
ভারতে দাররদ্র্য-দূরীকরণ প্রকল্পসমূহ 

 

সরকারর েথ্য অনুযায়ী, শহতরর েুলনায় গ্রাতম দররদ্র্ মানুতের বাস ববরশ। ২০১১-১২ সাতল 
দাররদ্র্যসীমা রনর্ধাররে হয় গ্রামাঞ্চতলর বেতে ৮১৬ টাকা মাথ্ারিছু মাস-প্ররে এবং শহতরর বেতে 
১০০০ টাকা মাথ্ারিছু মাস-প্ররে। অথ্ধাৎ, গ্রাতম যাাঁতদর মারসক বরাজগার ৮১৬ টাকার কম োাঁরা 
দাররদ্র্যসীমার নীতে অবস্থান করতছন এবং শহতর যাাঁতদর মারসক বরাজগার ১০০০ টাকার কম 
োাঁরাও দাররদ্র্যসীমার নীতে আতছন। এই সূেতকর রভরিতে বদখা যায় ২০১১-১২ সাতল গ্রামাঞ্চতলর 
বমাট জনসংখযার প্রায় ২৬ শোংশ মানুে দাররদ্র্যতরখার নীতে অবস্থান করতছন এবং শহরাঞ্চতল 
বমাট জনসংখযার প্রায় ১৪ শোংশ অবস্থান করতছন দাররদ্র্তরখার নীতে। 

 

ভারেবতেধ র্ারাবারহকভাতব একারর্ক দাররদ্র্য্-দূরীকরণ কমধসূেী গ্রহণ করা হতয়তছ। শুরুর রদতকর 
দাররদ্র্য-দূরীকরণ কমধসূেীগুরলর অনযেম হল ইরিতগ্রতটড রুরাল বডতভলিতমি বপ্রাগ্রাম, সংতেতি 
IRDP। এই প্রকল্পরট োলু হয় ১৯৭৯ সাতল। এই প্রকতল্পর মার্যতম গ্রামীণ েুদ্র্ ও কুরটররশল্পতক 
প্রতয়াজনীয় িুাঁরজ বজাগাতে কম সুতদ ঋণদান এবং উৎিাদতনর উিাদান বকনার বেতে ২৫ বথ্তক 
৫০ শোংশ ভেুধরক বজাগাতনা হয়। এই প্রকল্প গ্রামীণ দাররদ্র্য-দূরীকরতণ সীরমে সাফলয অজধন 
কতর। বদখা যায়, এই প্রকল্প প্ররে িাাঁে জন দররদ্র্ গ্রামীণ মানুতের মাে এক জনতকই দাররদ্র্যসীমা 
অরেক্রম করতে সাহাযয কতরতছ অথ্ধাৎ, বমাট দররদ্র্তদর মাে কুরি শোংশ এই প্রকতল্প লাভবান 
হতয়তছন। 

 

ভারেবতেধ গণবণ্টন বযবস্থা বা, িাবরলক রডরিরবউশন রসতেম (PDS)-এর অরিত্ব স্বার্ীনোর 
সময় বথ্তকই বোতখ িতি যরদও েখন এই বযবস্থা খাদয আমদারনর উির রনভধরশীল রছল। ১৯৬০ 
এর দশতক গণবণ্টন বযবস্থা আরও রকছুটা প্রসাররে হয়। সরকার এরগ্রকালোরাল প্রাইস করমশন 
ও ফুড কতিধাতরশন অফ ইরিয়া (FCI) প্ররেষ্ঠা কতর খাদযভাণ্ডার গতি বোতল এবং এই ভাণ্ডার 
বথ্তক খাদয বণ্টতনর বযবস্থা হয়। ১৯৭০ সাতল গণবণ্টন বযবস্থা আরও প্রসাররে হয় এবং এর 
মার্যতম খাদয ছািাও অনযানয রকছু অরে প্রতয়াজনীয় দদনরিন সামগ্রী বণ্টন করা শুরু হয়। েখনও 



িযধন্ত বদতশর সব বেরণর মানুেই এই বযবস্থার আওোয় রছতলন এবং ফলে সকতলই এর সুরবতর্ 
বিতেন। ১৯৯২ সাতলর জুন মাস বথ্তক গণবণ্টন বযবস্থা িুনগধরিে হয়। বযবস্থার নাম হয় 
Revamped Public Distribution System (RPDS)। এর মার্যতম এই বযবস্থাতক বদতশর 
প্রেযন্ত অঞ্চতল প্রসাররে করার বেষ্টা হয়। ১৯৯৭ সাতল সরকার োলু কতর Targeted Public 
Distribution System (TPDS) অথ্ধাৎ, লেযার্ীন গণবণ্টন বযবস্থা। ভারতের িররবারগুরলতক 
দুরট ভাতগ ভাগ করা হয় – ১) Above Poverty Line (APL) অথ্ধাৎ যারা দাররদ্র্সীমার উিতর 
এবং ২) Below Poverty Line (BPL) অথ্ধাৎ যারা দাররদ্র্সীমার নীতে অবরস্থে। স্বাভারবক 
কারতণই নেুন গণবণ্টন বযবস্থার মার্যতম দাররদ্র্সীমার নীতে থ্াকা বা, BPL িররবারগুরলতক 
অরর্কের সাহাযযপ্রদাতনর বেষ্টা করা হয়। ২০০০ সাতল োলু হয় অতন্তযাদয় অন্ন 
বযাজনা/Antyodaya Anna Yojana (AAY)। এই প্রকতল্পর মার্যতম BPL অথ্ধাৎ দাররদ্র্সীমার 
নীতের মানুেতদর আরও ববরশ কতর সাহাযযপ্রদাতনর বযবস্থা হয়। ২০১৩ সাতল National Food 
Security Act োলু করা হয়। এই আইতনর ফতল গররতবর খাদযশসয প্রারি োতদর অরর্কাতর 
িররণে করা হয়। ভারতে গণবণ্টন বযবস্থার ফতল দররতদ্র্র রকছু সুরবর্া হতয়তছ রিকই, েতব এই 
বযবস্থার রবরভন্ন গলদও বোতখ িতি। বণ্টনবযবস্থায় দুনধীরে এর একরট কারণ। অনয কারণ হল 
সরকারর বযবস্থািনার দীর্ধসূরেোয় অতনকসময় সংগৃহীে সরঞ্চে খাদয িতে নষ্ট হতয় যায়, রকন্তু 
গররব মানুতের কাতছ বিৌঁছয় না। এর ফতল, অতনতকই িরামশধ রদতয়তছন খাদয বা অনযানয সামগ্রী 
বণ্টতনর বদতল সরকার সরাসরর গররতবর হাতে নগদ টাকার বজাগান রদক। এর ফতল গররব মানুে 
প্রতয়াজনমতো সামগ্রী যথ্াসমতয় বাজার বথ্তক রকতন রনতে িারতবন এবং সরকারর কমধী ও রয্াশন 
রডলারতদর দুনধীরেও প্রশরমে হতব। 

 

Mid-Day Meal Scheme। সু্কতলর দররদ্র্ ছােছােীতদর জনয এই প্রকল্পরট ১৯৬০, ১৯৭০, 
১৯৮০, ১৯৯০-এর দশকগুরল বথ্তকই রবরভন্ন রাজয রবরভন্নভাতব রূিারয়ে করতে বেষ্টা কতরতছ। 
বকন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৭ সাতল নযাশনাল বপ্রাগ্রাম অফ রনউরিশনাল সাতিাটধ টু প্রাইমারর এডুতকশন 
(NP-NSPE) নাম রদতয় সারা ভারতের প্রাথ্রমক রবদযাথ্ধীতদর জনয এই প্রকল্প োলু কতরন। এই 
প্রকতল্পর বেতে রবরভন্ন অবযবস্থা ও গারফলরের অরভতযাগ সতেও বমাতটর উির প্রকল্পরট সু্কতলর 
ছােছােীতদর রনয়রমে আহার ও োর মার্যতম িুরষ্ট বজাগাতনার বেতে অতনকাংতশ সফল বলতে 



হয়। প্রায় সাতি বাতরা লে সু্কতলর প্রায় বাতরা বকারট বাচ্চা এর সুফল িাতে। প্রসঙ্গে, সারা রবতে 
এে বযািক ও রবিৃে রমড-বড রমল বযবস্থা আর বকাথ্াও বনই। 

 

১৯৯৫ সাতল োলু হয় National Family Benefit Scheme (NFBS)। এই প্রকতল্প দাররদ্র্সীমার 
নীতে অবরস্থে িররবাতরর গৃহকেধা বা কেধীর মৃেুযতে োতদর িররবারতক এককালীন দশ হাজার 
টাকা েরেিূরণ বদওয়ার বযবস্থা হতয়তছ। 

 

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme 
(MGNREGP) – ২০০৫ সাতল প্রণীে হয় Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Act (MGNREGA)। এই আইন দ্বারা রূিারয়ে দাররদ্র্ দূরীকরণ 
প্রকল্পরট ভারতের অনযেম গুরুত্বিূণধ ও বৃহৎ প্রকল্প। এই প্রকতল্পর রভরি হল গররব মানুতের 
কাতজর অরর্কারতক স্বীকৃরে বদওয়া। এই প্রকল্প বমাোতবক গ্রামীণ িররবারগুরলর প্ররেরট প্রািবয়স্ক 
সদসয অদে েরমক রহসাতব বছতর রনরিেভাতব অন্তে ১০০ রদন েলরে নূযনেম মজুরর বা োর 
ববরশতে কারয়ক িররেতমর কাজ িাতবন। একজন মানুে এই কাজ িাওয়ার আতবদন করার ১৫ 
রদতনর মতর্য সরকার োাঁতক বকানও কাজ রদতে না িাতর েতব বসই মানুেরট ববকারতত্বর রবমা 
িাতবন। এই প্রকতল্পর লেগুরল হল – ১) দররতদ্র্র সামারজক সুরো; ২) স্থায়ী সম্পদ সৃজন বযমন, 
রািার্াট, জলাশয়, বনসৃজন ও মৃরিকা সংরেণ, বাাঁর্ ও সাাঁতকা দেরর, বনযা রনয়ন্ত্রণ ইেযারদ; ৩) 
রবতশে কতর েফরশরল জারে, উিজারে ও নারীতদর কতমধর অরর্কার সুররেে করা; ৪) গ্রামীণ 
অঞ্চতল জীরবকা সুরনরিে করা ও আতয়র সুরো প্রদান এবং গণোরন্ত্রক েমোয়তনর মার্যতম 
সারবধক উন্নয়ন র্টাতনা। এই বৃহৎ প্রকল্পরট বর্ারেে উতেশযসার্তন আংরশক সফল হতলও, এর দুবধল 
রদকগুরলও কম নয়। প্রথ্মে, ববরশরভাগ জায়গাতেই এই প্রকতল্পর অর্ীন মানুে ১০০ রদন কাজ 
িানরন। ২০০৯-১০ সাতল সারা ভারেবতেধ মরহলারা গতি ৪৮ রদন, েফরশরল জারের মানুতেরা ৩১ 
রদন এবং েফরশরল উিজারের মানুতেরা গতি ২১ রদন মাে কাজ বিতয়তছন। এই প্রকতল্পর ফতল 
মারলকিতের সতঙ্গ মজুরতদর দরাদররর েমো ববতিতছ এবং মজুররও রকছু ববতিতছ। রকন্তু, কাজ 
ও আয় প্রেযারশে অনুিাতে বাতিরন। োর একটা বি কারণ হল দুনধীরে। দুনধীরের প্রতকাি বদখা 



বগতছ প্রশাসরনক ও রাজননরেক উভয় িতর। বমাতটর উির, ভারেবতেধ MGNREGA-এর মতো 
প্রকতল্পর খুবই প্রতয়াজন আতছ এ-কথ্া প্রমারণে হতয়তছ। রকন্তু, এই প্রকতল্পর প্রতয়াতগর রীরে ও 
নীরে আরও স্বে হওয়া প্রতয়াজন। এই প্রকতল্পর বেতে দুনধীরের প্রতকাি কীভাতব কমাতনা যায় 
োও রবতবেনা করা উরেে। ইদানীংকাতল বকন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পরটর বেতে যতথ্ষ্ট উৎসাহ 
প্রদশধন করতছন না। বরং, এই প্রকতল্পর বেতে বরাে কমাতনা হতে। এটা বকানওভাতবই 
সমথ্ধনতযাগয নয়। ভারতের মতো বদশ বযখাতন আজও গররষ্ঠসংখযক মানুে গ্রামাঞ্চতল বাস কতরন 
এবং যাাঁরা মূলে অদে েরমক, বসই বেতে MGNREGA-এর মতো প্রকল্পতক উতিো করা েতল 
না। 

 

প্রর্ানমন্ত্রী জন র্ন বযাজনা/Pradhan Mantri Jan Dhan Yajona (PMJDY) প্রকল্পরট ২০১৪ 
সাতল গৃহীে হওয়ার মূল উতেশয হল দররদ্র্তক বযাংক বযবস্থা সম্বতে সতেেন করা, বযাংরকং 
বযবস্থার মতর্য এতন োতদর সঞ্চয়তক সুররেে করা এবং মূলতরাতের আরথ্ধক বযবস্থার মার্যতম 
ঋণগ্রহতণর সুরবতর্ বদওয়া। বেধমাতন এই প্রকতল্প বমাট আমানেকারীর সংখযা প্রায় ৩৮ বকারট এবং 
োাঁতদর ৫০ শোংশই মরহলা। এই প্রকতল্প বমাট আমানতের িররমাণ প্রায় ১,১৮,৪৩৪ বকারট টাকা। 

 

১৯৮৫ সাতল োলু হয় ইরিরা আবাস বযাজনা, িতর যার নাম হয় ভারে রনমধাণ প্রকল্প। বসই 
প্রকতল্পরই রকছু িররবেধন সার্ন কতর ২০১৭ সাতল নাম বদওয়া হয় প্রর্ানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস 
বযাজনা/Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMGAY)। ১৯৮৫ সাতল ইরিরা আবাস 
বযাজনা প্রকতল্প প্রায় ২৫০ লে বারি রনরমধে হয়। ২০০৫-০৬ বথ্তক ২০০৮-০৯ সাতলর মতর্য 
ভারে রনমধাণ প্রকতল্প রনরমধে হয় ৭১ লে বারি। প্রর্ানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস বযাজনা প্রকতল্প সমেল 
অঞ্চতল রনমধাতণর বমাট বযয় ৬০:৪০ অনুিাতে বহন করতব বকন্দ্র ও রাজয সরকার। রহমালয় িাবধেয 
অঞ্চল, উির-িূতবধর রাজযগুরল এবং জমু্ম-কাশ্মীতরর ইউরনয়ন বটররটরর অঞ্চতল এই অনুিাে 
৯০:১০। অনযানয ইউরনয়ন বটররটররগুরলতে বযতয়র ১০০ শোংশই বহন করতব বকন্দ্র সরকার। এই 
প্রকতল্পর অর্ীতন বশৌোগার রনমধাতণর বেতে স্বে ভারে প্রকতল্পর সহায়োয় প্ররেরট িররবার িাতব 
১২০০০ টাকা কতর। এই প্রকতল্প রনরমধে এক-একরট বারির আয়েন ২৫ বগধরমটার, রনমধাতণর বযতয় 



ভেুধরকর িররমাণ সতবধাচ্চ ২ লে টাকা, সতবধাচ্চ ঋণ িাওয়া যাতব ৭০০০০ টাকা বযতেতে বমাট 
সুতদর ৩ শোংশ ভেুধরক বদওয়া হতব এবং মারসক রকরির মার্যতম বদয় বমাট ঋণিররতশাতর্র 
সতবধাচ্চ ৩৮৩৫৯ টাকা ভেুধরক িাওয়া যাতব। ২০১৫ বথ্তক ২০১৯ সাল অবরর্ গররবতদর জনয ৩২ 
লে বারি এই প্রকতল্প রনরমধে হতয়তছ। সরকারর সূতে দাবী করা হতে বয, েলরে অথ্ধবতেধর মতর্য 
আরও ১ বকারট ১২ লে বারি রনরমধে হতব। 

 

দাররদ্র্ দূরীকরতণর লেযিূরতণর রনররতখ সরকারর প্রকল্পগুরল বকানওরটই অরবরমে ভাল অথ্বা মি 
প্রকল্প বতল প্রমারণে নয়। দুনধীরে, অিেয়, দীর্ধসূরেো ইেযারদ কারতণ সমূ্পণধ লেযিূরতণ 
প্রকল্পগুরল বযথ্ধ হতলও বসগুরল অতনকাংতশ সফলও বতট। এই কারতণই গে কতয়ক দশতক ভারতে 
একটা বি অংতশর মানুতের দ্রুে দাররদ্র্মুরি র্তটতছ। এখনও এতদতশ বহু মানুে দাররদ্র্তরখার 
নীতে বাস করতলও, ভারে আজ আর েরম দাররতদ্র্ ভারাক্রান্ত বদশগুরলর একরট নয়। 


