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নযানার ইনস্টিস্টিউন পয ট্রান্সপস্টভমিং ইস্টিযা (নীস্টি আযযাগ): 

দয, উযেয, পািংন, স্তম্ভ, ূচক 

NITI Aayog এয ুযযা কথা "National Institution for Transforming India"। এই িংস্থাস্টি তিস্টয 

কযযস্টিযরন বাযযিয প্রধানভন্ত্রী এফিং স্টিস্টনই এই িংস্থাস্টিয হড।  নীস্টি আযযাগ বাযি যকাযযয স্টথিংক িযাঙ্ক মা 

যকাযযক িায কাযেয স্টদা হদখাযি াযিা কযয। 

যফমাচ্চ ান, নূযনিভ যকায এফিং যমাস্টগিাভূরক হপডাযযস্টরেভযক উন্নীি কযায রযযয নীস্টি আযযাগ 2015 

াযর বাযযিয স্টযকল্পনা কস্টভনযক প্রস্টিস্থান কযযস্টির।   

নীস্টি আযযাগ কী? 

নীস্টি একস্টি িংসৃ্কি ব্দ, মায অথম তনস্টিক স্টদকস্টনযদমনা এফিং নীস্টি তিস্টয কযা। এই অথমস্টি ভাথায হযযখ, 

প্রধানভন্ত্রী নযযন্দ্র হভাদী 1রা োনুযাযী, 2015 নীস্টি আযযাগ চারু কযযস্টিযরন। নীস্টি আযযাগযক হদযয 

অথমননস্টিক প্রফৃস্টিয প্রাণযবাভযা স্টাযফ স্টফযফচনা কযা য, মা বাযিযক তফস্টিক প্ল্যািপযভম একস্টি স্টিারী 

অথমনীস্টি স্টাযফ স্টফকস্টি কযযি আযও াযিা কযযফ। 

● নীস্টি আযযাযগয হচযাযভযান - প্রধানভন্ত্রী (ফিমভাযন নযযন্দ্র হভাদী) 

● নীস্টি আযযাযগয বাই-হচযাযভযান - ডঃ যােীফ কুভায (হযেম্বয 2017 - ফিমভান)। 

নীস্টি আযযাযগয গঠন 

নীস্টি আযযাযগয গঠন স্টনম্নরূ: 

● প্রধানভন্ত্রী হচযাযামন ন 
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● ফ যােয ও হকন্দ্রাস্টি অঞ্চযরয ভুখযভন্ত্রীযদয াাাস্ট হকন্দ্রাস্টি অঞ্চযরয হরপযিনযান্ট গবনমযযা। 

● আঞ্চস্টরক স্টযলদ: একাস্টধক যােযযক প্রবাস্টফি কযয এভন আৎকারীন স্টযস্টস্থস্টি হভাকাস্টফরায েনয 

এগুস্টর গঠন কযা য। আঞ্চস্টরক স্টযলযদয দযযদয একস্টি স্টনস্টদমষ্ট হভযাদ যযযযি এফিং এগুস্টরযক 

প্রধানভন্ত্রী আহ্বান কযা য। আঞ্চস্টরক স্টযলদ যােযগুস্টরয ভুখযভন্ত্রী এফিং হকন্দ্রাস্টি অঞ্চরগুস্টরয 

হরপযিনযান্ট গবনমযযদয স্টনযয গস্টঠি। 

● স্টফযল আভস্টন্ত্রিযা: স্টফযল আভস্টন্ত্রিযা প্রধানভন্ত্রী কিৃমক ভযনানীি ন এফিং িাযদয একস্টি স্টনস্টদমষ্ট 

হডাযভইযন স্টফযলজ্ঞ যি যফ। 

● ূণম-হভযাদী ািংগঠস্টনক কাঠাযভা: এস্টি বাই-হচযাযামন, দয, ািম িাইভ দয, দাস্টধকাযী দয, 

প্রধান স্টনফমাী কভমকিমা এফিং স্টচফারয স্টনযয গস্টঠি। 

নীস্টি আযযাযগয ািস্টি স্তম্ভ কী কী? 

নীস্টি আযযাযগয 7 স্টি স্তম্ভ ুাযনয উয স্টবস্টি কযয এফিং িাযা স্টথঙ্ক িযাযঙ্কয স্টথভ গঠন কযয। 

1. হপ্রা-স্টর 

2. হপ্রা-অযাস্টিস্টবস্টি 

3. াস্টিমস্টযন 

4. যভিাযন 

5. কযরয অন্তবুমস্টি 

6. াভযিা  

7. স্বচ্ছিা 

নীস্টি আযযাযগয উযেয 
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● নীস্টি আযযাযগয প্রথভ রযয র োিীয উন্নযনযক অগ্রাস্টধকায স্টাযফ যাখায েনয ভস্ত যাযেযয স্টিয 

অিংগ্রযণয াাাস্ট একস্টি হমৌথ দৃস্টষ্টবস্টিযক অন্তবুমি কযা এফিং উন্নি কযা। 

● গ্রাভগুস্টরযি ফুস্টনযাদী মমাযয স্টযকল্পনাগুস্টর প্রস্তুি ও প্রণযন কযা এফিং যকাযযয উচ্চিয মমাযয হগুস্টর 

গুরুত্ব কাযয এফিং িভান্বযয কাে কযা। 

● এস্টি ভাযেয হম অিংগুস্টর স্টস্টিযয ড়যি ফা আস্টথমকবাযফ মমাপ্তবাযফ উকৃি যচ্ছ না িাযদয উযও 

নেয যাযখ। 

● নীস্টি আযযাগ দীঘমযভযাদী অগ্রগস্টিয েনয স্টযকল্পনা, নীস্টি এফিং কাঠাযভা প্রস্তুি কযয এফিং হপ্রাগ্রাভগুস্টরয 

দযিা স্টনযীযণ কযয। 

● নীস্টি আযযাগ একস্টি াভস্টগ্রক নেযদাস্টয িংস্থা মা প্রমুস্টিযক উন্নি কযায এফিং বাযি যকাযযয হপ্রাগ্রাভ 

এফিং উযদযাগগুস্টরযি ফাস্তফাযযনয স্টদযকও ভযনাস্টনযফ কযয। 

● নীস্টি আযযাগ বাযি যকাযযয েনয হপ্রাগ্রাভ ফাস্তফাযযনয াাাস্ট ভানুযলয েীফনমাত্রায উন্নস্টিয েনয 

হভৌস্টরক চাস্টদা এফিং িংস্থানগুস্টর স্টচস্টিি কযায েনযও কাে কযয। 

নীস্টি আযযাযগয কামমাফরী 

2015 াযরয 1রা োনুযাযী প্রধানভন্ত্রী নযযন্দ্র হভাদী নীস্টি আযযাযগয ধাযণাস্টি চারু কযযস্টিযরন। 

● প্রধানভন্ত্রী নযযন্দ্র হভাদী 2014 াযরয 13ই আগি 65 ফিযযয ুযাযনা স্টযকল্পনা কস্টভনস্টি স্টফরুপ্ত 

কযযন এফিং এয স্টযফযিম নীস্টি আযযাযগয াযথ মুি ন। 

● এখাযন হম গুরুত্বূণম স্টফলযস্টি রযয কযা দযকায িা র, নীস্টি আযযাগ স্টঠক হমবাযফ স্টযকল্পনা কস্টভন 

তিস্টয কযা যযস্টির, অথমাৎ, স্টনফমাী হযযোস্টরউযনয ভাধযযভ, স্টঠক হবাযফই প্রস্টিস্টিি যযস্টির। ুিযািং, 

নীস্টি আযযাগ হকানও িংস্টফস্টধফি িংস্থা ফা ািংস্টফধাস্টনক িংস্থা নয; এস্টি একস্টি স্টনফমাী িংস্থা। 
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● নীস্টি আযযাগ বাযি যকাযযয একস্টি নীস্টিগি স্টথঙ্ক িযাঙ্ক এফিং বাযি যকাযযক নীস্টি-ম্পস্টকমি এফিং 

স্টদকস্টনযদমনাভূরক ইনুি যফযা কযয। আয একস্টি গুরুত্বূণম স্টফলয র, নীস্টি আযযাগ বাযি 

যকাযযক াাময কযায াাাস্ট যােয ও হকন্দ্রাস্টি অঞ্চরগুস্টরযক প্রমুস্টিগি যাভম স্টদযযও াাময 

কযয। 

● ূফমফিমী স্টযকল্পনা কস্টভযনয িস্টিয িুরনায, নীস্টি আযযাগ দ্বন্দ্বফাদী ওযায স্টযফযিম যমাস্টগিাভূরক 

তফস্টচত্রযভয দৃস্টষ্টবস্টি যফযা কযযি। 

নীস্টি আযযাযগয অধীযন াফগুস্টর 

নীস্টি আযযাযগয অধীযন দুস্টি াফ যযযযি 

● স্টিভ ইস্টিযা াফ - যােয এফিং হকযন্দ্রয ভযধয একস্টি হিু স্টাযফ কাে কযয এফিং িাই আভযা ফরযি 

াস্টয হম ইা যমাস্টগিাভূরক হপডাযযস্টরেভযক প্রযযাস্টচি কযয। 

● নযরে অযাি ইযনাযবন াফ-নীস্টি আযযাযগয স্টথঙ্ক-িযাঙ্ক কামমকাস্টযিা কযয। 

নীস্টি আযযাগ দ্বাযা প্রকাস্টি প্রস্টিযফদন 

নীস্টি আযযাগও স্টিনস্টি নস্টথ প্রকাযয স্টযকল্পনা কযযযি — 

● 3-ফিযযয অযাকন এযেিা 

● 7 ফিযযয স্টভস্টডযাভ-িাভম স্ট্রাযিস্টে হায 

● 15 ফিযযয স্টবন ডকুযভন্ট 

নীস্টি আযযাগ দ্বাযা প্রকাস্টি ূচকগুস্টর 

নীস্টি আযযাগ দ্বাযা প্রকাস্টি প্রস্টিযফদনগুস্টর িাড়াও, নীস্টি আযযাগ দ্বাযা প্রকাস্টি হফ কযযকস্টি ূচক  
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● কহম্পাস্টেি ওযািায ভযাযনেযভন্ট ইনযডক্স 

● হেরা াািার ূচক 

● প্রস্তুস্টি ূচক যপ্তাস্টন করুন 

● হলাফার ইযনাযবন ইনযডক্স 

● ইস্টিযা ইযনাযবন ইনযডক্স 

● ফহুভাস্টত্রক দাস্টযদ্র ূচক 

● সু্কর স্টযায হকাযাস্টরস্টি ূচক 

● SDG ইস্টিযা ইনযডক্স 

● যােয স্টি ূচক 

● যােয স্বাস্থয ূচক 

নীস্টি আযযাযগয স্টিন ফিযযয কভমস্টযকল্পনা 

● এই 3-ফিযযয অযাকন প্ল্যান এযেিা আযযাযগয একস্টি অস্টফযচ্ছদয অিং মা স্টবেুযযার এফিং স্ট্রাযিস্টেক 

স্টদক স্টযচাস্টরি কযয। 

● নীস্টি আযযাযগয স্টিন ফিযযয কভম স্টযকল্পনা 2017 হথযক 2020 াযরয ভযকাযরয েনয একস্টি 

ডকযভন্ট। 

● এই ডকযভন্টস্টি 2017 এফিং 2020 এয ভযধয স্টিযাকরাযয েনয নীস্টি এফিং হপ্রাগ্রাভগুস্টরযি স্টযফিমনগুস্টর 

ফযাখযা কযয। 

● এই 3-ফিযযয কভম স্টযকল্পনাস্টি প্রস্তাফগুস্টর যফযা কযয মা স্বল্প ভযযয ভযধয নীস্টি স্টযফিমযনয 

যাভম হদয। 
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নীস্টি আযযাযগয কৃস্টিত্ব 

বাযি যকাযযয প্রধান নীস্টি স্টথঙ্ক িযাঙ্ক, নীস্টি আযযাগ হকন্দ্র, যােয এফিং হকন্দ্রাস্টি অঞ্চরগুস্টরযক 

স্টদকস্টনযদমনাভূরক নীস্টি এফিং প্রাস্টিক প্রমুস্টিগি যাভম প্রদান কযয। নীস্টি আযযাযগয কৃস্টিত্বগুস্টর র: 

● আযুষ্মান বাযি প্রকল্পযক স্টিারী কযযি নীস্টি আযযাগ উযেখযমাগয বূস্টভকা ারন কযযযি।  

● নীস্টি আযযাগ স্বাস্থয ও স্টযফায করযাণ ভন্ত্রযকয (MoHFW) যমাস্টগিায এফিং স্টফিফযািংযকয প্রমুস্টিগি 

াযিায স্টফি স্বাস্থয পরাপর ূচযকয হনিৃত্ব স্টদযচ্ছ। 

● উচ্চাস্টবরালী হেরা কভমূচী হেরা কাযরিযযদয হনিৃযত্ব হেরা কভমকিমাযদয অিংগ্রযণ স্বাস্থয ও ুস্টষ্ট খাযি 

রূান্তযযক উৎাস্টি কযযি। 

● নীস্টি আযযাগ নযানার কস্টভন পয হাস্টভওযাস্টথ (NCH) স্টফর, 2018, নযানার কস্টভন পয ইস্টিযান 

স্টযিভ অপ হভস্টডস্টন স্টফর, 2018 এফিং National Commission for Yoga & Naturopathy Bill, 

2018-এয খড়ায যীযা ও ুাস্টয কযযযি। 

● নীস্টি আযযাগ নযানার কস্টভন পয হাস্টভওযাস্টথ (NCH) স্টফর, 2018, নযানার কস্টভন পয ইস্টিযান 

স্টযিভ অপ হভস্টডস্টন স্টফর, 2018 এফিং National Commission for Yoga & Naturopathy Bill, 

2018-এয খড়ায যীযা ও ুাস্টয কযযযি। 

● প্রাকৃস্টিক চালযক যম্পযাগি কৃস্টল স্টফকা হমােনা (PKVY) এয আওিায 'বাযিীয কৃস্টল কৃস্টল দাস্টি' 

কভমূস্টচ স্টাযফ প্রচায কযা যচ্ছ। 

● নীস্টি আযযাগ 2022 াযরয ভযধয নিুন বাযযিয েনয হকৌর প্রস্তুি কযায হযযত্র অিযন্ত অিংগ্রণভূরক 

িস্টি অনুযণ কযযি। 

 


