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I. পোতনি 

 ১. এই খচৰাখি থলুৱা ললাকসকলৰ আইি (IPP),ভাৰতত প্ৰস্তানিত অসম দক্ষতা নিশ্বনিদযালয় প্ৰকল্পৰ িাভি এনচয়াি লেভভলপভমণ্ট লিংক (ADB)ৰ 

লচফগােি  পনলনছ (SPS ২০০৯) ৰ আিশযকতা অিুসনৰ লতয়াৰ কৰা লহভছ নৰ্ দনৰদ্ৰতা, সামানজক আৰু নলংগৰ ওপৰত আিানৰত আৰু থলুৱা ললাকৰ 

মূলযাংকভি পনৰশ্ৰম আৰু নহতানিকাৰী পৰামশিৰ কাৰভণ পনৰভৰ্াজিাৰ প্ৰস্তুনতৰ অংশ নহচাভপ ইয়াক গঢ নদভছ । 

২. ভাৰত চৰকাভৰ এই প্ৰকল্পভটাক অথিকিনতকভাভি সহায় কনৰিকল ADBৰ পৰা $১১২ নমনলয়ি প্ৰাৰনিক মূলিিৰ নিয়নমত ঋণৰ আভিদি কনৰভছ । 

এই প্ৰকল্পই অসম চৰকাৰক কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ প্ৰণালীক মজিুত কনৰ লতালা আৰু সকভলাভৰ িাভি উপৰু্ক্ত  সংিাপি ৰ লগভত িায়ী তথা 

অন্তভূি নক্তমূলক অৱকাঠাভমা আৰু প্ৰৰু্নক্তগত উন্নয়ি ত্বনৰত কৰাত সহায় কনৰি। ই এখি কানৰকৰী নিশ্বনিদযালয়ৰ িাপিৰ জনৰয়ভত প্ৰৰু্নক্ত আৰু 

িযিিানয়ক নশক্ষাৰ লগভত প্ৰনশক্ষণ আৰু উচ্চ নশক্ষাৰ মাজত লকৌশল, প্ৰগনত আৰু গনতশীলতাৰ িাভি পথ মুকনল কভৰ, নৰ্ কানৰকৰী নশক্ষা আৰু  প্ৰনশক্ষণৰ 

লসভত উচ্চ নশক্ষা, প্ৰভয়াগগত গভিৰ্ণা আৰু উন্নয়ি (R&D)ৰ লগত উদযনমত নশক্ষা আৰু সমথিিৰ লসভত একত্ব লহ ইহঁতৰ মাজৰ জটিল িযৱিাি দূৰ 

কভৰ, আৰু অসম আৰু অিযািয ৰাজযসমূহত উভদযাগসমূহৰ উৎপাদিশীলতা তথা প্ৰনতভৰ্াগীতামূলক ভাি িভঢাৱাত সহায় কভৰ । এই প্ৰকল্পভটাভৱ 

ৰু্ৱচাম আৰু প্ৰাপ্তিয়িসকলৰ, নিভশৰ্কক মনহলাসকল আৰু নপছপৰা ললাকসকলৰ দক্ষতা আৰু জীনৱকা িৃনদ্ধ কভৰ ,আৰু লতওভঁলাক অনিক-উপাজি িক্ষম 

আৰু উপৰু্ক্ত সংিাপিৰ সিািিা িৃনদ্ধ কৰাত সহায় কনৰি । 

৩. অসম চৰকাৰৰ দক্ষতা, নিভয়াগ আৰু উদযনমতা নিভাগ (SEED)লটা হ’ি কাৰ্িিাহী সংিা আৰু অসম দক্ষতা নিকাশ অনভৰ্াি (ASDM) হ’ি 

কাৰ্িান্বয়িকাৰী সংিা । SEED এ প্ৰকল্পৰ কাম-কাজৰ লচাৱা-নচতাৰ িাভি এখি প্ৰকল্প সঞ্চালি সনমনত গঠি কনৰি । ASDM এ এটা প্ৰকল্প পনৰচালিা 

লগাট (PMU) গঠি কনৰভছ নৰ্ প্ৰকল্পভটাৰ লদনিক পনৰচালিাৰ িাভি দায়িদ্ধ হ’ি । 

৪. অসমখি ৩.৮৮ নমনলয়ি অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ আৱাসিলী নৰ্ মুঠ জিসংখযাৰ ১২.৪% (২০১১ চিৰ ললাকনপয়ল অিুসনৰ) । এই প্ৰকল্পভটাভৱ 

অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ ওপৰত লকাভিা প্ৰনতকূল প্ৰভাৱ লিভপলাই তাৰ পনৰিভতি  লতওঁভলাকৰ িাভি ই লাভদায়কভহ হ’ি । এই 

অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ ৰু্ৱকসকল আৰু প্ৰাপ্তিয়িসকভল উভদযাগ সমনথিত নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণত অন্তভূি ক্ত হ’ি, নৰ্ লতওঁভলাকৰ 

অনিক-উপাজি িক্ষম আৰু উপৰু্ক্ত সংিাপিৰ সিািিা িৃনদ্ধ কনৰি । থলুৱা ললাকসকলৰ িাভি এই প্ৰকল্পভটা B নশতািত অন্তভূি নক্ত কভৰাৱা লহভছ । এই 

IPP  খি অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ লকৌশলগত নিকাশ আৰু প্ৰনশক্ষণ, িৃনত্তগত নিকাশৰ লগত অংশগ্ৰহণৰ উন্নীতকৰণৰ িযৱিাৰ লসভত 

লতয়াৰ কৰা লহভছ।  

 

II. প্ৰকল্পট ো 

a. প ভূনি 

৫. অসমখি ভাৰতৰ উত্তৰ-পূিিাঞ্চলৰ িৃহত্তম ৰাজয আৰু এই ৰাজযই দনক্ষণ আৰু দনক্ষণ-পূৱ এনচয়াৰ নভতৰত আঞ্চনলক সহভৰ্াগীতামূলক কাৰ্িক্ৰমৰ 

িাভি এটা গুৰুত্বপূণি িাি দখল কনৰ আভছ ।১ ৰ্ভথষ্টপনৰমাভি প্ৰাকৃনতক সম্পদ আৰু ভাৰতৰ অিয ঠাইৰ তুলিাত অনিক অিুপাতত ৰু্ৱকৰ সংখযা থকা 

স্বভত্তও (৪০ িছৰৰ তলৰ িয়সৰ) অসভম এনতয়াও নিজৰ নিকাশ ক্ষমতা জাগ্ৰত কনৰি পৰা িাই । উন্নয়িশীল পনৰকাঠাভমাৰ লগভত চানৰওফালৰ পৰা 

ভূনমভৰ আৱৰা আৰু অনিকাংশই গ্ৰামীণ অঞ্চল লহাৱাৰ িাভি  অসমৰ অথিিীনত কমমূলযৰ প্ৰাকৃনতক সম্পদজাত সামগ্ৰীভৰ প্ৰভানিত লহ আভছ আৰু 

লক্ষত্ৰীয় তথা লগালকীয় মূলযশৃংখলাত দূিিলভাভি ৰু্ক্ত লহ আভছ । ইয়াৰ নিমিাণ লক্ষত্ৰখি উৎপাদি আৰু মূলিি নিনিভয়াগৰ িাভি সৰু আৰু অপনৰিনতি ত 

। ADBৰ গভৱৰ্ণাত প্ৰকাশ লপাৱামভত আগ্ৰাসী পনৰকাঠাভমা আৰু নশল্প উন্নয়ি, নিভশৰ্কক কনৰেৰ নভনত্তক নশল্প উন্নয়ি অসমৰ অথিিীনতৰ উন্ননতৰ িাভি 

অতযন্তই আৱশযক । তথানপও এই ৰণিীনতৰ িাভি দক্ষ কমিশনক্তৰ সীনমত উপলব্ধতাক এটা প্ৰনতিন্ধক নহচাভপ নচিাক্ত কৰা লহভছ । ২আথিসামানজক 

উন্নয়িৰ কম সিািিাই কমিসংিাপি আৰু নশক্ষাৰ লক্ষত্ৰত লমিাৰ িনহগিমিত ইন্ধি লৰ্াগাইভছ, ৰ্াৰ ফলত অসমত উন্নত-মািদণ্ডৰ দক্ষতাৰ অভাৱ 

ঘটিভছ । TVET আৰু উচ্চনশক্ষা নিম্নমািৰ লহাৱা আৰু উপলব্ধ িযৱিাসমূহৰ িহুভতা প্ৰনতিন্ধকতাৰ সনু্মখীি হ’িলগা লহাৱা, নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ নিম্ন 

মািদণ্ড আৰু নশল্পৰ অপ্ৰাসংনগকতাই  ইণ্ডানিভয়ল লেইনিং ইিনষ্টটিউট (ITIs), পনলভটকনিক, ইনিনিয়ানৰং কভলজ তথা মহানিদযালয় আৰু নিশ্বনিদযালয়ৰ 

লগ্ৰজুভৱটসকলৰ অনিয়মীয়া নিভয়াগৰ সৃনষ্ট কভৰ,ৰ্াৰ ফলত ITIআৰু পনলভটকনিকভিাৰৰ প্ৰনশক্ষক আৰু নশক্ষাথীৰ িাভি অপৰ্িাপ্ত প্ৰনশক্ষণ প্ৰণালী, 

উচ্চনশক্ষা আৰু দক্ষতা নিকাশৰ লক্ষত্ৰত নভন্ন প্ৰকাৰৰ নশক্ষািুষ্ঠাি আৰু কাৰ্িক্ৰমত প্ৰগনত আৰু গনতশীলতাৰ িাভি সংভৰ্াগৰ অভাৱ ঘভট। 

১উদাহৰণস্বৰুভপ,চাউথ এনচয়াি চািনৰনজয়ভিল ইকিনমক কপিভৰিি(SASEC),লিই অফ লিংগল ইনিনিভয়টিভ ফৰ মানি লচক্টভৰল ইকিনমক কপিভৰিি(BIMSEC), আৰু চাউথ এনচয়া 

এিনচভয়চি ফৰ নৰনজয়ভিল কপিভৰিি (SAARC).  
২এনচয়াি লেভভলপভমণ্ট লিংক (ADB). ২০২০অসম: India’s Gateway to the ASEANলল ভাৰতৰ প্ৰভিশদ্বাৰ।লমনিলা; ADB. ২০২০. “উত্তৰপূি অথিকিনতক কনৰে̓ৰ: িজাৰ আৰু গ্ৰাহকক 

এভকলভগ অিা”।উপিাপি।লমনিলা। 
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৬. ২০২০চিৰ লচভপ্তম্বৰ মাহত অসম দক্ষতা নিশ্বনিদযালয় (ASU)ৰ িাপিৰ িাভি নিশ্বনিদযালয় অিুদাি আভয়াগৰ িীনতসমূহৰ মাভজভৰ নিিািসভাত 

এখি নিল পাচ কৰা লহনছল । অসম চৰকাভৰ অতযািুনিক প্ৰৰু্নক্তভৰ সমৃদ্ধ লকম্পাছ আৰু সুনিিাসমূহৰ লৰ্াভগনদ ASU খিক এখি নপ্ৰনময়াম নশক্ষািুষ্ঠাি 

নহচাভপ পনৰকল্পিা কনৰভছ; নৰ্ উচ্চ নশক্ষাৰ জনৰয়ভত  উন্নত মািদণ্ডৰ, ঔভদযানগক আৰু িমিীয় কানৰকৰী নশক্ষা তথা প্ৰনশক্ষণৰ মাজৰ গুৰুতৰ িযৱিাি 

দূৰ কনৰি; প্ৰাভয়ানগক গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়িৰ লসভত প্ৰৰু্নক্তৰ হস্তান্তৰীকৰণত অনৰহণা লৰ্াগাি; উভদযাক্তা আৰু িতুি িতুি িযৱসায়ৰ সূচিা কনৰি; আৰু 

অসম তথা উত্তৰ পূিিাঞ্চলৰ উভদযাগসমূহৰ উৎপাদিক্ষমতা আৰু প্ৰনতভৰ্াগযতা িৃনদ্ধ কনৰি । লগভত অসম চৰকাভৰ TVET আৰু উচ্চ নশক্ষািুষ্ঠািসমূহ 

আৰু ৰাজযখিৰ লগত দীঘলীয়া সু-সম্পকি  থকা প্ৰনতভিশী লদশসমূহৰ নশক্ষাথীসমূহ নৰ্ কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ লক্ষত্ৰত অসুনিিাৰ সনু্মখীি লহ 

আনহভছ, লতওঁভলাকৰ  সকভলা প্ৰভয়াজি ASU খভি পূৰণ কনৰি িুনল আশািাদী । ASU খি মংগলকদত িাপি হ’ি, নৰ্ গুৱাহাটীৰ পৰা ৭৪ নকিঃনমিঃ 

পূৱত আৰু গুৱাহাটীৰ লসভত অিয মুখয চহৰসমূহ সংভৰ্াগী ২৭ িং ৰািীয় ঘাইপথ (NH-27) ৰ ২৫ নকিঃনমিঃৰ িযৱিািৰ নভতৰত থানকি । NH-27 

ৰ্াতায়তৰ অিযািয সুনিিাসমূহৰ লসভতও জন়িত (উদাহৰণস্বৰূভপ, িায়ুপথ, জলপথ আৰু লৰলপথ) নৰ্ পাশ্বিিতী ৰাজয আৰু লদশসমুহৰ লসভত গুৰুত্বপূণি 

ৰ্াতায়ত আৰু লৰ্াগাভৰ্াগ িযৱিা সুচাৰুৰূভপ পনৰচালিা কৰাত সহায় কভৰ । 

টিপ ১ : অসি দক্ষতো নিশ্বনিদযোলয়ৰ অৱস্থোি 

 

৭. প্ৰকল্পভটাৰ িাভি চভলাৱা এটা গভীৰ-দক্ষতাৰ অন্তৰালৰ সম্পৰীক্ষণত এই কথা স্পষ্ট লহভছ লৰ্ অসমত নিভম্নাক্ত উভদযাগসমূহৰ লক্ষত্ৰত উচ্চ-

দক্ষতাসম্পন্নতাৰ চানহদা িৃনদ্ধ পাইভছিঃ কৃনৰ্ আৰু খাদয উৎপাদি; িাহিসম্পকীয়; নিমিাণ; সৃজিশীল উভদযাগ; লিদ্যযনতক; শনক্ত; িৱীকৰণভৰ্াগয আৰু 

নিকল্প শনক্তৰ লসভত; স্বািযৰক্ষা; তথযপ্ৰৰু্নক্ত; পৰ্িটি আৰু কলযাণ।3 দক্ষতাৰ অন্তৰাল পৰীক্ষণ, আৰু অসমৰ পনৰকনল্পত তথা চনল থকা প্ৰমুখয 

আন্তিঃগাথনিসমূহ (উদাহৰণস্বৰূভপ, জলশনক্ত,মানিমভেল লনজনষ্টক পাকি সমূহ)ৰ ওপৰত নভনত্ত কনৰ, এভকদভৰ ADB ৰ অিযয়ি(footnote 2),4  আৰু 

সমগ্ৰ ভাৰতৰ,আঞ্চনলক আৰু লগালকীয় কানৰকৰী নশক্ষাই ASUৰ পৰা ৯টা নিভাগ নচিাক্ত কনৰভছ: নিভাগসমূহ (i) কৃনৰ্ আৰু খাদয প্ৰৰু্নক্ত; (ii) প্ৰৰু্নক্ত; 

(iii) আনহি  আৰু সৃজিীশীলতা; (iv) উৎপাদি আৰু নিমিাণ; (v) িায়ীত্ব; (vi) গনতশীলতা; (vii) নিত্ত আৰু পনৰচালিা; (viii)পৰ্িটি, শুশ্ৰুসা আৰু 

কলযাণ; আৰু (ix) স্বািযৰক্ষা । লগভত, ASUএ উভদযাক্তা আৰু আনিিাৰৰ নিভাগসমূহত সকভলা িয়সৰ ললাকৰ িাভি উদযমী আৰু িািান্তনৰত দক্ষতা; 

৩ KPMG. ২০২০ অসমৰ িাভি সূক্ষ্ম-স্তৰৰ দক্ষতাৰ অন্তৰাল সম্পৰীক্ষণ। আন্তিঃগাঁঠনি, চৰকাৰ আৰু স্বািযিিিক।  KPMG পৰামশিদায়ী লসৱাসমূহ প্ৰাইভভট নলনমভটে ।  
৪এই অিযয়ভি অসমৰ উচ্চ নশক্ষা,স্বািযসম্পকীয় পৰ্িটি, IT, আৰু IT-সক্ষম লসৱাসমূহ,নি মাি পনৰচালিা, লমৰামনত  তথা সংভশািি আৰু কৃনৰ্-খাদযসম্পকীয় উভদযাগসমূহৰ নিকাশ ক্ষমতাৰ নিৰ্ভয় 

উভেখ কভৰ।  
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জীৱি িাৰণ প্ৰণালী আৰু ভাৰ্া; জীৱিভজাৰা নশক্ষা; আৰু পাঠযক্ৰম তথা নিভাগসমূহ উন্নীতকৰণ (ASU ৰ নিভাগসমূহ, ITI আৰু পনলভটকনিকৰ 

প্ৰনশক্ষকসকল আৰু পৰামশিকসকলৰ ক্ৰমাগত লপচাদাৰী নিকাশ)ত গুৰুত্ব প্ৰদাি কনৰি । 

B. প্ৰকল্পৰ নিৱৰণ 

৮. অসম দক্ষতা নিশ্বনিদযালয় প্ৰকল্পই অসম চৰকাৰক ইয়াৰ কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ প্ৰণালীভটা শনক্তশালী কনৰ লতালাত সহায় কনৰি । ই চৰকাৰক 

সকভলাভৰ িাভি উপৰু্ক্ত কমিসংিাপি নদয়া আৰু সনন্মনলত তথা িায়ী আন্তিঃগাঁঠনি আৰু ঔভদযানগক নিকাশক ত্বৰানন্বত কৰাৰ লক্ষযত উপিীত কৰাত 

অনৰহণা লৰ্াগাি । ৫প্ৰকল্পভটাৰ পাঁচটা ফলাফল আভছ । 

৯. ফলোফল ১: নিশ্বনিদযোলয় প্ৰিন্ধি আৰু অপোটৰটিং িযৱস্থোসিূহ,িযৱসোয়ৰ আনহি সিূহ আৰু নিভোগসিূহ তথো পনৰচোলিো িযৱস্থোসিূহ 

উন্নত। ASUৰ িহিক্ষম উন্নয়িৰ িাভি এই প্ৰকল্পই, ASUৰ (i) প্ৰিন্ধি আৰু অপাভৰটিং িযৱিাসমূহ; (ii) লিতৃত্ব আৰু পনৰচালিাৰ দক্ষতাসমূহ; (iii)  

নশক্ষাথীসকলৰ লসৱাভথি িযৱিা আৰু কাৰ্িক্ৰমসমূহ; (iv) কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ কাৰ্িক্ৰম, প্ৰভয়াগীক গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়ি আৰু অিয লসৱাসমূহ;  

(v) নিভাগসমূহত পদখালী, লপচাদাৰী নিকাশ, প্ৰদশিি মূলযাংকি আৰু লপ্ৰাৎসাহি প্ৰণালী, আৰু (vi) নশভকাৱা আৰু নশকা িযৱিা পনৰচালিাৰ িাভি 

নেনজভটল লকম্পাচ িযৱিা; ভিি আৰু সুনিিাসমূহ পনৰচালিা; শ্ৰমগত িজাৰ িুনদ্ধমত্তা; প্ৰৰু্নক্ত-সনক্ৰয় নশক্ষা (উদাহৰণস্বৰূভপ অিুকৰণ, সংিনিিত 

িাস্তনিকতা আৰু আভাসজিক িাস্তিতা); আৰু অিলাইি নশক্ষাৰ িাভি নিত্তীয় আৰু িযৱসায়ীক আনহি সমূহৰ নিকাশত সহায় কভৰ।পূিিিতী নশক্ষাৰ মািযতাৰ 

লসভত কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ িাভি কৃতজ্ঞতা আৰু পথৰ এক ৰূপভৰখাৰ নিকাশ ঘটিি । আগ্ৰহৰ প্ৰচাৰৰ কাৰ্িপন্থা, তথা ASU ত মনহলা আৰু 

িনঞ্চতসকলৰ অংশগ্ৰহভণা উন্নত হি । 

১০. ফলোফল ২: পনৰটিশসোটপটক্ষ িহিক্ষি আৰু জলিোয়ু নস্থনতস্থোপকভোটি টকম্পোছ আৰু সো-সুনিধোসিুহ । এই প্ৰকল্পই অতযািুনিক 

প্ৰৰু্নক্তনিদযাভৰ সনিত পনৰভিশসাভপভক্ষ িহিক্ষম তথা জলিায়ু নিনতিাপকভাভি লকম্পাছ আৰু সা-সুনিিাসমুহ (উদাহৰণস্বৰূভপ, লশনক্ষক আৰু 

প্ৰশাসিীয় ভৱিসমুহ, গভৱৰ্ণাগাৰ, িযৱিহানৰক প্ৰনশক্ষণ কমিশালা, গ্ৰন্থাগাৰ, ছাত্ৰিাস, ছাত্ৰৰ অৱসৰ নিভাগ আনদ)ৰ আনহি  আৰু নিমিাণত গুৰুত্ব প্ৰদাি 

কনৰি । ASU লকম্পাছ আৰু সা-সুনিিাসমুহ লসউজ ভিিৰ আদশিভৰ আৰু পািী তথা শনক্ত সংৰক্ষণ িযৱিাভৰ সমৃদ্ধকক, জলিায়ু অিুকূল উপায় পালি 

কনৰ লতয়াৰ কৰা হ’ি । শনক্তৰ নিগিমণ লৰাি আৰু শনক্তৰ ৰুপান্তৰকিৰ িৃনদ্ধ কনৰিকল এটা পনৰভিশ সাভপক্ষ িহিক্ষম লকম্পাছ আৰু সা-সুনিিাসমুহৰ 

পনৰচালিাৰ লৰ্াজিা গ্ৰহণ কৰা হ’ি । ASU লকম্পাছ আৰু সা-সুনিিাসমুহৰ আনহি ত মনহলা আৰু িনঞ্চতসকলৰ প্ৰভয়াজিসমূহ উত্থাপি কৰাৰ সুনিিা 

থানকি ।  

১১. ফলোফল ৩: উটদযোগ-আৱনিত আৰু িিিীয় কোনৰকৰী নশক্ষো আৰু প্ৰনশক্ষণ প্ৰণোলী গঠি আৰু প্ৰটয়োগ । এই প্ৰকল্পভটাভৱ আন্তিঃৰািীয় 

আৰু ৰািীয় স্তৰত প্ৰনসদ্ধ প্ৰনতষ্ঠািসমূহৰ সহভৰ্াগীতাভৰ, NSQF ৪থি স্তৰ আৰু তাৰ ওপৰকল (চাটিি নফভকট, নেেমা, এেভাঞ্চে নেেমা, লিভচ্চলৰ অি 

ভভকিভিল, পষ্টভগ্ৰজুভৱট নেেমা, মাষ্টাচি  অি ভভকিভিল আৰু নপ.এইচ.নে) কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ িযৱিাভটা ৰানখি আৰু নশক্ষাসমাপ্ত কৰা 

িা উচ্চ মািযনমক নিদযালয়, ITI, পনলভটকনিকছ, ইনিিায়ানৰং কভলজ, আৰু নিশ্বনিদযালয়সমুহৰ নশক্ষা সমূ্পণি কৰাসকলৰ িাভি লপছাদাৰী তথা অিয 

কমীসকলৰ দভৰ অিয উন্নত লকৌশল, কমিভক্ষত্ৰৰ নিকাশ, সূক্ষ্ম লকৌশল আৰু ভাৰ্া লকৌশলৰ নশক্ষা িযৱিা ASUত থানকি । এই িযৱিাভিাৰ  

(i)উভদযাগসমূহৰ সহভৰ্াগত নভন্ন ৰূপভৰখা (উদাহৰণস্বৰুভপ লকস্পাছৰ নভতৰত, লকম্পাছৰ িানহৰত, অিলাইি, হাি-এণ্ড-স্পক, প্ৰনতিাি-উভদযাগ 

সংঘ)ত গঠি আৰু প্ৰভয়াগ কৰা হ’ি; (ii) িমিীয় প্ৰভিশ আৰু প্ৰিািৰ সুনিিা প্ৰদাি; (iii) পূিিিতী নশক্ষাৰ মািযতাক লসতু পাঠযক্ৰম সমূ্পণি কৰা 

সিািিাৰ লসভত অিুমনত প্ৰদাি কৰা; (iv) উভদযাগৰ সহভৰ্াগীতাত দক্ষতাৰ নিিিাৰণ আৰু প্ৰামাণীকৰণৰ আৱশযকতা; (v) ৰািীয় আৰু আন্তিঃৰািীয় 

নিৰু্নক্ত প্ৰনতষ্ঠািসমূহৰ দ্বাৰা নিৰু্নক্তলাভ; আৰু  (vi) পনৰভিশ আৰু জলিায়ু পনৰিতি ি িহিক্ষমতা আৰু উদযমশীলতাৰ তথযভিাৰ একভগাট কৰা । এই 

প্ৰকল্পভটাভৱ (i) সংিাপি উন্নীতকৰণ িযৱিাসমুহ, লসৱাসমুহ আৰু নশক্ষাথীৰ িাভি নিভশৰ্কক মনহলা আৰু িনঞ্চত পটভূনমৰ নশক্ষাথীসকলক সফল হিকল, 

নিভশৰ্কক অ-পৰম্পৰাগত লক্ষত্ৰৰ িাভি নিভশৰ্ কানৰকৰী পাঠযক্ৰম সম্পদসমূহ; (ii) লৰ্াগাভৰ্াগ আৰু মতনিনিময়, নিভদশী ভাৰ্াৰ দক্ষতাৰ দভৰ সূক্ষ্ম 

লকৌশল আৰু (iii) উভদযাগীক অংশীদাৰীৰ িাভি কু্ষদ্ৰ আৰু নিকল্প মািপত্ৰৰ লসভত নশক্ষা িযৱিাভটা জাৰী ৰখা লক্ষত্ৰভতা প্ৰভাি লপলাই । 

১২. ফলোফল ৪: উদযিশীলতো পনৰচোলি আৰু গ্ৰহণ,িযৱহোনৰক গৱ্ষণো আৰু উন্নয়ি,আৰু উন্নত ৰূপোন্তৰক্ষি প্ৰযুনি । এই প্ৰকল্পই 

উদযমশীলতা আৰু আনৱিাৰৰ নিদযালয় িাপিা কনৰি, নৰ্ (i) ইয়াৰ ঔভদযাগীক িযস্ততা আৰু িযৱসায়ীক উদযভমভৰ কাৰ্িালয়ৰ পৰা উভদযাগীক 

অংশীদাৰ,িযৱসায়ীক সমথিি আৰু নিত্তীয় প্ৰনতষ্ঠািসমূহৰ সম্পকি  উন্নত আৰু পনৰচালিা কৰা; (ii) অিয নিদযালয়ৰ লগত উদযমশীলতাৰ নশক্ষা আৰু 

সমথিিৰ িাভি সহায় কৰা; (iii) ইিকুযভিটৰৰ িযৱিা আৰু সুনিিাসমূহ পনৰচালিা কৰা; (iv) লৰ্ৌথ আৰু চুনক্তসহ গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়ি, পৰামশি আৰু 

৫ৰূপান্তৰকৰণ আৰু উন্নয়ি নিভাগ, অসম চৰকাৰ ২০১৮। অসমৰ কাৰ্িসূচী ২০৩০: িহিক্ষম উন্নয়িৰ িাভি আঁচনি আৰু কাৰ্িপন্থা গুৱাহাটী  
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ASU তথা ঔভদযানগক অংশীদাৰসকলৰ প্ৰৰু্নক্তৰ ৰূপান্তৰকৰণ পনৰচালিা কৰা; আৰু  (v) অিয নিদযালয়ৰ লগত উন্নত, সুপনৰচানলত আৰু উভদযাগ 

আৰু অিযািয প্ৰনতষ্ঠািৰ লগত সহভৰ্াগীতাভৰ গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়িৰ সুনিিাসমুহৰ পনৰচালিাৰ িাভি সহায় কৰা । ঔভদযানগক নশক্ষা আৰু সমথিি, 

িযৱহানৰক গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়ি প্ৰকল্পসমূহ, প্ৰৰু্নক্তৰ ৰূপান্তৰকৰণ আৰু নিতৰণ উন্নীতকৰণৰ িাভি এখি নেনজভটল মঞ্চ । উভদযাগ আৰু অিযািয 

প্ৰনতষ্ঠািৰ লগত সহভৰ্াগীতাভৰ উভদযাগ-নিভশৰ্ প্ৰৰু্নক্তৰ লসৱাসমূহ, গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়ি, পৰীক্ষণৰ িাভি সামভািযতা অিযয়ি, নৰ্ নেনজভটল আৰু 

লসউজীয়া ৰূপান্তৰকৰণভতা অৱদাি আগিঢাি । 

১৩. ফলোফল ৫: অসি, অিয ৰোজযসিূহ আৰু প্ৰনতটিশী টদশসিূহৰ টপচোদোৰী উন্নয়ি আৰু গুণগত কোনৰকৰী নশক্ষো আৰু প্ৰনশক্ষণৰ 

সম্পদসিূহৰ অনভগিি উন্নত । ASUৰ অন্তগিত নিনভন্ন নিদযালয়ৰ উন্নত পদ্ধনত, সম্পদসমূহ, আৰু সম্পকি সমূহৰ ওপৰত লৰখাপাত কনৰভল লদখা 

ৰ্ায় লৰ্ এই প্ৰকল্পভটাভৱ প্ৰনতভিশী ৰািসমূহ (উদাহৰণস্বৰূভপ িাংলাভদশ, ভূটাি আৰু লিপাল)ৰ   TVET আৰু উচ্চনশক্ষািুিািসমূহৰ লগত ভাগীদাৰী 

লহাৱাৰ িাভি ASU ক অসম আৰু অিযািয ৰািসমূহ (উদাহৰণস্বৰূভপ িাংলাভদশ, ভূটাি আৰু লিপাল)ৰ  ITI আৰু পনলভটকনিকসমূহৰ প্ৰনশক্ষক, 

অিযাপক আৰু সহভৰ্াগীসকলৰ িাভি লপচাদাৰী উন্নয়ি আৰু গুণগত কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ সম্পদসমূহৰ লকন্দ্ৰ নহচাভপ নিজভক প্ৰনতষ্ঠা 

কনৰিকল সক্ষম হ’ি । এই প্ৰকল্পভটাভৱ নিভাগ আৰু পাঠযক্ৰম উন্নয়িত সহায় কনৰি, নৰ্ (i) নিভদি শিা, প্ৰনশক্ষণ, পাঠযক্ৰম আৰু মূলযাংকিৰ নভনত্তত 

গভৱৰ্ণা অিুনষ্ঠত কনৰি; (ii) ASUৰ নিভাগসমূহ আৰু নিভাগীয় সদসযসমূহৰ নিয়মীয়া লপছাদাৰী উন্নয়িত গুৰুত্ব প্ৰদাি কনৰি; (iii)অসম আৰু উত্তৰ 

পূিিাঞ্চলৰ অিয ৰাজযসমূহৰ ITI আৰু পনলভটকনিকসমূহৰ প্ৰনশক্ষক, অিযাপক আৰু সহভৰ্াগীসকলৰ িাভি পূিি আৰু লসৱাপ্ৰদাি প্ৰনশক্ষণৰ িযৱিাসমূহ 

(iv)অতযািুনিক দৃনষ্টভকাভণভৰ পাঠযক্ৰম, নিভদি শাত্মক আৰু মূলযাংকি কাৰ্িপ্ৰণালী আৰু প্ৰনশক্ষণ সামগ্ৰীসমূহৰ উন্নয়ি আৰু প্ৰচাৰত অনৰহণা লৰ্াগাি । 

ITI আৰু পনলভটকনিকসমূহৰ প্ৰনশক্ষক, অিযাপক আৰু সহভৰ্াগীসকলৰ িাভি লপচাদাৰী উন্নয়িৰ িাভি এখি নেনজভটল মঞ্চৰ নিকাশ হ’ি । তদ্যপনৰ, 

এই প্ৰকল্পভটাভৱ ASUক প্ৰনতভিশী ৰািসমূহৰ নিনভন্ন আঞ্চনলক সহভৰ্াগীতা কাৰ্িক্ৰমসমূহৰ লকন্দ্ৰত ইয়াৰ িািীয় সুনিিাসমূহ গ্ৰহণ কনৰ  TVET আৰু 

উচ্চনশক্ষািুিািসমূহৰ সািাৰণ লকৌশলগত নশল্পসমূহৰ িাভি, কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ কাৰ্িসূচীসমুহৰ দ্বাৰা ভাগীদাৰীতা িাপি লহাৱাত সহায় 

কভৰ । 
 

III. অসিৰ থলুৱো টলোকসকলৰ ওপৰত এক অৱটলোকি 

১৪. ADBৰ SPS (2009) ত “থলুৱা ললাকসকল” শব্দভকইটাভৰ সািাৰণভাভি এক পৃথক, সংভিদিশীল, সামানজক আৰু সাংিৃনতক ললাকৰ দলৰ 

কথা িুজাি নিচৰা লহভছ নৰ্ নভন্নভাভি নিভম্নাক্ত চনৰত্ৰসমূহ পালি কভৰ: (i) এক পৃথক, সংভিদিশীল, সামানজক আৰু সাংিৃনতক ললাকৰ দলৰ সদসয 

নহচাভপ স্ব-পনৰচয় আৰু অিযৰ দ্বাৰা ইয়াৰ মািযতা; (ii) লকাভিা পৃথক লভৌভগানলক আিাসিল িা অতীজভৰ পৰা  িাস কনৰ অহা অঞ্চল আৰু লসই 

অঞ্চলৰ প্ৰাকৃনতক সম্পদসমূহৰ লসভত লিৰাভিভপৰা সম্পকি ; (iii) গতািুগনতক সাংিৃনতক,অথিকিনতক,সামানজক িা ৰাজকিনতক অিুিািসমুহ এই 

নিভশৰ্ অঞ্চলসমূহৰ পৰা পৃথক; আৰু  (iv) লদশ িা অঞ্চলভটাৰ চৰকাৰী স্বীকৃত ভাৰ্াতকক এটা পৃথক ভাৰ্াৰ িযৱহাৰ । ADBৰ SPS (২০০৯) খভি 

সমগ্ৰ ভাৰতৰ থলুৱা ললাকসকলৰ নিনভন্নতা নচিাক্ত কনৰভছ আৰু ৰািীয় আইি, গতািুগনতক শাসিিযৱিা আৰু লদশখিত অন্তভূি ক্ত লহাৱা লকাভিা 

আন্তিঃৰািীয় সনন্মলি আনদক প্ৰািািয নদয়া উনচত িুনল উভেখ কনৰভছ । 

১৫. ভাৰতিৰ্িৰ সংনিিািমভত প্ৰভতযক ৰাজয িা লকন্দ্ৰীয় শানসত অঞ্চলভিাৰত “অিুসূচীত জানত-জিজানত” সকলক নচিাক্ত কৰা লহভছ আৰু 

সািাৰণভাভি জিজানত নহচাভপ স্বীকৃত কৰা লহভছ নৰ্ভিাৰ ভাগ কৰা লহভছ এভিিৰভণ: (i) ৬টা আনদম জিজানত; (ii) নিভশৰ্ জিজানত; (iii) 

লভৌভগানলকভাভি নিনিন্ন; (iv) জিজানতভটাৰ লসভত লৰ্াগাভৰ্াগৰ লিা; আৰু (v) নপছপৰা নচন্তাচচি া।সংনিিািৰ ৩৪২িং অিুভিদ মভত, এখি ৰাজয 

িা লকন্দ্ৰীয় শানসত অঞ্চলত ৰাজয চৰকাৰৰ অিুভমাদি ললাৱাৰ নপছত ৰািপনতৰ আভদশমভত অিুসূচীত জানত-জিজানতসকল গনৰমাপূণিভাভি প্ৰথম 

ললাক হ’ি আৰু সংসদৰ নিয়মািুসাভৰ সংভশািি কনৰি পৰা ৰ্াি । মাচি  ২০২১ লল ৰাজয আৰু লকন্দ্ৰীয় শানসত অঞ্চল সমূহত ৯খি  আভদশ আৰু আঠখি 

এক্ট লঘাৰ্ণা কৰা লহভছ । 

১৬. অসমত ২৩টা অিুসূনচত জিজানতৰ ললাক আভছ নৰ্সকল “পািিতয” আৰু “সমতল” নহচাভপ দ্যটা িৃহত ভাগত ভাগ কৰা লহভছ। ৬মুখয জিজানতৰ 

নভতৰত িভ়িা (৩৫.১%), নমনচং (১৭.৫%), কানিি (১১.১%), ৰাভা (৭.৬%), লসাভণাৱাল কছাৰী (৬.৫%), নতৱা (৫.২%),গাভৰা (৪.২%), আৰু নেমাচা 

(৩.২%) এইভকইটাই ৰাজযখিৰ মুঠ জিজানতৰ জিসংখযাৰ ৯০ % অনিকাৰ কনৰ আভছ । 

৬অসম চৰকাৰ.২০১৪.অসম মািি সম্পদ উন্নয়ি প্ৰনতভিদি ২০১৪.গুৱাহাটী 
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১৭. ২০১১ চিৰ ললাকনপয়লমভত (তানলকা িং ১), ৬অনিক সংখযক জিজাতীয় ললাক থকা নজলাভকইখি লহভছ নেমা হাচাও (৭০.৯%), কানিি আংলং 

(৫৬.৩%), লিমানজ (৪৭.৪%), নচৰাং (৩৭.১%), িাক্সা(৩৪.৮%), উদালগুনৰ (৩২.১%), আৰু লকাকৰাঝাৰ (৩১.৪%) । ৯৪.৪% জিজাতীয় ললাক 

গাঁৱত িাস কভৰ । 

১৮. জিজাতীয় ললাকসকলৰ মাজত নলংগৰ অিুপাত আনছল ৯৮৪, নৰ্ ৰাজযৰ নলংগ অিুপাত (৯০৩) তকক অনিক আৰু লদশৰ নলংগ অিুপাত (৯৯০)ৰ 

ওচৰা-ওচনৰ ।  

তোনলকো ১∶নজলোিটত অিুসূচীত জোনত-জিজোনতৰ জিসিংখ্যো(২০১১) 

িং নজলা 
অিূসুচীত জানত-জিজানতৰ জিসংখযা মুঠ জিসংখযা 

মুঠ মুঠ জিসংখযাৰ% পূৰুৰ্ মনহলা মুঠ  পুৰুৰ্ মনহলা 

 অসি ৩,৮৮৪,৩৭১ ১২.৪ ১,৯৫৭,০০৫ ১,৯২৭,৩৬৬ ৩১,২০৫,৫৭৬ ১৫,৯৩৯,৪৪৩ ১৪,৪০২,৮৫৫ 

১ লকাকৰাঝাৰ ২৭৮,৬৬৫ ৩১.৪ ১৩৯,৫৭৯ ১৩৯,০৮৬ ৮৮৭,১৪২ ৪৫২,৯০৫ ৪৩৪,২৩৭ 

২ িুিুৰী ৬,৩৩২ ০.৩ ৩,১৯৮ ৩,১৩৪ ১,৯৪৯,২৫৮ ৯৯৭,৮৪৮ ৯৫১,৪১০ 

৩ লগাৱালপাৰা ২৩১,৫৭০ ২৩. ১১৬,০১৩ ১১৫,৫৫৭ ১,০০৮,১৮৩ ৫১৩,২৯২ ৪৯৪,৮৯১ 

৪ িৰভপটা ২৭,৩৪৪ ১.৬ ১৩,৫৩০ ১৩,৮১৪ ১,৬৯৩,৬২২ ৮৬৭,০০৪ ৮২৬,৬১৮ 

৫ মনৰগাঁও ১৩৬,৭৭৭ ১৪.৩ ৬৮,৩৮২ ৬৮,৩৯৫ ৯৫৭,৪২৩ ৪৮৬,৬৫১ ৪৭০,৭৭২ 

৬ িগাঁও ১১৫,১৫৩ ৪.১ ৫৭,৭৫৯ ৫৭,৩৯৪ ২,৮২৩,৭৬৮ ১,৪৩৯,১১২ ১,৩৮৪,৬৫৬ 

৭ লশানণতপূৰ ২৩২,২০৭ ১২.১ ১১৭,৬৮৫ ১১৪,৫২২ ১,৯২৪,১১০ ৯৮৩,৯০৪ ৯৪০,২০৬ 

৮ লনখমপুৰ ২৪৯,৪২৬ ২৩.৯ ১২৬,৭১৬ ১২২,৭১০ ১,০৪২,১৩৭ ৫২৯,৬৭৪ ৫১২,৪৬৩ 

৯ লিমাজী ৩২৫,৫৬০ ৪৭.৪ ১৬৫,৪৪৯ ১৬০,১১১ ৬৮৬,১৩৩ ৩৫১,২৪৯ ৩৩৪,৮৮৪ 

১০ নতনিচুকীয়া ৮২,০৬৬ ৬.২ ৪১,৭৬৯ ৪০,২৯৭ ১,৩২৭,৯২৯ ৬৮০,২৩১ ৬৪৭,৬৯৮ 

১১ নেব্ৰুগ়ি ১০২,৮৭১ ৭.৮ ৫১,৮৩৫ ৫১,০৩৬ ১,৩২৬,৩৩৫ ৬৭৬,৪৩৪ ৬৪৯,৯০১ 

১২ নশিসাগৰ ৪৯,০৩৯ ৪.৩ ২৪,১৮৯ ২৪,০৫০ ১,১৫১,০৫০ ৫৮৯,২১৬ ৫৬১,৮৩৪ 

১৩ লৰ্াৰহাট ১৩৯,৯৭১ ১২.৮ ৭০,৭৯৫ ৬৯,১৭৬ ১,০৯২,২৫৬ ৫৫৬,৮০৫ ৫৩৫,৪৫১ 

১৪ লগালাঘাট ১১১,৭৬৫ ১০.৫ ৫৬,৪২০ ৫৫,৩৪৫ ১,০৬৬,৮৮৮ ৫৪৩,১৬১ ৫২৩,৭২৭ 

১৫ কানিি-আংলং ৫৩৮,৭৩৮ ৫৬.৩ ২৭২,৪৬০ ২৬৬,২৭৮ ৯৫৬,৩১৩ ৪৯০,১৬৭ ৪৬৬,১৪৬ 

১৬ নেমা-হাচাও ১৫১,৮৪৩ ৭০.৯ ৭৬,৫২০ ৭৫,৩২৩ ২১৪,১০২ ১১০,৮০২ ১০৩,৩০০ 

১৭ কাচাৰ ১৭,৫৬৯ ১. ৮,৭৩৬ ৮,৮৩৩ ১,৭৩৬,৬১৭ ৮৮৬,২৮৪ ৮৫০,৩৩৩ 

১৮ কনৰমগি ১,৯৪০ ০.১ ৯৯৪ ৯৪৬ ১,২২৮,৬৮৬ ৬২৫,৮৬৪ ৬০২,৮২২ 

১৯ হাইলাকানন্দ ৬৯১ ০.১ ৩৫৪ ৩৩৭ ৬৫৯,২৯৬ ৩৩৭,৮৯০ ৩২১,৪০৬ 

২০ িঙাইগাঁও ১৮,৮৩৫ ২.৫ ৯৩৭৭ ৯,৪৫৮ ৭৩৮,৮০৪ ৩৭৫,৮১৮ ৩৬২,৯৮৬ 

২১ নচৰাং ১৭৮,৬৮৮ ৩৭.১ ৮৯২৭৩ ৮৯,৪১৫ ৪৮২,১৬২ ২৪৪,৮৬০ ২৩৭,৩০২ 

২২ কামৰূপ ১৮২,০৩২ ১২. ৯২,০৯৪ ৮৯,৯৪৪ ১,৫১৭,৫৪২ ৭৭৮,৪৬১ ৭৩৯,০৮১ 

২৩ কামৰূপ(মহািগৰ) ৭৫,১২১ ৬. ৩৭,৯০২ ৩৭,২১৯ ১,২৫৩,৯৩৮ ৬৪৭,৫৮৫ ৬০৬,৩৫৩ 

২৪ িলিাৰী ২৩,৩৬৪ ৩. ১১,৬৯২ ১১,৬৭২ ৭৭১,৬৩৯ ৩৯৬,০০৬ ৩৭৫,৬৩৩ 

২৫ িাক্সা ৩৩১,০০৭ ৩৪.৮ ১৬৫,৬৩৪ ১৬৫,৩৭৩ ৯৫০,০৭৫ ৪৮১,৩৩০ ৪৬৮,৭৪৫ 

২৬ দৰং ৮,৪১৯ ০.৯ ৪,৩০০ ৪,১১৯ ৯২৮,৫০০ ৪৭৫,২৭৩ ৪৫৩,২২৭ 

২৭ ওদালগুনৰ ২৬৭,৩৭২ ৩২.১ ১৩৩,৫৫০ ১৩৩,৮২২ ৮৩১,৬৬৮ ৪২১,৬১৭ ৪১০,০৫১ 

লটাকা: ২০১৫চিৰ ১৫ আগষ্টত, উনেনখত ২৭খি নজলাৰ উপনৰও পাঁচখি িতুি নজলা (নিশ্বিাথ, চৰাইভদউ, লহাজাই, দনক্ষণ শালমৰা-মািকাচাৰ, পনিম-কানিি আংলং) গঠি লহনছল। 

২০১৬ চিৰ ২৭ জুিত মাজুলীভকা নজলা নহচাভপ লঘাৰ্ণা কৰা লহনছল । ২০২১ চিৰ মাচি  মাহকল ৰাজযখি ৩৩খি নজলাত নিভক্ত লহভছ । 

উৎস: লকন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় ২০১৪ । ভাৰতিৰ্িৰ ললাকনপয়ল ২০১১ । িতুি নদেী ।  
 

১৯. ২০১১ চিৰ ললাকনপয়ল অিুসনৰ অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকল আথিসামানজকভাভৱ নপছপনৰ আভছ । ৰাজযৰ দনৰদ্ৰ সীমাভৰখাৰ তলৰ মুঠ 

শতাংশ (গাঁও অঞ্চলত ৩১.৯%; ৩৩.৯%; িগৰ অঞ্চলত ২০.৫%)ৰ লিনচভাভগই  অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাক (৪০.৫%)। এই জিজাতীয় 

ললাকসকলৰ ১৮.৬% ই উন্নত মািদণ্ডৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ অভাৱ, লিংনকং পনৰভসৱাসমূহত সীনমত প্ৰভিশানিকাৰ আৰু নিদ্যযত লসৱাসমূহৰ পৰা িনঞ্চত লহ 

আভছ । এওঁভলাকৰ, সাক্ষৰতাৰ হাৰ (৭২.১%)  ৰাজযৰ মুঠ নশক্ষাৰ হাৰ (৭২.২%)তকক সামািয কম, ৰ্’ত মনহলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ উভেখিীয়ভাভৱ কম 

(৬৫.০%; ৬৬.৩% অসমত) । এভকদভৰ ২০১২ চিকল এই জিজাতীয় ললাকসকলৰ মাজত নশক্ষা প্ৰানপ্তৰ স্তৰ (১৫িছৰ আৰু ওপৰৰ) নিম্ন আনছল, 
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ৰ্’ত ৫৫%  প্ৰাথনমক নশক্ষা িা লকাভিা নশক্ষাগ্ৰহণ িকৰা (৪৯ % অসমত), ২৫% অষ্টম লশ্ৰণীকল (২৩% অসমত) আৰু ২০% আনছল দশম লশ্ৰণী িা 

তাৰ ওপৰকল নশক্ষাগ্ৰহণ কৰা (২৭% অসমত) । 

২০. সািাৰভত অসমত জিজাতীয় ললাকসকলৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰাথনমক, মািযনমক,উচ্চতৰ মািযনমক আৰু িনৰষ্ঠ নশক্ষাৰ িামভনতি ৰ হাৰ ৰাজয িা 

ৰািীয় হাৰতকক অনিক (তানলকা ২) । উদাহৰণ স্বৰূভপ অসমত ২০১৬ নিত্তীয় িৰ্িত জিজাতীয় ললাকসকলৰ মাজত মািযনমক নশক্ষা (িৱম-দশম 

লশ্ৰণী)ৰ িাভি মুঠ িামভনতি ৰ অিুপাত (GER) আনছল ৯৯.৯%, নৰ্ ৰাজযখিৰ মুঠ অিুপাত (৭৭.৬%) আৰু লদশৰ মুঠ অিুপাত (৮০.০%)তকক অনিক 

আনছল । লগভত ২০১৬ নিত্তীয় িৰ্িত ৰাজযখিৰ (38.8%) আৰু লদশৰ (56.2%) গ়ি অিুপাতৰ তুলিাত লতওঁভলাকৰ উচ্চ মািযনমক নশক্ষা (একাদশ-

দ্বাদশ লশ্ৰেণী)ৰ GER আনছল ৫০.৬%, লগভত ২০১৮-১৯ত িনৰষ্ঠ নশক্ষাৰ লক্ষত্ৰত লতওভঁলাকৰ অিুপাত আনছল ২৪.৩%, নৰ্ভটাত ৰাজযৰ গ়ি অিুপাত 

আনছল (18.7%) আৰু লদশৰ গ়ি অিুপাত আনছল (26.3%) । অসমত উচ্চতৰ মািযনমক আৰু িনৰষ্ঠ নশক্ষাৰ লক্ষত্ৰত জিজাতীয় লছাৱালীভিাৰৰ িামভনতি  

সামািয কম লদখা ৰ্ায় ।  

তোনলকো ২: অসি আৰু ভোৰতৰ অিুসূনচত জিজোনতৰ িোিভনতি ৰ অিুপোতৰ তোনলকো 

নিৰ্য় 
অসি ভোৰত 

লছাৱালী ল’ৰা মুঠ লছাৱালী ল’ৰা মুঠ 

প্ৰাথনমক নশক্ষাৰ GER ১০৪.৫৬ ৯৮.৮২ ১০১.৬২ ৯৯.৫৯ ৯৪.৫৩ ৯৬.৯১ 

ST সকলৰ GER ১১৯.৫৬ ১১৫.৫৭ ১১৭.৫২ ১০৩.০৯ ১০৩.৪১ ১০৩.২৫ 

মািযনমক নশক্ষাৰ GER ৮৩.০৪ ৭২.৪৮ ৭৭.৫৯ ৮০.৯৭ ৭৯.১৬ ৮০.০১ 

ST সকলৰ GER ১০১.৫১ ৯৮.২৮ ৯৯.৮৮ ৭৫.৩৮ ৭৩.৭৪ ৭৪.৫৩ 

উচ্চতৰ মািযনমক নশক্ষাৰ GER ৩৯.৪৭ ৩৮.২২ ৩৮.৮১ ৫৬.৪১ ৫৫.৯৫ ৫৬.১৬ 

ST সকলৰ GER ৪৯.১৬ ৫২.০৩ ৫০.৬৩ ৪২.৪৪ ৪৬.৭৬ ৪৩.১২ 

িনৰষ্ঠ নশক্ষাৰ GER ১৮.৩ ১৯.১ ১৮.৭ ২৬.৪ ২৬.৩ ২৬.৩ 

ST সকলৰ GER ২৩.১ ২৫.৬ ২৪.৩ ১৬.৫ ১৭.৯ ১৭.২ 

GER =িামভনতি ৰ হাৰ, ST =অিুসূনচত জানত। 

* প্ৰাথনমক নশক্ষাই প্ৰথমৰ পৰা অষ্টমকল,মািযনমক নশক্ষাই িৱম-দশম আৰু উচ্চতৰ মািযনমক নশক্ষাই একাদশ-দ্বাদশ লশ্ৰণীকল সাঙুনৰ লয়।২০১৫-২০১৬ চিকল তথয। 

 ** ২০১৮-১৯ৰ তথয 

উৎস: লকন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়, ২০১৮ । লশনক্ষক পনৰসংখযাত এপলক । িতুি নদেী; মািৱ সম্পদ উন্নয়ি নিভাগ ২০১৯ । উচ্চনশক্ষাৰ সিিভাৰতীয় সমীক্ষা, িতুি নদেী ।   

 

২১. তথানপও, অিুসূচীত জিজানতসকলৰ উচ্চ মািযনমক চূ়িান্ত পৰীক্ষা (লমট্ৰিক পৰীক্ষা)ৰ উত্তীণিৰ হাৰ ৰ্ভথষ্ঠ নিম্নমািৰ । ২০১৭চিত ৰাজযৰ সিিমুঠ 

উত্তীণিৰ হাৰ আনছল ৫৪.২%, ৰ্’ত জিজাতীয়সকলৰ উত্তীণিৰ হাৰ আনছল ৩৬.৪%.। অিুসূচীত জিজাতীয় ললাকসকলৰ মাজত লভয়ামৰ লছাৱালী 

আৰু ল’ৰাসকভল (লছাৱালীৰ৩৯.২%, ল’ৰাৰ ৪২.০% ,মুঠ ৪০.৬%)  পািিতযসকলৰ (লছাৱালীৰ ৩০.০% ল’ৰাৰ ৩৪.২% ,মুঠ৩২.১%) তুলিাত 

উন্নতমাি প্ৰদশিি কভৰ। 

২২. TVETৰ মভত, অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকল অসমৰ মুঠ জিসংখযাৰ ১২.৪% হ’ললও অসমত অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকলৰৰ অিুপাত অনিক । ২০১৯ আৰু ২০২০ নিত্তীয় িৰ্িত এই জিজাতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সংখযা ৰাজযখিৰ চৰকাৰী ইনিনিয়ানৰং কভলজত 

আনছল ১৩.৩% শতাংশ আৰু ৰানজযক পনলভটকনিকত আনছল ১৬.৩% শতাংশ । তাৰ নভতৰত িামমাত্ৰ জিজাতীয় লছাৱালীভয়ভহ ইনিনিয়ানৰং 

কভলজত (২৫.০%) আৰু পনলভটকনিকত (১৯.৪%) িামভনতি  কনৰনছল । ৰানজযক ইনিনিয়ানৰং কভলজ আৰু পনলভটকনিকত িামভনতি  কৰা মুঠ ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীৰ  ১৫.৭%. লহ জিজাতীয় আনছল ।৭ 

২৩. ৰ্নদও চৰকাৰী তথয উপলব্ধ িহয়, ITIৰ িামভনতি ৰ পৰাও এভকিৰণৰ তথযই লদনখিকল লপািা ৰ্ায় । ২০২০ নিত্তীয় িৰ্িত আিুমানিকভাভি, ITIৰ 

জিজাতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অিুপাত  আনছল ১৭.৮% (২০.০% ছাত্ৰী; ১৭.০% ছাত্ৰ)৮ 

৭অথিিীনত আৰু পনৰসংখযা সঞ্চালকালয়, অসম চৰকাৰ ২০২০ । পনৰসাংনখযক হাতপুঠি অসম, গুৱাহাটী 
৮অসম দক্ষতা নিকাশ নমছি (এএছনেএম)ৰ দ্বাৰা প্ৰদাি কৰা তথযৰ ওপৰত আিানৰত । 
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IV. সোিোনজক প্ৰভোিৰ িূলযোয়ি  

২৪. প্ৰকল্পভটাৰ জনৰয়ভত আশা কৰা লহভছ লৰ্ ASUৰ সিািিাপূণি নশক্ষাথীনখনি উচ্চ মািযনমক পৰ্িায়, ITI, পনলভটকনিক, ইনিিীয়ানৰং কভলজ িা 

নিশ্বনিদযালয়ৰ পৰা, পনঢিকল এৰা িা উত্তীণি লহাৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগভত লপছাদাৰী িা অিয কমিত জন়িত িযনক্ত হ’ি, ৰ্াৰ দ্বাৰা উন্নত উভদযাগীক কানৰকৰী 

নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ লসভত অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ ওপৰত িিাত্নক প্ৰভাৱ পনৰি আৰু লতওঁভলাকৰ িাভি উন্নত মজুনৰৰ লগভত 

উপৰু্ক্ত জীনৱকা লাভৰ সিািিা িৃনদ্ধ পাি । এই প্ৰকল্পভটাৰ দ্বাৰা অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ ওপৰত লকাভিা ঋণাত্নক প্ৰভাৱ পৰাৰ আশা 

িাই।  

২৫. নৰ্ নক িহওক, প্ৰকল্পভটা উত্তৰ পূিিাঞ্চলৰ অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ িাভি লাভজিক হ’ি । উত্তৰ পূিিাঞ্চলত লমাটামুটি ২০০টা 

অিুসূচীত জানত-জিজানত আভছ আৰু এওঁভলাক লমঘালয়, নমভজাৰাম আৰু িাগাভলণ্ডৰ মুঠ জিসংখযাৰ ৮০% তকক অনিক । ASUত উত্তৰ পূিিাঞ্চলভক 

সামনৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লকৱল ভনতি  কভৰাৱাই িহয়, অঞ্চলভটাৰ ITI আৰু পনলভটকনিকসমুহৰ প্ৰনশক্ষক আৰু কতৃি পক্ষৰ লপছাদাৰী 

নিকাশ আৰু গুণগত নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ আনহলাসমূহৰ লগত জন়িত লহাৱাৰ পভথা মুকনল কনৰি। 

২৬. প্ৰকল্পভটাৰ অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ ওপৰত িিাত্মক প্ৰভাৱৰ ক্ষমতা লটিল ৩ উভেখ কৰা লহভছ । 

ট িল ৩: অিুসূনচত জোনত-জিজোনতৰ টলোকসকলৰ ওপৰত ধিোত্মক প্ৰভোি আউ পু ৰ টযোটগনদ 

আউ পু  ধিোত্মক প্ৰভোিৰ ক্ষিতো 

আউটপুট ১∶ নিশ্বনিদযালয় প্ৰিন্ধি আৰু অপাভৰটিং 

িযৱিাসমূহ, িযৱসায়ৰ আনহি সমূহ আৰু নিভাগসমূহ তথা 

পনৰচালিা িযৱিাসমূহ উন্নত 

 

অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ সিািিাপূণি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আৰু পনৰয়ালক 

ASUত িামভনতি ত উৎসাহ নদিকল প্ৰচাৰ আৰু সহায়তামূলক কাৰ্িসূচী হাতত 

ললাৱা হ’ি।ASUৰ অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকভল নিভশৰ্ লসৱা 

লাভ কনৰি।মনহলা,িনঞ্চতসকলৰ লগভত অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ 

ললাকসকলক ASUত িামভনতি ৰ লগভত পূণি প্ৰস্তুনত আৰু কাৰ্িপন্থাৰ লসভত 

সংিাপি প্ৰদাি কৰা।  

আউটপুট ২: পনৰভিশসাভপভক্ষ িহিক্ষম আৰু জলিায়ু 

নিনতিাপকভাভি লকম্পাছ আৰু সা-সুনিিাসমুহ 

 

ASUৰ অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকভল অতযািুনিক প্ৰৰু্নক্তৰু্ক্ত 

লকম্পাচ আৰু লসৱাসমুহৰ লগভত । লশনক্ষক আৰু প্ৰশাসনিক ভৱিসমূহ, 

গভৱৰ্ণাগাৰসমূহ,িয ৱহানৰক প্ৰনশক্ষণ কমিশালা, গ্ৰন্থাগাৰ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু জন়িত 

িযনক্তসকলৰ থকাৰ সুিযৱিা। 

আউটপুট ৩:উভদযাগ-আৱনণ্টত আৰু িমিীয় কানৰকৰী 

নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ প্ৰণালী গঠি 

 

ASUৰ সিািিাপূণি নশক্ষাথীনখনি উচ্চ মািযনমক পৰ্িায়, ITI, পনলভটকনিক, 

ইনিিীয়ানৰং কভলজ িা নিশ্বনিদযালয়ৰ পৰা, পনঢিকল এৰা িা উত্তীণি লহাৱা ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীৰ লগভত লপছাদাৰী িা অিয কমিত জন়িত জিজাতীয় িযনক্তসকভল ৰািীয় 

কানৰকৰী অহি তাৰ ৰূপভৰখাৰ ৪থি স্তৰৰ িা তাতকক ওপৰৰ তথা অিয উন্নত  

কানৰকৰী, সূক্ষ্ম কানৰকৰী, জীনৱকাৰ পথ মুকনল কৰা আৰু ভাৰ্াৰ দক্ষতাৰ 

সুনিিাসমূহ লাভ কনৰি পানৰি । মনহলা, িনঞ্চতসকলৰ লগভত অিুসূচীত জানত-

জিজানতৰ ললাকসকভল ASUত উন্নতমািৰ সংিাপিমূলক নশক্ষাৰ লগভত 

সুনিিাসমুহ লাভ কনৰি।  

আউটপুট ৪: উদযমশীলতা পনৰচালি আৰু 

গ্ৰহণ,িযৱহানৰক গৱ্ৰ্ণা আৰু উন্নয়ি আৰু উন্নত 

ৰূপান্তৰক্ষম প্ৰৰু্নক্ত 

 

অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ৰু্ৱচাম আৰু প্ৰাপ্তিয়িসকভল ASUত ইিকুযভিটৰৰ 

িযৱিা আৰু সুনিিাসমূহৰ পৰা লাভানন্বত হ’ি।লগভত এই জিজাতীয় ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকল আৰু প্ৰনতষ্ঠািভটাৰ লসভত জন়িত িযনক্তসকভল নিতী-নিয়ম, 

নিভদি শাৱলী, িযৱহানৰক গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়ি তথা প্ৰৰু্নক্তৰ ৰূপান্তৰীকৰণৰিাভি 

প্ৰনশক্ষণ লাভ কনৰি । 
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আউটপুট ৫: অসম, অিয ৰাজযসমূহ আৰু প্ৰনতভিশী 

লদশসমূহৰ লপচাদাৰী উন্নয়ি আৰু গুণগত কানৰকৰী 

নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ সম্পদসমূহৰ অনভগমি উন্নত 

ASUৰ লগভত ITI আৰু পনলভটকনিকৰ জিজাতীয় প্ৰনশক্ষক, অিযাপক আৰু 

সহভৰ্াগীসকভল ASUৰ লপছাদাৰী উন্নয়িৰ সুনিিাসমুহ লাভ কনৰি পানৰি। 

 
ADB =এনচয়াি লেভভলপভমণ্ট লিংক, ASU = অসম নিল ইউনিভাৰনচটি, ITI = ইন্ডািীভয়ল লেইনিং ইিনষ্টটিউট, R&D = গভৱৰ্ণা আৰু উন্নয়ি। 

উৎস: ADB. 

২৭. থলুৱো টলোকসকলৰ িোটি বিধ আৰু প্ৰটযোজয প্ৰনতষ্ঠোিগত ৰূপটৰখ্ো । অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ  অনিকাৰসমূহ  অিুসূচীত 

জানত আৰু জিজানত আইি (অতযাচাৰ নিিাৰণ), ১৯৮৯, অসমৰ অিুসূচীত জানত আৰু জিজানত আইি (চাকশৰ আৰু লসৱামূলক পদিীত আৰক্ষণ), 

২০১২ (সংভশানিত)ৰ উপনৰও নিিািসভাৰ এক্ট লকইখিমািৰ দ্বাৰা সুৰনক্ষত লহ আভছ । অসম চৰকাৰৰ লভয়ামৰ জানত-জিজানতসমূহৰ কলযাণ নিভাভগ 

অিুসূচীত জানত-জিভগাষ্ঠীসমূহৰ সমগ্ৰ আথিসামানজক উন্নয়িৰ দানয়ত্ব গ্ৰহণ কভৰ আৰু নশক্ষািৃনত্ত আৰু অিযািয িৃত্তীয় সা-সুনিিা সমূহৰ লগভত নিনভন্ন 

লৰ্াজিা আৰু আচঁনিসমূহ পনৰকল্পিা তথা ৰূপায়ি কভৰ । পািিতয অঞ্চলৰ নিভাগভটা অসম স্বায়ত্ব শানসত নজলা (নজলা পনৰৰ্দৰ সংনিিাি) অনিনিয়ম, 

১৯৫১ (১৯৮৭চিত সংভশানিত)ৰ অিীিত দ্যখি স্বায়ত্ব শানসত পনৰৰ্দৰ (কানিি আংলং স্বায়ত্ব পনৰৰ্দ আৰু উত্তৰ কাচাৰ স্বায়ত্ত পনৰৰ্দ) প্ৰশাসিীয় 

নিভাগ । এই নিভাগভটা দ্যইখি পািিতয নজলা (কানিি আংলং আৰু নেমা-হাচাও)ৰ দানয়ত্বত থাভক আৰু স্বায়ত্ত পনৰৰ্দৰ দ্বাৰা নিনমিত আচঁনি প্ৰস্তুত, 

িীনৰক্ষণ আৰু মূলযায়ি কনৰ পঁুনজৰ আৱণ্টি কভৰ । 

২৮. থলুৱো টলোকসকলৰ সুৰক্ষোৰ িোটি আঁচনিৰ নসদ্ধোন্ত।অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ ওপৰত এই প্ৰকল্পভটাৰ িিাত্মক প্ৰভাি িৃনদ্ধ 

কৰাৰ িাভি ADB’ৰ SPS (২০০৯) ত থলুৱা ললাকসকলৰ সুৰক্ষাৰ িাভি  প্ৰকল্পভটাত নিভম্নাক্ত  আঁচনিৰ নসদ্ধান্তসমূহ উভেখ কৰা লহভছ:  

(i) এইসমূহ শীভেই নিচানৰ উনলওৱা ৰ্াি (a) প্ৰকল্পৰ এভলকাভটাত থলুৱা ললাক আভছ লি িাই অথিা লতওঁভলাকৰ সমূহীয়া আিুগতয আভছ লি 

িাই আৰু (b) লতওঁভলাকৰ ওপৰত প্ৰকল্পভটাৰ প্ৰভাি পনৰভছ লি িাই । 

(ii) প্ৰকল্পভটাৰ প্ৰভািৰ ক্ষমতাৰ িাভি থলুৱা ললাকসকলৰ ওপৰত িিাত্মক আৰু ঋণাত্মক দ্যইিৰণৰ প্ৰভাি পৰাকক এটা সাংিৃনতকভাভি উপৰু্ক্ত 

আৰু সমকলংনগক মুলযায়ি িা লতভিিৰণৰ কাৰ্িসূচী হাতত ললাৱা হি।প্ৰভানিত থলুৱা ললাকসকভল আগিভঢাৱা প্ৰকল্পভটাৰ িাভি লাভজিক 

আৰু প্ৰশমি সম্পভকি  আগিভঢাৱা পৰামশিত সমূ্পণি গুৰুত্ব আভৰাপ কৰা হ’ি । ১০জি থলুৱা িযনক্ত নচিাক্ত কৰা হ’ি, নৰ্ভকইজি 

সাংিৃনতকভাভি উপৰু্ক্ত তথা সমকলংনগক আৰু প্ৰজন্মগত প্ৰশম, আৰু থলুৱা ললাকসকলৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাি িপনৰিকল িা 

িামমাত্ৰভাভি পনৰিকল পন্থা হাতত ললাৱা হ’ি। 

(iii) প্ৰভািী থলুৱা ললাকসকলৰ আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা থলুৱা ললাকৰ সংগঠিৰ পৰা এইভকইটাৰ িাভি অথিপূণি পৰামশি ললাৱা হ’ি (a) 

ঋণাত্মক প্ৰভাি িপনৰিকল আনহি  নিমিাণ, উপিাপি আৰু িীনৰক্ষণ, ৰ্নদভহ এৰাি লিাৱানৰ লতভি প্ৰভাি  হ্ৰাস, প্ৰশম আৰু ক্ষনতপূৰণৰ িাভি; 

আৰু (b) প্ৰকল্পৰ সুনিিাসমূহ প্ৰভানিত জিজাতীয় ললাকসমূহৰ মাজত সাংিৃনতকভাভৱ  প্ৰদাি কৰাৰ িাভি । থলুৱা ললাকসকলৰ সনক্ৰয় 

সহভৰ্াগীতাৰ িাভি লতঁভলাকৰ ওপৰত প্ৰভাি লপভলাৱা প্ৰকল্পসমূভহ সাংিৃনতকভাভি উপৰু্ক্ত আৰু সমকলংনগক ক্ষমতা নিকাশৰ আচঁনি 

গ্ৰহণ কনৰি । থলুৱা ললাকসকলৰ নচন্তা-চচি াক সন্মাি প্ৰদাি আৰু গ্ৰহণ কনৰিকল এখি সাংিৃনতকভাভি উপৰু্ক্ত আৰু সমকলংনগক অনভভৰ্াগ 

িযৱিাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কনৰি । 

(iv) প্ৰভািী থলুৱা ললাকৰ সংগঠিসমূহৰ থলুৱা জ্ঞাি আৰু অংশগ্ৰহণ স্পষ্ট কৰাকক লৰ্াগয আৰু অনভজ্ঞ নিভশৰ্জ্ঞৰ তত্বাৱিািত সামানজক প্ৰভাৱ 

মূলযায়িৰ নভনত্তত এখি IPP প্ৰস্তুত কৰা । IPP খিত অন্তভূি ক্ত থানকি প্ৰকল্পভটাৰ িাপিত প্ৰভািী থলুৱা ললাকৰ সংগঠিসমূহৰ নিৰন্তৰ 

পৰামশি; থলুৱা ললাকসকভল সাংিৃনতকভাভি উপৰু্ক্ত লহাৱাকক সুনিিাসমূহ লাভ কৰাৰ  উপায়সমূহ নিৰূপণ কৰাকক; প্ৰকল্পৰ ঋণাত্মক 

প্ৰভাি িজি ি, হ্ৰাস,প্ৰশমণ আৰু ক্ষনতপূৰণৰ উপায়সমূহ নচিাক্তকৰণ; সাংিৃনতকভাভি উপৰু্ক্ত আৰু সমকলংনগক অনভভৰ্াগ িযৱিা, 

িযৱিাসমূহৰ িীনৰক্ষণ আৰু অিুিাৱি, আৰু এখি িাভজট তথা পনৰকনল্পত উপায়সমূহ কাৰ্িকৰী কনৰিকল সমভয়াপভৰ্াগী কাৰ্িপন্থা।  

(v) প্ৰকল্পভটাৰ গুণগ্ৰাহীতা প্ৰানপ্তৰ আভগভয়, ৰ্’ত পৰামশি প্ৰনক্ৰয়া আৰু সামানজক প্ৰভাি মূলযাংকিৰ ফলাফলসমূহ সমভয় সমভয় এটা সুলভ 

িািত তথা প্ৰভািী থলুৱা ললাকৰ সংগঠিসমূহ আৰু নহতানিকাৰীসকলৰ লিািগময লহাৱাকক এটা ভাৰ্াত এখি দ্ৰাফ্ট IPP প্ৰকাশ কৰা । 

প্ৰভািী থলুৱা ললাকৰ সংগঠিসমূহ আৰু নহতানিকাৰীসকলৰ িাভি চূ়িান্ত IPP আৰু ইয়াৰ লগত জন়িত িতুি তথযসমূহ প্ৰকাশ কৰা । 
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(vi) লৰ্াগয আৰু অনভজ্ঞ নিভশৰ্জ্ঞৰ দ্বাৰা IPPখিৰ ৰূপায়িৰ নিৰীক্ষণ; ৰ্থাসিি এটা সহভৰ্াগী নিৰীক্ষণ দৃনষ্টভংগী গ্ৰহভণভৰ IPPখিৰ উভদশয 

আৰু আশািুৰূপ ফলাফল লপাৱা লগভছ লি িাই নিৰূপণ কৰা, IPPখিৰ নিৰীক্ষণৰ ফলাফল আৰু ইয়াৰ আিাৰভূত নিনতৰ খনতয়াি ৰখা। 

নিৰীক্ষণৰ ফলাফলসমূহ প্ৰকাশ কৰা । 

V.  তথয প্ৰকোশ, পৰোিশি  আৰু অিংশগ্ৰহণ 

২৯. িভিম্বৰ ২০২০ৰ পৰা লফব্ৰুৱাৰী ২০২১লল প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তুনতত কভঠাৰ পনৰশ্ৰম কৰা ৰািীয় সামানজক আৰু ললংনগক উন্নয়ি নিভশৰ্জ্ঞসকলৰ দ্বাৰা 

সমসামনয়ক লদশীয় তথা ৰানজযক আইি, আঁচনিসমূহ, তথযসমূহ, নশক্ষা আনদ নিৰ্য়সমূহত নহতানিকাৰীসকলৰ লসভত কৰা আভলাচিাৰ দ্বাৰা থলুৱা 

ললাকৰ মূলযায়িৰ লসভত দনৰদ্ৰতা, সামানজক আৰু নলংগনভনত্তক মূলযায়ি কৰা লহনছল । এই আভলাচিাত অন্তভূি ক্ত লহআভছ ASU লকম্পাছ এভলকাৰ 

ওচৰ-পাজৰৰ িািীয় সম্প্ৰদায়সমূহ, িািীয় লিচৰকাৰী সংিাসমূহ, পুৰুৰ্ আৰু মনহলা নশক্ষাথীসকল, প্ৰনশক্ষকসকল, নতনিখি TVET নশক্ষািুিািৰ 

নিভয়াগ নিৰ্য়াসকল, লগভত ৰাজয চৰকাৰৰ নিৰ্য়িিীয়াসকল আৰু উভদযাগ সংঘসমূহ । TVET নশক্ষািুষ্ঠািসমূহত পুৰুৰ্ আৰু মনহলা নশক্ষাথীসকলৰ 

লসভতও এই নিৰ্য়ত সমুহীয়া আভলাচিা কৰা লহনছল । এই আভলাচিাৰ সনিভশৰ্ আৰু আভলাকনচত্ৰসমূহ পনৰনশষ্ট ১ আৰু ২ত উভেখ কৰা লহভছ । 

৩০. এই মূলযায়িৰ মূখয উভদশযসমূহ হ’ল  (i) ASU এ পনৰচালিা কনৰিলগীয়া এভলকাভটাৰ আথিসামানজক আৰু সাংিৃনতক নদশসমূহৰ সন্দভি ত 

জিা; (ii)উপৰু্ক্ত সংিাপি আৰু উদযমশীলতাৰ সুভৰ্াগৰ লক্ষত্ৰত িািা আৰু সুনিিাৰ উভেখভৰ্াগয কাৰকসমূহ নিচানৰ উনলওৱা; (iii) ASUৰ লকম্পাছৰ 

এভলকাভটাৰ ওচৰ-পাজৰৰ জিভগাষ্ঠীসমূহৰ নচন্তা-চচি া আৰু আশা-আকাংক্ষাভিাৰৰ নিৰ্ভয় তথয সংগ্ৰহ কৰা; (iv) প্ৰকল্পৰ কাৰ্িসূচী ৰূপায়িৰ অৱিাভত 

১১জি মুখয নহতানিকাৰী িানচ উনলওৱা; আৰু (v) ৰু্ৱক-ৰু্ৱতী আৰু প্ৰাপ্তিয়ি পুৰুৰ্-মনহলাসকলৰ লকৌশল, জীনৱকা আৰু উন্নত জীৱি ৰ্াপিৰ 

আকাংক্ষাসমুহ িুনজ উঠা। 

৩১. এই আভলাচিাসমূহত স্পষ্ট লহনছল লৰ্ প্ৰভতযকজি নহতানিকাৰীভয় প্ৰকল্পভটাৰ পৰা অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ লগভত লতওঁভলাকৰ 

ওপৰভতা িিাত্মক প্ৰভাি পনৰি িুনল একমত লহনছল আৰু সকভলাপ্ৰকাভৰ ৰাজযখি, উত্তৰ-পূিিাঞ্চল আৰু ভাৰতিৰ্িৰ এই িৃহৎ উন্নয়িত সহভৰ্াগ 

কনৰনছল।নহতানিকাৰীসকভল স্বীকাৰ কনৰনছল লৰ্ এই প্ৰকল্পভটাভৱ সকভলা িয়সৰ পুৰুৰ্ আৰু মনহলাসকলৰ সংিাপি আৰু উদযমশীলতাৰ প্ৰচুৰ সিািিাৰ 

সৃনষ্ট কনৰি । তাত লকাভিা এজি নহতানিকাৰীভয় এই প্ৰকল্পভটাত নৰ্ভকাভিাপ্ৰকাভৰও অমানন্ত লহাৱা প্ৰতযক্ষ কৰা লহাৱা িানছল । আভলাচিাসমূহত 

নহতানিকাৰীসকলৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথযসমূহ ৪িং তানলকাত অন্তভূি ক্ত কৰা লহভছ । 

তোনলকো ৪:নহতোনধকোৰীৰ আটলোচিোসিূহ সিংটক্ষপত 

আটলোচিোৰ অঞ্চলসিূহ দৃনিভিংগী/ িত 

ASUৰ সম্ভোিিোপূণি 

নশক্ষোথীসকলৰ নশক্ষোগত 

প ভুনি 

 অসমৰ গাঁও আৰু চহৰ অঞ্চলৰ লিনছভাগ নশক্ষাথী িুলকল ৰ্ায় ৰ্নদও নকছুমাভি ৭ম িা ৮ম লশ্ৰণীৰ নপছত 

নিিাহজনিত িা কমি-সংক্ৰান্তত পনঢিকল এনৰ নদভয়  

 নিভশৰ্কক গাঁও অঞ্চলত িহু কম নশক্ষাথীভয় পৰিতী নশক্ষা গ্ৰহণ কভৰ  

 পনৰয়ালৰ ললাকসকভল ল’ৰা-লছাৱালীক নিভশৰ্কক লছাৱালীক পৰিতী নশক্ষাৰ িাভি উত্সানহত িকভৰ  

ASUৰ সম্ভোিিোপূণি 

নশক্ষোথীসকলৰ নশক্ষোগত 

প ভুনি 

 অসমৰ গাঁও আৰু চহৰ অঞ্চলৰ লিনছভাগ নশক্ষাথী িুলকল ৰ্ায় ৰ্নদও নকছুমাভি ৭ম িা ৮ম লশ্ৰণীৰ নপছত 

নিিাহজনিত িা কমি-সংক্ৰান্তত পনঢিকল এনৰ নদভয় 

 নিভশৰ্কক গাঁও অঞ্চলত িহু কম নশক্ষাথীভয় পৰিতী নশক্ষা গ্ৰহণ কভৰ 

 পনৰয়ালৰ ললাকসকভল ল’ৰা-লছাৱালীক নিভশৰ্কক লছাৱালীক পৰিতী নশক্ষাৰ িাভি উত্সানহত িকভৰ 

কোনৰকৰী নশক্ষো আৰু প্ৰনশক্ষণৰ 

িোটি যুৱচোিৰ দোিী  

 নশক্ষাথীসকলৰ মাজত কানৰকৰী নশক্ষাৰ নিৰ্ভয় িহুত কম িাৰণা আভছ ৰ্াৰ িাভি লতওঁভলাভক নশক্ষা আিাভত এনৰ 

অিিদক্ষ িা অদক্ষ লহ ৰয় 

 ৰ্নদ নশক্ষাথীসকল সক্ষম হয় লতওঁভলাভক ৰাজযৰ িানহৰত পনিম,পূৱ িা দনক্ষণ ভাৰতত কানৰকৰী নশক্ষা ললাৱাভটা 

পছন্দ কভৰ 

 ৰ্নদও লতওঁভলাভক অসমভত কানৰকৰী নশক্ষা গ্ৰহণ কভৰ ৰাজযখিৰ কম উন্নয়িৰ িাভি িানহৰত সংিাপি নিচানৰ ৰ্ায় 
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 অিুসূচীত জিজানতৰ ল’ৰা-লছাৱালীৰ িািীয়ভাভি  িি সম্পকীয়,পশুপালি,িয়িনশল্প(নিভশৰ্কক 

লছাৱালীসমূহ),আৰু অিযািয নশক্ষা লাভ কভৰ 

 নশক্ষাসমূহ সমগ্ৰ ভাৰতিৰ্িৰ লগভত নিভদশভতা সংিাপিভৰ্াগয লহাৱা উনচত 

 নশক্ষাগত নসদ্ধান্তসমূহ পনৰয়ালভকন্দ্ৰীক হয়,নিভশৰ্কক িহু কম সংখযক লছাৱালীভয়ভহ নিজ্ঞাি আৰু ইনিিীয়ানৰং 

কভলজত িামভনতি  কৰা লদখা ৰ্ায় 

 নশক্ষাথীসকলৰ মভত সািাৰণ নশক্ষা িযৱিাত কানৰকৰী নশক্ষা অন্তভুি নক্ত কৰা উনচত 

 নশক্ষাথীসকলক অনভভাৱকৰ অিুমনত সাভপভক্ষ উপলব্ধ িযৱিাসমূহত উনচতভাভি নশক্ষা প্ৰদাি কৰা উনচত 

 নকছুমাি লিচৰকাৰী TVET প্ৰনতষ্ঠাভি নশক্ষাথীসকলক লতওঁভলাকৰ আকাংক্ষাসমূহ,সংিাপি লাভ কৰাত উৎসাহ 

লৰ্াগাই 

 ASUত লিচৰকাৰী প্ৰনতষ্ঠািসমূহৰ দভৰ িতুি আৰু উন্নত সা-সুনিিাসমূহ প্ৰদাি কভৰ 

 কৰিা  মহামাৰীৰ িাভি অসমকল িনহিঃৰাজযৰ পৰা উভটি অহা ভাভলনখনি ৰু্ৱক ৰু্ৱতীভয় অসমভত িতুি িযৱসায় 

আৰি কনৰিকল ইিা প্ৰকাশ কনৰভছ 

প্ৰনতিন্ধকতো 

 

 ASUৰ প্ৰনতিন্ধকতাসমূহ নিচানৰ উনলওৱা আৰু নশক্ষাথীসকলক িামভনতি ৰ িাভি উৎসাহ লৰ্াভগাৱা উনচত 

 কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ,ঔভদযানগক নশক্ষা আৰু সংিাপি সম্পভকি  ভালদভৰ  জ্ঞাি িথকা  নশক্ষাথী আৰু 

পনৰয়ালৰ ললাকসকলৰ মাজভত এই সুনিিাসমূহ সীনমত 

 ৰাজযখিত লকিাটাও অঞ্চলত এনতয়াও নিভশৰ্কক  জিজাতীয় খণ্ডসমুহত নশক্ষাথীভয় নশক্ষািুষ্ঠািসমুহত কানৰকৰী 

নশক্ষাৰ সুনিিাসমূহ িাপায় 

 ৰাজযখিত সীনমত সংখযক উভদযাগ আৰু পনৰকাঠাভমাৰৰ ললভহমীয়া উন্নয়ভি দক্ষ কমিশনক্তৰ সংিাপি হ্ৰাস কভৰ 

ASUবল পৰোিশি 

 

 পৰম্পৰাগতভাভি সংিৃনতিাি িািীয় জিভগাষ্ঠীসকলৰ গুণসমুহ লৰ্ভি িয়ি আৰু হস্ততাঁত আনদত দক্ষতাসমূহ 

গুৰুত্ব প্ৰদাি কৰা 

 ৰাজযখিৰ পৰ্িটি, স্বাস্থয আৰু লসৱা, লজনিক কৃনৰ্ প্ৰণালী,মীিপালি আনদৰ দভৰ খণ্ডসমূহত উন্নয়িৰ িাভি নশক্ষাথী 

সকলক কানৰকৰী নশক্ষাৰ প্ৰনত আগ্ৰহী কনৰ লতালা আৰু অন্তভুি ক্ত কৰা 
 অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ অনিক নশক্ষাথীক আকৰ্িণ কনৰিকল প্ৰচুৰ সিািিাপূণি পাঠযক্ৰম অন্তভূি ক্ত কৰা উনচত  

ASU – আছাম নিল ইউনিভাৰনছটি, TVET –লটকনিভকল এণ্ড ভভকিভিল এেুভকিিি এণ্ড লেইনিং 

উৎস: এনচয়াি লেভভলপভমণ্ট লিংক আৰু অসম চৰকাৰ । 

৩২. প্ৰকল্পৰ ৰূপোয়ণ কোলত তথযৰ প্ৰকোশ,আটলোচিো আৰু অিংশগ্ৰহণ । প্ৰকল্পভটাত নহতানিকাৰীৰ অংশগ্ৰহণ সুনিনিত কনৰিকল, প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণ 

কালত পৰ্িায়ক্ৰভম পৰামশি সভা আৰু সমূহীয়া আভলাচিা  অিুনষ্ঠত কৰা হ’ি । আভলাচিাসমূহত উত্থাপি লহাৱা অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ মনহলাসকল 

প্ৰমূভখয সকভলাভৰ মতসমূহ গুৰুত্বপ্ৰদািকৰা হ’ি আৰু ৰ্নদভহ গ্ৰহণভৰ্াগয হয় তাৰ ওপৰত পনৰকল্পিা আৰু সামুনহক কাৰ্িকলাপসমূহ িীনৰক্ষণ কৰা হ’ি। 

IPP ৰ লিদ্যযনতি ৰূপভটা অসম দক্ষতা নিকাশ অনভৰ্াি (ASDM)  আৰু ADBৰ লৱিচাইটত উপলব্ধ কভৰাৱা লহভছ । এই IPPখি অিুসূচীত জানত-

জিজানতৰ ললাকসকলৰ িাভি িািীয় ভাৰ্াভতা উপলব্ধ কভৰাৱা লহভছ । ASDMৰ দ্বাৰা িানপত প্ৰকল্প পনৰচালিা লগাভট প্ৰকল্পভটাৰ িতুি িতুি 

তথযভিাৰ ASDM ৰ লৱিচাইটত নিয়নমতভাভি অন্তভূি ক্ত কভৰ । তদ্যপনৰ প্ৰচাৰ তথা িনহিঃমুখী কাম-কাজভিাৰ সিািিাপূণি নশক্ষাথীসকল আৰু 

লতঁওভলাকৰ পনৰয়ালৰ নিভশৰ্কক উত্তৰ-পূিিাঞ্চলৰ অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকল আৰু নপছপৰা ললাকসকলৰ দ্বাৰা  প্ৰকল্পভটাৰ সনক্ৰয়ৰূভপ 

প্ৰসানৰত কাৰ্িকলাপসমূহ পনৰচালিা কৰা হ’ি।অিিিানৰ্িক সামানজক সুৰক্ষা িীনৰক্ষণ প্ৰনতভিদি ADBৰ লৱিচাইটত উপলব্ধ কভৰাৱা হ’ি । 

VI. থলুৱো টলোকসকলৰ িোটি কোযিপ্ৰণোলী 

৩৩. পৰামশি আৰু  আভলাচিা সভাসমূহৰ পৰা লাভকৰা ফলাফলসমূহৰ ওপৰত নভনত্ত কনৰ, অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ িাভি ASU ৰ 

কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ, জীনৱকা নিিিাহৰ পথ মুকনল, উদযমীতা আচঁনি আৰু লসৱাসমূহ উন্নত কনৰিকল নিভম্নাক্ত উপায়সমুহ অতযন্ত গুৰুত্বপূণি 

িুনল নিভিচিা কৰা লহভছ।  
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৩৪. কূ িীনতসিুহ- ASU তঅিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ লসভত মনহলা আৰু নপছপৰা ললাকসকলৰ িামভনতি ৰ িাভি আগ্ৰহ আৰু 

ৰুনচসমুহত গুৰুত্ব প্ৰদাি কৰাৰ িাভি ASU ৰ প্ৰশাসনিক আৰু পনৰচালি সম্পকীয় উন্নয়িৰ পৰামশিদায়ী ফামিৰ সহভৰ্াগত কূটিীনত লতয়াৰ আৰু গ্ৰহণ 

কনৰি ।  

৩৫. প্ৰচোৰ- নহতানিকাৰী আভলাচিাসমূভহ দশিাই লৰ্ অসম তথা উত্তৰ পূিিাঞ্চলীয় ৰাজযভকইখিৰ নিভশৰ্কক গাঁও অঞ্চল আৰু অিুসূচীত জানত-

জিজানতসকলৰ সিািিাপূণি নশক্ষাথী আৰু লতওভঁলাকৰ পনৰয়ালসমূহৰ মাজত সজাগতা আৰু প্ৰচাৰৰ প্ৰভয়াজি আভছ ৰ্াভত কানৰকৰী নশক্ষা আৰু 

প্ৰনশক্ষণ, জীনৱকা নিিিাহৰ পথ মুকনল, উদযমীতা নশক্ষা আৰু সমথিি আঁচনিসমুহত লতওঁভলাকৰ লৰ্াগদাি সুনিনিত কনৰি পানৰ ।  PMU এ পৰামশিদায়ী 

ফামিসমূহৰ সহভৰ্াগত, প্ৰকল্প পনৰচালিা সমথিি আৰু প্ৰসাৰী সমথিিৰ িাভি, সম্বািিাপূণি নশক্ষাথী আৰু উদযমীসকলৰ মাজত, নিভশৰ্কক অনিক 

জিজাতীয় ললাক িাস কৰা ৭খি নজলা আৰু উত্তৰ পূিিাঞ্চলীয় ৰাজযসমুহত লক্ষয দলসমূহ আৰু চৰকাৰী সংিাসমূহ নচিাক্ত কনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ 

কাৰ্িসূচীসমুহৰ িাভি, জিসংভৰ্াগ মািযম আনদত  ৰাজয িা নজলানভনত্তক তথা লি-চৰকাৰী আৰু জিভগাষ্ঠীয় সংিাসমূহৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ 

কাৰ্িসূচীসমুহত অন্তভূি নক্তৰ িাভি আচঁনি লতয়াৰ কনৰি । 

৩৬. নশক্ষোথীসকলৰ িোটি িৃনি, ছোত্ৰিৃনি তথো অিযোিয নিিীয় িযৱস্থোসিুহ- জিজাতীয় ললাকসকলৰ িাভি  ASUত লকন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজয চৰকাৰৰ 

দ্বাৰা অিুভমানদত ছাত্ৰিৃনত্ত তথা অিযািয নিত্তীয় িযৱিাসমুহ  কাৰ্িকৰী কৰা হ’ি । ASU এ সিািিাপূণি নশক্ষাথীসকল আৰু লতঁওভলাকৰ পনৰয়ালৰ িাভি 

উপলব্ধ আঁচনিসমূহৰ তথয নিমিাণ তথা নশক্ষাথীসকলৰ লসৱাৰ লৰ্াভগনদ লসইসমূহৰ িাভি আভিদি প্ৰনক্ৰয়াৰ িযৱিা কনৰি । 

৩৭. নশক্ষোথী, প্ৰনশক্ষক আৰু নিভোগীয় কিিচোৰীসকলৰ িোটি থকো ৰ সু িযৱস্থো- ASUৰ লকম্পাছ আৰু সুনিিাসমূহ িািাহীি আৰু সািিজিীিভাভি 

মনহলা নশক্ষাথী, প্ৰনশক্ষক আৰু নিভাগীয় কমিচাৰীসকলৰ িাভি উপলব্ধতাৰ নহচাপত নেজাইি নিমিাণ কৰা হ’ি । ASUৰ সকভলা সিািিাপূণি নশক্ষাথী, 

প্ৰনশক্ষক আৰু নিভাগীয় কমিচাৰীসকলৰ িাভি থকাৰ সু-িযৱিা সমূহৰ তথযসমূহ সহজ উপলব্ধ কৰা হ’ি । অিুসূচীত জানত-জিজানতসকলৰ লগভত 

নপছপৰা অঞ্চলৰ নশক্ষাথী, প্ৰনশক্ষক আৰু নিভাগীয় কমিচাৰীসকলৰ িাভি নিভশৰ্ সা-সুনিিা প্ৰদাি কৰা হ’ি । 

৩৮. জীনৱকো নিিিোহৰ উপোয়, সো-সুনিধো, সূক্ষ্ম তথো ভোষোগত দক্ষতো নিকোশ আৰু উন্নীতকৰণ- ASUএ প্ৰভতযকজি নশক্ষাথীৰ নিভশৰ্কক মনহলা 

আৰু অিুসূচীত জানত-জিজানতসকলৰ লগভত নপছপৰা অঞ্চলৰ নশক্ষাথীসকলৰ কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ আঁচনিৰ অগ্ৰগনতসমূহ অিুিাৱি কভৰ 

আৰু  জীনৱকা নিিিাহৰ উপায়, সা-সুনিিা, সূক্ষ্ম তথা ভাৰ্াগত দক্ষতা নিকাশ আৰু উন্নীতকৰণদক্ষতা নিকাশ আচঁনিসমূহ গ্ৰহণ আৰু কাৰ্িকৰী কভৰ, ৰ্াভত 

লতওঁভলাকৰ জীনৱকা নিিিাহ, পৰিতী নশক্ষা, উদযমশীলতা, সংিাপি আনদ লাভত সহায় হয় । 

৩৯. উটদযোগসিূহত দক্ষতোৰ প্ৰটয়োজি অিুসনৰ কোনৰকৰী নশক্ষো আৰু প্ৰনশক্ষণ আঁচনি- অংশীদাৰী চুনক্তৰ অিুসাভৰ ASUএ (i) কৃনৰ্ আৰু খাদয 

প্ৰৰু্নক্ত; (ii) প্ৰৰু্নক্ত; (iii) নেজাইি আৰু সৃনষ্টশীলতা; (iv) উৎপাদি আৰু নিমিাণ; (v) িায়ীত্ব; (vi) িহিক্ষম; (vii) নিত্তীয় আৰু পনৰচালি সম্পকীয়; 

(viii) পৰ্িটি, আনতথযতা আৰু লসৱা; আৰু (ix) স্বািয আনদ নশক্ষািুষ্ঠািসমূহত কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণ আঁচনি িািীয়, ৰািীয় তথা আঞ্চনলক 

উভদযাগসমুহৰ দক্ষতাৰ প্ৰভয়াজিমভত আঁচনি গ্ৰহণ কনৰি । ৰ্’ত অিুসূচীত জানত-জিজানতসকলৰ লগভত িািীয় ললাকসকলৰ থকা লকৌশলসমূহৰ 

ওপৰভত পৰম্পৰাগতভাভি উপৰু্ক্তভাভি আঁচনি কাৰ্িকৰী কৰা হ’ি । 

VII. অনভটযোগ প্ৰনতকোৰৰ িযৱস্থো 

৪০. ASDM আৰু PMU এ প্ৰকল্পভটাৰ িাভি এখি অনভভৰ্াগ প্ৰনতকাৰৰ িযৱিা (GRM)  ৰানখি।অনভভৰ্াগসমূহ নিভম্নাক্ত িৰভণ তানলকাভূক্ত কৰা 

হ’ি: 

 

(i) লৱি নভনত্তক: ASDM আৰু ASUৰ লৱিচাইটত এটা পৃথক ভাগ থানকি ৰ্াভত সািাৰণ ৰাইজ আৰু প্ৰভানিতসকভল অনভভৰ্াগসমূহ 

অিলাইি প্ৰনক্ৰয়াভৰ দানখল কনৰি পাভৰ 

(ii)  লটনলভফাি আৰু ই-লমইল  ASDM আৰু ASUৰ লৱিচাইটত আৰু  লকম্পাছ এভলকাৰ প্ৰকল্পৰ তথয িেি ত অনভভৰ্াগ গ্ৰহণ নিৰ্য়াজিৰ 

নভনত্তক: লৰ্াগাভৰ্াগৰ তথয (িাম,লফাি িং আৰু ই-লমইল) উপলব্ধ হ’ি ৰ্াভত সািাৰণ ৰাইজ আৰু প্ৰভানিতসকভল অনভভৰ্াগসমূহ লফািকল 

আৰু ইভমইল প্ৰনক্ৰয়াভৰ দানখল কনৰি পাভৰ 
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(iii) ASDMৰ সািিজিীি অনভভৰ্াগ প্ৰনতকাৰৰ িযৱিা: ASDM’ৰ ম’িাইল এনেভকিি DAKSHA (Digital Access to Knowledge 

and Skilled Human Resource of Assam) এটা িহু-কাৰ্িক্ষম এপ্প নৰ্ সকভলা নহতানিকাৰীক তানলকাভূনক্ত, িীনৰক্ষণ, পৰ্িভিক্ষণ আৰু 

পনৰচালি অনভভৰ্াগ সম্বভন্ধ   এভকখি মঞ্চভত লল আভহ।  

৪১. প্ৰভানিত িযনক্ত/অসন্তুষ্ট দল-সংগঠিসমূভহ লতওভঁলাকৰ অনভভৰ্াগসমূহ মঙ্গলকদৰ ASU এভলকাৰ কাৰ্িালয়ত লমৌনখকভাভি অথিা নলনখতভাভি 

দানখল কনৰি পাভৰ, নৰ্ভটা নিমিাণৰ আগত িা  নিমিাণৰ সময়ত গ়িকাপ্তানি ঠিকাদাৰসকল তথা প্ৰশাসক মণ্ডলীৰ দ্বাৰা িাপি কৰা হ’ি । প্ৰভানিত 

িযনক্তসকলৰ অনভভৰ্াগসমুহ ASDM ৰ এভলকাৰ দানয়ত্বত থকা নিৰ্য়া (ASDMৰ নজলা আঁচনি িীনৰক্ষক)ৰ ওচৰকল প্ৰথমভত নিয়া হ’ি, নৰ্ ASUৰ 

লকম্পাছ এভলকাভত সমসযাভটা সমািাি কৰাি । ৰ্নদ ৭নদিৰ নভতৰত সমসযাভটা সমািাি িহয়, ইয়াক লসই অঞ্চলৰ িাভি থকা অনভভৰ্াগ প্ৰনতকাৰ 

সনমনত (GRC)ৰ ওচৰকল নিয়া হ’ি । 

৪২. নিশ্বনিদযোলয় টকম্পোছ এটলকোত অনভটযোগ প্ৰনতকোৰ সনিনত- GRC এ সমসযাসমূহ লপাৱাৰ এক মাহৰ নভতৰত ইয়াৰ মাভহকীয়া সভাত 

আভলাচিা কনৰি। সিিানিক এক সপ্তাহৰ নভতৰত এই সভাখিৰ কাৰ্িপন্থাৰ লগভত সভাৰ িাি,নদিাংক আৰু সময় সকভলা সদসয আৰু প্ৰভানিত 

িযনক্ত/অসন্তুষ্ট দল-সংগঠিসমূহৰ মাজত ভগাই নদয়া হ’ি । ASUৰ লকম্পাছ এভলকাত থকা GRC খি প্ৰকল্পৰ নিমিাণৰ আগত িা  নিমিাণৰ সময়ত 

ASDMৰ এভলকাৰ দানয়ত্বত থকা নিৰ্য়া (ASDMৰ নজলা আচঁনি িীনৰক্ষক)ৰ লগভত PMU নচনভল ইনিিীয়াৰ, PMU পনৰভিশ নিভশৰ্জ্ঞ, PMU 

নলংগ আৰু থলুৱা ললাকৰ নিভশৰ্জ্ঞ আৰু এজি িািীয় পঞ্চায়তৰ নিিিানচত প্ৰনতনিনিৰ  তত্বাৱিািত পনৰচানলত হ’ি । ৰ্নদ  (GRC)ৰ দ্বাৰা এক মাহৰ 

নভতৰত সমসযাভটা সমািাি িহয়, লতভন্ত ASDMৰ এভলকাৰ দানয়ত্বত থকা নিৰ্য়া জভি ইয়াক  PMUৰ GRCলল হস্তান্তৰ কনৰ নদি । ২০২৪ত এিাৰ 

পনৰচানলত কৰাৰ পাছত, ASU এ নশক্ষাথী, প্ৰনশক্ষক আৰু নিভাগীয় কমিচাৰীসকলৰ লগত অনভভৰ্াগসমূহ আভলাচিা কনৰিৰ িাভি এখি GRC নিমিাণ 

কনৰি । 

৪৪. প্ৰকল্পৰ পনৰচোলিো কোযি োলয়ত অনভটযোগ প্ৰনতকোৰ সনিনত- PMUৰ GRCৰ দ্বাৰা  ASU লকম্পাছ এভলকাত সমািাি লিাভহাৱা সমসযাসমূহ 

আভলাচিা কৰা হয় ।  PMUৰ GRCখি  ASDMৰ অনভৰ্াি সঞ্চালক আৰু PMU পনৰভিশ নলংগ আৰু থলুৱা ললাকৰ নিভশৰ্জ্ঞ আৰু PMU/ASDM 

নিত্তীয় সঞ্চালক/নিৰ্য়াসকভল পনৰচালিা কভৰ । PMUৰ GRCৰ পৰা একমাহৰ নভতৰত  সমািাি লিাভহাৱা সমসযাসমূহ  প্ৰভানিত িযনক্ত/অসন্তুষ্ট দল-

সংগঠিসমূভহ প্ৰভজক্ট ষ্টীনৰং কনমটি (PSC) লল নিি পানৰি । PMUৰ GRC ও সমসযাসমূহ PSCলল নিি পাভৰ ।  

৪৪. প্ৰভানিত িযনক্ত/অসন্তুষ্ট দল-সংগঠিসমূভহ নিৰ্য়ভটা আইিৰ ওচৰকল নৰ্ভকাভিা সময়ভত লল ৰ্াি পাভৰ । প্ৰভানিত িযনক্তসকভল ADB 

একাউভণ্টনিনলটি লমকনিজভমভৰ ADBত থকা  ইনণ্ডয়া লৰনচভেণ্ট নমছি (INRM) ৰ অনভভৰ্াগ গ্ৰহণ নিৰ্য়াকল লপািপটীয়া (নলনখত) লৰ্াগাভৰ্াগ 

কনৰি পানৰি । একাউভণ্টনিনলটি লমকানিজমকল অনভভৰ্াগ দানখল কৰা  আগভত প্ৰভানিত িযনক্তসকভল নিনদি ষ্ট ADB কাৰ্িকৰী নিভাগ আৰু/িা INRMৰ 

ওপৰত ভৰসা ৰানখি লানগি ৰ্নদভহ লসইভটা কৰাৰ পাছভতা লতওভঁলাক সন্তুষ্ট িহয়, একাউভণ্টনিনলটি লমকনিজভম অনভভৰ্াগভটা পুিৰীক্ষণৰ িাভি 

প্ৰদাি কভৰ । অনভভৰ্াগভটা ADBৰ উন্নয়িশীল সদসয লদশৰ নৰ্ভকাভিা ভাৰ্াভত  দানখল কনৰি পৰা ৰ্াি । ADBএকাউভণ্টনিনলটি লমকানিজম তথযভটাত 

GRM প্ৰকল্প-সন্দভভি  তথযসমূহ প্ৰভানিত িযনক্তসকলক প্ৰকল্পৰ ভাগ নহচাভপ নিতৰণ কনৰি লানগি । 

৪৫. PMU আৰু ASU এভলকাৰ কাৰ্িালয়সমূভহ সকভলা অনভভৰ্াগৰ লগভত অনভভৰ্াগকাৰী সকলৰ নিৰ্ভয় তথয, অনভভৰ্াগ দানখলৰ তানৰখ, 

অনভভৰ্াগৰ িৰণ, সন্মত শুিৰনণমূলক কাৰ্িপন্থা, কাৰ্িপন্থা গ্ৰহণৰ তানৰখ আৰু তাৰ ফলাফলৰ লৰকেি সমুহ ৰানখি লানগি । ASU এভলকা কাৰ্িালয়ত 

এখি অনভভৰ্াগ দানখল িহী থানকি । GRM ৰ খৰচ PMU পনৰচালিাৰ িাভজটৰ দ্বাৰা পনৰচানলত হ’ি । 

VIII. পযিটিক্ষণ,প্ৰনতটিদি আৰু িূলযোয়ি 

৪৬. PMU নলংগ আৰু থলুৱা ললাকৰ নিভশৰ্জ্ঞই সমাজ উন্নয়ি আৰু নলংগ নিভশৰ্জ্ঞসকলৰ লগত প্ৰকল্প সম্পাদিৰ িাভি পৰামশিদায়ী ফামিৰ পৰা ১৫টা 

অিিিানৰ্িক সুৰক্ষা িীনৰক্ষণ নৰপটি  ৩০ নদিৰ নভতৰত প্ৰনতভটা সময়ৰ লশৰ্ত  ADB ত জমা নদি লানগি । প্ৰথম অিিিানৰ্িক সুৰক্ষা িীনৰক্ষণ নৰপভটি  ঋণৰ 

প্ৰভৰ্াজযতাৰ নদিভটাৰ পৰা প্ৰথম ৬ মাহকল সামনৰ লয়।অিিিানৰ্িক সুৰক্ষা িীনৰক্ষণ নৰপভটি  কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ লগভত আৱাসভৰ্াগযতা, 

উদযশিতা আৰু অিয সুনিিাসমূহ, জীনৱকা নিিিাহৰ আচঁনি আৰু সুনিিাসমূহ আৰু সংিাপিৰ  নদশত প্ৰকল্পভটাৰ পৰা থলুৱা ললাকসকল নকদভৰ লাভিাি 

হ’ি লসই নিৰ্ভয় তথয নদভয় । আনহি  আৰু নিৰীক্ষণ পনৰকাঠাভমা আৰু  নলংগসমতা আৰু সামানজক অন্তভুি নক্তৰ কাৰ্িপন্থাত অন্তভূি ক্ত আভছ নদশসূচক নৰ্ 
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অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ লসভত মনহলা আৰু নপছপৰা ললাকসকলকল উভদশয কভৰ ৰ্াভত লতওঁভলাভক  কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণত 

িামভনতি , নশক্ষা িযৱিা জাৰী ৰখা আৰু জীনৱকা নিিিাহৰ পথ উন্নীতকৰণ আঁচনি আৰু সুনিিাসমুহ সমভাভি লাভ কনৰি পাভৰ । ADBৰ পুিৰীক্ষণৰ 

পাছত,অিিিানৰ্িক সুৰক্ষা িীনৰক্ষণ ADBৰ লৱিচাইটত মুকনল কৰা হ’ি ।  

IX. প্ৰনতস্থোনিক িযৱস্থো 

৪৭. অসম চৰকাৰৰ দক্ষতা,উদযম আৰু নিভয়াগ নিভাগ (SEED) প্ৰকল্পভটাৰ কাৰ্িনিিিাহক সংিা আৰু ASDM প্ৰনতষ্ঠাপক সংিা হ’ি। ASDM এ PMU 

গঠি কনৰভছ,নৰ্ থলুৱা ললাকসকলৰ িাভি কাৰ্িক্ৰমৰ অন্তভূি নক্ত আৰু প্ৰিন্ধ,নিৰীক্ষণ আৰু অিুিাৱি কৰাৰ িাভি দায়ী হ’ি। PMU তএজি সমূ্পণি সময়ৰ 

িাভি প্ৰকল্পৰ পনৰচালিাৰ িাভি থকা পৰামশিদায়ী ফামিৰ  নলংগ আৰু থলুৱা ললাকৰ নিভশৰ্জ্ঞসকলৰ দ্বাৰা নলংগ আৰু থলুৱা ললাকৰ নিভশৰ্জ্ঞ নিৰু্নক্ত নদয়া 

হ’ি।লগভত নশক্ষাথীৰ িাভি প্ৰসাৰী সুনিিা নদিকল অিয লিচৰকাৰী সংিাৰ পৰামশিদায়ী ফাভমিা ইয়াত জন়িত হ’ি।পৰামশিদায়ী ফামিৰ পৰা PMUৰ নলংগ 

আৰু থলুৱা ললাকৰ নিভশৰ্জ্ঞ তথা সমাজ উন্নয়ি আৰু নলংগ নিভশৰ্জ্ঞই  SEED, ASDM, AND ASU ৰ লগত জন়িত িযনক্তসকল তথা প্ৰকল্পৰ অিয 

পৰামশিক,ঠিকাদাৰ আৰু অিয সহায়কসকলৰ িাভি কাৰ্িপন্থাৰ ওপৰত প্ৰনশক্ষণ কাৰ্িসূচী ৰানখি। 

X. িোটজ  আৰু নিিীয় িযৱস্থো 

48. থলুৱা ললাকৰ িাভি কাৰ্িপন্থাৰ সংভৰাপণ, নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰনতভিদিৰ কাৰভণ $১.০ নমনলয়িৰ িাভজটৰ প্ৰভয়াজি হ’ি িুনল অিুমাি কৰা লহভছ, 

নৰ্ভটা প্ৰকল্পভটাৰ মূলযৰ লসভত িৰা লহভছ । ইয়াৰ নিৰ্ভয় তানলকা ৫ ত উভেখ কৰা লহভছ । 

 তোনলকো৫: থলুৱো টলোকৰ আঁচনিৰ িোটি িোটজ   

কোযি  দোনয়ত্ব িোটজ  (Source of Budget) আৱিি 

ASUত অিুসূচীত জানত-জিজানতৰ ললাকসকলৰ 

লসভত মনহলা আৰু নপছপৰা ললাকসকলৰ িামভনতি ৰ 

িাভি আগ্ৰহ আৰু ৰুনচসমুহত গুৰুত্ব প্ৰদাি কৰাৰ িাভি 

ASU ৰ কূটিীনত লতয়াৰ আৰু গ্ৰহণ কনৰি 

 ASU, ASUৰ পনৰচালি আৰু 

চলি িযৱিা উন্নয়ি 

পৰামশিদায়ী ফামি, PMU 

 ASUৰ পনৰচালি আৰু চলি 

িযৱিা উন্নয়ি পৰামশিদায়ী ফামি, 

(ADB ঋণ) 

১০.০০% 

 অসমৰ আৰু উত্তৰ-পূিিাঞ্চলৰ সিািিাপূণি 

নশক্ষাথীসকল নিভশৰ্কক গাঁও অঞ্চলৰ আৰু জিজাতীয় 

ললাকসকলৰ মাজত সজাগতা আৰু প্ৰসাৰৰ িাভি আচঁনি 

প্ৰস্তুত কৰা  

PMU, প্ৰকল্পৰ সহায় আৰু 

প্ৰসাৰৰ িাভি পৰামশিদায়ী ফামি, 

ASU  

প্ৰসাৰৰ িাভি পৰামশিদায়ী ফামি, 

(ADBঋণ) 

২০.০০% 

সিািিাপূণি নশক্ষাথীসকল আৰু লতওঁভলাকৰ 

পনৰয়ালসমূহৰ িাভি ASU ছাত্ৰভসৱা সমূহৰ দ্বাৰা 

নশক্ষািৃনত্ত  আৰু অিযািয িৃত্তীয় আঁচনিসমূহৰ তথয 

সংৰক্ষণ। 

ASUৰ পনৰচালি আৰু 

কানৰকৰী নদশৰ উন্নয়িৰ িাভি 

পৰামশিদায়ী ফামি, PMU 

ASU িাভজট পনৰচালিা (পঁুনজৰ 

এটা অংশ) 

১৫.০০% 

ASUৰ সকভলা সিািিাপূণি নশক্ষাথী,প্ৰনশক্ষক আৰু 

নিভাগীয় কমিচাৰীসকলৰ িাভি থকা ৰ সু িযৱিা সমূহৰ 

তথযসমূহ সহজ উপলব্ধ কৰা আৰু নশক্ষাথীসকলৰ িাভি 

নিভশৰ্ িযৱিা  

ASUৰ পনৰচালি আৰু 

কানৰকৰী নদশৰ উন্নয়িৰ িাভি 

পৰামশিদায়ী ফামি, PMU 

জিজাতীয় ললাকসকলৰ ওপনৰও নিভশৰ্কক মনহলা 

আৰু নপছপৰা অঞ্চলৰ নশক্ষাথীসকলৰ িাভি জীনৱকা 

নিিিাহৰ উপায়,সুক্ষ্ম তথা ভাৰ্াৰ নিকাশ  ASU 

কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ 

উন্নয়িৰ িাভি পৰামশি, 

জীনৱকা নিিিাহৰ সুনিিাৰ 

উন্ননতৰ িাভি ললিভদিৰ TA  

পৰামশি 

ASU পনৰচানলত কানৰকৰী নশক্ষা 

আৰু প্ৰনশক্ষণৰ উন্নয়িৰ িাভি 

পৰামশি আৰু িাভজট, জীনৱকা 

নিিিাহৰ সুনিিাৰ উন্ননতৰ িাভি 

ললিভদিৰ TA  পৰামশি (পঁুনজৰ 

২০.০০% 
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এটা অংশ ADB ঋণ, attached 

TA) 

জিজাতীয় ললাকসকলৰ ওপনৰও নিভশৰ্কক মনহলা 

আৰু নপছপৰা অঞ্চলৰ নশক্ষাথীসকলৰ থকা গুণসমূহৰ 

উপনৰও  কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ আনহি  আৰু 

পৰম্পৰাগতভাভি প্ৰদাি কৰা ASU, 

কানৰকৰী নশক্ষা আৰু প্ৰনশক্ষণৰ 

উন্নয়িৰ িাভি পৰামশি,ASU 

ASU পনৰচানলত কানৰকৰী নশক্ষা 

আৰু প্ৰনশক্ষণৰ উন্নয়িৰ িাভি 

পৰামশি আৰু িাভজট ASU 

পনৰচানলত কানৰকৰী নশক্ষা আৰু 

প্ৰনশক্ষণৰ উন্নয়িৰ িাভি পৰামশি 

আৰু িাভজট(পঁুনজৰ এটা অংশ, 

ADB ঋণ) 

২০.০০% 

GRMৰ কাৰ্িপন্থা,নিৰীক্ষণ,প্ৰনতভিদি দানখল আৰু 

অিুিাৱি আৰু প্ৰনশক্ষণ কমিশালাৰ আভয়াজি PMU, 

ASUৰ প্ৰকল্পৰ পনৰচালিৰ 

িাভি পৰামশিদায়ী ফামি, 

ASUৰ প্ৰকল্পৰ 

পনৰচালি(সামানজক উন্নয়ি আৰু 

নলংগ নিভশৰ্জ্ঞ) আৰু কানৰকৰী 

নদশৰ উন্নয়ি আৰু িাভজট($২.১ 

নমনলয়ি)ৰ িাভি পৰামশিদায়ী 

ফামি, PMU (ADBঋণ) 

১৫.০০% 

ADB – এনচয়াি লেভভলপভমণ্ট লিংক ,ASU – আছাম নিল ইউনিভাৰনছটি ,GRM – নগ্ৰভভন্স লৰভেছ লমকানিজম,PMU – প্ৰভজক্ট লমভিজভমণ্ট ইউনিট , TA - 

লটকনিভকল এনচচভটঞ্চ. উৎস: ADB আৰু অসম চৰকাৰ   
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পনৰনশি ১: নহতোনধকোৰীৰ বসটত আটলোচিো 

 
 

  
নচত্ৰ ১: মংগলকদৰ  ASU লকম্পাছ এভলকাত িািীয় 
ললাক/গাঁওিাসীৰ লসভত আভলাচিা  

 
 

নচত্ৰ ২:মঙ্গলকদৰ িািীয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সদসযসকলৰ লসভত আভলাচিা   
 

  

নচত্ৰ ৩: মংগলকদৰ প্ৰস্তানিতASUলকম্পাছ এভলকাৰ আভশ-পাভশ 

উপায়ুক্তৰ সংগ্ৰহমূলক লখাভজভৰ আভলাচিা 

নচত্ৰ ৪:দৰং নজলা উপায়ুক্তৰ নহতানিকাৰীসকলৰ লগত আভলাচিা । 
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নচত্ৰ ৫:গুৱাহাটীৰ  এখি কানৰকৰী আৰু ভভকিভিল নশক্ষািুষ্ঠািত 

নিনভন্ন পাঠযক্ৰমৰ পুৰুৰ্ আৰু মনহলা নশক্ষাথীসকলৰ লগত আভলাচিা  
 

নচত্ৰ ৬: গুৱাহাটীৰ  এখি কানৰকৰী আৰু ভভকিভিল নশক্ষািুষ্ঠািত 

এজি নশক্ষাথীভয় নিজৰ অিুভি িযক্ত কনৰ থকা অৱিাত 

 

  
নচত্ৰ ৭:গুৱাহাটীৰ  এখি কানৰকৰী আৰু ভভকিভিল নশক্ষািুষ্ঠািৰ  

নিভয়াগ নিৰ্য়া আৰু প্ৰনশক্ষকসকলৰ লসভত আভলাচিা  
 

নচত্ৰ ৮:গুৱাহাটীৰ  এখি কানৰকৰী আৰু ভভকিভিল নশক্ষািুষ্ঠািত 

নশক্ষািুষ্ঠািৰ  নিভয়াগ নিৰ্য়া আৰু প্ৰনশক্ষকসকলৰ লসভত আভলাচিা  
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পনৰনশি ২: নহতোনধকোৰী পৰোিশিৰ নিৱৰণ 

 

িং Stakeholder Consulted Date 

১ 

শ্ৰীমিূচন্দ্ৰা তালুকদাৰ, অসম প্ৰিাসশিক সসৱা (ACS) 

উপ-পনৰচালক 

দক্ষতা, নিভয়াগ আৰু উদযনমতা নিভাগ, অসম চৰকাৰ 

১১ িভিম্বৰ ২০২০ 

২ 

শ্ৰীমৃভগৰ্ এি িৰুৱা, অসম প্ৰিাসশিক সসৱা ACS 

সঞ্চালক, 

অপািিতয জিজানত আৰু নপছপৰা জিজানতসকলৰ কলযাণ নিভাগ, অসম চৰকাৰ         

১১ িভিম্বৰ ২০২০ 

৩ 
শ্ৰী শান্তা শমিা, উপিাপক 

ভাৰতীয় উভদযাগ মহাসংঘ 

১১ িভিম্বৰ ২০২০ 

৪ 

দৰং নজলাত পৰামশি সভা 

শ্ৰী নদলীপ কুমাৰ বৰা, ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক লসৱা (IAS) 

উপায়ুক্ত, দৰং  

শ্ৰী িিভজযানত দাস, শ্ৰী পংকজ কুমাৰ লেকা, শ্ৰীকুমাৰ সুৰনজত িৰুৱা 

অশতশৰক্ত উপায়ুক্ত, দৰং   

শ্ৰী লগৌৰাংগ কুমাৰ দাস 

নজলা শ্ৰম নিৰ্য়া, দৰং 

শ্ৰেীমতী মািুৰী িৰা 

নজলা সামাজ কলযাণ নিৰ্য়া, দৰং 

শ্ৰী লগানিন্দ কনলতা 

খণ্ড উন্নয়ি নিৰ্য়া, মঙ্গলকদ 

শ্ৰীযুতা ৰাজশ্ৰী  অনিল 

সািাৰণ সম্পাশদকা, হনৰজি (লিচৰকাৰী সংিা)  

শ্ৰী িয়ি এচ পাঠক 

ৰাজহ চক্ৰ নিৰ্য়া, মঙ্গলকদ ৰাজহ চক্ৰ 

শ্ৰীযুতা লৰখা নিশ্বাস  

সভানিত্ৰী, গাঁও পঞ্চায়ত 

শ্ৰী গভজন্দ্ৰ লেকা  

গাাঁ ওবুঢ়া 

১২ িভিম্বৰ ২০২০ 



18  

 

৫ মঙ্গলকদৰ ASU লকম্পাছৰ ওচৰত ১৪জি িানসন্দাৰ লসভত পৰামশি সভা (৮ গৰাকী মনহলা, ৬ জি পুৰুৰ্) ১২ িভিম্বৰ ২০২০ 

৬ 

১০ জি প্ৰনশক্ষণ আৰু নিৰু্নক্ত নিৰ্য়া (৮গৰাকী মনহলা, ২জি পুৰুৰ্) আৰু ৪০গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (১০ গৰাকী 

ছাত্ৰী, ৩০জি ছাত্ৰ)ৰ লসভত নিতংভাভি সমূহীয়া আভলাচিা,অনজতাক্ষ লভন্সাছি  প্ৰাইভভট নলনমভটে, 

প্ৰশিক্ষণকাৰী সংস্থা, গুৱাহাটী   

১১ িভিম্বৰ ২০২১ 

৭ 
২০গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (১২গৰাকী ছাত্ৰী, ৮জি ছাত্ৰ) আৰু ৫জি প্ৰনশক্ষণ নিৰ্য়া (৪গৰাকী মনহলা, ১জি 

পুৰুৰ্ৰ)ৰ লসভত নিতংভাভি সমূহীয়া আভলাচিা, ফ্লাইভৱ লেইনিং ইন্সটিটিউত, প্ৰশিক্ষণকাৰী সংস্থা, গুৱাহাটী   

২১ জািুৱাৰী ২০২১ 

৮ 
১০জি প্ৰনশক্ষণ নিৰ্য়া (৭ গৰাকী মনহলা, ৩ জি পুৰুৰ্) আৰু ১৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (১০ গৰাকী ছাত্ৰী, ৫জি 

ছাত্ৰ)ৰ লসভত নিতংভাভি সমূহীয়া আভলাচিা, িথি ইষ্ট নিল লচণ্টাৰ, গুৱাহাটীত 

২১ জািুৱাৰী ২০২১ 

৯ শ্ৰী এণ্ড্ৰী ফাংচু, তাৰাৱতী লেভভলপভমণ্ট ফাউভণ্ডিি (লিচৰকাৰী সংিা)  ২১ জািুৱাৰী ২০২১ 

 


