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অসম পৰ্যটনৰ দ্বাৰা আগ্ৰহী ৰ্ুৱক-ৰ্ুৱতী আৰু পবৰয়ালক  

অধীনত নতুন গৃহবনিাস স্থাপন আৰু িৰ্ত্যমানন ৰ্কা গৃহবনিাসসমূহৰ পঞ্জীয়নৰ িানি আনিদনপত্ৰ বিচৰা হহনে 

অসমৰ গৃহবনিাস পৰ্যটনক নতুন মাত্ৰা বদয়া তৰ্া গ্ৰাময আৰ ুঅধযচহৰীয়া অঞ্চলসমহূৰ পৰ্যটননেত্ৰত বিবেত বনিনৱুাসকলৰ কাৰনে স্ববননয়াজন সৃবিৰ িানি “আমাৰ আলহী গ্ৰাময গৃহবনিাস আঁচবন”খন 
অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভানগ হাতত হলনে। অসম পৰ্যটন উন্নয়ন বনগনম ২০১৭-১৮ িৰ্যৰ িানি আমাৰ আলহী গ্ৰাময গৃহবনিাস আঁচবনৰ অধীনত নতুন গৃহবনিাস স্থাপন আৰ ুিৰ্ত্যমানন ৰ্কা 
গৃহবনিাস পঞ্জীয়নৰ কাৰনে আগ্ৰহী ৰু্ৱক-ৰু্ৱতী আৰ ুপবৰয়ালৰ পৰা আনিদনপত্ৰ বিচৰা হহনে। 

১। নতুন গৃহননবাস স্থাপনঃ  
যৰ্াগযতাঃ 

 আনিদনকাৰীৰ বনম্নতম বিোগত অহয তা হ’ি লাবগি দ্বাদি কেেী। 

 এটা পবৰয়ালৰ এজননহ আনিদনকাৰী এই আঁচবনৰ িানি কৰ্াগয হ’ি। 

 আনিদনকাৰীৰ িয়স ১ জানৱুাৰী, ২০১৭ বহচািত ২৬ িেৰৰ কম আৰ ু৪০ িেৰৰ অবধক হ’ি নালাবগি। 

পুুঁনি নবনযাসঃ 

(১) অসম আবহয ৰ কুটিৰ (প্ৰকাৰ ১): সংলগ্ন-IV বননদয বিত প্ৰকল্প খৰচৰ ৮০% খৰচ ৰাজসাহাৰ্যয। 

(২) অসম আবহয ৰ চাংঘৰ (প্ৰকাৰ ২):  সংলগ্ন-V বননদয বিত প্ৰকল্প খৰচৰ ৮০% খৰচ ৰাজসাহাৰ্যয। 

িাকী ৩০% পঁুবজ বহতাবধকাৰীনয় বনজৰ উৎসৰ পৰা অৰ্িা কিংকৰ পৰা ঋেলল অৰ্িা অনয উৎসৰ পৰা কৰ্াগাৰ কবৰি লাবগি। অসম চৰকাৰ অৰ্িা অসম পৰ্যটন উন্নয়ন বনগনম ককাননাধৰেৰ 
ঋেৰ িানি ককাননাধৰেৰ জাবমন বনবদনয় অৰ্িা বহতাবধকাৰীৰলহ ককাননাধৰেৰ আবৰ্যক দায়িদ্ধ নহয়। 

২। বৰ্ত্যমানন  থকা গৃহননবাসৰ পঞ্জীয়নঃ 

যৰ্াগযতাঃ অসমৰ বৰ্নকাননা পবৰয়ানল দস্তানিজ আৰ ুপ্ৰমােপত্ৰৰ হসনত এই আঁচবনৰ অধীনত বনজৰ িৰ্ত্যমানন ৰ্কা গৃহবনিাস পঞ্জীয়ন কৰাি পাবৰি। 

আুঁচননৰ অধীনত উপলব্ধ হব পৰা সুনবধাসমহূঃ পঞ্জীয়নৰ দ্বাৰা পৰ্যটক প্ৰবতষ্ঠাননটানৱ অসম পৰ্যটনৰ স্বীকৃবত লাভ কবৰি; গৃহবনিাস উন্নয়ন আৰ ুআলহী কসৱাৰ কপিাদাৰী পৰামিয পাি; গৃহবনিাস 
আৰ ুআবতৰ্য কসৱা, সাধাৰে বহচাপ-বনকাচ, মননাভাৱ বনমযাে, িজাৰীকৰে ইতযাবদৰ িানি বিনামলূীয়া প্ৰবিেে পাি; অসম পৰ্যটনৰ কৱৱচাইটত বিনামলূীয়া প্ৰচাৰ আৰ ু বিপননৰ সুবিধা পাি;  
উপৰু্ক্ত গৃহবনিানস অসম পৰ্যটনৰ স্বীকৃবতপ্ৰাপ্ত অনষু্ঠান বহচানপ ”আমাৰ আলহী গ্ৰাময গৃহবনিাস”ৰ প্ৰতীক বচহ্ন িযৱহাৰ কবৰি পাবৰি। 

বাচনন প্ৰনিয়াঃ 

প্ৰৰ্ম প্ৰবিয়াঃ  মান আৰ ুগুণমান আশ্বাসন কনমটিকয় দনুয়াপ্ৰকাৰৰ আনিদনকাৰীৰ সকনলাবিলাক কৰ্া চাই-বচবত মখুযতঃ ঠাইটুকুৰা/অৱস্থান চাই কৰ্াগয আনিদনকাৰীক িােবন কবৰি। 

বদ্বতীয় প্ৰবিয়াঃ বনিযাবচত আনিদনকাৰীৰ িানি প্ৰবিেে কাৰ্যযিম আনবুষ্ঠত কবৰি আৰ ুআবতৰ্য, গৃহিযৱস্থা কসৱা, গৃহবনিাস পবৰচালন দেতাৰ প্ৰবিেে প্ৰদান কৰা হি। 

তৃতীয় প্ৰবিয়াঃ প্ৰবিেেৰ পােত, িাচবন কবমটিনয় আস্বাসন কবমটিৰ প্ৰবতনিদন আৰ ুপ্ৰবিেেৰ কমযেমতাৰ ওপৰত বভবৰ্ত্ কবৰ নতুন গৃহবনিাস স্থাপনৰ িানি ৰাজসাহাৰ্যয/বনধযাবৰত ৰাবিৰ সহায় প্ৰদান 
কৰাৰ অৰ্িা িৰ্ত্যমানন ৰ্কা গৃহবনিাহৰ পঞ্জীয়নৰ িানি িাচবন কবৰি। 

আনবদনৰ প্ৰনিয়াঃ দনুয়াপ্ৰকাৰৰ আনিদন প্ৰ-পত্ৰৰ লগনত বননদয বিকাৰ িানি আমাৰ আবধকাবৰক কৱৱচাইট www.assamtourismonline.comত ৫ কম’ৰ পৰা ডাউননলাড কবৰি পাবৰি আৰ ু 
৩১ কম’ ২০১৭ তাবৰখৰ বভতৰত সকনলানিাৰ বনধযাবৰত দস্তানিজ আৰ ুপ্ৰমােপত্ৰৰ হসনত বনম্নবলবখত ঠিকনাত জমা বদি লাবগি। ২০১৬-১৭ িৰ্যৰ প্ৰৰ্ম পৰ্যযায়ত এই আচঁবনৰ অধীনত নতুন গৃহবনিাস 
স্থাপনৰ িানি ককইখনমান ঠাই বচনাক্ত কৰা হহনে - বডব্ৰু-হচনখাৱা, মাজলুী, কাবজৰঙা, পবিতৰা, নানমৰী-ভালকুপুং, মানস আৰ ুওৰাং। 

মাচুলঃ দনুয়াপ্ৰকাৰৰ আনিদনকাৰীনয়, প্ৰসংস্কৰে মাচুল ১০০০ টকাৰ বডমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ হসনত আনিদনপত্ৰৰ লগত জমা বদি লাবগি। িৰ্ত্যমানন ৰ্কা গৃহবনিাসসমহূ প্ৰৰ্ম এিেৰৰ িানি পঞ্জীয়ন কবৰি আৰু 
এটা সৰ ুমলূয বদ পােৰ িেৰৰ িানি পঞ্জীয়ন নৱীকৰেৰ কবৰি লাবগি। মাচুল পবৰনিাধৰ বডমাণ্ড ড্ৰাফ্ট হ’ি “Managing Director, Assam Tourism Development Corporation Limited” নামত। 

শ্ৰী নহমন্তনবশ্ব শমযা 
মাননীয় পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী 

অসম চৰকাৰ 

ৰ 


