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MGNREGA স্কিভ  

(ভাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রাভীণ কভমংস্থান গযাযাস্কি অ্যাক্ট) 

MGNREGA এয ুরযা কথা Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 

Act, যমস্কি গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীরক তারদয জীস্কফকা স্কনফমারয জনয কভমংস্থান প্রদারনয ররযয প্রস্কতস্কষ্ঠত 

রয়স্কির। স্কনফন্ধরনয রনয স্কদরনয ভরধয গ্রাভীণ অ্দয শ্রস্কভকরদয 100 স্কদরনয কারজয কভমংস্থারনয 

গযাযাস্কি যদওয়ায রযয স্কনরয় MGNREGA প্রকল্প প্রণয়ন কযা রয়স্কির। কভমংস্থান না স্কদরত াযরর 

যফকায বাতা স্কদরত রফ।  

MGNREGA প্রকল্প স্কক? 

'MGNREGA', Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-য ংস্কযপ্ত 

রূ। ভাত্মা গান্ধী NREGA 2006 াররয 2যা যপব্রুয়াযী চারু কযা রয়স্কির। আরগ এই আইরনয 

নাভ স্কির NREGA। MGNREGA স্কিভস্কি 708 স্কি যজরারক কবায করয এফং MGNREGA জফ 

কারডময ভাধযরভ অ্-দয গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীরক কভমংস্থান প্রদান করয। জফ কাডম একস্কি আইনী নস্কথ মা 

একজন শ্রস্কভকরক (18+ ফিয ফয়ী) MGNREGA প্রকরল্পয জনয কাজ কযায অ্স্কধকাযী ওয়ায 

অ্নুভস্কত যদয়। 
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MGNREGA 

াইরাইিভূ 

স্কফস্তাস্কযত 

MGNREGA এয 

ুরযা কথা 

Mahatma Gandhi National Rural Employment 

Guarantee Act 

MGNREGA প্রকল্পস্কি 

যকাস্কয বারফ চারু 

কযা রয়রি 

 2nd যপব্রুয়াস্কয 2006 

MGNREGA এয 

আরগয নাভ 

National Rural Employment Guarantee Act 

MGNREGA আইন 

চারু রয়রি 

23 য আগস্ট 2005-এ 

MGNREGA এয 

অ্ধীরন ভূর 

যস্টকরাল্ডাযযা 

ভজুস্কয প্রতযাীযা, স্কিস্তযীয় ঞ্চারয়স্কত যাজ প্রস্কতষ্ঠান (PRIs), 

গ্রাভবা (GS), ব্লক মমারয় যপ্রাগ্রাভ অ্স্কপায, যাজয যকায, 

যজরা যপ্রাগ্রাভ যকা-অ্স্কডমরনিয (DPC), স্কস্কবর যাাইস্কি, 

গ্রারভান্নয়ন ভন্ত্রক (MoRD), অ্নযানয যস্টকরাল্ডাযযা (রাইন 

স্কফবাগ, কনবাযরজন্স স্কফবাগ, স্বস্কনবময যগাষ্ঠী (SHGs) 
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MGNREGA প্রকরল্পয 

আওতায় থাকা 

যজরাগুস্কর 

708 যজরা 

Mahatma Gandhi 

NREGS এয 

আরদি 

কভরয 100 স্কদরনয কারজয ংস্থান মা একস্কি আস্কথমক 

ফিরয স্কনস্কিত ভজুস্কয প্রদান করয। 

MGNREGA জফ 

কাডম 

নস্কথস্কি MGNREGA প্রকরল্পয অ্ধীরন কাজ কযায জনয 

একজন শ্রস্কভকরক যমাগয করয যতারর। 

MGNREGA এয ইস্কতা 

ভাত্মা গান্ধী নযানার রুযার এভপ্লয়রভি গযাযাস্কি অ্যাক্ট 2005 াররয আগরস্ট রঞ্চ কযা রয়স্কির। 

তরফ 2006 াররয যপব্রুয়াস্কয ভার MGNREGA প্রকল্প চারু কযা য়। প্রাথস্কভকবারফ এয নাভ 

যদওয়া রয়স্কির নযানার রুযার এভপ্লয়রভি গযাযাস্কি অ্যাক্ট ফা NREGA। এখারন MGNREGA এয 

একস্কি ংস্কযপ্ত ইস্কতা ফরা রয়রি: 

● MGNREGA -য ইস্কতা 1991 ার যথরক শুরু য় মখন স্ক. স্কব. নযস্কং যাও একস্কি 

স্কনস্কদমষ্ট রযয স্কনরয় গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীয স্কনস্কযরখ কভমংস্থান ৃস্কষ্টয জনয একস্কি প্রকল্প প্রস্তাফ 

করযস্কিররন। 
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● স্কস্কব নযস্কং যাও-এয রযয স্কির খাযা ভরয় যাস্কয কৃস্কলয ারথ ম্পস্ককমত শ্রস্কভকরদয 

জনয কভমংস্থান ততস্কয কযা। 

● এ জনয স্কতস্কন শ্রস্কভকরদয জনয অ্ফকাঠারভা উন্নয়ন এফং তারদয উন্নত ফযফস্থানা ও খাদয 

স্কনযাত্তা প্রদারনয স্কযকল্পনা করযরিন। 

● এই প্রকল্পস্কি 2005 ার মমন্ত NREGA নারভ স্কযস্কচত স্কির, তরফ 2009 ারর, জাতীয় গ্রাভীণ 

কভমংস্থান গযাযাস্কি আইন 2005 এয একস্কি ংরাধনীয রয, এয নাভকযণ স্কযফতমন কযা 

রয়স্কির এফং এস্কি MGNREGA রয় ওরঠ। 

MGNREGA এয উরেয 

MGNREGA -য রযয গ্রাভীণ ভানুলরক আযও বার জীফনমারনয জনয কভমংস্থান প্রদান কযা। এয 

রযয র কারজয ভাধযরভ দীঘমস্থায়ী দাস্কযরযযয কাযণগুস্কর ভাধান কযা এফং যিকই উন্নয়ন স্কনস্কিত 

কযা। MGNREGA আইনস্কি গ্রাভীণ ভানুরলয ক্রয় যভতা উন্নত কযায জনয চারু কযা রয়স্কির। 

প্রাথস্কভকবারফ এস্কি আধা ফা অ্দয শ্রস্কভক, গ্রাভীণ বাযরত দাস্কযযযীভায নীরচ ফফাকাযী যরাকরদয 

জনয কযা রয়স্কির। 

MGNREGA এয উরেযগুস্কর র: 

● MGNREGA-য প্রথভ এফং ফরচরয় গুরুত্বূণম উরেয র গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীরক, স্কফরল করয 

অ্দয শ্রস্কভকরদয জনয 100 স্কদরনয স্কনস্কিত কভমংস্থারনয ফযফস্থা কযা। 

● এয কাযণ র MGNREGA রযয র ভারজয অ্থমননস্কতকবারফ স্কস্কিরয় ডা অ্ংরক 

জীফনমািায বার উৎ যফযা কযা। 



www.byjusexamprep.com 
 
 

● MGNREGA গ্রাভীণ যথরক হুরয অ্ঞ্চরর অ্স্কবফাীরদয ংখযা হ্রা কযরত এফং তারদয 

ফাস্থারনয কারি তারদয জনয কারজয ুরমাগ যদওয়ায উরদযাগ স্কনরয়স্কির। 

● ভারজয অ্থমননস্কতকবারফ দুফমর অ্ংরক াাময কযায াাাস্ক, এস্কি বাযরতয ঞ্চারয়স্কত 

যাজ ফযফস্থারক স্কিারী কযরতও ায়তা করয। 

এই াভাস্কজক ুযযা প্রকল্প বাযত যকারযয ারারিম চরর। এস্কি বাযরতয গ্রাভীণ শ্রস্কভকরদয 

কভমংস্থান এফং জীস্কফকা প্রদান করয। MGNREGA -য অ্ধীরন কাজ চাওয়া ফযস্কিরক অ্ফযই গ্রাভ 

ঞ্চারয়রতয অ্ধীরন স্কনফস্কন্ধত রত রফ। অ্তএফ, যকানও ফযস্কিরক অ্ফযই কাজস্কি াওয়ায জনয এই 

স্কিরভ নাভ নস্কথবুি কযরত রফ। 

MGNREGA প্রকরল্পয তফস্কষ্টয 

ভাত্মা গান্ধী নযানার রুযার এভপ্লয়রভি গযাযাস্কি অ্যাক্ট একস্কি স্কিারী আইন মা 708 স্কি যজরারক 

কবায করয। MGNREGA প্রকরল্পয ভূর তফস্কষ্টযগুস্কর 'র: 

● স্কফরকন্দ্রীকৃত স্কযকল্পনা: MGNREGA ঞ্চারয়স্কত যাজরক স্কিারী করয, এফং ফমাধাযরণয 

কাজগুস্কর স্কযচারনা কযায জনয এয ভস্ত স্কনয়ন্ত্রণ গ্রাভ ঞ্চারয়তগুস্করয ারত নযাস্ত যরয়রি। 

যজরা ঞ্চারয়তগুস্কর ফমাধাযরণয কাজগুস্কর স্কযচারনা করয। ঞ্চারয়স্কত যাজ প্রস্কতষ্ঠানগুস্কর 

ভূরত ফযােকৃত ও ফাস্তফাস্কয়ত কারজয স্কযকল্পনা, ফাস্তফায়ন এফং স্কনযীযণ করয থারক। 

গ্রাভবাগুস্কররক কারজয ুাস্কয গ্রণ কযায যভতা যদওয়া য় এফং তারদয অ্ফযই 

কভরয 50% কাজ ম্পাদন কযরত রফ। 
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● আরফদন দ্ধস্কত: গ্রাভীণ স্কযফারযয প্রাপ্তফয়ি দযযা তারদয নাভ, ফয় এফং স্কঠকানা িস্কফ 

 গ্রাভ ঞ্চারয়রত জভা যদয়। গ্রাভ ঞ্চারয়ত অ্নুন্ধান করয এফং জফ কাডম ইুয কযায 

রয স্কযফাযগুস্কররক স্কনফস্কন্ধত করয। জফ কারডম নস্কথবুি প্রাপ্তফয়ি দযরদয মূ্পণম স্কফফযণ 

এফং িস্কফ অ্ন্তবুমি থারক। একজন স্কনফস্কন্ধত ফযস্কি স্করস্কখতবারফ (কভরয যচৌে স্কদরনয 

স্কনযস্কফস্কিন্ন কারজয জনয) কারজয জনয ঞ্চারয়ত ফা যপ্রাগ্রাভ অ্স্কপারযয কারি আরফদন জভা 

স্কদরত ারযন। 

● ভয়ারয কারজয বাতা ফা যফকায বাতা: যম যকউ কাজস্কি াওয়ায ভানদণ্ড ূযণ করয, 

মস্কদ এস্কি াওয়ায জনয যমাগারমাগ কযা য় তরফ তারক অ্ফযই তারদয আরফদরনয 15 

স্কদরনয ভরধয কাজস্কি স্কদরত রফ। ফযথম রর তারক 'যফকায বাতা' যদওয়া আফযক। 

● অ্থমায়রনয স্কদকগুস্কর: তস্কফরস্কি যকন্দ্র এফং যাজযগুস্করয ভরধয বাগ করয যনওয়া য়। ফযরয়য 

স্কতনস্কি প্রধান আইরিভ যরয়রি- 

○ ভজুস্কয- অ্দয, আধা-দয, এফং দয শ্রভ, 

○ উাদান খযচ, 

○ প্রাস্কনক খযচ 

যকন্দ্রীয় যকাযরক অ্দয শ্ররভয 100%, উকযরণয ভূররযয 75%, আধা-দয ও দয শ্রস্কভরকয ফযরয়য 

75% এফং প্রাস্কনক ফযরয়য 6% দাস্কয়ত্ব স্কনরত য়। 

03 জুন 2021-এ, বাযত যকায ভজুস্কয প্রদারনয জনয 2021-22 ার যথরক MGNREGS-য অ্ধীরন 

SC এফং ST স্কফবারগয জনয ৃথক ফারজি যফযা কযায স্কদ্ধান্ত স্কনরয়রি। মাইরাক, শ্রস্কভকরদয 
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অ্স্কধকারযয ভথমকযা ফরররিন যম এস্কি যরভি স্করস্টভরক জস্কির করয তুররফ এফং আঙ্কা প্রকা 

করযরি যম এস্কি স্কিরভয অ্থমায়ন হ্রা কযরত ারয। 

MGNREGA প্রকরল্পয স্কফস্তাস্কযত 

MGNREGA অ্ারযনার গাইডরাইন এফং কভপ্লারয়ন্স স্কনস্কিত কযায জনয এফং ভস্ত স্তরয কারজয 

তরীরত স্বিতা প্রদারনয জনয দায়ফদ্ধ। 

● MGNREGA প্রকরল্পয অ্ধীরন শুরু কযা যপ্রাগ্রাভগুস্কর যফস্কযবাগই চাস্কদায উয স্কবস্কত্ত করয 

ততস্কয কযা য় এফং এরত আইনী স্কফধান যরয়রি যম কাজ যফযা না কযা রর ফা স্কফরস্কিত 

অ্থম প্রদারনয যযরি আদাররত ভাভরা কযা যমরত ারয। 

● স্কিরভয কারজয অ্গ্রগস্কতয উয ফমদা যচাখ যাখা য়। এয জনয, যকন্দ্রীয় ও যাজয যকায 

গৃীত কারজয স্কনযীযরণয জনয যাস্কয দায়ফদ্ধ। 

● EGC এফং SEGC নারভ দুস্কি ংস্থা যরয়রি, মা মথাক্ররভ যন্ট্রার এভপ্লয়রভি গযাযাস্কি 

কাউস্কন্সর এফং যস্টি এভপ্লয়রভি গযাযাস্কি কাউস্কন্সররয রয দাাঁস্কডরয়রি, মা যকন্দ্রীয় ও যাজয 

যকাযগুস্করয দ্বাযা স্কনযীযরণয জনয ফাস্কলমক প্রস্কতরফদন প্রস্তুত করয। 

● MGNREGA কারজয অ্ধীরন, ভস্ত কারজয স্থারনয ুস্কফধা যমভন স্কশুযযণী, ানীয় জর এফং 

প্রাথস্কভক স্কচস্ককৎা যফযা কযা য়। 

MGNREGA: ফযাে কাজ  

বাযত প্রাস্কনকবারফ যাজয ও যকন্দ্রাস্কত অ্ঞ্চরর স্কফবি। প্রস্কতস্কি যারজয যজরা যরয়রি, যজরায 

ভরধয ব্লক যরয়রি এফং ব্লকগুস্করয ভরধয ওয়াডম যরয়রি। এই প্রকল্পস্কি ব্লক মমারয় জনাধাযরণয কাজ 
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ম্পস্ককমত কভমংস্থান যদয়। যকন্দ্রীয় যকায যাজযগুস্কররক এই অ্থম প্রদান করয। যাজযগুস্কর তখন 

স্থানীয় ংস্থাগুস্কর, অ্থমাৎ গ্রাভ ঞ্চাযয়তগুস্কররক এই তস্কফর যদয়। ভস্ত শ্রস্কভরকয অ্যাকাউি গ্রাভ 

ঞ্চারয়তগুস্কররত স্কনফস্কন্ধত। 

MGNREGA-এ ফযাে কাজগুস্কর  যাস্কয কৃস্কল ও ংস্কিষ্ট স্কক্রয়াকরারয ারথ মুি। প্রধানত 

প্রাকৃস্কতক ম্পদ ফযফস্থানা, ম্প্রদায় ফা ফযস্কিগত ম্পদ, এফং াধাযণ অ্ফকাঠারভাগত ম্পস্ককমত 

াফস্করক কাজ ম্পস্ককমত কাজগুস্কর ফযাে কযা য়। স্কফস্কবন্ন ধযরণয অ্নুরভাস্কদত কাজ গ্রাভ 

ঞ্চারয়তগুস্কর গ্রণ কযরত ারয, যমভন: 

● ম্প্রদায় জস্কভরত ব্লক ফৃযরযাণ কযা, অ্থমাৎ, গাি রাগারনা। 

● যচক ডযাভগুস্করয যযণারফযণ এফং স্কনভমাণ। জররয প্রফা যীযা কযায জনয যিাি 

জরাধাযগুস্কররত ততস্কয যিাি যিাি ফাাঁধগুস্কর র যচক ডযাভ। 

● পাভম ুকুয স্কনভমাণ 

● ভাস্কিয যয় কভারত াদরদর জর যালণ স্কযখা 

● যাক স্কি খনন 

● যচ ুকুয ুনরুদ্ধায 

● অ্ঙ্গনওয়াস্কড, যাস্তা ইতযাস্কদ স্কনভমাণ। 

এই ভস্ত ধযরণয াফস্করক ওয়াকম স্কিরভয অ্ধীরন রড। MGNREGA "ফুজ" এফং "ারীন" কাজ 

যফযা করয। MGNREGA ভস্করারদয অ্থমননস্কতক ও াভাস্কজক যভতায়রনয উয দৃস্কষ্ট স্কনফদ্ধ 

করয। গ্রাভবা র ভজুস্কয প্রাথমীরদয জনয তারদয কণ্ঠস্বয উত্থান এফং দাস্কফ কযায জনয প্রধান 
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যপাযাভ। গ্রাভবা এফং গ্রাভ ঞ্চারয়ত MGNREGA -য অ্ধীরন কারজয যল্ফ অ্নুরভাদন করয এফং 

তাযদয অ্গ্রাস্কধকায স্কনধমাযণ করয। 

MGNREGA স্কিভ: ফাস্তফায়ন 

গ্রাভ বাগুস্কর াভাস্কজক অ্স্কডি স্কযচারনা করয মারত ম্প্রদায়রক প্রকরল্পয ফাস্তফায়ন মমরফযণ 

কযরত যভ করয। এস্কি একস্কি প্রস্কতষ্ঠারনয াভাস্কজক এফং তনস্কতক কভমযভতা স্কযভা, যফাঝা, 

স্কযরাস্কিমং এফং উন্নত কযায একস্কি উায়। এিাডাও, এস্কি দৃস্কষ্ট, রযয এফং ফাস্তফতায ভরধয ফযফধান 

কভারত াাময করয। অ্নযানয ফযফস্থা অ্ন্তবুমি 

● নযানার ইররক্ট্রস্কনক পান্ড ভযারনজরভি স্করস্টভ (NeFMS): ঞ্চারয়ত মমারয়, কভমকতমারদয 

নযানার ইনপযরভস্কিক্স যিায (NIC) দ্বাযা উন্নত ইররকট্রস্কনক স্করস্টভ ফযফায কযায জনয 

প্রস্কযণ যদওয়া রয়রি। NeFMS শ্রস্কভকরদয তারদয তদনস্কিন চাস্কদা ূযরণ তস্কফররয স্কফরি 

হ্রা কযায জনয যফাঝারনা য়। আধায কাডম মুি তাই দুনমীস্কতয ম্ভাফনা কভ। NeFMS 

স্করস্টরভয অ্ধীরন, গ্রাভ ঞ্চারয়তগুস্কর অ্ডমায ততস্কয কযায 48 ঘিায ভরধয শ্রস্কভকযা অ্থম 

প্রদান কযরফ। 

● অ্স্কবরমাগ স্কনষ্পস্কত্ত প্রস্কক্রয়া: যারজয অ্স্কবরমাগ স্কনষ্পস্কত্তয উয নজয যাখায জনয যাজয স্তরযয 

কভমকতমারদয স্কনরয়াগ কযা রয়রি। এিাডাও, যজরা মমারয় অ্স্কবরমাগ ফাক্স স্থান কযা 

রয়রি। 

● যস্টি যকায়াস্করস্কি ভস্কনিয: এয ভরধয যজরা মমারয় যকাযী কভমকতমাযা এই প্রকরল্পয অ্ধীরন 

তস্কফররয ফযফায তত্ত্বাফধান করযন। 
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● জাতীয় স্তরযয ভস্কনিয: এস্কি জাতীয় মমারয় যপ্রাগ্রারভয নীস্কত এফং ফাস্তফায়ন স্কনযীযরণয জনয 

অ্ফযপ্রাপ্ত এফং স্কযরফনকাযী যকাযী কভমচাযীরদয স্কনরয় গস্কঠত। 

MGNREGA-যত গ্রাভ ঞ্চারয়রতয বূস্কভকা 

গ্রাভ ঞ্চারয়ত, গ্রাভবা এফং যাজয যকাযগুস্করয ভরতা স্কফস্কবন্ন প্রস্কতষ্ঠান MGNREGA প্রকল্পরক পর 

কযরত গুরুত্বূণম বূস্কভকা ারন করযরি। আুন তারদয দ্বাযা ঞ্চাস্করত বূস্কভকাগুস্কর একফায যদরখ 

যনওয়া মাক- 

গ্রাভ ঞ্চারয়ত গ্রাভবা 

 

যাজয যকায 

চাকস্কযয আরফদনগুস্কর গ্রণ 

এফং যগুস্কর মাচাই কযায 

অ্স্কধকাযী। 

গ্রাভবায প্রধান বূস্কভকা 

র স্কনস্কদমষ্ট এরাকায় 

কারজয অ্গ্রাস্কধকাযরক 

যনাি কযা। 

এস্কি এই প্রকল্প ম্পস্ককমত যারেয জনয স্কনয়ভ ও 

দাস্কয়ত্ব প্রস্তুত করয। 

এস্কি গ্রারভয ভস্ত 

স্কযফারযয যযকডম যারখ। 

গ্রাভ ঞ্চারয়রতয ভরধয 

ঞ্চাস্করত কাজস্কি যীযা 

কযায জনয অ্নুরভাস্কদত। 

এস্কি যস্টি এভপ্লস্কয়জ গযাযাস্কি কাউস্কন্সর এফং 

যস্টি এভপ্লস্কয়জ গযাযাস্কি পারন্ডয ইউস্কনি ইনস্টর 

করয। 
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আরফদনকাযীরদয 

MGNREGA জফ কাডম 

স্কফতযরণয জনয দায়ফদ্ধ। 

এস্কি াভাস্কজক স্কনযীযা 

ম্পাদন কযায প্রাথস্কভক 

জংন। 

এস্কি স্কনস্কিত করয যম গ্রাভ যযাজগায ায়ক 

স্কও এফং যাজয, যজরা ও গ্রাভ স্তরযয কভমীযা 

MGNREGA প্রকল্পস্কি স্কঠকবারফ কামমকয 

কযরফ। 

এস্কি আরফদরনয 15 স্কদরনয 

ভরধয আরফদনকাযীরদয 

ভরধয কাজ স্কফতযণ করয। 

এই ভস্ত স্কফলয় িাডাও, 

গ্রাভবা MGNREGA 

প্রকল্প ম্পস্ককমত ভস্ত 

প্ররেয জনয একস্কি ফড 

যল্প যডি। 

 

প্রকল্পস্কিয অ্জমনরক কবায 

কযায জনয ভরয় ভরয় 

প্রস্কতরফদনগুস্কর প্রস্তুত কযায 

জনয এস্কি অ্নুরভাস্কদত। 

  

MGNREGA স্কিভ: চযাররঞ্জ 

মস্কদও MGNREGA একস্কি দুদমান্ত প্রকল্প মা গ্রাভীণ জনংখযায ুস্কফধায জনয কাজ করয, তরফ এরত 

স্ককিু চযাররঞ্জ যরয়রি: 
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● MGNREGA প্রকরল্পয জনয রফমাচ্চ ফারজি ফযাে কযা ররও, স্কজস্কডস্ক হ্রা এফং তস্কফররয 

অ্বারফয কাযরণ যাজয যকায কভমংস্থারনয জনয ক্রভাগত চাস্কদা ূযণ কযযত ারযস্কন। 

● এই প্রকরল্পয আরযকস্কি ফড চযাররঞ্জ 'র যকায 15 স্কদরনয ভরধয শ্রস্কভকরদয অ্থম স্কফতযণ 

কযরত ফযথম য় এফং স্কফরস্কিত অ্থম প্রদারনয জনয অ্রনকভয় যস্কতূযণও যদয় না। 

পরস্বরূ, শ্রস্কভকযা কাজ এফং MGNREGA প্রকরল্প আগ্র াযারত শুরু করয। 

● ভরনারমাগ এফং স্কযদমরনয অ্বারফয কাযরণ, MGNREGA প্রকরল্পয অ্ধীরন ফযাে কযা 

রয়রি এভন অ্রনক কাজ অ্মূ্পণম যরয় যগরি। 

MGNREGA স্কিভ: বাযতীয় অ্থমনীস্কতরত প্রবাফ 

MGNREGA ফাস্তফায়রনয ারথ ারথ, স্কযরািমগুস্কর যাভম যদয় যম াভাস্কজক কাঠারভারত উরেখরমাগয 

স্কযফতমন রয়রি যমভন দুদমায অ্স্কবফান হ্রা, SC ও ST জনংখযায উচ্চতয অ্ংগ্রণ, তারদয 

ক্রয় যভতায উন্নস্কত, গড ভজুস্কয ফৃস্কদ্ধ এফং দস্কযয ভস্করারদয অ্থমননস্কতক যভতায়ন, গ্রাভীণ স্কযরফ 

এফং যাস্কনরিরনয উন্নস্কত,  ইতযাস্কদ। 

ফিরযয য ফিয ধরয, MGNREGA বাযরতয অ্থমননস্কতক ম্পরদয উয একস্কি ফড আস্কথমক 

স্কনষ্কারনয কাযণ রয় দাাঁস্কডরয়রি। এই প্রকরল্পয প্রকৃত ুস্কফধাগুস্কর গ্রাভীণ শ্রস্কভকরদয কারি যৌঁিায় 

না। তস্কফর স্থানান্তরযয প্রস্কক্রয়ায়, প্রচুয অ্স্কনয়ভ যরয়রি মা ুস্কফধারবাগীরদয কারি যৌঁিারনায আরগই 

তস্কফর ঙু্কস্কচত করয যতারর। অ্নুরিদ 243 (G)  একজন স্কফধায়করক ঞ্চারয়তগুস্কররক যভতায়ন 

কযা দযকায স্ককনা তা স্কদ্ধান্ত যনওয়ায যভতা যদয়। তরফ এই স্কফধান কখনও কখনও তস্কফর 

ফযারেয জনয কস্কঠন রয় দাাঁডায়। 
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NREGA স্কররকজ এফং দুনমীস্কত ফাস্তফায়রনয জনযও ভাররাস্কচত রয়রি। স্ককন্তু যকন্দ্রীয় যকায প্রফস্কতমত 

ডাইরযক্ট যফস্কনস্কপস্কয়াস্কয ট্রান্সপায (DBT) দ্ধস্কত চারু ওয়ায ারথ ারথ, যমখারন শ্রস্কভকযা যাস্কয 

ফযাংক অ্যাকাউরি তারদয অ্থম প্রদান করয, দুনমীস্কতয ম্ভাফনা উরেখরমাগযবারফ হ্রা যরয়রি। 

 


