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শুপফ ওৰৰোতঢ ওল্যোডফ 
অৰৰোকযফ থদ-সম্পতো৷৷ 
শত্ৰু ুতি তদোশোয় 
তীধৰচযোতঢ দফস্তুৰঢ৷৷ 

(তি তশঔোৰ অৰল্োৰও ফংকল্ফয়ঢো , সসৌপোকয, সু-স্বোস্থ্য অৰু প্ৰঢুল্ ঐশ্বব তোদ ওৰৰ৷ 
সফথোৰ শত্ৰু জ্ঞোদঢোও তদোশ ওৰৰোঢো সসআ অৰল্োওৰ প্ৰতঢ সফোৰ দফস্কোৰ৷) 
ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয়, 
এআ ধতৱত্ৰ ফন্ত্ৰতঝ ঈচ্চোৰড ওতৰ ধৰফধূচয ইশ্বৰৰ প্ৰতঢ প্ৰতডধোঢ চদোআ অতচ ফআ 
অৰধোদোৰ সনু্মঔঢ অৰু এআ ধতৱত্ৰ সতদঢ ২০১৮-১৯  ৰ্ৰ অয় অৰু যয় সম্বতল্ঢ 
োতৰ্ও তত্তীয় তৱৰড ঈত্থোধদ ওতৰলল্ অকোতিৰঙো। 

1. এআ ধতৱত্ৰ সতদৰ সফোৰ স ৰবোকী ফন্ত্ৰী-তথোয়ওসওল্ অৰু ৰোচযৰ চদঢোৰ সনু্মঔঢ 
তণয় হ  অতচ সফোৰ ফদঢ ধতৰৰঙ সঞ্জোতফদ সৰংওতল্দৰ এৰ্োৰ ঈতি ‘সংতথোৰদ 
চদঢোও সুঔৰ সন্ধোদ ওতৰলল্ৰ  তথওোৰ ততৰয়৷ সসআ সুঔ ফোদুৰ  ৰড ওতৰ ল্’ 
ল্োতক তদৰচআ৷’ 

2. অফোৰ ঘৰওোৰৰ শ্ৰীসোদন্দ সসোৰডোৱোল্ৰতৱৰ ধোৰতশী অৰু প্ৰোডৱি সদঢৃত্বঢ ২০১৬ 
ঘদৰ সফ’ ফো ঢ চোতঢ-ফোতঝ অৰু সপতঝৰ ফৰন্ত্ৰৰৰ তীতক্ষঢ হ  এআ ৰোচযৰ চদঢোৰ 
সুঔ, সফৃতি অৰু সন্মোদ ৰক্ষোৰ োৰ শধঢ হল্তঙল্৷ তদম্ৰঢোও সোৰতণ ওতৰ অৰু 
সু-প্ৰশোসদৰ চতৰয়ৰঢ এঔদ তওতশঢ সফ কতি সঢোল্োৰ ফ ৎ ঈৰেৰশযও তদৰিৰ 
সোথদো ওতৰলল্ অতফ অফোৰ ওোফ অৰম্ভ ওতৰতঙৰল্োোঁ৷ 

3. ২০১৬ ঘদৰ ২৬ চুল্োআঢ অতফ ধতৰৱঢদৰ এআ বোত্ৰো অৰম্ভ ওতৰতঙৰল্োোঁ৷ সসআ সফয়ঢ 
ফআ ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্োোঁ সব কডঢন্ত্ৰঢ ধতৰৱঢদ এৰওততদোআ সম্ভৱ দ য়৷ ঢৎসৰত্ব 
২০১৮ ঘদৰ অতচৰ ততদৰঝোঢ অফোৰ ঘৰওোৰ ঢণো ফআ সকৌৰৰৱৰৰ সখোৰ্ডো ওতৰ 
ধোৰৰোোঁ সব সফৰ ৰূধোিৰৰ এআ বোত্ৰোঢ ৰোচযঔদৰ সওৰল্ো সম্ভোৱদোও ওোবঢ ধতৰডঢ 
ওতৰ এঔদ প্ৰোডৱি অৰু স্পন্দদশীল্ সক্ষত্ৰলল্ ৰূধোিৰডৰ প্ৰতিয়োঢ অতফ সতঞও 
োৰঝৰৰ অকোতিৰঙোোঁ৷ 

4. ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰী শ্ৰীদৰৰন্দ্ৰ সফোতী টোগৰীয়োআ সবতঢয়ো পোৰৰঢ চকঢগুৰু ৰূধঢ তশ্বৰ 
সদঢৃত্ব  দ ওৰোৰ স্ব সতৰঔ, সঢতঢয়ো সঢোঁ স্বোফী তৰওোদন্দৰ সসআ োডীও প্ৰতঢনতল্ঢ 
ওৰৰ তব োডীঢ চকঢগুৰুৰ ৰূধঢ  তশ্বৰ সদঢৃত্ব  দ ওৰোৰঝো পোৰঢৰ ধূ তদথোতৰঢ 
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তদয়তঢ ুতল্ স্বোফী তৰওোদন্দআ সখোৰ্ডো ওতৰ হকৰঙ৷ এআ স্বপ্নৰ হসৰঢ ফআ সওৱল্ সবোক 
তত সঔোৰচোোঁ সব পোৰঢৰ্ৰ অদ অদ ৰোচযসফূ ৰ ফোচঢ সফৰ তব ঢীঢ কতৰফো 
অতঙল্ ঢোও পঢোআ দোৰ ধণঢ অতফ সঔোচ ততৰঙোোঁ৷ সফোৰ তৃি তশ্বোস অৰু দুপৱ 
সব  সুশোসদ ( Good Governance), ণলদতঢও তওোশ ( Economic 
Development), ফোদৱ ঈন্নয়দ সূঘওোংও  ( Human Development Indicators) 
অৰু সোফতিও সুঔোদুপূতঢ ( Happiness Quotient) সূঘওৰ সক্ষত্ৰঢ পোৰঢৰ প্ৰণফ 
ধোোঁঘঔদ ৰোচযৰ তপঢৰঢ সৰকৌৰৰৱ তণয়  ’লল্ সফও সৰ  ততদ দোল্োতক৷ 

5. সফোৰ প্ৰণফঔদ োৰচঝ ঈত্থোধদ ওৰৰোৰঢ , ফআ ধতৰৱঢদৰ ওণো ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্োোঁ৷ আয়োৰ 
তপঢৰঢ এঝো তঢ গুৰুত্বধূড ধতৰৱঢদ অতঙল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ  ংশূদযঢো ণো 
দম্ৰঢো৷ ঢীঢৰ সওোৰদো ওীতঢ-ওল্োধ ণো সওোৰদোথৰডৰ ধূ সংস্কোৰ অৰু দযস্তস্বোণৰ 
দ্বোৰো ধতৰঘোতল্ঢ দ ’লল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ দম্ৰঢোৰ অশ্ৰয় হল্ৰঙ৷ অফোৰ সক্ষত্ৰঢ 
প্ৰতঢৰঝো প্ৰঢযোহ্বোৰদআ এৰওোঝো সুৰবোক৷ ঈদ্ভোৱদশীল্ঢো অৰু চদকডৰ ংশীতোতৰত্ব 
অফোৰ ঘৰওোৰৰ প্ৰশোসদৰ ফূল্ সপতঝৰূৰধ ি ড ওতৰলল্ অতফ ধড হল্ৰঙোোঁ৷ ফআ 
তদতিঢ ওতৰ সঔোৰচোোঁ অফোৰ ঘৰওোৰৰ প্ৰশোসতদও যৱস্থ্োঢ এআ অঘৰডততথ সতোৰয় 
প্ৰৰবোচয হ  ণোতও৷ 

6. ২০১৮-১৯ ৰ্ : সফ ুৰঞ্জীৰ তুতঝ গুৰুত্বধূড খঝদোৰ স্ভোৰও  শ্ৰীফি শংওৰৰতৱৰ 
সংস্কোৰ অৰন্দোল্দ অৰু ওৃৰ্ওৰ অত্মতল্তোদ /সফৰ চদঢোৰ োৰ ২০১৮  ৰ্ৰঝো 
ঐতঢ োতসও ৰ্ৰূৰধ তৰতঘঢ হ ৰঙ৷ তওয়ৰদো ১৫৬৮  ঘদঢ, অতচৰ ধৰো তঞও ৪৫০  
ঙৰ অকৰঢ ফ োধুৰুৰ্ শ্ৰীফি শংওৰৰতৱ গুৰুচদোআ হওুণ্ঠলল্ কফদ ওতৰতঙল্৷ 

7. ফ োধুৰুৰ্ শংওৰৰতৱৰ অতৱপোৰ ধতৱত্ৰ পূতফঢ ধতৰডঢ ওৰো সফৰ প্ৰতঢচদ 
োতসন্দোআ গুৰুচদোৰ প্ৰতঢ কপীৰ শ্ৰিো সধোৰ্ড ওৰৰ৷ সওৱল্ সফৰ সোংসৃ্কতঢও অৰু 
থফীয় আতঢ োসৰঢআ দ য় , সফি পোৰঢৰ্ৰঢ এচদ সফোচ অৰু থফ সংস্কোৰওৰূৰধ , 
দোঝযওোৰ, ধতিঢ ঢণো গুৰুৰূৰধ ফ োধুৰুৰ্চদো ধতৰকতডঢ হ ৰঙ৷ অফোৰ ৰোচযৰ সুন্দৰ 
সোফোতচও কোোঁণতদৰঝো হঢয়োৰ ওতৰ সঢৰঔৰঢ এআ ৰোচযও এও সুওীয়ো ধতৰঘৰয়ৰৰ 
ধতৰতঘঢ ওতৰ হণ হকৰঙ৷ ফআ সসআ ফ ৎ গুৰুচদোলল্ প্ৰতডধোঢ চদোআ সঢৰঔঢৰ 
অশীোত তপক্ষো ওতৰৰঙোোঁ-   
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ধোৰৱ ধতৰ  তৰ 

ওৰৰ ো ওোঢতৰ 

প্ৰোড ৰোঔত সফোৰ 

ফ োধুৰুৰ্চদোৰ অতশ অৰু তশদঢ প্ৰতঢনতল্ঢ সওন্দ্ৰীয় প্ৰফূল্যৰোথও সওৰদলও অতফ 
িঃওৰৰডৰৰ ি ড ওতৰৰঙোোঁ ঢোও ফোদদীয় সতসযসওৰল্ এআঔদ োৰচঝৰ ধৃষ্ঠোআ ধৃষ্ঠোআ 
সততঔলল্ ধো৷ 

8. তদ্বঢীয়ৰঢ, হস্বৰোঘোৰী ধতদৰতশও শোসওৰ তৰুৰি পোৰঢৰ ওৃৰ্ও তৰৰো ৰ আতঢ োসঢ 
স্ভৰডীয় থযোয়ৰূৰধ তৰতঘঢ ধণৰুখোঝৰ ওৃৰ্ও তৰৰোৰ  এআৰঝো ৰ্ৰঢ ১২৫  ঙৰঢ 
সমূ্পড ওতৰৰল্। তিতঝঙৰ হস্বৰোঘোৰী শোসদ যৱস্থ্োঢ পূতফৰ ঔোচদো ৃতি ওৰোৰ প্ৰতঢোত 
ওতৰলল্ ১৮৯৪ ঘদৰ ২৮ চোদুৱোৰীঢ সফৰৱঢ স োৱো ১৪০  চদ ওৃৰ্ওও ধণৰুখোঝৰ 
টোও গল্োৰ সনু্মঔঢ ধতদৰৱতশও ধুতল্ৰঘ গুল্ীয়োআ  ঢযো ওতৰতঙল্৷ দযোয়ৰ প্ৰতঢোত 
ওৰে সফৰঢ স োৱো অৰু চোঢীয়ঢোোতৰ অৰকও চীয়োআ ঢুতল্ স্বোথীদঢো অৰু 
অত্মসন্মোদ ৰক্ষোৰ  ৰও ফোঢ ফঢো সফৰ এআ সো সী ওৃৰ্ওসওল্ৰ প্ৰতঢ সফোৰ 
কপীৰঢফ শ্ৰিো তদৰতদ ওতৰৰঙোোঁ৷ ওৃৰ্ওসওল্ৰ এআ ঘৰফ ঢযোৰক অফোৰ চোঢীয় 
অত্মতশ্বোসও প্ৰোডৱি ওতৰ ৰোতঔলল্ অৰু সৰোচ্চ ঢযোকৰ ততদফয়ঢ ৰোচযোসীৰ 
অওোংক্ষো ধূৰড ওতৰলল্ অতচ অফোও দুপ্ৰোতডঢ ওতৰ অত ৰঙ৷ সফোৰ িৃঢোৰ 
ধৰৱঢী ধবোয়ঢ ওৃৰ্ওসওল্ৰ োৰ এও ঐতঢ োতসও অোঁঘতদ সখোৰ্ডো ওৰোৰ োৰ তওঙু 
সফয় অঙুঢীয়োলও ৰঔো হ ৰঙ৷ 

9. অফোৰ অওোংক্ষো অৰু তশদৰ ফোচঢ ৰোচযঔদৰ সফূ ীয়ো ল্ক্ষযৰোতচও অতফ সবৰে 
ধোল্দ ওতৰৰঙোোঁ৷ ৰোচযঔদৰ প্ৰতঢকৰোওী োতসন্দোও ফআ এআ বোত্ৰোৰ ংশীতোৰ  ’লল্ 
অহ্বোদ চদো সঔোৰচোোঁ৷ এআ বোত্ৰোঢ অফোৰ সওৰল্োৰৰ ওৰডীয় অৰঙ৷ সওৰল্োৰৱ 
সবতঢয়ো িঃওৰৰডৰৰ তদচৰ তদচৰ তোতয়ত্ব ধোল্দ ওতৰ ঢোৰ সু-নৰল্ সওৰল্োৰও 
স্পশ ওতৰ৷ এআ অহ্বোদ চদোআ ওত , কীতঢওোৰ ৰূধৰওোোঁৱৰ সচযোতঢপ্ৰসোত 
অকৰৱোল্োৰতৱৰ ওতঢোৰ এতঝ ধংতিৰৰ ফআ এআঔদ োৰচঝ ৰোচযৰ প্ৰতঢকৰোওী 
োতসন্দোলল্ ঈঙকো ওতৰ ঔুতচৰঙোোঁ  
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ফৰয়আ পোৰঢৰ দীদ সূব 

ধূোঞ্চল্ঢ চো ঢূব 

সফোৰ সধো ৰৰ কোৰদ 

অওোৰশ, অওোৰশ, সতৰশ-ফ োৰতৰশ 

ফুগ্ধ ওতৰ অৰল্োও বোত্ৰী 

সশৰ্  ’ সশৰ্ সদোৰ োৱো ৰোতত্ৰ 

ওতৰ চকঢ চয় 

দীদ সূব ফআ৷ 

10. সফোৰ প্ৰণফঔদ োৰচঝ এৰদ এতঝ ঈৰেশয অকঢ ৰোতঔ প্ৰস্তুঢ ওৰো হ তঙল্ বোৰঢ এআ 
ঘৰওোৰঔদৰ ওোবিফতডওোৰ এতঝ ৰূধৰৰঔো প্ৰস্তুঢ ওতৰ ধৰো বোয়৷ ৰূধোিৰড অৰু 
ধতৰৱঢদৰ োঢোৰ হসৰঢ ঘৰওোৰৰ দীতঢ অৰু প্ৰশোসতদও ওোঞোৰফোৰঝোও এৰওঝো 
সোোঁঘৰঢ কতি ঢুতল্লল্ অতফ সসআ োৰচঝঢ বেধৰ হ তঙৰল্োোঁ৷ অতফ অফোৰ ঘৰওোৰৰ 
ঘোতৰঝো ফূল্ স্তম্ভ (১) যতি চীৱদৰ সঢঢো , (২) ৰোচলদতঢও িপুতিওৰড , (৩) 
প্ৰশোসতদও দযোবযঢো অৰু (৪)  চদ ংশীতোতৰত্বৰ ওণো হওতঙৰল্োোঁ৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ 
প্ৰশোসদীয় দীতঢৰ তপতত্ত অৰু দুৰপ্ৰৰডোৰ ঈৎস হ ৰঙ ধতিঢ তীদ তয়োল্ ঈধোথযোয়ৰ 
এওোত্ম ফোদৱঢোোত অৰু স্বোফী তৰওোদন্দৰ ততৰৰ দোৰোয়ডৰ সসৱোৰ থোৰডো৷ 

11. ২০১৭-১৮ ৰ্ৰ োৰচৰঝ প্ৰঢযোশো অৰু অওোংক্ষোৰ ধতৰৰৱশ সৃতিৰ োৰ সওৰল্ো ধণ 
ফুি ওতৰ ততৰল্৷ এটপোৰেচ অঙোফৰ ধৰো গুৰডোৎসৱলল্ৰও , ঈধোি সল্োওসওল্ৰ 
তত্তীয় িপুতিওৰডৰ ধৰো ঝল্ ফৃঢ তপবোদলল্ৰও ঢণো তুদীতঢৰ তৰুৰি এআ 
ঘৰওোৰৰ শূদয স দশীল্ঢো অৰু তদৰিৰ সঢওঢো  এআ অঝোআৰোৰৰআ অফোৰ 
ঘৰওোৰৰ ওফসূঘী ঢণো সংওেৰোতচও োৰম্বোৰ প্ৰতঢনতল্ঢ ওতৰৰল্৷ 

12. পোৰঢৰ ধূডযোত্মো অৰু তঢ সন্মোদীয় প্ৰোিদ ৰোিধতঢ শ্ৰী এ তধ সচ অবু্দল্ 
ওোল্োফৰতৰৱ হওতঙল্  ‘সঢোফোৰ স্বপ্নৰোৰও সোণও ওতৰ সঢোল্োৰ অৰকৰয় ঢুতফ স্বপ্ন 
সততঔ ল্োতক৷’ সসআোৰ ফআ ২০১৮-১৯  ৰ্ৰ োৰচঝ ঈত্থোধদ ওতৰ ঔুতচৰঙোোঁ এতঝ 
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স্বপ্নৰৰ৷ সসআ স্বপ্ন হ ৰঙ  ‘সুচল্ো-সুনল্ো , শসয-শযোফল্ো সফ’৷ এৰদ এঔদ োৰচঝ ফআ 
ঈত্থোধদ ওতৰ ঔুতচৰঙোোঁ ব’ঢ অৰঙ তঢতদঝো থোৰো  ‘এওত্ৰীওৰড’ : সবোৱো তুঝো ঙৰঢ 
অতফ ৰূধোয়ড ওৰো ওোবোৱল্ী অৰু ঘৰওোৰী দীতঢৰ সংবুতিওৰড , ‘সম্প্ৰসোৰড’ : 
ঢফোদ ঘতল্ ণওো সওঢৰোৰ অোঁঘতদৰ তস্তোৰড অৰু ‘ঈত্তৰড’ : ওোব ৰূধোয়ড ঢণো 
দুথোৱদৰ (pursuance) ফোদ ঈন্নীঢওৰড৷ 

13. এআ স্বপ্নৰ ৰেৰ্ড ওতৰলল্ৰও, ফআ এতঝ ‘সঝৰল্ঝ’  োঢঢ হল্ এঔদ ঈন্নয়দফুঔী অৰু 
ঈচ্চোওোংক্ষী সফৰ োৰ োৰচঝ ঈত্থোধদৰ িৃঢো ততৰঙো , তবঔদ োৰচঝঢ তল্ংক 
হৰ্ফয ীদপোৰৱ ঢণো সোফোতচও তস্থ্তঢৰ ঈিঢ সওৰল্ো দোকতৰওৰ োৰ ণোতও সওৱল্ 
তওোশৰ ওফসূঘী৷ অতচ এআ ততদৰঝোঢ ফআ অৰধোদোসৰ সনু্মঔঢ আ-োৰচঝ ঈধস্থ্োধদ 
ওতৰলল্ ধোআ সকৌৰৱৰোথ ওতৰৰঙো৷ ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , প্ৰতঢকৰোওী সন্মোদীয় 
সতসযৰ  োঢঢ এৰওোঝোলও সঝৰল্ঝ ঢুতল্ তত আ-োৰচঝ ঈধস্থ্োধদৰ যৱস্থ্ো ওতৰলল্ 
দুফতঢ ততয়োৰ োৰ ফআ অৰধোদোৰ প্ৰতঢ সফোৰ ওুণ্ঠ ওৃঢজ্ঞঢো জ্ঞোধদ ওতৰৰঙো৷ এৰদ 
এতঝ ধতৰক্ষধ হল্ সফ, আ-োৰচঝ ঈধস্থ্োধদ ওৰো সতশৰ ফুতিৰফয় সওআঔদফোদ ৰোচযৰ 
হসৰঢ এৰও শোৰীৰঢ তণয়  ’লল্ সক্ষফ  ’ল্৷ 

সফ : সুপ্তশতি, সম্ভোৱদো অৰু সফৃতিৰ সক্ষত্ৰ 

14. সওৱল্ সতশৰৰআ দ য় , ৰং সফি ততক্ষড অৰু ততক্ষড-ধূ এতঙয়োৰ ৃ ৎ োতডতচযও 
সক্ষত্ৰঔদলল্ ল্ক্ষয ৰোতঔ সৰফ ণলদতঢও তওোশৰ এও ৃ ৎ সম্ভোৱদো  দ ওতৰৰঙ৷ 
এআ সপ্ৰক্ষোধঝঢ ঘৰওোৰৰ ধূোতপফুঔী ( Act East) দীতঢৰ ফথযফতডৰূৰধ সফ 
ধতৰকতডঢ হ ৰঙ৷ এআ কপীৰ সম্ভোৱদোৰ ধতৰৰপ্ৰতক্ষঢঢ স্থ্ল্ধণ , সৰ’ল্ধণ, চল্ধণ অৰু 
অওোশী ধৰণৰৰ তশ্বফোদৰ সবোকোৰবোক যৱস্থ্ো স্থ্োধদ ওতৰৰ োৰ ৰোচযঔদঢ 
সওআোঔৰদো অিঃকোোঁণতদ ঈন্নীঢওৰড অোঁঘতদ ৰূধোয়ড ওৰোৰ তত ো ওৰো হ ৰঙ৷ থযক্ষ 
ফৰ োতয়, প্ৰতঢঔদ কোোঁৱৰ প্ৰতঢকৰোওী দোকতৰওৰও অথুতদও প্ৰবুতি অৰু অিঃকোোঁণতদৰ 
সুতথো ঈধল্ব্ধ ওৰোলল্ সফোোআল্ সনোদ অৰু আণ্টোৰৰদঝ সবোকোৰবোক যৱস্থ্ো স্থ্োধদ 
ওৰোৰ ধৰৰঢো অতফ গুৰুত্ব তত অত ৰঙোোঁ৷ সফও তঢতদঝো ‘স’ (আংৰোচী ডফোল্োৰ 
‘P’)ৰ ফংকল্ফয় সক্ষত্ৰৰূৰধ প্ৰতঢষ্ঠো ওতৰৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ তকঢ তুঝো ঙৰঢ 
ক্লোি ধতৰশ্ৰফ ওতৰৰঙ৷ সসআৰওআঝো হ ৰঙ সুপ্তশতি ( Potential), সম্ভোৱদো 
(Possibility) অৰু সফৃতি (Prosperity)৷  
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15. এআতঔতদৰঢ ফআ সতদৰ ক্ষৰিও সফয় হল্ ঈপতঢ বো ঔুতচৰঙোোঁ সসআ সফয়লল্ তব সফয়ঢ 
অতফ ঈত্তৰোতথওোৰী সূৰত্ৰ ল্োপ ওতৰতঙৰল্োোঁ ২০১৬  ৰ্ৰ সফয়ৰঙোৱো৷ থযক্ষ ফৰ োতয় , 
২০১৬ঘদৰ ২৪সফ’ঢ অতফ প্ৰওোশ ওৰো ৰোচযৰ তত্তীয় সশ্বঢধত্ৰঔদঢ তস্তোতৰঢপোৰৱ ফআ 
এআ ওণো হওতঙৰল্োোঁ সব অফোৰ ঘৰওোৰৰ ঈত্তৰোতথওোৰী সূৰত্ৰ ল্োপ ওতৰতঙল্ এৰদ এও 
যৱস্থ্ো  ব’ঢ ঈত্থোধদ ওৰো হ তঙল্ এঔদ স্ফীঝ োৰচঝ , তওন্তু তত্তীয় সবোকোদ অতঙল্ 
সীতফঢ; ব’ঢ পযিৰীড ৰোচ  অ ৰডৰ দঢুদ দঢুদ সক্ষত্ৰ হঢয়োৰ ওৰোৰ ধতৰৱৰঢ 
ঘৰওোৰৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি তোয় ( Committed Liability) ততদও ততৰদ ৃতি ধোলল্ 
থতৰতঙল্৷ ২০১৪-১৫ৰ্ঢ অফোৰ োতৰ্ও খৰুৱো ঈৎধোতদ অতঙল্ ১ ,৮৩,৭৯৮সওোতঝ 
ঝওো৷ ২০১৭-১৮ৰ্ঢ ৰোচযৰ োতৰ্ও খৰুৱো ঈৎধোতদ ২ ,৫৮,৩৩৭ সওোতঝ ঝওো  ’লক 
ুতল্ থোৰডো ওৰো হ ৰঙ৷ ২০১৬-১৭ ৰ্ঢলও এআ অয় ১৫শঢোংশ তথও৷ কতঢৰও 
তদতিঢপোৰৱ এআ ওণো সোঁঘো সব সফৰ তওোশৰ ঙতঔদ ঈজ্বল্ হ  ঈতঞৰঙ৷ তওন্তু ৰোঝ 
ৰৰি হওৰঙ, ‘ঈআ স প ফোআল ঙ ঝু ক’...’  

প্ৰোিৰ ধৰো সওন্দ্ৰলল্ : এটপোৰেচ অঙোফ 

16. ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , সফোৰ প্ৰণফৰঝো োৰচঝ িৃঢোঢ ফআ ৰোচযৰ ঈৰতযোক ঔিঢ 
শতি সঞ্চোৰ ওৰোৰ োৰ গুৱো োঝীঢ এঔদ োতডচয সতন্মল্দ দুতষ্ঠঢ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ 
ৰোতঔতঙৰল্োোঁ৷ ফআ সকৌৰৱোতেঢ সব প্ৰণফোৰৰ োৰ অফোৰ ৰোচযআ ২০১৮ঘদৰ ৩অৰু 
৪সনব্ৰুৱোৰী ঢোতৰৰঔ ‘এটপোৰেচ অঙোফ  আতিয়োঙ এক্সৰপ্ৰঙ সৱ ঝু অতঙয়োদ’ শীৰ্ও 
এঔতদ তশ্ব ততদৰয়োকওোৰী সতন্মল্দ দুতষ্ঠঢ ওৰৰ৷ এআ সতন্মল্দঔতদ ফুওতল্ ওৰৰ 
ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰী শ্ৰী দৰৰন্দ্ৰ সফোতী টোগৰীয়ো অৰু পূঝোদৰ ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰী 
শ্ৰীৰশ্বতৰং ঝৰক টোগৰীয়োআ৷ সতন্মল্দঔৰদ ৃ ৎসংঔযও সতশী অৰু তৰতশী 
ততদৰয়োকওোৰীও অওৃি ওতৰলল্ সক্ষফ  য়৷ পোৰঢৰ সওআঝোফোদ ৃ ৎ যৱসোতয়ও 
সকোষ্ঠীৰ ঈধতৰ প্ৰোয় ২০ ঔদ সতশৰ োতডতচযও প্ৰতঢতদতথকআ সতন্মল্দঢ ংশি ড 
ওৰৰ৷  দক্ষফ ণলদতঢও তওোশ অৰু ততদৰয়োকৰ সম্ভোৱদো ৃতি ওতৰলল্ সফ 
ঘৰওোৰৰ  োঢঢ সল্োৱো দীতঢসফূ ৰ তৰ্ৰয় সতন্মল্দঢ তৃতি অওৰ্ড ওৰো  য়৷ সতন্মল্দঢ 
১৫০০সওোতঝ অৰফতৰওোদ টল্োৰ ততদৰয়োকৰ তপপ্ৰোৰয়ৰৰ প্ৰোয় ২০০ ঔদ োতডতচযও 
ঘুতি স্বোক্ষতৰঢ  য়৷ সতন্মল্দঢ স্বোক্ষতৰঢ স োৱো এআ ঘুতিসফূ ৰ বণোবণ দুথোৱদ ওতৰ 
ৰূধোয়ড ওৰোৰ োৰ সফ ঘৰওোৰৰ ঈৰতযোক অৰু োতডচয তপোকৰ থীদঢ ‘আদৰপি 
অঙোফ’ দোফৰ এও তপওৰড কতি ঢুতল্লল্ তসিোি হল্ৰঙ৷ এআতঔতদৰঢ সফোৰ সওতৰদঝ 
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সঢীণ, ফোদদীয় ঈৰতযোক ফন্ত্ৰী শ্ৰীঘন্দ্ৰৰফো দ ধোৰঝোৱোৰী টোগৰীয়োও দুষ্ঠোদৰঝো 
সোনল্যফতিঢ ওতৰ সঢোল্োঢ সঢৰঔঢৰ তব ক্লোি প্ৰৰঘিো , ঢোৰ োৰ তপদন্দদ 
চদোআৰঙোোঁ৷ 

17. সফও ততদৰয়োকৰ এও অওৰ্ডীয় স্থ্ল্ীলল্ ৰূধোিতৰঢ ওতৰ ঢুতল্লল্ তপোকীয়পোৰৱ 
সওআোঔৰদো দীতঢ প্ৰস্তুঢ ওতৰ সঢোল্ো হ ৰঙ , সবৰদ  ৰতযোতকও দীতঢ , সফ িোঝঅধ 
দীতঢ ২০১৭ , ঢণয প্ৰবুতি অৰু হতুযতঢদ দীতঢ ২০১৭ , ধবঝদ দীতঢ ২০১৭ । ঈত্তৰ-
ধূ ৰতযোতকও অৰু ততদৰয়োক প্ৰৱথদ দীতঢৰ সক্ষত্ৰৰঢো বৰণি িকতঢ ল্োপ ওৰো 
হ ৰঙ৷ 

18. সৰোধতৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ এআ ওণো ল্ক্ষয ওতৰৰঙ বোৰঢ ততদৰয়োচদৰ ধৰো  ’ ধৰো 
অতণও ওল্যোডসফূ  ফুতিৰফয় সওআচদফোদৰ ফোচৰঢ সীফোি হ  দোণোৰও৷ ৰোিসংখৰ 
প্ৰোিদ সতঘপ্ৰথোদ সদ-ওী-ফুৰদ সওোৱো এৰ্োৰ ওণো এআ সক্ষত্ৰঢ ফআ ঈিৃঢ ওতৰ 
সঔোৰচোোঁ  ‘সওৰল্োৰৰ োৰ অতফ তব পতৱৰ্যঢৰ ওোফদো ওৰৰোোঁ , সসআ পতৱৰ্যঢৰ প্ৰৰৱশদ্বোৰ 
 ’ল্  দক্ষফ ঈন্নয়দ৷’ সওৰল্োৰৰ োৰ তওোশ অৰু  সফৃতিৰয়আ হ ৰঙ অফোৰ সখোতৰ্ঢ 
ল্ক্ষয৷ সসআ ল্ক্ষযঢ ঈধদীঢ  ’লল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ  দক্ষফ ঈন্নয়দৰ ল্ক্ষযৰোতচ 
(Sustainable Development Goals)ৰূধোয়ডৰ চতৰয়ৰঢ ততৰৰঢো তদফূল্ , ধতৰৰৱশ 
সংৰক্ষড অৰু ‘সওৰল্োৰৰ হসৰঢ সওৰল্োৰৰ তওোশ’ সোথদৰ োৰ সওঢৰোৰ অোঁঘতদ 
ি ড ওতৰৰঙ৷ 

ৰোচহুৱো যয় : োৰচঝ তদয়ন্ত্ৰডৰ ধৰো সতিয় ৰোচহুৱো তত্তীয় যৱস্থ্োধদোলল্ৰও  

19. ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয়, সফোৰ এআ ঢৃঢীয় োৰচঝ ঈধস্থ্োধদ ওৰোৰ এআ ধতৱত্ৰ ফু ূঢঢ 
অফোৰ ঘৰওোৰৰ এঝো সওন্দ্ৰীয় তশদৰ ওণো ফআ সতো োতৰ সঔোৰচোোঁ , অৰু সসআৰঝো হ ৰঙ 
ঈৎধোতদশীল্ যয়ঢ তথও ফৰদোতদৰশ ওৰো৷ ঈত্তৰোতথওোৰী সূৰত্ৰ অতফ ল্োপ ওৰো 
তত্তীয় তশৃংঔল্োৰ ওণো আতঢফৰথয ফআ ঈৰেঔ ওতৰ অত ৰঙোোঁ৷ তওঙু সফয়ৰ প্ৰৰয়োচদ 
 ’সল্ সসআ ৱস্থ্োও তঢিফ ওতৰ এও সতিয় অৰু নল্প্ৰসূ তত্তীয় যৱস্থ্োধদো কতি 
সঢোল্োৰ ততশঢ অতফ িকতঢ ল্োপ ওতৰৰঙোোঁ৷ 

20. ৰোচযৰ চদঢোলল্ গুডকঢ সসৱো ঔৰঝওীয়োলও অকৰিোৱোৰ ঈৰেৰশয োৰচঝ প্ৰস্তুঢ , 
সম্পত অ ৰড অৰু যয় যৱস্থ্োধদো  ৰোচহুৱো তত্তীয় যৱস্থ্োধদোৰ এআ তঢতদঝো 
স্তম্ভঢ তওতৰৰ এও ধতৰওতেঢ ৰূধোিৰড অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ ঢোও ‘ঝীফ সফ’ৰ 
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এৰওোচদ সতসয ত ঘোৰধ প্ৰতঢকৰোওী সন্মোদীয় তথোয়ও কঢ স োৱোৰঝো প্ৰৰয়োচদ৷ 
সসৰয় এআ ধতৱত্ৰ সতদৰ ক্ষৰিও সফয় তপক্ষো ওতৰৰঙোোঁ বোৰঢ ঈি ধতৰক্ষধসফূ ৰ 
তৰ্ৰয় তওঙু অৰল্োওধোঢ ওতৰ ধৰো বোয়৷ 

ৰোচহুৱো তত্তীয় যৱস্থ্োধদোৰ প্ৰণফ স্তম্ভ , োৰচঝ প্ৰস্তুঢওৰড : ২০১৬-১৭ ৰ্ৰ সখোৰ্ডো 
ৰূধোয়ডৰ প্ৰতঢৰতদ  সফ তথোদসপোৰ পূঢধূ অৰু তপদৱ ধতৰক্ষধ 

21. থযক্ষ ফৰ োতয় , োৰচঝ ঈধস্থ্োধদ ওৰোৰঝো ঘৰওোৰৰ এও ধতৱত্ৰ ওঢয৷ অফোৰ 
ঘৰওোৰৰ তোতয়ত্বপোৰ সল্োৱোৰ অৰকৰয় এৰদ এও যৱস্থ্ো ধতৰল্তক্ষঢ হ তঙল্ সব ধূৰ 
োৰচঝৰ প্ৰস্তোৱসফূ  ওোবওৰী দওৰোলওৰয় প্ৰতঢঔদ োৰচঝঢ সওঢৰোৰ দঢুদ দঢুদ 
প্ৰস্তোৱ ওৰোৰঝো সবদ এও প্ৰৱডঢোঢ ধতৰডঢ হ তঙল্৷ ২০১৬-১৭  ৰ্ৰ োৰচঝ তোতঔল্ 
ওৰোৰ সফয়ঢ ফআ হওতঙৰল্োোঁ সব অফোৰ ঘৰওোৰৰ োৰচঝ প্ৰতিয়োৰঝোৰ ধতৱত্ৰঢোও ৰক্ষো 
ওতৰ সন্মোদীয় সতদও সফৰয় সফৰয় োৰচঝ-প্ৰস্তোৱসফূ ৰ ৰূধোয়ডৰ িকতঢ সম্পৰও 
ৱকঢ ওতৰ৷ ঘৰওোৰী প্ৰশোসদৰ স্বচ্ছঢো ঢোআ ৰোতঔ চোতত ী হ  তোতয়ত্ব তদো  
ওৰোৰ োৰ অতফ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ সসআ দুসতৰ ২০১৬-১৭ ৰ্ৰ োৰচঝৰ প্ৰতঢৰঝো 
প্ৰস্তোৱও ওোবওৰী ওতৰলল্ অতফ প্ৰৰঘিো হল্তঙৰল্োোঁ৷ ফআ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ ধোআ সুঔী 
হ ৰঙোোঁ সব সসআ প্ৰস্তোৱসফূ ৰ তথওোংশআ ৰূধোয়ড ওৰো হ ৰঙ , তওঙুসংঔযও প্ৰস্তোৱ 
ওোবওৰীওৰডৰ ততপন্ন ধবোয়ঢ অৰঙ অৰু সওআঝোফোদ প্ৰস্তোৱও দঢুদ ৰূধঢ কতি 
সঢোল্ো হ ৰঙ৷ ধতৱত্ৰ সতদঢ এআ সম্পওীয় এও তসৃ্তঢ প্ৰতঢৰতদ ধৃণলও তোতঔল্ ওৰো 
হ ৰঙ৷ 

22. ২০১৭-১৮ তত্তীয় ৰ্ সফোপ্ত স োৱোৰ ধোঙঢ অৰধোদোৰল্োওৰ সনু্মঔঢ ধুদৰোৰ ঈধতৱি 
হ  এআ ৰ্ৰ প্ৰস্তোৱসফূ ৰ ৰূধোয়ড সম্পৰও ৱকঢ ওতৰফ৷ 

ৰোচহুৱো তত্তীয় যৱস্থ্োধদোৰ তদ্বঢীয় স্তম্ভ : সম্পত অ ৰড 

তৰিোঝ সফ-অশোশুথীয়ো প্ৰৰঘিো 

23. ৰূধোিতৰঢ সফৰ োৰ সম্পত থদৰ ৰণ প্ৰডোল্ী অৰু ঢণযৰ ধুদৰ তদফোড ণোৎ 
ReSTART Assam (Restructuring Systems and Technology for 
Augmentation of Resources for Transformed Assam) দোফৰ এও ওফসূঘী 
সখোৰ্ডো ওৰোৰ ঈৰেশয অতঙল্ ৰোচযৰ তত্তীয় যৱস্থ্োধদোৰঝোও এও সোফতিও ধবৰক্ষডৰ 



9 

 

ফোচঢ ৰঔো৷ ৰোচযৰ সম্পত ৃতি ওতৰ ঢোৰ ধৰো ঈদূ্ভঢ ৰোচ  সোফোতচও অৰু 
ণলদতঢও ঈন্নয়দফূল্ও ওোফঢ যৱ োৰ ওৰোৰ অতফ তব প্ৰৰঘিো হল্তঙৰল্োোঁ ঢোৰ সুনল্ 
অতফ আতঢফৰথয সততঔলল্ ধোআৰঙোোঁ৷ এআ যৱস্থ্োল্োতদৰ চতৰয়ৰঢ ৰোচ  নোোঁতও সৰোথ ওৰো 
হ ৰঙ, ওৰ অৰৰোধদ দীতঢৰ সংস্কোৰ সোথদ ওৰো হ ৰঙ , ওৰ সংি ৰ সক্ষত্ৰঢ ঢণয 
প্ৰবুতি যৱ োৰ ওৰো হ ৰঙ  বোৰ নল্ঢ অফোৰ ৰোচ  সওআোগুৰডো ৃতি ধোআৰঙ৷ 

ত ঃ সো োবযপ্ৰোপ্ত প্ৰওে 

24.  ত ঃ তত্ত সবোকোদ সংস্থ্োৰ হসৰঢ ততপন্ন ঘৰওোৰী তপোকৰ সফেয় সোথদ ওতৰলল্ 
অতফ এঝো সওোৰ্ কঞদ ওতৰৰঙোোঁ, বোও LEAP ুতল্ চদো বোয়(Lead Externally Aided 
Projects)৷ অিঃকোোঁণতদ , িোৰফোন্নয়দ, ঈৰতযোক, ওৃতৰ্, ফীদ অতত ঢযোৱশযওীয় সক্ষত্ৰৰ 
সম্ভোৱদোফয় প্ৰওেসফূ ৰ সম্ভোৱদীয়ঢো ধৰীক্ষো ওতৰ তত্ত সবোকোদৰ সক্ষত্ৰঢ  এআ সওোৰৰ্ 
সফেয়ওৰ পূতফওো ধোল্দ ওতৰ৷ 

25.  তকঢ সফয়ৰঙোৱোঢ অতফ স্বোস্থ্য , সূক্ষ্ম-কু্ষৰ ঢণো ফচল্ীয়ো ঈৰতযোক , ফীদ ধোল্দ , দচ 
সম্পত, ধণ-তল্ং তদফোড , চল্ো পূতফৰ সংৰক্ষড অৰু ধবঝদ ঔিঢ প্ৰোয় ২৫  োচোৰ 
সওোতঝ ঝওোৰৰো তথও ততদৰয়োচদক্ষফ ১৫ ঝো তৰশৰ্ প্ৰওে প্ৰস্তোৱ প্ৰস্তুঢ ওতৰৰঙোোঁ৷ এআ 
প্ৰওেসফূ  তশ্বৰংও , এতঙয়োদ সটপল্’ধৰফণ্ট সংও , চোধোদ আণ্টোৰৰদঘৰদল্ 
ও’ধোৰৰঙদ এৰচতি ( JICA), চোফোদ সটৰপল্’ধৰফণ্ট সংও ( KfW), সৰি 
সটৰপল্’ধৰফণ্ট সংও ( AfD), তদঈ সটপ’সল্ধৰফণ্ট সংও ( NDB), Asian 
Infrastructure Investment Bank অতত ত ঃ তত্ত সবোকোদ সংস্থ্োৰ দুৰফোতদৰ 
োৰ ততপন্ন ধবোয়ঢ ৰধক্ষোৰঢ ৱস্থ্োঢ অৰঙ৷ 

26. ফআ চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো ২০১৭-১৮ ৰ্ঢ তশ্বৰংওৰ ধুোঁতচৰৰ তঢতদঝো তৰশৰ্ 
প্ৰওে অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷ এআ প্ৰওে সওআঝোআ তদম্নতল্তঔঢ তপোকৰওআঝোৰ ওোবযৱস্থ্োৰ 
ৃ ৎ ধতৰৱঢদ সোথদ ওতৰ৷ 

i. তত্ত তপোকৰ থীদস্থ্ ২৮৩ সওোতঝ ঝওোৰ ASPIRe প্ৰওেৰ ঈৰেশয  ’ল্ 
ৰোচযৰ ৰোচহুৱো অ ৰড যৱস্থ্ো , ৰোচহুৱো অৰু যতিকঢ ঔিৰ 
ংশীতোতৰত্ব ঢণো ৰোচ  অৰু যয় যৱস্থ্োধদোৰ ৰূধোিৰড৷  
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ii. ওৃতৰ্ তপোকৰ থীদস্থ্ ১৬৮৮ সওোতঝ ঝওোৰ সফ ওৃতৰ্ োতডচয অৰু 
িোফয ৰূধোিৰওৰড (APART) প্ৰওেৰ ঈৰেশয  ’ল্ তদোতঘঢ ওৃতৰ্ ফূল্য 
শৃংঔল্ৰ ধৰঢ ফুল্য অৰৰোধ ওৰো ণো সসআৰোৰৰ শতিশোল্ীওৰড৷ 
ঢতুধতৰ তদততি তচল্োৰ কু্ষৰ ওৃৰ্ও ঢণো ওৃতৰ্ ঈতযফীসওল্ৰ তওোশ 
সোথৰদো এআ প্ৰওেৰ ঈৰেশয৷  

iii. প্ৰশোসদীয় সংস্কোৰ অৰু প্ৰতশক্ষড ( AR&T) তপোকৰ থীদঢ ৩১৫ 
সওোতঝ ঝওীয়ো দোকতৰও সসৱো প্ৰওে ঈৰেশয  ’ল্ সল্োও-সসৱো থীওোৰ 
অআদৰ ( Right to Public Service Act) ৰূধোয়দ ঢণো ৰোচহুৱো 
সসৱো সওন্দ্ৰসফূ ৰ ( Public Facilitation) শতিশোল্ীওৰডৰ সবোৰকতত 
তদততি ঘৰওোৰী ঈধল্ব্ধ ওৰৰোৱো৷ 

27.  অপযিৰীড চল্ ধতৰ ড ( IWT) তপোকৰ থীদঢ তশ্বৰংওৰ তত্তীয় দুতোৰদৰৰ 
ৰূধোতয়ঢ ওতৰ ল্কো এতঝ ৯৭৫ সওোতঝ ঝওো যয়সোৰধক্ষ অপযিৰীড চল্ ধতৰ ড 
প্ৰওেৰ প্ৰোৰতম্ভও ওোফ-ওোচ অতফ অৰম্ভ ওতৰৰঙোোঁ৷ অশো ওৰো হ ৰঙ সব এআ প্ৰওেআ 
ঈি ঔিঢ ধোৰ সম্ভোৱদোৰ তুৱোৰ ফুওতল্ ওতৰ৷ 

28. ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , সতদঢ চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব পোৰঢ ঘৰওোৰৰ তত্ত 
তপোকৰ ওডথোৰ সতফতঢৰয় িহ্মধুত্ৰৰ ধৰৰৰৰ ঈত্তৰ গুৱো োঝী অৰু ধোডচোৰ 
সংৰবোকী এঔদ তল্ং তদফোডৰ এও প্ৰস্তোৱঢ দুৰফোতদ চদোআৰঙ৷ এআ প্ৰওেৰ োৰ 
অদুফোতদও যয় ১ ,৮৯০ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ৷ New Development Bank 
(NDB)ৰ দ্বোৰো ধুোঁতচৰ সবোকোদ থতৰ ল্কো এআ প্ৰওে ঘোতৰ ঙৰঢ সমূ্পড ওৰো  ’৷ 
প্ৰওেৰঝোৰ োৰ পূতফ তথি ড , অধতত্তত ীদ প্ৰফোডধত্ৰ অতোয় ওৰো অতত প্ৰোৰতম্ভও 
ওোফ-ওোচৰ োৰ তকঢ োৰচঝঢ ফআ ১০০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰতঙৰল্োোঁ৷ এআ ঙৰ 
োওী ণওো প্ৰোৰতম্ভও ওোফ-ওোচ সম্পন্ন ওতৰৰ োৰ তঢতৰি ১৫০ সওোতঝ ঝওো থোব 
ওৰো হ ৰঙ বোৰঢ এআ ঙৰৰআ তল্ং তদফোডৰ ওোফ অৰম্ভ ওতৰ ধৰো বোয়৷ গুৱো োঝী 
ফ োদকৰীও ঈত্তৰ ততৰশ সম্প্ৰসোৰডৰ ধতৰওেদোও োস্তৱোতয়ঢ ওৰোঢ এআ যৱস্থ্োআ 
স োয় ওতৰ৷ 

দোোটৰ ধুোঁতচৰৰ িোফয অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দফূল্ও প্ৰওপ্ল (RIDF) 
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29. ৰোচযৰ ধণ সবোকোৰবোক , চল্তসঞ্চদ, চল্সম্পত, ওৃতৰ্, ফীদ অতত ততপন্ন ঔিৰ ওোফৰ 
োৰ িোফয অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দ ধুোঁতচ ( RIDF)ৰ থীদঢ সফ ঘৰওোৰৰ দোোটৰ ওফ 
সুতৰ ঊড সো োবয ল্োপ ওতৰৰঙ৷ ঘৰওোৰৰ ঈন্নয়দফুঔী থোৰোৰঝোও অকিোআ তদয়োৰ 
স্বোণঢ ২০১৭-১৮ ৰ্ঢ RIDF-XXIII ৰ থীদঢ ঢফোদৰ ৮০০ সওোতঝ ঝওোৰ ঞোআঢ 
১৫০০ সওোতঝ ঝওোলল্ ঊড সো োবয ৃতি ওতৰলল্ অতফ দোোটও দুৰৰোথ চদোআতঙৰল্োোঁ৷ 
ফআ চদোলল্ ধোআ সুঔী সব দোোৰট অফোৰ এআ প্ৰস্তোৱঢ সন্মতঢ চদোআৰঙ অৰু আ 
ৰোচযঔদৰ িোফয অিঃকোোঁণতদৰ ঈন্নয়দফূল্ও ধতৰক্ষধও তথও শতিশোল্ী ওতৰৰঙ৷ 

ৰোচহুৱো তত্তীয় যৱস্থ্োধদোৰ ঢৃঢীয় স্তম্ভ : যয় যৱস্থ্োধদো 

30. ধুোঁতচৰ ফঞু্জৰী অৰু ধুোঁতচ ফুওতল্ ওৰোৰ যৱস্থ্োৰঝো ঢণয প্ৰবুতিৰ যৱ োৰৰ চতৰয়ৰঢ 
সৰল্ ওতৰ সঢোল্ো হ ৰঙ৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ যৱস্থ্োৰঝোলল্ দো ধিতঢকঢ ধতৰৱঢদৰ 
ততশৰোৰ ফআ সণোৰৰঢ ঈৰেঔ ওতৰ তঘোতৰৰঙোোঁ৷ 

a) ১৯৩৭ ঘদঢ সফ সওোৰ্োকোৰ অআদৰ ধতৰৱৰঢ ২০১৭ ঘদৰ দঢুদ সফ 
সওোৰ্োকোৰ অআদৰ ল্ৱৎ ওৰো হ ৰঙ৷ আতঢফৰথয ২০১৭ ঘদৰ ১ এতপ্ৰল্ৰ ধৰো 
এআ অআদ ওোবওৰী হ ৰঙ৷ 

b) োৰচঝৰ ধতৰওেদো অৰু ধতৰওেদো-ত পূঢ তশঢোদসফূ ৰ এওত্ৰীওৰড ওৰো 
হ ৰঙ৷ ফোিোৰ ৰ’ল্ ( MR) অৰু ৱওঘোচ ( WC) ওফঘোৰীসওল্ৰও থতৰ সওৰল্ো 
ওফঘোৰীৰ সঢদ অৰু োদঘ ফোৰ ওীয়োলও তদয়তফঢপোৰৱ এৰওঝো যয় তশঢোদৰ 
(One Establishment Expenditure) ধৰো ততয়োৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ 

c) এওোংশ তঞওোতপতত্তও ওফঘোৰী অৰু ফোিোৰ ৰ’ল্ ওফীৰ োৰত সওৰল্ো ওফঘোৰীৰ 
সক্ষত্ৰঢ ধতসফূ ৰ প্ৰতঢথোৰড (Retention)ৰ ঘঢ অৰু তদয়ফসফূ  োতঢল্ ওৰো 
হ ৰঙ৷ 

d) ২০১৬ ঘদৰ ২৫ চুল্োআ ঢোতৰঔৰ সফোৰ প্ৰণফ োৰচঝ িৃঢোৰঢ ফআ ঘোতৰ ঙৰৰ 
তপঢৰঢ ৰোচযঢ ২৫ ঝোলও দঢুদ ঈধ-সওোৰ্োকোৰ স্থ্োধদ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰতঙৰল্োোঁ৷ 
ফআ সতদঢ চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব সসআ সখোৰ্ডোৰ ১৯ ফো ৰ তপঢৰৰঢ 
ফুঙল্ধুৰ, অফগুতৰ, টুফটুফো অৰু ধোণোৰওোতন্দঢ ঘোতৰঝোলও দঢুদ ঈধ-সওোৰ্োকোৰ 
স্থ্োধদ ওৰো হ তঙল্৷ ঢতুধতৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ তপঢৰৰঢ অৰু ১৬ ঝো ঈধ-
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সওোৰ্োকোৰ স্থ্োধদৰ দুফতঢ পোৰঢীয় তৰচোপ সংৰও সফ ঘৰওোৰও প্ৰতোদ 
ওতৰৰঙ৷ সসআ সওোৰ্োকোৰসফূ   ’ল্ ১ ফোচোঝ(সপৰকোোঁ) , ২ সঠতওয়োচুতল্ , ৩ 
সকোৰল্োওকঞ্জ, ৪ ফৰোড , ৫ দোলঘো , ৬ ৰ ো , ৭ তঘল্োধণোৰ , ৮ তঙধোছোৰ , ৯ 
সসোডোধুৰ, ১০ ঝীয়ও , ১১ তুথলদ , ১২ চোফুগুতৰ , ১৩ ঘোুৱো , ১৪ ওফল্ধুৰ 
(োআ োঝো ঘোতৰঅতল্) , ১৫ শুৱোল্ওুতঙ অৰু , ১৬ সৰণোৰী  ৷ োওী প্ৰস্তোতৱঢ 
সওোৰ্োকোৰসফূ  দুৰফোতদৰ তপন্ন ধবোয়ঢ অৰঙ অৰু বণোসম্ভৱ সসোদওোৰল্ 
সসআসফূ  স্থ্োধদ ওৰোৰ যৱস্থ্ো ওৰো  ’৷ 

e) পোৰঢীয় তৰচোপ সংওৰ আ-ওুৰৰ যৱস্থ্োৰ চতৰয়ৰঢ এখণ্টোৰৰো ওফ সফয়ঢ 
সওোৰ্োকোৰৰবোৰক থদ অতোয় সম্পন্ন ওতৰ ধৰো হকৰঙ৷ আতঢফৰথয ৰোচযৰ ৩৫ ঝো 
সওোৰ্োকোৰঢ এআ আ-ওুৰৱৰ যৱস্থ্ো ল্ৱৎ ওৰো হ ৰঙ৷ োওী সওৰল্ো সওোৰ্োকোৰৰঢ 
তঢ শীৰে এআ যৱস্থ্ো অৰম্ভ  ’৷ 

তঘতল্ং যৱস্থ্োধদোঢ দ্ৰুঢ ধতৰৱঢদ 

31.  ধতৱত্ৰ সতদৰ ফতচয়োঢ ফআ ধূৰ সখোৰ্ডো ওৰো দুসতৰ তত্ত তপোৰক তঘতল্গৰ 
প্ৰস্তুঢওৰড অৰু দুৰফোতদৰ সক্ষত্ৰঢ স্বয়ংতিয় যৱস্থ্োৰ স োয় হল্ৰঙ৷ নল্ঢ তত্ত 
তপোৰক তঘতল্গৰ দুৰফোতদ চৰদোৱোৰ ল্ৰক ল্ৰক ঢোৰ প্ৰতঢৰূধ সংতশি অ ৰড 
অৰু তঢৰড প্ৰোতথওোৰীৰয় ( DDO) সংি  ওৰোৰঝো সম্ভৱ হ ৰঙ অৰু ল্কৰঢ এঙ 
এফ এঙ চোদদী সপ্ৰৰডৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ এআ ধতৰৱঢৰদ তঘতল্ং যৱস্থ্োধদোঢ 
৪০ঝোঢলও তথও ঠোধ ঘফুৱোআ অতদ৷ 

32.  প্ৰবুতিৰ যৱ োৰৰৰৰ প্ৰশোসতদও প্ৰতঢন্ধওঢোসফূ  তূৰ ওৰোৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰ 
তঢ অি ী৷ এআ সক্ষত্ৰঢ এআ ধতৱত্ৰ সতদও অতফ ি ড ওৰো সওআঝোফোদ ঈৰেঔৰবোকয 
যৱস্থ্োৰ তৰ্ৰয় চদো তঘোতৰৰঙোোঁ৷ 

a) স্বয়ংতিয় যৱস্থ্োৰৰ ঘোওতৰৰ প্ৰণফ তৰফ ো ফুওতল্ : থযক্ষ ফৰ োতয় , দৱ 
তদবুি ঘৰওোৰী ঘোওতৰয়োল্সওৰল্ তদচৰ প্ৰণফ তৰফ োৰঝো ধোৰ সফয়ঢ 
সনু্মঔীদ স োৱো তীখ ততদ ৰধক্ষো ওতৰল্কো ধতৰতস্থ্তঢ ঢণো ঘৰওোৰী নোআল্ৰ 
ৰগোতনঝোৰ স গোৰ ঢফোদৰ তত্তীয় যৱস্থ্োৰ এও পোৱদীয় ত্ৰুতঝ৷ এৰদ 
ধতৰতস্থ্তঢ তূৰ ওতৰৰ োৰ ৰোচয ঘৰওোৰৰ দঢুদ ওফঘোৰীসওল্ৰ প্ৰণফ 
ফো ৰ তৰফ ো সমূ্পড স্বয়ংতিয় যৱস্থ্োৰৰ ফুওতল্ ওতৰ ততয়োৰ যৱস্থ্ো অতফ 
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 োঢঢ হল্ৰঙোোঁ৷ এআ ততশঢ এও ঐতঢ োতসও তসিোি ি ড ওতৰ সওৰল্ো 
তপোকও তদৰতশ ততয়ো হ ৰঙ বোৰঢ সওৰল্ো দঢুদ তদবুতিপ্ৰোপ্ত ওফঘোৰীলল্ 
তঢতদ ফো ৰ ঘঢ সোৰধক্ষ তৰফ ো ( Provisional Pay) তত্তীয় তপোকৰ 
ধৰীক্ষড অৰু দুৰফোতদৰ ধূৰআ সফোওল্োআ ততয়োৰ যৱস্থ্ো ওৰো  য়৷ 

b) ওতম্পঈঝোৰ ঘোতল্ঢ তৰফ ো তল্ : অ ৰড অৰু তঢৰড প্ৰোতথওোৰীৰয় ( DDO) 
প্ৰস্তুঢ ওৰো ওফঘোৰীৰ তৰফ ো তল্ ফুওতল্ ওৰোৰঝো এতঢয়ো সফি ৰোচযচুতৰ 
স্বয়ংতিয়ওৰড ওৰো হ ৰঙ৷ এআ যৱস্থ্োৰ নল্ঢ ৰোচযঔদৰ ঘৰওোৰী 
ঘোওতৰয়োল্সওল্ৰ এও সমূ্পড টোঝোৰঙ হঢয়োৰ ওৰোৰঝো সম্ভৱ হ ৰঙ৷ ঢতুধতৰ 
এআ যৱস্থ্োৰ নল্ঢ  দুফোদৰ তপতত্তঢ োৰচঝ থোব ওৰোৰ তধৰীৰঢ তৰফ োৰ 
োৰ প্ৰৰয়োচদীয় সতঞও ধতৰফোডৰ ধুোঁতচ থোব ওতৰ ধৰো হকৰঙ৷ 

c) সওোৰ্োকোৰৰ দযোদয তল্ৰ প্ৰঢযক্ষ দুৰফোতদ যৱস্থ্ো : দযোদয তল্ৰ সক্ষত্ৰঢ 
অ ৰড অৰু তঢৰড প্ৰোতথওোৰীৰয় ( DDO) দল্োআদৰবোৰক তল্ প্ৰস্তুঢ ওতৰ 
সওোৰ্োকোৰলল্ সপ্ৰৰড ওৰোৰ এও ধৰীক্ষোফূল্ও প্ৰওে অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷  ো 
এও এতপ্ৰল্ , ২০১৮ ৰ ধৰো ৰোচযৰ সওৰল্ো সওোৰ্োকোৰঢ এআ যৱস্থ্ো ওোবওৰী 
 ’৷ এআ যৱস্থ্ো প্ৰৱঢদৰ ল্ৰক ল্ৰক সফি যৱস্থ্োৰঝোঢ ধূৰ ধৰো ঘতল্  ো 
ফোদৱীয় অৰসোোঁৱো সফূ  তূৰ স োৱোৰ ল্কৰঢ  দ্ৰুঢঢোৰৰ ওোফ সম্পন্ন  ’৷ 

d) ঢতুধতৰ, ঘৰওোৰৰ সোফিী অৰু সসৱো অ ৰড ( Procurement) যৱস্থ্োৰঝোৰ 
স্বচ্ছঢোও সুতদতিঢ ওৰোৰ ৰণ ‘আ-অ ৰড সধোৰঝল্’ৰ যৱস্থ্ো অৰম্ভ ওতৰৰঙ৷ 
ঘৰওোৰী আ-চোৰ ( GeM) যৱস্থ্ো প্ৰৱঢদ ওৰোৰ নল্ঢ এতঢয়ো এআ ঘৰওোৰী 
অ ৰড (Procurement) যৱস্থ্ো তথও শতিশোল্ী  ’ল্৷  

33.  তত্তীয় যৱস্থ্োধদোৰ দযোদয ততশৰ সক্ষত্ৰৰঢো স্বয়ংতিয়ঢো প্ৰৱঢদৰ প্ৰৰঘিো ত ঘোৰধ 
তদৰম্নোি ওোবোৱল্ী ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ সোফতৰ ল্’ তঘৰো হ ৰঙ –  

a) প্ৰশোসদীয় দুৰফোতদ অৰু তত্তীয় ফঞু্জৰী : প্ৰশোসদীয় দুৰফোতদ অৰু তত্তীয় 
ফঞু্জৰীৰ ৰণ তপোকসফূ ৰ ফোচঢ নোআল্ সৰৰো ৰ োৰ প্ৰৰয়োচদ স োৱো 
তীখল্ীয়ো সফৰয় োৰচঝ ৰূধোয়ডৰ প্ৰতিয়োঢ বৰণি অহুওোল্ৰ সৃতি ওৰৰ৷ 
সসআোৰ ২০১৮ ঘদৰ ১ এতপ্ৰল্ৰ ধৰো তপোকীয় ফুৰী অৰু প্ৰশোসতদও 
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তপোকৰ ফোচঢ তত্তীয় দুৰফোতদ অৰু ফঞু্জৰী প্ৰতোদৰ োৰ এও দল্োআদ 
যৱস্থ্ো প্ৰৱঢদ ওৰো  ’৷  

b) তথোয়ও ধুোঁতচ/অদঝোআট নোি/সুহৃত ধুোঁতচৰ যৱস্থ্োধদো : এআ ধতৱত্ৰ সতদৰ 
সতসযসওৰল্ সনু্মঔীদ স োৱো অদ এও সফসযো হ ৰঙ তথোয়ও ধুোঁতচ , সুহৃত ধুোঁতচ 
ঢণো অদঝোআট নোিৰ যৱ োৰৰ সক্ষত্ৰঢ ল্কো তীখল্ীয়ো সফয়৷ এৰদ ধুোঁতচ 
সফোওল্োআ ততয়োৰ োৰ সঞ্চোল্ওোল্য়/তপোকসফূৰ  দতণ-ধত্ৰ প্ৰস্তুঢ ওৰৰোোঁৰঢ 
বৰণি সফয় ল্য়৷ এআ সফয় হ্ৰোস ওতৰৰ োৰ অতফ এও দল্োআদ যৱস্থ্ো 
প্ৰৱঢদৰ সধোৰ্ওঢো ওৰৰোোঁ বোৰঢ সন্মোদীয় তথোয়ওসওৰল্ ধুোঁতচ যৱ োৰঢ বণো 
সফয় যয় ওতৰল্কীয়ো দ য়৷ 

সফ ৰোচহুৱো অ ৰড ততথ , ২০১৮ ( Assam Public Procurement Rules, 
2018) 

34.  এআ ৰ্ৰ অৰম্ভতডৰঢ ‘ৰোচহুৱো অ ৰড ততথ , ২০১৭’ কৃ ীঢ ওৰোৰ োৰ সতদৰ 
সন্মোদীয় সতসযসওল্ৰ প্ৰতঢ ফআ অিতৰও থদযোত জ্ঞোধদ ওতৰৰঙোোঁ৷ ফআ অশোোতী 
সব এআ অআদঔৰদ ৰোচযৰ ঘৰওোৰী তপোকসফূ ঢ সম্পত অৰু সসৱো অ ৰডৰ 
সক্ষত্ৰঢ তথও স্বচ্ছঢো অতদ৷ ল্কৰঢ তদথোতৰঢ সফয় অৰু তৰঢ ওোব সম্পোতদ 
 ’ ঢণো তুদীতঢ তদোৰডৰ সক্ষত্ৰৰঢো আ স োয়ও  ’৷ এআ অআদঔদৰ ধতৰধূৰও 
ততথসফূ  সোচু হ  ঈতঞৰঙ অৰু অতফ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ ধৰো আয়োও ল্ৱৎ 
ওতৰলল্ যৱস্থ্ো  োঢঢ হল্ৰঙোোঁ৷ 

ওফঘোৰীৰ ওল্যোড 

35. ওফঘোৰীসওৰল্আ  ’ল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ফূল্ ঘোতল্ওোশতি । ঘৰওোৰী অোঁঘতদসফূ  বণো 
সফয়ঢ সতঞওপোৰৱ ৰূধোয়ডৰ ততশৰঝো ওফঘোৰীসওল্ৰ ধৰৰঢআ প্ৰথোদলও তদপৰশীল্৷ 
অফোৰ ঘৰওোৰৰ ওফঘোৰীসওল্ও ঘৰওোৰৰ সফ-ংশীতোৰ ুতল্ কডয ওতৰ অত ৰঙ৷ 

36. এও ঐতঢ োতসও তসিোিৰবোৰক সফ ঘৰওোৰৰ সপ্তফ তৰফ ো অৰু ঈৎধোতওঢো অৰয়োক 
(7th Assam Pay and Productivity Council)ৰ দুৰফোতদোৱল্ী ১ এতপ্ৰল্ , 
২০১৬ ৰ ধৰো ওোবওৰী স োৱোলও ১ এতপ্ৰল্ , ২০১৭ ঢোতৰঔৰ ধৰো ল্ৱৎ ওতৰৰঙ৷ 
ঢতুধতৰ ৰোচৰওোৰ্ৰ ধৰঢ ঢীি স োঁঘো ধৰো সৰে ঈি দুৰফোতদসফূ  ওোবওৰী ওতৰ 
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এৰওঝো তত্তীয় ৰ্ৰঢ অঝোআতঔতদ ৰওয়ো অতোয় ওতৰ ততয়ো হ ৰঙ৷ এয়ো অতঙল্ এও 
পূঢধূ ধতৰক্ষধ৷ তকঢ হুৰওআঝো তশওঢ তৰফ ো অৰয়োকৰ ধৰোফশ এৰদ 
ঢৎধৰঢোৰৰ ৰূধোতয়ঢ স োৱো দোতঙল্৷ সপ্তফ তৰফ ো অৰু ঈৎধোতওঢো অৰয়োকৰ 
ধৰোফশোৱল্ীঢ বতত তওো অৰসোোঁৱো  অৰঙ ঢোও তূৰ ওৰোৰ োৰ সফ ঘৰওোৰৰ 
এঔদ সতফতঢ কঞদ ওতৰতঙল্ অৰু সতফতঢৰয় প্ৰতঢৰতদ তোতঔল্  ওতৰৰঙ৷ এআ 
প্ৰতঢৰতদঔদ ধৰীক্ষো ওতৰ ণওো হ ৰঙ অৰু ওফঘোৰীসওল্ৰ চৰ-অধতত্তসফূ  
সসোদওোৰল্ তদষ্পতত্ত ওৰোৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ 

37. ঢতুধতৰ, ওফঘোৰীৰ ওল্যোডৰ োৰ ‘অৰধোদ খৰ’ তশঢোদৰ কৃ  ঊডৰ অোঁঘতদ তকঢ 
োৰচঝঢ সখোৰ্ডো ওৰো হ তঙল্ অৰু ঢফোদ এআ অোঁঘতদ পোৰঢীয় সিঝ সংওৰ 
চতৰয়ৰঢ ওোবওৰী ওৰো হ ৰঙ৷ এতঢয়োলল্ৰও ১১ ,৯৩১ কৰোওী ওফঘোৰীলল্ ফুঞ ১৪৩৪ 
সওোতঝ ঝওোৰ ঊড অকৰিোৱো হ ৰঙ অৰু আয়োৰৰ ৯৬২৪ঝো অৱোসকৃ ৰ তদফোড ওোব 
ঘতল্ অৰঙ৷ আয়োৰ োৰ অতফ বৰণি ধতৰফোডৰ থদ োৰচঝঢ থোব ওতৰৰঙো৷ 

38. ঢতুধতৰ, ততযোল্ক্ষ্মী অোঁঘতদৰ থীদঢ ২৭৯ ঔদ অৰতদধত্ৰৰ দুৰফোতদ চৰদোৱোৰ 
তধৰীৰঢ ৃতত্তৰ োত ১৭.৪৫ সওোতঝ ঝওো দুৰফোতদ ওৰো হ ৰঙ৷ অৰু ৩১ ঔদ 
অৰতদধত্ৰ ধৰীক্ষো ওতৰ ণওো হ ৰঙ৷ ওফঘোৰীসওল্ৰ সওোৰদো সিোৰদআ বোৰঢ ঈচ্চ 
তশক্ষোৰ ধৰো তঞ্চঢ  ’ল্কীয়ো দ য় এআ অোঁঘতদৰয় ঢোও তদতিঢ ওতৰ৷ 

39. ৰোতচযও ওফঘোৰীসওল্ও তদততি ঢোতল্ওোপুি ( empanelled) তঘতওৎসোল্য়ঢ দকঢ 
ত ীদ তঘতওৎসো সসৱো অকৰিোৱোৰ োৰ প্ৰস্তুঢ ওৰো ওফঘোৰী স্বোস্থ্য ীফো অোঁঘতদ 
এঔদঢ ল্ধৰঢ ৰোচযৰ সওতৰদৰঝ দুৰফোতদ চদোআৰঙ । ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ 
অতফ অোঁঘতদঔদ ফুওতল্ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ঈত্থোধদ ওতৰৰঙো। 

দুওম্পোফূল্ও তদবুতিৰ ধতৰৱৰঢ দুওম্পোফূল্ও ধোতৰোতৰও সধঞ্চদ অোঁঘতদৰ 
ওোবওৰীওৰড 

40. ফআ এআ ধতৱত্ৰ সতদও চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙোোঁ সব সধঞ্চদ অৰু ৰোচহুৱো চৰ-
অধতত্ত তপোৰক ধূৰ দুওম্পোফূল্ও তদবুতিৰ ধতৰৱৰঢ ঢফোদ ‘দুওম্পোফূল্ও 
ধোতৰোতৰও সধঞ্চদ অোঁঘতদ , ২০১৭ৰ প্ৰৱঢদ ওতৰৰঙ৷ ৰোিীয় সধঞ্চদ অোঁঘতদৰয় ( NPS) 
সোফতৰ সল্োৱো ওফঘোৰীৰও থতৰ সওৰল্ো ঘৰওোৰী ওফঘোৰীও এআ অোঁঘতদৰয় সোফতৰ ল্’৷ 
আয়োৰ থীদঢ দুওম্পোফূল্ও তদবুতিৰ ধতৰৱৰঢ ফৃঢ ওফঘোৰীৰ ধতৰয়োল্ৰ োৰ 
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দুওম্পোফূল্ও সধঞ্চদৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ ফৃঢ ওফঘোৰীসওল্ৰ তুকঢ ধতৰয়োল্ও এআ 
অোঁঘতদৰয়  বৰণি সওো  তত৷ 

োৰচঝ ২০১৮-১৯ : ওোবিফতডওো 

41. এআ োৰচঝ প্ৰস্তুঢৰ ধূৰ সংোত ফোথযফ ঢণো ঝুআঝোৰ , ফোআ কপ ধ’ৰঝল্, সনঘুও অতত 
ঙ’তঘৰয়ল্ তফতটয়োৰ চতৰয়ৰঢ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰী ঢণো ৰোচযৰ চদঢোৰ ধৰো োৰচঝ সম্পৰও 
ফঢোফঢ তঘোতৰ এও তপবোদ অৰম্ভ ওৰো হ তঙল্৷ এআ প্ৰতিয়োঢ ৰোআচৰ সোঁ োতৰ অৰু 
ধৰোফশ ল্োপ ওৰোৰঝো অফোৰ োৰ অদন্দৰ তৰ্য়৷ সফ োৰচঝৰ ল্’ক’সঝো অদতও 
তদোতঘঢ ওৰো হ ৰঙ চদসোথোৰডৰ দ্বোৰো সপ্ৰতৰঢ তটচোআদসফূ ৰ ফোচৰ ধৰো৷ 

42. অফোৰ সওন্দ্ৰীয় দীতঢ ‘এওত্ৰীওৰড’ , ‘সম্প্ৰসোৰড’ অৰু ‘ঈত্তৰড’ৰ অথোৰঢ ফআ এতঢয়ো 
‘ঞৰ তনীয়ো ধ্বজ্জোো ী অোঁঘতদ’ ণোৎ ‘িোতশ ফুওুঢোৰ ঈন্নয়দী ফোল্ো’ৰ তৰ্য়ৰঝো 
অৰম্ভ ওতৰলল্ তঘোতৰৰঙোোঁ  বোও অতফ অফোৰ হৃতয়ৰ হসৰঢ সংধৃি হ  িপ্ৰ ৰ 
অফোৰ ংকীওোৰসফূ ও সসোোঁৱৰোআ ণওো এথোতৰ ৰুৰোক্ষ ফোল্োৰ হসৰঢ ঢুল্দো ওতৰ 
ধোৰৰোোঁ৷ ‘পোকৱঢ কীঢো’ৰ িোতশ থযোয়ঢ ‘িোতশৰলোতও’ঢ থফ (ধতৱত্ৰ ওঢয), সফোক্ষ 
(ফুতি) অৰু ওফৰ (তোয়ৱি ওোফ-ওোচ)ৰ ঢেকথুৰ যোঔযো অকৰিোৱো হ ৰঙ অৰু 
এয়োআ ফোদৱ চোতঢৰ দুৰপ্ৰৰডোৰ ঈৎস৷ 

ওফৰডযৱোতথওোৰৰস্ত ফো নৰল্ৰু্ ওতোঘদ 

ফো ওফনল্ৰ ঢুপূফো সঢ সৰগো ওফতড৷ 

Karmanye vaadhikaaraste maa phaleshu kadaachana | 

maa karma phalaheturbhur maa te sangotsvakarmani || 

(ফোদু ৰ সওৱল্ ওফঢৰ  তথওোৰ অৰঙ , নল্োনল্ঢ দ য়৷ নল্প্ৰোতপ্তৰ অশোআ ওফও 
ধণঘুযঢ ওতৰলল্ তদততো৷ ওফ ীদঢোৰ প্ৰতঢ অসি দ ’ো) 

43. পোকৱঢ কীঢোৰ সওন্দ্ৰীয় ৰস অৰু তশদ অৱো দ ওতৰ ফআ এতঢয়ো অকন্তুও ৰ্ৰ োৰ 
অফোৰ ঘৰওোৰৰ ঞৰতনীয়ো ধ্বজ্জোো ী অোঁঘতদৰোতচ ঈধস্থ্োধদ ওতৰলল্ ল্োআৰঙোোঁ৷ 
এআ ঞৰতনীয়ো ধ্বজ্জোো ী অোঁঘতদৰোতচৰ ৰূধোয়ড অফোৰ ঘৰওোৰৰ এও সফূ ীয়ো 
তোতয়ত্ব৷ অতফ ল্ক্ষয ৰোতঔফ বোৰঢ এআ অোঁঘতদৰোতচ তত্তীয় অৱণ্টদৰ পোৱঢ 
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পুতকল্কীয়ো দ য়৷ ফআ ঈৰেঔ ওতৰলল্ তঘোতৰৰঙোোঁ সব এআ ঞৰতনীয়ো অোঁঘতদৰোতচৰ 
ঢোতল্ওোঔদ প্ৰকতঢশীল্৷ আয়োৰ তপতত্ত  ’ প্ৰোসংতকওঢো , দোকতৰওৰ ফঢোফঢ অৰু 
প্ৰৰয়োকৰ ঈধৰবোতকঢো৷ সফোৰ স ৰবোকী সতসযসওৰল্ সততঔ সব তকঢ ৰ্ঢ ঈৰেঔ ওৰো 
সওঢৰোৰ তনো অতফ এআোৰৰো িপুি ওতৰৰঙোোঁ৷ তকঢ ৰ্ৰ তবৰোৰ তনো ো অোঁঘতদ 
এআোৰৰ ঞৰতনীয়ো ধ্বজ্জোো ী অোঁঘতদৰোতচৰ িপুি দ ’ল্ , সঢৰদ অোঁঘতদৰ 
সক্ষত্ৰৰঢো প্ৰৰয়োচদীয় ধুোঁতচ থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

 

িোতশ ফুওুঢোৰ ঈন্নয়দী ফোল্ো: 

I. প্ৰোণতফও ততযোল্য়ঢ তঢতৰি সশ্ৰডীৰওোঞো তপঢৰৰ সৰ অৰু হতুযতঢওৰডৰ যৱস্থ্ো 

44) তকঢ োৰচঝঢ ওৰো সখোৰ্ডো দুসতৰ অতফ সফি ৰোচযঔদৰঢ গুৰডোৎসৱ ওোবযসূঘী 
ৰূধোতয়ঢ ওতৰৰঙোোঁ৷ অফোৰ ফোদদীয় ফুঔযফন্ত্ৰীৰ ধৰো অৰম্ভ ওতৰ , সফোৰ সওতৰদঝ সঢীণ, এআ 
সতদৰ সতসযসওল্ ঢণো ঢতোদীিদ ফুঔয সতঘ শ্ৰী তপ সও তধধোৰৰঘদীয়োৰ সদঢৃত্বঢ ৰোচয 
ঘৰওোৰৰ ওফঘোৰীসওল্ৰ সিীয় ংশি ৰডৰৰ ৰূধোতয়ঢ স োৱো গুৰডোৎসৱ ওোবযসূঘী 
প্ৰোণতফও তশক্ষোৰ নল্োনল্ ঈন্নীঢওৰডৰ সক্ষত্ৰঢ এও দযঢফ ৃ ৎ সনল্ঢো ত ঘোৰধ 
ধতৰকতদঢ হ ৰঙ৷ 

45) তকঢ োৰচঝঢ ওৰো সখোৰ্ডো দুসতৰ অতফ সফি ৰোচযঔদৰঢ গুৰডোৎসৱ ওোবযসূঘী 
ৰূধোতয়ঢ ওতৰৰঙোোঁ৷ অফোৰ ফোদদীয় ফুঔযফন্ত্ৰীৰ ধৰো অৰম্ভ ওতৰ , সফোৰ সওতৰদঝ সঢীণ, এআ 
সতদৰ সতসযসওল্ ঢণো ঢতোদীিদ ফুঔয সতঘ শ্ৰী তপ সও তধধোৰৰঘদীয়োৰ সদঢৃত্বঢ ৰোচয 
ঘৰওোৰৰ ওফঘোৰীসওল্ৰ সিীয় ংশি ৰডৰৰ ৰূধোতয়ঢ স োৱো গুৰডোৎসৱ ওোবযসূঘী 
প্ৰোণতফও তশক্ষোৰ নল্োনল্ ঈন্নীঢওৰডৰ সক্ষত্ৰঢ এও দযঢফ ৃ ৎ সনল্ঢো ত ঘোৰধ 
ধতৰকতদঢ হ ৰঙ৷ 
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46) ৰোচযঔদঢ গুৰডোৎসৱৰ প্ৰণফ তঢতদঝো ধবযোয়ৰ নল্োনল্সফূ  ঢল্ঢ ঈৰেঔ ওৰো  ’ল্৷ এআ 
নল্োনৰল্ তশক্ষোৰ ফোদ ঈন্নীঢ স োৱোৰ ওণো স্পিপোৰৱ প্ৰতঢনতল্ঢ ওতৰৰঙ বোৰ োৰ 
গুৰডোৎসৱও সনল্ঢোৰ এও প্ৰথোদ ওোত দী ত ঘোৰধ ফআ তৰঘদো ওৰৰো। 

গুৰডোৎসৱৰ োৰ প্ৰস্তোতৱঢ োৰচঝ 

ওোফ-ওোচ প্ৰস্তোতৱঢ সকোঝৰ 
সংঔযো 

প্ৰতঢৰঝোৰৰ ফূল্য 
(ল্োঔ ঝওোঢ) 

থদৰ ধতৰফোড 
(ল্োঔ ঝওোঢ) 

তঢতৰি সশ্ৰডী সওোঞো ১৩৫৬৪ ৫.৪ ৭৩৭৪১ 

তপঢৰৰ সৰ ১০৪৭২ ০.৪ ৩৯১৭ 

সশৌঘোকোৰ ১৩৭৯ ১.৯ ২৬১০ 

হতুযতঢওৰড ৩৭৫৬০ ০.৫ ১৭৭৫৯ 

ফুঞ ৯৮০২৭ 
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47) এআ সক্ষত্ৰঢ তসিোি ি ডঢ অতফ এঔিৰওো ধল্ফ ওতৰ সদোৱোৰৰো । সসআোৰ দযোদয 
ঔিসফূ ৰ ধৰো  ো তোী সৰত্ত এআ সফি ৯৮০ সওোতঝ ঝওোৰ থদৰোতশ ফআ এৰওোৰৰঢ 
২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ অণ্টদৰ প্ৰস্তো ওতৰৰঙোোঁ৷ 

II) সঢচস্বী দৱতথঢফস্তু হশতক্ষও অিঃকোোঁঞতদ ধুোঁতচ ( TNEIF) ততৃ্তকঢ ফ োততযোল্য় অৰু 
তশ্বততযোল্য়সফূ ৰ ঈন্নয়দ: 

48) ২০১৭-১৮ ৰ্ৰ োৰচঝঢ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ততয়ো দুসতৰ ঈচ্চ তশক্ষোৰ দৱৰূধ প্ৰতোদ অৰু ধুদৰ 
কঞদ ওৰোৰ োৰ অতফ সঢচস্বী দৱতথঢফস্তু হশতক্ষও অিঃকোোঁঞতদ ধুোঁতচ ( TNEIF) অোঁঘতদঔদ 
অৰম্ভ ওতৰতঙৰল্োোঁ । অকন্তুও তঢতদ ো ঘোতৰ ঙৰৰ তপঢৰঢ যয় ওতৰ ধৰোলও ৃতত্তকঢ 
ফ োততযোল্য়  অৰু তশ্বততযোল্য়সফূ ৰ অিঃকোোঁঞতদ ঈন্নয়দৰ োৰ ৬৬৭ সওোতঝ ঝওোৰ 
তৰশৰ্ দুতোদ অকৰিোৱোৰ প্ৰস্তোৱ অকৰিোৱো হ তঙল্৷ এআ ততদৰয়োৰক আতঢফৰথয অফোৰ 
প্ৰতঢষ্ঠোদসফূ ঢ প্ৰোড সঞ্চোৰৰ অকচোদদী ততৰঙ৷ 

49) ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ এআ ধতৰক্ষধ যো ঢ ৰঔোৰ োৰ ৰোচযঔদৰ অকশোৰীৰ 
ফ োততযোল্য়  অৰু তশ্বততযোল্য়সফূ ৰ অিঃকোঞতদ ঈন্নয়দৰ োৰ ফআ তঢতৰি ২৫৬ 
সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ অতফ তদতিঢ সব , আ ৰোচযঔদৰ ঈচ্চতশক্ষোৰ 
সক্ষত্ৰঔদলল্ অৰু তথও ঈেীধদো অকিো৷ 

50) থযক্ষ ফৰ োতয়, ঈচ্চ তশক্ষোৰ এআ দুষ্ঠোদ সওআতঝৰ হশতক্ষও অিঃকোোঁণতদৰ ঈন্নীঢ ওৰোৰ 
োৰ অতফ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি। অকন্তুও তত্তীয় ৰ্ৰঝোঢ অফোৰ এআ অোঁঘতদ যো ঢ ণোতও। 

# দোফ ফুঞ যয়  

(সওোতঝ 
ঝওোঢ) 

২০১৮-
১৯ 

১ গুৱো োঝী তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় অৰু  তস্পৰঝল্ ১০০.০০ ৩৩.০০ 

২ সফ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় অৰু  তস্পৰঝল্ ১০০.০০ ৩৩.০০ 

৩ তশল্ঘৰ সফতটৰওল্ ওৰল্চ অৰু  তস্পৰঝল্ ১০০.০০ ৩৩.০০ 

৪ গুৱো োঝী তশ্বততযোল্য় ২৫.০০ ১৩.০০ 

৫ তটব্ৰুকড় তশ্বততযোল্য় ২৫.০০ ১৩.০০ 
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৬ সফ তপবোতন্ত্ৰও ফ োততযোল্য় ২৫.০০ ১২.৫০ 

৭ সবোৰ োঝ তপবোতন্ত্ৰও ফ োততযোল্য় ২৫.০০ ১২.৫০ 

৮ ৰড়োৰল্ি তশ্বততযোল্য় ২৫.০০ ১৫.০০ 

৯ ওুফোৰ পোস্কৰ ফো তশ্বততযোল্য় ১৫.০০ ৫.০০ 

১০ ওঝদ তশ্বততযোল্য় ২০.০০ ১৫.০০ 

১১ সঢচধুৰ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় ২০.০০ ১০.০০ 

১২ সবোৰ োঝ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় ২০.০০ ১০.০০ 

১৩ ৰৰধঝো তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় ২০.০০ ১০.০০ 

১৪ সফ ওৃতৰ্ তশ্বততযোল্য়, সবোৰ োঝ ২০.০০ ১০.০০ 

১৫ ধশু তঘতওৎসো ফ োততযোল্য়, ঔোদোধোৰো ১০.০০ ৫.০০ 

১৬ সও সও সতন্দলও ফুি ততযোল্য় ১০.০০ ৮.০০ 

১৭ ঘৰওোৰী অয়ুৰততও তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় ১০.০০ ৬.০০ 

১৮ সবোৰ োঝ তজ্ঞোদ অৰু প্ৰবুতি প্ৰতঢষ্ঠোদ ১০.০০ ৫.০০ 

১৯ ত িহ্ম তপবোতন্ত্ৰও ফ োততযোল্য় ১০.০০ ৫.০০ 

২০ তজ্ঞোদ অৰু প্ৰবুতি তশ্বততযোল্য়, সফ ৭.০০ ২.০০ 

51) থযক্ষ ফৰ োতয় , ঢযি সকৌৰৰৱৰৰ ফআ ওোঁ সব অফোৰ হশতক্ষও প্ৰতঢষ্ঠোদসফূ ঢ 
অিঃকোোঁণতদৰ ফোদ ঈন্নীঢ ওৰোৰ আ এও দযঢফ ৃ ৎ প্ৰওে অৰু এআ োৰআ এআ 
অোঁঘতদৰয় ১৮ ঔদ ধ্বচোো ী অোঁঘতদৰ ফোচঢ স্থ্োদ ল্োপ ওতৰৰঙ। 

III)  সংঔযোল্খু সম্প্ৰতোয়ৰ ওদযো সিোদৰ োৰ ৃতত্তফূল্ও অোঁঘতদ 

52) ফআ এৰদ এঔদ অোঁঘতদ সখোৰ্ডো ওতৰ তঘোতৰৰঙো , তবঔদ অোঁঘতদৰয় সংঔযোল্খু সম্প্ৰতোয়ৰ 
ওদযোসওল্ও ঈচ্চ তশক্ষো ল্োপৰ সক্ষত্ৰঢ স োয় ওতৰ অৰু সঢোঁৰল্োওৰ ঈচ্চ তশক্ষোৰ 
ৰেৰ্ডঢ ঈতকতড প্ৰতোদ ওতৰ। 

53) আয়োৰ োৰ সংঔযোল্খু সম্প্ৰতোয়ৰ তশফ , এওোতশ-দ্বোতশ, স্নোঢও অৰু স্নোঢৰওোত্তৰ সশ্ৰডীঢ 
থযয়ডৰঢ ঙোত্ৰীৰ োৰ িফোেৰয় ঙতৰ ২০০০ ঝওো , ৪০০০ ঝওো , ৬০০০ ঝওো অৰু 
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১০,০০০ ঝওোলও চল্ধোদী অকৰিোৱো  ’ । এআ থদৰোতশ প্ৰঢযক্ষপোৰৱ থযয়দৰঢ 
ঙোত্ৰীকৰোওীৰ সংও এওোঈণ্টলল্  স্তোিৰ ওৰো  ’ । আয়োৰ োৰ ঙোত্ৰীকৰোওীৰয় তোত ঢ 
অৰু থযয়দৰঢ ুতল্ প্ৰফোড-ধত্ৰ তোতঔল্ ওতৰ ল্োতক । অতফ তৃিপোৰৱ তশ্বোস ওৰৰো সব 
বতত একৰোওী দোৰীও তশতক্ষঢ ওৰো  য় সঢৰদ ’সল্ এঝো ধতৰয়োল্ও তশতক্ষঢ ওৰো  য় অৰু 
সসৰয় িফোৎ সম্প্ৰসোতৰঢ হ  এঔদ তশতক্ষঢ সফোচলল্ ধতৰৱঢীঢ  য় । এআ সক্ষত্ৰঢ পোৰঢৰ 
ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰী শ্ৰী দৰৰন্দ্ৰ সফোতী টোগৰীয়োৰ ‚সৰও সোণ সৰও তওোশ‛ ওণোৰ্োতৰ 
অফোৰ োৰ ধোৰঞয় হ  ৰ’। 

54) এআ ঈৰেৰশয ফআ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ২৫০ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদ ততয়োৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ 
ততৰঙোোঁ। 

IV. ওদওল্ঢো ফত ল্ো সৱল্ীওৰড সবোচদো 

55) তকঢ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ফআ ৰোচযঔদৰ িঢঃ এও ল্োঔ  দক্ষফ ফত ল্ো অত্ম স োয়ও 
সকোঝ (SHG) তওশোআ সঢোল্োৰ ল্ক্ষযৰ ওণো সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো। তদততি সফয়ৰ তপঢৰঢ এআ 
সকোঝসফূ ও ৰোচ সো োবযবুি ঊড ৫ ল্োঔ ঝওো ধবি অকৰিোৱোৰ ওণো সখোৰ্ডো ওৰো 
হ তঙল্। ৰোতচযও সওতৰদৰঝ এআ অোঁঘতদৰ প্ৰোৰয়োতকও দীতঢ তদৰতশদোৱল্ী দুৰফোতদ ওতৰৰঙ 
অৰু অতফ এআ অোঁঘতদ  ো তত্তীয় ৰ্ঢ শুপোৰম্ভ ওতৰফ । ফআ ঈৰেঔ ওতৰলল্ ধোআ সুঔী 
সব অতফ আতঢফৰথয ২৫০ সওোতঝ ঝওো সফোওল্োআ ততৰঙোোঁ অৰু সসৰয়ৰ  অোঁঘতদঔদ ৰূধোয়ডৰ 
োৰ সোচু হ  ঈতঞৰঙ।  

56) ঘতল্ঢ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ অৰু ২৬০০০ অত্মস োয়ও সকোঝ িপুি ওতৰ ফআ এআ অোঁঘতদৰ 
ধতৰসৰ ৃতি ওতৰ সঔোৰচোোঁ বোৰঢ প্ৰতঢৰঝো সফতিঢ কোআধতঢ এৰ চোৰঝোলও অত্মস োয়ও 
সকোঝ সোফতৰ হল্ ৰোচযঔদৰ ফুঞ সো োবযপ্ৰোপ্ত অত্মস োয়ও সকোঝৰ সংঔযো ১ ,২৬,০০০ হল্ ৃতি 
ধোয়। 

57) অতফ তৃিপোৰৱ তশ্বোসী সব অকন্তুও ৰ্ঢ এআ ওদওল্ঢো ফত ল্ো সৱল্ীওৰড সবোচদো 
অোঁঘতদৰঝো িোফীদ ফত ল্ো সওল্ৰ সৱল্ীওৰডঢ ধণ তদৰতশও  ’ অৰু সঢোঁৰল্োৰও চীৱদৰ 
সওৰল্ো ততশঢ তদচৰ তথওোৰ অৰু ক্ষফঢো সোযস্ত ওতৰলল্ সক্ষফ  ’।  

V)  SVAYEM (স্বোফী তৰওোদন্দ সফ বুৱ সৱল্ীওৰড) সবোচদো 
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58) ফআ, তকঢ ৰ্ঢ স্বোফী তৰওোদন্দ সফ বুৱ সৱল্ীওৰড সবোচদো ( SVAYEM) অোঁঘতদৰ 
তৰ্ৰয় সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো তবঔদ অোঁঘতদঢ প্ৰোয় এও (১) ল্োঔ বুৱ ঈৰতযোকীও তত্তীয় সো োবয 
অকৰিোৱোৰ তৰ্ৰয় ধতৰওেদো ওৰো হ তঙল্। 

59) ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয়, অোঁঘতদঔদ বোৰঢ  দক্ষফ অৰু শতিশোল্ীৰূধঢ ঈধস্থ্োধদ ওতৰ 
ধোৰৰো ঢোৰোৰ অতফ তওঙু তথও সৰঘি হ  সংও যৱস্থ্োৰ ওফ দীতঢ ঢণো অোঁঘতদঔদৰ 
দযোদয দীতঢ-তদৰতশদো প্ৰস্তুঢ ওতৰতঙৰল্ো। ঢোৰও ওৰৰোৰঢ অতফ অশো ওৰোঢলও তওঙু তথও 
সফয়ৰ প্ৰৰয়োচদ  ’ল্।  

60) সফ ঘৰওোৰৰ অকৰিোৱো এআ তত্তীয় সো োবযআ ৰোচযৰ বুৱও সওল্ও ফোৰণো ঈৎসোত ঢ 
ওৰোআ দ য় , ৰং সঢোঁৰল্োওও সঢোঁৰল্োওৰ সৰধোদ অৰু ঈচ্চোওোংক্ষো/তপল্োৰ্ী ধূৰড 
ওতৰলল্ সব সক্ষফ  ’ সসআ তৰ্ৰয় অতফ তদসৰন্দ ।  

61) অতফ এআ অঘোঁতদঔদ ২০১৮ ঘদৰ এতপ্ৰল্ ফো ঢ অৰম্ভ ওতৰৰ োৰ সোচু হ ৰঙোোঁ অৰু 
ধূৰঢ সখোৰ্ডো ওৰোফৰঢ ২০১৮-১৯ ঘদৰ োৰচঝঢ ৩০০ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ । ঈি 
অোঁঘতদঔদৰ ৰূধোয়ডৰ ধৰঢ তদপৰ ওতৰ ধৰৱঢী সফয়ঢ অোঁঘতদঔদৰ ধতৰসৰ ৃতি ওৰো 
 ’ অৰু ৰোচযৰ অদ এও (১) ল্োঔ বুৱও-বুৱঢীও সোফতৰ ৰোচসো োবযস  ঊড প্ৰতোদ 
ওতৰলল্ যৱস্থ্ো ওৰো  ’। 

VI) সূক্ষ্ম, কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকৰ ঊড তদতিঢ অোঁঘতদ 

62) তওোশশীল্ ণদীতঢ অৰু সফোচ যৱস্থ্োঢ সুক্ষ্ম , কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকসফূৰ  তঢ 
গুৰুত্বধূড পূতফওো ধোল্দ ওতৰ অত ৰঙ । সসআ োৰআ এটপোৰণ্টচ অসোফ সতন্মল্দঢ সূক্ষ্ম , 
কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকসফূ ও বৰণি গুৰুত্ব ততয়ো হ তঙল্ । তওন্তু সতঔো বোয় সব এআ 
সূক্ষ্ম, কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকসফূৰ  প্ৰোৰয় ৃ ৎ সংওসফূ ৰ ধৰো ঊড অতোয় ওতৰলল্ 
হক তফুঔ  ’ ল্কোঢ ধৰৰ এআ চু োঢৰঢ সব প্ৰৰয়োচদীয় ন্ধওী ততয়োৰ সোফণ সঢোঁৰল্োওৰ 
দোআ। অদ োৰঢ ঈৰতযোকঔিৰ োৰ অকৰিোৱো ঊড বোৰঢ ধুদৰোআ সংওসফূৰ  পঝোআ ধোয় 
ঢোৰ োৰ সৰঘঢদ  ’ ল্োতক। সংৰও প্ৰতোদ ওৰো ঊডসফূ  এদ তধ এ সদোৰ োৱোলও ঊডী 
ঈৰতযোক সকোঝসফূৰ  ধতৰৰশোথ ওতৰলল্ বোৰঢ সক্ষফ  য় ঢোৰ োৰ সৰঘি  ’ ল্োতক। 

63) সসআোৰ স্থ্োদীয়  সূক্ষ্ম , কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকৰ ঈৎধোততঢ সোফিীৰ োৰ সওৰল্ো 
ঘৰওোৰী তদততোৰঢ ২০% সংৰক্ষড ওৰোৰ ঈধতৰ ল্ধৰঢ ৰোতচযও সওতৰদৰঝ এআ ঔিৰ 
সোফিীৰ ফূল্যৰ সক্ষত্ৰঢ ২৫% ধবি তথও ফূল্যও িোতথওোৰ প্ৰতোদ ওৰোৰঝোঢ দুৰফোতদ 
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ওতৰৰঙ। এআ ঈৰতযোকসফূৰ  বোৰঢ ন্ধওী ত ৰদ সংওসফূ ৰ ধৰো ঊড ল্’ ধোৰৰ 
ঢোৰোৰ ফআ এও দঢুদ অোঁঘতদৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো । সূক্ষ্ম , কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোক ঊড 
তদতিঢ অোঁঘতদ ( MSME Credit Guarantee Scheme) দোফৰ এআ দঢুদ অোঁঘতদঔদৰ 
োৰ ১০০ সওোতঝ ঝওো ‘ঊড তদতিঢ ধুোঁতচ’ ত ঘোৰধ অঙুঢীয়োলও ৰঔো  ’ অৰু এআ ধুোঁতচৰয় 
তনল্ স োৱো প্ৰওেৰ সক্ষত্ৰঢ ঊডৰ তদতিঢ প্ৰতোদ ওতৰ। তদিোতৰঢ যৱসোতয়ও সংও অৰু 
অৰ অৰ ত-ৰ ধৰো ৫০ ল্োঔ ঝওো ধবি ঊড সল্োৱো ধুোঁতচৰ ৫০% হল্ৰও এআ তদতিঢ 
ধুোঁতচৰয় সোফতৰ ল্’ । ফআ অশো ওতৰৰঙো সব ঘতল্ঢ অৰু দঢুদলও অৰম্ভ স োৱো সূক্ষ্ম , কু্ষৰ 
অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকসফূৰ  এআ ঊড তদতিঢ অোঁঘতদৰ দ্বোৰো বৰণি ল্োপোদ  ’ অৰু 
ঈতযতফঢো তওোশ অৰু ঈৰতযোকীওৰডঢ আ ঈৎসো  সবোকো। 

64) সসৰয়ৰ  ফআ ঘতল্ঢ োৰচঝঢ এআ অোঁঘতদৰ োৰ ১০০ সওোতঝ ঝওোৰ অণ্টদ ততৰঙো।  

VII) ৰোতচযও ধবোয়ৰ যোধও তক্ষঢো তওোশ অঘোঁতদ: 

65) ৰোচযঔদৰ বুৱও-বুৱঢীসওৰল্ িোতথওোৰ প্ৰোপ্ত ততপন্ন ঔিঢ বোৰঢ ল্োপচদও তদৰয়োকৰ 
সুতথো ধোয় ঢোৰ োৰ সঢোঁৰল্োওও তক্ষঢো তওোশফূল্ও প্ৰতশক্ষড ততৱোৰ োৰ অতফ 
প্ৰতঢশ্ৰুতঢি। এটপোৰণ্টচ অসোফ সতন্মল্দঢ ৃ ৎ ও’ধৰৰঝ সকোষ্ঠীৰ ঈৎসো চদও 
ংশি ড অৰু সঢোঁৰল্োওৰ ধৰো ল্োপ ওৰো প্ৰতঢশ্ৰুতঢৰ ধতৰৰপ্ৰতক্ষঢঢ ৰোচযঔদৰ স্থ্োদীয় 
বুৱও-বুৱঢীসওল্ৰ তক্ষঢো তওোশ খৰঝোৱোৰঝো ঢযি চৰুৰী হ  ধতৰৰঙ।  

66) অফোৰ ঘৰওোৰৰ সফৰ বুৱও-বুৱঢীসওল্ও পোৰঢৰ োওী ংশঢ ণওো ঈৎওৃিঢফ 
প্ৰতঢপোৰ হসৰঢ প্ৰতঢদ্বতন্দঢো ওতৰ ধৰোলও সক্ষফ ওতৰ সঢোল্োৰ ৰণ সঢোঁৰল্োওৰ োৰ 
তদতিঢ তদৰয়োকৰ সুতথোস  যোধও তক্ষঢো প্ৰতশক্ষড ওোবসূঘী  োঢঢ  ল্’। প্ৰতশক্ষডৰ দ্বোৰো 
তদৰয়োক সবোকযঢো কতি ঢুতল্লল্ প্ৰতঢকৰোওী বুৱও-বুৱঢীৰ োৰ ১৪ ,৮০০ ঝওোলও ততদৰয়োক 
ওৰো  ’। এআ তক্ষঢো প্ৰতশক্ষড ওোবসূঘীৰ চতৰয়ৰঢ অতফ  ো ৩ ঙৰৰ তপঢৰঢ ১.৫ ল্োঔ 
বুৱও-বুৱঢীও সোফতৰ ল্’লল্ ল্ক্ষয তদিোৰড ওতৰৰঙো অৰু আ সফি সতশৰ তপঢৰৰঢ 
দযঢফ ৃ ৎ ধতৰক্ষধ। 

67) ঢতুধতৰ, অফোৰ এআ প্ৰয়োসও ধ্বচোো ী অোঁঘতদ SVAYEM সবোচদোৰ হসৰঢ সংল্গ্ন ওতৰ 
বুৱও-বুৱঢীসওল্ৰ তদৰয়োক সৃতি অৰু ঈতযতফঢো তওোশ তদতিঢ ওৰো  ’।  
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68) এআ অোঁঘতদঔদও অফোৰ এও ধ্বচোো ী অোঁঘতদস্বৰূৰধ প্ৰৰক্ষধ ওৰোৰঝোঢ এআ সতদৰ 
সতসযসওল্ সব এওফঢ  ’ ঢোঢ ফআ তদতিঢ অৰু এআ অোঁঘতদঔদৰ ৰূধোয়ডৰ ৰণ ফআ 
ঘতল্ঢ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ৭৭ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ওতৰৰঙো।  

VIII) শূডয সূতঢ শসয ঊড , ওৃৰ্ওৰ ঊড সৰ োআ ঢণো ওৃতৰ্ ঈধওৰডৰ োৰ তত্তীয় সো োবয 
অোঁঘতদ:  

69) থযক্ষ ফৰ োতয়, তওঙুসফয় ধূৰ ফআ ধণৰুখোঝৰ তৰৰো ৰ সফয়ঢ অফোৰ সঔতঢয়ওসওৰল্ 
ওৰো ফ োদ ঢযোকৰ তৰ্ৰয় ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্ো । ফআ সফৰ ওৃৰ্ওসওল্ৰ োৰ এঔদ অোঁঘতদ 
সখোৰ্ডো ওতৰ ঘৰফ অত্মতল্তোদ ততয়ো ধণৰুখোঝৰ ঙত ত ওৃৰ্ওসওল্ৰ প্ৰতঢ অফোৰ শ্ৰিো 
তদৰতদ ওতৰ সঔোৰচোোঁ । অফোৰ ণদীতঢ  ’ল্ ওৃতৰ্ ণদীতঢ । ৰোষ্ট্ৰীয় ণদীতঢলল্ 
ওৃৰ্ওসওৰল্ তব ৰগতড অকিোয় ঢোৰ সওোৰদো ঢুল্দো দোআ । ফআ অিতৰওঢোৰৰ দুপৱ 
ওৰৰোোঁ সব ওৃৰ্ও সফোচৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢোৰোৰৰ সসআোৰআ সোতথও গুৰুত্ব সধোৱো ঈতঘঢ।   

70) ওৃৰ্ওসওল্লল্ সওো  ততয়োৰ ল্ক্ষযৰৰ ওৃতৰ্ৰ প্ৰসোৰ খৰঝোৱোৰ োৰ তকঢ োৰচঝঢ ফআ 
এল্োতদ যৱস্থ্োৰ ওণো সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো । ওৃৰ্ওৰ অয় তুগুড ওৰোৰ ল্ক্ষৰৰ  োঢঢ সল্োৱো 
ফুঔযফন্ত্ৰীৰ সফি িোফয ঈন্নয়দ সবোচদো ( CMSGUY)ৰ ঈধতৰ অতফ অদ তওঙুফোদ যৱস্থ্োৰ 
প্ৰস্তোৱ হল্তঙৰল্ো সবৰদ - ওৃৰ্ওসওল্লল্ শূডয শঢোংশ সূতৰ  োৰঢ শসয ঊড , তওৰ্োড সিতটঝ 
ওোট যৱ োৰ ওৰো ওৃৰ্ওসওল্লল্ তত্তীয় ঈতকতদ অতত। 

71) তকঢ সটৰ ঙৰঢ অতফ ল্ক্ষয ওতৰৰঙো সব অফোৰ ওৃৰ্ওসওৰল্ তওৰ্োদ সিতটঝ ওোটৰ 
চতৰয়ৰঢ অকৰিোৱো ৰোচসো োবযবুি হ্ৰস্বওোতল্দ শসয ঊডৰ সুতথো সমূ্পডৰূৰধ চদ 
ওতৰলল্ সক্ষফ স োৱো দোআ। আয়োৰ ফূল্ ওোৰড এৰয় সব এৰদ সৰ  সংঔযও এওোঈণ্টৰঢ ঊড 
ধতৰৰশোথ ওতৰলল্ োওী অৰঙ অৰু নল্শ্ৰুতঢঢ দঢুদ ঊডৰ সস্মোঢৰঝো ন্ধ হ  ধতৰৰঙ। এআ 
তদতিয় এওোঈণ্টসফূ  সতিয় ওৰোৰ োৰ তদচৰ ওোট দীওৰড ওৰো প্ৰতঢকৰোওী KCC 
থোৰও সঔতঢয়ওলল্ ৩০০০ ঝওোলও এওওোল্ীদ দকত ঈতকতদ অতফ প্ৰৱঢদ ওতৰতঙৰল্োোঁ।  

72) এআ ঈতকতদফূল্ও যৱস্থ্ো যো ঢ ৰোতঔ ফআ এআ ততশঢ অদ এও ৃ ৎ ধতৰক্ষধ স্বৰূৰধ 
এঔদ অোঁঘতদ সখোৰ্ডো ওতৰ তঘোতৰৰঙো বোৰ দ্বোৰো সংওৰ ঊড সল্োৱো ওৃৰ্ওসওল্ ঈধওৃঢ 
 ’।  ঘৰওোৰৰ সংওঢ ধতৰৰশোথ ওতৰল্কীয়ো ওৃৰ্ওৰ ফূল্থদ অৰু সুত ঈপৰয় কডদো 
ওতৰ। কডদোৰ তধঙঢ ৰোচয ঘৰওোৰৰ এৰদ প্ৰতঢৰঝো ঊডৰ তধৰীৰঢ ৰওয়ো থদৰ ২৫% হও 
সোতথও ২৫,০০০ ঝওো ধতৰৰশোথ ওতৰ। ফআ চোৰদো সব আয়োৰ নল্ঢ ৰোচৰওোৰ্ৰ ধৰো এও 
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ৃ ৎ ংওৰ থদ যয়  ’ । তওন্তু ৰোচযৰ সঔতঢয়ওসওল্ৰ ৃ ত্তৰ স্বোণৰ ওণো ফদঢ ৰোতঔ 
অতফ এআ এওওোল্ীদ যৱস্থ্োৰ ওণো সখোৰ্ডোৰ তসিোি ি ড ওতৰৰঙো । এআ ধতৰক্ষৰধ 
সঔতঢয়ওসওল্লল্ হু প্ৰঢযোতশঢ ঊডৰ সবোকোদ ধুদৰ ফুওতল্ ওতৰ । এআ অোঁঘতদৰ োৰ ফআ 
৫০০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙোোঁ। আয়োৰ সতৰশৰ্ সফয়ঢ বুগুঢ ওৰো  ’। 

73) ক্ষীপ্ৰঢোৰৰ ঊড ধতৰৰশোথ ওৰো সঔতঢয়ওসওল্লল্ ধুৰষ্কোৰ ত ঘোৰধ অকৰিোৱো ৪% সুত ৰোচ 
সো োবয অতফ যো ঢ ৰোতঔফ বোৰঢ সঢোঁৰল্োৰও ১ ল্োঔ ঝওো ধবি সওৰল্ো হ্ৰস্বওোল্ীদ শসয 
ঊড ০% সুতৰ  োৰঢ ল্োপ ওৰৰ। 

74) শূডয সূতৰ শসয ঊড , সেক্টৰৰ যোধও যৱ োৰ , ৰওয়ো ঊডৰ সক্ষত্ৰঢ ২৫% ৰগতড অতত 
অোঁঘতদসফূ  অফোৰ ৰোচযঢ ৰূধোয়ড ওতৰ সঔোচো তওঙুফোদ তপদৱ অৰু ঐতঢ োতসও 
অোঁঘতদ। তওন্তু অতফ আয়োৰঢ হৰ বো সদোৱোৰৰো । ওৃতৰ্ ঈৎধোতদ ৃতি ওৰোৰ ৰণ হজ্ঞোতদও 
ওৃতৰ্ ঈধওৰড যৱ োৰৰ োৰ ওৃৰ্ওও ঈৎসোত ঢ ওতৰলল্ ফআ হজ্ঞোতদও ওৃতৰ্ ঈধওৰড 
িয় ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ ওৃৰ্ওৰ োৰ ৭৫% ৰোচ সো োবযৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো । এআ ৰোচ সো োবযৰ 
সৰোচ্চ সীফো প্ৰতঢ কৰোওী ওৃৰ্ওৰ সক্ষত্ৰঢ ৫০০০ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ । ৰোচযঔদৰ প্ৰোয় 
ধোোঁঘ ল্ক্ষ ওৃৰ্ওও এআ অোঁঘতদৰয় সোফতৰ ল্’ । এআ সওৰল্োৰোৰ সখোৰ্ডোৰ তধৰীৰঢ ধবোপ্ত 
ধতৰফোডৰ োৰচঝ অণ্টদৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ।  

IX) ঈত্তৰড: তথোদসপো সফতিৰ োৰ ৰোচয ঘৰওোৰৰ ততশি প্ৰওেসফূ :     

75) সবোৱো ঙৰ োৰচঝৰ ংশ ত ঘোৰধ অফোৰ ফোদদীয় তথোয়ওসওৰল্ তদচ তদচ সফতিঢ 
িপুি ওতৰলল্ তঘৰো অোঁঘতদসফূ ৰ তৰ্ৰয় সঢোঁৰল্োওৰ ধৰো চোতদলল্ তঘৰো হ তঙল্ । 
সঢোঁৰল্োওৰ সফতিসফূ ৰ হুসংঔযও প্ৰৰয়োচদীয়ঢোআ আতঢফৰথয ৰোচয ঘৰওোৰৰ সখোৰ্ডো ওৰো 
অোঁঘতদৰ ংশ ত ঘোৰধ সোফতৰ সল্োৱো হ ৰঙ বতত সফতি তপতত্তও তদততি ‘ততশি প্ৰওে’সফূ  
(Signature Scheme) ওোবওৰী ওৰোৰ োৰ ধু োঁতচ থোব ওৰোৰ অৱশযওঢো অতঙল্।  

76) সসৰয়ৰ  ততপন্ন তথোদসপো সফতিঢ ঈত্তৰড অোঁঘতদৰ থীদঢ ৰোচয ঘৰওোৰৰ ‘ততশি প্ৰওে’ 
ৰূধোয়ডৰ োৰ ৫০০ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ততয়ো হ ৰঙ । এআ অোঁঘতদসফূ  ৰূধোয়ডৰ োৰ 
তসৃ্তঢ দীতঢ-তদৰতশদো প্ৰস্তুঢ ওৰো হ ৰঙ।  ফোোঁৰণো ১০ সওোতঝ ধবি যয়ৰ প্ৰওেসফূ ৰ োৰ 
তত্ততপোৰক প্ৰৰয়োচদীয় দুৰফোতদ প্ৰতোদ ওতৰ । অোঁঘতদসফূ  সংতলি তপোৰক ৰূধোয়ড 
ওতৰ। অোঁঘতদসফূ ৰ ঢোতল্ওো ঢল্ঢ সংল্গ্ন ওৰো  ’ল্। 
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িতফও
দং 

সফতি অোঁঘতদৰসতৰশৰ্ 

১ ৰোঢোোৰী ধতিঢ তীদ তয়োল্ ঈধোথযোয় অতশ ফ োততযোল্য় 
স্থ্োধদ 

২ ধোণোৰওোতন্দ োচতৰ সঘৰোঢ এঔদ ঘৰওোৰী অতশ ফ োততযোল্য় 
তদফোদ 

৩ ঈত্তৰওতৰফকঞ্জ ঈত্তৰ ওতৰফকঞ্জ কড়ওোপ্তোতদ ধণৰ তদফোদ 

৪ ততক্ষদওতৰফকঞ্জ ১৮০ ঝো ংকদটী সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ 

৫ তৰধুৰ ধণ সবোকোৰবোকৰ ঈন্নয়ড 

৬  োআল্োওোতন্দ সকোতোফখোঝ তল্ং তদফোড 

৭ ওোঝতল্ৰঘৰো থল্োআ ফল্োআঢ ধণ তদফোড অৰু ওোুতল্তঘৰো দল্োঢ 
এঔদ তল্ং তদফোড 

৮ অল্কোধুৰ থৰদশ্বৰী দতীৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

৯ তশল্ঘৰ অৰক্ষী সধৰৰট িোঈিৰ িীড়ো সিতটয়োফৰ ঈন্নয়দ 

১০ সসোদোআ তঘতল্ওুৰীৰ ধৰো হৰোকীতঝল্ো ধণ তদফোদ 

১১ থল্োআ পূদ ফতন্দৰৰ অিকোোঁণতদকঢ ওোফ-ওোচ 

১২ ঈতৰন্দ ফথুৰো দতীৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

১৩ ল্ক্ষীধুৰ আৰন্দোৰ িীড়ো সিতটয়োফ তদফোড 



27 

 

১৪ ৰঔল্ো এতঢয়ো ঘূড়োি স োৱো দোআ 

১৫ ওোতঝকড়ো ত োৰো সফূ ীয়ো স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰও অতশ তঘতওৎসোল্য়লল্ 
ঈন্নীঢওৰড 

১৬  োনল্ং, 
তটফো োঘো 

 োনল্ং ঘ ৰলল্ ধোদী সবোকোদ অোঁঘতদ 

১৭ সোওোচোদ অথুতদও সপ্ৰক্ষোকৃ  তদফোড 

১৮  োৰোখোঝ টওফওো ঘ ৰঢ ৰোচহুৱো সপ্ৰক্ষোকৃ  তদফোড 

১৯ তটনু ততপন্ন সো-সুতথোবুি িীড়ো প্ৰওে তদফোড 

২০ হঞোল্োংঘু  ংিোফঢ িীড়ো অৰু বুৱৰওন্দ্ৰ অৰু সিতটয়োফ 

২১ ফোদওোঘৰ ফ োফোয়োদকৰ অৰু শোতি ধুৰকোোঁৱৰ োৰ ধওীঠোওদী 
স  দল্োদতফো তদফোড 

২২ ততক্ষদশোল্ফৰো তঝধওোয় দতীৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

২৩ থুুৰী তঘতঘব্ল’ও সধ’পৰফণ্টৰ হসৰঢ থুুৰী ধোঝোফোৰী ধণ 
তদফোড 

২৪ সকৌৰীধুৰ অল্ফকঞ্জৰ ধৰো সঘল্োআ ধোৰ ধণ হল্ ধওী তল্ং 
তদফোড 

২৫ সকোল্ওকঞ্জ সকোল্ওকঞ্জ সিতটয়োফ তদফোড 

২৬ ধতিফতল্োসীধোৰো দয়ো োঝঘোঈল্ফোতৰ ধণঢ ধওী তল্ং তদফোড 
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২৭ ধূৱতল্োসীধোৰো ঈধ-স্বোস্থ্যৰওন্দ্ৰ (ৰোতচযওতঘতওৎসোল্য়)ৰ ঈন্নীঢওৰড 
অৰু অতশ তঘতওৎসোল্য় তদফোড 

২৮ সকোসোআকোোঁ ধওী তল্ং তদফোড 

২৯ ধতিফৰওোওৰোছো
ৰ 

কংতকয়ো দতীৰ ধৰঢ ধওী তল্ংস  নোঝোঔোঝোলল্ ধণ 
তদফোড 

৩০ ধূৱৰওোওৰোছোৰ তঢফো-োল্োচোদ ধণৰ তদফোড , ঈন্নীঢওৰড অৰু ধওী 
তল্ং তদফোড 

 

# সফতি অঘোঁতদৰ সতৰশৰ্ 

৩১ তঘতল্ী টোংঢল্ৰ ধৰো সংঢল্লল্ ধণ তদফোড 

৩২ গোআকোোঁ ঈত্তৰশোল্ফোৰোৰ ধৰো চোওদোধোৰো হ  ঘোধোগুৰৰ ধৰো 
 োধোঘোৰোলল্ ধণ তদফোড 

৩৩ তচদী ফৰো ফোদস হদৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

৩৪ ঈত্তৰ পয়োধুৰী ৰখল্োৰ ধৰো গুতডয়োল্গুতৰ হল্ ধণ তদফোড 

৩৫ ততক্ষড পয়োধুৰী ফৰো ফোদস হদৰ ধৰঢ ফোৰল্কড়ৰ ধৰো ৰচোদলল্ 

ধওী তল্ং তদফোড 

৩৬ তুথলদ িীড়ো সঘৌ ত অৰু সিতটয়োফৰ অিঃকোোঁণতদ তদফোড 

৩৭ ধূৱ সকোৱোল্ধোৰো ল্তফোতৰ ঘৰও োদ অৰু ঔ দীয়োৰ ধৰো সুৰক্ষো 
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৩৮ ধতিফ 
সকোৱোল্ধোৰো 

ঢোধৰ তপঝো ঞ্চল্ও কৰো ঔদ ীয়োৰ ধৰো সুৰক্ষো 

৩৯ চৰল্শ্বৰ ল্ক্ষীধুৰ চৰল্শ্বৰ ধণৰ ঈন্নীঢওৰড 

৪০ সৰৰপোক হু ঈধৰবোকী কৃ  তদফোড 

৪১ পোদীধুৰ সফতিৰঝোৰধণ তদফোড (সতৱৰশৰ্ঘূড়োি ’লল্োওী) 

৪২ ধোঝোঘোৰওুতঙ তঝহু ঈন্নয়দঔিৰ ওোবোল্য় কৃ  তদফোড 

৪৩ ৰৰধঝো  তৰচোদসুোঁতঢৰ ধতৰষ্কোৰওৰড অৰু সসৌন্দবযিদ  

৪৪ চতদয়ো চতদয়ো ঈন্নয়দঔিৰ ওোফ-ওোচ 

৪৫ োখৰ ওফৰঢ ফত ল্ো অৰু ধুৰুৰ্ৰ োৰ তদোসসফূ ৰ 
তদফোড 

৪৬ সৰুৰক্ষত্ৰী অথুতদও চোৰ অৰু প্ৰতশক্ষডৰ সো-সুতথোৰৰ িোফয 
ওৃতৰ্ সওন্দ্ৰ তদফোড  

৪৭ সঘগো সঘগোৰ ধৰো দকোোঁ সৰণোৰী ধণ তদফোড 

৪৮ ৰওো চদঢো চোৰ অৰু চল্চতল্কোআট োন্ধৰ সুৰক্ষোৰ 
োৰ ঔ দীয়ো প্ৰতঢৰৰোথী যৱস্থ্ো 

৪৯ ঙয়কোোঁ  ফো ঘিীওো সতৱোল্য় / ঘোন্দ সতোকৰৰ সফৰখৰ 
ঈন্নয়দসোথদ 

৫০ ধল্োশোৰী ততক্ষড ওোফৰূধ িীড়ো সংখঢ সিতটয়োফ তদফোড 
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৫১ চোলু্ওোৰী ঈত্তৰ গুৱো োঝীঢ সিতটয়োফ তদফোড 

৫২ ততশধুৰ ধোণৰ ওুতঙঢ সপ্ৰক্ষোকৃ ৰৰ হসৰঢ হুফুঔী তফতদ 
সিতটয়োফ তদফোড 

৫৩ ধু গুৱো োঝী ঈলু্োৰী ঈচ্চঢৰ ফোথযতফও ততযোল্য়ঢ অতশ সং ঢ 
এওোৰটফীও ঈৎওৃিঢোৰ সওন্দ্ৰলল্ ঈন্নীঢওৰড 

৫৪ ধতিফ গুৱো োঝী ধোতৰধোতিওঢো অৰু অদুৰ্তগও ধবঝদৰও থতৰ 
তীধৰ তল্ৰ ঈন্নয়দ সোথদ 

৫৫  োৰচো ঘুআতফং ধুৰল্ৰৰ হসৰঢ আদট’ৰ সিতটয়োফ 

৫৬ ওফল্ধুৰ ওফল্ধুৰঢধণ তদফোড 

   

# সফতি অঘোঁতদৰ তৱৰড 

৫৭ ৰতগয়ো ৰতগয়ো ফ োততযোল্য়ও স্নোঢৰওোত্তৰ ফ োততযোল্য়লল্ 
ঈন্নীঢওৰড 

৫৮ ঢোৰফোল্ধুৰ ৰল্ীয়োলদৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

৫৯ দল্োৰী দল্োৰীৰ ফথয োোঁ  চোদীঢ এঔদ ধূডোংক-ফ োততযোল্য় 
স্থ্োধদ 

৬০ ৰৰক্ষত্ৰী সফোওোল্ৰফোৱোঢ এ এদ এফ অৰু তচ এদ এফ দোতঙং 
সু্কল্ স্থ্োধদ 

৬১ থফধুৰ ঘোফঢোঢ অঈঝট’ৰ সিতটয়োফ প্ৰওে তদফোড 
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৬২ ৰফো অআতঘতধতপৰৰ ধণ তদফোড 

৬৩ ঘোধোগুতৰ ওোল্ততয়োদতীৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

৬৪ ধোৰদতৰ সপৰকোোঁ-োফুডচুল্ী ধণ তদফোড 

৬৫ ওল্োআকোোঁ ঝংল্ো-ফ োতল্ধোৰো ধণ তদফোড 

৬৬ তঙধোছোৰ তঙধোছোৰঢ সিতটয়োফ তদফোড 

৬৭ ফগল্লত ফগল্লতঢ িীড়ো প্ৰওে তদফোড 

৬৮ তল্কোোঁ তধতটআঈ অতশ ফ োততযোল্য়ৰ ঈন্নীঢওৰড 

৬৯ তোল্গুতৰ পৰল্োদতীৰ ধৰঢ এঔদ ধওী তল্ং তদফোড 

৭০ ফোচোঝ আঈতটএঙএ িীড়ো প্ৰওে তদফোড 

৭১ সঠতওয়োচুতল্ সঠতওয়োচুতল্ঢ সিতটয়োফ তদফোড 

৭২ ৰঙল্ো গুৰপ্তশ্বৰৰ ঐতঢ যস্থ্ল্ীৰ ঈন্নয়দ 

৭৩ সঢচধুৰ সঢচধুৰ সিতটয়োফঢ সং ঢ িীড়ো প্ৰওে তদফোড 

৭৪ ৰগোধোৰো োতল্ধোৰোঢ স্নোঢও ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ 

৭৫ ঘতঢয়ো দোকশংওৰঢ সিতটয়োফ তদফোড 

৭৬ তশ্বদোণ তশ্বদোণঘ ৰঢ দল্ো-দতফো তদফোড 

৭৭ ত োল্ী তঢতদসুোঁতঢৰ ধৰো ও’ল্োধোদী ধণ ঈন্নীঢওৰড 
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৭৮ ক ধুৰ িীড়ো প্ৰওেৰ ঈন্নয়দ 

৭৯ চোতকৰৰোট দল্ো-দতফোৰ ঈন্নয়দ 

৮০ ফতৰকোোঁ ধণ অৰু দল্ো-দতফোৰ ঈন্নয়দ 

৮১ ল্ো তৰখোঝ ঢধোৰঢোল্োৰ ধৰো সঘতদয়োলল্ তঘতঘব্লওবুি ধণ তদফোড 

৮২ ৰ ো ফীদোচোৰৰ ধৰো অতশ চোৰলল্ সওৰল্ো ঢৰৰ 
ঈধৰবোকী ধণৰ ঈন্নয়দস  ৰোধোদী দতীৰ 
ধৰঢ তল্ং তদফোড 

৮৩ তথং দকোোঁ-তথং-ুিোকোোঁ ধণৰ ঈন্নীঢওৰড 

৮৪ ঝৰৱো ওধোৰ ৰো তনল্ডঢ সিতটয়োফ তদফোড 

৮৫ ৰূধ ীখোঝ সল্ঢতল্ৰ ধৰো ঘুতৰৰধোৰলল্ ধণ তদফোড 

৮৬ দকোোঁ (সতৰ) ধণ অৰু দল্ো-দতফোৰ ঈন্নয়দ 

৮৭ িফধুৰ শ্ব ীত ণকীঔুত িীড়ো ধুঔুৰীৰ ঈন্নয়দ 

 

 

# সফতি অঘোঁতদৰ সতৰশৰ্ 

৮৮ ঘোফগুতৰ অথুতদও চোৰ অৰু প্ৰতশক্ষডৰ সুতথোস  িোফীড 
ওৃতৰ্ সওন্দ্ৰ তদফোড 

৮৯ ওতল্য়োৰ ট° তঝ অ সিতটয়োফঢ িীড়ো স োৰিল্ তদফোড 
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৯০ চফুদোফুঔ দীল্োকোদৰ ধৰো ফুৰোৰছৰলল্ ধণৰ ঈন্নীঢওৰড   

৯১ স োচোআ ধূ থতদৰোফধণোৰ কোোঁ ধঞ্চোয়ঢৰ িীড়ো প্ৰওেৰ 
ঈন্নীঢওৰড 

৯২ ল্োফতটং ধতিঢ তীদ তয়োল্ ঈধোথযোয় অতশ ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ 

৯৩ সোওোঔোঝ সোওোঔোঝঢ সং ঢ িীড়ো প্ৰওে তদফোড 

৯৪ সৰুধণোৰ তজ্ঞোদ ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ 

৯৫ সকোল্োখোঝ সকোল্োখোঝঢ িীড়ো এওোৰটফী তদফোড 

৯৬ ঔুফঝোআ হসতদও সু্কল্ স্থ্োধদ 

৯৭ সতৰকোোঁ সতৰকোোঁৱঢ িীড়ো প্ৰওে তদফোড 

৯৮ সবোৰ োঝ সঝোওল্োআঢ ঘো  ধবঝদ সওন্দ্ৰ 

৯৯ ফোচুল্ী সঝংৰোআফুঔঢ িীড়ো প্ৰওেৰ ঈন্নয়দ 

১০০ তঢঢোৰ তঢঢোৰঢ তক্ষঢো ঈন্নয়দ সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ 

১০১ ফতৰয়দী সফ-দোকোৰল্ি সীফোিঢ ধণ তদফোড 

১০২ ঝীয়ও দোআ স োচোআ ওডৰ ধৰো সখোৰোৰঘোৱো ধণ তদফোড 

১০৩ অফগুতৰ অফগুতৰঢ িীড়ো প্ৰওে স্থ্োধদ 

১০৪ দোতচৰো তশশুসওল্ৰ োৰ ফল্ো সওন্দ্ৰৰলসৰঢ িোফোঞ্চল্ৰ 
বুও-বুৱঢীসওল্ৰ োৰ তক্ষঢো প্ৰতশক্ষড সওন্দ্ৰ 
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১০৫ ফো ফৰো ফো ফৰোঢ িীড়ো প্ৰওে স্থ্োধদ 

১০৬ সসোদোতৰ তচল্ো সোফোতৰও তঘতওৎসোল্য়ৰ হসৰঢ সংল্গ্ন ওতৰ 
দোতঘং প্ৰতঢষ্ঠোদ স্থ্োধদ 

১০৭ ণোৰো ততৰআ দতীৰ োোঁধোৰঢ দঢুদ ফণোঈতৰ তদফোড 

১০৮ তশৱসোকৰ তশৱসোকৰ তচল্ো ধুতণপোঁৰোল্ তদফোড 

১০৯ ত ধুৰীয়ো তশফলু্গুৰীৰ ধৰো দোৰোয়ডধুৰ হল্ ধণ অৰু তল্ং 
তদফোড 

১১০ দোোঁলঘো দল্তফতৰ কোোঁৱঢ শীঢল্ীওৰড কৃ  তদফোড 

১১১ ল্তঔফধুৰ ৰগোদতীৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

১১২ ঠওুৱোঔদো ঠওুৱোঔদোঢ বুৱ সওন্দ্ৰ তদফোড 

১১৩ সথফোতচ সকোকোফুঔঢ তক্ষঢো ঈন্নয়দ সওন্দ্ৰস্থ্োধদ 

১১৪ সচোদোআ ধুওীয়ো তঢতদঅতল্ৰ ধৰো সচোদোআ তঢতদঅতল্লল্ ধণৰ 
ঈন্নীঢওৰড 

১১৫ ফৰোড ফৰোড ঘ ৰঢ দল্ো-দতফোৰ যৱস্থ্ো তদফোড 

১১৬ তটব্ৰুকড় তটব্ৰুকড়ঢ ধণ সংৰবোক যৱস্থ্োৰ ঈন্নীঢওৰড 

১১৭ ল্োৰ োৱোল্ এঔদ ধূডোগ ধবোয়ৰ স্নোঢও ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ 

১১৮ তু ল্ীয়োচোদ সঝগোঔোঝঢ িীড়োপ্ৰওে স্থ্োধদ 
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১১৯ তঝংঔং ধোোঁঘ ফ ল্ীয়ো হুফুঔী চোৰ কৃ  প্ৰওে তদফোড 

১২০ দো ৰওঝীয়ো দো ৰওঝীয়োঢ ৰতযোতকও প্ৰতশক্ষড প্ৰতঢষ্ঠোদ 
(অআতঝঅআ) স্থ্োধদ 

১২১ ঘোুৱো ঘোুৱোঢ দল্ো-দতফো যৱস্থ্োৰ ঈন্নয়দ 

১২২ তঢতদঘুওীয়ো তঢতদঘুওীয়োঢ ধণ অৰু দল্ো তদফোড 

১২৩ তটকল তঝংৰোআঢ সিতটয়োফ তদফোড 

১২৪ ফোৰখতৰঝো ধূডধবোয়ৰ স্নোঢও ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ 

১২৫ টুফটুফো টুফটুফোঢ অঈঝট’ৰ অৰু আদট’ৰ িীড়ো প্ৰওে 

১২৬ শততয়ো ওুিীল্ দতীৰ ধৰঢ ধওী তল্ং তদফোড 

 

X) সফ অতশ িোফ সবোচদো: 

77) অফোৰ ঘৰওোৰৰ আতঢফৰথয কোোঁৱৰ সৰ্ব্োগীদ তওোশৰ অৱশযওঢোৰ ধৰঢ গুৰুত্ব অৰৰোধ 
ওতৰৰঙ অৰু ফুঔযফন্ত্ৰীৰ সফি িোফয ঈন্নয়দ সবোচদোৰ চতৰয়ৰঢ ৫ ঙৰৰ তপঢৰঢ ওৃতৰ্ৰ 
ঈধোচদ তুগুড ওতৰলল্ ল্ক্ষয তস্থ্ৰ ওতৰৰঙ। 

78) অফোৰ ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰী শ্ৰী দৰৰন্দ্ৰ সফোটী টোগৰীয়োৰ সোংসত অতশ িোফ সবোচদোৰ ধৰো 
ঈদু্বি হ  অতফ সফঢ সফ অতশ িোফ সবোচদো দোফৰ এঔদ অঘোঁতদ  োঢঢ হল্ৰঙো , তবঔদ 
অঘোঁতদৰ থীদঢ এৰদ তওঙু অতশ কোোঁ কতি ঢুতল্লল্ তঘৰো হ ৰঙ ব’ঢ সওৰল্ো 
দোকতৰওলল্ দোফয়ৰ সো-সুতথো , ধণ, দল্ো-দতফো, ততুযঢ, সঔোৱোধোদী, ততযোল্য়, স্বোস্থ্যৰসৱো 
প্ৰতঢষ্ঠোদৰ সল্ঔীয়ো ঈন্নঢফোদৰ ৰোচহুৱো সসৱোসফূ  ঈধল্ব্ধ ওৰো  ’। 
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79)  ো তঢতদঙৰঢ ঘৰওোৰৰ ৰোচযঔদৰ ১২৬ ঝো তথোদ সপো সফতিৰ প্ৰতঢৰঝোৰঢ ২ ঔদলও 
কোোঁ োঙতদ ওতৰ। এআ কোোঁ তুঔদৰ সোফতিও তওোশ , সোত্মও সোফোতচও ঢণো ণলদতঢও 
তওোশৰ চতৰয়ৰঢ অতশ কোোঁ ত ঘোৰধ কতি সঢোল্ো  ’। 

80)  ো তঢতদ ঙৰঢ এৰদ প্ৰতঢঔদ অতশ কোৱোঁলল্ অতফ ৫ সওোতঝ ঝওোলও প্ৰতোদ ওতৰফ অৰু 
২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ১২৬ ঝো সফতিৰ প্ৰতঢৰঝোৰঢ ২ ঔদলও অতশ কোোঁৱৰ প্ৰতঢঔদৰ োৰ 
ফআ ৫০ ল্োঔ ঝওো থোবয ওতৰৰঙো । এআতৰৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফুঞ অতণ্টঢ থদৰ 
ধতৰফোদ হ ৰঙ ১২৬ সওোতঝ ঝওো । এআ অঘোঁতদঔদৰ দীতঢ তদৰেশদোসফু  সসোদওোৰল্ বুগুঢ 
ওৰো  ’ অৰু ফোদদীয় তথোয়ওসওৰল্ বোৰঢ সঢৰঔঢসওল্ৰ সফতিসফু ৰ ৰূধোিৰডৰ োৰ 
এআ সুৰবোক ি ড ওৰৰ ঢণো ৰোচযঔদৰ প্ৰতঢঔদ কোোঁৱৰও ‘অৰধোদ কোোঁ’ ত ঘোৰধ কতি 
সঢোল্োঢ তৰ ডো সবোকোয় ঢোৰ োৰ ফআ সঢৰঔঢসওল্ও অহ্বোদ চদোআৰঙো। 

XI) দকৰ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দ ধুোঁতচ (CIDF) 

81) সবোৱো োৰৰ োৰচঝঢ গুৱো োঝীৰ োৰত ফআ ৰোচযঔদৰ অদ ৬ ঔদ ৃ ৎ দকৰৰ অিঃকোোঁণতদ 
ঈন্নয়দৰ োৰ দকৰ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দ ধুোঁতচৰ ওণো সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো । এআ দকৰ সফূ ৰ 
অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ প্ৰোণতফও ওোফ-ওোচ সূঘোৰুৰূৰধ অকোতিৰঙ অৰু ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ 
এআ দকৰ সফূ ঢ দঢুদ অিঃকোোঁণতদ তওতশঢ হ  ঈঞো সততঔলল্ সধোৱো বো।  

82) এআ ঙৰঢ অতফ তঢতৰিপোৰৱ (২০১১ ঘদৰ সল্োও তধয়ল্ দুসতৰ) ৪০  োচোৰঢলও 
তথও চদসংঔযোৰ ফচল্ীয়ো স্তৰৰ ঘ ৰৰ ঈন্নয়দঢ ফৰদোতদৰশ ওতৰৰঙোোঁ অৰু সসৰয় ৮ ঔদ 
দঢুদ ঘ ৰও এআ অোঁঘতদৰ থীদলল্ দো হ ৰঙ । এআ ঘ ৰসফূ   ’ল্ – গোআকোোঁ , থুুৰী, 
ঈত্তৰ ল্ক্ষীফধুৰ , ওতৰফকঞ্জ, সকোৱোল্ধোৰো, তশৱসোকৰ, ৰৰধঝো অৰু সকোল্োখোঝ । ধূৰঢ 
সখোৰ্ডো ওৰো CIDF-ৰ তৰৰ এআ ৮ ঔদ ঘ ৰঢ গুৰুত্বধূড অিঃকোোঁণতদৰ অৰসোোঁৱো সফূ  
তঘদোি ওতৰলল্ প্ৰয়োস ওৰো  ’ । ধুোঁতচৰ সবোকোদ এৰদতৰৰ ওৰো  ’ বোৰঢ ৃ ৎ সংঔযও 
সল্োও ল্োপোদ স োৱোলও ৰোচহুৱো ঈতযোদ , গুৰুত্বধূড ধণ , তচল্ো ধুতণপোঁৰোল্ , তচল্ো ধবোয়ৰ 
সিতটয়োফ অততৰ তৰৰ তীখস্থ্োয়ী সম্পত সৃতি ওৰো  ’য় । ৃ ৎ দকৰসফূ ৰ োৰ তকঢ 
োৰচঝঢ থোব ওৰো ২০০ সওোতঝ ঝওোৰ ধতৰৱৰঢ ফথযফ স্তৰৰ এআ দকৰসফূ ৰ োৰ  ো 
তঢতদ ঙৰঢ ১০০ সওোতঝ ঝওোলও থদ থোব ওৰো  ’ বোৰঢ তথও ঘ ৰ এআ অোঁঘতদৰ োৰ 
সোফতৰ ল্’ ধৰো বোয়।  ো তত্তীয় ৰ্ঢ অৰু তথও ঘ ৰ CIDF অোঁঘতদৰ থীদঢ সোফতৰ 
সল্োৱো  ’।  
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83) এআ অোঁঘতদৰ োৰ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰচঝঢ ২৫০ সওোতঝ ঝওোৰ অৱণ্টদ ততৰঙো । 
ঢতুধতৰ প্ৰৰয়োচদ  ’সল্ ধতৰধূৰও তোী ফঞু্জৰীৰ দ্বোৰো তঢতৰি ধুোঁতচ প্ৰতোদ ওতৰলল্ 
প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ততৰল্ো।  

XII) সফফোল্ো -ৰোতচযও খোআধণ অৰু তচল্োৰ প্ৰথোদ ধণসফূ ৰ ঈন্নয়দ অৰু ধুদঃতদফোড 
অোঁঘতদ 

84) ঙৰ ঙৰ থতৰ সফৰোফতঢৰ োৰ ধুোঁতচৰ পোৱ অৰু জ্ঞোৰ নল্স্বৰূৰধ ৰোতচযও 
খোআধণসফূ  অৰু তচল্োৰ প্ৰথোদ ধণসফূ  চৰোচীড হ  ধতৰৰঙ । এআ ধণসফূ  
ঢোৎতক্ষডওপোৰৱ ধুদৰ তদফোড ওৰোৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢো অৰঙ । সতঙপোক ধণৰৰ নুঝধোণসফূ  
তুল্ অৰু  ো-সবোৱোৰ োৰ দুধবুি। প্ৰোয় ১৬% ফচল্ীয়ো ধণ তদ্ব-সল্দবুি অৰু আয়োৰৰ 
২০% ধণ এতঢয়ো ধওী দ য়। 

85)  ৰোতচযও খোআধণ অৰু তচল্োৰ প্ৰথোদ ধণসফূ ৰ ঈন্নয়দ সোথদৰ ৰণ ফআ ‘পোৰঢফোল্ো’ৰ 
অত ঢ ‘সফফোল্ো’ দোফৰ এঔদ অোঁঘতদ ি ডৰ প্ৰস্তোৱ ততৰঙোোঁ । অৰম্ভতডৰঢ ,  ধণৰ ধুদৰ 
তদফোড ঢণো সফৰোফতঢ অৰু ধওী তল্ং তদফোডৰ োৰ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰচঝঢ 
২০০ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ । প্ৰৰয়োচদ  ’সল্ তথও ধুোঁতচৰ অৱণ্টদ ততৰ োৰ 
অতফ সোোঁচু অৰঙো। 

86) এআ অোঁঘতদঔৰদ ‘ধণ’ সম্পত ধতৰঘোল্দো যৱস্থ্ো (Road Asset Management System - 
RAMS)-ৰ থীদঢ হদতফতত্তওপোৰৱ সক্ষত্ৰৰ ধৰো ঢণয সংি ৰৰো যৱস্থ্ো ওতৰ বোৰঢ 
সশ ঢীয়ো ঢণয ফচুঢ ণোৰও , অৰু সশ ঢীয়ো ধতৰওেদো সোোঁচু হ  ণোৰও । ৰূধোয়ডওোৰী 
তপোকৰ ধতৰওেদোৰোতচও শতিশোল্ী ওতৰ ঢুতল্লল্ RAMS-ৰ হসৰঢ প্ৰোতঢষ্ঠোতদও যৱস্থ্োৰঝো 
বুি ওতৰ সঢোল্ো  ’।  

87)  ধণ সবোকোৰবোক যৱস্থ্োৰ এঔদ ফোিোৰ সপ্লদ বুগুঢ ওৰো   । এৰও সফয়ৰঢ সফ 
ৰোতচযও ধণ প্ৰওেৰ থীদঢ আতঢফৰথয বুগুঢ ওৰো ওফ অোঁঘতদ ৰূধোয়ডৰ চতৰয়ৰঢ সফ 
ৰোতচযও ধণ ধতৰৰ্তও শতিশোল্ী ওতৰ সঢোল্ো  ’। 

88)  তীখফযোতী তৃতিপংকীৰৰ ৰোচয ঘৰওোৰৰ প্ৰোণতফওপোৰৱ ৰোতচযও খোআ ধণ অৰু তচল্োৰ প্ৰথোদ 
ধণসফূ ৰ ধুদৰ তদফোড ঢণো সফৰোফতঢৰ োৰ ধুোঁতচ সবোকোদ থতৰ অৰুএৰও সফয়ৰঢ 
ঘৰওোৰৰ চোআওো (JICA), এঙীয়োদ সটৰপল্ধৰফণ্ট সংও. তশ্ব সংও আঢযোততৰ সল্ঔীয়ো ত ঃ 
ধুোঁতচ সবোকোদথোৰী সংস্থ্োসফূ ৰ চতৰয়ৰঢ তঢতৰি ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওতৰ। 
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XIII) ১০০০ ঔদ ওোঞৰ তল্ং ধওী তল্গলল্ ৰূধোিৰওৰড 

89) থযক্ষ ফৰ োতয়, তকঢ সশৰ্ৰঔদ োৰচঝঢ অতফ থোৰোোত ওপোৰৱ ঈৰধতক্ষঢ হ   ো িোফয 
অিঃকোণতদৰ এও তৰশৰ্ ঈধওৰড – ওোঞৰ তল্গৰ ধৰঢ গুৰুত্ব তততঙৰল্োোঁ । এআ ওোঞৰ 
তল্ংসফূ ৰ সতঙ সংঔযৰওআ িোফয সফৰ চীৱদৰৰঔো স্বৰূধ বতত সওআো তশও ধূৰ 
তদফোড ওৰো তল্গসফূ ৰ সফৰোফতঢ অৰু ঈন্নীঢওৰড সওোৰদো ওোৰল্ সতঔো দলকতঙল্। 

90)  প্ৰণফ ধবোয়ঢ ২০১৭-১৮ ঘদঢ অতফ ২০৮ ঔদ তল্গৰ ওোফ সোফতৰ হল্তঙৰল্ো । সফোৰ 
তশ্বোস সব কড়ওোপ্টোদী তপোৰক োওী ণওো ৭৯২ ঔদ তল্গৰ ফঞু্জৰীৰ প্ৰস্তোৱ সপ্ৰৰড ওতৰ 
অৰু এআৰোৰও দ্ৰুঢ কতঢঢ ধওী তল্গলল্ ধতৰৱঢদ ওতৰ। এআ ওোফৰ োৰ তত্ত তপোৰক 
ফুি অৰু ঔৰঢওীয়োপোৰৱ থদ ফুওল্োআ তত। সবতঢয়ো সমূ্পড  ’ এআ শতিশোল্ী ঢণো ফসৃড 
তল্গসফূৰ  িোফোঞ্চল্ৰ সবোকোৰবোকৰ সওৰদ ঈন্নতঢ সোতথ সসয়ো স ৰচআ দুৰফয় । সফোৰ 
স ৰবোকী সতসযসওৰল্ তদিয় এআ অোঁঘতদঔদ ১৮ ঝো ধ্বচোো ী অোঁঘতদৰ তথদঢ িপুি 
ওৰোঢ সফণদ ওতৰ। 

91) এআ ঈৰেৰশয ফআ এআ োৰচঝঢ ১৫০ সওোতঝ ঝওোৰ অৱণ্টদ ততয়োৰ প্ৰস্তোৱ ততৰঙোোঁ। 

XIV) ঝল্ ফৃঢ তপবোদ 

92) অফোৰ তদোঘদী প্ৰতঢশ্ৰুতঢৰ ংশ ত ঘোৰধ গুডকঢ স্বোস্থ্যৰসৱো সওৰল্োৰৰ োৰ ঈধল্ব্ধ 
ওৰোৰ ঈৰেৰশয তকঢ ২৫ তটৰঘম্বৰ ,২০১৬-ঢ তূৰতশী সদঢো অৰু প্ৰোিদ প্ৰথোদফন্ত্ৰী ঝল্ 
ত োৰী োচৰধয়ীৰতৱৰ ধতৱত্ৰ চন্মততদ ঈধল্ৰক্ষয ৰোচযৰ চদঢোলল্ ঝল্ ফৃঢ তপবোদ 
দোফৰ এঔদ ঈচ্চোতপল্োৰ্ী স্বোস্থ্য ীফো অোঁঘতদ ফুওতল্ ওৰো হ ৰঙ। 

93) তকঢ সওআঝোফোদ ফো ঢ ৰোচযৰ প্ৰতঢৰঝো ঈন্নয়দ ঔিৰ ধবোয়ঢ এআ তপবোদৰ থীদঢ 
দোকতৰওৰ ধঞ্জীয়দৰ োৰ ওফঘোৰীসওল্ও তদৰয়োতচঢ ওৰো হ ৰঙ । আ এও ৃ ৎ ওফবজ্ঞ 
অৰু সকৌৰৱৰ তৰ্য় সব ঢফোদলল্ৰও প্ৰোয় ১.৬ সওোতঝ ত ঢোতথওোৰী এআ তপবোদঢ ধঞ্জীয়দ 
ওৰো হ ৰঙ । ১৮ ঙৰঢলও তথও য়সৰ প্ৰতঢচদ ত ঢোতথওোৰীৰও আঈতদও 
অআৰটদতঝতনৰওশ্বদ দম্বৰস  এঔদ োয়’সফতেক্স ওোট – ধতৰঘয়-ধত্ৰ ত ঘোৰধ প্ৰতোদ ওৰো 
হ ৰঙ।  

94) দকতত ীদ ীফো অোঁঘতদঔদৰ োৰ ধঞ্জীয়দ অৰু অিঃকোোঁণতদৰ ওোফ ঘতল্ ণোৰওোৰঢআ 
সৰোকীৰ প্ৰৰয়োচদ ধূৰোলল্ ঘৰওোৰৰ সমূ্পতত্তৰ ( Reimbursement) ৰূধঢ তুঝো তওতস্তঢ 
এতঢয়োলল্ ৫২ সওোতঝ ঝওো সফোওল্োআ তত ৯৩২৯ কৰোওী ত ঢোতথওোৰীও ঈধওৃঢ ওতৰৰঙ । 
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২০১৮ ঘদৰ এতপ্ৰল্ ফো ৰ ধৰো দকতত ীদ সমূ্পতঢৰ যৱস্থ্োৰঝো ওোবওৰী স োৱোৰ ধূৰ 
২০১৮ ঘদৰ ফোঘ ফো ৰ তপঢৰঢ অৰু এঝো তওতস্ত সফোওল্োআ ততয়ো  ’। ৱৰশয অোঁঘতদঔদও 
এঝো সমূ্পতত্ত খূৰোআ ততয়ো ( Reimbursement) যৱস্থ্োলল্ ধবতসঢ দওতৰ সওঢৰোৰ 
ঢোতল্ওোপুি তঘতওৎসোল্য়ঢ দকতত ীদ তঘতওৎসো প্ৰতোদৰ অোঁঘতদৰ ৰূধঢৰ  কতি সঢোল্ো  ’। 
কতঢৰও সতশৰ অঝোআৰওআঔদ প্ৰথোদ তঘতওৎসোল্য় , ঈতো ৰড স্বৰূৰধ দোৰোয়ড হৃতয়োল্য় , 
এধ’ল্’ োগোলু্ৰু , সফতোণ্টো সফতটতঘতঝ , ঝোঝো সফফ’তৰৰয়ল্  তস্পৰঝল্ , ন’ৰতঝঘ  তস্পৰঝল্ 
অততও এআ অোঁঘতদৰ থীদঢ ঢোতল্ওোপুি ওৰো হ ৰঙ অৰু ২০১৮ ঘদৰ এতপ্ৰল্ ফো ঢ 
অোঁঘতদঔদ ফুওতল্ ওৰোৰ োৰ সোচু হ  ঈতঞৰঙ।  

95) দুফোদ ওৰো হ ৰঙ সব এআ অোঁঘতদৰ দ্বোৰো সফৰ ফুঞ চদসংঔযোৰ প্ৰোয় ৯২ শঢোংশ 
সল্োওও সোফতৰ সল্োৱো  ’ অৰু এআ অোঁঘতদঔদ সমূ্পডৰূৰধ ৰূধোয়ড  ’সল্ আ তশ্বৰ 
তপঢৰৰঢ এঔদ দযঢফ ৃ ৎ সোচদীদ স্বোস্থ্যীফো অোঁঘতদ  ’ । এআ অোঁঘতদঔৰদ ততৰৰ 
সীফো সৰঔোৰ ঢল্ৰ অৰু ধৰৰ যতিসওল্ৰ পোৱ ধূৰড ওতৰ। 

96) থযক্ষ ফৰ োতয় , ঝল্ ফৃঢ তপবোদৰ ৰূধোয়ৰদ যতিকঢপোৰৱ সফোও কপীৰ ফোদতসও 
সন্তুতি প্ৰতোদ ওতৰৰঙ । ধীতড়ঢ অৰু তধতিস্তচদও সঢোঁৰল্োওৰ প্ৰৰয়োচদৰ সফয়ঢ স োয় 
ওতৰলল্ সধোৱোৰঝো সফোৰ তঢতদ তশও সচোৰো ৰোচহুৱো চীৱদঢ এও তৰল্ প্ৰোতপ্ত । সফোৰ 
ধৰঢ তশ্বোস স্থ্োধদ ওৰো চস্মচদৰ প্ৰতঢ এয়ো সফোৰ ঊড ধতৰৰশোথৰ তদম্ৰ প্ৰৰঘিো।  

97) অোঁঘতদঔদৰ সুতূৰ প্ৰসোৰী প্ৰপোৱলল্ ল্ক্ষয ৰোতঔ ‚ঝল্ ফৃঢ তপবোদ‛ঔদও িোতশ 
ফুওুঝোৰ ঈন্নয়দী ফোল্োৰ থীদলল্ দো হ ৰঙ । এআ ঙৰৰ োৰচঝঢ এআ অোঁঘতদৰ োৰ ফআ 
৪০০ সওোতঝ ঝওো অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো।  

XV) ওওঝ সৰোক তদয়ন্ত্ৰডৰ সোত্মও ওোবসূঘী: ঝোঝো দযোসৰ হসৰঢ ঘৰওোৰৰ সচোোঁঝ ন্ধদ 

োঁফ সৰ পৱন্তু সুঔীদ ঃ। 

(সৰোকৰ ধৰো সওৰল্োৰৱআ ফুি  ও) 

98) প্ৰতঢ ঙৰৰ ওওঝ সৰোকঢ অিোি স োৱো সফৰ হু  োচোৰ সল্োও সুস্থ্ হ  ঈঞোৰ অশোৰৰ 
ৰোচযৰ োত ৰলল্ তঘতওৎসোৰ োৰ বোয় । ত ঃ ৰোচযলল্ বোত্ৰো ওৰো এআ সল্োওসওল্ৰ সতঙ 
সংঔযৰওআ ঔৰঙোি হ  ঈপতঝ  োৰ ঈধতৰ সওোৰদো সওোৰদো সক্ষত্ৰঢ অৰধোদচদৰওো স ৰুৱো 
ল্কো  য়।  



40 

 

99) ওওঝ সৰোকৰ তথও প্ৰোতুপো ণওো ঞ্চল্ ত ঘোৰধ ঈত্তৰ ধূোঞ্চল্ চদচোঢ অৰু এআ 
সক্ষত্ৰঢ সফৰৰআ অিোি সৰোকীৰ সংঔযো সোতথও। ওওঝ সৰোক অৰু ফৃঢুযও প্ৰোয় সফোণও 
ুতল্ কডয ওৰো  য় – তওন্তু সঢৰদ এও থোৰডো এতঢয়ো তূৰ ওৰোৰ সফয় অত  ধতৰৰঙ । 
সফঢ সতঔো ততয়ো ওওঝ সৰোকৰ প্ৰোয় ৬০ শঢোংশআ  ’ল্ প্ৰতঢৰৰোথ সবোকয অৰু প্ৰোণতফও 
ধবোয়ৰঢ সৰোক তঘদোি ওতৰ ধোতৰৰল্ এৰদ সৰোকীৰ চীৱদওোল্ ৃতি সধোৱোৰঝো তদতিঢ। 

100) তকঢ তুঝো ঙৰঢ এআ সফসযোৰঝো সফোথোদৰ োৰ সফ ঘৰওোৰৰ তপন্ন ধতৰক্ষধ ি ড 
ওতৰৰঙ। ৰোচযঔদঢ ওওঝ সৰোকৰ তঘতওৎসোৰ ওোৰৰড ঢযোথুতদও সওন্দ্ৰ ত ঘোৰধ ৰোতচযও 
ওওঝ প্ৰতঢষ্ঠোদঔদ (SCI) স্বীওৃঢ হ  ঈতঞৰঙ অৰু সকৌৰৱৰ তৰ্য় এআ সব ঞ্চল্ৰঝোৰ প্ৰণফ 
তদঈতক্লয়োৰ সফতটতঘদৰ সো-সুতথো ণওো প্ৰতঢষ্ঠোদ ত ঘোৰধ আয়োও কতি সঢোল্ো হ ৰঙ । ৰোতচযও 
ওওঝ প্ৰতঢষ্ঠোদঔদৰ সম্প্ৰসোৰডৰ ধতৰওেদোআ আয়োও সতশৰ শীৰ্ প্ৰতঢষ্ঠোদসূ ৰ শোৰীলল্ 
ঈন্নীঢ ওতৰ ঢুতল্। ৱৰশয ৰোচযঔদৰ হুৰঢো সল্োওৰ োৰ গুৱো োঝীলল্  োৰঝো এও ঝোদ 
ওোফ অৰু এআ সৰোকৰ তঘতওৎসোৰ োৰ প্ৰৰয়োচদ স োৱো তীখল্ীয়ো সফয় সসআ সল্োওসওল্ৰ 
োৰ এও প্ৰঢযোহ্বোদস্বৰূধ। 

101) ওওঝ সৰোকঢ অিোি সৰোকীসওল্ও বণোসম্ভৱ খৰৰ সফীধৰঢ সসৱো প্ৰতোদ ওৰোৰ ৰণ 
অফোৰ ঘৰওোৰী স্বোস্থ্য যৱস্থ্ৰঝোও শতিশোল্ী ওতৰ এও তস্তোতৰঢ ওওঝ তঘতওৎসো সসৱো 
অত ৰ তব ধতৰওেদো ওৰো হ ৰঙ সসআ তৰ্ৰয় অতচ ধতৱত্ৰ সতদঢ ফআ সখোৰ্ডো ওতৰ 
সঔোোঁৰচো। ঈৰেঔ ওৰোৰ প্ৰৰয়োচদ সব ওওঝ সৰোক তঘতওৎসোৰ এআ অত ৰঝোও ল্ধৰঢ 
সওতৰদৰঝ দুৰফোতদ চদোআৰঙ। 

102) ২০১৯ ঘদৰ তপঢৰঢ ততপন্ন স্তৰৰ ওওঝ সৰোকৰ তঘতওৎসো সসৱো অকিোলল্ সফৰ 
ঙয়ঔদ ঘৰওোৰী তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় – গুৱো োঝী , তটব্ৰুকড়, তশল্ঘৰ, সবোৰ োঝ, সঢচধুৰ 
অৰু ৰৰধঢো ঢণো এখোৰঔদ তচল্ো তঘতওৎসোল্য় – তৰং , থুুৰী, সকোৱোল্ধোৰো, সকোল্োখোঝ, 
 োনল্ং, স োচোআ, ওতৰফকঞ্জ, সওোওৰোছোৰ, ল্তঔফধুৰ, দকোোঁ অৰু তঢতদঘুওীয়ো তচল্ো 
তঘতওৎসোল্য়সফূ ও শতিশোল্ী ওতৰ সঢোল্ো  ’ । ঝোঝো সফফ’তৰৰয়ল্  োস্পোঝোল্ৰ ৰূধঢ 
পোৰঢঢ ওওঝ সৰোকৰ তঘতওৎসোৰ োঝওঝীয়োসওল্ৰ হসৰঢ অতফ সচোোঁঝ ন্ধৰদৰৰ ওোফ ওৰোৰ 
তসিোি হল্ৰঙো। এৰদ এও স্ভৰডৰবোকয ৰোচহুৱো স্বোস্থ্য ওোবসূঘীঢ ঝোঝো দযোস ঘৰওোৰৰ সফ 
ংশীতোৰ  ’ । আয়োৰ োৰ ঝোঝো দযোৰস ৮৩০ সওোতঝ ঝওো ততদৰয়োক ওৰোৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ 
ততয়োৰ তধৰীৰঢ সফ ঘৰওোৰৰ ১০৮০ সওোতঝ ঝওো ততদৰয়োক ওতৰ। আয়োৰ োৰ ২০১৮-ৰ 
৩১ ফোঘৰ তপঢৰঢ ২৫০ সওোতঝ ঝওো ফুওল্োআ ততয়োৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙোোঁ। 
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103) এআ অোঁঘতদৰ ধতৰক্ষধ ত ঘোৰধ এআ ৰ্ৰ োৰচঝঢ অতফ ২৫০ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ততৰঙো 
অৰু ফআ তদতিঢ সব ১৮ ঔদ ধ্বচোো ী অোঁঘতদৰ ফোচঢ এআঔদ অোঁঘতদও স্থ্োদ ততয়োঢ সফোৰ 
স ৰবোকী সতসযসওৰল্ তদিয় সন্মতঢ প্ৰতোদ ওতৰ।  

XVI) ৃি সধঞ্চদ অোঁঘতদৰ সোচদীদওৰড 

104) ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , এতঢয়ো ফআ সফোৰ িৰ ঘুআ সবোৱো এনোতও সলোও অৰোলল্ 
তঘোতৰৰঙো- 

তপোতদ শীল্সয 

তদঢযফ ৃৰথোধৰসতদ 

ঘত্বোতৰ ঢসয িৰি 

অয়ুৰততযো য়ৰশোল্ফ 

(তবসওল্ সল্োও দম্ৰ অৰু সতোয় সচষ্ঠসওল্ৰ সসৱও : সঢোঁৰল্োওৰ অয়ুস, জ্ঞোদ, বশসযো অৰু 
ক্ষফঢো ধূডৰূধঢ তওতশঢ  য়।) 

105) তকঢ ৰ্ঢ সখোৰ্ডো ওৰো দুবোয়ী অফোৰ ঘৰওোৰৰ আতঢফৰথয প্ৰডোফ অআদ ল্ৎ 
ওতৰৰঙ। এআ অআদ দুসতৰ প্ৰতঢকৰোওী ঘৰওোৰী ওফঘোৰীৰয় সঢোঁৰল্োওৰ ৃি তধঢৃ-ফোঢৃৰ 
ধতৰঘবো ওৰোৰঝো োথযঢোফূল্ও। 

106) অতফ দুপৱ ওতৰৰঙোোঁ সব ঘৰওোৰৰ তদয়ন্ত্ৰদৰ সীফোৰ োত ৰঢ ৰয়োৰচযষ্ঠ সম্প্ৰতোয়ৰ 
ধতৰঘবো তদতিঢ ওৰো অৰু চীৱদৰ দুদযঢফ সো-সুতথোতঔতদ অকৰিোৱোৰ সফয় ঈধতস্থ্ঢ 
হ ৰঙ।  

107) অৰধোদোৰল্োওৰ সনু্মঔঢ ঈধতৱি হ  ফআ এৰদ এও তৰশৰ্ সধঞ্চদ অোঁঘতদৰ ওণো সখোৰ্ডো 
ওতৰ ঔুতচৰঙোোঁ তব অোঁঘতদৰয় ৰোচযৰ ততৰৰ সীফোৰৰঔোৰ ঢল্ৰ ো ধৰৰ প্ৰতঢচদ ৰয়োৰচষ্ঠ 
দোকতৰওও সোফতৰ ল্য়। অোঁঘতদ দুসতৰ প্ৰতঢকৰোওী ৰয়োৰচযষ্ঠ দোকতৰৰও ফোত তল্ তুশ ধঞ্চোশ 
(২৫০) ঝওোলও সধোৱোৰ তথওোৰী  ’।  

108) ঘৰওোৰী সধঞ্চদৰপোকী ণো প্ৰডোফ অোঁঘতদৰয় সোফতৰ সল্োৱো ৰয়োৰচযষ্ঠ সল্োওসওল্ৰ োৰত 
োওী ৰয়োৰচষ্ঠ সল্োওসওল্ৰ অঝোআৰও সোফতৰ অোঁঘতদঔদৰ সোচদীদওৰড ওৰো হ ৰঙ । 
ৰোচযঔদঢ দুফোতদও সৰ্োে (১৬) ল্োঔ এৰদ থৰডৰ ৃি/ৰয়োৰচযষ্ঠ যতি অৰঙ অৰু এআ 
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ওণো সোৰৰোকঢ ওতৰ ফআ ঘতল্ঢ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ঘোতৰশ (৪০০) সওোতঝ ঝওো অৱেদ ততলল্ 
প্ৰস্তুঢ হ ৰঙো। ধঞ্চোয়ঢ অৰু িোৰফোন্নয়দ তপোকও ফআ এআ অোঁঘতদ গুৰুত্ব স ওোৰৰ ওোবওৰী 
ওতৰলল্ অহ্বোদ চদোআৰঙোোঁ। 

সফোৰ তৃি তশ্বোস সব পোৰঢৰ্ঢ ফোত্ৰ সওআঔদফোদ ৰোচযআৰ  এৰদ সোচদীদ ৃি সধঞ্চদ 
অোঁঘতদ আফোদ যোধওপোৰৱ ৰূধোয়ড ওতৰৰঙ।  

XVII) ঘো  োতকঘো থদ ধুৰস্কোৰ অৰু চীৱদ সুৰক্ষো সবোচদো  

109) থযক্ষ ফৰ োতয় , সবোৱো োৰচঝঢ তওতৰৰ ‚সোপ্তোত ও দকত ফচুতৰ প্ৰতোদ যৱস্থ্ো‛ 
(Weekly Cash Circle)ৰ ঘিৰ ফোচঢ ঘো  োতকঘোৰ শ্ৰতফওসওল্ অি হ  ধৰৰ অৰু 
সওৰদলও তত্তীয় িপুতিৰ পোৱঢ ঘো  োতকঘোৰ ওফঘোৰীসওল্ সমূ্পড সুৰক্ষোৰ ধৰো 
অোঁঢৰঢ অৰঙ সসআ তৰ্ৰয় ফআ ৱকঢ ওতৰতঙৰল্োোঁ।  

110) ঘো  োতকঘোৰ ওফঘোৰীসওল্ৰ তত্তীয় সল্দৰতদও তটতচৰঝল্ যৱস্থ্োৰ িকঢ ওৰোঢ 
ঈতকতদ চৰদোৱোৰ ৰণ তফুৰোওৰডৰ তধঙঢ সঔোল্ো ঘো োতকঘোৰ ওফঘোৰীসওল্ৰ 
প্ৰতঢকৰোওীৰ সংও এওোঈণ্টঢ ৫০০০ ঝওোলও চফো ওৰো  ’ ুতল্ অতফ সখোৰ্ডো 
ওতৰতঙৰল্ো।  

111) থযক্ষ ফৰ োতয়, অতফ এআ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ধূৰড ওতৰৰঙো। ২০১৮ ঘদৰ চোদুৱোৰীঢ অতফ ‚ঘো  
োতকঘো থদ ধুৰস্কোৰ সফল্ো’ৰ শুপোৰম্ভ ওতৰৰঙো । আয়োৰ চতৰয়ৰঢ সফৰ ২৬ ঔদ তচল্োৰ 
৭৫২ ঔদ ঘো  োতকঘোৰ শ্ৰতফওসওল্ৰ ৭ ,২১,৪৮৫ ঝো সংও এওোঈণ্টৰ প্ৰতঢৰঝোলল্ প্ৰঢযক্ষ 
ল্োপ  স্তোিৰ (Direct benefit transfer) সবোৰক ২৫০০ ঝওোৰ প্ৰণফ তওতস্ত অতফ  স্তোিৰ 
ওতৰৰঙো।  

112) ঢতুধতৰ, এআ তটতচৰঝল্ যৱস্থ্োৰঝোঢ বোৰঢ অৰম্ভতডৰঢআ ব’তঢ দধৰৰ ঢোও সুতদতিঢ 
ওতৰলল্ তবৰোৰ সংও এওোঈণ্ট এৰওৰোৰ  ৬ ফো লল্ সতিয় হ  ণোতও সসআৰোৰ সংও 
এওোঈণ্টলল্ তঢতৰি ২৫০০ ঝওোৰ ঈতকতদফূল্ও ৰোতশ  স্তোিৰ ওৰোৰ সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো।  

113) ঢতুধতৰ, অতফ এআ সক্ষত্ৰঢ অৰু এৰঔোচ অগুৱোআ এআ সওৰল্ো সংও এওোঈণ্টও চীৱদ 
ীফো অোঁঘতদ ‘প্ৰথোদফন্ত্ৰী চীৱদ সচযোতঢ সবোচদো’ (PMJJY) অৰু ঘৰওোৰী সো োবযপ্ৰোপ্ত তুখঝদো 
ীফো অোঁঘতদ ‘প্ৰথোদফন্ত্ৰী সুৰক্ষো ীফো সবোচদো’ ( PMSBY)ৰ থীদঢ ধঞ্জীয়দপুি ওৰো 
তঘোতৰৰঙো। এআ তুৰয়োঔদ ঘৰওোৰী অোঁঘতদৰ সৰোচ্চ ীফোওৃঢ থদৰোতশৰ ধতৰফোড  ’ল্ ২ ল্োঔ 
ঝওো। প্ৰতঢঙৰৰ প্ৰতঢৰঝো এওোঈণ্টৰ তধৰীৰঢ তদিোতৰঢ োতৰ্ও তপ্ৰতফয়োফৰ ৩৪২ ঝওো 
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(PMJJYৰ োৰ প্ৰতঢঙৰৰ ৩৩০ ঝওো অৰু PMSBYৰ োৰ প্ৰতঢঙৰৰ ১২ ঝওো) সফ 
ঘৰওোৰৰ প্ৰতোদ ওতৰ । এৰদতৰৰ ঘো  োতকঘোৰ সল্োওসওল্ও এও সোফতিও সোফোতচও 
সুৰক্ষো প্ৰতোদ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ  অফোৰ ঘৰওোৰঔদৰ অশো-অওোংক্ষো োস্তৱঢ ধতৰডঢ  ’।  

114) সসআ দুসতৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ঘো  োতকঘো থদ ধুৰস্কোৰ অৰু চীৱদ সুৰক্ষো 
সবোচদোৰ তদ্বঢীয় ধবোয়ৰ োৰ ফআ ১২০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো। 

XVIII) তীদতয়োল্ ততযোংক সো োবয অোঁঘতদ 

115) অফোৰ ততযোংক পোআ-পদীসওৰল্ বোৰঢ ফবোতোস ওোৰৰ এও ধতৰধূড চীৱদ বোধদ ওতৰ 
ধোৰৰ সসআ ঈৰেৰশয সঢোঁৰল্োওৰ তঘতওৎসোৰ োৰ ৫০০০ ঝওোৰ সো োবয অকৰিোৱোৰ ৰণ 
তকঢ ৰ্ঢ অতফ ‚তীদতয়োল্ ততযোংক সো োবয অোঁঘতদ‛ঔদ অৰম্ভ ওতৰতঙৰল্োোঁ । 
ততযোংকসওল্ৰ প্ৰতঢ সচোকঢো সৃতিৰ ততশঢ সল্োৱো এআ  অোঁঘতদৰ তথদঢ ২০১৭-১৮ ৰ্ঢ 
প্ৰোয় ১.৪ ল্োঔ ততযোংক পোআ-পদীও সোফতৰ সল্োৱো হ ৰঙ।  

116) এআ সচোকঢোফূল্ও ওোবৰ সবোৰকতত অতফ দুপৱ ওৰৰো সব অফোৰ সম্পতৰ ধৰঢ 
ততযোংকসওৰল্আ প্ৰণফ তথওোৰ অৰঙ। এআ সক্ষত্ৰঢ সঢৰঔঢসওল্ৰ প্ৰতঢ অফোৰ সওৰল্োৰৰ 
হদতঢও অৰু সোফোতচও তোয়িঢো অৰঙ । সসৰয়ৰ  ২০১৮-১৯ ঘদৰ ধৰো অফোৰ 
প্ৰতঢকৰোওী ততযোংক পোআ-পদীলল্ ফোত ল্ী ১০০০ ঝওোলও (ঙতৰ ১২০০০ ঝওো) অকিোআ 
অতফ এআ অোঁঘতদঔদ সম্প্ৰসোৰড ওতৰ তঘোতৰৰঙো । ফআ দুপৱ ওৰৰো সব , আ ততযোংক পোআ-
পদীসওল্ৰ স োয়ৰ সক্ষত্ৰঢ সতশৰ তপঢৰৰঢ এও ৃ ৎ প্ৰৰঘিোৰূৰধ ধতৰকতডঢ  ’ । আ 
সওৱল্ এঔদ অোঁঘতদৰঢআ সীফোি দল  ততযোংক পোআ-পদীসওৰল্ অআদকঢপোৰৱ ধো ল্কো 
এও তথওোৰলল্ ধতৰঢদ  ও – অতফ ঢোৰওো সুতদতিঢ ওতৰলল্ তঘোৰৰো। 

117) সসআ দুসতৰ ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ফআ ২৫০ সওোতঝ ঝওোৰ অৱণ্টদ ততৰঙো। 

118) ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , ফআ সফোৰ িোতশ ফুওুঢোৰ ঈন্নয়দী ফোল্ো গুৰডোৎসৰৱৰৰ অৰম্ভ 
ওতৰতঙৰল্ো অৰু তীদতয়োল্ ততযোংক সো োবয অোঁঘতদৰৰ সশৰ্ ওতৰৰল্ো । এআ অঝোআৰোৰ 
অোঁঘতদৰয়আ তঢশয় গুৰুত্বধূড অৰু প্ৰকতঢশীল্ ঢণো সফোচ চীৱদঢ সুতূৰ প্ৰসোৰী প্ৰপোৱ 
তস্তোৰ ওতৰ ধৰোলও শতিশোল্ী।  

তুদীতঢফুি, তৰতশীফুি, সন্ত্ৰোসোতফুি, প্ৰতূৰ্ডফুি সফ 
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ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , অফোৰ ফোদদীয় ফুঔযফন্ত্ৰী সোদন্দ সসোৰদোৱোৰল্ ২০১৬ ঘদৰৰ ধৰো 
সফঔদও ঈত্তফ অৰু ঈন্নঢ ধবোয়ৰ ৰোচযলল্ অগুৱোআ তদয়োৰ ঈৰেৰশয অফোও তৰঢপোৰৱ 
দুপ্ৰোতডঢ ওতৰ সদঢৃত্ব  দ ওতৰ অত ৰঙ । সঢৰঔঢৰ তুদীতঢফুি , তৰতশীফুি, সন্ত্ৰোসোতফুি, 
প্ৰতূৰ্ডফুি সফৰ সুঢীক্ষ্ন অৰু স্পি অহ্বোদ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ততকতশী দীতঢ হ  ধতৰৰঙ। 

তুদীতঢফুি সফ 

১১৯) ফ োশয় , অতফ োৰম্বোৰ তুদীতঢফুি সফৰ প্ৰতঢ ণওো অফোৰ তোয়িঢোৰ ওণো সতো োতৰ 
অত ৰঙো। অফোৰ ঘৰওোৰৰ তুদীতঢৰ প্ৰতঢ শূদয স দশীল্ঢো দীতঢ ি ড ওতৰৰঙ । এআৰক্ষত্ৰঢ 
অতফ সওঢৰোৰ দঢুদ ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙো । এআ ধতৰক্ষধসফূ ৰ তৰ্ৰয় ফআ ঢল্ঢ ঈৰেঔ 
ওতৰলল্ তঘোতৰৰঙো। 

(i)   সবোৱো ২২ ফো ঢ অতফ তুদীতঢ তদফূল্ওৰডৰ োৰ প্ৰোড সঘিো ঘল্োআৰঙো । এআৰক্ষত্ৰঢ 
তদৰীক্ষড অৰু তুদীতঢ তদোৰও শোঔোৰ তৰ্য়োসওৰল্ সফ সল্োও সসৱো অৰয়োক , সফোচ 
ওল্যোড তপোক , দ তপোক অততঢ সংখতঝঢ যোধও সওৰল্ংওোৰী ঈৰন্মোতঘঢ ওতৰলল্ 
সক্ষফ হ ৰঙ। 

44. এআ গুৰুত্বধূড শোঔোৰ সতসযসওল্ৰ ফৰদোল্ ৃতি ওৰোৰ ল্কৰঢ কৃ  তপোকৰ দযোদয 
শোঔোৰ তথও সতসযও এআ প্ৰৰঘিোঢ ংশি ড ওতৰলল্ ঈৎসো  সবোৰকোৱোৰ 
ঈৰেৰশয অফোৰ ঘৰওোৰৰ ধৰোথ দুসন্ধোদ শোঔো ( CID), ফুঔযফন্ত্ৰীৰ তৰশৰ্ 
তদৰীক্ষড সওোৰ্ অৰু ণলদতঢও ধৰোথ দুসন্ধোদ শোঔো ( BIEO) ৰ ওতদিল্ 
অৰু অৰক্ষী থীক্ষও ধবোয়ৰ তৰ্য়োলল্ৰও সঢোঁৰল্োওৰ তদয়ফীয়ো তৰফ োৰ ঈধতৰ 
তঢতৰিপোৰৱ ফূল্ তৰফ োৰ ১৫ শঢোংশ থদ অতণও ঈতকতদ ত ঘোৰধ ততয়োৰ তসিোি 
ি ড ওতৰৰঙ। এআ সংস্থ্োসফূ ৰ তৰ্য়ো-ওফঘোৰীসওল্ৰ ক্লোি প্ৰৰঘিোৰ প্ৰতঢ শল্োক 
চৰদোৱোৰ োৰ অফোৰ এয়ো এও  তদম্ৰ প্ৰয়োস৷  

প্ৰতূৰ্ডফুি সফঃ 

১২০) অফোৰ চোতঢৰ তধঢো ফ োত্মো কোন্ধীৰয় গুৰুত্ব প্ৰতোদ ওৰো ফন্ত্ৰৰঝো  ’ল্ - ‚ধতৰষ্কোৰ 
ধতৰচ্ছন্নঢোআ ইশ্বৰ ধৰোয়ডঢো ।‛ কোন্ধীচীৰয় অদতও সতশৰ স্বোথীদঢো সংিোফৰ সফয়ৰঙোৱোঢ 
দোফয় অৰু ধতৰষ্কোৰ-ধতৰচ্ছন্নঢোও ৰোচলদতঢও স্বোথীদঢোৰৰো ঈিঢ স্থ্োদ তততঙল্ । চোতঢৰ 
তধঢোকৰোওীৰয় চীৱদচুতৰ যতিকঢ অৰু সফূ ীয়ো ধতৰষ্কোৰ-ধতৰচ্ছন্নঢোৰ তৰ্ৰয় তদৰচ  োৰঢ-
ওোৰফ সতঔুৱোৰ ল্কৰঢ আয়োৰ ঈধওোতৰঢো অৰু গুৰুত্ব সম্পৰও ৰোআচও ৱকঢ ওতৰতঙল্। 
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১২১) অফোৰ ল্ক্ষয  ’ সচোকঢো সৃতিৰ চতৰয়ৰঢ দোফয় যৱস্থ্োও ঈৎসোত ঢ ওৰো , তদোতঘঢ 
অৰু প্ৰৰয়োচদীয় ঞ্চল্ঢ স্থ্োদীয় সল্োওসওল্ও দোফয় যৱস্থ্োৰ প্ৰতঢ সচোক ওৰো অৰু 
দোফয় যৱস্থ্োও চীৱদৰ পযোসৰূৰধ কতি ঢুতল্লল্ চদসোথোৰডও ঈৎসোত ঢ ওৰো অৰু 
ধতৰৰৱশ সৃতি অৰু সঢোঁৰল্োওৰ তদচৰ দোফয় যৱস্থ্ো চোআ ৰঔোঢ ঈৎসোত ঢ ওৰো অৰু 
সোফণযৰবোকয অৰু  দক্ষফ দোফয় যৱস্থ্োৰ প্ৰতঢ ৰোআচও দুপ্ৰোতডঢ ওৰো । এআ ঈৰেৰশয 
অতফ ঢল্ঢ ঈৰেঔ ওৰো তৰ্য়সফূ  প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো। 

ও) সফঢ ৩৫ ঔদ সধৌৰসপো অৰু ৬৬ ঔদ দকৰ সতফতঢ অৰঙ । ২০১৯ ঘদৰ ফোঘ 
ফো ৰ তপঢৰঢ অফোৰ ৰোচযঔদৰ সওৰল্োৰোৰ দকৰ অৰু ঈধ-দকৰঢ ধবোপ্ত সফূ ীয়ো 
সশৌঘোকোৰ যৱস্থ্ো কতি সঢোল্োৰ োৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ। 

ঔ) প্ৰতঢঔদ দকৰ সতফতঢলল্ সশৌঘোকোৰ তদফোডৰ োৰ ৰোচহুৱো অৰু সঘৰওোৰী 
ংশীতোতৰত্ব ( PPP)ৰ থীদঢ ১০ ল্োঔলও ঝওোৰ অণ্টদ ততয়ো  ’ । এআ 
সশৌঘোকোৰসফূ  ঢতোৰওৰ তোতয়ত্বঢ ণোতও সংতলি দকৰ সতফতঢ অৰু সধৌৰসপো। 

ফুঔযফন্ত্ৰী অতশ দ্বীধ সবোচদো (MMADY) 

১২২) থযক্ষ ফৰ োতয় , শতি সংৰক্ষডৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢো স্বীওোৰ ওতৰ সদোৱোতৰ৷ শতি 
ঈৎধোতদঢলও শতি সংৰক্ষড ওৰোৰঝো ণলদতঢওপোৰৱ তথও তফঢযয়ী। ফআ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ 
ধোআ সকৌৰৱ দুপৱ ওতৰৰঙো সব শতিৰ সক্ষত্ৰঢ ণওো তক্ষঢোৰ োঢো তয়ৰধোৱোৰ োৰ ফুঔযফন্ত্ৰী 
অতশ দ্বীধ সবোচদোআ সতিয় ধতৰক্ষধ হল্ৰঙ৷ সোথোৰড োল্বঢলও LED োল্বঢ ৯০ শঢোংশঢলও 
ওফ শতি যয়  য় অৰু CFL োল্বঢলও ৫০ শঢোংশ ওফ শতি যয়  য় অৰু অদ োৰঢ LED 
োল্বৰ চীৱদীশতি তীখল্ীয়ো, তবৰঝো সোথোৰড োল্বঢলও প্ৰোয় ৫০ গুড সতঙ অৰু CFL োল্বঢলও 
প্ৰোয় ৮-১০ গুড সতঙ৷ সসৰয়ৰ  LED োৰল্ব ততুযৎ ৰোত  ওৰোৰ ল্কৰঢ ঔৰঘৰ ধতৰফোৰডো হ্ৰোস 
ওৰৰ।LED োল্বসফূ ৰ সোথোৰডৰঢ তঢতদ ঙৰৰ ৱোৰৰতণ্ট ণোৰও । এআ অোঁঘতদৰ থীদঢ অফোৰ 
ঘৰওোৰৰ ৰোচযঔদৰ প্ৰতঢৰঝো  ঈধৰপোিো ধতৰয়োল্ও ৯ ৱোঝৰ ঘোতৰঝোলও LED োল্ব ততয়োৰ 
প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ততৰঙ। এআ অোঁঘতদৰ চতড়য়ৰঢ ৫২ ল্োঔ ধতৰয়োল্লল্ এআ LED োল্ব তঢৰড ওৰো  ’৷ 
ঘৰওোৰৰ এআ োল্ব তঢৰডৰ যৱস্থ্ো ওোবওৰী ওৰোৰ োৰ সফ ৰোতচযও ততুযৎ ধতৰৰ্ত অৰু 
সওৰল্োৰোৰ তচল্ো অৰু স্বোয়ত্বশোতসঢ ধতৰৰ্তৰ হসৰঢ ওোফ ওতৰ। 

১২৩) ঘৰওোৰৰ সওৰল্ো প্ৰতঢষ্ঠোদ, তশক্ষোদুষ্ঠোদ অৰু তঘতওৎসোল্য়সফূ ঢ ণওো োল্বসফূ ৰ ল্কৰঢ 
ষ্ট্ৰীঝ ল্োআঝসফূ  LED হল্ ৰূধোিতৰঢ ওৰোৰ ফআ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো। ধবোয়িৰফ এআ যৱস্থ্ো ওোবওৰী 
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 ’। এআ ওোবসূঘীৰ িপুি সো-সুতথোসফূ ৰ িোতথওোৰ তপতত্তঢ ঢোতল্ওো প্ৰস্তঢ ওতৰ এও 
ধতৰওেদো বুগুঢ ওতৰলল্ প্ৰতঢঔদ তচল্োও তদৰতশ ততয়ো হ ৰঙ। 

১২৪) এআ অোঁঘতদৰ োৰ এআ ঙৰৰ োৰচঝঢ ঘৰওোৰৰ ১০০ সওোতঝ ঝওোৰ অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ 
ততৰঙ। 

১২৫) অতফ তবৰ ঢু প্ৰতুৰ্ডফুি সফৰ তধৰদ কতঢ ওতৰৰঙো, সসৰয়ৰ  অফোৰ ঘৰওোৰৰ অিতৰও 
প্ৰৰঘিো  ’ল্ ৰোচযঔদঢ ওোদৰ ধতৰফোড হ্ৰোস ওতৰ সফও এঔদ ওোদফুি ৰোচয ত ঘোৰধ কতি 
সঢোল্ো৷ এআৰক্ষত্ৰঢ দোকতৰওৰ ধৰো ততপন্ন ধৰোফশ সধোৱো হকৰঙ৷  ো তত্তীয় ৰ্ঢ সফি 
ৰোচযঔদৰঢ ৰোআচৰ ংশ ি ডৰৰ ১০ সওোতঝ কঙ ধুতল্ সৰোধডৰ তসিোি সল্োৱো হ ৰঙ৷ 

১২৬) চল্োয়ু ধতৰঢদ সম্পওীয় তৰ্য়সফূ  তদৰীক্ষড ওৰোৰ োৰ ফআ ৫ সওোতঝ ঝওোৰ ধুোঁতচৰৰ 
সফ চল্োয়ু ধতৰঢদ যৱস্থ্োধদো সংস্থ্ো কঞদ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ 

তৰতশীফুি সফ 

১২৭) সন্মোদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , ধূৰ ঘৰওোৰসফূৰ  ৰোচযঔদঢ ণওো তৰতশী দযোয়োথীওৰডৰ 
ওোবোল্য়ৰ চৰোচীড ৱস্থ্োৰ প্ৰতঢ তঢ ওফ ফৰদোৰবোক তততঙল্৷ ফ োশয় , প্ৰৰয়োচদীয় ফূল্ 
অিঃকোোঁণতদ ত ৰদ এআ দযোয়োথীওৰডসফূৰ  সুঘোৰুৰূৰধ ওোফ ওতৰ সদোৱোৰৰ অৰু তৰতশী 
তঘদোিওৰডৰঢো তদসৰন্দৰ  োথো চন্মোয়৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ৰোচযঔদৰ ১০০ঝো তৰতশী 
দযোয়োথীওৰডৰ ওোবোল্য়ৰ প্ৰতঢৰঝোলল্ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ োৰ ১০ ল্োঔলও ঝওো থোব ওৰোৰ 
তসিোি হল্ৰঙ৷ এআ ঈৰেৰশয এআ থদৰোতশ কৃ  তপোকৰ চতৰয়ৰঢ সংতলি তচল্োৰ 
ঈধোয়ুিসওল্লল্ সপ্ৰৰড ওৰো  ’৷ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰ ১০ সওোতঝ ঝওোৰ োৰচঝৰ 
যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ 

১২৮)  ফ োশয় , অফোৰ হুঢৰৰ ধঞ্জোৱৰ ৱোখো সীফোিঢ পোৰঢ অৰু ধোতওস্তোদৰ তদৰোধত্তো 
োত দীৰয় অৰয়োচদ ওৰো Beating the Retreat দুশীল্দ সঘোৱোৰ সসৌপোকয হ ৰঙ৷ এআৰঝো 
ফোৰণো অফোৰ সতশৰপ্ৰফৰ প্ৰঢীৰওআ দ য় , আ এও ৃ ৎ ধবঝদৰ সওন্দ্ৰতনু্দ৷ ফআ ধতত্ৰ সতদও 
ৱকঢ ওতৰ ঔুতচৰঙো সব অফোৰ ঘৰওোৰৰ ৱোখো সীফোিৰ অত ঢ সীফোি অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ 
তসিোি ি ড ওতৰৰঙ অৰু অিঃচোতঢও সীফোিৰ হসৰঢ সংল্গ্ন ৪ঔদ তচল্ো – ওোঙোৰ , 
ওতৰফকঞ্জ, থুুৰী অৰু ততক্ষড শোল্ফোৰোলল্ ৫সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ততয়োৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙ৷ ঘতল্ঢ 
োৰচঝঢ এআ ঈৰেৰশয ফআ ১০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

সন্ত্ৰোসোতফুি সফ 
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১২৯) ফোদদীয় ফৰ োতয় , সওআোতশও চুতৰ ঘল্ো সন্ত্ৰোসোতৰ নল্ঢ সফৰ ঈন্নয়দ োৰুলওৰয় 
ক্ষতঢিস্ত হ ৰঙ অৰু অফোৰ সওআোঝো প্ৰচন্ম তওোশৰ সুতথোৰ ধৰো তঞ্চঢ হ ৰঙ৷ অফোৰ 
ঘৰওোৰ ওৰঞোৰ  োৰঢৰৰ সন্ত্ৰোসোত তফদ ওৰোৰ োৰ তোয়ি অৰু তৃিসংওেি৷ তওন্তু 
এৰওতৰৰ অতফ ঈিধন্থীসওল্ও অত্মসফধদ অৰু স্বোপোতৱও চীৱদলল্ পঢোআ দোৰ সুতথো 
প্ৰতোদ ওতৰফ৷ এঔদ সন্ত্ৰোসোতফুি সফ তদতিঢ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ ওঢযঢ তদৰয়োতচঢ সফ 
অৰক্ষীৰ তৰশৰ্ শোঔোৰ ৱতোদও অতফ অিতৰওঢোৰৰ শল্োক হল্ৰঙো৷  

১৩০) ফৰ োতয়, ধূৰ োৰচঝঢ অতফ ‘স্বোৱল্ম্বদ অোঁঘতদ’ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো, তবঔদ অোঁঘতদৰ ল্ক্ষয 
অতঙল্ - অত্মসফধদ ওৰো ততপন্ন ঈিধন্থী সংকঞদৰ সতসযসওল্ৰ ওফতক্ষঢো ৃতি ওৰো । এআ 
ওোবসূঘীও তথও ঈতকতদ ততয়োৰ ঈৰেৰশয অতফ সঢোঁৰল্োওলল্ SVAYEM অোঁঘতদৰ থীদঢ 
২ল্োঔ ঝওো ধবি ঊড সবোকোদ থৰোৰ ল্কৰঢ সফ তক্ষঢো ৃতি তপবোদৰ চতৰয়ৰঢ 
সঢোঁৰল্োওও প্ৰতশক্ষড ততয়োৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো । দযোদয অোঁঘতদৰ সুতথোৰ ঈধতৰ এআ অোঁঘতদ 
তঢতৰিপোৰৱ অত্মসফধদওোৰী সতসযসওল্লল্ অকৰিোৱো  ’৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ এআৰক্ষত্ৰঢ 
তথও ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰ বোৰঢ অত্মসফধদওোৰী ঈিধন্থীসওৰল্ ফোতচঢ চীতৱওোৰৰ 
ফবোতোধূড চীৱদ-তদো  ওতৰ ধোৰৰ । ঢতুধতৰ অফোৰ সোফোতচও কোোঁণতদৰ ফোচঢ সঢোঁৰল্োওও 
সমূ্পড ধুদৰসংস্থ্োধদ ওৰোৰঝো তদতিঢ ওৰোৰ সক্ষত্ৰৰঢো ঘৰওোৰৰ যৱস্থ্ো ি ড ওতৰ। 

প্ৰথোদ সখোৰ্ডোসফূ  

সফোৰ ধূৰ িযঢ ফআ আতঢফৰথয িোতশ ফুওুঢোৰ ঈন্নয়দী ফোল্ো সম্পৰও তস্তোতৰঢ পোৰৱ 
ঈৰেঔ ওতৰৰঙোোঁ৷ ঢতুধতৰ ফআ এৰদ অৰু সওআঔদফোদ অোঁঘতদ সখোৰ্ডো ওতৰ ঔুতচৰঙোোঁ , তবৰোৰৰ 
ৰূধোয়ৰড অফোৰ ঘৰওোৰৰ সখোতৰ্ঢ সু-শোসদ সল্ ৰূধঢ প্ৰতঢষ্ঠো ওতৰ৷ ফআ ফোদদীয় থযক্ষ 
ফৰ োতয়ৰ দুফতঢ হল্ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ অৰু সওআঝোফোদ গুৰুত্বধূড সখোৰ্ডো অকিো 
সঔোৰচোোঁ৷  

I. ঘো  োতকঘোৰ শ্ৰতফও ল্োআদঢ সধপোৰ ব্লও (Paver Block) ধণ 

১৩১)  সফি তশ্বৰঢ সফৰ ঘো  এও ঈৎওৃি সিিৰ ঘো  ত ঘোৰধ ধতৰতঘঢ৷ অফোৰ ঘো  
শ্ৰতফওসওৰল্ সওআো প্ৰচন্ম থতৰ তৰঢ শ্ৰৰফৰৰ সফৰ ঘো ও তশ্বৰ এও সশ্ৰষ্ঠ ফোদৰ 
অিচোতঢও সিিৰ ঘো  ত ঘোৰধ স্বীওৃতঢ ল্োপঢ যোধও ৱতোদ অকিোআৰঙ৷ এআৰঝো এঝো 
ধতৰঢোধৰ ওণো সব অদতও অতচ অফোৰ ঘো  শ্ৰতফওসওৰল্ প্ৰৰয়োচদীয় অিঃকোণোঁতদফূল্ও সো-
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সুতথোৰ ধৰো তঞ্চঢ হ  অৰঙ৷ ধণৰ অিঃকোোঁণতদৰ সক্ষত্ৰঢ সতঔো বোয় সব অফোৰ সতঙপোক ঘো  
োতকঘোৰ শ্ৰতফও ল্োআদ বোদ-ো দৰ োৰ সুঘল্ দ য়৷ োতৰৰ্োৰ ঢৰঢ এআ ধণসফূৰ  ততপন্ন 
প্ৰওোৰৰ ীচোডুৰ ো ও হ  ধৰৰ৷ আয়োৰ ঈধতৰ ধণসফূ ঢ তুখঝদো অৰু সধতংশদ অততৰ 
তৰৰ ফোৰোত্মও খঝদো সংখতঝঢ স োৱো সতঔো বোয়৷ এআ শ্ৰতফও ল্োআদসফূ ৰ ৱস্থ্ো ঈন্নঢ ওৰোৰ 
প্ৰৰয়োচদীয়ঢোৰ তৰ্ৰয় অফোৰ ঘৰওোৰৰ কপীৰপোৰৱ ঈধল্তি ওতৰৰঙ৷ সংতলি ংশীতোৰসওল্ৰ 
হসৰঢ এল্োতদ অৰল্োঘদোৰ ধোঙঢ অফোৰ ঘৰওোৰৰ সফৰ সওৰল্োৰোৰ ঘো  োতকঘোৰ শ্ৰতফও 
ল্োআদঢ বোদ-ো দৰ োৰ সুঘল্ ধণ তদফোড ওতৰলল্ তসিোি হল্ৰঙ৷ এআ ঈৰেৰশয ২০১৮-১৯ 
ৰ্ৰ োৰচঝঢ ২০ সওোতঝ ঝওোৰ অেদ ততয়ো হ ৰঙ৷ ঘো  োতকঘোৰ সওৰল্ো শ্ৰতফও ল্োআদ 
ঞ্চল্ সোফতৰ ল্’ ধৰোলও ধবোয়িৰফ এআ ধুোঁতচৰ অণ্টদ ওৰো  ’৷ 

II. সফ ঘো  তদকফৰ ৱসৰপ্ৰোপ্ত ওফঘোৰীলল্ অতণওসো োবয 

১৩২) ৰ্োতঞৰ তশওৰ সফয়ঢ ঘো  ঈৰতযোৰক তুৰবোকৰ সনু্মঔীদ স োৱোৰ সফয়ৰঙোৱোঢ ঘো  
শ্ৰতফওসওল্ৰ ৱস্থ্ো সশোঘদীয় হ  ধতৰতঙল্ অৰু সঢোঁৰল্োও ঘো  ফোতল্ওৰ ধৰো প্ৰোয় এল্োকী হ  
ধৰোৰ সফয়ঢ সঢোঁৰল্োওৰ সফসযো ল্োখ ওৰোৰ ঈৰেৰশয ১৯৭২ ঘদঢ সফ ঘো  তদকফ 
তল্তফৰঝট (ATCL) প্ৰতঢষ্ঠো ওৰো হ তঙল্৷ এআ তদকফৰঢত্বোৱথোদঢ ১৫ ঔদ ঘো  োতকঙো অৰঙ 
অৰু প্ৰোয় ১৬৭৪৮ কৰোওী শ্ৰতফৰও ওোফ ওতৰ চীতৱওো তদো  ওতৰ অৰঙ৷ 

১৩৩) ঘো  ঈৰতযোকৰ চোৰৰ ঈত্থোদ-ধঢদৰ স ঢু এআ তদকফ অতণও ক্ষতঢৰ সনু্মঔীদ স োৱোৰ 
োৰ সবোৱো ১৮ ঙৰঢ সঢোঁৰল্োৰও শ্ৰতফওসওল্ৰ ফচুতৰঢ তৰফ ো অততৰ ল্কৰঢ সিঘুআতঝ , 
পতৱৰ্যতদতথ, ৰওয়ো ফচুতৰ/তৰফ ো অতত অতোয় ততয়োঢ যণ স োৱো ওোৰৰড ঘো -শ্ৰতফওসওল্ৰ 
চীৱদ তদো  তুতস  হ  ধতৰৰঙ৷ 

১৩৪) ঘো  শ্ৰতফওসওল্ৰ প্ৰতঢ এআ ঘৰওোৰ তোয়ি স োৱোৰ োৰ সঢোঁৰল্োওৰ সশোঘদীয় 
ৱস্থ্োৰ প্ৰতঢ ঘৰওোৰ তদতওোৰ হ  ণোতও সদোৱোৰৰ৷ তদকফৰ প্ৰোয় ১৬১৩৩ কৰোওী ৱসৰপ্ৰোপ্ত 
ওফী অৰু ওফঘোৰী অৰঙ, তবসওল্ৰ সতঙপোৰকআ ২০ ঙৰ ধূৰআ ৱসৰ ি ড ওতৰতঙল্ অৰু 
তীখততদ থতৰ সঢোঁৰল্োওৰ প্ৰোধয থদ সধোৱোৰ অশোৰৰ োঝ ঘোআ ণোতওল্কীয়ো হ ৰঙ৷ তদকফৰ 
োতৰ্ও ধুোঁতচৰ পোৱৰ স ঢুৰও ৱসৰ ি ড ওৰোৰ তধঙৰঢো ৮৩৯ কৰোওী ওফঘোৰীও ৱসৰৰ 
ধোঙৰঢো ওোফ ওতৰ ণোতওলল্ দুফতঢ ততয়ো হ ৰঙ বোৰঢ তুঔীয়ো শ্ৰতফও সওল্ৰ তঞ্চঢ ধতৰয়োৰল্ 
তওঙু সওো  ল্োপ ওতৰ ধোৰৰ৷ তদকফৰ পতৱৰ্যঢ অৰু তঞ্চঢ ধতৰয়োল্ৰ স্বোণৰ প্ৰতঢ ল্ক্ষয ৰোতঔ 
তদকফও অতণও সো োবয অকিোলল্ তসিোি সল্োৱো হ ৰঙ , বোৰঢ ওফঘোৰীসওল্ৰ ৱসৰওোল্ীদ 
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থদ অতোয় ততয়োঢ তদকফ সক্ষফ  ’ ধোৰৰ অৰু শ্ৰতফওসওল্ৰ সশোঘদীয় ৱস্থ্োৰ তওঙু ল্োখৱ 
ওতৰ ধৰো বোয়৷ 

১৩৫) সসৰয়ৰ  ৱসৰপ্ৰোপ্ত ওফী , স ওোৰী ওফী অৰু স ওোৰী ওফঘোৰীসওৰল্ পতৱৰ্যতদতথ , 
সিঘুআতঝ, ৰওয়ো ফচুতৰ , তৰফ ো, সোদোঘ অততৰ োৰ ধোল্কীয়ো থদ অতোয়ৰ োৰ ফআ ৯৯ 
সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ ততৰঙো৷ ৱৰশয এআ সুতথো ল্োপ ওৰোৰ োৰ সফ ঘো  তদকৰফ 
সফ ঘৰওোৰৰ হসৰঢ োত যও ধতৰঘোল্দো ঈৎস ( Outsourcing of Operations) অৰু 
তত্তীয় শৃংঔল্ো খূৰোআ দোৰ োৰ এঔদ ুচোুতচৰ ঘুতিঢ স্বোক্ষৰ ওতৰ ল্োতক৷ 

III. ঘো  োতকঘোৰ ঘতোৰসওল্লল্ ঈতকতদ 

১৩৬) ঘো  োতকঘোৰ দুৱোসওৰল্ তটতচৰঝল্ যৱস্থ্োৰৰ ফচুতৰ প্ৰতোদ স চপোৰৱ ি ড ওৰোৰ 
নল্ঢ আ এঝো ৃ ৎ সোনল্যৰূৰধ ধতৰকতডঢ হ ৰঙ৷ তটতচৰঝল্ সোক্ষৰঢো অৰু ঢোৰ যৱ োৰও 
তথও ঈৎসোত ঢ ওৰোৰ োৰ ঘো  োতকঘোৰ ঘতোৰসওল্ও প্ৰোয় ৩০০০ ঝওো ফূল্যৰ স্ভোঝৰনোদ 
প্ৰতোদ ওৰো  ’৷ এআ যৱস্থ্োআ ৰোচযৰ ২০ ,০০০ ঘতোৰও ঈধওৃঢ ওতৰ৷ আয়োৰ োৰ ৭ সওোতঝ 
ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

IV. সধঞ্চদোৰসওল্ৰ তোত ঢো ওদযোৰ তথওোৰৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ 

১৩৭)  ঢফোদ যৱস্থ্োৰ থীদঢ সধঞ্চদোৰসওল্ৰ ফৃঢুযৰ ধোঙঢ সঢোঁৰল্োওৰ ঈধোচদত ীদ 
তোত ঢো ওদযো সিোৰদ সধঞ্চদৰ সো-সুতথো ল্োপ ওৰোৰ সওোৰদো যৱস্থ্ো দোআ৷ অফোৰ সফোচঢ 
পোৱী অৰু ধীতড়ঢ ফোঢৃ-পগ্নীসওল্ও অতণও সুৰক্ষো প্ৰতোদ ওৰোৰঝো অফোৰ ঘৰওোৰৰ এও 
ঈচ্চ িোতথওোৰৰ তৰ্য়৷  সসৰয়ৰ  অফোৰ ঘৰওোৰৰ তসিোি ি ড ওতৰৰঙ সব সধঞ্চদোৰসওল্ৰ 
ফৃঢুযৰ ধোঙঢ সঢোঁৰল্োওৰ তোত ঢো ওদযো সিোৰদ সধঞ্চদৰ সুতথো ল্োপ ওৰোৰ োৰ সবোকয 
তৰতঘঢ  ’৷  

V. দোফয় সদধতওদ িয়ৰ োৰ ফোৰ ওীয়ো পোট্টো 

১৩৮) অফোৰ ঘৰওোৰৰ ফত ল্োৰ স্বোস্থ্য অৰু সঢোঁৰল্োওৰ ফবোতোৰ সুৰক্ষোৰ োৰ তসিোি হল্ৰঙ৷ 
এআৰঝো ঢযি ধতৰঢোধৰ তৰ্য় সব ২১ শতঢওোৰঢো সফঔদঢ অফোৰ হু সংঔযও পগ্নীৰৰ 
ফোৰ ওীয়ো ঊঢুশ্ৰোৱৰ সফয়ৰঙোৱোঢ এোৰ যৱ োৰৰবোকয প্ৰৰয়োচদীয় ঈধওৰড তওদোৰ সোফণ 
দোণোৰও অৰু স্বোস্থ্যসন্মঢ যৱস্থ্ো সম্পৰও ৱকঢ দ য়৷ এৰও সফয়ৰঢ ওদযো সিোদসওৰল্ 
সবোৱদওোল্ঢ ঈধদীঢ স োৱোৰ সফয়ঢ সঢোঁৰল্োওৰ ফোচঢ প্ৰোসংতকও স্বোস্থ্য তশক্ষোৰৰো জ্ঞোদৰ 
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পোৱ সতঔো বোয়৷ সসৰয়ৰ  এোৰ যৱ োৰৰবোকয দোফয় সদধতওদ স চল্পয ওৰোৰ োৰ ফআ 
এও দঢুদ দীতঢৰ ওণো সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো৷ 

১৩৯) সফৰ ১২-২০ ঙৰ য়সৰ সফোৰ পগ্নীসওল্ তবসওল্ৰ ধতৰয়োল্ৰ োতৰ্ও অয় ৫ ল্োঔ 
ঝওোঢলও ওফ সঢোঁৰল্োওও ফোত তল্ ৫০ ঝওোলও অকৰিোৱো  ’ , তবৰঝো সঢোঁৰল্োওৰ সংও 
এওোঈণ্টঢ সধোদধঝীয়োলও চফো  ’৷ আয়োৰ োৰ ধঞ্জীয়দ প্ৰতিয়ো ঔি ঈন্নয়দ ওোবোল্য়ৰ 
চতৰয়ৰঢ ওৰো  ’৷ এআ ধঞ্জীয়দঢ সঢোঁৰল্োওৰ চন্মৰ ঢোতৰঔ সংৰবোক হ  ণোতও অৰু 
সঢোঁৰল্োও ২০ ঙৰঢ ঈধদীঢ স োৱোৰ সফয়ঢ এআ যৱস্থ্ো স্বয়ংতিয়পোৰৱ ন্ধ  ’৷ এআ থৰদ 
ঈন্নঢ ফোদৰ স্বোস্থ্যসন্মঢ সোফিী যৱ োৰ ওৰোঢ ঈৎসোত ঢ ওতৰ৷ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰঢ অতফ ৫ল্োঔ 
ওদযো সিোদও এআ অোঁঘতদঢ সোফতৰ সল্োৱোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ আয়োৰ োৰ এআ োৰচঝঢ ৩০ 
সওোতঝ ঝওোৰ অৱণ্টদ সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো৷  

VI. ততপন্ন সংস্থ্োঢ ওফৰঢ ওফঘোৰীসওল্ৰ োৰ এওওোল্ীদ সো োবয 

১৪০)  ৰোষ্ট্ৰীয় ধ্বচোো ী অোঁঘতদসফূ  ৰূধোয়ডঢ ততপন্ন তফঙদ/সংস্থ্োঢ ওফৰঢ অফোৰ 
ওফঘোৰীসওল্ৰ হুফূল্ীয়ো ৰগতডৰ ওণো অতফ স্বীওোৰ ওৰৰো৷ এআ অোঁঘতদসফূ  হ ৰঙ- ৰোষ্ট্ৰীয় 
স্বোস্থ্য তপবোদ , ৰোতচযও িোফয চীতৱওো তপবোদ , স তশক্ষো তপবোদ , ৰোষ্ট্ৰীয় ঈচ্চঢৰ তশক্ষো  
তপবোদ, ৰোষ্ট্ৰীয় ফোথযতফও তশক্ষো তপবোদ, স্বচ্ছ পোৰঢ তপবোদ অতত৷  

১৪১) ৱৰশয অতফ ল্ক্ষয ৰোতঔৰঙো সব সবোৱো সওআঙৰফোদঢ এৰদথৰডৰ হু সংঔযও 
ওফঘোৰীৰয় ওঢযৰঢ ৱস্থ্োঢ ফৃঢুযৰড ওতৰৰঙ৷ সওোৰদথৰডৰ ঈধবুি অোঁঘতদ দণওোঢ 
সংস্থ্োসফূৰ  ফৃঢ ধতৰয়োল্ৰ যতিলল্ সওোৰদো থৰডৰ অতণও সো োবয অকিো ধৰো দোআ৷ ঘতল্ঢ 
ঙৰৰ ধৰো এআ সংস্থ্োসফূ ঢ ওফৰঢ ৱস্থ্োঢ ফৃঢুযৰড ওৰো সল্োওসওল্ৰ ধতৰয়োল্কলল্ ৫ 
ল্োঔ ঝওোলও এওওোল্ীদ সো োবয ত ঘোৰধ অকিোলল্ তসিোি সল্োৱো হ ৰঙ৷ এআ সংস্থ্োসফূ  
অৰম্ভ স োৱোৰ সফয়ৰ ধৰোআ এআ ল্োপোল্োপ ওোবওৰী ওৰো  ’৷ 

১৪২) এআ ঈৰেৰশয ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ৪৫ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদ ততৰঙো৷ 

VII. ংকদৱোড়ী ওফী/স োতয়ওো অৰু অশো ওফীৰ ফচুতৰ ৃতি 

১৪৩)  ফ োশয় , তশশুৰ প্ৰণফ ১০০০ ততদৰ হতত ও অৰু ফোদতসও ঈন্নতঢৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢোৰ 
তৰ্ৰয় অতফ সৰঘঢদ৷ অফোৰ ংকদৱোতী অৰু অশো ওফীসওৰল্ প্ৰোণতফও স্বোস্থ্য সসৱো 
তৰশৰ্লও ফোঢৃ অৰু দৱচোঢ তশশুৰ ধতৰঘবোৰ সক্ষত্ৰঢ গুৰুত্বধূড পূতফওো ধোল্দ ওৰৰ৷ ঢফোদ 
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সফঢ ১.১৮ ল্োঔ ংকদৱোতী ওফী অৰু স োতয়ওো অৰু ৩১ ,৯৫৫ কৰোওীঢলও তথও অশো 
ওফীৰয় সসৱো অকিোআ অৰঙ৷  

১৪৪)  ংকদৱোতী ওফী অৰু অশো ওফীসওল্ৰ তত্তীয় ৱস্থ্ো ঈন্নঢ ওৰোৰ প্ৰতঢ অফোৰ 
ঘৰওোৰ গীওোৰি৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ংকদৱোতী ওফী অৰু অশোওফীসওল্ৰ তৰফ ো পোট্টো 
১০০০ ঝওো অৰু ংকদৱোতী স োতয়ওোসওল্ৰ তৰফ ো পোট্টো ৫০০ ঝওো ৃতি ওতৰলল্ তসিোি 
ি ড ওতৰৰঙ৷ 

VIII. ফ োততযোল্য়, তশ্বততযোল্য় অৰু ওোতৰওৰী অৰু তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় সফূ ৰ তশক্ষওলল্ 
তশ্বততযোল্য় দুতোদ অৰয়োকৰ দ্বোৰো তদিোতৰঢ তৰফ ো কোোঁণতদ প্ৰতোদ 

১৪৫) ফৰ োতয় , দোকতৰওসওল্লল্ সমূ্পড সুশোসদ প্ৰতোদ ওতৰলল্ ণওো অফোৰ ঘৰওোৰৰ 
তোয়িঢো ধুদৰোআ সতো োতৰৰঙো৷  দোকতৰওসওল্ও  সফয়ফৰঢ ধোল্কীয়ো সুতথোসফূ  প্ৰতোদ 
ওৰোৰঝো তদতিঢ ওৰোৰঝো এআ দ্বোয়িঢোৰ ফুঔয ওৰডীয়৷ 

১৪৬) ওফঘোৰীৰ ওল্যোডৰ ল্কঢ ধৰৰোি অতশ সবোক ওতৰ ফআ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ ধোআ সুঔী 
হ ৰঙো সব তশ্বততযোল্য় দুতোদ অৰয়োকৰ দ্বোৰো তদিোতৰঢ তৰফ োৰ কোোঁণতদ ৰোচযঔদৰ 
ফ োততযোল্য়, তশ্বততযোল্য়, ওোতৰওৰী অৰু তঘতওৎসো ফ োততযোল্য়ৰ সওৰল্ো তশক্ষৰও ল্োপ 
ওতৰ৷ এআ ওোব তঢ শীৰে সনল্ ওতৰলল্ ঘৰওোৰৰ সওৰল্ো প্ৰৰঘিো  োঢঢ হল্ৰঙ৷ 

IX. কৃ ৰক্ষীৰ ফচুতৰ ৃতি 

১৪৭)  স্থ্োদীয় প্ৰতঢৰক্ষোৰ োৰ ‚কৃ ৰক্ষী‛ দোফৰ সস্বচ্ছোৰসৱী সংস্থ্োৰঝোৰৱ অআদ শৃংঔল্ো ৰক্ষো 
তদোঘদৰ সফয়ঢ অৰু চৰুৰী সফয়ঢ অৰক্ষীৰ স োয়ওোৰী ত ঘোৰধ ওোফ ওতৰ অত ৰঙ৷ শোতি 
অৰু সুতস্থ্ৰঢো ঝুঝ ৰঔোৰ সক্ষত্ৰঢ সঢোঁৰল্োৰও স্বোণ ীদপোৰ সসৱো অকিোআ অত ৰঙ অৰু 
সঢোঁৰল্োও অফোৰ ঘৰওোৰৰ থদযোতৰ ধোত্ৰ৷ সঢোঁৰল্োওৰ হততদও ফচুতৰ ২৫০ ঝওোৰ ধৰো ৩০০ 
ঝওোলল্ ৃতি ওতৰলল্ সঢোঁৰল্োওৰ এও হুততদীয়ো তোী অৰঙ৷ ফআ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ ধোআ সুঔী 
হ ৰঙো সব অফোৰ ঘৰওোৰৰ এআ তোী ফোতদ হল্ৰঙ অৰু ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ ধৰো সঢোঁৰল্োৰও 
তিঢ ফচুতৰ ল্োপ ওতৰ৷ 

X. ফূল্য সুতস্থ্ৰঢো ধুোঁতচ 

১৪৮)  ফূল্য ৃতিৰয় তুঔীয়োৰল্োও অৰু দিসৰসওল্ও ক্ষতঢ ওৰৰ অৰু এআ ওণো ফদঢ ৰোতঔ 
তকঢ ৰ্ঢ অতফ এও ফূল্য সুতস্থ্ৰঢো ধুোঁতচ কঞদ ওৰোৰ ওণো সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো৷ তবৰয় 
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ঢযোৱশযওীয় সো- সোফিীসফূ ৰ হ  ণওো ফূল্য ঈঞো দফোৰ ধৰো অফোৰ িো ওসওল্ও সওো  
প্ৰতোদ ওতৰ৷ ঔোতয অৰু সোফতৰও সবোকোদ তপোৰক এআ ধুোঁতচ ৰূধোয়ডৰ অত  তঢংপোৰ 
প্ৰস্তুঢ ওতৰ ঈতল্য়োআৰঙ৷ এআ সক্ষত্ৰঢ তপোকৰঝোও সল্ ওতৰ ঢুতল্লল্ অৰু চোৰঢ স োৱো 
ফন্দোৱস্থ্ো ঢণো ওৃতত্ৰফ ফূল্যৃতি সৰোথ ওৰোৰ ৰণ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ৫০ সওোতঝ ঝওো 
থোব ওতৰৰঙো৷ 

 

 

XI. ঘৰওোৰী তপোকসফূ ঢ ঙ’তঘৰয়ল্ তফতটয়োৰ সূঘদো 

১৪৯) ফ োশয় , ফআ োৰম্বোৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ সু-শোসদৰ ল্ক্ষযৰ তৰ্ৰয় সতো োতৰ অত ৰঙোোঁ৷ 
আয়োৰ ংশ ত ঘোৰধ অতফ চদসোথোৰডৰ ওোৰ্ ঘধোৰ োৰ সতিয় ধতৰক্ষধ ি ড ওৰোৰ 
প্ৰৰয়োচদীয়ঢো অৰঙ৷ চদসোথোৰডও সঢোঁৰল্োওৰ তথওোৰ সম্পৰও সচোক ওৰোৰ ল্কৰঢ 
ঘৰওোৰৰ সঢোঁৰল্োওৰ োৰ তও ওোফ ওতৰ অৰঙ ঢোও ৱকঢ ওৰৰোৱোৰ তৰশৰ্ প্ৰৰয়োচদ অৰঙ৷ 

১৫০) অতচৰ বুকঢ চদসোথোৰডৰ হসৰঢ সংৰবোক স্থ্োধদৰ োৰ অথুতদও যৱস্থ্োসফূ  ি ড 
ওৰোৰঝো তঢ গুৰুত্বধূড৷ এআ ঈৰেৰশয অতফ ঘৰওোৰৰ প্ৰতঢৰঝো তপোকঢ ঙ’তঘৰয়ল্ তফতটয়ো স্থ্োধদ 
ওৰোৰ যৱস্থ্ো ল্ফ, বোৰঢ ঘৰওোৰ চদসোথোৰডৰ তথও ওোৰ্ ঘোতধ ধোৰৰ৷ 

১৫১) আয়োৰ োৰ অতফ ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ৩ সওোতঝ ঝওোৰ অণ্টদ ততৰঙোোঁ৷ 

XII. স্বোস্থ্য সসৱো ঈৎসৱ অৰু িোফয ঈৎসৱ 

১৫২)  ঈন্নঢ স্বোস্থ্য সসৱো অকিোলল্ অৰু ৰোচযঢ ণওো স্বোস্থ্য তৰ্য়ও দুষ্ঠোদতল্োওৰ ফোদ 
তদদয় ওৰোৰ ওোৰৰড ফআ স্বোস্থ্যৰসৱো ঈৎসৱৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙোোঁ৷ তশক্ষোঔিঢ ঈন্নঢ ফোদ তদথোৰডৰ 
োৰ অতফ দুতষ্ঠঢ ওতৰ  ো চদতপ্ৰয় অৰু সনল্ গুৰডোৎসৱ অোঁঘতদৰ আ এও তওল্ 
প্ৰতঢৰূধ৷ ৰোচহুৱো স্বোস্থ্য দুষ্ঠোদ  , তবৰোৰ সংতলি প্ৰোণতফও অৰু ফোথযতফও ধবোয়ৰ সসৱো 
প্ৰতোদ ওৰৰ সবৰদ- তচল্ো তঘতওৎসোল্য় , ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য় , ৰোচহুৱো স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰ 
অৰু প্ৰোণতফও স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰসফূ ৰ গুডকঢ ফোদ তদডয়ৰ যৱস্থ্ো ওৰো  ৷ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য়ৰ 
হসৰঢ দযোদয স্বোস্থ্য দুষ্ঠোদতল্োওৰওো ধবোয়িৰফ সোফতৰ সল্োৱো  ৷  

১৫৩) আয়োৰ োৰ ফআ ৪ সওোতঝ ঝওো এআ তত্তীয় ৰ্ঢ থোব ওতৰৰঙো ৷ 
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১৫৪) আয়োৰ োতৰৰৰ ধঞ্চোয়ঢ অৰু িোৰফোন্নয়ড তপোৰক ৰোচযৰ কোোঁ ধঞ্চোয়ঢসফূ ৰ 
ওোবযোৱল্ীৰ ফোদ তদৰৰোধডৰ োৰ িোফ ঈৎসৱৰ অৰয়োচদ ওতৰ৷  

XIII. সংসত অতশ কোোঁৱঢ ধণ ঈন্নয়দ প্ৰওে 

১৫৫) থযক্ষ ফৰ োতয় , অফোৰ ফোদদীয় সোংসতসওল্ ততেীঢ সফৰ ওন্ঠ ুতল্ বতত ফআ ওোঁ , 
সঢৰদ ’সল্ ওোৰৰো সব তদ্বফঢ দোণোতও এআ সম্পওঢ ফআ তদতিঢ৷ তৰশৰ্লও সোংসত অতশ িোফ 
সবোচদো ( SAGY) অততৰ তৰৰ অঘোঁতদৰ চতৰয়ৰঢ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰৰ কোোঁসফূ ৰ ৱস্থ্ো 
সল্তদ ওতৰ ততয়োৰ োৰ সোংসতসওৰল্ ি ড ওৰো প্ৰৰঘিো সঘোোঁলওৰয় প্ৰশংসদীয়৷ 

১৫৬) অতফ ৰোচয ঘৰওোৰ ত ঘোৰধ সঢোঁৰল্োওৰ ঈন্নয়দফূল্ও প্ৰৰঘিোঢ স ৰবোতকঢো ওতৰলল্ 
অি ী৷ এআ ঈৰেৰশয অতফ সন্মোদীয় সোংসতসওৰল্ তদোতঘঢ ওৰো কোোঁসফূ ঢ ধণ ঈন্নয়দ 
প্ৰওেৰ োৰ ২০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ ফআ অশো ওৰৰো সব অফোৰ ৰোচযঔদৰ ফোদদীয় 
সোংসতসওৰল্ ৰোচয ঘৰওোৰৰ এআ ধতৰক্ষধও অততৰ ল্’৷ 

XIV. যতিকঢ তশক্ষোদুষ্ঠোদও তদয়ন্ত্ৰদ  

১৫৭) যতিকঢ ঔিৰ তশক্ষোদুষ্ঠোদসফূ ৰ দ্বোৰো তশক্ষোণীৰ ধৰো ফোত্ৰোতথও ফোঘুল্ অতোয় ওৰো 
খঝদো হততদও শুতদলল্ সধোৱো বোয়। অদ োৰঢ, এৰদ এও তপৰবোক ঈৰঞ সব এৰদ তশক্ষোদুষ্ঠোদৰ 
তশক্ষও তশক্ষতয়ত্ৰীসওৰল্ তঢ তদম্ন  োৰৰ তৰফ োঢ সসৱো অকিো ল্োৰক। 

১৫৮) এৰদ থৰডৰ ওু-ৃতত্ত সৰোথ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ ঢফোদ সওোৰদোথৰদৰ অআদ দোআ । ফোত্ৰোতথও 
ফোঘুল্ সংি  সৰোথ ওতৰলল্ তশক্ষও-তশক্ষতয়ত্ৰী ঢণো স ওোৰী ওফীসওল্ৰ ঈতঘঢ তৰফ ো কোঞতদ 
স োৱোৰঝো তদতিঢ ওতৰৰ োৰ অতফ এঔদ অআদ প্ৰদয়দ ওতৰফ । তশক্ষোৰ োতডচযওৰড সৰোথ 
অৰু যতিঔিৰ তশক্ষোঢ স্বচ্ছঢো – এয়োআ  ’ প্ৰস্তোতঢ অোঁঘতদঔদৰ ফূল্ তশদ। 

XV. অতণও ঢৰোতেঢ স ৰয়োতকঢোৰ োৰ ঈত্তৰ-ধূৱ ফঞ্চ 

১৫৯) ঈত্তৰ ধূোঞ্চল্ৰ ৰোচযৰওআঔদ সব সপৌকতল্ওপোৰৱ তদওঝৱঢী সঢৰদ দ য় । এআ 
অঝোআৰওআঔদ ৰোচযৰ োতসন্দোসওল্ৰ ফোচঢ ঐতঢ তসও, সোংসৃ্কতঢও অৰু ধোৰস্পতৰও সবোকসূত্ৰ 
ততযোফোদ। সফি ঞ্চল্ৰঝো প্ৰোওৃতঢও সম্পতৰৰ পৰধূৰ অৰু ততক্ষড অৰু ততক্ষডধূ এতঙয়োৰ 
হসৰঢ ঞ্চল্ৰঝোৰ সীফোফূৰীয়ো। 

১৬০) সফি ঞ্চল্ৰঝোৰ ৰোচযৰওআঔদৰ এও ঈলফ ঢীয়ো তশদ অৰঙ অৰু অঝোআৰওআঔদ 
ৰোচযৰ সফতেঢ ঐওয হু সক্ষত্ৰঢ স োয়ও ুতল্ প্ৰফোতডঢ হ ৰঙ । এৰদ ধতৰৰপ্ৰতক্ষঢ ফআ ঈত্তৰ-
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ধূৱৰ ৰোচযৰওআঔদও ল্ক ল্কোআ এতঝ ঈত্তৰ-ধূৱ নোঈৰিঘদ ( North-East Foundation) কতি 
সঢোল্োৰ প্ৰস্তো ততৰঙো। সওোৰদো দোফজ্বল্ো সোফোতচও কৰৱৰ্দো প্ৰতঢষ্ঠোদৰ হসৰঢ এআ ফঞ্চআ ঈত্তৰ-
ধূৱোঞ্চল্ৰ সফসযো অৰু সম্ভৱদোৰ তৰ্ৰয় ঘৰওোৰও তত ো-ধৰোফশ তত । প্ৰণফ ধোোঁঘ ঙৰৰ োৰ 
এৰদ এতঝ ফঞ্চও সফ ঘৰওোৰৰ ধৃষ্ঠৰধোৰ্ওঢো ওতৰ।  

১৬১) ফআ অশো ওৰৰো সব ঈত্তৰ-ধূৰ অদ ৰোচযসফূৰ  এআ নোঈৰিঘদঔদঢ সবোক তোদ ওতৰ৷ 

 

 

XVI. ঈত্তৰ ধূোঞ্চল্ৰ ৰোচয সফূ ৰ োৰ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য়সফূ ঢ সংৰক্ষড যৱস্থ্ো 

১৬২) সফোৰ সশৰ্ৰঔদ োৰচঝঢ , সফও ঈত্তৰ-ধুৰ তঘতওৎসো তশক্ষো সওন্দ্ৰ ত ঘোৰধ কতি 
সঢোল্োৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ তততঙৰল্ো৷ এআ সক্ষত্ৰঢ অতফ আতঢফৰথয ততপন্ন ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙো৷ ফআ 
এআ সক্ষত্ৰঢ সৰঘঢদ সব ঈত্তৰ ধূোঞ্চল্ৰ সওআঔদফোদ ৰোচযঢ তঘতওৎসো তশক্ষোৰ ধবোপ্ত সুতথো 
দণওোৰ োৰ ঞ্চল্ৰঝোৰ বুৱও-বুৱঢীসওল্ তঘতওৎসো তশক্ষো ল্োপৰ ধৰো তঞ্চঢ হ  অৰঙ৷ 

১৬৩) তবৰ ঢুৰও , অঞ পদীৰ তপঢৰঢ সফ সচযষ্ঠ পগ্নী ুতল্ কডয ওৰো  য় , কতঢৰও ঈত্তৰ 
ধূোঞ্চল্ৰ তবৰওআঔদ ৰোচযৰ তদচো তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় দোআ সসআ সফূ  ৰোচযৰ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰী 
সওল্ৰ োৰ অফোৰ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য়ঢ তুঔদলও অসদ সংৰক্ষডৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷ এআ 
ৰোচযসফূ ঢ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য়সফূ  স্থ্োধদ হ  দুঞোলল্ অতফ এআ সুতথো অকিোফ৷ 

XVII. দঢুদ তশক্ষোদুষ্ঠোদ 

১৬৪) তশক্ষো সফোচৰ সফৰুতিস্বৰূধ৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ওোবওোল্ ি ডৰ ততদৰ ধৰো তশক্ষোদুষ্ঠোদৰ 
অিঃকোোঁণতদৰ সম্প্ৰসোৰডৰ তৰ্য়ৰঝো ঘৰওোৰৰ প্ৰথোদ ধতৰক্ষধসফূ ৰ তপঢৰঢ দযঢফ অতঙল্৷ 
অতফ ধূৰ ঈৰেঔ ওৰো ‘ঈত্তৰড’ঢ ৰোচযঔদৰ ততপন্ন প্ৰোিঢ সওআঔদফোদ স্নোঢও ফ োততযোল্য় 
স্থ্োধদ ওৰোৰ তৰ্ৰয় সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো৷ আয়োৰ ঈধতৰ ঢল্ঢ ঈৰেঔ ওৰো তশক্ষোদুষ্ঠোদসফূ  স্থ্োধদ 
ওৰো  ’, বোৰ োৰ ধবোপ্ত োৰচঝৰ সুতথো ৰঔো হ ৰঙ৷ 

ও) ওতৰফকঞ্জঢ এঔদ দঢুদ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ অদ োৰঢ এআ ঙৰৰ ধৰো 
সওোওৰোছোৰ, তঢতদঘুওীয়ো অৰু দল্োৰীঢ তঘতওৎসো ফ োততযোল্য়ৰ তদফোড ওোব অৰম্ভ  ’৷ 
তটনু, থুুৰী, দকোোঁ অৰু ঈত্তৰ ল্ক্ষীফধুৰঢ তদফোডৰ ওোফ তথও তক্ষপ্ৰঢোৰৰ ঘতল্ অৰঙ৷ 
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ঔ) থুুৰী , দল্োৰী, ৰতগয়ো, দকোোঁ, তটনু, সবোৰ োঝ, তটব্ৰুকড়, সঢচধুৰ, তশল্ঘৰ অৰু ঈত্তৰ 
ল্ক্ষীফধুৰঢ ১০ ঔদ দঢুদ ঘৰওোৰী অআদ ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ 

ক) ওোত অংল্ং (ধতিফ) , গোআকোোঁ, োক্সো, দল্োৰী, ওোফৰূধ, ফতৰকোোঁ, তটফো  োঘো , 
তশৱসোকৰ, তশ্বদোণ অৰু ঈত্তৰ ল্ক্ষীফধুৰঢ ১০ ঔদ দঢুদ ত এট ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ ওৰো 
 ’৷ 

খ) তঝংঔং , ফোচুল্ী অৰু  োৰচোঢ তঢতদঔদ দঢুদ ধতল্ৰঝওতদও স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ 

গ) সফোৰ ধূৰ োৰচঝ সখোৰ্ডো দুসতৰ ধৰৱঢী তত্তীয় ৰ্ঢ ত োল্ী , গোআকোোঁ, শুৱোল্ওুতঙ, 
টোল্গুতৰ, দল্োৰী অৰু দকোোঁঢ তদফোডৰ ওোফ অৰম্ভ ওতৰফ৷ সথফোচী অৰু সকোল্োখোঝঢ 
তপবোতন্ত্ৰও ফ োততযোল্য় তদফোডৰ ওোফ এআ ঙৰঢ সমূ্পড  ’ অৰু সসআ দুসতৰ ধবোপ্ত 
োৰচঝ যৱস্থ্ো ৰঔো হ ৰঙ৷ 

ঘ) সংঔযোল্খূ থূযতৰ্ঢ ঞ্চল্ সবৰদ - সসোডোআ , সঘগো, ঝৰৱো, চৰল্শ্বৰ, সকোল্ওকঞ্জ, 
তল্োসীধোৰো, ফগল্লত,  োআল্োওোতন্দ অৰু ওতৰফকঞ্জঢ ৯ ঔদ ফত ল্ো ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ ওৰো 
 ’৷ 

ঙ) ঈত্তৰড অোঁঘতদৰ থীদঢ স্থ্োধদ ওতৰ ল্কো অতশ ফ োততযোল্য় সওআঔদৰ ঈধতৰ ৰঘল্ো 
(সশোতদঢধুৰ), টুফটুফো (তঢতদঘুওীয়ো), ফোচুল্ী, োস্কো, তঘৰোং অৰু তোল্গুৰীঢ তঢতৰি ঙয়ঔদ 
দঢুদ স্নোঢও ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ ওৰো  ’৷  

চ) ৰোচযঔদঢ তক্ষঢো তওোশৰ োৰ তঘংকোধুৰৰ ITEESৰ স ৰবোকঢ এও সফকো স্কীল্ তঘঝী 
স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ সফৰ বুৱও-বুৱঢীসওল্ও অিচোতঢও ফোদসম্পন্ন তদৰয়োকৰ ঈধবুি ওতৰ 
সঢোল্োৰ োৰ এআ প্ৰতঢষ্ঠোৰদ স োয় ওতৰ৷ ফআ সফকো স্কীল্ তঘঝী অৰু আয়োৰ হসৰঢ চতৰঢ 
দযোদয ওোফ-ওোচৰ োৰ ১৮ সওোতঝ ঝওো অঙুঢীয়োলও ৰোতঔলল্ থোব ওতৰৰঙো৷ 

ছ) তৰ্য়ো অৰু ংশীতোৰীসওল্ৰ সোফণয ঈচ্চ ফোদৰ ওতৰ কতি সঢোল্োৰ োৰ অতফ ৰোতচযও 
ৰোচহুৱো তত্ত প্ৰতঢষ্ঠোদ (State Institute of Public Finance) স্থ্োধদ ওৰোৰ োৰ ধতৰক্ষধ 
হল্ৰঙো৷ 

জ) ঢতুধতৰ , অতফ শ্ৰফ ওল্যোড তৰ্য়োসওল্ও প্ৰতশক্ষড ততয়োৰ ঈৰেৰশয ৰোতচযও শ্ৰতফও 
প্ৰতশক্ষড অৰু কৰৱৰ্ডো প্ৰতঢষ্ঠোদ স্থ্োধদ ওতৰফ৷ 

ঝ) তটফো  োঘোঢ এঔদ ঈতযোদ শসয ফ োততযোল্য় স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ 
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ঞ)  শ্ৰী শ্ৰী তদৰুিৰতৱৰ সৃ্ভতঢঢ তটব্ৰুকড়ৰ ঘোুৱোঢ অতফ এঔদ িীড়ো তশ্বততযোল্য় স্থ্োধদ 
ওতৰফ৷  

১৬৫) অতফ তশক্ষোঔিঢ ধৰঢ ঈৰেঔ ওৰো প্ৰওেসফূ  ৰূধোয়ড ওতৰলল্ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি , বোৰঢ 
ৰোচযঔদৰ প্ৰতঢৰঝো প্ৰোিঢ অফোৰ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীসওৰল্ ঈচ্চ ফোদৰ তশক্ষো ল্োপ ওতৰ ধোৰৰ৷ 

 

 

 

XVIII. ওদযো সিোদৰ োৰ তুঘওীয়ো ো দ 

১৬৬)  ফআ ধূৰ োৰচঝঢ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো সব অতফ ২০১৭ ঘদৰ ঈচ্চঢৰ ফোথযতফও ধৰীক্ষোঢ 
ঈত্তীড স োৱো ৰোচযঔদৰ শীৰ্ৰ ১০০০ কৰোওী ঙোত্ৰীও তুঘওীয়ো ো দ প্ৰতোদ ওতৰফ৷ সঢোঁৰল্োওৰ 
ঈচ্চ তশক্ষো স চল্পয ওৰোৰ ঈৰেৰশয এআ অোঁঘতদ ি ড ওৰো হ তঙল্৷  

১৬৭)   ফআ এআ ধতৰক্ষধও তথও অগুৱোআ হল্ বোলল্ তঘোতৰৰঙো৷ এআ ঙৰ অতফ ২০১৮ 
ঘদৰ ঈচ্চঢৰ ফোথযতফও ধৰীক্ষোঢ ঈত্তীড শীৰ্ৰ ৫০০০ কৰোওী ঙোত্ৰীও এৰদ তুঘওীয়ো ো দ 
প্ৰতোদ ওতৰফ৷  

১৬৮)   ফআ এআ ঈৰেৰশয ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰচঝঢ ২৫ সওোতঝ ঝওোৰ অৱেদ ততৰঙো৷ 

 

XIX. অফোৰ দকৰ অৰু ফ োদকৰঢ সধৌৰ সো-সুতথো ৃতি 

১৬৯) ফ োশয় , ৃ ৎ ধুোঁতচ প্ৰওে ৰূধোয়ড অফোৰ ঘৰওোৰৰ দযঢফ ফুঔয তৰ্য়৷ তৰশৰ্লও 
অফোৰ দকৰ-ঘ ৰসফূ ৰ গুৰুত্বধূড অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দ সোথদ অফোৰ দযঢফ ল্ক্ষয৷ ৃ ৎ 
ঘ ৰৰ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দ ধুোঁতচলল্ অতগ অকৰিোৱো থদৰোতশ ণো তঢতৰিপোৰৱ ৮ ঔদ 
ফচল্ীয়ো ঘ ৰৰ োৰ অতফ ততয়ো অৱণ্টৰদ আয়োৰ বণোণঢো প্ৰতোদ ওতৰৰঙ৷ সফৰ ৃ ৎ 
ফ োদকৰৰ ঈধতৰ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ প্ৰসোৰৰ ধৰঢ গুৰুত্ব অৰৰোধ ওৰোৰ সব প্ৰৰয়োচদ 
সসআ সম্পৰও অতফ তদতিঢ৷ এআৰঝো তৰশৰ্পোৰৱ সঢয ওোৰড সফ দ্ৰুঢকতঢঢ দকৰীওৰডৰ 
তধৰদ অকোতি হকৰঙ অৰু এআ তওোশ যো ঢ ৰঔোৰ োৰ ঈন্নঢ ফোদৰ ধণ অৰু দল্ো-
দতফোৰ যৱস্থ্োৰ অৱশযও৷ আয়োৰ োৰ ফআ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ধণ অৰু দল্ো-দতফো 
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তদফোডৰ োৰ CIDF অোঁঘতদঢ িপূি স োৱো দকৰ-ঘ ৰসফূ  অৰু গুৱো োঝীৰ োৰত দযোদয 
দকৰ ঘ ৰৰ োৰ ২০০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

XX. ঈন্নঢঢৰ দোকতৰও সসৱোৰ োৰ স োয়ঢো 

১৭০) গুৱো োঝী ফ োদকৰীৰ ঈধতৰ অদ ৬ ঔদ ঘ ৰ দকোোঁ , সঢচধুৰ, সবোৰ োঝ, তটব্ৰুকড়, 
তশল্ঘৰ অৰু তঢতদঘুওীয়োঢ অথুতদও সকোঝো অৱচদো যৱস্থ্োধদো ধিতঢৰ প্ৰৱঢদ অৰু তওোশৰ 
োৰ ফআ ৫০ শঢোংশ viability gap funding ৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

১৭১) ফ োদকৰ অৰু ঘ ৰসফূ ঢ ষ্ট্ৰীঝ ল্োআঝৰ যৱস্থ্ো ওৰোৰঝো এও প্ৰোণতফও সসৱো ুতল্ কডয 
ওৰো  য়৷ ৱৰশয এআৰঝো ল্ক্ষয ওৰো হকৰঙ সব স্থ্োদীয় দকৰ তদওোয়সফূৰ  সফয়ফৰঢ ততুযঢৰ 
তল্ অতোয় ততলল্ সক্ষফ সদোৰ োৱোৰ োৰ দোকতৰওসওল্ এআ প্ৰোণতফও সসৱোৰ ধৰো তঞ্চঢ হ  
অৰঙ৷ এআ সফসযো সফোথোদৰ োৰ ফআ প্ৰতঢৰঝো স্থ্োদীয় দকৰ তদওোয়ৰ ফোত তল্ ততুযঢ ফোঙুল্ৰ 
োত ততল্কীয়ো থদৰ ৫০ শঢোংশ ততলল্ প্ৰস্তোৱ ি ড ওতৰৰঙো৷ এআ ধতৰক্ষৰধ অফোৰ 
ফ োদকৰ অৰু দকৰসফূ ঢ ষ্ট্ৰীঝ ল্োআঝৰ সতঞও ওোবওোতৰঢো তদতিঢ ওতৰ৷ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ 
োৰচঝঢ আয়োৰ োৰ প্ৰৰয়োচদীয় বৰণোতঘঢ ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ আয়োৰ তঢতৰিলও তত্ত 
তপৰক ধঞ্চফ তত্তীয় অৰয়োকৰ ফচুৰীৰ থীদঢ সধৌৰ তদওোি সফূ লল্ ২৪২.১২ সওোতঝ ঝওো 
অকিো বোৰঢ দোকতৰও সসৱো তদতিঢ ওতৰ ধৰো বোয়৷  

XXI. গুৱো োঝীৰ ধণ তদফোডৰ োৰ দীতঢ-তদৰতশদো 

১৭২)  গুৱো োঝীৰ োতসন্দোসওৰল্ োতৰৰ্ো ওোল্ঢ ধোদী চফো স োৱোৰ নল্ঢ ফুঔোফুতঔ স োৱো 
সুতথো সম্পৰও অতফ সওৰল্োৰৱ জ্ঞোঢ৷ ঙৰ ঙৰ থতৰ  ফ োদকৰঔদৰ কতি ঈঞো প্ৰতিয়োৰঝোঢ 
গুৱো োঝীৰ ধণসফূ  হুোৰ সফৰোফতঢ অৰু ধুদৰ ঈন্নঢ ওতৰ সঢোল্ো হ ৰঙ৷ তওন্তু ঈধবুি দীতঢ-
তদৰতশদো অৰু তদৰীক্ষডৰ পোৱঢ, সতঔো হকৰঙ সব ধণসফূ  ধুদৰ তদফোড ওৰোৰ ধূৰ সসআৰোৰ 
পোল্তৰৰ ঔন্দো দ য়৷ ধণসফূ ৰ ঈচ্চঢো িফোেৰয় ৃতি সধোৱোৰ ল্ৰক-ল্ৰক ধণৰ ওোৰ্ৰ 
অৱোতসও ঞ্চল্ অৰু ওোবোল্য় সঘৌ তঢ ধোদী চফো স োৱোৰ সফসযো কো ওতৰ ঈতঞৰঙ৷  

১৭৩)  এআ সফসযোৰ সফোওোতল্ো ওতৰলল্ অতফ এৰদ এও তদৰতশদো চোতৰ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ 
ওতৰৰঙো ব’ঢ ধণৰ ধুদৰ তদফোডৰ ধূৰ ধুৰতড ধণৰঝো  ঔন্দোৰঝো োথযঢোফূল্ও  ’ বোৰঢ ধণৰ 
ঈচ্চঢো ৃতি দোধোয়৷ অতফ অশোোতী সব এআ সফোথোৰদ গুৱো োঝী ফ োদকৰীঢ োস ওৰো 
স স্মোতথও দোকতৰওও ল্োপোতেঢ ওতৰ৷ 
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XXII. ঝল্ তঝংওোতৰং সল্ (Atal Tinkering Lab) 

১৭৪) পোৰঢ ঘৰওোৰৰ দীতঢ অৰয়োৰক ফচল্ীয়ো ততযোল্য় ধবোয়ঢ ঝল্ তঝংওোতৰং ধৰীক্ষোকোৰ 
স্থ্োধদ ওতৰৰঙ৷ আয়োঢ বুৱও-বুৱঢীসওল্ও ৩ তট তপ্ৰণ্টোঙ , lots, ৰতঝক্স, সঘদৰঘোঘ আঢযোততৰ 
সল্ঔীয়ো সশ ঢীয়ো প্ৰবুতিসফূ  সম্পৰও ধতৰঘয় ওৰোআ ততয়ো  য়৷ এআ ধৰীক্ষোকোৰসফূ  বুৱও-
বুৱঢীসওল্ৰ ফদঢ সওৌঢু ল্ , সৃতিশীল্ঢো অৰু ওেদোশতি চকোআ ঢুতল্ ধৰোলও বুগুঢ ওৰো 
হ ৰঙ৷ সফৰ প্ৰতঢঔদ ঘৰওোৰী ততযোল্য়ৰঢ এও ঈদ্ভোৱদফূল্ও সংসৃ্কতঢ প্ৰসোৰ খৰঝোৱোৰ প্ৰতঢ 
অফোৰ ঘৰওোৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ ঝল্ তঝংওোতৰং ধৰীক্ষোকোৰ স্থ্োধদ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ দীতঢ অৰয়োৰক 
সফঢ ৫৬ ঔদ ততযোল্য় তদোঘদ ওতৰৰঙ৷ ৰোচযঔদঢ অৰু তথও ঘৰওোৰী ততযোল্য়ও এআ 
ধৰীক্ষোকোৰৰৰৰ সু-সতজ্জঢ ওতৰ ঢুতল্লল্ এআ ঙৰ অতফ প্ৰথোদ প্ৰওে ত ঘোৰধ ৫০ ঔদ ঘৰওোৰী 
ততযোল্য়ঢ ঝল্ তঝংওোতৰং ধৰীক্ষোকোৰ স্থ্োধদঢ ধুোঁতচ সবোকোদ থতৰলল্ তসিোি ি ড ওতৰৰঙো৷ 

১৭৫)   আয়োৰ োৰ ২০১৮-২০১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ১০ সওোতঝ ঝওোৰ অণ্টদ ততৰঙো৷ 

XXIII. ৰোতচযও ঈদ্ভোৱদ ধুোঁতচ:  প্ৰশোসদঢ ঈদ্ভোৱদীফূল্ও যৱস্থ্োৰ প্ৰতঢ ঈৎসো  

১৭৬)  সংতলি তচল্োসফূ ৰ ঈধোয়ুিসওল্ হ ৰঙ ততপন্ন ঘৰওোৰী অোঁঘতদ ঢণো ওোবসূঘীসফূ ৰ 
ফূল্ ৰূধোয়ডওোৰী প্ৰোতথওোৰী৷ অফোৰ ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰীৰ সৰধোদৰ ল্কঢ সংকতঢ ৰোতঔ অফোৰ 
ঘৰওোৰ ঈদ্ভোৱদৰ ঢণো স্থ্োদীয় সফসযো সফোথোদৰ োৰ এও দুওূল্ ধতৰৰৱশ সৃতি ওৰোৰ প্ৰতঢ 
প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ সতশঔদঢ ৰূধোতয়ঢ স োৱো হুৰওআঔদ সনল্ অোঁঘতদ তচল্ো ধবযোয়ঢ ৰূধোতয়ঢ ওফ 
যয়ৰ সৰল্ অোঁঘতদৰ  অতঙল্ , তবৰোৰ অোঁঘতদ সতশৰ দযোদয ংশঢ সনল্ ওোত দী ত ঘোৰধ 
ধুদৰোৃ  তত্ত খৰঝোৱো হ তঙল্৷ অোঁঘতদ ৰূধোয়ডৰ সক্ষত্ৰঢ ততপন্ন তচল্োআ প্ৰতশদ ওৰো ঈৰেঔৰবোকয 
অৰু ঈদ্ভোৱদীফূল্ও ওোফ-ওোচও স্বীওৃতঢ তত সঢৰদ প্ৰয়োসও ধুৰসৃ্কঢ ওৰোৰ ৰণ ৰোচহুৱো 
প্ৰশোসদঢ ওৃতঢত্ব প্ৰতশদৰ োৰ প্ৰথোদফন্ত্ৰীৰ ঈৎওৰ্ োঁঝো অৰু সসআতৰৰ ৰোচহুৱো প্ৰশোসদঢ 
ঈৎওৃিঢো প্ৰতশদ ওৰোৰ োৰ সফৰ ফুঔযফন্ত্ৰীৰ ‘ওফশ্ৰী’ ঈৎওৰ্ োঁঝো প্ৰতোদ ওতৰলল্ সল্োৱো 
হ ৰঙ৷  ততপন্ন অোঁঘতদৰ ৰূধোয়ডঢ সোফোদয অৰু ঈদ্ভোৱদীফূল্ও ওোবৰৰ তচতল্তও ঈঞো তচল্োলল্ 
ওৃতঢত্বৰ ধুৰস্কোৰ অৰু স্বীওৃতঢ ত ঘোৰধ এআ োঁঝো অকৰিোৱো  ’৷ 

১৭৭)  স্থ্োদীয় প্ৰশোসতদও সফসযোসফূ  তদয়োতৰলও সফোথোদ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ অফোৰ 
ঈধোয়ুিসওল্ও স োয় ওৰোৰ ৰণ অতফ এঝো ‘ৰোতচযও ঈদ্ভোৱদ ধুোঁতচ’ কঞদ ওৰোৰ ধতৰওেদো 
ওতৰৰঙো৷ এআ অোঁঘতদঔদৰ তঢং দীতঢ-তদৰতশদো ল্ধৰঢ প্ৰতোদ ওৰো  ’ অৰু অতফ অশো 
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ওৰৰো সব প্ৰশোসদৰ প্ৰোণতফও তৰ্য়ৰ ঔুতঝ-দোতঢ তুৰ ওতৰৰল্ আ এও দুওূল্ ধতৰৰৱশ সৃতি 
ওতৰ৷ 

১৭৮)   আয়োৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ১৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

 

XXIV. োোঁ - সফৰ, তঢ কু্ষৰ, কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকৰ োৰ এও দঢুদ থযোয় 

১৭৯)  ফ োশয় , অৰধোদোৰল্োও জ্ঞোঢ সব অফোৰ কতঢশীল্ প্ৰথোদফন্ত্ৰী শ্ৰীদৰৰন্দ্ৰ সফোটীৰয় 
সঢৰঔঢৰ এও তল্ষ্ঠ তসিোি সবোৰক ঈত্তৰ ধূোঞ্চল্ৰ প্ৰতঢৰঝো ধতৰয়োল্লল্ এও ঈধ োৰ প্ৰতোদ 
ওতৰৰঙ৷ এআ ফৰঢ োোঁ ও দ ৃক্ষৰ সশ্ৰডীৰ ধৰো অোঁঢৰোআ অতদৰঙ অৰু ওৃতৰ্ শসয ত ঘোৰধ  
োোঁ ৰ সঔতঢ এতঢয়ো ফুিপোৰৱ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ দুফতঢ প্ৰতোদ ওতৰৰঙ৷ ফআ তদতিঢ সব এআ 
তসিোিৰ তধঙঢ সফৰ িোফয ধতৰয়োল্সফূ ৰ োৰ শীৰে োোঁ  এও প্ৰথোদ ৰোচ  সৃতিৰ ঈৎস 
ত ঘোৰধ ধতৰকতডঢ  ’৷ আয়োৰ ঈধতৰ দুফল্ীকড় তৰনোআৰদৰীৰ অসন্ন হচৱ-আন্ধদ প্ৰওে 
(Biofuel plant) ৰ োৰ োোঁ ও সওোঁঘো ফোল্ ত ঘোৰধ যৱ োৰ ওতৰ ধৰো বো৷  

১৮০)  ৰোষ্ট্ৰীয় োোঁ  তফঘদৰ সতিয় ঢত্বোৱথোদৰ থীদঢ অতফ সফৰ ৰোতচযও োোঁ  তফঙদও 
সমূ্পডপোৰৱ শতিশোল্ী ওতৰ ধোতৰফ৷ সতশৰ ততপন্ন ফ োদকৰঢ ণওো সফ পৱদ, সফ  োঈঘৰ 
ল্কৰঢ গুৱো োঝী অৰু ৰোচযঔদৰ সওৰল্োৰোৰ তচল্ো সতৰঢ ধবোয়িৰফ সফ োোঁ   ঢো সওন্দ্ৰ 
(ABEC) স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ এআ সওন্দ্ৰসফূৰ  োোঁ  সওঘোোঁফোল্ ত ঘোৰধ যৱ োৰ স োৱো তঢ কু্ষৰ , 
কু্ষৰ অৰু ফচল্ীয়ো ঈৰতযোকৰ ওোফ-ওোচও ঈদ্বীপ্ত ওতৰ ঢুতল্৷ এআ সওন্দ্ৰসফূ  স্থ্োধদঢ ধুোঁতচৰ 
সওোৰদো োথো দ ’, এআ ঈৰেশয ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ৫ সওোতঝ ঝওোৰ যৱস্থ্ো ৰোতঔৰঙো৷ 

XXV. সফৰ বুৱ প্ৰচন্মও সপ্ৰোৎসো দ: সওম্পোঘৰ ধৰো ও’ৰধৰৰঝলল্ 

১৮১) ফৰ োতয় , প্ৰতঢ ঙৰৰ অতফ বৰণি সংঔযও তপবোতন্ত্ৰও অৰু োতডচয শোঔোঢ স্নোঢওৰ 
সংঔযো ৃতি ওতৰ অৰঙোোঁ৷ তওন্তু সতো ধতৰতঢঢ ধতৰতস্থ্তঢঢ সওৱল্ফোত্ৰ হশতক্ষও তটিীৰয় অফোৰ 
বু-ঘোফও বণোবণ সংস্থ্োদ অতদ তত সদোৱোৰৰ৷ ততপন্ন অথুতদও ঘনঝৰৱৰ ফতটঈল্ অৰু দযোদয 
থযয়দ ওোবিফ সবৰদ এেোৰপ্ৰোআচ তৰঘোঙ সপ্লতদং অততৰ প্ৰতশক্ষডৰ চতৰয়ৰঢ তক্ষঢো চদ 
ওতৰৰল্ৰ  সঢোঁৰল্োওৰ সংস্থ্োদ ল্োপৰ সম্ভোৱদো ৃতি ওতৰ৷ বততো এআ থৰডৰ তক্ষঢো ৃতিৰ 
প্ৰতশক্ষডৰ যয় ২ ল্োঔ ঝওোৰ ধৰো ৪ ল্োঔ ঝওো ধবি  ৷ সসৰয়ৰ  অফোৰ সফোচৰ 
ণলদতঢওপোৰৱ তধঙধৰো সশ্ৰডীৰ ফোদু  এআ থৰডৰ থযয়দ সূঘীৰ ধৰো প্ৰোৰয় তঞ্চঢ হ  ণোৰও৷  
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১৮২)  ফআ অৰধোদোৰল্োওও চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙোোঁ সব অফোৰ ঘৰওোৰৰ পোৰঢৰ দযোদয 
ৰোচযৰ অত ঢ তপবোতন্ত্ৰও অৰু োতডচয শোঔোৰ ৫০০০ স্নোঢওলল্ ১০ ঝো ‘ঈৎওৰ্ তওোশ সওন্দ্ৰ’ 
ওফ ঔৰঘৰঢ  ো তঢতদঙৰৰ তপঢৰঢ স্থ্োধদ ওৰোৰ োৰ ERP সফচৰ, SAP অততৰ ল্কঢ 
সবোকোৰবোক ৰক্ষো ওতৰ অৰঙ৷ এোৰ প্ৰতশক্ষডপ্ৰোপ্ত হ  ঈঞোৰ ধোঙঢ ফআ অশোোতী সব সঢোঁৰল্োৰও 
অফোৰ তদচৰ সতশঢ অৰু োত ৰৰঢো প্ৰঔযোঢ সওোম্পোদীতল্োওঢ তদবুতি ল্োপ ওতৰ৷  

১৮৩)  আয়োৰ োৰ ফআ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ঙৰৰঝোঢ ত  সওোতঝ ঝওো অঙুঝীয়োলও থোবয ওতৰফ ৷  

 

XXVI. সফৰ ততপন্ন ণলু্ৱো সো-সোফিী সপৌৰকোতল্ও সূঘও তঘহ্ন 

১৮৪)  সতশৰ সনু্মঔঢ সফৰ প্ৰতঢচ্ছত ুতল্ৰল্ সোথোৰডৰঢ ঘো  অৰু কড়ৰ ঙত তুঔদৰ  পোোঁত  
অৰ ৷ এআ তুআ সম্পতৰ ল্কৰঢ দয হু ণলু্ৱো সোফিী অৰঙ তব সফূৰ  প্ৰওৃঢোণঢ স্বীওৃতঢ 
সধোৱো দোআ৷ 

১৮৫)  সফৰ ধোৰম্পতৰও ক ডো , ওৰগো (সবোৰ োঝ) ৰ ও োৰ , সৰণোৰীৰ ওোোঁ  তধঢল্ৰ তশে , 
এতৰ ধোঝ, স্থ্োদীয় সুৰো (ল্োধোদী, সোচ), সওোফল্ ঘোঈল্, চ ো ঘোঈল্, ৰো ঘোঈল্, সওওুৱো ো 
ঘোঈল্, ওৰধৌনুল্ অৰু নুল্োফ চোতধ অতত সফৰ ণলু্ৱো সম্পৰত ৰোষ্ট্ৰীয় অৰু অিঃৰোষ্ট্ৰীয় 
চোৰঢ বৰণোধবুি সফোতৰ এতঢয়ো সধোৱো দোআ৷ 

১৮৬)  এআ ণলু্ৱো সম্পতসফূ  তঘদোি ওতৰ সংৰক্ষড অৰু ধূড সম্ভোৱদীয়ঢো ঈধল্তিৰ োৰ 
সপৌৰকোতল্ও সূঘও তঘহ্ন অ ৰড ওতৰৰ োৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ আয়োৰ দ্বোৰো এআ তূল্প 
সোফিীসফূ ৰ ৰোষ্ট্ৰীয় অৰু অিঃৰোষ্ট্ৰীয় চোৰঢ সফোতৰ ৃতি ওতৰ৷ তবৰয় ৰপ্তোতদৰ সবোৰকতত 
ণলদতঢও তওোশ ওতৰ অৰু ধবঝদৰ তওোশৰ ল্কৰঢ সংতলি সঔতঢয়ও  তশেীসওল্ৰ অয় 
ৃতি ওতৰ৷  

XXVII. তচল্ো ধবোয়ৰ তক্ষঢো ঢণো ততদৰয়োক সফল্ো 

১৮৭)   ফৰ োতয় , তশ্ব ততদৰয়োকওোৰী সতন্মল্দ, এটপোৰেচ সফৰ ৃ ত্তফ সনল্ঢোআ প্ৰতঢচদ 
সফীয়োও প্ৰতোদ ওৰো সকৌৰৱ অৰু অশোৰ তৰ্ৰয় অৰধোদোৰল্োও ৱকঢ৷ ঈতযতফঢো অৰু 
স্বতদৰয়োচদৰ এআ োঢো গুৱো োঝীৰ ধতৰসীফোৰ োত ৰলল্ প্ৰসোৰ ওতৰৰ োৰ তচল্ো ধবোয়ৰ 
তক্ষঢো অৰু ততদৰয়োক সফল্ো অৰয়োচদ ওতৰলল্ অতফ ধতৰওেদো ওতৰৰঙো৷ আয়োৰ ঈধতৰ 
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SVAYEM (স্বোফী তৰওোদন্দ সফ বুৱ সল্ীওৰড) সবোচদোৰ থীদঢ ঈধোচদক্ষফ ঈধল্ব্ধ 
স োৱো ঊডৰ তৰ্ৰয় বুৱওসওল্ও ৱকঢ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ আ এও ফঞ্চ ত ঘোৰধ ধতৰকতডঢ  ’৷  

১৮৮)   এআ অোঁঘতদৰ ংশ ত ঘোৰধ ণলু্ৱো বুৱও অৰু অত্মসফধদ ওৰো সংিোফী বুৱওসওল্ও 
স্ব-তদপৰশীল্ স োৱোৰ োৰ ১৫-৩০ ততদীয়ো তক্ষঢো তওোশৰ প্ৰতশক্ষড ততয়ো  ’৷ 

১৮৯)   এআ অোঁঘতদ ৰূধোয়ডৰ োৰ ফআ ১০ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷  

XXVIII. সৰণোৰীৰ ওোোঁ  থোঢু অৰু দযোদয  স্ত তশে 

১৯০)   সৰণোৰীৰ প্ৰতঢৰঝো খৰৰ ধৰো ঈৎধন্ন স োৱো ঝোং ঝুং শব্দৰোৰ এসফয়ঢ সফৃতিৰ সগীঢ 
অতঙল্৷ তবৰয়আ দ ও অতচ সফৰ ওোোঁ -তধঢল্ৰ ৱস্থ্ো স্বচ্ছল্ দ য়৷ ওিস ওোৰৰ হঢয়োৰ 
ওৰো সো-সৰঞ্জোফৰ ঞোআঢ ওোৰঔোদোঢ হঢয়োৰ স োৱো সস্তীয়ো সোফিীৰ অৰু তধতচদও ধিতঢৰৰ 
ওফ সম্পোতদ, এআ তুআ ওোৰডৰঢআ ণলু্ৱো ওোোঁ -তধঢল্ৰ তশেৰ ৱদতঢ খতঝৰঙ৷ 

১৯১) ফ োশয় , অতফ এআ অিঃৰোষ্ট্ৰীয় ঔযোতঢ সম্পন্ন  স্ততশেও  ধুদৰুজ্জীতৱঢ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ 
ি ড ওতৰৰঙো৷ ঈৰতযোক তপোৰক  স্তৰক্ষধ ওতৰ এআ তশে ঈৰতযোকও সমূ্পডৰূৰধ ধুদৰুজ্জীতৱঢ 
ওৰোৰ োৰ এঝো ধণ ধতৰওেদো প্ৰস্তুঢ ওতৰ অৰু োতডতচযও পোৰ যৱ োৰ ঈধৰবোকী ওতৰ 
ওোতৰওৰসওল্ৰ োৰ ৰোচ  সৃতিৰ ধণ প্ৰশস্ত ওতৰ৷ 

১৯২) সৰণোৰী অৰু দযোদয ঈৰতযোকসফূ ও ধুদৰুজ্জীতৱঢ ওৰোৰ োত এআ ৰ্ৰ োৰচঝঢ 
ফআ ১৭.৫ সওোতঝ ঝওো ধুোঁতচৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷ 

 

XXIX. ৃ ৎ প্ৰওেসফূ ৰ সম্প্ৰসোৰডৰ োৰ ফূল্থদ ততদৰয়োক 

১৯৩) সফ ঘৰওোৰৰ এতঝ ল্োপ ঈধোচদওোৰী ৰোচহুৱো ঔিৰ প্ৰতঢষ্ঠোদ ‘সফ সধে সওতফৰওল্ 
তল্তফৰঝট’ ১৯৭১ ঘদঢ স্থ্োধদ ওৰো হ তঙল্৷ এআ প্ৰতঢষ্ঠোৰদ ঈচতদ সফৰ তচল্োসফূ ঢ 
স্থ্োদীয়পোৰৱ ঈধল্ব্ধ স োৱো প্ৰোওৃতঢও সকঙৰ ধৰো তফণোদল্ ঈৎধন্ন ওৰৰ৷ এআ প্ৰওেৰ প্ৰতঢততৰদ 
১০০ ঝদ তফণোদল্ অৰু ১২৫ ঝদ নৰৰফতল্দ ঈৎধোতদৰ ক্ষফঢো অৰঙ৷ 

১৯৪) তিঢ ঘোত তোৰ প্ৰতঢ ল্ক্ষয ৰোতঔ প্ৰতঢততৰদ ৫০০ ঝদ তফণোদল্ অৰু ২০০ ঝদ নৰৰফতল্দ 
ঈৎধোতদ ওতৰ ধৰোলও ঈৎধোতদ ক্ষফঢো ৃতিৰ োৰ ৰোতচযও সওতৰদৰঝ ১৭৭ সওোতঝ ঝওো 
ততদৰয়োকৰ দুৰফোতদ ততৰঙ৷ এআ প্ৰতঢষ্ঠোদঢ সফ ঘৰওোৰৰ আতঢফৰথয ৮৮.৪৬ সওোতঝ ঝওো 
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ফূল্থদ ততদৰয়োক ওতৰৰঙ৷ ঢতুধতৰ ১৩৩৭ সওোতঝ ঝওোৰ এআ ৃ ৎ প্ৰওেৰ সম্পসোৰডৰ ৰণ 
৬৮.৫৪ সওোতঝ ঝওো ফূল্থদ ততদৰয়োকৰ োৰ থোব ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ 

XXX. ওোতচৰগোঢ ঈতদ্ভত ঈতযোদ  

১৯৫)  অফোৰ ঘৰওোৰৰ ওোতচৰগোঢ তশ্বফোদৰ এঔদ ঈতদ্ভত ঈতযোদ কতি ঢুতল্লল্ তসিোি ি ড 
ওতৰৰঙ, তবঔদ োতকঘোআ ধবঝওসওল্ও অওতৰ্ঢ ওৰোৰ ল্কৰঢ সতশৰ তওট ঈতযোদৰ 
ফোদতঘত্ৰঢ অফোৰ ৰোচযঔদও িপুি ওতৰ৷ 

১৯৬)   এআ ঈৰেৰশয ফআ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ োৰচঝঢ ৮ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদ ততৰঙো৷  

 

XXXI. ততুযৎ ঔিৰ ওফঘোৰীসওল্ৰ োৰ সধঞ্চদ তদতথ 
১৯৭)  ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ সশৰ্ঢ ধোৱোৰ আঈতঝতল্তঝৰ সধঞ্চদ তদতথৰ অদুফোতদও খোতঝৰ 
ধতৰফোড  ’ ১১৬৩.৮৭ সওোতঝ ঝওো৷ আয়োৰৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ খোতঝৰ ধতৰফোড   ৩৭৬.৯২ 
সওোতঝ ঝওো৷ ২০১৮ ঘদৰ ২৮ সনব্ৰুৱোৰীলল্ৰও সধঞ্চদোৰৰ সংঔযো হ ৰঙ প্ৰোয় ১৬৫০০ কৰোওী 
অৰু  ো ৫ ঙৰঢ এআ সংঔযো অৰু ৪৫০০ কৰোওী ৃতি ধো৷ সসআ দুসতৰ ততল্কীয়ো থদৰ 
ধতৰফোড অৰু খোতঝৰ ধতৰফোৰডো ৃতি ধো৷ সসৰয়ৰ  সধঞ্চদোৰসওল্লল্ প্ৰতোদ ওতৰল্কীয়ো থদ 
সফয়ফৰঢ ততলল্ ঢফোদৰ খোতঝ ধূৰডৰ োৰ এওওোল্ীদ সো োবয তঢ সসোদওোৰল্ অকৰিোৱোৰ 
প্ৰৰয়োচদীয়ঢো অৰঙ৷ ফআ এওওোল্ীদ তত্তীয় সো োবয ত ঘোৰধ ১১৬৩.৮৭ সওোতঝ ঝওো প্ৰতোদ 
ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ ২৭৬ সওোতঝ ঝওোৰ োতৰ্ও খোতঝ হ্ৰোস ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ আৰয় ধোৱোৰ 
আঈতঝতল্তঝও স োয় ওতৰ৷ 
 
XXXII. ঢৃঢীয় অৰু ঘঢুণ কৰ ওফঘোৰীৰ ঔোল্ীধত ধূৰড 

১৯৮) সশ ঢীয়ো পোৰৱ , সফোৰ তৃতিৰকোঘৰ হ ৰঙ সব এওোংশ োঢতৰ ওোওৰঢ প্ৰঘোৰ ঘৰল্োৱোৰ সঘিো 
ঘল্োআৰঙ সব তত্ত তপোৰক তদবুতিওৰডৰ সক্ষত্ৰঢ তদৰৰ্থোজ্ঞো অৰৰোধ ওতৰৰঙ৷ এআ ওণোৰ সওোৰদো 
থৰডৰ সঢযঢো দোআ৷ ধত সৃতি অৰু বুতিসংকঢওৰড , ঈৎধোতদ/অ ৰড সোথযঢো ৃতিৰ োৰ 
ওফঘোৰী কৰ ফওৰল্ অতত এও থোৰোোত ও প্ৰতিয়ো৷ অতফ শোসদলল্  োৰ ধৰো এতঢয়োলল্ 
সফ ঘৰওোৰৰ ৩৭১১ঝো ঘঢুণকৰ ধত আতঢফৰথয ধূৰড ওৰো হ ৰঙ৷ তঢতৰি ধত সৃ তিঢ তত্ত 
তপোক তঢ ঈতোৰ৷ সফোৰ োৰচঝ পোৰ্ডৰ চতৰয়ৰঢ অতচ ফআ অি  প্ৰওোশ ওতৰৰঙো সব , 
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তপোকীয় ঔোল্ী ধতসফূ  ধুৰড ওতৰলল্ বোৰঢ সফূ  তপোৰক অকপোক ল্য়৷ তত্ত তপোৰক 
সঢোঁৰল্োওৰ প্ৰস্তোৱসফূ  সতিয়পোৰৱ তৰঘদো ওতৰ অৰু সফি প্ৰতিয়োৰঝোও স োয় ওতৰ৷ 

XXXIII. ঢৃঢীয় অৰু ঘঢুণকৰ ধতৰ োৰ য়স সৰ োআ  

১৯৯) ২০১৬ ঘদৰ ফোঘফো ঢ ৰোচয ঘৰওোৰৰ ঘৰওোৰী ঘোওতৰঢ সবোকতোদৰ োৰ য়সৰ 
ঈিসীফোৰ সংৰশোথদ ওতৰ ৫ঙৰ ৃতি ওৰৰ৷ সসআ ফৰফ ৩৮ ঙৰৰ ধৰো ৃতি হ  ৪৩ ঙৰ 
য়স ধবি ঘোওতৰ প্ৰোণীৰয় ঘৰওোৰী ধতঢ অৰতদ ওৰোৰ সুতথো ল্োপ ওতৰৰঙ৷ দলৰ্ব্ তশওৰ 
তধঙৰ ৫ ঙৰঢ ততপন্ন সসৱোৰ ধতঢ স্বোপোতৱও তদবুতি প্ৰতিয়ো পোৰল্ফোদ ততদ থতৰ ন্ধ হ  
ণওোৰ োৰ হু সবোকয প্ৰোণীৰয় ঘৰওোৰী সসৱোঢ িপুি স োৱোৰ সুৰবোক স ৰুৱো ল্কো হ তঙল্৷ 
য়সৰ এআ তশতণল্ঢো অৰক্ষী সসৱো (সশস্ত্ৰ ণো তদৰস্ত্ৰ) , কৃ ৰক্ষী োত দী , সোফতৰও 
প্ৰতঢৰক্ষো, তগ্ন তদোধদ োত দী অৰু ওোৰোকোৰ সসৱোঢ োত তত তুঙৰ সফয়লল্ প্ৰৰবোচয৷  

২০০) ল্ক্ষয ওৰো বোয় সব , ৰোচযঔদঢ ৃ ৎ সংঔযও প্ৰোণীৰয় এতঢয়ো ঘৰওোৰী ঘোওতৰঢ 
অৰৱতদ ওৰোৰ এঝো সু ৰবোক ল্োপ ওৰো ঈতঘঢ৷ এআ ওণো ফদঢ ৰোতঔ ৰোচয ঘৰওোৰৰ ঢৃঢীয় 
অৰু ঘঢুণ কৰ ঘোওতৰৰ োৰ অৰৱতদ ওতৰলল্ প্ৰোণীৰ য়সৰ ঈিসীফো ৪৪ ঙৰলল্ ৃতি 
ওৰো হ ৰঙ৷ ২০১৯ ঘদৰ ফোঘ ফো  ধবি য়সৰ এআ তশতণল্ঢো প্ৰৰবোচয ণোতও৷  এআ সম্পওীয় 
তশত চোদদী বণো সফয়ঢ প্ৰওোশ ওৰো  ’৷ 

XXXIV. তদবুিৰ সক্ষত্ৰঢ স্বচ্ছঢো অৰু চোততত ঢো 

২০১) ঢফোদৰ তটতচৰঝল্ বুকঢ তপোকসফূ ৰ প্ৰতঢ সফোৰ অি ধূড অৰতদ এআৰব অৰতদ 
প্ৰতিয়োঢ ধুৰতড ধিতঢৰ ঞোআঢ দ-ল্োআদ প্ৰতিয়োও অততৰ সফি যৱস্থ্োৰঝোও বোৰঢ অথুতদও 
ওতৰ কতি সঢোল্ো  য়৷ এআ প্ৰতিয়োআ ঘৰওোতৰ যৱস্থ্োঢ তথও স্বচ্ছঢো অৰু দ্বোয়িঢো অতদ৷ 

২০২) ঢতুধতৰ অতফ দুপৱ ওৰৰো সব ততপন্ন সশ্ৰডীৰ ধতসফূ  বুতিসগঢ পোৰ তৰঘদো 
ওৰোৰ প্ৰৰয়োচদ অৰঙ৷ ধতৰতঢঢ সফয় অৰু প্ৰৰয়োচদৰ তপ্ৰ ল্ক্ষয ৰোতঔ সওোৰদো ধতৰ তলু্তপ্ত 
সোথদ দওৰোলও ওফ প্ৰৰয়োচদীয় ধতসফূ ৰ ধৰো প্ৰৰয়োচদীয় ধতলল্ ধুদৰ তদবুতিওৰডৰ োৰ 
ফআ এও অৰয়োক কঞদ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ এআ দুশীল্দ প্ৰতিয়ো ঘতল্ঢ তত্তীয় ৰ্ৰ 
তপঢৰৰঢ সমূ্পড ওৰো  ৷  

XXXV. ঢৃঢীয় অৰু ঘঢুণ কৰ ঘোওতৰৰ োৰ সেচোৰী ঘোল্োদৰ তলু্তপ্ত 
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২০৩) ঢফোদ ততৰৰ সীফোৰৰঔোৰ ঢল্ৰ প্ৰোণীসওল্ৰ োত ৰৰ অদ প্ৰোণীৰয় প্ৰতঢৰঝো ধতৰ 
অৰতদৰ োৰ ২৫০ ঝওো অতোয় তত ল্কো  য়৷ তদদুৱোসওল্ৰ প্ৰতঢ সততচ্ছো প্ৰওোশ ওতৰ ফআ 
ঢৃঢীয় অৰু ঘঢুণ কৰ ধতৰ োৰ অৰতদ ফোঙুল্ৰ যৱস্থ্ো তলু্তপ্ত ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ততৰঙো৷ 

XXXVI. অিঃৰোতচযও সীফো স্তম্ভ 

২০৪) ফৰ োতয় , ফআ এআ ধতৱত্ৰ সতদও চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব অফোৰ ঘৰওোৰৰ 
‚assam.mygov.in‛ ৰ তৰৰ ধ’ৰঝল্ৰ চতৰয়ৰঢ দোকতৰওসওল্ৰ ধৰো ধৰোফশ ি ড অৰু 
সসআফৰফ ওফ সম্পোতদ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ বৰণি সতিয় পূতফওো ধোল্দ ওতৰৰঙ ৷ 

২০৫) ফআ ল্ধৰঢ এচদ দোকতৰওৰ ধৰো এঝো ধৰোফশ ল্োপ ওতৰতঙৰল্ো সব অিঃৰোতচযও 
সীফোিঢ ঈধবুি সীফো স্তম্ভ স্থ্োধদ ওৰো ঈতঘঢ বোৰঢ এআ সক্ষত্ৰঢ অফোৰ পগ্নী ৰোচযসফূ ৰ 
ফোচঢ সওোৰদো থৰডৰ পুল্ ুচোুতচৰ সৃতি দ য়৷ এআ দুসোৰৰ ফআ তোত ীদ সীফো এৰল্ওোঢ 
ধওী সীফো স্তম্ভ স্থ্োধদ ওৰোৰ োৰ ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ১০ সওোতঝ ঝওোৰ ধবোপ্ত োৰচঝ সো োবযৰ 
প্ৰস্তোৱ ততৰঙো৷ 

XXXVII. প্ৰঢযোহ্বোদ 

২০৬)  ফৰ োতয়, অতচৰ পোৰ্ডঢ ফআ গুৰডোৎসৱ অোঁঘতদ সম্পৰও আতঢফৰথয ডদো ওতৰৰঙো৷ অতফ 
এআ অোঁঘতদঔদ অকলল্ হল্ বো তঘোৰৰো৷ তদচৰ সম্ভোৱদীয়ঢো প্ৰোতপ্তৰ সুৰবোকৰ ধৰো বোৰঢ সওোৰদো 
তশশুৰৱ তঞ্চঢ দ য় সসয়ো অফোৰ সৰধোদ৷ অতফ তদতিঢ ওতৰ তঘোতৰৰঙো বোৰঢ ঘৰওোৰী 
ততযোল্য়সফূ ঢ থযয়দৰঢ তশশুসওৰল্ ঈৎওৃি যতিকঢ ঔিৰ ততযোল্য়ৰ সফ সুতথো , 
অিঃকোোঁণতদ, সোঁচুতল্ অৰু তশক্ষোৰ ফোদ ল্োপ ওতৰলল্ সক্ষফ  য়৷  

২০৭) এআ ল্ক্ষয অকঢ হল্ অতফ ‘প্ৰঢযোহ্বোদ’ শীৰ্ও এঔদ অোঁঘতদৰ অৰম্ভ ওতৰৰঙো৷ সফৰ 
পতৰ্যঢ প্ৰচন্মও সৰশ্ৰষ্ঠ তশক্ষো প্ৰতোদ ওতৰলল্ সক্ষফ ততযোল্য়ও এআ অোঁঘতদৰ চতৰয়ৰঢ 
সোফতৰ সল্োৱো  ’৷ এআ তশক্ষোদুষ্ঠোদসফূ  অৰু তশক্ষওসওল্ও সফোচৰ হশতক্ষও ধণ প্ৰতশওৰূৰধ 
কতি সঢোল্োআ অোঁঘতদঔদৰ ল্ক্ষয৷ ধৰীক্ষোফূল্ও ধবোয়ঢ এআ অোঁঘতদঢ প্ৰতঢঔদ কোোঁ ধঞ্চোয়ঢৰ 
ধৰো অৰু ৰ্ষ্ঠ দুসূঘী ঞ্চল্ৰ সফধবযোয়ৰ ঞোআৰ ধৰো এঔদলও ততযোল্য়ও তদোঘদ ওৰো  য়৷    

২০৮) এআ তদোতঘঢ ততযোল্য়সফূ ৰ োৰ ঘৰওোৰৰ ধৃষ্ঠৰধোৰ্ওঢোৰ যৱস্থ্ো ওতৰ৷ এআ সো োবয 
যৱস্থ্োৰ তপঢৰঢ অৰঙ তদোফূল্ীয়ো ৰোতঢধুৱোৰ অ োৰ , ঈন্নঢ অিঃকোোঁণতদ , যতিকঢ 
তশক্ষোদুষ্ঠোদৰ তৰৰ ফোদ সম্পন্ন  আঈতদনফৰ এৰওোঝো সঙঝ অৰু ধবোপ্ত তশক্ষও৷ 
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২০৯) এআ ধৃষ্ঠৰধোৰ্ওঢোআ অফোৰ তদোতঘঢ ঘৰওোৰী ততযোল্য়সফূ ও সংতলি এৰল্ওোৰ সশ্ৰষ্ঠ 
যতিকঢ তশক্ষোদুষ্ঠোদসফূ ৰ হসৰঢ সনৰ ফোতৰলল্ সক্ষফ ওতৰ অৰু ঞ্চল্ৰঝোৰ ঈৎওৰ্ৰ সওন্দ্ৰ 
হ  ধতৰ৷ এআ অশো অৰু ঈৎসো -ঈেীধদোৰৰ ৰোচয ঘৰওোৰৰ ধৰৱঢী তত্তীয় ৰ্ৰ ধৰো 
প্ৰঢযোহ্বোদ দোফৰ অোঁঘতদঔদ প্ৰৱঢদ ওতৰ৷ আয়োৰ োৰ ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ২৫ সওোতঝ ঝওো 
অৱণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ ততৰঙো , তবৰঝো অোঁঘতদঔদৰ নল্োনল্ৰ ধৰঢ তপতত্ত ওতৰ ধৰৱঢী সফয়ঢ ৃতি 
ওৰো  ’৷ 

 

XXXVIII. ওণোঘত কৃ  ঈৰতযোকীলল্ সো োবয  

২১০) সফোৰ তকঢ োৰচঝঢ ন্ধ হ  সবোৱো ঘতকৃ  ফুওতল্ ওৰডৰ োত ৫০ ল্োঔ ঝওো অৰু 
ঘতল্ঢ ঘতকৃ ৰ সফৰোফতঢৰ োত ২৫ ল্োঔ ঝওোৰ ৰোচসো োবয সখোৰ্ডো ওৰো হ তঙল্৷ ঢতুধতৰ দ-
হও তদফোদ ওৰো ঘতকৃ ৰ সক্ষত্ৰৰঢো ২৫% ৰোচসো োচয সখোৰ্ডো ওৰো হ তঙল্৷ সতদও এআ ওণো 
চদোলল্ ধোআ অদতন্দঢ হ ৰঙো সব ঈি ৰোচসো োবযৰ সক্ষত্ৰঢ ৰোতচযও সওতৰদৰঝ আতঢফৰথয 
বোঢীয় দীতঢ-তদৰতশদোঢ দুৰফোতদ চদোআৰঙ৷ এআ যৱস্থ্োআ ৰোচযৰ ওণোঘত ঈৰতযোকৰঝো 
ধুডৰোআ ঞদ থতৰ ঈঞোঢ স োয় ওতৰ৷ 

XXXIX. সঞ্জীৱদী অোঁঘতদৰ সম্প্ৰসোৰড – িোফয স্বোস্থ্য ত সংৰবোক অোঁঘতদ 

২১১) সোথোৰডপোৰৱ স োৱো সওৰল্োৰোৰ সংিোফও অৰু সংিোফও সৰোকৰ সোংকীদ ধতৰঘোল্দো 
অৰু তঘতওৎসোৰ োৰ ২০১১ ঘদৰ ধৰো ৮০ঝো ভ্ৰোফযফোদ স্বোস্থ্যৰকোঝৰ দ্বোৰো ‘সঞ্জীৱদী – িোফয 
স্বোস্থ্য ত সংৰবোক অোঁঘতদ’ঔদ ঘতল্ অৰঙ৷ ফো ৰ এঝো তদততি ততদঢ কোোঁ ধবোয়ঢ তৰশৰ্লও 
ঈচ্চৰিঘোধ অৰু ফথুৰফ  সৰোকী তঘদোিওৰডৰ প্ৰৰঘিো ঘতল্ অত ৰঙ৷ এআ সসৱোআ খৰৰ ধতূতল্ 
ফুঔৰঢ শীৰেআ সৰোকৰ তঘদোিওৰড , ধবৰক্ষড, সৰনোৰৰল্, ধৰৱঢী যৱস্থ্ো তদৰীক্ষড অৰু সৰোক 
তদৰোফয়ৰ োৰ তদোফূল্ীয়ো ৰ্থ প্ৰতোদৰ ল্ক্ষয সোফতৰ হল্ৰঙ৷ প্ৰতঢৰঝো ভ্ৰোফযফোড তঘতওৎসো সকোৰঝ 
প্ৰতঢততৰদ তুঔদ কোোঁ অৰু ৩০০০ চদসংঔযো সোফৰৰ অৰু কৰড় ফো ৰ ২৪ ততদঢ ৪৮ ঔদ 
কোোঁৱঢ এআ সসৱো অকিোয়৷ ২০১৭-১৮ ৰ্ঢ ৩৭৪৪ ঔদ কোোঁৱঢ এআ সসৱো ঈধল্ব্ধ হ ৰঙ৷ 

২১২) ৰোচযঢ সংিোফও সৰোকঢলও সংিোফও সৰোক ৃতি সধোৱোলল্ ল্ক্ষয ৰোতঔ ফআ এআ 
অোঁঘতদৰ তপঢৰঢ সফৰ সওৰল্ো কোোঁৱৰও সোফতৰ ল্’লল্ প্ৰস্তোৱ ি ড ওৰো হ ৰঙ৷ আয়োৰ োৰ 
ফআ োৰচঝঢ ১৬ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ওতৰৰঙো৷    

XL . সফ ধতল্ৰয়িোৰ সফোয় সতফতঢ তল্তফৰঝট (APOL)ৰ ধুদৰুজ্জীতৱঢওৰড 
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২১৩) ৰোচযঔদৰ এসফয়ৰ ঈজ্বল্ দক্ষত্ৰ স্বৰূধ সফ ধতল্িোৰ সফোয় সতফতঢ তল্তফৰঝট , ঘফুলও 
APOL তস্পতদং, প্ৰৰঘতঘং অৰু ঈআতপং সকোঝস  ১৯৮১ ঘদঢ স্থ্োধদ ওৰো হ তঙল্ অৰু এআ 
তফল্ৰঝো ২০০৩ ঘদলল্ৰও ঘতল্ অতঙল্৷ ওোবওৰী ফূল্থদৰ পোৱঢ তফল্ৰঝো ন্ধ হ  ধতৰতঙল্৷ 
ধৰৱঢী সফয়ঢ ২০০৬ ঘদঢ তস্পতদং সকোঝৰঝো ধুদৰুজ্জীতৱঢ ওৰো হ তঙল্ , তওন্তু ঘৰওোৰৰ ধৰো 
প্ৰতোদ ওৰো সো োবয অৰু দীতঢ-তদৰতশদোৰ পোৱঢ এআ সকোঝৰঝো তত্তীয় সফসযোৰ সনু্মঔীদ 
হ তঙল্, তবৰঝোৰৱ হু সল্োওৰ চীতৱওো তদো ঢ ক্ষতঢিস্ত ওতৰতঙল্৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ল্ধৰঢ এআ 
সফোয় সতফতঢ তল্তফৰঝটৰ ধুদৰুজ্জীতৱঢওৰডৰ োৰ এঝো সধৰওচৰ দুৰফোতদ চদোআৰঙ , 
তবৰঝোৰৱ ততপন্ন ধতৰয়োল্লল্ সওো  প্ৰতোদ ওতৰ৷ 

২১৪) সসআ দুসতৰ , APOL তফল্ৰঝো ধুদৰুজ্জীতৱঢওৰডৰ োৰ ফআ ৯.১ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ 
ওতৰৰঙো অৰু সফোৰ তশ্বোস সব আ এআ তফল্ৰঝোৰ এও দঢুদ অৰম্ভতড সূঘদো ওতৰ৷ 

XLI. ৰড়োৰল্ি অৰন্দোল্দৰ শ্ব ীতসওল্লল্ এওওোল্ীদ সো োবয 

২১৫) তংশ শঢোব্দীৰ সশৰ্ তশওঢ সফৰ তওঙু ংশঢ ৰড়ো অৰন্দোল্দ অৰম্ভ হ তঙল্৷ 
ধৰৱঢী সফয়ঢ ঐতঢ োতসও ৰড়োৰল্ি ঘুতি স্বোক্ষতৰঢ হ তঙল্ অৰু ঢোৰ নল্ঢ ৰড়োৰল্ি 
অঞ্চতল্ও ধতৰৰ্ত কঞদ হ তঙল্৷ এআ ঘুতিৰয় ৰড়োসওল্ৰ অণ সোফোতচও অৰু সোংসৃ্কতঢও 
তওোশৰ োৰ তদিয়ঢো প্ৰতোদ ওৰৰ৷ এআ ঘুতিৰ ফূল্ অথোৰ অতঙল্ সফৰ এওঢো অৰু 
ঔিঢো৷ ৰড়োসওল্ৰ স্বঢন্ত্ৰঢো সুতদতিঢ ওতৰ অণ সফোতচও অৰু সোংসৃ্কতঢও িকতঢ অতঙল্ 
ঘুতিৰ দযঢফ ঈৰেশয৷  ৰড়োৰল্ি অঞ্চতল্ও ধতৰৰ্ত সৃতিৰ ফূল্ৰঢ অতঙল্ হুৰঢো শ্ব ীতৰ 
অত্মতল্তোদ৷ 

২১৬) সসৰয়ৰ  অতচ অতফ সওৰল্োৰৱ এৰওল্ৰক  োঢঢ  োঢ তফল্োআ এঔদ প্ৰকতঢশীল্ , স্পতন্দঢ 
অৰু এওতত্ৰঢ সফ কিোৰ োৰ ওোফ ওতৰৰঙ৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ এআ শ্ব ীতসওল্ও ঈধবুি 
সন্মোদ ততয়োৰ োৰ িধতৰওৰ৷ ৰড়োৰল্ি অৰন্দোল্দঢ প্ৰোড ঢযোক ওৰো সওৰল্ো শ্ব ীতৰ তদওঝ 
অত্মীয়লল্ ফআ ৫ ল্োঔ ঝওোৰ এওওোল্ীদ সো োবয সখোৰ্ডো ওতৰৰল্ো৷ আয়োৰ োৰ ফআ োৰচঝঢ 
বৰণোধবুি যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

 অফোৰ ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰীৰ ঈিৃতঢ তত ওোঁ সব ‚সু-তপপ্ৰোৰয়ৰৰ সু-প্ৰশোসদ অফোৰ 
ঘৰওোৰৰ ধতৰঘয়৷ সঢঢোৰৰ ওোব ৰূধোয়ড ওৰোৰঝো অফোৰ ফূল্ ঈতযফ‛৷ এআ োৰচঝৰ ফূল্ দীতঢ 
– এওত্ৰীওৰড , সম্প্ৰসোৰড অৰু ঈত্তৰড৷ ধুদৰোৃতত্ত ওতৰ ফআ ঘৰওোৰৰ সওৰল্ো তপোক , 
সঞ্চোল্ওোল্য়, তচল্ো ধবোয়ৰ সংস্থ্োসফূ , স্বোয়ত্ব শোতসঢ ধতৰৰ্তসফূ  ঢণো সতফতঢসফূ ও , তবৰয় 
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সদতও ঘৰওোৰৰ দীতঢসফূ  োস্তোতয়ঢ ওতৰলল্ তদৰিৰ প্ৰৰঘিো ঘল্োআ অৰঙ৷ অঝোআৰও 
তপদন্দদ চদো তঘোৰৰো , তওন্তু অফোৰ এতঢয়ো হু ওোফ োওী অৰঙ ; প্ৰওৃঢৰঢ এআ ওোফৰ 
অৰম্ভতডৰ  হ ৰঙ৷ অতফ সখোৰ্ডো ওৰো সতঙপোক দীতঢ অৰু অোঁঘতদসফূৰ  নল্ থতৰলল্ অৰম্ভ 
ওতৰৰঙ অৰু ধুদৰ ঈতযফ ঢণো প্ৰতঢজ্ঞোিঢোৰৰ ৰোচযঔদৰ অৰু দোকতৰওসওল্ৰ চীৱদৰ 
ঈন্নতঢৰ োৰ ওোফ ওতৰ বোলল্ তদচৰও ধুদৰ সফধদ ওৰোৰ সফয় অত  ধতৰৰঙ৷ ফআ এতঢয়ো 
ঘৰওোৰৰ ততপন্ন তপোৰক ৰূধোয়ড ওৰো অোঁঘতদ অৰু ওোফৰ ঔতঢয়োদ তোতগ থৰোৰ ল্কৰঢ ২০১৮-
১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ৰূধোয়ড ওতৰ তঘৰো অোঁঘতদৰ তৰ্ৰয় ৱকঢ ওতৰ তঘোতৰৰঙো৷ 

~~~
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I. প্ৰশোসদীয় সংস্কোৰ অৰু প্ৰতশক্ষড তপোক : শতিশোল্ী প্ৰশোসদ তদফোড 

২১৭) সফোৰ িৃঢোৰ অৰম্ভতডৰঢ ফআ তশ্ব সংওৰ ধৰো ৩১৫ সওোতঝ ঝওোৰ সো োবযপ্ৰোপ্ত Assam 
Citizen Centric Service Delivery Project (ACCSDP) প্ৰওেৰঝোৰ তৰ্ৰয় ঈৰেঔ 
ওতৰতঙৰল্ো- তবৰঝো প্ৰওে ঢফোদ ৰূধোয়ড ওতৰ ণওো হ ৰঙ অৰু আয়োৰ চতৰয়ৰঢ ঘৰওোৰী 
সসৱোসফূ  ৰোআচৰ তুৱোৰটতল্লল্ সবোৱোৰ প্ৰৰঘিো ওৰো হ ৰঙ৷ এআ প্ৰওেৰঝো দোকতৰওসওল্ও 
সল্-সৰঘি ওতৰ কতি সঢোল্োঢ স োয়ও  ’ , ওোৰড প্ৰওেৰঝোৰ ফোচঢ প্ৰপূঢপোৰৱ 
সংস্কোৰফূল্ও সম্ভোৱদো তদত ঢ হ  অৰঙ অৰু আয়োৰ ৰূধোয়ডৰ ওোফ অতফ সতঞও ধৰণৰৰ 
অৰম্ভ ওতৰৰঙো। 

২১৮) ARTPS অআদ, ২০১২ ৰ থীদঢ ধূৰ ৫৫ তথ সসৱোৰ ঈধতৰ তঢতৰি ৩৯১ তথ 
সসৱো তথসূতঘঢ ওৰো হ ৰঙ৷ 

২১৯) গুৱো োঝী , গোআকোোঁ, তশল্ঘৰ অৰু ফোচুল্ীঢ ঢৃঢীয় অৰু ঘঢুণ কৰ ওফঘোৰী সওল্ৰ 
ঘোওতৰওোল্ঢ তক্ষঢো িোলল্ ৪ ঔদ প্ৰতশক্ষড প্ৰতঢষ্ঠোদ স্থ্োধদ ওৰোৰ ওণো ফআ সবোৱোোৰৰ 
োৰচঝ িৃঢোঢ ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্ো৷ আতঢফৰথয অতফ গুৱো োঝী , গোআকোোঁ, তশল্ঘৰ অৰু 
ফোচুল্ীঢ ঈি প্ৰতশক্ষড সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ ওতৰলল্ বোৱঢীয় যৱস্থ্ো ি ড ওতৰৰঙো৷  

২২০) ৰোচহুৱো সসৱোঢ তৰশৰ্ ধোৰততশঢো সতঔুৱো সল্োওৰ োৰ ‘ওফশ্ৰী’ োঁঝো ৰোতচযও তপতত্তঢ 
সখোৰ্ডো ওৰোৰ ওণো ফআ অকৰঢ ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্ো৷ ফআ অশো ওৰৰো এআ োঁঝোআ ৰোচয 
ঘৰওোৰৰ ততপন্ন অোঁঘতদ ৰূধোয়ড ওতৰ ণওো সক্ষত্ৰতৰ্য়ো ওফীসওল্ও সঢোঁৰল্োওও ঈতকতদ 
সবোকো৷  

২২১) এআ তপোকৰঝোৰ োৰ ফআ ২৬.২ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷ 

II. ওৃতৰ্ তপোকঃ- সফৃতিৰ স ঢু তপতত্ত স্থ্োধদ  

২২২)  ফআ আতঢফৰথয ওৃৰ্ওসওল্ৰ ঈন্নয়দৰ োৰ ততপন্ন দঢুদ অোঁঘতদৰ তৰ্ৰয় এআ োৰচঝঢ 
ঈৰেঔ ওতৰৰঙো৷ 

২২৩) ওৃৰ্ওসওল্ৰ স োয়ৰ োৰ ঘৰওোৰৰ ততপন্ন ঈতযফৰ স োয় ল্ৰ োৰ অতফ ওৃৰ্ওৰ 
ধতৰঘয় ধত্ৰ প্ৰতোদৰ ওোফ অৰম্ভ ওতৰৰঙো৷ এআ প্ৰৰঘিোৰ োৰ ফআ ১১.০০ সওোতঝ ঝওো 
অণ্টদ ততৰঙো৷   
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২২৪) অফোৰ ঘৰওোৰৰ ফোতঝৰ ধৰীক্ষড োথযঢোফূল্ও ওৰোৰ ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙ অৰু 
প্ৰতঢচদ ওৃৰ্ওৰও ‘ঘআল্ স ল্ণ ওোট’ তঢৰড ওতৰ আয়োৰ দ্বোৰো ওৃৰ্ওসওৰল্ বোৰঢ তদচৰ 
ওৃতৰ্পূতফৰ প্ৰওৃঢ তস্থ্তঢ সম্পৰও ৱকঢ  য় অৰু ঈৎধোতদৰ োৰ প্ৰৰয়োচদীয় সধোৰ্ও 
সোফিী যৱ োৰ ওতৰ ধোৰৰ৷ আয়োৰ োৰ ফআ ১৪.৯৬ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷ 

২২৫) প্ৰথোদ ফন্ত্ৰী ওৃতৰ্ তসঞ্চদ সবোচদোৰ থীদঢ সওৰল্ো ওৃতৰ্পূতফঢ চল্তসঞ্চদৰ যৱস্থ্ো 
ওৰোৰঝো অফোৰ ঘৰওোৰৰ এও ফুঔয ঈৰতযোক৷ প্ৰথোদফন্ত্ৰী ওৃতৰ্ তসঞ্চয়ী সবোচদো ( PMKSY) 
অোঁঘতদৰ থীদঢ প্ৰতঢৰঝোধোল্ ধোদীঢ তথও শৰ্য ঈৎধোতদৰ তশৰদৰৰ প্ৰতঢঔদ ওৃতৰ্পূতফঢ 
চল্তসঞ্চদৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ এআ অোঁঘতদৰ থীদঢ ততপন্ন তপোৰক োস্তোতয়ঢ ওৰো 
ততপন্ন চল্তসঞ্চদ ওোবসূঘী সোফতৰ ল্’লল্ আতঢফৰথয ৰোতচযও ওফ অোঁঘতদ ঘূড়োিওৰড ওৰো 
হ ৰঙ৷ আয়োৰ োৰ ফআ ১৬.৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

২২৬) অফোৰ ঘৰওোৰৰ এঝো ঈৎওৃিফোদৰ ( State of the art) ‘ওৃতৰ্ ওল্োওৰ্দ সওন্দ্ৰ’ 
(Tissue Culture) স্থ্োধদ ওৰোৰ োৰ প্ৰস্তোৱ ি ড ওতৰৰঙ৷ এআ সওন্দ্ৰ তজ্ঞোদতপতত্তও 
ওৃতৰ্ওফৰ প্ৰঘোৰঢ তৰশৰ্পোৰৱ স োয়ও  ’৷ আয়োৰ োৰ ফআ ১৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

২২৭) ীচধোফও ( Seed farm) অথুতদও ৰূধঢ ধুদৰুত্থোদ ওতৰলল্ ফআ ৫০ সওোতঝ ঝওো থোব 
ওতৰৰঙো তব ধুোঁতচ এআ ধোফসফূ ৰ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ োৰ অৰু ততপন্ন বন্ত্ৰধোতঢ িয়ৰ 
োৰ যৱ োৰ ওৰো  ’ । ওৃতৰ্ঔিও এআ ওোবসূঘীৰয় এও দঢুদ ৰূধঢ ধতৰডঢ ওতৰ ুতল্ 
ফআ অশোোতী৷ 

২২৮) ফআ এআ তপোকৰঝোৰ োত সফুঞ ১৮০১.১৪ সওোতঝ ঝওো ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰ 
থোব ওতৰৰঙো৷ 

III) ধশুধোল্দ অৰু ধশু তঘতওৎসো তপোক :  ওৃৰ্ওৰ সফধূৰও অয় 

২২৯) অফোৰ ঘৰওোৰৰ এও ফুঔয ঈৰেশয হ ৰঙ তদৰয়োকৰ দঢুদ সো-সুতথোৰ সৃতি৷ ধশুধোল্দ 
অৰু তুগ্ধ ঔিৰঝোৰৱ ফোংস , কোঔীৰ অৰু ওডীৰ ঘোত তো ধূৰডৰ সক্ষত্ৰঢ ণওো যৱথোদ হ্ৰোস 
ওৰোৰ ল্কৰঢ স্বতদৰয়োচদৰ সুতথো সৃতি ওৰোঢ গুৰুত্বধূড পূতফওো ধোল্দ ওৰৰ৷ 

২৩০) ফৰ োতয় , অফোৰ ঘৰওোৰৰ ওৃৰ্ও সফোচৰ ঈধওোৰঢ  ো নল্তোয়ও অোঁঘতদ , সবৰদ- 
দসংওৰ তোফুৰী/সঘোঁঈৰী ধোল্দ , ওফঔৰঘী প্ৰবুতিৰ প্ৰৰয়োচদ স োৱো ওুওুৰো ঘৰোআ , সবৰদ 
দৰচো, তকতৰৰচো, ওোফৰূধো ধোল্দ অততৰ সক্ষত্ৰঢ ওৃৰ্ও সফোচও স ৰবোতকঢো 
অকৰিোৱোঢ গুৰুত্ব প্ৰতোদ ওতৰৰঙ অৰু আয়োও িোফোঞ্চল্ৰ ফত ল্োসওৰল্ বৰণি ধতৰফোৰড 
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ি ড ওতৰৰঙ৷ সসআফৰফ তপোকৰঝোৰৱ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ওডীৰ ঈৎধোতদ ৃতি ওৰোৰ 
ল্কৰঢ ফত ল্ো সৱল্ীওৰডও ঈৎসো  ততলল্ তদম্ন ততদৰয়োক প্ৰবুতিৰ ঘৰোআ তঢৰড ওৰোৰ 
প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙ৷ 

২৩১) ধশুঔোতযৰ ঔৰঘ হ্ৰোস ওতৰলল্ িডী তুগ্ধ ওৃৰ্ওসওল্ৰ ফোচঢ ধশুঔোতয ীচ সবোকোদ , 
ধশুথদৰ ওোফ-ওোচৰ তথও তজ্ঞোদসন্মঢ যৱস্থ্োধদোৰ ঈৰেৰশয ধশুথদ অৰু ওুওুৰো 
ধোল্ওসওল্ৰ তক্ষঢো ৃতিৰ োৰ সঢোঁৰল্োওৰ সক্ষফঢো তওোশ , ৰোষ্ট্ৰীয় ধশুথদ তপবোদৰ 
থীদঢ কৰু, ফ’ , কো তৰ, ঙোকল্ী,  োোঁ -ওুওুৰোও সোফতৰ ৰোষ্ট্ৰীয় ধশুথদ তপবোদৰ থীদঢ 
ধশুথদৰ ীফো ওোবসূঘী অৰম্ভ , কৰুৰ পতৰ অৰু ফুঔৰ সৰোক প্ৰতঢৰৰোথ ওতৰলল্ তসৃ্তঢ 
ঝীওোওৰড অৰু ঙোকল্ীৰ সি সৰোকৰ তৰুৰি এও ওোবসূঘী ৰূধোয়ড ঢণো ৰোষ্ট্ৰীয় ধশুথদ 
স্বোস্থ্য অৰু সৰোক প্ৰতঢৰৰোথ অোঁঘতদৰ থীদঢ এৰেৰৰোঝ’সক্সতফয়ো , সধতি তযো-সধতঝঝছ্-
ৰুতফৰদেৰ তৰৰ সৰোক তদয়ন্ত্ৰড ওোবসূঘী ৰূধোয়ড ওতৰলল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ধতৰক্ষধ ি ড 
ওতৰৰঙ৷ 

২৩২) ফৰ োতয় , তুগ্ধ ঈন্নয়ডৰ সক্ষত্ৰঢ সৰফ ২০১৮ ৰ্ৰ সফয়ৰঙোৱোঢ ২১ঔদ তচল্োঢ 
২০০ঔদ তুগ্ধ সফোয় সতফতঢ কঞদ ওৰোৰ প্ৰতিয়ো সম্পন্ন ওতৰ৷ িডী তুগ্ধ সফোয় 
সতফতঢসফূ লল্ তুগ্ধ ঈৎধোতদ ৃতি ওৰোৰ োৰ প্ৰৰয়োচদীয় স ৰবোতকঢো অকৰিোৱোঢ গুৰুত্ব 
প্ৰতোদ ওৰো  ’ , সবৰদ ধশুঔোতয , তুগ্ধ অ ৰড ওৰো বন্ত্ৰ , ৃ ৎ তুগ্ধ শীঢল্ওৰড বন্ত্ৰ , তুগ্ধ 
সংি  সওন্দ্ৰ৷ আয়োৰ োৰ বৰণি ধতৰফোডৰ ধুোঁতচ তদথোতৰঢ ওৰো হ ৰঙ৷ 

২৩৩) তকঢ োৰচঝ পোৰ্ডঢ সখোৰ্ডো ওৰো দুসতৰ তুগ্ধ প্ৰবুতি তৰ্য়ঢ ত সঝও ধোঞযিফ 
প্ৰঢদ ওতৰলল্ ৰৰধঝোৰ সৰৰপোকঢ তুগ্ধ তজ্ঞোদ ফ োততযোল্য় স্থ্োধদৰ ওোফ-ওোচ 
সুঘোৰুৰূৰধ অকোতিৰঙ অৰু তঢ সসোদওোৰল্ এআ ধোঞযিফৰ অৰম্ভ  ’৷ 

২৩৪)  ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ঈি তপোকৰ োৰ ফআ সফুঞ ৪৫৫ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷  

IV. সীফোি ঞ্চল্ ঈন্নয়দ তপোক--পূতফৰ সুৰক্ষো, সীফোৰ সুৰক্ষো, পতৱৰ্যঢৰ সুৰক্ষো 

২৩৫) অফোৰ সীফোফূৰীয়ো ৰুডোঘল্ , দোকোৰল্ি, তফৰচোৰোফ, তত্ৰধুৰো, ফতডধুৰ, সফখোল্য় অৰু 
ধতিফংকৰ হসৰঢ অফোৰ ২৭৪৩.১ তওৰল্োতফঝোৰ হতখযৰ অিঃৰোতচযও সীফোি অৰু পোৰঢ-
োংল্ো অৰু পোৰঢ-পূঝোদ অিঃৰোষ্ট্ৰীয় সীফোিৰ চদসোথোৰডৰ ফদঢ এও সুৰক্ষোৰ পোৱ 
সঞ্চোৰ ওৰোৰঝো ঢণো ৰোচযঔদৰ প্ৰোিীয় অৰু তূৰৱঢী ঞ্চল্ৰোৰ তওশোআ সঢোল্োৰঝো অফোৰ 
ঘৰওোৰৰ এও দযঢফ ল্ক্ষয অৰু ঈৰেশয৷  
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২৩৬) ঘুুৰীয়ো ৰোচযসফূ ৰ হসৰঢ শোতিধূড স োৱস্থ্োদ ঢোআ ৰঔোৰ ৰণ সীফোি সসৌ োতযধূড 
ওোবসূঘীৰ প্ৰস্তোৱ ওৰো হ ৰঙ বোৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ বৰণোতঘঢ ধতৰফোডৰ 
ধুোঁতচৰ প্ৰস্তোৱ ৰঔো হ ৰঙ৷ 

২৩৭) ৰোচযঔদৰ অিঃৰোতচযও সীফোি ঞ্চল্ঢ সোংসৃ্কতঢও সপ্ৰক্ষোকৃ , চোৰ সঘৌ ত অৰু 
সফূ ীয়ো কৃ  তদফোডৰ োৰ ১২ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ৰঔো হ ৰঙ৷  

২৩৮)  ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ঈি তপোকৰঝোৰ োৰ সফুঞ ১৬১ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ৰঔো হ ৰঙ৷ 

V. সফোয় তপোক: এওঢোআ ধৰফ ল্ 

২৩৯) ৰোচযঔদৰ সফোয় সতফতঢসফূ ও দুৰপ্ৰতৰঢ অৰু শতিশোল্ী ওৰোৰ োৰ অফোৰ 
ঘৰওোৰৰ ‚ততশি সফোয় ফোদযঢো োঁঝো‛ প্ৰৱঢদ ওতৰৰঙ অৰু ৬ঝো তশঢোদঢ ১৮ঔদ 
ঈৎওৃিঢো প্ৰতশদ ওৰো সফোয় সতফতঢও এআ োঁঝো প্ৰতোদ ওৰো  ’৷  

২৪০) কোোঁ ধঞ্চোয়ঢ সফোয় সতফতঢসফূ ৰ সোফিী ঢণো সসৱো অ ৰড ক্ষফঢো ৃতিৰ োৰ 
সফোয় সতফতঢসফূ লল্ ধতৰঘোল্দো ৰোচ সো োবয প্ৰতোদৰ এঔদ অোঁঘতদ ৰূধোয়ড ওতৰলল্ 
সল্োৱো হ ৰঙ৷ 

২৪১) ঢতুধতৰ , িোফযোঞ্চল্ঢ ঔোতয সোফিীৰ ফচুঢ পোঁড়োল্ অৰু সংৰক্ষডৰ ধবোপ্ত িোফয 
অিঃকোোঁণতদৰ োৰ RIDF-ৰ থীদঢ ফআ ৫০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙোোঁ৷ 

২৪২) ফত ল্োৰ অতণও সল্ীওৰড অৰু অতণও িপূতিৰ োৰ ফত ল্ো সফোয় সতফতঢ অৰু 
সকোঝসফূ  তঢ গুৰুত্বধূড৷ সফোয় সক্ষত্ৰঢ ফত ল্োসওল্ৰ ংশি ড ৃতিৰ োৰ ‚ফত ল্ো 
সফোয় সল্ীওৰড সবোচদো‛ অৰু সফোয় তধদীৰ োৰ ফআ ধবোপ্ত ধুোঁতচ থোব ওতৰৰঙো৷ 

২৪৩) অফোৰ সফোয় সতফতঢসফূ ৰ সতসযসওল্ ওোতৰওৰী , তত্তীয় অৰু প্ৰশোসদীয় 
যৱস্থ্োধদোঢ তক্ষ ঢণো প্ৰতশতক্ষঢ  ৰল্ৰ  সফোয় সতফতঢসফূ  সল্  ’৷ প্ৰশোসদীয় পৱদ , 
সশ্ৰডীৰওোঞো আঢযোততৰ সল্ঔীয়ো স্থ্োয়ী অিঃকোোঁণতদৰ ঈন্নয়দ অৰু এআ সফোয় সতফতঢসফূ ৰ 
সোফণ ৃতিৰ োৰ ফআ োৰচঝঢ প্ৰৰয়োচদীয় থদ অৱণ্টদ ওতৰৰঙো৷ 

২৪৪) অফোৰ ৰোচযঔদঢ তুগ্ধ ঈৎধোতদ ৃতি ওতৰলল্ অৰু সফও তুগ্ধ ঔিঢ স্বোৱল্ম্বী 
ওতৰলল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ তুগ্ধ সফোয় সতফতঢসফূ লল্ অতণও সো োবয প্ৰতোদ ওতৰৰঙ৷ আয়োৰ 
োৰ োৰচঝঢ প্ৰৰয়োচদীয় থদ থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

২৪৫) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ১৫৬.৯৯ সওোতঝ ঝওো োৰচঝঢ থৰো হ ৰঙ৷ 
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VI. সোংসৃ্কতঢও ধতৰিফো তপোকঃ ঐতঢ য সংৰক্ষড 

২৪৬) সংসৃ্কতঢ অৰু ঐতঢ যআ অফোৰ ফূল্যৰোথ , তশ্বোস অৰু অওোংক্ষোৰ ততশৰঝো প্ৰতঢনতল্ঢ 
ওৰৰ অৰু এআৰোৰও ৰূধ প্ৰতোদ ওৰৰ৷ সংসৃ্কতঢ অৰু ঐতঢ যআ অফোৰ চোঢীয় ধতৰঘয় 
তোতগ থৰৰ৷ সোংসৃ্কতঢও ঐতঢ য সংৰক্ষড ওৰোৰঝো তঢ প্ৰৰয়োচদ, তওয়ৰদো আ অফোও এওঢোৰ 
এদোচৰীৰৰ োৰন্ধ৷ হতঘত্ৰফয় সোংসৃ্কতঢও ঐতঢ যৰৰ সৰফ ততপন্ন সম্প্ৰতোয়ৰ ফোচঢ এও 
অত্মো ত ঘোৰধ আয়োৰ সকৌৰৱফয় সংসৃ্কতঢও প্ৰতঢনতল্ঢ ওৰৰ৷ 

২৪৭) ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , ধুৰোঢোতত্বও স্থ্োদ অৰু ওীতঢস্তম্ভ সফূ  হ ৰঙ অফোৰ আতঢ োসৰ 
সোক্ষীস্বৰূধ৷ ৰোচযঔদৰ ১২৭ ঝো ধুৰোঢোতত্বও স্থ্োদ অৰু ওীতঢস্তম্ভৰ সংৰক্ষডৰ োৰ অতফ 
ওোফ ওতৰ অৰঙো অৰু অত ল্কো ততদসফূ ঢ অতফ ঐতঢ োতসও ধবঝদৰ প্ৰসোৰ ওতৰ 
তঙোৰৰো৷ আয়োৰ ণ এআৰঝোৰৱ সব আতঢ োসৰ পোঁড়োল্স্বৰূধ অফোৰ ঢফোদৰ সংি োল্য় সফূ  
ঈন্নীঢ ওৰোৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢো অৰঙ৷ ৰোও ঈধঢযওোঢ এঝো দঢুদ সংি োল্য় স্থ্োধদ ওতৰলল্ 
অতফ ধতৰওেদো ওতৰৰঙো৷ 

২৪৮) সফোৰ পোৰ্ডৰ অৰম্ভতডৰঢ ফআ ঈৰেঔ ওৰো ফৰঢ এআ ৰ্ৰঝো হ ৰঙ ধণৰুখোঝ তৰৰো ৰ 
১২৫ ঢফ োতৰ্ওী ঈতবোধদৰ ঙৰ৷ এআ তৰৰো ৰ ১৪০ কৰোওী সো সী শ্ব ীতলল্ জ্ঞোধদ ওৰো 
শ্ৰিোঞ্জতল্ ত ঘোৰধ ধণৰুখোঝঢ এঝো স্ভোৰও সংি োল্য় প্ৰতঢষ্ঠো ওতৰলল্ অতফ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো 
অৰু আয়োৰ োৰ ফআ ১ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ 

২৪৯) সফোৰ তকঢ ৰ্ৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ সোংসৃ্কতঢও সক্ষত্ৰঔদঢ ি ড ওতৰল্কীয়ো ততপন্ন 
ধতৰক্ষধ সম্পৰও ফআ সওআোঝো প্ৰতঢশ্ৰুতঢৰ ওণো ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্ো৷ ফ োশয় , এআ ধতৱত্ৰ 
সতদঢ ফআ চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব এআ সক্ষত্ৰঢ অতফ সনল্ঢো ল্োপ ওতৰৰঙো৷ 
দল্োৰীঢ ওুফোৰ পোস্কৰফড সক্ষত্ৰ স্থ্োধদৰ ওোফ অৰম্ভ হ ঙ । তশৱসোকৰঢ অচোদ-ধীৰ 
সক্ষত্ৰ স্থ্োধদৰ োৰ পূতফ অণ্টদ ততয়ো হ ৰঙ৷ ঢতুধতৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ততয়ো দুসতৰ সোংসৃ্কতঢও 
ধতৰিফো তপোকৰ োতৰ্ও সওৰল্িোৰঢ অতল্-অৰয়-তল্কোং অৰু সফ-টোফ-সফতন অতফ 
িপূি ওতৰৰঙো৷ 

২৫০) ঢতুধতৰ , সকৌৰীধুৰঢ দীতল্ফো ৰুৱো সল্োও ওল্ো সংি োল্য়ৰঝো সফৰোফতঢ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ 
সল্োৱো হ ৰঙ অৰু আয়োৰ োৰ োৰচঝঢ প্ৰৰয়োচদীয় থদ অণ্টদ ততয়ো হ ৰঙ৷ 

২৫১) দকোোঁ , সবোৰ োঝ, গুৱো োঝী অৰু গোআকোোঁঢ ণওো তচল্ো ধুতণপোঁড়োল্সফূ ৰ ঈন্নীঢওৰড 
ঢণো অথুতদওীওৰডৰ ওোফ আতঢফৰথয অৰম্ভ হ ৰঙ ঢণো তশল্ঘৰঢ এঝো তচল্ো ধুতণপোঁড়োল্ 
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অৰু সপ্ৰক্ষোকৃ  তদফোডৰ প্ৰশোসদীয় প্ৰতিয়ো ঘতল্ অৰঙ অৰু আয়োৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ 
োৰচঝঢ ফআ ৮ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

২৫২) ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , ফআ গুৱো োঝী অিৰোষ্ট্ৰীয় ঘল্তঘত্ৰ ফৰ োংসৱৰ তৰ্ৰয় তকঢ 
োৰচঝঢ ঈৰেঔ ওৰোৰ তৰৰ আয়োও ল্ধৰঢ বৰণি সনল্ঢোৰৰ দুতষ্ঠঢ ওৰো হ ৰঙ৷  
২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ সচযোতঢ তঘত্ৰদৰ ধৃষ্ঠৰধোৰ্ওঢোঢ অতফ ২য় গুৱো োঝী অিঃৰোষ্ট্ৰীয় 
ফৰ োৎসৱৰ ল্কৰঢ প্ৰণফ অিঃৰোষ্ট্ৰীয় তশশু ঘল্তঘত্ৰ ফৰ োৎসৱ অৰু প্ৰণফ অিঃৰোষ্ট্ৰীয় 
টওুৰফণ্টৰী ঘল্তঘত্ৰ ফৰ োৎসৱ দুতষ্ঠঢ ওতৰলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ ২০১৮-১৯ তত্তীয় 
ৰ্ঢ এআ দুষ্ঠোদসফূ ৰ োৰ ফআ ধবোপ্ত ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

২৫৩) সফৰ ঘল্তঘত্ৰ চকঢৰ তওংততি তচু নুওদও সন্মোদ চদোআ সঢৰঔঢৰ দোফঢ অতফ 
এঝো োঁঝো প্ৰতোদ ওতৰলল্ তঘোতৰৰঙো৷ সফোৰ তশ্বোস সব আয়োৰ দ্বোৰো এআ ৃতত্তৰ ল্কঢ চতড়ঢ 
দীদ তপৰদঢো-তপৰদত্ৰীসওল্ দুপ্ৰোতডঢ  ’৷ 

২৫৪) ‘সওো সোণ সওো তওোশ’ – অফোৰ সোফূত ও ধতৰঘয়লল্ এওোচতল্ শ্ৰিোঞ্জতল্ 

ৃ ত্তৰ সফীয়ো সফোচ ঢণো আয়োৰ সংসৃ্কতঢৰ ংক স্বৰূধ সৰু-টোগৰ প্ৰতঢৰঝো সম্প্ৰতোয়ৰ তস্তত্ব 
ঢণো ৰগতডও অফোৰ ঘৰওোৰৰ স্বীওৃতঢ প্ৰতোদ ওতৰ তঘোৰৰ৷ হতঘত্ৰঢোআ হ ৰঙ অফোৰ 
শতি৷ অতচ ফআ সকৌৰৰৱৰৰ সখোৰ্ডো ওৰৰো সব অতফ তঢতদঘুওীয়ো তচল্োৰ থল্ো সফেয় সক্ষত্ৰঢ 
‘এওঢো পৱদ’ তদফোড ওতৰফ৷ এআ পৱদঢ সফৰ ততপন্ন সম্প্ৰতোয়ৰ সংসৃ্কতঢ প্ৰতশদ ওৰো 
 ’৷  এআ পৱদঢ প্ৰতঢৰঝো সম্প্ৰতোয়ৰ োৰ স্থ্োদ ৰঔো  ’৷ 

২৫৫)  ো তত্তীয় ৰ্ঢ এআ ঈতযফ যো ঢ ৰঔোৰ ৰণ এআ ৰ্ৰ োৰচঝঢ তপোকৰ োৰ 
ফআ  ১৫৫.৮৩ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

VII.   তশক্ষো তপোক 

প্ৰোণতফও তশক্ষো তপোকঃ ফোদসম্পন্ন সোত্মও িপুতি 

২৫৬)  তঢতৰি সশ্ৰডীৰওোঞো , তপঢৰৰ সৰ, ততুযঢৰ যৱস্থ্ো, প্ৰঢযোহ্বোদ, ত. এট ফ োততযোল্য় 
স্থ্োধদ অততৰ তৰৰ এআ তপোকৰ সওআোঔৰদো ধ্বচোো ী অোঁঘতদৰ তৰ্ৰয় সফোৰ পোৰ্ডৰ  
িোতশী ফুওুঢোৰ ঈন্নয়দীফোল্ো ণো দযোদয প্ৰথোদ সখোৰ্ডোসফূ ৰ তপঢৰঢ আতঢফৰথযআ 
ঈৰেঔ ওৰো হ ৰঙ৷ ধূৰ তথওোংশ অোঁঘতদৰয়আ যো ঢ ৰঔোৰ ঈধতৰ এআ ঙৰৰো অতফ 
তওঙুসংঔযও দঢুদ ধতৰক্ষধ  োঢঢ সল্োৱোৰ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ 
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২৫৭) সফোৰ তকঢ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ঈৰেঔ ওৰো দুসতৰ এৰওঝো সঘৌ তৰঢ ণওো ো এৰওোৰৰ 
ঘৰৰ ঞ্চল্ঢ ণওো ততপন্ন ততযোল্য়ৰ সংল্গ্নওৰডৰ প্ৰতিয়ো প্ৰোণতফও তশক্ষো তপোৰক 
অৰম্ভ ওতৰৰঙ৷ এআ যৱস্থ্োআ প্ৰশোসদীয় যয় হ্ৰোস ওৰোৰ ল্কৰঢ তশক্ষওসওল্ও 
বুতিসংকঢপোৰৱ তদৰয়োকৰ সক্ষত্ৰঢ স োয় ওতৰ৷ 

২৫৮) ঢতুধতৰ তশক্ষো যৱস্থ্োৰ হশতক্ষও অৰু প্ৰশোসতদও ধতৰৰৱশ ঈন্নীঢওৰডৰ ৰণ অতফ 
ধঞ্চোয়ঢ তশক্ষো তৰ্য়ো থোৰডোৰঝো প্ৰৱঢদ ওতৰ তঘোতৰৰঙো তবসওৰল্ ধঞ্চোয়ঢৰঝোঢ ণওো 
সওৰল্োৰোৰ প্ৰোণতফও , ফথয আংৰোচী , ফচল্ীয়ো, ঈচ্চ প্ৰোণতফও ততযোল্য় ঢণো ঘৰওোৰী 
প্ৰোৰতশীওৃঢ ততযোল্য়ৰ োৰ অ ৰড অৰু তঢৰড প্ৰোতথওোৰী ( DDO) ত ঘোৰধ ওোফ ওতৰ৷ 
দকৰ অৰু ফথয দকৰীয় ঞ্চল্সফূ ৰ সধৌৰসপো/ সধৌৰ তদওোয় অততঢ দকৰ তশক্ষো 
তৰ্য়োসওল্ আয়োৰ সফধবোয়ৰ  ’৷ 

২৫৯) প্ৰোণতফও তশক্ষো যৱস্থ্োঢ ১৫০০০ দঢুদ তশক্ষও তদবুতিৰ োৰ অতফ তদয়ফীয়ো তদবুতি 
প্ৰতিয়ো দুতষ্ঠঢ ওতৰলল্ তঙোতৰৰঙো৷ 

২৬০) ফৰ োতয় , অতফ এআ ঙৰৰো গুৰডোৎসৱ ওোবসূঘী যো ঢ ৰোতঔফ৷ আয়োৰ োৰ ফআ ৩০ 
সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ওতৰৰঙো অৰু ফআ তদতিঢ সব এআ ঙৰ গুৰডোৎসৱৰ োৰ 
ততযোল্য়সফূ  ভ্ৰফড ওৰৰোৰঢ অতফ তশক্ষো অৰু অিঃকোোঁণতদকঢ সো-সুতথো ঈন্নঢ ৰূধঢ 
প্ৰঢযক্ষ ওতৰলল্ সক্ষফ  ’ফ৷ 

২৬১) এআ োৰচঝঢ প্ৰোণতফও তশক্ষো তপোকৰ োৰ ফআ ৮৫১৯ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

ফোথযতফও তশক্ষোঃ প্ৰস্তুতঢৰয়আ ফূল্ ঘোতওোঞী 

২৬২)  দিসৰ সশ্ৰডীৰ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীসওল্লল্ তদোফূল্ীয়ো তশক্ষো প্ৰতোদৰ ঈৰেৰশয অফোৰ ঘৰওোৰৰ 
সধোদপ্ৰণফোৰৰ োৰ ২০১৭-১৮ ৰ্ৰ ধৰো ঈচ্চঢৰ ফোথযতফও ততযোল্য় অৰু ফ োততযোল্য়ঢ 
দোফপতত্ত ওৰো ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীসওল্ৰ দোফপতত্ত অৰু ধোঞতোদ ফোঘুল্ অতত সৰ োআ ততৰঙ৷ ধৰৱঢী 
তত্তীয় ৰ্ঢ অতফ এআ অোঁঘতদ যো ঢ ৰোতঔফ৷ 

২৬৩)  অফোৰ ঘৰওোৰৰ প্ৰণফোৰৰ োৰ ফোথযতফও স্তৰঢ (দৱফৰ ধৰো দ্বোতশ সশ্ৰডীলল্) 
তদোফূল্ীয়ো ধোঞযধুতণ তঢৰডৰ অোঁঘতদ অৰম্ভ ওতৰৰঙ অৰু ২০১৭ হশতক্ষও ৰ্ঢ দৱফ অৰু 
তশফ সশ্ৰডীৰ ৭ ,৬৬,১০০ কৰোওী ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীৰ ফোচঢ ১.০৮ সওোতঝ তদোফূল্ীয়ো ধোঞযধুতণ 
তঢৰড ওৰো হ ৰঙ৷ 
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২৬৪)  দৱফৰ ধৰো দ্বোতশ সশ্ৰডীৰ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীসওল্ও তদোফূল্ীয়ো ধোঞযধুতণ প্ৰতোদৰ োৰ ২০১৮-
১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ৪৭ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙোোঁ৷ এওোতশ অৰু দ্বোতশ সশ্ৰডীৰ োৰ 
তজ্ঞোদ, ওল্ো, োতডচয অৰু ৃতত্তফুঔী তশক্ষো এআ অঝোআৰওআঝো শোঔোৰ ৫ ঝো প্ৰথোদ তৰ্য়ঢ 
এআ ধোঞযধুতণ প্ৰতোদ ওৰো  ’৷ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ ধৰো স্নোঢও প্ৰণফ , তদ্বঢীয় অৰু ঢৃঢীয় 
ৰ্ৰ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীৰ োৰ এআ অোঁঘতদঔদ সম্প্ৰসোৰড ওৰো  ’৷ 

২৬৫)  সওঢৰোৰ হশতক্ষওপোৰৱ তধঙধৰো ঞ্চল্ঢ তশক্ষোৰ ফোদ এতঢয়ো ঈতদ্বগ্নঢোৰ তৰ্য় হ  
অৰঙ৷ তক্ষ তশক্ষও অৰু সম্পতৰ পোৰৱআ হ ৰঙ আয়োৰ ফূল্ ওোৰড৷ সসৰয়ৰ , তকঢ ৰ্ঢ 
অফোৰ ঘৰওোৰৰ ‚পোঘুৰৱল্ সশ্ৰডীৰওোঞোৰ চতৰয়ৰঢ সঝতল্ তশক্ষো প্ৰৱঢদ‛ দোফৰ এঔদ অোঁঘতদ 
অৰম্ভ ওতৰৰঙ৷ আয়োৰ ঈৰেশয হ ৰঙ ৰ্ষ্ঠ সশ্ৰডীৰ ধৰো তশফ সশ্ৰডীলল্ আংৰোচী , তজ্ঞোদ অৰু 
কতডঢৰ তৰৰ প্ৰথোদ তৰ্য়সফূ ঢ পোঘুৰৱল্ অৰল্োঘদোৰ চতৰয়ৰঢ থোৰডোতপতত্তও তশক্ষোৰ 
প্ৰৱঢদ ওৰো৷ 

২৬৬)  ততযোল্য় তশক্ষোৰ সফোতপ্তওৰডঢ স োয় ওতৰলল্ অৰু অথোৰঢ ততযোল্য় এৰোৰ  োৰ 
হ্ৰোসৰ োৰ ঘৰওোৰৰ হশতক্ষওপোৰৱ তধঘধৰো ঞ্চল্সফূ ঢ ঢফোৰদ ণওো প্ৰোণতফও অৰু 
ঈচ্চ প্ৰোণতফও ততযোল্য়সফূ ও ঈচ্চ ফোথযতফও ততযোল্য়লল্ (তশফ সশ্ৰডী ধবি) ঈন্নীঢ ওতৰ 
ৰোচহুৱো অৰু যতিকঢ ংশীতোতৰত্বঢ ১০০ ঔদ দঢুদ ততযোল্য় স্থ্োধদৰ তসিোি ি ড 
ওতৰৰঙ৷  সফৰ ঘো োতকঙো ঞ্চল্সফূ ঢ ৰোচহুৱো অৰু যতিকঢ ংশীতোতৰত্বঢ ফোথযতফও 
ততযোল্য়ৰ ধতৰঘোল্দো অৰু যৱস্থ্োধদোৰ োৰ ৰোষ্ট্ৰীয় ফোথযতফও তশক্ষো তপবোদ , সৰফ 
(RMSA) ৰ ওোফ-ওোচ অৰম্ভ ওতৰৰঙ৷ 

২৬৭)  ঈচ্চঢৰ ফোথযতফও/ োআসু্কল্ তশক্ষোি ধৰীক্ষো সওন্দ্ৰসফূ ৰ সীফোৰ সৰো তদফোডৰ োৰ 
সফ ঘৰওোৰৰ ফোথযতফও তশক্ষো তপোৰক ২০১৭-১৮ ৰ্ঢ এঔদ দঢুদ অোঁঘতদ অৰম্ভ 
ওতৰৰঙ৷ সন্মোদীয় তথোয়ওসওল্ৰ তঢতৰি তশতণল্ ধুোঁতচৰ ধৰো অতফ স োয় তঘোতৰৰঙো৷ 
অোঁঘতদঔদৰ তদয়ফোৱল্ী দুসতৰ তদফোড ওোবৰ োৰ দুৰফোততঢ ফুঞ যয়ৰ ৫০% ঘৰওোৰৰ 
প্ৰতোদ ওতৰ অৰু োওী ৫০% যয় তথোয়ও/সোংসতৰ এৰল্ওো ঈন্নয়দ ধুোঁতচৰ চতৰয়ৰঢ 
প্ৰতোদ ওৰো  ’৷ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ অোঁঘতদঔদ যো ঢ ৰঔোৰ োৰ ধবোপ্ত ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো 
ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ অকৰিোৱো হ ৰঙ৷ 
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২৬৮) অদন্দৰোফ ৰুৱো োঁঝো , তদোফূল্ীয়ো ঘোআৰওল্ তঢৰড অোঁঘতদ অততৰ তৰৰ ধূৰ তওঙুফোদ 
সনল্ অোঁঘতদ অতফ এআ ঙৰৰো  যো ঢ ৰোতঔফ অৰু এআ অোঁঘতদসফূ ৰ োৰ ফআ 
প্ৰৰয়োচদীয় অণ্টদৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

২৬৯)  ঢতুধতৰ, ঢফোদ ফোত ল্ী ১৫ ,৫০০ ঝওো তদততি তৰফ ো ( Fixed Pay) ঢ প্ৰোয় ৬০০০ 
কৰোওী তঢতৰি তশক্ষও তঞওোতপতত্তঢ তদৰয়োতচঢ হ  অৰঙ৷ ধৰৱঢী তত্তীয় ৰ্ৰ ধৰো অতফ 
সঢোঁৰল্োওৰ তৰফ োৰ ধতৰফোড ২০০০০ ঝওোলল্ ৃতি ওতৰফ৷ 

২৭০) আয়োৰৰোধতৰ, ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ  ঢোসম্পন্ন তশক্ষওসওল্ৰ প্ৰোৰতশীওৰডৰ প্ৰতিয়ো 
সমূ্পড ওৰো  ’। 

২৭১) ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰ ফোথযতফও তশক্ষো তপোকলল্ ফআ ৫০৯ সওোতঝ ঝওো অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ 
ওতৰৰঙো৷ 

ঈচ্চ তশক্ষোঃ অওোৰশআ সীফো 

২৭২) ৰোচযঔদঢ ঈচ্চ তশক্ষোৰ সুতথো সুতদতিঢ ওৰোৰ ৰণ ফোৰণো গুৱো োঝী তপতত্তও দঢুদ 
তশ্বততযোল্য় স্থ্োধৰদআ দ য় দঢুদ ফ োততযোল্য় অৰু দঢুদ ধতল্ৰঝওতদও ফুওতল্ , 
ফ োততযোল্য়সফূ ঢ ৃতত্তফূল্ও ধোঞযিফ অৰু এওও শোঔো ণওো ফ োততযোল্য়সফূ ঢ 
তঢতৰি শোঔো সংবুিওৰডৰ চতৰয়ৰঢ এৰদ থৰডৰ সো-সুতথো ঈধল্ব্ধ ওতৰলল্ তকঢ 
সটৰ ঙৰঢ ক্ষীপ্ৰ সম্প্ৰসোৰডৰ ওোফ ওৰো হ ৰঙ৷ তশক্ষোৰ গুডকঢ ফোদৰ সক্ষত্ৰঢ সওোৰদো 
অৰধোঘ দওৰোলও ফ োততযোল্য়সফূ ঢ এআ ঙৰৰ ধৰো স্নোঢৰওোত্তৰ সশ্ৰডী অৰম্ভ ওৰোৰ 
তদৰতশ ততয়ো  ’৷ ঢতুধতৰ এআ ঙৰ ৫০ ঔদ ফ োততযোল্য়ঢ তঢতৰিপোৰৱ তজ্ঞোদ শোঔো 
সঔোল্ো  ’৷ 

২৭৩) ঈচ্চ তশক্ষোৰ সক্ষত্ৰঔদঢ সংস্কোৰ সোথদ ত্বৰোতেঢ ওৰোৰ ৰণ সওঢৰোৰ গুৰুত্বধূড 
কোোঁণতদকঢ ধতৰৱঢদৰ ওোৰফো অতফ  োঢঢ হল্ৰঙো৷ ফ োততযোল্য়সফূ ৰ কৱতদং ’তটঢ 
ৰোচলদতঢও প্ৰতসি তশক্ষোততসওল্ও থযক্ষ ত ঘোৰধ ৰোতঔলল্ সংতলি তশ্বততযোল্য়ৰ 
ঈধোঘোবও ফুৰৰ্ব্ী ত ঘোৰধ হল্ কতঞঢ সতফতঢৰ চতৰয়ৰঢ থযক্ষ োঘতদ ওতৰৰ োৰ 
প্ৰৰয়োচদীয় দীতঢ সোল্-সল্তদ ওৰো হ ৰঙ৷ ফ োততযোল্য়ৰ থযক্ষৰ ধতৰঝোৰ ওোবওোল্ এতঢয়ো 
৫ (ধোোঁঘ) ঙৰীয়ো ওৰো হ ৰঙ৷তদৰৰধক্ষঢো সুতদতিঢ ওতৰ এচদ তশক্ষৰও বততৰ  তঢতদঙৰৰৰো 
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তথও ওোল্ এঔদ ফ োততযোল্য়ঢ ওোফ ওৰৰ সঢৰদ ৰল্ সসআ ফ োততযোল্য়ঔদৰ থযক্ষ ধতৰ 
োৰ অৰতদ ওতৰ সদোৱৰোৰ এও দীতঢ প্ৰৱঢদ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 

২৭৪) অতফ সওৰল্ো ঘৰওোৰী তপবোতন্ত্ৰও ফ োততযোল্য়ওসফ তজ্ঞোদ প্ৰবুতি তশ্বততযোল্য়ৰ 
থীদলল্ দোৰ োৰ আতঢফৰথয প্ৰতিয়ো অৰম্ভ ওতৰৰঙো৷ সওৰল্ো ঘৰওোৰী তপবোতন্ত্ৰও 
ফ োততযোল্য়লল্ ওোফ-ওোচৰ স্বোয়ত্বঢো প্ৰতোদ ওৰো  ’৷ প্ৰতঢষ্ঠোদসফূ ৰ প্ৰশোসও ফিল্ীৰ 
সবোৰকতত স্বঢন্ত্ৰ ওোফ-ওোচ অৰু তদচোলও তসিোি ল্’ ধৰো ক্ষফঢো প্ৰতোদ ওৰোৰ োৰ অত  
ল্ধৰঢ সমূ্পড ওৰো  ’৷ ওোতৰওৰী তশক্ষোৰ ফোদ ঈন্নীঢওৰড ওোবসূঘীৰ থীদৰ ধুোঁতচ 
তপবোতন্ত্ৰও ফ োততযোল্য়সফূ ৰ োৰ যৱ োৰ ওৰো  ’৷  

২৭৫) ফআ চদোলল্ ধোআ সুঔী সব ৰোষ্ট্ৰীয় ঈচ্চঢৰ তশক্ষো তপবোদৰ থীদঢ ( RUSA) সবোৱো 
ঙৰ সখোৰ্ডো ওৰো ৫ঔদ ধতিঢ তীদতয়োল্ ঈধোথযোয় অতশ স্নোঢও ফ োততযোল্য় আতঢফৰথযআ 
ত োল্ী (তশ্বদোণ) , অফচগো (সকোৱোল্ধোৰো), ঢুলু্গীয়ো (গোআকোোঁ) , এৰোল্ীৰকোল্ (ওতৰফকঞ্জ) 
অৰু তল্কোোঁ (তৰং)ঢ অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷ ঢতুধতৰ সতআঞৰ (ওোতঅংল্ং) অৰু ৰঔল্ো 
(ওোঙোৰ)ঢ অৰু তুঔদ ফ োততযোল্য়ৰ হশতক্ষও ওোবসূঘী এআ ঙৰৰ ধৰো অৰম্ভ ওৰো  ’৷ 

২৭৬)  তঢতদঔদ ফ োততযোল্য়ও ঈন্নীঢওৰডৰ চতৰয়ৰঢ তঢতদঔদ দঢুদ তশ্বততযোল্য় স্থ্োধদৰ 
োৰ এও তৰথয়ও কৃ ীঢ হ ৰঙ অৰু তশ্বততযোল্য় সওআঔদও পট্টৰতৱ তশ্বততযোল্য় , 
ফোথৱৰতৱ তশ্বততযোল্য় অৰু ওতগুৰু ৰীন্দ্ৰ দোণ ঞোওুৰ তশ্বততযোল্য় ত ঘোৰধ দোফওৰড 
ওৰো হ ৰঙ৷ তশ্বততযোল্য় সওআঔদ িফোেৰয় ৰৰধঝো , ঈত্তৰ ল্ক্ষীফধুৰ অৰু স োচোআঢ 
স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ ধত সৃতি অৰু ঈধোঘোব তদৰয়োক প্ৰতিয়ো ঔৰঢওীয়ো ওতৰ সঢোল্ো হ ৰঙ 
অৰু আ সসোদওোৰল্ সমূ্পড স োৱোৰ অশো ওৰো হ ৰঙ অৰু হশতক্ষও ধোঞযিফ সসোদওোৰল্আ 
অৰম্ভ ওৰো  ’৷ 

২৭৭)  ফ োততযোল্য়সফূ ৰ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীসওল্ৰ তশক্ষোফূল্ও ভ্ৰফড ওোবসূঘীও িকতঢ প্ৰতোদ 
ওতৰলল্ অৰু সঢোঁৰল্োওও ঈন্নঢ সো-সুতথো প্ৰতোদৰ ৰণ ‘এও পোৰঢ সশ্ৰষ্ঠ পোৰঢ’ 
প্ৰওেৰ থীদঢ ফআ ৰোচস্থ্োদৰ হসৰঢ স ৰবোতকঢো কতি সঢোল্োৰ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ 

২৭৮)  ঙোত্ৰীসওল্ও ওোতৰওৰী তশক্ষো ি ডৰ োৰ ঈৎসোত ঢ ওতৰলল্ ধতল্ৰঝক তদক  অৰু 
তপবোতন্ত্ৰও ফ োততযোল্য়সফূ ঢ থযয়দ ওতৰ ণওো ১০০ কৰোওী সফথোী ঙোত্ৰীলল্ ঙতৰ ৩০ 
 োচোৰ ঝওোলও চল্ধোতদ অকিোলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ 
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২৭৯) ঈচ্চ তশক্ষো তপোৰক সবোৰ োঝ অৰু গুৱো োঝীঢ অকশোৰীৰ ফ োততযোল্য়সফূ ৰ তুঝো 
সচোোঁঝও তশ্বততযোল্য় সচোোঁঝলল্ ( Cluster University) ঈন্নঢ ওৰোৰ োৰ তঘদোি ওতৰৰঙ৷ 
সবোৰ োঝ সচোোঁঝৰ তশ্বততযোল্য়ঢ সচত ফ োততযোল্য় , ো দো ফ োততযোল্য় , তটতঘত ওদযো 
ফ োততযোল্য় অৰু তঘৰওত োতডচয ফ োততযোল্য় অৰু গুৱো োঝী সচোোঁঝৰ তশ্বততযোল্য়ঢ 
অবযততযোধীঞ ফ োততযোল্য়, ত ৰুৱো ফ োততযোল্য়, সতন্দলও সঙোৱোল্ী ফ োততযোল্য়, গুৱো োঝী 
োতডচয ফ োততযোল্য় অৰু প্ৰোকৰচযোতঢৰ্ ফ োততযোল্য় িপুি৷ 

২৮০) তশক্ষো (ঈচ্চ , ওোতৰওৰী) তপোকৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ফআ ২ ,৫৪৫ সওোতঝ ঝওো ফুঞ 
োৰচঝ অণ্টদৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

VIII ) ধতৰৰৱশ অৰু দ তপোক – সসঈচীয়ো অৱৰডৰ ততৰশ 

২৮১) তীধৰ তল্ৰ সংৰক্ষডৰ তোতয়ত্ব ধড ওতৰলল্ ফআ ফোদদীয় ফুঔয ফন্ত্ৰী ফৰ োতয়ৰ 
সপোধতঢত্বঢ তীধৰ তল্ সংৰক্ষড অৰু ঈন্নয়দ প্ৰোতথওৰড দোৰফৰৰ এও স্বঢন্ত্ৰ প্ৰোতথওৰড 
স্থ্োধদ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ 

২৮২) ফআ এআ ধতৱত্ৰ সতদও চদো ঔুতচৰঙো সব োত ৰো ঈৎসৰ ধৰো তত্তীয় সো োবয অতোয়ৰ 
োৰ ‘ফোদু -ধশুৰ সংখোঢ তদৰসদৰ প্ৰওে’সঝোৰ তৰ্ৰয় ঘৰওোৰৰ তৰঘদো ওতৰ অৰঙ৷ এআ 
প্ৰওেৰঝোৰৱ সতঢস্থ্োদৰ ধবৰক্ষড , ৃক্ষৰৰোধদ, অকঢীয়ো তধত সংৰওঢ সপ্ৰৰড , দঢুদ 
ঈদ্ভোৱদী যৱস্থ্োৰ দ্বোৰো দয স্তীও সঔতত ধতঞৱো অতত যৱস্থ্োৰ দ্বোৰো ফোদু  অৰু ধশুৰ 
সংখোঢ ল্োখৱ ওতৰলল্ বেধৰ  ’৷ তপোকৰঝোৰ প্ৰোতঢষ্ঠোতদও সল্ীওৰডৰ োত এআ 
প্ৰওেঢ ২৭৫০ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰৰয়োচদ  ’৷ 

২৮৩) অতফ সফ ৰোতচযও তঘতৰয়োঔোদোও তশ্বৰ অকশোৰীৰ তঘতৰয়োঔোদোলল্ ঈন্নঢ ওৰোৰ যৱস্থ্ো 
ওতৰফ অৰু ফআ আয়োৰ োত প্ৰোৰতম্ভও ধবোয়ঢ ৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

২৮৪) এআ তপোকৰঝোৰ োত ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৫০৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

IX. ফীদ তপোক : অত্মতদপৰশীল্ঢোআ ল্ক্ষয 

২৮৫) সফোৰ তকঢ ৰ্ৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ প্ৰস্তোৱ ওৰো দুসতৰ  দক্ষফ ফৎসয ঈৎধোতদৰ 
প্ৰসোৰ খৰঝোৱোৰ ঈৰেৰশয ‘ফৎসয চোকৰড খৰৰ খৰৰ ধুঔুৰী খৰৰ খৰৰ ফোঙ’ দোফৰ এও 
তৰশৰ্ ওোবসূঘী অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷ এআ অোঁঘতদঔদ অকিোআ তদৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ 
ফআ তঢতৰি থদৰ অণ্টদ ওতৰৰঙো৷ 
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২৮৬) সফঢ ফৎসয ঈৎধোতদৰ সক্ষত্ৰঢ স্ব-তদপৰশীল্ঢো অ ৰড ওৰোৰ ৰণ অতফ এঝো প্ৰওে 
প্ৰস্তোৱ প্ৰস্তুঢ ওতৰৰঙো৷ এআ প্ৰওে প্ৰস্তোৱৰঝো হ ৰঙ চোআওো (JICA)ৰ তত্তীয় সো োবযঢ ৩৪০০ 
সওোতঝ ঝওো যয় সোৰধৰক্ষ ‘সফ ফীদ ঈন্নয়দ অৰু চীতৱওো প্ৰওে’৷ এআ প্ৰওেৰ থীদঢ 
সফূ ীয়ো ধুঔুৰী ঢণো যতিকঢ ধুঔুৰীসফূ ৰ ঈন্নয়দ সোথদ ওৰো  ’ অৰু আ ’ফুঔযফন্ত্ৰীৰ 
সফি িোফয ঈন্নয়দ সবোচদো’ৰ ধতৰধূৰও ত ঘোৰধ ওোফ ওতৰ৷ সতদঢ চদোলল্ ধোআ সুঔী 
হ ৰঙো সব পোৰঢ ঘৰওোৰৰ চোআওোৰ োতৰ্ও ধতৰওেদোঢ প্ৰওে প্ৰস্তোৱ িপুি ওতৰৰঙ 
অৰু ৰোচয ঘৰওোৰৰ প্ৰওে প্ৰস্তুতঢ অৰু তদৰীক্ষডৰ োৰ এঝো ঈৎসতকঢ সওোৰ্ কঞদ 
ওতৰৰঙ৷ 

২৮৭) ণলু্ৱো প্ৰচোতঢৰ ফোঙৰ ঈৎধোতদ ৃতি ঢণো তদফল্ ধোদীঢ ণওো তফঙো ফোঙৰ ঈৎধোতদ 
ৃতিৰ ধৰঢ গুৰুত্ব প্ৰতোৰদৰৰ সফৰ ৫০০ ঝো -ধঞ্জীয়দওৃঢ চল্োশয়ও ফীদ ধোল্দৰ 
ঈধৰবোকী ওতৰ কতি ঢুতল্লল্ অতফ ১৮০০ সওোতঝ ঝওোৰ অদ এঝো প্ৰওে প্ৰস্তোৱ প্ৰস্তুঢ 
ওতৰৰঙো৷ ল্কৰঢ তত্তীয় সো োবয তঘোতৰ নৰোঘী ঈন্নয়দ তপওৰড ( French Development 
Agency)ৰ হসৰঢ অতফ অিতৰওপোৰৱ ওোফ ওতৰ অৰঙো৷  

২৮৮) তলু্প্তপ্ৰোয় প্ৰচোতঢৰ ফোঙৰ ধুদৰুিোৰ অৰু ৰোচযঔদৰ ফৎসয হচয-হতঘত্ৰযৰ সংৰক্ষডৰ 
োৰ ফীদ তপোৰক ণলু্ৱো ফোঙৰ প্ৰচোতঢসফূ ৰ এও দোফধতঞ্জওো প্ৰস্তুঢ ওতৰৰঙ৷ ঢতুধতৰ , 
এও ঢণযপোিোৰ কতি সঢোল্োৰ ধতৰওেদো ওতৰৰঙ৷ তপোকৰঝোৰৱ ৯.৩৬ সওোতঝ ঝওোৰ 
অদুফোতদও যৰয়ৰৰ ণলু্ৱো ফোঙৰ প্ৰচোতঢসফূ ৰ এও তচদ সংও স্থ্োধদৰ ওোফ  োঢঢ হল্ৰঙ৷ 
সসআ দুসতৰ আয়োৰ োৰ ঘতল্ঢ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ধবোপ্ত ধতৰফোডৰ থদ থোব ওতৰৰঙো৷ 

২৮৯)  সফুঞ ১৬০ সওোতঝ ঝওো ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰ থোব ওতৰৰঙো৷  

X) ঔোতয, সোফতৰও সবোকোদ অৰু ঈধৰপোিো ধতৰিফো তপোক:ততৰৰসওল্ ঈধওৃঢ  ’ ল্োতক 

২৯০)  ফৰ োতয়, এআৰঝো সকৌৰৰ তৰ্য় সব সবোৱো ৰ্ৰঝোঢ ৰোচয ঘৰওোৰৰ এওৰওন্দ্ৰীও প্ৰৰঘিো 
অৰু সওন্দ্ৰীয় ঘৰওোৰৰ তদৰতশদোৰ দ্বোৰো প্ৰথোদফন্ত্ৰী ঈজ্জ্বল্ো অোঁঘতদৰ ( PMUY) থীদঢ 
ৰোচযঔদৰ ৯.৫ ল্োঔ ধতৰয়োল্ৰ ফত ল্োসওল্ও অতফ ৰন্ধদ সকঙৰ সংৰবোক প্ৰতোদ ওতৰৰঙো৷ 
তোতৰৰ সীফোৰৰঔোৰ ঢল্ৰ দযোদয ধতৰয়োল্সফূ ৰওো ৰন্ধদ সকঙৰ সংৰবোক সল্োৱোঢ ঈৎসোত ঢ 
ওৰোৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ প্ৰতঢৰঝো ধতৰয়োল্ৰও ১০০০ ঝওোলও এও তত্তীয় সো োবয 
অকৰিোৱোৰ ধতৰওেদো ওতৰৰঙ৷ এআ ঈৰেৰশয এআ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ১২৮.৭০ সওোতঝ ঝওো 
থোব ওতৰৰঙো৷ 
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২৯১)  তকঢ ৰ্ৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ফআ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো সব অতফ NFSA ৰ থীদঢ 
ঔোতযসোফিীৰ োৰ থদ ফুওতল্ ওৰোৰ প্ৰতিয়োৰঝোৰ ধতৰৱঢদ সোথদ ওতৰফ৷ এআ প্ৰতিয়ো 
দুসতৰ অতফ কোোঁ ধঞ্চোয়ঢ সফোয় সতফতঢ অৰু দযোদয সওল্লল্ ধতৰ দ যয় অৰু 
ওতফঙদ অকঢীয়োলও ফুওতল্ ওতৰ ততয়োৰ প্ৰতিয়ো অৰম্ভ ওতৰৰঙো অৰু ধৰৱঢী সফয়ঢ ঔোতয 
অৰু সোফতৰও সবোকোদ ফন্ত্ৰোল্ৰয় ফুওতল্ ওতৰ ততল্কীয়ো ধুোঁতচৰ তধৰীৰঢ এআ থদৰ সচোৰো 
ফৰো হ ৰঙ৷ তকঢ ঙৰৰঝোঢ এআ যৱস্থ্ো ধৰীক্ষো ওতৰ সঘোৱো হ ৰঙ অৰু এতঢয়ো অতফ 
স্পিপোৰৱ সততঔৰঙো সব ভ্ৰিোঘোৰৰ ঘিৰঝোৰ ি ধতৰৰঙ৷ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰ 
ধতৰ দ যয় অৰু ওতফঙদ ধতৰৰশোথৰ োৰ ৫৯১ সওোতঝ ঝওোৰ োৰচঝৰ যৱস্থ্ো ওৰো 
হ ৰঙ৷ 

২৯২) থযক্ষ ফৰ োতয় , অফোৰ  ঘৰওোৰৰ ধতৰৰৱশ দুওুল্ আ-তৰক্সোৰ চতৰয়ৰঢ অৱশযওীয় 
সোফিী (ৰোচহুৱো তঢৰড যৱস্থ্োৰ োত ৰৰ) তুৱোৰটতল্ৰঢ প্ৰতোদ ওতৰ ধৰোলও ‘ভ্ৰোফযফোদ 
অফোৰ  সতোওোদ’ দোফৰ এও ঈদ্বোৱদীফূল্ও ওোবযসূঘী অৰম্ভ ওতৰৰঙ৷ এআ অঘতদৰ 
চতৰয়ৰঢ িো ওসওৰল্ সঢোঁৰল্োওৰ তদঢয ঢযোৱশযওীয় সোফিীসফূ  সুল্পফূল্যঢ 
তুৱোৰটতল্ৰঢ ল্োপ ওৰৰ অৰু এৰওসফয়ৰঢ অঘোঁতদঔৰদ তদদুৱো বুৱও-বুৱঢী সওল্ও 
তদৰয়োকৰ সুতথো প্ৰতোদ ওতৰৰঙ৷ এআ ঈদ্ভোৱদীফূল্ও অঘোঁতদঔদ অকিোআ তদয়োৰ োৰ ফআ 
২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ অৱশযওীয় ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

২৯৩) ঢতুধতৰ , ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ অতফ তঢতৰি ৬৬৪ ঔদ দঢুদ ‘অফোৰ সতোওোদ’ সঔোল্োৰ 
প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো অৰু এআ ঈৰেৰশয োৰচঝঢ অৱশযওীয় ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

২৯৪) অতফ ৰোচযঔদঢ ৬ ঝো স্থ্োদঢ সৱৰ োঈঙ অৰু শীঢল্ পোঁড়োল্ স্থ্োধদ ওৰোৰ তৰ্ৰয় 
ল্ক্ষযতদিোৰড ওতৰৰঙো৷ 

২৯৫) পোৰঢ ঘৰওোৰৰ হসৰঢ ৭৫:২৫ দুধোঢৰ যৱস্থ্োৰৰ ‘সুল্প ফূল্যৰ সতোওোদৰ 
স্বয়ংতিয়ওৰড’ দোফৰ এও দঢুদ অোঁঘতদ অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷ ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ফআ আয়োৰ োৰ 
২৫ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদ ওতৰৰঙো৷ 

২৯৬)  ফআ এআ তপোকৰঝোৰ োৰ এআ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ৮৭৭ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ 
ওতৰৰঙো৷  
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XI. সোথোৰড প্ৰশোসদ তপোক : প্ৰশোসতদও সওন্দ্ৰ 

২৯৭) অফোৰ ঘৰওোৰ জ্ঞোঢ সব অফোৰ সফোচঔদৰ প্ৰতঢৰঝো স্তৰৰঢআ দোকতৰও সওল্ৰ 
স্বোস্থ্যচতদঢ, তশক্ষো অৰু দযোদয ওোৰডঢ সতশৰ সফে ঘ ৰ সফূ  ভ্ৰফড ওৰোৰ প্ৰৰয়োচদ 
 য়৷ সসআসফূ  ঘ ৰঢ সোস ওৰোৰ ঔো-ঔৰঘ অদতও ঙুতঝ ভ্ৰফডৰ ঔৰৰঘো ঢযোতথও  ’ 
ধোৰৰ। তীখততদৰ ধৰো দুপৱ ওৰো এআ ঈৰেশয ধূৰডৰ ৰণ দঢুদ ততেী , সপৰল্োৰ, সঘন্নোআ 
অৰু তঢতৰি পোৰৱ ও’ল্ওোঢোঢ দঢুদ হুফ ল্ীয়ো সফ পৱদ অৰু পৱদ তদফোদৰ ওোফ 
 োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷  োয়তৰোোতঢ সফ পৱদ তদফোডৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ সঢল্োংকদো 
ঘৰওোৰও তঢতদ এওৰ পূতফৰ োৰ অদুষ্ঠোতদও পোৰৱ প্ৰস্তো অকিোআৰঙ অৰু অতফ 
সঢল্োংকদো ঘৰওোৰৰ ঘৰঢ ওৃঢজ্ঞ সব সঢল্োংকদো ঘৰওোৰৰ অফোৰ প্ৰস্তোও সবোকোত্মও 
স োতৰ চদোআৰঙ৷ ধুৰদ, ঘিীকড়, সওোতঘ, তণৰুৱোদিধুৰফ, পূধোল্, চয়ধুৰ, অ ৰফতোোত অৰু 
পূৰদশ্বৰৰঢো সফ পৱদ তদফোদৰ োৰ এৰও থৰডৰ ধতৰক্ষধ ি ড ওৰো হ ৰঙ , ঢোৰৰোধতৰ 
দঢুদ ততেীঢ ঢৃঢীয়ৰঝো সফ পৱদ তদফোদৰ প্ৰস্তো ৰঔো হ ৰঙ৷ ঈি পৱদ সফূ  তদফোডৰ 
োৰ Assam Infrastructure Financing Authority ৰ থীদঢ ১০০ সওোতঝ ঝওো 
ধুোঁতচৰ প্ৰস্তো ৰঔো হ ৰঙ৷ 

২৯৮) অফোৰ ঘৰওোৰৰ তল্গ িপুতি অৰু সওৰল্ো ওফঘোৰীৰ োৰ সফ-ফবোতো অৰু সুতথো 
অকৰিোৱোঢ তশ্বোস ওৰৰ৷ ঈি ওণোৰ দুসৰডৰ ফোৰচৰৰ অতফ সতঘোল্য় অৰু ঈধোয়ুিৰ 
ওোবযল্য়ঢ ফত ল্ো ওফঘোৰীৰ োৰ সোথোৰড সো-সুতথো ণওো এৰওোঝো হঞওঔোদো ( Common 
Facility Centre)ৰ যৱস্থ্ো প্ৰঢদ ওতৰফ৷ 

২৯৯) দতঢধল্ৰফ ওোবওৰী  ’ল্কো অদ এঝো প্ৰথোদ ওোবযসূঘী  ’ল্ ৰোচযৰ সওৰল্ো সবোকয 
তদোসীৰও ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ অথোৰ ঈধতস্থ্তঢ ধঞ্জীয়দৰ িপুি ওৰো৷ এআ তশোল্ 
ওোবসূঘীঢ স ৰবোক অৰু ংশি ড ওতৰলল্ ফআ সফু  তদোতঘঢ প্ৰতঢতদতথ , তৰ্য়ো অৰু 
অফোৰ চদকদও অহ্বোদ চদোআৰঙোোঁ৷ 

৩০০) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ঈি তপোকৰঝোৰ োৰ ফআ সফুঞ ৭২৭ সওোতঝ ঝওো ধুোঁতচৰ প্ৰস্তো 
ৰোতঔৰঙো৷ 

XII. গুৱো োঝী ঈন্নয়দ তপোক: বণোবণ গুৰুত্ব োঝঘ’ৰোৰ প্ৰোধয 

৩০১) ফআ সবোৱো ঙৰৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ততয়ো ফৰঢ সফ ৰোতচযও ৰোচথোদী ঞ্চল্ 
ঈন্নয়দ প্ৰোতথওৰড অআদ ২০১৭ ঔদ ১ চোদুৱোৰী , ২০১৮ ৰ ধৰো প্ৰৰবোচয হ ৰঙ৷ গুৱো োঝী 
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ৰোচথোদী ঞ্চল্ৰ সফি এৰল্ওোৰ দ্ৰুঢ অৰু সং ঢ ঈন্নয়দৰ ল্কৰঢ ৃ ৎ প্ৰোডৱি 
ফ োদকৰলল্ ৰূধোিৰ ওৰোৰ োৰ দঢুদ প্ৰোতথওৰৰড এও অঞ্চতল্ও ধতৰওেদো ি ড ওতৰ৷ 

৩০২) গুৱো োঝী ফুওতল্ স্থ্োদ অৰু ঈতযোদ সংল্গ্নীওৰডৰ অত ৰ ( GOPI) ওোফসফূ  তঘংকোধুৰ 
ঘৰওোৰৰ তঘংকোধুৰ ওৰধৰৰঘদ এেোৰপ্ৰোআচ ( SCE) ও অৱণ্টদ ততয়ো হ ৰঙ৷ এআ ওোবয 
ৰূধোয়দৰ োৰ ফআ অৱশযওীয়ধুোঁতচএআ োৰচঝঢ অৱণ্টদ ততৰঙো৷ 

৩০৩) ফো ওোফোঔযোৰ অশীোত ল্’লল্  ো ল্ক্ষ ল্ক্ষ ঢীণবোত্ৰীৰ সুতথোৰ ৰণ অৰু ফতন্দৰ 
সঘৌ তৰ ঈন্নয়দৰ  ৰও ওোফোঔযোৰ সৰোধৰৱ অৰু ওোফোঔযো সৰল্ৰিঘদৰ ফোচৰ সংৰবোকী 
যৱস্থ্োৰ ওোফ সৰিোৰ্চদওপোৰৱ অকোতিৰঙ৷ তসৃ্তঢ প্ৰওে প্ৰতঢৰতদৰ প্ৰস্তুতঢৰ ওোফ ঘতল্ 
অৰঙ ব’ঢ ১.০৬ তওৰল্োতফঝোৰ প্ৰওেৰ োৰ ৩৩ সওোতঝ ঝওো যয়  ’৷ 

৩০৪) দকৰ ঞ্চল্ঢ তথও ফুওতল্ অৰু সসঈচ স্থ্োদ সৃতিৰ োৰ ৫৮.৬৩ সওোতঝ যয় সোৰধৰক্ষ 
নোোঁঘীচোৰৰ ধুৰডো ওোৰোকোৰৰ পূতফ , ৮.৭৪ সওোতঝ যয় সোৰধৰক্ষ ফোতল্কোোঁৱৰ অতোোৰীঢ 
সফ ৰোতচযও কৃ  তদফোড ধতৰৰ্তৰ সঘৌ ত অৰু ১৪.৮১ সওোতঝ যয় সোৰধৰক্ষ স ৰগৰোোৰীঢ 
ঔোতী অৰু িোফীড ঈৰতযোক ধতৰৰ্তৰ পূতফঢ ওোফৰ িকতঢ ল্োপ ওতৰৰঙ৷ 

৩০৫) ঘ ৰৰ সসৌন্দবযথদ অৰু ঈৰেঔৰবোকয প্ৰওেৰ অিঃকোঞতদ সৃতিৰ োৰ সবোৱো োৰচঝঢ 
সখোৰ্ডো ওৰো ফৰফ দকৰ অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দ ধুোঁতচ ( CIDF) ো োল্ ণোতও অৰু আয়োৰ োৰ 
ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ১০০সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদ ততৰঙো৷ 

৩০৬)গুৱো োঝী ঘ ৰৰ প্ৰতূৰ্ড অৰু বোদচঝৰ সফসযো তূৰীওৰডৰ অৰু তুখঝদো হ্ৰোস ওৰোৰ োৰ 
অিঃঘোতল্ঢ ধতৰ দৰ ( Intermodal Transport) স ৰবোকঢ ঘোংসোৰী , ঙয়কো অৰু 
সসোডোধুৰঢ তঢতদঝো অথুতদও Freight Terminus স্থ্োধদৰ োৰ প্ৰস্তোৱ অকিোৰল্ো৷ এআ 
প্ৰওে ঈন্নয়দৰ োৰ ফআ ৫সওোতঝ ঝওো এআ োৰচঝঢ অৱণ্টদ ওতৰৰল্ো৷ এআ প্ৰওেৰ োৰ 
ৰোচহুৱো অৰু যতিকঢ ংশীতোতৰত্ব ঈৎসোত ঢ ওৰো  ’৷ 

৩০৭) ঘ ৰঔদঢ বোদ-ো দৰ ধোতওগৰ সুতথো তূৰীওৰডৰ োৰ তথও ধোতওগৰ যৱস্থ্ো ওৰো 
 ’৷ ৫ সওোতঝ ঝওো ঘতল্ঢ োৰচঝঢ অণ্টদ ওৰো হ ৰঙ৷ 

৩০৮) গুৱো োঝীৰ ওৃতত্ৰফ োদধোদী তূৰ ওৰোৰ োৰ অৰু ধোদী থোৰড ওৰো চল্োথোৰসফূ ৰ 
সতঘদৰ ঈন্নয়দ অৰু সফৰোফতঢৰ োৰ ৫০ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ততয়ো  ’ল্৷ 
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৩০৯) গুৱো োঝী সধৌৰ তদকৰফ ৫৮ ঝো সস্বচ্ছোৰসৱী দুষ্ঠোদও সকোঝো চদীয় সোফিী খৰৰ খৰৰ হক 
সংি ৰ োৰ তদৰয়োক ওতৰৰঙ৷ গুৱো োঝী সধৌৰ তদকৰফ ঈধ ধণ , ৰোস্তো, ধতধণ, অতল্োঝৰ 
ওোৰ্ অতত ছোড়ু ততয়োৰ ওোফ যোধওপোৰৱ ওতৰৰঙ৷ গুৱো োঝী সধৌৰ তদকৰফ ৩৭৫০ ঝো ষ্ট্ৰীঝ 
ল্োআঝ প্ৰঘতল্ঢ ঘতটয়োফ সপধোৰ ল্োআঝৰ ধৰো এল্ আ তট ল্োআঝলল্ ধতৰৱঢদ ওতৰৰঙ৷ আৰয় 
শতিৰ যৱ োৰ হ্ৰোস ওৰোৰ ল্কৰঢ ঈন্নঢ ফোদৰ সধো ৰ প্ৰতোদ ওতৰৰঙ৷ 

৩১০) গুৱো োঝী স্ভোঝ তঘতঝ তল্তফৰঝট ( GSCL)-এ ততপন্ন প্ৰওে অৰম্ভ ওতৰৰঙ৷ ঢোৰৰ ফোচঢ 
ৰঘল্ো তল্ প্ৰওেঢ তদষ্কোৰ্ডৰ োৰ প্ৰতঢষ্ঠোদ স্থ্োধদ, তল্ঔদ ধতৰতৃশয অৰু ধতৰষ্কোৰ ওৰো, 
িহ্মধুত্ৰ দতীধোৰ ঈন্নয়দ প্ৰওেৰ সবোৰক ওোফোঔযোৰ ধৰো ৰোচপৱদলল্ৰও িহ্মধুত্ৰ দতী 
ওোৰ্ৰীয়ো ঞ্চল্ৰ ঈন্নয়দ ওৰোৰ ওোফ ৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷ িডী প্ৰওে ত ঘোৰধ ২০ঝো স্থ্োদঢ 
অতফ হচতৱও সশৌঘোকোৰ অৰু ধোদীৰ এ তঝ এফ স্থ্োধদ ওতৰৰঙো৷ 

৩১১) JICA-ৰ দ্বোৰো সো োবযপ্ৰোপ্ত গুৱো োঝী ধোদী সবোকোদ অোঁঘতদৰ ওোফ দ্ৰুঢ কতঢঢ ঘতল্ অৰঙ 
অৰু এআ ঙৰৰঝোৰঢ ধোদী সবোকোদ ততয়োৰ প্ৰৰঘিো ঘতল্ অৰঙ৷ আয়োৰ োৰ ফআ এআ তত্তীয় 
ৰ্ঢ ধবোপ্ত ধতৰফোডৰ থদ অণ্টদ ওতৰৰঙোোঁ৷ 

৩১২) ঘ ৰঔদৰ তথওঢফ ংশৰ োৰ ধয়-প্ৰডোল্ী প্ৰওে স্থ্োধদৰ োৰ JICA অৰু সওন্দ্ৰ 
ঘৰওোৰৰ ল্কঢ গুৱো োঝী ধয়প্ৰডোল্ী প্ৰওে (ফিল্-১) ঘুতি স্বোক্ষৰ ওৰো হ ৰঙ৷২০১৮-১৯ 
তত্তীয় ৰ্ঢ এআ প্ৰওেৰ োৰ ১০সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

৩১৩) গুৱো োঝী অৰু তটব্ৰুকড় ঘ ৰৰ ধোদী সবোকোদ , দল্ো-দতফো অৰু চোৰ তদস্কোৰ্ডৰ যৱস্থ্ো 
ঈন্নঢ ওৰোৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ এতঙয়োদ সটৰপল্ধৰফণ্ট সংওৰ সো োবযঢ দকৰোঞ্চল্ 
অিঃকোঞতদ ঈন্নয়দ প্ৰওেৰ ( AUIIP) ৰ থীদঢ যৱস্থ্ ি ড ওতৰৰঙ৷ ফোঘ ২০১২ ঘদৰ 
ধৰো তুঝো ংশঢ ফুঞ ১৮৮৬ সওোতঝ যয় সোৰধৰক্ষ এআ প্ৰওে  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ এতঙয়োদ 
সটৰপল্ধৰফণ্ট সংওৰ ঊডৰ হসৰঢ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফুঞ ৩৫৮ সওোতঝ ঝওো থোব 
ওৰো স ৰঙ৷ 

৩১৪) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ তপোৰক ফুঞ ১৫১৫ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷ 

XIII.  স্তঢোোঁঢ, স্ত্ৰ অৰু সৰঘফ তপোক : য়দৰ পতৱৰ্যঢ 

৩১৫) সফোৰ তকঢ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ২০২৬ ঘদৰ তপঢৰঢ এও তদবুঢ তওৰল্োিোফ ফুকো 
ঈৎধোতদৰ ল্ক্ষযৰৰ তফঙদ ফুকো অৰম্ভ ওৰোৰ ওণো ফআ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো৷ ফুকো ঈৎধোতদৰ 



84 

 

ধতৰফোড ১০ গুড ৃতি ওতৰলল্ অফোৰ ঘৰওোৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ এআ ঔিৰঝোঢ অফোৰ ওোফ-
ওোচ যো ঢ ৰোতঔফ৷ 

৩১৬) তকঢ ৰ্ৰ োৰচঝঢ সখোৰ্ডো ওৰো দুসতৰ শুৱোল্ওুতঙঢ অতফ এঝো দুদী ধোঝ সূঢোৰ 
পড়োল্ স্থ্োধদ ওতৰৰঙো৷ এআ পড়োল্ৰ চতৰয়ৰঢ স্থ্োদীয় তশতধদীসওল্লল্ ঈতঘঢ ফূল্যঢ গুডকঢ 
ফোদৰ সূঢো সবোকোদ থৰো  ’৷ এআ অোঁঘতদ দুসতৰ য়দ তশেীসওল্ৰ দক্সো ংওদঢ 
সশ ঢীয়ো সওৌশল্সফূ  িপুি ওৰোৰ োৰ শুৱোল্ওুঙঢ সনশ্বদ সঝওদল্তচ প্ৰতঢষ্ঠোদ 
স্থ্োধদৰ ঈধতৰ দুতদ ধোঝ সূঢো িয়ৰ োৰ অৱঢ ধুোঁতচ ত ঘোৰধ ১৮.৪ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো 
হ ৰঙ৷ তশতধদী ত ঢোতথওোৰীসওল্ও ধতৰঘয়-ধত্ৰ প্ৰতোদ ওৰো  ’ বোৰ সবোৰকতত সোতথও ৫ 
ঔদ শোল্ৰ তধৰীৰঢ সঢোঁৰল্োওলল্ প্ৰতঢ ফো ঢ প্ৰতঢঔদ শোল্ৰ োৰ ১.৫ সওতচ সূঢো প্ৰতোদ 
ওৰো  ’ অৰু এআ সূঢোৰ ফূল্য চোৰ তৰঢলও ২০% ওফ  ’৷ তশতধদীসওৰল্ এআ 
ধতৰক্ষধও অতৰতড চদোআৰঙ অৰু অতফ এআ ধতৰক্ষধ যো ঢ ৰোতঔফ৷ আয়োৰ োৰ ফআ 
োৰচঝঢ ২০ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

৩১৭) অফোৰ ধৰম্পৰোকঢ তশতধদীসওল্ও অৰু তথও তক্ষ ওতৰ ঢুতল্লল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ 
২০ কৰোওীলও তশতধদীৰ এৰওোঝো সকোঝও স োয় ওৰোৰ ৰণ এঔদ অোঁঘতদৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙ৷ 
এআ অোঁঘতদঔদৰ থীদঢ এৰদ প্ৰতঢৰঝো সকোঝৰও দঢুদ সওৌশল্ সম্পৰও জ্ঞোঢ ওতৰলল্ ৫ 
ল্োঔ ঝওোলও প্ৰতোদ ওৰো  ’৷ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ এৰদ ১০০ কৰোওী তশধদীও 
সোফতৰল্’লল্ ফআ প্ৰৰয়োচদীয় থদ অণ্টদ ওতৰৰঙো৷ 

৩১৮) চদৰকোষ্ঠীয় তফতঘং সম্প্ৰতোয়ৰ সল্োৰওৰৰ ধতৰধূড ফোচুল্ী আয়োৰ দুধফ স্ত্ৰলশল্ীৰ োৰ 
ধতৰতঘঢ৷ এআ ধৰম্পৰোকঢ ঈৰতযোকৰ প্ৰসোৰ ঢণো সংৰক্ষডৰ োৰ অতফ ফোচুল্ীঢ এঔদ 
‚অতশ  স্তঢোোঁঢ কোোঁ‛ প্ৰতঢষ্ঠো ওতৰ তঘোতৰৰঙো৷ আয়োৰ োৰ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ 
োৰচঝঢ ২০০ ল্োঔ ঝওো থোব ওৰোল ৰঙ৷ 

৩১৯)  স্তঢোোঁঢ, স্ত্ৰঅৰুৰৰঘফতপোকৰ োৰ োৰচঝঢ ফআ ৩৮৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

XIV. স্বোস্থ্য অৰু ধতৰয়োল্ ওল্যোড তপোকঃ ঈন্নঢ ফোদৰ হসৰঢ ৃ ত্তৰ িপুতিৰ োৰ 
যো ঢ বোত্ৰো 

৩২০) তকঢ তশওৰঝোঢ সফ ঘৰওোৰৰ স্বোস্থ্য তপোৰক চদ ওৰো দ্ৰুঢ িকতঢৰ এও 
ৱৰল্োওদ ওতৰলল্ ধোআ ফআ তঢশয় অদতন্দঢ হ ৰঙো৷ 
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৩২১)  ৰোচযঔদঢ দৱচোঢওৰ ফৃঢুযৰ  োৰ বৰণি ধতৰফোৰড হ্ৰোস ধোআ এতঢয়ো ৪৪ ঝো হ ৰঙ অৰু 
ততপন্ন ধতৰক্ষধৰ নল্স্বৰূৰধ ৫ ঙৰৰ ঢল্ৰ তশশুসওল্ৰ ফৃঢুযৰ  োৰৰো হ্ৰোস ধোআৰঙ৷  

৩২২)  সবোৱো ঙৰ ফআ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো সব ঘো  োতকঘোসফূ ঢ ঈচ্চ দৱচোঢওৰ ফৃঢুযৰ 
 োৰ/প্ৰসুতঢৰ ফৃ ঢুযৰ  োৰৰ সফসযোৰ সফোওোতল্ো ওতৰলল্ ঘো -োতকঘোৰ সওৰল্ো স্থ্োয়ী 
ফত ল্ো শ্ৰতফওলল্ সঢোঁৰল্োওৰ ফোঢৃত্বৰ সফয়ঢ ১২ ,০০০ ঝওোলও ফচুৰীৰ ক্ষতঢধূৰড প্ৰতোদ 
ওৰো  ’৷ ফআ চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব সওতৰদৰঝ ল্ধৰঢ এআ অোঁঘতদঔদঢ 
দুৰফোতদ চদোআৰঙ অৰু অতফ তঘৰৰআ এআঔদ অৰম্ভ ওতৰফ৷ ঢতুধতৰ সওতৰদৰঝ স্থ্োয়ী 
ওফঘোৰীসওল্ৰওো এআ অোঁঘতদঔদৰ থীদঢ সোফতৰ ল্’লল্ দুৰফোতদ চদোআৰঙ৷ ফআ এআ 
ওণো তশ্বোস ওৰৰো সব ঘো  োতকঘোৰ ফত ল্ো শ্ৰতফওসওৰল্ তদচৰ ধতৰয়োল্ৰ চীতৱওোৰ হসৰঢ 
অৰধোঘ দওৰোলও এআ অোঁঘতদঔদৰ স োয়ঢ তদচৰ ল্কৰঢ তদচৰ  ’ল্কীয়ো সিোদৰৰো বে 
ল্’ ধোতৰ৷  

৩২৩)  ফআ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব গুৱো োঝীঢ এআফঙ স্থ্োধদ ওতৰলল্ প্ৰোৰতম্ভও 
ওোফ-ওোচ অৰম্ভ হ ৰঙ৷ ৰোচয ঘৰওোৰৰ প্ৰতঢষ্ঠোদৰঝোলল্ ততুযঢ ঢণো ধোদী সবোকোদ অৰু 
ধণৰ যৱস্থ্ো ওতৰ ল্োতক , তবৰোৰৰ োৰ ধতৰক্ষধ আতঢফৰথয ি ড ওৰো হ ৰঙ৷ সফঢ 
এআফঙ স্থ্োধদ  ’সল্ ৰোচযঔদৰ চদসোথোৰডৰ এঝো হুততদীয়ো তোী ধূৰড  ’৷ 

৩২৪)  সৰোক তদডয়ৰ সুতথোস  সোংকীদ প্ৰোণতফও স্বোস্থ্য সসৱো প্ৰতোদ ওতৰলল্ সফ ঘৰওোৰৰ 
সওৱল্ ঘো  োতকঘো ঞ্চল্ৰ োৰ ঈৎসতকঢ ৮০ ঝো ভ্ৰোফযফোদ তঘতওৎসো সকোঝ তদৰয়োতচঢ 
ওতৰৰঙ৷  

৩২৫) সফ ঘৰওোৰৰ ফোদসন্মঢ ৰ্থ িয়ৰ োৰ ততপন্ন ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙ৷ 
ঢযোৱশযওীয় ৰ্থসফূ  সচৰদতৰও ৰূধঢ িয় ওৰো  য় অৰু ত ঃতপোক ঢণো 
িঃতপোকৰ সওৰল্ো সৰোকীলল্ তদোফূল্ীয়োলও প্ৰতোদ ওৰো  য়৷ ঘৰওোৰৰ সংৰশোতথঢ 
ঢযোৱশযওীয় ৰ্থৰ ঢোতল্ওো প্ৰওোশ ওতৰৰঙ ব’ঢ সওঞ্চোৰ , সদৰ, ত ৰফোতনতল্য়ো, 
সণল্োতঘতফয়ো অতত তৰশৰ্ তঘতওৎসোৰ প্ৰৰয়োচদ স োৱো সৰোকৰও থতৰ সংিোফও অৰু 
সংিোফও সৰোকৰ তঘতওৎসোৰ োৰ তদোফূল্ীয়ো ৰ্থৰ সংঔযো ঈৰেঔদীয়পোৰৱ ২০৫ ঝোৰ 
ধৰো ৪৪১ ঝোলল্ ৃতি ধোআৰঙ৷ 

৩২৬) সফোৰ তকঢ োৰচঝ পোৰ্ডঢ সখোৰ্ডো ওৰো দুবোয়ী ,সোফোতচও অৰু প্ৰতঢৰৰোথফূল্ও 
ৰ্থৰ ংশ ত ঘোৰধ সফ সবোক প্ৰওে (ধবযোয়-১) ৰ থীদঢ ৰোচযঔদৰ ১০০ ঝো তদোতঘঢ 
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ঈন্নয়দ ঔিঢ আতঢফৰথয ১০০ ঝো সবোক সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ ওৰো হ ৰঙ৷ োওীৰৰোৱো ঈন্নয়দ 
ঔিসফূ ও তদ্বঢীয় ধবযোয়ঢ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ সোফতৰ সল্োৱো  ’৷ 

৩২৭)  ৰোষ্ট্ৰীয় স্বোস্থ্য তফঙদ , সৰফ ৩৬৯ সওোতঝ ঝওো ফুঞ যয় সোৰধৰক্ষ ৬ঔদ ফ ওুফো 
সোফতৰও তঘতওৎসোল্য়ও তচল্ো তঘতওৎসোল্য়লল্ , ৮ ঔদ ঔি প্ৰোণতফও তঘতওৎসো 
সওন্দ্ৰ/সফূ ীয়ো স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰ/প্ৰণফ সপ্ৰৰড সকোঝও ফ ওুফো সফূ ীয়ো স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰলল্ ঈন্নীঢ 
ওতৰ অৰু ১২ ঔদ সফূ ীয়ো স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰ ( Model Hospital)ৰ তদফোড ঢণো দযোদয ঔি 
প্ৰোণতফও স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰ/সফূ ীয়ো স্বোস্থ্য সওন্দ্ৰৰ ঈন্নয়দ সোথদ ওতৰ৷ তঢং প্ৰস্তোতৱঢ স্বোস্থ্য 
প্ৰতঢষ্ঠোদ ঈন্নঢীওৰড অৰু ঈন্নঢীওৰডৰ যয় ঢল্ঢ ঈৰেঔ ওৰো  ’ল্৷ 

ঈন্নীঢ ওতৰল্কো দুৰফোততঢ স্বোস্থ্য প্ৰতঢষ্ঠোদ সফূ ৰ ঢোতল্ওো 

িতফও 
দং 

অোঁঘতদৰ দোফ দুৰফোততঢ থদ ৰোতশ 
(ল্োঔঢ) 

ও) ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য়ৰ ধৰো তচল্ো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য়লল্ 
ঈন্নীঢওৰড 

১  স োচোআ তচল্ো তঘতওৎসোল্য় ২৮৪৮.৭৭ 

২ কড়ফূৰ ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য় ২২২৯.৪৭ 

৩  োঝতঘগীফোতৰ ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য় ২১৬২.৭৯ 

৪ তশ্বদোণ ঘোতৰঅতল্ ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য় ২১৮৭.৮৯ 

৫  োফৰৰড ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য় ২৮২৮.১ 

৬ সসোডোতৰ ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য় ১৭৪৪.২ 

ঔ) ত.তধ.এআঘ.তঘ/তঘ.এআঘ.তঘ/এন.অৰ.আঈ ৰ ধৰো এঘ.তট.তঘ.এআঘ 

১ সচোদোআ ঔি প্ৰোণতফও তঘতওৎসো সওন্দ্ৰ ১৮২৪.৪৩ 
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২ ঢোফুল্ধুৰ ঔি প্ৰোণতফও তঘতওৎসো সওন্দ্ৰ ১৬২৭.২৯ 

৩ চঔল্োন্ধো এন. অৰ. আঈ. ১৫৩৬.৫৫ 

৪ সৰৰপোক তঘ. এআঘ. তঘ. ১৫০০.৭৭ 

৫ শততয়ো ঔি প্ৰোণতফও তঘতওৎসো সওন্দ্ৰ ২০৪২.১৫ 

৬ সোওোঔোঢ ফ ওুফো সোফতৰও তঘতওৎসোল্য় ১২০৫.৬৯ 

৭ ফুওোল্ফুৱো এন. অৰ. আঈ. ১৪৫১.৩৭ 

৮ ল্ক্ষীধুৰ ঔি প্ৰোণতফও তঘতওৎসো সওন্দ্ৰ ১১৩৯.১৯ 

ক) সোফূত ও স্বোস্থ্যৰওন্দ্ৰৰ তদফোড (ফৰটল্  তস্পৰঢল্) 

১ ফ োতল্ধোৰো (ফোচোঝ) ৬৬৪.৫৮ 

২ তটফোওুতঙ (ধোৰদৰী) ৬৬৮.৫ 

৩ ওোতৰকো (সওোওৰোছোৰ) ৬৫৬.৩২ 

৪ ফোতল্দীতল্ (তশল্ঘৰ) ৬৮৩.২ 

৫ ল্ংদীঢ দঢুদ োচোৰ (তটনু) ৬৭৮.৭৭ 

৬ তল্োসীধোৰো  ৬৬৭.৫৭ 

৭ ৰওো  ৬৬৭.৫৭ 

৮ সকোসোআকোোঁ  ৬৬৭.৫৭ 

৯ তথং  ৬৬৭.৫৭ 

১০ দোতচৰো  ৬৬৭.৫৭ 
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১১ ওওল্োোতৰ (ঘোধোগুতৰ) ৬৬৭.৫৭ 

১২  োৰল্োৱোতঝং (অফগুতৰ ) ৬৬৭.৫৭ 

খ) ঔি প্ৰোণতফও তঘতওৎসো সওন্দ্ৰ/প্ৰোণতফও তঘতওৎসো সওন্দ্ৰ আঢযোতত 

১ ৰোচকড় ১৯১.৮৮ 

২ ঘোঘতদ ১১৭.৯৯ 

৩ ৰগোকড়ো ৬৩.২৯ 

৪ তদল্োফচোৰ ১০৬.৮ 

৫ ল্োফতটং ২০১৬.৫ 

সফুঞ ৩৬৮৪৯.৪৮ 

৩২৮) অতফ ঔোতয সুৰক্ষো অৰু ৰ্থ প্ৰশোসদৰ এও অয়ুিোল্য় স্থ্োধদ ওতৰৰঙো বোও অতফ 
সোফণ ৃতি , তঢতৰতি ধণ সৃতি অৰু শতিশোল্ী ল্ৎ ওৰড যৱস্থ্োৱল্ীৰৰ তথও সল্ 
ওতৰফ৷ ৰ্থ ধৰীক্ষড অৰু ঔোতয তৰলৰ্ডৰ োৰ অতফ ঈৎওৃি দুশীল্দ ি ড ওৰোৰ 
ল্কৰঢ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ৰোতচযও ৰ্থ তদয়ন্ত্ৰড ধৰীক্ষোকোৰও ওোবক্ষফ ওতৰ ঢুতল্ফ৷ 

৩২৯) অথুতদও সুতথোৰৰ সংৰবোতচঢ এঝো এটপোঞ্চট ত্ৰ’ফো সওয়োৰ সঘেোৰ সবোৰ োঝঢ স্থ্োধদ 
ওৰো  ’ বোৰঢ সৰোখীসওৰল্ তঘতওৎসোৰ োৰ গুৱো োঝী ো তটব্ৰুকড়লল্  োৰ প্ৰৰয়োচদ 
দোণোৰও৷  

৩৩০)  ফৰ োতয় , ফআ এআ ধতৱত্ৰ সতদও চদোলল্ তঘোতৰৰঙো সব স্বোস্থ্য যৱস্থ্ো অৰু তঘতওৎসো 
তশক্ষোৰ সল্ীওৰডৰ ৰণ ২৮৭৫ সওোতঝ ঝওো যয় সোৰধক্ষ চোধোদ অিঃৰোষ্ট্ৰীয় সফোয় 
তপওৰৰড তত্তীয় সো বয প্ৰতোদ ওতৰল্কীয়ো এঝো প্ৰওে প্ৰস্তোৱ ট’দোৰ ফন্ত্ৰোল্য়ৰ 
তৰঘদোথীদ হ  অৰঙ৷ প্ৰস্তোতৱঢ প্ৰওেৰঝোৰ ঈৰেশয হ ৰঙ দৱচোঢওৰ ফৃঢুযৰ  োৰ , প্ৰসূতঢৰ 
ফৃঢুযৰ  োৰ অততৰ তৰৰ গুৰুত্বধূড স্বোস্থ্য সূঘওসফূ ৰ ঈন্নীঢওৰডৰও থতৰ সফঢ স্বোস্থ্য 
সসৱো, স্বোস্থ্য প্ৰশোসদ অৰু স্বোস্থ্যৰ সো-সুতথো/অিঃকোোঁণতদৰ সোত্মও ঈন্নীঢওৰড৷  
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৩৩১)  এআৰঝো তপোকৰ োৰ ফআ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৫০৮২ সওোতঝ ঝওো োৰচঝ অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ 
ওতৰৰঙো৷ 

 

XV) ধোঢয ঞ্চল্ তপোক : ইশ্বৰৰ ঈধ োৰ 

৩৩২) ফ োশয় , ফআ এআ সুৰবোকৰঢ ঈৰেঔ ওতৰ তঘোতৰৰঙো সব অফোৰ ঘৰওোৰৰ সফৰ ওোত 
অংল্ং স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্ত অৰু তটফো  োঘো স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্তলল্ তকঢ 
ঙৰৰোৰৰ ঢুল্দোঢ তথও ধুোঁতচ অৱণ্টদ ততৰঙ৷ তদম্নতল্তঔঢ ঢোতল্ওোঢ ধুোঁতচ অৱণ্টদৰ 
সতৰশৰ্ ঈৰেঔ ওৰো  ’ল্ :  

ওোত অংল্ং স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্ত অৰু তটফো  োঘো স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্তৰ 
োৰ োৰচঝ অৱণ্টদ 

সওোতঝ ঝওোৰ ত ঘোধঢ 

ঙৰ  ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

ওোত অংল্ং স্বোয়ত্ত 
শোতসঢ ধতৰৰ্ত 

২৮২.০১ ২৮২.০১ ৩৩৯.৪৪ ৩৭৪.৩২ 

তটফো  োঘো স্বোয়ত্ত 
শোতসঢ ধতৰৰ্তৰ 

১২১.৩৫ ১২১.৩৫ ১৪৬.৫০ ১৬১.৩৯ 

৩৩৩) ঢতুধতৰ , তকঢ োৰচঝঢ ফআ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো সব অতফ ওোত অংল্ং স্বোয়ত্ত শোতসঢ 
ধতৰৰ্ত অৰু তটফো  োঙো স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্তলল্ সসআ ঞ্চল্ৰ ঈন্নয়দৰ সক্ষত্ৰঢ ণওো 
যৱথোদসফূ  তূৰ ওতৰলল্ এওওোল্ীদ তৰশৰ্ দুতোদ অকিোফ৷ সসআ দুসতৰ তকঢ 
োৰচঝঢ ওোত অংল্ং স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্তলল্ ১০০ সওোতঝ ঝওো অৰু তটফো  োঘো 
স্বোয়ত্তশোতসঢ ধতৰৰ্তলল্ ৪৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰতঙৰল্ো৷ অৰু ঘতল্ঢ তত্তীয় ঙৰ ২০১৮ৰ 
৩১ ফোঘৰ অকৰঢ এআ তুঔদ ধো োৰীয়ো তচল্োলল্ ৃ ৎ ফূল্থদ ততদৰয়োক প্ৰওেৰ োৰ 
সফুতোয় ধুোঁতচ ফুওতল্ ওতৰ ততয়ো  ’ । ২০১৮-১৯ ঘদঢ ৩৭৪.৩২ সওোতঝ KAAC হল্ অৰু 
১৬১.৩৯ সওোতঝ DHAC হল্ প্ৰোফোতদও অণ্টদৰ োৰত ফআ KAAC হল্ তঢতৰি ১০০ 
সওোতঝ অৰু DHAC হল্ তঢতৰি ৫০ সওোতঝ ঝওো ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ তদথোৰড 
ওতৰৰঙো। 
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৩৩৪) এআ ধবোপ্ত তত্তীয় দুতোদৰ ঈধতৰ ধঞ্চফ সফ ৰোতচযও তত্ত অৰয়োকৰ দুৰফোতদ 
দুসতৰ ওোত অংল্ং স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্তলল্ ৩৯.৪৪ সওোতঝ ঝওো অৰু তটফো  োঘো স্বোয়ত্ত 
শোতসঢ ধতৰৰ্তলল্ ২৪.৮৭ সওোতঝ ঝওো ধুোঁতচৰ অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ ৰঔো  ’। 

৩৩৫) ফআ অশোোতী সব ঞ্চল্ৰঝোৰ অিঃকোোঁণতদৰ ঈন্নয়দ অৰু ঞ্চল্ৰঝোঢ সোস ওৰো 
সল্োওসওল্ৰ চীৱদ থোৰডৰ ফোদ ঈন্নীঢওৰডৰ োৰ তুৰয়োঔদ স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্ৰত এআ 
ধুোঁতচ নল্প্ৰসূপোৰৱ অৰু স্বচ্ছ ধিতঢৰৰ যৱ োৰ ওতৰ৷   

৩৩৬) ৰোচযঔদৰ তুৰয়োঔদ ধোঢয তচল্োঢ সওোঔৰদো হশতক্ষও প্ৰতঢষ্ঠোদ স্থ্োধদ ওৰোৰ ওণো ফআ 
সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো৷ ফআ তদতিঢ সব এআ ধতৰক্ষৰধ ঞ্চল্ৰঝোৰ ঙোত্ৰ-ঙোত্ৰীসওল্ও তদচৰ 
ধঙন্দৰ ধোঞযিফঢ থযয়দ ওৰোৰ ৃ ৎ সুৰবোক প্ৰতোদ ওতৰ৷ 

XVI. কৃ  অৰু ৰোচলদতঢও তপোক: সফৰ সুৰক্ষোঢ 

৩৩৭) সফোৰ অকৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ঈৰেঔ ওৰোৰ তৰৰ অৰক্ষী অফোৰ ঘৰওোৰৰ ‘ধতৰৱঢদ’ৰ 
ফুঔ স্বৰূধ অৰু আ এও  ল্ ধতৰসৰৰ তদততি ওোবয অৰু সসৱো সোফতৰ ল্য় তবতল্োও 
সফোচৰ সুৰক্ষোৰ োৰ ঢী প্ৰৰয়োচদ৷ 

৩৩৮) অফোৰ ঘৰওোৰৰ তকঢ ৰ্ঢ অৰক্ষীও তথও ঈত্তৰতোয়ী , প্ৰবুতিঢ তক্ষ , চদফুঔী 
ওতৰৰ োৰ Mission for Overall Improvement of Thana for Responsive 
Image (MOITRI) দোফৰ অোঁঘতদ অৰম্ভ ওতৰতঙল্৷ আয়োৰ ঈৰেশয অতঙল্ ণোদোসফূ ও 
চদফুঔী সসৱো প্ৰতোদওোৰী ৰূৰধ কতি সঢোল্ো৷ প্ৰণফ ধবোয়ঢ প্ৰস্তোতৱঢ ৭৩ ঔদ ণোদোৰ 
তপঢৰঢ ২৭ ঔদঢ এআ অোঁঘতদৰ থীদঢ তদফোডৰ ওোফ অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷ আয়োৰ োৰ 
২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ১০০ সওোতঝ ঝওো োৰচঝঢ থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

৩৩৯) অতফ আতঢফৰথয প্ৰোয় ৩০০০ কৰোওী বুৱও-বুৱঢীও অৰক্ষীঢ তদবুতি ততৰঙো৷ ঢতুধতৰ 
২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ তঢতৰি ৫০০০ কৰোওী ওতদিল্ তদবুতি ততৰ োৰ ফআ প্ৰস্তোৱ 
অকিোআৰঙো৷ 

৩৪০)  অফোৰ ঘৰওোৰৰ অিঃৰোষ্ট্ৰীয় অৰু অিঃৰোতচযও সীফোি তদৰীক্ষড সৱল্ীওৰড অৰু 
অআদ শৃংঔল্ো ধতৰতস্থ্তঢৰ ঈন্নয়দৰ োৰ ৫ ঝো দঢুদ অআ অৰ সৰঝতল্য়োদ কঞদৰ প্ৰস্তোৱ 
ওতৰৰঙ অৰু আয়োৰ োৰ ফআ ২৫ সওোতঝ ঝওোৰ োৰচঝ থোব ওতৰৰঙো৷ 

৩৪১) গুৱো োঝীঢ ঘোআোৰ ট’ফ অৰু অৰক্ষী তচল্ো সতৰঢ ঘোআোৰ-ণোদো: 
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সবোৱো ঙৰৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ প্ৰতঢশ্ৰতঢ ততয়ো ফৰঢ , সফ অৰক্ষীৰয় তটতচৰঝল্ 
নৰৰদতঙওস  সঝওতদৰওল্ আৰণ্টতল্ৰচঞ্চ ওোৰল্ওঘদ , ৃ ৎ ঢণযৰ তৰলৰ্ড ঢণো তটতচৰঝল্ 
অিঃকোোঁণতদৰ ঘোআোৰ সুৰক্ষোৰ োৰ এঝো ঘোআোৰ ট’ফ ( Cyberdome) প্ৰওে অৰম্ভ 
ওতৰৰঙ৷ সফ অৰক্ষীৰ তৰশৰ্ শোঔো ( SB) সয় এদ তঝ অৰ ’ (অকশোৰীৰ National 
Technical Research Organization (NTRO) ৰ হসৰঢ এঝো ঢযোথুতদও ‘দল্োআদ 
ঘ’তঙৰয়ল্ তফতটয়ো সল্’ অৰু প্ৰতশক্ষডৰ যৱস্থ্ো  অৰম্ভ ওতৰলল্ এও ুচোুতচৰ ঘুতিঢ 
স্বোক্ষৰ ওতৰৰঙ, তবৰয় সওৱল্ সফৰ অৰক্ষীৰও দ য় ৰঞ্চ ঈত্তৰ-ধূোঞ্চল্ৰ দযোদয ৰোচযৰ 
অৰক্ষীৰওো সসৱো অকিো৷ সফ  ’  োতৰয়োদোৰ তধঙঢ এৰদ সুতথো ণওো সতশঔদৰ 
তদ্বঢীয়ঔদ ৰোচয৷ 

৩৪২) আয়োৰ ল্কৰঢ অফোৰ ঘৰওোৰৰ প্ৰতঢঔদ তচল্োৰঢ এঔদলও ণোৎ ৩৫ ঔদ ঘোআোৰ 
ধৰোথঅৰক্ষী ণোদো স্থ্োধদ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙ৷ গুৱো োঝীতস্থ্ঢ ঘোআোৰ ট’সফ 
ঘোআোৰ তদৰোধত্তো, ঘোআোৰ নৰৰদতঙও, তটতচৰঝল্ ঢণয তৰলৰ্ড, ঘ’তঙৰয়ল্ তফতটয়ো তদৰীক্ষডৰ 
োৰ ফুঔয ঘোআোৰ ধৰোথ ঢত্বোথোদ সওন্দ্ৰ ত ঘোৰধ ওোফ ওৰোৰ ল্কৰঢ প্ৰস্তোতৱঢ তচল্ো 
ধবোয়ৰ ঘোআোৰ অৰক্ষী ণোদোৰ হসৰঢ সফেয় স্থ্োধদ ওতৰ অৰু ঘোআোৰ কতঢততথ 
কপীৰপোৰৱ তদৰীক্ষড ওতৰ৷ আয়োৰৰোধতৰ এআ প্ৰওেৰঝোৰৱ অৰক্ষী-চদসোথোৰডৰ ধ’ৰঝল্ 
(Police-Public Portal)ৰ চতৰয়ৰঢ চদসোথোৰডৰ হসৰঢ অৰক্ষী তপোকৰ তটতচৰঝল্ 
সবোকোৰবোক সুকফ ওতৰ ঢুতল্ অৰু আ সফ অৰক্ষীৰ সোংকীদ সসৱো প্ৰতোদ যৱস্থ্ো ঈন্নঢ 
ওতৰ ঢুতল্৷ 

৩৪৩) ধবঝদ হ ৰঙ সোফোতচও সফেয়ৰ এও ৃ ৎ দুখঝও৷ খৰুৱো অৰু অিঃৰোষ্ট্ৰীয় 
ধবঝওসওল্ৰ তদৰোধত্তো সুতদতিঢ ওতৰলল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ওোতচৰগো ৰোষ্ট্ৰীয় ঈতযোদ ( 
সকোল্োখোঝ), ফোদো  ৰোষ্ট্ৰীয় ঈতযোদ (ৰৰধঝো) , ততব্ৰু হঘৰঔোৱো ৰোষ্ট্ৰীয় ঈতযোদ (তঢতদঘুওীয়ো) , 
দোৰফৰী ৰোষ্ট্ৰীয় ঈতযোদ (সশোতডঢধুৰ), ৰোং ৰোষ্ট্ৰীয় ঈতযোদ (সৰৌঢো), অৰু গুৱো োঝীঢ এঔদলও 
ণোৎ ফুঞ ঙঔদ ধবঝও অৰক্ষী ণোদো স্থ্োধদ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙ৷ 

৩৪৪) অতফ সতৰকোোঁৱৰ অৰক্ষী প্ৰতশক্ষড ফ োততযোল্য়ও ৰোতচযও অৰক্ষী এওোৰটফীলল্ ঈন্নীঢ 
ওতৰফ৷ এআ এওোৰটফীও অতফ এঝো সুন্দৰ পৱদ , অথুতদও সো-সোঁচুতল্ অৰু প্ৰতশক্ষডৰ 
সশ ঢীয়ো প্ৰডোল্ীসফূৰ ৰৰ সতজ্জঢ ওতৰফ৷ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ এআ প্ৰওেও তথও 
িকতঢ প্ৰতোদ ওৰো  ’ অৰু আয়োৰ ঈৰেৰশয ফআ ৬ সওোতঝ ঝওোৰ ধুোঁতচ থোব ওতৰৰঙো৷ 
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৩৪৫) ঘৰওোৰৰ সফৰ ততপন্ন ঞ্চল্ঢ ৪২ ঝো দঢুদ তগ্ন অৰু চৰুৰীওোল্ীদ সসৱো সওন্দ্ৰ 
দুৰফোতদ ততৰ োৰ প্ৰস্তুতঢ ঘল্োআ অৰঙ৷ 

৩৪৬) দযোয় প্ৰতোদ যস্থ্োঢ নৰৰন তঘও তজ্ঞোদৰ পূতফওো দুথোৱদ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ দঢুদ প্ৰচন্মও 
স োয় ওতৰৰ োৰ নৰৰন তঘও তজ্ঞোদ সঞ্চোল্ওোল্য় , সফঢ এও নৰৰন তঘও তজ্ঞোদ 
প্ৰতঢষ্ঠোদ অৰম্ভ ওৰোৰ ধতৰওেদো  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ এআ প্ৰস্তোতৱঢ প্ৰতঢষ্ঠোদঢ ততপন্ন 
ঘৰওোৰী ওফঘোৰীৰ োৰ ঘোআোৰ ধৰোথ , চোল্ৰদোঝৰ প্ৰৱঞ্চদো অততৰ তৰৰ তৰ্য়সফূ ঢ 
 ল্তপতত্তঢ প্ৰতশক্ষড ওোবসূঘী অৰম্ভ ওৰো  ’৷ 

৩৪৭) এআ তপোকৰঝোৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ফুঞ ৫৫৮৪ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

XVII. সফ ঘুতি ৰূধোয়ড: প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ৰক্ষো  

‚অৰঙ ফোদু ৰ ধৰঢ তশ্বোস, 

অফোৰ অৰঙ পতৱৰ্যঢৰ সুস্থ্ ৰগো সূবৰ তধৰদ ঘওু 

ঢফোদৰ তদৰোল্ম্ব তদৰোসতিৰ, তওৃঢ চঞ্জোল্ ল্আ 

চীয়োৰ ুওুঢ, অফোৰ তুৰু তুৰু স্পন্দফোদ িৰৰঢো অৰঙ 

শৰঢও পৰসো““““ 

““ঢোৰ োৰ অতফ ঈৰো ফোতঝৰ ওফতদষ্ঠ ধূচোৰী৷ 

অতফ বুক ধতৰতস্থ্তঢৰ প্ৰঢীও 

স্তু অৰু অতশৰ দ্বন্দ্বোত্মও কতঢ 

সংিোফ তল্প্ত তপ্লৱী‛ 

৩৪৮) ত ংসোত্মও খঝদোঢ তুঔচদওপোৰৱ তদচৰ চীৱদ স ৰুৱো শ্ব ীত ফূল্য ৰুৱোৰ এঝো 
ওতঢোৰ ধৰো ফআ ধৰৰ শোৰীৰওআঝো ঈিৃঢ ওতৰৰঙো৷ আতঢ োৰস অফোও ওয় সব ঘোতৰ সৰৰ 
সুৰক্ষোৰ ফোচৰ ধৰো ল্োআ অত  সতশৰ  ৰও ফোঢ ফঢো যতিসওল্ৰ োৰআ অফোৰ 
স্বোথীদঢো, অফোৰ তথওোৰ অৰু অফোৰ সংস্কোৰ সুৰতক্ষঢ অৰু তচয়ী হ  অত ৰঙ৷ বৰণি 
ধল্ফলও  ’সল্ সফ অৰন্দোল্দৰ ৮৫৫ কৰোওী শ্ব ীতও ২০১৭ ঘদৰ তটৰঘম্বৰ ফো ঢ ৰোচয 
ঘৰওোৰৰ শ্ৰিোঞ্জতল্ জ্ঞোধদ ওতৰৰঙ৷ বতত এআ ফ োদ অত্মোসওল্ৰ ঘৰঢ ণওো অফোৰ ঊড 
অতফ সওতঢয়ো ধতৰৰশোথ ওতৰ সদোৱোৰৰো , ঢণোতধ অফোৰ ওৃঢজ্ঞঢো অৰু শ্ৰিোৰ 
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তঘদস্বৰূৰধ এআ ৮৫৫ কৰোওী শ্ব ীতৰ তদওঝ অত্মীয়লল্ ৫ ল্োঔ ঝওোলও অকৰিোৱো হ ৰঙ৷ 
সফোৰ ধূৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ফআ হওতঙৰল্ো সব নু্দওৰ গুল্ীঢ অ ঢসওল্ অৰু সবৌদ 
ধৰোথৰ তল্ স োৱোসওল্ৰ প্ৰতঢ অফোৰ এঝো তোতয়ত্ব অৰঙ৷ এআ ওণো ওোবঢ ৰূধোয়ড 
ওৰোৰ ৰণ গুল্ীঢ অ ঢ গুৰুঢৰপোৰৱ অখোঢপ্ৰোপ্ত অৰু থৰ্ডৰ তল্ স োৱোসওল্লল্ ২ 
ল্োঔ ঝওোলও অতণও সো োবয প্ৰতোদৰ ওণো ফআ সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো৷ আয়োৰ োৰ ফআ ১০ সওোতঝ 
ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

৩৪৯) সফ ঘুতি ওোবওৰীপোৰৱ অঔৰৰ অঔৰৰ ৰূধোয়ডৰ প্ৰতঢ সফ ঘৰওোৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ 
সফোৰ তকঢ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ফআ ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্োোঁ সব সফ অৰন্দোল্দ সওৱল্ তৰতশীৰ 
িোসদৰ ধৰো সফও ঘোলল্ ওৰো অৰন্দোল্ৰদআ দোতঙল্ , ৰঞ্চ আ অতঙল্ সতশৰ 
সোৰপৌফত্ব অৰু ঔিঢোও সুৰক্ষো ততয়োৰ অৰন্দোল্দ৷ 

৩৫০) োংল্োৰতশ সীফোিৰৰ স োৱো লথ দুপ্ৰৰৱশ সৰোথ ওৰোৰ োৰ পোৰঢ-োংল্োৰতশ সীফোি 
ঙীল্ ওৰোৰঝো সফ ঘৰওোৰৰ সৰোচ্চ িোতথওোৰ তৰ্য়৷ ২৬৩ তওৰল্োতফঝোৰ হতখযৰ সফ-
োংল্োৰতশ সীফোিৰ তপঢৰৰ ২০১.৫১ তওৰল্োতফঝোৰ হতখযৰ সীফোও ওোোঁআঝীয়ো ঢোোঁৰৰ সৰোৰৰ 
অৃঢ ওৰো হ ৰঙ৷ সওৰফৰো, সংৰতও বন্ত্ৰ, ৰোটোৰ, সল্চোৰ, ঈচ্চ ক্ষফঢো-সম্পন্ন ল্োআঝ অতত 
সংস্থ্োধদৰ তৰৰ প্ৰবুতিকঢ যৱস্থ্োৰ চতৰয়ৰঢ ৱতশি ঞ্চল্সফূ ৰওো সোফতৰ সল্োৱোৰ 
প্ৰতিয়ো ঘতল্ অৰঙ৷ এআ স্থ্োদঢ প্ৰবুতিকঢ সফোথোদ যৱস্থ্ো ৰূধোয়ডৰ ওোফ সীফোি সুৰক্ষো 
োত দীৰয় ওতৰ অৰঙ৷  

৩৫১) সফঢ োস ওৰো ১.৯০ সওোতঝ পোৰঢীয় দোকতৰওৰ দোফ িপূতিৰৰ তযোতথওৃঢ ৰোষ্ট্ৰীয় 
দোকতৰও ধঞ্জীৰ প্ৰণফঔদ ঔঘৰো ঢোতল্ওোৰ প্ৰওোশ ৰোচয ঢণো সতশৰ আতঢ োসঢ এও ৃ ৎ 
ধতৰখঝদো৷ ৱতশি ১.৩৯ সওোতঝ সল্োওৰ দোফৰ সক্ষত্ৰঢ ধৰীক্ষড প্ৰতিয়ো ফ োফোদয ঈচ্চঢফ 
দযোয়োল্য়ৰ সোফতিও ঢত্তোৱথোদঢ যো ঢ অৰঙ৷ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এদ অৰ তঘ সম্পওীয় 
ওোফ-ওোচ  সম্পোতদৰ োৰ ফআ ৯১ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙোোঁ৷ 

৩৫২) সফ ঘুতিৰ এও দযঢফ ঘঢ দুসতৰ ৰশোও ওোকচ ওল্ (সফ) ধতৰসীতফঢৰ 
ধুদৰুজ্জীতৱঢওৰডৰ প্ৰতিয়ো ঘতল্ অৰঙ৷ সফোৰ তশ্বোস সব এআ সক্ষত্ৰঢ অতফ শীৰে এও 
সফোথোদঢ ঈধতদঢ  ’লল্ সক্ষফ  ’ফ৷ 

XVIII. ঈৰতযোক অৰু োতডচয তপোক: সততশঢ তওোশ সৃতি 
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৩৫৩) সফোৰ পোৰ্ডঢ ধূৰঢ ঈৰেঔ ওতৰ  োৰ তৰৰ , গুৱো োঝীঢ ২০১৮ ঘদৰ ৩ অৰু ৪ 
সনব্ৰুৱোৰী ঢোতৰৰঔ দুতষ্ঠঢ হ  সবোৱো ‘এটপোৰণ্টচ অঙোফ:তশ্ব ততদৰয়োকওোৰী সতন্মল্দ’ঔৰদ 
সফও অতঙয়োদ সতশসফু লল্ পোৰঢৰ দ্ৰুঢধণ ( India’s Expressway to ASEAN) 
ৰূৰধ প্ৰতঢধন্ন ওতৰৰল্৷ ফোদদীয় প্ৰথোদ ফন্ত্ৰীৰ ‘এক্ট আি’ পতৰ্য তশদৰ ংশ ত ঘোৰধ সফও 
তঙয়োদ/ত ত এদ সতশসফূ ৰ অৰু সংকতঞঢ যৱসোতয়ও সংস্থ্োসফূ ৰ ৰতযোতকও সওন্দ্ৰ 
অৰু চোৰৰ সওন্দ্ৰস্থ্ল্ ত ঘোৰধ কতি সঢোল্োৰ োৰ অওৰ্ড ল্োপ ওতৰলল্ অতফ সক্ষফ 
হ ৰঙো৷ 

৩৫৪) আয়োৰৰোধতৰ সম্ভোৱয ততদৰয়োকওোৰীসওল্ৰ োৰ পূতফৰ ঈধল্ব্ধঢো স চ ওতৰ ঢুতল্লল্ 
অতফ সঢোঁৰল্োওও তদচৰ সকোঝ স্থ্োধদ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ স োয় ওতৰলল্ ‘পূতফ সংও’ সৃতি 
ওতৰৰঙো৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ৰোচযঔদৰ ক্ষীপ্ৰ ৰতযোকীওৰডৰ োৰ তঔল্ঞ্জীয়ো সল্োওসওল্ৰ পূতফ 
স্বত্বৰ  োতদ সদোৰ োৱোলও ওোফৰূধ ফ োদকৰ তচল্োৰ চোলু্ওোৰীৰ ধৰো ওোফৰূধ তচল্োৰ 
ওুওুৰফোৰোলল্ ৩৭ দং ৰোষ্ট্ৰীয় খোআধণৰ অৰু এৰওথৰৰড ওোফৰূধ ফ োদকৰ তচল্োৰ 
চোলু্ওোৰীৰ ধৰো দল্োৰী তচল্োৰ তঝহুলল্ ৩১ দং ৰোষ্ট্ৰীয় খোআধণৰ তুৰয়োওোৰ্ৰ ৫০০ তফঝোৰ 
তূৰত্বৰ তধঙৰ ১ তওৰল্োতফঝোৰ তূৰত্বৰ তপঢৰৰ চদচোঢীয় সিদী অৰু ঔি , অৰপূতফ, 
তথসুতঘঢ দপূতফ ঢণো সংৰতক্ষঢ িোফয ঘৰডীয়ো পূতফৰ োৰত োওী ঞ্চল্ও ‘ৰতযোকীও 
ঞ্চল্’ ত ঘোৰধ সখোৰ্ডো ওতৰৰঙ৷ 

৩৫৫) তচ এঙ তঝ ল্ৎ স োৱোৰ তধঙৰ ধৰো সংতলি ৰতযোকীও দীতঢৰ থীদঢ ঢফোৰদ ণওো 
ৰতযোতকও সকোঝসফূ ও ওৰ সৰ োআ ততয়োৰ যৱস্থ্োৰঝো প্ৰোসংতকও হ  ধতৰৰঙ তবৰ ঢু 
ৰতযোতকও সকোঝসফূৰ  ঢফোদ তচএঙ তঝৰ থীদঢৰ  ওৰ অতোয় তত ল্োৰক৷ 
ৰতযোকীওৰডঢ অফোৰ গুৰুত্ব ো োল্ ৰোতঔলল্ সফ ঈৰতযোক (ঈধবুি সকোঝসফূ ৰ োৰ 
ওৰ ধতৰৰশোথ) অোঁঘতদ , ২০১৭ Assam Industries (Tax Reimbursement for 
Eligible Units) Scheme 2017 প্ৰৱঢদ ওতৰ এও িকোফী ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙ৷ 
অোঁঘতদঔদৰ থীদঢ সওল্ ঢফোদ ণওো ঈৰতযোতকও সকোঝসফূ ৰওআ দ য় , ৰঞ্চ তচ এঙ তঝ 
ল্ৎ স োৱোৰ তধঙঢ কঞদ স োৱো ৰতযোকীও সকোঝসফূ লল্ ১০০ শঢোংশ ওৰ খূৰোআ ততয়োৰ 
যৱস্থ্ো অৰঙ৷ 

৩৫৬) তশ্ব ততদৰয়োকওোৰী সতন্মল্দৰ দ্বোৰো সৃি ঈতযফৰ ধৰো ল্োপোল্োপ অ ৰড ওতৰলল্ 
‘আদৰপি অঙোফ’ দোৰফৰৰ এও সওন্দ্ৰীপূঢ সংস্থ্ো স্থ্োধদৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷ এআ 
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সংস্থ্োৰঝোৰৱ ‘আদৰপি আতিয়ো’ৰ হসৰঢ ওোফ ওতৰ অৰু তদয়তফঢপোৰৱ ততদৰয়োকৰ প্ৰসোৰ 
ঢণো ততদৰয়োকৰ ধৰৱঢী ওোফ-ওোচ তদয়ফীয়োপোৰৱ সঘোৱো-তঘঢো ওতৰ৷ 

৩৫৭) অতফ গুৱো োঝীও ধূ পোৰঢৰ যৱসোয়ীও ঈতখোঝদ সওন্দ্ৰ ত ঘৰধ কতি সঢোল্োৰৰো 
ধতৰওেদো ওতৰৰঙো৷ গুৱো োঝীঢ ক্ষীপ্ৰপোৰৱ কতি ঈঞো প্ৰোৰতম্ভও ঈৰতযোক স্থ্োধদ সংসৃ্কতঢও 
স োয় ওৰোৰ ল্কৰঢ ঈৰতযোকীসওল্ও এঔদ ফঞ্চ প্ৰতোদ ওৰোৰ ঈৰেৰশয অতফ ‘এি ঝু এি 
আদ’সপশ্বদ আও’তঘৰিফ’ সম্বতল্ঢ ঢণো ‘প্লোক এি সপ্ল ৱও সস্পৰঙঙ’ সুতথোবুি দ্ৰুঢ 
আণ্টোৰৰদঝ সংৰবোক যৱস্থ্ো , সপোকৃ , তৰশৰ্জ্ঞ অৰু ততদৰয়োকওোৰীৰ হসৰঢ স চ 
সবোকোৰবোক, দযোতয়ও অৰু তদয়ন্ত্ৰডৰ তদৰতশদোৱল্ী অতত সো-সুতথোৰৰ গুৱো োঝীৰ অফোৰীঢ 
‘অঙোফ  ো’ দোৰফৰৰ এও ঢযোথুতদও ঈদ্ভোৱদী সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ ওতৰলল্ হল্ৰঙো৷ তপোকৰঝোৰৱ 
ল্কৰঢ ‘অঙোফ িোঝঅধ ধতল্তঙ , ২০১৭’ ৰূধোয়ড ওতৰ প্ৰোৰতম্ভও ঈৰতযোকসফূ লল্ অতণও 
অৰু দো-অতণও ঈতকতড অকিো৷ 

৩৫৮) ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ঈৰতযোক অৰু োতডচয তপোকৰ োৰ সফুঞ ৮৩৯ সওোতঝ 
ঝওো ধুোঁতচৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷ 

XIX. ঢণয অৰু চদসংৰবোক তপোক : ৰোচযঔদও সংৰবোকওৰড 

৩৫৯) সফোৰ সবোৱো োৰচঝ পোৰ্ডঢ ওঢযৰঢ ৱস্থ্োঢ প্ৰোড স ৰুৱোল্কীয়ো স োৱো 
সোংোততওসওল্ৰ সশোওসিপ্ত ধতৰয়োল্লল্ তত্তীয় সো োবয প্ৰতোদ ওৰোৰ ঈৰেৰশয ‘সোংোততও 
ধতৰয়োল্ ওল্যোড ধুোঁতচ’ কঞদ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ অকিোআতঙৰল্ো৷ সখোৰ্ডো ওৰো দুসতৰ আয়োৰ 
োৰ অতফ আতঢফৰথয ১০০ ল্োঔ ঝওো অৱেদ ওতৰৰঙোোঁ অৰু ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰ ফআ 
োৰচঝঢ ধবোপ্ত ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

৩৬০) এআ ঙৰ অতফ ৰোচযঔদৰ প্ৰয়োঢ ণো ওঢযঢ ণওো ৱস্থ্োঢ তদৰুততি ুতল্ সখোতৰ্ঢ 
স োৱো ৩১ কৰোওী সোংোততওৰ তদওঝ অত্মীয়লল্ ৫ ল্োঔ ঝওোলও এওওোল্ীদ সো োবয 
অকিোআৰঙো অৰু ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰ ফআ এআ োৰচঝঢ ধবোপ্ত থদ থোব ওতৰৰঙো৷ 

৩৬১) আয়োৰ ঈধতৰ , সফোৰ সবোৱো ঙৰৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ততয়ো প্ৰতঢশ্ৰুতঢ দুসতৰ সফঢ ২০ 
ঙৰঢলও তথও সফয় সসৱো অকৰিোৱো সোংোততওসওল্লল্ ৱসৰৰ সুতথো প্ৰতোদ ওৰোৰ 
ৰণ ‘সোংোততওৰ োৰ সধঞ্চদ অোঁঘতদ’ অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ অৰু অতফ আতঢফৰথয 
সোংোততওঢোৰ সক্ষত্ৰঔদলল্ প্ৰপুঢ ৰগতড অকৰিোৱো ৰোচযঔদৰ সওআোকৰোওী শ্ৰৰিয় 
সোংোততওলল্ ৮০০০ ঝওোলও যতিকঢ সধঞ্চদ অকিোআৰঙো৷ ঘতল্ঢ ৰ্ৰঢো অতফ এআ 
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অোঁঘতদ যো ঢ ৰোতঔফ অৰু প্ৰতঢ ঙৰঢ তঢতৰি ২০চদ সোংোততওও সধঞ্চদ ততয়োৰ 
যৱস্থ্ো ওতৰফ৷ আয়োৰ োৰ প্ৰৰয়োচদীয় থদ োৰচঝঢ থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

৩৬২) আয়োৰৰোধতৰ সোংোততও ঢণো সঢোঁৰল্োওৰ ধতৰয়োল্ৰ সুৰক্ষো ঢণো তদৰোধত্তো তদতিঢ 
ওতৰলল্, ফআ এতঢয়ো ‘সোংোততও ীফো অোঁঘতদ’ দোৰফৰৰ এঔদ দঢুদ অোঁঘতদ প্ৰৱঢদ ওৰোৰ 
প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ এআ অোঁঘতদৰ দীতঢ-তদৰতশদো ঢণো ৰূধোয়ড প্ৰডোল্ী ঢণয অৰু চদসংৰবোক 
তপোৰক প্ৰস্তুঢ ওতৰ, অৰু আয়োৰ োৰ ফআ প্ৰৰয়োচদীয় ধুোঁতচ োৰচঝঢ থোব ওতৰৰঙো৷ 

৩৬৩) সোংোততওঢোৰ সক্ষত্ৰঔদঢ ঈচ্চ তশক্ষো ল্োপৰ সুতথোৰণ ২০ কৰোওী সোংোততওও ৫০ ,০০০ 
ঝওোলও সনল্’তশ্বধ প্ৰতোদ ওতৰ োৰ ‚তফতটয়ো সনল্’তশ্বধ‛ স্থ্োধদ ওৰোৰ োৰ ফআ 
প্ৰৰয়োচদীয় যৱস্থ্ো  োঢঢ হল্ৰঙো৷ 

৩৬৪) তফতটয়ো েোৰি ওতৰ ণওো ওোফৰ শল্োকৰ তঘদস্বৰূৰধ ফআ এআ েোিলল্ ১০ ল্োঔ ঝওোৰ 
এওওোল্ীদ ফঞু্জতৰ প্ৰতোদৰ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ 

৩৬৫) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এআ তপোকৰ োৰ ফআ ৬৩ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

XX. ঢণয প্ৰবুতি তপোক : তটতচৰঝল্ প্ৰবুতিৰ সুতথো অ ৰড  

৩৬৬)  অফোৰ ঘৰওোৰৰ ল্ধৰঢ ঢণয-প্ৰবুতি সঞ্চোল্ওোল্য় ঈৰদ্বোথদ ওতৰৰঙ অৰু এআ 
সঞ্চোল্ওোল্য় স্থ্োধদৰ নল্ঢ প্ৰসোৰঢো ঢণো ৰোচয ঘৰওোৰৰ সসৱো প্ৰতোদৰ সোফণ ৃতি 
ধো ুতল্ অশো ওৰো হ ৰঙ৷ 

৩৬৭) ল্ধৰঢ প্ৰৱঢদ ওৰো হতুযতঢদ সসৱো প্ৰতোদ তদয়ফোৱল্ী , ২০১৭ ওোবওৰীপোৰৱ ৰূধোয়ডৰ 
ল্ক্ষযৰৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ অৱশযওীয় ধুোঁতচ থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

৩৬৮) অতফ গুৱো োঝীৰ সল্োওতপ্ৰয় সকোধীদোণ ৰতলল্ অিচোতঢও তফোদ ন্দৰৰ ঘৰঢ এঔদ 
প্ৰবুতি দকৰ স্থ্োধদ ওতৰ অৰঙো৷ ১১৯.৮৯ সওোতঝ ঝওোৰ ফুঞ প্ৰওে যৰয়ৰৰ এআ প্ৰবুতি 
দকৰৰ ওোফ-ওোচ ২০১৯ ঘদৰ ১ চোদুৱোৰীৰ ধৰো অৰম্ভ  ’৷ অতফ ৰপ্তোতদতপতত্তও 
সওোৱোণ্টোফ টট  সদৰদো ওদো ঈৎধোতদ অৰম্ভ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো অৰু আ  ’ পোৰঢৰ 
প্ৰণফ অৰু তশ্বৰ তপঢৰৰঢ ঘঢুণঢফ ওোৰঔোদো৷ এআ ওোৰঔোদোআ সওোৱোণ্টোফ টট  LED 
প্ৰতশদ, সসৌৰ নৰঝো পল্তঝঢ , ওোবক্ষফ সঝোৰী অৰু তদৰোধত্তো তঘয়োোঁ ী ঈৎধোতদ ওৰোৰ 
োৰ পতঝয়দী ঈৰতযোকৰ ঈৎধতত্ত অৰু তওোশৰ োৰ স োয়ও  ’৷ 
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৩৬৯) ফৰ োতয়, সশ ঢীয়ো প্ৰবুতিৰ স োয়ঢ অফোৰ ৰোচযৰ কোোঁসফূ ৰ ঈত্তৰৰোত্তৰ ঈন্নতঢ অৰু 
শ্ৰীৃতি খৰঝোৱোৰঢো অফোৰ এও স্বপ্ন৷ এআ সৰধোদ ফদঢ ৰোতঔ অতফ সফঢ ‘প্ৰবুতিফূল্ও 
কোোঁ’ (Tech-Village in Assam) দোফৰ এও অোঁঘতদ প্ৰোৰতম্ভওতপতত্তঢ স্থ্োধদ ওতৰ 
ঔুতচৰঙো৷ ঈচ্চফোদৰ প্ৰবুতি সম্বতল্ঢ আণ্টোৰৰদঝ , ৰ’তঝক্স, ওৃতত্ৰফ ুতিফত্তো ( Artificial 
Intelligence) অতত এআ অোঁঘতদৰ িপুি  ’৷ বতত সনল্  ’ ধোৰৰো সঢৰি এআ 
ঈৰতযোকও অতফ ৰোচযঔদৰ দযোদয প্ৰোিলল্ৰও অকিোআ হল্ বোফ৷ 

৩৭০)  ফআ অৰধোদোৰল্োওও চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব , আ-তচল্ো সসৱো যৱস্থ্োআ এতঢয়ো 
তুঙৰ সমূ্পড ওতৰৰঙ অৰু এআ সফয়ৰঙোৱোঢ দোকতৰওসওৰল্ এও তদবুঢলও তথও 
দল্োআদ অৰতদ তোতঔল্ ওতৰৰঙ৷ এআ ততশঢ সশ্ৰষ্ঠ প্ৰতশদওোৰী তচল্োসফূ ও তঘতহ্নঢ 
ওতৰ আ-তচল্ো প্ৰওেৰ সনল্ ৰূধোয়ডৰ োৰ সঢোঁৰল্োওও ধুৰসৃ্কঢ ওতৰলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ 
অকিোআৰঙো৷ 

৩৭১) ফআ তপোকৰঝোৰ দোফঢ ২০১৮-২০১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ৬০ সওোতঝ ঝওোৰ  অণ্টদ ৰঔোৰ 
প্ৰস্তোৱ ততৰঙো৷ 

XXI. চল্তসঞ্চদ তপোকঃ সম্ভোৱদীয়ঢো ঈনু্মিওৰড 

৩৭২) ২০২২ ঘদৰ তপঢৰঢ ওৃৰ্ওৰ ঈধোচদ তুগুড ওৰোৰ প্ৰতঢ অফোৰ ঘৰওোৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি 
অৰু সসআ দুসতৰ এআ ল্ক্ষযঢ ঈধদীঢ  ’লল্ ঘৰওোৰৰ সওআোঔৰদো অোঁঘতদ  োঢঢ হল্ৰঙ৷ 
২০ ঔদ ৃ ৎ অৰু ফচল্ীয়ো চল্তসঞ্চদ অোঁঘতদৰ তপঢৰঢ অতফ আতঢফৰথয ১৫ ঔদ অোঁঘতদ 
সমূ্পড  ওতৰৰঙো অৰু ৫ ঔদ অোঁঘতদৰ ৰূধোয়ডৰ ওোফ ঘতল্ অৰঙ৷ আয়োৰ দ্বোৰো ২০১৭ ঘদৰ 
তটৰঘম্বৰ ফো লল্ৰও ২.৭৯৪২৩ ল্োঔ স ক্টৰ পূতফঢ চল্তসঞ্চদৰ সম্ভোৱদীয়ঢো সৃতি ওৰো হ ৰঙ৷  

৩৭৩) ৃ ৎ অৰু ফচল্ীয়ো চল্তসঞ্চদ ঔিঢ দোোটৰ ধৰো ল্োপ ওৰো ঊডৰ থীদঢ থদতশতৰ 
চল্তসঞ্চদ প্ৰওে (ৃ ৎ)ৰ ওোফ  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ অৰু ২০১৮ ঘদৰ ফোঘৰ তপঢৰঢ আয়োও 
সমূ্পড ওৰোৰ ল্ক্ষয সল্োৱো হ ৰঙ৷ আয়োৰ দ্বোৰো ২৩৯৭২ স ক্টৰ  পূতফঢ চল্তসঞ্চদৰ 
সম্ভোৱদীয়ঢো সৃতি ওৰো  ’৷ 

৩৭৪) পোৰঢ ঘৰওোৰৰ ধৰো PMSKY (HKKP) অৰু PMSKY ৰ থীদঢ ধুোঁতচ ল্োপ ওৰো 
সোৰধৰক্ষ প্ৰতঢৰঝো সফতিঢ ৪ ঔদ কু্ষৰ চল্তসঞ্চদ অোঁঘতদ অৰু সসৌৰ শতি ঢণো ততুযৎ 
শতিৰ দ্বোৰো ঘোতল্ঢ ১০০০ ঔদ তঝঈৰৱল্ অোঁঘতদৰ প্ৰস্তোৱ ওৰো হ ৰঙ৷ আয়োৰ দ্বোৰো ২০১৮-
১৯ ৰ্ঢ ১৯১২০ স ক্টৰ পূতফও চল্তসঞ্চদৰ থীদলল্ দো  ’৷  
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৩৭৫)  ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ তপোকৰঝোৰ োৰ ১৭০০ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ওৰো হ ৰঙ৷  

XXII. দযোতয়ও তপোক : অআদৰ শোসদ 

৩৭৬) এআৰঝো সওোৱো  য় সব ‘দযোয় প্ৰতোদঢ তল্ম্ব স োৱো ফোৰদ দযোয়তোদৰ ধৰো তঞ্চঢ ওৰো’৷ 
এঔদ দোকতৰওৰওন্দ্ৰীও ঘৰওোৰ ত ঘোৰধ অতফ সতোয় ৰোচযৰ দযোতয়ও যৱস্থ্োৰঝোৰ প্ৰতঢ 
িোতথওোৰ তত অত ৰঙো বোৰঢ দযোয় প্ৰতোদঢ তল্ম্ব দ য় দোআো দযোয় প্ৰতোদৰ ধৰো ওোৰওো 
তঞ্চঢ ওৰো দ য়৷ দযোয় ৱযৱস্থ্োৰঝোলল্ গুডকঢ অিঃকোোঁণতদ প্ৰতোদৰ দ্বোৰো সম্ভোৱয সওৰল্ো 
সুতথো প্ৰতোদ ওৰোৰঝো হ ৰঙ অফোৰ ঘৰওোৰৰ িোতথওোৰৰ তৰ্য়৷ গুৱো োঝী ঈচ্চ দযোয়োল্য় 
সঘৌ তঢ সপ্ৰক্ষোকৃ  তদফোড , তঘ. তঘ. তঝ. তপ. সওৰফৰো স্থ্োধদ , ততযোংকসওল্ৰ োৰ স োয়ও 
স োৱোলও অতোল্ঢ স্থ্োধদ , তশুি সঔোৱো ধোদী সবোকোদ অৰু ৰোচযঔদৰ সওৰল্ো অতোল্ঢ 
সঘৌ তৰঢ ৰোচহুৱো প্ৰস্মোৱকোৰ তদফোডৰ ধতৰক্ষধ  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷  

৩৭৭) ফআ অৰধোদোৰল্োওও চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব দযপ্ৰোডী (সুৰক্ষো) অআদ , ১৯৭২ ৰ 
থীদঢ নোি সেও অতোল্ঢ দুতষ্ঠঢ ওৰোৰ তৰ্ৰয় আতঢফৰথয তথসূতঘঢ ওৰো হ ৰঙ অৰু 
এআ সকোঘৰসফূ  তক্ষপ্ৰঢোৰৰ তদষ্পতত্ত ওৰোৰ োৰ ধতৰক্ষধ  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ ঢতুধতৰ 
২০০৮ ঘদৰ ৩০ ৰক্টোৰ ঢোতৰৰঔ সংখতঝঢ স োৱো সোফো তৰস্ফোৰড সম্পওীয় সকোঘৰৰঝোৰ 
তঘোৰৰ োৰ এঔদ ‚তৰশৰ্ অতোল্ঢ‛ ল্ধৰঢ ঈৰদ্বোথদ ওৰো হ ৰঙ৷ এআ খঝদোৰ তল্ 
স োৱো যতিসওল্লল্ দযোয় প্ৰতোদ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ ফোদদীয় ঈচ্চ দযোয়োল্ৰয় ি ড ওৰো ধতৰক্ষধ 
বৰণি প্ৰশংসদীয়৷ 

৩৭৮) ততপন্ন ধতৰক্ষধ  োঢঢ সল্োৱোৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ দযোতয়ও তপোকলল্ ফআ 
৫৮২ সওোতঝ ঝওোৰ অণ্টদ ততৰঙো৷ 

XXIII) তথোতয়দী তপোকঃ তোত তদষ্পতত্ত, দযোয় প্ৰতোদ 

৩৭৯) অফোৰ ঘৰওোৰ অআদী তোতসফূ  তক্ষপ্ৰঢোৰৰ তদষ্পতত্ত ওৰোৰ প্ৰতঢ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ তৰং , 
দল্োৰী, তঢতদঘুওীয়ো, সশোতডঢধুৰ অৰু ওোঙোৰ তচল্োঢ তওে তোত তদষ্পতত্তওৰড সওন্দ্ৰ 
তদফোড ওৰো হ ৰঙ অৰু গোআকোোঁ , সথফোতচ, সকোল্োখোঝ, সবোৰ োঝ. তটব্ৰুকড় , সওোওৰোছোৰ 
অৰু ৰৰধঝোঢ এৰদ সওন্দ্ৰৰ তদফোডওোব সসোদওোৰল্ সমূ্পড হ  ঈতঞ৷ ঘঢুতশ তত্ত 
অৰয়োকৰ দুতোৰদৰৰ ৱতশি তচল্োসফূ ৰঢো ধবোয়িৰফ এৰদ সওন্দ্ৰ তদফোড ওৰো  ’৷ 

৩৮০) এআ তপোকৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৪৫ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদ ওৰো হ ৰঙ৷ 
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XXIV) ঔতদ অৰু ঔতদচ সম্পত তপোক: প্ৰওৃতঢৰ ৱতোদ 

৩৮১) সফ ঘৰওোৰৰ ঔতদ অৰু ঔতদচ সম্পত তপোৰক ততপন্ন ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙ অৰু 
তকঢ ৰ্সফূ ঢ সফৰ ঔতদচোঢ সম্পতৰ প্ৰিদঢ ঈৰেঔৰবোকয সনল্ঢো ল্োপ ওতৰৰঙ৷ 
ঔোৰুৱো সঢল্ , প্ৰোওৃতঢও সকঙ , ওয়ল্ো অৰু ঘূডতশল্ৰ ধৰো সংকৃ ীঢ ৰোচ ৰ চতৰয়ৰঢ 
ৰোচযঔদৰ ৰোচ  ঈধোচদৰ সক্ষত্ৰঢ ঈৰেঔৰবোকয ৰগতড ল্োপ ওৰো হ ৰঙ৷  

৩৮২) ঢতুধতৰ , ঔতদৰ তোতঢওোৰ্ৰীয়ো ঞ্চল্সফূ ঢ সোস ওৰো সল্োওসওল্ৰ ধৰঢ ঢণো 
ধতৰৰৱশৰ ধৰঢ ধৰো ঔদদৰ প্ৰপো সম্পৰও অফোৰ ঘৰওোৰ বৰণি ঈতিগ্ন৷ ঔতদ অৰু 
ঔতদচোঢ ৰয (ঈন্নয়দ অৰু তদয়ন্ত্ৰদ) অআদ , ২০১৫ ৰ থীদঢ সফৰ ৩৩ ঔদ তচল্োঢ 
তচল্ো ঔতদচ প্ৰতঢষ্ঠোদ দোফৰ এও ফুদোনোৰত ঢ প্ৰতঢষ্ঠোদ কঞদ ওৰো হ ৰঙ৷ এআ 
প্ৰতঢষ্ঠোদসফূৰ  ঔতদৰ ওোফ-ওোচৰ দ্বোৰো ক্ষতঢিস্ত স োৱো এৰল্ওোসফূ  ঢণো ধতৰয়োল্সফূ ৰ 
স্বোণ অৰু ওল্যোডৰ োৰ ওোফ ওতৰ৷  

৩৮৩)   ৰোচযঔদঢ ঔতদচোঢ ৰয সফূ ৰ ধতৰ দ তদৰীক্ষড ওৰোৰ ৰণ অৰু কু্ষৰ ঔতদচোঢ 
ৰযসফূ ৰ লথ যৱসোয় সৰোথ ওৰোৰ ৰণ এআ তপোৰক তচ তধ এঘ বুি বোদো দ সেতওং 
যৱস্থ্ো স্থ্োধদৰ োৰ সতিয়পোৰৱ ওোফ ওতৰ অৰঙ৷ এআ যৱস্থ্োৰঝোৰৱ ঔতদচোঢ ৰযৰ ধৰো 
সংকৃ ীঢ ৰোচ ৰ ধতৰফোড ৃতি ওতৰ অৰু ভ্ৰিোঘোৰ ঢণো সঅআদী ওোফ সৰোথ ওতৰ৷  

৩৮৪)   ৰোচযঔদৰ ৰোচ  ৃতিৰ ৰণ ঔোৰুৱোৰঢল্ অৰু প্ৰোওৃতঢও সকঙ ঈৎধোতদৰ োৰ 
তপোৰক আতঢফৰথয সধে’তল্য়োফ ঔদদ ল্ীচ (PML) ফঞু্জৰ ওতৰৰঙ৷  

৩৮৫) ঢতুধতৰ , ফআ ততপন্ন সন্ধোদফূল্ও ওোফ-ওোচ অৰম্ভ ওৰোৰ োৰ সওঢৰোৰ প্ৰস্তোৱ 
অকিো ঔুতচৰঙো৷ সবৰদ- ওোত অংল্ং তচল্োৰ ওল্যোটোং এৰল্ওোঢ ওয়ল্োঔতদৰ ঈতখোঝদ , 
তটফো  োঙো তচল্োৰ ুিোহুদটং এৰল্ওোঢ ঘূডতশল্ৰ ঔতদৰ ঈতখোঝদ , পূঢোতেও সফতধং অৰু 
দকোোঁ তচল্োৰ চীয়োচুতৰঢ োতল্ঘন্দো পোঁড়োল্ৰ তিতল্ং , সকোৱোল্ধোৰো তচল্োৰ চকৰ ধো োৰঢ 
অৰু ফতৰকোোঁ তচল্োৰ খৰো , ফদ ো,  োঢীঈঞো ধো োৰ অৰু ওঘুৰখোধোঢ অল্ংওোতৰও তশল্ৰ 
যোধও থযয়দ ঢণো তসৃ্তঢ সফতধগৰ ওোফ।  

৩৮৬) এআ তপোকৰ োৰ ফআ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ২২ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

XXV. ধঞ্চোয়ঢ অৰু িোৰফোন্নয়দ তপোকঃ িোফোঞ্চল্ৰ সফৃতি 
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৩৮৭) আতঢফৰথয ফআ সফোৰ পোৰ্ডঢ এআ তপোকৰঝোৰ োৰ ওদওল্ঢো ফত ল্ো সল্ীওৰড সবোচদো 
অৰু ৃি সধঞ্চদ অোঁঘতদৰ সোচদীদওৰডৰও থতৰ হু সংঔযও অোঁঘতদৰ ওণো সখোৰ্ডো 
ওতৰৰঙো৷ 

৩৮৮) তশতক্ষঢ বুৱও-বুৱঢীসওল্লল্ অত্ম-সংস্থ্োধদৰ োৰ দুতোদ অকৰিোৱোৰ ঈৰেৰশয 
ৰোতচযও ধঞ্চোয়ঢ অৰু িোৰফোন্নয়দ প্ৰতঢষ্ঠোদৰ থীদঢ ঝল্ অত্ম সংস্থ্োধদ সবোচদো দোফৰ 
এঔদ দঢুদ অোঁঘতদৰ প্ৰস্তোৱ ওৰো হ ৰঙ অৰু আয়োৰ োৰ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰচঝঢ 
৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ওৰো হ ৰঙ৷ 

৩৮৯) প্ৰথোদ ফন্ত্ৰীৰ অৱোস সবোচদোৰ থীদঢ সবোৱো ঙৰ ১ ,৬৭,৬৬২ ঝো খৰ তদফোডৰ ওোফ 
অতফ অৰম্ভ ওতৰৰঙো অৰু ঢফোদ আয়োৰ ল্কঢ সংকতঢ ৰোতঔ LED োল্ব তঢৰড অোঁঘতদৰ 
থীদঢ ফআ ধূৰ সখোৰ্ডো ওৰো ফৰফ PMAY ৰ থীদঢ ঈধওৃঢ সওৰল্ো ত ঢোতথওোৰীৰয় 
শতিৰ সক্ষত্ৰঢ তফঢযয়ী LED-ৰ দ্বোৰো ঈধওৃঢ  ’৷ 

৩৯০) ঢতুধতৰ , ৰোষ্ট্ৰীয় িোফীড চীতৱওো তপবোদৰ থীদঢ অতফ ৮০ ,১১১ ঝো অত্মস োয়ও 
সকোঝলল্ খূডীয়ফোদ ধুোঁতচ প্ৰতোদ ওতৰৰঙো অৰু তীদতয়োল্ িোফীড সওৌশল্ সবোচদোৰ থীদঢ 
প্ৰোয় ২১,২০০ কৰোওী প্ৰোণীও প্ৰতশক্ষড ততয়ো হ ৰঙ৷ ঢতুধতৰ , িোফয অত্ম-তদৰয়োচদ প্ৰতশক্ষড 
প্ৰতঢষ্ঠোদৰ থীদঢ ৭০ ,৩০৬ কৰোওী িোফীড বুৱও-বুঢীও স্ব-তদৰয়োকৰ সুতথো প্ৰতোদ ওৰো 
হ ৰঙ অৰু এআ ধতৰক্ষধ যো ঢ ণোতও৷ 

৩৯১) ফআ প্ৰতঢৰঝো সকোঝৰ তধৰীৰঢ ৮ ল্োঔ ঝওোৰ যয়ঢ সফূ ীয়ো সশৌঘোকোৰৰ ৭৭ ঝো ব্লও 
তদফোডৰ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো অৰু আয়োৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ৬.১৬ সওোতঝ ঝওোৰ 
অণ্টদ ততয়ো হ ৰঙ। 

৩৯২)  ৰোচয ঘৰওোৰৰ ধঞ্চোয়ঢ তদোঘদ দুতষ্ঠঢ ওতৰলল্ সোচু হ ৰঙ অৰু আয়োৰ োৰ প্ৰস্তুতঢ 
ঘল্োআ ণওো হ ৰঙ৷ 

৩৯৩) এআ তপোকৰ োৰ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰচঝঢ সফুঞ ৫ ,৮০৮ সওোতঝ ঝওো থোব 
ওৰো হ ৰঙ৷ 

XXVI) সধঞ্চদ অৰু ৰোচহুৱো চৰ-অধতত্ত  তপোক 
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৩৯৪) থযক্ষ ফৰ োতয় , ফআ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব সধঞ্চদোৰ অৰু ধতৰয়োল্ 
সধঞ্চদোৰসওল্ৰ তথও  ওল্যোডৰ ৰণ হু সংঔযও দঢুদ তদৰতশদো ঢণো সধঞ্চদৰ 
সংৰশোথদ চোতৰ ওতৰৰঙ। 

৩৯৫) সধঞ্চদোৰসওল্ (ধতৰয়োল্ সধঞ্চদোৰসওল্ও োত তত) ৮০ ঙৰীয়ো স োৱোৰ ল্ৰক-ল্ৰক 
সঢোঁৰল্োওৰ ফূল্ সধঞ্চদ ২০% ৃতি ওৰো  ’ । আয়োও সধঞ্চদোৰকৰোওী ৮০ ঙৰ য়সীয়ো 
স োৱো ততদৰঝোঢ ল্োপ ওৰো ফূল্ সধঞ্চদৰ তপতত্তঢ ত ঘোধ ওৰো  ’। 

৩৯৬) আয়োৰৰোধতৰ অতফ ঘৰওোৰী ঘোওতৰয়োল্ৰ ৱসৰ/ফৃঢুযৰ ঢোতৰঔ তদতৰশৰৰ্ সঢোঁৰল্োওৰ 
ততযোগ ধুত্ৰ/ওদযোলল্ চীৱদৰচোৰো ধতৰয়োল্ সধঞ্চদ প্ৰতোদ ওৰোৰ তদয়ফৰ সংৰশোথদ ওতৰৰঙো । 
এআ সংৰশোথদ ঘৰওোৰী ঘোওতৰয়োল্সওল্ৰ ততযোগ ধুত্ৰ/ওদযোৰ ল্োপ/ওল্যোডৰ ৰণ ওৰো 
হ ৰঙ। 

৩৯৭) ২০১৬ ৰ্ৰ চুদ ফো ৰ ধৰো ২০১৮ ৰ্ৰ চোদুৱোৰী ফো লল্ এআ সফয়ৰঙোৱোঢ ফুঞ 
২০,৮৭৩ সধঞ্চদৰ সকোঘৰ তদষ্পতত্ত ওৰো হ ৰঙ । ফআ এআ ধতৱত্ৰ সতদঢ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ 
ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ সওৰল্োৰোৰ োওী ণওো সধঞ্চদৰ সকোঘৰ 
তদষ্পতত্ত ওৰো  ’ । ফআ আয়োও অফোৰ ঘৰওোৰৰ ৃ ৎ সোনল্যসফূ ৰ তপঢৰঢ দযঢফ 
সোনল্য ত ঘোৰধ কডয ওতৰৰঙো , তওয়ৰদো আয়োৰ দ্বোৰো সওআো োচোৰ ঘৰওোৰী ওফঘোৰীৰয় সওো  
ল্োপ ওতৰ , আয়োৰ যতঢৰৰও সঢোঁৰল্োৰও সধঞ্চদ-ধত্ৰ ফঞু্জৰ ওতৰলল্ ওোবোল্ৰয় ওোবোল্ৰয় 
খূতৰ নুতৰ ল্োতকল্ৰ োঁৰঢদ। 

৩৯৮) ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ এআ তপোকৰ োৰ ফআ ৮০০৫.৭৯ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো। 

XXVII.  ওফঘোৰী তপোকঃ পতৱৰ্যঢৰ োৰ সোচু তল্ কঞদ 

৩৯৯) এআ ঘৰওোৰৰ সফথোৰ ধৰঢ তপতত্ত ওতৰ সোফতৰও তৰ্য়োৰৰ কতঞঢ পতৱৰ্যঢৰ োৰ এও 
সোচু তল্ কঞদ ওতৰলল্ ি ধতৰওৰ৷ 

৪০০) তকঢ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফুৰঘৌৰীঢ ণওো পোৰঢীয় প্ৰশোসদীয় তৰ্য়োসওল্ও প্ৰতশক্ষড ততয়ো 
ল্োল্ ো োতুৰ শোস্ত্ৰী সদঘৰদল্ এওোৰটফী ন এটতফতদৰষ্ট্ৰঘদৰ অত ঢ সোফতৰও 
তৰ্য়োসওল্ও প্ৰতশক্ষড প্ৰতোদৰ োৰ ঈফৰোংঙুঢ এও ঢযোথুতদও প্ৰতশক্ষড সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ 
ওৰোৰ ওণো ফআ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্োোঁ৷ এআ প্ৰতিয়োৰ ওোফ-ওোচ ঘতল্ অৰঙ অৰু আয়োৰ োৰ 
ফআ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰচঝঢ অৱশযওীয় ধুোঁতচ থোব ওতৰৰঙো৷  
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৪০১) ওফঘোৰী তপোকৰ োৰ ফআ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ১৬ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ততৰঙো৷ 

XXVIII) শতি তপোক – সততশঢ ঈন্নতঢ ঢৰোতম্বঢ ওৰোৰ োৰ 

৪০২) ততুযঢ শতিৰ ঈৎধোতদ ক্ষফঢো িোলল্ সফ শতি ঈৎধোতদ সওোৰম্পদী তল্তফৰঝৰট 
ল্োওুৱো অৰু দোফৰূধঢ তওে শতি প্ৰওে স্থ্োধদৰ ওোফ  োঢঢ হল্ৰঙ৷ ঢোৰৰোধতৰ তফদতেয়োং 
কু্ষৰ চল্ততুযৎ প্ৰওেৰ সম্পোতদ অৰু প্ৰতঢস্থ্োধদৰ ওোৰফো অৰম্ভ ওতৰৰঙ৷ ঈি প্ৰওেৰঝো 
ঘতল্ঢ তত্তীয় ৰ্ঢ সমূ্পড ওৰো  ’৷ এতধতটতঘএৰল্ ১১১৫ সওোতঝ যয় সোৰধৰক্ষ দোফতদ 
ওতধতল্ চল্ততুযৎ প্ৰওেৰ ওোৰফো  োঢঢ হল্ৰঙ তব প্ৰওেৰ যয় এতঘয়োদ সটৰপল্ধৰফণ্ট 
সঙ্ক, সওন্দ্ৰীয় ঘৰওোৰ অৰু সফ ঘৰওোৰৰ  দ ওতৰ৷ ঈি প্ৰওেৰঝো ২০১৮ ঘদৰ 
এতপ্ৰল্ ফো ঢ অৰম্ভ ওৰো  ’৷ এতধতটতঘএৰল্ অফগুতৰঢ ৮০ সফকোৱোঝ সোফণৰ এও 
সসৌৰধোও স্থ্োধদৰ ওোফ  োঢঢ হল্ৰঙ৷ 

৪০৩) ১০ সফকোৱোঝ কড় সোফণযৰ ৰুনঝধ সসৌৰশতি ঈৎধোতদ ধিতঢ স্থ্োধদ ওৰো  ’ । 
এৰদথৰডৰ শতি ঈৎধোতদ সচুতল্ সফূ  তিকঢ খৰ , তশক্ষোদুষ্ঠোদ, সোফোতচও সক্ষত্ৰ অততঢ 
৭০:৩০ দুধোঢ ৰোচসো োবযৰ অথোৰঢ স্থ্োধদ ওৰো  ’৷ সওন্দ্ৰীয় ঘৰওোৰৰ এফ এদ অৰ 
অআ তপোৰক ২০২১-২২ ঘদৰ তপঢৰঢ ৬৮৮ সফকোৱোঝ সম্পন্ন ততুযৎ ঈৎধোতদ ওৰোৰ ল্ক্ষয 
 োঢঢ হল্ৰঙ৷ আয়োৰৰ ৬৬৩ সফকোৱোঝ সসৌৰশতিৰ ধৰো অৰু ২৫ সফকোৱোঝ কু্ষৰ চল্ততুযৎ 
সওন্দ্ৰৰ ধৰো সধোৱো বো৷ 

৪০৪) তীদতয়োল্ ঈধোথযোয় িোফযৰচযোতঢ সবোচদো ( DDUGJY) অোঁঘতদৰ থীদঢ সওৰল্ো 
লতুযতঢওৃঢ কোোঁৱঢ ততুযৎ সবোকোদ থৰো হ ৰঙ৷ 

৪০৫) সফৰ সওৰল্ো কৃ ৰঢ হতুযতঢওৰডৰ োৰ ২০১৮ ঘদৰ ২৩ চোদুৱোৰীঢ ‚সসৌপোকয‛ 
দোফৰ এও অোঁঘতদৰ ওোফ শুপোৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ৷ এআ অোঁঘতদৰ ঈৰেশয  ’ল্ সফৰ ঘুৰও 
সওোৰড ণওো কোোঁ অৰু ঘ ৰৰ সওৰল্ো খৰলল্ ততুযৎ সংৰবোক অকৰিোৱো৷ তবৰোৰ তুকফ 
কোোঁৱঢ তিট সংবুি ততুযৎ সবোকোদ থতৰ ধৰো দোবোয়, সসআৰোৰ কোোঁৱঢ সিৰিল্দ ঙল্োৰ নৰঝো 
পৰেআও (SPV) ধিতঢৰৰ ততুযৎ সবোকোদৰওো এআ অোঁঘতদৰয় সোফতৰ ল্’ অৰু এআ অোঁঘতদৰ 
ওোফ ঘতল্ঢ তত্তীয় ৰ্ৰঢ সমূ্পড  ’৷ 

৪০৬) গুৱো োঝীৰও থতৰ সফৰ ৭২ ঔদ দকৰঢ ঢণয প্ৰবুতিৰ ধূডযৱ োৰৰ সুতথো অৰু 
হতুযতঢও অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ সুতথো প্ৰতোদ ওৰো হ ৰঙ৷ এতঢয়ো apdcl.org অৰু my 
Bijuli Android Appৰ সবোৰকতত তচুল্ী তল্ ধতৰৰশোথ ওতৰ ধোতৰ৷ ঢতুধতৰ PayTM 
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SBI Buddy, PhonePe অতত ৱোৰল্ঝৰ সবোৰকতত ততুযৎ তল্ ধতৰৰশোথ ওতৰ ধোতৰ৷ 
এতধতটতঘএল্ ৰ িো ও সওল্ৰ সুতথোৰ ৰণ গুৱো োঝীৰ ঙয়ফোআল্ঢ এঝ সওন্দ্ৰীয় িো ও 
সসৱো সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ ওৰো হ ৰঙ৷ এতধতটতঘএল্ ৰ ১৯১২ঝো সসৱোৰওন্দ্ৰও শতিশোল্ী ওতৰলল্ 
অতফ গুৰুত্ব প্ৰতোদ ওতৰ তঘোতৰৰঙো বোৰঢ িো ও সওল্ৰ সুতথোসফূ  ঢোৎক্ষতডওপোৰৱ 
তদষ্পতত্ত ওতৰ ধৰো বোয়৷ 

৪০৭)  গুৱো োঝীৰ হতুযতঢও অিঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ ওোফ এআ ঙৰৰঢ সফোপ্ত  ’৷ ততুযৎ 
সবোকোদ যৱস্থ্ো সওৰল্ো ধতৰতস্থ্তঢৰঢ যো ঢ ৰোতঔলল্ গুৱো োঝীও অথুতদও ‚স্কোটো‛ 
প্ৰবুতিৰ অঢোলল্ দোৰ যস্থ্ো সল্োৱো হ ৰঙ অৰু ল্কৰঢ এআ ফ োদকৰীঢ ঢযোথুতদও 
স্ভোঝ তিট যৱস্থ্োৰ ধোআল্ঝ প্ৰৰচক্টৰ ওোৰফো ঘতল্ অৰঙ৷ গুৱো ঝীৰ তদোতঘঢ ঞ্চল্ সফূ ঢ 
অিোৰিোঈি সওল্ স্থ্োধদৰ ওোফঢ দুৰফোতদ চৰদোৱো হ ৰঙ অৰু আয়োৰ প্ৰোৰতম্ভও ওোফৰ 
অৰম্ভতদ হ ৰঙ৷ 

৪০৮) ফ োশয় , ফআ চদোলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব তত্ত তপকৰ থীদঢ এঝো প্ৰওে প্ৰস্তোৰ 
োৰ োত যও সো োবযৰ ধবোৰল্োঘদো ঘতল্ অৰঙ৷ ঈি প্ৰওেৰঝো  ’ল্ ঈচ্চ শতি সম্পন্ন ততুযৎ 
তঢোৰড যৱস্থ্ো, তব যৱস্থ্োৰ ল্ক্ষয  ’ল্ AT&C ৰ ক্ষতঢ দুওুল্ স্তৰলল্ হ্ৰোস ওতৰ সংস্থ্োকঢ 
সুতৃিীওৰড অৰু তত্তীয় তস্থ্ৰঢো অতদ সফৰ ততুযৎ তঢোৰড যৱস্থ্োৰ ধতৰতৃশযৰ 
ঈন্নতঢওৰড ওৰো। ঈি প্ৰওেৰ প্ৰোওওতল্ঢ যয়  ’ ৩০০০ সওোতঝ ঝওো। 

৪০৯) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ঈি তপোকৰ োৰ ফআ সফুঞ ২৭০২ সওোতঝ ঝওো ধুতচৰ প্ৰোঁস্তো 
ৰোতঔৰঙো৷ 

XXIX. ৰোচহুৱো প্ৰতঢষ্ঠোদ তপোক : ধুদৰুজ্জীতৱঢওৰডৰ ততশঢ 

৪১০) ৰোচযঔদৰ ৰুগ্ন ঈৰতযোকসফূ ও ধুদৰুজ্জীতৱঢ ওৰোৰ োৰআ দ য় , ৰোতচযও ৰোচহুৱো ঔিৰ 
প্ৰতঢষ্ঠোদসফূ ও তক্ষপোৰৱ ধতৰঘোল্দো ওৰো অৰু সসআসফূ ও স্থ্োয়ী অৰু ল্োপচদও ওতৰ 
সঢোল্োৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ সওৰল্োথৰডৰ প্ৰৰয়োচদীয় প্ৰৰঘিো ি ড ওতৰৰঙ৷ সসআফৰঢ , 
ৰোচহুৱো প্ৰতঢষ্ঠোদ তপোৰক ‘ৰোচহুৱো প্ৰতঢষ্ঠোদ দীতঢ’ৰ এও ঔঘৰো প্ৰস্তুঢ ওতৰৰঙ৷ 

৪১১) ৰোআচও ৰোচহুৱো ঔিৰ প্ৰতঢষ্ঠোদসফূ ঢ ংশীতোৰ ত ঘোৰধ ততদৰয়োক ওৰোঢ ঈৎসোত ঢ 
ওৰোৰ ৰণ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ অতফ তওঙুফোদ তদোতঘঢ ৰোচহুৱো ঔিৰ প্ৰতঢষ্ঠোদঢ 
তদততদৰয়োকৰ প্ৰতিয়ো অৰম্ভ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো , বোৰঢ এআ প্ৰতঢষ্ঠোদসফূ ৰ যৱস্থ্োধদো , 
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প্ৰশোসদীয় যৱস্থ্ো অৰু তোয়িঢো ৃতি ধোয় অৰু এআসফূ ৰ ওোফ-ওোচঢ তথও 
সধঙোতোতৰত্ব অতদ ধৰো বোয়৷ 

XXX. চদস্বোস্থ্য ওোতৰওৰী তপোক : ধতৰস্কোৰ ধোদী তদফল্ সফ 

৪১২) সফৰ িোফীদ ঞ্চল্ঢ ফুঞ ৮৮০৯৯ ঝো সতঢস্থ্ল্ৰ তপঢৰঢ ৫২৭৪২ ঝো সতঢস্থ্ল্ 
২০১৭ ঘদৰ তটৰঘম্বৰ ফো  ধবি ধোদী সবোকোদ যৱস্থ্োৰ দ্বোৰো সোফতৰ সল্োৱো হ ৰঙ৷ ২০১৮-১৯ 
ৰ্ঢ তদম্নফোদৰ ধোদীৰ দ্বোৰো অিোি ৩০০ ঝো সতঢস্থ্ল্ অৰু ২০০ ঝো অংতশও পোৰৱ 
সোফতৰ সল্োৱো সতঢস্থ্ল্লল্ তশুি সঔোৱো ধোদী সবোকোদ থৰো  ’৷ 

৪১৩) সঔোৱোধোদীৰ ঈৎসসফূ ঢ ফ্লৰোআট অৰু অৰঘতদও ণওো তৰ্য়ৰঝো এও কপীৰ ঈৰদ্বকৰ 
তৰ্য়, তবৰঝো তঢ সসোদওোৰল্ তদৰোফয় ওৰো প্ৰৰয়োচদ৷ তদতঝ অৰয়োকৰ দ্বোৰো অৱতণ্টঢ ধুোঁতচৰ 
স োয়ঢ এআ চতঝল্ ৰোচহুৱো সফসযোৰঝো ল্োখৱ ওৰোৰ ৰণ ৯৬ ঝো সফূ ীয়ো ধোদী তশুিওৰড 
প্ৰওে সমূ্পড ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 

৪১৪) তশ্ব সঙ্কৰ দ্বোৰো সো োবযপ্ৰোপ্ত ‘দীৰ তদফল্ ধতৰৰবোচদোৰ’ থীদঢ ওোফৰূধ (সফে) , 
সবোৰ োঝ,  োআল্োওোতন্দ, তশৱসোকৰ, ফতৰকোোঁ, গোআকোোঁ অৰু সশোতডঢধুৰ তচল্োও সোফতৰ 
সোঢ ঔদ ‘ৃ ৎ হু-কোোঁ অোঁঘতদ’ ( Large Multi-Village Schemes) ৰ ওোফ  োঢঢ 
সল্োৱো হ ৰঙ৷ ঈি প্ৰওেৰ প্ৰোওওতল্ঢ যয়  ’ ১৪৭৪.০৩ সওোতঝ ঝওো৷ 

৪১৫) পোৰঢ ঘৰওোৰৰ ধ্বজ্জোো ী অোঁঘতদ ‘স্বচ্ছ পোৰঢ তপবোদ’ ৰ প্ৰথোদ ঈৰেশয হ ৰঙ ফুওতল্ 
ঞোআঢ ফল্ঢযোক ফুি অৰু তদফল্ কোোঁ কিো৷ ২০১৮ ঘদৰ ২৫ চোদুৱোৰী ধবি ৪ ঔদ তচল্ো , 
২৫ ঝো ঈন্নয়দ ঔি , ৪১৭ ঔদ কোোঁ ধঞ্চোয়ঢও সোফতৰ ফুঞ ৭৮৯৩ ঔদ কোোঁও ফুওতল্ স্থ্োদঢ 
ফল্ঢযোকফুি এৰল্ওো ত ঘোৰধ সখোৰ্ডো ওৰো হ ৰঙ৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ তঢ সসোদওোৰল্ সফি 
ৰোচযঔদও ফুওতল্স্থ্োদঢ ফল্ঢযোকফুি ওৰোৰ ল্ক্ষযঢ ঈধদীঢ স োৱোৰ সঘিো ঘল্ো অৰু 
২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ফুওতল্ স্থ্োদঢ ফল্ ঢযোকফুি ওৰো স্থ্োৰঝো ঢোআ ৰঔোৰ োৰ 
অৰু সকোঝো-চুল্ীয়ো অৱচদো তদষ্কোৰ্ড যৱস্থ্োধদোৰ ধৰঢ গুৰুত্ব অৰৰোধ ওতৰ৷ 

৪১৬) ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ৰোচযঔদৰ ৪০০ ঔদ কোোঁ ধঞ্চোয়ঢঢ সকোঝো অৰু চুল্ীয়ো 
অৱচদো তদষ্কোৰ্ড যৱস্থ্োধদো সম্পওীয় ওোফ-ওোচ  োঢঢ সল্োৱো  ’৷ আয়োৰ ঈধতৰ ৩০০ 
ঝো সফূ ীয়ো দোফয় সঘৌ ত তদফোডৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 

৪১৭) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এআ তপোকৰ োৰ ২৬৬১ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 
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XXXI)  কড়ওোপ্টোদী (কৃ  অৰু ৰোষ্ট্ৰীয় খোআধণ) তপোকঃ অিঃকোোঁণতদ তদফোড 

৪১৮) অফোৰ ঘৰওোৰৰ পোৰঢ ঘৰওোৰৰ স ৰবোকঢ ঢফোদ সফঢ ণওো ৩৯০০ তওঃ তফঃ ফুঞ 
হতখযৰ ৰোষ্ট্ৰীয় খোআধণও প্ৰোয় ৭০০০ তওঃ তফঃ হল্ ৃতি ওতৰলল্ ল্ক্ষয হল্ৰঙ৷ 

৪১৯) িহ্মধুত্ৰ দতীৰ ধৰঢ অৰু ঘোতৰঔদ দঢুদ তল্ং তদফোড ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 
সসআৰওআঔদ  ’ল্ (ও) থুুৰী-নুল্োৰী , (ঔ) ক ধুৰ- দুফল্ীকড় , (ক) ততঘোংফুঔ-
সঝৰওল্ীনুঝো, (খ) ওফল্োোৰী- তদফোতঢখোঝ৷ পোৰঢ ঘৰওোৰৰ সশ ঢীয়োলও দুৰফোতদ চৰদোৱো 
ধোদচোৰ অৰু ঈত্তৰ গুৱো োঝীৰ ফোচঢ িহ্মধুত্ৰৰ ধৰঢ এঔদ তল্ং তদফোডৰ ওণো ফআ 
সফোৰ পোৰ্ডঢ আতঢফৰথযআ ঈৰেঔ ওতৰৰঙো৷ 

৪২০) পোৰঢীয় ৰোষ্ট্ৰীয় খোআধণ প্ৰোতথওৰৰড ৰোষ্ট্ৰীয় খোআধণৰ ততপন্ন ংশঢ ৯ ঔদ দঢুদ ঈৰড 
সসোঁঢু তদফোড ওতৰ৷ ৰোচযঔদৰ িঃকোোঁণতদ ঈন্নয়দৰ োৰ সখোৰ্ডো ওৰো ঈৰেঔৰবোকয 
ধতৰক্ষধ সফূ ৰ োৰআ ফোৰণো দ য় , দুৰফোততঢ প্ৰওেসফূ ৰ ৰূধোয়দ তক্ষপ্ৰ ওতৰ সঢোল্োৰ 
োৰ ধণ ধতৰ দ অৰু খোআধণ ফন্ত্ৰোল্য় অফোৰ ওৃঢজ্ঞঢোৰ ধোত্ৰ৷ 

৪২১) গুৱো োতঝৰ বোদচোঁঝৰ সফসযো ল্োখৱ ওৰোৰ ৰণ দোৰৰগী অৰু ওুৰুৱোৰ ফোচঢ িহ্মধুত্ৰ 
দতীৰ ধৰঢ প্ৰস্তোতৱঢ ৬ সল্দবুি তল্ং যৱ োৰৰৰৰ দোৰৰগী , ঔোদোধোৰো, তশষ্ঠ, অচোৰো, 
চোলু্ওোৰী অৰু ঘোংসোৰীৰ ফোৰচৰৰ চোল্ো  অৰু ওুৰুৱো হ  ঘোংসোৰীৰ ধৰো দোৰৰগীলল্ এঝো 
তওে তৰং সৰোট (Ring Road) তদফোডৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷  

৪২২) ফআ এআ তপোকৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৪৬৯ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

XXXII) কড়ওোপ্তোতদ (ধণ) তপোক- সফও সংৰবোকওৰড     

৪২৩) ২০১৬-১৭ অৰু ২০১৭-১৮ তত্তীয় ৰ্ তুঝোঢ ৭৪৫ ঔদ ধওী তল্গৰও থতৰ প্ৰোয় ৭৯১৩ 
তওঃতফঃ ধণও সওৰল্ো ঢৰৰঢ যৱ োৰৰ ঈধৰবোকী ওতৰ ঢুতল্ৰ োৰ ৫৮৭২ সওোতঝ ঝওো 
ফঞু্জৰ ওৰো হ ৰঙ৷ এআ ওোফসফূ  তদততো, ওোফ প্ৰতোদ অৰু তদফোডৰ ততপন্ন ধবোয়ঢ অৰঙ৷  

৪২৪) সফোৰ ধূৰ োৰচঝসফূ ঢ তঢতদঙৰৰ তপঢৰঢ দঢুদ ধণ তদফোড অৰু ধুৰতড ধণসফূ ৰ 
সফৰোফতঢৰ োৰ ফআ ২০০০ সওোতঝ ঝওো প্ৰতোদৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ প্ৰতোদ ওতৰতঙৰল্ো৷ সসআ দুবোয়ী 
অতফ ২০১৬-১৭ ৰ্ঢ ৬০০ সওোতঝ ঝওোৰ অৰু ২০১৭-১৮ ৰ্ঢ ৮০০ সওোতঝ ঝওো 
অণ্টদ ততৰঙো৷ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ ততয়ো দুসতৰ  ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ ফআ ৬০০ সওোতঝ ঝওোৰ 
অণ্টদ ততৰঙো৷  
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৪২৫) তশ্ব সংৰও সবোকোদ থৰো ধুোঁতচৰৰ সফ ৰোতচযও ধণ প্ৰওেৰ থীদঢ ২৫৮ তওঃতফঃ 
ৰোতচযও খোআধণৰ ঈন্নীঢওৰড অৰু ৭৭০ তওঃতফঃ ৰোতচযও খোআধণ/ তচল্োৰ প্ৰথোদ 
ধণসফূ ৰ ধুদৰ তদফোডৰ ওোফ ঘতল্ অৰঙ৷ আতঢফৰথয ৯৮ তওঃতফঃ ধণৰ ঈন্নীঢওৰডৰ ওোফ 
অৰু ৪১০ তওঃতফঃ ধণৰ ধুদৰ তদফোডৰ ওোফ সমূ্পড হ ৰঙ অৰু োওী ণওো ধণৰ ওোফ 
সফূ  ঘতল্ অৰঙ৷ সওন্দ্ৰীয় ধণ ধুোঁতচৰ থীদঢ ২৫ ঔদ ধওী তল্গৰও থতৰ ৩৩৩ তওঃতফঃ 
ধণৰ ওোফৰ োৰ ৮৪২ সওোতঝ ঝওো ফঞু্জৰ ওৰো হ ৰঙ অৰু আয়োৰ ওোফ আতঢফৰথয অৰম্ভ 
হ ৰঙ৷  

৪২৬) ঢতুধতৰ , সফ ৰোতচযও ধণ প্ৰওেৰ থীদঢ কড়ওোপ্তোদী তপোৰক এঝো ধণ সম্পত 
ধতৰঘোল্দো যৱস্থ্ো স্থ্োধদ ওতৰৰঙ৷ আৰয় সিতটৰয়ণ্ট অততৰ সল্ঔীয়ো তজ্ঞোদসন্মঢ সূঘওসফূ ৰ 
ধৰঢ তপতত্ত ওতৰ ৰোচযঔদঢ ধণ সবোকোৰবোক যৱস্থ্োৰঝোৰ ফূল্যোয়ড ওতৰ৷ ৰতচযও খোআ ধণ 
অৰু তচল্োৰ প্ৰথোদ ধণ সফূ ৰ োঘতদ এতঢয়োৰৰ ধৰো ধূৰ ঈৰেশয তপতত্তও ধতৰক্ষধৰ 
ধতৰৱৰঢ ধণ সম্পত ধতৰঘোল্দো যৱস্থ্োআ ি ড ওৰো ঈৰেশয , তজ্ঞোদসন্মঢ তঘোৰ ফোদৰ 
চতৰয়ৰঢ  ’৷  

৪২৭) আয়োৰ ঈধতৰ সফৰ প্ৰোয় ১১০০ তওঃতফঃ ধণ ধুদৰ তদফোডৰ চতৰয়ৰঢ ৰোচযঔদৰ ধৰো 
ঘুুৰীয়ো ৰোচযসফূ লল্ বোঢোয়ঢৰ োৰ  োৰবোৱো ওৰো ধণসফূ ৰ ঈন্নীঢওৰডৰ ঈৰেৰশয 
অতফ ৩১৯০ সওোতঝ ঝওোৰ সফ অিঃৰোতচযও ধণ সংৰবোকী প্ৰওেৰ প্ৰস্তোৱ বুগুঢ ওতৰৰঙো 
অৰু চোধোদ অিঃৰোষ্ট্ৰীয় সফোয় তপওৰড ( JICA)ৰ চতৰয়ৰঢ ধুোঁতচ সবোকোদ ধোৰ োৰ 
পোৰঢ ঘৰওোৰৰ ঘৰঢ এআ প্ৰস্তো ঈত্থোধদ ওতৰৰঙো৷   

৪২৮) ঢতুধতৰ , ৰোচযঔদৰ যস্ত সৰ’ল্ৰৱ সল্ৰপল্ িতঘং সফূ  লু্প্ত ওৰোৰ ঈৰেৰশয সৰ’ল্ 
ওঢৃধক্ষৰ প্ৰস্তোৱৰ প্ৰতঢ স োোঁতৰ চদোআ সৰ’ল্ৰৱ পোৰিীচ তদফোডৰ এও অোঁঘতদ আতঢফৰথয 
অৰম্ভ ওৰো হ ৰঙ অৰু আ দক্সো প্ৰস্তুঢওৰডৰ ধবোয়ঢ অৰঙ৷ সৰ’ল্ ফন্ত্ৰোল্য়ৰ হসৰঢ বুঝীয়ো 
যয়ৰৰ অোঁঘতদ ঔদ ৰূধোয়দ ওৰো  ’৷ 

৪২৯) এআ তপোকৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ফআ ৪৫২৯ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ 

 

XXXIII. ৰোচ  অৰু তুৰবোক যৱস্থ্োধদো তপোক : পূতফ অৰু ৰোআচৰ ঢেোৱথোদ 

৪৩০) থযক্ষ ফৰ োতয়, অতফ ৰোচযঔদৰ এতঢয়োলল্ৰও চৰীধ সদোৰ োৱো ১০৩০ ঔদ কোোঁৱঢ চৰীধ 
ঘৰল্োৱোৰ োৰ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ এআ কোোঁসফূ  চৰীধ ওৰোৰ তধঙঢ সওআোল্োঔ ণলু্ৱো 
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ধতৰয়োৰল্ আয়োঢ োস ওৰোৰ সুতথো ল্োপ ওতৰ অৰু পূতফধট্টো ধো৷ অফোৰ দোকতৰওসওল্লল্ 
‘চোতঢ-ফোতঝ-সপতঝ’ সুতদতিঢ ওতৰলল্ অতফ প্ৰতোদ ওৰো প্ৰতঢশ্ৰুতঢিঢোৰ ংশ অতঙল্ এআ 
পূতফধট্টো প্ৰতোদ৷ 

৪৩১) অতফ সসোথোৰড ৰোআচলল্ সং ঢ পূতফ তপৰল্ঔয যৱস্থ্োধদো ধিতঢ , আ-িোতম্পং সুতথো, 
অথুতদও তপৰল্ঔোকোৰ ( Record Room) অততৰও থতৰ আ-ধতৰক্ষধ যৱস্থ্োৱল্ীৰ তৰৰ 
সম্ভৱধৰ সওৰল্ো সো-সুতথো প্ৰতোদ ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ আ-ধতৰক্ষধ যৱস্থ্োৱল্ীৰয় পূতফ 
ৰোচ  প্ৰশোসদলল্ স্বচ্ছঢো অতদ অৰু আয়োৰ দ্বোৰো সোথোৰড ৰোআচৰ ল্কৰঢ তপোকৰঝো 
ঈধওৃঢ  ’৷ 

৪৩২) অফোৰ ঘৰওোৰৰ কোোঁুিোসওল্ও ঈতকতদ ততয়োৰ ল্কৰঢ সঢোঁৰল্োৰও অকৰিোৱো সসৱোৰ 
ধুৰস্কোৰ ত ঘোৰধ সঢোঁৰল্োওৰ ধোতৰৰঢোতৰ্ও ৪২০০ ঝওোৰ ধৰো ৬৫০০ ঝওোলল্ ৃতি ওতৰৰঙ৷ 

৪৩৩) অফোৰ ঘৰওোৰৰ সওৰল্োৰোৰ কোোঁৱল্ীয়ো ঘৰডীয়ো ধণোৰ অৰু যৱসোতয়ও (Professional) 
ঘৰডীয়ো ধণোৰসফূ ৰ GIS সফতধং ওৰোৰ োৰ ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙ বোৰঢ দল্োআদ GIS 
Portal ৰ স োয়ঢ এআ ঘৰডীয়ো ধণোৰসফূ  তদৰীক্ষড ওতৰ সতঔল্ ওোব সৰোথ ওতৰ ধোতৰ৷ 

৪৩৪) অফোৰ ঘৰওোৰৰ কোোঁৱল্ীয়ো ঘৰডীয়ো ধণোৰ , যৱসোতয়ও ঘৰডীয়ো ধণোৰ , অৰ পূতফৰও থতৰ 
ঘৰওোৰী পূতফঢ লথ তঔল্ৰ তৰুৰি তল্ষ্ঠ ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙ৷ অফোৰ ঘৰওোৰৰ প্ৰণফ 
তুঝো ঙৰঢ ১৪৪৮৩ তখো ২ ওঞো অৰু ১১ সল্ঘো ঘৰওোৰী পূতফৰ ল্কৰঢ চদচোঢীয় সিতদ 
অৰু ঔিৰ পূতফ সতঔল্ফুি ওতৰলল্ সক্ষফ হ ৰঙ অৰু অতফ সফ ঘুতিৰ ১০ দম্বৰ 
তনোৰ ৰূধোয়ড যো ঢ ৰোতঔলল্ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ 

৪৩৫) অফোৰ ঘৰওোৰৰ ঈিধন্থী/সন্ত্ৰোসোতী/তুৃত্তৰ  োঢঢ প্ৰোড স ৰুৱো দোআো সোম্প্ৰতোতয়ও/ 
সকোষ্ঠীকঢ হনতৰ ফোচঢ স োৱো সংখৰ্ঢ তদ ঢ দোআো তদৰোধত্তো োত দীৰ গুল্ীঢ ফৃঢুয স োৱো 
সল্োওসওল্ৰ তদওঝোত্মীয়লল্ অকৰিোৱো এওওোল্ীদ সো োবযৰ ধতৰফোড ৩ ল্োঔ ঝওোৰ ধৰো ৫ 
ল্োঔ ঝওোলল্ ৃতি ওতৰৰঙ৷ এৰওতৰৰ ৰোচহুৱো স্থ্োদঢ দোআো ৰোচহুৱো বোদ-ো দৰ তুখঝদোৰ 
নল্ঢ প্ৰোড োতদ স োৱোসওল্ৰ সক্ষত্ৰঢ এআ সো োবযৰ ধতৰফোড ১ ল্োঔ ঝওোৰ ধৰো ২ ল্োঔ 
ঝওোলল্ ৃ  তি ওৰো হ ৰঙ৷ ঢতুধতৰ , অতফ সোফোদযপোৰৱ অ ঢসওল্ৰ অতণও সো োবযৰ 
ধতৰফোড ১০  োচোৰ ঝওোৰ ধৰো ২০  োচোৰ ঝওোলল্, গুৰুঢৰপোৰৱ অ ঢসওল্ৰ সক্ষত্ৰঢ ৫০ 
 োচোৰ ঝওোৰ ধৰো ১ ল্োঔ ঝওোলল্ অৰু তঘৰচীৱদলল্ খূডীয়ো স োৱোসওল্ৰ সক্ষত্ৰঢ ২ ল্োঔ 
ঝওোৰ ধৰো ৩ ল্োঔ ঝওোলল্ ৃতি ওৰো হ ৰঙ৷ 
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৪৩৬) ততক্ষডকোোঁৱঢ ৱতস্থ্ঢ সফ চৰীধ অৰু ন্দৱস্তী প্ৰতশক্ষড সওন্দ্ৰআ পোৰঢীয় প্ৰশোসদীয় 
সসৱো ( IAS), সফ সোফতৰও সসৱো ( ACS)ৰ তৰ্য়োসওল্ৰ ঈধতৰ ওোদদৰকো , ল্োঝফিল্ 
অততৰওো প্ৰতশক্ষড অকিোয়৷ চৰীধ ওোবযৰ ধৰম্পৰোকঢ ধিতঢৰ ধতৰৱৰঢ অথুতদও চৰীধ 
যৱস্থ্ো প্ৰঢদৰ ধোঙঢ এআ প্ৰতশক্ষড সওন্দ্ৰৰঝোৰ ঈন্নীঢওৰডৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢোৰ প্ৰতঢ ল্ক্ষয 
ৰোতঔ এআ সওন্দ্ৰৰঝোও সকল্োৰী অত ৰ সপ্ৰক্ষোকৃ , ধৰীক্ষোকোৰ অৰু দযোদয অথুতদও সো-
সুতথোৰৰ হসৰঢ এও ঈৎওৰ্ঢোৰ সওন্দ্ৰ ত ঘোৰধ কতি সঢোল্ো হ ৰঙ৷ আয়োৰ োৰ ঘতল্ঢ 
োৰচঝঢ ১০ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ি ড ওৰো হ ৰঙ৷ 

৪৩৭) ততযোণীসওল্ৰ ফোচঢ হজ্ঞোতদও তঘিোথোৰো প্ৰসোৰ ওৰোৰ োৰ অতফ সফ তজ্ঞোদ , 
প্ৰবুতি অৰু ধতৰৰশ ধতৰৰ্তৰ থীদঢ হুসংঔযও ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙো৷  

৪৩৮) এআ তপোকৰ োৰ ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰচঝঢ সফুঞ ১৫৬৫ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ 
অকৰিোৱো হ ৰঙ৷ 

XXXIV. তজ্ঞোদ অৰু প্ৰবুতি তপোকঃ প্ৰবুতিৰ যোধও প্ৰৰয়োক  

৪৩৯) ৰোচযঔদঢ তজ্ঞোদ অৰু প্ৰবুতিৰ তওোশও ঈৎসোত ঢ ওৰোৰ ৰণ প্ৰবুতিৰসৱোসফূ ৰ 
ল্োপোল্োপ ৰোআচৰ ফোচলল্ হল্ সবোৱোৰ োৰ ততপন্ন ধতৰক্ষধ  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ পোৰঢীয় 
ফ োওোশ সংস্থ্ো (আঘৰৰো)- ৰ এও তঢতৰি সওন্দ্ৰ গুৱো োঝীঢ স্থ্োধদ ওতৰলল্ ঘৰওোৰৰ এও 
তপল্োসী ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙ৷ ফোদদীয় ফুঔয ফন্ত্ৰীৰয় এআ সন্দপঢ আঘৰৰোলল্ আতঢফৰথয 
তল্তঔৰঙ৷ এআ ঈৰেৰশয ঘতল্ঢ োৰচঝঢ ফআ প্ৰতঢওী যৱস্থ্ো ৰোতঔৰঙো অৰু তৰ্য়ৰঝো ঘূড়োি 
 ’সল্ ধৰঢী সফয়ঢ তঢতৰি ধুোঁতচৰ অণ্টদ ততফ৷ 

৪৪০) ফআ সখোৰ্ডো ওতৰলল্ ধোআ সুঔী হ ৰঙো সব সওোওৰোছোৰ , ঈত্তৰ ল্তঔফধুৰ অৰু দল্োৰীঢ 
তঢতদঝো দঢুদ ঢোৰওোকৃ ৰ তদফোডওোব সমূ্পড স োৱোৰ ধণঢ৷ ঢতুধতৰ ফোচুল্ী , ওতল্য়োৰ, 
অতফদকোোঁ, গোআকোোঁ, তশল্ঘৰ অৰু তটনুঢ প্ৰস্তোতৱঢ তঢতৰি ৬ ঝো দঢুদ ঢোৰওোকৃ ৰ 
তদফোডওোব সসোদওোৰল্ অৰম্ভ  ’৷  

৪৪১) হচৱ প্ৰবুতি অৰু স ৰবোকী ঔিঢ দঢুদ যৱসোয়ৰ প্ৰসোৰ সোথদৰ োৰ গুৱো োঝী হচৱ 
প্ৰবুতি ঈতযোদঢ অতফ এঝো প্ৰবুতি আদতওঈৰঘদ (Incubation) সওন্দ্ৰ স্থ্োধদ ওতৰফ৷ 

৪৪২) তজ্ঞোদ অৰু প্ৰবুতি তপোকৰ োৰ ফআ োৰচঝঢ ৫১ সওোতঝ ঝওো অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ 
ওতৰৰঙো৷    
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XXXV. সতঘোল্য় প্ৰশোসদ তপোক: সসৱোআ ফূল্ ফন্ত্ৰ 

৪৪৩) ২০১৭-১৮ োৰচঝঢ সখোৰ্ডো ওৰো দুবোয়ী অফোৰ ঘৰওোৰৰ ২০১৮ ঘদৰ চোদুৱোৰী ফো ৰ 
ধৰো সফ সতঘোল্য়ৰ ওফৰঢ ফত ল্ো ওফঘোৰীসওল্ ওোবোল্য়লল্  ো-সবোৱোৰ সুতথোৰণ োঙ 
সসৱোৰ প্ৰঢদ ওতৰৰঙ৷ 

৪৪৪) সতঘোল্য়ৰ হতদতন্দদ ওোফ ওোচসফূ ৰ তটতচৰঝল্ ধতৰৱঢদৰ সক্ষত্ৰঢ ততঙধুৰঢ ৰূধোয়ড 
ওৰো ‘আ-তনঘ’ প্ৰওেআ বৰণি সনল্ঢো ল্োপ ওতৰৰঙ৷ সঘৰোঘৰ ঈত্থোতধঢ স োৱো ‘নোআল্ 
তঘোতৰ সদোৰধোৱো’ ণো ‘নোআল্ স ৰুৱো’ অতত তপৰবোকসফূ  এতঢয়োৰৰ ধৰো সদোৰ োৱো 
 ’৷ তঘোতৰ ঈতল্ৱোৰ োৰ প্ৰতঢৰঝো নোআল্ৰঢ এৰওোঝোলও আৰল্ক্ট্ৰতদও দম্বৰ সংল্গ্ন ওৰো 
 ’৷ ঢফোদ ৰোচয ঘৰওোৰৰ এআ ‘আ-তনঘ’ সসৱো ৰোচযৰ সওৰল্ো সঞ্চোল্ওোল্য় অৰু 
ধবোয়িৰফ তচল্োসফূ লল্ প্ৰসোৰ ওৰোৰ ধতৰওেদো ওতৰৰঙ , বোৰঢ স চৰঢ নোআল্সফূ  
তঘোতৰ ঈতল্য়ো ধোতৰ অৰু নোআল্ স ৰুৱোৰ তৰৰ ওোবসফূ  সমূ্পডৰূৰধ তলু্প্ত  য়৷ এআ 
ধতৰক্ষৰধ সনল্ঢো অৰু তক্ষঢোৰৰ ঘৰওোৰঔদ ধতৰঘোল্দো ওৰোঢ প্ৰঢযক্ষপোৰৱ প্ৰপোৱ 
সধল্ো৷ 

৪৪৫) সতঘোল্য় প্ৰশোসদ তপোকৰ োৰ ২৪৩ সওোতঝ ঝওো অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ অকৰিোৱো হ ৰঙ৷ 

XXXVI)  তক্ষঢো ঈন্নয়দ , তদৰয়োক অৰু ঈতযতফঢো ঢণো শ্ৰতফও ওল্যোদ- অফোৰ প্ৰথোদ 
িোতথওোৰৰ তৰ্য় 

৪৪৬) ফ োশয় , ফআ আতঢফৰথয ‚ৰোতচযও ধবোয়ৰ ৃ ৎ তক্ষঢো তওোশ অোঁঘতদ‛– দোফৰ এঔদ 
অোঁঘতদৰ তৰ্ৰয় সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো৷ ‘িোতশ ফুওুঢোৰ ঈন্নয়দী ফোল্ো’–ৰ থীদৰ এআ 
অোঁঘতদঔদৰ ল্কঢ অআ তঝ আ আ এঙ তঙংকোধুৰৰ হসৰঢ স োৱো অফোৰ ুচোুতচ সম্পৰও 
ফআ সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো৷ 

৪৪৭) ঢতুধতৰ ৰোচযঔদৰ তদৱদুৱো বুৱও-বুৱঢীসওল্লল্ তদৰয়োক ততদফয় সওন্দ্ৰসফূ ৰ চতৰয়ৰঢ 
ৰতযোতকও তত ো ধৰোফশ প্ৰতোদ , ৃতত্তফুঔী প্ৰতশক্ষড অৰু সওতৰয়োৰ ধৰোফশ প্ৰতোদৰ োৰ 
ফআ োৰচঝঢ ধবোপ্ত ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

৪৪৮)  শ্ৰতফওসওল্ৰ সুতথো অৰু পোৱ-তপৰবোক তূৰ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ সঝতল্ৰনোদ সবোৰক 
ধৰোফশ, ঢণয অৰু সো োবয অকৰিোৱোৰ ঈৰেৰশয শ্ৰতফও ওল্যোড তপোকৰ স ৰবোকঢ এও 
তপৰবোক তদষ্পতত্তওৰড অৰু ঢণযৰওন্দ্ৰ অৰম্ভ ওতৰলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ 
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৪৪৯) ওোৰোন্দীসওল্ও অত্মতদপৰশীল্ ওতৰ ঢুতল্লল্ ততপন্ন সক্ষত্ৰঢ সঢোঁৰল্োওও তক্ষঢো 
প্ৰতশক্ষড প্ৰতোদৰ োৰ ফআ ‚ওোৰোকোৰৰ ধৰো ওোতৰওৰ ( KPK)‛ দোফৰ এঔদ দঢুদ অোঁঘতদৰ 
োৰ ধবোপ্ত ধুোঁতচৰ যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো৷ 

৪৫০)  ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এআ তপোকৰ োৰ োৰচঢঢ ফআ ৩৮৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷ 

XXXVII. সফোচ ওল্যোড তপোক- সংস্কোৰৰঢ ঘোতওোতঞ তদত ঢ হ  অৰঙ 

৪৫১) এআ তপোৰক ৰূধোয়ড ওৰো অফোৰ ঘৰওোৰৰ এও দযঢফ ৃ ৎ ধতৰক্ষধ তীদ তয়োল্ 
ততযোংক সো োবয অোঁঘতদৰ তৰ্ৰয় ফআ সফোৰ পোৰ্ডঢ আতঢফৰথয ঈৰেঔ ওতৰৰঙো৷ ততযোংক 
যতিসওল্ৰ োৰ এও ধূডোংক ঢণযপোিোৰ প্ৰস্তুতঢৰ প্ৰতিয়ো অতফ ত্বৰোতেঢ ওতৰফ৷ এোৰ আ 
সোচু হ  ঈঞোৰ তধঙঢ এআ প্ৰওেআ সওৰল্োৰোৰ তচল্োও সোফতৰ ল্’৷ 

৪৫২) ততপন্ন অোঁঘতদৰ নল্প্ৰসূ ৰূধোয়ডৰ োৰ সফোচ ওল্যোড সঞ্চোল্ওোল্য়ও তপি ওতৰ (১) 
ফত ল্ো অৰু তশশু ঈন্নয়দ ঢণো (২) সোফোতচও দযোয় অৰু সৱল্ীওৰড সঞ্চোল্ওোল্য় কঞদ 
ওতৰলল্ তসিোি সল্োৱো হ ৰঙ৷  

৪৫৩)   ফত ল্ো সওল্ৰ সুৰক্ষো তদতিঢ ওতৰৰ োৰ এতঝ স ে-ল্োআদ অৰম্ভ ওতৰৰঙো অৰু আ 
১৮১ সঝতল্ৰনোদ দম্বৰস  তঢশ্ৰীৰে ঢোৰ ওোফ অৰম্ভ ওতৰ৷ 

৪৫৪)  তশশু ওল্যোড অৰু তশশু সুৰক্ষো অফোৰ ঘৰওোৰৰ ফূল্ ল্ক্ষয৷ এআ ঈৰেশয অকঢ ৰোতঔ 
অফোৰ ঘৰওোৰৰ তশশু শ্ৰতফও প্ৰতঢৰৰোথ অৰু ধুদৰ সংস্থ্োধদ, তশশু সৰৰো  প্ৰতঢৰৰোথ, তশশু 
কৃ সফূ ঢ স্পশওোঢৰ তশশুৰ োৰ সুৰতক্ষঢ অৰু তশশুসুল্প স্থ্োদ তদফোড ওৰো , োল্য তো  
প্ৰতঢৰৰোথৰ অোঁঘতদ, তশশু ধৰোথীসওল্ৰ সোংকীদ তওোশ তদতিঢ ওৰো অততৰ তৰৰ ততপন্ন 
অোঁঘতদ ৰূধোয়ড ওতৰ অৰঙ বোৰ োৰ প্ৰৰয়োচদীয় োৰচঝৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷  

৪৫৫)  সচযষ্ঠ দোকতৰওসওল্ৰ োৰ ণওো ততপন্ন সুতথোৰ তৰ্ৰয় সচোকঢো সৃতিৰ োৰ ‘সঘঢদো’ 
দোফৰ এঔদ ঈদ্ভোৱদীফূল্ও অোঁঘতদ ৰূধোয়ড ওতৰ ণওো হ ৰঙ৷ তুআ তঢতদঔদ তচল্োও এওৰকোঝ 
ওতৰ সুতথোচদও ঞোআঢ সচোকঢো তশতৰ দুতষ্ঠঢ ওৰো হ ৰঙ৷ এৰদথৰডৰ ১৫ ঝো সচোকঢো 
তশতৰ দুতষ্ঠঢ ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ ওৰো হ ৰঙ বোৰ োৰ প্ৰৰয়োচদীয় োৰচঝৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ 
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৪৫৬)   ৰোতচযও অআদ সসৱো প্ৰোতথওৰডৰ স ৰবোকঢ ‘প্ৰৰচক্ট ৰীঘ অঈঝ সৰঘধি’ দোফৰ এঔদ 
অোঁঘতদৰ চতৰয়ৰঢ ওৃতত্ৰফ  োঢ-পতৰ অৰু স োয়ও সোঁচুতল্ ALIMCO অৰু পকৱোদ ফ োীৰ  
তওল্োংক স োয়ঢো সতফতঢৰ সবোৰকতত তঢৰড ওৰো হ ৰঙ৷ 

৪৫৭) এআ তপোকৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ফআ ২০৯৮ সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷   

XXXVIII) পূতফ সংৰক্ষড তপোক: সোগীদ তওোশৰ োৰ ক্ষয় প্ৰতঢৰৰোথ 

৪৫৮) শসয ঈৎধোতদ ৃতি ওতৰলল্ অৰু ধোতৰধোতশ্বও পোৰসফঢো ৰক্ষো ওতৰলল্ তকঢ তুআ 
ঙৰঢ পূতফ অৰু চল্ সংৰক্ষডৰ োৰ ততপন্ন ওোবসূঘী  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷  

৪৫৯)  গুৱো োঝী ফ োদকৰঢ স োৱো ওৃতত্ৰফ োদ সৰোথ ওৰোৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ততপন্ন প্ৰওে 
 োঢঢ হল্ৰঙ৷ আয়োৰ ঈধতৰ , RIDF ৰ থীদঢ ধোদী সংৰক্ষড কোোঁণতদ সৃতি অৰু পূতফ ক্ষয় 
প্ৰতঢৰৰোথৰ ৰণ পোৰঢ ঘৰওোৰৰ তত্তীয় সো োবযৰৰ ‘প্ৰথোদ ফন্ত্ৰী ওৃতৰ্ তসোঁঘোআ সবোচদো’- ৰ 
থীদঢ ৮৬ ঝো প্ৰওে  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ এআ প্ৰওেসফূ  ৰূধোয়ডৰ নল্শ্ৰুতঢঢ অৰঢো 
ৃতি, পূতফক্ষয় তদয়ন্ত্ৰড , ঔোতয ঈৎধোতদ ৃতি , ধতৰৰৱশৰ পোৰসফঢো ৰক্ষো আঢযোততৰ তদতঘদো 
ল্োপোল্োপসফূ  ধতৰল্তক্ষঢ  ’৷ 

৪৬০) ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ এআ তপোকৰ োৰ ফআ ১৮১ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ওতৰৰঙো৷ 

 

XXXIX) িীড়ো অৰু বুৱ ওল্যোড তপোকঃ এও ঈতযফ, এঝো তল্ - 

৪৬১) ফ োশয় , অতফ এওফঢ সব সোফোতচও অৰু সোংসৃ্কতঢও সীফোৰ ফোচঢ সোোঁৰওো ত ঘোৰধ 
ওোফ ওতৰ িীড়োআ ৰোষ্ট্ৰও এওঢোৰ ৰন্ধোৰদৰৰ োৰন্ধ অৰু ঢোৰ দ্বোৰো চোঢীয়ঢোোত ঢণো 
সং তঢও ঈতকতদ সবোকোয়৷ 

৪৬২) গুৱো োঝীও সতশৰ িীড়ো ৰোচথোদী অৰু সফও এও িীড়ো সওন্দ্ৰ ত ঘোৰধ কতি সঢোল্োৰ 
প্ৰতঢ ণওো ফোদদীয় ফুঔয ফন্ত্ৰীৰ সৰধোদও সোওোৰ ৰূধ ততয়োৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰ 
প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷ এআ ল্ক্ষযৰৰ ৰোচযঔদৰ িীড়োৰ সোংকীদ ঈন্নয়দৰ োৰ ঢণো সফি িীড়ো 
যৱস্থ্োৰঝোঢ এও ধিতঢকঢ ধতৰৱঢদ দোৰ োৰ অফোৰ ঘৰওোৰৰ এও সং ঢ িীড়ো দীতঢ 
ি ড ওতৰৰঙ৷  
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৪৬৩) সফও পোৰঢৰ্ৰ িীড়ো ৰোচয ত ঘোৰধ কতি ঢুতল্লল্ ফুঔযফন্ত্ৰীৰ তব সৰধোদ ঢোও 
োস্তোতয়ঢ ওৰোৰ োৰ তটব্ৰুকড় , সবোৰ োঝ, ওতৰফকঞ্জ, তটনু, ফগল্লত, সঢচধুৰ অৰু 
তঢতদঘুওীয়োঢ ণওো সিতটয়োফ সওআঔদঢ ফ্লোট ল্োআঝ স্থ্োধদ ওৰোৰ োৰ এৰদ প্ৰতঢঔদ 
সিতটয়োফলল্ ৫ সওোতঝলও ঝওো অকিোলল্ অতফ প্ৰস্তো হল্ৰঙো৷ আয়োৰ দ্বোৰো িোফয িীড়ো 
অিঃকোোঁণতদ সল্  ’৷ ঘতল্ঢ ৰ্ৰ োৰচঝঢ আয়োৰ োৰ ফআ ২০ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ 
ওতৰৰঙো৷ 

৪৬৪) প্ৰতঢৰবোতকঢো অৰু প্ৰতঢৰবোতকঢোঢ ংশ ি ডৰ ঈতযফও ঈৎসোত ঢ ওৰোৰ ৰণ কোোঁ 
ধঞ্চোয়ঢ ধবোয়ঢ নুঝল্ ঝুদোৰফে দুতষ্ঠঢ ওৰো  ’৷ প্ৰতঢঔদ কোোঁ ধঞ্চোয়ঢৰও আয়োৰ োৰ 
২৫  োচোৰ ঝওো অকৰিোৱো  ’৷ এৰওতৰৰ অঞ্চতল্ও ধঞ্চোয়ঢ অৰু তচল্ো ধতৰৰ্ত 
ধবোয়ৰঢো ঝুদোৰফেৰ অৰয়োচদ ওৰো  ’৷ আয়োৰ দ্বোৰো সফয়ফৰঢ বু প্ৰতঢপো প্ৰততশঢ  ’৷ 
ঝুদোৰফে অৰয়োচদ ওৰোৰ োৰ প্ৰতঢঔদ অঞ্চতল্ও ধঞ্চোয়ঢলল্ তুআ ল্োঔলও ঝওো অৰু 
প্ৰতঢঔদ তচল্ো ধতৰৰ্তলল্ তঢতদল্োঔ ঝওো প্ৰতোদ ওৰো  ’৷ আয়োৰ োৰ োৰচঝঢ ফআ ১০ 
সওোতঝ ঝওো থোব ওতৰৰঙো৷    

৪৬৫) সীফোিৱঢী এৰল্ওোৰ ৰোআচৰ ফোচঢ হফত্ৰী অৰু নু্ধত্বধূড পোৱথোৰোৰ প্ৰসোৰৰ োৰ 
অফোৰ ঘৰওোৰৰ ‘সীফোি সসৌ োতধূড ওোবসূঘী’  োঢঢ সল্োৱোৰ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙ৷ 
অিঃৰোতচযও অৰু অিঃৰোষ্ট্ৰীয় সীফোি ঞ্চল্সফূ ঢ সঔল্ৰ ততপন্ন ওোবসূঘী অৰয়োচদ 
ওৰো  ’ অৰু এআ এৰল্ওোসফূ ৰ স্থ্োদীয় বুৱও-বুৱঢীৰ চতৰয়ৰঢ সঔল্ৰ তল্সফূ  কঞদ 
ওৰো  ’৷ এআ অোঁঘতদৰয় ঈি ঞ্চল্সফূ ঢ িীড়োৰ সতঞও ধতৰৰৱশ সৃতি ওতৰ অৰু 
সোফোতচও ঢণো সোংসৃ্কতঢও সীফোসফূ  তূৰ ওতৰ সং তঢৰ প্ৰসোৰ খৰঝোৱোঢ স োয় ওতৰ৷ 

৪৬৬)  এআ ৰ্ৰ োৰচঝঢ তপোকৰ োৰ ফুঞ ১৬৩ সওোতঝ ঝওো অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 

XL) ধবঝদ তপোক: ঢুল্দীয় সফ 

৪৬৭) অফোৰ ঘৰওোৰৰ ক্ষফঢোলল্  োৰৰ ধৰো সফও সফি ফ োৰতশঔদৰ ধবঝদ ফোদতঘত্ৰঢ 
প্ৰতঢতস্থ্ঢ ওতৰৰ োৰ অতফ ধূডকতঢঢ সিি তদফোড , অিঃৰোষ্ট্ৰীয় সৰোট শ্ব’ , সফ ধবঝদৰ 
আদ-ফ্লোআঝ সিতিং, ৰোষ্ট্ৰীয় ঢণো অিঃৰোষ্ট্ৰীয় ধবঝদ সফল্োঢ ংশি ড, প্ৰঘোৰ সম্বন্ধীয় সোফিী 
ঙধো ওৰোৰ ওোফ অৰম্ভ ওতৰৰঙো৷ 
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৪৬৮) সফ ধবঝদ দীতঢ, ২০১৭ঢ প্ৰস্তোতৱঢ ঈতকতদ অৰু ৰোচ সো োবয প্ৰস্তুঢ ওৰো হ ৰঙ এআ 
ঔিৰঝোঢ সফলল্ ততদৰয়োক অওৰ্ড ওতৰৰ োৰ অৰু ততদৰয়োকৰ ংওুৰড আতঢফৰথযআ 
প্ৰঢযক্ষ ওৰো হ ৰঙ৷ 

৪৬৯) ধবঝদ তপোৰক হু ঙৰ থতৰ সনল্ঢোৰৰ মু্বোঘী সফল্ো দুতষ্ঠঢ ওতৰ অত ৰঙ৷ এআ 
ঙৰৰ ধৰো অফোৰ ঘৰওোৰৰ ফোদদীয় ফুঔযফন্ত্ৰী ফৰ োতয়ৰ থযক্ষঢোঢ ওুম্ভ সফল্োৰ 
সফধবোয়ঢ তথও তশোল্ অৰু অড়ম্বৰধূডপোৰৱ মু্বোঘী সফল্ো দুতষ্ঠঢ ওতৰ আয়োৰ 
চদতপ্ৰয়ঢো ৃতিৰ োৰ সঘিো ওতৰ৷ 

৪৭০) অফোৰ ঘৰওোৰৰ থফীয় অৰু সোংসৃ্কতঢও ভ্ৰফডৰ োৰ ৰোচযঔদৰ ধৰো ধুৰী , ৃন্দোদ, 
অচফীৰ তৰকো  শ্বতৰনলল্ ১৫০০০ ঢীণবোত্ৰীও ভ্ৰফডৰ োৰ ধতঞয়োলল্ ধতৰক্ষধ  োঢঢ 
হল্ৰঙ৷ এআ অোঁঘতদৰ থীদঢ ৫৫ ঙৰৰ ধৰো ৭৫ ঙৰৰ তপঢৰঢ ১১০০ কৰোওী 
ঢীণবোত্ৰীৰয় এতঢয়োলল্ৰও পোৰঢৰ্ৰ ততপন্ন ঢীণস্থ্োদ ভ্ৰফড ওতৰৰঙ৷ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এআ 
ঈৰেৰশয োৰচঝঢ ৫০০ ল্োঔ ঝওো থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 

৪৭১) ওফ ঔৰঘী ধবঝদৰ প্ৰসোৰৰ োৰ ‘অফোৰ অল্ ী’ দোফৰ খৰৰঢ ধবঝওও ৰোতঔ ধৰো 
এঔদ অিঃকোোঁণতদকঢ ঈন্নয়দ অোঁঘতদ ৰূধোয়ড ওতৰলল্ সল্োৱো হ ৰঙ৷ এআ চীতৱওো অোঁঘতদৰ 
থীদঢ ৫ ঔদ ৰোষ্ট্ৰীয় ঈতযোদ অৰু ফোচুল্ীঢ ৩১ কৰোওী ঈৰতযোকী-ত ঢোতথওোৰীও ধবঝওও 
খৰৰঢ ৰোতঔ ধৰো অিঃকোোঁণতদকঢ ঈন্নয়দৰ োৰ োঙতদ ওৰো হ ৰঙ৷ 

৪৭২) ফৰ োতয় , ফআ এআ ধতৱত্ৰ সতদও ৱকঢ ওতৰ তঘোতৰৰঙো সব ৭২০ সওোতঝ প্ৰোক ওতল্ঢ 
যয় সোৰধৰক্ষ ধবঝদৰ সং ঢ অৱঢ ঈন্নয়দৰ োৰ এঝো প্ৰওেৰ প্ৰস্তোৱ ঢফোদ ট’দোৰ 
ফন্ত্ৰোল্য়ৰ তৰঘদোথীদ হ  অৰঙ৷ প্ৰস্তোতৱঢ প্ৰওেৰঝোৰ ঈৰেশয হ ৰঙ ঈৎসতকঢ ধবঝও 
অৱঢৰ ঈন্নয়দ সোথদ , অিঃকোোঁণতদ সৃতি অৰু সোফণ ৃতিৰ দ্বোৰো ৰোচযঔদলল্ ধবঝওৰ 
অকফড ৃতি ওৰো৷ এআ প্ৰওেৰঝোৰৱ ঈত্তৰ ধূোঞ্চল্ৰ অঝোআৰওআঔদ ৰোচযৰৰ ধবঝদ ৰোচ ৰ 
ধৰঢ বৰণি প্ৰপোৱ তস্তোৰ ওতৰ তওয়ৰদো সফঢ যয় ওৰো প্ৰতঢৰঝো ঝওোআ সফি 
ঞ্চল্ঢ তিঢ প্ৰপোৱ সতঔুৱো৷ 

৪৭৩) এআ তপোকৰঝোৰ োৰ ফআ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৮১ সওোতঝ ঝওোৰ োৰচঝ অৱণ্টদ থোব 
ওতৰৰঙো৷ 

XLI. ৰূধোিৰ অৰু ঈন্নয়দ তপোক- ঈন্নয়দৰ অথোৰ  
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৪৭৪) িোতশ ফুওুঢোৰ ঈন্নয়দী ফোল্োৰ ফতডৰোৰৰ ফোচৰ এঝো ফতড ‘সফ অতশ িোফ 
সবোচদো’ৰ তৰ্ৰয় ফআ আতঢফৰথয অৰল্োঘদো ওতৰৰঙো তবৰঝোও তপোৰক ৰূধয়ড ওৰোৰ যৱস্থ্ো 
ওতৰ৷ 

৪৭৫) ‘ধতৰঢদ’ অৰু ততপন্ন তপোকৰ ওোফ-ওোচসফূ ৰ সফেয় সোথদৰ স ঢু সংৰবোকী সংস্থ্ো 
ত ঘোৰধ সসৱো অকিোলল্ এআ তপোকৰঝো কঞদ ওৰো হ তঙল্ বোৰঢ তপোকীয় ওোফ-ওোচসফূ  
এও ল্ক্ষযঢ ঈধদীঢ স োৱোৰ োৰ শৃংঔল্োি হ  ণোৰও৷ 

৪৭৬) ৰূধোিৰ অৰু ঈন্নয়দ তপোৰক ৰোতচযও ঈদ্ভোৱদ অৰু ৰূধোিৰড অৰয়োক ( SITA) ৰ 
চতৰয়ৰঢ ৰোচযৰ িোতথওোৰফূল্ও ঈন্নয়দৰ সক্ষত্ৰসফূ ঢ ততপন্ন ত ঢোতথওোৰী 
ংশীতোৰসওল্ও এঔদ ফঞ্চ অকিোআৰঙ৷ 

৪৭৭) ৰূধোিৰ অৰু ঈন্নয়দ তপোকৰ থীদঢ এঝো  দক্ষফ ঈন্নয়দ ল্ক্ষযৰ সওোৰ্ স্থ্োধদ ওৰো 
হ ৰঙ অৰু ‘সফ ২০৩০ সওৰল্োৰৰ োৰ সওৰল্োতঔতদ সোত্মও অৰু  দক্ষফ ঈন্নয়দ 
চদ’ প্ৰওোশ ওৰো হ ৰঙ৷ 

৪৭৮) ওোফ-ওোচ ঘতল্ ণওো ৰোচযঔদৰ ততপন্ন িোতথওোৰফূল্ও প্ৰওেৰ কপীৰ ফূল্যোয়ড অৰু 
তদৰীক্ষডৰ ঈৰেৰশয অথুতদও GPS অৰু GIS সুতথোবুি প্ৰবুতি অৰু দযোদয হজ্ঞোদীও 
সো-সচুতল্ যৱ োৰ ওৰো হ ৰঙ৷ 

৪৭৯) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ঈি তপোকৰঝোৰ োৰ ফআ ১৭৮৭ সওোতঝ ঝওো ধুোঁতচ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ 

XLII) ধতৰ দ তপোক : খোআধণ, চল্ধণ অৰু দযোদয সংৰবোকওৰড 

৪৮০) অকৰঢ ৰঔো সফোৰ পোৰ্ডঢ তশ্ব সংও দূততঢ অপযিৰীড চল্ধতৰ দ তপোকৰ ঘতল্ 
ণওো প্ৰওেৰ প্ৰস্তুতঢফূল্ও ওোবৰ তৰ্ৰয় ফআ ঈৰেঔ ওতৰতঙৰল্ো৷ 

৪৮১) ফৰ োতয় , অপযিৰীড চল্ধতৰ দৰ সনৰী সসৱোঢ দ্ৰুঢকোফী চল্ধতৰ দৰ যৱস্থ্ো 
প্ৰৱঢদৰ োৰ িহ্মধুত্ৰ দতীৰ সনৰী সসৱোৰ ঈন্নয়দৰ ঈৰেৰশয তৰপোৰ সঝক্সী ত ঘোৰধ যৱ োৰ 
ওতৰ ধৰোলও Fibre Reinforced Plastic (FRP) দোোঁ িয় ওতৰলল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ 
প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙ৷ 

৪৮২) অপযিৰীড চল্ধতৰ দৰ চো োচসফূ ও বোত্ৰোৰম্ভ ওৰো অৰু ল্গৰ সধৰল্োৱোৰ োৰ এও 
সুৰতক্ষঢ, তদৰোধত অৰু স চ যৱস্থ্ো প্ৰতোদৰ ঈৰেৰশয িহ্মধুত্ৰ অৰু ৰোও দতীৰ ততপন্ন 
সনৰীখোঝঢ ধগো ঝোৰতফৰদল্ স্থ্োধদৰ োৰ ফআ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ 
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৪৮৩) অপযিৰীড চল্ধতৰ দ , সৰফ ৰোচযঔদৰ ততপন্ন সনৰীখোঝঢ সওন্দ্ৰীয় ঔিৰ অোঁঘতদৰ 
(১০০% সো োবয ফঞু্জতৰ) থীদঢ ধগো ঝোৰতফৰদল্ৰ ঈন্নয়দৰ োৰ পোৰঢ ঘৰওোৰৰ চো োচ 
ধতৰ দ ফন্ত্ৰোল্য়ৰ থীদস্থ্ পোৰঢীয় অপযিৰীড চল্ধণ প্ৰোতথওৰডৰ হসৰঢ সফেয় ৰক্ষোৰৰ 
ওোফ ওতৰ অৰঙ৷ 

৪৮৪) ঢফোৰদ ণওো তঢতদঙৰ ো ঢোঢলও ধুৰতড ঘুধোৰ তটল্োক্স োঘসফূ ৰ ঞোআঢ সফ 
ৰোতচযও ধতৰ দ তপোৰক ২৩০.০০ ল্োঔ ঝওোৰ অদুফোতদও যৰয়ৰৰ ৬ ঔদ ঘুধোৰ তটল্োক্স 
োঙ িয়ৰ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙ৷ 

৪৮৫) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ফআ এআ তপোকৰ ওোৰৰড সফুঞ ৫১৮ সওোতঝ ঝওোৰ প্ৰস্তোৱ ৰোতঔৰঙো৷ 

XLIII. দকৰ ঈন্নয়দ তপোক: প্ৰসোতৰঢ ততকি 

৪৮৬) দকৰীয় স্থ্োদীয় তদওোয়সফূ ও তথও সল্ ওতৰ ঢুতল্লল্ ফআ তঢতদঝো তৰশৰ্ সধৌৰ 
সসৱোৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ সসআ সফূ   ’ল্- সফ দকৰীয় প্ৰশোসতদও সসৱো , সফ দকৰীয় 
তপবোতন্ত্ৰও সসৱো অৰু সফ দকৰীয় তত্তীয় সসৱো৷ আয়োৰৰ প্ৰতঢৰঝো সসৱোআ দকৰীয় স্থ্োদীয় 
তদওোয়সফূ ও শতত্তশোল্ী ওতৰ সসআসফূ ও ‘ণলদতঢও তওোশৰ প্ৰওৃঢ ঘোল্ও’ ৰূৰধ কতি 
সঢোল্োঢ স োয় ওতৰ৷ 

৪৮৭) ‘ঝল্ তফশ্বদ নৰ তৰচুতপৰদশযদ এি অোদ েোিনৰফশযদ’ (ফৰুঢ) ৰ থীদঢ ২০২০ 
ৰ্ৰ তপঢৰঢ ১৬ ঝো প্ৰওে ৰূধোয়ড ওতৰলল্ ঢোতল্ওোপূি ওৰো হ ৰঙ৷ আয়োৰ ল্কৰঢ , 
গুৱো োঝীঢ তঘৰৰআ এও বন্ত্ৰত ীদ বোঢোয়ঢ ( Non-Motorized Transport) প্ৰওে 
অৰম্ভ ওৰো  ’৷  

৪৮৮) তীদতয়োল্ িযতয়ো সবোচদো- ৰোষ্ট্ৰীয় দকৰীয় চীতৱওো তপবোদ ( DAY-NULM)ৰ থীদঢ 
অতফ ১৩ ,০০০ দকৰীয় বুৱও বুৱঢীও তদৰয়োকৰ োৰ প্ৰতশতক্ষঢ ওতৰ ঢুতল্লল্ প্ৰস্তোৱ 
অকিোআৰঙো৷ ল্কৰঢ অতফ ৩ ,০০০ ফত ল্ো অত্ম-স োয়ও সকোঝও খূডীয়ফোদ ধুোঁতচৰ সো োবয 
প্ৰতোৰদৰৰ শতিশোল্ী ওতৰ ঢুতল্লল্ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ ঈতযতফঢোও ঈৎসো  প্ৰতোদ 
ওতৰলল্ অতফ ১১৪৫ ঝো যতিকঢ অৰু তল্ীয় ঈৰতযোকও সুঢ সৰ োআস  সংওৰ ঊডৰ 
সুতথো প্ৰতোদ ওতৰলল্ অৰু ৭৪০ ঝো অত্ম-স োয়ও সকোঝলল্ ঊড সংৰবোকৰ সুতথো 
অকিোলল্ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ 

৪৮৯) অতণওপোৰৱ তুল্ অৰু তদম্ন অয় সকোঝৰ ধতৰয়োল্সফূ ৰ োৰ ওোফৰূধ তচল্োৰ অচোৰো 
ৰোচ  ঘিৰ িকঢ ততৰোঢ ২০০০ ঝো অৰু তটব্ৰুকড় তচল্োৰ ফোদওঝো ঔতদওৰ সফৌচোৰ 
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িকঢ ঔতদওৰ কোোঁঢ অদ ৩০০ ঝো  দসোথয অৱোস কৃ  তদফোডৰ োৰ ফআ প্ৰস্তোৱ 
অকিোআৰঙো৷ 

৪৯০) ফৰ োতয় , ফআ অৰধোদোও চদো তঘোৰৰো সব পোৰঢ ঘৰওোৰৰ ঘৰঢ সফ সধৌৰ 
ঈন্নয়ডৰ এঝো প্ৰওে প্ৰস্তোৱ অকৰিোৱো হ ৰঙ অৰু ঢফোদ আ ধবোৰল্োঘদোৰ ধবোয়ঢ অৰঙ৷ 
প্ৰস্তোতৱঢ প্ৰওেৰঝোৰ ঈৰেশয হ ৰঙ ফৰুঢ ( AMRUT) অৰু স্ভোঝ তঘতঝ তফঙদসফূ ৰ 
চতৰয়ৰঢ  োঢঢ সল্োৱো দকৰীয় সংস্কোৰফূল্ও ওোবসফূ ৰ ধতৰধূৰও ত ঘোৰধ ওোফ ওৰোৰ 
ল্কৰঢ দকৰীয় সসৱোসফূ  যো ঢ ৰঔো ঢণো প্ৰসোতৰঢ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ স োয় ওতৰলল্ 
সফৰ দকৰীয় সসৱোসফূ  ঢণো দকৰীয় স্থ্োদীয় তদওোয় অৰু ৰোতচযও ধবোয়ৰ দকৰীয় 
দুষ্ঠোদসফূ  ঈন্নঢ ওতৰ সঢোল্ো৷ ফআ অশোোতী সব ঘতল্ঢ ৰ্ৰঢ অতফ পোৰঢ ঘৰওোৰৰ ধৰো 
দুৰফোতদ ল্োপ ওতৰফ৷ 

৪৯১) এআ তপোকৰঝোৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ফআ ১৬৩৩ সওোতঝ ঝওোৰ ফুঞ োৰচঝ অৱণ্টদৰ 
োৰ প্ৰস্তোৱ অকিোৰল্ো৷ 

 

 

XLIV) চল্ সম্পত তপোক – প্ৰওৃতঢৰ হসৰঢ তদৰিৰ বুি 

৪৯২) সফ এঔদ চল্ সম্পৰতৰৰ পৰধুৰ ৰোচয৷ সফৰ ফোৰচৰৰ হ ণওো তুঔদ প্ৰথোদ দতী 
িহ্মধুত্ৰ অৰু ৰোও দতীৰয় ৰোচযঔদৰ অণ-সোফোতচও অৰু সোংসৃ্কতঢও সক্ষত্ৰৰ সওৰল্ো 
ততশৰঢ ঈন্নতঢ সোথদ ওতৰলল্ বৰণি ধতৰফোৰড তৰ ডো অকিোআৰঙ৷ িহ্মধুত্ৰৰ তুৰয়োধোৰৰ 
দ্ৰুঢ খোআধণ তদফোডৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ অৰু এআ ওোফৰ োৰ প্ৰোৰতম্ভও চৰীধ ঢণো 
ঢতিৰ ওোফ আতঢফৰথয সফোপ্ত হ ৰঙ৷ 

৪৯৩) ২০১৭-১৮ ৰ্ঢ  োঢঢ সল্োৱো ওল্ং দতীৰ ধুদৰুজ্জীতৱঢওৰডৰ তঙকৰদঘোৰ প্ৰওেৰ ওোফ 
অকোতিৰঙ অৰু এআ ওোফৰ োৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ১৫ সওোতঝ ঝওো থোব ওৰো 
হ ৰঙ৷ 

৪৯৪) ত ঃ সো োবযপ্ৰোপ্ত সফ সং ঢ দতীৰ ধোৰ যৱস্থ্োধদো প্ৰওে (AIRBMP) ৰূধোয়ডৰ ৰণ 
২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ বৰণি ধতৰফোডৰ থদ থোব ওৰো হ ৰঙ৷ 
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৪৯৫) তশ্বৰ সৃ ৎ চদসতঢধূড দতীদ্বীধ ফোচুল্ীৰ োদ অৰু ঔ দীয়োৰ সফসযোৰঝোৰ স্থ্োয়ী 
সফোথোদৰ ৰণ ফোচুল্ীঢ ধূড ধবোয়ৰ চল্ সম্পত সঘৌ ত তদফোড , অধোঢওোল্ীদ ধতৰতস্থ্তঢঢ 
প্ৰৰয়োচদীয় োদ প্ৰতঢৰৰোথী সোফিীসফূ  চফো ৰোতঔলল্ এঝো সোফিী সংও তদফোড অৰু 
দযোদয ওোফ-ওোচসফূৰ  ঢফোৰদ িকতঢ হল্ৰঙ৷ 

৪৯৬) ঘৰওোৰৰ িহ্মধুত্ৰ অৰু আয়োৰ ঈধলদসফূ ঢ প্ৰণফোৰৰ োৰ দতীৰ ুওু ঔন্দোৰ ধতৰক্ষধ 
সল্োৱো সম্পৰও কপীৰপোৰৱ তঘিো-ঘঘো ওতৰ অৰঙ৷ িহ্মধুত্ৰ অৰু ৰোওৰ ঈধলদসফূ ঢ দতীৰ 
ুওু ঔন্দোৰ তৰৰ ঈদ্ভোৱডীফূল্ও ওোফৰঝোৰ প্ৰণফ ধবোয়ঢ ঘৰওোৰৰ এঝো সিচোৰ অৰু আয়োৰ 
হসৰঢ সংল্গ্ন বন্ত্ৰ-ধোতঢ িয় ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙ৷ ঘৰওোৰৰ আতঢফৰথয এঙ তট অৰ 
এনৰ থীদঢ প্ৰস্তোৱৰঝোলল্ ১৮.০০ সওোতঝ ঝওোৰ অণ্টদ ততৰঙ৷ 

৪৯৭) এআ তপোকৰঝোৰ োৰ ফআ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৮২৪ সওোতঝ ঝওোৰ ফুঞ োৰচঝ অণ্টদ থোব 
ওতৰৰঙো৷ 

XLV) সংঔযোল্খু ওল্যোড অৰু ঈন্নয়দ তপোক: সোগীদ ঈন্নয়দৰ ধণঢ 

৪৯৮)   অফোৰ ঘৰওোৰৰ ল্ক্ষয হ ৰঙ সোগীদ তওোশ৷ সফৰ হতঘত্ৰফয় সোফোতচও কোণোঁতদ 
হ ৰঙ অফোৰ শতি৷ অফোৰ ৰোচযঔৰদ বোৰঢ প্ৰকতঢৰ ধণঢ িসৰ  ’ ধোৰৰ সসআৰঝো 
সুতদতিঢ ওতৰলল্ অতফ আয়োও ওোফঢ ঔঝুৱোৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢো অৰঙ৷ পোতৰ্ও সংঔযোল্খুৰও 
থতৰ সংঔযোল্খু সম্প্ৰতোয় সফূ ৰ ঢণো ঘৰ এৰল্ওোঢ সোস ওৰো সল্োওসওল্ৰ সোংকীদ 
তওোশৰ প্ৰতঢ অতফ প্ৰতঢশ্ৰুতঢি৷  

৪৯৯)   স্ব-তদৰয়োচদও ঈৎসোত ঢ ওৰোৰ ৰণ িোতথওোৰ তপতত্তঢ সংঔযোল্খু বুৱও-
বুৱঢীসওল্লল্ তক্ষঢো তওোশৰ প্ৰতশক্ষড প্ৰতোদ ওতৰলল্ অতফ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ 

৫০০)   সংঔযোল্খু সম্প্ৰতোয়ৰ ফত ল্োসওল্ৰ সল্ীওৰডৰ োৰ ফআ আতঢধূৰ সফোৰ পোৰ্ডঢ 
সওআোঔৰদো অোঁঘতদৰ ওণো সখোৰ্ডো ওতৰৰঙো৷ 

৫০১) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এআ তপোকৰ োৰ ৩২৭ সওোতঝ ঝওোৰ যৱস্থ্ো ওৰো হ ৰঙ৷ 

XLVI) ৰড়োৰল্ি অঞ্চতল্ও ধতৰৰ্ত – স্বোয়ত্তঢোও সন্মোদ প্ৰতোদ 
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৫০২) অফোৰ ঘৰওোৰৰ ৰড়োৰল্ি অঞ্চতল্ও ধতৰৰ্তৰ তৰশৰ্ ঈন্নয়দফূল্ও প্ৰৰয়োচদীয়ঢোসফূ  
ধূৰড ওৰোৰ োৰ সঢোঁৰল্োওলল্ অণ্টদ ধতৰফোড ৃতি ওতৰৰঙ । ঢল্ৰ ঢোতল্ওোঢ এআ ওণো 
স্পি  য়। 

ঙৰ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

 প্ৰওৃঢ  প্ৰওৃঢ  োৰচঝ  োৰচঝ 

ঝওোৰ 
ধতৰফোড 
(সওোতঝঢ) 

৪৬২.৬৬ ৫২৩.৬৬ ৫৫৫.১৯ ৬১০.৭১ 

৫০৩) পোৰঢৰ ফোদদীয় প্ৰথোদফন্ত্ৰী শ্ৰী দৰৰন্দ্ৰ সফোটী টোগৰীয়োআ ৰড়োৰল্ি অঞ্চতল্ও ধতৰৰ্ত 
(BTC) এৰল্ওোঢ ঈন্নয়দফূল্ও ওোফ-ওোচ  োঢঢ সল্োৱোৰ োৰ ৰোচয ঘৰওোৰও ঈৎসোত ঢ 
ওতৰৰঙ। সসআ দুসতৰ অতফ ঞ্চল্ৰঝোৰ োৰ ১০০০ সওোতঝ ঝওোৰ এওওোল্ীদ তৰশৰ্ 
দুতোদ সখোৰ্ডো ওতৰতঙৰল্ো । আয়োৰৰ ৩০০ সওোতঝ ঝওো ২০১৮ ঘদৰ ৩১ ফোঘৰ ধূৰ ফুওতল্ 
ওতৰ ততয়ো  ’ । তকঢ ৰ্ঢ এআ ঞ্চল্লল্ অকৰিোৱো অফোৰ অণ্টদ যো ঢ ৰোতঔ 
সোথোৰড অণ্টদৰ ঈধতৰ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৰড়োৰল্ি অঞ্চতল্ও ধতৰৰ্তলল্ ৩০০ সওোতঝ 
ঝওো ধুোঁতচ অণ্টদ ওতৰৰঙো। 

৫০৪) ঈচ্চ সোথোৰড অণ্টদ অৰু ৩০০ সওোতঝ ঝওোৰ তৰশৰ্ অণ্টদৰ ঈধতৰ সফ ৰোতচযও 
তত্ত অৰয়োকৰ দুৰফোতদ দুসতৰ ৰড়োৰল্ি অঞ্চতল্ও ধতৰৰ্তলল্ ফআ তঢতৰিপোৰৱ 
১৭৭.৫২ সওোতঝ ঝওো অণ্টদ ততৰঙো। 

৫০৫) সফোৰ তশ্বোস সব ঞ্চল্ৰঝোৰ ঈন্নয়দৰ খোতঝসফূ  ধূৰড ওৰোঢ আ বৰণি স োয় ওতৰ অৰু 
ৰড়োৰল্ি ঞ্চল্সফূৰ  সনু্মঔীদ স োৱো অিঃকোোঁণতদকঢ সুতথোসফূ  তূৰ ওৰোঢ আ স োয়ও 
 ’। ফআ অশোোতী সব তিঢ অণ্টদসফূ  অৰু এআ তৰশৰ্ এওওোল্ীদ দুতোদ সমূ্পড 
তোয়িঢোস  সঢওঢোৰৰ অৰু স্বচ্চপোৰৱ ঔৰঙ ওৰো  ’ অৰু সঢোঁৰল্োওৰ ততপন্ন 
প্ৰৰয়োচদীয়ঢোসফূ  ধূৰড ওৰোঢ বৰণি স োয়ও স োৱোৰ ল্কৰঢ সফি ত তঝ তঘ এৰল্ওোৰ 
অণ সোফোতচও ধতৰতস্থ্তঢৰ ঈন্নতঢ সোতথঢ  ’। 

XLVII. হপয়োফ চদচোতঢ অৰু তধঙধৰো সশ্ৰডীৰ ওল্যোড তপোকঃ ধবোপ্ত সো োবয 
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৫০৬)  দক্ষফ ঈন্নয়দৰ ল্ক্ষযসফূ ৰ ১২ দম্বৰ ল্ক্ষযৰ ল্কঢ সংকতঢ ৰোতঔ অতফ সসঈচীয়ো 
ঈৰতযোক অৰু স্থ্োদীয় ধৰম্পৰোকঢ ওল্ো-তশে প্ৰসোৰৰ ধতৰওেদো  োঢঢ হল্ৰঙো৷ স্থ্োদীয় 
 স্তঢোোঁঢ অৰু  স্ত তশেচোঢ সোফিীসফূ ঢ ততপন্ন প্ৰোওৃতঢও ৰং যৱ োৰৰ সক্ষত্ৰঢ সফৰ 
এও হুততদীয়ো ধৰম্পৰো অৰঙ৷ এআ সোফিীসফূ  চোৰঢ বৰণি সফোতৃঢ  য়৷ ৰোচযঔদৰ 
প্ৰোওৃতঢও ৰং তশে ঈৰতযোক ধুদৰুজ্জীতৱঢওৰডৰ ৰণ অতফ ‘ল্োআপতল্হুত ক্লোিোৰ 
(Livelyhood Cluster) প্ৰৰচক্ট’- দোফৰ এঝো প্ৰওে ৰূধোয়ডৰ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ এআ 
প্ৰওেৰঝো ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ঢ অৰম্ভ ওৰো  ’৷ আয়োৰ থীদঢ প্ৰোওৃতঢও ৰং তপতত্তও 
স্ত্ৰৰ প্ৰসোৰৰ ধৰৰঢো তৰশৰ্ গুৰুত্ব প্ৰতোদ ওৰো  ’ অৰু এআ প্ৰওেৰ দ্বোৰো দুসূতঘঢ 
চোতঢ সম্প্ৰতোয়ৰ তশতধদীসওল্ও অতণওপোৰৱ ঈধওৃঢ ওৰো  ’৷ 

৫০৭) ৰোচযঔদৰ ঙয়ঔদ স্বোয়ত্ত শোতসঢ ধতৰৰ্তলল্ অতফ তিঢ অণ্টদ অৰু ধুোঁতচ ফুওতল্ৰ 
যৱস্থ্ো ওতৰৰঙো বোৰঢ এআ ঞ্চল্ৰ সল্োওসওল্ৰ তৰশৰ্ ঈন্নয়দৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢো সুতদতিঢ 
ওতৰ ধৰো বোয়৷ তদৰম্নোি ঢোতল্ওোঔৰদ আয়োৰও সূঘোয় সব এআ ধতৰৰ্ত সওআঔদলল্ অতফ 
২০১৭-১৮ ৰ্ৰ ঢুল্দোঢ ১০% সতঙ ধুোঁতচৰ অৱণ্টদ ততৰঙো । এআ ধতৰৰ্ত সওআঔদলল্ 
অৱতণ্টঢ ধুোঁতচৰ তধৰীৰঢ ধতৰৰ্তৰওআঔৰদ  বৰণোতঘঢ ধুোঁতচ যৱ োৰৰ ধত্ৰ তোতঔল্ ওৰো 
সোৰধৰক্ষ অতফ ধুোঁতচ অৱণ্টদৰ ধতৰফোড ৃতিৰ প্ৰতিয়ো যো ঢ ৰোতঔফ। 

 

 

োৰচঝ অৰু প্ৰওৃঢ ধুোঁতচ ফুওতল্ৰ ঔতঢয়োদ- স্বোয়ত্তশোতসঢ ধতৰৰ্ত 

িতফও দং ধতৰৰ্তৰ দোফ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 
  োৰচঝ 

(সওোতঝ 
ত ঘোধঢ) 

োৰচঝ (সওোতঝ 
ত ঘোধঢ) 

১ ল্োলু্ং (তঢৱো) 
স্বোয়ত্তশোতসঢ 
ধতৰৰ্ত 

৩৬.০০ ৩৯.৬০ 

২ তফতঘং 
স্বোয়ত্তশোতসঢ 

৭২.০০ ৭৯.২০ 
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ধতৰৰ্ত 
৩ ৰোপো  োঙং 

স্বোয়ত্তশোতসঢ 
ধতৰৰ্ত 

৫৪.৩৬ ৫৯.৮০ 

৪ সতঈৰী 
স্বোয়ত্তশোতসঢ 
ধতৰৰ্ত 

২০.৩৫ ২২.৩৯ 

৫ সসোৰদোৱোল্ 
ওঙোৰী 

স্বোয়ত্তশোতসঢ 
ধতৰৰ্ত 

৩৩.১৮ ৩৬.৫০ 

৬ সঞগোল্ ওঙোৰী 
স্বোয়ত্তশোতসঢ 
ধতৰৰ্ত 

১৮.০০ ১৯.৮০ 

 

৫০৮) ৰোপো- োঘং স্বোয়ত্বশোতসঢ ধতৰৰ্ত এৰল্ওোঢ অতশ প্ৰোণতফও ততযোল্য় স্থ্োধদৰ োৰ 
২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ফআ ১০ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদ ওতৰৰঙো৷  

৫০৯) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এআ তপোকৰ োৰ ফআ ৪ ,০৮৫ সওোতঝ ঝওো অৱণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো৷ 

XLVIII) ঘো  চদচোতঢ ওল্যোড তপোকঃ সফৰ সকৌৰৱ  

৫১০) অফোৰ ঘৰওোৰৰ ঘো  োকোদৰ শ্ৰতফওসওল্ৰ ওল্যোডৰ প্ৰতঢ ঈচ্চ িোতথওোৰ প্ৰতোদ 
ওতৰৰঙ অৰু অফোৰ ফোদদীয় ফুঔযফন্ত্ৰী ফৰ োতৰয় ঘো  োকোদসফূ ৰ ওল্যোডৰ প্ৰতঢ তৰশৰ্ 
ফৰদোৰবোক প্ৰতোদ ওতৰৰঙ৷ সঢৰঔঢৰ সৰধোদও োস্তৱোতয়ঢ ওৰোৰ ৰণ অতফ ঘো োকোদ 
এৰল্ওোৰ বুৱও-বুৱঢীসওল্ৰ োৰ সওআোঔৰদো ওল্যোডফূল্ও অোঁঘতদ  োঢঢ হল্ৰঙো৷ 
সোফতৰও সসৱোৰ ধৰীক্ষো সুঔযোতঢৰৰ ঈত্তীড   ধৰোলও ফোদদীয় ফুঔযফন্ত্ৰীৰয় ২০১৭ ঘদৰ 
১৬ দৰৱম্বৰ ঢোতৰৰঔ ঘো  চদচোতঢ সম্প্ৰতোয়ৰ বুৱও-বুৱঢীসওল্ৰ োৰ এও তৰশৰ্ সওোতঘং 
ওোবসূঘী অদুষ্ঠোতদওপোৰৱ ফুওতল্ ওৰৰ৷ ল্’ৰো অৰু সঙোৱোল্ী ঈপয়ৰৰ োৰ তদোসকৃ  তদফোডৰ 
ওোফ  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 
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৫১১)  ঘো  চদৰকোষ্ঠীৰ িীড়ো অৰু বুৱওল্যোডঢ ঈৎসো  সবোকোৰ োৰ ফুঔয ফন্ত্ৰীৰ ঘো  
চদৰকোষ্ঠী নুঝল্ ঝুডোৰফেৰ ঈধতৰ সঢোঁৰল্োওৰ োৰ িীড়োৰ সক্ষত্ৰঢ ণওো চন্মকঢ 
ক্ষফঢোও ঈদ্ভোতসঢ ওতৰৰ োৰ ঘো  চদৰকোষ্ঠীয় ল্’ৰো অৰু সঙোৱোল্ীৰ োৰ তঢতদঔদ 
নুঝল্ অৰু থদুততযো এওোৰটফী স্থ্োধদ ওতৰলল্ তসিোি ি ড ওৰো হ ৰঙ৷  

৫১২)  ঢতুধতৰ , সফোৰ ধূৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ততয়ো প্ৰতঢশ্ৰুতঢ দুসতৰ প্ৰতঢঔদঢ ১৫ ল্োঔ ঝওো 
যয় সোৰধৰক্ষ দয ২৫ ঔদ ৰগফঞ্চ এআ ৰ্ৰঢআ তদফোড ওৰো  ’৷  

৫১৩)  গুৱো োঝী তঘতওৎসো ফ োততযোল্য় প্ৰোগডঢ সওৱল্ ঘো  চদৰকোষ্ঠীৰ সল্োওৰ োৰ সৰোকী 
ধতৰঘবো কৃ  তদফোড ওতৰলল্ প্ৰস্তোৱ ওৰো হ ৰঙ৷  

৫১৪)  ঘো  চদৰকোষ্ঠীৰ প্ৰোয় ৭০ ঝো ওৃৰ্ও সকোঝলল্ ধোৱোৰতঝল্োৰ প্ৰতোদ ওৰোৰ োৰ এঔদ 
অোঁঘতদ  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ ৰোচযঔদৰ ২০ ঔদ ঘো  োতকঙোঢ ধোআল্ঝ প্ৰওে ত ঘোৰধ কু্ষৰ 
িোফয ধোদী সবোকোদ অোঁঘতদ  োঢঢ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 

৫১৫) ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এআ তপোকৰ োৰ ৮১ সওোতঝ ঝওো অণ্টদৰ প্ৰস্তোৱ সল্োৱো হ ৰঙ৷ 
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ংশ-II 

ওৰ প্ৰস্তোৱ 

ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয়, 

তকঢ তুৰয়োঔদ োৰচঝৰঢ ফআ ৰোচ  সৃতিৰ ধৰঢ গুৰুত্ব অৰৰোধ ওতৰতঙৰল্ো অৰু 
োৰচঝৰ তদ্বঢীয় ংশঢ সম্পত ৃতিৰ ধৰঢ যোধও গুৰুত্ব প্ৰতোৰদৰৰ োৰচঝ পোৰ্ডও তুঝো 
ংশঢ তপি ওতৰতঙৰল্োোঁ৷ সফোৰ পোৰ্ডৰ অৰম্ভতডৰঢ ঈৰেঔ ওৰো ফৰঢ ৃ ৎ  োৰঢ 
ঈন্নয়দফূল্ও প্ৰওে ৰূধোয়ডৰ ৰণ তথও সম্পত সৃতি ওতৰলল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ ‘তৰিোঝ 
সফ’ (ReSTART ASSAM) ৰ ধৰঢ ঢযোতথও গুৰুত্ব প্ৰতোদ ওতৰৰঙ৷ 

অফোৰ ঘৰওোৰৰ তৃিপোৰৱ তশ্বোস ওৰৰ সব অতফ অফোৰ সোফণযৰ তপঢৰঢ চীৱদ 
তদো  ওৰো ঈতঘঢ৷ ধবোপ্ত সম্পত সৃতিৰ ধৰঢ ঘওু দোৰোতঔৰল্  দক্ষফ ঈন্নয়দঢ ঈধদীঢ 
 ’ সদোৱোতৰ৷ সোফিী অৰু সসৱো ওৰ সংি  যৱস্থ্োৰঝোও সু-শৃংঔতল্ঢ ওৰোৰ সক্ষত্ৰঢ অতফ 
ি ড ওৰো ততপন্ন প্ৰৰঘিোৰ নল্শ্ৰুতঢঢ ওৰ ৰোচ  সংি ৰ ধতৰফোড বৰণি ৃতি সধোৱো 
ধতৰল্তক্ষঢ হ ৰঙ৷ প্ৰবুতিৰ যৱ োৰ, প্ৰকতঢশীল্ দীতঢ ি ড, ৰোচ  নোোঁতওৰ সুৰুগো হ্ৰোস ওৰো 
তথোতয়দী অৰু প্ৰশোসদীয় ওোবযৱস্থ্োসফূ ৰ নল্ঢ আ সম্ভৱ হ  ঈতঞৰঙ৷ 

ৱৰশয ওৰত ীদ ঈৎসৰ ধৰো ল্োপ ওৰো ৰোচ  সংি ৰ ধতৰফোডলল্ পোল্তৰৰ ল্ক্ষয 
ওতৰৰল্ এআ ওণোআ প্ৰতঢধন্ন  য় সব তওোশৰ োৰ ধবোপ্ত সুৰবোক অৰঙ৷ অতফ ঈধল্তব্ধ 
ওতৰৰঙোোঁ সব সফ ঘৰওোৰৰ ওোফ-ওোচৰ যয় সচোৰো ফৰোৰ োৰ ধবোপ্ত সম্পত সৃতি 
ত ৰদআ আয়োৰ ততপন্ন প্ৰশোসদীয় যৱস্থ্োৰ চতৰয়ৰঢ এল্োতদ সসৱো অকিোআ অত ৰঙ৷ 

ফোঘুল্, চতৰফদো, যৱ োৰওোৰীৰ ফোঘুল্ আঢযোততৰও থতৰ ওৰত ীদ ঈৎসসফূ ৰ ধৰো 
ল্োপ ওৰো ৰোচ  ৃতি তীখফযোতীপোৰৱ সসৱো প্ৰতোদৰ োৰ গুৰুত্বধূড৷ সফোৰ পোৰ্ডৰ ধৰৱত্তী 
ংশঢ এআ সম্পৰও ফআ তঢংপোৰৱ ঈৰেঔ ওতৰফ৷ প্ৰণৰফ , ফআ সতদঢ ওৰ ৰোচ ৰ 
প্ৰতঢৰতদ তোতঔল্ ওতৰ ঔুতচৰঙোোঁ৷ 

সফঢ সোফিী অৰু সসৱো ওৰ ৰূধোয়ড অৰু ৰোচ  সংি ৰ তস্থ্তঢ 

১) থযক্ষ ফৰ োতয় , অৰধোদোৰ জ্ঞোঢ সব সফ হ ৰঙ ঐতঢ োতসও সোফিী অৰু সসৱো ওৰ 
সোংতথোতদও সংৰশোথদ তৰথয়ওঔদ কৃ ীঢ ওৰো সতশৰ তপঢৰৰঢ প্ৰণফঔদ ৰোচয অৰু তচ 
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এঙ তঝ ধতৰৰ্তঢ অতফ এও গুৰুত্বধূড পূতফওো ধোল্দ ওতৰৰঙোোঁ৷ দযোদয প্ৰতঢতদতথৰ ল্কৰঢ 
সওন্দ্ৰীয় তত্তফন্ত্ৰীৰয় ংশি ড ওৰো ২৩ সংঔযও তচ এঙ তঝ ধতৰৰ্তৰ হঞও দুতষ্ঠঢ ওৰোৰ 
সক্ষত্ৰঢ অফোলল্ প্ৰতোদ ওৰো সুৰবোৰকআ এআ ওণোআ প্ৰতঢনতল্ঢ ওতৰৰঙ৷ ফৰ োতয়, সফঢ তচ 
এঙ তঝ -ৰ অঢোলল্ সবোৱোৰঝো ওফ-সতঙ ধতৰফোৰড সুকফ অৰু োথো ীদ অতঙল্৷ ৰোআৰচ 
যৱ োৰ ওৰো হু সোফিীৰ ধৰঢ ওৰ হ্ৰোস ওৰো সৰত্ব তচ এঙ তঝ ৰ থীদঢ ৰোচ  
সংি ৰ উিফুঔী কতঢ বৰণি ঈৎসো ৰ তৰ্য়৷ 

২) ৰোচ ৰ থোৰোঃ ঘতল্ঢ তত্তীয় ৰ্ঢ োতডতচযও ওৰ তপোৰক ২০১৮ ৰ্ৰ সনব্ৰুৱোৰী ফো লল্ 
আতঢফৰথয ১০,১৪৭ সওোতঝ ঝওো সংি  ওতৰৰঙ বোৰ তৱৰড ঢল্ঢ ঈৰেঔ ওৰো  ’ল্ঃ 

তৱৰড থদৰ ধতৰফোড (সওোতঝ ঝওো 
ত ঘোধঢ) 

সোফিী অৰু সসৱো ওৰ (তচ এঙ তঝ) ৰ 
থীদঢ সংি  (১-৭-২০১৭ ৰ ধৰো) 

৩,৫৫৮ 

তচ এঙ তঝ- ৰ ক্ষতঢধূৰড ৬৮৪ 

তচ এঙ তঝ ত পূঢ সোফিীৰ ধৰো সংি  ৩,১৫১ 

ফূল্য সংৰবোতচঢ ওৰৰও থতৰ দযোদয 
ওৰোৰৰোধদ অআদসফূ  

২,৭৫৪ 

ফুঞ সংকৃ ীঢ থদ ১০,১৪৭ 

 

 এআৰঝো ঈৰেঔদীয় সব সোফিী অৰু সসৱোওৰ যৱস্থ্োৰঝো ২০১৭ ঘদৰ ১ চুল্োআৰ ধৰো 
ওোবওৰী হ ৰঙ৷ সসৰয়ৰ  ঘতল্ঢ তত্তীয় ৰ্ৰঝোৰৱ ২০১৭ ঘদৰ ১ এতপ্ৰল্ৰ ধৰো ৩০ চুদলল্ 
প্ৰোক- তচ এঙ তঝ ওোল্ৰঙোৱোৰওো সোফতৰ হল্ৰঙ৷ ধূৰ ২০১৬-১৭ তত্তীয় ৰ্ৰ এৰওৰঙোৱো 
সফয়ঢ অতফ ৮৯৯৩.৯৫ সওোতঝ ঝওো সংি  ওতৰতঙৰল্ো৷ এআতৰৰ ঘতল্ঢ তত্তীয় ৰ্ঢ 
সংকৃ ীঢ থদৰ ধতৰফোড এতঢয়োলল্ৰও ১৩% ৃতি সধোৱো ধতৰল্তক্ষঢ হ ৰঙ৷  

৩) অওোৰী সংস্কোৰ অৰু ৰোচ  অ ৰডৰ তস্থ্তঢঃ  অফোৰ ঘৰওোৰৰ ি ড ওৰো ততপন্ন 
ধতৰক্ষধৰ তৰ্ৰয় ফআ ঘফুলও সতো োতৰ তঘোতৰৰঙো অৰু ল্কৰঢ  ো ৰ্ৰ োৰ ধতৰওেদো 
ওৰো ধতৰক্ষধসফূ ৰ ঈৰেঔ ওতৰ তঘোতৰৰঙোঃ  
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ও) সফ অওোৰী ততথ , ১৯৪৫ ৰ স্থ্োদঢ ২০১৬ ৰ্ৰ ১ সঘৰপ্তম্বৰৰ ধৰো দঢুদ সফ 
অওোৰী ততথ,২০১৬ ঔদ ল্ৱৎ ওৰো হ ৰঙ৷ 

ঔ) তপোৰক দুজ্ঞোধত্ৰ ফোঘুল্ৰ কোোঁণতদ শৃংঔল্োিওৰড , িোআ সত’ ৰ সংঔযো বুতিসংকঢওৰড , 
সুৰোৰ তধডী সঔোল্ো অৰু ন্ধ ওৰোৰ সফয় তদয়ন্ত্ৰড ওৰো অততৰ সল্ঔীয়ো হুৰঢো 
সংস্কোৰফূল্ও ওোফ-ওোচ ৰূধোয়ড ওতৰৰঙ৷ 

ক)  তওঙুফোদ তদততি ধৰোথৰ োৰ ওৰঞোৰ শোতস্ত প্ৰতোদ ওৰোৰ ঈৰেৰশয সফ অওোৰী 
(সংৰশোথদী) তৰথয়ও, ২০১৮ ঔদ প্ৰৱঢদ ওৰো হ ৰঙ৷ 

খ) অওোৰী শুল্কৰ নোোঁতও সৰোথ ওতৰলল্ অফোৰ ঘৰওোৰৰ সুৰোৰ ঝল্ঢ োৰ সওোট অৰু 
 ’সল্োিোতনও প্ৰবুতি ( Barcode & Holographic Technology) যৱ োৰৰ োৰ 
ধতৰক্ষধ  োঢঢ হল্ৰঙ৷ 

গ) এআ ধতৰক্ষধ সফূ ৰ নল্স্বৰূৰধ অওোৰী ৰোচ  সংি  ৯৮০ সওোতঝ ঝওোলল্ ৃতি ধোআৰঙ 
(২০১৮ ৰ্ৰ সনব্ৰুৱোৰীলল্ৰও), তবৰঝো সবোৱো ৰ্ৰ ঢুল্দোঢ ১৮% তথও৷ 

৪) বোদ-ো দ সংস্কোৰ অৰু ৰোচ  অ ৰডৰ তস্থ্তঢঃ  বোদ-ো দৰ ধৰো ল্োপ ওৰো ৰোচ ৰ 
ধতৰফোড ৃতি ওতৰলল্ অতফ দল্োআদ তটল্োৰ ধআণ্ট ধঞ্জীয়দৰ সুতথো , দল্োআদ দুজ্ঞো 
ধত্ৰ ল্োপ , অৰতদ অৰু ফোঘুল্ চফোৰও থতৰ হুসংঔযও সংস্কোৰফূল্ও ওোফ-ওোচ অৰম্ভ 
ওতৰৰঙোোঁ৷ ঢতুধতৰ দ তটফোি সেিধ’ঝ সঝওদ’সল্োতচ ৰুল্ , ২০১৭  ো এফো ৰ তপঢৰঢ 
ৰূধোয়ড ওৰো  ’ তব ঔৰদ সৱ অথোতৰঢ সঝতক্স অৰু অদ সঢৰদ সকোষ্ঠীও তদয়ন্ত্ৰড ওতৰ 
অৰু আ ৰোচযঔদৰ োৰ তঢতৰি ৰোচ  সৃতি ওতৰ৷ 

৫) ঘতল্ঢ তত্তীয় ৰ্ঢ বোদ-ো দৰ ওৰ ৰোচ  ৫৬১ সওোতঝ ঝওোলল্ ৃতি ধোআৰঙ (২০১৮ ৰ্ 
সনব্ৰুৱোৰীলল্), তবৰঝো সবোৱো ঙৰৰ সংি ৰ ঢুল্দোঢ ২২.৫ শঢোংশ তথও৷ 

কু্ষৰ ঘো  সঔতঢয়ওলল্ সওো  

তকঢ তুঔদ োৰচঝঢ তদততি পূতফ ঈধওৰৰ  োৰ তুঝো ধবোয়ঢ প্ৰতঢৰওতচ 
সওোঁঘোধোঢঢ ২৫ ধআঘোৰ ধৰো ১০ ধআঘোলল্ হ্ৰোস ওৰো হ ৰঙ৷ এৰঙোৱো সফয়ৰ তপঢৰঢ এআ 
ঈধওৰ সমূ্পডৰূৰধ তলু্প্ত ওৰো  ’  ুতল্ সফোৰ ধূৰ োৰচঝ পোৰ্ডঢ ততয়ো প্ৰতঢশ্ৰুতঢ 
দুসতৰ অতফ এতঢয়ো অৰু এৰঔোচ অগুৱো তঘোতৰৰঙো অৰু আয়োৰ নল্ঢ ধতৰ ধৰো 
সম্ভোয তত্তীয় প্ৰপোৱ সৰে সওঘোোঁধোঢৰ ঈধওৰ সমূ্পডৰূৰধ সৰ োআ তত ঔুতচৰঙো৷ ঢতুধতৰ , 
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ওৃতৰ্ অয়ওৰ অআদৰ থীদঢ সৰ োআৰ সীফো ১ ল্োঔ ঝওোৰ ধৰো ২.৫ ল্োঔ ঝওোলল্ ৃতি 
ওৰো হ ৰঙ অৰু দযোদয ওৰ কোোঁণতদসফূৰ ো বুতিসংকঢ ওৰো হ ৰঙ৷ 

 

দঢুদ ওৰ প্ৰস্তোৱঃ 

ঈচ্চ োৰচঝ প্ৰতঢশ্ৰুতঢ সৰে , সফ ৰোতচযও ততুযৎ ধতৰৰ্তৰ ওফঘোৰীসওল্ ণো 
সঢৰল্োওৰ ঈত্তৰোতথওোৰীসওল্লল্ ৱসৰওল্ীদ ল্োপোল্োপ প্ৰতোদ সম্পওীয় তৰ্য়সফূ  
সঘোৱো-তঘঢো ওৰো সফ ৰোতচযও ততুযৎ ধতৰৰ্ত সধঞ্চদ ধুোঁতচ ততদৰয়োক তদতথৰ তীখওোল্ীদ 
স্থ্োতয়েৰ স োয়ও স োৱোলও ততুযৎ শুল্কৰ বুতিসংকঢওৰডৰ োত ৰৰ ফআ সওোৰদো দঢুদ ওৰৰ 
প্ৰস্তোৱ ওতৰ তঘৰো দোআ । এআ তদতথও স্ব-তদপৰশীল্ ওতৰ ঢুতল্লল্ অৰু সতদোৰ যৱথোদৰ 
সচোৰো ফোতৰলল্ ঢফোৰদ প্ৰতঢ আঈতদঝঢ ২০ ধআঘোলও ণওো তৰশৰ্ শুল্কৰ তধৰীৰঢ 
ফূল্যোদুসোৰৰ ৫ শঢোংশ  োৰঢ ততুযৎ শুল্ক অৰৰোধ ওতৰলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো। 

 

ওৰ ত পূঢ ৰোচ  

ফ োশয়, 

 ধূৰঢ ঈেঔ ওৰো ফৰঢ ওৰ ত পূঢ ৰোচ  সৃতিৰ প্ৰতঢ অতফ সীতফঢ ফৰদোৰবোক প্ৰতোদ 
ওতৰৰঙোোঁ অৰু অতফ আতঢফৰথয অৰৰোতধঢ ফোঘুল্ , চতৰফদো অৰু যৱ োৰওোৰীৰ ফোঘুল্ 
বুতিসংকঢ ওতৰ তঘোতৰৰঙো বোৰঢ এআ গুৰুত্বধূড ঈৎসফূ ৰ ধৰো অফোৰ ৰোচ  সংি ৰ 
ধতৰফোড অতফ ৃতি ওতৰলল্ সক্ষফ  োঁ৷ এআ তত্তীয় ৰ্ঢ ফআ ততপন্ন ঔিঢ তৰতঘঢ 
 ল্কীয়ো সওঢৰোৰ প্ৰস্তোৱ অৰধোদোৰল্োওৰ সনু্মঔঢ ঈত্থোধদ ওতৰফ৷ 

ৰোচ  তপোক: 

ফআ সতদও চদো তঘোৰৰো সব তদততো ফূল্য ধূঢলও হু ৃতি সধোৱোৰ ওণো তৰঘদো 
ওতৰ তঞওোতোৰ দোআো সবোকোদওোৰীসওৰল্ তদততো ফোঘুল্ ত ঘোৰধ প্ৰতোদ ওতৰ  ো ৮.২৫ 
ঝওোৰ ধতৰফোড তঢ দকডয৷ ফআ এআ ফোঘুল্ ২০ ল্োঔ ঝওো ধবি তদততোৰ সক্ষত্ৰঢ ৮.২৫ 
ঝওোৰ ধৰো ১০০ ঝওোলল্ অৰু ২০ ল্োঔ ঝওোৰ ধৰৰ তদততোৰ োৰ ৫০০ ঝওোলল্ ৃতি 
ওৰোৰ প্ৰস্তোৱ অকিোআৰঙো৷ আয়োৰ নল্ঢ ৰোচযঔদৰ সম্পতৰ ধতৰফোড তদতিঢপোৰৱ ৃতি 
ধো, অৰু ল্কৰঢ এআ ধতৰক্ষৰধ তদততো প্ৰতিয়োৰঝোও গুৰুত্ব  স ওোৰৰ সদোৰল্োৱো তদততো 
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প্ৰতোদওোৰীসওল্ও ংশ ি ড ওৰোৰ ধৰো দুৎসোত ঢ ওতৰ৷ ৰোচ  তপোৰক প্ৰস্তোতৱঢ এআ 
ৃতিৰ অত  ধৰৱঢী সফয়ঢ প্ৰস্তুঢ ওতৰ ঈতল্য়ো৷ 

 ঢতুধতৰ, ৰোচ  ৃতিৰ োৰ স্থ্োৱৰ সম্পতত্তৰ সল্দৰতদৰ সক্ষত্ৰঢ অৰৰোতধঢ সফো ৰ শুল্ক 
অৰু ধঞ্জীয়দ ফোঘুল্ ধূৰ  োৰঢলও ১% ৃতিৰ োৰ ফআ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷  

ধতৰৰৱশ অৰু দ: 

 চল্োয়ু ধতৰৱত্তদৰ তৰুৰি বুোঁচ ততলল্ অৰু ধবঝদ ঢণো স ৰবোকী ঔিৰ প্ৰসোৰৰ ৰণ 
প্ৰোওৃতঢও সম্পত সশোৰ্ডৰ প্ৰতঢওূল্ নল্োনল্ও সৰোথ ওৰোৰ োৰ ৰোচ  সংি ৰ ধতৰফোড 
ৃতিৰ প্ৰৰয়োচদীয়ঢো অৰঙ৷ ওোঞ তপতত্তও ঈৰতযোক অৰু সংৰতক্ষঢ দোঞ্চল্ঢ ণওো ধতৰৰৱশ 
ধবঝদৰ সওন্দ্ৰসফূ ৰ হসৰঢ চতড়ঢ ততপন্ন ফোঘুল্ ৃতি ওতৰলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ সসৱো 
ফোঘুল্ ৃতিৰ চতৰয়ৰঢ দ অৰু স ৰবোকী ঔিসফূ ৰ সসৱো ৃতি ওতৰলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ হল্ৰঙো৷ 

 কড়ওোপ্টোদী তপোক: 

 ফ োশয়, কড়ওোপ্টোদী তপোকৰ সসৱোসফূ  ঈন্নীঢওৰডৰ োৰ ফআ ৃ ৎ তঞওোতোৰসওল্ৰ 
ধঞ্জীয়দ ফোঘুল্ ৃতি ওৰোৰ প্ৰস্তোৰৱো অকিোআৰঙো : 

িতফও দং ওৰ ত পূঢ ৰোচ ৰ দোফ ঢফোদৰ তদতৰঔ সংৰশোতথঢ তদতৰঔ 

১ প্ৰণফ সশ্ৰডী (ও) ১৫,০০০ ঝওো ১,০০,০০০ ঝওো 

২ প্ৰণফ সশ্ৰডী (ঔ) ১০,০০০ ঝওো ৫০,০০০ ঝওো 

৩ প্ৰণফ সশ্ৰডী (ক) ৫,০০০ ঝওো ২৫,০০০ ঝওো 

৪ তদ্বঢীয় সশ্ৰডী ২,০০০ ঝওো ৫,০০০ ঝওো 

৫ ঢৃঢীয় সশ্ৰডী ৫০০ ঝওো ১,০০০ ঝওো 

 

এআ সওৰল্ো প্ৰস্তোৰৱআ ধবোপ্ত ৰোচ  অ ৰডঢ নল্প্ৰসূ দ ’ ধোৰৰ । সফোৰ প্ৰোণতফও 
সফীক্ষোঢ সফুঞ তঢতৰি সংি  অদতও ১০ সওোতঝ ঝওো তঢিফ দওতৰ ধোৰৰ । আয়োৰ 
তধৰীৰঢ ৰোচ  সংি ৰ সপতঝ সম্প্ৰসোৰডৰ োৰ ওৰ ত পূঢ ৰোচ ৰ ঈৎসৰ ধৰঢ 
অতফ তৃতি তত ল্োতক । এআতঔতদ সনল্ঢো চদ ওতৰলল্ এআ ঈধোয় ফুওতল্ ওৰোৰ ল্কৰঢ 
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ত পূঢ ৰোচ  সংি ৰ ঈৰেৰশয ৰোচয ঘৰওোৰও ধৰোফশ ততৰ োৰ এঔদ ঈচ্চ 
শতিসম্পন্ন অৰয়োক কঞদ ওৰোৰ ওোফ  োঢঢ হল্ৰঙো।  

 ল্কৰঢ ৰোচয ঘৰওোৰৰ োৰ এঝো ঢৃঢীয় ঈৎস কঞদ ওতৰলল্ অতফ ল্োপচদও ৰোচহুৱো 
ঔিৰ প্ৰতঢষ্ঠোদঢ ততদৰয়োকৰ সম্ভোৱদীয়ঢোও ঈতখোঝদ ওতৰ তঘোতৰৰঙো । প্ৰতদথোদৰবোকয সব  
অতফ আতঢধূৰ দুফল্ীকড় সশোথদোকোৰঢ ততদৰয়োক ওতৰৰঙো , ব’ৰ ধৰো ২০১৬-১৭ তত্তীয় 
ৰ্ঢ ১৬৮.৯৩ সওোতঝ ঝওোৰ ল্োপোংশ চদ ওতৰলল্ সক্ষফ হ ৰঙো।  

 আয়োৰ ঈধতৰ সুঢৰ সোচো হ্ৰোস ওতৰলল্ ফআ ঈচ্চ  োৰৰ ঊডৰ সল্তদ ওফ  োৰৰ ঊড যস্থ্ো 
ওতৰলল্ ফআ প্ৰস্তোৱ ওতৰৰঙো । আয়োৰ নল্ঢ হুল্ ধতৰফোৰড ধুোঁতচৰ সঞ্চয়  ’ অৰু 
স্বোপোতৱওপোৰৱআ এআ ধুোঁতচ অতফ ঈন্নয়দফূল্ও ওোফঢ যৱ োৰ ওতৰ ধৰো বোয়৷ 

োৰচঝ প্ৰোক ওল্দ : 

 থযক্ষ ফৰ োতয় , ফআ এতঢয়ো ২০১৮-১৯ তত্তীয় ৰ্ৰ োৰ োৰচঝ প্ৰোক ওল্দ ঈত্থোধদ 
ওতৰ ঔুতচৰঙোোঁ৷ প্ৰতঢ ঙৰৰ সফ তত্তীয় তোয়িঢো অৰু োৰচঝ ধতৰঘোল্দো অআদ, ২০০৫ 
দুসতৰ ৰোচয ঘৰওোৰৰ ধঞ্চোতৰ্ও ফথযওোল্ীদ তত্তীয় ধতৰওেদো অৰু প্ৰোসংতকও 
থোৰোসফূ ৰ অথোৰঢ তোতঔল্ ওতৰল্কীয়ো প্ৰতৱৰৰডো ধতৱত্ৰ সতদঢ তোতঔল্ ওতৰ অত ৰঙ৷ 
এআ সক্ষত্ৰঢ অধুতদ চোতদ অদতন্দঢ  ’ সব অতফ ৰোতচযও ণদীতঢৰ এতঝ সোফতিও 
অপোস, ৰোতচযও তত্তীয় অৰু ৰোচস্ব সংৰশোথদ অতত িপুি ওতৰ এআ তৱৰডী ঈন্নীঢ 
ওৰোৰ সঘিো ওতৰৰঙোোঁ৷ 

২০১৮-১৯ ৰ্ৰ োৰচঝঢ ৰোচযৰ এওত্ৰীওৃঢ তদতথঢ ফুঞ ৯০৬৭৩.৪২ সওোতঝ ঝওো 
প্ৰোতপ্ত প্ৰতশদ ওৰো হ ৰঙ৷ ঢোৰৰ ৭৪১১৮.৫০ সওোতঝ ঝওো ৰোচ  তশঢোদঢ অৰু োওী ণওো 
১৬৫৫৪.৯২ সওোতঝ ঝওো ফূল্থদ তশঢোদঢ৷ ততপন্ন ঈৎসৰ ধৰো  ো এওত্ৰীওৃঢ তদতথৰ 
অদুফোতদও প্ৰোতপ্তৰ ত ঘোধ ১ দং ঢোতল্ওোঢ সতঔুৱো হ ৰঙ৷ ৰোচহুৱো তশঢোদঢ ২৯০৯১৪.৮৪ 
সওোতঝ ঝওো অৰু ঈধ-তদতফতত্ত ধুোঁতচৰ ১০০.০০ সওোতঝ ঝওো অতোয়ৰ ধোঙঢ সফুঞ অতোয়ৰ 
ধতৰফোড  ’ ৩৮১৬৮৮.২৬ সওোতঝ ঝওো৷ আয়োৰ তধৰীৰঢ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ ৰোচযঔদৰ 
এওত্ৰীওৃঢ তদতথৰ ধৰো সফুঞ যয়ৰ ধতৰফোড ৯০২৬৯.৯২ সওোতঝ ঝওো ুতল্ দুফোদ ওৰো 
হ ৰঙ৷ আয়োৰৰ ৰোচহুৱো তশঢোদঢ ৭১৩২৯.৩৭ সওোতঝ ঝওো অৰু ফূল্থদ তশঢোদঢ 
১৮৯৪০.৫৫ সওোতঝ ঝওো৷ ২০১৮-১৯ ৰ্ঢ এওত্ৰীওৃঢ তদতথৰ ফঞু্জতৰ দুবোয়ী যয়সফূ ৰ 
প্ৰোক ওল্দ ঢোতল্ওো দং-২ঢ সতঔুৱো হ ৰঙ৷ ৰোচহুৱো তশঢোদঢ স োৱো যয়ৰ ২৯০৩১৮.৩৫ 



128 

 

সওোতঝ ঝওো অৰু ঈধ-তদতফতত্ত ধুোঁতচৰ ১০০.০০ সওোতঝ ঝওোৰও থতৰ ঙৰৰঝোৰ সফুঞ 
প্ৰোক ওতল্ঢ যয়ৰ ধতৰফোড  ’ ৩৮০৬৮৮.২৭ সওোতঝ ঝওো৷ এআতৰৰ ঙৰৰঝোঢ স োৱো 
প্ৰোক ওতল্ঢ সল্দ-সতদৰ োত অদুফোতদও ৯৯৯.৯৯ সওোতঝ ঝওো ৰোত   ’৷ আয়োৰ ল্কঢ 
ঙৰৰঝোৰ অৰম্ভতডৰ খোতঝ ৩১৪৯.০৪ সওোতঝ ঝওোৰ ত ঘোধ তফল্োৰল্ ২০১৮-১৯ ৰ্ৰ সশৰ্লল্ 
োৰচঝ খোতঝৰ ধতৰফোড ২১৪৯.০৪ সওোতঝ ঝওো  ’লক৷  

ফোদদীয় থযক্ষ ফৰ োতয় , এওত্ৰীওৰড, সম্প্ৰসোৰড অৰু ঈত্তৰডৰ সূোঁঢোৰৰ সোৱো ফূল্ 
দক্সোৰ ধৰঢ তপতত্ত ওতৰ অতফ অৰধোদোৰল্োওৰ সনু্মঔঢ এৰদ এঔদ োৰচঝ ঈত্থোধদ ওতৰ 
তঘোতৰৰঙো, তবঔদ সওৱল্ সোফতিও , অওোংতক্ষঢ অৰু পতৱৰ্যতশীৰয়আ দ য় , ল্কৰঢ আ 
সোত্মও, ংশি ডফূল্ও অৰু হুফুঔী৷ োৰচঝঔদও পতৱৰ্যঢৰ োৰ প্ৰস্তুঢ , চদফুঔী 
অৰু আ-োৰচঝ অত ৰ চতৰয়ৰঢ সওৰল্োৰও সোফতৰ ল্’ ধৰো তথৰ ওতৰ সঢোল্োৰ োৰ 
অতফ সল্ ধতৰক্ষধ ি ড ওতৰৰঙোোঁ , ব’ঢ  দক্ষফ ঈন্নয়দৰ ল্ক্ষযসফূ , তল্ংক, তশশু অৰু 
ৰয়োৰচযষ্ঠ সল্োওসওল্ৰ সম্বন্ধীয় যৱস্থ্োৱল্ী স ৰচ তঘোতৰ ধো ধৰো বোয়৷ ফোদদীয় থযক্ষ 
ফৰ োতয়, তদততি সফয়ৰ িৰোল্ঢ ওৰো ধবোৰল্োঘদোস  োৰচঝঢ ওৰো সখোৰ্ডোসফূ  
সতঞওপোৰৱ ৰূধোয়ড ওৰোৰঝো তঢশয় প্ৰৰয়োচদীয়৷ োৰচঝ সখোৰ্ডোঢ ঈৰেঔ ওৰো প্ৰথোদ 
ধতৰক্ষধসফূ ৰ ৰূধোয়ড তদৰীক্ষডৰ োৰ তওঙু সফয় ঈতল্য়োলল্ ফআ সফোৰ সন্মোদীয় 
সওতৰদঝ সঢীণসওল্ও দুৰৰোথ চদোোঁ৷ ফআ অফোৰ দঢুদ ফুঔয সতঘকৰোওীৰওো অহ্বোদ 
চদোোঁ, বোৰঢ সঢৰঔৰঢ োৰচঝঢ ওৰো সখোৰ্ডোসফূ ৰ ৰূধোয়ডৰ তস্থ্তঢ সম্পৰও ততপন্ন 
তপোকৰ হসৰঢ সফৰয় সফৰয় ধবোৰল্োঘদো ওৰৰ৷ 

 তত্ত তপোকৰ নোল্ৰ ধৰো ফআ অৰধোদোৰল্োওও অশ্বস্ত ওতৰ তঘোৰৰো সব অতফ সঘিোৰ 
সওোৰদো িুতঝ দওৰৰোোঁ৷ োৰচঝৰ সখোৰ্ডো ঢণো অোঁঘতদসফূ  তদথোতৰঢ সফয়ৰ তপঢৰঢ বোৰঢ 
ৰূধোতয়ঢ  য় , সসয়ো সুতদতিঢ ওৰোৰ ৰণ তত্ত তপোৰক এও ঢযি সতিয় অৰু 
স োয়ওোৰীৰ পূতফওো ধোল্দ ওতৰ৷ অতফ অফোৰ প্ৰতঢশ্ৰুতঢসফূ  সতোৰয়আ ধোল্দ ওতৰ বোফ৷  

 থযক্ষ ফৰ োতয়, অৰধোদোৰল্োৰও তদিয় ফদ ওতৰৰঙ সব অতফ ধূৰ ঈৎওৃি অোঁঘতদসফূ  ি ড 
ওতৰৰঙোোঁ অৰু সসআৰোৰও তথও সফতেঢ ওতৰৰঙোোঁ , চদসোথোৰডলল্ ঈন্নঢঢৰ সসৱো 
অকিোলল্ প্ৰঢযোতশঢ সুৰবোকসফূ  তথও তওতশঢ ওতৰৰঙোোঁ অৰু এআ তত্তীয় ৰ্ঢ 
ঈধদীঢ  ’ ধৰোলও অফোৰ োৰ এও ঈচ্চঢৰ সসৱোৰ ল্ক্ষয তস্থ্ৰ ওতৰৰঙোোঁ৷ ফআ অশোোতী 
সব সফোৰ সঢীণসওল্ , সফোৰ তপ্ৰয় স ওফীসওল্ অৰু অফোৰ ঘৰওোৰৰ ফূল্ অথোৰস্বৰূধ 
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অফোৰ দোকতৰওসওল্ৰ স োৰয়ৰৰ ৰোচযঔৰদ তদচৰও এও সশ্ৰষ্ঠঢৰ সৰধোদ , এও ঈন্নঢঢৰ 
পতৱৰ্যঢ অৰু এঔদ সুন্দৰ সফোচ ঈধ োৰ তত৷ 

 

এনোোঁতও ধতৱত্ৰ প্ৰোণদোৰৰ ফআ সফোৰ োৰচঝ পোৰ্ড সোফতৰ তঘোতৰৰঙো- 

  

ॐ सह नाववतु ।  

सह नौ भुनकु्त ।  

सह वीयं करवावहै ।  

तेजस्वि नावधीतमसु्त मा ववविषावहै ।  

ॐ शास्वतिः शास्वतिः शास्वतिः ॥ 

 

    আয়োৰও হও ধতৱত্ৰ সতদৰ তৰঘদোৰণ ফআ এআ োৰচঝ ঈত্থোধদ ওতৰৰল্ো৷ 

 

চয় ত ন্দ 

চয় অআ সফ 

পোৰঢ ফোঢো ওী চয় 

 

 

 

 

 



(Rs. in Crore)

State Tax Revenue 17451.69

Non-Tax Revenue 8191.67

Share of Central Taxes 26095.30

Centrally Sponsored Schemes 17473.10

Finance Commission Grants 3312.67

Other Transfer/Grants to States with Legislature 1594.06

Public Debt 14008.19

Recoveries of Loans & Advances 2546.74

Total 90673.42

Estimated of Inflows into the Consolidated Fund of the State during 

2018-19

Table- 1



(Rupees in Lakh)

Grant No / 

Appropriation
Voted Charged Total

[1] [3] [4] [5]

C1 Revenue 0.00 1495.23 1495.23

C2 Revenue 0.00 837.68 837.68

Revenue 0.00 442240.00 442240.00

Capital 0.00 383031.08 383031.08

Revenue 7702.62 64.08 7766.70

Capital 5112.28 0.00 5112.28

2 Revenue 775.88 0.00 775.88

Revenue 42003.54 5991.87 47995.41

Capital 14820.00 0.00 14820.00

4 Revenue 19740.82 0.00 19740.82

Revenue 56969.72 0.00 56969.72

Capital 5178.58 0.00 5178.58

Revenue 40850.83 0.00 40850.83

Capital 1500.00 0.00 1500.00

7 Revenue 4870.96 0.00 4870.96

Revenue 7384.98 0.00 7384.98

Capital 50.00 0.00 50.00

Revenue 27525.38 0.00 27525.38

Capital 24335.46 0.00 24335.46

10 Revenue 299.95 0.00 299.95

Revenue 81216.98 0.00 81216.98

Capital 500.00 0.00 500.00

Revenue 53470.56 0.00 53470.56

Capital 13020.47 0.00 13020.47

Revenue 12455.59 0.00 12455.59

Capital 2235.00 0.00 2235.00

Revenue 491511.93 256.85 491768.78

Capital 18866.77 0.00 18866.77

Revenue 9734.04 20.00 9754.04

Capital 2529.20 0.00 2529.20

Revenue 4500.04 0.00 4500.04

Capital 264.00 0.00 264.00

Revenue 27315.51 0.00 27315.51

Capital 7066.32 0.00 7066.32

Revenue 13202.67 0.01 13202.68

Capital 7087.68 0.00 7087.68

Revenue 22257.70 0.00 22257.70

Capital 100.00 0.00 100.00

TABLE - 2

Estimates of Grantwise outflows from the consolidated fund and a part of the Public Account of the State during 

2018-2019

Title of Demand / Appropriation 2018-2019

[2]

Public Service Commission

Head of State

PD Public Debt & Servicing of Debt

1 State Legislature

6 Land Revenue

Stamps and Registration

8 Excise & Prohibition

9 Transport Services

Council of Ministers

3 Administration of Justice

Elections

5 Sales Tax & Other Tax

14 Police

15 Jails

16 Printing & Stationery

Other Fiscal Service

11 Secretariat & Attached offices

12 District Administration

13 Treasury & Accounts Administration

17 Administrative & Functional Buildings

18 Fire Services

19 Vigilance Commission & Others



Grant No / 

Appropriation
Voted Charged Total

[1] [3] [4] [5]

Title of Demand / Appropriation 2018-2019

[2]

Revenue 27899.61 0.00 27899.61

Capital 20.00 0.00 20.00

21 Revenue 6126.17 0.00 6126.17

Revenue 1837.67 0.00 1837.67

Capital 786.03 0.00 786.03

23 Revenue 800579.38 0.00 800579.38

24 Revenue 1.00 0.00 1.00

Revenue 168974.68 0.00 168974.68

Capital 86100.00 0.00 86100.00

Revenue 237841.92 0.00 237841.92

Capital 16340.00 0.00 16340.00

Revenue 9609.49 0.00 9609.49

Capital 5973.80 0.00 5973.80

Revenue 221.49 0.00 221.49

Capital 13.00 0.00 13.00

Revenue 448341.36 135.50 448476.86

Capital 59739.92 0.00 59739.92

Revenue 60433.01 0.00 60433.01

Capital 205751.00 0.00 205751.00

31 Revenue 69246.90 0.00 69246.90

32 Revenue 279.00 0.00 279.00

Revenue 418.92 0.00 418.92

Capital 200.00 0.00 200.00

Revenue 93410.06 0.00 93410.06

Capital 396.00 0.00 396.00

35 Revenue 6344.91 0.00 6344.91

Revenue 31795.73 0.00 31795.73

Capital 6743.59 0.00 6743.59

Revenue 79743.78 0.00 79743.78

Capital 5979.30 0.00 5979.30

Revenue 120252.85 0.00 120252.85

Capital 17782.89 0.00 17782.89

Revenue 209671.89 0.00 209671.89

Capital 200.00 0.00 200.00

40 Revenue 8360.69 0.00 8360.69

41 Revenue 108414.61 0.00 108414.61

Revenue 32602.78 0.00 32602.78

Capital 150.00 0.00 150.00

Revenue 10570.93 0.00 10570.93

Capital 5129.00 0.00 5129.00

20 Other Administrative Services

Guest Houses, Government Hostels

22 Administrative Training

Pension

28 State Archives

29 Medical & Public Health

30 Water Supply & Sanitation

Aid Materials

25
Miscellaneous General Services & 

Others

26 Education (Higher)

27 Art & Culture

Information & Publicity

36 Labour & Employment

37 Food Storage & Warehousing

38
Welfare of Schedule Caste, Schedule 

Tribe & Other Backward Classes

Urban Development,Town & Country 

Planning

Housing Schemes

33 Residential Buildings

34
Urban Development- Muncipal 

Administration

43 Co-operation

39 Social Security, Welfare & Nutrition

Social Security & Welfare (Freedom 

Fighter)Natural Calamities

42 Other Social Services



Grant No / 

Appropriation
Voted Charged Total

[1] [3] [4] [5]

Title of Demand / Appropriation 2018-2019

[2]

Revenue 2395.90 0.00 2395.90

Capital 117031.96 0.00 117031.96

Revenue 8098.22 0.00 8098.22

Capital 264.00 0.00 264.00

Revenue 1959.37 0.00 1959.37

Capital 86.08 0.00 86.08

47 Revenue 148.77 0.00 148.77

Revenue 128094.74 0.00 128094.74

Capital 46251.39 0.00 46251.39

Revenue 56018.31 0.00 56018.31

Capital 114071.40 0.00 114071.40

Revenue 611.94 0.00 611.94

Capital 15526.72 0.00 15526.72

Revenue 4713.04 0.00 4713.04

Capital 13392.00 0.00 13392.00

Revenue 37083.35 50.00 37133.35

Capital 8514.97 0.00 8514.97

Revenue 3267.81 0.00 3267.81

Capital 289.20 0.00 289.20

Revenue 7564.03 0.00 7564.03

Capital 8518.19 0.00 8518.19

Revenue 49903.63 0.00 49903.63

Capital 643.10 0.00 643.10

56 Revenue 212308.30 36.10 212344.41

57 Revenue 368544.39 0.00 368544.39

Revenue 37833.74 0.00 37833.74

Capital 37625.09 0.00 37625.09

Revenue 35488.07 0.00 35488.07

Capital 3037.80 0.00 3037.80

Revenue 8460.38 0.00 8460.38

Capital 41.73 0.00 41.73

Revenue 2097.50 0.00 2097.50

Capital 113.50 0.00 113.50

Revenue 212479.66 0.00 212479.66

Capital 57742.00 0.00 57742.00

Revenue 33708.07 0.00 33708.07

Capital 48784.00 0.00 48784.00

Revenue 166490.73 0.00 166490.73

Capital 298395.99 0.00 298395.99

Revenue 7114.26 0.00 7114.26

Capital 986.00 0.00 986.00

44 North Eastern Council Scheme

45 Census, Survey & Statistics

50 Other Special Area Programmes

51 Soil & Water Conservation

52 Animal Husbandry

46 Weights & Measures

Trade Adviser

48 Agriculture

49 Irrigation

Rural Development (Panchayat)

Rural Development

58 Industries

59
Village & Small Industries Sericulture & 

Weaving

53 Dairy Development

54 Fisheries

55 Forestry & Wildlife

63 Water Resources

64 Roads & Bridges

65 Tourism

60 Cottage Industries

61 Mines & Minerals

62 Power (Electricity)



Grant No / 

Appropriation
Voted Charged Total

[1] [3] [4] [5]

Title of Demand / Appropriation 2018-2019

[2]

66 Revenue 24190.90 0.00 24190.90

Revenue 4968.04 0.00 4968.04

Capital 800.00 0.00 800.00

68 Capital 7598.50 0.00 7598.50

Revenue 3942.31 0.00 3942.31

Capital 1240.00 0.00 1240.00

Revenue 258.38 0.00 258.38

Capital 524.00 0.00 524.00

Revenue 1294521.40 0.00 1294521.40

Capital 67400.00 0.00 67400.00

72 Revenue 1002.00 0.00 1002.00

Revenue 59163.47 0.00 59163.47

Capital 92356.00 0.00 92356.00

Revenue 13035.61 0.00 13035.61

Capital 3347.30 0.00 3347.30

Revenue 5906.86 0.00 5906.86

Capital 100.00 0.00 100.00

Revenue 109933.32 0.00 109933.32

Capital 29808.49 0.00 29808.49

Revenue 56937.91 0.00 56937.91

Capital 10734.57 0.00 10734.57

Revenue 266796.36 0.00 266796.36

Capital 11829.82 0.00 11829.82

Revenue 6681809.28 451127.33 7132936.60

Capital 1511024.10 383031.08 1894055.18

8192833.37 834158.41 9026991.78

70 Hill Areas

71 Education (Elementary, Secondary etc.)

Social Security & Welfare

73 Urban Development (GDD)

Compensation & Assignment To Local 

Bodies & Panchayati Raj Institutions

67 Horticulture

Loans to Govt. Servant etc.

69 Scientific Services & Research

Grand Total

77 N. C. Hills Autonomous Council

78 Bodoland Territorial Council

Total

74 Sports & Youth Services

75 Information & Technology

76 Karbi-Anglong Autonomous Council



(Rs. in crores)

Actuals Budget 

Estimates

Revised 

Estimates

Budget 

Estimates

2016-17 2017-18 2017-18 2018-19

[1] [2] [3] [4]

A. RECEIPTS

I Consolidated Fund 53140.12 84732.16 70401.27 90673.42

Revenue Account 49219.81 70719.61 55905.13 74118.50

Capital Account 3920.31 14012.55 14496.14 16554.92

II Contingency Fund 0 100.00 100.00 100.00

III Public Account 230915.05 162580.51 271044.22 290914.84

Total (I + II + III ) 284055.17 247412.67 341545.49 381688.26

B.  EXPENDITURE

I Consolidated Fund 57406.81 85922.69 99453.08 90269.92

Revenue Account 49362.72 68319.45 79256.54 71329.37

Capital Account 8044.09 17603.24 20196.54 18940.55

II Contingency Fund 0 100.00 100.00 100.00

III Public Account 226053.09 161757.17 244920.53 290318.35

Total (I + II + III ) 283459.90 247779.86 344473.61 380688.27

C. TRANSACTIONS DURING THE YEAR

Surplus (+ ) 595.27 999.99

Deficit ( - ) -367.19 -2928.12

D. OPENING BALANCE

Surplus (+ )

Deficit ( - ) -816.19 -1982.61 -220.92 -3149.04

E. CLOSING BALANCE

Surplus (+ )

Deficit ( - ) -220.92 -2349.80 -3149.04 -2149.04

Annexure

Abstract of Transactions


