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পশ্চিমবঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রকাশ্চর প্রকল্প 
পশ্চিমবে রকার তাঙ্গের শ্চবশ্চভন্ন ফ্ল্যাগশ্চলপ শ্চিমগুশ্চর মাধ্যঙ্গম োশ্চরদ্র্য শ্চবঙ্গমাচন, মানম্পন্ন শ্চলক্ষার উন্নশ্চত বধ্ণন করা, কমণংস্থান 

ৃশ্চি এবং েক্ষতা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থযঙ্গবা ইতযাশ্চের মাধ্যঙ্গম মাঙ্গের উন্নয়ঙ্গনর শ্চেঙ্গক কঙ্গ ারভাঙ্গব কাে করঙ্গে। যার 

মঙ্গধ্য শ্চকেু আন্তেণাশ্চতক মাে ও ংস্থার দ্বারা অতযন্ত স্বীকৃত। শ্চকেু গুরুত্বপূর্ণ শ্চিম এবং প্প্রাগ্রাম ম্পঙ্গকণ আঙ্গাচনা করা যাক। 

কনযাশ্রী প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 8 মাচণ 2013 

শ্চবভাগ - মশ্চা ও শ্চলশু উন্নয়ন এবং মােকযার্ শ্চবভাগ। 

উঙ্গেলয - এই শ্চিঙ্গমর মূ ধ্ারর্াশ্চি  নারীর ক্ষমতায়ন শ্চনশ্চিত করা, প্মঙ্গয় শ্চলক্ষার্ণীঙ্গের মঙ্গধ্য িু ড্রপ-আউি কমাঙ্গনা এবং 

কমপঙ্গক্ষ 18 বের বয় পযণন্ত তাঙ্গের শ্চবঙ্গয়ঙ্গত শ্চবম্ব করা। 

13 প্র্ঙ্গক 18 বের বয়ী প্মঙ্গয়রা এবং পাশ্চরবাশ্চরক আয় বাশ্চণক 1,20,000 িাকার প্বশ্চল নয় ,তারা ুশ্চবধ্াঙ্গভাগী, যশ্চে তারা 

ততক্ষর্ পযণন্ত শ্চববাশ্চত না য়। 

 েুই ধ্রঙ্গনর অনুোন প্পঙ্গত পাঙ্গরন- 

 একশ্চি  বাশ্চণক 1000 িাকা রাশ্চর নগে স্থানান্তর যখন তারা অিম প্েশ্চর্ঙ্গত এবং তার উপঙ্গর, তাঙ্গের 18 বের 

বয় পযণন্ত যাঙ্গত তারা তাঙ্গের শ্চলক্ষা চাশ্চঙ্গয় প্যঙ্গত পাঙ্গর। 

 18 বের বয়ঙ্গ আঙ্গরকশ্চি প্রোন করা য়। তারা 25,000 িাকার এককাীন অনুোন প্পঙ্গত পাঙ্গর যশ্চে তারা এখনও 

শ্চলক্ষা বা প্পলার াঙ্গর্ যুক্ত র্াঙ্গক এবং অশ্চববাশ্চত র্াঙ্গক। 

দ্র্িবয: রােয রকার 14ই অগাস্টঙ্গক কনযাশ্রী শ্চেব শ্চাঙ্গব প্ঘার্া কঙ্গরঙ্গে যাঙ্গত মগ্র রাঙ্গেয এই শ্চিমশ্চি প্রচার করা যায় এবং 

নারী শ্চলক্ষার প্রচাঙ্গরর েনয নেীয়া প্োয় একশ্চি কনযাশ্রী শ্চবশ্বশ্চবেযায় এবং রােয েুঙ্গ়ে কনযাশ্রী কঙ্গেগুশ্চ স্থাপঙ্গনরও প্ঘার্া 

করা য়। 

শ্চিমশ্চি শ্চবশ্ববযাপী অঙ্গনক ামাশ্চেক খাঙ্গতর প্রকঙ্গল্পর মঙ্গধ্য প্রা স্থান প্পঙ্গয়ঙ্গে এবং 2017 াঙ্গ োশ্চতংঘ কতৃণক ঙ্গবণাচ্চ 

েনঙ্গবা পুরিাঙ্গর ভূশ্চত ঙ্গয়ঙ্গে। 

যুবশ্রী প্রকল্প (আঙ্গগর নাম যুব উত্া প্রকল্প):- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 1া অঙ্গটাবর 2013 

শ্চবভাগ - শ্চিমশ্চি পশ্চিমবে রকাঙ্গরর েম শ্চবভাঙ্গগর অধ্ীঙ্গন ততশ্চর করা ঙ্গয়ঙ্গে। 

উঙ্গেলয- প্বকার যুবকঙ্গের শ্চকেু প্বকার কারী প্রোন করা যাঙ্গত তারা তাঙ্গের ফি শ্চি বা়োঙ্গত পাঙ্গর এবং চাকশ্চর প্পঙ্গত 

পাঙ্গর বা তারা স্ব-কমণংস্থান করঙ্গত পাঙ্গর। 
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ুশ্চবধ্া - কমণংস্থান বযাঙ্গে নশ্চর্ভুক্ত 18-45 বেঙ্গরর মঙ্গধ্য বয়ঙ্গর প্বকার যুবকরা প্রশ্চত মাঙ্গ 1,500 িাকা অনুোন প্পঙ্গত পাঙ্গর। 

ে ধ্ঙ্গরা ে ভঙ্গরা কমণূশ্চচ:- 

2011-12 াঙ্গ চাু য় 

শ্চবভাগ - ে ম্পে অনুন্ধান ও উন্নয়ন শ্চবভাগ, পশ্চিমবে রকার। 

উঙ্গেলয - ে ংরক্ষঙ্গর্র ঙ্গচতনতা ততশ্চর করা এবং বৃশ্চির ে ংগ্র করা এই প্রকঙ্গল্পর মূ প্ফাকা। 

ুশ্চবধ্া - রকার ে ধ্ারর্ ক্ষমতা বা়োঙ্গনার েনয পুকুর, খা, োধ্াঙ্গরর মঙ্গতা মস্ত ধ্রঙ্গর্র োলয় খনন কঙ্গর এই 

প্রকঙ্গল্পর অধ্ীঙ্গন প্োি প্চ প্রকল্পগুশ্চও স্থাপন কঙ্গর৷ 

শ্চমলন শ্চনমণ বাংা:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 19ই নঙ্গভম্বর 2013 

শ্চবভাগ - পঞ্চাঙ্গয়ত এবং গ্রামীর্ উন্নয়ন শ্চবভাগ 

উঙ্গেলয - এশ্চি একশ্চি পশ্চরচ্ছন্নতা অশ্চভযান যার মাধ্যঙ্গম রােয রকার গ্রামীর্ প্টরঙ্গক প্খাা মতযাগ মুক্ত করার েনয কাে 

করঙ্গে। 

ুশ্চবধ্া - এই প্রকঙ্গল্পর মাধ্যঙ্গম রকার েুবণ অর্ণননশ্চতক অবস্থা  গ্রামীর্ পশ্চরবারগুশ্চঙ্গত প্লৌচাগার স্থাপন করঙ্গে। তারা িু, 

কঙ্গে, াপাতা, ICDS প্কন্দ্র এবং রাস্তার শ্চনয়শ্চমত শ্চবরশ্চতঙ্গত শ্চনরাপে এবং প্িকই যাশ্চনঙ্গিলন ুশ্চবধ্া প্রোঙ্গনর েনয কাে 

করঙ্গে। 

শ্চলক্ষাশ্রী শ্চিম:- 

2014 াঙ্গ চাু য় 

শ্চবভাগ - অনগ্রর প্ের্ীর কযার্ শ্চবভাগ এবং উপোশ্চত কযার্ শ্চবভাগ 

উঙ্গেলয - শ্চলক্ষা প্রশ্চতষ্ঠাঙ্গন অংলগ্রঙ্গর্র উন্নশ্চত এবং িু ড্রপ-আউি কশ্চমঙ্গয় আনার েনয পঞ্চম প্র্ঙ্গক অিম প্ের্ীঙ্গত অধ্যয়নরত 

এশ্চ শ্চলক্ষার্ণীঙ্গের আশ্চর্ণক ায়তা প্রোঙ্গনর েনয রকার এই শ্চিমশ্চি ততশ্চর কঙ্গরঙ্গে। 

ুশ্চবধ্া - 5 প্র্ঙ্গক 7ম প্ের্ী পযণন্ত তফশ্চশ্চ োশ্চত ম্প্রোঙ্গয়র প্রশ্চতশ্চি োত্র বাশ্চণক 750 িাকা অনুোন পাঙ্গব এবং অিম প্ের্ীর 

েনয 800 িাকা ঙ্গব৷ শ্চলক্ষার্ণীঙ্গের পাশ্চরবাশ্চরক আয় রুশ্চপর প্বশ্চল ওয়া উশ্চচত নয়। বাশ্চণক 2.5 াখ। 

মধু্র প্ে:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে - আগস্ট 2013 াঙ্গ 

শ্চবভাগ - পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থয ও পশ্চরবার কযার্ রকার। 
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উঙ্গেলয - এই শ্চিঙ্গমর ক্ষয  েয েন্ম প্নওয়া শ্চলশুঙ্গের েনয মানুঙ্গর বুঙ্গকর েুধ্ রবরা করা যারা অকা েঙ্গন্ম এবং কম 

পুশ্চিীন এবং তাঙ্গের মাঙ্গয়র কাে প্র্ঙ্গক পযণাপ্ত েুধ্ পান না। 

ুশ্চবধ্া - প্রকল্পশ্চি ততশ্চর করার েনয SSKM াপাতাঙ্গ "শ্চউমযান শ্চমরৃ বযাে" স্থাপন করা ঙ্গয়ঙ্গে। 

গশ্চতধ্ারা প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে - আগস্ট 2014 াঙ্গ 

শ্চবভাগ - পশ্চিমবে রকাঙ্গরর পশ্চরবন শ্চবভাগ 

উঙ্গেলয - এশ্চি প্বকার যুবকঙ্গের আশ্চর্ণক ায়তার মাধ্যঙ্গম পশ্চিমবে রকাঙ্গরর একশ্চি স্ব-কমণংস্থান ৃশ্চি প্রকল্প। 

প্বশ্চনশ্চফি - 20 প্র্ঙ্গক 45 বেঙ্গরর মঙ্গধ্য বয়ী প্বকার যুবকঙ্গের মাশ্চক পাশ্চরবাশ্চরক আয় 25,000 িাকার কম তারা এই শ্চিঙ্গমর 

অধ্ীঙ্গন ভতুণশ্চক শ্চাঙ্গব তাঙ্গের গাশ্চ়ের খরঙ্গচর 30 লতাংল বা 1,00,000 িাকা আশ্চর্ণক ায়তা পাঙ্গবন৷ মশ্চারা 1,50,000 িাকা 

ভতুণশ্চক পাঙ্গবন। 

বুে ার্ী প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – প্ঙ্গেম্বর 2015 

শ্চবভাগ - অনগ্রর প্ের্ীর কযার্ শ্চবভাগ এবং পশ্চিমবে এশ্চ, এশ্চি এবং ওশ্চবশ্চ উন্নয়ন ও অর্ণ শ্চনগম প্যৌর্ভাঙ্গব প্রকল্পশ্চি 

প্রর্য়ন কঙ্গর। 

উঙ্গেলয - একশ্চি যর্াযর্ পশ্চরঙ্গবঙ্গল মানম্পন্ন উচ্চশ্চলক্ষার অযাঙ্গে  িু ড্রপ-আউঙ্গির ার হ্রা করা এই শ্চিঙ্গমর মূ 

উঙ্গেলয । গ্রামীর্ ও লহুঙ্গর গশ্চতলীতায় প্মঙ্গয় শ্চলক্ষার্ণীঙ্গের মঙ্গধ্য আত্মশ্চবশ্বা ততশ্চর করাও এর ক্ষয। 

ুশ্চবধ্া- রকাশ্চর এবং রকাশ্চর াাযযপ্রাপ্ত িু এবং মাদ্র্াায় নবম প্র্ঙ্গক দ্বােল প্েশ্চর্র শ্চলক্ষার্ণীরা তাঙ্গের চাঙ্গফরার ুশ্চবধ্াঙ্গর্ণ 

াইঙ্গক পাঙ্গব। 

খােয ার্ী প্রকল্প :- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে - 26 োনুয়ারী, 2016 

শ্চবভাগ - খােয ও রবরা শ্চবভাগ পশ্চিমবে রকার। 

উঙ্গেলয - এশ্চি রােয রকাঙ্গরর একশ্চি োশ্চরদ্র্য শ্চবঙ্গমাচন প্রকল্প। গ্রামীর্ ও লহুঙ্গর েশ্চরদ্র্ঙ্গের মঙ্গধ্য খােয শ্চনরাপত্তা শ্চনশ্চিত করা 

এই প্রকঙ্গল্পর মূ ক্ষয। 

ুশ্চবধ্া - েশ্চরদ্র্ এবং অর্ণননশ্চতকভাঙ্গব পিােপে প্ের্ী যা রাঙ্গেযর প্মাি েনংখযার প্রায় 90 লতাংল এই প্রকঙ্গল্পর আওতায় 

রঙ্গয়ঙ্গে। মানু খুব ােয়ী মূঙ্গয খােযলয পাঙ্গচ্ছ (চা 2 িাকা/শ্চকঙ্গা)। বতণমাঙ্গন এশ্চি Covid-19 মামারীর কারঙ্গর্ শ্চবনামূঙ্গয। 
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রূপশ্রী প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 1া এশ্চপ্র, 2018 

শ্চবভাগ - মশ্চা ও শ্চলশু উন্নয়ন ও মােকযার্ শ্চবভাগ 

উঙ্গেলয - এই শ্চিঙ্গমর ক্ষয  বাযশ্চববা স্থশ্চগত করা এবং েশ্চরদ্র্ পশ্চরবাঙ্গরর কনযাঙ্গের শ্চববাঙ্গর ময় অর্ণননশ্চতক 

মযাগুশ্চঙ্গক প্রলশ্চমত করা, যার েনয প্রায়লই তাঙ্গের স্থানীয় মােনঙ্গের কাে প্র্ঙ্গক খুব উচ্চ ুঙ্গের াঙ্গর অর্ণ ধ্ার করঙ্গত 

য়। 

ুশ্চবধ্া- প্যব প্মঙ্গয়র পাশ্চরবাশ্চরক আয় প্রশ্চত বের 1,50,000 িাকার কম, তারা তাঙ্গের প্রাপ্তবয়ি প্মঙ্গয়ঙ্গের শ্চবঙ্গয়র ময় 

25,000 িাকার এককাীন আশ্চর্ণক ায়তা পাঙ্গব (এই মঙ্গয় প্মঙ্গয়র বয় 18 বের পূর্ণ ঙ্গত ঙ্গব)। 

কৃকবনু্ধ প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – োনুয়ারী 2019 

শ্চবভাগ - কৃশ্চ শ্চবভাগ, পশ্চিমবে রকার। 

উঙ্গেলয - এই প্রকঙ্গল্পর উঙ্গেলয  ফঙ্গর ক্ষশ্চতর কারঙ্গর্ কৃক এবং তাঙ্গের পশ্চরবারঙ্গক আশ্চর্ণক শ্চনরাপত্তা প্রোন করা, তাঙ্গের 

ক্রয় ক্ষমতা বৃশ্চি করা এবং কৃঙ্গকর আত্মতযার ঘিনা প্রাধ্ করা। 

ুশ্চবধ্া - 1 একর এবং তার প্বশ্চল েশ্চমঙ্গত প্রশ্চত বের ঙ্গবণাচ্চ 10,000 িাকার নগে ুশ্চবধ্া  এবং 1একঙ্গরর কম েশ্চমর 

মাশ্চকানাঙ্গত প্রশ্চত বের নূযনতম 4,000 িাকা ,েুশ্চি মান শ্চকশ্চস্তঙ্গত প্েওয়া ঙ্গব।  

স্বাস্থয ার্ী প্রকল্প:- 

30প্ল শ্চিঙ্গম্বর, 2016-এ চাু ঙ্গয়ঙ্গে 

শ্চবভাগ - পশ্চিমবে রকাঙ্গরর স্বাস্থয ও কযার্ শ্চবভাগ 

উঙ্গেলয - এশ্চি উন্নত স্বাস্থযঙ্গবা ুশ্চবধ্ার েনয একশ্চি গ্রুপ স্বাস্থয বীমা প্রকল্প। 

ুশ্চবধ্া - এই প্রকঙ্গল্পর অধ্ীঙ্গন প্রশ্চত পশ্চরবার প্রশ্চত বেঙ্গর 5 ঙ্গক্ষর প্মৌশ্চক স্বাস্থয কভাঙ্গরে ুরশ্চক্ষত করা ঙ্গচ্ছ। পশ্চরবাঙ্গরর 

আকাঙ্গরর প্কান প্শ্চং ীমা প্নই। প্রার্শ্চমকভাঙ্গব এশ্চি আলা কমণী, নাগশ্চরক প্স্বচ্ছাঙ্গবক, আইশ্চশ্চিএ কমণী ইতযাশ্চের মঙ্গতা 

কঙ্গয়কশ্চি শ্চনশ্চেণি শ্চবভাঙ্গগর েনয চাু করা ঙ্গয়শ্চে তঙ্গব 1া শ্চিঙ্গম্বর 2020 প্র্ঙ্গক এশ্চি রাঙ্গেযর প্রঙ্গতযঙ্গকর েনয প্খাা 

ঙ্গয়শ্চে। 

কমণ ার্ী প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 2020 াঙ্গ 



www.byjusexamprep.com 
 

শ্চবভাগ - MSME এবং প্িেিাই শ্চবভাগ 

উঙ্গেলয - এশ্চি পশ্চিমবে রকাঙ্গরর অধ্ীঙ্গন একশ্চি কমণংস্থান ৃশ্চি প্রকল্প। 

ুশ্চবধ্া - ুশ্চবধ্াঙ্গভাগী 2,00,000 িাকা পযণন্ত ঋর্ পাঙ্গবন। 

েুয়াঙ্গর রকার শ্চিম:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 1া শ্চিঙ্গম্বর 2020 

শ্চবভাগ - অর্ণ, পশ্চরকল্পনা ও পশ্চরংখযান শ্চবভাগ, পশ্চিমবে রকার। 

উঙ্গেলয - শ্চবশ্চভন্ন রকাশ্চর প্রকঙ্গল্পর েরোয় ধ্াঙ্গপ প্রঙ্গবলঙ্গযাগযতা। 

ুশ্চবধ্া - রাঙ্গেযর প্াঙ্গকরা এই কমণূশ্চচর মাধ্যঙ্গম রকাঙ্গরর মস্ত ুশ্চবধ্া প্পঙ্গত পাঙ্গর। 

াশ্চর আঙ্গা শ্চিম:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে - প্ফব্রুয়াশ্চর 2020 

উঙ্গেলয - খুব ােয়ী মূঙ্গয েশ্চরদ্র্ পশ্চরবাঙ্গরর েনয আরও ভা তবেুযশ্চতক ংঙ্গযাগ। 

ুশ্চবধ্া – তত্রমাশ্চক 75 ইউশ্চনঙ্গির কম বা মান শ্চবেুযত্ খরচ  েশ্চরদ্র্ পশ্চরবার শ্চবনামূঙ্গয ংঙ্গযাঙ্গগর ুশ্চবধ্া পাঙ্গবন। 

ক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 2021 াঙ্গ 

শ্চবভাগ - পশ্চিমবে রকাঙ্গরর অর্ণ শ্চবভাগ। 

উঙ্গেলয - োশ্চরদ্র্য েূরীকরর্, মশ্চাঙ্গের মঙ্গধ্য কমণংস্থাঙ্গনর ুঙ্গযাগ ৃশ্চি এবং তাঙ্গের ক্ষমতায়ঙ্গনর েনয রকার এই প্রকল্পশ্চি 

প্রর্য়ন কঙ্গরঙ্গে। 

ুশ্চবধ্া - 25 প্র্ঙ্গক 60 বের বয়ী মস্ত গ্রামীর্ এবং লহুঙ্গর পশ্চরবাঙ্গরর SC/ST প্ের্ীর মশ্চারা 1000 িাকা শ্চনশ্চিত মাশ্চক 

আয় পাঙ্গবন এবং অনযানয শ্চবভাঙ্গগর মশ্চারা 500 িাকা মাশ্চক আয় পাঙ্গবন৷ 

প্খা ঙ্গব শ্চিম:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 2রা আগস্ট, 2021 

শ্চবভাগ - ক্রী়ো ও যুব শ্চবয়ক শ্চবভাগ পশ্চিমবে রকার। 

উঙ্গেলয - যুবকঙ্গের মঙ্গধ্য রাঙ্গেয ক্রী়ো ংিৃশ্চতর প্রচার করা এবং ক্রী়ো রঞ্জাম ততশ্চরর মাধ্যঙ্গম কুশ্চির ও স্তশ্চলল্প শ্চলঙ্গল্প। 

ুশ্চবধ্া- রকার শ্চবশ্চভন্ন প্পাশ্চিণং ক্লাবঙ্গক ১ াখ ফুিব প্েঙ্গব। 
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দ্র্িবয - রােয রকার 16 আগস্টঙ্গক "প্খা ঙ্গব শ্চেব" শ্চাঙ্গব প্ঘার্া কঙ্গরঙ্গে। 

প্চাঙ্গখর আঙ্গা শ্চিম:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 2021 াঙ্গ 

শ্চবভাগ - স্বাস্থয ও পশ্চরবার কযার্ 

উঙ্গেলয - এই ামাশ্চেক প্টর প্রকঙ্গল্পর ক্ষয বয়ি বযশ্চক্তঙ্গের চকু্ষ শ্চচশ্চকত্ার ুশ্চবধ্া প্রোন করা। 

ুশ্চবধ্া- এই প্রকঙ্গল্পর মাধ্যঙ্গম প্রবীর্ নাগশ্চরকরা শ্চবনামূঙ্গয োশ্চন অপাঙ্গরলন পাঙ্গবন। বয়ি বযশ্চক্ত ও শ্চলক্ষার্ণীরা শ্চবনামূঙ্গয চলমা 

পাঙ্গবন। অেনওয়াশ্চ়ে কমণীঙ্গের শ্চবনামূঙ্গয প্চাঙ্গখর পরীক্ষা করাঙ্গনা ঙ্গব। 

েুয়াঙ্গর প্রলন প্রকল্প:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে – 2021 াঙ্গ 

শ্চবভাগ - খােয ও রবরা, পশ্চিমবে রকার। 

উঙ্গেলয - মানুঙ্গর ঘঙ্গর ঘঙ্গর প্রলন ংগ্র করঙ্গত পাঙ্গর এবং েুনণীশ্চত প্রলশ্চমত করা। 

ুশ্চবধ্া - অর্ণননশ্চতকভাঙ্গব শ্চপশ্চেঙ্গয় র্াকা প্াঙ্গকরা খুব ােয়ী মূঙ্গয খােযলয পাঙ্গব (বতণমাঙ্গন এশ্চি প্কাশ্চভি -19 মামারীর কারঙ্গর্ 

শ্চবনামূঙ্গয)। 

মা কযাশ্চিন শ্চিম:- 

চাু ঙ্গয়ঙ্গে - প্ফব্রুয়াশ্চর, 2021 

শ্চবভাগ - নগর উন্নয়ন এবং প্পৌর শ্চবয়ক শ্চবভাগ 

উঙ্গেলয - প্রধ্ান প্ফাকা  রাঙ্গেযর েশ্চরদ্র্ েনগর্ঙ্গক খুব ােয়ী মূঙ্গয খােয রবরা করা। 

ুশ্চবধ্া - লহুঙ্গর এাকায় কযাশ্চিন স্থাপন করা ঙ্গয়ঙ্গে প্যখাঙ্গন প্াঙ্গকরা 5 িাকা োঙ্গম েুপুঙ্গরর খাবার পাঙ্গব। 
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