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Abstract
In Indian constitution article 14 said that all are equal, article 16(1) said that all citizens
shall have equal opportunity in matters relating to public employment. But in reality we see
that the most of the people have not work. They have not land and capital to produce
wealth. So they are below poverty Line. We see the inequality or inequal distribution of
property. Poverty is not a national problem ,it is an international problem. The Government
of India has launched so many scheme to reduce poverty. Some are direct scheme ,some
are indirect scheme. In 2005 the Government of India has introduced National Rural
Employment Guarantee Act. It ensured 100days work for rural people .
Key Word_ Poverty, Right to equality, Poverty Alleviation , NREGA, ,International law of
poverty, Poverty alleviation in India.

দাবযদ্র্য দূযীকযতণয ধাযণা ফেতভান ভতে খুফআ প্রাবিক। দাবযতদ্র্য ঘিনায াতে উন্নেতনয ধাযনা বফগে
দুআ দক ধতয অতরাচনায বফলে তেতে। েতফ দবযদ্র্ লরাতকয ফস্থা ফ লদত ভান বাতফ উন্নবে
েবন। দাবযদ্র্য দূয কযায উাে বনতে অতরাচনায কযায অতগ লকন দবযদ্র্ বফকবে ে লআ ম্বতে
অতরাচনা কযা অশু প্রতোজন। ভতেক বং অহুবরওরায ভতে (Ahuliwala , 1990,Pp.1-2)
দাবযতদ্র্যয কাযণ র জবভ, ূূঁবজ ও শ্রতভয ভ ফেন। েতাৎ লম ভস্ত ম্পদ লেতক অে ৃবি তফ
লমভন- জবভ, ূূঁবজ ও শ্রভ লমতেু গ্রাতভয ভানুতলয কাতে বযবভে ভাত্রাে োতক না, পতর ীবভে অে
ৃবিকাযী ম্পদ কাতজ রাবগতে োযা দবযদ্র্ ীভায উতয উঠতে াতয না। ুেযাং গ্রাভাঞ্চতর দবযদ্র্ তে
লআ ফ ভানুল মাতদয জবভ লনআ, ফা োকতরও ো ভূরধন ফা ূূঁবজয বাতফ চাতলয তমাগয অফায
গ্রাভীণ ভানুতলয দক্ষ শ্রভ লনআ। কাতজআ দক্ষ শ্রতভয ফাজায না োকায জনয োযা দক্ষ শ্রভ লেতক মা অে
কতয ো বদতে োয এফং োয বযফাতযয বযন লালন দুস্কয তে তে। োোো ীবভে জবভ োকায জনয
োযা ফাজায লেতক ঋণ ান না। পতর মাতদয স্বল্প জবভ অতে োযা লকান লকান ভে গ্রাতভয জবভদায ফা
ভাজতনয কাে লেতক চো ুতদ ঋণ লনন এফং ঋণ লাধ কযতে না াযতর োয জবভিাআ ভাজনযা
অত্মাৎ কতয এফং লআ ফযবি বনদারুণ ফস্থায ভতধয বেে ে। বজতে অতেয ম্পতদয প্রাচুমত-আ
দাবযতদ্র্যয কফতর বেে ওোয এক ভাত্র কাযণ নে। োতদয াযীবযক ও ভানবক ম্পতদয বাফ ও
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দাবযতদ্র্যয কাযণ। গ্রাভাঞ্চতর বক্ষা ও স্বাতস্থযয উমুি বযকাঠাতভায বাফ োতক। অফায এআ ফ
ভানুতলয অে স্বল্প ওোয দরুন োযা বক্ষা ও স্বাতস্থযয বদতক নজয লদে না। লম িাকা োযা উাজতন কতয
ো েতদয উদয ূবেততে ফযবেে ে। এআ প্রতি আউ গ্রাে (U, Grant, 2005,P.1) ফতরতেন লম স্বাস্থয
এফং দবযতদ্র্য ভতধয একিা জবির ম্পতক যতেতে। লমভন ুস্থো দবযতদ্র্য কাযণ তে াতয কাযণ
উমুি খাদয, লৌচাগায, বফশুদ্ধ ানীে জতরয বাতফ ল ুতখ েতে াতয অফায িাকায বাতফ ল
বচবকৎা কযাতে াতয না, ফা ফ জােগাে বঠক বচবকৎায ুতমাগ োতক না। এয পতর লকান ফযবি ুস্থ
যীতয কাজ কযতে াতয না পতর োয অে ও ে না। পরস্বরূ ল অতযা দবযদ্র্ তে তে। কাতজআ
লদখা মাতে লম লকান ভানুল দবযদ্র্ ওোয বেতন ম্পতদয ভ ফণ্টন দােী।
বফবি েতনীবেবফদ ম্লান দতেয (দে, 2000, p. 74) ভতে ‚গ্রাভাঞ্চতর দবযতদ্র্য ংখযা ফাোয
বেতন একিা প্রধান কাযণ র জনংখযা ফৃবদ্ধ‛। জনংখযা ফৃবদ্ধয াতে াতে একবদতক লমভন জবভয
বযভাণ ফাতে না, লেভবন কাতজয বযভাণ ও ফাতে না । কৃবলয উয বনবতযীর লরাতকয ংখযা ফােতে
বকন্তু জবভয বযভাণ ীভাফদ্ধ। পতর লোি লজাে অতযা খণ্ড খণ্ড তে মাতে, অফায জবভ মাতদয লনআ
োতদয ংখযা ও ফােতে। পতর াভয ফােতে। ফহু গ্রাভফাীয দাবযতদ্র্যয ভূতর অতে অংবক কভতীনো।
েতাৎ ফেতয ল্প কতেকবদন কাজ লজাতি বকন্তু তনক বদন লজাতি না। পতর লকান ফযবি দাবযতদ্র্যয কফতর
বেে ে। োোো গযীফ ভানুল কভতংস্থান  বফববন্ন েেয ম্বতে ফগে োতকনা ।
াম্প্রবেক কাতর দাবযদ্র্ দূযীকযণ জােীে ও অন্তজতাবেক এতজন্ডাে জােগা কতয বনতেতে (Lucy
William,2003,p.4)। কাযণ দাবযদ্র্য লকাতনা বফবেন্ন ঘিনা নে। এিা ভস্ত ভাতজয তক্ষআ বফজ্জনক।
বিবরে জাবেুতেয াধাযণ বা এিা স্বীকায কতয বনতেতে লম চযভ দাবযদ্র্য এফং ভাজ লেতক বফবেন্নো
র ভানফ ভমতাদায রঙ্ঘন (GOI,2009,p.15)। কাতজআ বফশ্বতক দাবযতদ্র্য াে লেতক যক্ষা কযায জনয ভস্ত
যকতভয বফলতভযয ফান ওো দযকায। এআ কাযতণ বফববন্ন বদ্ধান্ত গ্রণভূরক কাতজ কতরয ং
গ্রণ, ক্ষভোেণ, দাবেত্বীরো জরুযী। অন্তজতাবেক অআন ও জাবে, ধভত, ফনত, বরি, বালা, ধভত,
যাজননবেক ভোভে প্রবৃবেয বনবযতখ ভানুতল ভানুতল লবদাতবতদয বফতক্ষ (GOI,2009,p. 16) ।
বাযতেয ংবফধাতন ও ভানাবধকাতযয কো ফরা তেতে। ংবফধাতনয ২১ নং ধাযাে ফরা তেতে লম
‚অআন বনবদি দ্ধবে োো লকান ফযবিতক োয জীফন ও ফযবিগে স্বাধীনোয বধকায লেতক ফবঞ্চে কযা
মাতফ না‛। এভনবক ১৯৭৮ াতর ৪৪েভ ংবফধান ংতাধন কতয ফরা ে লম যাষ্ট্র কখনআ ২১ নং ধাযাে
ফবণতে জীফন ধাযতণয বধকাতযয উয স্ততক্ষ কযতে াযতফ না, এভনবক জরুযী ফস্থায ভে ও নে ।
েতাৎ জীফন ধাযতণয বধকাযতক বাযতেয ংবফধাতন লভৌবরক বধকাযতযয ভতধয বরবফদ্ধ কতযতে।
কাতজআ ভানুলতক োয জীফন ধাযতণয জনয উমুি বযতফ ৃবি কযা যাতষ্ট্রয আ কেতফয। এআ প্রতি ১৯৮৬
াতর বরগা লিবন ফনাভ লভাম্বাআ বভউবনবযার কততাতযন ভাভরাে ফরা ে লম যাষ্ট্রতক ফযবিয জীফন
ধাযতণয উমুি বযতফ ৃবি কযতে তফ। এআ ফযাাতয অদারতেয ফিফয বের লম, ‚নাগবযকতদয
উমুি জীবফকা জতন ুবনবিে কযা মবদ যাতষ্ট্রয ফাধযফাধকো ে ো তর জীবফকা জততনয বধকাযতক
জীফতনয বধকাতযয ফাআতয যাখা বনেক েত্ত্ব ফতস্বো তফ‛(ভুতখাাধযাে,২০১৭ ,p . ১০৫)।
ভানফাবধকাতযয ২৩ নং ধাযাে ভানুতলয জীবফকায বধকাতযয কো ফরা তেতে। লখাতন ফরা তেতে লম –
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১) প্রতেযক ফযবিয কাতজয বধকায স্বীকৃে এফং ল োয েন্দ ভে কাজ এফং েন্দ ভে বযতফত
কাজ কযতে াযতফ।
২)প্রতেযতক ভান কাতজয জনয ভান ভজুযী াতফ।
৩)প্রতেযতকয কাতজয বধকায ুবনবিে কযায জনয লেড আউবনেতন ং গ্রন কযতফ।
বাযতেয ংবফধাতনয চেুেত ধযাতেয বনতদত ভূরক নীবেতে(৩৯,৪১,৪২ নং ধাযাে) কাতজয
বধকাতযয কো ফরা তেতে। বাযতেয ং বফধাতনয ৩৯ নং ধাযাে ফরা তেতে লমক)ুরুল- ভবরা বনবফতততল কর নাগবযক উমুি জীবফকা জততনয বধকায লবাগ কযতফ।
খ)ুরুল ও নাযী উবতেয লক্ষতত্র মাতে ভান কাতজয জনয ভান ভজুযী ে।
বাযতেয ংবফধান নুমােী ভান কাতজয জনয ভান লফেন একবি বনতদতভূরক নীবে বকন্তু ১৯৯১
াতরয গৃ করযাণ ফনাভ বাযে যাষ্ট্র ভাভরাে ুপ্রীভ লকািত ফতর লম ভান কাতজয জনয ভান লফেন
লভৌবরক বধকাতযয ভমতাদা রাব কতযতে ংবফধাতনয ১৪ ও ১৫ নং ধাযায াতে (ভুতখাাধযাে ২০১৭ ,p.
১০৭)। োোো ৩৯ ঘ ধাযাে লম ভান কাতজয জনয ভান ভজুযীয কো ফরা তেতে োতক কভত লক্ষতত্র
রুাবেে কযায জনয লকন্দ্রীে অআন বা কেৃতক ১৯৭৬ াতর আকুোর লযভুনান এক্ট প্রনীে ে ।এয দ্বাযা
৩৯ঘ ধাযাতক মোতা মুি গুরুত্ব লদওো ে। বাযতেয ংবফধাতনয ৪১ নং ধাযাে ফরা তেতে লম যাষ্ট্র
জনগণতক লফকায,ফাধতকয ও ুস্থ ফস্থাে াাময কযতফ অফায ংবফধাতনয ৪২ ধাযাে যাষ্ট্র
নাগবযকতদয জনয জীফন ধাযতণয উতমাগী ভজুযী, ুন্দয জীফন মাত্রায ভান , ফকা মান এফং
াভাবজক ও াংস্কৃবেক ুতমাগ ুবফধায ফযফস্থা কযতফ। প্রিগে উতেখ লম ংবফধাতনয ২১ নং ধাযাতক
৩৯,৪১ এফং ৪২ ধাযায াতে মুি কতয অদারে এআ যাে বদতেতে লম, ভানুতলয ভমতাদা বনতে লফূঁতচ োকায
বধকায ২১ নং ধাযায ন্তগতে এফং এআ ধাযায ঙ্কুয বনবে অতে বনতদত ভূরক নীবেতে।( ফেুো ভুবি
লভাচতা ফনাভ বাযে যাষ্ট্র ভাভরাে, ১৯৮৪)। অফায ৪৭ ধাযা নুাতয ুবি ও জীফতনয ভাতনান্নেন এফং
জন স্বাতস্থযয উন্নবে ঘিাতনা যাতষ্ট্রয নযেভ কেতফয। ৪৭ নং ধাযাতক ২১ নং ধাযায াতে লমাগ কতয ুপ্রীভ
লকািত এআ ভে লদে লম,যাতষ্ট্রয দাবেত্ব র দবযদ্র্তদয জনয উন্নে স্বাস্থয বযতলফায ফযফস্থা কযা(বকতরাস্কায
ব্রাদাত বরবভতিড ফনাভ এভপ্লতেজ লেি আবিওতযি কততাতযন ,১৯৯৬)(ভুতখাাধযাে, ২০১৭ ,p. ১১০)।
বাযতেয ংবফধাতনয ১৪,১৫,১৬ নং ধাযাে ভস্ত যকভ বফলতভযয ফাতনয কো ফরা তেতে। বাযতেয
ংবফধাতনয প্রস্তাফনাে েতননবেক বফলতভযয ফান ঘবিতে াভাবজক, যাজননবেক , েতননবেক নযাে
বফচাতযয কো ফরা তেতে। কতরয ভানাবধকায ও ভ ভমতাদায প্রবেশ্রুবে বদতে। এোো ভাতজয দূফর
ত
লশ্রবণয জনয বফতল কতয েীবর জাবে, উজাবেয জনয বফতল ফযফস্থায কো বাযতেয ংবফধাতন ফরা
তরও ‚ ১৯৫০ াতরয ২৬ জানুোযীয য বাযতে দবযদ্র্তদয ফস্থায ল যকভ লকান উন্নবে েবন । এফং
ধনী এফং দবযদ্র্ লদয ভতধয ফযফধান লফতে লগতে তনক গুন, ংবফধাতনয েৃেীে ধযাতে বরবখে লভৌবরক
বধকায ভাতজয দবযদ্র্, ফবঞ্চে, বনীবেে ভানুতলয কাতে একিা ‚ধাূঁধা”( GOI, 2009,p. 40) বাযতেয
অআন বফবাগ বফববন্ন ভতে দবযদ্র্ ফযবিতদয জনয বকেু অআন প্রনেন কতযে- ১৯৪৮ াতর নূনযেভ ভজুযী
অআন, লভিাযবনবি লফবনবপি এক্ট১৯৬১, লতভে ফ লফানা এক্ট ১৯৬৫, আউকুোর লযভুনাতযন এক্ট
১৯৭৬, চাআল্ড লরফায প্রববফন এন্ড লযগুতরন এক্ট১৯৮৬।
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বাযতে দাবযদ্র্ দূযীকযণ
অহুবরওরায ভতে দুবাতফ দাবযদ্র্ দূয কযা ম্ভফ ১- প্রেযক্ষবাতফ এফং ২ তযাক্ষবাতফ। দাবযদ্র্
দূযীকযতনয প্রেযক্ষ নীবে র এখাতন দবযদ্র্ ফযবিতদয ফস্থায উন্নেতনয জনয োতদয েতননবেক াাময
কযা, বফববন্ন স্ববনমুবি প্রকতল্পয জনয েত প্রদান ফা ভজুযীবববেক প্রকল্প গতে লোরা। দাবযতদ্র্য বফকাতয
লম ভস্ত কাযণ জবভ, ভূরধন এফং ঋন গ্রন প্রবৃবে প্রেযক্ষ নীবেয দ্বাযা ম্ভফ।এখাতন যাবয দবযদ্র্ জন
াধাযতণয কাতে িাকা লৌূঁতে মাতফ মাতে োযা যাবয এয দ্বাযা উকৃে ন। য একবি নীবে লমবিতক
জগদী বগফেী নাভ বদতেতেন তযাক্ষ নীবে (Bhagwati,1988)। দাবযদ্র্ দূযীকযতণয এআ নীবেয ভাধযতভ
তযাক্ষবাতফ দবযদ্র্ জনাধাযণ উকৃে তফন। এআ নীবেতে েতনীবেয বফকা এে লফী তফ লম োয পর
এত েতফ দবযদ্র্ ভানুতলয উন্নেতন। পতর োতদয ফস্থায উন্নবে তফ এফং দাবযদ্র্ দূয তফ। এআ নীবেতক
চূূঁআতে োয নীবে (Trickle Down Theory )ও ফরা ে।
বাযতে দাবযতদ্র্য কাযণ লম আি আবন্ডো লকাম্পানীয ান ও নযাে জুরুভ ো যতভ চন্দ্র ভজুভদায
োয The economic History of India নাভক ুস্ততক বরবফদ্ধ কতয লগতেন ( as cited in দে,
২০০০,p . ৩৮ )। বাযতেয স্বাধীনো অতন্দারতন লমাগদানকাযী ভানুতলয ভতধয লফীযবাগ বের দবযদ্র্
লশ্রণীয ভানুল। োযা গােীবজয াতে স্বাধীনো অতন্দারতন লমাগদান কতযবের এআ ধাযনা বনতে লম
স্বাধীনোয য লদতয দবযদ্র্েভ ভানুতলয েতননবেক ও াভাবজক ফস্থায উন্নবে তফ। স্বাধীনোয ভে
লদখা লগর লম বকেু ভানুতলয াতে ম্পতদয লকন্দ্রীবফন ঘতিতে অয লফীযবাগ ভানুতলয ফস্থা বের
লাচনীে। কাতজআ স্বাধীনো রাতবয য বাযতেয অবেতক ফস্থায উন্নেতনয জনয প্রবেবি যাজননবেক দর
তচি ।বাযতেয অবেতক ফস্থায উন্নেতনয জনয বেযী র বযকল্পনা কবভন। ফস্তুে প্রেভ লেতক েৃেীে
বযকল্পনাে গ্রাভীন ভানুতলয উন্নেতনয জনয বকেুু্ ে বন। এআ ভে লনতরু, দাবযদ্র্ দূযীকযতনয জনয
তযাক্ষ নীবে ফরম্বন কযতরন। উন্নেন বযকল্পনা এভনবাতফ কযা র মাতে বাযতেয অবেতক ভৃবদ্ধ
এে তফ লম োয পতর দবযদ্র্ ভানুতলয ফস্থায উন্নবে তফ। এআ নীবেতক ফরা ে ‘চুআতে োয নীবে’ ।
যাজনীবেবফতদযা দাবযদ্র্ হ্রাতয নািকীে বযফেততনয ক্ষােী। এআ কাযতণ উন্নেন বযকল্পনাে চূূঁআতে
োয নীবে গ্রণ কযা র । কভুবনবি লডতবরতভে ১৯৫২ , কৃবলয বফকা -১৯৬৪, ফযফস্থা কযা র বকন্তু
১৯৬৬ াতর লদখা লগর লম এআ চূূঁআতে োয নীবেবি গযীফতদয ফস্থায প্রকৃে ফস্থায উন্নেন ে বন।
েতননবেক উন্নেতনয প্রকৃে ুপর লবাগ কযর বল্পবে,ফযফােী,ভাজন ও নেুন ধনী কৃলকযা (Desai,
1987,p. 1291)। উন্নেতনয পর দবযদ্র্তদয াতে লৌেতনায অতগআ ো লল তে মাতে। এআ কাযতণ
গযীফতদয ফস্থায প্রকৃে লকান উন্নেন ম্ভফ র না। এআ ভে(১৯৫২-১৯৬৪) েতননবেক উন্নেতনয পর
ফাআ লবাগ কযতে াতয বন। এআ কাযতণ এয য লেতক দাবযদ্র্ দূযীকযণতক াভতন লযতখ এবগতে
মাওোয নীবে গ্রন কযা তফ। এআ উতেতয জােীে বযকল্পনাে গবযফতদয ফস্থায গুণগে ভান উন্নেতনয
রতক্ষয কভতংস্থান এফং লভৌর প্রতোজতনয বদতক দৃবি লদওো তে।
লাতিয দতকয ভধয বাতগ গ্রাভীণ বফকাতয লকন্দ্রবফন্দু র গ্রাভীণ দবযদ্র্ জনগণ। োতদয অেতাভাবজক ফস্থায উন্নেন-আ র গ্রাভীণ বফকাতয েত (Desai, 1987 ,p. 1291) )। ১৯৭৫ াতর বফশ্বফযঙ্ক
লক্টয লায ‚রুযার লডতবরভযাে‛ (World Bank sector paper,1975) নাভক একবি প্রবেতফদন ল
কতয লখাতনও গ্রাভীন উন্নেতনয লকন্দ্রবফন্দুতে দবযদ্র্ জনাধাযণতক যাখা ে এফং োতদয অেত-াভাবজক
ফস্থায উন্নবেয কো ফরা ে। গ্রাভীন দবযদ্র্ ফরতে লফাঝাতনা ে গ্রাতভয বূবভীন-চাবল, বাগ চালী, প্রাবন্তক
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চালী ল ফ ভানুল মাযা জীফন মাতনয প্রান্ত ীভাে উনীে। কাতজআ লদখা মাতে লম লাতিয দতকয
ভাঝাভাবঝ ভে লেতক জােীে ও অন্তজতাবেক স্ততয গ্রাভীন দবযদ্র্তদয ফস্থায উন্নেতনয জনয তচি ে।
এআ ভে বাযতেও গযীবফ িাও  আবন্দযা গােীয বফ দপা কভত ূচী প্রচরন কযা ে। লদাআ
লদবখতেতেন লম ১৯৭৫-১৯৮৫ াতরয ভতধয বফববন্ন দাবযদ্র্ দূযীকযণ কভত ুবচ গ্রন কযা ে । বেবন
লগুবরতক একতত্র কতয চাযবি লশ্রবণতে বাগ কতযতেন (Desai,1987 ,p. 1293)।
বাযতে দাবযদ্র্ দূযীকযতণয জনয বফববন্ন কভত ূচী গ্রন কযা ে। বফতল কতয চেুেত ঞ্চফাবলতকী
বযকল্পনায ভে লেতক বাযতে গ্রাভীন দবযদ্র্তদয উয ভতনাবনতফ কযা ে। ভাতজয অেত- াভাবজক
বদক লেতক ববেতে ো ভানুতলয জনয বফববন্ন প্রকল্প গ্রন কযা ে।বাযতে লম ভস্ত দাবযদ্র্ দূযীকযন
কভতূচী গ্রন কযা তেতে আুদীন ( Yesudin ,২০০৭, ৃ ,৩৬৪-৩৭৩)লগুবরতক চায বাতগ বাগ
কতযতেন১)স্ববনমুবি প্রকল্পঃ RDP , স্বনতজেন্তী গ্রাভ স্বতযাজগায লমাজনা।
২)ভজুযী বববেক প্রকল্পঃNREP,RLEGP,JRY।
৩) খাদয বনযাো প্রকল্প-PDS
৪)াভাবজক বনযাো কভতূচী।
এ, অয, লদাআ োয রুযার লডবতরতভে এন্ড বউভযান যাআি আন আতন্ডততন্ডে আবন্ডো ( Desai,
১৯৮৭,ৃ.১২৯৩-১২৯৪) নাভক প্রফতে স্বাধীনোয যফেতী ভতে বাযতে গ্রাভীন উন্নেতনয জনয লম ফ
প্রকল্প গ্রণ কযা তে বের ল গুবরতক চায বাতগ বাগ কতযতেন।
১) লআ ফ প্রকল্প মা গ্রাভীণ দবযদ্র্ ভানুতলয উকাতয রাগতফ। এয ভতধয তে অআ,অয,বড,ব এফং ুবি
ংক্রান্ত প্রকল্প , ন্তযদে প্রকল্প মা গ্রাতভয ফতচতে দবযদ্র্ ফযবিতদয বচবিে কতয োতদয প্রতোজন
নুমােী বফববন্ন বফলতে াাময কযা ।
২) এরাকা বববেক প্রকল্প - লমভন খযা প্রফন এরাকা উন্নেন, ভরুবূবভ উন্নেন প্রকল্প , াােী এরাকা
উন্নেন প্রকল্প।
৩) অেত-াভাবজক এফং াংস্কৃবেক বযকাঠাতভায উন্নেন ।বক্ষা, স্বাস্থয,বযফন,ানীে জতরয ফযফস্থা কযা,
নযামত ভূতরযয লদাকাতনয ফযফস্থা কযা ।
৪)বফববন্ন উৎাদন বববেক প্রকল্প,জরতচ ফযফস্থায উন্নেন ,খযা প্রফন এরাকাে চাতলয ফযফস্থায উন্নেন,
স্ত বতল্পয বফকা,তডোযী বল্প, চাতলয উন্নবেয জনয াূঁয ফযফায এফং উন্নে ভাতনয ফীজ ফযফায কযা
ে মাতে বাতরা পর াওো মাে।
এআ ফ প্রকল্প গুবর গ্রন কযা তর ও এগুবর গবযফ ভানুতলয ফস্থায লকান উন্নবে ঘিাতে াতয বন ।
এআ প্রকল্প গুবর বের ‚ংরগ্ন‛,’কেৃতত্ব ভূরক’,এফং ‘উয লেতক চাবতে লদওো’। োোো এআ প্রকল্প
গুবরতে ‚াধাযন ভানুতলয ংগ্রতনয লকান ুতমাগ বের না‛ (Desai,1987,p. 1294)। এআবাতফ
বাযতেয ংবফধাতন গবযফতদয জনয বকেু যক্ষা কফচ এফং বকেু অআন প্রফেতন কযা তেও দবযদ্র্ ফযবিতদয
ফস্থায লেভন লকান উন্নবে ঘতিবন। াভাবজক ও েতননবেক াভয োতদয কাতে এক রীক কল্পনা।
গ্রাতভয শ্রভজীফী ভানুতলয লযাজগায বনবতয কতয োযা কেবদন কাজ কযায ুতমাগ াতে ও লআ কাতজয
জনয বক ভজুযী াতেন োয উয। ফেতযয ফ ভে গ্রাতভ কাতজয ভান ুতমাগ োতক না বফতল কতয
মাযা কৃবল ং ক্রান্ত কাতজয াতে মুি োতদয তনতকআ ফেতযয লফ
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বকেুিা ভে লফকায োতকন ও লযাজগাতযয বাতফ দাবযতদ্র্য ভতধয োতকন । যকায তনক ফেয ধতয
বফববন্ন প্রকতল্পয ভাধযতভ দবযদ্র্ ও কভতক্ষভ ভানুল মাযা কাবেক বযশ্রভ কযতে াতয.। োতদয কাজ
লদওোয জনয ফযফস্থা কতয অতে । যাষ্ট্রীে গ্রাভীণ লযাজগায নুকল্প,জওয লযাজগায লমাজনা, খাতদযয
জনয কাতজয প্রকল্প। অভযা জাবন এগুবর ফযেত তেবের ভূরে অভরাোবিক বনবতযো, ভবরাতদয কভ
ং গ্রন, কাতজয বনিেোয বাফ, স্বেো ও দােফদ্ধোয বাফ এফং লমাগান বববেক প্রকল্প আেযাদী
কাযতন , এগুবরয লফীয বাগআ জন াধাযতণয জীফতন বনযাো বদতে ফযেত তেবের (Hirway ,2005 ,p.
703)। ফ লচতে ফে কো র এআ ফ প্রকল্প গুবরয লকান অআন গে স্বীকৃবে বেরা না। প্রকল্প গুবর
বযচারনায ফযাতয যকাতযয লেভন লকান দাে ফদ্ধো বের না। তনক ভে প্রকল্প গুবর চরতফ বকনা ো
যকাতযয ভবজতয উয বনবতয কযতো। (Pankaj, 2012,p. 10)। তনকফায লদখা লগতে লম জনাধাযন
প্রকল্প গুবর ম্পতকত াধায বাতফ জ্ঞ (তদ, ২০০৭, p . ৪)। প্রকল্পগুবরতে াধায ভানুতলয ং গ্রন
লেভন বের না, োোো প্রকল্পগুবরয বযকল্পনা গ্রন, প্রণেতনয দুফতরো বের এভনবক বফববন্ন প্রকতল্পয
ভতধয স্বভন্বতেয বাফ বের। (Desai,1987,p.1294) । নফভ বযকল্পনা কাতর দাবযদ্র্ দূযীকযতনয জনয
বফববন্ন কভতূবচ গ্রণ কযা তেবের এফং অা কযা তেবের লম২০০১ াতরয ভতধয বাযতেয গ্রাভীন
দাবযদ্র্তক ১৮.৬ % নাবভতে অনা মাতফ। বকন্তু ২০০০ াতর লদখা লগর লম বাযতেয ২৭.০৯ % গ্রাভীণ
ভানুল দাবযদ্র্ ীভায বনতচ যতেতে (Planning Commission-2002-2007,p302) নফভ বযকল্পনাে লম
ভস্ত ভজুযী বববেক প্রকল্প গ্রন কতযবের লগুবর লফী শ্রতভয ফাজায ৃবি কযতে াতয বন এফং িাকায
ফযােও ফ জােগাে ভান বাতফ ে বন। এআ কাযতন এআ ভে দাবযদ্র্ দূযীকযতনয লক্ষতত্র যাজয গুবরয
ভতধয ভ ফযফস্থা লদখা লগতে (Planning Commission-2002-2007, p302) পতর উেয প্রতদ,বফায,
উবেযা,ভধযপ্রতদ বিভ ফতি ১৯৯৯-২০০০ াতর ৬৯% ভানুল দাবযদ্র্ ীভায বনতচ বের (Planning
Commission-2002-2007, para-3.2.5, p.২৯৩) । লকতযরা, বিভফি, ঊবেযায ঞ্চাতেে গুবর িাকায
বাতফ লফব ম্পদ ৃবি কযতে াতয বন (Planning Commission-2002-2007,p২৯৬) । ম্পূনত
গ্রাভীণ লযাজগায লমাজনা ( SGRY), জয গ্রাভ ভৃবদ্ধ লমাজনা ,EAS ,Food for work Programme ও
োয রক্ষয ূযন কযতে াতয বন । ২০০১ াতর এআ ফ কাতজয শ্রতভয ভজুযী বকেু নগতদ এফং বকেু
তয লদওো তো । নফভ বযকল্পনাে ভজুযী বববেক প্রকল্প গুবর লফী শ্রতভয ফাজায ৃবি কযতে
াতযবন এফং দাবযদ্র্ ও দূযীকযন ও লবাতফ েবন োআ দভ বযকল্পনায ভূর উতেয বের দাবযদ্র্ কবভতে
অনা এফং কাতজয ুু্তমাগ ফৃবদ্ধ কযা (Planning Commission-2002-2007,p.302, para 3.2.40)। এআ
ভে(২০০২-২০০৭) প্রতজতক্টড বজ.বড.ব লযি ৮% ধযা ে এফং এআ বাতফ চরতে োকতর ৫%তেে
দাবযদ্র্ কবভতে অনা মাতফ ২০০৭ এয ভতধয এফং ২০১১-১২ াতর অা কযা ে লম ১৯৯৯-২০০০ ার
লেতক দাবযদ্র্ ১৫% তেে কভাতনা মাতফ।
এআ উতেতয দভ বযকল্পনাে কভতংস্থাতনয ুু্তমাগ ফৃবদ্ধয উয লজায বদতে রাগতরা । মাতে
ভানুতলয স্থােী কাতজয ুতমাগ ফৃবদ্ধ াে লআ উতেতয জােীে গ্রাভীন কভত বনিেো অআন প্রনেন কযা ে
২০০৫ াতর। কাযন ২০০৪ াতর ও লদখা লগতে লম বাযতে দাবযদ্র্ যতে লগতে। বনতে রাখদাওোরা
কবভবি এফং লেন্ডুল্কয কবভবিয ভতে দাবযতদ্র্য বাফ লদওো র।
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াযবণ -১ দাবযদ্র্ বনতে রাখদাওোরা কবভবি ও লেন্ডুল্কয কবভবিয েুরনাভূরক বচত্র(১৯৯৩-৯৪ এফং২০০৪২০০৫)
SL. No

Year

Existing Methodology
Tendulkar Methodology
Rural
Urban
Combined Rural
Urban
Combined
1
1993-94 37.3
32.4
36.0
50.1
31.8
45.3
2
2004-05 28.3
25.7
27.5
41.8
25.7
37.2
(Source: Planning Commission(2011).Press Note on Poverty Estimates. Government of
India on 27th January. P.4)

কাতজআ এআ বযতপ্রবক্ষতে জােীে গ্রাভীণ কভতবনিেো অআন প্রনেন ঞ্চাতেেীযাজ ফযফস্থাতক লফী
দাবেত্বীর এফং বিারী কযতফ।(Aiyar&Samji,2006 ,p. 320) । অতগ যকায ফা যকাতয তে
ঞ্চাতেে বফববন্ন প্রকতল্প লকান কাজ চারু কযতর োতে াধাযন ভানুল কাজ লতেন বকন্তু কাতজয
প্রতোজন অতে এভন ভানুল কাজ চাআতরআ ো বদতে তফ এ যকভ লকান ফযফস্থা বের না । এআ ফযফস্থাে
লকউ কাজ লতেন লকউ কাজ লতেন না এফং ভানুতলয কাতজয চাবদায তি ঞ্চাতেতেয কাজ
লদওোয বফতল লকান ম্পকত বের না। এআ ফ লখতি খাওো ভানুলতদয োতদয প্রতোজতন কাজ বদতে
না াযতর োযা লযাজগায লেতক ফবঞ্চে তফ। োতদয খাওো “যা জুিতফ না।কাতজআ গ্রাতভয দক্ষ শ্রভ
জীবফ ভানুল মাতে কাজ লচতে কাজ লতে াতয লআ উতেতয বাযে যকায ২০০৫ াতর জােীে গ্রাভীন
কভত বনিেো অআন (NREGA) প্রফেতন কতয।অা কযা মাে এয পতর গ্রাভীণ ভানুতলয ফেতয ১০০ বদন
কভত বনবিে তফ এফং োযা োতদয জনয ন্ন,ফস্ত্র,ফাস্থান বক্ষা ও বচবকৎায ফযফস্থা কযতফ পতর দাবযতদ
দূয তফ।
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4. দে, ম্লান। (2000)। োব্দীয লপ্রবক্ষতে বাযতেয অবেতক বফকা। করকাো । অনন্দ াফবরাত
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