2011 - 2020
উ�য়েনর ১০ বছর
নাম:
রাজয্:

মমতা বেন্দ্যাপাধ্যায়
পি�মব�

ডাউনেলাড করুন: www.tmcreportcard.com
*১লা িডেস�র, ২০২০ পয�
�

ি�গুণ আয়, এই বাংলায়
বাংলার মানু েষর মাথািপছু গড় আয় ২ গুেণরও েবিশ েবেড় ২০১০-এর ₹৫১,৫৪৩
েথেক ২০১৯-এ ₹১,০৯,৪৯১ হেয়েছ

অথর্নীিত

িবগত ১০ বছের, বাংলার িজিডিপ ₹৪.৫১ লক্ষ েকািট েথেক েবেড় ₹৬.৯০ লক্ষ
েকািট (৫৩%)↑ হেয়েছ। কৃিষ ও অনু সাির েক্ষে� ৩০% এবং িশ� ও পিরেষবা
েক্ষে� যথা�েম ৬০% এবং ৬২% েবেড়েছ
গত এক দশেক বাংলার বােজট ৩ গুণ েবেড় ২০১১র ₹৮৪,৮০৪ েকািট েথেক
২০২০-েত ₹২.৫৫ লক্ষ েকািট হেয়েছ

রাখেছ ভােলা, িশক্ষার আেলা
িশক্ষা, �ীড়া, িশ� এবং সং�ৃ িতর খােত বাংলার বােজট �ায় ৩ গুণ েবেড়
২০১০-১১-র ₹১৩,৮৭২ েকািট েথেক ২০২০-২১এ ₹৩৭,০৫৯ েকািট হেয়েছ
কনয্া� �কে�র মাধয্েম ৬৭.২৯ লক্ষ যু বতীেক িশক্ষার �গিতর জনয্
₹৬,৭২০ েকািট আিথর্ক সহায়তা �দান করা হেয়েছ
সবুজ সাথী �কে�র আওতায়, ৮৪ লক্ষ পড়ুয়ােক সাইেকল �দান করা হেয়েছ,
৯২ লক্ষ েপেয়েছ �ুেলর েপাশাক এবং ১১৩ লক্ষ েপেয়েছ িমড-েড িমল

িশক্ষা

২০১০ সাল েথেক, ৩০িট নতুন িব�িবদয্ালয়, ৫০িট নতুন কেলজ, ৭৮িট নতুন
কািরগির �িশক্ষণ েক�, ৩৬িট নতুন পিলেটকিনক কেলজ এবং িবদয্ালয়গুিলেত
৯৫,৩৭৮িট নতুন �াসরুম ৈতির হেয়েছ

আমােদর লক্ষয্, বাংলার সু �া�য্
�া�য্ ও পিরবার কলয্াণ েক্ষে� বাংলার বােজট ৩ গুেণরও েবিশ েবেড় ২০১০র
₹৩,৪৪২ েকািট েথেক ২০২০-েত ₹১১,২৮০ েকািট হেয়েছ
িবগত ১০ বছের, সরকাির হাসপাতােল েবেডর সংখয্া ৫৮,৬৪৭ েথেক েবেড়
৮৫,৬২৭ (৪৬%)↑ হেয়েছ। ডা�ােরর সংখয্া ৪,৮০০ েথেক েবেড় ১৫,৩৩৮
(২১৯%)↑ এবং নােসর্র সংখয্া ৩৭,৩৬৬ েথেক েবেড় ৫৬,৫৮৯ (৫১.৪%)↑ হেয়েছ

�া�য্

সবর্জনীন �া�য্ সাথী �কে�র মাধয্েম এখনও অবিধ ১.৪ েকািট পিরবারেক �প
�া�য্ বীমার আওতায় আনা হেয়েছ, যার পিরমাণ ₹৫ লক্ষ �িত বছর। এর মাধয্েম
�ায় ১৩.২ লক্ষ মানু েষর িচিকৎসা হেয়েছ যােত বয্য় হেয়েছ ₹১,২৯১ েকািট
২০১১ েথেক ২০১৮-র মেধয্ বাংলায় িশশু মৃতুয্র হার ৩২ েথেক কেম ২২(৩১%)↓
এবং মাতৃ মৃতুয্র হার ১১৭ েথেক কেম ৯৮ (১৬%)↓ হেয়েছ। �ািত�ািনক জে�র
হার গত ১০ বছের ৬৮% েথেক েবেড় ৯৮.৫% হেয়েছ

সবার জনয্, ঘের ঘের অ�
খাদয্ সাথী �কে�র মাধয্েম ৯.৫ েকািট মানু েষর খাদয্ সু রক্ষা িনি�ত করা
হেয়েছ। ৮.২ েকািট মানু ষ �িত মােস ভতুর্িকযু � ২ িকেলা চাল এবং ৩ িকেলা
গম পাে�ন

খাদয্

আমােদর মাথায় ছাদ
বাংলা আবাস েযাজনার মাধয্েম ₹৩৯,০০৯ েকািট বয্য় কের �ামীণ পিরবারগুিলর জনয্
৩৩.৭ লক্ষ বািড় ৈতির করা হেয়েছ
িনমর্ল বাংলা �কে�র মাধয্েম ২০১২ সাল েথেক ৮২.৬ লক্ষ েশৗচালয় িনমর্াণ করা
হেয়েছ, যার ফেল বাংলার �িতিট �ক এবং �াম প�ােয়ত আজ �কাশয্ েশৗচকমর্ মু�

আবাসন

উ�য়েনর ফল, সবর্� িবদুয্ৎ, সড়ক, জল
বাংলায় ১০০% িবদুয্ৎ েপৗঁেছ েদওয়ার লেক্ষয্ ২০১১ সাল েথেক �ায় ৯৫.৩ লক্ষ
নতুন পিরবারেক িবদুয্ৎ সংেযাগ েদওয়া হেয়েছ। মানু ষ �িত িবদুয্েতর বয্বহার
২০১০ সােলর ৫৫০ িকেলাওয়াট ঘ�া েথেক ২০১৯ সােল ৭০৩ িকেলাওয়াট ঘ�া
হেয়েছ (৩০%)↑

িবদুয্ৎ, সড়ক
এবং জল

গত এক দশেক ১,১৮,১২৮ িকেলািমটার নতুন এবং উ�ততর �ামীণ সড়ক ৈতরী
করা হেয়েছ
২০১১-১৯ সােল ২.২৫ েকািট �ামীণ মানু েষর জনয্ ৩৫,৮১৯িট পাইপজাত জল
সরবরাহ বয্ব�া ও িটউবওেয়ল ৈতির করা হেয়েছ, েযখােন ২০০৪-১১ সােল এই
বয্ব�া ৈতির হেয়িছল মা� ১৫,৬৩১িট।

কৃষক বাংলার �াণ
কৃিষ ও অনু সাির েক্ষে� বাংলার বােজট ২০১০-২০১১র ₹২,২৭৪ েকািট েথেক �ায়
৫ গুণ বৃ ি� েপেয় ২০২০-২০২১এ ₹১০,৬৪৮ েকািট হেয়েছ
�থম ৫ বছেরই, কৃষক পিরবােরর গড় আয় ₹৪৮,১৯২ েথেক েবেড় ₹৭৮,৭০৮
(৬৩%)↑ হেয়েছ
২০১৯ সাল অবিধ, ৪৬.৯২ লক্ষ কৃষকেক কৃষক ব�ু �কে�র মাধয্েম ₹২,৬৪২ েকািট
আিথর্ক সহায়তা �দান করা হেয়েছ
রােজয্র সামি�ক চাষেযাগয্ জিমর ৫৫.৩% সু িনি�ত জলেসেচর আওতায়, যা েগাটা
ভারতবেষর্র গড় ২০.৪%-এর তুলনায় ২ গুেণরও েবিশ

কৃষক

নারীর অিধকার, সু রিক্ষত করেছ সরকার
রূপ� �কে�র আওতায় ৬.৫ লক্ষ মিহলােক ₹১.৬২৯ েকািট বয্য় কের িববােহর
জনয্ আিথর্ক সহায়তা �দান করা হেয়েছ

নারী
ক্ষমতায়ন

প�ােয়েত মিহলােদর সংরক্ষণ বািড়েয় ৩৩% েথেক ৫০% করা হেয়েছ। িনবর্ািচত
মিহলা জন�িতিনিধর সংখয্া ২০০৮ সােলর ২১,৩৫১ েথেক েবেড় ৩০,১৫৭ হেয়েছ
৯০ লক্ষ �ামীণ মিহলােক �িনভর্র করেত ২০১১ সাল েথেক এখনও অবিধ
৬.৭ লেক্ষরও েবিশ �িনভর্র েগা�ী গঠন কের ₹৩৮,৯১৪ েকািট ঋণ েদওয়া হেয়েছ

তফিসিলর ক্ষমতায়ন, বাংলার উ�য়ন
িবগত ১০ বছের, তফিসিল জািত/উপজািতর জনয্ কলয্াণমূ লক �ক�গুিলর
বােজট ২ গুণ বৃ ি� েপেয় বািষর্ক ₹২,০২৪ েকািটর েবিশ হেয়েছ
িশক্ষা� �কে�র মাধয্েম �ায় ৯১.৮ লক্ষ তফিসিল জািত/ উপজািতর
পড়ুয়ােক িশক্ষার সাহাযয্ােথর্ ₹৬৮৯ েকািট আিথর্ক সহায়তা �দান করা হেয়েছ
₹১,১৭৯ েকািট বয্য় কের তফিসিল ব�ু ও জয় জহার �কে�র মাধয্েম
তফিসিল জািত/উপজািত স�দােয়র ১২ লেক্ষরও েবিশ �বীণ নাগিরকেক
₹১০০০ মািসক েপনশন �দান করা হেয়েছ

তফিসিল
জািত/উপজািতর
ক্ষমতায়ন

ভারতবেষর্র মেধয্ পি�মবে� তফিসিল জািত/উপজািতর উপর অপরােধর
সংখয্া লক্ষণীয়ভােব কম (ভারতবেষর্ পি�মবে�র �ান তফিসিল জািত-২৭,
তফিসিল উপজািত-২৪)

বাংলায় আজ, �িত ঘের কাজ
এম.িজ.এন.আর.ই.িজ.এ (১০০ িদেনর কাজ) �কে�র আওতায় িবগত ১০ বছের
২৪৯.৩ েকািট �ম িদবস ৈতির কের ১.৬৩ েকািট মানু ষেক কমর্সং�ান েদওয়া
হেয়েছ

কমর্সং�ান

বাংলায় আজ �ায় ৮৯ লক্ষ ক্ষু� বয্বসায় ১.৩৫ েকািট মানু েষর কমর্সং�ান
হেয়েছ। ২০১২ সােল এই বয্বসার সংখয্া িছল মা� ৩৪.৬ লক্ষ
বাংলায় কারখানার সংখয্া বৃ ি� েপেয় ২০১০-র ৮,৩২২ েথেক ২০২০-েত ৯,৫৩৪
(১৫%)↑ হেয়েছ, যার মাধয্েম কারখানার �িমেকর গড় উপাজর্ন ₹১.৩ লক্ষ েথেক
েবেড় ₹২.৩ লক্ষ (৭৭%)↑ হেয়েছ

আমােদর রক্ষা, সামািজক সু রক্ষা
সামািজক সু রক্ষা েযাজনার আওতায় ₹১,৮৩৪.৬২ েকািট বয্য় কের ₹১.২৯ েকািট
অসংগিঠত �িমকেক �িত বছর ₹৬০,০০০ অবিধ িচিকৎসার সু িবধা এবং ₹২ লক্ষ
দুঘর্টনা বীমা েদওয়া হয়
�ায় ১৭.৩ লক্ষ �বীণ নাগিরক, িবধবা এবং �িতব�ী মানু ষেক ₹১০,৯৩৯ েকািট
বয্য় কের ২০১১-১২ েথেক নেভ�র ২০২০ অবিধ মািসক ভাতা �দান করা হেয়েছ

সামািজক
সু রক্ষা

উৎকষর্ বাংলা
জািতসংেঘর ওয়া�র্ সািমট ইনফরেমশন েসাসাইিট
(ডা�ুএসআইএস) পুর�ার (2019)

সবুজ সাথী
জািতসংেঘর ওয়া�র্ সািমট ইনফরেমশন েসাসাইিট
(ডা�ুএসআইএস) পুর�ার (2019)

কনয্া� �ক�
দয্ েহগ-এ জািতসংেঘর পাবিলক সািভর্স
পুর�ার (2017)

পথিদশা
�চ ফাউে�শন কতৃর্ক �চ �াটর্ গভেনর্�
অডর্ার অফ েমিরট পুর�ার (2018)

িব� মে�
পি�মব�

ই - সমাধান
�চ ফাউে�শন কতৃর্ক িডিজটাল ইি�য়া
�য্ািটনাম পুর�ার (2020)

কৃিষ দ�র - পি�মব� রাজয্ সরকার
ভারত সরকােরর কৃিষ ম�েকর কৃিষ ও সমবায় িবভাগ
কতৃর্ক কৃিষ কমর্ন পুর�ার (2017)

অথর্ দ�র - পি�মব� রাজয্ সরকার
ভারত সরকােরর জাতীয় কমর্ী ম�েকর অিভেযাগ ও
েপনশন িবভাগ কতৃর্ক ই-গভেনর্� পুর�ার (2018)

