
গ্রামীণ অর্ থনীতিকে স্বতনর্থর েরকি বাকদায়ান ব্লকের কেশরা 

গ্রাকম মাটির সৃটি প্রেল্প ২০২০-২১ 
 

পশ্চিমবঙ্গ সরকাররর নতুন প্রকল্প ‘মাটির সৃটি’ ঘ াষণা হওয়ার পরই বারদায়ান ব্লক 

এলাকার মরযে ৫ একররর ঘবশি পশতত অনুব বর জশম ঘ া োঁজার কাজ শুরু হয় । ১২ টি জশম 

শিশিতকরণ করর ঘসই জশমরত শক যররণর কাজ কররল জশমগুশল উব বর হওয়ার পািাপাশি স্থানীয় 

মানুষ অর্ বননশতকভারব উপকৃত হরবন তার পশরকল্পনা করা হয় । এমনই একটি জশম শিরুশি গ্রাম 

পঞ্চারয়রত অন্তর্ বত ঘকিরা গ্রারম শিশিত করা হয় যার সম্পূণ ব শববরণ শনরে উরে  করা হল :- 

 

জতমটির তববরণ ও প্রাে পর্ থাকয়র ছতব:- 

 

GP 
Name of 

Mouza with JL 
Plot No. Ownership of Land  

Aprox. area 
(in area) 

Latitude Longitude 

Chirudih Keshra-34 954 
Record Land- 6.26 acre (in 
the name of Budhumani 
Baskey & Others) 

6.26 22.84341 86.56519 

 

 

 



MGNREGA কর্কে রূপাতয়ি হওয়া প্রেল্পগুতির িাতিো : 

 

SNo. Work Code Work Name 
Sanction 
Amount 
in (lakh.) 

Estimate
d wage 
cost (in 

lakh) 

Total 
wage paid 
in (lakh.) 

Estim
ated 
PD 

1 
3214007002/WC/32100

2040898481 
EXCAVATION OF NEW POND ATKESHRA 

FOR MATIR SRISHTI PROJECT 
4.5 4.25 2.0094 1985 

2 
3214007002/DP/321002

040933294 

MIX ORCHARD PLANTATION AT KESHRA 
FOR MATIR SRISHTI PROJECT (Mango, 

Papaya, Gouva,Kul,Strabery, Pomgr 
4.5 3.66 2.7254 1699 

3 
3214007002/WC/32100

2040898477 
STAGGERED TRENCH AT KESHRA FOR 

MATIR SRISHTI PROJECT 
3.5 3.35 1.1832 1544 

4 
3214007002/DP/321002

040933297 
SOCIAL FOREST TREES PLANTATION AT 
KESHRA FOR MATIR SRISHTI PROJECT 

3.5 2.85 1.3852 1321 

5 
3214007002/WC/32100

2040898685 
TRENCH CUTTING AT KESHRA FOR 

MATIR SRISHTI PROJECT 
3.5 3.35 3.0539 1544 

6 
3214007002/AV/321002

040838551 
CONST. OF POULTRY SHED AT KESHRA 

FOR MATIR SRISHTI PROJECT 
3.5 0.1499 0.0012 74 

 

➢ MGNREGA ছাড়াও উদ্েন পালন দ্প্তররর সহয়তায় আন্ত:ফসল করা হরয়রছ, কৃশষ ঘসি 

দ্প্তররর সহায়তায় একটি পুকুর  নরনর কাজ সম্পন্ন হরয়রছ, ঘয ারন মৎসে দ্প্তররর সহায়তা 

২০২১-২২ আশর্ বক বছরর মারছর িাষ করা হরব এবং MGNREGA ঘর্রক হওয়া Poultry shed-এ 

WBSC & ST and Other Backward Classes Dev. & Finance Corporation এর সহায়তায় মুরর্ীর 

িাষ করা হরব ।  

 

এই প্রেল্প কর্কে স্থানীয় মানুষ তে তে আতর্ থে সুতবধা কপকি পাকরন :-  

 

➢ শিরুশি গ্রাম পঞ্চারয়রত অন্তর্ বত ঘকিরা গ্রামটিরত ১৭৩ টি পশরবার সহ ৭৩৩ জন বাস 

কররন, ২০২০-২১ আশর্ বক বছরর এই গ্রারমর ২২৫ জন শ্রশমক (যা ঘমাি জনসং ো ৩১ িতাংি) 

সরাসশর এই মাটির সৃটি প্রকরল্প কাজ করর উপ বাশ্চজত মজশুর ঘর্রক আশর্ বক উন্নশত হরয়রছ 

এছাড়াও প্রকল্পটি পশরিয বা করার জনে সারা বছরই তারদ্র কম বসংস্থান সৃটি কররত সাহাযে কররছ। 

  

➢ এছাড়াও প্রকল্পটিরক ঘদ্ ভাল করার জনে ১০ জন সদ্সে/সদ্সোরদ্র শনরয় ১ টি 

Agriculture & Allied Multipurpose Co-operative Society র্ঠন করা হরয়রছ, যারা সরাসশর এই 

প্রকল্পটি ঘর্রক সৃটি/উৎপাশদ্ত সম্পরদ্র ৬০ িতাংি আশর্ বক সহায়তা পারবন যা ঘর্রক তারা 

আশর্ বকভারব স্বশনভবর হরব ।  



➢ প্রকল্পটিরত দ্ুটি পুকুর  নন করা হরয়রছ ঘয ারন বষ বার জল যারণ করা যারব, যা 

প্রকরল্পর পার্শ্ ববতী িাষরযার্ে জশমরত িারষর কারজ বেবহৃত হরব ।   

 

        

 

 

 

 

(প্রেকল্পর েকয়েটি ছতব) 



মাটির সৃটি প্রেকল্প কপেঁকপ চাষ ২০২০-২১ 
 

আম, কলা এবং আনাররসর পরর ঘপোঁরপ পশ্চিমবরঙ্গর গুরুত্বপূণ ব ফল, ঘপোঁরপ িরীররর 

ঘরার্ প্রশতররায ক্ষমতা বৃশ্চিরত সহায়তা করর, ঘপোঁরপ মানুরষর িরীরর ঘেিরলিস বাশড়রয় 

অনাক্রমণ ক্ষমতা বাড়ারত সহায়ক, ঘপোঁরপ িারা ঘরাপণ করার ৩ মারসর মরযেই ফুল আরস এবং 

ফল যরার ২-৩ মারসর মরযেই বাজারর সশি শহসারব শবশ্চক্র করা যায়, ঘপোঁরপ কাোঁিা ও পাকা দ্ুই 

ভারবই  াওয়া যায় বরল বাজারর অরনক িাশহদ্া, এই ফসল িাষ করর কৃষরকর অর্ বননশতক উন্নশত 

 ুব কম সমরয়র মরযেই সম্ভব । ঘসই উরেিে শনরয়ই বারদায়ান ব্লক অন্তবর্ত যাদ্কা গ্রাম 

পঞ্চারয়রতর জামরজাড়া গ্রারম ২০২০-২১ আশর্ বক বছরর ‘মাটির সৃটি’ প্রকরল্প MGNREGA ও উদ্েন 

পালন দ্প্তররর সমন্বরয় ১০০০ ঘপোঁরপ িারা  লার্ারনা হয় । প্রকল্পটি ঘদ্ ভাল করার জনে ১ টি 

Agriculture & Allied Multipurpose Co-operative Society র্ঠন করা হরয়রছ, যারা সরাসশর এই 

প্রকল্পটি ঘর্রক সৃটি/উৎপাশদ্ত সম্পদ্ ঘর্রক আশর্ বক সহায়তা পারবন । 

 

MGNREGA কর্কে রূপাতয়ি হওয়া প্রেকল্পর িাতিো : 

 

SNo. Work Code Work Name 
Sanction 
Amount 
in (lakh.) 

Estimated 
wage cost 
in (lakh.) 

Total wage 
payment paid 

in (lakh.) 

Estim
ated 
PD 

1 
3214007003/DP/321002

040970318 

PAPAYA CULTIVATION AT JAMJORA 
FOR MATIR SRISHTI PROJECT 

2.37 2.035 0.08976 1029 

 

MGNREGA ছাড়াও কৃশষ দ্প্তর ও উদ্েন পালন দ্প্তররর সহায়তা সশমশতর সদ্সে/সদ্সোরা 

শবশভন্ন প্রকার সশি িাষও কররছন যা বাজারর শবশ্চক্র করর লারভর মু  ঘদ্ রছন ।  

 

     

(প্রেকল্পর েকয়েটি ছতব) 


