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67.  াইমাির এ া েকশন ডেভলপেম  া াম (িপইিডিপ-২) 
(সমা ঃ ন ,২০১১) 

 
1.0| cÖK‡íi Ae ’̄vb t ‡`‡ki mKj wefvM, †Rjv I Dc‡Rjv I _vbvmg~n| 
2.0| ev¯—evqbKvix ms¯’v t cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi 
3.0| cÖkvmwbK gš¿Yvjq t cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq|  
 
4.0|   cÖK‡íi ev¯—evqb mgq I e¨q   t         (j¶ UvKvq) 

cÖv°wjZ e¨q cÖK…Z e¨q 
(cÖt mvt) 

cwiKwíZ ev —̄evqbKvj cÖK…Z ev —̄
evqb Kvj 

AwZµvš— 
e¨q (g~j 

cÖvt 
e¨‡qi 
%) 

AwZµvš— 
mgq (g~j 
ev —̄evqb 

Kv‡ji %) 

g~j 
(cÖt mvt) 

me©‡kl 
ms‡kvwaZ 
(cÖt mvt) 

g~j me©‡kl 
ms‡kvwaZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
‡gvU  t 

493308.00 
wRIwet 

123327.00 
cÖtmv t 

369981.00 

‡gvUt 
749982.58 

wRIwet 
246905.27 

cÖtmvt 
503077.31 

†gvUt 
706381.24 

UvKvt 
229061.74 

cÖtmvt 
477319.50 

RyjvB, 2003 
n‡Z 

Ryb, 2009 

RyjvB, 
2003 
n‡Z 

Ryb, 2011 

RyjvB, 
2003 
n‡Z 

Ryb, 2011 

256674.
58 

(65.77
%) 

 

2 eQi 
(33.33%) 

 

 
5.0| cÖK‡íi AsMwfwËK ev —̄evqb (wk¶v gš¿Yvjq n‡Z cÖvß cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi)-Gi wfwË‡Z)t 
 

µ:
bs 

wcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
 Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 wmwfj IqvK© 

 
etdzt 400008.96 wWwcB-1 (m¤cÖmviY), wWwcBI-

58 (m¤cÖmviY), BDBI-456 
(m¤cÖmviY), BDAviwm-397 
(wbg©vY), ‡bc-1 (ms¯‹vi), 
wcwUAvB-53 (m¤cÖmviY), 
†nv‡ój-10(wbg©vY), mvB‡K¬vb 
†m›Uvi-398(wbg©vY), †kªwYK¶-
41000 (wbg©vY), Uq‡jU 
23500 (wbg©vY), bjK~c- 
18247 ( ’̄vcb) 
me©‡gvU  = 84121 

390108.79 wWwcB-1 (m¤cÖmviY), 
wWwcBI-58( m¤cÖmviY), 
BDBI-456 (m¤cÖmviY), 
BDAviwm-397 (wbg©vY), 
‡bc-1(m¤cÖmviY), 
wcwUAvB-53 
(m¤cÖmviY), †nv‡ój-
10(wbg©vY), mvB‡K¬vb 
†m›Uvi-395 (wbg©vY), 
†kªwYK¶-40870 
(wbg©vY), Uq‡jU 23002 
(wbg©vY), bjK~c- 17275 
( ’̄vcb) (98%) 
me©‡gvU = 82518  

 ‡gwkbvix GÛ 
BKyBc‡g›U 

msL¨v 850.00 109450wU (GqviKzjvi, 
d‡UvKwcqvi, cÖ‡R±i, d¨v·, 
d¨vY, K¨vjKz‡jUi, B›UviKg, 
†Uwj‡dvb, AvBwcGm, †ej,  
wjd&U BZ¨vw` 

 
 
 
 
5225.37 
 

 
 
 
 
109450wU 

 Kw¤úDUvi 
‡cwidv‡ijm 

msL¨v 5144.46 9666 wU (Kw¤úDUvi, wcÖ›Uvi, 
†fv‡ëR ÷¨vwejvBRvi, mvf©vi, 
†¯‹bvi, ‡cvUvi, j¨vcUc, 
wWwfwW ivBUvi, g‡Wg BZ¨vw` 

 hvbevnb msL¨v 3888.14 Rxc-42, gvB‡µvevm -8, Kvi- 3792.86 wRc-42, gvB‡µvevm -8, 
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µ:
bs 

wcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
 Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2, gUi evBK-1598 Kvi-2, gUi evBK-1598 

(100%) 
 Rbej msL¨v 108645.89 47358 Rb (Awa`ßi, 

gvVch©v‡qi wewfbœ Awdm Ges 
we`¨vjq) 

103702.50 45198 Rb (95.44%) 

 AvmevecÎ ‡_vK 19094.37  19056.04  
 cÖwk¶Y 

(†`kx) 
msL¨v 54150.74 Gm Gg wm cÖwk¶Y- 186000 

Rb, Gm Gg wU/GwmGm 
cÖwk¶Y-66525 Rb , wmBbGW 
cÖwk¶Y-105000 Rb, welq 
wfwËK cÖwk¶Y-620000 Rb, 
me©‡gvU - 977525 Rb  
 

50094.88 GmGg wm cÖwk¶Y 
185940 Rb, Gm Gg 
wU/GwmGm cÖwk¶Y- 
64879 Rb, wmBbGW 
cÖwk¶Y- 112950 Rb, 
welq wfwËK cÖwk¶Y- 
615500 Rb, 
(100.17%) 
me©‡gvU -979269  

 cÖwk¶Y 
(we‡`kx) 

msL¨v 1613.04 188 1149.73  

 IqvK©mc/†mw
gbvi 

msL¨v 884.90 ‡_vK 764.28 ‡_vK (100%) 

 wcÖw›Us, 
evBwÛs, 
K¨vwis Ges 
wmwW f¨vU 

‡_vK 884.90 KvMR-73988.6 †gt Ub, eB-
38.51 †KvwU, 

764.28 KvMR-73988.6 †gt 
Ub, eB-38.51 †KvwU,  
(100%) 

 GmAviGg 
Ges wUPvm© 
MvBW 

‡_vK 68280.17 bxW †eBR 58579.33 Gm Avi Gg 7198181, 
wUwR-3799998 Kwc  

 KvwiKzjvg 
wiwfkb 

‡_vK 4016.54 4_© †kªwY, 5g †kªwY I wmBbGW 
Gi KvwiKzjvg 

3892.05 4_©, 5g †kªwY I wmBbGW 
KvwiKzjvg (100%) 

 wUwPs jvwb©s 
†gUvwiqvjm 
Ges wk¶v 
wKU 

msL¨v  7067.42 62000wU we`¨vjq 7060.59 60829wU we`¨vjq 
(98%) 

 ‡m¨vmvj 
gwejvB‡Rkb 

‡_vK 3306.81 ‡_vK 3674.88 ‡_vK   

 B‡bv‡fkb 
MªvÛ 

‡_vK 1196.00 ‡_vK 1156.78 ‡_vK   

 _vW©cvwU© 
mycviwfkb 

‡_vK 500.00 ‡_vK 392.04 ‡_vK   

 mv‡f©/÷vwW ‡_vK 3381.62 ‡_vK 3087.98 ‡_vK  
 wUPvm© 

†iwR‡óªkb 
†evW© 

msL¨v 5.00 1 0.00 cÖ‡hvR¨ bq 

 cwi`k©b Ges 
g~j¨vqb 

‡_vK    131.89 ‡_vK 33.33 ‡_vK   

 cÖ‡dkbvj wd 
(wmwfj 
IqvK©) 

-- 8412.50 2% nv‡i 6997.71 2% nv‡i (83%) 

 wRAvBGm 
WvUv‡eBR 

-- 142.67 36wU †Rjv (we`¨vj‡qi Ae ’̄vb 
QvÎ-QvÎx wk¶K I Avbylw½K 

77.06 36wU †Rjv  
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µ:
bs 

wcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri AsM 

GKK cwiKwíZ j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
 Avw_©K ev —̄e Avw_©K (%) ev —̄e (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
welqvw` 

 GbGwcB 
wKDAvBwm 

‡_vK 12.00 ‡_vK 0.00 ‡_vK 

 BKzB‡Uej  
G‡jv‡Kkb 

‡_vK 6807.54 ‡_vK 3695.36 ‡_vK 

 WKz‡g‡›Ukb 
†m›Uvi 

‡_vK 3.28 ‡_vK 2.28 ‡_vK 

 wKDGmwUGd ‡_vK 8.00 ‡_vK 7.28 ‡_vK 
 ‡UKwbK¨vj 

mv‡cvU© (‡Rjv 
ch©v‡q) 
 
 

msL¨v 726.40 64 wU (‡Rjv ch©v‡q wcBwWwc-2 
Gi Kg©KvÛ ev¯—evqb msµvš—) 

546.75 64wU (100%) 

 ‡÷v‡iR 
d¨vwmwjwUR 
(¯‹zj) 

msL¨v 2197.69 35620wU Avjwgiv 2197.69 35620wU Avjwgiv 
(100%) 

 ‡givgZ I 
i¶Yv‡e¶Y 

‡_vK 10656.55 ‡_vK 9460.00 -- 

 Gbn¨vÝ 
†mjvix di 
nvqvi 
†Kvqvwjwd‡K
kb 

-- -- -- -- -- 

 ‡gwW‡Kj e¨q -- -- -- -- -- 
 ‡gwW‡Kj e¨q  490.05 ‡_vK 451.34 †_vK 
 Kbmvj‡UwÝ  

(Avš—R©vwZK) 
Rbgvm 6491.43 750 Rbgvm 6183.06 677 Rbgvm (90%) 

 KbwUb‡RwÝ †_vK 5256.66 †_vK 5011.27 †_vK 
 wmwW f¨vU †_vK 1500.00 †_vK 0.00 †_vK 
 GmGjAvBwc  -- 17443.00 293 Dc‡Rjvq 12591.12 264 (90%) Dc‡Rjvq 
 GmGjAvBwc -- 5246.00 52wU Dc‡Rjv 5170.08 52wU Dc‡Rjv (100%) 
 A`„k¨ e¨q ‡_vK 500.00  0.00  
 Uvwg©bvj 

G·vwg‡bkb 
-- 1475.00 cÂg †kªwY 1557.77 

(105.69%) 
cÂg †kªwY (100%) 

 ‡gvU t  749982.58 -- 706381.24  
 
6.0| KvR Amgvß _vwK‡j Dnvi KviY t   

µt bs mgvß Kv‡Ri weeiY Amgv‡ßi KviY 
1 wk¶K †iwR‡óªkb 

†evW© 
ev¯—evqb‡hvM¨ bv nIqvq ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G LvZmg~‡n †Kvb Avw_©K 
eivÏ ivLv nq bvB| hvi d‡j D³ Kvh©µgwU ev¯—evqb Kiv nq bvB|   

2 Gbn¨vÝ †mjvix di 
nvqvi †Kvqwjwd‡Kkb 

ev¯—evqb‡hvM¨ bv nIqvq ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G LvZmg~‡n †Kvb Avw_©K 
eivÏ ivLv nq bvB| hvi d‡j D³ Kvh©µgwU ev¯—evqb Kiv nq bvB|   

3 ¯v̂ ’̄̈  cwiPh©v Kvh©µg ev¯—evqb‡hvM¨ bv nIqvq ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G LvZmg~‡n †Kvb Avw_©K 
eivÏ ivLv nq bvB| hvi d‡j D³ Kvh©µgwU ev¯—evqb Kiv nq bvB|   

 
7.0| mvaviY ch©‡e¶Y t  
7.1| cÖK‡íi cUf~wg t gvbe Dbœqb I `vwi ª̀̈  we‡gvP‡bi cÖavb Dcv`vb wk¶vi AvbyôvwbK wfZ Z_v cÖv_wgK wk¶vi 
gvb Dbœqb I e„w×i Rb¨ evsjv‡`‡k ¯̂vaxbZvi ci n‡Z bvbvgyLx c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q| wKš‘ cÖv_wgK wk¶vi gvb 
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Dbœq‡bi Rb¨ M„nxZ Gme Kvh©µg Avkvbyiƒc dj jv‡f m¶g nqwb| cieZ©x‡Z beŸB `k‡Ki ïi“‡Z ÒcÖv_wgK wk¶v 
Dbœqb Kg©m~PxÓ kxl©K GKwU cÖv_wgK wk¶v mswkó cwiKíbv MÖnY Kiv nq| GQvov DwjwLZ j¶¨ AR©‡bi Rb¨ miKvix 
I Dbœqb mn‡hvMxi †hŠ_ D‡`¨v‡M wewfbœ Dbœqb cÖKí MÖn‡Yi cÖ‡qvRb nq| †m j‡¶¨ cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq KZ©„K 
(ZrKvjxb cÖv_wgK I MYwk¶v wefvM) GKvwaK (wZbwU we‡kl cÖKí) cÖKí MÖnY Kiv nq| cÖKímg~‡ni AwaKvsk RyjvB 
1996 n‡Z Ryb,2004 mg‡q ev¯ZevwqZ nq| ÒcÖv_wgK wk¶v Dbœqb Kg©m~PxÓ kxl©K 1g cwiKíbvi AvIZvq cÖYxZ 
cÖKímg~‡ni ev¯Zevqb †k‡l cÖKímg~‡ni Abyiƒc KvR Ges ev¯ZevwqZ Kg©m~Pxi avivevwnKZv Ae¨vnZ ivLvi ¯̂v‡_© 
GKwU bZzb cwiKíbv MÖn‡Yi Rb¨ 2002-2003 mv‡ji w`‡K GKwU ¯̂íKvjxb KvwiMix mnvqZv cÖKí MÖnY Kiv nq, 
hvi gva¨‡g ÒcÖv_wgK wk¶v Dbœqb Kg©m~Px-2Ó kxl©K GKwU cwiKíbv Kiv nq| Gi AvIZvq Abyiƒcfv‡e cybivq KwZcq 
cÖKí MÖn‡Yi j¶¨ _vK‡jI cÖKí cÖwµqvKi‡Yi wewfbœ ch©v‡q Dbœqb mn‡hvMx ms¯’vi AvMÖn I k‡Z©i djkÖ“wZ‡Z Ges 
evsjv‡`k miKv‡ii m¤§wZ‡Z GKvwaK ¯̂Zš¿ cÖKí MÖn‡Yi cwie‡Z© cwiKíbvi Kvh©µg‡K AšZf©y³ K‡i ÒcÖv_wgK 
wk¶v Dbœqb Kg©m~Px-2Ó kxl©K GKwU bZzb cÖKí MÖnY Kiv nq Ges G wm×všZ M„nxZ nq †h, Zv “Programme 
Approch”  (Kg©m~Px) Gi Av‡jv‡K ev¯Zevqb Kiv n‡e| AZtci G cÖKíwU Dbœqb mn‡hvMx ms¯’vi mnvqZvq 
evsjv‡`k miKvi KZ©„K ev¯Zevqb Avi¤¢ Kiv nq| 
 
7.2|  cÖK‡íi D‡Ïk¨ t   evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ gvb Dbœqb Ges Gi m‡½ m½wZc~Y©fv‡e AeKvVv‡gvMZ 
Dbœqb mvab G cÖK‡íi/Kg©m~Pxi g~j D‡Ïk¨| 
 
7.3|  cÖK‡íi Aby‡gv`b Ae ’̄v t  

(K)  cÖv_wgK wk¶v Dbœqb Kg©m~Px-2 (wcBwWwc-2) P~ovš—Ki‡Yi j‡¶¨ cÖKí g~j¨vqb KwgwUi(wcBwm) mfv 
23 A‡±vei 2003 ZvwiL AbywôZ nq|   

(L)  g~j wWwcwc Aby‡gvw`Z nq wW‡m¤̂i/2003-G  
(M)  cÖv_wgK wk¶v Dbœqb Kg©m~Px-2(wcBwWwc-2)Gi 1g ms‡kvwaZ cȪ —v‡ei Dci cÖKí g~j¨vqb KwgwUi 

(wcBwm) mfv AbywôZ nq 31/03/2008 ZvwiL 
(N)  ms‡kvwaZ wWwcwc Ryb 2011  

cÖKí ms‡kva‡bi KviY t 
 Avš—LvZ mgš̂‡qi gva¨‡g Ae¨wqZ A_© e¨envi Ges Am¤ú~Y© Kvh©µg/KvR m¤úbœKiY ; 
 Kg©m~wPi ev¯—evqbKvj 1 (GK) eQi A_©vr Ryb/2011 ch©š— e„w×KiY ; 
 Kg©m~wPi mgq GK eQi e„w×RwbZ Kvi‡Y Rbej Lv‡Z ewa©Z e¨‡qi ms¯’vb ; 
 AwZwi³ c~Z©Kv‡Ri AvIZvq 500 miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 1000 †kªwYK¶ wbg©vY I GKwU †Rjv 

cÖv_wgK wk¶v Awdm cybtwbg©v‡Yi Kvh©µg MÖnY Ges gvV ch©v‡qi Z`viKx †Rvi`viKi‡Yi j‡¶¨ 
†Rjv/wefvMxq Awd‡mi Rb¨ 36wU Rxc µq ; 

 cÖv_wgK  wk¶v KvVv‡gvq cÖvK cÖv_wgK  wk¶v Aš—f©y³ I Kvh©Ki Kiv ; 
 Dc‡Rjvi mv‡_ cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii †bUIqvK© ¯’vcb Ges mKj wcwUAvB‡Z AvBwmwU j¨ve 

m¤cÖmviY I Awa`ß‡i GKwU AvBwmwU j¨ve cÖwZôv ; 
 wcBwWwc-2Gi mv‡_ Prog-3 (d‡jv Ab †cÖvMÖvg Ae wcBwWwc-2) Gi †mZzeÜb ˆZixKiY ; 
 cÖv_wgK we`¨vj‡qi e¨vsK wnmv‡e mivmwi A_© ¯’vbvš—i Ges ewa©Z GjvKvq SLIP ( School Level 

Improvement  Plan) Kvh©µg ev¯—evqb ; 
 gvbm¤§Z cÖv_wgK wk¶v wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ cÂg †kªYx‡Z cÖv_wgK wk¶v mgvcbx cix¶v PvjyKiY ; 
 RvZxq ch©v‡q wkï wk¶v Ges ¯̂v¶iZv Rwi‡ci gva¨‡g cÖv_wgK we`¨vj‡q Mg‡bvc‡hvMx wkï mbv³KiY 

Ges 2011 mv‡j g‡a¨ 100% wkï fwZ© wbwðZKiY ; 
 
7.4| cÖK‡íi g~j Kvh©µg t  

(K) cÖwZôvwbK Dbœqb I `¶Zv e„w×i gva¨‡g cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ gv‡bi Dbœqb;  
(L) we`¨vjq I †kªwYK‡¶i ¸YMZ Dbœqb;  
(M) AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi gva¨‡g ¸YMZ gv‡bi Dbœqb; Ges  
(N)  ¸YMZ wk¶vq mve©Rbxb cÖ‡ekvwaKv‡ii Dbœqb I mnvqZv KiY| 
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7.5| cÖKí e¨e ’̄vcbv t  cÖK‡íi myôz ev¯—evq‡bi Rb¨ cÖKí †gqv‡` wbgœwjwLZ 5 Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki 
`vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb t 
µ. 
bs cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I c`ex `vwqZ¡ MÖnY `vwqZ¡ n¯—vš—i cÖKí cwiPvj‡Ki aib 

1| Rbve †gvt bRi“j Bmjvg, gnvcwiPvjK 24-03-2004 16-08-2004 c~Y©Kvjxb 

2| Rbve †gvt Avãym mvËvi, gnvcwiPvjK 23-08-2004 05-02-2005 c~Y©Kvjxb 

3| L›`Kvi Avmv`y¾vgvb, gnvcwiPvjK 19.01.05 13.07.08 c~Y©Kvjxb 

4| Rbve †gvt bRi“j Bmjvg Lvb, 
gnvcwiPvjK 

10.07.08 14.01.09 c~Y©Kvjxb 

5| Rbve k¨vgj Kvwš— †Nvl, gnvcwiPvjK 14-01-2009 cÖKí mgvwß ch©š— c~Y©Kvjxb 

 
8.0| cÖK‡íi Avw_©K I ev —̄evqb AMÖMwZ t  
 
8.1| Avw_©K AMÖMwZ t cÖKíwUi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 749982.58 j¶ UvKv| cÖv_wgK I MYwk¶v 
gš¿Yvjq n‡Z cÖvß me©‡kl cÖwZ‡e`b n‡Z †`Lv hvq †h, cÖKíwUi Ryb, 2011 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 
†gvU 706381.24 j¶ UvKv (94.18%)| cÖKíwUi AbyK~‡j 2003-04 n‡Z 2010-11 ch©š— mg‡q ms‡kvwaZ evwl©K 
Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq eivÏ, Aegyw³ I e¨q wb‡gœ †`Lv‡bv n‡jv t  

(j¶ UvKvq) 
Avw_©K 
ermi 

ms‡kvwaZ eivÏ I j¶¨gvÎv e¨q I AMÖMwZ 
†gvU UvKv cÖt mvt †gvU UvKv cÖt mvt 

1 2 3 4 7 8 9 
2003-04 1000.00 1000.00 0.00 922.15 922.15 0.00 
2004-05 24010.00 7152.61 16857.39 23745.72 7045.72 16700.00 
2005-06 94857.68 28012.00 66845.68 94472.59 27726.91 66745.68 
2006-07 7666.25 26064.69 50598.56 74030.11 25668.19 48361.92 
2007-08 111435.00 37886.00 73549.00 105736.32 32736.09 73070.32 
2008-09 119502.00 38317.00 81185.00 117243.36 37793.00 79450.36 
2009-10 168418.00 56185.00 112233.00 164750.03 55149.11 109600.92 
2010-11 133075.66 43948.66 89127.00 125480.96 42020.66 83460.30 
†gvU t 728961.59 238565.96 490395.63 706381.24 229061.74 477319.50 

 
8.2|  A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZi we‡klY t  cÖKíwUi AMÖMwZ m¤úwK©Z me©‡kl cÖvß cÖwZ‡e`b Abyhvqx 
Avw_©K AMÖMwZ 94.18% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 98%|  
 
8.2.1| wmwfj IqvK© t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 400008.96 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
G Lv‡Z †gvU - 390108.79 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 97.52 Ges ev —̄e AMÖMwZ 
n‡q‡Q 98%| 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri As&M j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1. wmwfj IqvK© t (wWwcB-1 (m¤cÖmviY), wWwcBI-
58 (m¤cÖmviY), BDBI-456 (m¤cÖmviY), 
BDAviwm-397 (wbg©vY), ‡bc-1 (ms¯‹vi), 
wcwUAvB-53 (m¤cÖmviY), †nv‡ój-10(wbg©vY), 
mvB‡K¬vb †m›Uvi-398 (wbg©vY), †kªwY K¶-41000 
(wbg©vY), Uq‡jU 23500 (wbg©vY), bjK~c- 
18247 ( ’̄vcb) me©‡gvU  = 84121 

400008.96 100
% 

390108.
79 
(97.52%) 

(98%) 
wWwcB-1 (m¤cÖmviY), 
wWwcBI-
58(m¤cÖmviY), 
BDBI-
456(m¤cÖmviY), 
BDAviwm-397 
(wbg©vY), ‡bc-
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µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri As&M j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1(m¤cÖmviY), 
wcwUAvB-
53(m¤cÖmviY), 
†nv‡ój-10(wbg©vY), 
mvB‡K¬vb †m›Uvi-
395(wbg©vY), 
†kªwYK¶-
40870(wbg©vY), 
Uq‡jU 23002 
(wbg©vY), bjK~c- 
17275( ’̄vcb) 
(98%) me©‡gvU = 
82518               

 
8.2.2| ‡gwkbvix GÛ BKyBc‡g›U GÛ Kw¤úDUvi ‡cwidv‡ijm t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z eivÏ 
wQj 5994.84 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 5225.37 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G‡¶‡Î Avw_©K AMÖMwZ 
n‡q‡Q 87% Ges ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 92%| 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
As&M 

j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1. 109450wU GqviKzjvi, 
d‡UvKwcqvi, cÖ‡R±i, d¨v·, d¨vb, 
K¨vjKz‡jUi, B›UviKg, †Uwj‡dvb, 
AvBwcGm, †ej,  wjd&U, BZ¨vw`| 

5994.46 119116wU 5225.37 
(87.16%) 

109450wU 
(92%) 

2. 9666 wU Kw¤úDUvi, wcÖ›Uvi, †fvë 
B›UwejvBRvi, mvf©vi, †¯‹bvi, 
‡cvUvi, j¨vcUc, wWwfwW ivBUvi, 
g‡Wg, BZ¨vw` 

 
8.2.3| hvbevnb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 3888.14 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
hvbevnb Lv‡Z †gvU 3792.86 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 97.54%  Ges ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
As&M 

j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1 Rxc-42, gvB‡µvevm -8, Kvi-2, 
gUi evBK-1598 

3888.00 100% 3792.86 
(97%) 

(100%) Rxc-42, 
gvB‡µvevm -8, 
Kvi-2, gUi 
evBK-1598 

 
8.2.4| Rbej t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z eivÏ wQj 108645.89 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z 
†gvU 103702.50 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q  95.44% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 
95.43%| 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri As&M 

j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1 47358 Rb (Awa`ßi, 
gvVch©v‡qi wewfbœ Awdm 
Ges we`¨vjq) 

108645.89 100% 103702.50 
(95.44%) 

(95.43%) 45198 Rb 
(Awa`ßi, gvVch©v‡qi 
wewfbœ Awdm Ges 
we`¨vjq)| 
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8.2.6| AvmevecÎ t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 19,094.37 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 
cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ msMÖn Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z †gvU 19056.04 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
n‡q‡Q  99.80% I ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
8.2.7| cÖwk¶Y (¯’vbxq) t Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z †gqv‡` 977525 Rb Kg©KZ©vi ¯’vbxq cÖwk¶‡Yi Rb¨ eivÏ wQj 
54150.74 j¶ UvKv| ¯’vbxq cÖwk¶Y Lv‡Z e¨q n‡q‡Q 50094.88 j¶ UvKv| A_©vr Avw_©K AMÖMwZ 92.51%  Ges 
ev¯—e AMÖMwZ 100%| 
 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc 
Abyhvqx Kv‡Ri As&M 

j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1. cÖwk¶Y ( ’̄vbxq) t Gm 
Gg wm cÖwk¶Y- 
186000 Rb, Gm Gg 
wU/GwmGm cÖwk¶Y-
66525 Rb , wmBbGW 
cÖwk¶Y-105000 

54150.74 977525 50094.88 
(92.51%) 

979269 (100%) 
(GmGgwm cÖwk¶Y 
185940 Rb, Gm Gg 
wU/GwmGm cÖwk¶Y- 
64879 Rb, wmBbGW 
cÖwk¶Y- 112950 Rb, 
welq wfwËK cÖwk¶Y- 
615500 Rb| 

 
8.2.6| cÖwk¶Y  (ˆe‡`wkK) t Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z wewfbœ ‡`‡k ˆe‡`wkK cÖwk¶‡Yi Rb¨ eivÏ wQj 1613.04 
j¶ UvKv| G Lv‡Z e¨q n‡q‡Q 1149.73 j¶ UvKv| A_©vr Avw_©K AMÖMwZ 71.27%  Ges ev —̄e AMÖMwZ 100%| 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri As&M j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1. cÖwk¶Y  (ˆe‡`wkK) t 188 Rb Kg©KZ©vi 
wbDwRj¨vÛ, _vBj¨vÛ, wf‡qZbvg, 
gvj‡qwkqv Ges wmsMvcy‡i cÖwk¶Y cÖ̀ vb 
Kiv n‡q‡Q| 

1613.04 100% 1149.73 188 Rb 
(100%) 
 

 
8.2.7 IqvK©mc/†mwgbvi t Aby‡gvw`Z AviwWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 884.90 j¶ UvKv| wcBwWwc-2 Gi 
Kvh©µg m¤ú‡K© mK‡ji AeMwZi Rb¨ G †mwgbvi Av‡qvRb Kiv nq Ges G eve` e¨q n‡q‡Q 764.28 j¶ UvKv| G 
Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 86.36%  Ges ev —̄e 100%| 
 
8.2.8| wcÖw›Us, evBwÛs, †Kwis Ges wmwW f¨vU t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 884.90 j¶ 
UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 764.28 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 86.36% Ges  ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri As&M j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1 KvMR-73988.6 †gt Ub, eB-38.51 
†KvwU, 

884.90 100% 764.28 73988.60 
(100%) 
KvMR-
73988.6 †gt 
Ub, eB-
38.51†KvwU,  
(100%) 

8.2.9| GmAviGg Ges wUPvm© MvBW t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 68280.17 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 58579.33 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 85.79% Ges ev —̄
e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|  
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8.2.11| KvwiKzjvg wiwfkb t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z KvwiKzjvg wiwfkb eve` eivÏ wQj 4016.54 
j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` †gvU 3892.05 j¶ UvKv e¨‡q KvwiKzjvg wiwfkb Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 
96.90% Ges ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%|  
 

 
µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 
Kv‡Ri As&M 

j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1 4_© †kªwY, 5g †kªwY I 
wmBbGW Gi KvwiKzjvg 

4016.54 100% 3892.05 (100%) 
4_© †kªwY, 5g †kªwY I 
wmBbGW Gi KvwiKzjvg 
wiwfkb Kiv n‡q‡Q| 

 
8.2.12| wUwPs jvwb©s †gUvwiqvjm Ges wk¶v wKU t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 7067.42 
j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 7060.59 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 99.90% I ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 98.11%| 
 

 
µwgK 

bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
As&M 

j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 
Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 

1         62000wU we`¨vjq Dbœqb 7067.42 100% 7060.59 60829wU we`¨vjq 
(98%) 

 
8.2.13| ‡mvm¨vj gwejvB‡Rkb t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 3306.81 j¶ UvKv| cÖKí 

†gqv‡` G Lv‡Z †gvU 3674.88 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 111.13% I ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
8.2.14| B‡bv‡fkb MªvÛ t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1,196.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

G Lv‡Z †gvU 1156.78 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 78.40% I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 
100%| 

 
8.2.15| _vW©cvwU© mycviwfkb t  cÖK‡íi ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z G Lv‡Z eivÏ wQj 500.00 j¶ UvKv| 

cÖKí †gqv‡` _vW©cvwU© mycviwfkb Lv‡Z †gvU 392.04 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
78% I  ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
8.2.16|  mv‡f©/÷vwW t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 3381.62 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

mv‡f©/÷vwW Lv‡Z †gvU 3087.98 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 91.31% I ev¯—
e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
8.2.17| wUPvm© †iwR‡óªkb †evW© t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z eivÏ wQj 5.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

G Lv‡Z †Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| 
 
8.2.18| cwi`k©b I g~j¨vqb t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 131.89 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

G Lv‡Z †gvU  33.33 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 25.27% I ev¯—e AMÖMwZ 
n‡q‡Q 100%| 
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8.2.19| cÖ‡dkbvj wd (wmwfj IqvK©m) t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z eivÏ wQj 8412.50 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 6997.71 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 83% I ev¯—e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
8.2.  wRAvBGm WvUv‡eBR t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 142.67 j¶ UvKv| 

cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 77.06 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 54% I ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
µwgK 

bs 
ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri As&M j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 
1 wRAvBGm WvUv‡eBR (36wU †Rjvq) 142.67 100% 77.06(54%) (100%) 

36wU 
†Rjv 

 
8.2.21| GbGwcB GÛ wKDAvBwm t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 12.00 j¶ UvKv| cÖKí 

†gqv‡` G Lv‡Z †gvU 0.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 0% I ev —̄e AMÖMwZ 
n‡q‡Q  0%| 

 
8.2.22| BKz̈ B‡Uej  G‡jv‡Kkb t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 6807.54 j¶ UvKv| cÖKí 

†gqv‡` G Lv‡Z †gvU 3695.36 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 54.28% n‡jI ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
8.2.23|WKz‡g‡›Ukb †m›Uvi t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 3.28 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G 

Lv‡Z †gvU 2.28 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 69.51%I ev —̄e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 
8.2.24| wKDGmwUGd t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 8.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z 

†gvU 7.28 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 91 % I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 
 
8.2.25| ‡UKwbK¨vj mv‡cvU© (mKj ‡Rjv ch©v‡q) t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 

726.40j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡`  G Lv‡Z †gvU 546.75 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 
75.26% I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
µwgK 

bs 
ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri As&M 
j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 
1 ‡UKwbK¨vj mv‡cvU© (‡Rjv 

ch©v‡q) 
726.40 64 wU 546.75(75.26%) (100%)64wU 

 
8.2.26|  ‡÷v‡iR d¨vwmwjwUR (¯‹zj) t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

G Lv‡Z †gvU 2197.69 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 100% I ev¯—e AMÖMwZ 
n‡q‡Q 100%| 

µwgK 
bs 

ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx Kv‡Ri 
As&M 

j¶¨gvÎv cÖK…Z ev¯—evqb 
Avw_©K ev¯—e Avw_©K ev¯—e 

1 35620wU Avjwgiv 2,197.69 100% 2,197.69 
(75.26%) 

(100%) 
35620wU 
Avjwgiv 
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8.2.27|  ‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 10,656.55 j¶ UvKv| 
cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 9460.00j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 88.77% I ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
8.2.28|  Gb‡nÝ †mjvix di nvqvi †Kvqvwjwd‡Kkb t  ms‡kvwaZ wWwcwc‡Z G Lv‡Z †Kvb eivÏ wQj bv|  
 
8.2.30|  ‡gwW‡Kj e¨q t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 490.5 j¶ UvKv| cÖKí 

†gqv‡` G Lv‡Z †gvU 451.34 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 92.10% I ev¯—e AMÖMwZ 
n‡q‡Q 100%| 

 
8.2.31|  Kbmvj‡UwÝ (Avš—R©vwZK) t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 6491.43 j¶ UvKv| 

cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 6183.06 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 95.24% I ev¯—e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 90.26%| 

 
µwgK 

bs 
ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri As&M 
j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 
1 750 Rbgvm 6491.43 100% 6183.06  

(95.24%) 
(90%) 
677 Rbgvm 

 
8.2.32| KbwUb‡RwÝ t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 5256.66 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G 

Lv‡Z †gvU 5011.27 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 95.33% I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 
100%| 

 
8.2.33|  wmwW f¨vU t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1,500 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

G Lv‡Z ‡Kvb A_© e¨q Kiv nqwb| ZvB G Lv‡Z Avw_©K I ev¯—e AMÖMwZ k~b¨| 
 
8.2.34| GmGjAvBwc (w¯c) t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 17,443.00 j¶ 

UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 12591.12 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| Avw_©K AMÖMwZ 72.18% n‡jI ev¯—
e AMÖMwZ n‡q‡Q 90%| 

 
µwgK 

bs 
ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri As&M 
j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 
1 293 Dc‡Rjvq 17,443.00 100%  12591.12 

(72.18%) 
(90%) 
264  Dc‡Rjvq 

 
8.2.35| GmGjAvBwc t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 5,246.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` 

72.18% G Lv‡Z †gvU 5170.08 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|  Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 98.55% I ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
µwgK 

bs 
ms‡kvwaZ wcwc Abyhvqx 

Kv‡Ri As&M 
j¶¨gvÎv cÖK…Z ev —̄evqb 

Avw_©K ev —̄e Avw_©K ev —̄e 
1 52wU Dc‡Rjv   5,246.00 100% 5170.08(98.55%) (100%) 

52 wU 
Dc‡Rjvq 

 
8.2.36| A`„k¨ e¨q t  cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 500.00 j¶ UvKv| cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z 

†gvU 0.00 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q| G Lv‡Z Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 0.00% I ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q 
0.00%| 
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8.2.37|  Uvwg©bvj G·vwg‡bkb t cÖK‡íi Aby‡gvw`Z ms‡kvwaZ wWwcwc-‡Z eivÏ wQj 1,475.00 j¶ UvKv| 

cÖKí †gqv‡` G Lv‡Z †gvU 1557.77 j¶ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q|Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q 105.61 % I ev —̄e 
AMÖMwZ n‡q‡Q 100%| 

 
9.0| cÖK‡íi D‡Ïk¨ I AR©b t 

cwiKwíZ  (Objectives as per PP) AR©b  (Actual achievement) 
1| wcGmwKDGj cªeZ©‡bi gva¨‡g 
evsjv‡`‡ki cÖv_wgK wk¶vi ¸YMZ gvb 
Dbœqb |  

wØZxq cÖv_wgK wk¶v Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq 20wU wcGmwKDGj 
cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q| 2005 mv‡j †eBR jvBb mv‡f©i gva¨‡g D³ 
wcGmwKDGj Gi eZ©gvb Ae¯’v wbY©qc~e©K 2006, 2007, 2008, 
2009 I 2010 ¯‹zj Rwi‡ci gva¨‡g AMÖMwZ Kiv n‡q‡Q|   

2| we‡kl Pvwn`v, DcRvwZ Ges ỳ: ’̄ wkïmn 
mKj wkïi Rb¨ cÖv_wgK wk¶vi my‡hvM 
wbwðZKiY 

we‡kl Pvwn`v, DcRvwZ Ges ỳ: ’̄ wkïmn mKj wkïi Rb¨ cÖv_wgK 
wk¶vi my‡hvM wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ BbK¬zwmf GWy‡Kkbmn G msµvš— 
wewfbœ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| D‡jL‡hvM¨ Kvh©µ‡gi g‡a¨ 
we`¨vj‡q i¨v¤ú ˆZix Ges we‡kl Pvwn`v m¤úbœ QvÎ/QvÎx‡`i 
cov‡kvbvi Rb¨ cÖ‡Z¨K we`¨vj‡qi GKRb wk¶K‡K cÖwk¶Y †`qv 
n‡q‡Q| Ges B‡Zvg‡a¨ we‡kl Pvwn`v, DcRvwZ Ges ỳ: ’̄ wkï‡`i 
fwZ© e„w× †c‡q‡Q|   

3| cÖvK-cÖv_wgK wk¶vi my‡hvM ˆZixKiY cÖvK-cÖv_wgK wk¶vi Rb¨ ev —̄evqb wb‡ ©̀wkKvmn Aš—e©Z©xKvjxb 
KvwiKzjvg Pvjy Kiv n‡q‡Q| mKj miKvwi Ges †emiKvwi cÖv_wgK 
we`¨vj‡q Pvjyi wb‡`©k Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 36,830wU miKvwi 
cÖv_wgK we`¨vj‡q Ges 12432wU ‡iwR: cÖv_wgK we`¨vj‡q cÖvK-
cÖv_wgK wk¶v Pvjy Kiv n‡q‡Q| 1615Rb Kg©KZ©v Ges 39915 Rb 
wk¶K G msµvš— cÖwk¶Y MÖnY K‡i‡Q|  

4| cÖv_wgK wk¶v —̄‡i fwZ© Dcw ’̄wZ Ges 
cÖv_wgK wk¶v Pµ mgvwßi nvi e„w× KiY 

¯’~j fwZ©i nvi 2005 mv‡j wQj 93.7% hv e„w× †c‡q 2010 mv‡j 
107.8% n‡q‡Q, GKB mgq cÖK…Z fwZ©i nvi 90% †_‡K e„w× †c‡q 
95.6% n‡q‡Q Ges Dcw ’̄wZi nvi 82% †_‡K e„w× †c‡q 83% 
n‡q‡Q| wk¶v Pµ mgvwßi nvi 2005 mv‡j 51.1% wQj hv 2010 
mv‡j e„w× †c‡q 60.2% n‡q‡Q| 

5| †kªYxK‡¶ wkï‡Kw›`ªK wkLb-‡kLv‡bv  
(Teaching-Learning) Kvh©µg cÖeZ©b 

†kªYx K‡¶ wkï‡Kw› ª̀K wkLb-‡kLv‡bv (Teaching-Learning) 
Kvh©µg cÖeZ©‡bi j‡¶¨ 105000 Rb wk¶K‡K wmBbGW I 10190 
Rb wk¶K‡K mve-K¬v÷vi cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

6| wk¶vi ¸YMZ gvb e„w×i Rb¨ cvV`vb 
mgq evov‡bv 

 cvV`v‡bi mgq evov‡bv n‡q‡Q| 

7| cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvjq Ges 
cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii cÖvwZôvwbK I ev —̄
evqb c×wZi mv‡_ cÖv_wgK wk¶v Dbœqb 
Kg©m~Px-2 Gi h_vh_ mgš̂q mvab 

cÖv_wgK wk¶v Dbœqb Kg©m~Px-2 mKj Kvh©µg cÖv_wgK I MYwk¶v 
gš¿Yvjq, cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi Ges gvV ch©v‡qi mswkó mKj 
Awd‡mi gva¨‡g ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q|  

8| wk¶v e¨e¯’vcbvq cÖvwZôvwbK ms¯‹viKiY 
Ges Gi h_vh_ we‡K›`ªxKiY I wm×vš— 
MÖn‡Yi ¶gZv n —̄vš—iKiY 

wk¶v e¨e ’̄vcbvq cÖvwZôvwbK ms¯‹viKiY Ges Gi h_vh_ 
we‡K› ª̀xKiY I wm×vš— MÖn‡Yi ¶gZv n¯—vš—iKi‡Yi wbwg‡Ë Z„Zxq I 
PZz_© †kªYxi Kg©Pvix‡`i e`wj, †cbkb, QywU BZ¨vw`  welq gvV 
ch©v‡q ’̄vbvš—i Kiv n‡q‡Q| GQvov we`¨vjq I Dc‡Rjv ch©v‡q 
cwiKíbv cÖYq‡bi j‡¶¨ we`¨vjq wfwËK Dbœqb cwiKíbv ( w ̄c) I 
Dc‡Rjv cÖv_wgK wk¶v cwiKíbv Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q|  

9| ¯”̂QZv I Revew`wnZvi gva¨‡g mykvmb 
cÖwZôv 

¯”̂QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kivi Rb¨ wcBwWwc-2 Gi AvIZvq 
gvbwba©viK m~PK  wcGmwKDGj I †KwcAvB cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q; hv 
cÖwZeQi wiwfD Gi gva¨‡g  AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Kiv nq| GQvov 
Avw_©K e¨‡qi mv‡_ mvgÄm¨c~Y© ev¯—e AMÖMwZ n‡q‡Q wK bv Zv 
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cwiKwíZ  (Objectives as per PP) AR©b  (Actual achievement) 
‰ÎgvwmK, Aa©evwl©K  I evwl©K cÖwZ‡e`‡bi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Kiv 
nq|  GQvov Dbœqb mn‡hvwM‡`i c¶ †_‡K wcGjBD, GwWwe 
wcBwWwc-2 Gi mKj Kvh©µg mgš̂q I Z`viKx K‡i‡Q|  

10| webvg~‡j¨ cvV¨eB I wk¶v DcKiY 
mieivn Kiv 

wcBwWwc-2Gi AvIZvq mKj ai‡bi we`¨vj‡q 1g †_‡K 5g †kªYx 
ch©š— cvV¨cȳ —K weZiY Kiv n‡q‡Q| wcBwWwc-2 Gi AvIZvq †gvU 
542784304 Kwc cvV¨cȳ —K mieivn Kiv n‡q‡Q|  

11| cÖv_wgK we`¨vj‡qi wk¶v_©x‡`i 
KvwiKzjvg (‡MÖW-4 I 5) Ges wk¶K‡`i 
cÖwk¶Y msµvš— KvwiKzjvg ms‡kvab 

cÖv_wgK we`¨vj‡qi wk¶v_©x‡`i KvwiKzjvg (‡MÖW-4 I 5) wiwfk‡bi 
KvR RyjvB 2010 n‡Z ïi“ Kiv n‡q‡Q Ges G Kvh©µg myôyfv‡e 
m¤úbœ Kivi Rb¨,†Pqvig¨vb GbwmwUwe Ges mwPe, cÖv_wgK I 
MYwk¶v gš¿Yvj‡qi †bZ…‡Z¡ `ywU KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q|  

12| cÖv_wgK I mgvcbx cix¶vi mv‡_ 
wk¶v_©x‡`i cwiPq NUv‡bv 

2009 mvj †_‡K cÖv_wgK wk¶v mgvcbx cix¶v Pvjy Kiv n‡q‡Q, hv 
Ae¨vnZ Av‡Q|  

13| wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡¶¨ gvV 
ch©v‡qi Dc‡Rjv Awd‡mi mv‡_ cÖv_wgK 
wk¶v Awa`ß‡ii IqvBW Gwiqv †bU IqvK© 
M‡o †Zvjv  

wWwRUvj evsjv‡`k Movi j‡¶¨  gvV ch©v‡qi 1109wU Awd‡mi mv‡_ 
cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii IqvBW Gwiqv †bU IqvK© M‡o †Zvjv 
n‡q‡Q|  

14| we`¨vjq cwiPvjbv I mnvqZv cÖ̀ v‡b 
mgvR we‡kl K‡i gvZvwcZvi f~wgKv 
kw³kvjxKiY|  

we`¨vjq cwiPvjbv I mnvqZv cÖ̀ v‡b mgvR we‡kl K‡i gvZvwcZvi 
f~wgKv kw³kvjxKi‡Y 316wU Dc‡Rjvq wcBwWwc-2 AvIZvq 
we`¨vjq wfwËK Dbœqb cwiKíbv Kvh©µg ev —̄evqb Kiv n‡q‡Q| hvi 
d‡j we`¨vj‡q Dbœq‡b Ges gvwjKvbv‡eva m„wó‡Z AwffveKiv h‡_ó 
Ae`vb †i‡L‡Qb|   

 
10.0| D‡Ïk¨ AwR©Z bv n‡j Dnvi KviY t cÖK‡íi AvIZvq ỳB ai‡bi KvR m¤úbœ Kiv nq, cÖ_gZ: †fŠZ Dbœqb 
Ges wØZxqZ: KvwiMix/cÖwk¶Y/cªvwZôvwbK `¶Zv e„w×KiY| cÖKí ev —̄evq‡bi ỳB ai‡bi Kv‡RiB wKQz Ask ev —̄evwqZ 
nqwb  (Aby‡”Q` 6-G D‡jL Kiv n‡q‡Q), hv cÖK‡íi `ye©j e¨e¯’vcbvi GKwU `„óvš—| 
 
11.0| cÖKí cwi`k©b t 
 
‡Rjv, Dc‡Rjv I we`¨vj‡qi 

bvg/ feb/Kv‡Ri bvg 
Kv‡Ri eZ©gvb Ae ’̄v/Kv‡Ri ¸YMZgvb, mgm¨v BZ¨vw` 

wefvM t Lyjbv, 
Kzwóqv ‡Rjvi m`i Dc‡Rjv, 

Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi, Kzwóqv t †K› ª̀wU †Rjv m`‡i Aew ’̄Z| 18-03-2010 
Zvwi‡L 277692.13 j¶ UvKv e¨‡q wbjq †UªwWs G‡RwÝ‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv 
nq| cÖK‡íi c¨v‡KR bs PEDP-2/kst/SAD/W 13.D Gi AvIZvq URL feb 
wbg©vY mshy³ Uq‡jU cvwb mieivn Ges cv¤ú wUDeI‡qj emv‡bv n‡q‡Q| 
†m›UviwUi †d¬v‡ii wewfbœ ¯’v‡b  M‡Z©i m„wó n‡q‡Q| cwi`k©b Kv‡j Rvbv‡bv nq †h 
wKDwis wVKgZ bv nevi Kvi‡Y Ggb Ae ’̄vi m„wó n‡q‡Q| bjK~‡ci †¶‡Î 220wdU 
cvBc †`qvi K_v _vK‡jI 130 wdU cvBc †`Iqv n‡q‡Q| †hLvb †_‡K 
Av‡m©wbKgy³ cvwb cvIqv m¤¢e n‡”Q bv| Kv‡Ri ¸YMZgvb †Zgb m‡šZvlRbK 
bq| 
Kzwóqv g‡Wj cÖv_wgK we`¨vjqt we`¨vjqwU Kzwóqv m`‡i Aew ’̄Z| cÖK‡íi AvIZvq 
†hme Multimedia Projector I Laptop mieivn Kiv n‡q‡Q Zvi e¨envi 
wbwðZ Kiv hv‡”Q bv| we`¨vjqwUi cwi‡ek LyeB †bvsiv| we`¨vj‡qi i“‡gi 
cv÷viI is D‡V †M‡Q| ̄vUvi nvDR _vKvi Kvi‡Y we`¨vj‡qi cwi‡ek ỳM©Ühy³ I 
†bvsiv| GB Ae¯’vq we`¨vj‡q e‡m QvÎQvÎx‡`i c‡¶ K¬vm Kiv A¯̂v¯’̈ Ki| cÖK‡íi 
AvIZvq (17Õ4Ó I 19Õ6Ó) AwZwi³ †kªYx K¶ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GwUi Ae ’̄v 
B‡Zvg‡a¨ LyeB weeY© Ae¯’vq cwiYZ n‡q‡Q| `iRvi exg Ges cv÷viD‡V hv‡”Q| 
†h `iRv e¨envi Kiv n‡q‡Q Zvi KvV LyeB wbgœgv‡bi Ges ‡`qv‡ji wewfbœ ’̄v‡b 
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‡Rjv, Dc‡Rjv I we`¨vj‡qi 
bvg/ feb/Kv‡Ri bvg 

Kv‡Ri eZ©gvb Ae ’̄v/Kv‡Ri ¸YMZgvb, mgm¨v BZ¨vw` 

†nqvi µ¨vK †`Lv †M‡Q| GKwU i“g‡K wWwcBI Awd‡mi †÷vi i“g wn‡m‡e e¨envi 
Kiv n‡”Q| hw`I i“g msK‡Ui Kvi‡Y GKwU RivRxY© fe‡b AZ¨šZ SzuwKi g‡a¨ 
†_‡K QvÎQvÎxiv K¬vm Ki‡Q| mvwe©K cwi‡ek Ges wbg©vY KvR m‡šZvlRbK g‡b 
nqwb| 
wcwUAvB Kzwóqvt ‡K› ª̀wU †Rjvm`‡i Aew ’̄Z| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, wcwUAvB 
cix¶Y cÖv_wgK we`¨vjqwU‡Z Avjgvix Ges wk¶K‡`i Rb¨ e¨eüZ †Kvb †Pqvi, 
†Uwej I AvmevecÎ mieivn Kiv nqwb| d‡j wk¶vi miÄvg msi¶Y I wk¶K‡`i 
emvi ‡¶‡Î mgm¨v n‡”Q| we`¨vjqwUi cv‡k †h Uq‡jU ¯’vcb Kiv n‡q‡Q †mwUi 
Qv` n‡Z cvwb wQU‡K we`¨vj‡qi †`qv‡j jvM‡Q d‡j †`qv‡j damp m„wó n‡q‡Q 
Ges cÖK‡íi AvIZvq †h wUDeI‡qj ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Zv ïi“ †_‡K eZ©gvb 
ch©šZ A‡K‡Rv Ae ’̄vq i‡q‡Q| wcwUAvB febwU A‡bK cyi‡bv| el©v n‡j ms‡hvM 
‡`qvj n‡Z cvwb PzuB‡q c‡o Ges ‡K› ª̀wU‡Z †h Computer Lab ¯’vcb Kiv 
n‡q‡Q Zv mwVK e¨envi Kiv m¤¢e n‡”Q bv| mieivnK…Z BDwcGm A‡K‡Rv Ae ’̄vq 
i‡q‡Q| Multimedia Screen ‡mU Kiv nqwb| GB cÖhyw³i e¨envi I Kvh©µ‡gi 
mv‡_ wk¶v_©xiv cwiwPZ n‡Z cvi‡Q bv| GQvov B›Uvi‡bU dvBevi AcwUK ms‡hvM 
I mKj wcwm‡Z B›Uvi‡bU ms‡hvM bv _vKvq Ges Lab- G ICT Programmer 
bv _vKvi Kvi‡Y QvÎQvÎx‡`i‡K Z_¨ cÖhyw³i mv‡_ fvjfv‡e cwiPq Kiv‡bv m¤¢e 
n‡”Q bv| 
‡Rjv wk¶v Awdm t Kzwóqv GKwU cyivZb I HwZn¨evnx †Rjv| †Rjvi cÖvq 1000 
wk¶‡Ki cÖkvmwbK hveZxq KvR G Awdm n‡Z m¤úv`b Kiv nq| wKš‘ 
cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, gvÎ PviwU cyivZb I RivRxY© i“g w`‡q mKj Kvh©µg 
Pvjv‡bv n‡”Q| cÖK‡íi AvIZvq ỳwU Kw¤úDUvi I GKwU wcÖ›Uvi mieivn Kiv 
n‡q‡Q| Kw¤úDUvi i“g I GKwU Uq‡jU G UvBjm †`qv n‡q‡Q| wWwcBI Gi i“‡g 
ev Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi i“‡g †Kvb AvmevecÎ mieivn Kiv nqwb| GQvov cwi`k©b 
Kv‡j †`Lv hvq †h, ¸i“Z¡c~Y© A‡bK KvMRcÎ Aiw¶Z Ae ’̄vq c‡o Av‡Q| wbR¯̂ 
feb I miÄvgvw`i Afv‡e ¯̂vfvweK Kvh©µg e¨vnZ n‡”Q| 
fvÛvi cvov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU Lyjbv †Rjvq Wygywiqv Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17’4 "x26’2" AvqZb wewìs) 
2wU AwZwi³ †kªYxK¶ wbg©v‡Yi j‡¶¨ 2010-11 A_©eQ‡i 25/07/2010 Zvwi‡L 
1434057.61 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q †gmvm© UzUzj GÛ †Kvs-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb 
Kiv nq| Gi †cÖw¶‡Z wWRvBb I †¯úwmwd‡Kkb †gvZv‡eK 10/8/2010 n‡Z 
20/3/2011 Zvwi‡Li g‡a¨ mgqKvj Kvh©m¤úv`‡bi Rb¨ wba©vwiZ wQj| wba©vwiZ 
mgq I †gqv‡`i g‡a¨ Kvh©m¤úv`b Kiv nq Ges mswkó KZ©„c‡¶i wbKU n —̄vš—i 
Kiv nq| ev —̄e AMÖMwZ 100%| cÖK‡íi AvIZvq 20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU 
†eÂ, 2wU †Uwej I 2wU †Pqvi mieivn Kiv n‡q‡Q| mieivnK…Z Avmevec‡Îi gvb 
†gvUvgywU m‡š—vlRbK e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| we`¨vjqwUi QvÎQvÎx msL¨v 240 Rb 
wKš‘ QvÎQvÎx‡`i Rb¨ ¯̂v¯’̈ m¤§Z †Kvb j¨vwUªb †bB| †h j¨vwUªb Av‡Q ZvI RivRxY© 
Ae¯’vq i‡q‡Q| we`¨vj‡qi QvÎQvÎx‡`i Rb¨ e¨eüZ ‡h bjK~cwU n‡Z cvwb 
mieivn Kiv nq Zv f~wg †_‡K DuPz ¯’v‡b Aew ’̄Z nIqvq A‡bK AwaK QvÎQvÎx cvwb 
cvb Ki‡Z wM‡q AvnZ n‡q‡Q| welqwUi ª̀“Z myivnv nIqv cÖ‡qvRb| G wel‡q 
cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| we`¨vjqwU‡Z 4_© I 3q †kªYx 
cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, Dcw¯’wZi nvi Kg| 
50 bs Wygywiqv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU Lyjbv †Rjvq Wygywiqv 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z| MZ 21/7/12 Zvwi‡L we`¨vjqwU cwi`k©b Kiv nq| we`¨vjqwU 
2180051.91 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q mshy³ Uq‡jUmn AwZwi³ †kªYxK¶ 
wbg©v‡Yi Rb¨ 2007-2008 A_© eQ‡i 03/09/2007 Zvwi‡L †gmvm© †Reyb 
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‡Rjv, Dc‡Rjv I we`¨vj‡qi 
bvg/ feb/Kv‡Ri bvg 

Kv‡Ri eZ©gvb Ae ’̄v/Kv‡Ri ¸YMZgvb, mgm¨v BZ¨vw` 

G›UvicÖvBR‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| cieZ©x‡Z ’̄vb msKzjvb bv nIqvq 
Dc‡Rjv wk¶v KwgwUi †iRy‡jkb †gvZv‡eK ¯‹zjwUi Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
cwie‡Z© DaŸ©gyLx m¤cÖmviY Kiv nq| we`¨vjqwU cwi`k©bKv‡j weKvj 3.00 
NwUKvi mgq eÜ cvIqv †M‡Q| cieZ©x‡Z Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K AewnZ Kiv 
n‡j wZwb Rvbvb welqwU Zvi Rvbv †bB Ges Dc‡Rjv wk¶v Awdmvi (fvicÖvß) I 
welqwU m¤ú‡K© Zvi AÁZv cÖKvk K‡ib| evwni n‡Z cwi`k©‡bi mgq †`Lv hvq, 
DaŸ©gyLx m¤cÖmv‡Yi AvIZvq (17’4 "x26’2" AvqZb wewìs) 2wU AwZwi³ 
†kªYxK¶ wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges GKwU wUPvm© i“g wbg©vY Kiv nq| gvSLv‡bi i“‡gi 
`iRvi cvjvi ms‡hvM ¯’vb Avjv`v n‡q‡Q Ges Rvbvjvq MÖxj wnmv‡e wWdg©W iW 
e¨envi Kiv n‡q‡Q| Z‡e wba©vwiZ mgq I †gqv‡`i g‡a¨ Kvh©m¤úv`b Kiv nq Ges 
mswkó KZ©„c‡¶i wbKU n —̄vš—i Kiv nq|  
`w¶Y wWwn Gb.Gg miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU Lyjbv †Rjvq dzjZjv 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z| MZ 20/7/12 Zvwi‡L we`¨vjqwU cwi`k©b Kiv nq| we`¨vjqwU 
mshy³ Uq‡jUmn AwZwi³ †kªYxK¶ wbg©v‡Yi j‡¶¨ 3061182.37 j¶ UvKv 
cÖv°wjZ e¨‡q 2008-2009 A_© eQ‡i 09/02/2009 Zvwi‡L †gmvm© ivRv 
G›UvicÖvBR‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh©mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 08-02-
2010| D³ Zvwi‡Li g‡a¨B wbg©vY KvR m¤úbœ Kiv nq Ges wba©vwiZ mg‡qi 
h_vh_ KZ©„c‡¶i wbKU n¯—vš—i Kiv nq| we`¨vjqwU cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, 
wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb †gvUvgywU fvj| Z‡e Rvbvjvi MÖx‡ji Gg Gm mxU 
h_vh_fv‡e I‡qjwWs Kiv nqwb| 4_© †kªYx‡Z Rvbvjvi GgGm kxUwU I‡qjwWs 
†_‡K Avjv`v n‡q †M‡Q| Avmevec‡Îi gvb †gvUvgywU m‡š—vlRbK| Z‡e we`¨vj‡qi 
wk¶v e¨e¯’v I cvV`v‡bi gvb h_vh_ g‡b nqwb| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, 
wcBwWwc-2 Abyhvqx MvBW jvBb AbymiY Kiv n‡”Q bv Ges GKRb wk¶K m`¨ 
wmGmGW †Kvm© mgvß K‡i Avm‡jI †m Abyhvqx cvV `vb Ki‡Z cvi‡Qb bv| GQvov 
Group setting arrangement Gi wfwË‡Z †kªYx K‡¶ QvÎQvÎx‡`i emv‡bv 
n‡”Q bv Ges †kªYx K‡¶ cvV`v‡bi c~‡e© ë vK †ev‡W© wel‡qi bvg, QvÎQvÎxi †gvU 
msL¨v I Dcw¯’wZ msL¨v ‡jLv nq bv| GQvov mieivnK…Z wk¶v DcKiY¸‡jv 
K¬vmi“‡g cÖ̀ k©b bv K‡i Avjgvixi g‡a¨ fuvR K‡i ivLv n‡q‡Q| K¬v‡mi QvÎQvÎxi 
Dcw ’̄wZi msL¨v Kg cwijw¶Z n‡q‡Q| 

bovBj †Rjvi m`i Dc‡Rjv Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi wbgv©Yt cÖK‡íi AvIZvq 2004-2005 A_© eQ‡i bovBj 
m`i Dc‡Rjvq GKwU wi‡mvm© †m›Uvi wbgv©Y Kiv n‡q‡Q| hvi cÖv°wjZ g~j¨-16.40 
j¶ UvKv Ges †UÛvi g~j¨-14.19 j¶ UvKv| MZ 09-05-2005 Zvwi‡L Ô†gmvm© 
nvQvby¾vgvbÕ-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq Ges 23-02-2006 Zvwi‡L wbgv©Y KvR 
mgvß nq| D³ fe‡bi 02wU Awdm K¶ Ges †Uªwbs †m›Uvi i‡q‡Q| Awdm i“‡gi 
†`qv‡ji DËi w`‡K †nqvi µ¨vK cwi`k©bKv‡j cwijw¶Z nq| †Uªwbs †m›Uv‡ii 
†Pqvi-‡Uwej¸‡jv wbgœgvb m¤úbœ nIqvq A‡bK¸‡jv †f‡½ †M‡Q| fe‡b ˆe`ÿ wZK 
Earthing bv _vKvq †h †Kvb mgq ˆe ỳ̈ wZK weåvU †`Lv w`‡Z cv‡i e‡j D³ 
wi‡mvm© †m›Uv‡ii BÝUªv±i gwn‡Zvl Kg©Kvi Rvwb‡q‡Qb| ZvQvov cÖK‡íi AvIZvq 
D³ wi‡mvm© ‡m›Uv‡i †Kvb Kw¤úDUvi mieivn Kiv nqwb e‡j wi‡mv©m †m›Uv‡ii 
Kg©KZ©v Rvwb‡q‡Qb|  
bvKwm miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU bovBj †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎQvÎxi msL¨v cÖvq 350 Rb|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
(17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) gva¨‡g wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2004-05 A_© 
eQ‡i 9.52 j¶ UvKv Pzw³ gy‡j¨ 08-05-2005 Zvwi‡L ÔAvjvni `vb 
G›UvicÖvBRÕ-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 
25/03/2006| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj 
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AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi 
Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z Avmevec‡Îi 
¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b nqwb| we`¨vjq fe‡bi eviv›`vi 
†d¬v‡ii cv÷vi D‡V hv‡”Q| ZvQvov †kªYx K‡¶i `iRvi cv÷vi L‡m hvIqvq 
†PŠKvV Ly‡j wM‡q D‡V †M‡Q| we`¨vj‡q GKwU Uq‡jU I wUDeI‡qj cÖ‡qvRb|   
ûMjvWv½v miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU bovBj †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 324 Rb|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2004-05 A_© 
eQ‡i 9.98 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 08-05-2005 Zvwi‡L Ô‡gmvm© Lvb KÝUªv±kbÕ-
‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 25/03/2006| 
Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU 
wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| wba©vwiZ 
Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze 
AMÖMwZ 100%| mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK 
e‡j g‡b n‡jI we`¨vjq fe‡bi wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb AZ¨šZ wbgœgv‡bi 
n‡q‡Q| wbgœgv‡bi KvR Kivq fe‡bi me †`qvj †_‡K cv÷vi L‡m hv‡”Q| †d¬v‡ii 
cv÷vi D‡V wM‡q eo ai‡bi M‡Z©i m„wó n‡q‡Q| GgbwK Kjvg †_‡KI cv÷vi D‡V 
†M‡Q|  
`wiqvcyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjqt we`¨vjqwU bovBj †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 325 Rb|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2008-09 A_© 
eQ‡i 39.91 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 12-02-2009 Zvwi‡L Ô‡gmv©m B‡Wb 
G›UªvicÖvBRÕ-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 
31/10/2009| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn, ˆe`ÿ wZK KvR Ges mshy³ Uq‡jU wbgv©Y|  wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq 
febwU mswkó KZ …©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 
wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK 
e‡j g‡b n‡jI we`¨vj‡q †Kvb ‰e`ÿ wZK d¨vb mieivn Kiv nqwb|   
ejviUc miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU bovBj †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 263 Rb|  we`¨vjqwU DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2008-09 A_© 
eQ‡i 39.91 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 02-03-2009 Zvwi‡L Avjvni `vb 
G›UªvicÖvBR-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 
31/10/2009| DaŸ©gyLx m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn, ˆe`ÿ wZK KvR Ges mshy³ Uq‡jU wbgv©Y|  wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq 
febwU mswkó KZ …©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 
AvmevecÎ mieivn I ˆe ỳ̈ wZK KvR m¤úbœ n‡q‡Q| mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Kivi 
K_v _vK‡jI †Kvb mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Kiv nqwb| ZvQvov wbwg©Z fe‡bi eviv›`vi 
cv÷vi D‡V hv‡”Q| 

gv¸iv †Rjvi m`i Dc‡Rjv Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi wbgv©Y t cÖK‡íi AvIZvq 2006-2007 A_© eQ‡i gv¸iv 
†Rjvi m`i Dc‡Rjvq GKwU wi‡mvm© †m›Uvi wbgv©Y Kiv n‡q‡Q, hvi cÖv°wjZ g~j¨-
16.40 j¶ UvKv Ges †UÛvi g~j¨-14.54 j¶ UvKv| MZ 02-04-2007 Zvwi‡L 
Ô†gmvm© mvB`yi ingvbÕ-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq Ges 09-01-2008 Zvwi‡L 
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wbgv©Y KvR mgvß nq| D³ fe‡bi 02wU Awdm K¶ Ges †Uªwbs †m›Uvi i‡q‡Q| 
cwi`k©bKv‡j Awdm i“‡gi †`qv‡ji DËi w`‡K ex‡gi wb‡P dvUj cwijw¶Z nq| 
wbgv©Y Kv‡Ri mv‡_ wewfbœ AvmevecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q| Avmevec‡Îi 
¸YMZgvb m‡šZvlRbK g‡b n‡q‡Q|  
bvb`yqvjx miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v 498 Rb| 2011 mv‡j D³ we`¨vjq n‡Z 03 Rb 
QvÎ e„wË †c‡q‡Q| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 
AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© eQ‡i 10.44 j¶ UvKv Pzw³ 
gy‡j¨ 04-10-2006 Zvwi‡L †nvmvBb mvC` gvwjK-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| 
Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 11/10/2007| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ 
AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej 
Ges 2wU †Pqvi) mieivn| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i 
wbKU n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z 
Avmevec‡Îi ¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q| cÖK‡íi 
AvIZvq wk¶K/wkw¶Kve„›` wewfbœ cÖwk¶‡Y AskMÖnY K‡i‡Qb| we`¨vjqwUi QvÎ-
QvÎxi msL¨v †ekx nIqvq wbwg©Z febwU‡Z ’̄vb msKzjvb n‡”Qbv| fwel¨‡Z febwUi 
Av‡iv AwZwi³ †kªYxK¶ wbgv©Y cÖ‡qvRb| 
ivqMÖvg miKvix cÖv_wgK we`¨vjqt we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v 329 Rb|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2004-05 A_© 
eQ‡i 10.88 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 23-04-2005 Zvwi‡L ‡gmvm© Rvgvb 
G›UªvicÖvBR-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 
28/02/2006| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn 
Ges bjK~c ¯’vcb| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU 
n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z 
Avmevec‡Îi ¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q| 
Avgywiqv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 512Rb| 2011 mv‡j D³ we`¨vjq n‡Z 02 
Rb QvÎ e„wË †c‡q‡Q| we`¨vjqwU DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 
AvqZb wewkó 2wU i“g) wbg©v‡Yi j‡¶¨ 2008-09 A_© eQ‡i 19.77 j¶ UvKv Pzw³ 
g~‡j¨ 30-01-2008 Zvwi‡L †gvt Avmv`y¾vgvb-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© 
mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 25/01/2010| DaŸ©gyLx m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI 
AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 
2wU †Pqvi) mieivn, ˆe`ÿ wZK KvR, mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Ges bjK~c ¯’vcb|   
wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU  wbwg©Z n‡jI febwU GLbI mswkó KZ …©c‡¶i 
wbKU n¯ZvšZi Kiv nqwb e‡j cÖavb wk¶K Rvwb‡q‡Qb| ZvQvov bjK~‡ci Rb¨ 
cvBc ‡evwis Kiv n‡jI GLbI bjK~c emv‡bv nqwb, hv cwi`k©bKv‡j cwijw¶Z 
n‡q‡Q|  we`¨vjq fe‡bi `iRvi †PŠ-KvV n‡Z cv÷vi L‡m †h‡Z †`Lv ‡M‡Q| 
RM`j miKvix cÖv_wgK we`¨vjqt we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 383 Rb|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© 
eQ‡i 10.46 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 08-10-2006 Zvwi‡L †gmvm© Kv‡mg †UªWvm©-‡K 
Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 11/10/2007| wbgv©Y 
Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU 
†eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn I mshy³ Uq‡jU wbgv©Y|  wba©vwiZ 
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Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze 
AMÖMwZ 100%| wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb m‡šZvlRbK bq| fe‡bi `iRvi †PŠ-
Kv‡Vi cv÷vi L‡m hvIqvq `iRvi ûK Ly‡j hv‡”Q| 
biwmsnvwU miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 347 Rb|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2004-05 A_© 
eQ‡i 10.82 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 23-04-2005 Zvwi‡L †gmvm© Rvgvb 
G›UªvicÖvBR-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 
28/02/2006| wbgv©Y Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU 
wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn, mshy³ Uq‡jU 
wbgv©Y Ges bjK~c ¯’vcb| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ …©c‡¶i 
wbKU n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb 
m‡šZvlRbK n‡jI ¯’vcbK…Z bjK~cwUi ‡jvnvi cvBc †f‡½ A‡K‡Rv n‡q †M‡Q| 
kvwjKv Dc‡Rjv t cÖK‡íi AvIZvq gv¸iv †Rjvi kvwjKv Dc‡Rjvq 15wU miKvix 
cÖv_wgK we`¨vj‡qi Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g AwZwi³ †kªYx K¶ wbgv©Y 07wU 
miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi DaŸ©gyLx m¤cÖmviY, 11wU miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi 
wk¶K‡`i Rb¨ mshy³ Uq‡jU wbgv©Y, 19wU miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q bjK~c 
¯’vcb, 19wU miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi AvmevecÎ miievn, Dc‡Rjv wi‡mvm© 
†m›Uvi wbgv©Y, 03wU Av‡m©wbK gy³ bjK~c ’̄vcb Ges QvÎ‡`i Rb¨ 03wU miKvix 
cÖv_wgK we`¨vj‡q QvÎ‡`i Rb¨ Uq‡jU wbgv©Y Kiv n‡q‡Q| 
PZz©ievoxqv miKvix cÖv_wgK we`¨vjqt we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi kvwjKv Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 213 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© 
eQ‡i 11.35 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 13-07-2006 Zvwi‡L Ô†gmvm© Avwbmyi ingvbÕ-
‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 12/07/2007| 
wbgv©Y Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 
40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn, mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Ges bjK~c 
¯’vcb| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv 
nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb m‡šZvlRbK n‡jI 
¯’vcbK…Z bjK~cwU A‡K‡Rv Ae¯’vq cwijw¶Z n‡q‡Q| 
KvZjx miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi kvwjKv Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 360 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2004-05 A_© 
eQ‡i 10.89 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 26-04-2005 Zvwi‡L Ô†gmvm© kv‡n` nvmvb 
wjUbÕ-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 
09/05/2006| wbgv©Y Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU 
wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn, mshy³ Uq‡jU 
wbgv©Y Ges bjK~c ¯’vcb| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ …©c‡¶i 
wbKU n¯ZvšZi Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb 
m‡šZvlRbK bq| wbwg©Z fe‡bi wewfbœ †`qvj †_‡K cv÷vi L‡m †h‡Z †`Lv †M‡Q 
Ges fe‡bi Qv` †_‡K cvwb PzB‡q ‡kªYx K‡¶ cÖ‡ek K‡i e‡j we`¨vjq KZ…©c¶ 
Rvwb‡q‡Qb| 
eybvMvwZ miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU gv¸iv †Rjvi kvwjKv Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 244 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© 
eQ‡i 11.35 j¶ UvKv Pzw³ g~‡j¨ 13-07-2007 Zvwi‡L Ô†gmvm© gxg Kb÷ªvKkbÕ-
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‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 12/07/2007| wbgv©Y 
Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU 
†eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn, mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Ges bjK~c 
¯’vcb| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv 
nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb m‡šZvlRbK| 

h‡kvi †Rjvi m`i Dc‡Rjv mvZevoxqv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU h‡kvi †Rjvi ‡Kkecyi 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 
AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2009-10 A_© eQ‡i 13.58 j¶ UvKv 
cÖv°wjZ e¨‡q 12-08-2010 Zvwi‡L †gmvm© ‡gvt Avãym mvgv`-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb 
Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ wQj 30-03-2011| wba©vwiZ Zvwi‡L KvRwU mgvß 
Kiv nq| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (nvB-‡jv 
†eÂ 20 †mU, †Pqvi 2wU, †Uwej 2wU) mieivn Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq 
†gnMwb Kv‡Vi `iRv, Rvbvjv mieivn Kiv n‡jI Kv‡Vi gvb †Zgb m‡š—vlRbK bq 
Ges A‡bK ‡eÂ I †Uwe‡ji Kv‡V dvUj †`Lv †M‡Q| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| 
K¨v›Ub‡g›U miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU h‡kvi †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU 
i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2009-10 A_© eQ‡i 13.58 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 12-08-
2010 Zvwi‡L Ô†gmvm© ‡gvt Avãym mvgv`Õ-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© 
mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 30-03-2011| wba©vwiZ Zvwi‡L KvRwU mgvß Kiv 
nq| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (nvB-‡jv †eÂ 
20 †mU, †Pqvi 2wU, †Uwej 2wU) mieivn Kiv| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y 
KvR Ges mieivnK…Z Avmevec‡Îi ¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j 
g‡b n‡q‡Q| 

wefvM t iscyi  
‡Rjv t jvjgwbinvU 

1bs LywbqvMvwQ miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU jvjgwbinvU †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 435Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wUi i“g) j‡¶¨ 2008-09 
A_© eQ‡i 14.27 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 23-06-2009 Zvwi‡L Ô†gmvm© Rxg GÛ 
gxgÕ-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ wQj 22/06/2010 
ZvwiL| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ 
(20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| 
cwi`k©‡bi w`‡b †`Lv hvq †h, KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ mgq AwZevwnZ n‡jI 
we`¨vjqwU‡Z Kv‡Vi I wdwbwks KvR evKx i‡q‡Q|  evwn¨K `„wó‡Z Kv‡Ri gvb 
†gvUvgywU m‡šZvlRbK| Rvbvjvq wba©vwiZ gv‡bi †P‡q Kg cyi“‡Z¡i ‡jvnv e¨envi 
Kiv n‡q‡Q| 
wZ া gv`ªvmv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU jvjgwbinvU †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 317 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wUi i“g) j‡¶¨ 2008-09 A_© 
eQ‡i 14.27 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 20-06-2009 Zvwi‡L ‡gmvm© Rxg GÛ gxg-
‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 22/06/2010| 
m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x 
†Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| GQvovI wk¶K‡`i Rb¨ 
GKwU mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Av‡jvP¨ Kv‡Ri g‡a¨ AšZf©y³ wQj| we`¨vjqwUi 
m¤cÖmvi‡Yi mg¯Z KvR mgvß Ki‡jI n¯ZvšZi Kiv nqwb| evwn¨K „̀wó‡Z 
Kv‡Ri gvb ‡gvUvgywU m‡šZvlRbK n‡jI wbwg©Z Uq‡j‡Ui gvb m‡šZvlRbK bq| 
ZvQvov we`¨vjqwUi wbg©vY KvR mgvwßi wba©vwiZ mgq AwZevwnZ (4 gvm) n‡jI 
febwU we`¨vjq KZ©„c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv nqwb| 
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wZ¯তv ‡K. Avi Lv‡`g miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU jvjgwbinvU †Rjvi 
m`i Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 511 Rb| we`¨vjqwUi 
AvbyfywgK m¤cÖmvi‡Yi (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wUi i“g) j‡¶¨ 2009-
10 A_© eQ‡i 15.90 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 15-07-2010 Zvwi‡L ‡gmvm© wece 
G›UvicÖvBR-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL 
02/02/2011| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ 
(20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| GQvovI 
wk¶K‡`i Rb¨ GKwU mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Av‡jvP¨ Kv‡Ri g‡a¨ AšZf©y³ wQj| 
cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, Kvh©v‡`k cÖ̀ v‡bi cÖvq wZb gvm AwZevwnZ n‡jI †Kvb 
KvR nqwb| GgbwK wVKv`vi cÖwZôvb we`¨vjq KZ…©c‡¶i mv‡_ †hvMv‡hvMI K‡iwb| 
Kvh©v‡`k cÖ̀ v‡bi ci GZ AwaK mgq AwZevwnZ n‡jI KvR Avi¤¢ bv Kivi 
welqwU MÖnY‡hvM¨ bq|  
‡MvaŸ©b miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU jvjgwbinvU †Rjvi Avw`Zgvix 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 199 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wUi i“g) j‡¶¨ 2009-10 A_© 
eQ‡i 19.01 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 11-01-2010 Zvwi‡L †gmvm© wbjq 
G›UvicÖvBR‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 14-10-
2010| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ 
(20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| GQvovI 
wk¶K‡`i Rb¨ GKwU mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Av‡jvP¨ Kv‡Ri g‡a¨ AšZf©y³| 
wbg©vYvaxb fe‡bi †d¬vi cv÷vi, Rvbvjv I `iRvi KvR Ges wdwbwks KvR Aewkó 
i‡q‡Q| mvwe©K Kv‡Ri AMÖMwZ 85%| †h MwZ‡Z KvR Pj‡Q Zv‡Z wba©vwiZ mg‡q 
KvR †kl Kiv m¤¢e n‡e bv| wbg©vY Kv‡R e¨eüZ B‡Ui gvb m‡šZvlRbK bq| 
ZvQvov we`¨vjqwU‡Z GKwU gvÎ wU‡bi A ’̄vqx Ni w`‡q wk¶v Kvh©µg Pj‡Q| hvi 
d‡j wk¶v Kvh©µg e¨vnZ n‡”Q| ‡h we`¨vj‡q †Kvb febB †bB †m we`¨vj‡q gvÎ 
`ywU K¶ wbg©vY Kiv hyw³msMZ nqwb| ZvB D³ we`¨vjqwUi be wbwg©Ze¨ febwU 
Ri“ixfv‡e DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e| 

wefvM t iscyi 
‡Rjv t w`bvRcyi 

ivgP›`ªcyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU w`bvRcyi †Rjvi weij Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z| MZ 24-05-2012 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ©„K cwi`k©b Kiv nq| 26 j¶ 
33 nvRvi UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ 25/11/2010 Zvwi‡L we`¨vjq feb wbg©vY KvR 
mgvß Kiv nq| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, we`¨vjqwU gvÎ 2 eQi c~‡e© wbg©vY Kiv 
nq| B‡Zvg‡a¨ we`¨vjqwUi RxY© Ae¯’vq iƒcvš—wiZ n‡q‡Q| wcBwWwc-2 Gi 
AvIZvq AwZwi³ K¬vmi“g wnmv‡e we`¨vjqwU‡Z 2wU †kªYxK¶ wbwg©Z n‡q‡Q| †d¬vi 
†d‡U †QvU eo M‡Z©i m„wó n‡q‡Q| wVKgZ wmRwbs bv Kivi d‡j `iRvi KvV euvKv 
n‡q †M‡Q Ges wbgœgv‡bi KvV e¨envi Kiv n‡q‡Q| we`¨vj‡qi cv÷vi L‡m co‡Q| 
Ae¯’v`„‡ó g‡b n‡q‡Q we`¨vjqwU‡Z wbgœgv‡bi wbg©vY mvgMÖx e¨envi Kivi d‡j GZ 
Aí mg‡qi g‡a¨ we`¨vjqwU RxY©kxY© Ae ’̄vq iƒcvš—wiZ n‡q‡Q| GLv‡b mswkó ev¯ —
evqbKvix ms¯’v GjwRBwW Gi wbg©vY Z`viKx I Ae‡njv cwijw¶Z n‡q‡Q e‡j 
g‡b n‡q‡Q| ev —̄evqbKvix ms¯’v KZ©„K welqwU LwZ‡q †`Lv Gi mv‡_ mswkó `vqx 
e¨w³‡`i wPwýZ K‡i cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ mycvwik Kiv nj| 

Puv`MÄ miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU w`bvRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z| MZ 24-05-2012 Zvwi‡L AvBGgBwW KZ©„K cwi`k©b Kiv nq| 26 j¶ 
33 nvRvi UvKv cÖv°wjZ e¨‡q MZ 25/11/2010 Zvwi‡L we`¨vjq feb wbg©vY KvR 
mgvß Kiv nq| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, we`¨vjqwU wcBwWwc-2 Gi AvIZvq 
3wU AwZwi³ K¬vmi“g wbg©vY Kiv nq| we`¨vjqwUi wbg©vY Kv‡Ri gvb m‡š—vlRbK 
e‡j g‡b n‡q‡Q|  
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wefvM t wm‡jU 
‡Rjv t wm‡jU 

িসেলট িপ আইঃ ক wU িসেলট জলার সদর উপেজলায় অবি ত। কে র আওতায় 
ক র একােডিমক ভবেনর ১  ক  উ খী স সারণ করা হয় এবং ি তল িবিশó 

এক  পিরবী Y িব ালয় wbg©vY করা হেয়েছ। পিরদশন কােল দখা যায় য ,
একােডিমক ভবেনর উপর wbwg©Z GKwU K‡¶ dvUj I †nqvi µ¨vK †`Lv গেছ। 
িবষয়  সংি  উপেজলা এল.িজ.ই.িড Kg©KZ©v‡K জানােনা হয় জবােব wZwb `ye©j ও 

রাতন ভবেনর উপর ক  wbg©vY করােত এ েত ফাটল ও হয়ার াক দখা গেছ। 
এছাড়া পি ম িদেক জানালার থাই ােসর ম ির হেয়েছ গেছ। ফেল ি  বাদল হেল 
জানালা িদেয় ক েত পািন েবশ কের। িপ আই েত য কি উটার াব িত া 
করা হেয়েছ। তার ইউিপএস েলা AKvh©Ki এবং মাি িমিডয়ার ¯ŒxbwU সwUs করার 
মত ch©vß ¯’vb, mvf©vi G B›Uvi‡bU ms‡hvM bv _vKvq wk¶v_©x‡`i Internet  
Browsing ‡kLv‡bv hv‡”Q bv| সরবরাহকারী িত ােনর কােছ অেনক বার বলা হেল ও 
এ িবষেয় কান  উে াগ নওয়া হয়িন। এক  ১০০ শ া িবিশ  ছা ী হল wbg©vY করা 
হেয়েছ| িক  েনজ িসে ম ভাল না হবার কারেণ পািন অপসারণ করা যাে  না। 
হাে ল র সামেন পািন জেম জলব তা ি  করেছ। পিরদশেনর সময় দখা যায় 

িভতের টয়েলট এর wd ংস পাইপ িছ  হেয় সখান থেক পািন পেড় ‡nv‡÷jwUi নীচ 
তলা িত —̄ হে । এছাড়া হাে ল েত াস সংেযাগ না দবার কারেণ িকেচন  

বহার করা যাে  না ফেল ষ হাে েল এক  মেক ডাইিনং ম ও িকেচন িহসােব 
বহার করা হে । মিহলা হাে েল ব ত পািনর Kj িন মােনর বেল মেন হেয়েছ। 

ন ন ভবেনর য ফািনচার সরবরাহ করা হেয়েছ তার অেনক েলা ভংেগ গেছ। 
‡K› ª̀wU‡Z ch©vß পিরমাY জায়গা রেয়েছ এর আয়তন ায় ৮ একর। এ েপিরেম াল 
ভবন ,বাউ ারী ওয়াল ,w_ª ফইজ িব r লাইন, পার বাস ভবন wbg©vY , রাতন মিহলা 
ও ষ হাে ল মরামত , রাতন একােডিমক ভবন ও শাসিনক ভবন মরামেতর 

েয়াজন রেয়েছ। এছাড়া মােঠর জায়গা িন  হওয়ােত মা  ভরােটর েয়াজন রেয়েছ। 
গত ১২.০৩.২০০৮ইং তািরেখ এম/এস আখতার ‡UªWvm©‡K ১,২৭,৪২৩৪৩.০০ ল  টাকা 

েয়র িপ আই একােডিমক ভবন এর একােডিমক ভবন স সারণ ন ন মিহলা 
হাে ল wbg©vYmn dvwb©Pvi mieivn Ges bZzb cwiex¶Y we`¨vjq wbg©vYmn dvwb©Pvi 
mieiv‡ni Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq Ges Kv‡Ri ¸YMZgvb fvj e‡j g‡b n‡q‡Q|  
উপেজলা িরেসাস স ার , জ া রঃ গত ২৯.০৭.২০১০ইং তািরেখ সয়দ বদ ল আলম 
২৮,২১,৪৮০.৪৩ টাকা েয় Kvh©v‡`k  দান করা হয়। িতন তলা ভবন সহ dvwb©Pvi 
সরবরাহ করা হেয়েছ। ান wbe©vPb ও িন  িম হওয়ােত মা  ভরাট সহ অ া  
কােজর জ  ভবন হ া র িবল  হেয়েছ।  ৩০ শ ন ,২০১২ তািরেখ এ  KZ©„c‡¶i 
িনকট হ া র করা হেব। eZ©gv‡b এখােন Kvh©µg  করা হয়িন । cwi`k©bKv‡j দখা 
যায় য ,দরজা েলা েক গেছ এবং িন মােনর কাঠ বহার করা হেয়েছ| 
পাকড়ী সরকারী াথিমক িব ালয়ঃ িব ালয়  জ া র উপেজলায় অবি ত। 
১১.০৬.২০০৯ইং তািরেখ এম/এস জিভেক ৩৪৯৫১০২.৯৫ ল  টাকার Kvh©v‡`k দান 
করা হয়।  অিতির  ‡kªYxK¶ wbg©vY করা হেয়েছ এবং vর এ িকউিরং কমত না 
হবার কারেণ মেঝেত ফাটল দখা গেছ এবং †`qv‡ji িবিভ  ােন হয়ার াক দখা 
গেছ। কে র আওতায় য dvwb©Pvi mieivn করা হেয়েছ তার মান ‡gvUvgywU 

m‡šZvlRbK। িব ালয় র নল প AKvh©Ki অব ায় রেয়েছ। cwi`k©bKv‡j জানােনা 
হেয়েছ য ,এখােন cv_i থাকার কারেণ পািনi লয়ার কমত পাওয়া যায়িন। এখােন 
wis উবওেয়ল াপন করেল পািনর সম া থাকেব না। অ  এলাকার লয়ার লেভল এ 
পা_‡ii পিরমাণ বশী থাকায় পািনi লেভল wVKgZ পাওয়া যাে  না। ফেল অিধকাংশ 

উবওেয়ল েলা AKvh©Ki Ae ’̄vq i‡q‡Q| Flag stand wU S‡o Dc‡o †M‡jI Zv 
cybt ’̄vcb Kiv nqwb| we`¨vj‡qi cwi‡ek †bvsiv I Acwi”Qbœ| we`¨vj‡qi †h 
AvmevecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q Zvi ¸YMZgvb †gvUvgywU fvj|  
শাহজালাল সরকারী াথিমক িব ালয়ঃ গত ০১.০৬.২০০৯ইং তািরেখ ৩৫৪৩৮৫২.২৩ 
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টাকা েয় এম/এস জিভেক কাযােদশ দান করা হয়। কে র আওতায় ১৭ '. ৪ "× ১৯ 
আয়তন িবিশি  িতন  নী ক  স সারণ করা হয়। পিরদশনকােল দয়ােল ও vK 
বা‡W© হয়ার াক দখা গেছ এবং ার িনেচ দেব যাে  এবং উবওেয়ল  

AKvh©Ki অব ায় রেয়েছ। Flag stand  ঝেড় উপেড় গেলও তা নঃ াপন করা 
হয়িন। িব ালেয়র পিরেবশ নাংরা ও অপির । িব ালেয়র য আসবাবপ  সরবরাহ 
করা হেয়েছ তার নগত মান মাটা  ভাল। 

mybvgMÄ †Rjvi 
kvjv Dc‡Rjv 

AvUMvI miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU mybvgMÄ †Rjvi kvjv Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z| 2010-11 A_© eQ‡i †gmvm© AviAviGm G›UvicÖvBR-‡K 5777110.00 
j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 30/11/2011 Zvwi‡L Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq Ges 
Kvh©m¤úv`‡bi Rb¨ wba©vwiZ 14-10-2012 Zvwi‡Li g‡a¨ Kvh© m¤úv`b Kiv nq| 
cÖK‡íi wm UvBc bKkvi gva¨‡g 52’x26 Ó AvqZb wewkó ỳwU K¶ wbg©vY Kiv nq 
Ges 20 †Rvov †eÂ mieivn Kiv nq| Kv‡Ri ¸YMZgvb fvj e‡j g‡b n‡q‡Q| 
Z‡e nvIi AÂj nIqvq cvwb _vKvi Kvi‡Y cv÷vi W¨v¤ú n‡q hv‡”Q| Z‡e 
we`¨vjq gvVwU DuPz-wbPz I AmgZj G Kvi‡Y QvÎQvÎx‡`i †Ljva~jv Ki‡Z mgm¨v 
nq| GQvov nvIi AÂj nIqvi Kvi‡Y we`¨vj‡q Avmvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v LyeB 
Lvivc Ges we`¨vj‡q Avmvi †bŠKv Nv‡Ui wmuwo †f‡½ †M‡Q, d‡j †h †Kvb gyn~‡Z© 
`yN©Ubv NUvi m¤¢ebv i‡q‡Q|  kvjv GKwU ỳM©g nvIi AÂj el©v †gŠmy‡g Pvwiw`‡K 
cvwb‡Z ˆ_ ˆ_ K‡i Ges Gme †gŠmy‡g I †hvMv‡hvM e¨e¯’v fvj bv _vKvi d‡j 
QvÎQvÎxiv wVKgZ we`¨vj‡q Avm‡Z cv‡i bv| d‡j we`¨vj‡qi Dcw ’̄wZi msL¨v 
LyeB Kg| G Qvov wWwcwc cÖYqb Kivi mgq †fŠ‡MvwjK Ae ’̄vb we‡ePbvq wb‡q 
GjvKvwfwËK Avjv`v wWRvBb I cÖv°wjZ e¨q wba©viY Kivi cÖ‡qvRb i‡q‡Q| 
ZvQvov G mKj `yM©g GjvKvi Rb¨ we`¨vj‡q Dcw ’̄wZi nvi e„w× I cÖv_wgK wk¶v 
e¨e¯’v mywbwðZ Kivi Rb¨ Av‡iv †ewk K‡i we`¨vjq wbg©vY Kivi D‡`¨vM MÖnY 
Ki‡Z n‡e|  

XvKv t wefvM 
‡Rjv t ‡bÎ‡Kvbv 

bw›`cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU ‡bÎ‡Kvbv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z hvi QvÎ-QvÎxi msL¨v cÖvq 292 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2009-10 A_© 
eQ‡i 20.10 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 13-06-2010 Zvwi‡L †gmvm© Kvgvj 
cvi‡fR-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 
02/01/2011| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, cywUs fvj bv nIqvq  
we`¨vjq fe‡bi cÖwZwU Rvbvjvi Mvm Avjv`v n‡q †M‡Q| 2Rb wk¶K‡K cÖK‡íi 
AvIZvq welqwfwËK cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|   
weivgcyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU †bÎ‡Kvbv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 540 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2009-10 A_© 
eQ‡i 20.14 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 13-06-2010 Zvwi‡L ‡gmvm© ûgvqyb Kwei-
‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 02/01/2010| 
wba©vwiZ Zvwi‡LB bewbwg©Z febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv n‡q‡Q| 
m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 
40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| Avmevec‡Îi gvb 
m‡šZvlRbK| evwn¨K „̀wó‡Z Kv‡Ri gvb m‡šZvlRbK| cÖK‡íi AvIZvq cÖavb 
wkw¶Kvi cÖwk¶Y Ges 5Rb wk¶‡Ki welqwfwËK cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|    
P›`ªbv_ miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU ‡bÎ‡Kvbv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 244 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
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gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2008-09 A_© 
eQ‡i 15.90 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 28-12-2008 Zvwi‡L ‡gmvm© f~uBqv 
G›UªvicÖvBR-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL 
12/01/2010| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ 
(20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| GQvovI 
wk¶K‡`i Rb¨ GKwU mshy³ Uq‡jU wbgv©Y Ges Mfxi bjK~c ¯’vcb Av‡jvP¨ 
Kv‡Ri g‡a¨ AšZf©y³| cÖK‡íi AvIZvq we`¨vj‡q mgỳ q Kvh© m¤úbœ n‡q‡Q| 
cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, we`¨vjq fe‡bi KwZcq Kjv‡gi ‡KvYv †_‡K cv÷vi L‡m 
†M‡Q Ges fe‡bi is D‡V †M‡Q| Avmevec‡Îi ¸YMZgvb m‡šZvlRbK e‡j g‡b 
n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq cÖavb wkw¶Kvi cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|    

wefvM t ivRkvnx 
‡Rjv t wmivRMÄ 

Kj¨vYx miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU wmivRMÄ  †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 404 Rb| 2010-11 A_© eQ‡i D³ we`¨vjq 
n‡Z 03 Rb QvÎ e„wË †c‡q‡Q|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4 
 26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©Y Ges wk¶K Uq‡jU wbgv©‡Yi j‡¶¨ 
2008-09 A_© eQ‡i 19.97 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 26-04-2009 Zvwi‡L ‡gvt 
Lvqi“j Avjg-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 
05/10/2009| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi 
Kiv n‡q‡Q| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z Avmevec‡Îi 
¸YMZgvb evwn¨K `„wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q|  
Kv›`vcvov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU wmivRMÄ  †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 1032 Rb| 2010-11 A_© eQ‡i D³ we`¨vjq 
n‡Z 03 Rb QvÎ e„wË †c‡q‡Q|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4 
 26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©Y Ges wk¶K Uq‡jU wbgv©‡Yi j‡¶¨ 
2009-10 A_© eQ‡i 36.76 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 01-08-2009 Zvwi‡L 
†gmvm© bvwQgv KbóªvKkb-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 
wQj 20/03/2010| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn| wba©vwiZ Zvwi‡LB we`¨vjq febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi 
Kiv nq| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z Avmevec‡Îi 
¸YMZgvb evwn¨K `„wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq cÖavb 
wkw¶Kv Ges mnKvix wk¶Ke„›`‡K welqwfwËK cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  
KvwkqvnvUv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU wmivRMÄ  †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 227 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 
2004-05 A_© eQ‡i 10.89 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 15-05-2005 Zvwi‡L 
†gmvm© iv‡k` Lvb †jey-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ 
ZvwiL wQj 30/09/2006| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ 
KvR wQj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU 
†Pqvi) mieivn| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z 
Avmevec‡Îi ¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q| cÖK‡íi 
AvIZvq cÖavb wkw¶Kv Ges mnKvix wk¶Ke„›`‡K welqwfwËK cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv 
n‡q‡Q|  
Piivqcyi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU wmivRMÄ †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z, hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 658 Rb| we`¨vjqwU DaŸ©gyLx m¤cÖmvi‡Yi 
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gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2004-05 A_© 
eQ‡i 10.24 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 15-05-2005 Zvwi‡L GmGg wjqvKZ 
Avjx-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 
31/12/2006| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj AvmevecÎ 
(20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| cÖK‡íi 
AvIZvq we`¨vj‡q mgỳ q Kvh© m¤úbœ n‡q‡Q| wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb evwn¨K 
`„wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q|   
PiKvjx`vm MvwZ  miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU wmivRMÄ  †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 202 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 
2008-09 A_© eQ‡i 22.70 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 26-06-2009 Zvwi‡L 
†gmvm© wcqvm KbóªvKkb-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ 
wQj 27/05/2010 ZvwiL| ev¯Ze AMÖMwZ 100% n‡jI we`¨vjqwU GLbI 
h_vh_ KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv nqwb| hvi d‡j QvÎ-QvÎx‡`i covïbvi 
Kvh©µg weNœ NU‡Q| ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi n‡Z A_© Aegy³ Kiv nqwb| 
d‡j wVKv`vii cvIbv cwi‡kva Kiv nqwb weavq we`¨vjq febwU n¯ZvšZi Kiv 
hv‡”Q bv e‡j wmivRMÄ †Rjvi m`i Dc‡Rjvi mnKvix cÖ‡KŠkjx ‡gŠwLKfv‡e 
Rvwb‡q‡Qb| 

‡Rjvt e¸ov পচ িচয়া মেডল সরকারী াথিমক িব ালয় ,উপেজলা- পচাি য়া , জলা - ব ড়া t 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র উে ােগ াথিমক িশ া অিধদ র ক ক বা বািয়ত 

“ াথিমক িশ া উ য়ন ক -২-এর আওতায় ব ড়া জলার পচ ি য়া উপেজলার 
   ’ পচ িচয়া মেডল সরকারী াথিমক িব ালেয়র িনিমত ভবেনর কাজ গত ১৫.০৭.২০১২ 

ইং তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশেনর সময় এল.িজ.ই.িড ব ড়া এর 
জলার িনবাহী েকৗশলী ( াথিমক িশ া), পচাি য়া উপেজলা েকৗশলী ,উপেজলা 

িশ া কমকতা এবং ধান িশ ক সহ অ া  িশ ক  উপি ত িছেলন। আেলাচ  
িব ালয়  ১৯৭৩ ি ঃ ািপত হয়। এ িব ালেয়র বতমান ছা /ছা ীর মাট সং া ৯৬৮ 
জন ;ত ে  ছা  ৫৪৩ জন ছা  এবং ছা ী ৪২৫ জন। মাট িশ েকর সং া ১৩ ( তর) 
জন এেদর মে  ০৩ (িতন) জন ষেণ কমরত।  
পযেব ণঃ পিরদিশত াথিমক িব ালয়  এক  মেডল িব ালয়। আেলাচ  কে র 
আওতায় িত  াথিমক িব ালেয় ই  কের িনিদ  মাপ িবিশ  (২৬'-৩ "× ১৯'-৬") 
ক  িনমােণর ব া িছল। ধান িশ েকর সােথ আেলাচনা কােল জানা যায় য ,
পিরদিশত িব ালয় েত ছা  সং ার আিধক  থাকায়  কে র পিরবেত একই অথ 
সং ােন আ িমক স সারেণর মা েম ২  এবং উ খী স সারেণর মা েম ২  
সহ মাট চার  ক  িনমােণর ব া নয়া হয়। যিদও িনিমত ৪  ক  এবং েব 
িনিমত নীক েলার ারাও ান সং লান স ব হে  না। 
 পিরদশেন পিরলি ত হয় PEDP-II এর আওতায় িনিদ  মােপর ২  নী কে র 
পিরবেত িনিমত ৪  নীক  িনিদ  মােপর লনায় অেপ া ত  পিরসেরর 
হওয়ায় ছা /ছা ীেদর বসেত সম া হে  যা অবধািরতভােব পাঠদান কম িচেক িবি ত 
কের ।  

কে র আওতায় টয়েলট ক িনমাণ ও নল প াপেনর কথা থাকেলও ১  টয়েলট 
ক িনিমত হেয়েছ এবং কান নল প াপন করা হয়িন।  

উ ু  দরপ  প িতর মা েম কাদার িত ান িনেয়ােগর উে েশ গত ০৬.০৫.২০১০ 
তািরেখ ভােরর কাগজ এবং ০৮.০৫.২০১০ তািরেখ The Independent পি কা 

েত িব ি  কািশত হয়। ি  ১৮,৮১,১৯৪.৪২ /- টাকায় মসাস শখ 
কন াকশন , পচাি য়া ,ব ড়া শীষক িত ানেক িদেয় িনমাণ কাজ স  করা হয়। 
কাযােদশ দান করা হয় ১৩.০৬.২০১০ তািরেখ। কাযােদেশর ময়াদ িছল ৯ মাস এবং 
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কাজ স  করা হেয়েছ ৩০.০৩.২০১১ তািরেখ।  
িব ালেয়র িব মান আসবাবপ  ও সর ামািদ পযেব েণ দখা যায় য ,প াশ সট 
উ  ব  এবং ১০০ সট নী  ব  ,িশ েকর জ  কােঠর Avs‡Mj  ৫  টিবল ও 
৫  চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। এছাড়া মেডল িব ালয় িহেসেব ১  াপটপ ,১  
মাি িমিডয়া েজ র ও ১  ীন সরবরাহ করা হেয়েছ যা ধান িশ েকর কে  
সংরি ত আেছ। এত তীত ,িনিমত িত  নী কে  ৪  কের লাইট এবং ৪  কের 
ফ ান সরবরাহ করা হেয়েছ।  
িব ালয়  পিরদশনকােল তীয়মান হয় য ,িব ালয় র ভৗগিলক অব ােনর কারেণ 
বা ধান িশ েকর কমদ তার কারেনই হাক িব ালেয়র ছা  সং া র এবং 
পাঠদান নগতমােনর িদক থেকও উ মান স । ছা  সং ার লনায় নীকে র 
সং া কম। PEDP-II এর আওতায় য ভবন েত উ খী স সারেণর কাজ হেয়েছ 
সখােন তীয় তলায় আরও  নী ক  িনমােণর পে  যেথ  পিরমাণ জায়গা 

রেয়েছ। ধান িশ েকর আেবদন অ যায়ী PEDP-III  এর আওতায় আরও  ক  
িনমাণ করা যেত পাের। িব ালয় ভবনস েহর পাে ই এক  বড় র রেয়েছ এবং 
িব ালেয়র কান সীমানা াচীর (Boundary wall) নই। িবষয়  াথিমক 
িব ালেয়র ছা /ছা ীেদর জ  িবেশষ িঁক প। জ রী িভি েত িব ালেয়র সীমানা 

াচীন িনমােণর উে াগ নয়া উিচত মেম িব ালয় ক প  ক ক আেবদন জানােনা 
হয়। 

 কাহা  মেডল সরকারী াথিমক িব ালয়, উপেজলা -কাহা  , জলা - ব ড়া াথিমক ও 
গণিশ া ম ণালেয়র উে ােগ াথিমক িশ া অিধদ র ক ক বা বািয়ত “ াথিমক 
িশ া উ য়ন ক -২- এর আওতায় ব ড়া জলার কাহা  উপেজলায় অবি ত   ’কাহা  
মেডল সরকারী াথিমক িব ালয়-এর িনিমত ভবেনর কাজ গত ১৫.০৭.২০১২ ইং 
তািরেখ সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। পিরদশেনর সময় এল.িজ.ই.িড এর িনবাহী 

েকৗশলী ( াথিমক িশ া) ,ব ড়া জলা ও কাহা  উপেজলা েকৗশলী সহ সংি  
অ া  কমকতা  এবং িব ালেয়র ধান িশ ক উপি ত িছেলন। আেলাচ  
িব ালয়  ১৯২১ ি ঃ ািপত হয়। এ িব ালেয়র বতমান ছা /ছা ীর মাট সং া ৫৪৬ 
জন। ত ে  ছা  ২৯১ জন ছা  এবং ছা ী ২৫৫ জন এবং মাট িশ েকর সং া ১১ 
(এগার) জন ;এর মে  ১ (এক) জন মা কালীন েত আেছন এবং ০২ ( ই) জন 

ষেণ কমরত।  
আেলাচ  কে র আওতায় িব ালয় েত ২৬ '- ০ "×  ১৯'-৬" আয়তন িবিশ  ২  

নীক  িনমাণ করা হয়। িনমাণ কােজর জ  কাযােদশ া  কাদার িত ান মসাস 
র এ ার াইজ ,কাহা  ,ব ড়া ক ক ােকজ নং PEDP-

II/BRG/KAh/WI/221 এর আওতায়  নী ক  িনমাণ কাজ স  হেয়েছ। 
আ িমক  স সারেণর মা েম ২  ক  িনমােণর কাজ ১০,৮৮,৯৬৪.২২ /- ল  টাকা 
ি ে  স  করা হয়। পিরেশািধত ড়া  িবেলর পিরমাণ ১০,৮৩,৯৮৯.৬০ / - ল  

টাকা। ি  া র করা হয় ২৮.০১.২০০৬ তািরেখ। পিরদিশত িব ালয়  এক  মেডল 
িব ালয়। মেডল িব ালেয়র িনয়ম অ যায়ী কে র আওতায় ১  াপটপ ,১  
মাি িমিডয়া েজ র এবং ১  ীন সরবরাহ করা হেয়েছ। ধান িশ ক ক ক 
যথাযথ িনরাপ ার অভাব অ ত হওয়ায় বিণত সর ামািদ িতিন িনজ েহ রােখন। 
িব ালেয় আসার সমেয় সােথ িনেয় আেসন য েলা ারা ণীকে  ছা েদর পাঠদান 
কায ম চালান বেল wZwb †gŠwLKfv‡e জানান। পিরদশেনর সমেয় কান াস চলেত 
দখা যায়িন। উি িখত ইেলক িনক সাম ী তীত মাট ২০ সট টিবল ও নী  ব  

এবং িশ কেদর জ  ১  টিবল ও ১  চয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ মেম জানা গেছ। 
কান নল প বা টয়েলট ক ািপত nয়িন। পিরদশনকােল  কে র আওতায় িনিমত 

ভবেনর জানালা েলােত কান ীল নই বেল পিরলি ত হেয়েছ। 
wefvMt  ewikvj Kvwjbv_ evRvi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU ‡fvjv †Rjvi m`i 
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‡Rjv t ‡fvjv Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 292 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 
2005-06 A_© eQ‡i 20.65 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 08-06-2006 Zvwi‡L 
†gmvm©  gvKmỳ ~i ingvb-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh© mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL 
wQj 09/06/2007| Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR wQj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn| ev¯Ze AMÖMwZ 100%| wbgv©Y KvR Ges mieivnK…Z Avmevec‡Îi 
¸YMZgvb evwn¨K `„wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q|  
bRi“jvn miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU ‡fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 239 Rb| 2011 mv‡j D³ we`¨vjq †_‡K 
GKRb QvÎ e„wË †c‡q‡Q|  we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  
26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© eQ‡i 20.65 j¶ 
UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 08-06-2006 Zvwi‡L ‡gmvm© AMÖMwZ Kb÷ªvKkb-‡K 
Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 09/06/2007| 
wba©vwiZ Zvwi‡LB bewbwg©Z febwU mswkó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Kiv n‡q‡Q| 
m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 
40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| mieivnK…Z AvmevecÎ Ges 
wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb m‡šZvlRbK e‡j g‡b nqwb| GKv‡WwgK fe‡bi wewfbœ 
†`qv‡j dvUj, †nqvi µ¨vK Ges cv÷vi L‡m †h‡Z †`Lv †M‡Q| mieivnK…Z 
AvmevecÎ¸‡jv B‡Zvg‡a¨B †f‡½ †M‡Q |  
†cŠi evwjKv miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 244 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi 
gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© 
eQ‡i 20.65 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 08-06-2006 Zvwi‡L ‡gmvm©  AMÖMwZ 
KbóªvKkb-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 
09/06/2007| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ 
(20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| cÖK‡íi 
AvIZvq we`¨vj‡q mgỳ q Kvh© m¤úbœ n‡q‡Q| cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, we`¨vjq 
fe‡bi KwZcq Kjv‡gi ‡KvYv †_‡K cv÷vi L‡m †M‡Q Ges fe‡bi is D‡V †M‡Q|  
UewMPi wmdwj miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU †fvjv †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew¯’Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 240 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 
2005-06 A_© eQ‡i 20.65 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 08-06-2006 Zvwi‡L 
‡gmvm© myifx G›UªvicÖvBR-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ 
ZvwiL wQj 09/06/2007| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn| cÖK‡íi AvIZvq we`¨vj‡q mgỳ q Kvh© m¤úbœ n‡q‡Q| wbgv©Y Kv‡Ri 
¸YMZgvb evwn¨K „̀wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡jI Avmevec‡Îi ¸YMZgvb 
m‡šZvlRbK bq| mieivnK…Z AvmevecÎ¸‡jv AwaKvskB †f‡½ †M‡Q|  
DËi AvjxbMi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU †fvjv †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 
AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© eQ‡i 20.65 j¶ UvKv 
cÖv°wjZ e¨‡q 08-06-2006 Zvwi‡L ‡gmvm©  Rwni“j Bmjvg-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb 
Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 09/06/2007| m¤cÖmviY Kv‡Ri 
mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU 
†Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| cÖK‡íi AvIZvq we`¨vj‡q mgỳ q Kvh© m¤úbœ 
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n‡q‡Q| AvmevecÎ I wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb m‡šZvlRbK|  
KvbvBbMi miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU †fvjv †Rjvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z| we`¨vjqwU Avbyf~wgK m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb 
wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 2005-06 A_© eQ‡i 20.65 j¶ UvKv cÖv°wjZ 
e¨‡q 08-06-2006 Zvwi‡L ‡gmvm© ûgvqyb Kwei ¯̂cb-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv 
nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ ZvwiL wQj 09/06/2007| m¤cÖmviY Kv‡Ri 
mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU 
†Uwej Ges 2wU †Pqvi) mieivn| cÖK‡íi AvIZvq we`¨vj‡q mgỳ q Kvh© m¤úbœ 
n‡q‡Q| AvmevecÎ I wbgv©Y Kv‡Ri ¸YMZgvb m‡šZvlRbK|  
cwðg gaycyi †QDqvLvjx miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU †fvjv †Rjvi m`i 
Dc‡Rjvq Aew ’̄Z hvi QvÎ QvÎxi msL¨v cÖvq 350 Rb| we`¨vjqwU Avbyf~wgK 
m¤cÖmvi‡Yi gva¨‡g (17© 4  26© 2 AvqZb wewkó 2wU i“g) wbgv©‡Yi j‡¶¨ 
2005-06 A_© eQ‡i 20.65 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q 08-06-2006 Zvwi‡L 
‡gmvm© evnvjyj Kwig-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| KvR mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ 
ZvwiL wQj 09/06/2007| m¤cÖmviY Kv‡Ri mv‡_ AviI AšZfy©³ KvR nj 
AvmevecÎ (20wU wk¶v_©x †Uwej, 40wU †eÂ, 2wU †Uwej Ges 2wU †Pqvi) 
mieivn| cÖK‡íi AvIZvq we`¨vj‡q mgỳ q Kvh© m¤úbœ n‡q‡Q| wbgv©Y Kv‡Ri 
¸YMZgvb evwn¨K `„wó‡Z m‡šZvlRbK e‡j g‡b n‡q‡Q|  

wefvM t PÆMÖvg   
‡Rjv-LvMovQwo cvbLvBqv cvov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU LvMovQwo †Rjv m`‡i 

Aew ’̄Z| LvMovQwo cvbLvBqv cvov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq-Gi wbg©vY KvR MZ 
21.-12-2011 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| cwi`k©‡bi mg‡q LvMovQwo 
Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjxmn cÖavb wk¶Kmn mswkó Ab¨vb¨ Kg©KZ©ve„›` Dcw ’̄Z wQ‡jb| 
Av‡jvP¨ we`¨vjqwU 1953 mv‡j ’̄vwcZ nq| we`¨vjqwUi eZ©gvb QvÎQvÎx msL¨v 
400 Rb| Zb¥‡a¨ 211 Rb QvÎ Ges 189 Rb QvÎx| wk¶K-wkw¶Kvi msL¨v 11 
Rb|  
cwi`k©bKv‡j `vwLjK…Z KvMRcÎvw` cix¶v‡š— Ges mswkó cÖ‡KŠkjxi eY©bvg‡Z 
we`¨vjqwU wbg©v‡Yi Rb¨ MZ 18-12-2008 Zvwi‡L cÖwZwU we`¨vj‡qi Uq‡jU 
eKmn 39,94,000/- UvKv cÖv°wjZ e¨‡q †gmvm© ivRv Kb÷ªvKkb, KjvevMvb, 
LvMovQwo-‡K Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq| Kvh©m¤úv`‡bi wba©vwiZ †gqv` 16-10-
2009 Zvwi‡Li g‡a¨ KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| wVKv`v‡ii cÖ̀ Ë we‡ji cwigvY wQj 
34,12,825 UvKv gvÎ| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq  26Õ-3” x 19Õ-6” cwigv‡ci 
†gvU 2wU †kªYx K¶ I 1wU Uq‡jU eK wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GQvov wk¶K‡`i 2wU 
†Uwej I 2wU †Pqvi Ges QvÎQvÎx‡`i Rb¨ 20wU DPz †eÂ Ges 20wU bxPz †eÂ 
mieivn Kiv n‡q‡Q| wbg©vY Kv‡Ri gvb evwn¨K `„wó‡Z †gvUvgywU m‡š—vlRbK e‡j 
cÖZxqgvb n‡q‡Q| Avmevec‡Îi Kv‡Vi gvbm¤§Z e‡j cÖZxqgvb nqwb| 

LvMovQwo m`i Dc‡Rjv gnvjQov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t LvMovQwo m`i Dc‡Rjvi gnvjQov miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq-Gi wbg©vY KvR MZ 21.-12-2011 Zvwi‡L m‡iRwg‡b cwi`k©b 
Kiv nq| cwi`k©‡bi mg‡q LvMovQwo Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjxmn mswkó Ab¨vb¨ 
Kg©KZ©ve„›` Dcw ’̄Z wQ‡jb| Av‡jvP¨ we`¨vjqwU 1961 mv‡j ’̄vwcZ nq| 
we`¨vjqwUi eZ©gvb QvÎQvÎx msL¨v 174 Rb| Zb¥‡a¨ 95 Rb QvÎ Ges 79 Rb 
QvÎx| wk¶‡Ki msL¨v 7 Rb| LvMovQwo †Rjv kni †_‡K cÖvq 4 wKt wgt ~̀‡i 
Aew ’̄Z G we`¨vjqwU †gmvm© ivRv Kb÷ªvKkb, KjvevMvb, LvMovQwo KZ©„K wbwg©Z 
nq| mswkó wVKv`vix cÖwZôvb‡K cÖ̀ Ë Kvh©v‡`k †gvZv‡eK wba©vwiZ mgqmxgvi 
g‡a¨ wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q e‡j Rvbv hvq| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq  26Õ-3” x 
19Õ-6” cwigv‡ci †gvU 2wU †kªYx K¶ I 1wU Uq‡jU eK wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 
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bvg/ feb/Kv‡Ri bvg 

Kv‡Ri eZ©gvb Ae ’̄v/Kv‡Ri ¸YMZgvb, mgm¨v BZ¨vw` 

GQvov wk¶K‡`i 2wU †Uwej I 2wU †Pqvi Ges QvÎQvÎx‡`i Rb¨ 20wU DPz †eÂ 
Ges 20wU bxPz †eÂ mieivn Kiv n‡q‡Q| wbg©vY Kv‡Ri gvb evwn¨K „̀wó‡Z 
†gvUvgywU m‡š—vlRbK e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| Avmevec‡Îi Kv‡Vi gvb m‡š—vlRbK 
e‡j cÖZxqgvb nqwb| 

K·evRvi m`i Dc‡Rjv gûixcvov miKvix cÖv_wgK we`¨vjq t we`¨vjqwU K·evRvi m`i Dc‡Rjvq 
Aew ’̄Z| wcBwWwc-2 Gi wcBwWwc-2/C*B/SAD/w1.7406 bs c¨v‡K‡Ri 
AvIZvq AwZwi³ †kªYx K¶ wbg©v‡Yi j‡¶¨ †gmvm© Avjgvm Kb÷ªvKkb †K 30-
12-2009 Zvwi‡L 51,13,244.30 UvKv cÖv°wjZ e¨‡q Kvh©v‡`k cÖ̀ vb Kiv nq 
Ges KvR mgvwßi wba©vwiZ ZvwiL wQj 31-12-2010| wba©vwiZ †gqv‡`i g‡a¨ 
wbg©vY KvR mgvß Kiv nq| AwZwi³ †kªYx K¶ wbg©v‡Yi j‡¶¨ d¬vW Ges UvBWvj 
mvR© GjvKvi Rb¨ wba©vwiZ bKkvi gva¨‡g Avbyf~wgK m¤cÖmviY Kiv nq| cÖKíwU 
cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq †h, c¨v‡K‡Ri AvIZvq †h KvR n‡q‡Q Zvi ¸YMZgvb 
m‡š—vlRbK bq| m¤cÖmvwiZ febwUi wbRZjvi †d¬v‡i †QvU †QvU M‡Z©i m„wó 
n‡q‡Q| we`¨vj‡qi evB‡ii eviv›`vi MÖx‡j †cb iW e¨envi Kivi K_v _vK‡jI 
wWdigW iW e¨envi Kiv n‡q‡Q| Avmevec‡Îi KvV cÖvBg ¯‹&̈ vÛ DW mieivn 
Kivi K_v _vK‡jI Zv Kiv nqwb| Gi d‡j mieivnK…Z †Pqvi I †Uwe‡ji 
KvV¸‡jv euvKv I duvKv n‡q †M‡Q| we`¨vjqwUi cwi‡ek †bvsiv I Acwi”Qbœ e‡j 
g‡b n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j 4_© Yxi K‡¶i ‡fZ‡i wUDeI‡qj ’̄vcb Kiv 
n‡q‡Q| Gi d‡j K¬vm i“‡gi ‡fZ‡i cvwb cÖ‡ek K‡i m¨vZm¨v‡Z Ae ’̄v weivR 
Ki‡Q Ges Acwi”Qbœ cwi‡e‡ki m„wó n‡q‡Q| G Ae ’̄vq cvV`vb Ki‡Z mgm¨vi 
m¤§yLxb n‡Z n‡”Q| 

‡m›Uªvj miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq 

K·evRvi †Rjvi m`i Dc‡Rjvq Aew ’̄Z we`¨vjqwU wcBwWwc-2 Gi DwjwLZ 
c¨v‡K‡Ri AvIZvq AwZwi³ †kªYx K¶ wbg©v‡Yi j‡¶¨ 2556284.70 UvKv 
cÖv°wjZ e¨‡q 22-02-2010 Zvwi‡L †gmvm© Avj b~i G›UvicÖvBR‡K Kvh©v‡`k 
cÖ̀ vb Kiv nq Ges Kvh©m¤úv`‡bi ZvwiL 22/02/2011 Zvwi‡Li g‡a¨ A_©vr 
wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ m¤úbœ Kiv nq| 
cwi`k©bKv‡j we`¨vjqwUi ‡g‡S‡Z †QvU †QvU M‡Z©i m„wó n‡q‡Q| wbg©vY KvR wVK 
gZ bv Kivi Kvi‡Y Ggb Ae ’̄vi m„wó n‡q‡Q e‡j mswkóiv Rvwb‡q‡Qb| we`¨vjqwU 
A‡bK Av‡M n¯—vš—i Kiv n‡jI GwU e¨envi Kiv n‡”Q bv| wbqwgZ e¨envi bv Kivi 
d‡j Kjvcwmej †MU, AvmevecÎ Ges Rvbvjvi `iRv B‡Zvg‡a¨ bó hv‡”Q| 

 
12.0| mgm¨v t  
12.1| †Wvbvi Uªv÷ dv‡Ûi A_© e¨envi m¤ú‡K© wbwðZ bv nIqv t wcBwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq  parallal fund 

bv‡g doner agency KZ©„K †h A_© e¨q Kiv n‡q‡Q, †m e¨‡qi †Kvb ms¯’vb wWwcwc‡Z †`Lv‡bv nqwb| myZivs 
doner trust fund Gi AvIZvq KZ UvKv wKfv‡e †Kv_vq LiP Kiv n‡q‡Q Zvi †Kvb wnmve †bB| d‡j 
cÖK‡íi AvIZvq doner fund Gi gva¨‡g KZ UvKv e¨q Kiv n‡q‡Q Zv D‡jL Kiv nqwb|  

12.2| wkï‡`i Dcw ’̄wZi nvi Kg t cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jv‡Z QvÎQvÎx‡`i Dcw ’̄wZi nvi A‡bK Kg| GQvov 
UªvBevj I `wi`ª wkï‡`i Dcw ’̄wZi nvi Kg|  

12.3| j¨vwUªb-Gi mgm¨v t cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jvi AwaKvsk‡ZB ¯v̂¯’̈ m¤§Z j¨vwUªb †bB Ges QvÎQvÎxi Abycv‡Z 
j¨vwUª‡bi msL¨v Kg Ges †h mKj j¨vwUªb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Zv ¯̂v¯’̈ m¤§Z bq e‡j cÖZxqgvb n‡q‡Q| 

12.4| wbg©vY Kv‡Ri gvb t cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jvi g‡a¨ AwaKvsk we`¨vj‡qi wbg©vY Kv‡Ri gvb †gvUvgywU fvj 
Ges KwZcq we`¨vj‡qi wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZgvb fvj nqwb g‡g© cwijw¶Z n‡q‡Q| †hgb- ivgP› ª̀cyi miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjqwU (w`bvRcyi) gvÎ GK eQi Av‡M n —̄vš—i Kiv n‡jI GZ Aí mg‡qi g‡a¨ ‡Kb RxY© Ae¯’vq 
iƒcvš—wiZ n‡q‡Q Zv †evaMg¨ bq| 

12.5| A‡K‡Rv bjK~c t we`¨vjq¸‡jv‡Z ’̄vwcZ bjK~‡ci AwaKvsk B‡Zvg‡a¨ A‡K‡Rv n‡q †M‡Q| Gi d‡j 
QvÎQvÎx‡`i my‡cq cvwbi Afve cwijw¶Z n‡q‡Q| we‡kl K‡i wm‡jU GjvKvq ’̄vwcZ bjK~c¸‡jvi AwaKvsk 
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A‡K‡Rv n‡q †M‡Q| wba©vwiZ MfxiZvq bjK~c ¯’vcb Kivi K_v _vK‡jI Zvi †P‡q Kg MfxiZvq bjK~c 
¯’vcb Kiv n‡q‡Q| †hgb- Kzwóqv m`i Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi| GLv‡b 220 dzU MfxiZvq bjK~c ¯’vcb 
Kivi K_v _vK‡jI 130 dzU MfxiZvq ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j Av‡m©wbKgy³ cvwbi Afve cwijw¶Z 
n‡”Q Ges A‡bK wUDeI‡q‡j wVKgZ cvwb DV‡Q bv| 

12.6| wbgœgv‡bi AvmevecÎ mieivn t we`¨vjq¸‡jv‡Z wmRwbs Kiv fvj Kv‡Vi AvmevecÎ I `iRv mieivn Kivi 
Rb¨ weIwKD‡Z D‡jL i‡q‡Q| wKš‘ cwi`wk©Z we`¨vjq¸‡jvi Avmevec‡Îi gvb ‡Zgb m‡š—vlRbK bq Ges 
wbgœgv‡bi KvV e¨envi Kiv n‡q‡Q| 

12.7| Kw¤úDUvi j¨v‡ei e¨envi wbwðZ bv nIqv t wcwUAvB¸‡jv‡Z ’̄vwcZ Kw¤úDUvi j¨ve Gi e¨envi wbwðZ 
Kiv hv‡”Q bv| cÖK‡íi AvIZvq wm‡jU I Kzwóqv wcwUAvB G mieivnK…Z BDwcGm¸‡jv B‡Zvg‡a¨ AKvh©Ki 
n‡q †M‡Q Ges Kw¤úDUvi j¨ve cwiPvjbvi Rb¨ `¶ †Kvb Rbej wb‡qvM Kiv nqwb| d‡j wcwUAvB 
cÖwk¶Yv_©x‡`i Z_¨cÖhyw³i mv‡_ wbweofv‡e cwiPq Kiv‡bv m¤¢e n‡”Q bv| GQvov wcwUAvB Gi j¨ve¸‡jv‡Z 
B›Uvi‡bU ms‡hvM ¯’vcb Kiv hvqwb| mieivnK…Z gvwëwgwWqv cÖ‡R±i¸‡jv GL‡bv K¬v‡m e¨envi Kiv n‡”Q bv| 
g‡Wj ¯‹zj¸‡jv‡Z mieivnK…Z j¨vcUc I gvwëwgwWqv cÖ‡R±i¸‡jv Ae¨eüZ Ae¯’vq i‡q‡Q| 

12.8| ‡fŠMwjK Ae ’̄vb we‡ePbvq wWwcwc cÖYqb bv Kiv t ‡fŠMwjK Ae ’̄vb we‡ePbvq wb‡q Avjv`v wWRvBb I 
cÖv°wjZ e¨q wba©viY K‡i wWwcwc cÖYqb bv Kivi d‡j Ab¨vb¨ GjvKvi gZ nvIi I cvnvox AÂj Ges mgỳ ª 
ZxieZ©x AÂ‡j we`¨vjq wbg©v‡Y mgm¨v m„wó n‡”Q| †fŠMwjK Ae¯’vb‡K we‡ePbv bv K‡i wWwcwc cÖYqb GKwU 
`ye©j e¨e¯’vcbv e‡j we‡ewPZ nq| 

12.9| hš¿cvwZ msMÖn t cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ I miÄvgvw` TO&E fy³ Kiv n‡q‡Q wKbv Zv g~j¨vqbKv‡j 
wbwðZ nIqv hvqwb| cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hvbevnb cÖv_wgK wk¶v Awa`ßi I Gi AsM Awdmmg~‡n 
e¨eüZ n‡”Q| G¸‡jv cÖv_wgK wk¶v Awa`ß‡ii ZË¡veav‡b i‡q‡Q| d‡j miKv‡ii wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq 
†gvU KZ¸‡jv hvbevnb µq/msMÖn Kiv n‡q‡Q Zvi cÖK…Z cwimsL¨vb cvIqv hvqwb| 

12.10| ‡mvm¨vj gwejvB‡Rkb t cÖK‡íi AvIZvq wK ai‡bi gwejvB‡Rkb Kiv n‡q‡Q wcwmAvi G Zvi †Kvb D‡jL 
Kiv nqwb| ZvQvov †mvm¨vj gwejvB‡Rkb I Uvwg©bvj cix¶v Lv‡Z eiv‡Ïi AwZwi³ A_© e¨q Kiv n‡q‡Q| 
cÖwZ‡e`‡bi 8.2.13 I 8.2.37 Aby‡”Q‡` D‡jL Kiv n‡q‡Q|  

12.11| we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwU I wk¶v Kg©KZ©vi cwi`k©‡bi Afve t we`¨vjqmg~n ¯‹zj g¨v‡bwRs KwgwU I 
Dc‡Rjv wk¶v/wk¶v Awdmvi KZ©„K h_vh_fv‡e cwi`k©b I Z`viwKi Afve j¶¨ Kiv †M‡Q|  

12.12| wk¶v DcKi‡Yi e¨envi wbwðZ bv nIqv t we`¨vjq¸‡jv wk¶v DcKiY †c‡jI G¸‡jv ¯‹z‡ji †kªYx 
K¶mg~‡n cÖ̀ k©b Kiv n‡”Q bv Ges G¸‡jv †kªYxK‡¶ cÖ̀ k©b I h_vh_ e¨envi wbwðZ Kiv hv‡”Q bv| †hgb- 
Lyjbv †Rjvi dzjZjv Dc‡Rjvq `w¶Y wWwn we`¨vjqwU cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq ‡h, wk¶v DcKiYmg~n 
we`¨vj‡qi †kªYx K‡¶ cÖ̀ k©b bv K‡i Avjwgivi †fZ‡i `xN©w`b hver ivLv n‡q‡Q| 

12.13| b¨vkbvj G¨v‡mm‡g›U bv nIqv t cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Kvh©µg ev —̄evq‡bi d‡j wK cÖfve/djvdj 
AwR©Z n‡q‡Q Zv wbiƒc‡Yi Rb¨ GKwU National Assesment Kiv cÖ‡qvRb wQj| Gi d‡j cÖKíwU MÖnY 
Kivi d‡j cÖv_wgK wk¶v e¨e ’̄vi wK cwieZ©b mvwaZ n‡q‡Q Ges wK djvdj m„wó n‡q‡Q Zv Rvbv m¤¢e nqwb| 

12.14| wk¶v e¨e ’̄vq ¸YMZ gvb cÖZ¨vwkZ ch©v‡q DbœxZ bv nIqv t cÖK‡íi AvIZvq wk¶K‡`i wmBbBW (C-in-
ED) †Uªwbsmn wewfbœ cÖwk¶‡Yi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| wKš‘ G cÖwk¶Ymg~n K¬v‡m QvÎQvÎx‡`i wk¶v`v‡b Kvh©Kix 
f~wgKv cvjb Ki‡Z cvi‡Q bv| wcBwWwc-2 Gi AvIZvq QvÎ I wk¶K‡`i AskMÖnYg~jK (Participatory) 
cvV`vb e¨e¯’v AbymiY Kiv n‡”Q bv| wcBwWwc-2 Gi AvIZvq MÖ“c wWmKvkb Gi wfwË‡Z wmwUs 
A¨v‡iR‡g‡›Ui e¨e ’̄v ivLv n‡q‡Q Ges †m Abyhvqx AvmevecÎ mieivn Kiv n‡q‡Q| wKš‘ cwi`k©bKv‡j †Kvb 
we`¨vj‡q G wmwUs A¨v‡iÄ‡g›U cwijw¶Z nqwb| 

12.15| AvBGgBwWÕi c~e©eZ©x cÖwZ‡e`‡bi Dci e¨e ’̄v MÖnY bv Kiv t cÖKíwU ev —̄evqbKv‡j wewfbœ mg‡q 
AvBGgBwW KZ©„K gvV ch©v‡qi Kvh©µg m‡iRwg‡b cwi`k©b Kiv nq| Gme cwi`k©‡b wewfbœ mgm¨v wPwýZ K‡i 
Zv wbim‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mycvwik cÖ̀ vb Kiv nq| wbqgvbyhvqx mycvwi‡ki Av‡jv‡K e¨e ’̄v MÖnYc~e©K Zv 
AvBGgBwW‡K AewnZ Kivi K_v| wKš‘ mswkó gš¿Yvjq KZ©„K AvBGgBwW Gi †cÖwiZ cÖK‡íi cwi`k©b 
cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K †Kvb e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q wKbv ev n‡j wK e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q Zv G wefvM‡K 
Rvbv‡bv nqwb| 

12.16| AwWU msµvš— t cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`‡b (wcwmAvi) AwWU m¤úwK©Z †Kvb AvcwËi wel‡q D‡jL Kiv nqwb| 
myZivs AwWU msµvš— Avw_©K ev Ab¨vb¨ cÖkvmwbK I wewaMZ Awbqg ev AwWU AvcwËmg~n DÌvwcZ n‡qwQj 
wKbv †m m¤ú‡K© Rvbv hvqwb| 
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12.17| cÖKí g~j¨vq‡bi c~‡e©B Av‡iKwU mgRvZxq cÖKí MÖnY t wcBwWwc-2 cÖKíwU g~j¨vqb Kivi c~‡e© mgRvZxq 
Av‡iKwU cÖKí wcBwWwc-3 MÖnY Kiv n‡q‡Q| mgRvZxq †Kvb cÖKí mgvß nIqvi cy‡e©B Av‡iKwU cÖKí MÖnY 
Kiv mgxPxb bq| 

 
13.0|  mycvwik t 
13.1| Doner trust fund-Gi A_© e¨envi m¤ú‡K© AewnZKiY t fwel¨‡Z †Kvb ai‡bi cÖK‡í Doner trust 

fund Gi gZ parallel fund -Gi AvIZvq wWwcwc ewnf©~Z A_© e¨q Kiv mgxPxb n‡e bv| Doner trust 
fund Gi AvIZvq KZ UvKv wKfv‡e e¨q Kiv n‡q‡Q Zv AvBGgBwW‡K mswkó gš¿Yvj‡qi gva¨‡g AewnZ 
Ki‡Z n‡e| 

13.2| Dcw ’̄wZi nvi e„w× Kiv t we`¨vj‡q Dcw ’̄wZi nvi e„w×i Rb¨ cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| we‡kl K‡i `wi ª̀ 
I UªvBevj wkï‡`i ¯‹z‡j Dcw ’̄wZi nvi e„w× Kivi Rb¨ Av‡iv cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM wb‡Z n‡e| wk¶v 
cÖwZôvb¸‡jvi m¶gZv e„w×‡Z Kvh©Ki c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e| 

13.3| cÖ‡qvRbxq msL¨vK I ¯̂v ’̄̈ m¤§Z j¨vwUªb wbg©vY t mKj we`¨vj‡q ¯̂v¯’̈ m¤§Z j¨vwUªb wbg©vY Kivi D‡`¨vM 
†bqv †h‡Z cv‡i| wk¶K I QvÎQvÎx Abycv‡Z j¨vwUªb ¯’vcb Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

13.4| wbg©vY Kv‡Ri ¸YMZ gvb e„w× Kiv t we`¨vjq¸‡jv wbg©v‡Yi ¸YMZ gvb Av‡iv e„w× Kivi D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 
†Kvb GKK ms ’̄v‡K w`‡q wbg©vY KvR bv K‡i wewfbœ ev¯—evqbKvix ms ’̄vi gva¨‡g wbg©vY KvR Ki‡j Kv‡Ri 
¸YMZgvb Av‡iv e„w× cv‡e| G‡Z K‡i wbg©vYKvix ms ’̄vi g‡a¨ GKwU cÖwZ‡hvwMZvg~jK g‡bvfve m„wó n‡e| 
wbg©vY Kv‡R †h iW e¨envi Kiv nq Zv j¨ve‡U‡÷ h_vh_fv‡e cix¶v Kivi D‡`¨vM wb‡Z n‡e Ges eûj 
cwiwPZ eª̈ vÛ iW e¨env‡ii welqwU we‡ePbv K‡i Zv e¨envi Kivi D‡`¨vM ‡bqv †h‡Z cv‡i| 

13.5| bjK~c ¯’vcb t we`¨vjq¸‡jv‡Z wba©vwiZ MfxiZvq bjK~c ’̄vc‡bi D‡`¨vM ‡bqv †h‡Z cv‡i, hv‡Z K‡i 
Av‡m©wbKgy³ cvwb cvIqv wbwðZ nq| wm‡jU AÂ‡j cvwbi —̄‡i AwZwi³ gvÎvq cv_i _vKvq wisI‡qj Kivi 
D`¨vM wb‡Z n‡e Ges cÖwZwU we`¨vj‡q my‡cq cvwbi mieivn wbwðZ Ki‡Z Kvh©Kix D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| 
†hme ¯’v‡b wba©vwiZ MfxiZvi PvB‡Z Kg MfxiZvq bjK~c ’̄vcb Kiv n‡q‡Q, †m¸‡jv LwZ‡q †`‡L cÖ‡qvRbxq 
e¨e¯’v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

13.6| wcwUAvB¸‡jv‡Z Kw¤úDUvi j¨v‡ei mwVK e¨envi wbwðZKiY t wcwUAvB¸‡jv‡Z Kw¤úDUvi cwiPvjbvi 
Rb¨ `¶ Rbej wb‡qv‡Mi D‡`¨vM ‡bqv †h‡Z cv‡i| cÖwZwU wcwUAvB G B›Uvi‡bU ms‡hv‡Mi D‡`¨vM †bqv †h‡Z 
cv‡i| K¬v‡m gvwëwgwWqv cÖ‡R±i e¨envi wbwðZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e Ges bó 
BDwcGm I Kw¤úDUvi¸‡jv †givg‡Zi D‡`¨vM wb‡Z n‡e| Kw¤úDUvi cÖwk¶‡Yi mgq Av‡iv e„w× Kivi D‡`¨vM 
MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| wcwUAvB¸‡jv mßv‡n cÖwZwU wk¶v_©xi Rb¨ Kgc‡¶ Pviw`b Kw¤úDUvi cÖwk¶‡Yi my‡hvM 
m„wó Kiv †h‡Z cv‡i| 

13.7| hš¿cvwZ I miÄvgvw` wUIGÛBfy³KiY I msi¶Y t cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ hš¿cvwZ I miÄvgvw` 
wUIGÛBfy³ Kiv n‡q‡Q wKbv Zv  Rvbv‡bvi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| cÖK‡íi AvIZvq KZ¸‡jv hvbevnb 
wKfv‡e e¨envi n‡”Q Zv Rvbv‡bvi Rb¨ cÖ‡qvRxq D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 

13.8| †mvm¨vj gwejvB‡Rkb t cÖK‡íi AvIZvq wK ai‡bi †mvm¨vj gwejvB‡Rkb n‡q‡Q wcwmAvi G Zv D‡jL Kiv 
nqwb| †mvm¨vj gwejvB‡Rkb I Uvwg©bvj cix¶v Lv‡Z eiv‡Ïi AwZwiw³ A_© wKfv‡e Ges Kx D‡Ï‡k¨ †Kv_vq 
e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv AvBGgBwW‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| fwel¨‡Z wba©vwiZ A‡½i Rb¨ cÖv°wjZ e¨‡qi 
AwZwi³ A_© e¨q Kiv †_‡K weiZ _vK‡Z n‡e| 

13.9| wbqwgZ gwbUwis I cwi`k©b wbwðZKiY t we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwU I Dc‡Rjv wk¶v Awdmv‡ii cwi`k©b 
Kvh©µg wbqwgZ Kivi wel‡q cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| we`¨vj‡qi mieivnK…Z wk¶v DcKiY¸‡jv 
h_vh_fv‡e msi¶Y I e¨env‡ii D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 

13.10| wk¶K‡`i Kvh©Kix cÖwk¶Y cÖ̀ vb wbwðZ t cÖv_wgK wk¶v e¨envi ¸YMZgvb Dbœq‡b Kvh©Kix e¨e¯’v Kivi 
D‡`¨vM †bqv †h‡Z cv‡i| †hme wk¶K wmGbBW (C-n-ed) †Uªwbs Ki‡Q, Zviv K¬v‡m QvÎ‡`i Abym„Z c×wZ 
Abyhvqx wk¶v cÖ̀ vb Ki‡Qb wKbv welqwU LwZ‡q †`‡L cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kivi D‡`¨vM wb‡Z n‡e| wk¶K 
I QvÎ‡`i gv‡S Participatory wk¶v e¨e¯’v wbwðZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

13.11| AwWU AvcwË ª̀“Z wb®úwË I AewnZ KiY t AwWU msµvš— AvcwËi g‡a¨ KqwU wb®úwË Kiv n‡q‡Q Ges 
KqwU Awb®úbœ Ae ’̄vq i‡q‡Q Zv D‡jL K‡i Zv ª̀“Z wb®úwËi wel‡q cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM wb‡Z n‡e Ges G 
wefvM‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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13.12| mgRvZxq cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© c~e©eZ©x cÖK‡íi g~j¨vqb m¤úbœKiY t fwel¨‡Z mgRvZxq cÖKí g~j¨vq‡bi 
c~‡e©B Av‡iKwU cÖKí MÖnY Kiv mgxPxb n‡e bv| mgRvZxq †Kvb cÖKí MÖn‡Yi c~‡e© AvBGgBwW KZ©„K g~j¨vwqZ 
mgvß cÖwZ‡e`‡bi mgm¨v I mycvwi‡ki Av‡jv‡K M„nxZ c`‡¶c m¤ú‡K© wbwðZ K‡i cÖKí MÖnY Kiv mgxPxb 
n‡e|  

13.13| ‡fŠMwjK Ae ’̄vb we‡ePbvq †i‡L wWwcwc‡Z cÖKí e¨q I bKkv wba©viY t nvIi-evIo,wbPz AÂj, cvnvox 
AÂj I mgỳ ª ZxieZ©x AÂ‡ji †fŠMwjK KvVv‡gv‡K we‡ePbvq G‡b fwel¨‡Z cÖK‡íi wWwcwc cÖYqb Ki‡Z 
n‡e Ges H mKj †fŠMwjK Ae ’̄v‡bi K_v we‡ePbvq †i‡L cÖwZwU ¯‹z‡ji bKkv I cÖv°wjZ e¨q wba©viY Kivi 
D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 

13.14| AvBGgBwWÕi mycvwikmg~‡ni mwVK ev —̄evqbKiY t AvBGgBwW KZ©„K gvV ch©v‡qi Kvh©µg cwi`k©‡b †h 
mKj mgm¨v wPwýZ Kiv n‡q‡Q Zv wbim‡b cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM wb‡Z n‡e Ges AvBGgBwWÕi mgvwß g~j¨vqb 
cÖwZ‡e`‡bi Av‡jv‡K M„nxZ c`‡¶c m¤ú‡K© G wefvM AewnZ Ki‡Z n‡e| 
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ধানম ীর কাযালয়  

cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi AvIZvq 2010-2011 A_© eQ‡ii GwWwcfy³ 
mgvß cÖK‡íi g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi Dci mvi-ms‡¶c 

 
1|  mgvß cÖK‡íi msL¨v t  3 
2|        mgvßK…Z cÖK‡íi cÖK…Z e¨q I †gqv`Kvj t  3082.45 j¶ UvKv,  A‡±vei 06 n‡Z Ryb 011  

(GUzAvB),  ৭২১১.৩০, এি ল / ২০০৫ হেত িডেস র/ ২০১০ 
(িরফারিবিশং  এেসটস অব িচটাগাং ি ল িমল এ  আদমজী 

ট িমলস ফর কনভা ং ইন  ইিপেজডস), 60543.51, 
RyjvB/ 2002 n‡Z wW‡m¤î/ 2010 (AvkªvqY cÖKí (†dBR-
2) 

3|  mgvß cÖK‡íi  e¨q I †gqv` e„w×i KviY t   - 
৪।  সমা ত কে র বা বায়েনর ে  ধান ধান সম া ও পািরশ 
 

mgm¨v mycvwik 
4.1 আিথক ও পিরক না ংখলা 

ভংগ  
4.1 অ েমাদেনর অিতির  কাযািদ স াদন ও অিতির  অথ 

েয়র িবষেয় mswkó gš¿Yvjq  cix¶v‡šZ cÖ‡qvRbxq 
cÖkvmwbK e¨e¯’v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|  

4.2 ক  বা বায়েন অ াভািবক 
িবল  (Time Over-run) 
এবং য় ি  (Cost over-
run)    

4.2 fwel¨‡Z Abyiƒc cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î  Ges gš¿Yvjqvaxb 
Ab¨vb¨ cÖK‡í †hb  এর নরা ি  না ঘেট তা wbwðZ Kiv  
cÖ‡qvRb|  

4.3 ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী  4.3 কে র ু বা বায়ন িনি তকে  ঘন ঘন ক  পিরচালক 
বদিল বা পিরবতন না কের িব মান িনয়ম অ যায়ী ক  
পিরচালক িনেয়ােগ সেচ  থাকা েয়াজন।  

4.4 সমা  কে র যানবাহন 
সরকারী পিরবহন েল জমা 
msµvšZ  

4.4 সমা  কে র আওতায় সরকারী অ দােনর অেথ সং হীত 
যানবাহন RbcÖkvmb ম ণালয় হেত ০৮/০১/২০০৬ তািরেখ 
জাির ত পিরপ  অ যায়ী সরকারী পিরবহন েল জমা দয়ার 

ব া হণ করা েয়াজন।  
4.5 কে র সমাি  িতেবদন 

(িপিসআর) দািখেল িবল   
4.5 fwel¨‡Z cÖKí mgvwßi wZb gv‡mi g‡a¨ wcwmAvi  

আইএমইিড - ত রY Kiv cÖ‡qvRb|  
4.6 Kv‡Ri ¸bMZgvb msµvšZ t 4.6 (K)Kv‡Ri ¸bMZ gvb wbwðZ Ki‡Z fwel¨‡Z wcwcAvi 

h_vh_fv‡e AbymiY c~e©K `¶ Rbej Ges cÖ‡qvRbxq 
hš¿cvwZ mgwš̂Z wVKv`vi wb‡qvM Kiv cÖ‡qvRb|  
(L) cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z KvR we‡kl K‡i wbgœgv‡bi 
c~Z© Kv‡Ri Rb¨ Z`viwKi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ mswkó 
Kg©KZ©v/Kg©Pvixi wei“‡× cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv 
Avek¨K|  
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68.  একেসস   ইনফরেমশন া াম 
(mgvß t Ryb 2011) 

 
 
১। কে র অব ান   :  ধানম ীর কাযালয় 
২। বা বায়নকারী সং া           : ধানম ীর কাযালয় 
৩। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ  :  ধানম ীর কাযালয় 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য় : 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য় 

( ন,২০০৮ 
পয ) 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  সময় 
( ল বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
886.40 

 
3243.97 3082.45 A‡±vi 2006 

n‡Z 
‡m‡Þ¤î-
2009 

(3 6gvm) 

A‡±vei 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 
(57 gvm) 

 

A‡±vei 
2006 n‡Z 
Ryb 2011 
(57 gvm) 

2196.05 
(247.74) 

 

21 gvm 
(58.33) 

৫। কে র অংগিভি ক বা বায়ন t 
(ল  টাকায়) 

িম
ক নং 

অ েমািদত আরwUিপিপ 
অ যায়ী 

কােজর অংগ 

অ েমািদত আরwUিপিপ অ যায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন 
(Ryb, 2011 পয ) 

একক বা ব আিথক বা ব 
(%) 

আিথক 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 (K) ivR¯̂      
১. ক  জনবল  সং া 15 230.10 17 

(106.25) 
276.74 
(120.26) 

২. মণ/cÖwk¶Y - ‡_vK 152.04 ‡_vK 143.54 
(94.40) 

৩. KzBK DBb - ÕÕ 876.19 - 1035.17 
(118.14) 

৪ . ‡ókbvwiR Ges mieivn - ÕÕ 38.90 - 12.97 
(33.34) 

৫ . cvewjK Bbdi‡gkb 
K¨v‡¤úbmn 

- ÕÕ 42.53 ‡_vK 42.36 
(99.62) 

6. ‡Uªwbs - ÕÕ 257.19 ÕÕ 258.05 
(100.33) 

7 . B‡f›U/ †dqvi msL¨v 8 138.02 8 
(100) 

52.82 
(38.26) 

8 . mfv/†mwgbvi - ‡_vK 481.20 ‡_vK 388.18 
(80.66) 

9 . we‡klÁ (†`kx+we‡`kx) Rbgvm 6+ 558.79 6+ 
(100) 

488.39 
(87.40) 

10.  Ab¨vb¨  ‡_vK 273.86 ‡_vK 200.55 
(73.23) 
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িম
ক নং 

অ েমািদত আরwUিপিপ 
অ যায়ী 

কােজর অংগ 

অ েমািদত আরwUিপিপ অ যায়ী 
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন 
(Ryb, 2011 পয ) 

একক বা ব আিথক বা ব 
(%) 

আিথক 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
  Dc-†gvU (K)  ÕÕ 3048.82 ÕÕ 2898.77 
 (L) g~jab  ÕÕ    
৯ . hvbenb msL¨v 1 16.16 1 

(100) 
16.16 
(100) 

১০ . cÖ‡R± Awdm Kw¤úDUvi, 
†bvUeyK, wcÖ›Uvi Ges 
G¨vK‡mmwiR 

- ‡_vK 71.21 ‡_vK 107.90 
(151.52) 

11. B›Uvi‡bU g‡Wg Ges 
Kv‡bKwUwfwU 

- ÕÕ 4.34 Ó 0.10 
(2.30) 

12.  mdUIq¨vi - Ó 0.50  - 
13. Awdm BKzBc‡g›U - ÕÕ 17.33 ÕÕ 4.59 

(26.48) 
14.  dvwY©Pvi  Ó 33.89 ÕÕ 14.82 

(43.72) 
15.  cÖvBm Kw›Ub‡RÝx  Ó 3.72 ÕÕ - 
 Dc-†gvU (L)  ÕÕ 147.15  143.57 
 (M) wRIwe  ÕÕ  Ó  
16. wmwW f¨vU - ÕÕ 38.00 ÕÕ 33.30 

(87.63) 
17.  Ab¨vb¨  ÕÕ 10.00 Ó 63.81 

(68.10) 
 Dc-‡gvU (M)  ÕÕ 48.00  40.11 
 me©‡gvU (K+L+M)   3243.97  3082.45 

(95.02) 
 
৬। অসমা  কােজর িববরণ  :  cwi`k©bKv‡j mswkó‡`i cÖ̀ Ë Z_¨ g‡Z cÖK‡íi ‡Kvb KvR  Amgvß †bB|  
 
৭। সাধারণ পযেব ণঃ  cÖKíwU 2006 m‡b Pvjy nIqvi ci mgvwß ch©šZ mg‡q D‡Ï‡k¨i ‡gŠwjK welq wVK †i‡L 
wewfbœ mg‡q wewfbœfv‡e ewY©Z n‡q‡Q|  
 
৭.১ কে র উে ঃ  
 g~j wUwcwc Abyqvqx  cÖK‡íi D‡Ïk¨ wbgœiƒct 

(K)  ¯’vbxq AwfÁ I wewfbœ †÷K‡nvìvi‡`i AwfÁZvi Av‡jv‡K GKwU RvZxq B-Mf‡b©Ý wfkb cÖwZôv Kiv; 
(L)   GB †cÖvMÖv‡gi AvIZvq †h mKj bZzb cÖKí cÖYxZ n‡e Zv‡Z cÖ‡qvRbxq KvwiMix civgk© cÖ̀ vb Ges 

cÖK‡íi mKj Kvh©vw`i cwiKíbv, mgš̂q cwiex¶Y I g~j¨vqb Kiv ; 
(M)  WªvBfvi I Gbvewjs Gbfvqib‡g›U, GB `yÕai‡bi B-Mf‡b©Ý cÖKí kbv³KiY, cÖYqb, cvU©bvikxc Ges 

m¤ú` †hvMv‡bi Kv‡R Dc‡`k I KvwiMix mnvqZv cÖ̀ vb Ges  
(N)   B-Mf‡b©Ý †mj Ges Ab¨vb¨ miKvix Kg©KZ©v‡`i  B-Mf‡b©Ý msµvšZ `¶Zv e„w×|  

 
ms‡kvwaZ wUwcwc Abyhvqx  cÖK‡íi  D‡Ïk¨ wbgœiƒct 
(ক)   wWwRUvj evsjv‡`kÕÕ cÖwZôvi j‡¶¨ AvBwmwU cwjwm-2009 Ges AvBwmwU G¨v±-2009 Gi Av‡jv‡K B-Mf‡b©Ý 

/B-mvwf©m/ ICT4D D‡`¨vMmg~‡ni ev¯Zevqb wbwðZKiY; 
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(L)   B-Mf‡b©Ý /B-mvwfm/ICT4D wfkb Ges †KŠkj cÖYq‡bi gva¨‡g RvZxq Dbœqb bxwZgvjvq AvBwmwU msµvšZ 
welqvejx িচw তকরণ ,অ ািধকার িনধারণ এবং অ করণ ; 

(গ) দেশ B-Mf‡b©Ý/ই সািভস/ ICT4D কায ম জারদার করার জ  ন ন ক  িচি তকরণ , ণয়ন , েয়াজনীয় 
কািরগির পরামশ দান ,সম য় ,পিরবী ণ ও ায়ন এবং  

(ঘ) ধানম ীর কাযালেয়র ই-গভ া  সেলর কম মতা ও দ তা ি করণ।  
 
৭.২ পট িমঃ ধানম ীর কাযালেয় ইউএনিডিপর  আিথক সহায়তায় বা বায়নাধীন নেদিনং িদ আইিস  ক াপািস  
অব াইম িমিন ারস অিফস Kí থেক মালেয়িশয়া ,wmsMvcyi I দি ণ  কািরয়ায় ই-গভনেম  কায ম সেরজিমেন 

ত  করার িনিমË জন শাসন সিচেবর ন ে  নীিত িনধারক ও ত  ্w³িবদেদর সম েয় গ ত এক  িতিনিধদল  গত 
১০-২৪ এি ল ,২০০৬ তvিরখ এক  িশ া সফের যায়। িতনিধদল মালেয়িশয়ার ধানম ীর কাযালয়সহ িসংগা র ও দি ণ   
কািরয়ার ণ  ও সফল e-Government ও e-Citizen কায ম স েক বা ব অিভ তা স য় কেরন। তােদর 
পািরেশর আেলােক গ ত সাব-কিম  সকল ম ণালয়/িবভােগর আইিস  ফাকাল পেয় েদর িনেয় িবিভ  পরামশ সভা কের 

এক  ই-গভনেম  ান অব এ াকশন তরী কের যােত িনে া  াবস হ বা বায়েনর জ  পািরশ করা হয় t  
 (ক) ধানম ীর কাযালেয়র বতমান কাঠােমার মে  ই-গভনেম  সল াপন; 

(খ) সরকােরর ই-গভনেম  কায মেক জারদার করার জ  কিতপয় ত বা বায়নেযা  কায ম হণ এবং 
বা বায়ন করা এবং 

 (গ) ই-গভনেম  সলেক সহায়তা দােনর জ  এক  কািরগরী সহায়তা া াম চা করণ।  
 
বিণত অব ায় ই-গভনেম  ান অব এ াকশন বা বায়ন ধানম ীর কাযালেয় এক  ই-গভনেম  সল াপন এবং এই 
সলেক  সহায়তা করার জ  ইউএনিডিপর আিথক সহায়তায় এক  এ  আই )এ কেসস  ইনফরেমশন ( া াম চা  করার 
াপাের মাননীয় ধানম ী গত ০৬/০৭/২০০৬ তািরখ উহার অby মাদন দান কেরন।  বিণত  া াম চা  করার জ  

ইউএনিডিপ এক  Programme Initiation Document (PID) ণয়ন কের। গত ২২/০৮/২০০৬ তািরেখ  সিচব 
মেহাদেয়র   সভাপিতে  Local Project Appraisal Committee (LPAC)Õi সভায় েয়াজনীয় cªমাজনসহ PID  
ড়া  করা হয়। এ াপেট ইউএনিডিপর আিথক সহায়তায়  এই ক  ণয়ণ করা হেয়েছ।  

 
৭.3 কে র অ েমাদন অব াঃ   মাননীয় ধানম ী গত ০৬/০৭/২০০৬ তািরখ ক  অ েমাদন কেরন। বিণত  া াম 

চা  করার জ  ইউএনিডিপ এক  Programme Initiation Document (PID) ণয়ন কের। গত 
২২/০৮/২০০৬ তািরেখ  সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  Local Project Appraisal Committee 
(LPAC) সভায় েয়াজনীয় cªমাজনসহ PID  ড়া  করা হয়। এ াপেট ইউএনিডিপর আিথক সহায়তায় 
অে াবর ২০০৬ হেত সে র ২০০৯ ময়ােদ  ক  বা বায়ন ময়াদ িনধাণ করা হয়।   
1g ms‡kvabx t  gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ…„©K cÖKíwU 2006 †_‡K wW‡m¤̂i 2010 ch©šZ †gqv` e„w× K‡i 
†gvU  2718.97 j¶ UvKv e¨‡q 1g ms‡kvab Kiv nq|  Gi g‡a¨ wRIwe 48.00 j¶ UvKv Ges cÖKí mvnvh¨ 
267.97 j¶ UvKv|   
2q ms‡kvabxt gvbbxq cwiKíbv gš¿x KZ©„K AveviI cÖKíwUi †gqv` A‡±vei 2006 †_‡K Ryb 2011 ch©šZ 
e„w× K‡i 3243.97 j¶ UvKv e¨‡q 2q ms‡kvab Kiv nq  hvi g‡a¨ wRIwe 48.00 j¶  UvKv Ges cªKí 
mvnvh¨  3195.97 j¶  UvKv|  

৭.৪। কে র অথায়নঃ  দাতা সং া ইউএনিডিপর আিথক অ দােন  3195.97  ল  টাকা এবং িজওিব  48.০০ ল  
টাকাmn me©‡gvU 3243.97 j¶ UvKvq   ক   বা বািয়ত হেয়েছ।  
 
7.5 cwi`k©b t AvBGgB wefvM Gi cwiPvjK (c~Z©) KZ…©K MZ 01/08/2012 Zvwi‡L cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡q Aew ’̄Z 
cÖKí Awdm  cwi`k©b Kiv nq| AvBGgB wefv‡Mi ÒDbœqb cÖKí/†m±i wfwËK Dbœqb Kg©m~wPi ev¯—evqb, cwiex¶Y I 
g~j¨vqb c×wZÓ msµvš— 29.03.2006 Zvwi‡Li cwicÎ †gvZv‡eK AvBGgBwW KZ…©K cÖKí/†m±i wfwËK Dbœqb Kg©m~wP 
cwi`k©bKv‡j mswkó cÖKí cwiPvjK/jvBb WvB‡i±i cÖKí/Kg©m~wPi cwi`k©b Kv‡j  Dcw¯’Z _vKvi eva¨evaKZv 
i‡q‡Q| cÖKí cwi`k©bKv‡j cÖKí cwiPvjK Dcw ’̄Z wQ‡jb bv| KviY cÖKí cwiPvjK †`‡ki evB‡i Av‡Qb e‡j cÖKí 
KZ©„c¶ Rvwb‡q‡Qb| Z‡e cÖKí  mswkó  Rbve Avwbi †PŠayix, cwjwm G¨vWfvBRvi, †eMg dviRvbv, †cÖvMÖvg 
G¨v‡mvwm‡qU, Rbve †iRvbyj Bmjvg, dvBbvÝ G·cvU© Ges Rbve †gvt bv‡Qi, dvBbvÝ Awdmvi cwi`k©bKv‡j Dcw ’̄Z 
wQ‡jb| cwi`k©‡bi Av‡jv‡K ev¯—e Ae¯’v wbæiƒc t 
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৭.6 cÖK‡íi mvwe©K AMÖMwZt 
  ইউএনিডিপর  mnvqZvq KvwiMix mnvqZv cÖKíwUi me©‡kl ms‡kvwaZ †gvU cÖv°vwjZ e¨q 3243.97  j¶ UvKv| 

cÖKíwUi µgcywÄZ e¨‡qi cwigvb 3082.45 j¶ UvKv hv †gvU e¨‡qi  92.02% | cÖK‡íi eQiwfwËK 
ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ,  A_© Aegyw³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc t  

(ল  টাকায়) 
অথ বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  অব ি  

(িজওিব) 
য় অ িয়ত 

অথ 
(িজওিব) 

মাট টাকা ঃ সাঃ মাট টাকা ঃ সাঃ  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2006-2007 311.13 19.50 291.63 0.75 108.70 - 108.70 0.00 
2007-2008 385.00 43.00 342.00 41.50 391.45 36.13 355.32 0.00 
2008-2009 254.00 5.00 249.00 2.00 220.92 1.71 219.21 0.00 
2009-2010 930.00 2.00 928.00 1.50 773.12 1.08 772.04 0.00 
2010-2011 1576.00 4.00 1572.00 1.19 1588.26 1.19 1587.07 0.00 
মাট 3456.13 73.50 3382.63 46.94 3082.45 40.11 3042.34 0.00 
 
উপেরর সারণী হেত দখা যায় িবিভ  অথবছের কে র অধীেন মাট 3456.13 ল   টাকা  সংেশািধত এিডিপেত বরা  

দান করা হেয়েছ। িজওিব অেথর মে  িপিসআরএ বছর িভ ক  অব  কলােম কান টাকা অব  দখােনা হয়িন। অথচ 
িজওিব টাকা খরচ দখােনা হেয়েছ। AvBGgBwWÕi evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (GwWwc) eB †_‡K cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z †`Lv hvq 
46.94 ল  টাকা অব  Kiv n‡q‡Q Gi g‡a¨ e¨q Kiv n‡q‡Q 40.11 j¶ UvKv| cwi`k©bKv‡j †`Lv hvq Ae¨vwqZ A_© 
miKvix ‡KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡q‡Q|  
 

৭.7    কে র ধান ধান অংেগর বা বায়ন অ গিতঃ 
৭.7.১ ক  জনবল : 

Aby‡gvw`Z wUwcwc Abyhvqx 15 Rb Rbej Gi Rb¨ 230.10 j¶ UvKvi ms ’̄v‡bi wecix‡Z cªK…Zc‡¶ 17 Rb 
Rbe‡ji Rb¨ †gvU 276.78 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| hvi Aw_©K AMÖMwZ 120.26% Ges ev —̄e AMÖMwZ 
106.25%|  
 

7.7.2 ågY/cÖwk¶Yt 
cÖKí Kvh©vj‡qi Z_¨ †_‡K †`Lv hvq ågY/cÖwk¶Y Gi Rb¨ wewfbœ †gqv‡` cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, cÖKí Kvh©vjq I 
wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM †_‡K wewfbœ Kg©KZ©v †`‡k we‡`‡k ågY/ cÖwk¶‡bi D‡Ï‡k¨ MgY K‡i‡Qb| ågY/cÖwk¶Y 
†_vK eivÏ Lv‡Z 152.04 j¶ UvKvi ms ’̄v‡bi wecix‡Z e¨q n‡q‡Q 143.54 j¶¨ UvKv hvi Avw_©K AMÖMwZ 
94.40%|  
KzBK DBbt  
cÖ_g ch©v‡q 13wU gš¿Yvjq/wefv‡M wewfbœ wel‡qi Dci AvBwmwU e¨envi K‡i KzBK DBb Kiv n‡q‡Q| cieZ©x‡Z 
53wU gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄vq wewfbœ wel‡qi Dci KyBK DBb Kiv n‡q‡Q| D³ Lv‡Z Aby‡gvw`Z wUwcwc Abyhvqx 
eivÏ wQj 876.19 j¶ UvKv | hvi  wecix‡Z 1035.17 j¶ UvKv LiP n‡q‡Q | G Lv‡Z ms¯’vbK…Z UvKvi †P‡q 
158.98 j¶ UvKv †ekx LiP n‡q‡Q|  hvi Avw_©K AMÖMwZ 118.14%|    
‡Uªwbst 
cÖK‡íi AvIZvq †Uªwbs Lv‡Z 257.19 j¶ UvKv ms ’̄v‡bi wecix‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q 258.05 UvKv| G Lv‡Z 
ms¯’vbK…Z UvKvi †P‡q 0.86 j¶ UvKv †ekx e¨q Kiv n‡q‡Q, hvi Avw_©K AMÖMwZ 100.33%|  
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we‡klÁ  : 
we‡klÁ  Lv‡Z  eivÏ wQj 558.79 j¶ UvKv| cwi`k©‡bi mgq Dc ’̄vwcZ Z‡_¨i wfwË‡Z †`Lv hvq †h,  cªKí 
‡gqv‡` 98 Rb  we‡klÁ me©‡gvU  600.16 Rbgvm KvR K‡i‡Qb| G Lv‡Z †gvU e¨q n‡q‡Q 488.39 j¶ UvKv 
hvi Avw_©K AMÖMwZ 87.40%|   
cÖ‡R± Awdm Kw¤úDUvi, †bvUeyK, wcÖ›Uvi Ges G¨vK‡mmwiR t 
cÖ‡R± Awdm Kw¤úDUvi, †bvUeyK, wcÖ›Uvi Ges G¨vK‡mmwiR Lv‡Z 71.21 j¶ UvKvi wecix‡Z LiP n‡q‡Q 
107.90 j¶ UvKv| Aby‡gvw`Z UvKvi †P‡q 36.69 j¶ UvKv †ekx LiP Kiv n‡q‡Q, hvi Avw_©K AMÖMwZ 
151.52 %|  

 
৮। কে র উে  অজনঃ 

উে  অজন 
(ক)  ÕÕ wWwRUvj evsjv‡`kÕÕ cÖwZôvi j‡¶¨ 
AvBwmwU cwjwm-2009 Ges AvBwmwU &G¨v±-2009 
Gi Av‡jv‡K B-Mf‡b©Ý/B-mvwf©m/ ICT4D 
D‡`¨vMmg~‡ni ev¯Zevhb wbwðZKiY 
 

(ক) AvBwmwU cwjwm 2009 Gi Avw½‡K Ges ÕwWwRUvj 
evsjv‡`kÕ  iƒcKí ev¯Zevq‡bi j‡¶¨ GUzAvB †cÖvMÖvg 
wewfbœ D‡`¨vM I Kvh©µ‡g mnvqZv cÖ̀ vb K‡i‡Q| 
GUzAvB †cÖvMÖvg AvBwmwU Ges wWwRUvj evsjv‡`k 
wfk‡bi mv‡_ m¤ú„³ eû cwjwm/÷ª̈ v‡UwR/MvBW jvBb 
Gi Lmov cȪ ‘yZKi‡Y Ae`vb †i‡L‡Q&| †hgbt GUzAvB 
†cÖvMÖvg AvBwmwU cwjwm 2009 Gi AvswkK Lmov, 
AvBwmwU AvBb 2010 Gi Lmov, 6ô cÂevwl©K 
cwiKíbvi AvBwmwU As‡ki Lmov, miKvix †emiKvix 
Askx`vwiZ¡ bxwZgvjv Ges MvBWjvBb 2010, cjx 
ms‡hvM bxwZgvjv MvBWjvBb 2010 , BDwUwjwU wej 
†c‡g›U MvBWjvBb, ‡gvevBj e¨vswKs bxwZgvjv 
MvBWjvBb, RvZxq †UwjKg bxwZgvjv 2012 BZ¨vw`i 
Lmov cÖYq‡b Kg †ekx  Ae`vb iv‡Lb e‡j Rvbv hvq| 
GQvovI  GUzAvB †cÖvMªvg wWwRUvj evsjv‡`‡ki 
†KŠkjMZ AMÖvwaKvi wba©viY, ‡gvevBj Kxc¨vW 
÷¨vÛvW©vB‡Rkb bxwZgjv, Gg-Mf‡b©‡Ýi RvZxq 
†KŠkjcÎ, RvZxq B-Mf‡b©Ý AvwK©‡UKPvi, B-Mf‡b©Ý 
B›UvAcv‡iwewjwU KvVv‡gv (wmwU‡Rb †Kvi WvUv 
÷ª̈ vKPvi) cÖYqb/Lmov K‡i‡Q e‡jI Rvbv hvq|  

(L) B-Mf‡b©Ý /B-mvwfm/ ICT4D wfkb Ges 
†KŠkj cÖYq‡bi gva¨‡g RvZxq Dbœqb bxwZgvjvq 
AvBwmwU msµvšZ welqvejx িচw ত করণ ,
অ ািধকার িনধারণ এবং অ করণ ; 
  

(খ) B-Mfb©̈ vÝ/B-mvwfm/ ICT4D wfkb Ges †KŠkj 
cÖYq‡bi gva¨‡g RvZxq Dbœqb bxwZgvjvq AvBwmwU 
msµvšZ welqvejx িচ ত করণ ,অ ািধকার িনধারণ এবং 
অ কর‡Yi Rb¨ wewfbœ miKvix WKz‡g›U cÖYq‡b G 
cÖKí †_‡K Ae`vb ivLv n‡q‡Q| †hgbt 6ô cÂevwl©K 
cwiKíbvi AvBwmwU As‡ki Lmov, wk¶vbxwZi AvBwmwU 
Ask, ¯̂v¯’̈ bxwZi wKQy Ask, ỳ‡h©vM e¨e¯’vcbvi Rb¨ 
RvZxq cwiKíbv 2010-2015 Gi wKQy Ask Ges wewfbœ 
miKvix cÖwZôvb †Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb cwil‡`i 
wewfb AvB‡b AvBwmwU msµvšZ Ask ms‡kvab/ms‡hvRb 
Gi welq িচw ত করণ, অ ািধকার িনধারণ এবং 
অ করণ Gi KvR  cÖKí †_‡K Kiv n‡q‡Q  e‡j 
Rvbv hvq|  
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উে  অজন 
(গ) দেশ B-Mf‡b©Ý/ই সািভস/ ICT4D কায ম 
জারদার করার জ  ন ন ক  িচি তকরণ , ণয়ন ,
েয়াজনীয় কািরগির পরামশ দান ,সম য় ,

পিরবী ণ ও ায়ন|   
 

(গ) GUzAvB †cÖvMÖvg wewfbœ ch©v‡q †÷K‡nvìvi‡`i 
gZvg‡Zi mgš̂‡q RvZxq B-Mf‡b©Ý wfkb dgy©‡jkb 
K‡i‡Q| GQvov nivBRb ¯‹¨vb WKz‡g›U, K…wl, ¯̂v¯’̈ , 
wk¶v I ’̄vbxq miKv‡ii Rb¨ wfkb WKz‡g›U Ges 
wWwRUvj evsjv‡`‡ki †KŠkjMZ AMÖvwaKvi wba©viY 
msµvšZ WKz‡g›U cȪ ‘yZ K‡i‡Q e‡j cÖKí Awdm †_‡K 
Rvbv‡bv nq| Gi †cÖvw¶‡Zt GUzAvB †cÖvMÖvg gwš¿cwil` 
wefvM I evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝ‡ji mgš̂‡q mKj 
†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q †Rjv-B †mev †K› ª̀ ’̄vcb 
K‡i‡Q|  
RbM‡Yi †`vi‡Mvovq miKv‡ii wewfbœ †mev I Z_¨ †mev 
wbwðZ Ki‡Z GUzAvB †cÖvMÖvg 4501wU BDwbqb cwil‡` 
BDwbqb Z_¨ I †mev †K›`ª ’̄vcb K‡i‡Q| GUzAvB 
†cÖvMÖvg miKv‡ii wewfbœ `ß‡i †gvU700wUi AwaK KzBK-
DBb (mn‡R I `ª“Z ev¯Zevqb‡hvM¨ AvBwmwU cÖKí) 
wPি তকরেণ উে খেযা  িমকা রেখেছ। ত ে  ১৩  

ইক উইন  কে র ফাে  স  হেয়েছ।  
(ঘ) ধানম ীর কাযালেয়র B-Mf‡b©Ý সেলর 
কম মতা ও দ তা ি করণ।  

(ঘ) cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi B-Mf‡b©Ý †m‡ji Kg©¶gZv I 
`¶Zv e„w× Kivi Rb¨ mywbw`©ó ‡Kvb Kg©Kv‡Ûi Z_¨ 
cvIqv hvqwb| Z‡e এ আই া াম cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi 
নীিত িনধা©রক  ও wewfbœ কমকতা ে র AvBwmwU দ তা 
ি  এবং সে টাইেজkb কম wচেত সহায়তা দান 

কেরেছ। G Rb¨ wewfbœ ¯Z‡ii Kg©KZ©v‡`i †`‡k we‡`‡k 
cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

 
৯।  ক  পিরচালক সং া  ত ঃ  
 

িমক 
নং 

নাম ও পদবী নকালীন খ কালীন যাগদােনর 
তািরখ 

বদলীর  
তািরখ 

১।  জনাব  cÖ‡KŠkjx gvnveye m‡ivqvi, 
†cÖvMÖvgvi, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq 

-  23/10/2006 09/09/2008 

২।  জনাব gynv¤§` AvjKvgv wmwÏKx, 
cwiPvjK-5, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq 

-  09/09/2008 26/04/2009 

৩।  জনাব মা :gvnvgỳ yi ingvb, 
cwiPvjK-2, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq  

-  26/04/2009 28/05/2009 

৪।  Rbve †gvt bRi“j Bmjvg Lvb, 
cÖavbgš¿xi wcGm-1, cÖavbgš¿xi 
Kvh©vjq 

-  07/০6/২০09 30/06/2011 

 

wcwmAvi I cwi`k©‡bi mgq cÖvß Z_¨ †_‡K ‡`Lv hvq †h, cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi wewfbœ Kg©KZ©v wewfbœ mg‡q 
g~j `vwq‡Z¡i AwZwi³ wn‡m‡e LÛKvjxb cÖKí cwiPvj‡Ki `vwqZ¡ cvjb K‡ib| d‡j Z_¨ cÖhyw³i mv‡_ mswkó 
mve©¶wYK cÖKí cwiPvj‡Ki gZ Kvh©Ki f~wgKv cvjb Kiv Zuv‡`i c‡¶  m¤¢e bq e‡j aviYv Kiv hvq| 
AwaKš‘y cÖ_g I me©‡kl cÖKí cwiPvjK Qvov Ab¨iv Kg mgq `vwqZ¡ cvjb Kivq Zuv‡`i c‡¶I h‡_ó Ae`vb 
ivLvi my‡hvM wQjbv|  

 

১০।  ক  বা বায়ন সম াঃ 
10.1 আিথক ও পিরক না ংখলা ভংগ t cÖKí Kvhv©jq হেত দ  ত  অ যায়ী দখা যায় য, অেনক অংেগর 

wUwcwc Abyhvqx া িলত বরাে র চেয়  অন েমািদত অিতির  য় করা হেয়েছ। †hgb Rbej Lv‡Z  46.68 
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j¶ UvKv, KzBK DBb Lv‡Z 158.98 j¶ UvKv, ‡Uªwbs Lv‡Z 0.86 j¶ UvKv Ges cª‡R‡± Awdm 
Kw¤úDUvi, †bvUeyK, wcÖ›Uvi Ges G¨vK‡mmwiR Lv‡Z 36.69 j¶ UvKv  AwZwi³  LiP  Kiv n‡q‡Q| 
অেনক অংেগর অ েমা`‡bi Zzjbvq   ev¯Z‡e ‡ekx KvR Kivi gva¨‡g †ekx e¨q  করা হেয়েছ । ‡hgb 
Rbej Lv‡Z Aby‡gvw`Z c‡`i (15) †P‡q †ekx c‡` (17+) wb‡qvM †`qvi gva¨‡g e¨q e„w× Kiv n‡q‡Q|  
cÖKí mswkó‡`i g‡Z BDGbwWwcÕi †eZb †¯‹j e„w× I  cÖ‡qvR‡bi †cÖw¶‡Z AwaK Rbej wb‡qv‡Mi  
Kvi‡Y Rbej Lv‡Z e¨q e„w× ‡c‡q‡Q| ‡mevi †¶Î (mvwf©m wdì) e„w× I ev¯Ze  cÖ‡qvR‡b  KzBK DBb 
Gi e¨q e„w× †c‡q‡Q|  cª‡R‡± Awdm Kw¤úDUvi, †bvUeyK, wcÖ›Uvi Ges G¨vK‡mmwiR ‡¶‡Î cÖavbgš¿xi 
Kvh©vj‡qi Pvwn`v Zvr¶wYK mgvavbK‡í KwZcq  †¶‡Î AwaKZi µ‡qi Kvi‡Y e¨q e„w× ‡c‡q‡Q| 
†ókbvix I mvcvB, B‡f›U/†dqvi Ges mfv/†mwgbv‡ii Ae¨wqZ A_© KzBK DBb Gi cÖ‡qvR‡b e¨envi 
n‡q‡Q e‡j Rvbv‡bv nq| wKš‘y G AwZwi³ e¨q I AvšZtLvZ mgš̂‡qi Rb¨ Dchy³/h_vh_ KZ©„c‡¶i 
†Kvb Aby‡gv`b †`Lv‡Z cv‡ibwb| d‡j  এ ধরেনর অন েমািদত অিতির  e¨‡qi e¨vcv‡i cÖKí KZ©„c‡¶i  
e¨vL¨v MÖnY‡hvM¨ I m াlRK wn‡m‡e we‡ewPZ nq bv|  

১০.2 ক  বা বায়েন অ াভািবক িবল  Time Over-run এবং য় ি  Cost over-run t ল ক  
বা বায়েন মাট ৪ বছর 9 gvm সময় য় হেয়েছ যা ল অ েমািদত বা বায়নকাল হেত ১ বছর 09 gvm বশী  
(58.৩৩%)।  ৩ বছের বা বায়েনর জ  িনধািরত ক   58.৩৩ % বশী সমেয় বা বায়ন কা  নয়। 
অ িদেক কে র ল অ েমািদত  া িলত য় 886.40 ল  টাকা থেক  সংেশাধন বক 3243.97 ল  
টাকায় িনধারণ করা হেয়েছ এবং ন ২০11 পয  য় হেয়েছ 3082.45 ল  টাকা অথাৎ ল অ েমািদত য় 
থেক ক  য় ি  পেয়েছ  2196.05  ল  টাকা (247.74%)। যথাসমেয় ক  বা বািয়ত হেল 

বা বায়ন য় কম হেতা Ges c~‡e©B mydj cvIqv †h‡Zv|   
10.3 ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী t  ক র বা বায়নকালীন সময় (২০০6 থেক ২০11) পয  4 বছর ৯ মােস 

মাট 4 জন কমকতা wbR `vwq‡Z¡i AwZwi³  wn‡m‡e খ কালীন ক  পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত 
িছেলন। Z_¨ cÖhyw³i mv‡_ mswkó mve©¶wbK cÖKí cwiPvjK bv _vKvq I  ঘন ঘন ক  পিরচালক 
বদিলজিনত কারেণ ক  বা বায়ন wKQyUv n‡jI  িবি ত হেয়েছ |  

১১.4 সমা  কে র যানবাহন সরকারী পিরবহন েল জমা না দয়াঃ কে র আওতায় য় ত (০১ )  wgUmywewm 
পােজেরা  ( বতমােন এসিডিব কে  বহার করেছ বেল িপিসআর এ উে খ রেয়েছ। RbcÖkvmb ম ণালয় হেত 
০৮/০১/২০০৬ তািরেখ জাির ত পিরপ  অ যায়ী কে র আওতায় সরকারী অ দােনর অেথ হীত/ য়K…Z 
যানবাহন ক   সমাি র পর পিরবহন েল জমা িদেত হেব। অতএব ,সমা  কে র  যানবাহেনর পাের 
উি িখত পিরপ  অ যায়ী ব া হY করা েয়াজন।  

 
11.5 কে র সমাি  িতেবদন (িপিসআর) দািখেল িবল  t cÖKí mgvwßi 3 gv‡mi g‡a¨ AvBGgBwW‡Z wcwmAvi 

†cÖi‡Yi weavb Av‡Q| wKš‘y G কে র সমাি   িতেবদন (িপিসআর)  ‡cÖi‡Y h‡_ó িবল   হেয়েছ | Av‡jvP¨  
cÖK‡íi mgvwß‡Z bZzb cÖKí MÖn‡Yi Rb¨  AvBGgBwWÕi g~j¨vqb I mycvwik cÖ‡qvRb nIqvq wcBwmÕi 
mycvwikg‡Z †kl ch©šZ wcwmAvi †cÖiY Kiv n‡q‡Q  যা  কা  নয়|  

 
১১. পািরশ/মতামতঃ 
11.1 অ েমাদেনর অিতির  কাযািদ স াদন ও অিতির  অথ েয়র িবষেয়  cÖavbgš¿xi Kvh©vjq KZ©„K  

cix¶v‡šZ cÖ‡qvRbxq cÖkvmwbK e¨e ’̄v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|  
১১.2 আেলাচ  কে   টাইম ওভাররান (১ বছর  9 gvm) সমীচীন হয়িন। fwel¨‡Z Abyiƒc cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î  Ges 

gš¿Yvjqvaxb Ab¨vb¨ cÖK‡í †hb  এর নরা ি  না ঘেট তা wbwðZ Kiv  cÖ‡qvRb|  
11.3 কে র ু বা বায়ন িনি তকে  ঘন ঘন ক  পিরচালক বদিল বা পিরবতন না কের িব মান িনয়ম অ যায়ী 

ক  পিরচালক িনেয়ােগ সেচ  থাকা েয়াজন। fwel¨‡Z Abyiƒc cÖK‡íi †¶‡Î Z_¨ cÖhyw³‡Z AvMÖnx I 
AwfÁ †Kvb Kg©KZ©v‡K mve©¶wbKfv‡e cÖKí cwiPvjK wb‡qvM Kiv †h‡Z cv‡i|  

১1.4
  

সমা  কে র আওতায় সরকারী অ দােনর অেথ সং হীত যানবাহন (01wU cv‡R‡iv ) RbcÖkvmb ম ণালয় হেত 
০৮/০১/২০০৬ তািরেখ জাির ত পিরপ  অ যায়ী সরকারী পিরবহন েল জমা দয়ার ব া হণ করা েয়াজন।  

11.5 fwel¨‡Z cÖKí mgvwßi wZb gv‡mi g‡a¨ wcwmAvi  আইএমইিড - ত রY Kiv cÖ‡qvRb|  
11.6 wWwRUvj evsjv‡`k cÖwZôv Z¡ivw¤̂Z Kivi Rb¨ fwel¨‡Z Abyiƒc cÖKí †bqv †h‡Z cv‡i| Z‡e †m‡¶‡Î 

ˆØZZv cwinvimn jvMmB cÖhyw³ e¨env‡ii Dci ¸i“Z¡v‡ivc Kiv cÖ‡qvRb|    
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69. আ ায়ণ ক  ( ফইজ-২) 
(mgvß t wW‡m¤î, 2010) 

 
১। কে র অব ান    : mgMÖ evsjv‡`k  
২। বা বায়নকারী সং া            : ধানম ীর কাযালয় 
৩। শাসিনক ম ণালয়/িবভাগ   : ধানম ীর কাযালয় 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়ঃ 

(ল  টাকায়) 
া িলত য় ত য়  পিরকি ত বা বায়নকাল ত 

বা বায়নকাল 
অিত া  

য় ( ল 
া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় ( ল 
বা বায়ন 
কােলর %) 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

ল সবেশষ 
সংেশািধত 

   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
44720.20 
 

60855.96 60543.51 RyjvB, 
2002 
n‡Z  
Ryb, 
2006 
(48gvm) 

RyjvB, 2002 
n‡Z  
wW‡m¤î,  
2010 
(102 gvm) 

RyjvB, 
2002 n‡Z  
wW‡m¤î,  
2010 
(102 gvm) 

15823.31 
 (35.38) 
 

54 gvm 
(112.50) 

 
৫। কে র অংগিভি ক বা বায়ন t 

(ল  টাকায়) 
িম

ক নং 
অ েমািদত আরিডিপিপ 
অ যায়ী  
কােজর অংগ 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন  
( পয ) 

একক বা ব আিথক বা ব 
(%) 

আিথক 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
১. Awdmvi‡`i †eZb Rb 16 157.92 16 

(100%) 
150.98 
(95.60%) 

২. Kg©Pvix‡`i †eZb Rb 19 97.56 19 
(100%) 

77.47 
(79.39%) 

3. fvZv Rb 35 178.16 35 
(100%) 

157.15 
(88.20%) 

4 . mvcvB GÛ mvwf©m ‡_vK - 242.10 - 180.48 
(74.54%) 

5 . ‡gBb‡U‡bÝ, 
wcªRvi‡fkb G¨vÛ 
win¨vwewj‡Ukb 

‡_vK - 33.88 - 27.40 
(80.87%) 

6. G¨v‡mU Kv‡jKkb  Ges 
cvi‡PR 

- gUi mvB‡Kj -
1, wfwWI 
K¨v‡giv-01, 
Kw¤úDUvi -09, 
GqvKwÛkbvi-
02 

136.52 gUi mvB‡Kj -
1, wfwWI 
K¨v‡giv-01, 
Kw¤úDUvi -09, 
GqvKwÛkbvi-
02 

136.386 
(99.90%) 

7. j¨vÛ cvi‡PR GÛ - - 6.36 - 6.36 (100%) 
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িম
ক নং 

অ েমািদত আরিডিপিপ 
অ যায়ী  
কােজর অংগ 

অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী  
পিরকি ত ল মা া 

ত বা বায়ন  
( পয ) 

একক বা ব আিথক বা ব 
(%) 

আিথক 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
†iwR‡óªkb 
 

 
8 . 

 
c~Z© KvR 

 
- 

e¨vivK-6072, 
KwgDwbwU 
†m›Uvi-747  

53854.59 e¨vivK-5865, 
KwgDwbwU 
†m›Uvi-646  

53898.77 
(100.08%) 

9 . AwMÖg FY cwievi 58640 cwievi 4162.99 58640 cwievi 
(100%) 

4133.45 
(99.29%) 

10 . K¨vwcUvj LiP cwievi  58640 cwievi 1845.88 58640 cwievi 
(100%) 

1775.06 
(96.16%) 

11. Kó †¯‹‡jkb - - 100.00 - 0.00 (0.00%) 
 ‡gvU   60855.96  60543.51 

 

6| cÖK‡íi cUf~wg t  
bvMwiK‡`i Abœ, e ¿̄, evm¯’vb, wk¶v, wPwKrmv BZ¨vw` †gŠwjK Pvwn`vcyi‡Yi e¨e ’̄v Kiv iv‡óªi Ab¨Zg `vwqZ¡ -G welqwU 
evsjv‡`k msweav‡bi 15 bs Aby‡PQ‡` ewY©Z Av‡Q| G †cÖw¶‡Z †`‡ki bvMwiK‡`i `vwi`ª̈  we‡gvP‡b cÖ‡qvRbxq c`‡¶c 
MÖnY Kiv miKv‡ii ¸i“Z¡c~Y© `vwqZ¡| miKv‡ii Dbœqb cwiKíbvq `vwi ª̀̈  we‡gvPb‡K m‡e©v”P AMªvwaKvi †`qv n‡q‡Q| 
mnmªv‡ãi Dbœqb j¶¨gvÎv AR©b‡K mvg‡b †i‡L miKvi `vwi`ª we‡gvPb †KŠkjcÎ cÖYqb I ev¯Zevqb Ki‡Q| G 
welqwU‡K ¸i“Z¡ w`‡qB we‡eP¨ cÖKíwU MÖnY Kiv n‡q‡Q|  
 

7| cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ t  
AvkªvqY cÖKí (†dBR-2) Gi g~L¨ D‡Ïk¨ n‡PQ evsjv‡`‡ki 65 nvRvi f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j cwiev‡ii Rb¨ Rwg, 
evm¯’vb, cÖwk¶Y, FY, ¯̂v¯’̈ ‡mev, cwievi cwiKíbv, Avqea©K Kvh©µg, weï× Lvevi cvwb e¨e ’̄v, we ỳ̈ r mieivn, 
hvZvqvZ e¨e¯’vi Dbœqb I e„¶‡ivcb myweav cª̀ vb K‡i `vwi ª̀̈  we‡gvPb|   
 

8| cÖKí Aby‡gv`b I ms‡kvab t  
cªKíwU 24-12-2002 Zvwi‡L AbywôZ GK‡bK mfvq 44720.16 j¶ UvKv ( ’̄vbxq gỳ ªv) cÖv°wjZ e¨‡q RyjvB, 2002 
n‡Z Ryb 2006 †gqv‡` ev¯Zevq‡bi wbwgË cÖ_g Aby‡gvw`Z nq| wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w×, bZzb wWRvB‡bi K‡qKwU 
e¨ivK nvDR I KwgDwbwU †m›Uvi ms‡hvRb Ges Ab¨vb¨ bZzb AsM †hvM nIqvq cÖKíwU ms‡kva‡bi cÖ‡qvRbxqZv †`Lv 
†`q| cÖKíwUi cÖv°wjZ e¨q 65720.63 j¶ UvKvq DbœxZ K‡i Gi ev¯ZevqbKvj Av‡iv 2 eQi e„w× K‡i RyjvB, 
2002 n‡Z Ryb 2009 ev¯Zevq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z nq| MZ 04/03/2008 Zvwi‡L gvbbxq A_© I cwiKíbv Dc‡`óv 
cÖKíwU ev¯Zevqb †gqv` RyjvB 2002 n‡Z Ryb 2010 ch©šZ wba©viY K‡i †gvU 71.598.00 j¶ UvKvq ev¯Zevq‡bi 
Rb¨ Aby‡gv`b K‡ib| cieZ©x‡Z RyjvB 2002 n‡Z wW‡m¤î 2010 ch©šZ wba©viY K‡i cÖK‡íi †gvU cÖv°wjZ e¨q  
60855.96 j¶ UvKvq wba©viY K‡i  Z„Zxq evi  ms‡kvab  Kiv nq| 
 

9| cÖK‡íi A_©vqY t    cÖKíwU evsjv‡`k miKv‡ii wbR¯̂ A_©vq‡b ev¯—evwqZ nq|  
 

10|  cÖKí cwiPvjK msµvš— Z_¨ t  
িমক 

নং 
নাম ও পদবী নকালীন খ কালীন যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 

১।  জনাব  jyrdi ingvb  - 01/07/2002 14/10/2003 
২।  জনাব AvZvDi ingvb   03/11/2003 04/05/2005   
৩।  জনাব †gRevn DwÏb  - 12/07/2005 05/07/2006 
৪।  Rbve Aveyj †nv‡mb  - 08/01/2007 23/03/2007 
5|  Rbve †gvt gywReyi ingvb  - 08/05/2008 23/04/2009 
6|  Rbve †gvt wjqvKZ Avjx  - 26/04/2009 10/03/2010 
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িমক 
নং 

নাম ও পদবী নকালীন খ কালীন যাগদােনর তািরখ বদলীর তািরখ 

7|  Rbve Avãyj AvDqvj †PŠayix  - 10/03/2010 31/12/2010 
 

wcwmAvi G cÖvß I cwi`k©bKv‡j msM„nxZ Z_¨ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h, mviwY‡Z D‡jwLZ cÖKí cwiPvjKMY 
c~b©Kvjxb `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ wQ‡jb| mviwYi µwgK 2 I 3 Ges 3 I 4 G ewY©Z ga¨eZx© mgq h_vµ‡g 5 †g, 2005 
n‡Z 11 RyjvB, 2005 Ges 6 RyjvB, 2006 †_‡K 7 Rvbyqvix, 2007 ch©šZ Dc-cÖKí cwiPvjK Rbve LvBi“j 
Bmjvg, fvicÖvß cÖKí cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡ wQ‡jb| AviI †`Lv hvq †h, cÖKí ev¯ZevqbKvjxb 8 eQ‡i me©‡gvU 7 Rb 
cÖKí cwiPvjK `vwqZ¡ cvjb K‡ib| ZvQvovI 2 †gqv‡` fvicÖvß cÖKí cwiPvjK `vwqZ¡ cvjb K‡ib|  
 

11|   cÖKí mgvwß g~j¨vqb c×wZ t  
cÖKíwUi cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b (wcwmAvi) AvBGgBwW-‡Z cÖvwßi ci mgvwß g~j¨vq‡bi j‡¶¨ AvBGgBwWÕi cwiPvjK 
Rbve †gvt Lwjjyi ingvb I mnKvix cwiPvjK Rbve †gvt bvwQi DwÏb m‡iRwgb cÖKí GjvKvmg~n cwi`k©b  K†ib| 
MZ 25/08/2012 Zvwi‡L Puv`cyi †Rjvi gZje Dc‡Rjv¯’ †ejZjx AvkªvqY cÖKí GjvKv, Kzwgjv †Rjvi †`exØvi 
Dc‡Rjv ’̄ ivavbMi I Rvdivev` AvkªvqY cÖKí GjvKv Ges Kzwgjv m`i Dc‡Rjv ’̄ ivRvcvov AvkªvqY cÖKí GjvKv 
m‡iRwgb cwi`k©b Kiv nq| Kzwgjv I Puv`cyi ‡Rjvq cwi`k©bKv‡j AvkªqY cÖKí Kvh©vj‡qi gwbUwis Awdmvi Rbve 
Avey †nbv †gv¯Zdv Kvgvj I Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx Avt AvwRR wkK`vi cÖKí cwiPvj‡Ki c‡¶ cwi`k©bKv‡j Dcw ’̄Z 
wQ‡jb| Gici 27/08/2012 Zvwi‡L Lyjbv †Rjvi Wygywiqv Dc‡Rjv ’̄ fvÛvicvov AvkªvqY cÖKí GjvKv, ev‡MinvU 
†Rjv m`i Dc‡Rjv ’̄ Avãyi iQyjcyi AvkªvqY cÖKí GjvKv Ges wc‡ivRcyi †Rjvi m`i Dc‡Rjv ’̄ Kygxicvov AvkªqY 
cÖKí GjvKv cwi`k©b Kiv nq| Lyjbv, ev‡MinvU I wc‡ivRcyi ‡Rjvq AvkªqY cÖKí GjvKv cwi`k©bKv‡j D³ cÖK‡íi 
gwbUwis Awdmvi Rbve †Mvjvg gweb †gvt gvnZveyj Bmjvg I mnKvix cÖ‡KŠkjx Rbve †gvt †gvL‡jQzi ingvb cÖKí 
cwiPvj‡Ki c‡¶ Dcw ’̄Z wQ‡jb| m‡iRwg‡b cwi`k©bKv‡j cÖavbgš¿xi Kvh©vjq KZ©„K ev¯—evwqZ Av‡jvP¨ cÖKíwUi cÖavb 
cÖavb AsM †hgb e¨vivK, evmM„n, KwgDwbwU †m›Uvi, m¨vwb‡Ukb, cvwb mieivn e¨e¯nv cÖf„wZ As‡Mi ev —̄evqb cieZ©x 
eZ©gvb Ae¯’v m‡iRwg‡b ch©‡e¶Y Kiv nq| G mgq wbwg©Z AvkªqY cÖK‡í c~Y©evwmZ f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j 
cwievimg~‡ni RxebhvÎvi gvb, cÖ̀ Ë my‡hvM myweav I Dnvi e¨envimn cÖK‡íi D‡Ïk¨, e¨e¯’vcbv, A_©vqb I eivÏ, 
A½wfwËK Avw_©K I ev —̄e AMÖMwZi weeiY, ev —̄e Ae ’̄v I cÖK‡íi D‡Ïk¨ e¨vnZ nIqvi KviY cÖf„wZ m¤ú‡K© Z_¨ 
msMÖn Kiv nq|  
 
12|   cÖK‡íi mvwe©K ev¯—evqb t  
cÖK‡íi AvIZvq wW‡m¤î 2010 ch©š— µgcywÄZ Avw_©K AMÖMwZ n‡q‡Q †gvU 60543.51 j¶ UvKv hv me©‡kl 
ms‡kvwaZ Aby‡gvw`Z cÖv°wjZ e¨q 60855.96 j¶ UvKvi 99.49%| cÖK‡íi eQiwfwËK ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ, 
Aegy³ I e¨‡qi wPÎ wbgœiƒc| 

(ল  টাকায়) 
অথ বছর সংেশািধত এিডিপ বরা  অব ি  

)িজওিব( 
য় অ িয়ত 

অথ 
(িজওিব) 

মাট টাকা ঃ 
সাঃ 

মাট টাকা ঃ 
সাঃ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) 
2002-03 4580.00 4580.00 - 2358.70 2358.70 2358.70 - - 
2003-04 9000.00 9000.00 - 5403.00 5403.20 5403.20 - - 
2004-05 11566.00 11566.00 - 8873.08 8873.08 8873.08 - - 
2005-06 17000.00 17000.00 - 14656.83 14656.83 14656.83 - - 
2006-07 14000.00 14000.00 - 12499.27 12499.27 12499.27 - - 
2007-08 9139.00 9139.00 - 8103.11 8103.11 8103.11 - - 
2008-09 10349.00 10349.00 - 4786.62 4786.62 4786.62 - - 
2009-10 3268.00 3268.00 - 3157.70 3157.70 3157.70 - - 
2010-11 705.00 705.00 - 705.00 705.00 705.00 - - 
‡gvU 79607.00 79607.00 - 60543.51 60543.51 60543.51 - - 
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উপেরর সারণী হেত দখা যায় িবিভ  অথবছের কে র অধীেন মাট 79607.00 j   টাকা  সংেশািধত এিডিপেত বরা  
দান করা হেয়েছ  hvi g‡a¨ 60543.51 j¶ UvKv Aegy³ I e¨q n‡q‡Q| wcwmAvi G cÖvß Z_¨vbyhvqx †`Lv hvq †h, 

Aegy³ †Kvb UvKv Ae¨wqZ †bB|  
 

13| Amgvß Kv‡Ri weeiY I KviY t  
wcwmAvi Gi Z‡_¨ †`Lv hvq †h, 65 nvRvi f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j cwievi‡K cyb©evwmZ Kivi j¶¨gvÎv _vK‡jI 
me©‡gvU 58650wU cwievi‡K cyb©evwmZ Kiv n‡q‡Q| j¶¨gvÎv c~i‡Y e¨_©Zvi Rb¨ wewfbœ cÖKí GjvKvq (AvbygvwbK 
100wU) gvgjv nIqv‡K KviY wn‡m‡e cÖKí mswkóiv ‡gŠwLKfv‡e Rvbvb| gvgjvRwbZ Kvi‡Y gvwUi KvR/wbg©vY KvR 
eÜ n‡q hvIqvq cÖKíKvjxb mg‡q Dnv ev¯Zevqb Kiv m¤¢e nqwb| eZ©gv‡bI A‡bK gvgjv Pjgvb Av‡Q e‡j Rvbv 
hvq| 
 

14| cÖK‡íi cÖavb cÖavb As‡Mi ev¯—evqb AMÖMwZ t 
14.1 Awdmvi‡`i †eZb : Aby‡gvw`Z wWwcwc Abyhvqx 16 Rb Rbej Gi Rb¨ 157.92 j¶ UvKvi ms ’̄v‡bi wecix‡Z 

cªK…Z c‡¶ 16 Rb Rbe‡ji Rb¨ †gvU 150.98 j¶ UvKv e¨q n‡q‡Q| hvi Avw_©K AMÖMwZ 95.60% Ges    
ev¯—e AMÖMwZ 100%|  

14.2 Kg©Pvix‡`i †eZb t 19 Rb Kg©Pvixi †eZb eve` 97.56 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q 77.47 
j¶ UvKv hvi ev¯Ze AMªMwZ 100% Ges Avw_©K AMÖMwZ 79.39%| 

14.3 fvZv t 35 R‡bi Rb¨ 178.16 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q 157.15 j¶ UvKv hvi ev¯Ze 
AMªMwZ 100% Ges Avw_©K AMÖMwZ 88.20%| 

14.4 mvcvB GÛ mvwf©mt mvcvB G¨vÛ mvwf©m Lv‡Z 242.10 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q 180.48 j¶ 
UvKv hvi Avw_©K AMÖMwZ 74.54%| 

14.5 ‡gBb‡U‡bÝ, wcÖRvi‡fkb, win¨vwewj‡Ukb t ‡gBb‡U‡bÝ, wcÖRvi‡fkb, win¨vwewj‡Ukb eve` 33.88 j¶ UvKv 
eiv‡Ïi wecix‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q 27.40 j¶ UvKv hvi Avw_©K AMÖMwZ 80.87%| 

14.6 G¨v‡mU Kv‡jKkb G¨vÛ cvi‡PR t G¨v‡mU Kv‡jKkb G¨vÛ cvi‡PR Gi Rb¨ 136.52j¶ UvKv ms ’̄v‡bi 
wecix‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q 136.386 j¶ UvKv hvi ev¯Ze AMªMwZ 100% Ges Avw_©K AMÖMwZ 99.90%| 

14.7 j¨vÛ cvi‡PR G¨vÛ †iwR‡óªkb t j¨vÛ cvi‡PR G¨vÛ †iwR‡óªkb eve` 6.36 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z e¨q 
Kiv n‡q‡Q 6.36 j¶ UvKv hvi Avw_©K AMÖMwZ 100%| 

14.8 c~Z© KvRt c~Z© Kv‡Ri Rb¨ 53854.59 j¶ UvKv eiv‡Ïi wecix‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q 53898.77 j¶ UvKv hvi 
ev¯Ze AMªMwZ 91.53% Ges Avw_©K AMÖMwZ 100.08%| cÖKí ev¯ZevqbKv‡j wbg©vY mvgMÖxi g~j¨ e„w× 
cvIqvq G Lv‡Z cÖv°wjZ e¨q A‡c¶v wKQyUv †ewk LiP n‡q‡Q g‡g© Rvbv hvq|  

14.9 AwMÖg FYt AwMÖg Fb Lv‡Z eivÏ wQj 4162.99 j¶ UvKvi  g‡a¨ e¨q n‡q‡Q 4133.45 j¶ UvKv| G Lv‡Zi 
ev¯Ze AMÖMwZ 100% Ges Avw_©K AMÖMwZ 99.29%| 

14.10 g~jab LiPt g~jab Lv‡Z eivÏ wQj 1845.88 j¶ UvKv | hvi g‡a¨ e¨q Kiv n‡q‡Q 1775.06 j¶ UvKv| 
ev¯Ze AMÖMwZ 100% I Avw_©K AMÖMwZ 96.16%|  

14.11 Kó G†¯‹‡jkb t Kó G†¯‹‡jkb eve` eivÏK„Z 100.00 j¶ UvKv Ae¨wqZ i‡q‡Q A_©vr GLv‡Z Avw_©K AMÖMwZ 
†bB| G Lv‡Zi UvKv e¨q Kivi cÖ‡qvRb nqwb e‡j cwi`k©bKv‡j mswkó Kg ©KZ©viv Rvbvb|  

 

15. কে র উে  অজনঃ 
উে  অজন 
1) mvwe©K D‡Ïk¨ t Av‡jvP¨ cÖKí ev¯Zevq‡bi gva¨‡g 
f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j †jvKRb‡K Rwg, Avkªvqb I 
gvbe m¤ú` Dbœqb Kg©m~wPi gva¨‡g Zv‡`i `vwi ª̀ `~ixKiY 
Kiv| GQvovI †gŠwjK wk¶v, ¯̂v¯’̈ †mev, Avqea©bKvix 
Kvh©µ‡gi cÖwk¶Y w`‡q f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j 
cwiev‡ii †jvKR‡bi RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv|  

1) Av‡jvP¨ cÖKíwU ev¯Zevq‡bi gva¨‡g evsjv‡`‡ki 
wewfbœ †Rjv/Dc‡Rjv ch©v‡q Lvm Rwg‡Z e¨vivK 
wbg©v‡Yi gva¨‡g cÖvq 58650 wU f~wgnxb, M„nnxb I 
wQbœg~j cwievi‡K cybe©vmb Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j 
f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j Z_v cÖvwšZK Rb‡Mvôxi 
`vwi ª̀̈  `~ixKiYmn RxebhvÎvi gvb Dbœqb n‡q‡Q|  

2) mywbw`©ó D‡Ïk¨ I AR©bmg~n t  
2.1. eb¨v, N~wY©So I b`x fvsMb cÖf„wZ cÖvK…wZK `~‡h©v‡M 
¶wZMȪ ’ G iKg 65000 wU f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j 
cwievi‡K Lvm/ cwZZ Rwg/`vbK…Z Rwg wKsev †¶Îwe‡k‡l 

2.1. †`‡ki wewfbœ ‡Rjv/Dc‡Rjv ’̄ Lvm/cwZZ 
Rwg‡Z e¨vivK wbg©v‡Yi gva¨‡g cÖvq 58650 wU 
f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j cwievi‡K cybe©vmb Kiv 
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উে  অজন 
µqK…Z Rwgi Dci evm¯’v‡bi e¨e ’̄v K‡i Zv‡`i Av_©-
mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb Kiv Ges `vwi`ª̈  `~ixKiY Kiv |  

n‡q‡Q|  

2.2. Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq cybe©vwmZ cwievi¸‡jvi 
g‡a¨ 2/3 gv‡mi wfwRGd myweav cÖ̀ vb Kiv|  

2.2. cybe©vwmZ cwievi¸‡jv‡K M„‡n cÖ_g Ae ’̄v‡bi 
(DVvi) c‡i 2/3 gv‡mi wfwRGd KvW© cÖ̀ vb Kiv 
n‡q‡Q|  

2.3. ’̄vbxq D‡`¨‡M cÖvq 700 wUi gZ KwgDwbwU †m›Uvi 
wbg©vY, cyKzi Lbb I Mi“-QvMj Pov‡bvi Rb¨ Rwgi e¨e ’̄v 
Kiv|  

2.3. cÖK‡íi AvIZvq e¨vivK¸‡jv‡Z cÖvq 646 wU 
KwgDwbwU †m›Uvi wbwg©Z n‡q‡Q|  

2.4. AvZœ-Kg©ms¯’vbg~jK Kg©m~wP m„wó Ges DcvR©‡bi Rb¨ 
cybe©vwmZ cwievi¸‡jv‡K ev¯Zeag©x I KvwiMwi cÖwk¶Y 
cÖ̀ vb Ges Zv‡`i gv‡S FY Kg©m~wP Pvjy Kiv|  

2.4. G cÖK‡íi AvIZvq cybe©vwmZ cÖvq 58650wU 
cwiev‡ii †jvKRb‡`i g‡a¨ cÖwk¶Y I FY myweav 
cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|  

2.5. wbewÜZ mgevq mwgwZ MV‡bi gva¨‡g myweav‡fvMx 
cybe©vwmZ cwievi¸‡jv‡K wewfbœ Drcv`bg~jK Kvh©µg 
†hgb t cÖKí GjvKvi cyKzi¸‡jv‡Z grm¨ Pvl, wSbyK Pvl 
I Ab¨vb¨ Kvh©µ‡gi gva¨‡g wb‡R‡`i ga¨Kvi wewfbœ 
mgm¨v mgvav‡b DrmvwnZ Kiv |  

2.5. Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z e¨vivK¸‡jv‡Z 
mgevq mwgwZ MVb Kiv n‡q‡Q Ges Zv‡`i Kvh©µg 
Pvjy i‡q‡Q|  

2.6. 6-14 eQi eqmx I Z`ya© eqmx †Q‡j-‡g‡q‡`i wk¶vi 
e¨e¯’v Kiv Ges eq¯‹ wk¶vi e¨e¯’v Kiv | 

2.6. cÖKí GjvKvq wKsev wbKUeZ©x we`¨vj‡q fwZ©i 
gva¨‡g wkï‡`i wk¶v Kvh©µg m‡šZvlRbKfv‡e Pvjy 
Av‡Q| wKš‘ eq¯‹ wk¶v Kvh©µ‡g mKj †¶‡Î Pvjy 
_vKvi wel‡q wcwmAvi G †Kvb Z_¨ cvIqv hvqwb Ges 
m‡iRwgb cwi`k©‡bi mgq cwijw¶Z nqwb| ‡Kvb 
†Kvb †¶‡Î ¯’vbxq cÖkvm‡bi AbygwZµ‡g GbwRI 
KZ©„K KwgDwbwU †m›Uv‡i cÖv_wgK we`¨vjq cwiPvjbv 
Kiv n‡”Q|  

2.7. myweav‡fvMx‡`i gv‡S ¯v̂ ’̄̈ ‡mev Kvh©µg Pvjy Kiv| 
we‡kl K‡i gv I wkï ¯v̂ ’̄̈ ‡mev wbwðZ Kiv Ges Zv‡`i‡K 
cwievi cwiKíbv Kvh©µg MÖn‡Y DrmvwnZ Kiv | 

2.7. e¨vivK¸‡jv‡Z myweav‡fvMx cwievi¸‡jvi gv‡S 
¯v̂ ’̄̈ ‡mev Kvh©µg Kg †ekx Pvjy i‡q‡Q|  

2.8. c~be©vwmZ cwievi¸‡jv‡K Avqea©bg~jK Kvh©µg †hgb 
t nuvm-gyiMx cvjb, Mi“-QvMj cvjb Ges grm¨ Pvl BZ¨vw` 
Kv‡R RwoZKi‡Yi j‡¶¨ ch©vß my‡hvM myweav cÖ̀ vb Kiv|  

2.8 G‡¶‡Î c~be©vwmZ cwievi¸‡jv‡K Avqea©bg~jK 
Kvh©µ‡g Drmvn cÖ̀ v‡bi j‡¶¨ wewfbœ iKg cÖwk¶Y I 
FY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

2.9. Mfxi bjK~c ¯’vcb, KzqvLbb, e„wói cvwb msi¶Y 
BZ¨vw`i gva¨‡g cybe©vwmZ cwievi¸‡jvi Rb¨ Av‡m©wbK I 
jebv³Zv gy³ cvwb mieivn /msi¶‡bi e¨e¯’v Kiv|  
 
 

2.9. e¨vivK¸‡jv‡Z Mfxi bjK~c ’̄vcb, KzqvLbb, 
e„wói cvwb msi¶Y BZ¨vw`i gva¨‡g cybe©vwmZ 
cwievi¸‡jvi Rb¨ Av‡m©wbK I jebv³Zv gy³ cvwb 
mieivn/ msi¶‡bi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q e‡j wcwmAvi 
G D‡jL Kiv n‡q‡Q| cwi`k©bKv‡j e„wói cvwb 
msi¶Y e¨e¯’v †`Lv hvqwb|  

2.10. Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve Gov‡bvmn cwi‡e‡ki 
Dbœq‡bi Rb¨ e¨vivK¸‡jv‡Z ebvq‡bi e¨e ’̄v Kiv | 

2.10. Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z e¨vivK¸‡jv‡Z 
Kg/†ekx ebvq‡bi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q|  

2.11. AvkªvqY cÖK‡íi gva¨‡g wbwg©Z e¨vivKmg~‡ni 
†givgZ Kiv|  

2.11. †Kvb †Kvb RvqMvq wbwg©Z e¨vivKmg~n ¶wZMȪ ’ 
n‡j †givgZ Kiv n‡q‡Q Ges fwel¨‡Z †givgZ Kiv 
n‡e g‡g© Rvbv †M‡Q|  

2.12. AvkªvqY cÖKí¸‡jv‡K A_©‰bwZK ¯̂”QjZv I 
Dbœq‡bi gvcKvwV‡Z Av`k© MÖv‡g cwiYZ Kiv|  

2.12. AvkªvqY MÖvg¸‡jv‡Z f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j 
‡jvKRb emevm Ki‡Q|  
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16|   D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AwR©Z bv n‡j Zvi KviY t  
gvgjvRwbZ Kvi‡Y f~wg ‡c‡Z evavMȪ ’ nIqvq j¶¨gvÎv (65 nvRvi cwievi) AR©b Kiv m¤¢e nqwb| AvkªvqY 
cÖKí¸‡jv‡Z †emiKvix FY cÖ̀ vbKvix GbwRImg~‡ni cÖ‡e‡kwaKvi †bB| †Kv_vI †Kv_vI Abby‡gvw`Zfv‡e mxwgZ 
AvKv‡i ‡emiKvix GbwRImg~‡ni Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q | GQvovI Avevmb cÖKímg~‡n ch©vß Kg©ms¯’v‡bi Afve _vKvq 
cybe©vwmZ cÖvwšZK Rb‡Mvwôi RxebhvÎvi gvb I Av_© mvgvwRK Ae ’̄v m‡šZvlRbK gv‡b DbœxZ nqwb| cÖKí Kvh©vjq 
wKsev ’̄vbxq cªkvm‡bi c¶ †_‡K h_vh_ gwbUwis I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Y mKj †¶‡Î Kvh©Ki c`‡¶c bv †bqvI 
Ab¨Zg KviY e‡j Rvbv hvq |  
 

17| cÖKíwUi ev —̄evq‡bvËi cÖfve t  
AvkªvqY cÖKí (†dBR-2) ev¯Zevq‡bi d‡j f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j cÖvwšZK Rb‡Mvwôi Rb¨ evm¯’v‡bi my‡hvM m„wó 
n‡q‡Q| GQvovI Avevmb cÖKí¸‡jv‡Z †jvKRb‡K wewfbœ iKg cÖwk¶Y cÖ̀ vb K‡i grm¨ Pvl, nuvm-gyiMx cvjb cÖf„wZ 
Avqea©bg~jK Kvh©µ‡g Drmvn cÖ̀ v‡bi gva¨‡g ¯̂vej¤x̂ K‡i M‡o †Zvjvi cÖ‡Póv j¶¨ Kiv †M‡Q| DcišZy cyb©evwmZ 
Rb‡Mvwôi g‡a¨ we`¨gvb wewfbœ iKg mgm¨v wbim‡b wbewÜZ mgevq mwgwZi gva¨‡g FY cÖ̀ vb I Avqea©bg~jK c`‡¶c 
MÖnY Kiv n‡q‡Q g‡g© Rvbv hvq| Gi d‡j AvkªvqY cÖK‡íi gva¨‡g cyb©evwmZ cÖvwšZK A_©vr f~wgnxb, M„nnxb I wQbœg~j 
Rb‡Mvwôi RxebhvÎvi gv‡bi wKQyUv DbœwZ n‡q‡Q|   
 

18| ev¯Zevqb mgm¨v t  
১8.১ gvgjv msµvšZ RwUjZv t KwZcq ‡¶‡Î f~wg µ‡q/AwaMÖn‡Y gvgjv †gvKÏgv, Av`vj‡Zi wb‡lavÁv I 

AvBwb RwUjZvmn bvbvwea Kvi‡Y wewfbœ †Rjvq Ges Dc‡Rjvq †h mg¯Z e¨vivKmg~n wbg©v‡Yi Rb¨ wba©vwiZ 
wQj Zv cy‡ivcywi wbg©vY Kiv m¤¢e n‡q D‡Vwb|  

18.2 f~wg ¶q t AvkªvqY-2 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z e¨vivKmg~‡n we‡kl K‡i DcK~jxq Dc‡Rjv/†Rjv¸‡jv‡Z gvwU 
¶‡qi cwigvY A‡bK †ekx| G iKg gvwU ¶q Ae¨vnZ _vK‡j e¨vivKmg~n emev‡mi Abyc‡hvMx n‡Z cv‡i|  

18.3 wUDeI‡qjmg~‡ni AKvh©KvixZv t m‡iRwgb cwi`k©‡bi mgq wUDeI‡qjmg~‡ni AKvh©KvixZv me©vwaK 
cwigv‡Y „̀wó‡MvPi nq| †ekxifvM e¨vivK¸‡jv‡Z ’̄vcbK…Z wUDeI‡qjmg~n e¨env‡ii Abyc‡hvMx n‡q 
c‡o‡Q hv cybe©vwmZ cwievi¸‡jvi weï× Lvevi cvwb mieiv‡n e¨vcK AšZivq m„wó K‡i‡Q|  

18.4 `~e©j cqtwb¯‹vkb e¨ve¯’v t AvkªvqY-2 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z e¨vivKmg~‡n †h mg¯Z m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v 
wbwg©Z n‡q‡Q Zv‡`i †ekxifvMB e¨env‡ii Abyc‡hvMx n‡q‡Q| we‡kl K‡i e¨vivKmg~‡n †Wª‡bR wm‡óg bv 
_vKvi Kvi‡Y G ai‡Yi mgm¨v ˆZix n‡q‡Q g‡g© cwi`k©‡b †`Lv hvq|  

18.5 KwgDwbwU †m›Uvimg~‡ni wfbœ e¨envi t m‡iRwg‡b cwi`k©‡b †`Lv hvq †h, e¨vivKmg~‡n †h mg¯Z KwgDwbwU 
†m›Uvi wbg©vY Kiv n‡q‡Q Zv‡`i wKQy wKQy KwgDwbwU †m›Uvi c~be©vwmZ cwievi¸‡jvi †Q‡j-‡g‡q‡`i wk¶v 
Kvh©µ‡gi D‡Ï‡k¨ e¨eüZ n‡”Q| Z‡e A‡bK†¶‡Î h_vh_ KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b bv wb‡qB KwgDwbwU 
‡m›Uvi¸‡jv‡Z wk¶v Kvh©µg Pvjv‡bv n‡”Q| wKQy wKQy KwgDwbwU †m›Uv‡ii †Uwjwfkb, e¨vUvix I AvmevecÎ 
weµ‡qi NUbv N‡U‡Q †hLv‡b KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b †bqv nqwb|  

18.6 wbgœgv‡bi wbg©vY mvgMÖx e¨envi t m‡iRwgb cwi`k©bKv‡j wbwg©Z A‡bK KwgDwbwU †m›Uv‡i wbgœgv‡bi wbg©vY 
mvgMÖx e¨envi Kivq ª̀“ZB bó n‡q‡Q g‡g© †`Lv hvq| ZvQvovI wKQy wKQy e¨vivKmg~‡n †h wbg©vY mvgMÖx 
(†hgbt wUb) e¨envi Kiv n‡q‡Q (QvDwb I ‡eov wn‡m‡e) Zvi gvb Ab¨vb¨ cÖKí GjvKvi e¨viv‡Ki wbg©vY 
mvgMÖx (wUb) Gi Zzjbvq A‡bKUvB wbgœgv‡bi e‡j m‡iRwgb cwi`k©bKv‡j j¶¨ Kiv hvq| d‡j D³ 
wUb¸‡jv‡Z gwiPv a‡i wewfbœ RvqMvq wQ ª̀ ˆZix n‡q‡Q †h¸‡jv w`‡q el©v †gŠmy‡g N‡ii wfZ‡i e„wói cvwb 
cÖ‡ek K‡i|  

18.7 f~wgi Zzjbvq AwaK cyb©evmb t wKQy wKQy cÖKí GjvKvq f~wgi cwigv‡Yi Zzjbvq e¨viv‡Ki msL¨v A‡bK †ekx 
hv cybe©vwmZ cwievi¸‡jvi ¯v̂fvweK emev‡m mgm¨v m„wó n‡q‡Q|  

18.8 ¶wZMȪ ’ e¨vivKmg~‡ni ‡givg‡Zi Afve t Av¸‡b cy‡o hvIqv wKsev N~wY©S‡o ¶wZMȪ ’ e¨vivKmg~‡n †givg‡Zi 
my‡hvM Av‡jvP¨ cÖK‡í wQj| wKš‘ cwii`k©‡b j¶¨ Kiv hvq †h, AwMœKvÛ RwbZ `yN©Ubvi Kvi‡Y †h mg¯Z 
e¨vivKmg~n Av¸‡Y cy‡o †M‡Q Zv‡`i †ekxifvMB GL‡bv †givgZ Kiv nqwb| ’̄vbxq cÖkvm‡bi gva¨‡g h_vh_ 
cÖwµqvq cÖKí Kvh©vjq bv nIqvq D³ †givg‡Zi KvR Kiv hvqwb g‡g© cÖKí mswkóiv Rvbvb|  

18.9 FY Av`v‡qi ỳe©jZv t e¨vivKmg~‡n cybe©vwmZ cwievi¸‡jvi g‡a¨ wbewÜZ mgevq mwgwZi gva¨‡g †h FY 
Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q Zvi Av`vq A‡bKUv ỳe©j| Bnv QvovI †emiKvix GbwRImg~‡ni FY Kvh©µg 
e¨vivK¸‡jv‡Z j¶¨ Kiv †M‡Q †hLv‡b KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b Av‡Q wKbv Zv ¯úó bq |  

18.10 wcwmAvi †cÖi‡Y wej¤̂ t miKvwiLv‡Z Dbœqb cÖKí cÖYqb, cÖwµqvKiY, Aby‡gv`b I ms‡kvab c×wZ 
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msµvšZ `wjj Abyhvqx cÖKí mgvß nIqvi 3 (wZb) gv‡mi g‡a¨ wcwmAvi AvBGgBwW‡Z †cªi‡Yi wb‡ ©̀kbv 
_vK‡jI ev¯ZevqbKvix ms ’̄v wcwmAvi †cÖi‡Y AbvKvw•LZ wej¤ ̂K‡ib hvi d‡j mgvwß g~j¨vqb cÖwZ‡e`b 
cÖYqb wejw¤̂Z  n‡q‡Q|  

18.11 ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী t  2003 mvj n‡Z 2010 mvj ch©šZ 8 eQ‡ii †gvU mvZ Rb cÖKí cwiPvjK 
e`jx n‡q‡Qb hv Kv‡Ri avivevwnKZv i¶vq wKQyUv n‡jI AšZivq ˆZix K‡i‡Q|  

18.12 cÖKí mgvwß‡Z AwZwi³ mgq I A_© e¨q t Av‡jvP¨ cÖKíwU ev¯Zevq‡b AwZwi³ mgq (g~j mg‡qi AwZwi³ 
54 gvm A_©vr 112.50%) Ges AwZwi³ e¨q (g~j cÖv°wjZ e¨‡qi AwZwi³ 15823.31 j¶ UvKv A_©vr 
35.38%) n‡q‡Q|  cÖKíwU mgvwß‡Z AwZwi³ mgq jvMvq cÖK‡íi e¨q e„w× †c‡q‡Q Ges cÖK‡íi 
myweav‡fvMx‡`i mydj cÖvwß wejw¤̂Z n‡q‡Q|  

 
19। AvBGgBwWÕi mycvwik/gZvgZ t  
19.1 AvkªvqY-2 cÖK‡íi AvIZvq †`‡ki wewfbœ †Rjv/Dc‡Rjvq wbwg©Z e¨vivKmg~‡ni g‡a¨ †h mg¯Z 

e¨vivK¸‡jv‡Z f~wg¶‡qi cwigvY AZ¨waK j¶bxq †m mg¯Z e¨vivK¸‡jv‡Z ch©vß eYvq‡bi gva¨‡g f~wg¶q 
†iv‡ai Rb¨ Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e|  

19.2 c~be©vwmZ cwievi¸‡jvi g‡a¨ weï× Lvevi cvwb mieiv‡ni Rb¨ ¯’vcbK…Z wUDeI‡qj¸‡jvi †ekxifvM 
AKvh©Ki Ae ’̄vq cvIqv wM‡q‡Q| G‡¶‡Î AKvh©Ki wUDeI‡qj¸‡jvi h_vh_ †givg‡Zi gva¨‡g cybe©vwmZ 
cwievi¸‡jvi g‡a¨ weï× Lvevi cvwb mieiv‡ni wbwgË Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY cÖ‡qvRb|  

19.3 AvkªvqY-2 cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z e¨vivK¸‡jv‡Z ’̄vcbK…Z cqtwb¯‹vkb e¨e¯’v AZ¨šZ ỳe©j I wbgœgv‡bi 
†h¸‡jv A‡bKUvB e¨env‡ii Abyc‡hvMx| G‡¶‡Î ¯’vcbK…Z m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi `ª“Z †givg‡Zi Rb¨ Kvh©Kix 
c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e|   

19.4 Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z e¨vivK¸‡jv‡Z wbgœgv‡bi wUb e¨envi Kivq QvDwbi wewfbœ As‡k gwiPv c‡o 
wQ‡ ª̀i m„wó n‡q‡Q| fwel¨‡Z Avkªvqb cÖKí ev¯Zevq‡bi †¶‡Î G ai‡Yi wePz̈ wZ bv N‡U †mw`‡K bRi w`‡Z 
n‡e A_©vr h_v_© I mwVK wbg©vY mvgMÖx e¨env‡i g‡bv‡hvMx n‡Z n‡e|   

19.5 wKQy wKQy cÖKí GjvKvq Rwgi cwigv‡bi Zzjbvh wbwg©Z e¨viv‡Ki msL¨v AwaK e‡j g‡b n‡q‡Q| fwel¨‡Z 
Avkªvqb cÖK‡íi bKkv cÖYqbKv‡j e¨vivKmg~‡ni msL¨v Rwgi cwigv‡bi mv‡_ mvgÄm¨c~Y© Kivi †¶‡Î 
ev¯ZevqbKvix ms ’̄v‡K g‡bv‡hvMx n‡Z n‡e|  

19.6 ‡h mg¯Z e¨vivK¸‡jv `yN©UbvRwbZ Kvi‡Y Av¸‡b cy‡o †M‡Q wKsev Ab¨fv‡e ¶wZMÖ&̄ ’ n‡q‡Q †m mg¯Z 
e¨vivK¸‡jvi †givg‡Zi Rb¨ Kvh©Kix c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e | 

19.7 ‡h mg¯Z e¨viv‡K KZ©„c‡¶i Aby‡gv`b e¨ZxZ GbwRImg~‡ni FY Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q Zv e‡Üi Rb¨ 
c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e A_ev AbygwZ Ávc‡bi gva¨‡g mPj Ki‡Z n‡e|  

19.8 wewb‡qvM cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK wb‡qv‡Mi †¶‡Î cwiKíbv wefv‡Mi 08/11/2009 Zvwi‡Li cwe/GbBwm-
3/2007-2008/259 bs- ¯§vi‡Ki wb‡`©kbv AbymiY Ki‡Z n‡e|  

19.9 fwel¨‡Z mgvß cÖK‡íi wcwmAvi h_vmg‡q AvBGgBwW‡Z †cÖiY Kivi Rb¨ mswkó KZ©„c¶‡K g‡bv‡hvMx n‡Z 
n‡e| 

19.10 fwel¨‡Z cÖKí ev¯Zevq‡bi †¶‡Î h_vmg‡q I wba©vwiZ e¨‡q cÖKí m¤úv`‡b mswkó ev¯ZevqbKvix ms ’̄v‡K 
m‡Pó n‡Z n‡e | 
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70. িরফারিবিশং  এেস স অব িচটাগাং ি ল িমল এ  আদমজী ট িমলস ফর কনভা ং  ইন  
ইিপেজডস (সংেশািধত) 
(সমা : িডেস র ,২০১০) 

 
১।      কে র অব ান                        :  চ াম ি ল িমল  এলাকা, নথ পেত া, চ াম এবং ব েঘািষত   
   আদমজী ট িমল এলাকা নারায়নগ   
২। বা বায়নকারী সং া                  :  বাংলােদশ র ানী ি য়াকরণ এলাকা ক প   
৩। উে াগী ম ণালয়/িবভাগ             : ধানম ীর কাযালয় 
৪। কে র বা বায়ন সময় ও য়     :   

(ল  টাকায়) 
া িলত য় 

 
ত য় 
 

পিরকি ত বা বায়নকাল ত 
বা বায়নকাল 

অিত া  
য় 

( ল 
অ েমািদত 

া িলত 
েয়র %) 

অিত া  
সময় 
( ল 

অ েমািদত       
বা বায়নকা

লর %) 

ল 
 

সবেশষ 
সংেশািধত 

 

 ল সবেশষ 
সংেশািধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৮৯৯৯.৪২ 

 
 

৯২৭৫.৮৩ ৭২১১.৩০ এি ল  ২০০৫ 
হেত 

ন 
২০০৮পয  
(৩৯মাস) 

এি ল  ২০০৫ 
হেত 

িডেস র ২০১০ 
পয  

এি ল  ২০০৫ 
হেত 

িডেস র 
২০১০পয  
(৬৯ মাস) 

 
- 
 

২ বছর 
৬মাস 

(৭৬.৯২%) 

 
৫। কে র অংগিভি ক বা বায়ন  

(ল  টাকায়) 
িমক 
নং 

িডিপিপ অ যায়ী কােজর অ   একক পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 

(১) ২ (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 আদমজী ট িমলস অংশ      
১।  িডস াে িলং থাক ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
২।   ক ীয় অিফেসর সং ার ও 

উ য়ন 
- ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৩।  গ  হাউেজর সং ার ও 
উ য়ন 

বগ 
িমঃ 

৮৫৩ ৩০.৫০ ৭১৮.৯২ 
(৮৬.০৯) 

২৫.৭০ 
(৮৪.২৬) 

৪।  িজ এম এর বাংেলা সং ার ’’ ৫৩২ ১৭.৫০ ৩১৯.৯১ 
(৬০.১৩) 

১১.৪১ 
(৬৫.২০) 

৫।  িনমাণ (কারখানা ভবন 
Refurbishment) 

’’ ১৭৬০০ ২৬৯০.০০ ১৮১৬৯.৩৬ 
(১০৩.২৩) 

২৩১৭.২৯ 
(৮৬.১৪) 

৬।  রা ার সং ার ’’ ৫০৮৩৫ ৮৯৪.০০ ৪৩৭১৫.০০ 
(৮৫.৯৯) 

৮০৩.০৬ 
(৮৯.৮২) 

৭।  নদমা সং ার ও উ য়ন িমটার ৬৬৬০ ২২০.০০ ২৯৫৫.৭৮ 
(৪৪.৩৮) 

১২৬.২০ 
(৫৭.৩৬) 

৮।  িব মান সীমানা চীেরর 
উ য়ন 

’’ ১৮৭২ ১১০.৬০ ১৪৭৯.১২ 
(৭৯.০১) 

৬৯.৮৩ 
(৬৩.১৩) 

৯।  িনরাপ া পাে র উ য়ন সং া ১০ ১০.৫০ ০.০০ ০.০০ 
১০।  ওভারেহড ওয়াটার ােকর 

উ য়ন 
’’ ৩ ৫৯.১০ ৩ 

(১০০.০০) 
৪৫.০৬ 

(৭৬.২৪) 
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িমক 
নং 

িডিপিপ অ যায়ী কােজর অ   একক পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 

(১) ২ (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১১।  পা  হাউজ ও পা  

মাটােরর উ য়ন 
’’ ২ ৫.০১ ২ 

(১০০.০০) 
৪৫.০৬ 

(৮৯৯.৪০) 
১২।  ওয়াটার সা  লাই নটওয়াক 

ইন িডং ফায়র হাইে  
িমটার ৭১৫০ ৮৬.৪০ ৩২১৭ 

(৪৪.৯৯) 
৬.১১ 

(৭.০৭) 
১৩।  াস সা াই িসে েমর উ য়ন িমটার ৫৮০৭.০০ ১৬০.০০ ৩৫৩৯.৫০ 

(৬০.৯৫) 
১৫৪.৯৯ 
(৯৬.৮৬) 

১৪।   টিলকিমউিনেকশন সং া ২০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
১৫।  িব মান জ র উ য়ন ’’ -    
১৬।  -  জলাধােরর উ য়ন 

( র) 
- ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১৭।  িব ৎ সরবরাহ ব ার  
উ য়ন 

’’ - - - - 

 ক) ১১/০.৪১৫ কিভ 
সাবে শন 

’’ ১১ ৭১.২০ ১১.০০ 
(১০০.০০) 

৭৬.৮৭ 
(১০৭.৯৬) 

 খ) ১১ কিভ স ালন লাইন িমটার  ৩৯০০ ৩৮.৯৪ ৭২০০ 
(১৮৪.৬১) 

৩৮.৭৮ 
(৯৯.৫৮) 

 গ) রা ার বািত ও িনরাপ া 
বািত 

‘’ ৮৪৭২ ১১৫.০০ ৮৪৭২ 
(১০০.০০) 

৮৪.৫৬ 
(৭৩.৫৩) 

১৮।  ফেটাকিপয়ার  (হ ািভিডউ ) সং া ১ ৭.২৫ ১ 
(১০০.০০) 

৩.৯৮ 
(৫৪.৮৯) 

১৯।  জীপ গাড়ী ’’ ১ ২৮.৫৭ ১ 
(১০০.০০) 

২৮.৫৭ 
(১০০.০০) 

২০।  িপকআপ (ডবল কিবন) ’’ ১ ১৬.০০ ১ 
(১০০.০০) 

১৬.০০ 
(১০০.০০) 

 উপ- মাট - - ৪৫৬০.৫৭  ৩৮৪১.৫০ 
২১।  কি নেজ ী থাক ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ 
 মাট - - ৪৫৭৫.৫৭ - ৩৮৪১.৫০ 
 কণ িল ইিপেজড  অংশঃ 
১।  অ হায  ফ রী ভবন নঃ 

বহার যা  করণ 
থাক থাক ৪০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২।  ফাউে শন বগ 
িমঃ 

৬৬০০ ৩৮০.০০ ৬৬৪৫ 
(১০০.৬৮) 

২৯৬.২২ 
(৭৭.৯৫) 

৩।  পার াকচার ‘’ ২৬৪০০ ২২৫৮.২৭ ২৬৪০০ 
(১০০.০০) 

১৫২১.৭৫ 
(৬৭.৩৮) 

৪।  িনটারী কাজ ‘’ ২৬৪০০ ৯২.০০ ২৬৪০০ 
(১০০.০০) 

৭৮.০৬ 
(৮৫.৪৪) 

৫।   ব িতক কাজ ’’ ২৬৪০০ ৩৯০.০৬ ২৬৪০০ 
(১০০.০০) 

১৬৬.৬৫ 
(৪২.৭২) 

৬।  িব মান রা ার উ য় ’’ ৪১১১৫ ৪৫৪.৩৬ ১৬৮৪৩ 
(৪০.৯৬) 

৪১৩.৯৫ 
(৯১.১০) 

৭।  নদমা ও খােলর উ য়ন িমটার ৬১১৫ ৪০০.০০ ৪৫৬৬ 
(৭৪.৬৬) 

৩৮৬.৭০ 
(৯৬.৬৭) 

৮।  সীমানা াচীেরর উ য়ন  ’’ ৩০২৬ ১৪২.১৮ ২৯৭৬.৮০ 
(৯৮.৩৭) 

১১০.০০ 
(৭৭.৩৬) 
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িমক 
নং 

িডিপিপ অ যায়ী কােজর অ   একক পিরকি ত ল মা া ত বা বায়ন 
বা ব আিথক বা ব (%) আিথক (%) 

(১) ২ (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৯।   সি  পা  বগ 

িমঃ 
২৫ ৪.৯২ ৫১.২৫ 

(২০৫.০০) 
৬.৬৫ 

(১৩৫.১৬) 
১০।  পািন শাধনাগার সং া ৫৭১০ ১০০.০০ ২৫৫০ 

(৪৪.৬৫) 
৩৬.৭৭ 

(৩৬.৭৭) 
১১।  পািন  ও াস সরবরাহ 

ব ার উ য়ন 
িমটার  ৪৫০০ ১২১.৮৬ ৪৪৯১ 

(৯৯.৮০) 
১০৫.১৯ 
(৮৬.৩২) 

১২।   ব িতক সরবরাহ উ য়ন      
 ক) ১১/০.৪১৫ কিভ 

সাবে শন 
সং া ১১ ৮৪.৭৯ ১১ 

(১০০.০০) 
৮৩.০১ 
(৯৭.৯০) 

 খ) ১১ কিভ স ালন লাইন  িমটার ২৫৬০ ৩০.০০ ৭২৯৬ 
(২৮৫.০০) 

৩১.০০ 
(১০৩) 

 গ) রা ার বািত ও িনরাপ া 
বািত 

’’ ৬৯৭০ ১৩০.০০ ৮০০০.০০ 
(১১৪.৭৭) 

৮৯.২৮ 
(৬৮.৬৭) 

১৩।  মিশনারীজ ও য পািত      
 ফেটাকিপয়ার ( হিভ িডউ ) সং া ১ ৭.২৫ ০.০০ ০.০০ 
১৪।  যানবাহন      
 জীপ “ ১ ২৮.৫৭ ১ 

(১০০%) 
২৮.৫৭ 

(১০০%) 
  িপক আপ (ডবল কিবন) ’’ ১ ১৬.০০ ১ 

(১০০%) 
১৬.০০ 

(১০০%) 
১৫।  িবিবধ থাক ২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
 উপেমাট কণ লী ইিপেজড   ৪৭০০.২৬  ৩৩৬৯.৮০ 
 মাট (আদমজী +কণ লী 

ইিপেজড) 
  ৯২৭৫.৮৩  ৭২১১.৩০ 

(৭৭.৭৪) 
 
৬।     কাজ অসমা  থাকেল উহার কারণ  :   কণ লী ইিপেজেডর ৩নং ফ া রী িবি ং  ( ি  নং-৫)  এর কাজ 

কাদােরর অবেহলার কারেণ সমা  করা স ব হয়িন। 
৭। কে র উে  ও  পট িম  : 
৭.১ উে ঃ    

(ক)  িচটাগং ীল িমল  এবং আদমজী ট িমলস এলাকায় ইিপেজড াপেনর লে  কিতপয় ভবন ও াপনা 
নঃ বহারেযা করণ (Refurbishment) ও অ া  াপনা ভা া/অপসারেণর মা েম িশ  ট ও 

কারখানা ভবন তরী করতঃ বসরকারী িবিনেয়াগকারীেদর জ  উ  এলাকা িশ  াপেনর উপেযাগী কের  
গেড় তালা;  

(খ)  বেদিশক িবিনেয়াগেক আ  কের বেদিশক া অজেনর মা েম দেশর অথনীিতেক শি শালী করা; 
(গ) টকেনালজী া ফার এবং 
(ঘ) বাংলােদশী িমেকর কমসং ান ি ।  

৭.২ পট িম  
িবনেয়াগ বােডর ১৫তম সভায় (তািরখঃ ১৭/০৭/২০০২) চ াম ি ল িমলস িলঃ ক ইিপেজড এ পা েরর িস া  
হীত হয়। এর আেলােক বপজা গভিণং বােডর ২১তম সভায় (তািরখঃ ৫/৯/২০০৪ ইং) ি লিমেলর মাট ২২২.৪২ 

একর জিমর মে  ১৪৮.৪২ একর জিমর সকল াপনাসহ বপজার িনকট হ া েরর িস া  হীত হয়। এ সভায়  
Refurbishment of Assets –Converting Chittagong Steel Mills into EPZ নােম এক  উপ-

ক  হেণর িস া  হয়। অপরিদেক রা ায়  বািনিজ ক াংক ও িত ানস েহর সং ার কম িচ বা বায়েনর 
লে  িড এফ আই িড ও িব াংক এর অথায়েন Enterprise Growth and Bank Modernization 
project (EGBMP) শীষক কে র অথায়েনর জ  িবগত ২৩/০৪/২০০৪ তািরেখ িব াংেকর সােথ সরকােরর 
Development Credit Agreement (DCA) া িরত হয়। এেত অ া  িবষেয়র সােথ 
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Refurbishment of Assets of Loss Making SOEs এবং কেয়ক  সং ােক (িবিসক, বপজা, 
াইেভটাইেজশন কিমশন এবং িবিনেয়াগ বাড) শি শালীকরেণর িবষয় অ  রেয়েছ। এ অব ায় অথৈনিতক 

িবষয় স িকত কিবেনট কিম র গত ০১/১২/০৪ তািরেখর সভায় ব ত আদমজী ট িমেলর িম ও অ া  
াবর স ি  বপজার িনকট হ া েরর িস া  হীত হয়। পরবত েত বপজা গভিণং বােডর ২২তম সভায় (তািরখঃ 

১২/১/২০০৫) িব  াংেকর অথায়েন িশ  ম ণালেয়র ত াবধােন ‘‘Refurbishment of Chittagong Steel 
Mills Assets and Adamjee jute Mills Assets’’ নােম  সাব ক  হেণর িস া  হয়। পের িচটাগাং 
ি ল িমলস এবং আদমজী ট িমলসেক অ  কের ‘‘Refurbishment of Assets of Chittagong Steel 
Mills and Adamjee jute mills For Converting into EPZ’’ শীষক  ক  বপজা ক ক হণ 
করা হয়। 
 

৭.৩। কে র অ েমাদন অব াঃ 
সরকারী িস া  মেত বপজা চ াম ি ল িমেলর জ  ৫০০০.০০ ল  টাকা এবং আদমজী ট িমেলর জ  
৩৯৯৯.৪২ ল  টাকা অথাৎ মাট ৮৯৯.৪২ ল  টাকা  িবিনেয়াগ য় স িলত ক  সারপ  ণয়ন কের পিরক না 
কিমশেন দািখল কের। জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর ১৬/০৭/২০০৫ ইং তািরেখর সভায় ক  সারপ  অ েমািদত 
হয়। পরবত েত িক  াপনা সং ােরর অেযা  হওয়ায় ন ন কের িনমােণর েয়াজন দখা দওয়ায়, ডলার এবং 
িনমাণ সাম ীর  ি  পাওয়ায় ক  সংেশাধেনর েয়াজন দখা দয়। গত ৮/১০/০৬ ইং তািরেখ িডিপইিস 
সভায় ক  সংেশাধেনর পািরেশর ি েত মাননীয় ধানম ী ৯৩০৫.৬৫ ল  টাকা য় স িলত সংেশািধত 
িডিপিপ অ েমাদন কেরন। ক র ২য় সংেশাধনী মাননীয় অথ ও পিরক না উপেদ া ক ক ০৪/০৯/২০০৭ তািরেখ 
৯২৭৫.৮৩ ল  টাকায় এি ল ২০০৫ থেক িডেস র ২০০৯ ময়ােদ বা বায়েনর জ   অ েমািদত হয়।  
 
পরবত েত পিরক না কিমশন ক ক কে র ময়াদ িডেস র ২০১০ পয  ি  করা হয়। ৩য় সংেশাধেনর াব 
অ েমাদেনর জ  একেনেক রণ করা হেল িবগত ৭/১০/২০১০ তািরেখ অ ি ত একেনক বঠেক ক র তীয় 
বােরর মেতা সংেশাধেনর ােবর াপেট িনে া  িস া  হীত হয়।  
(ক) আেলাচনা অ যায়ী সংি  ম ণালয় অথাৎ ব  ও পাট ম ণালয় এবং িশ   ম ণালয় যথা েম আদমজী ট 
িমল  এবং িচটাগাং ি ল িমল   ব  হওয়ার ফেল িক impact হেয়েছ তা িন পন বক সবেশষ অব া পযােলাচনা 
কের ’  থক িতেবদন একেনেক পশ করেব।  
(খ) িস া  (ক) এ বিণত িতেবদন  পযােলাচনার পর  “Refurbishing Assets of Chittagong Steel 
Mills and Adamjee  Jute Mills for converting into EPZs (3rd revised)’’ শীষক ক র 
িবষেয় নরায় একেনেক পশ করা যেত পাের।  
উ  িস াে র  ি েত বপজা গভিনং বাড কে র ৩য় সংেশাধেনর জ   আর ি য়াকরণ না কের ২য় 
সংেশাধন অ সাের ক  সমা  করার িস া  নয়। স অ যায়ী ক  সমা  হয়।  

  
৭.৪। কে র অথায়নঃ   

(ল  টাকায়) 
মাট য় বাংলােদশ সরকার ক  সাহা  ক  সাহাে র উৎস 

৯২৭৫.৮৩ ১৮৫৫.১৭ ৭৪২০.৬৬ িব  াংক 
 
৮। কে র সািবক বা বায়ন    

বাংলােদশ র ানী ি য়াকরণ এলাকা ( বপজা) ক ক বা বািয়ত ক র মাট া িলত য় ৯২৭৫.৮৩ ল  
টাকা। ক র ম ি জত েয়র পিরমান ৭২১১.৩০ ল  টাকা, যা  মাট েয়র ৭৭.৭৪%।  
কে র ধান ধান অংেগর িববরণ িন প: 

আদমজী ট িমল  অংশ 
৮.১  গ  হাউেজর সং ার ও উ য়ন:   ৮৫৩ বগ িমটার আয়তেনর গ  হাউেজর সং ার ও উ য়ন খােত  বরা  িছল  

৩০.৫০ ল  টাকা। উ য়ন করা হেয়েছ ৭১৮.৯২ বগিমটার (৮৬.০৯%) এবং  য় করা হেয়েছ ২৫.৭০  ল  টাকা 
(৮৪.২৬%)।   

৮.২ িজএম এর বাংেলা সং ার:  িজএম এর বাংেলা সং ার   অংেগ ৫৩২ বগিমটার এর জ  বরা  িছল ১৭.৫০ ল  
টাকা।  উ য়ন করা হেয়েছ ৩১৯.৯১ বগিমটার (৬০.১৩%)। এেত য় করা হেয়েছ ১১.৪১ ল  টাকা (৬৫.২০%)।  
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৮.৩ কারখানা ভবন Refurbishment: কারখানা ভবন Refurbishment খােত ১৭৬০০ বগিমটার  কােজর জ  
২৬৯০.০০ ল  টাকা সং ান রাখা হেয়িছল। ড়া  পযােয় ১৮১৬৯.৩৬ বগিমটার ফ া রী ভবন িনমােণর জ  য় 
করা হেয়েছ  ২১৭.২৯ ল  টাকা (৮৬.১৪%)। এ খােত বা ব ল মা ার চেয় ত বা বায়ন বশী হেয়েছ 
৫৬৯.৩৬ বগিমটার। িক  য় কম হেয়েছ । কারণ িহেসেব দরপ   কম হওয়ার কথা উে খ করা হেয়েছ।  

৮.৪ রা ার সং ার :  এ অংেগ ৫০৮৩৫ বগিমটার রা ার সং ার এর জ  ৮৯৪.০০ ল  টাকা সং ােনর মে  উ য়ন 
করা হেয়েছ ৪৩৭১৫ বগিমটার (৮৫.৯৯%)। এেত য় করা হেয়েছ ৮০৩.০৬ ল  টাকা (৮৯.৮২%)।  

৮.৫ নদমা সং ার ও উ য়ন:  নদমা সং ার ও উ য়ন খােত ৬৬৬০ িমটার এর জ  সং ান ত  ২২০.০০ ল  টাকার 
মে  বা েব কাজ হেয়েছ ২৯৫৫.৭৮ িমটার (৪৪.৩৮%)। এ খােত য় করা হেয়েছ ১২৬.২০ ল  টাকা (৫৭.৩৬%)।  

৮.৬ িব মান সীমানা চীেরর উ য়ন:  িব মান সীমানা চীেরর উ য়ন এর জ  ১৮৭২ িমটার এর িবপরীেত ১১০.৬০ 
ল  টাকার সং ােনর মে   বা ব অ গিত হেয়েছ  ১৪৭৯.১২ িমটার (৭৯.০১%)।  এ বাবদ য় হেয়েছ ৬৯.৮৩ 
ল  টাকা (৬৩.১৩%)।  

৮.৭ ওভারেহড ওয়াটার ােকর উ য়ন:  ওভারেহড ওয়াটার ােকর উ য়ন খােত ৩  ওয়াটার ােকর উ য়ন করা 
হেয়েছ। এ খােত ৫৯.১০ ল  টাকার িবপরীেত য় করা হেয়েছ ৪৫.০৬ ল  টাকা, যার বা ব ও আিথক অ গিত 
যথা েম ১০০% ও ৭৬.২৪%।  

৮.৮.  পা  হাউজ ও পা  মাটেরর উ য়ন:  কে র আওতায় ২  পা  হাউজ ও পা  মাটেরর উ য়ন খােত বরা  
িছল ৫.০১ ল  টাকা এর মে   য় করা হেয়েছ ৪৫.০৬ ল  টাকা (৮৯৯.৪০%)। যা বরাে র ল মা ার চেয় 
কেয়ক ন বশী ।  

৮.৯ ফায়ার হাইে সহ ওয়াটার সাপলাই নটওয়াক উ য়ন : খােত ৭১৫০ িমটার এর িবপরীেত বরা  িছল ৮৬.৪০ ল  
টাকা।   এর মে  ৩২১৭ িমটার বা ব  কাজ স  হেয়েছ (৪৪.৯৯%)। এ বাবদ য় হেয়েছ ৬.১১ ল  টাকা 
(৭.০৭%)।  

৮.১০ াস সা াই িসে েমর উ য়ন : এ খােতর উ য়েনর জ   ৫৮০৭ িমটার এর িবপরীেত বরা  িছল  ১৬০.০০ ল  
টাকা। এর মে  ৩৫৩৯.৫০ িমটার কাজ স  হেয়েছ (৬০.৯৫%)। াস সা াই িসে েমর উ য়েনর জ  য় 
হেয়েছ ১৫৪.৯৯ ল  টাকা (৯৬.৮৬%) ।  

৮.১১ ১১/০৪১৫ কিভ সাবে শন : উ  খােতর  ১১  সাবে শন  িনমােণর িবপরীেত বরা  িছল ৭১.২০ ল  টাকা। এর 
মে   ১১ র কাজ স  হেয়েছ (১০০%)। িক  য় হেয়েছ ৭৬.৮৭ ল  টাকা (১০৭.৯৬%)। এ খােত আিথক 
অ গিত ল মা ার চেয় ৫.৬৭ ল  টাকা বশী য়  হেয়েছ।   

৮.১২ ১১ কিভ High Tension  লাইন : ১১ কিভ স ালন লাইন িনমাণ  খােতর  ৩৯০০ িমটার পিরমােপর িবপরীেত 
বরা  িছল ৩৮.৯৪ ল  টাকা।  এর মে  ৭২০০ িমটার কাজ স  হেয়েছ (১৮৪.৬১%)।  যার মে  য় হেয়েছ 
৩৮.৭৮ ল  টাকা (৯৯.৫৮%)। এ খােত বা ব অ গিত ল মা ার চেয়  ৩৩০০ িমটার বশী ।   

৮.১৩ রা ার বািত ও িনরাপ া বািত: রা ার বািত ও িনরাপ া বািত খােত ৮৪৭২ িমটার পিরমােপর জ  বরা  িছল 
১১৫.00 ল  টাকা। এর মে  য় হেয়েছ ৮৪.৫৬ ল  টাকা। যার বা ব অ গিত (১০০%) এবং আিথক অ গিত 
(৭৩.৫৩%)।  

৮.১৪.  ফেটাকিপয়ার (হ ািভিডউ ) : এ খােত ০১ হ ািভিডউ  ফেটাকিপয়ার এর জ  বরা  িছল ৭.২৫ ল  টাকা। য় 
হেয়েছ ৩.৯৮ ল  টাকা। যার বা ব ও আিথক অ গিত যথা েম ১০০% ও ৫৪.৮৯%।  

৮.১৫ জীপ গাড়ী : জীপ গাড়ী খােত বরা  িছল ২৮.৫৭ ল  টাকা। এর মে  সব টাকা য় হেয়েছ।  যার আিথক ও বা ব 
অ গিত ১০০%।  

৮.১৬ িপকআপ (ডবল কিবন) : এ খােত বরা  িছল ১৬.০০ ল  টাকা।  সব অথই য় হেয়েছ। যার বা ব ও আিথক 
অ গিত ১০০%।    

চ াম ি ল িমল  অংশ 
৮.১৭  ফাউে শন:  কারখানা ভবন Refurbishment এর ফাউে শন খােত  ৬৬০০ বগিমটার এর িবপরীেত ৩৮০.০০ 

ল  টাকা সং ােনর মে  উ য়ন করা হেয়েছ ৬৬৪৫ বগিমটার (১০০.৬৮%)। এেত য় করা হেয়েছ  ২৯৬.২২ ল  
টাকা (৭৭.৯৫%)। এ খােত বা ব ল মা ার চেয় ত বা বায়ন বশী হেয়েছ ৪৫ বগিমটার।  

৮.১৮ পার াকচার:  পার াকচার এর উ য়ন খােত ২৬৪০০ বগিমটার এর িবপরীেত ২২৫৮.২৭ ল  টাকার সং ােনর 
মে  ১০০% কাজ করা হেয়েছ। এেত য় হেয়েছ ১৫২১.৭৫  ল  টাকা (৬৭.৩৮%)।  

৮.১৯  ািনটারী কাজ:  কে র আওতায়  ািনটারী কাজ খােত ২৬৪০০ বগিমটার িনমােণর জ  ৯২.০০ ল  টাকার 
িবপরীেত ১০০% বা ব কাজ করা হেয়েছ। এখােত  য়  হেয়েছ ৭৮.০৬ ল  টাকা (৮৫.৪৪%)।  

৮.২০  ব িতক কাজ:  কে র আওতায় ২৬৪০০ বগিমটার বাবদ ৩৯০.০৬ ল  টাকার িবপরীেত ২৬৪০০ বগিমটার কাজ 
স  হেয়েছ (১০০%) । এেত য় করা হেয়েছ ১৬৬.৬৫ ল  টাকা (৪২.৭২%)।  
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৮.২১  িব মান রা ার উ য়ন:  ৪১১১৫ বগিমটার  িব মান রা ার উ য়েনর জ   ৪৫৪.৩৬ ল  টাকার িবপরীেত ১৬৮৪৩ 
বগিমটার (৪০.৯৬%) কাজ স  হেয়েছ। এখােত  য় করা হেয়েছ ৪১৩.৯৫ ল  টাকা (৯১.১০%)।  

৮.২২ নদমা ও খােলর উ য়ন :  কে র আওতায়  ৬১১৫ িমটার নদমা ও খােলর উ য়েনর জ  ৪০০.০০ ল  টাকার 
িবপরীেত ৪৫৬৬ িমটার  কাজ স  করা হেয়েছ (৭৪.৬৬%)। এ খােত য় হেয়েছ ৩৮৬.৭০ ল  টাকা  
(৯৬.৬৭%)।  

৮.২৩ সীমানা াচীেরর উ য়ন :  সীমানা চীেরর উ য়ন খােত  ৩০২৬ িমটার এর জ  বরা  িছল ১৪২.১৮ ল  টাকা যার 
মে  ২৯৭৬.৮০ িমটার কাজ স  হেয়েছ এবং য় হেয়েছ ১১০.০০ ল  টাকা । যার আিথক ও বা ব অ গিত 
যথা েম ৭৭.৩৬% ও ৯৮.৩৭%।  

৮.২৪ সি  পা  :  সি  পা  খােতর  ২৫ বগ িমটার এর জ  বরা  িছল ৪.৯২ ল  টাকা। এর মে  ৫১.২৫ বগিমটার 
কাজ স  হেয়েছ (২০৫%)।  যার মে  য় হেয়েছ ৬.৬৫ ল  টাকা (১৩৫.১৬%)। এ অংেগ  ল  মা ার চেয় 
বা ব ২৬.২৫ বগিমটার এবং  আিথক ১.৭৩ ল  টাকা বশী য় করা হেয়েছ। 

৮.২৫ পািন শাধনাগার : কে র আওতায় পািন শাধনাগার খােত ৫৭১০ বগিমটার এর িবপরীেত বরা  িছল ১০০.০০ ল  
টাকা।  এর মে  কাজ স  হেয়ছ ২৫৫০ বগিমটার  (৪৪.৬৫%)। এ খােত য় হেয়েছ ৩৬.৭৭ ল  টাকা 
(৩৬.৭৭%)।  

৮.২৬ পািন ও াস সরবরাহ  ব ার উ য়ন : কে র আওতায় পািন ও াস সরবরাহ ব ার উ য়ন খােত ৪৫০০ 
িমটার এর জ  বরা  িছল ১২১.৮৬ ল  টাকা।  এর মে  বা ব কাজ স  হেয়েছ ৪৪৯১ িমটার (৯৯.৮০%) এবং 

য় করা হেয়েছ ১০৫.১৯ ল  টাকা (৮৬.৩২%)।  
৮.২৭ ব িতক সরবরাহ উ য়ন :  কে র আওতায় ব িতক সরবরাহ উ য়েনর জ  ১১/০.৪১৫ কিভ  মতার ১১  

সাব শেনর  জ  বরা  ধরা িছল ৮৪.৭৯ ল  টাকা। এর মে  ল মা া অ যায়ী কাজ স  হেয়েছ (১০০%) 
এবং য় করা হেয়েছ ৮৩.০১ ল  টাকা (৯৭.৯০%)। ১১ কিভ স ালন লাইন খােত ২৫৬০ িমটার এর জ  বরা  
িছল ৩০.০০ ল  টাকা যার িবপরীেত কাজ স  হেয়েছ ৭২৯৬ িমটার (২৮৫%) এবং য় হেয়েছ ৩১.০০ ল  
টাকা (১০৩.৩৩%)। এ অংেগ বা ব ৪৭৩৬ িমটার এবং আিথক ১.০০ ল  টাকা ল মা ার চেয় বশী কাজ স   
হেয়েছ। এছাড়া িব ৎ ব াপনার উ য়েনর জ  রা ার বািত ও িনরাপ া বািত খােত ৬৯৭০ িমটার এর জ  বরা  
িছল ১৩০.০০ ল  টাকা, যার িবপরীেত কাজ স  হেয়েছ ৮০০০ িমটার (১১৪.৭৭%) । এ খােত য় হেয়েছ 
৮৯.২৮ ল  টাকা (৬৮.৬৭%)। এ খােত অ েমািদত বা ব ল মা ার চেয় ১০৩০ িমটার বশী কাজ স  
হেয়েছ।   
 

৯। কে র উে  অজনঃ   
 

পিরকি ত ল মা া  অজন 
(ক) িচটাগং ীল িমল  এবং আদমজী ট 

িমল  এলাকায় ইিপেজড াপেনর লে  
কিতপয় ভবন ও াপনা নঃ 

বহারেযা করণ Refurbishment ও 
অ া  াপনা ভাংগা/অপসারেণর 
মা েম িশ  ট ও কারখানা ভবন তরী 
করতঃ বসরকারী িবিনেয়াগকারীেদর 
জ  উ  এলাকা িশ  াপেনর উপেযাগী 
কের  ইিপেজড গেড় তালা।  

(ক) ল মা া অ যায়ী Refurbishment  অ া  
াপনা ভাংগা/অপসারেণর মা েম আদমজী ইিপেজড 

ও কণ িল ইিপেজড নােম ২  Custom bonded 
Industrial state তরী হয়, সখােন ট সং া 
যথা েম ৩০৭ ও ২৮২ । এছাড়া ৫  ফ া রী 
িবি ংও তরী করা হয়। এরই মে  উ  ৫৮৯ 
(৩০৭+২৮২)  ট এবং ফ া রী িবি ং 
দশী/িবেদশী ১৯৬  িশ  িত ােনর কােছ বরা  
দয়া হেয়েছ। িশ   ট ও কারখানা ভবন তরী 

করতঃ বসরকারী িবিনেয়াগকারীেদর জ  উ  
এলাকা িশ  াপেনর উপেযাগী কের  ইিপেজড গেড় 
তালা হেয়েছ।  

(খ) Export Oriented িশ  এলাকা গেড় 
তালার মা েম িবেদশী িবিনেয়াগ 

আকষন করা 

(খ) এ পয  ২১০ িমিলয়ন মািকন ডলােরর িবিনেয়াগ 
হেয়েছ। 
  

(গ) বেদিশক া অজেনর মা েম দশীয় 
অথনীিত শি শালীকরণ 

(গ) এ পয  অিজত বেদিশক া ৫১০ িমিলয়ন ইউএস 
ডলার। 
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পিরকি ত ল মা া  অজন 
(ঘ) টকেনালজী া ফার (ঘ) সকল িশ  ইউিনট চা  হওয়ার পর অথবহ 

টকেনালজী া ফার হেব বেল আশা করা যায়। 
(ঙ) বাংলােদশী িমকেদর কমসং ােনর 

েযাগ ি  
(ঙ) এ পয  ৩২০০০ জন বাংলােদশী িমেকর 

কমসং ান হেয়েছ।  
 
 ১০।  ক  পিরচালক সং া  ত ঃ   

িমক 
নং 

নাম ও পদবী নকালীন খ কালীন যাগদােনর 
তািরখ 

বদলীর তািরখ 

১।  জনাব এ. ক এম মাহা র রহমান, 
চীফ একাউ স  এ  ফাইনা  
অিফসার, বপজা, ঢাকা।  

-  ২৫/০৯/২০০৫ ১১/০৩/২০০৭ 

২।  জনাব এস.এস িকবিরয়া, চীফ 
ইি জনীয়ার, বপজা, ঢাকা।  

-  ১২/০৩/২০০৭ ১৯/০৫/২০০৭ 

৩।  জনাব মা: হািফ র রহমান, চীফ 
ইি জনীয়ার (অিতির  দািয় ), 
বপজা, ঢাকা।  

-  ০৩/০৬/২০০৭ ০১/০৮/২০০৭ 

৪।  জনাব এস.এস িকবিরয়া, চীফ 
ইি জনীয়ার, বপজা, ঢাকা। 

-  ০২/০৮/২০০৭ ২৩/০৩/২০০৯ 

৫।  জনাব মা: শাহ আলম সরকার, 
চীফ ইি জনীয়ার, বপজা, ঢাকা। 

-  ২৪/০৩/২০০৯ ৩১/১২/২০১০ 

 
 ১১।  পযেব ণ 
১১.১ আিথক ও পিরক না ংখলা ভংগ   

সং া হেত দ  ত  অ যায়ী দখা যায় য, অেনক অংেগর  া িলত বরাে র চেয়  অন েমািদত অিতির  য় 
করা হেয়েছ। অেনক অংেগর  সং ান এর লনায় অন েমািদত বশী কাজ করা হেয়েছ । এ ধরেনর অন েমািদত 
অিতির  য় আিথক ও পিরক না লা পিরপ ী।  অন েমািদত কাজ ও েয়র িবষেয় যথাযথ ক পে র 
অ েমাদন নয়ার জ  িডিপিপ সংেশাধেনর েয়াজন িছল। এ ে  তা করা হয়িন।   

১১.২ ক  বা বায়েন অ াভািবক িবল  (Time Over-run)   
ক  জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিম র সভায় এি ল’ ২০০৫ হেত ন’ ২০০৮ ময়ােদ বা বায়েনর 

জ  অ েমাদন করা হয়। পরবত েত এি ল২০০৫ হেত িডেস র ২০০৯ পয  ক   ি তীয় বার  সংেশািধত হয় । 
পরবত েত আবার সংেশাধেনর মা েম এি ল ২০০৫ হেত িডেস র ২০১০ পয  বিধত করা হয়। এেত দখা যায় 

ক  বা বায়েন মাট ৫ বছর  ৯ মাস সময় য় হেয়েছ যা ল অ েমািদত বা বায়নকাল হেত ২ বছর ৬ মাস  
বশী  (৭৬.৯২%)।   

১১.৩ ঘন ঘন ক  পিরচালক বদলী   
ক র বা বায়নকালীন সময় (২০০৫ থেক ২০১০) পয  ৫ বছর ৯ মােস মাট ৫ জন কমকতা খ কালীন ক  

পিরচালেকর দািয়ে  িনেয়ািজত িছেলন। ঘন ঘন ক  পিরচালক বদিলজিনত কারেণ ক  বা বায়ন িবি ত হেয়েছ 
বেল তীয়মান হয়। 

১১.৪ সমা  কে র যানবাহন সরকারী পিরবহন েল জমা না দয়া:   
কে র আওতায় আদমজী ট িমল অংেশর জ   ১  জীপ,  ১  িপক-আপ এবং কণ িল ি ল িমল   অংেশর জ  

০১  জীপ ও ০১  িপক আপ য় করা হেয়েছ। জন শাসন ম ণালয় হেত জাির ত পিরপ  অ যায়ী কে র 
আওতায় য় ত যানবাহন ক   সমাি র পর পিরবহন েল জমা দয়ার কথা। চিলত িনয়ম মাতােবক য় ত 
যানবাহন সরকাির পিরবহন ল-এ জমা দয়া হয়িন। এ সকল যানবাহন বপজার কােজ বহােরর জ   রাখা হেয়েছ 
বেল জানা যায়।  
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১১.৫ অসমা  কাজ : কণ লী ইিপেজেডর ৩নং ফ া রী িবি ং ( ি  নং-৫)  এর কাদােরর অবেহলার জ  কাজ সমা  
করা স ব হয়িন। এর ি েত কাদােরর িব ে  িনয়ম অ যায়ী ব া হণ করা হেয়েছ বেল কণ লী ইিপেজেডর  
িজ এম  জািনেয়েছন। িতিন আেরা জািনেয়েছন য বপজার িনজ  অথায়েন অস ণ এ ভবন  স  করা হেচছ।  

 
১২।  মতামত 

(১)  অ েমাদেনর অিতির  কাযািদ স াদন ও অিতির  অথ েয়র িবষেয় যথাযথ ক পে র অ েমাদন নয়া 
হেয়েছ িকনা স িবষেয়  বপজা ক পে র িনকট থেক া া চাইেত হেব।   

 
(২)  ঘন ঘন ক  পিরচালক পিরবতন না হয় স িবষেয় বপজা ক প  ভিব েত যথাযথ পদে প িনেত পাের।  
 
(৩)  সমা  কে র যানবাহন পিরবহন েল জমা না িদেয় বপজা ক প  িনেজেদর কােজ রাখার িবষেয় া া 

দান করেব এবং সরকারী িবিধ মাতােবক যানবাহন পিরবহন েল জমা দয়ার ব া হণ করেব।   
 
(৫)  চ ােমর কণ লী ইিপেজেডর কাদােরর িব ে  হীত ব ার বতমান অব া স েক ম ণালয় আগামী 

২০ িদেনর মে  আইএমইিডেক অবিহত করেব।  
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	17. সাগরিকা রোডের সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারণ উন্নয়ন



	_Toc348967700
	_Toc358017375
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	_Toc160662656
	_Toc345241624
	_Toc345574790
	_Toc348967701
	_Toc358017376
	বাংলাদশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী
	 
	18. ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এডমিনিস্ট্রেশন একাডেমী



	_Toc345574791
	_Toc348967702
	_Toc348967703
	_Toc358017377
	_Toc358017378
	বাংলাদেশে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
	 
	19. এক্সটেনশন অব অবসর ভবন ফর কনস্ট্রাকশন অব এ হসপিটাল এন্ড অফিস বিল্ডিং



	_Toc160655930
	_Toc160662658
	_Toc345241626
	_Toc345574793
	_Toc345574794
	_Toc348967704
	_Toc348967705
	_Toc358017379
	_Toc358017380
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	_Toc345241782
	_Toc345241783
	_Toc345241784
	_Toc345241785
	_Toc345241786
	_Toc345241787
	_Toc345241788
	_Toc345241789
	_Toc348967884
	_Toc358017558
	_Toc345241790
	_Toc345241791
	_Toc345241792
	_Toc345241793
	_Toc345241794
	_Toc345241795
	_Toc345241796
	_Toc345241797
	_Toc345241798
	_Toc345241799
	_Toc345241800
	_Toc345241801
	_Toc345241802
	_Toc345241803
	_Toc345241804
	_Toc345241805
	_Toc345241806
	_Toc345241807
	_Toc345241808
	_Toc345241809
	_Toc345241810
	_Toc345241811
	_Toc345241812
	_Toc345241813
	_Toc345241814
	_Toc345241815
	_Toc345241816
	_Toc345241817
	_Toc345241818
	_Toc345241819
	_Toc345241820
	_Toc345241821
	_Toc345241822
	_Toc345241823
	_Toc345241824
	_Toc345241825
	_Toc345241826
	_Toc345241827
	_Toc345241828
	_Toc345241829
	_Toc345241830
	_Toc345241831
	_Toc345241832
	_Toc345241833
	_Toc345241834
	_Toc345241835
	_Toc345241836
	_Toc345241837
	_Toc345241838
	_Toc345241839
	_Toc345241840
	_Toc345241841
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
	 
	 
	143. �বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনলজি এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম স্থাপন



	_Toc345574972
	_Toc348967885
	_Toc358017559
	_Toc348967886
	_Toc358017560
	_Toc344387959
	_Toc345241842
	_Toc345574974
	_Toc348967887
	_Toc358017561
	শিল্প মন্ত্রণালয়
	 
	 
	144. �বিসিকের পুরাতন ২টি শিল্প নগরী (হোসিয়ারী, নারায়নগঞ্জ এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রাম) মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্নবাসন



	_Toc348967888
	_Toc358017562
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