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----

আিদবাসী স দােয়র উ য়েনর জন  কম সূিচ  হণ

*38 অিসত িম  (আমতা, হাওড়া):

জনিশ া  সার ও   াগার পিরেষবা :-

(ক) এটা িক সিত   য, রাজ  সরকার আিদবাসী স দােয়র উ য়েনর জন   বশ িকছু কম সূচী  হণ
করেত চেলেছ; এবং

(খ) সিত  হেল,  স িল কী প?

----

ঝড়খািল পয টন  কে র কােজর অ গিত

*39 সমীর কুমার জানা (পাথর িতমা, দি ণ ২৪ পরগণা):

পয টন :-

(ক) ঝড়খািল পয টন  ক েক আধুিনকমােনর পয টন  ক  িহসােব গেড়  তালার  য উেদ াগ  নওয়া
হেয়েছ  সই কােজর অ গিত কী প; এবং

(খ) উ  পয টন  ক েক আকষ ণীয় করেত কী কী ব ব া  নওয়া হেয়েছ?

----

রাজবংশী উ য়ন  বাড েক  দ  অেথ র পিরমাণ

*40 সুখিবলাস বম া (জলপাই িড় (এস িস), জলপাই িড়):
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অন সর   ণী কল াণ :-

(ক) িবগত দুই আিথ ক বছের (২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯) রাজবংশী উ য়ন  বাড েক কত টাকা

 দওয়া হেয়েছ; এবং

(খ) ত েধ , কত টাকা কী কী কােজর জন  খরচ হেয়েছ?

----

চালু  আই.িট.আই. কেলেজর সংখ া

*41 নািগ স  বগম ( মমাির, বধ মান):

কািরগরী িশ া ও  িশ ণ এবং দ তা উ য়ন :-

(ক) বত মােন রােজ   মাট কয়িট আই.িট.আই. কেলজ চালু আেছ;

(খ) চলিত আিথ ক বছের  কােনা আই.িট.আই. কেলজ চালুর পিরক না সরকােরর আেছ িক না; এবং

(গ) উ   ক  িল  থেক  মাট কতজেনর কম সং ান করা স ব হেয়েছ?

----

হািতর আ মেণ ঘর ভাঙার  িতপূরেণর ব ব া

*42 সুিজত চ বত ী (বরেজাড়া, বঁাকুড়া):

Forests :-

(ক) হািতর আ মেণ ঘর ভাঙেল িক  িতপূরেণর ব ব া আেছ;

(খ) ১লা এি ল, ২০১৮  থেক ৩১ শ মাচ , ২০১৯ পয    বিলয়ােতাড়, বড়েজাড়া এবং গ াজলঘাটী

 রে  হািত  াইিভং-এর জন  কত টাকা খরচ হেয়েছ; এবং

(গ) হািত  াইিভং-এর জন   লা পািট েক কী ধরেনর মজুির  দওয়ার ব ব া আেছ?

----

সু রবন এলাকায় পয টন  ক  িলর উ য়েন পদে প

*43 বি ম চ  হাজরা (সাগর, দি ণ ২৪ পরগণা):

পয টন :-

৩১ শ মাচ , ২০১৯ সােপে  সু রবন এলাকায় পয টন  ক  িলর উ য়েন রাজ  সরকার কী কী

পদে প  হণ কেরেছ?

----

কুচিবহাের গ ার আবাস ল িনম ােণর কাজ

*44 নেগ  নাথ রায় ( কাচিবহার উ র (এস িস),  কাচিবহার):
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Forests :-

(ক) কুচিবহার  জলার পাতলা-খাওয়ার “রসমিত”  কৃিত পয েব ণ  কে র গ ার আবাস ল িনম ােণর
কাজ বত মােন  কান পয ােয় আেছ; এবং

(খ) কেব নাগাদ উ  কাজ  শষ হেব বেল আশা করা যায়?

----

পয টন  কে র উ য়েন সরকাির পদে প

*45 আ ুল খােলক  মা া ( মিটয়াবু জ, দি ণ ২৪ পরগণা):

পয টন :-

(ক) রােজ  পয টন  ক  িলর উ য়েন সরকার কী কী পদে প  হণ কেরেছ; এবং

(খ) রােজ  ৩০ শ এি ল, ২০১৯ সােপে  চালু পয টন  কে র সংখ া কত?

----

হঁাসন িবধানসভা  ক  এলাকায় পয টন  ক  গেড়  তালার পিরক না

*46 িমলটন রিশদ (হঁাসন, বীরভূম):

পয টন :-

হঁাসন িবধানসভা  কে র আকালীপুর  হ কািল মি রেক  ক  কের এবং মহারাজ ন কুমােরর  ৃিত

িবজিড়ত ভ পুরেক পয টন  ক  িহেসেব গেড়  তালার  কােনা পিরক না রাজ  সরকােরর আেছ িক না?

----

সঁাইিথয়া ‘নি েক রী’ সতীপীেঠর উ য়েনর পিরক না

*47 নীলাবতী সাহা (সঁাইিথয়া (এস িস), বীরভূম):

পয টন :-

(ক) বীরভূেমর সঁাইিথয়া নি েক রী সতীপীেঠর উ য়েন রাজ  সরকার  কােনা পিরক না  হণ কেরেছ

িক না; এবং

(খ) কের থাকেল, উ  কাজ কেব নাগাদ    হেব বেল আশা করা যায়?

----

ছা ছা ীেদর সাইেকল ব ন

*48 নম দা চ  রয় (কুশমি  (এস িস), দি ণ িদনাজপুর):

অন সর   ণী কল াণ :-

(ক) রােজ  তপিশিল জািত, আিদবাসী ও অন ান  অন সর   ণীর ছা /ছা ীেদর জন   কনা সাইেকল

িবগত চার বছের িবিল করা হেয়েছ িক না; এবং
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(খ) না হেয় থাকেল, তার কারণ কী?

----

‘ডাবু ’ ত পয টন  ক  গেড়  তালার জন  জিম হ া র

*49 শ ামল ম ল (ক ািনং পি ম (এস িস), দি ণ ২৪ পরগণা):

পয টন :-

(ক) এটা িক সিত   য, ক ািনং-১ নং  েক মাতলা নদীর তীের ডাবুেত পয টন  ক  গেড়  তালার জন 

১২  একর জিম রাজ  সরকােরর  সচ ও জলপথ িবভাগ পয টন িবভােগর কােছ হ া র কেরেছ;

(খ) সিত  হেল, িবশদ “ ক ” িরেপাট   তির হেয়েছ িক; এবং

(গ) উ  কাজ কেব নাগাদ    হেব বেল আশা করা যায়?

----

তপিশিল ও আিদবাসীেদর ব  হে েলর সংখ া

*50 অিজত রায় ( সানামুিখ (এস িস), বঁাকুড়া):

অন সর   ণী কল াণ :-

বঁাকুড়া  জলায় কত িল তপিশিল ও আিদবাসী হে ল বত মােন ব  আেছ?

----

নতুন লাইে রী  তিরর সংখ া

*51 রিফকুল ইসলাম ম ল (বিসরহাট উ র, উ র ২৪ পরগণা):

জনিশ া  সার ও   াগার পিরেষবা :-

২০১৬  থেক ২০১৯ সােলর ৩১ শ মােচ র মেধ  রােজ  কত িল নতুন লাইে রী  তির হেয়েছ?

----

Kolkata:. A. SOM,

The 27th June, 2019. Secretary, West Bengal Legislative Assembly
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