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ণবত্তীয় আযয়োগৰ আচঁ ণন ৰূপোয়ি সন্দৰ্তত প ত োয োচনো সৰ্ো

শতজপুৰ, ১৩ জোনুৱোৰী: শশোণিতপুৰ ণিলোত চতু ৰ্দ শ ণিত্তীয় আয়য়োগৰ পুণুঁ িয়ৰ ণিলোখনৰ গ্ৰোমোঞ্চলত ৰূপোণয়ত
হৈ থকো ণিণিন্ন আুঁচণন সন্দিদ ত ণিলোৰ উপোয়ুক্ত মোনয়িন্দ্ৰ প্ৰতোপ ণসঙৰ অধ্যক্ষতোত আৰু ণিলোখনৰ খণ্ড
উন্নয়ন ণিষয়োসকলৰ লগয়ত গোওুঁ পঞ্চোয়তৰ সিোপণত, সণচি, পঞ্চোয়ত আৰু গ্ৰোয়মোন্নয়ন ণিিোগৰ সৈকোৰী
তথো কণিষ্ঠ অণিযন্তোসকলৰ উপণিণতত ণিলো পুণথিুঁ ড়োল শপক্ষোগৃৈত এক পযদোয়লোচনো সিো অনুণষ্ঠত ৈয় |
সিোৰ আৰম্ভণিয়ত শশোণিতপুৰ ণিলো পণৰষৰ্ৰ মুখয কোযদিোৈী ণিষয়ো ণৰ্গন্ত হিশযই সিোৰ উয়েশয িযোখযো
আগিঢ়োই ণিলোখনৰ সকয়লো গোওুঁ পঞ্চোয়ত এয়লকোত ৰূপোয়ি হৈ থকো আুঁচণন সমূৈৰ তথয ণিতংিোয়ে ণিলো
উপোয়ুক্তক অেগত কণৰিলল পঞ্চোয়তৰ প্ৰণতণনণধ্ িগদক আহ্বোন িনোয় | উপোয়ুক্ত মোনয়িন্দ্ৰ প্ৰতোপ ণসয়ঙ
পঞ্চোয়তৰ সিোপণত-সণচি সকয়ল ৰূপোয়ি কৰো আচুঁ ণনৰ অধ্ীনত চণল থকো কোমৰ শলয়ৈমীয়ো গণতত অসন্তুণি
প্ৰকোশ কয়ৰ আৰু অৈো ১৫ মোচদৰ ণিতৰত হ্মীপ্ৰতোয়ৰ আুঁচণন সমূৈৰ কোম সম্পূিদ কণৰিলল পঞ্চোয়তৰ
প্ৰণতণনণধ্সকলক ণনয়ৰ্দ শ ণৰ্য়য় | লগয়ত উপোয়ুক্তগৰোকীয়য় শকোয়নো পঞ্চোয়তত আুঁচণন ৰূপোয়নত ণিসংগণত ধ্ৰো
পণৰয়ল কয় োৰ আইনী িযেিো গ্ৰৈি কৰো ৈ'ে িুণল সোেধ্োন কণৰ ণৰ্য়য় | এই শক্ষত্ৰত ণিলো পণৰষৰ্ৰ মুখয
কোযদিোৈী ণিষয়ো গৰোকীক িযণক্তগত িোয়ি ণিলোখনৰ সকয়লো পঞ্চোয়তৰ কোম কোি সমূৈ তৰ্োৰক কণৰ
পৰেত্তী পযদোয়লোচনো সিোত সণিয়শষ তথয িনোিলল ণনয়ৰ্দ শ ণৰ্য়য় | শতওুঁ অৈো শেব্ৰুেোৰী মোৈৰ মোি িোগত
ৈ'ি লগো পৰেতী

পযদোয়লোচনো সিোৰ পূয়িদ সকয়লো পঞ্চোয়তয়ক অণত কয়মও পঞ্চোশ শতোংশ কোম সম্পূিদ

কণৰিলল ণনয়ৰ্দ শনো ণৰ্য়য় | িত্তদ মোন শকন্দ্ৰীয় তথো ৰোিয চৰকোয়ৰ গ্ৰোমোঞ্চলৰ িোয়ি যুগুয়তোেো ৰ্ীৰ্দমযোৰ্ী আুঁচণনৰ
আণৈদ ত পঞ্চোয়তৰ প্ৰণতণনণধ্ সকলক নতু ন আচুঁ ণন গ্ৰৈি কৰোৰ িোয়ি পৰোমশদ ণৰ্য়য় যোয়ত গ্ৰোমোঞ্চলৰ ৰোইি
িহু িছৰলল ইয়োৰ দ্বোৰো উপকৃ ত ৈি পোয়ৰ| শতওুঁ প্ৰণতণনণধ্ সকলক ণকছু িযণতক্ৰমী ণচন্তোয়ৰ আুঁচণন ৰূপোয়নৰ
িোয়ি আগিোণঢ় আণৈিলল আৈিোন িনোয় | তৰ্ুপণৰ শতয়খয়ত পঞ্চোয়ত এয়লকোৰ আেিদনো ণনষ্কোষিৰ িোয়িও
ণিয়শষ পৰ্য়ক্ষপ গ্ৰৈি কণৰিলল প্ৰণতণনণধ্ সকলক আৈিোন িনোয় | উপোয়ুক্তগৰোকীয়য় আুঁচণন ৰূপোয়নৰ শক্ষত্ৰত
ণয শকোয়নো অসুণিধ্োৰ সন্মুখীন ৈয়ল ণিলো প্ৰশোসনক অেগত কণৰয়ল িৰুৰী িোয়ি সম্পূিদ সৈোয় সৈয়যোণগতো
আগয়ঢ়োেো ৈʼি িুণলত্ত অেগত কয়ৰ। সিোত ণিলো পণৰষৰ্ৰ সিোয়নত্ৰী ডলী চূ ণৰি, ণলড শিংকৰ িোৰপ্ৰোপ্ত
পণৰচোলক আৰ ৰ্ত্তৰ লগয়ত ণিলোখনৰ আঞ্চণলক পঞ্চোয়তৰ সকয়লো সৰ্সয উপণিত থোয়ক।

