আয়ুস্মান সহকাৰ
সমগ্ৰ স্বাস্থ্য পৰৰচৰ্যা আন্তঃগাাঁথৰন, ৰিক্ষা আৰিৰ ৰিিত সসৱা আগবঢ় াৱা সমবায়সমূহলৈ ৰবত্তীয়
সাহাৰ্যয প্ৰিান কৰাৰ অঢ়থয প্ৰৰতৰিত আয়ুস্মান সহকাৰ হহঢ়ে ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ এক আাঁচৰন।

www.ncdc.in

এন.সি.সি.সি. (NCDC),
নযাশ্বনযাল্ সকা-অপাঢ়ৰটিভ সিঢ়ভৈপঢ়মণ্ট কৰ্
পঢ়ৰশ্বন্ হহঢ়ে সৈাকসভাৰ ১৯৬৩ চনৰ আইনৰ অধীনত ভাৰত চৰকাঢ়ৰ প্ৰৰতিা কৰা
এক সঢ়বযাচ্চ স্বায়ত্ব ৰবৰধসন্মত প্ৰৰতিান। উৎপািন, প্ৰৰিয়াকৰণ, ৰবপণন, সংৰক্ষণ, কৃ ৰিজাত উৎপািন, খািযসামগ্ৰী, উঢ়িযাৰগক
সামগ্ৰী, পশুধন আৰু অনযানয পণয বস্তুৰ আমিাৰন আৰু ৰপ্তাৰন আৰু অনযানয সসৱাসমূহ সৰ্ঢ়ন ৰচৰকৎসা, স্বাস্থ্য পৰৰচৰ্যা আৰু
ৰিক্ষা ইতযাৰি কাৰ্যসূচীসমূহৰ সহঢ়ৰ্াৰগতামূৈক নীৰতঢ়ৰ পৰৰকল্পনা আৰু উন্নীতকৰণৰ উঢ়েঢ়িয ইয়াক সৃৰি কৰা হহঢ়ে। প্ৰাথৰমক
পৰ্যায়, ৰজৈা পৰ্যায় আৰু সঢ়বযাচ্চ/বহু ৰজৈা পৰ্যায় এই সমগ্ৰ ৰতৰনটা স্তৰঢ়ত এই আাঁচৰনঢ়য় সমবায়সমূহলৈ ৰবত্তীয় সাহাৰ্যযৰ প্ৰসাৰণ
ঘটায়। এন ৰচ ৰি ৰচ কৃ ৰি আৰু কৃ িক কৈযাণ মন্ত্ৰাৈয়, ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰিাসৰনক ৰনয়ন্ত্ৰণাধীন।
ক্লাঢ়য়ণ্ট সমবায়সমূহলৈ ৰবস্তৃ ত ৰূপত উৎপািন আৰু সসৱা প্ৰিান কৰা আৰথযক উৎসৰূঢ়প ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ আত্মপ্ৰকাি ঘঢ়ট। এন
ৰচ ৰি ৰচ হহঢ়ে ISO 9001:2015 প্ৰতযৰয়ত এক সংস্থ্া।

আয়ুস্মান িহকাৰ
ভাৰত চৰকাৰৰ কৃ ৰি, ৰনগম আৰু কৃ িক কৈযাণ, কৃ িক কৈযাণ মন্ত্ৰাৈয়ৰ ৰাজপত্ৰ ৰবজ্ঞৰপ্ত অনুসৰৰ ৰচৰকৎসা সসৱা, স্বাস্থ্য পৰৰচৰ্যা আৰু ৰিক্ষা হহঢ়ে

'এন ৰচ ৰি ৰচ' ৰ অধীনৰ সূচীত সসৱা। 'এন ৰচ ৰি ৰচ' সয় সূচীত সসৱাসমূহলৈ ৰবত্তীয় সাহাৰ্যয আগব ায়।

এন চি চি চি' ৰ সাহাৰ্য্ যপ্ৰাপ্ত প্ৰাথচিক, চিতীয়ক আৰু তৃ তীয়ক
হহলথ্ককয়াৰ িকলাৱা সিবায়সিূকহ সফলতাকৰ জনসাধাৰণৰ
হসৱা আগবঢ়াবলল সক্ষি হহকে।

উদ্দেশ্যিমূহ
২০২০ বিযৰ ১৫ আগি তাৰৰঢ়খ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীঢ়য় সনেঢ়নৈ ৰিৰজঢ়টৈ সহৈথ্ৰমচনৰ শুভাৰম্ভ কঢ়ৰ। ভাৰতৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত ই নতু ন
ৰবপ্লৱৰ সূচনা কৰৰব আৰু প্ৰৰ্ুৰিৰ সহায়ত ৰচৰকৎসা সসৱা ৈাভৰ ফৈস্বৰূঢ়প সমসযা ৈাঘৱ কৰাত সহায়ক হ'ব।
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য নীৰত ২০১৭ ক গুৰুত্ব প্ৰিান কৰৰ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য পৰৰচৰ্যা (সহৈথ্
ঢ়কয়াৰ) সসৱা সংগঠন, সৰাগ ৰনবাৰণ আৰু
সুস্বাস্থ্যৰ ৰবকাি সাধন, প্ৰৰ্ুৰিৰ উপৈব্ধতা, মানৱ সম্পিৰ উন্নয়ন, ৰচৰকৎসাৈয় একাৰধকত্বক উিগৰন প্ৰিান, জ্ঞানৰ
প্ৰসাৰণ, অৰধক স্বচ্ছ ৰবত্তীয় সুৰক্ষা কাৰ্যনীৰতৰ ৰবকাি সাধন, সবযজনলৈ বহনঢ়ৰ্াগয স্বাস্থ্য সসৱা প্ৰিানৰ বাঢ়ব ৰনয়ম আৰু
স্বাস্থ্য ৰনৰিতকৰণ ৰবিয়ৰ সবৈীকৰণ আৰি স্বাস্থ্য বযৱস্থ্াৰ প্ৰৰতঢ়টা স্তৰঢ়ত এক সুগ ী ৰূপ ৰিয়াৰ ৈক্ষযঢ়ৰ ইয়াক সৃৰি
কৰা হয়। ইয়াৰ বাঢ়ব প্ৰঢ়য়াজন হয় হৰিটাৈ, সহৈথ্
ঢ়কয়াৰ, সমৰিঢ়কৈ ৰিক্ষা, নাৰেয ং ৰিক্ষা, সপৰাঢ়মৰিঢ়কৈ ৰিক্ষা, স্বাস্থ্য
বীমা এই সমূহ সসৱা AYUSH সসৱাৰ ৰ িঢ়ৰ সমগ্ৰ স্বাস্থ্য পদ্ধৰতৰ হসঢ়ত একীকৰণ সহাৱা। এয়া ৈক্ষয কৰা হহঢ়ে সৰ্ ঋণ
সাহাৰ্যযৰ অভাৱৰ ফৈস্বৰূঢ়প বহু সমবায় ৰচৰকৎসাৈঢ়য় MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPT আৰু BUMS আৰু ৈগঢ়ত

PG/DNB ৰচৰকৎসা পাঠযিম প্ৰিান কৰা সমৰিঢ়কৈ ৰিক্ষাৰ বযৱস্থ্া আৰম্ভ কৰাৰ সক্ষত্ৰত অসুৰবধাৰ সন্মুখীন হয়।
এই অনুসৰৰ ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ সয় মুকৰৈ কৰৰঢ়ে আয়ুস্মান সহকাৰ আাঁচৰন:

আাঁচৰনখনৰ উঢ়েিযসমূহ হহঢ়ে-

(ক) সমবায় সৰমৰতসমূহৰ দ্বাৰা ৰচৰকৎসাৈয়/সহৈথ্
ঢ়কয়াৰ/ৰিক্ষা বযৱস্থ্াৰ জৰৰয়ঢ়ত বহনঢ়ৰ্াগয স্বাস্থ্যঢ়সৱাৰ সুৰবধা ৈাভ
কৰাৰ ৰিিত সাহাৰ্যয প্ৰিান।

(খ) সমবায় সৰমৰতসমূহৰ জৰৰয়ঢ়ত আয়ুস (AYUSH) সুৰবধাসমূহৰ উন্নয়ন সাধনত সহায়তা।
(গ) ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য নীৰতৰ উঢ়েিযসমূহৰ সাক্ষাৎ ৈাভৰ বাঢ়ব সমবায় সৰমৰতসমূহক সহায় আগবঢ় াৱা।
(ঘ) সনেঢ়নৈ ৰিৰজঢ়টৈ সহৈথ্ৰমচনত অংিগ্ৰহণৰ বাঢ়ব সমবায় সৰমৰতসমূহক সহায় কৰা।
(ঙ) ৰিক্ষা, সসৱা, বীমা আৰি ৰবিয়সমূহ সামৰৰ হৈ ৰবস্তৃ ত স্বাস্থ্যঢ়সৱা প্ৰিান কৰৰবলৈ সমবায় সৰমৰতসমূহক সাহাৰ্যয
প্ৰিান।

“ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য নীচতকয় প্ৰকতযক বযচিকয় িানদণ্ডপূণ্ স্বাস্থ্যকসৱা
লাভ কচৰব পৰা এখন স্বাস্থ্যকৰ ভাৰতবৰ্্ সৃচি কৰাত আিাৰ
উদযিৰ এক ঐচতহাচসক িুহূত্ চিচিত কচৰকে”
শ্ৰী নকৰন্দ্ৰ হিািী, িাননীয় প্ৰধানিন্ত্ৰী

আয়ুষ্মান িহকাৰৰ অধীনত িামসৰ ল াৱা কাৰ্িমূ
য হ
১) আন্তঃগাাঁথৰন: ৰচৰকৎসাৈয়, সহৈথ্ সকয়াৰ আৰু ৰিক্ষাৰ আন্তঃগাাঁথৰনৰ সৃৰি, আধুৰনকীকৰণ, প্ৰসাৰণ, সমৰামৰতকৰণ,
নৱীকৰণৰ বাঢ়ব ই সামৰৰ ৈয়ক) তৈত উৰিৰখত ৰবিয়সমূহৰ বাঢ়ব সকঢ়ৈা ধৰণৰ আন্তঃগাাঁথৰন
১) ৰচৰকৎসাৈয়/আয়ুস/িন্ত/নাৰেয ং/ফামযাচী/সপৰাঢ়মৰিঢ়কৈ/UG আৰু/নতু বা PG পাঠযিম পৰৰচাৈনা কৰৰবলৈ
ৰফৰজঅ’সথৰাৰপ মহাৰবিযাৈয় ইতযাৰি।
২) সৰ্াগ সুস্থ্তা সকন্দ্ৰ
৩) আয়ুঢ়বযি, এঢ়ৈাঢ়পৰথ, ইউনানী, ৰসদ্ধ, সহাৰমওঢ়পৰথ আৰু অনযানয পৰম্পৰাগত ঔিঢ়ধঢ়ৰ ৰচৰকৎসা সসৱা আগবঢ় াৱা
সহৈথ্
ঢ়কয়াৰ সকন্দ্ৰসমূহ।
৪) সজযি সৈাকৰ বাঢ়ব স্বাস্থ্য সসৱা।
৫) উপিম ৰ্ত্ন সসৱাসমূহ।
৬) অক্ষম সৈাকৰ বাঢ়ব স্বাস্থ্য পৰৰচৰ্যা সসৱা,
৭) মানৰসক স্বাস্থ্য পৰৰচৰ্যা সসৱা,
৮) জৰুৰীকাৈীন ৰচৰকৎসা সসৱা/ট্ৰ'মা সচণ্টাৰ,
৯) ৰফৰজঅ'সথৰাপী সকন্দ্ৰ,
১০) ম'বাইৈ ৰক্লৰনক সসৱা,
১১) সহৈথ্ ক্লাব আৰু বযায়ামাগাৰ,
১২) আয়ুস ফামযাৰচউটিকযাৈ প্ৰস্তুতকৰণ,
১৩) ঔিধ পৰীক্ষাগাৰ,
১৪) িন্ত পৰৰচৰ্যা সকন্দ্ৰ,
১৫) চকুৰ পৰৰচৰ্যা সকন্দ্ৰ,
১৬) পৰীক্ষাগাৰ সসৱা,
১৭) সৰাগ ৰনিান সসৱা,
১৮) ব্লাি সবংক/পৰৰবযাপ্ত সসৱা,
১৯) পঞ্চকময/থক্কানাম/সকিৰ সূত্ৰ সথৰাপী সকন্দ্ৰ,
২০) ইউনানীৰ সৰৰজঢ়মঢ়ণ্টৈ সথৰাপী সকন্দ্ৰ,
২১) মাতৃ স্বাস্থ্য আৰু ৰিশুৰ পৰৰচৰ্যা সসৱা,
২২) প্ৰজনন আৰু ৰিশুৰ স্বাস্থ্য সসৱা,
২৩) এঢ়ন সসৱাৰ হসঢ়ত সম্পৰকয ত সকন্দ্ৰসমূহক ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ সয় সাহাৰ্যযৰ বাঢ়ব সৰ্াগয ৰবঢ়বচনা কৰৰব পাঢ়ৰ।
খ) সটৰৈঢ়মৰিৰচন আৰু ৰনৈগীয়া সাহাৰ্যয প্ৰিানৰ সমৰিঢ়কৈ প্ৰৰিয়া।
গ) স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য পৰৰচৰ্যা আৰু ৰিক্ষা সঞ্চাৈন তন্ত্ৰ।
ঘ) ৰিৰজঢ়টৈ সহৈথ্ ৰবিয়ঢ়ৰ সম্পকয ৰ্ুি তথয আৰু সৰ্াগাঢ়ৰ্াগ প্ৰৰ্ুৰি।
ঙ) Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) ৰ দ্বাৰা মানযতাপ্ৰাপ্ত স্বাস্থ্য বীমা।

২) ওপৰৰ িফা ১ ত উৰিৰখত কাৰ্যসমূহৰ বাঢ়ব হিনৰিন প্ৰঢ়য়াজন সহাৱা মূৈধনৰ খৰতয়ন।
৩) হিনৰিন কাৰ্য সম্পািনৰ বাঢ়ব মূৈধন।

লৰ্াগ্যতা
ৰাজয/বহুৰাৰজযক সমবায় সৰমৰতৰ অধীনত পঞ্জীভু ি সিিত কাম কৰা ৰৰ্ঢ়কাঢ়না সমবায় সৰমৰত ৰৰ্ ৰচৰকৎসাৈয়/স্বাস্থ্য
পৰৰচৰ্যা/স্বাস্থ্য ৰিক্ষা আৰিৰ হসঢ়ত সম্পকয ৰ্ুি সসৱাসমূহ প্ৰিান কৰাৰ বাঢ়ব উপৰবৰধ অনুসৰৰ সুচৈ সসইসমূহ সমবায়
সৰমৰতঢ়য় আাঁচৰনৰ অধীনত ৰবত্তীয় সাহাৰ্যয ৈাভৰ বাঢ়ব সৰ্াগযতাসম্পন্ন।

‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ সাহাৰ্যযসমূহ ৰাজয চৰকাৰৰ জৰৰয়ঢ়ত নতু বা সমবায়সমূহলৈ সপানপটীয়ালক প্ৰিান কৰা হ’ব ৰৰ্ ‘এন ৰচ
ৰি ৰচ’ ৰ সপানপটীয়া ৰনৰধ প্ৰিান ৰনঢ়িয িাৱৈী পূৰ কৰৰব।
ভাৰত চৰকাৰ/ৰাজয চৰকাৰ/অনযানয ৰনৰধ প্ৰিান সংস্থ্াসমূহৰ অন্তগযত অনযানয আাঁচৰন আৰু কাৰ্যিমৰ হসঢ়ত সহঢ়ৰ্াৰগতাৰ
বাঢ়ব অনুমৰত প্ৰিান কৰা হয়।

আঁচসন ব্যয়
ই প্ৰকৃ ত প্ৰঢ়য়াজন অনুসৰৰ সম্পাৰিত হ’ব।

ঋণৰ িময়িীমা
প্ৰকল্পৰ প্ৰকাৰ আৰু ইয়াৰ ৰাজহ সৃৰিৰ সক্ষমতাৰ ওপৰত ৰনভয ৰ কৰৰ মুখয ধনৰাৰিৰ পৰৰঢ়িাধৰ সময় ১ ৰ পৰা
২ বেৰলৈ স্থ্ৰগতকৰণৰ ৰবিয়ঢ়টা সামৰৰ হৈ ঋণৰ মুঠ সময়সীমা ৮ বেৰ।

িুদৰ হাৰ
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ ৰবজ্ঞৰপ্ত অনুসৰৰ সমঢ়য় সমঢ়য় সুিৰ হাৰৰ সংঢ়িাধন কৰা হয়। উিগৰন ৰহচাঢ়প অৱৰধ ঋণ (টাময
সৈান) ৰ প্ৰঢ়ৰ্াজয সুিৰ হাৰতলক ১% কম ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ সয় প্ৰকল্পৰ কাৰ্য সম্পািনৰ বাঢ়ব প্ৰিান কঢ়ৰ ৰৰ্ ঋণ সৈাৱা
সমবায় সৰমৰতত সমগ্ৰ কাৰ্যকাৈৰ বাঢ়ব মৰহৈা সিসযই সংখযাগৰৰি ৰহচাঢ়প সসৱা আগব ায় আৰু সময়মঢ়ত ঋণ পৰৰঢ়িাধ
কৰৰব পাঢ়ৰ।

িুৰক্ষা
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ সয় ৰাজয চৰকাৰ বা সপানপটীয়া ৰনৰধ প্ৰিান বযৱস্থ্াৰ জৰৰয়ঢ়ত সাহাৰ্যয আগব ায়। সপানপটীয়া ৰনৰধ
প্ৰিান বযৱস্থ্াৰ সক্ষত্ৰত সমবায় সৰমৰতঢ়য় ঋণৰ বাঢ়ব সুৰক্ষা প্ৰিান কৰৰব পাঢ়ৰ বা ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ সন্তুৰি অনুসৰৰ
তৈত উৰিৰখত কাৰ্য সম্পািন কৰৰব পাঢ়ৰ:

(ক) সম্পৰত্ত বন্ধক ৰখা। ইয়াৰ ৰভতৰত সামৰৰ সৈাৱা হয় প্ৰকল্পৰ অধীনত সৃৰি কৰৰবৈগীয়া সম্পৰত্ত ৰৰ্ ‘এন ৰচ ৰি
ৰচ’ সয় প্ৰিান কৰা সৈানৰ পৰৰমাণতলক ১.৫ গুণ অৰধক মূৈযবান।

(খ) ৰাজয/সকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অঙ্গীকাৰবদ্ধ।
(গ) ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ সৈান্
ৰ ১.২ গুণ ৰবস্তৃ ৰতত সূচীভু ি সবংক/ৰাষ্ট্ৰীয়কৃ ত সবংকত ‘এফ ৰি আৰ’ ৰ সপ্লজ।
(ঘ) সকন্দ্ৰীয় ৰপএেইউ/ৰবৰধসন্মত সগাট সকন্দ্ৰীয় ‘ৰপএেইউ’ ৰ ৰচএেআৰ ফাউঢ়ণ্ডেন ৰ দ্বাৰা প্ৰতযাভূ ত।
(ঙ) সূচীভু ি সবংক/ৰাষ্ট্ৰীয়কৃ ত সবংকৰ পৰা গযাৰাৰণ্ট।
(চ) ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ ঋণৰ ১.২ গুণ ৰবস্তৃ ৰতৰ প্ৰৰত চৰকাৰী বন্ধনী/সুৰক্ষা বন্ধকীকৰণ আৰু বণ্টন।

ৰাজিাহাৰ্যয
এন ৰচ ৰি ৰচ ঋণ সাহাৰ্যযক ৰাজসাহাৰ্যয/অনুিান/ৰভ ৰজ এফ/ভাৰত চৰকাৰ বা ৰাজয চৰকাৰৰ বা অনয ৰনৰধ প্ৰিান
সংস্থ্াৰ সকাঢ়না অনয তন্ত্ৰৰ হসঢ়ত ৰ্ুি কৰা ৰবিয়ঢ়টা প্ৰস্তাৰৱত।

সনসধ প্ৰদান সব্নযাি
তৈত ৰিয়া ৰনৰধ প্ৰিান ৰবনযাস অনুৰ্ায়ী প্ৰকল্প সাহাৰ্যয সম্পাৰিত হ’ব:

আন্তঃগ্াঁথসন িৃষ্টি (প্ৰকল্প িুসব্ধািমূহ):
ৰাজয চৰকাৰৰ জৰৰয়ঢ়ত ৰনৰধ প্ৰিান
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ পৰা ৰাজয
ৰাজয চৰকাৰৰ পৰা সৰমৰতলৈ
চৰকাৰলৈ
ঋণ – ৯০%
ঋণ – ৫০%
সশ্বয়াৰ কযাৰপঢ়টৈ – ৪০%
সৰমৰতৰ ভাগ – ১০%
সৰমৰতৰ ভাগ – ১০%
*ৰ্ৰি ভাৰত চৰকাৰ বা ৰাজয চৰকাৰ অথবা অনয সকাঢ়না ৰনৰধ

সপানপটীয়া ৰনৰধ প্ৰিান
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ পৰা ৰাজয
চৰকাৰলৈ
ঋণ – ৯০%
সৰমৰতৰ ভাগ – ১০%
প্ৰিান

সংস্থ্াৰ

সকাঢ়না

আাঁচৰনৰ

অধীনত

ৰাজসাহাৰ্যয/অনুিান ৰ্ুি হয় সতৰতয়া ঋণৰ পৰৰমাণ সমানুপাৰতকভাঢ়ৱ হ্ৰাস পাব পাঢ়ৰ।

** ৰাজয চৰকাঢ়ৰ সশ্বয়াৰ কযাৰপঢ়টৈ প্ৰিান নকৰৰঢ়ৈ এঢ়ক পৰৰমাণৰ (৪০%) ঋণ ৰহচাঢ়প সৰমৰতলৈ মুকৰৈ কৰৰ ৰিয়া
হয়।

মাৰ্জযন মাসন:
ৰাজয চৰকাৰৰ জৰৰয়ঢ়ত ৰনৰধ প্ৰিান
সপানপটীয়া ৰনৰধ প্ৰিান
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ পৰা ৰাজয
ৰাজয চৰকাৰৰ পৰা সৰমৰতলৈ
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ পৰা সৰমৰতলৈ
চৰকাৰলৈ
সবংক সিৰিট ৈাভ কৰৰবলৈ ঋণ
ঋণ বা সশ্বয়াৰ কযাৰপঢ়টৈ বা ঋণ
ঋণ – ১০০%
১০০%
আৰু সশ্বয়াৰ কযাৰপঢ়টৈ ১০০%

*্ৰ্ৰি

ভাৰত চৰকাৰ বা ৰাজয চৰকাৰ অথবা অনয সকাঢ়না ৰনৰধ প্ৰিান সংস্থ্াৰ সকাঢ়না আাঁচৰনৰ অধীনত

ৰাজসাহাৰ্যয/অনুিান ৰ্ুি হয় সতৰতয়া ঋণৰ পৰৰমাণ সমানুপাৰতকভাঢ়ৱ হ্ৰাস পাব পাঢ়ৰ।

**্মাৰজযন

মাৰন সাহাৰ্যয ৰবিয়ৰ সৰ্াগযতা মূৈযায়নৰ অধীনস্থ্।

কাৰ্ যিম্পাদনৰ মূ ধন:
ৰাজয চৰকাৰৰ জৰৰয়ঢ়ত ৰনৰধ প্ৰিান
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ পৰা ৰাজয
ৰাজয চৰকাৰৰ পৰা সৰমৰতলৈ
চৰকাৰলৈ
প্ৰঢ়য়াজন অনুসৰৰ ঋণ
ঋণ

সপানপটীয়া ৰনৰধ প্ৰিান
‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ পৰা সৰমৰতলৈ
ঋণ

ৰ্দ্দথাসচত পসৰশ্ৰম
সকাঢ়না প্ৰকল্পত অনুঢ়মািন জঢ়নাৱাৰ আগঢ়ত ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ সয় ইয়াৰ মূৈযাংকন আৰু ৰ্ঢ়থাৰচত পৰৰশ্ৰমৰ মান অনুিীৈন
বযৱস্থ্া অৱৈম্বন কৰৰব।

‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ অনযানয আাঁচৰন, সাহাৰ্যযৰ প্ৰকাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ৰনৰধ ৈাভ কৰৰবলৈ আৰু সাধাৰণ আঢ়বিন পত্ৰ
আৰি ৈাভ কৰাৰ সিভয ত অৰধক তথয ৈাভৰ বাঢ়ব অনুগ্ৰহ কৰৰ িিযন কৰক www.ncdc.in নতু বা ‘এন ৰচ ৰি ৰচ’ ৰ
সৱবচাইটত উপৈব্ধ থকা ইয়াৰ ঠিকনা আৰু সৰ্াগাঢ়ৰ্াগ নম্বৰৰ সহায়ত ইয়াৰ আঞ্চৰৈক কাৰ্যাৈয়/মুখয কাৰ্যাৈয়ৰ হসঢ়ত
সৰ্াগাঢ়ৰ্াগ কৰক।

আয়ুষ্মান সহকার
আয়ুস্মান সহকাৰ
নযাশ্বনযাল্ সকা-অপাঢ়ৰটিভ সিঢ়ভৈপঢ়মণ্ট কৰ্
পঢ়ৰশ্বন্
কৃ ৰি আৰু কৃ িক কৈযাণ মন্ত্ৰাৈয়
ভাৰত চৰকাৰ
৪, ইনৰিটিউিযঢ়নৈ এৰৰয়া, সকৌজ খাচ, নতু ন ৰিিী-১১০০১৬

