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সূচনা ও

পায়ণকারী সং াঃ

 পটাশপুর -২ প ােয়ত সিমিত, এগরা, পূব মিদনীপুর


গাড়ার কথাঃ
 অতীেত নাবািলকা িবেয়র িব ে

মাধ েম

ু েল

ু েল

সেচতনতা গেড় তু লেত এর আেগ মা ল

চার চালােনা হেয়িছল। তবুও মােঝ মােঝই খবর

শষ মুহূেত নাবািলকা িববাহ

রাধ করেত ছু েট

ু েক। ফেল একটা অ ীিতকর পিরি িতর সৃি

ী

কে র

পেয় এেকবাের

যেত হত িব িড ও

ভিজত

হত। িকভােব এই সমস ার মূেলাে দ

করা যায় তার কারণ অনুস ান করেত িগেয় িতিন

দখেলন আিথক অিন য়তায়

ভু গেত থাকা পিরবার ি র অেনেকই যত তাড়াতািড় স ব কন ােদর িবেয় িদেত চান।
কারণ পিরবার িলেত জীিবকার যাবতীয় দায় বহন কের চলেত হয় এক অসহায়
নারীেক। হয় িতিন

ামীহারা অথবা নানান কারেণ

ামী তাঁর কতব

করেত পােরন

না। এমতাব ায় িনেজর বঁেচ থাকাই যখােন অিনি ত সখােন কন াস ানেক কান েম
পা

করেত চান িতিন। বা েব যিদও অেনক সমেয় িববািহতা

সই কন ােক আবার

সই মােয়র কােছই ফর আ য় চাইেত হয়।
মূলতঃ নাবািলকা িববাহেরাধ এবং কন াস ানেদর পড়ােশানা সহ সািবক িবকােশর
অনু ল পিরি েত
জাতীয়

কানভােব রচনা করা যায় িকনা এই সমাজিচ া

ামীণ কমিন য়তা যাজনার আধাের িতিন

ানীয়ভােব এক

থেকই মহা া গা ী
ক

রচনার খসড়া

তরী কের প ােয়ত সিমিতর অনুেমাদন িনেয় পুরােণা নামটােক ব বহার কের গত ১৭ই
জুলাই ২০১৬ থেক যা া

হল কাযত নতু ন এক

ক ”।



কে র বিশ ঃ
 ১)

থেম অনাবাদী সরকারী জিম িচি ত করা হে ।

কে র। নাম রইল – “মা

ল

ী

 ২) সই জিমেত সািরব ভােব আকাশমিণর মত

ত বৃি পায় এমন গাছ রাপণ করা

হে । জায়গার চারপােশ বড়া দওয়া থেক রাপেণর যাবতীয় খরচ

ক

ব য় থেক

মটােনা হে ।
 ৩) জিম

তরী,

বড়া

দওয়া, গাছ লাগােনা স

স ােনর মােয়র হােত ২৫০
মূলতঃ জল

ূণ হেল এবার এক একজন কন া

কের চারাগাছ র ণােব েণর দািয়

দওয়া, আগাছা পির ার, গবািদ প েদর হাত

দওয়া হে । তাঁরা
থেক র েকর ভূ িমকা

নেবন।
 ৪)

এই কােজর জন এক একজন মা আগামী ৫ বছর

পােবন। অিধিক , পাঁচ বা সাত বছর বােদ গাছ েলা

িতমােস ২০০০ টাকা কের
থেক

আয় পাওয়ার অব া

এেল প ােয়ত সিমিত অ তঃ ২৫,০০০ টাকা এক একজন র ণােব নকারীিনেক দেবন।
উপকৃ তেকও চু ি

করেত হে

য িতিন অ তঃ ২০০

গাছ র া করেবন

এবং আঠােরা বছেরর আেগ িনেজর কন ার িবেয় দেবন না। চু ি পে
প ােয়ত সিমিতর সভাপিত ও িনবাহী আিধকািরক িহেসেব িবিডও

উপকৃ ত মা এবং

া র করেছন।

 ৫) গাছ িল রাপেণর পর থেক বড় কের তালার জন সার, কীটনাশক (যিদ লােগ)
ইত ািদর ব য় বহন করা হেব

ক

তহিবল তহিবল

থেক। উপকৃ তেক এ জন খরচ

করেত হেব না।



কে র সুিবধাঃ
 ১) অনাবাদী জিমর পাশাপািশ রা ার দু’ ধাের পেড় থাকা জায়গােত গাছ লাগােনা
হে । ফেল জিম পাওয়া সমস া নয়। উপকৃ েতর িনেজর জিম না থাকেলও

ক

জাির

থাকেছ।
 ২) ইিতউিত ছিড়েয় না থেক এক এক
 ৩) ব ে ে

ােনই সুসংহত বনসৃজন করা স ব হে ।

ানীয় জনগণ িনেজরাই অনাবাদী সরকারী জিম িচি ত কের

শাসেনর

কােছ বনসৃজেনর মাধ েম আেয়র আেবদন করেছন। পাশাপািশ সরকারী জিম বা রা ার
পােশ জবরদখল ঠকােনা যাে ।
 ৪) মািসক আেয়র সবটাই সরাসির ব া
মােয়র কােছ
বা ব

পৗঁে

আকাউে র মাধ েম এক একজন কন া্স ােনর

যাে । ফেল পিরবাের তাঁর কাযকরী ক ৃ

কােয়ম হে । নারীর

মতায়ান হে ।

 ৫) পিরবাের কন াস ান আেছ বেলই পিরবার

এই

কে র সুিবধা পাে

ফলতঃ

কন াস ান কাি ত হেয় উঠেছ।
 ৬) কন াস ান র লখাপড়া ও ভরণেপাষেণর িনয়িমত সং ান থাকায়
নাবািলকা িববােহর স াবনা আর থাকেছ না।

আিথক কারেণ

 ৭) মােস পাির িমক িহেসেব ধায করা হেয়েছ ২০০০ টাকা। িক
একজনেক ২৫০
কারেণ িবন
পারেল

কের গাছ র ণােব েণর দািয়

াথিমকভােব এক

দওয়ার কারণ িকছু গাছ

াকৃ িতক

হেত পাের। আর ২০০ এর বশী গাছ একজন উপকৃ ত নারী র া করেত

সটা হেব সমােজর

িত তাঁর অবদান। এখােন মানুষ িহেসেব তাঁর অবদােনর

সুেযাগ থাকেছ।
সম



কে

েমর

িবিনমেয়

অনুদান াি জিনত কান মানিসক অবসাদ
কমসং ান ও স



আেয়র

সুেযাগ

থাকায়

একজন

নারীেক

াস করেব না বেলই মেন হয়।

দসৃি র পাশাপািশ অিতির

কান খরচ ছাড়াই নারীর

মতায়ন

ও নাবািলকা িববাহেরাধ করা স ব হে ।



উপকৃ েতর সংখ া ও বাছাই প িতঃ


থম পযােয় ১১০

 কন া
কারেণ
কের

পিরবার িচি ত হেয়েছন। আেরা অেনেকই এিগেয় আসেছন।

য িবদ ালেয় পেড়ন
লখাপড়া বা

সই িবদ ালেয়র

াভািবক জীবনযা ার সুেযাগ

থেক বি ত হে

তােদর িচি ত

শাসনেক জািনেয়েছন।

 পটাশপুর-২ প ােয়ত সিমিতর সভাপিত
িনরেপ

ধান িশ ক / িশি কা কারা আিথক

চ ন

ও সু ু ভােব এিগেয় িনেয় যেত ব পিরকর।

মার সা

সহ সকেলই এই

ক েক

Maa-Lakshmi
An initiative by Patashpur-II Dev. Block & Panchayat Samity

Background:
Patashpur-II Dev. Block is one of the most remote blocks in the district of Purba Medinipur. Like other
remote areas, so many deprived girl children are resided who have to discontinue their study in lack of
money. Even some times they became victim of early marriage like social crime. Being a Block
Development Officer of this area, several complaints regarding early marriage have to be disposed and
during conversation with these girls’ parents, Shri Subhajit Kundu had learnt, scarcity of money is the
main reason behind this, though they are well informed about negative aspect of early marriage,
specially, mother of these girls. Thinking starts from here, only preventing this kind of incidences after
getting informed not only the way, if some initiatives can take to ensure minimum financial assistance
for their education in regular basis to these financial weaker families having girl child, may discourage
early marriage in a broader way.
Outline of the Project:
“Maa Lakshmi” – a project which was initiated by Patashpur-II Dev. Block & Panchayat Samity in the year
2014. Mainly, the grand success of “Kanyashree” scheme has inspired the B.D.O. to do this. Now, it is
commenced in a new look in convergence with MGNREGA – “Briksha Patta”; an individual beneficiary
scheme.
Beneficiary will be selected from financially weaker families having Girl Child aged 13-16 yrs. The
recommendation will be come from school authorities. Mother of girl child(s) will be selected as
beneficiary.
250 saplings will be planted from MGNREGA in different Govt. lands, the beneficiary have to
safeguarding these trees from premature death by regular maintenance.
Cost of manure and fencing for preventing cattle will be provided from MGNREGA. Also,
necessary equipments like water, trolley etc. will be supplied.
They have to ensure, at least 200 nos. of sapling should grow fully up to 5 yrs.
Rs. 2000/- (Two thousand) per month will be provided to the beneficiary for this work and they
have to utilize this amount only for study of their girl child.
After at least 5 yrs, during selling of trees a lump sum of Rs. 25,000/- (minimum) will be handed
over to the beneficiary.
An agreement between beneficiary and implementing authority will be handed over to the
concerned beneficiary.

The benefitted family will provide uninterrupted education to their daughters.
The beneficiary will arrange marriage of her daughter, until she attain at the age of 18.

Outcome of the Project:
To take a small part to prevent “Global Warming” making “More greenery”.
To provide “Financial assistance” to the financially weaker families for continuing study of their
girl child. There will be no case of ‘drop out’.
To prevent early marriage like social crime. The scheme will be a strong weapon to eradicate
child marriage.
To strengthen financial sustainability of women. Through this scheme, mother will be
empowered to take decision regarding her daughter. This will strengthen her position in family.
To prevent Govt. lands from force possession. Roadside, canal side, vested land will be safe from
encroachment and same will be preserved for next generation.
Needy families, herself search a plot of Govt. land nearby her house as identification of Govt.
land become easy.

Initially, we have already handed over the agreement to 110 nos. of beneficiaries, and
beneficiaries have been selected on the basis of information received from different schools
of this block.
Our motto is to change MGNREGA to social movement. Thus, we can get multi benefit from a
single project.

