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Abstract 

Political participation has always been an important factor as well as an important 

indicator in any democratic system. But unfortunately huge inequalities in terms of caste, 

class, sex and religion have been seen in India. Specially the political participation of 

the scheduled casts and scheduled tribes have still remained a little. That’s why democracy 

in India has been facing serious challenges to make in its successful operation since 

1950’s. In this context it is important to drag scheduled casts and scheduled tribes 

communities in political realm and promote their political participation. It is generally 

assumed that without a share in the decision making process the proper empowerment of 

the marginalized vulnerable section of the society can never be achieved. Serious attempts 

have been taken in Indian constitution for the empowerment of such communities in early 

1990’s two major constitutional amendment acts made a clear provisions of reservation of 

seats in local government for this vulnerable section with an intention to empower them 

politically and socially. But what is the present situation? Are people belonging to 

scheduled casts and scheduled tribes really empowered by using the opportunity of being 

there in the decision making bodies in rural and urban government? The present paper is 

an attempt to explore the mode of political participation and the nature of their 

empowerment through a survey in a panchayat of Hooghly District of West Bengal. 
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     ভারেবয়ের গ্রামীৈ স্বােত্বলায়ৈর প্রশ্চেষ্ঠাশ্চৈক রূপ য়া পঞ্চায়েে বযবস্থা, ক্ষয়েয়ত্র পশ্চিমবঙ্গ বযশ্চেক্রম ৈে। 

স্বাধ্ীৈোর পরবেেী মে ক্ষেয়ক পশ্চিমবয়ঙ্গর পঞ্চায়েে বযবস্থার শ্চববেেৈয়ক ে করয় ক্ষদ্খা যাে ক্ষয, ১৯৭৭ া 

এর পূবে পযেন্ত পশ্চিমবয়ঙ্গ গ্রামীৈ স্বােত্বলায়ৈর প্রাশ্চেষ্ঠাশ্চৈক রূপ শ্চায়ব পঞ্চায়েেী বযবস্থা েেখাশ্চৈ ুংগশ্চিে শ্চছ 

ৈা এবং স্থাৈীে স্তয়র গ্রামীৈ উন্নেয়ৈর াশ্চেোর শ্চায়ব  এর কমেেমো প্রাে শ্চছ ৈা বয়আ চয়। েয়ব ১৯৭৭ 

ায় পশ্চিমবয়ঙ্গ বামফ্রন্ট রকার েমোে অার পর ১৯৭৮ ায়আ োরা (১৯৭৩ ায়র পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েে 

অআৈ ৈুায়র) প্রেম পঞ্চায়েে শ্চৈবোচৈ ৈুশ্চষ্ঠে কয়র। পরবেেীকায় োরা ুষ্ঠভায়ব পঞ্চায়েে শ্চৈবোচৈ ংগশ্চিে 

করার ক্ষেয়ত্র যয়েষ্ট দ্েোর পশ্চরচে শ্চদ্য়েয়ছ। েয়ব গ্রামীৈ স্বােত্বলাৈমূক প্রশ্চেষ্ঠাৈ শ্চায়ব পঞ্চায়েয়ে গ্রায়মর 

বেস্তয়রর, বেজায়ের মাৈুয়র প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্ত্ব োকা উশ্চচে। শ্চকন্তু বামফ্রন্ট লাৈকায় প্রেম শ্চেৈশ্চি পঞ্চায়েে শ্চৈবোচয়ৈ 
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েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভূক্ত মাৈুয়র প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়ত্বর পশ্চরমাণ শ্চছ যয়েষ্ট কম। েয়ব ৭৩েম ংশ্চবধ্াৈ 

ংয়লাধ্য়ৈর পরবেেী ময়ে পঞ্চায়েেী বযবস্থাে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভূক্ত মাৈুয়দ্র জৈয জৈংখযার 

ৈুপায়ে অৈ এবং পদ্ ংরেয়ণর বযবস্থা করা ে। ফয় পঞ্চায়েে-এর কািায়মায়ে শ্চপশ্চছয়ে পড়া এআ দুশ্চি 

জাশ্চের যয়েষ্ট প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্ত্ব ুশ্চৈশ্চিে ে। ৭৩েম ংশ্চবধ্াৈ ংয়লাধ্ৈীর মধ্য শ্চদ্য়ে পরবেেী ময়ে পশ্চিমবয়ঙ্গ 

পঞ্চায়েেীরাজ কািায়মাে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভূক্ত মাৈুয়দ্র রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ ক্ষয বহুগুয়ণ ক্ষবয়ড় ক্ষগয়ছ 

োর উয়েখ পাো যাে ৈী য়েবস্টার, মমত্রী ভট্টাচাযেয, ুকান্ত ভট্টাচাযেয প্রমুখ গয়বকয়দ্র গয়বণাপয়ত্র।  
 

     েএব েৃণমূস্তয়র েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ বয়ে ক্ষবাঝাে পঞ্চায়েে শ্চৈবোচয়ৈ 

প্রােেী শ্চায়ব দ্াাঁড়ায়ৈা, পঞ্চায়েেী শ্চৈবোচয়ৈ ংলগ্রণ করা, রাজনৈশ্চেক দ্য়র দ্যপদ্ গ্রণ কয়র রাজনৈশ্চেক 

দ্য়র য়ে স্থাৈীে উন্নেয়ৈর ক্ষেয়ত্র শ্চৈয়জয়দ্র দ্াবীর স্বপয়ে স্থাৈীে পঞ্চায়েয়ে লাকদ্য়র উপর চাপ ৃশ্চষ্ট করা, 

পঞ্চায়েে কেৃেক অহুে শ্চধ্য়বলয়ৈ বা য়েয়ৈ ংলগ্রণ করা বা ক্ষখায়ৈ শ্চৈজস্ব স্বাধ্ীৈ মোমে প্রকাল করা, 

পঞ্চায়েয়ের দ্বারা গৃীে অেে-ামাশ্চজক উন্নেৈমূক পশ্চরকল্পৈা মূ বাস্তবােয়ৈ ংলগ্রণ বা াাযয করা প্রভৃশ্চে। 

েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চে ম্প্রদ্ায়ের পঞ্চায়েেী স্তয়র রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ-এর গশ্চে-প্রকৃশ্চের উপর ক্ষেত্র 

মীোর জয়ৈয শ্চৈবোচৈ করা য়েয়ছ হুগী ক্ষজার চুাঁচড়া-মগড়া পঞ্চায়েে শ্চমশ্চের ন্তভূেক্ত চন্দ্রভূেক্ত চন্দ্রািী ১ৈং 

গ্রাম পঞ্চায়েেয়ক। এআ ক্ষেত্রমীো ব্ধ ফাফয়ক শ্চবস্তায়র বণেৈার আশ্চেপূয়বে অমায়দ্র রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর 

োশ্চিক শ্চবয়েণ  ংরেণমূক বযবস্থার উপর অয়াকপাে করার অবশ্চলযকো রয়েয়ছ।  
 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর োশ্চিক শ্চবয়েণ : শ্চবগে কয়েক দ্লক ধ্য়র ংলগ্রয়ণর ধ্ারণাশ্চি উন্নেৈমূক অয়াচৈার 

ক্ষেয়ত্র বযবহৃে য়ে এয়য়ছ। ৈাগশ্চরকয়দ্র শ্চধ্কার এবং গণোশ্চিক গভেৈান্স-এর ায়ে ংলগ্রয়ণর ধ্ারণাশ্চি 

গভীরভায়ব ম্পকেযুক্ত। ক্ষআ কারয়ৈ ংলগ্রয়ণর ধ্ারণাশ্চি রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ায়ে যুক্ত। গণোশ্চিক 

লাৈবযবস্থাে েেপূণে ংলগ্রণ বয়ে ক্ষবাঝাে মায়জ রাজনৈশ্চেক েমোর ভাগীদ্াশ্চরত্বয়ক। এআ ভাগীদ্াশ্চরত্ব ম্ভব 

ে ক্ষযখায়ৈ জৈগণ ৈীশ্চে শ্চৈধ্োরণ ক্ষেয়ক মূযােয়ৈর স্তর পযেন্ত যুক্ত োর ুয়যাগ পাে। েৃণমূ স্তয়র েমোর 

স্তান্তর এবং ক্ষকন্দ্র, রাজয এবং স্থাৈীে রকায়রর আশ্চেবাচক শ্চদ্্া ছাড়া রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ ম্ভব ৈে। 

পালাপাশ্চল অমােিয়ক স্থাৈীে ক্ষকৌয়মর উয়দ্যায়গর ায়ে য়যাশ্চগোর াে বাশ্চড়য়ে ক্ষদ্ো প্রয়োজৈ (চক্রবেেী 

শ্চবশ্বৈাে, ২০০৮ : ৫৭-৫৮)।  
 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ংজ্ঞা  প্রকারয়ভদ্ : রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ধ্ারণাশ্চি শ্চবশ্চভন্ন শ্চচন্তাশ্চবদ্ শ্চবশ্চভন্ন দ্ৃশ্চষ্টভশ্চঙ্গ 

ক্ষেয়ক অয়াচৈা কয়রয়ছৈ। এআ ব োশ্চিকয়দ্র ময়ধ্য উয়েখয়যাগয য়ৈ- ুশ্চোৈ পাআ, শ্চম ব্রাে, শ্চপয়ি, 

যামন্ড  পায়ে, ভাবো  ৈাআ প্রমুখ। ভাবো  ৈাআয়ক ৈুরণ কয়র অমরা রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণয়ক দু’ভায়ব 

বযাখযা করয়ে পাশ্চর, যো- গণোশ্চিক বযবস্থা মুয় রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ এবং চোমূক বযবস্থা মূয়র 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ। গণোশ্চিক বযবস্থামূয় রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ বয়ে ক্ষবাঝাে ৈাগশ্চরকয়দ্র দ্বারা ংঘশ্চিে 

ক্ষআ ক েৎপরোমূয়ক ক্ষযগুশ্চর উয়েলয  রকারী কমেীয়দ্র বাছাআ এবং োয়দ্র দ্বারা গৃীে 

েৎপরোমূয়ক প্রভাশ্চবে করা (ভাবো  ৈাআ, ১৯৮৭ : ২)। ৈযশ্চদ্য়ক চোমূক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ বয়ে 

ক্ষবাঝাে রকায়রর প্রশ্চে মেেৈ প্রকাল করা  উন্নেৈমূক কমেূচীমূয় কয়িার পশ্চরশ্রম করা, রকায়রর দ্বারা 

গশ্চিে যুব ক্ষগাষ্ঠী মূয় ংলগ্রণ করা বা শ্চৈশ্চদ্েষ্ট মে ন্তর ৈুশ্চষ্ঠে শ্চৈবোচয়ৈ ংলগ্রণ করা (ভাবো  ৈাআ, ১৯৮৭ 

: ২)। অবার ৈযভায়ব বা ে ক্ষয জৈগয়ণর ময়ধ্য বশ্চন্টে ে এআরকম গুরুত্বপূণে কেৃেত্বমূক শ্চদ্ধান্তমূয়র উপর 

েমোর প্রয়োগ। রকারী কাজকয়মে ৈাগশ্চরকয়দ্র শ্চক্রে ংলগ্রণ, রকারী শ্চদ্ধান্ত গ্রণ প্রশ্চক্রো ম্পয়কে 

য়চেৈো, শ্চৈজস্ব মোমে প্রকাল করা-আ ক েৎপরোআ  রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ (যামন্ড  ভাবো, ১৯৮৯ : 

১১৯)।  
 

     অবার গ্রামীৈ উন্নেৈমূক দ্ৃশ্চষ্টভঙ্গী ক্ষেয়ক ংলগ্রণয়ক বযাখযা করা যাে। যো- “Participation as an 
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end is an enterly differently concept. Here we see participation essentially as a 

process which unfold overtime and the purpose of which is to develop and 

strengthen the capabilities of rural people to intervene more directly in development 

initiatives. Participation as an end is an active and dynamic from which enables rural 

people to play an increasing role in development activities”. (কয় এবং মােয়ডৈ, 

১৯৮৪:২২)। াধ্ারণে একশ্চি শ্চৈশ্চদ্েষ্ট এাকাে জৈগণ যখৈ শ্চৈয়জয়দ্র উন্নেয়ৈর শ্চবয়ে য়চেৈ ে এবং স্থাৈীে 

ম্পয়দ্র দ্ববযবার কয়র এবং শ্চৈয়জয়দ্র শ্চৈবোশ্চচে ংগিয়ৈর মাধ্যয়ম ক্ষআ উন্নেৈ কায়যে ক্ষস্ব্াপ্রয়ণাশ্চদ্ে ভায়ব 

অত্মশ্চৈয়োগ কয়র, েখৈ োয়ক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ বা ক্ষযয়ে পায়র। রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ শ্চবেশ্চি দুআ ভায়ব 

শ্চবচার করা ক্ষযয়ে পায়র, যো- ১) অৈুষ্ঠাশ্চৈক ংলগ্রণ বা কািায়মায়কন্দ্রীক ংলগ্রণ এবং ২) স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রণ 

বা কাযেকরী ংলগ্রণ।  
 

১। অৈষু্ঠাশ্চৈক ংলগ্রণ : গণেয়ি শ্চৈশ্চদ্েষ্ট মে ন্তর ক্ষয শ্চৈবোচৈ প্রশ্চক্রো ৈুশ্চষ্ঠে ে– যার দ্বারা জৈগণ শ্চৈবোচৈ 

প্রশ্চক্রোে ংল ক্ষৈে, ক্ষভাি শ্চদ্য়ে যাে, শ্চৈবোচয়ৈ প্রােেী োর োশ্চগদ্ ৈুভব কয়র এবং এয়ক ক্ষকন্দ্র কয়র শ্চমশ্চিং-

শ্চমশ্চছ, ভা-শ্চমশ্চে এবং অাপ-অয়াচৈাে ক্ষযাগ ক্ষদ্ে েোৎ এক কোে শ্চৈবোচৈয়ক ক্ষকন্দ্র কয়র গ্রাম  লয়রর 

মাৈুয়র ময়ধ্য ক্ষয অয়াড়ৈ ৃশ্চষ্ট য়ে ক্ষদ্খা যাে, োয়ক অৈুষ্ঠাশ্চৈক ংলগ্রণ বা ক্ষযয়ে পায়র। গ্রায়মর স্থাৈীে 

জৈগণ, পঞ্চায়েে বযবস্থায়ক স্থাৈীে মযা মাধ্ায়ৈর এবং উন্নেয়ৈর াশ্চেোর শ্চায়ব ধ্য়র ক্ষযভায়ব পঞ্চায়েে 

শ্চৈবোচয়ৈ ারা ক্ষদ্ে, োর ক্ষভের শ্চদ্য়ে অৈুষ্ঠাশ্চৈক ংলগ্রয়ণর কাজ াশ্চধ্ে ে।  
 

২। স্বেঃসূ্ফেে ংলগ্রণ বা কাযেকরী ংলগ্রণ : স্বেঃস্ফূেে বা কাযেকরী ংলগ্রয়ণর শ্চবেশ্চিয়ক বুঝয়ে য় বৃত্তর 

ামাশ্চজক, রাজনৈশ্চেক ক্ষপ্রোপয়ি শ্চবচার করয়ে য়ব। জৈগয়ণর স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর মাধ্যয়ম 

পঞ্চায়েেী শ্চদ্ধান্তগ্রণ প্রশ্চক্রো শ্চকভায়ব প্রভাশ্চবে য়্, শ্চকংবা পঞ্চায়েেী প্রলায়ৈর েরয়ফ ক্ষৈো বযবস্থাগুশ্চ 

স্থাৈীে জৈগয়ণর স্বােে পূরণ করয়ে পারয়ছ শ্চক ৈা, পঞ্চায়েেী প্রলায়ৈর জৈগয়ণর দ্ৃশ্চষ্টভঙ্গীর ক্ষকাৈ পশ্চরবেেৈ য়্ 

শ্চক ৈা, োর পশ্চরমাপ করা ম্ভব য়ে পায়র। েোৎ পঞ্চায়েয়ের পে ক্ষেয়ক ক্ষৈো শ্চদ্ধান্তগুশ্চ যশ্চদ্ শ্চেয জৈগয়ণর 

স্বােেবাী ে োয় ক্ষআ শ্চদ্ধান্তগুশ্চ রূপােয়ৈ জৈগৈ স্বেঃস্ফূেেভায়ব এশ্চগয়ে অয়ব-এিাআ স্বাভাশ্চবক এবং ক্ষ 

ক্ষেয়ত্র োয়দ্র অগ্র  উৎা বাড়য়ব। েখৈ োরা পঞ্চায়েয়ের শ্চদ্ধান্তয়ক শ্চৈয়জয়দ্র ৈুকুয় অৈার জৈয 

শ্চক্রেভায়ব গ্রামভার  গ্রামংয়দ্র শ্চমশ্চিংয়ে ক্ষযাগদ্াৈ করয়ব; ক্ষখায়ৈ শ্চবেয়কে ংলগ্রণ করয়ব এবং উন্নেয়ৈর 

বযাপায়র শ্চৈয়জরাআ ুপাশ্চরল করয়ে েৎপর য়ব- এিাআ  স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর মমেবস্তু।  
 

     কায়জআ অমরা ক্ষদ্খাম রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ বয়ে ক্ষবাঝাে লাক বাছাআ  রকারী ৈীশ্চে শ্চৈধ্োরণ  

বাস্তবােয়ৈর ময়ো রাজনৈশ্চেক প্রশ্চক্রোমূয়র ায়ে ম্পকেযুক্ত ক্ষস্ব্া প্রয়ণাশ্চদ্ে েৎপরোমূয়ক।  
 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ  ংরেৈমূক বযবস্থা : ুপ্রাচীৈকা ক্ষেয়কআ ভারয়ের মাজ বযবস্থাে চারশ্চি বয়ণের উপশ্চস্থশ্চে 

েয করা যাে। বেশ্চৈম্ন বয়ণের জৈয়গাষ্ঠীয়ক শুদ্র বা ে, যারা শ্চছ েযাচাশ্চরে এবং ৈগ্রর। পরবেেীকায় 

গাশ্চিজী এয়দ্রয়ক শ্চরজৈ বয় য়বাধ্ৈ কয়রৈ। ংশ্চবধ্ায়ৈ োশ্চকা বা পংশ্চক্তভুক্ত ৈগ্রর জৈয়গাষ্ঠীয়ক েপশ্চলী 

জাশ্চে এবং পরম্পরাগে মাজবযবস্থার ন্তভূেক্ত জৈয়গাষ্ঠী ক্ষেয়ক স্বেি  শ্চৈজস্ব ধ্মে, ং্ৃশ্চেভুক্ত জৈয়গাষ্ঠীয়ক 

েপশ্চলী উপজাশ্চে বা ে। এ প্রয়ঙ্গ ংশ্চবধ্ায়ৈর ৩৪১(১)ৈং এবং ৩৪২(১)ৈং ধ্ারাে বা য়েয়ছ, ক্ষয রাষ্ট্রপশ্চে 

শ্চবজ্ঞশ্চির মাধ্যয়ম ক্ষকাৈ রাজয বা ক্ষকন্দ্রলাশ্চে ঞ্চয় ববাকারী ক্ষকাৈ জাশ্চে (Castes) বংল (Races) বা 

উপজাশ্চে (Tribes) েবা এ মস্ত জাশ্চে, বংল বা উপজাশ্চের ক্ষকাৈ বা ক্ষগাষ্ঠীয়ক ঐ ঙ্গরায়জয বা ক্ষকন্দ্রলাশ্চে 

ঞ্চয় েপশ্চলী জাশ্চে বা উপজাশ্চে শ্চায়ব স্বীকৃশ্চে প্রদ্াৈ করয়ে পায়রৈ। েয়ব এয়েয়ত্র রাষ্ট্রপশ্চেয়ক ংশ্চেষ্ট 

ঙ্গরায়জয বা ক্ষকন্দ্রলাশ্চে ঞ্চয়র রাজযপায়র য়ঙ্গ অয়াচৈা করয়ে ে।  
 



পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর রাজনৈশ্চেক ংলগ্রৈ: একশ্চি ক্ষেত্র মীো      শ্চবশ্বশ্চজৎ রাে 
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     ভারেীে ংশ্চবধ্ায়ৈ ামাশ্চজক, রাজনৈশ্চেক  েেনৈশ্চেক শ্চদ্ক ক্ষেয়ক েপশ্চলী জাশ্চে বা উপজাশ্চেগুশ্চয়ক 

ৈগ্ররো ক্ষেয়ক মুশ্চক্ত ক্ষদ্োর জয়ৈয শ্চবশ্চভন্ন প্রকায়রর বযবস্থা গ্রণ করা য়েয়ছ। েপশ্চলী জাশ্চে বা উপজাশ্চেগুশ্চর 

রাজনৈশ্চেক শ্চদ্ধান্তগ্রণ প্রশ্চক্রোে ংলগ্রণ বৃশ্চদ্ধ করার জয়ৈয বা রাজনৈশ্চেকভায়ব শ্চক্রে কয়র ক্ষোার জয়ৈযআ 

ক্ষাকভা এবং শ্চবধ্াৈভাগুশ্চয়ে োয়দ্র জয়ৈয অৈ ংরেয়ৈর বযবস্থা অয়ছ (৩৩০ এবং ৩৩২ ধ্ারা)। এআ 

অৈ ংরেয়ণর ক্ষমোদ্ এখৈ ২০২০ া পযেন্ত কাযেকর অয়ছ। েয়ব শুধু্মাত্র রাজনৈশ্চেকভায়ব শ্চক্রেো ৈে, 

অশ্চেেক শ্চদ্ক ক্ষেয়ক ৈগ্রর েপশ্চলী জাশ্চে বা উপজাশ্চেগুশ্চর মায়ৈান্নেয়ৈর জৈয লাৈকাযে পশ্চরচাৈাে দ্েোর 

ায়ে ামঞ্জয ক্ষরয়খ রকারী চাকরীয়ে এআ রকম ংরেণমূক শ্চৈয়োয়গর বযবস্থা করার কো ংশ্চবধ্ায়ৈ বা 

য়েয়ছ (৩৩৫ৈং ধ্ারা)।  
 

     ভারয়ের ময়ো Multi-tier Federalism বযবস্থাে েপশ্চলী জাশ্চে বা উপজাশ্চেগুশ্চয়ক রাজনৈশ্চেকভায়ব 

শ্চক্রে কয়র ক্ষোার জৈয ংরেণমূক ৈীশ্চেয়ক শুধ্ুমাত্র ক্ষকন্দ্র বা রাজয অআৈভাগুশ্চয়ে ীমাবদ্ধ রাখয় চয়ব 

ৈা, স্থাৈীে স্বলাৈমূক প্রশ্চেষ্ঠাৈগুশ্চয়ে এর ম্প্রারণ ঘিায়ৈা প্রয়োজৈ। োআ ১৯৯২ ায় ৈরীমা রা-এর 

ক্ষৈেৃয়ত্ব গশ্চিে ক্ষকয়ন্দ্র কংয়গ্র রকার ংয়দ্ ৭৩েম ংশ্চবধ্াৈ ংয়লাধ্ৈীর মাধ্যয়ম পঞ্চায়েেী স্তয়র েপশ্চলী 

জাশ্চে বা উপজাশ্চেগুশ্চর জৈয ংরেণমূক বযবস্থা গ্রণ করা য়েয়ছ। ঐ ংয়লাধ্ৈী ৈুায়র পঞ্চায়েয়ে মস্ত 

স্তয়র েপশ্চলী জাশ্চে বা উপজাশ্চেগুশ্চর জৈয জৈংখযার ৈুপায়ে অৈ ংরেয়ণর বযবস্থা করা য়েয়ছ এবং এআ 

ংরশ্চেে অয়ৈর এক-েৃেীোংল ঐ ম্প্রদ্ায়ের মশ্চায়দ্র জৈয ংরশ্চেে করা য়েয়ছ (২৪৩ শ্চড)। অবার 

পঞ্চায়েয়ের শ্চেৈশ্চি স্তয়রআ ক্ষচোরপােয়ৈর পদ্গুশ্চ েপশ্চলী জাশ্চে, উপজাশ্চের জৈয জৈংখযার ৈুপায়ে 

ংরেয়ণর কো বা য়েয়ছ ঐ ংয়লাধ্ৈীয়ে।  
 

     ৭৩েম ংশ্চবধ্াৈ ংয়লাধ্ৈীর য়ঙ্গ ামঞ্জয ক্ষরয়খ পশ্চিমবঙ্গ েৎকাীৈ বামফ্রন্ট রকার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েে 

(ংয়লাধ্ৈী) অআৈ, ১৯৯২ প্রণেৈ কয়র। এআ অআয়ৈ ৭৩েম ংশ্চবধ্াৈ ংয়লাধ্ৈীর য়ঙ্গ ামঞ্জয ক্ষরয়খ 

পঞ্চায়েয়ে মস্ত স্তয়র েপশ্চলী জাশ্চে, উপজাশ্চের জৈয যোযে অৈ  পদ্ ংরেয়ণর বযবস্থা করা য়েয়ছ। 

বামফ্রন্ট রকার এআ অআৈ প্রণেয়ৈর পরবেেীকায় পঞ্চায়েেী শ্চৈবোচৈগুশ্চয়ে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর 

জৈয যোযে অৈ  পদ্ ংরেয়ণর ক্ষেয়ত্র যয়েষ্ট কাযেকরী ভূশ্চমকা শ্চৈয়েশ্চছ।  
 

চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের উপর ংগশ্চিে ক্ষেত্রমীোব্ধ ফাফ :  

     চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর উপর ক্ষেত্র মীো 

কয়েকশ্চি ৈুকয়ল্পর উপর শ্চভশ্চত্ত কয়রআ করা য়েয়ছ। উশ্চেশ্চখে পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চে, উপজাশ্চেগুশ্চর 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণয়ক আ ক ৈুকয়ল্পর উপর শ্চভশ্চত্ত কয়রআ শ্চৈয়ম্ন অয়াচৈা করা :  
 

ক) েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত পরুুয়দ্র (অৈষু্ঠাশ্চৈক  স্বেঃসূ্ফেে) রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রবণোর উপর 

মীো (২০০৩-১০) : েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর পরুুয়দ্র ময়ধ্য পঞ্চায়েয়ে (অৈুষ্ঠাশ্চৈক  স্বেঃস্ফূেে) 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রবণো কেখাশ্চৈ োর উপর মীো করবার জয়ৈয পশ্চরকািায়মাগে াোৎকার পদ্ধশ্চের 

অশ্রে ক্ষৈো য়েয়ছ। এছাড়া অর ৈযাৈয ক্ষেত্র ক্ষেয়ক শ্চবশ্চভন্ন (য়যমৈ- পঞ্চায়েয়ের ৈশ্চেপত্র, স্থাৈীে 

পঞ্চায়েেী শ্চবয়ে শ্চবয়লজ্ঞ বযশ্চক্তয়দ্র য়ঙ্গ অয়াচৈা প্রভৃশ্চে) েেয ংগ্র করা য়েয়ছ।  
 

     েয়ব মীোে ক্ষদ্খা ক্ষগয়ছ শ্চবশ্চভন্ন শ্চৈবোচৈী জৈভা  শ্চমশ্চছয় (অৈুষ্ঠাশ্চৈক ংলগ্রণ) েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত 

পুরুয়দ্র ময়ধ্য প্রাে ৭ ক্ষেয়ক ৮ লোংল ক্ষাক ংলগ্রণ কয়র োয়ক। অর েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য 

প্রাে ৩ লোংল ক্ষাক শ্চবশ্চভন্ন শ্চৈবোচৈী জৈভা  শ্চমশ্চছয় ংলগৈ কয়র োয়ক। এছাড়া মীোে ক্ষদ্খা ক্ষগয়ছ 

২০০৩-১০ ায় এআ পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলীজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য ক্ষভািদ্ায়ৈর ার প্রাে ৮২ লোংল (অৈুষ্ঠাশ্চৈক 

ংলগ্রণ)। েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ক্ষেয়ত্র ক্ষভািদ্াৈয়কন্দ্রীক অৈুষ্ঠাশ্চৈক ংলগ্রয়ণর ার প্রাে ৮০ ক্ষেয়ক 
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৮১ লোংল (২০০৩-১০)।  
 

      েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চের পুরুয়দ্র শ্চকছু ংল দ্ীঘে ুস্থো, ক্ষভািার কাডে ৈা ো, াশ্চরয়ে যাো, 

কায়জর ূয়ত্র বাআয়র বস্থাৈ প্রভৃশ্চের জয়ৈয ক্ষভািপ্রদ্াৈ করয়ে পায়র ৈা। েয়ব জৈগয়ৈর রাজনৈশ্চেক য়চেৈো 

বাস্তশ্চবক কেখাশ্চৈ বৃশ্চদ্ধ ক্ষপয়েয়ছ ো পশ্চরমাপ করা বা ৈুধ্াবৈ করা ক্ষযয়ে পায়র, অৈুষ্ঠাশ্চৈক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ 

ৈে, স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর মধ্য শ্চদ্য়ে।  
 

     াধ্ারণে জৈগৈ যখৈ পঞ্চায়েয়ের শ্চদ্ধান্তয়ক শ্চৈয়জয়দ্র ৈুকূয় অৈার জৈয শ্চক্রেভায়ব গ্রামভা  

গ্রামংয়দ্র ভাে ংলগ্রয়ণর মাধ্যয়ম; ক্ষখায়ৈ শ্চবেকে ংলগ্রণ করয়ব, উন্নেয়ৈর বযাপায়র শ্চৈয়জরাআ ুপাশ্চরল 

করয়ব, গ্রামীৈ েেনৈশ্চেক উন্নেৈমূক প্রকল্পগুশ্চয়ক দ্াশ্চরদ্র দ্ূরীকরণ প্রকল্পগুশ্চর উপয়ভাগকারীয়দ্র শ্চৈধ্োরয়ণর 

ৈীশ্চেশ্চৈণেে করয়ব, ক্ষ ম্পয়কে বশ্চে য়ব, গ্রাম পঞ্চায়েয়ের বাশ্চেক কমেূচী  পশ্চরকল্পৈা ম্পয়কে বশ্চে য়ব, 

ক্ষ ম্পয়কে প্রশ্ন েুয়ব- েখৈআ োয়ক স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ বয়ব। অর এজৈয প্রয়োজৈ গ্রামভা  

গ্রামংয়দ্র ভাে স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রণ।  
 

প্রেমেঃ েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর ক্ষেয়ত্র মীোব্ধ শ্চবেগুশ্চর উপর 

অয়াচৈার প্রেয়মআ বয়ে ে ক্ষয, গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র 

স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ণর ার খুবআ উ্াজৈক ৈে। চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের শ্চবশ্চভন্ন পায়িের/বুয়ের 

(২০০৩-২০১০) বুেশ্চভশ্চত্তক গ্রামংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র (য়ভািার) ংলগ্রয়ণর ার 

গয়ড় প্রাে ৬ লোংল। 
 

     অবার চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে গ্রামভার ভাগুশ্চয়ে েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র (াশ্চবেকভায়ব উক্ত 

পঞ্চায়েয়ের ক্ষমাি েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরু ক্ষভািার ংখযার ৈুপায়ে) স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ণর ার যোক্রয়ম 

প্রাে ৪ লোংল (২০০৩-২০১০)। গ্রামভার প্রেম ভাে য়ৈকাংয়লআ ক্ষকারামআ ে ৈা। অর ক্ষজৈয দ্াশ্চে বলযআ 

ংখযাগশ্চরষ্ঠ েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র গ্রামভাে স্বেঃস্ফূেেভায়ব রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রশ্চে শ্চবমুখো।  
 

 
 

 

 

 
 

 

     েয়ব গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাে স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রণকারী েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র অবার 

শ্চেৈভায়গ ভাগ করা যাে— 
 

ক) েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরু ক্ষভািারয়দ্র ৬ লোংল বুেশ্চভশ্চত্তক গ্রাম ংয়দ্র ভাে ংলগ্রৈ কয়র। 

খ) েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরু ক্ষভািারয়দ্র ৪ লোংল গ্রামভাে ংলগ্রৈ কয়র। 
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১) এয়দ্র ময়ধ্য য়ধ্েক  ক্ষকাৈ ৈা ক্ষকাৈ রাজনৈশ্চেক দ্য়র শ্চক্রে দ্য, যারা উক্ত ভাগুশ্চয়ে দ্য়র য়েআ 

ংলগ্রণ কয়র োয়ক।  

২) স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রবণোম্পন্ন েপশ্চলী জাশ্চের পুরুয়দ্র শ্চকছু অবার শ্চৈয়জয়দ্র ঙ্কীণে বযশ্চক্ত স্বােেয়ক 

ুরশ্চেে করয়ে (য়যমৈ ১০০ শ্চদ্য়ৈর কায়জর ুয়যাগ াভ, আশ্চিরা অবা ক্ষযাজৈার দ্বারা গৃ শ্চৈমোয়ণর 

ুয়যাগ াভ আেযাশ্চদ্) গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাে স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ৈ অগ্রী য়ে য়ি।  

৩) অর শ্চকছু েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুরা অবার শ্চবশ্চভন্ন রাজনৈশ্চেক দ্য়র ক্ষৈো বা ক্ষৈত্রীর দ্বারা প্রভাশ্চবে য়ে, 

োয়দ্র ক্ষজুড় য়ে গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাে স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রণ কয়র োয়ক। এশ্চি  শ্চৈশ্চিে 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ।  
 

     েয়ব ক্ষলয়াক্ত দুআ ধ্ারার েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রবণোম্পন্ন পুরুরা গ্রামভা  গ্রাম 

ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে ক্ষকাৈ মোমেআ প্রকাল কয়র ৈা। েএব উক্ত জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য (য়ভািার) 

স্বেঃস্ফূেেভায়ব রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর (গ্রামভা  গ্রাম ংদ্) প্রবণো কম। উক্ত জাশ্চেভুক্ত ংখযাগশ্চরষ্ঠ পুরুআ 

‘ক্ষভািদ্াৈআ ৈাগশ্চরকোর েৈ’- এআ ভাবৈার দ্বারা চাশ্চে য়ে ক্ষভািপ্রদ্াৈ কয়র। ক্ষভাি প্রদ্াৈ কয়রআ োয়দ্র 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর পাা ক্ষল য়ে যাে। শুধু্ োআ ৈে, উক্ত জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য স্থাৈীে স্তয়র শ্চৈজ শ্চৈজ 

জাশ্চেগে বা ক্ষগাষ্ঠীগে স্বােে ম্পয়কে োয়দ্র ময়ধ্য য়চেৈোর যয়েষ্ট ভাব অয়ছ। রাজনৈশ্চেক উদ্াীৈো, 

রাজনৈশ্চেক য়চেৈোর ভাব, পঞ্চায়েয়ে জৈ ংলগ্রণ ম্পয়কে ধ্ারৈা ৈা োকা প্রভৃশ্চে শ্চবেগুশ্চ েপশ্চলী 

জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র পঞ্চায়েয়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর পয়ে প্রশ্চেবিক। েয়ব উক্ত জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য 

শ্চধ্কাংলআ  প্রােশ্চমক, মাধ্যশ্চমক শ্চলোে শ্চলশ্চেে; অবার উচ্চ শ্চলোে শ্চলশ্চেেয়দ্র ার যয়েষ্ট কম। েএব 

েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য উচ্চ শ্চলোর ভাব োয়দ্র পঞ্চায়েয়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর োৎপযে ম্পয়কে 

বশ্চে ৈা োর জৈয শ্চকছুিা য় দ্াশ্চে। উশ্চেশ্চখে ক শ্চবেগুশ্চ েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র পঞ্চায়েয়ে 

স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ৈ (গ্রামভা  গ্রাম ংদ্) পয়ে প্রধ্াৈ প্রশ্চেবিক।  
 

শ্চদ্বেীেেঃ চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র পঞ্চায়েয়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর উপর 

মীো কয়র ক্ষদ্খা ক্ষগয়ছ ক্ষয, োয়দ্র শ্চধ্কাংয়লরআ গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে ংলগ্রয়ণর মাধ্যয়ম 

স্থাৈীে স্বােেয়ক ুরশ্চেে করা, স্থাৈীে উন্নেৈ ম্পশ্চকেে শ্চবয়ে ুপাশ্চরল করা, পঞ্চায়েশ্চে শ্চদ্ধান্ত গ্রণ প্রশ্চক্রোয়ক 

প্রভাশ্চবে করা প্রভৃশ্চেয়ক ম্পয়কে ৈূৈযেম াধ্ারণ ধ্ারণািুকু ক্ষৈআ। োরা ক্ষভািদ্াৈয়ক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর 

মােেক বয় ময়ৈ কয়র। এর কারণগুশ্চ শ্চৈম্নরূপ— 
 

ক) ংখযাশ্চঘষ্ঠোর জৈয এয়দ্র ক্ষকাৈ শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্ পঞ্চায়েয়ের ক্ষৈেৃত্ব কািায়মাে বস্থাৈ কয়র ৈা। ফয় 

েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য ক্ষৈেৃত্বীৈোর ভায়ব স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রবৈো খুবআ কম।  

খ) শ্চৈরেরো, কুং্ারা্ন্নো উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র (মশ্চা ) স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রশ্চে শ্চবমুখোর 

ৈযেম কারণ।  

গ) উক্ত উপজাশ্চের পুরুরা দ্াশ্চরদ্রো ক্ষেয়ক মুশ্চক্তর জৈয েেনৈশ্চেক উপাজেয়ৈ এে ক্ষবশ্চল বযস্ত োয়ক ক্ষয 

স্বাভাশ্চবকভায়বআ পঞ্চায়েয়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রণয়ক গুরুত্ব ক্ষদ্ে ৈা।  
 

     চন্দ্রাশ্চি ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে মূেঃ দুশ্চি পায়িে ১২০  ১১৪) েপশ্চলী উপজাশ্চের বশ্চে েয করা যাে। ঐ 

দুশ্চি পায়িের/বুয়ের বুে শ্চভশ্চত্তক গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র (২০০৩-২০১০) 

স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ণর ার যোক্রয়ম গয়ড় ২.৫ লোংল। অবার (২০০৩-২০১০) গ্রাম ভাে েপশ্চলী 

উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ণর ার  ২ লোংল (াশ্চবেকভায়ব উক্ত পঞ্চায়েয়ের ক্ষমাি 

েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরু ক্ষভািার ংখযার ৈুপায়ে)।  
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     েএব েপশ্চলী উপজাশ্চের পুরুয়দ্র ময়ধ্য স্বেঃস্ফূেেভায়ব পঞ্চায়েয়ের গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র 

ভাগুশ্চয়ে ংলগ্রয়ণর ার খুবআ কম। উক্ত উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ধ্য যারা উক্ত ভাগুশ্চয়ে ংলগ্রণ কয়র 

োয়ক োয়দ্র ংখযাগশ্চরষ্ঠআ  ক্ষকাৈ ৈা ক্ষকাৈ রাজনৈশ্চেক দ্য়র শ্চক্রে দ্য। অর বাশ্চকরা রাজনৈশ্চেক ক্ষৈো বা 

ক্ষৈত্রীর দ্বারা প্রভাশ্চবে য়ে (শ্চৈশ্চিে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ) বা ংকীণে বযশ্চক্তগে স্বােেশ্চশ্চদ্ধর অলাে উক্ত ভাগুশ্চয়ে 

ংলগ্রণ কয়র োয়ক।  
 

প্রধ্াৈ  শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র মোমে : চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র 

স্বেঃস্ফূেেভায়ব রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ক্ষয শ্চচত্র ক্ষেত্র মীো ক্ষেয়ক উয়ি এয়য়ছ োয়ক য়ৈক ক্ষেয়ত্রআ স্বীকার 

কয়রয়ছৈ প্রধ্াৈ  ৈযাৈয শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্রা। োাঁয়দ্র ময়ে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত ংখয পুরু 

গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাে অগে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চের ংখয পুরুয়দ্র স্বাের  শ্চিপশ্চ 

বৈকারী পঞ্চায়েয়ের ক্ষরশ্চজস্টার খাোর কো উয়েখ করয়ে ক্ষভায়ৈশ্চৈ। বাস্তয়ব উক্ত ভাগুশ্চয়ে প্রয়োজৈীে 

ক্ষকারাম য়ৈকাংয়লআ ে ৈা। ক্ষয়েয়ত্র ঐ ভা চাশ্চয়ে শ্চৈয়ে যাোর োশ্চগয়দ্ প্রয়োজৈীে ক্ষকারায়মর জয়ৈয ঐ 

খাোে বাশ্চড় বাশ্চড় চয় অয় বাশ্চড়র প্রািবে্য়দ্র স্বাের শ্চৈয়ে। অর এভায়বআ ক্ষকারায়মর জৈয প্রয়োজৈীে 

জৈগয়ৈর উপশ্চস্থশ্চের প্রমাণস্বরূপ জৈগয়ণর স্বাের ক্ষৈোর জৈয বাশ্চড় বাশ্চড় পঞ্চায়েয়ের খাো চয় অয়। অবার 

য়ৈক ক্ষেয়ত্রআ গ্রাম ভার প্রেম ভা ক্ষকারাম ৈা োর জৈয বাশ্চে য়ে যাে। বাশ্চে োর ৭ শ্চদ্ৈ পয়র ঐ 

একআ স্থায়ৈ ংঘশ্চিে গ্রামভার ভাে অর ক্ষকারায়মর প্রয়োজৈ ে ৈা। গ্রামভার প্রেম ভাে ক্ষকারাম ৈা য়ে 

বাশ্চে োর ক্ষপছয়ৈ ংখযাগশ্চরষ্ঠ েপশ্চলী জাশ্চে  ংখযাশ্চঘষ্ঠ েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র স্বেঃস্ফূেেভায়ব 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রশ্চে শ্চবমুখোআ দ্াশ্চে।  
 

     অবার উক্ত পঞ্চায়েয়ের ক্ষৈেৃত্ব কািায়মাে েপশ্চলী জাশ্চের শ্চৈবোশ্চচে ৭ জৈ প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্ বস্থাৈ কয়রয়ছ এমৈশ্চক 

ঐ পঞ্চায়েয়ে প্রধ্ায়ৈর পদ্শ্চি েপশ্চলী জাশ্চের জৈয ংরশ্চেে। শ্চকন্তু ো য়ি েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত 

পুরুয়দ্র স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ৈ (গ্রাম ভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাে) প্রশ্চেশ্চবমুখোর কারণ  এআ ক্ষয, েপশ্চলী 

জাশ্চের শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র ংখযাগশ্চরষ্ঠ স্থাৈীে স্বােে ুরোকারী েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেয়দ্র কায়ছর মাৈু 

য়পো শ্চৈজ শ্চৈজ দ্য়র দ্ীে স্বােে  বযশ্চক্তস্বােে ুরোকারী মাৈুয় পশ্চরণে য়েয়ছ। েএব শ্চৈবোশ্চচে 

ক) েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরু ক্ষভািারয়দ্র ২.৫ লোংল বুেশ্চভশ্চত্তক গ্রাম ংয়দ্র ভাে ংলগ্রৈ কয়র।  

খ) েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত পুরু ক্ষভািারয়দ্র ২ লোংল গ্রামভাে ংলগ্রৈ কয়র।  
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প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র (শ্চধ্কাংলআ েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত) ংকীণে স্বােেমূখী অচরণ, পঞ্চায়েয়ের পশ্চরচাৈ বযবস্থা ম্পয়কে 

াধ্ারণ ধ্ারণা ৈা োকা; েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র পঞ্চায়েয়ের গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র 

ভাগুশ্চয়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রশ্চে শ্চবমুখোর জৈয শ্চকছুিা য় দ্াশ্চে।  
 

ক) েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র রাজনৈশ্চেক (অৈষু্ঠাশ্চৈক  স্বেঃসূ্ফেে) ংলগ্রয়ণর প্রবণোর উপর 

মীো (২০০৩-২০১০) : চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের ২০০৩  ২০০৮ ায়র শ্চৈবোচয়ৈ েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত 

মশ্চায়দ্র জৈয যোযে অৈ ংরেয়ণর বযবস্থা করা য়েশ্চছ। ২০০৩ ায় ৭ জৈ শ্চৈবোশ্চচে েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত 

প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র ময়ধ্য ৪ জৈআ শ্চছ মশ্চা। অর ২০০৮ ায় শ্চৈবোশ্চচে েপশ্চলী জাশ্চের ৭ জৈ প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র ময়ধ্য ৩ 

জৈআ য় মশ্চা।  
 

     েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র (অৈুষ্ঠাশ্চৈক  স্বেঃস্ফূেে) ংলগ্রয়ণর প্রবণো ম্পয়কে মীো 

করয়ে শ্চগয়ে ক্ষযমৈ াোৎকার পদ্ধশ্চের অশ্রে শ্চৈয়ে য়েয়ছ। ক্ষেমশ্চৈ পঞ্চায়েয়ের শ্চবশ্চভন্ন ৈশ্চেপত্র এবং পঞ্চায়েয়ের 

শ্চবশ্চভন্ন শ্চবে ম্পয়কে শ্চভজ্ঞ স্থাৈীে মাৈুয়দ্র কাছ ক্ষেয়ক প্রাি শ্চবশ্চভন্ন েয়েযর উপর শ্চৈভের করয়ে য়েয়ছ।  
 

     চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ময়ধ্য প্রাে ৪ লোংল মশ্চা শ্চবশ্চভন্ন শ্চৈবোচশ্চৈ 

জৈভা  শ্চমশ্চছয় ংলগ্রণ কয়র, যা একপ্রকায়রর অৈুষ্ঠাশ্চৈক ংলগ্রণ। উক্ত পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত 

৫-৬ জৈ মশ্চা শ্চবশ্চভন্ন শ্চৈবোচয়ৈ জৈভা  শ্চমশ্চছয় ংলগ্রণ কয়র। েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ময়ধ্য 

ক্ষভািয়কশ্চন্দ্রক অৈুষ্ঠাশ্চৈক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ার প্রাে ৮০ লোংল (২০০৩-২০১০)। েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত 

মশ্চায়দ্র ময়ধ্য ক্ষভািদ্াৈ ক্ষকশ্চন্দ্রক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ার প্রাে ৭৮ ক্ষেয়ক ৮০ লোংল (২০০৩-২০১০)।  
 

     েয়ব েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ময়ধ্য বাধ্েয়কযর কারয়ৈ, দ্ীঘে ুস্থোর কারয়ৈ বা ৈব 

শ্চববাশ্চেয়দ্র ৈেুৈ ক্ষভািার কাডে ৈা বার জৈয বা গৃস্থাীর কায়জ শ্চধ্ক শ্চৈযুশ্চক্তর জৈয বা কয়িার বা কাশ্চেক 

পশ্চরশ্রমমূক কায়জ শ্চৈযুক্ত োকার জৈয ক্ষভািদ্াৈ ক্ষেয়ক শ্চবরে োয়ক।  
 

     অৈুষ্ঠাশ্চৈক বা ক্ষভািদ্াৈ ক্ষকশ্চন্দ্রক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর মাধ্যয়ম মশ্চায়দ্র প্রকৃে রাজনৈশ্চেক য়চেৈো 

ম্পয়কে ক্ষকায়ৈা ধ্ারৈা করা যাে ৈা। এর জৈয য়ৈকাংয়ল শ্চৈভের করয়ে ে পঞ্চায়েেী কাযেকায়প স্বেঃস্ফূেে বা 

কাযেকরী রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর পর। অর এিা ম্ভব ে েখৈআ যখৈ উক্ত জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চারা 

স্বেঃস্ফূেেভায়ব গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে ংলগ্রণ করয়ব।  
 

প্রেমেঃ েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর উপর 

অয়াকপাে করয়ে শ্চগয়ে প্রেয়মআ বয়ে ে ক্ষয, উক্ত জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র গ্রামভা  বুেশ্চভশ্চত্তক গ্রাম ংয়দ্র 

ভাগুশ্চয়ে ংলগ্রয়ণর ার যয়েষ্ট কম। মীোে ক্ষদ্খা ক্ষগয়ছ চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের শ্চবশ্চভন্ন পায়িের/বুয়ের 

বুেশ্চভশ্চত্তক (২০০৩-২০১০) গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চা ক্ষভািারয়দ্র ংলগ্রণ ার  

যোক্রয়ম ৩.৫ লোংল। অবার চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে গ্রামভার ভাগুশ্চয়ে (াশ্চবেকভায়ব উক্ত পঞ্চায়েয়ের 

েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চা ক্ষভািারয়দ্র ংখযার ৈুপায়ে) ংলগ্রয়ণর ার যোক্রয়ম ৩ লোংল (২০০৩-২০১০)।  
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      েয়ব গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে ক্ষয ব েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চারা স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রণ 

কয়র োয়ক, োয়দ্র য়ধ্েয়কর ক্ষবলী  ক্ষকাৈ ৈা ক্ষকাৈ রাজনৈশ্চেক দ্য়র (শ্চবয়লে পঞ্চায়েয়ে লাৈকারী 

রাজনৈশ্চেক দ্য়র) মশ্চা ংগিয়ৈর দ্যা। অর বাকীয়দ্র ময়ধ্য শ্চকছু ংকীণে বযশ্চক্তস্বােে দ্বারা চাশ্চে (আশ্চিরা 

অবা ক্ষযাজৈার ুয়যাগ যাব, শ্চমড্  ক্ষড শ্চম, রান্নার চাকশ্চর প্রভৃশ্চে) য়ে, অর শ্চকছু ক্ষকাৈ কা ক্ষকাৈ রাজনৈশ্চেক 

দ্য়র ক্ষৈো বা ক্ষৈত্রীর দ্বারা প্রভাশ্চবে য়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ৈ অগ্রী য়ে য়ি।  
 

     েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ণর প্রশ্চে 

শ্চবমুখোর প্রধ্াৈ কারণগুশ্চ  রাজনৈশ্চেক য়চেৈো, জ্ঞো, স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর োৎপযে উপশ্চব্ধ করার 

েমো প্রভৃশ্চে। অর এ য়বর ক্ষপছয়ৈ ক্ষয মূ কারণগুশ্চ শ্চৈশ্চে রয়েয়ছ ক্ষগুশ্চ —   
 

১) এআ পুরুোশ্চিক মাজ বযবস্থাে মশ্চায়দ্রয়ক াংাশ্চরক বা গৃস্থাশ্চর কায়জ অবদ্ধ রাখা ে এবং 

রাজৈীশ্চেয়ক পুরুয়দ্র ক্ষেত্র বয় শ্চচশ্চিে করা ে। েএব এআ পুরুলাশ্চে মাজবযবস্থাআ মশ্চায়দ্র 

রাজনৈশ্চেক য়চেৈো  জ্ঞোর জৈয শ্চকছুিা য় দ্াশ্চে।  

২) উক্ত পঞ্চায়েয়ে শ্চধ্কাংল েপশ্চলী পশ্চরবারগুশ্চ দ্াশ্চরদ্রীমার ৈীয়চ ববা কয়র। ফয় াংাশ্চরক ৈিৈ 

ক্ষেয়ক মুশ্চক্ত পাোর জৈয উক্ত জাশ্চেভুক্ত বহু মশ্চাআ স্বয়রাজগায়রর ক্ষচষ্টাে বযস্ত োয়ক। অর 

স্বাভাশ্চবকভায়বআ োরা রাজৈীশ্চেক শ্চবয়ে ে অগ্রী য়ে উিয়ে পায়র ৈা।  

৩) েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র শ্চধ্কাংলআ প্রােশ্চমক শ্চলোে শ্চলশ্চেে, শ্চকছু মাধ্যশ্চমক শ্চলোে শ্চলশ্চেে এবং উক্ত 

জাশ্চেভুক্ত বে্ মশ্চায়দ্র শ্চধ্কাংলআ শ্চৈরের। েএব শ্চলোগে ৈগ্ররো উক্ত জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র 

পঞ্চায়েয়ে জৈ ংলগ্রয়ৈ োৎপযে ম্পয়কে জ্ঞোর জৈয য়ৈকাংয়লআ দ্াশ্চে।  

৪) এছাড়া মশ্চায়দ্র অৈুষ্ঠাশ্চৈক  স্বেঃস্ফূেে উভেপ্রকায়রর রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণআ োয়দ্র পুরু অত্মীয়ের 

দ্বারা শ্চৈধ্োশ্চরে ে। ফস্বরূপ মশ্চায়দ্র (েপশ্চলী জাশ্চে ৈযাৈয জােভুক্তয়দ্র) ক্ষকাৈ শ্চৈরয়পে স্বাধ্ীৈ 

রাজনৈশ্চেক মোমে গয়ড় উিয়ে পায়র ৈা।  
 

শ্চদ্বেীেেঃ েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ণর 

প্রবণো প্রাে োশ্চৈয়ে ক্ষিয়কয়ছ। উক্ত উপজাশ্চেভুক্ত মাৈুয়দ্র ববা ক্ষকবমাত্র দুশ্চি পায়িেআ (১২০  ১১৪)। 

অর ঐ দুশ্চি পায়িে বুে শ্চভশ্চত্তক গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চয়ে (২০০৩-২০১০) গয়ড় ৪ জৈ ক্ষেয়ক ৫ জৈ েপশ্চলী 

ক) েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চা ক্ষভািারয়দ্র ৩.৫ লোংল বুেশ্চভশ্চত্তক গ্রাম ংয়দ্র ভাে ংলগ্রৈ কয়র। 

খ) েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চা ক্ষভািারয়দ্র ৩ লোংল গ্রামভাে ংলগ্রৈ কয়র।  
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উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চা ংলগ্রণ কয়র োয়ক।  
 

     অবার গ্রামভার ভাগুশ্চয়ে েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ংলগ্রয়ণর ার খুবআ মারাত্মক। চন্দ্রািী 

১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত ক্ষমাি মশ্চা ক্ষভািারয়দ্র ময়ধ্য (২০০৩-২০১০) মাত্র ৪ জৈ ক্ষেয়ক ৫ 

জৈআ গ্রাম ভার ভাে ংলগ্রণ কয়র োয়ক। েয়ব গ্রাম ভাে  গ্রাম ংয়দ্র ভাে ক্ষয ব েপশ্চলী 

উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চারা ংলগ্রণ কয়র োয়ক োয়দ্র প্রয়েযয়কআ ক্ষকাৈ ৈা ক্ষকাৈ রাজনৈশ্চেক দ্য়র মশ্চা দ্যা 

অর উক্ত ভাগুশ্চয়ে দুআ-এক জৈ েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চারা যৎামাৈয কায়জর অলাে ক্ষকাৈ ৈা ক্ষকাৈ 

রাজনৈশ্চেক ক্ষৈো বা ক্ষৈত্রীর ক্ষজুড় য়ে ংলগ্রণ কয়র োয়ক।  
 

     মীোব্ধ শ্চবশ্চভন্ন শ্চবেগুশ্চ ক্ষেয়ক এিা স্পষ্ট ক্ষয, উক্ত পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চা য়পো েপশ্চলী 

উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র উক্ত পঞ্চায়েয়ে স্বেঃস্ফূেেভায়ব রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ার মারাত্মকভায়ব কম। উক্ত 

উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ময়ধ্য রাজনৈশ্চেক শ্চবয়ে চূড়ান্ত রকয়মর জ্ঞো ক্ষযমৈ অয়ছ, ক্ষেমৈআ অবার পঞ্চায়েেী 

বযবস্থা ম্পয়কে ৈূৈযেম াধ্ারণ ধ্ারৈা োয়দ্র ক্ষৈআ। মূেঃ ঐ পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী উপজােীভুক্ত ক্ষকাৈ শ্চৈবোশ্চচে 

প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্ ৈা োকার কারয়ণ, উক্ত উপজাশ্চেভুক্ত পুরুয়দ্র ময়ো মশ্চারা স্থাৈীে রাজনৈশ্চেক স্তয়র ক্ষৈেৃত্বীৈোর 

ভায়ব ক্ষভায়গ। শ্চৈদ্ারুণ অশ্চেেক ংকি কাশ্চিয়ে িার জৈয বহু েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চা (প্রাে ৪০ লোংল) 

কয়িার কাশ্চেক পশ্চরশ্রয়মর (মূেঃ আি ভাাঁিাে, মায়ি প্রভৃশ্চে ক্ষেয়ত্র জৈমজুয়রর কাজ কয়র োয়ক) ায়ে যুক্ত 

োয়ক। ফয় োয়দ্র ময়ধ্য পঞ্চায়েেী স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রশ্চে ে অগ্র গয়ড় উিয়ে পায়র ৈা। এছাড়া 

েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত ংখযাগশ্চরষ্ঠ মশ্চাআ শ্চৈরের। অর বাশ্চকয়দ্র ময়ধ্য য়ধ্েয়কর ক্ষবশ্চল  স্বােরজ্ঞাৈ ম্পন্ন। 

েএব েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ক্ষেয়ত্র চূড়ান্তরকয়মর শ্চলোগে ৈগ্ররো োয়দ্র রাজনৈশ্চেক জ্ঞৈোর 

একশ্চি ৈযেম কারণ। এছাড়া এআ পুরুোশ্চিক মাজ বযবস্থা েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ময়ো েপশ্চলী 

উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র রাজনৈশ্চেক ক্ষেত্র ক্ষেয়ক দ্ূয়র শ্চরয়ে রাখার ক্ষেয়ত্র গুরুত্বপূণে ভূশ্চমকা ক্ষৈে।  
 

প্রধ্াৈ  শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র মোমে : বাস্তব মীো ক্ষেয়ক প্রাি েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র 

পঞ্চায়েয়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর ক্ষবা দ্লায়ক শ্চবয়লে েপশ্চলী উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ক্ষেয়ত্র ক্ষো বয়িআ, 

প্রধ্াৈ  ৈযাৈয শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র প্রাে কআ স্বীকার কয়রয়ছৈ। অর এর কারণ শ্চায়ব োরা পাশ্চরবাশ্চরক 

বাধ্যবাধ্কো বা াংাশ্চরক কাজকয়মে েযাশ্চধ্কভায়ব শ্চৈযুশ্চক্ত োকায়ক শ্চচশ্চিে কয়রয়ছৈ। অবার মীোে ক্ষদ্খা 

ক্ষগয়ছ েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত শ্চৈবোশ্চচে মশ্চা প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র ময়ধ্য ভীণভায়ব দ্াোড়া ভাব েয করা ক্ষগয়ছ। োরা 

দ্ীঘেশ্চদ্ৈ ধ্য়র পঞ্চায়েয়ে উপশ্চস্থে োয়ক ৈা, পশ্চরবয়েে োরা য়ৈক ক্ষবশ্চল াংাশ্চরক কায়জ  ৈযাৈয কায়জ স্বছি 

ক্ষবাধ্ কয়রৈ। অবার োয়দ্র ম্পাশ্চদ্ে রাজনৈশ্চেক কাযোবীর য়ৈকাংয়লআ োয়দ্র শ্চৈজ শ্চৈজ দ্য়র পুরু ক্ষৈেৃবৃি 

বা োয়দ্র পুরু অত্মীেয়দ্র দ্বারা পশ্চরচাশ্চে ে, যারা অবার ক্ষকাৈ ৈা ক্ষকাৈ রাজনৈশ্চেক দ্য়র শ্চক্রে দ্য। 

ক্ষযমৈ— ২০০৩ ায় শ্চ.শ্চপ.অআ.(এম) যখৈ চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েে েমোে অয় েখৈ ঐ দ্য়রআ একজৈ 

েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত মশ্চা ঐ পঞ্চায়েয়ে প্রধ্াৈ-এর পয়দ্ শ্চধ্শ্চষ্ঠে ৈ োর ক রাজনৈশ্চেক কাযেকাপআ োর 

স্বামীর দ্বারা শ্চৈধ্োশ্চরে ে শ্চযশ্চৈ অবার দ্য়রআ শ্চক্রে স্থাৈীে ক্ষৈো। েয়ব ২০০৮ ায় েৃণমূ কংয়গ্র পঞ্চায়েে 

অার পয়র এআ শ্চচয়ত্রর ক্ষকাৈ পশ্চরবেেৈ েশ্চৈ। ক্ষয়েয়ত্র ক্ষদ্খা ক্ষগয়ছ েৃণমূ কংয়গ্রয়র েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত 

মশ্চা প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র ৩ জয়ৈআ য়ৈক ক্ষবশ্চল পশ্চরমায়ৈ োয়দ্র দ্য়র পুরু ক্ষৈেৃবৃয়ির দ্বারা শ্চৈেশ্চিে। েোৎ কী 

শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্, কী াধ্ারণ মশ্চা-উভে ক্ষেয়ত্র েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র স্থাৈীে পঞ্চায়েেী 

স্তয়র (চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েে) রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ েো রাজনৈশ্চেক কাযেকায়প স্বেঃস্ফূেেোর যয়েষ্ট 

ঘািশ্চে রয়েয়ছ অর এর কারণ শ্চৈশ্চে রয়েয়ছ এআ পুরুোশ্চিক মাজবযবস্থার গভীয়র, ক্ষযখায়ৈ রাজৈীশ্চেয়ক 

পুরুয়দ্র ক্ষেত্র বয় শ্চচশ্চিে করা ে।  
 

শ্চ.শ্চপ.অআ.(এম)  েণৃমূ কংয়গ্রয়র ময়ধ্য েুৈামূক অয়াচৈা : চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে 
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শ্চ.শ্চপ.অআ.(এম) েমোে োকাকাীৈ (২০০৩-২০০৮) ময়ে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর ৈযেম দুআ প্রধ্াৈ ক্ষেত্র 

গ্রামভা গ্রাম ংয়দ্র ভাে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর ংলগ্রণ (পুরু  মশ্চা শ্চৈশ্চবেয়লয়) ম্পয়কে 

অয়াচৈা করয়ে শ্চগয়ে কয়েকশ্চি শ্চবে উয়ি অয়। প্রেয়মআ ক্ষয শ্চবেশ্চির কো বয়ে ে ো  এআ ক্ষয, গ্রামভা 

 গ্রাম ংয়দ্র ভা ৈুশ্চষ্ঠে োর মে, স্থাৈ  োশ্চরখ ম্পয়কে উক্ত জাশ্চে  উপজাশ্চে ৈযাৈয াধ্ারণ 

মাৈুয়দ্র ময়ধ্য যোযে প্রচার করা ে, বাশ্চড় বাশ্চড় শ্চচশ্চি প্রদ্াৈ করা ে ঐ ভার শ্চবয়ে। শ্চ.শ্চপ.অআ.(এম) 

েমোে োকাকাীৈ ময়ে কয়েকশ্চি স্থাৈীে উন্নেৈমূক প্রকল্প রূপাশ্চেে করা ে, শ্চবশ্চভন্ন ুয়যাগ-ুশ্চবধ্া প্রদ্াৈ 

করা ে; এ য়বর মাধ্যয়ম পঞ্চায়েয়ের প্রশ্চে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চে ৈযাৈয াধ্ারণ মাৈুয়দ্র অগ্রী 

কয়র ক্ষোার ক্ষচষ্টা করা ে। এেদ্য়ত্ব ঐ ময়ে শ্চবশ্চভন্ন উন্নেৈমূক প্রকল্পগুশ্চ বাস্তবােয়ৈর ক্ষেয়ত্র শ্চবশ্চভন্ন 

রকয়মর দ্ূৈেীশ্চে, স্বজৈয়পাণ েয করা ক্ষযে। েয়ব ক্ষযখায়ৈ জৈগয়ণর স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রণ োকয়ব ক্ষখায়ৈ উক্ত 

শুভ পিাৎগামী শ্চবেগুশ্চর উপশ্চস্থশ্চের ার কময়ব। েএব পূয়বে শ্চ.শ্চপ.অআ.(এম) পশ্চরচাশ্চে চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম 

পঞ্চায়েয়ে জৈাধ্ারয়ণর স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর ক্ষেয়ত্র শ্চকছুিা ঘািশ্চে রয়েয়ছ। োর ফস্বরূপ ঐ পঞ্চায়েয়ে 

দুৈেীশ্চে, স্বজৈয়পাণ েয করা যায়্, অর এজৈয বলযআ ংখযাগশ্চরষ্ঠ েপশ্চলী জাশ্চে  ংখযাশ্চঘষ্ঠ েপশ্চলী 

উপজাশ্চে স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ৈ কম প্রবণো য়ৈকাংয়ল দ্াশ্চে। যশ্চদ্ ঐ রাজনৈশ্চেক দ্শ্চি েমোে োকাকাীৈ 

ময়ে উক্ত পঞ্চায়েয়ে গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর 

ার কমআ শ্চছ।  
 

     অবার ২০০৮ ায় েৃণমূ কংয়গ্র ঐ পঞ্চায়েয়ে েমোে অয়। এখৈ োরা েমোে শ্চধ্শ্চষ্ঠে অয়ছ। 

েৃণমূ কংয়গ্র পশ্চরচাশ্চে উক্ত পঞ্চায়েয়ে গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চ ম্পয়কে যোযে প্রচায়রর ক্ষেয়ত্র 

য়ৈক ঘািশ্চে রয়েয়ছ। য়ৈয়ক অবার গ্রাম ংয়দ্র ভাগুশ্চ ম্পয়কে যোযে প্রচায়রর ক্ষেয়ত্র য়ৈক ঘািশ্চে 

রয়েয়ছ। য়ৈয়ক অবার গ্রাম ংয়দ্র ভা ম্পশ্চকেে শ্চচশ্চি ৈা পাোর শ্চভয়যাগ কয়রয়ছ াোৎকায়রর ময়ধ্য 

শ্চদ্য়ে। এছাড়া ঐ পঞ্চায়েয়ে েৃণমূ কংয়গ্রয়র শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র ময়ধ্য যয়েষ্ট শ্চবয়রাধ্ েযণীে। ফস্বরূপ 

২০০৮ ায়র শ্চৈবোচয়ৈর পর ১৮ মায়র ময়ধ্যআ পঞ্চায়েয়ের ‘প্রধ্াৈ’ পশ্চরবেেৈ করয়ে ে ঐ দ্শ্চিয়ক। েৃণমূ 

কংয়গ্রয়র শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্রা এআ পারস্পশ্চরক শ্চবয়রাশ্চধ্োর ময়ধ্য দ্াাঁশ্চড়য়ে শ্চকভায়ব শ্চেশ্চেভায়ব স্থাৈীে স্বােে 

ুরশ্চেে করয়ে এবং েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চ  ৈযাৈয াধ্ারণ মাৈুয়দ্র পঞ্চায়েয়ে স্বেঃস্ফূেে 

ংলগ্রণয়ক (গ্রামভা  গ্রাম ংদ্) শ্চকভায়ব ুশ্চৈশ্চিে করয়ব ক্ষ শ্চবয়ে যয়েষ্ট য়ি রয়েয়ছ। েৃণমূ 

কংয়গ্রয়র স্থাৈীে উন্নেৈমূক প্রকল্পগুশ্চ রূপােয়ৈ দ্ীঘেূত্রোর বযাশ্চধ্শ্চি বেেমাৈ রয়েয়ছ। এছাড়া পূয়বের মেৈআ 

েৃণমূ কংয়গ্রয়র মে এআ পঞ্চায়েয়ে দুণেীশ্চে  স্বজৈ-ক্ষপায়ণর প্রবণো একআ ভায়ব বেেমাৈ। যা ক্ষেয়ক এিা 

স্পষ্ট ক্ষয, এআ পঞ্চায়েয়ে াধ্ারণ জৈগয়ণর েো ংখযাগশ্চরষ্ঠ েপশ্চলী জাশ্চে  ংখযাশ্চঘষ্ট েপশ্চলী 

উপজাশ্চেগুশ্চর পঞ্চায়েয়ের স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর ক্ষেয়ত্র পূয়বের মেৈআ ঘািশ্চে বজাে ক্ষরয়খয়ছ।  
 

     েয়ব চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের শ্চ.শ্চপ.অআ.(এম) এবং েৃণমূ কংয়গ্র শ্চৈজ শ্চৈজ লাৈকায়, উক্ত 

পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর (পুরু  মশ্চা শ্চৈশ্চবেয়লয়) স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রবণো বৃশ্চদ্ধ 

করয়ে, ক্ষয াধ্ারণত্ব ক্ষদ্শ্চখয়েয়ছৈ ো শ্চকন্তু ৈে। উভয়েরআ এআ ক্ষেয়ত্র য়ৈক ত্রুশ্চি-শ্চবচুযশ্চে রয়েয়ছ। অর েৃণমূ 

কংয়গ্রয়র শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র রাজনৈশ্চেক ৈশ্চভজ্ঞো, ৈমৈীে শ্চবয়রাধ্পূণে দ্ীে ংগিৈ, স্থাৈীে উন্নেৈমূক 

প্রকল্পগুশ্চর দ্রুে বাস্তবােয়ৈর বযেেো োয়দ্র য়ৈকিাআ শ্চপশ্চছয়ে শ্চদ্য়েয়ছ। উশ্চেশ্চখে ত্রুশ্চিগুশ্চ ংয়লাধ্ৈ কয়র ঐ 

দ্শ্চির পঞ্চায়েে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চে  ৈযাৈয াধ্ারণ মাৈুয়র স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর শ্চদ্য়ক ৈজর 

ক্ষদ্ো অবলযক।  
 

উপংার: চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রবণোর উপর 

মীোব্ধ শ্চবশ্চভন্ন শ্চবেগুশ্চর শ্চবচার শ্চবয়েয়ৈর ক্ষলয় কয়েকশ্চি াধ্ারণ প্রশ্ন খুবআ স্বাভাশ্চবকভায়ব উয়ি অয়। 
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প্রেমে, স্থাৈীে পঞ্চায়েেী স্তয়র স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ (গ্রামভা  গ্রাম ংয়দ্র ভাে ংলগ্রণ) ৈা 

ঘিয় কী য়ব? এআ প্রয়শ্নর উত্তয়র বা যাে ক্ষয পঞ্চায়েেী স্তয়র াধ্ারণ জৈগৈ স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রয়ণর 

মাধ্যয়ম শ্চৈয়জরাআ শ্চেশ্চেভায়ব শ্চৈয়জয়দ্র স্থাৈীে উন্নেয়ৈর বযাপায়র ুপাশ্চরল করয়ে পারয়ব, স্থাৈীে স্বােে ুরো 

ংক্রান্ত শ্চবেয়কে ংলগ্রণ করয়ে পারয়ব, শ্চৈয়জরাআ শ্চৈয়জয়দ্র স্থাৈীে মযা ক্ষমাকাশ্চবা করার ক্ষেয়ত্র ুপাশ্চরল 

প্রদ্াৈ করয়ে পারয়ব। য়বোপশ্চর স্থাৈীে উন্নেয়ৈর ধ্ারা েো স্থাৈীে মাৈুয়র জীবৈযাত্রার মায়ৈর ুদ্ৃক করয়ৈর ধ্ারা 

বযাে োকয়ব। অর যশ্চদ্ াধ্ারণ জৈগৈ শুধু্মাত্র ক্ষভািদ্াৈ ক্ষকন্দ্রীক অৈুষ্ঠাশ্চৈক রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর ময়ধ্যআ 

ীমাবদ্ধ োয়ক, অর পঞ্চায়েেী স্তয়রর শ্চদ্ধান্তগ্রণ প্রশ্চক্রোে স্বেঃস্ফূেেভায়ব ংলগ্রণ ৈা কয়র, োয় স্থাৈীে 

উন্নেয়ৈর ক্ষেয়ত্র শ্চবশ্চভন্ন ধ্রয়ৈর মযা ক্ষদ্খা ক্ষদ্ে। াধ্ারণে এর ফয় পঞ্চায়েেী স্তয়র শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্রা 

(শ্চবয়লে প্রধ্াৈ) শ্চৈয়জয়দ্রয়ক য়বেবো বয় ভাবয়ে শুরু কয়র। ফে স্বজৈয়পাণ, দুৈেীশ্চে, যো িাকার 

পচে, স্থাৈীে উন্নেৈয়ক রাজনৈশ্চেক উয়েলয াধ্য়ৈর াশ্চেোয়র পশ্চরণে করা প্রভৃশ্চের মাত্রা বহুগুয়ণ ক্ষবয়ড় যায়ব। 

অর স্থাৈীে এাকাে উন্নেয়ৈর গশ্চে য়ৈকাংয়ল রুদ্ধ য়ে পড়য়ব, জৈগয়ণর স্থাৈীে স্বােে পূরণ য়ব ৈা, োরা শ্চবশ্চভন্ন 

ুয়যাগ-ুশ্চবধ্া ক্ষেয়ক বশ্চঞ্চে য়ব।  
 

     েয়ব উপশ্চরশ্চেখ বক্তবয ক্ষেয়ক অর একিা প্রশ্ন উয়ি অয়, ো  ক্ষয, স্থাৈীে পঞ্চায়েেী স্তয়র জৈগয়ণর 

স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণ ৈা ঘিয় উন্নেৈ শ্চক পুয়রাপুশ্চর স্তব্ধ য়ে যায়ব? এআ প্রয়শ্নর উত্তর  ৈা; কারণ 

াধ্ারণভায়বআ ক্ষকন্দ্র, রাজয বা স্থাৈীে ক ক্ষেয়ত্রআ লাৈকারী দ্ শ্চকছু উন্নেৈমূক কাযে ম্পাদ্ৈ কয়র োয়ক 

শ্চৈয়জয়দ্র স্বপয়ে জৈমেেয়ক শ্চিশ্চকয়ে রাখয়ে। শ্চকন্তু এআ ধ্রয়ৈর ংকীণে উন্নেৈমূক কায়যের দ্বারা াশ্চবেকভায়ব 

জৈাধ্ারয়ণর ুদ্ূরপ্রাশ্চর উন্নেৈ াশ্চধ্ে ে ৈা। অর এআ শ্চবেগুশ্চ চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের ক্ষেয়ত্র েয 

করা যাে। ক্ষযখায়ৈ ংখযাগশ্চরষ্ঠ েপশ্চলী জাশ্চে  ংখযাশ্চঘষ্ট েপশ্চলী উপজাশ্চেগুশ্চ (পুরু  মশ্চা শ্চৈশ্চবেয়লয়) 

স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রবণো যয়েষ্ট কম, শ্চবয়লে েপশ্চলী উপজাশ্চেগুশ্চর ক্ষেয়ত্র ক্ষো বয়িআ 

(ৈযাৈয াধ্ারণ জায়ের ময়ধ্য স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রবণো শ্চৈম্নগামী)। শ্চকন্তু এআ পঞ্চায়েয়ে স্থাৈীে উন্নেৈ বা 

স্থাৈীে স্বােে ুরো বা জৈগয়ণর শ্চবশ্চভন্ন উন্নেৈমূক পশ্চরয়বা প্রাশ্চির শ্চবেগুশ্চ মূ্পণেভায়ব মুয়ছ যােশ্চৈ। েয়ব 

পঞ্চায়েে কেৃেক এআ উশ্চেশ্চখে শ্চবেগুশ্চ বাস্তবােয়ৈর রয়ে রয়ে দুৈেীশ্চে, স্বজৈ-ক্ষপাণ বাা ক্ষবাঁয়ধ্ অয়ছ। 

য়ৈকয়েয়ত্রআ উন্নেৈমূক কাযেগুশ্চ ম্পাশ্চদ্ে য়ে োয়ক এমৈ শ্চকছু ময়ে, যখৈ রাজনৈশ্চেকভায়ব ায়ভর 

(শ্চবয়লে পঞ্চায়েে শ্চৈবোচয়ৈর অয়গ) পশ্চরমাণ ক্ষবশ্চল ে। অবার শ্চবশ্চভন্ন পশ্চরয়বা প্রদ্ায়ৈর ক্ষেয়ত্র রাজনৈশ্চেক 

শ্চবচার শ্চবয়বচৈার অয়গ রাখা ে। োর ফয় উক্ত পঞ্চায়েয়ে স্থাৈীে উন্নেৈ, পশ্চরয়বা, স্থাৈীে স্বােে ংক্রান্ত 

শ্চবেগুশ্চ ঐ পঞ্চায়েয়ে শ্চবস্তীণে এাকাে ববাকারী মাৈুয়র াশ্চবেক জৈকযাণকামী য়ে উিয়ে পায়র শ্চৈ। অর 

এয়েয়ত্র ক্ষয পুরু  মশ্চা শ্চৈশ্চবেয়লয় ংখযাগশ্চরষ্ঠ েপশ্চলী জাশ্চে  ংখযাশ্চঘষ্ঠ েপশ্চলী উপজাশ্চেগুশ্চর 

স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর ক্ষেয়ত্র (গ্রামভা  গ্রাম ংদ্) অগ্রীৈো, ৈুৎাশ্চো য়ৈকাংয়লআ দ্াশ্চে, ো স্বীকার 

করার উপাে ক্ষৈআ।  
 

     চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ের েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মাৈুয়দ্র ময়ধ্য স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর 

(গ্রামভা  গ্রাম ংদ্) প্রবণোর শ্চৈম্নগামীোর শ্চপছয়ৈ বহুশ্চবধ্ কারণ বেেমাৈ। ক্ষআ কারণগুশ্চ মাধ্াৈ  শ্চৈয়ম্ন 

অয়াশ্চচে  :   
 

ক) শ্চিক রাজনৈশ্চেক য়চেৈোর ভায়ব, রাজনৈশ্চেক ংলগ্রণয়ক শুধ্ুমাত্র ক্ষভািদ্ায়ৈর মােেক কয়র ক্ষোার 

প্রবণো যয়েষ্ট রয়েয়ছ েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর ময়ধ্য। অর এর প্রধ্াৈ কারণআ  উক্ত জাশ্চে  

উপজাশ্চেগুশ্চর ময়ধ্য উপযুক্ত শ্চলোর ভাব, শ্চবয়লে েপশ্চলী উপজাশ্চের ময়ধ্য ক্ষো বয়িআ। অর এজয়ৈয 

েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চের ময়ধ্য শুধ্ু প্রােশ্চমক শ্চলো ৈে, মাধ্যশ্চমক শ্চলো, উচ্চ মাধ্যশ্চমক শ্চলো এবং 

স্নােক  স্নােয়কাত্তর শ্চলোর প্রার ঘিায়ৈা উশ্চচে।  

খ) এআ পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত বহু মাৈুআ দ্াশ্চরদ্র ীমার ৈীয়চ ববা (শ্চবয়লে েপশ্চলী 
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উপজাশ্চেভুক্তরা) কয়র। োআ েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর েেনৈশ্চেক মদ্ৈযো োয়দ্র স্বেঃস্ফূেে 

রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রশ্চে শ্চবমুখোর ৈযেম কারণ। েএব উক্ত জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর জয়ৈয এমৈ 

একশ্চি েেনৈশ্চেক পশ্চরকািায়মা গয়ড় ক্ষোা উশ্চচে, যার মধ্য শ্চদ্য়ে োরা জীবৈধ্ারয়ৈর জৈয প্রয়োজৈীে 

ৈূৈযেম ুয়যাগ ুশ্চবধ্াগুশ্চ াভ করয়ে পায়র।  

গ) চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম পঞ্চায়েয়ে েপশ্চলী জাশ্চেগুশ্চর জয়ৈয অৈ  পদ্ ংরেয়ণর বযবস্থা করা য়ত্ব ঐ 

জাশ্চের মাৈুয়দ্র ময়ধ্য াশ্চবেকভায়ব স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর প্রবণো কম োকার কারণআ  ক্ষয 

েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র য়ঙ্গ েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চের ৈযাৈয ক মাৈুয়দ্র ময়ধ্য 

এক প্রকায়রর রাজনৈশ্চেক দ্ূরত্ব য়ৈকাংয়লআ মেশ্চর য়েয়ছ। শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্রা ক্ষযমৈ স্থাৈীে স্তয়র 

শ্চৈয়জয়দ্র ক্ষগাষ্ঠীগে বা জাশ্চেগে স্বােে য়পো শ্চৈজ শ্চৈজ দ্ীে স্বােে  বযশ্চক্ত স্বায়েের য়ঙ্গ ংযুক্ত োয়ক 

ক্ষেমৈআ েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মাৈুরা স্থাৈীে স্তয়র শ্চৈয়জয়দ্র জাশ্চেগে বা ক্ষগাষ্ঠীগে  স্থাৈীে 

স্বােে  উন্নেৈ ম্পয়কে উদ্াীৈ। েোৎ উক্ত জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর ময়ধ্য স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক 

ংলগ্রয়ণর প্রবণো বৃশ্চদ্ধর ৈযেম লেে  োয়দ্র শ্চৈয়জয়দ্রয়ক য়ৈক ক্ষবশ্চল (েপশ্চলী জাশ্চেভুক্ত 

শ্চৈবোশ্চচে প্রশ্চেশ্চৈশ্চধ্য়দ্র; যারা ঐ জাশ্চেরআ দ্য) স্থাৈীে স্তয়র জাশ্চেগে বা ক্ষগাষ্ঠীগে স্বােে, স্থাৈীে স্বােে 

ম্পয়কে য়চেৈ য়ে য়ব।  

ঘ) রাজনৈশ্চেক দ্গুশ্চয়ক শুধ্ুমাত্র দ্ীে স্বায়েের ময়ধ্য অবদ্ধ ৈা ক্ষেয়ক জৈগয়ৈর স্বায়েের প্রশ্চে য়ৈক ক্ষবশ্চল 

দ্াশ্চেত্বলী োকয়ে য়ব।  

ঙ) েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেভুক্ত মশ্চায়দ্র ময়ধ্য াশ্চবেকভায়ব স্বেঃস্ফূেে ংলগ্রয়ণর প্রবণো বৃশ্চদ্ধর ক্ষেয়ত্র 

উপয়রাক্ত শ্চবেগুশ্চর উপর গুরুত্ব অয়রায়পর ায়ে ায়ে মায়জর পুরুোশ্চিক দ্ৃশ্চষ্টভঙ্গীর পশ্চরবেেৈ অৈা 

দ্রকার। মশ্চায়দ্র ক্ষেয়ত্র মায়জর কয়িার  রেণলী শ্চৈেম  প্রোগুশ্চয়ক ৈমৈীে করা দ্রকার।  
 

     েো পশ্চরয়লয় বা যাে ক্ষয, উপশ্চরশ্চেশ্চখে শ্চবেগুশ্চর উপর যোযে অয়াকপাে করয় চন্দ্রািী ১ৈং গ্রাম 

পঞ্চায়েয়ে ৈারী-পুরু শ্চৈশ্চবেয়লয় েপশ্চলী জাশ্চে  উপজাশ্চেগুশ্চর স্বেঃস্ফূেে রাজনৈশ্চেক ংলগ্রয়ণর (গ্রামভা  

গ্রাম ংয়দ্র ভা) প্রবণো উদ্ধেগামী য়ব বয় অলা করা যাে।  
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