এখন ওজঃ-আত্মননৰ্ভশীল গ্ৰামীন ৰ্াৰত
ভাৰতৰ বিবভন্ন প্ৰান্তৰত আবিও অনেক গাওঁ আনে য’ৰ িাবিন্দাই ২১শবতকান া অন্ধকাৰত
িীমািদ্ধ | সিই ধৰণৰ গাৱঁক বিকবিক ওিঃৰ মাধযমনৰ মাইক্ৰগ্ৰীদৰ সযানগবদ উজ্বলাই
সতানলাৱাৰ উনেশযনৰ ২০০৮ চেত গ্ৰামওিজা স্হাপে কৰা বহবেল |
এই িংশ্হাপনে ভাৰতৰ বিবভন্ন বদশত অবভযাে চলাই, গাওঁিািী িকলৰ বচন্তা ধাৰাৰ িু ি
সলাৱাত িক্ষম বহবেল | সিই অবভজ্ঞতাৰ সযানগবদ গ্ৰামওিজাই পু নণ বিলাত শ্হবগত ডানৰৱাড়ী
োমৰ এখে বভতনৰাৱা গাৱঁত িূ যয-ওিঃৰ সযানগবদ চাবলত মাইক্ৰগ্ৰীদৰ প্ৰকি কবৰবেল৷আনৰা
সিইমনত িংশ্হাপনে িূ যয-ওিঃৰ িহায়ত গাৱঁত বিিলী উত্পাদে কবৰ গ্ৰীদৰ সযানগবদ
প্ৰনতযক ঘৰত বিলাইবেল | বকেু ঘনৰ স বলবভচে আবদ বকবে িামাবিক আনৰা বশবক্ষক িীৱেত
পবৰৱতজ ে অোত িফল বহনে | সতনেদনৰই কেজা ক বশ্হত বৱৰল োমৰ আে এখে গাৱঁনকা
গ্ৰামওিজাই িূ যয- ওিঃৰ সযানগবদ সপাহঁৰাই তুবলবেল| মহাৰাষ্ট্ৰ, কেজা ক, মধয প্ৰনদশ আনৰা
উত্তৰ প্ৰনদশত এই িংশ্হাপনে ইবতমনধয বিবভন্ন প্ৰকি চলাইনে |
েিীকৰণীয় শবিৰ সযানগবদ িলবিঞ্চে আনৰা িায়’সগে গ্ৰীদৰ দনৰ সশহতীয়া প্ৰযু বিবিজ্ঞাে
প্ৰনয়াগ কবৰ গ্ৰামীে িীৱে িহিিাধয কবৰিলল গ্ৰামওিজা প্ৰশ্তুত বহনে | সিইমনতই গ্ৰামওিজা
আগিাবিনে থানে বিলাৰ িৱহাৰ তহবচলৰ সকিাখনো গাৱঁৰ পােী-িমিযা িমাধাে বদিলল |
িৱহাৰ অঞ্চলৰ শ্হােীয় িংশ্হাে, প্ৰগবত প্ৰবতষ্ঠােৰ িহনযাগত গ্ৰামওিজাই িতজ মােললনক
১৪খে গাৱঁত সিৌৰপাম্পৰ মাধযমনৰ পােীৰ সযাগাে ধবৰনে | সিনয়নহ পােীৰ িানি গাওঁিািী
িকনল, বিনেশলক মবহলা িকনল ২-৩ বকনলাবম াৰ সযাৱাৰ পৰা সৰহাই পাই অেয কামত
মনোনযাগ বদি পাবৰনে |
এলবপবি সগে আনৰা সকৰ'বচে প্ৰানয়ই িযৱহাৰ হয় গাৱঁৰ ৰান্ধবে ঘৰত | বকন্তু তানতালক সেয়
হ'ল িায়’সগে | এই িন্দভজ ত গ্ৰামওিজাই মহাৰাষ্ট্ৰ আনৰা মধয প্ৰনদশৰ সকিাখনো গাৱঁ আনৰা
বগশালা বেৰীক্ষণ কবৰবেল | বিআইনিদ- িানমজেীৰ িহনযাগত গ্ৰামউিজাই ক'লৱে োমৰ পু নণ
বশ্হত গাওঁ এখেত িায়’সগে গ্ৰীদ বেমজাণ কবৰবেল | এই গ্ৰীদ িযৱহাৰ বহবেল ৪০০ স্কুলৰ ল'ৰা
- সোৱালীৰ সখাৱা সযাগাে ধবৰিলল | এই গ্ৰীদ িযৱহাৰ কবৰি পাবৰ সহান ল, বিদযালয় আবদ
িামাবিক িংশ্হাত আনৰা এলবপবি সগেৰ সযানগবদ সহাৱা খৰে হ্ৰাি কবৰি পাবৰ |

এইদনৰ গ্ৰামওিজাই এখে ওিঃ-আত্মবেভজ শীল গ্ৰামীে ভাৰতৰ কিো কবৰনে, য'ত আমাৰ
ভাৰতিািী িকনলা সক্ষত্ৰনত আগিাবি যাি পাবৰনে |
গ্ৰামওজভা স ৌল্য়ুশন্স প্ৰাইভৰ্ট নলনমভটড
পু ভে, মহাৰাষ্ট্ৰ
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