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 িাম্মা শোইবনেিংগী শতক্স শকার্জথাকপা 
 রােয অর্সুিং শকন্দ্র সরকারগী শথৌর্ীনেিংগী র্রিা র্ান্ন িবা 
 স্তাতম-অপনেিংগী ইজন্সনেব 
 কজন্সজেল শতক্স শরনের্গী র্খা া শিৌিা ইিজকাজপমাজরত শতৌনখবা শর্িুযজেকচনরিং এনেতীনেিংগী ইজন্সনেব 
 ভচুমএল ন নেজতল এজসৎকী শতক্স নের্ 
 ন পাতমজর্েিা  নিি- নিন্নিা এপ্পীল শতৌবা নথিংবগী নলনতজগসি শর্জিেজর্ে 
 আই.এে.এস.নস. া শতক্স ইজন্সনেব পীবা 
 সরচােম শরজেলাইে শতৌবা  
 ‘শ ল্থ অর্সুিং এেুজকসি’বু বুযনেজিস এক্সজপনিচরনি  ায়বগী র্তািং া শেিংজ াকপা 
 শতক্স হুরািবনেিংগী র্াইজয়ািা শচকনেিৱা  ায়বা/নক িবা  
 নত.ন .এস.কী শপ্রানভেিবু শরজেলাইে শতৌবা 

 
ইিাইজরি শতক্স          ২৫ 

 নে.এস.নত. া র্েক শথাকপা চাউখৎপা ললরকপাাঃ 
 অখন্নবা ইজকাজিানর্ক শোিনেিং: 
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নির্মলা নসতারার্িগী ৱাজরাল  
শেল-থুর্ র্ন্ত্রী 

 
শেব্রুৱারী ১, ২০২২ 

 
ইকায় খুম্নিীিংঙাই ওইরবা স্পীকর, 
ঐ ানা শেিবা চন  ২০২২-২০২৩গী বজেৎ র্ীয়ার্ া লাজন্থাকচনর। 
 
ৱাজ ৌজ াক  
১. অ ািবর্ি া, ঐ ানা লাইচৎ অনসিা র্রর্ ওই ুিা  কজেল অর্সুিং শেনিৎজলািগা র্রী ললিবা 
অৱাবা তারবা র্ীওইনেিংগী অৱাব া েরুক য়ািবা নর্ৎকুপ অর্া কায়জথানক্ল। 
 
২. শেনিৎজলান্না র্েক শথানা অর্সুিং েগৎলকপগী র্জতৌ অনস ঐজখায়গী ললবাক্কী িীিং ন্ন বগী 
র্জতৌ অনস া উবা েিংনল। শ ৌনেক্কী চন সগী ভারতকী শেনিৎজলািা োজ ৌ শলৌনরবা অনস অজতাপ্পা 
শেনিৎজলাি অজচৌবনেিংগী র্রিা ৯.২% ওই ুিা খ্বাই গী ৱািংবনি  ায়িা পািনর। 
 
৩. ঐজখায়িা শ ৌনেক অনস ওনর্জরািগী শৱব অর্গী র্রিা শকস র্নেিং ৱািংিা, অ ুবু নসর্তর্ন  
 ন্থিা ললনর  ায়বা খঙই। র্খা তাবা ওইিা, ঐজখায়গী শভনক্সি কাপ্পগী শকজপিগী শখাঙজেল থুবা 
অর্সুিং পাক েিবা অনসিসু য়াম্না শতিংবািংনল। র্র্ািংগী চন  অনি া  কজেলগী ইিফ্রাস্ত্রকচরিা 
শখাঙজেল থুিা েগৎলকপিা র্রর্ ওইরগা, ঐজখায়িা নেিংিবনেিং অনস র্াইজয়ানবা ঙম্নবা পাঙ্গল 
কন্না ললনর। সবকা প্রয়াসকা শলায়িিা ঐজখায়িা োজ ৌ য়াম্না শলৌবগী শখাঙচৎ অনস া শলপ্তিা 
চত্থনখগনি  ায়বগী থােবা থনি। 
 
৪. ইকায় খুম্নিীিংঙাই ওইরবা স্পীকর, ঐজখায়িা িীিংতম্বগী অরৃ্ত র্জ াৎসব পািংজথানক্ল অর্সুিং 
ইনিয়া@১৫০ া পুগ বা চন  ২৫ োিংবা র্তর্, অরৃ্ত কাল া চঙনেনি। ইকায় খুম্নিীিংঙাই ওইরবা 
প্রধাি র্ন্ত্রীিা র্ াক্কী িীিংতম্বা িুনর্ৎকী ৱাজরাল া ইনিয়া@১০০গী পাির্ থম্বীখ্রবনি। 
 



 
 

৫. অরৃ্ত কালগী র্িুিং া অখন্নবা পাির্ খরা েিং ুিা ঐজখায়গী সরকারিা র্ঙলাি খরা 
র্ঙোওি ন্নবা শ াৎিনর। র্জখায়নেিং অ ুন াঃ 

 য়াই য়ুম্বালগী  ীরর্ খুন িংর্ক র্িুিং চিবা র্াইজরা-ইজকাজিানর্ক শলজভল া নর্ৎজয়িং চঙবা 
শথৌওিংগা শলায়িিা শর্জরা-ইজকাজিানর্ক শলজভলগী োজ ৌ শলৌব া অজ িবা নর্ৎজয়িং চঙবা 

 ন নেজতল ইজকাজিার্ী অর্সুিং নেজেক, শতজনাজলােীিা শতিংবািংবা চাউখৎ-শথৌরািং, ইিেমী 
ত্রানিসি অর্সুিং ক্লাইজর্ত এক্সি পুননিং শথৌগৎপা, অর্সুিং 

 পনেক শকনপজতল ইিজভস্তজর্েিা রাউ -ইি প্রাইজভত ইিজভস্তজর্ে লল ন্নবা শতিংবািংবগা 
শলায়িবা প্রাইজভত ইিজভস্তজর্েতগী শ ৌবা ভচুমৱস সকমল া র্খা শপািবা 
 

৬. ঐজখায়গী সরকারিা ইিং ২০১৪ গী শ ৌ ুিা িানরকনেিংগী র্পাঙ্গল  াপ্পা, র্রু ওইিা, লাইরবা 
অর্সুিং শতাঙান্না তারবনেিং, অনস া অজ িবা নর্ৎজয়িং চঙ ুিা লানক্ল।  াউনেিং, লর্, কুনকিং গযাস 
অর্সুিং ঈনেিং েিং িবগী শথৌওিং য়াওবা শপ্রাগ্রার্ কয়া র্নসগী র্িা পায়খৎনখ। ঐজখায়গী িািা 
োইজিনন্সএল ইিকু্লেি অর্সুিং  াইজরি শবজিনেৎ ত্রান্সের য়াওবা শপ্রাগ্রার্ কয়া অর্সু লল। 
ঐজখায়িা লাইরবনেিংগী শতৌবা ঙম্বগী র্নতক নেনেন্ন ুিা খুজ ািংচাবা কয়া শলৌবগী শথৌওিংনেিং র্পাঙ্গল 
শ ন্না  াপ্প া শখাঙের্ শচৎনল। ঐজখায়গী সরকারিা শতাঙাি-শতাঙািবা ইিকর্ শেজকৎনেিং া ললনরবা 
র্ীওই কয়াগী চাউরবা কাঙলুপ ওইনরবা নর্দ্দল ক্লাসকী তঙাই ে বা ইজকাসীজস্তর্ অর্া পীিবা 
শলপ্তিা শ াৎিনর অর্সুিং র্নসগী পাির্ন  র্জখায়িা পাম্বগী র্তুিং ইন্না খুজ ািংচাবনেিং অনস নেনেন্নবা 
য়া ন্নবনি। 
 
৭. র্নসগী বজেৎ অনসিা য়ুম্ফর্ অর্া শের্ ুিা শেনিৎজলাি অনসবু র্থিংগী চন  ২৫গী অরৃ্ত কাল া 
– ইনিয়া@৭৫ গীিা ইনিয়া@১০০ োওবগী র্তর্, পুিবা েুনপ্রে অর্া পীিবা পাির্ থনি। র্নসিা 
ইিং ২০২১-২২গী বজেৎিা র্ঙনখবা র্ঙলাি অ ু া শলপ্তিা থবক শতৌনর। িুিং পাি োওিা উবা শেল-
থুর্গী ৱাজরাল য়াওবা র্নসগী চঙদ্রবা য়াদ্রবা শতজিৎিা সরকারগী অপাম্বা, পাঙ্গল অর্সুিং 
নেিংিবনেিংগী র্নর্ তা নি। র্নসিা ঐজখায়বু শলপ্তিা লর্েীঙবীনর। 
 
৮. র্র্ািংগী চন গী বজেৎকী শখাঙথািংনেিংগী র্েক শথাকপা র্ায় পাকপা ললনর অর্সুিং  িক্কী বজেৎ 
অনস সু র্নতক চাবা এজলাজকসিনেিং পীনর। 
 
 



 
 

৯.  কজেলগী ইিফ্রাস্ত্রকচর র্পাঙ্গল লল িবা, শভনক্সি কাপ্পগী শপ্রাগ্রামু্ব শখাঙজেল য়াঙিা পায়খৎপা 
অর্সুিং লাইচৎ অনসগী শ ৌনেক চৎনলবা শৱব অনস া ললবাক নেিবা থুিংবিা িীিং ন্নবা িাই িা 
শথিংিবা অনসিা পুম্নর্ক্কী খু র্ ওইনর। 
 
১০. আত্মানিভমর ভারতকী পাির্ েিংিবগী র্িা শসির ১৪ া পায়খৎনখবা প্র নিনবতী নলঙ্ক 
ইজন্সনেব অনসিা অজিৌবা থবক লাখ ৬০ অর্সুিং র্থিংগী চন  ৫ া লুপা কজরার লাখ ৩০গী প্র ক্সি 
শতৌবা ঙম্বগী র্নতক্কা শলায়িিা র্নসবু র্ীয়াম্না তরাম্না ওকনখ। 
 
১১. অজিৌবা পনেক শসির ইেপ্রমাইস শপানলসী থবক ওইিা পায়খৎপা ওইিা এয়র ইনিয়াগী 
ওিনেমপকী শস্ত্রতনেক ত্রান্সের শতৌবগী শথৌওিং শলাইনেিনখ। এি.আই.এবি.এল. (িীলঞ্চল ইস্পাত 
নিগর্ নলনর্জত )গী শস্ত্রতনেক পার্ত্মরনেিংসু খিজখ্র। এল.আই.নস.গী পনেক ইসুয অনসসু অজতিবা 
র্তর্গী র্িুিং া পািংজথাক্লগনি। অজতাপ্পা শথৌওিং কয়াসু ২০২২-২৩গী র্িা থবক পায়খৎনল। 
 
১২. শিজেল শবঙ্ক শোর োইিানন্সিং ইিফ্রাস্ত্রকচর এি ন জভলপজর্ে (এি.এ.নব.এে.আই.ন .) 
অর্সুিং শিজেল এজসৎ নরকিস্ত্রক্সি কজপিীসু র্জখায়গী থবক-শথৌরর্ পািংজথাকপা শ ৌজখ্র। 
 
১৩. ইকায় খুম্নিীিংঙাই ওইরবা স্পীকর সর, বজেৎ ২০২১-২২িা পনেক ইিজভস্তজর্ে িৎত্রগা 
শকনপজতল এক্সজপনিচরগী র্তািং া খুজ ািংচাবা য়াম্না শ িগৎ িনখ। ইকায় খুম্নিীিংঙাই ওইরবা প্রধাি 
র্ন্ত্রীিা চন  চুপ্পা লর্নেিংবী ুিা, ঐজখায়গী শেনিৎজলান্না ন িংগৎলকপা অনসিা র্লনতপ্লাইয়র ইজেিগী 
শ ৌিা কান্নবা েিং িগনি। 
 
১৪. র্নসগী বজেৎ অনসিা শগ্রাথকী র্িা ইজিাৎ  াপ্পা শলনি। র্নসিা শপজরজলল শত্রক অনি া র্জথৌ 
শতৌগনিাঃ ১) তুিংগী র্তর্গী অর্সুিং  ীরর্ খুন িং র্িুিং চিবা অরৃ্ত কালগী েুনপ্রে শেম্বা। র্নসিা 
ঐজখায়গী ি া, িুপী, শলৌর্ী, শস ুযল কাস্ত অর্সুিং শস ুযল ত্রাইবনেিংবু  কজথিংিিা কান্নবা পীগনি। 
অর্সুিং ২) ইনিয়া@১০০গী শের্ োিবগী র্িা র্তর্গা চুিবা ইিফ্রাস্ত্রকচর লল ন্নবা অজচৌবা 
পনেক ইিজভস্তজর্ে অর্া শের্গনি। র্নসবু নপ.এর্. গতীেনিিা লর্নেিংগনি অর্সুিং র্লনত-শর্া াল 
এজপ্রাচকী অপুিবিা কান্নবা েিংগনি। 
র্নসগী শপজরজলল শত্রক অনস া র্খা চত্থ ুিা, ঐজখায়িা শথৌওিং র্নর া অ ািবা নর্ৎজয়িং চঙনলাঃ 

 নপ.এর্. গনতেনি 



 
 

  ীরর্ খুন িংর্ক র্িুিং চন্না চাউখৎপা 
 প্র নিনবতী শ িগৎ িবা অর্সুিং ইিজভস্তজর্ে শতৌবা, খ্বাই গী অ ািবা খুজ ািংচাবা শলৌবা, 

ইিেমী ত্রানিসি অর্সুিং ক্লাইজর্ত এক্সি 
 ইিজভস্তজর্েনেিংগী োইিানন্সিং শতৌবা 

 
নপ.এর্. গনতেনি 
 
১৫. নপ.এর্. গতিশতি অনস শেনিৎজলািগী োজ ৌ শলৌিবা অর্সুিং তুিং শকাইিা চাউখৎপগী নেভর্ 
লল ন্নবা অজ ািংবা পুরনবা শখাঙথািং অর্নি। র্নসগী শথৌওিং অনস লম্বী-শোজরাক, শরলজৱে, 
এয়রজপাতম, ন থািংের্, র্াস ত্রান্সজপাতম, ঈনেিং লম্বী অর্সুিং শলানেনস্তক্স ইিফ্রাস্ত্রকচর  ায়নরবা ইনিি 
তজরৎিা চলায়বনি। ইনিি তজরৎর্ক অনসিা শেনিৎজলািবু পুন্না র্ািংজলার্ া নচিংগনি। র্নসগী ইনিি 
তজরৎ অনসবু ইিেমী ত্রান্সনর্সি, আই.নত. কমু্মযনিজকসি, বল্ক ৱাতর অর্সুিং নসৱজরে অর্সুিং 
শসানসএল ইিফ্রাস্ত্রকচরিা শেৌগৎকনি। অজরাইব া, র্নসগী শথৌওিং অনস ক্লীি ইিেমী অর্সুিং সবকা 
প্রয়াস – শকন্দ্র সরকার, রােয সরকার অর্সুিং প্রাইজভত শসিরগী অপুিবা পাঙ্গলিা োেু পীগনি 
অর্সুিং র্নসিা র্রর্ ওইরগা র্ীয়ার্গী, র্রু ওইিা ি াজরালনেিংগী থবক অর্সুিং ওজোনপ্রিরগী 
খুজ ািংচাবা কয়া অরু্ক পীগনি। 
 
নপ.এর্. গনতেনি অর্সুিং শিজেল র্াস্তর প্লাি 
 
১৬. নপ.এর্. গনতেনি শিজেল র্াস্তর প্লািগী ওইজথাকপা য়াবা  ীরর্নেিংিা শেনিৎজলাি 
শের্জ াকপগী ইনিি তজরৎ, পনরিং িাইবা র্লনতজর্াজ ল কজন্ননিনবতী অর্সুিং শলানেনস্তক্স 
ইনেনসএন্সী র্িুিং চল িগনি। র্নসগী র্িুিং া রােয সরকারনেিংিা গনতেনি র্াস্তর প্লািগী র্তুিং 
ইইিা শের্গৎপা ইিফ্রাস্ত্রকচরনেিংসু র্িুিং চিগনি। অজ িবা নর্ৎজয়িংনেিংন  শথৌরািং য়াৎপা, অজিৌবা 
পাম্বম্ব নেনেন্ন ুিা োইিানন্সিং শতৌবা, শতজনাজলােী নেনেন্নবা অর্সুিং শখাঙজেল য়াঙিা থবিা 
ওজন্থাকপ া চঙগনি। 
 
১৭. শিজেল ইিফ্রাস্ত্রকচর পাইপলাইিা য়াওনরবা  ায়নরবা ইনিি তজরৎকা র্রী ললিবা 
শপ্রাজেিনেিংিা নপ.এর্. গনতেনি শফ্রর্ৱক্কমী র্তুিং ইন্না চৎকনি। র্াস্তর প্লাি অনসগী তচজস্তাি অনসিা 
র্াজলর্গী থািা ললবা র্তর্গা চুিবা ইিফ্রাস্ত্রকচর অর্সুিং চজত্থাক চৎনেি শতৌবগী শতাঙািবা পাম্বম্ব, 



 
 

র্ীয়ার্ অর্সুিং গু নেিংগী, র্রিা ললবা শলানেনস্তক্সকী সীিেমী অর্সুিং শপ্রাজেিনেিংগী ললের্ 
ওইগনি। র্নসিা প্র নিনবতী শ িগৎ িব া শতিংবািংগনি অর্সুিং শেনিৎজলািগী োজ ৌ শলৌবা অর্সুিং 
চাউখৎপা শ িগৎ িগনি।  
 
শরা  ত্রান্সজপাতম 
 
১৮. এক্সজপ্রসজৱনেিংগী নপ.এর্. গনতেনি র্াস্তর প্লাি অনসন  র্ীয়ার্ অর্সুিং শপাজত্থাক পুনেি শতৌবা 
শ িা িুিংঙাই ন্নবা ইিং ২০২২-২৩ া শের্গনি। শিজেল  াইজৱবু ইিং ২০২২-২৩গী র্িুিং া নকনর্ 
২৫,০০০ শ ন্না পাকজথাক চাউজথাক িগনি। পনেক নরজসাসম শ িগৎ ন্নবগী র্িা পািংজথাকপা 
শতাঙািবা োইিানন্সিংগী পাম্বম্বগী খুত্থািং া লুপা কজরার ২০,০০০ পুনেিলক্কনি। 
 
শপাজত্থাক অর্সুিং র্ীয়ার্ চজত্থাক চৎনেি শতৌবগী পনরিং িাইবা শতাঙািবা পাম্বম্ব 
 
১৯. পাম্বম্বনেিংবু চলায়নরবা র্ীওইনেিংগী র্রিা শ তা লান্নবগী শথৌওিংবু  এনপ্লজকসি শপ্রাগ্রানম্মিং 
ইেজেমস (এ.নপ.আই.)গী র্িা ন োইি শতৌবা য়ুনিোই  শলানেনস্তক্স ইেজেমস শপ্লৎজোর্ম (য়ুনলপ) া 
পািংজথাক িগনি। র্নসিা শতাঙািবা পাম্বম্বগী খুত্থািং া শপাজত্থাকনেিং িীিংনথয়া পুজথাক পুনেি শতৌবা 
য়া িগনি অর্সুিং শলানেনস্তক্সকী র্তর্ অর্সুিং শেল  িথ িগনি, েস্ত ইি তাইর্ ইিজভেরী 
শর্জিেজর্েতা শতিংবািংনি অর্সুিং শচ-চািং পািবগী অরুবা শথৌওিং শলৌজথাক্কনি। খ্বাই গী র্রু ওইবা 
ওইিা, র্নসিা শস্তকজ াল র খুন িং া শ ৌনেক শ ৌনেক্কী ই-পাউ েিং িগনি অর্সুিং ইেজিমজেল 
কনপনতনতবজিস েগৎ িগনি। শপজসিরনেিংিা পনরিং িাইিা চজত্থাক চৎনেি শতৌ ন্নবগী র্িা 
ওপি-শসাসম শর্ানবনলতী শসতকপুসু নেনেন্ন িগনি। 
 
র্লনত শর্াজ ল শলানেনস্তক্স পাকম 
 
২০. র্ের্ র্নর া র্লনতজর্াজ ল শলানেনস্তক্স পাকম থবিা ওজন্থাকপগী কজন্ত্রি অনসবু ২০২২-২৩ া 
নপ.নপ.নপ. শর্া কী খুত্থািং া পীগনি। 
 
শরলজৱে 
 



 
 

২১. শরলজৱিা শপাজস্তল পুিনেিব া লুনচিংবগী শথৌ ািং শলৌবগী র্থিা অপীকপা শলৌর্ী অর্সুিং শমাল 
অর্ন  র্ীন য়র্ ইেপ্রমাইসকী অজিৌবা শপাজত্থাক পুজথাক্কনি অর্সুিং অেবা শলানেনস্তক্স সনভমস পীগনি। 
র্নসগা শলায়িিা শরলজৱেিা পাজসমলনেিং পুজথাক পুনেি শতৌবগী পনরিং িাইবা ৱাজরাইনেিসু 
পুজথাক্কনি। 
 
২২. ‘ৱাি শস্তসি – ৱাি প্র ি’কী ৱাখজিাি অনসবু শলাজকল বুযনেজিস অর্সুিং সপ্লাই শচিগী 
শতিংবািংিবা র্ীয়ার্ া র্নর্িং চৎ িগনি। 
 
২৩. আত্মানিভমর ভারতকী েরুক অর্া ওইিা, নকনর্ ২০০০গী শিতৱকমপু কবচ (জতি-কায় বা 
অর্সুিং শকপানসতী শ িগৎ ন্নবগী র্িা ললবাক অনস া পুজথাকচবা র্াজলর্গী থািা ললবা 
শতজনাজলােী)কী র্খা া ইিং ২০২২-২৩ া পুরক্কনি। ইিেমী ইনেনসএন্সী অর্সুিং শপজসিরনেিংিা 
শতািংব া িুিংঙাইবা শ িবা অজিৌবা শেজিজরসিগী বজি ভারত শত্রি চার্নরবু র্থিংগী চন  ৩গী 
র্িুিং া োগনি। 
 
২৪. র্লনতজর্াজ ল শলানেনস্তক্স শেনসলতী পীিবা নপ.এর্. গনতেনি কাজগমা তনর্মজিল চাম্মসু র্থিংগী 
চন  ৩গী র্িুিং া োগনি। 
 
শরলজৱ া কজন্ননিনবতী পীবা য়াওবা র্াস অবমাি ত্রান্সজপাতম 
 
২৫. োইিানন্সিং শতৌবা অর্সুিং শখাঙজেল থুিা থবিা ওজন্থাকপগী অজিৌবা পাম্বম্ব কয়াবু চুিবা 
র্খলগী শর্জত্রা সীজস্তমু্ব শেল া োব া নেনেন্নিবা পুননিং শথৌগৎকনি। র্াস অবমাি ত্রান্সজপাতম অর্সুিং 
শরলজৱ শস্তসিনেিংগী র্রিা ললগ বা র্লনতজর্াজ ল কজন্ননিনবতী া খ্বাই গী অ ািবা নর্ৎজয়িং 
চঙগনি। নসনবল স্ত্রকচর র্িুিং চন্না, শর্জত্রা সীজস্তর্গী ন োইিবু ভারতকী নেভর্ অর্সুিং তঙাই 
ে বনেিংগী র্তুিং ইন্না শিৌিা খন্নগনি অর্সুিং শস্তি মাইে শতৌগনি। 
 
পবমতর্ালাাঃ শিজেল শরাপজৱ ন জভলপজর্ে শপ্রাগ্রার্ 
 
২৬. অয়াম্বা র্তর্ া নেনেন্ননরবা লম্বী শোজরাক্কী র্হুত্তা খুজ ািংচা বা নচিংগী র্ের্নেিং া নেনেন্নিবা 
ইজকাজলােীগা চুিবা পাম্নরবা পাম্বম্ব অয়া ওইিা, শিজেল শরাপজৱ ন জভলপজর্ে শপ্রাগ্রার্বু নপ.নপ.নপ. 



 
 

শর্া তা পায়খৎকনি। শথৌওিং অনসগী পাির্ন  কিজভন্সজিল র্াস ত্রানিত সীজস্তর্ অনস চুি বা 
ওইবিা লর্ র্ অনস া চজত্থাক চৎনেি শতৌিনরবা র্ীয়ার্গী িুিংঙাই ন্নবা কজন্ননিনবতী েগৎ িবনি। 
শথৌওিং অনসিা তুনরের্ পুননিং শথৌগৎপগী পাির্সু থনিবনি। নকনর্ ৬০ োিংগ বা শরাপজৱ শপ্রাজেি 
৮গী কজন্ত্রি অনসন  ২০২২-২৩ া পীজথাক্কনি। 
 
ইিফ্রাস্ত্রকচর শপ্রাজেিনেিংগী র্ক শকপানসতী শের্গৎপা  

২৭. শকপানসতী নবনদিং কনম্মসি, শকন্দ্রগী র্ন্ত্রালয়নেিং, রােয সরকারনেিং অর্ন  র্জখায়গী ইিফ্রা-

এজেন্সীনেিংগী র্জতিং শলৌ ুিা র্জখায়গী নেল অপজগ্র  শতৌরগনি৷ র্নসিা প্লানিিং, ন োইি, 

োইিানন্সিং(ইজন্নাজবনতব শৱনেিং য়াওিা) অর্ন  নপ.এর্. গনতেনি ইিফ্রাস্ত্রকচর শপ্রাজেিনেিং 

পাইখৎপা শ ৌবগী শকপানসতী অ ু শ িগৎ িগনি৷  

ইিকু্লনসব ন জবলপজর্ে এগ্রীকল্চর  

২৮. রনব ২০২১-২২ া শগহু  শলৌনেিবা অর্ন  খনরখ ২০২১-২২ া শেৌ শলৌনেিবা অনস া শলৌর্ী 

লাখ ১৬৩ গী শগহু অর্ন  শেৌ শর্নত্রক তি লাখ ১২০৮ য়াওরগনি অর্ন  শলৌর্ীনেিংগী 

একাউেনেিং া এর্.এস.নপ. শভলুয ওইিা লুপা শকানত লাখ ২.৩৭কী  াইজরি শপজর্ে পীরগনি৷  

২৯. অ ািবা তািংকক্কী ওইিা গঙ্গা তুজরল র্পাি া নক.নর্. ৫গী শকানরজ ারনেিং া ললনরবা 

শলৌর্ীনেিংগা শলৌের্নেিং া র্ীৎজয়িং থর্ ুিা শকনর্জকল-ফ্রী ওইবা শিচজরল োনর্মিং অনস ললবাক নেিবা 

থুিংিা পািংজথাক িগনি৷  

৩০. ২০২৩ অনস নর্জিতনেিংগী র্াজলর্গী চন  ওইিা লাওজথাকজখ্র৷ শপাস্ত- াজবমস্ত শভলুয এন সি, 

ললবাক অনস া নেনেন্নবা শ িগৎ িবা অর্ন  শিজেিী অর্ন  ইেরজিজেিী নর্জিত প্র িনেিং 

োনিিং শতৌব া র্জতিং পীরগনি৷  

৩১. ওইলসী নেিং পুনেিকপা অনস া র্খা শপািুিা ললনরবা অনস  ন্থিবা, লর্ র্ অনস া 

ওইলসী নেিং পুজথাকপগী চািং অনস শ িগৎ ন্নবা শরজেলাইস  ওইবা অর্ন  র্পুিং োবা নের্ অর্া 

চৎিরগনি৷  



 
 

৩২. এগ্রী-শভলুয শচিগী প্রাইজভৎ এগ্রী-শতক শপ্লয়রনেিং অর্ন  শস্তকজ াদনেিংগা শলাইিিা পনেক 

শসির নরসসম পািংজথািুিা অর্ন  ইন্সনততুযসিনেিং য়াও িুিা শলৌর্ীনেিং া ন নেজতল অর্ন   াই-

শতক সনভমসনেিং পীিবগী র্ক, নপ.নপ.নপ. শর্া তা নের্ অর্া পুজথাক্লগনি৷  

৩৩. শরাপ এজসসজর্ে, শলি শরজকা মনেিং ন নেতাইজেসি শতৌবা, নতি াৎ ন িং াক অর্ন  

িুযনত্রেনেিং চাইজথানবগী র্ক ‘নকসাি শদ্রািনেিং’ নেনেন্নরগনি৷  

৩৪. শিচজরল, নেজরা-বজেৎ অর্ন  ওগমনিক োনর্মিং, শ ৌনেক র্তর্গী শলৌউ-নেিংউ, শভলুয এন সি 

অর্ন  শর্জিেজর্েগী তঙাই ে বনেিং অ ু পীবা ঙম্নবা এগ্রীকল্চজরল য়ুনিভনসমতীনেিংগী সীজলবসনেিং 

অনসবু নরভাইস শতৌজথানবা রােযনেিংবু পুননিং শথৌগৎলগনি৷ 

৩৫. শকা-ইিজবস্তজর্ে শর্াজ লগী র্খা া পুখৎলকনখবা শেজি  শকনপজতল য়াওবা েি অর্া 

িবা মকী খুৎথািং া লাইিা পীরগনি৷ র্নসিা শলৌউ-নেিংউ অর্ন  রুজরল এেরপ্রাইজেসনেিং, োর্ম 

প্র ুযস শভলুয শচিগা র্রী ললিনরবা স্তাতমঅপনেিং া শেল থা গজ ৌনর৷  ায়নরবা স্তাতমঅপনেিং অনসগী 

থবক শথৌরর্নেিং া র্িুিং চিগজ ৌনরবনেিং অ ুন  এে.নপ.ও.নেিং সজপাতম শতৌনববা, শরজেল শবনসস্তা 

োর্ম শলজবল া শলৌর্ীনেিং া শর্নিিরী পীবা অর্ন  আই.নত.-শবে সজপাতম য়াওিা শতজনাজলােী 

েিং িবা অনসনি৷  

শকি শবতৱা শপ্রাজেি অর্ন  অজতাপ্পা নরবর নলনঙ্কিং শপ্রাজেিনেিং  

৩৬.  চাওরানা লুপা শকানত ৪৪,৬০৫গী শেিের্ থা  ুিা শকি-শবতৱা নলঙ্ক শপ্রাজেি চৎি িগনি৷ 

র্নসিা শলৌর্ীগী লর্ শ ির লাখ ৯.০৮ া ইম্বথ-শলৌজখািংগী কান্নবনেিং েিং ন্নবা, র্ীওই লাখ ৬২ া 

থনবা ইনেিং পীিবা, ইনেিং গী শর্গাৱাত ১০৩ অর্ন  িুিংো গী শর্গাৱাত ২৭ শিংিবা র্ীৎজয়িং থনি৷ 

শপ্রাজেি অনসগী র্ক আর.ই. ২০২১-২২ া লুপা শকানত ৪,৩০০গী শেিের্ অর্ন  ২০২২-২৩ া 

লুপা শকানত ১,৪০০গী শেিের্ কাইথজখ্র৷  

৩৭. নররর নলঙ্ক র্ঙা র্নর্িং ওইিা  ায়রব া  ার্িগঙ্গা-নপিেল, পার-তনপ ির্ম া, শগা াবনর-কৃষ্ণ, 

কৃষ্ণ-শপন্নার অর্ন  শপন্নার-কজবরীগী দ্রােত ন .নপ.আর.নেিং োইজিলাইস শতৌজখ্র৷ শবনিনেসরী 

রােযনেিংগী র্রিা কজন্সন্সস অনস শ ক শয়ৌব া, শকন্দ্রিা চৎিিবগী র্ক সজপাতম পীরগনি৷  



 
 

েু  শপ্রাজসনসিং  

৩৮. শলৌর্ীনেিংগী র্ক অেবা র্খলগী উম্ব -ৱাম্ব  অর্ন  র্িা-র্নেিংগী শভরাইতীনেিং নেনেন্নিবা 

অর্ন  চুিবা প্র ক্সি অর্ন   াজবমনস্তিং শতননকনেিং নেনেন্নিবা, রােয সরকারনেিং েরুক য়া ুিা 

ঐজখায়গী সরকারিা র্পুিং োবা শপজকে অর্া েিং িগনি৷  

এর্.এস.এর্.ই. 

৩৯.  উধযর্, ই-শ্রর্, এি.নস.এস. অর্ন  এসীর্ শপাজতমলনেিং ইেরনলঙ্ক শতৌরগনি৷ র্জখায়গী শোপ 

অনস শ ন্না পাকজথাক-চাওজথাক িগনি৷ শ ৌনেনি র্জখায়িা নে২নস, নব২নস অর্ন  নব২নব সনভমসনেিং 

েিং িুিা, ওগমানিক  াতাজবেনেিং অর্ন  লাইব থা ুিা শপাজতমলনেিং ওইিা র্জথৌ শতৌরগনি৷  ায়নরবা 

সনভমসনেিং অনসিা ইজকাজিার্ী অনস র্খাতািা শোজর্মলাইস শতৌিবা অর্ন  র্য়ার্ পুম্নর্ক্কী 

ওল্তরনপ্রিুযনরএলগী খুজ ািংচাবনেিং অনস শ ন্না েিং ন্নবগী পাির্ অর্ া লাইিা শরন ৎ েিং িব া, 

নেল লল িব া অর্ন  নরকুযতজর্ে া র্জতিং পািংলগনি৷  

৪০. ইর্জেমন্সী শরন ৎ লাইি গজরেী নের্(ই.নস.এল.নে.এস.)িা এর্.এস.এর্.ই. লাখ ১৩০ শ িব া 

খ্বাই গী র্রু ওইনরবা অজ িবা শরন ৎ েিং িজখ্র৷ লাইিা-লাইচৎ অনসিা পীনরবা লচজথিং অনস 

 ন্থ িব া র্নসিা র্জখায় া র্জতিং পািংজখ্র৷ শ ানস্পজতনলতী অর্ন  র্রী ললিবা সনভমসনেিং র্রু ওইিা 

র্াইজরা অর্ন  শমাল এেরপ্রাইজেসনেিংিা পীনরবা সনভমসনেিং অ ু লাইিা-লাইচৎ লানিম্বঙ র্তর্ া 

ললরনিবা নবনেজিসকী থাক অ ু শয়ৌবা ঙর্নদ্র৷ এজস্পিনেিং অনস শয়িংলগা, ই.নস.এল.নে.এস. অনস 

র্াচম ২০২৩ োওবা োিংজ াক্লগনি অর্ন  র্ ুগী গজরেী কবর অনস লুপা শকানত ৫০,০০০ 

শ িগৎলিুিা পুন্না লুপা শকানত লাখ ৫ কবর শতৌরগনি অর্ন  অজ িবা শেিের্ অ ুবুিা 

শ ানস্পজতনলতী অর্ন  র্রী ললিবা এেরপ্রাইজেসনেিংগী র্ক খািুিা থিগনি৷  

৪১. েিনেিং থা  ুিা শরন িং গজরেী ত্রস্ত শোর র্াইজরা এি শমাল 

এেরপ্রাইজেস(নস.নে.নত.এর্.এস.ই.) নের্ অনস অরু্ক  ন্না শের্গৎলগনি৷ র্নসিা র্াইজরা অর্ন  

শমাল এেরপ্রাইজেসকী র্ক লুপা শকানত লাখ ২গী অজ িবা শরন ৎ লাইিা েিং িগনি অর্ন  

থবক্কী খুজ ািংচাবনেিং শ ন্না চাওিা েিং িগনি৷  



 
 

৪২. চন  ৫ া লুপা শকানত ৬,০০০গী শেিের্ থা  ুিা শরনেিং এি এনসনলজরনতিং এর্.এস.এর্.ই. 

পজেমাজর্ন্স (আর.এ.এর্.নপ.) শপ্রাগ্রার্ শ ৌজ াক্লগনি৷ র্নসিা এর্.এস.এর্.ই. শসির অনসবু শ ন্না 

নরসাইজলে, কনপনতনতব অর্ন  ইনেনসজয়ে ওই িব া র্জতিং পািংলগনি৷  

নেল ন জবলপজর্ে  

৪৩.  নেনলিং এজভিুযনেিং, সজস্তজিনবনলতী অর্ন  এর্জপ্লাইজয়নবনলতী শলপ্প-ললতিা প্রজর্াত শতৌিবা 

ইিস্ত্রীগা শলাইিিা নেনলিং শপ্রাগ্রার্নেিং অর্ন  পাতমিরনেপ অরু্ক  ন্না শেিগনি৷  াইিানর্ক 

ইিস্ত্রীগী তঙাই ে বনেিং অনসগা শলাইিিা শিজেল নেল নিনলনেজকসি শফ্রর্ৱাকম(এি.এস.িু.এে.) 

শেিগনি৷ 

৪৪. ন নেজতল ইজকানসজস্তর্ শোর নেনলিং এি নলবনলহু -ন  শ ে-শস্তক ইজপাজতমল-শলাঞ্চ শতৌরগনি৷ 

ওিাইি শত্রনিিংগী খুৎথািং া র্নসিা প্রোবু নেল ল  ন্নবা, নরনেল িত্রগা অপনেল শতৌিবা র্ীৎজয়িং 

থনি৷ র্নসিা র্রী ললিবা থবকনেিং অর্ন  ওল্তরনপ্রিুযনরএলগী খুজ ািংচাবনেিং েিং ন্নবা শপজর্ে 

অর্সুিং ন জোভরী লয়রনেিং, এ.নপ.আই.-শবে ত্রজস্ত  নেল শরজ নন্সজয়লনেিংসু েিং িগনি৷  

৪৫. শতাঙাি শতাঙািবা এনপ্লজকসিনেিংগী খুৎথািং া ‘শদ্রাি েনি’বু লাইজথাক ন্নবা অর্ন  শদ্রাি-এস-

এ-সনভমস(ন .আর.এ.এ.এস.)কী র্ক স্তাতমঅপনেিং প্রজর্াত শতৌরগনি৷ রােয পুম্নর্িা ললনরবা 

খিগৎলবা আই.নত.আই.নেিং া, নেনলিংগী  রকার ওইনরবা শকাসমনেিং শ ৌরগনি৷  

িানলতী এেুজকসি য়ুনিভজসমলাইজেসি শতৌবা  

৪৬. লাইিা-লাইচৎ অনসিা র্রর্ ওই ুিা েুলনেিং শথািং শলািবিা, ঐজখায়গী অঙািংনেিং র্রু ওইিা 

খুঙ্গিং া ললনরবা অঙািংনেিং অর্ন  শস ুযল কাস্তনেিং অর্ন  শস ুযল ত্রাইবনেিং অর্সুিং অজতাপ্পা শোন্থিা 

ললনরবা শসক্সিনেিংগী অঙািংনেিংিা শোজর্মল এেুজকসি অনস গী চন  ২শরার্ র্ািংজখ্র৷  ায়নরবনেিং অনস 

অয়াম্বিা সরকারগী র্ম্ব জলাইেঙনেিং া তনিবা অঙািংনেিংনি৷ এেুজকসি শ নলভরীগী র্ক সনপ্লজর্েরী 

নতনচিং পীিবা অর্ন  নরসাইজলে শর্কানিের্ অর্া শের্গৎপগী তঙাই ে বা ললনরবা অ ু ঐজখায়িা 

র্েক খঙই৷ ন রর্ অনসগী র্ক নপ.এর্. ই-নব যাগী ‘ক্লাস অর্া-নত.নভ. শচজিল অর্া’  ায়বা শপ্রাগ্রার্ 



 
 

অ ু নত.নভ. শচজিল ১২ গী শচজিল ২০০ া চাওজথাক্লগনি৷ র্নসিা ক্লাস ১-১২ োওব া নরেজিল 

শলঙু্গজয়েতা রােয পুম্নর্না সনপ্লজর্েরী এেুজকসি পীবা ঙর্ িগনি৷  

৪৭. শভাজকজেল শকাসমনেিং া, র্রু ওইবা নরনতজকল নথনঙ্কিং নেলনেিং প্রজর্াত শতৌিবা, 

শরনতনবতীগী র্ক শস্পস পীিবা, অেবা লনিমিং এিবাইজরািজর্ে লল ন্নবা, ২০২২-২৩ া সাইন্স 

অর্সুিং শর্থজর্নতক্সতা ভচুমএল শলব ৭৫০ অর্ন  নেনলিং ই-শলব ৭৫ শের্গৎলগনি৷  

৪৮. ইেরজিত, শর্াবাইল শোিনেিং, ন নেজতল ওোনেিংগী খুৎথািং া নত.নভ. অর্সুিং শরন ও য়াওিা 

শ নলভর শতৌিবগী র্ক শলাি পুম্নর্িা িানলতী ৱািংবা ই-কজেে শের্গৎলগনি৷  

৪৯. ওোনেিংবু শথৌিা  াপ্নবা অর্ন  র্জখায় া ন নেজতল তুলনেিং ইিুযইপ শতৌিবা অর্ন  শ ন্না েবা 

লনিমিং আউতকর্নেিং লাক ন্নবা ওোনেিংিা িানলতী ই-কজেে শের্গৎিবগী কনপনতনতব 

শর্কানিের্ অর্া লল িগনি৷ 

ন নেজতল য়ুনিভনসমতী  

৫০. র্ম্ব জরাইনেিংগী শথািংনেল া পজসমাজিলাইস লনিমিং এক্সপনরজয়ন্সকা শলাইিিা ললবাক অনস া 

ললনরবা র্ম্ব জরাইনেিং া  ৱাদম-ক্লাস িানলতী য়ুনিভজসমল এেুজকসি পীিবগী র্ক ন নেজতল 

য়ুনিভনসমতী অর্া শের্গৎলগনি৷  ায়নরবনেিং অনস ভারতকী শতাঙাি শতাঙািবা শলািনেিং অর্ন  

আই.নস.নত. শোজর্মতনেিং া েিং িগনি৷ য়ুনিভনসমতী অনস  ব নবনদিং কনত্তিং এে আই.নস.নত. 

এক্সপতমাইসকা শলাইিিা শিতৱাকম  ব-শস্পাক শর্াজ ল অর্ া শের্গৎলগনি৷  ব-শস্পাকনেিংগী 

শিতৱাকম অর্া ওইিা ললবাক অনস া ললনরবা খ্বাই গী েরবা পনেক য়ুনিভনসমতীনেিং অর্ন  

ইন্সনততুযসিনেিংিা শকালাজবাজরত শতৌরগনি৷  

অয়ুের্াি ভারত ন নেজতল নর্সি  

৫১. শিজেল ন নেজতল শ ল্থ ইজকানসজস্তর্গী র্ক ওপি শপ্লতজোর্ম অর্া থিগনি৷ র্নস া শ ল্থ 

শপ্রাবাই রনেিং অর্ন  শ ল্থ শেনসনলতীনেিংগী ন নেজতল শরনেস্ত্রীনেিং, অখন্নবা শ ল্থ আইজ নেতী, 

কজন্সে শফ্রর্ৱাকম, অর্ন  র্য়ার্ পুম্নর্িা েিং িবা য়াবা  কজেলগী খুজ ািংচাবনেিং য়াওরগনি৷ 



 
 

৫২.  লায়চৎ অনসিা চন  শলঙ খুন িংগী র্ীওইনেিং া শর্জেল শ লথ শপ্রাজের্নেিং শ ন্না র্জয়িং 
শেিং জি। শর্জেল শ লথ কাউজন্সনিিং অর্সুিং শচকনেি শথৌরািংগী থবকনেিং শ ন্না েিবা, ‘শিজেল 
শতজল শর্জেল শ লথ শপ্রাগ্রার্’ অর্া শ ৌজ াক্লগনি। র্নস া নির্ ান্সিা শিা াল শসের অর্া ওইিা 
অর্সুিং ইেজিমজেল ইন্সনততুযৎ ওে ইিজোজর্মসি শতজনাজলােী – শবঙ্গজলার 
(আই.আই.আই.নত.নব.)িা শতজনাজলােীগী র্জতিং েিং িবগা শলায়িিা শতজল-শর্জেল শ লথ শসের 
ওে এজক্সজলন্স ২৩গী শিতৱাকম অর্া য়াওগনি।  
    
নর্সি েনি, নর্সি বৎসলয, সকের্ আঙ্গিৱা ী অর্সুিং শপােি ২.০ 
 
৫৩. িারী েনিবু ঐজখায়গী য়াইেরবা তুিংগী খু র্ অর্া ওইিা অর্সুিং অরৃ্ত কাল র্িুিং া িুপীিা 
লুনচবা চাউখৎ শথৌরািংনেিং র্রুওইবনেিং েকখঙবা ওইিা ঐজখায়গী সরকারিা ৱুজর্ি অর্সুিং চাইদ 
ন বলপজর্ে র্ন্ত্রালয়গী েীর্নেিং শ ন্না র্পুিং োবা অজিৌবা র্ওিং অর্া শের্জখ্র। র্নসগী র্তুিং ইন্না 
েীর্ অহুর্, নর্িং ওইিা নর্সি েনি, নর্সি বৎসলয, সকের্ আঙ্গিৱা ী অর্সুিং শপােি ২.০ অনস 
িুপী অর্সুিং অঙািংনেিং া পুন্না কান্নবা েিং ন্নবগী র্ক  ি িা শ ৌজ াকজখ্র। সকের্ আঙ্গিৱা ী অনস 
শ ন্না েবা ইিফ্রাস্ত্রকচর য়াওরবা অর্সুিং ওন ও-নভেুযএল য়াওরবা, নক্লি ইিেমীিা পাৱর পীবা 
অর্সুিং অঙািংনেিং শের্গৎপগী শ ন্না েবা এিভাইজরািজর্ে েিং িবা অজিৌবা র্খলগী আঙ্গিৱা ীে 
অর্নি। েীর্ অনসগী র্খা া আঙ্গিৱা ীে লাখ অনি অপজগ্র  শতৌরগনি।   
 
 র ঘর,িল শস েল 
 
৫৪. শ ৌনেক ললনরবা  র ঘর,িল শস েলগী কবজরে অনস কজরার ৮.৭নি। র্নস া য়ুজম্থািং 
কজরার ৫.৫ অর্ন  অ ািবগী চন  অনি া শতানত ঈনেিং েিং িজখ্র। ২০২২-২৩ া য়ুজম্থািং কজরার 
৩.৮ শয়ৌনেন্নবগী পাির্ া লুপা কজরার ৬০,০০০গী এজিাজকসি অর্া ললজখ্র।  
 
পুম্নর্ক্কী য়ুর্ োবা 
 
৫৫. ২০২২-২৩ া খুঙ্গিং অর্সুিং স র অনির্ক্কী র্েক খঙজ াক্লবা নপ.এর্. অৱাে শয়ােিাগী 
ইনলনেবল ওইরবা শবনিনেসরীনেিংগী র্ক য়ুর্ লাখ ৮০ োবা শলাইনেিগনি। পাম্দর্ অনসগী র্ক 
লুপা কজরার ৪৮,০০০ কাইথজখ্র।   



 
 

 
৫৬.  শকন্দ্র সরকারিা রােয সরকারগা শলায়িিা স রগী র্ের্নেিং া ললনরবা নর্দ্দল ক্লাস অর্সুিং 
শেনিৎজলািা শোৎথরবা শসক্সিা য়ুর্ োন্নবগী র্ক লর্ অর্সুিং য়ুর্ োবগী র্রী ললিবা এপ্রুজবল 
পীবগী র্তর্  ন্থিবা শ াৎিগনি। ঐজখায়িা োইিানন্সএল শসির শরগুজলতরনেিংগা শলায়িিা 
শকনপজতল শ ন্না পীিবা অর্সুিং র্রিা চিংবা শেিের্  ন্থিবসু শ াৎিগনি।  
 
প্রধাি র্ন্ত্রী ন বলপজর্ে ইনিনসএনতব শোর শিাথম ইস্ত নরেি (নপ.এর্.ন .ই.নভ.আই.এি.ই.) 
 
৫৭.  অজিৌবা েীর্ অর্া ওইনরবা, প্রধাি র্ন্ত্রী ন বলপজর্ে ইনিনসএনতব শোর শিাথম ইস্ত নরেি 
নপ.এর্.-ন .ই.নভ.আই.এি.ই. শিাথম-ইস্তিম কাউনন্সলগী খুত্থািং া  াপলগনি। র্নসিা নপ.এর্. 
গনতেনিগী ইনথল া অর্সুিং শিাথম-ইস্তগী তঙাইে ব া য়ুম্ফর্ ওইবা শসানসএল ন বলপজর্ে 
শপ্রাজেিনেিংগী ইিফ্রাস্ত্রকচর া েি থা গনি। র্নসিা শসির কয়া অর্ া অৱাৎপা ললনরবা অনস 
শর্িনেিুিা ি াজরাল অর্সুিং িুপীনেিং া পুনন্স র্ন িংগী থবকনেিং শতৌবা ঙর্ িগনি। র্নসিা শকন্দ্র 
অর্সুিং রােযগী  ান্নিা ললরবা েীর্নেিংগী র্হুৎনেিবা ওইজরাই। র্রক অনস া শকন্দ্রগী র্ন্ত্রালয়িা 
র্জখায়গী শকনিজ ত শপ্রাজেিনেিং ওই িবা য়াই, খুজ ািংচাবা অনস রােযিা শপাে শতৌরকপ া  ান্না 
পীগনি। লুপা কজরার ১,৫০০ অর্া অজ ৌবগী ওইিা পীরগনি, অর্সুিং শপ্রাজেিনেিং অনসগী অ ািবা 
নলস্ত এজিকচর-১ া পীনর। 
 
এনস্পজরজেল শোক শপ্রাগ্রার্ 
 
৫৮. এনস্পজরজেল শোক শপ্রাগ্রার্গী খুত্থািং া ললবাক অনসগী খ্বায় গী শোৎথরবা ন স্ত্রীিনেিং া 
ললনরবা িাগরীকনেিংগী পুনন্স র্ন িং েগৎিবা ঐজখায়গী নর্ৎজয়িং অনস য়াম্না শতিবা র্তর্ া অজেিংবা 
ওজন্থারজক্ল। অনসগুম্বা ন স্ত্রীি ১১২গী র্িুিং া চা া ৯৫ন  র্রুওইবা শসির  ায়বন   কজেল, 
িুযনত্রসি, োইিানন্সএল ইিকু্লেি অর্সুিং চিং বা য়া বা ইিফ্রাস্ত্রকচরনেিং া র্েক শথানা থবকনেিং 
চিংনেনি। র্জখায়িা রােযগী চািং া ললনরবা শভলুয  লািজখ্র। অ ুর্ ওইির্ক,  ায়নরবা ন স্ত্রীিনেিং 
অনস া, শোক খরন  শোৎথ ুিা ললনর। ২০২২-২৩ া, শপ্রাগ্রার্ অনসিা অনসগুিবা শোকনেিং অনস া 
নর্ৎজয়িং চিংগনি।   
 
ভাইজেে নভজলে শপ্রাগ্রার্ 



 
 

৫৯.  র্ীনেিং চাইজথািুিা ললবা ঙর্ম্বখগী খুঙ্গিংনেিং, অক্কিবা র্ের্ খরা খিা লম্বী োওিবা অর্সুিং 
ইিফ্রাস্ত্রকচর ওইবা র্ের্নেিংিা তৎতিা চাউখৎ শথৌরািংনেিং শয়ৌবা ঙর্জ । অৱািং থিংবা ঙর্ম্বখ া 
ললনরবা অনসগুম্বা খুঙ্গিংনেিং অনস অজিৌবা ভাইজেে নভজলে শপ্রাগ্রার্গী র্খা া শকািনেিগনি। 
থবকনেিং অনস া খুঙ্গিংগী ইিফ্রাস্ত্রকচর শের্গৎপা,  াউনসিং, তুনরস্ত শসেরনেিং, লম্বী োওিবা, 
নরজিজৱবল ইিেমী ন জসন্ত্রালাইে শতৌবগী শপ্রানবেনিিং,  ু মেি অর্সুিং এেুজকসজিল শচজন্নলগী 
 াইজরি তু শ ার্ েিং িবা, অর্সুিং লাইবনলহু  শেজিজরসিগী র্ক র্জতিং পীবা অনসিনচিংবা 
য়াওগনি। থবকনেিং অনসগী অজ িবা েি পীগনি।  ান্নিা ললরম্বা েীর্নেিং পুন্না থবক শতৌগনি। 
ঐজখায়িা র্জখায়গী থবকনেিং চািং িাইিা শয়িংনেিগনি। 
  
র্তর্ অর্া শ িা – র্ের্ অর্া শ িা শপাস্ত ওনেস শসনবিং 
 
৬০. ২০২২ া, শপাস্ত ওনেস লাখ ১.৫ চা া ১০০ োইিানন্সএল ইিকু্লেি ওইবা র্রুওইবা শবনঙ্কিং 
নসজস্তর্ অর্া ওইরগনি অর্সুিং শিত শবনঙ্কিং, শর্াবাইল শবনঙ্কিং, এ.নত.এর্.নেিংগী খুত্থািং া একাউেনেিং 
নেনেন্নবা য়ারগনি অর্সুিং শপাস্ত ওনেস একাউে অর্সুিং শবঙ্ক একাউেনেিংগী র্রিা েিগী 
ওিলাইি ত্রান্সেরসু য়া িগনি। র্নসিা র্রুওইিা খুঙ্গিং া ললনরবা শলৌর্ী অর্সুিং অ ল ওইরবনেিং া, 
ইজেজরাজপজরনবনলতী অর্সুিং োইিানন্সএল ইিকু্লেি য়া িুিা য়াম্না কান্নবা পীরগনি।   
 
ন নেজতল শবনঙ্কিং 
 
৬১.  চন  খরা অনস া, ললবাক অনস া ন নেজতল শবনঙ্কিং, ন নেজতল শপজর্ে অর্সুিং নেিজতি 
ইজিাজবসিনেিং য়াম্না য়ািংিা নেনেন্নবা শ িগৎলনক্ল।  সরকারিা শসির অনস া ললনরবা কান্নবনেিং 
অনস ললবাক অনসগী কানচি শকায়া থুিংিা কিুর্র শফ্রিলী ওইবা র্ওিং া শয়ৌ িুিা ন নেজতল শবনঙ্কিং 
কান্নবা েিংিবা শলপ্পা ললতিা পুননিং শথৌগৎনল। এজেিা অনসবু র্ািং া পুজথািুিা অর্সুিং ঐজখায়গী 
ইনিজপজিন্সকী চন  ৭৫ পািংজথানবা, শে ুযল কম্মনসমজয়ল শবঙ্কনেিংিা ললবাক অনসগী ন স্ত্রীি ৭৫ া 
ন নেজতল শবনঙ্কিং য়ুনিতনেিং (ন .নব.য়ু.এস.) ৭৫ নলিংখৎিবা ৱাের্ থনি। 
 
ন নেজতল শপজর্েস 
 



 
 

৬২.  র্র্ািংগী বজেত্তা লাওজথাকনখবা ন নেজতল শপজর্ে ইজকানসজস্তর্গী োইিানন্সএল সজপাতম 
২০২২-২৩ া র্খা চৎথরগনি। র্নসিা র্খা তািা ন নেজতল শপজর্ে নেনেন্নব া পুননিং শথৌগৎলগনি। 
 ায়নরবা অনস া ইজকাজর্ানিজকল ওইবা অর্সুিং নেনেন্নবনেিংগা চুিবা শপজর্ে শপ্লতজোর্ম নেনেন্নবগী 
পুননিং শথৌগৎপ া নর্ৎজয়িংসু চিংলগনি।    
 
প্র নিনবতী ইিজ ন্সজর্ে অর্সুিং ইিজভস্তজর্ে, সিরাইে ওজপাচুনিমতীে, ইিেমী ত্রানন্সসি, অর্সুিং 
ক্লাইজর্ৎ এক্সি 
 
প্র নিনবতী ইিজ ন্সজর্ে অর্সুিং ইিজভস্তজর্ে 
 
ইে ওে  ুইিং বুযনেজিস ২.০ অর্সুিং ইে ওে নলনবিং 
 
৬৩.  শ ৌনখবা চন  খর া, কর্প্লাজয়ন্স ২৫,০০০গী র্থিা  ন্থনখ অর্সুিং য়ুনিয়ি শলাে ১৪৮৪ 
 জিাকনখ।  ায়নরবা অনস সরকারগী ‘নর্নির্র্ গবজর্মে অর্সুিং শর্নক্সর্র্ গবিমান্স’কী অজচৎপা ৱা 
ঙাকপা, র্ীয়াম্না ঐজখায় া থােনববা, অর্সুিং ইে ওে  ুইিং বুযনেজিস (ই.ও.ন .নব.)গী র্ম্ব নি।   
  
৬৪.  অরৃ্ত কালগী র্ক, ইে ওে  ুইিং বুযনেজিস ই.ও.ন .নব. ২.০ অর্সুিং ইে ওে নলনবিংগী 
র্থিংগী শেে লাওজথাক্লগনি। শকনপজতল অর্সুিং হুযজর্ি নরজসাসমকী প্র নিব ইনেনসএন্সী 
শ িগৎিিবগী ঐজখায়িা কন্না শ াৎিনরবা অনস া, ঐজখায়িা ‘থ্রস-শবে গবিমান্স’কী ৱাখজিাি 
ইিগনি।   
 
৬৫.  র্নসগী অজিৌবা শেে অনস রােযনেিংিা থৱায় য়াওিা েরুক য়াবা, শর্িুযএলগী শথৌওিংনেিং 
অর্সুিং ইেজবমন্সিনেিং ন নেতাইজেসি শতৌবা, আই.নত. শথািংগী খুত্থািং া শকন্দ্র অর্সুিং রােযগী থািা 
ললবা নসজস্তর্নেিং পুিনেিবা, নসনতেি-শসনন্ত্রক সনবমসনেিং পুম্বগী অর্া খিা ওইবা শপাইে পীবা, 
অর্সুিং ওভরজলনপ্পিং কর্প্লাইজয়ন্সকী শস্তিারাইজেসি অর্া ওই িবা অর্সুিং শলৌজথাকপা অনসিা 
লর্নেিং লর্তাক্কনি।   
 
গ্রীি নক্লয়াজরজন্সস 



 
 

৬৬.  অর্ত্তা ওইবা নৱজিা শপাজতমল অর্া ওইনরবা, পনরজবে, গ্রীি নক্লয়াজরজন্সস পুম্বগী র্ক 
২০১৮ া শ ৌজ াকনখ। র্নসিা এপ্রুজবলগী র্িা চিংবা র্তর্  ন্থ িব া র্েক শথানা র্জতিং ওইনর। 
শপাজতমল অনসগী শোপ অনস এনপ্লকােনেিং া ইিজোজর্মসি েিং ন্নবা শ ৌনেক চাউজথাজক্ল। 
য়ুনিৎনেিংগী র্ের্নেিং া য়ুর্ের্ ওই ুিা, অখন্নবা এপ্রুজবলনেিংগী র্রর্ া পাউ েিং িলগনি। অর্ত্তা 
ওইবা শোর্ম অর্গী খুত্থািং া এপ্রুজবল র্নরর্ক্কী এনপ্লজকসি, অর্সুিং শসন্ত্রালাইে শপ্রাজসনসিং শসের-
গ্রীি (নস.নপ.নস.-গ্রীি)গী খুত্থািং া শথৌওিংনেিংগী শত্রনক্কিং য়া িগনি।       
 
ই-পাসজপাতম 
 
৬৭. ইজম্বজ   নচপ অর্সুিং তুিংগী ওইবা শতজনাজলােী য়াওবা ই-পাসজপাতমকী ইসু শতৌবা অনস 
িাগরীকনেিংিা র্জখায়গী র্পাল লর্ চৎপ া শ ন্না খুজ ািংচািবা ২০২২-২৩ া শ ৌজ াক্লগনি। 
 
আবমাি ন বলপজর্ে 
 
৬৮.  India@100গী র্তম্না লাকপা অনস া, ঐজখায়গী র্ীনেিং তঙ্খায় অর্জরার্ন  স রগী 
র্ের্নেিং া ললরবা য়ানর। র্নসগী শের্ োবগী র্িা, স রগী চাউখৎ শথৌরািং অনস য়াম্না োনথিা 
র্রুওইবা অর্া ওইনর। র্নসিা ললবাক অনসগী র্ের্ কয়া অর্ া পুনন্স র্ন িংগী খুজ ািংবনেিং য়াওিা 
শেনিৎজলািগী ওইরকপা য়াবনেিং খঙব া র্জতিং ওইরগনি। র্নসগী র্িা, অর্জরার্ া, ঐজখায়িা 
শর্গানসতীনেিং অর্সুিং র্জখায়গী অজকাইব া ললনরবা লর্নেিংবু শেনিৎজলাি চাউখৎিবগী শ ৌনেক্কী 
ওইবা শসের অর্া ওই ন্নবা শয়াকখৎপা র্জথৌ তাই। অজতাপ্পা অর্ া, ঐজখায়িা তুিং া শথৌ ািং অর্া 
শলৌিবা তায়র ২ অর্সুিং ৩ স রনেিংবু শ ন্না পুননিং চিংবা র্জথৌ তাই। র্নসিা ঐজখায়গী স রনেিংবু 
িুপী অর্সুিং ি ানেিং য়াওিা র্ীপুর্ খুন িংগী খুজ ািংচাবগা শলায়িিা ন িংিবগী  ন্না শয়িংবা অর্া চিংনল। 
র্নস ওই ন্নবগী র্িা, স রগী শথৌরািংনেিং অনস চুম্নগী বুযনেজিস র্াইওি অনসিা চৎথবা ঙজিাই। 
ঐজখায়িা অওিবা অর্গী র্ক শথৌরািং শতৌনর।    
 
৬৯.  আবমাি শসির শপানলসীনেিং, শকপানসতী নবনদিং, প্লানন্নিং, ইর্নপ্লজর্জেসি অর্সুিং 
গবিমান্সকী র্ক নরকজম্মজিসি পীিবা েনাইরবা আবমাি প্লান্নরনেিংগী অৱািংবা থাক্কী কনর্তী অর্া, 
আবমাি ইজকাজিানর্স্ত অর্সুিং ইন্সনততুযসিনেিং শেিগনি। 
 



 
 

রােযনেিং া আবমাি প্লানিিংগী র্জতিং শতৌবা 
  
৭০.  আবমাি শকপানসতী নবনদিংগী র্ক, রােযনেিং া র্জতিং েিং িগনি। নবনদিং বাইজলানেিংগী 
শর্া মিাইজেসি, তাউি প্লানন্নিং েীর্নেিং (নত.নপ.এস.) অর্সুিং ত্রানন্সত ওজরজে  ন বলপজর্ে 
(নত.ও.ন .)  াপ্লগনি। র্নসিা র্ীয়ার্গী পুনন্স র্ন িং া শ ন্না লায়জথাক িগনি অর্সুিং র্াস ত্রানন্সৎ 
নসজস্তর্নেিং া শ ন্না থবক শতৌরগনি। 
র্াস ত্রানন্সৎ শপ্রাজেিনেিং অর্সুিং অমু্রত েীর্গী র্ক শকন্দ্র সরকারগী শেি-থুর্গী র্জতিং অনস 
রােযনেিংিা নত.ও.ন . অর্সুিং নত.নপ.এস. শ ন্না লায়জথানা পীিবগী র্ক এক্সি প্লাি অর্সুিং র্জখায়গী 
ইর্নপ্লজর্জেসিগী শোরু্মজলসি শ িগৎ িগনি। 
 
৭১. আবমাি প্লানন্নিং অর্সুিং ন োইিা, ভারতকী অখন্নবা শলৌনেিং শ ন্না ললিিবা অর্সুিং লর্ 
অনস া সনতমোই  শত্রনিিং পীিবা,  ান্নিা ললরবা একাজ নর্ক ইন্সনততুযসি র্ঙা োওবা র্ের্ কয়া া 
শসের ওে এজক্সজলন্স ওইিা শের্গৎলগনি। শসেরনেিং অনস অর্র্ া লুপা কজরার ২৫০গী েি 
পীরগনি। র্নসগী র্থিা, এ.আই.নস.নত.ই.িা অজতাপ্পা ইন্সনততুযসিাআবমাি প্লানন্নিং শকাসমনেিংগী 
শসজলবী, িানলতী অর্সুিং এজসস শ ন্না েগৎিবা শ াৎিগনি।    
 
নক্লি অর্সুিং সজস্তজিবল শর্ানবনলতী 
 
৭২.  ঐজখায়িা স রগী র্ের্নেিং া পনেক ত্রান্সজপাতম নেনেন্নবগী েীে অর্া পুননিং শথৌগৎলগনি। 
র্নস া নক্লি শতি অর্সুিং গবিমান্সকী পাম্বম্বনেিং, শেজরা েুনেল-েুযইল শপানলসীগা শলায়িিা অখন্নবা 
শর্ানবনলতী শোিনেিং অর্সুিং ই.নভ. শভন কলনেিংিা অজ িবা শথৌ ািং শলৌগনি। 
 
শবত্তরী স্বানপ্পিং শপানলসী  
 
৭৩.  স রগী র্ের্নেিং া পাক েন্না চানেমিং শস্তসি নখিব া র্ের্নেিং য়াম্না নচিবা অনস শয়িং ুিা, 
শবত্তরী স্বানপ্পিং শপানলসী অর্া শের্গৎজল অর্সুিং ইের-ওপজরনবনলতী শস্তিা ম শেিগনি। ‘সনবমস অর্া 
ওইিা শবত্তরী িৎত্রগা ইিেমী’গী শলঙ বা অর্সুিং অজিৌবা বুযনেজিস শর্াজ ল শের্গৎিবা প্রাইজবৎ 
শসিরনেিং া পুননিং শথৌগৎলগনি। র্নসিা ই.নভ. ইজকানসস্তর্ া শ ন্না েগৎলগনি।  
  



 
 

শলি শরজকা মস শর্জিেজর্ে  

৭৪.  শলি নরজসাসমনেিং নিিংনথিা নেনেন্নবা  ায়বনস য়াম্না র্রু ওইবা অর্নি৷ শরজকা মনেিংগী আই.নত.-

শবে শর্জিেজর্েবু লাইজথাক ন্নবা য়ুনিক শলি পাজসমল আইজ নেনেজকসি িম্বর নেনেন্নিবা 

রােযনেিংবু পুননিং শথৌগৎলগনি৷ VIII শস ুযলগী শলাি অর্া শ ি া শলি শরজকা মনেিং ত্রান্সনলতজরসি 

শতৌবগী খুজ ািংচাবা অ ুসু লল িগনি৷  

৭৫.    ী নেিং অর্ন  শ াকুজর্েনেিং ‘র্ের্ অর্া শ ি া শরনেজস্ত্রসি শতৌিবা’ অর্সুিং শরনেজস্ত্রসি 

য়ুনিজোর্ম িাইিা শপ্রাজসস শতৌিবগী ওপ্সি অর্া ওইিা ‘ৱাি-শিসি ৱাি-শরনেজস্ত্রসি 

শসােতজৱয়র’গা শলাইিিা শিজেল শেজিনরক শ াকুজর্ে শরনেজস্ত্রসি নসজস্তর্ (এি.নে.ন .আর.এস.) 

নেনেন্নিবা অর্ন  নলজঙ্কে লল িববু প্রজর্াত শতৌরগনি৷  

ইিজসালজবন্সী অর্ন  শবঙ্ক্রপ্সী শকা   

৭৬.   নরজোলুসি শপ্রাজসসকী ইনেজকসী অনস েগৎ ন্নবা অর্ন  শরাস শবা মর ইিজসালজবন্সী 

নরজোলুসি লাইজথাক ন্নবা শকা তা তঙাই ে বা এজর্িজর্েনেিং পািংজথাক্লগনি৷  

এনসনলজরজত  শকাজপমাজরৎ এগনেৎ  

৭৭.  অজিৌবা কজপিীনেিং শরনেজস্ত্রসি শতৌবগী শখািংজেল য়ািংখৎ ন্নবগী র্ক আই.নত.-শবে নসজস্তর্ 

কয়া অর্া শের্গৎজখ্র৷ শ ৌনেনি  ায়নরবা কজপিীনেিং অনস শভালুেরী ৱাইনিিং-অপ শতৌব া 

লাইজথাক ন্নবা অর্ন  ৱাইনিিং-অপ শতৌব া শ ৌনেক শ ৌনেক চন  অনি  রকার ওইনরবা অনস গী 

থা ৬কী র্খা া  ন্থিবা শপ্রাজসস  নর-ইনিনিয়নরিংগা শলাইিিা শসের শোর শপ্রাজসনসিং এনসনলজরজত  

শকাজপমাজরৎ এগনেৎ(নস-নপ.এ.নস.ই.) শের্গৎলগনি৷  

গভজর্মে শপ্রাজকযারজর্ে  

৭৮. অনরৃ্ত কালগী তঙাই ে বনেিং অনসগী র্ক  িিা ইকুই কুইনদ্রম্বঙ া সরকারগী চৎি-

পথাপনেিং র্তর্গা চুিরবা থাকনেিং া ওজন্থাকজখ্র৷ অজিৌবা চৎি-পথাপনেিং অনসিা শতাঙাি শতাঙািবা 

শস্তকজ াদরনেিংগী ইিপুযতনেিং গী কান্নবা েিংজখ্র৷ কর্জপ্লক্স শতিরনেিং ইভালুজয়সি শতৌব া চিংনলবা 



 
 

অনসগী র্থিা র্তর্গা চুিরবা চৎি-পথাপনেিং অনসিা ত্রান্সপজরে ওইবা িানলতী রাইতনরয়া 

নেনেন্নবা য়া নি৷ রনন্নিং নবলনেিংগী চা া ৭৫ শিংজোই-শোই িা িুনর্ৎ ১০নিগী র্িুিং া পীজথানবা 

অর্ন  কনন্সনলজয়সিগী খুৎথািং া চজয়ৎিবা ললনরবনেিং অনস ৱাজরাইনেি পুরকপ া পুননিং শথৌগৎিবা 

শপ্রানভেিনেিং শের্জখ্র৷  

৭৯. ত্রান্সপজরন্সী শ ন্না লল ন্নবা অর্ন  শপজর্ে নথব া নথন্থনরবা অনস  ন্থিবগী র্খাতাবা শখািংথািং 

অর্া ওইিা, শপ্রাজকযারজর্েনেিংগী র্ক শকন্দ্রগী র্ন্ত্রী পুম্নর্না নেনেন্নিবা র্পুিং-োিা শপপরজলস 

ওইবা, এি-তু-এি ওিলাইি ই-নবল নসজস্তর্ অর্া পুজথাক্লগনি৷ নসজস্তর্ অনসিা সপ্লাইয়রনেিং অর্ন  

কজন্ত্রিরনেিংিা র্জখায়গী ন নেজতিী সাইি শতৌরবা নবলনেিং অ ু ওিলাইি া থানেিকপা অর্ন  

র্ের্ অর্া শ ি গী র্জখায়গী শস্ততস অ ু শক্লর্ শতৌবা অর্ন  শত্রক শতৌবা য়া িগনি৷  

৮০. সপ্লাইয়রনেিং অর্ন  ৱাকম-কজন্ত্রিরনেিংগী ইিাইজরি শকাস্ত  ন্থিবা, সরকারগী 

শপ্রাজকযারজর্েনেিং া শবঙ্ক গজরেীগী র্হুৎ অর্া ওইিা নসওনরতী শবািনেিং নেনেন্নবা য়া িগনি৷ 

র্নস া সিা পুনেিকপাগুম্বা করবারনেিংসু কান্নবা েিংগনি৷ ইনু্সজরন্স কজপিীনেিংিা নসওনরতী 

শবািনেিং ইসু শতৌিবগী শফ্রর্ৱাকম অ ু আই.আর.ন .এ.আই.িা পীজখ্র৷  

এ.নভ.নে.নস. প্রজর্াসি তাে শোসম  

৮১. এনিজর্সি, নবেুযল ইজেিনেিং, শগনর্িং অর্ন  শকানর্ক(এ.নভ.নে.নস.) শসিরিা ি াবু 

শলৌনেন্নবগী শপাজতনন্সজয়ল অ ু েিং নি৷ র্নসবু খঙজ ানবা অর্ন  ঐজখায়গী র্াজকমৎনেিং অর্ন  

শলাজবল ন র্াি অনস পীবা ঙম্নবগী শ াজর্নস্তক শকপানসতী শের্গৎিবগী লম্বীনেিং অ ু খঙজ ানবা 

শস্তকজ াদর পুম্নর্ক্কা শলাইিিা এ.নভ.নে.নস. শপ্রাজর্াসি তাে শোসম অর্া শের্গৎলগনি৷  

শতনলজকার্ শসির  

৮২. শতনলকমু্মযনিজকসি র্রু ওইিা ৫নে শতজনাজলােী অনস চাওখৎলকপা ঙর্গনি অর্ন  থবক্কী 

খুজ ািংচাবনেিং পীবা ঙর্গনি৷ প্রাইজভৎ শতনলজকার্ শপ্রাভাই রনেিংিা ২০২২-২৩ োওবগী র্িুিং া 

৫নে শর্াবাইল সনভমসনেিং লাইিা নেনেন্নবা য়া ন্নবা ২০২২ া  রকার ওইবা শস্পরর্ ওক্সিনেিং 

পািংজথাক্লগনি৷  



 
 

৮৩. প্র ক্সি নলঙ্ক ইজন্সনেব নের্গী েরুক ওইিা ৫নে.গী র্ক অেবা ইজকানসজস্তর্ অর্া 

শের্গৎিবা ন োইি য়াওবা শর্িুজেকচনরিং নের্ অর্া পুজথাক্লগনি৷  

৮৪. খুঙ্গিং অর্সুিং র্িুিং  নিিবা র্ের্নেিং া এজোজ মবল শো জবি অর্ন  শর্াবাইল সনভমস 

শপ্রানলনেজরসি য়া ন্নবা, য়ুনিভজসমল সনভমস ওনেজগসি েিগী র্খা া এিুএল কজিক্সিনেিংগী চা া 

র্ঙান  কাইজথাক্লগনি৷ র্নসিা আর. অর্সুিং ন . প্রজর্াত শতৌরগনি অর্ন  শতজনাজলােীনেিং অর্ন  

শসালুসিনেিং কম্মনসমজয়লাইজেসি শতৌরগনি৷  

৮৫. ে রগী র্ের্নেিং অর্ন  র্ের্নেিং অ ু া ললনরবা র্ীওইনেিংিা ই-সনভমসনেিং, কমু্মযনিজকসি 

শেনসনলতীনেিং অর্ন  ন নেজতল নরজসাসমনেিং েিংনলবা র্জতৌ অ ুগুম্না খুঙ্গিং পুম্নর্ক অর্ন  র্ের্নেিং 

অ ু া ললনরবা র্ীওই পুম্নর্না র্ ুগী খুজ ািংচাবা অ ু েিং িগ বনি  ায়বা অনসিা ঐজখায়গী র্িংলাি 

ওইনর৷ ২০২২-২৩ া নপ.নপ.নপ. শর্া কী খুৎথািং া ভারতজিত শপ্রাজেিকী র্খা া র্িুিং  নিিবা 

র্ের্নেিং য়াওিা খুঙ্গিং পুম্নর্িা ওনপ্তজকল োইবর লল ন্নবগী কজন্ত্রিনেিং অ ু খুৎনেন্নরগনি৷ 

২০২৫ া শলাইনেিগনি  ায়িা পািনর৷ওনপ্তজকল োইবর অনস শ ন্না েবা র্ওিং া অর্ া ইনেনসজয়ে 

ওইিা নেনেন্নবা য়া ন্নবা শখাঙথািংনেিং শলৌখৎলগনি৷  

এক্সজপাতম প্রজর্াসি  

৮৬. অজিৌবা শলনেজেসিগা শলাইিিা নস্পনসজয়ল ইজকাজিানর্ত শোিনেিং অনস নেজিাক্লগনি, র্নসিা 

রােযনেিংবু ‘ন জবলপজর্ে ওে এেরপ্রাইজেস অর্সুিং সনভমস  বনেিং া’ পাতমিরনেিং ওইবা 

য়া িগনি৷ ললনরবা ইিফ্রাস্ত্রকচর পুম্নর্ক নিিংনথিা নেনেন্নিবা অর্ন  এক্সজপাতমনেিংগী 

কনপনতনতবজিস শ িগৎিিবা শ ৌনেক শ ৌনেক ললনরবা অজচৌবা অর্সুিং অজিৌবা ইিস্ত্রীএল 

এিজক্লব পুম্নর্ক র্নস া কবর শতৌরগনি৷  

ন জেন্সতা আত্মনিভমরতা  

৮৭. আর্ম শোসমনেিংগী র্ক র্পাি লর্নেিং গী ইিুযইপজর্ে শলৌনেনিবা অনস  ন্থিবা অর্ন  

অত্মনিভমরতা প্রজর্াত শতৌিবা ঐজখায়গী সরকারিা শ াৎিনর৷ শ াজর্নস্তক ইিস্ত্রীগী শকনপজতল 



 
 

শপ্রাজকযারজর্ে বজেৎ অনস ২০২১-২২ া চা া ৫৮ ওইরম্বা অনস ২০২২-২৩ া চা া ৬৮ 

ওই িগনি৷  

৮৮.  ন জেন্স আর. অর্নসিং ন . বজেৎকী চা া ২৫ খািুিা থর্ ুিা ইিস্ত্রী, স্তাতমঅপনেিং অর্ন  

একা নর্য়াগী র্ক ন জেন্স আর. অর্সুিং ন .  ািংজ াক্লগনি৷ নস.নপ.নভ. শর্াজ লগী খুৎথািং া 

ন .আর.ন .ও. অর্ন  অজতাপ্পা ওগমিাইজেসিনেিংগা শকালাজবাজরসি শতৌ ুিা নর্নলতরী শপ্লতজোর্মনেিং 

অর্ন  ইিুযইপজর্ে ন োইি শতৌিবা অর্ন  শের্গৎিবা প্রাইজভৎ ইিস্ত্রীবু পুননিং শথৌগৎলগনি৷ 

শতনস্তিং অর্ন  সনতমনেজকসিগী তঙাই ে বনেিং অনস শর্িনেিবা ঙম্নবগী র্ক ইনিজপজিে শিাজ ল 

অর্জেলা শবা ী অর্া শের্গৎলগনি৷  

সিরাইস ওজপাচুমনিতীনেিং  

৮৯. আনতমনেনসজয়ল ইনেনলজেন্স, নেওস্পানসজয়ল নসজস্তর্নেিং অর্ন  শদ্রািনেিং, শসনর্কিির অর্ন  

র্ ুগী ইজকা-নসজস্তর্, শস্পস ইজকাজিার্ী, নেজিানর্কনেিং অর্ন  োর্মকুযনতজকলনেিং, গ্রীি ইিেমী, 

অর্ন  নক্লি শর্ানবনলতী নসজস্তর্নেিং অনসিা সজস্তজিবল ন জবলপজর্ে া চাওিা র্জতিং পািংিিবা অর্ন  

ললবাক অনসবু শর্া িমাইে শতৌিবগী অজচৌবা শপাজতনন্সজয়ল লল৷ র্জখায়িা ি ানেিং া থবক্কী 

খুজ ািংচাবনেিং পীনর অর্ন  ভারতকী ইিস্ত্রীবু শ ন্না ইনেনসজয়ে অর্ন  কনপনতনতব ওই নি৷  

৯০. সজপানতমব শপানলনসনেিং, লাইত-তচ নরগুজলসিনেিং, শ াজর্নস্তক শকপানসতীনেিং শের্গৎিবা 

শেনসনলজতনতব এক্সিনেিং অর্ন  নরসসম অর্সুিং ন জবলপজর্ে প্রজর্াত শতৌবা অনসিা সরকারগী 

শখািংথািং অনস লর্নেিংলগনি৷  ায়নরবা সিরাইস ওজপাচুমনিতীনেিং অনস া আর. অর্সুিং ন .গী ওইিা, 

একা নর্য়া, ইিস্ত্রী অর্ন  পনেক ইন্সনততুযসিনেিংগী র্রিা শকালাজবাজরসি শতৌিবা শ াৎিনরবা 

অনসগী র্থিা সরকারগী কনন্ত্রবুযসি েিং িগনি৷  

ইিেমী ত্রানিসি অর্ন  ক্লাইজর্ত এক্সি  

৯১. ক্লাইজর্ত শচিকী নরেনেিং অনস ভারত অর্ন  অজতাপ্পা ললবাকনেিংবু শোক নিবা খ্বাই গী 

কিবা শিজগনতব এক্সতজিমনলতীনেিং ওইনর৷ শ ৌনখবগী িজবম্বর া লাসজগাগী নস.ও.নপ.২৬ সনম্মত্তা 

ইকাই খুম্নবা প্রধাি র্ন্ত্রীিা অসুম্না শোিংজ াকনখ, “ঙনস  রকার ওইনরবা অনস ৱাখল য়াও িা অর্ন  



 
 

কা শ িবা র্ওিং া নেনেন্নবা অনসগী র্হুৎতা ৱাখল ললিা অর্ন  নিিংনথিা নেনেন্নবা অনসনি”৷ 

‘পঞ্চারৃ্ত’তা র্ ানা লাওজথাকনখবা শলা কাজবমাি ন জবলপজর্ে স্ত্রানতেী অনস সজস্তজিবল 

ন জবলপজর্েগী র্ক ঐজখায়গী সরকার অনসিা কন্না শ াৎিনরবা অনসগী য়াম্না র্রু ওইবা েরুক 

অর্নি৷  

৯২. র্নসগী স্ত্রানতেী অনসিা থবক্কী খুজ ািংচাবা চাওিা েিং িগনি অর্ন  ললবাক অনসবু সজস্তজিবল 

ন জবলপজর্েগী লম্বী া পুরক্লগনি৷ র্নসগী বজেৎ অনসিা অজতিবা র্তর্গী অর্ন  অোিংবা র্তর্গী 

শতাঙাি শতাঙািবা এক্সিনেিং পুজথারনক্ল৷  

শসালর পৱার  

৯৩. ২০৩০ োওবগী র্িুিং া নেগাৱাত ২৮০গী ইন্সজতাল শসালর শকপানসতী পুজথানবা পাির্ 

থনিবা অনস লাইজথাক ন্নবা, শপানলনসনলজকাি গী শসালর নপ.নভ. শর্া ুযলনেিং া শর্িুজেকচনরিং 

য়ুনিতনেিং র্পুিং োিা পুিনেি িব া প্রাইজয়ানরতী থর্ ুিা ইনেনসজয়ন্সী ৱািংবা শর্া ুযলনেিং 

পুজথানবগী প্র ক্সি নলঙ্ক ইজন্সনেবকী র্ক লুপা শকানত ১৯,৫০০গী অজ িবা শেিের্ অর্া 

কাইথরগনি৷ 

সকুমলর ইজকাজিার্ী 

৯৪. সকুমলর ইজকাজিার্ী ত্রানিসি অনসিা প্র নিনবতী শ িগৎ িব া র্জতিং পািংগনি অর্ন  অজিৌবা 

করবারনেিং অর্ন  থবকনেিংগী র্ক খুজ ািংচাবনেিং চাওিা েিং িগনি  ায়িা পািনর৷ শসির তরা 

খু র্ ওইিা ইজলজরানিক শৱস্ত, এি-ওে-লাইে শভন কলনেিং, ওইল শৱস্ত নেনেন্নবা অর্ন  হু 

শচিংিবা অর্নসিং  কচািং শোকনিিংঙাই ওইবা ইিস্ত্রীএল শৱস্তকী র্ক এক্সি প্লািনেিং শের্ ো ুিা 

থনি৷ ইিফ্রাস্ত্রকচর, নরবসম শলানেনস্তকনেিং, শতজনাজলােী অপজগ্র  শতৌবা অর্ন  ইিজোজর্মল 

শসিরগা পুিনেিবগী য়াম্না র্রু ওইিা শরাস কনত্তিং ইসুনেিং শথিংিবা অনস া শ ৌনেক শ ৌনেক্কী 

ওইিা র্ীৎজয়িং থিগনি৷  ায়নরবা অনস া নরগুজলসিনেিং কবর শতৌনরবা এনিব পনেক শপানলসীনেিং, 

এক্সজতজি  প্র ুযসসম শরজস্পানন্সনবনলতী শফ্রর্ৱাকম অর্ন  ইজন্নাজবসি শেনসনলজতসিিা সজপাতম 

শতৌরগনি৷  



 
 

কাজবমাি িুযজত্রল ইজকাজিার্ী া ত্রানিসি লাকপা  

৯৫. থজর্মল পৱার প্লােনেিং া বাইওর্াস শপজিতনেিংগী চা া র্ঙা গী তজরৎ োওবা শকা-োইয়র 

শতৌরগনি, র্নসিা চন  খুন িংগী কাজবমাি  াইওক্সাই  এর্.এর্.নত. ৩৮ কিবা ঙিগনি৷ র্নসিা 

শলৌর্ীনেিং া অজ িবা ইিকর্ েিং িগনি অর্ন  র্ের্ অ ু া ললনরবা র্ীয়ার্ িা থবক্কী খুজ ািংচাবনেিং 

েিং িগনি অর্সুিং শলৌ উবা শলৌের্নেিং া চারুজখাক লর্ থাবা অনস গী কিবা ঙিগনি৷  

৯৬. ইিেমী কিবা  ায়বনস ইিেমী শর্জিেজর্েগী য়াম্না র্রু ওইবা এজস্পি অর্নি৷ র্রর্ অ ুিা, 

ইিেমী ইনেনসজয়ন্সী অর্ন  শসনবিং নর্েরনেিং অনস শয়াকখৎক বনি৷ র্নস ইিেমী সনভমস কপিী 

(ই.এস.নস.ও.) নবনেজিস শর্াজ লগী খুৎথািং া অজচৌবা কম্মনসমজয়ল নবন িংনেিং া পািংজথাক্লগনি৷  

৯৭. শতননজকল অর্ন  োইিানন্সজয়ল বাইজয়নবনলতী লাক ন্নবা শকাইলা গযানসনেজকসি শতৌবা অর্ন  

ইিস্ত্রীগী র্ক  রকার ওইনরবা শকাইলা শকনর্জকলনেিং া ওজন্থাকপগী পাইজলাত শপ্রাজেি র্নর 

শের্গৎলগনি৷  

৯৮.এজগ্রা শোজরস্ত্রী অর্ন  প্রাইজভৎ শোজরস্ত্রী শয়াকখৎিবা  রকার ওইনরবা শলনেসজলনতবকী 

ওইনরবা অজ ািংবনেিং অর্ন  শপানলসীনেিং পুরক্লগনি৷ র্নসগী র্থিা, এজগ্রা শোজরস্ত্রী শতৌবা পানিবা 

শস ুযল কাস্তনেিং অর্সুিং শস ুযল ত্রাইবনেিংগী র্িুিং চন্না ললনরবা শলৌর্ীনেিং া শেল-থুর্গী ওইবা র্জতিং 

েিং িগনি৷ 

ইিজবস্তজর্েস পনেক শকনপজতল ইিজবস্তজর্ে া শেল থা বা  

৯৯. ইজকাজিানর্ক নরবাইজবল লল ন্নবা অর্ন  র্ ুগী র্নল্তপ্লাইয়র ইজেিকী খুৎথািং া পুিনেন্নবগী 

লম্বী অ ু শকনপজতল ইিজবস্তজর্ে া ললনর৷ শকনপজতল ইিজবস্তজর্ে অনসিা থবক্কী খুজ ািংচাবনেিং 

েিং িব া র্জতিং পািংনল,জপ্রাজেজেলনেিংগী সনভমসনেিং, অজচৌবা ইিস্ত্রীনেিং অর্ন  

এর্.এস.এর্.ই.নেিং গী পুজথানক্লবা ইিপুযতনেিংগী ন র্াি শ িগৎ নি অর্ন  শ ন্না েবা এগ্রী-

ইিফ্রাস্ত্রকচরগী খুৎথািং া শলৌর্ীনেিংবু র্জতিং পািংনল৷   



 
 

১০০. র্র্ািং া শপরা ৫ া পিনখবা অনসগুম্না, ইিজবস্তজর্েগী অচুম্বা সাইকল া পনেক 

ইিজবস্তজর্ে গী শ ৌরগা রাউ -ইি প্রাইজভৎ ইিজবস্তজর্ে  রকার ওইনর৷ তািংকক অনস া, 

প্রাইজভৎ ইিজবস্তজর্েগী শপাজতনন্সজয়ল শ িগৎিবা প্রাইজভৎ ইিজবস্তজর্েবু সজপাতম শতৌনববা অর্ন  

ইজকাজিার্ীগী তঙাই ে বনেিং অ ু া সজপাতম শতৌবা অনস  রকার ওইরকপা র্ানি৷ ২০২২-২৩ া 

পনেক ইিজবস্তজর্েিা র্খাতািা ইিজবস্তজর্ে অর্ন  ন র্াি া লর্নেিংিবা অর্সুিং শ িগৎ ন্নবা 

শ াৎিগ বনি৷  

১০১. র্থিা পনিবা র্রু ওইবনেিং অনস শয়িংলগা, য়ুনিয়ি বজেৎতা শকনপজতল এক্সজপনিচরগী র্ক 

থা নখবা শেিের্ অ ু অরু্ক্কা  ন্না ৱািংখৎলিুিা চৎনলবা চন  অনস া লুপা শকানত লাখ ৫.৫৪ 

ওইরম্ব গী ২০২২-২৩ া লুপা শকানত ৭.৫০ ওইরিুিা চা া ৩৫.৪ শ িগৎলকজখ্র৷ শ িগৎলনক্লবা 

শেিের্ অনস ২০১৯-২০গী এক্সজপনিচর অ ুগী েরুক ২.২ গী শ ন্না ৱািংজখ্র৷ ২০২২-২৩ া 

থা নরবা শেিের্ অনস নে.ন .নপ.গী চা া ২.৯ ওইরগনি৷  

ইজেনিব শকনপজতল এক্সজপনিচর  

১০২. রােযনেিং া েিং নিবা গ্রাে-ইি-এই কী খুৎথািং া শকনপজতল এজসতনেিং শেম্নবগী র্ক ললনরবা 

শপ্রানভেিগা শলাইিিা ইিজবস্তজর্ে অ ু পুন্না পা ুিা, ২০২২-২৩ া শকন্দ্র সরকারগী ‘ইজেনিব 

শকনপজতল এক্সজপনিচর’ অ ু চাওরানা লুপা শকানত লাখ ১০.৬৮নি, র্নস নে.ন .নপ.গী চা া ৪.১গী 

চািংনি৷  

গ্রীি শবািনেিং  

১০৩. ২০২২-২৩ া ললনরবা সরকারগী অপুিবা র্াজকমৎ শবাজরাইিংগী েরুক অর্া ওইিা, গ্রীি 

ইিফ্রাস্ত্রকচরগী র্ক নরজসাসমনেিং তানেন্নবা শসাভনরি গ্রীি শবািনেিং ইসু শতৌরগনি৷ শপ্রাসী নেিং 

অনস পনেক শসির শপ্রাজেিনেিং া ন জপ্লাই শতৌরগনি, র্নসিা ইজকাজিার্ীগী কাজবমাি ইজেনন্সতী 

 ন্থ িব া র্জতিং পািংলগনি৷ 

নগেত-আই.এে.এস.নস.  



 
 

১০৪. োইিানন্সজয়ল সনভমসনেিং অর্ন  শতজনাজলােীগী র্ক  াই-এি হুযজর্ি নরজসাসমনেিং য়াম্না 

লাইিা েিং ন্নবা আই.এে.এস.নস.এ.গী িত্তিা োইিানন্সজয়ল শর্জিেজর্ে, নেিজতখ, সাইন্স, 

শতজনাজলােী, ইনিনিয়নরিং অর্ন  শ াজর্নস্তক নরগুজলসিনেিং গী ফ্রী ওইরবা শর্থজর্নতক্সকী শকাসমনেিং 

ৱাদম-ক্লাস শোজরি য়ুনিভনসমতীনেিং অর্ন  ইন্সনততুযসিনেিংিা নগেত নসতী া েিং িবা য়ারগনি৷  

১০৫.  ইেরজিজেল েুনরসপ্রুজ ন্সকী র্খা া চজয়ৎিবা ললনরবনেিং অনস র্তর্ চািা ৱাজরাইনেি 

পুরনবগী র্ক ইেরজিজেল আনবমজত্রসি শসের অর্া নগেত নসতী া শের্গৎলগনি৷  

১০৬.  ললবাক অনস া সজস্তজিবল অর্ন  ক্লাইজর্ত োইিান্সকী র্ক ললনরবা শলাজবল শকনপজতলগী 

সনভমসনেিং অনস নগেত নসতী া লাইিা েিং িগনি৷  

ইিফ্রাস্ত্রকচর শস্ততস  

১০৭. শ ন্স চানেমিং ইিফ্রাস্ত্রকচর অর্ন  নগ্র -শেল শবত্তরী নসজস্তর্নেিং য়াওিা  াতা শসেরনেিং অর্ন  

ইিেমী শস্তাজরে নসজস্তর্নেিং অনস ইিফ্রাস্ত্রকচরগী  াজর্মািাইে নলস্ততা য়াও িগনি৷ র্নসিা ন নেজতল 

ইিফ্রাস্ত্রকচর অর্ন  নক্লি ইিেমী শস্তাজরেকী র্ক শরন ৎ লাইিা েিং িগনি৷  

শবঞ্চর শকনপজতল অর্ন  প্রাইজভৎ ইিুইতী ইিজবস্তজর্ে  

১০৮. শ ৌনখবা চন  া শবঞ্চর শকনপজতল অর্ন  প্রাইজভৎ ইিুইতীিা লুপা শকানত লাখ ৫.৫. শ ন্না 

শেল থা  ুিা খ্বাই গী চাওবনেিংগী র্িুিং া অর্া ওইনরবা স্তাতম-অপ অর্ন  শগ্রাথ ইজকানসজস্তর্ অনসবু 

শ ন্না লাইজথাক নি৷ ইিজবস্তজর্ে শ িগৎ িবা  ায়বা অনস া নরগুজলতরী অর্ন  অজতাপ্পা 

নফ্রক্সিনেিংগী শ ানলস্তক এগোনর্জিসি অর্া  রকার ওই৷ চুিবা শখািংথািংনেিং অনস শয়িংনেন্নবা অর্ন  

তাকনপিবা এক্সপতম কনম্মতী অর্া শের্গৎলগনি৷  

শেজি  োইিান্স 

১০৯. গভজর্মে শবক েিস এি.আই.আই.এে. অর্ন  এস.আই.ন .নব.আই.েি ওে েিস অনস 

শেল শকনপজতল অর্া েিং িুিা র্নল্তপ্লাইয়র ইজেি অর্া শেনি৷ ক্লাইজর্ত এক্সি,  ীপ-শতখ, 

ন নেজতল ইজকাজিার্ী, োর্ম অর্ন  এগ্রী-শতখকুম্বা র্রু ওইবা সিরাইস শসিরনেিং অনস পুননিং 



 
 

শথৌগৎিবগী র্ক, সরকারগী শসয়র অনস চা া ২০ অকনবা ওইবিা অর্ন  েিনেিং অনস প্রাইজভৎ 

েি শর্জিেরনেিংিা চলাইবিা শেজি  োইিান্সকী নথজর্নতক েিনেিং অনস সরকার অনসিা প্রজর্াত 

শতৌরগনি৷  

ইিফ্রাস্ত্রকচর শপ্রাজেিনেিংগী োইিানন্সজয়ল বাইজয়নবনলতী  

১১০. ইিফ্রাস্ত্রকচরগী তঙাই ে বনেিং অনস া শেল থা িবগী র্ক, পনেক ইিজবস্তজর্ে 

শ িগৎলনক্লবা অনস র্রু ওইবা শেল অর্ া প্রাইজভৎ শকনপজতলিা র্পু ো িবা  রকার ওইরগনি৷ 

র্নল্ত-শলতজরল এজেন্সীনেিং গী শতননজকল অর্ন  শিাজলেকী ওইবা র্জতিং শলৌ ুিা নপ.নপ.নপ. 

য়াওিা শপ্রাজেিনেিংগী োইিানন্সজয়ল বাইজয়নবনলতী শ িগৎ ন্নবা শখািংথািংনেিং শলৌখৎলগনি৷ 

র্াজলর্গী ওইিা খ্বাই গী েবা শপ্রনিসনেিং, োইিানন্সিংগী ইজন্নাজবনতব শৱেনেিং নেনেন্ন ুিা অর্ন  

নরে এজলাজকসি শবজলন্সতা থর্ ুিা োইিানন্সজয়ল বাইজয়নবনলতী েগৎ িবা ঙর্গনি৷  

ন নেজতল রুপী 

১১১. শসজন্ত্রল শবঙ্ক ন নেজতল কজরন্সী (নস.নব.ন .নস.) পুজথারকপা অনসিা ন নেজতল ইজকাজিার্ী া 

চাওিা কান্নবা অর্া পীরগনি৷ ন নেজতল কজরন্সীিা শ ন্না ইনেনসজয়ে ওইবা অর্ন  শ ন্না শ ািংবা 

কজরন্সী শর্জিেজর্ে নসজস্তর্ অর্া লল িব া লর্নেিংলগনি৷ র্নসিা র্রর্ ওই ুিা শোকজচি অর্ন  

অজতাপ্পা শতজনাজলােীনেিং নেনেন্ন ুিা নরেবম শবঙ্ক ওে ইনিয়ািা ২০২২-২৩ গী শ ৌ ুিা ন নেজতল 

রুপীবু ইসু শতৌিবা শ ৌজ ারকনখবনি৷  

শকনপজতল ইিজবস্তজর্েগী র্ক রােযনেিং া পীনরবা শেল-থুর্গী ওইবা র্জতিং 

১১২.  শকাওপজরনতব শেজ জরনলের্গী অজেিংবা নস্পনরত অ ু উৎল ুিা, রােযনেিংিা প্র নিব ওইবা 

এজসতনেিং শের্গৎপ া অর্ন  থবক েিং ন্নবা শ াৎিব া থা নরবা র্জখায়গী শকনপজতল ইিজবস্তজর্ে 

অ ু শ িগৎ ন্নবা রােযনেিংবু শ ন্না র্পাঙ্গল লল ন্নবা শকন্দ্র সরকারিা শ াৎিনর৷ ‘শকনপজতল 

ইিজবস্তজর্েগী র্ক রােযনেিং া পীনরবা শেল-থুর্গী ওইবা র্জতিংগী নের্’ অনস রােযনেিংিা নিিংনথিা 

েিংজখ্র৷ রু্খয র্ন্ত্রী অর্ন  রােযগী শেল-থুর্ র্ন্ত্রীনেিংগা শলাইিিা ঐিা উিনখবা র্তর্ া 

 ায়েরকনখবনেিং অ ু শয়িংলগা, চৎনলবা চন  অনসগী ওইিা নের্ অনসগী আউতজল অনস বজেৎ 



 
 

ইনস্তজর্তনেিং া লুপা শকানত ১০,০০০ ওইরম্ব গী নরভাইস ইনস্তজর্তনেিং া লুপা শকানত ১৫,০০০ া 

শ িগৎলনক্ল৷  

১১৩.  ২০২২-২৩গী ওইিা, ইজকাজিার্ী া ললনরবা অপুিবা ইিজবস্তজর্েনেিং অনস শকতলাইনেিং 

শতৌব া রােযনেিংবু র্জতিং পািংিবা থা নখবা শেিের্ অনস লুপা শকানত লাখ ১নি৷ র্নসগী চন  

য়ািংম্বখগী ইেজরস্ত ফ্রী ওইবা শলািনেিং অনস রােযনেিং া পীনখবা শিাজর্মল শবাজরানয়িংনেিং অ ুগী 

র্থিনি৷ 

 
১১৪: র্নসগী এজলাজকসি অনস নপ.এর্. গতীেনিগা র্রী ললিবা অর্সুিং রােযগী চাউখৎক বা 
অজতাপ্পা শকনপজতল ইিজভস্তজর্েকী র্িা নেনেন্নগনি। র্নস া র্খাগীনেিং অনসগী কজপাজিেনেিংসু 
র্িুিং চিগনিাঃ 

 নপ.এর্. গ্রার্ সরক শয়ােিাগী, রােযগী েরুক্কী সজপ্পাতম য়াওিা, অ ািবা নর্ৎজয়িং চঙবা 
কাঙলুপনেিংগী অজ িবা েনিিং, 

 ন নেজতল শপজর্ে অর্সুিং ও.এে.নস. শিতৱকম শলাইনেিবা য়াওিা শেনিৎজলাি 
ন নেতাইজেসি শতৌবা অর্সুিং 

 বাইজলা শেম্বা, তাউি প্লানন্নিং নের্, শত্রনিত্তা র্রু ওইবা পীবা ন জভলপজর্ে অর্সুিং ত্রান্সের 
শতৌবা য়াবা ন জভলপজর্েকী রাইতনেিংগা র্রী ললিবা নরজোর্মনেিং 
 

১১৫:  ইিং ২০২২-২৩ া ১৫শবা োইিান্স কনম্মসন্না  ায়বগী র্খা শপান্না রােযনেিং া 
নে.এস.ন .নপ.গী ৪%গী নেজেল ন নেনসৎকী অয়াবা পীগনি অর্সুিং র্নস গী ০.৫%িা ইিং ২০২১-
২২ া র্রী ললিবা  ীরর্নেিং  ান্নিা পাউ োওখ্রবগী র্খা শপান্না পাৱর শসির নরজোর্মগী র্িা 
থর্গনি। 
 
নেজেল শর্জিেজর্ে 
 
১১৬: ইিং ২০২১-২২গী বজেৎ ইনস্তজর্ত্তা পিখ্রবা লুপা কজরার লাখ ৩৪.৮৩গী অপুিবা 
এক্সজপনিচরগা চািং ম্নব া ওইনরবা নরভাইস শতৌরবা ইনস্তজর্ত অনস লুপা কজরার লাখ ৩৭.৭০নি। 
শকনপজতল এক্সজপনিচরগী নরভাইস শতৌরবা ইনস্তজর্ৎ অনস লুপা কজরার লাখ ৬.০৩নি। র্নস া 



 
 

এয়র ইনিয়া অর্সুিং র্নসগী অজতাপ্পা সন্দ্রাই কনম্মৎজর্েনেিংগী আউতজস্তনিিং শগজরেী  
লাইএনবনলতীনেিং ললনেিবগী র্িা লুপা কজরার ৫১,৯৭১গী শেিের্ য়াওনর। 
 
১১৭: বজেৎ ইনস্তজর্ত্তা অরু্ক লাকপ া, ইিং ২০২২-২৩গী অপুিবা এক্সজপনিচর অনস লুপা কজরার 
লাখ ৩৯.৪৫ ওইগনি পািনর, অর্সুিং পুনেিবা িত্তিা অপুিবা েিংবনেিংিা লুপা কজরার লাখ ২২.৮৪ 
ওইগনি  ায়িা পািনর। 
 
১১৮: শ ৌনেক চৎনলবা চন গী নরভাইস শতৌরবা নেজেল ন নেনসৎ অনস বজেৎ ইনস্তজর্ত্তা শপ্রাজেি 
শতৌনখবা ৬.৮%গা চািং ম্নব া নে.ন .নপ.গী ৬.৯% ওইগনি পািনর। ইিং ২০২২-২৩গী নেজেল 
ন নেনসৎ অনসিা নে.ন .নপ.গী ৬.৪% ওইগনি পািনর অর্সুিং র্নসিা ঐ ানা র্র্ািং চন  া ইিং ২০২৫-
২৬ োওবগী র্িুিং া নেজেল ন নেনসৎকী থানা ৪.৫%গী র্খা া লল ন্নবগী র্িা লাউজথাকনখবগা 
নেজেল কজন্সানলজ সিগী য়ািবা পাম্বম্বনেিংগা চান্নিা চৎনল। ইিং ২০২২-২৩গী নেজেল ন নেনসৎ 
শলজভল শেম্বা র্তর্ া, র্পাঙ্গল ললবা অর্সুিং তুিং শকাইিা চৎ ন্নবগী র্িা পনেক ইিজভস্তজর্েকী 
খুত্থািং া শগ্রাথ লল ন্নবা শ াৎিবগী তঙাই ে বনেিং ঐ ানা খঙনখ। 
 
শ ৌনেক, ঐ ানা ঐ াক্কী ৱাজরালগী পাতম নব. া অরু্ক লাক্লজগ। 
 
পাতম নব. 
 
 াইজরি শতক্স 
 
১১৯. ইকায় খুম্নিীিংঙাই ওইরবা স্পীকর, সর, ঐ ানা র্সাগী েরুক িীিংনথিা তর্নখবা অর্সুিং 
শ ৌনেক্কী তঙাই ে বগী র্তর্নস া র্জখায়গী র্রুপ র্ীয়ার্গী শতিংবািংিবা ঐজখায়গী সরকারগী 
র্পাঙ্গল  াপনখবা ললবাক্কী শতক্সজপয়রনেিংবু থাগৎপগী খুজ ািংচাবা শলৌেজগ। 
 
 পানয়তবাকরর্ ধর্ময়ার্ রাস্ত্রর্ নিতযর্ য়থা নবনধ।। 
অজসইসঙ্কল্পাজয়দ্রোজয়াগাক্সএর্ািাতানন্দ্রতা ।। 
 



 
 

“নিিংজথৌিা খুজ ািংচা বনেিংবু শলৌজথািুিা অর্সুিং অর্সুিং ধর্মিা য়াবগী র্খা শপান্না শতক্স শখার্গতু্তিা 
ধর্মগী কাঙজলািগী র্তুিং ইন্না রােযবু ললঙািুিা র্ীয়ার্গী শয়াগাজক্সর্া (য়াইে য়ুম্বাল)গী র্িা েীি 
লাঙগ বনি”। 
র্ াভারত, োনে পবম অধযায়, ৭২ শলাক ১১ 
 
১২০. ঐজখায়গী নলরবা লাইনরকনেিং গী শলৌনেিং শলৌ ুিা, ঐজখায়িা চাউখৎ-শথৌরািংগী লম্বী া চৎনল। 
ঐজখায়িা তিং ু ললতাবা অর্সুিং র্ািংজেৌিিা  ায়বা ঙম্বা শতক্সকী চৎিবীগী শপানলসী লাউজথাকনখবগী 
র্তুিং ইন্না চতু্তিা বজেৎ অনস া ৱাজ ৌজ াক পীনরবা অনসিা ঐজখায়িা থােবা য়াবা শতক্সকী চৎিবী 
অর্া র্ািং থািা পুিবা শ াৎিনরবা অনস া নরজোর্ম কয়া পুরক্কনি। র্নসিা শতক্সকী পথাপু্প শ ন্না 
লায়জথাক িগনি, শতক্সজপয়রনেিংিা র্োিা কাঙজলাি ইন্নীিংগনি অর্সুিং নলনতজগসি  ন্থ িগনি। 
 
অজিৌবা ‘অপজ জত  নরতিম’ শ ৌজ াকপা 
 
১২১. ভারতিা য়াঙলবা শখাঙজেল া চৎনল অর্সুিং র্ীয়াম্না োইজিনন্সএল ত্রাজিক্সি কয়া অর্া 
পািংজথানক্ল। ইিকর্ শতক্স ন পাতমজর্েিা শতক্সজপয়রনেিংগী ত্রাজিক্সিনেিং নরজপাতম শতৌিবা চাউরবা 
শফ্রর্ৱকম অর্া শেজি।  ীরর্ অনসগা র্রী ললিিা, শতক্সজপয়র খরিা শতক্স থীিবগী র্িা র্জখায়গী 
শেজন্থাক্কী অচুম্বা ইনস্তজর্সি শেম্বা র্তর্ া র্জখায়িা কনরগুম্বা খরা নচত্থজর িৎত্রগা অরািবা খরা 
য়াওজখ্র খঙবা য়াগনি। অনসগুম্বা অজোইবনেিংবু চুজম্থানবা খুজ ািংচাবা পীিবগী র্িা, ঐ ানা 
অজ িবা শতক্স খরা পী ুিা অপজ জত  নরতিম োইল শতৌবা য়া িবা অজিৌবা কাঙজলাি অর্া 
শ ৌজ ানক্ল। র্নসগী অপজ ত শতৌরবা নরতিম অনস র্রী ললিবা এজসসজর্ে চন গী অজরাইবগী চন  
অনিগী র্িুিং া োইল শতৌবা য়াগনি। 
 
১২২. শ ৌনেক্কী ওইিা, এজসসী অর্িা ইিকর্ খরা পলজ ৌজদ্র  ায়িা ন পাতমজর্েিা খঙলকপা 
র্তর্ া, র্জখায়িা এ েুজকসিগী োিংলবা শথৌওিং অর্া চম্বত্থ। র্ ুগী র্হুত্তা র্নসগী ৱাজ ৌজ াক 
অনসিা শতক্সজপয়র অ ু া অরু্ক্কা  ন্না থােবা থর্ ুিা শতক্সজপয়র র্োর্না র্ াক্কী র্র্ািংগী নরতিম 
পীনেিব া অজোই-অঙার্ খরা য়াওউজখ্র  ায়িা র্োিা য়ািা শোিংজ াকচবা য়া নি।  ৱাজ ৌজ াক 
অনসগী অকুপ্পা র্জরালন  োইিান্স নবল া য়াওনর। র্নসন  র্োিা শতক্সকী কাঙজলাি ইিবগী 
র্াইম্বক া পায়খৎপা অেবা শখাঙথািং অর্নি। 
 



 
 

শকাওপজরনতবনেিংগী  ন্থরবা অলতজিমত নর্নির্র্ শতক্স শরৎ অর্সুিং সরচােম 
 
১২৩. শ ৌনেক্কী ওইিা, শকাওপজরনতব শসাসাইতীনেিং অনস চা া তরানিপাল অর্সুিং অর্গা র্খায়গী 
চািং া অলতজিমত নর্নির্র্ শতক্স পীবগী তঙাই ে বা লল। অ ুবু, কজপিীনেিংিা র্ান্নবা অনসবু চা া 
তরার্ঙাগী চািং া পীনর। শকাওপজরনতব শসাসাইতী অর্সুিং কজপিীনেিংগী র্রিা র্ান্নবা চািং ম্নের্ 
অর্া লল ন্নবগী র্িা, ঐ ানা শকাওপজরনতব শসাসাইতীনেিংগী শরত অনসসু চা া তরার্ঙা া 
 ন্থ ন্নবা ৱাজ ৌজ াক থনি। 
 
১২৪. ঐ ানা শকাওপজরনতব শসাসাইতীনেিংগী সরচােম অনসসু কজরার ১ অর্সুিং ১০গী র্রিা ইিকর্ 
ললবনেিংগী র্িা শ ৌনেক ওইনরবা ১২% গী ৭%তা  ন্থ ন্নবা ৱাজ ৌজ াক থনি। 
 
১২৫. র্নসিা খুঙ্গিং অর্সুিং শলৌর্ী খুন্নাই গী অয়াম্বা ওইবা শকাওপজরনতব শসাসাইতী অর্সুিং 
র্জখায়গী শর্ম্বরনেিংগী ইিকর্ শ িগৎ িব া শতিংবািংগনি। 
 
িাম্মা শোইবনেিংগী শতক্স শকার্জথাকপা 
 
১২৬. িাম্মা শোইবা র্ীওইনেিংগী র্র্া র্পা িৎত্রগা গারনেয়ািনেিংিা অনসগুম্বা র্ীওইনেিংগী ইনু্সযজরন্স 
নের্ শলৌবা য়াই। সবস্ক্রাইবর,  ায়বন , র্র্া র্পা িৎত্রগা গানেময়াি, অনসিা ললনখ বা র্তর্ া িাম্মা 
শোইবা র্ীওই অনস া লপ সর্ শপজর্ে িৎত্রগা এিুযইতী পীবা র্তর্ তা র্র্া র্পা িৎত্রগা 
গানেময়াি অনস া ন  ক্সি পীগ বনি  ায়িা শ ৌনেক ললনরবা আইন্না  ায়নর। 
 
১২৭. িাম্মা শোইবা র্ীওই অনসিা র্ াক্কী গানেময়াি/র্র্া র্পািা ললনরম্বঙ র্তর্ সু এিুইতী িৎত্রগা 
লর্প সর্ শপজর্েকী তঙাই েরিবা তািা লাকপা য়াওবা য়াই। র্রর্ অ ুিা,  ায়নরবা লপ সর্ 
শপজর্ে িৎত্রগা এিুইতী অনসবু র্র্া র্পা িৎত্রগা গানেময়ািনেিংিা ন িংনলম্বঙ,  ায়বন , র্জখায়িা চন  
৬০ শরকপা র্তর্ া পীবগী ঐ ানা ৱাজ ৌজ াক পুজথানক্ল। 
 
রােয অর্সুিং শকন্দ্র সরকারগী শথৌর্ীনেিংগী র্রিা র্ান্ন িবা 
 



 
 

১২৮. শ ৌনেক্কী ওইিা, শকন্দ্র সরকারগী শথৌর্ীনেিংিা র্জখায়গী শতাজলাবকী ১৪%বু শিজেল শপন্সি 
সীজস্তর্ (এি.নপ.এস.) তাইয়র ১ া েরুক পীনর। র্নসবু শথৌর্ী অনসগী ইিকর্ শ াৎপা র্তর্ া 
ন  ক্সি ওইিা শলৌই। অ ুবু র্নসগুম্বা ন  ক্সি অনস রােয সরকারগী শথৌর্ীনেিংগীন  র্জখায়গী 
শতাজলাবকী শপ্নগী ১০% খির্ক ওই। রােয অর্সুিং শকন্দ্র সরকারগী শথৌর্ীনেিংবু র্ান্নিা 
ললিবগী র্িা, রােয সরকারগী শথৌর্ীনেিংগী ওইিনস অনসগুম্বা শতক্স ন  ক্সি অনস শ িগতু্তিা 
১০% গী ১৪% া ওই ন্নবা ৱাজ ৌজ াক থনি। র্নসিা রােয সরকারগী শথৌর্ীনেিংগী শসানসএল 
শসকুযনরতী শবজিনেৎ শ িগৎপগা শলায়িিা শকন্দ্র সরকারগী শথৌর্ীনেিংগা থাক র্ান্নিসু থর্গনি। 
 
স্তাতম-অপনেিংগী ইজন্সনেব 
 
১২৯. স্তাতম-অপনেিং অনসিা ঐজখায়গী শেনিৎজলািগী দ্রাইবর ওইিা শ ৌনেক শথাক্লনক্ল। র্র্ািংগী চন  
খরনস া, ললবাক অনসিা স্তাতম-অপনেিংিা র্ায় পাকপগী চািং য়াম্না শ িগৎলকপা উনর। 
৩১/৩/২০২২গী র্র্ািং া শথাকনখবা র্নতক চাবা স্তাতম-অপনেিং া র্জখায়িা শ ক শের্নখবগী চন  
তরাগী র্িুিং গী চন  ৩গী শতক্স ইজন্সনেব পীনর। শ ৌনেক্কী শকানব কী লাইচৎ অনস শয়িংল ুিা, 
ঐ ানা র্নতক চাবা স্তাতম-অপনেিংগী ইিজকাজপমাজরত শতৌবগী র্তর্বু চন  অর্গা শ ন্না োিংজ ানবা 
ৱাের্ থনি, র্নসিা  ায়বন , অনসগুম্বা শতক্স ইজন্সনেব পীিবগী র্িা ৩১/৩/২০২৩ োওবগী র্তর্ 
পীবা। 
 
কজন্সজেল শতক্স শরনের্গী র্খা া শিৌিা ইিজকাজপমাজরত শতৌনখবা শর্িুযজেকচনরিং এনেতীনেিংগী 
ইজন্সনেব 
 
১৩০. ললবাক্কী অখন্নবা কজপিীনেিংগী র্াজলর্গী থাক্কী কনপনতনতব ওইবা বুযনেজিস ইিভাইরিজর্ে 
অর্া শেম্নবা শ াৎিনরবা অনস া, ঐজখায়গী সরকারিা শিৌিা ইিজকাজপমাজরত শতৌনখবা শর্িুযজেকচনরিং 
এনেতীনেিংগী র্িা শতক্সকী ১৫%  ন্থবগী শতক্স শরনের্ অর্া শ ৌজ ানক্ল। শপাজত্থাক পুজথাকপা 
শ ৌবগী অজরাইবা িুনর্ৎপু শসক্সি ১১৫ নব.এ.নব.গী র্খা া চন  অর্া োিংজ ানবা,  াঊবন  র্াচম ৩১, 
২০২৩ গী র্াচম ৩১, ২০২৪ োওবা, ঐ ানা ৱাজ ৌজ াক থনি। 
 
ভচুমএল ন নেজতল এজসৎকী শতক্স নের্ 
 



 
 

১৩১. ভচুমএল ন নেজতল এজসৎকী ত্রাজিক্সি চািং য়াম্না শ িগৎপগী নেভর্ অর্া ঐজখায়িা উনর। 
র্নসগী ত্রাজিক্সি র্নেিং য়াম্বা অর্সুিং চাউিা পািংজথাকপিা র্রর্ ওইরগা, র্জখায়গী অখন্নবা শতক্স 
শরনের্ অর্া ললবগী তঙাই ে বা ললরনক্ল। র্নসগী র্তুিং ইন্না, ভচুমএল ন নেজতল এজসৎকী শতক্স 
থীিবগী র্িা, ঐ ানা ভচুমএল এজসৎ অর্া শ ি গী লাকপা ইিকর্ া ৩০%গী চািং া শতক্স থীবা 
 ায়বা ৱাজ ৌজ াক অর্া ঐ ানা থনি। 

 ললনেিবগী র্র্ল া িত্তিা অনসগুম্বা ইিকর্ শ াৎপা র্তর্ া এক্সজপনিচর িৎত্রগা এলাজৱন্স 
অর্ত্তা কিবা। র্খা তাবা ওইিা, ভচুমএল ন নেজতল এজসৎ ত্রান্সের শতৌবা র্তর্ া 
র্াঙেবিা অজতাপ্পা ইিকর্ অর্ত্ত া ককনেন্নবা য়াজ । 

 র্খা তাবা ওইিা, ত্রাজিক্সিগী অকুপ্পা র্জরাল শলৌিবগী র্িা, র্নিতরী শথ্রসজ াদগী র্থিা 
ললবা অনসগুম্বা ভচুমএল ন নেজতল এজসৎ ত্রান্সের শতৌবগা র্রী ললিিা পািংজথাকপা 
ত্রাজিক্সিগী শপজর্ে খুন িং া ১%গী নত.ন .এস. থম্বা  ায়িসু ঐ ানা ৱাজ ৌজ াক থনি। 

 ভচুমএল ন নেজতল এজসৎ খুজ াল ওইিা পীবগী র্তািং সু, েিংনলবা র্ীওই অ ুগী িাকল া 
শতক্স থীবা। 
 

ন পাতমজর্েিা  নিি- নিন্নিা এপ্পীল শতৌবা নথিংবগী নলনতজগসি শর্জিেজর্ে 
 
১৩২. র্ান্নবা খুজ ািংচা বনেিং য়াওবা এপীল কয়া োইল শতৌব া র্তর্ অর্সুিং নরজসাসম কয়া অর্া 
চঙবনস ঐজখায়িা উজর। িীিংনথিা পািংজথাকপা নলনতজগসি শর্জিেজর্েকী ঐজখায়গী শপানলসীবু র্খা 
তািা পুজথািুিা, কনরগুম্বা এজসসী অর্িা থািংগৎলনক্লবা আইিগী ৱা িং অর্িা েুনরসন কজেল  াই 
শকাতম িৎত্রগা সুপ্রীর্ শকাতমকী র্খা া  ান্ন গী পিুিা ললনরবা এপীল অর্গী আইিগী ৱা িংগা 
র্ান্নবা ওইরবন , র্নসগুম্বা আইিগী ৱা িং অনসগী পাউখুমু্ব েুনরসন কজেল  াই শকাতম িৎত্রগা সুপ্রীর্ 
শকাতমিা পীনদ্রবর্ম্বখ ন পাতমজর্ে অনসিা এজসসী অনসগী র্খা তাবা শকস োইল শতৌবা য়া িবগী 
ৱাের্ অর্া ঐ ানা শ ৌজ ানক্ল। র্নসিা শতক্সজপয়র অর্সুিং ন পাতমজর্েকী র্রিা  নিি- নিন্না 
নলনতজগসি শতৌবগী শথৌওিং  িথ িব া য়াম্না শতিংবািংগনি। 
 
আই.এে.এস.নস. া শতক্স ইজন্সনেব পীবা 
 
১৩৩. আই.এে.এস.নস. খুর্ািং চাউনেল িবগী ঐজখায়গী শপানলসীবু র্ািং া পুজথাক্ল ুিা, র্ীরর্ া 
ললবা ন রাইজবনতব ইন্সত্রুজর্ে অর্ গী িি-শরনসজ ে অর্ া লাকপা ইিকর্, িৎত্রগা র্ীরর্গী 



 
 

শবনঙ্কিং য়ুনিৎ অর্িা শথাকপা ওভর ন  কাউের ন রাইজভনতব, শরায়ালতী গী লাকপা ইিকর্ অর্সুিং 
ে াে োজিাকপ গী লাকপা শেজিাই অর্সুিং আই.এে.এস.নস.গী শপাতমজোনলও শর্জিজের্জিত 
শতৌব গী েিংবা ইিকর্ া অখন্নবা  ীরর্ খরগী র্খা া শতক্সতগী শকার্জথাকপা  ায়িা ঐ ানা 
ৱাজ ৌজ াক থনি। 
 
১৩৪. সরচােম শরজেলাইে শতৌবা 
 

 র্াজলর্ নেিবা থুিংবা কারবারগী শথৌওিংনেিং া, শতাঙাি-শতাঙািবা ৱাকম কজন্ত্রি কয়াগী ওইিা 
কজন্সানতময়র্ অর্া শের্গ বনি  ায়িা তঙাই ে িা পিবা তর্ম অর্সুিং কনিসি কয়া ললনর। 
অনসগুম্বা কজিানতময়র্গী শর্ম্বরনেিং অনস অয়াম্বিা কজপিীিা ওইম্বি। র্নসগুম্বা র্তর্ া, 
র্নসগুম্বা এ.ও.নপ.গী ইিকর্নেিংিা ৩৭%কী সরচােম ললবগী অৱাবা িিংই। অর্সুিং র্নসিা 
ইিন নভেুএল কজপিীগী সরচােমতগী য়াম্না শ নি।  ীরর্ অনসগী র্তুিং ইন্না, অনসগুম্বা 
সচমােমপু ১৫% গী শ ল িবা  ায়িা ঐ ানা ৱাজ ৌজ াক থনি।  

 র্খা তাবা ওইিা, নলস্ত শতৌরবা ইনিতী শেয়র, য়ুনিৎিনচিংবগী শলািং-তর্ম শকনপজতল 
শগইিনেিং অনস য়ািব া ১৫% সরচােম পীের্ শথাকই অর্সুিং অজতাপ্পা শলািং তর্ম শকনপজতল 
শগইিগী সরচােমিা ৩৭% োওবা শয়ৌবা য়াওই। এজসৎ র্খল অর্া শ িগী ত্রান্সের শতৌব া 
লাকপা শলািং তর্ম শকনপজতল শগইিগী সরচােমতা ১৫% গী শ ল িবগী ৱাজ ৌজ াক ঐ ানা 
থনি। র্নসিা স্তাতম-অপ খুন্নাই া পুননিং শথৌগৎকনি অর্সুিং শর্িুযজেকচনরিং কজপিী অর্সুিং 
স্তাতম-অপনেিং া শতক্স শবজিনেৎ পীবগী ঐ াক্কী ৱাজ ৌজ াক অনসিা ঐজখায়িা আত্মানিভমর 
ভারতকী র্িা শখাঙের্ শচৎনলবা অনসবু অরু্ক্কা শ ন্না শেৌগৎকনি। 
 

‘শ ল্থ অর্সুিং এেুজকসি’বু বুযনেজিস এক্সজপনিচরনি  ায়বগী র্তািং া শেিংজ াকপা 
 
১৩৫. বুযনেজিস ইিকর্ শ াৎপা র্তর্ া ইিকর্ শতক্সপু এক্সজপনিচরনি  ায়িা পাবা য়াজ । র্নস া 
শতক্সকা শলায়িিা সরচােমসু য়াওনরবনি। ‘শ ল্থ অর্সুিং এেুজকসি শসস’  ায়বনস সরকারিা 
পায়খৎপা য়াই য়ুম্বালগী অখন্নবা শপ্রাগ্রার্নেিং া শেলগী শতিংবািংিবগী র্িা শতক্সজপয়রনেিং া থম্বা 
অজ িবা সরচােম অর্নি। অ ুবু, শকাতম খরিন  ‘শ ল্থ অর্সুিং এেুজকসি শসস’ অনসবু বুযনেজিস 
এক্সজপনিচরনি  ায়িা অয়াবা পী অর্সুিং র্নস শলনেজেনতবকী অপাম্বগী ৱািংর্ নি। র্নসগুম্বা 
শলনেজেনতবকী অপাম্ববু অরু্ক  ন্না িীিংনেিংিবগী র্িা, ঐ ানা ইিকর্ অর্সুিং শেজিািংগী র্থিা 



 
 

ললবা সরচােম িৎত্রগা শসস অর্া শ িবু বুযনেজিস এক্সজপনিচরনি খিিবা শেিংজ াকপগী 
ৱাজ ৌজ াক থনি। 
 
শতক্স হুরািবনেিংগী র্াইজয়ািা শচকনেিৱা  ায়বা/নক িবা: 
 
১৩৬. শ ৌনেক্কী ওইিা, থীবা হুম্বগী থবক চত্থব া শথিংিবা তাকজথািবা ইিকর্গী র্াইজয়ািা 
অর্াঙবনি  ায়িা পুজথাকপা, শসত ওেকী র্তািং া শতাঙািবা ৱা জন্থাক ললিনর। শতাঙাি-শতাঙািবা 
শথৌজ াক কয়া া, তাকজথািবা ইিকর্ িৎত্রগা শসল্স শলাৎনেিবা শথিংিবা র্তর্ া শতক্স 
থীগ বনেিংবু অর্াঙবনি  ায়িা তািুিা থীিজ । র্নসগী অচুম্বা খঙজ ানবা অর্সুিং শতক্সজপয়রনেিং া 
লান্না শতৌবগী অকায়বা লাক্কনি খঙ িবা ওইিা, থীবা হুম্বা অর্সুিং সজভম ওপজরসি চত্থবা র্তর্ া 
অনসগুম্বা তাকজথািবা ইিকর্ শথিংিবা র্তর্ া অনসগুম্বা শসত ওে শথাকপা িৎত্রগা অর্াঙবনি 
 ায়িা িাজন্থাকপা য়া িবগী ৱাজ ৌজ াক অর্া ঐ ানা শ ৌজ ানক্ল। 
 
নত.ন .এস.কী শপ্রানভেিবু শরজেলাইে শতৌবা 
 
১৩৭. কারবার খুর্ািং চাউনেল িবগী শথৌরািং অর্া ওইিা, বুযনেজিসনেিংিা র্জখায়গী শেজিািংবু 
এজেেনেিং া পীিবগী শথৌওিং পািংজথাকপা উনর। অনসগুম্বা কান্নবনেিং অনস এজেেকী র্াইম্বক গী 
শতক্স থীের্ শথাকই। অনসগুম্বা ত্রাজিক্সি শত্রক শতৌিবগী র্িা, কনরগুম্বা, র্নসগুম্বা কান্নবগী 
শভলুযিা শেিবা চন  ুগী র্িুিং া লুপা ২০,০০০ শ িগন  কান্নবা পীনরবা র্ীওই অনস া শতক্স 
ন  ক্সি পীিবা ঐ ানা ৱাজ ৌজ াক থনি। 
 
১৩৮.  ীরর্ অনস া অজতাপ্পা অজ ািংবা খরসু ললনর অর্সুিং র্জখায়নেিং অনস োইিান্স নবল া য়াওনর। 
 
ইিাইজরি শতক্স 
 
নে.এস.নত. া র্েক শথাকপা চাউখৎপা ললরকপাাঃ 
 
১৩৯. নে.এস.নত. অনস শকাওপজরনতব শেজ জরনলের্গী ইনথল তাকপা র্িীিং তম্বা ভারতকী 
খ্বাই গী র্েক শথাকপা নরজোর্ম অর্া ওইনর। কান্নবা কয়া উরবসু, র্নসগী নেিংিবসু অ ুর্ক লল। 



 
 

নেিংিবনেিং অনস নে.এস.নত. কাউনন্সলগী নর্ৎজয়িং অর্সুিং শেন্নবগী র্খা া িীিংনথিা কুপ্না অর্সুিং ৱািা 
শথিংিনখ। ভারতপু র্াজকমত অর্া শতক্স অর্া  ায়বগী র্ঙলািবু র্ঙোওি নিবা আই.নত.িা র্পুিং 
োিা চলায়বা অর্সুিং চাউখৎপগী র্াইম্বক া চঙনেিবা নে.এস.নত. শরনের্ া ঐজখায়িা চাউজথাকচবা 
য়াই। নেিংিবা খরা শ ৌনেকসু ললনর অর্সুিং লানক্লবা চন নেিং া ঐজখায়িা শথিংিিবা শলনপ্ল। শতিংবািংবা 
অর্সুিং চৎি িবগী খল ঙানা চৎপিা ঐজখায়িা কাঙজলাি ইিবগী পথাপ েগৎ জি। লাইচৎ 
ললেরবসু নে.এস.নত. শরজভিুয িীিংনথিা লানক্ল। অনসগুম্বা োজ ৌ অনসগী র্িা শতক্সজপয়রনেিংবু 
থাগৎের্ শথাকই। র্জখায়িা অজ ািংবা অনসগা চুি িনখবতা িত্তিা র্োগী শতক্স পী ুিা 
শ াৎিনরবনেিং অনস সু শতিংবািংনখ। 
 
অখন্নবা ইজকাজিানর্ক শোিনেিং: 
 
১৪০. ঐ াক্কী ৱাজরালগী পাতম এ. া ঐ ানা এস.ই.জেৎ.কী র্িা শ ৌজ াকনখবা নরজোর্মনেিং পিনখ। 
র্নসগা শলায়িিা, ঐজখায়িা এস.ই.জেৎ.কী কস্তর্স এ নর্নিজস্ত্রসি শতৌব া নরজোর্ম কয়া 
পািংজথাক্কনি অর্সুিং র্নসবু আই.নত.িা র্পুিং োিা চলায়গনি অর্সুিং নরেতা য়ুম্ফর্ ওইিা শয়িংনেিবগা 
শলায়িিা কান্নবা শ ন্না পীব া নর্ৎজয়িং চঙবা কস্তর্স শিজেল শপাজতমল া র্জথৌ পািংজথাক্কনি। র্নসিা 
এস.ই.জেৎ.নেিংিা কাবমার শতৌব া য়াম্না লায় িগনি। র্নসগী নরজোর্ম অনস শসজপ্তম্বর ৩০, ২০২২ 
োওবগী র্িুিং া পািংজথাক্কনি। 
 
কস্তর্স নরজোর্ম অর্সুিং  ুযতী শরত শ ািংবা 
 
১৪১. কস্তর্স এ নর্নিজস্ত্রসন্না চন নেিং অনস া র্ীয়াম্না িুিংঙাইগ বা শথৌওিং অর্সুিং শতজনাজলােী 
নেনেন্ন ুিা র্োবু শিৌিা শের্জ াকচজর। শেসজলস কস্তর্সু শেজি। শকানব -১৯গী লাইচৎ র্িুিং া 
কস্তর্স শোজর্মসন্না র্োগী শথৌ ািং খঙবা অর্সুিং নর্ৎকুপ িাহুর্ নেিংিা নেিংিবা কয়াগী র্াইজয়ািা 
র্েক শথাকপা থবক পািংজথাকনখ। কস্তর্স নরজোর্মিা শ াজর্নস্তক শকনপ্সতী রীএসিগী র্াইম্বক া 
ঐজখায়গী এর্.এস.এর্.ই.নেিং া চািং ম্নবগী থাক র্ান্নবা তািা পী ুিা, শরা শর্তনরএল সপ্লাই 
সাই কী নেিংিবা কয়া শলৌজথািুিা, কারবার শতৌব া শ ন্না িুিংঙাই িুিা অর্সুিং নপ.এল.আই. 
অর্সুিং শেজ স শর্িুযজেকচনরিং প্লািগুম্বা শপানলসীগী শখাঙথািং কয়া পায়খৎপা য়া িবগী থবক কয়া 
পায়খৎনখ। ঐ াক্কী কস্তর্গী ৱাজ ৌজ াক অনসিা পাির্নেিং অনসগা র্রী ললিনর। 
 



 
 

শপ্রাজেি ইজপাতম অর্সুিং শকনপজতল গুদ স 
 
১৪২. শিজেল শকনপজতল গুদ স শপানলসী, ২০১৬িা ইিং ২০২৫ োওবগী র্িুিং া শকনপজতল গুদ স 
পুজথাকপগী চািংবু েরুক অনি শথানা শ িগৎপগী পাির্ থনি। অ ুবু, পাৱর, েনতমলাইের, 
শতক্সতাইল। শল র, েুতজৱয়র, েু  শপ্রাজসনসিং অর্সুিং েনতমলাইেরগুম্বা শসিরনেিং া শকস খরগী 
ওইিা শকনপজতল গুদ সকী ন জক  অহুর্ শ ন্না  ুযতী একজেপসি পীনখবগী শথৌওিং োওবা ললনখ। 
র্নসগী একজেপসি অনসিা শ াজর্নস্তক শকনপজতল গুদ স শসির চাউখৎপ া অজয়ৎপা ওইনখ। 
 
১৪৩. র্ান্নবা ওইিা, শপ্রাজেি ইজপাতম  ুযতী কজন্সসন্না শকায়লা র্াইি শতৌবগী শপ্রাজেি, পাৱর 
শেজিজরসি, ত্রান্সনর্সি িৎত্রগা ন নস্ত্রবুযসি শপ্রাজেি, শরলজৱ অর্সুিং শর্জত্রা শপ্রাজেিকুম্বা  ীরর্ 
খর া শলাজকল প্র ুযসরিা র্ান্নবা খুজ ািংচাবা েিংবগী শথৌওিং া অকায়বা পীনখ। ঐজখায়িা 
শথিংিরকনখবনেিংিা ললবাক্কী ইিস্ত্রী অর্সুিং ‘শর্ক ইি ইনিয়া’িা চাউখৎপ া চৎিবা য়াবা তানরেকী 
তঙাই ে বা লল অর্সুিং র্নসিা তঙাইে বা  ীরর্ ইজপাতম শতৌবগী র্র্ল সু শথাইজ ানা অকায়বা 
পীজ   ায়বা তাজক্ল। 
 
১৪৪. র্নসগা র্রী ললিিা, শকনপজতল গু নেিং অর্সুিং শপ্রাজেি ইর্জপাত্তমগী কজন্সজেল শরত তপ্না 
তপ্না শলৌজথাকপা অর্সুিং ৭.৫%কী চৎিবা য়াবা তানরে চৎ ন্নবা ঐ ানা ৱাজ ৌজ াক থনি। ললবাক 
অনস া পুজথািবা থাক ৱািংবা শর্নিিরী খরগী অখন্নবা একজেপসি খরন  অ ুর্ক র্খা চত্থনখগনি। 
 
১৪৫. শস্পনসএলাইে কানস্তিং, শবাল স্ক্রু অর্সুিং নর্নিয়র শর্াসি গাই কুম্বা ইপুৎনেিং া একজেপসি 
খরা শ ৌজ াকনখ অর্সুিং র্নসগী পাির্ন  শকনপজতল গু নসিংবু ললবাক র্িুিং া পুজথাকপগী পুননিং 
শথৌগৎপনি। 
 
কস্তর্ একজেপসি অর্সুিং তানরে লাইজথাক িববু শয়িংনেিবা 
 
১৪৬. র্র্ািংগী অজকািবা বজেৎ অনি া, ঐজখায়িা কস্তর্ একজেপসি কয়াবু শরজেলাইে শতৌনখ। 
ঐজখায়িা রাউ  শসানসমিং য়াওিা পাক েন্না তাজথাক তানেি শতৌবগী শথৌওিং অর্গসু অরু্ক  ন্না 
পায়খৎনখ অর্সুিং র্নসগী র্ম্ব  ওইিা, একজেপসি এন্ত্রী ৩৫০ শ িববু ঐজখায়িা তপ্না তপ্না 
চৎি িনখজ । র্নসগী র্িুিং া ঐজখায়গী ললবািা পুজথাকপা ঙম্বগী র্নতক চাবা খুজ ািংচাবা ললবা 



 
 

শলৌউ-নেিংউবগী শপাজত্থাক খরা, শকনর্জকল, শেনেক্স, শর্ন জকল ন ভাইস অর্সুিং ন  াক 
লািংথকনেিং া থম্বা একজেপসি য়াওনর। র্খা তাবা ওইিা, লাইজথাক িবগী শথৌওিং অর্া ওইিা, 
কজন্সজেল শরৎ কয়া অর্বু শতাঙািবা শিানতনেজকসিগী খুত্থািং া  ায়বগী র্হুত্তা কস্তর্ তানরে 
শস ুযল র্োর্িা  াপনচিনখ। 
 
১৪৭. র্নসগী পাক েন্না শয়িংনেিবা অনসিা কস্তর্ শরত অর্সুিং তানরে স্ত্রকচরবু লাইজথাক িগনি, 
র্রু ওইিা শকনর্জকল, শতক্সতাইল অর্সুিং শর্তালগী অর্সুিং চজয়ৎিবা শথাকপনেিংবু  ন্থ িগনি। 
ভারত্তা োবা অর্সুিং োবা য়াবা শপাৎলর্নেিং গী একজেপসি শলৌজথাকপা অর্সুিং অনসগুম্বা 
শপাজত্থাক অনস োব া চঙবা শরা শর্তনরএলনেিং া কজন্সজেল  ুযতী লল িবিা ‘শর্ক ইি ইনিয়া’ 
অর্সুিং আত্মানিভমর ভারতকী র্িা ঐজখায়িা থনিবা পাির্ অনস েিং িব া য়াম্না শতিংবািংগনি। 
 
১৪৮. র্ ানা শসিরগী ওইিা থম্বা ৱাজ ৌজ াক অরু্ক  ায়েজগ। 
 
ইজলজরানিক্স 
 
১৪৯. ইজলজরানিক শর্িুযজেকচনরিং অনস য়াম্না থুিা চাউখৎলনক্ল। কস্তর্  ুযতী শরতনেিং অনসবু 
নৱয়াজরবল ন ভাইস, তাবা য়াবা খুৎলায় অর্সুিং ইজলজরানিক মাতম র্ীতরবু ললবাক র্িুিং া োবা 
য়া ন্নবা থাক খায়রবা শরতকী স্ত্রকচর শেম্নবা শকনলজেত শতৌনর। শর্াবাইল শোিগী ত্রান্সজোর্মরগী 
র্চাক খরা অর্সুিং শর্াবাইল শকজর্রা শর্া ুযলগী শকজর্রা শলন্স অর্সুিং অজতাপ্পা অখন্নবা শপাৎলর্ 
খর সু  ুযতী কজন্সসি পীনর। র্নসিা শগ্রাথ ৱািংবা ইজলজরানিক আইজতর্নেিংবু ললবাক র্িুিং া োবা 
য়া িগনি। 
 
র্নি-রু্িা অর্সুিং নলক-শকাি (শেম্স অমস ুং শেজৱলরী) 
 
১৫০. শের্স অর্সুিং শেজৱলরী শসিরবু ইজিাৎ পীিবগী র্িা, কত অর্সুিং শপানলে শতৌরবা 
 াইর্ি অর্ন  শের্জস্তািনেিং া থম্বা কস্তর্  ুযতীবু ৫%তা  ন্থ িনখ। নসর্প্লী শসাি  াইর্িগী কস্তর্ 
 ুযতী অর্ত্তা ললজরাই। ই-কম্মসমকী খুত্থািং া শেজৱলরী এক্সজপাতম শতৌিবগী র্িা  িক্কী চন গী েুি 
োওব া লাইজথাক িবা কাঙজলাি অর্া চৎিরগনি। র্র্ল তাবা ইনর্জতসি শেজৱলরী ইজপাত্তমা 
ন সইজন্সনেবাইে শতৌিবা ইনর্জতসি শেজৱলরী া ললবা কস্তর্  ুযতীগী অখন্নবা কাঙজলাি অর্া 



 
 

শেজি। র্নসবু ইজপাতম শতৌরকপা র্তর্ া নকজলা অর্গী ওইিা য়ার্দ্রব া লুপা ৪০০ পীবা  ায়িা 
শলনপ্ল। 
 
শকনর্জকলনেিং: 
 
১৫১. শর্থাজিাল, এজসনতক এনস  অর্সুিং শপজত্রানলয়র্ নরোইনিিংগী শ ভী েী  শস্তাকনেিংগী কস্তর্ 
 ুযতীনেিং  ন্থ নি, অ ুগা ললবাক অনস া পুজথাকপা ঙম্বা শসান য়র্ সাইিাই কী ওইিন  কস্তর্  ুযতী 
শ িগৎ িনখ। র্নসগী অজ ািংবনেিং অনসিা শ াজর্নস্তক শভলুয এন সিা শতিংবািংগনি। 
 
এর্.এস.এর্.ই. 
 
১৫২. োনতিা থম্বা  ুযতী অনস ২০% া শ িগৎজখ্র। োনতিগী পাতমতা থিম্বা একজেপসিনেিংসু 
শলৌজথাকজখ্র। ভারত্তা োবা এনগ্র শসিরগী ইর্নপ্লজর্ে অর্সুিং খুৎলায়নেিং া ললরম্বা 
একজেপসিনেিংসু শরজেলাইে শতৌজর। র্র্ািংগী চন  া শস্ক্রপ স্তীল া পীনখবা কস্তর্  ুযতী 
একজেপসিসু চন  অর্ো োিংজ াজক্ল, র্নসগী শথৌওিং অনস এর্.এস.এর্.ই. শসকিরী স্তীল 
প্র ুযসরনেিং া শতিংবািংিবা পািংজথাকপনি। শস্তিজলস স্তীল অর্সুিং শকাজত  স্তীল শেত প্র ি, এজলায় 
স্তীলগী বারনেিং অর্সুিং  াই স্পী  স্তীল া থিম্বা অখন্নবা এনে  নপিং খরা অর্সুিং নস.নভ.ন .সু 
শর্তলনেিংগী র্র্ল ৱািংবা অনস শয়িংল ুিা  জিাকজখ্র। 
 
এক্সজপাতম 
 
১৫৩. শ নিরাে, শতক্সতাইল অর্সুিং শল র গাজর্মে, শল র েুতনৱয়র অর্সুিং অজতাপ্পা 
শপাজত্থাকনেিংগী শবািাোই  এক্সজপাতমরনেিংিা র্জথৌ তাগ বা এক্সজপাতমপু ইজন্সনেভাইে 
শতৌিবগী র্িা ইজম্বনলেজর্ে, নত্রনম্মিং, োস্তির, বত্তন্স, নেপ্পর, লাইনিিং শর্তনরএল, অখন্নবা শল র, 
েনিমচর নেনত্তিংস অর্সুিং শপজকনেিং শবাক্সকুম্বা শপাৎলর্নেিং া এক্সজপাতম ইজন্সনেভাইে শতৌিবা 
একজেপসি পীনর। 
 
১৫৪. নশ্রপ এিাকলচরগী তঙাই ে বা অখন্নবা ইপুৎ খরগী  ুযতী র্নসগী এক্সজপাতম খুর্ািং 
চাউনেল ন্নবা  ন্থ িজখ্র। 



 
 

 
েুএল শেনিিং পুননিং শথৌগৎিবা তানরেকী শখাঙথািং 
 
১৫৫. েুএল শেনিিং শতৌবনস সরকার অনসগী খ্বাই গী অ ািবা নর্ৎজয়িং চঙবা শথৌওিংনি। েুএল 
শেনিিং শতৌিবা শ াৎিববু পুননিং শথৌগৎিবগী র্িা অিেজি  েুএলনেিং া নলতর অর্ া লুপা ২গী 
অজ িবা এক্সাইস  ুযতী খরা ওজিাবর ১, ২০২২ গী চৎিবা শ ৌরগনি। 
১৫৬.  ুযতী শরত, কস্তর্ তানরে অর্সুিং কস্ত শলা সু অখন্নবা অজ ািংবা খরা থনি অর্সুিং র্নসগী 
অকুপ্পা র্জরালন  োইিান্স নবল া য়াওনর। 
 
১৫৭. শ্রীর্াি স্পীকর, ৱাম্ব নেিং অনসগা শলায়িিা ঐ ানা ওগস্ত  াউস অনস া বজেৎ অনসবু 
লাজন্থাকচনর। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

বজেৎকী ৱাজরালগী পাতম এ.গী এজিক্সর 
 

এজিক্সর ১ 
(জপরা ৫৭তা শয়িংনস) 

 
নপ.এর্.  ন .ই.নভ.আই.এি.ই.গী র্খা া ললবা অঙিবগী শপ্রাজেিনেিং 

 
র্থিং র্িাও শপ্রাজেি র্নর্িং চঙবা য়াবা অপুিবা শেিের্ 

(লুপা কজরার া) 
১ শ ন জকজত  সনভমস শোর ন  শপন য়ানত্রক অর্সুিং এ ল্ত 

 ীজর্াজতালীর্জোই  শকন্সরবু অৱািং শিািংজপাক ভারতকী 
গুৱা াতী া নলিংখৎপা (র্লনত শস্তত) 

১২৯ 

২ শিিার লাইনেহু  ইর্প্রুবজর্ে শপ্রাজেি (র্লনত শস্তত) ৬৭ 
৩ অৱািং শিািংজপাক ভারত্তা সাইনেনেক ওগমানিক এনগ্রকলচর 

খুর্ািং চাউনেল িবা (র্লনত শস্তত) 
৪৫ 

৪ শিািংচূপথিংবা িাকল া আইজোল বাই পাস োবা  ৫০০ 
৫ শিািংচুপ নসনক্কর্গী শপনলিং গী সঙ্গা-শচানলিং োওবগী শপজসির 

শরাপজৱ সীজস্তর্গী শগপ েনিিং 
৬৪ 

৬ খা-নসনক্কর্গী ধাজপর গী ভালী ুঙ্গা োওবগী ইজকা শফ্রিলী 
শরাপজৱ (জকবল কার)গী শগপ েনিিং 

৫৮ 

৭ নর্জোরর্ রােযগী শতাঙািবা নেলানেিংগী শতাঙািবা 
র্ের্নেিং া শবমু্ব নলঙ্ক শরা  োবগী পাইজলাত শপ্রাজেি 

১০০ 

৮ অজতাপ্পা (র্েক খঙজ াক্ক বা) ৫৩৭ 
 অপুিবা  ১৫০০ 

 

 

 

 

 



 
 

এজিক্সর ২ 

এক্সত্রা বজেতরী নরজসাসমকী (ই.নব.আর.) ৱাজরাল (সরকারিা র্পুিং োিা সনভমস শতৌরবা শবাি, এি.এস.এস.এে. 

শলাি অর্সুিং অজতাপ্পা নরজসাসমনেিং) 

(লুপা কজরার া) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খঙনেিগ বনেিং:  

(i) এ.আই.এ.ঐচ.এল. া ত্রান্সের শতৌনখবা এ.আই.নেিংগী শ বত অ ু নরোইিান্স শতৌিবা 

এে.ৱাই. ২০১৯-২০ া লুপা শকানত ৭,০০০ শয়ৌিা সরকারিা র্পুিং োিা সনভমস 

শবািনেিং ইসু শতৌ ুিা ই.নব.আর.নেিং ৱাৎখৎিবা এর্./ও. নসনবল এনভজয়সিগী র্খা া 

ললনরবা এয়র ইনিয়া এজসত শ ানদিং নলনর্জত (এ.আই.এ.ঐচ.এল.) া অয়াবা পীনখ৷  

(ii) এর্/ও শরলজৱেিা র্ াক্কী শিজেল শপ্রাজেিনেিং া শেল থা িবগী র্ক লুপা শকানত 

১০,২০০ শয়ৌিা (এে.ৱাই. ২০১৮-১৯ া লুপা শকানত ৫,২০০ অর্ন  এে.ৱাই. ২০১৯-

২০ া লুপা শকানত ৫,০০০) েি  রকার ওইনরবা অ ু পীবা ঙম্নবগী র্ক শরলজৱে 

র্ন্ত্রালয়িা শেল পুবা য়া িনখ৷ লাইজয়নবনলতী নথগৎপগী শথৌ ািং অ ু সরকারগী 

শেজিজরল শরজভিুযসিা পুনর৷  

(iii) পনেক শসির শবঙ্কনেিং(নপ.এস.নব.নেিং)গী শেজিপ শ িগৎিবগী র্ক ২০১৭-১৮ া লুপা 

শকানত ৮০,০০০গী শেিের্ অর্া, ২০১৮-১৯ া লুপা শকানত ১,০৬,০০০গী শেিের্ 



 
 

অর্া অর্ন  ২০১৯-২০ া লুপা শকানত ৬৫,৪৪৩গী শেিের্ অর্া  াপনচিনখ৷ ন রর্ 

অনসগী র্ক, ২০২১-২২ া লুপা শকানত ১৫,০০০গী শপ্রানভেি অর্া শের্জখ্র৷  

(iv) এিুইতী শপ্রাজেিনেিং া ললনরবা লাইজয়নবনলতীগী শস্ততজর্ে অ ু নরনসপ্ত বজেৎ ২০২২-

২৩গী পাতম-নব. া পীনর৷ শেিবা-চন  ২০২০-২১ শলাইনেিকপা োওব া নথজ ািিা 

ললনরবা এিুএল লাইজয়নবনলতীগী শেিের্ অ ু লুপা শকানত ৩৮৭৭৫.৭২নি৷  

(v) শপ্রাজেি অনসগী র্ক শ ৌনেক শ ৌনেক ললনরবা েনিিং এজরিজর্েগী র্তুিং ইন্না 

শপালাবারর্ ইনরজগসি শপ্রাজেিকী র্খা া এে.ৱাই. ২০২১-২২ া ই.নব.আর. 

শ িগৎলকনখ৷ র্খাতািা শেল-থুর্ থা নরবা অনস বজেৎতগী কাইথনর৷ 

 

 


