্ৰস্তুত কৰা িৰৰদ্ৰতা

ৰনভূেলকৰণ আচঁৰন



আমাি গাওঁ আমাি আিঁৰনত
ৱাৰ্্ সেসয/সেসযা সকলি কিনীয়

• আভাৰ গাওঁ আভাৰ আচঁৰনৰ ৰফষছয় ৰাইজৰ ভাজত সজাগতা ফৃৰি কৰা।

• ৰৰৰস্থৰতৰ ৰফছেষণ ফা তথয সংগ্ৰহৰ ৰফৰবন্ন ফযৱস্থা সভূহত ৰনজৰ ৰনজৰ ৱাডে ৰ

সকছলা ৰাইজৰ উৰস্থৰত সুৰনৰিত কৰা ।

• ৱাডে সবা সভূহ শ্ৰিশ্ালী কৰা ।

• গাওঁ সবাত ৰাইজৰ উৰস্থৰত সুৰনৰিত কৰা।

• ৱাডে কটাৰ সভসযাসভহূৰ ভাজত অগ্ৰাৰধকাৰ ৰনৰূণ কামেযত ৰাইজক সহায় কৰা

• চূড়ান্ত ৰৰকল্পনাত ফাচৰন কৰৰ ৰিয়া ৰনজৰ ৰনজৰ ৱাডে ৰ আচঁৰন সভূহৰ অন্তবূে ৰি

ৰনৰিত কৰা ।

• ৱাডে ত ৰূাৰয়ত আচঁৰনৰ সঠিক ভূলযাংকন আৰু ৰনৰীেণ কৰা ।



গাওঁ পঞ্চায়তকল পিুস্কাি
১) গাওঁ পঞ্চায়ত উণ্ণয়ন পৰিকল্পনাি পিুস্কাি
 ঞ্চায়তীৰাজ ভন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা

 ২০১৭-১৮ ৰফত্তীয় ফষেৰ ৰা আৰম্ভ

 কিশ্ৰ ৰবতৰত সছৰ্ব্োত্তভ াৰিৰশ্েতা কিখুওৱা ৰতৰন খন গাওঁ
ঞ্চায়তক এই ুৰস্কাৰ প্ৰিান কৰা হয় ।

২) নানাৰজ কেশমুখ িাষ্ট্ৰীয় কগৌিৱ গ্ৰাম পিুস্কাি
 ঞ্চায়তীৰাজ ভন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা

 গাওঁ সবাৰ জৰৰয়ছত আথে-সাভাৰজক উণ্ণয়নত অনযতভ অৱিান
আগফছ াৱা গাওঁ ঞ্চায়তক এই ুৰস্কাৰ প্ৰিান কৰা হয় ।

৩) েীনেয়াল উপািযায় পঞ্চায়ত স-শৰিকিণ পিুস্কাি



আমাি গাওঁ আমাি আিঁৰন ৰযমানন শুদ্ধ হব
আমাি গাওঁ ৰসমানন আগবাৰি যাব ।।

সকনলানক পনুি বাি শুনভচ্ছা জনাই ……িনযবাে


