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িনবাহী সার-সংে প 
 
বাংলােদশ সরকােরর ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র অধীেন বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড ক ক 
“অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক  (পযায়-২)” শীষক ক  ৬৪  জলার ৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়েন 

লাই ২০০৫ থেক ন ২০১৫ পয  বা বািয়ত হেয়েছ। কে র উে  হল, ামীণ জনগেণর সািবক জীবনযা ার 
মান উ য়েনর জ  সকল উ য়ন কমকা  ও সবাস হ াি র িন য়তা িবধােনর লে  িলংক মেডেলর মা েম 

ানীয় সকল উপকারেভাগীেদর ( ামবাসী, ইউিপ, সরকাির ও বসরকাির সং ার িতিনিধগণ) মে  উ খী 
(Vertical) এবং অ িমক (Horizontal) সংেযাগ াপন বক সমি ত প ী উ য়ন েচ ােক অ াহত রাখা। 
“অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক  (পযায় - ২)” শীষক কে র ভাব ায়ন সমী ার উে  হে  ক র 
উে  কত  অিজত হেয়েছ তার ভাব ায়ন করা। ায়ন সমী ায় পিরমাণগত (Quantitative) ও 
ণগত (Qualitative) উভয় প িত বহার কের ত  সং হ করা হেয়েছ।   

 

কে র ত য় হেয়েছ ৬৭৫৫.৪১ ল  টাকা (সংেশািধত া িলত েয়র ৯৯%)। কে র কায েমর   
ল মা া ১০০% বা তার অিধক স  করা হেয়েছ যমন, ািবত GC ও UCC গঠন শতভাগ স  হেয়েছ 
এবং GCM ও UCCM অ ান শতভােগরও বশী স  হেয়েছ। কে  ািবত াম কিম  (GC) ি ম 
বা বায়েনর টােগটও (২৮১০) শতভাগ বা বািয়ত হেয়েছ। কে র ািবত িশ ণ টােগট িছল ৩,৪৬,৭৯৫ 

ি েক িশি ত করা স ও স ণভােব স  হেয়েছ ( : িপিসআর)।  
 

পিরমাণগত ত া স ােনর ফলাফেল দখা যায়, খানা পযােয়র ৮৮% ক  এলাকা  উ রদাতা ( ষ-৮৯%, 
মিহলা-৮৩%) িপআরিডিপ-২ ক  স ে  জােনন। কে র ৮০% উ রদাতা বেলেছন য জীবনমান উ য়েনর জ  
াম কিম  গঠন করা হেয়েছ; তােদর মে  ৫৪% ( ষ- ৫৩%, মিহলা- ৬০%) উ রদাতা বেলেছন য, তারা 

িনেজরা বা তা দর পিরবােরর কউ, এই াম কিম র সদ  িহেসেব িছেলন; এবং ৮৯% উ রদাতা বেলেছন ক  
এলাকার াম কিম র সভা িত মােসই অ ি ত হেয়েছ। খানা পযােয়র ৫৮% উ রদাতা ( ষ- ৫৭%, মিহলা-
৬২%) বেলেছন য, তারা কে র আওতায় দ তা উ য়ন বা আয়-উপাজন লক িশ ণ হণ কেরেছন এবং 

িশ েণর িবষয় েলা হে  সলাই িশ ণ, সবিজ চাষ, ফসেলর পাকা-মাকড় দমন, হ স- রগী পালন, গ -ছাগল ও 
হ স- রগীর রােগর িচিকৎসা, া  ও পিরবার পিরক না িবষয়ক সেচতনতা এবং িবিভ  সামািজক সম া 

িতেরাধ ইত ািদ)। ৯৫% উ রদাতা ( ষ-৯৫%, মিহলা-৯৫%) বেলেছন য আেগর লনায় বতমােন    
উ য়ন লক কােজ সরকােরর সহায়তা/ সবা পাওয়ার েযাগ ি  পেয়েছ।  
 

িনিবড় ত া স ােনর (ইউিডও, এনিবিড, ইউিপ িতিনিধ এবং াম কিম র সদ েদর) মা েম জানা গেছ য 
কে র আওতায় ইউিনয়েন গেড় ১৫  াম কিম  গ ত হেয়েছ, এবং ৮৬% উ রদাতা বেলেছন াম কিম র সভা 
িত মােসই অ ি ত হেয়েছ। ৯২% উ রদাতা বেলেছন য কে র আওতায় ইউিনয়ন পিরষেদর ইউিনয়ন সম য় 

কিম  গ ত হেয়েছ এবং তােদর মে  ৮২% বেলেছন কিম র সভা িত মােস একবার কের অ ি ত হেয়েছ। তেব 
এইসব কিম  এবং ক  কােজ অংশীদারগেণর মে  মা  ৫৬% ক  থেক িশ ণ পেয়েছন। এজ  এই কে  

িশি ত দ  জনবেলর তা িছল।  
 

ন না ইউিনয়েনর (৪০ ) কায ম সেরজিমেন পযেব েণর ফলাফেল দখা যায়, িত ইউিনয়েন গেড় মাট ৯   কের 
াম কিম  গ ত হেয়েছ এবং িত ইউিনয়েন গেড় মাট ২৪৩  াম কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ। বতমােন ৬৩% 

(২৫) ন না ইউিনয়েনর সব াম কিম  সি য় আেছ অথাৎ কিম েলা িনয়িমত সভা কের। অ িদেক ৩২% 
(১৩ ) ইউিনয়েনর িক  িক  াম কিম  বতমােন সি য় আেছ। িত  ইউিনয়েনই কে র আওতায় ইউিনয়ন 
সম য় কিম  গ ত হেয়েছ এবং িত ইউিনয়েন গেড় মাট ৪৩  ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ।   
  
দ তা উ য়ন িবষেয় িশ ণ া  উপকারেভাগীেদর কস ািডর ফলাফেল দখা যায় য িশ ণ া  সকেলই 
বতমােন আয় উপাজন লক কােজ িল  রেয়েছন। িশ ণ পেয় এলাকার জনগেণর মে  সেচতনতা ি  পেয়েছ 
এবং তারা িবিভ  উ য়ন লক কােজ জিড়ত হে । েব যােদর কান আয়- রাজগার িছলনা বতমােন তারা ২৫০০-
৩০০০ টাকা পয  রাজগার করেছন। আর যােদর আয়- রাজগার িছল বতমােন তােদর আয় েবর চেয় ৫-১০ হাজার 
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টাকা পয  বেড়েছ। িশ ণ পাওয়ার পর তারা অথৈনিতক ভােব াবল ী হেয়েছ এবং তােদর জীবন-যা ার মান 
উ ত হেয়েছ। 
 

কে র সবল িদকস হ: কে র াম কিম র সভা অ ি ত হওয়ার ফেল ােমর সাধারণ এবং িবধা বি ত 
লাকজন ােমর সম া ও স া  সমাধান িনেয় আেলাচনা করেত পােরন; ামবাসীগেণর উ য়ন পিরক নায় 

অংশ হেণর েযাগ তির হেয়েছ;  অবকাঠােমা উ য়েনর জ  যাগােযাগ ব ার উ য়ন হেয়েছ ও েপয় পািনর 
ব া িনি ত হেয়েছ; া , িষ, মৎ  ও প পালন িবষয়ক িশ েণর ফেল সবা পাওয়ার ে  েযাগ িবধা 

বেড়েছ; কে র আওতায় িশ েণর ফেল ামীণ দির  জনেগা ীর দ তা উ য়ন হেয়েছ এবং কমসং ােনর 
েযােগর মা েম াবল ী হওয়ার েযাগ ি  পেয়েছ; এবং জনঅংশ হণ, তা ও জবাবিদিহতা ি  পেয়েছ।  

 

কে র বল িদকস হ: িশ ণ কায েমর াপকতা ি  করেত হেব; ামীণ জনেগা ীর ক  কােজর ণয়েন 
স ক ভােব অংশ হণ িনি ত হয়িন; কে র বােজট বরা  চািহদা অ যায়ী কম; ক  বা বায়েন দ  জনবেলর 
অভাব; ীম েয়াজেনর লনায় অ ল; িক  িক  ে  ক  বা বায়েন পারিভশন ও মিনটিরং এর অভাব; 
িক  কে র ে  চার- চারণা কম এবং ােমর সব জনগণ স ক সমেয় ত  পায়না। 
 

কে র েযাগস হ: কে র উ য়ন লক ক  ণয়ন এবং বা বায়েন ানীয় জনেগা ীর ত  ও পেরা  েযাগ 
িলংক মেডেলর মা েম ি  পেয়েছ; সাধারণত জনগেণর মতামত দােনর েযাগ এবং তােদর অংশ হণও ি  
পােব; িলংক মেডল েয়ােগর মা েম ামীণ জনেগা ীর চািহদা অ যায়ী েয়াজনীয় উ য়ন লক ক  ( ামীণ 
জীবনমান উ ত করার জ ) বা বায়েনর মা েম ফল অজেন স াবনা অেনকাংেশ ি  পেয়েছ; এই ক  
বা বায়েনর মা েম ানীয় পযােয় িশ েণর মা েম ক  ণয়ন ও বা বায়েনর দ তা অজেনর জ  ােয়ািগক 

িশ েণর েযাগ রেয়েছ; াম পযােয় সরকাির ব খী উ য়ন কে র সবা দােনর কায ম ঢ় হেব এবং সই 
সােথ এনিজও এবং ামীণ সমােজর িবিভ  িত ান যমন মসিজদ, ল এবং সংি  সং া েলা এ িশ েণ 
অংশ হেণর েযাগ রেয়েছ; ামীণ জনেগা ীর চািহদা অ যায়ী উ য়ন এই কে র মা েম অিজত হওয়ার স াবনা 
অেনক বশী; াম পযােয় সরকাির সবা পাওয়ার িন য়তা; এবং সরকােরর বরা ত অথ িবিভ  িবভাগ থেক 
স কভােব েঝ নওয়ার এবং ামীণ জনেগা ীর চািহদা যায়ী ক  ণয়েনর েযাগ রেয়েছ। 
 

কে র িঁকস হ: দ  জনবেলর অভাব; বােজট তা; এবং াম কিম  গঠন ও ি ম িনবাচেন ােমর িব বান 
ি েদর হ ে প।  

 

পািরশমালা: ক  বােজেট অথ বরা  ি করণ; জনবল তা রীকরেণর জ  িশি ত জনবল বাড়ােত হেব 
এবং সেচতন ামীণ জনেগা ীর অংশ হণ ি  করেত হেব; দীঘ ময়াদী িশ ণ এবং িশ ণ পরবত  সহায়তা 
িবেশষ কের েয়াজনীয় দ তা ােয়ািগক িবষেয় জার িদেত হেব; য সকল ে  তা ও জবাবিদিহতা িনি ত 
হয়িন সখােন তা িনি ত করেত হেব; িলংক মেডল শতভাগ সাথকতা অজন করার জ  ভিব েত ক  বা বায়ন 
কাজ মাঠপযােয় আরও শি শালী করেত হেব; কে র ীম বা বায়েনর জ  বতমােন সেবা  ১০০,০০০ টাকার 
িবিধ রেয়েছ তেব তা যেথ  নয়, যার ফেল িক  অত  েয়াজনীয় ক  হােত নয়া যায় না। িত  াম কিম র 
জ  মাট অথ বরা  সমান রেখ ক  অ যায়ী অেথর সেবা  সীমা িনধািরত করা হেল তা ামবাসীেদর জ  
অিধক ফল বেয় আনেব। ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়েনর জ  এবং ি গত িত ান িবেশষ কের ত ণ 
সমােজর বকার  রীকরেণর জ  (মিহলা, ষ, দির , িতব ী) কমসং ান ও অথৈনিতক িদক িবেবচনা কের 
ন ন ন ন উে াগ নয়ার েচ া চালােত হেব। কে র িলংক মেডল  অ া  ক  স েহ পরী া লকভােব 

েয়াগ করা এবং এ েক স ব হেল সরকােরর কমকাে / া ােম লধারায় ( মইনি ম) নয়া এবং এ  এই 
কে র exit plan িহেসেব অ সরণ করা।  

  
পিরেশেষ বলা যেত পাের য, অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক -২ এর আদিশক িদক িবেবচনা করেল এ  এক  

ণ ক , যার মা েম ামীণ পযােয়র িবিভ  ে র উ য়ন অংশীদািরে র িভি েত ( ক  িডজাইেন এ 
িবষেয় সং ার কের) িনি ত কের ামীণ জনগেণর জীবনমােনর ণগত উৎকষতা অজেনর েচ া সাথক কের 

লেত পাের। 
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থম অ ায় 
কে র পট িম 

 
১.১. িমকা 
 
আদম মারীর সাবজনীন িনয়ম অ যায়ী য কান িনিদ  খে র জনেগা ীেক এলাকা অ সাের ইভােগ ভাগ করা 
হয় এবং সই অ যায়ী আদম মারীর ত  সং হ করা হয়। এই ইভােগর এক ভাগ হল নগর/শহর এলাকা এবং  
আর এক ভাগ হল প ী এলাকা। িবিবএস ২০১৬ এর বতমান ত  অ যায়ী বাংলােদেশর সম  খে র ৮% 
নগর/শহর এলাকা এবং ৮২% প ী এলাকা িহেসেব িচি ত হয়। অব  এই ৮২% এর মে  জনবসিত ণ এলাকা হল 
৬৫% (প ী অ ল) এবং ১৭% হল বনায়ন এলাকা। আর বাকী ১০% হে  জলাধার (নদী-নালা, খাল-িবল,  হাওর-
বাওর ইত ািদ) এবং এই জলাধােরর অিধকাংশই প ী অ েল অবি ত। আদম মারীর ত  অ যায়ী মাট ১৬ কা  
বা ত  জনসং ার ৩০% লাক বতমােন নগের বাস কেরন এবং বাকী ৭০% প ী অ েল বাস কেরন। এছাড়া 
শহেরর বিশর ভাগ লােকরও আিদবাস াম বা প ীেত। তাই জনক ােণ াম তথা প ী উ য়ন আব ক। 
উপেরাি িখত ত  িবে ষণ অ যায়ী, বতমােন বাংলােদেশর নগর/শহর এলাকার িত বগ িকেলািমটাের অ িমত 
জনসং া হল ৪,১৯৩ (১০২৩  খানা) এবং প ী এলাকার িত বগ িকেলািমটাের অ িমত জনসং া হল ১,২০৪ 
(২৫০  খানা)। অথাৎ িত বগ িকেলািমটাের, নগর/শহর এলাকার জনসং া লনা লকভােব প ী অ েলর 
জনসং ার থেক ৪ ণ বিশ।  
 
িবংশ শতাি র চনাকাল থেকই প ী উ য়েনর লে  বাংলােদেশ িবিভ  প িত (approach) অ সরণ করা 
হেয়েছ। প ী বাংলার জনগেণর আথ-সামািজক উ য়েনর জ  যসকল েচ া হণ করা হেয়েছ তােত ামীণ 
জনেগা ীর দাির  িবেমাচেনর ল সম া মাকােবলা করা স ব হয়িন। ফেল প ী উ য়েনর ল  অজেনর জ  
পরী া িনরী াসহ নানািবধ েচ া অ শীলন চলেছই। ষােটর দশেক Community approach, স েরর দশেক 
Integrated approach এবং আিশর দশেক Target Group approach অ শীলন করা হয়। প ী উ য়েনর এ 
সকল েচ া আংিশক সফলতা আনেলও প ী উ য়েনর সফল মেডল িহেসেব ািত ািনকীকরেণ ঘাটিত পিরলি ত 
হয়। িবষয়  অ ধাবন কের দ  একদল জাপানী িবেশষ  (Expert), িকেয়ােটা িব িব ালেয়র কেয়কজন েফসর, 
এবং বাংলােদেশর বাড, আরিডএ, বা িব ও িবআরিডিবর িবেশষ  সম েয় দীঘ গেবষণা ও েয়ািগক গেবষণার 
মা েম প ী উ য়েনর জ  টকসই Comprehensive approach - “িলংক মেডল” উ াবন কেরন।   
 
িবগত ১৯৮৬-৯০ ময়ােদ বাড, আরিডএ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয় ও িকেয়ােটা িব িব ালেয়র যৗথ উে ােগ 
community উ য়েন এক  ৎসই মেডল উ াবেনর জ  দেশর ৫  জলার ৫  ইউিনয়েনর ৬  ােম গেবষণা 

 করা হয় এবং পরবত েত পরী া লক েয়ািগক গেবষণা করা হয়। এর ৫ (প চ) বৎসর পর ২০০০-২০০৪ ময়ােদ 
জাইকা ও িবআরিডিব’র উে ােগ PRDP-1 এর আওতায় টা াইল জলার কািলহাতী উপেজলার ৪         
ইউিনয়েন সফল পরী া শেষ ÒLink ModelÓ উ াবন করা হয়। অতঃপর জাইকা ও িজওিব’র যৗথ অথায়েন 

ন’২০০৫ থেক ন’২০১০ ময়ােদ ৩  জলার ২০  ইউিনয়েন PRDP-2/Link Model পাইলট েজ  িহেসেব 
বা বািয়ত হয়। এর সফলতার উপর িভি  কের লাই’২০১০- ন’২০১৪ ময়াদকােল িপআরিডিপ-২, ২য় সংেশািধত 

ক  িহেসেব দেশর ৬৪ জলার ৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়েন বা বায়ন শেষ ক  “No Cost 
Extension” এর আওতায় ন’২০১৫ পয  বা বািয়ত হয়। এ কে র মা েম ইউিনয়নেক উ য়েনর       
ক িব  (One stop service Center) িহেসেব পিরণত করার জ  েয়াজনীয় ব া নয়া হয়। জনগেণর 

চািহদািভি ক জািতগঠন লক িবভাগস েহর সবা সরবরাহ িনি ত করা এ কে র অ তম ল । 
 
িলংক মেডলঃ িলংক মেডল হেলা প ী ধান বাংলােদেশর ামীণ জনেগা ীর আথ-সামািজক উ য়েন জন অংশ হণ, 

তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার এক  কমেকৗশল। যখােন াম, ইউিনয়ন ও উপেজলার মে  Vertical 
Linkage এবং ইউিনয়ন পযােয়র সবা হণকারী ও সবা দানকারীেদর মে  Horizontal Linkage ি  করা 
হয়। এ ি য়ায় ইউিনয়ন পিরষদই হেলা উ য়েনর ক িব । আর ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা (UCCM) হেলা 



  2  

“ াটফম” যা িমিন পালােম  িহেসেব পিরিচত। Link Model হে  এক  ািত ািনক কাঠােমা যার মা েম ামীণ 
সকল জনেগা ীর চািহদা ও আকা ার বা বায়ন করা হয়। এ মেডেলর মা েম উ য়ন কমকাে  জন অংশ হণ, 

তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করা যায়। 
 
িলংক মেডল হেণর েব উপেজলা  
পযায় হেত ইউিনয়ন পিরষদেক বাদ  
িদেয় সরাসির সবা পৗঁছােনা হেতা  
যা িছল িবি  এবং অিনয়িমত।  
িক  িলংক মেডেলর আওতায় াম  
কিম  ও ইউিসিসএম এর মা েম  
সকল সবা ােমর সকল জনেগা ীর  
কােছ পৗঁছােনার ে  ইউিনয়ন  
পিরষদেক কাযকরভােব বহার করা  
হয়।  
 
িলংক মেডেলর উে  হেলা- “ সবা হণকারী ও সবা দানকারী” দর মে  Vertical & Horizontal িলংেকজ 

াপন করা। ামীণ জনগেণর need base service িনি ত করা, ানীয় পিরক না ণয়ন, ানীয় স েদর ষম 
বহার, উ য়ন কমকাে  জনঅংশীদাির , তা, জবাবিদিহতা িনি ত করা। িশ ণ ও অংশ হেণর মা েম 

মানব স েদর উ য়ন সাধন। এভােব সংেযাগ কৗশল (Linkage Mechanism) অ শীলন কের প ী জনগেণর 
আথ সামািজক উ য়ন ািত ািনকীকরণ িনি ত করা।   
 
িলংক মেডল দীঘ ি য়ার ম  িদেয় উ াবন করা হয়। এ মেডল উ াবেন ধানত ৩  Phase উে খেযা ঃ 
 

১৯৮৬-১৯৯০ সময়কাল িছল - Research Phase 
১৯৯২-১৯৯৫ সময়কাল িছল - Experimental Phase 
২০০০-২০০৪ সময়কাল িছল - Pilot Phase 
এর পর Expansion Phase t   
২০০৫-২০১০ সময়কাল িছল - ৩  জলার ৫  উপেজলার ২০  ইউিনয়েন 
২০০৫-২০১৫ সময়কাল িছল - ৬৪  জলার ৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়েন 

 
িলংক মেডেলর কমেকৗশলঃ  
িপআরিডিপ - ২ এর িলংক মেডেলর লতঃ িতন  কৗশল রেয়েছ। াম কিম  িম ং (িজিসএম), ইউিনয়ন সম য় 
কিম  িম ং (ইউিসিসএম) এবং ইউিনয়ন ডেভলপেম  অিফসার (ইউিডও) এর সংেযাগ িমকা।  
 
িজিসএমঃ  
াম কিম  িম ং হে  াম পযােয় সরকাির/ বসরকাির মাঠ কম েদর সােথ ামবাসীগেণর াম উ য়েন ত  

িবিনময় করার এক  ফারাম, যা ‘িমিন এ ােস লী’ িহেসেব িবেবিচত। াম কিম  ২০-৩০ সদ  িবিশ  হয়। াম 
কিম র কাজ হে ঃ 

 িতমােস িনয়িমত সভা করা; 
 িষ, িশ া, া , ািনেটশনসহ ােমর সকল সম া িনেয় উ ু  আেলাচনা বক সমাধােনর উপায় 

উ াবন; 
 ানীয় চািহদার আেলােক ানীয় স দ আহরণ ও ানীয়ভােব পিরক না হণ; এবং 
 ইউিনয়ন সম য় কিম র সহায়তা েয়াজন এমন িবষয় েলা িচি তকরণ ও ইউিসিসএম এ উপ াপন।  
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ইউিসিসএমঃ  
ইউিনয়ন কা-অিডেনশন কিম  িম ং হে  ইউিনয়ন পযােয় ইউিপ সদ , সরকাির/ বসরকাির কমকতা/কমচারী 
এবং ামবাসীগণ ক ক ত  িবিনময় করা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার এক  অ তম ফারাম, যা ‘িমিন 
পালােম ’ িহেসেব িবেবিচত। ইউিনয়ন কা-অিডেনশন কিম র কাজ হে ঃ  

 িতমােস িনয়িমত সভা করা; 
 গত মােসর হীত িস াে র অ গিত পযােলাচনা এবং পরবত  মােসর পিরক না হণ; 
 ামবাসীর সাধারণ সম া িনেয় আেলাচনা ও িস া  হণ; 
 াম কিম  ক ক দািখল ত উ য়ন ি ম পযােলাচনা ও অ েমাদন; 
 সরকাির- বসরকাির সবা সরবরােহ ামবাসীর েবশািধকার িনি তকরণ; 
 সবা দানকারী ও সবা হণকারীেদর মে  সম য়, সংেযাগ াপন ও জবাবিদিহতা িনি তকরণ; এবং 
 ইউিনয়েনর উ য়ন পিরক না ণয়ন, সবা ও স েদর ষম বহার এবং উ য়ন কমকাে  জন অংশ হণ 

িনি ত করা।  
 
ইউিডওঃ  
ইউিনয়ন ডেভলপেম  অিফসার হে  িজিসএম এবং ইউিসিসএম- ক সহেযািগতা কের সকেলর মে  িলংক 
ঘটােনার এক  অ ঘটক। ইউিডও-র কাজ হে ঃ 

 সবা দানকারী ও সবা হণকারীেদর মে  িলংেকজ াপন এবং সম েয়র দািয় পালন করা; এবং  
 উ য়ন কমকা  বা বায়েন সহায়তা দান ও সামািজক তদারিকর জ  সেচতনতা ি  ও তা িনি ত 

করা।  
 
১.২. কে র িববরণ (আর িপিপ, িপিসআর এবং েজ  ড েম  অ যায়ী)  
 

cÖK‡íi bvg Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí (ch©vq-2)  
D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM cjøx Dbœqb I mgevq wefvM 

¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq 
ev¯ÍevqbKvix ms¯’v evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© 
cÖK‡íi ev Í̄evqbKvj Ryb, 2005- Ryb, 2015 Bs 
cÖKí GjvKv  64 wU †Rjvi 85 wU Dc‡Rjvi 200 wU BDwbqb 
A_©vqb evsjv‡`k miKvi Ges †RwWwmGd   

ক  য় া িলত য় (সবেশষ সংেশািধত) ত য় 
মাট ৬৮২১.৫৩ ল  টাকা ৬৭৫৫.৪১ ল  টাকা 

িজওিব ৫৫০০.১৯ ল  টাকা ৫৪৫৬.৯০ ল  টাকা 
ক  সাহা  ১৩২১.৩৪ ল  টাকা ১২৯৮.৫১ ল  টাকা 

   
১.৩. কে র উে  
 
িপআরিডিপ-২ (২য় সংেশািধত) কে র উে  হল “ ক  এলাকায় সফলভােব িলংক মেডল বা বায়ন এবং 
স সারণ ঘটােনা। ামীণ জনগেণর সািবক জীবনযা ার মান উ য়েনর জ  সকল উ য়ন কমকা  ও সবাস হ 

াি র িন য়তা িবধােনর লে  িলংক মেডেলর মা েম ানীয় সকল উপকারেভাগীেদর ( ামবাসী, ইউিপ, সরকাির 
ও বসরকাির সং ার িতিনিধগণ) মে  উ খী (Vertical) এবং অ িমক (Horizontal) সংেযাগ াপন বক 
িলংক মেডলেক টকসই প ী উ য়েনর মেডল িহেসেব দ ড় কিরেয় সমি ত প ী উ য়ন েচ ােক অ াহত রাখা। 
িলংক মেডল এমন একটা কাঠােমা যা ামীণ জনগেণর চািহদা রণ কের এবং প ী উ য়ন কায েম ামেক ানীয় 

ায় শািসত িত ােনর সােথ সংেযাগ ি  কের দয়। সবাই একি ত হেয় সমি ত কম উে ােগর মা েম উ য়ন 
কমকা েক লাগসই মা ায় উ ীত করাই িলংক মেডেলর ল উে ।  
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কে র িনিদ  উে েলা হেলাঃ 
 
 িষ, ািনেটশন, া , িশ া ইত ািদ সং া  সাধারণ সম াস হ মাকােবলার জ  ােমর জনগেণর 

ঐকমেত র উপর িভি  কের াম কিম  (িজ.িস.) সংগ ত করা। 
 ইউিপ চয়ার ান, ইউিপ সদ , এনিবিড কমকতা , ানীয় এনিজও কম  এবং াম কিম  (িজিস)/ িসএসও 

িতিনিধেদর সম েয় ইউিনয়ন সম য় কিম  (ইউিসিস) সংগ ত করা। 
 ামীণ জনেগা ীর সাধারণ সম া সমাধােনর জ  াম কিম  সভা (িজিসএম) এবং ইউিনয়ন সম য় কিম  

সভা (ইউিসিসএম) মািসক িভি েত রাখা এবং তােদর সম া সমাধােনর জ  েয়াজনীয় সরকাির-
বসরকাির/এনিজও সবা িনি ত করা। 

 িব মান ইউিনয়ন পিরষদেক "ওয়ান প সািভস ডিলভাির শন" েপ পা িরত করা, যােত সকল 
কেহা ােরর মে  কাযকর (উল /উ খী এবং অ িমক/সমা রাল) সংেযােগর মা েম তা ও 

জবাবিদিহতা িনি ত করা যায়। 
 ানীয় স দ েলা এক ীকরণ এবং ামীণ উ য়নেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জ  এ েলার সেবা ম বহার 

িনি তকরণ। 
 ামীণ জনগেণর জীবনমান উ য়েনর লে  ানীয় পযােয় উে ােগর মা েম  (মাইে া) অবকাঠােমা িনমাণ 

করা। 
 দ তা উ য়ন িশ ণ এবং িবিভ  সামািজক ও আ ষি ক িবষয় স েক উ ু করণ কায েমর মা েম মানব 

স দ উ য়ন িনি ত করা। 
 ইউিনয়ন ও াম পযােয়র সভায় জনগেণর অংশ হেণর মা েম এলাকার সম া স েহর উপর আেলাকপাত কের 

বিধত আকাের ামা েলর উ য়ন সাধন করা।  
 সারা দশ েড় এক  জাতীয় কম িচ িহসােব িলংক মেডল সািরত করার স া তা যাচাই এবং িনধারণ করা। 
 
১.৪. কে র  কায মস হ  
 
 ইউিনয়ন ডেভলপেম  অিফসার (ইউিডও) িনেয়াগ করা এবং ইউিডওেক একজন সহায়তাকারী িহেসেব িশ ণ 

দান। 
 াম কিম  (GC) গঠন, মািসক সভা (GCM) আহবান এবং াম কিম র মা েম ানীয় জনসাধারেণর 

িব মান সম াস হ ইউিনয়ন পিরষেদ উপ াপন। 
 ইউিনয়ন সম য় কিম  (UCC) গঠন এবং মািসক সম য় সভা (UCCM) আ ান এবং ইউিনয়ন সম য় 

কিম র (UCC) মা েম সকল উ য়ন কমকাে  সংেযাগ ও সম য় ি ।  
 ইউিনয়ন সম য় কিম র সভায় (ইউিসিসএম) খালােমলা আেলাচনার মা েম িবিভ  ধরেনর  অবকাঠােমা 

িনমাণ ও সং ারসহ াম এলাকার সকল উ য়ন লক কমকা  স কভােব বা বায়ন করা। ক  ামবাসী, 
ইউিনয়ন পিরষদ ও ক  সহায়তায় অংশীদািরে র িভি েত াম ও ইউিনয়ন পযােয়  ভৗত অবকাঠােমাগত 
উ য়ন িবষয়ক াম কিম  (GC) ি ম ও UCC ি ম বা বায়ন করা। 

 াম ও ইউিনয়ন পযােয়  অথচ ামবাসীেদর জ  অিত েয়াজনীয় িবিভ  ধরেনর ভৗত অবকাঠােমা িজিস 
ি ম িহসােব পাড়ার রা া, কালভাট, স েকা, ল মরামত, লাইে রী, েনজ, উবওেয়ল, ািনটারী াি ন, 
আেসিনক পরী াকরণ, াথিমক িশ ার মােনা য়ন এবং ইউিসিস ি ম িহসােব িপঠা মলা, জাতীয় িদবস  
উদযাপন, বইেমলা, েমলা, পির ার-পির তা িবষয়ক, পিরেবশ ষণ স িকত সেচতনতা ি  ইত ািদ 
ি মস হ বা বায়ন করা।   

 ামীণ জনগেণর দ তা উ য়েনর জ  Field Proposal Type Training (FPTT) বা বায়ন করাসহ 
আয় ও কমসং ােনর িবধােথ দ তা উ য়ন িশ ণ দান। 
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১.৫. কে র অ িভি ক অ গিত ( : িপিসআর)  
 (ল  টাকায়) 

ল মা া ত অ গিত কােজর ধরন 
(িডিপিপ অ য়ায়ী) 

ইউিনট/ 
একক আিথক বা ব কাজ আিথক বা ব কাজ 

 

পাথেক র কারণ 

UCC সং া - ২০০ - ২০০  

UCCM সং া - ৮৪০০ - ৯৫৩১  

GC সং া - ১৮৩০ - ১৮৩০  

GCM সং া - ৫৪৯০০ - ৫৬১২৪  
সা াই সািভস টাকা ১৪৭৪.৩৭  ১৪৬৯.৪৪  
প এ া  এ ালাউ  সং া ১৮৩৮.৯৮ ১৪৩ ১৮২২.৮২ ১৪৩ 
িনং সং া ৮০৭.১২ ৩৪৬৭৯৫ ৮০৭.১২ ৩৪৬৭৯৫ 

মরামত ও র ণােব ণ টাকা ২৭৬.৭৯  ২৭৬.৭৮  
মটর গািড় সং া ১৫৩.৩৮ ৮২ ১৫৩.৩৮ ৮২ 
অিফস সর াম টাকা ২৪১.৩৯  ২২৮.৩৭  
আসবাবপ  সং া ৭২.৯৯ ৪২৫ ৭২.৯৯ ৪২৫ 
িবি ং/ভবন সং া ৬৯.৯৯ ১ ৬৯.৯৯ ১ 
GC ি ম  সং া ১৮৫৬.৫২ ২৮১০ ১৮৪৬.৫২ ২৮১০ 

৪৪.১২ 
িরফাে ড 

িসিড ভ াট টাকা ৩০.০০ - ৮.০০ - ২২.০০ িরিলজ 
হয়িন 

মাট  ৬৮২১.৫৩  ৬৭৫৫.৪১  ৬৬.১২ 
    
১.৬. ক  বা বায়নকাল 
 

ক  দিলল অ যায়ী িপআরিডিপ (পযায়-২) ক  জাইকা ও িজওিব’র যৗথ অথায়েন ন’২০০৫ থেক  
ন’২০১০ ময়ােদ ৩  জলার ২০  ইউিনয়েন PRDP-2/Link Model পাইলট েজ  িহেসেব বা বািয়ত হয়। 

পরবত েত এর সফলতার উপর িভি  কের সংেশািধত ক  দিলল অ যায়ী ক  লাই’২০১০- ন’২০১৪ 
ময়াদকােল িপআরিডিপ-২, ২য় সংেশািধত ক  িহেসেব দেশর ৬৪ জলার ৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়েন 

বা বায়ন শেষ ক  “No Cost Extension” এর আওতায় আেরা এক বছর বিধত সমেয় ন'২০১৫ পয  
বা বািয়ত হয়।  
 
বা বায়নকাল ( ক  দিলল অ যায়ী) 

ল (Original) সবেশষ সংেশািধত 
ত বা বায়ন কাল Time Over-run/ অিত া  সময় 

( ল বা বায়ন কােলর %) 
ম’২০০৫- ন’২০১০ ম’২০০৫- ন’২০১৪ ম’২০০৫- ন’২০১৫ ৫ বছর (১০০%) 

 
১.৭. ক  য় (ল  টাকায়) 
 

কে র সংেশািধত া িলত য় িছল ৬৮২১.৫৩ ল  টাকা। ত য় হেয়েছ ৬৭৫৫.৪১ ল  টাকা (সংেশািধত 
া িলত েয়র ৯৯%)। ত য় সংেশািধত া িলত েয়র লনায় ৬৬.১২ ল  টাকা কম। এর মে  ৪৪.১২ 

ল  টাকা উ ৃ  থাকার কারেণ সরকাির কাষাগাের ফরত দান করা হয় এবং া িলত েয়র ল মা া থেক ২২ 
ল  টাকা ছাড় না দওয়ার দ ন অ িয়ত থেক যায়।  

 (ল  টাকায়) 

অ িমত য় ক  য় 
ািবত ল সংেশািধত বরা  

ত য় Cost over-run/ অ িয়ত য় ( ল 
া িলত েয়র %) 

মাট ১৪২১.৩৫ ৬৮২১.৫৩ ৬৭৫৫.৪১ ৪৯৩৩.৮৮ (২৭১%)  
িজওিব ৫০০.১৯ ৫৫০০.১৯ ৫৪৫৬.৯০ ৪৯৫৬.৭১ (৯৯১%) 

ক  সাহা  ১৩২১.৩৪ ১৩২১.৩৪ ১২৯৮.৫১ -  
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ি তীয় অ ায় 
ভাব ায়ন সমী ার কমপ িত (Methodology) 

 
২.১. সমী ার পট িম 
 
বতমান ভাব ায়ন সমী ার ল উে  হে  বা বািয়ত িপআরিডিপ-২ ক র উে  কত  অিজত  
হেয়েছ তা পযেব ণ ও পযােলাচনা এবং ক র ভাব ায়ন করা। এই ায়ন সমী ার কাজ পিরচালনার 
জ  আইএমইিড ক ক Research Evaluation Associates For Development Ltd. (READ) 
নামক পরামশক িত ানেক িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। 
 

২.২. সমী ার উে  এবং পরামশক িত ােনর কমপিরিধ (TOR) 
 

 কে র পট িম, উে , অ েমাদন/সংেশাধন, ক  য়, বা বায়নকাল ও অথায়ন, এিডিপ অ যায়ী 
বছর-িভি ক অথ বরা , বরা  অ যায়ী য় (অব ি ) এবং অ া  াসংিগক ত  পযেব ণ ও 
পযােলাচনা; 

 কে র অংগিভি ক বা বায়ন অ গিতর (বা ব ও আিথক) ত  সং হ, পযেব ণ, িবে ষণ এবং সারণী/ 
লখিচে র মা েম উপ াপন ও পযােলাচনা করা; 

 কে র উে  অজেনর অ গিত/অব া পযেব ণ ও পযােলাচনা করা এবং পিরকি ত কায ম ক েক 
কত ক ফল  কেরেছ তার উপর মতামত দান; 

 কে র আওতায় মালামাল, তকাজ এবং সবা হণ স িকত সকল য় ি য়া িব মান 
সরকাির/অ েমািদত আইন ও িবিধমালা (িপিপএ ২০০৬/িপিপআর ২০০৮) অ সরণ করা হেয়েছ িকনা তা 
যাচাই করার জ  দরপ  িবষয়ক নিথপ স হ (দরপ  আহবান, দরপ  ায়ন, অ েমাদন প িত, ি  

, ি  া র ইত ািদ) পরী া ও পযােলাচনা; 
 কে র আওতায় সং হীত িবিভ  প /কায ও সবা পিরচালনা এবং র ণােব েণর জ  েয়াজনীয় 

জনবলসহ আ ষি ক িবষয়ািদ িনেয় পযেব ণ ও পযােলাচনা; 
 কে র বা বায়ন স িকত িবিভ  িবষয় যমন: অথায়েন িবল , প , কায ও সবা য়/সং েহর ে  

িবল , ক  ব াপনার মান এবং কে র ময়াদ ও য় ি  ( ক  ব াপনার ে  অদ তা, যা 
ক  য় বা বা বায়েনর সময় ি র কারণ তা িনরী ণ এবং এই িবলে র জ  দায়ী) ইত ািদ িবষয়স হ 

িচি ত/িবে ষণ; 
 কে র আওতায় স ািদত ল কায মস েহর াসি কতা এবং কাযকািরতা িবে ষণ এবং িবেশষ 

সফলতা যিদ থােক স িবষেয় আেলাকপাত করা; 
 কে র সবলিদক, বলিদক, েযাগ ও চ ােল / িঁকস হ (SWOT) িবে ষণ এবং বলতা ও 

চ ােল স হ অিত ম করেত উপ  পািরশ দান (যিদ থােক);  
 কে র সমাি  পিরক না (exit plan ) স েক া া এবং মতামত দান; 
 অ  কে র সােথ এই কে র কায েমর মে  িমল যাচাইকরণ; 
 অ েমািদত নকশা এবং বণনা অ যায়ী কাজ িলর ণগতমান এবং পিরমাণ িনি ত করা হেয়েছ িকনা তা 

যাচাইকরণ; 
 কে র অধীেন পিরচািলত সমী া পরী া এবং পযােলাচনা (যিদ থােক); 
 পযেব েণর িভি েত পািরশ দান; এবং 
 ক র ায়ী  ( টকসই/ sustainability) পযােলাচনা। 
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২.৩. সমী ার কমপ িত (Methodology) 
 

ায়ন সমী ায় পিরমাণগত এবং ণগত উভয় প িতেতই ত ািদ সং হ করা হেয়েছ। মাঠ পযােয় পিরমাণগত 
ত  সং েহর জ  দবচয়েনর মা েম কে র কম এলাকা এবং ক  বিহ ত এলাকা থেক িনবািচত প ী 
এলাকার (ইউিনয়ন, াম, পাড়া) ন না উ রদাতােদর ( া  বয়  ষ ও মিহলা িবেশষ কের িবধা বি ত জনগণ) 
কাছ থেক ি গত পযােয় কাঠােমাব  পে র মা েম সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। পিরমাণগত  
ত া স ােনর াথিমক উে  িছল ক  স েক তােদর ধারণা, কে র কায েম তােদর অংশ হণ এবং ক  
বা বায়েনর ফেল প ী জনগণ িক িক িবধা পেয়েছ তা দখা ও িবে ষণ করা এবং সই সােথ ক  বা বায়েনর 
কাযকািরতা (ফলাফল/ ভাব) ায়ন করা (কিম / িত ান: িলংক মেডেলর কাযকািরতা) এবং কে র সবল ও 
বল িদকস হ পযােলাচনা ও িবে ষণ করা। ণগত ত া স ােনর মাে েম িলংক মেডল পিরচািলত হবার 

স মতা/কাযকরী দ তা যাচাই করা হেয়েছ অথাৎ ানীয় সরকার এবং িবিভ  ের গ ত কিম  এবং 
িত ান েলা কাজ কেরেছ িকনা এবং িকভােব কেরেছ তা দখা হেয়েছ। এই িবষেয় িনিদ ভােব যা দখা হেয়েছ 
স েলা হল: সব কিম  গ ত হেয়েছ িকনা; ক  উে  অ যায়ী কিম েলা কাজ কেরেছ িকনা; অংশ হণ লক 

এবং ামীণ িতিনিধ অ  িছল িকনা; এবং ামবাসী, ইউিনয়ন পিরষদ এবং িবিভ  জািতগঠন লক িবভােগর 
(এনিবিড) িতিনিধেদর সম েয় অংশ হণ লক প িতেত কে র উ য়ন লক কায ম বা ি ম েলা বা বািয়ত 
হেয়েছ িকনা। ণগত ত া স ােনর জ  রকডপ ািদ পযেব ণ ও িবে ষণ; াম কিম  ও ইউিনয়ন সম য় 
কিম র সদ , জািতগঠন লক িবভাগ বা Nation Building Department (NBD) কমকতা (অথাৎ সরকােরর 
িবিভ  উ য়ন লক িবভােগর কমকতা যমন িষ, া , িশ া, মৎ , পিরবার পিরক না, ািণ স দ ইত ািদ), 
জলা-উপেজলা-ইউিনয়ন পযােয়র িবআরিডিব কমকতােদর সে  িনিবড় সা াৎকার হণ, এফিজিড, ন না এলাকায় 
কে র আওতায় বা বািয়ত ি মস হ পযেব ণ, সাকেসস ািরর উপর কস ািড এবং ানীয় পযােয় কমশালা 

ইত ািদ প িতর মা েম ত  সং হ করা হেয়েছ। 
 
২.৩.১ পিরমাণগত (Quantitative) সমী ার ন নায়ন ( া িলং) 
 

ক  এলাকা: ৬৪  জলার ৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়ন। 
 
সমী ার অভী  জনেগা ীঃ ন না এলাকায় বসবাসকারী উপকারেভাগী পিরবার ( ায়ী বসবাসকারী: িবেশষ কের 

াি ক এবং দির  জনেগা ী)। 
 
সমী ার পেরখা এবং ন নার আকার: এই সমী ায় ’  র হেত ত  সং হ করা হেয়েছ। থেম দবচয়ন 
(random sampling) এর মা েম ক  এলাকা থেক ৪০  ইউিনয়ন ( ক  ইউিনয়েনর ২০%) িনবাচন করা 
হেয়েছ। ি তীয় পযােয় িনবািচত ইউিনয়ন হেত িনিদ  সং ক উপকারেভাগী িনবাচন করা হেয়েছ।  
 
িনে া  ফ লা অ সরণ কের সমী ায় অভী  ন না আকার (Target sample size) িনধারণ করা হেয়েছ:  
 

n = N*X/[N+(X-1)] × Design effect 
 

where,     X = Zα/2
2 *p*(1-p) / MOE2, 

 
and Zα/2 is the critical value of the Normal distribution at α/2 (e.g. for a confidence level of 
95%, α is 0.05 and the critical value is 1.96), MOE is the margin of error, p is the sample 
proportion, and N is the population size (Assumed 5000000).   
 

Where, n = the desired sample size; 
  Zα/2 = the standard normal variate, usually set at 1.96 at 95% confidence level; 
Consider, p = 50% (p = 0.50). Supposed 50% of the households (beneficiaries) have 

improved their livelihood & thus transformed the Link Model. 
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MOE is the margin of error considered 3% and 
 
   Design effect is = 1.2 

 
So, the sample size is n = 1280 

 
In the project areas, 40 Unions (20% of project Unions) and randomly selected 1280 
households (HHs) are the targets for the sample survey. 
 
ন না এলাকা: মাট ক  ইউিনয়েনর ২০ শতাংশ বা ৪০  ইউিনয়ন দবচয়ন ন নায়ন প িতর মা েম ন না 
এলাকা িহেসেব িনবাচন করা হেয়েছ। ক  এলাকার তািলকা ক  বা বায়নকারী সং া থেক সং হ করা হেয়েছ। 
সই সােথ ক  ইউিনয়েনর িনকটবত  এলাকা থেক ক  বা বায়ন হয়িন এমন ২০  ইউিনয়ন ( ক  ইউিনয়েনর 

৫০%) িনবাচন করা হেয়েছ কে াল ইউিনয়ন িহেসেব। সারণী-২.১ এ িবভাগ অ যায়ী ন না এলাকার িবভাজন 
দখােনা হেলা। 

 
সারণী ২.১: িবভাগ অ যায়ী ন না জলা, উপজেলা এবং ইউিনয়ন এর সং ার িবভাজন  
 
িবভােগর 
নাম 

মাট জলার 
সং া 

ন না 
জলার 
সং া 

মাট  
উপেজলার 

সং া 

ন না 
উপেজলার 

সং া 

ক   
ইউিনয়েনর 

সং া 

ন না ক  
ইউিনয়েনর 

সং া 

ন না 
কে াল 

ইউিনয়েনর 
সং া 

ঢাকা ১৩ ৮ ১৯ ১১ ৫৭ ১২ ৬ 
ময়মনিসংহ ৪ ৩ ৮ ৩ ১৬ ৩ ১ 
বিরশাল ৬ ৩ ৯ ৩ ১৯ ৩ ২ 
চ াম ১১ ৫ ১৩ ৬ ৩৩ ৭ ৩ 
লনা ১০ ৫ ১১ ৫ ২৫ ৫ ৩ 

রাজশাহী ৮ ৩ ১০ ৩ ২০ ৩ ২ 
রং র ৮ ৫ ১১ ৫ ২২ ৫ ২ 
িসেলট ৪ ২ ৪ ২ ৮ ২ ১ 
মাট ৬৪ ৩৪ ৮৫ ৩৮ ২০০ ৪০ ২০ 

  
ন না ক  এলাকার অব ান ও িব িত: ি - র স িলত ন না এলাকা িনণয় প িতর মা েম খানা ও তৎসংি  
উ রদাতা িনবাচন করা হেয়েছ। থম ধােপ ২০০  ক  ইউিনয়ন থেক ৪০  ইউিনয়ন দবচয়েনর মা েম িনিদ  
করা হেয়েছ। ২য় ধােপ প িতগত দবচয়েনর মা েম (systematic random sampling: SRS) িনবািচত 
ইউিনয়ন পিরষেদর ক াচেম  এলাকা থেক িনধািরত সং ক ন না উপকারেভাগী/উ রদাতা িনবাচন করা হেয়েছ। 
গেবষণার নকশা অ যায়ী, িত ইউিনয়ন থেক (১২৮০/৪০) ৩২  ন না খানা  িনবাচন করা হেয়েছ। ক  
ইউিনয়েনর সােথ লনা করার জ  ন না ক  ইউিনয়েনর িনকটবত  এলাকা থেক ক  বিহ ত ( যখােন 
িপআরিডিপ-২ ক  বা বািয়ত হয়িন এমন) ২০  ইউিনয়ন ( ক  ইউিনয়েনর ৫০%) কে াল ইউিনয়ন িহেসেব 
িনবাচন করা হেয়েছ (পিরিশ -১ এ ন না ইউিনয়েনর তািলকা সংেযািজত হেলা) এবং ক  ইউিনয়েনর অ প িত 
ইউিনয়ন থেক সা াৎকার হেণর জ  ৩২  খানা িনবাচন করা হেয়েছ। সারণী ২.২-এ িবভাগ অ যায়ী 
খানার/উ রদাতার িবভাজন দখােনা হেলা। 
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সারণী ২.২: িবভাগ, জলা, উপেজলা এবং ইউিনয়ন অ যায়ী ন না উ রদাতার িবভাজন    
 

ন না ইউিনয়েনর সং া খানা/ উ রদাতার সং া িবভােগর নাম ন না জলার 
সং া 

ন না উপেজলার 
সং া ক  কে াল ক  কে াল মাট 

ঢাকা ৮ ১১ ১২ ৬ ৩৮৪ ১৯২ ৫৭৬ 
ময়মনিসংহ ৩ ৩ ৩ ১ ৯৬ ৩২ ১২৮ 
বিরশাল ৩ ৩ ৩ ২ ৯৬ ৬৪ ১৬০ 
চ াম ৫ ৬ ৭ ৩ ২২৪ ৯৬ ৩২০ 
লনা ৫ ৫ ৫ ৩ ১৬০ ৯৬ ২৫৬ 

রাজশাহী ৩ ৩ ৩ ২ ৯৬ ৬৪ ১৬০ 
রং র ৫ ৫ ৫ ২ ১৬০ ৬৪ ২২৪ 
িসেলট ২ ২ ২ ১ ৬৪ ৩২ ৯৬ 
মাট ৩৪ জলা ৩৮ উপেজলা ৪০ ইউিনয়ন ২০ ইউিনয়ন ১২৮০ জন ৬৪০ জন ১৯২০ জন 

 
উ রদাতা িনবাচন: ন না ইউিনয়েনর িত  িনবািচত খানা থেক অথকরী কােজ িনেয়ািজত খানা ধান/ ি েক 
উ রদাতা িহেসেব িনবাচন করা হেয়েছ। িত ন না ইউিনয়েনর িনবািচত খানা থেক িল , বয়স এবং আথ-
সামািজক অব া িনিবেশেষ/ াপেট ২৪ জন া  বয়  আয়-উপাজনকারী ষ সদ েক সা াৎকার হেণর জ  
িনবাচন করা হেয়েছ এবং িত চ থ বািড় থেক একজন কের মাট ৮জন া  বয়  মিহলা সদ েক সা াৎকার 
হেণর জ  িনবাচন করা হেয়েছ ( মাট উ রদাতার ২৫%)। এভােব িত ন না ইউিনয়ন থেক ৩২ জন কের ৬০  

ন না ইউিনয়ন থেক মাট ১৯২০ জন ( ক -১৮২০ এবং কে াল-৬৪০) ামবাসীেক সা াৎকার হেণর জ  
িনবাচন করা হেয়েছ।  
 
২.৩.২ সমী ার ণগত (Qualitative) িনিবড় পযােলাচনা প িত ও ন না আকার 
 
এই সমী ায় পিরমাণগত বা সং াগত (Quantitative) প িতর পাশাপািশ িন িলিখত ণগত (Qualitative) 
প িত বহার কের ত  সং হ করা হেয়েছঃ  
 
 ক  সংি  রকড প ািদ পযােলাচনা : RTPP, PCR, ক  বা বায়ন ও গেবষণা িরেপাট সং হ ও  

পযােলাচনা করা হেয়েছ;   
 িনিবড় সা াৎকার হণ ( ক  কমকতা, এনিবিড কমকতা, ইউিনয়ন সম য় কিম  ও াম কিম র 

সদ ে র সােথ): জাতীয়, জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযায় হেত কে র সােথ স ৃ  ( ক  কমকতা, 
এনিবিড কমকতা,  ইউিপ সদ  এবং াম কিম র সদ ) এমন মাট ২৭১ জেনর সা াৎকার হণ করা 
হেয়েছ; 

 দলীয় আেলাচনা (এফিজিড): িত চ থ ন না ইউিনয়েন এক  কের মাট ১০  এফিজিড স াদন করা হেয়েছ। 
এর মে  াম কিম র (িজিস) সদ েদর িনেয় ৫  এবং ইউিনয়ন সম য় কিম র (ইউিসিস) সদ েদর িনেয় 
৫  এফিজিড স াদন করা হেয়েছ। িত এফিজিডেত ১০-১২ জন (৩-৪ জন মিহলাসহ) কের অংশ হণকারী 
উপি ত িছেলন।  

 কস ািড: কে র সফলতা েল ধরার জ  ন না ক  ইউিনয়েন কে র আওতায় দ তা উ য়েনর জ  
Field Proposal Type Training (FPTT) সহ আয় ও কমসং ােনর িবধােথ আয়-উপাজন লক িবষেয়র 
উপর িশ ণ পেয়েছ এবং তারা সমােজ বতমােন িতি ত হেয়েছ এমন ি েদর িনেয় ১২  কস ািড করা 
হেয়েছ। কে র আওতায় িশ ণ াি র পর তারা িকভােব তা কােজ লািগেয় তােদর জীবনমােনর উ য়ন 
ঘ েয়েছ তা এই কস ািডর মাে েম েল ধরা হেয়েছ।  

 সেরজিমেন পযেব ণ: কে র আওতায় বা বািয়ত ি ম এবং ক  সংি  নিথপ  পযেব ণ করা হেয়েছ;এবং 
 ানীয় পযােয়র কমশালা (Local level workshop): কে র এক  িনবািচত এলাকায় ৫০ জন 

অংশ হণকারী িনেয় ানীয় পযােয় এক  কমশালা পিরচালনা করা হেয়েছ। এ কমশালায় সংি  িবিভ  
কেহা ার এবং উপকারেভাগীেদর সােথ সরাসির মতিবিনময় লক আেলাচনার মা েম ত ািদ সং হ করা 

হেয়েছ।  
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২.৪. ত  সং েহর উপকরণ: মালা, িনেদিশকা ও চকিল  
 

ায়ন সমী ার ত  ও উপা  মাঠ পযায় হেত সং েহর জ  িবিভ  উপকরণ ( মালা, িনেদিশকা, চকিল ) 
তরী কের সমী ার ন না বিহ ত এক  ক  এলাকা মািনকগ  জলার িসংগাইর উপেজলার জািম া ইউিনয়েন 

পরী া লকভােব বহার কের েয়াজনীয় সংেশাধন আনয়ন বক আইএমইিড-র অ েমাদেনর পর ত  সং েহর 
উপকরণস হ ড়া  করা হেয়েছ। এই ায়ন সমী ার ত -উপা  সং েহর জ  িনে া  মালা, িনেদিশকা ও 
চকিল  বহার করা হেয়েছ : 
 ফরম ১.১: খানার জ  প : ক  এলাকা   
 ফরম ১.২: খানার জ  প : কে াল এলাকা 
 ফরম ২: ইউিনয়ন পযােয় ইউিডও, ইউিপ সদ , এনিবিড কমকতা ও াম কিম র সদ ে র িনিবড় 

সা াৎকােরর জ  মালা 
 ফরম ৩: জাতীয়, জলা ও উপেজলা পযােয়র ক  কমকতােদর িনিবড় সা াৎকােরর জ  মালা  
 ফরম ৪: দলীয় আেলাচনার জ  িনেদিশকা  
 ফরম ৫: কে র য় সং া  কায েমর চকিল  
 ফরম ৬: ইউিনয়ন চকিল   
 ফরম ৭: ি ম পযেব ণ চকিল   
 ফরম ৮: কস ািড গাইডলাইন  
 ফরম ৯: ানীয় পযােয়র কমশালার জ  িনেদিশকা  

 
২.৫. মাঠ পযােয় ত  সং েহর জ  াফ িনেয়াগ ও িশ ণ 
 
সমী ার কােজ কমপে  াতক িডি  এবং ত  সং েহ পযা  ান ও অিভ তা স  ৪ জন কায়ািল  কে াল 
অিফসার, ৮ জন িফ  পারভাইজার, ৮ জন িসিনয়র সা াৎকার হণকারী (কী-ইনফর া , সবা দানকারীেদর 
ণগত িনিবড় সা াৎকার এবং এফিজিড স াদেনর জ ) এবং ১৬ জন সা াৎকার হণকারী (খানা পযােয় 

সা াৎকার হেণর  জ ) এই মাট ৩৬ জন কম েক সমী া কােজ িন  করা হয়। ত  সং হকারীেদর ৫ িদন 
াপী িশ ণ দয়া হয় ( িশ েণর সময়কাল: ২৫ মাচ - ০১ এি ল ২০১৮)। যার মে  ৪ িদন িত ান কি ক 
িশ ণ এবং ১ িদন মাঠ পযােয়র বহািরক িশ া ও মালা ি - ট  করা হয়। ওিরেয়ে শন, অংশ হণ লক ও 

রাল-  প িতেত িশ ণ পিরচালনা করা হয়। ায়ন সমী ার পরামশক দল এবং পরামশক িত ােনর 
িশ করা িশ ণ  পিরচালনা কেরেছন। িশ েণ আইএমইিড এর কমকতা  এবং ক  পিরচালক, 

িপআরিডিপ-২-ও উপি ত িছেলন। 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সমী ার ত  সং হকারীদেলর িশ ণ কম িচ 
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২.৬. ত -উপা  সং হ ও মান িনয় ণ  
 

িশ ণ সমা  হবার পর কম পিরক না অ যায়ী সমী ার মাঠ পযােয়র ত  সং েহর কাজ  করা হয়। মাঠ 
পযােয় ত -উপা  সং েহর উে ে  িত িবভাগ এর জ  ১  কের মাট ৮  ম গঠন করা হয়। িত েম ১    
জন পারভাইজার ও কােজর ভিলউম অ যায়ী ২-৪ জন ত  সং হকারী িছেলন। ০২-৩০ এি ল ২০১৮ তািরেখর 
মে  মাঠ পযােয় ত -উপা  সং েহর কাজ স  করা হয়। ত  সং হকালীন সমেয় েমর পারভাইজার, 
কায়ািল  কে াল অিফসার ও মিনটিরং অিফসারগণ তে র মান িনয় েণর জ  ধারাবািহকভােব ত সং েহর 

কাজ পারিভশন এবং মিনটিরং কেরেছন। এ সময় ত  সং েহ বা সং হীত তে  কান অসাম  বা ল পাওয়া 
গেল তা তাৎ িণকভােব সংেশাধন করা হেয়েছ। মাঠ পযায় হেত সং হীত মাট ত -উপাে র সং া: খানা পযােয় 

সা াৎকার - ১৯২০ জন ( ক -১২৮০; কে াল-৬৪০); জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় িনিবড় সা াৎকার-   
২৭১ জন (জাতীয়, জলা ও উপেজলা পযােয়র িবআরিডিব কমকতা-৭০ জন; ইউিনয়ন পযােয় ইউিডও-৩৮ জন, ইউিপ 

িতিনিধ-৮১, জািতগঠন লক িবভােগর (এনিবিড) কমকতা-৩৬ জন এবং াম কিম র সদ -৪৫ জন);     
এফিজিড-১০  (িজিস-৫, ইউিসিস-৫), ি ম পযেব ণ-৪০ , কস ািড-১০ , ইউিনয়ন চকিল -৪০  এবং    

ানীয় পযােয় কমশালা-১ । ণগত ত  সং েহর কাজ মা  ক  এলাকায় পিরচািলত হেয়েছ। পিরমাণগত 
প িতেত খানা পযােয় ি গত সা াৎকার হণ শতভাগ স  হেয়েছ এবং ণগত প িতেত ত  সং েহর কাজ 

মা  িনিবড় সা াৎকার তীত (৯৯%) অ া  সকল ে  (এফিজিড, ি ম পযেব ণ, কস ািড, ইউিনয়ন 
চকিল ) ১০০% স  হেয়েছ। পিরমাণগত ও ণগত প িত অ যায়ী সমী ার ত -উপা  সং েহর িবভাজন 

সারণী-২.৩ এ দখােনা হেলা। 
 
সারণী -২.৩: পিরমাণগত ও ণগত প িত অ যায়ী সমী ার ত  সং েহর িবভাজন 
 
ত  সং েহর প িত ল মা া অজন % অিজত 
পিরমাণগত প িত     
খানা পযােয় ি গত সা াৎকার: 
আয় উপাজন কােজ   িনেয়ািজত 
খানার বয়  ষ এবং মিহলা 

 মাট: ১৯২০ জন ( ষ-১৪৪০, 
মিহলা-৪৮০)  

 ক  এলাকা: ১২৮০ ( ষ-৯৬০, 
মিহলা-৩২০) 

 কে াল এলাকা: ৬৪০ ( ষ-৪৮০, 
মিহলা-১৬০) 

 মাট: ১৯২০ জন ( ষ-
১৪৪০, মিহলা-৪৮০)  

 ক  এলাকা: ১২৮০ ( ষ-
৯৬০, মিহলা-৩২০) 

 কে াল এলাকা: ৬৪০ ( ষ-
৪৮০, মিহলা-১৬০) 

১০০% 

খ. ণগত প িত    
িনিবড় সা াৎকার: জাতীয়, জলা, 
উপেজলা, ইউিনয়ন পযােয়র ক  
কমকতা; ইউিনয়ন পিরষেদর 
িনবািচত িতিনিধ; াম কিম র 
সদ ; এনিবিড কমকতা  এবং 
সরকাির সবা দানকারী  

 মাট: ২৭৫ জন 
 জাতীয়, জলা ও উপেজলা পযােয়র 

ক  কমকতা: ৭৫  
 ইউিনয়ন পযােয়: ২০০ জন  

(ইউিডও-৪০; ইউিপ িতিনিধ-৮০; 
জািতগঠন লক িবভােগর  
কমকতা-৪০ এবং াম কিম র 
সদ -৪০) 

 মাট: ২৭১ জন 
 জাতীয়, জলা ও উপেজলা 

পযােয়: ৭১ জন  
 ইউিনয়ন পযােয়: ২০০ জন  

(ইউিডও-৩৮; ইউিপ 
িতিনিধ-৮১; 

জািতগঠন লক িবভােগর  
কমকতা-৩৬ এবং াম 
কিম র সদ -৪৫) 

৯৯% 

দলীয় আেলাচনা (এফিজিড) মাট: ১০   
 াম কিম র সদ েদর িনেয় - 

৫   
 ইউিনয়ন সম য় কিম র 

সদ েদর িনেয় - ৫  

মাট: ১০   
 াম কিম র সদ েদর িনেয় 

- ৫   
 ইউিনয়ন সম য় কিম র 

সদ েদর িনেয় - ৫  

১০০% 
 

ি ম পযেব ণ  ৪০  ি ম পযেব ণ ( িত  ন না 
ইউিনয়েন কমপে  ১  কের) 

৪০  ি ম পযেব ণ ১০০% 

কস ািড  ১২ ১২ ১০০% 
ইউিনয়ন চকিল  ৪০ ৪০ ১০০% 

ানীয় পযােয় কমশালা  ১  ১  ১০০% 
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২.৭. ত  এক ীকরণ ও িবে ষণ 
মাঠ থেক সং হীত ত  রীড অিফেস পৗছঁােনার পর পিরমাণগত  কািডং ও ত  কি উটাের সি েবিশত (entry) 
করার েব এিডটর ারা ত  এিডট করা হেয়েছ, যােত তে র ণগতমান বজায় থােক এবং ত  হীন হয়। তারপর ত  
কি উটাের সি েবিশত করা হেয়েছ। ত  কি উটাের সি েবিশত করার জ  কি উটার সফটওয়ার া াম EPI Info 

বহার করা হেয়েছ এবং ত  িবে ষেণর জ  SPSS (Version-20) সফটওয় ার া াম বহার করা হেয়েছ। 
অ পভােব ণগত প িতেত সং হীত ত ািদও এক ীকরণ করা হেয়েছ। ত  শতকরা হাের ও গড়িব ােসর মা েম  
িবে ষণ করা হেয়েছ, কান কান ে  মা  উ রদাতােদর মতামত েলা ভাষায় কাশ করা হেয়েছ।   
 
২.৮. সমী ার সীমাব তা 
 িপআরিডিপ-২ ক  ২০১৫ সােলর ন মােস সমা  হেয়েছ এবং সই সােথ িপআরিডিপ-৩ পযায় ক  বতমােন 

চলমান রিহয়ােছ। ফেল িপআরিডিপ-২ সং া  ত  সং হ করেত অেনক অ িবধার স ুখীন হেত হেয়েছ, িবেশষ কের 
অিফিসয়াল নিথপ  সং েহর ে  এ অ িবধা কট িছল। 

 ন না এলাকায় বতমােন ন ন মাঠ পযােয়র ক  কমকতা (UDO) িনেয়াগ া  হওয়ায় িনধািরত ইউিনয়েনর ত  
সং হ করেত অেনক অ িবধার স ুখীন হেত হেয়েছ; 

 অিফিসয়াল নিথপ  সং হ করেত অ িবধার স ুখীন হেত হেয়েছ, িবেশষ কের কে র য় সং া  ত  সং েহর ে  
এ অ িবধা কট িছল।  

 ক  ড েমে  বইস লাইন সােভর কথা থাকেলও বইস লাইন সােভর কান িরেপাট বা নিথপ  না থাকায় বইস 
লাইেনর সােথ বতমান ভাব ায়ন সমী ার া  ফলাফেলর সােথ লনা করা স ব হয়িন। 

খানা পযােয় উপকারেভাগীর সা াৎকার, িজিস সদ , ইউিসিস সদ  ও এনিবিড কমকতােদর িনিবড় সা াৎকার, 
এবং িজিস সদ  ও ইউিসিস সদ েদর সােথ দলীয় আেলাচনা 

মাঠ পযােয় সমী ার ত  সং হ কায ম 
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তীয় অ ায় 
কে র সািবক ও অ িভি ক অজন পযােলাচনা 

 
অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক -২ কে র সমাি  িতেবদন (িপিসআর) িরিভউ এর মা েম কে র উে , 

ক  বা বায়ন কাল, কে র অথ সং ান, বরা  ও ত য়, জনবল, যানবাহন য়, অ িভি ক অ গিত 
(ল মা া ও অজন), কে র উে  ও কায ম বা বায়েনর লনা লক িচ , পািরশ ইত ািদ িবষেয় িবে ষণ 
করা হয়। কে র বা বায়ন পরবত  সমাি  ায়ন িতেবদন (িপিসআর) সংি  ণ ত  িবে ষণ কের 

কে র ত অজন িনে  বিণত হলঃ  
 
৩.১. কে র বা বায়ন সংি  সংি  সার সংে প 
 
 ক  ব াপনা ও শাসিনক কায েমর দািয়ে  িনেয়ািজত সং াঃ প ী উ য়ন এবং সমবায় িবভাগ/ম ণালয় 
 কে র বা বায়েন িনেয়ািজত সং াঃ বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (BRDB) 
 কে র বা বায়ন এলাকাস হ: ৬৪  জলার ৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়ন। 
 
৩.২. ক  বা বায়নকাল 
 
িপআরিডিপ-২ কে র ল বা বায়নকাল িছল ১লা ম ২০০৫ হেত ৩০ ন ২০১০ পয । িপআরিডিপ-২ ক  
জাইকা ও িজওিব’র যৗথ অথায়েন ন’২০০৫ থেক ন’২০১০ ময়ােদ ৩  জলার ২০  ইউিনয়েন PRDP-2 

ক  পাইলট েজ  িহেসেব বা বািয়ত হয়। এর সফলতার উপর িভি  কের লাই’২০১০- ন’২০১৪   
ময়াদকােল িপআরিডিপ-২, ২য় সংেশািধত ক  িহেসেব িজওিব এবং জিডিসএফ-এর যৗথ অথায়েন দেশর ৬৪ 
জলার ৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়েন ( েবর ২০  ইউিনয়নসহ) বা বায়ন কাজ  হয়। সংেশাধেনর ফেল   
ল ক  ময়ােদর ১০০% অথাৎ ৫ বছর ি  পায়।  

 
বা বায়নকাল ( ক  দিলল অ যায়ী) 

ল (Original) সবেশষ সংেশািধত 
ত বা বায়ন কাল Time Over-run/ অিত া  

সময় ( ল বা বায়ন কােলর %) 
ম’২০০৫- ন’২০১০ ম’২০০৫- ন’২০১৪ ম’২০০৫- ন’২০১৫ ৫ বছর (১০০%) 

 
িপিসআর ও অ া  ক  ড েম  হেত দখা যায় য, কে র ময়াদ ন ২০১৪ সাল পয  থাকেলও ক র 

ত বা বায়নকাল িছল ৩০ ন ২০১৫ পয । লাই ২০১৪- ন ২০১৫ পয  এই শষ এক বছর ক  “No  
Cost Extension” এর আওতায় বা বািয়ত হয়। অথাৎ কে  এর জ  অিতির  কান বরা  ধরা হয়িন, েবর 
বরা ত অথ থেকই অিতির  এক বছেরর বা বায়ন কাজ পিরচািলত হয়।   
 
৩.৩. ক  য় (ল  টাকায়) 
 
বেদিশক ায় জাইকার মা েম ি  অ যায়ী া  অেথর পিরমাণ ১৩২১.৩৪ ল  টাকা। বেদিশক অথ েয়র 

ত পিরমাণ (বরা  অ যায়ী) ১২৯৮.৫১ ল  টাকা এবং অ িয়ত অথ হল ২২.৮৩ ল  টাকা। সরকাির বরাে র 
অেথর পিরমাণ ৫৫০০.১৯ ল  টাকা (সংেশািধত) এবং বরাে র িবপরীেত ত েয়র পিরমাণ ৫৪৫৬.৯০। 

(ল  টাকায়) 
অ িমত য় ক  য় 

ািবত ল সংেশািধত বরা  
ত য় Cost over-run/ অ িয়ত 

য় ( ল া িলত েয়র %) 
ম  

মাট ১৪২১.৩৫ ৬৮২১.৫৩ ৬৭৫৫.৪১ ৪৯৩৩.৮৮ (২৭১%) - 
িজওিব ৫০০.১৯ ৫৫০০.১৯ ৫৪৫৬.৯০ ৪৯৫৬.৭১ (৯৯১%) - 

ক  সাহা  ১৩২১.৩৪ ১৩২১.৩৪ ১২৯৮.৫১ - ২২.৮৩ জাইকা 
ক ক অ িয়ত 
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৩.৪. ক  জনবল  
 

ক  বা বায়নকােল িপিপ অ যায়ী কে র আওতায় মাট ১৪৩ জন জনবল ( ষ-১১৩ জন ও মিহলা-৩০জন) 
িনেয়াগ দওয়া হয়। কে  িনেয়ািজত মাট কমকতা হে  ১০৯ জন ( ষ-৮৭ জন এবং মিহলা-২২ জন) এবং 
অ া  কমচারী হে  ৩৪ জন ( ষ-২২ জন ও মিহলা-৮জন)। ল মা ার িবপরীেত ১০০% জনবল (কমকতা/ 
অ া  কমচারী) ত িনেয়াগ হেয়েছ। 
 

ক  র সময় িনেয়াগ ত জনবল িপিপ অ যায়ী ধায ত জনবল 
ষ মিহলা মাট 

কমকতা  ৮৭ ২২ ১০৯ 
কমচারী ( াফ ) ২৬ ৮ ৩৪ 
মাট ১১৩ ৩০ ১৪৩ 

 
৩.৫. ক  কমকতােদর িশ ণ 
 

িপিপ-র সং ান অ যায়ী িনধািরত ১,৮২,১৪০ জন কে  িনেয়ািজত ি বগেক ( ক  কমকতা/কম েক) 
কে র আওতায় িশ ণ দওয়া হয়। ল মা ার িবপরীেত ১০০% িশ ণ স  হেয়েছ। 

 

৩.৬. ক  ব াপনা  
 

িপিসআর িতেবদন অ যায়ী ২০০৫ সাল থেক ২০১৫ সাল পয  মাট ৪ জন ক  পিরচালক িনেয়ািজত িছেলন। 
িনে র ছেক ত েদর নাম ও চা রীর ময়াদকাল দওয়া হলঃ  
 

ময়াদকাল কমকতার নাম 
জেয়িনং বদলী 

মাহ র রহমান ২৪.০৩.২০০৫ ৩১.০১.২০০৭ 
এ. ক.এম. নািজ াহ ৩১.০১.২০০৭ ০১.০১.২০০৯ 
মাঃ সদ ল আলম তা কদার ০২.০১.২০০৯ ২৪.০২.২০১০ 

আিম র রহমান খান ২৫.০২.২০১০ ৩০.০৬.২০১৫ 
 
৩.৭. যানবাহন য় 
 
িপিসআর এর ত  িবে ষেণ দখা যায়, ল মা া অ যায়ী ক  বা বায়েনর জ  ২  জীপ ও ৮০  মটরসাইেকল 
২০১০ সােল সং হীত হেয়িছল েয়র মা েম। এ িলর মে  ১  জীপ ও ৩০  মটর সাইেকল িপআরিডিপ-৩  

কে  িদেয় দওয়ার কথা িপিসআর-এ উে খ আেছ, যা িপিসআর তকালীন সমেয় অ ব ত অব ায় িছল। 
পরামশক িত ােনর ত  সং হকালীন সমেয় ক  কমকতােদর সােথ আেলাচনা সােপে  জানা যায় য, 
িপআরিডিপ-২ বা বায়নকালীন সমেয়র য় ত যানবাহন েলা বতমােন িপআরিডিপ-৩ ক  বা বায়ন কােজ 

ব ত হে । 
 

৩.৮. অ িভি ক বা ব কােজর অ গিত (  িপিসআর)  
 

িপিসআর এর া  ত  িবে ষেণ দখা যায় য, িপিপ-র সং ান অ যায়ী কে র বা ব কায েমর ল মা া 
১০০% বা তার বিশ স  করা হেয়েছ। িবেশষ কের য কিম েলা গঠন করার কথা িছল অথাৎ ািবত GC ও 
UCC গঠন স ণভােব (১০০%) স  হেয়েছ এবং াম কিম  সভা (GCM) ও ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা 
(UCCM) অ ান ল মা ার লনায় বিশ অিজত হেয়েছ। কে র ািবত িশ ণ টােগট িছল ৩,৪৬,৭৯৫ 

ি েক িশ ণ দান তাও স ণভােব স  হেয়েছ ( : িপিসআর)। অথাৎ ল মা ার িবপরীেত ১০০% 
িশ ণ স  হেয়েছ। এর মে  ১,৮২,১৪০ জন হে  কে  িনেয়ািজত িবিভ  পযােয়র াফ বা ি বগ এবং 

১,৬৪,৬৫৫ জন হে  উপকারেভাগী। কে  ািবত াম কিম  (GC) ি ম বা বায়েনর টােগট িছল ২৮১০ ,   
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যার শতভাগ বা বািয়ত হেয়েছ। 
 

বা ব কাজ কােজর ধরন ইউিনট/একক 
ল মা া ত অ গিত 

% অিজত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
ইউিসিস (UCC) গঠন সং া ২০০ ২০০ ১০০% 
ইউিসিসএম (UCCM) অ ান সং া ৮৪০০ ৯৫৩১ ১১৪% 
িজিস (GC) গঠন সং া ১৮৩০ ১৮৩০ ১০০% 
িজিসএম (GCM) অ ান সং া ৫৪৯০০ ৫৬১২৪ ১০২% 

িশ ণ সং া ৩৪৬৭৯৫ ৩৪৬৭৯৫ ১০০% 
আসবাবপ  য় সং া ৪২৫ ৪২৫ ১০০% 
িজিস (GC) ি ম বা বায়ন সং া ২৮১০ ২৮১০ ১০০% 

   
৩.৯. অ িভি ক কে র অথ েয়র অব া ( ঃ িপিসআর)  
 

কে র সংেশািধত া িলত য় িছল ৬৮২১.৫৩ ল  টাকা। ত য় হেয়েছ ৬৭৫৫.৪১ ল  টাকা (সংেশািধত 
া িলত েয়র ৯৯%)। ত য় সংেশািধত া িলত েয়র লনায় ৬৬.১২ ল  টাকা কম। এর মে  ৪৪.১২ 

ল  টাকা উ ৃ  থাকার কারেণ সরকাির কাষাগাের ফরত দান করা হয় এবং া িলত েয়র ল মা া থেক ২২ 
ল  টাকা ছাড় না দওয়ার দ ন অ িয়ত থেক যায়। িনে র চােট কে র অথ েয়র আ পািতক হার দখােনা 
হলঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
অ িভি ক কে র অথ য়         (ল  টাকায়) 

আিথক কােজর ধরন ইউিনট/একক 
ল মা া ত অ গিত 

% অিজত পাথেক র কারণ (±) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
সা াই সািভস টাকা ১৪৭৪.৩৭ ১৪৬৯.৪৪ ৯৯.৬৭% 
প এ া  এ ালাউ  টাকা ১৮৩৮.৯৮ ১৮২২.৮২ ৯৯.১২% 
িনং টাকা ৮০৭.১২ ৮০৭.১২ ১০০% 

মরামত ও র ণােব ণ টাকা ২৭৬.৭৯ ২৭৬.৭৮ ৯৯.৯৯% 
মটর গািড় য় টাকা ১৫৩.৩৮ ১৫৩.৩৮ ১০০% 
অিফস সর াম য় টাকা ২৪১.৩৯ ২২৮.৩৭ ৯৪.৬১% 
আসবাবপ  য় টাকা ৭২.৯৯ ৭২.৯৯ ১০০% 
িবি ং/ভবন টাকা ৬৯.৯৯ ৬৯.৯৯ ১০০% 
িজিস ি ম বা বায়ন  ১৮৫৬.৫২ ১৮৪৬.৫২ ৯৯.৪৬% 

 
 
 
 

৪৪.১২ টাকা িরফাে ড 

িসিড ভ াট   ৩০.০০ ৮.০০ ২৬.৬৭% ২২.০০ টাকা অব  
হয়িন 

মাট  ৬৮২১.৫৩ ৬৭৫৫.৪১ ৯৯.০৩% ৬৬.১২ 
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িপিসআর-এ া  অ িভি ক য় পযােলাচনায় দখা যায় য, িশ ণ, মটর গািড় য়, আসবাবপ  য় ইত ািদ 
ে  বরা ত অেথর িবপরীেত ১০০% অথ য় হেয়েছ। অ িদেক, সা াই সািভস এর ে  বরা ত অেথর 

িবপরীেত ৯৯.৬৭% অথ য় হেয়েছ, প এ া  এ ালাউ  এর ে  বরা ত অেথর িবপরীেত ৯৯.১২% অথ য় 
হেয়েছ, মরামত ও র ণােব ণ-এর জ  বরা ত অেথর িবপরীেত ৯৯.৯৯% অথ য় হেয়েছ, অিফস সর াম 

য়-এর জ  বরা ত অেথর িবপরীেত ৯৪.৬১% অথ য় হেয়েছ, িজিস ি ম বা বায়ন-এর জ  বরা ত  
অেথর িবপরীেত ৯৯.৪৬% অথ য় হেয়েছ। আর িসিড ভ াট এর ে  ফা  অব  না হওয়ার দ ন বরা ত 
অেথর িবপরীেত মা  ২৬.৬৭% অথ য় হেয়েছ।    
 
৩.১০. অথ বছর অ যায়ী ল ও সংেশািধত অথ সং ান ( : িপিসআর) 

(ল  টাকায়) 
অথ বছর ল সং ান সংেশািধত সং ান 
 মাট িজওিব ক  সাহা  মাট িজওিব ক  সাহা  
২০০৫-০৬ ৩২০.০০ ৬০.০০ ২৬০.০০ ৩২০.০০ ৬০.০০ ২৬০.০০ 
২০০৬-০৭ ২৪০.০০ ৯০.০০  ১৫০.০০  ২৩০.০০ ৯০.০০ ১৪০.০০ 
২০০৭-০৮ ২৮২.০০ ৯২.০০ ১৯০.০০ ২৭৯.০০ ৯২.০০ ১৮৭.০০ 
২০০৮-০৯ ৩০২.১৯ ১০৭.১৯ ১৯৫.০০ ৩১২.১৯ ১০৭.১৯ ২০৫.০০ 
২০০৯-১০ ৬৭৭.৩৪ ১৫১.০০ ৫২৬.৩৪ ৮১৬.৩৪ ২৮৭.০০ ৫২৯.৩৪ 
২০১০-১১      ৬২০.০০ ৬২০.০০  
২০১১-১২     ১১৭১.০০ ১১৭১.০০  
২০১২-১৩     ১১০০.০০ ১১০০.০০  
২০১৩-১৪     ১৩০০.০০ ১৩০০.০০  
২০১৪-১৫     ৬৭৩.০০ ৬৭৩.০০  
মাট ১৮২১.৫৩ ৫০০.১৯ ১৩২১.৩৪ ৬৮২১.৫৩ ৫৫০০.১৯ ১৩২১.৩৪ 

ত ঃ িপিসআর  
 
৩.১১. অথ বছর অ যায়ী সংেশািধত এিডিপ বরা  এবং অ গিত 

 (ল  টাকায়) 
সংেশািধত এিডিপ বরা  য় ও বা ব অ গিত অথ বছর 
মাট িজওিব  ক  সাহা  

অব  
মাট িজওিব  ক  সাহা  

২০০৫-০৬ ৩২০.০০ ৬০.০০ ২৬০.০০ ৩২০.০০ ৩১৮.৭৫ ৫৮.৭৫ ২৬০.০০ 
২০০৬-০৭ ২৩০.০০ ৯০.০০ ১৪০.০০ ২৩০.০০ ২২৬.৩৭ ৮৮.১৬ ১৩৮.২১ 
২০০৭-০৮ ২৭৯.০০ ৯২.০০ ১৮৭.০০ ২৭৯.০০ ২৭৮.১০ ৯২.০০ ১৮৬.১০ 
২০০৮-০৯ ৩১২.১৯ ১০৭.১৯ ২০৫.০০ ৩১২.১৯ ২৯৫.০২ ১০১.৪৯ ১৯৩.৫৩ 
২০০৯-১০ ৮১৬.৩৪ ২৮৭.০০ ৫২৯.৩৪ ৮১৬.৩৪ ৮০০.৩০ ২৭৯.৬৩ ৫২০.৬৭ 
২০১০-১১ ৬২০.০০ ৬২০.০০  ৬২০.০০ ৬২০.০০ ৬২০.০০  
২০১১-১২ ১১৭১.০০ ১১৭১.০০  ১১৭১.০০ ১১৭১.০০ ১১৭১.০০  
২০১২-১৩ ১১০০.০০ ১১০০.০০  ১১০০.০০ ১১০০.০০ ১১০০.০০  
২০১৩-১৪ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০  ১৩০০.০০ ১২৯৪.৮৭ ১২৯৪.৮৭  
২০১৪-১৫ ৬৫১.০০ ৬৫১.০০  ৬৫১.০০ ৬৫১.০০ ৬৫১.০০  
মাট ৬৭৯৯.৫৩ ৫৪৭৮.১৯ ১৩২১.৩৪ ৬৭৯৯.৫৩ ৬৭৫৫.৪১ ৫৪৫৬.৯০ ১২৯৮.৫১ 

ত ঃ িপিসআর  
 
পযােলাচনায় দখা যায় য, িত অথ বছেরই এিডিপ বরাে র লনায় শতভাগ অথ অব  হেয়েছ। পযােলাচনায় 
আেরা দখা যায় য, ২০০৫-২০১৫ সাল পয  ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ এবং   
২০১৩-১৪ এই ছয় অথ বছের কে র অব  অেথর লনায় য় কম হেয়েছ (০.৯-১৭.১৭ ল  টাকা)। ক র 
আিথক অ গিত ৯৯.৩৫%। উে , আিথক য় এবং আিথক বরাে র মে  সম য় রেয়েছ।  
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৩.১২. কে র উে  ও কায ম বা বায়েনর লনা লকিচ  (িপিসআর-এর িভি েত) 
 
িপিসআর অ যায়ী কে র উে  ও কায ম বা বায়েনর লনা লকিচ  িনে  দওয়া হল: 
 
 কে র ১নং উে  িছল ামীণ জনেগা ীর জীিবকা উপাজেনর স মতা ি  কের জীবনমােনর ণগত 

উৎকষতা অজন করা। িপিসআর এর িতেবদন অ যায়ী ল  করা যাে  য, এ উে  বা বায়ন সািবকভােব 
অিজত হেয়েছ। যমন- যত েলা াম কিম , ইউিনয়ন সম য় কিম সহ সকল উ য়ন লক কােজ িনেয়ািজত 
এবং েয়াজনীয় সং ক এনিজও এবং াম কিম র সদ রা কে র কােজ সাথকভােব অংশ হণ কেরেছন। 

 কে র ২নং উে  িছল-২০০  ইউিনয়েন িলংক মেডল বহার কের উ য়ন কায ম বা বায়ন ও অ গিত 
সাধন করা। মা  ২০  ইউিনয়েনর বা ব অিভ তার উপর িভি  কের অ  কে র আওতায় ৬৪  জলার  
৮৫  উপেজলার ২০০  ইউিনয়েন এই উ য়ন লক সম য় কায ম কাঠােমা বা বায়ন করা স ব হেয়েছ। 

 কে র ৩নং উে  াম থেক ইউিনয়ন, ইউিনয়ন থেক উপেজলায় সকল উ য়ন লক কােজর এবং এনিজও, 
ইউিনয়ন এবং ােমর সকল অিধবাসীর সহেযািগতায় (কােজ অংশ হেণর মা েম) সম য় কাঠােমার উপের 
অবি ত (Vertical) এবং সমা রাল অবি ত (Horizontal) সহেযািগতা অজেনর মা েম উ য়ন লক 
কােজর বা ব অ গিত িনি ত করা। িপিসআর এর িতেবদন অ যায়ী, এই ব খী কাঠােমাগত ািত ািনক 
কায ম সাথকভােব বা বািয়ত হেয়েছ। 

 কে র ৪নং উে  িছল ানীয় পযােয় জনগেণর অংশ হেণর মা েম ক  ণয়েনর কাজ স  করা। এ 
উে ও কে র আওতায় ামীণ জনেগা ীর সবা ক সহেযািগতা ও অংশ হেণর মা েম সাথকভােব 
বা বািয়ত হেয়েছ। 

 কে র ৫নং উে  িছল ানীয় সরকােরর আওতায় সকল িত ােনর সােথ যাগােযােগর মা েম ক  
বা বায়ন। এ উে  িবেশষ কের, ইউিনয়ন পযােয়র সম েয়র মা েম সাথকভােব বা বািয়ত হেয়েছ। 

 
িপিসআর এর ত  অ যায়ী পিরলি ত হয় য, কে র বা বায়ন পযােয়র সকল কমকা  িনিবড় পিরবী েণর 
মা েম (মিনটিরং) বা বািয়ত হেয়েছ। িবেশষ কের, ানীয় সরকােরর কমকতা , পিরক না কিমশন ও 
আইএমইিডর কমকতা  এবং জাইকার ােসবী দল এই পিরবী েনর কাজ সবদা স  কেরেছন। 
 
উপসংহার: িপআরিডিপ-২ মা  এক  পিরকি ত ক ই নয়, বর  এই কে  বা বািয়ত সং  কায েমর 
বা বায়ন কাঠােমা (িলংক মেডল) বহােরর মা েম উ য়ন কে  অ গিত সাধন করা যায় স ও এ কে র 
এক  ণ সাথকতা। অব  এই কে র কায ম ভিব েত আেরা শি শালী করার জ  িপিসআর এ বিণত 
কেয়ক  পািরশ েল ধরা হলঃ 
 ভিব েত ানীয় পযােয় ক  ণয়ন ও বা বায়েনর জ  িনধািরত ৭৫০০০ হাজার টাকা থেক ১০০০০০ 

টাকায় ি  করা যেত পাের। 
 ভিব েত ক  িশ ণ কায েম মা  াম কিম র সদ েদর মে  সীিমত না রেখ ােমর অ া  

জনেগা ীেকও অ  করা যেত পাের। 
 ভিব েত াম কিম েত হতদির  ও দির েদর ম  থেক অংশ হণকারী সদে র সং া িনিদ  কের দওয়া 

বা নীয়। 
 েত ক াম কিম েক অ তপে  এক  কের ক  ণয়ন ও বা বায়ন করার েযাগ দয়া উিচৎ। 
 ভিব েত ানীয় স দ আহরেণর জ  ইউিনয়ন পিরষদেক আেরা সেচ  হেয় ােমর ১০০% বাড়ী থেক 

হাি ং া  আদায় করার িন য়তা িদেত হেব। 
 ভিব েত সকল উ য়ন কে র কমকতা ও কম ে র ানীয় পযােয়র সকল র যমন উপেজলা ও ইউিনয়ন 

পয  েযাগ কের িদেত হেব। 
 িবআরিডিব তােদর সবা ক েচ ার মা েম ইউিসিসএম অথাৎ ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা বাংলােদেশর 

সকল ইউিনয়েন িতি ত করেত হেব।  
 
 



  18  

৩.১৩. িপআরিডিপ-২ ক  কায ম ায়ন িতেবদন পযােলাচনা ( ক  অিফস থেক সং িহত    
          ায়ন িতেবদন এবং িপিসআর এর আেলােক)  
 
অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক  (পযায়-২) কায ম দশ াপী স সারেণর স া তা যাচাইেয়র জ  প ী 
উ য়ন ও সমবায় িবভােগ অ ি ত মািসক এিডিপ সভার িস া  মাতােবক ২০১৪ সােলর নেভ র মােস 
অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক -২ (িপআরিডিপ-২) কে র কায েমর উপর এক  ায়ন সমী া পিরচািলত 
হয়। এই সমী া পিরচালনার জ  ৯ সদ  িবিশ  এক  ায়ন কিম  গঠন করা হয়, য রা হেলন অিতির  সিচব 
(উ য়ন), প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ; -সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ; পিরচালক, আইএমইিড, শের-
বাংলানগর, ঢাকা; উপ- ধান, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ; উপ- ধান, প ী িত ান উইং, িষ, পািন স দ ও   
প ী িত ান িবভাগ, পিরক না কিমশন, ঢাকা; পিরচালক (পিরক না), িবআরিডিব, ঢাকা; ক  পিরচালক, 
িপআরিডিপ-২, িবআরিডিব, ঢাকা; সহকারী ধান, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ; এবং উপ-পিরচালক, িপআরিডিপ-  
২, িবআরিডিব, ঢাকা। এই কিম  ই টীেম িবভ  হেয় ক  ৬৪  জলার ৮৫  উপেজলার মে  ১০   
জলার ১০  উপেজলায় িপআরিডিপ-২ কে র কায ম পিরদশন ও পযেব ণ কেরন এবং সেরজিমেন মাঠ 

কায ম পিরদশন, জনসংেযাগ, ে া েরর মা েম ত -উপা  সং হ, াম কিম র সভায় উপি ত থেক সভার 
কায ম পযেব ণ, অংশ হণকারী সরকারী কম , জন িতিনিধ, াম কিম র সদ েদর ি গত া াৎকার হণ, 
উপকারেভাগীেদর সা াৎকার হণ, ইউিসিস ি ম এবং িজিস ি ম পিরদশন, সাধারণ ামবাসীেদর সােথ আেলাচনা, 

ানীয় শাসন, সরকাির কমকতা ও কমচারীেদর সােথ মত িবিনময়, জলা শাসক, উপেজলা শাসন, উপেজলা 
চয়ার ান, ইউিপ চয়ার ান ও িনবািচত জন িতিনিধেদর সােথ আেলাচনা ও মতামত হণ ইত ািদর মা েম 

সং হীত ত  উপা  িবে ষণ ও পযােলাচনা বক ায়েনর িভি েত পযেব ণ ও পািরশ ণয়ন কেরন। ায়ন 
সমী ায় া  কে র িবেশষ িক  ইিতবাচক ফলাফল িনে  বিণত হলঃ 
 িপআরিডিপ-২ ক  বা বািয়ত হওয়ায় ইউিনয়ন পিরষদ এবং ােমর সাধারণ জনগণ িনেজর টাকা-পয়সা িদেয়, 

কািয়ক ম িদেয় ও মতামত দােনর মা েম উ য়ন লক কমকাে  অংশ হণ কের এবং বা বায়ন কের। 
উ য়ন লক কমকা  বা বায়েনর ে  এ ধরেনর অংশ হণ লক প িত সিত কার অেথ অ সরণীয়।  

 এ কে র াম কিম র সভা অ ি ত হওয়ার ফেল ােমর সাধারণ এবং িবধা বি ত লাকজন ােমর সম া 
ও স া  সমাধান িনেয় আেলাচনা করেত পােরন। 

 াম কিম েত ষ ও মিহলা সদ  থাকায় উভেয়রই সেচতনতা ি  ও ন ে র িবকাশ ঘেটেছ। 
 াম কিম  সভায় উপেজলা হেত িষ, া , মৎ , পিরবার পিরক না, ািণস দ িবভাগসহ িবিভ  িবভােগর 

উ য়ন কম  উপি ত থাকায় ামবাসীগেণর সবা পাওয়ার েযাগ ি  পেয়েছ। 
 ামবাসীগেণর িতিনিধ ইউিসিসএম - এ উপি ত থাকায় ামবাসীগণ ইউিনয়ন পিরষেদর কমকা  স েক 

জানেত এবং িস া  হণ ি য়ায় অংশ হণ করেত পাের। 
 উপেজলার িবিভ  জািতগঠন লক িবভােগর উ য়ন কম গণ ইউিসিস সভায় উপি ত থাকায় ইউিপ চয়ার ান ও 

ম ারগণ উ য়ন কম র কােজর জবাবিদিহতা িনেত পােরন এবং কােজর সম য় সাধন করেত পােরন।  
 িপআরিডিপ-২ কে র আওতা  ইউিনয়নস েহ উ য়ন কমকা  বা বায়েন Matching Fund ( ক  

৭০%, ইউিনয়ন পিরষদ ১০% এবং উপকারেভাগী জনগণ ২০% টাকা) এর বহার এক  অ সরণীয় প িত। 
 ামীণ   অবকাঠােমা িনমােণ জন অংশীদাির  থাকায় তা মানভােব িতফিলত হেয়েছ এবং 

উ য়ন কমকাে  জনগেণর Wonership িতি ত হেয়েছ। 
 এ ক  াম, সমাজ িবেশষ কের ানীয় সরকােরর ণ ল ধাপ ইউিনয়ন পিরষদেক শি শালীকরেণ জারােলা 

িমকা রাখেছ। 
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চ থ অ ায় 
কে র আওতায় য় ি য়াকরণ 

 
সরকাির েয় তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করার জ  এবং য় ি য়ায় অংশ হণ করেত ই ক াথ েদর মে  
উ ু  িতেযািগতা িনি ত করার জ  বাংলােদশ সরকার ক ক পাবিলক িকউরেম  িবধান/আইন 
২০০৩/২০০৬ এবং পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮ ণয়ন করা হয়।   
 
“অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক -২ (িপআরিডিপ-২)” শীষক কে র আওতায় ক  বা বায়েনর জ  িবিভ  
প , কায ও সবাসহ সংি  িবিভ  উপকরণ য়/সং হ করা হেয় থােক। য় সং া  কায েমর ে    
‘িপিপআর ২০০৮’ এর িবিধমালা অ সরণ করা হেয়েছ িকনা এবং অ সরণ না করা হেয় থাকেল, কা  নীিতমালা 
অ সাের কাজ করা হেয়েছ, স সকল ত  সং হ ও যাচাই করা হয়। এসব য় সং া  কায েমর (য পািত, 
সর ামািদ, সবা কায ম ইত ািদ ক  বা বায়েন সং হ করা) ত  আেলাচ  কে র িডিপিপ হেত এবং ক  
পিরচালেকর অিফস পিরদশনকােল িনিবড়ভােব য় সং া  নিথপ  পরী া-িনরী া করা হয়। িপিপআর ২০০৮ 
অ সাের য় ি য়া স িকত ত ািদ সং েহর জ  ‘‘ িকউরেম  চকিল ” অ যায়ী ত  সং হ করা হেয়েছ। 
িনে  কে র আওতায় প , কায ও সবা য়/সং হ সং া  ত  উপ াপন ও পযােলাচনা করা হেলা।  
 

৪.১. কে র আওতায় প , কায ও সবা য়/সং হ  
 

নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, এই সকল য় কায ম য় িবিধমালা ২০০৮ অ সরণ কেরই করা হেয়েছ।  
িনে র সারণীেত কে র আওতায় প , কায ও সবা য়/সং হ সং া  ত  উপ াপন করা হেলা।    
 
সারণী -৪.১:  কে র অধীেন প , কায ও সবা য়/সং হ সং া  য় কাযাবলী 
 

িবষয় িত  িবষয় স েক বণনা িমক 
নং দরপ  অ যায়ী কােজর/ 

ােকেজর নাম 
মটর সাইেকল য় 
ি য়া ( মাট ৮০ ) 

কি উটার য় 
ি য়া ( মাট ৬ -
ক  পিরচালেকর 
অিফেসর জ ) 

AC য় ি য়া 
(১ - অিফেসর 

জ ) 

ফেটাকিপ মিশন 
য় ি য়া (১ - 

অিফেসর জ ) 

০১ দরপ  িব ি  কােশর মা ম ডাইের  িকউরেম  
মথড (DPM) 

সরকাির িত ান 
এটলাস থেক 

Request for 
Quotation 

(RFQ) 

Request for 
Quotation 

(RFQ) 

Request for 
Quotation 

(RFQ) 

০২ দরপ  পি কায় কািশত 
হেয়িছল িকনা 

    

০৩ কাযিববরণী অ েমাদেনর 
তািরখ 

১৭/০৬/২০১০ ১০/০৬/২০১২ ৩০/০৪/২০১৪ ২৮/০৮/২০১২ 

০৪ কাযােদশ হেণর তািরখ ১৭/০৬/২০১০ ১০/০৬/২০১২ ০১/০৫/২০১৪ ২৮/০৮/২০১২ 
০৫ কাযােদশ অ যায়ী কাজ র 

তািরখ 
১৭/০৬/২০১০ ১০/০৬/২০১২ ০৫/০৫/২০১৪ ২৮/০৮/২০১২ 

০৬ কাযােদশ অ যায়ী কাজ 
সমাি র তািরখ 

২০-২১/০৬/২০১০ ১৭/০৬/২০১২ ০৫/০৬/২০১৪ ০৪/০৯/২০১২ 

০৭ ড়া  িবল জমাদােনর তািরখ ২৯/০৬/২০১০ ১৭/০৬/২০১২ ০৬/০৫/২০১৪ ০৪/০৯/২০১২ 
০৮ ড়া  িবল পিরেশােধর তািরখ ২৯/০৬/২০১০ ১৮/০৬/২০১২ ০৭/০৫/২০১৪ ০৫/০৯/২০১২ 
০৯ েয়র ে  সরকাির  য় 

নীিতমালা অ সরণ করা 
হেয়িছল িকনা 

যথাযথভােব অ সরণ 
করা হেয়িছল 

যথাযথভােব অ সরণ 
করা হেয়িছল 

যথাযথভােব 
অ সরণ করা 

হেয়িছল 

যথাযথভােব 
অ সরণ করা 

হেয়িছল 
১০ কে র মালামােলর ওয়ােরি  

িছল িকনা ? 
১ বছেরর সািভিসং 

ওয়ােরি  িছল 
১ বছেরর সািভিসং 

ওয়ােরি  িছল 
১ বছেরর সািভিসং 

ওয়ােরি  িছল 
১ বছেরর সািভিসং 

ওয়ােরি  িছল 
১১ মাট ি   ৯৯০০০ x ৮০ = 

৭৯,২০,০০০.০০ টাকা 
৩,০৪,২০০.০০ টাকা ১,০৩,৪৮০.০০ 

টাকা 
১,০১,৩৬৫.০০ 

টাকা 
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৪.১.১. মটর সাইেকল য় ি য়া  
 

ক  পিরচালেকর অিফেস নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, লধন য় খােত কে র আওতায় ৮০  মটর 
সাইেকল েয়র সং ান িছল এবং এর জ  কে র দিলেল ১০৪.০০ ল  টাকা েয়র সং ান রাখা হেয়িছল। 
পযােলাচনায় দখা যায় য, ক  পিরচালেকর অধীেন ক ীয়ভােব ৮০  মটর সাইেকল য় করা হেয়েছ এবং এ 
খােত য় হেয়েছ ৭,৯২০,০০০.০০ টাকা অথাৎ এখােত বরা ত টাকার ৭৬% টাকা খরচ হেয়েছ।    
 

য় সং া  া  ত  িবে ষেণ দখা যায় য, মটর সাইেকল ডাইের  িকউরেম  মথড (সরকাির িত ান 
এটলাস থেক) প িতেত য় করা হেয়েছ। পযােলাচনায় দখা যায় য, উ  মটর সাইেকলস হ য় করা হেয়িছল 
২০-২১/০৬/২০১০ তািরেখ। ক  দিলেল (আর িপিপ) দখা যায় উ ু  দরপে র মা েম মটর সাইেকল  য় 
করার কথা উে খ আেছ, িক  বা েব ডাইের  িকউরেম  মথড অ সরণ কের মটর সাইেকল েলা য় করা 
হেয়েছ। কারণ িহেসেব ক  অিফেসর কমকতার িনকট থেক জানা যায় য উ ু  দরপে  ানীয় মা ানেদর 
দৗরা , মােলর ণগতমান ক থােক না, এছাড়া স ক সময় মাল ডিলভারী পাওয়া যায় না - এই সব িবষয় মাথায় 
রেখই ডাইের  িকউরেম  মথড (DPM) অ সরণ কের মটর সাইেকল য় করা হেয়েছ এবং তা িবআরিডিব 

িডিজ মেহাদেয়র অ েমাদন সােপে  করা হেয়েছ। মটর সাইেকলস হ য় ি য়ায় সরকােরর অ েমািদত য় 
নীিতমালা (িপিপআর ২০০৮) যথাযথভােব অ সরণ কেরই এই য় স  করা হেয়েছ।   
 
৪.১.২. ড টপ কি উটার য় ি য়া  
 

ক  পিরচালেকর অিফেস নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, কে র আওতায় কে র ক ীয় কাযালেয়র জ  
(HQ, Dhaka) জ  ৩  ড টপ কি উটার েয়র সং ান িছল এবং এর জ  কে র িডিপিপেত ১৯৫,০০০ 
টাকা েয়র সং ান রাখা হেয়িছল। পযােলাচনায় দখা যায় য, ক  পিরচালেকর অধীেন েয়াজন সােপে  
ক ীয়ভােব ৩ র জায়গায় ৬  কি উটার য় করা হেয়েছ এবং এ খােত য় হেয়েছ ৩০৪,২০০.০০ টাকা। ক  

অিফেসর সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনায় জানা যায় য, এই অিতির  ৩  কি উটার েয়র অথ য় ৩  
ক  উপেজলার কি উটার েয়র জ  বরা ত অ িয়ত অথ থেক খরচ করা হয়। অিফেসর সংি  ি বেগর 

সােথ আেলাচনায় আরও জানা যায় য, ২০০৫ সােল িপআরিডিপ-২ ক  র সময় থেম পাইলট আকাের ৩  
উপেজলায়  হেয়িছল তখন সই ৩  উপেজলায় কে র আওতায় কি উটার য় করা হেয়িছল, অতঃপর 
পরবত েত ২০১০ সােল িপআরিডিপ-২ (সংেশািধত পযােয়র) কে র জ  উপেজলা িভি ক কি উটার েয়র জ  
ঐ ৩  উপেজলার জ ও বরা  ধরা হেয়িছল, িক  সংেশািধত পযােয় ক  বা বায়নকালীন সমেয় রােনা 
কি উটার েলা সচল থাকায় ঐ ৩  উপেজলায় নরায় কি উটার েয়র েয়াজন পেড়িন এবং সই বরা ত 
টাকা অ িয়ত থেক যায়। পরবত েত েয়াজন সােপে  কে র ক ীয় কাযালেয়র জ  বরা ত ৩  কি উটার 
এবং ঐ ৩  উপেজলার জ  বরা ত ৩  কি উটার সহ মাট ৬  কি উটার ক ীয় কাযালেয়র জ  বরা ত 
টাকা এবং ৩  উপেজলায় কি উটার েয়র জ  বরা ত অ িয়ত টাকা িদেয় য় করা হয়।  
 

য় সং া  া  ত  িবে ষেণ দখা যায় য, ৬  কি উটার Request for Quotation (RFQ) প িতেত য় 
করা হেয়েছ। পযােলাচনায় দখা যায় য, উ  ৬  কি উটার য় করা হেয়িছল ১৭/০৬/২০১২ তািরেখ। সরকােরর 
অ েমািদত য় নীিতমালা (িপিপআর ২০০৮) অ সরণ কেরই এই য় স  করা হেয়েছ। 
 

৪.১.৩. AC য় ি য়া  
 

ক  পিরচালেকর অিফেস নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, কে র আওতায় কে র ক ীয় কাযালেয়র জ  
(HQ, Dhaka) ২  AC েয়র সং ান িছল এবং এর জ  কে র িডিপিপেত ২০০,০০০.০০ টাকা েয়র সং ান 
রাখা হেয়িছল। পযােলাচনায় দখা যায় য, ক  পিরচালেকর অধীেন ক ীয়ভােব েয়াজন অ যায়ী ১  AC য় 
করা হেয়েছ এবং এ খােত য় হেয়েছ ১০৩,৪৮০.০০ টাকা।   
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য় সং া  া  ত  িবে ষেণ দখা যায় য, ১  AC Request for Quotation (RFQ) প িতেত য় করা 
হেয়েছ। পযােলাচনায় দখা যায় য, উ  ১  AC য় করা হেয়িছল ০৫/০৫/২০১৪ তািরেখ। সরকােরর অ েমািদত 

য় নীিতমালা (িপিপআর ২০০৮) অ সরণ কেরই এই য় স  করা হেয়েছ। 
 
৪.১.৪. ফেটাকিপ (Photo Copier) মিশন য় ি য়া 
 

ক  পিরচালেকর অিফেস নিথপ  পযােলাচনায় দখা যায় য, কে র আওতায় কে র ক ীয় কাযালেয়র জ  
(HQ, Dhaka) ১  ফেটাকিপ মিশন েয়র সং ান িছল এবং এর জ  কে র িডিপিপেত ২০০,০০০.০০ টাকা 

েয়র সং ান রাখা হেয়িছল। পযােলাচনায় দখা যায় য, ক  পিরচালেকর অধীেন ক ীয়ভােব ১  ফেটাকিপ 
মিশন য় করা হেয়েছ এবং এ খােত য় হেয়েছ ১০১,৩৬৫.০০ টাকা।     

 
য় সং া  া  ত  িবে ষেণ দখা যায় য, ফেটাকিপ মিশন  Request for Quotation (RFQ)   

প িতেত য় করা হেয়েছ। পযােলাচনায় দখা যায় য, উ  ফেটাকিপ মিশন  য় করা হেয়িছল ০৪/০৯/২০১২         
তািরেখ। সরকােরর অ েমািদত য় নীিতমালা (িপিপআর ২০০৮) অ সরণ কেরই এই য় স  করা হেয়েছ। 
  
৪.১.৫. ভবন িনমাণ  
 
িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ভবন িনমােণর কাজ জাইকার অ দান ত ফা  থেক জাইকা ক ক িনিমত হওয়ায় 
এতদসং া  ত ািদ ক  অিফস থেক পাওয়া যায়িন। তাছাড়া িপিসআর-এর ত  অ যায়ী ভবন িনমাণ (১ )  
বাবদ ৬৯.৯৯ ল  টাকা য় হেয়েছ। ক  পিরচালক মেহাদেয়র মেত িপআরিডিপ-২ এর অধীেন ভবন  িনমাণ 
হয়িন, িপআরিডিপ-১ এর অধীেন িনমাণ হেয়েছ। যেহ  ক  পযায় েম পযায়-১, পযায়-২ এভােব     

মাগতভােব বা বািয়ত হেয় আেসেছ সইেহ  সই খরচ ও আর িপ  অ যায়ী িপআরিডিপ-২ এর অধীেন 
িপিসআরএ ভবন র খরচ দখােনা হেয়েছ। এছাড়া ভবন িনমােণর কাজ স ণভােব জাইকার অধীেন পিরচািলত 
হেয়েছ এবং িপআরিডিপ-২ বা বায়ন কােজ জাইকা ২০১০ সাল পয  কাজ কের। এইজ  এ সং া  িবষেয় ক  
অিফস কান ত  িদেত পাের নাই।  
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প ম অ ায় 
কে র উে  অজেনর অব া পযেব ণ ও পযােলাচনা 

 
সমী ায় া  তে র িভি েত কে র িবেশষ উে স হ অজন িবষয়ক পযােলাচনা: বতমান ায়ন 
সমী ার া  ফলাফল, ক  অিফস থেক সং হীত ড েম  এবং িপিসআর-এর িভি েত কে র উে  অজেনর 
অব া পযেব ণ ও পযােলাচনা করা হেলা। 
 

কে র উে  অজেনর অব া ম  
িষ, ািনেটশন, া , 

িশ া ইত ািদ সং া  
সাধারণ সম াস হ 
মাকােবলার জ  ােমর 

জনগেণর ঐকমেত র উপর 
িভি  কের াম কিম  
(িজ.িস.) সংগ ত করা। 

 িপিসআর-এ া  ত : 
 িপিসআর-এর ত  অ যায়ী ক  দিলেলর ল মা া 

অ যায়ী ২০০  ইউিনয়েন মাট ১৮৩০  াম কিম  
গ ত হেয়েছ (১০০%)। 

 
 সমী ায় া  ত : 
 খানা জিরেপর া  ত  অ যায়ী ক  এলাকার 

৮০% ন না উ রদাতা ( ষ-৮২%, মিহলা ৭৩%) 
বেলেছন ক  এলাকায় জনেগা ীর জীবনমান 
উ য়েনর জ  াম কিম  গঠন করা হেয়েছ; এেদর 
মে  ৫৪% (এেদর মে  ষ-৫৩%, মিহলা-৬০%) 
উ রদাতা বেলেছন িতিন িনেজ বা পিরবােরর কউ এই 
াম কিম েত সদ  িহেসেব িছেলন এবং ৬৯% 

বেলেছন ােমর জনগেণর মতামেতর িভি েত 
তােদরেক সদ  িহেসেব িনবাচন করা হেয়েছ। তােদর 
মেত ক  এলাকায় লত যারা াম কিম েত 
িনবািচত ও অ  হেয়েছন তারা হেলনঃ এলাকার 
সাধারণ জনগণ/ ামবাসী-৮০% এবং এলাকার 
গ মা  ি / িশ ক/ ইমাম/ এনিজও কম -২৯%। 
তাছাড়া ১৩% উ রদাতা বেলেছন য, ইউিপ  
চয়ার ান ও ম ার াম কিম েত অ  হেয়েছন। 

অিধকাংশ উ রদাতাই (৯৮%) বেলেছন াম 
কিম েত মিহলা সদ  এবং ােমর দির  সাধারণ 
মা ষও অ  িছেলন। তােদর মেত গেড় এক  াম 
কিম র সদ  সং া িছল ২২ জন এবং ৮৯% 
উ রদাতা বেলেছন ক  এলাকার াম কিম র সভা 

িত মােসই অ ি ত হেয়েছ। বতমােন াম কিম র 
সভা অ ি ত হয় িকনা স স েক জানেত চাইেল 
৮২% ( ষ-৮২%, মিহলা-৮৫%) উ রদাতা 
বতমােন াম কিম র সভা অ ি ত হয় বেল অিভমত 

 কেরন।  
 

 ইউিডও, ইউিপ িতিনিধ, এনিবিড কমকতা, াম 
কিম র সদ েদর সােথ িনিবড় সা াৎকােরর মা েম 

া  তে  দখা যায় উ রদাতােদর মে  ায় সকেলই 
(৯৬%) বেলেছন য, কে র আওতায় ইউিনয়েন 
গেড় ১৫  াম কিম  গ ত হেয়িছল। এবং তােদর 
মে  ৮৬% বেলেছন য াম কিম র সভা িত 
মােসই অ ি ত হেয়েছ মা  ১০% বেলেছন য াম 
কিম র সভা ২ মাস অ র অ ি ত হেয়েছ। তােদর 
মে  ১০০% বেলেছন এসব াম কিম র সভায় 

 কে র িনিদ  
উে েলার মে   ১ম 
উে  িছল এলাকার 
সাধারণ সম াস হ 
মাকােবলার জ  ােমর 

জনগেণর ঐকমেত র উপর 
িভি  কের াম কিম  
(িজ.িস.) সংগ ত করা।  

 ক  সামাি  িতেবদন 
(িপিসআর)-এর ত  
অ যায়ী ল  করা যায় এ 
উে  বা বায়ন 
সািবকভােব অিজত হেয়েছ। 
অথাৎ  ক   এলাকায় 
ল মা ার  িবপরীেত 
১০০% াম  কিম  গ ত 
হেয়েছ । 

 সমী ায় ন না ইউিনয়েনর 
নিথপ  পযেব ণকােলও 
সকল ন না ইউিনয়েন াম 
কিম  গ ত হওয়ার ত  
পাওয়া যায়। 

 এছাড়াও ন না 
ইউিনয়ন েলােত  খানা 
জিরপ, িনিবড় সা াৎকার 
এবং াম কিম  ও 
ইউিনয়ন সম য় কিম র 
সদ েদর সােথ দলীয় 
আেলাচনার মা েম ত  
সং হকালীন সমেয়ও ন না 
উ রদাতা ও এলাকাবাসীর 
সােথ কথা বেল জানা যায় 

িত  ন না ইউিনয়েন গেড় 
৯  কের াম কিম  গ ত 
হেয়িছল  
এবং ােমর জনগেণর 
ঐকমেত র উপর িভি  
কেরই এই কিম েলা 
গ ত হেয়েছ। এবং আরও 
জানা যায় য বতমােনও 
িক  িক  াম কিম  
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কে র উে  অজেনর অব া ম  
ােমর গরীব সাধারণ মা ষও াম উ য়ন স েক 

কথা বেলেছন।  
 
 এফিডিজেত অংশ হণকারী ইউিসিস সদ  এবং িজিস 

সদ েদর মেত, ক  এলাকায় াম পযােয় সকল 
াম কিম  গ ত হেয়িছল এবং তােদর মেত গেড় 
িত  াম কিম র সদ  সং া িছল পাযায় েম 

২০-২৫ জন এবং ১৫-২০ জন। উভয় কিম র 
সদ েদর মেত, াম কিম েত ােমর সাধারণ জনগণ 
যমন- ষক, বসায়ী, িদনম র, েরািহত, িশ ক, 

ডা ার, ি েযা া এবং সমাজ সবকেদর িনেয় 
গ ত হেয়িছল। এবং কিম েলা এলাকায় সকেলর 
স িতেত গ ত হেয়িছল এবং ােম িম ং ডেক 
ােমর জনগেণর ভােটর মা েম াম কিম র সদ  

িনবাচন করা হেয়িছল। এফিজিডেত অংশ হণকারী 
াম কিম র সদ েদর মেত ােমর সাধারণ জনগেণর 

মতামত ও  সমথেনর িভি েত সদ  িনবাচন করা 
হেয়েছ। 

 
 সেরজিমেন ৪০  ন না ইউিনয়েনর নিথপ  

পযেব েণর      মা েম া  তে  দখা যায় য, 
িত ইউিনয়েন গেড় মাট ৯  কের াম কিম  গ ত 

হেয়িছল।   
 

কাযকর আেছ অথাৎ 
এ েলার সভা অ ি ত হয় ।      

ইউিপ চয়ার ান, ইউিপ 
সদ , এনিবিড 
কমকতা , ানীয় 
এনিজও কম  এবং াম 
কিম  (িজিস)/ িসএসও 

িতিনিধেদর সম েয় 
ইউিনয়ন সম য় কিম  
(UCC) সংগ ত করা। 

 িপিসআর-এ া  ত : 
 িপিসআর-এর ত  অ যায়ী ক  দিলেলর ল মা া 

অ যায়ী কে র আওতায় ইউিপ িতিনিধ, এনিবিড 
কমকতা, এনিজও কমকতা এবং াম কিম র 
সদ েদর িনেয় িত ইউিনয়েন ১  কের মাট ২০০  
ইউিনয়ন সম য় কিম  গ ত হেয়েছ (১০০%)। 

 
 সমী ায় া  ত : 
 িনিবড় সা াৎকার দােন অংশ হণকারী 

উ রদাতােদর মে  ৯২% বেলেছন য ইউিনয়ন 
পিরষেদ ইউিনয়ন সম য় কিম  গ ত হেয়িছল। 
এেদর মে  ৮২% বেলেছন য িতমােস একবার কের 
ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ এবং 
তারা াম কিম েত যসব সম া িনেয় আেলাচনা 
হেয়েছ স েলাই ইউিনয়ন সম য় কিম র সভায় 
আেলািচত হেয়েছ বেল মত কাশ কেরন।  
 

 এফিজিডেত অংশ হণকারী ইউিসিস সদ  এবং িজিস 
সদ েদর ১০০% অংশ হণকারী উে খ কেরেছন য, 
সকল ইউিনয়েন সম য় কিম  গঠন করা হেয়িছল। 
ইউিসিস এবং িজিস উভয় কিম র অংশ হণকারীেদর 
মেত সাধারণত, এই কিম র সভা িতমােস ১ বার 
কের অ ি ত হত। ইউিসিস সদ েদর মেত এই 
কিম র সভা সবেমাট ৪০-৬০ র মত অ ি ত 
হেয়েছ। অ িদেক িজিস বিশর ভাগ সদ েদর মেত 
ইউিসিস সভা সবেমাট ৩০-৩৫ র মত অ ি ত 

 কে র ২য় িনিদ  
উে  িছল  ইউিপ 
চয়ার ান, ইউিপ সদ , 

এনিবিড কমকতা , 
ানীয় এনিজও কম  এবং 
াম কিম  (িজিস)/ 

িসএসও িতিনিধেদর 
সম েয় ইউিনয়ন সম য় 
কিম  (UCC) সংগ ত 
করা। 

 ক  সমাি  িতেবদন 
(িপিসআর)-এর ত  
অ যায়ী ল  করা যায় এ 
উে  বা বায়ন 
সািবকভােব অিজত হেয়েছ। 
অথাৎ  িনধািরত 

িতিনিধেদর সম েয় 
ল মা ার  িবপরীেত 
১০০% ইউিনয়ন সম য় 
কিম  গ ত হেয়েছ। 

 সমী ায় সেরজিমেন  
পযেব েণর মা েম 
সং হীত তে র ফলাফেলও 
দখা যায় সব ন না 

ইউিনয়েনই UCC গ ত 
হেয়েছ এবং ন না 
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কে র উে  অজেনর অব া ম  
হেয়েছ। ইউিসিস-র মেত গেড় িত সভায় ৩০-৪০ জন 
সদ  উপি ত থাকেতন এবং িজিস-র মেত গেড় িত 
সভায় ৩০-৪৫ জন সদ  উপি ত থাকেতন। উভয় 
কিম র সদ রা বেলন এ কিম েত াম কিম  
ক ক হীত ও িরত সম া ও িস া েলা িনেয় 
আেলাচনা হত। 

 
 সেরজিমেন ৪০  ন না ইউিনয়েনর নিথপ  

পযেব েণর      মা েম সং হীত ত  অ যায়ী, 
িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় িত ইউিনয়েন 
ইউিসিস গ ত হেয়েছ এবং িত ইউিনয়েন গেড় মাট 
৪৩  ইউিসিস সভা অ ি ত হেয়েছ। সকল ন না 
ইউিনয়েনই বতমােন ইউিসিস আেছ, এবং িক  িক  
ইউিনয়েন িনয়িমত সভা অ ি ত হে ।    

 

উ রদাতা  ও 
জন িতিনিধেদর সােথ কথা 
বেল আরও জানা যায় য 
বতমােনও এই কিম েলা 
কাযকর আেছ অথাৎ 
এ েলার   সভা অ ি ত 
হয়। 

ামীণ জনেগা ীর সাধারণ 
সম া সমাধােনর জ  াম 
কিম  সভা (GCM) এবং 
ইউিনয়ন সম য় কিম  সভা 
(UCCM) মািসক 
িভি েত রাখা এবং তােদর 
সম া সমাধােনর জ  

েয়াজনীয় সরকাির-
বসরকাির/ এনিজও সবা 

িনি ত করা।   

 িপিসআর-এ া  ত : 
 িপিসআর-এর ত  অ যায়ী ক  দিলেল াম 

কিম র সভা (GCM) অ ি ত হবার ল মা া িছল 
৫৪৯০০ , তার িবপরীেত ৫৬১২৪  িজিসএম অ ি ত 
হেয়েছ (১০২%) অথাৎ ল মা ার চেয় ২.২৩% 
বিশ সভা অ ি ত হেয়েছ।  

 ইউিসিসএম অ ি ত হবার ল মা া িছল ৮৪০০  
এবং ত অ ি ত হেয়েছ ৯৫৩১  ইউিসিসএম 
(ল মা ার চেয় ১৪% বিশ অ ি ত হেয়েছ)। 

কে  াম কিম র (GCM) ারা য 
পিরক না েলা ািবত হেয়েছ স েলা শতভাগ 
বা বািয়ত হেয়েছ। 

 
 সমী ায় া  ত : 
 খানা জিরেপর ক  এলাকার ৮০% ন না উ রদাতা 

( ষ-৮২%, মিহলা ৭৩%) বেলেছন ক  এলাকায় 
কে র আওতায় জনেগা ীর জীবনমান উ য়েনর জ  
াম কিম  গঠন করা হেয়িছল; এেদর মে  ৮৯% 

উ রদাতা বেলেছন ক  এলাকার াম কিম র সভা 
িত মােসই অ ি ত হেয়েছ। তারা আরও জািনেয়েছন 

িক   িক  এলাকায় বতমােন াম কিম র সভা 
অ ি ত হয়। অিধকাংশ (৯৬%) উপকারেভাগীর মেত 
াম কিম র সভায় মােঝ মােঝ সরকাির/ বসরকাির 

কম গণ অংশ হণ করেতন এবং িবিভ  িবষয় যমন 
িশ া, িচিকৎসা, া , িষ ইত ািদ িবষেয়র উপর 
সম ার সমাধান ও পরামশ িদেতন এবং েয়াজেন 

িশ ণও িদেতন। 
 

 ইউিডও, ইউিপ িতিনিধ, এনিবিড কমকতা, াম 
কিম র সদ েদর সােথ িনিবড় সা াৎকােরর মা েম 

া  তে র ফলাফেল দখা যায় উ রদাতােদর মে  
ায় সকেলই (৯৬%) বেলেছন য, কে র আওতায় 

ইউিনয়েন গেড় ১৫  াম কিম  গ ত হেয়িছল। এবং 
তােদর মে  ৮৬% বেলেছন য াম কিম র সভা 

িত মােসই অ ি ত হেয়েছ মা  ১০% বেলেছন য 

 কে র ৩য় িনিদ  
উে  িছল  ামীণ 
জনেগা ীর সাধারণ সম া 
সমাধােনর জ  াম কিম  
সভা (GCM) এবং 
ইউিনয়ন সম য় কিম র 
সভা (UCCM) মািসক 
িভি েত রাখা এবং তােদর 
সম া সমাধােনর জ  

েয়াজনীয় সরকাির-
বসরকাির/ এনিজও সবা 

িনি ত করা।   
 িপিসআর-এর ত  অ যায়ী 

ল  করা যায় এ উে  
বা বায়ন সািবকভােব 
অিজত হেয়েছ। অথাৎ 
ল মা ার  িবপরীেত 
১০০% GCM এবং 
UCCM অ ি ত 
হেয়েছ। এবং কে  াম 
কিম র (GCM) ারা য 
পিরক না েলা ািবত 
হেয়েছ স েলা শতভাগ 
বা বািয়ত হেয়েছ। 

 ন না উ রদাতা ও ন না 
ইউিনয়েনর কায ম 
সেরিজেমেন পযেব েণর 
ফলাফেল দখা যায়, িত 
ইউিনয়েন গেড় মাট ৯   
কের াম কিম  গ ত 
হেয়েছ এবং িত ইউিনয়েন 
গেড় মাট ২৪৩  াম 
কিম র সভা অ ি ত 
হেয়েছ। এই াম কিম র 
সভায় মােঝ মােঝ সরকাির/ 
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কে র উে  অজেনর অব া ম  
াম কিম র সভা ২ মাস অ র অ ি ত হেয়েছ। 

তােদর মে  ১০০% বেলেছন এসব াম কিম র 
সভায় ােমর গরীব সাধারণ মা ষও াম উ য়ন 
স েক কথা বেলেছন।  

 
 এফিজিডেত অংশ হণকারী িজিস সদ েদর মে  

৫৭% এর মেত াম কিম র সভা এক মাস পর পর 
অ ি ত হত এবং ৪৩% এর মেত ২ মাস পর পর। িত 
সভায় গেড় ৮০% সদ  উপি ত থাকেতন। 
অংশ হণকারীেদর ৬৪% বেলেছন, মিহলারা সভায় 
উপি ত থেক তােদর েয়াজেনর কথা বলত এবং 
তােদর সম ার উপর িবশদ আেলাচনার পর ঐকমেত  
পৗেছ িস া  নয়া হত। তারা আরও বেলেছন (৯৫%) 
কান কান সময় কিম র সদ েদর বাইের ােমর 

সাধারণ জনেগা ীও কিম র সভায় অংশ হণ 
করেতন। ৮৪% অংশ হণকারীেদর মেত সরকাির ও 
বসরকাির কমকতারা সভায় উপি ত থাকেতন এবং 

তারা সাধারণত িবআরিডিব, মৎ  িবভাগ, িষ 
িবভাগ, এনিজও কমকতা (আশা, াক, িপিদম 
ফাউে শন) এবং ািন  স দ িবভােগর িতিনিধ 
িহসােব সভায় অংশ হণ করেতন। 

 এফিজিডেত অংশ হণকারী ইউিসিস সদ েদর মেত 
াম কিম র সভা এক মাস পর পর অ ি ত হত; িত 

সভায় ৯০% সদ  উপি ত থাকেতন; মিহলারা সভায় 
উপি ত থেক তােদর েয়াজেনর কথা বলত এবং 
তােদর সম ার উপর িবশদ আেলাচনার পর ঐকমেত  
পৗঁেছ িস া  নয়া হত। তারা আরও জানান কান 
কান সময় কিম র সদ েদর বাইের ােমর সাধারণ 

জনেগা ীও কিম র সভায় অংশ হণ করেতন। ১০০% 
অংশ হণকারী বেলেছন াম কিম র সভায় মােঝ 
মােঝ সরকাির ও বসরকাির কমকতারা উপি ত 
থাকেতন এবং তারা সাধারণত ক  কমকতা, মৎ  
িবভাগ, িষ িবভাগ, া  ও পিরবার পিরক না 
িবভাগ, এনিজও কমকতা (আশা, াক) এবং ািণ  
স দ িবভােগর িতিনিধ িহসােব াম কিম র সভায় 
অংশ হণ করেতন। 

 ইউিনয়ন সম য় কিম েত এ সম া আেলাচনার পর 
তােদর মেত য সম া েলা বই ণ বেল 
িবেবিচত হত স েলা সম য় কিম  অ েমাদন করত 
(১০০%)। 
 

 নিথপ  পযেব েণর মা েম ন না ইউিনয়ন (৪০ ) 
থেক সং হীত তে র ফলাফেল দখা যায় য, 

িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় িত ইউিনয়েন গেড় 
মাট ২৪৩  াম কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ এবং 
িত  ইউিনয়েন গেড় ১৮  ি ম বা বািয়ত হেয়েছ।  

 ন না ইউিনয়ন থেক সং হীত তে র ফলাফেল দখা 
যায় য, ৪০  ন না ইউিনয়েনর মে  ৬৩% (২৫) 
ইউিনয়েনর সব েলা াম কিম ই বতমােন সি য় 
আেছ অথাৎ কিম েলা িনয়িমত সভা কের, ৩২% 

বসরকাির কম গণ 
অংশ হণ করেতন এবং 
ামবাসীেদরেক িবিভ  

িবষেয় যমন িশ া, 
িচিকৎসা, া , িষ 
ইত ািদ িবষেয়র উপর 
সম ার সমাধান ও পরামশ 
িদেতন এবং েয়াজেন 

িশ ণও িদেতন। 
 বতমােন ৬৩% (২৫) ন না 

ইউিনয়েনর সব াম কিম  
সি য় আেছ অথাৎ 
কিম েলা িনয়িমত সভা 
কের। অ িদেক ৩২% 
(১৩ ) ইউিনয়েনর িক  
িক  াম কিম  বতমােন 
সি য় আেছ। িত  
ইউিনয়েনই কে র 
আওতায় ইউিনয়ন সম য় 
কিম  গ ত হেয়েছ এবং 

কে র আওতায় িত 
ইউিনয়েন গেড় মাট ৪৩  
ইউিনয়ন সম য় কিম র 
সভা অ ি ত হেয়েছ।   

 সমী ার ফলাফেল আরও 
দখা যায় ন না ইউিনয়েনর 

িক  িক  কিম  বতমােন 
সি য় আেছ। 

 এখােন উে  য বতমােন 
ন না এলাকা েলােত 
িপআরিডিপ ক র 
পযায়-৩ বা বািয়ত হে  
এবং এলাকা েলােত ন ন 
াম কিম  গ ত হবার 

পাশাপািশ িপআরিডিপ-২-
ত গ ত াম কিম েলার 

িক  িক  াম কিম  
বতমােন সি য় আেছ। 
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কে র উে  অজেনর অব া ম  
(১৩ ) ইউিনয়েনর িক  িক  াম কিম  বতমােন 
সি য় আেছ    

িব মান ইউিনয়ন 
পিরষদেক "ওয়ান প 
সািভস ডিলভাির শন" 
েপ পা িরত করা, যােত 

সকল কেহা ােরর মে  
কাযকর (উ খী এবং 
অ িমক) সংেযােগর 
মা েম তা ও 
জবাবিদিহতা িনি ত করা 
যায়। 

 িপিসআর-এ া  ত : 
 িপিসআর-এর ত  অ যায়ী কে র আওতায় মাট 

৯৫৩১  ইউিসিসএম (ল মা ার চেয় ১৪% বিশ 
অ ি ত হেয়েছ)।  

 
 সমী ায় া  ত : 
 ন না ইউিনয়ন থেক সং হীত তে র ফলাফেল দখা 

যায় য, িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় িত 
ইউিনয়েন গেড় মাট ৪৩  ইউিনয়ন সম য় কিম র 
সভা অ ি ত হেয়েছ।  

 ৪০  ন না ইউিনয়েনই বতমােন ইউিনয়ন সম য় 
কিম  আেছ, এবং িক  িক  ইউিনয়েন িনয়িমত সভা 
অ ি ত হয়।    

 কে র আর এক  িনিদ  
উে  িছল িব মান 
ইউিনয়ন পিরষদেক "ওয়ান 

প সািভস ডিলভাির 
শন" েপ পা িরত 

করা, যােত সকল 
কেহা ােরর মে  

কাযকর (উ খী এবং 
অ িমক) সংেযােগর 
মা েম তা ও 
জবাবিদিহতা িনি ত করা 
যায়।   

 এ উে  িবেশষ কের, 
ইউিনয়ন পযােয়র সম েয়র 
মা েম সাথকভােব 
বা বািয়ত হেয়েছ। 

 এই সম য় সািধত হেয়েছ 
ইউিনয়ন সম য় কিম র 
সভার মা েম। ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান হে ন 
এই কিম র চয়ার ান 
এবং াম কিম র িতিনিধ 
ও ইউিনয়ন পিরষেদর 
অ া  িবভােগর সকল 
সদ ও এই কিম র সদ ।  

ামীণ জনগেণর জীবনমান 
উ য়েনর লে  ানীয় 
পযােয় উে ােগর মা েম 

 (মাইে া) অবকাঠােমা 
িনমাণ করা। 

 িপিসআর-এ া  ত : 
 িপিসআর-এর ত  অ যায়ী ক  দিলেলর ল মা া 

অ যায়ী ১০০% িজিস ি ম বা বািয়ত হেয়েছ 
(২৮১০) । 
 

 সমী ায় া  ত : 
 ক  এলাকার ৮১% উপকারেভাগী ( ষ-৮৪%, 

মিহলা-৭২%) বেলেছন  য, তারা এই কে র 
কায ম বা বায়েন অংশ হণ কেরিছেলন এবং এেদর 
মে  ৭৫% বেলেছন তারা কে র আওতায় 
বা বািয়ত  অবকাঠােমা উ য়ন লক কােজ যমন 
নল প াপন/রা া/স েকা/ েরর ঘাট ও ি িড়/ 

ন/অ খানা ইত ািদ িনমাণ কােজ ম িদেয়েছন, 
২০% বেলেছন াম কিম র সভায় িবিভ  পরামশ বা 
মতামত দান কেরেছন এবং ১৬% বেলেছন তারা 
অথ িদেয় সাহা  কেরেছন।  

 সেরজিমেন পযেব ণ ত ইউিনয়ন চকিলে র মা েম 
া  তে র ফলাফেল দখা যায় য, িত  ন না 

ইউিনয়েনই কান না কান অবকাঠােমা উ য়ন হেয়েছ। 
া  তে  দখা যায় িত  ন না ইউিনয়েন গেড় 

১৮  ি ম বা বািয়ত হেয়েছ। িজিস ি েমর আওতায় 
বা বািয়ত অবকাঠােমা েলা হে : পাঠাগার িনমাণ; 

 কে র আর এক  িনিদ  
উে  িছল ামীণ 
জনগেণর জীবনমান 
উ য়েনর লে  ানীয় 
পযােয় উে ােগর মা েম 

 (মাইে া) অবকাঠােমা 
িনমাণ করা।  

 এ উে র বা বায়ন 
সািবকভােব অিজত হেয়েছ। 
সমী ায় নিথপ  ও 
সেরজিমেন ন না এলাকায় 
বা বািয়ত ি মস হ 
পযেব েণর  ফলাফেল 
দখা যায় য কে র 

আওতায় ানীয় চািহদার 
আেলােক ানীয় পযােয় 
উে ােগর মা েম  
(মাইে া) অবকাঠােমা 
িনমাণ করা হেয়েছ যা 
ামীণ জনগেণর জীবনমান 

উ য়েনর ে  িমকা 
রাখেছ। 
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কে র উে  অজেনর অব া ম  
বাজাের ঘর িনমাণ; পা  অিফস িনমাণ; এিতম খানার 
আসবাবপ  য়; উবওেয়েলর গাড়া পাকা করা; 
ঈদগ হ মােঠর াচীর িনমাণ / দয়াল / ইউিপ এর 

াচীর িনমাণ; ন িনমাণ / পািন িন াশন; েলর 
বাউ ারী িনমাণ / ঘর িনমাণ; েলর মােঠ মা  ভরাট; 
রা া িনমাণ /রা ায় মা  ভরাট;  নল প াপন; 
মসিজেদ টয়েলট িনমাণ / বাউ ারী িনমাণ / মসিজদ 
সং ার / অ খানা িনমাণ; মি েরর দয়াল িনমাণ / 
মি র সং ার; কােঠর ল / স  িনমাণ; াি ন 
িনমাণ; েরর ঘাটলা িনমাণ /ি িড় িনমাণ; কালভাট 
িনমাণ; ইেটর সিলং 
 

 ইউিডও, ইউিপ িতিনিধ, এনিবিড কমকতা, াম 
কিম র সদ েদর সােথ িনিবড় সা াৎকােরর মা েম 

া  তে র ফলাফেল দখা যায় উ রদাতাগণ বেলেছন 
কে র আওতায় বা বািয়ত ি েমর এলাকা িভি ক 

সং া গেড় ২১  ি ম এবং এ ি ম েলা লত 
মা েষর চািহদা অ যায়ী িনবাচন করা হেয়েছ। িনে  
ি ম েলা উে খ করা হল: রা া তরী- ৮৮%; 

উবওেয়ল াপন-৫৬%; কালভাট/ ল/ স েকা 
িনমাণ-৫৩%; নল েপর  গাড়া পাকাকরণ-৪৩%; 

ন িনমাণ-৪০%; াচীর িনমাণ-২৮% এবং 
মসিজেদর ও খানা িনমাণ-২৯%; টয়েলট িনমাণ-
১০%। 

দ তা উ য়ন িশ ণ এবং 
িবিভ  সামািজক ও 
আ ষি ক িবষয় স েক 
উ ু করণ কায েমর 
মা েম মানব স দ উ য়ন 
িনি ত করা।   

 িপিসআর-এ া  ত : 
 িপিসআর-এ া  তে র ফলাফেল দখা যায় য 

কে র ািবত িশ ণ টােগট িছল ৩৪৬৭৯৫ জন 
ি েক িশ ণ দান করা যা ১০০% অজন 

হেয়েছ।  
 
 সমী ায় া  ত : 
 

 খানা জিরেপর া  তে  দখা যায় ক  এলাকায় 
৩৮% উ রদাতা ( ষ- ৩৯%, মিহলা- ৩৪%) 
বেলেছন য, কে র আওতায় ােমর সাধারণ মা েষর 
চািহদা অ যায়ী িবিভ  সরকাির িবভাগ থেক িশ ণ 

দান করা হেয়েছ এবং িশ েণর িবষয় েলা হে  গ  
ছাগেলর রাগবালাই এবং হ স- রগীর রাগ বালাইেয়র 
উপর িচিকৎসা সং া  িশ ণ, িষ িবষয়ক িশ ণ 
যমন ফসেলর পাকামাকড় দমন সবিজ চাষ িশ ণ, 
সলাই িবষেয় িশ ণ, া  ও পিরবার পিরক না 

িবষয়ক িশ ণ, বা  িববাহ ও যৗ ক িতেরাধ 
সং া  কৗশল ও কায ম িবষেয় িশ ণ। 
 

 ৪০  ন না ইউিনয়ন থেক সং িহত া  ত  
িবে ষেণ দখা যায় য িত  ইউিনয়েনর 
উপকরােভাগীেদর কমেবিশ দ তা উ য়ন ও আয়-
বধন লক িশ ণ দওয়া হেয়েছ এবং িশ েণর 
িবষয়স হ হলঃ িষ উ য়ন িবষয়ক িশ ণ; গবািদ 
প  পালন রাগ বালাই রীকরণ; কি উটার িশ ণ; 
সলাই িশ ণ; মৎ  চাষ / মােছর রাগ বালাই 

 কে র আর এক  িনিদ  
উে  িছল দ তা উ য়ন 

িশ ণ এবং িবিভ  
সামািজক ও আ ষি ক 
িবষয় স েক উ ু করণ 
কায েমর মা েম মানব 
স দ উ য়ন িনি ত করা।  

 এ উে  বা বায়ন 
সািবকভােব অিজত হেয়েছ। 
অথাৎ ল মা ার  িবপরীেত 
১০০% কে  ািবত 
টােগট অ যায়ী  ৩,৪৬,৭৯৫ 

ি েক িশি ত কের 
তালা হেয়েছ। 



  28  

কে র উে  অজেনর অব া ম  
রীকরণ; সেচতনতা ি  লক িশ ণ: া  ও 

পিরবার পিরক না িবষেয়/ ািনেটশন স েক/ বা  
িববাহ, যৗ েকর ফল স েক/ মাদক িনয় ণ ও 
স াস দমন িবষেয়/ খা  ও ি  িবষেয়/ নারী ও িশ  
িনযাতন রাধ ইত ািদ িবষেয়। 
 

 িশ ণ া  উপকারেভাগীেদর কস ািডর া  তে  
দখা যায় কে র আওতায় িশ ণ পাওয়ার পের 

সকেলই আয় উপাজন লক কােজ িল  রেয়েছন। কউবা 
বসা করেছন আবার কউবা চা রী করেছন। 

মিহলােদর অেনেকই িশ ণ পাওয়ার পর চা রী পেয় 
এখন চা রী করেছন; তােদর মে  সেচতনতা ি  
হেয়েছ; তারা জীবন স েক সেচতন হেয়েছন; মা েষর 
সােথ যাগােযাগ ি  পেয়েছ। িশ ণ পেয় এলাকার 
জনগেণর মে  সেচতনতা ি  পেয়েছ এবং তারা 
িবিভ  উ য়ন লক কােজ জিড়ত হে ন। েব যােদর 
কান আয়- রাজগার িছলনা বতমােন তারা ২৫০০-

৩০০০ টাকা পয  রাজগার করেছন। আর যােদর আয়-
রাজগার িছল বতমােন তােদর আয় েবর চেয় ৫-১০ 

হাজার টাকা পয  বেড়েছ। িশ ণ পাওয়ার পর তারা 
অথৈনিতক ভােব াবল ী হেয়েছন এবং তােদর জীবন-
যা ার মান উ ত হেয়েছ। বতমােন তােদর সংসাের 
অভাব অনটন কেম নই। তারা তােদর স ানেদর 
পড়ােলখা করাে ন। বতমােন তারা ভাল আেছন। 
 

ইউিনয়ন ও াম পযােয়র 
সভায় জনগেণর 
অংশ হেণর মা েম 
এলাকার সম া স েহর 
উপর আেলাকপাত কের 
বিধত আকাের ামা েলর 
উ য়ন সাধন করা। 

 সমী ায় া  ত : 
 খানা সমী ার া  ত  অ যায়ী ক  এলাকার 

৮১% উ রদাতা ( ষ-৮৪%, মিহলা-৭২%) 
বেলেছন য, তারা এই কে র কায েম ( াম 
কিম র সভায় িবিভ  পরামশ বা মতামত দান 
কের, িনমাণ কােজ ম িদেয়, এবং অথ িদেয় সাহা  
করার মা েম অংশ হণ কেরিছেলন এবং তােদর 
মেত িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ক  এলাকায় 
বা বািয়ত কায ম েলা হলঃ  

 এলাকায় রা া িনমাণ বা মরামত/মা  ভরাট/ স েকা 
ও ল িনমাণ/ কালভাট িনমাণ (৯৬% উ রদাতাঃ 

ষ-৯৮%, মিহলা ৮৯% বেলেছন );  
 ৫৯% উ রদাতা বেলেছন য ( ষ-৫৯%, মিহলা-

৬২%) ািনেটশন; নল প এবং েনর ব া ও 
পয়:িন াশন বা বািয়ত হেয়েছ;  

 ১৬% উ রদাতা বেলেছন ( ষ-১৬%, মিহলা-
১৪%) িষ সর াম িবতরণ, িষ িশ ণ দােনর 
কায ম বা বািয়ত হেয়েছ; এবং 

 ১৬% উ রদাতা ( ষ-১৭%, মিহলা-১৫%) 
বেলেছন েলর বাউ াির/ঘর িনমাণ/মা  ভরাট, 

েরর ঘাটলা/ ি িড়, মসিজেদর অ খানা/ি িড় 
এবং সাইড ওয়াল/ বাউ ারী তরী করা হেয়েছ। 
 

 সেরজিমেন পযেব ণকালীন সমেয় ন না ইউিনয়ন 
থেক া  তে ও দখা যায় য, িত  ইউিনয়েন 

গেড় ১৮  াম কিম  (িজিস) ি ম তথা 

 কে র আর এক  িনিদ  
উে  িছল ইউিনয়ন ও 
াম পযােয়র সভায় 

জনগেণর অংশ হেণর 
মা েম এলাকার সম া 
স েহর উপর আেলাকপাত 
কের বিধত আকাের 
ামা েলর উ য়ন সাধন 

করা। 
 িপিসআর এর িতেবদন 

অ যায়ী, এই ব খী 
কাঠােমাগত ািত ািনক 
কায ম সাথকভােব 
বা বািয়ত হেয়েছ। 

 সমী ার ফলাফেল দখা 
যায় ইউিনয়ন ও াম 
পযােয়র সভায় জনগেণর 
অংশ হেণর মা েম 
এলাকার সম া স েহর 
উপর আেলাকপাত কের 
িবিভ  ি ম/উ য়ন 
কমকা  বা বায়েনর 
মা েম বিধত আকাের 
ামা েলর উ য়ন সাধন 

করা হেয়েছ এবং আর এই 
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উপেরাি িখত িবিভ  উ য় লক কাজ বা বািয়ত 
হেয়েছ যা াম কিম র সভায় এলাকার জনগেণর 
অংশ হেণর মা েম িচি ত সম া এবং ইউিনয়ন 
সম য় কিম র সভায় অ েমািদত।   
 

 িনিবড় সা াৎকাের া  ত  দখা যায়, ামা েলর 
উ য়ন সাধেনর জ  ামীণ জনেগা ীর কাছ থেক 
িপআরিডিপ-২ আওতায় ইউিনয়ন পিরষদ য সব 
সােপাট বা সহেযািগতা পেয়েছন স েলা হেলা: 
ােমর মা েষর স ক চািহদা িচি ত করা (৩৫%); 

কর আদােয় সহায়তা পেয়েছ (৩১%); অবকাঠােমা 
উ য়েন আিথক সহায়তা (২২%); বােজট 

ণয়ন/বােজট সভায় সহেযািগতা (২২%)  
 িনিবড় সা াৎকােরর মা েম া  তে  দখা যায়, 

উ রদাতােদর ৯৪% বেলেছন য, াম কিম র সভায় 
য সম া বা েয়াজেনর কথা ইউিসিসএম এ 

উ ািপত হেয়িছল তা াম কিম  ও ইউিনয়ন কিম  
ক ক অ েমািদত ও বা বািয়ত হেয়েছ 
 

উ য়ন কমকা  বা বায়েন 
Matching Fund ( ক  
৭০%, ইউিনয়ন পিরষদ 
১০% এবং উপকারেভাগী 
জনগণ ২০% টাকা) এর 

বহার এক  অ সরণীয় 
প িত। 

 
 এখনও  হে  িপআরিডিপ-৩ 

বা বায়েনর মা েম।  
 

সারা দশ েড় এক  
জাতীয় কম িচ িহসােব 
িলংক মেডল সািরত 
করার স া তা যাচাই এবং 
িনধারণ করা। 

 িপিসআর-এ া  ত : 
 মা  ২০  ইউিনয়েনর বা ব অিভ তার উপর িভি  

কের অ  কে র আওতায় ৬৪  জলার ৮৫  
উপেজলার ২০০  ইউিনয়েন এই উ য়ন লক সম য় 
কায ম কাঠােমা বা বায়ন করা স ব হেয়েছ। 

 
 সমী ায় া  ত : 
 খানা জিরেপ া  তে  দখা যায়, ৯৬% উ রদাতা 

( ষ-৯৬%; মিহলা-৯৬%) মেন কেরন য, ক  
ভিব েত চলমান থাকা উিচত।  

 িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারী ক  কমকতা, 
এনিবিড কমকতা, ইউিপ-র জন িতিনিধ , াম 
কিম  ও ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  এবং 
এফিজিড- ত অংশ হণকারী িজিস এবং ইউিসিস 
সদ ে র সকেলই (১০০%) মেন কেরন এই 

কে র বা বায়ন কাজ চলমান থাকা উিচত। 
 

 সারা দশ েড় এক  
জাতীয় কম িচ িহসােব 
িলংক মেডল সািরত 
করার স া তা যাচাই এবং 
িনধারণ করা হেয়েছ। 

 মা  ২০  ইউিনয়েনর বা ব 
অিভ তার উপর িভি  কের 
অ  কে র আওতায় 
২০০  ইউিনয়েন এই 
উ য়ন লক সম য় কায ম 
কাঠােমা বা বায়ন করা 
স ব হেয়েছ 

 ২য় পযােয়র সফলতার 
িভি েত বতমােন ক র 
৩ পযায় বা বািয়ত হে । 
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ষ  অ ায় 
কে র সবল ও বল িদক, েযাগ ও িঁকস হ (SWOT) িবে ষণ 

 
খানা পযােয় উপকারেভাগীেদর সরাসির সা াৎকার, ক  কতকতা, এনিবিড কমকতা, াম কিম  ও ইউিনয়ন 
সম য় কিম র সদ ে র সােথ িনিবড় সা াৎকার, াম কিম  ও ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ েদর সােথ দলীয় 
আেলাচনা (এফিজিড), কে র বা বািয়ত কায ম সেরজিমেন পযেব ণ ও ইউিনয়ন চকিলে র মা েম ক  
এলাকার ইউিনয়নিভি ক কায েমর সং হীত ত , ানীয় পযােয় কমশালা হেত সং হীত ত  ও মতামত এবং 

কে র িবিভ  নিথপ  (িপিসআর, ক  সমাি  ায়ন িতেবদন ইত ািদ) িবে ষেণর মা েম SWOT  
analysis করা হেয়েছ যা িনে  উপ াপন করা হেলা।  
 
 উপেজলার িবিভ  জািতগঠন লক িবভােগর উ য়ন কম গণ ইউিসিস সভায় উপি ত থাকায় ইউিপ চয়ার ান ও 

ম ারগণ উ য়ন কম র কােজর জবাবিদিহতা িনেত পােরন এবং কােজর সম য় সাধন করেত পােরন।  
 ামীণ   অবকাঠােমা িনমােণ জন অংশীদাির  থাকায় তা মানভােব িতফিলত হেয়েছ এবং 

উ য়ন কমকাে  জনগেণর Wonership িতি ত হেয়েছ। 
 
৬.১. কে র সবল িদকস হ 
 
 কে র আওতায় িজিস ি ম িহেসেব  অবকাঠােমা উ য়ন যমন পাড়া রা া িনমাণ/ মরামত, 

াম/ ল/মসিজেদর রা ায় মা  ভরাট, কালভাট াপন, কােঠর স েকা ইত ািদ িনমাণ হওয়ার ফেল যাগােযাগ 
ব ার উ য়ন হেয়েছ; 

 েপয় পািনর ব ার ে  েযাগ িবধা বেড়েছ অথাৎ কে র আওতায় গভীর নল প াপেনর মা েম 
আেসিনক  িব /িনরাপদ পািন সরবরাহ িনি ত হেয়েছ; 

 া  ও িষ ে  িশ েণর ফেল সবা পাওয়ার ে  েযাগ িবধা বেড়েছ 
 া  সবার লভ তাও লনা লকভােব উ ততর হেয়েছ 
 া  ও পিরবার পিরক না িবষেয় িশ েণর ফেল া  সেচতনতা ি  পেয়েছ এবং গভবত  মা ও িশ  

াে র উ য়ন হেয়েছ 
 িশ ণ দান যমন: সলাই িশ ণ, কি উটার িশ ণ, া  িবষেয় িশ ণ, িষ িবষেয় িশ ণ/ া  

সেচতনতা ি  পেয়েছ; 
 ািনেটশন, েরর উ য়ন, ন িনমাণ ে  উ িত হেয়েছ/ া স ত পায়খানা বহার ি  পেয়েছ/ 

ািনেটশন ব ার উ য়ন/ িরং াব িবতরণ; 
 ামবাসীর আিথক সহায়তা ি / সলাই ও দিজর কােজর েযাগ বেড়েছ (৫১%) 
 মিহলােদর কমসং ােনর েযােগর মা েম াবল ী হওয়ার েযাগ বেড়েছ এবং তারা আিথক ভােব লাভবান 

হেয়েছ (খানা জিরপ: ৬৫%; এফিজিড ও কস ািড); 
 কািয়ক েমর মা েম উপাজেনর েযাগ ি / ামীণ জনগেণর জীবনযা া ও জীিবকার মান উ য়ন হেয়েছ / 

সলাই মিশন দওয়া হেয়েছ; 
 িবিভ  রকম িষ কােজ কমসং ােনর ি  হেয়েছ (৫৫%); 
 মৎ  চােষর আ িনকীকরণ বা বািয়ত হেয়েছ/ মােছর রাগ বালাই দমেন িনেজরাই িমকা রাখেত পােরন/ 

ফসল উৎপাদন ি  পেয়েছ/ পাকামাকড় দমন করা স ব হেয়েছ / মৎ  চােষর িবধা বেড়েছ / হ স- রগী/ 
প পালেনর দ তা বেড়েছ; 

 কি উটার িশ েনর মা েম কমসং ােনর েযাগ (২৪%); 
 উ য়ন কােজ জনগেণর অংশ হণ ি  পেয়েছ/ জনগেণর চািহদার িভি েত ি ম বা বায়ন; 
 এ কে র াম কিম র সভা অ ি ত হওয়ার ফেল ােমর সাধারণ এবং িবধা বি ত লাকজন ােমর সম া 

ও স া  সমাধান িনেয় আেলাচনা করার েযাগ ি  হেয়েছ; 
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 াম কিম  সভায় উপেজলা হেত িষ, া , মৎ , পিরবার পিরক না, ািণস দ িবভাগসহ িবিভ  িবভােগর 
উ য়ন কম  উপি ত থাকায় ামবাসীগেণর সবা পাওয়ার েযাগ ি  পাওয়ার মা েম সরকাির- বসরকাির 
সবা জনগেণর কােছ পৗঁেছ দয়া িনি ত হেয়েছ;  

 ামবাসীগেণর উ য়ন পিরক নায় অংশ হেণর েযাগ তির হেয়েছ; 
 জনঅংশ হণ, তা ও জবাবিদিহতা ি  পেয়েছ; 
 এ ক  বা বািয়ত হওয়ায় ইউিনয়ন পিরষদ এবং ােমর সাধারণ জনগণ অংশ হণ লক প িতেত িনেজর 

টাকা-পয়সা িদেয়, কািয়ক ম িদেয় ও মতামত দােনর মা েম উ য়ন লক কমকা  বা বায়ন কের;  
 িপআরিডিপ-২ কে র আওতা  ইউিনয়নস েহ উ য়ন কমকা  বা বায়েন Matching Fund ( ক    

৭০%, ইউিনয়ন পিরষদ ১০% এবং িবধােভাগী জনগণ ২০% টাকা) এর মা েম স  হেয়েছ যা এক  
অ সরণীয় প িত; 

 াম কিম েত ষ ও মিহলা সদ  থাকায় উভেয়রই সেচতনতা ি  ও ন ে র িবকাশ ঘেটেছ; 
 ামবাসীগেণর িতিনিধ ইউিসিসএম - এ উপি ত থাকায় ামবাসীগণ ইউিনয়ন পিরষেদর কমকা  স েক 

জানেত এবং িস া  হণ ি য়ায় অংশ হণ করার েযাগ ি  হেয়েছ; 
 উপেজলা হেত িবিভ  িবভােগর উ য়ন কম গণ িজিস এবং ইউিসিস সভায় উপি ত থাকায় তারা জনগেণর 

সম া স েক জানেত পােরন এবং অ  সমেয় অিধক লাকজনেক সবা দান করেত পােরন; 
 জনগেণর িনেজর অিধকার স েক জানেত পারার স মতা বেড়েছ;  
 ামীণ   অবকাঠােমা িনমােণ জন অংশীদাির  থাকায় তা মানভােব িতফিলত হেয়েছ এবং 

উ য়ন কমকাে  জনগেণর Wonership িতি ত হেয়েছ; এবং 
 জনগেণর অংশ হেণর মা েম উ য়ন লক কমকাে  তা ও জবাবিদিহতা িনি েতর মা েম টকসই প ী 

উ য়ন স ব হেয়েছ। 
 
৬.২. কে র বল িদকস হ  
 
 িশ ণ কায ম আেরা উ ততর করেত হেব এবং এর াপকতা ি  করেত হেব যা এখেনা অিজত হয়িন; 
 জবাবিদিহতা ও তা অজেন এখেনা পয  ৫০% উ রদাতার মেত স ণ অিজত হয়িন; িনিবড় সা াৎকাের 

অংশ হণকারী াম কিম র সদ েদর মেত কান কান ে  ি ম িনবাচেন ােমর িব বান ি েদর ভাব 
ল  করা যায়;  

 ামীণ জনেগা ীর ক  কােজর ণয়েন স মতার সােথ অংশ হণ স ক ভােব িনি ত হয়িন; 
 কে র বােজট বরা  চািহদা অ যায়ী কম/বরা  কম হওয়ায় কে র বা বায়ন কাজ স কভােব স  হয় 

না;  
 ক  বা বায়েন দ  জনবেলর অভাব রেয়েছ; 
 ি েমর সং া েয়াজেনর লনায় অ ল; 
 জনগেণর অংশীদািরে র টাকার পিরমাণ বিশ (২০%) হওয়ােত জনগণ টাকা িদেত রািজ হয় না; 
 িনয়িমত সভা অ ােন অথ বরা  না থাকায় সভা অ ােন অনা হ/ াম কিম র িম ংএ কান স ানী না 

থাকায় সদ গণ মােঝ মােঝ মািসক িম ং-এ উপি ত হেত চান না; 
 িক  িক  ক  বা বায়েনর সময় কান পারিভশন/ মিনটিরং হয়িন ( ানীয় পযােয়র কমশালার 

অংশ হণকারীেদর মতামত); 
 িক  িক  ে  কােজর অ গিত কম ( ানীয় পযােয়র কমশালার অংশ হণকারীেদর মতামত); 
 িক  সং ক কমকতােদর জবাবিদিহতা কম ( ানীয় পযােয়র কমশালার অংশ হণকারীেদর মতামত);  
 িক  সং ক কে র ে  চার- চারণা কম এবং ােমর সব জনগণ স ক সমেয় ত  পায়না ( ানীয় 

পযােয়র কমশালার অংশ হণকারীেদর মতামত); 
 িক  ক  য েলা অবকাঠােমা িভি ক তার জ  লিজি ক/ টকিনক াল সােপাট নাই (ইি িনয়ািরং 

টকেনালিজ এবং ান) ( ানীয় পযােয়র কমশালায় অংশ হণকারীেদর মতামত); 
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 যিদও সমী ার া  ফলাফেল দখা যায় খানা পযােয়র উ রদাতােদর মে  ৫৪% ( ষ- ৫৩%, মিহলা- 
৬০%) বেলেছন য, তারা াম কিম েত সদ  িহেসেব িছেলন এবং ৮০% উ রদাতা বেলেছন াম কিম র 
সদ  হে ন এলাকার সাধারণ জনগণ/ ামবাসী ( ষ- ৮১%, মিহলা- ৭৬%), তথািপও কান কান ে  াম 
কিম র সদ েদর মে  ােমর িশি ত ও স ল ি েদর সং ািধক  রেয়েছ; 

 যসব কে  বােজট কম, জনগণেক ত  না জািনেয় চয়ার ান- ম ারেদর িনেজরা ক  বা বায়েনর চ া 
কেরন ( ানীয় পযােয়র কমশালার অংশ হণকারীেদর মতামত); এবং 

 িক  িক  ে  ক  বা বায়েনর পিরক না সব সময় স কভােব অংশ হণ লক হয়িন ( ানীয় পযােয়র 
কমশালার অংশ হণকারীেদর মতামত)।  

 
৬.৩. কে র িঁকস হ 
 
 দ  জনবেলর অভাব; 
 বােজট তা/ অথ বরাে র সীমাব তা; এবং 
 াম কিম  গঠন ও ি ম িনবাচেন ােমর িব বান ি েদর হ ে প।  
 
৬.৪. কে র েযাগস হ 
 
 কে র উ য়ন লক ক  ণয়ন এবং বা বায়েন ানীয় জনেগা ীর ত  ও পেরা  েযাগ িলংক মেডেলর 

মা েম ি  পেয়েছ; 
 এই েযাগ ায়ীভােব িবেশষ কের াম কিম  ও ইউিনয়ন কিম র মা েম ায়ীভােব চলন করা স ব হেব; 
 এইসে  উ য়ন লক ক  ণয়ন এবং বা বায়েন সাধারণত জনগেণর মতামত দােনর েযাগ এবং তােদর 

অংশ হণও ি  পােব; 
 িলংক মেডল েয়ােগর মা েম ামীণ জনেগা ীর চিহদা অ যায়ী েয়াজনীয় উ য়ন লক ক  ( ামীণ 

জীবনমান উ ত করার জ ) বা বায়েনর মা েম ফল অজেন স াবনা অেনকাংেশ ি  পেয়েছ; 
 এই ক  বা বায়েনর মা েম ানীয় পযােয় িশ েণর মা েম ক  ণয়ন ও বা বায়েনর দ তা অজেনর 

জ  ােয়ািগক িশ েণর েযাগ রেয়েছ; 
 াম পযােয় সরকারী ব খী উ য়ন কে র সবা দােনর কায ম ঢ় হেব এবং সই সােথ এনিজও এবং 

ামীণ সমােজর িবিভ  িত ান যমন মসিজদ, ল এবং সংি  সং া েলা এ িশ েণ অংশ হেণর েযাগ 
রেয়েছ; 

 ামীণ জনেগা ীর সরাসির অংশ হেণর মা েম উ য়ন ক  সংি  উ ু করণ কায ম যমন দলীয় 
আেলাচনা, ি পযােয় যাগােযাগ, ও অ া  চার মা ম বহােররও েযাগ রেয়েছ;  

 যেহ  ক  বা বায়ন ামীণ জনেগা ীর অংশীদািরে  সংঘ ত হেব সইজ  এই কে র মিনটিরং ও 
জবাবিদিহতারও েযাগ রেয়েছ; 

 াম পযােয় সরকাির সবা পাওয়ার িন য়তা; 
 জনগণেক উ ু করেণর মা েম জািতগঠন লক িবভাগ (এনিবিড)/সরকাির িবভােগর সবা পাওয়া; 
 উ য়ন কমকাে  অংশ হেণর মা েম ওনারশীপ তির করা; এবং 
 সরকােরর বরা ত অথ িবিভ  িবভাগ থেক স কভােব েঝ নওয়া। 
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স ম অ ায় 
সমী ার ফলাফল িবে ষণ 

 

ToR অ যায়ী সংি  কায েমর ভাব ায়ন িবষয়াবলীর উপর সমী ার পিরমাণগত ও ণগত প িতর মা েম 
ত -উপা  সং েহর ফলাফল িনে  বিণত ই  সকশেনর মা েম উপ াপন ও িবে ষণ করা হল:  

 পিরমাণগত প িতর মা েম খানা জিরেপর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 ণগত প িতর মা েম া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ  

 

৭.১. পিরমাণগত প িতর মা েম খানা জিরেপর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ  
 

খানা সমী া ক  এলাকা এবং ক  বিহ ত (Control) এলাকায় চালােনা হেয়েছ। ক  এলাকায় মাট 
উ রদাতার সং া ১২৮০, যার মে  ৭৫% ষ এবং ২৫% মিহলা। কে াল এলাকায় ৬৪০ জেনর ত  সং হ   
করা হেয়েছ, যার মে  ৭৫% ষ এবং ২৫% মিহলা। এই সমী ার মাট ১৯২০ জন উ রদাতার কেছ থেক ত  
সং হ করা হেয়েছ। যার মে  ৬৭% নয়া হেয়েছ ক  এলাকা থেক এবং ৩৩% নয়া হেয়েছ ক  বিহ ত অথাৎ 
কে াল এলাকা থেক।  

চাট ১: ন না উ রদাতােদর িব াস 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ন না উ রদাতােদর আথ-সামািজক ত ঃ ক  এলাকায় ষেদর গড় বয়স ৪৫ বছর ও মিহলােদর গড় বয়স ৩৫ 
বছর। কে াল এলাকায় ষেদর গড় বয়স ৪৪ বছর এবং মিহলােদর বয়স ৩৬ বছর। ষ ও মিহলােদর বয়স ৩৬ 
বছর। ষ ও মিহলােদর গড় িশ াগত যা তা ষ  িণ পাশ। সব উ রদাতাই (১০০%) বতমােন িববািহত।  
 

উ রদাতােদর পশাগত িবভাজেন দখা যায় য, ক  এলাকায় ষেদর পশার শতকরা হার হল যথা েম ৪৩% 
িষেত িনেয়ািজত আেছন; ৩৩%  বসায়ী/ দাকানদার; ১১% চা রীজীবী; ৭% ির া/ ভ ান চালক/ িদনম র; 

৪% হেলন দিজ এবং াইভার ১% এবং িশ ক ১%। কে াল এলাকায় েষর পশার শতকরা হার হল যথা েম 
৪৪% িষেত; ২৪% হেলন  বসায়ী/ দাকানদার; ১৫% ির া চালক/ভ ান চালক/িদনম র; ৯% চা রীজীবী; 
৫% াইভার, ১% িশ ক এবং অ া  (রাজ িমি /কাঠ িমি / জেল/প ী ডা ার) ২%।  
 

ক  এলাকায় মিহলা উ রদাতােদর মে  বতমােন ৯১% হেলন িহনী; আর ৯% হেলন চা রীজীবী, িশি কা এবং 
 বসায়ী/ দাকানদার। কে াল এলাকায় মিহলা উ রদাতােদর মে  বতমােন ৯০% িহনী এবং ১০% হেলন 

চা রীজীবী, িশি কা এবং বসায়ী/ দাকানদার। ক  এলাকায় পিরবােরর গড় মািসক আয় হল ১৯৫৯৫.০০ 
টাকা  এবং কে াল এলাকায় পিরবােরর মািসক গড় হয় ১৫০৭৮.০০ টাকা।  
 

ইউিনয়ন পিরষদ স িকত ত ঃ ক  এলাকায় ৯৬% উ রদাতা এবং কে াল এলাকায় ৯০% বেলেছন য, তারা 
ইউিনয়ন পিরষেদ িগেয়েছন: ক  এলাকায় ষ ৯৮% এবং মিহলা ৯০%; এবং কে াল এলাকায় ষ ৯৩% 
মিহলা ৮৩%। ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশেনর কারণ েলা হলঃ ক  এলাকায় ৫৩% জ  সনদ আনেত/ জ িনব ন 
করেত ( ষ ৫২% এবং মিহলা ৫৪%) এবং কে াল এলাকায় এটা হল মাট- ৫৭% ( ষ-৫৭%; মিহলা- ৫৬%);  
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ক  এলাকায় নাগিরক সনদ আনেত ১৫% ( ষ-১৩%; মিহলা-১৮%), আর কে াল এলাকায় ২৪%  ( ষ-২৫% 
এবং মিহলা-২৩%); শািলস কাজ / িবচার কােজ ক  এলাকায় ৮% ( ষ-৯% এবং মিহলা-৪%) এবং কে াল 
এলাকায় ১২% ( ষ-৭%; মিহলা-৯%); জাতীয় পিরচয় প  আনেত ক  এলাকায় ১৩% ( ষ-১৩%; মিহলা-
১৩%), কে াল ১০% ( ষ-৯%; মিহলা-১২%); এবং িভিজিড আিথক সাহা  আনেত ক  এলাকায় ৯% ( ষ-
৪%; মিহলা-৯%) এবং কে াল এলাকায় ৯% ( ষ-৪%; মিহলা-৪%)।  
 
তেব দখা যাে  য, ক  এবং কে াল এলাকার খানা উ রদাতােদর অধাংেশর িক  অিধক (৫৭%) ২০১৮ সােল 
ইউিনয়ন পিরষদ অিফস পিরদশন কেরেছন: ক  এলাকায় ষ-৫২% এবং মিহলা-৪৩%; এবং কে াল এলাকায় 

ষ-৫৭% এবং মিহলা-৫৫%। বাৎসিরক হাের ইউিনয়ন পিরষেদ যাগােযােগর কারণ জাতীয় পিরচয় প / চািরি ক 
সনদ সং হ করার জ ।  
 

িপআরিডিপ-২ ক  স েক সেচতনতাঃ ক  এলাকার খানা উ রদাতােদর মাট ৮৮% বেলেছন য, িপআরিডিপ-
২ ক  স েক জােনন ( ষ-৮৯%, মিহলা-৮৩%); প া ের কে াল এলাকায় উ রদাতােদর মে  মা  ৬% 
বেলেছন এই ক  স েক েনেছন।  
 

চাট ২: ন না উ রদাতাগণ িপআরিডিপ-২ ক  স েক জােন িকনা তার শতকরা হার 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ক  এলাকার মে  যারা বেলেছন য, তারা ক  স েক সেচতন তােদর মে ঃ  
 ৯১% ( ষ-৯২%, মিহলা-৯০%) বেলেছন কে র ল উে  হল প ী জনগেণর জীবনমান উ ত করা; 
 ২০% বেলেছন ( ষ-১৯%, মিহলা-২০%) এলাকায়   অবকাঠােমা উ য়ন: এলাকার ছাটখােটা রা া, 

েনজ িনমাণ বা মরামত / উবওেয়ল াপন বা মরামত করা / ািনেটশন ব ার উ য়ন;  
 ৬% বেলেছন ( ষ-৬%, মিহলা-৮%) দ তা উ য়ন ও আয়-উপাজন লক িশ ণ দান; এবং  
 ৬% বেলেছন ( ষ-৬%, মিহলা-৮%) প ী জনগেণর কমসং ােনর ব া করা এবং জনগেণর আিথক 

সহায়তা করা।  
 

চাট ৩: িপআরিডিপ-২ কে র উে  স েক ক  উপকারেভাগীেদর সেচতনতার আ পািতক হার 
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ক  এলাকার উ রদাতােদর মে  যারা ক  স েক সেচতন তােদর মেত িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ক  
এলাকায় বা বািয়ত কায ম েলা হলঃ  
 ৯৬% উ রদাতা ( ষ-৯৮%, মিহলা-৮৯%) বেলেছন য, তােদর এলাকায় যাতায়ােতর িবধার জ  রা া 

িনমাণ বা মরামত/রা ায় মা  ভরাট/ ইেটর সিলং/ রা া পাকাকরণ/ স েকা বা ল িনমাণ/ কালভাট িনমাণ 
ইত ািদ কাজ বা বািয়ত হেয়েছ;  

 ৫৯% উ রদাতা বেলেছন য ( ষ-৫৯%, মিহলা-৬২%) ািনেটশন ব ার উ য়ন; নল প াপন 
( ােম/ ল/মসিজদ/মা াসায়), নল প/ ািনেটশন সাম ী িবতরণ, িষ জিমেত সচ নালা িনমাণ, সাব-মািসবল 
পা  াপন এবং ন িনমাণ/পয়:িন াশন ব ার উ য়ন করা হেয়েছ;  

 ১৬% উ রদাতা বেলেছন ( ষ-১৬%, মিহলা-১৪%) িষ সর াম িবতরণ ও িষ িবষয়ক িশ ণ দােনর 
কায ম বা বািয়ত হেয়েছ;  

 ১৬% উ রদাতা ( ষ-১৭%, মিহলা-১৫%) বেলেছন েলর বাউ াির/ঘর িনমাণ/ ন শড খাড়াকরণ, েল 
মা  ভরাট, েরর ঘাটলা পাকাকরণ ও ি িড় িনমাণ, মসিজেদর অ খানা/ি িড় এবং মসিজদ/মি েরর সাইড 
ওয়াল/বাউ ারী িনমাণ করা হেয়েছ; এবং 

 ৬% বেলেছন ( ষ-৬%, মিহলা-৮%) দ তা উ য়ন ও আয়-উপাজন লক িশ ণ দওয়া হেয়েছ যমন 
কি উটার িশ ণ, সলাই িশ ণ, সবিজ চাষ, া  িবষয়ক িশ ণ ইত ািদ।   

 
চাট ৪: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী কে র আওতায় বা বািয়ত কায মস হ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ক  এলাকার যারা ক  স েক সেচতন তােদর মে  ৮১% উ রদাতা ( ষ-৮৪%, মিহলা-৭২%) বেলেছন   
য, তারা এই কে র কায ম বা বায়েন অংশ হণ কেরিছেলন এবং এেদর মে  ৭৫% বেলেছন তারা কে র 

আওতায় বা বািয়ত  অবকাঠােমা উ য়ন লক কােজ যমন নল প াপন/রা া/স েকা/ েরর ঘাট ও ি িড়/ 
ন/অ খানা ইত ািদ িনমাণ কােজ ম িদেয়েছন, ২০% বেলেছন াম কিম র সভায় িবিভ  পরামশ বা মতামত 

দান কেরেছন এবং ১৬% বেলেছন অথ িদেয় সাহা  কেরেছন।  
 
াম কিম  স েক সেচতনতাঃ ক  এলাকার ৮০% উ রদাতা ( ষ-৮২%, মিহলা ৭৩%) বেলেছন য, ক  

এলাকায় জনেগা ীর জীবনমান উ য়েনর জ  াম কিম  গঠন করা হেয়েছ; এবং প া ের, কে াল এলাকায় মা  
৩% ( ষ ৪% মিহলা ২%) বেলেছন াম কিম  গঠন করা হেয়েছ। 
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চাট ৩: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী ইউিনয়েন াম কিম  গ ত হবার অব া 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
উে খেযা  হল য, যারা াম কিম  স েক সেচতন তােদর মে  ক  এলাকার ৫৪% উ রদাতা ( ষ- ৫৩%, 
মিহলা- ৬০%) বেলেছন য, উ রদাতা িনেজরা বা তােদর পািরবােরর কউ না কউ এই াম কিম র সদ  িহেসেব 
িনবািচত হেয়েছন এবং তােদর মে  ৬৯% বেলেছন ােমর জনগেণর মতামেতর িভি েত তােদরেক সদ  িহেসেব 
িনবাচন করা হেয়েছ। উ রদাতােদর মেত গেড় এক  াম কিম র সদ  সং া িছল ২২ জন। ক  এলাকায়   

লত যারা াম কিম েত িনবািচত ও অ  হেয়েছন তারা হেলনঃ এলাকার সাধারণ জনগণ/ ামবাসী-৮০% এবং 
এলাকার গ মা  ি / িশ ক/ ইমাম/ এনিজও কম -২৯%। তাছাড়া ১৩% উ রদাতা বেলেছন য, ইউিপ  
চয়ার ান ও ম ার াম কিম েত অ  হেয়েছন। ক  এলাকার অিধকাংশ উ রদাতার মেত াম 

কিম েলােত মিহলা সদ  (৯৮%) এবং ােমর গরীব সাধারণ মা ষ (৯৩%) অ  িছেলন। নরায় অিধকাংশ 
(৯৬%) উ রদাতার মেত াম কিম র সভায় মােঝ মােঝ সরকারী/ বসরকারী কম গণ অংশ হণ করেতন এবং 
িবিভ  িবষয় যমন িশ া, িচিকৎসা, া , িষ ইত ািদ িবষেয়র উপর সম ার সমাধান ও পরামশ িদেতন এবং 

েয়াজেন িশ ণও িদেতন। অিধকাংশ ৮৯% উ রদাতা বেলেছন য, ক  এলাকার াম কিম র সভা িত 
মােসই অ ি ত হেয়েছ। াম কিম েত য িবষয় ও সম া িনেয় উ ু  আেলাচনা এবং তার সমাধােনর জ  িস া  
িহত হত তা িনে র চােট দখান হলঃ  

 
চাট ৪: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী াম কিম র সভায় আেলািচত ামীণ সম াস হ 
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উ রদাতােদর মেত াম কিম েত য িবষয় ও সম া িনেয় উ ু  আেলাচনা এবং তার সমাধােনর জ  িস া  
িহত হত স েলা হলঃ  
 রা াঘােটর সম া ও তার সমাধান িবষেয় - ৬৮% ( ষ-৬৯%, মিহলা-৬২%);  
 নল প সম া িনেয়/ নল েপর তা/ িব  খাবার পািন সম া ও তার সমাধান িবষেয় - ৩৮% ( ষ-

৩৬%, মিহলা-৪৩%); 
 া  / ািনেটশন িবষেয় - ২৮% ( ষ-২৬%, মিহলা-৩৬%); 
 িশ ার উ য়ন / িশ া ব ার উ য়ন িবষেয় - ২১% ( ষ-২১%, মিহলা-২১%); 
 িষ উ য়ন/ িষ উপকরণ/ চাষাবােদর সম া ও তার সমাধান িবষেয় - ২০% ( ষ-২১%, মিহলা-২০%); 
 উ য়ন লক িশ ণ িবষেয়/ িষ িশ ণ িবষেয় - ১৮% ( ষ-১৭%, মিহলা-২৪%); 
 ক েঠর স েকা িনমাণ িবষেয় - ৫% ( ষ-৫%, মিহলা-৬%); 
 প ী িব েতর ব া িবষেয় - ১% ( ষ-১%, মিহলা-০%); 
 েনজ ব া িবষেয় - ১% ( ষ-১%, মিহলা-০%); 
 কালভাট িনমাণ িবষেয় - ১% ( ষ-০%, মিহলা-৩%); 
 ির, ডাকািত, স াস/ জ ীবাদ িতেরাধ িবষেয় - ২% ( ষ-৩%, মিহলা-২%); 
 এলাকার জনগেণর কমসং ান িবষেয় - ৬% ( ষ-৫%, মিহলা-৮%); এবং 
 বা  িববাহ রাধ করা িবষেয় - ৮% ( ষ-৯%, মিহলা-৪%)। 

 

ক  এলাকায় অ ি ত াম কিম র সভার িচ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বতমােন াম কিম র সভা অ ি ত হয় িকনা স স েক জানেত চাইেল ৮২% ( ষ-৮২%, মিহলা-৮৫%) 
উ রদাতা বতমােন াম কিম র সভা অ ি ত হয় বেল অিভমত  কেরন। এখােন উে  য বতমােন ন না 
এলাকা েলােত িপআরিডিপ ক র পযায়-৩ বা বািয়ত হে  এবং এলাকা েলােত ন ন াম কিম  গ ত হবার 
পাশাপািশ িপআরিডিপ-২ ত গ ত াম কিম েলাও িক  িক  বতমােন সি য় আেছ। 
 

িশ ণ: ক  এলাকায় ৮২% উ রদাতা ( ষ-৮৩%, মিহলা-৭৯%) বেলেছন য, কে র আওতায় ােমর 
সাধারণ মা েষর চািহদা অ যায়ী িবিভ  সরকাির িবভাগ থেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। অ িদেক, কে াল 
এলাকায় মা  ৯% উ রদাতা ( ষ-১০%, মিহলা-৬%) বেলেছন য, ইউিনয়ন পিরষদ থেক ােমর সাধারণ 
মা েষর চািহদা অ যায়ী িবিভ  সরকাির িবভাগ িশ ণ দান কেরেছন।  
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ক  এলাকায় দ  িশ েণর িবষয় স েক উ রদাতােদর মতামত িনে  বিণত হলঃ 
 ক  এলাকায় ১০০% উ রদাতা ( ষ-১০০%, মিহলা-১০০%) বেলেছন য তােদরেক তথা ামবাসীেক    

হ স- রগী পালন, গ -ছাগল ও হ স- রগীর রাগ বালাইেয়র উপর িচিকৎসা সং া  িশ ণ দয়া হেয়েছ;  
 িষ িবষয়ক িশ ণ যমন ফসেলর পাকামাকড় দমন, সবিজ চাষ িবষয়ক িশ ণ দয়া হেয়েছ বেলেছন 

ক  এলাকায় ১০০% উ রদাতা ( ষ-১০০%,  মিহলা-১০০%);  
 ক  এলাকায় ৫১% উ রদাতা ( ষ-৫০%, মিহলা-৫১%) বেলেছন য, তােদর এলাকার ামবাসী সলাই 

িবষেয় িশ ণ পেয়েছন;  
 ক  এলাকায় ৪৫% ( ষ-৪৫% , মিহলা-৪৭%) বেলেছন য তারা তথা এলাকাবাসী া  ও পিরবার 

পিরক না িবষয়ক িশ ণ পেয়েছন;  
 ক  এলাকায় মা  ৮% ( ষ-৮%, মিহলা-১০%) বেলেছন য এলাকায় বা  িববাহ িতেরাধ সং া   

কৗশল ও কায ম িবষয়ক িশ ণ দয়া হেয়েছ; এবং 
 ক  এলাকায় মা  ১% ( ষ-২%, মিহলা-০%) বেলেছন য, তােদর মৎ  চাষ িবষয়ক িশ ণ দয়া 

হেয়েছ।  
 
উ রদাতা িনেজ িপআরিডিপ-২ ক  থেক কান িশ ণ পেয়েছন িকনা জানেত চাওয়া হেল তার উ ের ক  
এলাকার ৫৮% উ রদাতা ( ষ-৫৭%, মিহলা-৬২%) বেলেছন য, তারা িনেজরা িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় 
দ তা উ য়ন বা আয়-উপাজন লক িশ ণ হণ কেরেছন এবং িশ েণর িবষয় েলা হে  সলাই িশ ণ,   
সবিজ চাষ, ফসেলর পাকা-মাকড় দমন, হ স- রগী পালন, গ -ছাগল ও হ স- রগীর রােগর িচিকৎসা, া  ও 
পিরবার পিরক না লক সেচতনতা এবং িবিভ  সামািজক সম া িতেরাধ িবষয়ক ইত ািদ।  
 

ভাব ায়ন: ক  এলাকার উ রদাতােদর মে  ৯৮% ( ষ-৯৮%, মিহলা-৯৯%) উ রদাতা বেলেছন য, 
তােদর এলাকায় গত ১০ বছের িপআরিডিপ-২ এর আওতায় িবিভ  উ য়ন লক কমকা  বা বািয়ত হেয়েছ এবং ২% 
এ স ে  িক  বলেত পােরনিন। প া ের, কে াল এলাকার মা  ৩৬% উ রদাতা ( ষ-৩৭%, মিহলা-৩৬%) 
বেলেছন য, গত ১০ বছের িবিভ  কে র আওতায় ইউিনয়ন পিরষদ থেক তােদর এলাকায় িবিভ  উ য়ন লক 
কাজ বা বািয়ত হেয়েছ, ২% বেলেছন কান উ য়ন লক কাজ বা বািয়ত হয়িন এবং ৫৬% বেলেছন এ স ে  
তােদর কান ধারণা নাই। এ থেক তীয়মান হয় য, ক  এলাকায় াম কিম  গ ত হওয়ায় এবং তােত   
জনগেণর অংশ হেণর মা েম উ য়ন কমকা  বা বািয়ত হওয়ায় এলাকার উ য়ন লক কমকা  স ে  জনগেণর 
সেচতনতার হার বিশ এবং সই সােথ উ য়ন লক কমকা  বা বািয়ত হবার হারও বিশ।  
 

ক  ভাব ায়ন িবষেয় ক  এলাকায় ৯৫% ( ষ-৯৫%, মিহলা-৯৫%) ামবাসী বেলেছন য, আেগর 
লনায় বতমােন উ য়ন লক কােজ সরকাির সহায়তা/ সবা পাওয়ার েযাগ ি  পেয়েছ। প া ের, কে াল 

এলাকায় মা  ৩৩% ( ষ-৩৪%, মিহলা-৩০%) ামীণ জনেগা ী বেলেছন আেগর লনায় উ য়ন লক কাজ ও 
সরকাির সহায়তা/ সবা ি  পেয়েছ। 
 
অিধকাংশ ৯৫% ( ষ-৯৫%, মিহলা-৯৬%) জনেগা ী বেলেছন য, িপআরিডিপ-২ ক  বা বায়েনর ফেল েবর 

লনায় বতমােন  ুপিরক না ণয়ন বক াম উ য়ন সহজ হেয়েছ। প া ের, কে াল এলাকায় ৩৩% ( ষ-
৩৪% মিহলা-৩০%) বেলেছন য, ক  বা বায়ন িবষেয় উপের উে িখত িবষয়ািদ স ে  হ  চক উ র িদেয়েছন।  
 

ক  এলাকায় জনেগা ীর ৯৭% ( ষ-৯৭%, মিহলা-৯৯%) বেলেছন য, ক  এলাকায় বা বািয়ত ক িলর 
মান ভাল বা বই ভাল িছল। প া ের, কে াল এলাকা থেক এ ধরেনর মতামত িদেয়েছন ৫৩% ( ষ-৫০%, 
মিহলা-৫৫%)। 
 
িপআরিডিপ-২ ক  বা বায়েনর ফেল অিধকাংশ উ রদাতা ৫৯% ( ষ-৫৮%; মিহলা-৬২%) বেলেছন তােদর 
সংি  এলাকায় কমসং ােনর ব া হেয়েছ এবং লনা লকভােব কে াল এলাকায় অ  কান উ য়ন 
(িপআরিডিপ-২ বিহ ত) কায েমর ফেল মা  ১৭% ( ষ-১৭%; মিহলা-১৮%) উ রদাতা বেলেছন তােদর  
সংি  এলাকায় কমসং ােনর ব া হেয়েছ। এই উ িত  ভােব মাণ কের য, িপআরিডিপ-২ কে   
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উ য়ন কৗশল উ য়ন কােজর সাথকতা অজন লনা লক ভােব অ া  উ য়ন পিরক নার থেক অেনক বশী 
কাযকরী।  
 
িপআরিডিপ-২ ক  বা বায়েনর ফেল এলাকার জনগণ িবেশষ কের দির  জনেগা ী ( া -৭০%; িষ-৫৪%; 
িনরাপদ যাতায়াত ব া ও রা াঘােটর উ য়ন-৩১%; িশ া-২৫%) ইত ািদ িবষয় স েহ উ য়ন সািধত হেয়েছ বেল 
উে খ কেরেছন। ক  এলাকায় ৬৫% উ রদাতা ( ষ-৬৫%; মিহলা-৬৭%) বেলেছন য তােদর এলাকায় 
মিহলােদর কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ। লনা লকভােব কে াল এলাকায় মা  ১০% ( ষ-১২%; মিহলা-
৫%) বেলেছন য, তােদর এলাকায় মিহলােদর জ  কমসং ােনর েযাগ ি  হেয়েছ।  
 
িপআরিডিপ-২ ক  এলাকায় িনধািরত কৗশল অবল েনর ফেল য িবেশষ িবেশষ ে  েযাগ িবধা বেড়েছ 
স েলা হলঃ  যাগােযাগ ব ার উ য়ন হেয়েছ (৬৪%); েপয় পািনর ব ার ে  েযাগ িবধা বেড়েছ 

(৬৪%); া , িষ, মৎ  ও প পালন িবষয়ক িশ েণর ফেল সবা পাওয়ার ে  েযাগ িবধা বেড়েছ 
(৪৩%); ািনেটশন, েরর উ য়ন, ন িনমাণ ে  উ িত হেয়েছ (১৭%)। ক  এলাকার ৯৬% উ রদাতা 
( ষ-৯৬%; মিহলা-৯৬%) মেন কেরন য, িপআরিডিপ-২ ক  ভিব েত চলমান থাকা উিচত।  
 
ভিব েত কে র ািয়ে র জ  য পদে প েলা নয়ার জ  ক  এলাকার উ রদাতারা পািরশ কেরেছন 
স িল হলঃ  

 ক  বােজট বাড়ােত হেব; জনবল বাড়ােত হেব;  
 জনগেণর অথ ২০% এর পিরবেত ১০% করেল ভাল হয়;  
 সবার অংশ হণ িনি ত করেত হেব;  
 দ তা উ য়ন ও আয় উপাজন লক িশ েণর সং া ও সময় বাড়ােত হেব;  
 াম কিম র সভায় অংশ হণকারীর উপি িত ি  করেত হেব;  
 ি েমর সং া বাড়ােত হেব;  
 কে র কাজ ত গিতেত স াদন করেত হেব/ কােজর অ গিত থাকেত হেব;  
 তা/ জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব; এবং  
 সবা দানকারীেদর আ িরক হেত হেব। 
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৭.২. ণগত প িতর মা েম া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ  
 
সমী ার ToR -এর উে  অ যায়ী ণগত ও িনিবড় প িতর মা েম ন না এলাকার সংি  কায েমর ভাব 

ায়ন িবষয়াবলীর উপর ত -উপা  সং েহর ফলাফল িন বিণত পিরে েদর মা েম উপ াপন, পযােলাচনা ও 
িবে ষণ করা হেলা: 
১. িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 

 ইউিনয়ন পযােয় ইউিডও, এনিবিড কমকতা, ইউিপ িতিনিধ এবং াম কিম র সদ েদর সােথ িনিবড় 
সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 

 জাতীয়, জলা ও উপেজলা পযােয়র ক  কমকতােদর িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা 
ও িবে ষণ 

২. দলীয় আেলাচনার ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ  
৩.বা বািয়ত ি ম পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
৪.দ তা উ য়ন িশ ণ া  উপকারেভাগীেদর কস ািডর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
৫. ানীয় পযােয় আেয়ািজত কমশালা হেত া  ত ািদ িবে ষণ    
 
৭.২.১ িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
বতমান সমী ায় িবিভ  পযায় ( জলা, উপেজলা, ইউিনয়ন ও াম পযায়) থেক মাট ২৭১ জেনর সা াৎকার হণ 
করা হয়। মাট িনিবড় সা াৎকােরর ২৭১ জেনর মে  জাতীয়, জলা ও উপেজলা পযােয়র িবআরিডিব-র কমকতার 
সং া ৭১ জন অথাৎ (২৬%)। ইউিনয়ন পযায় থেক মাট ১৫৫ জেনর সা াৎকার নওয়া হেয়েছ। তার মে    
ইউিপ িতিনিধ ( চয়ার ান, ম ার, সিচব) হেলন ৮১ জন (৫২%); আরিডএ কমকতা-ইউিডও ৩৮জন (২৫%)   
এবং এনিবিড কমকতা ৩৬ জন (২৩%)। মাট িনিবড় সা াৎকােরর ২৭১ জেনর মে  ইউিনয়ন পযায় থেক ১৫৫ 
জন কমকতা/সদ  যারা ইউিনয়ন সম য় কিম র সােথ সংি  িছেলন তােদর আ পািতক হার ২৭১ জেনর মে  
৫৭%। াম কিম  থেক মাট ৪৫ জন সদে র সা াৎকার নয়া হেয়েছ, যার আ পািতক হার ২৭১ জেনর মে  
১৭%। িনে র সারণীেত িনিবড় সা াৎকার হেণর িবভাজন দখােনা হেলা: 
 
সারণী ৭.১: িনিবড় সা াৎকােরর িবভাজন 
 
আ িলক পযায়: আরিডএ সং া উপ- মাট % মাট % 
জাতীয় পযােয়র কমকতা ১ ১ ১ 
জলা পযােয়র কমকতা (িনবাহী পিরচালক, উপ-পিরচালক) ৩২ ৪৫ ১২ 

উপেজলা পযােয়র কমকতা (ইউআরিডও, িহসাব র ক) ৩৮ ৫৪ ১৪ 
উপ- মাট ৭১ ১০০ ২৬ 
ইউিনয়ন পযায়    
ইউিপ িতিনিধ ( চয়ার ান, ম ার, সিচব) ৮১ ৫২ ৩০ 
আরিডএ কমকতা (ইিডও) ৩৮ ২৫ ১৪ 
এনিবিড কমকতা ৩৬ ২৩ ১৩ 
উপ- মাট ১৫৫ ১০০ ৫৭ 
াম পযায়     
াম কিম র সদ  ৪৫  ১৭ 

সবেমাট ২৭১  ১০০ 
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৭.২.১.১. ইউিডও, এনিবিড কমকতা, ইউিপ িতিনিধ এবং াম কিম র সদ েদর সােথ িনিবড়    
            সা াৎকার হেণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 

ক  বা বায়ন কাল: িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারীেদরেক ত েদর ক  এলাকায় কেব থেক এই কে র 
কাজ বা বায়ন  হেয়েছ তা িজে স করা হেয়িছল। বিশরভাগ উ রদাতােদর মেত (৮১%) ২০১০ থেক ২০১২ 
সােলর মে  কে র কাজ  হেয়েছ বেল জািনেয়েছন।  সং াক উ রদাতা (১২%) উে খ কেরেছন য 

কে র কাজ ২০০৬ থেক ২০০৯ সাল এর মে   হেয়েছ; আর ৭% উ রদাতা এ স েক িক  বলেত   
পােরনিন। অিধকাংশ উ রদাতা (৬৮%) বেলেছন য কে র ল উে  িছল প ী জনগেণর জীবনমান উ য়ন  
করা; ৫৮% উ রদাতা বেলেছন কে র উে  িছল ােমর আথ-সামািজক ও অবকাঠােমা উ য়ন; ামীণ উ য়ন 
(৪১%) এবং সরকাির ও বসরকাির সবা স হ মা েষর কােছ প েছ দয়া (১৭%)। 
 

সারণী-৭.২: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী িনধািরত ইউিনয়েন িপআরিডিপ-২ ক  র বছর  
 

ক  বা বায়ন কাল  ইউিডও জন িতিনিধ 
এনিবিড 
কমকতা 

িজিস ম ার মাট 

২০০৬-২০০৯ ৮ ১৩ ১৪ ১০ ১২ 
২০১০-২০১২ ৯০ ৮১ ৬৭ ৮৮ ৮১ 
জােননা ২ ৬ ১৯ ২ ৭ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া ৩৮ ৮১ ৩৬ ৪৫ ২০০ 
 

কে র কােজ অংশ হণ: িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারী উ রদাতােদর ৭২% বেলেছন য তারা িপআরিডিপ 
শীষক কােজর সােথ জিড়ত িছেলন। আর ২৮% বেলেছন তারা এই কােজর সােথ জিড়ত িছেলন না। লত য কােজ 
তারা জিড়ত িছেলন স েলা হল:  

 াম কিম র সােথ আেলাচনা/ সভা বা িম ং করা (৬০%);  
 সেচতনতা ি  করা (৪৬%);  
 ক  বা বায়েন সি য় অংশ হণ কের (২৭%); এবং 
 প ী জনগেণর সম া ইউিনয়ন সম য় কিম র িম ং এ েল ধেরেছন (২৪%)।  

 

সারণী-৭.৩: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী িপআরিডিপ-২ কে র কােজ তােদর অংশ হেণর ধরন    
 

িপআরিডিপ-২ কে র কােজ অংশ হণ  ইউিডও জন িতিনিধ 
এনিবিড 
কমকতা 

িজিস ম ার মাট 

হ  ৮২ ৬১ ৭২ ৮২ ৭২ 
না ১৮ ৩৯ ২৮ ১৮ ২৮ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া (n) ৩৮ ৮১ ৩৬ ৪৫ ২০০ 
কে র কােজ তােদর অংশ হেণর ধরন (একািধক 

উ র) 
     

াম কিম র সােথ আেলাচনা/ সভা বা িম ং করা ৬৫ ৫৩ ৫৪ ৫৭ ৬০ 
সেচতনতা ি  করা/ পরামশ দান ৪৫ ৪১ ৫০ ৫১ ৪৬ 
প ী জনগেণর সম া ইউিনয়ন সম য় কিম র িম ং 
এ েল ধরা 

১৩ ২৪ ২৭ ৩০ ২৪ 

ক  বা বায়েন সি য় অংশ হণ ৪৬ ৩০ ২৪ ১১ ২৭ 
কে র কােজর মিনটিরং করা ১৯ ৪ ৮ ৫ ৮ 
িশ ণ দান ০ ০ ১৬ ০ ৩ 

সং া (n) ৩১ ৪৯ ২৬ ৩৭ ১৪৩ 
 
ামীণ জনেগা ীর কাছ থেক িপআরিডিপ-২ এর আওতায় ইউিনয়ন পিরষদ য সব সােপাট বা সহেযািগতা পেয়েছন 

 ােমর মা েষর স ক চািহদা িচি ত করেত পেরেছ (৩৫%); 
 া / কর আদােয়র সহায়তা পেয়েছ (৩১%);  
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 অবকাঠােমা/ রা া/ ীজ/ কালভাট িনমােণ আিথক সাহা  পেয়েছ (২৮%); 
 বােজট ণয়ন/ বােজট সভায় সহেযািগতা পেয়েছ (২২%);  
 ইউিনয়ন পিরষেদর তা ি  পেয়েছ (২২%); এবং  
 ইউিসিস এম অ ােনর সহেযািগতা পেয়েছ (১৭%)।  

 
সারণী-৭.৪: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী িপআরিডিপ-২ এর আওতায় ামীণ জনেগা ীর কাছ থেক া  
সােপাট বা সহেযািগতার ধরন    
 

সােপাট বা সহেযািগতার ধরন (একািধক উ র) ইউিডও জন িতিনিধ 
এনিবিড 
কমকতা 

িজিস ম ার মাট 

ােমর মা েষর স ক চািহদা িচি ত করেত পেরেছ ৩৯ ৩৩ ৩৫ ৩৫ ৩৫ 
া  / কর আদােয়র সহায়তা পেয়েছ ৩৯ ২২ ৩৯ ৩০ ৩১ 

ি ম বা বায়েনর ে  সহেযািগতাঃ অবকাঠােমা/ 
রা া/ ীজ/ কালভাট ইত ািদ িনমােণ আিথক সাহা  ও 
সহেযািগতা পেয়েছ 

২৯ ৩১ ২৭ ২৭ ২৮ 

বােজট ণয়ন/ বােজট সভায় সহেযািগতা পেয়েছ ২৩ ২৫ ২৩ ১৬ ২২ 
ইউিনয়ন পিরষেদর তা ি  পেয়েছ ১৬ ২০ ৩৫ ২২ ২২ 
ইউিসিস এম অ ােনর সহেযািগতা পেয়েছ ২৩ ১৬ ১৯ ১১ ১৭ 
সং া (n) ৩১ ৪৯ ২৬ ৩৭ ১৪৩ 

 
াম কিম র কায ম: ইউিনয়ন পযােয়র উ রদাতােদর মে  ায় সকেলই (৯৬%) বেলেছন য, কে র আওতায় 

ইউিনয়েন গেড় ৯  াম কিম  গ ত হেয়িছল। এবং তােদর মে  ৮৬% বেলেছন য াম কিম র সভা িত 
মােসই অ ি ত হেয়েছ মা  ১০% উ রদাতা বেলেছন য াম কিম র সভা ২ মাস অ র অ ি ত হেয়েছ। তােদর 
মে  ১০০% বেলেছন এসব াম কিম র কােছ ােমর গরীব সাধারণ মা ষও াম উ য়ন স েক কথা বলেত বা 
মতামত িদেত পেরেছন। 
 
সারণী-৭.৫: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় াম কিম  গঠেনর অব া     
 

িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় াম কিম  গ ত 
হেয়িছল িকনা    

ইউিডও জন িতিনিধ িজিস ম ার মাট 

হ  ১০০ ৯১ ১০০ ৯৬ 
জািননা  ০ ৯ ০ ৪ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া (n) ৩৮ ৮১ ৪৫ ১৬৪ 
ইউিনয়েন াম কিম  গঠেনর গড় সং া    ৯ ৯ ৯ ৯ 
াম কিম র সভা কতিদন পর পর অ ি ত হেয়েছ   
িত মােস  ৯৫ ৮২ ৮৪ ৮৬ 

২ মাস পর পর  ৫ ১১ ১১ ১০ 
৩ মাস পর পর ০ ৭ ৫ ৪ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
াম কিম র সভায় ােমর গরীব সাধারণ মা ষও াম উ য়ন িনেয় কথা বলেত বা মতামত িদেত পেরেছন িকনা 

হ  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
না  ০ ০ ০ ০ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া (n) ৩৮ ৭৪ ৪৫ ১৫৭ 
 
য সকল িবষয়/কায ম স েক াম কিম র সভায় আেলাচনা হেয়েছ স েলা হল: 

 ৮৯% বেলেছন যাগােযাগ ব ার উ য়ন যমন- রা া িনমাণ, কালভাট, ল স েকা িনমাণ করা স েক 
আেলাচনা হেয়েছ;  

 িষ/ মৎ / ািণ  স দ িনেয় িশ ণ- ৫২%;  
 া  ও ািনেটশন িবষয় িনেয়- ৩৪%;  
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 স াস ও মাদক িতেরাধ- ২১%; 
 বা  িববাহ িতেরাধ- ২১%; এবং  
 নল প াপন/ িব  পািনর ব া- ১৭%।  

 
সারণী-৭.৬: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী াম কিম র সভায় আেলািচত িবষয়স হ      
 

াম কিম র সভায় আেলািচত িবষয়স হ (একািধক উ র) ইউিডও জন িতিনিধ িজিস ম ার মাট 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন যমন- রা া িনমাণ, কালভাট, 
ল স েকা িনমাণ 

৯৮ ৯২ ৮০ ৮৯ 

িষ/ মৎ / ািন  স দ িনেয় িশ ণ ৪১ ৫৪ ৫৮ ৫২ 
া  ও ািনেটশন িবষয় িনেয় ৩০ ২৮ ৪৭ ৩৪ 

বা  িববাহ ও নারী িনযাতন িতেরাধ ২২ ২২ ২৪ ২৩ 
স াস ও মাদক িতেরাধ ১৬ ১৯ ২৭ ২১ 
নল প াপন/ িব  পািনর ব া ২৭ ১৫ ১১ ১৭ 
সং া (n) ৩৮ ৭৪ ৪৫ ১৫৭ 

 
িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারী ইউিনয়ন পযােয়র উ রদাতােদর ৯১% বেলেছন য, ত রা াম কিম র সভায় 
অংশ হণ কেরেছন এবং তােদর মে  ৯৪% বেলেছন য, াম কিম র সভায় য সম া বা েয়াজেনর কথা 
বেলিছেলন তা াম কিম  ও ইউিনয়ন কিম  ক ক অ েমািদত ও বা বািয়ত হেয়েছ।  
 
সারণী-৭.৭: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী াম কিম র সভায় অংশ হেণর অব া       
 

াম কিম র সভায় অংশ হেণর অব া       ইউিডও জন িতিনিধ িজিস ম ার মাট 
হ  ৯২ ৮৫ ১০০ ৯১ 
না  ০ ০ ০ ০ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া (n) ৩৮ ৭৪ ৪৫ ১৫৭ 
াম কিম র সভায় য সম া বা েয়াজেনর কথা বেলিছেলন তা াম কিম  ও ইউিনয়ন কিম  ক ক অ েমািদত ও বা বািয়ত হেয়েছ 

িকনা 
হ  ১০০ ৯৪ ১০০ ৯৮ 
না  ০ ৬ ০ ২ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া (n) ২৯ ৫০ ৪৩ ১২২ 

 
ইউিনয়ন সম য় কিম র (ইউিসিস) কায ম: উ রদাতােদর মে  ৯২% বেলেছন য কে র আওতায় ইউিনয়ন 
পিরষেদর ইউিনয়ন সম য় কিম  গ ত হেয়িছল। এেদর মে  ৮২% বেলেছন য িতমােস একবার কের ইউিনয়ন 
সম য় কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ; ১২% বেলেছন য, তা ২ মাস পর পর অ ি ত হেয়েছ; এবং ৬% বেলেছন য, 
তা ৩ মাস পর পর অ ি ত হেয়েছ। এেদর মে  ১০০% উ রদাতাই বেলেছন য, ইউিনয়ন কিম র সভায় ােমর 
গরীব মা ষও াম উ য়ন স েক কথা বলেত বা মতামত িদেত পেরেছন।  
 
যারা বেলেছন ইউিনয়ন পিরষেদ ইউিনয়ন সম য় কিম  গ ত হেয়িছল, তােদর মে  ১০০% উ রদাতাই বেলেছন 
য, তারা ইউিনয়ন সম য় কিম র (ইউিসিস) সভায় অংশ হণ কেরেছন। ইউিসিস সভায় য য সম া বা িবষয় 

িনেয় আেলাচনা হেয়েছ স েলা হল:  
 যাগােযাগ ব ার উ য়ন যমন- রা া িনমাণ, কালভাট, ল/স েকা িনমাণ-৭৩%;  
 িষ/ মৎ / ািণ  স দ িবষেয় িশ ণ-৫৮%;  
 া  ও ািনেটশন িবষেয়-৩৩%; 
 স াস ও মাদক িতেরাধ িবষেয়-১৮%;  
 বা  িববাহ ও নারী িনযাতন িতেরাধ িবষেয়-১৬%; এবং 
 াম কিম  থেক উ ািপত সম া িনেয় আেলাচনা করা হয়-১৩%। 
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সারণী-৭.৮: উ রদাতােদর আ পািতক হার অ যায়ী িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ইউিনয়ন সম য় কিম  
(ইউিসিস) গঠেনর অব া     
 

িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ইউিসিস গ ত 
হেয়িছল িকনা    

ইউিডও জন িতিনিধ 
এনিবিড 
কমকতা 

িজিস ম ার মাট 

হ  ৯৭ ৮৮ ৮৬ ১০০ ৯২ 
জািননা  ০ ১২ ১৪ ০ ৮ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া (n) ৩৮ ৮১ ৩৬ ৪৫ ২০০ 
ইউিসিস সভা কতিদন পর পর অ ি ত হেয়েছ        

িত মােস একবার  ৯২ ৮৩ ৮০ ৭৩ ৮২ 
২ মাস পর পর  ৩ ১৩ ১০ ২০ ১২ 
৩ মাস পর পর ৫ ৪ ১০ ৭ ৬ 
মাট ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সং া (n) ৩৭ ৭১ ৩১ ৪৫ ১৮৪ 
ইউিসিস সভায় আেলািচত িবষয়স হ (একািধক উ র) 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন যমন- রা া িনমাণ, 

কালভাট, ল/ স েকা িনমাণ 
৬৮ ৭৪ ৭৭ ৭২ ৭৩ 

িষ/ মৎ / ািন  স দ িবষেয় আেলাচনা ও িশ ণ ৬৬ ৬২ ৬৫ ৩৬ ৫৮ 
া  ও ািনেটশন িবষয় িনেয় ৩২ ৩৬ ২৯ ৩৩ ৩৩ 

স াস ও মাদক িতেরাধ ১১ ২১ ৬ ৩১ ১৮ 
বা  িববাহ ও নারী িনযাতন িতেরাধ ৮ ২৩ ৯ ১৫ ১৬ 
াম কিম  থেক উ ািপত সম া িনেয় আেলাচনা 

করা হয় 
১৬ ১৪ ১২ ১০ ১৩ 

িশ া ব ার উ য়ন িনেয় আেলাচনা ৩ ৪ ৬ ৮ ৫ 
নল প াপন/ িব  পািনর ব া ৫ ১ ০ ২ ৩ 
সং া (n) ৩৮ ৭৩ ৩৪ ৩৯ ১৮৪  

 
িশ ণ স িকত ত : িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারী ইউিনয়ন পযােয়র উ রদাতােদর মে  যারা কে র 

কােজ জিড়ত িছেলন তােদর মে  ৫৬% বেলেছন ত রা িপআরিডিপ-২ ক  থেক িশ ণ পেয়েছন। বািক ৪৪% 
বেলেছন তারা িশ ণ পানিন। উ রদাতােদর ৬০% এর অিধক বেলেছন ােমর জনগেণর জ  দ  িশ ণস হ 
হল: হ স- রগী পালন-৯২%; সবিজ চাষ-৮১%; ফসেলর পাকামাকড় দমন-৭২%; গ -ছাগেলর রাগ বালাই দমন ও 
িচিকৎসা িবষেয়-৭৫%; সলাই মিশন বহার কের সলাইেয়র উপর িশ ণ-৬০%; পিরবার পিরক না ও া  
িবষেয়-৬৮; হ স- রগীর রাগ-বালাইেয়র িচিকৎসা িবষেয়-৫৯%; এবং বা  িববাহ িতেরাধ িবষেয়-১৫%।  
 
ি ম বা বায়ন স িকত ত : উ রদাতােদর মেত কে র আওতায় বা বািয়ত ি েমর এলাকা িভি ক সং া গেড় 
২১  ি ম এবং এ ি ম েলা লত মা েষর চািহদা অ যায়ী িনবাচন করা হেয়েছ। িনে  ি ম েলা উে খ করা হল: 
রা া তরী-৮৮%; উবওেয়ল াপন-৫৬%; কালভাট/ ল/ স েকা িনমাণ-৫৩%; নল েপর গাড়া পাকাকরণ-
৪৩%; ন িনমাণ-৪০%; াচীর িনমাণ-২৮% এবং মসিজেদর অ খানা িনমাণ-২৯%; টয়েলট িনমাণ-১০%।  
 
িপআরিডিপ-২ কে র ভাব ায়ন: িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারী ইউিনয়ন পযােয়র ৯৪% উ রদাতা 
বেলেছন িপআরিডিপ-২ কে র মা েম ােমর উ য়েনর জ  সরকাির কম , এনিজও কম  এবং জন িতিনিধেদর 
একসােথ বেস আেলাচনা ও িস া  হেণর েযাগ হেয়েছ। ৬৯% উ রদাতা মেন কেরন য, িপআরিডিপ-২/ িলংক 
মেডল প িতেত িবিভ  িবভােগর কােজর মে  সম য় সাধন করা হেয়েছ। ৮৯% উ রদাতা মেন কেরন য, িলংক 
মেডল প িতেত সকেলর উপি িতেত ােমর সম া ও তার সমাধােনর পথ ে  বর করা সহজ। ৯৭% উ রদাতা 
বেলেছন য, িপআরিডিপ-২ কে  উ য়ন কমকাে র পিরক না ণয়ন ও বা বায়েন ােমর সাধারণ গরীব মা েষর 
অংশ হেণর েযাগ িছল। েবর লনায় ৭৫% ক  ণয়ন ও বা বায়েন ােমর সাধারণ গরীব মা েষর অংশ হণ 
িছল বেল উে খ কেরেছন ৪৬% উ রদাতা। আর ২৯% উ রদাতা বেলেছন য, এ েযাগ ৯০% ি ম ণয়ন ও 
বা বায়েন িছল।  
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অিধকাংশ ৮০% উ রদাতা বেলেছন য, ােমর সম া িচি তকরেণ িজিসএম অ ান, ইউিনয়ন পযােয় উ য়ন 
কােজর মে  সম য় সাধন, পিরক না ণয়ন এবং সবা দানকারী ও সবা হণকারীেদর মে  সংেযাগ াপেন 
ইউিডও স কভােব দািয়  পালেন স ম হেয়েছ। উ রদাতারা ৮৩% বেলেছন য, ক  বা বায়েনর ফেল েবর 

লনায় বতমােন সরকাির সবা দােন সরকাির কম েদর জবাবিদিহতা ি  পেয়েছ।  
 
অিধকাংশ ৯২% উ রদাতা বেলেছন য, িপআরিডিপ-২ কে র মা েম িবিভ  সরকাির িবভােগর কায ম স েক 
জানেত পেরেছন। ৮৩% উ রদাতা বেলেছন য, এ ক  বা বায়েনর ফেল আেগর লনায় বতমােন সরকাির 
সবা পাওয়ার ে  ামবাসীগেণর েযাগ ি  পেয়েছ। এর ফেল সরকাির কমকতােদর সে  ামবাসীেদর 

সহেযািগতার মা া েবর চেয় অেনক বশী তরী হেয়েছ-৪৪% এবং মাটা ভােব তির হেয়েছ-৫৪% উ রদাতার 
মেত। অেধেকর বিশ (৫২%) উ রদাতা মেন কেরন য, সরকাির কায েমর উপর সেচতনতা মাটা ভােব অজন 
হেয়েছ; প া ের, ৪৭% মেন কেরন য, এ সেচতনতা েবর চেয় অেনক বশী অিজত হেয়েছ।  
 
অিধকাংশ ৯৭% উ রদাতা মেন কেরন য, অ  কে র আওতায় য উ য়ন লক কাজ বা বািয়ত হেয়েছ স িলর 
তদারিক কােজ িল  হওয়ার েযাগ ামবাসীেদর জ  ি  হেয়েছ। অেধক উ রদাতা (৫০%) মেন কেরন য, 
ামবাসীেদর অংশ হেণর মা েম বা বািয়ত ক িলর ণগত মােনর উ িত বই হেয়েছ আর ৪০% কে র 
ণগত মান মাটা  উ ততর হেয়েছ।  

 
িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারী ইউিনয়ন পযােয়র উ রদাতারা মেন কেরন কে র সবল িদক েলা হলঃ 
ামবাসীর আিথক সহায়তা ি ; কািয়ক েমর মা েম উপাজেনর েযাগ ি ; িবিভ  রকম িষ কােজ 

কমসং ােনর ি  হেয়েছ; সলাই ও দিজর কােজর েযাগ বেড়েছ; ামীণ জীবন যা ার কাঠােমা উ িত হেয়েছ; 
মৎ  চােষর আ িনকীকরণ বা ািয়ত হেয়েছ; কি উটার িশ েনর মা েম কমসং ােনর েযাগ; া  সবার 
লভ তাও লনা লকভােব উ তর হেয়েছ; এবং িশ ার হার ি  পেয়েছ।  
 

কে র বল িদক েলা হলঃ িশ ণ কায ম আেরা উ তর করেত হেব এবং এর াপকতা ি  করেত হেব যা 
এখেনা অিজত হয়িন; জবাবিদিহতা ও তা অজেন এখেনা পয  ৫০% উ রদাতার মেত স ণ অিজত হয়িন; 
ামীণ জনেগা ীর ক  কােজর ণয়েন স কভােব স মতার সােথ অংশ হণ িনি ত হয়িন; কে র বােজট বরা  

চািহদা অ যায়ী অেনক কম; ক  বা বায়েন দ  জনবেলর অভাব রেয়েছ; এবং কে র ফল ামীণ জনেগা ীর 
জ  দীঘেময়াদী করার িবষেয় অবদান রাখার অেনক অবকাশ রেয়েছ। 
 

িঁকঃ এক তীয়াংশ (৬৪%) মেন কেরন ক  বা বায়েনর িঁক এখেনা িব মান আেছ: দ  জনবল কম; বােজট 
তা এবং াম কিম  গঠন ও ি ম িনবাচেন ােমর িব বান ি েদর হ ে প।  

 
কে র েযাগস হ: ামীণ জনেগা ীর চািহদা অ যায়ী উ য়ন এই কে র মা েম অিজত হওয়ার স াবনা অেনক 

বশী।  
 

পািরশমালা: বােজট বরা  বাড়ােত হেব; কে  অংশ হণকারীেদর মে  যমন: সরকাির কমকতা, ইউিনয়ন 
পযােয়র জন িতিনিধ, এনিজও কমকতা ও ামীণ জনেগা ীর সমি ত েচ া আেরা ি  করেত হেব; িলংক মেডল 
শতভাগ সাথকতা অজন করার জ  ভিব েত ক  বা বায়ন কােজ বহার করেত হেব; ক  বা বায়ন কােজর 
জ  দ  কম র কমকতা এবং সেচতন ামীণ জনেগা ীর অংশ হণ ি  করেত হেব; এবং কে র চার চারণা 
কাজ িবেশষ কের দির , হতদির , মিহলা এবং রঅ ল এলাকার উপেযাগী ত  দােনর মা েম জারদার করেত 
হেব। 
 
িনিবড় সা াৎকাের অংশ হণকারী ইউিনয়ন পযােয়র ১০০% উ রদাতা মেন কেরন এই কে র বা বায়ন কাজ 
চলমান থাকা উিচত। সজ  উি িখত সবল, বল,  েযাগ, িঁক ও পািরশেলা িবেবচনায় িনেয় িলংক মেডেলর 

ণয়ন ও বা বায়ন কাজ ণগত মােনর িদক থেক ি  করেত হেব। 
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৭.২.১.২.  জাতীয়, জলা ও উপেজলা পযােয়র ক  কমকতােদর িনিবড় সা াৎকার হেণর ফলাফল   
             পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
জলা ও উপেজলা পযােয়র মাট ৭১ জন ক  কমকতার স াৎকার হণ করা হেয়েছ এবং তারা হেলন উপেজলা 

প ী উ য়ন কমকতা (ইউআরিডও)-৩৭ জন (৫২%); উপ-পিরচালক-৩১ জন (৪৪%), িনবাহী পিরচালক-১ জন 
(১%), িহসাব র ক-১ জন (১%) এবং জাতীয় পযােয়র সহকারী পিরচালক-১জন (১%)। 
 
িবআরিডিব কমকতােদর মে  ৬৪% কমকতা বেলেছন য, তারা িপআরিডিপ-২ কে র কােজ জিড়ত িছেলন। 

কে র আওতায় য িনিদ  কায েমর সােথ তারা লত জিড়ত িছেলন স েলা হল: কে র কাজ তদারিক/ 
মিনটিরং করা (৮২%) এবং ি ম েলা উ তন ক পে র মা েম অ েমাদন করােনা (৪২%)।  
 
য কায ম েলা তারা পিরবী ণ (মিনটিরং) কেরিছেলন স েলা হল: ক  বা বায়ন পযােয় মিনটিরং (৬৮%);  

ি ম বা বায়ন কাজ পযেব ণ (৮২%): ভৗত কাঠােমা িনমাণ, রা া িনমাণ বা সং ার, উবেয়ল াপন,  
ািনেটশন, এবং মসিজেদ অ খানা িনমাণ ইত ািদ; এবং াম কিম  ও ইউিনয়ন সম য় গঠন এবং কিম েলার 

মািসক সভা অ ােনর অব া পযেব ণ (১৬%)।  
 

ক  কমকতােদর মে  ৫৬% বেলেছন য, কে র আওতায় মালামাল, ত কাজ এবং সবা স িকত সকল য় 
কায ম িপিপআর আইন অ যায়ী য় করা হেয়েছ; আর ১৯% বেলেছন য, এ সাম ী িল াম কিম র সদ গণ 
িনকট  বাজার থেক য় কেরেছন এবং ২৫% কমকতা বেলেছন য, তারা এই িবষেয় িক ই জােনন না।  
 
িনিবড় ত া স ােনর ফলাফেল দখা যায় য, ক  কমকতােদর মে  ৮৩% বেলেছন য, ক  বা বায়ন কােজ 
কান সম া হয়িন। প া ের, ১৭% বেলেছন য, ক  বা বায়েনর সময় সম া হেয়েছ এবং তােদর মেত 

সম া েলা হল: ইউিনয়ন পিরষেদর ক  অ দােনর জ  ১০% স দ দান/ পিরেশাধ করেত অ ী িত (৩৩%); 
াম কিম  গঠেন এবং অথ আদােয় সম া (৪২%); বরা  তার কারেণ মা েষর উৎসাহ কেম যাওয়া (৪২%); 
ানীয় িব বানেদর হ ে প (১৭%); জনবেলর তা (১৭%); এবং চািহদার লনায় ি ম/ কে র 

পিরমাণ/ল মা া (২৫%)।  
 
িনিবড় সা াৎকার দােন অংশ হণকারীেদর মে  ৯৩% ক  কমকতা বেলেছন য, সম া িচি তকরণ, পিরক না 

ণয়ন এবং ি ম বা বায়েন ানীয় জনগেণর আংশ হণ িছল, এবং য ধরেনর কাজ িলেত জনগেণর অংশ হণ িছল 
তা হল: অথ িদেয় সহায়তা কেরেছ (৬৫%); ম িদেয় সহায়তা কেরেছ (৫৯%); এলাকার সম া িনধারেণ অংশ হণ 
কেরেছ (৪৮%); এবং বা বায়ন কােজ তদারিক কেরেছ (২০%)। িতন-চ থাংশ (৭৩%) জলা-উপেজলা কমকতারা 
বেলেছন য, ক  বা বায়ন কােজ মাঠ পযােয় মিহলারা অংশ হণ কেরেছন, তারা িবেশষ কের মিনটিরং কেজ 
সহায়তা কেরেছন। ১৭% উ রদাতা ( জলা ও উপেজলা পযােয়র কমকতা) বেলেছন য, ক  বা বায়েনর াপাের 
পিরসমা  পিরক না িহেসেব   ক  িবআরিডিবর ল কম চীেত অ  করার িবষেয় মতামত িদেয়েছন।  
 
অিধকাংশ (৯১%) জলা ও উপেজলা পযােয়র ক  কমকতারা বেলেছন কে র আওতায় িশ ণ কায ম 
পিরচািলত হেয়িছল। শতকরা ৯৩ ভাগ উ রদাতার মেত জলা, উপেজলা ও াম কিম র ইউিনয়ন পযােয়র সকল 
িস া  ও কমকাে র সম য় করার েচ া িছল এবং যা সম য় কিম র সভার মা েমই করা হেয়িছল। ইউিনয়ন 
সম য় কিম র সভা য েলােত জলা-উপেজলা কমকতারা অংশ হণ কেরিছেলন স েলা িত মােস (৭৭%) 
অ ি ত হত। এসব সম য় কিম েত যসব িবষয় িনেয় আেলাচনা হত স েলা হল: িষ কােজর উ য়ন (২৩%); 

া  সবা িবষয়ক (২৩%); িশ া িবষয়ক (৫%); া  ও পিরবার পিরক না সবা িবষয়ক (১৯%); ীজ কালভাট 
ও রা াঘাট িনমাণ ও সং ার (৪২%); ািনেটশন, পািন িন াশন িনমাণ ও সং ার (৪২%); ািনেটশন, পািনর 

ব া ও নল প াপন (২৪%); বা  িববাহ ব  করার জ  সেচতনতা ি  করা ও যৗ ক সম া সমাধান 
(১১%); এবং ামীণ পযােয় ি ম পিরক না ও বা বায়ন কাজ (৪৬%)।  
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িনিবড় সা াৎকার দােন অংশ হণকারী ক  কমকতােদর মতামেতর িভি েত া  কে র ইিতবাচক ভাব/ 
সফলতা েলা িনে  বিণত হল:  
 ১০০% উ রদাতা বেলেছন য, ইউিপ চয়ার ান ও ম ারগণ িজিসএম ও ইউিসিসএমেক কে  কােজ লািগেয় 

সহেজই উ য়ন লক কমকা  পিরচালনা করেত পেরেছন।  
 উ রদাতােদর ায় এক প মাংশ (১৯%) বেলেছন য, িপআরিডিপ-২ কে র মা েম ামীণ উ য়েনর জ  

সরকাির কম ; এনিজও কম  এবং জন িতিনিধেদর একসােথ বেস আেলাচনা ও িস া  হেণর  েযাগ হেয়েছ।  
 ১০০% উ রদাতাই বেলেছন য, িপআরিডিপ-২/ িলংক মেডল প িতেত িবিভ  িবভােগর কােজর মে  সম য় 

সাধন করা স ব হেয়েছ।  
 জলা-উপেজলার ১০০% কমকতা বেলেছন য িপআরিডিপ-২ কে র উ য়ন কমকাে র পিরক না ণয়ন ও 

বা বায়েন ােমর সাধারণ গরীব মা েষর অংশ হণ িছল।  
 ােমর সম া িচি তকরেণ াম কিম  সভা অ ান, ইউিনয়ন পযােয় উ য়ন কােজর মে  সম য় ভােলা ভােব 

অিজত হেয়েছ বেলেছন ৮১% এবং ১৯% বেলেছন তা মাটা ভােব অিজত হেয়েছ।  
 
িপআরিডিপ ক  যসব এলাকা িলেত পিরচািলত হেয়েছ সখােন িলংক মেডেলর অ প ক  বা বািয়ত হেয়েছ 
বেল ৩১% কমকতা জািনেয়েছন। িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ােমর দির  জনেগা ীর কম-সং ােনর ব া 
হেয়েছ বেলেছন ৭১% কমকতা। কে র িনিদ  যসব কােজ ক  বা বায়েন সফল/ শি শালী িমকা পালন করা 
স ব হেয়েছ স েলা হল: যাগােযাগ ব ার উ িত (৬৪%); জবাবিদিহতা ি  পেয়েছ (৫১%); জনগেণর 
অংশ হণ ি  পেয়েছ (৪৪%); সরকাির- বসরকাির সবা জনগেণর কােছ পৗঁেছ দয়া স ব হেয়েছ (১৯%); এবং 
জনগেণর চািহদার িভি েত ি ম বা বায়ন (১৪%)।  
 
জলা ও উপেজলা পযােয়র কমকতােদর মেত কে র বলিদকস হ হল: বােজট তা (৬৭%); ি ম তা 

(৩৭%); েয়াজেনর লনায় দ  জনবল কম (৩৬%); এবং িশ েণর ব া না করা (৩১%)।  
 
উ রদাতােদর মেত কে র েযাগস হ হল: সাধারণ জনগেণর মতামত দােনর েযাগ এবং তেদর অংশ হণ 
(৯১%); িশ েণর েযাগ (২৩%); এবং াম পযােয় সরকাির সবা পৗঁছােনা (১৩%)।  
 
িতন-চ থাংশ (৭৩%) জলা ও উপেজলা পযােয়র কমকতারা বেলেছন ক  বা বায়েন লত: তমন কান িঁক 
িছল না। য িঁক েলা বই নতম পযােয় িছল স েলা হল: িব বান ি েদর হ ে প (১১%); অথ বরাে র 
সীমাব তা (৭%); এবং েয়াজেনর লনায় ায়ী জনবল বা জনবেলর তা (৭%)।  
 
ভিব েত এ কে র কায ম আেরা শা শালী করার জ  জলা ও উপেজলা পযােয়র কমকতরা য মতামত 
িদেয়িছেলন তা হল: 
 ানীয় সরকােরর ারা অ  ক  িলংক মেডল অিধক সং ক ইউিনয়েন বা বায়ন করা (৪৭%); 
 ক  ায়ী/ দীঘ ময়াদী করা (৩৭%); 
 কে র অথ বরা  বাড়ােনা (৫৩%);  
 দীঘ ময়াদী িশ ণ এবং িশ ণ পরবত  সহায়তা (৩১%);  
 ক  বা বায়েনর জ  জনবল বাড়ােনা (৩৪%);  
 কে র চারণা ও জনস ৃ তা বাড়ােনা (৩০%); 
 কে র তদারকী ও মিনটিরং কায ম শি শালীকরণ (২৩%); এবং  
 ইউিনয়ন পিরষেদর কর আদায় কয ম শি শালীকরণ (১৪%)।  
 
যেহ  কে র ণয়ন ও বা বায়ন ানীয় জনেগা ীর সমথন ও অংশ হেণ িবেশষ িক  অজন করেত স ম হেয়েছ, 
সেহ  এই ক  ামীণ জনেগা ীর উ য়ন লক কাজ বা বায়েনর জ  চলমান ও দীঘািয়ত করা েয়াজন বেল মেন 

কেরন জলা ও উপেজলা পযােয়র ক  কমকতাগণ (১০০%)।  
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৭.২.২ দলীয় আেলাচনার ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ  
 
সমী ায় ন না এলাকায় মাট ১০  এফিজিড অ ি ত হেয়েছ। এর মে  ৫  এফিজিড ইউিনয়ন সম য় কিম র 
(ইউিসিস) সদ েদর িনেয় ইউিনয়ন পযােয় এবং ৫  াম কিম র (িজিস) সদ েদর িনেয় াম পযােয় অ ি ত 
হেয়েছ। িত  িবভােগ অ তপে  এক  কের এফিজিড অ ি ত হেয়েছ। িনে র ছেক দলীয় আেলাচনার 
এলাকা েলা দখােনা হেলা:  
 
িবভাগ জলা উপেজলা ইউিনয়ন াম এফিজিডর ধরন 
ঢাকা রাজবাড়ী  রাজবাড়ী সদর বস র   ইউিসিস সদ  
 ীগ  নগর বীরতারা বীরতারা িজিস সদ  
চ াম িম া িততাস জগৎ র  ইউিসিস সদ  
 ক বাজার ক বাজার সদর িপএমখালী ঘাট িরয়াপাড়া িজিস সদ  
লনা মেহর র  মেহর র সদর আমদহ  ইউিসিস সদ  

রাজশাহী  রাজশাহী  গাদাগাড়ী মা কাটা িপিরজ র িজিস সদ  
বিরশাল িপেরাজ র মঠবািড়য়া বড়মা য়া উ র বড়মা য়া িজিস সদ  
িসেলট িসেলট িসেলট সদর খািদমনগর  ইউিসিস সদ  
রং র গাইবা া গািব গ  কাটাবািড় কাটাবািড় িজিস সদ  
ময়মনিসংহ ন েকানা ক য়া কাি উড়া  ইউিসিস সদ  

    
ইউিনয়ন সম য় কিম  (ইউিসিস)-র এফিজেডেত অংশ হণকারী সদ েদর ি গত ত াবলী:  গেড় েতক দলীয় 
আেলাচনায় ১০-১২ জন অংশ হণ কেরিছেলন। ইউিনয়ন সম য় কিম র দলীয় আেলাচনায় মাট ৫৪ জন 
অংশ হণকারীর মে  ষ ৩৬ জন (৬৭%) এবং মিহলা িছেলন ১৮ জন (৩৩%) এবং  আেলাচনায় অংশ হণকারী 
সদ েদর গড় বয়স েষর ৪৯ বছর এবং মিহলােদর ৪২বছর। িশ াগত মান অ যায়ী ষেদর িশ া গেড় 
এসএসিস পাশ আর মিহলােদর গেড় ৭ম ণী পাশ। মিহলােদর বশীর ভাগই পশাগত ভােব ৮৩% িহনী, ১৭% 
চা রীজীিব  এবং ষেদর ৪৪% বসায় িনেয়ািজত, ২৮% চা রীজীিব এবং িষ কােজ িনেয়ািজত ১৪%।  
 
াম কিম র এফিজিডেত অংশ হণকারী সদ েদর ি গত ত াবলী:  গেড় েতক দলীয় আেলাচনায় ১০-১২ জন 

অংশ হণ কেরিছেলন। াম কিম র দলীয় আেলাচনায় মাট ৫৬ জন অংশ হণকারীর মে  ষ ৩৯ জন (৭০%) 
এবং মিহলা িছেলন ১৭ জন (৩০%) এবং  আেলাচনায় অংশ হণকারী সদ েদর গড় বয়স েষর ৪৮ বছর এবং 
মিহলােদর ৪০ বছর। িশ াগত মান অ যায়ী ষেদর িশ া গেড় ৮ম শণী পাশ আর মিহলােদর িশ া গেড় ৮ম 

ণী পাশ। মিহলােদর বশীর ভাগই পশাগত ভােব ৭৬% িহনী, ১৮% চা রীজীবী, ৬% দিজর কাজ এবং  
ষেদর ৪৪% িষ কােজ িনেয়ািজত, ২৮% বসায় িনেয়ািজত, ১৬% চা রীজীবী এবং অ া  পশায় িনেয়ািজত 

১২% ( ট চালক/কাঠিমি /অবসর া )।  
 
কিম েত অংশ হণকারীেদর পদবী: দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীরা লত াম এবং ইউিনয়ন সম য় কিম র 
সদ । দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারীেদর ইউিনয়ন সম য় কিম েত িনে  িবভাজন অ যায়ী িনিদ  পেদ অিধি ত 
িছেলন। েষর মে  ৪ জন িছেলন কিম র সভাপিত; ৪ জন স াদক; ২৬ জন সদ  এবং ২ জন িছেলন সদ  
সিচব। এবং মিহলারা সকেলই কিম র সদ  িহেসেব িনেয়ািজত িছেলন। ত প, াম কিম েত ষেদর মে  ৬ 
জন সভাপিত/সহ-সভাপিত িছেলন, ৪জন সে টারী/ সহ-স াদক, ২৯ জন সদ  িছেলন এবং মিহলােদর সকেলই 
াম কিম র সদ  িহেসেব িনেয়ািজত িছেলন।  

 
িপআরিডিপ-২ ক  স েক ধারণা: 
 

ক  বা বায়নকাল: ইউিনয়ন পযােয়র দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারী সদ েদর ৫৯% উ রদাতার ধারনা 
অ যায়ী ইউিনয়েন িপআরিডিপ-২ িলংক মেডল কে র কায ম  হেয়িছল ২০১০-২০১১ সােল। আর ২২% 
বেলেছন কে র কায ম ইউিনয়ন পযােয় ২০০৫-২০০৬ সােল  হেয়িছল।  
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অ িদেক, াম পযােয়র দলীয় আেলাচনায় অংশ হণকারী সদ েদর ৪৩% উ রদাতার ধারণা অ যায়ী ইউিনয়েন 
িপআরিডিপ-২ িলংক মেডল কে র কায ম  হেয়িছল ২০১০-২০১১ সােল। আর ২৭% বেলেছন কে র 
কায ম ইউিনয়ন পযােয় ২০১১-২০১২ সােল, ১৮% বেলেছন ২০০৯-২০১০ সােল  হেয়িছল এবং ১২% এ স ে  
িক  বলেত পােরনিন। 
 

কে র উে : কে র উে  স েক সেচতনতার আ পািতক হার অ যায়ী অংশ হণকারীেদর িবভাজন িনে র 
সারণীেত উে িখত হল।  
 

ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  (সং া=৫৪) াম  কিম র সদ  (সং া=৫৬) 
 ানীয় জনসাধারণ ও সরকাির িবিভ  দ েরর 

মে  সম য় কের কাজ করা (২২%); 
 ামীণ দির  জনেগা ীর আথ-সামািজক উ য়ন 

সাধন (২২%); 
 সরকাির কমকতা ও জন িতিনিধেদর সােথ 

জনগেণর সম য় সাধন (২২%); 
 সরকাির/ বসরকাির সবা জনগেণর দারেগ ড়ায় 

পৗঁেছ দওয়া এবং তা ও জবাবিদিহত 
িনি ত করা (১৯%); 

 এলাকার জনসাধারেণর মতামত াধা  িদেয় 
তােদর ছাট ছাট চািহদা রণ করা (১৯%); 

 ক  এলাকার জনগণেক জনঅংশ হণ লক 
কােজ অংশ হণ িনি ত করা; এবং 

 ােমর সম া িচি ত করা ও ইউিনয়েন এেস তা 
বা বায়ন (২২%)। 

 ােমর উ য়ন লক কাজ (২১%); 
 কে র কােজ জনগণ যােত সরাসির অংশ হণ 

করেত পাের, তােদর চাওয়া পাওয়া বা সম া েল 
ধের স েলার বা বায়ন করেত পাের (১৮%); 

 জনগেণর সােথ অংশীদািরে র মা েম এলাকার 
এবং সাধারণ মা েষর উ য়ন সাধন (১৮%); এবং 

 ানীয় চািহদার আেলােক ানীয় স দ আহরণ ও 
এলাকার জনগেণর মতামেতর িভি েত অংশীদাির  

লক   প ী উ য়ন করা (৪৩%)। 

 
ক  বা বায়ন প িত: 

  
ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  (সং া=৫৪) াম  কিম র সদ  (সং া=৫৬) 

 ৪৩% অংশ হণকারীর মেত, কে র অথ 
স দ সদ েদর মে  ২০% াম কিম ; 
১০% ইউিনয়ন পিরষদ। সম য় কিম  এবং 
সরকার পে র ৭০% বরাে র মা েম 

ক  বা বািয়ত হয়।  
 ৩৯% অংশ হণকারী বেলেছন কে র ধান 

বা বায়ন িত িছল াম কিম  ক  
নয়ন ও বা বায়ন  

 ১৮% সদ  বেলেছন, াম কিম র িস া  
ইউিনয়ন সম য় কিম েত উপা াপন এবং 
ইউিনয়ন সম য় কিম র স িতেত ক  
বা বায়ন করা। 

 াম কিম  ক ক চািহদা িনধারণ কের 
ইউিনয়ন সম য় কিম েত অ েমাদেনর জ  
পাঠােনা এবং ইউিনয়ন সম য় কিম র 
অ েমাদন েম কাজ বা বায়ন করা (৬১%) 

 কে র জ  বরা ত অেথর ৭০% ক  
অিফস িদেব, ১০% ইউিপ ও ২০% াম 
কিম  ও ােমর লাকজন িদেব (২১%) 

 াম কিম  ও ইউিনয়ন কিম র সম েয় 
ক  অ েমািদত হেতা ও বা বায়ন হেতা 

(৩৯%) 
 
 

 
াম কিম  গঠন ও তার সভা অ ান:  

 ইউিসিস সদ  এবং িজিস সদ েদর ১০০% অংশ হণকারী বেলেছন, ক  এলাকায় াম পযােয় সকল াম 
কিম  গ ত হেয়িছল।  

 ইউিসিস সদ েদর মেত, গেড় িত  াম কিম র সদ  সং া িছল ২০-২৫ জন। আর অ  িদেক িজিস 
সদ েদর মেত াম কিম র সদ  সং া হে  ১৫-২০জন।  
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 উভয় কিম র সদ েদর মেত, াম কিম েত ােমর সাধারণ জনগণ যমন - ষক, বসায়ী, িদনম র, 
েরািহত, িশ ক, ডা ার, ি েযা া এবং সমাজেসবকেদর িনেয় গ ত হেয়িছল। এবং সকল াম কিম  

এলাকায় সকেলর স িতেত াম কিম  গঠন করা হেয়িছল, এবং ােম িম ং ডেক ােমর জনগেণর ভােটর 
মা েম াম কিম র সদ  িনবািচত হেয়িছল।  

 ইউিসিস সদ েদর মেত, াম কিম র সভা এক মাস পর পর অ ি ত হত (১০০%)। এবং গেড় বছের ১০-১২  
সভা অ ি ত হেয়িছল। াম কিম র সভা সাধারণত: াম কিম র সভাপিতর বাড়ীেত েত ক মােসর থম 
স ােহ অ ি ত হত (৪৩%)। আবার, কান কান সময় কিম র সভা ােমর কান এক  বাড়ীেত অ ি ত হত 
(৪০%)। িত সভায় ৯০% সদ  উপি ত থাকেতন। ১০০% অংশ হণকারী বেলেছন, মিহলারা সভায় উপি ত 
থেক তােদর েয়াজেনর কথা বলত এবং তােদর সম ার উপর িবশদ আেলাচনার পর ঐকমেত  পৗঁেছ িস া  
নয়া হত। কান কান সময় কিম র সদ েদর বাইের ােমর সাধারণ জনেগা ী ও কিম র সভায় অংশ হণ 

করেতন (১০০%)। 
 িজিস সদ েদর মে  ৫৭% এর মেত াম কিম র সভা এক মাস পর পর অ ি ত হত এবং ৪৩% এর মেত ২ 

মাস পর পর। এবং গেড় বছের ৬-১২  সভা অ ি ত হেয়িছল। াম কিম র সভা সাধারণত: াম কিম র 
সভাপিতর বাড়ীেত অ ি ত হত (১০০%)। িত সভায় গেড় ৮০% সদ  উপি ত থাকেতন। ৬৪% 
অংশ হণকারী বেলেছন, মিহলারা সভায় উপি ত থেক তােদর েয়াজেনর কথা বলত এবং তােদর সম ার 
উপর িবশদ আেলাচনার পর ঐকমেত  পৗঁেছ িস া  নয়া হত এবং ৩৬% এ সে  কান মতামত দান 
কেরনিন। কান কান সময় কিম র সদ েদর বাইের ােমর সাধারণ জনেগা ী ও কিম র সভায় অংশ হণ 
করেতন (৯৫%) এবং ৫% কান মতামত দান কেরনিন। 

 
ইউিসিস সদ েদর মেত, াম কিম র সভায় ইউিডও (ইউিনয়ন ও াম কিম র সম য়কারী) উপি ত থাকেতা, াম 
কিম র সভা পিরচালনা করত, সভার আেলাচনা ১  িনিদ  রিজ ার খাতায় িলিপব  করত, আেলাচনা ও সম া 
েলা এবং সভার িস া  অ যায়ী ািবত কায েমর বা বায়েন সহেযািগতা করেতন। 

 
িজিস সদ েদর মেত, াম কিম র সভায় ইউিডও (ইউিনয়ন ও াম কিম র সম য়কারী) উপি ত থাকেতা এবং 
সবার মতামত র েলশন আকাের িলিপব  করেতন (৬১%) এবং ৩৯% এর মেত ইউিডও সভায় উপি ত থেক 
কিম র কায ম মিনটিরং করেতন।  
 
াম কিম র সভায় সরকাির ও বসরকাির িতিনিধেদর অংশ হণ: ইউিসিস সদ েদর দলীয় আেলাচনার ১০০% 

অংশ হণকারী বেলেছন মােঝ মােঝ সরকাির ও বসরকাির কমকতারা উপি ত থাকেতন এবং তারা সাধারণত 
িবআরিডিব, মৎ  িবভাগ, িষ িবভাগ, া  ও পিরবার পিরক না িবভাগ, এনিজও কমকতা (আশা, াক) এবং  

ািণ স দ িবভােগর িতিনিধ িহসােব সভায় অংশ হণ করেতন। 
 
িজিস সদ েদর দলীয় আেলাচনার ৮৪% অংশ হণকারীেদর মেত সরকাির ও বসরকাির কমকতারা সভায় উপি ত 
থাকেতন এবং তারা সাধারণত িবআরিডিব, মৎ  িবভাগ, িষ িবভাগ, এনিজও কমকতা (আশা, াক, িপিদম     
ফাউে সন) এবং ািন  স দ িবভােগর িতিনিধ িহসােব সভায় অংশ হণ করেতন। 
 

সভায় আেলািচত সম াস হ: সভায় য সব সম া িনেয় আেলাচনা হত স েলা িন পঃ 
 
ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  াম  কিম র সদ  

 ভা া রা া মরামত  
 সংেযাগ সড়ক মরামত  
 কালভাট িনমাণ/ স েকা িনমাণ  
 নল প াপন  
 াচীর িনমাণ  
 ফসেল পাকার আ মন  
 হ স/ রগী রাগ বালাই 

 রা া মরামত/কবর ােনর রা া তরী  
 কালভাট িনমাণ/ স েকা িনমাণ  
 নল প াপন  
 গ - ছাগল/হ স- রগী রাগ বালাই দমন িবষেয় 
 মসিজেদর অ খানা িনমাণ 
 িবিভ  িবষেয়র উপর িশ ণ যমন: সলাই, িষ, 

সবিজ চাষ, প পালন ইত ািদ 
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উভয় কিম র সদ েদর মেত াম কিম েত য সকল িবষয় আেলািচত হত স েলা স ক ভােব িলিপব  কের 
পরবত  পযােয় ইউিনয়ন সম য় কিম র কােছ পযােলাচনা ও িস ে র জ  িরত হত। ইউিনয়ন সম য় কিম েত 
এ সম া আেলাচনার পর তােদর মেত য সম া েলা বই ণ থাকেতা স েলা সম য় কিম  অ েমাদন 
করত (১০০%)। 
 
ইউিনয়ন সম য় কিম  গঠন ও তার সভা অ ান:  
 উভয় কিম র ১০০% অংশ হণকারী উে খ কেরেছন য, সকল ইউিনয়েন সম য় কিম  গঠন করা হেয়িছল।  
 ইউিসিস সদ েদর ৮৯% অংশ হণকারী বেলেছন িত  সম য় কিম েত ৫০-৬০ জন সদ  িছেলন। যারা এই 

কিম র সদ  িছেলন তারা হেলন - ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান, ইউিপ মিহলা - ষ ম ার, ােমর সাধারণ 
মা ষ, িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাঃ িষ, মৎ , পিরবার পিরক না, প  স দ, িবআরিডিব এছাড়া 

েত ক  াম কিম র সভাপিতও ইউিপ সম য় কিম র সদ  িছেলন।  
 িজিস সদ েদর ৮২% অংশ হণকারী বেলেছন িত  সম য় কিম েত ৪০-৬০ জন সদ  িছেলন। যারা এই 

কিম র সদ  িছেলন তারা হেলন - ই্উিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান, ইউিপ মিহলা- ষ ম ার, িবিভ  সরকাির 
অিফেসর কমকতা। এছাড়া াম কিম র িতিনিধও ইউিপ সম য় কিম র সদ  িহেসেব িছেলন।  

 ইউিসিস এর মেত সাধারণত, এই কিম র সভা িতমােস ১ বার কের অ ি ত হত। কিম র সভা সবেমাট ৪০-
৬০ র মত অ ি ত হেয়েছ। গেড় িত সভায় ৩০-৪০ জন সদ  উপি ত থাকেতন। এ কিম েত ােমর েব 
াম কিম র িস া েলা য েলা সম য় কিম েত পাঠােনা হত স েলা িনেয় আেলাচনা হত।  

 িজিস এর মেত সাধারণত, এই কিম র সভা িতমােস ১ বার কের অ ি ত হত। িজিস এর বিশরভাগ সদ েদর 
মেত কিম র সভা সবেমাট ৩০-৩৫ র মত অ ি ত হেয়েছ। গেড় িত সভায় ৩০-৪৫ জন সদ  উপি ত 
থাকেতন। এই কিম েত াম কিম র েবর য িস া েলা সম য় কিম েত পাঠােনা হত স েলা িনেয় 
আেলাচনা হত। 

 
ইউিসিসএম ও িজিসএম-এ য িবষয় েলা িনেয় আেলাচনা হত স েলা িন পঃ  
 

ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  াম  কিম র সদ  
 রা া সং ার 
 স েকা িনমাণ/কালভাট 
 নল প াপন 
 মাদক  িনয় ণ 
 িষ/মৎ / া  ইত ািদ সম া িনেয় 

আেলাচনা 
 বা িববাহ িতেরাধ/ইভ িজং িবষেয় 

আেলাচনা 

 রা া সং ার 
 স েকা িনমাণ/কালভাট 
 নল প াপন 
 িষ/মৎ / া  ইত ািদ িবষেয় িশ ণ স ে  আেলাচনা 
 েনজ িনমাণ 
 িশ া িত ােনর উ য়ন যমন, ল মােঠ মা  ভরাট, 

নল প াপন, ম মরামত ও টয়েলট াপন 
 ি ম বা বায়ন িবষেয় আেলাচনা হত 

    
কে র সবল িদক েলা: ইউিসিস ও িজিস উভয় কিম র ১০০% সদ ই বেলেছন তারা িপআরিডিপ-২ কে র 

আওতায় িশ ণ পেয়েছন। য িলর উপর িশ ণ তারা পেয়েছন স েলা হল: 
 

ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  াম  কিম র সদ  
 িষ পাকা দমন  
 মৎ  চাষ/ মােছর রাগবালাই দমন 
 পিরবার পিরক না/ া  সেচতনতা  
 কি উটার িশ ণ  
 ািনেটশন  
 সলাই মিশন  
 গবািদ প  পালন/ হ স- রগী পালন 

 ফসেলর রাগ বালাই/ পাকা দমন  
 মৎ  চাষ/ মােছর রাগবালাই দমন 
 পিরবার পিরক না/ া  সেচতনতা  
 কি উটার িশ ণ  
 সলাই মিশন  
 গবািদ প  পালন/ হ স- রগী পালন 
 সবিজ চাষ 
 া  সেচতনতা িবষেয় 
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িশ েণর কাযকািরতা: িশ েণর ফেল য সেচতনতা ও দ তা ি  পেয়েছ স েলা িনে  বিণত হল: 
 
ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  াম  কিম র সদ  
 িশ েনর পর কমসং ােনর ব া হেয়েছ  
 া  সেচতনতা ি  পেয়েছ  
 িষ িবষেয় সেচতনতার ফেল জিমেত ফসল ি  

পেয়েছ  
 মােছর রাগবালাই এর উপর িশ ণ পেয় সই   

ান কােজ লািগেয় মাছ চােষ উপ ত হে   
 া  িবষেয় িশ ণ পেয় গভবতী মা ও িশ র 

া  সেচতনতা ি  পেয়েছ  
 এলাকাবাসী ািনেটশন স েক অবগত হেয়েছ 

 কি উটার ও সলাই িশ ণ পেয় কউ কউ        
ভাল উপাজন করেত পারেছ 

 া  িবষেয় িশ ণ পেয় গভবতী মা ও িশ র       
া  সেচতনতা ি  পেয়েছ 

 এলাকাবাসী ািনেটশন স েক অবগত হেয়েছ 

 
ি ম বা বায়ন: এফিজিডেত অংশ হণকারী ইউিসিস ও িজিস উভয় কিম র ১০০% সদ  বেলেছন য,  
িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ি ম বা বায়েনর ে  ােমর সাধারণ মা েষর চািহদা ও াথ সবািধক িবেবিচত 
হেয়েছ। এ কে র আওতায় য কাজ েলা বা বািয়ত হেয়েছ স েলা হল: 
 

ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  (সং া=৫৪) াম  কিম র সদ  (সং া=৫৬) 
 কবর ােনর রা া তরী  
 মসিজেদর সামেন মা  ভরাট  
 ইউিপ অিফেসর আসবাবপ  য়  
 রা া সং ার/ রা া মরামত, ইেটর সিলং রা া  
 াচীর িনমাণ  
 িরং াব িবতরণ/ টয়েলট াপন  
 ন িনমাণ  
 লাইে রী গঠন  
 নল প াপন  
 সলাই িশ ণ, সলাই মিশন িবতরণ 

 েলর রা া মরামত 
 ল/মা াসার াচীর িনমাণ  
 ন িনমাণ  
 িশ া িত ােনর মাঠ ভরাট 
 নল প াপন  
 িরং াব িবতরণ/ টয়েলট াপন  
 ইউিপ অিফেসর আসবাবপ  য়  
 িবিভ  িবষেয় িশ ণ যমন: িষ, সলাই, া , 

মৎ , প পালন 

 
আর এ ক েলা াম কিম েত আেলািচত হেয় সবার ঐকমেত  িস া  আকাের বা বায়েনর েব ইউিনয়ন সম য় 
কিম েত িরত হেয়িছল। ক েলা বা বায়েন ামীণ জনেগা ী াম কিম র মা েম অবদান রেখেছন স েলা 
হলঃ অথ এবং কািয়ক ম (মা  কাটার কাজ)। 
 
৭২% সদ রা বেলেছন য, বা বািয়ত কমকা েলা ােমর লাকজন র ণােব েণর কােজ িনেজেদরেক িনেয়ািজত 
কেরিছেলন। ৬৫% সদ রা বেলেছন য কে র আওতায় বা বািয়ত অবকাঠােমা েলা বতমােন চা  ও ভােলা 
অব ায় আেছ। 
 
উভয় কিম র সদ েদর মেত, ক  বা বায়েন জবাবিদিহতা ি  পেয়েছ (১০০%)। যেহ  ক েলা সরকাির, 
বসরকাির এবং ামীণ জনেগা ীর মৈতক  এবং অংশ হেণ বা বািয়ত হেয়েছ সজ  ক েলােত ন িতর কান 
েযাগ িছলনা। সদ গণ বেলেছন য ি ম েলা বা বায়েনর ফেল িনে  বিণত উপকার েলা তারা পরবিতেত অজন 

করেত স ম হেয়েছন: 
 
ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  াম কিম র সদ  
 যাগােযাগ ব ার উ য়ন 
 িশ েণর ফেল সেচতনতা ি  পেয়েছ 
 গভীর নল প াপেনর ফেল িব  পািন পান      

 যাগােযাগ ব ার উ য়ন  
 জন অংশ হণ, তা ও জবাবিদিহতা ি  
 সরকাির সবা েলা সহেজই পাি  ( িষ, প  
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ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  াম কিম র সদ  
করেত পাির 

 গভবত  মা ও িশ  াে র উ য়ন 
 মােছর রাগ বালাই দমেন িনেজরাই িমকা রাখেত 

পাের 
 সরকাির সবা েলা সহেজই পাে  ( িষ, প  

পালন, মৎ ) 

পালন, মৎ ) 
 া স ত পায়খানা বহার ি  পেয়েছ 
 িশ েণর ফেল সেচতনতা ি  পেয়েছ  
 গভীর নল প াপেনর ফেল িব  পািন পান           

স ব হে  

 
িবেশষ কের এ কে র আওতায় মিহলােদর কমসং ােনর েযােগর মা েম াবল ী হওয়ার েযাগ পেয়েছ এবং 
তারা আিথক ভােব লাভবান হেয়েছ। 
 
বল িদকঃ য িবষেয় / সম া েলা কে র বল িদক বেল িচি ত হেত পাের তা ধানত: েয়াজেনর লনায় 

কম অথ বরা ই সবেচেয় বল িদক। 
 

পািরশঃ উভয় কিম র অংশ হণকারীেদর মেত, এই ক  িভি েত চলামান থাকা েয়াজনীয় এবং এর সপে  
অংশ হণকারী িনে  বিণত অব া অবতারনা কেরেছনঃ 
 
ইউিনয়ন সম য় কিম র সদ  াম  কিম র সদ  
 অথ বরা  বাড়ােত হেব 
 জনবল ি / িত ইউিনয়েন ১জন কের ইউিডও        

থাকা দরকার 
 িনয়িমত সভা করেত হেব 
 জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব 
 বিশ কের ক  হােত িনেত হেব  
 মিনটিরং ব া জারদার করেত হেব  
 কে  জনগেণর অেথর পিরমাণ ২০% থেক 

কিমেয় ৫% করেত হেব  

 অথ বরা  বাড়ােত হেব 
 বিশ কের ক  হােত িনেত হেব  
 ক  র ণােব েণর ব া রাখা 
 জলা, উপেজলা ও ইউিনয়েনর সম েয় ি ম              

বা বায়ন করা 
 মািসক সভায় সকল সদে র অংশ হণ িনি ত করা  
 জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব 
 মিনটিরং ব া জারদার করেত হেব 
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৭.২.৩ ন না ইউিনয়েন িপআরিডিপ-২ কায ম বা বায়ন সং া  তে র ফলাফল পযােলাচনা ও 
িবে ষণ  
 

ভাব ায়ন সমী ায় এক  সংগ ত চকিলে র মা েম িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় িনধািরত ৪০  
ন না ইউিনয়েন ক  বা বায়ন সং া  ত  যমন: াম কিম  গঠন এবং াম কিম র সভা অ ােনর সং া; 
ইউিনয়ন সম য় কিম  গঠন এবং ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা অ ােনর সং া; ি ম বা বায়েনর ত ; িশ ণ 
সং া  ত ; এলাকার লাকজন িক িক িবষেয়র িশ ণ পেয়েছ; িকভােব সম া িনধািরত হেয়েছ এবং তা 
অ েমািদত ও বা বািয়ত হেয়েছ; কে র আওতায় উ ু  বােজট সভা অ ি ত হবার অব া; কে র কাজ 

পারিভশন ও মিনটিরং; ক  বা বায়নকালীন সমেয় সম া; অথ বরা  ইত ািদ িবষেয় ত  সং হ করা হেয়েছ। 
ক  স িকত উপেরা  ত স হ ন না ইউিনয়েনর ইউিপ সিচব, ইউিডও, এআরিডও এবং ইউিপ চয়ার ান ও 

ইউিপ ম ার এর সােথ কথা বেল এবং েয়াজনীয় কাগজপ  দেখ ত  সং হ করা হেয়েছ। এখােন উে ,  
বতমােন িপআরিডিপ-৩ এর কায ম চলমান থাকায় ও মাঠ পযােয়র কমকতা পিরবিতত হওয়ায় কান কান 
ইউিনয়েনর িপআরিড-িপ-২ এর নিথপ  না থাকায় মা  মৗিখকভােব ত  সং হ করা হেয়েছ। িনে র ছেক িবভাগ      
অ যায়ী সং হীত ন না ইউিনয়েনর সং ার িবভাজন দখােনা হল:  
 
সারণী ৭.৯: িবভাগ অ যায়ী পিরদশন ত ইউিনয়েনর সং া    
 

িবভাগ অ যায়ী 
পিরদশন ত 
ইউিনয়েনর সং া   

ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 

সং া ১২ ৩ ৩ ৭ ৫ ৩ ৫ ২ ৪০ 
% ৩০ ৮ ৮ ১৭ ১২ ৮ ১২ ৫ ১০০ 

  
ন না ইউিনয়েন ত  সং হকালীন সমেয় ক  সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের ও নিথপ  থেক া  
তে র িভি েত দখা যায় য, িত ইউিনয়েন গেড় মাট ৯  কের াম কিম  গ ত হেয়িছল (সবিন -৪  এবং 
সেবা -২৬ )।   
 
সারণী ৭.১০: িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় পিরক না অ যায়ী ন না ইউিনয়েন াম কিম  গঠেনর গড় সং া  
 

াম কিম র সং া ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 
গড় ১২ ৯ ৯ ১০ ৯ ৭ ৮ ৭ ৯ 
সবিন  ৫ ৮ ৭ ৮ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ 
সেবা  ২৬ ৯ ১২ ১৩ ১৮ ১০ ১১ ৯ ২৬ 
ন না সং া ১২ ৩ ৩ ৭ ৫ ৩ ৫ ২ ৪০ 

 
তে র ফলাফেল দখা যায় য, িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় িত ইউিনয়েন গেড় মাট াম কিম র সভা 
অ ি ত হবার ল মা া িছল ২৯০  এবং তার িবপরীেত িত ইউিনয়েন গেড় মাট ২৪৩  াম কিম র সভা 
অ ি ত হেয়েছ।   
 
সারণী ৭.১১: িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় কে র পিরক না অ যায়ী িনধািরত ইউিনয়েন অ ি ত াম কিম র 
সভার সং া 
 
টােগট ত সভা 
সং া 

ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 

টােগট ত সভার 
গড় সং া 

৫২২ ২৯৯ ৩৩০ ৪৬৫ ২০৭ ১৬৪ ২৪২ ৯০ ২৯০ 

অ ি ত সভা সভার 
গড় সং া 

৪৯০ ২৩৯ ৩১০ ৩০৬ ১৮৪ ১০১ ২৩৪ ৮০ ২৪৩ 
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ইউিনয়ন পযেব ণ চকিলে র মা েম া  তে র ফলাফেল দখা যায় য, ৪০  ন না ইউিনয়েনর মে  ২৫  
(৬৩%) ইউিনয়েনর সব েলা াম কিম ই বতমােন সি য় আেছ অথাৎ কিম েলা িনয়িমত সভা কের, ১৩  
(৩২%) ইউিনয়েনর িক  িক  াম কিম  বতমােন সি য় আেছ এবং ২  (৫%) ইউিনয়েন কান াম কিম ই 
বতমােন সি য় নয়।     
 

সারণী ৭.১২: বতমােন াম কিম েলা সি য় িকনা অথাৎ িনয়িমত মািসক সভা কের িকনা   
 

কিম েলা 
সি য় িকনা 

ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 

সব েলাই 
সি য় আেছ 

৬ (৫০%) ০ (০%) ৩ 
(১০০%) 

৬ (৮৬%) ৪ (৮০%) ২(৬৭%) ৩ (৬০%) ১ 
(৫০%) 

২৫ 
(৬৩%) 

িক  িক  
সি য় আেছ 

৬ (৫০%) ২ (৬৭%) ০ (০%) ১ (১৪%) ১ (২০%) ০ (০%) ২ (৪০%) ১ 
(৫০%) 

১৩ 
(৩২%) 

কানটাই 
সি য় নয় 

০ (০%) ১ (৩৩%) ০ (০%) ০ (০%) ০ (০%) ১ (৩৩%) ০ (০%) ০ 
(০%) 

২ 
(৫%) 

সং া ১২ ৩ ৩ ৭ ৫ ৩ ৫ ২ ৪০ 
 
ইউিনয়ন চকিলে র মা েম া  তে র ফলাফেল দখা যায় য, িত  ইউিনয়েন গেড় ি ম বা বায়েনর ল মা া 
িছল ১৯  এবং তার িবপরীেত িত  ইউিনয়েন গেড় ১৮  ি ম বা বািয়ত হেয়েছ।  
 
সারণী ৭.১৩: িনধািরত ইউিনয়েন িপআরিডিপ-২ এর আওতায় বা বািয়ত িজিস ি ম স িকত ত ঃ  
 
িজিস ি ম 
বা বায়েনর সং া 

ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 

গড় ল মা া ২৩ ৬ ২৫ ২৬ ১০ ১০ ১৮ ১৮ ১৯ 
গড় অজন ২২ ৬ ২৫ ২৫ ১০ ৯ ১৭ ১০ ১৮ 
সং া ১২ ৩ ৩ ৭ ৫ ৩ ৫ ২ ৪০ 

 

ন না ইউিনয়েন বা বায়ন ত ি মস হঃ   
 

 পাঠাগার িনমাণ 
 বাজাের ঘর িনমাণ 
 পা  অিফস িনমাণ 
 এিতম খানার আসবাবপ  য় 
 উবওেয়েলর গাড়া পাকা করা 
 ঈদগ  মােঠর াচীর িনমাণ / দয়াল / ইউিপ এর 

াচীর িনমাণ 
 ন িনমাণ / পািন িন াশন 
 েলর বাউ ারী / ঘর িনমাণ 
 েলর মােঠ মা  ভরাট 
 রা া িনমাণ /রা ায় মা  ভরাট 
 নল প াপন 
 মসিজেদ টয়েলট িনমাণ / বাউ ারী িনমাণ / 

মসিজদ সং ার / অ ◌ুখানা িনমাণ 
 মি েরর দয়াল িনমাণ / মি র সং ার 
 ােবর আসবাব প  দান 

 কােঠর ল / স  িনমাণ 
 েলর আসবাব প  য় ও িবতরণ 
 সলাই মিশন য় 
 ািনেটশন / িরং াব িবতরণ 
 ল ঘােট াি ন িনমাণ / ইউিপেত াি ন িনমাণ/ 

া  স ত পায়খানা িনমাণ 
 েরর ঘাটলা িনমাণ /িসিড় িনমাণ 
 কালভাট িনমাণ 
 রা ায় ইেটর সিলং 
  রাপণ 
 ইউিপেত গাড়ী রাখার ান 
 ইউিপ সভা কে র চয়ার টিবল/আসবাব প  

য়; এখােন উে  য, কে র জ  িনধািরত 
কান িম ং ম বা েয়াজনীয় আসবাবপ  না 

থাকায় কান কান ইউিনয়ন পিরষেদ আসবাবপ  
য় করা হেয়েছ, যা কে র অংশীদাির লক 

কােজর ি ম থেক অথ বরা  করা হেয়েছ, যােত 
কের কে র েয়াজনীয় িম ং আেয়াজন করা 
যায়। 



  56  

িত  ইউিনয়েনই কে র আওতায় ইউিনয়ন সম য় কিম  গ ত হেয়িছল। তে র ফলাফেল দখা যায় য, 
িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় িত ইউিনয়েন গেড় মাট ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা অ ি ত হবার ল মা া 
িছল ৪৮  এবং তার িবপরীেত িত ইউিনয়েন গেড় মাট ৪৩  ইউিনয়ন সম য় কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ। 
বতমােন ৪০  ন না ইউিনয়েনই ইউিনয়ন সম য় কিম  আেছ, তেব িক  িক  ইউিনয়েন িনয়িমত সভা অ ি ত হয়।    
 

সারণী ৭.১৪: িপআরিডিপ-২/িলংক মেডল এর আওতায় কে র পিরক না অ যায়ী িনধািরত ইউিনয়েন ইউিনয়ন 
সম য় কিম র (ইউিসিস) সভা অ ি ত হবার সং া   
 
ইউিসিস সভা ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 
টােগট ত সভার 
গড় সং া 

৭৫ ৩২ ৪১ ৩২ ৫৭ ৩৬ ৫১ ৬০ ৪৮ 

অ ি ত সভা 
সং া 

৬৭ ২৪ ৪১ ৩২ ৫৪ ৩৪ ৪৪ ৫০ ৪৩ 

সং া ১২ ৩ ৩ ৭ ৫ ৩ ৫ ২ ৪০ 
 
ন না এলাকার ৪০  চকিলে র ফলাফল িবে ষেণ দখা যায় য িত  ইউিনয়েনর উপকরােভাগীেদর কমেবিশ 
দ তা উ য়ন ও আয়-বধন লক িশ ণ দওয়া হেয়েছ। কে র আওতায় দ  িশ েণর িবষয়স হ িন¤ ◌œর 
সারণীেত উে খ করা হল। 
 

সারণী ৭.১৫: িবভাগ অ যায়ী ন না ইউিনয়েন দ  দ তা উ য়ন ও আয়-বধন লক িশ েণর িবষয়স েহর 
আ পািতক হার    
 

িশ েণর িবষয়/ নাম 
 

ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 

িষ িবষয়ক িশ ণ: 
আ  চাষ / ধান চাষ / 
সবিজ বাগান / সবিজ চাষ 
করা 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ৭৫ ১০০ ৯৪ 

গবািদ প  পালন িবষেয় / 
গবািদ প র পিরচযা / 
রাগ বালাই দমন/ হ স 
রিগ পালন / রাগ বালাই 
রীকরন 

৯২ ০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৫০ ৮০ 

কি উটার িশ ণ ২৫ ০ ১০০ ০ ৮০ ৬৭ ২৫ ৫০ ৪০ 
দিজর কাজ / সলাই 

িশ ণ 
৩৩ ০ ০ ৭৫ ৪০ ০ ০ ৫০ ২৯ 

মৎ  চাষ / মােছর রাগ 
বালাই 

৪২ ১০০ ৬৭ ৫০ ৪০ ৩৩ ৭৫ ০ ৪৯ 

সেচতনতা ি  লক 
িশ ণ: া  ও পিরবার 

পিরক না িবষেয়/ 
ািনেটশন স েক/ বা  

িববাহ, যৗ েকর ফল 
স েক/ মাদক িনয় ণ ও 
স াস দমন িবষেয়/ খা  
ও ি  িবষেয়/ নারী ও 
িশ  িনযাতন রাধ িবষেয় 

১০০ ১০০ ১০০ ৭৫ ১০০ ৬৬ ১০০ ১০০ ৯৩ 

সং া ১২ ৩ ৩ ৭ ৫ ৩ ৫ ২ ৪০ 
 

া  তে  আেরা জানা যায় য, কি উটার ও সলাই িশ ণ িছল ৩ মােসর এবং অ া  সকল িবষেয় িশ ণ 
িছল ১ িদন ময়াদী। 
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৭.২.৪ বা বািয়ত ি ম পিরদশন ও পযেব েণর ফলাফল পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
বতমান সমী ায় িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় বা বািয়ত ৪০  ন না ইউিনয়েন ১  কের মাট ৪০  ি ম 
পিরদশন এবং সংি  ি র সােথ কথা বেল সংগ ত চকিলে র মা েম েয়াজনীয় ত ািদ সং হ করা 
হেয়েছ। পযেব ত ৪০  ি েমর মে  ১০  ি ম হে  রা া িনমাণ/সং ার/ মরামত (পাড়া রা া িনমাণ; মা র 
রা ায় ইেটর সিলং; রা া মরামত/পাকাকরণ; রা ায় িসিস ঢালাইকরণ; মসিজদ সংল  রা ায় মা  ভরাট), ১  
ি ম ব  কালভাট িনমাণ, ১  ি ম কােঠর ল িনমাণ, পাহেড় ওঠার পাকা ি িড় িনমাণ, ১  ি ম খােলর িভতর 
িদেয় ব ধ িনমাণ, ১  ি ম পািন সেচর ন িনমাণ, ১  ি ম াি ক পাইপ লাইন (৬২০ ট), ১  ি ম ইউ- ন 
িনমাণ, ১  ি ম আর িস িস পাইেপর মা েম পািন িন াশন ব া, ৪  ি ম গভীর নল প াপন, ১  ি ম তারা 
পা  উবওেয়ল াপন, ৩  ি ম া  স ত পায়খানা তরী এবং উবওেয়ল াপন, ৪  ি ম া  স ত 
পায়খানা তরী, ৩  ি ম মসিজেদর অ খানা িনমাণ, ১  ি ম মসিজদ Íকরণ, ১  ি ম ঈদগ  মােঠর বাউ ারী 
ওয়াল িনমাণ, ১  ি ম মি েরর দওয়াল পাকাকরণ, ১  ি ম াইমাির েলর বাউ ারী িনমাণ, ১  ি ম মা াসার  
দওয়াল িনমাণ, ১  ি ম মা াসায় ই ক  িবিশ  েনর ঘর িনমাণ, এবং ১  ি ম র ঘাট পাকাকরণ। 

 
সারণী ৭.১৬: পযেব ণ ত ি মস েহর নাম ও সং ার িব াস  
 
িবভাগ  

ীমস েহর নাম 
ঢাকা 

ময়মনিসং
হ 

বিরশা
ল 

চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 

পাড়া রা া িনমাণ; মা র রা ায় 
ইেটর সিলং; রা া 
মরামত/পাকাকরণ; রা ায় িসিস 

ঢালাইকরণ; মসিজদ সংল  রা ায় 
মা  ভরাট 

৩  ১ ২ ২  ২  ১০ 

ব  কালভাট িনমাণ     ১    ১ 
কােঠর ল িনমাণ ১        ১ 
পাহেড় ওঠার পাকা ি িড় িনমাণ     ১     ১ 
খােলর িভতর িদেয় ব ধ িনমাণ     ১     ১ 
পািন সেচর ন িনমাণ ১        ১ 

াি ক পাইপ লাইন (৬২০ ট)        ১  ১ 
ইউ- ন িনমাণ       ১  ১ 
আর িস িস পাইেপর মা েম পািন 
িন াশন ব া 

     ১   ১ 

গভীর নল প াপন ১    ১  ১ ১ ৪ 
াইমাির েল তারা উবওেয়ল 
াপন 

  ১      ১ 

া  স ত পায়খানা তরী এবং 
উবওেয়ল াপন 

২ ২       ৪ 

া  স ত পায়খানা তরী    ১ ১  ১  ৩ 
মসিজেদর অ খানা িনমাণ ১        ১ 
মসিজদ Íকরণ  ১       ১ 
ঈদগা মােঠর বাউ ারী ওয়াল 
িনমাণ 

১        ১ 

মি েরর দওয়াল পাকাকরন ১        ১ 
াইমাির েলর বাউ ারী িনমাণ ১        ১ 

মা াসার দওয়াল িনমাণ    ১     ১ 
মা াসায় ই ক  িবিশ  েনর 
ঘর িনমাণ 

  ১      ১ 

র ঘাট পাকাকরন     ১     ১ 
সং া ১২ ৩ ৩ ৭ ৫ ২ ৬ ২ ৪০ 
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পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  মাট ৩১  ি েমর বা বায়ন সময়কােলর ত  পাওয়া গেছ এবং ৯ র ত  
িমিসং রেয়েছ। পযেব ত ৩১  ি েমর তে র মে  ১১  (৩৬%) ি ম বা বািয়ত হয় ২০১২ সােল, পযায় েম 
৬  (১৯%) ি ম বা বািয়ত হয় ২০১৪ সােল, আেরা ৬  (১৯%) ি ম বা বািয়ত হয় ২০১২, ৫  (১৬%) ি ম 
২০১১ সােল, ২  (৭%) ি ম ২০০৫ সােল ও বাকী ১  (৩%) ি ম ২০০৯ সােল বা বািয়ত হয়।  
 
ি ম সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব ণকােল সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের দখা যায় য, ৪০  ন না 
ি েমর মে  বশীরভাগ ি মই (৩৬ ) াম কিম র সভায় উ ািপত ি ম। মা  ৪  ি ম ইউিনয়ন সম য় কিম র 
সভায় উ ািপত ি ম। াম কিম র সভায় উ ািপত এই ৩৬  ন না ি েমর সব েলা ি মই ইউিনয়ন সম য় 
কিম র সভায় উপ ািপত হেয়িছল বেল ত  পাওয়া যায়।   
 
পযেব ণকােল সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের া  ত  থেক জানা যায় য, বিশর ভাগ ে ই ি ম 
িনবাচেনর িবষেয় াম কিম র সভাপিত  িমকা পালন কেরিছেলন। পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  
মাট ২২  (৫৫%) ন না ি ম িনবাচেন াম কিম র সভাপিত  িমকা পালন কেরিছেলন। অপরিদেক, ১২  

(৩০%) ি ম াম কিম র সদ রা িনবাচন কেরিছেলন, ৩  (৭%) ি ম কে র ইউিডও ক ক িনবাচন করা 
হেয়িছল এবং বাকী ৩  ি েমর মে  ােমর সাধারণ ষক (১ ), াম কিম র সাধারণ স াদক (১ ) এবং 
ইউিসিসএম (১ ) ক ক িনবািচত হেয়িছল। 
 
সারণী ৭.১৭: ি ম েলা বা বায়েন য়   
 

ি ম বা বায়েন 
য় (টাকায়) 

ঢাকা ময়মনিসংহ বিরশাল চ াম লনা রাজশাহী রং র িসেলট মাট 

গড় য় ১০৩৩৪৫ ৫৩৩৩৩ ৮৩৩৩৩ ১১০০০০ ৭৫০০০ ৯২৫০০ ৭৫৬৬৪ ৮২৫০০ ৯০৩৯৯ 
সবিন  ৫০০০০ ৫২৫০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০ ৫২৫০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০ ৫০০০০ 
সেবা  ৩৭৬১১৬ ৫৫০০০ ১০০০০০ ১৬০০০০ ৭৫০০০ ১৫০০০০ ৭৮৩২০ ৯০০০০ ৩৭৬১১৬ 

 
পযেব ণকােল সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের া  ত  থেক দখা যায় য, ি ম েলা বা বায়েন গেড় 
৯০,৩৯৯/= টাকা খরচ হেয়েছ। সবিন  খরচ হেয়েছ ৫০,০০০/= টাকা এবং সেবা  খরচ হেয়েছ ৩,৭৬,১১৬/=   
টাকা (সারণী-৭.৮)। পযেব ণকােল া  ত  থেক দখা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর বা বায়েন 
সরকার ৭০% টাকা, ইউিনয়ন পিরষদ ১০% টাকা এবং ামবাসী ২০% টাকা িদেয়েছ। 
 
পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  মাট ১৮  (৪৫%) ি ম বা বায়েন াম কিম র সভাপিত ল িমকা  
পালন কেরিছেলন, ১৫  (৩৮%) ি ম বা বায়েন িবআরিডিব কমকতাগণ ল িমকা পালন কেরিছেলন, ৮  
(২০%) ি ম বা বায়েন াম কিম র সদ গণ ল িমকা পালন কেরিছেলন, ৪  (১০%) ি ম বা বায়েন ি ম 
বা বায়ন কিম  ল িমকা পালন কেরিছেলন, ৪  (১০%) ি ম বা বায়েন কে র ইউিডও ল িমকা পালন 
কেরিছেলন এবং বাকী ২  (৫%) ি ম বা বায়েন ইউ িস িস এম ল িমকা পালন কেরিছেলন।  
 
পযেব ণকােল সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের া  ত  থেক জানা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ন না 
ি েমর মে  মাট ৩৩  (৮৩%) ি ম বা বায়েন িবআরিডিব কে র কমকতা  উপি ত িছেলন, ১৫  (৩৮%) 
ি ম বা বায়েন িষ িবভােগর কমকতা  উপি ত িছেলন, ১৩  (৩৩%) ি ম বা বায়েন ইউিনয়ন পিরষেদর 
চয়ার ান ও ম রগণ উপি ত িছেলন, ৮  (২০%) ি ম বা বায়েন া  িবভােগর কমকতা  উপি ত িছেলন, 

এলিজই্িড  এবং জন া  িবভােগর কমকতা  ২  কের ি ম বা বায়েন উপি ত িছেলন। এছাড়াও পিরবার 
পিরক না িবভােগর কমকতা , াম কিম র সভাপিত এবং আশা এনিজও যথা েম ১  কের ি ম বা বায়েন 
উপি ত িছেলন।  
 
ি ম বা বায়েন াম কিম র সদ রা বা ামবাসীরা িক ধরেনর িমকা বা দািয়  পালন কেরেছন স স িকত ত  
পযােলাচনায় দখা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  মাট ৩৭  (৯৩%) ি ম বা বায়েন াম 
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কিম র সদ রা বা ামবাসীরা অথ ও ম উভয়ই িদেয়েছন, ২২  (৫৫%) ি ম বা বায়েনর কায ম তারা 
দখােশানা বা তদারকী কেরেছন, ২  (৫%) ি ম বা বায়েন তারা ম িদেয়েছন এবং ১  (৩%) ি ম বা বায়েন 

অথ িদেয় সহায়তা কেরেছন।   
 
সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের দখা যায় য, ি ম বা বায়েন গেড় ৩৯ জন িমক িনেয়াগ করা হেয়িছল 
এর মে  ষ িমক িছেলন গেড় ৩৫ জন এবং মিহলা িমক িছেলন গেড় ৪ জন। মিহলা িমেকর িনেয়ােগর হার 

ষ িমেকর লনায় অেনক কম িছল (১০%)। পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  ২৯  ি েমর কাজ 
এলাকার িমক িদেয় করােনা হেয়িছল এবং বাকী ১১  ি েমর কাজ এলাকার এবং এলাকার বাইেরর উভয় িমক 
িদেয় করােনা হেয়িছল।  
 
সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের আরও দখা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ন না ি মই সময়মত অ েমািদত 
হেয়িছল এবং ি ম অ েমািদত হওয়ার পর বা বায়নও সময়মত হেয়িছল। ি ম অ েমাদন এবং অ েমািদত হওয়ার 
পর বা বায়েন কান িবল  হয়িন। া  তে র পযােলাচনায় দখা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ন না ি মই 
পিরক না মািফক স ণ েপ যা যা করার কথা িছল স অ যায়ী সমা  হেয়িছল। 
 
পযেব ণকােল সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের জানা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর সব েলার 
বা বায়নকােল িবআরিডিপ-র কান ক  কমকতা বা বায়ন কাজ পিরদশেন এেসিছেলন।   
 
সেরজিমেন পিরদশন ও পযেব ণকােল দখা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ি েমর মে  ৩৩  ি েমর বতমান অব া 
ভােলা, ২ি েমর অব া মাটা  (অথাৎ ১  রা ার িক  িক  জায়গা ন  হেয়েছ গেছ এবং ১  র ঘােটর িক  
িক  া ার উেঠ গেছ) এবং ৭  ি েমর অব া ভােলা নয় যমন: ৩  ি েমর রা ার ইট ভে  গেছ, জায়গায় 
জায়গায় গত হেয় গেছ; বতমােন এ েলার সং ার েয়াজন; ১  ি েমর কােঠর স েকার িনরাপ া ব নী (উ র  
পাশ) ভে  িগেয় িঢলা হেয় গেছ এবং বতমােন স েকা  নড়বেড় অব ায় আেছ; ১  ি ম তথা খােলর িভতর িদেয় 
ব ধ িনমাণ ি ম র ই পােশ খাল থাকার কারেণ ’িদেকই ভে  গেছ, ইবার মরামত করার পর আবারও ভে  
গেছ, নরায় মরামত করা েয়াজন; ১  ি েমর (আর িস িস পাইেপর মা েম পািন িন াশন ব া) েনর  

ঢাকনা নাই য কান সমেয় ঘটনা ঘটেত পাের এবং েন ময়লা জেম ভরাট হেয় আেছ; ১  ি েমর ( াইমাির  
েল তারা উবওেয়ল াপন) উবওেয়ল বতমােন অচল অব ায় আেছ যা মরামত করা েয়াজন।  

 
পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  ৩১  ি ম বা বায়েনর পর এ যাবৎ কান সং ার, র ণােব ণ ও 
মরামেতর কাজ করা হয়িন  এবং বাকী ৯  (২২%) ি ম বা বায়েনর পর র ণােব ণ/ মরামেতর কাজ করা 

হেয়েছ। সাধারণ এলাকাবাসী (৭৮%) এবং ইউিনয়ন পিরষদ এর কমকতাগণ (৩৩%) বশীরভাগ ি েমর সং ার, 
র ণােব ণ ও মরামেতর কাজ কেরেছন। এছাড়াও িবআরিডিব কমকতা, মসিজদ ও মা াসা কিম  এই সং ােরর 
কাজ কেরেছন। পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  ৯  (২২%) ি ম বতমােন সং ার েয়াজন আেছ এবং  
বাকী ৩১  (৭৮%) ি েম বতমােন সং ােরর েয়াজন নই।  
 
পযেব ণ ত ৪০  ন না ি েমর মে  ১৩  (৩৩%) ি ম যমন: পাড়া রা া িনমাণ, রা ার িস িস ঢালাই করণ, 
রা ায় ইেটর সিলং, মসিজদ সংল  রা ায় মা  ভরাট, ব -কালভাট িনমাণ, পাহােড় উঠার জ  পাকা ি িড় িনমাণ, 
কােঠর ল িনমাণ, খােলর িভতর িদেয় ব ধ িনমাণ ইত ািদ বা বায়েনর ফেল এলাকার যাগােযাগ ব ার উ য়ন 
হেয়েছ, ফেল এলাকাবাসী তথা ামবাসীর যাতায়ােতর িবধা হেয়েছ, এক জায়গা হেত অ  জায়গায় সহেজই এবং 
কম সমেয় যেত পারেছ, িষ প  সহেজ বাজারজাত করেত পারেছ, ল, কেলজ ও মা াসার ছা -ছা ীরা বষার 
সময়ও েল বা মা াসায় যেত পারেছ যা েব বই ক সা  িছল; ১  (৩%) ি েম িষ জিমেত পািন সেচর জ  

ন িনমাণ করায় সেচর িবধা ি  পেয়েছ, ফেল িষ উৎপাদন ি  পেয়েছ এবং সই সােথ ধান েত সেচর 
সময় পািনর অপচয় কম হয়; ১  (৩%) ি েম াি ক পাইপ লাইন াপন (৬২০ ট)-এর ফেল ামবাসীর ১৫ িবঘা 
অনাবাদী জিম আবােদর যা  হেয়েছ এবং বতমােন ফসল উৎপাদন হে , ১  (৩%) ি েমর মা েম ইউ- ন 
িনমােণর ফেল ব ার পািন ারা ফসেলর ত ন  হয়না এবং ১  (৩%) ি েম আরিসিস পাইেপর মা েম পািন 
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িন াশন ব া করার ফেল জলাব তা সম া র হেয়েছ এবং পািন ষণ রাধ হেয়েছ; ৮  (২০%) ি েম গভীর 
নল প/তারা পা  উবওেয়ল াপেনর ফেল এলাকায় েপয়/িনরাপদ পািন সরবরাহ ব া িনি ত হেয়েছ, 
ামবাসী িব  ও আেসিনক  পািন পান করেত পারেছ, ৭  (১৮%) ি েম টয়েলট াপন করায় এলাকায় 
ািনেটশন ব ার উ য়ন হেয়েছ এবং া স ত পায়খানা িনি ত হেয়েছ ও এলাকার জনগণ া  স ে  সেচতন 

হেয়েছ এবং পািন ও বা  বািহত রােগর েকাপ াস পেয়েছ। 
 
পযেব ণকােল সংি  ি বেগর সােথ আেলাচনা কের আরও দখা যায় য, ৩  (৮%) ি েম মসিজেদর অ খানা 
িনমাণ করার ফেল ােমর মা ষেক এখন আর অ  কাথায় অ র জ  যেত হয় না, মসিজেদর অ খানায় অ  কের 
নামাজ আদায়  করেত পাের; ১  (৩%) ি েম মসিজদ এলাকা শ  করার ফেল আেগর চেয় বিশ মা ষ নামাজ 
আদায় করেত পােরন; ১  (৩%) ি েম ঈদগ র উ য়েনর (ঈদগ  মােঠর বাউ াির ওয়াল িনমাণ ও মা  ভরাট) ফেল 
ঈদগ েত এলাকার মা ষ র পিরেবেশ ঈেদর নামায পড়েত পারেছ; ১  (৩%) ি েম মি েরর দওয়াল পাকাকরণ 
ও মা  ভরােটর ফেল মি েরর িনরাপ া ি  পেয়েছ এবং পাকা দয়াল থাকার জ  ভরাট ত মা  বষার পািনেত 
িবিলন হেত পাের না; ২  (৬%) ি েম (১  মা াসায় ও ১  েল) দয়াল/বাউ াির ওয়াল িনমােণর ফেল 

ল/মা াসার পিরেবশ উ য়ন হেয়েছ, ছেল- মেয়েদর লখা-পড়ার েযাগ ি  পেয়েছ, ছা -ছা ীেদর িনরাপ া 
িনি ত হেয়েছ, তারা র পিরেবেশ াশ করেত পারেছ; ১  ি েম মা াসায় ই ক  িবিশ  েনর ঘর িনমােণর 
ফেল আেগর চেয় অিধকসং ক ছেল- মেয় এখােন পড়া না করেত পারেছ; এবং ১  (৩%) ি েম ইউিনয়ন 
পিরষেদর েরর ঘাট পাকাকরেণর ফেল ামবাসী তােদর েয়াজনীয় কাজ েলা ভালভােব ের িগেয় করেত 
পারেছ যমন- গাসল করা, পািন আনা, থালা-বাসন ধায়া, কাপড় পির ার করা ইত ািদ। 
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৭.২.৫  আয় বধণ লক দ তা উ য়ন িশ ণ া  উপকারেভাগীেদর কস ািডর ফলাফল   
          পযােলাচনা ও িবে ষণ 
 
িপআরিডিপ-২ কে র সফলতা েল ধরার জ  কে র আওতায় যসকল ামবাসী উপকারেভাগী এবং কিম র 
সদ  দ তা উ য়েনর জ  Field Proposal Type Training (FPTT) এবং আয় ও কমসং ােনর িবধােথ 
আয় বধণ লক দ তা উ য়ন িশ ণ পেয়েছন তােদর ম  হেত মাট ১২ জন ামবাসী উপকারেভাগী এবং 
কিম র সদ  উপকারেভাগী ি র কস ািড হণ করা হেয়েছ। কে র আওতায় দ তা উ য়ন িশ ণ ও 
অ া  আয়-উপাজন লক িবষেয়র উপর িশ ণ পেয়  িশ েণর ান কােজ লািগেয় জীবেন সফলতা অজেনর 
িব ািরত বণনা, কে র মা েম তােদর সাফ  ও সম াস হ এর মা েম েল আনা হেয়েছ। কে র আওতায়  
এই ১২ জন উপকারেভাগীর সফলতার কািহনী সি েবিশত কের েল ধরা হেলা।  
 
এই ১২ জন উপকারেভাগীর মে  ৭ জন মিহলা এবং ৫ জন ষ। মিহলােদর বয়স ৩০ থেক ৪২ বছেরর মে    
এবং ষেদর বয়স ৩১ থেক ৫৬ বছেরর মে । মাট ৭ জন মিহলা উপকারেভাগীর মে  ৬ জন িববািহত এবং   
বতমােন ামীর সােথ বসবাস কেরন এবং ১ জন অিববািহত। ষেদর মে  সকেলই িববািহত।  
 
মিহলা উপকারেভাগীর মে - আি য়া খা ন, বয়স ৩১ বছর, স ম িণ পাশ, িববািহত, ই স ােনর মা এবং িতিন 
কান কিম র সদ  নন। ২০১০ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় সলাই িশ ণ হণ কেরন। ফােতমা খা ন, 

বয়স ৪২ বছর, এসএসিস পাশ, আনসার িভিডিপ এর ইউিনয়ন িলডার, িববািহত, ই স ােনর মা এবং িতিন সরা 
ইউিনয়ন কিম  এবং াম কিম র সদ ।  ২০১৪ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় সলাই িশ ণ হণ কেরন। 
খােদজা বগম, বয়স ৩১ বছর, এসএসিস পাশ, িহণী, িববািহত এবং িতিন কান কিম র সদ  নন। ২০১৩ সােল 

িপআরিডিপ-২ এর আওতায় ৩ মাস ািপ সলাই িশ ণ হণ কেরন। নাসিরন বগম, বয়স ৩২ বছর, অ ম িণ 
পাশ, চা রীজীিব, িববািহত, ই স ােনর মা এবং িতিন কান কিম র সদ  নন। ২০১৩ সােল িপআরিডিপ-২ এর 
আওতায় ৩ মাস ািপ সলাই িশ ণ হণ কেরন। র া রানী, বয়স ৩০বছর, চ থ িণ পাশ, দিজ কাজ কেরন, 
িববািহত, ই স ােনর মা এবং িতিন কান কিম র সদ  নন। ২০১৩ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় ৩ মাস 

ািপ সলাই িশ ণ হণ কেরন। সিলনা খা ন, বয়স ৩৪ বছর, প ম িণ পাশ, হ স- রিগ পালন কেরন, 
অিববািহত এবং আই  কিম র সদ । ২০১৪ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় ১ মাস ািপ হ স- রিগ, ছাগল 
পালেনর উপর িশ ণ হণ কেরন। ই  আ ার, বয়স ৩১ বছর, এইচএসিস পাশ, কি উটার উে া া,    
িববািহত, ১ স ােনর মা এবং িতিন কান কিম র সদ  নন। ২০১৪ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় ১ মাস    

ািপ হ স- রিগ, ছাগল পালেনর উপর িশ ণ হণ কেরন।  
 

ষ উপকারেভাগীর মে - আ ল কালাম, বয়স ৩৮ বছর, এসএসিস পাশ, কি উটার অপােরটর, িববািহত, ৪ 
স ােনর বাবা এবং িতিন াম কিম র সদ । ২০১৩ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় পিরবার পিরক না ও মৎ  
চােষর উপর িশ ণ হণ কেরন। মা: জাহাি র, বয়স ৪৫ বছর, িনর র, ষক, িববািহত, ৪ স ােনর বাবা এবং 
িতিন াম কিম র সদ । িতিন িপআরিডিপ-২ এর আওতায় িষ ও শাক-সবিজ চােষর উপর িশ ণ হণ কেরন। 
মা: মিনর হােসন, বয়স ৩১ বছর, িডি  পাশ, বসায়ী, িববািহত, ২ স ােনর বাবা এবং িতিন াম কিম র সদ । 

২০১৩ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় িশ া ও িষ িবষেয় ২ িদেনর িশ ণ হণ কেরন। মা: সাই ল   
ইসলাম, বয়স ৩২ বছর, অ ম িণ পাশ, বসায়ী, িববািহত, ২ স ােনর বাবা এবং িতিন কান কিম র সদ  নন। 
২০১৩ সােল িপআরিডিপ-২ এর আওতায় কি উটার পিরচালার উপর িশ ণ হণ কেরন। নীর ন বমণ, বয়স ৫৬ 
বছর, তীয় িণ পাশ, ষক, িববািহত, ৩ স ােনর বাবা এবং িতিন াম কিম র সদ  (সভাপিত)। ২০১৪ সােল 
িপআরিডিপ-২ এর আওতায় গবািদপ  পালন ও িষর উপর িশ ণ হণ কেরন। 
 
মাট ১২ উপকারেভাগীেদর মে  ৬ জন (২ জন মিহলা এবং ৪ জন ষ) াম কিম  (৫জন) এবং আই   

কিম র (১ জন) সদ । সকল সদ ই কিম র মা েম জনগেণর মতামেতর িভি েত িনবািচত হেয়িছেলন। তারা         
২০১০ থেক ২০১৪ সােলর মে  কিম র সদ  িহেসেব অ  হন। সকল সদ ই কিম র সভা েলােত িনয়িমত 
অংশ হণ করেতন । 
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উপকারেভাগীরা াম কিম র সদ , ইউিনয়ন পিরষেদর ওয়াড ম ার -৫ এবং কে র ইউিডও এর কাছ থেক 
িপআরিডিপ-২ ক  এবং কে র িশ ণ স েক জেনেছন।  
 
মিহলা উপকারেভাগীগণ  িপআরিডিপ-২ এর আওতায় ৩ মাস ািপ সলাই িশ ণ এবং ১ মাস ািপ হ স- রিগ, 
ছাগল পালেনর উপর িশ ণ হণ কেরন। ষ উপকারেভাগীগণ  িপআরিডিপ-২ এর আওতায় পিরবার পিরক না ও 
মৎ  চাষ, িশ া, িষ ও শাক-সবিজ চাষ, কি উটার পিরচালনা এবং গবািদপ  লালন-পালেনর উপর িশ ণ 
হণ কেরন।  াম ও ইউিনয়ন পযােয় (ইউিনয়ন পিরষেদ) এসকল িশ ণ কায ম অ ি ত হেয়িছল।  

উপকারেভাগীরা ২০১০ থেক ২০১৪ সােলর মে  উ  িশ ণ হণ কেরিছেলন। িপআরিডিপ এর আওতায় িবিভ  
সরকাির িবভােগর কমকতাগণ তথা ঘইউ িবভােগর কমকতা যমন ািন স দ ও মৎ  িবভােগর কমকতা, উপ-
সহকারী িষ কমকতা ও িশ া অিফসার িশ ণ িদেয়িছেলন। 
  

িশ েণ অংশ হণ করেত িগেয় িশ েণর আেগ বা পের বা িশ ণ চলাকালীন সমেয় তারা কান সম ার স ুখীন 
হনিন বেল বশীরভাগ উপকারেভাগী (৮ জন) জানান। তেব আি য়া খা ন বেলন িশ ণ হণ করার পাের তার 

ামীর কাছ থেক পেরা ভােব বাধা আেস। তার ২য় স ােনর বয়স তখন ১৮ মাস িছল, তােক ৩ মাস ািপ   
িশ ণ হেণর জ  ২ িক.িম. পথ অিত ম কের ইউিনয়ন পিরষেদ যেত হেব তাই তার ামী থেম রাজী িছেলন 

না। পরবত েত আি য়া ামীেক ঝােত স ম হয় য িশ ণ ভালভােব সমা  কের িতিন যিদ িক  আয় করেত 
পােরন তাহেল সংসােরর উপকাের আসেব। ামী তখন মত দন। আি য়া তার ১৮ মাস বয়িস িশ েক কােল িনেয় 

িতিদন ২ িক.িম. পথ অিত ম কের ইউিনয়ন পিরষেদ িশ ণ হণ করেত যেতন এবং এভােব ৩ মােসর িশ ণ 
ভালভােব সমা  কেরন। িশ ণ হেণর পের তার িনজ  সলাই মিশন না থাকায় কাজ  করেত পারিছেলন না 
এবং তার কােছ সলাই মিশন য় করার মেতা অথও িছল না। এই সময় আি য়া এক  এনিজও হেত ৫,০০০/-  
টাকা ঋণ হণ কেরন এবং রগী িবি  কের সলাই মিশন য় কেরন। 
 

কে র সলাই িশ েণ সলাই মিশন পযা  পিরমােণ িছল না। মা  ৫  সলাই মিশন িদেয় ২০ জনেক িশ ণ 
দয়া হেয়িছল, যার ফেল কাজ িশখেত সম া হেয়িছল। অপরিদেক কি উটার িশ ণ কায েম পযা  কি উটার 

না থাকায় কাজ িশখেত সম া হেয়িছল। ১০ জন িশ ণাথ র জ  মা  ২  কি উটার িছল য কারেণ বশী সময় 
পাওয়া যত না । মা  ১ ঘ া সময় বরা  িছল ২ জন িশ ণাথ র জ ।  
 

কে র আওতায় িশ ণ দােনর ফেল িশ নাথ গণ (উপকারেভাগী) সলাই িশ ণ পেয় সলাই িশেখ িনেজর 
এবং অ েদর পছ মত পাষাক তির করেত পারেছন। উ ত মৎ  চাষ, সবিজ চাষ স েক জানেত পেরেছ। িষ 
িবষেয় িশ েণর ফেল ভােলাভােব ধান চাষ করেত পারেছন; স ক সমেয় ধান েত ঔষধ িদেত পারেছন ফেল 
ধােনর জিমেত ফসল ন  হে না; িষ ে  ছাট ছাট সম া েলা িচি ত করেত পারেছন এবং তার সমাধানও 
করেত পারেছন। শাক-সবিজ চােষর িশ ণ পেয় িকভােব উ তজােতর শাক-সবিজ চাষ করেত হয় তা জানেত 
পেরেছন। গবািদপ  পালেনর উপর িশ ণ পেয় িকভােব গবািদ প  মাটাতাজা করা যায় তা জানেত পেরেছন। 

হ স- রিগ পালেনর উপর িশ ণ পেয় িকভােব হ স, রগী ও ছাগল পালন করা যায় এবং তার মা েম িকভােব 
অিধক লাভবান হওয়া যায় তা জানেত পেরেছন; হ স- রিগ ও ছাগেলর রাগ বালাই স েক জানেত পেরেছন। 
কি উটার িশ েণর মা েম কি উটার অন-অফ করা, Windows, MS Word, Ms Excel অপােরট করা, 
অিফিসয়াল কাজ করা, ই ারেনট াউিজং করা ইত ািদ িবষয় েলা স েক জানেত পেরেছন।  
 

কে র আওতায় িবিভ  িবষেয় িশ ণ িনেয় িশ ণাথ রা (উপকারেভাগীরা) তােদর িশ ণল  ান ও দ তা 
বা ব জীবেন কােজ লাগাে ন। দিজ িবষেয় িশ ণ া রা বািড়েত বেস বািড়র কােজর ফ েক ফ েক দিজর কাজ 
কেরন/ িনেজর বািড়েত টইলাস এর দাকান কের ােমর মেয়েদর সােলায়ার কািমজ, াউজ, প েকাট, াি  ও 
ছাট ছেল- মেয়েদর পাষাকসহ নানা ধরেনর পাশাক তির কের অথ উপাজন করেছন এবং িত মােস িক  টাকা 

স য়ও করেছন। তারা তােদর িনেজেদর পছ মত পাশাক বানােত পারেছন। তারা ােমর মেয়েদর সলাই িশ ণ 
িদেয়ও আয় করেছন। হ স- রগী ও গ -ছাগল পালন িবষেয় িশ ণ া রা িশ েণর ান কােজ লািগেয় স ক 
ভােব হ স, রগী, ছাগল পালন কের অিধক লাভবান হেয়েছন। মৎ  চােষর উপর িশ ণ া রা িশ েণর ান 
কােজ লািগেয় উ ত প িতেত মৎ  চাষ করেছন এবং ােমর অ েদর মৎ  চােষ উৎসাহ করেছন; মৎষ চােষর 
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সম া েলা িচি ত কের সমাধান করেত পারেছন এবং ােমর লাকেদর এ িবষেয় সেচতন করেত পারেছন। িষ 
িবষেয়র উপর িশ ণ া রা িশ েণর ান কােজ লািগেয় ধান গােছ পাকা আ মেনর কারণ এবং এর িতকার 
করেত পারেছন, ভাল ফসল উৎপাদন করেত পারেছন, িষ ে  ছাট ছাট সম া েলা িচি ত কের ােমর 
লাকেদর সহেযািগতা করেত পারেছন। কি উটার িবষেয় িশ ণ া রা িশ েণর ান কােজ লািগেয় ইউিনয়ন 

পিরষেদর িডিজটাল স াের/ কা ািনেত চা রী করেছন, িনেজ কি উটােরর দাকান িদেয় টাইিপং, কে ািজং, 
ই- মইল ইত ািদর কাজ কের অথ উপাজন করেছন। িশ া িবষেয় মা ষেদর িবিভ  ভােব ধারণা দান করেত 
পারেছন। অসহায় মা ষেদর পােশ িগেয় তােদর সম া িচি ত করেত পারেছন। জীবন চালােনার জ  এ িশ ণ 
তােদর অেনক উপকার/ সহায়ক হেয়েছ। সেবাপির িশ েণর মা েম িশ ণাথ েদর মে  সেচতনতা ি  হেয়েছ।  
 

কে র আওতায় িশ ণ পাওয়ার আেগ অেনেকরই আয় রাজগার িছলনা আর থাকেলও আয়- রাজগার তমন ভাল 
িছলনা। েব সংসাের অভাব অনটন িছল। মিহলােদর অেনেকই  িহনী িছল, ঘেরর কাজ করেতা, কান আয়-
রাজগার িছলনা, তারা সলাই কাজ জানত না, কান চা রী করেতা না। ষেদর মে  অেনেকই বকার িছল,    
কান কাজ িছলনা, বসা বা চা রী করার জ  েয়াজনীয় ান বা দ তা িছলনা। জীিবকার জ  এবং পিরবােরর 
েবলা খাবার জাগাড় করেত তােদর অেনক ক  করেত হত। অেনেক েব িষকাজ করেতা িক  উ ত মােনর  

ফসল উৎপাদন করেত পারেতা না; ধান গােছ কন পাকা আ মন কের এবং এর িতেরােধর উপায় িক; িষ ে  
অেনক ছাট-খাট সম া ইত ািদ স েক তারা জানেতা না। িশ েণর আেগ জীবনযা ার মান উ ত িছলনা। 
 

কে র আওতায় িশ ণ পাওয়ার পের সকেলই আয় ি লক কােজ িল  হেয়েছন। অেনেক বসা     
কেরেছন, অেনেক চাকরী করেছন। িশ েণর ান কােজ লািগেয় অিধক লাভবান হেয়েছন। মিহলােদর অেনেকই 

িশ ণল  ােনর ফেল চা রী পেয় এখন চা রী করেছন; তােদর মে  সেচতনতা ি  হেয়েছ; তারা জীবন 
স েক সেচতন হেয়েছন; মা েষর সােথ যাগােযাগ ি  পেয়েছ। সলাই িশ ণ পাওয়ার পের তারা ােমর 
মা েষর পাশাক তরী কের অথ উপাজন করেছন, এছাড়াও তারা িনেজেদর বাড়ীর সদ েদর যাবতীয় পাশাক তির 
কের থােকন, অ  কান দিজর কােছ তােদর যেত হয় না, ফেল তােদর িনেজেদর পাশাক তিরর টাকা েচ যাে । 

িষ ও গবািদ প পালেনর উপর িশ ণ পেয় ভাল ফসল উৎপাদন করেত পারেছন; স ক ও উ তমােনর িষ ও 
গবািদ প পালেনর মা েম অেনেকর জীবনমান উ য়ন হেয়েছ। িশ ণল  ােনর মা েম আয় ি লক কােজ 
তারা এলাকার মা ষেদর িষ, গবাদী প পালন, মৎষ চাষ, সি  চাষ ইত ািদ িবষেয় স ক পরামশ িদেত পারেছন।  

িশ ণ পেয় এলাকার জনগেণর মে  সেচতনতা ি  পেয়েছ এবং তারা িবিভ  উ য়ন লক কােজ জিড়ত   
হে ন। েব যােদর কান আয়- রাজগার িছলনা বতমােন তারা ২৫০০-৩০০০ টাকা পয  রাজগার করেছন। আর 
যােদর আয়- রাজগার িছল বতমােন তােদর আয় েবর চেয় ৫-১০ হাজার টাকা পয  বেড়েছ।  
 

িশ ণ পাওয়ার পর তারা অথৈনিতক ভােব াবল ী হেয়েছন এবং তােদর জীবন-যা ার মান উ ত হেয়েছ। এই 
িশ েণ তােদর জীবেনর মাড় িরেয় িদেয়েছ। বতমােন তােদর সংসাের অভাব অনটন নই। তারা তােদর  

স ানেদর পড়ােলখা করাে ন। বতমােন তারা ভাল আেছন। 
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িনেজর েচ ায় াবল ী আি য়া খা ন 
 

আি য়া খা ন ১৯৮৬ সােল টা াইল সদর উপেজলার দাই া ইউিনয়েনর বড় িব াৈফর ােমর এক গরীব ষক পিরবাের 
জ হণ কেরন। িপতা আেনায়ার হােসন এবং মাতা আছমা বগম। ই ভাই ও ই বােনর মে  আি য়া সকেলর বড়।   
আিথক অভাব অনটেনর কারেণ অ ম নীেত পড়া অব ায় মা  ১৪ বছর বয়েস আি য়ার পা বতী পা া ােমর জামাল 
মা ার ছেল মাঃ মা েনর সােথ হঠাৎ ত র িবেয় ক হয় ফেল, আি য়ার পড়ােলখা ব  হেয় যায়। লখাপড়া কের িনেজেক 
িত া করার  ভে  রমার হেয় যায় আি য়ার। িবেয়র সময় আি য়ার ১৪ বছর হেলও তখন তার ামীর বয়স িছল ৩০। 

মা ন কারআেনর হােফজ, িক  বকার। িবেয়র আেগ মা ন সৗিদ আরব িগেয়িছল। মা ন সৗিদ আরব থেক তমন আয় 
রাজগার কের দেশ িফরেত পােরিন। আি য়ার বাবা-মা ভাল কের খ জখবর না িনেয়ই মা েনর টাকা পয়সা আেছ ধারনা কের,  

মা েনর সােথ আি য়ার িবেয় ক কের।   
 

আি য়া খা ন তখনও ভাল কের ঝেত পাের না িবেয় িক, ামী বা ামীর সংসার িক। সকল মেয়েদরই িবেয় হয় তারও িবেয় 
হেব- এটা িঝেয় বাবা-মা তার িবেয় দন। স জােন না তার িবেয়র বয়স হেয়েছ িকনা। তার বাবা-মা মেন কের মেয় বড় 
হেয়েছ, এছাড়া সংসাের আিথক অনটন তাই িবেয় িদেল সংসােরর খরচ কেম যােব, লতা আসেব। অ া  বয়েস িবেয় 
হওয়ার কারেণ িবেয়র পর এক বছর অেনক শািররীক-মানিসক ক  পেত হেয়েছ। পরবত েত শািররীক ক  সহনীয় হেয় যায় 
িক , অভাব তােক আে  িপে  জিড়েয় ধের। স িচ া কের বকার ামী িনেয় িকভােব সংসার গড়েব। িবেয়র ছয় মাস পর তার 
গেভ স ান আেস এবং িডেস র ২০০২ সােল তার থম  স ান জ  হয়। আি য়ার ঃিচ া বাড়েত থােক িকভােব স ােনর 
লালন পালন করেবন, িকভােব তার খাবার যাগাড় করেবন। স িচ া করেত থােক িকভােব সাবল ী হওয়া যায়। স রগী  
পালন  কের এবং রগী পালন কের তা িবি  কের ছাগল য় কের। ছাগেলর বা া হয় এভােব তার ছাগেলর সং া বাড়েত 
থােক। এক সময় অভােবর কারেণ ছাগল িবি  করেত হয়। শত অভােবর মােঝও আি য়া খা ন ২০০৮ সােল ি তীয় স ােনর   
মা হন ফেল ত র ঃিচ া আেরা বাড়েত থােক।  
 

িনয়িমত আয় করা যায় এমন পশা আি য়া খা ন জঁেত থােকন। এছাড়া কান কািরগরী িশ া হণ কের দ তা অজন করেত 
পারেল তা িদেয় িক  আয় বধন কাজ করা যায় িকনা িচ া করেত থােকন। িক  কািরগরী িশ েণর জ  েয়াজন অথ ও 
সময়, তার কােছ স পিরমান অথ নই যা িদেয় দ তা ি লক িশ ণ করা যায়। অবেশেষ ২০১০ সােল িপআরিডিপ-২ 
দাই া ইউিনয়েন সলাই িশ েণর আেয়াজন কের। আি য়া খা েনর িতেবশী এক চাচা বড় িব াৈফর াম কিম র সদ । 
তার মা েম আি য়া খা ন িবনা ে  সলাই িশ ণ-এর ত  জানেত পের িশ েণ অংশ হণ করার েযাগ পায়। আি য়া 
খা েনর দীঘ িত ার ার েল যায়। িক  ামীর প  থেক পেরা ভােব বাধা আেস িশ ণ হন করার পাের কারণ, 
আি য়া খা েনর ২য় স ােনর বয়স তখন মা  ১৮ মাস এছাড়া িতিদন ২ িক.িম. রা া হেট ইউিনয়েন িগেয় িশ ণ িনেত 
হেব। তখন ামীেক স ঝােত স ম হয় য, যিদ িশ ণ সমা  করেত পাের তাহেল সংসােরর জ  স িক  আয় করেত 
পারেব। ামীর অ মিত েম তখন স ত র কােলর স ান ক িনেয় িতিদন দাই া ইউিপেত িশ ণ হন করেত আেস।  
শত িত লতার মে ই আি য়া খা ন ৩ মােসর সলাই িশ ণ শষ কের। িক  িনয়িমত সলাই কাজ করেত হেল েয়াজন 
সলাই মিশন িক  মিশন য় করার মেতা অথ তােদর নই। আি য়া খা ন ানীয় এনিজও হেত ৫,০০০/- টাকা ঋণ হন 

কের এবং রগী িবি  কের সলাই মিশন য় কের। থম পযােয় ােমর মিহলােদর পাশাক তির কের মােস ৫০০-৬০০ 
টাকা আয় কেরন। িদন িদন তার পিরিচিত বাড়েত থােক এবং ােমর বিশরভাগ মেয়রা আি য়ার কােছ পাষাক তির করেত 
আেস। ৮ মাস সলাইেয়র কাজ কের য আয় হয় তা িদেয় স এনিজও থেক নওয়া ঋণ পিরেশাধ কের। এখন তার মািসক আয় 
২৫০০-৩০০০ টাকা। ােমর মেয়েদর সােলায়ার কািমজ, াউজ, প েকাট, াি  ও ছাট ছেল- মেয়েদর পাষাকসহ     
মাট ১৮ আইেটেমর পাষাক তির করেত পাের আি য়া খা ন।  

 

আি য়া খা েনর ামী নরায় িবেদশ যাওয়ার িচ া করেল সামা  য ২ িবঘা চােষর জিম িছল তা ব ক রেখ ও িনেজর গহনা 
িবি  কের এবং তার আয় ত জমােনা টাকা িদেয় ামীেক িবেদেশ পাঠান। আি য়া খা েনর ১ম স ান তীয় নীেত পেড়, 
২য় স ােনর খরচ চেল যায় তার অথ িদেয়। আি য়া এখন সাবল ী। তার ামী বতমােন বাসী, আি য়া তার ই স ান িনেয় 
হািস িশ জীবন-যাপন করেছ। তার পিরক না িনেজর বাড়ীেত টইলাস এর দাকান করা। এবং অে র পাষাক তিরর 
পাশাপািশ দাকেন থান কাপড় রাখা। আি য়া ইেতামে  ােমর ই জন মেয়েক সলাই িশ ণ িদেয়েছ িবিনমেয় স 
৩,৩০০/- টাকা পেয়েছ। আি য়া বেলন, স অথাভােব পড়ােশানা করেত পাের নাই, অ া  বয়েস িবেয় করেত হেয়েছ। তাই স 
তার স ানেদরেক উ  িশ ায় িশি ত করেত চায়। ােমর আর কান মেয়েক যন বা  িববােহর মেতা িবভীিষকাময় অব া 
মাকােবলা করেত না হয় স িবষেয় ােমর িকেশারী মেয়েদর অিবভাবকেক পরামশ দয়। আি য়া দিজ িব ায় িশ ণ 

পাওয়ায় িপআরিডিপ-২, তার িশ ক এবং য চাচার মা েম িশ েণ এেসেছ তােক সহ সকলেক ত তার সােথ রণ 
কের। িতিন বেলন, িশ ণ শেষ িশ ক িনয়িমত আমার কােজর খ জখবর িনেয়েছন এবং সলাইেয়র কাজ করেত সহায়তা 
কেরেছন। আমার সাবল ী হওয়ার িপছেন িপআরিডিপ-২ ও িশ ক এর িমকা অেনক বশী। িপআিডিপর-২ এর মা েম 

িশ ণ হন কের টা াইল জলার ক  এলাকায় শত শত বকার অসহায় মেয় আি য়ার মেতা েঁজ পেয়েছ িনেজর আেয়  
সংসার চালােনার কানা। 
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মাঠ পযােয় িষ িবষয়ক িশ ণ িনেয় মা: জাহা ীর এর সফলতা 
 
মা: জাহা ীর ০৫/০৩/১৯৭২ সােল িকেশারগ  জলার িকেশারগ  সদর উপেজলার মাইজখাপন ইউিনয়েনর চৗ রী হাট ােম 

জ হণ কেরন। তার িপতার নাম- গালাম রহমান ও মাতার নাম- হািলমা বওয়া। মা: জাহা ীর িষ কাজ কের জীিবকা  
িনবাহ কেরন। িতিন বতমােন িববািহত এবং ৬ স ােনর জনক। মা: জাহা ীর িপআরিডিপ-২ স েক এলাকার জন িতিনিধর 
কাছ থেক জেনেছন এবং িপআরিডিপ-২ াম কিম র একজন সি য় সদ । িতিন াম কিম র সভা েলােত িনয়িমত 
অংশ হণ করেতন এবং কিম র সদ  িহেসেব িতিন ােমর িবিভ  সম ার কথা েল ধরেতন যা পরবত েত ইউিনয়ন সম য় 
কিম েত অ েমািদত হেয় ােম উ য়ন লক কাজ হেতা। িতিন বেলন “আিম ােমর উ য়ন লক ীম বা বায়েনর কােজ িনেজ 
টাকা িদেয় এবং ম িদেয় সহায়তা কেরিছ, এছাড়া স ক ভােব কাজ বা বায়েনর জ  তদারিক কেরিছ”। াম কিম র মা েম 
িতিন িশ েণর িবষেয় জানেত পােরন। াম কিম র সদ  ও ষক িহেসেব মেনািনত হেয় িতিন িষ ও শাক-সবিজ চােষর 
উপর মাইজখাপন ইউিনয়ন পিরষেদ িশ ণ িনেয়েছন। িষ িবভােগর উপ-সহকারী িষ কমকতা িশ ণ িদেয়িছেলন। িতিন 
বেলন “আিম যেহ  ষক তাই িষ িবষেয় িশ েণর ফেল আিম ধান চাষ ভােলাভােব করেত পাির, পাকা দমেন করণীয় 
স েক জানেত পের স ক সমেয় ঔষধ িদেয় থািক। ফেল আমার ধােনর জিমেত  ফসল ন  হয়না। স ক সমেয় পদে প 
নওয়ার ফেল জিমেত আেগর চেয় ি ণ বশী ফসল উৎপাদন হয়।” িশ েণর আেগ জীবন যা ার মান যা িছল তার চেয়   

এখন অেনক ভােলা। িশ েণর েব তার মািসক আয় িছল ১০,০০০/- টাকা, বতমােন তার মািসক আয় ২৫,০০০ টাকা।   
িশ ণ পাওয়ার পর তার পিরবােরর জীবন-যা ার মান উ ত হেয়েছ। ছেল- মেয়রা িনয়িমত েল যায়, লখাপড়া কের। িতিন 

বেলন িপআরিডিপ-২ থেক এই িশ ণ পেয় তার জীবনমান ি  পেয়েছ। বতমােনও িতিন এই িশ েণর ান কােজ    
লািগেয় ধান চােষর পাশাপািশ শাক-সবিজ চাষ কেরও লাভবান হে ন। এজ  িতিন বেলন “ভিব েত এই ক  অব ই 
চলমান থাকা উিচত। কননা আমােদর মেতা ষক ও সাধারণ মা েষর চািহদা ও মতামেতর িভি েত এই ক  বা বািয়ত হয় যা  
অ  কান কে  হয় না। তাই এই ক  চলমান থাকা েয়াজন।” 

াম কিম  (িজিস) িম ং এর সফলতাঃ  দবীলাল  
 

 দবীলাল , িপতা-িচ   ,মাতা- িন মাইসন,বয়স-৫৫ বছর, াম:- দলবাড়ী, ইউিনয়ন:- গাবরাতলা, উপেজলা:- 
চ পাইনবাবগ  সদর, জলা:- চ পাইনবাবগ ।  দবীলাল  বেলন, িপআরিডিপ-২ এর ইউিডও রিফ ল ইসলাম আমােদর  
ােম ায়ই আসত এবং িকভােব াম উ য়ন করা যায় স িবষেয় আমােদর সােথ কথা বলেতা। িপআরিডিপ-২ এর ইউিডও 

রিফ ল ইসলাম আমােদর কাছ থেক িবিভ  িবষেয় মতামত িনেতন। িতিন বলেতন িপআরিডিপ-২ এক  সরকাির ক । এই 
কে র মা েম আংশীদািরে র িভি েত এলাকার জনগণ,ইউিনয়ন পিরষদ ও ইউিনয়নভ’  ােমর উ য়ন করা স ব। তার 

কথায় আমরা কান  িদতাম না। পরবত েত এলাকার ম ার সােহেবর সহেযািগতায় আমােদর ােমর লাকজন িনেয়     
একটা সভা করেলা। সই সভায় আমােক সহ ামবাসীেক িনেয় এক  াম কিম  গঠন করল। সই কিম েত আমােক     
সভাপিত িনবাচন করা হল। সই সময় থেক আিম এই কিম র সােথ জিড়ত। আিম াম কিম র সভায় কায পিরচালনায়   
দািয়  হণ কির। সেরজিমেন ীম পিরদশন কির। িজিস সভাপিত িনবািচত হওয়ার মা েমই সরকাির ও বসরকাির িবিভ  
িবভাগ িক িক সবা দয় তা জানেত পেরিছ য েলা আেগ আমােদর জানা িছল না। আিম মেন কির াম কিম ই াম উ য়েনর 
একমা  পকার। িজিসএম এর মা েমই আমরা িষ চাষাবাদ স েক পরামশ এর জ  িষ অিফসারেক সহেজই পেয়িছ,  
মৎ , ািন  ও া  স েক সহেজই জানেত পেরিছ। 

 
আমােদর এলাকা বের  এলাকা। এই এলাকার ধান সম া পািন, এছাড়া া স ত াি েনর সম াও কট। পরবত েত 
ইউিনয়ন সম য় কিম র অ েমাদেনর মা েম অংশীদািরেতর¡ িভি েত নল েপর ব া কির। অংশীদািরে র িভি েত া   
স ত পায়খানার ব া কির । 
 
আমােদর এলাকার জনগণ বিশরভাগ িছল অ  িশি ত এবং সং াের জজিরত। বতমােন এই কে র মা েম িশ ণ হণ 
কের উ  এলাকায় জনগেণর মে  সেচতনতা ি  পেয়েছ, ছাট ছাট অবকাঠােমা উ য়েনর ফেল যাগােযাগ ব ার উ য়ন 
হেয়েছ। এই এলাকার বিশরভাগ লাকই আিদবাসী, সা তাল। কে র মা েম এলাকার জীবন যা ার মান উ ত হেয়েছ। এই 

কে র মা েম ামবাসী হ স, রগী পালন, গবাদী প  পালন, সবিজ চাষ, ফসেলর পাকা দমন ইত ািদ িবষেয় িশ ণ   
পেয়েছ। 
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একজন সফল িবধােভাগী মাসাঃ ই  আ ােরর কথা 
 
মাসা: ই  আ ার, বয়স: ৩১ বছর, িপতাঃ ত আিজজার রহমান, মাতাঃ ত রজাহান বগম, ামঃ কাটা বাড়ী,     

ইউিনয়নঃ কাটাবাড়ী, উপেজলাঃ গািব গ , জলাঃ গাইবা া। িতিন  মাহ দবাগ ইসলািময়া িদ খী উ  িব ালয় থেক    
২০০৩ সােল মা িমক িশ া ও শামীম এ  শািকল কািরগির কেলজ থেক ২০০৫ সােল উ  মা িমক িশ া পাশ কেরন।  
বতমান পশাঃ কি উটার উে া া, কাটাবাড়ী ইউ.িপ, মািসক আয়ঃ ১০,০০০টাকা, ববািহক অব াঃ িববািহত, স ান     
সং াঃ ১ জন ( ছেল-১)। 
 
িতিন িপআরিডিপ-২ ত কমরত ইউিডও এর মা েম জানেত পােরন ইউিনয়ন পিরষেদ িপআরিডিপ-২ এর মা েম কি উটার 

িশ ণ দওয়া হেব। সই সময় িতিন বকার িছেলন - ভাবিছেলন িক  একটা করা দরকার। তাই েযাগটা হাতছাড়া না কের 
িশ ণ  কেরন। িতিন ২০১১ সােল ইউিপেত িতন মাস াপী কি উটার িবষেয়র উপর মৗিলক িশ ণ হণ কেরন। এই 
িশ েণর মা েম িতিন Windows, MS Word, Ms Excel and Internet browse স েক জানেত পােরন।   

সফলভােব িশ ণ শষ করায় ইউিপ সিচব ইউিনয়ন িডিজটাল স াের কাজ করার াব দন। তার ােব রাজী হেয় কাজ  
 কেরন। থম িদেক তমন আয় হত না। অেনক সময় খািল হােত বাড়ী যেত হত কারণ অেনক কাজ তখনও অজানা িছল। 

ধ  ধের আে  আে  কাজ েলা শখা হেয় যায়। িক িদন পর মাটা  ভাল আয় হেত থােক। কােজর িত আ হ থাকার 
পাশাপািশ ৬ মাস ািফ  িশ ণ শেষ আউট সািসং িহেসেব কাজ  কেরন। জলা-উপেজলায় িক টা হেলও তার নাম 
ছিড়েয় পেড়। বতমােন িতিন ইউিনয়ন পিরষেদ একজন সফল উে া া িহেসেব কাজ করেছন। াথিমক অব ায় তার িববািহত 
জীবনটা তমন ভাল যায়িন, কারণ তার ামী িছল বকার। বতমােন তার সংসাের আর কান অভাব নই। তার এক  মা     
স ান, সও ভাল একটা েল পড়ােলখা করেছ। িশ ণ হেণর েব িতিন বকার িছেলন, বতমােন তার মািসক আয় ১০০০০  
টাকা। বতমােন িতিন তার পিরবার িনেয় ভালই আেছ। 
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৭.২.৬ ানীয় পযােয় আেয়ািজত কমশালা হেত া  ত ািদ িবে ষণ    
 
“অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক  (পযায়-২)” শীষক সমা  কে র ভাব ায়ন গেবষণার ত  সং েহর 
অংশ িহেসেব ক  এলাকায় ানীয় উপকারেভাগী ও অ া  কেহা ারেদর সরাসির মতামত সং েহর জ  
এক  মতিবিনময় কমশালার আেয়াজন করা হয়। বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) এর  
কািরগরী সহায়তায় িরসাচ ইভ া েয়শন এেসািসেয়টস ফর ডেভলপেম  (রীড) িলিমেটড এই কমশালার আেয়াজন 
কেরন। মািনকগ  জলার িসংগাইর উপেজলার জািম া ইউিনয়ন পিরষদ এর অিডটিরয়ােম গত ৭ ম, ২০১৮ ইং 
তািরেখ আেলাচ  কমশালা  অ ি ত হয়। উ  কমশালার ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বা বায়ন 
পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) এর পিরচালক জনাব মা: মাহ র রহমান। এই কমশালায় সভাপিত 
িছেলন জািম া ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান জনাব মা: আ ল হািলম রা । কমশালা  সকাল ১১:০০ িমিনেট  
হেয় বলা ১:১৫ িমিনেট শষ হয়। এেত আইএমইিড-এর কমকতা , উপেজলার অ া  অিধদ েরর কমকতা , 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ও ম ার, ইউিপ সিচব, াম কিম র সভাপিত, সাধারণ স াদক ও সদ , 
উপকারেভাগী, িশ ক, ইমাম এবং রীেডর কনসালেট  ও কমকতা সহ মাট ৪৫ জন অংশ হণকারী উপি ত 
িছেলন।  
 
সমী া েমর ম িলডার কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর PRDP-2 এর অথায়েন কে র কায ম, সবা, 
সম া, িবধা ও পািরশস হ খালােমলা এবং িনভেয় আেলাচনার জ  অ েরাধ জানান ও উৎসাহ দান কেরন। 

ধান অিতিথ মাঃ মাহ র রহমান, আইএমইিড  সদ েদরেক ে র উ র িদেত অ মিত দন। কমশালার 
আেলাচনা  হেল রীড এর ড  িডের র মাঃ নজ ল ইসলাম রকড কেরন এবং ড  িডের র বনানী সাহা 
(রীড) িলিপব  কেরন। ম িলডার  কেরন এবং পিরচালক, আইএমইিড কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর 
সকলেক কে র সািবক িবষেয় খালােমলা/  আেলাচনার মা েম তােদর মতামত  করার জ  অ েরাধ 
জানান।  
 
মতামত িবিনময় পেব ধান ধান আেলািচত িবষয়স েহর ফলাফল িনে  বিণত হলঃ  
 
িপআরিডিপ-২/িলংক মেডল স েক অংশ হণকারীেদর ধারণাঃ কমশালায় উপি ত অংশ হণকারী িপআরিডিপ-
২/িলংক মেডল স েক তােদর িনজ িনজ অিভমত  কেরন। তােদর অিভমত অ যায়ী িপআরিডিপ-২/িলংক 
মেডল ক  ণ ল পযােয়র  েযাগ িবধা বি ত / অবেহিলত/ অ ত যাগােযাগ ব া ইত ািদ সম া থেক 
প ী জনগেণর জীবনমান উ য়েনর জ  বই ভাল একটা কৗশল/উে াগ। ২০১০ সােলর এি ল মােস িপআরিডিপ-   
২ এর কায ম বা বায়ন িবআরিডিব এর মা েম  হয়। এই কে র ল উে  িছল ণ ল পযােয় প ী 
জনগেণর জীবন মান উ য়ন/ আথ সামািজক অব া উ য়েনর জ  এলাকার ছাট ছাট পাড়া রা া/ মা র রা া/ 
ইেটর সিলং িনমাণ করা। অ িশি ত/কম িশি ত মা েষর জীবন দ তা উ য়ন িশ ণ দান কের কমসং ােনর 

ব া করা এবং ক  বা বায়েনর সময় এলাকার সাধারণ জনগণ ও মিহলা কম েদর কােজ অংশ হেণর েযাগ 
ি  করা। সরকাির ও বসরকাির িবিভ  িবভােগর সবা দানকারী/ জািতগঠন লক িবভাগস হ, ইউ.িপ সদ  ও 
ামীণ জনেগা ীর অংশ হণ ও একসােথ আেলাচনার মা েম সবা দান এবং সম া সমাধােনর ব া করাই িছল 

িপআরিডিপ-২/িলংক মেডল কে র অ তম  উে ।  
 
িপআরিডিপ-২/িলংক মেডল কে র ল কায ম ও বা বায়ন প িত: িবআরিডিব-কমকতা, িপআরিডিপ- ২ এর 
কমকতা, িশ ক, বসায়ী, সাধারণ ষক, অ  আেয়র লাক, াম কিম র সভাপিত, সদ েদর িনেয় আেলাচনার 
মা েম ক  িচি তকরণ ও বা বায়েনর জ  িস া  নওয়া হত। কে র িবিধ মাতােবক ইউিনয়ন পিরষদ থেক 
১০%, ামবাসীর প  থেক ২০% এবং (িপআরিডিব-২) ক  থেক ৭০% টাকা দান করা হয়। এই কে র ল 
কায ম েলা িছলঃ 
   পাড়া িভি ক মা র রা া িনমাণ/ মরামত/ মা  ভরাট/ইেটর সিলং দওয়া 
 খােলর উপর ব েসর ও কােঠর ল িনমাণ/ কালভাট বসােনা  
 ািনেটশন ব ার উ য়ন/ িরং াব িবতরণ করা 



  68  

 িশ াখােত উ য়ন/ েলর মােঠ মা  ভরাট, বাউ ারী িনমাণ, েলর বহােরর জ  চয়ার টিবল সং হ ও 
িবতরণ  

 িষ ও সলাই িশ ণ/ িষ সর াম িবতরণ  
 কে র উ য়ন কােজ এলাকার লােকর অংশ হণ/ কমসং ান ি  
 মসিজদ/ মা সার উ য়ন/ অ খানা তরী, বাউ ারী িনমাণ, মা  ভরাট 
 েরর ঘাটলা িনমাণ 
 া  সবা এবং িশ ার সার িবষেয় সেচতনতা ি  করা  
 
াম কিম  স িকত ত : কমশালায় অংশ হণকারীেদর মা েম জানা যায় য িবআরিডিব মাঠ কমকতা, 

িপআরিডিপ-২/িলংক মেডল মাঠ কমকতা, িশ ক, বসায়ী, ষক, ইউিপ সদ , অ  আেয়র লাক ও ােমর 
গ মা  ি েদর  িনেয় াম কিম  গঠন করা হয়। জািম া ইউিনয়েন মাট (িপআরিডিপ-২ ও িপআরিডিপ-৩ 
িমেল) ১০  াম কিম  এবং এক  ইউিনয়ন সম য় কিম  আেছ। িতমােস ১  কের াম কিম র সভা   
অ ি ত হয়। াম কিম র সভায় গেড় ৬০% লাক উপি ত হন। াম কিম র সভায় কান স ানী না থাকায় 
সদ গণ মােঝ মােঝ কমত উপি ত হন না। সভায় ক  বা বায়েন ও সম া িনেয় আেলাচনা করা হয়।  অ  
টাকার ি ম হওয়ায় এলাকার লাকজনেক বশী জানােনা হয়না, ম ার এবং ই একজন াম কিম র সদ  
চয়ার ােনর সহেযািগতায় ক  কােজর িস া  নন ফেল, ােমর লাকেদর অংশ হণ কম। কে র বােজেট 

মাইেকর ব া না থাকায় মা  মসিজেদর মাইক িদেয় সবাইেক জানােনা স বও হয় না।  
 
ইউিনয়ন সম য় কিম  স িকত ত : কমশালায় অংশ হণকারীেদর ভা  অ যায়ী  জািম া ইউিনয়েন ইউিনয়ন 
সম য় কিম  আেছ। সরকাির িবিভ  িবভােগর (জািত গঠন লক িবভাগ) যমন: িষ, মৎ , ািন  স দ ও া  
ও পিরবার পিরক না িবভাগ এর িতিনিধ ইউিনয়ন সম য় কিম র সভায় িনযিমত উপি ত থেক তােদর মতামত 

দান কেরন। িপআরিডিপ-২ কে র িলংক মেডেলর মা েম যাগােযাগ াপন কের াম পযােয় সবা দান কেরন 
এবং েয়াজন অ যায়ী িশ ণ দান কেরন। 
 

কে র আওতায় িশ ণ: কমশালায় অংশ হণকারীরা িশ ণ স েক জানেত চাইেল তারা বেলন ২০১২ সােল 
িপআরিডিপ-২ কে র আওতায় ইউিনয়ন পিরষেদ মিহলােদরেক সলাই িশ ণ দওয়া হেয়েছ, পাশাপািশ ৪ জন 
দির  মিহলােক সলাই মিশন দয়া হেয়েছ। এছাড়া িষ িবষেয় ফসেল রাগ-বালাই/ হ স- রগী পালন ও  
কি উটার িবষেয় িশ ণ দওয়া হেয়েছ। 
 
িপআরিডিপ-২ এর আওতায় বা বািয়ত ি ম: কমশালায় উপি ত অিধকাংশ অংশ হণকারীেদর বণনা অ যায়ী 
িপআরিডিপ-২ এর আওতায়  সরকাির াইমাির েলর আংিশক বাউ ারী, ােমর ছাট রা ায় মা  ভরাট/রা া 
মরামত, ব েশর ল/স েকা িনমাণ, মসিজেদর মােঠ মা  ভরাট, াচীর িনমাণ, মসিজেদর অ খানা তরী, গভীর 

নল প াপন, ািনেটশন সাম ী িবতরণ ইত ািদ  পিরসের বা বািয়ত হেয়েছ। 
 
িপআরিডিপ-২ এর আওতায় জলা, উপেজলা, ইউিনয়ন কিম র সম য় স িকত ত : কমশালায় উপি ত 
অংশ হণকারীেদর  মতামত অ যায়ী িপআরিডিপ-২ এর মা েম বা বািয়ত উ য়ন কমকাে  সরকাির- বসরকাির 
জন িতিনিধেদর জবাবিদিহতা ি  পেয়েছ। ােমর সম া িচি তকরেণ িজিসএম অ ান ইউিনয়ন পযােয় উ য়ন 
কােজর মে  সম য় সাধেন সবা দানকারী ও সবা হণকারীর মে  সংেযাগ াপন করা হেয়েছ।  
 

কে র সফলতা: কমশালায় উপি ত অংশ হণকারীেদর আেলাচনা অ যায়ী িপআরিডিপ-২ ক  বা বায়েনর ফেল 
এলাকার ামবাসী িন  িলিখত েযাগ িবধা পেয়েছন বেল জািনেয়েছনঃ যাগােযাগ ব ার উ য়ন হেয়েছ যমন: 
রা া মরামত, ইেটর সিলং, মা  ভরাট, কালভাট, ল, স েকা িনমাণ করা হেয়েছ; িশ ণ দান করা হেয়েছ   
যমন: সলাই িশ ণ, কি উটার িশ ণ, া  িবষেয় িশ ণ, িষ িবষেয় িশ ণ; নল প াপন, আেসিনক 

/ িব  পািনর ব া; ািনেটশন ব ার উ য়ন/ িরং াব িবতরণ; িশ েণর ফেল ফসেলর পাকামাকড় 
দমন করা স ব হেয়েছ যার ফেল ফসল উৎপাদন ি  পেয়েছ; মৎ  চােষর িবধা বেড়েছ; িশ েণর ফেল হ স-
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রগী পালন ি  পেয়েছ;  প পালেনর দ তা বেড়েছ; িশ েণর ফেল া  সেচতনতা ি  পেয়েছ; এবং  
সলাই মিশন দওয়া হেয়েছ ফেল সলাই কাজ কের সংসাের আয়-উ িত করেত পারেছ।   

 
কে র বল িদক: জনগেণর অংশীদািরে র টাকার পিরমাণ বিশ (২০%) হওয়ােত জনগণ টাকা িদেত রািজ হয় 

না; কে র বােজট/ বরা  কম হওয়াই কে র বা বায়ন কাজ স কভােব স  হয় না; াম কিম র িম ংএ 
কান স ানী না থাকায় সদ গণ মােঝ মােঝ মািসক িম ং-এ উপি ত হেত চায় না; ক  বা বায়েনর সময় কান 
পারিভশন/ মিনটিরং হয়না; কােজর অ গিত কম; কে র কমকতােদর জবাবিদিহতা কম; ােমর লাকজন স ক 

সমেয় ত  পায়না; সাইন বাড দওয়া হেল ির হেয় যায়; লিজি ক/ টকিনক াল সােপাট নাই; চার- চারণার 
অভাব; বােজট কম থাকায় জনগণেক না জািনেয়ই চয়ার ান- ম ার িমেল িনেজরাই ক  বা বায়ন কেরন; 
সরকাির ও এনিজওেদর িবিভ  িবভােগর সবা দানকারীরা িপআরিডিপ-২ এর িলংক মেডল অ যায়ী কাজ কেরন 
না; এবং ক  বা বায়েনর পিরক না স ক নয়।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

মািনকগ  জলার িসংগাইর উপেজলার জািম া ইউিনয়েন অ ি ত ানীয় পযােয়র 
কমশালা 
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অ ম অ ায় 
উপসংহার ও পািরশমালা 

 

৮.১. উপসংহার 
 
উপসংহার: অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক -২ (িপআরিডিপ-২) কে র উে  হেলা, ক  এলাকায়  
সফলভােব িলংক মেডল বা বায়ন এবং স সারণ ঘটােনা। এই কে র উে  হল, ামীণ জনগেণর সািবক 
জীবনযা ার মান উ য়েনর জ  সকল উ য়ন কমকা  ও সবাস হ াি র িন য়তা িবধােনর লে  িলংক মেডেলর 
মা েম ানীয় সকল উপকারেভাগীেদর ( ামবাসী, ইউিপ, সরকাির ও বসরকাির সং ার িতিনিধগণ) মে  উ খী 
(Vertical) এবং অ িমক (Horizontal) সংেযাগ াপন বক সমি ত প ী উ য়ন েচ ােক অ াহত রাখা।  
 

ক র বা বায়নকাল ধরা হেয়েছ ২০০৫ থেক ২০১৫ পয । ক র ভাব ায়ন সমী ায় য িবেশষ ত  
সং হ করা হেয়েছ স েলা উি িখত উে ে র আেলােক িবে ষেণর মা েম া  ত ািদ িনে  বিণত হলঃ কে র 
সেচতনতা পিরমােপ দখা যাে  য, ৮৮% খানা পযােয়র ক  এলাকা  উ রদাতা ( ষ-৮৯%, মিহলা-  
৮৩%) বেলেছন য, তারা এ ক  স ে  জােনন এবং তারা এও বেলেছন য, ক  জনগেণর জীবনমান উ ত,  
ভৗত কাঠােমা িনমাণ, কম সং ান, িষ কােজর উ য়ন, এবং িশ া ও া  সবা স ে  সেচতনতা এবং উ য়ন 

িনি ত করার জ  বা বািয়ত হেয়েছ।  
 

কে র ৮০% উ রদাতা বেলেছন য জীবনমান উ য়েনর জ  াম কিম  ঠন করা হেয়েছ। কে র ভাব 
ায়ন িবষেয় ক  এলাকার ৯৫% উ রদাতা ( ষ-৯৫%, মিহলা-৯৫%) বেলেছন য আেগর লনায় বতমােন 

উ য়ন লক কােজ সরকােরর সহায়তা/ সবা পাওয়ার েযাগ ি  পেয়েছ। ইউিডও, এনিবিড, ইউিপ িতিনিধ এবং 
াম কিম র সদ েদর সােথ িনিবড় ত া স ােনর মা েম জানা গেছ য কে র আওতায় ইউিনয়েন গেড় ১৫  
াম কিম  গ ত হেয়েছ, এবং ৮৬% উ রদাতা বেলেছন াম কিম র সভা িত মােসই অ ি ত হেয়েছ।  

 
কে র আওতায় ইউিনয়ন সম য় কিম র িম ং (ইউিসিসএম) িপিসআর অ যায়ী ৯৫৩১  অ ি ত হেয়েছ যা 

ল মা া থেক ১৪% বশী। সমী ায় া  ত  অ যায়ী দখা যায় য, পযেব ণ ত ৪০  ন না ইউিনয়েন 
টােগট ত ৪৮  ইউিসিসএম এর িবপরীেত ৪৩  সভা অ ি ত হেয়েছ।  
 
৯২% উ রদাতা বেলেছন য ইউিনয়ন পিরষেদর সম য় কিম  গ ত হেয়েছ এবং সই সম য় কিম র সভা িত 
মােস একবার কের (৮২%) অ ি ত হেয়েছ, তেব এইসব কিম  এবং ক  কােজ অংশীদারগেণর মােঝ মা  ৪০% 

ক  থেক িশ ণ পেয়েছন। এজ  এই কে  িশি ত দ  জনবেলর তা িছল। তাছাড়া, এ কে র   
বােজট এবং অথায়ন কায ম ন:িবেবচনা কের ভিব েত কে র েয়াজেন স দ (অথ ও অ া ) ি  করেত 
হেব। তেব ৯৪% উ রদাতা বেলেছন য, িপআরিডিপ-২ কে র মে  ামীণ উ য়েনর জ  সরকাির কম , এনিজও 
কম  এবং জন িতিনিধেদর একসােথ বেস আেলাচনা ও িস া  হেণর েযাগ িছল। ৬৯% উ রদাতা মেন কেরন য 
িলংক মেডল প িতেত িবিভ  িবভােগর কােজর সম য় সাধন করা হেয়েছ। ানীয় পযােয় কমশালায় 
অংশ হণকারীেদর মেত কে র কায মেক কাযকিরভােব দীঘািয়ত করার লে  ক  এলাকার িশ ণ ও 
কমসং ান কায ম, ানীয় পযােয় িনিদ ভােব চার ও উ ু করেণর কাজ আরও জারদার করেত হেব।  
 
মাটা ভােব উপসংহাের বলা যেত পাের য, অংশীদাির লক প ী উ য়ন ক -২ আদিশক িদক িবেবচনা করেল 

এক  ণ ক , যার মা েম ামীণ পযােয়র িবিভ  ে র উ য়ন অংশীদাির লক ( ক  িডজাইেন এ 
িবষেয় সং ার কের) িনি ত কের ামীণ জনগেণর জীবনমােনর ণগত উৎকষতা অজেনর েচ া সাথক কের 

লেত পাের। 
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৮.২. পািরশমালা 
 
 জনবল তা রীকরেণর জ  িশি ত জনবল বাড়ােত হেব এবং সেচতন ামীণ জনেগা ীর অংশ হণ ি  

করেত হেব; 
 ামীণ জনেগা ীর/উপকারেভাগীেদর কে  িবিনেয়ােগর পিরমাণ কমােনা যায় িকনা অথবা অথ দােন অ ম 

হেল অ  কান উপােয় অংশ হণ যমন ম িদেয় অংশ হণ করা; অথ দােন অ ম জনগণেক েমর িবিনমেয় 
অংশীদািরে র েযাগ কের িদেত হেব সই সােথ ক  বােজেট অথ বরা  ি করণ এবং ইউিপেত কর 
আদােয়র দ তা ও াপকতা ি করণ, কননা এই কে  অংশীদািরে র িভি েত   অবকাঠােমা 
উ য়েনর ে  ইউিনয়ন পিরষেদর কি িবশন হে  ১০%, আর ইউিপর এই অংশ হণ ানীয় অথ আহরণ 
অথাৎ ইউিপর িনজ  রাজ  আয় ি  কায ম শি শালী করেণর মা েমই স ব;  

 ক র ৩য় পযােয় বা বায়েনর জ  উপেজলা েকৗশলী, িষ কমকতা, মৎ  কমকতা ও াণী স দ 
কমকতাসহ অ া  কমকতােদর সি য় অংশ হণ িনি ত করেত হেব; 

 Vertical িলংেকজ এবং Horizontal িলংেকজ ি  কের ক র ৩য় পযােয় িলংক মেডল বা বায়েনর 
জ  উপেজলা পযােয়র া , পাবিলক হ থ, িষ, মৎ  ও অ া  কেহা ারেদর স ৃ  করেত হেব। 

 কে  অংশ হণকারীেদর মে  যমন: সরকাির কমকতা, ইউিনয়ন পযােয়র জন িতিনিধ, এনিজও কমকতা ও 
ামীণ জনেগা ীর সি য় সম য় েচ া আেরা শি শালী করেত হেব এবং তার ণগতমান বাড়ােনা েয়াজন;  

 দীঘ ময়াদী িশ ণ এবং িশ ণ পরবত  সহায়তা িবেশষ কের েয়াজনীয় দ তা ােয়ািগক িবষেয় জার 
িদেত হেব; 

 াম কিম র সভায় অংশ হণকারীর উপি িত ি  তথা মািসক সভায় সকল সদে র অংশ হণ িনি ত করেত 
হেব; 

 কােজর অ গিত যােত হত বা িবলি ত না হয় স িবষেয় িনিদ  পদে প িনেত হেব, যমন কে র 
েয়াজনীয় সর ামািদ সং হ, ক  বা বায়ন ইত ািদ িবষেয়;  

 য সকল ে  তা ও জবাবিদিহতা িনি ত হয়িন সখােন তা িনি ত করেত হেব;  
 িলংক মেডল শতভাগ সাথকতা অজন করার জ  ভিব েত ক  বা বায়ন কােজ বহার করার জ  

কৗশলগত িদক েলা ব িন  পদে েপর মা েম সং ার করার পদে প িনেত হেব, যমন কে র আওতায় 
আয়বধন লক িশ ণ দােনর পর সংি  িশ ণ বা েব েয়ােগর জ  েয়াজনীয় সর ামািদ (ই ুেম ) 
সরবরাহ করা; গতা গিতক িবষেয় িশ ণ না িদেয় মবাজােরর চািহদা অ যায়ী িশ ণ দওয়া যমন নারী ও 
বকেদর কি উটার ও ি  িবষয়ক িশ ণ দওয়া; ল েলােক কে র সােথ স ৃ  কের িকেশার ও 

ত ণেদর মা েম সেচতনতা কায ম নওয়া; িশি ত জনেগা ীেক ক  িনবাচন ও বা বায়েনর ে  
অংশ হণ িনি ত করা;   

 কে র ি ম বা বায়েনর জ  বতমােন সেবা  ১০০,০০০ টাকার িবিধ রেয়েছ। িক  িক  অত  েয়াজনীয় 
ক  হােত নয়া যায় না অথবা স ণ করা যায় না যেহ  এ অথ তার জ  পযা  নয়; তরাং িত  াম 

কিম র জ  মাট অথ বরা  সমান রেখ ক  অ যায়ী অেথর সেবা  সীমা িনধািরত করা হেল তা 
ামবাসীেদর জ  অিধক ফল বেয় আনেব এবং সবােপ া েয়াজনীয় ক েলা ( যমন ল বা অ া  

সামািজক িত ান সং ার) হােত নয়া স ব হেব; 
 িত  াম কিম র (িজিস) কায মেক সচল রাখার জ  িত বছর িত  াম কিম র আওতায় নতম 

এক  ি ম যােত বা বায়ন করা যায় স প অেথর সং ান রাখা;        
 ক  বিহ ত এলাকায় পকভােব বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় সং ােরর মা েম (এ গেবষণায় উ ত বল 

িদক িবেবচনায় িনেয়) িবেশষ কের অন সর এলাকায় বা বায়ন করেত হেব; 
 মিনটিরং ব া জারদার করেত হেব িবেশষ কের কে র স দ বহার ও কে র বা বায়ন 

(উপকারেভাগীেদর অংশ হণ) জারদার করেত হেব; 
 ামীণ জনেগা ীর জীবনমান উ য়েনর জ  এবং ি গত িত া িবেশষ কের ত ণ সমােজর বকার  

রীকরেণর জ  (মিহলা, ষ, দির , িতব ী) কমসং ান ও অথৈনিতক িদক িবেবচনা কের ন ন ন ন 
উে াগ নয়ার েচ া চালােত হেব; 
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 সরকাির িবিভ  িবভাগ/এনিবিড িবভােগর সােথ এনিজও এবং  ি গত িত ান াম উ য়েন সংেযাগ করা 
এবং উে াগ বা ামীণ জনেগা ীর জীবন ও জীিবকার উ য়েন সহায়তা করেব স িবষেয় পদে প নয়া;  

 িপআরিডিপ-২ কে , কে র কায ম িবেশষ কের ি ম বা বায়েন এলাকা িভি ক বষ  দখা গেছ। এর 
কারণ হেত পাের িনধািরত এলাকায় অ া  সরকাির উ য়ন লক কাজ হৎ পিরসের পিরচািলত হে , সই 
কারেণ এই ক   বা বায়েন কম  দওয়া হেয়েছ। বতমােন এই কে র এলাকা িভি ক বষ  র করার 
জ  েয়াজনীয় পদে প িনেত হেব; এবং   

 কে র িলংক মেডল  অ া  ক  স েহ পরী া লকভােব েয়াগ করা এবং এ েক স ব হেল সরকােরর 
কমকাে / া ােম লধারায় ( মইনি ম) নয়া (এ  এই কে র exit plan িহেসেব অ সরণ করা)।  

  

 
 
 



  73  

cwiwkó - 1 
 

bgybv GjvKvi ZvwjKv 
 

BDwbq‡bi bvg wefv‡Mi bvg bgybv ‡Rjvi bvg bgybv Dc‡Rjvi bvg 
cÖKí GjvKv K‡›Uªvj GjvKv 

bvMevox 
KvwjnvZx 

mn‡`ecyi 
ciwL 

Uv½vBj m`i `¨vBb¨v  
Uv½vBj 

‡`j ỳqvi WyevBj jvDnvwU 
MvRxcyi k&ªxcyi ivRevox  

wK‡kviMÄ wK‡kviMÄ m`i gvBRLvcb gwnb›` 
 wgVvgBb wgVvgBb m`i  

gvwbKMÄ wmsMvBi ejaiv Rvgkv 
gyÝxMÄ k&ªxbMi exiZviv  

gv`vixcyi wkePi cv”Pi wØZxq LÛ 
†MvcvjMÄ Uz½xcvov ‡Mvcvjcyi  

XvKv 

ivRevox ivRevox m`i emšÍcyi Avwjcyi 
Rvgvjcyi mwilvevox gnv`vb  
gqgbwmsn gqgbwmsn m`i PiwmiZv eqiv gqgbwmsn 
†bÎ‡Kvbv †K› ỳqv Kvw›`Dov  
ewikvj †MŠib`x mwiKj evUv‡Rvo 
ei¸bv ei¸bv m`i ‡MŠixPbœv  ewikvj 

wc‡ivRcyi gVevwoqv eogvQzqv `vD`Lvjx 
PÆMÖvg m›`xc gyQvcyi  
j¶xcyi j¶xcyi m`i jvnviKv›`x gv›`vix 

RMZcyi wZZvm 
ejivgcyi 

 
Kzwgjøv 

bv½j‡KvU© ev½Çv ‡gvKiv 
K·evRvi K·evRvi m`i wc,Gg Lvjx C`MvuI 

PÆM«vg 

ev›`ievb ev›`ievb m`i myqvjK  
mvZ¶xiv k¨vgbMi igRvbbMi fziæwjqv 
bovBj ‡jvnvMov Rqcyi  

ev‡MinvU kib‡Lvjv avbmvMi iv‡q›`v 
PzqvWv½v PzqvWv½v m`i wZZz`n ‡gvwgbcyi 

Lyjbv 

‡g‡nicyi ‡g‡nicyi m`i Avg`n  
ivRkvnx †Mv`vMvox gvwUKvUv evmy‡`ecyi 

PvcvBbeveMÄ PvcvBbeveMÄ m`i ‡MveiZjv  ivRkvnx 
RqcyinvU RqcyinvU m`i PKeiKZ Avg`B 
bxjdvgvix bxjdvgvix m`i cjvkevox  
KzwoMÖvg bv‡Mk¦ix wfZiMÄ nvmbvev` 

MvBevÜv †Mvwe›`MÄ KvUvevox  

jvjgwbinvU cvUMÖvg eywogvix kÖxivgcyi 
iscyi 

VvKziMuvI VvKziMuvI m`i evwjqv  

wm‡jU wm‡jU m`i Lvw`gbMi nvULjv 
wm‡jU 

mybvgMÄ mybvgMÄ m`i j¶bkªx  
‡gvU 34 †Rjv 38 Dc‡Rjv 40 wU cÖKí BDwbqb 20 wU K‡›Uªvj BDwbqb 
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cwiwkó - 2 
 

Lvbv mgx¶vi djvd‡ji we Í̄vwiZ mviYxmg~n  
 
e¨w³MZ Z_¨vejx 
 
mviYx-1: bgybv DËi`vZvi web¨vm  
 

cÖKí GjvKv  
(msL¨v-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv 
(msL¨v-640) 

‡gvU 
(msL¨v-1920) 

wj½ 

msL¨v  % msL¨v  % msL¨v  % 
cyil 960 75 480 75 1440 75 
gwnjv 320 25 160 25 480 25 
‡gvU 1280 100 640 100 1920 100 

 
mviYx-2: bgybv DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vejx 
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-
320, ‡gvU-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

bgybv DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vejx 

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
DËi`vZv‡`i Mo eqm (c~Y© eQ‡i)       
Mo eqm (erm‡i) 44 35 42 44 36 42 
DËi`vZv‡`i Mo wkÿvMZ †hvM¨Zv        
Mo wkÿvMZ †hvM¨Zv (m‡e©v”P †kÖYx cvk) 6 6 6 5 6 6 
DËi`vZv‡`i ‡ckvi AvbycvwZK nvi        
K„wl  43 0 32 44 0 33 
M„wnbx                                               0 91 23 0 90 23 
e¨vemv/ †`vKvb`vi 33 3 26 24 4 19 
PvKyix  11 4 10 9 3 8 
wi·vPvjK/ f¨vbPvjK/ w`bgyRyi  7 0 5 15 0 11 
wkÿK / wkwÿKv  1 2 1 1 3 1 
WªvBfvi 1 0 1 5 0 4 
Ab¨vb¨ (cjøx Wv³vi/KvV wg¯¿x/ivR wg ¿̄x/ 
†R‡j/ `wR©) 

4 0 2 2 0 1 

‡gvU 100 100 100 100 100 100 
DËi`vZv‡`i cwiev‡ii Mo gvwmK Avq 
(UvKvq) 

      

cwiev‡ii gvwmK Mo Avq (UvKvq) 20703 16268 19595 14273 17490 15078 
 
BDwbqb cwil` m¤úwK©Z Z_¨  
 
mviYx-2: DËi`vZv‡`i BDwbqb cwil` cwi`k©b Kivi AvbycvwZK nvi   
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-
320, ‡gvU-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

BDwbqb cwil` cwi`k©b K‡i‡Q wKbv 

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v 98 90 96 93 83 90 
 bv 2 10 4 7 17 10 
‡gvU 100 100 100 100 100 100 
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mviYx-3: DËi`vZv‡`i BDwbqb cwil` cwi`k©‡bi KviY I me©‡kl evi cwi`k©‡bi mgq Gi AvbycvwZK nvi   
 

BDwc cwi`k©‡bi KviY (GKvwaK DËi) cÖKí GjvKv (cyiæl-936, gwnjv-
288, ‡gvU-1224) 

 K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-444, gwnjv-133, ‡gvU-577) 

Rb¥ mb` Avb‡Z/ Rb¥ wbeÜb Ki‡Z  52 54 53 56 60 57 
bvMwiK mb`cÎ Avb‡Z  13 18 15 25 23 24 
RvZxq cwiPqcÎ Avb‡Z  13 13 13 9 12 10 
kvwjk e¨e ’̄v/ wePvi Kv‡R  9 4 8 7 9 8 
wfwRwW  4 9 5 5 4 5 
Z_¨‡mev / B›UvibU †mev wb‡Z 8 5 8 4 4 4 
Avw_©K mvnvh¨ / gmwR‡` UvKv Avb‡Z 5 4 4 4 5 4 
mfv/ wgwUs Ki‡Z  5 5 5 3 2 2 
Ki/ U¨v· cÖ̀ vb  2 2 2 3 2 2 
‡UªW jvB‡mÝ 1 0.3 1 2 2 2 
cÖZ¨vqb cÎ Avb‡Z / PvwiwÎK mb` 3 1 3 1 1 1 
me‡kl evi BDwbqb cwil` cwi`k©‡bi mgq (c~Y© eQ‡i) 
2012 1 0.3 1 0.2 0 0.2 
2013 0 1 0.2 0 0 0 
2014 1 2.4 1 1 0 1 
2015 1 1.3 1 2 1 2 
2016 4 4 4 5 8 5 
2017 41 48 42 35 36 35 
2018 52 43 51 57 55 57 
‡gvU 100 100 100 100.2 100 100.2 

 
wcAviwWwc-2 m¤úwK©Z Z_¨ 
 
mviYx-4: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx wcAviwWwc-2 cÖKí m¤ú‡K© m‡PZbZv  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-
320, ‡gvU-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

wcAviwWwc-2 cÖKí m¤ú‡K© Rv‡bb ev 
ï‡b‡Qb wKbv 

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v 89 83 88 6 6 6 
 bv 11 17 12 94 94 94 
‡gvU 100 100 100 100 100 100 

cÖKí GjvKv (cyiæl-856, gwnjv-264, ‡gvU-1120) cÖKí ev Í̄evq‡bi D‡Ïk¨mg~n (GKvwaK 
DËi)   cyiæl gwnjv ‡gvU 
cjøx RbM‡Yi Rxebgvb DbœZ Kiv  92 90 91 
GjvKvi †QvULv‡Uv iv Í̄v/ †Wª‡bR / 
wUDeI‡qj ’̄vcb/m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄vi Dbœqb 
Kiv 

19 20 20 

cÖwkÿY Kvh©µg/ Rxeb `ÿZv Dbœqb 
cÖwkÿY cÖ̀ vb  

6 8 6 

cjøx RbM‡Yi Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv Ges 
Avw_©K mnvqZv Kiv 

4 8 6 
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mviYx-5: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq GjvKvq ev Í̄evwqZ Kvh©µgmg~n  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-856, gwnjv-264, ‡gvU-1120) cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ Kvh©µgmg~n  
(GKvwaK DËi)   cyiæl gwnjv ‡gvU 
cvov iv¯Ív/ ‡QvU iv¯Ív wbg©vY ev †givgZ/ gvwU fivU  69 69 69 
muv‡Kv I cyj wbg©vb/ KvjfvU© wbg©vb  29 20 27 
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœqb  20 23 21 
bjK~c ’̄vcb/ cÖ̀ vb  ev weZiY  31 28 30 
K„wl miÄvg weZib / K„wli Dbœqb  7 6 7 
‡Wª‡bR e¨e¯’vi Dbœqb/ cqt wb¯‹vkb  8 11 8 
¯v̂¯’̈ ‡mevi Dbœqb  6 6 6 
wkÿvLv‡Z Dbœqb: ¯‹z‡ji evDÛvwi/Ni/ /gvwU fivU/wUb †kW wbg©vY  2 1 1 
`ÿZv Dbœqb I Avqea©bg~jK cÖwkÿY cÖ`vb/ K…wl cÖwkÿY  9 8 9 
GjvKvi RbM‡Yi Av_©mvgvwRK Dbœqb/ Rxebgvb Dbœqb 1 0.4 1 
GjvKvi RbM‡Yi gva¨‡g cÖK‡íi KvR Kiv / Kg©ms ’̄vb e„w×  1 0.4 1 
cyKz‡ii NvUjv / wmuwo 6 6 6 
gmwR‡`i ARyLvbv wbg©vY / gmwR‡`i wmuwo wbg©vY  7 6 7 
mvBW Iqvj/ evDÛvix wbg©vY 2 2 2 

 
mviYx-6: wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evqb Kv‡R DËi`vZv‡`i AskMÖn‡Yi AvbycvwZK nvi  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-856, gwnjv-264, ‡gvU-1120) cÖK‡íi Kv‡R DËi`vZvM‡Yi AskMÖYi Ae¯’v 
  cyiæl gwnjv ‡gvU 

nu¨v 84 72 81 
bv 16 28 19 
‡gvU 100 100 100 
cÖK‡íi Kv‡R DËi`vZvi AskMÖ‡Yi aiY (GKvwaK DËi) cÖKí GjvKv (cyiæl-719, gwnjv-189, ‡gvU-908) 
ÿz`ª AeKvVv‡gv Dbœqb Kv‡R kÖg w`‡q‡Q (bjK~c 
¯’vcb/iv¯Ív/muv‡Kv/ cyKz‡ii NvU I wmuvwo/ †Wªb/ARyLvbv BZ¨vw` 
wbg©vY Kv‡R kÖg w`‡q‡Q)  

76 70 75 

MÖvg KwgwUi mfvq gZvgZ ev civgk© cÖ`vb  3 7 20 
Avw_©K mvnvh¨ K‡i‡Q  17 13 16 

 
mviYx-7: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx BDwbq‡b MÖvg KwgwU MwVZ nevi Ae¯’v  
  

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-
320, ‡gvU-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

BDwbq‡b MÖvg KwgwU MwVZ n‡q‡Q wKbv 

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v 82 73 80 4 2 3 
 bv 0 2 1 22 21 22 
Rvwbbv 8 25 19 74 77 75 
‡gvU 100 100 100 100 100 100 

 
mviYx-8: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx BDwbq‡b MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv ‡mB m¤ú‡K© m‡PZbZv  
  

cÖKí GjvKv (cyiæl-790, gwnjv-233, ‡gvU-1023) MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv (GKvwaK DËi) 
  cyiæl gwnjv ‡gvU 

GjvKvi mvaviY RbMY / MÖvgevmx 81 76 80 
GjvKvi Mbgvb¨ e¨vw³/wkÿK/Bgvg/GbwRI Kgx© 29 30 29 
BDwc ‡Pqvig¨vb 8 9 8 
BDwc †g¤̂vi 5 7 5 
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mviYx-9: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx DËi`vZv‡`i ev Zvi cwiev‡ii m`m¨‡`i MÖvg KwgwUi m`m¨ nevi Ae¯’v  
  

cÖKí GjvKv (cyiæl-790, gwnjv-
233, ‡gvU-1023) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

MÖvg KwgwUi m`m¨ wKbv  

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v 53 60 54 1 1 1 
 bv 47 40 46 99 99 99 
‡gvU 100 100 100 100 100 100 

 
mviYx-10: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx wKfv‡e Zuviv MÖvg KwgwU‡Z m`m¨ wnmv‡e wbe©vwPZ n‡q‡Qb, KwgwU‡Z gwnjv I 
MÖv‡gi Mixe mvaviY Rb‡Mvôxi Aš‘fy©w³i Ae ’̄v, MÖvg KwgwUi m`m¨ msL¨v Ges MÖvg KwgwUi mfv Abyôvb m¤ú‡K© m‡PZbZv   
  

cÖKí GjvKv (cyiæl-416, gwnjv-139, ‡gvU-555) †K DËi`vZ‡K m`m¨ wn‡m‡e wbe©vwPZ K‡i‡Qb ev wKfv‡e m`m¨ 
wnmv‡e wbe©vwPZ n‡q‡Qb  cyiæl gwnjv ‡gvU 
MÖv‡gi †jvKRb/Mªvg KwgwUi mfvcwZ/ MÖvg KwgwUi gva¨‡g 68 74 69 
PRDP-2 Gi Kg©KZ©viv/UDO 32 27 31 
UP †g¤̂vi/ ‡Pqvig¨vb 5 7 5 
MÖvg KwgwU‡Z gwnjv m`m¨ wQj wKbv     
nu¨v 99 97 98 
 bv 1 3 2 
‡gvU 100 100 100 
MÖvg KwgwU¸‡jv‡Z MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI AšÍfz©³ wQj wKbv    
nu¨v, n‡qwQj 93 94 93 
bv, nqwb 1 2 1 
Zzjbvg~jK Kg n‡qwQj 6 4 6 
‡gvU 100 100 100 

 
mviYx-11: MÖvg KwgwUi m`m¨ msL¨v Ges MÖvg KwgwUi mfv Abyôvb m¤ú‡K© DËi`vZv‡`i m‡PZbZv   
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-416, gwnjv-139, ‡gvU-555) MÖvg KwgwUi m`m¨ msL¨v m¤̂‡Ü m‡PZbZv (msL¨vq) 
cyiæl gwnjv ‡gvU 

Mo m`m¨ msL¨v 21 23 22 
m‡ev”P© m`m¨ msL¨v 15 15 15 
me©wb¤œ m`m¨ msL¨v 30 30 30 
MÖvg KwgwUi mfv KZw`b ci ci AbywôZ n‡q‡Q (%)    
cÖwZgv‡m GKevi    88 89 89 
2 gvm ci ci 8 6 7 
3 gvm ci ci    4 4 4 
‡gvU 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  78  

mviYx-12: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx MÖvg KwgwU‡Z Av‡jvwPZ welq I mgm¨vmg~‡ni web¨vm  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-790, gwnjv-233, ‡gvU-1023) KwgwUi mfvq MÖv‡gi wK wK mgm¨v ev Dbœqbg~jK welq wb‡q 
Av‡jvPbv n‡q‡Q (GKvwaK DËi)   cyiæl gwnjv ‡gvU 
iv¯ÍvNv‡Ui mgm¨v I Dbœqb   69 62 68 
weï× Lvevi cvwbi mgm¨v I Zvi mgvavb: bjK~‡ci mgm¨v/¯̂íZv  36 43 38 
¯v̂¯’̈  / m¨vwb‡Ukb wel‡q 26 36 28 
wkÿv e¨e ’̄vi Dbœqb 21 22 21 
K…wl Dbœqb/ Pvlvev` mgm¨vi mgvavb/ K…wl DcKiY mieivn 20 21 20 
`ÿZv Dbœqbg~jK cÖwkÿY / K„wl cÖwkÿY  17 24 18 
Kuv‡Vi muv‡Kv wbg©vY 5 6 5 
cjøx we ỳ¨‡Zi e¨e¯’v 1 0 1 
‡Wª‡bR e¨e¯’v 1 0 1 
KvjfvU© wbg©vY 0 3 1 
Pzwi, WvKvwZ, mš¿vm/ R½xev` cÖwZ‡iva 3 1 2 
GjvKvi RbM‡Yi Kg©ms ’̄vb wb‡q 5 8 6 
evj¨ weevn †iva Kiv 9 4 8 

 
mviYx-13: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx MÖvg KwgwUi mfvq miKvix/ †emiKvix Kgx©i AskMÖn‡Yi Ae¯’v   
  

cÖKí GjvKv (cyiæl-790, gwnjv-233, ‡gvU-1023) MÖvg KwgwUi mfvq wewfbœ wefv‡Mi miKvix/ †emiKvix Kgx©i 
AskMÖn‡Yi Ae¯’v      cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v 97 95 96 
bv 3 5 4 
‡gvU 100 100 100 

 
mviYx-14: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx MÖvg KwgwUi mfvi eZ©gvb Kvh©Ki Ae¯’v  
  

cÖKí GjvKv (cyiæl-790, gwnjv-233, ‡gvU-1023) eZ©gv‡b MÖvg KwgwUi mfv AbywôZ nq wKbv 
  cyiæl gwnjv ‡gvU 

nu¨v 82 85 82 
bv 18 15 18 
‡gvU 100 100 100 

 
mviYx-15: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx wcAviwWwc-2 cÖKí †_‡K MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v Abyhvqx miKvix wefv‡Mi 
cÖwkÿY cÖ̀ v‡bi Ae ’̄v  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-856, gwnjv-264, 
‡gvU-1120) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

wcAviwWwc-2 cÖKí †_‡K MÖv‡gi mvaviY 
gvby‡li PvwnZv Abyhvqx miKvix wefv‡Mi †Kvb 
cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q wKbv   cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nü v 83 79 82 10 6 9 
bv 3 5 4 16 21 17 
Rvwbbv  14 16 14 74 73 74 
‡gvU 100 100 100 100 100 100 
cÖwkÿ‡Yi welqmg~n (GKvwaK DËi) cÖKí GjvKv (cyiæl-707, gwnjv-209, ‡gvU-916) 
nuvm-gyiMx cvjb/ Miæ-QvM‡ji †ivM-evjvB‡qi 
wPwKrmv/ nuvm-gyiMxi †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 

100 100 100 

dm‡ji †cvKvgvKo `gb/ me&wR evl 100 100 100 
†mjvB 50 51 51 
¯v̂ ’̄̈  I cwievi cwiKíbv 45 47 45 
evj¨ weevn cÖwZ‡iva msµvšÍ †KŠkj I Kvh©µg  8 10 8 
grm¨ Pvl  2 0 1 
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mviYx-16: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq DËi`vZv‡`i wb‡R‡`i cÖwkÿY MÖn‡Yi Ae¯’v 
Ges cÖK‡íi AvIZvq cÖ̀ Ë cÖwkÿ‡Yi welqmg~n  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-856, gwnjv-264, ‡gvU-1120) DËi`vZv wcAviwWwc-2 cÖKí †_‡K Avcwb ‡Kvb cÖwkÿY 
wb‡q‡Qb/‡c‡q‡Qb wKbv   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v 57 62 58 
 bv 43 38 42 
‡gvU 100 100 100 

cÖKí GjvKv (cyiæl-668, gwnjv-194, ‡gvU-862) cÖwkÿ‡Yi welqmg~n (GKvwaK DËi) 
  cyiæl gwnjv ‡gvU 

†mjvB 22 42 27 
dm‡ji †cvKvgvKo `gb 58 43 55 
mewR Pvl 50 53 51 
nuvm-gyiMx cvjb 52 76 58 
Miæ-QvM‡ji †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 34 41 36 
nuvm-gyiMxi †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 18 27 20 
¯v̂ ’̄̈  I cwievi cwiKíbv 26 39 29 
evj¨ weevn cÖwZ‡iva msµvšÍ †KŠkj I Kvh©µg  11 7 10 

 
cÖK‡íi cÖfve I mycvwik 
 
mviYx-17: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq ‡Kvb ¯‹xg ev Dbœqbg~jK KvR ev Í̄evqb Kiv 
n‡q‡Q wKbv   Zvi web¨vm 
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-856, gwnjv-264, 
‡gvU-1120) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq ‡Kvb ¯‹xg ev 
Dbœqbg~jK KvR ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q wKbv    

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v 95 94 95 37 36 36 
bv 1 1 1 6 5 6 
Rvwbbv 4 5 4 57 59 58 
‡gvU 100 100 100 100 100 100 

 
mviYx-18: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx wcAviwWwc-2 cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-320, 
‡gvU-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

wcAviwWwc-2 cÖK‡íi cÖfve 

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j MÖvgevmxM‡Yi c‡ÿ Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cvIqvi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wKbv 
e„w× cvqwb 2 2 2 27 29 27 
e„w× †c‡q‡Q 90 89 90 34 30 33 
A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q    5 6 5 0 0 0 
c~‡e©i gZB i‡q‡Q 3 3 3 39 41 40 
‡gvU  100 100 100 100 100 100 
cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b myôz cwiKíbv cÖYqbc~e©K MÖvg Dbœqb mnR n‡q‡Q wKbv 
n¨uv, mnR n‡q‡Q 95 96 95 24 18 23 
mnR nqwb 2 2 2 30 26 29 
c~‡e©i gZB i‡q‡Q 3 2 3 46 56 48 
‡gvU  100 100 100 100 100 100 
cÖK‡íi Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸YMZ gvb †Kgb       
 fv‡jv  80 80 80 46 53 48 
 Lye fv‡jv 17 19 17 4 2 3 
 Lvivc 3 1 3 50 45 49 
‡gvU  100 100 100 100 100 100 
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mviYx-19: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq GjvKvi RbMY ev MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM 
m„wói Ae¯’v  
  

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-320, 
‡gvU-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

GjvKvi RbMY ev MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q wKbv 

  cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v        58 62 59 17 18 17 
bv 42 38 41 83 82 83 
‡gvU  100 100 100 100 100 100 

 
mviYx-20: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi RbMY ev MÖv‡gi `wi`ª Rb‡Mvôxi ¯̂v¯’̈ , wkÿv, 
K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e¯’v GB¸‡jvmn Ab¨vb¨ †ÿ‡Î wK mydj †c‡q‡Q  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-499, gwnjv-164, ‡gvU-663) cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvi RbMY ev MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi 
¯v̂ ’̄̈ , wkÿv, K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e¯’v GB¸‡jvmn 
Ab¨vb¨ †ÿ‡Î wK mydj †c‡q‡Q (GKvwaK DËi) 

  cyiæl gwnjv ‡gvU 

¯v̂ ’̈̄  m‡PZbZv e„w×/ MYm‡PZbZv m„wó 71 67 70 
K…wl / dmj Drcv`b e„w×  52 61 54 
wkÿv †ÿ‡Î Dbœqb / wkÿvi nvi e„w× 25 24 25 
wbivc` hvZvqvZ e¨e ’̄v I iv¯ÍvNv‡Ui Dbœqb  31 31 31 
gv`K `ªe¨ wbqš¿b 8 9 8 
evj¨ weevn †iv‡a e¨vcK mdjZv 2 0 1 
MÖvgevmxi Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb n‡q‡Q 3 4 3 

 
mviYx-21: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx cÖK‡íi AvIZvq GjvKvi gwnjv‡`i/gwnjv kªwgK‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM-myweav 
m„wói Ae¯’v  

 

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-320, 
‡gvU-1280) 

K‡›Uªvj GjvKv  
(cyiæl-480, gwnjv-160, ‡gvU-640) 

cÖK‡íi ev¯Íevq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq 
eZ©gv‡b GjvKvq gwnjv‡`i/gwnjv kªwgK‡`i 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q wKbv   cyiæl gwnjv ‡gvU   cyiæl gwnjv ‡gvU 
nu¨v        65 67 65 12 5 10 
bv 35 33 35 88 95 90 
‡gvU  100 100 100 100 100 100 

 
mviYx-22: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j GjvKvq wK wK my‡hvM-myweav †e‡o‡Q ev GjvKvevmx 
wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb †mB m¤^‡Ü gZvgZ  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-320, ‡gvU-1280) cÖK‡íi ev¯Íevq‡bi d‡j cÖvß my‡hvM-myweav ev DcKvimg~n (GKvwaK 
DËi)   cyiæl gwnjv ‡gvU 
‡hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb n‡q‡Q 64 62 64 
my‡cq cvwbi e¨e¯’vi †ÿ‡Î my‡hvM myweav †e‡o‡Q, MÖvgevmx weï× I 
Av‡m©wbK gy³ cvwb cvb Ki‡Z cvi‡Q 

64 64 64 

¯v̂ ’̈̄ , K…wl, grm¨ I cïcvjb welqK cÖwkÿ‡Yi d‡j †mev cvIqvi 
†ÿ‡Î my‡hvM myweav †e‡o‡Q Ges gvby‡li g‡a¨ m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q 

42 44 43 

K…wlKvR †e‡o‡Q/dmj Drcv`b e„w× 9 6 8 
m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄vi Dbœqb  10 10 10 
cyKz‡ii NvUjv / wmwo wbgv©Y 4 5 4 
‡Wªb wbgv©‡Yi d‡j eb¨vi cvwb Øviv dm‡ji †ÿZ bó nqbv, Rjve×Zv 
mgm¨v `~i n‡q‡Q, cvwb `~lY ‡iva n‡q‡Q 

3 3 3 

gmwR‡`i Dbœq‡bi d‡j Av‡Mi †P‡q †ewk gvbyl bvgvR Av`vq Ki‡Z 
cvi‡Q 

3 2 3 

nvum gyiwM/ cï cvj‡bi `ÿZv †e‡o‡Q  2 2 2 
grm¨ Pv‡li myweav †e‡o‡Q 2 3 2 
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mviYx-23: DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx cÖKíwU fwel¨‡Z Dbœqb g~jK Kv‡Ri DbœwZ mva‡b Pjgvb _vKv DwPZ bvwK Zv 
Avi `xN©vwqZ Kivi cÖ‡qvRb †bB ‡mB m¤̂‡Ü gZvgZ  
 

cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-320, ‡gvU-1280) DËimg~n 
   cyiæl gwnjv ‡gvU 

Pjgvb _vKv DwPZ  96 96 96 
Rvwbbv 4 4 4 
‡gvU  100 100 100 

 
mviYx-24:  DËi`vZv‡`i AvbycvwZK nvi Abyhvqx cÖK‡íi Dbœqb I ¯’vqx‡Z¡i Rb¨ mycvwikK…Z c`‡ÿcmg~n    

 
cÖKí GjvKv (cyiæl-960, gwnjv-320, ‡gvU-1280) cÖK‡íi Dbœqb I ¯’vqx‡Z¡i Rb¨ mycvwikK…Z c`‡ÿcmg~n (GKvwaK 

DËi)     cyiæl gwnjv ‡gvU 
cÖKí ev‡RU evov‡Z n‡e  73 74 73 
Rbej evov‡Z n‡e  33 41 35 
RbM‡Yi A_© 20% Gi cwie‡Z© 10% Ki‡j fvj nq  4 5 4 
mevi AsMÖnY wbwðZ Ki‡Z n‡e 3 1 3 
`ÿZv I Avq DcvR©bg~jK cÖwkÿ‡Yi msL¨v I mgq evov‡Z n‡e  9 8 9 
MÖvg KwgwUi mfvq AskMÖnYKvixi Dcw ’̄wZ e„w× Ki‡Z n‡e 3 2 3 
w¯‹‡gi msL¨v evov‡Z n‡e 13 17 14 
cÖK‡íi KvR ª̀æZ MwZ‡Z m¤úv`b Ki‡Z n‡e/Kv‡Ri AMÖMwZ 
_vK‡Z n‡e 

2 2 2 

¯^”QZv / Revew`wnZv wbwðZ Ki‡Z n‡e 6 4 6 
‡mev cÖ̀ vbKvix‡`i AvšÍwiK n‡Z n‡e 4 5 4 
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cwiwkó - 3 
 

Uvg©m Ad †idv‡iÝ (TOR)  
 

ÔÔAskx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí (wcAviwWwc) (ch©vq - 2)Ó kxl©K cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgx¶v  

 

ÔÔAskx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí (ch©vq - 2)Ó kxl©K 
cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgx¶v  

 
‡mKkb 6: Uvgm© Ad †idv‡iÝ (TOR) 

 
ÔÔAskx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí (wcAviwWwc) (ch©vq - 2)Ó kxl©K cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgx¶vÓ 

cwiexÿY I g~j¨vqb †m±i -8 
ev¯Íevqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW) 

cwiKíbv gš¿Yvjq 
‡k‡i-B-evsjv bMi, XvKv -1207 

 
Bgc¨v± ÷vwWi Rb¨ wba©vwiZ cÖK‡íi weeiY Ges civgk©K Uvg©m Ae †idv‡iÝ (wUIAvi) Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb c«Kí: 
ch©vq - 2  
 
1. cÖK‡íi bvg: Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb c«Kí: ch©vq - 2 (2q ms‡kvwaZ) 

 
2. D‡`¨vMx gš¿Yvjq/wefvM: ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq 

 
3. ev Í̄evqbKvix ms¯’v: evsjv‡`k cjøx Dbœqb ‡evW© 

 
4. GjvKv: 8 wefvM, 64 †Rjv, 84 Dc‡Rjv, 200 BDwbqb 
 
5. c«Kí Aby‡gvw`Z e¨q Ges ev Í̄evqbKvj (j¶ UvKv): 

  g~j wWwcwc 1g ms‡kvwaZ wWwcwc 2q ms‡kvwaZ wWwcwc 
g~j¨ 1821.53 1821.53 6821.53 
mgq Kvj Ryb, 2005 ‡_‡K ‡g, 2010 Ryb, 2005 ‡_‡K ‡g, 2010 Ryb, 2005 ‡_‡K Ryb, 2014 

   
6. cÖKí A_©vq‡b t evsjv‡`k miKvi JDCF Ges DPA 

 
7. cÖK‡íi D‡Ïk¨ejx t  
cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨ nj mshy³ Kg©KvVv‡gv (g‡Wj) DØy× †KŠkj Aej¤̂‡b (D”Pch©vq †_‡K wb¤œ ch©vq Ges mgvšÍivj ch©v‡q 
ms‡hvM) mvwe©K MÖvgxb Dbœqb wbwðZ Kiv| GB mshy³ †KŠk‡ji m‡½  wewfbœ Askx`vi †hgb- MÖvg ch©v‡qi, BDwbqb cwil` 
ch©v‡qi Gi miKvix I GbwRI cÖwZwbwa‡`i gva¨‡g wbw`©ó †mev cÖ̀ vb Ges mswkøó AwZwi³ †mev Kvh©µg ev Í̄evqb| cÖZ¨vkv nj 
†h, GB ai‡Yi †KŠkj Aej¤^‡b MÖvgxY gvby‡li Rxeb I RxweKvi DbœwZ mvwaZ n‡e Ges GB mshy³ †KŠkj gva¨g cÖwZwU Dbœqb 
Kvh©µg‡K kw³kvjx I `xN©Kvj e¨vcx Kg©mywP‡Z cwiYZ Ki‡e| 
 
cÖK‡íi wbw ©̀ó D‡Ïk¨mgyn t 
1. MÖvg KwgwU Kivi ci MÖv‡gi Rb‡Mvôxi mvwe©K m¤§wZ wbwðZ K‡i MÖv‡gi wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© RxweKv wel‡q †hgb- K…wl, my¯v̂ ’̄̈ , 

cq:wb®‹vkb I wkÿv Kg©mywP mwVKfv‡e ev¯Íevqb; 
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2. BDwbqb mgš̂q KwgwU MVb K‡i Dc‡Rjv †Pqvig¨vb BDwbqb cwil‡`i m`m¨, RvZxq ch©v‡q wewfbœ wWcvU©‡g›U, ¯’vbxq 
ch©v‡qi GbwRI gvVKg©x Ges wRwm/wRGm I cÖwZwbwa‡`i mgwš̂Z Kvh©µg wbwðZ Kiv; 

3. wbqwgZfv‡e MÖvg KwgwU I BDwbqb KwgwUi mgšq̂ gvwmKwfwËK mfv cwiPvjbvi gva¨‡g MÖvgxY mgm¨v wPwýZ Kiv Ges 
mgm¨v¸wj mgvav‡bi wbw`©ó Kiv Ges †mB mv‡_ miKvix I GbwRI‡`i †mev cÖ̀ v‡b MÖvgxb mgm¨v mgvav‡b †cŠQv‡bv; 

4. BDwbqb cwil‡` GKK Dcw ’̄wZi gva¨‡g mvwe©K †mev cÖ̀ vbwbwðZ Kiv Ges mshy³ Kg©KvVv‡gvi AvIZvq wewfbœ DwÏó 
Rb‡Mvôxi Ask MÖn‡Yi gva¨‡g Dbœqb Kg©Kv‡Ûi ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kiv| 

5. MÖvgxY m¤ú` Dbœq‡b mnvqK n‡e hv Zv me©Îfv‡e AvniY I e¨envi Dc‡hvMx K‡i MÖvgxY Dbœqb cÖ‡Pó, ¯’vqxfv‡e m¤úv`b 
Kiv; 

6. MÖvgxY Rb Rxe‡bi ¸bMZgvb Dbœq‡bi Rb¨ †QvU AvKv‡ii †fŠwZK KvVv‡gv wbg©vY K‡i ’̄vbxq ch©v‡q mKj cÖ‡Póv Av‡iv 
DbœZi Kiv; 

7. cÖ‡Z¨K BDwbqb cwil‡` Z_¨ †K› ª̀ cÖwZôv I cwiPvjbv K‡i gvV ch©v‡qi Rb‡Mvôxi †mev cÖ̀ vb wbwðZ Kiv Ges Zviv †hb 
Z_¨ †KŠkj (ICT) e¨env‡i D‡`¨Mx n‡q wbw ©̀ó DcKvi cvIqvi mÿgZv AR©b K‡ib; 

8. MÖvgxY ch©v‡q gvbe m¤ú` Dbœq‡bi Rb¨ cÖwkÿY I wkÿv DØy×KiY Kvh©µ‡g e¨envi kw³kvjxKiv; 
9. MÖv‡gi ỳt¯’ I wcwQ‡q cov gvby‡li Rxeb I RxweKvi Rxebgvb Dbœq‡bi Rb¨ Zv‡`i Dbœqb Kg©Kv‡Ûi BDwbqb I MÖvg ch©v‡q 

Ask MÖn‡Yi gva¨‡g  ¯v̂ej¤̂x nIqvi D‡`¨vM †bqv; 
10. mshy³ Kvh©µg hv Dc‡i D‡jøwLZ nj Zvi mv_©K e¨env‡ii gva¨‡g GB cÖK‡íi Dbœqb Kv‡R mÿgZv AR©b Ki‡j, G‡KB 

†KŠkj RvZxq ch©v‡q Dbœqb Kg©Kv‡Û e¨envi Dc‡hvMx K‡i M‡o †Zvjv| 
 
8. cÖK‡íi g~j Kvh©µg t 

 ÿz`ª AeKvVv‡gv wbg©vY 
 ¯’vcbv †givgZ 
 Kbmvj‡UwÝ/civgk© cÖ`vb 

 
9. civgk©K cÖwZôv‡bi Kg©cwiwa (TOR) 
K. cÖK‡íi cUf~wg, D‡Ïk¨, Aby‡gv`b/ms‡kvab, cÖKí e¨q, ev Í̄evqbKvj I A_©vqb, ev Í̄evqb Kvj, GwWwc Abyhvqx eQi-wfwËK 

A_© eivÏ, eivÏ Abyhvqx e¨q (Aegyw³) Ges Ab¨vb¨ cÖvmswMK Z_¨ ch©‡e¶Y I ch©v‡jvPbv; 
L. cÖK‡íi AsMwfwËK ev Í̄evqb AMÖMwZi (ev Í̄e I Avw_©K) Z_¨ msMÖn, ch©‡eÿY, we‡kølY Ges mviYx/ †jLwP‡Îi gva¨‡g 

Dc ’̄vcb I ch©v‡jvPbv Kiv; 
M. cÖK‡íi D‡Ïk¨ AR©‡bi AMÖMwZ/Ae¯’v ch©‡e¶Y I ch©v‡jvPbv Kiv Ges cwiKwíZ Kvh©µg cÖKíwU‡K KZUzK djcÖmy K‡i‡Q 

Zvi Dci gZvgZ cÖ`vb; 
N. cÖK‡íi AvIZvq gvjvgvj, cyZ©KvR Ges †mevMÖnY m¤úwK©Z mKj µq cÖwµqv we`¨gvb miKvix/Aby‡gvw`Z AvBb I wewagvjv 

(wcwcG 2006/wcwcAvi 2008) AbymiY Kiv n‡q‡Q wKbv Zv hvPvB Kivi Rb¨ `icÎ welqK bw_cÎmg~n (`icÎ Avnevb, 
`icÎ g~j¨vqb, Aby‡gv`b c×wZ, Pzw³ g~j¨, Pzw³ ¯̂vÿi BZ¨vw`) cixÿv I ch©v‡jvPbv; 

O. cÖK‡íi AvIZvq msM„nxZ wewfbœ cY¨/Kvh© I †mev cwiPvjbv Ges i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Rbejmn Avbylvw½K welqvw` 
wb‡q ch©‡eÿY I ch©v‡jvPbv; 

P. cÖK‡íi ev Í̄evqb m¤úwK©Z wewfbœ welq †hgb: A_©vq‡b wej¤̂, cY¨, Kvh© I †mev µq/msMÖ‡ni †¶‡Î wej¤,̂ cÖKí e¨e ’̄vcbvi 
gvb Ges cÖK‡íi †gqv` I e¨q e„w× (cÖKí e¨e ’̄vcbvi †ÿ‡Î A`ÿZv, hv cÖKí e¨q ev ev Í̄evq‡bi mgq e„w×i KviY Zv 
wbixÿY Ges GB wej‡¤̂i Rb¨ `vqx) BZ¨vw` welqmg~n wPwýZ/we‡kølY; 

Q. cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z g~j Kvh©µgmg~‡ni cÖvmw½KZv Ges Kvh©KvwiZv we‡kølY Ges we‡kl mdjZv hw` _v‡K †m wel‡q 
Av‡jvKcvZ Kiv; 

R. cÖK‡íi mejw`K, ỳe©jw`K, my‡hvM I P¨v‡jÄ/SuywKmg~n (SWOT) we‡kølY Ges `ye©jZv I P¨v‡jÄmg~n AwZµg Ki‡Z 
Dchy³ mycvwik cÖ`vb, hw` _v‡K;  

S. cÖK‡íi cȪ ’vb cwiKíbv m¤ú‡K© e¨vL¨v Ges gZvgZ cÖ̀ vb; 
T. Ab¨ cÖK‡íi mv‡_ GB cÖK‡íi Kvh©µ‡gi g‡a¨  wgj hvPvBKiY; 
U. Aby‡gvw`Z bKkv Ges eY©bv Abyhvqx KvR¸wji ¸YMZgvb Ges cwigvY wbwðZ Kiv n‡q‡Q wKbv Zv hvPvBKiY; 
V. cÖK‡íi Aax‡b cwiPvwjZ mgx¶v cix¶v Ges ch©v‡jvPbv, hw` _v‡K; 
W. ch©‡e¶‡Yi wfwË‡Z mycvwik cÖ̀ vb;  
X. µqKvix ms ’̄v (AvBGgBwW) KZ©„K Av‡ivwcZ Ab¨vb¨ mswkøó KvR m¤úv`b; Ges 
Y. cÖKíwUi †UKmqZ¡ ch©v‡jvPbv| 
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10. civgk©K cÖwZôv‡bi Kv‡Ri †ÿÎ t 
 
civgk©K cÖwZôvb cÖK‡íi Dcv`vb Ges Kg© cwim‡ii Dci wfwË K‡i cÖfve gyj¨vqb mgxÿvi bKkv (bgybv wbe©vPbmn) Ges gvV 
ch©v‡qi Kg© cwiKíbv ˆZwi Ki‡et  
µwgK bs                                       KiYxq Kg©mywP 
1. cÖKí GjvKvq mdjfv‡e wjsK g‡Wj ev Í̄evqb Ges m¤úªmviY NUv‡bv n‡q‡Q wKbv Zv ch©v‡jvPbv Kiv, hv MÖvgxY 

RbM‡bi mvwe©K RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi Rb¨ mKj Dbœqb Kg©KvÛ I †mevmg~n cÖvwßi wbðqZv weav‡bi j‡ÿ¨ 
wjsK g‡W‡ji gva¨‡g ¯’vbxq mKj myweav‡fvMx‡`i (MÖvgevmx, BDwc, miKvix I †emiKvix ms¯’vi cÖwZwbwaMY) 
g‡a¨ Dj¤̂/D×©gyLx (fvwU©K¨vj) I mgvšÍivj (nwiR›Uvj) ms‡hvM/‡hvMv‡hvM ¯’vcbc~e©K wjsK g‡Wj‡K †UKmB 
cjøx Dbœq‡bi g‡Wj wn‡m‡e ùvo Kwi‡q mgwšẐ cjøx Dbœqb cÖ‡Póv‡K Ae¨vnZ ivL‡e|  

2. myweav‡fvMx Ges Ab¨vb¨ ‡÷K‡nvìvi‡`i mv¶vrKviMÖnY| 
3 Rbmvavi‡Yi cÖwZwbwa, ’̄vbxq cÖmvkb,GbwRI Kg©x, ‡mev cÖ̀ vbKvix, Kx-Awdwmqvj (g~j/cÖavb Kg©KZ©v), K…lK 

Ges mswkøó Ab¨vb¨‡`i mv‡_ gZ wewbgq / `jxq Av‡jvPbv m¤úv`b Kiv| 
4 cÖK‡íi µq msµvšÍ welqK Z_¨ msMÖn Ges we‡kølY| 

 
11. civgk©K cÖwZôv‡bi `vwqZ¡t 
 
1. eZ©gvb M‡elYvi cÖwZwU D‡Ïk¨ Abyhvqx Z_¨ msMÖn Kiv; 
2. M‡elYv bKkv Ges mgxÿvi cÖkœgvjv cÖYqb;   
3. gvV ch©vq †_‡K Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ gvVKgx© wb‡qvM Ges wb‡qvMK…Z gvV Kg©x‡`i cÖwkÿY cÖ̀ vb; 
4. gvV ch©vq n‡Z Z_¨ msMÖn: wbe©vwPZ bgybv GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ mvÿvrKvi MªnY; g~j Z_¨ cÖ̀ vbKvix‡`i mv‡_ 

wbweo mvÿvrKvi: cÖKí cwiPvjK, gvV ch©v‡qi Kg©KZ©v, gvV Kgx©, ¯’vbxq †bZ…e„›`, ¯’vbxq cÖfvekvjx e¨w³eM©, wkÿK 
Ges mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i mv‡_ wbweo mvÿvrKvi cwiPvjbv 

5 gvV ch©v‡q wbe©vwPZ bgybv GjvKvq †÷K‡nvìvi I DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ `jxq Av‡jvPbv cwiPvjbv Ges mvK‡mm 
‡÷vwii Dci ‡Km ÷vwW;  

6 cÖKí KZ„©c‡ÿi mv‡_ †hvMv‡hvM I mvÿvrKvi Ges gvV cwi`k©‡bi gva¨‡g Z_¨ msMÖn Kiv (hw` Ges hLb cÖ‡qvRb 
n‡e); 

7 Z_¨ msMÖnKvjxb mg‡q †h †Kvb GKwU cÖKí GjvKvq †÷K‡nvìvi I DcKvi‡fvMx‡`i mv‡_ gZwewbg‡qi Rb¨ ¯’vbxq 
ch©v‡q GKwU Kg©kvjv Av‡qvRb; 

8 msM„nxZ Z_¨vw` cÖwµqvKiY Ges we‡kølY;  
9 cÖKí Kvh©µ‡gi mej I ỳe©j w`Kmg~n ch©v‡jvPbv I we‡kølY; 
10 cÖKí GjvKv n‡Z msM„nxZ Z_¨vw`i Dci wfwË K‡i cÖwZ‡e`b cȪ ‘Z, cÖYqb Ges mswkøó KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`b MÖnY; 
11 cÖYxZ cÖwZ‡e`b RvZxq ch©v‡qi Kg©kvjvq Dc ’̄vcb I Kg©kvjvq AskMÖnYKvix‡`i gZvgZ MÖnY K‡i cÖwZ‡e`b 

ms‡kvab I P~ovšÍKiY; Ges 
12 60 Kwc P~ovšÍ gyw`ªZ cÖwZ‡e`b (40 Kwc evsjvq Ges 20 Kwc Bs‡iwR‡Z) RgvKiY|  

 
12. g~j¨vqb Kv‡R civgk©K cÖwZôvb I civgk©K‡`i cÖK…wZ I †hvM¨Zv t 
 
µwgK bs civgk©K cÖwZôvb I civgk©K 

cÖwZôv‡bi civgk©K 
    wk¶vMZ †hvM¨Zv    AwfÁZv 

1. civgk©K cÖwZôvb  Rwic/M‡elYv A_ev cÖK‡íi  g~j¨vqb 
msµvšÍ÷¨vwW cwiPvjbvq b~bZg 3 
(wZb) eQ‡ii AwfÁZvm¤úbœ| 

2 wUg wjWvi ¯x̂K…Z wek¦we`¨vjq n‡Z mgvR 
weÁv‡bi †h †Kvb wel‡q b~bZg 
mœvZ‡KvËi wWMÖx mswkøó wel‡q 
wcGBPwW wWMÖxavix‡`i 
AMÖvwaKvi †`qv n‡e 

1. g~j¨vqb msµvšÍ M‡elYv KvR 
cwiPvjbvi ‡ÿ‡Î Kgc‡¶ 10 
eQ‡ii ev¯Íe Kv‡Ri AwfÁZv _vKv 
Avek¨K 

2. wUg wjWvi wnmv‡e KvR Kivi Rb¨ 
b~bZg  1wU  g~j¨vqb KvR 
cwiPjbvi AwfÁZv _vKv Avek¨K| 
mswkøó Kv‡R †ekx AwfÁZvm¤úbœ 
e¨w³‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e 
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µwgK bs civgk©K cÖwZôvb I civgk©K 
cÖwZôv‡bi civgk©K 

    wk¶vMZ †hvM¨Zv    AwfÁZv 

3 ‡mvwmI B‡Kv‡bvwg÷ ¯x̂K…Z wek¦we`¨vjq n‡Z 
A_©bxwZ ev mgvR weÁv‡bi †h 
†Kvb wel‡q b~bZg mœvZ‡KvËi 
wWMÖx 

gwbUwis Ges g~j¨vqb msµvšÍ M‡elYv 
KvR cwiPvjbvi ‡ÿ‡Î Kgc‡¶ 5 eQ‡ii 
ev¯Íe Kv‡Ri AwfÁZv _vKv Avek¨K 

4 wmwfj BwÄwbqvi we.Gmwm BwÄwbqvi (wmwfj) 1. gwbUwis Ges g~j¨vqb msµvšÍ 
M‡elYv KvR cwiPvjbvi ‡ÿ‡Î 
Kgc‡¶ 5 eQ‡ii ev¯Íe Kv‡Ri 
AwfÁZv _vKv Avek¨K 

2. wmwfj BwÄwbqvi wnmv‡e KvR Kivi 
Rb¨ Kgc‡¶ 5 eQ‡ii gwbUwis 
Ges g~j¨vqb M‡elYv KvR 
cwiPjbvi AwfÁZv _vKv Avek¨K| 
mswkøó Kv‡R †ekx AwfÁZvm¤úbœ 
e¨w³‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

5. cwimsL¨vbwe` ¯x̂K…Z wek¦we`¨vjq n‡Z 
cwimsL¨vb wel‡q b~bZg 
mœvZ‡KvËi wWMÖx 

Rwic/M‡elYv Ges Z_¨ e¨e ’̄vcbv 
Kvh©µg/Z_¨ we‡kølY BZ¨vw` mswkøó 
wel‡q Kgc‡ÿ 5 eQ‡ii AwfÁZv _vKv 
Avek¨K| mswkøó Kv‡R AwaK  
AwfÁZvm¤úbœ e¨w³‡`i AMÖvwaKvi †`qv 
n‡e| 

 
13. civgk©K cÖwZôvb KZ©„K wbgœewY©Z cÖwZ‡e`bmg~n `vwLj Ki‡Z n‡e: 
 
1 civgk©K cÖwZôvb‡K Uv‡M©U MÖæc, DËi`vZv, Z_¨ msMÖ‡ni c×wZ,  cwimsL¨v‡bi Uzjm&mn Z_¨ we‡kølY c×wZ 

BZ¨vw` D‡jøLc~e©K Pzw³ ¯̂vÿ‡ii 15 w`‡bi g‡a¨ cÖviw¤¢K cÖwZ‡e`b Rgv w`‡Z n‡e| 
2 civgk©K cÖwZôvb‡K wewfbœ c×wZi gva¨‡g gvV ch©vq n‡Z cÖvß Z_¨vw`i djvdj we‡kølY K‡i Pzw³ ¯v̂ÿ‡ii 60 

w`‡bi g‡a¨ cÖ_g Lmov cÖwZ‡e`b Rgv w`‡Z n‡e| 
3 civgk©K cÖwZôvb‡K Pzw³ ¯̂vÿ‡ii 80 w`‡bi g‡a¨ 2q Lmov cÖwZ‡e`b (cÖ‡qvRbxq msL¨K Kwc) RvZxq Kg©kvjvq 

Dc ’̄vcb I Av‡jvPbv Ki‡Z n‡e| 
4 civgk©K cÖwZôvb‡K Kg©kvjvq M…nxZ gZvgZ Abyhvqx c«wZ‡e`b ms‡kvab I P~ovš— Ki‡Z n‡e Ges 60 Kwc 

PzovšÍ cÖwZ‡e`b (40 Kwc evsjv I 20 Kwc Bs‡iwR) gnvcwiPvjK, cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM-4, AvBGgwW‡Z 
Rgv w`‡Z n‡e (Pyw³ ¯̂v¶‡ii 100 w`‡bi g‡a¨)| cÖwZ‡e`b gỳ ªY LiP  civgk©K cÖwZôvb‡K enb Ki‡Z n‡e| 
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cwiwkó - 4 
 

cÖkœgvjv, wb‡ ©̀wkKv I †PKwj÷ 
 

dig 1.1: Lvbvi Rb¨ cÖkœcÎ: cÖKí GjvKv   

dig 1.2: Lvbvi Rb¨ cÖkœcÎ: K‡›Uªvj GjvKv   

dig 2: BDwbqb ch©v‡q wbweo mv¶vrKv‡ii Rb¨ cÖkœgvjv 

dig 3: RvZxq, ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q wbweo mvÿvrKv‡ii Rb¨ cÖkœgvjv  

dig 4: `jxq Av‡jvPbvi Rb¨ wb‡`©wkKv  

dig 5: cÖK‡íi µq msµvšÍ Kvh©µ‡gi †PKwjó 

dig 6: BDwbqb †PKwj÷    

dig 7: ¯‹xg ch©‡eÿY †PKwj÷    

dig 8: †Km ÷vwW MvBWjvBb   

dig 9: ’̄vbxq ch©v‡q Kg©kvjvi wb‡ ©̀wkKv   
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 

Lvbvi Rb¨ cÖkœcÎ: cÖKí GjvKv 
 

 
†Km b¤̂i 

 
 
wefvM: .......................................................            ‡Rjv: .............................................................. 
 
Dc‡Rjv: ....................................................   BDwbqb: .................................................. 
 
IqvW© bs: ....................................................              MÖvg:........................................................... 
 
mv¶vrKvi MÖn‡bi mgq:    ïiæ   .......................................       †kl   ....................................... 
 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: ............................................... ¯v̂¶i:.......................    ZvwiL: ...................... 
 

mycvifvBRv‡ii bvg: ....................................................... ¯v̂¶i:.......................    ZvwiL: ...................... 
 

‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: ...................................... ¯v̂¶i:.......................    ZvwiL: ...................... 

 
mv¶vrKv‡i AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMxi m¤§wZcÎ 

 
f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve| Avgvi bvg _______________________| Avwg ixW bvgK M‡elYv cÖwZôvb Ges 
ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi (AvBGgBwW) c¶ †_‡K gvV ch©v‡q g~j¨vqb mgx¶vi D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| G mgx¶vi D‡Ïk¨ 
n‡”Q, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb mgevq gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© KZ©„K ev¯ÍevwqZ ÔÔAskx`vwiZ¡g~jK cjøx 
Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2)Ó Gi cÖfve g~j v̈qb Kiv| Avgiv G m¤ú‡K© Avcbvi g~j¨evb gZvgZ msMÖn Ki‡ev|  
 
Avcwb g~j¨evb Z_¨ w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| Avcbvi ‡`Iqv Z_¨ ïaygvÎ M‡elYvi Kv‡RB e¨eüZ n‡e| 
Avcbvi †`Iqv Z_¨ m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 
‡mKkb 1t e¨w³MZ Z_¨vejx 
 
1. DËi`vZvi bvgt .................................................................  †dvb: .................................. 

K. wj½ t    1.  cyiæl       2. gwnjv 
 

2. eqmt ...................eQi 
 
3. wk¶vMZ †hvM¨Zvt ............................. (m‡e©v”P †kªYx cvk) 
 
4. ‰eevwnK Ae¯’v t  1. weevwnZ 2. AweevwnZ 3.  ZvjvKcÖvß 4. c„_K _vKv    
 
5. mšÍvb msL¨v (RxweZ)t ................... †gvU 
 
6. DËi`vZvi ‡ckvt  c~‡e©: ..................................... eZ©gv‡b: ....................................... 
 
7. DËi`vZvi gvwmK Avq (hw` _v‡K)t  c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 
 
8. ¯¿x/¯v̂gx-i †ckvt c~‡e©: ...................................................       eZ©gv‡b: ......................................... 

 
9. ¯¿x/¯v̂gx-i gvwmK Avqt c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 

dig - 1.1 
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10. cwiev‡ii †gvU gvwmK Mo Avqt c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 
    K. c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 

 
11. cwiev‡ii †gvU m`m¨ msL¨vt  ..................Rb 
 
‡mKkb 2 t BDwbqb cwil` m¤úwK©Z Z_¨  
 
12. Avcwb KL‡bv BDwbqb cwil‡` wM‡q‡Qb wK?        1. nu¨v            2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, †Kb wM‡qwQ‡jb (KviYmn wjLyb)?...................................................................................................... 
 
L. me‡kl K‡e wM‡qwQ‡jb?  ........................................(gvm I eQi D‡jøL Kiæb) 
 
13. BDwbqb cwil‡` BDwbqb Z_¨ †K›`ª Av‡Q wK?     1. n¨vu 2. bv 3. Rvwbbv 
 
K. nu¨v n‡j, GB Z_¨ †K‡›`ª KLbI wM‡q‡Qb wK?        1. nu¨v            2. bv 
 
L. GB Z_¨ †K› ª̀ nIqvi d‡j Avcbv‡`i wewfbœ wel‡q Z_¨ cÖvßxi myweav n‡q‡Q wK?    1. nu¨v            2. bv 
 
14. BDwbqb cwil‡` Db¥y³ ev‡RU mfv nq wK?      1. n¨vu 2. bv 3. Rvwbbv 
 
K. nu¨v n‡j, GB ev‡RU mfvq GjvKvi †jvKRb AskMÖnY K‡ib wK?     1. nu¨v            2. bv 

 
L. Avcwb KLbI GB ev‡RU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb wK?       1. nu¨v            2. bv 
 
15. BDwbqb cwil‡` †Kvb MÖvg Z_¨ †evW© (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) Av‡Q wK?   1. n¨vu 2. bv 3. Rvwbbv 
 
K. nu¨v n‡j, Avcwb GB MÖvg Z_¨ †evW©wU (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) ‡`‡L‡Qb wK?   1. nu¨v            2. bv 
 
L. GB MÖvg Z_¨ †evW© G (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) wK wK Z_¨ †`Iqv _v‡K?  

............................................................................................................................................................. 
 
16. BDwbqb cwil` †_‡K Avcbvi Lvbvi Rb¨ †Kvb †nvwìs U¨v· (Ki) wba©viY Kiv n‡q‡Q wK?    1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 

 
K. nu¨v n‡j, Avcwb ev Avcbviv cwievi BDwbqb cwil` Gi †nvwìs U¨v· (Ki) wbqwgZ cÖ̀ vb K‡ib wK?    
 

1.  wbqwgZ cÖ̀ vb Kwi 2.  gv‡S gv‡S cÖ̀ vb Kwi  3.  Kwi bv 4. Rvwbbv 
 
L. MZ 2014-2015 A_© eQ‡i Avcwb ev Avcbvi cwievi †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Qb wK?   1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 

 
M. MZ 2015-2016 A_© eQ‡i Avcwb ev Avcbvi cwievi †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Qb wK?   1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 

 
N. MZ 2016-2017 A_© eQ‡i Avcwb ev Avcbvi cwievi †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Qb wK?   1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 
 
‡mKkb 3 t wcAviwWwc-2 m¤úwK©Z Z_¨ 
 
17. Avcwb wK weAviwW-i wcAviwWwc-2 kxl©K cÖKí m¤ú‡K© Rv‡bb ev ï‡b‡Qb?   1. nu¨v     2. bv (18bs cÖ‡kœ hvb) 
 
K. n¨uv n‡j, Kvi KvQ †_‡K ev wKfv‡e †R‡b‡Qb/ï‡b‡Qb ?  
 

1. BDwc ‡Pqvig¨vb 2. BDwc †g¤̂vi  3. BDwbqb cwil`      4. BDwWI 5.  miKvix gvVKgx© 
 
6. †emiKvix/GbwRI gvVKgx© 7. MÖvg KwgwUi m`m¨ 8. cÖwZ‡ekx 9. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb) .............. 
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L. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi D‡Ïk¨ wK?  
............................................................................................................................................................. 

 
M. GB cÖK‡íi AvIZvq Avcbv‡`i BDwbq‡b wK wK KvR/Kvh©µg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q?  

............................................................................................................................................................. 
 
N. GB cÖK‡íi wK ai‡bi Kv‡R Avcwb AskMÖnY K‡i‡Qb?   

............................................................................................................................................................. 
 
MÖvg KwgwU: 
18. (AvR †_‡K 8 eQ‡ii g‡a¨) Avcbv‡`i BDwbq‡b ‡Kvb MÖvg KwgwU MwVZ n‡q‡Q wK?      

 
1. nü v      2.  bv (28bs cÖ‡kœ hvb)   3. Rvwbbv (28bs cÖ‡kœ hvb) 

 
K. GB MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv? ........................................................................................................................ 

 
L. GB MÖvg KwgwUi KvR wK/ wK D‡Ï‡k¨ GBMÖvg KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q?       

 
1. cÖwZgv‡m wbqwgZ mfv Abyôvb Kiv 
2. K…wl, wk¶v, ¯v̂ ’̄¨, m¨vwb‡Ukbmn MÖv‡gi mKj mgm¨v wb‡q Db¥y³ Av‡jvPbv Abyôvbc~e©K mgvav‡bi Dcvq D™¢veb 
3. ¯’vbxq Pvwn`vi Av‡jv‡K ’̄vbxq m¤ú` AvniY I ¯’vbxqfv‡e cwiKíbv MÖnY  
4. BDwbqb mgš̂q KwgwUi mnvqZv cÖ‡qvRb Ggb welq¸‡jv wPwýZKiY I BDwmwmGg G Dc ’̄vcb 
5. MÖvg KwgwUi cÖwZwbwaZ¡ QvovI gwnjv‡`i Rb¨ c„_K mve-KwgwU MVb 
6. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ................................................................................................. 

 
19. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KD wK ‡Kvb MÖvg KwgwUi m`m¨ wQ‡jb/Av‡Qb?    1. nu¨v      2. bv 
 
K. nu¨v n‡j, †K Avcbv‡K/Avcbv‡`i‡K m`m¨ wn‡m‡e wbe©vPb K‡i‡Q ev wKfv‡e Avcwb/Avcbviv m`m¨ wnmv‡e wbe©vwPZ n‡q‡Qb?  

............................................................................................................................................................. 
 
L. GB KwgwUi m`m¨ msL¨v KZRb?  ...................Rb  99. Rvwbbv 
  
M. MÖvg KwgwU‡Z †Kvb gwnjv m`m¨ wQj wK/Av‡Q wK?      1. nü v      2. Bv 

 
N. Avcwb wK g‡b K‡ib MÖvg KwgwU¸‡jv‡Z MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI AšÍfz©³ n‡q‡Q?  
 

1. nu¨v, n‡qwQj  2.    bv, nqwb  3.   Zzjbvg~jK Kg n‡qwQj 
 
20. MÖvg KwgwUi mfv KZw`b ci ci AbywôZ n‡q‡Q/nq?    

 
1. cÖwZgv‡m GKevi   2. 2 gvm ci ci   3. 3 gvm ci ci   4. AbywôZ nqwb/nqbv  5. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): .......... 

 
21. MÖvg KwgwUi mfv ‡K cwiPvjbv Ki‡Zb? ..................................................................................................    
 
22. MÖvg KwgwUi mfvq MÖv‡gi wK wK mgm¨v ev Dbœqbg~jK welq wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q?  

............................................................................................................................................................. 
 

23. mfvi weeiYx ev Av‡jvwPZ welq ev wm×všÍ mg~n wjwce× Kiv nZ wK?      1. nu¨v 2. bv 
 
K. nu¨v n‡j,  wKfv‡e ev †Kv_vq wjwce× Kiv nZ? ................................................................................................ 

 
L. †K wjwce× Ki‡Zb? ................................................................................................................................. 
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24. MÖvg KwgwUi GB mfvq †Kvb miKvix/ †emiKvix Kgx© AskMÖnY K‡i‡Qb wK?    1. nü v 2. bv 
 
25. MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© gZvgZ w`‡Z cv‡i‡Zb/cv‡ib wK? 1. nu¨v 2. bv 
 
26. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii ‡Kvb m`m¨ wK KLbI GB MÖvg KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?     1. nü v 2. bv 

wb‡R: 1. nu¨v 2. bv cwiev‡ii †Kvb m`m¨:  1. nu¨v 2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, KZwU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?  ........................wU 
 
L. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †Kvb m`m¨ wb‡Ri ev MÖv‡gi †Kvb mgm¨v ev cÖ‡qvR‡bi K_v D³ mfvq Dc¯’vcb K‡i‡Qb wK?   

1. nü v     2. bv 
M.  L-bs cÖkœ nü v n‡j, ‡m mgm¨v ev cÖ‡qvR‡bi K_v mfvi weeiYx‡Z M„nxZ I wjwce× n‡qwQj wK?  1. nu¨v 2. bv 
 
27. MÖvg KwgwUi mfvq Av‡jvwPZ MÖv‡gi mgm¨v ev Dbœqbg~jK welqmg~n BDwbqb cwil‡`i BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfvq 

Dc ’̄vwcZ I Aby‡gvw`Z n‡qwQj wK?        1. nu¨v 2. bv 
 
28. eZ©gv‡b GB MÖvg KwgwUi mfv AbywôZ nq wK?                 1. nu¨v 2. bv 
 
BDwbqb mgšq̂ KwgwU: 
29. Avcbv‡`i BDwbqb cwil‡` weAviwWwe-i wcAviwWwc cÖK‡íi †Kvb BDwbqb mgš̂q KwgwU MwVZ n‡qwQj wK ev Avcbviv 

cÖK‡íi BDwbqb mgš̂q KwgwUi bvg ï‡b‡Qb wK?      
1. nu¨v      2.  bv (34bs cÖ‡kœ hvb) 3. Rvwbbv (34bs cÖ‡kœ hvb) 

 
30. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KD wK GB BDwbqb mgš̂q KwgwUi m`m¨ wQ‡jb/Av‡Qb?     1. nu¨v 2. bv 

 
31. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii ‡Kvb m`m¨ wK KLbI GB KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?     1. nu¨v 2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, KZwU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?  ........................wU 
 
32. BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfvq MÖvg KwgwUi cÖwZwbwae„›` Dcw ’̄Z _vK‡Zb wK?       1. nu¨v 2. bv 

 
33. MÖvg KwgwU mfv KZ©„K DÌvwcZ mgm¨v ev ¯‹xgmg~n BDwbqb mgšq̂ KwgwUi mfvq Dc ’̄vwcZ nZ wK? 1. nu¨v 2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, BDwbqb mgšq̂ KwgwUi mfvq MÖvg KwgwU KZ©„K DÌvwcZ mgm¨v ev ¯‹xgmg~n ev¯Íevq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z nZ wK?  

1. nü v 2. bv 
cÖwkÿY  
34. weAviwWwe-i wcAviwWwc-2 cÖKí †_‡K MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v Abyhvqx miKvix wefv‡Mi cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q wK? 
 
      1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q   2.   fvjfv‡e n‡q‡Q    3.   bv nqwb  (35bs cÖ‡kœ hvb)   4. Rvwbbv (35bs cÖ‡kœ hvb)    
 
K. GB cÖK‡íi AvIZvq Avcbv‡`i BDwbq‡bi †gvU KZRb cÖwkÿY wb‡q‡Qb? ‡gvU: ..............Rb  99. Rvwbbv 
 
L. wK wK wel‡qi Dci cÖwkÿY wb‡q‡Q?  
 

1. †mjvB 4. nuvm-gyiMx cvjb 7. cwievi cwiKíbv 
2. dm‡ji †cvKvgvKo `gb 5. Miæ-QvM‡ji †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............. 
3. mewR Pvl 6. nuvm-gyiMxi †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv .............................................. 

 
M. G mKj cÖwkÿ‡Y MÖv‡gi mvaviY gvby‡li `ÿZv I m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.   e„w× †c‡q‡Q  3.   c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

35. wcAviwWwc-2 cÖKí †_‡K Avcwb ‡Kvb cÖwkÿY wb‡q‡Qb/‡c‡q‡Qb wK?       1. nu¨v    2. bv  
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K. Avcbvi Rvbv g‡Z, wcAviwWwc-2 cÖKí †_‡K Avcbvi GjvKvi †KD `ÿZv Dbœqb I Avq-DcvR©bg~jK cÖwkÿY †c‡q‡Qb wK?
          1. nu¨v    2. bv 

L. cÖK‡í †_‡K Avcwb ev hviv cÖwkÿY †c‡q‡Qb Zviv cÖwkÿY m¤ú‡K© wKfv‡e Rvb‡jb/wKfv‡e cÖwkÿ‡Yi Rb¨ g‡bvwbZ n‡jb? 
............................................................................................................................................................. 

 
36. 35 Ges 35K †h †Kvb GKwU‡Z n¨uv n‡j, wK wel‡qi Dci cÖwkÿY ‡c‡q‡Qb ev wb‡q‡Qb?  

1. †mjvB 4. nuvm-gyiMx cvjb 7. cwievi cwiKíbv 
2. dm‡ji †cvKvgvKo `gb 5. Miæ-QvM‡ji †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............. 
3. mewR Pvl 6. nuvm-gyiMxi †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv .............................................. 

 
K. KZw`‡bi cÖwkÿY †c‡q‡Qb?  ...................w`b K1. †Kv_vq cÖwkÿY n‡qwQj? .............................................. 
 
L. cÖwkÿY †c‡q Avcwb wKfv‡e jvfevb n‡q‡Qb ev GB cÖwkÿ‡Yi Ávb Avcwb wKfv‡e Kv‡R jvwM‡q‡Qb we Í̄vwiZ ejyb? 

............................................................................................................................................................. 
 

M. GB cÖwkÿY †c‡q Avcbvi ev Ab¨‡`i Rxeb-gv‡bi wK DbœwZ mvwaZ n‡q‡Q?  
............................................................................................................................................................. 

 
N. eZ©gv‡b Avcwb GB cÖwkÿ‡Yi Ávb Kv‡R jvMv‡”Qb wKbv Ges wKfv‡e?       

............................................................................................................................................................. 
 
¯‹xg ev¯Íevqb 
37. wcAviwWwc cÖK‡íi AvIZvq Avcbvi GjvKvq MZ 5-8 eQ‡i ‡Kvb ¯‹xg ev Dbœqbg~jK KvR ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q?    

1. nu¨v    2. bv  3. Rvwbbv 
 
K. nu¨v n‡j, G cÖK‡íi ¯‹xg ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v I ¯v̂_© we‡ePbv Kiv n‡q‡Q wK? 1. nu¨v 2. bv 

 
38. Avcbvi MÖv‡g/GjvKvq G cÖK‡íi AvIZvq wK wK ¯‹xg/Dbœqbg~jK KvR ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q? 

1. D”P we`¨vj‡qi wUb †kW LvovKiY 5. iv Í̄vq gvwU fivU 
2. Zviv wUDeI‡qj ’̄vcb 6. mvBW Iqvj wbg©vY 
3. gmwR‡`i IRyLvbv wbg©vY 7. ‡Wªb wbg©vY 
4. mve gvwm©ej cv¤ú ’̄vcb  8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............................................. 

 
K. KZwU ¯‹xg/Dbœqbg~jK KvR ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q?   ....................wU   99. Rvwbbv 
 
39. cÖK‡íi AvIZvq ev Í̄evwqZ ÿz ª̀ AeKvVv‡gv¸‡jv i¶Yv‡e¶Y Kiv nq wK/iÿYv‡eÿ‡Yi †Kvb e¨e ’̄v ivLv n‡q‡Q wK?  

1. nu¨v 2. bv 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e i¶Yv‡e¶Y Kiv nq?............................................................................................................ 
 
L. Kviv i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb? ...................................................................................................... 
 
40. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi ¯‹xg/Dbœqbg~jK KvR ev Í̄evq‡b Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †Kn AskMÖnY K‡i‡Qb wK?  1. nu¨v  2.bv 

 
K. n¨uv n‡j, wKfv‡e AskMÖnY K‡i‡Qb?  

1. A_© w`‡q‡Q    
2. kÖg w`‡q‡Q 
3. A_© I kÖg DfqB w`‡q‡Q 
4. ¯‹xg ev Í̄evq‡bi KvR ‡`Lv‡kvbv/Z`viKx/mycviwfkb K‡i‡Q 
5. Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡b AskMÖnY 
6. cÖKí ¯‹xg wbe©vP‡b AskMÖnY 
7. cÖKí ¯‹xg ev Í̄evq‡b AskMÖnY 
8. cÖKí e¨e¯’vcbv iÿYv‡eÿY Kv‡R AskMÖnY 
9. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ............................. 
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‡mKkb 4: cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb I mycvwik 
 
wb‡ ©̀kbv: cÖkœ 41-59 wR‡Ám Kivi mgq cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b (MZ 5 eQ‡i) e‡j wR‡Ám Kiæb 
  
41. cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j MÖvgevmxM‡Yi c‡ÿ Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cvIqvi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q      3.   A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q   4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q  
 
42. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evwqZ nIqvq miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) wbKU †_‡K MÖvgevmxMY Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wK 

iKg civgk© cv‡”Qb? 
 

1.  cv‡”Q bv   2.  c~‡e©i gZB cv‡”Qb   3. c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk cv‡”Qb  4. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): ................. 
 
K.  Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) KvQ †_‡K KZw`b ci ci †mev cv‡”Qb?   
 

1.   12 gv‡m/eQ‡i 1 evi  2. 6 gv‡m GKevi  3.  3 gv‡m GKevi 4. 2 gv‡m GKevi 5. cÖwZ gv‡m 1 evi 
 
6. MÖv‡g †mev w`‡Z Av‡m bv 7. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) ......................................................................... 
 

43. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvgevmxM‡Yi g‡a¨ c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b mn‡hvwMZvi cwi‡ek ˆZwi n‡q‡Q wKbv? 
 
1.  ‰Zwi nqwb   2.  ‰Zwi n‡q‡Q   3.c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk ˆZwi n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 

 
44. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j MÖv‡gi Dbœqb, cwiKíbv cÖYqb, ¯’vbxq m¤ú` AvniY BZ¨vw` m¤ú‡K© MÖvgevmxM‡Yi 

c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b m‡PZbZv m„wó n‡q‡Q wK? 
 

1. m„wó nqwb   2. m„wó n‡q‡Q   3.  c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk m„wó n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
   
45. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b myôz cwiKíbv cÖYqbc~e©K MÖvg Dbœqb mnR n‡q‡Q wKbv? 
 

1. n üv, mnR n‡q‡Q  2. mnR nqwb 3. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 
46. cÖK‡íi AvIZvq †hmKj Dbœqbg~jK KvR Kiv n‡q‡Q/nq Zv MÖv‡gi RbM‡Yi Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq wKbv? 

1.  nü v Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq 
2.  gv‡S gv‡S Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY n‡q‡Q/Kiv nq 
3.  Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nqbv 

 
47. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq Dbœqbg~jK KvR Kivi Rb¨ MÖv‡gi RbM‡Yi Pvwn`v wKfv‡e wba©viY n‡q‡Q/nq? 

1.  BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
2.  Iqv‡W©i †g¤̂vi RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
3.  MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi RbMY GKmv‡_ e‡m Av‡jvPbv K‡i Pvwn`v wba©viY Kiv n‡q‡Q/nq 

 
48. Dbœqb Kv‡Ri cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡b MÖv‡gi mvaviY gvbyl AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib wK? 

 
1.  AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib     2.  Lye Aí AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib 3.  AskMÖnY Ki‡Z 
‡c‡i‡Qb/cv‡ib bv 

 
49. Dbœqb KvR ev Í̄evq‡b MÖv‡gi gvbyl Z`viwK I gwbUwis Ki‡Z †c‡i‡Qb/cv‡ib wK?  1.  nu¨v 2.  bv 
 
50. G cÖK‡íi Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸YMZ gvb †Kgb? 1.  fv‡jv  2.  Lye fv‡jv 3.  Lvivc 
 
51. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cÖ̀ v‡b miKvix Kg©x‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 

 
1.  e„w× cvqwb 2.  e„w× †c‡q‡Q 3.  A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q 4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
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52. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j miKvix †mev I GbwRI‡`i †mev cÖ̀ v‡b mgš̂q m„wó n‡q‡Q wK? 
1.  nü v, m„wó n‡q‡Q 2.  m„wó nqwb 3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 

 
53. MÖv‡gi mgm¨v wPwýZKi‡Y wRwmGg Abyôvb, BDwbqb ch©v‡q Dbœqb Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab, cwiKíbv cÖYqb Ges †mev 

cÖ̀ vbKvix I †mev MÖnYKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ¯’vc‡b cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUv AwR©Z n‡q‡Q? 
1.  ‡gvUvgywU AwR©Z n‡q‡Q 2.  fv‡jfv‡e AwR©Z n‡q‡Q 3.  AwR©Z nqwb 

 
54. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi m”QZv wbwðZ n‡q‡Q wK? 

1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 
 

55. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi Revew`wnZv wbwðZ n‡q‡Q wK? 
1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 

 
56. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j Dbœqb Kg©Kv‡Û RbcÖwZwbwa‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q  3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 
57. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b MÖvgevmxi Rxeb hvÎvi Dbœqb n‡q‡Q wKbv?  1.  nu¨v     2.   bv 
 
58. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq Avcwb ev Avcbviv wK DcKvi †c‡q‡Qb, hv Rxeb I RxweKv Dbœq‡b mnvqK n‡q‡Q? 

............................................................................................................................................................. 
 
59. G cÖK‡íi AvIZvq GjvKvi RbMY ev MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Kg©ms¯’v‡bi ‡Kvb my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q wK?  1. nu¨v   2. bv 

 
K. n¨uv n‡j, †Kvb& †Kvb& †ÿ‡Î ev wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav †e‡o‡Q ev m„wó n‡q‡Q?   
 
L. Zvi d‡j Zv‡`i RxweKv I Rxeb Dbœq‡b wK ¸YMZ cwieZ©b n‡q‡Q wK?  

 
M. ¯v̂¯’̈ , wkÿv, K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e ’̄v GB¸‡jvmn Ab¨vb¨ †ÿ‡Î hw` mydj †c‡q _v‡Kb Zvn‡j †mB¸wji 

weeiY w`b?    
............................................................................................................................................................. 
 

N. Avi hw` †Zgb †Kvb mydj bv †c‡q _v‡Kb, Zvn‡j †Kb nqwb Ges Zvi cÖwZeÜKZv wK wQj? 
............................................................................................................................................................. 

 
O. Avcbvi cwiev‡ii †Kvb m`‡m¨i Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q wK?      1. nu¨v     2. bv 
 
60. cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b GjvKvq gwnjv‡`i/gwnjv kªwgK‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q 

wK?             1. nu¨v     2. bv 
 
K.  †Kvb& †Kvb& †ÿ‡Î gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q/wK ai‡Yi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q?   

............................................................................................................................................................. 
 
61. cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j gwnjviv c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b wewfbœ Dbœqbg~jK Kv‡R †ekx AskMÖnY Ki‡Qb wK?   

            1. nu¨v     2. bv 
 
K. n¨vu n‡j, cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Avcbvi GjvKvi kZKiv KZfvM gwnjv wewfbœ Dbœqbg~jK Kv‡R  

D‡`¨vMx n‡q‡Q Ges AskMÖnY Ki‡Qb wK?   
 

c~‡e©: ..................% Ki‡Zv  cÖKí ev Í̄evq‡b ci/eZ©gv‡b : ..................% Ki‡Q  
 
L. cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j Zzjbvg~jKfv‡e, AvR †_‡K 5 eQi Av‡M Avcbvi MÖv‡gi KZfvM gwnjv (%) Dbœqb Kv‡R D‡`¨vMx 

n‡q‡Qb Ges AskMÖnY K‡i‡Qb?     ................................% 
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62. cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j gwnjv‡`i Avq-DcR©bg~jK Kv‡Ri my‡hvM m„wó n‡q‡Q ev †e‡o‡Q wK?    1. nü v     2. bv 
 

63. cÖK‡íi ev Í̄evq‡bi d‡j gwnjv‡`i Avq-DcR©bg~jK Kv‡R AskMÖn‡Yi nvi †e‡o‡Q wK?    1. nu¨v     2. bv 
 
K. n¨vu n‡j, kZKiv KZfvM †e‡o‡Q?  c~‡e©: .............% wQj eZ©gv‡b : ..................% n‡q‡Q  
 
64. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evwqZ nIqvq Avcwb ev Avcbvi MÖv‡gi ‡jvKRb wK wK my‡hvM-myweav †c‡q‡Qb/ wKfv‡e DcK…Z 

n‡q‡Qb/mdjZv¸‡jv wK? ev GB cÖK‡íi †Kvb& †Kvb& KvR¸wj GjvKvi Z_v MÖvgevmxi Dbœq‡bi Rb¨ fv‡jv g‡b K‡ib? 
............................................................................................................................................................. 
 

65. Avcbvi g‡Z, GB cÖKí ev¯Íevq‡b DcKvi‡fvMx‡`i Rxebgv‡bi Dbœq‡bi Rb¨ KZLvwb AR©‡b mÿg n‡q‡Q (DËi kZKiv --
% wn‡m‡e D‡jøL Kiæb)  

 .............................% mÿg n‡q‡Q 
 
66. GB cÖK‡íi ỳe©j w`K¸wj ev mgm¨v¸‡jv wK wK ev GB cÖK‡íi †Kvb& †Kvb& KvR¸wj GjvKvi Rb¨ fv‡jv bq g‡b K‡ib? 

............................................................................................................................................................. 
 

67. Avcbvi g‡Z, GB cÖKí fwel¨‡Z Dbœqb g~jK Kv‡Ri DbœwZ mva‡b Pjgvb _vKv DwPZ bvwK Zv Avi `xN©vwqZ Kivi cÖ‡qvRb 
†bB; †h DËiB †nvK Zvi KviY wel`fv‡e eY©bv Ki‡Z ejyb Ges Zv wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb| 
............................................................................................................................................................. 
 

68. fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœqb I ¯’vqx‡Z¡i Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i? 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 

Avcbvi mn‡hvwMZv I mg‡qi Rb¨ Ges Avcwb †h Avgv‡K AbyMÖn K‡i 
 me cÖ‡kœi DËi w`‡q‡Qb †mRb¨ Avcbv‡K A‡bK ab¨ev`|  
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 

Lvbvi Rb¨ cÖkœcÎ: K‡›Uªvj GjvKv 
 
 
†Km b¤̂i 

 
 
wefvM: .......................................................            ‡Rjv: .............................................................. 
 
Dc‡Rjv: ....................................................   BDwbqb: .................................................. 
 
IqvW© bs: ....................................................              MÖvg:........................................................... 
 
mv¶vrKvi MÖn‡bi mgq:    ïiæ   .......................................       †kl   ....................................... 
 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: ............................................... ¯v̂¶i:.......................    ZvwiL: ...................... 
 

mycvifvBRv‡ii bvg: ....................................................... ¯v̂¶i:.......................    ZvwiL: ...................... 
 

‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: ...................................... ¯v̂¶i:.......................    ZvwiL: ...................... 

 
mv¶vrKv‡i AskMÖnYKvix DcKvi‡fvMxi m¤§wZcÎ 

 
f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve| Avgvi bvg _______________________| Avwg ixW bvgK M‡elYv cÖwZôvb Ges 
ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi (AvBGgBwW) c¶ †_‡K gvV ch©v‡q g~j¨vqb mgx¶vi D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| G mgx¶vi D‡Ïk¨ 
n‡”Q, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb mgevq gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© KZ©„K ev¯ÍevwqZ ÔÔAskx`vwiZ¡g~jK cjøx 
Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2)Ó Gi cÖfve g~j v̈qb Kiv| Avgiv G m¤ú‡K© Avcbvi g~j¨evb gZvgZ msMÖn Ki‡ev|  
 
Avcwb g~j¨evb Z_¨ w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| Avcbvi ‡`Iqv Z_¨ ïaygvÎ M‡elYvi Kv‡RB e¨eüZ n‡e| 
Avcbvi †`Iqv Z_¨ m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 
‡mKkb 1t e¨w³MZ Z_¨vejx 
 
1. DËi`vZvi bvgt .................................................................  †dvb: .................................. 

K. wj½ t    1.  cyiæl       2. gwnjv 
 

2. eqmt ...................eQi 
 
3. wk¶vMZ †hvM¨Zvt ............................. (m‡e©v”P †kªYx cvk) 
 
4. ‰eevwnK Ae¯’v t  1. weevwnZ 2. AweevwnZ 3.  ZvjvKcÖvß 4. c„_K _vKv    
 
5. mšÍvb msL¨v (RxweZ)t ................... †gvU 
 
6. DËi`vZvi ‡ckvt  c~‡e©: ..................................... eZ©gv‡b: ....................................... 
 
7. DËi`vZvi gvwmK Avq (hw` _v‡K)t  c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 
 
8. ¯¿x/¯v̂gx-i †ckvt c~‡e©: ...................................................       eZ©gv‡b: ......................................... 
 
9. ¯¿x/¯v̂gx-i gvwmK Avqt c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 

dig - 1.2 
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10. cwiev‡ii †gvU gvwmK Mo Avqt c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 
    K. c~‡e©: ........................... UvKv       eZ©gv‡b: ..........................UvKv 

 
11. cwiev‡ii †gvU m`m¨ msL¨vt  ..................Rb 
 
‡mKkb 2 t BDwbqb cwil‡`i Kvh©µg m¤úwK©Z Z_¨  
 
12. Avcwb KL‡bv BDwbqb cwil‡` wM‡q‡Qb wK?        1. nu¨v            2. bv 

 
K.  n üv n‡j, †Kb wM‡qwQ‡jb (KviYmn wjLyb)? ................................................................................................... 

 
L. me‡kl K‡e wM‡qwQ‡jb?  ........................................(gvm I eQi D‡jøL Kiæb) 
 
13. BDwbqb cwil‡` BDwbqb Z_¨ †K›`ª Av‡Q wK?     1. n¨vu 2. bv 3. Rvwbbv 

 
K. nu¨v n‡j, GB Z_¨ †K‡›`ª KLbI wM‡q‡Qb wK?        1. nu¨v            2. bv 

 
L. GB Z_¨ †K› ª̀ nIqvi d‡j Avcbv‡`i wewfbœ wel‡q Z_¨ cÖvßxi myweav n‡q‡Q wK?    1. nu¨v            2. bv 
 
14. BDwbqb cwil‡` Db¥y³ ev‡RU mfv nq wK?      1. n¨vu 2. bv 3. Rvwbbv 
 
K. nu¨v n‡j, GB ev‡RU mfvq GjvKvi †jvKRb AskMÖnY K‡ib wK?     1. nu¨v            2. bv 

 
L. Avcwb KLbI GB ev‡RU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb wK?       1. nu¨v            2. bv 
 
15. BDwbqb cwil‡` †Kvb MÖvg Z_¨ †evW© (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) Av‡Q wK?   1. n¨vu 2. bv 3. Rvwbbv 
 
K. nu¨v n‡j, Avcwb GB MÖvg Z_¨ †evW©wU (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) ‡`‡L‡Qb wK?   1. nu¨v            2. bv 

 
L. GB MÖvg Z_¨ †evW© G (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) wK wK Z_¨ †`Iqv _v‡K?  

............................................................................................................................................................. 
 
16. BDwbqb cwil` †_‡K Avcbvi Lvbvi Rb¨ †Kvb †nvwìs U¨v· (Ki) wba©viY Kiv n‡q‡Q wK?    1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 
 
K. nu¨v n‡j, Avcwb ev Avcbviv cwievi BDwbqb cwil` Gi †nvwìs U¨v· (Ki) wbqwgZ cÖ̀ vb K‡ib wK?    

1.  wbqwgZ cÖ̀ vb Kwi 2.  gv‡S gv‡S cÖ̀ vb Kwi  3.  Kwi bv 4. Rvwbbv 
 
L. MZ 2014-2015 A_© eQ‡i Avcwb ev Avcbvi cwievi †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Qb wK?   1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 

 
M. MZ 2015-2016 A_© eQ‡i Avcwb ev Avcbvi cwievi †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Qb wK?   1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 

 
N. MZ 2016-2017 A_© eQ‡i Avcwb ev Avcbvi cwievi †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Qb wK?   1. n¨vu   2. bv 3. Rvwbbv 
 
17. Avcwb wK weAviwW-i wcAviwWwc-2 kxl©K cÖKí m¤ú‡K© Rv‡bb ev ï‡b‡Qb?   1. nu¨v     2. bv (18bs cÖ‡kœ hvb) 
 
18. (AvR †_‡K 8 eQ‡ii g‡a¨) Avcbv‡`i BDwbq‡b ‡Kvb MÖvg KwgwU MwVZ n‡q‡Q wK?      

1. nü v      2.  bv (28bs cÖ‡kœ hvb)   3. Rvwbbv (28bs cÖ‡kœ hvb) 
 
K. GB MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv? ........................................................................................................................ 
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L. GB MÖvg KwgwUi KvR wK/ wK D‡Ï‡k¨ GBMÖvg KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q?       
1. cÖwZgv‡m wbqwgZ mfv Abyôvb Kiv 
2. K…wl, wk¶v, ¯v̂ ’̄¨, m¨vwb‡Ukbmn MÖv‡gi mKj mgm¨v wb‡q Db¥y³ Av‡jvPbv Abyôvbc~e©K mgvav‡bi Dcvq D™¢veb 
3. ¯’vbxq Pvwn`vi Av‡jv‡K ’̄vbxq m¤ú` AvniY I ¯’vbxqfv‡e cwiKíbv MÖnY  
4. BDwbqb mgš̂q KwgwUi mnvqZv cÖ‡qvRb Ggb welq¸‡jv wPwýZKiY I BDwmwmGg G Dc ’̄vcb 
5. MÖvg KwgwUi cÖwZwbwaZ¡ QvovI gwnjv‡`i Rb¨ c„_K mve-KwgwU MVb 
6. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ................................................................................................. 

 
19. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KD wK ‡Kvb MÖvg KwgwUi m`m¨ wQ‡jb/Av‡Qb?    1. nu¨v      2. bv 
 
K. nu¨v n‡j, †K Avcbv‡K m`m¨ wn‡m‡e wbe©vPb K‡i‡Q ev wKfv‡e Avcwb m`m¨ wnmv‡e wbe©vwPZ n‡q‡Qb? 

............................................................................................................................................................. 
 

L. GB KwgwUi m`m¨ msL¨v KZRb?  ...................Rb  99. Rvwbbv 
 

M. MÖvg KwgwU‡Z †Kvb gwnjv m`m¨ wQj wK/Av‡Q wK?      1. nu¨v      2.bv 
 

N. Avcwb wK g‡b K‡ib MÖvg KwgwU¸‡jv‡Z MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI AšÍfz©³ n‡q‡Q?  
1. nu¨v, n‡qwQj  2.    bv, nqwb  3.   Zzjbvg~jK Kg n‡qwQj 

 
20. MÖvg KwgwUi mfv KZw`b ci ci AbywôZ n‡q‡Q/nq?    

1. cÖwZgv‡m GKevi   2. 2 gvm ci ci   3. 3 gvm ci ci   4. AbywôZ nqwb/nqbv  5. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): .......... 
 
21. MÖvg KwgwUi mfv ‡K cwiPvjbv Ki‡Zb? ................................................................................................. 

 
22. MÖvg KwgwUi mfvq MÖv‡gi wK wK mgm¨v ev Dbœqbg~jK welq wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q/nq? ................................................ 
 
23. mfvi weeiYx ev Av‡jvwPZ welq ev wm×všÍ mg~n wjwce× Kiv nZ/nq wK?     1. nu¨v 2. bv 
 
K. nu¨v n‡j,  wKfv‡e ev †Kv_vq wjwce× Kiv nZ? ................................................................................................ 

 
L. †K wjwce× Ki‡Zb? ................................................................................................................................ 
 
24. MÖvg KwgwUi GB mfvq †Kvb miKvix/ †emiKvix Kgx© AskMÖnY K‡i‡Qb wK?    1. nü v 2. bv 
 
25. MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cv‡i‡Zb/cv‡ib wK?  

1. nü v 2. bv 
 
26. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii ‡Kvb m`m¨ wK KLbI GB MÖvg KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?     1. nü v 2. bv 

wb‡R: 1. nu¨v 2. bv cwiev‡ii †Kvb m`m¨:  1. nu¨v 2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, KZwU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?  ........................wU 

 
L. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †Kvb m`m¨ wb‡Ri ev MÖv‡gi †Kvb mgm¨v ev cÖ‡qvR‡bi K_v D³ mfvq Dc¯’vcb K‡i‡Qb wK?   

1. nü v     2. bv 

M. L-bs cÖkœ nu¨v n‡j, ‡m mgm¨v ev cÖ‡qvR‡bi K_v mfvi weeiYx‡Z M„nxZ I wjwce× n‡qwQj wK?  1. nu¨v 2. bv 
 
27. MÖvg KwgwUi mfvq Av‡jvwPZ MÖv‡gi mgm¨v ev Dbœqbg~jK welqmg~n BDwbqb cwil‡`i BDwbqb cwil‡`i †Kvb KwgwUi mfvq 

Dc ’̄vwcZ I Aby‡gvw`Z n‡qwQj/nq wK?        1. nu¨v 2. bv 
 
28. eZ©gv‡bI GB MÖvg KwgwUi mfv AbywôZ nq wK?                   1. nu¨v 2. bv 
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BDwbqb mgšq̂ KwgwU: 
 
29. Avcbv‡`i BDwbqb cwil‡` ‡Kvb BDwbqb mgš̂q KwgwU Av‡Q wK ev Avcbviv BDwbqb mgš̂q KwgwUi bvg ï‡b‡Qb wK?      

1. nu¨v      2.  bv (34bs cÖ‡kœ hvb) 3. Rvwbbv (34bs cÖ‡kœ hvb) 
 
30. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †KD wK GB BDwbqb mgš̂q KwgwUi m`m¨ wQ‡jb/Av‡Qb?     1. nu¨v 2. bv 

 
31. Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii ‡Kvb m`m¨ wK KLbI GB KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?     1. nu¨v 2. bv 

 
K. n¨uv n‡j, KZwU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?  ........................wU 
 
32. BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfvq MÖvg KwgwUi cÖwZwbwae„›` Dcw ’̄Z _vK‡Zb wK?       1. nu¨v  2.bv 

 
33. MÖvg KwgwU mfv KZ©„K DÌvwcZ mgm¨v ev ¯‹xgmg~n BDwbqb mgšq̂ KwgwUi mfvq Dc ’̄vwcZ nZ/nq wK?   1. nu¨v 2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, BDwbqb mgšq̂ KwgwUi mfvq MÖvg KwgwU KZ©„K DÌvwcZ mgm¨v ev ¯‹xgmg~n ev¯Íevq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z nZ/nq wK?  

1. nü v 2. bv 
cÖwkÿY  
34. BDwbqb cwil` †_‡K MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v Abyhvqx miKvix wefv‡Mi cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q/nq wK? 
      1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q   2.   fvjfv‡e n‡q‡Q    3.   bv nqwb  (35bs cÖ‡kœ hvb)   4. Rvwbbv (35bs cÖ‡kœ hvb)    
 
K. wK wK wel‡qi Dci cÖwkÿY w`‡q‡Q?  

1. †mjvB 4. nuvm-gyiMx cvjb 7. cwievi cwiKíbv 
2. dm‡ji †cvKvgvKo `gb 5. Miæ-QvM‡ji †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............. 
3. mewR Pvl 6. nuvm-gyiMxi †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv .............................................. 

 
L. G mKj cÖwkÿ‡Y MÖv‡gi mvaviY gvby‡li `ÿZv I m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.   e„w× †c‡q‡Q  3.   c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 
35. Avcwb BDwbqb cwil‡`i †Kvb cÖKí †_‡K ‡Kvb cÖwkÿY wb‡q‡Qb/‡c‡q‡Qb wK?      1. nu¨v    2. bv  
 
K. Avcbvi Rvbv g‡Z, BDwbqb cwil‡`i †Kvb cÖKí †_‡K Avcbvi GjvKvi †KD `ÿZv Dbœqb I Avq-DcvR©bg~jK cÖwkÿY 

†c‡q‡Qb wK?          1. nu¨v    2. Bv 
 

36. 35 Ges 35K †h †Kvb GKwU‡Z n¨uv n‡j, wK wel‡qi Dci cÖwkÿY ‡c‡q‡Qb ev wb‡q‡Qb?  
1. †mjvB 4. nuvm-gyiMx cvjb 7. cwievi cwiKíbv 
2. dm‡ji †cvKvgvKo `gb 5. Miæ-QvM‡ji †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............. 
3. mewR Pvl 6. nuvm-gyiMxi †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv .............................................. 

 
K. KZw`‡bi cÖwkÿY †c‡q‡Qb?  ...................w`b L. †Kv_vq cÖwkÿY n‡qwQj? ................................................. 

 
L. cÖwkÿY †c‡q Avcwb wKfv‡e jvfevb n‡q‡Qb ev GB cÖwkÿ‡Yi Ávb Avcwb wKfv‡e Kv‡R jvwM‡q‡Qb we Í̄vwiZ ejyb? 

............................................................................................................................................................. 
 
M. GB cÖwkÿY †c‡q Avcbvi ev Ab¨‡`i Rxeb-gv‡bi wK DbœwZ mvwaZ n‡q‡Q?  

............................................................................................................................................................. 
 
N.  eZ©gv‡b Avcwb GB cÖwkÿ‡Yi Ávb Kv‡R jvMv‡”Qb wKbv Ges wKfv‡e?       

............................................................................................................................................................. 
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¯‹xg ev¯Íevqb 
37. Avcbvi MÖv‡g/GjvKvq BDwbqb cwil‡`i †Kvb cÖK‡íi AvIZvq MZ 5-8 eQ‡i ‡Kvb ¯‹xg ev Dbœqbg~jK KvR ev Í̄evqb Kiv 

n‡q‡Q?           1. nu¨v    2. bv   3. Rvwbbv 
 

K. nu¨v n‡j, ¯‹xg ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v I ¯v̂_© we‡ePbv Kiv n‡q‡Q wK?  1. nu¨v 2. bv 
 
38. Avcbvi MÖv‡g/GjvKvq BDwbqb cwil` †_‡K wK wK ¯‹xg/Dbœqbg~jK KvR ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q? 

1. D”P we`¨vj‡qi wUb †kW LvovKiY 5. iv Í̄vq gvwU fivU 
2. Zviv wUDeI‡qj ’̄vcb 6. mvBW Iqvj wbg©vY 
3. gmwR‡`i IRyLvbv wbg©vY 7. ‡Wªb wbg©vY 
4. mve gvwm©ej cv¤ú ’̄vcb  8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............................................. 

 
K. KZwU ¯‹xg/Dbœqbg~jK KvR ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q?   ....................wU   99. Rvwbbv 
 
39. BDwbqb cwil` †_‡K ev Í̄evwqZ ÿz ª̀ AeKvVv‡gv¸‡jv i¶Yv‡e¶Y Kiv nq wK/iÿYv‡eÿ‡Yi †Kvb e¨e ’̄v ivLv n‡q‡Q wK?  
          1.     nu¨v      2.    bv 
K.  nü v n‡j, wKfv‡e i¶Yv‡e¶Y Kiv nq?............................................................................................................ 

 
L. Kviv i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb? ...................................................................................................... 
 
40. GB ¯‹xg/Dbœqbg~jK KvR ev Í̄evq‡b Avcwb ev Avcbvi cwiev‡ii †Kn AskMÖnY K‡i‡Qb wK?     1. nu¨v            2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, wKfv‡e AskMÖnY K‡i‡Qb?  

1. A_© w`‡q‡Q    
2. kÖg w`‡q‡Q 
3. A_© I kÖg DfqB w`‡q‡Q 
4. ¯‹xg ev Í̄evq‡bi KvR ‡`Lv‡kvbv/Z`viKx/mycviwfkb K‡i‡Q 
5. Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡b AskMÖnY 
6. cÖKí ¯‹xg wbe©vP‡b AskMÖnY 
7. cÖKí ¯‹xg ev Í̄evq‡b AskMÖnY 
8. cÖKí e¨e¯’vcbv iÿYv‡eÿY Kv‡R AskMÖnY 
9. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ............................. 

 
‡mKkb 4: cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb I mycvwik 
 
wb‡ ©̀kbv: cÖkœ 41-59 wR‡Ám Kivi mgq BDwbqb cwil` †_‡K ev Í̄evwqZ wewfbœ cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b 
(MZ 5 eQ‡i) e‡j wR‡Ám Kiæb 
  
41. Avcbvi GjvKvq MÖvgevmxM‡Yi c‡ÿ Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cvIqvi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q      3.   A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q   4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q  
 
42. Avcbvi GjvKvq miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) wbKU †_‡K MÖvgevmxMY Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wK iKg civgk© cv‡”Qb? 
 

1.  cv‡”Q bv   2.  c~‡e©i gZB cv‡”Qb   3. c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk cv‡”Qb  4. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): ................. 
 
K. Avcbvi GjvKvq Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) KvQ †_‡K KZw`b ci ci †mev 

cv‡”Qb?   
1.   12 gv‡m/eQ‡i 1 evi  2. 6 gv‡m GKevi  3.  3 gv‡m GKevi 4. 2 gv‡m GKevi 5. cÖwZ gv‡m 1 evi 
6. MÖv‡g †mev w`‡Z Av‡m bv 7. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) ......................................................................... 

 
43. Avcbvi GjvKvq MÖvgevmxM‡Yi g‡a¨ c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b mn‡hvwMZvi cwi‡ek ˆZwi n‡q‡Q wKbv? 

1.  ‰Zwi nqwb   2.  ‰Zwi n‡q‡Q   3.c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk ˆZwi n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 



  100  

44. Avcbvi GjvKvq c~‡e©i  Zzjbvq eZ©gv‡b MÖv‡gi Dbœqb, cwiKíbv cÖYqb, ¯’vbxq m¤ú` AvniY BZ¨vw` m¤ú‡K© MÖvgevmxM‡Yi 
m‡PZbZv m„wó n‡q‡Q wK? 

1. m„wó nqwb   2. m„wó n‡q‡Q   3.  c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk m„wó n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
   
45. Avcbvi GjvKvq Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b myôz cwiKíbv cÖYqbc~e©K MÖvg Dbœqb mnR n‡q‡Q wKbv? 

1. n üv, mnR n‡q‡Q  2. mnR nqwb 3. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 
46. Avcbvi GjvKvq BDwbqb cwil‡`i wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq †hmKj Dbœqbg~jK KvR Kiv n‡q‡Q/nq Zv MÖv‡gi RbM‡Yi 

Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq wKbv? 
1.  nü v Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq 
2.  gv‡S gv‡S Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY n‡q‡Q/Kiv nq 
3.  Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nqbv 

 
47. BDwbqb cwil‡`i wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq Dbœqbg~jK KvR Kivi Rb¨ MÖv‡gi RbM‡Yi Pvwn`v wKfv‡e wba©viY n‡q‡Q/nq? 

1.  BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
2.  Iqv‡W©i †g¤̂vi RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
3.  MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi RbMY GKmv‡_ e‡m Av‡jvPbv K‡i Pvwn`v wba©viY Kiv n‡q‡Q/nq 

 
48. Dbœqb Kv‡Ri cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡b MÖv‡gi mvaviY gvbyl c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib wK? 

1.  AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib     2.  Lye Aí AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib 3.  AskMÖnY Ki‡Z 
‡c‡i‡Qb/cv‡ib bv 

 
49. Dbœqb KvR ev Í̄evq‡b MÖv‡gi gvbyl Z`viwK I gwbUwis Ki‡Z †c‡i‡Qb/cv‡ib wK?  1.  nu¨v 2.  bv 
 
50. BDwbqb cwil‡`i wewfbœ cÖK‡íi Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸YMZ gvb †Kgb?   1.  fv‡jv  2.  Lye fv‡jv 3.  Lvivc 
 
51. Avcbvi GjvKvq Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cÖ̀ v‡b miKvix Kg©x‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb 2.  e„w× †c‡q‡Q 3.  A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q 4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 
52. Avcbvi GjvKvq Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev I GbwRI‡`i †mev cÖ̀ v‡b mgšq̂ m„wó n‡q‡Q wK? 

1.  nü v, m„wó n‡q‡Q 2.  m„wó nqwb 3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

53. Avcbvi GjvKvq Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b BDwbqb cwil` KZ©„K ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi m”QZv wbwðZ 
n‡q‡Q wK? 

1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 
 

54. BDwbqb cwil‡`i Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi Revew`wnZv wbwðZ n‡q‡Q wK? 
1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 

 
55. BDwbqb cwil‡`i Dbœqb Kg©Kv‡Û RbcÖwZwbwa‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q  3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 
56. BDwbqb cwil‡`i Dbœqb Kg©Kv‡Û c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b MÖvgevmxi Rxeb hvÎvi Dbœqb n‡q‡Q wKbv?     1. nu¨v     2. bv 
 
57. BDwbqb cwil‡`i wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq Avcwb ev Avcbviv wK DcKvi †c‡q‡Qb, hv Rxeb I RxweKv Dbœq‡b mnvqK 

n‡q‡Q? 
............................................................................................................................................................. 

 
58. c~‡e©i Zyjbvq eZ©gv‡b GjvKvi RbMY ev MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Kg©ms ’̄v‡bi ‡Kvb my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q wK?   

1. nü v     2. bv 
K. n¨uv n‡j, †Kvb& †Kvb& †ÿ‡Î ev wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav †e‡o‡Q ev m„wó n‡q‡Q?   

............................................................................................................................................................. 
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L.  Zvi d‡j Zv‡`i RxweKv I Rxeb Dbœq‡b wK ¸YMZ cwieZ©b n‡q‡Q wK?  
............................................................................................................................................................. 
  

M. ¯v̂¯’̈ , wkÿv, K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e ’̄v GB¸‡jvmn Ab¨vb¨ †ÿ‡Î hw` mydj †c‡q _v‡Kb Zvn‡j †mB¸wji 
weeiY w`b?    
............................................................................................................................................................. 

 
N. Avi hw` †Zgb †Kvb mydj bv †c‡q _v‡Kb, Zvn‡j †Kb nqwb Ges Zvi cÖwZeÜKZv wK wQj? 

............................................................................................................................................................. 
 
O. Avcbvi cwiev‡ii †Kvb m`‡m¨i Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q wK?     1. nü v      2. bv 
 
59. c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Avcbv‡`i GjvKvq gwnjv‡`i/gwnjv kªwgK‡`i Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q wK?  1. nu¨v  2.bv 
 
K. †Kvb& †Kvb& †ÿ‡Î gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q/wK ai‡Yi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q?   

............................................................................................................................................................. 
 
60. Avcbv‡`i GjvKvi gwnjviv c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b wewfbœ Dbœqbg~jK Kv‡R †ekx AskMÖnY Ki‡Qb wK?  1. nu¨v     2. bv 
 
 n¨vu n‡j, c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Avcbvi GjvKvi kZKiv KZfvM gwnjv wewfbœ Dbœqbg~jK Kv‡R D‡`¨vMx n‡q‡Q Ges AskMÖnY 
Ki‡Qb wK?   

c~‡e©: ..................% Ki‡Zv  cÖKí ev¯Íevq‡b ci/eZ©gv‡b : ..................% Ki‡Q  
 
K. n¨uv n‡j, †Kvb& †Kvb& †ÿ‡Î ev wK ai‡bi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM-myweav †e‡o‡Q ev m„wó n‡q‡Q?  Zzjbvg~jKfv‡e, AvR †_‡K 5 

eQi Av‡M Avcbvi MÖv‡gi KZfvM gwnjv (%) Dbœqb Kv‡R D‡`¨vMx n‡q‡Qb Ges AskMÖnY K‡i‡Qb?   
  ................................% 

 
61. Avcbv‡`i GjvKvq c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b gwnjv‡`i Avq-DcR©bg~jK Kv‡Ri my‡hvM m„wó n‡q‡Q ev †e‡o‡Q wK?  1. nu¨v   2.bv 

 
62. Avcbv‡`i GjvKvq c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b gwnjv‡`i Avq-DcR©bg~jK Kv‡R AskMÖn‡Yi nvi †e‡o‡Q wK?     1. nu¨v   2.bv 
 
K. n¨vu n‡j, kZKiv KZfvM †e‡o‡Q?  c~‡e©: .............% wQj eZ©gv‡b : ..................% n‡q‡Q  
 
63. c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b Avcwb ev Avcbvi MÖv‡gi ‡jvKRb wK wK my‡hvM-myweav †c‡q‡Qb †ewk cv‡”Qb / wKfv‡e DcK…Z 

n‡q‡Qb?  
............................................................................................................................................................. 

 
64. BDwbqb cwil‡`i KZ©„K ev Í̄evwqZ cÖK‡íi ỳe©j w`K¸wj ev mgm¨v¸‡jv wK wK?  

............................................................................................................................................................. 
 

65. fwel¨‡Z BDwbqb cwil‡`i wewfbœ Dbœqb Kvh©µ‡gi  Dbœqb I ¯’vqx‡Z¡i Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i? 
............................................................................................................................................................. 
 

  

Avcbvi mn‡hvwMZv I mg‡qi Rb¨ Ges Avcwb †h Avgv‡K AbyMÖn K‡i 
 me cÖ‡kœi DËi w`‡q‡Qb †mRb¨ Avcbv‡K A‡bK ab¨ev`|  

 
 
 
 
 
 



  102  

Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 

BDwbqb ch©v‡q wbweo mv¶vrKv‡ii Rb¨ cÖkœgvjv  
 
f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve| Avgvi bvg _______________________| Avwg ixW bvgK M‡elYv cÖwZôvb Ges 
ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi (AvBGgBwW) c¶ †_‡K gvV ch©v‡q g~j¨vqb mgx¶vi D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| G mgx¶vi D‡Ïk¨ 
n‡”Q, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb mgevq gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© KZ©„K ev¯ÍevwqZ ÔÔAskx`vwiZ¡g~jK cjøx 
Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) Gi cÖfve g~j¨vqb Kiv| Avgiv G m¤ú‡K© Avcbvi g~j¨evb gZvgZ msMÖn Ki‡ev|  
 
Avcwb g~j¨evb Z_¨ w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| Avcbvi ‡`Iqv Z_¨ ïaygvÎ M‡elYvi Kv‡RB e¨eüZ n‡e| 
Avcbvi †`Iqv Z_¨ m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 
†Km b¤̂i 
 
 
BDwbqb: ..................................................                        Dc‡Rjv: .................................................... 
 
‡Rjv: ........................................................................ wefvM: ....................................................... 
 
mv¶vrKvi MÖn‡bi mgq:    ïiæ   ....................................... †kl   ....................................... 
 
mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: ............................................... ¯v̂¶i:................... ZvwiL: ...................... 
 

mycvifvBR‡ii bvg: ....................................................... ¯v̂¶i:..................... ZvwiL: ...................... 
 

‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: ...................................... ¯v̂¶i:................... ZvwiL: ...................... 
 
DËi`vZi aiY:  

1. BDwbqb ‡W‡fjc‡g›U Awdmvi (BDwWI) 2. BDwc †Pqvig¨vb   3. BDwc †g¤v̂i  
4. BDwc mwPe    5. RvwZMVbg~jK wefvM/GbwewW Kg©KZv© 6. GbwRI Kgx©   
7. MÖvg KwgwUi m`m¨   8. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): .................................................... 

 
‡mKkb 1: DËi`vZvi cwiwPwZ 
 
1. bvgt ...............................................................†dvb bv¤̂vi (Aek¨B Avb‡Z n‡e):  ......................................... 
 
2. eqmt  ...................(c~Y© eQ‡i) 
 
3. c`ext .................................................. K. eZ©gvb c‡` KZw`b hver Av‡Qb? ...............eQi 
 
4. Kg©iZ cÖwZôv‡bi bvgt .................................................  

  
‡mKkb 2: cÖKí m¤úwK©Z Z_¨ 
 
5. Avcbvi BDwbq‡b †Kvb& A_© eQi †_‡K wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q?  .............................................. 
 
6. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi D‡Ïk¨ wK wQj?  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
7. Avcwb wK wcAviwWwc-2 kxl©K cÖK‡íi Kv‡R RwoZ wQ‡jb?      1. n¨vu            2. bv 
 

dig - 2 
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K. n¨uv n‡j, D³ cÖK‡í Avcwb wK `vwqZ¡ ev f~wgKv cvjb K‡iwQ‡jb we Í̄vwiZ ejyb?  
............................................................................................................................................................. 
 

L. G cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb cwil` wK wK mv‡cvU© ev mn‡hvwMZv †c‡q‡Q?   
............................................................................................................................................................. 

 
8. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi Kvh©µg we‡kl K‡i cÖK‡íi D‡Ïk¨, ev Í̄evqb †KŠkj Ges A_© eivÏ BZ¨vw` m¤ú‡K© ’̄vbxq RbMY‡K 

m‡PZb Kivi Rb¨ ev Rvbv‡bvi Rb¨ ‡Kvb Kg©m~Px †bIqv n‡qwQj wK?    1.   nü v       2.  bv 
 
K. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb cwil‡` †Kvb MÖvg Z_¨ †evW© ¯’vcb Kiv n‡q‡Q wK?  1.   nu¨v       2.  bv 
 
MÖvg KwgwU m¤úwK©Z Z_¨  
 
(cÖkœ 9 †_‡K 20K ch©šÍ BDwWI, MÖvg KwgwUi m`m¨ I BDwc m`m¨‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨) 
9. Avcbvi BDwbq‡b wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Kvh©µ‡gi AvIZvq MÖvg KwgwU MwVZ n‡qwQj wK?    1. nu¨v           2.  bv     

 
K. nu¨v n‡j, Avcwb wK R‡bb Avcbvi BDwbq‡b †gvU KZwU MÖvg KwgwU MwVZ n‡qwQj? .....................wU  

 
L. MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv? ........................................................................................................................ 

 
M. MÖvg KwgwUi m`m¨ wKfv‡e wbe©vwPZ Kiv n‡qwQj? ............................................................................................... 

 
N. Kviv GB MÖvg KwgwUi m`m¨ wbe©vPb K‡iwQ‡jb? ................................................................................................ 

 
O. MÖvg KwgwU‡Z MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI AšÍfz©³ n‡qwQj wK?  

1. nu¨v, n‡qwQj  2.    bv, nqwb  3.   Zzjbvg~jK Kg n‡qwQj 
 

P. wK D‡Ï‡k¨ MÖvg KwgwU MwVZ n‡qwQj/ MÖvg KwgwUi KvR wK wQj?       
1. cÖwZgv‡m wbqwgZ mfv Abyôvb Kiv 
2. K…wl, wk¶v, ¯v̂ ’̄¨, m¨vwb‡Ukbmn MÖv‡gi mKj mgm¨v wb‡q Db¥y³ Av‡jvPbv Abyôvbc~e©K mgvav‡bi Dcvq D™¢veb 
3. ¯’vbxq Pvwn`vi Av‡jv‡K ’̄vbxq m¤ú` AvniY I ¯’vbxqfv‡e cwiKíbv MÖnY  
4. BDwbqb mgš̂q KwgwUi mnvqZv cÖ‡qvRb Ggb welq¸‡jv wPwýZKiY I BDwmwmGg G Dc ’̄vcb 
5. MÖvg KwgwUi cÖwZwbwaZ¡ QvovI gwnjv‡`i Rb¨ c„_K mve-KwgwU MVb 
6. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ................................................................................................. 

 
10. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq MÖvg KwgwUi mfv KZw`b ci ci AbywôZ n‡q‡Q ev nq?    

1. cÖwZgv‡m GKevi   2. 2 gvm ci ci   3. 3 gvm ci ci   4. AbywôZ nqwb/nqbv  5. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): .......... 
 

K. ‡gvU KZwU MÖvg KwgwUi mfv AbywôZ n‡q‡Q?  ....................wU 
 

L. cÖwZwU mfvq M‡o †gvU KZRb m`m¨ Dcw¯’Z wQ‡jb: †gvU: ................; cyiæl: .......................; gwnjv: .................... 
 

11. MÖvg KwgwUi GB mfvq Dc‡Rjv I BDwbqb ch©v‡qi Dbœqbg~jK Kgx©/wewfbœ wefv‡Mi miKvix-‡emiKvix Kg©xMY AskMÖnY 
K‡iwQ‡jb wK?         1. nu¨v 2.  Bv 
 

K. nu¨v n‡j, cÖwZwU mfvq Dc‡Rjv I BDwbqb ch©v‡qi Dbœqbg~jK Kgx©/wewfbœ wefv‡Mi miKvix-‡emiKvix Kg©xMY AskMÖnY 
K‡iwQ‡jb wK?         1. nu¨v 2.  Bv 
 

L. M‡o cÖwZwU mfvq KZRb wewfbœ wefv‡Mi miKvix-‡emiKvix Kg©xMY AskMÖnY K‡iwQ‡jb? .......................Rb 
 
12. MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cv‡ib wK? 

1.  n¨uv, cv‡ib 2.  bv, cv‡ib bv 
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13. MÖvg KwgwUi mfvq MÖv‡gi wK wK mgm¨v ev Dbœqbg~jK welq wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q?   
............................................................................................................................................................. 

 
14. MÖvg KwgwUi mfvi weeiYx ev Av‡jvwPZ welq ev wm×všÍ mg~n †iRy‡jkb AvKv‡i wjwce× Kiv n‡q‡Q wK?    1. nu¨v 2. bv 

 
15. MÖvg KwgwUi mfvq Av‡jvwPZ MÖvgxY mgm¨v ev Dbœqbg~jK welqmg~n ev¯Íevqb wel‡q BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfvq Dc¯’vwcZ 

I Aby‡gvw`Z n‡qwQj wK?         1. nü v 2. bv 
 
16. Avcwb wK MÖvg KwgwUi m`m¨?     1. nü v   2.  bv    3. cÖ‡hvR¨ bq  
 
17. Avcwb wK KLbI MÖvg KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?        1. nu¨v 2. bv 

 
K. n¨uv n‡j, KZwU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?  ........................wU| 

 
L. Avcwb MÖvg KwgwUi mfvq †Kvb mgm¨v ev cÖ‡qvR‡bi K_v Dc ’̄vcb K‡i‡Qb wK?     1. nü v     2. bv 

 
M. L bs cÖkœ nu¨v n‡j, Avcwb ‡h mgm¨v ev cÖ‡qvR‡bi K_v e‡jwQ‡jb Zv MÖvg KwgwU I BDwbqb KwgwU KZ…©K Aby‡gvw`Z I 

ev Í̄evwqZ n‡q‡Q wK?           1. nü v     2. bv 
 
18. eZ©gv‡b MÖvg KwgwU mwµq wKbv A_©vr eZ©gv‡b MÖvg KwgwUi mfv AbywôZ nq wK?     1. nu¨v     2. bv 

 
19. Avcbv‡`i BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq MÖvg Z_¨ †evW© (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) ¯’vwcZ n‡q‡Q wK? 1. n¨vu 2. bv 

 
20. Avcwb wK KLbI MÖvg KwgwUi mfv gwbUwis K‡iwQ‡jb?        1. nü v     2. bv    
 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e gwbUwis K‡iwQ‡jb?............................................................................................................. 
 
(cÖkœ 21 †_‡K 23 ch©šÍ RvwZMVbg~jK ev miKvix wewfbœ wefvM Gi Kg©KZ©v, GbwRI KZ©KZ©vi Rb¨ cÖ‡hvR¨) 

 
21. Avcbvi BDwbq‡b wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Kvh©µ‡gi AvIZvq MÖvg KwgwU MwVZ n‡qwQj wK? 1. nu¨v           2.  bv     
 
22. MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cv‡ib wK? 

1.  n¨uv, cv‡ib 2.  bv, cv‡ib bv 
23. Avcwb wK KLbI MÖvg KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?        1. nu¨v 2. bv 
 
BDwbqb mgšq̂ KwgwU m¤úwK©Z Z_¨ 
24. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Kvh©µ‡gi AvIZvq BDwbqb cwil‡` BDwbqb mgšq̂ KwgwU MwVZ n‡qwQj wK? 1. nu¨v     2. bv 
 
K. nu¨v n‡j,  BDwbqb mgš̂q KwgwUi m`m¨ KZ Rb?  ‡gvU: ............... Rb   cyiæl: .................   gwnjv: ............... 
 
25. GB KwgwUi mfv (BDwmwmGg) KZw`b ci ci AbywôZ n‡q‡Q?           

1. cÖwZgv‡m GKevi   2. 2 gvm ci ci   3. 3 gvm ci ci   4. AbywôZ nqwb/nqbv  5. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): .......... 
 
K. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj Gi AvIZvq ‡gvU KZwU mfv AbywôZ n‡q‡Q?  .................wU  

 
L. cÖwZwU mfvq M‡o †gvU KZRb m`m¨ Dcw¯’Z wQ‡jb? †gvU: ............... Rb   cyiæl: .................   gwnjv: ............... 

 
M. GB mfvq MÖvg KwgwUi cÖwZwbwaMY AskMÖnY K‡iwQ‡jb wK?      1. nu¨v     2. bv 

 
N. GB KwgwUi mfvq MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cv‡ib wK? 

1.  n¨uv, cv‡ib 2.  bv, cv‡ib bv 
 

O. eZ©gv‡b BDwbqb mgšq̂ KwgwU I BDwmwmGg mwµq wKbv?     1. nu¨v     2. bv 
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26. Avcwb KLbI BDwbqb mgšq̂ KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb wK?        1. nu¨v     2. bv 
 

K. n¨uv n‡j, mfvq wK wK mgm¨v/ welq wb‡q Av‡jvPbv n‡qwQj? ................................................................................ 
 
27. BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfvq MÖvg KwgwUi mfvq Av‡jvwPZ MÖvgxY mgm¨v ev Dbœqbg~jK welqmg~n ev Í̄evqb wel‡q Dc¯’vwcZ 

I Aby‡gvw`Z n‡qwQj wK?         1. nü v 2. bv 
 
cÖwkÿY m¤úwK©Z Z_¨ 
28. wcAviwWwc-2 cÖKí †_‡K Avcwb ‡Kvb cÖwkÿY †c‡q‡Qb wK?        1. nu¨v    2. bv 

 
K. n¨uv n‡j, Avcwb wK wK wel‡qi Dci cÖwkÿY †c‡q‡Qb?  
cÖwkÿ‡Yi welq KZw`‡bi cÖwkÿY cÖwkÿ‡bi ¯’vb 
   
   
   
 
L. Avcbvi g‡Z cÖwkÿY djcÖmy n‡q‡Q wK?                      1. nu¨v     2. bv 
 
M. cÖwkÿY †c‡q Avcwb wKfv‡e jvfevb n‡q‡Qb ev GB cÖwkÿ‡Yi Ávb Avcbvi Kg©cwiPvjbvq Ges Rxebgvb-Dbœq‡b Avcwb 

wKfv‡e Kv‡R jvwM‡q‡Qb we Í̄vwiZ ejyb? 
............................................................................................................................................................. 
 

N. GB cÖwkÿY †c‡q Avcbvi ev Ab¨‡`i Rxeb-gv‡bi wK DbœwZ mvwaZ n‡q‡Q? ............................................................ 
 

O. eZ©gv‡b Avcwb GB cÖwkÿ‡Yi Ávb Kv‡R jvMv‡”Qb wKbv Ges wKfv‡e?       
............................................................................................................................................................. 

 
29. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v Abyhvqx miKvix wefv‡Mi cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q wK? 

1.  nü v n‡q‡Q  2.  bv, nqwb 
K. †gvU KZRb‡K cÖwkÿY ‡`Iqv n‡q‡Q? ‡gvU: ..............Rb 

 
L. nu¨v n‡j, G mKj cÖwkÿ‡Y MÖv‡gi mvaviY gvby‡li `ÿZv I m‡PZbZv e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.   e„w× †c‡q‡Q  3.   c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

30. GB cÖK‡íi AvIZvq MÖv‡gi RbMY‡K wK wK wel‡qi Dci cÖwkÿY ‡`Iqv n‡q‡Q? 
1. †mjvB 4. nuvm-gyiMx cvjb 7. cwievi cwiKíbv 
2. dm‡ji †cvKvgvKo `gb 5. Miæ-QvM‡ji †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv 8. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............. 
3. mewR Pvl 6. nuvm-gyiMxi †ivM-evjvB‡qi wPwKrmv .............................................. 

 
¯‹xg ev¯Íevqb m¤úwK©Z Z_¨ 
31. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq ¯‹xg ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v I ¯v̂_© me©vwaK we‡ewPZ n‡q‡Q wK? 

1. nu¨v, n‡q‡Q  2.  fv‡jvfv‡e n‡q‡Q 3.  bv, nqwb 
 

32. Avcbv‡`i BDwbq‡b wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq KZwU ¯‹xg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q?  ‡gvU: ...................wU  
 

33. Avcbv‡`i BDwbq‡b G cÖK‡íi AvIZvq wK wK ¯‹xg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q? 
1. we`¨vj‡qi wUb †kW LvovKiY 6. iv¯Ív ˆZwi 
2. wUDeI‡qj ¯’vcb 7. KvjfvU©/cyj/muv‡Kv wbg©vY 
3. gmwR‡`i IRyLvbv wbg©vY 8. bjK‚‡ci  †Mvov cvKvKiY 
4. mve gvwm©ej cv¤ú ’̄vcb 9. †Wªb wbg©vY 
5. cÖvPxi wbg©vY 10. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb).............................................. 

 
34. ev Í̄evwqZ ¯‹xg¸‡jvi g‡a¨ KZ¸‡jv MÖvg KwgwU I BDwbqb mgš̂q KwgwU KZ…©K mgwš̂Zfv‡e M„nxZ I ev Í̄evwqZ n‡q‡Q? ....wU  
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35. cÖK‡íi AvIZvq ev Í̄evwqZ ÿz ª̀ AeKvVv‡gv¸‡jv i¶Yv‡e¶Y Kiv nq wK/iÿYv‡eÿ‡Yi †Kvb e¨e ’̄v ivLv n‡q‡Q wK?  
          1.     nu¨v      2.    bv 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e i¶Yv‡e¶Y Kiv nq?............................................................................................................ 

 
L. Kviv i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb? ...................................................................................................... 

 
‡mKkb 3: cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb 
36. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evwqZ nIqvq c~‡e©i Zzjbvq ¯’vbxq m¤ú‡`i myôz e¨env‡ii my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q   3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q  
 

37. BDwc †Pqvig¨vb I †g¤̂viMY wRwmGg I BDwmwmGg‡K Kv‡R jvwM‡q mn‡RB Dbœqbg~jK Kg©KvÛ cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡Qb 
wK?   1.  nu¨v, cv‡ib  2.  A‡bK †ewk cv‡ib 3.  cv‡ib bv 
 

38. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g MÖv‡gi Dbœq‡bi Rb¨ miKvix Kg©x, GbwRI Kg©x Ges RbcÖwZwbwa‡`i GKmv‡_ e‡m Av‡jvPbv I 
wm×všÍ MÖn‡Yi my‡hvM n‡q‡Q wK?  

1.  bv,my‡hvM nqwb 2. nu¨v my‡hvM n‡q‡Q  3. A‡bK †ewk my‡hvM n‡q‡Q 
 

39. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z wewfbœ wefv‡Mi Kv‡Ri g‡a¨ mgšq̂ mvab Kiv m¤¢e n‡q‡Q wK? 
1.  n¨uv n‡q‡Q 2. fv‡jvfv‡e m¤¢e n‡q‡Q 3. bv, nqwb 
 

40. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z wewfbœ wefv‡Mi Kg©x‡`i Kv‡Ri Revew`wnZv I m”QZv wbwðZ Kiv n‡q‡Q wK? 
1.  n¨uv n‡q‡Q 2. fv‡jvfv‡e  n‡q‡Q 3. bv, nqwb 
 

41. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z mK‡ji Dcw¯’wZ‡Z MÖv‡gi mgm¨v I Zvi mgvav‡bi c_ Luy‡R †ei Kiv mnR wKbv? 
1.  mnR nqwb 2.  nü v mnR n‡q‡Q  3.  AwaKZi mnR n‡q‡Q 
 

42. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z BDwbqb cwil‡`i Ab¨vb¨ Kg©KvÛ BDwmwmGg -G Av‡jvPbvc~e©K ev¯Íevq‡bi my‡hvM 
wQj/Av‡Q wK? 

1.  nü v, wQj/Av‡Q  2.  A‡bK my‡hvM wQj/Av‡Q 3.  bv, †bB 
 

43. wcAviwWwc-2 cÖK‡í Dbœqb Kg©Kv‡Ûi cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡b MÖv‡gi mvaviY Mixe gvby‡li AskMÖn‡Yi my‡hvM 
wQj/Av‡Q wK? 

1.  nü v wQj/Av‡Q 2.  bv, †bB 3.  Kg my‡hvM wQj/Av‡Q 
 

K. G cÖK‡í Dbœqb Kg©Kv‡Ûi cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡b MÖv‡gi mvaviY Mixe gvby‡li AskMÖn‡Yi my‡hvM _vK‡j c~‡e©i  
      Zzjbvq G my‡hv‡Mi kZKiv nvi KZ? 1.  50%  2.  75%  3.  90% 
 
44. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z MÖvg Dbœq‡bi Rb¨ mgwš̂Zfv‡e cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb Kiv hvq wK?    

1.  nu¨v hvq    2.  bv hvqbv 
 

45. MÖv‡gi mgm¨v wPwýZKi‡Y wRwmGg Abyôvb, BDwbqb ch©v‡q Dbœqb Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab, cwiKíbv cÖYqb Ges †mev 
cÖ̀ vbKvix I †mev MÖnYKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ’̄vc‡b BDwWI (BDwbqb Dbœqb Kg©KZ©v) mwVKfv‡e `vwqZ¡ cvj‡b mÿg n‡q‡Q 
wKbv?    1.  n üv n‡q‡Q 2.  fv‡jvfv‡e  n‡q‡Q 3.  bv, nqwb 

 
46. MÖv‡gi mgm¨v wPwýZKi‡Y wRwmGg Abyôvb, BDwbqb ch©v‡q Dbœqb Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab, cwiKíbv cÖYqb Ges †mev 

cÖ̀ vbKvix I †mev MÖnYKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ¯’vc‡b cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUv AwR©Z n‡q‡Q? 
1.  ‡gvUvgywU AwR©Z n‡q‡Q 2.  fv‡jfv‡e AwR©Z n‡q‡Q 3.  AwR©Z nqwb 
 

47. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi Revew`wnZv wbwðZ n‡q‡Q wK? 
1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 
 

K. nu¨v n‡j ev miKvix Kg©xi Revew`wnZv wbwðZ n‡q _vK‡j Gi AvbygvwbK kZKiv nvi KZ? 
1.  50%  2.  75%  3.  90%  4.Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ...............  
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48. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi m”QZv wbwðZ n‡q‡Q wK? 
1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 
 

K. nu¨v n‡j ev miKvix Kg©xi m”QZv wbwðZ n‡q _vK‡j Gi AvbygvwbK kZKiv nvi KZ? 
1.  50%  2.  75%  3.  90%  4.Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ...............  
 

49. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û RbcÖwZwbwa‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 
1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q  3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

50. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û RbAskMÖnY wbwðZ n‡q‡Q wK?  1.  nu¨v n‡q‡Q 2.  bv, nqwb 
 

K. nu¨v n‡j ev RbAskMÖnY wbwðZ n‡q _vK‡j Gi AvbygvwbK kZKiv nvi KZ? 
1.  50%  2.  75%  3.  90%  4.Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ...............  
 

51. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cÖ̀ v‡b miKvix Kg©x‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 
1.  e„w× cvqwb 2.  e„w× †c‡q‡Q 3.  A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q 4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

52. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g wewfbœ miKvix wefv‡Mi Kg©KZ©ve„›` Zv‡`i †mev m¤ú‡K© RbMb‡K AewnZ Ki‡Z †c‡i‡Qb wK? 
1. nu¨v, †c‡i‡Q  2. bv, cv‡iwb 
 

53. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g Lye mn‡R MÖv‡gi mvaviY gvby‡li mgm¨v m¤ú‡K© wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©KZ©ve„›` AewnZ 
n‡Z †c‡i‡Qb wK?    1. nu¨v, †c‡i‡Q  2. bv, cv‡iwb 
 

54. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g MÖv‡gi mvaviY gvby‡li mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ RvwZMVbg~jK wewfbœ wefv‡Mi miKvix 
Kg©KZ©ve„›` Lye mn‡R civgk© cÖ̀ vb Ki‡Z †c‡i‡Qb wK?    1. nu¨v, †c‡i‡Q  2. bv, cv‡iwb 

 
55. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g miKvix wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©KZ©ve„›` Aí mg‡q AwaK ‡mev I civgk© cÖ`vb Ki‡Z 

†c‡i‡Qb wK?     1. nu¨v, †c‡i‡Q  2. bv, cv‡iwb 
 

56. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g miKvix wewfbœ wefv‡Mi Kvh©µ‡gi ¯x̂K…wZ cvIqv I g~j¨vqb Kiv m¤¢e n‡q‡Q wK?  
1. nu¨v   2. Bv 

 
K. nu¨v n‡j, miKvix wewfbœ wefv‡Mi Kg©KZ©ve„‡›`i Kv‡Ri Drmvn e„w× †c‡q‡Q wK? 1. nü v 2. Bv 

 
57. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb ev Avcbviv wewfbœ miKvix wefv‡Mi Kvh©µg m¤ú‡K© Rvb‡Z †c‡i‡Qb wK? 

1. nu¨v †c‡i‡Qb  2. bv, cv‡ibwb 
 

58. cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j MÖvgevmxM‡Yi c‡ÿ Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cvIqvi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? 
1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q      3.   A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q   4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q  
 

59. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evwqZ nIqvq miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) wbKU †_‡K MÖvgevmxMY Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wK 
iKg civgk© cv‡”Qb? 

1.  cv‡”Q bv   2.  c~‡e©i gZB cv‡”Qb   3. c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk cv‡”Qb  4. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): ................. 
 

K. Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) KvQ †_‡K KZw`b ci ci †mev cv‡”Qb?   
1.   12 gv‡m/eQ‡i 1 evi  2. 6 gv‡m GKevi  3.  3 gv‡m GKevi 4. 2 gv‡m GKevi 5. cÖwZ gv‡m 1 evi 
6. MÖv‡g †mev w`‡Z Av‡m bv 7. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) ......................................................................... 
 

60. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvgevmxM‡Yi g‡a¨ c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b mn‡hvwMZvi cwi‡ek ˆZwi n‡q‡Q wKbv? 
1.  ‰Zwi nqwb   2.  ‰Zwi n‡q‡Q   3.c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk ˆZwi n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
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61. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j MÖv‡gi Dbœqb, cwiKíbv cÖYqb, ¯’vbxq m¤ú` AvniY BZ¨vw` m¤ú‡K© MÖvgevmxM‡Yi 
c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b m‡PZbZv m„wó n‡q‡Q wK? 

1. m„wó nqwb   2. m„wó n‡q‡Q   3.  c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk m„wó n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q   
 

62. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b myôz cwiKíbv cÖYqbc~e©K MÖvg Dbœqb mnR n‡q‡Q wKbv? 
1. n üv, mnR n‡q‡Q  2. mnR nqwb 3. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

63. cÖK‡íi AvIZvq †hmKj Dbœqbg~jK KvR Kiv n‡q‡Q/nq Zv MÖv‡gi RbM‡Yi Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq wKbv? 
1.  nü v Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq 
2.  gv‡S gv‡S Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY n‡q‡Q/Kiv nq 
3.  Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nqbv 
 

64. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq Dbœqbg~jK KvR Kivi Rb¨ MÖv‡gi RbM‡Yi Pvwn`v wKfv‡e wba©viY n‡q‡Q/nq? 
1.  BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
2.  Iqv‡W©i †g¤̂vi RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
3.  MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi RbMY GKmv‡_ e‡m Av‡jvPbv K‡i Pvwn`v wba©viY Kiv n‡q‡Q/nq 
 

65. Dbœqb Kv‡Ri cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡b MÖv‡gi mvaviY gvbyl AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib wK? 
1.  AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib     2.  Lye Aí AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib 3.  AskMÖnY Ki‡Z 
‡c‡i‡Qb/cv‡ib bv 
 

66. Dbœqb KvR ev Í̄evq‡b MÖv‡gi gvbyl Z`viwK I gwbUwis Ki‡Z †c‡i‡Qb/cv‡ib wK?  1.  nu¨v 2.  bv 
 

67. G cÖK‡íi Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸YMZ gvb †Kgb? 1.  fv‡jv  2.  Lye fv‡jv 3.  Lvivc 
 
68. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j miKvix †mev I GbwRI‡`i †mev cÖ̀ v‡b mgš̂q m„wó n‡q‡Q wK? 

1.  nü v, m„wó n‡q‡Q 2.  m„wó nqwb 3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

69. Avcbvi Rvbv g‡Z wcAviwWwc-2 (wjsK g‡W‡ji)-Gi Abyiƒc Ab¨‡Kvb cÖK‡íi gva¨‡g ¯‹xg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q wK?                 
1.   nu¨v n‡q‡Q 2.  bv,  nqwb 
 

K. n‡q _vK‡j,  Rbm¤ú„³Zvi my‡hvM †KvbwU‡Z †ewk?   1. wcAviwWwc-2-‡Z     2. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb)....................... 
 

70. cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j MÖvgevmxM‡Yi c‡ÿ Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cvIqvi my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? 
1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q      3.   A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q   4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q  

71. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evwqZ nIqvq miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) wbKU †_‡K MÖvgevmxMY Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wK 
iKg civgk© cv‡”Qb? 
1.  cv‡”Q bv   2.  c~‡e©i gZB cv‡”Qb   3. c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk cv‡”Qb  4. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): ................. 
 

K. Av‡Mi Zzjbvq eZ©gv‡b wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©x‡`i (‡mev Kgx©‡`i) KvQ †_‡K KZw`b ci ci †mev cv‡”Qb?   
1.   12 gv‡m/eQ‡i 1 evi  2. 6 gv‡m GKevi  3.  3 gv‡m GKevi 4. 2 gv‡m GKevi 5. cÖwZ gv‡m 1 evi 
6. MÖv‡g †mev w`‡Z Av‡m bv 7. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) ......................................................................... 
 

72. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvgevmxM‡Yi g‡a¨ c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b mn‡hvwMZvi cwi‡ek ˆZwi n‡q‡Q wKbv? 
1.  ‰Zwi nqwb   2.  ‰Zwi n‡q‡Q   3.c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk ˆZwi n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

73. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j MÖv‡gi Dbœqb, cwiKíbv cÖYqb, ¯’vbxq m¤ú` AvniY BZ¨vw` m¤ú‡K© MÖvgevmxM‡Yi 
c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b m‡PZbZv m„wó n‡q‡Q wK? 

1. m„wó nqwb   2. m„wó n‡q‡Q   3.  c~‡e©i †P‡q A‡bK †ewk m„wó n‡q‡Q  4. c~‡e©i gZB i‡q‡Q   
 

74. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b myôz cwiKíbv cÖYqbc~e©K MÖvg Dbœqb mnR n‡q‡Q wKbv? 
1. n üv, mnR n‡q‡Q  2. mnR nqwb 3. c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
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75. cÖK‡íi AvIZvq †hmKj Dbœqbg~jK KvR Kiv n‡q‡Q/nq Zv MÖv‡gi RbM‡Yi Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq wKbv? 
1.  nü v Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nq 
2.  gv‡S gv‡S Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY n‡q‡Q/Kiv nq 
3.  Pvwn`vi wfwË‡Z MÖnY Kiv n‡q‡Q/nqbv 
 

76. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq Dbœqbg~jK KvR Kivi Rb¨ MÖv‡gi RbM‡Yi Pvwn`v wKfv‡e wba©viY n‡q‡Q/nq? 
1.  BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
2.  Iqv‡W©i †g¤̂vi RbM‡Yi Pvwn`v wba©viY K‡i‡Qb/K‡ib 
3.  MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi RbMY GKmv‡_ e‡m Av‡jvPbv K‡i Pvwn`v wba©viY Kiv n‡q‡Q/nq 
 

77. Dbœqb Kv‡Ri cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡b MÖv‡gi mvaviY gvbyl AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib wK? 
 
     1.  AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib  2.  Lye Aí AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib 3.  AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb/cv‡ib bv 

 
78. Dbœqb KvR ev Í̄evq‡b MÖv‡gi gvbyl Z`viwK I gwbUwis Ki‡Z †c‡i‡Qb/cv‡ib wK?  1.  nu¨v 2.  bv 

 
79. G cÖK‡íi Dbœqbg~jK Kv‡Ri ¸YMZ gvb †Kgb? 1.  fv‡jv  2.  Lye fv‡jv 3.  Lvivc 

 
80. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j miKvix †mev I GbwRI‡`i †mev cÖ̀ v‡b mgš̂q m„wó n‡q‡Q wK? 

1.  nü v, m„wó n‡q‡Q 2.  m„wó nqwb 3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 
80.1. Avcbvi Rvbv g‡Z Avcbv‡`i BDwbq‡b wjsK g‡W‡ji Abyiƒc Ab¨‡Kvb cÖK‡íi gva¨‡g ¯‹xg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q wK?                
  

1.   nu¨v n‡q‡Q 2.  bv,  nqwb 
 

K. n‡q _vK‡j,  Rbm¤ú„³Zvi my‡hvM †KvbwU‡Z †ewk?    1. wcAviwWwc-2-‡Z 2. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): ......................... 
 

‡mKkb- 4 t †Rjv I Dc‡Rjv KwgwUi wm×všÍ I Kvh©ejxi m‡½ BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KwgwUi mgšq̂ 
 
81. †Rjv, Dc‡Rjv I MÖvg KwgwU I Kg©KZ©v‡`i m‡½ BDwbqb ch©v‡qi wm×všÍ I Kg©Kv‡Ði mgš̂q wKfv‡e m¤úvw`Z n‡q‡Q:  

D‡jøwLZ mgš̂‡qi KvR wba©vwiZ  
K. wgwUs Gi gva¨‡g n‡q‡Q?  1. nu¨ 2.  bv 
L. nu¨v n‡j, wgwUs Gi we¯ÍvwiZ weeiY A_©vr KZw`b ci ci n‡q‡Q Ges †m ai‡bi wgwUs wK wba©vwiZ mg‡qi e¨eav‡b A_©vr  

1.    1 gvm   2.  2 gvm  ev   3 gvm AšÍi n‡q‡Q? 
 
L1. D³ wgwUs G wK welq ev mgm¨vejx wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q? 

............................................................................................................................................................. 
 
M. DËi bv n‡j, †Kb nqwb?  

............................................................................................................................................................. 
 
N. bv n‡j, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KvR wKfv‡e m¤úvw`Z n‡q‡Q †hgb ïaygvÎ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g n‡q‡Q  
     bvwK G‡Kev‡iB G ai‡bi mgš^‡q wKQzB nqwb? 

............................................................................................................................................................. 
 

82. MÖvg ch©v‡qi †Kvb cÖKí wKfv‡e cÖYxZ n‡q‡Q, cÖK‡íi AvIZvq wKfv‡e mgm¨v wba©vwiZ n‡q‡Q? 
............................................................................................................................................................. 
 

‡mKkb- 5 t cÖK‡íi mdjZv, ỳe©jZv I mycvwikmg~n  
 
83. cÖKí ev Í̄evqbKv‡j ’̄vbxq RbM‡Yi mwµq AskMÖnY wQj wK?    1.     nu¨v      2.    bv 
K. n¨uv n‡j, wK ai‡bi AskMÖnY wQj? ................................................................................................................. 
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84. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb cwil` †_‡K MÖv‡gi `wi`ª Rb‡Mvôxi Kg©ms ’̄v‡bi ‡Kvb my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q wK? 
         1.     nu¨v      2.    bv 

K.  n¨uv n‡j, MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Kg©ms ’̄v‡bi wK ai‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q ev ‡e‡o‡Q?  
............................................................................................................................................................. 
 

L. Zvi d‡j wK Zv‡`i RxweKv I Rxeb Dbœq‡b ¸YMZ cwieZ©b n‡q‡Q: ¯v̂¯’¨, wkÿv, K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e¯’v 
GB ¸‡jvi †ÿ‡Î hw` mydj †c‡q _v‡Kb Zvn‡j †mB¸wji weeiY w`b? 
............................................................................................................................................................. 
 

M. Avi hw` †Zgb †Kvb mydj bv †c‡q _v‡Kb, Zvn‡j †Kb nqwb Ges Zvi cÖwZeÜKZv wK wQj? 
............................................................................................................................................................. 
 

85. GB cÖK‡íi gva¨‡g gwnjv kªwgK‡`i Kg©ms ’̄v‡bi wK ai‡bi my‡hvM-myweav †e‡o‡Q?   
............................................................................................................................................................. 
 

K. cÖK‡íi ev¯Íevq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b (Zzjbvg~jKfv‡e AvR †_‡K 5 eQi Av‡Mi Zzjbvq) Avcbvi GjvKvi kZKiv 
KZfvM (%) gwnjv wewfbœ Dbœqbg~jK Kv‡R D‡`¨vMx n‡q‡Qb Ges AskMÖnY Ki‡Qb?   

c~‡e©: ..................% Ki‡Zv  cÖKí ev Í̄evq‡b ci/eZ©gv‡b : ..................% Ki‡Q 
 
86. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj ev Í̄evwqZ nIqvi Avcbvi BDwbq‡bi ‡jvKRb wK wK my‡hvM-myweav †c‡q‡Qb/ wKfv‡e DcK…Z 

n‡q‡Qb?  
............................................................................................................................................................. 
 

87. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj ev Í̄evwqZ nIqvi d‡j GjvKi †jvKR‡bi Rxeb hvÎvi Dbœqb n‡q‡Q wK?                                    
                  1.  nu¨v                                2.  bv 
 
88. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evq‡bi mej/mdj w`K¸‡jv wK wK? ................................................................................ 

 
89. GB cÖK‡íi ỳe©j w`K¸wj wK wK?......................................................................................................... 
 
90. GB cÖK‡íi SzuwKmg~n wK wQj?................................................................................................................... 

 
91. cÖK‡íi my‡hvMmg~n wK wQj?......................................................................................................................... 

 
92. fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí ev Í̄evq‡bi †¶‡Î hv‡Z Dc‡iv³ ỳe©jZv¸‡jv bv _v‡K †mRb¨ wK Kiv DwPZ e‡j Avcwb g‡b 

K‡ib?  
............................................................................................................................................................. 

 
93. Avcbvi g‡Z, GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i Rxebgv‡bi Dbœq‡bi Rb¨ KZLvwb AR©‡b mÿg n‡q‡Q (DËi kZKiv --% 

wn‡m‡e D‡jøL Kiæb) 
......................% 

94. fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœqb I ’̄vqx‡Z¡i Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i we‡kl K‡i †Rjv, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg 
ch©v‡qi KvR fwel¨‡Z mgwš̂Z K‡i, cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR wKfv‡e AviI kw³kvjx Kiv hv‡e? 
............................................................................................................................................................. 

 
95. Avcbvi g‡Z GB cÖKí fwel¨‡Z Dbœqb g~jK Kv‡Ri DbœwZ mva‡b Pjgvb _vKv DwPZ bvwK Zv Avi `xN©vwqZ Kivi cÖ‡qvRb 

†bB; †h DËiB †nvK Zvi KviY wel`fv‡e eY©bv Ki‡Z ejyb Ges Zv wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb| 
............................................................................................................................................................. 

 
 

ab¨ev` w`‡q mvÿvrKvi †kl Kiæb| 
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 

wbweo Av‡jvPbvi cÖkœgvjv   
   (RvZxq, ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡qi cÖKí Kg©KZ©v‡`i Rb¨) 

 
f~wgKv: Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve| Avgvi bvg _______________________| Avwg ixW bvgK M‡elYv cÖwZôvb Ges 
ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefv‡Mi (AvBGgBwW) c¶ †_‡K gvV ch©v‡q g~j¨vqb mgx¶vi D‡Ï‡k¨ G‡mwQ| G mgx¶vi D‡Ïk¨ 
n‡”Q, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb mgevq gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© KZ©„K ev¯ÍevwqZ ÔÔAskx`vwiZ¡g~jK cjøx 
Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) Gi cÖfve g~j¨vqb Kiv| Avgiv G m¤ú‡K© Avcbvi g~j¨evb gZvgZ msMÖn Ki‡ev|  
 
Avcwb g~j¨evb Z_¨ w`‡q G M‡elYvi Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡ib| Avcbvi ‡`Iqv Z_¨ ïaygvÎ M‡elYvi Kv‡RB e¨eüZ n‡e| 
Avcbvi †`Iqv Z_¨ m¤ú~Y© ‡Mvcb ivLv n‡e| Avcbvi AbygwZ †c‡j Avwg mv¶vrKvi ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 
‡Km bst 
 
 

 

Dc‡Rjv: ................................................................  ‡Rjv: .................................................................. 

mv¶vrKvi MÖn‡bi mgq:    ïiæ   ...................................   †kl   ....................................... 

mv¶vrKvi MÖnYKvixi bvg: ............................................. ¯v̂¶i:.............................. ZvwiL: ........................... 

mycvifvBR‡ii bvg: ..................................................... ¯v̂¶i:...............................ZvwiL: .......................... 

‡KvqvwjwU K‡›Uªvj Awdmv‡ii bvg: .................................... ¯v̂¶i:............................... ZvwiL: .......................... 

 
‡mKkb 1: DËi`vZvi mvaviY Z_¨vejx 
 
1. bvg : ...............................................................................      †dvb bv¤̂vi: ........................................ 
 
2. c`ex: ...............................................................................     cÖwZôvb: ............................................ 
 
‡mKkb 2: wcAviwWwc-2 Kvh©µg m¤úwK©Z Z_¨ 
 
3. Avcwb wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj cÖK‡íi ev Í̄evqb Kvh©µ‡g RwoZ wQ‡jb wK?  1.     nü v      2.    bv  
 
K. nu¨v n‡j, D³ cÖK‡í Avcbvi f~wgKv/`vwqZ¡ wK wQj?............................................................................................ 
 
4. Avcbvi Kg©GjvKvq KZwU BDwbq‡b wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Kvh©µg ev Í̄evwqZ n‡qwQj?  

 
‡Rjvi msL¨v:...................... Dc‡Rjvi msL¨v: ........................ BDwbq‡bi msL¨v: ........................ 
 

K. Avcbvi Kg©GjvKvq wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi Kvh©µg K‡e †_‡K ev Í̄evqb ïiæ n‡qwQj? ........................... 
 

L. K‡e †kl n‡qwQj? ................................................... 
 

M. wbav©wiZ cÖKí GjvKvi Rb¨ †gvU KZRb cÖKí Kg©KZv© wb‡qvM †`Iqv n‡qwQj? BDwbq‡bi Rb¨ †gvU KZRb BDwWI wb‡qvM 
†`Iqv n‡qwQj? .........................Rb 
 
 
 

dig - 3 
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5. wcAviwWwc-2 cÖKí `wj‡j wba©vwiZ j¶¨gvÎv Abyhvqx D³ cÖK‡íi mKj KvR mywbw ©̀ófv‡e ev Í̄evwqZ n‡qwQj wK? 
      

1.   nu¨v          2.   bv 3.  Rvwbbv 
K. bv n‡j, †Kb ev Í̄evwqZ nqwb?....................................................................................................................... 

 
L. Gi Rb¨ †Kvb e¨e¯’v †bIqv n‡qwQj wK?        1.   nu¨v          2.   bv  

 
M. L bs nu¨v n‡j,  wK wK e¨e ’̄v †bIqv n‡qwQj ? ................................................................................................... 

 

6. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi KvR eivÏK…Z A‡_© m¤úbœ n‡qwQj wK?    1.     nu¨v      2.    bv 
 
K. bv n‡j, †Kb ‡kl nqwb?............................................................................................................................. 
 
7. G cÖK‡íi AvIZvq gvjvgvj, c~Z©KvR Ges †mev m¤úwK©Z mKj µq Kvh©µg †Kvb& c×wZ/ wewagvjv Abymv‡i µq Kiv n‡q‡Q?    

.............................................................................................................................................................  
 
8. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi KvR PjvKvjxb mg‡q cÖK‡íi KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b/Z`viwK Kiv nZ wK?   1.  nü v    2.    bv 
 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e Kiv nZ?........................................................................................................................... 
 
9. G cÖK‡íi AvIZvq cÖK‡íi Kvh©µg Avcwb cwiex¶Y (gwbUwis) K‡iwQ‡jb wK?         1.  nu¨v    2.    bv 
   
K. nu¨v n‡j, wK wK Kvh©µg Avcwb cwiex¶Y (gwbUwis) K‡iwQ‡jb?............................................................................  
 
10. wcAviwWwc-2 cÖKí `wj‡j D‡jøwLZ Kv‡Ri evB‡i ‡Kvb KvR GB cÖK‡íi AvIZvq ev Í̄evwqZ n‡q‡Q wK?  1. nu¨v  2.  bv 
 
K. nu¨v n‡j, †Kb? 

........................................................................................................................................................ 
 
11. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mg‡q †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡qwQj wK?    1. nu¨v  2.  bv 
 
K. nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v †`Lv w`‡qwQj?............................................................................................................. 
 
12. wcAviwWwc-2 cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q GjvKvi mgm¨v wPwýZKiY, cwiKíbv cÖYqb Ges ¯‹xg ev¯Íevq‡b MÖvg KwgwU Z_v 

’̄vbxq RbMY Z_v MÖvgevmxi mwµq AskMÖnY wQj wK?     1.     nu¨v      2.    bv 
   
K. n¨uv n‡j, wK ai‡bi AskMÖnY wQj?................................................................................................................. 
 
13. wcAviwWwc-2 cÖKí PjvKvjxb cÖKí ev Í̄evqb Kv‡R gvV ch©v‡q gwnjv‡`i AskMÖnY wQj wK? 1.     nu¨v      2.    bv 
 
K. n¨uv n‡j, wK wK Kv‡R AskMÖnY K‡iwQ‡jb? ................................................................................................... 
 
14. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq gwnjv‡`i Rb¨ †Kvb Avjv`v KwgwU MwVZ n‡qwQj wK?   1.     nu¨v      2.    bv 
 
K. n¨uv n‡j, cÖK‡íi AvIZvq GB KwgwUi gva¨‡g MÖvgxb RbM‡Yi Dbœqb Z_v gwnjv‡`i Dbœq‡bi Rb¨ wK wK Kvh©µg ev Í̄evwqZ 

n‡q‡Q?   
.............................................................................................................................................................  

 
15. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi †Kvb exit plan ev cȪ ’vb cwiKíbv wQj wK?    1.     nu¨v      2.    bv 
 
K. nu¨v n‡j, wK cwiKíbv wQj? 

.............................................................................................................................................................  
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L. wcAviwWwc-2 Gi cȪ ’vb cwiKíbv m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ w`b? 
.............................................................................................................................................................  

 
16. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi AvIZvq cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx Avcbvi Kg©GjvKvq †gvU KZwU MÖvg KwgwU MwVZ n‡q‡Q?  

..................................wU 
 
K. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi AvIZvq cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx Avcbvi Kg©GjvKvq †gvU KZwU MÖvg KwgwU mfv AbywôZ 

n‡q‡Q?     .................................wU 
 
17. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi AvIZvq cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx Avcbvi Kg©GjvKvq †gvU KZwU BDwbqb mgš̂q KwgwU 

MwVZ n‡q‡Q?  
..................................wU 

 
K. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi AvIZvq cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx Avcbvi Kg©GjvKvq †gvU KZwU BDwbqb mgš̂q KwgwUi 

mfv AbywôZ n‡q‡Q?    ..................................wU 
 
‡mKkb 3: wcAviwWwc-2 cÖK‡íi cÖwkÿY m¤úwK©Z Z_¨ 
 
18. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq †Kvb cÖwk¶b †`qv n‡qwQj wK?    1.     nu¨v      2.    bv 
 
K. n¨uv n‡j, Avcbvi Kg©GjvKvq Kv‡`i‡K, †gvU KZRb‡K, wK wel‡qi (wK ai‡bi Field Proposal Type Training mn 

Avq I Kg©ms¯’v‡bi) Dci KZw`‡bi cÖwkÿY †`Iqv n‡qwQj we Í̄vwiZ ejyb?  
 

cÖwkÿ‡Yi bvg  cÖwkÿYv_x©i aib(Kv‡`i 
†`Iqv n‡qwQj) 

jÿ¨gvÎv (KZRb‡K 
†`Iqvi K_v wQj?) 

AR©b (KZRb‡K †`Iqv 
n‡q‡Q?) 

cÖwkÿ‡Yi welq/bvg KZw`‡bi 
cÖwkÿY 

      
      
      

 
‡mKkb- 4 t †Rjv I Dc‡Rjv KwgwUi wm×všÍ I Kvh©ejxi m‡½ BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KwgwUi mgš̂q 
 
18. †Rjv, Dc‡Rjv I MÖvg KwgwU I Kg©KZ©v‡`i m‡½ BDwbqb ch©v‡qi wm×všÍ I Kg©Kv‡Ði mgš̂q wKfv‡e m¤úvw`Z n‡q‡Q:  

D‡jøwLZ mgš̂‡qi KvR wba©vwiZ  
K. wgwUs Gi gva¨‡g n‡q‡Q?  1. nu¨ 2.  bv 

 
L. nu¨v n‡j, wgwUs Gi we¯ÍvwiZ weeiY A_©vr KZw`b ci ci n‡q‡Q Ges †m ai‡bi wgwUs wK wba©vwiZ mg‡qi e¨eav‡b A_©vr  

1.    1 gvm   2.  2 gvm  ev   3 gvm AšÍi n‡q‡Q? 
 
L1. D³ wgwUs G wK welq ev mgm¨vejx wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q?.................................................................................... 
 
M. DËi bv n‡j, †Kb nqwb? ............................................................................................................................  
 
N. bv n‡j, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KvR wKfv‡e m¤úvw`Z n‡q‡Q †hgb ïaygvÎ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g n‡q‡Q bvwK 

G‡Kev‡iB G ai‡bi mgš‡̂q wKQzB nqwb? 
............................................................................................................................................................. 
  

19. MÖvg ch©v‡qi †Kvb cÖKí wKfv‡e cÖYxZ n‡q‡Q, cÖK‡íi AvIZvq wKfv‡e mgm¨v wba©vwiZ n‡q‡Q? 
.............................................................................................................................................................  

 
‡mKkb- 5 t cÖK‡íi cÖfve, mdjZv, `ye©jZv I mycvwikmg~n  
 
20. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evwqZ nIqvq c~‡e©i Zzjbvq ¯’vbxq m¤ú‡`i myôz e¨env‡ii my‡hvM e„w× †c‡q‡Q wK? 

1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q   3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q  
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21. BDwc †Pqvig¨vb I †g¤̂viMY wRwmGg I BDwmwmGg‡K Kv‡R jvwM‡q mn‡RB Dbœqbg~jK Kg©KvÛ cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡Qb 
wK?    1.  nu¨v, cv‡ib  2.  A‡bK †ewk cv‡ib 3.  cv‡ib bv 
 

22. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g MÖv‡gi Dbœq‡bi Rb¨ miKvix Kg©x, GbwRI Kg©x Ges RbcÖwZwbwa‡`i GKmv‡_ e‡m Av‡jvPbv I 
wm×všÍ MÖn‡Yi my‡hvM n‡q‡Q wK?  

1.  bv,my‡hvM nqwb 2. nu¨v my‡hvM n‡q‡Q  3. A‡bK †ewk my‡hvM n‡q‡Q 
 
23. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z wewfbœ wefv‡Mi Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab Kiv m¤¢e n‡q‡Q wK? 

1.  n¨uv n‡q‡Q 2. fv‡jvfv‡e m¤¢e n‡q‡Q 3. bv, nqwb 
 

24. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z wewfbœ wefv‡Mi Kg©x‡`i Kv‡Ri Revew`wnZv I m”QZv wbwðZ Kiv n‡q‡Q wK? 
1.  n¨uv n‡q‡Q 2. fv‡jvfv‡e  n‡q‡Q 3. bv, nqwb 
 

25. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z mK‡ji Dcw¯’wZ‡Z MÖv‡gi mgm¨v I Zvi mgvav‡bi c_ Luy‡R †ei Kiv mnR wKbv? 
1.  mnR nqwb 2.  nü v mnR n‡q‡Q  3.  AwaKZi mnR n‡q‡Q 
 

26. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z BDwbqb cwil‡`i Ab¨vb¨ Kg©KvÛ BDwmwmGg -G Av‡jvPbvc~e©K ev¯Íevq‡bi my‡hvM 
wQj/Av‡Q wK?  1.  nu¨v, wQj/Av‡Q  2.  A‡bK my‡hvM wQj/Av‡Q 3.  bv, †bB 
 

27. wcAviwWwc-2 cÖK‡í Dbœqb Kg©Kv‡Ûi cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡b MÖv‡gi mvaviY Mixe gvby‡li AskMÖn‡Yi my‡hvM 
wQj/Av‡Q wK?   1.  nü v wQj/Av‡Q 2.  bv, †bB 3.  Kg my‡hvM wQj/Av‡Q 

 

K. G cÖK‡í Dbœqb Kg©Kv‡Ûi cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡b MÖv‡gi mvaviY Mixe gvby‡li AskMÖn‡Yi my‡hvM _vK‡j c~‡e©i  
      Zzjbvq G my‡hv‡Mi kZKiv nvi KZ?  1.  50%  2.  75%  3.  90% 
 
28. wcAviwWwc-2/wjsKg‡Wj c×wZ‡Z MÖvg Dbœq‡bi Rb¨ mgwš̂Zfv‡e cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb Kiv hvq wK? 

1.  nü v hvq 2.  bv hvqbv 
29. MÖv‡gi mgm¨v wPwýZKi‡Y wRwmGg Abyôvb, BDwbqb ch©v‡q Dbœqb Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab, cwiKíbv cÖYqb Ges †mev 

cÖ̀ vbKvix I †mev MÖnYKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ’̄vc‡b BDwWI (BDwbqb Dbœqb Kg©KZ©v) mwVKfv‡e `vwqZ¡ cvj‡b mÿg n‡q‡Q 
wKbv?   1.  n¨uv n‡q‡Q 2.  fv‡jvfv‡e  n‡q‡Q 3.  bv, nqwb 
 

30. MÖv‡gi mgm¨v wPwýZKi‡Y wRwmGg Abyôvb, BDwbqb ch©v‡q Dbœqb Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab, cwiKíbv cÖYqb Ges †mev 
cÖ̀ vbKvix I †mev MÖnYKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ¯’vc‡b cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUv AwR©Z n‡q‡Q? 

1.  ‡gvUvgywU AwR©Z n‡q‡Q 2.  fv‡jfv‡e AwR©Z n‡q‡Q 3.  AwR©Z nqwb 
 
31. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi Revew`wnZv wbwðZ n‡q‡Q wK? 

1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 
 

K. nu¨v n‡j ev miKvix Kg©xi Revew`wnZv wbwðZ n‡q _vK‡j Gi AvbygvwbK kZKiv nvi KZ? 
1.  50%  2.  75%  3.  90%  4.Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ...............  
 

32. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û miKvix Kg©xi m”QZv wbwðZ n‡q‡Q wK? 
1.  ‡gvUvgywUfv‡e n‡q‡Q 2.  fvjfv‡e n‡q‡Q  3.  bv nqwb 
 

K. nu¨v n‡j ev miKvix Kg©xi m”QZv wbwðZ n‡q _vK‡j Gi AvbygvwbK kZKiv nvi KZ? 
1.  50%  2.  75%  3.  90%  4.Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ...............  
 

33. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û RbcÖwZwbwa‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 
1.  e„w× cvqwb  2.  e„w× †c‡q‡Q  3.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 

 
34. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Û RbAskMÖnY wbwðZ n‡q‡Q wK? 

1.  nü v n‡q‡Q 2.  bv, nqwb 
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K. nu¨v n‡j ev RbAskMÖnY wbwðZ n‡q _vK‡j Gi AvbygvwbK kZKiv nvi KZ? 
1.  50%  2.  75%  3.  90%  4.Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ............... 
  

35. GB cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b miKvix †mev cÖ̀ v‡b miKvix Kg©x‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wK? 
1.  e„w× cvqwb 2.  e„w× †c‡q‡Q 3.  A‡bK †ewk e„w× †c‡q‡Q 4.  c~‡e©i gZB i‡q‡Q 
 

36. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g wewfbœ miKvix wefv‡Mi Kg©KZ©ve„›` Zv‡`i †mev m¤ú‡K© RbMb‡K AewnZ Ki‡Z †c‡i‡Qb wK? 
1. nu¨v, †c‡i‡Q  2. bv, cv‡iwb 
 

37. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g Lye mn‡R MÖv‡gi mvaviY gvby‡li mgm¨v m¤ú‡K© wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©KZ©ve„›` AewnZ 
n‡Z †c‡i‡Qb wK?  1. nu¨v, †c‡i‡Q  2. bv, cv‡iwb 
 

38. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g MÖv‡gi mvaviY gvby‡li mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ RvwZMVbg~jK wewfbœ wefv‡Mi miKvix 
Kg©KZ©ve„›` Lye mn‡R civgk© cÖ̀ vb Ki‡Z †c‡i‡Qb wK?      1. nu¨v, †c‡i‡Q    2. bv, cv‡iwb 

 
39. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g miKvix wewfbœ wefv‡Mi miKvix Kg©KZ©ve„›` Aí mg‡q AwaK ‡mev I civgk© cÖ`vb Ki‡Z 

†c‡i‡Qb wK?  1. nu¨v, †c‡i‡Q  2. bv, cv‡iwb 
 

40. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi gva¨‡g miKvix wewfbœ wefv‡Mi Kvh©µ‡gi ¯x̂K…wZ cvIqv I g~j¨vqb Kiv m¤¢e n‡q‡Q wK?  
1. nu¨v  2. bv 
 

K. nu¨v n‡j, miKvix wewfbœ wefv‡Mi Kg©KZ©ve„‡›`i Kv‡Ri Drmvn e„w× †c‡q‡Q wK? 1. nü v 2. bv 
 

41. Avcbvi Kg©GjvKvq wjsK g‡W‡ji Abyiƒc Ab¨‡Kvb cÖK‡íi gva¨‡g ¯‹xg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q wK?                  
1.   nu¨v n‡q‡Q 2.  bv,  nqwb 

 
K. n‡q _vK‡j,  Rbm¤ú„³Zvi my‡hvM †KvbwU‡Z †ewk?    1. wcAviwWwc-2-‡Z 2. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): ......................... 

 
42. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb cwil` †_‡K MÖv‡gi `wi`ª Rb‡Mvôxi Kg©ms ’̄v‡bi ‡Kvb my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q wK? 

         1.     nu¨v      2.    bv 
 

K. n¨uv n‡j, MÖv‡gi `wi`ª Rb‡Mvôxi Kg©ms ’̄v‡bi wK ai‡bi my‡hvM-myweav m„wó n‡q‡Q ev ‡e‡o‡Q?  
.............................................................................................................................................................  
 

L. Zvi d‡j wK Zv‡`i RxweKv I Rxeb Dbœq‡b ¸YMZ cwieZ©b n‡q‡Q: ¯v̂¯’¨, wkÿv, K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e¯’v 
GB ¸‡jvi †ÿ‡Î hw` mydj †c‡q _v‡Kb Zvn‡j †mB¸wji weeiY w`b? 
.............................................................................................................................................................  
 

M. Avi hw` †Zgb †Kvb mydj bv †c‡q _v‡Kb, Zvn‡j †Kb nqwb Ges Zvi cÖwZeÜKZv wK wQj? 
............................................................................................................................................................. 
  

43. GB cÖK‡íi gva¨‡g gwnjv kªwgK‡`i Kg©ms ’̄v‡bi wK ai‡bi my‡hvM-myweav †e‡o‡Q?   
.............................................................................................................................................................  
 

L. cÖK‡íi ev¯Íevq‡bi d‡j c~‡e©i Zzjbvq eZ©gv‡b (Zzjbvg~jKfv‡e AvR †_‡K 5 eQi Av‡Mi Zzjbvq) Avcbvi GjvKvi kZKiv 
KZfvM (%) gwnjv wewfbœ Dbœqbg~jK Kv‡R D‡`¨vMx n‡q‡Qb Ges AskMÖnY Ki‡Qb?   

 
c~‡e©: ..................% Ki‡Zv  cÖKí ev Í̄evq‡b ci/eZ©gv‡b : ..................% Ki‡Q  

 
44. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj ev Í̄evwqZ nIqvi Avcbvi BDwbq‡bi ‡jvKRb wK wK my‡hvM-myweav †c‡q‡Qb/ wKfv‡e DcK…Z 

n‡q‡Qb?  
.............................................................................................................................................................  
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45. cÖK‡íi mdjZv¸‡jv ev kw³kvjx w`K¸‡jv ev mej w`K¸‡jv wK wK?  

............................................................................................................................................................. 
  

46. cÖK‡íi ỳe©j w`K¸‡jv wK wK? 
............................................................................................................................................................. 
  

47. cÖK‡íi SzuwKmg~n wK wQj? 
.............................................................................................................................................................  

 
48. cÖK‡íi my‡hvMmg~n wK wQj? 

.............................................................................................................................................................  
 
49. fwel¨‡Z GKB ai‡bi cÖKí ev Í̄evq‡bi †¶‡Î hv‡Z Dc‡iv³ ỳe©jZv¸‡jv bv _v‡K †mRb¨ wK Kiv DwPZ e‡j Avcwb g‡b 

K‡ib?  
.............................................................................................................................................................  

 
50. fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœqb I ’̄vqx‡Z¡i Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i we‡kl K‡i †Rjv, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg 

ch©v‡qi KvR fwel¨‡Z mgwš̂Z K‡i, cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR wKfv‡e AviI kw³kvjx Kiv hv‡e? 
............................................................................................................................................................. 

  
51. Avcbvi g‡Z, GB cÖKí fwel¨‡Z Dbœqb g~jK Kv‡Ri DbœwZ mva‡b Pjgvb _vKv DwPZ bvwK Zv Avi `xN©vwqZ Kivi cÖ‡qvRb 

†bB; †h DËiB †nvK Zvi KviY wel`fv‡e eY©bv Ki‡Z ejyb Ges Zv wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb| 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 

ab¨ev` w`‡q mvÿvrKvi †kl Kiæb| 
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  

 
`jxq Av‡jvPbvi Rb¨ wb‡`©wkKv  

 
GdwRwW mbv³KiY b¤ît   

 
 
wefv‡Mi bvg: ......................................................    ‡Rjvi bvg: ........................................................ 
 
Dc‡Rjvi bvg: .................................................BDwbqb cwil‡`i bvg: .................................................. 
 
FGD AbywôZ nIqvi ¯’v‡bi bvg..................................................... ZvwiL: ........................................... 
 
gWv‡iU‡ii bvg: ........................................ †bvU †UKv‡ii bvg (Z_¨wjwce×Kvixi): ................................... 

 

 
AskMÖnYKvixi aib:  
 ïaygvÎ cÖKí BDwbq‡b `jxq Av‡jvPbv AbywôZ n‡e| 
 `jxq Av‡jvPbvi AskMÖnYKvixiv n‡”Qb MÖvg KwgwU Ges BDwbqb mgšq̂ KwgwUi m`m¨e„›`|   
 MÖvg KwgwU I BDwbqb mgšq̂ KwgwUi m`m¨‡`i wb‡q c„_Kfv‡e `jxq Av‡jvPbv cwiPvwjZ n‡e|  
 MÖvg KwgwUi m`m¨‡`i wb‡q 5wU Ges BDwbqb mgšq̂ KwgwUi m`m¨‡`i wb‡q 5wU GBfv‡e †gvU 10wU `jxq 

Av‡jvPbv AbywôZ n‡e|  
 cÖ‡Z¨KwU GdwRwW†Z 10-12 Rb AskMÖnYKvixi Dcw¯’wZ _vK‡Z n‡e (cÖwZ GwdwRwW-‡Z Kgc‡ÿ 3-4 Rb gwnjv 

AskMÖnYKvix _vK‡eb)| 
 GKRb mgš̂qKvix whwb cÖK‡íi wbe©vwPZ wKQy Bmy¨ `jxq Av‡jvPbvq Dc¯’vcb Ki‡eb Ges Av‡iKRb Av‡jvPbv 

mg~n Avjv`v KvM‡R wek`fv‡e wjwce× Ki‡eb| ZvQvov Av‡jvPbv, †iKW© Kivi Rb¨ ‡iKW©vi e¨envi Ki‡eb| 
 
GdwRwWi aib:  1. MÖvg KwgwUi m`m¨‡`i wb‡q GdwRwW   

2. BDwbqb mgšq̂ KwgwUi m`m¨‡`i wb‡q GdwRwW 
 

`jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix‡`i m¤§wZcÎ 
 

Avm&mvjvgy AvjvBKzg/Av`ve, 
 
eZ©gv‡b ev Í̄evqb cwiex¶Y I g~j¨vqb wefvM (AvBGgBwW) ÒAskx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí (ch©vq-2) kxl©KÓ mgvßK…Z cÖK‡íi 
cÖfve g~j¨vqb Gi KvR nv‡Z wb‡q‡Q| gvV ch©v‡q GB mgx¶vi `vwqZ¡ †c‡q‡Q wimvP© Bf¨vjy‡qkb G‡mvwm‡qUm di †W‡fjc‡g›U 
wjwg‡UW (ixW) bvgK M‡elYv cÖwZôvb | Avgiv ixW †_‡K GB cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi gvV ch©v‡qi Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ G‡mwQ|  
 
GB cÖfve g~j¨vqb mgxÿvi Kv‡Ri Ask wn‡m‡e wcAviwWwc-2 cÖKí m¤ú‡K© Avcbv‡`i KvQ †_‡K wKQy g~j¨evb Z_¨ msMÖn Kivi 
Rb¨ ÔixWÕ M‡elYv `jx GKwU `jxq Av‡jvPbvi Av‡qvRb K‡i‡Q| GB `jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix wn‡m‡e Avcbv‡`i g‡bvbxZ 
Kiv n‡q‡Q| D‡jøL¨ †h, bvg, wVKvbv †Mvcb †i‡L †Kej gvÎ Avcbv‡`i gšÍe¨/ gZvgZ M‡elYvi Kv‡R e¨envi Kiv n‡e| Avgiv 
Avkv Kwi, GB `jxq Av‡jvPbvq Avcbviv AskMÖnY Ki‡eb, KviY Avcbv‡`i cÖ̀ Ë gZvgZ GB Rwi‡ci Rb¨ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| 
Avcbviv AbyMÖn K‡i m¤§Z n‡j Avgiv Av‡jvPbv ïiæ Ki‡Z cvwi| 
 
 
 
 
 

dig - 4 
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`jxq Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix‡`i Z_¨t 
µwgK bs AskMÖnYKvix‡`i 

bvg, wVKvbv I 
†dvb bv¤^vi 

eqm  
(c~Y©©eQ‡i) 

wj½ wk¶vMZ 
†hvM¨Zv 

 

eZ©gvb ‡ckv KwgwU‡Z Zvi 
c`ex 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
 

`jxq Av‡jvPbvi welqmg~n 
 
‡mKkb 1 t wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj m¤úwK©Z Z_¨ 
1. Avcbv‡`i BDwbq‡b wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj cÖK‡íi Kvh©µg K‡e ïiæ n‡qwQj? wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj cÖKí 

ev Í̄evq‡bi g~j D‡Ïk¨ wK wQj? GB cÖKí ev Í̄evqb c×wZ wK wQj? 
 
‡mKkb 2 t MÖvg KwgwU m¤úwK©Z Z_¨ 
2. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq Avcbv‡`i BDwbq‡b MÖvg chv©‡q †Kvb KwgwU MVb Kiv n‡qwQj wK? nu¨v n‡j, †gvU KZwU MÖvg 

KwgwU MwVZ n‡qwQj? M‡o cÖwZwU MÖvg KwgwUi m`m¨ msL¨v KZRb (cyiæl I gwnjv)? MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv Ges wKfv‡e 
m`m¨ wbe©vPb Kiv n‡qwQj? MÖv‡gi Mixe mvavib gvbylI GB KwgwUi m`m¨ wnmv‡e Aš‘fy©³ wQj wKbv; _vK‡j kZKiv KZfvM 
(%)?   

K. KZw`b ci ci GB MÖvg KwgwU¸‡jvi mfv AbywôZ nZ? M‡o eQ‡i cÖwZwU MÖvg KwgwUi KZwU mfv AbywôZ nZ Ges GB mfv 
†Kv_vq AbywôZ nZ? cÖwZ gv‡mi †Kvb& mgq GB KwgwUi mfv AbywôZ nZ? KwgwUi m`m¨iv wbqwgZ mfvq AskMÖnY KiZ 
wKbv Ges cÖwZwU mfvq KZfvM m`m¨ AskMÖnY KiZ? mfvq gwnjviv wbqwgZ AskMÖnY KiZ wKbv Ges Zv‡`i cÖ‡qvR‡bi 
K_v ejZ wKbv?  

L. wbe©vwPZ m`m¨ QvovI MÖv‡gi mvaiY gvbylRbI GB MÖvg KwgwUi mfvq Dcw ’̄Z _vK‡Zb wK? mfvq mK‡j mgvbfv‡e K_v 
ej‡Z cvi‡Zb wK? MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cvi‡Zb 
wK? 

M. MÖvg KwgwUi mfvq BDwWI Dcw¯’Z _vK‡Zb wK Ges wZwb wK f‚wgKv cvjb Ki‡Zb?  
N. MÖvg KwgwUi mfvq miKvix I ‡emiKvix Kg©KZ©viv AskMÖnY Ki‡Zb wK? wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mg‡q 

AvbygvwbK KZRb miKvix I ‡emiKvix Kg©KZ©v MÖvg KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb? Zuviv †Kvb& wefv‡Mi ev cÖwZôv‡bi 
D‡jøL Kiæb?  

O. D³ wgwUs G wK welq ev mgm¨vejx wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q? mfvi Av‡jvwPZ welq ev wm×všÍ mg~n †iRy‡jkb AvKv‡i wjwce× 
Kiv nZ wKbv? mfvi Av‡jvwPZ  welq I wm×všÍ mg~n wKfv‡e I †Kv_vq †iKW© K‡i ivLv nZ Ges cieZx©‡Z Zv †Kv_vq †cÖiY 
Kiv nZ? cÖwZ gv‡mi mfvq wK c~e©eZx© gv‡mi Av‡jvPbv I wm×v‡šÍi AMÖMwZ wb‡q Av‡jvPbv Kiv nZ? MÖvg KwgwUi wm×všÍmgyn 
BDwbqb mgšq̂ KwgwU‡Z Av‡jvPbv nZ wKbv? MÖvg KwgwUi mfvq Av‡jvwPZ wba©vwiZ mgm¨vmg~n ev wm×všÍmg~n BDwbqb 
mgš̂q KwgwUi mfvq Av‡jvPbv nZ wKbv? Dc¯’vwcZ n‡j,  Zv mfvq BDwbqb KwgwU KZ©„K Aby‡gvw`Z I ev¯ÍevwqZ nZ wKbv?  

 
‡mKkb 3: BDwbqb †Kv-AwW©‡bkb KwgwU m¤úwK©Z Z_¨  
3. Avcbv‡`i BDwbqb cwil‡` wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Kvh©µ‡gi AvIZvq †Kvb BDwbqb mgš̂q KwgwU MwVZ n‡qwQj wK?     

nu¨v n‡j, GB KwgwUi m`m¨ msL¨v KZRb (cyiæl I gwnjv)? GB KwgwUi m`m¨ Kviv? Avcbv‡`i MÖv‡gi RbcÖwZwbwa wK GB 
KwgwUi m`m¨ wQ‡jb (Avcbv‡`i †KD ev MÖvg KwgwUi †KD wK BDwbqb mgšq̂ KwgwUi m`m¨ wQ‡jb/Av‡Qb)? GB KwgwUi 
mfv KZw`b ci ci ev KLb AbywôZ nZ?   
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4. GB cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb mgšq̂b KwgwUi ‡gvU KZwU mfv AbywôZ n‡q‡Q? cÖwZwU mfvq M‡o †gvU KZRb m`m¨ Dcw¯’Z 
_vK‡Zb? GB KwgwUi mfvq MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cvi‡Zb wK? 
Avcbv‡`i g‡a¨ †KD wK KLbI GB KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb? n¨uv n‡j, KZwU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?  mfvq wK wK 
welq wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q? MÖvg KwgwUi mfvi †Kvb wm×všÍ wb‡q wK GB KwgwU‡Z Av‡jvPvb n‡q‡Q wKGes Zvi mgvavb wK 
n‡qwQj? 

 
‡mKkb 4: cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿY m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZvgZ w`b, †hgb  
5. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq Avcbviv Ges GjvKvi MÖvgevmxiv †Kvb cÖwkÿY †c‡q‡Qb wKbv?  
6. wKwK wel‡qi Dci cÖwkÿY †c‡q‡Qb? KZ w`‡bi cÖwkÿY †c‡q‡Qb? G mKj cÖwkÿ‡Y Avcbv‡`i ev MÖv‡gi mvaviY gvby‡li 

`ÿZv I m‡PZbZv KZUzKz e„w× †c‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? 
 
‡mKkb 5: wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi AvIZvq ev¯ÍevwqZ ¯‹xg m¤úwK©Z Z_¨ 
7. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq ¯‹xg ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v I ¯v̂_© me©vwaK we‡ewPZ n‡q‡Q wK (nu¨v, 

n‡q‡Q/ fv‡jvfv‡e n‡q‡Q/ bv, nqwb)?  
8. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq Avcbv‡`i BDwbq‡b †Kvb ¯‹xg ev Dbœqbg~jK KvR ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q wK? nu¨v n‡j, KqwU Ges wK 

wK KvR ev Í̄evwqZ n‡q‡Q Ges †m Dbœqbg~jK KvR wPwýZKiY Kviv K‡i‡Qb? hw` ev Í̄evwqZ bv n‡q _v‡K Zvn‡j †Kb nqwb? 
9. GB ¯‹xg¸‡jvi me¸‡jvB wK MÖvgKwgwU KZ©„K wPwýZ ¯‹xg (Dbœqbg~jK KvR); bv n‡j Gi g‡a¨ KZwU ¯‹xg MÖvg KwgwU KZ©„K 

wPwýZ Dbœqbg~jK KvR? ev¯ÍevwqZ ¯‹xg¸‡jvi g‡a¨ KZ¸‡jv MÖvg KwgwUi wbR¯ ̂wm×v‡šÍ ev Í̄evwqZ n‡q‡Q Ges KZwU ¯‹xg 
BDwbqb mgš̂q KwgwUi wm×všÍµ‡g I Aby‡gv`bµ‡g ev Í̄evwqZ n‡q‡Q?  

10. GB cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ Dbœqbg~jK Kvh©µ‡g Avcbviv Ges GjvKvevmx mwµqfv‡e AskMÖnY K‡i‡Qb wKbv? K‡i 
_vK‡j, ‡K wKfv‡e AskMÖnY K‡i‡Qb we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb?  

11. cÖK‡íi AvIZvq ev Í̄evwqZ ÿz ª̀ AeKvVv‡gv¸‡jv i¶Yv‡e¶Y Kiv nq wK/iÿYv‡eÿ‡Yi †Kvb e¨e ’̄v ivLv n‡q‡Q wK? nu¨v n‡j, 
wKfv‡e i¶Yv‡e¶Y Kiv nq? Kviv i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb? eZ©gv‡bi G¸‡jvi Ae¯’v †Kgb? 
 

‡mKkb- 6 t †Rjv I Dc‡Rjv KwgwUi wm×všÍ I Kvh©ejxi m‡½ BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KwgwUi mgšq̂ 
12. wcAviwWwc-2 Gi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqb Kg©Kv‡Ð miKvix, †emiKvix, RbcÖwZwbwa‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wKbv Ges 

wKfv‡e e„w× †c‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? GBKvR¸wj ev Í̄evqb nIqvi d‡j Avcbviv wK DcKvi †c‡q‡Qb, hv Rxeb I RxweKv 
Dbœq‡b mnvqK n‡q‡Q? 

13. MÖv‡gi mgm¨v wPwýZKi‡Y wRwmGg Abyôvb, BDwbqb ch©v‡q Dbœqb Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab, cwiKíbv cÖYqb Ges †mev 
cÖ̀ vbKvix I †mev MÖnYKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ¯’vc‡b cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUv (%) AwR©Z n‡q‡Q?  

14. Dbœqb KvR¸wj cwiKíbv I ev Í̄evqb Kivi mgq mgšq̂ Kiv n‡j, Zv wKfv‡e m¤úbœ Kiv n‡q‡Q? 
15. †Rjv, Dc‡Rjv I MÖvg KwgwU I Kg©KZ©v‡`i m‡½ BDwbqb ch©v‡qi wm×všÍ I Kg©Kv‡Ði mgš̂q wKfv‡e m¤úvw`Z n‡q‡Q: 

D‡jøwLZ mgš̂‡qi KvR wba©vwiZ:  
K. wgwUs Gi gva¨‡g n‡q‡Q? nu¨v n‡j, wgwUs Gi we¯ÍvwiZ weeiY A_©vr KZw`b ci ci n‡q‡Q Ges †m ai‡bi wgwUs wK 
wba©vwiZ mg‡qi e¨eav‡b A_©vr 1.    1 gvm   2.  2 gvm  ev   3 gvm AšÍi n‡q‡Q? D³ wgwUs G wK welq ev 
mgm¨vejx wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q?  
L. DËi bv n‡j, †Kb nqwb? bv n‡j, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KvR wKfv‡e m¤úvw`Z n‡q‡Q †hgb ïaygvÎ Avjvc-
Av‡jvPbvi gva¨‡g n‡q‡Q bvwK G‡Kev‡iB G ai‡bi mgš^‡q wKQzB nqwb? 

16. cÖK‡íi AvIZvq MÖvg ch©v‡qi †Kvb cÖKí wKfv‡e cÖYxZ n‡q‡Q, cÖK‡íi AvIZvq wKfv‡e mgm¨v wba©vwiZ n‡q‡Q? 
 
‡mKkb 7: cÖK‡íi cÖfve, mdjZv, `ye©jZv I mycvwikmg~n  
17. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Kg©ms¯’v‡bi wK ai‡bi myweav †e‡o‡Q? Zvi d‡j wK Zv‡`i RxweKv I 

Rxeb Dbœq‡b wK ¸YMZ cwieZ©b n‡q‡Q: ¯v̂¯’¨, wkÿv, K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e ’̄v GB ¸‡jvi †ÿ‡Î hw` mydj 
†c‡q _v‡Kb Zvn‡j †mB¸wji weeiY w`b, Avi hw` †Zgb †Kvb mydj bv †c‡q _v‡Kb, Zvn‡j †Kb nqwb Ges Zvi 
cÖwZeÜKZv wK wQj? 

18. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi wK ai‡bi myweav †e‡o‡Q: Zzjbvg~jKfv‡e, cÖKí ev Í̄evq‡bi 5 eQi Av‡M 
I c‡i Avcbvi MÖv‡gi KZfvM gwnjv (%) Dbœqb Kv‡R D‡`¨vMx n‡q‡Qb Ges AskMÖnY K‡i‡Qb (c~‡e©i I cÖKí ev Í̄evq‡bi 
c‡ii/eZ©gv‡bi % Avb‡Z n‡e)? 

19. wcAviwWwc-2 Gi mejw`K¸wj Ges ỳe©j w`K¸wj wK wK?  
20. fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœq‡bi Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i? Avcbvi g‡Z, GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i 

Rxebgv‡bi Dbœq‡bi Rb¨ KZLvwb AR©‡b mÿg n‡q‡Q (DËi kZKiv --% wn‡m‡e D‡jøL Kiæb) 
21. fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœqb I ’̄vqx‡Z¡i Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i we‡kl K‡i †Rjv, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg 

ch©v‡qi KvR fwel¨‡Z mgwš̂Z K‡i, cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR wKfv‡e AviI kw³kvjx Kiv hv‡e? 
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22. Avcbvi g‡Z GB cÖKí fwel¨‡Z Dbœqb g~jK Kv‡Ri DbœwZ mva‡b Pjgvb _vKv DwPZ bvwK Zv Avi `xN©vwqZ Kivi cÖ‡qvRb 
†bB; †h DËiB †nvK Zvi KviY wel`fv‡e eY©bv Ki‡Z ejyb Ges Zv wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb| 

Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 

cÖK‡íi µq msµvšÍ Kvh©µ‡gi †PKwjó 
 wcAviwWwc-2 cÖK‡í e¨eüZ gvjvgvj Ges Ab¨vb¨ miÄvgvw` µq msµvšÍ Kvh©µg g~j¨vqb †PKwjó 

 
†Km b¤̂i:  
 
Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) Gi cÖKí cwiPvj‡Ki Awdm †_‡K cÖK‡íi gvjvgvj µq msµvšÍ 
welqvejx  ÔwcwcG 2006Õ/ ÔwcwcAvi 2008Õ Gi wewagvjv Abyhvqx µq Kiv n‡q‡Q wKbv ‡m m¤ú‡K© wb‡gœ eY©xZ 
Z_¨vejx msMÖn Kiæbt 
 
c¨v‡KR 
µwgK 
bs 

A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ wjLyb gšÍe¨ 

1 gš¿bvjq/wefvM    

2 ev Í̄evqbKvix ms¯’v    

3 cÖK‡íi bvg    

4 `icÎ Abyhvqx Kv‡Ri bvg    

5 `icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g 
(RvZxq/AvšÍRv©wZK) 

   

6 `icÎ weµq ïiæi ZvwiL    

7 `icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I 
mgq 

   

8 `icÎ MÖn‡bi †kl ZvwiL I 
mgq 

   

9 cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v    

10 `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq    

11 †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v    

12 bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v    

13 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi 
ZvwiL 

   

14 Kvh©weeiYx Aby‡gv`‡bi ZvwiL    

15 wm Gj ‰Zixi ZvwiL    

16 wm Gj Aby‡gv`‡bi ZvwiL    

17 Notification of Award 
cÖ̀ v‡bi ZvwiL 

   

18 ‡gvU Pzw³ g~j¨    

19 Pzw³ ¯v̂¶‡ii ZvwiL    

20 Kvh©v‡`k MÖn‡bi ZvwiL    

21 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR ïiæi    

dig - 5 
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µwgK 
bs 

A½/welq  cÖwZwU A½ m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ wjLyb gšÍe¨ 

ZvwiL 

22 mgq e„w× _vK‡j, KZw`‡bi Ges 
wK Kvi‡b 

   

23 Kvh©v‡`k Abyhvqx KvR mgvwßi 
ZvwiL 

   

24 PzovšÍ wej Rgv`v‡bi ZvwiL I 
cwigvY 

   

25 PzovšÍ wej cwi‡kv‡ai ZvwiL I 
cwigvY 

   

26 µ‡qi †¶‡Î miKvwi 
µqbxwZgvjv AbymiY Kiv 
n‡qwQj wKbv 

   

27 bv n‡j †Kb Kiv nqwb ?    

28 c¨v‡KR wfwËK `icÖÎ Avnevb 
Kiv n‡qwQj wKbv? 

   

29 n‡j KZwU c¨v‡KR Kiv 
n‡qwQj? 

   

30 `ic‡Î D‡jøwLZ g~j¨ A‡c¶v 
AwaK e¨q n‡qwQj wKbv? 

   

31 n‡q _vK‡j †Kb?    

32 Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb 
cÖKí-2 (wcAviwWwc) cÖK‡íi 
gvjvgv‡ji Iqv‡iw›U wQj wKbv?  

   

33 _vK‡j KZ mg‡qi Rb¨ wQj?    

34 Iqv‡iw›U mg‡qi g‡a¨ †Kvb 
mgm¨v n‡qwQj wKbv?  

   

35 n‡q _vK‡j Pzw³ g~‡j¨i g‡a¨ Zv 
wVK Kiv n‡qwQj wKbv? 

   

35 ÎæwU n‡q _vK‡j †mevi gvb 
†Kgb wQj? 
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j v̈qb mgxÿv  

 
BDwbqb †PKwj÷   

bgybv BDwbq‡b cÖK‡íi AvIZvq ev Í̄evwqZ Kvh©µg mg~‡ni Z_¨   
 

†Km b¤̂i  
 
 
wefvM :....................................    ‡KvW bs:...............  †Rjv:....................................†KvW bs:................ 
 
Dc‡Rjv:..................................    †KvW bs:.............    BDwbqb:................................†KvW bs:................ 
 
Z_¨ msMÖnKvixi bvg: ..................................................................... ZvwiL: ..................................... 
 
  
 
Dc‡Rjv/BDwbqb ch©v‡qi weAviwWwe-Gi wcAviwcwc-2 cÖKí Awdm I cÖKí mswkøó e¨w³e‡M©i mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i, 
K_v e‡j Ges cÖ‡qvR‡b Awdwmqvj bw_cÎ †`‡L Z_¨ wjwce× Ki‡Z n‡e| cÖKí BDwbq‡b cÖK‡íi AvIZvq wK wK ‡h 
†h KvR n‡q‡Q †mB Avw½‡K Z_¨ Avb‡Z n‡e Ges Z`ªƒc K‡›Uvj BDwbq‡b GKB mgq BDwbqb cwil` KZ©„K wewfbœ 
cÖK‡íi AvIZvq †h KvR n‡q‡Q Zvi Avw½‡K Z_¨ Avb‡Z n‡e| 
 
Z_¨ cª̀ vbKvixi bvg, c`ex I †gvevBj bs (GKvwaK e¨w³ n‡Z cv‡i): ........................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
‡mKkb 1: BDwbq‡bi mvaviY Z_¨ 
1. BDwbqb cwil‡`i bvg:...................................................................................................................  

 
2. BDwbq‡bi ‡gvU Lvbv msL¨v: ...............................; `wi ª̀: ...................wU;  `wi ª̀ bq: .......................wU 
 
3. BDwbq‡bi †gvU RbmsL¨v: .................................; cyiæl ........................; gwnjv: ........................... 
 
4. BDwbq‡bi †gvU MÖv‡gi msL¨v  .............................wU   
 
5. BDwbqb cwil‡` wbe©vwPZ we`¨gvb e¨w³i msL¨v: 
 
K. BDwc †Pqvig¨vb: .......................................Rb 
 
L. BDwc cyiæl †g¤v̂i (m`m¨): ..........................Rb 
 
M. BDwc gwnjv †g¤̂vi (m`m¨): ..........................Rb 
 
6. BDwbqb cwil‡` wcAviwWwc/wjsK g‡W‡ji †Kvb Awdm Kÿ Av‡Q wKbv/wQj wKbv?     1. nu¨v   2. bv

  
7. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb cwil‡` MÖvg Z_¨ †evW© ¯’vwcZ n‡q‡Q wK?    1. nu¨v   2. bv

   
8. BDwbqb cwil‡` BDwbqb Z_¨ †K›`ª Av‡Q wK?        1. nu¨v   2. bv 

 
 

  

dig - 6 
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‡mKkb 2: MÖvg KwgwU msµvšÍ Z_¨ 
 
9. wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq MÖvg KwgwU MVb Ges Zvi Kvh©Ki Ae¯’v m¤úwK©Z Z_¨t (cÖKí mswkøó e¨w³i 

mv‡_ K_v e‡j Ges cÖ‡qvRbxq bw_cÎ †`‡L Z_¨ wjwce× Kiæb| cÖwZwU MÖvg KwgwUi Rb¨ c„_Kfv‡e ZL¨ Avb‡Z n‡e) 
 

K. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx wba©vwiZ BDwbq‡b †gvU KZwU MÖvg KwgwU MwVZ n‡q‡Q?  
..................................wU 

 
L. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx wba©vwiZ BDwbq‡b †gvU KZwU MÖvg KwgwU mfv AbywôZ n‡q‡Q?

  . 
Uv‡M©UK…Z mfv: ..........................wU  AbywôZ mfv: ..........................wU  

 
M. MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv: ................................................................................................................. 
 
N. Kviv I wKfv‡e MÖvg KwgwUi m`m¨ wbe©vPb K‡i‡Qb: .................................................................................. 
 
O. IqvW© wfwËK MÖvg KwgwUi MV‡bi Ae¯’v 
 
IqvW© 
bs 

MÖvg 
KwgwUi 
msL¨v 

MÖvg KwgwU¸‡jvi bvg KwgwU 
K‡e MwVZ 
n‡qwQj 
(gvm I 
eQi)?   

KwgwUi 
m`m¨ 
msL¨v 
KZRb 
(cyiæl I 
gwnjv)?  

KwgwU‡Z 
myweav ewÂZ 
I AwZ 
`wi`ª‡`i 
Aš‘fz©³ Kiv 
n‡q‡Q wKbv, 
n‡j 
KZRb? 

cÖwZ 
gv‡m 
KwgwUi 
mfv 
AbywôZ 
n‡qwQj 
wKbv? 

wcAviwWw
c-2 Gi 
AvIZvq 
†gvU 
KZwU mfv 
AbywôZ 
n‡qwQj? 

mfvq 
gwnjviv 
AskMÖnb 
KiZ 
wKbv?  

M‡o cÖwZwU 
mfvq 
KZRb 
†jvK 
Dcw ’̄Z 
_vK‡Zb? 

1    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

2    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

3    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

4    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

5    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

6    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

7    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

8    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

9    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

 †gvU    cyt 
gt 

1. n¨uv 
2. bv 

1. n¨uv 
2. bv 

 1. n¨uv 
2. bv 

 

 
10. MÖvg KwgwUi mfvi Av‡jvPbvi Kvh©weeiYx †Kv_vq wKfv‡e wjwce× Kiv n‡Zv we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb? 

............................................................................................................................................................. 
 

11. MÖvg KwgwUi mfv wKfv‡e cwiPvwjZ nZ we Í̄vwiZ wjwce× Kiæb: (wKfv‡e Av‡qvRb Kiv nZ, †K Av‡qvRb KiZ, †Kv_vq mfv 
AbywôZ nZ, wKfv‡e MÖv‡gi mgm¨v ev cÖ‡qvRbmg~n wPwýZ Kiv nZ, Kiv wPwýZ KiZ, MÖvg KwgwUi wm×všÍ wKfv‡e M„nxZ nZ, 
mfvq Kviv Kviv Dcw ’̄Z _vK‡Zb, MÖvg KwgwUi wm×všÍ wKfv‡e P~ovšÍ nZ, BDwbqb mgšq̂ KwgwUi mfvq MÖvg KwgwUi 
wm×všÍmg~n Dc ’̄vwcZ, Av‡jvwPZ, M„nxZ I Aby‡gvw`Z nZ wKbv BZ¨vw` Ab¨vb¨ mKj welq we Í̄vwiZ D‡jøL Kiæb) (Z_¨ 
wjwce‡×i mgq cÖ‡qvR‡b Avjv`v cvZv e¨envi Kiæb) 
............................................................................................................................................................. 
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12. cÖwZwU MÖvg KwgwUi mfvq BDwWI Dcw ’̄Z _vK‡Zb wK?     1. nü v   2. bv  

 
13. Av‡jvPbvi Kvh©weeiYx †Kv_vq wKfv‡e wjwce× Kiv n‡Zv we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb? 

............................................................................................................................................................. 
 

14. eZ©gv‡b MÖvg KwgwU¸‡jv mwµq wKbv A_©vr wbqwgZ gvwmK mfv K‡i wKbv?   
 

1. nü v, me¸‡jvB mwµq 2. wKQz wKQz mwµq Av‡Q 3. †KvbUvB mwµq bq 
 
15. wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq ev Í̄evwqZ wRwm ¯x‹g m¤úwK©Z Z_¨t (Dc‡Rjv I BDwbqb ch©v‡q cÖKí mswkøó 

e¨w³/BDwWI-i  mv‡_ K_v e‡j Ges cÖ‡qvRbxq bw_cÎ †`‡L Z_¨ wjwce× Kiæb) 
 
K1. cÖKí `wj‡j cwiKíbv Abyhvqx wba©vwiZ BDwbq‡b KZwU wRwm ¯‹xg ev¯Íevq‡bi Uv‡M©U wQj: ...........................................  
 
K2. ‡gvU KZwU wRwm ¯x‹g ev Í̄evwqZ n‡q‡Q: ...........................................................................................  
 
K3. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mg‡q ev Í̄evwqZ wRwm ¯‹x‡gi Z_¨ (cÖKí mswkøó e¨w³i mv‡_ K_v e‡j Ges cÖ‡qvRbxq 
bw_cÎ †`‡L Z_¨ wjwce× Kiæb) 
 
wcAviwWwc-2 
Gi AvIZvq 
MÖvg KwgwU 
mfv KZ…©K 
cȪ ÍvweZ 
¯‹x‡gi msL¨v 
KZwU? 

Gi g‡a¨ 
KZwU ¯‹xg 
ev¯Íevq‡bi 
Rb¨ M„nxZ 
I 
Aby‡gvw`Z  
n‡qwQj? 

¯‹xg¸‡jv †Kvb& 
KwgwU KZ©„K 
M„nxZ I 
Aby‡gvw`Z? 
 
 

Aby‡gvw`Z 
¯‹xg¸‡jvi 
g‡a¨ 
KZwU ¯‹xg 
ev¯ÍevwqZ 
n‡q‡Q? 

ev¯ÍevwqZ ¯‹xg¸wji bvg 
wK? 

ev¯Íevqb 
mgq (gvm 
I mvj)  

¯‹xg¸‡jv 
ev¯Íevq‡b 
KZUvKv LiP 
n‡q‡Q? 

¯‹xg 
ev Í̄evq‡b 
miKvi, BDwc 
Ges MÖvgevmx 
†K KZ fvM 
UvKv w`‡q‡Q 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  1. MÖvg KwgwU: 
KZwU............,  
2. BDwbqb 
KwgwU: 
KZwU............, 
3. Dfq KwgwU 
mgš^‡q: 
KZwU............ 

 

    
 
16. wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq BDwbqb mgš̂q KwgwU MVb Ges Zvi Kvh©Ki Ae¯’v m¤úwK©Z Z_¨t (cÖKí 

mswkøó e¨w³i mv‡_ K_v e‡j Ges cÖ‡qvRbxq bw_cÎ †`‡L Z_¨ wjwce× Kiæb) 
 

K. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi AvIZvq cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx wba©vwiZ BDwbq‡q †gvU KZwU BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfv 
AbywôZ n‡q‡Q?  

Uv‡M©UK…Z mfvi msL¨v: .............................wU AbywôZ mfvi msL¨v: .............................wU 
 

BDwbqb mgš̂q 
KwgwU MwVZ n‡q‡Q 
wKbv Ges K‡e 
MwVZ n‡q‡Q (gvm 
I eQi)?   

KwgwUi m`m¨ 
msL¨v KZRb 
(cyiæl I 
gwnjv)?  

KwgwUi m`m¨ 
Kviv?  

KwgwU MV‡bi ci 
†_‡K cÖwZ gv‡m 
wbqwgZ KwgwUi mfv 
AbywôZ n‡qwQj wKbv? 

wcAviwWwc-2 
Gi AvIZvq 
†gvU KZwU 
mfv AbywôZ 
n‡qwQj? 

mfvq 
gwnjviv 
AskMÖnb 
KiZ wKbv?  

M‡o cÖwZwU 
mfvq KZRb 
†jvK Dcw ’̄Z 
_vK‡Zb? 

1. n¨uv 
2. bv 
mgq: 
 

  
 
 

1. n üv 
2. bv 

 1. n üv 
2. bv 

 

L. eZ©gv‡b BDwbqb mgšq̂ KwgwU¸‡jv mwµq wKbv A_©vr wbqwgZ mfv K‡i wKbv?1. n üv  2. bv  3. Ab¨vb¨: ...... 
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17. BDwbqb †Kv-AwW©‡bkb KwgwUi mfvq cȪ ÍvweZ ¯‹xg ev Í̄evqb m¤úwK©Z Z_¨  
 
wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi 
AvIZvq  BDwmwmGg KZ…©K cȪ ÍvweZ 
¯x‹‡gi msL¨v KZwU? 

Gi g‡a¨ KZwU 
w¯‹g ev¯ÍevwqZ 
n‡q‡Q? 

ev Í̄evwqZ w¯‹g¸wji bvg wK? Aby‡gvw`Z me¸wj ¯‹xg 
ev Í̄evwqZ bv n‡j, Zvi 
KviY wK? 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

BDwmwmGg MÖvg KwgwU mfv 
KZ…©K cÖ¯ÍvweZ KZwU ¯x‹g 
Aby‡gv`b K‡i‡Q? 

Gi g‡a¨ KZwU 
¯‹xg ev Í̄evwqZ 
n‡q‡Q? 

ev Í̄evwqZ w¯‹g¸wji bvg wK? Aby‡gvw`Z me¸wj ¯‹xg 
ev Í̄evwqZ bv n‡j, Zvi 
KviY wK? 

    
    
    
    
    

 
18. wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq ev Í̄evwqZ cÖwkÿY Kvh©µg msµvšÍ Z_¨t Kv‡`i‡K, †gvU KZRb‡K, wK wel‡qi 

(wK ai‡bi Field Proposal Type Training mn Avq I Kg©ms ’̄v‡bi) Dci KZw`‡bi cÖwkÿY †`Iqv n‡qwQj 
we Í̄vwiZ Z_¨ msMÖn Kiæb (cÖKí mswkøó e¨w³i mv‡_ K_v e‡j Ges cÖ‡qvRbxq bw_cÎ †`‡L Z_¨ wjwce× Kiæb) 

 
cÖwkÿ‡Yi bvg  cÖwkÿYv_x©i 

aib(Kv‡`i 
†`Iqv n‡qwQj) 

KZRb‡K †Uªwbs 
†`Iqvi K_v wQj 
(Uv‡M©U)? 

KZRb‡K ‡Uªwbs 
†`Iqv n‡q‡Q 
(AR©b) 

cÖwkÿ‡Yi 
welq/bvg 

KZw`‡bi 
cÖwkÿY 

cÖwkÿ‡Yi 
’̄vb 

       
       
       
       
       

 
19. wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq MÖvg Z_¨ †evW© (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) ¯’vwcZ n‡q‡Q wK? (cÖKí mswkøó 

e¨w³i mv‡_ K_v e‡j Ges wb‡R †`‡L Z_¨ wjwce× Kiæb)   1. nu¨v   2. bv 
 
K. nu¨v n‡j, GB MÖvg Z_¨ †evW©wU (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) ‡Kv_vq ’̄vcb Kiv n‡q‡Q?  
 

1. BDwbqb cwil‡` 2. wba©vwiZ MÖv‡g 3. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb) ................................................ 
 
L. GB MÖvg Z_¨ †evW© (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) Gi eZ©gvb Ae¯’v †Kgb (wb‡R †`‡L Z_¨ †iKW© Kiæb)? 

............................................................................................................................................................. 
 
M. MÖvg Z_¨ †evW© G (wf‡jR Bbdi‡gkvb †evW©) wK wK Z_¨ †`Iqv Av‡Q?  

............................................................................................................................................................. 
 
20. wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q BDwbq‡bi RbM‡Yi m‡½ ev‡RU wb‡q Db¥y³ Av‡jvPbv n‡qwQj wK?

               1.  n¨uv       2.  bv 
 
K. MZ 2013-2014 A_© eQ‡i BDwbq‡bi RbM‡Yi m‡½ ev‡RU wb‡q Db¥y³ Av‡jvPbv n‡qwQj wK?  1.  n¨uv       2.  bv 
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L. MZ 2014-2015 A_© eQ‡i BDwbq‡bi RbM‡Yi m‡½ ev‡RU wb‡q Db¥y³ Av‡jvPbv n‡qwQj wK?  1.  n üv       2.  bv 
 
M. MZ 2015-2016 A_© eQ‡i BDwbq‡bi RbM‡Yi m‡½ ev‡RU wb‡q Db¥y³ Av‡jvPbv n‡qwQj wK?  1.  n¨uv       2.  bv 
 
N. nu¨v n‡j, †mB Av‡jvPbvq †Kvb gwnjv Dcw¯’Z wQ‡jb wK?     1.  n¨uv 2.  bv 
 
21. wba©vwiZ BDwbq‡b ‡nvwìs U¨v· cÖ̀ v‡bi Rb¨ wba©vwiZ evwoi msL¨v KZ?  .........................wU 

 
22. ‡nvwìs U¨v· cÖ̀ vbKvix Lvbvi/evwoi msL¨v m¤úwK©Z Z_¨ 

K. MZ RyjvB 2013 - Ryb 2014 A_©eQ‡i KZ¸wj evwo †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Q? .........................wU 
 

L. MZ RyjvB 2014 - Ryb 2015 A_©eQ‡i KZ¸wj evwo †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Q? .........................wU 
 

M. MZ RyjvB 2015 - Ryb 2016 A_©eQ‡i KZ¸wj evwo †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Q? .........................wU 
 

N. MZ RyjvB 2016 - Ryb 2017 A_©eQ‡i KZUvKv †nvwìs U¨v· msMÖn Kiv n‡qwQj? ......................UvKv 
 
23. ‡nvwìs U¨v· Av`vqK…Z UvKvi cwigvY m¤úwK©Z Z_¨ 

K. MZ RyjvB 2013 - Ryb 2014 A_©eQ‡i KZ¸wj evwo †nvwìs U¨v· cÖ̀ vb K‡i‡Q? .........................wU 
 

L. MZ RyjvB 2014 - Ryb 2015 A_©eQ‡i KZUvKv †nvwìs U¨v· msMÖn Kiv n‡qwQj? ......................UvKv 
 

M. MZ RyjvB 2015 - Ryb 2016 A_©eQ‡i KZUvKv †nvwìs U¨v· msMÖn Kiv n‡qwQj? ......................UvKv 
 

N. MZ RyjvB 2016 - Ryb 2017 A_©eQ‡i KZUvKv †nvwìs U¨v· msMÖn Kiv n‡qwQj? ......................UvKv 
 
24. MÖvg ch©v‡qi †Kvb cÖKí wKfv‡e cÖYxZ n‡q‡Q, cÖK‡íi AvIZvq wKfv‡e mgm¨v wba©vwiZ n‡q‡Q? 

 
25. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi KvR PjvKvjxb mg‡q cÖK‡íi KvR m‡iRwg‡b cwi`k©b/Z`viwK Kiv nZ wK?   1.  nu¨v      2.    bv 
 
K. nu¨v n‡j, wKfv‡e Kiv nZ? 

............................................................................................................................................................. 
 
L. Kviv GB gwbUwis I mycviwfkb Gi KvR Ki‡Zb?  

............................................................................................................................................................. 
 
26. wcAviwWwc-2 cÖKí `wj‡j D‡jøwLZ Kv‡Ri evB‡i wba©vwiZ BDwbq‡b ‡Kvb KvR GB cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q wK? 

         1.   nu¨v      2.    bv 
K. nu¨v n‡j, †Kb?  

............................................................................................................................................................. 
 
27. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mg‡q †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡qwQj wK?  1.     nu¨v      2.    bv 
 
K. nu¨v n‡j, wK wK mgm¨v †`Lv w`‡qwQj? 

............................................................................................................................................................. 
 

28. wcAviwWwc-2 cÖKí ev Í̄evqbKvjxb mg‡q GjvKvi mgm¨v wPwýZKiY, cwiKíbv cÖYqb Ges ¯‹xg ev Í̄evq‡b MÖvg KwgwU Z_v 
¯’vbxq RbMY Z_v MÖvgevmxi mwµq AskMÖnY wQj wK?   1.     nu¨v      2.    bv 

   
K. n¨uv n‡j, wK ai‡bi AskMÖnY wQj? 

............................................................................................................................................................. 
29. wcAviwWwc-2 cÖKí PjvKvjxb cÖKí ev Í̄evqb Kv‡R gvV ch©v‡q gwnjv‡`i AskMÖnY wQj wK?   1.  nu¨v    2.    bv 
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K. n¨uv n‡j, wK wK Kv‡R AskMÖnY K‡iwQ‡jb?  

............................................................................................................................................................. 
 
30. wba©vwiZ BDwbq‡b wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq gwnjv‡`i Rb¨ †Kvb Avjv`v KwgwU MwVZ n‡qwQj wK?   1.  nu¨v 2. bv 
 
K. n¨uv n‡j, cÖK‡íi AvIZvq GB KwgwUi gva¨‡g MÖvgxb RbM‡Yi Dbœqb Z_v gwnjv‡`i Dbœq‡bi Rb¨ wba©vwiZ BDwbq‡b wK wK 

Kvh©µg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q?   
............................................................................................................................................................. 

 
31. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq wba©wviZ BDwbq‡b Z_v cwil‡` A_© eivÏ wK wbq‡g n‡q‡Q?      

  
............................................................................................................................................................. 
 

K. BDwbqb cwil` G cÖK‡íi AvIZvq A_© eivÏ ‡Kv_v †_‡K ev Kvi gva¨‡g †c‡q‡Q?  .............................. 
 

L. G cÖK‡íi AvIZvq A_© eivÏ ‡c‡Z wK ai‡bi mgm¨v, Amyweav ev Awbqg n‡q‡Q? 
............................................................................................................................................................. 

 
32. wba©vwiZ BDwbq‡b wjsK g‡W‡ji Abyiƒc Ab¨‡Kvb cÖK‡íi gva¨‡g ¯‹xg ev Í̄evwqZ n‡q‡Q wK?      1.   nu¨v 2.  bv 

 
K. n‡q _vK‡j,  cÖKíwUi bvg wK: ..................................................................................................... 
 
L. Rbm¤ú„³Zvi my‡hvM †KvbwU‡Z †ewk?    1. wcAviwWwc-2-‡Z 2. Ab¨vb¨ (D‡jøL Kiæb): ......................... 
 
 
wb‡ ©̀kbv: cÖKí †Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb ‡_‡K cÖK‡íi AvIZvq cÖKvwkZ mKj wi‡cvU©, mvK‡mm †Km †÷vwi I Ab¨vb¨ 
wi‡cv‡U©i Kwc msMÖn Kiæb|  
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 

ch©‡eÿY †PKwj÷ : cÖK‡íi AvIZvq DbœqK…Z ÿz`ª AeKvVv‡gv  
 
 
†Rjv:.............................  †KvW bs:............. Dc‡Rjv:............................... †KvW bs:............. 
 
BDwbqb:.......................... †KvW bs:.............. MÖvg: ............................................................. 
 
ev Í̄evwqZ ¯‹x‡gi ‡jv‡Kkvb: ............................................................................................................................... 
 
 
ch©‡e¶YKvixi bvg: .............................................. ZvwiL: ................................. 
 
Z_¨cÖ̀ vbKvixi bvg, c`ex I wVKvbv: ..................................................................................................... 
 
 

wb‡ ©̀kbv: cÖ_‡gB Z_¨ msMÖnKvix`j Dc‡Rjv ch©v‡q I BDwbqb ch©v‡q cÖKí mswkøó `vwqZ¡cÖvß e¨w³i KvQ †_‡K ‡R‡b 
wb‡eb bgybv BDwbq‡b wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq wK wK ÿz ª̀ AeKvVv‡gv Dbœqb Kiv n‡q‡Q Ges †mB mv‡_ †jv‡Kkvbmn 
Zvi GKwU ZvwjKvI msMÖn K‡i wb‡eb| cÖKí mswkøó e¨w³, Mªvg KwgwUi ‡g¤v̂i Ges MÖvgevmxi KvQ †_‡K ‡R‡b Ges 
m‡iRwg‡b cwi`k©b K‡i bx‡Pi Z_¨¸‡jv msMÖn K‡i wjwce× Ki‡Z n‡e| 
 

 
1. ev Í̄evwqZ ¯‹x‡gi bvg.................................................................................................................................. 
 
2. ¯‹xgwU K‡e ev Í̄evwqZ n‡q‡Q (ïiæ I †kl): ..................................................................................................... 
 
3. GwU wK MÖvg KwgwUi mfvq DÌvwcZ/cÖ Í̄vweZ ¯‹xg bvwK BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfvq DÌvwcZ/cȪ ÍvweZ ¯‹xg:  

 
1.  MÖvg KwgwUi mfvq DÌvwcZ ¯‹xg   2.  BDwbqb mgš̂q KwgwUi mfvq DÌvwcZ ¯‹xg 

 
4. MÖvg KwgwUi mfvq DÌvwcZ ¯‹xg n‡j, BDwbqb mgšq̂ KwgwUi mfvq ¯‹xgwU Dc¯’vwcZ n‡qwQj wK?    1.   nu¨v   2.   bv  

 
5. GB ¯‹xgwU wbe©vP‡b †K g~j f‚wgKv cvjb K‡iwQj? (bvg, c`ex, Kg©iZ cÖwZôv‡bi bvg, cwiwPwZ Ges wcAviwW-wc-2 Gi †Kvb 

KwgwUi m`m¨ D‡jøL Kiæb) ............................................................................................................. 
 

6. ¯‹xgwU wK BDwbqb mgš̂q KwgwU KZ©„K Aby‡gvw`Z bvwK MÖvg KwgwUi m`m¨iv wb‡RivB wm×všÍ wb‡q ev¯Íevqb K‡i‡Q? 
 

 1.  BDwbqb mgš̂q KwgwU KZ©„K Aby‡gvw`Z  2.  MÖvg KwgwU KZ©„K Aby‡gvw`Z 
 
7. ¯‹xgwU ev Í̄evq‡b KZ UvKv LiP n‡q‡Q? ..............................................UvKv 
 
K. GB ¯‹xg ev¯Íevq‡b miKvi, BDwbqb cwil` Ges MÖvgevmx †K KZ fvM UvKv w`‡q‡Q? 
 
 1. miKvi: ...............%  2. BDwbqb cwil`: ...............% 3. MÖvgevmx: ...............% 
 
8. GB ¯‹xgwU ev¯Íevq‡b ‡Kvb& cÖwZôvb ev wefv‡Mi ‡K ev Kviv  g~j f‚wgKv cvjb K‡iwQ‡jb? (bvg, c`ex, Kg©iZ cÖwZôv‡bi 

bvg, cwiwPwZ Ges wcAviwW-wc-2 Gi †Kvb KwgwUi m`m¨ D‡jøL Kiæb)  
............................................................................................................................................................. 
 
 

9. ¯‹xgwU ev Í̄evq‡bi mgq (miKvix/‡emiKvix †Kvb& †Kvb& wefv‡Mi ev cÖwZôv‡bi Kg©KZ©ve„›`  Dcw ’̄Z wQ‡jb? 
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............................................................................................................................................................. 
 

10. GB  ¯‹xgwU ev Í̄evq‡b MÖvg KwgwUi m`m¨iv ev MÖvgevmx wK f~wgKv ev `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb?  
1. A_© w`‡q‡Q 
2. kÖg w`‡q‡Q 
3. A_© I kÖg DfqB w`‡q‡Q 
4. ‡`Lv‡kvbv ev Z`viKx K‡i‡Q 
5. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb): ................................................................................................................... 

 
11. ¯‹xgwU ev Í̄evq‡b KZ Rb kªwgK wb‡qvM Kiv n‡qwQj?  ‡gvU: .............. cyiæl ...........Rb gwnjv ............Rb 
 
K. GB kÖwgK GjvKv †_‡KB †bIqv n‡qwQj bvwK evB‡ii kÖwgK w`‡q KvR Kiv‡bv n‡qwQj? 
 

1. GjvKvi kÖwgK    2. GjvKvi evB‡ii kÖwgK 3. DfqB      4. Ab¨vb¨ (wbw ©̀ó Kiæb):................................. 
 
12. GB ¯‹xgwU Aby‡gv`b n‡Z wej¤̂ n‡qwQj wKbv?       1.     nu¨v     2. bv 
 
K. nu¨v n‡j, †Kb?........................................................................................................................................... 
 
13. GB ¯‹xgwU Aby‡gvw`Z nIqvi ci ev Í̄evq‡b wej¤̂ n‡qwQj wKbv?      1.     nu¨v     2. bv 
 
K. nu¨v n‡j, †Kb?.................................................................................................................................. 

 
14. ¯‹xgwU cwiKíbv gvwdK m¤ú~Y©iƒ‡c (hv hv Kivi K_v wQj †m Abyhvqx) mgvß n‡qwQj wK? 1.    nu¨v     2. bv 
 
K.  bv n‡j, †Kb nqwb? ................................................................................................................................ 
 
15. ¯‹xgwUi eZ©gvb Ae ’̄v †Kgb eY©bv Kiæb (m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi wfwË‡Z)?    

............................................................................................................................................................. 
 
16. ¯‹xgwU ev Í̄evq‡bi ci G hver †Kvb ms¯‹vi (i¶Yv‡e¶Y I †givgZ) Kiv n‡q‡Q wKbv?   1.    nu¨v     2. bv 
 
K. nu¨v n‡j, †K ev Kviv GB msÿv‡ii KvR K‡i‡Qb? (bvg, c`ex, cwiwPwZ, KZ©iZ cÖwZôv‡bi bvg D‡jøL Kiæb)  

............................................................................................................................................................. 
 
17. eZ©gv‡b ¯‹xgwUi ‡Kvb ms¯‹vi cÖ‡qvRb Av‡Q wKbv? (m‡iRwg‡b cwi`k©‡bi wfwË‡Z)?    1.    nu¨v     2. bv 
 
18. ¯‹xgwU ev Í̄evqbKvjxb mg‡q weAviwWwe-i †Kvb Kg©KZ©v ev¯Íevqb KvR cwi`k©‡b G‡mwQ‡jb wK? 1.    nu¨v     2. bv 
 
19. eZ©gv‡b ¯‹xgwU cwi`k©‡b BRDB-i †Kvb Kg©KZ©v Av‡mb wKbv?      1.   n¨uv     2.      bv

  
 
20. ¯‹xgwU ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvgevmxi wK wK DcKvi n‡q‡Q Zvi we Í̄vwiZ eY©bv Kiæb (MÖvg KwgwU †g¤̂vi I GjvKvevmxi mv‡_ 

K_v e‡j mydj ev DcKvi¸‡jv wjwce× Kiæb)  
............................................................................................................................................................. 
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 
‡Km ÷vwW MvBWjvBb: cÖKí GjvKvi `ÿZv Dbœqb Ges Avq-DcvR©bg~jK wel‡qi Dci 

cÖwkÿYcÖvß e¨w³‡`i Rb¨   
 
 
†Rjv:.........................................  †KvW bs:............. Dc‡Rjv:...............................†KvW bs:............. 
 
BDwbqb:..................................... †KvW bs:.............. MÖvg: ............................................................. 
 
Z_¨ msMÖnKvixi bvg: ............................................................................................................................... 
 

 
wb‡ ©̀kbv: cÖK‡íi mdjZv Zz‡j aivi Rb¨ bgybv cÖKí BDwbq‡b MÖvg KwgwU mfvi Pvwn`vi wfwË‡Z cÖK‡íi AvIZvq 
`ÿZv Dbœqb cÖwkÿY I Ab¨vb¨ Avq-DcvR©bg~jK wel‡qi Dci cÖwkÿY †c‡q cÖwkÿ‡Yi Ávb Kv‡R jvwM‡q Rxe‡b 
mdjZv †c‡q‡Q Ggb e¨w³‡`i wb‡q, MÖvg KwgwUi/wRwmGg ¯‹x‡gi mdj Kvwnbx wb‡q ev wRwm wgwUs‡qi mdjZv wb‡q 
10-15wU †Km ÷vwW Kiv n‡e| Z_¨ msMÖnKvixMY cÖ_‡gB weAviwWwe Dc‡Rjv Awd‡m wM‡q wcAviwWwc-2-Gi AvIZvq 
†hmKj MÖvgevmx DcKvi‡fvMx Ges KwgwUi m`m¨ `ÿZv Dbœq‡bi Rb¨ Field Proposal Type Training 
(FPTT) Ges Avq I Kg©ms¯’v‡bi myweav‡_© Avq ea©b gyjK `¶Zv Dbœqb cÖwk¶Y †c‡q‡Qb †m mKj DcKvi‡fvMxi 
wj÷ msMÖn Ki‡eb Ges †mLvb †_‡K 10-15 R‡bi †Km ÷vwW Ki‡eb| GQvovI cÖKí Awdm (‡Rjv, Dc‡Rjv ev 
BDwbqb) I cÖKí Kg©KZ©v‡`i KvQ †_‡K wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq cÖKí GjvKvi wRwmGg ¯‹x‡gi mdj Kvwnbx wb‡q 
ev wRwm wgwUs‡qi mdjZv wb‡q wbwg©Z mdj Kvwnbxi wKQz †Km ÷vwWi WKz‡g›U Aek¨B msMÖn Ki‡eb Ges Kwc 
(cÖ‡qvR‡b d‡UvKwc K‡i wb‡eb| 
 
 
Z_¨ msMÖnKvix M‡íi Q‡j Zvi KvQ ‡_‡K †R‡b wb‡eb wKfv‡e wZwb wcAviwWwc-2 cÖKí m¤ú‡K© Rvb‡jb Ges †mB †_‡K AvR 
Aewa cÖKíwU m¤ú‡K© Zvi AwfÁZvi K_v ïbyb Ges we Í̄vwiZ wjwce× Kiæb| GB cÖK‡í Zvi Aš‘fz©w³ †_‡K ïiæ K‡i A`¨vewa 
Zvi Rxbe gvb Dbœq‡b cÖK‡íi Ae`vb m¤ú‡K© we Í̄vwiZ Z_¨ msMÖn Kiæb Ges Mí AvKv‡i wjwce× Kiæb| cÖK‡íi AvIZvq 
cÖwkÿYcÖvßxi ci †mB Ávb Zviv wKfv‡e Kv‡R jvwM‡q Zv‡`i Rxebgv‡bi Dbœqb NwU‡q‡Q Zv GB †Km ÷vwWi gv‡a¨‡g Zz‡j aiv 
n‡e| ‡Km ÷vwWi g~j welqmg~n wb‡¤œ †`Iqv n‡jv:  
 
 Z_¨cÖ̀ vbKvixi cwiwPwZ: bvg; wVKvbv (MÖvg, BDwbqb, Dc‡Rjv, ‡Rjv); wcZvi bvg; gvZvi bvg; Rb¥ ZvwiL; eZ©gvb eqm; 

wkÿvMZ †hvM¨Zv; ‡Kvb wkÿvcÖwZôvb †_‡K cov‡jLv K‡i‡Q (cÖwZwU wkÿvcÖwZôv‡bi bvg Ges †Kvb mv‡j †mLvb †_‡K cvk 
K‡i‡Q Zvi weeiY); eZ©gvb †ckv; gvwmK Avq; ˆeevwnK Ae ’̄v; mšÍvb msL¨v; 
 

 wKfv‡e wZwb wcAviwWwc-2 cÖKí m¤ú‡K© Rvb‡jb; 
 

 ‡Kvb KwgwUi m`m¨ wKbv, †Kvb& KwgwUi m`m¨; K‡e Ges wKfv‡e wZwb KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e AšÍfz©³ n‡jb; KwgwUi 
mfv¸‡jv‡Z wbqwgZ AskMÖnY Ki‡Zb wKbv; KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e wZwb wK wK `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb; MÖvg KwgwUi mfvq 
Av‡jvwPZ mgm¨v¸‡jv/wm×všÍ̧ ‡jv BDwbqb mgš̂qb KwgwUi mfvq Dc¯’vwcZ nZ wKbv; MÖvg KwgwUi wgwUs-G wewfbœ miKvix I 
†emiKvix Kg©KZ©viv AskMÖnb Ki‡Zb wKbv; ¯‹xg ev Í̄evq‡bi wm×všÍ Kiv w`‡Zb Ges Kviv ev Í̄evqb Ki‡Zb BZ¨vw`; 
 

 cÖwkÿ‡Yi K_v wZwb wKfv‡e Rvb‡jb; wKfv‡e wZwb cÖwkÿ‡Yi Rb¨ g‡bvwbZ n‡jb; wK wel‡qi Dci cÖwkÿY †c‡q‡Qb; 
KZw`‡bi cÖwkÿY wQj; cÖwkÿY K‡e AbywôZ n‡qwQj (ZvwiL D‡jøL Kiæb); †Kv_vq cÖwkÿY AbywôZ n‡qwQj; †Kvb& cÖwZôvb 
ev wefvM Ges Kviv cÖwkÿY w`‡qwQ‡jb (Av‡qvRbKvix cªwZôv‡bi bvg I cÖwkÿK Kiv wQ‡jb); cÖwkÿ‡Y AskMÖnY Ki‡Z 
wM‡q wZwb †Kvb mgm¨vi m¤§yLxb n‡qwQ‡jb wKbv (cÖwkÿ‡Yi Av‡M ev c‡i); wKfv‡e †mB mgm¨vi mgvavb Ki‡jb; GB 
cÖwkÿ‡Yi Avcbvi wK jvf n‡q‡Q ev GB cÖwkÿY †_‡K Avcwb wK wK Rvb‡Z †c‡i‡Qb;  
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 cÖwkÿY cieZx© cÖwkÿ‡Yi GB Ávb wZwb Kv‡R jvwM‡q‡Q wKbv Ges wKfv‡e Kv‡R jvwM‡q‡Qb; GUv Zvi Rxeb-gvb Dbœq‡b 
wKfv‡e mnvqK n‡q‡Q: cÖwkÿY cieZx mg‡q cÖwkÿY jä GB Ávb I `ÿZv Avcwb Avcbvi ev Í̄e Rxe‡b Kv‡R jvMv‡”Qb 
wKbv ev cÖ‡qvM Ki‡Qb wKbv Zv cÖKí Kg©KZ©v KZ©„K cÖwkÿY cieZx© d‡jvAvc Kiv n‡qwQj wKbv;   

 cÖwkÿY cvIqvi Av‡M Avcbvi Rxeb hvÎvi gvb †Kgb wQj; cÖwkÿ‡Yi c~‡e© Zvi †ckv wK wQj Ges eZ©gv‡b Zvi †ckv wK: 
cÖwkÿ‡Yi c~‡e© Zvi Avq KZ wQj; eZ©gv‡b Zvi Avq KZ; cÖwkÿ‡Yi c~‡e© I eZ©gv‡b Zvi cwievwiK gvwmK Avq KZ; 
cÖwkÿ‡bi c~‡e©i Ges eZ©gv‡bi wkÿvMZ †hvM¨Zv; cÖwkÿY cvIqvi ci Zvi I Zvi cwiev‡ii Rxeb-hvÎvi gv‡b †Kgb 
cwieZ©b G‡m‡Q; GB cÖwkÿY †c‡q Zvi wK DcKvi n‡q‡Q; eZ©gv‡bI GB cÖwkÿ‡Yi Ávb Kv‡R jvMv‡”Q wKbv BZ¨vw` QvovI 
Av‡iv hv wKQz welq Av‡jvPbvi gva¨‡g wbav©wiZ e¨w³i KvQ †_‡K †ewi‡q Avm‡e Zv we Í̄vwiZfv‡e M‡íi AvKv‡i eY©bv Kiæb| 
 

 cwi‡‡k‡l wcAviwWwc-2 cÖKíwU ev¯ÍevwqZ nevi d‡j Zvi Zv_v mgMÖ MÖvgevmxi wK DcKvi n‡q‡Q; cÖKíwU Zv‡`i Z_v 
MÖvgemxi Rxebgvb Dbœq‡bi Rb¨ KZLvwb (%) AR©‡b mÿg n‡q‡Q; Dbœqb Kv‡Ri cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡b MÖv‡gi 
mvaviY gvbyl AskMÖnY Ki‡Z ‡c‡i‡Qb wKbv; Dbœqb Kv‡Ri cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡b MÖvgevmx, miKvix  I †emiKvix 
Kg©KZ©viv mgwš̂Zfv‡e KvR Ki‡Z †c‡i‡Qb wKbv; cÖK‡íi mydjZv, wedjZv, fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœq‡bi Rb¨ wK wK 
c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i (mycvwik); GB cÖKí fwel¨‡Z Dbœqb g~jK Kv‡Ri DbœwZ mva‡b Pjgvb _vKv DwPZ bvwK Zv Avi 
`xN©vwqZ Kivi cÖ‡qvRb †bB (†h DËiB †nvK Zvi KviY wel`fv‡e eY©bv Ki‡Z ejyb) BZ¨vw` wel‡q wR‡Ám Kiæb Ges 
ab¨ev` w`‡q mvÿvrKvi †kl Kiæb|  
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Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb cÖKí-2 (wcAviwWwc-2) cÖK‡íi cÖfve g~j¨vqb mgxÿv  
 

¯’vbxq ch©v‡q Kg©kvjvi wb‡`©wkKvt Av‡jvP¨ welq  
(gWv‡iUi cÖwZwU g~j wel‡qi Dci Av‡jvPbv †mkb cwiPvjbv Ki‡eb) 

 
‡mKkb 1 t wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj m¤úwK©Z Z_¨ 
 
1. Avcbviv wK weAviwWwe KZ©„K ev Í̄evwqZ wcAviwWwc-2 cÖK‡íi bvg ï‡b‡Qb?  

K. Avcbv‡`i BDwbq‡b wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj cÖK‡íi Kvh©µg K‡e ïiæ n‡qwQj?  
L. wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj cÖKí ev¯Íevq‡bi g~j D‡Ïk¨ wK wQj?  
M. GB cÖKí ev Í̄evqb c×wZ wK wQj?  
N. G cÖK‡íi g~j Kvh©µg wK wQj? 

 
‡mKkb 2 t MÖvg KwgwU m¤úwK©Z Z_¨ 
 
2. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq Avcbv‡`i BDwbq‡b KZ¸‡jv MÖvg KwgwU MwVZ n‡qwQj?  

K. M‡o cÖwZwU MÖvg KwgwUi m`m¨ msL¨v KZRb (cyiæl I gwnjv)?  
L. MÖvg KwgwUi m`m¨ Kviv Ges wKfv‡e m`m¨ wbe©vPb Kiv n‡qwQj?  
M. MÖv‡gi Mixe mvavib gvbylI GB KwgwUi m`m¨ wnmv‡e Aš‘fy©³ wQj wKbv; _vK‡j kZKiv KZfvM (%)? 
N. GB MÖvg KwgwUi mfv KZw`b ci ci Ges wKfv‡e cwiPvwjZ nZ we Í̄vwiZ D‡jøL Kiæb?  
O. mfvq MÖv‡g Mixe mvaviY gvbyl I gwnjviv wbqwgZ AskMÖnY KiZ wKbv? 
P. MÖvg KwgwUi gva¨‡g MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbyl Ges gwnjviv Ges Zv‡`i cÖ‡qvR‡bi K_v Z_v MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v 

ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cvi‡Zb wK? 
Q. GB mfvq MÖvg KwgwUi m`m¨e„›` Qvov Avi †K †K AskMÖnY Ki‡Zb? MÖvg KwgwUi mfvq miKvix I ‡emiKvix Kg©KZ©viv 

AskMÖnY Ki‡Zb wK? wcAviwWwc-2 cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb mg‡q AvbygvwbK KZRb miKvix I ‡emiKvix Kg©KZ©v MÖvg 
KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb? Zuviv †Kvb& wefv‡Mi ev cÖwZôv‡bi D‡jøL Kiæb?  

R. D³ wgwUs G wK welq ev mgm¨vejx wb‡q Av‡jvPbv nZ? MÖvg KwgwUi mfvq Av‡jvwPj wba©vwiZ mgm¨v/wm×všÍmgyn 
BDwbqb mgš̂q KwgwU‡Z Av‡jvwPZ/Dc ’̄vwcZ nZ wKbv? Dc ’̄vwcZ n‡j, Zv mfvq BDwbqb KwgwU KZ©„K Aby‡gvw`Z I 
ev Í̄evwqZ nZ wKbv?  

 
‡mKkb 3: BDwbqb †Kv-AwW©‡bkb KwgwU m¤úwK©Z Z_¨  
 
3. Avcbv‡`i BDwbqb cwil‡` wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Kvh©µ‡gi AvIZvq †Kvb BDwbqb mgš̂q KwgwU MwVZ n‡qwQj wK? nu¨v 

n‡j, GB KwgwUi m`m¨ msL¨v KZRb (cyiæl I gwnjv)? GB KwgwUi m`m¨ Kviv? Avcbv‡`i MÖv‡gi RbcÖwZwbwa wK GB 
KwgwUi m`m¨ wQ‡jb (Avcbv‡`i †KD ev MÖvg KwgwUi †KD wK BDwbqb mgšq̂ KwgwUi m`m¨ wQ‡jb/Av‡Qb)? GB KwgwUi 
mfv KZw`b ci ci ev KLb AbywôZ nZ?   
K. GB cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb mgš̂qb KwgwUi ‡gvU KZwU mfv AbywôZ n‡q‡Q? cÖwZwU mfvq M‡o †gvU KZRb m`m¨ 

Dcw ’̄Z _vK‡Zb?  
L. MÖvg KwgwUi m`m¨MY GB KwgwUi mfvq AskMÖnY Ki‡Zb wK? 
M. GB KwgwUi mfvq MÖv‡gi Mixe mvaviY gvbylI MÖvg Dbœqb m¤ú‡K© K_v ej‡Z ev gZvgZ w`‡Z cvi‡Zb wK?  
N. Avcbv‡`i g‡a¨ †KD wK KLbI GB KwgwUi mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb? n üv n‡j, KZwU mfvq AskMÖnY K‡i‡Qb?  mfvq 

wK wK welq wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q? MÖvg KwgwUi mfvi †Kvb wm×všÍ wb‡q wK GB KwgwU‡Z Av‡jvPvb n‡q‡Q wKGes Zvi 
mgvavb wK n‡qwQj? 

 
‡mKkb 4: cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿY m¤ú‡K© Avcbv‡`i gZvgZ w`b, †hgb  
 
4. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq Avcbviv Ges GjvKvi MÖvgevmxiv †Kvb `ÿZv Dbœqb I AvqDcvR©bg~jK cÖwkÿY †c‡q‡Qb wKbv?  

K. wKwK wel‡qi Dci cÖwkÿY †c‡q‡Qb? KZ w`‡bi cÖwkÿY †c‡q‡Qb? G mKj cÖwkÿ‡Y Avcbv‡`i ev MÖv‡gi mvaviY 
gvby‡li `ÿZv I m‡PZbZv KZUzKz e„w× †c‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? 
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‡mKkb 5: wcAviwWwc-2/wjsK g‡Wj Gi AvIZvq ev¯ÍevwqZ ¯‹xg m¤úwK©Z Z_¨ 
 
5. wcAviwWwc-2 cÖK‡íi AvIZvq ¯‹xg ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î MÖv‡gi mvaviY gvby‡li Pvwn`v I ¯v̂_© me©vwaK we‡ewPZ n‡q‡Q wK?  

K. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq Avcbv‡`i BDwbq‡b wK wK ¯‹xg ev Dbœqbg~jK KvR ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q? GB Dbœqbg~jK KvR 
wPwýZKiY Kviv K‡i‡Qb? hw` ev¯ÍevwqZ bv n‡q _v‡K Zvn‡j †Kb nqwb? 

L. GB ¯‹xg¸‡jvi me¸‡jvB wK MÖvgKwgwU KZ©„K wPwýZ ¯‹xg (Dbœqbg~jK KvR); bv n‡j Gi g‡a¨ KZwU ¯‹xg MÖvg KwgwU 
KZ©„K wPwýZ Dbœqbg~jK KvR? ev Í̄evwqZ ¯‹xg¸‡jvi g‡a¨ KZ¸‡jv MÖvg KwgwUi wbR¯ ̂wm×v‡šÍ ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q Ges 
KZwU ¯‹xg BDwbqb mgš̂q KwgwUi wm×všÍµ‡g I Aby‡gv`bµ‡g ev Í̄evwqZ n‡q‡Q?  

M. GB cÖK‡íi AvIZvq ev Í̄evwqZ Dbœqbg~jK Kvh©µ‡g Avcbviv Ges GjvKvevmx mwµqfv‡e AskMÖnY K‡i‡Qb wKbv? K‡i 
_vK‡j, ‡K wKfv‡e AskMÖnY K‡i‡Qb we¯ÍvwiZ D‡jøL Kiæb?  

N. cÖK‡íi AvIZvq ev¯ÍevwqZ ÿz`ª AeKvVv‡gv¸‡jvi eZ©gvb Ae¯’v †Kgb? G¸‡jv i¶Yv‡e¶‡Yi †Kvb e¨e¯’v ivLv n‡q‡Q 
wK? nu¨v n‡j, wKfv‡e i¶Yv‡e¶Y Kiv nq? Kviv i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb?  

O. GBKvR¸wj ev Í̄evqb nIqvi d‡j Avcbviv wK DcKvi †c‡q‡Qb, hv Rxeb I RxweKv Dbœq‡b mnvqK n‡q‡Q? 
 

‡mKkb- 6 t †Rjv I Dc‡Rjv KwgwUi wm×všÍ I Kvh©ejxi m‡½ BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KwgwUi mgšq̂ 
 
6. wcAviwWwc-2 Gi gva¨‡g ev Í̄evwqZ Dbœqb Kg©Kv‡Ð miKvix, †emiKvix, RbcÖwZwbwa‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q wKbv Ges 

wKfv‡e e„w× †c‡q‡Q e‡j g‡b K‡ib? 
K. MÖv‡gi mgm¨v wPwýZKi‡Y wRwmGg Abyôvb, BDwbqb ch©v‡q Dbœqb Kv‡Ri g‡a¨ mgš̂q mvab, cwiKíbv cÖYqb Ges 

†mev cÖ̀ vbKvix I †mev MÖnYKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ¯’vc‡b cÖK‡íi D‡Ïk¨ KZUv (%) AwR©Z n‡q‡Q?  
L. Dbœqb KvR¸wj cwiKíbv I ev Í̄evqb Kivi mgq mgšq̂ Kiv n‡j, Zv wKfv‡e m¤úbœ Kiv n‡q‡Q? 
M. †Rjv, Dc‡Rjv I MÖvg KwgwU I Kg©KZ©v‡`i m‡½ BDwbqb ch©v‡qi wm×všÍ I Kg©Kv‡Ði mgšq̂ wKfv‡e m¤úvw`Z n‡q‡Q:  

D‡jøwLZ mgš̂‡qi KvR wba©vwiZ:  
  wgwUs Gi gva¨‡g n‡q‡Q? nu¨v n‡j, wgwUs Gi we¯ÍvwiZ weeiY A_©vr KZw`b ci ci n‡q‡Q Ges †m ai‡bi 

wgwUs wK wba©vwiZ mg‡qi e¨eav‡b A_©vr  ----1 gvm  ----2 gvm  ev ---3 gvm AšÍi n‡q‡Q? D³ wgwUs G wK 
welq ev mgm¨vejx wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q?  

 wgwUs Gi gva¨‡g bv n‡j, †Kb nqwb? bv n‡j, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg ch©v‡qi KvR wKfv‡e m¤úvw`Z 
n‡q‡Q †hgb ïaygvÎ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g n‡q‡Q bvwK G‡Kev‡iB G ai‡bi mgš^‡q wKQzB nqwb? 

 cÖK‡íi AvIZvq MÖvg ch©v‡qi †Kvb cÖKí wKfv‡e cÖYxZ n‡q‡Q, cÖK‡íi AvIZvq wKfv‡e mgm¨v wba©vwiZ 
n‡q‡Q? 

 
‡mKkb 7: cÖK‡íi cÖfve, mdjZv, `ye©jZv I mycvwikmg~n  
 
7. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq MÖv‡gi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Kg©ms¯’v‡bi wK ai‡bi myweav †e‡o‡Q? Zvi d‡j wK Zv‡`i RxweKv I 

Rxeb Dbœq‡b wK ¸YMZ cwieZ©b n‡q‡Q: ¯v̂¯’¨, wkÿv, K…wl, Avevmb, Lv`¨ I †hvMv‡hvM e¨e ’̄v GB ¸‡jvi †ÿ‡Î hw` mydj 
†c‡q _v‡Kb Zvn‡j †mB¸wji weeiY w`b, Avi hw` †Zgb †Kvb mydj bv †c‡q _v‡Kb, Zvn‡j †Kb nqwb Ges Zvi 
cÖwZeÜKZv wK wQj? 

8. wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq gwnjv‡`i Kg©ms¯’v‡bi wK ai‡bi myweav †e‡o‡Q: Zzjbvg~jKfv‡e, cÖKí ev Í̄evq‡bi 5 eQi Av‡M 
I c‡i Avcbvi MÖv‡gi KZfvM gwnjv (%) Dbœqb Kv‡R D‡`¨vMx n‡q‡Qb Ges AskMÖnY K‡i‡Qb (c~‡e©i I cÖKí ev Í̄evq‡bi 
c‡ii/eZ©gv‡bi % Avb‡Z n‡e)? 

9. wcAviwWwc-2 Gi mejw`K¸wj Ges ỳe©j w`K¸wj wK wK?  
10. fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœq‡bi Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i?  
11. Avcbvi g‡Z, GB cÖK‡íi DcKvi‡fvMx‡`i Rxebgv‡bi Dbœq‡bi Rb¨ KZLvwb AR©‡b mÿg n‡q‡Q (DËi kZKiv --% 

wn‡m‡e D‡jøL Kiæb) 
12. fwel¨‡Z GB cÖK‡íi Dbœqb I ’̄vqx‡Z¡i Rb¨ wK wK c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i we‡kl K‡i †Rjv, Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg 

ch©v‡qi KvR fwel¨‡Z mgwš̂Z K‡i, cÖKí ev¯Íevq‡bi KvR wKfv‡e AviI kw³kvjx Kiv hv‡e? 
13. Avcbv‡`i g‡Z GB cÖKí fwel¨‡Z Dbœqb g~jK Kv‡Ri DbœwZ mva‡b Pjgvb _vKv DwPZ bvwK Zv Avi `xN©vwqZ Kivi cÖ‡qvRb 

†bB; †h DËiB †nvK Zvi KviY wel`fv‡e eY©bv Ki‡Z ejyb Ges Zv wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Kiæb| 
14. cÖKíwUi Kvh©µg fwel¨‡Z ¯’vqxfv‡e KZLvwb AbyKiYxq e‡j Avcbviv g‡b K‡ib? 

 

AskMÖnYKvix‡`i ab¨ev` w`‡q Av‡jvPbv ‡kl Kiæb| 
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cwiwkó - 5 
 

wcAviwWwc-2 Gi AvIZvq bgybv BDwbq‡b ev¯ÍevwqZ wKQz 
Dbœqbg~jK Kg©KvÐ ev w¯‹gmg~‡ni Qwe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÖvg KwgwUi m`m¨‡`i `jxq Av‡jvPbv, MvRxcyi 

 
 

iv¯Ív I euva wbg©vY, wUDe‡qj ’̄vcb I wUDeI‡qj weZiY, Uq‡jU ¯’vcb I Uq‡jU mvgMÖx weZiY, gmwR‡`i 
AhyLvbv, gw›`‡ii †`qvj I ¯‹z‡ji wU‡bi QvDbx wbg©vY 
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cÖKí GjvKvq AbywôZ cÖwkÿY Kvh©µ‡gi Qwe  
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mgxÿvi Z_¨ msMÖnKvjxb mg‡q ch©‡eÿYK…Z w¯‹gmg~‡ni Qwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iNybv_cyi miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi cv‡k Uq‡jU, bjK~c I iv¯Ív wbg©vY, MÖvgt iNybv_cyi, BDwbqbt emšÍcyi, ivRevox 
m`i, ivRevox (2012-2014 Bs) Ges wcAviwWwc-3 Gi AvIZvq wbgvY©vaxb ¯‹zj Ni, ivRevox (GwcÖj 2018 Bs) 

 

cvov iv¯Ív wbg©vY, bjK~c ¯’vcb I †Mvov cvKvKiY Ges ¯‹z‡ji wmuwo wbg©vY, ‡MŠixPvbœv BDwbqb, ei¸bv m`i, ei¸bv 
(2011-2012 Bs) 

gv`ªvmvq ỳB Kÿ wewkó wU‡bi Ni, Uq‡jU ’̄vcb I wUDeI‡qj ’̄vcb (¯‹zj, MÖvg I gmwR‡`), KvjfvU© ¯’vcb, 
evRv‡ii moK wbg©vY I K‡j‡Ri †ZviY wbg©vY, mwiKj BDwbqb, †MŠib`x Dc‡Rjv, ewikvj (2011-12 Bs) 
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MÖvgxY moK wbg©vY, DËi eo gvPzqv MÖvg, eo gvPzqv BDwbqb, gVevwoqv Dc‡Rjv, wc‡ivRcyi  
(2012-13 Bs Ges 2013-14 Bs) 

‡PŠayixnvUx MÖv‡gi K…wl Rwgi gvSLv‡b cvwb †m‡Pi Rb¨ †Wªb wbg©vY I 
wbivc` cvwb mieiv‡ni Rb¨ MÖv‡g bjK~c ’̄vcb, gwnRqvcb BDwbqb, 

wK‡kviMÄ m`i, wK‡kviMÄ 

‡mvbvLvjx eªx‡Ri DËi cv‡k iv¯Ív wbg©vY, 
MÖvgt †mvbvLvjx, BDwbqbt †Mvcvjcyi, 

Uz½xcvov, †MvcvjMÄ (2012-2013 Bs) 
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cv”Pi evRv‡ii iv¯Ív wbg©vY, 
nvRxcyi cwðg cvov MÖvg, cv”Pi 

BDwbqb, wkePi, gv`vixcyi 
(2013 Bs) 

 
MÖvg moK Dbœqb I gv`ªvmv Kÿ wbg©vY, (2013-2014Bs) 

eªvþbRvZ MÖv‡gi C`Mvn gv‡Vi evDÛvix I m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄vi Dbœqb, Kvw›`Dov BDwbqb, †K›`yqv Dc‡Rjv, 
†bÎ‡Kvbv (2013-2014Bs) 
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