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প্রধান ভন্ত্রী -কিলাণ ম্মান কনকধ যমাজনা 

প্রধান ভন্ত্রী কিলাণ ম্মান কনকধ প্রিল্প যিন্দ্রীয় খাতেয প্রিতল্পয এিকি অং যমখাতন বাযে যিায 

িৃলিতেয াাময িযায জনয প্রকে ফছয 6,000 িািা মযন্ত যভৌকরি আয় ায়ো প্রোন িতয। 

প্রথভফাতযয ভতো, যেরঙ্গানা যিায প্রধান ভন্ত্রী কিলাণ প্রিল্পতি যাইথু ফনু্ধ প্রিল্প কাতফ চারু 

িতযকছর, যমখাতন এিকি কনকেযষ্ট কযভাণ অথয িৃলিতেয াতে যাকয েুতর যেওয়া য়। ীমূল 

য াতয়র জাকনতয়তছন, 2019 াতরয জনয বাযতেয অন্তফযেযীিারীন ফাতজি 1যপব্রুয়াকয যথতি াযা 

যেত এই িভযূকচ শুরু িযতফ। 

প্রধান ভন্ত্রী কিলাণ ম্মান কনকধ যমাজনা িী? 

িৃকল ও ংকিষ্ট িামযক্রতভয াতথ ম্পকিযে কফকবন্ন ইনুি যফযা িযায জনয এফং অবযন্তযীণ 

প্রতয়াজনীয়ো ূযতণয জনয, বাযে যিায 24যপব্রুয়াকয, 2019 োকযতখ, প্রধানভন্ত্রী নতযন্দ্র যভােী 

উত্তয প্রতেতয য াযক্ষুতয PM কিলাণ প্রিল্প চারু িতযকছতরন। 

কনম্নকরকখেকি PM কিলাণ কিতভয এিকি ংকক্ষপ্ত কফফযণ 

কিতভয নাভ প্রধানভন্ত্রী কিলাণ ম্মান কনকধ যমাজনা 
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কভকনকিয়ার অথকযকি িৃকল ও িৃলি িরযাণ ভন্ত্রণারয় কফবা  

প্রধান ভন্ত্রী কিলাণ ম্মান 

কনকধ যফকনকপি 

প্রকে ফছয 6000/- িািা 

 

কিকি যভাি কেনকি ভান অথয প্রোন 

অথয প্রোতনয যভাড 

 

ডাইতযক্ট যফকনকপি ট্রান্সপায (DBT) িৃলিতেয ফযাংি 

অযািাউতে েকফর স্থানান্তয িতয 

 

● একি যিন্দ্রীয় খাতেয উতেযা  কাতফ মূ্পণযরূত ফাকলযি যিাযী েকফর গ্রণ িতয। 

কডতম্বয 1ভ, 2018 এই প্রিল্প শুরু তয়কছর। 

● তয একি 1 জুন, 2019 যথতি শুরু িতয যেতয ভি িৃলিতি অন্তবুযক্ত িযায জনয 

প্রাকযে তয়কছর, জকভয আিায কনকফযততল। 

● এই যপ্রাগ্রাভকি েুই যক্টতযয িভ জকভয ভাকরি িৃলিতেয োতেয আতয় ায়ো িযায জনয 

কেনকি ভান কিকিতে যভাি 2,000  িািা যেয়। 

● যাজয যিায এফং যিন্দ্রাকে অের প্রাতনয িাছ যথতি যিন্দ্র এই প্রিতল্পয জনয যমা য 

িৃলিতেয এিকি োকরিা ায়। 

প্রধান ভন্ত্রী কিলাণ ম্মান কনকধয উতেয 
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বাযে যিাতযয যিন্দ্রীয় খাতেয কযিল্পনা অনুমায়ী, প্রধানভন্ত্রী কিলাণ ম্মান কনকধ যমাজনা 

(PMKNSY)। এই প্রিল্পকি চারু কু্ষদ্র ও প্রাকন্তি রাতবয অতনি িৃলিতি ায়ো িতয। 

প্রাথকভিবাতফ, একি শুধুভাত্র েুই এিতযযও িভ জকভয িৃলিতেয জনয কছর, েতফ এখন ভি জকভয 

ভাকরিযা একি ফযফায িযতে াতযন। 

● একি ভি যমা য িৃলিতেয োতেয কযফায  াতািয িতয। যমা য িৃলিতেয কনজস্ব জকভ 

থািতে তফ। 

● কু্ষদ্র ও প্রাকন্তি িৃলিতেয োতেয প্রতয়াজনীয় ইনুিগুকর যতে ায়ো িযায জনয এফং 

ইা কনকিে িযায জনয যম োতেয পরগুকর স্বাস্থযিয এফং কিি কযভাতণ খােয উত্ােন 

িতয, প্রকেকি পর চতক্রয যতল োযা িে িািা উাজযন িতয োয উয কবকত্ত িতয, একি 

যেওয়া য়। 

প্রধান ভন্ত্রী -কিলাণ ম্মান কনকধ প্রিতল্পয ুকফধা 

কএভ-কিলাণ প্রিল্প যথতি প্রায় 14.5  কভকরয়ন ভানুল উিৃে তফন ফতর আা িযা তে। 

● এই প্রিতল্পয অনযেভ যযা ুকফধা 'র িৃলিতেয িাতছ যাকয অথয স্থানান্তয। 

● িৃলিতেয যযিডযগুকর এখন আনুষ্ঠাকনিবাতফ এিকি কডকজিার প্ল্যািপতভয কনফকন্ধে তয়তছ। 

● কএভ-কিলাণ যমাজনা যিাতযয িৃকল উতেযাত য আধুকনিীিযতণ এিকি গুরুত্বূণয েতক্ষ। 

● িৃলিতেয এখন আয িািা পুকযযয় মাওয়ায কফলতয় েেিা কচন্তা িযতে তফ না। 

প্রধান ভন্ত্রী কিলাণ ম্মান কনকধয জনয যি যমা য 
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কএভ কিলাণ প্রিল্প কু্ষদ্র ও প্রাকন্তি িৃলিতেয জনয উনু্মক্ত এফং এয ুকফধা াওয়ায জনয এিজন 

বাযেীয় না কযি ওয়া উকচে। এই প্রিতল্পয জনয যমা য িৃলিতেয অফযই মাচাইযয়য জনয 

কনম্নকরকখে ডিুতভতেন জভা কেতে তফ: 

● এিকি আধায িাডয 

● এিকি না কযিত্ব ংাত্র 

● জকভয ভাকরিানায িা জত্র 

● এিকি ফযাংি অযািাউে নম্বয 

এই কিভকি উতবা  িযায জনয যমা যোয াধাযণ কনয়তভয কিছু ফযকেক্রভ যতয়তছ। 

● যম যিানও এফং ভি জকভয ভাকরি, োযা যিাযী ফা যফযিাযী মাই যাি না যিন। 

● যিাতযয াংকফধাকনি েয, অেীে ও ফেযভান 

● অেীে, এফং ফেযভান, ভন্ত্রী / যাজয ভন্ত্রী, কভউকনকযার িতযাতযতনয যভয়যযা যরকজস্লািযযা 

মাযা যরািবা, যাজযবা, যাজয আইনবা, ফা যাজয আইনবা িাউকন্সরগুকরতে িাজ 

িতযতছন ফা এখন োকয়ত্ব ারন িযতছন 

● অেীে ও ফেযভাতনয যজরা োতয়ে যচয়াযভযান 

● ভি যিন্দ্রীয় / যাজয যিাতযয ভন্ত্রণারয় / অকপ / কফবা  েয (িভযযে ফা অফযপ্রাপ্ত 

কিনা) 

● আত য অযাততভে ইয়াতয আয়িয কেতর যিউ এই অপাতযয ুকফধা কনতে াযতফ না। 

● মাতেয ভাকি যনন িভতক্ষ 10,000/- িািা এফং মাযা উতয উকিকখে কফবা গুকরতে 

ত়ে। 
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● মাযা োতেয যাঅনুীরতনয জনয রাইতন্সপ্রাপ্ত, যমভন যভকডতির ডাক্তায, আইনজীফী, 

যিন্দ্রীয় / যাজয যিাতযয ভন্ত্রণারয় / অকপ / কফবা , চািযাডয অযািাউেযাে এফং স্থকে, 

এফং মাযা এি ফা এিাকধি যাোয কভকেয েয। 

● িৃকলজকভয অ-িৃকল ফযফায যপ্রাগ্রাতভয আকথযি ায়োয জনয যমা য তফ না। 

কএভ কিলাণ যভাফাইর অযা 

নযানার ইনপযতভকিক্স যোয ইতরিট্রকনক্স ও েথয প্রমুকক্ত ভন্ত্রতিয তঙ্গ িাজ িতয কএভ-কিলাণ 

যভাফাইর অযা তেকয িতযতছ। 

● কএভ-কিলাণ যভাফাইর অযাকি তেকয িযা তয়কছর মাতে িৃলিতেয জনয কএভ-কিলাণ 

যপ্রাগ্রাভ ম্পতিয েথয অযাতক্স িযা ম্ভফ জ য়। 

● িৃলিযা োতেয ুকফধায উয নজয যাখতে কএভ-কিলাণ যভাফাইর অযা ফযফায িযতে 

াতযন। 

● আধায িাতডযয আতডি এফং ংতাধনগুকর িৃলিতেয দ্বাযা িযা যমতে াতয এফং িৃলিযা 

যক্রকডতিয ইকোতয জনয োতেয ফযাংি অযািাউতেয ফযাতরন্সও যীক্ষা িযতে াতযন। 

 


