আত্মননবভর বারত

াতভ -৫: সরওারনা ু রওা অহহাোংফন োং অভসু োং ভনসফু ভাইাওহনিফন োং
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কওানফদ লাওন ন্নফকীদভক্তা কহৌনিও পাফদা কলৌঔৎলওনঔফা
হওহ লকা ভরী ললনফা কঔাোংথাোংন োং
হান্নদগী লাউথ াকখিবা – লুপা ককাখি ১৫,০০০
•
•
•
•

– Rs. 4113 cr
রাজ্যশ িংদা থাদদাকশিফা
– Rs. 3750 cr
তঙাইপদফা পাৎলভশ িং
পতস্ত পতৌনফা পলফ অভসিং শকৎশ িং
– Rs. 550 cr
প্রধান ভন্ত্রী গশরফ কলযান প াজ্নাগী ভিাদা পেল্থ পপ্রাদপদেলশ িংগীদভক্তা ভীই অভভভদা লা লাি
৫০গী ইন্সদরন্স পকাবর

আই.খি. খিখিন্নবা –
•
ই-সঞ্জীৱশন পতশল-কন্সদে ন সশফিস পেৌদদাকা
•
পকাশসতী প ভগৎা:
বর্ি ৱললশনিিংপভাদ্যযলশ িং
–
আই.শজ্..শত.
পেৎদপাভি
•
অদরাগযা পসত: ই া ই ানা প িংশ ঞ্জফা অভসিং পসাক্না ম্নশিফশ িং শথশজ্নফা
কহল্থ ৱাওভরন োংদা ঙাও-ক নফা–
•
এশদদশভক শদশজ্জ্ এক্ততা এদভন্দদভন্ত পতৌফা
•
শ.শ.ই.শ িংগী ভশতক র্াফা পপ্রাশবজ্নশ িং –
•
শজ্দরাদগী > ৩০০ পাফগী পদাদভশস্তক ভানযদপকর্ররশ িং
•
োন্নদগী ীশিফা – শ.শ.ই.শ িং (লাি ৫১), N95 ভাস্কশ িং (লাি ৮৭) ঐর্.শস.ক্যয পতদেৎশ িং
(পকাশত ১১.০৮)

লহিান-ঈনতক্কী থফক্তা কওাম্নফকীদভক্তা ললঙাক্কী ইফা
থফক্তা অহহাোংফা ু রওা
• ভাদলভগী, ইদথাকা াফা ইনদবস্তরশ িংনা ললফাক অভগী দুইোং নফিহনস
নরহাৎভ (শদ.শফ.আর.)দা পরশকিংদা প িংশঙ

• পলপ্পা ললতনা পলৌিৎশিফা াম্বৈশ িং অদ্যনা ভরভ ইরগা ৱালভ দ কফঙ্কওী দুইোং
নফিহনস নরহাৎভ তা ২০১৪দা করঙ্ক ১৪২দকী ২০১৯দা ১৬দা বারতওী ভপভ
অশস পলপ্তনা পগৎলশি
• ভনসদা স্তীভলাইননোং করাহসসন োং য়ানর িদভ ইনা শভিৎ অভসিং
শি দরন্সশ িং ীফা, পসল্ফ-সশতি শপদক ন অভসিং থাদি াতী সশতি শপদক নস
অদতাপ্পশ িংগী ভরক্তা াশর।
• সরকারনা লন-থভশ িং ম্না পরশজ্স্ত্র ন পতৌফা, লদলান-ঈশতক্কা ভরী ললনা
র্দ ৎনফশ িং অদ্য াম্না ািংনা পলাইশ নফা অভসিং বরত লদলান-ঈশতক পতৌফদা
িবাইদগী লাইফা ভপভ অভা ইেন্নফা ইর্ভ র্ৈা পতক্স পরশজ্ভগা ভরী ললনফা
লহিান-ঈনতক্কী থফক্তা কওাম্নফা ভথাোংকী তাোংওক্কী ইনা নভ ন অভা
ইনা থফক পতৌফা পেৌদে।
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লহিান-ঈনতক্কী থফক্তা কওাম্নফকীদভক্তা ইফা াম্বৈন োংদা ওনঔৎহন্নফা অহনৌফা
কওাহভ াহরৎ কলাকী াম্বৈন োং
• নদনিনভহনলাইহি ন প ওভনী কলাকী অহানফা কপিকী ভতিং
ইন্না ২১০৮দা র্াউদথাক্কদফা ভরাল ১৬ ইন-োউস এদজ্দকসন অভসিং
পন্ল্েী পভকাশনজ্ভদা নদথাকশি
• ইনিহেহতদ কৱফ কফজ্দ ইনহওাহভ াহরসন কপাভভ – পেৌদদাকশিফা
শসভশেপাইদ পপ্রাদপাভিা পপার ইনদকারদাদরশতিং ইদলদরাশনদকলী েস
(এস.শ.আই.শস.ই. +) অশসনা পপাভি অভদা পতাঙান পতাঙানফা
ভন্ত্রাল শ িংগী সশফিস ১০ অভসিং রাজ্য সরকারগী সশফিস অভা ািংদদাকেনফা
াই।

• ইনিহহিি ইফা দাইহরক্তরন োংকী কদতাহফঙ্ক হদাওহে
• কম্পনীশ িংগী এক্ত, ২০১৩গী ভিাদা করানসক্যুসন ১৪,০০০কী ভথক্তা
কলৌহথাওহে।
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লহিান-ঈনতক্কী থফক্তা কওাম্নফকীদভক্তা অহনৌফা কওাহভ াহরৎ
কলাকী াম্বৈন োং
• ভরী ললনফা াতীকী ভরক্তা ত্রানহিক্সন কতৌফকা ভরী ললনফা করানবিনন োং অদুকী
করহেলাইহিসন কতৌফা
• ওভনীন োংকী এক্ত, ২০১৩দা ীনরফা করানবিনন োংকী ভঔাদা ওভপ্লাহয়ন্স ফদভন হন্থহন্নফা
কওানফদ-১৯কী ভনু োংদা ভতভ চানা থফও াইঔৎা, ভশসগা পলাইননা কভনীশ িংগী পফাদি
ভীশতিংশ িং পতৌফা, ই.শজ্.এভ.শ িং অভসিং এ.শজ্.এভ.শ িং, শদশজ্দতল ইশন্দ াগী াঙ্গল শ শজ্ন্নদ্যনা
থাদদারকা েকশ িং ােনফা।
• পলাইশ নেফা পকস ২২১দা , ২০১৬, আই.নফ.নস.কী কহৌরক্লফা ভতুোংদা ৪৪% নরওবরী কতৌফা
ঙভহে
• থাশজ্নশিফা পিভশ িংগী এভাউন্ত লা পকাশত লাি ৪.১৩
• পিংফা াফা এভাউন্ত লা পকাশত লাি ১.৮৪

• আই.শফ.শস.গী ভিাদা লু া কওানত লাঔ ৫.০১ (চাউরাওা ) কচন্ননরফা কওস
১৩,৫৬৬, ২০২০কী কপব্রৱারী ২৯ পাফদা আই.নফ.নস.কী করানবিন ভঔাদা
থানিন্দ্রম্বঙদা কলৌহথাওহে
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কিথনাথলািী খিখিন্নবা সীথেম ককাখবদকী মনুুংদা ওনলাইন এিুথকসন
• ইন্তদনিৎ শ শজ্ন্নফা পিংজ্দফশ িংদা ভদতিং ািংনফা অভসিং প ৌেন্নফা স্বা ভ প্রবা শদ.শত.ঐর্.
পর্দন্নলশ িং। স্কলশ িংগী এজ্দকসনগীদভক্তা পর্দন্নল অহুভ োন্নদগী িনগৎদে; পোশজ্ক অদনৌফা
পর্দন্নল ১২ অভগা োকদদৌর।
• স্কাইকী িত্ািংদা পর্দন্নলশ িং অশসদা ভদগী এক্সৎি শ িংগা পলাইননা লাইফ ইন্তদরশক্তফ
পসসনশ িং পতশলকাস্ত পতৌনফগীদভক্তা পপ্রাশবজ্নশ িং
• পর্দন্নলশ িং অশস পেন্না দন্দাকা ঙম্নফা এজ্দকদেল ইফা শবশদ পর্দন্নলশ িং অশস লনাইগী
ইফা শদ.শত.ঐর্. দরতরশ িং িদভ ইনা তাতা স্কাই অভসিং এ দতি লগা শন্সনফা
• স্বা ভ প্রবা পর্দন্নলশ িংদা ভদিা গী এজ্দকসনগা ভশর ললনফা কদন্তন্তশ িং দন্দাক্নফা,
দন্দাকগী ভতভ (পনািংভদা িং ৪) অশসদা রুক াশভন্নফা বারতকী রাজ্যশ িংগা পলিংভান্ননা
থফক পতৌশভন্নফা
• শদক্ া পেৎদপাভিনা ভার্ি ২৪দগী পেৌশজ্ক পাফদা পকাশত ৬১গী শেৎশ িং ললদে

• ই-াথসালাদা অদনৌফা লাইশরক ২০০ োদে

সরওারনা ু রওা অহহাোংফন োং অভসু োং ভনসফু
ভাইাওহনিফন োং

থফও পোংফকী চাোং কহকৎহন্নফা এভ.এন.আর.ই.নি.এস.ওীদভক্তা
ওাইহদাক্লফা ক নপভ অদুদা লু া কওানত ৪০,০০০ কহনকৎহে
• সরকারনা এভ.এন.আর.ই.শজ্.এস.কী ভিাদা অদেনফা লা পকাশত ৪০,০০০
িাইদদািগশন
• ভশসনা অনফা র্াউরাক্না ভীই পকাশত ৩০০গী নশভৎ থফক পিংেনগশন
• পনািংজ্ থা ভতভদস অদতাপ্পা লভদগী লাকা শ ন্মীশ িংনা েলকা ানা থফক িরা পেন্না
ীনফা প িংশ নফা
• ঈশ িংগী কঞ্জদফিসন পতৌনফা এদসৎশ িং ানা ক্যইনা র্ৎকদফা অভসিং শেিংনফগী াম্বৈ
ইফা এদসৎশ িং ভশ িং াম্না দথাকা

• পেন্না দথারকনা ভরভ ইরগা িঙ্গিংগী ইদকাদনাভী র্াউিৎেনগশন
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হওহ লকী অহহাোংফা ু রওন োং অভসু োং কলৌঔৎলওা অহনৌফা
কঔাোংথাোংন োং
নিও কহল্থতা ইনহবস্তহভিন োং কহনকৎলওা • হওহ লদা নিক্কী এক্সহনিচর কহনকৎলকনন
• কহৌকৎলনক্লফা কহল্থ ইন্সনততুুসনন োংদা ইনহবস্তহভি কতৌফা
• িঙ্গিং অভসিং স্রগী লভশ িংদা পেল্থ অভসিং পৱলদনস পসন্তরশ িং পেনগৎেনফা
তুোংদা লাক্কদফা লাইচৎওীদভক্তা বারতু ক ভ- াফা –
• কলৌনকনফা লাইনান োংকী কহাসনতালকী কিাওন োং – শজ্লা িশদিংভক্তা
• কলফ কনৎৱাওভ অভসু োং সনবভহলন্স ওনঔৎহনফা o লাইর্ৎশ িং প িংশ ন্নফা শজ্লা িশদিংভক্তা ইশন্তদেদতদ শেক পেল্থ পলফশ িং অভসিং পোক
পলদবল পলফশ িং অভসিং শেক পেল্থ শনৎ
• নরসচভু কথৌকৎা - আই.শস.এভ.আর.না েকদ ল অভগীদভক্তা পনদেল ইন্সশততযদেল
পেৎদপাভি
• কনহেল নদনিহতল কহল্থ নভ ন: পনদেল শদশজ্দতল পেল্থ ব্লুশপ্রন্ত শজ্ন্নফা

কওানফদওী ভতুোংদা অচান-ভীরাই নাইদফা কতহনাহলািী
ন নিন্নফা এিু হওসন
• ন.এভ. ই.নৱচুা – শদশজ্দতল/ নলাইন এজ্দকসনদা ভশে পভাদ এদক্সস পতৌনফগীদভক্তা পপ্রাোভ অভা িদক্তা
পেৌদদাক্কদদৌদর; ভশসদা াশরফশস:
• রাজ্যশ িং/ .শত.শ িংদা স্কল এজ্দকসনগীদভক্তা শদক া: পেদ িশদিংভক্কীদভক্তা ই-কদন্তন্ত
অভসিং ক্যয.আর. পকাদদদ ইনজ্িাইস্দ পতক্সফকশ িং (ললফাও অভা, নদনিহতল কপ্লৎহপাভভ
অভা)
• ১দগী ১২ পাফা িাস িশদিংভক্কী অিন্নফা শত.শব. পর্দন্নল অভা (ক্লাস অভা, কচহন্নল অভা)
• করনদ, ওভু ুননতী করনদ অভসু োং কাদওাস্তন োং াক ন্না শ শজ্ন্নফা

• উফা পোংদফা অভসু োং তাফা ঙভিদ্রফন োংকীদভক্তা অিন্নফা ই-ওহিি।
• ২০২০গী পভ ৩০ পাফদা িবাইদগী পফা য়ুননবনসভ নত ১০০না নলাইন পকাসিশ িং ভ া
ভথন্তনা পেৌনফগী অ াফা ীরশন।
• ভহনাদভ ন- ৱািল নিংঙাইনা অভসিং ক্নীিং ললতানা ললনফগীদভক্তা ভম্বেদরাইশ িং, জ্াশ িং অভসিং ইভিংভনিংশ িংগী সাইদকাদসাশসদ ল সদাতি ীনফগীদভক্তা পলৌিৎলকা অদনৌফা পিািংথািং অশস িদক্তা পেৌদদািগশন
• স্কুল, অঙাোংন োংকী কনৌনরম্বঙকী ভতভ অভসু োং িান োংকীদভক্তা অহনৌফা কনহেল ওনরক্যুলভ অভসু োং
কদাহকানিহওল কেভৱাওভ অভা পেৌদদািগশন: ভাদলভগী অভসিং ২১সফা র্শে র্াগী ভদথৌ তাশরফা
লেশ িংফশ িংগা শন্সন্নরফা
• ২০২৫ পাফদা পেদ ৫ পাফশদ অঙাোং ঔু নদোংভনা লাইনরও লহফকী থাও অভসু োং লানরও লহফকী পল
অদু ক াইদনা কয়ৌহন্নফা কনহেল পাউহিসন নলতহরসী অভসু োং নু ুভহরসী নভ ন ২০২০গী শদদসৈর
পাফদা পেৌদদািগশন।

আই.নফ.নস.কা ভরী ললনফা াম্বৈন োংকী ঔু ত্াোংদা লহিান-ঈনতক্কী থফক্তা কওাম্নফা
ভঔাতান পকৎহিকনন
• ইনদসালদবন্সী পপ্রাসীশদিংশ িং াইিৎেন্নফা িবাইদগী াভদফা পেদোল্দ অদ্য লা পকাশত অভদা পেনগৎদে (লা লাি অভদগী,
ভশসনা এভ.এস.এভ.ই.শ িং র্াউনা কদথাকই )।
• পকাদ অদ্যগী পসক্সন ২৪০Aগী ভিাদা এভ.এস.এভ.ই.ন োংকীদভক্তা অঔন্নফা ইনহসালহবন্সী নরহিালু ুসনকী কেভৱাওভ
অথফা ভতভদা িিংেলগশন।
• লাইর্ৎ অশসগী ললশরফা শপবভ অশসগী ভতিং ইন্না কনৌনা কহৌহদারওা ইনহসালহবন্সী করাসীনদোংন োংকী সহেন্সন অদু চনহ
অভা পাফা াোংহদাওা
• ইনদসালদবন্সী পপ্রাসীশদিংশ িং পেৌদদাক্নফগীদভক্তা কওানফদ- ১৯কা ভরী ললনফা ক হিানন োং অদু কওাদওী ভঔাদা
“নদহপাল্ত”তা য়াহিনফা কওন্দ্র সরওারফু এভাৱর কতৌফা

ওহেনীি এক্ত নদহপাল্তওী কদনিনভহনসন
• ভাইনর পতশক্নদকল অভসিং পপ্রাদসদ্যযদরল শদদপােশ িং ভনিং র্শলফা কদম্পনীজ্ এক্ত থগা ফগী শদশিশভদনলাইদজ্সন (শস.এস.আর.
শরদাশতি িংদা অরাল-অহুই, পফাদি শরদাতি তা ভশতক র্াদফা, শদদপােশ িং শপল পতৌফা, এ.শজ্.এভ. পোল্দ পতৌফদী পথিংথফা)
• ইন্তরদনল এদজ্শদদকসন পভকাশনজ্ভ (আই.এ.এভ)দা শ প পতৌগদফা কম্পাউদন্দফল দপদন্সস পসক্সনশ িংগী পভদজ্াশরতী অভসিং
কম্পাউশন্দিং ইনদেন্সকীদভক াৱরশ িং (ভভািংগী ১৮গা র্ািংদম্নফদা আই.এ.এভ.গী ভিাদা পসক্সন ৫৮ শদল পতৌগশন)
• এদভন্দদভন্তশ িং অশসনা শিশভদনল পকাতি শ িং অভসিং এন.শস.এল.শত. শদ-পিাগ পতৌগশন
• কম্পাউদন্দফল দপন্স ৭ ন্না পরা পতৌদে অভসিং ৫ অভনা অদতাপ্পা পেভৱাক্কী ভিাদা শদল পতৌগশন

কওাহভ াহরৎন োংকীদভও ইি প দুইোং
নফনিহনস
• ‘শফশজ্দনস অভা পেৌফা’ অভসিং ‘ইদন্সালদফন্সী শরদজ্ালসন’দা পরশকিং পগৎলকনা ই..শদ.শফ.দা
বারতকী পরশকিংদা অনফগী ইনা পগৎদা পথৌদািং াশর।
• ভিাতাফা ভরুইফা শরদপাভিশ িং -

• অ াফা ীরফা পপাদরন জ্শরশদক্সনদা ইশন্দ ন শেক কদম্পনীশ িংনা পসক্যযশরতীদা দাইদরক্ত
শলশস্তিং
• পস্তাক একদর্ঞ্জশ িংদা এন.শস.শদ.এস. শলস্ত পতৌশরফা প্রাইদবৎ কদম্পনীশ িংফ শলস্ত পতৌরফা
কদম্পনী অভগু পলৌদরাই।
• কদম্পনী এক্ত, ১৯৫৬কী াতি IXA (প্রদ্যযসর কদম্পনীজ্)গী পপ্রাশবজ্নশ িং কদম্পনীজ্ এক্ত,
২০১৩গী ভনিং র্লেনফা।
• এন.শস.এল.এ.শত.গীদভক এশদদেল/পেশসদ লাইজ্ পফঞ্চশ িং প ম্নফা শক্ত
• অশকা কদম্পনীশ িং, ৱান সিন কদম্পনীশ িং, প্রদ্যযসর কদম্পনীশ িং অভসিং স্তাতি
অশ িংগীদভক শদদপাে ম্নভক্তা েথফা পনালতীশ িং।

অহনৌফা, ভহরাভহদাভ কলচফা বারত অভকীদভও নিও কসক্তর ইিররাইি কানলসী
• পেৌশিফা শদদকদ িরদা বারত অভসিং ভাদলভ অশস পঅািংফা লাদি

• অদনৌফা ভরী ললনফা পাশলসী অভা ভদথৌ তাফা – ভদ্যদা প্রাইদবৎ পসক্তরদা পসক্তর ম্নভক োিংদদািদ্যনা অকক্নফা লভশ িংদা শেক পসক্তর ইন্তরপ্রাইজ্শ িং
(শ.এস.ই.এস.)না ভরু ইফা পথৌদািং অভা পলৌগশন
• ভদ্যগী ভতিং ইন্না সরকারনা অদনৌফা পাশলসী অভা লাউদথাক্কশন
• শেক ইন্তদরস্ততা শ.এস.ই.এস. ভদথৌ তাফা পস্ত্রদতশজ্ক পসক্তরশ িংগী শলস্ত িিংেলগশন
• পস্ত্রদতশজ্ক পসক্তরশ িংদা, াভরফদা ইন্তরপ্রাইজ্ অভা শেক পসক্তরদা ললগশন অদ্যফ প্রাইদবৎ পসক্তরস অ াফা ীগশন
• অদতাপ্পা পসক্তরশ িংদা, শ.এস.ই.শ িং প্রাইদবতাইজ্ পতৌগশন (র্ৎনফা াফদা ভপভ ইরগা ভতভ পলকশন)
• পৱস্তপল এদশভশনদস্ত্রশতফ পকাস্তশ িং েথেন্নফা পস্ত্রদতশজ্ক পসক্তরশ িংদা ললশরফা ইন্তরপ্রাইজ্শ িংগী ভশ িং ভদেৌ ানা ভশরদা অভিক্তভক ইগশন; অদতাপ্পশ িংনা
প্রাইদবতাইজ্/ভজ্ি/পোশল্দিং কদম্পনীশ িংগী ভিাদা রক্কশন
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রািু সরওারন োংদা হান্ননা নথেফা কতোংফাোং
• রাজ্যশ িংগুম্না পসন্তরস প ল-থভগী র্াউনা অৱাফা অভা ভাদ াক্নশর
• ভদ্য ইরফস পকন্দ্রনা দরকার ইফা ভতভ অশসদা রাজ্যশ িংদা পলপ্পা ললতনা পতিংফািং ীশর
• কশরগুৈা ফদজ্ৎ ইশস্তদভৎশ িং পবশলদ ইরগশদ এশপ্রলদা পতক্সশ িংগী শদদবালসন (লা কদরার ৪৬,০৩৮) ভিং পানা ীশি, অদ িংফা
পরদবনযনা ফদজ্ৎ ইশস্তদভৎতগী অনশপ্রশসদদদন্তদ শদিাইন উৎলফা পাফা
• এশপ্রল অভসিং পভদা রাজ্যশ িংদা পরদবনয শদশপশজ্ৎ োন্ত (লা কদরার ১২,৩৯০) ভতভ র্ানা ীশি, পকন্দ্রগী শরদসাসিশ িং পস্ত্রস ইরফা
পাফা
• এশপ্রলগী অোনফা র্দ ালদা এস.শদ.আর.এপ. (লা কদরার ১১,০৯২) পন্দশ িংগী এদবান্স শরশলজ্
• দাইদরক্ত এশন্ত-পকাশফদ এশক্তশফতীশ িংগীদভক েকদ ল ভন্ত্রাল দগী লা কদরার ৪,১১৩ পেনফগী শরশলজ্
• পসন্তরনা ো জ্ফদগী আর.শফ.আই.না পেঙ্গৎশি
• রাজ্যশ িংগী পৱজ্ অভসিং শভনস এদবান্স শলশভৎ র্াদা ৬০
• রাজ্যনা ভিা র্ত্না ফররাপ তাফা াফা নশভৎ ভশ িং নশভৎ ১৪দগী নশভৎ ২১
• থা অহুভগী ভনিংদা রাজ্যনা ফররাপ তাফা াফা নশভৎ ভশ িং নশভৎ ৩২দগী নশভৎ ৫০

রািু সরওারন োং কতোংফাোংফা
• পোস পস্তত পদাদভশস্তক প্রদক্ত (শজ্.এস.শদ.শ)কী র্াদা ৩দা ভপভ ইরগা ২০২০-২১গীদভক পস্ততস পনৎ পফাদরাশৱিং শসশলিং অশস লা
কদরার লাি ৬.৪১শন
• ২০২০গী ভার্ি ভক্তদা ভদিা দা র্াদা ৭৫ দথারাইজ্ পতৌশি অভশদ ভতভশদ রাজ্যশ িংদা থাদদাকশি
• রাজ্যশ িংনা পেৌশজ্ক পাফদা শলশভত দথারাইজ্কী র্াদা ১৪ িক্তভক প ল সীশল। অ াফা ীরফা প ল সীনফগী র্াদা ৮৬শত
শতলাইজ্ পতৌদনা ললশর।
• অদ্যভ ইনভক রাজ্যশ িংনা প ল সীনফদা র্াদা ৩দগী র্াদা ৫ পাফা অিন্নফা পেঙ্গৎনফা ো শর
• ভভািংদা ইশিশরফা শপবভগী প িংলগা, পকন্দ্রনা ো জ্রশিফা অদ্য ািংদথাক্নফা ৱাদর পলৌদর অভশদ রাজ্যশ িংগী প ল সীনফগী শলশভৎ
২০২০-২১গীদভক র্াদা ৩দগী র্াদা ৫দা পেঙ্গৎদল
• ভশসনা রাজ্যশ িংদা লা কদরার লাি ৪.২৮গী অদেনফা শরদসাসি ীরগশন
1
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রািু সরওারন োং কতোংফাোংফা অভসু োং কস্তত কলহফল নরহপাভভ ন োং রহভাৎ কতৌফা
• প ল সীনফগী রুক অদ্য অকক্নফা শরদপাভিশ িংদা শলক পতৌগশন (পাইনান্স কশভসনগী শরদকাদভদন্দসন ানা) :
• ো র পযর্র শজ্.এস.শদ.শ. পোথ অভসিং লৱার শদশপশজ্ৎকী পথািংদা অদেনফা প দন্দালগী সদস্তদনশফশলতী ললেনফা;
• ভাইদেন্তশ িংগী াইপ-পথৌরািং প্রদভাৎ পতৌফা অভসিং শর্ঞ্জাক প দথাকদা শলদকজ্ েথেনফা,
• ইনদফস্তদভন্তকী পথািংদা পজ্াফ শিদ সন পেঙ্গৎা
• াৱর পসক্তরফ সদস্তদনফল ইেনফা ভতভদা পলৌভীশ িংগী ইন্তদরস্ত ঙাক্তনা থৈা, অভশদ
• অফিান শদদফলদভন্ত, পেল্থ অভসিং পসশনদতসন প্রদভাৎ পতৌফা
• লভ ভশরদা শরদপাভি শলক পতৌগশন : ‘ৱান পনসন ৱান রাসন কাদি ’কী শনফদসিলাইদজ্সন, ইজ্ প দ্যইিং শফশজ্দনস, াৱর শদশস্ত্রফযসন অভসিং অফিান পলাদকল পফাদী
শরদবনয
• এক্সদশন্দর্র শফবাগনা ভিাগী পতনি অশসদা অকক্নফা শস্কভ অভা িিংেনগশন:
• ওনিসন য়াদনা চাদা ০.৫০ কহঙ্গৎা
• কত্রঞ্চ ঔু নদোংভও ভহয়ও ক োংনা কেনসনপও, কভিহরফল অভসু োং নপনিফল নরহপাভভ এক্তসনদা নলঙ্ক কতৌফকা কলায়ননা চাদা ০.২৫কী কত্রঞ্চ
৪দা চাদা ১
• ভঔা তানা নরহপাভভ এনরয়া ভনরকী ভনু োংদা য়াভদ্রফদা অহুভদা সাইস্তনকী চাদা ০.৫০ পোংলফা

ভভাোংকী কঔাঙথাোংন োংদকী ভয়াই ওাহনিফা
কস.
নোং.
1.

কঔাঙথাোংন োং

2.

প্রধান ভন্ত্রী গশরফ কলযান পদকজ্ (শ.এভ.শজ্.পক.শ.)

3.

পেল্থ পসক্তরগীদভক প্রধান ভন্ত্রীনা লাউদথাকশিফা

২০২০গী ভার্ি ২২দগী পতক্স কদন্সসন্না ভরভ ইদ্যনা পরদবনযদা ভািংশলফা

অু নফা ক নপভ

লু া
ওহরার
7,800
1,70,000
15,000
1,92,800

াতভ -১দা লাউহথাওনঔফনা ভয়াই ওাহনিফা
কস. নোং

অইহতভ

(লু া ওহরার)

1

এভ.এস.এভ.ই.ন োং য়ানা নফনিহনসওীদভও ইভাহিভন্সী দফলু ু/নস কপনসনলতী

2

কেস এভ.এস.এভ.ই.ন োংকীদভও সফনদভহনৎ ক হিাল

20,000

3

ভ.এস.এভ.ই.কীদভও পিন োংকী পি

50,000

4.

নফনিহনস অভসু োং ৱাওভরন োংকীদভও ই.ন.এপ. সহাতভ

2800

5.

ই.ন.এপ. করৎতা হন্থফা

6750

6.

এন.নফ.এপ.নস./ঐচ.এপ.নস/এভ.এপ.আই.ন োংকীদভও অঔন্নফা নলক্বুইনদতী নস্কভ

30,000

7.

এন.নফ.এপ.নস.ন োং/এভ.এপ.আই.ন োংকী লাইহফনলতীকীদভও ানসভ হয়ল
নিনদৎ কহরিী নস্কভ

45,000

8.

নদসহওাভন োংকীদভও নলক্বুইনদতী ইনহিক্সন

90,000

9.

নত.নদ.এস/নত.নস.এস. চাোংন োংদা হন্থফা

50,000
সফ তুহতল

3,00,000

5,94,550

াতভ -২দা লাউহথাওনঔফনা ভয়াই ওাহনিফা
কস. নোং

অইহতভ

(লু া ওহরার)

1.

থা অননকীদভও ভাইহেি ৱাওভরন োংদা চানফা ভম্বহ-ভহরাোং কলম্না পোংহনফা

3500

2.

ভু দ্রা ন শু কলানকীদভও ক হিায় কওাওীফা

1500

3

েীৎ কবিরন োংদা অঔন্নফা নিনদৎ কপনসনলতী

5000

4

হাউনিোং CLSS-MIG

70,000

5

নাফাদভওী কথাোংদা অহহনফা ইভহিভন্সী ৱানওভোং কওনহতল

30,000

6

কও.নস.নস.কী কথাোংদা অহহনফা নিনদৎ

2,00,000

সফ তুহতল

3,10,000

াতভ -৩দা লাউহথাওনঔফনা ভয়াই ওাহনিফা
কস. নোং

অইহতভ

(লু া ওহরার)

1. পুদ ভাইহিা ইিররাইহিস
10,000
2. রধান ভন্ত্রী ভতসুা সেদা কয়ািনা
20,000
3. কতাতকী তুহতল পাফা: হরসন েীনস

500

4. এনে ইনোেওচর পি

1,00,000

5. এননহভল হিহফিরী ইনোেওচর নদহফলহভি পি
6

হফভ ল ওনল্তহফসনকী রহভাসন

7

ফীওীনোং ইনননসহয়নতফ

15,000
4,000
500
সফ-তদতল

1,50,000

াতভ -৪ অভসু োং াতভ -৫দা লাউহথাওনঔফনা ভয়াই ওাহনিফা
কস. নোং
1

2

অইহতভ

(লু া ওহরার)

ফাইনফনলতী কক পনিোং
অহহনফা এভ.নি.এন.আর.ই.নি.এস. এহলাহওসন
সফ-তুহতল

8,100
40,000
48,100

আত্মননবভর বারত কহওিনা ীনরফা অু নফা ভয়াই ওাহনিফা

কস. নোং

অইহতভ

(লু া ওহরার)

1

াতভ ১

5,94,550

2

াতভ ২

3,10,000

3

াতভ ৩

1,50,000

4

াতভ ৪ অভসু োং ৫

48,100
সফ তুহতল

5 ন.এভ.নি.কও.ন. য়ানা ঙনিম্বঙকী কঔাঙথাোংন োং
6

(ঙশলম্বঙগী স্লাইদ)

11,02,650
1,92,800

আর.নফ.আই. কঔাঙথাোং (এওচুহয়ল)

8,01,603
সফ তুহতল

9,94,403

োি তুহতল

20,97,053

থাকৎচনর

