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মভড ডড মভর প্রকল্প
মভড ডড মভর ডপ্রোগ্রোভ মক?
মভড ডড মভর মিভ বোযত যকোয কতৃৃক চোরু কযো ফচচচ়ে ফড় ুমি ডপ্রোগ্রোভ। এই প্রকচল্পয আওতো়ে যকোময
ফো যকোময োোমযপ্রোপ্ত িুর ও ভোদ্রোো়ে প্রথভ ডথচক অিভ ডেমিয ভচধয বমতৃ ও়েো কর মক্ষোথৃী ফছচয
কভচক্ষ 200 মদন এককোরীন খোফোয উচবোগ কযচত োযচফন।
● এই ধযচনয প্রকল্প চোরু কযোয ভূ র উচেয মছর িুচর বমতৃয ংখযো ফোড়োচনো।
● কিৃোটক এফং অন্ধ্র প্রচদচয ভচতো যোজযগুমর এই প্রকচল্প মি়েবোচফ অংগ্রি কচযমছর এফং যোন্নোঘয
গোচডৃচনয ভচতো ডছোট ডছোট উচদযোগগুমর ফোস্তফো়েন কচযমছর।
বোযচত মভড ডড মভর মিভ
বোযচত মভড ডড মভর প্রকচল্পয ইমতো 1925 োচর ভোদ্রোজ মভউমনমযোর কচৃোচযন, কচৃোচযচনয
ু মফধোফমিত মশুচদয ক্ষুধোয চোমদো ূ যচিয জনয কচযমছর।
● ধীচয ধীচয, 1970-এয দচকয ডচলয মদচক, কিৃোটক, তোমভরনোড়ু, গুজযোট এফং মিচচময যোচজয এই
প্রকল্পমট কোমৃকয কযো চ়েমছর। ধীচয ধীচয এমট অনযোনয অচনক যোচজযও ছমড়চ়ে ড়চত শুরু কচয।
● ু মফধো এফং পরোপর মফচফচনো কচয, বোযত যকোয ডদফযোী এই প্রকল্পমট ফোস্তফো়েচনয মদ্ধোন্ত মনচ়েচছ।
এয ভোধযচভ, প্রকল্পমট 1995 োচর িুরগুমরচত প্রোথমভক মক্ষোথৃীচদয জনয ুমিয ো়েতোয জনয জোতী়ে
ডপ্রোগ্রোভ মোচফ চোরু কযো চ়েমছর। চয এয নোভ মযফতৃন কচয মভড ডড মভচরয জোতী়ে কভৃূমচ কযো
়ে।
● 2001 োচর বোযচতয ু মপ্রভ ডকোটৃ ভস্ত যোজযচক মভড ডড মভর মিচভয অধীচন িুডর ভস্ত মক্ষোথৃীচদয
মিকবোচফ যোন্নো কযো খোফোয যফযো কযোয জনয একমট আচদ জোময কচয।
মভড ডড মভর প্রকচল্পয উচেয
মভড ডড মভর প্রকচল্পয মকছু গুরুত্বূ িৃ উচেয নীচচ ডদও়েো র-
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● িুরগুমরচত বমতৃয ংখযো ফোড়োচনো এফং তোচদয ধচয যোখো, অন্তত প্রোথমভক মক্ষোয জনয।
● অথৃননমতকবোচফ মমছচ়ে ড়ো মক্ষোথৃীচদয ুমিকয খোফোয যফযো কচয তোচদয ুমিয ভোত্রো ফৃ মদ্ধ কযো।
● ডভচ়ে ও ডছচরচদয ভচধয মফদযভোন ুমিয ফযফধোন দূ য কযো।
● মক্ষোথৃীচদয ভচধয ফিৃমফচবদ হ্রো কযো এফং তোচদয মক্ষোয জনয একমট োধোযি প্ল্যোটপচভৃ মনচ়ে আো।
মভড ডড মভর মিচভয বফমিয
● মভড ডড মভর ডপ্রোগ্রোভমট বোযচতয ফৃ ত্তভ ডপ্রোগ্রোভ মো মমক্ষত বোযত রক্ষয অজৃচনয জনয এচমছর।
● মভড ডড মভর মিভমট মক্ষো ভন্ত্রিোর়ে চোরু কচযমছর, মো ূ চফৃ ভোনফ ম্পদ ও উন্ন়েন ভন্ত্রিোর়ে নোচভ
মযমচত মছর।
● এমট একমট ডকন্দ্রী়েবোচফ চোরু কযো প্রকল্প ডমখোচন ফোচজট ডকন্দ্র ও যোচজযয ভচধয বোগ ়ে, এফং ডকন্দ্র
ডভোট ফোচজচটয 60% ডন়ে।
● তোমভরনোড়ু প্রথভ যোজয মোচফ তোয িুরগুমরচত মভড ডড মভর প্রকল্প ফোস্তফো়েন কচযচছ।
● 2001 োচর, মভড ডড মভর প্রকল্পমট একমট যোন্নো কযো মভড ডড মভর প্রকল্প মোচফ ংিোয কযো চ়েমছর
ডমখোচন মশুযো ফছচয 200 মদচনয জনয প্রস্তুত খোফোয োও়েোয ডমোগয মছর। এই মভচর ুমিয চোচটৃ 200
কযোচরোময মি গ্রি এফং প্রো়ে 8 গ্রোভ ডপ্রোমটন গ্রি অন্তবুৃি মছর।
● ভূ রত যকোময ও যকোময োোমযপ্রোপ্ত িুরগুমরয জনয এই প্রকল্প চোরু কযো চ়েমছর। ধীচয ধীচয, এই
ধোযিোমট মক্ষো গযোযোমি মচেভ এফং মফকল্প এফং উদ্ভোফনী মক্ষো়ে অধয়েনযত মশুচদয জনয গৃীত
চ়েমছর।
● 2004 োচর মভড ডড মভর মিভমট মনম্নমরমখত মফধোনগুমরয জনয ংচোধন কযো চ়েমছর ○ যোন্নোয খযচ ডজোগো়ে ডকন্দ্রী়ে যকোয।
○ মযফন বতুৃমক যোজযগুমরয উয আচযো কযো চ়েমছর, ডমখোচন এমট 100 টোকো মছর। মফচল
যোচজযয জনয এফং 75 টোকো ।
○ যকোয কতৃৃক শুরু কযো প্রকল্পগুমরয মৃচফক্ষি, ভূ রযো়েন এফং ফযফস্থোনো।
○ ডদচয খযোপ্রফি এরোকো়ে গযচভয ছু মটচত ড়ু়েোচদয মভড ডড মভচরয ফযফস্থো কযো।
● 2006 োচর এই মিভমট ুনযো়ে ংচোধন কযো চ়েমছর, মকছু মফধোন -
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○ উত্তয-ূ ফৃোিরী়ে আিমরক মফদযোর়েগুমরচত যোন্নোয খযচ 1.80 টোকো এফং অনযোনয ভস্ত আিমরক
মফদযোরচ়ে 1.50 টোকো কযো চ়েমছর।
○ কযোচরোময চোটৃমট ংচোধন কযো চ়েমছর, ডমখোচন মি গ্রচিয মযভোি 400 কযোচরোময মৃন্ত
ফোড়োচনো চ়েমছর এফং ডপ্রোমটন গ্রচিয মযভোি 12 গ্রোভ মৃন্ত ফোড়োচনো চ়েমছর।
● 2007 োচর, মক্ষোথৃীচদয আযও একমট মফবোগ এই প্রকচল্প মুি কযো চ়েমছর। মক্ষোগতবোচফ অনগ্রয
ডেমি ডথচক আো মক্ষোথৃীযো এই প্রকচল্পয অং চ়ে ওচি।
● 2009 োচর ভোদ্রোোগুমরচক মভড ডড মভর প্রকচল্পয তোমরকো়ে অন্তবুৃি কযো ়ে।
● এখোচন একমট অতযন্ত গুরুত্বূ িৃ এফং আকলৃিী়ে অং র ডম মক্ষোথৃীচদয জোতী়ে গ্রোভীি স্বোস্থয মভচনয
অধীচন অমতমযি তমফর এফং খোফোয যফযো কযো ়ে।
PM-POSHAN (ুনগৃমিত মভড ডড মভর মিভ)
মভড ডড মভর মিচভয নোভ ফহুফোয মযফতৃন কযো চ়েচছ, এফং ফতৃভোচন এমট PM Poshan Shakti Mission
নোচভ মযমচত।
● প্রধোনভন্ত্রী ুমি মি মভচনয আওতো়ে দরমট পরবোচফ প্রো়ে 11 রক্ষ যকোময মফদযোরচ়ে খোফোয
যফযো কচয।
● আমথৃক মদক ডথচক, ূ চফৃ মফদযভোন মভড-ডড মভর প্রকচল্পয তুরনো়ে ডকোনও ফড় মযফতৃন ডনই।
● PM ুমি মি মনভৃোি প্রকল্পমট প্রমত 5 ফছয চয, অথৃোৎ, 2021-22 ডথচক 2025-26 োর মৃন্ত
ফোস্তফোম়েত চফ।
● যোজয ও ডকচন্দ্রয ভচধয অথৃ মফতযি মভড ডড মভর প্রকচল্পয ভচতো একই যচ়ে ডগচছ, মো োধোযি যোজযগুমরয
ডক্ষচত্র 60:40 এফং মফচল যোজযগুমরয ডক্ষচত্র 90:10 এয অনু োচত যচ়েচছ।
মভড ডড মভর প্রকচল্পয ফোস্তফো়েন
মভড ডড মভচরয ফোস্তফো়েন মতনমট ভচডচর িোমরত চ়েমছর1. মফচকন্দ্রীকৃত ভচডরমট 'র ডমখোচন স্বমনবৃয ডগোষ্ঠী এফং স্থোনী়ে যোাঁধুমনচদয দ্বোযো অন-োইচট খোফোয প্রস্তুত
কযো ়ে।
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2. ডকন্দ্রী়ে ভচডর ডমখোচন ফোইচযয ংস্থোগুমর দ্বোযো খোফোচযয প্রস্তুমত কযো ়ে এফং িুরগুমরচত খোফোয
যফযো কযো ়ে।
3. আন্তজৃোমতক কোযী মোয অধীচন দোতফয ংস্থোগুমর যকোযী িুরগুমরচত আন্তজৃোমতকবোচফ মযচোমরত
়ে।
মভড ডড মভর মফমধভোরো 2015
2015 োচরয 30 ডচেম্বয জোতী়ে খোদয মনযোত্তো আইন 2013 -এয অধীচন মভড ডড মভচরয মন়েভোফরী
প্রকোমত ়ে। 2015 োচরয মভড ডড মভচরয মন়েভ1. মভড ডড মভচরয মন়েভ অনু মো়েী, এই প্রকচল্পয জনয ফযোে কযো তমফর ডল চ়ে ডগচর িুরগুমর মভড ডড
মভচরয জনয অনযোনয তমফর ফযফোয কযচত োচয।
2. মমদ িুর ও ফোমযক ংস্থোগুমর মশুচদয খোফোয যফযো কযচত ফযথৃ ়ে তচফ তোযো খোদয বোতোয জনয
ডমোগয।
3. িুচর মশুচদয ডম খোফোয মযচফন কযো ়ে তো প্রমত ভোচ স্বীকৃত রযোফগুমর দ্বোযো যীক্ষো কযো প্রচ়েোজন।
4. ধযো মোক, একমট িুচরয মক্ষোথৃীযো টোনো মতন মদন ফো ভোচ 5 মদন খোফোয ো়ে নো। ড ডক্ষচত্র ডকোনও
ফযমি ফো ডকোনও ংস্থোয ভোধযচভ অমফরচম্ব মফল়েমট মিক কযো যোজয যকোচযয দোম়েত্ব চ়ে দোাঁড়ো়ে।

