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ক’নৰ্ড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবব বতভ মািলৈবক
গ্ৰহণ কৰা স্বাস্থ্য সম্পকীয় পদবেপসমূহ

আনতমবযয ঘঘাষণা কৰা হহবছ   -১৫,০০০ ঘকাটি টকা
ৰাজযসভহূলৈ ভকুলৈ কলৰ লিয়া হহছছ – ৪১১৩ ককাটি টকা
অত্যাৱশ্যকীয় সাভগ্ৰী – ৩৭৫০ ককাটি টকা
ৰীক্ষণ কৈফ আৰু লকট – ৫৫০ ককাটি টকা
প্ৰধানভন্ত্ৰী গৰীৱ কৈযান কমাজনাৰ অধীনত্ স্বাস্থ্যকভীক ৫০ ৈাখ টকাৰ ফীভাছৰ
সাভলৰ কৈাৱা৷

তথয-প্ৰযনুিৰ বযৱহাৰ –

ই-সঞ্জীৱনী কটলৈ-ৰাভশ্শ কসৱাৰ শুবাৰম্ভ
সক্ষভত্া সৃলটিঃ বাচুশ ছৱৈ লশ্ক্ষণ ভলডউৈ–iGOT কেটপভশ
আছৰাগয কসতু্িঃ স্ব-ভৈুযায়ন আৰু সংস্পশ্শলৈ অহা কৈাকৰ লচনাক্তকৰণ

স্বাস্থ্য কমীৰ সুৰো-
ভহাভাৰী কৰাগ আইনৰ সংছশ্াধন
PPE ৰ উমুক্ত ফযৱস্থ্া–

শ্নূযৰ ৰা > ৩০০ ঘৰৱুা লনভশাত্া
ইলত্ভছধয কমাগান – PPE (৫১ ৈাখ), N-95 ভাস্ক (৮৭ ৈাখ)

HCQ কটফছৈট (১১.০৮ ককাটি)



সহজ বযৱসায়ৰ বাবব
প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ
• লফশ্বজলুৰ সম্ভাৱয লফলনছয়াগকাৰীসকছৈ এখন কিশ্ৰ ফযৱসায় কৰাৰ
প্ৰলত্ছফিন(লডলফআৰ)ৰ কৰংলকং ৈক্ষয কছৰ

• িীঘশকাৈীন িছক্ষ গ্ৰহণৰ পৈস্বৰছূ ক্ৰভান্বছয় নবশ্ব ঘবংকৰ সহজ
বযৱসায়ৰ প্ৰনতববদিৰ ঘৰংনকঙত ৰ্াৰতৰ স্থ্াি ২০১৯ চিত
১৪২ৰ পৰা ৬৩হৈ উন্নীত হয়

• এআববাৰৰ নৰ্তৰত ঘকতববাৰ সৰৈীকৰণ প্ৰনিয়া কমছন-
অনভুলত্ আৰু ফাধা লনছেধ প্ৰত্যাহাৰ, স্ব-প্ৰত্যায়ন আৰু তৃ্ত্ীয় ক্ষৰ
প্ৰভাণত্ৰ ইত্যালি উছেখছমাগয৷

• চৰকাছৰ সম্পলিৰ সহজ ঞ্জীয়ন, ফালণলজযক লফফািৰ ত্াৎক্ষলণক
লনষ্পলি আৰু বাৰত্ত্ ফযৱসায়ৰ আটাইত্লক সহজ লৰছৱশ্ গঢ়
লিফলৈ সৰৈ কৰ ফযৱস্থ্াৰ িছৰ পৰৱতী পযভায়ত ঘকতববাৰ সহজ
বযৱসায়ৰ পনৰবৱশৰ সন্দৰ্ভ ত নমচি ম’ডত কাম কনৰ অবছ৷
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সহজ বযৱসায় কৰাৰ পনৰবৱশৰ প্ৰনত
উদগনি ঘযাগাবলৈ কপভ’ঘৰট অআিৰ 
ঘশহতীয়া বযৱস্থ্া

• ২০১৮ত্ ককাম্পানী আইনৰ হফধকৰণৰ প্ৰথভ মশায়ত্ ১৬টা
আছাচছমাগয অৰাধক আবযন্তৰীণ নযায়ূণশ আৰু শ্ালি
ফযৱস্থ্ালৈ লৰৱত্শ ন কৰা হহছছ

• সংহত ঘৱবনৰ্নিক চানমৈকৰণ প্ৰ-পত্ৰ-ককাম্পানীৰ
ইছৈক্ট্ৰলনছকৈী োচৰ হসছত্ চালভৈকৰণৰ ফাছফ সৰৈীকৰণ
ফযৱস্থ্াৰ আৰম্ভ কৰা হ’ফ – লম একক প্ৰ-ত্ৰৰ সহায়ত্ লফলবন্ন
ভন্ত্ৰাৈয় আৰু এখন ৰাজয চৰকাৰৰ ১০টা কসৱা আগফঢ়াফ৷

• স্বতন্ত্ৰ সঞ্চাৈকৰ ডাটাববংকৰ শুৰ্াৰম্ভ৷
• ককাম্পানী আইন, ২০১৩ৰ অধীনত্ ১৪,০০০তলক নযক

নৰ্বযাগ প্ৰতযাহাৰ৷

4



• াটী কৈনছিনছৰ প্ৰাসংলগক ফযৱস্থ্াৱৈীৰ মুলক্তসংগত্কৰণ

• ঘকাম্পািী অআি, ২০১৩ নবনৰ্ন্ন বযৱস্থ্াৱৈীৰ যীিত অজ্ঞািুৱতী ঘবাজা

হ্ৰাস কনৰবলৈ ক’নৰ্ড-১৯ৰ সময়ত সমবয়াপবযাগী পদবেপ হাত্ত্ কৈাৱাৰ

ৈগছত্ ককাম্পানীসভহূক কফাডশ সবা, ইলডএভ আৰু এলজএভ অনুলিত্ কৰাত্ লডলজছটৈ

ইলিয়াৰ শ্লক্তশ্াৈী ফযৱহাৰৰ জলৰয়ছত্ অলধকাৰৰ লিশ্ত্ গুৰতু্ব লিয়া৷

• ভঠু লনষ্পলি কহাৱা ২২১টা কগাচৰৰ লবত্ৰত্ আইলফলচ, ২০১৬ৰ ফৈফৎৰ াছৰ

৪৪%ত্লক অলধক সপৈ হহছছ

• স্বীকৃত্ িাফীৰ লৰভাণ ৪.১৩ ৈাখ ককাটি টকা

• আিায়ছমাগয ধনৰ লৰভাণ ১.৮৪ ৈাখ ককাটি টকা

• আইলফলচৰ অধীনত্ ২৯ ঘেব্ৰুৱাৰী, ২০২০হৈবক মুঠ ৫.০১ ৈাখ ঘকাটি টকাৰ 

(অিুমানিক) ১৩,৫৬৬ টা ঘগাচৰত প্ৰতযাহাৰ কৰা হহবছ৷
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সহজ বযৱসায়ৰ বাবব কপভ’ঘৰট অআিৰ
ঘশহতীয়া পদবেপসমহূ



ক’নৰ্ড-ৰ সময়ত প্ৰযনুি সঞ্চানৈত 
িৈাআি নশো

• ইণ্টাৰছনটৰ সুলফধা নথকাসকৈক সহায় কলৰফ ৰালক স্বয়ভ প্ৰবা DTH 
কচছনৈ। সু্কৈীয়া লশ্ক্ষাৰ ফাছফ ইলত্ভছধয লনলিশট কৰা হহছছ ৩ টা কচছনৈ। 
এলত্য়া আন ১২টা কচছনৈ সংছমালজত্ কৰা হ’ফ।

• এই কচছনৈ সভহূত্ লফছশ্েজ্ঞসকৈৰ হসছত্ ঘৰৰ ৰাই Skypeৰ জলৰয়ছত্ 
কছথাকথন কলৰফ ৰা কামশক্ৰভৰ ফযৱস্থ্া থালকফ

• অলধক সংখযক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সংছমালজত্ কলৰফ ৰালক Tata Sky, Airtel 
আলিৰ িছৰ ফযলক্তগত্খিৰ DTH অাছৰটৰ হসছত্ কজাোঁট ফন্ধন কৰা হহছছ।

• স্বয়্ভ প্ৰবা-ৰ জলৰয়ছত্ সম্প্ৰচাৰ কলৰফ ৈগা লশ্ক্ষাভৈূক কামশক্ৰভৰ ফাছফ
হিলনক ৪ ঘণ্টা সভয় আফলণ্টত্ কৰাৰ ফাছফ সভন্বয় সাধন

• িীক্ষা কেটপভশত্ ২৪ভাচশ , ২০২০ৰ ৰা এই মশন্ত ৬১ককাটিৰ প্ৰছৱশ্ 

• ই-াঠশ্াৈাত্ ২০০ নতু্ন াঠযুলথৰ সংছমাজন



চৰকাৰী সংস্কাৰ অৰু কাযভপন্থা



নিবয়াগ সম্ভাৱিা বনৃিৰ ৈেযবৰ 

‘MGNREGS’হৈ ৪০,০০০ঘকাটিৰ বনিভ ত পুুঁনজ

• চৰকাছৰ এলত্য়া ‘MGNREGS’হৈ অলত্লৰক্ত বাছফ 
৪০,০০০ককাটি টকাৰ ুোঁলজৰ আৱণ্টন লিফ

• সফশভুঠ প্ৰায় ৩০০ককাটি ভানৱ-লিনৰ লনছয়াগ সম্ভাৱনা 
সৃলট কৰাত্ সহায় কলৰফ

• লনজ গাোঁৱলৈ উবলত্ অহা প্ৰব্ৰলজত্ শ্ৰলভকসকৈক 

লনছয়ালজত্ কলৰফ ৰালক এই ফালৰো ফত্ৰছত্ অলধক 

কাভৰ প্ৰছমাজন ূৰ কলৰফ

• জৈ সংৰক্ষণছক ধলৰ ফৃহত্ সংখযক িীঘশস্থ্ায়ী আৰ ু

জীলৱকা আহৰণ কলৰফ ৰা সভৈ সৃলটত্ গুৰুত্ব লিয়া হ’ফ

• অলধক উৎািছনছৰ গ্ৰাভয অথশনীলত্ক উজ্জীলৱত্ কৰা হ’ফ
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স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সংস্কাৰ অৰু পদবেপসমূহ
জিস্বাস্থ্য নশতািত নযক নবনিবয়াগ

• স্বাস্থ্য নশতািত চৰকাৰী বযয় বনৃিৰ নসিান্ত
• তৃণমূৈ পযভায়ৰ স্বাস্থ্য প্ৰনতষ্ঠািত নবনিবয়াগ বনৃিৰ উবদযাগ

• গ্ৰাভীণ আৰ ুচহৰ অঞ্চৈৰ স্বাস্থ্য আৰ ুকৈযাণ ককন্দ্ৰসভহূ উন্নত্ কৰা হ’ফ

ৰ্নৱষযবত অনহব পৰা নযবকাবিা মহামাৰীৰ বাবব ৰ্াৰতক সাজ ুকৰা
• সকছৈা লজৈাছত্-সংিনমত বযানয নিৰাময় নচনকৎসাৈয় ঘেত্ৰ
• পৰীোগাৰ শৃংখৈ অৰ ুনিৰীেণ বযৱস্থ্াৰ শনিশাৈীকৰণ

• ভহাভাৰীৰ ফযৱস্থ্ানা কলৰফ ৰালক সকছৈা লজৈা আৰ ুউন্নয়ণ খিছত্ 
সংহত্ চৰকাৰী ৰীক্ষাগাৰৰ ফযৱস্থ্া

• গবৱষণাৰ বাবব উদগনণ-আইলচএভআৰ-ৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মশায়ৰ স্বাস্থ্য 
প্ৰলত্িালনক ভঞ্চ গঠন
• ৰাষ্ট্ৰীয় নডনজবটৈ স্বাস্থ্য নৰ্যাি- ৰাষ্ট্ৰীয় লডলজছটৈ ব্লুলপ্ৰণ্ট ৰূায়ণৰ 

লসদ্ধান্ত



ক’নৰ্ড-উিৰ পনৰনস্থ্নতৰ বাবব 
প্ৰযনুি-সঞ্চানৈত নশোৰ নদহা

• নপএম আ-নবদযা-অলচছৰই ভকুলৈ কৰা হ’ফ এক লডলজছটৈ/অনৈাইন লশ্ক্ষাভৈূক কামশক্ৰভ, এই 
কামশক্ৰভত্ থালকফ

• ৰাজয আৰ ুককন্দ্ৰীয় শ্ালসত্ অঞ্চৈৰ সু্কৈীয়া লশ্ক্ষাৰ ফাছফিীক্ষা-সকছৈা কশ্ৰণীৰ ই-কছণ্টণ্ট 

আৰ ু‘লকউআৰ ককাড’ সম্বলৈত্ াঠযুলথ(এখি ৰাষ্ট্ৰ এখি নডনজবটৈ মঞ্চ)

• প্ৰথভ কশ্ৰণীৰ ৰা দ্বািশ্ কশ্ৰণীলৈ এছকাটা টিলব কচছনৈ লনদ্ধশ ালৰত্ কৰা হ’ফ(এটা ঘেণী, এটা 
ঘচবিৈ)

• ঘৰনড’, সমূহীয়া ঘৰনড’ অৰু প’ডকাষ্ট-ৰ ফযৱহাৰ ফাহুৈযলক কৰা হ’ফ
• দনৃষ্টহীি অৰ ুেবণ-েমতাহীিসকৈৰ ফাছফ লফছশ্ে আ-কবেে
• শীষভস্থ্ািীয় ১০০খি নবশ্বানবদযাৈবয় ৩০ কভ’, ২০২০ৰ ৰা লনজাফফীয়ালক 

• আৰম্ভ কলৰফ ালৰফ আনৈাইন াঠযক্ৰভ

• ভছনািশণ- ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, লশ্ক্ষক আৰ ুলৰয়াৈসভহূক সকৈৰ ভানিালত্বক সহছমালগত্াৰ ফাছফ এক 

লফছশ্ে ভঞ্চ অলচছৰই

•  ভকুলৈ কৰা হ’ফ

• সু্কৈ, প্ৰাক-প্ৰাথলভক লশ্ক্ষা আৰু লশ্ক্ষকৰ ফাছফ ৰাষ্ট্ৰীয় াঠযক্ৰভ ভকুলৈ কৰা হ’ফ : লফশ্ব ভানৰ 

আৰ ু২১শ্লত্কাৰ িক্ষত্াৰ প্ৰছয়াজনীয়ত্া সম্বলৈত্

• ২০২৫ চনৰ লবত্ৰত্ ঞ্চভ ভান মশায়ৰ লশ্ক্ষণ আৰ ুপৈ সম্ভৱ কৰাফ ৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ফুনীয়ালি 

সাক্ষৰত্া আৰ ুসাংলখযক অলবমান ভকুলৈ কৰাহটফ ২০২০ৰ লডছচম্বৰত্



অআনবনচ সম্বন্ধীয় পদবেপসমূহৰ জনৰয়বত
আজ ব্ ডুনয়ং নবজবিছৰ প্ৰসাৰ

•আিছৈবৰ্ন্পী পদবেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবব িযূিতম সীমা ১ ঘকাটি টকালৈ বৃনি কৰা হহবছ (১
ৈাখ টকাৰ পৰা, নয বযাপকৰ্াবৱ এমএছএমআক পথৃক কনৰবছ)

•এমএছএমআৰ বাবব নববশষ আিছৈবৰ্ন্পী সমাযাি পনৰকাঠাবমা িবুেদ ২৪০-ক ৰ যীিত
নত শীবেআ মুকনৈ কৰা হ’ব৷

•মহামাৰীৰ পনৰনস্থ্নতৰ প্ৰনত ৈেয ৰানখ আিছৈবৰ্ন্পীৰ িতুি কাযভবযৱস্থ্া এবছৰলৈ স্থ্নগত 

ৰখা হহবছ৷

•আিছৈবৰ্ন্পী পদবেপসমূহ সমাযাি কৰাৰ উবেবশয ‘নডেল্ট’ৰ সংজ্ঞাৰ পৰা ক’নৰ্ড-১৯
সম্বন্ধীয় ঋণসমূহক বানহৰত ৰানখবলৈ ঘকন্দ্ৰীয় চৰকাৰক েমতা নদয়া হ’ব



ঘকাম্পািীজ এক্ট নডেল্টৰ হবযকৰণ

কু্ষদ্ৰ প্ৰমুলক্তগত্ আৰু প্ৰলক্ৰয়াগত্ লডপল্টসভূহ অন্তবুশ ক্ত থকা উছিযাগ আইন উৈংঘাৰ
অৰাধ ভুক্তকৰণ (লচএছআইৰ প্ৰলত্ছফিনৰ কু্ৰটি, ফ’ডশ প্ৰলত্ছফিনৰ অমশাপ্তত্া,
লডপল্ট পাইলৈং, এলজএভ হ’লিঙৰ লফৈম্ব)

কমৌলগক অৰাধসভূহৰ অলধকাংশ্ই অন্তিঃৱত্ী নযালয়ক প্ৰণাৈীলৈ স্থ্ানান্তৰ কৰা হ’ফ৷
এই সংছশ্াধনীত্ অৰাধ নযায়াৈয় আৰু এনলচএৈটিৰ লড-ক্ল’গ কৰা হ’ফ৷

৭টা আছাচছমাগয অৰাধ এছকৈছগ ফালত্ৈ কৰা হহছছ আৰু ৫টাক হফকলিক
লৰকাঠাছভাৰ লবত্ৰত্ কভাকালফৈা কৰা হ’ফ৷



•‘ফযৱসায় আৰম্ভ কৰা’ আৰু ‘ইনছৈছবন্পী সভাধান’ৰ ভৈূযাংকনৰ উিৰছণ
ইঅ’লডলফত্ বাৰত্ৰ ভৈূযাংকন লফকলশ্ত্ কলৰফ৷
অনযানয সংছশ্াধনীসভহূ হ’ৈ-

•অনুভলত্ছমাগয হফছিলশ্ক নযায়ীঠত্ বাৰত্ৰ ৰাজহুৱা খিৰ উছিযাগসভহূৰ
প্ৰত্যক্ষ ত্ালৈকাবুক্তকৰণ৷

•টক একছচঞ্জৰ এনলচলডত্ থকা ফযলক্তগত্খিৰ উছিযাগসভহূক ত্ালৈকাবুক্ত
উছিযাগ লহচাছ গণয কৰা নহ’ফ৷
•উছিযাগ আইন ২০১৩ত্ উছিযাগ আইন ১৯৫৬ৰ অংশ্ IXA (উৎািক
উছিযাগসভহূ)ৰ অন্তবুশ লক্তকৰণ
•এনলচএৈএটিৰ ফাছফ অলত্লৰক্ত/লফছশ্ে কফঞ্চ সৃলটৰ ক্ষভত্া৷
•কু্ষদ্ৰ উছিযাগ, এজন ফযলক্তৰ উছিযাগ, উৎািক উছিযাগ আৰু টাটশ -
আসভহূৰ সকছৈা লডপল্টৰ ফাছফ লনম্ন জলৰভণা৷

উবদযাগসমূহৰ বাবব
আজ ব্ ডুনয়ং নবজবিছ



িতুি, স্বাৱৈম্বী ৰ্াৰতৰ বাবব ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উবদযাগ িীনত
•লফগত্ িশ্কৰ ৰা বাৰত্ আৰু লফশ্বৰ মছথট লৰৱত্শ ন হহছছ

•নতু্ন সুসংগত্ নীলত্ৰ প্ৰছয়াজন হহছছ ম’ত্ সকছৈা কক্ষত্ৰই ফযলক্তগত্ খিৰ ফাছফ ভকুলৈ আৰু ৰাজহুৱা খিৰ প্ৰলত্িানসভছূহ
লফলবন্ন কক্ষত্ৰত্ গুৰতু্বূণশ বূলভকা াৈন কলৰফ াছৰ

•ঠিক কসইিছৰ চৰকাছৰ এক নতু্ন নীলত্ আৰম্ভ কলৰফ ম’ত্ 

- ৰাজহুৱা স্বাথশজলিত্ কাৰণত্ PSE ৰ প্ৰছয়াজন থকা ককৌশ্ৈগত্ কক্ষত্ৰসভহূৰ ত্ালৈকা প্ৰস্তুত্ কৰা হ’ফ
 
- ককৌশ্ৈগত্ খিত্ অলত্ কছভও এটা প্ৰলত্িান ৰাজহুৱা খিৰ হ’ফ লকন্তু ফযলক্তগত্ খিছকা অনভুলত্ লিয়া হ’ফ

- অনযানয খিত্ PSE সভহূ ফযলক্তগত্কৰণ কৰা হ’ফ (ফযৱহাৰছমাগযত্া আলিৰ ওৰত্ লনবশ ৰ কলৰ সভয় লস্থ্ৰ কৰা হ’ফ)

- অমথা প্ৰশ্াসনীয় ফযয় হ্ৰাস কৰাৰ ফাছফ ককৌশ্ৈগত্ খিত্ প্ৰলত্িানৰ সংখযা সাধাৰণছত্ এটাৰ ৰা চালৰটা হ’ফ; 

আনছফাৰ ফযলক্তগত্কৰণ/একত্ৰীকৰণ/হ’লিং উছিযাগৰ অধীনলৈ অনা হ’ফ৷
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ৰাজয চৰকাৰসভূহলৈ ইলত্ভছধয আগফছঢ়াৱা সাহামযসভূহ
• ৰাজযসভছূহ ৰাজহৰ ঘাটিৰ সন্খুীন হ’ফৈগীয়া হহছছ

• ইয়াছৰালৰ ককন্দ্ৰই প্ৰছয়াজনৰ সভয়ত্ ৰাজযসভহূলৈ লনৰৱলিন্নবাছৱ সভথশন আগফঢ়াই আলহছছ

• এলপ্ৰৈত্ কৰৰ হিান্তৰণ (৪৬,০৩৮ ককাটি টকা)ফাছজট অনুভানসভহূ লফলধগত্ লহচাছ কৰা হহলছৈ, মলিও প্ৰকৃত্ ৰাজছহ ফাজছট অনুভানৰ 

ৰা অবুত্ূফশ ত্ন প্ৰিলশ্শত্ কলৰলছৈ

• ৰাজযসভহূক এলপ্ৰৈ আৰ ুকভ’ত্ ঘাটি কহাৱা অনিুান (১২,৩৯০ ককাটি টকা) প্ৰিান কৰা হহছছ মলিও ককন্দ্ৰৰ সংসাধন কভ আলছৈ

• এলপ্ৰৈৰ প্ৰথভ সপ্তাহত্ এছলডআৰএপলৈ (১১,০৯২ ককাটি টকা) প্ৰিান কৰা হহছছ

• এলণ্ট-ক’লবড গলত্লফলধৰ ফাছফ স্বাস্থ্য ভন্ত্ৰাৈয়ৰ ৰা ৪১১৩ ককাটি টকা কভাকৈাই লিয়া হহছছ

• ককন্দ্ৰৰ অনছুৰাধত্ আৰলফআইছয় ফলৃদ্ধ কলৰছছ,

• ৰাজযসভহূৰ কৱ’ আৰ ুভীনছ অগ্ৰীভ ৬০% মশন্ত

•  ৰাজযসভহূৰ অবাৰড্ৰাফ্টৰ লিনৰ সীভা ১৪ লিনৰ ৰা ২১ লিনলৈ

• ৰাজযসভহূৰ অবাৰড্ৰাফ্টৰ সীভা এটা লত্ৰভালসকত্ ৩২ লিনৰ ৰা ৫০ লিনলৈ৷



ৰাজয চৰকাৰসমহূক সাহাযয

• ২০২০-২১ ৰ ফাছফ ৰাজযসভহূৰ প্ৰকৃত্ ঋণৰ উচ্চ সীভা ৬.৪২ৈাখ ককাটি, ভুঠ ৰালজযক ঘৰুৱা উৎািন 

(GSDP)ৰ ৩% লহচাত্

• ভাচশ , ২০২০ত্ ইয়াছৰ ৭৫%ৰ কতৃ্শ ত্ব প্ৰিান কৰা হহছছ আৰু ৰাজযসভূহৰ ফাছফ এলত্য়াও সভয় ফাকী আছছ

• ৰাজযসভূছহ ফত্শ ভানলৈছক লনধশালৰত্ ৰালশ্ৰ ১৪% ঋণ হৈছছ৷ কতৃ্শ ত্বপ্ৰাপ্ত ঋণৰ ৮৬% অফযৱহৃত্ হহ হহছছ৷

• ত্থাল, ৰাজযসভূছহ ঋণৰ সীভা ৩%ৰ ৰা ৫%হৈ ফৃলদ্ধৰ ফাছফ আহ্বান জনাইছছ৷

• এই অবূত্ূফশ লৰলস্থ্লত্ৰ প্ৰলত্ ৈক্ষয ৰালখ ককৱৈ ২০২০-২১ ফেশৰ ফাছফ ককন্দ্ৰই ৰাজযসভূহৰ অনুছৰাধভছভশ

ঋণৰ সীভা ৩%ৰ ৰা ৫% ফৃলদ্ধৰ লসদ্ধান্ত হৈছছ৷

• এইছটা ৰাজযসভূহক অলত্লৰক্ত ৪.৮ ৈাখ ককাটি টকাৰ সম্পি প্ৰিান কলৰফ৷
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ৰাজয চৰকাৰসমূহলৈ সহবযাগ অৰ ুৰাজয পযভায়ত সংবশাযিৰ প্ৰস্তাৱ
• ৰাজয চৰকাৰছৰ কৈাৱা ধনৰ লকছু অংশ্ লফছশ্ে লকছুভান কক্ষত্ৰত্ সংছশ্াধনৰ ৈগত্ জলিত্ কৰা হহছছ (লফি লৰেিৰ 

ৰাভশ্শাৱৈীছক ধলৰ)

• বলৱেযছত্ অলধক লজএছলডল ফলৃদ্ধ আৰ ুকভ কৈাকচানৰ জলৰয়ছত্ অলত্লৰক্ত ঋণৰ ফহনক্ষভত্া সুলনলিত্ কৰা;
• প্ৰব্ৰজকৰ কৈযাণ সাধন আৰ ুখািয সাভগ্ৰী লফত্ৰণৰ কক্ষত্ৰত্ লছদ্ৰ হ্ৰাস ;

• লফলনছয়াগৰ জলৰয়ছত্ লনছয়াগৰ সুলফধা ফলৃদ্ধ ;

• শ্লক্ত কক্ষত্ৰক ফহনক্ষভ কৰাৰ সভয়ত্ কৃেকৰ স্বাথশ সুৰলক্ষত্ কৰা ;

• নগৰাঞ্চৈৰ স্বাস্থ্য আৰ ুঅনাভয় ফযৱস্থ্াৰ উন্নয়ন
• চালৰটা কক্ষত্ৰত্ সংছশ্াধনৰ কাভ হ’ফ – ‘এক কিশ্ এক কাডশ ’ৰ সাফশজনীনত্া, ফযৱসায় সুচৈ কলৰ কত্াৈা, শ্লক্ত লফত্ৰণ আৰ ু

নগৰাঞ্চৈৰ স্থ্ানীয় লনকায় সভহূৰ ৰাজহ
• ত্ৈত্ উলেলখত্ ধৰছণ খৰচ লফবাছগ এটা লফছশ্ে আোঁচলন প্ৰস্তুত্ কলৰফিঃ

• নবিাচবিভ  ০.৫০ % বনৃি
• ০.২৫ %  ৰ চানৰটা ংশত ১% হক প্ৰনতবটা ংশৰ বাবব নববশষ সংবশাযিৰ কাম নিিভ াৰণ কৰা হহবছ
• নপছলৈ অৰ ু০.৫0 % হ’ব যনদ আয়াবৰ ন্ততঃ নতনিটাৰ সংবশাযিৰ কাম সম্পাদিৰ ৈেযত উপিীত হ’ব 

পৰা যায় 



অগবত প্ৰদাি কৰা িদুািসমহূ
ি. 

িং
িদুাি ঘকাটি টকা

১ ২২ ভাচশ  ২০২০ ৰ ৰা কৰ কৰহাই লিয়াৰ ফাছফ কহাৱা ৰাজহ ক্ষলত্ ৭,৮০০

২ প্ৰধানভন্ত্ৰী গৰীৱ কৈযাণ কছকজ ১,৭০,০০০

৩. স্বাস্থ্যছক্ষত্ৰৰ ফাছফ প্ৰধানভন্ত্ৰীৰ কঘােণা ১৫,০০০

মুঠ ১,৯২,৮০০



প্ৰথম পযভায়ৰ ঘঘাষণাত প্ৰদাি কৰা িুদািসমূহ
ি. িং সামগ্ৰী ঘকাটি টকা

১ েূদ্ৰ, ৈঘূ অৰ ুমযযমীয়া উবদযাগবক যনৰ িযািয বযৱসায়ৰ বাবব 

নবশ্বমািৰ সনুবযা
৩,০০,০০০

২ সমসযাৰ সন্খুীি ঘহাৱা েূদ্ৰ, ৈঘূ অৰ ুমযযমীয়া উবদযাগৰ বাবব  

ঘগৌণ ঋণ
২০,০০০

৩ েূদ্ৰ, ৈঘূ অৰ ুমযযমীয়া উবদযাগক পুুঁনজ ঘয়াগািৰ বাবব পুুঁনজ ৫০,০০০
৪ বযৱসায় অৰ ুকমভচাৰীৰ বাবব আনপএেৰ সনুবযা ২৮০০
৫. আনপএেৰ হাৰ হ্ৰাস ৬৭৫০
৬. এিনবএেনচ/এআচএেনচ/এমএেঅআৰ বাবব নববশষ িগদী অুঁচনি ৩০,০০০
৭. এিনবএেনচ/এমএেঅআক নদবৈগীয় যিৰ বাবব  অংনশক ঋণৰ 

ঘগযৰান্টী অুঁচনি ২.০
৪৫,০০০

৮. নডচকমছৰ ঘেত্ৰত িগদী সাহাযয ৯০,০০০
৯. টিনডএছ /টিডনচএছৰ হাৰ হ্ৰাস ৫০,০০০

মুঠ ৫,৯৪,৫৫০



নিতীয় পযভায়ৰ ঘঘাষণাত প্ৰদাি কৰা িুদািসমূহ
ি. িং সামগ্ৰী ঘকাটি টকা

১ ২ মাহৰ বাবব প্ৰব্ৰজিকাৰী েনমকলৈ নবিামূৈীয়া খাদয শসযৰ 

ঘযাগাি
৩৫০০

২. মুদ্ৰা নশশু ঋণৰ সদূ বহি ১৫০০

৩ পথৰ বযৱসায়ীসকৈৰ  বাবব নববশষ ঋণৰ সনুবযা ৫০০০

৪ অৱাসগহৃৰ নচএৈএছএছ- এমঅআনজ ৭০,০০০

৫ িাৱাডভ ৰ জনৰয়বত নতনৰি জৰৰুী কমভ মূৈযি ৩০,০০০

৬ নকষাণ ঘিনডট কাডভ ৰ জনৰয়বত নতনৰি ঋণ ২,০০,০০০

মুঠ ৩,১০,০০০



তৃতীয় পযভায়ৰ ঘঘাষণাত প্ৰদাি কৰা িুদািসমূহ

ি. িং সামগ্ৰী ঘকাটি টকা

১. খাদয সামগ্ৰীৰ ৈগত জন়িত েূদ্ৰ বযৱসায়
১০,০০০

২. প্ৰযািমন্ত্ৰী মৎসয সম্পদ ঘযাজিা
২০,০০০

৩. TOP to TOTAL: ’পাবৰশযি গ্ৰীণ ৫০০

৪. কৃনষ অন্তঃগাুঁথনি পুুঁনজ ১,০০,০০০

৫. পশুপাৈি অন্তঃগাুঁথনি উন্নয়ি  পুুঁনজ ১৫,০০০

৬ ঘৰ্ষজ ঘখনতৰ প্ৰচাৰ ৪,০০০

৭ ঘমৌমানখ  পাৈিৰ পদবেপ ৫০০

মুঠ ১,৫০,০০০



চতুথভ অৰু পঞ্চম পযভায়ৰ ঘঘাষণাত প্ৰদাি কৰা িুদািসমূহ

ি. 
িং

সামগ্ৰী ঘকাটি টকা

১ নবিীয় সামথভৰ ঘেত্ৰত থকা বযৱযািৰ বাবব পুুঁনজ ঘযাগাি ৮,১০০

২ নতনৰি MGNREGS ৰ অবন্টি ৪০,০০০

মুঠ ৪৮,১০০



অত্মনিৰ্ভ ৰ ৰ্াৰত ঘপবকবজ সামনগ্ৰকৰ্াবৱ 

প্ৰদাি কৰা িুদািসমূহ
ি. 
িং

সামগ্ৰী ঘকাটি টকা

১ প্ৰথম ংশ ৫,৯৪,৫৫০

২ নিতীয় ংশ ৩,১০,০০০

৩ তৃতীয় ংশ ১,৫০,০০০

৪ চতুথভ অৰ ুপঞ্চম ংশ ৪৮,১০০

মুঠ ১১,০২,৬৫০

৫ প্ৰযািমন্ত্ৰী গৰীৱ কৈযাণ ঘপবকজবক 
যনৰ অগৰ িদুািসমূহ

(ূফশৰ শ্লাইড) ১,৯২,৮০০

৬ ৰ্াৰতীয় নৰজাৰ্ভ  ঘবংকৰ 
িদুািসমূহ (প্ৰকৃত ৰানশ)

৮,০১,৬০৩

মুঠ ৯,৯৪,৪০৩

সমূদায় যিৰ পনৰমাণ ২০,৯৭,০৫৩



যিযবাদ


