
NREGA/MNREGA Scheme 2005 

২০০৫ সালে ন্যাশন্াে রুরাে এমপ্লয়লমন্ট গ্যারান্টন্ট অ্যাক্ট (NREGA) আইন্ন্টি করা হয়। পলর এর 
ন্াম হয় মহাত্মা গ্ান্ধী ন্যাশন্াে রুরাে এমপ্লয়লমন্ট গ্যারান্টন্ট অ্যাক্ট (MNREGA)। এই আইন্ চােু 
করার উলেশয গ্রামাঞ্চলে প্রন্টিন্টি পন্টরবালরর প্রন্টি সাবােক সদসযলক প্রন্টি অ্র্থবলষথ অ্ন্তি ১০০ 
ন্টদন্ অ্দক্ষ শ্রন্টমক ন্টহসালব কান্টয়ক পন্টরশ্রলমর কাজ দদওয়া এবং পন্টরবালরর ন্টিন্টিলি প্রন্টিন্টি 
পন্টরবারলক অ্ন্তি ১২০ ন্টদন্ কাজ দদওয়া যা পন্টরবালরর সদসযরা ন্টন্লজলদর মলযয িাগ্ািান্টগ্ কলর 
ন্টন্লি পালরন্। 

১ো এন্টপ্রে ২০০৮ সালে সারা িারিবলষথর প্রন্টিন্টি দজোয় এই প্রকল্প চােু হয়। ২০১৪ সালে ন্টবশ্ব 
বযাংক িার ন্টবশ্ব উন্নয়ন্ প্রন্টিলবদলন্ এই প্রকলল্পর প্রশংসা কলর বলি গ্রালমান্নয়লন্র দক্ষলে এন্টি 
একন্টি দদখার মলিা এবং অ্নু্করণলযাগ্য প্রকল্প। বিথমালন্ কলরান্া-আক্রান্ত পন্টরন্টিন্টিলি 
কমথসংিালন্র উলেলশয এই প্রকলল্পর সাহাযয দন্ওয়া হলে। প্রকল্পন্টিলক আরও দজারালো এবং 
ন্টবসৃ্তি করা হলে। 

গ্রামাঞ্চলে কমথসংিান্ করা ছাড়াও NREGA প্রকলল্পর ন্টিিীয় উলেশয হে গ্রামাঞ্চলে িায়ী সম্পদ ও 
পন্টরকাঠালমা সৃন্টি করা। যর্া, রাস্তাঘাি, দসলচর খাে, পুকুর, কূপ, ন্দীর বাাঁয ইিযান্টদ ন্টন্মথাণ করা, 
বন্সৃজন্, দসলচর অ্ন্যান্য কাজ, বন্যা ন্টন্য়ন্ত্রণ, জে সংরক্ষণ ও জে িরা-জে যরা ইিযান্টদ। 

এই প্রকলল্প আলবদন্কারীলক িার বান্টড়র পাাঁচ ন্টকলোন্টমিালরর মলযয কাজ ন্টদলি হলব। নূ্যন্িম 
মজুন্টর ন্টদলি হলব। যন্টদ আলবদলন্র ১৫ ন্টদলন্র মলযয কাজ ন্া দদওয়া যায় িলব িালক উপযুক্ত 
দবকার িািা ন্টদলি হলব। NREGA প্রকল্প ও আইন্ অ্নু্যায়ী এগুন্টে সমস্তই ববয আলবদন্কারীর 
আইন্গ্ি অ্ন্টযকার। এর অ্ন্যর্া হলে আলবদন্কারী আদােলির িারি হলি পালর। 

এই আইন্ ও প্রকল্প িারিীয় সংন্টবযান্ দর্লকই অ্নু্প্রান্টণি দযখালন্ মানু্লষর কালজর অ্ন্টযকার 
সুরন্টক্ষি করার কর্া বো আলছ। এই প্রকলল্পর কালজ ন্টঠকাদালরর দযাগ্দান্ ন্টন্ন্টষদ্ধ। প্রকলল্পর 
িদারন্টক ও রূপায়লন্র দান্টয়ত্ব সমস্তিাই গ্রাম পঞ্চালয়লির। আইন্ অ্নু্সালর এই কালজ মজুন্টরলক 
গুরুত্ব ন্টদলি দমাি বযলয়র মলযয মজুন্টর ও অ্ন্যান্য খাি যর্া যন্ত্রপান্টি, কাাঁচামাে ইিযান্টদর নূ্যন্িম 
অ্নু্পাি ৬০:৪০। এই প্রকলল্প ন্ারী ও পুরুলষর মজুন্টর সমান্ সমান্। ন্টেঙ্গন্টিন্টিক দকান্ও ববষময 
করা হলব ন্া। 



কমথসংিান্ অ্র্থাৎ একযরলণর সামান্টজক ন্টন্রাপিাপ্রদান্ ও অ্ঞ্চলে িায়ী সম্পদ ন্টন্মথাণ ছাড়াও এই 
প্রকলল্পর ন্টবন্টিন্ন েলক্ষযর অ্ন্যিম হে পন্টরলবশ রক্ষা করা, গ্রামীণ ন্ারীলদর ক্ষমিায়ন্, কালজর 
দখাাঁলজ গ্রাম দর্লক শহলর যাওয়ার প্রবণিা কমালন্া এবং সামান্টজক সাময প্রন্টিষ্ঠা করা। 

ন্টবন্টিন্ন গ্লবষণায় দদখা যালে NREGA প্রকল্পন্টি সাফেয পালে। এখন্ও খুব দচাখ যাাঁযালন্া সাফেয 
পন্টরেন্টক্ষি ন্া হলেও, এ-কর্া বো যায় দয, এই প্রকলল্পর ফলে গ্রামীণ পন্টরন্টিন্টি যীলর যীলর 
বদোলে। ন্টবন্টিন্ন দক্ষলে উন্নয়লন্র প্রমাণ দচালখ পলড়। এই প্রকলল্পর ফলে গ্রামাঞ্চলে শ্রন্টমকলদর 
নূ্যন্িম মজুন্টরর ন্টবষয়ন্টি গুরুত্ব দপলয়লছ এবং গ্রামাঞ্চলে মজুন্টর অ্লন্কিাই দবলড়লছ। ১০০ ন্টদলন্র 
কাজ পাওয়ার ফলে মানু্ষ চি কলর অ্ন্য দকান্ও দক্ষলে কম মজুন্টরলি কাজ করলি রান্টজ ন্ন্। 
ফলে অ্ন্যরাও বন্টযথি মজুন্টর ন্টদলি বাযয হলেন্। মন্টহোরা ন্টবলশষ কলর এই প্রকলল্পর ফলে উপকৃি 
হলয়লছন্। আংন্টশক অ্র্থনন্ন্টিক স্বাযীন্িা দযমন্ দপলয়লছন্ দিমন্ই দপলয়লছন্ পুরুলষর সমান্ 
মজুন্টরর অ্ন্টযকার। এই প্রকলল্প কালজর এক-িৃিীয়াংশ ন্ারীলদর জন্য সংরন্টক্ষি, িাাঁলদর কাজ 
দদওয়া বাযযিামূেক। ফেি, এই প্রকলল্প ন্ারীলদর অ্ংশগ্রহণ ক্রমাগ্ি দবলড়লছ। এর ফলে 
পলরালক্ষ কেযাণ হলয়লছ ন্টশশুলদরও। অ্পুন্টি ও অ্ন্াহার ন্টকছু হলেও, কলমলছ। গ্রাম দর্লক শহলর 
যাওয়ার প্রবণিাও কলমলছ। দদখা যালে, গ্রালম কাজ পাওয়া সুন্টন্ন্টিি হলে, শহলর দবন্টশ মজুন্টরর 
হািছান্টন্ র্াকলেও গ্রামীণ মানু্ষ দসখালন্ দযলি আগ্রহী হন্ ন্া। 

NREGA প্রকলল্প অ্ন্যান্য কালজর িুেন্ায় পান্ীয় জলের বযবিা-সংক্রান্ত কাজকমথ এবং 
দসচবযবিার ও ন্দীবাাঁলযর কাজকমথ দবন্টশ হলয়লছ। এর কারণ পন্টরষ্কার। গ্রামাঞ্চলে বহু জায়গ্ায় 
পান্ীয় জলের অ্িাব প্রকি এবং গ্রান্াঞ্চলে মূে জীন্টবকা কৃন্টষকাজও জলের উপর ন্টন্িথরশীে। 
বষথার জলে কুলোয় ন্া এবং বষথা অ্ন্টন্য়ন্টমি। দকান্ও বছর বন্যা, দকান্ও বছর খরা দদখা দদয়। 
বন্যার হাি দর্লক প্রাণ, বাসিান্ ও চালষর জন্টম রক্ষা করলি ন্দীলি বাাঁয দদওয়া জরুন্টর। 

িলব, এ-কর্াও ন্টঠক দয, দয গ্ন্টিলি ও দয পন্টরমালণ NREGA প্রকলল্পর কাজ রূপান্টয়ি হলব আশা 
করা হলয়ন্টছে িা ঘলিন্টন্। শুরুলি দয পন্টরকল্পন্া করা হলয়ন্টছে িার মাে ৩০ শিাংশ কাজ সম্পন্ন 
হলয়লছ। ৭০ শিাংশই এখন্ও বান্টক। অ্ন্যান্য উলেশযগুন্টেও আংন্টশক সফে হলয়লছ। গ্রাম দর্লক 
অ্ন্যে কালজর দখাাঁলজ যাওয়া ন্টকছু কমলেও, সমূ্পণথ বন্ধ হয়ন্টন্। গ্রালমর দান্টরদ্রলরখার ন্ীলচ সমস্ত 
মানু্ষ ১০০ ন্টদন্ কাজ পান্ন্টন্। অ্র্চ, দবকারিািাও পান্ন্টন্। এ ন্টন্লয় রাজন্ীন্টিও হলয়লছ অ্লন্ক। 
মানু্লষর প্রচুর অ্ন্টিলযাগ্ আলছ। ন্ারীলদর ক্ষমিায়লন্র উলেশযও সমূ্পণথ সফে হয়ন্টন্। িাাঁরা সব 



সময় কাজ পান্ন্টন্। বন্সৃজন্ ও জে-সংক্রান্ত কালজও খুাঁি দদখা দগ্লছ। এলক্ষলে যন্ত্রপান্টি ও 
কাাঁচামালের গুণগ্ি মান্ খারাপ বলে প্রমান্টণি। 

NREGA প্রকল্পন্টি প্রিযাশা এখন্ও সমূ্পণথ পূরণ করলি ন্া পারলেও, এর ফলে সুফেও ন্টমলেলছ 
প্রচুর। ২০০৬ দর্লক আজ অ্বন্টয গ্রামীণ পন্টরবারগুন্টে অ্ন্তি ১,১০,০০০ দকান্টি িাকা মজুন্টর বাবলদ 
দপলয়লছন্। অ্ন্তি ১২০০ দকান্টি ন্টদলন্র কাজ সৃন্টি হলয়লছ। মজুন্টর পঞ্চাশ শিাংলশরও দবন্টশ 
দবলড়লছ। অ্নু্ন্নি রাজযগুন্টেলিও নু্যন্িম মজুন্টর দাাঁন্টড়লয়লছ ন্টদলন্ অ্ন্তি ২০০ িাকা। দমাি কালজর 
৫১ শিাংশ দপলয়লছন্ িফন্টশেী জান্টি ও উপজান্টির মানু্ষ। মন্টহোরা দপলয়লছন্ দমাি কালজর প্রায় 
৪৭ শিাংশ। 

সব ন্টমন্টেলয় এ-কর্া দজালরর সলঙ্গ বো যায় দয, NREGA প্রকলল্প িাের ন্টদক অ্লন্ক দবন্টশ। এই 
প্রকল্প চান্টেলয় দগ্লে গ্রামাঞ্চলের অ্লন্ক উপকার ঘিলব। শুযু একন্টি কর্া এই কালজ রাজনন্ন্টিক 
িলের প্রিাব দফো বন্ধ রাখলি হলব এবং িান্ীয় স্তলর প্রকল্প িত্ত্বাবযান্ করার দান্টয়লত্ব যারা 
আলছন্ দসই পঞ্চালয়লির কিথাবযন্টক্তর দুন্থীন্টি ও স্বজন্লপাষণ বন্ধ করলি হলব। 


