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জলপাiগিু েত 100 িদেনর কাজ 

bেক সরা ফালাকাটা 
িনজs সংবাদদাতা • ফালাকাটা 

িতন বছর আেগo eকেশা িদেনর কাজ িনে  জলা pশাসেনর কতােদর মাথাব থা িছল bকেক 
িঘের। e বার পরুেনা সমs িহেসব uেl িদে  বছের কােজর িনিরেখ জলপাiগিু  জলার তেরা  
bেকর মেধ  সরার িশেরাপা িছিনে  িনল ফালাকাটা bক। সmpিত জলাশাসেকর দফতর থেক 
pকািশত পিুsকা  বলা হে েছ 2011-12 আিথক বছের গে  pিত পিরবারেক 61 িদন কাজ 
িদেত সkম হে েছ oi bক। িdতী  sােন রে েছ জলার সবেচে  ব  bক ধপূগিু । সখােন 
বছের 29 িদন কােজর ব বsা করা হে েছ। তািলকার শেষ রে েছ নাগরাকাটা bক। oi bেকর 
জব কাডধারীেদর বছের কাজ িমেলেছ মাt 16 িদন। eকেশা িদেনর কােজ ফালাকাটা bেকর 
সাফেল  খিুশ জলপাiগিু র জলাশাসক sারকী মহাপাt। িতিন বেলন, “খবুi ভাল খবর। 
ফালাকাটা  সবেচে  বিশ কাজ হে েছ। aন  bেকর আিধকািরকরা যন eকেশা িদেনর কােজ 
বিশ সংখ ক মানষুেক সািমল কের স জন  িবিডo- দর িনে দশ দo া হে েছ।” 2006 সােল 
eকেশা িদেনর pকেlর কাজ শরু ুহ । pথম থেক জলা  িপিছে  িছল ফালাকাটা bক। বােরা 
নmর sােন নাম িছল। e বার ঘেুর দঁা ােনার জন  িযিন িদনরাত eক কের পির ম কেরেছন সi
ফালাকটার িবিডo সশুাn ম ল বেলন, “িতন বছর আেগ eকেশা িদেনর কাজ তমন ভােব 
হ িন। pিত  বঠেক জলা pশাসেনর কতারা আধা ঘ া শধু ুফালাকটার িপিছে  প া িনে  
আেলাচনা করেতন। মানষু তমন ভােব oi pকl িনে  মাথা ঘামােতন না। aেনক িচnা কের 
uপা  বর কের লেগ থাকা  ফল িমলেছ।” eত িদন কী সমস া িছল? eকেশা িদেন কন 
বািসnারা আgহ দখােcন না সটা খুেঁজ বর করেত িগে  িবিডo দেখন, bক aিফস থেক 
sানী  প াে ত sের pকl িনে  সিবsার জানােনা হ িন। aেনক প াে ত সদস  জানেতন oi 
pকেl শধুমুাt কঁাচা রাsা তির o মরামত করা যা । eর পের িবিডo সভা কের বাঝােত শরু ু
করেলন eকেশা িদেনর pকেl শধু ুরাsা তির ন । নালা তির, পkুর খনন o বাঁধ িনমাণ করা 
সহ নানা কাজ সmব। gামবাসীেদর বাঝােত নাটেকর সাহায  নo া হ । gামগে র হােট 
বাজাের নাটক পিরেবশন করা হ । e ভােব eক সম  বািসnারা eিগে  আসেত শরু ুকের। 
শধুমুাt সভা o pচার ন । কাজ কমন হেc সটাo pত n gােম পৗঁেছ ঘেুর দখেত শরু ুকেরন 
িবিডo। 2009 সােল bেক 44740 পিরবােরর সদস  জব কাড পে িছেলন। কাজ পে িছেলন 
11780  পিরবার। গত আিথক বছের জব কাডধারী পিরবােরর সংখ া বে  দঁা া  5321 
জন। তঁােদর মেধ  কাজ পে েছন 30 530  পিরবার। eক বছের 15 কা  63 লk টাকার 
কাজ হে েছ। bক pশাসন সেূt জানা িগে েছ, oi টাকা  538  পkুর খনন, 521  রাsা 
তির o সংsার সহ 198  নদী বাঁধ িনমাণ করা হে েছ। bেক সবেচে  বিশ কাজ হে েছ 
গু াবরনগর gাম প াে ত eলাকােত� 
 


