
West Bengal Legislative Assembly

(১৩তম অিধেবশন)

২৮ শ জুন ২০১৯
----

[খাদ  ও সরবরাহ -  া   ও পিরবার কল াণ -  রা  এবং পাব ত  িবষয়ক - তথ  ও সং ৃিত িবষয়ক - ভূিম

ও ভূিম সং ার এবং শরণাথ ী  াণ ও পুনব াসন - সংখ ালঘু  িবষয়ক এবং মা াসা িশ া - কম ীবগ  ও
 শাসিনক সং ার ও ই-গভেন   (ই-গভেন   শাখা ব ািতেরেক) - পিরবহন জলস দ অনুস ান ও

উ য়ন ].

- 14

----

জুিনয়ার ডা ারেদর  হন া  রােধ গৃহীত ব ব া

*52 আ ুল মা ান (চঁাপদািন,  গলী):

 া   ও পিরবার কল াণ :-

(ক) এটা িক সিত   য, স িত রােজ র িবিভ  হাসপাতােল জুিনয়ার ডা ারেদর  হন ােক  ক  কের

চরম সংকেটর সৃি  হেয়েছ; এবং

(খ) সিত  হেল, এই ধরেণর ঘটনা ব  করেত রাজ  সরকার কী ধরেণর ব ব া  হণ কেরেছ/করেছ?

----

‘জল ধেরা জল ভেরা’  কে  পুকুর ও জলাশয় খনন

*53 গীতা রানী ভূঞ া (সবং, পি ম  মিদনীপুর):

জলস দ অনুস ান ও উ য়ন :-

(ক) এটা িক সিত   য, রােজ  ‘জল ধেরা জল ভেরা’  কে র অধীেন ব  সংখ ক পুকুর ও জলাশয়

খনন করা হেয়েছ;

(খ) সিত  হেল, ৩১ শ  ম, ২০১৯ সােপে   মাট কত সংখ ক পুকুর ও জলাশয় খনন করা হেয়েছ;
এবং

(গ) পি ম  মিদনীপুর, ঝাড় াম ও পূব   মিদনীপুর  জলায় এই সংখ ািট কত?

1



----

সরকার পিরচািলত বােসর সংখ া

*54 অিসত িম  (আমতা, হাওড়া):

পিরবহন :-

(ক) ৩১  ম, ২০১৯ সােপে  রােজ  সরকার পিরচািলত িবিভ  িবভােগর  মাট বােসর সংখ া কত; এবং

(খ) উ  সমেয় বাস কম চারীেদর সংখ া কত?

----

‘কায়াক ’ স ান

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

 া   ও পিরবার কল াণ :-

(ক) ২০১৮-২০১৯ অথ বেষ  রােজ র  কান  কান িব.িপ.এইচ.িস. ও িপ.এইচ.িস. ‘কায়াক ’ স ােন

ভূিষত হেয়েছ; এবং

(খ) দি ণ ২৪-পরগণা  জলার  কান  কান িব.িপ.এইচ.িস. ও িপ.এইচ.িস. উ  স ােন ভূিষত
হেয়েছ?

----

সরকাির বাস চালুর পিরক না

*56 সমর হাজরা (জামালপুর (এস িস), বধ মান):

পিরবহন :-

পূব  বধ মান  জলার জামালপুর  থেক ক নাময়ী পয   সরকাির বাস কেব নাগাদ চালু হেব বেল আশা

করা যায়?

----

িডিজটাল  রশন কাড  ব ন

*57 নািগ স  বগম ( মমাির, বধ মান):

খাদ  ও সরবরাহ :-

(ক) ৩১ শ  ম, ২০১৯ সােপে  রােজ   মাট কত সংখ ক িডিজটাল  রশন কাড  িবিল করা হেয়েছ;

(খ) বত মােন কত সংখ ক িডিজটাল  রশন কাড  িবিল করা বাকী আেছ; এবং

(গ) উ  কাড  িল িবিলর কাজ কেব নাগাদ স   হেব বেল আশা করা যায়?

----
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সরকাির হাসপাতােল শয া সংখ া

*58 সুজন চ বত ী (যাদবপুর, দি ণ ২৪ পরগণা):

 া   ও পিরবার কল াণ :-

(ক) ৩১ শ  ম, ২০১৯ সােপে  রােজ  সরকাির হাসপাতােলর  মাট শয া সংখ া কত; এবং

(খ) হাসপাতাল অনুযায়ী (সুপার   শািলিটসহ) অকুেপি   রট কত শতাংশ?

----

চালু  বাস েটর সংখ া

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

পিরবহন :-

(ক) দি ণ ২৪-পরগণা  জলায় চালু বাস েটর সংখ া কত; এবং

(খ) ত েধ , ৩১ শ মাচ , ২০১৯ সােপে   মাট কত িল সরকাির বাস এই  জলায় চালু রেয়েছ?

----

 বােরা মর েম ধান  েয়র পিরমাণ

*60 রিফকুল ইসলাম (হিররামপুর, দি ণ িদনাজপুর):

খাদ  ও সরবরাহ :-

২০১৮-২০১৯  বােরা মর েম রােজ   মাট কত  মি কটন ধান  কনা হেয়েছ?

----

চালু  সরকাির ইেলকি ক বােসর সংখ া

*61 জয়  ন র ( গাসাবা (এস িস), দি ণ ২৪ পরগণা):

পিরবহন :-

(ক) ৩১ শ মাচ , ২০১৯ সােপে  রােজ  চালু সরকাির ইেলকি ক বােসর সংখ া কত; এবং

(খ) ত েধ , দি ণ ২৪-পরগণা  জলায় ঐ বােসর সংখ ািট কত?

----

এন.িব.এস.িট.িস.- ত চালু  বােসর সংখ া

*62 নেগ  নাথ রায় ( কাচিবহার উ র (এস িস),  কাচিবহার):

পিরবহন :-

(ক) উ রব  রা ীয় পিরবহণ দ েরর আওতায়  মাট কয়িট বাস বত মােন চালু আেছ; এবং
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(খ) ভিবষ েত বাস-এর সংখ া বৃি র  কােনা পিরক না সরকােরর আেছ িক?

----

Allotment of Money for old-aged temples and pilgrimages

*63 Sh. Manas Majumder (Goghat):

Information and Cultural Affairs :-

(a) whether the Central and State Government allotted money for repairing,
maintenance, beautification and renovation of old-aged temples and
pilgrimages in the State;

(b) if so, the number of temples which have been maintained, beautified and
renovated by the State from 2011 up to 2019;

(c) the number of Hindu pilgrimages which have been beautified and
renovated; and

(d) the amount of money that has been allotted by the Central Government
since 2014 till date and the name of those places where money has been
allotted by the Central Government?

----

জলাশয় সং ার

*64 ত য় ভ াচায  (দমদম উ র, উ র ২৪ পরগণা):

জলস দ অনুস ান ও উ য়ন :-

(ক) রােজ র জলাশয় িলেক র া ও সং ার করার  ে  জলস দ অনুস ান ও উ য়ন িবভাগ কতটা

উেদ াগী; এবং

(খ) দমদম উ র িবধানসভা  কে  ৪িট জলাশয় সং ােরর  কােনা পিরক না সরকােরর আেছ িকনা?

----

ব  গভীর নলকূেপর সংখ া

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

জলস দ অনুস ান ও উ য়ন :-

(ক) ৩১ শ  ম, ২০১৯ সােপে  দঃ িদনাজপুর  জলায় কত িল গভীর নলকূপ ব  হেয় পেড় আেছ;
এবং

(খ)  সচ পিরেষবা ব াহত হওয়ায় জেলর অভােব এই বছর কত  হ র কৃিষ জিমেত চাষাবাদ করা স ব
হয়িন?
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Kolkata:. A. SOM,

The 28th June, 2019. Secretary, West Bengal Legislative Assembly
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