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evYx 

RbM‡Yi AvKv•ÿv I AskMÖnYwfwËK Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Kiv MYZvwš¿K kvmb e¨e ’̄vi Ab¨Zg ˆewkó¨| ivRevox †Rjvaxb KvjyLvjx 

Dc‡Rjvi mKj Dbœqb Kg©Kv‡Ûi Dci GKwU Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q †R‡b Avwg Avbw›`Z| 

MYZ‡š¿i gvbmKb¨v evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †`kiZœ W. †kL nvwmbvi miKvi ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v‡K Av‡iv MwZkxj, kw³kvjx, 

Kvh©Ki I ÿgZvi we‡K› ª̀xKi‡Yi j‡ÿ¨ Dc‡Rjv cwil` AvBb-1998 (30 Ryb 2010wLªt Zvwi‡L ms‡kvwaZ) Kvh©Ki K‡i‡Qb| Gi d‡j 

’̄vbxq ch©v‡q mykvmb I RbKj¨vY wbwðZ n‡e Ges iƒcKí 2021 ev Í̄evq‡b m¤ú‡`i myôy e¨envi wbwðZKiY Dbœqb cwiKíbvq e¨vcK 

f‚wgKv ivL‡e|RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi †mvbvi evsjv Movi ¯̂cœ ev Í̄evqb Ki‡Z n‡j MÖvgxY RbM‡Yi RxebhvÎvi gvb Dbœqb 

Acwinvh©| RbM‡Yi mvwe©K Dbœq‡bi Rb¨ Askx`vwiZ¡g~jK c×wZ‡Z Z…Yg~j ch©v‡q RbM‡Yi gZvgZ wb‡q Pvwn`v wbY©qc~e©K cwiKíbv cÖYqb 

I ev Í̄evq‡b RbM‡Yi Kvh©Ki AskMÖnY wbwðZ K‡i cvskv Dc‡Rjvi cwiKíbv (2019-2024) cÖYq‡b Dc‡Rjvi wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa Ges 

mswkøó wefv‡Mi †h D‡`¨vM jÿ¨ KiwQ Zv‡Z Avwg †Rvi cÖZ¨vkv ivwL, KvjyLvjx mgMÖ evsjv‡`‡ki Rb¨ GKwU Av`k© Dc‡Rjvq cwiYZ n‡e| 

KvjyLvjx Dc‡Rjv cwil` KZ…©K evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi GB gnZx D‡`¨v‡Mi Rb¨ Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvimn 

hviv GB Kv‡Ri mv‡_ cÖZ¨ÿ Ges c‡ivÿfv‡e mn‡hvwMZv K‡i‡Qb mKj‡K RvbvB Avgvi AvšÍwiK ï‡f”Qv Ges Awfb›`b| GB cwiKíbvi 

mdj ev Í̄evq‡bi gva¨‡g KvjyLvjx Dc‡Rjvi mvwe©K Dbœqb Z¡ivwš^Z n‡e e‡j g‡b Kwi| 

 

 

        

†gvt wRjøyj nvwKg 

gvbbxq msm` m`m¨ 

ivRevox-2| 

                                                          

 

gvbbxq RvZxq msm` m`m¨ 

ivRevox-2 
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  evYx 

 

Dc‡Rjv cwil` ’̄vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni GKwU ¸iæZ¡c~Y© Í̄i| GB Í̄i‡K kw³kvjx I Kvh©Ki Kiv n‡j ’̄vbxq RbM‡Yi cÖZ¨vkv c~iY 

n‡e| Gi gva¨‡g mn ª̄vã Dbœqb jÿ¨gvÎv (GgwWwR) AR©‡bi MwZ Zivwš^Z nq| eZ©gvb miKvi wewfbœ Dbœqb mn‡hvMx cÖwZôv‡bi mnvqZvq 

5 eQi †gqv`x Dc‡Rjv Mfb©¨vÝ cÖ‡R± nv‡Z wb‡q‡Q| mykvmb cÖwZôv, ’̄vbxq ch©v‡q Dbœqb I †mev Kvh©µg †Rvi`vi Kivi gva¨‡g RbM‡Yi 

Rxeb gv‡bi DwbœZKi‡bi j‡ÿ¨ Dc‡Rjv cwil‡`i m¤úv`bvq evwl©K Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB cÖKv‡ki D‡`¨vM‡K Avwg ¯̂vMZ RvbvB| 

G eBwU n‡q DV‡Z cv‡i cvskv Dc‡Rjvevwmi cÖZ¨vwk mvd‡j¨i g¨vMbvKvU©v| 

`vwi`ª I ÿzavgy³ evsjv‡`k MV‡bi j‡ÿ¨ mxwgZ m¤ú‡`i mylg e›Ub, cÖwkÿY I KvwiMwi mnvqZvi gva¨‡g `ÿ Rbkw³ M‡o †Zvjv, Avw_©K 

Aby`v‡bi gva¨‡g wbf©ikxj Rb‡Mvôx‡K myweav cÖ`vb, MÖvgxY Rb‡Mvôxi my-¯̂v ’̄¨, Kg©ms ’̄vb, cwi‡ek myiÿv, iv Í̄vNvU I AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 

jÿ¨gvÎv wba©vi‡bi Rb¨ Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KvjyLvjx, Dc‡Rjv †Pqvig¨vb I fvBm †Pqvg¨vbe„›`, BDwc †Pqvig¨vb Ges ̄ ’vbxq RbM‡bi 

gZvgZ wb‡q cÖYxZ G cy Í̄K RbM‡Yi cÖZ¨vkv c~i‡Y we‡kl f~wgKv ivL‡e e‡j Avwg wek¦vm Kwi| 

wbweo ch©‡eÿ‡Y G AÂ‡ji Rb‡Mvôxi Af¨šÍ‡i evj¨weevn, AvZ¥nZ¨v I mvgvwRK †Kv›`‡ji gZ ỳe©j w`K¸‡jv evi evi bR‡i Av‡m| 

’̄vbxq miKvi KvVv‡gv my`„p n‡j Ges miKv‡ii wewfbœ †mevg~jK cÖwZôv‡bi Kvh©µ‡gi MwZkxjZv evov‡bvi Rb¨ mywbw`©ó cwiKíbv MÖnY 

Ki‡j GB mKj mvgvwRK ỳe©jZv‡K KvwU‡q D‡V Rxebgvb Dbœqb m¤¢e e‡j Avwg g‡b Kwi| 

G eB cÖYq‡b Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, mKj Kg©KZ©vmn hviv wbišÍi cwikÖg K‡i‡Qb, Zv‡`i ab¨ev` Rvbv‡bvi cvkvcvwk KvjyLvjx evwm‡K 

RvbvB AvšÍwiK ïfKgbv                                                           |                                               

 

 

 

 

 

 

Avey Kvqmvi Lvb 

†Rjv cÖkvmK 

          ivRevox| 

†Rjv cÖkvmK 

ivRevox| 
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evYx 

 

 

Z_¨ AwaKvi AvBb ev Í̄evqb Ges Z‡_¨i Aeva cÖevn wbwðZKi‡Yi gva¨‡g MYZvwš¿K kvmb e¨e ’̄v my`„p Ki‡Yi  j‡ÿ¨ cvskv Dc‡Rjv 

cwil` Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB cÖKvkbvi †h gnwZ D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q Zv AZ¨šÍ cÖksmbxq| Avkv Kiv hvq Gi gva¨‡g Dc‡Rjv 

cwil` AwaK MwZkxj I RbKj¨vYgyLx n‡e| Dc‡Rjv Mfb©¨vÝ cÖ‡R‡±i AvIZvq wewfbœ Dc‡Rjvi b¨vq cvskv Dc‡Rjv cwil` Z_¨, 

cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYq‡bi †h D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q Zv djcÖ` n‡e e‡j Avwg Avkv Kwi| eBwU Z…Yg~j ch©vq †_‡K mgm¨v wPwýZ K‡i 

AMÖvwaKvi wfwË‡Z Zv mgvav‡bi ‡hŠw³K c_ Luy‡R †c‡Z we‡kl f~wgKv ivL‡e| RvZxq Dbœq‡bi MwZ‡K Z¡ivwš^Z Ki‡Z ’̄vbxq Dbœqb, 

cwiKíbv MÖnY I ev Í̄evqb Avek¨K| G j‡ÿ¨ Dc‡Rjv cwil` cuvP eQi †gqv`x †h cwiKíbv I Kg©m~Px MÖnY K‡i‡Q Zv RvZxq Dbœq‡bi 

Abyl½ wn‡m‡e KvR Ki‡e| GKB mv‡_ cÖKíwU Dc‡Rjv cwil‡`i MYZvwš¿K `vqe×Zvi mgvavb Ki‡e, cÖkvm‡bi mv‡_ Rbm¤ú„³Zv wbweo 

n‡e Ges cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w×i cvkvcvwk wewfbœ D™¢vebx Kvh©µg‡KI DrmvwnZ Ki‡e| Z…Yg~j ch©vq †_‡K msM„wnZ Z_¨ I gZvg‡Zi 

wfwË‡Z cÖwYZ G cy Í̄K Dc‡Rjv cwil`‡K GKwU kw³kvjx Ges AwaK Kvh©Ki cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z mvnvh¨ Ki‡e Ges †`k‡K 

AwaKZi Kj¨vYKi iv‡óª cwiYZ Ki‡e|  

cwi‡k‡l Dc‡Rjv Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYq‡bi m‡½ RwoZ Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvimn mKj 

Kg©KZ©v, Kg©Pvix‡K Awfb›`b RvbvB Ges Gi mdj ev Í̄evqb Kvgbv Kwi|               

                                                                                         †kL gvnveyeyi ingvb 

Dc-cwiPvjK 

   ’̄vbxq miKvi, ivRevox| 

 

 

 

 

 

Dc-cwiPvjK 

’̄vbxq miKvi 

ivRevox| 
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evYx                                        

                                     †Pqvig¨vb  

                                      Dc‡Rjv cwil` 

                      KvjyLvjx , ivRevox| 

’̄vbxq miKviKvVv‡gv kw³kvjxKiY Ges G e¨e ’̄v‡K GKwU Dbœqbg~Lx, †mevag©x I Kvh©Ki cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z eZ©gvb miKvi `„p 

cÖwZÁ| ’̄vbxq miKvi wefvM KZ…©K ev Í̄evqbvaxb Dc‡Rjv Mfb©¨vÝ cÖ‡R±-Gi cÖavb D‡Ïk¨ n‡jv Dc‡Rjv cwil‡`i `ÿZv e„w×i gva¨‡g 

mykvmb cÖwZôv, †mevi gv‡bvbœqb, RbcÖwZwbwaZ¡kxj miKv‡ii Aswk`vi wnmv‡e AwaK mydj‡fvMx mg„× Rb‡Mvôx M‡o ‡Zvjv| 

KvjyLvjx  Dc‡Rjvi AwaKvskB K…wlcÖavb MÖvgxY Rb‡Mvôx| RbmsL¨vi Zzjbvq m¤ú` mxwgZ| GB mxwgZ m¤ú` Kv‡R jvwM‡q RbM‡Yi 

Pvwn`v c~iY Ki‡Z n‡j cÖ‡qvRb mwVK cwiKíbv I m‡ev©Ëg e¨envi| G j‡ÿ¨ Dc‡Rjv cwil‡`i AwR©Z Znwej, miKvwi eivÏ I cwil‡`i 

AvIZvaxb mKj wefv‡Mi m¤ú` I Pvwn`vi mgš^q NwU‡q hy‡Mvc‡hvMx GKwU cwiKíbv MÖnY I ev‡RU cÖYq‡bi †h D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q 

Zv cÖksmbxq|KvjyLvjx Dc‡Rjv 166 wU MÖvg,7 wU BDwbqb  wb‡q MwVZ| G Dc‡Rjv‡K myk„sLj I †mevgyLx wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ 

bvbvwea ’̄vqx KwgwU i‡q‡Q hviv RbM‡Yi mv‡_ m¤ú„³Zv eRvq ‡i‡L RbcÖwZwbwaZ¡g~jK mykvmb cÖwZôvq f‚wgKv iv‡L| wewfbœ miKvwi `ßi 

RbMY‡K †mev w`‡q mn‡hvwMZv K‡i| Dc‡Rjv Mfb©¨vÝ cÖK‡íi AvIZvq G¸‡jv AviI MYgyLx, DbœZ, myk„sLj Ges wWwRUvjvBRW Kivi 

Rb¨ GB Z_¨ cwiKíbv I ev‡RU cy Í̄KwU we‡kl f~wgKv ivL‡e| G Dc‡Rjv cwil‡`i AvIZvq Mfb©¨vÝ cÖ‡R± Kvh©µ‡g Dc‡Rjvi ’̄vbxq 

mgm¨v wPwýZKiY, m¤ú` I cÖhyw³i mgš̂q mvab I mwVK cwiKíbv cÖYqb msewjZ G cy Í̄K cÖKv‡k hviv AK¬všÍ kÖg w`‡q‡Qb, Zv‡`i ab¨ev` 

RvbvB| cwi‡k‡l cvskv Dc‡Rjvevmxi me©v½xb Kj¨vY Kvgbv Kwi| 

                                                                                                                               

†gvt AwjD¾vgvb (wU‡Uv) 

†Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil`, KvjyLvjx, 

iRevox| 
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                                               m¤úv`Kxq 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

             KvjyLvjx, ivRevox| 

iƒcKí 2021 ev Í̄evqb I mn ª̄vã Dbœqb jÿgvÎv (MDG) AR©b eZ©gvb miKv‡ii Ab¨Zg G‡RÛv| BwZ g‡a¨ Avgiv MDG  Gi jÿ¨ 

mg~n A‡bKvs‡k c~ib K‡iwQ| eZ©gv‡b Avgiv i~cKí-2021 ev Í̄evqb I †UKkB Dbœq‡bi jÿ¨gvÎv AR©‡b KvR K‡i hvw”Q| SDG Gi 

jÿ¨gvÎv AR©‡b miKv‡ii mKj wefv‡Mi mgwš̂Z Dbœqb cÖ‡qvRb| GB jÿ¨ gvÎv‡K mvg‡b †i‡L miKvi wewfbœ Dbœqb cwiKíbv MÖnb 

K‡i‡Q| m¤ú‡`i mylg e¨env‡ii gva¨‡g ’̄vbxq RbM‡Yi Pvwn`v c~i‡Yi Rb¨ PvB AskMÖnYg~jK mwVK Dbœqb cwiKíbv| kw³kvjx I Kvh©Ki 

Dc‡Rjv cwil` MV‡b Dc‡Rjv cwil` AvBb, 2009 Gi 42 bs avivq AskMÖnYg~jK mgwš^Z Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi weavb ivLv n‡q‡Q| 

GKB mv‡_ ’̄vbxq miKvi KvVv‡gv kw³kvjxKiYmn G e¨e ’̄v‡K GKwU Dbœqbg~wL, †mevawg© I Kvh©Ki cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z ’̄vbxq 

miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb Dc‡Rjv Mfb©¨vÝ GÛ †W‡fvjvc‡g&U cÖ‡R± wewfbœ Kvh©µg MÖnY 

K‡i‡Q| GiB avivevwnKZvq cvskv Dc‡Rjv cwil` n‡Z GKwU Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB ˆZwii D‡`¨vM MÖnY Kiv nq|  

01 (GK)wU †cŠimfv I 7 (mvZ)wU BDwbq‡bi mgš̂‡q MwVZ GKwU e„nr m¤¢vebvgq Dc‡Rjv KvjyLvjx i‡q‡Q ‡MŠie¾¡j BwZnvm I HwZn¨| 

Avgiv Avkv Kwi Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYq‡b KvjyLvjxi ’̄vbxq mgm¨v Z…Yg~j Í̄i n‡Z wPwýZ n‡q Avm‡e| RbM‡Yi Pvwn`vi 

AMÖvwaKvi we‡ePbvq ‡i‡L miKvwi I †emiKvwi Askx`vwiZ¡ wbwðZKi‡Yi gva¨‡g mgwš̂Z cÖ‡Póvq mgvR KvVv‡gvi cÖwZwU Í̄‡i Kvw•ÿZ 

mvdj¨ AR©b m¤¢e| G j‡ÿ¨ Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eBwU †UKmB Dbœq‡bi GKwU Av`k© Abym½ n‡Z cv‡i hv miKv‡ii ̀ xN©‡gqv`x Dbœq‡b 

we‡kl f‚wgKv ivL‡e| ’̄vbxq miKvi wefvM I Dc‡Rjv Mfb©¨vÝ cÖ‡R± Gi Kg©KZ©ve„‡›`i cÖZ¨ÿ mn‡hvwMZv I wb‡`©kbvq B‡Zvg‡a¨ G eB 

cÖYq‡b mswkøó mK‡ji AskMÖn‡Y KvjyLvjx GKwU Kg©kvjv AbywôZ n‡q‡Q| mswkøó mKj wefvM n‡Z Z_¨ I cwiKíbv msMÖn K‡i eBwU 

cÖYq‡bi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| mg‡qi mxgve×Zvi Kvi‡Y msM„wnZ Z_¨vewj‡Z wKQz ÎæwUwePy¨wZ _vKv AbvKvw•ÿZ n‡jI A¯̂vfvweK bq| 

KvjyLvjx Dc‡Rjv cwil‡`i Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYq‡b GB Dc‡Rjvi mKj RbcÖwZwbwamn miKvwi I †emiKvwi wewfbœ wefvMxq 

Kg©KZ©ve„›` Zv‡`i Z_¨, †gav, I kÖg w`‡q h‡_ó mn‡hvwMZv K‡i‡Qb| GRb¨ Zv‡`i mK‡ji cÖwZ iBj AvšÍwiK ï‡f”Qv I K…ZÁZv| 

ab¨ev` Ávcb KiwQ,  Dc‡Rjv d¨vwmwj‡UUi, Dc‡Rjv Mf©b¨vÝ GÛ †W‡fvjvc‡g›U cÖ‡R±, RvBKv †K whwb G eBwU cÖYq‡b mve©ÿwYK 

civgk© w`‡q K…ZÁZv cv‡k Ave× K‡i‡Qb|  mvwe©K fv‡e GKB mv‡_ GB Dbœqb cwiKíbvi mdj ev Í̄evqb I KvjyLvjx Dc‡Rjvi mvwe©K 

DbœwZ Kvgbv KiwQ|                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

kvn †gvt mRxe 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

KvjyLvjx, ivRevox| 
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2. Dc‡Rjv cwiwPwZt 

2.1  AvqZb I Ae ’̄vbt 

KvjyLvjx Dc‡Rjv ivRevox †Rjvi Z_v eZ©gvb miKv‡ii GKwU bem„ó Dc‡Rjv Ges mycÖvPxb Rbc`| cÙv , MovB we‡aŠZ G 

Dc‡Rjvi AvqZb 169.58  eM© wK‡jvwgUvi| 23.33  wWMÖx n‡Z 24.6 wWMÖx DËi Aÿvsk  Ges 90.23 wWMÖx c~e© `ªvwNgvs‡k 

g‡a¨  KvjyLvjx Dc‡Rjv Aew¯’Z| KvjyLvjx Dc‡Rjvi  DË‡i myRvbMi ( cvebv) †Rjv, `wÿ‡Y kÖxcyi ( gv¸iv ) †Rjv I 

evwjqvKvw›` Dc‡Rjv,  c~‡e© evwjqvKvw›` , ivRevox m`I I cwð‡g cvskv| wbe©vPbx GjvKv t ivRevox -2( cvskv, KvjyLvjx, 

evwjqvKvw›` ) Dc‡Rjv, `w¶‡Y   Ges cwð‡g m`i ivRevox Dc‡Rjv Aew¯’Z | wbKv‡i   94 Zg ˆeV‡‡Ki wm×v‡šÍ  16 b‡f¤î  

2009 wLªt  Zvwi‡L cÖÁvcb Rvix nq,  cÖÁvcb bs ¯’vmweDc-2/wm-1/2009/794  Dc‡Rjv wn‡m‡e Gi cÖkvmwbK Kvh©µg ïiæ 

n‡q‡Q| B‡Zvc~‡e© Dc‡RjvwU cvskv Dc‡Rjvi AšÍf~©³  wQj |cÙv, MovB b`x we‡aŠZ e‡j GLv‡b wfbœag©x GKwU Aven I Av‡gR 

i‡q‡Q| 7 wU BDwbqb wb‡q MwVZ 169.58 eM© wKt wgt AvqZ‡bi G Dc‡Rjvq nvIi, mgZj f~wg Ges †QvU wej G wZb ai‡bi  

f~wgiæc Gi GK Aciæc mgš^q i‡q‡Q| G Dc‡Rjvi i‡q‡Q wecyj ch©Ub m¤¢vebv| miKv‡ii bem„ó G Dc‡RjvwU †fŠMwjKfv‡e 

GKwU e¨wZµgag©x Dc‡Rjv| ivRevox †Rjv kni n‡Z moK c‡_ KvjyLvjx Dc‡Rjvi `yiZ¡ 15 wK.wg.| 

 

2.2  bvgKiY t 

KvjyLvjx Dc‡Rjv evsjv‡`‡ki ivRevox †Rjvi GKwU cÖkvmbwK  GjvKv AvqZb I RbmsLvi w`K n‡Z GwU ivRevox †Rjvi 

e„nËg GjvKv AvqZb I RbmsL¨vi w`K n‡Z GwU ivRevox †Rjvi e„nËg Dc‡Rjv| G &Dc‡Rjvi AvKl©Yxq ¯’vbmg~‡ni g‡a¨  

AvP© weªR, ¯^cœ wejvm , MRvwiqv wej , cvi NvU , †gvnbcy‡ii eocyj iv¯Ív , KvwjKvcyi †ijI‡q weªR | Dc‡Rjvi AvqZb 

169.58  eM© wK‡jvwgUvi| 23.33  wWMÖx n‡Z 24.6 wWMÖx DËi Aÿvsk  Ges 90.23 wWMÖx c~e© ª̀vwNgvs‡k g‡a¨  KvjyLvjx 

Dc‡Rjv Aew¯’Z| KvjyLvjx Dc‡Rjvi  DË‡i myRvbMi ( cvebv) †Rjv, `wÿ‡Y kÖxcyi ( gv¸iv ) †Rjv I evwjqvKvw›` Dc‡Rjv,  

c~‡e© evwjqvKvw›` , ivRevox m`i   I cwð‡g cvskv| wbe©vPbx GjvKv t ivRevox -2( cvskv, KvjyLvjx, evwjqvKvw›` ) Dc‡Rjv, 

`w¶‡Y v Dc‡Rjv Ges cwð‡g m`i ivRevox Dc‡Rjv Aew¯’Z | gbbkxj gvbyl‡K Gi ‡mŠ›`h©¨ AvKl©Y Ki‡eB| Qvov KvjvQov 

Pv evMv‡b bvg bv Rvbv ARvbv knx`‡`i MY Kei I i‡q‡Q | evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv hy‡× GLv‡b AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© hy× msMwVZ 

n‡qwQj|  

2.3  BDwbqb cwiwPwZt  

KvjyLvjx Dc‡Rjv mvZwU BDwbqb wb‡q MwVZ| h_vt 1. iZbw`qv BDwbqb, 2. KvwjKvcyi BDwbqb, 3.  ‡evqvwjqv BDwbqb, 4. 

gvSewo  BDwbqb, 5. g`vcyi BDwbqb, 6. g„Mx BDwbqb, 7. mvIivBj  BDwbqb| 
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3. Dc‡Rjvi gvbwPÎ 
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4. RbmsL¨v, AeKvVv‡gv I Av_©-mvgwRK ‡gŠwjK Z_¨ I DcvË  

KvjyLvjx  Dc‡Rjv evsjv‡`‡ki GKwU bem„ó Dc‡Rjv| cÙv , MovB P›`b& we‡aŠZ G Dc‡Rjvi AvqZb 169..58 eM© wK‡jvwgUvi| 

7 wU BDwbqb, 166 wU †gŠRv Ges 166 wU MÖvg wb‡q MwVZ G Dc‡Rjvq wej, nvIi, mgZjf~wg Ges  GK Aciæc mgš^q 

i‡q‡Q| G Dc‡Rjvi i‡q‡Q wecyj ch©Ub m¤¢vebv| miKv‡ii bem„ó G Dc‡RjvwU †fŠMwjKfv‡e GKwU e¨wZµgag©x Dc‡Rjv| 

ivRevox †Rjv kni n‡Z moK c‡_ KvjyLvjx Dc‡Rjvi `yiZ¡ 15 wK‡jvwgUvi| Dc‡Rjv cwimsL¨b `ß‡ii ‡`qv Z_¨g‡Z 

Dc‡Rjvi †gvU RbmsL¨v (2019-20) 2,55,044 Rb Gi g‡a¨ cyiæl- 77,205 Rb Ges bvix-77. 839 Rb| 

Dc‡Rjvq cÖv_wgK we`¨vj‡qi i‡q‡Q 76 wU, gva¨wgK we`¨vjq i‡q‡Q 25 wU Ges gv`ªvmv i‡q‡Q  11 wU|  Dc‡Rjvi 

94 kZvsk Awaevmx bjK‚‡ci gva¨‡g weï× Lvevi cvwb MÖnY Ki‡Q| ¯̂v ’̄m¤§Z cvqLvbv e¨envi Ki‡Q cÖvq kZfvM Awaevmx| we ỳ¨r 

mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi 100 kZvsk (GmwWwR 7)| `vwi‡ ª̀i nvi cÖvq 32 kZvsk| Dc‡Rjv cwil` iƒcKí Ges LvZIqvwi jÿ¨ 

wba©vi‡Yi †ÿ‡Î Av_©-mvgvwRK Z_¨ I DcvË‡K e¨envi K‡i‡Q| 

 

mviwY 1 t RbmsL¨v, AeKvVv‡gv I Av_©-mvgwRK ‡gŠwjK Z_¨ I DcvË  

welq cwigvY/ msL¨v Drm/ eQi 

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 

Dc‡Rjvi AvqZb 169. 58  eM© wK‡jvwgUvi 

Dc‡Rjv cwimsL¨b 

Awdm 

†gvU RbmsL¨v 

1,55,044 Rb 

(cyiæl- 77, 839 Rb,  

gwnjv 77,205 Rb) 

Dc‡Rjv cwimsL¨b 

Awdm 

†gvU ‡fvUvi msL¨v 

1,11,264  Rb 

(cyiæl- 56407  Rb,  

gwnjv-54, 857 Rb)  

Dc‡Rjv 2015 

cwimsL¨b Awdm 

RbmsL¨v e„w×i nvi 1.68 %   Av`gïgvwi-2011 

RbmsL¨vi NbZ¡ 1303 Rb (cÖwZ eM© wK‡jvwgUvi) Av`gïgvwi-2011 

†gŠRv 166 wU 

2021 mvj ch©šÍ 

BDwbqb 7 wU 

2021 mvj ch©šÍ 

MÖvg 166wU 

2021 mvj ch©šÍ 

¸iæZ¡c~Y© miKvwi/ MY AeKvVv‡gv 

miKvix Lv`¨ ¸`vg 01 wU 2021 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg‡cø· 1wU ‡evqvwjqv  Aew¯’Z (30 kh¨v wewkó)  2021 mvj ch©šÍ 

BDwbqb ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY  ‡K›`ª 4 wU 2021 mvj ch©šÍ 

KwgDwbwU wK¬wbK 22wU 2021 mvj ch©šÍ 

‡gvU iv¯Ív 

467.40 wK: wg: 

(cuvKv iv¯Ív-123.30 wK.wg., 

Aa©cuvKv iv¯Ív 24.80 wK.wg., 

KuvPv iv¯Ív-419.30 wK. wg.) 

‡ijc_ 30 wK. wg 

2021 mvj ch©šÍ 

Rjgnj  6 wU 

2021 mvj ch©šÍ 
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AvkÖqY cÖKí 

2 wU h_v-  

K) mvIivBj BDwbqb cÖKí 

L) ‡evqvwjqv BDwbqb AvkÖqY cÖKí,  

2021 mvj ch©šÍ 

gmwR` 240 wU 2019 mvj ch©šÍ 

gw›`i 54 wU 2019 mvj ch©šÍ 

cï nvmcvZvj 01 wU 2019 mvj ch©šÍ 

†gvU cÖv_wgK we`¨vjq 

76 wU (  miKvwi 1 wU I bb †iwR÷vi 

¯‹zj 1wU  

2019 mvj ch©šÍ 

†gvU gva¨wgK we`¨vjq 25 wU 2019 mvj ch©šÍ 

GbwRI we`¨vjq 52 wU 2019 mvj ch©šÍ 

gva¨wgK evwjKv D”P we`¨vjq 01wU 2019 mvj ch©šÍ 

K‡jR 03 wU 2019 mvj ch©šÍ 

gv`ªvmv 11wU 2019 mvj ch©šÍ 

b`xi msL¨v 04 wU 2019 mvj ch©šÍ 

†emiKvix ms¯’v (GbwRI) 11wU                & 2019 mvj ch©šÍ 

†gvU wbewÜZ msMVb 

 

(Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdm †_‡K-46 

wU, 
 

2019 mvj ch©šÍ 

BDwbqb f~wg Awdm 06wU 2019 mvj ch©šÍ 

¸iæZ¡c~Y© Av_©-mvgvwRK Z_¨ 

gv_vwcQz `vwi‡`ªi nvi (%) (GmwWwR- 1)  32% 2019 mvj ch©šÍ 

Kg IR‡bi wkïi nvi (%) (GmwWwR- 2) 38% 2019 mvj ch©šÍ 

5 eQ‡ii Kg eqmx wkï g„Zz¨i nvi (GmwWwR- 3)   
 

wkÿvi nvi: cÖv_wgK mgvß (18 eQi ev AwaK 

eqmx) (%) (GmwWwR 4)  
56.1% 2019 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv, BDwbqb I †cŠimfvq bvix m`m¨ msL¨v 

(%) (GmwWwR 5)  
27% 2019 mvj ch©šÍ 

K‡ji cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) 

(GmwWwR 6)  
0% 2019 mvj ch©šÍ 

bjKz‡ci cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) 

(GmwWwR 6) 
94% 2019 mvj ch©šÍ 

we ỳ¨r mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 

7) 
100% 2019 mvj ch©šÍ 

m¨vwbUvwi j¨vwUªb e¨envi 95% 2019 mvj ch©šÍ 
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5. cwiw ’̄wZ we‡kølY 

cwiw ’̄wZ we‡køl‡Yi gva¨‡g Dc‡Rjvi we`¨gvb mgm¨v, Dbœqb Pvwn`v, Dc‡Rjv cwil‡`i KiYxq BZ¨vw` welq wbiƒcb Kiv n‡q‡Q| cwiw ’̄wZ 

we‡kølY Ki‡Z wM‡q KvjyLvjx Dc‡Rjv K‡qKwU avc AbymiY K‡i‡Q| G‡ÿ‡Î cwiKíbv welqK KvwiMwi `j (wUwRwc) I n Í̄všÍwiZ `ßi 

cÖavbMY g~L¨ f~wgKv cvjb K‡i‡Q| wUwRwc  cÖ_g av‡c cÖwZwU (n Í̄všÍwiZ) `ß‡ii mswkøó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ mvÿvr K‡i‡Q Ges we`¨gvb 

cwiw ’̄wZ, mgm¨v/Dbœqb P¨v‡jÄ¨ wb‡q we Í̄vwiZ Av‡jvPbv K‡i‡Q| cieZ©x av‡c cÖvß mgm¨vm~‡ni wecix‡Z †Kvb c`‡ÿc Pjgvb Av‡Q wKbv, 

cuvP eQi ci cwiw ’̄wZ †Kgb n‡Z cv‡i, Dc‡Rjv cwil‡`i KiYxq wK BZ¨vw` welq wb‡q wel` Av‡jvPbv K‡i‡Q| Gfv‡e Dbœqb P¨v‡jÄmg~n 

Ly‡R †ei Kivi ci mKj‡K wb‡q we‡klZ cwiKíbv welqK Dc‡Rjv KwgwU, Dc‡Rjv cwil‡`i n Í̄všÍwiZ `ßi cÖavb‡`i wb‡q wel` 

Av‡jvPbvi ci mgm¨vmg~n‡K ¸iæ‡Z¡i Av‡jv‡K cÖvavb¨ w`‡q evQvB Kiv n‡q‡Q| mgm¨v ev Dbœqb P¨v‡jÄ Ly‡R †ei Kivi mgq wewfbœ 

Av_©mvgvwRK Z_¨ I DcvË‡K e¨venvi Kiv n‡q‡Q| 

MÖvgxb iv Í̄v¸‡jv cvKv Kiv nqwb, el©vKv‡j Wz‡e hvIqv, we`¨gvb moKmg~‡ni †givg‡Zi Afve, AvšÍ:ms‡hvM (AvšÍ:BDwbqb, AvšÍ:MÖvg, 

BDwbqb †_‡K Dc‡Rjv) mo‡Ki Afve BZ¨vw` Kvi‡Y Dc‡Rjvi RbMb we`¨vjq, evRvi, nvmcvZvj, BDwbqb Kg‡cø‡· mnRfv‡e hvZvqvZ 

Ki‡Z cv‡ibv| we`¨gvb mgm¨v¸‡jv mgvav‡bi wbwgË Dc‡Rjv cwil` 2023-24 A_©eQ‡ii g‡a¨ BU mwjs iv Í̄v wbg©vY Ki‡e 15 

wK‡jvwgUvi/14 wU iv Í̄v, wmwm †mvwjs iv Í̄v wbg©vY Ki‡e 11 wK‡jvwgUvi /18 wU iv Í̄v, KvjfvU© wbg©vY Ki‡e 20 wU, †WªBb wbg©vY Ki‡e 45 

wU Ges we UvBc MÖvgxY iv Í̄v †givgZ Ki‡e 8 wK‡jvwgUvi/12 wU iv Í̄v|  

 

cyivZb I SywKc~Y© AeKvVv‡gv, ‡gŠwjK ¯̂v ’̄¨ DcKiY msK‡Ui Kvi‡Y Dc‡Rjvi RbMb ¯̂v ’̄¨‡mev wb‡Z cvi‡Qbv| mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ 

Dc‡Rjv cwil` 2023-24 A_©eQ‡ii g‡a¨ 15 wU KwgDwbwU wK¬wbK †givgZ Ki‡e, 22 wU wK¬wb‡K I‡qU †gwkb mieivn Ki‡e, 22 wU 

wK¬wb‡K we.wc. †gwkb mieivn Ki‡e Ges ¯̂v ’̄¨ Kg‡cø‡· B.wc.AvB. Kg©m~wPi Rb¨ 2wU wd«R mieivn Ki‡e| ch©vß ‡m‡Pi Afve, gvwUi 

De©iZv n«vm cvIqvmn K…lK‡`i gv‡S cÖhyw³MZ Áv‡bi Afve dm‡ji Drcv`b evnZ n‡”Q Ges Kvw•ÿZ djvdj cvIqv hv‡”Qbv| K…lK‡`i 

gv‡S fvwg© K‡¤úv÷/‡K‡Pv mvi Drcv`b I weZiY Ges wdZv cvBc mieivn Kiv †M‡j KvwOÿZ dj cvIqv †h‡Z cv‡i| GQvov Lv`¨ 

Drcv`‡b AZ¨vwaK KxUbvkK e¨ven‡ii d‡j gvby‡li †ivMevjvB e„w× Ges g„Z¨ SywK evo‡Q| mgm¨vwU mgvav‡bi j‡ÿ¨ 5 wU BDwbq‡b 

‡digb dv`/‰Re evjvBbvkK e¨venvi n‡e| 

 

grm¨ Pv‡l cÖhyw³MZ ̀ ÿZvi Afve, ch©vß cÖwkÿ‡Yi Afve Af¨šÍwiY grm¨ Pvlvev‡` grm¨ Drcv`b µgvš̂‡q n«vm cv‡”Q| GQvov ï®‹ †gŠmy‡g 

cvwb †m‡P gvQ aivi Kvi‡Y gv‡Qi Drm aŸsm hvIqvi `iæY gy³ Rjvk‡q grm¨ Drcv`b nªvm cv‡”Q| grm¨ Pvl wel‡q grm¨ Pvlx‡`i AvaywbK 

cÖhyw³ e¨venv‡ii Rb¨ cÖwkÿ‡Yi e¨ve ’̄v Kiv, cÖ`k©Yx Lvgvi ’̄vcb Kiv,Db¥y³ Rjvk‡q gv‡Qi †cvbv Aegy³KiY BZ¨vw` D‡ÏvM ev Í̄evqb 

Ki‡Z cvi‡j Af¨šÍwiY I gy³ Rjvk‡qi grm¨ Drcv`b eZ©gv‡b evwl©K 3798.75 †gwUªKUb †_‡K e„w× †c‡q 4000 †gwUªKU‡b DbœxZ n‡e| 

Gd.Gg.wW. fvBiv‡mi Dcw ’̄wZi Kvi‡Y Mevw` cïi ¯̂v ’̄¨ ûgwKi m¤§yLxb n‡”Q| P¨v‡jÄwU †gvKv‡ejvi Rb¨ Dc‡Rjv cwil` Mevw` cï I 

cvwL‡K wUKvcÖ`vb Kiv n‡q‡Q A Rb¨ 34320 I 293800 Gd.Gg.wW. f¨vw·‡bi e¨e ’̄v Ki‡e Ges 7 wU BDwbq‡b 7 wU cÖwkÿY Kg©kvjvi 

Av‡qvRb Ki‡e| GKv‡WwgK feb I AvmevecÎ msKU Ges ‡kÖwY Kÿ míZvi Kvi‡Y wkÿvi Rb¨ myôz cwi‡ek evnZ n‡”Q| fvj †hvMv‡hvM 

e¨ve ’̄vi Afve, wkÿvi e¨vcv‡i AwffveK‡`i m‡PZbZvi Afve BZ¨vw` Kvi‡Y we`¨vj‡q wkÿv_©x  Dcw ’̄wZi nvi K‡g hv‡”Q| wkÿvi Rb¨ 

myôz cwi‡ek m„wó Ges wkÿv_©x  Dcw ’̄wZi nvi e„w× Kivi cvkvcvwk S‡o civi nvo Kgv‡bvi Rb¨ Dc‡Rjv cwil` 20 wU cÖv_wgK  we`¨vj‡qi 

‡kÖwY Kÿ wbg©vY Ki‡e, 15 wU we`¨vj‡q AvmevecÎ mieivn Ki‡Z n‡e, nvIo GjvKvq 10 wU we`¨vj‡qi Rb¨ 10 wU †bŠKvi e¨ve ’̄v Kiv 

Ges AwffveK‡`i g‡a¨ m‡PZbZv e„w×i Rb¨ wbqwgZ AwffveK mgv‡e‡ki Av‡qvRb Kiv n‡e| 

 

ch©vß †mjvB †gwk‡bi Afv‡e AvB. wR. G. cÖK‡íi Aaxb ‡mjvB †gwkb cÖwkÿYv_©xiv †mjvB (e¨venvwiK) Kv‡R `ÿ n‡Z cvi‡Qbv| Gi 

Rb¨ Dc‡Rjv cwil` 20 wU †mjvB †gwk‡bi e¨ve ’̄v Ki‡e| Dc‡Rjvi wkwÿZ hyeK‡`i cÖhyw³MZ ̀ ÿZvi Afve I †eKvi mgm¨v mgvavbK‡í 

&Dc‡Rjv cwil` wewfbœ Kg©gyLx cÖwkÿY Kg©m~wP Pvjy Ki‡e| AcÖÖZzj cqtwb¯‹vkb e¨e ’̄v, wUDe‡qj bv _vKv, e¨envi Abyc‡hvMx AvmevecÎ, 

wbivc` ¯̂vfvweK cÖme wbwðZ Ki‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq miÄv‡gi Afve, AiwÿZ feb  BZ¨vw` Kvi‡Y gv I wkï ¯̂v ’̄¨. cwievi cwiKíbv 

†mev mn ¯̂vfvweK cÖme †mev m‡šÍvlRbK fv‡e †`Iqv m¤¢e n‡”Q bv| cÖ‡qvRbxq Znwe‡ji Afv‡e mgevqx‡`i Kvh©µg (DbœZ Pvlvev`, 

cÖv_wgK ¯̂v ’̄¨ GQvov wewfbœ mvgvwRK e¨ax msµvšÍ cÖwkÿY) ’̄wei n‡q c‡o‡Q| AvavcvKv j¨vwUª‡bi e¨venvi, KvPv †WªBb e¨env‡ii d‡j 

AvkÖvqY cÖK‡íi Aaxevmxiv m¨vwb‡Ukb †mev †_‡K ewÂZ n‡”Q|& D³ mgm¨v mgvavbK‡í Dc‡Rjv cwil` AvkÖqb cÖK‡íi Awaevmx‡`i Rb¨ 

KwgDwbwU j¨vwUªb (cvKv ’̄vcbv) ’̄vcb Ki‡e Ges 500 wgUvi cvKv ‡WªBb wbg©vY Ki‡e| cÖvß Dbœqb P¨v‡jÄ ev mgm¨v we‡kølb K‡i †`Lv 

hvq †h wkÿv, ¯̂v ’̄¨‡mev, †hvMv‡hvM AeKvVv‡gv, K…wl, grm¨, Kg©ms ’̄vb msKU BZ¨vw` mgm¨vi Avmy mgvavb cÖ‡qvRb| cwiw ’̄wZ we‡køl‡Yi 

gva¨‡g Dc‡Rjv cwil` †h mgm¨v¸‡jv wPwýZ K‡i‡Q ch©vß A_©vq‡bi Afv‡e mKj mgm¨vi mgvavb m¤¢e n‡ebv| GRb¨ RbM‡Yi cÖ‡qvR‡bi 

wbwi‡L ¸iæZ¡c~Y© LvZ¸‡jv‡K AMÖvwaKvi wfwË‡Z mgvav‡bi cwiKíbv wb‡q‡Q|
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mviwY 2 t cwiw¯’wZ we‡kølY 

LvZ 
mgm¨vmg~‡ni weeiY mv¤úªwZK, Pjgvb I 

cwiKwíZ Kvh©vejx 

5 eQi ci cwiw ’̄wZi 

weeiY 
mgvav‡bi Dcvq/KiYxq 

mgm¨vi aiY Ae ’̄vb cwigvY/ we Í̄…wZ KviY 

 

 

‡hvMv‡hvM 

RbMb ¯‹yj, 

evRvi, 

nvmcvZvj, 

BDwbqb 

Kg‡cø‡· 

mnRfv‡e 

hvZvqvZ Ki‡Z 

cv‡ibv 

KviæLvjx 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

 

-85 wK. wg./ 

58 wU moK 

-Mªvgxb iv Í̄v¸‡jv cvKv Kiv nqwb, 

-el©vKv‡j Wz‡e hvIqv, 

-we`¨gvb moKmg~‡ni †givg‡Zi 

Afve 

-AvšÍ:ms‡hvM (AvšÍ:BDwbqb, 

AvšÍ:MÖvg, BDwbqb †_‡K 

Dc‡Rjv) mo‡Ki Afve 

-wewfbœ mo‡K cÖvq 150 wU fv½b 

i‡q‡Q 

-GjwRBwW KZ©„K 

Pv›`yiv-AvLvDiv 17.5 

wK.wg. moK Dbœq‡bi 

KvR Pjgvb 

- GjwRBwW KZ©„K 

33.5 wK.wg. (13 wU 

moK), 15 wU weªR, 

30 wU †WªBb wbg©vY 

Kiv n‡e   

-34 wK. wg./ 44 wU 

moK 

-60 wU KvjfvU© 

-45 wU †WªBb 

K) BU mwjs iv Í̄v wbg©vYÑ15 wK. wg., 

14 wU iv Í̄v 

L) wmwm †mvwjs iv Í̄v wbg©vYÑ11 wK. 

wg., 18 wU iv Í̄v 

M) KvjfvU© wbg©vY- 60 wU 

N) †WªBb wbg©vY-45 wU 

O) we UvBc MÖvgxY iv Í̄v †givgZ- 

8wK.wg/12 wU iv Í̄v 

¯̂v ’̄¨ cwievi 

cwiKíbv 

RbMb ¯̂v ’̄¨‡mev 

wb‡Z cvi‡Qbv 

KvjyLvjx 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

22 wU 

KwgDwbwU 

wK¬wbK 

-cyivZb I SywKc~Y© AeKvVv‡gv 

-‡gŠwjK ¯̂v ’̄¨ DcKiY msKU 

-2 wU wK¬wbK 

c~bwbg©vY I 4 wU 

wK¬wb‡Ki †givgZ 

KvR ïiæ Ki‡e-¯̂v ’̄¨ 

Awa`ßi 

-15 wU KwgDwbwU 

wK¬wbK †givgZ Ki‡Z 

n‡e 

-22 wU wK¬wb‡Ki 

‡gŠwjK ¯̂v ’̄¨ DcKiY 

`iKvi 

Dc‡Rjv cwil` 

-15 wU KwgDwbwU wK¬wbK †givgZ 

Ki‡e 

-22 wU wK ¬wb‡K I‡qU †gwkb mieivn 

Ki‡e 

-22 wU wK¬wb‡K we.wc. †gwkb mieivn 

Ki‡e 

-¯̂v ’̄¨ Kg‡cø‡· B.wc.AvB. Kg©m~wPi 

Rb¨ 2wU wd«R mieivn Ki‡e 

K…wl 

dm‡ji Drcv`b 

evnZ nIqv Ges 

Kvw•ÿZ djvdj 

bv cvIqv 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

2395 †n±i 

Rwg/6000 

K…lK 

-‡m‡Pi Afve 

-gvwUi De©iZv n«vm cv‡”Q 

-K…lK‡`i gv‡S cÖhyw³MZ Áv‡bi 

Afve 

fvwg© K‡¤úv÷/‡K‡Pv 

mvi Drcv`b I 

weZiY Kiv n‡”Q-

1000 Rb K…lK 

900 †n±i 

Rwg/2500 K…lK 

-fvwg© K‡¤úv÷/‡K‡Pv mvi Drcv`b I 

weZiY-1000 Rb K…lK‡K 

-exR Drcv`b welqK cÖwkÿY cÖ`vb-

1000 Rb K…lK‡K 

- 2000 wgUvi wdZv cvBc mieivn 

Kiv n‡e/500 Rb K…lK 

K…wl gvby‡li 

†ivMevjvB e„w× 

Ges g„Z¨ SywK 

evo‡Q 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

1000 

†n±i/7000 

K…lK 

-Lv`¨ Drcv`‡b AZ¨vwaK 

KxUbvkK e¨venvi 

7 wU BDwbq‡b 

‡digb dv`/‰Re 

evjvBbvkK e¨venvi 

 

Av‡iv 7 wU BDwbqb 

evwK _vK‡e 

 

-7 wU BDwbq‡b ‡digb dv`/‰Re 

evjvBbvkK e¨venvi 

-wbivc` I welgy³ dmj Drcv`b 

grm¨ Avf¨šÍwiY grm¨ 

Pvlvev‡` grm¨ 

Drcv`b µgvš^‡q 

n«vm cv‡”Q 

KvjyLvjx 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

KvjyLvjx 

Dc‡Rjvi 

mKj grm¨ 

Pvlx/1500 Rb 

K) grm¨ Pv‡l cÖhyw³MZ `ÿZvi 

Afve,  

L) ch©vß cÖwkÿ‡Yi Afve 

K) grm¨ Pvlvev‡`i 

Dci wewfbœ c¨v‡K‡R 

cÖwkÿY †`qv n‡”Q 

c¨v‡KR cÖwkÿ‡Yi 

gva¨‡g Kvw•LZ djvdj 

cvIqv hv‡ebv, 

mgm¨v we`¨gvb _vK‡e 

K) grm¨ Pvl wel‡q grm¨ Pvlx‡`i 

AvaywbK cÖhyw³ e¨venv‡ii Rb¨ 

cÖwkÿ‡Yi e¨ve ’̄v Kiv 

L) cÖ`k©Yx Lvgvi ’̄vcb Kiv 
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LvZ 
mgm¨vmg~‡ni weeiY mv¤úªwZK, Pjgvb I 

cwiKwíZ Kvh©vejx 

5 eQi ci cwiw ’̄wZi 

weeiY 
mgvav‡bi Dcvq/KiYxq 

mgm¨vi aiY Ae ’̄vb cwigvY/ we Í̄…wZ KviY 

grm¨ Db¥y³ Rjvk‡q 

(nvIo, wej, 

Lvj, b`x) grm¨ 

Drcv`b n«vm 

cv‡”Q 

KvjyLvjx 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

3030 Rb 

†R‡j 

K) cvwb †mu‡P gvQ aivi gva¨‡g 

gv‡Qi esk aŸsm Kiv 

eZ©gv‡b ‡Kvb 

Kvh©µg Pjgvb †bB 
gv‡Qi Drm¨ aŸsm 

Ae¨vnZ _vK‡e 

Dc‡Rjv cwil`: 

K) Db¥y³ Rjvk‡q gv‡Qi †cvbv  

Drcv`b Ki‡e-2.86 †KvwU ‡cvbv 

L) gv‡Qi Drm¨ iÿv‡_© b`x, nvI‡o 

grm¨ AfqviY¨ cÖwZôv Ki‡e 

cÖvwYm¤ú` 

Mevw` cïi ¯̂v ’̄¨ 

ûgwKi m¤§yLxb 

n‡”Q 

KvjyLvjx 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

34320Mevw` 

cï/cvwL293

800 Pvlx 

Gd.Gg.wW. fvBiv‡mi Dcw ’̄wZ 

eZ©gv‡b ‡Kvb 

Kvh©µg Pjgvb †bB 

38095 Mevw` cïi 

¯̂v ’̄¨ ûgwKi m¤§yLxb 

-Dc‡Rjv cwil` 38095 Mevw` cïi 

Rb¨ Gd.Gg.wW. f¨vw·‡bi e¨e ’̄v 

Ki‡e 

-7 wU BDwbq‡b 7 wU cÖwkÿY 

Kg©kvjvi Av‡qvRb Ki‡e  

cÖv_wgK wkÿv 

wkÿvi Rb¨ myôz 

cwi‡e‡ki Afvi 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb  

35 wU miKvwi 

cÖv_wgK  

we`¨vj‡qi 

10000 Rb 

wkÿv_x© 

-GKv‡WwgK feb I AvmevecÎ 

msKU;  

-‡kÖwY Kÿ míZv 

K) wcBwWwc-4 Gi 

mn‡hvwMZvq 7 wU 

cÖv_wgK  we`¨vj‡qi 

GKv‡WwgK feb 

wbg©vY Kiv n‡”Q 

 

-48 wU cÖv_wgK  

we`¨vj‡qi ‡kÖwY Kÿ 

míZv Aewkó †_‡K 

hv‡e/13090 Rb 

wkÿv_x 

- 35 wU miKvwi 

cÖv_wgK  we`¨vj‡qi 

AvmevecÎ msKU 

K) 30 wU cÖv_wgK  we`¨vj‡qi ‡kÖwY 

Kÿ wbg©vY Ki‡Z n‡e 

L) 35 wU we`¨vj‡q AvmevecÎ 

mieivn Ki‡Z n‡e 

cÖv_wgK wkÿv 

wkÿv_©x  

Dcw ’̄wZi nvi Kg 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

76 wU miKvwi 

cÖv_wgK  

we`¨vj‡qi 

2400 Rb 

wkÿv_x© 

K)  fvj †hvMv‡hvM e¨ve ’̄vi Afve 

L)  wkÿvi e¨vcv‡i AwffveK‡`i 

m‡PZbZvi Afve 

AwffveK mgv‡e‡ki 

AwbqwgZfv‡e 

Av‡qvRb Kiv nq; 

wKQy cÖwZôv‡b wgW 

‡W wgj Pvjy Kiv 

n‡q‡Q 

S‡o civi nvi eZ©gvb 

35% †_‡K 30% G 

†b‡g Avm‡e; 

K)  wbPz GjvKvq 10 wU we`¨vj‡qi 

Rb¨ 10 wU †bŠKvi e¨ve ’̄v Kiv 

L)  AwffveK‡`i g‡a¨ m‡PZbZv 

e„w×i Rb¨ wbqwgZ AwffveK 

mgv‡e‡ki Av‡qvRb Kiv 

gva¨wgK 

wkÿv 
wkÿv_©x  

Dcw ’̄wZi nvi Kg 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

cÖvq 30% 

wkÿv_©x wbqwgZ 

Abycw ’̄Z _v‡K 

K)  fvj †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Afve 

L)  gvwëwgwWqv K¬vkiæ‡gi msKU 

M) `vwi ª̀Zv  

AwffveK mgv‡e‡ki 

Av‡qvRb Kiv nq 

 

K) ¯‹zjMvgx moK ms¯‹vi  

L) gvwëwgwWqv cÖ‡R±i mieivn-25 

wU gva¨wgK we`¨vj‡q 

M) Mixi †gavex QvÎ‡`i e„wË cÖ`vb 

N) ‡Ljvi mvgMÖx mieivn- 

bvix Dbœqb AvB. wR. G. 

cÖK‡íi Aaxb 

‡mjvB †gwkb 

cÖwkÿYv_©xiv †mjvB 

(e¨venvwiK) Kv‡R 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

20*4=80 Rb 

cÖwkÿYv_©x 

‡mjvB †gwk‡bi Ach©vßZv 

cÖK‡íi gva¨‡g 4 wU 

†mjvB †gwk‡bi 

e¨ve ’̄v Kiv nq hv 

cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq 

20 wU †mjvB †gwk‡bi 

cÖ‡qvRb 

Dc‡Rjv cwil` 20 wU †mjvB 

†gwk‡bi e¨ve ’̄v Ki‡e 
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LvZ 
mgm¨vmg~‡ni weeiY mv¤úªwZK, Pjgvb I 

cwiKwíZ Kvh©vejx 

5 eQi ci cwiw ’̄wZi 

weeiY 
mgvav‡bi Dcvq/KiYxq 

mgm¨vi aiY Ae ’̄vb cwigvY/ we Í̄…wZ KviY 

`ÿ n‡Z cvi‡Qbv gvÎ 15%  

hye Dbœqb hyemsMV‡bi 

m`m¨‡`i `ÿZv 

Afve I †eKvi 

mgm¨v 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

wewfbœ †Uª‡W 

1800 Rb 

AskMÖnYKvix 

m`m¨‡`i `ÿZv e„w× I AvZœKg© 

ms ’̄v‡bi wbwgË ‡Kvb cÖwkÿ‡Yi 

e¨ve ’̄v †bB 

eZ©gv‡b ‡Kvb 

Kvh©µg Pjgvb †bB 

1800 Rb hyemsMV‡bi 

m`m¨‡`i cÖwkÿY 

`iKvi 

 

- &Dc‡Rjv cwil` Kg©gyLx cÖwkÿY 

Kg©m~wP Pvjy Ki‡e 

cwievi 

cwiKíbv 

gv I wkï ¯̂v ’̄¨. 

cwievi cwiKíbv 

†mev mn ¯̂vfvweK 

cÖme †mev 

m‡šÍvlRbK fv‡e 

†`Iqv m¤¢e n‡”Q 

bv| 

g„Mx, g`vcyi 

I iZbw`qv  

BDwbqb ¯̂v ’̄¨ 

I cwievi 

Kj¨vY‡K‡› ª̀ 

3 wU ¯̂v ’̄¨ I 

cwievi Kj¨vY 

‡K› ª̀/ 358  

Rb Mf©eZ©x  gv 

K) AcÖÖZzj cqtwb¯‹vkb e¨e ’̄v,  

L) wUDe‡qj bvB,  

M) e¨envi Abyc‡hvMx Avmeve 

cÎ,  

N) wbivc` ¯̂vfvweK cÖme wbwðZ 

Ki‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq miÄv‡gi 

Afve, 

O) AiwÿZ feb 

wbivc` ¯̂vfvweK 

cÖme †mev e¨wZZ  

cwievi cwiKíbv, gv 

I wkï ¯̂v ’̄¨  †mev 

cÖ`vb Kiv n‡”Q 

K) AcÖÖZzj 

cqtwb¯‹vkb e¨e ’̄v,  

L) wUDe‡qj bvB,  

M) e¨envi Abyc‡hvMx 

Avmeve cÎ,  

N) wbivc` ¯̂vfvweK 

cÖme wbwðZ Ki‡bi 

Rb¨ cÖ‡qvRbxq 

miÄv‡gi Afve, 

O) AiwÿZ feb 

Dc‡Rjv cwil` 

K) cqtwb¯‹vkb e¨e ’̄v,  

L) wUDe‡qj ’̄vcb/‡givgZ Ki‡e 

M) cÖ‡qvRbxq Avmeve cÎ  mieivn 

Ki‡e   

N) wbivc` ¯̂vfvweK cÖme wbwðZ 

Ki‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq miÄv‡gi 

e¨e ’̄v Ki‡e 

O) AiwÿZ fe‡bi ms¯‹vi Ki‡e|  

cwjø Dbœqb mgevqx‡`i 

Kvh©µg (DbœZ 

Pvlvev`, cÖv_wgK 

¯̂v ’̄¨ GQvov 

wewfbœ mvgvwRK 

e¨ax msµvšÍ 

cÖwkÿY) ’̄wei 

n‡q c‡o‡Q 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

 84 wU 

msMV‡bi cÖvq 

2000 Rb 

m`m¨ 

cÖ‡qvRbxq Znwe‡ji Afv‡e DbœZ 

Pvlvev`, cÖv_wgK ¯̂v ’̄¨ GQvov 

wewfbœ mvgvwRK e¨ax msµvšÍ 

cÖwkÿY mgevqx‡`i c ‡`qv hv‡”Q 

bv 

 eQ‡i gvÎ 60 

Rb‡K cÖwkÿY †`qv 

hv‡”Q 

1940 Rb m`m¨ 

cÖwkÿY †_‡K ewÂZ  

Dc‡Rjv cwil` 1940 Rb m`‡m¨i 

Rb¨ DbœZ Pvlvev`, cÖv_wgK ¯̂v ’̄¨ 

‡mev, wewfbœ mvgvwRK e¨ax msµvšÍ 

cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v Ki‡e 

  

Rb¯̂v ’̄¨ 

AvkÖvqY cÖK‡í 

m¨vwb‡Ukb mgm¨v 

iZbw`qv, 

KvwjKvcyi I 

‡evqvwjqv 

BDwbqb 

Dc‡Rjvi 3 wU 

AvkÖvqY cÖKí 

-AvavcvKv j¨vwUª‡bi e¨venvi 

-KvPv †WªBb 

wis ø̄ve emv‡bv 

n‡qwQj 

-AvavcvKv j¨vwUª‡bi 

e¨venvi 

-KvPv †WªBb 

&Dc‡Rjv cwil` KZ©„K  

-KwgDwbwU j¨vwUªb ’̄vcb/cvKv ’̄vcbv 

-cvKv ‡WªBb wbg©vY-500 wgUvi 

mgevq 

‡gqv` DËxY© 

F‡Yi UvKv 

Av`vq Kiv 

hv‡”Qbv 

mvIivBBDwb

qb, Ges 

iZbw`qv 

BDwbqb 

cÖvq 7 jÿ 

UvKv 

FY cwi‡kv‡a m`m¨‡`i Awbnv 

FY Av`v‡qi Rb¨ 

†hvMv‡hvM I †bvwUk 

cÖ`vb Kiv| `jxq 

e¨e ’̄vcbv KwgwUi 

Øviv F‡Yi UvKv 

 

 mgm¨v we`¨gvb _vK‡e 

Dc‡Rjv cwil` I BDwbhb cwil‡`i 

D‡`¨vM Ges mn‡hvMxZv  
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LvZ 
mgm¨vmg~‡ni weeiY mv¤úªwZK, Pjgvb I 

cwiKwíZ Kvh©vejx 

5 eQi ci cwiw ’̄wZi 

weeiY 
mgvav‡bi Dcvq/KiYxq 

mgm¨vi aiY Ae ’̄vb cwigvY/ we Í̄…wZ KviY 

Av`v‡qi D‡`¨vM 
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6. wewfbœ Drm †_‡K Dc‡Rjvi Dbœqb Kvh©µg 

 

mviwY 3 t wewfbœ Drm †_‡K Dc‡Rjvi Dbœqb Kvh©µg 

 

cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

RvZxq cwiKíbv I cÖKí 

GjwRGmwc 3 ‡hvMv‡hvM ¯̂”QZv I Revew`nxZvi gva¨‡g RbM‡bi 

AskMÖn‡bi gva¨‡g RbM‡bi †`vi‡Mvovq †mev 

†cŠ‡Q †`Iqv | 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2016- 22 

ch©š— 7 eQi 

Dc‡Rjv Mf©b¨vÝ GÛ †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± 

(BDwcwRwc) 

m¶gZv e…w× I 

Av_©-mvgvwRK 

Dbœqb 

AwZwi³ Dbœqb eivÏ Ges wewfbœg‚Lx 

`¶Zve…w×g‚jK Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g RbMb‡K 

AwaKZi Ges DbœZ †mev cÖ`v‡bi Rb¨ 

Dc‡Rjv cwil‡`i m¶gZv e…w×|  

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

1 wW‡m¤^i 

2015 - 30 

Rzb 2024  

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi  cjøx Dbœqb Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKíwU evsjv‡`‡k 

GmwWwR AR©‡bi Rb¨ AZ¨š— ¸i”Z¡c~Y© `vwi`ª 

we‡gvP‡bi c`‡¶c wn‡m‡e MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

†h‡nZz MÖvgxY cwiev‡ii 80% Gi †ewk n‡”Q 

¶z`ª Lvgvi wfwËi cwievi, `vwi`ª we‡gvP‡bi GB 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ wQj ¶z`ª K…lK‡`i m¤ú„³ K‡i 

†UKmB I b¨qm½Zfv‡e Dbœqb| GLb ch©š— 

A‡bK gvby‡li µq ¶gZv Kg KviY Zv‡`i 

wbqwgZ Av‡qi Drm †bB; GB ai‡Yi gvbyl‡`i 

AvIZvf~³ Kiv GKwU j¶¨ wQj, cÖv_wgK 

j¶¨gvÎv wQj 5 wgwjqb cwievi|   

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2017 mvj 

†_‡K 2022 

mvj ch©š— 5 

eQi 

DcvbyôvwbK wkÿv ey¨‡iv wkÿv  25-45 eQi eqmx wbiÿi Ávb m¤úbœ e¨w³‡`i 

mvÿiZv cÖ`vb Kiv| GB cÖK‡íi gva¨‡g 

Dc‡Rjvi 18000 wbiÿi‡`i mvÿiZv cÖ`vb 

Kiv n‡e| 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2014-20 

cvnvocyi BDwbq‡bi KvjvQvov Pv evMvb †_‡K 

K`gZjx evRvi moK †givgZ 

‡hvMv‡hvM cvnvocyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

cvnvocyi BDwbqb 2018-19 

cvnvocyi BDwbq‡bi ỳivbj moK †givgZ ‡hvMv‡hvM cvnvocyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

cvnvocyi BDwbqb 2018-19 

cËb BDwbq‡bi RMbœv_cyi bvw`iNvU moK †givgZ ‡hvMv‡hvM cËb BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb Kiv cËb BDwbqb 2018-19 

knx` †Pqvig¨vbevwo moK n‡q gyKy›`cyi D”Pwe`¨vjq 

moK, wm½vwej-nilcyi moK (iRwbi †gvo) †givgZ 

‡hvMv‡hvM wm½vwej I nilcyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM 

e¨e ’̄vi Dbœqb Kiv 

wm½vwej I nilcyi 

BDwbqb 

2018-19 

weòcyi BDwbq‡bi PKevRvi we.wR.we mvBb‡evW© ‡_‡K 

weòcyi BDwbqb cwil` Kg‡cø· ch©šÍ moK †givgZ 

‡hvMv‡hvM weòcyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

weòcyi BDwbqb 2018-19 

nilcyi BDwbq‡bi wR.wm. †gvo †_‡K Gb.GBP.wm. 

†gvo ch©šÍ moK †givgZ 

‡hvMv‡hvM nilcyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

nilcyi BDwbqb 2018-19 

bIMv evRvi †_‡K weòcyi BDwbqb cwil` Kg‡cø· 

ch©šÍ moK †givgZ 

‡hvMv‡hvM weòcyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv  

weòcyi BDwbqb 2018-19 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

KvwjKvcyi BDwbq‡bi ivqbMi iwk` dwK‡ii evox n‡Z 

KvPvix cvov cvKv iv Í̄vi Iqv‡R` †g¤̂v‡ii evox ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM KvwjKvcyi BDwbq‡bi ivqbMi iwk` dwK‡ii evox 

n‡Z KvPvix cvov cvKv iv Í̄vi Iqv‡R` †g¤̂v‡ii evox 

ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

KvwjKvcyi BDwbqb 2021-22 

†evqvwjqv AvKz †k‡Li evox n‡Z Zziv‡ci evox ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM †evqvwjqv AvKz †k‡Li evox n‡Z Zziv‡ci evox ch©šÍ 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡evqvwjqv BDwbqb 2021-22 

gvRevox `qvivgcyi †Mvi¯’v‡bi cÖvPxi wbgv©b| ‡hvMv‡hvM gvRevox `qvivgcyi †Mvi¯’v‡bi cÖvPxi wbgv©b| gvSevwo BDwbqb 2021-22 

gvRevox Kzw`© cvov gwR` gvóv‡ii evox n‡Z cvKv iv¯Ív ch©šÍ  

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM gvRevox Kzw`© cvov gwR` gvóv‡ii evox n‡Z cvKv 

iv¯Ív ch©šÍ  moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

gvSevwo BDwbqb 2021-22 

KvwjKvcyi BDwbq‡bi wewfbœ ’̄v‡b bjK’c ’̄vcb| ‡hvMv‡hvM KvwjKvcyi BDwbq‡bi wewfbœ ’̄v‡b bjK’c 

’̄vcb| 

KvwjKvcyi BDwbqb 2021-22 

Rvdicyi nvwdwRqv gv ª̀vmv I BqvwZg Lvbvi †gvo - giûg 

Aveyj Kv‡kg mi`v‡ii evox msjMœ †Mvcvjcyi - ivqbMi 

gv ª̀vmv ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb|( 

‡hvMv‡hvM Rvdicyi nvwdwRqv gv ª̀vmv I BqvwZg Lvbvi †gvo - 

giûg Aveyj Kv‡kg mi`v‡ii evox msjMœ †Mvcvjcyi 

- ivqbMi gv ª̀vmv ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb|( 

KvwjKvcyi BDwbqb 2021-22 

gvRevox 4bs IqvW© gvbœvb gÛ‡ji evox - gwR` †g¤̂v‡ii 

evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM gvRevox 4bs IqvW© gvbœvb gÛ‡ji evox - gwR` 

†g¤̂v‡ii evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

gvSevwo BDwbqb 2021-22 

Lvgvi evox `Ëcvov Kv‡`i gÛ‡ji †m‡Kb Lv‡bi evox ch©šÍ 

iv¯Ív GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM Lvgvi evox `Ëcvov Kv‡`i gÛ‡ji †m‡Kb Lv‡bi 

evox ch©šÍ iv¯Ív GBPwewe Øviv Dbœqb| 

gvSevwo BDwbqb 2021-22 

`qivgcyi exi gyw³‡hv×v wRjøyj nvwKg PË¡i wbgv©Y| ‡hvMv‡hvM `qivgcyi exi gyw³‡hv×v wRjøyj nvwKg PË¡i 

wbgv©Y| 

gvSevwo BDwbqb 2021-22 

mvIivBj BDwbq‡bi wewfbœ ’̄v‡b bjK’c ’̄vcb| ‡hvMv‡hvM mvIivBj BDwbq‡bi wewfbœ ’̄v‡b bjK’c ’̄vcb| mvIivBj BDwbqb 2021-22 

ebMÖvg Av°v‡mi evox n‡Z Aveyj Wv³v‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM ebMÖvg Av°v‡mi evox n‡Z Aveyj Wv³v‡ii evox 

ch©šÍ iv¯Ív GBPwewe Øviv Dbœqb| 

mvIivBj BDwbqb 2021-22 

mvIivBj PiwfwU gmwR` †_‡K kwn` w`qvbZ Avjxi evox 

ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| (Aewkó Ask) 

‡hvMv‡hvM mvIivBj PiwfwU gmwR` †_‡K kwn` w`qvbZ Avjxi 

evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| (Aewkó 

Ask) 

mvIivBj BDwbqb 2021-22 

PicvZzwiqv †gŠRvq cvskv - evwjqvKvw›` cÖavb moK †_‡K 

PicvZzwiqv Rv‡g gmwR‡`i cwðgcvk w`‡q AvwZqvi 

ingv‡bi evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM PicvZzwiqv †gŠRvq cvskv - evwjqvKvw›` cÖavb moK 

†_‡K PicvZzwiqv Rv‡g gmwR‡`i cwðgcvk w`‡q 

AvwZqvi ingv‡bi evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb| 

mvIivBj BDwbqb 2021-22 

eo cvZzwiqv cvKv iv¯Ív n‡Z †UKwbK¨vj K‡jR ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 †hvMv‡hvM eo cvZzwiqv cvKv iv¯Ív n‡Z †UKwbK¨vj K‡jR ch©šÍ 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

mvIivBj BDwbqb 2021-22 

LvMRvbv eªxR †gvi n‡Z b`xi cvi n‡q k¦kœvb ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 †hvMv‡hvM LvMRvbv eªxR †gvi n‡Z b`xi cvi n‡q k¦kœvb ch©šÍ 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡evqvwjqv BDwbqb 2021-22 

LvMRvbv evRvi cvKv iv Í̄v n‡Z †Nvl evox Kvwj gw›`i ch©šÍ 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 †hvMv‡hvM LvMRvbv evRvi cvKv iv Í̄v n‡Z †Nvl evox Kvwj 

gw›`i ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡evqvwjqv BDwbqb 2021-22 

g`vcyi ZvjyKcvov byiæ gvóv‡ii evox n‡Z m~h¨©w`qv †ij 

jvBb ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 †hvMv‡hvM g`vcyi ZvjyKcvov byiæ gvóv‡ii evox n‡Z m~h¨©w`qv 

†ij jvBb ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

g`vcyi BDwbqb 2021-22 

g`vcyi wek¦vm cvov  Rv‡g gmwR` cvov n‡Z AvwRR 

gvóv‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 †hvMv‡hvM g`vcyi wek¦vm cvov  Rv‡g gmwR` cvov n‡Z AvwRR 

gvóv‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív GBPwewe Øviv Dbœqb| 

g`vcyi BDwbqb 2021-22 

g„Mx wkKRvb †gvZv‡je gÛ‡ji evox n‡Z abÄq gvóv‡ii 

evox ch©šÍ iv¯Ív GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 †hvMv‡hvM g„Mx wkKRvb †gvZv‡je gÛ‡ji evox n‡Z abÄq 

gvóv‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív GBPwewe Øviv Dbœqb| 

g„Mx BDwbqb 2021-22 

gvbbxq RvZxq msm` m`m¨, ivRevox-2, g‡nv`‡qi 

‡mwgbvi Kÿ ms¯‹vi I Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| (Aewkó 

Ask)   

 †hvMv‡hvM gvbbxq RvZxq msm` m`m¨, ivRevox-2, g‡nv`‡qi 

‡mwgbvi Kÿ ms¯‹vi I Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| 

(Aewkó Ask)   

KvjyLvjx 2021-22 

Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi Awdm iæg ms¯‹vi I 

Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| (Aewkó Ask) 

 †hvMv‡hvM Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi Awdm iæg 

ms¯‹vi I Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| (Aewkó Ask) 

 2018-19 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi evmv ms¯‹vi I 

Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| 

AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi evmv ms¯‹vi 

I Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| 

 KvjyLvjx Dc‡Rjv 2021-22 

INF-2020-2021-308247-1 KvjyLvjx Dc‡Rjvq 

AwaK dmj Drcv`‡bi Rb¨ BDwbqb ch©v‡q †mP †W&ªb 

wbg©vb Kiv   

K…wl KvjyLvjx Dc‡Rjvq AwaK dmj Drcv`‡bi 

Rb¨ BDwbqb ch©v‡q †mP †W&ªb wbg©vb Kiv   

 Dc‡Rjv K…wl 

Awdm 

2021-22 

INF-2020-2021-308247-2 KjyLvjx Dc‡Rjv 

ch©v‡q gva¨wgK I gv ª̀vmv wkÿv‡K AvaywbK  Ges 

wWwRUvjvBR Ki‡Y mnvqZvi Rb¨ nvB¯‹zj I gv ª̀vmvq 

Kw¤úDUvi I wc›Uvi, gvwëwgwWqv mieiv‡ni Kiv| 

Dc‡Rjv 

gva¨wgK wkÿv  

KjyLvjx Dc‡Rjv ch©v‡q gva¨wgK I gv ª̀vmv 

wkÿv‡K AvaywbK  Ges wWwRUvjvBR Ki‡Y 

mnvqZvi Rb¨ nvB¯‹zj I gv`ªvmvq Kw¤úDUvi I 

wc›Uvi, gvwëwgwWqv mieiv‡ni Kiv| 

 Dc‡Rjv gva¨wgK 

wkÿv Awdm 

2021-22 

INF-2020-2021-308247-3 KvjyLvjx  Dc‡Rjvq 

gva¨wgK ch©v‡qi wewfbœ ¯‹zj I gv ª̀mvq †eÝ mieivn 

Kiv | 

 

Dc‡Rjv 

gva¨wgK wkÿv  

KvjyLvjx  Dc‡Rjvq gva¨wgK ch©v‡qi wewfbœ 

¯‹zj I gv ª̀mvq †eÝ mieivn Kiv | 

 

Dc‡Rjv gva¨wgK 

wkÿv Awdm 

2021-22 

INF-2020-2021-308247-4 K‡ivbv wPwKrmv‡K 

Zivwš^Z Kivi Rb¨  KvjyLvjx Dc‡Rjv nvmcvZv‡j 

K‡ivbv cÖvZ‡iv‡a  ‡K› ª̀xq AwKvª‡Rb e¨e ’̄vcbv ’̄vcb 

 

¯̂v ’̄¨ I cwievi 

cwiKíbv  

K‡ivbv wPwKrmv‡K Zivwš^Z Kivi Rb¨  

KvjyLvjx Dc‡Rjv nvmcvZv‡j K‡ivbv 

cÖvZ‡iv‡a  ‡K› ª̀xq AwKvª‡Rb e¨e ’̄vcbv ’̄vcb 

 

¯̂v ’̄¨ I cwievi 

cwiKíbv Awdm 

2018-19 

CD  2020-21- 308247- 01 -KvjyLvjx Dc‡Rjvq 

Kg©iZ wewfbœ `ß‡ii Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i mÿgZv 

e„w×i Rb¨ B&-bw_, B-dvBwjs, I‡qe †cvU©vj Avc‡WU 

welqK cÖwkÿY| 

 hye Dbœqb KvjyLvjx Dc‡Rjvq Kg©iZ wewfbœ `ß‡ii 

Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i mÿgZv e„w×i Rb¨ B&-

bw_, B-dvBwjs, I‡qe †cvU©vj Avc‡WU welqK 

cÖwkÿY| 

 

KvjyLvjx Dc‡Rjv 

hye Dbœqb 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

2018-19 

CD  2020-21- 308247- 02 `wi ª̀ wkwÿZ †eKvi   

hyeK‡`i Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨   free-lancing cÖwkÿY | 

 

hye Dbœqb `wi ª̀ wkwÿZ †eKvi   hyeK‡`i Kg©ms ’̄v‡bi 

Rb¨   free-lancing cÖwkÿY | 

 

KvjyLvjx Dc‡Rjv 

hye Dbœqb 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

 

2017-19 

CD  2020-21- 308247- 03 wkwÿZ †eKvi 

gwnjv‡`i dzW  GÐ †efv‡iR cÖwkÿY | 

 

KvjyLvjx 

Dc‡Rjv gwnjv 

welqK  

wkwÿZ †eKvi gwnjv‡`i dzW  GÐ †efv‡iR 

cÖwkÿY 

 

KvjyLvjx Dc‡Rjv 

gwnjv welqK 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

2014-19 

CD  2020-21- 308247- 04 ‰ewk¦K gnvgvix 

cwiw ’̄wZ‡Z ‡KvwfW-19 AvµvšÍ ‡ivMxi cwiPh©v, I 

cÖwZ‡iva, wUKv cÖ`vb wel‡q D×zKiY  ¯̂v ’̄¨ Kg©x‡`i 

m‡PZbvg~jK cÖwkÿY| 

 

Dc‡Rjv  ¯̂v ’̄¨ 

I cwievi 

cwiKíbv 

‰ewk¦K gnvgvix cwiw ’̄wZ‡Z ‡KvwfW-19 AvµvšÍ 

‡ivMxi cwiPh©v, I cÖwZ‡iva, wUKv cÖ`vb wel‡q 

D×zKiY  ¯̂v ’̄¨ Kg©x‡`i m‡PZbvg~jK cÖwkÿY| 

 

Dc‡Rjv  ¯̂v ’̄¨ I 

cwievi cwiKíbv 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

2014-19 

CD  2020-21- 308247- 05 Dc‡Rjv  ¯̂v ’̄¨ 

I cwievi 

cwiKíbv 

¯^v¯’¨ SuywK‡Z _vKv m`¨ beRvZ  wkïi 

gv‡q‡`i      ¯^v¯’¨ I cywó wel‡q cÖwkÿY 

 

Dc‡Rjv  ¯̂v ’̄¨ I 

cwievi cwiKíbv 

Awdmv‡ii Kvh©vjq 

2014-19 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

¯^v¯’¨ SuywK‡Z _vKv m`¨ beRvZ  wkïi gv‡q‡`i      

¯^v¯’¨ I cywó wel‡q cÖwkÿY| 

CD  2020-21- 308247- 06 nvB¯‹zj I gv ª̀vmvMvgx  

wK‡kvix wkÿv_©x‡`i etmwÜKv‡ji m‡PZbZv  e„w× KiY 

wel‡q  cÖwkÿY | 

 

 Dc‡Rjv 

gva¨wgK wkÿv  

nvB¯‹zj I gv ª̀vmvMvgx  wK‡kvix wkÿv_©x‡`i 

etmwÜKv‡ji m‡PZbZv  e„w× KiY wel‡q  

cÖwkÿY | 

Dc‡Rjv gva¨wgK 

wkÿv Awdmv‡ii 

Kvh©vjq 

2018-19 

Bmjvgcyi cÖv_wgK we`¨vjq feb wbg©vY wkÿv Pi Bmjvgcyi BDwbq‡bi cÖv_wgK we`¨vj‡qi 

AeKvVv‡gv Dbœqb  

Pi Bmjvgcyi 

BDwbqb 

2018-19 

wgikvnvwb AvjnvR¡ KvRx mv‡q` wgqv cÖv_wgK we`¨vjq 

feb wbg©vY 

wkÿv wgikvnvwb cÖv_wgK we`¨vj‡qi AeKvVv‡gv 

Dbœqb  

wgikvnvwb 2018-19 

wewbœNvU cÖv_wgK we`¨vjq feb wbg©vY wkÿv wewbœNvU cÖv_wgK we`¨vj‡qi AeKvVv‡gv Dbœqb  wewbœNvU 2018-19 

Pi Bmjvgcyi BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

BDwbqb cwil‡`i ‡gŠwjK AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 

Ask wn‡m‡e Pi Bmjvgcyi BDwbqb cwil` 

Kg‡cø· feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q 

Pi Bmjvgcyi 

BDwbqb 

2017-19 

wm½viwej BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

BDwbqb cwil‡`i ‡gŠwjK AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 

Ask wn‡m‡e wm½viwej BDwbqb cwil` 

Kg‡cø· feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q 

wm½viwej BDwbqb 2018-19 

cvwb e¨e ’̄vcbv cÖKí K…wl wdZv cvB‡ci e¨envi, AvBj †e‡a e„wói cvwb 

e¨envi| †mP I wbKvk m¤ú‡K© K…lK‡K m‡PZb 

Kiv| 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

gvwUi ¯̂v ’̄¨ Dbœqb 

K…wl ‡ev‡iv KZ©‡bi ci meyR mvi wnmv‡e ‰aÂv 

Avev`, 

K‡¤úvó ‰Zix,bvov †cvov‡bv| 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

bZzb RvZ m¤cÖmviY 

K…wl Av`k© exRZjvq Pviv ˆZix‡Z mvwi‡Z Pviv 

†ivc‡b K…lK‡`i cÖwk¶b cÖ`vb| 

AvBwmGg/AvBwcGg K…lK gvV ¯‹zj/K¬ve 

¸‡jv‡K m¤ú„³ Kiv| 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

GbGwUwc-2 

K…wl wmAvBwR K…lK MÖæ‡ci g‡a¨ bZzb cÖhyw³ 

m¤úªmviY I `ÿ K…lK ‰Zix  

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

Dc‡Rjv ch©v‡q cÖhyw³ n Í̄všÍ‡ii Rb¨ K…lK cÖwk¶b K…wl K…wl wel‡q bZzb cÖhyw³ n Í̄všÍi  Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

mgwš^Z K…wl Dbœq‡bi gva¨‡g cywó I Lv`¨ wbivcËv 

wbwðZKib cÖKí 

K…wl ’̄vbxq ch©v‡q RbM‡Yi Lv`¨ I cywó wbwðZ Kiv Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

Need based Infrastructure Development of 

Newly Nationalized Government Primary 

Schools (1st Phase) 

wkÿv D³ cÖK‡íi gva¨‡g cÖv_wgK we`¨vj‡qi 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb Kiv nq 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

cÖv_wgK wkÿv Dbœqb cÖKí (PEDP3) wkÿv  Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

 

grm¨Rxex/grm¨Pvlx I Ab¨vb¨ mydj‡fvMx‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb 

grm¨ grm¨Pvlx‡`i gvQ Pv‡l `ÿZv Dbœqb Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

 

Am”Qj gyw³‡hv×v‡`i cÖwkÿY cÖ`vb `vwi`ª¨ 

we‡gvPb 

Am”Qj gyw³‡hv×v‡`i cÖwkÿY cÖ`v‡bi gva¨‡g 

Kg©ms ’̄vb m„wó Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

 

KwgDwbwU wK¬wbK ms¯‹vi ¯̂v ’̄¨ KwgDwbwU wK¬wb‡Ki AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 

gva¨‡g  

Dc‡Rjvi 4wU 

BDwbqb 

2019-20 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

wfUvwgb G cøvm K¨v‡¤úBb ¯̂v ’̄¨ mKj wkïi Rb¨ wfUvwgb G wbwðZ Kiv Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

Expanded Programme on Immunizations 

(EPI) 

¯̂v ’̄¨ wkï‡`i wUKvcÖ`vb Kg©m~wPi gva¨‡g wWc‡_wiqv, 

nywcs Kvwk, abyósKvi, nvg, †cvwjI, hÿvmn 

7wU †ivM wbg©~j Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

Pjgvb 

¯‹zjI gv ª̀vmv wkÿK‡`i Rb¨ m‡PZbZv m„wói Rb¨ 

cÖwkÿY 

cwievi 

cwiKíbv  

¯‹zjI gv ª̀vmv wkÿK‡`i cÖwkÿY cÖ`v‡bi gva¨‡g 

evj¨weevn, bvix wbh©vZb, bvix‡`i nqivwb 

cÖf…wZ wel‡q m‡PZbZv m„wó Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2019-20 

wewfbœ Rb¥ wbqš¿K DcKiY weZiY cwievi 

cwiKíbv  

`¤úwZ‡`i wewfbœ Rb¥ wbqš¿K DcKiY 

weZi‡Yi gva¨‡g RbmsL¨v wbqš¿Y Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2019-20 

Kg©ms ’̄vb m„wói j‡ÿ¨ wkwÿZ bvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb bvix Dbœqb Kg©ms ’̄vb m„wói j‡ÿ¨ wkwÿZ ‡eKvi bvix‡`i 

†mjvB, eøK KvwUs cÖf…wZ wel‡q cÖwkÿY 

cÖ`v‡bi gva¨‡g Kg©ms ’̄vb m„wó Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2019-20 

MÖvgxY GjvKvq 320 wU Mfxi bjK‚c weZiY Rb¯̂v ’̄¨ MÖvgxY Rbc‡` wbivc` cvwb mieivn wbwðZ 

Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2019-20 

MÖvgxY GjvKvq 100 †mU wis ø̄ve weZiY Rb¯̂v ’̄¨ ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbv e¨envb wbwðZ Kiv Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2019-20 

Mv‡Qi Pviv weZiY ebvqb mvgvwRK ebvqb‡K DrmvwnZ Kivi j‡ÿ¨ ¯‹z‡ji 

QvÎ-QvÎx‡`i gv‡S Mv‡Qi Pviv weZiY Kiv nq 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2018-19 

‡eKvi wkwÿZ hyeK‡`i KvwiMwi cÖwkÿY cÖ`vb hye Dbœqb ‡eKvi wkwÿZ hyeK‡`i KvwiMwi cÖwkÿY 

cÖ`v‡bi gva¨‡g Kg©ms ’̄vb m„wó Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2019-20 

weRqbMi Dc‡Rjv cwil‡` GKwU g‡Wj gmwR` I 

Bmjvwg ms¯‹„wZ †K›`ª wbg©vY 

ag© I ms¯‹„wZ  BmjvwgK dvD‡Ûkb KZ©„K ev Í̄evwqZ gmwR` 

GKBmv‡_ Bev`vZ I ms¯‹…wZ †K›`ª wn‡m‡e 

e¨en„Z n‡e 

weRqbMi Dc‡Rjv 

cwil` 

2019-21 

Development projects of MP 

Dc‡Rjv cwil‡`i mvg‡b P›`bv b`xi Zx‡i MvBW 

Iqvj wbgv©Y|   

‡hvMv‡hvM Dc‡Rjv cwil‡`i mvg‡b P›`bv b`xi Zx‡i 

MvBW Iqvj wbgv©Y|   

iZbw`qv BDwbqb 2019-20 

g„Mx cywjk Z`šÍ †K‡› ª̀ Mvox ivLvi ‡kW wbgv©Y|  ‡hvMv‡hvM g„Mx cywjk Z`šÍ †K‡› ª̀ Mvox ivLvi ‡kW wbgv©Y|  g„Mx BDwbqb 2019-20 

Puv`cyi-iZbw`qv iv Í̄vq ỳÕwU ’̄v‡b U-Drain wbgv©Y |  ‡hvMv‡hvM Puv`cyi-iZbw`qv iv Í̄vq ỳÕwU ’̄v‡b U-Drain 

wbgv©Y |  

iZbw`qv BDwbqb 2019-20 

iZbw`qv iRbxKvšÍ D”P we`¨vj‡qi mxgvbv  cÖvPxi 

wbgv©Y|  

‡hvMv‡hvM iZbw`qv iRbxKvšÍ D”P we`¨vj‡qi mxgvbv  

cÖvPxi wbgv©Y|  

iZbw`qv BDwbqb 2019-20 

†Kvgicyi Av`g †g¤̂v‡ii evox n‡Z gmwR` ch©šÍ 

GBPwewe Øviv Dbœqb|  

‡hvMv‡hvM †Kvgicyi Av`g †g¤̂v‡ii evox n‡Z gmwR` 

ch©šÍ GBPwewe Øviv Dbœqb|  

    BDwbqb 2019-20 

bkiZkvnx ivgP› ª̀cyi AvkÖqY cÖK‡íi Rb¨ j¨vwUªb 

wbgv©Y | 

‡hvMv‡hvM cvnvocyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

  iZbw`qv BDwbqb 2019-20 

e½eÜz PZ¡‡i Aviwmwm Øviv Dbœqb |  ‡hvMv‡hvM e½eÜz PZ¡‡i Aviwmwm Øviv Dbœqb |  iZbw`qv BDwbqb 2019-20 

Pvu`cyi e½eÜz &¯§„wZ cvVvMvi wbgv©Y (Aewkó Ask) |  ‡hvMv‡hvM Pvu`cyi e½eÜz &¯§„wZ cvVvMvi wbgv©Y (Aewkó 

Ask) |  

iZbw`qv BDwbqb 2019-20 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

LvwZ½v BD.‡RW.Avi. moK †_‡K LvwZ½v evwjKv 

we`¨vjq ch©šÍ moK wbg©vY (785 wg.), GKB mo‡K 

`ywU KvjfvU© wbg©vY  

‡hvMv‡hvM P¤úKbMi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

P¤úKbMi BDwbqb  

wgR©vcyi-Lv`yivBj moK ms¯‹vi (750 wg.) ‡hvMv‡hvM BQvcyiv BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

BQvcyiv BDwbqb  

wU.Avi/KvweLv (moK) ‡hvMv‡hvM weRqbMi Dc‡Rjvi wewfbœ MÖvgxY moK 

Dbœq‡bi gva¨‡g hvZvqvZ e¨e ’̄vi Dbœqb Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

 

AvwU©wdwmqvj Bbwm‡g‡bkb UªvwKs Ae jvBf÷K 

‡cÖv‡R± 

cÖvwbm¤ú` `ya I gvsm e„w× cv‡e, K…wÎg cÖRb‡bi gva¨‡g 

DbœZ Rv‡Zi evQzi n‡e| 

Dc‡Rjvi 12wU 

BDwbq‡b 

2017-2019 

mvj ch©š— 

BDUzwm (U2C) †cÖv‡R± cÖvwbm¤ú` Dc‡Rjv †_‡K wewfbœ MÖv‡g wM‡q mydj‡fvMx‡`i 

wb‡q  Avjvc- Av‡jvPbvi gva¨‡g I cÖ‡kœvË‡ii 

gva¨‡g wewfbœ †ivM wbY©q I Zvi mgvavb| 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbq‡b mKj MÖvg 

2018 - 

2020 mvj 

ch©š— 

’̄vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Dbœqb cÖKí 

P¤úKbMi ¯‹zj GÛ K‡j‡Ri AvmevecÎ µq/mieivn 

wkÿv P¤úKbMi ¯‹zj GÛ K‡j‡Ri Rb¨ ‡eÂ, †Pqvi, 

†Uwej mieiv‡ni gva¨‡g wkÿv_©x‡`i covi 

cwi‡ek wbwðZ Kiv  

P¤úKbMi BDwbqb 2018-19 

‡gvnv¤§`cyi mywbœqv Avwjg gv ª̀vmvi AvmevecÎ µq wkÿv PiBmjvgcyi BDwbqb ’̄ ‡gvnv¤§`cyi mywbœqv 

Avwjg gv ª̀vmvi Rb¨ ‡eÂ, †Pqvi, †Uwej 

mieiv‡ni gva¨‡g wkÿv_©x‡`i covi cwi‡ek 

wbwðZ Kiv 

PiBmjvgcyi 

BDwbqb 

2018-19 

BQvcyiv BDwbq‡bi i.Av.g Devq ỳj †gvKZvw`i †PŠayix 

we`¨v wb‡KZ‡bi M„n wbg©vb 

wkÿv BQvcyiv BDwbq‡bi i.Av.g Devq ỳj †gvKZvw`i 

†PŠayix we`¨v wb‡KZ‡bi M„n wbg©v‡Yi gva¨‡g 

we`¨vj‡qi AeKvVv‡gv Dbœqb Kiv I wkÿvi 

cwi‡ek wbwðZ Kiv 

BQvcyiv BDwbqb 2018-19 

K) AvDwjqvbMi wmwbqi Avjxg gv`ªvmvq Avmeve cÎ 

mieivn 

L) Puvbcyi Av`k© D”P we`¨vj‡q †eÂ mieivn 

wkÿv cvnvocyi BDwbqb ’̄ AvDwjqvbMi wmwbqi 

Avjxg gv ª̀vmv Ges Puvbcyi Av`k© D”P 

we`¨vj‡qi Rb¨ ‡eÂ, †Pqvi, †Uwej mieiv‡ni 

gva¨‡g wkÿv_©x‡`i covi cwi‡ek wbwðZ Kiv 

cvnvocyi BDwbqb 2018-19 

Bmjvgcyi D”P we`¨vj‡qi †kÖYx K‡ÿi M„n wbg©vb wkÿv Bmjvgcyi D”P we`¨vj‡qi †kÖYx K‡ÿi M„n 

wbg©v‡Yi gva¨‡g we`¨vj‡qi AeKvVv‡gv Dbœqb 

Kiv I wkÿvi cwi‡ek wbwðZ Kiv 

PiBmjvgcyi 

BDwbqb 

2018-19 

weRqbMi Dc‡Rjvi  wewfbœ gva¨wgK vkÿv cÖwZôvb 

mg~‡n †eÂ mieivn 

wkÿv weRqbMi Dc‡Rjvi  wewfbœ gva¨wgK vkÿv 

cÖwZôvb mg~‡n ‡eÂ, †Pqvi, †Uwej mieiv‡ni 

gva¨‡g wkÿv_©x‡`i covi cwi‡ek wbwðZ Kiv 

Dc‡Rjvi mKj 

BDwbqb 

2018-19 

Pi Bmjvgcyi BDwbq‡b  †gvnv¤§`cyi d‡qR Avn¤§` 

GwZgLvbv/gv`ªvmvi `wÿY I c~e©w`‡Ki evBÛvix Iqvj 

wbg©vY 

wkÿv evBÛvix Iqvj wbg©v‡Yi gva¨‡g we`¨vj‡qi 

AeKvVv‡gv Dbœqb Kiv I wkÿvi cwi‡ek 

wbwðZ Kiv 

PiBmjvgcyi 

BDwbqb 

2018-19 

cvnvocyi BDwbq‡bi 04 wU D”Pwe`¨vj‡qi 9g-10g 

†kÖYxi 800 QvÎx‡`i Rb¨ nvBwRb mvgMÖx c¨v‡KR 

c¨vW weZiY 

wkÿv cvnvocyi BDwbq‡bi 04 wU D”Pwe`¨vj‡qi 9g-

10g †kÖYxi 800 QvÎx‡`i Rb¨ nvBwRb mvgMÖx 

c¨v‡KR c¨vW weZi‡Yi gva¨‡g QvÎx‡`i ¯̂v ’̄¨ 

m‡PZb K‡i †Zvjvi cvkvcvwk cv‡V g‡bv‡hvMx 

Kiv 

cvnvocyi BDwbqb 2018-19 

eyaywšÍ BDwbq‡bi kkB DËi cvov nvey wgqvi evwoi 

iv Í̄vi cv‡k¦© †QvUª wgqvi evwo ch©šÍ wiUv©wbs Iqvj wbgvb© 

(150 wgt) 

‡hvMv‡hvM eyaywšÍ BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb Kiv eyaywšÍ BDwbqb 2018-19 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

Rvgvjcyi miKvix cÖvt we`¨vjq moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb|   

‡hvMv‡hvM Rvgvjcyi miKvix cÖvt we`¨vjq moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb|   

 BDwbqb 2018-19 

gvRevox Avwjg gv ª̀vmvi mxgvbv cÖvPxi wbgv©Y|  ‡hvMv‡hvM gvRevox Avwjg gv ª̀vmvi mxgvbv cÖvPxi wbgv©Y|   BDwbqb 2018-19 

g„Mx nvB¯‹z‡ji mvg‡b n‡Z cvskv-evwjqvKvw›` moK 

(Aewkó Ask) GBPwewe Øviv Dbœqb|  

‡hvMv‡hvM g„Mx nvB¯‹z‡ji mvg‡b n‡Z cvskv-evwjqvKvw›` 

moK (Aewkó Ask) GBPwewe Øviv Dbœqb|  

 BDwbqb 2018-19 

cvKwkqv wmivRyj Bmjv‡gi evox n‡Z mi`vi cvov 

gmwR` ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv Dbœqb|  

‡hvMv‡hvM cvKwkqv wmivRyj Bmjv‡gi evox n‡Z mi`vi 

cvov gmwR` ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv Dbœqb|  

 BDwbqb 2018-19 

nvUMÖvg cvKv iv Í̄v n‡Z nvUMÖvg gmwR` I  Kvwjgw›`i 

n‡q LvMRvbv evRvi ch©šÍ  moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM nvUMÖvg cvKv iv Í̄v n‡Z nvUMÖvg gmwR` I  

Kvwjgw›`i n‡q LvMRvbv evRvi ch©šÍ  moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

BDwbqb 2018-19 

iZbw`qv gy³v‡ii evoxi †Wªb wbgv©Y|   ‡hvMv‡hvM iZbw`qv gy³v‡ii evoxi †Wªb wbgv©Y|    BDwbqb 2018-19 

cyivZb KvjyLvjx gay †gvjøvi evoxi wZb iv Í̄vi †gvo 

nB‡Z Lwjjyi ingv‡bi evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM cyivZb KvjyLvjx gay †gvjøvi evoxi wZb iv Í̄vi 

†gvo nB‡Z Lwjjyi ingv‡bi evox ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 BDwbqb 2018-19 

KvjyLvjx miKvix cÖv_wgK we`¨vjq ms‡hvM moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM KvjyLvjx miKvix cÖv_wgK we`¨vjq ms‡hvM 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 BDwbqb 2018-19 

we-Kqv evRv‡ii cvKv iv Í̄v n‡Z gvwScvov Lvj ch©šÍ 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM we-Kqv evRv‡ii cvKv iv Í̄v n‡Z gvwScvov Lvj 

ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

 BDwbqb 2018-19 

nwiYvWv½v BDbyQ Lv‡bi evoxi wbKU e· KvjfvU©  

wbgv©Y |  

‡hvMv‡hvM nwiYvWv½v BDbyQ Lv‡bi evoxi wbKU e· 

KvjfvU©  wbgv©Y |  

 BDwbqb 2018-19 

gvaecyi Pv›`y †g¤̂v‡ii evoxi wbKU e· KvjfvU© 

wbgv©Y|  

‡hvMv‡hvM gvaecyi Pv›`y †g¤̂v‡ii evoxi wbKU e· KvjfvU© 

wbgv©Y|  

 BDwbqb 2018-19 

 ‡hvMv‡hvM   BDwbqb 2018-19 

g‡n› ª̀cyi miKvix cÖvt we`¨vj‡qi RjQv` †givgZ 

Kib|  

‡hvMv‡hvM g‡n› ª̀cyi miKvix cÖvt we`¨vj‡qi RjQv` 

†givgZ Kib|  

BDwbqb 2018-19 

 ‡hvMv‡hvM   BDwbqb 2018-19 

iƒcmv  miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi kvgQz †gŠjwfi 

evox ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv Dbœqb|   

‡hvMv‡hvM iƒcmv  miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi kvgQz 

†gŠjwfi evox ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv 

Dbœqb|   

 BDwbqb 2018-19 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

ev‡ni‡gvo evRv‡ii Af¨šÍ‡i Mwj GBPwewe Øviv 

Dbœqb|     

‡hvMv‡hvM ev‡ni‡gvo evRv‡ii Af¨šÍ‡i Mwj GBPwewe Øviv 

Dbœqb|     

 BDwbqb 2018-19 

g„Mx‡bfx nvDR-AvLiRvwb mo‡K e· Kvjfv‡U©i 

G‡cÖvP KiY|   

‡hvMv‡hvM g„Mx‡bfx nvDR-AvLiRvwb mo‡K e· 

Kvjfv‡U©i G‡cÖvP KiY|   

 BDwbqb g„Mx 2018-19 

KvwjKvcyi †ij-jvB‡bi Kvgvj †k‡Li evox ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb|   

‡hvMv‡hvM KvwjKvcyi †ij-jvB‡bi Kvgvj †k‡Li evox 

ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb|   

BDwbqb KvwjKvcyi 2018-19 

KvwjKvcyi BDwbq‡bi ivqbMi iwk‡`i evox n‡Z 

†Mvcvjcyi KvPvixcvov ch©šÍ moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb|    

‡hvMv‡hvM KvwjKvcyi BDwbq‡bi ivqbMi iwk‡`i evox 

n‡Z †Mvcvjcyi KvPvixcvov ch©šÍ moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb|    

 BDwbqb 

KvwjKvcyi 

2018-19 

cvKwkqv †gvjøvevox gmwR` n‡Z evejy †gvjøvi evox 

ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv Dbœqb|    

‡hvMv‡hvM cvKwkqv †gvjøvevox gmwR` n‡Z evejy †gvjøvi 

evox ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv Dbœqb|    

 BDwbqb 2018-19 

 †Mvcvjcyi D”P we`¨vj‡qi †`v-Zjv Ni wbgv©b|  ‡hvMv‡hvM  †Mvcvjcyi D”P we`¨vj‡qi †`v-Zjv Ni wbgv©b|  BDwbqb 2018-19 

‡ejMvwQ-‡mvbvcyi wRwm moK gÄyi gÛ‡ji evox n‡Z 

`vD` gÛ‡ji evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb|    

‡hvMv‡hvM ‡ejMvwQ-‡mvbvcyi wRwm moK gÄyi gÛ‡ji evox 

n‡Z `vD` gÛ‡ji evox ch©šÍ moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb|    

 BDwbqb 2018-19 

KvjyLvjx Mvjm© D”P we`¨vj‡qi moK Aviwmwm Øviv 

Dbœqb KiY|  

‡hvMv‡hvM KvjyLvjx Mvjm© D”P we`¨vj‡qi moK Aviwmwm 

Øviv Dbœqb KiY|  

 BDwbqb 2018-19 

‡gvnbcyb Picvov ev”Qzi evox nB‡Z †KQgZ gÛ‡ji 

evox (cvKv iv Í̄v ) ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb|   

‡hvMv‡hvM ‡gvnbcyb Picvov ev”Qzi evox nB‡Z †KQgZ 

gÛ‡ji evox (cvKv iv Í̄v ) ch©šÍ moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb|   

 BDwbqb 2018-19 

DËi bMiev_vb Avãyi ingv‡bi evox nB‡Z aiKzjøv 

C`Mvn ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv Dbœqb|   

‡hvMv‡hvM DËi bMiev_vb Avãyi ingv‡bi evox nB‡Z 

aiKzjøv C`Mvn ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv 

Dbœqb|   

 BDwbqb 2018-19 

Rvgvjcyi miKvix cÖvt we`¨vjq moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb|   

‡hvMv‡hvM Rvgvjcyi miKvix cÖvt we`¨vjq moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb|   

 BDwbqb 2018-19 

iZbw`qv BDwci wewfbœ ’̄v‡b nZ `wi ª̀ cwiev‡ii Rb¨ 

bjKzc ’̄vcb 

‡hvMv‡hvM iZbw`qv BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

iZbw`qv BDwbqb 2018-19 

iZbw`qv BDwci wewfbœ ’̄v‡b cvwb wb®‹vl‡bi Rb¨ 

Aviwmwm cvBc mieivn 

‡hvMv‡hvM cvnvocyi BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

iZbw`qv BDwbqb 2018-19 

ebMÖvg Av°v‡mi evox n‡Z Aveyj Wv³v‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

‡hvMv‡hvM mvIivBj BDwbq‡bi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

mvIivBj BDwbqb 2018-19 

g„Mx BDwbq‡bi `wi ª̀-AwZ`wi ª̀ 200 wU cwiev‡i g‰a¨ 

200 †mU m¨v‡bUvix j¨vwUªb weZiY I ¯’vcb| 

‡hvMv‡hvM g„Mx v BDwbq‡bi  Rb¯̂vm&¦¨ e¨e ’̄vi Dbœqb n‡e g„Mx BDwbqb 2018-19 
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cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg LvZ Awfó †Mvwô I djvdjmn msw¶ß weeiY  Awfô GjvKv   

(BDwbq‡bi bvg) 

cÖK‡íi 

†gqv` 

g`vcyi BDwbq‡bi `wi ª̀-AwZ`wi ª̀ 200 wU cwiev‡i  

g‡a¨ 200 †mU m¨v‡bUvix j¨vwUªb weZiY I ¯’vcb|| 

‡hvMv‡hvM g`vcyi BDwbq‡bi Rb¯̂vm&¦¨ e¨e ’̄vi Dbœqb n‡e g`vcyi BDwbqb 2018-19 

iZbw`qv BDwbq‡bi 30 Rb gwnjv‡K avÎx cÖwkÿY 

wKU-e· weZiY 

¯̂v ’̄¨ I cwievi 

cwiKíbv 

avÎx cÖwkÿY wKU-e· weZi‡Yi gva¨‡g 

avÎx‡`i cÖwkwÿZ K‡i †Zvjv Ges wbivc` cÖke 

wbwðZ Kiv 

iZbw`qv BDwbqb 2018-19 

KvwjKvcyi  BDwbq‡bi 30 Rb gwnjv‡K avÎx cÖwkÿY 

wKU-e· weZiY 

¯̂v ’̄¨ I cwievi 

cwiKíbv 

avÎx cÖwkÿY wKU-e· weZi‡Yi gva¨‡g 

avÎx‡`i cÖwkwÿZ K‡i †Zvjv Ges wbivc` cÖke 

wbwðZ Kiv 

KvwjKvcyi  

BDwbqb 

2018-19 

mvIivBj BDwbq‡bi 30 Rb gwnjv‡K avÎx cÖwkÿY 

wKU-e· weZiY  

¯̂v ’̄¨ I cwievi 

cwiKíbv 

avÎx cÖwkÿY wKU-e· weZi‡Yi gva¨‡g 

avÎx‡`i cÖwkwÿZ K‡i †Zvjv Ges wbivc` cÖke 

wbwðZ Kiv 

mvIivBj BDwbqb 2018-19 

GbwRI cÖKí 

eªvK ¯̂v ’̄¨‡K› ª̀ ¯̂v ’̄¨ eªvK ¯̂v ’̄¨‡K‡› ª̀i gva¨‡g KvjyLvjx Dc‡Rjvi 

evwm›`v‡`i‡K wewfbœ ¯̂v ’̄¨‡mev we‡klZ h²v 

wbY©q I wbivgq GQvov Ab¨vb¨ †gŠwjK ¯̂v ’̄¨‡mev 

cÖ`vb Ki‡Q 

Dc‡Rjv cwil` 

¯̂v ’̄¨ Kg‡cø· 

2016 †_‡K 

Pjgvb 

eªvK cÖvK-cÖv_wgK we`¨vjq wkÿv weRqbMi Dc‡Rjvi myweavewÂZ wkï‡`i Rb¨ 

wkÿvi my‡hvM †Zwi Kiv 

KvjyLvjx Dc‡Rjv  

 ¯‹zj wkÿv KvjyLvjx Dc‡Rjvi ‡evqvwjqv I KvwjKvcyi 

BDwbq‡bi wkï‡`i Rb¨ wkÿvi my‡hvM †Zwi Kiv 

‡evqvwjqv I 

KvwjKvcyi BDwbqb 
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7. ev‡RU mvi-ms‡ÿc 

KvjyLvjx Dc‡Rjv GKwU m`¨ cÖwZwôZ Dc‡Rjv nIqvq Gi ev‡RU †ek mxwgZ| 2022-23 A_©eQ‡i KvjyLvjx Dc‡Rjv cÖvq 1 †KvwU 37 

jÿ 75 nvRvi 210 UvKvi ev‡RU †NvlYv K‡i‡Q| MZ 2021-22 A_©eQ‡i miKv‡ii Dbœqb Kg©m~wP eve` cÖvq 81,62,000/- jÿ UvKv 

eivÏ †c‡qwQj †hLv‡b 2020-21 A_©eQ‡i cÖvq 2,09,80,000/- jÿ UvKv| PjwZ A_©eQ‡ii (2022-23) cÖv°jb aiv n‡q‡Q cÖvq 90 

jÿ UvKv| weMZ A_©eQ‡ii (2021-22) ’̄vbxqfv‡e AvnwiZ m¤ú‡`i cÖvq 56,74,193/- jÿ UvKv DØ„Ë i‡q‡Q hv PjwZ (2022-23) 

A_©eQ‡ii Dbœqb wnmv‡e †hvM n‡q‡Q| GQvov nvU-evRvi BRviv (10%) ‡_‡K cÖvß 3 jÿ UvKv DØ„Ë i‡q‡Q| Dc‡Rjvi †NvwlZ ev‡R‡Ui 

evB‡i Rvcvb Dbœqb mn‡hvwMZv ms ’̄v RvBKvÕi Dc‡Rjv Mfb©¨vÝ †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± (BDwRwWwc) n‡Z 50 jÿ UvKv Aby`vb 

(Performance Grant) wn‡m‡e eivÏ †c‡q‡Q| mewgwj‡q Dc‡Rjvi PjwZ A_©eQ‡ii †gvU ev‡RU `vovq cÖvq 1 †KvwU 37 jÿ UvKv| 

Dc‡Rjv cwil` B‡Zvg‡a¨ D³ ev‡RU‡K we‡ePbvq wb‡q Dc‡Rjvi LvZ wfwËK mgm¨v we‡kølY c~e©K Dbœqb Pvwn`vi Av‡jv‡K Dbœqb 

cwiKíbv nv‡Z wb‡q‡Q| 

mviwY 4 t evwl©K ev‡RU mvi-ms‡ÿc 

বাজেট সার-সংজেপ 
ফরম ক (বিবি-৩ দ্রষ্টিয) িাজেট সার-সংজেপ অর্ থ িছরt ২০২২-২০২৩ 

বিিরণ পূি থততী িৎসজরর প্রকৃত 
(২০২০-২০২১ অর্ থ িছর) 

চলবত িৎসজরর িাজেট 
িা সংজ াবিত িাজেট 
(২০২১-২০২২) অর্ থ 

িছর 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 
(২০২২-২০২৩) অর্ থ 
িছর 

 
অং -১ 

রােস্ব বিসাি 

cÖvwß 

রােস্ব 

অনুদান 

84,58,607/-  1,32,75,210/- 1,37,75,210/- 

মমাট প্রাবি    

িাদ রােস্ব িযয় 68,91,855/- 76,01,017/- 77,76,000/- 

রােস্ব উদ্িৃত্ত/ঘাটবত (ক) 15,66,752/- 56,74,193/- 59,99,210/- 

অং -২ উন্নয়ন বিসাি 
উন্নয়ন অনুদান 

2,09,80,000/- 81,62,000/- 
 1,03,50,0০০/- 

অনযানয অনুদান ও চা াঁদা - - - 

মমাট (খ) 2,09,80,000/- 81,62,000/- 
 1,03,50,0০০/- 

মমাট প্রাি সম্পদ (ক+খ)    

িাদ উন্নয়ন কর    

সাবি থক িাজেট উদ্িৃত্ত/ঘাটবত 15,66,752/- 56,74,193/- 59,99,210/- 

ম াগ প্রারবিক মের (১েলুাই)    
সমাবির মের 15,66,752/- 56,74,193/- 59,99,210/- 
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8. iƒcKí weeiYx (cÂevwl©K cwiKíbv †_‡K) t 

 

8.1. iƒcKí ( Vision)t 

ÓweRqbMi Dc‡Rjvi RbM‡bi Rb¨ gvbm¤§Z wkÿv, DbœZ †hvMv‡hvM e¨e¯’v, ¯^v¯’¨‡mev I m¨vwb‡Ukb 

wbwðZ KiY, K…wli Dbœqb Ges Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g mKj RbM‡bi Rxbegvb DbœqbÓ| 

 

8.2. Av`k© Ae ’̄vt 

1. wkÿvi myôz cwi‡ek wbwðZ Kiv n‡q‡Q Ges wkÿv_©x  Dcw¯’wZi nvi e„w× ‡c‡q‡Q| 

2. MÖvgxb I AvšÍ:BDwbqb hvZvqvZ e¨e ’̄v DbœZ n‡q‡Q| 

3. wbivc` dmj Drcv`b, Kvw•ÿZ djvdj cÖvwß wbwðZ n‡q‡Q Ges grm¨ I Mevw` cïi Drcv`b e„w× 

‡c‡q‡Q| 

4. wkwÿZ †eKvi ZiæY/ZiæYx‡`i `ÿZv e„w×i gva¨‡g Kg©ms¯’vb ‰Zwi n‡q‡Q|  

5. RbMY mnRfv‡e ¯^v¯’¨ I m¨vwb‡Ukb †mev MÖnY Ki‡Z cvi‡Q|  

 

9. evwl©K cwiKíbvi LvZIqvwi jÿ¨gvÎv I cwigvc‡hvM¨ Afxó  

9.1 wkÿv t 

wkÿvB RvwZi †giæ`Û| †h RvwZ hZ ‡ewk wkwÿZ ‡m RvwZ ZZ †ewk DbœZ| weRqbMi Dc‡Rjv gvbm¤§Z wkÿvq †`‡ki Ab¨vb¨ As‡ki 

Zzjbvq †ek wcwQ‡q i‡q‡Q| Dc‡Rjv wkÿv Awdm †_‡K cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z eZ©gvb ¯̂vÿiZvi nvi 56.1 kZvsk| wkÿvi cðv`c`Zvi 

wcQ‡b †ek wKQz KviY Ly‡R cvIqv †M‡Q| GKv‡WwgK feb I AvmevecÎ msKU, ‡kÖwY Kÿ míZv, fvj †hvMv‡hvM e¨ve ’̄vi Afve, wkÿvi 

e¨vcv‡i AwffveK‡`i m‡PZbZvi Afve, gvwëwgwWqv K¬vkiæ‡gi msKU, `vwi`ªZv BZ¨vw` mgm¨v Ab¨Zg KviY| Gi evB‡i Av‡iv wKQz 

KviY i‡q‡Q hvi mgvavb Kiv Dc‡Rjvi mÿgZvi evB‡i| †hgb- gvbm¤§Z wkÿ‡Ki Afve, KvwiKyjvg †Kw› ª̀K mgm¨v, ‡fŠZ AeKvVv‡gvi 

msKU BZ¨vw`I A‡bKUv `vqx e‡j A‡bK †÷K‡nvìvi g‡b K‡ib| Dch©y³ mgm¨vi Av‡jv‡K weRqbMi Dc‡Rjv wkÿv‡K m‡e©v”P AMÖvwaKvi 

w`‡q †ek wKQz cwiKíbv nv‡Z wb‡q‡Q| ‡hgb- 2023-24 A_©eQ‡ii g‡a¨: nvIo GjvKvq 10 wU †bŠKvi e¨ve ’̄v Kiv n‡e, AwffveK‡`i 

g‡a¨ m‡PZbZv e„w×i Rb¨ wbqwgZ AwffveK mgv‡e‡ki Av‡qvRb Kiv n‡e, 133 wU we`¨vj‡q ‡Ljvi mvgMÖx mieivn Kiv n‡e, 48 wU 

cÖv_wgK  we`¨vj‡qi ‡kÖwYKÿ ms¯‹vi Kiv n‡e, 55 wU we`¨vj‡qi AvmevecÎ mieivn Kiv n‡e, 7 wU cixÿv †K‡› ª̀ wm.wm. K¨v‡giv ’̄vcb 

Kiv n‡e, 300 Rb QvÎ-QvÎx‡K e„wË cÖ`vb Kiv n‡e Ges 26 wU gva¨wgK we`¨vj‡q gvwëwgwWqv cÖ‡R±i mieivn Kiv n‡e| cwiKíbv 

Abyhvqx cÖKí MÖnY Ki‡Z cvi‡j 2023-24 A_©eQ‡ii g‡a¨ S‡o civi nvi 30% †_‡K K‡g 15% G †b‡g Avm‡eGes wkÿv_©x Dcw ’̄wZi 

nvi 65% †_‡K e„w× †c‡q 90% G DbœxZ n‡e| 

 

9.2 ‡hvMv‡hvM t 

bZzb Dc‡Rjv nIqvq weRqbMi Dc‡Rjvi ‡hvMv‡hvM AeKvVv‡gv †Zgb DbœZ bq| Dc‡Rjv GjwRBwW `ß‡ii Z_¨g‡Z me©‡gvU 450.52 

wK‡jvwgUvi mo‡Ki g‡a¨ cuvKv moK cÖvq 145.81 wK‡jvwgUvi, KuvPv moK cÖvq 272.38 wK‡jvwgUvi| GQvov nvIo I b`x ‡ewóZ 

nIqvq i‡q‡Q A‡bK ‡QvU-eo weªR I KvjfvU©| MÖvgxb iv Í̄v¸‡jv cvKv Kiv nqwb, el©vKv‡j Wz‡e hvIqv, we`¨gvb moKmg~‡ni 

†givg‡Zi Afve, AvšÍ:ms‡hvM (AvšÍ:BDwbqb, AvšÍ:MÖvg, BDwbqb †_‡K Dc‡Rjv) mo‡Ki Afve BZ¨vw` Kvi‡Y Dc‡Rjvi RbMb 

we`¨vjq, evRvi, nvmcvZvj, BDwbqb Kg‡cø‡· mnRfv‡e hvZvqvZ Ki‡Z cv‡ibv| we`¨gvb mgm¨v¸‡jv mgvav‡bi wbwg‡Ë Dc‡Rjv 

cwil` 2023-24 A_©eQ‡ii g‡a¨ BU mwjs iv Í̄v wbg©vY Ki‡e 15 wK‡jvwgUvi/14 wU iv Í̄v, wmwm †mvwjs iv Í̄v wbg©vY Ki‡e 11 wK‡jvwgUvi 

/18 wU iv Í̄v, KvjfvU© wbg©vY Ki‡e 60 wU, †WªBb wbg©vY Ki‡e 45 wU Ges we UvBc MÖvgxY iv Í̄v †givgZ Ki‡e 8 wK‡jvwgUvi/12 wU iv Í̄v| 

9.3 K…wl t 
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weRqbMi Dc‡Rjvi gvwU AZ¨šÍ De©i| avb Pv‡li cvkvcvwk GLvbKvi mxgvšÍeZ©x cvnvocyi BDwbqb, weòzcyi BDwbq‡b gvëv, wjPz, 

†cqvivi cÖPzi djb nq|  weRqbMi Dc‡Rjv K…wl `ß‡ii †`qv Z_¨g‡Z MZ 2018-19 A_©eQ‡i cÖvq 1 †KvwU UvKvi wjPz wewµ K‡ib wjPz 

Pvwliv| GLv‡b 5 wU gvëvi evMvb i‡q‡Q| Gme evMv‡b Drcvw`Z gvëv AZ¨šÍ my¯̂v`y|  MZ A_©eQ‡i gvëv wewµ K‡i Pvwliv cÖvq 10 jÿ 

UvKv Avq K‡ib| ch©vß ‡m‡Pi Afve, gvwUi De©iZv n«vm cvIqvmn K…lK‡`i gv‡S cÖhyw³MZ Áv‡bi Afve dm‡ji Drcv`b evnZ n‡”Q 

Ges Kvw•ÿZ djvdj cvIqv hv‡”Qbv| K…lK‡`i gv‡S fvwg© K‡¤úv÷/‡K‡Pv mvi Drcv`b I weZiY Ges wdZv cvBc mieivn Kiv †M‡j 

KvwOÿZ dj cvIqv †h‡Z cv‡i| GQvov Lv`¨ Drcv`‡b AZ¨vwaK KxUbvkK e¨ven‡ii d‡j gvby‡li †ivMevjvB e„w× Ges g„Z¨ SywK 

evo‡Q| mgm¨vwU mgvav‡bi j‡ÿ¨ 5 wU BDwbq‡b ‡digb dv`/‰Re evjvBbvkK e¨venvi n‡e| 

 

grm¨ Pv‡l cÖhyw³MZ `ÿZvi Afve, ch©vß cÖwkÿ‡Yi Afve Af¨šÍwiY grm¨ Pvlvev‡` grm¨ Drcv`b µgvš^‡q n«vm cv‡”Q| GQvov ï®‹ 

†gŠmy‡g cvwb †m‡P gvQ aivi Kvi‡Y gv‡Qi Drm aŸsm hvIqvi `iæY gy³ Rjvk‡q grm¨ Drcv`b nªvm cv‡”Q| grm¨ Pvl wel‡q grm¨ 

Pvlx‡`i AvaywbK cÖhyw³ e¨venv‡ii Rb¨ cÖwkÿ‡Yi e¨ve ’̄v Kiv, cÖ`k©Yx Lvgvi ’̄vcb Kiv,Db¥y³ Rjvk‡q gv‡Qi †cvbv Aegy³KiY BZ¨vw` 

D‡ÏvM ev Í̄evqb Ki‡Z cvi‡j Af¨šÍwiY I gy³ Rjvk‡qi grm¨ Drcv`b eZ©gv‡b evwl©K 488 †gwUªKUb †_‡K e„w× †c‡q 500 †gwUªKU‡b 

DbœxZ n‡e| Gd.Gg.wW. fvBiv‡mi Dcw ’̄wZi Kvi‡Y Mevw` cïi ¯̂v ’̄¨ ûgwKi m¤§yLxb n‡”Q| P¨v‡jÄwU †gvKv‡ejvi Rb¨ Dc‡Rjv cwil` 

48000 Mevw` cïi Rb¨ Gd.Gg.wW. f¨vw·‡bi e¨e ’̄v Ki‡e Ges 10 wU BDwbq‡b 10 wU cÖwkÿY Kg©kvjvi Av‡qvRb Ki‡e| 

 

9.4 Kg©ms¯’vb m„wó t 

m„wó ch©vß †mjvB †gwk‡bi Afv‡e AvB. wR. G. cÖK‡íi Aaxb ‡mjvB †gwkb cÖwkÿYv_©xiv †mjvB (e¨venvwiK) Kv‡R `ÿ n‡Z cvi‡Qbv| 

‡eKvi ZiæYx‡`i gv‡S 120 wU †mjvB †gwkb mieivn Kiv n‡e, 500 gwnjv‡K ‡mjvB cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e Ges 200 Rb 

gwnjv‡K eøK evwUK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| GQvov 100 Rb bvix‡K weDwU cvj©vi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| 

Dc‡Rjvi wkwÿZ hyeK‡`i cÖhyw³MZ `ÿZvi Afve I †eKvi mgm¨v mgvavbK‡í &Dc‡Rjv cwil` 200 Rb ZiæY-ZiæYx‡K 

Freelancing cÖwkÿY cÖ`vb Ki‡e, 300 Rb‡K Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖ`vb Ki‡e|  

 

9.5 ¯̂v¯’¨ I m¨vwb‡Ukb t 

cyivZb I SywKc~Y© AeKvVv‡gv, ‡gŠwjK ¯̂v ’̄¨ DcKiY msK‡Ui Kvi‡Y Dc‡Rjvi RbMb ¯̂v ’̄¨‡mev wb‡Z cvi‡Qbv| mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ 

Dc‡Rjv cwil` 2023-24 A_©eQ‡ii g‡a¨ 15 wU KwgDwbwU wK¬wbK †givgZ Ki‡e, 28 wU wK¬wb‡K I‡qU †gwkb mieivn Ki‡e, 28 wU 

KwgDwbwU wK¬wb‡K eøvW †cÖkvi (we.wc.) †gwkb mieivn Ki‡e Ges ¯̂v ’̄¨ Kg‡cø‡· B.wc.AvB. Kg©m~wPi Rb¨ 2wU wd«R mieivn Ki‡e| 

AvavcvKv j¨vwUª‡bi e¨venvi, KvPv †WªBb e¨env‡ii d‡j AvkÖvqY cÖK‡íi Aaxevmxiv m¨vwb‡Ukb †mev †_‡K ewÂZ n‡”Q|& D³ mgm¨v 

mgvavbK‡í Dc‡Rjv cwil` AvkÖqb cÖK‡íi Awaevmx‡`i Rb¨ KwgDwbwU j¨vwUªb (cvKv ’̄vcbv) ’̄vcb Ki‡e Ges 500 wgUvi cvKv ‡WªBb 

wbg©vY Ki‡e| 

 

mviwY 5 t evwl©K cwiKíbvi cwigvc‡hvM¨ m~PKmn jÿ¨ I djvdj 

bs evwl©K cwiKíbvi 

jÿ¨ (AP Goals) 

LvZ 

(Sector) 

Kvh©µg/D‡Ïk¨ 

(Activities/Objectives) 

evwl©K cwigvc‡hvM¨ Afxó  

(Annual measurable targets) 

1 

wkÿv_©x‡`i Rb¨ myôz 

cwi‡ek wbwðZ Kiv 

Ges wkÿv_©x  

Dcw¯’wZi nvi e„w× 

Kiv 

wkÿv 

nvIo GjvKvq ¯‹zjgyLx hvZvqvZ e¨ve ’̄vi 

Dbœqb Kiv 

nvIo GjvKvq 5 wU ‡bŠKvi e¨ve¯’v Kiv 

n‡e 

 †kÖwYKÿ ms¯‹vi I AvmevecÎ mieiv‡ni 

gva¨‡g we`¨vj‡qi myweav e„w× Kiv 

10 wU we`¨vj‡q AvmevecÎ mieivn Kiv 

n‡e 

3 wU we`¨vj‡q †kÖwYKÿ ms¯‹vi Kiv n‡e 

cÖhyw³MZ wkÿvi cÖmvi NUvb 

8 wU we`¨vj‡q gvwëwgwWqv cÖ‡R±i 

mieivn 

¯‹yj I gv`ªvmv wkÿK‡`i gvwëwgwWqv 

K¬vm cwiPvjbvi `ÿZv e„w×i cªwkÿY-

1wU 

mnwkÿv Kvh©µg I e„wË cÖ`vb 

26 wU we`¨vj‡qi 100 Rb QvÎ-:QvÎx‡K 

e„wË cÖ`vb  
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bs evwl©K cwiKíbvi 

jÿ¨ (AP Goals) 

LvZ 

(Sector) 

Kvh©µg/D‡Ïk¨ 

(Activities/Objectives) 

evwl©K cwigvc‡hvM¨ Afxó  

(Annual measurable targets) 

33 wU we`¨vj‡q ‡Ljvi mvgMÖx mieivn 

cixÿv ‡K‡›`ªi mye¨e¯’vcbv wbwðZ Kiv 3 wU cixÿv †K‡›`ª wm.wm. K¨v‡giv ¯’vcb 

2 

MÖvgxb I 

AvšÍ:BDwbqb 

hvZvqvZ e¨e ’̄vi 

Dbœqb Kiv 

‡hvMv‡hvM 

BU †mvwjs iv¯Ív wbg©v‡Yi gva¨‡g hvZvqvZ 

e¨e ’̄vb Dbœqb Kiv  

BU mwjs iv¯Ív wbg©vYÑ2.2 wK. wg./14 wU 

iv¯Ív 

wmwm †mvwjs iv¯Ív wbg©v‡Yi gva¨‡g 

hvZvqvZ e¨e ’̄vb Dbœqb Kiv 

wmwm †mvwjs iv¯Ív wbg©vYÑ1.8 wK. wg. 11 

wU iv¯Ív  

KvjfvU© I †QvU weªR †givgZ I wbg©v‡Yi 

gva‡g wewfbœ iv¯Ívi g‡a¨ ms‡hvM ‰Zwi 

Kiv 

KvjfvU© wbg©vY- 15 wU 

weªR †givgZ- 1wU  

iv¯Ívi fv½b †iva Kiv  MvBWIqvj/wi‡UBwbs Iqvj wbg©vY-300 

wgUvi 

Rjve×Zv `~i Kiv cvwb wb®‹vkb †WªBb  wbg©vY-400 

wgUvi/6 wU 

we UvBc MÖvgxY iv¯Ív †givg‡Zi gva¨‡g 

hvZvqvZ e¨e ’̄vb Dbœqb Kiv 

we UvBc MÖvgxY iv¯Ív †givgZ-320 

wgUvi/2 wU iv¯Ív 

3 

dmj Drcv`‡b 

Kvw•ÿZ djvdj 

cÖvwß wbwðZKiY Ges 

grm¨ I Mevw` cïi 

Drcv`b e„w×KiY 

K„wl 

†mP Kvh©µg wbwe©Nœ Kiv 
†m‡Pi †WªBb wbgv©Y-200 wgUvi 

BD ‡WªBb ¯’vcb-5wU 

gy³ Rjvk‡q grm¨ Drcv`b e„w× Kiv 

b`x I nvIo GjvKvq gv‡Qi †cvbv 

Aegy³Kib-500 †KwR †cvbv 

Miæ †gvUvZvRvKiY cÖwkÿY cÖ`v‡bi 

gva¨‡g Mevw` cïi Drcv`b e„w×KiY 

Miæ †gvUvZvRvKiY cÖwkÿY cÖ`vb-50 

Rb 

4 

wkwÿZ †eKvi 

ZiæY/ZiæYx‡`i 

`ÿZv e„w×i gva¨‡g 

Kg©ms¯’vb ‰Zwi Kiv 

Kg©ms¯’vb 

‰Zwi 

†mjvB †gwkb mieiv‡ni gva¨‡g 

AvZœKg©ms¯’vb ‰Zwi‡Z Ae`vb ivLv 

20 wU †mjvB †gwk‡bi cÖ`vb Kiv n‡e 

Kg©gyLx cÖwkÿY cÖ`v‡bi gva¨‡g `ÿZv 

e„w× Kiv 

Freelancing cÖwkÿY cÖ`vb-60 Rb 

gwnjv‡`i Rb¨ eøK evwUK cÖwkÿY-40 

Rb 

Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖ`vb-45 Rb 

5 

RbMY mnRfv‡e ¯^v¯’¨ 

I m¨vwb‡Ukb †mev 

MÖnY Ki‡Z cvi‡e 

¯^v¯’¨ I 

m¨vwb‡Ukb 

wK‡kvi- wK‡kvix‡`i eqtmwÜKvjxb 

¯^v¯’¨welqK m‡PZbZv ‰Zwi Kiv 

nvB¯‹zj I gv`ªvmvMvgx wK‡kvi- 

wK‡kvix‡`i eqtmwÜKvjxb m‡PZbZv 

e„w×KiY cÖwkÿY cÖ`vb 

KwgDwbwU wK¬wbK Gi AeKvVv‡gv Dbœqb 

Kiv n‡e 

1 wU KwgDwbwU wK¬wbK Gi evDÛvix 

Iqvj wbgv©Y  

1 wU KwgDwbwU wK¬wbK Gi feb †givgZ 

cvwb wb®‹vkb ‡WªBb wbg©vY, m¨vwbUvwi 

j¨vwUªY weZiY Ges MY NvUjv wbgv‡©Yi 

gva¨‡g bvMwiK †mevi Dbœqb Kiv 

cvwb wb®‹vkb ‡WªBb wbg©vY- 8 wU 

m¨vwbUvwi j¨vwUªY (wis ¯ø¨ve) weZiY-100 

†mU 

MY NvUjv wbgv©Y-3 wU 
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10. cÖKí mvims‡ÿc (2019-20) 

 

mviwY 6 t GKbR‡i evwl©K cwiKíbvi LvZ wfwËK ev‡RU 

 

# LvZ Kg©m~wP msL¨v eivÏ (jvL UvKv) 

01 ‡hvMv‡hvM   

02 wkÿv   

03 ¯̂v ’̄¨ I m¨vwb‡Ukb   

04 K„wl   

05 Kg©ms ’̄vb m„wó   

‡gvU 28 wU 200 jvL 
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11. evwl©K cwiKíbv cwiexÿY I g~j¨vqb †KŠk‡ji D‡Ïk¨ 

mviwY 7 t evwl©K cwiKíbvi cÖKí mvims‡ÿc (2021-22) 

cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

1 

KvwjKvcyi BDwbq‡bi ivqbMi 

iwk` dwK‡ii evox n‡Z KvPvix 

cvov cvKv iv Í̄vi Iqv‡R` 

†g¤̂v‡ii evox ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

evDÛvix Iqvj wbg©v‡Yi d‡j 

KwgDwbwU wK¬wbK Gi AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb n‡e Ges ‡mev MÖnxZvi 

Dcw ’̄wZi nvi evo‡e 

40 

wgUvi 

10,000 

Rb 

gvbyl  

¯̂v ’̄¨ g„Mx 

b‡f¤̂i 

2021 

RyjvB 

2022 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil` 

/ Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

7 

2 

†evqvwjqv AvKz †k‡Li evox n‡Z 

Zziv‡ci evox ch©šÍ moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 400 

wkÿv_©x DcKvi cv‡e  ¯‹z‡j hvZvqvZ 

Ki‡Z cvi‡e 

100 

wgUvi 

400 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

g`vcy

i 

b‡f¤̂i 

2021 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

5,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

6 

3 

gvRevox `qvivgcyi †Mvi ’̄v‡bi 

cÖvPxi wbgv©b| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 40 wgUvi 

iv Í̄v fv½‡bi nvZ †_‡K iÿv cv‡e 

Ges RbM‡bi hvZvqvZ mnR n‡e 

70 

wgUvi 

1000 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

gvRe

vox 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

6 

4 

gvRevox Kzw`© cvov gwR` 

gvóv‡ii evox n‡Z cvKv iv Í̄v 

ch©šÍ  moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ’̄vbxq 

evRv‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v DbœZ 

n‡e d‡j GjvKvi RbMb mn‡R 

evRv‡i I ¯‹z‡j hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

110 

wgUvi 

2,000 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

gvRe

vox 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 
Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

5 

KvwjKvcyi BDwbq‡bi wewfbœ ’̄v‡b 

bjK’c ’̄vcb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ’̄vbxq 

evRv‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v DbœZ 

n‡e d‡j GjvKvi RbMb mn‡R 

evRv‡i hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

140 

wgUvi 

2,500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Kvwj

Kvcyi 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

4,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

6 

Rvdicyi nvwdwRqv gv`ªvmv I 

BqvwZg Lvbvi †gvo - giûg 

Aveyj Kv‡kg mi`v‡ii evox 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ’̄vbxq 

evRv‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v DbœZ 

n‡e d‡j GjvKvi RbMb I QvÎ-

140 

wgUvi 

2,000 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Kvwj

Kvcyi 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

4,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

msjMœ †Mvcvjcyi - ivqbMi 

gv ª̀vmv ch©šÍ moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb|( 

QvÎxiv mn‡R ¯‹z‡j hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

7 

gvRevox 4bs IqvW© gvbœvb 

gÛ‡ji evox - gwR` †g¤̂v‡ii 

evox ch©šÍ moK GBPwewe Øviv 

Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 

DcKvi‡fvMx‡`i m¨vwb‡Ukb mgm¨v 

`yixf‚Z n‡e 
50 

†mU 
50 wU 

cwievi 

m¨vwb

‡Ukb 

gvRe

vox 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

11 

8 

Lvgvi evox `Ëcvov Kv‡`i 

gÛ‡ji †m‡Kb Lv‡bi evox ch©šÍ 

iv Í̄v GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j 

DcKvi‡fvMx‡`i m¨vwb‡Ukb mgm¨v 

`yixf‚Z n‡e 

50 

†mU 

50 wU 

cwievi 

m¨vwb

‡Ukb 

gvRe

vox 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

11 

9 

`qivgcyi exi gyw³‡hv×v wRjøyj 

nvwKg PË¡i wbgv©Y| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ’̄vbxq 

evRv‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v DbœZ 

n‡e d‡j GjvKvi RbMb mn‡R 

evRv‡i I ỳMv© gw›`‡i hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e 

70 

wgUvi 

1200 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

gvRe

vox 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

10 

mvIivBj BDwbq‡bi wewfbœ ’̄v‡b 

bjK’c ’̄vcb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R gmwR‡` hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e 

140 

wgUvi 

2,250 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

mvIiv

Bj 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

4,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

11 

ebMÖvg Av°v‡mi evox n‡Z Aveyj 

Wv³v‡ii evox ch©šÍ iv Í̄v GBPwewe 

Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 15 wgUvi 

iv Í̄v fv½‡bi nvZ †_‡K iÿv cv‡e 

Ges Rjve×Zv wbimb n‡e d‡j 

GjvKvi RbMb mn‡R gmwR‡` 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

35 

wgUvi

/50 

wgUvi 

600 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM/

m¨vwb

‡Ukb 

mvIiv

Bj 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 

12 

mvIivBj PiwfwU gmwR` †_‡K 

kwn` w`qvbZ Avjxi evox ch©šÍ 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R gmwR‡` hvZvqvZ 

Ki‡Z cvi‡e 

40 

wgUvi 

500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

mvIiv

Bj 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

(Aewkó Ask) 

13 

PicvZzwiqv †gŠRvq cvskv - 

evwjqvKvw›` cÖavb moK †_‡K 

PicvZzwiqv Rv‡g gmwR‡`i 

cwðgcvk w`‡q AvwZqvi 

ingv‡bi evox ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 30 wgUvi 

iv Í̄v fv½‡bi nvZ †_‡K iÿv cv‡e 

Ges RbMb mn‡R fzwg Awd‡m 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

50 

wgUvi 

200 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

‡evqvw

jqv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

6 

14 

eo cvZzwiqv cvKv iv Í̄v n‡Z 

†UKwbK¨vj K‡jR ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ’̄vbxq 

evRv‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v DbœZ 

n‡e d‡j GjvKvi RbMb mn‡R 

evRv‡i I we`¨vj‡q hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e 

70 

wgUvi 

1500 

Rb 

gvbyl  

 

‡evqvw

jqv 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

15 

LvMRvbv eªxR †gvi n‡Z b`xi cvi 

n‡q k¦kœvb ch©šÍ moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g Rjve×Zv 

wbimb n‡e d‡j GjvKvi RbMb 

mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

100 

wgUvi 

250 

Rb 

gvbyl  

m¨vwb

‡Ukb 

‡evqvw

jqv 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 

16 

LvMRvbv evRvi cvKv iv Í̄v n‡Z 

†Nvl evox Kvwj gw›`i ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j MÖvg †_‡K 

evRv‡ii hvZvqvZ e¨e ’̄v DbœZ n‡e| 

d‡j GjvKvi RbMb mn‡R evRv‡i I 

wkÿv cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

160 

wgUvi 

2000 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

‡evqvw

jqv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

17 

g`vcyi ZvjyKcvov byiæ gvóv‡ii 

evox n‡Z m~h¨©w`qv †ij jvBb 

ch©šÍ moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g Rjve×Zv 

wbimb n‡e d‡j GjvKvi RbMb 

mn‡R gmwR‡` hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

75 

wgUvi 

300 

Rb 

gvbyl  

m¨vwb

‡Ukb 

g`vcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

18 

g`vcyi wek¦vm cvov  Rv‡g gmwR` 

cvov n‡Z AvwRR gvóv‡ii evox 

ch©šÍ iv Í̄v GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

160 

wgUvi 

3,500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

g`vcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

19 

g„Mx wkKRvb †gvZv‡je gÛ‡ji 

evox n‡Z abÄq gvóv‡ii evox 

ch©šÍ iv Í̄v GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g Rjve×Zv 

wbimb n‡e d‡j GjvKvi RbMb 

mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

75 

wgUvi 

400 

Rb 

gvbyl  

m¨vwb

‡Ukb 
g„Mx 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 

20 

gvbbxq RvZxq msm` m`m¨, 

ivRevox-2, g‡nv`‡qi ‡mwgbvi 

Kÿ ms¯‹vi I Af¨šÍixb 

†W‡Kv‡ikvb| (Aewkó Ask)   

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 
25 

wgUvi 

400 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 

21 

Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb 

g‡nv`‡qi Awdm iæg ms¯‹vi I 

Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| (Aewkó 

Ask) 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g Rjve×Zv 

wbimb n‡e d‡j GjvKvi RbMb 

mn‡R gw›`‡i hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

50 

wgUvi 

wU 

300 

Rb 

gvbyl  

m¨vwb

‡Ukb 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 

22 

Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb 

g‡nv`‡qi evmv ms¯‹vi I 

Af¨šÍixb †W‡Kv‡ikvb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

80 

wgUvi 

1500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

nilcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

23 

INF-2020-2021-308247-1 

KvjyLvjx Dc‡Rjvq AwaK dmj 

Drcv`‡bi Rb¨ BDwbqb ch©v‡q 

†mP †W&ªb wbg©vb Kiv   

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j KvjyLvjx 

Dc‡Rjvq AwaK dmj Drcv`‡bi 

Rb¨ BDwbqb ch©v‡q †mP †W&ªb wbg©vb 

Kiv   

1 wU 

800 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

nilcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 

 UGDP 
Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

24 

INF-2020-2021-308247-2 

KjyLvjx Dc‡Rjv ch©v‡q gva¨wgK 

I gv ª̀vmv wkÿv‡K AvaywbK  Ges 

wWwRUvjvBR Ki‡Y mnvqZvi Rb¨ 

nvB¯‹zj I gv ª̀vmvq Kw¤úDUvi I 

wc›Uvi, gvwëwgwWqv mieiv‡ni 

Kiv| 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j cvBKcvov MÖ‡g 

emevmKvix RbMY cwi®‹vi cwi”QbœZv, 

†Mvmj Kiv, †avZ Kivmn Ab¨vb¨ 

wbZ¨ cÖ‡qvRbxq KvR Ki‡Z cvi‡e 

1 wU 
500 

Rb 

gvbyl  

m¨vwb

‡Ukb 

nilcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

12 

25 

INF-2020-2021-308247-3 

KvjyLvjx  Dc‡Rjvq gva¨wgK 

ch©v‡qi wewfbœ ¯‹zj I gv ª̀mvq †eÝ 

mieivn Kiv | 

G cÖKíwU ev Í̄evq‡bi d‡j K…lK‡`i 

†mP Kvh©µg mnRZi n‡e Ges K…wl 

Drcv`b e„w× cv‡e 
200 

wgUvi 

200 

Rb 

K…lK 

K„wl 

nilcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

14 

27 

INF-2020-2021-308247-4 

K‡ivbv wPwKrmv‡K Zivwš^Z Kivi 

Rb¨  KvjyLvjx Dc‡Rjv 

nvmcvZv‡j K‡ivbv cÖvZ‡iv‡a  

‡K› ª̀xq AwKvª‡Rb e¨e ’̄vcbv ’̄vcb 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R gmwR‡` hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e 
160 

wgUvi 

1500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

nilcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

28 

CD  2020-21- 308247- 01 

-KvjyLvjx Dc‡Rjvq Kg©iZ 

wewfbœ `ß‡ii Kg©KZ©v I 

Kg©Pvix‡`i mÿgZv e„w×i Rb¨ 

B&-bw_, B-dvBwjs, I‡qe †cvU©vj 

Avc‡WU welqK cÖwkÿY| 

CD  2020-21- 308247- 01 -

KvjyLvjx Dc‡Rjvq Kg©iZ wewfbœ 

`ß‡ii Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i 

mÿgZv e„w×i Rb¨ B&-bw_, B-

dvBwjs, I‡qe †cvU©vj Avc‡WU 

welqK cÖwkÿY| 

60R

b 

60 Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

167613 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

29 

CD 2020-21- 308247- 02 

`wi ª̀ wkwÿZ †eKvi   hyeK‡`i 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I gmwR‡` 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

70 

wgUvi 

30  Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

KvjyLv

jx 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

179320 
UGDP 

Dc‡Rjv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 



41 

 

cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨   free-

lancing cÖwkÿY | 

Dc‡R

jv  

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

32 

CD  2020-21- 308247- 03 

wkwÿZ †eKvi gwnjv‡`i dzW  GÐ 

†efv‡iR cÖwkÿY | 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g cÖvq 50 

wgUvi moK fvO‡bi nvZ †_‡K iÿv 

cv‡e d‡j GjvKvi RbMb mn‡R 

gmwR‡` I we`¨vj‡q hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e 

50 

wgUvi 

900 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

KvjyLv

jx 

Dc‡R

jv  

b‡f¤̂i 

2021 

RyjvB 

2022 

Dc‡Rjv  

cwil` 

KvjyLvjx 

175707 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

6 

3

3 

CD  2020-21- 308247- 04 

‰ewk¦K gnvgvix cwiw ’̄wZ‡Z 

‡KvwfW-19 AvµvšÍ ‡ivMxi 

cwiPh©v, I cÖwZ‡iva, wUKv cÖ`vb 

wel‡q D×zKiY  ¯̂v ’̄¨ Kg©x‡`i 

m‡PZbvg~jK cÖwkÿY| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I gmwR‡` 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

70 

wgUvi 

900 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

KvjyLv

jx 

Dc‡R

jv  

b‡f¤̂i 

2021 

RyjvB 

2022 

Dc‡Rjv  

cwil` 

KvjyLvjx 

178880.0

0 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

3

6 

CD  2020-21- 308247- 

05¯̂v ’̄¨ SuywK‡Z _vKv m`¨ beRvZ  

wkïi gv‡q‡`i      ¯̂v ’̄¨ I cywó 

wel‡q cÖwkÿY| 

¯̂v ’̄¨ SuywK‡Z _vKv m`¨ beRvZ  wkïi 

gv‡q‡`i      ¯̂v ’̄¨ I cywó wel‡q 

cÖwkÿY| 

7wU 

BDwb

qb 

200Rb  

‡hvMv

‡hvM 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv  

b‡f¤̂i 

2021 

RyjvB 

2022 Dc‡Rjv  

cwil` 

KvjyLvjx 

144260.0

0 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

3

8 

CD  2020-21- 308247- 06 

nvB¯‹zj I gv ª̀vmvMvgx  wK‡kvix 

wkÿv_©x‡`i etmwÜKv‡ji 

m‡PZbZv  e„w× KiY wel‡q  

cÖwkÿY | 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 
160 

wgUvi 

1500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2021 

RyjvB 

2022 

Dc‡Rjv  

cwil` 

KvjyLvjx 

154220.0

0 

UGDP 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

39 

Rvgvjcyi miKvix cÖvt we`¨vjq 

moK GBPwewe Øviv Dbœqb|   

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I BDwbhb 

cwil‡` hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

70 

wgUvi

/1 wU 

800 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Kvwj

Kvcyi 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 



42 

 

cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

40 

gvRevox Avwjg gv ª̀vmvi mxgvbv 

cÖvPxi wbgv©Y|  

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 160 

wgUvi 

2000 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

gvRe

vox 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

41 

g„Mx nvB¯‹z‡ji mvg‡b n‡Z cvskv-

evwjqvKvw›` moK (Aewkó Ask) 

GBPwewe Øviv Dbœqb|  

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j ỳwU iv Í̄vi 

ms‡hvM ‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv 

Zv‡`i cY¨ enb K‡i evRv‡i wb‡q 

†h‡Z cvi‡e 

1 wU 
1200 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

g„Mx 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

42 

cvKwkqv wmivRyj Bmjv‡gi evox 

n‡Z mi`vi cvov gmwR` ch©šÍ 

moK  GBPwewe Øviv Dbœqb|  

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j RbMb mn‡R 

cwi®‹vi cwi”QbœZv, †Mvmj Kivmn 

wbZ¨ cÖ‡qvRbxq KvR m¤úbœ Ki‡Z 

cvi‡e 

1 wU 
700 

Rb 

gvbyl  

m¨vwb

‡Ukb 

‡evqvw

jqv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

6,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

12 

43 

nvUMÖvg cvKv iv Í̄v n‡Z nvUMÖvg 

gmwR` I  Kvwjgw›`i n‡q 

LvMRvbv evRvi ch©šÍ  moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

G cÖKíwU ev Í̄evqb n‡j K…lKiv 

mn‡R †m‡Pi KvR Ki‡Z cvi‡e Ges 

K…wl Drcv`b e„w× cv‡e 1 wU 

300 

Rb 

K…lK  

K„wl 

‡evqvw

jqv 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 

44 

iZbw`qv gy³v‡ii evoxi †Wªb 

wbgv©Y|   

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R ‡ij †÷k‡b hvZvqvZ 

Ki‡Z cvi‡e 

240 

wgUvi 

2500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

45 

cyivZb KvjyLvjx gay †gvjøvi 

evoxi wZb iv Í̄vi †gvo nB‡Z 

Lwjjyi ingv‡bi evox ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 
160 

wgUvi 

600 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 



43 

 

cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

46 

KvjyLvjx miKvix cÖv_wgK 

we`¨vjq ms‡hvM moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R wKÛvi Mv‡U©‡b hvZvqvZ 

Ki‡Z cvi‡e 

50 

wgUvi 

300 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

47 

we-Kqv evRv‡ii cvKv iv Í̄v n‡Z 

gvwScvov Lvj ch©šÍ moK 

GBPwewe Øviv Dbœqb| 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 80 

wgUvi 

1500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

48 

nwiYvWv½v BDbyQ Lv‡bi evoxi 

wbKU e· KvjfvU©  wbgv©Y |  

G cÖKíwU ev Í̄evqb n‡j K…lKiv 

mn‡R †m‡Pi KvR Ki‡Z cvi‡e Ges 

K…wl Drcv`b e„w× cv‡e 

4 wU 

1200 

Rb 

gvbyl  

K…wl 

‡evqvw

wjqv 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

4 

49 

gvaecyi Pv›`y †g¤̂v‡ii evoxi 

wbKU e· KvjfvU© wbgv©Y|  

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R gyKz›`ycyi D”P we`¨vj‡q 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

120 

wgUvi 

1500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

g`vcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

50 

g‡n› ª̀cyi miKvix cÖvt we`¨vj‡qi 

RjQv` †givgZ Kib|  

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

150 

wgUvi 

1000 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Dc‡

Rjv 

†Pqvi

g¨vb/ 

nilcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

5 

51 

iƒcmv  miKvix cÖv_wgK 

we`¨vj‡qi kvgQz †gŠjwfi evox 

ch©šÍ moK  GBPwewe Øviv 

Dbœqb|   

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R wkÿv cÖwZôv‡b hvZvqvZ 

Ki‡Z cvi‡e 
240 

wgUvi 

1800 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

mvIiv

Bj 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 



44 

 

cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

54 

ev‡ni‡gvo evRv‡ii Af¨šÍ‡i Mwj 

GBPwewe Øviv Dbœqb|     

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

110 

wgUvi 

800 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

g`vcy

i 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

55 

g„Mx‡bfx nvDR-AvLiRvwb mo‡K 

e· Kvjfv‡U©i G‡cÖvP KiY|   

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

70 

wgUvi 

500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

g„Mx 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

56 

KvwjKvcyi †ij-jvB‡bi Kvgvj 

†k‡Li evox ch©šÍ moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb|   

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g cÖvq 50 

wgUvi moK fvO‡bi nvZ †_‡K iÿv 

cv‡e d‡j GjvKvi RbMb mn‡R 

evRv‡i I we`¨vj‡q hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e 

50 

wgUvi 

700 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Kvwj

Kvcyi 
b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

6 

57 

KvwjKvcyi BDwbq‡bi ivqbMi 

iwk‡`i evox n‡Z †Mvcvjcyi 

KvPvixcvov ch©šÍ moK GBPwewe 

Øviv Dbœqb|    

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j ỳwU iv Í̄vi 

ms‡hvM ‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv 

Zv‡`i cY¨ enb K‡i evRv‡i wb‡q 

†h‡Z cvi‡e 

1 wU 

900 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Kvwj

Kvcyi 
b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

58 

KvwjKvcyi †ijjvBb n‡Z cÖv_wgK 

we`¨vjq ch©šÍ HBB  KiY | 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

170 

wgUvi 

2500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

Kvwj

Kvcyi b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

5,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

2 

59 

k¨vg my›`i AvgRv‡`i †`vKvb  

ev Í̄‡Lvjv ˆm`q Avjxi evox ch©šÍ 

HBB KiY | 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi 

RbMb mn‡R evRv‡i I wkÿv 

cÖwZôv‡b hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

160 

wgUvi 

1500 

Rb 

gvbyl 

‡hvMv

‡hvM 

gwnjv 

fvBm 

†Pqvi

g¨vb/ 

Pv›`yi

v 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 



45 

 

cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

60 

mvIivBj  ai‡Kvjøv n‡Z C`Mvn 

ch©šÍ  iv Í̄v HBB KiY | 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g cÖvq 50 

wgUvi moK fvO‡bi nvZ †_‡K iÿv 

cv‡e d‡j GjvKvi RbMb mn‡R 

we`¨vj‡q hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

50 

wgUvi 

600 

Rb 

gvbyl  

wkÿv 

mvIiv

Bj b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

6 

61 

mvIivBj BDwbq‡bi m ©̀vi Rbve 

gv¯Uv‡ii evox  KvI‡Lvjv 

cÖv_wgK we`¨vjq ch©šÍ  iv Í̄v HBB  

KiY| 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j ỳwU iv Í̄vi 

ms‡hvM ‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv 

Zv‡`i cY¨ enb K‡i evRv‡i wb‡q 

†h‡Z cvi‡e 

1 wU 

1500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

mvIiv

Bj 
b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

62 

KvjyLvjx  Dc‡Rjvi mxgvbv djK 

wbg©vb  

 

1 wU 

300 

Rb 

bvix 

Dbœq

b/K

g©ms ’̄

vb 

m„wó 

gwnjv 

fvBm 

†Pqvi

g¨vb 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

24 

6

3 

cvskv- KvjyLvjx cvKv iv Í̄vi 

‡gŠKzox jv‡ji evox n‡Z k¨vgjv 

evox ch©šÍ HBB KiY | 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j we`¨vj‡qi ‡eÂ 

msKU ~̀i n‡e d‡j QvÎ-QvÎx‡`i 

cvV`vb mnR n‡e Ges Dcw ’̄wZi nvi 

e„w× cv‡e 

100 

†eÂ 

300 

Rb 

QvÎ-

QvÎx 

wkÿv 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

18 

64 

`qvivg gmwR` n‡Z `qvivg 

C`Mvn ch©šÍ iv Í̄v HBB  KiY | 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j ỳwU iv Í̄vi 

ms‡hvM ‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv 

Zv‡`i cY¨ enb K‡i evRv‡i wb‡q 

†h‡Z cvi‡e 

1 wU 

1200 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

65 

e_ybw`qv C`Mvn  n‡Z e_ybw`qv 

†Mvi ’̄vb ch©šÍ iv Í̄v HBB KiY | 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j ỳwU iv Í̄vi 

ms‡hvM ‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv 

Zv‡`i cY¨ enb K‡i evRv‡i wb‡q 

†h‡Z cvi‡e 

1 wU 

900 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

6

6 

(K) KvjyLvjx Dc‡Rjvi wewfbœ 

cÖwZóv‡b AvmevecÎ mieivn 

KiY  | eivÏ 

UvKv=2,00,000.00 (L) 

Dc‡Rjv K…wl Awd‡mi mewR 

cÖwkÿY I DcKiY weZiY | 

eivÏ UvKv=1,00,000.00 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j d‡j RbMb 

mn‡R DcK…Z n‡e 

1 wU 

1000 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

67 

(M) Dc‡Rjv gwnjv welqK 

Awd‡mi cÖwkÿb I †mjvB †gwkb  

mieivn KiY  eivÏ 

UvKv=1,08,000.00 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j RbMb mn‡R 

Kg©ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v n‡e 

1 wU 

100 Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

6

8 

KvjyLvjx Dc‡Rjvi wmgvbv djK 

wbg©vb (Amgvß ) 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j  mwVK KvR n‡e 

1 wU 

500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

69 

KvjyLvjx Dc‡Rjvi iZbw`qv 

evRv‡ii Mwj wmwm Øviv Dbœqb 

KiY | 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j ` iv Í̄vi ms‡hvM 

‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R hvZvqvZ 

Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv Zv‡`i cY¨ 

enb K‡i evRv‡i wb‡q †h‡Z cvi‡e 

1 wU 

600 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 
b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

70 

KvjyLvjx Dc‡Rjv cwil‡`i  

eviv›`v wbg©vb   

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j ỳwU iv Í̄vi 

ms‡hvM ‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv 

Zv‡`i cY¨ enb K‡i evRv‡i wb‡q 

†h‡Z cvi‡e 

1 wU 

800 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv 
b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

71 

Pvu`cyi evmó¨vÛ n‡Z Dc‡Rjv 

cwil` ch©šÍ ewa©Z Kib I 

dzUcvZ wbg©vb | 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j  iv Í̄vi ms‡hvM 

‰Zwi n‡e d‡j RbMb mn‡R hvZvqvZ 

Ki‡Z cvi‡e Ges K…lKiv Zv‡`i cY¨ 

enb K‡i evRv‡i wb‡q †h‡Z cvi‡e 

1 wU 

1500 

Rb 

gvbyl  

‡hvMv

‡hvM 

iZbw

`qv b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

50,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

72 

ev‡ni †gvo evRv‡ii Af¨všÍ‡i 

Mwj GBP we we Øviv Dbœqb | 

cÖKíwU ev Í̄evqb n‡j cvwb †ewóZ 

cÖvq 2,000 Rb QvÎ-QvÎx I wkÿK 

‡bŠKvi gva¨‡g hvZvqvZ Ki‡Z 

cvi‡e| Gi d‡j QvÎ-QvÎx Dcw ’̄wZi 

nvi e„w× cv‡e 

5 wU 

2,000 

Rb 

QvÎ-

QvÎx 

wkÿv 

iZbw

`qv 
b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

17 

73 

‡mvbvcyi †gvo n‡Z cwjø we`yr mve 

†ókb Avi G GBP wW fvov 

nvmcvZvj †ówWqvg ch©šÍ iv Í̄v 

HBB KiY |  

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j we`¨vj‡qi ‡eÂ 

msKU ~̀i n‡e d‡j QvÎ-QvÎx‡`i 

cvV`vb mnR n‡e Ges Dcw ’̄wZi nvi 

e„w× cv‡e 

7 wU 

we`¨v

jq/1

00 

†eÂ 

25,0 

QvÎ-

QvÎx 

wkÿv 

‡evqvw

jqv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

18 

74 gvwëwgwWqv cÖ‡R±i mieivn 

G cÖK‡íi gva¨‡g cÖvq 8 wU gva¨wgK 

we`¨vj‡q gvwëwgwWqv cÖ‡R±i 

mieivn Kiv n‡e d‡j QvÎ-QvÎxiv 

cÖ‡R±i Gi gva¨‡g wWwRUvj K‡›U›U 

Gi gva¨‡g K¬vk Ki‡Z cvi‡e 

8 wU 

cÖ‡R

±i 

4500 

QvÎ-

QvÎx 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

23 

75 ‡Ljvi mvgMÖx mieivn 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j we`¨vj‡qi 

QvÎ-QvÎx‡iv mnwkÿv Kvh©µ‡gi 

my‡hvM cv‡e d‡j Zviv covïbvi cÖwZ 

gb‡hvMx n‡e Ges Dcw ’̄wZi nvi e„w× 

cv‡e 

33 

wU 

gva¨w

gK 

we`¨v

j‡q 

25,00

0 QvÎ-

QvÎx 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

22 

76 Mixi †gavex QvÎ‡`i e„wË cÖ`vb 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j we`¨vj‡qi 

QvÎ-QvÎx‡iv covïbvi cÖwZ Drmvnx 

n‡e d‡j Zv‡`i gv‡S cªwZ‡hvwMZv 

e„w× cv‡e Ges Dcw ’̄wZi nvi e„w× 

cv‡e 

100 

Rb 

QvÎ-

QvÎx 

100 Rb 

QvÎ-

QvÎx 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
5,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

26 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

77 

cixÿv †K› ª̀¸‡jv‡Z wm.wm. 

K¨v‡giv ’̄vcb 

c«KíwU ev Í̄evqb n‡j cvewjK 

cixÿv¸‡jvi mye¨e ’̄vcbv wbwðZ Kiv 

m¤¢e n‡e 

3 wU 

10,000 

QvÎ-

QvÎx 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

21 

78 

¯‹yj I gv ª̀vmv wkÿK‡`i 

gvwëwgwWqv K¬vm cwiPvjbvi 

`ÿZv e„w×i cªwkÿY 

G cÖKí ev Í̄evq‡bi gva¨‡g wkÿKiv 

gvwëwgwWqv cÖ‡R±i e¨env‡i `ÿ 

n‡q DV‡e Ges Gi d‡j wkÿK‡`i 

cvkvcvwk QvÎ-QvÎxivI DcK…Z n‡e 

1 wU 

50 Rb 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,80,000 

BDwRwWwc, 

RvBKv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

23 

79 †mjvB †gwkb mieivn Kiv n‡e 

†mjvB †gwkb mieivn Kiv ‡M‡j 

cÖwkÿYv_©xiv e¨envwiK ‡mjvB Kv‡R 

`ÿ n‡Z cvi‡e Ges Gi d‡j 

Kg©ms ’̄vb m„wó n‡e 

20 

wU 

300 

Rb 

cÖwkÿYv

_©x 

bvix 

Dbœq

b/K

g©ms ’̄

vb 

m„wó 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

25 

80 

nvB¯‹zj I gv ª̀vmvMvgx wK‡kvi- 

wK‡kvix‡`i eqtmwÜKvjxb 

m‡PZbZv e„w×KiY cÖwkÿY cÖ`vb 

cÖKíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g nvB¯‹zj I 

gv ª̀vmvMvgx wK‡kvi- wK‡kvix‡`i 

eqtmwÜKvjxb ¯̂v ’̄¨ m¤ú‡K© m‡PZb 

K‡i †Zvjv n‡e  

1 wU 

300 

Rb 

QvÎ-

QvÎx 

¯̂v ’̄¨ 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,84,505 

BDwRwWwc, 

RvBKv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

 

81 

`vwiqvcyi AvkÖqb cÖK‡íi ‡WªBb 

wbg©vY 

AvkÖqb cÖK‡íi ‡WªBb wbg©v‡Yi d‡j 

Rjve×Zv `~i n‡e d‡j Awaevmx‡`i 

m¨vwb‡Ukb †mev wbwðZ n‡e 

100 

wgUvi 
1200 

Rb 

Awaevmx 

m¨vwb

‡Ukb 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

2,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

27 

85 Miæ †gvUvZvRvKiY cÖwkÿY cÖ`vb 

 

1 wU 

50 Rb 

 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2019 

RyjvB 

2020 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,88,500 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

24 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

8

8 

Kvj~Lvjx MY MÖš’vMvi Dbœqb-

(PIC) 

cÖKíwU ev Í̄evqb n‡j RivRxY© 

MÖš’vMviwU e¨envi Dc‡hvMx n‡q  DV‡e 

d‡j QvÎ-QvÎxmn mKj 

wkÿvbyivMx‡`i Rb¨ Ávb AR©‡bi 

my‡hvM ‰Zwi n‡e 

1 wU 

1000 

Rb 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2020 

RyjvB 

2021 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

19 

89 

iv Í̄vi ga¨eZx© ’̄v‡b KvjfvU© I 

GKwU cyKz‡i wi‡UBwbs Iqvj 

wbgv©Y-(†UÛvi) 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 20 wgUvi 

iv Í̄v fv½‡bi nvZ †_‡K iÿv cv‡e 

Ges RbMb mn‡R fzwg Awd‡m 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

1 wU 

Kvjfv

U©/50 

wg. 

Iqvj 
2000 

Rb 

‡hvMv

‡hvM 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2020 

RyjvB 

2021 
Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

3,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3/

6 

90 

 iv Í̄vq 1340 wgUvi †PB‡b‡R 

fv½v eªx‡Ri ø̄¨ve ‡givgZ-

(RFQ) 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 20 wgUvi 

iv Í̄v fv½‡bi nvZ †_‡K iÿv cv‡e 

Ges RbMb mn‡R fzwg Awd‡m 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

1 wU 

500 

Rb 

‡hvMv

‡hvM 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2020 

RyjvB 

2021 
Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

4,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

3 

91 

KvjyLvjx Dc‡Rjvi wewfbœ Db¥y³ 

Rjvk‡q gv‡Qi †cvbv 

Aegy³Kib-(RFQ) 

c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g gy³ 

Rjvk‡q gv‡Qi Drcv`b e„w× cv‡e 

d‡j ’̄vbxq gvby‡li gv‡Qi Pvwn`v 

c~iY n‡e 

150

0 

†KwR 

†cvbv 

15,00

0 ‡R‡j 

grm¨ 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2020 

RyjvB 

2021 
Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

5,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

13 

92 

iv Í̄vq B‡Ui mwjs-(PIC)  
c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g 80 wgUvi 

iv Í̄v fv½‡bi nvZ †_‡K iÿv cv‡e 

Ges RbMb mn‡R fzwg Awd‡m 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

80 

wgUvi   

700 

Rb 

gvbyl 

‡hvMv

‡hvM 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2020 

RyjvB 

2021 
Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

1,00,000 

GwWwc I 

Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbR¯̂ 

Znwej 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

1 

93 

we`¨vjq feb †givgZ Kiv c«KíwU ev Í̄evq‡bi gva¨‡g RbMb 

hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e 

 

 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

b‡f¤̂i 

2023 

RyjvB 

2024 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 
BDwRwWwc, 

RvBKv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

19 
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cÖK‡íi weeiY Ae ’̄vb ev Í̄evq‡bi mgqm~wP wewb‡qvM cwiexÿY 

cwiw

PwZ 

U¨vM 

cÖK‡íi wk‡ivbvg 

weeiY 

(cwievi / Rb/ †mU/wU/ wKwg/ wdU) 

Awfó/ 

cwigvY 

cÖZ¨vwkZ 

DcKvi‡fvMx 

bvix/ cyiæl/ 

wkï/ cÖwZewÜ 

LvZ Ae ’̄vb 

Avi‡¤¢i 

ZvwiL 

mgvwßi 

ZvwiL 

ev Í̄evqbKvw

i ms ’̄v 

cÖv°wjZ e¨q Znwe‡ji Drm `vwqZ¡kxj ms ’̄v 

‡idv

‡iÝ 

Dc‡

Rjv 

94 

KwgDwbwU wK¬wb‡Ki feb †givgZ   

 

¯̂v ’̄¨ 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2022 

RyjvB 

2023 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 

BDwRwWwc, 

RvBKv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

7 

95 

we`¨vj‡q †eÂ mieivn   

 

wkÿv 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2022 

RyjvB 

2023 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 

BDwRwWwc, 

RvBKv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 

18 

96 

.............   

 

 

KvjyL

vjx 

Dc‡

Rjv 

b‡f¤̂i 

2022 

RyjvB 

2023 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

10,00,00

0 

BDwRwWwc, 

RvBKv 

Dc‡Rjv cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj Kvh©vjq 
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11. evwl©K cwiKíbv cwiexÿY I g~j¨vqb †KŠk‡ji D‡Ïk¨ 

Dc‡Rjvi Dbœqb cwiKíbvmg~n c~Y©v½ Kivi Rb¨ cwiexÿY I g~j¨vqb ‡KŠkj AZ¨vek¨Kxq|Gi gva¨‡g Dc‡Rjv cwil` wbqwgZ I 

c×wZMZfv‡e cÖKí/w¯‹‡gi ev Í̄evq‡bi AMÖMwZ Ges wba©vwiZ D‡Ïk¨ (objectives) I Kg©`ÿZvi m~P‡Ki (performance indicators) 

wfwË‡Z Zv‡`i Kg©m¤úv`b `ÿZv  wbiƒcb Ki‡Z mÿg n‡e|  AZGe Dc‡Rjv cwil‡`i  evwl©K Dbœqb cwiKíbvi cwiexÿY I g~j¨vqY 

_vKv cÖ‡qvRb, hve„nËi cwim‡i miKv‡ii cwiexÿY I g~j¨vqb c×wZ‡Z f~wgKv ivL‡e|  cwiexÿY I g~j¨vqb †KŠkj Dc‡Rjv cwil` I 

Ab¨vb¨  Dbœqb mn‡hvwM‡`i wb¤œwjwLZ ¸iæZ¡c~Y© welqmg~n Rvb‡Z  mvnvh¨ K‡i: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evwl©K Dbœqb cwiKíbv cwiexÿY I ch©v‡jvPbv 

evwl©K cwiKíbv g~j¨vq‡bi Rb¨ wba©vwiZ m~P‡Ki wfwË‡Z Ges †h cwiKíbv Abymv‡i ev‡RU eivÏ Kiv n‡q‡Q Zvi †cÖwÿ‡Z cwiKíbvi 

jÿ¨gvÎv I cÖZ¨vwkZ djvd‡ji AMÖMwZ I AR©b wba©vi‡Yi Rb¨ wbqwgZ Z_¨ msMÖn I we‡kølb Kiv n‡e| evwl©K cwiKíbvi AvIZvq 

ev Í̄evwqZ cÖKí/ w¯‹‡gi AMÖMwZ m¤ú‡K© Dc‡Rjv cwil` ˆÎgvwmK I evwl©K mgwš̂Z cÖwZ‡e`b ‡Rjvq I GjwRwW‡Z ‡cÖiY Kivi cvkvcvwk 

Dc‡Rjv cwil` GKBfv‡e Dc‡Rjv cwil‡`i Z_¨ cÖKv‡ki `vwqZ¡ wn‡m‡e Ges ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kivi Rb¨ˆÎgvwmK I evwl©K 

mgwš^Z cÖwZ‡e`b BDwbqb cwil`mg~‡n †cÖiY Ki‡e|   

 

Dc‡Rjv cwil` evwl©K Dbœqb cwiKíbvi ev Í̄evqb cwiexÿY (Monitoring) Ki‡e| evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev Í̄evq‡bi AMÖMwZ ZË¡veav‡bi 

†ÿ‡Î Dc‡Rjv †Pqvig¨vb cÖavb f~wgKv cvjb Ki‡eb Ges BDGbI G wel‡q Zv‡K mn‡hvwMZv Ki‡eb| cÖK‡íi cÖwZwU ev Í̄evqbKvwi ms ’̄v 

A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ’̄vbxq m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv KwgwUi wbKU ˆÎgvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b †ck Ki‡e| AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 

(1) cwiKíbv 

Abymv‡i cwiKwíZ 

Kvh©µg MÖnY Kiv 

n‡q‡Q wKbv 

(5) wba©vwiZ D‡Ïk¨ 

Abymv‡i Kv‡Ri djvdj 

AwR©Z n‡q‡Q wKbv Ges 

wba©vwiZ D‡Ïk¨mg~n 

GL‡bv cÖvmw½K 

Av‡QwKbv 

(2) m¤ú`mg~n (Znwej, 

DcKiY ev gvbem¤ú`) 

BZ¨vw` †h Kv‡RiRb¨ 

cwiKíbvKivn‡qwQj 

†mBKv‡Ri Rb¨ mÂvjb 

Kiv n‡q‡Q wKbv 

 

(4) ev¯ÍevwqZ 

Kv‡Ri djvdj 

(outputs)cwiKí

bv Abymv‡i n‡q‡Q 
 

(3) m¤ú`mg~n †h 

Kv‡Ri Rb¨ 

cwiKíbv Kiv 

n‡qwQj †mBKv‡Ri 

evB‡i Ab¨ Kv‡Ri 

Rb¨ mÂvjb Kiv 

n‡”Q wKbv 

(6) cwiKíbv Zvi 

jÿ¨ AR©b K‡i‡Q 

wKbv; †hgb, 

Dc‡Rjvi Afxó 

Rb‡Mvwói Rxebhvc‡b 

cÖZ¨vwkZ cwieZ©b 

G‡b‡Q 
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mwbœ‡ewkZ K‡i cwiexÿY cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄Z Kivi wel‡q A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ’̄vbxq m¤ú` AvnY welqK Dc‡Rjv KwgwU‡K wUwRwc 

mn‡hvwMZv Ki‡e| D³ cÖwZ‡e`b Dc‡Rjv cwil‡`i wbqwgZ mfvq ˆÎgvwmK wfwË‡Z (A‡±vei, Rvbyqvwi I GwcÖj gv‡m) ch©v‡jvPbvi Rb¨ 

†ck Kiv n‡e| Dc‡Rjv cwil‡`i mfvq Dc‡Rjv cwil` cÖKí/ w¯‹g ch©v‡jvPbv Ki‡e| Awfó myPK I cÖZ¨vwkZ mgqmxgvi wel‡q we‡kl 

¸iæZ¡ w`‡q ch©‡eÿY Ki‡e| cwil` ch©‡eÿ‡bi wfwË‡Z cÖ‡qvRb Abymv‡i †Kvb cÖKí evwZj Kiv Ab¨ cÖK‡í m¤ú` ’̄vbvšÍi Kivi (bZzb 

Riæix cÖ‡qvRb, Pvwn`v ev AMÖvwaKvi) wm×všÍ wb‡Z cvi‡e| 

 

 

 

 

 

evwl©K Dbœqb cwiKíbvi mgq KvVv‡gv I ch©v‡jvPbv Pµ 

 
 

gvm eQi 2021 eQi 2022 
‡g   
Ryb evwl©K ev‡RU Aby‡gv`b   

RyjvB   

AvMó 

 cÂ-evwl©K cwiKíbv I ms‡kvwaZ cwiKíbv †_‡K Dbœqb Pvwn`v I 

AMÖvwaKvi wPwýZ Kiv|  
‡m‡Þ¤^i   

A‡±vei 

evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b/1g ˆÎgvwmK 

ch©v‡jvPbv 

 

b‡f¤̂i ev Í̄evqb I cwiexÿY   
wW‡m¤^i   
Rvbyqvwi 2q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  
‡deªæqvwi   

gvP© 

 evw©l©K Dbœqb cwiKíbvi Rb¨ cÖKí ZvwjKv cÖ ‘̄Z Kiv I Dc‡Rjv 

cwil‡` cÖKí †ck  
GwcÖj 3q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv bZzb cÖK‡íi we Í̄vwiZ weeiY I e¨q cÖ°jb  
‡g  evwl©K ev‡RU I evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b  

Ryb   
RyjvB  ev Í̄evqb I ZË¡veavb 

 

evwl©K Dbœqb cwiKíbvi ch©v‡jvPbv I ms‡kvab ev‡R‡Ui mv‡_ m¤úwK©Z, KviY ev‡R‡Ui gva¨‡g ev Í̄evq‡bi wbðqZv cvIqv hvq| cÖwZeQ‡ii 

GwcÖj gv‡mi g‡a¨ Dc‡Rjv cwil‡`i ev‡RU cÖYq‡bi c~‡e© evwl©K cwiKíbvi ch©vjvPbv I ms‡kvab m¤úv`b Kiv n‡e| cÖ‡qvRb Abymv‡i 

D³ A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡R‡Ui mv‡_ evwl©K cwiKíbvI ms‡kvab Kiv n‡e| D³ ms‡kvabx Dc‡Rjv cwil‡`i mfvi gva¨‡g Aby‡gv`b 

Kiv‡bv n‡e|   
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mviwY 8 t evwl©K cwiKíbvi ‰ÎgvwmK cwiexÿY cÖwZ‡e`b di‡gU 

‰ÎgvwmK cwiexÿY cÖwZ‡e`b: 2021-22 

cÖwZ‡e`‡bi mgq: ...2021 †_‡K ....2022 

 

Dc‡Rjv: KvjyLvjx 

‡Rjv: eivRevox 

 

eY©bvg~jK mvims‡ÿc:  

 

 

bs evwl©K 

cwiKíbvi jÿ¨ 

(AP Goals) 

LvZ 

(Sector) 

Kvh©µg/D‡Ïk¨ 

(Activities/Objectives) 

evwl©K cwigvc‡hvM¨ Afxó  

(Annual measurable targets) 

 
m¤úv`‡bi 

ev Í̄weK 

Ae ’̄v 

evwl©K cwiKíbvi cÖKí 

wk‡ivbvg 

G ch©šÍ AR©b 

(%) 

ev‡RU/G ch©šÍ 

†gvU QvoK…Z 

A‡_©i cwigvb 

(%) 

1 

wkÿv_©x‡`i Rb¨ 

myôz cwi‡ek 

wbwðZ Kiv 

Ges wkÿv_©x  

Dcw ’̄wZi nvi 

e„w× Kiv 

wkÿv 

nvIo GjvKvq ¯‹zjgyLx hvZvqv‡Zi 

hvZvqvZ e¨ve ’̄vi Dbœqb Kiv 

nvIo GjvKvq 5 wU ‡bŠKvi e¨ve ’̄v 

Kiv n‡e 

    

 †kÖwYKÿ ms¯‹vi I AvmevecÎ 

mieiv‡ni gva¨‡g we`¨vj‡qi myweav 

e„w× Kiv 

10 wU we`¨vj‡q AvmevecÎ mieivn 

Kiv n‡e 

    

3 wU we`¨vj‡q †kÖwYKÿ ms¯‹vi Kiv 

n‡e 

    

cÖhyw³MZ wkÿvi cÖmvi NUvb 

8 wU we`¨vj‡q gvwëwgwWqv cÖ‡R±i 

mieivn 

    

¯‹yj I gv ª̀vmv wkÿK‡`i gvwëwgwWqv 

K¬vm cwiPvjbvi `ÿZv e„w×i cªwkÿY-

1wU 

    

mnwkÿv Kvh©µg I e„wË cÖ`vb 

26 wU we`¨vj‡qi 100 Rb 

QvÎ-:QvÎx‡K e„wË cÖ`vb  

    

33 wU we`¨vj‡q ‡Ljvi mvgMÖx mieivn     

cixÿv ‡K‡› ª̀i mye¨e ’̄vcbv wbwðZ 

Kiv 

3 wU cixÿv †K‡› ª̀ wm.wm. K¨v‡giv 

’̄vcb 
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bs evwl©K 

cwiKíbvi jÿ¨ 

(AP Goals) 

LvZ 

(Sector) 

Kvh©µg/D‡Ïk¨ 

(Activities/Objectives) 

evwl©K cwigvc‡hvM¨ Afxó  

(Annual measurable targets) 

 
m¤úv`‡bi 

ev Í̄weK 

Ae ’̄v 

evwl©K cwiKíbvi cÖKí 

wk‡ivbvg 

G ch©šÍ AR©b 

(%) 

ev‡RU/G ch©šÍ 

†gvU QvoK…Z 

A‡_©i cwigvb 

(%) 

2 

MÖvgxb I 

AvšÍ:BDwbqb 

hvZvqvZ 

e¨e ’̄vi Dbœqb 

Kiv 

‡hvMv‡hvM 

BU †mvwjs iv Í̄v wbg©v‡Yi gva¨‡g 

hvZvqvZ e¨e ’̄vb Dbœqb Kiv  

BU mwjs iv Í̄v wbg©vYÑ2.2 wK. wg./14 

wU iv Í̄v 

    

wmwm †mvwjs iv Í̄v wbg©v‡Yi gva¨‡g 

hvZvqvZ e¨e ’̄vb Dbœqb Kiv 

wmwm †mvwjs iv Í̄v wbg©vYÑ1.8 wK. wg. 

11 wU iv Í̄v  

    

KvjfvU© I †QvU weªR †givgZ I 

wbg©v‡Yi gva‡g wewfbœ iv Í̄vi g‡a¨ 

ms‡hvM ‰Zwi Kiv 

KvjfvU© wbg©vY- 15 wU     

weªR †givgZ- 1wU      

iv Í̄vi fv½b †iva Kiv  MvBWIqvj/wi‡UBwbs Iqvj wbg©vY-

300 wgUvi 

    

Rjve×Zv `~i Kiv cvwb wb®‹vkb †WªBb  wbg©vY-400 

wgUvi/6 wU 

    

we UvBc MÖvgxY iv Í̄v †givg‡Zi 

gva¨‡g hvZvqvZ e¨e ’̄vb Dbœqb Kiv 

we UvBc MÖvgxY iv Í̄v †givgZ-320 

wgUvi/2 wU iv Í̄v 

    

3 dmj Drcv`‡b 

Kvw•ÿZ 

djvdj cÖvwß 

wbwðZKiY 

Ges grm¨ I 

Mevw` cïi 

Drcv`b 

e„w×KiY 

K„wl 

†mP Kvh©µg wbwe©Nœ Kiv 
†m‡Pi †WªBb wbgv©Y-200 wgUvi     

BD ‡WªBb ’̄vcb-5wU     

gy³ Rjvk‡q grm¨ Drcv`b e„w× Kiv 

b`x I nvIo GjvKvq gv‡Qi †cvbv 

Aegy³Kib-500 †KwR †cvbv 
    

Miæ †gvUvZvRvKiY cÖwkÿY cÖ`v‡bi 

gva¨‡g Mevw` cïi Drcv`b e„w×KiY 
Miæ †gvUvZvRvKiY cÖwkÿY cÖ`vb-50 

Rb 

    

4 

wkwÿZ †eKvi 

ZiæY/ZiæYx‡`i 

`ÿZv e„w×i 

gva¨‡g 

Kg©ms ’̄vb ‰Zwi 

Kiv 

Kg©ms ’̄vb 

‰Zwi 

†mjvB †gwkb mieiv‡ni gva¨‡g 

AvZœKg©ms ’̄vb ‰Zwi‡Z Ae`vb ivLv 

20 wU †mjvB †gwk‡bi cÖ`vb Kiv n‡e     

Kg©gyLx cÖwkÿY cÖ`v‡bi gva¨‡g 

`ÿZv e„w× Kiv 

Freelancing cÖwkÿY cÖ`vb-60 Rb     

gwnjv‡`i Rb¨ eøK evwUK cÖwkÿY-40 

Rb 

    

Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖ`vb-45 Rb     

5 

RbMY 

mnRfv‡e ¯̂v ’̄¨ 

I m¨vwb‡Ukb 

¯̂v ’̄¨ I 

m¨vwb‡Ukb 

wK‡kvi- wK‡kvix‡`i eqtmwÜKvjxb 

¯̂v ’̄¨welqK m‡PZbZv ‰Zwi Kiv 

nvB¯‹zj I gv ª̀vmvMvgx wK‡kvi- 

wK‡kvix‡`i eqtmwÜKvjxb m‡PZbZv 

e„w×KiY cÖwkÿY cÖ`vb 
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bs evwl©K 

cwiKíbvi jÿ¨ 

(AP Goals) 

LvZ 

(Sector) 

Kvh©µg/D‡Ïk¨ 

(Activities/Objectives) 

evwl©K cwigvc‡hvM¨ Afxó  

(Annual measurable targets) 

 
m¤úv`‡bi 

ev Í̄weK 

Ae ’̄v 

evwl©K cwiKíbvi cÖKí 

wk‡ivbvg 

G ch©šÍ AR©b 

(%) 

ev‡RU/G ch©šÍ 

†gvU QvoK…Z 

A‡_©i cwigvb 

(%) 

†mev MÖnY Ki‡Z 

cvi‡e KwgDwbwU wK¬wbK Gi AeKvVv‡gv 

Dbœqb Kiv n‡e 

1 wU KwgDwbwU wK¬wbK Gi evDÛvix 

Iqvj wbgv©Y  

    

1 wU KwgDwbwU wK¬wbK Gi feb 

†givgZ 

    

cvwb wb®‹vkb ‡WªBb wbg©vY, m¨vwbUvwi 

j¨vwUªY weZiY Ges MY NvUjv 

wbgv‡©Yi gva¨‡g bvMwiK †mevi Dbœqb 

Kiv 

cvwb wb®‹vkb ‡WªBb wbg©vY- 8 wU     

m¨vwbUvwi j¨vwUªY (wis ø̄¨ve) weZiY-

100 †mU 

    

MY NvUjv wbgv©Y-3 wU     
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           GKbR‡i KvjyLvjx Dc‡Rjv 

‡gŠwjK Z_¨vewjt 

AvqZb                                   t 157.14 eM© wKt wgt| 

RbmsL¨v (2011)                         t †gvU- 1,60,946 Rb| 

BDwbqb                                   t 07wU| 

‡gŠRv                                       t 86 wU| 

Mªvg                                         t 90 wU| 

e¨vsK                                     t 4 wU| 

exgv/Bbmy‡iÝ                             t 04wU| 

‡i÷ nvDm                                t 1 wU| 

AvevwmK †nv‡Uj                           t 1 wU| 

‡c‡Uªvj cv¤ú                              t 01 wU| 

‡emiKvix wK¬wbK                         t 03 wU| 

‡emiKvix WvqMbwóK †m›Uvi             t 07 wU| 

KwgDwbwU †m›Uvi                         t 05 wU| 

wk¶v msµvšÍ 

wk¶vi nvi (2011)                                 t 41.73 % 

we`¨vj‡q Mgb Dc‡hvMx wkïi msL¨v               t 42,717 Rb| 

we`¨vj‡q fwZ©K„Z wkïi msL¨v                     t 41,770 Rb| 

cªv_wgK we`¨vj‡qi fwZ©i nvi                     t 99.4% 

cªv_wgK we`¨vjq 

miKvix                                           t 66 wU| 

‡emiKvix †iwRóvW©                                t 28 wU| 
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KwgDwbwU                                         t 09 wU| 

GbwRI cwiPvwjZ                                 t 39 wU| 

wKÛvi Mv‡W©b                                     t 4 wU| 

mZš¿ Ge‡Z`vqx gv`ªvmv                             t 05 wU| 

gva¨wgK we`¨vjq 

miKvix                                                   t 1wU (evwjK) 

‡e-miKvix                                               t 23 wU| 

gnvwe`¨vjq 

miKvix                                                   t 01 wU| 

‡emiKvix                                                 t 02 wU| 

gv`ªvmvi msL¨v (`vwLj I wmwbqi)       t05 wU| 

Dce„wË cªvß QvÎxi msL¨v(gva¨wgK ch©vq)                 t 4216 Rb (2011 m‡b)| 

K„wl msµvšÍ 

‡gvU Avev`x Rwgi cwigvY                   t 15312 †n±i| 

eZ©gv‡b Avev‡`i Aaxb Rwg                 t 23630 †n±i| 

cªavb dmj                                   t avb, cvU,‡cqvR,imyb I kvK mewR| 

wkí-KviLvbv                                 t 01 wU| 

grm¨ m¤ú` msµvšÍt 

‡gvU grm¨ Drcv`b                         t 3020 †gt Ub| 

grm¨ Pvwn`v                                 t 3780 †gt Ub| 

grm¨Rxwei msL¨v                           t 5407 Rb| 

grm¨ Pvlxi msL¨v                           t 571 Rb| 

grm¨ Afqvkªg                               t A¯’vqx 4 wU, ¯’vqx 01 wU | 

n¨vPvixi msL¨v                                 t 02 wU| 

grm¨Rxwe mgevq mwgwZi msL¨v               t 10 wU| 
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cªvwb m¤ú` msµvšÍ (2019-2020) 

cªwZ‡laK wUKv cª`vb (Mevw` cï/nuvm-gyiwM)               t 1,36,924 wU| 

wPwKrmv cª`vb(Mevw` cï/nuvm-gyiwM)                      t 15,362 wU| 

K„wÎg cªRbb (DbœZ Rv‡Zi Mvfx cvj‡b)                   t 1,755 wU| 

Mvfx/QvMj/nuvm gyiwM Lvgvi ¯’vcb                         t 28 wU| 

‡eKvi hyeK cªwk¶Y                                         t 467  Rb| 

Lv`¨ msµvšÍ 

Lv`¨ ¸`vg                                     t bvB 

avib ¶gZv                                   t 0.000 †gt Ub| 

¯^v¯’¨ msµvšÍ 

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ Kg‡cø·           t 01 wU (31 kh¨v wewkó)| 

cwievi cwiKíbv msµvšÍt (A‡±vei/2020 ch©šÍ) 

‡gvU m¶g `¤úwËi msL¨v                                    t 55944 | 

cwievi cwiKíbv c×wZ MªnbKvixi msL¨v                   t 44061 

kZKiv nvi                                                   t 78.76%| 

weMZ 6 gv‡m wkï g„Z¨yi msL¨v                               t 30 Rb| 

weMZ 6 gv‡m gvZ„ g„Z¨yi msL¨v                               t 04 Rb| 

cwievi cwiKíbv Kj¨vb †K‡›`ªi msL¨v             t 05 wU| 

m¨v‡UjvBU wK¬wb‡Ki msL¨v                           t 76 wU| 

cwievi cwiKíbv BDwbU                               t 51 wU| 
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mgvR‡mev msµvšÍ (2019-2020) 

eq¯‹ fvZv †fvMx                                        t 3047 Rb| 

weaev fvZv †fvMx                                 t 1094 Rb| 

cªwZeÜx fvZv †fvMx                               t 567 Rb| 

gyw³‡hv×vi m¤§vbxfvZv †fvMx                     t 90 Rb| 

cªwZeÜx wk¶v Dce„wËi msL¨v                     t 20 Rb| 

Aby`vb cªvß GwZgLvbv                             t 03 wU| 

wbeÜbK„Z †¯^”Qv‡mex msMVb                       t 46 wU| 

FY Kvh©µg fy³ Mªvg                                     t 38 wU| 

FY MªnxZvi msL¨v                                         t 18,632 Rb| 

FY weZiY                                               t 1,08,57,352/- UvKv (me©‡gvU)| 

FY Av`vq                                                t 1,03,53,275/- UvKv(me©‡gvU)| 

Av`v‡qi nvi                                             t 87% (‡gv‡Ui Dci)| 

gvZ„ †K‡›`ªi msL¨v                                       t 12 wU| 

hye Dbœqb msµvšÍ 

cwievi wfwËK Kg©ms¯’vb Kg©m~wP t 

†gvU FY †fvMx             t 8076 Rb| 

†gvU FY weZiY           t 85,22,550/- 

FY Av`v‡qi nvi          t 98.51%| 

hye cªwk¶Y I AvZ¥-Kg©ms¯’vb Kg©m~wP t 

†gvU FY †fvMx             t 349 Rb| 

†gvU FY weZiY           t 52,38,000/- UvKv| 

FY Av`v‡qi nvi          t 83.25%| 

cªwk¶Y MªnYKvix hye/hye gwnjv                       t 3,516 Rb| 
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GwRBwW  iv¯ÍvNvU msµvšÍ 

‡gvU iv¯Ív                                      t 467.40 wKt wgt| 

cvKv iv¯Ív                                   t 123.30 wKt wgt| 

Aa© cvKv iv¯Ív                               t 24.80 wKt wgt| 

KvPv iv¯Ív                                    t 419.30 wKt wgt| 

‡ij c_                                       t 30 wKt wgt| 

Dc‡Rjv m`‡ii mwnZ BDwbqb mg~‡ni †hvMv‡hvM (moK c‡_) mKj BDwbqb| 

‡Rjv m`‡ii mwnZ Dc‡Rjv m`‡ii †hvMv‡hvM (moK c‡_)     t 16 wKt wgt| 

Dbœqb Kg©m~Px (GjwRBwW) (2019-2020) 

cªv_wgK wk¶v  t (2019-2020A_© eQ‡i †kl n‡q‡Q) 

Pvwn`v wfwËK miKvix cªv_wgK we`¨vjq AeKvVv‡gv Dbœqb cªKí t we`¨vjq msL¨v t 19 wU , eivÏ 12,16,41,381.00 

Pvwn`v wfwËK bZyb RvZxq KiYK„Z miKvix cªv_wgK we`¨vjq AeKvVv‡gv Dbœqb cªKí t we`¨vjq msL¨v t 16wU ,eivÏ 117300872.00 

wcBwWwc-4                                  t eivÏt 1,13,84,057.00 

BDwc Kg‡cø· feb †bi msL¨v             t wbwg©Z 05 wU I wbg©vbvaxbt 00 wU| 

GwWwc                                     t eivÏ-89,64,000/- UvKv, e¨wqZ A_©-89,52,867/- 

Îvb kvLvi Dbœqb Kg©m~wP  (2019-2020) 

wUAvi                                     t cªKí msL¨v-90wU, eivÏ-134.64‡gtUb(Mg), 

KvweLv                                     t eivÏ-150‡gtUb(Pvj), 

‡mZy/KvjfvU©                               t cªKí msL¨v-01wU, eivÏ-8,75,260 UvKv| 

gwnjv I wkï welqK 

¶y`ª FY †fvMx                             t 310 Rb| 

wfwRwWi AvIZvq DcKvi‡fvMx           t 817 wU KvW©| 
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f~wg e¨e ’̄vcbv I e‡›`vemZ¥ msµvšÍ 

Dc‡Rjv f~wg Awdm                      t 01 wU| 

BDwbqb f~wg Awdm                       t 05 wU| 

nvU-evRvi                                  t 13 wU| 

Rj gnvjt- 

20 GK‡ii D‡×©                                 t 15 wU| 

Aby×© 20 GKi                                   t 29 wU| 

evwj gnvj                                        t 3 wU| 

e‡›`vemZ¥ †`qv Lvm K„wl Rwg                  t 2,142 GKi| 

DcKvi †fvMx cwiev‡ii msL¨v                  t 690wU| 

Avkªqb cªKí t 

Avkªqb cªK‡íi msL¨v                              t 01 wU| 

eÜb Avkªqb cªKí, gvBRw`wn                     t e¨vivK msL¨v- 03 wU, DcKvi †fvMx cwievi- 30 wU| 

eivÏK„Z f~wg- 03.00 GKi| 

Av`k© Mªvgt 

Av`k© Mªvg cªK‡íi msL¨v                             t 02 wU| 

gCbcyi Av`k© Mªvg                                  t DcKvi †fvMx  cwievi 20 wU, eivÏK„Z f~wg-34.66 GKi| 

gvBRw`wn Av`k© Mªvg                                t DcKvi †fvMx cwievi    20 wU cwievi,eivÏK„Z f~wg-32.26 GKi| 

`k©bxq/ ’̄vb/welqvw`t 

KvjyLvjx †ijI‡q Rskb, „̀wó b›`b bewbwg©Z Dc‡Rjv cwil` b`x bvjv, wewfbœ cªRvwZi MvQcvjv I cïcvwL| 
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         রতনবদয়া ইউবনয়ন পবরষদ 
 
ক) সড়ক পর্ : কালুখালী উপজেলার রতনবদয়া ইউবনয়জনর ১.০০ বকিঃ বমিঃ দবেজন রােিাড়ী –কুষ্টষ্টয়া মিাসড়জকর অিস্থান।এখান মর্জক সড়ক পজর্ মগায়ালন্দ 

িজয় ঢাকা এিং কুষ্টষ্টয়া  াতায়াত করা  ায় । 

(খ) মরল পর্ : রতনবদয়া ইউবনয়জনর কালুখালী মরল মষ্ট ন ১৯৩১ ইং সজন স্থাবপত িয়। কালুখালী মরল মষ্ট ন িজত মগায়ালন্দ ঘাট ও খুলনা এিং মপাড়াদি িজয় উত্তর 

িজে রাে ািী রংপুর  াতায়াত করা  ায়। িতথমাজন কালুখালী িজত  মগাপালগঞ্জ মেলার ভাষ্টটয়াপাড়া মরল পর্ বনম থান কাে প্রায় ম জষর বদজক। 

ঐবতিযিািীকালুখালী েং ন মরল মষ্ট জনর নাজম কালুখালী উপজেলার নাম করন করা িজয়জছ। রতনবদয়া ইউবনয়জনর মজিয ১১.০০বকিঃ বমিঃ মরল পর্ আজছ। 

(গ) নদীপর্ : রতনবদয়া ইউবনয়জনর ৫.০০বকিঃবমিঃ উত্তজর পদ্মা নদীর অিস্থান। নদী পজর্ পািনা, কুষ্টষ্টয়া, মাবনকগঞ্জ মেলায়  াতায়াত করা  ায়। রতনবদয়া 

ইউবনয়জনর মজিয ৮.০০বকিঃ বমিঃ নদী পর্ আজছ। 

রতনবদয়া ইউবনয়জনর : িাট/িাোর 

 *িাট/িাোর :       ১। রতনবদয়া অরুনগঞ্জ িাোর 

                            ২। রতনবদয়া পশুিাট 

                            ৩। কালুখালী মরল মষ্ট ন িাোর 

                             ৪।  মািিপুর িাোর 
 

রতনবদয়া ইউবনয়জনর ইবতিাস 

িৃষ্টট   াসনামজলর আনুমাবনক ১৯৪৩ সাজল প্রর্ম মগায়ালন্দ মিকুমার অিীজন িতথমান মদাপুর  ও রতনবদয়া বনজয় কালুখালী ইউবনয়ন গষ্টিত িয়। ঐ সমজয় 

ইউবনয়ন এর মচয়ারমযান মক গ্রাম মপ্রবসজেন্ট িলা িত। ১৯৫০ সাজল পাবকস্তান  াসনামজল গ্রাম মপ্রবসজেন্ট এর পদজক ইউবনয়ন মচয়ারমযান পদিী মঘাষণা করা 

িয়। ১৯৫৪ সাজল প্রর্ম গ্রাম মপ্রবসজেন্ট িন ইউছুপ মিাজসন মচৌিুরী।তারপর প থায় ক্রজম েনাি নেমুল িক মচৌিুরী১৯৬০ মর্জক ১৯৭১ সন প থন্ত দাবয়ত্ব পালন 

কজরন। ১৯৭১ এ িাংলাজদ  স্বািীন িিার পর পরিতী সমজয় আিুল কাজসম প্রামাবনক, েনাি নাজের মিাজসন( বনলু) মচৌিুরী, েনাি রবফক মিাজসন মচৌিুরী, েনাি 

আবলউজ্জামান মচৌিুরী ইউবনয়ন পবরষদ মচয়ারমযাজনর দাবয়ত্ব পালন কজরন। ১৯৭৩ সাজল প্র াসবনক কাজের সুবিিাজর্ থ তৎকালীন প্র াসক কালুখালী ইউবনয়ন 

মর্জক মদাপুর মক পৃর্ক কজর রতনবদয়া নাজম আলাদা ইউবনয়ন গিন করা িয়। িতথমাজন ৩৯ষ্টট মছাট িড় গ্রাম বমবলজয়ই রতনবদয়া ইউবনয়ন পবরষদ গষ্টিত। 

•  

দ থনীয় স্থান 
 

কালুখালী মরলেং ন/মরলজষ্ট ন 

•  

• রােিাড়ী মেলার কালুখালী উপজেলার ০১ নং রতনবদয়া ইউবনয়জন । কালুখালী উপজেলা পবরষদ িজত পাকা রাস্তা পাজয় মিজট অর্িা বরক্সা, অজটা- বরক্সা, ভযান 

ম াজগ  াওয়া  ায়। 

•  

• মমাদন মমািন আবেনা রােিাড়ী মেলার কালুখালী উপজেলার ০১ নং রতনবদয়া ইউবনয়জন । কালুখালী উপজেলা পবরষদ িজত পাকা রাস্তা পাজয় মিজট অর্িা বরক্সা, 

অজটা- বরক্সা, ভযান ম াজগ  াওয়া  ায়। 

http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/tourist_spot/OsV6-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/tourist_spot/OsV6-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/tourist_spot/I6mQ-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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•  

নদ-নদী 

কালুখালী উপজেলার০১ নং রতনবদয়া ইউবনয়ন পবরষজদরউজেখজ াগয নদী পদ্মা, এছাড়া রজয়জছ চন্দনা ওিড়াই   । পদ্মার মানষ কণযা চন্দনা ।কালুখালী 

উপজেলার ০১ নং রতনবদয়া ইউবনয়জনরষ্টিক উত্তর বদজক পদ্মানদী অিবস্থত আর পদ্মার মানষ কণযা চন্দনা নদী কালুখালী উপজেলার ০১ নং রতনবদয়া 

ইউবনয়জনরবভতর বদজয়িজয় মগজছ। মূলত চন্দনা নদীর তীজরই কালুখালী  উপজেলার ০১ নং রতনবদয়া ইউবনয়ন অিবস্থত । চন্দনানদীর মািযজম রতনবদয়া 

ইউবনয়ন বিখজিত িজয়জছ । চন্দনার উৎপবত্ত পদ্মা নদী মর্জক ।চন্দনার মমাট দদঘ থয  প্রায় ১১২ বকিঃ বমিঃ এর মজিয কালুখালী অংজ র দদঘ থয০৫  বকিঃ বমিঃ । ০১ 

নং রতনবদয়া উবনয়জনর মিয বদজয় বগজয়মিুমবত নদীজত বগজয় বমজ জছ।এক সময় এই নদী গুবলই কালুখালীউপজেলার ম াগাজ াজগর প্রিান মািযম বছল । 

•  

রতনবদয়া ইউবনয়জনর গ্রাম বভবত্তক মলাকসংখযা 

ক্রবমক 

নং গ্রাজমর নাম মলাক সংখযা ক্রবমক নং গ্রাজমর নাম মলাক সংখযা 

১ মতাফাবদয়া ২৫০৭ ২১ ভাগলপুর ৩৭১ 

২ মাবলয়াট ২০১৩ ২২ িাগঝাপা সাজলপুর ৫৮১ 

৩ িিজরর কালুখালী ১৭০৮ ২৩ মুরারীজখালা ৯২৭ 

৪ লস্করবদয়া নারায়নপুর ৩৩৫ ২৪ মজিন্দ্রপুর ১১৮৭ 

৫ আজলাকবদয়া ৪৬০ ২৫ লস্করবদয়া ৮৯৭ 

৬ িবরনাোো ২৭৪ ২৬ বিেয়নগর ৩১৪ 

৭ কৃঞ্চনগর ৮৯৯ ২৭ চর লঘুনার্পুর নদী গজভথ 

৮ িবরনিাড়ীয়া ৩৭২২ ২৮ মকাল নুরুজিনপুর নদী গজভথ 

৯ িেভপুর ৭০২ ২৯ চর মজিন্দ্রপুর নদী গজভথ 

১০ মটংরা ৭৬৩ ৩০ িবরমারপুর নদী গজভথ 

১১ কাবময়া ৭৯০ ৩১ চর রামকান্তপুর নদী গজভথ 

১২ মরগংগা ৪৫ ৩২ মােপাড়া নদী গজভথ 

১৩ গংগানন্দপুর ২৯৬৪ ৩৩ কাব নার্পুর ৩৬৫ 

১৪ রতনবদয়া ২৯২১ ৩৪ চর রােপুর ৪১৬ 

১৫ মবিম ািী চাদপুর ৭৫১ ৩৫ ভিানীপুর ৩৬০ 

১৬ আড়পাড়া ৪৯৬ ৩৬ বদয়ারী রানী নগর নদী গজভথ 

১৭ রূপসা ১৩১৭ ৩৭ চরপদ্মা –এ নদী গজভথ 

১৮ পজিম িানিাড়ীয়া ৪৭০ ৩৮ চরপদ্মা নদী গজভথ 

১৯ পজিম িারুয়া ৫৩৪ ৩৯ খাস চর পদ্মা নদী গজভথ 

২০ মািিপুর ৩৭৩     নদী গজভথ 

               সি থজমাট মলাক সংখযা ২৯,৪৬২ 
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• উ উ 

• এবেবি, মভৌত অিকািাজমাকৃবষ ও মসচ,ষ্টট আর  ব ো   গ্রামীন রাস্তায় ব্রীে কালভাটথ বনম থাণ কাবিটা এলজেএসবপ  জেআর 

সুবিধাভ াগী 

• ত্রাণ ও পূনি থাসন বিষয়ক িতদবরজদ্রর তাবলকা বভজেএফ  মবিলা বিষয়ক  

• মাতৃত্বকালীন ভাতা   বভজেবে  মুজিজ াদ্ধা ভাতা  বিিিা ভাতা িয়স্ক ভাতা প্রবতিন্ধী ভাতা প্রবতিন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা 

•  

 ০১নং রতনবদয়া ইউবনয়ন পবরষজদর২০২১-২০২২অর্ থ িছজরর খসড়া িাজেট 
  

আয় 

পরিতীিছজররিাজেট 

২০১৩-২০১৪ িযয় 

পরিতীিছজররিাজেট 

২০১৩-২০১৪ 

বনেস্বউৎস:- 

(ক) করওভরট 

১।িসতিাড়ীরিাৎসবরক  মূজলযরউপরকর    - 

২।িযিসাওজপ াকর                         - 

৩।বিজ্ঞাপনকর                                - 

৪।বসজনমাকর                                           - 

৫। াত্রা, নাটকওঅনযানয           

    বিজনাদনমূলকঅনুষ্ঠানকর                      - 

৬।অনযানকর 

৭।িজকয়াকর                                            - 

(খ) বিস:- 

১।পবরষদকত্তৃ থকইসুযকৃত 

     লাইজসন্সিািদবফস                                - 

২। ানিািজনরউপরবফস                

     ( মটর ানিযবতত)                           - 

৩।গ্রামআদালতিইজতপ্রািবফস               - 

৪।২য়/৩য়বিিাজিরউপরবফস                    - 

৫।েন্মবনিন্ধনবফস                                  - 

৬।  অনযানযবফস                               - 

(গ) ইজারািািদপ্রাবি 

১।িাট/ িাোরইোরািািদপ্রাবি                - 

২।েলমিল/িালুমিল 

    ইোরািািদপ্রাবি 

৩।খাল/নালাইোরা   িািদপ্রাবি                - 

  

  

  

২,০০,০০০/= 

২০,০০০/= 

১০,০০০/= 

১৫,০০০/= 

  

১০,০০০/= 

- 

৬,৮০,০০০/= 

  

  

১,৫০,০০০/= 

  

১০,০০০/= 

১০,০০০/= 

৩,০০০/= 

২৫,০০০/= 

  

  

  

৬,০০০০০/= 

  

  

৬৫,০০০/= 

(ক)সংস্থাপনিযয় 

১।জচয়ারমযাজনরসন্মানীভাতা                           - 

২।জচয়ারমযাজনরমটর 

      সাইজকজলরজতলখরচ                                - 

৩।সদসযগজনরসন্মানীভাতা                            - 

৪।সবচজিরজিতন/ ভাতা                                - 

৫।দফাদার/ মিোদারজিতন/ ভাতা                 - 

৬।অনযানয  কম থচারীজদরজিতন/ ভাতা           - 

৭।সকলকম থকতথাকম থচারীরভ্রমনভাতা          - 

৮।করআদায়সংস্থারিযয়                                - 

৯।জসজরস্তাখরচ                                             - 

১০।সভারআপযায়নখরচ                                -       

১১।অনযানযখরচ/িজকয়াসন্মানীভাতা              - 

  

(খ) উন্নয়নিযয়:- 

১।রাস্তাবনম থান/মমরামত                                  - 

২।ব্রীেকালভাটথবনম থান/মমরামত                    - 

৩।িািবনম থান                                                - 

৪।গৃিবনম থানজমরামত                                    - 

৫।আসিািপত্রততরীজমরামত                         - 

৬।পানীয়েলসরিরাি                                   - 

৭।বিদুযৎখরচ                                                - 

৮।ব োখরচ                                                 - 

৯।খাদযওকৃবষখাজতখরচ                              - 

  

৪২,০০০/= 

  

  

৬,০০০/= 

২,৮৮,০০০/= 

২.৩৮,২৭০/= 

২,৬৮,৮০০/= 

  

২৫,০০০/= 

১,৭৬,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

৫০,০০০/= 

২,৫০,০০০/= 

১৪,৪৪,০৭০/= 

  

    ৮,০০,০০০/= 

৬,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

৪,০০,০০০/= 

৫০,০০০/= 

৪,০০,০০০/= 

২,৫০,০০০/= 

http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/view/project/adb
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/WI44-%E0%A6%AD%E0%A7%8C%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8B
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/QqnH-%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%9A
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/view/project/tr
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/1zOb-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/view/project/grameenroad
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/view/project/kabita
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/view/project/lgsp
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/view/project/gr
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/yiGg-%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/YVwP-%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/LZ48-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/xoVQ-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/DyiI-%E0%A7%A6%E0%A7%A7-%E0%A6%A8%E0%A6%82--%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/HyuS-%E0%A7%A7-%E0%A6%A8%E0%A6%82-%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AC-%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/vESy-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE--%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/Cj1j-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/csjG-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A6%BE---%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/AQMG-%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE
http://ratandiaup.rajbari.gov.bd/bn/site/page/vENg-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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৪।জখায়ারইোরািািদপ্রাবি                        - 

(ঘ) বিবিিআয়: 

১।সম্পবত্তিইজতআয়                                  - 

২।িৃেবিক্রয়িইজতআয়                             - 

৩।সনদপত্রইসুযিইজতআয়                  - 

৪।িযাংকপ্রদত্তসুদিইজতআয়                 - 

৫।অনযানযআয়                                          - 

  

২।সরকারীঅনুদান:                          

১।জচয়ারমযাজনরসন্মানীভাতা                     - 

২।সদসযগজনর  সন্মানীভাতা                       - 

৩।সবচজিরজিতন/ভাতা                             - 

৪।দফাদার/মিোদারগজনরজিতন/ভাতা       - 

৫।িাবষ থকউন্নয়নসিায়তা 

    তিবিল(মর্াকিরাি)                              - 

৬।এলজেএসবপিািদ                          - 

৭।ভূবমিস্তান্তরকর                                     - 

৮।অনযানয                                                  - 

    মমাট– 

                 বিগতিৎসজররজের      - 

৫,০০০/= 

  

১০,০০০/= 

১০,০০০/= 

  

  

১০,০০০/= 

১৮,২৫,০০০/= 

  

১৮,৯০০/= 

১,৩৬,৮০০/= 

২,৩৮,২৭০/= 

১,৫৬,৮০০/= 

  

৩,০০০০০/= 

১৭,০০০০০/ 

৩,০০০০০/= 

৩,০০০০০/= 

৩১,৫০,৭৭০/= 

        ৬৬,৮৯০/= 

১০।িৃেজরাপন                                     - 

১১।স্বাস্থযসম্মতপায়খানাসরিরাি                    - 

১২।অনযানযখরচ                                             - 

  

(গ) বিবিধখরচ: 

১।ক্রীড়া/সাসৃ্কবতকওোতীয়বদিসউৎ াপনিযয়- 

২।েন্মবনিন্ধন/েন্মবনয়ন্ত্রন/িালযবিিািজরাি 

     ইতযাবদখরচ                                                - 

৩।পবরিারপবরকল্পনািযয়                                - 

৪।বনরীোিযয়                                                 - 

৫।সািা যপ্রদান                                               - 

৬।বরবলফদ্রিযিিন                                          - 

  

                   মমাট                                             - 

  

(ঘ)অনযানযিযয়                                       -  

    সি থজমাটিযয়                                                - 

     সমাপবনবস্থবত:                                           - 

  

১,০০,০০০/= 

২,০০,০০০/= 

২,০০,০০০/= 

৩৩,০০,০০০/= 

  

২০,০০০/= 

  

  

২৫,০০০/= 

৩০,০০০/= 

১০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

২৫,০০০/= 

  

২,১০,০০০/= 

  

- 

  ৪৯,৫৪,০৭০/= 

৮৮৫৯০/= 

  

                                 মমাটআয়: ৫০,৪২,৬৬০/=                                           সি থজমাট: ৫০,৪২,৬৬০/= 

  

০১নংরতনবদয়াইউবনয়নপবরষজদরঅর্ থিছজররআনুমাবনক িাজেট 

উপজেলা : কালুখালী, মেলা : রােিাড়ী। অর্ থ িছর: ২০২১-২০২২ 
  

আয় 

পরিতীিছজররিাজেট 

(২০১৮-২০১৯) 

 চলবত িছজরর 

িাজেট/সংজ াবিত 

িাজেট(২০২০-

২০২১) 

পূি থিতী িছজরর 

প্রকৃত (আয়) 

২০২১-২০২২ 

বনেস্বউৎস:- 

(ক) করওভরট 

১।িসতিাড়ীরিাৎসবরক  মূজলযরউপরকর               - 

২।িযিসাওজপ াকর                                    - 

৩।বিজ্ঞাপনকর                                           - 

৪।বসজনমাকর                                                     - 

  

  

  

২,০০,০০০/= 

২০,০০০/= 

১০,০০০/= 

  

  

২,০০,০০০/= 

১০,০০/= 

  

১৫,০০০/= 

  

  

  

৬১০/= 
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৫। াত্রা, 

নাটকওঅনযানয  বিজনাদনমূলকঅনুষ্ঠানকর                      

৬।অনযানকর 

৭।িজকয়াকর                                                      - 

(খ) বিস:- 

১।পবরষদকত্তৃ থকইসুযকৃতলাইজসন্সিািদবফস                                 

২। ানিািজনরউপরবফস   ( মটর ানিযবতত )                           

৩।গ্রামআদালতিইজতপ্রািবফস               - 

৪।২য়/৩য়বিিাজিরউপরবফস                    - 

৫।েন্মবনিন্ধনবফস                                  - 

৬।  অনযানযবফস                               - 

(গ) ইজারািািদপ্রাবি 

১।িাট/িাোরইোরািািদপ্রাবি                - 

২।েলমিল/িালুমিলইোরািািদপ্রাবি 

৩।খাল/নালাইোরা   িািদপ্রাবি                - 

৪।জখায়ারইোরািািদপ্রাবি                        - 

(ঘ) বিবিিআয়: 

১।সম্পবত্তিইজতআয়                                  - 

২।িৃেবিক্রয়িইজতআয়                             - 

৩।সনদপত্রইসুযিইজতআয়                  - 

৪।িযাংকপ্রদত্তসুদিইজতআয়                 - 

৫।অনযানযআয়                                          - 

  

২।সরকারীঅনুদান:                          

১।জচয়ারমযাজনরসন্মানীভাতা                     - 

২।সদসযগজনর  সন্মানীভাতা                       - 

৩।সবচজিরজিতন/ভাতা                             - 

৪।দফাদার/মিোদারগজনরজিতন/ভাতা       - 

৫।িাবষ থকউন্নয়নসিায়তাতিবিল(মর্াকিরাি)                               

৬।এলজেএসবপিািদ                          - 

৭।ভূবমিস্তান্তরকর                                     - 

৮।অনযানয                                                          - 

    মমাট– 

                 বিগতিৎসজররজের                          - 

১৫,০০০/= 

১০,০০০/= 

- 

৬,৮০,০০০/= 

  

১,৫০,০০০/= 

১০,০০০/= 

২,০০০/= 

৩,০০০/= 

২৫,০০০/= 

  

  

  

৬,০০০০০/= 

৬৫,০০০/= 

  

৫,০০০/= 

  

১০,০০০/= 

১০,০০০/= 

  

১০,০০০/= 

১৮,২৫,০০০/= 

                        

           

১৮,৯০০/= 

১,৩৬,৮০০/= 

২,৩৮,২৭০/= 

১,৫৬,৮০০/= 

৩,০০০০০/= 

১৭,০০০০০/ 

৩,০০,০০০/= 

৩,০০০০০/= 

৩১,৫০,৭৭০/= 

        ৬৬,৮৯০/= 

৫,০০০/= 

  

  

৫,৩০,০০০/= 

  

১,০০,০০০/= 

১০,০০০/= 

২,০০০/= 

৩,০০০/= 

২৫,০০০/= 

  

  

৮,০০০০০/= 

৬৫,০০০/= 

  

৩,০০০/= 

  

১০,০০০/= 

১০,০০০/= 

  

১০,০০০/= 

১৭,৯৮,০০০/= 

  

  

১৮,৯০০/= 

১,৩৬,৮০০/= 

২,২৫,৬৭০/= 

১,৫৬,৮০০/= 

৩,০০০০০/= 

১৭,০০০০০/= 

৩,০০,০০০/= 

         ৩,০০,০০০/= 

৩১,৩৮,১৭০/= 

                   ৪০/= 

  

  

  

  

৮৫,০০০/= 

৩,৫০০/= 

  

  

১৭,৮৭৫/= 

  

  

  

 ৬০,৪৬০/= 

  

৫০০/= 

  

  

  

  

১,০৮০/= 

১,৬৯,০২৫/= 

  

১৪,১৭৫/= 

১,০২,৬০০/= 

২,০৮৪৩৯/= 

৯০,৮৪৩/= 

১,০০,০০০/= 

    ১১,২৬,০০ 

৬/= 

       ৬৩,৪০ 

৫/= 

  

১৭,০৫,৪৮/= 

১৪৮৬/= 

                                 মমাটআয়: ৫০,৪২,৬৬০/= ৪৯,৩৬,২১০/= ১৮,৭৫,৯৭৯/= 
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০১নংরতনবদয়াইউবনয়নপবরষজদরঅর্ থিছজররআনুমাবনক িাজেট 

উপজেলা : কালুখালী, মেলা : রােিাড়ী। অর্ থ িছর: ২০২১-২০২১ 
  

        িযয় 

পরিতীিছজররিাজেট 

(২০১৮-২০১৯) 

 চলবত িছজরর 

িাজেট/সংজ াবিত 

িাজেট(২০২০-

২০২১) 

পূি থিতী িছজরর 

প্রকৃত (িযয়) 

২০২১-২০২২ 

                          ক)সংস্থাপনিযয় 

১।জচয়ারমযাজনরসন্মানীভাতা                           - 

২।জচয়ারমযাজনরমটরসাইজকজলরজতলখরচ      -                            

৩।সদসযগজনরসন্মানীভাতা                            - 

৪।সবচজিরজিতন/ ভাতা                                - 

৫।দফাদার/ মিোদারজিতন/ ভাতা                 - 

৬।অনযানয  কম থচারীজদরজিতন/ ভাতা           - 

৭।সকলকম থকতথাকম থচারীরভ্রমনভাতা          - 

৮।করআদায়সংস্থারিযয়                                - 

৯।জসজরস্তাখরচ                                             - 

১০।সভারআপযায়নখরচ                                -       

১১।অনযানযখরচ/িজকয়াসন্মানীভাতা              - 

  

(খ) উন্নয়নিযয়:- 

১।রাস্তাবনম থান/মমরামত                                  - 

২।ব্রীেকালভাটথবনম থান/মমরামত                    - 

৩।িািবনম থান                                                - 

৪।গৃিবনম থানজমরামত                                    - 

৫।আসিািপত্রততরীজমরামত                         - 

৬।পানীয়েলসরিরাি                                   - 

৭।বিদুযৎখরচ                                                - 

৮।ব োখরচ                                                 - 

৯।খাদযওকৃবষখাজতখরচ                              - 

১০।িৃেজরাপন                                     - 

  

৪২,০০০/= 

৬,০০০/= 

২,৮৮,০০০/= 

২.৩৮,২৭০/= 

২,৬৮,৮০০/= 

  

২৫,০০০/= 

১,৭৬,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

৫০,০০০/= 

২,৫০,০০০/= 

১৪,৪৪,০৭০/= 

  

            ৮,০০,০০০/= 

৬,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

৪,০০,০০০/= 

৫০,০০০/= 

৪,০০,০০০/= 

২,৫০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

২,০০,০০০/= 

  

৪২,০০০/= 

৬,০০০/= 

২,৮৮,০০০/= 

২.২৫.৬৭০/= 

২,৬৮,৮০০/= 

  

২৫,০০০/= 

১,৬৬,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

৪০,০০০/= 

১,৫৭,৮৫০/= 

১৩,১৯,৩২০/= 

  

    ৮,০০,০০০/= 

৬,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

২,০০,০০০/= 

৪,০০,০০০/= 

৫০,০০০/= 

৪,০০,০০০/= 

২,০০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

২,০০,০০০/= 

  

  

১৬,১০০/= 

  

১,০২,৬০০/= 

২,০৮,৪৩৯/= 

১,৫৪,২৪৮/= 

  

১,৫০০/= 

  

৩৪,৭৫৪/= 

১৩,০৩০/= 

  

৫,৩০,৬৭১/= 

  

৫,৬০,০০০/= 

১,৬৩,২৬০/= 

  

  

  

২,৮৫০/= 

২,০০,০০০/= 

১৪,৩৪২/= 

১,৪০,০০০/= 

  

৫০,০০০০/= 
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১১।স্বাস্থযসম্মতপায়খানাসরিরাি                    - 

১২।অনযানযখরচ                                             - 

  

(গ) বিবিধখরচ: 

১।ক্রীড়া/সাসৃ্কবতকওোতীয়বদিসউৎ াপনিযয়- 

২।েন্মবনিন্ধন/েন্মবনয়ন্ত্রন/িালযবিিািজরাি 

    ইতযাবদখরচ                                                 

৩।পবরিারপবরকল্পনািযয়                                - 

৪।বনরীোিযয়                                                 - 

৫।সািা যপ্রদান                                               - 

৬।বরবলফদ্রিযিিন                                          - 

  

                   মমাট                                             - 

  

(ঘ)অনযানযিযয়                                       -  

    সি থজমাটিযয়                                                - 

     সমাপবনবস্থবত:                                           - 

  

২,০০,০০০/= 

৩৩,০০,০০০/= 

  

২০,০০০/= 

  

  

২৫,০০০/= 

৩০,০০০/= 

১০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

২৫,০০০/= 

  

২,১০,০০০/= 

  

- 

  ৪৯,৫৪,০৭০/= 

 ৮৮৫৯০/= 

  

২,০০,০০০/= 

৩৩,৫০,০০০/= 

  

২০,০০০/= 

  

  

২৫,০০০/= 

১০,০০০/= 

১০,০০০/= 

৯০,০০০/= 

৪৫,০০০/= 

  

২,০০,০০০/= 

  

  

  ৪৮,৬৯,৩২০/= 

৬৬৮৯০/= 

  

১,০০,০০০/= 

৭৬,০০৬/= 

১৩,০৬,৪৫৮/= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

৬,৪০০/= 

  

  

  

  

  

  

  

৩২,৪৫০/= 

                                 মমাটআয়: ৫০,৪২,৬৬০/= ৪৯,৩৬,২১০/= ১৮,৭৫,৯৭৯/= 

  
পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা 

  

(ক) আগামী পাাঁচ িছজরর মজিয অত্র ইউবনয়নজক সন্ত্রাস, দনূীবত, 

           মাদকমিু ইউবনয়জন রুপান্তর করা। 

   (খ) আগামী পাাঁচ িছজরর মজিয  েনগনজক উৎসাজির মািযজম িালয বিিাি 

        মরাি করা। 

   (গ) ইউবনয়ন ভুি সকল রাস্তার দইু পাজব থ িৃেজরাপন করা িজি এিং ম  সমস্ত 

        রাস্তার বিজ ষ প্রজয়ােন তািা কবরি। 

   (ঘ) আগামী পাাঁচ িছজর অত্র ইউবনয়ন মক  বনরেরমুি করি। 
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কাবিকাপুর ইউবনয়ন পবরষদ 
 

 

১। কাবলকাপুর ইউবনয়জনর আয়তন- ১১ িগ থ বকজলাবমটার। 
২।জলাক সংখযা = ১৭৬৫৩ 

৩।জমৌো সংখযা = ২০টা। 
৪। ব িার = ৫৬%। 
৫। সু্কলিঃ- (ক) িাইসু্কল = ৪টা। 
            (খ) মাদ্রাসা= ১টা। 
            (গ) প্রাইমারী সু্কল সরকাবর= ৩টা। 
            (ঘ) প্রাইমারী সু্কল মরজেিঃ ৫টা। 
৬। ভুবম অবফস= ১টা। 
৭। ইউবনয়ন স্বাস্থয ও পবরিার কলযান মকন্দ্র= ১টা। 
৮। িাোর =০৭টা। 
৯। মসজেদ = ২০টা। 
১০। মজন্দর = ০৭টা। 
১১। এনজেও = ০৬টা।   
১২। কবমবনষ্টট বিবনক = ০২টা  
 

গ্রামবভবত্তক মলাকসংখযা 

 

মমর নাম েনসংখযা গ্রাজমর নাম েনসংখযা 

চা াঁদপুর ৪২৪ েন     

মগাতমপুর ৭৪১ েন মতবলঝাউগ্রাম ২৮৩ েন 

ঝাউগ্রাম ১৮২৫ েন িাকুরপাড়া ৬৫৬ েন       

কাবলকাপুর ২৪৬২ েন উত্তরকালুলুখালী ৩৭৩ েন        
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কালুখালী   ৮৫১ েন োফরপুর ৩৬৮ েন      

মমৌকুড়ী ১৩০২ েন                           

নলকান্দ্রা ১৭৩ েন                           

নারানবদয়া ৩০২ েন                           

পাড়াজিলগাবছ ৬৭৩ েন                           

রায়নগর ৯৯৪ েন                           

সামলািাড়ী ৯১৭ েন                           

সাতটা ২২৫৬েন   

 
িযিস্থা 

কালুখালী উপজেলা িজত কাবলকাপুর  ইউবনয়ন পবরষজদর দুরত্ব ৬বক:বম:, কাবলকাপুর স্বাস্থ কমজেক্স কাবলকাপুর ইউবনয়ন পবরষজদর বনকজট। ,কাবলকাপুর 

ইউবনয়ন মর্জক মেলা অবফস ৩০ বক.বল। 

 

খাল ও নদী 

 ১। গতমপুর-ঝাউগাম ,২। ঝাউগাম খাল ,৩। মমৌকুড়ী খাল 

কালিকাপরু ইউলিয়ি এর হাটবাজাররর তালিকাাঃ 
  

ক্রলিক িং হাটবাজাররর িাি স্থাি 

১ রায়িগর স্লুইচরগট বাজার রায়িগর 

২ গতিপুর-সাতটা বাজার সাতটা 
৩ হলরণবাড়ীয়া বাজার ঠাকুরপাড়া 
৪ কালিকাপরু বাজার কালিকাপরু 

                                                                         িাজেট 

                                                             ইউবনয়ন পবরষভদর আনুমাবনক িা 

০২ নং কাবিকাপুর ইউবনয়ন পবরষদ, উপভজিাাঃ কািুখািী,জজিাাঃ রাজিাড়ী। অর্ থ িৎসর ২০২১-২০২২ ইং 
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ক্রবমক নং আয় খাত সমুি 

পরিতী িৎসজরর 

িাজেট 

২০১৮-২০১৯ইং 

চলবত িছজরর 

িাজেট/সংজ াবিত 

িাজেট 

২০১৯-২০২০ ইং 

পুি থিতী িৎসজরর প্রকৃত আয় 

২০২১-২০২২ইং 

(ক) বনেস্ব উৎসিঃ       

১ 

িসতিাড়ীর িাৎসবরক আজয়র উপর 

কর ১,২০,০০০/= ১,২০,০০০/= ২,০৩০/= 

২ িজকয়া কর (টযাক্স) ৫,৫০,০০০/= ৪,৪০,০০০/= ----------- 

৩ অনযানয কর  ----------- ------------   

(খ) বফসিঃ       

১ পবরষদ কতথক ইসুযকৃত লাইজসন্স িািদ   ৩০,০০০/=    ২৫,০০০/= ১০,৫০০/= 

২ 

 ানিািজনর উপর বফস (মটর  ান 

িযতীত)     ২,০০০/= ২,০০০/= ------------ 

৩ গ্রাম আদালত প্রািাফস ৫০০/= ৫০০/= ৭০/= 

৪ েন্ম বনিন্ধন বফস ২,০০০/= ৫,০০০/= ৬,২৯০/= 

(গ) ইোরা িািদ প্রাবিিঃ       

১ িাটিাোর ইোরা িািদ ১,২০,০০০/= ২,০০,০০০/= ---------- 

২ েল মিল ইোরা িািদ ৫০,০০০/= ৭৫,০০০/= ---------- 

৩ খালনালা ইোরা িািদ ----------- ---------- ---------- 

৪ মখায়ার ইোরা িািদ ৫,৫০০/= ২,০০০/= ---------- 

(ঘ) বিবিি আয়িঃ        

১ সম্পবত্ত িজত আয় ১৫,০০০/= ১০,০০০/= ---------- 

২ িৃÿ বিক্রয় িজত আয় ---------- --------- ---------- 

৩ িযাংক িজত প্রাি সুদ ---------- --------- ---------- 

৪ অনযানয আয় ---------- --------- ---------- 

(ঙ) সরকাবর সুত্র অনুদানিঃ       

১ 

এলজেএসবপ মর্জক/বিজ ষ মর্াক 

িরাি  ১৫,০০,০০০/= ১৫,০০,০০০/= ৭,২৯,৪৪৪/= 

২ ভূবম িসত্মামত্মর কর ১%  ১,৫০,০০০/= ১,৪০,০০০/= ---------- 
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৩ অনযানয ১৫,০০০/= ২০,০০০/= ২,৪৪১/= 

(চ) সংস্থাপনিঃ       

১ মচয়ারমযান ও সদসযজদর সম্মানী ভাতা ১,৫৫,৭০০/= ১,৫৫,৭০০/= ১,১৮,৬৫০/= 

২ 

মসজক্রটারী ও অনযানয কম থচারীজদর 

ভাতা ৫,০৮,২৭০/= ৪,৯৮,০৩৪/= ৩,৪০,৯৯০/= 

৩ অনযানয ---------- ---------- --------- 

(ছ) স্থানীয় সরকাবর অনুদানিঃ        

১ উপজেলা পবরষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা ---------- ---------- --------- 

২ মেলা পবরষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা ---------- ---------- --------- 

৩ অনযানয ৬,০৩০/= ৭,৯৬৬/= --------- 

  মমাট আয়িঃ ৩২,৩০,০০০/= ৩২,০১,২০০/= ১২,১০,৪১৫/= 

  আগত মের ৫,৫৮৫/= ৪১৯/= ৮৬১/৫০ 

  সি থজমাট আয়িঃ ৩২,৩৫,৫৮৫/= ৩২,০১,৬১৯/= ১২,১১,২৭৬/৫০ 

 

                                                             পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা 

৫ িছর জময়াদী পবরকল্পনা িাভজট 

ইউবনয়নাঃ কাবিকাপুর, উপভজিাাঃ কািুখািী, জজিাাঃ রাজিাড়ী। 
ওয়ােথ নং প্রর্ম িছর(১৯-২০) ২য় িছর(২০-২১) ৩য় িছর(২১-২২) ৪র্ থ িছর(২২-২৩) পঞ্চম িছর(২৩-২৪) 

১ 

১।বিবভন্ন স্থাজন আরবসবস পাইপ 

সরিরাি। 

২।বিবভন্ন স্থাজন নলকূপ স্থাপন। 

৩।বিবভন্ন িাবড়জত সযাবনটাবর লযাষ্টিন 

স্থাপন। 

৪। মমৌকুড়ী উচ্চ বিদযালজয় 

আসিািপত্র সরিরাি। 

৫। মমৌকুড়ী পাকা রাস্তা িইজত 

 ামলািাবড় প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

  

১।জমৌকুড়ী কাবলমজন্দর িইজত 

মমৌকুড়ী মিাজসন আলীর িাবড় 

প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

২।জমৌকুড়ী উচ্চ বিদযালজয়র 

মাজির গতথ ভরাট। 

৩। মমৌকুড়ী-মগাপালপুর রাস্তা 

সংস্কার। 

  

১।জমৌকুড়ী রাস্তায় মেন 

কালভটথ স্থাপন। 

২।রায়নগর পাকা রাস্তা 

িইজত মগাপালপুর প থন্ত 

রাস্তা সংস্কার। 

৩।রায়নগর-মগাপালপুর 

রাস্তায় িৃেরপন প্রকল্প। 

৪। মমৌকুড়ী-মগাপালপুর 

রাস্তা এইচবিবি করণ। 

  

১।জগাপালপুর মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদযালজয় 

আসিািপত্র সরিরাি। 

২।োফরপুর গ্রাজমর রাস্তা 

সংস্কার। 

৩।রায়নগর-োফরপুর 

রাস্তার মসানাই মিল এর 

িাবড়র বনকট মেন 

কালভাটথ বনম থান। 

৪। োফরপুর রাস্তা 

এইচবিবি করণ। 

১।জমৌকুড়ী িাইসু্কজল 

লযাষ্টিন স্থাপন। 

২।োফরপুর-চা াঁদপুর 

রাস্তা সংস্কার। 

৩।বিবভন্ন মসজেদ ও 

মজন্দর উন্নয়ন। 

৪। বিবভন্ন রাস্তায় 

িৃেরপন। 

৫। নুরু মমম্বার এর িাবড়র 

রাস্তা এইচবিবি করণ। 
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২ 

১।বিবভন্ন িাবড়জত নলকূপ স্থাপন। 

২।রায়নগর-সাতটা রাস্তা সংস্কার । 

৩।রায়নগর মাদরাসায় বিবভন্ন 

আসিািপত্র  সরিরাি। 

৪।বিবভন্ন স্থাজন মসজনটারী লযাষ্টিন 

সরিরাি।   

  

  

  

১।রায়নগর আফসার মমম্বার 

এর িাবড় িইজত আছান 

ফবকর এর িাবড় প থন্ত রাস্তা 

সংস্কার। 

২।বিবভন্ন স্থাজন আরবসবস 

পাইপ কালভাটথ সরিরাি। 

৩। রায়নগর-সাতটা রাস্তায় 

িৃেমরপন প্রকল্প। 

৪। সাতটা-মগারস্থান রাস্তায় 

এইচবিবি করণ। 

  

১। চা াঁদপুর িামু ফবকর এর 

িাবড় িইজত রায়নগর মাসুদ 

হুেরু এর িাবড় প থন্ত 

রাস্তাসংস্কার। 

২। রায়নগর রাস্তায় 

আফসার মমম্বার এর 

িাবড়র বনকট মেন 

কালভাটথ বনম থান। 

৩।বিবভন্ন মসজেদ উন্নয়ন। 

৪।জিবরিাি িজত গতমপুর 

প থন্ত রাস্তার মিবরিাি 

সংলগ্ন িাবক অং  

এইচবিবি করণ।   

১। চা াঁদপুর-সাতটা রাস্তা 

সংস্কার। 

২। রায়নগর মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদযালজয় বিবভন্ন 

আসিািপত্র সরিরাি। 

৩। চা াঁদপুর-সাতটা 

মগারস্থান সংলগ্ন মেন 

কালভাটথ বনম থান। 

৪। চা াঁদপুর রাস্তা এইচবিবি 

করন। 

১।রায়নগর িইজত সাতটা 

মগারস্থান প থন্ত রাস্তা 

সংস্কার। 

২। রায়নগর মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদযলজয় লযাষ্টিন 

স্থাপন। 

৩। রায়নগর-চা াঁদপুর 

রাস্তায় িৃেরপন প্রকল্প।   

৩ 

১। ামলািাড়ী কাবলিাবড়র মমার িইজত 

চন্দনা নদী প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

২।কাবলকাপুর খাজলর ব্রীে িইজত 

ইয়াকুপ বিবাস এর িাবড় প থন্ত রাস্তা 

সংস্কার। 

৩। বিবভন্ন স্থাজন পাইপ কালভাটথ 

স্থাপন। 

৪।  ামলািাবড়র চন্দনা নদীর উপর 

িা াঁজ র মাচাল বনম থান। 

১। পাং া-কালুখালীর পাকা 

রাস্তার িক্কার ম জখর িাবড় 

িইজত আয়ূি ম জখর িাবড় 

প থন্ত রাসম্তা সংস্কার। 

 ২।  ামলািবড় মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদযালজয় 

আসিািপত্র সরিরাি। 

৩। বিবভন্ন নতুন িাবড়জত 

সযাবনটাবর লযাষ্টিন স্থাপন। 

৪। নলকান্দ্রা রাস্তা ইটিারা 

মসাবলং করণ।  

১।  ামলািাবড়-নলকাাঁন্দ্রা 

রাস্তা সংস্কার। 

২।বিবভন্ন িাবড়জত নলকূপ 

স্থাপন। 

৩।  ামলািাবড়-নলকাাঁন্দ্রা 

রাস্তায় িৃেরপন প্রকল্প। 

৪। তালতলা রাস্তায় 

এইচবিবি করন। 

১।নলকাাঁন্দ্রা রাস্তায় মেন 

কালভাটথ বনম থান।২। 

প্রার্বমক বিদযালজয় 

সযাবনটাবর লযাষ্টিন স্থাপন। 

৩।  ামলািাবড় গ্রাজমর 

মসজেদ ও মজন্দর উন্নয়ন। 

৪।  ামলািাবড়-নলকাাঁন্দ্রা 

রাস্তা িাবক অং  এইচবিবি 

করণ। 

  

১।তালতলা পাকা রাস্তা 

িইজত কামাল ম জখর 

িাবড়প থন্ত রাস্তা সংস্কার । 

২। মমৌকুড়ী- ামলািাবড় 

রাস্তার চন্দনা নদীর উপজর 

িা াঁজ র মাচাল বনম থান। 

৩। মিসরকাবর প্রার্বমক 

বিদযালজয়র রাস্তা এইচবিবি 

করণ  

৪ 

১। কাবলকাপুর গ্রাজমর বিবভন্ন 

প্রবতষ্ঠাজন জক্রড়া সামগ্রী সরিরাি। 

২।কাবলকাপুর চন্দ্রকাজন্তর িাবড় িইজত 

ইউসুপ ম জখর িাবড় প থন্ত রাস্তা 

সংস্কার। 

৩। কাবলকাপুর ইউসুপ খবলফার িাবড় 

িইজত মরললাইন প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

৪। বিবভন্ন িাবড়জত নলকূপ স্থাপন। 

  

  

১। কাবলকাপুর কাবতথক  ীজলর 

িাবড় িজত ইয়ােজিন এর 

িাবড় প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

২।জরললাইন িইজত চন্দনা 

নদী প থন্ত খাল খনন প্রকল্প। 

৩। কাবলকাপুর মরললাইন 

রাস্তার বকতািবদর িাবড়র 

বনকট মেন কালভাটথ বনম থান। 

  

১।কাবলকাপুর বরয়াে 

ম জখর িাবড় িজত চন্দনা 

নদী প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

২।কাবল,কাপুর প্রার্বমক 

বিদযালজয় আসিািপত্র 

সরিরাি। 

৩।কাবলকাপুর িাজটর 

বনকট েুিায় মাষ্টট ভরাট। 

  

১। কাবলকাপুর বিবভন্ন 

নতুন িাবড়জত সযাবনটাবর 

লযাষ্টিন স্থাপন। 

২। কাবলকাপুর 

িাজটর  পাজ  রাস্তায় মেন 

কালভাটথ বনম থান। 

৩। কাবলকাপুর মরললাইন 

িজত ইউবপ প থন্ত রাস্তা 

এইচবিবি করণ। 

  

১।চন্দনা নদী িজত ভজির 

খাদ প থন্ত খাল খনন 

প্রকল্প। 

২।কাবলকাপুর িাট িইজত 

ইউবনয়ন পবরষজদর বনকট 

পাকা রাস্তা সংস্কার। 

৩।কাবলকাপুর িাোজর 

পাবন বনষ্কা জনর েনয 

মেন বনম থান। 
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৪।বিবভন্ন স্থাজন পাইপ 

কালভাটথ সরিরাি। 

  

৫ 

১। সাতটা ঝাউগ্রাম রাস্তা সংস্কার 

২। বিবভন্ন নতুন িাবড়জত নলকূপ 

স্থাপন। 

৩।সাতটা প্রর্বমক বিদযালজয় 

আসিািপত্র সরিরাি। 

  

১। সাতটা-গতমপুর রাস্তা 

সংস্কার। 

২। বিবভন্ন স্থাজন পাইপ 

কালভাটথ সরিরাি। 

৩। সাতটা-রায়নগর রাস্তায় 

িৃেরপন প্রকল্প। 

  

১।রায়নগর-সাতটা রাস্তা 

সংস্কার। 

২। বিবভন্ন মসজেদ উন্নয়ন 

৩।সাতটা ঝাউগ্রাম রাস্তায় 

মেন কালভাটথ বনম থান। 

১। সাতটা মিবরিাি বিইজত 

ইউবনয়ন পবরষজদর রাস্তায় 

িাবক অং  এইচবিবি 

করণ। 

২। সাতটা মিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদযালজয় লযাষ্টিন 

স্থাপন। 

৩। বিবিন্ন নতুন িাবড়জত 

সযাবনটাবর লযাষ্টিন স্থাপন। 

১। সাতটা মিবরিাি িইজত 

চা াঁদপুর রাস্তা সংস্কার। 

২। সাতটা-গতমপুর রাস্তা 

এইচবিবি করণ। 

৩। সাতটা মিবরিাি িইজত 

চা াঁদপুর রাস্তায় িৃেরপন 

প্রকল্প। 

৬ 

১।বিবভন্ন স্থাজন মসজনটারী লযাষ্টিন 

সরিরাি। 

২।ঝাউগ্রাম প্রার্বমক বিদ্রালজয় 

আসিািপত্র সরিরাি। 

৩। ঝাউগ্রাম-কাবলকাপুর রাস্তা 

সংস্কার। 

৪। কাবলকাপুর ইউবনয়ন তর্য ও মসিা 

মকজন্দ্র কম্পম্পউটাজরর  ন্ত্রাং  ও 

আসিাি পত্র ক্রয়। 

২। ০৬ নং ওয়াজেথ বিবভন্ন 

িাবড়জত নলকূপ স্থাপন। 

২। ঝাউগ্রাম-সাতটা মিবরিাি 

প থন্দ রাস্তা সংস্কার। 

৩। বিবভন্ন স্থাজন কালভাটথ 

স্থাপন।  

১। ০৬ নং ওয়াজেথর মবতন 

ম জখর িাবড় িজত অাাকাই 

এর িাবড় প থন্ত রামস্তার 

মেন কালভাটথ বনম থান। 

২। ঝাউগ্রাম কািালতলা 

পাকা রাস্তা িইজত ঝাউগ্রাম 

মসজেদ প থন্ত রাস্তা 

সংস্কার। 

৩। ঝাউগ্রাম উচ্চ 

বিদযালজয় আসিািপত্র 

সরিরাি। 

৪। কাবলকাপুর ইউবনয়ন 

পবরষজদর তর্য মসিা 

মকজন্দ্রর মসালার পযাজনল 

মমরামত।   

১। ঝাউগ্রাম-সাতটা রাস্তার 

িাবক অং  ইট িারা 

মসাবলং। 

২। ঝাউগ্রাম-কালুখালী 

রাস্তা সংস্কার। 

৩। ঝাউগ্রাম মরজলর পাজ  

রাস্তায় মেন কালভাটথ 

স্থাপন। 

১। ঝাউগ্রাম-সাতটা রাস্তার 

মেন কালভাটথ সংস্কার। 

২।ঝাউগ্রাম পাকা রাস্তা 

িইজত ইসলাম বিবাস এর 

িাবড় প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

৩। তর্য ও মসিা মকজন্দর 

আলমাবর ও মেস্কটপ 

কম্পম্পউটার ক্রয়। 

৭ 

১।বিবভন্ন িাড়ীজত নলকূপ স্থাপন। 

২। পাড়াজিলগাবছ িইজত িবরণিাড়ীয়া 

িাট প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

৩। গতমপুর রাস্তা সংস্কার। 

  

১।৭ নং ওয়াজেথ বিবভন্ন নতুন 

িাড়ীজত মসজনটযাবর লযাষ্টিন 

স্থাপন। 

২। পাড়াজিলগাবছ িইজত 

রায়নগর স্লুইচজগট প থন্ত 

রাস্তা সংস্কার। 

১। পাড়াজিলগাবছ 

মসজেজদর সামজন ভাো 

মেন কালভথাট বনম থান। 

২। পাড়াজিলগাবছ পাকা 

রাস্তা িইজত নুরু মাষ্টাজরর 

িাবড় প থন্ত ইট িারা 

মসাবলনং করণ। 

১। পাড়াজিলগাবছ প্রািঃ 

বিদযালজয় আসিািপত্র 

সরিরাি। 

২। গতমপুর িাোজরর 

বনকট পাকা রাস্তা িইজত 

গতমপুর িাই সু্কল 

প থন্ত  রাস্তা আর বস বস 

করণ। 

১। ০৭ নং ওয়াজেথ বিবভন্ন 

স্থাজন আর বস বস পাইপ 

কালভাটথ বনম থান। 

২। গতমপুর িাইসু্কল 

িইজত আলাউজিন (মগারা) 

এর িাবড় প থন্ত রাস্তায় 

ইজটর মসাবলং করণ। 
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৩। গতমপুর িাোজর পাবন 

বনষ্কা জনর েনয মেন 

বনম থান। 

  

৩। গতমপুর িইজত সাতটা 

প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

৩। পাড়াজিলগাবছ িইজত 

িাকুরপাড়া মকাল প থন্ত 

রাস্তা সংস্কার। 

৩। গতমপুর পাকা রাস্তা 

িইজত গতমপুর 

োিানেীর িাবড় প থন্ত 

রাস্তা সংস্কার।   

  

৮ 

১। ইমান কােীর িাবড় িইজত 

মাজেজদর িাবড়র বনকট পাকা রাস্তা 

প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

২। ০৮ নংওয়াজেথ বিবভন্ন ব ো 

প্রবতষ্ঠাজন আসিািপত্র সরিরাি। 

৩। ০৮ নংওয়াজেথ বিবভন্ন স্থাজন আর বস 

বস পাইপ কালভাটথ স্থাপন।  

  

১। ০৮ নং ওয়াজেথর তাজলি 

খাজনর িাবড়র রাস্তা বনম থান। 

২। কালুখালী-িাকুরপাড়া 

রাস্তা বনম থান। 

৩। কালুখালী মকুল মমাোর 

িাবড়র বনকট মেন কালভাটথ 

স্থাপন। 

  

১। ০৮ নং ওয়াজেথর বিবভন্ন 

নতুন িাবড়জত সযাবনটাবর 

লযাষ্টিন(বরং স্লাি) স্থাপন। 

২। কালুখালী খবলল 

মমাওলানার িাবড় িইজত 

মদালাল মাস্টাজরর িাবড় 

প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

৩। িকুল মিজলর িাবড় 

িইজত  াবিন মিলজরর 

িাবড় প থন্ত রাস্তা আর বস 

বস করণ।  

১। ০৮ ওয়াজেথ বিবভন্ত 

স্থাজন নলকূপ স্থাপন। 

২। মাজেদ মমাোর িাবড়র 

বনকট পাকা রাস্তা িইজত 

ইমান কােীর িাবড়র বনকট 

প থন্ত রাস্তা ইট িারা 

মসাবলং করণ। 

৩। কালুখালী-

মতলীঝাউগ্রাম রাস্তা 

মমরামত। 

  

২। ঝাউগ্রাম পাকা রাস্তা 

িইজত আইয়ূি মাষ্টাজরর 

িাবড় প থন্ত পাকা করণ। 

২।জতবলঝাউগ্রাম পাকা 

রাস্তা িইজত কালুখালী 

মিবরিাি প থন্ত রাস্তা 

সংস্কার। 

৩। পুরান কালুখালী 

রাস্তায় মেন কালভাটথ 

স্থাপন। 

৯ 

১। কালুখালী ইমান কাজের িাবড় িইজত 

মলাকমান মিাজসন এর িাবড় প থন্ত 

রাস্তা সংস্কার। 

২। ০৯ নং ওয়াজেথর পাকা রাস্তা িইজত 

এজতম মমাোর িাবড় প থন্ত রাস্তা 

সংস্কার। 

৩। কালুখালী সরকাবর প্রার্বমক 

বিদযালজয়র পাকা রাস্তা সংস্কার। 

৪। কালুখালী ঈদগাি ময়দাজন মাষ্টট 

ভরাট। 

  

১। ০৯নং ওয়াজেথর বিবভন্ন 

িাবড়জত সযাবনটযাবর লযাষ্টিন 

স্থাপন। 

২। কালুখালী পাকা রাস্তা 

িইজত কালুখালী আদ থ উচ্চ 

বিদযালজয় রাস্তা প থন্ত 

রাসম্তা মমরামত। 

৩। িাকুর পাড়া িাট মাষ্টট িারা 

উন্নয়ন। 

৪। ০৯ নং ওয়াজেথ বিবভন্ন 

মস্থাজন পাইপ কালভাটথ 

সরিরাি। 

১। ০৯ নং ওয়াজেথর বিবভন্ন 

িাবড়জত নলকূপ স্থাপন। 

২। উত্তর কালুখালী মনছুর 

মিজলর িাবড় িইজত 

কালুখালী ি রজিন এর 

িাবড় প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

৩। িাকুরপাড়া গজণ  

মাষ্টার এর িাবড় িইজত 

আরজ দ খাজনর িাবড় 

প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

৪। কালুখালী আদ থ উচ্চ 

বিদযালজয় আসিািপত্র 

সরিরাি।   

১। কালুখালী খায়রুল এর 

িাবড় িইজত অিুল মিজলর 

িাবড় প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

২। মাটকালুখালী ি রজিন 

এর িাবড়র বনকট মেন 

কালভাটথ বনম থান। 

৩। কালুখালী প্রার্বমক 

বিদযালজয় আসিািপত্র 

সরিরাি। 

১। কালখালী  ািীদ 

মিজলর িাবড় িইজত 

খবলল মিজলর িাবড় 

প থন্ত রাস্তা সংস্কার। 

২। উত্তর কালুখালী এজতম 

মমাোর িাবড়র বনকট মেন 

কালভাটথ বনম থান। 

৩। কালুখালী পাকা রাস্তা 

িইজত কুিুস মমম্বার এর 

িাবড়র রাস্তা আর বস বস 

করণ। 
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জিায়াবিয়া ইউবনয়ন পবরষদ 
১।ইউবনয়নভকজানুনাঃ 

অবফজসরনাম ৩নং মিায়াবলয়াইউবনয়নপবরষদ 

অবফজসরষ্টিকানা মপািঃ: পাটিাড়ীয়া, উপজেলা: কালুখালী, মেলা: রােিাড়ী 

১.১।একনেজর:- 

১।ইউবনয়জনরনাম                      : ৩নংজিায়াবলয়াইউবনয়নপবরষদ 

২।ইউবনয়নজকােনং                   :১৮ 

৩।উপজেলাজকােনং   : ৪৭ 

৪।জেলাজকােনং                       : ৮২ 

৫।আয়তন                                 : ১৪.৫০িিঃবকিঃবমিঃ 

৬।েনসংখযা                             : ২৬৯৪৬েনবনিন্ধন অনু ায়ী(১।পুরুষ: ১৪,১৩১েন, ২। 

                     মবিলা১২,৮১৫ েন) 

৭।খানারসংখযা             : ৪৯৯২ষ্টট 

৮।জমৌোরসংখয              : ২৪ষ্টট 

৯।ব োরিার                : ৫৫% 

 ১০।ব োপ্রবতষ্ঠানিঃ- 

       (ক) মিাবিদযালয়                                   : ০০ষ্টট 

      (খ) উচ্চবিদযালয়                                   : ০২ষ্টট 

      (গ) সরকারীপ্রার্বমকবিদযালয়           : ০৮ষ্টট 

     (চ) মাদরাসা                                           : ০১ষ্টট 

১১।িমীয়প্রবতষ্ঠানিঃ- 

    (ক) মসজেদ                                          : ৪৫ষ্টট 

    (খ)মজন্দর                                               : ১১ষ্টট 

১২।িাট/িাোর                                         : ০২ষ্টট 

১৩।িযাংক                                                : ০০ষ্টট 

১৪।জরলজষ্ট ন                                        : ০০ষ্টট 

১৫।োকঘর                                             : ০২ষ্টট 

১৬।ইউবনয়নভূবমঅবফস                     : ০১ষ্টট 

১৭।রাস্তা/ব্রীেকালভাটথিঃ-                        

     (ক)পাকারাস্তা                                   : ২৫বকিঃবমিঃ       

     (খ) কাচারাস্তা                                   : ৫৫বকিঃবমিঃ 

     (গ) ব্রীে                                            : ১৬ষ্টট 

     (ঘ) কালভাটথ                                     :  ২০ষ্টট 
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গ্রামবভবত্তক মলাকসংখযা 

 

 

 

 

 

 

দ থনীয় স্থান 

িাংলাজদ  িাট োজম মসজেদ 

িাংলাজদ  িাট মসজেদ ১৯৯৭ সাজল প্রবতষ্ঠত। এষ্টট মিায়াবলয়া ইউ.বপর িাংলাজদ  িাট 

িাসস্টযাজির রােিাড়ী - কুষ্টষ্টয়া মিা সড়জকর পজিজম অিবস্থত। এই মসজেদষ্টট মিায়াবলয়া 

ইউ.বপর গনযমানয িযাজিিগ থ ও মাননীয় সংসদ সদসয রােিাড়ী- ২ েনাি মমা:জেেুল 

িাকীম  এর তত্ত্বািিাজন বনবম থত িয়। ২০১২ সাজলর প্রর্ম বদজক একষ্টট কাতাজরর একষ্টট 

সংস্থার অর্ থায়জন মবসেজদর িীতল ভিন বনবম থত িয়।  

ইউবনয়ন পবরষজদর কা থািলী 

* আইন- ংৃখলা রো করা এিং এ বিষজয় প্র াসনজক সিায়তা করা। 

* অপরাি বি ংৃখলা এিং মচারাচালান দমনাজর্ থ বিবভন্ন পদজেপ গ্রিণ করা। 

* কৃবষ, িৃেজরাপণ, মৎসয ও পশু পালন স্বাস্থয, কুষ্টটর ব ল্প, মসচ ম াগাজ াগ। 

* পবরিার পবরকল্পনা কা থক্রজমর প্রসার ঘটাজনা। 

* স্থানীয় সম্পজদর উন্নয়ন ঘটাজনা এিং তার িযিিার বনজিত করা। 

* েনগজণর সম্পবত্ত  র্া-রাস্তা, ব্রীে, কালভাটথ, িাি, খাল, মটবলজফান, বিদুযৎ ইতযাবদ সংরেণ। 

* ইউবনয়ন প থাজয় অনযানয সংস্থার উন্নয়ন কা থািলী প থাজলাচনা করা এিং প্রজয়ােজন উপজেলা 

বনি থািী অবফসাজরর বনকট এ বিষজয় সুপাবর  করা। 

* স্বাস্থয সম্মত পায়খানা িযিিাজর েনগণজক উৎসাি প্রদান করা। 

* েন্ম-মৃতুয, অন্ধ, বভেুক ও দুস্থজদর বনিন্ধন করা। 

* সি িরজনর শুমারী পবরচালনা। 

ক্রবমকনং গ্রাজমরনাম 

মলাকসংখযা আদমশুমারী 

২০১১ অনু ায়ী 

১ কাবলনগর ৮৮৫ 

২ চরনারায়নপুর ৮১৮ 

৩ ভিানীপুর ১১৬৪ 

৪ িামচন্দ্রপুর ২২৭ 

৫ আমিাড়ীয়া ৬৬২ 

৬ বিল যামসুন্দরপুর ২৬৭ 

৭ চরবচজলাকা ১৭২০ 

৮  যামসুন্দরপুর ৬৫২ 

৯ মকামরপুর ৭০৬ 

১০ পাইকারা ৩৯১ 

১১ মিায়াবলয়া ৪৭৭৫ 

১২ ন :রামচন্দ্রপুর ৪৮২ 

১৩ পাকব য়া ৯৩৪ 

১৪ ভান্ডারজখালা ৩১৯ 

১৫ গরবচজলাকা ৫৯২ 

১৬ পাটিাড়ীয়া ৭২০ 

১৭ িড়িাংলাট ৫৬৮ 

১৮ িাটগ্রাম ১২৮৯ 

১৯ মবিসলুষ্টটয়া ৩৮৩ 

২০ মসুবরয়া ৪৯৫ 

২১ িামরাট ১৪৩৯ 

২২ পাচষ্টটকরী ৯৬৩ 

২৩ িাস্তজখালা ৭৯২ 

২৪ মগৌরােপুর ৮৭১ 

  সি থজমাট ২২১১৪ 
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বিবভন্ন সমসযার সমািান, গ্রাম আদালত,  াবলস, উন্নয়ন, প্রকল্প িাস্তিায়ন, সরকাজরর পবরকল্পনা ও প্রকল্প িাস্তিায়ন, বিবভন্ন মসিা প্রদান, নাগবরক সনদ, ওয়াবর  সনদ, মৃতুয সনদসি 

বিবভন্ন প্রতযয়নপত্র প্রদান, বনরাপদ পাবন সরিরাি, ব ো কা থক্রম পবরচালনা, আইন- ঙৃ্খলা রো, রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভাটথ বনম থাণ ইতযাবদ। 
 

                                                           িাজেট  ২০২১-২০২২ 

আরয়র খাত টাকা বযরয়র খাত টাকা 

ক. লিজস্ব উৎসাঃ      ইউলিয়ি কর, ররট ও লিস ২,২০,০০০/= রাজস্ব ৫,০০,০০০/= 

১. বসত বাড়ীর বাৎসলরক িূরিযর উপর কর ৪০,০০০/= ১। সংস্থাপি বযয়  ৫,০০,০০০/= 

২. বযবসা, রপশা ও জীলবকার উপর কর ২০,০০০/= ক. রচয়ারিযাি ও সদসযরদর সম্মািী ৫০,০০০/= 

৩. অিযািয কর   খ. কিমকতম া/কিমচারীরদর রবতি ও ভাতা ৫০,০০০/= 

৪. িটরযাি বযতীত যািবাহরির উপর িাইরসন্স লিস ২০,০০০/= গ. টযাস্ক আদায় সংস্থাপি বযয় ৫০,০০০/= 

খ. সরকারী সূরে অিদুাি   ঘ. আিষুালিক ১,০০,০০০/= 

১. উন্নয়ি খাত ১২,০০,০০০/= ১. রেশিারী   
ক. রাস্তা ঘাট রিরিত/ এিলজএসলপ   ২. লবলবধ   
২. সংস্থাপি  ৩,০০,০০০/= খ. উন্নয়ি ৭০,০০০/= 

ক. রচয়ারিযাি ও সদসযবৃরের ভাতা   পূতম  কাজ 

ক. কৃলষ প্রকল্প 

  
১,৩০,০০০/= রসরক্রটারী ও অিযািয কিমচারীরদর রবতি ভাতা ৬,০০,০০০/= 

৩. অিযািয ২,০০,০০০/= খ. স্বাস্থয ও পয়াঃ প্রণািী বযবস্থা   
ক. ভূলি হস্তান্তর কর   গ. রাস্তা লিিমাণ/ রিরািত/ গৃহ লিিমাণ ১০,০০,০০০/= 

গ. স্থািীয় সরকার সূরে   ঘ. লশক্ষা ২,০০,০০০/= 

১. উপরজিা পলরষদ কতৃম ক প্রদত্ত টাকা ১,০০,০০০/= গ. অিযািয ৫০,০০০/= 

২. অিযািয ১,০০,০০০/= ক. লিরীক্ষা বযয় ১,০০,০০০/= 

    খ. অিযািয   
আগত তহলবি      ১,০৪৭/= উদ্বতৃ্ত তহলবি      ১,০৪৭/= 

             সবমরিাট ২৮,০১,০৪৭/=         সবমরিাট ২৮,০১,০৪৭/= 

             সবমরিাট = আটাশ িক্ষ এক হাজার সাত চলিশ টাকা িাে। 

                            পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা 
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পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা  ২০১৯ ইং সাজলর েলুাই মর্জক ২০২৪ইং েনু প থন্ত 

1.  

ক্রবমক 

নং 

ইউবনয়জনর 

নাম 

ওয়ােথ 

নম্বর িাস্তিাবয়ত রাস্তার নাম 

দদঘ থয (বকিঃ 

বমিঃ) 

দদঘ থয (িিঃ 

বমিঃ) মন্তিয 

০১ ৩ নং মিায়াবলয়া ০১ িামচন্দ্রপুর উচ্চ বিদযালয় িজত বিষু্ণপুর প থন্ত মিবড়ংজিান রাস্তা। 

২.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

০২ ৩ নং মিায়াবলয়া ০১ 

িামচন্দ্রপুর মসজেদ িজত মসানার িাড়ী (কাাঁিালতলা) প থন্ত মসাবলং 

রাস্তা। 

১.৫০ বকিঃ 

বমিঃ     

০৩ ৩ নং মিায়াবলয়া ০১ 

বিষু্ণপুর মমাড় িজত রােিাড়ী-কুষ্টষ্টয়া মিাসড়ক প থন্ত কাজপ থষ্টটং 

রাস্তা। 

২.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

০৪ ৩ নং মিায়াবলয়া ০১ িামচন্দ্রপুর মসজেদ িজত িাস্তজখালা মমাড় প থন্ত কাাঁচা রাস্তা। 

১.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

০৫ ৩ নং মিায়াবলয়া ০১ 

 যামসুন্দরপুর আমোজদর মদাকাজনর মমাড় িাস্তজখালা মৃত দসয়দ 

আলী মন্ডজলর িাড়ী প থন্ত কাাঁচা রাস্তা। 

১.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

০৬ ৩ নং মিায়াবলয়া ০১ িাস্তজখালা মমাড় িজত মতৃ মমািন মবেজকর িাড়ী প থন্ত কাাঁচা রাস্তা। 

১.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

০৭ ৩ নং মিায়াবলয়া ০১  যামসুন্দরপুর মতাফাজয়ল বময়া িাড়ী িজত রবিজমর িাড়ী প থন্ত। 

০.৫০ বকিঃ 

বমিঃ     

০৮ ৩ নং মিায়াবলয়া ০২ 

কুষ্টষ্টয়া-রােিাড়ী মিাসড়ক িজত চরবচজলাকার মিয বদজয় চন্দনা 

নদী প থন্ত কাাঁচা রাস্তা। 

২.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

০৯ ৩ নং মিায়াবলয়া ০২ চরবচজলাকা ইসলাজমর মমাড় িজত চন্দনা নদী প থন্ত মাষ্টটর রাস্তা। 

০.৫০ বকিঃ 

বমিঃ     

১০ ৩ নং মিায়াবলয়া ০২ 

পাইকারা মমাড় িজত গড়বচজলাকা কাবলঘজরর পা  বদজয় চন্দনা নদী 

প থন্ত মাষ্টটর রাস্তা। 

২.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

১১ ৩ নং মিায়াবলয়া ০২ 

রােিাড়ী-কুষ্টষ্টয়া মিাসড়ক িজত ইমান আলী মমাোর িাড়ী 

চরবচজলাকার মিয বদজয় মসািািাজনর িাড়ী প থন্ত মাষ্টটর রাস্তা। 

২.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

১২ ৩ নং মিায়াবলয়া ০২ 

চরবচজলাকা আনসাজরর িাড়ী িজত  ািোিান মাষ্টাজরর িাড়ী প থন্ত 

মাষ্টটর রাস্তা। 

১.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

১৩ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৩ 

রােিাড়ী-কুষ্টষ্টয়া মিাসড়ক িজত িাটগ্রাজমর মিয বদজয় িাোর িজয় 

চন্দনা নদীপ থন্ত মাষ্টটর রাস্তা। 

৩.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

১৪ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৩ 

িাটগ্রাম মলাই  ম থার িাড়ী িজত পাজটায়ারী পাড়ার মিয বদজয় 

িাটগ্রাম মসজেদ িজয় খাগোনা িাোর প থন্ত মাষ্টটর রাস্তা।  

১.৫০ বকিঃ 

বমিঃ     

১৫ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৩ 

িাটগ্রাম িাোর িজত মকামরপুজরর মিয বদজয় ইউসুফ মন্ডজলর 

িাড়ী প থন্ত মাষ্টটর রাস্তা। 

২.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

১৬ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৩ 

িাটগ্রাম েরুন মন্ডজলর িাড়ী িজত িাটগ্রাম পাকা রাস্তা প থন্ত 

মাষ্টটর রাস্তা। 

১.০০ বকিঃ 

বমিঃ     
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১৭ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৩ 

িাটগ্রাম সাইদুর রিমাজনর পুকুজরর চালা িজত খবিজরর িাড়ী প থন্ত 

কাাঁচা রাস্তা। 

১.৫০ বকিঃ 

বমিঃ     

১৮ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৩ 

রােিাড়ী-কুষ্টষ্টয়া মিাসড়ক িজত িাটগ্রাম মগারস্থান িজয় 

আমিাবড়য়া প থন্তত মাষ্টটর রাস্তা। 

৩.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

১৯ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৩ 

মকামরপুর মনাজকয়াখাল িজত মগৌর মিৌরাগীর িাড়ী প থন্ত মাষ্টটর 

রাস্তা। 

২.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

২০ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৪ 

রােিাড়ী-কুষ্টষ্টয়া মিাসড়ক িজত িামরাট বকয়াম উজিন মমাড় 

প থন্তত পা াঁকারাস্তা। 

৪.০০ বকিঃ 

বমিঃ     

২১ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৪ 

িামরাট প্রাইমারী সু্কল িজত িড় মচৌিাড়ীয়া পা াঁকা রাস্তা প থন্ত মাষ্টটর 

রাস্তা। 

১.৫০ বকিঃ 

বমিঃ     

২২ ৩ নং মিায়াবলয়া ০৪ 

রােিাড়ী-কুষ্টষ্টয়া মিাসড়ক িজত মচৌিাড়ীয়া ঈদগাি প থন্ত পা াঁকা 

রাস্তা।   

১.৫০ বকিঃ 

বমিঃ   
 

2.  
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মাজিাড়ী  ইউবনয়ন পবরষদ 
মাজিাড়ী ইউবনয়ভনর  

িাজাভরর তাবিকাাঃ 
  

ক্রবমন নং িাোজরর নাম স্থান 

০১ মমািনপুর নতুন িাোর মমািনপুর 

০২ পাঁচাকুলষ্টটয়া িাোর পাঁচাকুলষ্টটয়া 

০৩ সমজ র মাজকথট মছাট িাোর মকামপুর সমজ র মাজকথট 

মাবসক সভা সমূি 

১। মাবসক সভা 

২। সািারণ সভা 

৩। িাজেট সভা 

৪। পবরিার পবরকল্পনা সভা 

৫। বভজেবে ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

৬। বভজেএফ কবমষ্টটর সভা 

৭। িাটিাোর ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

৮। স্বাস্থয বিষয়ক ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

৯। আজস থবনকমুি ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

১০। আইন ৃঙ্খলা ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

১১। পাবন বনস্কা ন ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

 পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা 

প্রাবি 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 

২০১৯-২০২০ ইং 

চলবত িৎসজরর িাজেট/ 

সংজ াবিত িাজেট ২০২১-২০২২ 

ইং 

পূি থিতী িৎসজরর প্রকৃত আয় 

২০২২-২০২৩ ইং 

ক) বনেস্ব উৎসিঃ       

ইউবনয়জনর কর মরট ও বফসিঃ 

১। িসত িাড়ীর িাৎসবরক মূজলযর 

উপর কর (িাল)ািঃ 

িজকয়ািঃ 

      

  

  ৩,৫০,০০০/= ২,৩২,০০৫/= 

  ১,০০,০০০/=   

২। িযিসা , মপ া ও েীবিকার উপর 

করিঃ   ৩০,০০০/= ৪,৬০০/= 
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৩। বিজনাদন করিঃ 

ক) বসজনমার উপর করিঃ 

খ)  াত্রা, নাটক ও অনযাণয বিজনাদন 

মূলক অনুষ্ঠাজনর উপর করিঃ 

      

  ২০,০০০/=   

৪। অনযানয করিঃ ( গ্রাম আদালত ও 

িহু বিিাি বফ   ২,৫০০/= ৭,৬৭৯/= 

৫। পবরষদ কতৃথক ইসুয কৃত লাইজসন্স 

ও পারবমট বফস   ৩০,০০০/=   

৬। ইোরা িািদ প্রাবি ( েলমিল, 

মখায়াড় ও অনযাণয   ৩০,০০০/= ২৮,২৬৬/= 

৭। মমাটর  ান িযাবতত অনযানয  ান 

িািজনর উপর লাইজসন্স বফস   ২৫,০০০/=   

৮। সম্পবত্ত িজত আয়   ২০,০০০/= ১২,৮০০/= 

খ) সরকারী সূজত্র অনুদান 

১। উন্নয়ন খাতিঃ 

ক) কৃবষ 

খ) স্বাস্থয ও পয়িঃপ্রনালী 

গ) রাসত্মা বনম থাণ/ মমরামত 

ঘ) গৃি বনম থাণ/ মমরামত/ ব ÿাা 

ঙ) মর্াকিরাি/এলজেএসবপ 

      

      

  ৪,৫০,০০০/=   

  ১,৫০,০০০/=   

  ১০,০০,০০০/=   

  ৩,০০,০০০/=   

  ২০,০০,০০০/= ১১,০৮,০০০/= 

২। সংস্থাপনিঃ 

ক) মচয়ারমযান ও সদসয িৃজন্দর ভাতা 

খ) মসজক্রটারী ও অনযাণয 

কম থচারীজদর মিতন ও ভাতাদী 

সবচি 

  

গ্রামপুবল  

      

  ৩,৩০,০০০/=   

      

  

  ১,৫৮,০০০/=   

  ২,৬৮,৮০০/=   

৩। অনযানযিঃ       

৪) ভিবম িসত্মামত্মর কর   ৩,০০,০০০/= ২,৯৪,১৯৮/= 

গ) স্থানীয় সরকার সূজত্র 

১। উপজেলা পবরষদ কতৃথক প্রদত্ত 

টাকা 

২। মেলা পবরষদ কতৃথক প্রদত্ত টাকা 

      

  ১,০০,০০০/=   

      

৩। অনযানযিঃ   ১,০০,০০০/= ৮৭৯/= 
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৪। বিগত িৎসজরর মের     ১,৭১৩/= 

সি থজমাট   ৫৭,৬৪,৩০০/= ১৬,৮৯,২১৬/= 

  

িযয় 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 

২০১২-২০১৩ ইং 

চলবত িৎসজরর িাজেট/ 

সংজ াবিত িাজেট ২০১১-২০১২ 

ইং 

পূি থিতী িৎসজরর প্রকৃত িযয় 

২০১০-২০১১ ইং 

ক) রােস্বিঃ       

১। সংস্থাপন িযয়িঃ       

ক) মচয়ারমযান ও সদসয িৃজন্দর 

সম্মানী ভাতা   ৩,৩০,০০০/= ১,২৯,৫০০/= 

ক) কম থকতথা /কম থচারীজদর মিতন ও 

ভাতা       

সবচি-   ১,৫৮,০০০/=   

গ্রামপুবল -   ২,৬৮,৮০০/=   

গ) টযাক্স আদায় সংস্থাপন িযয়   ১,০০,০০০/= ৫২,৩৯২/= 

ঘ) আনুষাবেকিঃ       

১। আপযায়ন-   ৪০,০০০/= ২০,৭৫০/= 

২। মষ্ট নারী-   ৬০,০০০/= ২৭,৫০০/= 

৩। বিবিি-   ৪,০০,০০০/= ৫৫,৮৭৫/= 

খ) উন্নয়নিঃ পূর্ থকাে       

১। কৃবষ প্রকল্প   ৫,০০,০০০/=   

২। স্বাস্থয ও পয়িঃপ্রণালী িযিস্থা   ৫,০০,০০০/=   

৩। রাসত্মা বনম থাণ/ মমরামত   ১০,০০,০০০/=   

৪। গৃিবনম থাণ/মমরামত /ব ÿাা   ৩,৫০,০০০/=   

৫। মর্াকিরাি   ২০,০০,০০০/= ১১,০৮,০০০/= 

গ) অনযানযিঃ     ২,৯৪,১৯৮/= 

১। বনরীÿাা িযয়   ২৫,০০০/=   

২। অনযানয   ২৮,৬০০/= িযাংক কতথন  -৯০২/= 

৩। সমাপনী বস্থবত-   ৩,৯০০/=   

মের-     িাজত- ২৩৬/=িযাংক ৭৮৭/= 

সি থজমাট-   ৫৭,৬৪,৩০০/= ১৬,৮৯,২৬১/= 

  

অদযকার সভায় অনয মকান আজলাচনা না র্াকায় সভাপবত সাজিি উপবস্থত সকলজক িনযিাদ োবনজয় সভার কাে সমাি মঘাষনা কবরজলন। 
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  মদাপুর ইউবনয়ন পবরষদ 
মদাপুর ইউবনয়জনর ইবতিাস 

রােিাড়ী মেলার সিজচজয় পুরাতন িসবতর এলাকা বিসাজি পবরবচত কজয়কষ্টট ইউবনয়জনর মজিয মদাপুর ইউবনয়ন একষ্টট। মলাকমুজখ প্রচবলত আজছ এখানকার রাে-রাজেবরী 

মজন্দজরর ম  িট গাছষ্টট রজয়জছ তা প্রায় এক িাোর িছজররও মি ী পুরাতন। মস সময় মর্জকই এই িটগাছষ্টটর পূো-অচথনা িয় আসজছ। অত্র ইউবনয়জনর ইবতিাস সম্পজকথ  তটা িারনা 

করা  ায় তা মর্জক োনা  ায় এলাকাষ্টট একষ্টট বিন্দ ুঅিুযবষত এলাকা বছল। প্রাচীন আবদ িাসী সম্প্রদাজয়র অজনক সম্প্রদাজয়র মলাকর িসিাস রজয়জছ অত্র এলাকায়। এলাকার 

েনসািারজণর প্রিান মপ া কৃবষ। সিে সরল অত্র এলাকার মলাকেন খিুই অবতবর্ পরায়ন। প্রকৃত িাঙালী ভাি িারার মলাকেজনর িসিাস এই মদাপুর ইউবনয়ণ পবরষজদর। অত্র 

ইউবনয়জন পজিম পা  বদজয় িজয় চজলজছ চন্দনা নদী আর পূি থ পা  বদজয় িড়াই নদী। এদুষ্টট নদীই পদ্মা নদীর  াখা নদী বিসাজি িজয় মগজছ। স্বািীনতার পর িজত অত্র এলাকার 

 াতায়াজতর প্রিান পর্ই বছল নদী পর্ িা েলপর্। নীচু এলাকা িওয়ায় বিল-িাওর-খাল োজলর মত ইউবনয়জনর মজিয ছবড়জয়বছল। দরূ-দরূাজন্ত  াতায়াত করার েনয মনৌকা িযিিার 

করা িত। পদ্মা নদীর অিিাবিকায় অিবস্থত িজল প্রবত িছর এলাকা িনযর প্রাদভূথাি মদখা বদত। ১৯৮৬/১৯৮৮ সাজলর ভয়িি িনযায় এলাকা িযাপক েবত িয়। কাাঁচা রাস্তাঘাট  াও বছল 

সম্পূন থ বিবলন িজয়  ায়। পরিতীজত রােিাড়ী মেলাজক িনযার িাত মর্জক রোর েনয পদ্মা নদী সংলগ্ন একষ্টট িা াঁি এিং আরও একষ্টট বিকল্প িা াঁি বনম থাণ করা িয়  া িতথমাজন 

রােিাড়ী-কুষ্টষ্টয়া মিাসড়জক পবরনত িজয়জছ। বিকল্প িা াঁিষ্টট বনম থাজনর পর িজতই মূলত অত্র এলাকার রাস্তাঘাট অিকািাজমাগত উন্নয়ন সাবিত িয়। মেলা-উপজেলা  ির গুজলার 

সাজর্ বনবিড় ম াগাজ াগ স্থাবপত িয়। মদাপুর ইউবনয়ন পবরষদষ্টট পূজি থ রােিাড়ী সদর উপজেলার আিীন বছল। পরিতীজত নিগষ্টিত কালুখালী উপজেলা আওতািীন িওয়ায় 

প্র াসবনক কাে কম থও েনগজণর মদাড়জগাড়ায় চজল এজসজছ। িীজর িীজর এলাকার েনগজনর েীিন  াত্রার মান ও আর্ থ-সামাজেক অিস্থার প্রভূত উন্নবত পবরলবেত িজে। 
  

ভাষা ও সংসৃ্কবত 

ভাষা ও ঐবতজিয মদাপুর ইউবনয়ন  জর্ষ্ট সমদৃ্ধ। এখানকার মলাকেন শুদ্ধ িাংলা ভাষাজতই কর্া িজল  া সিজেই মিািগময। এই এলাকার মলাক েজনর কর্া-িাতথায় 

এক িরজনর আঞ্চবলক টান র্াকজলও তা শুনজত িা িুঝজত মকান সমসযা িয় না িরং মি  শ্রুবত মিুর। এলাকার বিদযালয় গুজলাজত ছাত্র-ছাত্রীজদর আমাজদর বপ্রয় 

িাঙলা ভাষা ও এর মগৌরি ময় ঐবতজিযর কর্া বি দ ভাজি আজলাচনা করা িয়। 

খাল ও নদী 

০৫নং মদাপুর ইউবনয়ন পবরষজদর পজিম বদক বদজয় িজয় চজলজছ চন্দনা নদী। এিং পূি থ বদক বদজয় িজয় চজলজছ িড়াই খাল। চন্দনা নদী ও িড়াই খাল বকছু কাল 

আজগও প্রচুর নিযতা র্াকায় এলাকায় পাবন সরিরাি এিং মনৌপজর্  াতায়াত করার েনয উত্তম মািযম বছল। বকন্তু সম্প্রবত বিবভন্ন িা াঁি ও িািার মুজখ চন্দনা নদী ও 

িড়াই খাল ম ৌিন িাবরজয়জছ। চন্দনা  ও িড়াই খাজলর বিবভন্ন  াখা প্র াখা ছবড়জয় আজছ  ইউবনয়জনর সি থত্র। সষ্টিক ভাজি খাল খনজনর িযিস্থা করজল িছজর মি ীর 

ভাগ সময় কৃবষ কাজের েনয পাবন সরিরাি করা সিি িজি। পা াপাব  মৎসয চাষ করাও সিি িজি। 
  

  িাট-িাোজরর-তাবলকা   

গাবন্ধমারা,  িাটমদাপুর িাট 

 
 

মাবসক স া সমূহ 

১। মাবসক সভা 

২। সািারণ সভা 

৩। িাজেট সভা 

৪। পবরিার পবরকল্পনা সভা 

http://madapurup.rajbari.gov.bd/bn/site/hatbazar/spNx-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F
http://madapurup.rajbari.gov.bd/bn/site/hatbazar/FRuZ-%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9F
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৫। বভজেবে ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

৬। বভজেএফ কবমষ্টটর সভা 

৭। িাটিাোর ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

৮। স্বাস্থয বিষয়ক ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

৯। আজস থবনকমুি ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

১০। আইন ৃঙ্খলা ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 

১১। পাবন বনস্কা ন ষ্টযাজন্ডং কবমষ্টটর সভা 
 

 মাবসক স ার বসদ্ধান্ত সমূহ 

েনু/২০২২ মাজসর  মাবসক সভার বসদ্ধান্ত সমূি বনম্নরুপিঃ 

ক্রাঃ 

নং বসদ্ধান্ত সমূহ িাস্তিায়ভন 

০১ 

অনলাইন েন্ম বনিন্ধন  এিং মতুৃয বনিন্ধন ও 

িালয বিিাি বিষজয় েনসজচতনতা িৃজদ্ধ 

ইউবনয়ন পবরষজদর সকল 

মমম্বার, ইউবনয়ন সমােকমী, 

ইউআইএসবস উজদযািা, সবচি 

। 

০২ 

ইভষ্টটজেং িজন্ধ প্রজয়ােনীয় কা থকর িযিস্থা 

গ্রিণ  এিং সামাজেক েনসজচতনতা িৃজদ্ধ 

ইউবনয়ন পবরষজদর সকল 

মমম্বার, সকল ব ো প্রবতষ্ঠান 

প্রিান, ছাত্র/ছাত্রী, 

অবভভািক,  ইউআইএসবস 

উজদযািা, সবচি । 

০৩ গ্রাজমর বিবভন্ন স্থাজন রাস্তা সংস্কার 

 উপজেলা প্রজকৌ লী, 

মচয়ারমযান   

০৪ 

ইউবনয়জনর আওতািীন সকল ব ো প্রবতষ্ঠান 

মমরামত ও 

উন্নত ব ো িযিস্থা। মচয়ারমযান, ব েক সকল । 

০৫ সরকাবর খাস েবম রেনাজিেন  

ইউবনয়ন ভূবম  উপ-সিকারী 

কম থকতথা 
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                                                  িাজেট -২০২১-২০২২ 

                                                  ইউবপ ফরম নং- ১ 

                              ০৫নং মদাপুর ইউবনয়ণ পবরষদ কার্ থািয় 

                              োকঘর: িাটমদাপুর, উপজেলা: কালুখালী, মেলা: রােিাড়ী। 

           ২০২১-২০২২ ইং অর্ থ িৎসভর মদাপুর ইউবনয়ণ পবরষভদর িাবষ থক সম্ভািয আবর্ থক বিিরনী 
  

  

আভয়রখাত   

  

  

িযভয়রখাত 

  

  

টাকা 

ক. বনজস্বউৎসাঃ     ইউবনয়নকর, মরটওবফস ২,২০,০০০/= রােস্ব ৫,০০,০০০/= 

১. িসতিাড়ীরিাৎসবরকমূজলযরউপরকর ৪০,০০০/= ১।সংস্থাপনিযয়  ৫,০০,০০০/= 

২. িযিসা, মপ াওেীবিকারউপরকর ২০,০০০/= ক. মচয়ারমযানওসদসযজদরসম্মানী ৫০,০০০/= 

৩. অনযানযকর   খ. কম থকতথা/কম থচারীজদরজিতনওভাতা ৫০,০০০/= 

৪. মটর ানিযতীত ানিািজনরউপরলাইজসন্সবফস ২০,০০০/= গ. টযাস্কআদায়সংস্থাপনিযয় ৫০,০০০/= 

খ. সরকারীসূভেঅনুদান   ঘ. আনুষাবেক ১,০০,০০০/= 

১. উন্নয়নখাত ১২,০০,০০০/= ১. মষ্ট নারী   

ক. রাস্তাঘাটজমরমত/ এলজেএসবপ   ২. বিবিি   

২. সংস্থাপন  ৩,০০,০০০/= খ. উন্নয়ন ৭০,০০০/= 

ক. মচয়ারমযানওসদসযিৃজন্দরভাতা   পূতথকাজ 

ক. কৃবষপ্রকল্প 

  

১,৩০,০০০/= মসজক্রটারীওঅনযানযকম থচারীজদরজিতনভাতা ৬,০০,০০০/= 

৩. অনযানয ২,০০,০০০/= খ. স্বাস্থযওপয়িঃপ্রণালীিযিস্থা   

ক. ভূবমিস্তান্তরকর   গ. রাস্তাবনম থাণ/ মমরামত/ গৃিবনম থাণ ১০,০০,০০০/= 

গ. স্থানীয়সরকারসূজত্র   ঘ. ব ো ২,০০,০০০/= 

১. উপজেলাপবরষদকতৃথকপ্রদত্তটাকা ১,০০,০০০/= গ. অনযানয ৫০,০০০/= 

২. অনযানয ১,০০,০০০/= ক. বনরীোিযয় ১,০০,০০০/= 

    খ. অনযানয   

আগততহবিি      ১,০৪৭/= উদ্িৃত্ততিবিল      ১,০৪৭/= 

             সি থভমাট ২৮,০১,০৪৭/=         সি থভমাট ২৮,০১,০৪৭/= 

             সি থভমাট= আটাশ িক্ষ এক হাজার সাত চবিশ টাকা মাে। 

                                     পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা 
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 ০৫ নং মদাপুর ইউবনয়জনর ২০২১-২০২২ অর্ থ িছজরর 

প্রাবি 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 

২০১৯-২০২০ ইং 

চলবত িৎসজরর িাজেট/ সংজ াবিত 

িাজেট ২০২১-২০২২ ইং 

পূি থিতী িৎসজরর প্রকৃত আয় 

২০২২-২০২৩ ইং 

ক) বনেস্ব উৎসিঃ       

ইউবনয়জনর কর মরট ও বফসিঃ 

১। িসত িাড়ীর িাৎসবরক মূজলযর উপর 

কর (িাল)ািঃ 

িজকয়ািঃ 

      

  

  ৩,৫০,০০০/= ২,৩২,০০৫/= 

  ১,০০,০০০/=   

২। িযিসা , মপ া ও েীবিকার উপর করিঃ   ৩০,০০০/= ৪,৬০০/= 

৩। বিজনাদন করিঃ 

ক) বসজনমার উপর করিঃ 

খ)  াত্রা, নাটক ও অনযাণয বিজনাদন 

মূলক অনুষ্ঠাজনর উপর করিঃ 

      

      

  ২০,০০০/=   

৪। অনযানয করিঃ ( গ্রাম আদালত ও িহু 

বিিাি বফ   ২,৫০০/= ৭,৬৭৯/= 

৫। পবরষদ কতৃথক ইসুয কৃত লাইজসন্স ও 

পারবমট বফস   ৩০,০০০/=   

৬। ইোরা িািদ প্রাবি ( েলমিল, 

মখায়াড় ও অনযাণয   ৩০,০০০/= ২৮,২৬৬/= 

৭। মমাটর  ান িযাবতত অনযানয  ান 

িািজনর উপর লাইজসন্স বফস   ২৫,০০০/=   

৮। সম্পবত্ত িজত আয়   ২০,০০০/= ১২,৮০০/= 

খ) সরকারী সূজত্র অনুদান 

১। উন্নয়ন খাতিঃ 

ক) কৃবষ 

খ) স্বাস্থয ও পয়িঃপ্রনালী 

গ) রাসত্মা বনম থাণ/ মমরামত 

ঘ) গৃি বনম থাণ/ মমরামত/ ব ÿাা 

ঙ) মর্াকিরাি/এলজেএসবপ 

      

      

  ৪,৫০,০০০/=   

  ১,৫০,০০০/=   

  ১০,০০,০০০/=   

  ৩,০০,০০০/=   

  ২০,০০,০০০/= ১১,০৮,০০০/= 

২। সংস্থাপনিঃ 

ক) মচয়ারমযান ও সদসয িজৃন্দর ভাতা 

খ) মসজক্রটারী ও অনযাণয কম থচারীজদর 

মিতন ও ভাতাদী 

সবচি 

  

গ্রামপুবল  

      

  ৩,৩০,০০০/=   

      

  

  ১,৫৮,০০০/=   

  ২,৬৮,৮০০/=   
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৩। অনযানযিঃ       

৪) ভিবম িসত্মামত্মর কর   ৩,০০,০০০/= ২,৯৪,১৯৮/= 

গ) স্থানীয় সরকার সূজত্র 

১। উপজেলা পবরষদ কতৃথক প্রদত্ত টাকা 

২। মেলা পবরষদ কতৃথক প্রদত্ত টাকা 

      

  ১,০০,০০০/=   

      

৩। অনযানযিঃ   ১,০০,০০০/= ৮৭৯/= 

৪। বিগত িৎসজরর মের     ১,৭১৩/= 

সি থজমাট   ৫৭,৬৪,৩০০/= ১৬,৮৯,২১৬/= 

  

িযয় 

পরিতী িৎসজরর িাজেট 

২০১২-২০১৩ ইং 

চলবত িৎসজরর িাজেট/ সংজ াবিত 

িাজেট ২০১১-২০১২ ইং 

পূি থিতী িৎসজরর প্রকৃত িযয় 

২০১০-২০১১ ইং 

ক) রােস্বিঃ       

১। সংস্থাপন িযয়িঃ       

ক) মচয়ারমযান ও সদসয িজৃন্দর সম্মানী ভাতা   ৩,৩০,০০০/= ১,২৯,৫০০/= 

ক) কম থকতথা /কম থচারীজদর মিতন ও ভাতা       

সবচি-   ১,৫৮,০০০/=   

গ্রামপুবল -   ২,৬৮,৮০০/=   

গ) টযাক্স আদায় সংস্থাপন িযয়   ১,০০,০০০/= ৫২,৩৯২/= 

ঘ) আনুষাবেকিঃ       

১। আপযায়ন-   ৪০,০০০/= ২০,৭৫০/= 

২। মষ্ট নারী-   ৬০,০০০/= ২৭,৫০০/= 

৩। বিবিি-   ৪,০০,০০০/= ৫৫,৮৭৫/= 

খ) উন্নয়নিঃ পূর্ থকাে       

১। কৃবষ প্রকল্প   ৫,০০,০০০/=   

২। স্বাস্থয ও পয়িঃপ্রণালী িযিস্থা   ৫,০০,০০০/=   

৩। রাসত্মা বনম থাণ/ মমরামত   ১০,০০,০০০/=   

৪। গৃিবনম থাণ/মমরামত /ব ÿাা   ৩,৫০,০০০/=   

৫। মর্াকিরাি   ২০,০০,০০০/= ১১,০৮,০০০/= 

গ) অনযানযিঃ     ২,৯৪,১৯৮/= 

১। বনরীÿাা িযয়   ২৫,০০০/=   

২। অনযানয   ২৮,৬০০/= িযাংক কতথন  -৯০২/= 

৩। সমাপনী বস্থবত-   ৩,৯০০/=   

মের-     িাজত- ২৩৬/= ,িযাংক ৭৮৭/= 

সি থজমাট-   ৫৭,৬৪,৩০০/= ১৬,৮৯,২৬১/= 

  

অদযকার সভায় অনয মকান আজলাচনা না র্াকায় সভাপবত সাজিি উপবস্থত সকলজক িনযিাদ োবনজয় সভার কাে সমাি মঘাষনা কবরজলন। 

  



90 

 

 

 

 

 সাওরাইি ইউবনয়ন পবরষদ 
কাজলরস্বােী িিনকারী গড়াই নদীরতীজর গজড়  উিা কালুখালীউপজেলার একষ্টটঐবতিযিািী অঞ্চল িজলা সাওরাইলইউবনয়ন।কাল পবরক্রমায় আে সাওরাইলইউবনয়নব ো, 

সংসৃ্কবত, িমীয় অনুষ্ঠান, মখলািুলা সি বিবভন্ন মেজত্র তারবনেস্ব স্বকীয়তা আেও সমুজ্জ্বল। 

ক) নাম – ৭নং সাওরাইলইউবনয়ন পবরষদ। 

খ) আয়তন – ১৫(িগ থ বকিঃ বমিঃ) 

গ) মলাকসংখযা – ২৯,৪৬২েন (প্রায়) (২০১১ সাজলর আদম শুমাবর অনু ায়ী) 

ঘ) গ্রাজমর সংখযা – ২১ষ্টট। 

ঙ) মমৌোর সংখযা –২১ষ্টট। 

চ) িাট/িাোর সংখযা -৫ষ্টট। 

ছ) উপজেলা সদর মর্জক ম াগাজ াগ মািযম – গ্রাম িাংলা/ভযান। 

ে) ব োর িার – ৪৬.০৩। (২০০১ এর ব ো েরীপ অনু ায়ী) 

    সরকারী প্রার্বমক বিদযালয়- ০৮ষ্টট, 

    মি-সরকারী মরজেিঃ প্রািঃ বিদযালয়- ০৭ষ্টট,      

    উচ্চ বিদযালয়িঃ ৪ষ্টট, 

    মাদ্রাসা- ৩ষ্টট। 

ঝ) দাবয়ত্বরত মচয়ারমযান –েনাি মমা: বিদুল ইসলাম ( আলী) 

ঞ) গুরুত্বপূ থণ িমীয় স্থান-৩৮ষ্টট। 

ট) ঐবতিাবসক/প থটন স্থান – নাই। 

ি) ইউবপ ভিন স্থাপন কাল ২৭-০১-২০০১ইং। 

ে) নি গষ্টিত পবরষজদর বিিরণ – 

১)  পর্ গ্রিজণর তাবরখ – ০১/০১/২০১১ইং 

 ২) প্রর্ম সভার তাবরখ – ০৯/০৮/২০১১ 

৩) মময়াদ উত্তীজনর তাবরর্ – ০১/০১/২০১৬ইং 

ঢ) গ্রাম সমূজির নাম – 

দ:বিবাজসরমাোইল,বি ই-সাওরাইল, বিল লুয়া, আলমোংগা, দ: নগরিার্ান, দ:নগর িার্ান, দ:কুমরীরাে     উওর নগর িার্ান, সাওরাইল, উওর কুমরীরাে, কুমরীরাণী, কাওয়াজখালা, 

িাজেয়াি-কয়া, দ: িড়বিলা, ঘাটরা, পাতুবরয়া,  াদি পাচিাড়ীয়া, বভষ্টট,  ব্রেমূলুিনগ্রাম, লাড়ীিাড়ী ও চর-পাতুবরয়া। 

ণ) ইউবনয়ন পবরষদ েনিল – 

               ১) বনি থাবচত পবরষদ সদসয – ১৩ েন। 

               ২) ইউবনয়ন পবরষদ সবচি – ১ েন। 

              ৩) ইউবনয়ন গ্রাম পুবল  – ১০ েন। 
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গ্রামবভবত্তক মলাকসংখযা 

তর্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রবতজিদন। 

গ্রাভমর নাম জনসংখযা গ্রাভমর নাম জনসংখযা 

দ:বিবাজসরমাোইল ৩৮৫েন কুমরীরাণী ৮৯৩েন 

বি ই-সাওরাইল ১৯৯২েন কাওয়াজখালা ৭৯৮েন 

বিল লুয়া ৫৯৯েন িজেয়াি-কয়া ২৩৮৪েন 

োমালপুর ৫২৭েন দ: িড়বিলা ৪৯০েন 

আলমোংগা ৮২৮  েন ঘাটরা ১২২৫েন 

দ:নগরিার্ান ৫২৪েন পাতুবরয়া ৮২০ েন 

দ:কুমরীরাে ৮৫৩েন চর-পাতুবরয়া ৯৮৪েন 

উত্তরনগরিার্ান ৬২৫েন  াদিপাচিাড়ীয়া ১৮২েন 

সাওরাইল ২৯৩৯েন বভষ্টট ৩৫৬৬েন 

উত্তরকুমরীরাে ৫৮৩েন   

ব্রেমূল-

িনগ্রাম  ১৩৩৫েন 

লাড়ী-িাড়ী ১৩৫৫েন     

 

ম াগাজ াগ িযিস্থা 

উপজেলা সদর সরকারী র্ানাজগইট মর্জক বি-কয়া  িাোর প থন্ত - গ্রাম িাংলা-  ৩০-৩৫/- (েনপ্রবত)। 

খ) বি-কয়া  িাোর মর্জক কালুখালী , প থন্ত - বসএনজেজত - ২৫-৩৫/- (েনপ্রবত), বরক্সাজ াজগ- ৫০-৬০/- (েনপ্রবত)। 

গ) বি-কয়া িাোর মর্জক সাওরাইল, কালুখালী, রােিাড়ীপ থন্ত -িাস ম াজগ- ৪০-৫০/- (েনপ্রবত), গ্রাম িাংলাজ াজগ- ৬০-৭০/- (েনপ্রবত)। 

ঘ)ইউবনয়ন পবরষদজর্জক সাওরাইল ভযানজ াজগ েন প্রবত ১০টাকা। 

ঙ) বি-কয়া িাোর মর্জক লাড়ী িাড়ী নবছমন েন প্রবত ১৫টাকা। 

চ) ইউবনয়ন পবরষদজর্জক মৃগী িাোর ভযানজ াজগ েন প্রবত ২০টাকা। 

ছ) বি-কয়া িাোর মর্জক িাজির মমাড় কবরমন েন প্রবত ১৫ টাকা। 

উপজেলা সদর সরকারী র্ানাজগইট মর্জক বি-কয়া  িাোর প থন্ত - গ্রাম িাংলা-  ৩০-৩৫/- (েনপ্রবত)। 

খ) বি-কয়া  িাোর মর্জক কালুখালী , প থন্ত - বসএনজেজত - ২৫-৩৫/- (েনপ্রবত), বরক্সাজ াজগ- ৫০-৬০/- (েনপ্রবত)। 

গ) বি-কয়া িাোর মর্জক সাওরাইল, কালুখালী, রােিাড়ীপ থন্ত -িাস ম াজগ- ৪০-৫০/- (েনপ্রবত), গ্রাম িাংলাজ াজগ- ৬০-৭০/- (েনপ্রবত)। 

ঘ)ইউবনয়ন পবরষদজর্জক সাওরাইল ভযানজ াজগ েন প্রবত ১০টাকা। 

ঙ) বি-কয়া িাোর মর্জক লাড়ী িাড়ী নবছমন েন প্রবত ১৫টাকা। 

চ) ইউবনয়ন পবরষদজর্জক মৃগী িাোর ভযানজ াজগ েন প্রবত ২০টাকা। 

ছ) বি-কয়া িাোর মর্জক িাজির মমাড় কবরমন েন প্রবত ১৫ টাকা। 

সাওরাইি ইউবনয়ভনর ইবতহাস 

বব্রষ্টট  াসনামজলর আনমুাবনক ১৯৪০সাজল প্রর্ম সাওরাইল(পাট্টা) িাজেয়াি কয়ারঅিীজনিতথমান ২১ষ্টট গ্রাম বনজয় সাওরাইলইউবনয়ন গষ্টিত িয়। ঐসমজয় ইউবনয়ন এর মচয়ারমযান 

মক গ্রাম মপ্রবসজেন্ট িলা িত। ১৯৫০ সাজলপাবকস্তান  াসনামজল গ্রাম মপ্রবসজেন্ট এর পদজক ইউবনয়ন মচয়ারমযান পদিীজঘাষণা করা িয়। ১৯৫৪ সাজল প্রর্ম গ্রাম মপ্রবসজেন্ট িন 

আিুল মিাজসন মমাোসরকার।তারপর প থায়ক্রজম ফখরউজিন  সরকার, ইয়াকুি আলী খানগ্রাম মপ্রবসজেন্ট এরদাবয়ত্ব পালন কজরন। ১৯৬৭ সাজল তৎকালীন পাবকস্তান মিকুমা েবুর 
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মিােথ এরসদসয আিুল মিাজসন মমাোসরকার প্রর্ম ইউবনয়ন পবরষদ মচয়ামযান মজনানীত িনএিং বতবনই মুজি ুদ্ধ চলাকালীন সমজয় অত্র ইউবনয়জনর মচয়ারমযান বছজলন।১৯৭১ এ 

িাংলাজদ  স্বািীন িিার পর পরিতী সমজয় ইয়াকুি আলী, ওয়াজেদ আলী(ভারপ্রাি), মুিাম্মাদ আলী সরকারএিং গফুর আলী(২য় িার বনি থাবচত), মমাোফ্ফর মিাজসন নানু্ন 

ইউবনয়নপবরষদ মচয়ারমযাজনর দাবয়ত্ব পালন কজরন। ১৯৮৫ সাজল প্র াসবনক কাজেরসুবিিাজর্ থ তৎকালীন প্র াসক পাট্টাইউবনয়ন মর্জক পাট্টাগ্রাম মক পরৃ্ক কজরসাওরাইলনাজম 

আলাদা ইউবনয়ন গিন করা িয়। িতথমাজন ২১ষ্টট মছাট িড় গ্রামবমবলজয়ই সাওরাইলইউবনয়ন পবরষদ। সাওরাইলইউবনয়জনর নাম বনজয় দুষ্টট েনশ্রুবত রজয়জছ, পুজি থ সাওরাইলইউবনয়ন 

এরঅবিকাং  গ্রাজমইমুসবলমজদরআবিপতয বছল।আিুল মিাজসন মমাো(েবমদার)শ্রীবর  চন্দ্র দাসবছজলনসাওরাইলগ্রাজমর িনাঢয িযজিজদর মজিয অনযতম তারাই প্রর্ম 

সাওরাইলইউবনয়ননাজমর প্রস্তািকারী বছজলন। সাওরাইল গ্রাম িড় গ্রামর্াকায় নাবক সাওরাইলনামকরণ করা িয়। তজি ঐ সমজয় মনৌকাই বছল সাওরাইলইউবনয়ন একমাত্র 

ম াগাজ াগস্থাপনকারী িািন। 

ইউবনয়ন পবরষজদর কা থািলী 

* আইন- ংৃখলা রো করা এিং এ বিষজয় প্র াসনজক সিায়তা করা। 

* অপরাি বি ংৃখলা এিং মচারাচালান দমনাজর্ থ বিবভন্ন পদজেপ গ্রিণ করা। 

* কৃবষ, িৃেজরাপণ, মৎসয ও পশু পালন স্বাস্থয, কুষ্টটর ব ল্প, মসচ ম াগাজ াগ। 

* পবরিার পবরকল্পনা কা থক্রজমর প্রসার ঘটাজনা। 

* স্থানীয় সম্পজদর উন্নয়ন ঘটাজনা এিং তার িযিিার বনজিত করা। 

* েনগজণর সম্পবত্ত  র্া-রাস্তা, ব্রীে, কালভাটথ, িাি, খাল, মটবলজফান, বিদুযৎ ইতযাবদ সংরেণ। 

* ইউবনয়ন প থাজয় অনযানয সংস্থার উন্নয়ন কা থািলী প থাজলাচনা করা এিং প্রজয়ােজন উপজেলা বনি থািী অবফসাজরর বনকট এ বিষজয় সুপাবর  করা। 

* স্বাস্থয সম্মত পায়খানা িযিিাজর েনগণজক উৎসাি প্রদান করা। 

* েন্ম-মৃতুয, অন্ধ, বভেুক ও দুস্থজদর বনিন্ধন করা। 

* সি িরজনর শুমারী পবরচালনা। 

বিবভন্ন সমসযার সমািান, গ্রাম আদালত,  াবলস, উন্নয়ন, প্রকল্প িাস্তিায়ন, সরকাজরর পবরকল্পনা ও প্রকল্প িাস্তিায়ন, বিবভন্ন মসিা প্রদান, নাগবরক সনদ, ওয়াবর  সনদ, 

মতুৃয সনদসি বিবভন্ন প্রতযয়নপত্র প্রদান, বনরাপদ পাবন সরিরাি, ব ো কা থক্রম পবরচালনা, আইন- ৃঙ্খলা রো, রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভাটথ বনম থাণ ইতযাবদ। 

 িাভজট ২০২১ -২০২২ 
            

আভয়রখাত টাকা িযভয়রখাত টাকা 

ক. বনজস্বউৎসাঃ     ইউবনয়নকর, মরটওবফস   রােস্ব   

১. িসতিাড়ীরিাৎসবরকমূজলযরউপরকর ৭০,৫৩০/= ১।সংস্থাপনিযয়   

২. িযিসা, মপ াওেীবিকারউপরকর ১১,৩০০/= ক. মচয়ারমযানওসদসযজদরসম্মানী ১,৯৫,২৭৫/= 

৩. অনযানযকর  ১২,৬৫০/= 

খ. 

কম থকতথা/কম থচারীজদরজিতনওভাতা ৩,৯১,৯৬৯/= 

৪. 

মটর ানিযতীত ানিািজনরউপরলাইজসন্সবফস   গ. টযাস্কআদায়সংস্থাপনিযয় ১৪,১০৬/= 

খ. সরকারীসূভেঅনুদান   ঘ. আনুষাবেক   

১. উন্নয়নখাত   ১. মষ্ট নারী  ৪৫,৫০২/= 

ক. রাস্তাঘাটজমরমত/ এলজেএসবপ  ১১,০৬,৭৩০/= ২. বিবিি   
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২. সংস্থাপন   খ. উন্নয়ন   

ক. মচয়ারমযানওসদসযিৃজন্দরভাতা  ১,৬০,৪২৫/= পূতথকাজ 

ক. কৃবষপ্রকল্প 

  

২,৬২,১৫২/= মসজক্রটারীওঅনযানযকম থচারীজদরজিতনভাতা  ৩,৯১,৯৬৯/= 

৩. অনযানয   খ. স্বাস্থযওপয়িঃপ্রণালীিযিস্থা  ৫,২৪,৩০৪/= 

ক. ভূবমিস্তান্তরকর   

গ. রাস্তাবনম থাণ/ মমরামত/ 

গৃিবনম থাণ ২,২০,২৭৩/= 

গ. স্থানীয়সরকারসূজত্র   ঘ. ব ো   

১. উপজেলাপবরষদকতৃথকপ্রদত্তটাকা   গ. অনযানয  ১,০০,০০০/= 

২. অনযানয   ক. বনরীোিযয়   

    খ. অনযানয   

আগততহবিি      ২৩/= উদ্িৃত্ততিবিল      ৪৬/= 

             সি থভমাট ১৭,৫৩,৬২৭/=         সি থভমাট ১৭,৫৩,৬২৭/= 

             সি থভমাট=  সভতরিক্ষবতপ্পান্নহাজারছয়শতসাতাশটাকামাে। 

 
                                                                  পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা 

পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা   

০৭ নং সাওরাইল ইউবনয়ন পবরষদ কা থালয় পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা 

প্রকা কাল:০৩/০৮/২০২১ইং 

প্রকা ক: ০৭ নং সাওরাইল ইউবনয়ন পবরষদ 

মময়াদ:২০১৯ -২০২৩  প থন্ত 

সাবি থক সিজ াগীতায়: ইউ,বপ, সদসযিনৃ্দ 

প্রাবিস্থান: ০৭ নং সাওরাইল ইউবনয়ন পবরষদ কা থালয়                  

  

০৭ নং সাওরাইল ইউবনয়ন পবরষদ কা থালয় পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা 

  

পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা:     ২০১৯ ইং েলুাই মর্জক ২০২৩ ইং েনু প থন্ত 

  

১।উত্তর নগর িার্ান পাকা রাস্তা িইজত সাওরাইল ঈদগাি ্প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

২।বি-কয়া সজরায়ার মিাজসজনর িাড়ী সংলগ্ন রাস্তা িইজত কয়া সরকারী প্রার্বমক বিদযালয় প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৩।পাতুবরয়া গুে গ্রাজমর মিরী িাি িইজত লাড়ী-িাড়ী মাদার তলা প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৪।আলমোংো িাবলজমর িাড়ী িজত োমালপুর প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৫।সাওরাইল মগালাম মমাস্তফার িাড়ী িজত সাওরাইল কাজ জমর মদাকান প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৬।বভষ্টট মেনু পুবলজ র িাড়ী তালতলা পাকা রাস্তা িজত ব য়ালঝাপা মসজেদ প থন্ত পাকা রাস্তার দুই পাজ  মাষ্টট ভঢ়াট। 

৭।িড়বিলা মকিুজলর মদাকাজনর রাস্তা িইজত ঘাটরা নতুন নতুন োজম মসজেদ প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৮।সাওরাইল সরকারী প্রার্বমক বিদযালয় উন্নয়ন। 

৯।সাওরাইল ইউবনয়জনর ২নং ওয়াজেথর রিমান, আজেক ও মিলাজলর িাড়ীর বনকট আরবসবস পাইপ সরিরাি। 

১০।সাওরাইল ইউবনয়ন পবরষজদর মাজকথট উন্নয়ন। 

১১।লাড়ীিাড়ী ব্রীে িজত মাদ্রাসা প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

১২।িড়বিলা উত্তর পাড়া োজম মসজেদ উন্নয়ন। 
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১৩।জমািাম্মদ আলী মসজেদ উন্নয়ন। 

১৪।সাওরাইল ইউবনয়ন পবরষদ উন্নয়ন। 

১৫।বি-িনগ্রাম মমায়াজজ্জজমর িাড়ীর রাস্তা িজত বি-িনগ্রাম েয়লার িাড়ী প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

১৬।পাতুবরয়া মদ্রাসা উন্নয়ন। 

১৭।লাড়ীিাড়ী ব্রীে িজত লাড়ীিাড়ী মি:সরকারী প্রা:বিদযালয় প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

১৭।বভষ্টট মসজেদ িজত বভষ্টট মমা ারজফর িাড়ী প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

১৯।কয়া মতমার্া আজেজকর মদাকান িজত চত্রা নদীর ঘাট প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

২০।সাওরাইল ইউবনয়জনর বিবভন্ন স্থাজন নলকূপ স্থাপন। 

২১।১নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন আরবসবস পাইপ সরিরাি। 

২২।২নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন মসজনটারী লযাষ্টিন সরিরাি। 

২৩।৩নং ওয়াজেথর আলমোংগা মি:স:প্রা:বি: িজত গড়াই নদীর মিরী িাি প থন্ত রাস্তা মমরমত। 

২৪।সাজিক ১নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন নলকূপ স্থাপন। 

২৫।৪নং ওয়াজেথর বিকয়া মসজলজমর িাড়ীর পাকা রাস্তা িজত মখারজ জদর িাড়ী প থন্ত রাস্তা মমরমত। 

২৬।৫নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন আরবসবস পাইপ সরিরাি। 

২৭।৬নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন মসজনটারী লযাষ্টিন সরিরাি। 

২৮।সাজিক ২নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন নলকূপ স্থাপন। 

২৯।৭নং ওয়াজেথর লাড়ীিাড়ী আোিাজরর িাড়ীর রাস্তা িজত লাড়ীিাড়ী চত্রা নদীর ব্রীে প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৩০।৮নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন আরবসবস পাইপ সরিরাি। 

৩১।৯নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন মসজনটারী লযাষ্টিন সরিরাি। 

৩২।সাজিক ৩নং ওয়াজেথর বিবভন্ন স্থাজন নলকূপ স্থাপন। 

৩৩।ইউবনয়ন তর্য ও মসিা উন্নয়ন। 

৩৪।লাড়ীিাড়ী মাছ িাোজরর রাস্তা উন্নয়ন। 

৩৫।বি-কয়া িাোজরর রাস্তা উন্নয়ন। 

  

২০২১ ইং েলুাই মর্জক ২০২২ইং েনু প থন্ত 

১।সাওরাইল গনী ো: িাড়ীর পাকা রাস্তা িজত োমালপুর প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

২।বভষ্টট ব্রীে িজত পাতুবরয়া প থন্ত পাকা রাস্তার দুই পাজ  মাষ্টট ভঢ়াট। 

৩।ঘাটরা মসজেদ িজত িড়বিলা োজম মসজেদ প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৪।ব্রেমূল িনগ্রাম িাসাই মন্ডজলর িাড়ী িজত সাওরাইল ইউবনয়জনর ম ষ সীমানা প থন্ত রাস্তা মমরামত। 

৫।লাড়ীিাড়ী দাবখল মাদ্রাসা উন্নয়ন। 

৬।পাতুবরয়া মদ্রাসা উন্নয়ন। 
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মৃগী ইউবনয়ন পবরষদ 
 

মৃগী ইউবনয়ন পবরষদষ্টট রােিাড়ী মেলার কালুখালী উপজেলায় অিবস্থত। উপজেলা কা থালয় িজত প্রায় ১২ বক:বম: দবেজন মৃগী ইউবনয়ন পবরষজদর কা থালয় অিবস্থত মগৃী ইউবনয়ন 

পবরষজদর কজম্পক্স ভিন না র্াকায় মৃগী উচ্চ বিদযালজয়র একষ্টট ভিন ভাড়া বনজয় চলজছ ই্ উবনয়ন পবরষজদর কা থক্রম। মৃগী ইউবনয়ন পবরষজদ ম জত চাইজল রােিাড়ী মেলা  ির 

মর্জক রােিাড়ী - কুষ্টষ্টয়া মিাসড়ক িজর মিায়াবলয়া মমাড় িাসস্টজপ মনজম কালুখালী-মৃগীিাোর রাস্তা িজর ১০বক.বম.দবেজণ ম জত িজি। মৃগী িােজরর মজিযই ইউবনয়ণ কা থালয়ষ্টট 

অিবস্থত। 

প্রিান কা থািলী 

১। ভূবম উন্নয়ন কর আদায়। 

২। সরকারী খাস ভূবমর মিফােতকরন। 

৩। ভূবমিীনজদর কৃবষ খাস েবম িজন্দািস্ত। 

৪। নামোরীর প্রস্তাি মদয়া। 

৫। অবফজস িালনাগাদ ভূবম মরকেথ সংরেন করা। 

৬। প্রজ ােয মেজত্র িাট িাোর িজত খাস আদায় করা। 

৭। সরকাবর েলমিাল গুবল রেনাজিেন করা। 
 
গ্রামব বিক জিাকসংখযা 

০৬ নং মৃগী ইউবনয়জনর মমৌো বভবত্তক েনসংখযা, পূরুষ ও মবিলা বিসাি 

ক্রবমক নং মমৌোর নাম 

মলাক সংখযা 

মমাট পূরুষ মবিলা 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫ 

৬. 

৭. 

৮. 

মমড়রা 

মচৌমুখ 

বিমাজয়ত খালী 

পারকুলা 

মছাটকলকবলয়া 

আখরোনী 

মৃগীিাড়ী 

বনয়ামতপুর 

৪১৮ েন 

৪৫০  ” 

৩৩৬ ” 

১৩৭  ” 

৫৪৩  “ 

৬৬০  “ 

২২৫  “ 

৩৭০  “ 

৪১০ েন 

৪৩২  “ 

৩১৪  “ 

১২৮  “ 

৫৪০  “ 

৬১২  “ 

২১২  “ 

৩৬৮  “ 

৮২৮ েন 

৮৮২  “ 

৬৫০  ‘ 

২৬৫  “ 

১০৮৩  “ 

১২৭২  ‘ 

৪৩৭  “ 

৭৩৮  “ 
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৯. 

১০. 

১১. 

১২. 

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 

১৭. 

১৮. 

১৯. 

২০. 

২১. 

২২. 

২৩. 

২৪. 

২৫. 

২৬. 

২৭.  

ব কোন 

খরখবরয়া 

সি থকুলষ্টটয়া 

কাাঁ াদাি 

িড়কলকবলয়া 

িড়ইচাড়া 

গাংির্ুজন্দয়া 

পা াঁচুবরয়া 

পুরানব কোন 

মদওয়ালী 

চজন্ডপুর 

ির্ুজন্দয়া 

িানোনা 

বিলজনৌবছ 

মিলঞ্চা 

চা াঁদমৃগী 

পিনপা াঁচিাড়ীয়া 

আড়কাজন্দ 

চন্দনমৃগী 

৩৬৫  “ 

৩৭৭ “ 

৪৫০  “ 

১৫০ “ 

১৫৮৪  “ 

১৪০  “ 

২৯৫  “ 

৪৫০  “ 

৫৯৫  “ 

৩৩৯  “ 

৩২০  “ 

৬৯৫  “ 

১২৮৪  “ 

৬২      “ 

২৫৮  “ 

৪০৮  “ 

৬২৮  “ 

৩৩৬  “ 

১০৫  “ 

  

৩৪৯  “ 

৩৪২  “ 

৩৭০  “ 

১৪৮  “ 

১৫৫৪  “ 

১৩৭  “ 

২৯৮  “ 

৩৯২  “ 

৫৯৮  “ 

২৬৭  “ 

৩০৮  “ 

৬৩৯  “ 

১২৪৪  “ 

৬০  “ 

২৮৩  “ 

৩৯২  “ 

৫৯৮  “ 

৩১২  “ 

৮২  “ 

৭১৪  “ 

৭১৯  “ 

৮২০  “ 

২৯৮  “ 

৩১৩৯  “ 

২৭৭  “ 

৫৯৩  “ 

৮৪২  “ 

১১৯৩  “ 

৬০৬  “ 

৬২৮  “ 

১৩৩৪  ‘ 

২৫২৮  “ 

১২২  “ 

৫৪১  “ 

৮০০  “ 

১২২৬  “ 

৬৪৮  “ 

১৮৭  “ 

  

-মের 

-সি থজমাট 

৪০.৯৬ ৩.৯১৮ ৮.০১৪ 

৭৮৮৪ ৭.৪৭১ ১৫.৩৫৫ 

১১.৯৮০ ১১.৩৮৯ ২৩.৩৬৯ 
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