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প্রধানমন্ত্রী আৱাস য াজনা 
(গ্রামীণ)

 প্রধানভন্ত্রী আৱাস যমাজনা (গ্রাভীণ) হহছে 
যেন্দ্রীয় চৰোৰৰ এখন ধ্বজাফাহী আঁচনন

 ২০১৬ চনৰ ১ এনপ্রলৰ ৰা এই আঁচননখন 
প্রধানভন্ত্রী আৱাস যমাজনা (গ্রাভীণ) 
নাভােৰন



উদ্দেশ্য:

 ইয়াৰ ভূল উছেশ্য হহছে ২০২২ চনৰ 
নবতৰত “সেছলাছৰ ফাছফ ঘৰ নিয়াৰ” 
ফযৱস্থা গ্রহণ েৰা



আঁচননখনৰ মলূ বৈনশ্ষ্ট্যসমহূঃ
 ১) গৃহহীন আৰু জৰাজীণণ গৃহত ফাস েৰা 
যলােসেলে নফজ্ঞানসন্ত / উৎেৃষ্ট ঘৰ / গৃহ 
প্রিান েৰা ।

 ২) গৃহৰ ফাফি ১,৩০,০০০ টো নহতানধোৰীে 
প্রিান েৰা ।

 ৩) ঘৰছটাৰ আোৰ/আয়তন ননম্নতভ ২৫ 
ফগণনভটাৰ/প্রায় ২৭০ ফগণপুট । 

 ৪) নহতানধোৰীসেলে ভহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্রীয় 
গ্রাভয ননছয়াগ নননিত আঁচননৰ অধীনত ৯৫ 
নিনৰ অকুশ্লী ভজনুৰ প্রিান।



 ৫) নহতানধোৰীসেলে যশ্ৌচাগাৰ ননভণানৰ ফাছফ 
১২,০০০ টোৰ SBM-G ৰ অধীনত নফত্তীয় সাহামণয 
প্রিান েৰাৰ ফযৱস্থা ।  

 ৬) নহতানধোৰীছয় নফচানৰছল ৭০,০০০ টো মণযন্ত 
যফেংেৰ ৰা ঋণৰ ফযৱস্থাৰ লগছত সুিৰ ওৰত 
ৰাজসাহামণয থানেফ । 

 ৭) নহতানধোৰীছয় ঘৰ ননজাফফীয়াকে ননভণাণ েনৰফ, 
নেন্তু নফছশ্ষবাছৱ সক্ষভ আৰু ফৃদ্ধ ফযনিসেলৰ 
যক্ষত্রত নহতানধোৰীছয় ননছজ ভছনানীত েৰা ফযনিছয় 
গৃহ ননভণাণত সহায় েনৰফ । 

 ৮) ঘৰছটাৰ ননভণাণ োমণয সছফার্চ্ণ  ৬ ভাহৰ 
নবতৰত সমূ্পণণ েনৰফ লানগফ । 

 ৯) এই আঁচননৰ অধীনত আফনিত ঘৰ ৬০% 
অনুসূনচত জানত/ অনুসূনচত জনজানত, ১৫% 
সেংখযালঘু যলাে আৰু ৩% নফছশ্ষবাছৱ সক্ষভ 
ফযনিসেলৰ ফাছফ সেংৰনক্ষত । 



 ১০) গৃহছটা ভনহলাগৰােীৰ নাভত আৱনিত 
হ’ফ । 

 ১১) স্বাভী – স্ত্রী উবয়ছৰ নাভত যফেংেত যমৌথ 
এোউি থানেফ লানগফ । তাছৰানৰ নফধফা ফা 
অেলশ্ৰীয়া ভনহলাৰ ফাছফ এেে যফেংে 
এোউি খুনলফ লানগফ । 

 ১২) বূনভহীন যলােৰ ফাছফ চৰোৰী বূনভৰ 
ফযৱস্থা নজলা উায়ুিই েনৰফ । 

 ১৩) গৃহছটা ননভণাণৰ যক্ষত্রত যেন্দ্রীয় চৰোছৰ 
৯ টা আৰু অসভ চৰোছৰ ৪ টা ঘৰৰ আনহণ  
প্রস্তুত েনৰছে । নহতানধোৰীছয় ৰাজয চৰোছৰ 
প্রস্তুত েৰা ৪ টা আনহণ ৰ নবতৰত নম যোছনা 
এটা ননজৰ ফাছফ ফােনন েনৰফ লানগফ । 



প্রধানমন্ত্রী আৱাস য াজনা (গ্রামীণ) ঘৰত 
থানিৈলগীয়া অনযানয সা-সনুৈধাসমূহঃ
 িীনিয়াল উাধযায় গ্রাভীন যজযানত যমাজনা 
অধীনত হফিনুতযে সেংছমাগ

 নতুন তথা নফীেৰণছমাগয শ্নি উৎস ভন্ত্রালয়ৰ 
দ্বাৰা যসৌৰ লন্ঠন, গৃহ আছলােৰ যসৌৰ ফযৱস্থা 
েৰা ।

 নহতানধোৰীৰ ঘৰত SBM-G ৰ জনৰয়ছত 
যশ্ৌচালয়ৰ ফযৱস্থা েৰা ।



প্রধানভন্ত্রী উজ্জ্বলা যমাজনাৰ অধীনত 
LPG সেংছমাগ 
ৰাষ্ট্রীয় গ্রাভীণ যখাৱাানী োমণযসূচী
অধীনত নফশুদ্ধ যখাৱাানীৰ ফযৱস্থা 



নহতানধিাৰীৰ ৈাছননঃ 

 ১) ২০১১ চনৰ আথণ-সাভানজে আৰু জানত 
নয়ল অনুসনৰ নমসেল যলাে গৃহহীন আৰু 
গৃহহাৰা আৰু ফনিত যলােসেল হহছে এই 
আঁচননখনৰ নহতানধোৰী । 

 যেন্দ্রীয় গ্রাছভান্নয়ণ ভন্ত্রালছয় আথণ-সাভানজে 
আৰু জানত নয়লৰ ওৰত নবনত্ত েনৰ 
এখন সাফণজনীন তানলো প্রস্তুত েনৰফ আৰু 
যসই তানলোখন AWASOFT ত উলব্ধ হ’ফ 
।



 যমাগয ফযনি মনি তানলোখনৰ ৰা ফনিত 
হহছে যতছনছক্ষত্রত গাওঁ িায়ছত গাওঁসবাৰ 
জনৰয়ছত এখন অনতনৰি তানলো প্রস্তুত 
েনৰফ । 
অনতনৰি তানলোত অন্তবূণ িসেলৰ যক্ষত্রত 
২০১৯ চনৰ নেত যহ গৃহ লাব েৰাৰ 
সুনফধা লাব েনৰফ ।
অনতনৰি তানলোখনত অন্তবূণ ি 
ফযনিসেলৰ যমাগযতা ননৰূণ েনৰফৰ 
ফাছফ ব্লে আৰ ুনজলা মণযায়ত ক্রছভ 
উমুি েতৃণ ক্ষ আৰ ুআীল েতৃণ ক্ষই 
ননৰীক্ষন েনৰফ ।



নহতানধিাৰীলল ুঁনজৰ আৈন্টনঃ

 নহতানধোৰীকল ুনঁজৰ আফিন 
নতননটা নেনিত ভুেনল েনৰ নিয়া 
হ’ফঃ
১) প্রথভ নেনিঃ    ৩২,৫০০ টো
২) নদ্বতীয় নেনিঃ   ৭৮,০০০ টো
৩) তৃতীয় নেনিঃ ১৯,৫০০ টো 



 নহতানধোৰীৰ যফেংে এোউিকল 
ভঞ্জৰুী যাৱা (Sanctioned) ৭ নিনৰ 
নবতৰত ইছলক্ট্রননে বাছৱ প্রথভ নেনি 
ভেুনল েনৰ নিয়া হ’ফ ।
 নদ্বতীয় নেনি ঘৰৰ যবটি (Pinth 

level) সমূ্পণণ যহাৱাৰ নেত ভেুনল 
েনৰ নিয়া হ’ফ ।
 আৰ ুতৃতীয় নেনি ননভণাণ োমণ 
সমূ্পণণ যহাৱাৰ নেত ভেুনল েনৰ 
নিয়া হ’ফ ।
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