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পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা ভারঙ্গতর পশ্চিমবে রাঙ্গযযর গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসন বযবস্থার 
মূল শ্চভশ্চত্ত। ‘পঞ্চাঙ্গ়েত’ শব্দটির বযযৎপশ্চত্ত শ্চিশ্চি पंचायत থেঙ্গে। প্রাচীন ভারঙ্গত পাাঁচযন 
সদসয শ্চনঙ্গ়ে থে স্বশাশ্চসত স্বশ্চনভভ র গ্রামীণ পশ্চরষদ গঠিত িত, তাঙ্গেই বলা িত 
পঞ্চাঙ্গ়েত। আধযশ্চনেোঙ্গল এই শব্দটির সঙ্গে েযক্ত ি়ে এে সমশ্চিগত থচতনা। ‘পঞ্চাঙ্গ়েত’ 
শব্দটির থলােপ্রচশ্চলত অেভ িঙ্গ়ে দাাঁডা়ে ‘পাাঁচ যঙ্গনর যনয’। সাাংশ্চবধাশ্চনে স্বীেৃশ্চত 
পাও়োর পর বতভ মাঙ্গন পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা ভারতী়ে প্রযাতঙ্গের তৃতী়ে স্তঙ্গরর সরোর। 
বতভ মাঙ্গন গ্রামবাাংলাঙ্গে থেন্দ্র েঙ্গর থে প্রশাসশ্চনে, যনেলযাণমূলে, শ্চবচারশ্চবভাগী়ে ও 
প্রশ্চতশ্চনশ্চধত্বমূলে স্বা়েত্তশাসন বযবস্থা পশ্চিমবঙ্গে প্রচশ্চলত, তাঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত 
বযবস্থা নাঙ্গম অশ্চভশ্চিত েরা ি়ে। ১৮৭০ সাঙ্গল প্রেম বেী়ে গ্রাম থচৌশ্চেদাশ্চর আইঙ্গনর 
মাধযঙ্গম আধযশ্চনে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা গঙ্গড ওঙ্গে। স্বাধীনতার পর গণতাশ্চেে ভারঙ্গত এই 
বযবস্থা তৃণমূলস্তর পেভন্ত থপৌাঁঙ্গে থদও়োর লঙ্গযয শ্চবশ্চভন্ন আইন পাস ি়ে ও সাংশ্চবধান 
সাংঙ্গশাধন েরা ি়ে। ১৯৫৭ সাঙ্গল সবভপ্রেম পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাঙ্গ়েত আইন শ্চবশ্চধবদ্ধ ি়ে। 
১৯৫৭ ও ১৯৬৩ সাঙ্গলর আইন অনযসাঙ্গর পশ্চিমবঙ্গে চার-স্তর পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা চালয 
ি়ে। এরপর ১৯৭৩ সাঙ্গল নতয ন আইঙ্গনর মাধযঙ্গম চালয ি়ে শ্চিস্তর পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা। 
১৯৯১ সাঙ্গল ভারতী়ে সাংশ্চবধাঙ্গনর ৭২তম সাংঙ্গশাধনী অনযসাঙ্গর ১৯৯২ সাঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের 
পঞ্চাঙ্গ়েত আইনটিঙ্গেও পযনরা়ে সাংঙ্গশাশ্চধত েরা ি়ে। 

ইশ্চতিাস 

প্রাচীন ভারঙ্গতর গ্রামীণ শাসনবযবস্থার মূল শ্চভশ্চত্ত শ্চেল পাাঁচযন শ্চনবভাশ্চচত বা মঙ্গনানীত 
বযশ্চক্তঙ্গে শ্চনঙ্গ়ে গঠিত গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসন প্রশ্চতষ্ঠান পঞ্চাঙ্গ়েত। এই প্রশ্চতষ্ঠাঙ্গনর িাঙ্গত নযস্ত শ্চেল 
গ্রামগুশ্চলর প্রশাসন, আইন প্রণ়েন যমতা ও শ্চবচারবযবস্থা পশ্চরচালঙ্গনর দাশ্চ়েত্ব। মযঘল 
আমল পেভন্ত ভারঙ্গতর গ্রামগুশ্চল এই পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা দ্বারাই শ্চন়েশ্চেত িত। শ্চেন্তু মযঘল 
সাম্রাঙ্গযযর পতঙ্গনর পর পঞ্চাঙ্গ়েত প্রশ্চতষ্ঠান বযবস্থাটি শ্চবঙ্গশষভাঙ্গব যশ্চতগ্রস্থ ি়ে। শ্চিটিশ 
শাসনোঙ্গল ভারঙ্গতর এই সযমিান ঐশ্চতিযশালী শাসনবযবস্থার সমূ্পণভ অবসান ঘঙ্গে। তার 
বদঙ্গল ভারঙ্গতর রাযশশ্চক্ত শ্চনয োঙ্গ়েশ্চম স্বােভ টিশ্চেঙ্গ়ে রাখার উঙ্গেঙ্গশয ভারঙ্গতর গ্রাম ও 
নগরাঞ্চঙ্গল শ্চিটিশ ধাাঁঙ্গচর এে স্বা়েত্তশাসন বযবস্থা প্রবতভ ন েঙ্গরন। আধযশ্চনে ‘পঞ্চাঙ্গ়েশ্চত রায’ 
শাসনবযবস্থা মিাত্মা গান্ধীর মশ্চস্তষ্কপ্রসূত এে ধারণা। শ্চতশ্চন থচঙ্গ়েশ্চেঙ্গলন স্বাধীন ভারঙ্গতর 
আধযশ্চনে রাষ্ট্রবযবস্থা গঙ্গড উেযে গ্রামঙ্গে থেন্দ্র েঙ্গর। স্বাধীনতার পঙ্গর মূলত তার আদশভ 
অনযসরণ েঙ্গরই ভারঙ্গত গ্রাঙ্গমান্ন়েন ও পঞ্চাঙ্গ়েত শাসনবযবস্থার প্রবতভ ন েরা ি়ে। এর পঙ্গর 
েযঙ্গগর সঙ্গে তাল শ্চমশ্চলঙ্গ়ে এই বযবস্থাঙ্গে আধযশ্চনে েযঙ্গগর উপঙ্গোগী ও আরও থবশ্চশ োেভেরী 
েঙ্গর থতালার যনয ভারঙ্গত ও পশ্চিমবঙ্গে শ্চবশ্চভন্ন সরোশ্চর পদঙ্গযপ গৃিীত ি়ে। পশ্চিমবঙ্গে 
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বামফ্রন্ট সরোঙ্গরর রাযত্বোঙ্গল (১৯৭৭-বতভ মান) পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থার সবভােীণ উন্নশ্চত সাশ্চধত 
ি়ে। মঙ্গন েরা িঙ্গ়ে োঙ্গে, এই সরোঙ্গরর সযদীঘভ রাযননশ্চতে সাফঙ্গলযর যনয পঞ্চাঙ্গ়েত 
সাংস্কার ও এই বযবস্থা থেঙ্গে প্রাপ্ত সযফলগুশ্চল অঙ্গনোাংঙ্গশ দা়েী। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রাক্তন অেভমেী ডক্টর অঙ্গশাে শ্চমঙ্গির উশ্চক্তটি প্রশ্চণধানঙ্গোগয, “...েশ্চদ পঞ্চাঙ্গ়েত বযেভ ি়ে, 
শ্চসশ্চপআই(এম)-এর পরীযাশ্চনরীযাও বযেভ িঙ্গব।”   
শ্চিটিশ েযগ 
ইস্ট ইশ্চি়ো থোম্পাশ্চন ১৭৬৫ সাঙ্গল বাাংলা, শ্চবিার ও উশ্চডষযার থদও়োশ্চন লাভ েঙ্গর। এর ১০৫ 
বের পর ১৮৭০ সাঙ্গল বেী়ে গ্রাম থচৌশ্চেদাশ্চর আইন বা থবেল শ্চভঙ্গলয থচৌশ্চেদাশ্চর অযাক্ট 
পাস ি়ে। এই আইন অনযসাঙ্গর গ্রামাঞ্চঙ্গলর অপরাধ দমঙ্গনর লঙ্গযয বাাংলার গ্রামাঞ্চঙ্গল 
স্বা়েত্তশাশ্চসত সাংস্থা শ্চিসাঙ্গব থচৌশ্চেদাশ্চর পঞ্চাঙ্গ়েত নাঙ্গম এেটি েৃশ্চিম সাংস্থা চালয ি়ে। 
থযলাশাসে এই সাংস্থার সদসযঙ্গদর শ্চনঙ্গ়োগ েরঙ্গতন আর গ্রামবাসীঙ্গদর োে থেঙ্গে আদা়ে 
েরা েঙ্গর এর োযেমভ সম্পাশ্চদত িত। বৃিত্তর গ্রাঙ্গমান্ন়েঙ্গনর সঙ্গে এর প্রতযয থোনও 
থোগাঙ্গোগ শ্চেল না। 
লডভ  শ্চরপন (দপ্তরোল ১৮৮০-৮৪) প্রেম ভাইসর়ে শ্চেশ্চন ভারঙ্গত এেটি স্বা়েত্তশাশ্চসত 
প্রশাসশ্চনে বযবস্থা গঙ্গড তয লঙ্গত আগ্রিী িন। এই বযবস্থাঙ্গে ‘রাযননশ্চতে ও যনশ্চশযার 
িাশ্চত়োর’ আখযা শ্চদঙ্গ়ে শ্চতশ্চন এর এেটি শ্চবস্তাশ্চরত রূপঙ্গরখা রচনা েঙ্গরন। ১৮৮২ সাঙ্গল এই 
বযাপাঙ্গর শ্চরপঙ্গনর প্রস্তাব গৃিীতও ি়ে। ১৮৮৫ সাঙ্গল শ্চিটিশ সরোর থদঙ্গশ স্বা়েত্তশাসন 
প্রবতভ ঙ্গনর লঙ্গযয প্রেম পদঙ্গযপটি গ্রিণ েঙ্গরন। পাস ি়ে বেী়ে স্থানী়ে স্বা়েত্তশাসন আইন বা 
থবেল থসল্ফ-গভনভঙ্গমন্ট অযাক্ট। এই আইনবঙ্গল গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসঙ্গনর শ্চতনটি সাংস্থা োেভের 
ি়ে – গ্রাম স্তঙ্গর ইউশ্চন়েন েশ্চমটি, মিকুমা স্তঙ্গর স্থানী়ে পশ্চরষদ এবাং থযলা স্তঙ্গর থযলা 
থবাডভ । 

এে বা এোশ্চধে গ্রাঙ্গমর যনয ইউশ্চন়েন েশ্চমটি গঠিত ি়ে। এই েশ্চমটির িাঙ্গত সাংশ্চিি 
অঞ্চঙ্গলর শ্চবদযাল়ে, পযকুর ও রাস্তা রযণাঙ্গবযঙ্গণর দাশ্চ়েত্ব অশ্চপভত ি়ে। অঙ্গেভর যনয এই 
েশ্চমটিগুশ্চল থযলাঙ্গবাঙ্গডভ র উপর শ্চনভভ রশীল োেত ও থবাঙ্গডভ র অধীঙ্গনই শ্চনঙ্গযর োয সম্পাদনা 
েরত। এই বযবস্থার ফঙ্গল গ্রাম স্তঙ্গর দযটি প্রশাসন বযবস্থা গঙ্গড ওঙ্গে – থচৌশ্চেদাশ্চর পঞ্চাঙ্গ়েত 
ও ইউশ্চন়েন েশ্চমটি। 

মিকুমা স্তঙ্গর গঠিত স্থানী়ে পশ্চরষঙ্গদরও থোনও স্বতে যমতা বা আ়ে শ্চেল না এবাং এই 
সাংস্থাও সবভ বযাপাঙ্গর থযলা থবাঙ্গডভ র উপঙ্গরই শ্চনভভ রশীল োেত। থযলা থবাডভ  এঙ্গদর িাঙ্গত 
থোনও যমতা বা েতৃভ ত্ব অপভণ েরঙ্গল, তঙ্গবই তারা তা প্রঙ্গ়োগ েরঙ্গত সমেভ িত। তাই 
বলা থেঙ্গত পাঙ্গর এই পশ্চরষদগুশ্চল থযলা থবাঙ্গডভ র েশ্চমটি শ্চিসাঙ্গবও োয েরত। ১৯৩৬ সাঙ্গল 
এেটি আইন সাংঙ্গশাধনী বঙ্গল স্থানী়ে পশ্চরষদ শ্চবলযপ্ত েরা ি়ে। 

প্রশ্চতটি থযলা়ে এেটি েঙ্গর থযলা থবাডভ  গঠিত ি়ে। থবাঙ্গডভ র োেভঙ্গযি ি়ে থযলার সমগ্র 
গ্রামাঞ্চল। চার বেঙ্গরর থম়োদোলেযক্ত এই থবাডভ গুশ্চল ন়ে থেঙ্গে েশ্চিশ যন সদসয শ্চনঙ্গ়ে 
গঠিত িত এবাং এর সদসযরা সেঙ্গলই শ্চনবভাশ্চচত িঙ্গতন। সদসযঙ্গদর মধয থেঙ্গে এেযন 
সভাপশ্চত ও এেযন সিসভাপশ্চত শ্চনবভাশ্চচত িঙ্গতন। এই থযলা থবাডভ গুশ্চলর িাঙ্গত বহু দাশ্চ়েত্ব 
নযস্ত োেত। এঙ্গদর প্রধান োয শ্চেল শ্চশযা, স্বাস্থয ও োতা়োত বযবস্থার রযণাঙ্গবযণ। 
থযলা থবাডভ গুশ্চলর আঙ্গ়ের উৎসও শ্চেল শ্চবশ্চভন্ন। আঙ্গ়ের প্রধান উৎস শ্চেল পে, থসতয , 
থখ়োঘাে, ডােবাাংঙ্গলা, থখাাঁ়োড প্রভৃশ্চত থেঙ্গে প্রাপ্ত ের। সরোশ্চর অনযদানও থবাডভ গুশ্চল 
থপত। এোডা সাধারঙ্গণর োে থেঙ্গে ঋণ গ্রিঙ্গণর যমতাও তাঙ্গদর থদও়ো িঙ্গ়েশ্চেল। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%AB
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%93%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AE%E0%A7%AA


স্বাধীঙ্গনাত্তর োঙ্গল পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থার প্রবতভ ঙ্গনর আঙ্গগ অবশ্চধ এই থবাডভ গুশ্চল োয 
েঙ্গর শ্চগঙ্গ়েঙ্গে। 

১৮৯৯ সাঙ্গল লডভ  োযভ ন ভারঙ্গতর ভাইসর়ে পঙ্গদ অশ্চভশ্চষক্ত িঙ্গল শ্চতশ্চন শাসনবযবস্থার 
থেন্দ্রীেরণ ঘোন। োযভ ন ভারতবাসীর স্বাশ্চধোঙ্গরর তীি শ্চবঙ্গরাধী শ্চেঙ্গলন এবাং ভারতবাসীঙ্গে 
শ্চতশ্চন আঙ্গদৌ গণতঙ্গের উপেযক্ত বঙ্গল মঙ্গন েরঙ্গতন না; তা স্থানী়ে স্বা়েত্তশাসঙ্গনর মঙ্গতা েত 
সীমাবদ্ধ থযঙ্গিই থিাে না থেন। তার প্রবশ্চতভ ত শাসনবযবস্থার থেন্দ্রীেরণ থরাধ েরার 
যনয লডভ  মশ্চলভ ১৯০৭ সাঙ্গল রাযেী়ে শ্চবঙ্গেন্দ্রীেরণ েশ্চমশন বা র়েযাল েশ্চমশন অন 
শ্চডঙ্গসন্ট্রালাইঙ্গযশন গেন েঙ্গরন। ১৯০৯ সাঙ্গল এই েশ্চমশন তার প্রশ্চতঙ্গবদন প্রোশ েঙ্গর। এই 
প্রশ্চতঙ্গবদঙ্গন থচৌশ্চেদাশ্চর ও অনযানয স্থানী়ে োঙ্গযর দাশ্চ়েত্ব এেটি এেে গ্রামীণ সাংস্থার িাঙ্গত 
অপভণ েরার প্রস্তাব রাখা ি়ে এবাং বলা ি়ে এে-এেটি গ্রামঙ্গে গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসঙ্গনর শ্চভশ্চত্ত 
েরঙ্গত না পারঙ্গল এই শাসনবযবস্থা়ে গ্রামবাসীঙ্গদর আগ্রি সৃশ্চি েরা সম্ভব িঙ্গব না। 

এরপর ১৯১৪ সাঙ্গল তদনীন্তন বাাংলা সরোর এেটি থযলা প্রশাসন েশ্চমটি বা শ্চডশ্চিক্ট 
অযাডশ্চমশ্চনঙ্গিশন েশ্চমটি গেন েঙ্গরন। এই েশ্চমটি সযপাশ্চরশ েঙ্গরন গ্রামাঞ্চঙ্গল এমন এে 
শাসন েতৃভ পয গঙ্গড তয লঙ্গত োর মঙ্গধয এোধাঙ্গর ইউশ্চন়েন েশ্চমটি ও থচৌশ্চেদাশ্চর পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর 
োয েরঙ্গব এবাং এেটি গ্রামীণ শ্চবচারবযবস্থাও তার অন্তভযভ ক্ত িঙ্গব। মূলত এই েশ্চমটির 
সযপাশ্চরঙ্গশর শ্চভশ্চত্তঙ্গতই গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসন বযবস্থা প্রবতভ ঙ্গনর লঙ্গযয ১৯১৯ সাঙ্গল পাস ি়ে 
বেী়ে গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসন আইন বা থবেল শ্চভঙ্গলয থসল্ফ-গভনভঙ্গমন্ট অযাক্ট। এই আইনবঙ্গল 
থচৌশ্চেদাশ্চর পঞ্চাঙ্গ়েত ও ইউশ্চন়েন েশ্চমটি অবলযপ্ত েরা ি়ে এবাং উভঙ্গ়ের যমতা এোশ্চধে 
গ্রাম শ্চনঙ্গ়ে গঠিত ইউশ্চন়েন থবাঙ্গডভ র িাঙ্গত নযস্ত েরা ি়ে। এই থবাডভ গুশ্চল গ্রামবাসীঙ্গদর 
প্রঙ্গ়োযঙ্গন শ্চনয শ্চনয এলাো়ে ের ধােভ েরার যমতা রাখত। এোডা এই আইঙ্গনর 
থোঙ্গোখাঙ্গো থদও়োশ্চন মামলা শ্চবচাঙ্গরর যনয ইউশ্চন়েন থোেভ  ও থোঙ্গোখাঙ্গো থফৌযদাশ্চর মামলা 
শ্চবচাঙ্গরর যনয ইউশ্চন়েন থবঞ্চও গেন েরা ি়ে। এই শ্চবচারবযবস্থার শ্চবচারেগণও ইউশ্চন়েন 
থবাঙ্গডভ র সদসযঙ্গদর মধয থেঙ্গেই শ্চনেযক্ত িঙ্গতন। 

তঙ্গব এইসব ইউশ্চন়েন ও থযলা থবাঙ্গডভ র োযেমভ প্রােশ্চমে শ্চশযা, যল সরবরাি, সডে ও 
থসতয  শ্চনমভাণ এবাং যনস্বাস্থযরযা মঙ্গতা োঙ্গযই সীমাবদ্ধ শ্চেল। অেভ ও েমীর অভাঙ্গব এগুশ্চলর 
দ্বারা গ্রামীণ যীবঙ্গনর নূযনতম চাশ্চিদাগুশ্চল পূরণ েরা সম্ভব িত না। েশ্চদও গ্রামবাাংলার 
যনসাধারণঙ্গে ভাবী গণতঙ্গের পঙ্গে অঙ্গনেোই শ্চশশ্চযত েঙ্গর তয লঙ্গত সযম িঙ্গ়েশ্চেল এগুশ্চল। 

স্বাধীঙ্গ াত্তর কাল - 'প্রথম প্রজন্ম' (১৯৪৭-১৯৭৭)  
১৯৪৭ সাঙ্গল ভারত স্বাধীন ি়ে ও থদঙ্গশর সাংশ্চবধান রচনার প্রশ্চি়ো শুরু ি়ে। শ্চেন্তু খসডা 
সাংশ্চবধাঙ্গন গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসঙ্গনর শ্চবষ়েটি েঙ্গোশ্চচত গুরুত্ব না পাও়ো়ে গান্ধীশ্চয মঙ্গনাযয ণ্ণ 
িন। শ্চতশ্চন থচঙ্গ়েশ্চেঙ্গলন, ভারতী়ে রাষ্ট্রবযবস্থা িঙ্গব গ্রামঙ্গেশ্চন্দ্রে আর তাই গ্রাম ভারঙ্গতর 
রাযননশ্চতে মানশ্চচঙ্গি শ্চবঙ্গশষ গুরুত্বপূণভ স্থান অযভ ন েরঙ্গব। বস্তুত, আধযশ্চনে পঞ্চাঙ্গ়েত 
বযবস্থার মূল ধারণাটি শ্চতশ্চনই প্রেম ভারতবাসীর সামঙ্গন তয ঙ্গল ধঙ্গরশ্চেঙ্গলন। এরপর 
সাংশ্চবধাঙ্গনর ৪০ নাং ধারা়ে উঙ্গেখ েরা ি়ে়ঃ রাযয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত গেঙ্গনর বযবস্থা গ্রিণ 
েরঙ্গব এবাং পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল োঙ্গত স্বা়েত্তশাসঙ্গনর ইউশ্চনে শ্চিসাঙ্গব োয েরঙ্গত পাঙ্গর থসযনয 
প্রঙ্গ়োযনী়ে যমতা ও েতৃভ ত্ব তাঙ্গদর িাঙ্গত অপভণ েরঙ্গব।  শ্চেন্তু এখাঙ্গন মঙ্গন রাখা দরোর, 
ভারঙ্গতর সাংশ্চবধান প্রঙ্গণতাগণ পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থার উপর শ্চভশ্চত্ত েঙ্গর ভারঙ্গতর প্রশাসশ্চনে 
োোঙ্গমাটি গঙ্গড থতাঙ্গলনশ্চন। তাই পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সাাংশ্চবধাশ্চনে স্বীেৃশ্চত শ্চমলঙ্গলও এই ধারাটি 
শ্চনঙ্গদভশমূলে নীশ্চতর অন্তভযভ ক্ত িও়ো়ে এর বাস্তবা়েঙ্গন রাযয বা থেন্দ্র থেউই বাধয শ্চেল না। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AF%E0%A7%AF
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8


তঙ্গব এই শ্চনঙ্গদভশ অনযসরণ েঙ্গর ভারঙ্গতর থোনও থোনও রাঙ্গযয পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা গঙ্গড ওঙ্গে। 
পশ্চিমবঙ্গেও পরীযামূলেভাঙ্গব পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা চালয ি়ে বারুইপযর, মিম্মদবাযার, সাাঁইশ্চে়ো, 
নলিাটি, শশ্চক্তগড, গুসেরা, ঝাডগ্রাম ও ফয শ্চল়ো ব্লে এলাো়ে। পরীযামূলে পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত থোনও 
আইনগত সাংস্থা না োো়ে এগুশ্চলর োয চলঙ্গত োঙ্গে ইউশ্চন়েন থবাঙ্গডভ র অধীঙ্গনই। 
গ্রামবাসীরা এে যা়েগা়ে শ্চমশ্চলত িঙ্গ়ে িাত তয ঙ্গল থভাে শ্চদঙ্গ়ে সদসয শ্চনবভাচন েরঙ্গতন ও 
োেভালঙ্গ়ের বয়ে ও গ্রাঙ্গমান্ন়েন বাবদ পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চলঙ্গে ১০০ োো েঙ্গর থদও়ো িত। োয 
িত গ্রামবাসীঙ্গদর দান আর োশ্চ়েে শ্রঙ্গম। 
১৯৫৭ সাঙ্গল প্রোশ্চশত বলবন্তরাই থমিতা েশ্চমটির সযপাশ্চরশিঙ্গম ভারঙ্গতর সব রাঙ্গযযই শ্চিস্তর 
পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা চালয ি়ে। তঙ্গব পশ্চিমবঙ্গে ১৯১৯ সাল থেঙ্গে প্রচশ্চলত ইউশ্চন়েন থবাডভ ঙ্গে 
বাদ শ্চদঙ্গ়ে পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা চালয েরা সম্ভবপর শ্চেল না। থসই োরঙ্গণ এ রাঙ্গযয চার-স্তর 
পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা চালয ি়ে। ১৯৫৭ সাঙ্গল পশ্চিমবে পঞ্চাঙ্গ়েত আইন বা ওঙ্গ়েস্ট থবেল 
পঞ্চাঙ্গ়েত অযাঙ্গক্টর মাধযঙ্গম চালয ি়ে শ্চদ্বস্তর পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা। এই বযবস্থা়ে গ্রাম স্তঙ্গর গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েত ও পযরঙ্গনা ইউশ্চন়েন থবাডভ  স্তঙ্গর অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েত গঠিত ি়ে। ১৯৫৮ সাঙ্গল এই 
আইন অনযসাঙ্গর প্রেম শ্চনবভাচন ি়ে। এরপর ১৯৬৩ সাঙ্গল পশ্চিমবে থযলা পশ্চরষদ আইন 
বা ওঙ্গ়েস্ট থবেল শ্চযলা পশ্চরষদ অযাঙ্গক্টর মাধযঙ্গম ১৯৬৪ সাঙ্গল ব্লে স্তঙ্গর আঞ্চশ্চলে পশ্চরষদ 
ও থযলা স্তঙ্গর থযলা পশ্চরষদ গঠিত ি়ে। এই আইঙ্গনর উঙ্গেশয শ্চেল গ্রাঙ্গমান্ন়েঙ্গন স্থানী়ে 
শ্চনবভাশ্চচত সাংস্থাঙ্গে েযক্ত েরা এবাং উন্ন়েন ও পশ্চরেল্পনার োঙ্গয গণতাশ্চেে শ্চবঙ্গেন্দ্রীেরণ ও 
যনগঙ্গণর অাংশগ্রিণ সযশ্চনশ্চিত েরা। এইভাঙ্গব গঙ্গড ওঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চার-স্তর পঞ্চাঙ্গ়েত 
বযবস্থা়ঃ 

• চার-স্তর পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা – 
o গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত – এে বা এোশ্চধে গ্রাম শ্চনঙ্গ়ে গঠিত িত গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত। প্রঙ্গতযে গ্রাম 

পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সদসয সাংখযা শ্চেল ৯ থেঙ্গে ১৫। এাঁরা সেঙ্গলই এলাোর থভােদাতাঙ্গদর দ্বারা চার 
বেঙ্গরর যনয শ্চনেযক্ত িঙ্গতন। শ্চনবভাশ্চচত সদসযবগভ শ্চনঙ্গযঙ্গদর মঙ্গধয থেঙ্গে এেযন অধযয ও এেযন 
উপাধযযঙ্গে শ্চনবভাচন েরঙ্গতন। সরোর মঙ্গনানীত সদসযরা অবশয এই শ্চনবভাচঙ্গন অাংশগ্রিণ েরঙ্গত 
পারঙ্গতন না। অধযয বা উপাধযঙ্গযর দপ্তঙ্গরর থম়োদ শ্চেল চার বের। গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর দযই-
তৃতী়োাংশ সদঙ্গসযর গৃিীত প্রস্তাববঙ্গল এাঁঙ্গদর অপসাশ্চরত েরা থেত। অধযযই শ্চেঙ্গলন পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর 
মযখয োেভশ্চনবভািী। পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োযেঙ্গমভর সেল শ্চদঙ্গেই তাঙ্গে নযর রাখঙ্গত িত। এোডাও গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সভা়ে তাঙ্গেই সভাপশ্চতত্ব েরঙ্গত িত। 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত এশ্চক্ত়োরভযক্ত এলাোর বাশ্চসিাঙ্গদর শ্চনঙ্গ়ে গ্রাম সভা গঠিত িত। গ্রাম সভার ববেে 
বসত বেঙ্গর দয-বার। অধযয এই ববেেগুশ্চলঙ্গত সভাপশ্চতত্ব েরঙ্গতন। সাধারণ বাৎসশ্চরে ববেঙ্গে 
পরবতী বেঙ্গরর বয়েবরাে ও পূবভবতী বেঙ্গরর োঙ্গযর প্রশ্চতঙ্গবদন শ্চবঙ্গবচনা েরা িত। গ্রাম সভা 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে প্রঙ্গ়োযনী়ে শ্চনঙ্গদভশ থদও়োর যমতা থভাগ েরত, শ্চেন্তু গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে শ্চন়েেণ 
েরঙ্গত পারত না। 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর যমতা ও োেভাবশ্চল শ্চেল শ্চতন ধরঙ্গনর – বাধযতামূলে, অশ্চপভত ও ঐশ্চিে। 
মূলত থপৌর দাশ্চ়েত্বসাংিান্ত োযগুশ্চল শ্চেল বাধযতামূলে োয ও উন্ন়েন ও পশ্চে পযনগভেন সাংিান্ত 
োযগুশ্চল অশ্চপভত ও থস্বিাধীন ও অশ্চপভত োঙ্গযর মঙ্গধয পডত। 
তঙ্গব গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চনযস্ব আঙ্গ়ের থোনও উৎস শ্চেল না। এই বযাপাঙ্গর তাঙ্গদর শ্চনভভ র েরঙ্গত 
িত অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর অনযদাঙ্গনর উপর। এোডাও শ্চনযস্ব থোনও েমভচারীও এঙ্গদর শ্চেল না। 
অধযযঙ্গেই সব দা়েদাশ্চ়েত্ব বিন েরঙ্গত িত। 

o অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েত – অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েত গঠিত িত েঙ্গ়েেটি গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত এলাো শ্চনঙ্গ়ে। মূল 
আইনবঙ্গল এই পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সদসযগণ গ্রাম সভা েতৃভ ে শ্চনবভাশ্চচত সদসযঙ্গদর শ্চনঙ্গ়ে গঠিত িত। 
পরবতীোঙ্গল দযই প্রোর সদসয শ্চনঙ্গ়ে অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েত গঠিত িঙ্গত োঙ্গে – (১) অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর 
অধীন গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর অধযযগণ ও (২) গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর এলাো থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত সদসযগণ। 
অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল প্রেম ববেঙ্গে এেযন প্রধান ও এেযন উপপ্রধান শ্চনবভাশ্চচত েঙ্গর শ্চনত। অঞ্চল 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1


পঞ্চাঙ্গ়েত, প্রধান ও উপপ্রধাঙ্গনর দপ্তঙ্গরর থম়োদোল শ্চেল চার বের। এোডাও অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত 
এেযন সশ্চচব োেঙ্গতন; শ্চেশ্চন প্রধানঙ্গে পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োযেমভ বযাপাঙ্গর পরামশভ শ্চদঙ্গতন ও সিা়েতা 
েরঙ্গতন। আর োেঙ্গতন েঙ্গ়েেযন থচৌশ্চেদার ও দফাদার। 
অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েত মূলত এলাোর শাশ্চন্তশৃঙ্খলা রযার দাশ্চ়েঙ্গত্ব শ্চনেযক্ত শ্চেল। এযনয দফাদার ও 
থচৌশ্চেদারঙ্গে পশ্চরচালনা ও শ্চন়েেঙ্গণর যমতা অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর িাঙ্গতই অপভণ েরা িঙ্গ়েশ্চেল। 
এোডাও নযা়ে পঞ্চাঙ্গ়েত গেন, ের ধােভ ও সাংগ্রি েরাও অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর অনযতম োয শ্চেল। 
অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর আঙ্গ়ের মূল উৎস শ্চেল ের, অশ্চভের ও মাশুল। এোডা এরা শ্চেেয সরোশ্চর 
অনযদানও থপত। তঙ্গব অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর আ়ে এতই েম শ্চেল থে শ্চনঙ্গযঙ্গদর বয়ে বিঙ্গনর পর 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে উন্ন়েনোঙ্গযর অনযদান শ্চিসাঙ্গব থদবার মঙ্গতা খযব েম োোই তাঙ্গদর িাঙ্গত 
োেত। 

o আঞ্চশ্চলক পশ্চরষদ – প্রঙ্গতযেটি সমশ্চি উন্ন়েন ব্লে এলাো়ে এেটি েঙ্গর আঞ্চশ্চলে পশ্চরষদ গঠিত 
ি়ে। এই পশ্চরষঙ্গদ সরাসশ্চর শ্চনবভাশ্চচত থোনও সদসয শ্চেঙ্গলন না। পঙ্গরাযভাঙ্গব শ্চনবভাশ্চচত সদসয, 
পদাশ্চধোর বঙ্গল সদসয ও এেযন সিঙ্গোগী সদসয শ্চনঙ্গ়ে এই পশ্চরষদ গঠিত িত। স্থানী়ে সমশ্চি 
উন্ন়েন আশ্চধোশ্চরে বা ব্লে থডঙ্গভলপঙ্গমন্ট অশ্চফসার (শ্চবশ্চডও) িঙ্গতন সিঙ্গোগী সদসয। অনযানযরা 
শ্চেঙ্গলন – (১) সাংশ্চিি অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর প্রধানগণ (এাঁরা পদাশ্চধোর বঙ্গল সদসয িঙ্গতন); (২) 
প্রঙ্গতযে অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর অন্তভযভ ক্ত অধযযঙ্গদর মধয থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত এেযন অধযয; (৩) এলাো 
থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত অেচ মেী নন এমন সাাংসদ ও শ্চবধা়েে এবাং এলাো়ে বসবাস েঙ্গরন অেচ 
মেী নন এমন রাযযসভা ও শ্চবধান পশ্চরষঙ্গদর সদসয; (৪) রাযয সরোর মঙ্গনানীত দযযন মশ্চিলা ও 
দযযন অনগ্রসর সম্প্রদা়েভযক্ত সদসয; (৫) আঞ্চশ্চলে পশ্চরষঙ্গদর সদসযঙ্গদর দ্বারা শ্চনবভাশ্চচত দযযন 
সমাযঙ্গসবী ও গ্রাঙ্গমান্ন়েন বযাপাঙ্গর অশ্চভজ্ঞ বযশ্চক্ত। 
আঞ্চশ্চলে পশ্চরষদগুশ্চলঙ্গত এেযন সভাপশ্চত ও এেযন সিোরী সভাপশ্চত পশ্চরষদ সদসযঙ্গদর দ্বারা 
চার বেঙ্গরর যনয শ্চনবভাশ্চচত িঙ্গতন। স্থানী়ে শ্চবশ্চডও পদাশ্চধোর বঙ্গল পশ্চরষঙ্গদর োেভশ্চনবভািী 
আশ্চধোশ্চরঙ্গের োয েরঙ্গতন। েঙ্গ়েেটি স্থা়েী সশ্চমশ্চতর মাধযঙ্গম পশ্চরষদ তার োেভ সম্পাদনা 
েরত। 
আঞ্চশ্চলে পশ্চরষঙ্গদর প্রধান োযগুশ্চল শ্চেল প্রধানত সামাশ্চযে ও অেভননশ্চতে েলযাণমূলে। শ্চেেয 
েৃশ্চষ, সমবা়ে, যল সরবরাি, যনস্বাস্থয ও অপরাপর শ্চেেয যনেলযাণমূলে প্রেল্প গ্রিণ ও অেভ 
সািােযদাঙ্গনর যমতা পশ্চরষদগুশ্চলঙ্গে থদও়ো িঙ্গ়েশ্চেল। এোডাও অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চলর বাঙ্গযে 
অনযঙ্গমাদন েরত আঞ্চশ্চলে পশ্চরষদগুশ্চল। 
শ্চনযস্ব আঙ্গ়ের সূি োেঙ্গলও থোনও আঞ্চশ্চলে পশ্চরষদই থসগুশ্চল বযবিার েরত না; ফঙ্গল এই 
পশ্চরষদগুশ্চল রাযয সরোর ও থযলা পশ্চরষঙ্গদর অনযদাঙ্গনর উপর সমূ্পণভ শ্চনভভ রশীল িঙ্গ়ে পঙ্গডশ্চেল। 

o জজলা পশ্চরষদ – পূবভতন থযলা থবাডভ  বাশ্চতল েঙ্গর গঠিত ি়ে থযলা পশ্চরষদ। এেমাি থোচশ্চবিার 
থযলা়ে থোনও থযলা থবাডভ  না োো়ে থসখাঙ্গন নতয ন েঙ্গর থযলা পশ্চরষদ গেন েরা ি়ে। 
এই থযলা পশ্চরষদ সদসয ও সিঙ্গোগী সদসয শ্চনঙ্গ়ে চার বেঙ্গরর যনয গঠিত িত। সিঙ্গোগী 
সদসযঙ্গদর মঙ্গধয োেঙ্গতন মিকুমা শাসে, থযলা পঞ্চাঙ্গ়েত আশ্চধোশ্চরে প্রমযখ সরোশ্চর প্রশাসে ও 
েমভচারী আর সদসযঙ্গদর মঙ্গধয োেঙ্গতন – (১) আঞ্চশ্চলে পশ্চরষঙ্গদর সভাপশ্চতগণ (এাঁরা 
পদাশ্চধোর বঙ্গল সদসয িঙ্গতন); (২) প্রঙ্গতযে মিকুমা থেঙ্গে অধযযঙ্গদর দ্বারা শ্চনবভাশ্চচত দয-যন 
সদসয; (৩) থযলা়ে বসবাসোরী অেবা থযলা থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত অেচ মেী নন এমন সাাংসদ ও 
শ্চবধা়েে; (৪) সরোর মঙ্গনানীত পযরসভা বা থপৌরসাংস্থার থচ়োরমযান বা থম়ের; (৫) থযলা স্কয ল 
থবাঙ্গডভ র সভাপশ্চত এবাং (৬) সরোর মঙ্গনানীত অনশ্চধে দয-যন মশ্চিলা। 
থযলা পশ্চরষঙ্গদর প্রেম সভা়ে এেযন থচ়োরমযান ও এেযন ভাইস-ঙ্গচ়োরমযানঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত েরা 
িত। থচ়োরমযাঙ্গনর উপর নযস্ত োেত আশ্চেভে ও প্রশাসশ্চনে োয পশ্চরচালনার দাশ্চ়েত্ব। তঙ্গব 
পশ্চরষঙ্গদর নীশ্চত ও প্রস্তাবগুশ্চল রূপা়েঙ্গণর দাশ্চ়েত্ব অশ্চপভত শ্চেল এেটি প্রশাসশ্চনে েঙ্গের উপর; োর 
শীঙ্গষভ োেঙ্গতন োেভশ্চনবভািী আশ্চধোশ্চরে। এোডাও পশ্চরষঙ্গদর সশ্চচঙ্গবর দাশ্চ়েত্ব সামলাঙ্গতন অপর 
এেযন উচ্চপদস্থ আশ্চধোশ্চরে। এাঁরা দযযঙ্গনই পশ্চিমবে প্রশাসশ্চনে েৃতযে বা ওঙ্গ়েস্ট থবেল শ্চসশ্চভল 
সাশ্চভভ স (ডাবশ্চলউশ্চবশ্চসএস)-এর সদসয শ্চেঙ্গলন। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF_%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95&action=edit&redlink=1


থযলা পশ্চরষঙ্গদর প্রধান োয শ্চেল উন্ন়েনমূলে। অনযানয োঙ্গযর মঙ্গধয শ্চেল আঞ্চশ্চলে পশ্চরষঙ্গদর 
বাঙ্গযে অনযঙ্গমাদন এবাং শ্চবশ্চভন্ন আঞ্চশ্চলে পশ্চরষঙ্গদর উন্ন়েন প্রেল্পগুশ্চলর সমন্ব়ে সাধন। 

চার-স্তর পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা়ে গ্রাঙ্গমান্ন়েঙ্গনর মূল দাশ্চ়েত্ব গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর িাঙ্গত নযস্ত োেঙ্গলও 
সাাংগেশ্চনে ও অেভননশ্চতে শ্চদে থেঙ্গে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল দযবভলই থেঙ্গে ো়ে এবাং স্বভাবতই 
এঙ্গদর োযেমভ অবঙ্গিশ্চলত িঙ্গত োঙ্গে। পূবভতন ইউশ্চন়েন থবাঙ্গডভ র থেসব োয শ্চেল অঞ্চল 
পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে তার থচঙ্গ়ে থবশ্চশ োয েরঙ্গত িত না। বরাং উন্ন়েনমূলে োযেঙ্গমভর িাত থেঙ্গে 
অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল থরিাই থপঙ্গ়েশ্চেল। বাস্তব থযঙ্গি গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েত চালাবার মঙ্গতা 
দয েমীর অভাঙ্গব ভয গশ্চেল বাাংলার গ্রামাঞ্চল। তা সঙ্গেও ১৯৫৯ থেঙ্গে ১৯৬৩ সাঙ্গলর 
মঙ্গধয শ্চনবভাচঙ্গনর মাধযঙ্গম এই বযবস্থা চালয িঙ্গ়ে ো়ে পশ্চিমবঙ্গে। সরোর এঙ্গদর িাঙ্গত শ্চেেয 
প্রেল্পও অযভ ন েঙ্গরন। শ্চেন্তু ১৯৬৭ সাঙ্গল েযক্তফ্রন্ট সরোর যমতা়ে এঙ্গস থসসব প্রেল্প 
প্রতযািার েঙ্গর থনন। এশ্চদঙ্গে প্রেম শ্চনবভাচঙ্গনর পর আর শ্চনবভাচন না িও়ো়ে পঞ্চাঙ্গ়েত 
প্রশ্চতষ্ঠানগুশ্চলও শ্চনশ্চি়ে ও যনশ্চবশ্চিন্ন িঙ্গ়ে পঙ্গড। তাোডা শ্চবশ্চভন্ন সমঙ্গ়ে পঞ্চাঙ্গ়েত সাংিান্ত 
আইনদযটি প্রণীত িও়ো়ে পঞ্চাঙ্গ়েত প্রশ্চতষ্ঠানগুশ্চলর মঙ্গধয সযসম্পেভ  গঙ্গড থতালা সম্ভব ি়েশ্চন।  

এই োরঙ্গণ পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থার পযনগভেঙ্গনর প্রঙ্গ়োযন অনযভূত ি়ে। এই উঙ্গেঙ্গশয ১৯৭৩ সাঙ্গল 
পাস ি়ে পশ্চিমবে পঞ্চাঙ্গ়েত আইন বা ওঙ্গ়েস্ট থবেল পঞ্চাঙ্গ়েত অযাক্ট। এই আইনবঙ্গল চার-
স্তর পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর পশ্চরবঙ্গতভ  শ্চিস্তর পঞ্চাঙ্গ়েত প্রবশ্চতভ ত ি়ে – পূবভতন অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েত স্তঙ্গর গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েত, ব্লে স্তঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা স্তঙ্গর থযলা পশ্চরষদ। 

'শ্চিতী়ে প্রজন্ম' (১৯৭৭-বতত মা কাল)  
১৯৭৭ সাঙ্গল বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে যমতা়ে এঙ্গল গ্রামীণ স্বা়েত্তশাসন থযঙ্গি শ্চবপ্লব সূশ্চচত ি়ে। 
১৯৭৩ সাঙ্গলর পর থেঙ্গে থবশ েঙ্গ়েেবার পশ্চিমবে পঞ্চাঙ্গ়েত আইন সাংঙ্গশাশ্চধত েরা ি়ে। 
এই আইন অনযসাঙ্গর ১৯৭৮ সাঙ্গলর যযন মাঙ্গস পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত শ্চিস্তর পঞ্চাঙ্গ়েত 
বযবস্থা়ে প্রেম গণতাশ্চেে শ্চনবভাচন অনযশ্চষ্ঠত ি়ে। ভারঙ্গত এই প্রেমবার দলী়ে প্রতীঙ্গের 
শ্চভশ্চত্তঙ্গত এেই শ্চদঙ্গন পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চতনটি স্তঙ্গর শ্চনবভাচন ি়ে। এই শ্চনবভাচঙ্গনর ফঙ্গল ১৫টি থযলা 
পশ্চরষদ, ৩২৪টি পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও ৩২৪২টি গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত গঠিত ি়ে। ১৯৮৮ 
সাঙ্গল দাশ্চযভ শ্চলাং থযলার পাবভতয মিকুমাগুশ্চলঙ্গত দাশ্চযভ শ্চলাং থগাখভা শ্চিল োউশ্চিল িও়ো়ে ওই থযলার 
থযলা পশ্চরষদ অবলযপ্ত ি়ে। তার পশ্চরবঙ্গতভ  শ্চশশ্চলগুশ্চড মিকুমা়ে এেটি মিকুমা পশ্চরষদ গঠিত 
ি়ে, ো এেটি স্বতে থযলা পশ্চরষঙ্গদর যমতা ও মেভাদা থভাগ েঙ্গর। ১৯৭৮ সাল থেঙ্গে 
প্রশ্চত পাাঁচ বের অন্তর শ্চন়েম েঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত শ্চনবভাচন অনযশ্চষ্ঠত িঙ্গ়ে আসঙ্গে। সবভঙ্গশষ 
শ্চনবভাচন িঙ্গ়েঙ্গে ২০০৮ সাঙ্গল। 
অধযাপে প্রভাত দত্ত পশ্চিমবঙ্গের এই পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থাঙ্গে ‘শ্চদ্বতী়ে প্রযঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত’ আখযা 
শ্চদঙ্গ়েঙ্গেন। এই পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্কার ও শ্চন়েশ্চমত শ্চনবভাচন বযবস্থা পশ্চিমবঙ্গের স্থানী়ে 
স্বা়েত্তশাসঙ্গনর ধারণাটিঙ্গে শশ্চক্তশালী ও যনশ্চপ্র়ে েঙ্গর থতাঙ্গল। এর ফঙ্গল বযাপে িাঙ্গর 
যনসাধারণ সরোশ্চর োঙ্গয অাংশগ্রিঙ্গণর সযশ্চবধা অযভ ন েঙ্গর। ফঙ্গল তাঙ্গদর মঙ্গধয উৎসাি ও 
সািস অঙ্গনে বৃশ্চদ্ধ পা়ে। অধযাপে অমলকুমার মযঙ্গখাপাধযাঙ্গ়ের মূলযা়েঙ্গন, “সাধারণ 
গ্রামবাসীরা আর সমশ্চি উন্ন়েন আশ্চধোশ্চরঙ্গের োঙ্গে দাশ্চযণয প্রােভনা েরঙ্গত োন না, বরাং 
োন ো তাাঁঙ্গদর প্রাপয তার দাশ্চব শ্চনঙ্গ়ে। ন়ো গণতঙ্গে মানযঙ্গষর রাযননশ্চতে শ্চশযার থযঙ্গি 
এটি এেটি েম গুরুত্বপূণভ েৃশ্চতত্ব ন়ে।”   

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%82_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%82_%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%96%E0%A6%BE_%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B2_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE


গেন 

বতভ মান পঞ্চাঙ্গ়েত আইন অনযসাঙ্গর ১৯৭৮ সাল থেঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে থে শ্চিস্তর পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা 
চালয আঙ্গে, তার শ্চতনটি স্তর িল – গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত, পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষদ। 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত রঙ্গ়েঙ্গে গ্রাম স্তঙ্গর। এই ‘গ্রাম’ শব্দটি প্রচশ্চলত গ্রাঙ্গমর ধারণার থেঙ্গে এেেয  
আলাদা। সরোশ্চরভাঙ্গব, গ্রাম বলঙ্গত থবাঝা়ে থোনও থমৌযা বা থমৌযার অাংশ অেবা 
পাশাপাশ্চশ অবশ্চস্থত েঙ্গ়েেটি থমৌযা। সরোর শ্চবজ্ঞশ্চপ্ত যাশ্চর েঙ্গর প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর 
এলাো শ্চনধভারণ েঙ্গর থদন। সমশ্চি উন্ন়েন ব্লে স্তঙ্গর গঠিত ি়ে পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা 
স্তঙ্গর থযলা পশ্চরষদ। 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থার সবভশ্চনম্ন স্তর। এেটি গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত গেন 
েরার যনয রাযয সরোর থোনও এেটি থমৌযা, বা তার অাংশশ্চবঙ্গশষ, বা তার সাংলগ্ন 
এোশ্চধে থমৌযা, বা তার অাংশশ্চবঙ্গশষঙ্গে ‘গ্রাম’ থঘাষণা েঙ্গর োঙ্গেন। প্রঙ্গতযে গ্রাঙ্গমর নাঙ্গম 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর নামেরণ িঙ্গ়ে োঙ্গে। ১৯৯২ সাঙ্গলর পঞ্চাঙ্গ়েত আইঙ্গনর সাংঙ্গশাধনী অনযসাঙ্গর 
পূবভতন অঞ্চল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর এশ্চক্ত়োরভযক্ত এলাোঙ্গেই গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর এশ্চক্ত়োরভযক্ত এলাো 
বঙ্গল থঘাশ্চষত িঙ্গ়েঙ্গে। গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল প্রশ্চত পাাঁচ বেঙ্গরর যনয শ্চনবভাশ্চচত ি়ে। এগুশ্চল 
এে-এেটি শ্চনগমবদ্ধ সাংস্থা বা েঙ্গপভাঙ্গরে বশ্চড শ্চিসাঙ্গব োয েঙ্গর, োঙ্গদর এেটি েঙ্গর 
সাধারণ শ্চসল োঙ্গে এবাং এরা মামলা েরঙ্গত পাঙ্গরন বা এঙ্গদর শ্চবরুঙ্গদ্ধ মামলা েরা থেঙ্গত 
পাঙ্গর। 

• সদসয – গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত গঠিত ি়ে দয-ধরঙ্গনর সদসয শ্চনঙ্গ়ে – শ্চনবভাশ্চচত ও পদাশ্চধোর বঙ্গল সদসয। 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সদসযসাংখযা নূযনতম পাাঁচ ও সবভাশ্চধে ৩০। শ্চনবভাশ্চচত সদসযগণ পশ্চিমবে 
শ্চবধানসভার আইনসম্মত শ্চনবভাচে বা থভাোরঙ্গদর দ্বারা শ্চনবভাশ্চচত িন। এোডা পদাশ্চধোর বঙ্গল 
সদসযঙ্গদর মঙ্গধয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত এলাো থেঙ্গে পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতঙ্গত শ্চনবভাশ্চচত িঙ্গ়েঙ্গেন অেচ পঞ্চাঙ্গ়েত 
সশ্চমশ্চতর সভাপশ্চত বা সিোরী সভাপশ্চত নন এমন সদসযগণ। 
শ্চনবভাচঙ্গনর সযশ্চবধার যনয প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত এলাোঙ্গে েঙ্গ়েেটি শ্চনবভাচনঙ্গযঙ্গি শ্চবভক্ত েরা 
িঙ্গ়েঙ্গে। সাধারণত প্রশ্চত ৫০০ থভােদাতা শ্চপেয এেযন সদসয ও ৫০০-এর থবশ্চশ থভােদাতা িঙ্গল 
অশ্চতশ্চরক্ত এেযন সদসয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত শ্চনবভাশ্চচত িন। পাবভতয এলাো়ে অবশয প্রশ্চত ১০০ থভােদাতা 
শ্চপেয এেযন সদসয ও ১০০-এর থবশ্চশ থভােদাতা িঙ্গল এেযন অশ্চতশ্চরক্ত সদসয শ্চনবভাচত িঙ্গ়ে 
োঙ্গেন। 
এোডাও ১৯৯২ সাঙ্গলর সাংঙ্গশাধনীঙ্গত বলা িঙ্গ়েঙ্গে যনসাংখযার অনযপাঙ্গত প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত 
তফশ্চশশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও মশ্চিলাঙ্গদর যনয আসন সাংরশ্চযত োেঙ্গব। তাোডা তফশ্চশশ্চল যাশ্চত ও 
উপযাশ্চতর যনয সাংরশ্চযত আসঙ্গনর ১/৩ ভাগ আসন তফশ্চশশ্চল যাশ্চত ও উপযাশ্চতর মশ্চিলাঙ্গদর যনয 
এবাং সবভঙ্গমাে আসঙ্গনর ১/৩ ভাগ মশ্চিলাঙ্গদর যনয সাংরশ্চযত োেঙ্গব। প্রসেত উঙ্গেখয, অসাংরশ্চযত 
আসনগুশ্চলঙ্গতও তফশ্চশশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও মশ্চিলারা প্রশ্চতদ্বশ্চবিতা েরঙ্গত পারঙ্গবন। 

• প্রধা  ও উপ-প্রধা  – গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর প্রেম সভা়ে সদসযগণ শ্চনঙ্গযঙ্গদর মঙ্গধয থেঙ্গে এেযনঙ্গে 
প্রধান ও এেযনঙ্গে উপ-প্রধান শ্চনবভাশ্চচত েঙ্গরন। এই থভাোভয টি ি়ে থগাপন বযালঙ্গে। এাঁঙ্গদর উভঙ্গ়ের 
োেভোঙ্গলর থম়োদ পাাঁচ বের। পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত সদসয এমন গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত সদসযরা অবশয এই দযই 
পঙ্গদর যনয প্রােী িঙ্গত পাঙ্গরন না। 
থযলা়ে অবশ্চস্থত প্রধান ও উপ-প্রধাঙ্গনর পদগুশ্চল তফশ্চশশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও মশ্চিলা যনসাংখযার 
অনযপাঙ্গত সাংরশ্চযত এবাং সাংরশ্চযত আসঙ্গনর ২/৩ অাংশ আবার ওই সম্প্রদা়েগুশ্চলর মশ্চিলাঙ্গদর যনয 
সাংরশ্চযত। তাোডা সবভঙ্গমাে প্রধান ও উপ-প্রধান পঙ্গদর ১/৩ অাংশ আবার মশ্চিলাঙ্গদর যনয 
সাংরশ্চযত। 
প্রধান বা উপ-প্রধান থস্বিা়ে পদতযাগ েরঙ্গত পাঙ্গরন অেবা গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর অশ্চধোাংশ সদসয 
প্রস্তাব গ্রিণ েঙ্গর তাঙ্গদর অপসাশ্চরত েরঙ্গত পাঙ্গরন। রাযয সরোরও শ্চনশ্চদভি োরঙ্গণ থোনও প্রধান 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF_%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%95
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE


বা উপ-প্রধানঙ্গে অপসাশ্চরত েরার যমতা রাঙ্গখন। প্রধান বা উপ-প্রধান পদচূযত িঙ্গল, পদতযাগ 
েরঙ্গল বা মারা থগঙ্গল েশ্চদ ওই পদদযটি শূনয ি়ে, তঙ্গব গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চনশ্চদভি পদ্ধশ্চত অনযসরণ েঙ্গর 
নতয ন প্রধান বা উপ-প্রধান শ্চনবভাশ্চচত েঙ্গরন; শ্চেশ্চন পূবভবতী প্রধান বা উপ-প্রধাঙ্গনর অবশ্চশি 
োেভোল পেভন্ত দপ্তঙ্গর অশ্চধশ্চষ্ঠত োঙ্গেন। 

• সদসযপঙ্গদর অঙ্গ াগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা – থোনও বযশ্চক্ত এেই সঙ্গে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত, পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত 
ও থযলা পশ্চরষঙ্গদর শ্চনবভাচন প্রােী িঙ্গত পাঙ্গরন না। সরোশ্চর বা পঞ্চাঙ্গ়েশ্চত সাংস্থার েমভচারী, 
পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর ঠিোদাঙ্গরর েমভচারী, থদউশ্চল়ো, অপ্রেৃশ্চতস্থ, পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর বঙ্গে়ো ের বাশ্চে আঙ্গে োর 
এমন থেউ, একুশ বের ব়েস ি়েশ্চন এমন থেউ, দণ্ডপ্রাপ্ত প্রধান বা উপ-প্রধান, অশ্চডের প্রদত্ত 
শ্চনঙ্গদভশ অমানয েরার োরঙ্গণ দণ্ডপ্রাপ্ত এবাং রাযয সরোর দ্বারা অপসৃত পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর থেঙ্গোনও স্তঙ্গরর 
থচ়োরপাসভন গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চনবভাচঙ্গন দাাঁডাঙ্গত পাঙ্গরন না। গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সদসয িও়োর পঙ্গর 
থোনও বযশ্চক্তঙ্গে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত বা থভােদাতারা অপসাশ্চরত েরঙ্গত পাঙ্গরন না। এেমাি মিকুমা 
শাসেই এই োয েরঙ্গত পাঙ্গরন। তাোডা দলী়ে শ্চভশ্চত্তঙ্গত পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চনবভাচন িঙ্গ়ে োঙ্গে বঙ্গল 
রাযননশ্চতে দল পশ্চরবতভ ন েরঙ্গল সদসযপঙ্গদর অঙ্গোগযতা থদখা শ্চদঙ্গত পাঙ্গর। এোডাও থোনও বযশ্চক্ত 
থস্বিা়ে পদতযাগ েরঙ্গত পাঙ্গরন। 

• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সভা – প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত মাঙ্গস এেবার সভা অনযশ্চষ্ঠত ি়ে। শ্চতনযন সদসয 
সাঙ্গপঙ্গয থমাে সদসযসাংখযার ১/৩ অাংশ উপশ্চস্থত োেঙ্গলই সভা েরা ো়ে। মযলতয শ্চব ববেঙ্গের যনয 
থোনও থোরাঙ্গমর প্রঙ্গ়োযন ি়ে না। প্রধান বা তার অনযপশ্চস্থশ্চতঙ্গত উপ-প্রধান এই সভার সভাপশ্চতত্ব 
েঙ্গরন। সাংখযাগশ্চরষ্ঠ থভাঙ্গে সভা়ে উত্থাশ্চপত সমস্ত প্রঙ্গের মীমাাংসা ি়ে। তঙ্গব সমসাংখযে থভাে পডঙ্গল 
সভাপশ্চত শ্চদ্বতী়ে বা মীমাাংসাসূচে থভােদান েরঙ্গত পাঙ্গরন। 

গ্রাম সংসদ 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর গণতাশ্চেে বযবস্থাঙ্গে গ্রামবাাংলার তৃণমূল স্তঙ্গর সম্প্রসাশ্চরত েরার লঙ্গযয গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েত এলাো়ে থে দযটি প্রশ্চতষ্ঠান স্থাশ্চপত িঙ্গ়েঙ্গে, তার মঙ্গধয অনযতম িল গ্রাম সাংসদ। 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর প্রঙ্গতযে শ্চনবভাচনঙ্গযঙ্গি এেটি েঙ্গর গ্রাম সাংসদ আঙ্গে। এই গ্রাম সাংসদগুশ্চল 
পশ্চিমবে শ্চবধানসভার থভাোরতাশ্চলোভয ক্ত বযশ্চক্তঙ্গদর শ্চনঙ্গ়ে গঠিত। সাংসঙ্গদর দযটি অশ্চধঙ্গবশন 
অনযশ্চষ্ঠত ি়ে – ষাোশ্চসে ও বাৎসশ্চরে। গ্রাম সাংসঙ্গদর সভা়ে সভাপশ্চতত্ব েঙ্গরন প্রধান, 
উপ-প্রধান অেবা সাংসদঙ্গযি থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত সদসযরা। সদসযসাংখযার ১/১০ অাংশ উপশ্চস্থত 
োেঙ্গলই সভার থোরাম ি়ে। তঙ্গব মযলতয শ্চব সভার যনয থোরাম থোরাঙ্গমর প্রঙ্গ়োযন পঙ্গড 
না। 

• কাজ – গ্রাম সাংসঙ্গদর োয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে পরামশভ থদও়ো ও গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োঙ্গয সিা়েতা 
েরা। এলাোর মঙ্গধয আশ্চেভে উন্ন়েন ও সামাশ্চযে নযা়েশ্চবচার সাংিান্ত গৃিীত বা প্রস্তাশ্চবত 
প্রেল্পগুশ্চলর সম্পঙ্গেভ  গ্রাম সাংসদ গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে পরামশভ শ্চদঙ্গ়ে োঙ্গে। এোডা গ্রাঙ্গমর আশ্চেভে 
উন্নশ্চতর যনয প্রেঙ্গল্পর অগ্রাশ্চধোরদান ও উপেযক্ত নীশ্চতগ্রিণ, দাশ্চরদ্র-দূরীেরণ সাংিান্ত প্রেল্পগুশ্চলর 
উপঙ্গভাক্তা শ্চনণভ়ে, সাংশ্চিি গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চলর আ়েবযঙ্গ়ের শ্চিসাব ও অশ্চডেঙ্গরর প্রশ্চতঙ্গবদন আঙ্গলাচনা, 
শ্চবশ্চভন্ন যনেলযাণমূলে প্রেঙ্গল্প অাংশগ্রিঙ্গণর যনয গণসমাঙ্গবঙ্গশর আঙ্গ়োযন, এলাো়ে সাম্প্রদাশ্চ়েে ও 
থগাষ্ঠীগত সম্প্রীশ্চত বযা়ে রাখার যনয উপেযক্ত বযবস্থাগ্রিণ, প্রধান বা অনযানয পঞ্চাঙ্গ়েত সদঙ্গসযর 
োঙ্গযর শ্চবরুঙ্গদ্ধ আপশ্চত্ত োেঙ্গল তা নশ্চেভযক্তেরণও গ্রাম সাংসঙ্গদর োয। 

গ্রাম সভা 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর গণতাশ্চেে বযবস্থাঙ্গে গ্রামবাাংলার তৃণমূল স্তঙ্গর সম্প্রসাশ্চরত েরার লঙ্গযয গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েত এলাো়ে থে দযটি প্রশ্চতষ্ঠান স্থাশ্চপত িঙ্গ়েঙ্গে, তার মঙ্গধয শ্চদ্বতী়ে সাংগেনটি িল গ্রাম 
সভা। সমগ্র গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত এলাোর যনয এেটি েঙ্গর গ্রাম সভা প্রশ্চতশ্চষ্ঠত ি়ে। পঞ্চাঙ্গ়েত 
এলাো়ে পশ্চিমবে শ্চবধানসভার থভাোর তাশ্চলো়ে নাম আঙ্গে এমন সেঙ্গলই গ্রাম সভার 



সদসয। গ্রাম সভার অশ্চধঙ্গবশনও বেঙ্গর দয-বার অনযশ্চিত ি়ে – ষাোশ্চসে ও বাৎসশ্চরে। 
এই অশ্চধঙ্গবশঙ্গনর যনয থমাে সদসযসাংখযার ১/২০ অাংশ উপশ্চস্থত োো আবশযে। এখাঙ্গনও 
মযলতয শ্চব সভার যনয থোরাঙ্গমর প্রঙ্গ়োযন পঙ্গড না। গ্রাম সভার অশ্চধঙ্গবশঙ্গন সভাপশ্চতত্ব েঙ্গরন 
সাংশ্চিি গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত প্রধান বা উপ-প্রধান। 

• কাজ – গ্রাম সভার োযগুশ্চল িল (১) গ্রাম সাংসদগুশ্চলর প্রস্তাব শ্চবঙ্গবচনা েরা; (২) অশ্চধঙ্গবশঙ্গন 
উত্থাশ্চপত প্রেগুশ্চল আঙ্গলাচনা েরা ও থসগুশ্চল গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োঙ্গে শ্চবঙ্গবচনার যনয থপ্ররণ; (৩) 
এলাো়ে গৃিীত আশ্চেভে উন্ন়েন ও সামাশ্চযে নযা়েশ্চবচার সাংিান্ত প্রেল্পগুশ্চল আঙ্গলাচনা ও এ শ্চবষঙ্গ়ে 
সযপাশ্চরশ; (৪) প্রেঙ্গল্পর অগ্রাশ্চধোর শ্চনরূপন; (৫) প্রধান বা অনয সদঙ্গসযর শ্চবরুঙ্গদ্ধ আনীত 
নশ্চেভযক্ত অশ্চভঙ্গোগগুশ্চলর শ্চবঙ্গবচনা; (৬) গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর আ়েবযঙ্গ়ের শ্চিসাব শ্চবঙ্গবচনা; (৭) গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর অশ্চডঙ্গের প্রশ্চতঙ্গবদন শ্চবঙ্গবচনা; এবাং (৮) সভা়ে উত্থাশ্চপত সেল শ্চবষ়ে আঙ্গলাচনা েঙ্গর 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োঙ্গে থপ্ররণ। 

পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত 

"১৯৭৩ সাঙ্গলর পশ্চিমবে পঞ্চাঙ্গ়েত আইন" অনযসাঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত 
বযবস্থার শ্চদ্বতী়ে বা মধযবতী স্তর। এই স্তর সমশ্চি উন্ন়েন ব্লে স্তঙ্গর গঠিত। পশ্চিমবে 
সরোর ব্লঙ্গের নামানযসাঙ্গর প্রঙ্গতযে ব্লঙ্গে এেটি েঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত গেন েঙ্গরঙ্গেন। 
প্রসেত উঙ্গেখয, পশ্চিমবঙ্গে বতভ মাঙ্গন থমাে ৩৪১টি ব্লে ও পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত শ্চবদযমান। 
পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতগুশ্চল গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর মঙ্গতাই এে-এেটি শ্চনগমবদ্ধ সাংস্থা, োর এেটি 
সাধারণ শ্চসল রঙ্গ়েঙ্গে ও োরা মামলা েরঙ্গত পাঙ্গর বা োর শ্চবরুঙ্গদ্ধ মামলা েরা থেঙ্গত 
পাঙ্গর। 

• সদসয – পাাঁচ প্রোর সদসয শ্চনঙ্গ়ে পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত গঠিত। এাঁরা িঙ্গলন (১) ব্লঙ্গের অন্তগভত গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েত প্রধানগণ (এাঁরা পদাশ্চধোর বঙ্গল সদসয); (২) প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত এলাো থেঙ্গে 
প্রতযযভাঙ্গব শ্চনবভাশ্চচত অনশ্চধে শ্চতনযন সদসয; (৩) ব্লে এলাো থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত সভাশ্চধপশ্চত বা 
সিোরী সভাশ্চধপশ্চত নন এমন থযলা পশ্চরষদ সদসয; (৪) ব্লে এলাো থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত মেী নন 
এমন থলােসভা বা শ্চবধানসভা সদসয; এবাং (৫) মেী নন অেচ থভাোর তাশ্চলো়ে নাম আঙ্গে এমন 
রাযযসভা সদসয। এাঁরা প্রশ্চত পাাঁচ বেঙ্গরর যনয শ্চনবভাশ্চচত িন। তঙ্গব সরোশ্চর েমভচারী বা 
পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর থোনও প্রশ্চতষ্ঠাঙ্গনর েমী বা পযরসভা়ে চাকুশ্চররত বযশ্চক্তরা পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর সদসয িঙ্গত 
পাঙ্গরন না। 
এোডাও থমাে যনসাংখযার অনযপাঙ্গত প্রঙ্গতযে পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতঙ্গত তফশ্চশশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও 
মশ্চিলাঙ্গদর যনয আসন সাংরশ্চযত েরা িঙ্গ়েঙ্গে এবাং তফশ্চশশ্চল যাশ্চত ও উপযাশ্চতর যনয সাংরশ্চযত 
আসঙ্গনর ১/৩ ভাগ আসন তফশ্চশশ্চল যাশ্চত ও উপযাশ্চতর মশ্চিলাঙ্গদর যনয এবাং সবভঙ্গমাে আসঙ্গনর 
১/৩ ভাগ মশ্চিলাঙ্গদর যনয সাংরশ্চযত োেঙ্গব। 

• সভাপশ্চত ও সহকারী সভাপশ্চত – পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর প্রেম সভা়ে শ্চনবভাশ্চচত সদসযঙ্গদর মঙ্গধয থেঙ্গে 
এেযন সভাপশ্চত ও এেযন সিোরী সভাপশ্চত শ্চনবভাশ্চচত িন। তাঙ্গদর দপ্তঙ্গরর থম়োদ পাাঁচ বের। 
তঙ্গব সাাংসদ, শ্চবধা়েে, গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর প্রধান বা থযলা পশ্চরষঙ্গদর সদসয এমন পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত 
সদসযরা এই শ্চনবভাচঙ্গন অাংশগ্রিণ বা প্রশ্চতদ্বশ্চবিতা েরঙ্গত পাঙ্গরন না। এোডাও সভাপশ্চত ও সিোরী 
সভাপশ্চতর পদগুশ্চল তফশ্চশশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও মশ্চিলা যনসাংখযার অনযপাঙ্গত সাংরশ্চযত এবাং 
সাংরশ্চযত আসঙ্গনর ২/৩ অাংশ আবার ওই সম্প্রদা়েগুশ্চলর মশ্চিলাঙ্গদর যনয সাংরশ্চযত। তাোডা 
সবভঙ্গমাে সভাপশ্চত ও সিোরী সভাপশ্চত পঙ্গদর ১/৩ অাংশ আবার মশ্চিলাঙ্গদর যনয সাংরশ্চযত। 
সভাপশ্চত বা সিোরী সভাপশ্চত থস্বিা়ে পদতযাগ েরঙ্গত পাঙ্গরন অেবা পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর অশ্চধোাংশ 
সদসয প্রস্তাব গ্রিণ েঙ্গর তাঙ্গদর অপসাশ্চরত েরঙ্গত পাঙ্গরন। এোডাও রাযয সরোর শ্চনশ্চদভি োরঙ্গণ 
তাঙ্গদর অপসাশ্চরত েরার যমতা রাঙ্গখন। অপসারণ, পদতযাগ, মৃতয য বা অনয থোনও োরঙ্গণ তাঙ্গদর 
পদ শূনয িঙ্গল পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত শ্চনশ্চদভি পদ্ধশ্চত থমঙ্গন অপর োউঙ্গে শূনযপঙ্গদ অশ্চধশ্চষ্ঠত েরঙ্গত পাঙ্গরন। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE


থসঙ্গযঙ্গি নবশ্চনেযক্ত সভাপশ্চত বা সিোরী সভাপশ্চত তার পূবভতঙ্গনর অবশ্চশি থম়োদোঙ্গলর যনয পঙ্গদ 
অশ্চধশ্চষ্ঠত োঙ্গেন। 

• পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর সভা – প্রশ্চত শ্চতন মাঙ্গস অন্তত এেবার পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর সভা ডাো ি়ে। এই 
সভা়ে থমাে সদসযসাংখযার ১/৪ অাংঙ্গশর উপশ্চস্থশ্চত প্রঙ্গ়োযন। তঙ্গব মযলতয শ্চব সভার যনয থোরাঙ্গমর 
প্রঙ্গ়োযন ি়ে না। সভাপশ্চত বা তার অনযপশ্চস্থশ্চতঙ্গত সিোরী সভাপশ্চত সভা পশ্চরচালনা েঙ্গরন। 
সভাই়ে উত্থাশ্চপত প্রেগুশ্চল সাংখযাগশ্চরঙ্গষ্ঠর মতানযসাঙ্গর মীমাাংশ্চসত ি়ে। এঙ্গযঙ্গিও সমসাংখযে থভাে 
পডঙ্গল তঙ্গবই সভাপশ্চত বযশ্চক্ত মীমাাংসে থভােটি শ্চদঙ্গত পাঙ্গরন। 

জজলা পশ্চরষদ 
থযলা পশ্চরষদ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থার তৃতী়ে তো সঙ্গবভাচ্চ স্তর। থযলা পশ্চরষঙ্গদর 
নামেরণ েরা ি়ে সাংশ্চিি থযলার নামানযসাঙ্গর। েলোতা ও দাশ্চযভ শ্চলাং থযলা বাঙ্গদ পশ্চিমবঙ্গের 
প্রশ্চতটি থযলা়ে থযলা পশ্চরষদ বতভ মান। দাশ্চযভ শ্চলাং থযলার শ্চশশ্চলগুশ্চড মিকুমা়ে থযলা পশ্চরষঙ্গদর 
সমযমতা ও মেভাদা সম্পন্ন এেটি মিকুমা পশ্চরষদ প্রশ্চতশ্চষ্ঠত। পশ্চিমবঙ্গে থসই োরঙ্গণ 
বতভ মাঙ্গন থমাে ২০টি থযলা পশ্চরষদ রঙ্গ়েঙ্গে। 

• সদসয – প্রঙ্গতযে থযলা পশ্চরষঙ্গদ চার প্রোর সদসয রঙ্গ়েঙ্গেন। এাঁরা িঙ্গলন, (১) থযলার অন্তগভত 
পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর সভাপশ্চত (এাঁরা পদাশ্চধোর বঙ্গল সদসয); (২) থযলার প্রঙ্গতযে ব্লে থেঙ্গে 
প্রতযযভাঙ্গব শ্চনবভাশ্চচত অনশ্চধে শ্চতনযন সদসয; (৩) থযলা থেঙ্গে শ্চনবভাশ্চচত অেচ মেী নন এমন 
থলােসভা ও শ্চবধানসভা সদসয; এবাং থযলার থভাোরতাশ্চলো়ে নাম আঙ্গে অেচ মেী নন এমন 
রাযযসভা সদসয। 
এোডা যনসাংখযার অনযপাঙ্গত প্রঙ্গতযে থযলা পশ্চরষঙ্গদ তফশ্চশশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও মশ্চিলাঙ্গদর যনয 
আসন সাংরশ্চযত োঙ্গে। তাোডাও তফশ্চশশ্চল যাশ্চত ও উপযাশ্চতর যনয সাংরশ্চযত আসঙ্গনর ১/৩ ভাগ 
আসন তফশ্চশশ্চল যাশ্চত ও উপযাশ্চতর মশ্চিলাঙ্গদর যনয এবাং সবভঙ্গমাে আসঙ্গনর ১/৩ ভাগ মশ্চিলাঙ্গদর 
যনয সাংরশ্চযত োঙ্গে। 

• সভাশ্চধপশ্চত ও সহকারী সভাশ্চধপশ্চত – পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর প্রঙ্গতযে সাধারণ শ্চনবভাচঙ্গনর পর থযলা পশ্চরষদ 
সদসযঙ্গদর মঙ্গধয থেঙ্গে এেযন সভাশ্চধপশ্চত ও এেযন সিোরী সভাশ্চধপশ্চত পাাঁচ বেঙ্গরর যনয 
শ্চনবভাশ্চচত িন। সাাংসদ, শ্চবধা়েে, থযলা পশ্চরষদ সদসয অেচ পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর সভাপশ্চত এমন 
বযশ্চক্তরা এই শ্চনবভাচঙ্গন অাংশগ্রিণ বা প্রশ্চতদ্বশ্চবিতা েরঙ্গত পাঙ্গরন না। গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত ও পঞ্চাঙ্গ়েত 
সশ্চমশ্চতর মঙ্গতাই সভাশ্চধপশ্চত ও সিোরী সভাশ্চধপশ্চতর পঙ্গদ তফশ্চসশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও মশ্চিলাঙ্গদর 
যনয আসন সাংরযণ েরা িঙ্গ়েঙ্গে। এই পদগুশ্চলঙ্গত তফশ্চশশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও মশ্চিলা যনসাংখযার 
অনযপাঙ্গত সাংরশ্চযত এবাং সাংরশ্চযত আসঙ্গনর ২/৩ অাংশ আবার ওই সম্প্রদা়েগুশ্চলর মশ্চিলাঙ্গদর যনয 
সাংরশ্চযত। তাোডা সবভঙ্গমাে সভাশ্চধপশ্চত ও সিোরী সভাশ্চধপশ্চত পঙ্গদর ১/৩ অাংশ আবার মশ্চিলাঙ্গদর 
যনয সাংরশ্চযত। 
সভাশ্চধপশ্চত ও সিোরী সভাশ্চধপশ্চত থস্বিা়ে পদতযাগ েরঙ্গত পাঙ্গরন অেবা রাযয সরোর শ্চনশ্চদভি 
োরঙ্গণ থোনও তাঙ্গদর অপসাশ্চরত েরঙ্গত পাঙ্গরন। সভাশ্চধপশ্চত ও সিোরী সভাশ্চধপশ্চত পদচূযত িঙ্গল, 
পদতযাগ েরঙ্গল বা মারা থগঙ্গল েশ্চদ ওই পদদযটি শূনয ি়ে, তঙ্গব পশ্চরষদ শ্চনশ্চদভি পদ্ধশ্চত অনযসরণ 
েঙ্গর নতয ন সভাশ্চধপশ্চত ও সিোরী সভাশ্চধপশ্চত শ্চনবভাচন েঙ্গরন এবাং শ্চতশ্চন পূবভবতী সভাশ্চধপশ্চত ও 
সিোরী সভাশ্চধপশ্চতর অবশ্চশি োেভোল পেভন্ত দপ্তঙ্গর অশ্চধশ্চষ্ঠত োঙ্গেন। 

• জজলা পশ্চরষঙ্গদর অশ্চধঙ্গবশ  – প্রশ্চত শ্চতন মাস অন্তর থযলা পশ্চরষঙ্গদর অশ্চধঙ্গবশন বঙ্গস। পশ্চরষঙ্গদর 
থমাে সদসযসাংখযার ১/৪ অাংশ অনযপশ্চস্থত োেঙ্গলই ববেে অনযশ্চষ্ঠত িঙ্গত পাঙ্গর। এঙ্গযঙ্গিও মযলতয শ্চব 
ববেঙ্গের যনয থোনও থোরাঙ্গমর প্রঙ্গ়োযন ি়ে না। সভা়ে উত্থাশ্চপত সমস্ত শ্চসদ্ধান্ত সাংখযাগশ্চরঙ্গষ্ঠর 
থভাঙ্গে গৃিীত ি়ে। উভ়ে পঙ্গযর সমসাংখযে থভাে পডঙ্গল সভাশ্চধপশ্চত শ্চনণভা়েে বা োশ্চস্টাং থভাে 
প্রদান েঙ্গর সমসযা সমাধান েঙ্গরন। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%82_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE


কশ্চমটি বযবস্থা 

পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাগুশ্চলর সঙ্গে যশ্চডত সদসযঙ্গদর সমঙ্গ়ের স্বল্পতা, পঞ্চাঙ্গ়েত প্রশাসঙ্গনর োযেঙ্গমভর 
ধারাঙ্গে অবযািত রাখা, মযশ্চিঙ্গম়ে বযশ্চক্তর িাঙ্গত যমতার থেন্দ্রীভবন থরাধ ও গণতঙ্গের 
শ্চবঙ্গেন্দ্রীেরঙ্গণর লঙ্গযয পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা়ে েশ্চমটি বযবস্থার শ্চবধান রাখা িঙ্গ়েঙ্গে। 
মযখযত পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষদ স্তঙ্গর েশ্চমটি বযবস্থা প্রচশ্চলত আঙ্গে। গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল এেেভাঙ্গব বা থেৌেভাঙ্গব েশ্চমটি গেঙ্গনর অশ্চধোরী িঙ্গলও, গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত 
থযঙ্গি অবশয েশ্চমটি বযবস্থা গঙ্গড থতালার বযাপাঙ্গর থোনও বাধযবাধেতা থনই। 

থযলা পশ্চরষদ ও পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতঙ্গত এই সেল উঙ্গেশয রূপা়েঙ্গণ থমাে দশটি স্থা়েী সশ্চমশ্চত 
বা স্টযাশ্চিাং েশ্চমটি রঙ্গ়েঙ্গে। তঙ্গব প্রঙ্গ়োযনঙ্গবাঙ্গধ রাযয সরোঙ্গরর অনযমশ্চত শ্চনঙ্গ়ে আরও 
েশ্চমটি এাঁরা গেন েরঙ্গত পাঙ্গরন। বতভ মাঙ্গন োেভের েশ্চমটিগুশ্চল িল়ঃ (১)অেভ, সাংস্থা, 
উন্ন়েন ও পশ্চরেল্পনা স্থা়েী সশ্চমশ্চত; (২)যনস্বাস্থয ও পশ্চরঙ্গবশ স্থা়েী সশ্চমশ্চত; (৩)পযতভ োেভ 
ও পশ্চরবিন স্থা়েী সশ্চমশ্চত; (৪)েৃশ্চষ, থসচ ও সমবা়ে স্থা়েী সশ্চমশ্চত;(৫)শ্চশযা, সাংসৃ্কশ্চত, 
তেয ও িীডা স্থা়েী সশ্চমশ্চত; (৬)যযদ্রশ্চশল্প, িাণ ও যনেলযাণ স্থা়েী সশ্চমশ্চত; (৭)বন ও 
ভূশ্চম সাংস্কার স্থা়েী সশ্চমশ্চত; (৮)মৎসয ও প্রাণীসম্পন শ্চবোশ স্থা়েী সশ্চমশ্চত; (৯)খাদয ও 
সরবরাি স্থা়েী সশ্চমশ্চত; এবাং (১০)শ্চবদযযত ও অশ্চচরাচশ্চরত শশ্চক্ত স্থা়েী সশ্চমশ্চত। 

পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষঙ্গদর স্থা়েী সশ্চমশ্চতগুশ্চলর গেনপদ্ধশ্চত থমাোমযটি এেই রেম। 
এই েশ্চমটিগুশ্চলর সদসযগণ িন – 

• সভাশ্চধপশ্চত/সভাপশ্চত এবাং সিোরী সভাশ্চধপশ্চত/ সিোরী সভাপশ্চত (পদাশ্চধোর বঙ্গল) 

• থযলা পশ্চরষদ/পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর সদসযঙ্গদর দ্বারা শ্চনবভাশ্চচত ৩ , থেঙ্গে ৫ যন সদসয 

• রাযয সরোর বা থোনও শ্চবশ্চধবদ্ধ সাংস্থা বা শ্চনগঙ্গমর আশ্চধোশ্চরে বা প্রখযাত বযশ্চক্তঙ্গদর মঙ্গধয থেঙ্গে 
রাযয সরোর েতৃভ ে মঙ্গনানীত েঙ্গ়েেযন বযশ্চক্ত। 

সদসযঙ্গদর সেঙ্গলই থোনও না থোনও েশ্চমটির সঙ্গে েযক্ত িঙ্গত পাঙ্গরন। তঙ্গব 
সভাশ্চধপশ্চত/সভাপশ্চত ও সিোরী সভাশ্চধপশ্চত/ সিোরী সভাপশ্চত োডা থেউই দযটি (ঙ্গযলা 
পশ্চরষঙ্গদর থযঙ্গি) বা শ্চতনটির (পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর থযঙ্গি) থবশ্চশ েশ্চমটির সদসয িঙ্গত 
পাঙ্গরন না। প্রঙ্গতযে সশ্চমশ্চত শ্চনঙ্গযঙ্গদর মঙ্গধয থেঙ্গে এেযনঙ্গে েমভাধযয বা থচ়োরমযান 
শ্চনবভাশ্চচত েঙ্গরন। তঙ্গব এই শ্চনবভাচঙ্গনর বযাপাঙ্গর সরোর মঙ্গনানীত বযশ্চক্তগণ অাংশগ্রিণ বা 
প্রশ্চতদ্বশ্চবিতা েরঙ্গত পাঙ্গরন না। এই পদগুশ্চলর থযঙ্গিও তফশ্চসশ্চল যাশ্চত, উপযাশ্চত ও 
মশ্চিলাঙ্গদর আসন সাংরযঙ্গণর বযাপাঙ্গর অপরাপর পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাগুশ্চলর নীশ্চতই অনযসৃত ি়ে। 
তঙ্গব সভাপশ্চত বা সভাশ্চধপশ্চতই শ্চনয শ্চনয সাংস্থার অেভ, সাংস্থা, উন্ন়েন ও পশ্চরেল্পনা স্থা়েী 
সশ্চমশ্চতর েমভাধযয িঙ্গ়ে োঙ্গেন। 

প্রঙ্গতযে েশ্চমটি শ্চনয শ্চনয সাংস্থাগুশ্চল দ্বারা অশ্চপভত যমতার প্রঙ্গ়োগ ও োেভ সম্পাদনা েঙ্গর 
োঙ্গে। এঙ্গদর এশ্চক্ত়োর শ্চন়েমানযো়েী শ্চবশ্চধবদ্ধ এবাং এই এশ্চক্ত়োঙ্গরর েমভসূশ্চচ, প্রেল্প সম্পাদন 
ও আশ্চেভে প্রশাসঙ্গনর যনয েমভাধযয দা়েী োঙ্গেন। 

প্রঙ্গতযে েশ্চমটিঙ্গত এেযন সশ্চচব োঙ্গেন। পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতঙ্গত পঞ্চাঙ্গ়েত সম্প্রসারণ 
আশ্চধোশ্চরে এই পদটি অলাংেৃত েঙ্গরন। অনযি সদসযঙ্গদর মঙ্গধয থেঙ্গেই সশ্চচব শ্চনবভাশ্চচত 
িন। সরোর মঙ্গনানীত সদসযগণ এই পঙ্গদ থোগ শ্চদঙ্গত পাঙ্গরন না। থযলা পশ্চরষঙ্গদর থযঙ্গি 



পশ্চরষদ সশ্চচব সেল স্থা়েী েশ্চমটির সশ্চচব শ্চিসাঙ্গব োয েঙ্গরন। এখাঙ্গন উঙ্গেখয, েমভাধযয 
সবভযঙ্গণর েমী িন। শ্চতশ্চন অনয থোোও থবতনঙ্গভাগী েমীরূঙ্গপ োয েরঙ্গত পাঙ্গরন না। 

এোডা দশটি সশ্চমশ্চতর োযেঙ্গমভর সমন্বঙ্গ়ের যটিল দাশ্চ়েত্ব সম্পাদঙ্গনর যনয এেটি সমন্ব়ে 
সশ্চমশ্চতও োয েঙ্গর োঙ্গে। এই েশ্চমটির োয েতেো মশ্চেসভার েযাশ্চবঙ্গনঙ্গের মঙ্গতা। এই 
সশ্চমশ্চতগুশ্চল গঠিত ি়ে সভাশ্চধপশ্চত/সভাপশ্চত, েমভাধযযগণ এবাং পশ্চরষঙ্গদর োেভশ্চনবভািী 
আশ্চধোশ্চরে ও অশ্চতশ্চরক্ত োেভশ্চনবভািী আশ্চধোশ্চরে/ পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর োেভশ্চনবভািী 
আশ্চধোশ্চরেঙ্গে শ্চনঙ্গ়ে। শ্চনয সাংস্থার সশ্চচবগণ থযলা পশ্চরষদ/পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমি সমন্ব়ে েশ্চমটির 
সশ্চচব িন। পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর সভাপশ্চত/ থযলা পশ্চরষঙ্গদর সভাশ্চধপশ্চত সমন্ব়ে েশ্চমটির 
সভা়ে সভাপশ্চতত্ব েঙ্গরন। 

শ্চ বতাচ  বযবস্থা 
সাংশ্চবধান অনযসাঙ্গর পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সমস্ত শ্চনবভাচন পশ্চরচালনা, তোবধান, শ্চনঙ্গদভশদান ও 
শ্চন়েেণ েঙ্গর োঙ্গে রাযয শ্চনবভাচন েশ্চমশন। তঙ্গব এই শ্চনবভাচন পঞ্চাঙ্গ়েত আইন অনযসাঙ্গরই 
শ্চনবভাশ্চচত িঙ্গ়ে োঙ্গেন। 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত, পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষঙ্গদর োেভোঙ্গলর থম়োদ পাাঁচ বের। আইন 
অনযসাঙ্গর পাাঁচ বের থশষ িবার আঙ্গগই এই শ্চতন সাংস্থা়ে শ্চনবভাচন েরঙ্গত ি়ে। তাোডা 
থোনও পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থা থভঙ্গে শ্চদঙ্গল ে়ে মাঙ্গসর মঙ্গধয থভাঙ্গের আঙ্গ়োযন েরাও 
বাধযতামূলে। 

শ্চনবভাচঙ্গনর সযশ্চবধার যনয প্রঙ্গতযে পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাঙ্গে েঙ্গ়েেটি শ্চনবভাচন থযঙ্গি ভাগ েরা 
িঙ্গ়েঙ্গে। এই এলাোর থভােদাতারা অবশয পশ্চিমবে শ্চবধানসভার থভাোররাই। গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর থভাোর সাংখযার শ্চনশ্চরঙ্গখ থোনও থোনও গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চনবভাচশ্চন এলাো 
এোশ্চধে সদসযশ্চবশ্চশি। অনযানয থযঙ্গি অবশয এই এলাো এে সদসযশ্চবশ্চশিই। প্রঙ্গতযে 
পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থার থম়োদ পাাঁচ বেঙ্গরর যনয। তঙ্গব শ্চনশ্চদভ ি সমঙ্গ়ের আঙ্গগই রাযয সরোর থে-
থোনও পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থা থভঙ্গে শ্চদঙ্গত পাঙ্গরন। এোডা থোনও সদসয পদতযাগ েরঙ্গল বা 
পদচূযত িঙ্গল বা মারা থগঙ্গল তার শ্চনবভাচশ্চন এলাো়ে পযনরা়ে শ্চনবভাচন েরা ো়ে। 

োেভাবশ্চল 

স্বা়েত্তশাশ্চসত সাংস্থা শ্চিসাঙ্গব গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত, পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষঙ্গদর িাঙ্গত শ্চনয 
শ্চনয থযঙ্গি সম্পাদঙ্গনর যনয শ্চবশ্চবধ যমতা ও োঙ্গযর দাশ্চ়েত্ব অপভণ েরা িঙ্গ়েঙ্গে। 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর কা তাবশ্চল 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োযগুশ্চল শ্চিশ্চবধ – বাধযতামূলে, নযস্ত ও ঐশ্চিে। 

• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর বাধযতামূলে োযগুশ্চল মূলর গ্রাঙ্গমান্ন়েন সাংিান্ত। এর মঙ্গধয রঙ্গ়েঙ্গে – পঞ্চবাশ্চষভেী 
উন্ন়েন পশ্চরেল্পনা গ্রিণ, মানবসম্পদ উন্ন়েন, থপৌর এলাোর সযঙ্গোগসযশ্চবধার যনয বাৎসশ্চরে শ্চভশ্চত্তঙ্গত 
পশ্চরেল্পনা প্রস্তুশ্চতেরণ, আশ্চেভে উন্ন়েন ও নযা়েশ্চবচার সাংিান্ত প্রেল্পগুশ্চলর রূপা়েন, যনস্বাস্থয 
সাংরযণ, যলশ্চনষ্কাশন বযবস্থােরণ, মিামাশ্চর প্রশ্চতঙ্গরাধ, পানী়ে যল সরবরাি, থলােবযবিােভ পযকুর 
খনন, রাস্তাঘাে রযণাঙ্গবযণ, থস্বিাঙ্গসবে সাংগঠিতেরণ, ের ধােভ ও সাংগ্রি, গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর 
তিশ্চবল পশ্চরচালনা ও শ্চন়েেণ ইতযাশ্চদ। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8


• অনযশ্চদঙ্গে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর উপর নযস্ত ও ঐশ্চিে োযগুশ্চল সাধারণ উন্ন়েন ও গ্রাম পযনগভেন 
সাংিান্ত। রাযয সরোরও শ্চেেয শ্চেেয দাশ্চ়েত্ব গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চলর উপর নযস্ত েঙ্গর োঙ্গেন। থসঙ্গযঙ্গি 
এই োযগুশ্চলর সম্পাদঙ্গনর যনয প্রঙ্গ়োযনী়ে অেভ সরোরই গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে শ্চদঙ্গ়ে োঙ্গেন। এই 
োযগুশ্চল িল, প্রােশ্চমে, সামাশ্চযে, বৃশ্চত্তমূলে ও ব়েস্ক শ্চশযা, মাতৃ ও শ্চশশুেলযাণ থেন্দ্র, থখ়োঘাে 
পশ্চরচালনা, থসচ, েৃশ্চষ, জ্বালাশ্চন, পশু শ্চচশ্চেৎসা, ভূশ্চম সাংস্কার, সমবা়ে, গ্রামীণ গৃি প্রেল্প ইতযাশ্চদ। 
তঙ্গব এই সেল োঙ্গযর গশ্চতপ্রেৃশ্চত থদঙ্গখ সন্তুি না িঙ্গল সরোর এই োযগুশ্চল প্রতযািার েঙ্গর শ্চনঙ্গত 
পাঙ্গরন। 

• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর থস্বিাধীন োযগুশ্চল িল – রাস্তার আঙ্গলার বযবস্থা, বৃযঙ্গরাপন ও রযণাঙ্গবযণ, কূপ 
খনন, শ্চবশ্চভন্ন থযঙ্গি সমবা়ে প্রোর প্রবতভ ন, িাে-বাযার স্থাপন, দাশ্চরদ্র দূরীেরণ প্রেল্প গ্রিণ, 
গ্রন্থাগার স্থাপন, সাাংসৃ্কশ্চতে োযেমভ, সামাশ্চযে ও শ্চশযাগত থযঙ্গি অনগ্রসর থশ্রশ্চণর েলযাণসাধন 
ইতযাশ্চদ। স্থানী়ে যনশ্চিতের থে-ঙ্গোনও প্রেল্প গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত থস্বিা়ে গ্রিণ েরঙ্গত পাঙ্গর। 

• এোডাও গৃিশ্চনমভাণ, স্বাস্থযবযবস্থার উন্নশ্চতেরণ, রাস্তা ও যলপে রযণাঙ্গবযণ, দূশ্চষত যলসরবরাি 
শ্চন়েেণ, সাংিামে বযাশ্চধর প্রাদযভভ াব িঙ্গল তার যনয উপেযক্ত বযবস্থাগ্রিঙ্গণর যমতাও গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর 
িাঙ্গত নযস্ত রঙ্গ়েঙ্গে। 

পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর কা তাবশ্চল 

ব্লে তো পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত এলাোর উন্ন়েন সাধন ও সামাশ্চযে নযা়ে প্রশ্চতষ্ঠার লঙ্গযয 
পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর িাঙ্গত শ্চবশ্চবধ যমতা ও দাশ্চ়েত্ব নযস্ত েরা িঙ্গ়েঙ্গে। 

• পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর প্রােশ্চমে োয সামশ্চগ্রেভাঙ্গব সমশ্চির উন্ন়েন ও সমাঙ্গযর প্রশ্চতটি মানযঙ্গষর আেভ-
সামাশ্চযে উন্ন়েঙ্গনর েো মাো়ে থরঙ্গখ ব্লে এলাোর যনয এেটি পঞ্চবাশ্চষভেী উন্ন়েন পশ্চরেল্পনা এবাং 
এেটি বাশ্চষভে পশ্চরেল্পনা রচনা েরা। েৃশ্চষ, কুটির শ্চশল্প, সমবা়ে আঙ্গিালন, গ্রামীণ ঋণ, যল 
সরবরাি, শ্চশযা, সামাশ্চযে বনসৃযন, নারী ও শ্চশশুর েলযাণ, থলােশ্চিতের োঙ্গযর যনয আশ্চেভে 
সািােয প্রদান ইতযাশ্চদ শ্চবষঙ্গ়েও পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত শ্চসদ্ধান্ত গ্রিণ েরার যমতা রাঙ্গখ। 

• এোডা গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চলর বাঙ্গযে অনযঙ্গমাদন, এেই ব্লঙ্গের গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল রশ্চচত পশ্চরেল্পনাগুশ্চলর 
মঙ্গধয সমন্ব়েসাধন, এলাোর রাস্তার শ্চদে পশ্চরবতভ ন বা রাস্তা বন্ধ েরা, দূষনী়ে ও শ্চবপজ্জন বযবসা 
বন্ধ েরা, িাে ও বাযাঙ্গরর লাইঙ্গসি থদও়ো ও গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োয তদারে েরার যমতাও 
পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর িাঙ্গত নযস্ত। তাোডা ব্লঙ্গের সামশ্চগ্রে পশ্চরেল্পনা রচনা ও রূপা়েঙ্গণর যনয গঠিত 
ব্লে পশ্চরেল্পনা েশ্চমটিঙ্গত পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত অতযন্ত গুরুত্বপূণভ ভূশ্চমো পালন েঙ্গর োঙ্গে। 

জজলা পশ্চরষঙ্গদর কা তাবশ্চল 

পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর মঙ্গতা থযলা পশ্চরষঙ্গদর িাঙ্গতও আশ্চেভে উন্ন়েন ও সামাশ্চযে নযা়ে প্রশ্চতষ্ঠার 
লঙ্গযয শ্চেেয শ্চেেয দাশ্চ়েত্ব ও যমতা অপভণ েরা িঙ্গ়েঙ্গে। 

• থযলা পশ্চরষঙ্গদর প্রােশ্চমে োয িল সামশ্চগ্রেভাঙ্গব সমশ্চির উন্ন়েন ও সমাঙ্গযর প্রশ্চতটি মানযঙ্গষর আেভ-
সামাশ্চযে উন্ন়েঙ্গনর েো মাো়ে থরঙ্গখ থযলার যনয এেটি পঞ্চবাশ্চষভেী পশ্চরেল্পনা এবাং এেটি 
বাৎসশ্চরে পশ্চরেল্পনা রচনা েরা। এোডা পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতগুশ্চলর বাঙ্গযে অনযঙ্গমাদন, এেই থযলার 
পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতগুশ্চল রশ্চচত পশ্চরেল্পনাগুশ্চলর মঙ্গধয সমন্ব়েসাধন, এলাোর ও তাঙ্গদর োযেমভ তদারে 
েরাও থযলা পশ্চরষঙ্গদর অনযতম োয বঙ্গল শ্চবঙ্গবশ্চচত ি়ে। 

• থযলা পশ্চরষঙ্গদর অনযানয োযগুশ্চলর মঙ্গধয প্রধান িল – যল সরবরাি, থসচ, যনস্বাস্থয, িাসপাতাল, 
সমাযেলযাণ, শ্চশযা, েৃশ্চষ, পশুপালন, শ্চশল্প, সমবা়ে আঙ্গিালন, গ্রামীণ ঋণবযবস্থা প্রভৃশ্চত খাঙ্গত 
পশ্চরেল্পনা ও অেভসাংস্থান এবাং গ্রামীণ িাে-বাযাঙ্গরর রযণাঙ্গবযণ, পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও গ্রাম 
পঞ্চাঙ্গ়েতঙ্গে অনযদান প্রদান, প্রঙ্গেৌশলগত শ্চশযাপ্রসাঙ্গর বৃশ্চত্তপ্রদান, িাণ, যল সরবরাি ও মিামারী 



প্রশ্চতঙ্গরাঙ্গধ অেভবরাে েরা। এগুশ্চল োডা সরোর প্রদত্ত োয ও পশ্চরেল্পনার দাশ্চ়েত্বও থযলা 
পশ্চরষদগুশ্চলঙ্গে পালন েরঙ্গত ি়ে। 

• এই সব োযেমভ োডাও শ্চেেয সমন্ব়ে ও পেভঙ্গবযণমূলে োযও থযলা পশ্চরষদঙ্গে েরঙ্গত ি়ে। এর 
মঙ্গধয আঙ্গে পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতগুশ্চল েতৃভ ে গৃিীত বা পশ্চরেশ্চল্পত প্রেল্পগুশ্চলর সমন্ব়েসাধন, পঞ্চাঙ্গ়েত 
সশ্চমশ্চতগুশ্চলর বাঙ্গযে পরীযা ও অনযঙ্গমাদন। এোডাও শ্চিস্তর পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর উন্ন়েনমূলে োেভাবশ্চল 
সম্পঙ্গেভ  থযলা পশ্চরষদ রাযয সরোরঙ্গে েোেে ও গুরুত্বপূণভ পরামশভদাঙ্গনর অশ্চধোরী। 

পঞ্চাঙ্গ়েত প্রশাস  

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাগুশ্চলর সযিয  পশ্চরচালনার দাশ্চ়েত্ব পশ্চিমবে সরোঙ্গরর িাঙ্গত নযস্ত। 
এই োঙ্গযর যনয রাযয সরোঙ্গরর অধীঙ্গন এেটি পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চবভাগ এবাং পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চধোর 
প্রশ্চতশ্চষ্ঠত আঙ্গে। 

• পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চবভাগ্ – পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চবভাগ ভারপ্রাপ্ত মেীর অধীনস্থ এেটি শ্চবভাগ। এর প্রধান িঙ্গলন 
সশ্চচব। এই শ্চবভাঙ্গগর োয িল পঞ্চাঙ্গ়েত সাংিান্ত নীশ্চত শ্চনধভারণ েরা। 

• পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চধকার – পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চধোর পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চবভাঙ্গগর নীশ্চতগুশ্চল রূপাশ্চ়েত েঙ্গর োঙ্গে। এর 
ভারপ্রাপ্ত আশ্চধোশ্চরে িঙ্গলন পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চধেতভ া। তাঙ্গে সািােয েরার যনয দযযন েযগ্ম-অশ্চধেতভ া, 
শ্চতনযন সি-অশ্চধেতভ া এবাং অনযানয আশ্চধোশ্চরে ও েমীরাও রঙ্গ়েঙ্গেন। 

এোডা পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চতনটি স্তঙ্গরর যনয শ্চতন যন আঞ্চশ্চলে সি-অশ্চধেতভ া, প্রঙ্গতযে থযলা়ে 
এেযন থযলা পঞ্চাঙ্গ়েত আশ্চধোশ্চরে বা শ্চডশ্চিক্ট পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চফসার (শ্চডশ্চপও) এবাং 
পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সবভশ্চনম্ন থোগসূি শ্চিসাঙ্গব এেযন পঞ্চাঙ্গ়েত সম্প্রসারণ আশ্চধোশ্চরে (ইওশ্চপ) 
রঙ্গ়েঙ্গেন। শ্চডশ্চপও গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর তোবধান েঙ্গরন ও তাঙ্গদর পরামশভ থদন; ইওশ্চপ ব্লে 
স্তঙ্গর সমশ্চি উন্ন়েন আশ্চধোশ্চরঙ্গের অধীঙ্গন োয েঙ্গরন। 

প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত, পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষদ এে-এেটি ‘আবদ্ধ 
ইউশ্চনে’। থসযনয পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চবশ্চভন্ন স্তঙ্গর শ্চনেযক্ত েমভচারীঙ্গদর পঙ্গদান্নশ্চতর সযঙ্গোগ শ্চভন্ন শ্চভন্ন 
রেঙ্গমর 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত প্রশাস  

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর প্রশাসশ্চনে বযবস্থার শীঙ্গষভ আঙ্গেন প্রধান ও উপ-প্রধান। এোডা প্রঙ্গতযে 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত এেযন েঙ্গর সশ্চচব োঙ্গেন শ্চেশ্চন পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর বদশ্চনে োযেমভ পশ্চরচালনা 
েঙ্গরন। তাঙ্গে শ্চনঙ্গ়োগ েঙ্গরন পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চধেতভ া। এোডা োঙ্গেন এেযন েমভসিা়েে বা 
যব অযাশ্চসঙ্গস্টি। তাঙ্গে শ্চনঙ্গ়োগ েঙ্গরন প্রধান। শ্চতশ্চন মূখযত প্রেল্প সাংিান্ত োযেমভ 
থদখাঙ্গশানা েঙ্গরন। 

এোডা পূঙ্গবভ প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত থে এেযন েঙ্গর দফাদার ও েঙ্গ়েেযন থচৌশ্চেদার 
োেঙ্গতন, তাঙ্গদর বদঙ্গল পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর সবভযঙ্গণর যনয েমী শ্চনঙ্গ়োগ শুরু িঙ্গ়েঙ্গে। এাঁঙ্গদর নতয ন 
নামেরণ েরা িঙ্গ়েঙ্গে ‘গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত েমী’। 

এোডা প্রঙ্গতযে গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গত এে বা এোশ্চধে ের আদা়েোরী বা োঙ্গলক্টর আঙ্গেন, 
োাঁরা গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর ধােভ েরা ের আদা়ে েঙ্গর োঙ্গেন। এযনয শ্চতশ্চন মাশ্চসে ভাতা ও 
ের আদাঙ্গ়ের পশ্চরমাঙ্গণর উপর েশ্চমশন থপঙ্গ়ে োঙ্গেন। 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত প্রশাস  

পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত প্রশাসঙ্গনর শীঙ্গষভ োঙ্গেন সভাপশ্চত ও সিোরী সভাপশ্চত। এোডা প্রঙ্গতযে 
েমভাধযঙ্গযর িাঙ্গতও শ্চেেয শ্চেেয প্রশাসশ্চনে দাশ্চ়েত্ব নযস্ত োঙ্গে। এাঁরা প্রঙ্গতযঙ্গেই শ্চনবভাশ্চচত 
প্রশাসে। 

এোডা পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর শ্চনবভািী আশ্চধোশ্চরে শ্চিসাঙ্গব োয েঙ্গরন সাংশ্চিি সমশ্চি উন্ন়েন 
আশ্চধোশ্চরে বা ব্লে থডঙ্গভলপঙ্গমন্ট অশ্চফসার (শ্চবশ্চডও)। পঞ্চাঙ্গ়েত সম্প্রসারণ আশ্চধোশ্চরে 
পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত এবাং অেভ েশ্চমটির সশ্চচব। এোডা অপরাপর েশ্চমটিগুশ্চলঙ্গতও এেযন েঙ্গর 
সশ্চচব োঙ্গেন। সাংশ্চিি ব্লঙ্গের আশ্চধোশ্চরে ও েমীবগভঙ্গে পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর িাঙ্গত নযস্ত েরা 
িঙ্গ়েঙ্গে। এোডাও রাযয সরোর প্রঙ্গ়োযঙ্গন অনযানয আশ্চধোশ্চরে ও েমভচারী শ্চদঙ্গ়ে পঞ্চাঙ্গ়েত 
সশ্চমশ্চতঙ্গে সািােয েঙ্গর োঙ্গেন। 

জজলা পশ্চরষদ প্রশাস  

থযলা পশ্চরষঙ্গদর নীশ্চতপ্রণ়েন ও োেভসম্পাদঙ্গনর যনয থযলা পশ্চরষঙ্গদর সভাশ্চধপশ্চত বা তার 
অনযপশ্চস্থশ্চতঙ্গত সিোরী সভাশ্চধপশ্চত থনতৃঙ্গত্ব এেটি প্রশাসন েে োয েঙ্গর। সভাশ্চধপশ্চত 
পশ্চরষঙ্গদর আশ্চেভে ও োেভশ্চনবভািী প্রশাসঙ্গনর সাধারণ দাশ্চ়েঙ্গত্ব বিাল োঙ্গেন ও পশ্চরষঙ্গদর 
দশ্চললপি রযণাঙ্গবযঙ্গণর যনয দা়েী োঙ্গেন। পশ্চরষঙ্গদর োযেমভ েঙ্গ়েেটি েশ্চমটির দ্বারা 
সম্পাশ্চদত িঙ্গ়ে োঙ্গে। এই েশ্চমটিগুশ্চলর অধযযগণ থযলা পশ্চরষদ প্রশাসঙ্গন শ্চনশ্চদভি দাশ্চ়েত্ব 
বিন েঙ্গর োঙ্গেন। 

প্রঙ্গতযে থযলার থযলা-শাসে থযলা পশ্চরষঙ্গদর োেভশ্চনবভািী আশ্চধোশ্চরঙ্গের পঙ্গদ আসীন 
োঙ্গেন। তাঙ্গে সিা়েতা েঙ্গরন এেযন অশ্চতশ্চরক্ত োেভশ্চনবভািী আশ্চধোশ্চরে; শ্চতশ্চন অশ্চতশ্চরক্ত 
থযলা-শাসঙ্গের মেভাদাসম্পন্ন আশ্চধোশ্চরে। এোডাও অপর এেযন উচ্চপদস্থ আশ্চধোশ্চরে 
পশ্চরষঙ্গদর সশ্চচঙ্গবর দাশ্চ়েত্ব পালন েঙ্গরন। এাঁরা সেঙ্গলই রাযয সরোর েতৃভ ে শ্চনেযক্ত িন। 

এাঁরা োডাও প্রঙ্গতযে থযলা পশ্চরষঙ্গদ এেযন েঙ্গর থযলা প্রেযশ্চক্তশ্চবদ বা শ্চডশ্চিক্ট ইশ্চিশ্চন়োর, 
থমশ্চডেযাল অশ্চফসার, উচ্চপদস্থ োশ্চরগশ্চর েমী এবাং েরশ্চণে ও আরদাশ্চল োঙ্গেন। রাযয 
সরোরও শ্চেেয েমভচারীঙ্গে পশ্চরষঙ্গদ নযস্ত েঙ্গর োঙ্গেন। 

তহশ্চবল ও সম্পশ্চত্ত 

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাগুশ্চলর পশ্চরচালনার যনয প্রঙ্গ়োযনী়ে অঙ্গেভর থযাগান পঞ্চাঙ্গ়েত 
আইন, শ্চন়েমাবশ্চল ও সরোশ্চর আঙ্গদশনামা অনযসাঙ্গর িঙ্গ়ে োঙ্গে। এই সাংস্থাগুশ্চলর আঙ্গ়ের 
উৎস দযভাঙ্গগ শ্চবভক্ত – অভযন্তরীণ ও বাশ্চিযে। অভযন্তরীন উৎসগুশ্চলর মঙ্গধয আঙ্গে ের 
(েযাক্স), অশ্চভের (ঙ্গরে), মাশুল (শ্চফ), উপশুল্ক (ঙ্গোল), যশ্চরমানা ও এগুশ্চলর শ্চনযস্ব 
লশ্চগ্ন ও লাভযনে উঙ্গদযাগ থেঙ্গে আ়ে। বাশ্চিযে উৎঙ্গসর মঙ্গধয পঙ্গড রাযয ও থেন্দ্রী়ে সরোর, 
থযলা পশ্চরষদ ও পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত েতৃভ ে দত্ত অনযদান বা নযস্ত অেভ, সরোর আঙ্গরাশ্চপত 
েঙ্গরর অাংশ, স্থানান্তশ্চরত রাযস্ব, সরোশ্চর আশ্চেভে সািােয ইতযাশ্চদ। 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চনযস্ব আ়ে 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর শ্চনযস্ব আঙ্গ়ের উৎস শ্চতন ভাঙ্গগ শ্চবভক্ত – (১) বাধযতামূলেভাঙ্গব বসাঙ্গনা 
ের, মাশুল ইতযাশ্চদ; (২) থস্বিাধীনঙ্গযঙ্গি বসাঙ্গনা ের, মাশুল ইতযাশ্চদ; এবাং (৩) 
সরোর েতৃভ ে িস্তান্তশ্চরত শ্চবষ়ে। 
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বাধযতামূলক শ্চবষ়েগুশ্চল 
• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত এলাো়ে যশ্চম ও বাশ্চডর মাশ্চলে ও দখলোরীর থেঙ্গে আদা়েীেৃত ের। যশ্চম বা 

বাশ্চডর বাশ্চষভে মূলয ১০০০ োোর মঙ্গধয িঙ্গল ১% িাঙ্গর ও ১০০০ োোর থবশ্চশ িঙ্গল ২% িাঙ্গর ের 
বসাঙ্গনা বা সাংগ্রি েরা ি়ে। তঙ্গব বাশ্চষভে ২৫০ োো েম মূঙ্গলযর বাশ্চড বা যশ্চম, যনস্বাঙ্গেভ বযবহৃত 
বা ধমী়ে বা শ্চশযাগত বা দাতবয উঙ্গেঙ্গশয শ্চনশ্চমভত থযঙ্গি গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত ের বসাঙ্গনার অশ্চধোরী 
ন়ে। 

• এলাোর মঙ্গধয োবতী়ে স্থাবর সম্পশ্চত্ত িস্তান্তর, দান, বন্ধে, ইযারা ইতযাশ্চদ থযঙ্গি ২% িাঙ্গর শুল্ক; 
প্রঙ্গমাদানযষ্ঠান েো প্রদশভনী, শ্চসঙ্গনমা, নােে ও থখলাধযলার প্রঙ্গবশমূঙ্গলযর উপর ১০% িাঙ্গর অশ্চতশ্চরক্ত 
স্টযাম্প শ্চডউটি বসাঙ্গত পাঙ্গর গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত। 

• এলাো়ে গৃিশ্চনমভাণ, গৃিসাংস্কার ও সম্প্রসারঙ্গণর যনয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর অনযমশ্চত প্রঙ্গ়োযন। এই 
অনযঙ্গমাদঙ্গনর যনয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চনশ্চদভি িাঙ্গর মাশুল আদা়ে েরঙ্গত পাঙ্গর। 

• শ্চনশ্চদভি থযঙ্গি পঞ্চাঙ্গ়েত আইন বা শ্চবশ্চধ লশ্চিত িঙ্গল গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত যশ্চরমানাও আদা়ে েরঙ্গত পাঙ্গর। 

ঐশ্চিে শ্চবষ়েগুশ্চল 
• শ্চরেশা, থেলা, থগারুর গাশ্চড ও অনযানয পশুবাশ্চিত োনবািন শ্চনবন্ধীেরঙ্গণর যনয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত 

মাশুল বসাঙ্গত পাঙ্গর। এযনয এই সেল োঙ্গন লাইঙ্গসি প্রদান েঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েত। তাোডা, পাইোশ্চর ও 
খযচরা বযবসা পশ্চরচালনার থযঙ্গিও শ্চনবন্ধীেৃত বযবসা়েীঙ্গদর োে থেঙ্গে মাশুল আদা়ে েরঙ্গত পাঙ্গর 
পঞ্চাঙ্গ়েত। 

• থদবস্থান, তীেভস্থান ও থমলা়ে যনস্বাস্থযমূলে বযবস্থা থনও়োর যনয গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত মাশুল বসাঙ্গত ও 
আদা়ে েরঙ্গত পাঙ্গর। 

• পানী়ে যল, থসঙ্গচর যল বা অনযানয উঙ্গেঙ্গশয সরবরািেৃত যঙ্গলর উপর অশ্চভের বা যলের বসাঙ্গত 
পাঙ্গর গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত। 

• রাস্তা বা সবভযনীন স্থাঙ্গন আঙ্গলার বযবস্থা েরঙ্গল পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চভের বসাঙ্গত পাঙ্গর। 

• বযশ্চক্তশ্চবঙ্গশঙ্গষর বা যনসাধারঙ্গণর থশৌচাগার ও আবযভ না থফলার স্থাঙ্গনর বযবস্থা েরঙ্গল তার উপর 
গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত অশ্চভের বসাঙ্গত পাঙ্গর। 

• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত প্রশ্চতশ্চষ্ঠত বা তার বযবস্থাধীন থখ়োঘাে বযবিাঙ্গরর উপর গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত উপশুল্ক 
আদা়ে েরঙ্গত পাঙ্গর। 

• কুকুর, পাশ্চখ বা অনযানয গৃিপাশ্চলত যন্তুর উপর গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত মাশুল বসাঙ্গত পাঙ্গর। 

• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর তোবধাঙ্গন শ্চস্থত যশ্চমঙ্গত পশুচারঙ্গণর উপর গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত মাশুল বসাঙ্গত পাঙ্গর। 

• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর তোবধাঙ্গন শ্চস্থত শ্মশানঘাে বযবিাঙ্গরর উপর গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত মাশুল বসাঙ্গত পাঙ্গর। 

• বাশ্চণশ্চযযে শ্চভশ্চত্তঙ্গত বযবহৃত থমােরচাশ্চলত শযাঙ্গলা টিউবওঙ্গ়েল বযবিাঙ্গরর উপর পঞ্চাঙ্গ়েত শ্চনবন্ধীেরণ 
মাশুল আঙ্গরাপ েরঙ্গত পাঙ্গর। 

সরকার কততত ক হস্তান্তশ্চরত উৎস 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর আ়ে বৃশ্চদ্ধর যনয এলাোধীন থখাাঁ়োড, সরোশ্চর পযরুর, থডাবা ও শ্চদশ্চঘ 
এবাং সেল প্রোর খাস যশ্চম পশ্চরচালনার দাশ্চ়েত্ব গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর িাঙ্গত নযস্ত েরা িঙ্গ়েঙ্গে। 
এোডা পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল শ্চনঙ্গযরা থোনও উঙ্গদযাগ পশ্চরচালনা েঙ্গর আ়ে বৃশ্চদ্ধ ঘোঙ্গত পাঙ্গর। এই 
উঙ্গেঙ্গশয রাযয সরোর, বযাঙ্ক বা অপর থোনও প্রশ্চতষ্ঠান থেঙ্গে ঋণ সাংগ্রি েরঙ্গত পাঙ্গর 
তারা। 



পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও জজলা পশ্চরষঙ্গদর শ্চ জস্ব আ়ে 

পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষঙ্গদর শ্চনযস্ব আঙ্গ়ের উৎসগুশ্চল থমাোমযটি এেই রেঙ্গমর। 
রাযয সরোর শ্চনধভাশ্চরত সঙ্গবভাচ্চ িাঙ্গর এরা ের, অশ্চভের, মাশুল ও উপশুল্ক বসাঙ্গত পাঙ্গর। 
উভ়ে সাংস্থাই শ্চনয পশ্চরচালনাধীঙ্গন োো সডে ও থসতয র উপর চলাচলোরী মানযষ, 
োনবািন ও মাশ্চলোনাধীন পশুর উপর উপশুল্ক; থখ়োঘাঙ্গে উপশুল্ক; োনবািন শ্চনবন্ধীেরণ, 
তীেভ ও থমলা়ে স্বাস্থযসম্পশ্চেভ ত বযবস্থাগ্রিঙ্গণর যনয, থমলার লাইঙ্গসি বাবদ মাশুল; যল 
সরবরাি, সবভযনীন স্থাঙ্গন আঙ্গলার উপর অশ্চভের বসাঙ্গত পাঙ্গর। পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত িাে ও 
বাযাঙ্গরর লাইঙ্গসি বাবদ মাশুল ও থযলা পশ্চরষদ থনৌো শ্চনবন্ধীেরঙ্গণর যনয মাশুল আদা়ে 
েরঙ্গত পাঙ্গর। শ্চনশ্চদভি আইন বা শ্চবশ্চধভে েরঙ্গল এরা যশ্চরমানাও আদা়ে েরঙ্গত পাঙ্গর। তঙ্গব 
এেটি শ্চবষঙ্গ়ের উপর এেটি পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাই ের বা মাশুল ধােভ েরঙ্গত পাঙ্গর। 

এোডাও থযলা পশ্চরষঙ্গদর আঙ্গ়ের অনযতম প্রধান উৎস িল পযতভ  ও সডে উপের। এই ের 
রাযয সরোর শ্চনধভাশ্চরত িাঙ্গর থযলা পশ্চরষদ আদা়ে েঙ্গর ও তারাই থভাগ েঙ্গর। এোডাও 
থযলা পশ্চরষঙ্গদর িাঙ্গত রাযয সরোর দ্বারা নযস্ত ডাে-বাাংঙ্গলা, িাসপাতাল, খাস যশ্চম ও 
পযকুর-শ্চদশ্চঘ থেঙ্গে প্রাপ্ত আ়েও পশ্চরষঙ্গদর আঙ্গ়ের অনযতম উৎস। 

এোডাও পশ্চরষদ শ্চনয উঙ্গদযাঙ্গগ আ়ে বাডাঙ্গত পাঙ্গর বা সরোর, বযাঙ্ক ও অনযানয আশ্চেভে 
সাংস্থা থেঙ্গে ঋণ তয লঙ্গত পাঙ্গর। 

সরকাশ্চর অ ুদা  

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাগুশ্চলর আঙ্গ়ের উৎস েঙ্গেি ন়ে। থসই োরঙ্গণ এঙ্গদর সরোশ্চর 
অনযদাঙ্গনর উপর অঙ্গনোাংঙ্গশ শ্চনভভ র েরঙ্গত ি়ে। এই সরোশ্চর অনযদানই গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত, 
পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চত ও থযলা পশ্চরষঙ্গদর আঙ্গ়ের প্রধান উৎস। এই অনযদান প্রধানত দযই ধরঙ্গনর 
– সাধারণ অনযদান ও শ্চবশ্চভন্ন সরোশ্চর প্রেল্প রূপা়েঙ্গন বরাে শ্চবভাগী়ে অেভ। 

গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েতগুশ্চল েমভচারী, প্রধান ও উপ-প্রধাঙ্গনর থবতন, সদসযঙ্গদর রািাখরচ ও বদশ্চনে 
ভাতা বাবদ সরোশ্চর অনযদান; মযাশ্চচাং গ্রান্ট ও প্রেল্প রূপা়েঙ্গনর যনয বরাে অেভ থপঙ্গ়ে 
োঙ্গে। 

পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতগুশ্চলঙ্গেও রাযয সরোর শ্চবশ্চভন খাঙ্গত অনযদান ও েমভচারীঙ্গদর থবতন ও 
ভাতা বাবদ অেভ; প্রশাসশ্চনে বয়েবরাে ও প্রেল্প রূপা়েঙ্গনর অেভ শ্চদঙ্গ়ে োঙ্গে। 

থযলা পশ্চরষদ থেন্দ্র ও রাযয সরোঙ্গরর োে থেঙ্গে অনযদান থপঙ্গ়ে োঙ্গে। এই অনযদাঙ্গন 
েমভচারীঙ্গদর থবতন ও ভাতা প্রদান; প্রশাসশ্চনে বয়ে ও প্রেল্প রূপা়েঙ্গনর বয়ে শ্চনবভাশ্চিত 
ি়ে। ১৯৯৫ সাঙ্গল গঠিত অেভ েশ্চমশঙ্গনর প্রশ্চতঙ্গবদন অনযসাঙ্গর প্রঙ্গমাদ ের থেঙ্গে সাংগৃিীত 
সমস্ত অেভ; অনযানয সব রেঙ্গমর সাংগৃিীত ের থেঙ্গে ১৬% রাযয সরোর স্থানী়ে পঞ্চাঙ্গ়েত 
সাংস্থা ও পযরসভাগুশ্চলঙ্গে শ্চদঙ্গ়ে োঙ্গেন এবাং থসচ ের বাবদ আদা়েীেৃত অেভ থযলা পশ্চরষদঙ্গে 
শ্চদঙ্গ়ে োঙ্গেন। 
শ্চ রীক্ষা বা অশ্চিট 

পশ্চিমবে পঞ্চাঙ্গ়েত আইন অনযসাঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাগুশ্চল আ়েবযঙ্গ়ের শ্চিসাব শ্চনরীযার বযবস্থা 
েরা িঙ্গ়ে োঙ্গে। থযলা পশ্চরষদ ও পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর আ়েবযঙ্গ়ের বাশ্চষভে শ্চিসাব সরোশ্চর 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE


সাংস্থা এেযাশ্চমনার অব থলাোল অযাোউন্টস দ্বারা শ্চনরীশ্চযত ি়ে। গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েত স্তঙ্গর এই 
োয েঙ্গরন পঞ্চাঙ্গ়েত সম্প্রসারণ আশ্চধোশ্চরে। 

পঞ্চাঙ্গ়েত সাংস্থাগুশ্চলর শ্চনরীযে সাংস্থার েমভচারীরা িঙ্গলন – 

• গ্রাম পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর থযঙ্গি ব্লে স্তঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েত অযাোউন্টস অযাি অশ্চডে অশ্চফসার; 

• পঞ্চাঙ্গ়েত সশ্চমশ্চতর থযঙ্গি থযলা স্তঙ্গর সশ্চমশ্চত অযাোউন্টস অযাি অশ্চডে অশ্চফসার; 

• থযলা পশ্চরষঙ্গদর থযঙ্গি থযলা স্তঙ্গর পশ্চরষদ অযাোউন্টস অযাি অশ্চডে অশ্চফসার। 

এাঁঙ্গদর শ্চন়েেণ ও পশ্চরচালনার যনয প্রঙ্গতযে শ্চবভাগী়ে েশ্চমশনাঙ্গরর অধীঙ্গন এেযন েঙ্গর 
শ্চরশ্চযওনাল অযাোউন্টস অযাি অশ্চডে অশ্চফসার আঙ্গেন। রাযয স্তঙ্গর পঞ্চাঙ্গ়েত ও সমশ্চি 
উন্ন়েন শ্চবভাঙ্গগর অধীঙ্গন এেযন শ্চবঙ্গশষ আশ্চধোশ্চরেও আঙ্গেন। এাঁঙ্গদর যমতা ও োেভাবশ্চল 
পঞ্চাঙ্গ়েত আইন অনযসাঙ্গর শ্চবশ্চধবদ্ধ। 

আ়েবয়ে শ্চনরীযার থযঙ্গি এরা চূডান্ত যমতার অশ্চধোরী। দযনীশ্চতঙ্গরাঙ্গধ এঙ্গদর িাঙ্গত শ্চবঙ্গশষ 
দাশ্চ়েত্ব ও যমতা থেঙ্গড থদও়ো িঙ্গ়েঙ্গে। এমনশ্চে আইনশ্চবরুদ্ধভাঙ্গব অেভবয়ে েরঙ্গল সাংস্থার 
থোনও সদসযঙ্গে অপসাশ্চরতও েরা োঙ্গব। 

অশ্চডে শ্চরঙ্গপােভ  সাংশ্চিি সাংস্থার অশ্চধঙ্গবশঙ্গন আঙ্গলাশ্চচত িঙ্গ়ে োঙ্গে। এই শ্চরঙ্গপােভ  রাযয 
সরোঙ্গরর োঙ্গেও যমা েরঙ্গত ি়ে। 

এোডাও দূনীশ্চতঙ্গরাঙ্গধ থযলা পশ্চরষঙ্গদর অশ্চস্তত্ব স্বীোর েরা িঙ্গ়েঙ্গে। থযলা বা মিকুমা 
পশ্চরষঙ্গদ শ্চবঙ্গরাধী দলঙ্গনতা এই োউশ্চিঙ্গলর অধযয িঙ্গ়ে োঙ্গেন। 

পঞ্চাঙ্গ়েত ও শ্চবঙ্গেন্দ্রীেরণ 

ভারত শ্চবঙ্গের বৃিত্তম গণতাশ্চেে রাষ্ট্র। এই সযবৃিৎ গণতাশ্চেে বযবস্থাটির সযষ্ঠয  পশ্চরচালনার 
যনয থসই োরঙ্গণ স্থানী়ে স্বা়েত্তশাসঙ্গনর প্রেটি অোেীভাঙ্গব যশ্চডত। এোডাও এই বযবস্থা 
ভারঙ্গতর গণতাশ্চেে োোঙ্গমার পঙ্গয আদশভগতভাঙ্গবও অতযন্ত যরুশ্চর। 

পঞ্চাঙ্গ়েত ভারত অো পশ্চিমবঙ্গে দাশ্চ়েত্বশীল স্থানী়ে সরোঙ্গরর োয সম্পাদনা েঙ্গর োঙ্গে। 
এরা অবশযই সাবভঙ্গভৌম রাষ্ট্রী়ে যমতার অশ্চধোরী ি়ে না; শ্চনশ্চদভি সীমানার মঙ্গধযই োেভেরী 
স্বাশ্চধোর বা ফাাংশনাল অঙ্গোনশ্চম শ্চিসাঙ্গব োয েঙ্গর োঙ্গে। এই উপাঙ্গ়ে গণতাশ্চেে 
শাসনবযবস্থা োঙ্গ়েম, সামাশ্চযে নযা়েশ্চবচার প্রশ্চতষ্ঠা, নাগশ্চরেঙ্গদর আশা-আোঙ্ক্ষা ও 
দাশ্চবগুশ্চলর শ্চনরূপণ সম্ভব। স্থানী়ে সমসযার সমাধান ো থেন্দ্র বা রাযয রাযধানী থেঙ্গে 
েরা সম্ভব ন়ে – তার সমাধানও পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থার মাধযঙ্গমই সঠিে ও সযষ্ঠয ভাঙ্গব েরা 
সম্ভব। 

গ্রাঙ্গমান্ন়েঙ্গন পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর ভূশ্চমো 

পঞ্চাঙ্গ়েত বযবস্থা গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের যমতার থেন্দ্রশ্চবিযঙ্গত পশ্চরণত িও়ো়ে পশ্চিমবে 
সরোঙ্গরর গ্রাঙ্গমান্ন়েন সাংিান্ত সব েমভসূশ্চচর সঙ্গেই পঞ্চাঙ্গ়েত প্রতযয বা পঙ্গরায ভাঙ্গব 
যশ্চডত। গ্রাঙ্গমান্ন়েঙ্গন পঞ্চাঙ্গ়েঙ্গতর োযগুশ্চলঙ্গে েঙ্গ়েেটি ভাঙ্গগ ভাগ েরা থেঙ্গত পাঙ্গর – 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4


• আেভ-সামাশ্চযে োোঙ্গমাগত উন্ন়েন (ঙ্গেমন সডে, োলভভােভ , প্রােশ্চমে শ্চবদযাল়ে, গৃিশ্চনমভাণ ও 
সাংস্কার ইতযাশ্চদ)। 

• থমৌশ্চলে োোঙ্গমাগত পশ্চরবতভ ন (ঙ্গেমন ভূশ্চম সাংস্কার, উদ্বৃত্ত যশ্চম বণ্টন, বগভাদার থরেডভ  ও ঋঙ্গণর 
বযবস্থা)। 

• থেন্দ্র, রাযয সরোর ও স্বগৃিীত শ্চবশ্চভন্ন মানবসম্পদ উন্ন়েনগত পশ্চরেল্পনা রূপা়েন। 

• শ্চবঙ্গশষ এলাোশ্চভশ্চত্তে পশ্চরেল্পনা (ঙ্গেমন দাশ্চযভ শ্চলাং পাবভতয অঞ্চল উন্ন়েন েমভসূশ্চচ)। 

• সম্পদ সাংগ্রি (ঙ্গেমন থখ়োঘাে ও িােবাযার পশ্চরেল্পনা ও নযস্ত পযকুরগুশ্চলঙ্গত মৎসচাষ েঙ্গর সম্পদ 
সাংগ্রি েরা)।  

 

 

 

**তেযসূি-উইশ্চেশ্চপশ্চড়ো 
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