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দৰিদ্ৰতা ৰিৰ্মূল কৰিবলল ি্যূিতৰ আয়ি ৰিশ্চয়তা বা ি্যূিতৰ আয় য�াজিা (NYAY)
সকল�ো ভোৰতীয়ৰ বোলব এটো মৰ্য্যদোপূর্য জীৱন সুনননচিত কনৰবল� কংলৰেলে নূ্যনতম আয় যৰোজনোৰ (NYAY) শুভোৰম্ভ 
কনৰব৷ ৰোৰ অধীনত ভোৰতৰ ২০ শতোংশ দনৰদ্ৰতম পনৰয়ো�ল� প্ৰনত বেলৰ ৭২,000/- টকো হস্োন্তৰ কৰো হ’ব। নৰমোনদৰূ 
সম্ভৱ, সংনলিষ্ট পনৰয়ো�ৰ মনহ�োগৰোকীৰ যবংক একোউন্টল� এই ধনৰোনশ হস্োন্তৰ কৰো হ’ব। 

কৰমূসংস্াপি ৰবপ্লৱ 
ৰোজহুৱো আৰু ব্যনতিগত এই দলুয়োটো খণ্ডলত অনধক কম্যসংস্োপন সৃষ্টি কৰোলটোক ননজৰ প্ৰথম অৰেোনধকোৰ কনৰ তুন�ব বুন� 
কংলৰেলে যদশৰ ৰুৱশনতিক প্ৰনতশ্ুনত নদলে। ত�ত নদয়ো উপোয়সমূলহলৰ আনম ৰোজহুৱো খণ্ডত ৩৪ �োখ কম্যসংস্োপন সৃষ্টি 
কৰোলটো সুনননচিত কনৰমঃ
i. ২০২০ চনৰ মোচ্য  মোহৰ আগলত যকন্দীয় চৰকোৰত খো�ী হহ থকো ৪ �োখ পদৰ আটোইলবোৰ পদ পূৰর কৰো হ’ব৷ 
ii. ৰোজ্য চৰকোৰসমূহক খো�ী হহ থকো ২০ �োখ পদ পূৰর কনৰবল� হসমোন কলৰোৱো হ’ব।  
iii. প্ৰনতখন গাোও পঞ্োয়ত আৰু নগৰৰ ননগম-ননকোয়সমূহত প্ৰোয় ১০ �োখ নতুন যসৱো নমত্ৰ পদ সৃষ্টি কৰো হ’ব। 

ব্যনতিগত খণ্ডত কম্যসংস্োপন সৃষ্টি কৰোৰ যষেত্ৰলতো আনম অনুলপ্ৰৰরো নদম ত�ত নদয়ো উপোয়সমূলহলৰঃ  
i. কম্যসংস্োপন সৃষ্টি কৰো আৰু অনধকতৰ মনহ�োক ননৰুনতি নদব পৰো ব্যৱসোয় যগোটক উৎসোনহত  আৰু পুৰসৃ্ত কৰো হ’ব৷
ii. এশলৰো অনধক কম্যচোৰী থকো ব্যৱসোয় যগোটৰ বোলব এটো নশষেোননবচ কোৰ্য্যসূচী কোৰ্য্যৰূপোনয়ত কৰোলটো প্ৰলয়োজনীয় 

কনৰ তুন�ম।

কৃষক আিু কৃৰষপাৰি শ্ৰৰৰক 
কৃষকসক�ক “ঋর মোফ”ৰ পৰো “ঋর মুনতি”ৰ পলথলৰ আগবঢোই ননব বুন� কংলৰেলে প্ৰনতশ্ুনত নদলে। এই কোম কৰো 
হ’ব �োভজনক মূ�্য প্ৰদোন, ইনপুট ব্যয় ননম্নতম, নৰলকোনো নবত্ীয় প্ৰনতষ্োনৰ পৰো ঋর পোব পৰো ব্যৱস্ো সুনননচিত কনৰ। 
যখনতয়কৰ বোলব প্ৰলত্যক বেলৰ আনম এখন পৃথক “নকেোন বোলজট” উত্োপন কনৰম। �গলত এখন স্োয়ী কৃনষ নবকোশ আৰু 
পনৰকল্পনো সম্পকীকী য় ৰোষ্ট্ৰীয় আলয়োগ গঠন কনৰম। 

সাবমূজিীি স্াস্যূসসৱা 
কংলৰেে দল� সকল�োলৰ বোলব স্োস্্যলসৱোৰ অনধকোৰ অনধননয়ম প্ৰরয়ন কনৰব বুন� প্ৰনতশ্ুনত প্ৰদোন কনৰলে৷ ৰোজহুৱো 
নচনকৎসো�য়সমূহ আৰু তোন�কোবদ্ধ ব্যনতিগত নচনকৎসো�য়সমূহৰ যনটৱক্য ৰ জনৰয়লত যদশৰ প্ৰনতজন নোগনৰকৰ বোলব 
নবনোমূ�ীয়ো যৰোগননদোন সুনবধো, বনহৰববিভোগৰ ৰত্ন, নবনোমূ�ীয়ো ঔষধ আৰু নচনকৎসো�য়ত ভৰত্বি যহোৱোৰ সুনবধোসমূহ সুনননচিত 
কৰোৰ প্ৰনতশ্ুনত নদলে। আনম ২০২৩-২৪ চনৰ নভতৰত স্োস্্যলসৱোৰ নশতোনত যহোৱো ব্যয় দগুুর বৃনদ্ধ কনৰ যদশৰ মুঠ ঘৰুৱো 
উৎপোদনৰ (GDP) ৩ শতোংশ কনৰম।

সাৰগ্ী আিু যসৱা কি (GST) ২.0
এটো একক মধ্যমীয়ো কৰৰ হোৰ, ৰপ্োননৰ বোলব শূন্য যৰটং, আৰু অত্যোৱশ্যকীয় সোমৰেী আৰু যসৱোসমূহক কৰৰপৰো 
অব্যোহনত নদ কংলৰেলে GST ব্যৱস্োৰ এটো হবপ্লনৱক সৰ�ীকৰর কনৰব, পঞ্োয়ত তথো যপৌৰ-ননকোয়সমূহক GST ৰোজহৰ এটো 
অংশ নদয়ো হ’ব বুন�ও প্ৰনতশ্ুনত নদলে।

সশস্ত্ৰ বাৰিিীসৰ্ি আিু অৰ্মূ -সাৰৰিক বাৰিিীসৰ্ি 
প্ৰনতৰষেো নশতোনত যহোৱো ব্যয় ক্ৰমোৎ হ্োস কৰো NDA চৰকোৰৰ প্ৰৱরতোৰ পনৰবলত্য  কংলৰেলে সশস্ত্ৰ বোনহনীসমূহৰ 
প্ৰলয়োজনসমূহ পূৰর কনৰব পৰোলক প্ৰনতৰষেো নশতোনত যহোৱো ব্যয় বৃনদ্ধ কনৰব। এটো স্চ্ছ পদ্ধনতলৰ আনম সশস্ত্ৰ বোনহনীসমূহৰ 
সকল�ো ধৰরৰ আধুননকীকৰর কোৰ্য্যসূচী ত্বৰোনবিত কনৰম। আমোৰ অদ্ধ্য -সোমনৰক বোনহনীসমূহ আৰু যতওাল�োকৰ 
পনৰয়ো�বগ্যৰ বোলব সোমোনজক সুৰষেো, নশষেো আৰু স্োস্্য সুনবধোসমূহ উন্নতৰ কনৰম।
 
প্ৰৰতস�া ৰশশুি বাসব গুণৰািসম্পন্ন ৰশক্া  
ৰোজহুৱো খণ্ডৰ নবদ্যো�য়সমূহত প্ৰথম যশ্রীৰপৰো দ্োদশ যশ্রীল�লক বোধ্যতোমূ�ক আৰু নবনোমূ�ীয়ো নশষেোৰ ব্যৱস্ো কৰো 
হ’ব বুন� কংলৰেলে প্ৰনতশ্ুনত নদলে। আনম নবলশষভোলৱ গুৰুত্ব নদম নশষেন সম্পকীকী য় ফ�োফ�সমূহত। নবদ্যো�য়সমূহত 
পৰ্য্যোপ্ মোত্ৰোত বুননয়োদী সো-সুনবধো আৰু অহ্যতোসম্পন্ন নশষেক-নশষেনয়ত্ৰীৰ ব্যৱস্ো কৰো হ’ব। এই �ষে্যত উপনীত হ’বল� 
আনম ২০২৩-২৪ চনৰ নভতৰলত নশষেো নশতোনত নদয়ো আবণ্টন দগুুর বৃনদ্ধ কনৰ মুঠ ঘৰুৱো উৎপোদনৰ (GDP) ৬ শতোংশ 
কনৰম।        

ৰলংগৰিৰতিক িযূায় 
য�োকসভো আৰু ৰোনজ্যক নবধোনসভোসমূহত মনহ�োৰ বোলব ৩৩ শতোংশ সংৰষেরৰ ব্যৱস্ো-সম্বন�ত “মনহ�ো আৰষের 
নবলধয়ক” সপ্দশ য�োকসভোৰ প্ৰথমখন অনধলৱশনলত অনুলমোদন নদয়ো হ’ব বুন� কংলৰেলে প্ৰনতশ্ুনত নদলে। �গলত যকন্দীয় 
চৰকোৰৰ খো�ী হহ থকো আটোইলবোৰ পদৰ ৩৩ শতোংশ মনহ�োসক�ৰ বোলব সংৰনষেত কনৰব।

আৰদবাসীসকল  
আনম আখলৰ-আখলৰ আৰু মম্যোথ্য অনুসোলৰ বনোঞ্� অনধকোৰ অনধননয়ম, ২০০৬ কোৰ্য্যৰূপোনয়ত কনৰম আৰু অনুসূচীত 
জনজোনতসক�ৰ বোলব এই অনধননয়মৰ অধীনত ননচিয়তো প্ৰদোন কৰো যহোৱো অনধকোৰসমূহ সুনননচিত কনৰম। বনোঞ্�ত 
বোস কনৰ থকো যকোলনো য�োকলক অন্যোয়ভোলৱ উলচ্ছদ কৰো নহ’ব। অনো-কোঠ বনজ উৎপোদনৰ বোলব এখন ৰোষ্ট্ৰীয় আলয়োগ 
গঠন কনৰম। আনদবোসী য�োকসক�ৰ জীনৱকো তথো আয়ৰ উন্ননতকলল্প আনম অনো-কোঠ বনজ উৎপোদনসমূহৰ (NTFP) 
বোলব নূ্যনতম সমথ্যন মূ�্য প্ৰদোন কনৰম।

বাসি্ৰৰি অৰিকাি 
এটো ঘৰ নথকো বো এটো ঘৰ সোনজব পৰোলক এটুকুৰো মোট নথকো প্ৰনতলটো ৰেোমীর পনৰয়ো�ক এটুকুৰো মোট প্ৰদোন কনৰবল� 
আনম বোসভূনমৰ অনধকোৰ অনধননয়ম প্ৰরয়ন কনৰম।

ঘৃণাপ্ৰস্ত অপিািসৰ্িি সৰাৰতি 
NDA চৰকোৰৰ অধীনত যৰোৱো ৫ টো বেৰত ঘৃরোপ্ৰসূত অপৰোধসমূহ আৰু সমোজৰ দবু্য� যশ্রী য�োকসক�ৰ ওপৰত চ�ো 
ননৰ্যোতনৰ ঘটনো অলনকগুলর বৃনদ্ধ পোইলে। এলন অপৰোধ কনৰও শোনস্ৰপৰো হোত সোনৰব পৰো ৰোয় বুন� গো কনৰ উঠো ধোৰরো 
মনষমূৰ কৰো হ’ব৷ উচৃ্ছংখ� জনতোৰদ্োৰো সংঘটত নহংসো আৰু গরপ্ৰহোলৰলৰ যবআইনীভোলৱ কোলৰোবোক হত্যো কৰোৰ ঘটনো 
যনোলহোৱো কনৰবল� আৰু অনুসূচীত জোনত, অনুসূচীত জনজোনত, মনহ�ো আৰু সংখ্যো�ঘুসক�ৰ নবৰুলদ্ধ সংঘটত ননৰ্যোতন 
তথো ঘৃরোপ্ৰসূত অপৰোধ প্ৰনতহত কনৰবল� কংলৰেলে প্ৰনতশ্ুনত নদলে। উপদ্ৰৱ, উচৃ্ছংখ� জনতোৰদ্োৰো সংঘটত নহংসো আৰু 
ঘৃরোপ্ৰসূত অপৰোধসমূহত আওকরীয়ো মলনোভোৱ য�োৱো বুন� প্ৰমোর যপোৱো পুন�চ আৰু নজ�ো প্ৰশোসনক কংলৰেলে জবোবনদনহ 
কনৰব। 

স্ািীিতাি জয়গাি  
ভোৰতৰ সংনবধোনত পনৱত্ৰ স্োন দখ� কনৰ থকো প্ৰমূ�্যসমূহক সমথ্যন নদব বুন� আৰু অসন্মনত প্ৰকোশৰ অনধকোৰলক ধনৰ 
ৰোইজৰ স্োধীনতোসমূহক সুৰষেো নদব বুন� কংলৰেলে প্ৰনতশ্ুনত নদলে। কংলৰেলে যগোপনীয়তো নবষয়ক এখন আইন প্ৰরয়ন 
কনৰব৷ আধোৰ অনধননয়মৰ পুৰনর উলদেশ্যসমূহতলহ আধোৰৰ ব্যৱহোৰ সীমোবদ্ধ কনৰব৷ প্ৰনতজন নোগনৰকলৰ নবলশষলক 
নবদ্যোথীকী সক�, সোংবোনদকসক�, নশষেোথীকী সক�, নশল্পীসক�, নোগনৰক সমোজৰ বোলব কোম কৰো য�োকসক� আৰু 
যবচৰকোৰী যসৱো সংস্োসমূহৰ অনধকোৰসমূহক সুৰষেো প্ৰদোন কনৰব৷ কংলৰেলে আোটোইলবোৰ আইনৰ পুনৰীষের কনৰব আৰু 
যসইসমূহ আইন বোনত� কনৰব নৰনব�োক আওপুৰনর, ন্যোয়নবৰুদ্ধ আৰু নৰনব�োক অৰুনতিকৰভোলৱ ৰোইজৰ স্োধীনতোক 
ব্যোঘোত জন্মোয়৷

আৰাি প্ৰৰতষ্ািসৰ্িক সুিক্া ৰদয়া   
কংলৰেলে আৰ.নব.আই, নচ.নব.আই, ই.নচ.আই, নচ.আই,নচ আনদলক ধনৰ যদশৰ প্ৰধোন প্ৰনতষ্োনসমূহৰ পুনৰুজ্ীনৱত কৰোৰ 
পূর্য প্ৰনতশ্ুনত প্ৰদোন কনৰলে৷ এই প্ৰনতষ্োনসমূহক নবগত ৫ বেৰত উলদেশ্যপ্ৰলরোনদতভোলৱ এলকবোলৰ দবু্য� কনৰ যপল�োৱো হ’�৷ 
কংলৰেলে এই প্ৰনতষ্োন সমূহৰ মৰ্য্যদো কতৃত্ব আৰু স্তন্ত্ৰতো পুনৰ প্ৰনতষ্ো কৰোৰ �গলত এই প্ৰনতষ্োনসমূহক সংসদৰ ওচৰত 
জবোবনদনহ কনৰব৷ যদশত মুতি আৰু ননকো ননব্যোচন সুনননচিত কৰোৰ স্োথ্যত এন.নি.এ চৰকোলৰ আৰম্ভ কৰো অস্চ্ছ ননব্যোচনী 
বণ্ড ব্যৱস্োৰ নব�ুনপ্ ঘলটোৱো হ’ব আৰু এক ৰোষ্ট্ৰীয় ননব্যোচন পুানজ গনঢ যতো�ো হ’ব৷ ৰোৰ দ্োৰো ননব্যোচনৰ সময়ত স্ীকৃনতপ্ৰোপ্ 
ৰোজলননতক দ�সমূহক পুানজৰ আৱন্টন নদয়ো হ’ব৷      

চিিসৰ্ি আিু চিিীয়া শাসি 
নগৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰশোসন, জীনৱকো, আবোসগৃহ, বসনতলষেত্ৰ, প্ৰদষূর, জ�বোয়ু পনৰৱত্্য ন, নগৰ পনৰবহর আৰু দলুৰ্য্যোগ 
ব্যৱস্োপনোলক ধনৰ আমোৰ নগৰ-মহোনগৰসমূলহ সন্মূখীন যহোৱো সমস্যোৰোনজৰ সমোধোনকলল্প নগৰীকৰরৰ এটো সব্যোত্মক 
নীনত ৰেহর কৰো হ’ব বুন� কংলৰেলে প্ৰনতশ্ুনত নদলে। চহৰীয়ো দনৰদ্ৰ য�োকসক�ৰ বোলব আবোসগৃহ আৰু অন্যোয়ভোলব 
উলচ্ছদৰ নবৰুলদ্ধ সুৰষেোৰ অনধকোৰ, আৰু এখন বনস্ অঞ্� উন্নীতকৰর তথো পনৰৱত্্য নৰ বোলব এখন আাচনন ৰেহরৰ আনম 
প্ৰনতশ্ুনত নদলেো। প্ৰত্যষেভোলৱ ননব্যোনচত যময়ৰৰ জনৰয়লত নগৰ-মহোনগৰসমূহৰ বোলব আনম শোসনৰ এক নতুন আৰহবি 
শুভোৰম্ভ কনৰম। চহৰসমূহক অথ্যলননতক নবকোশৰ ইনজিনল� আনম স�নন কনৰম।

পৰিসৱশ আিু জলবায়ু পৰিৱতিমূ ি  
যগো�কীয় উষ্ণতো বৃনদ্ধৰ নবৰুলদ্ধ আৰু পনৰলৱশ সংৰষেরৰ বোলব চন� থকো সংৰেোমত ভোৰতবষ্যক নবশ্বত আগস্োন নদব পৰো 
এখন কম্যসূচী হোতত �’ব বুন� কংলৰেলে প্ৰনতশ্ুনত নদলে। এই কথোক আনম স্ীকৃনত নদওা যৰ বোয়ু প্ৰদষূর হ’� এটো ৰোষ্ট্ৰীয় 
ৰোজহুৱো স্োস্্য নবষয়ক জৰুৰী সংকট আৰু আনম ৰোষ্ট্ৰীয় পনৰষ্োৰ বোয়ু কোৰ্য্যসূচীক চকুত�গোলক শনতিশো�ী কনৰ তুন�ম। 
বনোঞ্�, বন্যপ্ৰোরী, জ�োশয়সমূহ, নদ-নদী, পনৰষ্োৰ বোয়ু আৰু উপকূ�ীয় মণ্ড�সমূহ হ’� ৰোইজৰ মোন�কীস্ত্বত থকো 
মূ�্যৱোন ৰোষ্ট্ৰীয় সম্পদ আৰু আনম যসইলবোৰৰ সুৰষেো নদম। আনম এটো স্োধীন, সব�ীকৃত আৰু স্চ্ছ পনৰলৱশ সুৰষেো 
প্ৰোনধকৰর গঠন কনৰম৷ বন নবভোগসমূহৰ ভূনমকো নতুনলক সংজ্োবদ্ধ কনৰম আৰু আমোৰ বনোঞ্�সমূহৰ সংবদ্ধ্য ন কনৰম।
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ভবাৰতীয় জবাতীয় কংগ্ৰেছ৷

“মই নিয়বা প্ৰনতশ্ৰুনত লকনতয়বাও মই ভংগ কৰবা িবাই”
ৰবাহু� গবান্ী


