
ভূন্নাপ অহমভদ



MGNREGA
M= MAHATMA
G= GANDHI
N= NATIONAL
R= RURAL
E= EMPLOYMENT
G=  GAURANTEE
A=  ACT



মহত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাময নিয়য়াগ নিনিত অআি

# MGNREGA অআি ২০০৫ চিৰ ৭ 
ছেয়েম্বৰত জানৰ হ্য়
# MGNREGA অআি ২০০৬ চিৰ ২ 
ছেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰচলি কৰা হ্য়
# NREGA  ২ য়টাবৰ ২০০৯ ৰ পৰা 
MGNREGA লল িামাকৰি কৰা হ্য় 
(মহত্মা গান্ধীৰ িামত)





ভহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্রীয় ননময়াগ নননিত 
অআনখনৰ ভলূ বফনিষ্ট্যসভহূঃ 

১.গাাঁৱত বসবাস কৰা প্ৰনতয়টা পনৰয়ালয়ক এটা নবত্তীয় 
বর্ষত ১০০ নিিৰ কমষসংস্থাপি নিয়াৰ বযৱস্থা কৰা 
লহয়ে 
 ২.নিনির্ষ্ষ পঞ্চায়তৰ বানসন্দা হ’ব লানগব ।
৩. পনৰয়ালৰ সিসযসকলৰ বয়স ১৮ বেৰ বা 
তয়তানিক হ’ব লানগব ।
৪. শানৰৰীক ভায়ৱ কনৰব পৰা শশলীগত কাম 
কনৰবশল ছেচ্ছাআ অগবানি অনহব লানগব 



ভহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্রীয় ননময়াগ নননিত 
অআনৰ উমেিযসভহূ –
 ১) প্ৰনতয়টা পনৰয়ালক জীনৱকাৰ নিৰাপত্তা প্ৰিাি কৰা ।
২) উৎপািিমলূক সম্পি সৃনর্ষ্ কৰা ।

 ৩) িখুীয়া ছলাকৰ জীনৱকাৰ পথসমূহ শনিশালী কৰা ।
৪) অচাঁ নিত ৰাআজক জনিত কয়ৰাৱা ।

 ৫) পনৰয়বশ সংৰক্ষি কৰা ।
 ৬) সামানজক সমতা স্থাপি কৰা ।
 ৭) গাাঁৱৰ পৰা চহৰশল ছহাৱা প্ৰবজি হ্রাস কৰা ।
 ৮) নিকাৰ নভনত্তত অআিৰ জনৰয়য়ত গাাঁৱৰ িনৰদ্রসকল 
নবয়শর্শক গাাঁৱৰ মনহলাসকলক ক্ষমতা প্ৰিাি কৰা ।

 ৯) পঞ্চায়তী ৰাজ বযৱস্থাক ৰাআজৰ কার্ চপায় শনিশালী কৰা 
।



অআন vs অচনন



ভহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্রীয় ননময়াগ নননিত অআনৰ 
ধীনত প্রদান কৰা নধকাৰ সভূহ –
 ১) জৱকাডষ  এখি ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
 ২) কাম নবচৰাৰ অৰ ু১৫ নিিৰ নভতৰত কাম ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
 ৩) নিবিুৱা ভাত্তা ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
 ৪) পনৰকল্পিা অৰু এখি প্ৰকল্পৰ তানলকা প্ৰস্তুত কৰাৰ নিকাৰঃ
 ৫) ৫ নক.নম. বযাসার্দ্ষ ৰ নভতৰত কাম ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
 ৬) কমষস্থলীত সা-সুনবিা ছপাৱাৰ নিকাৰঃ 
 ৭) অৰ ু৮) ১৫ নিিৰ নভতৰত মজনুৰ ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
 ৯) মজনুৰ অিায়ত ছহাৱা নবলম্বৰ বায়ব ক্ষনতপূৰণঃ
 ১০) নিিষানৰত সময় িুসায়ৰ ভাৱ নভয়যাগৰ প্ৰনতনবিাি, 
মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়য়াগ নিনিত অআিৰ সকয়লা বযয়ৰ 
সমকালীি সামানজক নহচাপ অৰ ুসামানজক নহচাপ পৰীক্ষণৰ 
নিকাৰঃ



১ জৱকাডষ  এখি ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
১৫ নিিৰ নভতৰত প্ৰনতয়টা গ্ৰাময 
পনৰয়ালয়ৰ জৱকাডষ  এখি ছপাৱাৰ নিকাৰ 
জৱকাডষ ৰ নজম্মািাৰ : জৱকাডষ সমহূ শ্রনমকৰ 
নিজৰ নজম্মাত থানকব 
জৱকাডষ সমহূ নিয়নমত ভায়ৱ উন্নীতকৰণ / 
পুিৰীক্ষণ কনৰব লায়গ



জৱকাডষ সমহূৰ সতযতা নিৰূপি 
(Verification) কনৰব লায়গ
 জৱকাডষ ৰ বানতলকৰি 
িতূি জৱকাডষ
অথষ-সামানজক জানত ছলাকনপয়ল 
(SECC) িুসায়ৰ েয়ংনিয় ভায়ব 
ন্তভুষ ি



জৱকার্ড



২. কাম নবচৰা অৰ ু১৫ নিিৰ 
নভতৰত কাম ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
প্ৰনতয়টা গ্ৰাময পনৰয়ালয়ৰ ১০০ নিিৰ বায়ব 
কাম নবচানৰ অয়বিি কৰাৰ নিকাৰ অয়ে ।
কাম নবচৰাৰ ১৫ নিিৰ নভতৰত কাম 
ছপাৱাৰ নিকাৰ অয়ে ।
কামৰ বায়ব েৰমাচ (Demand)

কামৰ বায়ব েৰমাচ বহুমখুী ছকৌশল :নলনখত 
ছমৌনখক, ছটনলয়োনিক, িলাআি অয়বিি



ছৰাজগাৰ নিৱস
তানৰখসহ ৰনচি: কাম নবচানৰ কৰা প্ৰনতয়টা 
অয়বিয়িৰ বাবি এখি তানৰখযুি ৰনচি 
পাব লায়গ । 
িাৰাবানহক কামৰ উপলর্দ্তা 
আ মার্ষ্াৰ-ছৰাল
 কামৰ বায়ব অৱন্টি



৩ নিবিুৱা ভাত্তা ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
সংনির্ষ্ গাওাঁ পঞ্চায়য়ত ১৫ নিিৰ নভতৰত 
কাম নবচৰা শ্রনমকক কাম নিব ছিাৱানৰয়ল, 
শ্রনময়ক নিবিৱুা ভাট্টা ছপাৱাৰ নিকাৰ 
অয়ে । 
এআ ছক্ষত্রত প্ৰথম ৩০ নিিৰ বায়ব মজনুৰৰ 
নিনৰখৰ এক চতুথষাংশতশক কম হ’ব 
ছিাৱানৰব অৰ ুনবত্তীয় বর্ষৰ নিনির্ষ্ষ 
কালয়োৱাৰ বায়ব মজনুৰ নিনৰখৰ অিা 
ংশ লাভ কৰাৰ নিকাৰ অয়ে । 



৪. পনৰকল্পিা অৰু এখি প্ৰকল্পৰ তানলকা 
প্ৰস্তুত কৰাৰ নিকাৰঃ
এআ অআিৰ িীিত ৰূপানয়ত হ’ব লগা 
অচাঁ নিয়বাৰ বােনি কৰাৰ নিকাৰ গাাঁৱৰ ৰাআজৰ 
হাতত পষি কৰা লহয়ে । 
আয়াৰ বায়ব প্ৰনত বেয়ৰ পঞ্চায়তয়টাৰ ন্তগষত 
গাাঁৱৰ ৰাআয়জ গাওাঁসভা পানত ৰূপায়ি কনৰব লগা 
অাঁচনি বােনিৰ লগয়ত গ্ৰানিকায়ৰা নির্দ্ষ াৰণ কয়ৰ  
তায়ৰাপনৰ গাওাঁসভাআ অচাঁ নিয়বাৰৰ মাজৰ পৰাআ 
বেয়ৰকীয়া কমষ অচাঁ নি(AAP)খি প্ৰস্তুত কনৰ নিব 
লায়গ । 



গাাঁও পঞ্চায়ত উন্নয়ি পনৰকল্পিা 
পনৰকল্পিাৰ সময়সীমা
 (2nd Oct to 31st March)



মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়য়াগ নিনিত 
অআিৰ িীিত কনৰবলগীয়া কামসমূহঃ

(১) প্ৰাকৃনতক সম্পিৰানজৰ বযৱস্থাপিাৰ লসয়ত 
জনিত ৰাজহুৱা কামনবলাক:

(২) সামূনহক সম্পি থবা বযনিগত 
সম্পিৰানজঃ
(৩) ৰাষ্ট্ৰীয় জীনৱকা নমেিৰ অত্ম সহায়ক 
ছগাটয়ক িনৰ উশমহতীয়া অন্তঃগাঠনিঃ
(৪) গ্ৰাময অন্তঃগাঠনিঃ 



৫ ৫ নক.নম. বযাসার্দ্ষ ৰ নভতৰত কাম 
ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
শ্রনমকসকয়ল ছতওাঁয়লাকৰ অৱাসস্থনলৰ 
পৰা ৫ নক.নম. নভতৰত কাম ছপাৱাৰ 
নিকাৰ অয়ে । যনিয়হ ৫ নক.নম. 
বানহৰত কাম কনৰবলগীয়া হয় ছতয়ন্ত 
ভ্রমণ বািচ নহচায়প মজনুৰৰ নিনৰখৰ 
১০ শতাংশ লাভ কনৰব ।



৬ কমষস্থলীত সা-সুনবিা ছপাৱাৰ 
নিকাৰঃ

ছখাৱাপািী, 
স্থায়ী চানলঘৰ, 

প্ৰাথনমক নচনকৎসাৰ সুনবিা, 
নশশুৰ বায়ব ওমলাঘৰ । 
শ্রনমকসকলৰ সুৰক্ষা ও ক্ষনতপুৰণ নচনকৎসা
মতুৃ



৭) মজনুৰৰ নিনৰখৰ জিাৰ নিকাৰ 

চনলত মজনুৰৰ নিনৰখৰ জিাৰ 
নিকাৰ (Wages Act 1948 )



৮) ১৫ নিিৰ নভতৰত মজনুৰ 
ছপাৱাৰ নিকাৰঃ
 মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়য়াগ নিনিত অআিৰ 
৩(২) িাৰাত ৰখা বযৱস্থা িুসায়ৰ, এক 
সাপ্তানহক নভনত্তত মজনুৰ অিায় নিব লানগব । 
ছকায়িা ছক্ষত্রয়ত মজনুৰ অিায় নিয়াৰ ছক্ষত্রত 
কাময়টা কৰাৰ তানৰখৰ পৰা ১৫ নিিৰ পলম 
কনৰব ছিাৱানৰব । এআ মজনুৰ শ্রনমকসকলৰ 
ছবংক একাউন্টত জমা নিব পৰা যায় ।



৯) মজনুৰ অিায়ত ছহাৱা নবলম্বৰ 
বায়ব ক্ষনতপূৰণঃ

শ্রনমকসকয়ল ১৫ নিিৰ নভতৰত মজনুৰ িাপায়ল 
এআ অআিৰ িীিৰ ২ িং িুসূচীৰ ২৯ পাৰা 
িুসায়ৰ মার্ষ্াৰ ছৰাল বন্ধ কৰাৰ ছর্ািশ নিিৰ 
পৰা শ্রনমকজয়ি িানিকৃত িিৰানশৰ ওপৰত 
প্ৰনতনিয়ি ০.০৫ শতাংশ নিনৰখত ক্ষনতপূৰি 
ছপাৱাৰ নিকাৰ অয়ে । 



১০ নিিষানৰত সময় িুসায়ৰ ভাৱ নভয়যাগৰ 
প্ৰনতনবিাি, মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়য়াগ নিনিত 
অআিৰ সকয়লা বযয়ৰ সমকালীি সামানজক নহচাপ 
অৰ ুসামানজক নহচাপ পৰীক্ষণৰ নিকাৰঃ
শ্রনমকসকয়ল গাওাঁ পঞ্চায়ত উন্নয়ি খণ্ড অৰ ু নজলা 
পযষযায়ত, মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়য়াগ নিনিত 
অআিখিৰ ৰূপায়িৰ লসয়ত জনিত ছকায়িা এক ভাৱ 
নভয়যাগ পঞ্জীভূি কৰাৰ তানৰখৰ পৰা ১৫ নিিৰ 
নভতৰত সংনির্ষ্ কতৃপক্ষৰ দ্বাৰা শ্রনমকসকলৰ ভাৱ 
নভয়যাগসমূহ নিস্পনত লাভ কৰাৰ বায়ব শ্রনমকসকলৰ 
এক নিকাৰ অয়ে ।
সমকালীি সামানজক নহচাপ



সামানজক নহচাপ পৰীক্ষা 
বেনৰ ২ বাৰ ৬মাহৰ ন্তয়ৰ 
ন্তয়ৰ
এক েতন্ত্ৰ সামানজক নহচাপ পৰীক্ষা 
ছগাট গঠি
Article 17 



 শ্রনমক বায়জট প্ৰস্তুতকৰিঃ-

বানর্ষক কমষ পনৰকল্পিাৰ িনলল
মুজনুৰ ৬০%

সাঃ সামগ্ৰী ৪০%  
প্ৰশাসিীয় বযয় ৬ %

শ্রনমক বায়জট=মুজনুৰ ৬০% +সাঃ সামগ্ৰী ৪০% 
+ প্ৰশাসিীয় বযয় ৬ %
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মজনুৰ অৰ ুসামগ্ৰী িুপাত
মজনুৰ  > 60
সামগ্ৰী  < ৪০
িপুাত নজলাত নমলাআ



ৰূপায়িকাৰী সংহ্থা
গাাঁও পঞ্চায়ত ৫০%
অ: পঞ্চায়ত অৰু নজলা পনৰর্ি ৫০%

যন্ত্ৰৰ বযৱহাৰ
ঠিকািাৰ



a) মার্ষ্াৰ-ছৰাল (MR)

b)কামৰ ছজাখ-মাপ (MB)

c) মজনুৰ তানলকা (Wage Slip)

d)পুনজ হস্তান্তকৰিৰ অয়িশ (FTO)
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  মার্ষ্াৰ-ছৰাল (MR)



Muster Roll 



কামৰ ছজাখ-মাপ (MB)





 পুনজ বযৱস্থাপিা 
 মজনুৰৰ ১00% ছকন্দ্রীয় চৰকাৰ 
 সামগ্ৰীৰ ৰাজয চৰকাৰ ২৫% ছকন্দ্রীয় 
চৰকাৰ ৭৫% 
 প্ৰশাসিীক বযয় ৬%

 আয়লকট্ৰনিক পুনজ বযৱস্থাপিা প্ৰণালী
 ৰাজহুৱা পুনজ বযৱস্থাপিা প্ৰণালী



জৱকার্ড ৰ 
আছুকৰন

আ ভাষ্ট্াৰ-ৰৰাল বদননক 
হানজৰা 

কানৰকৰী নফষয়াৰ 
কাভৰ ৰজাখ-ভা

ভুজনুৰৰ তানলকা 
প্রস্তুতকৰন

নুজ হস্তান্তকৰনৰ 
অমদি প্রস্তুতকৰন

প্রথভ 
সাক্ষৰকাৰী

নদতীয়
 সাক্ষৰকাৰী

নুজ হস্তান্তকৰনৰ 
অমদি নফত্তীয় 

প্রনতহ্ঠানলল ৰ ৰন

সাভগ্ৰীৰ 
অহৰন

সাভগ্ৰীৰ তানলকা 
প্রস্তুতকৰন

প্রিাসনীক
 ফযয়

প্রিাসনীক ফযয়ৰ 
তানলকা 

প্রস্তুতকৰন

শ্ৰনভকৰ 
নিয়ন

কাভৰ ফামফ
 পৰভাচ 

কাভৰ 
অৱন্টন 

শ্ৰনভকৰ  
খাতাত 

ভুজনুৰ জভা 

আয়লকট্ৰনিক পুনজ বযৱস্থাপিা প্ৰণালীe-FMS: Activity Flow



বযৱস্থা তথয প্ৰিালী (MIS) Management Information

System (MIS) and ৰবৌগনলক তথয প্ৰিালী Geographic

Information System (GIS):

#MGNREGA Soft.

#www.nrega.nic.in

# ছভৌগনলক বািি Geo – tagging.

# কামৰ েয়টাগ্ৰাে ছলাৱা
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প্ৰতযক্ষ লাভ হস্তান্তকৰিৰ ছকৌশল (DBT)

বািযতামলুক প্ৰকাশয ছঘার্িা (Mandatory 

Pro-Active Disclosure )
জিতা তথয প্ৰণালী (Janata Information System)

েচ্ছতা অৰু িায়বর্দ্তা (Transparency 

and Accountability )



# গ্ৰাম সমবাি (Gram 
Samvaad)

#জিমিয়ৰগা (Janmanrega)
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নিৰক্ষি অৰু তিাৰকী সনমনত,(Vigilence

& Monitoring Committee)
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তথয পলক (Citizen Information 
Board)

বযনিগত (Individual Work )
ৰাজহুৱা (Community Work)
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বযনিগত (Individual Work )



ৰাজহুৱা (Community Work)



তথযপানত সংৰক্ষি
 7 ছৰনজর্ষ্াৰ

 ছৰনজর্ষ্াৰ I – জবকাডষ  (অয়বিি পনঞ্জয়ি ,নবতৰি) 
ছৰনজর্ষ্াৰ

 ছৰনজর্ষ্াৰ II – গাাঁওসভা ছৰনজর্ষ্াৰ
 ছৰনজর্ষ্াৰ III – কামৰ েৰমাে, অৱন্টি অৰু পানৰশ্রনমক 

মজনুৰ ছৰনজর্ষ্াৰ
 ছৰনজর্ষ্াৰ IV – কামৰ ছৰনজর্ষ্াৰ
 ছৰনজর্ষ্াৰ V  - সম্পিৰ ছৰনজর্ষ্াৰ
 ছৰনজর্ষ্াৰ VI – নভয়যাগ ছৰনজর্ষ্াৰ
 ছৰনজর্ষ্াৰ VII – সাঃ সামগ্ৰীৰ ছৰনজর্ষ্াৰ
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অআন উলংঘন
নয ছকায়িা এক উলংঘিয়ক মহাত্মা গান্ধী 
ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়য়াগ নিনিত অআিৰ িীিত 
এক পৰাি নহচায়প গিয কৰা হব অৰু 
ছসআ িুসায়ৰ উলংঘাকাৰীজি অআিখিৰ 
২৫ িাৰাৰ িীিত শানস্তয়যাগয হ’ব 
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ধনযফাদ


