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Aa¨vq-1
¯’vbxq miKvi wefvM
¯’vbxq miKvi wefvM †`‡ki mKj bvMwi‡Ki RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b wewfbœ Dbœqb I bvMwiK
†mev m¤úªmvi‡Yi Kvh©µg ev¯Íevqb K‡i hv‡”Q| ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n‡K Kvh©Ki I kw³kvjx
Kiv G‡`‡ki RbM‡Yi `xN© w`‡bi cÖZ¨vkv| G j‡ÿ¨ ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni mÿgZv e„w× I
mgš^q Kvh©µg `„p Kivi †ÿ‡Î Kvh©Ki f~wgKvI cvjb Ki‡Q| G wefv‡Mi M„nxZ Kvh©µg I
D‡`¨vMmg~n evsjv‡`‡ki msweav‡bi Aby‡”Q` 59(2)(M) I 60 Ges Aby‡”Q` 16 G ewY©Z ivóª
cwiPvjbvi g~jbxwZi m‡½ m¤úK© hy³| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Kvh©µg Z…Yg~j ch©v‡q we¯Í…Z| †`‡ki
mKj BDwbqb cwil`, Dc‡Rjv cwil`, †Rjv cwil`, †cŠimfv,wmwU K‡c©v‡ikb, ¯’vbxq miKvi
cÖ‡KŠkj Awa`ßi, Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi, XvKv, PÆMÖvg, Lyjbv I ivRkvnx Iqvmvi gZ ¸iæZ¡c~Y©
cÖwZôvb Kg©ms¯’vbmn †`‡ki Dbœqb I mg„w×i Rb¨ wewfbœ Dbœqb cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g †fŠZ I
mvgvwRK AeKvVv‡gvMZ myweav m„wó Ki‡Q| GQvov G wefvM ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni mÿgZv e„w×
Ges wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa‡`i `ÿZv Dbœq‡b wbqwgZfv‡e cÖwkÿY Av‡qvRb K‡i _v‡K|
iƒcKí Ges Awfjÿ¨t
iƒcKí:
RbAskMÖn‡Y Kvh©Ki ¯’vbxq miKvi|
Awfjÿ¨:
¯’vbxq miKvi e¨e¯’v kw³kvjxKiY Ges Av_©-mvgvwRK I AeKvVv‡gvMZ Dbœqb Kvh©µg
ev¯Íevq‡bi gva¨‡g RbM‡Yi RxebhvÎvi gvb Dbœqb|
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi cÖavb Kvh©vewjt
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi mswkøó mKj `ßi, Awa`ßi I ms¯’vi Rb¨ AvBb-wewa I bxwZ cÖYqb
Ges cÖ‡qvM|
 ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni ms¯’vcb I cÖkvmwbK welqvewj|
 ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni A_©vqb, ZË¡veavb, cwiexÿY, cwi`k©b I g~j¨vqb|
 ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW), Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (wWwcGBPB),
IqvUvi GÛ myqv‡iR A_wiwU (Iqvmv), RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR) Ges
gkK wbeviYx `ßi Gi cÖkvmwbK welqvw`, A_©vqb Ges G mKj cÖwZôvbmg~‡ni M„nxZ
Kg©m~wP/cÖK‡íi ev¯Íevqb cwi`k©b, cwiexÿY I g~j¨vqb|
 cjøx GjvKvi weªR KvjfvU©mn moK I mvgvwRK AeKvVv‡gv Dbœqb, iÿYv‡eÿY Ges
e¨e¯’vcbv msµvšÍ Kvh©vewj| †MÖv_ †m›Uvi I Ab¨vb¨ nvU-evRvi Dbœqb, iÿYv‡eÿY Ges
e¨e¯’vcbv|
 kni I cjøx GjvKvq my‡cq I wbivc` cvwb mieivn, cqtwb®‹vkb Ges Rjve×Zv wbimb
e¨e¯’vi Dbœqb|
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 ÿz`ªvKvi cvwbm¤ú` AeKvVv‡gv Dbœqb, iÿYv‡eÿY Ges e¨e¯’vcbv|
 ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni mÿgZv Dbœqb, wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa I Kg©KZ©v-Kg©PvixM‡Yi
cÖwkÿY msµvšÍ welqvw`; Ges
 miKv‡ii Av‡`k e‡j Ab¨vb¨ Kvh©vw`|

2

AwZwi³ mwP‡ei Aaxb¯’ AbywefvM
AwZwi³ mwP‡ei Aaxb¯’ Abywefv‡M wZbRb DcmwPe, cuvPRb wmwbqi mnKvix mwPe I GKRb
wm‡÷g Gbvwj÷ Gi c` i‡q‡Q| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi ¯^v_© mswkøó wel‡q †h †Kvb ai‡bi AvBbMZ
Kvh©µg MÖnY, BDwbqb cwil` cwiPvjbv, e¨e¯’vcbv, Revew`wng~jK, ¯^”Q, AvZ¥wbf©ikxj BDwbqb
cwil` cÖwZôvi Kvh©µg MÖnY, mgMÖ wefv‡Mi ev‡RU cÖYqb I ev¯Íevqb msµvšÍ Kvh©vejx Ges
e¨envwiK †¶‡Î B-Mf©‡bÝ I wWwRUvj cÖkvmwbK Kvh©µg cÖPj‡bi j‡¶¨ hveZxq Kvh©µg G
Abywefv‡Mi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ nq|

AvBb 1 AwakvLv
K) AvBb-1 AwakvLv ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi GKwU ¸iæZ¡c~Y © I e¨¯ÍZg kvLv| ¯’vbxq miKvi wefvM
Ges Gi Aaxb¯’ wewfbœ `ßi, Awa`ßi, ms¯’vmg~‡ni m‡½ mswkøó AvBbMZ Kvh©µg G kvLvi gva¨‡g m¤úbœ
nq| miKv‡ii Av‡`k/wm×všÍ‡K P¨v‡jÄ K‡i gnvgvb¨ nvB‡KvU© wefv‡M `v‡qiK„Z wiU wcwUkb, wmwfj wiwfkb,

3

wmwfj iæj, wmwfj wcwUkb, Kb‡U¤úU wcwUkb Ges cÖkvmwbK UªvBey¨bvj `v‡qiK„Z GwU/GGwU gvgjv, †Rjv
RR Av`vj‡Z `v‡qiK„Z †`Iqvbx gvgjv I wmAvi gvgjvi Kvh©µg G AwakvLv †_‡K cwiPvjbv Kiv nq|
L) AvBb 1 AwakvLvi gva¨‡g 2017-18 A_© eQ‡i cªvß gvgjvi weeiY wb¤œiƒct
kvLv
†cwÛs
2017-18
wb¯úbœ
miKv‡ii
miKv‡ii `v‡qiK„Z
gvgjvi
A_©eQ‡i
gvgjv c‡¶ iv‡qi
wec‡¶
Avcxj
†Ri
`v‡qiK„Z gvgjv
msL¨v
iv‡qi msL¨v
msL¨v
AvBb-1
9441
519
98
36
62
113
AwakvLv

gšÍe¨

BDwbqb cwil` AwakvLv
¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni g‡a¨ BDwbqb cwil` me©wb¤œ ¯Íi| evsjv‡`‡k †gvU BDwbqb cwil‡`i msL¨v
4571| Dbœqb Kg©Kv‡Ûi mKj ¯Í‡i RbM‡bi AskMÖnY, ¯’vbxq ch©v‡q ÿgZv we‡K›`ªxKiY, bvix‡K Dbœqb
Kg©Kv‡Ûi mv‡_ m¤ú„³Ki‡Yi gva¨‡g bvixi ÿgZvqb I BDwbqb cwil‡`i mÿgZv e„w×i gva¨‡g BDwbqb
cwil`‡K kw³kvjx Kivi j‡ÿ¨ miKvi wewfbœ Kvh©µg MÖnY K‡i‡Q| BDwbqb cwil‡`i Avw_©K mÿgZv e„w× I
Dbœqb Kg©Kv‡Û RbMY‡K mivmwi m¤ú„³ Kivi Rb¨ †jvKvj Mf©b¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±-3 (GjwRGmwc-3) Pvjy
i‡q‡Q| D”PZi Av`vj‡Z gvgjvi RU Kgv‡bv Ges ¯’vbxq ch©v‡q b¨vqwePvi cÖwZôvi jÿ¨ wb‡q A¨vKwU‡fwUs
wf‡jR †KvU©m Bb evsjv‡`k cÖK‡íi gva¨‡g BDwbqb ch©v‡qB A‡bK we‡iva wb®úwËi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q|
AbjvB‡b Rb¥ I g„Zy¨ wbeÜ‡bi Rb¨ ‡iwR÷ªvi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq, Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb Ges RbM‡bi
†`vi‡Mvovq Z_¨‡mev †cŠ‡Q †`Iqvi Rb¨ BDwbqb ch©v‡q cÖwZwôZ BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi gvbbxq cÖavbgš¿xi
wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| GQvov RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU
(GbAvBGjwR) Gi gva¨‡g BDwbqb cwil`mn ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni mv‡_ mswkøó RbcÖwZwbwa I
Kg©KZ©v/ Kg©PvixMY‡K cÖwkÿY cÖ`vb K‡i Avm‡Q| GbAvBGjwR cÖwkÿ‡Yi cvkvcvwk M‡elYv Kvh©µgI
cwiPvjbv Ki‡Q| miKv‡ii †mevg~jK Kvh©µg RbM‡Yi wbKU `ªæZ †cŠ‡Q ‡`qvi D‡Ï‡k¨ BDwbqb cwil`
†Kw›`ªK wb¤œewY©Z Dbœqb I †mevg~jK Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q t
 BDwbqb cwil`‡K kw³kvjx ¯’vbxq miKvi cÖwZôv‡b cwiYZ Kivi j‡ÿ¨ ¯’vbxq miKvi (BDwbqb
cwil`) AvBb, 2009 cÖYqb Kiv nq| GQvov MZ 26/11/2015 Zvwi‡L ¯’vbxq miKvi (BDwbqb
cwil`) (ms‡kvab) AvBb, 2015 cÖYqb Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g BDwbqb cwil`mg~‡ni †Pqvig¨vb
wbe©vP‡b ivR‰bwZK `jmg~n `jxq cÖZxK wb‡q mivmwi wbe©vP‡b AskMÖn‡Yi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| G‡Z
RbcÖwZwbwa‡`i `vqe×Zv, ivR‰bwZK Aw½Kvi cÖwZcvjb, RbMY‡K Av‡iv †mev cÖ`v‡b Zrci nIqvi
my‡hvM eû¸‡b e„w× †c‡q‡Q|
 BDwbqb ch©v‡q Iqvb ÷c mvwf©m cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ BDwbqb cwil`mg~‡n Kg‡cø· feb wbg©vY Kiv
n‡”Q| 4571 wU BDwbqb cwil‡`i g‡a¨ 3138 wU BDwbqb cwil‡` Kg‡cø· feb wbwg©Z n‡q‡Q|
300wU BDwbqb cwil‡` Kg‡cø· feb wbg©v‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q| Aewkó 1133 wU BDwbqb
cwil‡` feb wbg©v‡bi j‡ÿ¨ bZzb cÖKí MÖn‡bi Kvh©µg †bqv n‡”Q|
 BDwbqb cwil‡`i Kvh©µg myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ ¯’vbxq miKvi (BDwbqb cwil`) AvBb, 2009
Gi Av‡jv‡K 14wU wewagvjv cÖYqb Kiv n‡q‡Q| GQvov BDwbqb cwil` (Ki) wewagvjv, 2018 P~ovšÍ
ch©v‡q i‡q‡Q| 2017-18 A_©eQ‡i wb‡¤œv³ wewagvjv P‚ovšÍ Kiv n‡q‡Q :
1. †iwR÷ªvi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq, Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb Kg©Pvix wb‡qvM wewagvjv, 2018;
2. Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb wewagvjv, 2018;
3. ¯’vbxq miKvi (BDwbqb cwil`) MÖvgcywjk evwnbxi MVb, cÖwkÿY, k„•Ljv I PvKzwii kZ©vejx
m¤úwK©Z
wewagvjv, 2015 Gi ms‡kvab;
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 2017-18 A_©eQ‡i BDwbqb cwil‡`i Kg©Pvix‡`i †eZb-fvZv, Drme, Avby‡ZvwlK, †cvlvK mieivn
Ges †Pqvig¨vb/m`m¨‡`i m¤§vbxfvZv eve` †gvU 634 †KvwU 75 jÿ UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q|
 BDwbqb Dbœqb mnvqZv †_vK eivÏ n‡Z 2017-18 A_©eQ‡i MÖvg Av`vjZ cwiPvjbvi myweav‡_©
GRjvm wbg©v‡Yi Rb¨ 416wU BDwbq‡b (cÖwZ BDwbq‡b 1,20,000/= UvKv K‡i) †gvU 5.00 †KvwU
(cuvP †KvwU) UvKv A_© eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ch©vqµ‡g mKj BDwbq‡b GRjvm wbg©vY Kiv n‡e|
GQvov `ÿZv I Kg©ZrciZv g~j¨vq‡bi wfwË‡Z †Rjv ch©v‡q †kÖô BDwc †Pqvig¨vbMY‡K 2017-18
A_©eQ‡i 5.00 (cuvP) †KvwU UvKv A_© eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 BDwbqb cwil‡`i Kvh©µg‡K myôzfv‡K m¤úv`‡bi Rb¨ 4553 wU BDwbqb cwil‡`i cÖwZwU‡Z GKRb
K‡i wnmve mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi Gi c` m„wó Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 2016-17
A_©eQ‡i 2000 wU Ges 2017-18 A_©eQ‡i 1200wU BDwbqb cwil‡` wnmve mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi
Acv‡iUi c` m„Rb Kiv n‡q‡Q| ch©vqµ‡g mKj BDwbqb BDwbq‡b wnmve mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi
Acv‡iUi wb‡qvM Kiv n‡e|
 MZ 09/08/2017 Zvwi‡L BDwc †Pqvig¨v‡bi m¤§vbxfvZv 3500 UvKv n‡Z e„w× K‡i 10000 UvKv
wba©viY Kiv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ miKvwi Ask 4500 UvKv| GQvov BDwc m`m¨M‡Yi m¤§vbxfvZv 2000
UvKv n‡Z e„w× K‡i 8000 UvKv wba©viY Kiv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ miKvwi Ask 3600 UvKv| hv 1
RyjvB, 2016 n‡Z Kvh©Ki n‡q‡Q|
 1 RyjvB, 2015 n‡Z BDwbqb cwil‡` Kg©iZ `dv`vi‡`i †eZb 2100 UvKv n‡Z e„w× K‡i 3400/UvKvq Ges gnvjøv`vi‡`i †eZb 1900/- UvKv †_‡K e„w× K‡i 3000/- UvKvq wba©viY Kiv n‡q‡Q|
26/01/2016 ZvwiL n‡Z MÖvgcywjkM‡Yi AemiMÖnY Kv‡j GKKvwjb Aby`vb wn‡m‡e 60,000/- I
50,000/- UvKv wba©viY Kiv n‡q‡Q| GQvov MÖvgcywjkMY Aem‡ii c~‡e© PvKzixiZ Ae¯’vq g„Zz¨eiY
Ki‡j AemiKvwjb eZ©gvb cÖ`Ë myweav g„Zz¨eiYKvixi cwiev‡ii AbyK~‡j cÖ`v‡bi wel‡q MZ
12/11/2017 Zvwi‡L wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| MÖvgcywjkM‡Yi mßv‡n GKw`b _vbvq nvwRivi Rb¨
hvZvqvZ I ˆ`wbK fvZv eve` 300 UvKv cÖ`v‡bi Rb¨ 01/03/2017 Zvwi‡L cÎ Rvwi Kiv n‡q‡Q|

evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY (2q ch©vq) cÖKí
cjøx GjvKvi bvix, `wi`ª I AbMÖmi Rb‡Mvôx hv‡Z Zv‡`i cÖwZ msNwVZ Ab¨v‡qi cÖwZKvi ¯’vbxq
ch©v‡q MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g `ªæZ I ¯^í e¨‡q †c‡Z cv‡i †mj‡ÿ¨ MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi ¯’vbxq
miKvi wefv‡Mi gva¨‡g BDGbwWwc I BD‡ivcxq BDwbqb-Gi Avw_©K mn‡hvwMZvq evsjv‡`‡ki 14 wU †Rjvi
57wU Dc‡Rjvq 351wU BDwbq‡b 7 eQi †gqv`x (2009-2015) “Activating Village Courts in
Bangladesh” kxl©K cÖK‡íi cÖ_g ch©v‡qi Kvh©µg mgvß n‡q‡Q| cÖ_g ch©vq mgvwßi ci Dbœqb mn‡hvMx
ms¯’v I evsjv‡`k miKv‡ii †hŠ_ D‡`¨v‡M †`‡ki 27wU †Rjvi 128wU Dc‡Rjvi 1080wU BDwbq‡b evsjv‡`‡k
MÖvg Av`vjZ mwµqKiY (2q ch©vq) cÖKíwUi (2016-19) Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| wØZxq ch©v‡q cÖKíf~³
wewfbœ BDwbq‡b Ryb, 2018 ch©šÍ †gvU 46,336wU gvgjv bw_f‚³ Kiv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ 33,458wU gvgjvi
ivq cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 29,984wU ivq ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| 3,137wU gvgjv D”P Av`vjZ †_‡K wb®úwËi
j‡ÿ¨ MÖvg Av`vj‡Z †cÖiY Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖKíwUi wØZxq ch©v‡q MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g cÖwZev`xi KvQ
†_‡K 32 †KvwU UvKv ÿwZc~iY Av`vq K‡i Av‡e`bKvix‡K cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi gva¨‡g 1078wU
BDwbqb cwil‡`i wbe©vwPZ mKj †Pqvig¨vb, ‡g¤^vi, mwPe, MÖvgcywjk I MÖvg Av`vjZ mnKvix‡K ÔÔMÖvg
Av`vjZ cwiPvjbv Ges cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vcbvÓ Gi Dci cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

†jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±-3 (GjwRGmwc-3)
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ÒwmivRMÄ †jvKvj Mfb©¨vÝ †W‡fjcg¨v›U dvÛ cÖ‡R±Ó (GmGjwRwWGdwc) kxl©K cÖK‡íi mvd‡j¨i
avivevwnKZvq ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb‡K Av‡iv kw³kvjx I Avw_©K we‡K›`ªxKi‡Yi gva¨‡g Kvh©Ki Kivi
D‡Ï‡k¨ ¯’vbxq miKvi wefvM RyjvB 2006 - Ryb 2011 †gqv‡` evsjv‡`k miKvi, wek¦e¨vsK, BDGbwmwWGd,
BDGbwWwc,WvwbWv I BD‡ivcxq BDwbq‡bi Avw_©K mn‡hvwMZvq Ó‡jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±Ó mdjfv‡e
ev¯Íevqb K‡i‡Q| DwjøwLZ cÖK‡íi Kvh©µg ev¯Íevqb †k‡l wewfbœ A½mg~‡ni g~j¨vqb Kiv nq Ges g~j¨vqb
cÖwZ‡e`bmg~‡ni djvd‡j †`Lv hvq †h, cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Bw¯úZ jÿ¨ AR©‡b D‡jøL‡hvM¨ AMÖMwZ mvwaZ
n‡q‡Q| wKš‘ GZ`m‡Ë¡I cÖkvmwbK we‡K›`ªxKiY, ¯’vbxq ch©v‡qi RbcÖwZwbwa‡`i Kv‡Ri ¯^”QZv, Revew`wnZv
I RbAskMªnY wbwðZKi‡Y Av‡iv A‡bK wKQz Kivi AeKvk Av‡Q|
G †cÖÿvc‡U wek¦e¨vsK Gi mnvqZvq RyjvB 2011 n‡Z Ryb 2017ch©šÍ 6 eQi †gqv‡` ÓwØZxq
‡jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±Ó kxl©K cÖKíwU M„nxZ nq| cÖ_g ch©v‡qi cÖK‡íi avivevwnKZvq G cÖK‡íi
AvIZvq 2011-2012 A_© eQ‡i mKj BDwbqb cwil`‡K AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
evsjv‡`k miKvi I wek¦ e¨s‡Ki †hŠ_ A_©vq‡b GjwRGmwc:2 cÖKíwU ev¯’evqbvaxb i‡q‡Q| cÖK‡íi
†gvU e¨q 391181.95 jÿ UvKv| Zb¥‡a¨ miKvwi Ask 183880.16 jÿ UvKv (47%) Ges wek¦e¨vsK-Gi
cÖKí mvnvh¨ 207301.79 jÿ UvKv (53%)|
eivÏK…Z A_© Øviv mswkøó BDwbqbmg~n RbM‡Yi Pvwn`vi wfwË‡Z †hvMv‡hvM e¨e¯’v Dbœqb Kvh©µg,
¯’vbxq iv¯ÍvNvU, weªR, KvjfvU©, †dix NvU wbg©vY/ms¯‹vi, wkÿv cÖwZôv‡b Avmeve cÎ mieivn I AeKvVv‡gv
ms¯‹vi, my‡cq cvwb mieivn, ¯^v¯’¨ m¤§Z †mwb‡Ukb e¨e¯’v, K…wl Drcv`b e„w×, †Wª‡bR e¨e¯’v, ¯^v¯’¨ e¨e¯’v,
Z_¨ I cÖhyw³i Dbœq‡b wewfbœ w¯‹g ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| cwi‡ek I mvgvwRK Dbœq‡b Rbm‡PZbZvg~jK
Kg©m~wPi gva¨‡g ¯’vbxq RbM‡Yi m‡PZbZv e„w× Kiv n‡q‡Q|
¯’vbxq ch©v‡q Revew`wnZv I ¯^”QZv wbwðZ Kivi Rb¨ G cÖK‡íi AvIZvq †emiKvwi AwWU dvg© Øviv
†`‡ki cÖwZwU BDwbqb‡K cÖwZ eQi wbqwgZfv‡e AwWU Kvh©µ‡gi AvIZvq Avbv n‡q‡Q|
¯’vbxq miKvi‡K MwZkxj I Kvh©Ki cÖkvmwbK BDwb‡U cwiYZ K‡i Z…Yg~j ch©v‡q †mevi gvb e„w×
Ges ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZKi‡Yi Rb¨ ‡jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±-3 (GjwRGmwc-3) Gi Kvh©µg
ïiæ n‡q‡Q| cÖK‡íi †gqv` Rvbyqvwi, 2017 †_‡K wW‡m¤^i, 2021| cÖK‡íi cÖv°wjZ e¨q 5,535 †KvwU (cuvP
nvRvi cuvPkZ cqwÎk †KvwU) UvKv| G cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb cwil‡`i iv¯ÍvNvU, weªR, KvjfvU©, nvUevRvi, wkÿv cÖwZôvb, cqtwb®‹vkb, weï× cvwb mieiv‡ni mye¨e¯’vmn K…wl Dbœq‡bi Rb¨ †mP e¨e¯’vq e¨vcK
AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi j‡ÿ¨ KvR K‡i hv‡”Q|
bvix Dbœqb I bvixi ÿgZvqb‡K G cÖKí we‡kl ¸iæZ¡ cÖ`vb Ki‡Q| ¯’vbxq ch©v‡q RbAskMÖn‡Yi
gva¨‡g GjvKvi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ BDwbqb cwil`mg~n‡K cÖKí †_‡K †h †_vK eivÏ cÖ`vb Kiv n‡”Q Zvi 30%
A_© gwnjv‡`i Øviv evQvBK…Z w¯‹gmg~n ev¯Íevq‡b e¨q Kiv n‡q‡Q| G D‡`¨vM‡K mdjfv‡e ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î
¯’vbxq ch©v‡q gwnjv‡`i g‡a¨ wecyj mvov cvIqv hv‡”Q|

Drcv`bkxj I m¤¢vebvgq K‡g©i my‡hvM MÖn‡Y bvixi mvg_©¨ Dbœqb (¯^cœ)
Z…Yg~j ch©v‡q 65,000 myweav ewÂZ MÖvgxb nZ`wi`ª gwnjv‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ ¯^cœ
cÖKíwU BDGbwWwcÕi KvwiMwi mn‡hvMxZvq ¯’vbxq miKvi wefvM †`‡ki 22wU †Rjvi 106 wU Dc‡Rjvi Aax‡b
1030 wU BDwbq‡b ev¯Íevqb Ki‡Q| MÖvgxb moK I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv iÿYv‡eÿ‡Yi Kv‡R nZ`wi`ª
gwnjv‡`i‡K BDwbqb cwil‡`i Aax‡b Pzw³ wfwËK wb‡qvM †`qv nq| Gi cvkvcvwk eva¨Zvg~jK mÂq m„wó K‡i
Kvw•LZ gvbweK I KvwiMix `ÿZv Dbœq‡bi gva¨‡g nZ`wi`ª gwnjv‡`i‡K Avqe„w×g~jK Kg©Kv‡Û m¤ú„³ Kiv
nq|
cÖKíwU KzwoMÖvg I mvZÿxiv ‡Rjvi 124 wU BDwbq‡bi †gvU 8,928 Rb gwnjv DcKvi‡fvMx wb‡q
weMZ AvMó-2015 n‡Z Pjgvb Av‡Q| cÖKíwUi cÖ_g Pµ 4464 Rb nZ `wi`ª gwnjv DcKvi‡fvMx wb‡q
AvMó-2015 n‡Z †deªæqvix-2017 ch©šÍ †gvU 18 gv‡m mgvß n‡q‡Q| cÖ_g P‡µi g~j¨vqb †k‡l †`Lv hvq
cÖK‡íi 72 kZvsk gwnjvi Pig `wi`ª¨ Ae¯’v ‡_‡K DËiY N‡U‡Q| 1g P‡µi mKj gwnjv cÖKí †k‡l wewfbœ
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Avqe„w×g~jK †ckvq wb‡R‡`i-‡K m¤ú„³ K‡i‡Qb| GKB mv‡_ cÖvq 100 Rb gwnjv-‡K ‰Zix †cvlvK wkímn
¯’vbxq ÿz`ª I gvSvix wk‡í AvbyôvwbK wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
eZ©gv‡b cÖK‡íi 2q P‡µi gva¨‡g b‡f¤^i-2017 n‡Z KzwoMÖvg I mvZÿxiv ‡Rjvi 124 wU
BDwbq‡bi Aax‡b †gvU 4,464 Rb bZzb gwnjv DcKvi‡fvMxi Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ 500
Rbgwnjv-‡K ißvbx-wbf©i wewfbœ wkí KviLvbvq wb‡qv‡Mi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q| gwnjv‡`i-‡K wewfbœ
Avqe„w×g~jK Kg©Kv‡Û m¤ú„³Ki‡Yi j‡ÿ¨ evRvi hvPuvB Ges cÖwkÿY Pvwn`v wbiƒc‡Yi gva¨‡g wewea †UªW G
Kvh©Kix cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Gi cvkvcvwk MvBevÜv, jvjgwbinvU I Rvgvjcyi †Rjvi 100 wU
BDwbq‡bi 3,600 Rb gwnjv DcKvi‡fvMx-‡K AšÍf©~³Ki‡bi welqwU cÖwµqvaxb i‡q‡Q| cÖKíwU mdjfv‡e
ev¯ÍevwqZ n‡j ‡UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡bi gva¨‡g mvgvwRK wbivcËv Kg©m~Px-‡Z gwnjv DcKvi‡fvMx‡`i
RxebhvÎvi gv‡bvbœq‡b f~wgKv ivL‡e|

BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi
Z…Ygyj ch©v‡q RbM‡Yi †`vi‡Mvovq Z_¨ †mev †cŠ‡Q †`qvi j‡ÿ¨ 2010 mv‡j BDwbqb Z_¨ †mev
†K›`ª Pvjy Kiv nq, hvi eZ©gvb bvg BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi| eZ©gv‡b †`‡ki cÖ‡Z¨KwU BDwbq‡b BDwbqb
wWwRUvj ‡m›Uvi i‡q‡Q, †hLv‡b mve©ÿwbK we`y¨r ms‡hv‡Mi gva¨‡g cÖwšÍK RbMY‡K B-‡mev cÖ`vb Kiv n‡”Q|
BDwbqb wWwRUvj †m›Uv‡ii gva¨‡g 122 ai‡Yi miKvwi I †emiKvwi †mev cÖ`vb Kiv nq| BDwbqb wWwRUvj
†m›Uv‡ii gva¨‡g cÖ`Ë D‡jøL‡hvM¨mg~n n‡jv : Rwgi cP©v, Rxeb exgv, cjøx we`y¨‡Zi wej cwi‡kva, miKvwi
dig, cvewjK cixÿvi djvdj, AbjvB‡b wek¦we`¨vj‡q fwZ©, Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb, wfwRGd-wfwRwW ZvwjKv,
bvMwiK mb`, bvMwiK Av‡e`b, K…wl Z_¨, ¯^v¯’¨ civgk©, †gvevBj e¨vswKs, Kw¤úDUvi cÖwkÿY, Qwe †Zvjv,
B›Uvi‡bU eªvDwRs, B-‡gBj, PvKzwii Z_¨, K‡¤úvR, weªwUk KvDwÝ‡ji Bs‡iwR wkÿv, wfmv Av‡e`b I UªvwKs,
wfwWI Kbdv‡iwÝ, wcÖw›Us, ¯‹¨vwbs, d‡UvKwc,†jwg‡bwUs, G‡R›U e¨vswKs, B-Kgvm©, AbjvBb cvm‡cvU© Av‡e`b,
wfmvi ÷¨vUvm †PwKs, AbjvB‡b BwÛqvb wfmvi Av‡e`b, we‡`‡k Mg‡b”Qz‡`i Rb¨ AbjvBb †iwR‡÷ªkb
BZ¨vw`| wWwRUvj evsjv‡`k Movi †ÿ‡Î BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi g~L¨ f‚wgKv cvjb K‡i hv‡”Q| wWwRUvj
†m›Uv‡ii gva¨‡g RbM‡Yi †`vi‡Mvovq AvBwU †mevmg~n myjf I mnRjf¨ nIqvq gvby‡li A_© I mg‡qi mvkÖq
n‡q‡Q|

†iwR÷ªvi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq, Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb
A‡±vei, 2010 mvj †_‡K AbjvB‡b Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb Kvh©µg ïiæ nq| cÖv_wgK ch©v‡q Rb¥ I
g„Zz¨ wbeÜb cÖK‡íi gva¨‡g Gi Kvh©µg Pjgvb wQj| AbjvB‡b Rb¥ I g„Zy¨ wbeÜb Kvh©µg Z¡ivwš^Z Kivi
j‡ÿ¨ Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb (ms‡kvab) AvBb, 2013 Abyvhvqx 01 ‡m‡Þ¤^i, 2017 Zvwi‡L †iwR÷ªvi
†Rbv‡i‡ji Kvh©vjq, Rb¥ I g„Zy¨ wbeÜb cÖwZôv Kiv nq| G Kvh©vj‡qi AvIZvq 5107wU wbeÜK Awdm Rb¥ I
g„Zz¨ wbeÜb Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| 30 Ryb, 2018 ch©šÍ 16.34 †KvwU Rb¥ wbeÜb Ges 77.56 jÿ g„Zz¨
wbeÜb m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| `~Zvevmmg~‡ni gva¨‡g we‡`‡k Aew¯’Z evsjv‡`kx bvMwiK‡`i G ch©šÍ 16.98 jÿ
Rb¥ wbeÜb m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| Ryb, 2020 Gi g‡a¨ mKj e¨w³i Rb¥ wbeÜb WvUv†e‡R AšÍf‚w³i jÿgvÎv
wba©viY Kiv n‡q‡Q| Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb Kvh©µg mnRxKi‡Yi j‡ÿ¨ 08 gvP©, 2018 Zvwi‡L Rb¥ I g„Zz¨
wbeÜb wewagvjv, 2018 cÖYqb Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜ‡bi ‡ÿ‡Î RbM‡Yi †fvMvwšÍ jvNe
n‡q‡Q|

RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR)
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¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aax‡b RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR) GKgvÎ cÖwkÿY I
M‡elYvg~jK cÖwZôvb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i Avm‡Q| eZ©gv‡b cÖwZôvbwU RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU
AvBb, 1992 Abyhvqx cwiPvwjZ n‡”Q| ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni RbcÖwZwbwa, Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i
Kg©`ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ GbAvBGjwR †_‡K 2017-18 A_©eQ‡i 461wU cÖwkÿY †Kv‡m©i gva¨‡g 17,250 Rb‡K
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 2017-18 A_©eQ‡i 03 wU RvY©vj cÖKvk Kiv n‡q‡Q Ges ˆÎgvwmK wfwË‡Z
ÔGbAvBGjwR wbDR‡jUviÕ cÖKvwkZ n‡”Q| GQvov 2017-18 A_©eQ‡i 08 wU M‡elYv Kvh©µg M„nxZ n‡q‡Q|
mvgwMÖKfv‡e BDwbqb cwil` GLb ‡`‡ki Z…Yg~j ch©v‡qi Dbœqb Kg©KvÛ cwiPvjbv I †mev cÖ`v‡bi
†K›`ªwe›`y‡Z cwiYZ n‡q‡Q| miKv‡ii mvgvwRK wbivcËv †eóbxi bvbv Kg©m~Px BDwbqb cwil‡`i gva¨‡g
ev¯ÍevwqZ n‡”Q| G mKj Kg©m~Pxi AvIZvq BDwbqb cwil` `ªæZ Ges mn‡R RbMY‡K †mev cÖ`v‡bi cÖqvm
Pvwj‡q hv‡”Q| GB †mev cÖ`vb Kvh©µg wbwðZ Kivi Rb¨ miKvi BDwbqb cwil`‡K AwaKZi kw³kvjx I
Kvh©Ki ¯’vbxq miKvi cÖwZôv‡b cwiYZ Ki‡Z Kvh©µg Ae¨nZ †i‡L‡Q|

be m„wRZ BDwbq‡bi bvgmg~n
µwgK bs
1.

‡Rjv
gv`vixcyi

2.

Kzwgjøv

3.
4.
5.

nweMÄ
Puv`cyi
ewikvj

6.
7.
8.
9.
10.

Uv½vBj
gyÝxMÄ
h‡kvi
PzqvWv½v
w`bvRcyi

Dc‡Rjv
KvjwKwb
jvjgvB
jvgmvg
bv½j‡KvU DËi
Kzwgjøv m`i `wÿY
nweMÄ m`i
nvRxMÄ
‡g‡n›`xMÄ
NvUvBj
gaycyi
UsMxevox
‡Kkecyi
PzqvWv½v m`i
`vgyoû`v
RxebbMi
weij

be m„wRZ BDwbq‡bi bvg
c~e© Gbv‡qZcyi
evKB DËi
gy`vd&diMÄ DËi
ivq‡KvU DËi, Av`ªv DËi, †RvÇv cwðg, eUZjx
Mwjqviv DËi
eªvþY‡Wviv
12bs Øv`kMÖvg
kÖxcyi, RqbMi
mvMviw`Nx, msMÖvgcyi, jwÿ›`i
‡eixevB`, KzovMvQv, Kzovwjqv, gwnlgviv, dzjevMPvjv
evwjMuvI
10bs mvZevwoqv, 11bs nvmvbcyi
gvLvjWv½v, †bnvjcyi, MovBUzwc
bvUz`vn
g‡bvnicyi, †KwW‡K
ivRvivgcyi

ev‡RU I ev¯Íevqb AwakvLv
ev‡RU I ev¯Íevqb AwakvLv GKRb DcmwPe I GKRb wmwbqi mnKvix mwPe mgš^‡q MwVZ| ¯’vbxq
miKvi wefv‡Mi A_©eQi wfwËK ev‡RU cÖv°jb cÖYqb, `ßi/ms¯’v/cÖwZôv‡bi wecix‡Z eivÏK…Z A_© e›Ub,
ms‡kvwaZ ev‡RU cÖv°jb cÖYqb I G wefv‡Mi wecix‡Z gÄyixK…Z ev‡RU ev¯Íevqb Kvh©µg G AwakvLv Z`viK
K‡i| 2017-18 A_©eQ‡i G kvLv ev¯ÍevwqZ Kvh©vewj wb¤œiƒct
(1) ga¨‡gqv`x ev‡RU KvVv‡gvi AvIZvq 2017-2018 A_© eQ‡i 09(bq) wU Bb nvDR mfv AbywôZ
n‡q‡Q|
(2) A_© wefv‡Mi mv‡_ ga¨‡gqv`x ev‡RU KvVv‡gv msµvšÍ 08(AvU) wU mfv AbywôZ n‡q‡Q|
(3) ms‡kvwaZ ev‡RU I cwicÎ-1 Ges cwicÎ-2 wel‡q mfv-05 wU|
(4) A_© wefvM KZ©„K RvwiK…Z wb‡`©kbvi Av‡jv‡K
(K) ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi wgkb †÷U‡g›U, cÖavb Kvh©vejx, †KŠkjMZ D‡Ïk¨ I cÖavb Kvh©µgmg~n,
`vwi`ª wbimb I bvix Dbœqb msµvšÍ Z_¨, AMÖvwaKvi LvZ/Kg©m~Pxmg~n I cÖavb Kg©K…wZ wb‡`©kKmg~n
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wba©viY Kiv n‡q‡Q Ges `ßi/ms¯’vi mv¤úÖwZK AR©b, fwel¨r cwiKíbv, cÖavb Kvh©µgmg~n ,
Kvh©µ‡gi m¤¢ve¨ djvdj Ges †KŠkjMZ D‡Ïk¨, djvdj wb‡`©kK Ges j¶¨gvÎv wba©viY Kiv
n‡q‡Q| ivR¯^ cÖvwßi cÖv_wgK j¶¨gvÎv cÖv_wgK m¤¢ve¨ e¨qmxgvi Av‡jv‡K cÖ¯‘yZ Kiv n‡q‡Q|
(L) cwicÎ-2 Gi Av‡jv‡K bZzb †Kv‡W ¯’vbxq miKvi wefvM Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vmg~‡ni
we¯ÍvwiZ ev‡RU cÖv°jb I cÖ‡¶cb cÖYqb Kiv n‡q‡Q|
(M) A_© wefv‡Mi wb‡`©kbv Abyhvqx ¯’vbxq miKvi wefvM Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vmg~‡ni
ms‡kvwaZ ev‡RU cÖYqb Kiv n‡q‡Q|
(6) ga¨‡gqvw` ev‡RU KvVv‡gvi AvIZvq ev‡RU kvLv n‡Z 2018-19 A_© eQ‡i ¯’vbxq miKvi wefvM
Ges AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi Rb¨ 29,153.19 †KvwU UvKvi ev‡RU cÖYqb Kiv n‡q‡Q; Zb¥‡a¨
cwiPvjb e¨q (Abybœqb) 3,685.00 †KvwU UvKv Ges Dbœqb e¨q 25,468.19 †KvwU UvKv| ivR¯^
Av‡qi j¶¨gvÎv wbav©iY Kiv n‡q‡Q 383.68 †KvwU UvKv|
Kw¤úDUvi †mj t
2017-18 A_© eQ‡i cÖYxZ bZzb mdUIq¨vi
wefvM †Rjv Dc‡Rjv I BDwbqb cwil` mg~‡ni ZvwjKvi
wWwRUvj WvUv‡em
2017-18 A_© eQ‡i WvUv-Gw›Uª I cÖ¯‘ZK…Z  PMIS ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Kg©KZ©v-Kg©PvixM‡Yi
cÖwZ‡e`b
Z_¨ nvjbvM`KiY
 ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Kg©KZ©v-Kg©Pvix M‡Yi
ˆe‡`wkK åg‡Yi cÖwZ‡e`b cÖ¯‘ZKiY
2017-18 A_© eQ‡i I‡qemvB‡U AšÍf©y³ Z_¨
I‡qemvB‡U 3655 wU cÎ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
2017-18 eQ‡i KvwiMwi mnvqZv
150 Rb
E-Governance ev¯Ívevq‡b m¤úvw`Z Kvh©µg BÑdvBwjs Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q
B-mvwf©m ev¯Ívevqb Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q
D‡jøL‡hvM¨ welq
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi I‡qemvBU RvZxq Z_¨ evZvq‡b
mshy³ Kiv n‡q‡Q|

cÖkvmb AbywefvM
cÖkvmb Abywefv‡M hyM¥ mwP‡ei Aax‡b wZbRb DcmwPe, bqRb wmwbqi mnKvix mwPe I GKRb
wnmvei¶Y Kg©KZ©vi c` i‡q‡Q| G Abywefv‡Mi gva¨‡g ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi mvaviY Kvh©vejx, Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i e¨w³MZ welqvw` I †eZb-fvZv msµvšÍ Kvh©µg, nvU-evRvi, Rjgnvj, †dixNvU BRviv Aby‡gv`b
msµvšÍ Kvh©µg, †Rjv cwil`/Dc‡Rjv cwil‡`i cÖkvmwbK Kvh©µg I evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi †_vK eivÏ
cÖ`vb, G wefv‡Mi AvIZvaxb wewfbœ `ßi/ms¯’v/cÖwZôv‡bi AwWU AvcwË wb®úwËi Kvh©µg MÖnY Kivmn wewea
Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv n‡q _v‡K|

cÖkvmb AwakvLv
cÖkvmb AwakvLvi Aax‡b PviwU DcmwPe/wmwbqi mnKvix mwPe I GKwU wnmve i¶Y Kg©KZ©vi c` i‡q‡Q|
G AwakvLvi AvIZvq ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi cÖkvmwbK Kvh©vw`mn †Rjv cwil` e¨e¯’vcbv I Ab¨vb¨ wb‡¤œv³
¸iæZ¡c~b© Kvh©vejx m¤úvw`Z n‡q‡Qt
01| wb‡qvM t ¯’vbxq miKvi wefv‡M 04(Pvi)Rb mvuU-gy`vª ÿwiK Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi, 03(wZb) Rb
Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi gy`vª ÿwiK Ges 01(GK) Rb K¨vwkqvi c‡` wb‡qvM Kiv nq|
02| Kw¤úDUvi †m‡ji Rb¨ 01(GK) Rb mnKvix †cÖvMÖvgvi, 04(Pvi) Rb Kw¤úDUvi Acv‡iUi Ges
01(GK) Rb Awdm mnvqK c` m…Rb Kiv n‡q‡Q|
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03|
04|

¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i `¶Zv e„w×i Rb¨ 13(‡Zi) wU †Kv‡m© 590(cvuPkZ beŸB)
Rb‡K Bb-nvDR/‡`‡ki Af¨šÍ‡i cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Rbej msµvšÍ Z_¨ weeiYx t
†kªYx
1g †kªYx (‡MªW 1-9)
2q †kªYx(‡MªW - 10)
3q †kªYx ( †MªW 11-19)
4_© †kªYx (‡MªW-20)
†gvU Rbej

Aby‡gvw`Z c` msL¨v Kg©iZ(Kg©KZ©v/Kg©P
vix)
70
58
65
50
55
42
66
50
256
200

‡cÖl‡Y wbhy³
Kg©KZ©v/Kg©Pvix msL¨v
24
28
52

†Rjv cwil` AwakvLv
জেলা পরিষদ বাাংলাদদদেি স্থানীয় সিকাি প্ররিষ্ঠানগুদলাি মদে প্রাচীনিম েনসমাদৃি একটি
প্ররিষ্ঠান। জেলা পরিষদসমূদেি মােদম রবরিন্ন কমম-সৃেন ও আয় বর্ মক কার্ মক্রদমি আওিায় দুস্থ, অসোয় ও
রবর্বা মরেলাদদি জসলাই, এমব্রয়ডািী, পশুপালন, জেঁদচা, মােরুম ও স্ট্রদবিী চাষ প্ররেক্ষণ জদয়া েদে।
মরেলাদদি আধুরনক পদ্ধরিদি ফল চাষ, বাটিক, বুটিক, োঁস মুিগীি খামাি স্থাপন, করিউটাি, জমাবাইল
রিরপয়ারিাং প্ররেক্ষণ ছাড়াও আত্মকমমসাংস্থাদনি লদক্ষে জবকািদদি মাদে রিক্সা িোন এবাং জসলাই জমরেন
রবিিণ কিা েদে। যুদ্ধােি ও পঙ্গু মুরিদর্াদ্ধাদদি পুনব মাসদন জেলা পরিষদ কর্তক
ম হুইল জচয়াি সিবিাে ও
আরথ মক অনুদান প্রদান কিা েদে। জেলা পরিষদদি মােদম স্কুল, কদলে, মাদ্রাসা, মসরেদ, মরিি, সরমরি
ইিোরদদি আরথ মক সোয়িা প্রদান কিা েদে। দারিদ্র রবদমাচন, নািী উন্নয়ন, রেক্ষা, সাংস্কৃরি, ক্রীড়া,
আত্মকমমসাংস্থাদন উদ্বুদ্ধকিণসে মানুদষি েীবনমান উন্নয়দন সোয়িা প্রদান কিা েদে।
জেলা পরিষদদি কার্ মক্রমদক আিও গরিেীল কিাি লদক্ষে রবরিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন কিাি
েন্য প্ররি বছি জেলা পরিষদসমূদেি অনুকূদল এরডরপ’ি জথাক বিাদ্দ প্রদান কিা েয়।
গি ৫ বছদি ৬১টি জেলা পরিষদদি অনুকূদল (পাব মিে রিনটি জেলা ব্যিীি) এরডরপ বিাদদ্দি রববিণী:
ক্ররমক নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

অথ ম বছি
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

জমাট বিাদ্দ (জকাটি টাকায়)
৩৩৫.০০
৬১৫.০০
৩৮০.০০
৪৮১.০০
৫৩০.০০

২০১৭-২০১৮ অথ ম বছদি বারষ মক উন্নয়ন কমমসূরচি আওিায় জেলা পরিষদ উন্নয়ন সোয় খাদি প্রাপ্ত ৫৩০.০০
জকাটি টাকা রনম্নবরণ মি উপখাদি রবিােন কদি পাদে উরিরখি কার্ মক্রম গ্রেণ কিা েয়:
ক্র:
উপখাদিি নাম
রবিােন
গৃেীি কার্ মক্রম
নাং
(জকাটি টাকায়)
১. সার্ািণ বিাদ্দ
৩০০.০০
জেলা পরিষদসমূদেি রনেস্ব িােস্ব আদয়ি
রিরিদি ৬১ জেলা পরিষদদি অনুকূদল ৩০০.০০
জকাটি টাকা বিাদ্দ প্রদান কিা েদয়দছ
২. সাংিরক্ষি বিাদ্দ
১১৮.৫০
জেলা পরিষদসমূদেি চারেদা/প্রদয়ােন অনুর্ায়ী ৬১
জেলা পরিষদদি অনুকূদল বন্টন কিা েদয়দছ।
৩. অরডটরিয়াম-কাম৪২.৫০
জেলা সদদি ১০০০ আসন রবরেষ্ট অরডটরিয়ামমারিপািপাস েল ও
কাম-মারিপািপাস েল ও ডাকবাাংদলা রনমমাণ
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প্রকল্প বাস্তবায়দনি েন্য ২৪ টি জেলায় অথ ম বিাদ্দ
জদয়া েদয়দছ।
জেলা পরিষদদি মােদম বাস্তবায়নার্ীন রবরিন্ন
চলমান প্রকল্প বাস্তবায়দনি েন্য ২৭ টি জেলায় অথ ম
বিাদ্দ জদয়া েদয়দছ।
জদদেি
রবরিন্ন
কবিস্থান
ও
শ্মোন
রনমমাণ/সাংস্কাদিি লদক্ষে ৬১ টি জেলা পরিষদদি
অনুকূদল উি অথ ম সমোদি বন্টন কিা েদয়দছ।
জেলা পরিষদদি রনব মারচি েনপ্ররিরনরর্ ও সিকারি
কমমকিমাগণদক যুিিােে ও িািদি প্ররেক্ষণ
প্রদাদনি কার্ মক্রম গ্রেণ কিা েদয়দছ।
োওড়, বাওড় রবদেষ এলাকায় অবরস্থি জেলা,
প্রাকৃরিক দুদর্ মাগ ও অনগ্রসি ১৮টি জেলা পরিষদদি
অনুকূদল উি অথ ম বিাদ্দ জদয়া েদয়দছ।

ডাকবাাংদলা রনমমাণ
৪. চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন

৩০.০০

৫. কবিস্থান ও শ্মোন রনমমাণ

১৫.০০

৬. জদে ও রবদদদে প্ররেক্ষণমূলক
পরিদেমন

৪.০০

৭. অপ্রিোরেি

২০.০০

2017-2018 A_© eQ‡i ‡Rjv cwil`mg~‡n Rbej wb‡qvM msµvšÍ Z_¨ t
muvUwjwcKvi
(‡MÖW-13)
1

wnmve iÿK
(‡MÖW-13)
2

Awdm mnKvix Kvg gy`ªvÿwiK

(‡MÖW-16)
5

mv‡f©qvi
(‡MÖW-16)
3

Wzwcø‡KwUs †gwkb Acv‡iUi
(‡MÖW-17)

evZ©v evnK

Awdm mnvqK

myBcvi

(‡MÖW-19)

(‡MÖW-20)

(‡MÖW-20)

2

1

9

-

WªvBfvi

(‡MÖW-16)
2
†gvU
25 Rb

Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i `ÿZv Dbœq‡b M„nxZ Kvh©µg t
`ÿZv Dbœq‡b wb¤œewY©Z wel‡q †Rjv cwil‡`i Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q t
wcwcAv
i
2008

†Rjv cwil`
AvBb I
AwWU

15 Rb

9 Rb

cÖkvmb ev‡RU, wnmve B›Uvi‡bU I
I
wbixÿv I
Kw¤úDUvi
Awdm
†iKW©
†gb‡UBb¨vÝ
e¨e¯’v
25 Rb
13 Rb
50 Rb

AwMœ
wbe©vcK

BB‡gvU
‡UÛvwis dvBwjs

27 Rb

43 Rb

53
Rb

235
Rb

 এছাড়া জেলা পিরষদদি ৬১ েন জচয়ািম্যান ও ১২২০ েন সদস্যদক জেলা পরিষদ আইন, ২০০০
এবাং িাদদি দারয়ত্ব কিমব্য সাংক্রান্ত প্ররেক্ষণ প্রদান কিা েয়দছ।
অরডটরিয়াম ও ডাকবাাংদলা রনমমাণ সাংক্রান্ত িথ্য:
 ২০১৭-২০১৮ অথ ম বছদি জেলা পরিষদদি মােদম ২৪টি জেলায় অরডটরিয়াম-কাম-মারিপািপাস
েল ও ডাকবাাংদলা রনমমাদণি েন্য বিাদ্দ প্রদান কিা েদয়দছ।

Dc‡Rjv cwil`
miKv‡ii cÖkvmwbK we‡K›`ªxKi‡Yi Ask wn‡m‡e 1982 mv‡j GK Aa¨v‡`‡ki gva¨‡g Dc‡Rjv cwil`
e¨e¯’vi cÖeZ©b nq| cÖ_g †gqv‡` Dc‡Rjv cwil‡`i wbe©vPb nq 1985 mv‡j| wØZxq †gqv‡` 1990 mv‡j
Dc‡Rjv cwil` wbe©vPb n‡jI wbe©vwPZ cwil` Zvi c~Y© †gqv` m¤úbœ Ki‡Z cv‡iwb| 1991 mv‡j GK
Aa¨v‡`‡ki gva¨‡g Dc‡Rjv cwil` c×wZ evwZj Kiv nq| cieZx©‡Z 1998 mv‡j Dc‡Rjv cwil` AvBb,
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1998 cÖYxZ nq| Z‡e D³ mg‡q Dc‡Rjv cwil‡` †Kvb wbe©vPb AbywôZ nqwb| Gi `xN© mgq ci 2008
mv‡j Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 iwnZ KiZ: ¯’vbxq miKvi (Dc‡Rjv cwil`) Aa¨v‡`k, 2008 Rvwii
gva¨‡g Dc‡Rjv c×wZ cybtcÖPjb Kiv nq| Gi avivevwnKZvq 2009 mv‡j mviv‡`‡k myôzfv‡e Dc‡Rjv
cwil` wbe©vPb m¤úbœ nq Ges cÖvq GKB mg‡q Dc‡Rjv cwil` (iwnZ cybtcÖPjb I ms‡kvab) AvBb, 1998
cÖYqb Kiv nq| 3q Dc‡Rjv cwil‡`i c~Y© †gqv` AwZµvšÍ nIqvi ci 2014 mv‡j 4_© Dc‡Rjv cwil`
wbe©vPb AbywôZ nq|

Dc‡Rjv-1 kvLv
A_© eQi

20172018

m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y©/D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj
(K) mg‡SvZv ¯§viK: MZ 18 b‡f¤^I 2018 Zvwi‡L ¯’vbxq miKvi wefvM Ges evsjv‡`k
wbevPb Kwgk‡bi g‡a¨ mvfvi †÷kbmg~n †givgZ msµvšÍ GKwU mg‡SvZv ¯§viK ¯^vÿwZi
nq|
(L) bZzb Dc‡Rjv MVb: ÔKzwgjøv †Rjvi jvjgvBÕ Ges ÔnweMÄ †Rjvi kv‡q¯ÍvMÄÕ bv‡g bZzb
Dc‡Rjv MVb/m„wó Kiv n‡q‡Q|
(M) c` m„Rb: PÆMÖvg †Rjvi KY©dzjx Dc‡Rjv cwil‡`i Rb¨ muvU gy`vª ¶wiK Kvg-Kw¤úDUvi
Acv‡iUi 1wU, Mvwo PvjK 1wU Ges Awdm mnvq‡Ki 2wUmn me©‡gvU 04wU c` m„Rb Kiv
n‡q‡Q|
(N) c` ¯’vqxKiY: 469wU Dc‡Rjv cwil‡`i Rb¨ muvU gy`vª ¶wiK Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iU‡ii
c`, 59wU Mvwo Pvj‡Ki c` Ges 603wU Awdm mnvq‡Kic` me©‡gvU 1131wU c`‡K
¯’vqxKiY Kiv n‡q‡Q|

Dc‡Rjv-2 kvLv
wewfbœ AvBb, wewa, cwicÎ, wb‡`©wkKv BZ¨vw`i Av‡jv‡K XvKv, PÆMÖvg, wm‡jU I gqgbwmsn wefv‡Mi
Dc‡Rjv cwil`mg~‡ni wewfbœ cÖkvmwbK welqvw` wb¯úbœ Kiv nq|
Dc‡Rjv-2 kvLvi gva¨‡g g~jZ evwl©K Dbèqb Kg©m~wPi AvIZvq Dc‡Rjv Dbèqb mnvqZv Lv‡Z cÖvß
A_© GKvwaK DcLv‡Z wefvRb K‡i 492wU Dc‡Rjv cwil‡`i AbyK~‡j eivÏ/Qvo Kiv n‡q _v‡K| weMZ 5
eQ‡i G Lv‡Z eiv‡Ïi cwigvY wb¤œiƒc:
µwgK bs
A_© eQi
‡gvU eivÏ (†KvwU UvKvq)
1
2013-14
400.00
2
2014-15
615.00
3
2015-16
430.00
4
2016-17
646.00
5
2017-18
520.00
MZ 2017-18 A_© eQ‡i evwl©K Dbèqb Kg©m~wPi AvIZvq Dc‡Rjv Dbèqb mnvqZv Lv‡Z cÖvß 520.00
†KvwU (cvPukZ wek †KvwU) UvKv wb¤œewY©Z DcLv‡Z wefvRb K‡i cv‡k¦© DwjøwLZ Kvh©µg MÖnY Kiv nq
wefvRb
µwgK
DcLv‡Zi bvg
M„nxZ Kvh©µg
(†KvwU UvKvq)
1
mvaviY eivÏ (4 wKw¯Í‡Z
250.00
491wU Dc‡Rjv cwil‡`i AbyK~‡j 250.00
Qvo‡hvM¨)
†KvwU UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
2
Dc‡Rjv Kg‡cø‡·i febvw`
60.00
cÖwZwU feb 1.26 †KvwU UvKv e¨‡q 2015-16
wbg©vY, m¤úªmviY I †givgZ
n‡Z
2017-18
A_©
eQi
ch©šÍ
ev¯Íevqbvaxb/bZzb me©‡gvU 50wU Dc‡Rjv
cwil` †Pqvig¨vb/Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii
bZzb evmfeb wbg©v‡Yi j‡ÿ¨ 12.38 †KvwU
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3

Dc‡Rjv cwil‡` 500 Avmb
wewkó
AwWUwiqvg
Kvg
gvwëcvicvm nj wbg©vY

36.00

4

†`k-we‡`‡k
cwi`k©b

4.00

5
6

AcÖZ¨vwkZ (cÖvK…wZK `y‡hv©M)
AbMÖmi Dc‡Rjvi Rb¨ we‡kl
†_vK
AMÖvwaKvig~jK Dbèqb cÖKí
ev¯Íevq‡bi Rb¨ we‡kl †_vK

7

cÖwkÿYg~jK

17.50
117.50
35.00

Ges 256wU Dc‡Rjv cwil‡`i we`¨gvb
febvw` †givg‡Zi Rb¨ wewfbè cwigv‡Y
47.62 †KvwU UvKv eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
cÖwZwU nj cÖvq 6/7 †KvwU UvKv e¨‡q wbg©v‡Yi
j‡ÿ¨ 13wU Dc‡Rjv cwil‡`i AbyK~‡j
36.00 †KvwU (QwÎk †KvwU) UvKv eivÏ cÖ`vb
Kiv n‡q‡Q|
wbe©vwPZ Dc‡Rjv cwil` †Pqvig¨vb/fvBm
†Pqvig¨vbMY‡K _vBj¨vÛ I A‡÷ªwjqvq
cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v †bqv n‡”Q |
cÖvK…wZK `y‡h©vM, AMÖvwaKvig~jK Dbèqb cÖKí
ev¯Íevqb I AbMÖmi Dc‡Rjv we‡ePbvq
300wU Dc‡Rjv cwil‡`i AbyK~‡j (‡PŠnvjx
Dc‡Rjv cwil‡`i f~wg AwaMÖnYmn) †gvU
170.00 †KvwU (GKkZ mËi †KvwU) UvKv
eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

520.00
cÖavbgš¿xi Kvh©vjq GbwRI welqK e¨y‡iv n‡Z cÖvß wewfbè GbwRI KZ…©K cÖ¯ÍvweZ cÖK‡íi wel‡q
gZvgZ cÖ`vb Kiv nq Ges MZ 2017-18 A_© eQ‡i cÖvß †gvU 145 wU GbwRIÕi cÖKí cÖ¯Ív‡ei g‡a¨ 135 wU
cÖKí cÖ¯Ív‡ei c‡ÿ mycvwik cÖ`vb Kiv nq|
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvq ev¯Íevqbvaxb ÕDc‡Rjv cwiPvjb I Dbèqb (BDwRwWwc) cÖK‡íi hveZxq
cÖkvmwbK Kvh©vw` m¤úbè Kiv nq| G cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv Dc‡Rjv ch©v‡q AwZwi³ Dbœqb eivÏ Ges
wewfbœgyLx `ÿZve„w×g~jK Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g RbMY‡K AwaKZi Ges DbœZ †mev cÖ`v‡bi Rb¨ Dc‡Rjv
cwil‡`i mÿgZv e„w× Kiv| 2017-18 A_©eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg wb¤œiƒc t
 491wU Dc‡Rjvq `ÿZv g~j¨vq†Yi gva¨‡g 200wU Dc‡Rjv wbe©vPb K‡i cÖKífz³ Kiv n‡q‡Q|
 1208 Rb RbcÖwZwbwa I Kg©KZ©ve„›`‡K 02(`yB) w`be¨vcx cÖKí cwiwPwZg~jK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
 Dc‡Rjv ch©v‡q 96 Rb Dc‡Rjv †W‡fjc‡g›U d¨vwmwj‡UUi c`vqb Kiv n‡q‡Q|
 200 Rb Dc‡Rjv †W‡fjc‡g›U d¨vwmwj‡UUi‡K wcwcAvi-2008 wel‡q weqvg Ges BwÄwbqvwis ÷vd
K‡jR Gi gva¨‡g 5 w`b e¨vcx cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 `ÿZve„w×g~jK Dc-cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ 15 †KvwU 40 jÿ UvKvq 1193 wU DccÖKí ev¯Íevqb Kiv
n‡q‡Q|&
 6 †KvwU 69 jÿ UvKv e¨‡q 48 wU AeKvVv‡gv Dbœqb DccÖKí ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|
 cÖK‡íi AvIZvq AvšÍR©vwZK civgk©K dvg© wb‡qvM m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Ges †eRjvBb mv‡f© cwiPvjbv
Kiv n‡q‡Q|
GQvovI ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvq ev¯ÍevwqZ ÒDc‡Rjv cwil` Mf©b¨vÝ cÖ‡R± (BD‡RWwRwc)Ó I
ÒBDwbqb cwil` Mf©b¨vÝ cÖ‡R± (BDwcwRwc)Ó Gi avivevwnK cÖKí wn‡m‡e Kvh©Ki I Revew`wng~jK
cÖKíwUi (BGGjwR) Kvh©µg ïiæi mKj cÖkvmwbK Kvh©vw` m¤úbè Kiv n‡q‡Q Ges kxNªB cÖKíwU
AvbyôvwbKfv‡e ïiæ n‡Z hv‡”Q |

AwWU AwakvLv
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¯’vbxq miKvi wefv‡Mi cÖkvmb AbywefvMvaxb AwakvLvmgy‡ni g‡a¨ AwWU GKwU AwakvLv| AwakvLvi
cÖavb AwZwi³ mwPe (AwWU)| G AwakvLvq 3wU kvLv i‡q‡Q| kvLv¸‡jv n‡”Q AwWU-1, AwWU-2 I AwWU-3|
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi wewfbœ `ßi/Awa`ßi/ms¯’vi Dci mswkøó AwWU Awa`ßi KZ…©K DÌvwcZ mvaviY, AwMÖg
Ges wi‡cvU©fz³ G wZb ai‡Yi AwWU AvcwËmgy‡ni wb¯úwËi Kvh©µg cwiPvwjZ nq| gš¿Yvjq/wefv‡M
†KejgvÎ AwMÖg AwWU AvcwËmgy‡ni Dci Kvh©µg MÖnY Kiv nq| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AwWU AwakvLv
ïaygvÎ AwMÖg AvcwËmgy‡ni eªWkxU Reve Ges wØ-cÿxq/wÎ-cÿxq/we‡kl mfv Abyôv‡bi gva¨‡g AvcwË
wb¯úwËi mycvwikc~e©K eªWkxU Reve mswkøó AwWU Awa`ß‡i †cÖiY K‡i _v‡K| mvaviY AvcwËmgyn
Awa`ßi/`ßi/ms¯’v KZ…©K mivmwi AwWU Awa`ß‡ii gva¨‡g wb¯úwËi e¨e¯’v MÖnY Kiv nq| AwWU AwakvLvi
Aaxb kvLvmg~‡ni 2017-2018 A_©eQ‡ii Z_¨ GKbR‡i wb¤œiƒct-

AwWU-1, 2 I 3 AwakvLv/kvLv
QK-ÕKÕ(AwMÖg I mvaviY AvcwË)
ms¯’v/`ßi/Awa`ßi

‡cwÛs AvcwË
(m…w÷Kvj/1972
n‡Z A`¨vewa)

wb¯úwËi Rb¨
mycvwikK…Z
(2017-2018)

wb¯úbœ

gšÍe¨

1

2

3

4

5

wmwU K‡c©v‡ikb
‡cŠimfv
‡Rjv cwil`
wWwWGjwR
GjwRBwW
Dc‡Rjv
wmwfj AwWU
Rbm¦v¯’¨ cÖ‡KŠkj
Awa`ßi
Iqvmv
GbAvBGjwR
‰e‡`wkK mvnvh¨cyó
cÖKí AwWU Awa`ßi
(dvcvW) (GjwRBwW,
wWwcGBPB I Iqvmv
GK‡Î)
‡gvU

4202wU
30341wU
15382wU
120wU
2864wU
48205wU
12303wU
5137wU

312wU
4273wU
1525wU
1703wU
1480wU
631wU

231wU
2948wU
1242wU
490wU
899wU
144wU
56wU

AwWU AvcwË
†h‡nZz GKwU
Pjgvb cÖwµqv
†m‡nZz Q‡K
DwjøwLZ
Awb¯úbœ/wb¯úbœ
AwWU AvcwËi
msL¨v n«vm-e…w×
nIqv m¦vfvweK|

2894wU
16wU
5891wU

152wU
14wU
-

09wU
02wU
219wU

1,27,355wU

10,090wU

6,240wU
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QK-ÕLÕ (wi‡cvU©fz³ AvcwË)
ms¯’v/`ßi/Awa`ßi

‡cwÛs AvcwË

wb¯úwËi Rb¨
mycvwikK…Z

wb¯úbœ

gšÍe¨

1

2

3

4

5

wmwU K‡c©v‡ikb

15wU

10wU

7wU

‡Rjv cwil`
‡cŠimfv
Rbm¦v¯’¨ cÖ‡KŠkj
Awa`ßi
XvKv Iqvmv
PÆMÖvg Iqvmv
Lyjbv Iqvmv
GbAvBGjwR

46wU
112wU
245wU

46wU
85wU
-

-

116wU
51wU
-

5wU
-

4wU
-

‡gvU

570wU

146wU

Awb¯úbœ AvcwËi
wb¯úwËg~jK Reve †cÖi‡Yi
Rb¨ mswkøó ms¯’v‡K
Aby‡iva Kiv n‡q‡Q|
mswkøó `ßi n‡Z
wb¯úwËg~jK Reve msMÖn
Kiv n‡q‡Q| wcG KwgwUi
cieZx© wbixÿvq Dc¯’vcb
Kivi Rb¨ eªWkxU Reve
gnvcwiPvjK, ¯’vbxq I
ivRm¦ AwWU Awa`ßi I
c~Z© Awa`ß‡i †cÖiY Kiv
n‡q‡Q| wcG KwgwUi
cieZx© wm×v‡šÍi A‡cÿvq
i‡q‡Q|
11wU

AvbyôvwbK †gvU mfvt 248wU
M…nxZ c`‡ÿcmgynt
 AwWU AvcwËmgyn `ªæZ wb¯úwËi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq wb‡`©kbv mg¦wjZ GKwU cwicÎ MZ
20/03/2016wLªt Zvwi‡Li 46.49..020.02.00.001.2015-96 bs ¯§vi‡K Rvwi Kiv n‡q‡Q|
 ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi wecix‡Z cyÄxfzZ AwWU AvcwË wb¯úwËi j‡ÿ¨ A‡±vei/2017 gvm‡K AwWU
AcwË wb¯úwËi gvm †NvlYv Kiv n‡q‡Q|
 ¯’vbxq miKvi wefvM KZ…©K AwWU AvcwË wb¯úwË msµvšÍ 17wU Uxg KZ…©K ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi
wbqš¿Yvaxb wewfbœ `ßi/Awa`ßi/ms¯’vi Awb¯úbœ AwWU AvcwË wb¯úwËi j‡ÿ¨ gvV ch©v‡q wØcÿxq/wÎ-cÿxq/we‡kl mfvi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|
 wefvM/AÂj wfwËK wØ-cÿxq/wÎ-cÿxq/we‡kl mfv Abyôvb K‡i ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi wewfbœ
`ßi/ms¯’vi 11,381wU AvcwË wb¯úwËi Rb¨ mycvwikmg~n mswkøó AwWU Awa`ßimgy‡n †cÖiY Kiv
n‡q‡Q|
 AwWU AwakvLvi Aaxb 3wU kvLv n‡Z bw_‡Z Dc¯’vc‡bi gva¨‡g †gvU 2609wU AwWU AvcwË P~ovšÍ
wb¯úwËi Rb¨ mycvwikmn mswkøó AwWU Awa`ß‡i †cÖiY Kiv n‡q‡Q|
 AwWU Awa`ßi/ms¯’vmg~‡ni m‡½ cÎ †hvMv‡hvM/mfvi gva¨‡g mvaviY, AwMÖg I wmGÛGwR Kvh©vj‡qi
wi‡cvU©fz³ AvcwË `ªæZ wb¯úwËi Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|
 wÎ-cÿxq/wØ-cÿxq mfv Pjgvb _vKvq I ms¯’v/cªwZôvbmgy‡ni AvcwË wb¯úwË‡Z m‡PZbZv e…w×i
Kvi‡Y AwWU AvcwËi msL¨v µgkt n«vm cv‡”Q|
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Dbœqb AbywefvM
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii cwiPvjb Kvh©µ‡g mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ Dbœqb AbywefvM
KvR K‡i _v‡K| G Abywefv‡Mi Aax‡b GjwRBwWÕi cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©v‡`i wb‡qvM, PvKzix ¯’vqxKiY,
c‡`vbœwZ, kÖvwšÍ-we‡bv`b QzwU, AwR©Z QzwU, ewnt evsjv‡`k QywU, ˆe‡`wkK cÖwkÿY, †Rô¨Zv wbav©iY,
Aemi I Aemi DËi QzwU (wcAviGj), jv¤ú MÖv›U gÄyi, †cbkb I Avby‡ZvwlK gÄyi, c` m„Rb I
msiÿY, †cÖl‡Y wb‡qvM, mvsMVwbK KvVv‡gv I wb‡qvMwewa cÖYqb msµvšÍ Kvh©vewj m¤úv`b Kiv nq|
Z`ycwi Aby‡gvw`Z Dbœqb cÖK‡íi A_© Qvo, f~wg AwaMÖn‡Yi cÖkvmwbK Aby‡gv`b, cÖK‡íi c` m„wó I
msiÿY, cÖKí Z`viwK, Dbœqb mn‡hvMx‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM I mfv Abyôvb BZ¨vw` Kvh©µg m¤úv`b
Kiv nq| Dbœqb Abywefv‡Mi AvIZvq 02(`yB)wU kvLv i‡q‡Q;
Dbœqb-1 kvLv
GjwRBwWÕi cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©v‡`i wb‡qvM, PvKzix ¯’vqxKiY, c‡`vbœwZ, kÖvwšÍ-we‡bv`b QzwU,
AwR©Z QzwU, ewnt evsjv‡`k QywU, ˆe‡`wkK cÖwkÿY, †Rô¨Zv wbav©iY, Aemi I Aemi‡Ëvi QzwU, jv¤ú
MÖv›U gÄyi, c` m„Rb I msiÿY, ‡cÖl‡Y wb‡qvM,mvsMVwbK KvVv‡gv I wb‡qvMwewa cÖYqb msµvšÍ
Kvh©µg G kvLv n‡Z m¤úv`b Kiv n‡q _v‡K| G msµvšÍ cÖ¯Íve GjwRBwW †_‡K cvIqvi c‡i cÖ‡hvR¨
AvBb I wewa ch©v‡jvPbv‡šÍ wm×všÍ MÖnY Kiv n‡q _v‡K| we‡eP¨ mg‡q G kvLv n‡Z GjwRBwWÕi
wb‡¤œv³ ¸iæZ¡c~Y© Kvh©vewj m¤úv`b Kiv n‡q‡Q t
1) cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb, bMi AeKvVv‡gv Dbœqb Ges ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœq‡bi Kv‡R
MwZkxjZv Avbq‡bi D‡Ï‡k¨ Z_v we`¨gvb Rbe‡ji msKU mgvav‡bi j‡ÿ¨ we‡eP¨ mg‡q
mnKvix cÖ‡KŠkjx(cyi/hvwš¿K) c‡` †gvU 268 Rb Kg©KZ©v wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|
2) GjwRBwWÕi beg †MÖW †_‡K cÖ_g †MÖ‡W Kg©iZ ‡gvU 85 Rb Kg©KZ©v‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
3) GjwRBwWÕi beg †MÖW †_‡K cÖ_g †MÖ‡Wi Kg©iZ †gvU 117 Rb Kg©KZ©v‡K Aemi
cÖ`vb,Aemi DËi QzwU (wcAviGj) I jv¤ú MÖv›U gÄyi Kiv n‡q‡Q|
4) 77 Rb cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©vi AbyK~‡j AemifvZv I Avby‡ZvwlK gÄyi Kiv n‡q‡Q|
5) kÖvwšÍ we‡bv`b QzwU I fvZv gÄyi Kiv n‡q‡Q 04 Rb Kg©KZ©vi AbyK~‡j|
6) †`‡ki Af¨šÍ‡i 01 Rb Kg©KZ©vi AwR©Z QzwU gÄyi Kiv n‡q‡Q|
7) GjwRBwWÕi beg †MÖW †_‡K cÖ_g †MÖ‡Wi 175 Rb Kg©KZ©v‡K ewnt evsjv‡`k AwR©Z QzwU
gÄyi Kiv n‡q‡Q|
8) KvwiMwi Ávb e„w×, cÖK‡íi AvIZvq µq cÖwµqvaxb hš¿cvwZ m¤ú‡K© mg¨K aviYv jvf,
AwfÁZv AR©b Ges `ÿZv e…w×i Rb¨ GjwRBwWÕi beg †MÖW †_‡K cÖ_g †MÖ‡Wi 105 Rb
Kg©KZ©v‡`i AbyK~‡j we‡`k cÖwkÿY/IqvK©kc/‡mwgbv‡i AskMÖn‡Yi AbygwZ cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
9) 02 Rb Kg©KZ©vi weiæ‡× wefvMxq gvgjv iæRy Kiv n‡q‡Q|
10) Av‡jvP¨ mg‡q ivRm¦ Lv‡Zi †gvU 61 wU c‡`i †gqv` msiÿY Kiv n‡q‡Q Ges 10wU c`
bZzb K‡i m„Rb Kiv n‡q‡Q|

Dbœqb-2 kvLv
Dbœqb-2 kvLvi Kvh©vejx wb¤œiƒct
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Aby‡gvw`Z Dbœqb cÖK‡íi wecix‡Z A_© Qvo;
f~wg AwaMÖn‡Yi cÖkvmwbK Aby‡gv`b cÖ`vb;
cÖK‡íi c` m„wó I msiÿY;
cÖKí Z`viwK;
Dbœqb mn‡hvMx‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM I mfv Abyôvb|

২। ২০১৭- ১৮ অর্থবছরেে প্রকল্প সংক্রান্ত Kvh©µgt
(ক)

২০১৭- ১৮ অর্থবছরেে এডিডি- তে এলডিইডি’ে আওোয় ত াট ১৪৮ডট প্রকরল্পে িন্য সবথর াট ১১
হািাে ৮৩২ তকাডট ২০ লক্ষ টাকা বোদ্দ ডির্থােণ কো হয় ।প্রকল্প োডলকা ( িডেডিষ্ট- চ)।
(খ) অর্থ ডবভাগ হরে িােীকৃে উন্নয়ি প্রকল্পস রূ হে অর্থ অব ুডি ও বযবহাে ডিরদথডিকা অনুযায়ী উন্নয়ি
প্রকল্প স রূ হে িন্য বোদ্দকৃে অর্থ হরে ডকডিওয়ােী ১ - ৩য় ডকডিে অর্থ সোসডে স্থািীয় সেকাে
ডবভাগ এবং ৪র্থ ডকডিে অর্থ িডেকল্পিা কড িি ও অর্থ ডবভারগে সম্মডেক্রর উন্নয়ি- ২ িাখা হরে
ছারেে ঞ্জুেী প্রদাি কো হয়।
(গ) স্থাবে সম্পডি অডর্গ্রহণ ও হুকু দখল আইি, ২০১৭ অনুযায়ী প্রকল্পস রূ হে আওোয় িড
অডর্গ্রহরণে প্রিাসডিক অনুর াদি প্রদাি কো হয়। এছাো প্রকল্পভূি িদস ূহ অস্থায়ী ডভডিরে সৃডষ্ট
এবং অর্থবছে ডভডিক সংেক্ষণ আরদি িােী কো হয়।
(ঘ) ২০১৭- ১৮ অর্থ বছরেে প্রকল্প বািবায়ি অগ্রগডে ডিম্নরূিঃ
এলডিইডি’ে আওোয়
গে ২০১৭- ২০১৮ অর্থ
িুলাই ২০১৭ হরে িুি ২০১৮ িযথন্ত অগ্রগডে
বছরেে এডিডি- তে
বািবায়িার্ীি
ত াট
তভৌে
আডর্থক
ত াট বোদ্দ
প্রকল্প সংখযা
লক্ষয াত্রা
অগ্রগডে
লক্ষয াত্রা
অগ্রগডে
১৪৮ ডট
১১ হািাে ৮৩২ তকাডট
১০০%
৯৯.৯১%
১০০%
৯৯.৬০%
(সম্পূণথ ডিওডব’ে অর্থায়রি
২০ লক্ষ টাকা
১২২ডট এবং ডিওডব +
উন্নয়ি সহরযাগী সংস্থাে
অর্থায়রি ২৬ডট)
(ঙ) ২০১৬- ১৭ অর্থ বছরেে প্রকল্প বািবায়ি অগ্রগডে ডিম্নরূিঃ
এলডিইডি’ে আওোয়
২০১৬- ২০১৭ অর্থ
িুলাই ২০১৬ হরে িুি ২০১৭ িযথন্ত অগ্রগডে
বছরেে এডিডি- তে
বািবায়িার্ীি
ত াট
তভৌে
আডর্থক
ত াট বোদ্দ
প্রকল্প সংখযা
লক্ষয াত্রা
অগ্রগডে
লক্ষয াত্রা
অগ্রগডে
১৩৭ ডট
১০ হািাে ৮১৯ তকাডট
১০০%
৯৯.৮৩%
১০০%
৯৮.৫৯%
(সম্পূণথ ডিওডব’ে অর্থায়রি
৫০ লক্ষ টাকা
১১০ডট এবং ডিওডব +
উন্নয়ি সহরযাগী সংস্থাে
অর্থায়রি ২৭ডট)
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অর্ ব
থ ছরেে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১০০.২০%
১০০.০০%
৯৯.৮০%

লক্ষ্যমাত্রা
অগ্রগতি

৯৯.৬০%

৯৯.৪০%
৯৯.২০%
৯৯.০০%
২০১৭-১৮

৩।

২০১৬-১৭

২০১৭- ১৮ অর্থ বছরেে গ্রা ীণ অবকাঠার া উন্নয়রি অিথিঃ

এলডিইডি গে অর্থ বছরে ত াট৫,৩০০ (িাাঁচ হািাে ডেিিে) ডকঃড ঃ সেক উন্নয়ি ও ১১,৩৯৭
(এগারো হািাে ডেিিে সাোিব্বই) ডকঃড ঃ িাকা সেক েক্ষণারবক্ষণ করেরছ। ত াট ২৯,৫০০ (উিডত্রি হািাে
িাাঁচিে) ড . ডিি/কালভাটথ ডি থাণ করেরছ। ২৫ (িাঁডচি) ডট তগ্রার্ তসন্টাে, ১৫৫ (একিে িঞ্চান্ন) ডট গ্রা ীণ হাটবািাে উন্নয়ি, ৮২ (ডবোডি) ডট ইউডিয়ি িডেষদ ক রেক্স ভবি ডি থাণ, ৫৫ (িঞ্চান্ন)ডট উিরিলা ক রেক্স ভবি
সম্প্রসােণ ও ১০০ (একিে)ডট সাইরলাি তিল্টাে ডি থাণ/িুিঃডি থাণ করে। এছাো িাডি সম্পদ উি- প্রকল্প ৫,৮২৫
(িাাঁচ হািাে আটিে িাঁডচি) তহক্টে (১২ডট উি- প্রকল্প) এবং বৃক্ষরোিণ ১৭৭ (একিে সাোিে) ডকঃড ঃ বািবায়ি
কো হরয়রছ।
৪।
২০১৭- ১৮ অর্থবছরে চল াি ১৪৮ (একিে আটচডিি) ডট প্রকরল্পে ডবিেীরে ত াট িিবল
৪,২২২ (চাে হািাে দুইিে বাইি) িি (ডিডি, আউটরসাডসথং এবং তপ্রষণসহ) ক থকেথা/ক থচােী অস্থায়ীভারব ডিরয়াগ
কাযথক্র সম্পন্ন কো হরয়রছ।
৫।

২০১৭- ১৮ অর্থবছরে এলডিইডি’ে প্রকল্প সংক্রান্ত ের্যাডদ
(ক) ত াট প্রকরল্পে সংখযাঃ ১৪৮ডট
প্রকরল্পে র্েণ
ডিওডব
ববরদডিক
ত াট

প্রকরল্পে সংখযা
১২২
২৬
১৪৮

বোদ্দ
৮৫২৯.৮২
৩৩৪৯.৭৫
১১৮৭৯.৫৭
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(রকাডট টাকা)
বযয়
৮৪৯৮.৬০
৩৩৩৩.৬০
১১৮৩২.২০

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলডিইডি’ে প্রকরল্পে সংখযা
১৪৮
১২২

১৫০
১২৫
১০০
৭৫
৫০
২৫
০

২৬

জিওতব

ববরেতিক

মমাট

৮০০০.
৬০০০.
৪০০০.

১১৮৩২.২

১১৮৭৯.৫৭

৩৩৩৩.৬

বোদ্দ
৩৩৪৯.৭৫

১০০০০.

৮৪৯৮.৬

১২০০০.

৮৫২৯.৮২

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলডিইডি’ে প্রকরল্পে েুলিা ূলক ডচত্র ( বোদ্দ ও বযয়)

বযয়

২০০০.
০.

জিওতব

1.

মমাট

২০১৬- ১৭ এবং ২০১৭- ১৮ অর্থবছরে অগ্রগডেে েুলিা ূলক ডচত্র
অগ্রগডেে বছে
২০১৬- ১৭
২০১৭- ১৮

2.

ববরেতিক

তভৌে
৯৯.৮৩%
৯৯.৯১%

আডর্থক
৯৮.৫৯%
৯৯.৬০%

তসক্টেডভডিক প্রকরল্পে ডববেণ
ক্রঃ
িং
১.
২.
৩.

তসক্টরেে িা
িিী উন্নয়ি ও প্রডেষ্ঠাি
তভৌে িডেকল্পিা, িাডি সেবোহ ও গৃহায়ণ
কৃডষ
ত াট
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প্রকরল্পে
সংখযা
১১১
৩২
৫
১৪৮

আেএডিডি
বোদ্দ
৯৩৯৩.৯৩
২৩৬৪.০৪
১২১.৬০
১১৮৭৯.৫৭

(রকাডট টাকা)
বযয়
৯৩৫৬.৩৫
২৩৬০.৬৬
১১৫.১৯
১১৮৩২.২০

নগি উন্নয়ন অনুরবিাগ
bMi Dbœqb-1 AwakvLv : wmwU K‡c©v‡ikb-1 I 2 kvLv
তদরিে সবথর াট ডসডট করিথারেিরিে সংখযা: ১২ডট;
ডসডট করিথারেিিস ূহ স্থািীয় সেকাে (ডসডট করিথারেিি) আইি, ২০০৯ অনুযায়ী িডেচাডলে হয়;
বেথ াি অর্থ বছরে বাডষথক উন্নয়ি ক স
থ ূডচরে ডসডট করিথারেিরিে উন্নয়ি সহায়ো তর্াক বোরদ্দে িডে াণ:
৪০০.০০ তকাডট টাকা। ইরো রর্য ১ ও ২য় ডকডিে অর্থ ছাে কো হরয়রছ।
বেথ ারি বাডষথক উন্নয়ি ক থসূডচে আওোয় িগে উন্নয়ি- ১ অডর্িাখাে প্রেযক্ষ েত্ত্বাবর্ারি ত াট ৪(চাে) ডট উন্নয়ি
প্রকল্প এবং তদরিে ১২(বাে)ডট ডসডট করিথারেিরি অর্ীরি প্রায় ৩৪(তচৌডত্রি)ডট উন্নয়ি প্রকল্প চল াি েরয়রছ।

ডসডট করিথারেিি- ১ িাখা
অর্ীিি ডসডট করিথারেিি: ঢাকা উিে, ঢাকা দডক্ষণ,
বডেিাল, ডসরলট ও কুড িা ডসডট করিথারেিরিে
প্রিাসডিক কাযথক্র ।
স্থািীয় সেকাে ডবভাগ কেৃক
থ িডেচাডলে প্রকল্পস ূহ:
(১) Urban Primary Health Care Services
Delivery Project;
(২) Urban Public Environmental Health Sector
Development Project,
(৩) ‘European Union (EU) Support to Health
and Nutrition to the Poor in Urban
Bangladesh’ িীষথক প্রকল্প;
(৪) ‘Procurement of Equipment for Solid
Waste Management’ িীষথক প্রকল্প।

ডসডট করিথারেিি- ২ িাখা
অর্ীিি ডসডট করিথারেিি: চট্টগ্রা , োিিাহী,
খুলিা, িাোয়ণগঞ্জ, েংিুে, গািীিুে ও
য় িডসংহ ডসডট করিথারেিরিে
প্রিাসডিক
কাযথক্র :
স্থািীয় সেকাে ডবভাগ কেৃক
থ
িডেচাডলে
প্রকল্পস ূহ:
(১) JICA এে সহায়োয়
‘Capacity
Development of City Corporation
(C4C)’ িীষথক কাডেগডে সহায়ো প্রকল্প।

িাখাস রূ হে সংডক্ষপ্ত ডিয়ড ে কাযথক্র :
বাডষথক উন্নয়ি ক থসূডচরে ডসডট করিথারেিরিে অনুকূরল উন্নয়ি সহায়ো তর্াক বোদ্দ প্রদাি;
বাডষথক উন্নয়ি ক থসডূ চরে ডসডট করিথারেিরিে প্রকল্পস রূ হে অনুকূরল বোদ্দকৃে অর্থ ছাে প্রদাি
ডসডট করিথারেিিস ূরহে ত য়ে /কাউডিলেগরণে ডবরদি গ রিে অনু ডে প্রদাি।
ডসডট করিথারেিিস ূরহে ৯ তগ্রি বা েদুর্ধ্থ ‡MÖWf~³ ক থকেথারদে বডহঃ বাংলারদি ছুডট ঞ্জুডে।
ডসডট করিথারেিিস ূরহে োিস্ব খারে অস্থায়ীভারব অডিস সেঞ্জা াডদ সৃিি , িদ সংেক্ষণ।
ডসডট করিথারেিিস ূরহে অনুকূরল ভূড অডর্গ্রহরণে প্রিাসডিক অনুর াদি;
স্থািীয় সেকাে আইি (ডসডট করিথারেিি), ২০০৯ অনুযায়ী ডবডভন্ন ডবডর্ ালা /প্রডবর্াি /উি; আইি প্রণয়ডসডট করিথারেিিস ূরহে সী ািা সম্প্রসােণ /সংরকাচি।
ডবদয াি তিৌে এলাকারক ডসডট করিথারেিরিে উন্নীেকেণ।
ডসডট করিথারেিিস ূরহে সাংগঠডিক কাঠার াভুি িিবল ডিরয়ারগে ছােিত্র প্রদাি।
ডসডট করিথারেিিস ূরহে অডর্রক্ষরত্র সেক ও স্থািিাে িা কেরণে প্রিাসডিক অনুর াদি প্রদাি।
ডসডট করিথারেিিস ূরহে অডর্রক্ষরত্র ত য়েকাউডিলরেে ডবষরয় িৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাযথক্র গ্রহণডসডট করিথারেিিস ূরহে অডর্রক্ষরত্র িগে হািডেকল্পিা প্রণয়ি।
ডসডট করিথারেিিস ূরহে সংগঠডিক কাঠার াভুি যািবাহি ক্ররয়ে প্রিাসডিক অনুর াদি জ্ঞািি
ডিিডেষদ সভায় গৃহীে ডসদ্ধান্ত / ািিীয় প্রর্াি িীে প্রডেশ্রুডে ডিরদথিিা /বািবায়ি।
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bMi Dbœqb-2 AwakvLv
১.০ পটভূরম
বাাংলাদদে সিকাদিি রিেন-২০২১ এি মূল লক্ষে েদে ২০২১ সাদলি মদে বাাংলাদদেদক রডরেটাল রিরিক
মেম আদয়ি জদদে পরিণি কিা। রিেন-২০৪১ অনুর্ারয় ২০৪১ নাগাদ উন্নি জদদেি মর্ মাদা লাি কিাি লদক্ষে জদে এরগদয়
র্াদে। সম্প্ররি বাাংলাদদে স্বদল্পান্নি জদে জথদক উন্নয়নেীল জদদে উন্নীি েদয়দছ। গণপ্রোিন্ত্রী বাাংলাদদে সিকাদিি
মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী জেখ োরসনাি গরিেীল জনর্তদত্ব জদদেি সারব মক উন্নয়দনি র্ািা অব্যােি িদয়দছ এবাং বিমমাদন বাাংলাদদে
উন্নয়ন অগ্রর্াত্রায় অপ্ররিদিাে। জদদেি উন্নয়দনি এই র্ািাদক জটকসই কিাি লদক্ষে প্রদয়ােন জটকসই নগিায়ন। এি পূব মেিম
েদে উন্নি, পরিেন্ন ও পরিকরল্পি নগি প্ররিষ্ঠা। বিমমাদন জদদেি জমাট েনসাংখ্যাি এক-র্তিীয়াাংে নগি এলাকায় বসবাস
কদি। উন্নয়ন অগ্রর্াত্রাি সাদথ সাদথ অরর্কোদি মানুষ রবরিন্ন প্রকাদিি েীরবকাি অদেষদণ ও আধুরনক অন্যান্য সুরবর্া
জর্মন, রেক্ষা, রচরকৎসা, চাকরি, ব্যবসা-বারণেে ইিোরদি েন্য দ্রুি নগিমুখী েদে। ২০৫০ সাদল নগি এলাকাি েনসাংখ্যা
জদদেি জমাট েনসাংখ্যাি অদর্ মদকি জবরে েদব। দ্রুি নগিায়ন আমাদদি উন্নয়ন অরির্াত্রাি এক বাস্তবিা। নগদি েনসাংখ্যা
বৃরদ্ধি পাোপারে আয়িন বৃরদ্ধ পাদে। দ্রুি নগিায়দনি ফদল আবাসন, অবকাঠাদমা ও পরিদসবায় জর্মন রবপুল চাপ পড়দছ
জিমরন নাগরিক জসবা চারেদাি মাত্রাও ক্রমাগি বৃরদ্ধ পাদে। নগিবাসীি কাাংরখি জসবা পূিণকদল্প স্থানীয় সিকাি
প্ররিষ্ঠানসমূে (রসটি কদপমাদিেন ও জপৌিসিা) কাে কদি র্াদে। ক্রমবর্ মমান েনসাংখ্যাি চারেদা অনুর্ায়ী নাগরিক জসবা
প্রদাদনি লদক্ষে রসটি কদপমাদিেন ও জপৌিসিাি সাংখ্যা সমদয়ি ব্যারপ্তদি বৃরদ্ধ পাদব বদল র্ািনা কিা র্ায়।
নগি এলাকায় সুদপয় পারন সিবিাে, স্যারনদটেন, কঠিন বেমে ব্যবস্থাপনাসে নগি পরিকল্পনা, অবকাঠাদমা উন্নয়ন
ও নাগরিক জসবা প্রদান কিাি েন্য স্থানীয় সিকাি প্ররিষ্ঠানসমূে (রসটি কদপমাদিেন ও জপৌিসিা) দারয়ত্বপ্রাপ্ত। এ লদক্ষে
অপরিোর্ ম জসবাসমূে বরর্ মিকিণ ও সুরনরিিকিদণি লদক্ষে নগি উন্নয়দন রবরিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্ মক্রম চলমান িদয়দছ।
িদব, অরর্কাাংে স্থানীয় সিকাি প্ররিষ্ঠাদন িােস্ব স্বল্পিা, সাংিক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনায় সীরমি দক্ষিা, বরর্ মি
অবকাঠাদমা রনমমাদণি েন্য রবরনদয়াগ স্বল্পিা ইিোরদ বাস্তবিায় বিমমাদন উদ্ভাবনী প্ররক্রয়াি মােদম জসবাি মাদনান্নয়ন,
জসবা সেেীকিণ এবাং উন্নি জসবা েনগদণি জদািদগাড়ায় জপৌৌঁছাদনা রবদেষ গুরুত্ব পাদে।
নগি এলাকায় উন্নিি জসবা ও েীবনর্াত্রাি মান উন্নয়দনি েন্য সপ্তম পঞ্চ-বারষ মকী পরিকল্পনা এবাং জটকসই
উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (SDGs)-এি আদলাদক সমরেি কার্ মক্রম গ্রেণ সিকাদিি লক্ষে। এ লদক্ষে রসটি কদপমাদিেদন ও
জপৌিসিায় স্বল্প ও দীর্ ম-জময়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রেণ ও বাস্তবায়নদক অগ্রারর্কাি জদয়া েদে। এ জপ্রক্ষাপদট প্রদয়ােনীয়
সিদ আেিণ ও সুষ্ঠু ব্যবোদিি সক্ষমিা বৃরদ্ধ, সুোসন ব্যবস্থা রনরিিকিণ এবাং উন্নিিি নাগরিক জসবা প্রদাদন রসটি
কদপমাদিেন ও জপৌিসিাদক েরিোলী ও কার্ মকিী স্থানীয় সিকাি প্ররিষ্ঠান রেদসদব গদড় জিালাি লদক্ষে স্থানীয় সিকাি
রবিাদগি নগি উন্নয়ন অনুরবিাগ গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা পালন কদি র্াদে।
২.০

নগি উন্নয়ন অনুরবিাদগি কাঠাদমা
স্থানীয় সিকাি রবিাদগি সাাংগঠরনক কাঠাদমাদি রবদ্যমান ৬টি অনুরবিাদগি মদে নগি উন্নয়ন অনুরবিাগ
অন্যিম। জদদেি সকল রসটি কদপমাদিেন ও জপৌিসিাি প্রারিষ্ঠারনক ও আরথ মক ব্যবস্থাপনা েরিোলীকিদণি মােদম
েনগদণি জদািদগাড়ায় জসবা জপৌৌঁছাদনা এবাং বসবাসদর্াগ্য উন্নি ও পরিকরল্পি নগিায়ন রনরিিকিণ এ অনুরবিাদগি মূল
লক্ষে। এ অনুরবিাদগি মােদমই জদদেি সকল রসটি কদপমাদিেন ও জপৌিসিাি কার্ মক্রম পরিচারলি েদে।
সাাংগঠরনক কাঠাদমা অনুর্ারয় নগি উন্নয়ন অনুরবিাদগি অর্ীদন নগি উন্নয়ন-১ অরর্োখা, নগি উন্নয়ন-২
অরর্োখা এবাং নগি উন্নয়ন-৩ অরর্োখা রবদ্যমান। রসটি কদপমাদিেনসমূদেি কার্ মক্রম নগি উন্নয়ন-১ অরর্োখাি মােদম
এবাং জপৌিসিাি কার্ মক্রম নগি উন্নয়ন-২ অরর্োখাি মােদম পরিচারলি েয়। নগি উন্নয়ন-৩ অরর্োখাি কার্ মক্রম শুরু
েয়রন। স্থানীয় সিকাি রবিাদগি নগি উন্নয়ন অনুরবিাদগি কাঠাদমা রচত্র-১ এ উপস্থাপন কিা েদলা।
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নগি উন্নয়ন
অনুরবিাগ
নগি উন্নয়ন -১
অরর্োখা

নগি উন্নয়ন -২
অরর্োখা

রসটি কদপমাদিেন-১
োখা

জপৌিসিা-১ োখা

নগি উন্নয়ন -৩
অরর্োখা
নগি উন্নয়ন-১ োখা
নগি উন্নয়ন-২ োখা

রসটি কদপমাদিেন-২
োখা

জপৌিসিা-২ োখা

নগি উন্নয়ন-৩ োখা
নগি উন্নয়ন-৪ োখা

রচত্র-১: স্থানীয় সিকাি রবিাদগি নগি উন্নয়ন অনুরবিাদগি কাঠাদমা
নগি উন্নয়ন-২ অরর্োখাি অর্ীদন জপৌিসিা-১ োখা ও জপৌিসিা-২ োখা রবদ্যমান। এ অরর্োখাি মােদম জদদেি
সকল জপৌিসিাি প্রোসরনক ও উন্নয়ন সাংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ মক্রম পরিচারলি েদয় থাদক। জপৌিসিাি সার্ািণ িথ্যাবরল
এবাং জপৌিসিা-১ োখা ও জপৌিসিা-২ োখাি ২০১৭-১৮ অথ ম বছদিি কার্ মক্রম রনম্নরূপঃ
৩.০

জপৌিসিাি সার্ািণ িথ্যাবলী
৩.১ জপৌিসিাি সাংখ্যা:
বাাংলাদদদে বিমমাদন জমাট জপৌিসিাি সাংখ্যা ৩২৮টি। ঢাকা রবিাদগ ৬৩টি, ময়মনরসাংে রবিাদগ ২৭টি, চট্টগ্রাম
রবিাদগ ৬৪ টি, িােোেী রবিাদগ ৬২টি, িাংপুি রবিাদগ ৩১টি, খুলনা রবিাদগ ৩৬টি, বরিোল রবিাদগ ২৬টি, রসদলট
রবিাদগ ১৯টি জপৌিসিা রবদ্যমান। বিমমাদন ‘ক’ জেণীি জপৌিসিাি সাংখ্যা-১৮৩টি, ‘খ’ জেণীি জপৌিসিাি সাংখ্যা-১০৪টি
এবাং ‘গ’ জেণীি জপৌিসিাি সাংখ্যা-৪১টি। জেরণরিরিক জপৌিসিাি সাংখ্যা রনদম্নি সািণী-১ এ জদখাদনা েদলা:
সািণী-১: োনুর্ারি ২০১৭ পর্ মন্ত জেরণ রিরিক জপৌিসিাি সাংখ্যা
উপদেলা পর্ মাদয়ি
জেলা পর্ মাদয়ি
জেলা অথবা উপদেলা সদি
জেরণ
জমাট
জপৌিসিা
জপৌিসিা
ব্যরিি অন্যান্য জপৌিসিা
ক
১০১
৫৪
১৬
১৭১
খ
৯৬
০
১০
১০৬
গ
৪২
০
০৯
৫১
জমাট
২৩৯
৫৪
৩৫
৩২৮
৩.২ জপৌিসিাি ওয়াড ম ও েনপ্ররিরনরর্ি সাংখ্যা
জমাট ৩২৮টি জপৌিসিাি মদে ১৯টি জপৌিসিাি ওয়াড ম সাংখ্যাি রিন্নিা িদয়দছ; জর্মন (ক) ০২টি জপৌিসিায়
(ময়মনরসাংে১ ও বগুড়া) ২১টি কদি ওয়াড ম (খ) ০২টি জপৌিসিায় (টাঙ্গাইল ও জফনী) ১৮টি কদি ওয়াড ম (গ) ০৫টি
জপৌিসিায় (সসয়দপুি, চাঁদপুি, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রসিােগঞ্জ জপৌিসিা) ১৫টি কদি ওয়াড ম এবাং (র্) ১০টি
জপৌিসিায় (সিিব, োমালপুি, ঠাকুিগাঁও, রদনােপুি, োেীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুি, কক্সবাোি, ব্রাহ্মণবারড়য়া, রসাংড়া ও কুরষ্টয়া
জপৌিসিা) ১২টি কদি ওয়াড ম িদয়দছ। অবরেষ্ট ৩০৭টি জপৌিসিাি প্রদিেকটিি ওয়াড ম সাংখ্য-১২টি। উরিরখি ওয়াড ম সাংখ্যাি
মদে এক-র্তিীয়াাংে সাংিরক্ষি ওয়াড ম সাংখ্যা অন্তর্ভমি িদয়দছ।
বিমমাদন ৩১৬টি জপৌিসিায় রনব মারচি জময়ি এবাং অবরেষ্ট ১২টি জপৌিসিায় রনব মাচন অনুরষ্ঠি না েওয়ায় স্থানীয়
সিকাি রবিাগ কর্তমক রনদয়াগকৃি প্রোসক আদছন। ৩১৬টি জপৌিসিায় সার্ািণ ওয়াদড ম ২৯৪৬ েন এবাং সাংিরক্ষি আসদন
৯৮২ েনসে সব মদমাট ৩৯২৮ েন রনব মারচি কাউরিলি আদছন।

22

৩.৩ জপৌিসিাি কার্ মক্রম পরিচালনাি আইনগি রিরি
 গণপ্রোিন্ত্রী বাাংলাদদদেি সাংরবর্াদনি ৫৯(১) অনুদেদ;
 স্থানীয় সিকাি (জপৌিসিা) আইন, ২০০৯ ও স্থানীয় সিকাি (জপৌিসিা) (সাংদোর্ন) আইন, ২০১০;
 জপৌিসিা আদেম কি িফরসল, ২০১৪ (সাংদোরর্ি ২০১৭ পর্ মন্ত);
 জপৌিসিা কি আদিাপ ও আদায় পদ্ধরি রবরর্মালা, ২০১৩;
 জপৌিসিা কমমচািী চাকুিী রবরর্মালা, ১৯৯২২;
 জপৌিসিা গিন্যমাি ইম্প্রুিদমন্ট রবষয়ক োিীয় জকৌেলপত্র ২০১৬-২০২৫ (National Strategy for
Pourashava Governance Improvement 2016-2025) 1
৩.৪
জপৌিসিাি রবদ্যমান সাাংগঠরনক কাঠাদমা অনুর্ারয় েনবদলি িথ্য
স্থানীয় সিকাি (জপৌিসিা) আইন, ২০০৯ ও জপৌিসিা কমমচারি চাকরি রবরর্মালা, ১৯৯২ অনুর্ারয় স্থানীয় সিকাি
রবিাগ কর্তমক জপৌিসিায় প্রথম ও রদ্বিীয় জেণীি কমমকিমা রনদয়াগ কিা েদয় থাদক। জপৌিসিাসমূদে রনে রনে জপৌিসিা
কর্তমক ৩য় ও ৪থ ম জেণীি কমমচারি রনদয়াগ কিা েদয় থাদক। রিন্ন রিন্ন জপৌিসিাি চারেদাি জপ্ররক্ষদি ৩য় ও ৪থ ম জেণীি
কমমচারি রনদয়াদগি ছাড়পত্র প্রদান কিা েদয় থাদক। ক, খ ও গ জেণীি জপৌিসিাি েন্য রবদ্যমান সাাংগঠরনক কাঠদমাদি
রনর্ মারিি পদসাংখ্যা অনুর্ারয় েনবদলি পরিসাংখ্যান রনদম্নি সািনী-২ এ উপস্থাপন কিা েদলা:
সািণী-২: জপৌিসিাি সাাংগঠরনক কাঠাদমা অনুর্ারয় কমমকিমা ও কমমচারিি সাংখ্যা
৩য় ও ৪থ ম প্ররি জপৌিসিায়
৩২৮টি জপৌিসিাি
জপৌিসিাি জেণী
১ম জেণী ২য় জেণী
জেণী
জমাট েনবল
জমাট েনবল
‘ক’ জেণীি জপৌিসিা
১০
০৫
১৪৫
১৬০
১৭১ *১৬০ = ২৭৩৬০
‘খ’ জেণীি জপৌিসিা
০৪
০৬
৮৩
৯৩
১০৬*৯৩ = ৯৮৫৮
‘গ’ জেণীি জপৌিসিা
০৩
০৪
৬৬
৭৩
৫১*৭৩ = ৩৭২৩
জমাট েনবল
৪০,৯৪১
উৎস: ক, খ ও গ জেণীি জপৌিসিাি েন্য রবদ্যমান সাাংগঠরনক কাঠদমাদি রনর্ মারিি পদসাংখ্যা অনুর্ারয়
েনবদলি সাংখ্যা রেসাব কদি এ ছদক উপস্থাপন কিা েদয়দছ।
িদব, বাস্তবিা েদলা সীরমি আরথ মক সামদথ মি কািদণ জপৌিসিাসমূদে সাাংগঠরনক কাঠাদমা অনুর্ারয় প্রদয়ােনীয়
েনবল জনই।
৪.০
নগি উন্নয়ন ২ অরর্োখাি (জপৌিসিা-১ ও জপৌিসিা-২ োখা) কার্ মাবরল
স্থানীয় সিকাি (দপৌিসিা) আইন, ২০০৯ অনুর্ারয় জপৌিসিায় অথ ম বিাদ্দ প্রদান, উন্নয়নমূলক কাদেি িদািরক,
রনব মাচন, সীমানা রনর্ মািণ, প্রোসরনক ও জসবামূলক কাদেি িত্ত্বাবর্ান, প্রদয়ােনীয় আইন ও রবরর্মালা প্রণয়ন, রবদ্যমান
আইন ও রবরর্মালা সাংদোর্ন, পরিবিমন ও পরিবর্ মন ইিোরদ কার্ মক্রম নগি উন্নয়ন-২ অরর্োখাি অর্ীদন জপৌিসিা-১ ও
জপৌিসিা-২ োখাি মােদম সিারদি েয়। জপৌিসিাসমূদেি সুোসন, জসবা কার্ মক্রম ও অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন নাগরিক
জসবা প্রদান রনরিিকিদণ এ োখা দুটি অিেন্ত গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা পালন কদি থাদক। নগি উন্নয়ন-২ অরর্োখাি উদিখদর্াগ্য
কার্ মাবরল রনম্নরূপ:
01. নতুন জপৌিসিা প্ররিষ্ঠা/গঠন এবাং ওয়াড ম রবিরি কিণ;
02. জপৌিসিাি রবদ্যমান এলাকা সম্প্রসািণ ও সাংদকাচন এবাং সীমানা রনর্ মািণ;
03. জপৌিসিাি জেরণ পরিবিমন/উন্নীিকিণ;
04. জপৌিসিা সুু্ঠুিাদব পরিচালনাি েন্য প্রদয়ােনীয় আইন, রবরর্, নীরিমালা, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র োরিকিণ;
05. জপৌিসিাি সাাংগঠরনক কাঠাদমা ও রনদয়াগ রবরর্মালা প্রণয়ন, সাংদোর্ন, পরিবিমন/পরিবর্ মন;
06. জপৌিসিাি েনবল রনদয়াগ ও ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত কার্ মারদ সিাদন;
07. জপৌিসিাসমূদেি রনব মারচি েনপ্ররিরনরর্গদণি আরথ মক, প্রোসরনক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রেণ সাংক্রান্ত
কার্ মক্রম;
08. জপৌিসিাি সক্ষমিা বৃরদ্ধি লদক্ষে (ক) িােস্ব আদয়ি জক্ষত্র বৃরদ্ধ (খ) জোরডাং ট্যাক্স রনর্ মািণ ও আদায়
পদ্ধরিি অদটাদমেন (গ) েরম ক্রয় বা অরর্গ্রেণ এবাং মাদকমট ও অন্যান্য স্থাপনা রনমমাণ ইিোরদ রবষদয়ি
গি ১৪ আগষ্ট ২০১৮ িারিদখ ময়মনরসাংে জপৌিসিাদক ময়মনরসাংে রসটি কদপমাদিেদন উন্নীিকিদণি জগদেট প্রকারেি েদয়দছ।
জপৌিসিা কমমচািী চাকুিী রবরর্মালা, ১৯৯২ োলনাগাদ কিদণি রবষয়টি প্ররক্রয়ার্ীন িদয়দছ।
1
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প্রোসরনক অনুদমাদন প্রদান।
09. জপৌিসিাসমূদেি েন্য উন্নয়ন সোয়িা িেরবল ও িােস্ব খাদি অথ ম বিাদ্দ, রবিােন ও রবিিণ;
10. জপৌি িবন রনমমাদণি লদক্ষে প্রোসরনক অনুদমাদনসে প্রদয়ােনীয় আরথ মক সোয়িা প্রদান;
11. জপৌিসিাসমূদে বেমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়দন প্রদয়ােনীয় র্ন্ত্রপারি রবিিণ;
12. রবদ্যমান আইদনি সাদথ সাংগরি জিদখ জর্ জকান জপৌিসিাি আরথ মক ব্যবস্থাপনা, রবরিন্ন প্রকাি প্রকল্প
প্রণয়ন ও প্রকদল্পি উপকািদিারগ রনব মাচন, জপৌিসিা ও ওয়াডসম মূদেি কার্ মক্রম পরিচালনা ইিোরদ
রবষদয় রদক-রনদদ মনা প্রদান; এবাং
13. জপৌিসিায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়নমূলক কার্ মক্রম মরনটরিাং ও মূল্যায়ন।
৫.০

২০১৭-১৮ অথ ম বছদি নগি উন্নয়ন-২ অরর্োখাি কার্ মক্রম
৫.১
জপৌিসিা গঠন, সম্প্রসািণ/সাংদকাচন ও জেরণ পরিবিমন
৫.১.১ ২০১৭-১৮ অথ ম বছদি রসিােগঞ্জ জেলাি িাড়াে উপদেলা সদদি ‘িাড়াে জপৌিসিা প্ররিষ্ঠা কিা
েদয়দছ।
৫.১.২ জপৌিসিা প্ররিষ্ঠাি পি রনর্ারিি জর্াগ্যিা (পরিরেষ্ট-৩) অেমন সাদপদক্ষ জপৌিসিাি জেরণ উন্নীিকিণ
কিা েদয় থাদক। ২০১৭-১৮ অথ ম বছদি ২০টি জপৌিসিাি জেণীদি উন্নীি কিা েদয়দছ। িম্মদে ১০ টি
‘খ’ জেণীি জপৌিসিাদক ‘ক’ জেনীদি এবাং ১০টি ‘গ’ জেণীি জপৌিসিাদক ‘খ’ জেণীদি উন্নীি কিা
েদয়দছ। রবগি ০৫ বছদি জপৌিসিাি জেরণ উন্নীিকিদনি পরিসাংখ্যান রনদম্নি সািনী-৩ এ উপস্থাপন
কিা েদলা:
সািনী-৩: জপৌিসিাি জেরণ পরিবিমন/উন্নীিকিণ সাংক্রান্ত িথ্যারদ
গ-জেরণ জথদক
খ-জেরণ জথদক
অথ ম বছি
খ-জেরণদি উন্নীি েওয়া
ক-জেরণদি উন্নীি েওয়া
জমাট
জপৌিসিাি সাংখ্যা
জপৌিসিাি সাংখ্যা
২০১৩-১৪
১০
১২
২২
২০১৪-১৫
০২
০৭
০৯
২০১৫-১৬
১১
১৬
২৭
২০১৬-১৭
২০
১৪
৩৪
২০১৭-১৮
১০
১০
২০
জমাট
৫৩
৫৯
১১২

৫.১.৩ ২০১৭-১৮ অথ মবছদি রনদম্নাি জপৌিসিাি সীমানা সম্প্রসািণ কিা েদয়দছ:
(১)ফরিদপুি জপৌিসিা (২) ময়মনরসাংে জপৌিসিা (৩) নাদটাি জেলাি বনপাড়া জপৌিসিা (৪)
জগাপালগঞ্জ জেলাি জকাটালীপাড়া জপৌিসিা (৫) েয়পুিোট জেলাি পাঁচরবরব জপৌিসিা।
২০১৭-১৮ রনদম্নাি জপৌিসিাি সীমানা সম্প্রসািদণি উদদ্যাগ গ্রেণ কিা েদয়দছ, সম্প্রসািদণি
কার্ মক্রম চলমান িদয়দছ:
(১) জগাপালগঞ্জ জপৌিসিা (২) বাদগিোট জেলাি জমাাংলাদপাট ম জপৌিসিা (৩) গােীপুি জেলাি
কারলয়াসকি জপৌিসিা (৪) জিালা জেলাি জবািোনউরদ্দন জপৌিসিা(৫) পাবনা জেলাি সুোনগি
জপৌিসিা (৬) চট্টগ্রাম জেলাি পটিয়া জপৌিসিা (৭) চট্টগ্রাম জেলাি বািইয়ািোট জপৌিসিা (৮) পাবনা
জেলাি ফরিদপুি জপৌিসিা (৯) েয়পুিোট জেলাি আদেলপুি জপৌিসিা (১০) েয়পুিোট জপৌিসিা
(১১) মাদািীপুি জেলাি রেবচি জপৌিসিা (১২) পটুয়াখালী জপৌিসিা (১৩) পটুয়াখালী জেলাি
কলাপাড়া জপৌিসিা
৫.২
২০১৭-১৮ অথ ম বছদি জপৌিসিাসমূদেি েন্য উন্নয়ন সোয়িা িেরবদল অথ ম বিাদদ্দি রববিণ
৫.২.১ উন্নয়ন সোয়িা জথাক বিাদ্দ
২০১৭-১৮ অথ ম বছদিি বারষ মক উন্নয়ন কমমসূচীি আওিায় জপৌিসিা উন্নয়ন সোয়িা জথাক বিাদ্দ খাদি ৪৪০.০০
জকাটি টাকা বিাদ্দ পাওয়া র্ায়, র্া জপৌিসিাসমূদেি মদে রবিিণ কিা েদয়দছ (চাট ম-২)। উি অথ ম দ্বািা জপৌিসিা স্থানীয়
চারেদাি রনরিদখ জপৌিিবন রনমমাণ, জপৌি অরডটরিয়াম রনমমাণ, িাস্তার্াট ও জেন রনমমাণ, রব্রে ও কালিাট ম রনমমাণ, বাোি
উন্নয়ন, রনিাপদ পারন সিবিাে ও স্যারনদটেন, সড়ক বারি স্থাপন, রেশু পাকম রনমমাণ, জপৌিসিাি গুরুত্বপূণ ম প্রকল্প বাস্তবায়ন,
আপদকালীন সাংকট জমাকাদবলা এবাং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্ মক্রম গ্রেণ কদিদছ।
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বিাদদ্দি পরিমান (জকাটি টাকায়)

৬০০
৫০০
৪০০
৩০০
২০০

৩৮০
জকাটি

৫০০
জকাটি

৩৭০
জকাটি

৫৩১
জকাটি

৪৪০
জকাটি

১০০
০
২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

২০১৫-১৬
অথ ম বছি

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮

চাট ম-২
চাট ম-২: জপৌিসিাি েন্য রবগি ৫ বছদি এরডরপি বিাদ্দ (জকাটি টাকায়)
এ
উরিরখি
২০১৭-১৮ অথ ম বছদিি বারষ মক উন্নয়ন কমমসূচীি আওিায় জপৌিসিা উন্নয়ন সোয়িা জথাক বিাদ্দ খাদি বিাদ্দকৃি ৪৪০.০০
জকাটি টাকাি রবিােন রনম্নরূপ:
টাকাি পরিমান
ক্ররমক
উপ-খাদিি নাম
(দকাটি টাকায়)
01.
সার্ািণ /রনয়রমি জথাক
২০০.০০
02. রবদেষ জথাক বিাদ্দ
১১০.০০
03. জপৌিিবন/দপৌি অরডটরিয়াম রনমমাণ/সম্প্রসািণ
৪৪.০০
04. র্ান-র্ন্ত্রপারি ক্রয়
৫০.০০
05. রবদদে প্ররেক্ষণ/রেক্ষা সফি
১.৫০
06. অিেন্তিীণ প্ররেক্ষণ
০.৫০
07. চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন/দুদর্ মাগ/বন্যায় ক্ষরিগ্রস্থ অবকাঠাদমা উন্নয়ন/দমিামি
৩৪.০০
সার্ািণ/রনয়রমি জথাক উপ-খাদি সাংস্থানকৃি ২০০ জকাটি টাকা রনম্নরূপিাদক
রবিিণ কিা েয়:
প্ররি জপৌিসিায় প্রদানকৃি
জেণী রিরিক
জপৌিসিাি জেণী
জপৌিসিাি সাংখ্যা
অদথ মি পরিমান
ক-জেণী
৬৪.০০ লক্ষ টাকা
১৬৯টি জপৌিসিা
খ-জেণী
৬০.০০ লক্ষ টাকা
১০৭টি জপৌিসিাি
গ-জেণী
৫৫.২৮ লক্ষ টাকা
৫০টি জপৌিসিাি
জমাট

৩২৬টি জপৌিসিাি অনুকূদল
জমাট টাকাি পরিমান
১০৮.১৬ জকাটি টাকা
৬৪.২০ জকাটি টাকা
২৭.৬৪ জকাটি টাকা
২০০.০০ জকাটি টাকা

৫.২.২ জপৌিসিা অনুন্নয়ন খাদি (দবিন-িািা ও অন্যান্য সাোয্য মঞ্জুরি) বিাদ্দ
২০১৭-১৮ অথ ম বছদি জপৌিসিা অনুন্নয়ন খাদি (দবিন-িািা ও অন্যান্য সাোয্য মঞ্জুরি) বিাদ্দকৃি
১৫.৩০ জকাটি টাকাি রবিােন কদি রকরস্তদি জপৌিসিাি অনুকূদল রবিিণ কিা েদয়দছ। রবগি ৫ বছদি সাোয্য
মঞ্জুরি খাদি বিাদ্দ (দকাটি টাকায়) বিাদদ্দি রনদম্ন চাট ম-৩ এ জদখাদনা ে’ল:
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বিাদদ্দি পরিমান (জকাটি টাকায়)

১৮.০
১৬.০
১৪.০
১২.০
১০.০
৮.০
৬.০
৪.০
২.০
০.০

৭.৪
জকাটি

৮.০
জকাটি

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

৯.০
জকাটি

২০১৫-১৬
অথ ম বছি

১০.০
জকাটি

২০১৬-১৭

১৫.৩
জকাটি

২০১৭-১৮

চাট ম-৩: রবগি ৫ বছদি সাোয্য মঞ্জুরি খাদি বিাদ্দ (জকাটি টাকায়)
২০১৭-১৮ অথ ম বছদিি জপৌিসিা অনুন্নয়ন খাদি (দবিন-িািা ও অন্যান্য সাোয্য মঞ্জুরি) বিাদ্দকৃি ১৫.৩০ জকাটি
টাকাি রবিােন রনম্নরূপ:
টাকাি
ক্ররমক
উপ-খাদিি নাম
মন্তব্য
পরিমান
ক-জেণীি ১৬৯টি জপৌিসিাি অনুকূদল ৩২৯.৫৫ লক্ষ টাকা,
জবিন-িািা
খ-জেণীি ১০৭টি জপৌিসিাি অনুকূদল ২০১.১৬ লক্ষ টাকা
৮৯০.০০ লক্ষ
সোয়িা
এবাং গ-জেণীি ৫০টি জপৌিসিাি অনুকূদল ৮৯.২৯ লক্ষ
সার্ািণ
০১।
টাকা রবিিণ কিা েদয়দছ।
মঞ্জুরি
প্ররি জেলায় ৮০,০০০/- টাকা োদি জমাট ৬৪টি জেলায়
দাফন
১১০.০০ লক্ষ ৫১,২০,০০০/- টাকা এবাং আঞ্জুমান মরফদুি ইসলামদক
অনুদান
৫৮,৮০,০০০/- টাকা প্রদান কিা েদয়দছ।
প্ররি জপৌিসিায় নগি শুদেি পরিবদিম অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ
অন্যান্য
০২।
৫৩০.০০ লক্ষ ১,৬২,৫৭৬.৬৮ টাকা োদি ৩২৬টি জপৌিসিায় প্রদান কিা
মঞ্জুরি:
েদয়দছ।

২০১৭-১৮ অথ ম বছদি জপৌিসিায় স্থানীয় সিকাি প্রদকৌেল অরর্দপ্তি (এলরেইরড) কর্তমক বাস্তবায়নার্ীন চলমান
প্রকল্পসমূে
৫.৩.১ এলরেইরডি আওিায় বাস্তবায়নার্ীন ২২টি উন্নয়ন প্রকদল্পি (সািণী-৪) মােদম জপৌিবাসীি সুদর্াগ সুরবর্া
বৃরদ্ধি লদক্ষে রবরিন্ন অবকাঠাদমা উন্নয়ন, জেদনে ব্যবস্থাি উন্নয়ন, সুদপয় পারন সিবিাে, আবেমনা অপসািণসে রবরিন্ন
উন্নয়নমুলক কাে চলমান িদয়দছ। এসকল প্রকদল্পি প্রর্ান অাংগ েদে- জপৌিসিায় িাস্তা রনমমাণ, উন্নয়ন ও িক্ষণাদবক্ষণ,
রব্রে/কালিাট ম রনমমাণ, খাল পুন:খনন/খাদলি পাড় িক্ষণাদবক্ষণ, করমউরনটি ল্যারিন/ল্যারিন রনমমাণ, বাস/িাক টারমমনাল
রনমমাণ, করমউরনটি জসন্টাি রনমমাণ, কাঁচা বাোি রনমমাণ, পাকম/রবদনাদন জকন্দ্র রনমমাণ ও কবিস্থান, শ্মোনর্াট
উন্নয়ন/সম্প্রসািণ ইিোরদ।
৫.৩

ক্রম

01.

02.
03.

সািনী-৪: এলরেইরড কর্তমক রবরিন্ন জপৌিসিায় বাস্তবায়নার্ীন প্রকদল্পি িারলকা
২০১৭-১৮ অথ ম বছদিি বিাদ্দ
জমাট প্রােরলি ব্যয়
প্রকদল্পি রেদিানাম
প্রকদল্পি জময়াদ
মূল
এরডরপ সাংদোরর্ি এরডরপ
(লক্ষ টাকা)
(লক্ষ টাকা)
(লক্ষ টাকা)
২৬০০৪৮.৪২
র্তিীয় নগি পরিচালন ও
(রেওরব-৭২৮৪৭.৯৫
জুলাই, ২০১৪ ৫৩০০০.০০
৫৩৫০০.০০
অবকাঠাদমা উন্নরিকিণ (দসক্টি)
+ প্রকল্প সাোয্য
জুন, ২০২০
প্রকল্প
১৮৭২০০.৪৭)
োনুয়ািী, ২০১১ গুিত্বপূণ ম ১৯ টি জপৌিসিা
৬১২১৪.০০
জুন, ২০১৮
১০৫৮৬.০০
৮৩৭১.০০
অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প
(২য় সাংদোরর্ি)
োমালপুি েেদিি নগি
মাচ ম, ২০১৬
২০০০.০০
২০০০.০০
স্থাপদিেি পুন:সাংস্কাি
১২৬৫৯.৯২
জফব্রম্নয়ারি ২০১৯
ও সাাংস্কৃরিক জকন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প
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ক্রম
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

প্রকদল্পি রেদিানাম
জবনাদপাল জপৌিসিা অবকাঠাদমা
উন্নয়ন প্রকল্প
রমউরনরসপ্যাল গিািন্যাি এোন্ড
সারিমদসস প্রদেক্ট
বার্া জপৌিসিাি অবকাঠাদমা
উন্নয়ন প্রকল্প
বাউফল জপৌিসিাি জর্াগাদর্াগ
ব্যবস্থা ও জিৌি অবকাঠাদমা
উন্নয়ন প্রকল্প
জগাপালগঞ্জ জপৌিসিাি জেদনে
উন্নয়ন প্রকল্প
বরিোল জেলাি জগৌিনদী
জপৌিসিাি অবকাঠাদমা উন্নয়ন
প্রকল্প
োমালপুি ও মাদািগঞ্জ
জপৌিসিাি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
জিৌলা জপৌিসিাি অবকাঠাদমা
উন্নয়নসে মাষ্টাি প্লান প্রনয়ন
প্রকল্প
জবািোন উরদ্দন জপৌিসিাি বন্যা
পিব মিী অবকাঠাদমা উন্নয়ন
প্রকল্প
নগি অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
পটুয়াখালী জপৌিসিাি জর্াগাদর্াগ
ব্যবস্থা উন্নয়ন ও েলবদ্ধিা
দূিীকিণ সড়ক ও জেদনে ব্যবস্থা
রনমমাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
Project Design Advance
(PDA) for Costal towns
Infrastructure
Improvement Project
(CTIIP)
জচৌমুেনী জপৌিসিাি বন্যা পিবিী
অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও পুনব মাসন
েীষ মক প্রকল্প।
উপকূলীয় েেি পরিদবেগি
অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প।
গুিত্বপূণ ম নগি অবকাঠাদমা
উন্নয়ন প্রকদল্প (১ম সাংদোরর্ি)
চিফোসন জপৌিসিা অবকাঠাদমা
উন্নয়ন েীষ মক প্রকল্প
জিালা জেলাি লালদমােন
জপৌিসিা জিৌি অবকাঠাদমা
উন্নয়ন
নাঙ্গলদকাট জপৌিসিাি
অবকাঠাদমা উন্নয়ন েীষ মক প্রকল্প
গাইবান্ধা জপৌিসিাি র্ার্টদলক
উন্নয়ন েীষ মক প্রকল্প

জমাট প্রােরলি ব্যয়
(লক্ষ টাকা)

প্রকদল্পি জময়াদ

২০১৭-১৮ অথ ম বছদিি বিাদ্দ
মূল এরডরপ সাংদোরর্ি এরডরপ
(লক্ষ টাকা)
(লক্ষ টাকা)

োনুয়ািী, ২০১৪ জুন, ২০১৮
োনুয়ািী, ২০১৪ রডদসম্বি, ২০১৯
জফব্রম্নয়ারি, ২০১৬ রডদসম্বি, ২০১৭

৪১৫.০০

৪১৫.০০

২৯২০০.০০

৩১৫০০.০০

২১৬১.০০

১৬৬৪.০০

২২৬৭.০০

োনুয়ািী, ২০১৬রডদসম্বি, ২০১৮

১৭৬৬.০০

৯২২.০০

২৪২৫.০০

োনুয়ািী, ২০১৬ রডদসম্বি, ২০১৮

১৬৭৫.০০

১০০০.০০

২২৬৫.১৭

োনুয়ািী-২০১৬রডদসম্বি ২০১৭

১৭৬৪.০০

১৮৩৮.০০

২৪৯০.০০

োনুয়ািী, ২০১৬ জুন, ২০১৮

১৫০০.০০

২৩০০.০০

২২৬০.৩৪

জুলাই, ২০১৫ রডদসম্বি, ২০১৭

১০৬০.০০

৭৬০.০০

২০২৬.০০

জুলাই, ২০১৫ রডদসম্বি, ২০১৭

২৬.০০

৪৯৬.০০

১৩৯৫৯৮.০০

জুলাই, ২০১১ রডদসম্বি, ২০১৮

১৩০০০.০০

১৩০০০.০০

২২২০.০০

জুলাই, ২০১৫জুন,২০১৭

৯৩০.০০

১০৯৮.০০

৩৪৯৪.০০

জম,২০১৩এরপ্রল,২০১৮

১০০০.০০

৭০০.০০

২৩.৮৮

জুলাই, ২০১৬-জুন,
২০১৮

২০৮০.০০

২১৮৮.০০

১৬৬৮৮.০০

১৮১৪০.০০

২৯০০০.০০

২৪০০০.০০

১৩৪০.০০

১২৩৭.০০

৭০০.০০

৭০০.০০

১৫০০.০০

২৩০০.০০

৭৫৫.০০

২৫৫.০০

২৫৬৬.০০
২৪৭০৯৩.৯২
২৪৬০.৫৮

৮৭৪৭৬.০০
১২৫৮৮২.২৭
১৪৪০.১২

োনুয়ারি, ২০১৪ জম, ২০২০
োনুয়ারি ২০১১-জুন
২০১৮
নদিম্বি ২০১৬ েদি
জুন ২০১৮
োনুয়ািী ২০১৭ েদি
রডদসম্বি ২০১৮

২৩০১.০০

োনুয়ািী ২০১৭ েদি
রডদসম্বি ২০১৮
জুলাই ২০১৬ েদি
জুন ২০১৮

৪১২৬.০০
১৫৫৫.০০
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৫.৩.২ স্থানীয় সিকাি রবিাদগি আওিার্ীন েনস্বাস্থে প্রদকৌেল অরর্দপ্তি (রডরপএইচই) কর্তমক রবরিন্ন
জপৌিসিায় রনম্নরলরখি প্রকল্পসমূে বাস্তবায়নার্ীন িদয়দছ:
(ক) ৩৭টি জেলা েেদি পারন সিবিাে প্রকল্প (দময়াদকাল: ০১/০৬/২০১০ – ৩০/০৬/২০১৯);
(খ) এনিায়নদমন্টাল স্যারনদটেন এন্ড ওয়াটাি সাপ্লাই উইথ পাইপড জনটওয়াকম ইন থানা সদি এন্ড জগ্রাথ
জসন্টাি জপৌিসিা (২য় পর্ মায়) (দময়াদকাল: ০১/০৭/২০১২ – ৩০/০৬/২০১৮);
(গ) ৪০ জপৌিসিা এবাং জগ্রাথ জসন্টাদি অবরস্থি পারন সিবিাে ও এনিায়নদমন্টাল প্রকল্প (দফইে-২)
(দময়াদকাল: ০১/০১/২০১৪ – ৩০/০৬/২০১৯)
(র্) কক্সবাোি েেদি পারন সিবিাে ও স্যারনদটেদনি উপি সম্বািেিা র্াচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়দনি
রনরমি সমীক্ষা প্রকল্প (দময়াদকাল: ০১/০১/২০১৭ – ৩১/১২/২০১৭)
(ঙ) জগাপালগঞ্জ ও বাদগিোট জপৌিসিাি পারন সিবিাে ও এনিায়নদমন্টাল স্যারনদটেন ব্যবস্থাি
উন্নরিকিণ (দময়াদকাল: ০১/০১/২০১৭ – ৩১/১২/২০১৯)
(চ) জমাাংলাদপাট ম জপৌিসিায় পারন সিবিাে ও এনিায়নদমন্টাল স্যারনদটেন (২য় পর্ মায়) (দময়াদকাল:
০১/০১/২০১৩ – ৩০/০৬/২০১৮)
(ছ) রসিােগঞ্জ জপৌিসিায় পারন সিবিাে ব্যবস্থাি উন্নরি সার্ন (দময়াদকাল: ০১/০১/২০১৭ –
৩১/১২/২০১৮)
(ে) োমালপুি জেলাি রিনটি জপৌিসিায় পারন সিবিাে ও এনিায়নদমন্টাল স্যারনদটেন ব্যবস্থাি
উন্নরিকিণ (দময়াদকাল: ০১/০১/২০১৭ – ৩১/১২/২০১৯)
(ে) জনায়াখালী জপৌিসিায় পারন সিবিাে ও স্যারনদটেন ব্যবস্থাি সম্প্রসািণ ও উন্নয়ন (দময়াদকাল:
০১/০১/২০১৭ – ৩০/০৬/২০১৯)
(ঞ) বাাংলাদদদেি ২৩টি জপৌিসিায় পারন সিবিাে ও স্যারনদটেন প্রকল্প (দময়াদকাল: ০১/০১/২০১৭ –
৩০/০৬/২০২১)
(ট) পটুয়াখালী জেলার্ীন কুয়াকাটা জপৌিসিায় রনিাপদ পারন সিবিাে ও স্যারনদটেন প্রকল্প (দময়াদকাল:
০১/০১/২০১৭ – ৩০/০৬/২০১৯)
(ঠ) পীিগঞ্জ জপৌিসিায় পারন সিবিাে এনিায়নদমন্টাল স্যারনদটেন ব্যবস্থাি উন্নরিকিণ
(দময়াদকাল:০১/০১/২০১৭ – ৩০/০৬/২০১৯)
৫.৩.৩ নগি এলাকায় বসবাসকািী েনসার্ািণ রবদেষ কদি দরিদ্র েনদগাষ্ঠীি প্রাথরমক স্বাস্থে জসবা রবদেষি:
দরিদ্র মা ও রেশু কার্ মক্রম স্বাস্থে জসবা পরিচালনায় স্থানীয় সিকাি রবিাগ কর্তমক রবরিন্ন জপৌিসিায় ‘আিবান প্রাইমািী
জেলথ জকয়াি সারিমদসস জডরলিািী প্রদেক্ট বাস্তবায়নার্ীন িদয়দছ।
৫.৩.৪ ২০১৭-১৮ অথ মবছদি ২৪টি জপৌিসিায় েলবায়ু িাস্ট ফাদন্ডি অথ মায়দন জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন
ও পরিদবে উন্নয়দনি েন্য অবকাঠাদমা রনমমাণ, রিদটইরনাং ওয়াল, রসরস ব্লক, জেন রনমমাণ, জপৌি এলাকায় জসৌি রবদুেিারয়ি
সড়ক বারি স্থাপন এবাং দরিদ্র েনদগাষ্ঠীি েন্য সুদপয় পারন সিবিাদেি লদক্ষে নলকূপ স্থাপন সাংক্রান্ত গৃরেি ২৪টি প্রকদল্পি
বাস্তবায়ন কাে সমাপ্ত েদয়দছ। বাস্তবারয়ি ২৪টি প্রকদল্পি িারলকা রনদম্ন সািনী-৫ এ জদখাদনা েদলা:

ক্রম
01.

02.
03.

সািনী-৫: বাাংলাদদে েলবায়ু পরিবিমন িাস্ট ফাদন্ডি অথ মায়দন নগি উন্নয়ন অনুরবিাদগি প্রিেক্ষ
িত্ত্বাবর্াদন রবরিন্ন জপৌিসিায় ২০১৭-২০১৮ অথ ম বছদি বাস্তবারয়ি (সমাপ্ত) প্রকদল্পি িারলকা
প্রােরলি
জপৌিসিাি
জেলাি নাম
প্রকদল্পি নাম
ব্যয় (লক্ষ
প্রকদল্পি জময়াদ
নাম
টাকায়)
েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকাদবলাি েন্য
নওয়াপাড়া
জুলাই ২০১৬
র্দোি
নওয়াপাড়া জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
১০০.০০
জপৌিসিা
েদি জুন ২০১৮
পরিদবে উন্নয়দনি েন্য অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প
নাদটাি জেলাি গুরুদাসপুি জপৌিসিাি িসুনোটা
গুরুদাসপুি
মাদ্রাসা েদি বাবলু জময়দিি বাড়ী পর্ মন্ত রিদটইরনাং
োনুয়ারি ২০১৫
নাদটাি
২০০.০০
জপৌিসিা
জদওয়াল এবাং রসরস ব্লকসে জলাপ জপ্রাদটকেন দ্বািা
েদি জুন ২০১৮
নিকুো নদীি পাড় িক্ষাকিণ প্রকল্প।
কলাপাড়া
েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকাদবলাি েন্য
অদক্টাবি ২০১৫
পটুয়াখালী
২০০.০০
জপৌিসিা
পটুয়াখালী জেলাি কলাপাড়া জপৌি এলাকায়
েদি রডদসম্বি
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ক্রম

জেলাি নাম

জপৌিসিাি
নাম

04.

পঞ্চগড়

কুরড়গ্রাম
জপৌিসিা

05.

মুু্িাগাছা

মুিাগাছা
জপৌিসিা

06.

কুরষ্টয়া

কুরষ্টয়া
জপৌিসিা

07.

চুয়াডাঙ্গা

আলমডাঙ্গা
জপৌিসিা

08.

রেনাইদে

09.

জিালা

10.

প্রকদল্পি নাম
অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও দরিদ্র েনদগাষ্ঠীি েন্য
সুদপয় পারন সিবিাে প্রকল্প।
Development of Infrastructure to
tackle Climate Change impacts in
Kurigram pourashava’’ েীষ মক প্রকল্প।
েলবায়ু পরিবিমদনি প্রিাব জমাকাদবলাি লদক্ষে
মুিাগাছা জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন প্রকল্প
কুরষ্টয়া জপৌি এলাকায় জসৌি রবদুেৎ প্রকল্প।

মদেেপুি
জপৌিসিা
চিফোসন
জপৌিসিা

েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকাদবলাি েন্য
আলমডাঙ্গা জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা, রনিাপদ
রবশুদ্ধ পানীয় েদলি রনিসন ও পরিদবে উন্নয়ন
প্রকল্প।
েলবায়ু পরিবিমদনি ঝরৌঁ ক জমাকাদবলায় মদেেপুি
জপৌিসিাি জেদনে অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প।
উপকূলীয় চিফোেন জপৌিসিায় ঘূরণ মেড় সরেষ্ণু
বাসটারমমনাল রনমমাণ েীষ মক প্রকল্প

জিালা

চিফোসন
জপৌিসিা

েলবায়ুি প্রিাদব উপকূলীয় চিফোেন জপৌিসিাি
পরিদবে ও অন্যান্য অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প।

11.

চাঁদপুি

োেিারস্ত
জপৌিসিা

12.

পাবনা

জবড়া
জপৌিসিা

13.

জিালা

লালদমােন
জপৌিসিা

14.

রসদলট

রবয়ানীবাোি
জপৌিসিা

15.

জনায়াখালী

চাটরখল
জপৌিসিা

16.

জফনী

দাগনভূঞা
জপৌিসিা

17.

ব্রাহ্মণবারড়
য়া

ব্রাহ্মণবারড়য়া
জপৌিসিা

18.

বরিোল

বাদকিগঞ্জ
জপৌিসিা

19.

জফনী

ছাগলনাইয়া

20.

িােোেী

কাটাখালী

েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকাদবলাি েন্য
োোিারস্ত জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন প্রকল্প ।
পাবনা জেলাি জবড়া জপৌিসিাদক েলবায়ুেরনি
ক্ষরিকি প্রিাব জথদক িক্ষাি েন্য রবদুৎ সােয়ী
জসালাি লাইট স্থাপন ও পারনি েলাবদ্ধিা
রনিসনকদল্প আিরসরস জেন রনমমাণ প্রকল্প
েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকাদবলাি েন্য
লালদমােন জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন প্রকল্প
েলবায়ু পরিবিমদনি ঝরৌঁ ক জমাকাদবলাি েন্য
রবয়ানীবাোি জপৌিসিা অন্তগিম িাস্তাি ও জেদনে
ব্যবস্থাি উন্নয়ন, গিীি
নলকূপ স্থাপন ও বাঁর্ উন্নয়ন েীষ মক প্রকল্প
েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকারবলাি েন্য
চাটরখল জপৌিসিা এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন প্রকল্প।
েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকারবলাি েন্য
দাগনভূঞা জপৌি এলাকাি েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন প্রকল্প।
Protection of Brahmanbaria Pourashava
from Water Logging and Sanitation
Project
Devlopment of Infrastructure to takle
Climate Change Impacts in Bakergonj
Pourashava Project

ছাগলনাইয়া জপৌি এলাকায় েলাবন্ধিা রনিসন ও
উন্নয়ন প্রকল্প
েলবায়ু পরিবিমন েরনি প্রিাব জমাকাদবলাি েন্য
জপৌি এলাকায় আিরসরস রিদটরনাং ওয়াল রনমমাণ
কমমসূচী প্রকল্প।
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প্রােরলি
ব্যয় (লক্ষ
টাকায়)

প্রকদল্পি জময়াদ
২০১৭

২০০.০০

োনুয়ািী ২০১৫
েদি জুন ২০১৮

৬০০.০০

জুলাই ২০১৫
েদি জুন ২০১৮

৫০০.০০

োনুয়ারি ২০১৭
েদি জুন ২০১৮

১০০.০০

জুলাই ২০১৫
েদি রডদসম্বি
২০১৭

১০০.০০
১০০০.০০
৮০০.০০

জুন ২০১৬ েদি
রডদসম্বি ২০১৭
রডদসম্বি ২০১৬
েদি জুন ২০১৮
মাচ ম ২০১৬
েদি রডদসম্বি
২০১৭

৫০০.০০

জুলাই ২০১৫
েদি জুন ২০১৮

১০০.০০

োনুয়ারি ২০১৬
েদি রডদসম্বি
২০১৭

৫০০.০০

জুন ২০১৬ েদি
রডদসম্বি ২০১৮

৩০০.০০

জুলাই ২০১৬
েদি রডদসম্বি
২০১৭

১০০.০০
৪০০.০০
৩০০.০০
৬০০.০০
১৫০.০০
১০০.০০

জুলাই ২০১৬
েদি রডদসম্বি
২০১৭
রডদসম্বি ২০১৬
েদি আগষ্ট
২০১৭
জুন ২০১৬ েদি
জুন ২০১৬
োনুয়ািী ২০১৫
েদি জুন ২০১৮
নদিম্বি ২০১৬
আগষ্ট ২০১৮
আগষ্ট ২০১৬
েদি জুলাই
২০১৮

ক্রম

জেলাি নাম

জপৌিসিাি
নাম

21.

কুরষ্টয়া

মীিপুি

22.

িাংপুি

োিাগাছ

23.

জমৌলিীবা
োি

কমলগঞ্জ

24.

রদনােপুি

োরকমপুি

প্রকদল্পি নাম
েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকাদবলায়
রমিপুি জপৌিসিাি দুস্থ েনদগাষ্ঠরি েন্য সুদপয়
পারন সিসবিােঅবকাঠাদমা উন্নয়ন ও কাব মন
ম হ্রাস প্রকল্প।
রনগমন
েলবায়ু পরিবিমাদনি প্রিাব জমাকাদবলাি েন্য
োিাগাছা জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন প্রকল্প।
কমলগঞ্জ জপৌি এলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন (২য় পর্ মায়)
েলবায়ু পরিবিমনেরনি প্রিাব জমাকারবলাি েন্য
োরকমপুি জপৌি েলাকায় েলাবদ্ধিা রনিসন ও
পরিদবে উন্নয়ন প্রকল্প

প্রােরলি
ব্যয় (লক্ষ
টাকায়)

প্রকদল্পি জময়াদ

৪৯৯.৯০২২

নদিম্২০১৬
েদি রডদসম্বি
২০১৮

৩০০.০০
২০০.০০
৩০০.০০

জুলাই ২০১৪
েদি রডদসম্বি
২০১৭
মাচ ম ২০১৫ েদি
জুন ২০১৮
জুলাই ২০১৫
েদি রডদসম্বি
২০১৭

৫.৩.৫ েলবায়ু পরিবিমনেরনি ক্ষরিকি প্রিাব জমাকাদবলায় েলবায়ু িাস্ট ফাদন্ডি অথ মায়দন ২০১৭-১৮ অথ ম
বছদি ২১টি জপৌিসিায় েলবায়ু সাংরিষ্ট নতুন প্রকল্প চলমান গৃরেি েয়। েলবায়ু প্রিাব জমাকাদবলা, জেদনে ব্যবস্থা উন্নয়ন,
জসৌি রবদুেিারয়ি সড়ক বারি স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠাদমা উন্নয়ন কার্ মক্রম বাস্তবায়ন এসব প্রকদল্পি উদদ্দশ্য।
৫.৩.৬ েলবায়ু িাস্ট ফাদন্ডি অথ মায়দন বাস্তবায়নার্ীন প্রকল্পসমূদেি সফল বাস্তবায়দনি মােদম জদদেি সপ্তম
পঞ্চ-বারষ মকী পরিকল্পনাি আদলাদক এবাং জটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (SDGs) অেমদন সোয়ক ভূরমকা পালন কিদব।
সামরগ্রকিাদব বরণ মি প্রকল্প বাস্তবায়দনি মােদম জপৌিসিাসমূদেি িােস্ব আয় বৃরদ্ধ পাদব এবাং উন্নিমাদনি জসবা প্রদান
রনরিি েদব। অপিরদদক জেদনে ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠাদমা উন্নয়দনি মােদম নগি এলাকাি েলাবদ্ধিা দূিীকিণ ও
জর্াগাদর্াগ ব্যবস্থাি উন্নয়ন সারর্ি েদব এবাং নাগরিদকি েীবন মাদনি উন্নয়নসে দারিদ্রিা হ্রাস পাদব। েলবায়ু িাস্ট ফাদন্ডি
অথ মায়দন বাস্তবায়নার্ীন প্রকল্পসমূদেি আওিায় জসৌি রবদুেিারয়ি সড়ক বারি স্থাপন কিা েদে, র্া পরিদবদেি উপি
ক্ষরিকি প্রিাব জমাকাদবলায় সোয়ক ভূরমকা পালন কিদি সক্ষম েদব।
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জপৌিসিাি রকছু উন্নয়দনি রচত্র

উৎস: এলরেইরড’ি ওদয়ব সাইট জথদক এ ছরবসমূে সাংগ্রে কিা েদয়দছ (ওদয়ব এোদেস: http://www.lged.gov.bd/UploadedDocument/
DigitalLibraryFileGallery/1/262/LGED%20Annual%20Report%20_2016-17.pdf)

৫.৪
২০১৭-১৮ অথ ম বছদি োরিকৃি আইন/রবরর্/পরিপত্র
৫.৪.১ জপৌিসিাি অরর্দক্ষত্রার্ীন এলাকায় িবন রনমমাদণি নকো অনুদমাদন ও িবদনি গুণগিমান
রনরিিকিদণি লদক্ষে অরফস আদদে দ্বািা সাংরিষ্ট স্থানীয় সিকাি প্ররিষ্ঠাদনি ক্ষমিা ও দারয়ত্ব সুরনরদ্দমষ্ট কিা েদয়দছ। এ
আদদদেি মােদম জপৌিসিা পর্ মাদয় গঠিি করমটিদি সাংরিষ্ট জপোেীবী সাংগঠন/প্ররিষ্ঠান-বাাংলাদদে ইনরস্টটিউট অব
ইরঞ্জরনয়াস ম, বাাংলাদদে ইনরস্টটিউট অব আরকমদটক্টস, বাাংলাদদে ইনরস্টটিউট অব প্লানাস ম এবাং ইনরস্টটিউট অব রডদপ্লামা
ইরঞ্জরনয়াস ম এি প্ররিরনরর্ি অাংেগ্রেণ রনরিি কিা েদয়দছ।
৫.৪.২ রসটি কদপমাদিেদনি েন্য রবদ্যমান আদেম কি িফরসল ২০১৬ এি সাদথ সামঞ্জস্য িক্ষাকদল্প জপৌিসিা
আদেম কি িফরসল ২০১৩ এি ৮২টি খাদিি জিড লাইদসি রফ পুন:রনর্ মািণপূব মক জগদেট প্রজ্ঞাপন
প্রকাে কিা েদয়দছ।
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৫.৪.৩ ২০১৭-১৮ অথ ম বছদি স্থানীয় সিকাি রবিাদগি নগি উন্নয়ন অনুরবিাদগি উদদ্যাদগ জপৌিসিা
পরিচালদনি রনরমি রনম্নরলরখি রবরর্মালাি খসড়া প্রণয়ন কিা েদয়দছ, র্া চূড়ান্তকিদণি পর্ মাদয় িদয়দছ:
(ক) জপৌিসিা সিরি (রনবরন্ধকিণ, র্াচাইকিণ ও মজুদকিণ এবাং মানরচত্র ও নকো িক্ষণাদবক্ষণ)
রবরর্মালা, ২০১৮;
(খ) জপৌিসিা (প্রর্ান রনব মােী কমমকিমাি চাকরিি েিমাবরল) রবরর্মালা, ২০১৮;এবাং
(গ) জপৌিসিা পরিদেমন (পদ্ধরি ও ক্ষমিা) রবরর্মালা, ২০১৮।
২০১৭-১৮ অথ ম বছদি সিারদি অন্যান্য রবদেষারয়ি কার্ মাবরল
৬.১ জপৌিসিা গিন্যমাি ইম্প্রুিদমন্ট রবষয়ক োিীয় জকৌেলপত্র ২০১৬-২০২৫ (National Strategy for
Pourashava Governance Improvement 2016-2025)
বাাংলাদদে সিকাদিি সপ্তম পঞ্চ-বারষ মকী পরিকল্পনা এবাং জটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (SDGs) অেমদনি পন্থা
অগ্রারর্কাি রিরিদি রনণ মদয়ি েন্য স্থানীয় সিকাি রবিাদগি নগি উন্নয়ন অনুরবিাদগি উদদ্যাদগ োইকাি সোয়িায়
Strengthening Paurashava Governance Project (SPGP) েীষ মক প্রকদল্পি আওিায় ‘জপৌিসিা গিন্যমাি
ইম্প্রুিদমন্ট রবষয়ক োিীয় জকৌেলপত্র ২০১৬-২০২৫ [National Strategy for Pourashava Governance
Improvement (NSPGI) 2016-2025]’ প্রণয়ন কিা েদয়দছ। এ জকৌেলপত্রটি সপ্তম পঞ্চ-বারষ মকী পরিকল্পনা এবাং
জটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নসে বাাংলাদদদেি জপৌিসিাসমূদেি েন্য দীর্ মদময়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা
প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ ম অবদান িাখদব। এ জকৌেলপদত্র ‘জপৌিসিাসমূে ২০২৫ সাদলি মদে িাদদি নাগরিকদদি
সদন্তাষেনক পর্ মাদয় ও জটকসই উপাদয় অগ্রারর্কািরিরিক জসবা প্রদাদন সক্ষমিা অেমন কিদব’-েীষ মক জপৌিসিা রূপকল্প
(রচত্র-৪-১) বাস্তবায়ন নগি েনদগাষ্ঠীি উন্নিিি জসবা প্রদান ও েীবনর্াত্রাি মান উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা িাখদব বদল
আো কিা র্ায়।

৬.০

উৎস: জপৌিসিা গিন্যমাি ইম্প্রুিদমন্ট রবষয়ক োিীয় জকৌেলপত্র ২০১৬-২০২৫ (পৃষ্ঠা-৬৬)

৬.২ জপৌিসিাি েনপ্ররিরনরর্, কমমকিমা ও কমমচারিদদি অিেন্তিীন ও ববদদরেক প্ররেক্ষণ
৬.২.১ অিেন্তিীন প্ররেক্ষণ
 স্থানীয় সিকাি রবিাদগি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সিকাি প্রদকৌেল অরর্দপ্তি (এলরেইরড) কর্তমক e-GP
কার্ মক্রদমি উপি ১৯০ েন প্রদকৌেলী জক এবাং রবএমরডএফ র্ভি জপৌিসিাি ২৫৬ েন
কমমকিমা/কমমচািীদক Financial Management এি উপি প্ররেক্ষণ প্রদান কিা েদয়দছ;
 ২০১৭-১৮ অথ ম বছদি প্রকল্প গ্রেন ও বাস্তবায়ন, জেদনে ব্যবস্থান উন্নয়ন, e-GP, Financial
Management ট্যাক্স এোদসসদমন্ট, ট্যাক্স কাদলকেন ইিোরদ রবষদয় ১৪২টি ব্যাদচ ২,৪৭৮ েন পুরুষ
ও ৩১৬ েন মরেলাসে সব মদমাট ২,৭৯৪ েন জপৌিসিাি েনপ্ররিরনরর্ এবাং কমমকিমা ও কমমচারি-জক
প্ররেক্ষণ প্রদান কিা েদয়দছ;
 Strengthening Paurashava Governance Project (SPGP) েীষ মক প্রকদল্পি আওিায়
৭টি পাইলট জপৌিসিা ছাড়াও অপি ২৬টি জপৌিসিাসে জমাট ৩৩টি জপৌিসিাি কমমকিমা ও কমমচারি,
েনপ্ররিরনরর্-জক জপৌিসিাি রবরিন্ন রবষদয় প্ররেক্ষণ প্রদান অব্যােি আদছ। উি প্রকদল্পি আওিায়
২০১৭-১৮ অথ ম বছদি রনদম্নাি রবষদয়ি উপি জমাট ১১৩৩ েন জপৌিসিাি কমমকিমা ও কমমচারি,
েনপ্ররিরনরর্ জক প্ররেক্ষণ প্রদান কিা েদয়দছ (সািনী-৬):
সািনী-৬: ২০১৭-১৮ অথ ম বছদি SPGPপ্রকদল্পি আওিায় অনুরষ্ঠি প্ররেক্ষণ সাংক্রান্ত িথ্যারদ
ক্রম

প্ররেক্ষদণি রবষয়

01.

Training on Orientation course on the
basics of Paurashava administration
Training on Paurashava Tax
Collection
Training on Tax assessment
Training on Paurashava Budget

02.
03.
04.

Formulation, Execution and
Monitoring

ব্যাচ
সাংখ্যা

প্ররি ব্যাদচ
প্ররেক্ষণাথীি
সাংখ্যা

জমাট প্ররেক্ষণাথীি
সাংখ্যা

১১টি

২৫ েন

২৫ × ১১= ২৭৫ েন

১১টি

২৫ েন

২৫ × ১১= ২৭৫ েন

১১টি

২৫ েন

২৫ × ১১= ২৭৫ েন

১১টি

২৮ েন

২৮× ১১= ৩০৮ েন

জমাট প্ররেক্ষণাথীি সাংখ্যা
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১১৩৩ েন

৬.২.২ ববদদরেক প্ররেক্ষণ
উন্নি রবদেি স্থানীয় সিকাি ব্যবস্থা সদিেরমদন পরিদেমদনি মােদম অরিজ্ঞিালব্ধ জ্ঞাদনি প্রাদয়ারগক দক্ষিা
বৃরদ্ধকদল্প স্থানীয় সিকাি রবিাগ কর্তমক প্ররি বছি জপৌিসিাি জময়ি, কাউরিলি, কমমকিমা ও কমমচারিদদি েন্য রবরিন্ন
উন্নি জদদে প্ররেক্ষদনি আদয়ােন কদি থাদক। ২০১৭-১৮ অথ ম বছদি ‘Urban Development Planning
Management’ রবষদয় জপৌিসিাি জময়ি, কাউরিলি, কমমকিমা ও কমমচারিদদি সমেদয় ০৩টি ব্যাদচ োপান ও
জনদািল্যান্ডদস জমাট ৬০ েনদক প্ররেক্ষণ প্রদান কিা েদয়দছ। ববদদরেক প্ররেক্ষদণ অরেমি প্ররেক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অরিজ্ঞিা
জদদে নগি েনদগাষ্ঠীি বহুমুখী উন্নিমাদনি জসবা, আয়বর্ মক কার্ মক্রম ও জটকসই উন্নয়ন রনরিি এবাং পরিকরল্পি,
পরিেন্ন ও উন্নি নগি প্ররিষ্ঠায় িাদদি দৃরষ্টিরঙ্গ পরিবিমদন ইরিবাচক ভূরমকা পালন কিদছ।
৬.৩ মোপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন: স্থানীয় সিকাি রবিাদগি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সিকাি প্রদকৌেল
অরর্দপ্তি(এলরেইরড) কর্তক
ম বাস্তবারয়ি ‘ উপদেলা েেি অবকাঠাদমা উন্নয়ন’ ও ‘জেলা েেি অবকাঠাদমা উন্নয়ন’
েীষ মক প্রকদল্পি আওিায় ৩২৮টি জপৌিসিাি মদে ২৪০টি জপৌিসিাি মাস্টাি প্লান প্রণয়ন কিা েদয়দছ। অবরেষ্ট ৮৮টি
জপৌিসিাি মোপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়দনি কাে অব্যােি িদয়দছ।
৬.৪ জপৌিসিাি বেমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন: জপৌিসিাসমূদেি বেমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়দনি লদক্ষে ২০১৭-১৮ অথ ম বছদি
১৩১ টি ডািাি িাক রবরিন্ন জপৌিসিাি অনুকূদল রবিিণ কিা েদয়দছ।
৬.৫ রডরেটাল জসন্টাি স্থাপন: েনগদণি জদািগড়ায় ই-জসবা রনরিি কিাি লদক্ষে জকান িকম প্রকল্প গ্রেণ ছাড়াই
স্থানীয় সিকাি রবিাদগি প্রিেক্ষ সেদর্ারগিায় জপৌিসিাসমূদেি রনেস্ব প্রদচষ্টা ও অথ মায়দন ৩২১টি জপৌিসিায় জপৌি
রডরেটাল জসন্টাি স্থারপি েদয়দছ। এসকল জসন্টাদি উদদ্যািাদদি মােদম জপৌি নাগরিকদদি জসবা প্রদান কিা েদে।
িাছাড়া জপৌিসিা ওদয়ব জপাট মাল এি মােদম জপৌিসিা সিরকমি িথ্য, জপৌি পরিষদদি মােদম েনপ্ররিরনরর্/ েনবদলি
িথ্য, নাগরিক জসবা সমূে, নগি পরিকল্পনা রবষয়ক িথ্য, উন্নয়ন ও জিৌি অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত এবাং রবরিন্ন রবষদয় িথ্য
প্রকাে কিা েদে। জপৌি নাগরিকগদণি জর্ জকান মিামি/অরিদর্াগ জপৌিসিাি ওদয়বসাইদটি মােদম প্রদাদনি ব্যবস্থা
গৃরেি েদে।
৬.৬ ই-রেরপ: উন্নয়ন ও ক্রয় কার্ মক্রদম সেিা, েবাবরদরেিা ও অথ ম অপচয় এবাং জটন্ডাি সাংক্রান্ত সকল র্িদণি
দুনীরি প্ররিদিাদর্ি েন্য নতুন প্রকল্প গ্রেণ ছাড়াই স্থানীয় সিকাি রবিাদগি রনেস্ব প্রদচষ্টায় ই-জটন্ডারিাং (e-GP) কার্ মক্রম
গ্রেন কিা েদয়দছ। ৩২৮ টি জপৌিসিাি মদে ২৯৭টি জপৌিসিাি e-GP এি জিরেদস্ট্রেন সিন্ন েদয়দছ এবাং ই-জটন্ডারিাং
কার্ মক্রম শুরু েদয়দছ। অরচদিই অবরেষ্ট ৩১টি জপৌিসিাি জিরেদস্ট্রেন সিন্ন েদব এবাং েীঘ্রই জদদেি সকল জপৌিসিায়
েিিাগ e-GP বাস্তবায়ন কার্ মক্রম চালু েদব।

cvwb mieivn AbywefvM
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi cvwb mieivn Abywefv‡M GKRb AwZwi³ mwP‡ei Aax‡b GKRb hyM¥ mwPe Ges
wZbRb DcmwPe `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| D³ Abywefv‡Mi AvIZvq XvKv, PÆMÖvg, Lyjbv I ivRkvnx Iqvmvi
cÖkvmwbK Kvh©vejx, Dbœqb cÖK‡íi A_© QvoKiY Ges Dbœqbg~jK Kg©KvÛ ZË¡veab Kiv nq| GQvov Rb¯^v¯’¨
cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii cÖkvmwbK welqvw`, Dbœqb cÖK‡íi A_© Qvo, Dbœqb Kg©Kv‡Ûi mgš^q I Z`viwK Ges kni
I MÖvgvÂ‡j weï× cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ Kvh©µg MÖnY Kiv nq|

cvwb mieivn AwakvLv
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi cvwb mieivn AwakvLvi AvIZvq GKRb hyM¥ mwPe Ges wZbRb DcmwPe `vwqZ¡
cvjb Ki‡Qb| cvwb mieivn-1 kvLvi gva¨‡g Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi, cvwb mieivn-2 kvLvi AvIZvq XvKv I
PÆMÖvg Iqvmv Ges cvwb mieivn-3kvLvi gva¨‡g Lyjbv I ivRkvnx Iqvmvi cÖkvmwbK I Dbœqb Kg©KvÛ Z`viKx
Kiv nq| 2017-18 A_© eQ‡i cvwb mieivn-1, cvwb mieivn-2 Ges cvwb mieivn-3 kvLv n‡Z wb‡gœv³ Kvh©µg
MÖnY Kiv n‡q‡Q t
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cvwb mieivn-1 kvLv
cÖkvmwbK Kvh©µgt
01|
02|
03|

04|
05|

Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii cÖavb cÖ‡KŠkjx Gi k~b¨ c‡` c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx c‡` 03 (wZb) Rb‡K PjwZ `vwqZ¡ Ges 28(AvUvk) Rb mnKvix
cÖ‡KŠkjx‡K wbe©vnx cÖ‡KŠkjx c‡` PjwZ `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
evsjv‡`‡k miKvwi Kg©Kwgk‡bi mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z 23 (†ZBk) Rb bb-K¨vWvi mnKvix
cÖ‡KŠkjx wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 47 (mvZPwjøk) Rb Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx‡K mnKvix
cÖ‡KŠkjx bb-K¨vWvi c‡` c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov 9 (bq) Rb Dc-mnKvix
cÖ‡KŠkjx‡K mnKvix cÖ‡KŠkjx (K¨vWvi) c‡` c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
cvwb mieivn-1 AwakvLv n‡Z wWwcGBPB Gi 40 (Pwjøk) Rb Kg©KZ©vi Aem‡ivËi QzwU gÄyi
I 30 (wÎk) Rb Kg©KZ©vi †cbkb gÄyi Kiv n‡q‡Q|
wbev©nx cÖ‡KŠkjx I Z`~aŸ© chv©‡qi Kg©KZ©vi g‡a¨ 2(`yB) Rb wbev©nx cÖ‡KŠkjx, 16 (†lvj) Rb
Dc-cÖKí cwiPvjK Ges 6(Qq) Rb ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx‡K cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e
e`jx/c`vqb Kiv n‡q‡Q|

Dbœqb Kvh©µgt
01|

02|
03|
04|

05|

Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ…©K 2017-18 A_© eQ‡i 21wU cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb cÖKí
ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| 21wU cÖK‡íi g‡a¨ 1wU cÖK‡íi Kvh©µg Ryb, 2017 Zvwi‡L mgvß
n‡q‡Q| Aciw`‡K 2017-18 A_© eQ‡i wRIwe A_v©q‡b wb¤œewY©Z bZzb 7wU cÖKí Aby‡gvw`Z
n‡q‡Qt
(1) cvwb msiÿY I wbivc` cvwb mieiv‡ni j‡ÿ¨ †Rjv cwil‡`i cyKzi/w`wN/Rjvkqmg~n
cybtLbb/ ms¯‹vi cÖKí|
(2) K·evRvi kn‡i cvwb mieivn I m¨vwb‡Uk‡bi Dci m¤¢ve¨Zv hvPvB I Dbœqb cÖKí
cÖYq‡bi wbwgË mgxÿv cÖKí|
(3) ev›`ieb †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq wbivc` cvwb mieivn cÖKí|
(4) †MvcvjMÄ I ev‡MinvU †cŠimfvq cvwb mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi
DbœwZKiY cÖKí|
(5) iv½vgvwU †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq MÖvgxY GjvKvi Rb¨ cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb
cÖKí|
(6) LvMovQwo †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq MÖvgxY GjvKvi Rb¨ cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb
cÖKí|
(7) mv‡eK wQUgnj GjvKvmg~n‡K we‡kl ¸iæZ¡ cÖ`vbc~e©K jvjgwbinvU, KzwoMÖvg,cÂMo I
bxjdvgvix †Rjvq wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb cÖKí|
wWwcGBPB KZ…©K ev¯Íevqbvaxb cvwb mieivn I bjK~c ¯’vcb msµvšÍ 14wU cÖK‡íi A_©
QvoKiYmn cÖK‡íi Kvh©µg m‡šÍvlRbKfv‡e eQi wfwËK m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœq‡b m‡PZbZv m„wói Rb¨ RvZxq m¨vwb‡Ukb gvm A‡±vei, 2017
mdjZvi mv‡_ D`hvcb Kiv n‡q‡Q|
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©„K ev¯Íevqbvaxb wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq 2017-18 A_© eQ‡i
cjøx GjvKvq 34963wU Ges †cŠi GjvKvq 1702wU wewfbœ ai‡bi cvwbi Drm ¯’vcb K‡i
weï× cvwb mieiv‡ni e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q|
2017-18 A_©eQ‡i cjøx GjvKvq 81338wU ¯^íg~‡j¨i m¨vwbUvix j¨vwUªb wbgv©Y Kiv n‡q‡Q;
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06|

07|
07|
09|

10|
11|

2017-18 A_© eQ‡i †cŠi GjvKvq 664wU cvewjK Uq‡jU/KwgDwbwU j¨vwUªb, 900wU †kqvW©
j¨vwUªb Ges wek¦ BR‡Zgvq AvMZ ag©cÖvY gymjøx‡`i m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v wbwðZK‡í U½xi
BR‡Zgv gq`v‡b 03(wZb)wU wZb Zjvwewkó Uq‡j‡U wewìs ¯’vcb Kiv n‡q‡Q I 08(AvU)wU
Uq‡jU wewìs ¯’vc‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q;
2017-18 A_© eQ‡i †ewmK m¨vwb‡Ukb Kfv‡iR 99% G DbœxZ n‡q‡Q Ges DbœZ m¨vwb‡Ukb
61% G DbœxZ n‡q‡Q:
Water, Sanitation And Hygiene (WASH) †m±‡ii mv‡_ RwoZ wewfbœ cÖwZôv‡bi
†ckvRxex I Kgx©‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖvq 583 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
evsjv‡`kmn 28(AvUvk)wU †`‡ki AskMÖn‡Y 29-30 RyjvB 2017 ZvwiL c¨vb c¨vwmwdK
†mvbviMvuI †nv‡U‡j XvKv cvwb m‡¤§jb-2017 AbywôZ nq| MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii
gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv D³ cvwb m‡¤§j‡b cÖavb AwZw_i Avmb Aj¼…Z K‡ib;
15 A‡±vei, 2017 Zvwi‡L wek¦ nvZ †avqv w`‡emi Kg©m~Px mdjfv‡e D`hvcb Kiv n‡q‡Q ;
2017-18 A_© eQ‡i 139wU †cŠimfvq cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn e¨e¯’v Pvjy Kiv
n‡q‡Q;
cvwb mieivn-2 kvLv

(1) XvKv Iqvmv t
ÔÔNy‡i `uvovI XvKv IqvmvÕÕ Kg©m~Pxi AvIZvq eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †NvwlZ wWwRUvj
evsjv‡`k wfkb 2021 Gi jÿ¨ AR©‡b XvKv Iqvmvi mvwe©K Kg©KvÛ A‡Uv‡gk‡bi gva¨‡g wWwRUvj
Iqvmv MV‡bi hveZxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q|
(K) gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi w`K wb‡`©kbv I mn‡hvwMZvi d‡j XvKv Iqvmv eZ©gv‡b
cwi‡ek-evÜe, †UKmB I MYg~Lx cvwb e¨e¯’vcbvi w`‡K AMÖmi n‡”Q| †m j‡ÿ¨ XvKv Iqvmv B‡Zvg‡a¨
GKwU Water Master Plan cÖbqb K‡i‡Q| gvóvi cø¨v‡bi mycvwik g‡Z 2021 mvj bvMv` kZKiv
70 fvM f~-Dcwi¯’ cvwbi Drm †_‡K Ges kZKiv 30 fvM f~-Mf©¯’ cvwb mieivn wbwðZ Kivi Rb¨
XvKv Iqvmv KvR Ki‡Q| B‡Zvg‡a¨ XvKv Iqvmvi AwR©Z mvd‡j¨ DbœqY mn‡hvwM msš’v¸wj †mev`vbKvwi
ms¯’v wn‡m‡e `wÿY Gwkqvi g‡a¨ Ô†ivj g‡WjÕ wn‡m‡e we‡ePbvq wb‡q‡Q| m¤úªwZ Gwkqvb
†W‡fjc‡g›U e¨vsK (GwWwe) “The Dhaka Water Services Turnaround” wk‡ivbv‡g GKwU cyw¯ÍKv
cÖKvk K‡i‡Q †hLv‡b XvKv Iqvmv‡K “One of South Asia’s Best Public Water Utilities”
wn‡m‡e D‡jøL K‡i‡Q|

(L) mßg cÂevwl©K cwiKíbvi DcLvZ wfwËK jÿ¨, jÿ¨gvÎv, †KŠkj Ges Kg©m~wP (Aby‡”Q` - 9.7)
msµvšÍ welqvewj wn‡m‡e D‡jøL Av‡Q †h, ÔXvKv kn‡ii wbivc` cvwb, cq: wb®‹vkb mieivn mywbwðZ
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Ki‡Z Ges Rjve×Zv `~i Ki‡Z XvKv Iqvmvi †KŠkjMZ jÿ¨ i‡q‡Q| †UKmB cvwb mieivn †KŠk‡ji
Ask wn‡m‡e XvKv Iqvmv cvwb Drcvw`b e¨e¯’v wbwðZ Ki‡Z Pvq, †hLv‡b 70fvM cvwb Avm‡e f‚-c„ô¯’
Drm n‡Z Ges evwK 30 fvM Avm‡e f‚-Mf©¯’ Drm n‡Z| mßg cwiKíbvi †gqv‡` XvKv Iqvmv
bMievmxi Rb¨ m¨vwb‡Ukb myweav 40 fvM †_‡K 60 fv‡M DbœxZ Kivi †KŠkj MÖnY K‡i‡Q| GiB Ask
wn‡m‡e kni †_‡K Rjve×Zv `~ixKiYmn bMievmxi Rb¨ ¯^v¯’¨Ki Rxebhvcb wbwðZ Ki‡Z XvKv
Iqvmv wb®‹vkb myweav 60% †_‡K 80% G DbœxZ Ki‡e|..Õ
(M) 2021 mvj bvMv` kZKiv 70 fvM f~-Dcwi¯’ cvwbi Drm †_‡K Ges kZKiv 30 fvM f~-Mf©¯’
cvwb mieivn wbwðZ K‡i †UKmB I cwi‡ek evÜe cvwb e¨e¯’vcbvi Rb¨ wZbwU e„nr (Mega) cvwb
†kvabvMvi wbg©vY cÖKímn wb¤œ ewY©Z KvR nv‡Z ‡bq| †kvabvMvi ¸‡jv:
1) cÙv (hkjw`qv) cvwb †kvabvMvi: cÙv (hkjw`qv) cvwb †kvabvMvi wbg©vY kxl©K G cÖK‡í cÙv b`xi
Drm ‡_‡K ‰`wbK 45 †KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ cvwb XvKv kn‡i mieivn Kiv n‡e| Pxb miKv‡ii
Avw_©K mnvqZvq cÖK‡íi KvR ïiæ n‡q‡Q Ges Ryb, 2019 mvj bvMv` Zv m¤úbœ n‡e| ‡gvU cÖKí e¨q
3670.50 †KvwU UvKv|
2) MÜ©ecyi cvwb †kvabvMvi: ÔXvKv Gbfvqib†g›Uvwj mvm‡UB‡bej IqvUvi mvcøvB cÖ‡R±Õ Gi Aaxb G
†kvabvMv‡ii gva¨‡g ‡gNbv b`x n‡Z ‰`wbK 50 †KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ cvwb XvKv kn‡i mieivn Kiv
n‡e| GwWwe, BAvBwe I GGdwW Gi Avw_©K mnvqZvq cÖK‡íi KvR ïiæ n†q‡Q Ges Zv 2021 mvj
bvMv` m¤úbœ n‡e| ‡gvU cÖKí e¨q 5250 †KvwU UvKv|
3) mv‡q`vev` cvwb †kvabvMvi (†dR-3): G †kvabvMv‡i ‡gNbv b`x ‡_‡K ‰`wbK 45 †KvwU wjUvi cvwb
cwi‡kvab K‡i XvKv kn‡i mieivn Kiv n‡e| WvwbWv, BAvBwe, †KGdWweøD I GGdwW Gi Avw_©K
mnvqZvq cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡”Q| 2021 mvj bvMv` cÖKíwUi KvR m¤úb œ Kivi mgq wba©viY Kiv
n‡q‡Q| ‡gvU cÖKí e¨q 4600 †KvwU UvKv|
(N) evwl©K Dbœqb Kg©m~Px Abyhvqx cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ m‡šÍvlRbK
i) Avw_©K- 98.80% Ges
ii) ev¯Íe- 88.98%|
(O) 2017-18 A_© eQ‡i XvKv Iqvmvi Dbœqb cÖKímg~‡ni wbgœewY©Z Kvh©µ‡gi AMÖMwZ mvwaZ n‡q‡Q
t
µwgK bs
As‡Mi bvg
AMÖMwZ
1.
cvwbi jvBb wbg©vb I c~be©vmb
361.85 wKwg
2.
Mfxi bjK~c ¯’vcb / cÖwZ¯’vcb
123 wU
(P) 2017-2018 A_© eQ‡ii evwl©K cªwZ‡e`‡b D‡jøL¨‡hvM¨ welqt
cqt cwi‡kvabt my¨qv‡iR e¨e¯’v ev¯Íevq‡bi Rb¨ XvKv Iqvmv B‡Zvg‡a¨ GKwU Ôm¨yqv‡iR gv÷vicø¨vbÕ
cÖYqb K‡i‡Q| gv÷vi cø¨v‡b XvKv kn‡ii Pvwiw`‡K 5wU cqt ‡kvabvMvi wbg©v‡bi K_v D‡jøL i‡q‡Q|
†m g‡Z Pxb miKv‡ii Avw_©K mnvqZvq 500 GgGjwW ÿgZv m¤úbœ `v‡kiKvw›` cqt †kvabvMvi
wbg©v‡Yi KvR Pj‡Q| cÖK‡íi e¨q 3320 ‡KvwU UvKv hv 2020 mvj bvMv` m¤úbœ n‡e| GQvovI wek¦
e¨vs‡Ki A_©vq‡b 200 GgGjwW ÿgZvm¤úbœ cvMjv¯’ we`¨gvb cqt‡kvabvMviwUi ÿgZv e„w×i j‡ÿ¨
cÖ¯‘wZgyjK KvR Pj‡Q| DËivq GKwU cqt †kvabvMvi wbg©v‡Yi Rb¨ A_©vqb Ki‡Z wek¦ e¨vsK AvMÖn
cÖKvk K‡i‡Q| ZvQvov GwWweÕi mn‡hvwMZvq wgicyi I iv‡qi evRvi GjvKvq AviI `yBwU
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cqt†kvabvMvi wbg©v‡Yi c`‡ÿc †bqv n‡q‡Q| 2025 mvj bvMv` cqt†kvabvMvi¸‡jv wbg©vY K‡i XvKv
kn‡i kZfvM cqtmyweav cÖ`v‡bi Rb¨ XvKv Iqvmv me©vZ¥K †Póv Pvwj‡q hv‡”Q|

(Q) weMZ eQ‡i XvKv Iqvmvi mvdj¨/AR©b t
 XvKv kn‡ii cvwb mieiv‡n DMA (District Metered Area) ¯’vcb K‡i ¯§vU© cvwb mieivn
e¨e¯’vcbvq XvKv Iqvmv Af~Zc~e© mvdj¨ AR©b K‡i `wÿY Gwkqvq †ivj g‡Wj wn‡m‡e
we‡ewPZ n‡q‡Q|
 XvKv Iqvmv wm‡÷g jm (NRW) 40% (2009) n‡Z 20% (2018)-G bvwg‡q G‡b Ges
DMA GjvKvq wm‡÷g jm 5% G Kwg‡q `wÿY-c~e© Gwkqvq `„óvšÍ ¯’vcb K‡i‡Q|
 eZ©gv‡b 235-240 †KvwU wjUvi cvwbi Pvwn`vi wecix‡Z ‰`wbK 245 †KvwU wjUvi cvwb Drcv`b
m¶gZv AR©b K‡i‡Q| hv eZ©gvb miKvi Z_v gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvÕi †bZ…‡Z¡ XvKv
Iqvmvi BwZnv‡m GKwU gvBjdjK Ges hyMvšÍKvix AMÖMwZ|
 ¯^í Av‡qi Rb‡Mvwô (LIC)/ew¯Í GjvKvq 2019 mv‡ji g‡a¨ cvwb myweav 100% DbœxZ Ki‡b
wbijmfv‡e KvR K‡i Sustainable Development Goal (SDG) AR©‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb
Ki‡Q|
 eZ©gv‡b B-‡mevq hyMvšÍKvix c`‡ÿc wnmv‡e B-wewjs (e-Billing), B-wRwc (e-GP), B-cvwb
I cqt ms‡hvM (e-Connection), B-bw_ (e-Filing) Ges B-wiµzU‡g›U (e-Recruitment)
K‡i wWwRUvj XvKv Iqvmvq (Digital WASA) iæcvšÍwiZ n‡q‡Q|
 cvwbi cv‡¤ú Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ¯’vcb K‡i I‡qe
I †gvevBj A¨vc Øviv Mfxi bjK~‡ci Acv‡ikb, K‡›Uªvj I gwbUwis Gi Kvh©µg cwiPvjbv
K‡i XvKv Iqvmvi cwiPvjb e¨q Kwg‡q `„óvšÍ ¯’vcb K‡i‡Q|
 MÖvnKevÜe Most Sophisticated Iqvmv wjsK 16162 ¯’vcb K‡i RbmvaviY ‡_‡K
mve©ÿwYK/24 N›Uv Digital c×wZ‡Z Awf‡hvM MÖnY I ZvrÿwYK e¨e¯’v MÖnY K‡i Rb‡mevi
‡`vi‡Mvovq †cŠu‡Q‡Q|
 2009 mv‡ji c~‡e© XvKv Iqvmvi cwiPvjb e¨q wQj 0.90| ÔNy‡i `uvovI XvKv IqvmvÕ Kg©m~wPi
gva¨‡g eZ©gv‡b Zv 0.66 G †b‡g G‡m‡Q| cÖmsMZt D‡jøL¨, World Best Practice 0.65|
GB AR©b XvKv Iqvmvi `ÿZv e„w×, ¯^”QZv Ges Revew`wnZv wbwðZ Kivi wb‡`©kK|
 m¤úvw`Z Ab¨vb¨/we‡klvwqZ Kvh©µg t XvKv kn‡ii fvmgvb Rb‡Mvôxi my‡cq cvwbi Pvwn`v
‡gUv‡bvi Rb¨ XvKv Iqvmv Zvi wewfbœ †Rvb GjvKvq 30 wU c‡q‡›U ATM (Automatic
Trailer Machine) ey_ ¯’vcb K‡i‡Q| 2018-19 A_© eQ‡ii ïiæ‡Z AviI 30 wU c‡q‡›U
ATM ¯’vcb Kiv n‡e e‡j Avkv Kiv hv‡”Q| G e¨e¯’v mvaviY gvby‡li g‡a¨ wecyj mvov
RvwM‡q‡Q Ges wewfbœ gn‡j Gi MÖnY‡hvM¨Zv e„w× †c‡q‡Q|
(2) PÆMÖvg Iqvmv t
(K) PÆMÖvg Iqvmvi wewfbœ Dbœqb Kg©KvÛmg~n Sustainable Development Goals AvIZvf~³
SDG-6 (Ensure Access to Water and Sanitation for All) Gi mv‡_ mivmwi m¤úK©hy³|
GQvovI PÆMÖvg kn‡ii wbivc` I my‡cq cvwb mieivn Ges cq: wb®‹vkb e¨e¯’v wbwðZK‡í
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PÆMÖvg Iqvmvi ‡KŠkjMZ jÿ i‡q‡Q| Sustainable cvwb mieiv‡ni ‡KŠk‡ji Ask wn‡m‡e
PÆMÖvg Iqvmv cvwb mieivn e¨e¯’vq f~-Mf©¯’ cvwbi Dci wbf©ikxjZv n«vm K‡i 100% f~-c„ô¯’
cvwbi Drm e¨envi Kivi cwiKíbv MÖnY K‡i‡Q| †m j‡ÿ¨ wewfbœ cvwb mieivn cÖKí ev¯Íevqb
Kiv n‡q‡Q| hv‡Z 9 †KvwU wjUvi ÿgZvm¤úbœ Ô†gvniv cvwb †kvabvMviÔ, 14.30 †KvwU wjUvi
ÿgZvm¤úbœ Ô†kL nvwmbv cvwb †kvabvMviÕ Ges 9 †KvwU wjUvi ÿgZvm¤úbœ Ôg`ybvNvU cvwb
mieivn cÖKíÕ ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| ZvQvov 14.3 †KvwU wjUvi ÿgZvm¤úbœ ÒKY©dzwj cvwb
mieivn cÖKí (†dR-2)Ó Ges 6 †KvwU wjUvi ÿgZvm¤úbœ ÒfvÛvj Rywo cvwb †kvabvMviÓ cÖKí
ev¯Íevqbvaxb i‡q‡Q| cÖKímg~n mßg cÂevwl©K Kg©cwiKíbvi †gqv‡` ev¯ÍevwqZ n‡e| GQvov
PÆMÖvg Iqvmv bMievmxi Rb¨ m¨vwb‡Ukb myweav cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ 3808.00 †KvwU UvKv cÖv°wjZ
e¨q a‡i ÒPÆMÖvg gnvbMixi cÖ_g cq:wb®‹vkb e¨e¯’v ¯’vcbÓ bv‡g GKwU cÖKí ev¯Í evq‡bi
D‡`¨vM MÖnY K‡i‡QÓ|
(L) 2017-18 A_© eQ‡i PÆMÖvg Iqvmvi Dbœqb cÖKímg~‡ni AbyK~‡j evwl©K Dbèqb Kg©m~Px‡Z
(GwWwc) ‡gvU ms‡kvwaZ eivÏ wQj 67108.00 jÿ UvKv| Gi g‡a¨ wRIwe 15823.00 jÿ
UvKv Ges cÖKí mvnvh¨ eve` 51285.00 jÿ UvKv| Ryb, 2018 ch©šÍ cÖKímg~‡ni AbyK~‡j A_©
Aegy³ Kiv n‡q‡Q †gvU 67102.83 jÿ UvKv, hv †gvU eiv‡Ïi 99.99%| Gi g‡a¨ wRIwe
eve` 15817.83 jÿ UvKv Ges cÖKí mvnvh¨ 51285.00 jÿ UvKv hv †gvU eiv‡Ïi 100%|
(M) wPUvMvs IqvUvi mvcøvB B¤úªyf‡g›U GÛ m¨vwb‡Ukb cÖ‡R± t wek^ e¨vs‡Ki A_©vq‡b G cÖKí
ev¯ÍevwqZ n‡j PÆMÖvg kn‡i ˆ`wbK 90 GgGjwW cvwb mieivn e„w× cv‡e| ev¯Íevqb AMÖMwZ
73%| 2020 mv‡j cÖKíwU mgvß n‡e|
(N) Kb©dzjx cvwb mieivn cÖKí (‡dR-2) : RvBKvi A_©vq‡b G cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡j PÆMÖvg
kn‡i ˆ`wbK 140 GgGjwW cvwb mieivn e„w× cv‡e| ev¯Íevqb AMÖMwZ- †fŠZ 35.76% I

Avw_©K 34.48%| Rvbyqvwi 2022 mv‡j cÖKíwU mgvß n‡e|
(O) fvÛvj Rywo cvwb mieivn cÖKí : †Kvwiqvb Gw·g e¨vs‡Ki EDCF dv‡Ûi A_©vq‡b G cÖKí
ev¯ÍevwqZ n‡j PÆMÖvg kn‡i ˆ`wbK 60 GgGjwW cvwb mievn e„w× cv‡e| cÖK‡íi ev¯Íe vqb
AMÖMwZ- 9.00%| †mÞ¤^i 2020 mv‡j cÖKíwU mgvß n‡e|
(P) 2017-18 A_© eQ‡i 348wU Mfxi bjK~‡ci jvB‡mÝ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges jvB‡mÝ wd I
bevqb wd eve` 12.47 †KvwU UvKv Av`vq Kiv n‡q‡Q| D³ A_© eQ‡i 2101wU bZzb ms‡hvM
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
msL¨vMZ /Z_¨MZ wel‡qi ZzjbvgyjK QK
µwgK

1|

2|
3|
4|

cÖK‡í bvg

2017-18 eQ‡i
eivÏ (jÿ
UvKv)
wPUvMvs IqvUvi mvcøvB B¤úªyf‡g›U GÛ
11706
m¨vwb‡Ukb cÖ‡R±
Rvbyqvwi/2011 n‡Z wW‡m¤^i/2020
Kb©dzjx cvwb mieivn cÖKí (‡dR-2)
47800
fvÛvj Rywo cvwb mieivn cÖKí
7601
PÆMÖvg Iqvmvi cÖvwZôvwbK Dbœqb Ges
1
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2017-18 eQ‡i
e¨q (jÿ UvKv)

AMÖMwZi nvi

11701.83

99.96%

47800
7601
00

100%
100%
00

ivR¯^ Avq ewnf©~Z cvwb Kgv‡bvi D‡`¨vM
GwM‡q †bqvi KvwiMwi mnvqZv cÖKí|
RyjvB/2015 n‡Z Ryb/2019
‡gvU

67108

67102.83

99.99%

weMZ eQ‡i PÆMÖvg Iqvmvi mvdj¨/AR©bt
 PÆMÖvg kn‡ii cvwb mieiv‡n DMA (District Metered Area) ¯’vcb K‡i ¯§vU© cvwb mieivn
e¨e¯’vcbv cÖYq‡b PÆMÖvg Iqvmv ÒKY©dzjx cvwb mieivn cÖKí (†dBR-2)Ó-Gi AvIZvq Kvh©µg
MÖnY K‡i‡Q|
 PÆMÖvg Iqvmv wm‡÷g jm (NRW) 40% (2009) n‡Z 20% (2018)- G bvwg‡q G‡b‡Q|
 PÆMÖvg Iqvmvi Drcv`b ÿgZv 17‡KvwU (2009) n‡Z 35‡KvwU-‡Z (2018) DbœxZ n‡q‡Q|
eZ©gv‡b 50 †KvwU wjUvi cvwbi Pvwn`vi wecix‡Z ‰`wbK 35 †KvwU wjUvi cvwb Drcv`b mÿgZv
AR©b K‡i‡Q| hv eZ©gvb miKvi Z_v gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ PÆMÖvg Iqvmvi
BwZnv‡m GKwU gvBjdjK I hyMvšÍKvix AMÖMwZ|
 ¯^í Av‡qi Rb‡Mvwô (LIC)/ew¯Í GjvKvq 2019 mv‡ji g‡a¨ cvwb myweav cÖ`v‡b wbijmfv‡e
KvR K‡i Sustainable Development Goal (SDG) AR©‡b MyiæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Q|
 eZ©gv‡b B-‡mevq hyMvšÍKvix c`‡ÿc wn‡m‡e B-wewjs (e-Billing), B-wRwc (e-GP) Ges B-bw_
(e-Filing) K‡i wWwRUvj PÆMÖvg Iqvmvq iæcvšÍ‡ii KvR Pjgvb Av‡Q|
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(Q) weMZ eQ‡i PÆMÖvg Iqvmvi mvdj¨/AR©b :

রচত্র-১: মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী কর্তক
ম ‘‘জেখ োরসনা পারন জোর্নাগাি’’ প্রকল্প উদদ্বার্ন।
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রচত্র-২:রবে ব্যাাংক এি সাোয্যপুষ্ট নবরনরমমি মদুনার্াট পারন জোর্ানাগাি এি রবরিন্ন ইউরনট।
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রচত্র-৩: বাাংলাদদেস্থ রবে ব্যাাংদকি Country Director, Mr. Qimiao Fanকর্তক
ম নবরনরমমি মদুনার্াট পারন জোর্নাগাি এি পরিদেমন বইদয় স্বাক্ষি প্রদান।
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রচত্র-৪: রবে ব্যাাংদকি সাোয্যপুষ্ট প্রকল্প ‘‘চট্টগ্রাম পারন সিবিাে উন্নয়ন ও স্যারনদটেন প্রকল্প’’ েীষ মক প্রকদল্পি প্যাদকে ডরব্লউ-৫ কালুির্াট েদি পদিঙ্গা
বুষ্টাি পাি জষ্টেন পর্ মন্ত িািরমেন জমইন ও আনুষরঙ্গক পাইপ লাইন রনমমাণ কাদেি ঠিকাদাি SWEG-TCEL-FSL JV, China -Bangladeshএি সাদথ
চট্টগ্রাম ওয়াসাি চুরি স্বাক্ষি ।
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রচত্র-৫: োইকাি সাোয্যপুষ্ট ‘‘কণ মফুলী পারন সিবিাে প্রকল্প (দফইে-২)’’ েীষ মক প্রকদল্পি প্যাদকে নাং ডরব্লউ-৩-১ এবাং ডরব্লউ-৩-২; (কণ মফুলী সারিমস
এরিয়া)KSA-জি রডসরিরবউেন পাইপলাইন রনমমাণ কাদেি ঠিকাদাি ‘‘চায়না-রেও ইরঞ্জরনয়ারিাং কদপমাদিেন CGC’’ এি সাদথ চট্টগ্রাম ওয়াসাি চুরি স্বাক্ষি।

44

রচত্র-৬: োইকাি সাোয্যপুষ্ট ‘‘কণ মফুলী পারন সিবিাে প্রকল্প (দফইে-২)’’ েীষ মক প্রকদল্পি প্যাদকে নাং ডরব্লউ-৩-৩ SCADA রসদস্টম এি ঠিকাদাি
‘‘ইয়দকাগায়া সরলউেন সারিমস কদপমাদিেন’’ এি সাদথ চট্টগ্রাম ওয়াসাি চুরি স্বাক্ষি।
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3.6)

Domestic & Foreign Training held in July’17 to June’18
80
70
60

Person

50
40

Domestic
Training

30

Foreign
Training

20

Note:

10
0

Month

Domestic Training
Month
No. of Person
July’17
August’17
September’17
October’17
November’17
December’17
January’18
February’18
March’18
April’18
May’18
June’18
Total =

13
3
2
1
69
0
56
17
33
35
23
0
252

Foreign Training
Month
No. of Person
July’17
August’17
September’17
October’17
November’17
December’17
January’18
February’18
March’18
April’18
May’18
June’18

0
5
2
0
0
12
4
1
2
4
4
0
34

D³ cÖwkÿYvw` MÖn‡Yi d‡j Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Kg©`ÿZv e„w× †c‡q‡Q, hv Kg©‡ÿ‡Î cÖ‡qv‡Mi
d‡j ms¯’vi Kv‡Ri MwZi mÂvi n‡q‡Q|
3|
2017-18 A_© eQ‡i XvKv I PÆMÖvg gnvbMix‡Z Riæix cwiw¯’wZ‡Z cvwb mieivn e¨e¯’v
¯^vfvweK ivLv, †Wª‡bR e¨e¯’vi Dbœqb, e„wói cvwb wb®‹vkb, A_© QvoKiY, Dbœqb mn‡hvMx Ges wewfbœ
mg‡q AvMZ ˆe‡`wkK wgk‡bi mv‡_ mfv AbywôZ n‡q‡Q| GQvov Dbœqb I KvwiMwi cÖKímg~‡ni
ev¯Íevqb I AMÖMwZ ch©v‡jvPbv, cÖKí cwi`k©b Ges mfv, Dbœqb cÖK‡íi Rb¨ wVKv`vix I civgk©K
cÖwZôvb wb‡qvM, XvKv/PÆMÖvg Iqvmv †ev‡W©i †Pqvig¨vb I m`m¨ c‡` wb‡qvM cÖ`vb Ges Dbœqb
cÖKímg~‡ni Rb¨ f~wg AwaMÖnYmn wewea Kvh©µg m¤úv`‡bi j‡¶¨ mswkøó gš¿Yvjq/wefvM I ms¯’vi mv‡_
†hvMv‡hvM I AvšÍtgš¿Yvjq mfv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| ï®‹ †gŠmy‡g Ges cweÎ igRvb gv‡m RbMY‡K
Ae¨vnZfv‡e cvwb mieivn wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ gW&m †RvbIqvix wfwR‡jÝ wUg MVb Kiv n‡q‡Q| Dbœqb
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cÖK‡íi Rb¨ QvoK…Z A_© h_vh_fv‡e e¨q Kiv n‡q‡Q wKbv Zv m‡iRwg‡b cwi`k©b Ges G mswkøó wel‡q
XvKv/PÆMÖvg Iqvmv‡K h_vh_ wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

cvwb mieivn-3 AwakvLv
Lyjbv Iqvmv t 2017-18 A_© eQ‡i Lyjbv Iqvmvi Abybœqb ev‡R‡Ui AvIZvq 1430.00 jÿ UvKv Qvo Kiv
n‡q‡Q| ÒLyjbv cvwb mieivnÓ cÖK‡íi 21000.00 jÿ UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| G cÖK‡íi AvIZvq Lyjbv
Iqvmv cÖavb Kvh©vjq fe‡bi KvR †kl n‡q‡Q| cÖKíwU wW‡m¤^i, 2018 Zvwi‡L †kl n‡e| 2017-18 A_©
eQ‡i Lyjbv Iqvmvi ÒLyjbv kn‡i cvwb mieivn e¨e¯’vi Dbœqb I m¤úªmviYÓ cÖKíwU 1146.00 j¶ UvKv e¨‡q
mgvß n‡q‡Q| ÒLyjbv kn‡i cqtwb®‹vkb e¨e¯’v wbg©v‡Yi Rb¨ f~wg AwaMÖnYÓ kxl©K cÖK‡íi AvIZvq Lyjbv
†Rjvi ewUqvNvUv Dc‡Rjv f~wg Awd‡mi AšÍM©Z gv_vfv½v †gŠRvq 12.00 (evi `kwgK k~b¨ k~b¨) GKi Rwg
AwaMÖn‡Yi cÖkvmwbK Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Lyjbv Iqvmvi 157wU c‡`i †gqv` 31/05/2019 ch©šÍ
nvjbvMv` msiÿY Kiv n‡q‡Q| c`mg~n ¯’vqxKi‡Yi wbwgË RbcÖkvmb gš¿Yvjq I A_© wefv‡Mi m¤§wZ MÖnY
Kiv n‡q‡Q| bZzb 165wU c` m„Rb Kiv n‡q‡Q|
ivRkvnx Iqvmv t 2017-18 A_© eQ‡i Abybœqb ev‡R‡Ui AvIZvq 2760.80 jÿ UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q|
ivRkvnx gnvbMix‡Z Riæix cwiw¯’wZ‡Z cvwb mieivn e¨e¯’v ¯^vfvweK ivLvi j‡ÿ¨ 2017-2018 A_© eQ‡i
ÒivRkvnx gnvbMix‡Z cvwb mieivn e¨e¯’vi cybtms¯‹viÓ kxl©K cÖK‡íi Rb¨ 1400.00 jÿ UvKv Qvo Kiv
n‡q‡Q| ivRkvnx Iqvmvi 157wU c‡`i †gqv` msiÿY Kiv n‡q‡Q| mKj AvbyôvwbKZv †kl K‡i bZzb 97wU
c` m„R‡bi cÖwµqv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| ivRkvnx Iqvmv Kg©Pvix PvKwi cÖweavbgvjv, 2018 ˆZwi Kiv n‡q‡Q|
ÒivRkvnx Iqvmvi f~-Dcwi¯’ cvwb †kvabvMviÓ cÖKíwU ev¯Íevq‡bi Rb¨ ivRkvnx Iqvmv Ges Pvqbv †Kv¤úvbx
Hunan Construction Engineering Group Corporation (HCEG) Gi g‡a¨ Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| ivRkvnx
Iqvmv †ev‡W©i m`m¨ wb‡qv‡Mi KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi t 2017-18 A_© eQ‡i Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ…©K ev¯Íevqbvaxb Ò37 †Rjv
kn‡i cvwb mieivn cÖKíÓ-Gi AvIZvq 8000.00 jÿ UvKv Ges ÒPi Dbœqb I emwZ ¯’vcbÓ cÖK‡íi
AvIZvq 650.00 jÿ UvKv Qv‡oi cÖkvmwbK Aby‡gv`b †`qv n‡q‡Q|
Bangladesh Water MSP Gi Greater Dhaka Watershed Restoration kxl©K Work Stream:
D³ Work Stream Gi wbqwgZ mfv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| D³ mfvmg~‡ni avivevwnKZvq Gazipur City
Corporation Gi Rb¨ Integrated Wastewater Management Systems bvgK PPP cÖK‡íi Kvh©µg

MÖnY Kiv n‡q‡Q|
HYSAWA: AÎ wefv‡Mi gZvg‡Zi wfwË‡Z HYSAWA KZ…©K 3.5 wgwjqb UvKvi Swiss Agency for
Development and Cooperation (SDC) Gi ˆe‡`wkK mnvqZvq 1g av‡c evsjv‡`‡ki hard to reach
area-†Z my‡cq cvwb I m¨vwbUvwi j¨vwÆ‡bi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q| HYSAWA Gi AbyK~‡j ‘Endowment
Fund’ wn‡m‡e 5.00 (cvuP) †KvwU UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

gwbUwis, cwi`k©b I g~j¨vqb AbywefvM
gwbUwis, cwi`k©b I g~j¨vqb AbywefvM ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi GKwU Ab¨Zg AbywefvM| G
Abywefv‡M gnvcwiPvjK Gi Aax‡b `yBwU cwiPvjK, 1wU hyM¥ mwPe, 1wU Dc-mwPe, 1wU Dc-cÖavb, 7wU wmwbqi
mnKvix mwPe Ges 3wU wmwbqi mnKvix cÖav‡bi c` i‡q‡Q| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aax‡b mivmwi I wewfbœ
`ßi/ms¯’v/cÖwZôvb KZ…©K Dc¯’vwcZ cÖKímg~n cÖwµqvKiY I Aby‡gv`b Kiv Ges G wefv‡Mi AvIZvaxb
Pjgvb I mgvß cÖKímg~n cwiex¶Y, m‡iRwgb cwi`k©b I g~j¨vqb msµvšÍ Kvh©vejx G AbywefvM †_‡K
m¤úv`b Kiv nq|
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gwbUwis I g~j¨vqb AwakvLv
gwbUwis I g~j¨vqb AwakvLvq hyM¥ mwP‡ei Aax‡b QqwU wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwP‡ei c` i‡q‡Q|
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aax‡b wewfbœœ `ßi/ms¯’v/cÖwZôvb/wmwU Ki‡cv‡ik‡bi gva¨‡g Pjgvb wewfbœœ cÖKí ev¯Íevqb
Kvh©µg gwbUwis I ev¯Íevqb cieZx© mg‡q cÖK‡íi g~j¨vqb G AwakvLvi gva¨‡g m¤úv`b Kiv nq|
gwbUwis, cwi`k©b I g~j¨vqb Abywefv‡M 2Rb cwiPvjK i‡q‡Qb| Zuv‡`i Aax‡b cwi`k©b kvLv i‡q‡Q| ¯’vbxq
miKvi wefv‡Mi Aax‡b wewfbœœ `ßi/ms¯’v/cÖwZôvb/wmwU Ki‡cv‡ik‡bi gva¨‡g Pjgvb wewfbœœ cÖKí ev¯Íevqb Kvh©µg
Zviv cwi`k©b K‡i _v‡Kb|
gwbUwis kvLv
K)

2017-18 A_© eQ‡i wefvM I †Rjv ch©v‡q cwiPvjK I DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi Kvh©vj‡qi
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †eZb I fvZv eve` 16 †KvwU 80 j¶ UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q|

L)

2016-17 A_© eQ‡i 321wU †cŠimfv, 61wU †Rjv cwil` I 4571wU BDwbqb cwil‡`i Kg©`¶Zv
g~j¨vqb Kvh©µg h_vh_fv‡e MÖnY Kiv n‡q‡Q| ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Kg©`ÿZv g~j¨vq‡bi d‡j
wbe©vwPZ Rb cÖwZwbwa‡`i g‡a¨ Kv‡Ri ¸YMZgvb e„w×i †ÿ‡Î Aby‡cÖiYv †hvMv‡”Q|

M)

2017-18 A_© eQ‡i wewfbœ wWGjwR/wWwWGjwR Kvh©vj‡q ‡gvU 08(AvU) Rb Kg©Pvix wb‡qv‡Mi j‡ÿ¨
QvocÎ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| d‡j wWGjwR/wWwWGjwR Kvh©vj‡q bZzb Kg©Pvix wb‡qvM Kivq Kg©ms¯’vb e„w×
I †eKviZ¡ nªvm †c‡q‡Q Ges Kv‡Ri MwZmxgv e„w× †c‡q‡Q|

N)

¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K MwVZ cwi`k©b wUg, wWGjwR I wWwWGjwRMY 2017-18 A_© eQ‡i ¯’vbxq
miKvi cÖwZôvbmg~‡ni 3106wU Dbœqb cÖKí cwi`k©b I gwbUwis K‡ib| weMZ A_© eQ‡i A_©vr 201617 A_© eQ‡i hvi cwigvY wQj 2102wU| 2017-18 A_© eQ‡i cwi`k©b I gwbUwis Gi gvÎv e„w×
†c‡q‡Q 30%| d‡j Kv‡Ri ¸YMZgvb AwaKZi wbwðZKiY I ev¯Íevq‡b mwµq mnvqK f~wgKv cvjb
K‡i‡Q|

O)

gwš¿cwil` wefvM KZ©„K Av‡qvwRZ †Rjv cÖkvmK m‡¤§jb 2018-G M„nxZ wm×v‡šÍi Av‡jv‡K ¯’vbxq
miKvi wefvM mswkøó welqvw` ev¯Íevq‡b cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q| d‡j ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi
AvIZvaxb cÖwZôvbmg~‡ni Kv‡Ri cÖwZ `vqe×Zv e„w× †c‡q‡Q|

P)

2016-17 A_© eQ‡i mKj BDwbqb cwil‡`i Kg©`ÿZv g~j¨vqb Kvh©µg h_vh_fv‡e m¤úbœ Kiv
n‡q‡Q| d‡j BDwbqb cwil`mg~‡ni mÿgZv e„w×mn Kv‡R ¯^”QZv e„w× †c‡q‡Q|

Q)

¯’vbxq miKvi wefv‡Mi 2016-17 A_© eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKvk Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j G wefv‡Mi
wewfbœgyLx Kvh©µg m¤ú‡K© mswkøó cÖwZôvb Ges DcKvi‡fvMxMY AewnZ n‡Z †c‡i‡Qb|

R)

2017-18 A_© eQ‡i ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb KZ…©K ev¯ÍevwqZ/ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~n m‡iRwgb gwbUwis
Kiv n‡q‡Q| d‡j Kv‡Ri ¸YMZgvb wbwðZKiYmn ¯^”QZv, Revew`wnZv Ges Kv‡Ri MwZ e„w× ‡c‡q‡Q|
g~j¨vqb kvLv

(K) ¯’vbxq miKvi wefvM ‡_‡K GwWwc/‡_vK/AwZwi³ eivÏ Øviv mKj wmwU K‡c©v‡ikb, †Rjv cwil`,
Dc‡Rjv cwil`, †cŠimfv I BDwbqb cwil` KZ©…K ev¯ZevwqZ Dbœqb cÖKímg~‡ni e¨q msµvšÍ
2017-18 A_©eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b g~j¨vqb Kiv n‡q‡Q| d‡j wewfbœ ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb mg~‡ni
Kv‡Ri cÖwZ `vqe×Zv I ¯^”QZv e„w× cv‡”Q|
(L) ¯’vbxq miKvi wefvM KZ©…K mivmwi ev¯ÍevwqZ cÖKímg~‡ni e¨q msµvšÍ cÖwZ‡e`‡bi g~j¨vqb Kiv
n‡q‡Q| d‡j mykvmb I Revew`wnZv AwaKZi e„w× †c‡q‡Q|
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(M) ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi, Rbm¦v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi I Iqvmvmg~‡ni mKj ev¯ZevwqZ
cÖK‡íi wcwiIwWK g~j¨vqb I ev¯ZevwqZ cÖKímg~‡ni e¨q msµvšÍ cÖwZ‡e`‡bi g~j¨vqb Kiv n‡q‡Q|
d‡j G mKj cÖwZôv‡bi Kv‡Ri ¸YMZgvb I ¯^”QZv µgvMZfv‡e e„w× cv‡”Q|
(N) wWGjwR I wWwWGjwRMY KZ©…K ¯’vbxq miKv‡ii wewfbœ `ßi/cÖwZôvb/Dbœqb cÖKímg~‡ni cwi`k©b
cÖwZ‡e`bmg~n mwVKfv‡e g~j¨vqb Kiv n‡q‡Q| d‡j Zv‡`i mÿgZv e„w×mn cÖKí Kv‡Ri ¸YMZgvb
AwaKZi wbwðZ n‡q‡Q|
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cwi`k©b kvLv
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb wewfbœ `ßi/cÖwZôvbg~n I Zv‡`i Kvh©µg cwi`k©bc~e©K cÖwZ‡e`b
Dc¯’vcb K‡i _v‡K| 2017-18 mv‡j 298wU cÖKí cwi`k©b Kiv n‡q‡Q| `vwLjK…Z mKj cwi`k©b
cÖwZ‡e`‡bi wel‡q Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| d‡j mykvmb I Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q Ges wbqwgZ
cwi`k©‡bi d‡j Kv‡Ri ¸YMZgvb e„w×mn cÖK‡íi ev¯Íevq‡bi MwZ Z¡ivwš^Z n‡q‡Q|

cwiKíbv AwakvLv
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi cwiKíbv AwakvLvq `yBRb Dc-cÖav‡bi Aax‡b wmwbqi mnKvix cÖavb/mnKvix
cÖavb ch©v‡qi 3wU kvLv i‡q‡Q| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi gnvcwiPvjK Gi mvwe©K ZË¡veav‡b AwakvLvwU
cwiPvwjZ nq| Z…Yg‚j ch©vq n‡Z kni/bMi ch©šÍ †`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b ¯’vbxq miKvi wefvM
D‡jøL‡hvM¨ f‚wgKv †i‡L Avm‡Q| kni I MÖvgvÂ‡ji †fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY I i¶Yv‡e¶Y, iv¯ÍvNvU,
†mZz/KvjfvU© I evm Uvwg©bvj wbg©vY I msi¶‡Yi gva¨‡g †`‡ki mvgwMÖK †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb, wbivc`
cvwb mieivn wbwðZKiY I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœqb, KwgDwbwU j¨vwUªb, bMi ¯^v¯’¨/gvZ…m`b †K›`ª, ‡cŠi
gv‡K©U BZ¨vw` wbg©vY, ew¯Í Dbœqbmn wewfbœ Dbœqb Kg©KvÛ cwiPvjbvi Rb¨ G wefv‡Mi AvIZvaxb `ßi/ms¯’v
KZ©„K †h mKj cÖKí cÖYqb Kiv nq Zv cwiKíbv AwakvLvi gva¨‡g Aby‡gv`‡bi Rb¨ cÖwµqvKiY Kiv n‡q
_v‡K| G Qvov †Rjv cwil`, Dc‡Rjv cwil`, BDwbqb cwil`, †cŠimfv I wmwU K‡c©v‡ikb cÖf„wZ ¯’vbxq
miKvi cÖwZôvbmg~‡n evwl©K Dbœqb Kg©m~Px (GwWwc)Õi AvIZvq Dbœqb mnvqZv eve` eivÏ cÖvwßi welqwU G
AwakvLvi gva¨‡g m¤úvw`Z n‡q _v‡K| 2017-18 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z ¯’vbxq miKvi cÖwZôv‡bi
AbyK~‡j Dbœqb mnvqZv eiv‡Ïi weeiY wbgœiƒct
Lv‡Zi bvg
eivÏ (†KvwU UvKv)
Aegyw³/e¨q (†KvwU UvKv)
520
520
1. Dc‡Rjvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
10
10
2. BDwbqb cwil‡`i Rb¨ Dbœqb mnvqZv
440
440
3. ‡cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
530
530
4. ‡Rjv cwil`mg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
400
398
5. 11wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¨ Dbœqb mnvqZv
‡gvU 1900
1898
2017-18 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwc‡Z †gvU RvZxq eivÏ wQj 157594.39 †KvwU UvKv| Gi g‡a¨ ¯’vbxq
miKvi wefv‡Mi Rb¨ eivÏ wQj 22753.69 †KvwU UvKv, hv †gvU AviGwWwc eiv‡Ïi 14.43%| G eiv‡Ïi
g‡a¨ ¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K ev¯Íevqbvaxb †gvU 244wU cÖK‡íi AbyK‚‡j eivÏ wQj †gvU 20853.69 †KvwU
UvKv (wRIwe 13377.01 †KvwU Ges cÖKí mvnvh¨ 7476.68 †KvwU) Ges ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvaxb
¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni (BDwbqb cwil`, Dc‡Rjv cwil`, †cŠimfv, †Rjv cwil`, Ges wmwU
K‡c©v‡ikb) AbyK‚‡j Dbœqb mnvqZv wn‡m‡e eivÏ wQj 1900.00 †KvwU UvKv| mvwe©Kfv‡e ¯’vbxq miKvi
wefv‡Mi AbyKy‡j A_© Aegyw³ I e¨q n‡q‡Q h_vµ‡g 22435.56 †KvwU UvKv (eiv‡Ïi 98.60%) I
22152.77 †KvwU UvKv (eiv‡Ïi 97.36%)|
cÖKí Ges ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv eve` eivÏ I e¨‡qi mvwe©K AMÖMwZ
(‡KvwU UvKvq)
cÖKí I Dbœqb mnvqZv
AviGwWwc
Aegyw³ (eiv‡Ïi %)
e¨q (eiv‡Ïi %)
eivÏ
cÖK‡íi AbyK‚‡j (244wU)
20853.69
20537.56 (98.48%)
20254.77 (97.13%)
Dbœqb mnvqZv
1900.00
1898.00 (99.89%)
1898.00 (99.89%)
me©‡gvU
22753.69
22435.56 (98.60%)
22152.77 (97.36%)
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2017-18 A_© eQ‡i me©‡gvU 54wU cÖKí mgvß n‡q‡Q (GjwRBwWÕi 33wU, Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi
Gi 2wU, Lyjbv IqvmvÕi 1wU, XvKv `w¶Y wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb Gi 3wU, PÆMÖvg
wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, iscyi wmwU
K‡c©v‡ikb Gi 1wU, ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb Gi 2wU, bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU Kzwgjøv wmwU
K‡c©v‡ikb Gi 1wU, ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb Gi 3wU Ges ¯’vbxq miKvi wefvM Gi 3wU) 2017-18 A_©
eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwcÕi eivÏ, Aegyw³ I e¨‡qi ms¯’vIqvix weeiY cwiwkó-ÒKÓ G †`qv n‡jv|
 D‡jøL¨, 2017-18 A_©eQ‡i ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi 199wU cÖK‡íi AbyK~‡j g~j evwl©K Dbœqb
Kg©m~wPi eivÏ wQj cÖvq 21,392.99 †KvwU UvKv| Gi g‡a¨ wRIwe Ask wQj 13727.93 †KvwU UvKv
Ges cÖKí mvnvh¨ eve` 7665.06 †KvwU UvKv| cieZ©x‡Z ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z †gvU
244 wU cÖKí AšÍfz©³ nq Ges †gvU eivÏ 1360.08 †KvwU UvKv e„w× †c‡q (wRIwe 1550.46 †KvwU
UvKv e„w× I cÖKí mvnvh¨ 190.38 †KvwU UvKv n«vm) †gvU ms‡kvwaZ GwWwc wba©vwiZ nq 22,753.07
†KvU UvKv (wRIwe 15278.39 †KvwU UvKv Ges cÖKí mvnvh¨ 7474.68 †KvwU UvKv) 2017-18 A_©
eQ‡ii AviGwWwc‡Z ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AbyK‚‡j Dbœqb mnvqZvi weeiY cwiwkó-ÔLÕ m`q `ªóe¨|
 2016-17 A_©eQ‡i ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi †gvU ms‡kvwaZ eivÏ wQj 19236.85 †KvwU UvKv hv n‡Z
Ryb 2017 ch©šÍ Aegy³ nq 18740.99 †KvwU UvKv (eiv‡Ïi 97.42%) Ges e¨q m¤úvw`Z nq
18668.82 †KvwU UvKv (eiv‡Ïi 97.05%) cieZx© 2017-18 A_©eQ‡i ms‡kvwaZ GwWwc‡Z †gvU
eivÏ wQj 22753.69 †KvwU UvKv hv n‡Z Ryb 2018 ch©šÍ Aegy³ nq 22,435.56 †KvwU UvKv
(eiv‡Ïi 98.60%) Ges †gvU e¨q m¤úvw`Z nq 22,148.23 †KvwU UvKv (eiv‡Ïi 97.34%)
mvwe©Kfv‡e 2016-17 A_©eQ‡ii Zzjbvq 2017-18 A_©eQ‡i ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi GwWwc
ev¯Íevq‡bi mÿgZv cÖvq 0.30% e„w× †c‡q‡Q| 2016-17 Ges 2017-18 A_©eQ‡i GwWwc eivÏ,
Aegy³ I ms¯’vIqvix Zzjbvg~jK weeiYx cwiwkó-ÔMÕ m`q `ªóe¨| 2017-18 mv‡ji g~j GwWwc I
ms‡kvwaZ GwWwc eiv‡Ïi Zzjbvg~jK weeiYx cwiwkó-N G D‡jøL i‡q‡Q|
 2017-18 A_© eQ‡ii GwWwcÕi AMÖMwZ wQj 96.46%|

cwiKíbv AwakvLv n‡Z 2017-18 A_© eQ‡i ev¯ÍevwqZ Kvh©µgmg~n t
(1) G AwakvLv n‡Z me©‡gvU 32wU bZzb cÖKí cÖ¯Íve Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Ges 54wU cÖKí mgvß n‡q‡Q|
GQvov wewfbœ cÖK‡íi †gqv` e„w× I ms‡kvab msµvšÍ Kvh©µg m¤úv`b Kiv n‡q‡Q|
(2) ga¨‡gqv`x ev‡RU KvVv‡gvi AvIZvq ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi wZb eQi †gqv`x ev‡RU cÖYq‡b mwµq
mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
(3) Dbœqb cÖKímg~‡ni ev¯Íevqb AMÖMwZi 3wU gvwmK ch©v‡jvPbv mfv Abyôvb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv
Kiv n‡q‡Q|
(4) evwl©K Dbœqb Kg©m~Px I ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Px‡Z wRIwe I cÖKí mvnvh¨ eve` cÖ‡qvRbxq eivÏ
wba©viY msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
(5) Dbœqb cÖK‡íi Kg©-cwiKíbv cÖYqb, Kg©-cwiKíbv Abyhvqx µq msµvšÍ AMÖMwZi Z_¨vw`mn cÖK‡íi
gvwmK, ˆÎgvwmK AMÖMwZi cÖwZ‡e`b Ges mgvßK…Z cÖKímg~‡ni cÖKí mgvwß cÖwZ‡e`b AvBGgBwW-†Z
†cÖiY Kiv n‡q‡Q|
(6) cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, gwš¿cwil` wefv‡M cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ I Dbœqb Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw`/
cÖwZ‡e`b ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q|
(7) 10g RvZxq msm‡` 2018 mv‡ji cÖ_g Awa‡ek‡b gnvgvb¨ ivóªcwZ KZ©„K cÖ‡`q fvl‡Y AšÍf©~w³i Rb¨
Ges wWwRUvj evsjv‡`k M‡o †Zvjvi j‡¶¨ I miKv‡ii wbe©vPbx Bk‡Znv‡ii Av‡jv‡K G wefvM KZ©„K
M„nxZ Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw` gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiY Kiv n‡q‡Q|
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(8) `vZv‡Mvôxi mv‡_ cÖK‡í A_©vq‡bi wel‡q FYPyw³i Ici wewfbœ ch©v‡q †b‡Mvwk‡qkb msµvšÍ Kvh©µg
cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
(9) wewfbœ `vZv †`k/ms¯’vÕi wgkbmg~‡ni mv‡_ Wrap-Up mfvi Av‡hvRb Kiv n‡q‡Q|
(10) mn¯ªvã Dbœqb Ges `vwi`ª wbimb †KŠkjc‡Îi m~PK, †KŠkj I bxwZmg~‡ni Av‡jv‡K G wefv‡Mi
Kg©Kv‡Ûi cÖfve msµvšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv n‡q‡Q|
(11) cwiKíbv mswkøó msm` Awa‡ek‡bi cÖ‡kœvËi cÖYqb I †cÖiY|
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cwiKíbv-1 kvLv
(1)

G kvLv n‡Z ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb GjwRBwW, e‡i›`ª Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K mivmwi ev¯Íevq‡bi
Rb¨ cÖ¯ÍvweZ Dbœqb cÖKímg~‡ni (wewb‡qvM/KvwiMix mnvqZv) Aby‡gv`b cÖwµqvKiY, cÖK‡íi †gqv`
e„w× msµvšÍ Kvh©µg, cÖK‡íi ms‡kvab msµvšÍ Kvh©µg Ges cÖK‡íi Aby‡gv`b I ev¯Íevqb ch©v‡q
wewfbœ Z`šÍ/cwi`k©b msµvšÍ Kvh©µg Kiv n‡q _v‡K|

(2)

cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, gwš¿cwil` wefv‡M cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ I Dbœqb Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw`/
cÖwZ‡e`b ‡cÖiY Kiv nq|

(3)

`vZv‡Mvôxi mv‡_ GjwRBwW KZ©„K cÖ¯ÍvweZ cÖK‡í A_©vq‡bi wel‡q FYPyw³i Ici wewfbœ ch©v‡q
‡b‡Mvwk‡qkb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq|

(4)

wewfbœ `vZv †`k/ms¯nvÕi wgkbmg~‡ni mv‡_ Wrap-Up mfvi Av‡qvRb Kiv nq|

cwiKíbv-2 kvLv
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

G kvLv n‡Z ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb, PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb,
Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb, wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb, bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ikb, MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb,
Sustainable Development Goal Ges Five Year Plan Rjevqy cwieZ©b Awf‡hvRb †gvKv‡ejvi Rb¨
XvKv, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi AvIZvq M„nxZe¨ cÖKímg~n mivmwi ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖ¯ÍvweZ Dbœqb
cÖKímg~‡ni (wewb‡qvM/KvwiMix mnvqZv) Aby‡gv`‡bi cÖwµqvKiY, cÖK‡íi †gqv` e„w× msµvšÍ
Kvh©µg, cÖK‡íi ms‡kvab msµvšÍ Kvh©µg Ges cÖK‡íi Aby‡gv`b I ev¯Íevqb ch©v‡q wewfbœ
Z`šÍ/cwi`k©b msµvšÍ Kvh©µg Kiv n‡q _v‡K|
cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, gwš¿cwil` wefv‡M cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ I Dbœqb Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw`/
cÖwZ‡e`b ‡cÖiY Kiv nq|
RvZxq msm‡`i wewfbœ Awa‡ek‡b gnvgvb¨ ivóªcwZ KZ©„K cÖ‡`q fvl‡Y AšÍf©~w³i Rb¨ Ges eZ©gvb
miKv‡ii wbe©vPbx Bk‡Znv‡ii Av‡jv‡K G wefvM KZ©„K M„nxZ Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw` gwš¿cwil`
wefv‡M †cÖiY Kiv nq|
`vZv‡Mvôxi mv‡_ wmwU K‡c©v‡ikb mswkøó cÖK‡í A_©vq‡bi wel‡q FYPyw³i Ici wewfbœ ch©v‡q
†b‡Mvwk‡qkb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq|
wewfbœ `vZv †`k / ms¯’vÕi wgkbmg~‡ni mv‡_ Wrap-Up mfvi Av‡qvRb Kiv nq|
cÂevwl©Kx cwiKíbvq AšÍf©yw³i Rb¨ ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Input cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq|
msm‡` gvbbxq A_© gš¿xi ev‡RU e³…Zvq AšÍf©yw³i Rb¨ Input cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq|
mnkÖvã Dbœqb Ges `vwi`ª¨ wbimb †KŠkjc‡Îi m~PK, †KŠkj I bxwZmg~‡ni Av‡jv‡K G wefv‡Mi
Kg©Kv‡Ûi cÖfve msµvšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq|

cwiKíbv-3 kvLv
(1)

G kvLv n‡Z ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb wWwcGBPB, XvKv Iqvmv, PÆMÖvg Iqvmv, Lyjbv Iqvmv Ges
ivRkvnx Iqvmv KZ©„K ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖ¯ÍvweZ Dbœqb cÖKímg~‡ni (wewb‡qvM/KvwiMix mnvqZv)
Aby‡gv`‡bi cÖwµqvKiY, cÖK‡íi †gqv` e„w× msµvšÍ Kvh©µg, cÖK‡íi ms‡kvab msµvšÍ Kvh©µg Ges
cÖK‡íi Aby‡gv`b I ev¯Íevqb ch©v‡q wewfbœ Z`šÍ/cwi`k©b msµvšÍ Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q _v‡K|

(2)

Dbœqb cÖKímg~‡ni ev¯Íevqb AMÖMwZi gvwmK ch©v‡jvPbv mfv Abyôvb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv
nq|
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(3)

¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvaxb mKj ms¯’vi cÖKímg~‡ni AbyK~‡j evwl©K Dbœqb Kg©m~Px I
ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~Px‡Z wRIwe I cÖKí mvnvh¨ eve` cÖ‡qvRbxq eivÏ wba©viY, AwZwi³
eivÏ Ges Dc‡hvRb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq|

(4)

Dbœqb cÖK‡íi Kg©-cwiKíbv cÖYqb, Kg©-cwiKíbv Abyhvqx µq msµvšÍ AMÖMwZi Z_¨vw`mn cÖK‡íi
gvwmK, ˆÎgvwmK AMÖMwZi cÖwZ‡e`b Ges cÖKí mgvß cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbvi ci AvBGgBwW-†Z
†cÖiY Kiv nq|

(5)

cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, gwš¿cwil` wefv‡M cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ I Dbœqb Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw`/
cÖwZ‡e`b †cÖiY Kiv nq|

(6)

`vZv‡Mvôxi mv‡_ cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb mswkøó cªK‡í A_©vq‡bi wel‡q FYPyw³i Ici wewfbœ
ch©v‡q ‡b‡Mvwk‡qkb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq|

(7)

wewfbœ `vZv †`k/ms¯’vÕi wgkbmg~‡ni mv‡_ Wrap-Up mfvi Av‡qvRb Kiv nq|

(8)

wewfbœ gš¿Yvjq Ges cwiKíbv Kwgk‡bi wewfbœ †m±‡ii mv‡_ Dbœqb cÖKí Aby‡gv`b/ev¯Íevqb mswkøó
wel‡q mgš^q msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq|

cwiKíbv-4 kvLv
(1)

G kvLv n‡Z ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb, ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb,
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb, Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb, iscyi wmwU K‡c©v‡ikb, ¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K
mivmwi ev¯Íevqbvaxb/ev¯ÍevwqZe¨ cÖKímg~n, Rjevqy cwieZ©b Awf‡hvRb †gvKv‡ejvi Rb¨ ewikvj,
Lyjbv, ivRkvnx, iscyi Ges gqgbwmsn wefv‡Mi AvIZvq M„nxZe¨ cÖKímg~n KZ©„K ev¯Íevq‡bi Rb¨
cÖ¯ÍvweZ Dbœqb cÖKímg~‡ni (wewb‡qvM/KvwiMix mnvqZv) Aby‡gv`‡bi cÖwµqvKiY, cÖK‡íi †gqv` e„w×
msµvšÍ Kvh©µg, cÖK‡íi ms‡kvab msµvšÍ Kvh©µg Ges cÖK‡íi Aby‡gv`b I ev¯Íevqb ch©v‡q wewfbœ
Z`šÍ/cwi`k©b msµvšÍ Kvh©µg Kiv n‡q _v‡K|

(2)

cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, gwš¿cwil` wefv‡M cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ I Dbœqb Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw`/
cÖwZ‡e`b ‡cÖiY Kiv nq|

(3)

RvZxq msm‡`i wewfbœ Awa‡ek‡b gnvgvb¨ ivóªcwZ KZ©„K cÖ‡`q fvl‡Y AšÍf©~w³i Rb¨ Ges eZ©gvb
miKv‡ii wbe©vPbx Bk‡Znv‡ii Av‡jv‡K G wefvM KZ©„K M„nxZ Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw` gwš¿cwil`
wefv‡M †cÖiY Kiv nq|

(4)

`vZv‡Mvôxi mv‡_ wmwU K‡c©v‡ikb mswkøó cªK‡í A_©vq‡bi wel‡q FYPyw³i Ici wewfbœ ch©v‡q
‡b‡Mvwk‡qkb msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq|

(5)

wewfbœ `vZv †`k/ms¯’vÕi wgkb mg~‡ni mv‡_ Wrap-Up mfvi Av‡qvRb Kiv nq|

(6)

cÂevwl©Kx cwiKíbvq AšÍf©yw³i Rb¨ ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Input cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq|

(7)

msm‡` gvbbxq A_© gš¿xi ev‡RU e³…Zvq AšÍf©yw³i Rb¨ Input cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq|

(8)

mnkÖvã Dbœqb Ges `vwi`ª¨ wbimb †KŠkjc‡Îi m~PK, ‡KŠkj I bxwZmg~‡ni Av‡jv‡K G wefv‡Mi
Kg©Kv‡Ûi cÖfve msµvšÍ cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq|
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Aa¨vq-2
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi ZË¡veav‡b mivmwi ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~n

evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY cÖKí (2q ch©vq)
1| cÖK‡íi Dci mswÿß weeiY
mykvmb wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µg‡K kw³kvjx Ki‡Z MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi,
BDGbwWwc I BD‡ivcxqvb BDwbqb- Gi Avw_©K I KvwiMwi mn‡hvwMZvq ¯’vbxq miKvi wefvM 4 eQi †gqv`x
(2016-2019) ÔÔevsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY (2q ch©vq)Ó kxl©K cÖKíwU †`‡ki 8wU wefv‡Mi 27wU
†Rjvi 128wU Dc‡Rjvi AvIZvaxb
1,080wU BDwbq‡b ev¯Íevqb Ki‡Q|
cÖKíwU MÖvg Av`vjZ e¨e¯’v Kvh©KixKi‡Yi
gva¨‡g evsjv‡`‡ki DcK‚j AÂjmn b`x
fv½b, PivÂj I Avw`evmx Aay¨wlZ cÖZ¨šÍ
GjvKvi myweavewÂZ I cÖvwšÍK Rb‡Mvôx
we‡kl K‡i bvix, `wi`ª I wec`vcbœ
Rb‡Mvôx‡K wePvi e¨e¯’vq cÖ‡ekvwaKvi
wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ ÿgZvqb Ki‡e hv‡Z
Zviv Zv‡`i cÖwZ msNwUZ Ab¨vqmg~‡ni
cÖwZKvi †c‡Z cv‡i Ges ¯’vbxq ch©v‡q
`ªæZZg mg‡q, ¯^í Li‡P I ¯^”QZvi mv‡_
we‡iva wb®úwË Ki‡Z cv‡i| cÖK‡íi `vZv ms¯’v I eiv‡Ïi cwigvY wb¤œiƒc:
`vZv ms¯’v
BD‡ivwcqvb BDwbqb (BBD)evsjv‡`k miKvi
BDGbwWwc
†gvU ev‡RU

eiv‡Ïi cwigvY
t 32.87 wgwjqb gvwK©b Wjvi
t 4.83 wgwjqb gvwK©b Wjvi
t 0.10 wgwjqb gvwK©b Wjvi
t 37.80 jÿ UvKv

2| cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨t
evsjv‡`‡ki myweavewÂZ I cÖvwšÍK Rb‡Mvôxi wePvi e¨e¯’vq cÖ‡ekvwaKvi wbwðZKi‡Y Ae`vb ivLv|

cÖK‡íi mywbw`©ó D‡Ïk¨t
 ¯’vbxq KZ©„cÿ‡K mymsMwVZ MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g ¯’vbxq wePvwiK Pvwn`v Ges h_vh_ AvBbx †mev
cÖ`v‡bi †ÿ‡Î AwaKZi ms‡e`bkxj Kiv|
 ¯’vbxq RbM‡Yi we‡kl K‡i bvix, `wi`ª I wec`vcbœ Rb‡Mvôxi ÿgZvqb Kiv hv‡Z Zviv Zv‡`i cÖwZ
msNwVZ Ab¨vqmg~‡ni cÖwZKvi PvB‡Z cv‡i Ges ¯’vbxq ch©v‡q `ªæZZg mg‡q, ¯^í Li‡P I ¯^”QZvi mv‡_
we‡iva wb®úwË Ki‡Z cv‡i|

3| cÖK‡íi Kg© GjvKv wba©viYt cÖKí `wj‡j DwjøwLZ ‰ewkó¨ (Criteria) AbymiY K‡i evsjv‡`‡ki 8wU
wefv‡Mi 27wU †Rjvi 128wU Dc‡Rjvi AvIZvaxb 1,080wU BDwbqb‡K cÖK‡íi 2q ch©v‡qi Rb¨ Kg© GjvKv
wn‡m‡e P~ovšÍ K‡i ¯’vbxq miKvi wefvM MZ 15 Ryb, 2016 Zvwi‡L GKwU miKvwi Av‡`k Rvwi K‡i‡Q|
wefvMwfwËK cÖK‡íi Kg© GjvKv wb¤œiƒct
wefvM

†Rjv msL¨v

Dc‡Rjv msL¨v
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BDwbqb msL¨v

wefvM
XvKv
gqgbwmsn
PÆMÖvg
wm‡jU
ivRkvnx
iscyi
ewikvj
Lyjbv
†gvU

†Rjv msL¨v

Dc‡Rjv msL¨v

BDwbqb msL¨v

4
3
4
3
3
4
3
3
27

18
10
22
13
16
20
13
16
128

136
99
172
111
131
183
118
130
1080

4| Kg© GjvKvq 2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©µg
Kvh©µg-1. cÖK‡íi †gqv`v‡šÍ cÖKífz³ BDwbqbmg~‡n MÖvg Av`vjZ‡K mwµqfv‡e Kvh©Kix Ki‡Z
RvZxq Ges ¯’vbxq ch©v‡q mswkøó DcKvi‡fvMx‡`i mÿgZv Ges `ÿZvi DbœwZ mvab Kiv|

Kvh©µg-1 Gi AMÖMwZt
1.1 MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g wePvwiK †mev cÖ`vbt weMZ A_© eQ‡i (RyjvB Õ17-Ryb Õ18) G cÖK‡íi Aax‡b
1078wU BDwbq‡b MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g wePvwiK †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| G cÖK‡íi `ÿZv I mÿgZv e„w×

Ges m‡PZbZvg~jK Kvh©µ‡gi d‡j cÖKí GjvKvi wewfbœ BDwbq‡b weMZ A_© eQ‡i 46,336wU gvgjv bw_fy³
n‡q‡Q hvi g‡a¨ 33,458wU gvgjvi ivq (wm×všÍ) cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 29,984wU gvgjvi wm×všÍ ev¯ÍevwqZ
n‡q‡Q| 3,137wU gvgjv D”P Av`vjZ †_‡K wb®úwËi j‡ÿ¨ MÖvg Av`vj‡Z ¯’vbvšÍi Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j
cÖKíwU GKw`‡K †hgb MÖvgxY Rb‡Mvôx‡K Kg Li‡P ¯’vbxq ch©v‡q wePvwiK †mev cÖvwßi my‡hvM m„wó K‡i w`‡”Q,
Ab¨w`‡K D”P Av`vj‡Z gvgjvi Pvc Kgv‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q| GQvov, MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g cÖwZev`xi KvQ
†_‡K cÖvq 32.08 †KvwU UvKv ÿwZc~iY wnmv‡e Av`vq K‡i Av‡e`bKvix‡K cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

1.2 cÖKífz³ BDwbq‡b GRjvm Ges cÖ‡qvRbxq dig I dvwb©Pvi mieivnt cÖKífz³ 1,080wU
BDwbq‡bi g‡a¨ cÖK‡íi gva¨‡g 760wU BDwbqb cwil‡` bZzb GRjvm ¯’vcbmn 268wU BDwbq‡b cyi‡bv
GRjvm †givgZ Kiv n‡q‡Q| evwK 52wU BDwbqb cwil‡` GRjvm _vKvq cÖKí †_‡K GRjvm ¯’vc‡b mnvqZv
†`Iqv nqwb| GQvov, cÖKífz³ 1,078wU BDwbqb cwil‡` MÖvg Av`vjZ mnKvixi Awd‡mi Rb¨ †Pqvi, †Uwej,
Avjgvix I †kj&d mieiv‡ni cvkvcvwk MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µg cwiPvjbvi j‡ÿ¨ cÖwZwU BDwbqb cwil‡`i
Rb¨ wewfbœ dig I †iwR÷vi weZiY Kiv n‡q‡Q|

1.3 MÖvg Av`vjZ m¤ú‡K© cÖwkÿY cÖ`vbt cÖKíwU †Rjv cÖwkÿK `j (District Training Pool)-Gi
gva¨‡g weMZ A_© eQ‡i 31 Rb BDwc †Pqvig¨vb, 30 Rb c¨v‡bj †Pqvig¨vb, 248 Rb BDwc mwPe, 12,618
Rb BDwc m`m¨, 8821 Rb MÖvg cywjk I 238 Rb MÖvg Av`vjZ mnKvix A_©vr †gvU 21,986 Rb BDwc
cÖwZwbwa I Kg©x‡K ÔMÖvg Av`vjZ cwiPvjbv Ges cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vcbvÕ-Gi Dci cÖ‡qvRbxq cÖwkÿY cÖ`vb
K‡i‡Q|

1.4 MÖvg Av`vjZ welqK cÖwkÿY DcKiY ˆZwi I weZiY:
 weMZ A_©eQ‡i 210 Kwc cÖwkÿY g¨vby‡qj I 37 Kwc wd¬c PvU© Dc-cwiPvjK, ¯’vbxq miKvi,
wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUi I mn‡hvMx †emiKvwi Dbœqb ms¯’vi gv‡S weZiY Kiv n‡q‡Q| G ch©šÍ 450
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Kwc MÖvg Av`vjZ welqK cÖwkÿY g¨vby‡qj Ges 250 Kwc cÖwkÿY wd¬c PvU© mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i
gv‡S weZiY Kiv n‡q‡Q|
 MÖvg Av`vjZ welqK cÖ‡kœvËi (Freequently Ask Question) bvgK GKwU cyw¯ÍKv ˆZwi Kiv
n‡q‡Q hv ch©‡eÿY I P‚ovšÍ Aby‡gv`‡bi Rb¨ gš¿Yvj‡q `vwLj Kiv n‡q‡Q |
 cÖwkÿY DcKiY wn‡m‡e 1,00,000 (GK jÿ)c‡KU KvW©, 1,250 Kwc MÖvg Av`vj‡Zi wePvi cÖwµqv
msµvšÍ wkÿYxq PvU© Qvcv‡bv Ges mswkøó †÷K‡nvìvi‡`i gv‡S weZiY Kiv n‡q‡Q|

1.5 cÖK‡íi †÷K‡nvìvi‡`i ((UNOs, DDLGs, Judges, Police, Women’s Development
Forum etc.) †RÛvi Ges MÖvg Av`vjZ m¤ú‡K© m‡PZb Kivt
cÖK‡íi wewfbœ ch©v‡qi †÷K‡nvìvi‡`i‡K (†hgb; Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi,
wePviK, cywjk, bvix Dbœqb †dviv‡gi Kg©KZ©vMY) MÖvg Av`vjZ I †RÛvi Dbœqb m¤ú‡K© m‡PZb Kivi j‡ÿ¨
†Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q †gvU 1,346wU Kg©kvjv I gZwewbgq mfvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| D³ Kg©kvjv I
gZwewbgq mfvq wewfbœ ch©v‡qi †gvU 56,418 Rb †÷K‡nvìvi AskMÖnY K‡i‡Qb| wb‡¤œi †Uwe‡j
Kg©kvjv/‡mwgbvi I AskMÖnYKvix msµvšÍ Z_¨vw` D‡jøL Kiv nj:
µg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kg©kvjv/‡mwgbvi

msL¨v

†Rjv ch©v‡q †RÛvi I MÖvg Av`vjZ wel‡q ¸iæZ¡c~Y© AskxRb‡`i mv‡_
m‡PbZvg~jK Kg©kvjv
wefvMxq ch©v‡q †RÛvi I gvbevwaKvi wel‡q gvV ch©v‡qi Kg©x‡`i mv‡_
m‡PbZvg~jK Kg©kvjv
†RÛvi m‡PZbZv wel‡q ‡KŠkjcÎ cÖYq‡bi j‡ÿ¨ civgk© mfv
bvix Dbœqb †dviv‡gi mv‡_ MÖvg Av`vjZ wel‡q Kg©kvjv
hye Kg©kvjv
†Rjv cÖwkÿY cy‡ji m`m¨‡`i mv‡_ wi‡d¬Kkb Kg©kvjv
mvsevw`K‡`i mv‡_ MÖvg Av`vjZ welqK Kg©kvjv
†Rjv wePvi wefvM I cywjk wefv‡Mi mv‡_ gZwewbgq mfv
cÖKí wi‡d¬Kkb Kg©kvjv
DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi I wWGd‡`i mv‡_ Kg©kvjv
MÖvg Av`vjZ welqK wefvMxq Kg©kvjv
evwl©K Kg©cwiKíbv welqK Kg©kvjv
DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi‡`i mv‡_ cÖKí cwiwPwZg~jK Kg©kvjv
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡`i mv‡_ cÖKí cwiwPwZg~jK Kg©kvjv
me©‡gvU

†gvU
AskMÖnYKvix

9
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8
4
174
1076
8
27
27
1
2
6
1
1
2
1,346

191
143
5998
45797
305
1100
875
89
110
995
91
56
124
56,418

Kvh©µg- 2. MÖvg Av`vj‡Zi `ÿZv Ges Kvh©KvwiZv‡K e„w× Kivi j‡ÿ¨ AvBbx KvVv‡gv I bxwZgvjv
cybtms‡kvab Kiv|
Kvh©µg-2 Gi AMÖMwZt
2.1 MÖvg Av`vjZ AvBb I wewa m¤úwK©Z eyK‡jU Qvcv‡bvt weMZ A_©eQ‡i cÖK‡íi cvBjU †dB‡R
ˆZwiK…Z MÖvg Av`vjZ eyK‡jUwU ch©v‡jvPbv K‡i MÖvg Av`vjZ wewagvjv, 2016-Gi Av‡jv‡K Zv nvjbvMv` Kiv
n‡q‡Q| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 20,000 (wek jÿ) Kwc eyK‡jU Qvcv‡bv n‡q‡Q Ges
BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb, ¯’vbxq cÖkvmb I Ab¨vb¨ †÷K‡nvìvi‡`i gv‡S weZiY Kiv n‡q‡Q|
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2.2 †Rjv wePvi wefvM I cywjk wefv‡Mi mv‡_ gZwewbgq mfvt 27wU †Rjvi wePvi wefv‡Mi Kg©KZ©v‡`i
gZwewbgq mfvq AskMÖnY wbwðZKi‡Y mycÖxg †KvU© -Gi Aby‡gv`b Avg‡j wb‡q MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k
miKv‡ii AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvjq †_‡K †Rjv wePvi wefvM‡K gZwewbgq mfvq AskMÖnY I
†Rjv wePvi wefvM m‡¤§jb K‡ÿ mfv Av‡qvR‡bi Rb¨ miKvwi Av‡`k Rvwi Kiv nq| cieZx©‡Z, 27 †Rjvq G
gZwewbgq mfv Av‡qvRb Kiv nq †hLv‡b wePvi wefvM I cywjk wefvM †_‡K †Rjv `vqiv RR, RywWwkqvj
g¨vwR‡÷ªU, cywjk mycvimn 875 Rb AskMÖnY K‡ib|

Kvh©µg- 3. MÖvg Av`vj‡Zi cvidi‡gÝ c×wZgvwdK g~j¨vq‡b miKv‡ii cwiexÿY mÿgZv e„w× Kiv|
Kvh©µg-3 Gi AMÖMwZt
3.1 we‡K›`ªxK…Z cwiexÿY, cwi`k©b I g~j¨vqb c×wZ ev¯Íevqbt MZ 5 GwcÖj 2018 Zvwi‡L evsjv‡`‡k
MÖvg Av`vjZ mwµqKiY (2q ch©vq) cÖKí GjvKvq myôzfv‡e we‡K›`ªxK…Z cwiexÿY, cwi`k©b I g~j¨vqb
(wWGgAvBB) c×wZ ev¯Íevqb I cieZ©x KiYxq m¤ú‡K© ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi gBB Abywefv‡Mi mv‡_ cÖKí
mswkøô Kg©KZ©v‡`i GKwU mfv AbywôZ nq| mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve GGmGg gvneyeyj Avjg,
gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe), gBB AbywefvM, ¯’vbxq miKvi wefvM| mfvq M„nxZ wm×všÍmg~n wb¤œiƒc:
 cÖ¯ÍvweZ wWGgAvBB c×wZ‡Z DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi Ges Dc‡Rjv wbe©v nx Awdmvi -Gi
Avjv`vfv‡e MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µg cwiexÿ‡Yi eva¨evaKZv bv †i‡L BDwbqb cwil` cwiexÿ‡Yi
mg‡q MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µg AwaKZi ¸iæZ¡mnKv‡i mywbw`©ófv‡e cwiexÿY Kivi welqwU AšÍf©yw³
Kiv mv‡c‡ÿ cÖ¯ÍvweZ we‡K›`ªxK…Z cwiexÿY, cwi`k©b I g~j¨vqb c×wZwU P‚ovšÍ e‡j we‡ewPZ n‡e;
 cÖ¯ÍvweZ wWGgAvBB c×wZi cwicÎ ms‡kvab K‡i gwš¿cwil` wefv‡Mi gZvgZ MÖn‡Y gwš¿cwil`
wefv‡Mi †Rjv g¨vwR‡÷ªwm cwiexÿY AwakvLvi Kg©KZ©v‡`i mv‡_ gBB AbywefvM, ¯’vbxq miKvi
wefvM GKwU mfv Av‡qvRb Ki‡e;
 DccwiPvjK, ¯’vbxq miKvi Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii MÖvg Av`vjZ cwi`k©b Kivi welqwU 12
†g, 2016 Zvwi‡L gwš¿cwil` wefv‡Mi gvV cÖkvmb ms¯’vcb AwakvLv KZ©„K RvwiK…Z gvV cÖkvm‡bi
Kg©KZ©vM‡Yi
cwi`k©b,
`k©b
Ges
ivwÎhvcb
msµvšÍ
cÖgv‡c
(¯§viK
bs
04.513.054.00.00.001.2010-469) mywbw`©ó bv _vKvq, Zv ms‡kvab K‡i Zv‡`i MÖvg Av`vjZ
cwi`k©b Kivi welqwU mywbw`©ófv‡e AšÍf©yw³i Rb¨ BDwc AwakvLv, ¯’vbxq miKvi wefvM KZ…©K
gwš¿cwil` wefvM‡K mycvwik Kiv n‡e;
 gBB AbywefvM, ¯’vbxq miKvi wefvM gwš¿cwil` wefv‡Mi gZvg‡Zi wfwË‡Z ms‡kvwaZ P~ovšÍ
wWGgAvBB c×wZ ev¯Íevq‡b cwicÎ Rvwi Ki‡e|

3.2 gwbUwis G‡mvwm‡qU wb‡qvMt cÖK‡íi Aby‡gvw`Z wUwcwc (TPP) Abymv‡i evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ
mwµqKiY (2q ch©vq) cÖKí GjvKvq myôzfv‡e we‡K›`ªxK…Z cwiexÿY, cwi`k©b I g~j¨vqb (wWGgAvBB) c×wZ
ev¯Íevq‡b mnvqZv cÖ`vb Kivi Rb¨ cÖK‡íi AvIZvq GKRb civgk©K (gwbUwis G‡mvwm‡qU) wb‡qvM Kivi
j‡ÿ¨ `yBevi wb‡qvM cÖwµqv m¤úbœ Kiv nq| wKš‘ e¨envwiK/wjwLZ I †gŠwLK cixÿvq cÖvß b¤^‡ii wfwË‡Z
wb‡qvM KwgwU †hvM¨ cÖv_©xi mycvwik bv †`Iqvq Z…Zxq av‡c wb‡qvM cÖwµqv Pjgvb i‡q‡Q|

3.3 MÖvg Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwU MVb I ˆÎgvwmK mfv Av‡qvRbt
 MÖvg Av`vjZ‡K AwaKZi Kvh©Ki Kivi j‡ÿ¨ AvBb I wePvi wefv‡Mi m¤§wZ Ges gwš¿cwil`
wefv‡Mi my¯úó wb‡`©kbv †gvZv‡eK 2012 mv‡j ¯’vbxq miKvi wefvM mviv †`ke¨vcx †Rjv MÖvg
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Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwU Ges Dc‡Rjv MÖvg Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwU MVb m¤úwK©Z `yÕwU cwicÎ
Rvwi K‡i| cieZ©x‡Z D³ cwicÎØ‡qi wKQz mxgve×Zv I AmsMwZ jÿ Kiv hvq Ges MÖvg Av`vjZ
e¨e¯’vcbv KwgwU‡K AwaKZi Kvh©Ki I `vwqZ¡kxj Kivi j‡ÿ¨ D³ mxgve×Zv I AmsMwZ
ms‡kvabc~e©K bZzb cwicÎ Rvwii cÖ‡qvRbxqZv Abyf‚Z nq| GB †cÖwÿ‡Z cÖKíwU Dfq KwgwU MVb
Ges KwgwUi `vwqZ¡ I Kg©cwiwai mxgve×Zv wPwýZ Kivi j‡ÿ¨ mgxÿv m¤úv`b K‡i GKwU g~j¨vqb
cÖwZ‡e`b ˆZwi K‡i| H g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi djvd‡ji wfwË‡Z Dfq KwgwU MVb Ges KwgwUi `vwqZ¡
I Kg©cwiwa ms‡kva‡bi Rb¨ Lmov ms‡kvwaZ cwicÎ ˆZwi Kiv n‡q‡Q Ges Zv Rvwi Kivi j‡ÿ¨
gš¿Yvj‡q Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
 2012 mv‡ji cwicÎ Abyhvqx RyjvB, 2017 †_‡K Ryb, 2017 ch©šÍ cÖKífz³ GjvKvq 2wU †Rjv MÖvg
Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwU Ges 2wU Dc‡Rjv MÖvg Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| D³
mg‡q 27wU †Rjvq I 128wU Dc‡Rjvq h_vµ‡g 108wU Ges 512wU MÖvg Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwUi
ˆÎgvwmK mfv Kivi wb‡`©kbv _vK‡jI DwjøwLZ mg‡q 91wU †Rjv MÖvg Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwUi mfv
Ges 469wU Dc‡Rjv MÖvg Av`vjZ e¨e¯’vcbv KwgwUi mfv AbywôZ n‡q‡Q| cwicÎ Abyhvqx mfv Kivi
Rb¨ cÖKí †_‡K Avw_©K I KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb Kiv nq|

AvDUcyU/Kvh©µg- 4. cÖKífz³ GjvKvq DcKvi‡fvMx‡`i‡K MÖvg Av`vj‡Zi fzwgKv Ges Gi Kvh©µg
m¤ú‡K© m‡PZb Kiv hv‡Z Zviv cÖ‡qvRbvbymv‡i MÖvg Av`vjZ n‡Z wePvwiK †mevmg~n MÖn‡Y mÿg nq|
Kvh©µg-4 Gi AMÖMwZt
4.1 ¯’vbxq RbmvaviY‡K MÖvg Av`vjZ m¤ú‡K©
m‡PZbxKiY: weMZ A_© eQ‡i G cÖK‡íi Aax‡b
¯’vbxq RbmvaviY, †mev cÖ`vbKvix I mswkøó
†÷K‡nvìvi‡`i MÖvg Av`vj‡Zi Dci m‡PZbZv e„w×
Kivi j‡ÿ¨ cÖKífy³ wewfbœ BDwbq‡b 1,35,358wU
DVvb ˆeVK, 2,435wU KwgDwbwU mfv, 9,501wU
gvwëwgwWqv Wªvgv †kv, Ges 1,906wU i¨vjx Av‡qvRb
Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g cÖvq 48,39,000 Rb ¯’vbxq
RbMY‡K (bvix 50%) MÖvg Av`vj‡Zi wePvwiK †mev
msµvšÍ evZ©v cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
MÖvg Av`vjZ mnKvix KZ©„K mÂvwjZ DVvb ˆeVK

4.2 Rbm‡PZbZvg~jK DcKiY ˆZwi I weZiYt

weMZ A_©eQ‡i wb¤œwjwLZ Rbm‡PZbZvg~jK DcKiY ˆZwi I weZiY Kiv n‡q‡Qt


MÖvg Av`vjZ I Gi wePvwiK †mev m¤ú‡K© Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ 1,078wU BDwbqb cwil‡` MÖvg
Av`vjZ-Gi mvBb‡evW© ¯’vcb m¤úbœ n‡q‡Q|



¯’vbxq RbMY‡K ÒMÖvg Av`vjZÓ weq‡q m‡PZb Ki‡Z MÖvg Av`vjZ mnKvix KZ©„K DVvb ˆeVK
cwiPvjbvi Rb¨ 1,330wU wd¬cPvU© ˆZwi K‡i Zv cÖKífz³ BDwbqbmg~‡n weZiY Kiv n‡q‡Q|



cÖK‡íi cwiKíbv Abyhvqx MÖvg Av`vjZ welqK GKwU KvDwÝwjs DcKiY Lmov ˆZwi Kiv n‡q‡Q hv
RvZxq civgk©K (AvBb) KZ©„K wbixÿv‡šÍ cwigvR©b I ms‡kvab Kiv n‡q‡Q|



MÖvg Av`vjZ I Gi wePvwiK †mev m¤ú‡K© Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ 1,078wU BDwbqb cwil‡` MÖvg
Av`vjZ-Gi mvBb‡evW© ¯’vcb Kiv n‡q‡Q, 10,900 †cv÷vi, 30,000 eªwkDi, 3,00,000 (wZb
jÿ) wjd‡jU I 23,450 Kwc wbDR‡jUvi Qvcv‡bv I weZiY Kiv n‡q‡Q| GQvov 4wU wUwf
P¨v‡b‡ji (Channel I, NTV, Somoy TV and RTV) gva¨‡g MÖvg Av`vj‡Zi Dci 60
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†m‡K‡Ûi wUwf Kgvwk©qvj wfwWI m¤úªPvi Kiv n‡q‡Q| KwgDwbwU wfwWI-Õi Rb¨ w¯ŒÞ ˆZwi Kiv
n‡q‡Q|

AvDUcyU/Kvh©µg- 5. MÖvg Av`vjZ m¤úwK©Z cÖvgvwYK Z_¨ Ges Ávb-e¨e¯’vcbv e„w× Kiv|
Kvh©µg-5 Gi AMÖMwZt
5.1 cÖKí gwbUwis GÛ Bf¨vjy‡qkb cøvb ˆZwi I nvjbvMv` Kivt evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY (2q
ch©vq) cÖKí -Logical Framework Abymv‡i cÖK‡íi gwbUwis GÛ Bf¨vjy‡qkb cø¨vb (M&E Plan)
cÖYqb Kiv n‡q‡Q Ges Qq gvm AšÍi AšÍi G cø¨vbwU nvjbvMv` Kiv n‡q‡Q| gwbUwis GÛ Bf¨vjy‡qkb cø¨vb
Abymv‡i cÖK‡íi KvR I djvdj ch©‡eÿY I cwigvc Kivi Rb¨ GKwU c×wZ ˆZwi Kiv n‡q‡Q| D³ c×wZ
Abymv‡i cÖwZwU BDwbqb cwil` wbw`©ó di‡gU e¨envi K‡i m‡PZbZv I `ÿZv e„w×g~jK Kv‡Ri AMÖMwZ Ges
MÖvg Av`vj‡Zi msL¨vwfwËK cvidi‡gÝ -Gi Dci gvwmK I ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b ˆZwi K‡i Dc‡Rjv
mgš^qKvix eivei †cÖiY K‡i| Abyiƒcfv‡e, Dc‡Rjv mgš^qKvix BDwbqb ch©vq †_‡K cÖvß cÖwZ‡e`bmg~n
mgwš^Z K‡i Dc‡Rjvi gvwmK I ˆÎgvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z K‡i Zv †Rjv mgš^qKvix eivei †cÖiY
K‡i, †Rjv mgš^qKvix Dc‡Rjv ch©vq †_‡K cÖvß cÖwZ‡e`bmg~n mgwš^Z K‡i †Rjvi gvwmK I ˆÎgvwmK
AMÖMwZ cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z K‡i Zv GbwRI-Gi cÖKí mgš^qKvix eivei †cÖiY K‡i Ges GbwRI-Gi cÖKí
mgš^qKvix †Rjv ch©vq †_‡K cÖvß cÖwZ‡e`bmg~n mgwš^Z K‡i GbwRI-Gi gvwmK I ˆÎgvwmK AMÖMwZ
cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z K‡i Zv Gwfwmwe (2q ch©vq) cÖKí Awd‡m †cÖiY K‡i|

5.2 gvV ch©v‡qi Kg©x‡`i Rb¨ cwiexÿY I g~j¨vqb c×wZ- Gi Dci cÖwkÿY cÖ`vbt weMZ A_©eQ‡i 2wU
e¨v‡P (iscyi-1 I PÆMÖvg-1) 9 Rb wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUimn gvV ch©v‡qi 63 Rb (cyiæl-54 I bvix-9)
Kg©x‡K ÔÔGwfwmwe (2q ch©vq) cÖK‡íi cwiexÿY I g~j¨vqb c×wZ (M&E System of AVCB II project)”Gi Dci 2 w`b e¨vcx AvevwmK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| cÖwkÿ‡Yi g~j D‡Ïk¨ wQj gvV ch©v‡qi Kg©x‡`i
cÖK‡íi cwiexÿY I g~j¨vqb c×wZ Ges
cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z cÖYvjx m¤ú‡K© aviYv †`Iqv,
hv‡Z Zviv Dbœqb mn‡hvMx ms¯’vi Pvwn`v
†gvZv‡eK gvV ch©v‡q mwVKfv‡K MÖvg
Av`vj‡Zi Kvh©µg cwiexÿY Ki‡Z I MÖvg
Av`vj‡Zi cvidi‡gÝ msµvšÍ cÖwZ‡e`b ˆZwi
Ki‡Z cv‡i| cÖwkÿ‡Yi cÖavb cÖavb Abywelq
wQj- †gŠwjK cwiexÿY I g~j¨vqb, †hŠw³K
KvVv‡gv, cÖK‡íi cwiexÿY I g~j¨vqb
cwiKíbv, gvwmK I ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z
cÖYvjx, cÖK‡íi cvidi‡gÝwfwËK Z_¨ cÖevn
BZ¨vw`|
cÖK‡íi cwiexÿY I g~j¨vqb c×wZi Dci cÖwkÿY †mkb mÂvjbv

GQvov, 27 Rb wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUimn gvV
Ki‡Qb wimvm© GÛ g~j¨vqb g¨v‡bRvi
ch©v‡qi 68 Rb Kg©x‡K ÔcÖK‡íi ¸YMZ AR©b
wjwce×KiY I MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µg bw_fzw³KiY cÖwµqv cwiexÿYÕ- Gi Dci 3 w`b e¨vcx AvevwmK
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

5.3 I‡qewfwËK MÖvg Av`vjZ Z_¨ e¨e¯’vcbv c×wZt MÖvg Av`vj‡Zi msL¨vZvwË¡K cvidi‡gÝ msµvšÍ
Z_¨ msiÿY I cwiexÿ‡Yi Rb¨ cÖKíwU GKwU I‡qewfwËK MÖvg Av`vjZ Z_¨ e¨e¯’vcbv c×wZ (VC-MIS)
‰Zwii Rb¨ GKRb KbmvjU¨v›U wb‡qvM Kiv nq| I‡qewfwËK MÖvg Av`vjZ Z_¨ e¨e¯’vcbv c×wZ (VC56

MIS) ‰Zwii KvR Pjgvb i‡q‡Q| I‡qewfwËK MÖvg Av`vjZ Z_¨ e¨e¯’vcbv c×wZ e¨envi K‡i †Rjv ch©v‡q
BDwbqbwfwËK gvwmK MÖvg Av`vj‡Zi msL¨vZvwË¡K AMÖMwZ msµvšÍ Z_¨ msiÿY Kiv n‡e|

5.3 B¤ú¨v± ÷¨vwW (Baseline, Midline and Endline)t evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ M‡elYvi
gva¨‡g AvšÍR©vwZK ¯^xK…wZ jvf Kivi j‡ÿ¨ AviwmwU c×wZ (Randomized Controlled Trial Method)
AbymiY K‡i B¤ú¨v± ÷¨vwW m¤úbœ Kivi KvR Ki‡Q| XvKv I PÆMÖvg wefv‡M AviwmwU c×wZ AbymiY K‡i wZb
eQi a‡i 3wU av‡c (Baseline, Midline and End line) G M‡elYvwU cwiPvwjZ n‡e| cvkvcwk,
gqgbwmsn, wm‡jU, ivRkvnx, iscyi, ewikvj I Lyjbv wefv‡M cÖK‡íi AvIZvfz³ wbe©vwPZ BDwbq‡b Pre-post
c×wZ AbymiY K‡i 2wU av‡c (Baseline and End line) Z_¨ msMÖn K‡i Av‡iKwU mgxÿv m¤úv`b Kiv
n‡e| DwjøwLZ mgxÿvØq m¤úbœ Kivi Rb¨ AvBwcG (Innovation on Poverty Action) bvgK civgk©K
cÖwZôvb‡K wb‡qvM †`Iqv n‡q‡Q| weMZ A_©eQ‡i AvBwcG P‚ovšÍ †eBRjvBb cÖwZ‡e`b `vwLj K‡i‡Q|

5.4 cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j MÖvg Av`vjZ Kvh©µg m¤úªmvi‡Yi m¤¢ve¨Zv hvPvBt cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j MÖvg
Av`vjZ (2q ch©vq) cÖK‡íi Kvh©µg m¤úªmviYmn cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j we`¨gvb Traditional wePvi e¨e¯’v
DbœZKi‡Y cÖKí `wj‡j GKwU we‡kl D‡`¨vM MÖn‡Yi wb‡`©kbv i‡q‡Q| †m †gvZv‡eK B‡Zvg‡a¨ cve©Z¨ PÆMÖvg
AÂ‡j MÖvg Av`vjZ cÖK‡íi Kvh©µg m¤úªmviYmn cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j we`¨gvb Traditional wePvi e¨e¯’v
DbœZKi‡Yi welqwU mwbœ‡ewkZ K‡i `vZv ms¯’vi mv‡_ Pzw³bvgvwU (PAGODA) ms‡kvab Kiv n‡q‡Q|

5| cÖK‡íi µgcywÄf‚Z AR©b:
 MÖvg Av`vjZ (ms‡kvab) AvBb 2013 Gi Av‡jv‡K MÖvg Av`vjZ wewagvjv, 2016 cÖYqb Kiv n‡q‡Q|
 cÖKífy³ 1,078wU BDwbq‡b 46,336wU gvgjv bw_fy³ n‡q‡Q hvi g‡a¨ 33,458wU (72%) gvgjvi
ivq (wm×všÍ) cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 29,984wU (89.6%) gvgjvi wm×všÍ ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q|
 3,137wU gvgjv D”P Av`vjZ †_‡K wb®úwËi j‡ÿ¨ MÖvg Av`vj‡Z ¯’vbvšÍi Kiv n‡q‡Q|
 MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g cÖwZev`xi KvQ †_‡K cÖvq 32.08 †KvwU UvKv ÿwZc~iY wnmv‡e Av`vq K‡i
Av‡e`bKvix‡K cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 cÖKíwUi gva¨‡g 760wU BDwbq‡b bZzb GRjvm ¯’vcb Ges 268wU BDwbq‡b GRjvm †givgZ K‡i
†`Iqv n‡q‡Q| GQvov 1,078wU BDwbq‡b dvwb©Pvi, 1078 Rb Av`vjZ mnKvix Ges cÖ‡qvRbxq dig
I †iwR÷vi mieivn Kiv n‡q‡Q|
 cÖKíwUi gva¨‡g 1,078wU BDwbqb cwil‡`i wbe©vwPZ mKj BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb, m`m¨,
mwPe I MÖvg Av`vjZ mnKvix‡K ÔMÖvg Av`vjZ cwiPvjbv Ges cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vcbvÕ-Gi Dci
cÖ‡qvRbxq cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| ZvQvov MÖvg cywjk‡`i cÖwkÿY Pjgvb Av‡Q|
 miKvi GB cÖK‡íi gva¨‡g ÒMÖvg Av`vjZ cÖwkÿYÓ g¨vby‡qjwU nvjbvMv` K‡i‡Q hv RvZxq ¯’vbxq
miKvi cÖwZôvb (GbAvBGjwR) KZ©„K B‡Zvg‡a¨B M„nxZ n‡q‡Q| GB cÖwkÿY g¨vby‡qjwU B‡Zvg‡a¨
wewfbœ miKvwi cÖwkÿY cÖwZôvbmg~‡n weZiY Kiv n‡q‡Q|
cÖKíwU cÖKífz³ 27wU †Rjvq †Rjv cÖwkÿK `j (District Training Pool) ˆZwi Ges MÖvg
Av`vj‡Zi Dci Zv‡`i‡K cÖwkÿK-cÖwkÿY (ToT) cÖ`vb Kiv n‡q‡Q hv‡Z Zviv 1,078wU BDwbqb cwil‡`i
wbe©vwPZ mKj BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb, m`m¨, mwPe I MÖvg cywjk‡K MÖvg Av`vj‡Zi Dci cÖwkÿY cÖ`vb
Ki‡Z cv‡ib|
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Avievb cÖvBgvix †nj&_ †Kqvi mvwf©‡mm †Wwjfvix cÖKí
1| f~wgKvt evsjv‡`‡k wPwKrmv †mev cÖ`v‡bi g~j `vwqZ¡ ¯^v¯’¨ gš¿Yvj‡qi n‡jI knivÂ‡j cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev
cÖ`v‡bi `vwqZ¡ ¯’vbxq miKvi gš¿Yvj‡qi| ¯’vbxq miKvi AvBb 2009-‡Z G Kvh©µg‡K wbwðZ Kiv n‡q‡Q|
1996 mv‡j evsjv‡`k AvIqvgxjxM miKvi ÿgZvq Avmvi ci gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi ewjô †bZ„‡Z¡
†`‡k e¨vcK Av_©-mvgvwRK Dbœqb Kvh©µg MÖnY Kiv nq| ZviB Ask wnmv‡e knivÂ‡j ¯^í I gvSvix Av‡qi
gvby‡li cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev wbwðZ Kivmn ¯^v¯’¨‡mev‡K RbM‡Yi †`vi‡Mvovq †cŠuQ‡bvi j‡ÿ¨ 1998 mv‡j
me©cÖ_g evsjv‡`k miKvi, GwWwe I Ab¨vb¨ Dbœqb mn‡hvMx ms¯’vi A_©vq‡b ¯’vbxq miKvi wefvM KZ…©K
Avievb cÖvBgvix ‡nj_& †Kqvi cÖKí MÖnY Kiv nq| 31 gvP©, 2018 wLª. ZvwiL ch©šÍ weMZ 20 eQi hveZ
avivevwnKfv‡e 3wU ch©v‡q cÖKíwUi ¯^v¯’¨‡mev Kvh©µg 10wU wmwU K‡c©v‡ikb (XvKv `wÿY, XvKv DËi, Lyjbv,
ivRkvnx, ewikvj, wm‡jU, iscyi, MvRxcyi, bvivqYMÄ I Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb) I wbev©wPZ 4wU †cŠimfvq
(Kzwóqv, wmivRMÄ, wK‡kviMÄ I †MvcvjMÄ †cŠimfv) AZ¨šÍ mvd‡j¨i mv‡_ ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| wmwU
K‡c©v‡ikb GjvKvq eo eo miKvwi I †e-miKvwi nvmcvZvj _vK‡jI `wi`ª I ¯^í Av‡qi gvby‡li Rb¨ Hme
nvmcvZv‡j cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev cvIqv `y¯‹i| gvbbxq cÖavbgš¿xi wPšÍv-‡PZbv cÖm~Z KwgDwbwU wK¬wb‡Ki Kvi‡Y
cÖZ¨šÍ MÖvg AÂ‡j kn‡ii Zzjbvq cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev mymsnZ| kn‡ii AvqZb e„w× cvIqvi mv‡_ mv‡_ cÖv_wgK
¯^v¯’¨‡mevi Pvwn`vI e¨vcK nv‡i e„w× cv‡”Q| kn‡i kÖgRxex ¯^í Av‡qi gvbyl, we‡kl K‡i bvix, wkï I e„×MY
mgq I `yi‡Z¡i Kvi‡Y wb‡Ri Avevm¯’j n‡Z `~‡ii miKvwi nvmcvZv‡j ¯^v¯’¨‡mev MÖnY Ki‡Z cv‡i bv|
ZvQvov, †ivMxi AZ¨vwaK Pvc _vKvq Kvi‡Y eo nvmcvZvj/†gwW‡Kj K‡j‡R ¯^v¯’¨‡mev cvIqv KwVb| d‡j
wb‡Riv bvbvwea †ivMe¨vwa‡Z AvµvšÍ Ae¯’vq Rxeb-hvcb K‡i _v‡K| GB we‡ePbvq kn‡ii NbemwZc~Y© ¯^í
Av‡qi I ga¨e„Ë †kªYxi gvby‡li ‡`vi‡Mvovq cÖK‡íi AvIZvq gvZ…m`b I cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev †K›`ªmg~n ¯’vcb
Kiv n‡q‡Q| G ch©šÍ cÖKí A_©vq‡b wewfbœ ¯’v‡b 181wU ¯^v¯’¨‡mev ‡K›`ª wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GB ¯^v¯’¨
†K›`ªmg~n g~jZ KwgDwbwU nvmcvZv‡ji bMi ms¯‹iY, ‡hLv‡b cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mevmn wbivc` cÖm‡ei e¨e¯’v
i‡q‡Q| cÖK‡íi AvIZvq ¯^v¯’¨‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ 10wU wmwU K‡c©v‡ikb Ges 4wU †cŠimfvq ‡gvU 25wU
cvU©bvikxc GjvKvq 25wU bMi gvZ…m`b, 113wU bMi ¯^v¯’¨‡K›`ª, 226wU m¨v‡UjvBU wK¬wbK Ges 1356wU
m¨v‡UjvBU ¯úU i‡q‡Q; hvi gva¨‡g wZb ¯Íi wfwËK ¯^v¯’¨‡mev Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q| kni I MªvgxY `wi`ª
Rb‡Mvôx hv‡Z nv‡Zi Kv‡Q gvZ…¯^v¯’¨ †mevi myweav †c‡Z cv‡i, †m j‡¶¨ cÖwZ 10 nvRvi Rb‡Mvôxi Rb¨ GKwU
K‡i m¨v‡UjvBU wK¬wbK KvR Ki‡Q|
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aax‡b 01 RyjvB 2012 wLª. n‡Z 31 gvP©, 2018 wLª. ZvwiL †gqv‡` Avievb cÖvBgvix
†nj&_ †Kqvi mvwf©‡mm †Wwjfvix cÖKíwU MÖnY Kiv nq| cÖK‡íi †gvU ev‡RU (ms‡kvwaZ) 64,397.58 jÿ
UvKv| Gi g‡a¨ evsjv‡`k miKv‡ii eiv× 7612.11 jÿ UvKv, Gkxq Dbœqb e¨vs‡Ki cÖKí mvnvh¨
38,385.47 jÿ UvKv, myBwWm wmWvi Aby`vb 16000.00 jÿ UvKv Ges RvwZmsN RbmsL¨v Znwej
(BDGbGdwcG) 2400.00 jÿ UvKv|
1.2 cÖK‡íi j¶¨ I D‡Ïk¨ tGB cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv, kni GjvKvq emevmKvix RbmvaviY, we‡kl K‡i `wi`ª Rb‡Mvôxi ¯^v‡¯’¨i gvb
DbœZ Kiv| cÖK‡íi mywbw`©ó D‡Ïk¨mg~n n‡”Q t cÖKí GjvKvi Rb‡Mvôx, we‡klZ `wi`ª Rb‡Mvôxi Rb¨ cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev MÖn‡Yi my‡hvM e„w× Kiv;
cÖ`Ë †mevmg~‡ni AšÍ©fy³ cÖwZwU †mevi Kgc‡ÿ kZKiv 30 fvM webvg~‡j¨ `wi`ª‡`i cÖ`vb Kiv|
 bMi ¯^v¯’¨ †K‡›`ªi cÖ`Ë ¯^v¯’¨‡mevi gvb DbœZ Kiv;
 bM‡ii `wi`ª Rb‡Mvôxi Pvwn`v c~i‡Y Ges Kvh©Ki †mev cÖ`v‡b bMi ¯^v¯’¨ †K‡›`ªi Avw_©K I
cÖvwZôvwbK ¯^qsm¤ú~Y©Zv AR©b|
2.0 Kg© GjvKv I Kg©cš’v t58

cÖK‡íi AvIZvf‚³ GjvKv¸‡jvt- ‡`‡ki 10wU wmwU K‡c©v‡ikb (XvKv `w¶Y, XvKv DËi, Lyjbv, ivRkvnx,
ewikvj, wm‡jU, iscyi, MvRxcyi, bvivqYMÄ I Kzwgjøv) Ges 4wU †cŠimfv (wmivRMÄ, Kzwóqv, †MvcvjMÄ I
wK‡kviMÄ)| hv 25wU cvU©bvikxc GjvKvi gva¨‡g cwiPvwjZ n‡q _v‡K| mvaviYfv‡e AwaK RbmsL¨v, ¯^v¯’¨
myweav ewÂZ †cŠimfv, `ªæZea©bkxj wkí m¤§„× GjvKv Ges ‡h mKj †Rjv m`i/‡cŠimfv Av_©-mvgvwRK m~P‡K
(cwievi cwiKíbv, gv I wkï ¯^v¯’¨‡mev Ges cywó Kvh©µg) wcwQ‡q i‡q‡Q cÖK‡íi AvIZvfy³ Kiv n‡q‡Q|
2.1 RvZxq ch©v‡q cÖK‡íi cÖKí e¨e¯’vcbv Ges cÖwZôv‡bi web¨vm
2.1.1 cÖ‡R± Gw·wKDwUs G‡RwÝ
¯’vbxq miKvi wefvM cÖK‡íi mvwe©K wb‡`©kbv cÖ`vb I mgš^q mvab Ki‡Q| G †¶‡Î ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi
cÖavb `vwq‡Z¡i g‡a¨ i‡q‡Q; (K) bxwZ mgš^q I cÖKí ev¯Íevq‡b wb‡`©kbv cÖ`vb, (L) cÖK‡íi ev¯Íevqb
cÖwµqvq gwbUi Kiv, (M) wbw`©ó mg‡q mwVK cÖwZ‡e`b ˆZwi I mgš^q K‡i ADB I Ab¨vb¨ mn‡hvMx
`vZv‡`i Kv‡Q ‡cÖiY Ges (N) †d‡jvkxc, cÖwk¶Y I wk¶v md‡ii g‡Zv ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv|
2.1.2 b¨vkbvj Avievb cÖvBgvwi †nj_& †Kqvi KwgwU
¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœ&qb I mgevq gš¿Yvj‡qi `vwqZ¡cÖvß gvbbxq gš¿x GB KwgwUi mfvcwZZ¡ Ki‡Qb|
KwgwU‡Z miKvi I Dbœqb mn‡hvMx ms¯’vi cÖwZwbwaZ¡ i‡q‡Q| KwgwUi g~j `vwqZ¡ n‡”Q cÖK‡íi mvwe©K
ZË¡veavb, cÖK‡íi mv‡_ †gqi Ges †Pqvig¨vbM‡Yi m¤ú„³Zv e„w×, cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev Kvh©µ‡g cvewjK I
cÖvB‡fU ms¯’vmg~‡ni mv‡_ mgš^q mvab Ges ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœ&qb I mgevq gš¿Yvjq, ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq,
A_© gš¿Yvjq, bvix I wkï welqK gš¿Yvjq, RbcÖkvmb gš¿Yvjq Ges ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi cwiKíbv
AwakvLvi g‡a¨ mgš^q eRvq ivLv|
2.1.3 b¨vkbvj cÖ‡R± w÷qvwis KwgwU
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi gvbbxq wmwbqi mwPe GB KwgwUi mfvcwZZ¡ Ki‡Qb| GB KwgwU‡ZI miKvi I Dbœqb
mn‡hvMx ms¯’vi cÖwZwbwaZ¡ i‡q‡Q| GB KwgwU mvwe©K cwjwm cÖYqb I wb‡`©kbv cÖ`vb, miKv‡ii wewfbœ G‡RwÝ
Ges wefv‡Mi g‡a¨ mgš^q Ges m¤úK© ¯’vcb, gwbUwis Ges cÖKí e¨e¯’vcbv BDwbU‡K (wcGgBD) cÖ‡qvRbxq
wdWe¨vK cÖ`vb Ki‡Z KvR K‡i hv‡”Q|
2.1.4 wPd cÖ‡R± †Kv-AwW©‡bUi
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi gnvcwiPvjK (gBB) GB `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb Ges Zuvi mfvcwZ‡Z¡ cÖ‡R± †KvAwW©‡bkb KwgwU MwVZ n‡q‡Q| GB KwgwU cÖwZ 3 (wZb) gvm AšÍi mfvq wgwjZ n‡q wmwU K‡c©v‡ikb Ges
†cŠimfvq cÖK‡íi mvwe©K mgš^q mva‡bi Rb¨ KvR K‡i hv‡”Q|
2.1.5 cÖ‡R± g¨v‡bR‡g›U BDwbU (wcGgBD)
GB BDwbU cÖK‡íi ˆ`bw›`b Kvh©µg, †hgb: cÖkvmwbK e¨e¯’vcbv, cÖwKDi‡g›U, e¨q wefvRb, GKvDw›Us,
jwRw÷K e¨e¯’vcbv, cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z, evwl©K Kg©cwiKíbv, gwbUwis, mycviwfkb, M‡elYv Kvh©µg, cÖwk¶Y,
‡mwgbvi, IqvK©kc, wk¶v mdi BZ¨vw` ev¯Íevqb/ZË¡veavb Ki‡Q Ges cvU©bvi GbwRI, wmwU K‡c©v‡ikb,
†cŠimfv, Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v I KbmvjU¨v›U‡`i g‡a¨ mgš^q mvab Ki‡Q| GKRb cÖKí cwiPvjK
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BDwcGBPwmGmwWwc Gi Kvh©µg wbqš¿Y I cwiPvjbv Ki‡Qb Ges Kvh©µg cwiPvjbvq wZbRb Dc-cÖKí
cwiPvjK (cÖkvmb I cÖwkÿY, mvwf©m †Wwjfvix, wdb¨vÝ) cÖKí cwiPvjK‡K mnvqZv Ki‡Qb|
2.1.6 Bwcøø‡gw›Us G‡RwÝ
cÖwZwU wmwU K‡c©v‡ikb Ges †cŠimfv ¯^-¯^ GjvKvq cÖKí ev¯ÍevqKvixi f~wgKv cvjb Ki‡Q Ges wba©vwiZ
GjvKvq cÖK‡íi K‡¤úv‡b›U¸‡jvi cwiPvjb Ges ev¯Íevqb wbwðZ Ki‡Q|

2.2.1 wmwU K‡c©v‡ikb/‡cŠimfvq cÖKí ev¯Íevqb BDwbU
cÖwZwU wmwU K‡c©v‡ik‡b GKRb ‡cÖvMÖvg Awdmvimn QqRb Kg©KZ©v -Kg©Pvix Ges †cŠimfvq GKRb ‡cÖvMÖvg
Awdmvimn cvPRb Kg©KZ©v-Kg©Pvix GB cÖKí ev¯ÍevqbKvix BDwbU (wcAvBBD) Gi m`m¨| cÖwZwU cÖKí
ev¯ÍevqbKvix BDwb‡Ui `vwqZ¡ n‡”Q, wbR wbR GjvKvq cÖK‡íi mvwe©K ev¯Íevq‡b mgš^q mvab Kiv,
cvU©bviwkc GwMÖ‡g‡›Ui AvIZvq cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev cÖ`v‡b ZË¡veavb Ges wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv, Rb¥wbqš¿Y
mvgMÖx I wUKv DcKiY wbqwgZ mieivn wbwðZ Kiv, cvU©bvi‡`i `¶Zv/m¶gZv e„w×i Rb¨ evwl©K cwiKíbv
ˆZwi I ev¯Íevqb Kiv, cÖKí m¤úwK©Z †Kvb Awf‡hvM/D™¢~Z cwiw¯’wZi Z`šÍ I mgvav‡b Kvh©Ki e¨e¯’v †bqv
BZ¨vw`|
2.2.3 IqvW© cÖvBgvix †nj_& †Kqvi †Kv-AwW©‡bkb KwgwU
cÖwZwU wmwU K‡c©v‡ik‡b Ges †cŠimfvq ¯’vbxq IqvW© wbe©vwPZ KvDwÝj‡ii mfvcwZ‡Z¡ GKwU IqvW© cÖvBgvix
†nj_& †Kqvi †Kv-AwW©‡bkb KwgwU i‡q‡Q †hLv‡b ¯’vbxq gwnjv IqvW© KvDwÝji I AvÂwjK ¯^v¯’¨ Kg©KZ©v mn60

mfvcwZ Ges cvU©bvi GbwRIi cÖwZwbwa, bMi gvZ…m`‡bi BbPvR©, mswkøó Iqv‡W©i †e-miKvwi ¯^v¯’¨‡mev
cÖ`vbKvix ms¯’vi cÖwZwbwa/Ab¨vb¨ GbwRI cÖwZwbwamn ew¯Í GjvKvi Kgc‡¶ wZbRb gwnjv m`m¨ wn‡m‡e
AšÍf©~³ Av‡Qb| GB KwgwUi `vwqZ¡ n‡”Q, `wi`ª we‡kl K‡i gwnjv I wK‡kvix‡`i webvg~‡j¨ ¯^v¯’¨‡mev cÖ`vb,
Ab¨vb¨ ¯^v¯’¨‡mev cÖ`vbKvix‡`i mv‡_ mgš^q mvab, KwgDwbwU‡Z ¯^v¯’¨ †K‡›`ªi cÖ`Ë ¯^v¯’¨‡mev m¤ú‡K© cÖPviYv
Ges ¯^v¯’¨‡mev m¤úwK©Z Awf‡hv‡Mi cÖwZKvi Kiv|
2.3 BDwcGBPwmGmwWwc †K‡›`ªi Kvh©µg
Avievb cÖvBgvix †nj_ †Kqvi mvwf©‡mm †Wwjfvix cÖKí KZ…©K cÖ`Ë †mevmg~n:
cÖRbb ¯^v¯’¨‡mev (Reproductive Health Care)|
cÖme-c~e© gvZ…‡mev|
wbivc` cÖme †mev|
cÖm‡evËi gvZ…‡mev
beRvZ‡Ki †mev|
Rb¥wbqš¿Y c×wZ I Ab¨vb¨ †mev|
Mf©cvZRwbZ †mev|
SzuwKc~Y© Mf©cvZ cÖwZ‡iva Kiv|
15-49 eQi eq‡mi gwnjv‡`i (wUwU) wUKv †`qv|
eqtmwÜKvjxb ¯^v¯’¨‡mev|
Rivqyi gyL I ¯Íb K¨vÝvi wbY©q|
cÖRbbZ‡š¿i msµgY msµvšÍ †ivMmg~‡ni wbqš¿Y I wPwKrmv †mev BZ¨vw`|
wkï ¯^v¯’¨‡mev (Child Health Care)
BwcAvB (wUKv)|
Wvqwiqv cÖwZ‡iva I wbqš¿Y|
k¦vmKóRwbZ †ivM (GAviAvB)|
nv‡gi wPwKrmv|
AcywóRwbZ †ivMmg~‡ni †mev|
wfUvwgb ÔGÕ Ges Av‡qvwWb-Gi AfveRwbZ †ivMmg~‡ni †mev|
msµvgK †ivMmg~n wbqš¿Y (Communicable Disease Control)
msµvgK †ivMmg~‡ni mbv³, wPwKrmv I wbqš¿Y †hgb g¨v‡jwiqv, dvB‡jwiqv, †W½y, KvjvR¡i, h²v,
Kzô BZ¨vw`|
mvaviY †ivMmg~‡ni wPwKrmv (Limited Curative Care)
†ccwUK Avjmvi, Pg©, Kvb I †Pv‡Li cÖv_wgK wPwKrmv|
i³¯^íZv, k¦vmKó, K…wg I mvaviY KvUv, †cvov BZ¨vw`i cÖv_wgK wPwKrmv †mev cÖ`vb|
wbh©vwZZ bvix‡`i mnvqZv (Assistance to Women Victims of Violence)|
kvixwiK I gvbwmK wbh©vZ‡bi wPwKrmv cÖ`vb Kiv|
AvBbMZ †mev cÖ`v‡bi e¨e¯’v I mnvqZv cÖ`vb Kiv|
wbh©vwZZ bvix‡`i civgk© cÖ`vb|
AvPiY cwieZ©b †hvMv‡hvM (Behavior Change Communication)
cwi®‹vi-cwi”QbœZv|
wbivc` m¨vwb‡Ukb|
cywó wk¶v|
Rb¥wbqš¿Y welqK wk¶v|
wbivc` gvZ…Z¡ Ges wkï‡K gv‡qi `ya LvIqv‡bv I wkï Lv`¨ welqK wk¶v|
wK‡kvi-wK‡kvix‡`i cÖRbb ¯^v¯’¨ welqK wk¶v, wbivc` †hŠb AvPiY m¤ú‡K© m‡PZb Kiv|
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h²v, Kzô, Wvqwiqv, K…wg wbqš¿Y I cÖwZ‡iva welqK wk¶v cÖf„wZ|
Ab¨vb¨
GBPAvBwf/GBWm welqK civgk© I †mev cÖ`vb|
2.4 GQvovI BDwcGBPwmGmwWwc †mev †K›`ªmg~‡ni gva¨‡g †ivMx‡K bvbv cÖKvi †mev †`qv n‡q _v‡K|
†hgb:1.
cwic~iK ev mwVK KvD‡Ýwjs-Gi gva¨‡g †ivMx‡K m‡PZb K‡i M‡o †Zvjv|
2.
Mixe †ivMx‡`i‡K webvg~‡j¨ wPwKrmv †mev|
3.
w`ev-ivwÎ 24 NÈv ¯^íg~‡j¨ G¨v¤^y‡jÝ †mev cÖ`vb|
4.
bMi ¯^v¯’¨ †K›`ªmg~‡n mKvj 9Uv †_‡K weKvj 5Uv ch©šÍ Ges bMi gvZ…m`bmg~‡n mve©¶wYK †mev
cÖ`vb
5.
¯^íg~‡j¨ cÖ‡qvRbxq c¨v_jwRK¨vj cix¶v|
6.
evRvi g~‡j¨i †P‡q Kg g~‡j¨ Ilya mieivn|
7.
cwi”Qbœ cwi‡ek I ¸YMZ gvbm¤úbœ †mev wbwðZ Kiv|
8.
cÖRbbZš¿ I †hŠbevwnZ msµgY e¨e¯’vcbvq j¨ve‡iUwi cix¶v|
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‘Procurement of Equipment for Solid Waste Management’ প্রকল্প
১। প্রকল্পল্পর মেয়াদ: জানুয়ারর ২০১৭ হল্পে রিল্পেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।
২। প্রকল্প ব্যয় ১৫০.১৮ মকারি িাকা (রজওরব্ অংশ ৭২.৪৪ মকারি িাকা ও জাপানী অনুদান ৭৭.৭৪ মকারি িাকা)। ।
ইল্পোেল্পযয জাপানী অনুদাল্পনর েকল অর্য ব্যয় হল্পয়ল্পে। শুযুোত্র রজওরব্ অংল্পশর কাজ ব্ারক রল্পয়ল্পে।
৪। জাপানী অনুদাল্পন প্রাপ্ত ব্জযযব্াহী গাড়ীেেূহ ঢাকাউত্তর/ ঢাকা দরিণ ও চট্টগ্রাে রেরি কল্পপযাল্পরশল্পন রব্েরণ করা
হল্পয়ল্পে:
র্ানব্াহল্পনর ব্ণযনা
রিএনরেরে
রিএেরেরে
রেরেরে
মোি
িাম্পট্রাক (ল্পোি) িন
৪
৩
৪
১১
িাম্পট্রাক (৪ িারিওরি)
৪
৩
৪
১১
িাম্পট্রাক (ব্ড়)
৫
৪
৪
১৩
কল্পটিইনারকযাররয়ার
২০
২৪
১৩
৫৭
কল্পম্পক্টর (ল্পোি)
১০
৮
৬
২৪
কল্পম্পক্টর (ব্ড়)
১৩
১৪
৭
৩৪
মোি
৫৬
৫৬
৩৮
১৫০
৫। রজওরব্ অর্যায়ল্পন ০৬ িন কযাপারেরির ২৮৫ রি কল্পটিইনার ব্ক্স র্র্াক্রল্পে রিএেরেরে- ১২০ রি, রিএনরেরে- ১০০
রিএব্ং রেরেরে- ৬৫ রিেরব্রাহ করা হল্পে।
৬। রজওরব্ অর্যায়ল্পন ঢাকা দরিণ রেরি কল্পপযাল্পরশন ও চট্টগ্রাে রেরি কল্পপযাল্পরশল্পন ০২ (দুই)রি োরিপারপাে ৪ েলা
রব্রডং (ল্পট্ররনং মেটিার, মটাল্পরজ ফর মেয়ার পািযে এব্ং র্ানব্াহন রিণাল্পব্িল্পণর জন্য েযারশনাররজ ইনটল্পলশন
ইনক্লুরিং মেইল্পনজ)এর কাজ চলোন (প্ররেরি ওয়াকযশপ ১৫৭৫০ এেএফরি)।
৭। চলোন প্রকল্পরির রকেু রিররচত্র রনল্পে মদওয়া হল:
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Avievb cvewjK GÛ Gbfvqib‡g›Uvj †nj_ †m±i †W‡fjc‡g›U cÖKí
f~wgKv: ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb Ges mgevq gš¿Yvj‡qi ¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K ev¯Íevqbvaxb
Avievb cvewjK GÛ Gbfvqib‡g›Uvj †nj&_ †m±i †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± evsjv‡`k miKv‡ii GKwU ¸iæZ¡c~Y©
cÖKí| cÖKíwUi ev¯Íevqb Kvj 2010 mvj n‡Z Ryb 2018 ch©šÍ | evsjv‡`k miKvi I Gkxq Dbœqb e¨vs‡Ki
Avw_©K I KvwiMix mn‡hvMxZvi gva¨‡g cÖKíf~³ 07(mvZ)wU (XvKv `wÿY, XvKv DËi, PÆMÖvg, Lyjbv,
ivRkvnx, ewikvj I wm‡jU) wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq bMi Rb¯^v¯’¨, my¯’ cwi‡ek, wmwU K‡c©v‡ikbmg~‡ni
Avw_©K e¨e¯’vcbvi Dbœqb, MvBW jvBb, Dcwewa cÖYqb, KvwiMix I Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡e| B‡Zvg‡a¨
¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K 04wU MvBW jvBb/ wb‡`©wkKv mswkøó wmwU K‡c©v‡ikbmg~n‡K AbymiY Kivi Rb¨
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| G cÖKíwU †cÖvMÖvg †jvb Ges cÖKí mvnvh¨ mgš^q MwVZ| †gvU cÖKí e¨qt 66,089.92
jÿ UvKv, Gi g‡a¨ cÖKí mvnvh¨t 47,189.89 jÿ UvKv (60.50 wgwjqb BD Gm Wjvi) Ges wRIwet
18,900.03 jÿ UvKv| c¨v‡KR 4 I 5 evwZj nIqvq 60.50 wgwjqb BD Gm Wjvi n‡Z GwWwe KZ…©K
19.00 wgwjqb BD Gm Wjvi ev` †`qvi ci cÖKí e¨q `vuovq =35,814.00 jÿ UvKv (hvi g‡a¨ cÖKí
mvnvh¨t 24,834.00 jÿ UvKv Ges wRIwet 10,980.00 jÿ UvKv)| GQvov GwWwe KZ©„K evsjv‡`k
miKv‡ii AbyK~‡j 70.00 wgwjqb gvwK©b Wjvi ev‡RUvix mv‡c©vU cÖ`v‡bi ms¯’vb i‡q‡Q| hvi AvIZvq 42wU
Tranche Condition cÖK‡íi gva¨‡g c~iY Kivq GwWwe evsjv‡`k miKv‡ii AbyK~‡j ev‡RU mnvqZv wn‡m‡e
D³ 70.00 wgwjqb gvwK©b Wjvi wW‡m¤^i 2012 G Aegy³ K‡i‡Q|
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨:
(K) cÖKíf~³ wmwU K‡c©v‡ikbmg~n‡K cÖvwZôvwbK kw³kvjxKi‡Yi gva¨‡g bMi GjvKvi Rb‡Mvôxi ¯^v¯’¨MZ I
cwi‡ekMZ Ae¯’vi Dbœqb mvab Kiv|
(L) cÖKíf~³ wmwU K‡c©v‡ikbmg~‡ni Avw_©K e¨e¯’vcbvi Dbœqb Ges ¯^wbf©iZv AR©‡bi j‡ÿ¨
Kw¤úDUvivB‡Rk‡bi Kvh©µg MÖnY|
(M) bMi eR¨© e¨e¯’vcbv, wbivc` Lv`¨ I cvbxq e¨e¯’vi Dbœq‡bi gva¨‡g bvMwiK my¯^v¯’¨ wbwðZ Kiv|
Kg© GjvKv I Kg©cš’v:
cÖKíf~³ 07wU wmwU K‡c©v‡ikb (XvKv `wÿY, XvKv DËi, PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx, ewikvj I wm‡jU) GjvKvq
eR¨© e¨e¯’vcbvi Dbœqb, wbivc` Lv`¨ I cvbxq e¨e¯’vi Dbœqb, Avw_©K e¨e¯’vcbvi Dbœqb Ges ¯^wbf©iZv
AR©‡bi j‡ÿ¨ Kw¤úDUvivB‡Rk‡bi Kvh©µg MÖnb|
Kg© GjvKvq 2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©µg:
(K) eR¨© e¨e¯’vcbv: eR¨© e¨e¯’vcbvi Rb¨ cÖKíf~³ wmwU K‡c©v‡ikb (XvKv `wÿY, XvKv DËi, PÆMÖvg, Lyjbv,
ivRkvnx, ewikvj I wm‡jU) G †gvU 28wU †m‡KÛvix UªvÝdvi ‡÷kb wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| G Qvov eR¨©
e¨e¯’vcbvi Kv‡R 675wU wi·v f¨vb, 18wU nvB‡WªvwjK Wv¤ú UªvK, 04wU Uªv±i, 08wU †UªBji I 1,02,600 wU
cøvw÷K web mieivn Kiv n‡q‡Q|
(L) Lv`¨ wbivcËv: XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb Gi AvIZvaxb 01wU AvaywbK Lv`¨ cwiÿvMvi I GKwU cÖwkÿY
†K›`ª Ges PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ik‡b 01wU AvaywbK Lv`¨ cwiÿvMvi wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| mswkøó Lv`¨
cwiÿvMvi 02wUi Rb¨ cÖ‡qvRbxq msL¨K hš¿cvwZ, Møvm Iqvi Ges ‡KwgK¨vj mieivn Kiv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨
mieivnK…Z hš¿cvwZ¸‡jv ¯’vcb Ges †Kwj‡eªkb m¤úbœ †k‡l Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| GQvov Pzw³ Abyhvqx
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mswkøó wVKv`vix cÖwZôvb KZ©„K 02 eQ‡ii Rb¨ mvwf©m †Wwjfvixi KvR Pjgvb Av‡Q| wbwg©Z AvaywbK Lv`¨
cwiÿvMvi `yBwUi Rb¨ 03wU gvB‡µvevm I 02wU †iwd«Rv‡iUi f¨vb mieivn Kiv n‡q‡Q|
(N) dvBb¨vbwmqvj g¨v‡bR‡g›U GÛ wgDwbwmcvj wdb¨vÝ: GB K‡¤úv‡b‡›Ui AvIZvq 07wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi
(XvKv `wÿY, XvKv DËi, PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx, ewikvj I wm‡jU) cÖPwjZ e¨e¯’vi Dbœqb, cvBjwUs,
Double Entry Accrual Accounting wm‡÷g Ges Revenue Management wm‡÷g Dbœqb Ges
ms¯‹v‡ii Rb¨ I‡qe †em&W Gwcø‡Kkb mdU&Iqvi mieivn Ges ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 2017- 2018 A_© eQ‡ii
Rb¨ `yBwU cvBjwUs wmwU K‡c©v‡ik‡b (XvKv DËi Ges XvKv `wÿY) cÖ‡qvRbxq nvW©Iq¨vi Ges †bUIqvwK©s
wm‡÷g Gi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| D³ Kv‡Ri Rb¨ evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝ‡ji g‡a¨ b¨vkbvj Avievb WvUv
‡m›Uvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| Double Entry Accrual Accounting wm‡÷g Ges Revenue
Management wm‡÷g Dbœq‡bi Rb¨ mdU&Iqvi Dbœqb m¤úbœ n‡q‡Q Ges `yBwU cvBjwUs wmwU K‡c©v‡ikb
(XvKv DËi Ges XvKv `wÿY) Gi KvR ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi gvbbxq gš¿x g‡nv`q
KZ©„K D‡Øvab Kiv n‡q‡Q| Aewkó 05wU wmwU K‡c©v‡k‡b (PÆMÖvg, Lyjbv, ivRkvnx, ewikvj I wm‡jU)
mdU&Iqvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges WvUv Gw›Uªi KvR mgvß n‡q‡Q|
cÖK‡íi µgcywÄZ AR©b: cÖK‡íi Ryb 2018 ch©šÍ µgcywÄZ †fŠZ AMÖMwZ 85% Ges Avw_©K AMÖMwZ 55%|
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†mŠnv`¨© III (SHOUHARDO III) Kg©m~wP
f‚wgKvt †mŠnv`¨© III (Strengthening Household Ability to
Respond to Development Opportunities III) Kg©m~wP
United States Agency For International Development
(USAID) I evsjv‡`k miKv‡ii Avw_©K mnvqZvq Ges ¯’vbxq
miKvi wefv‡Mi mn‡hvwMZvq ‡Kqvi evsjv‡`k KZ…©K ev¯Ívevqbvaxb
GKwU Lv`¨ wbivcËv Dbœqb Kg©m~wP|

Kg©m~wPi j¶¨t Ò2020 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`‡ki Pi Ges nvIi
GjvKvq emevmiZ wec`vcbœ Rb‡Mvwôi †RÛvi mvg¨Zv wfwËK Lv`¨ I
cywói wbivcËv mywbwðZKiY|Ó

Kg©m~wPi mvims‡¶ct
Kg©m~wPi ev¯Íevqb Kvj
Kg©m~wPi †gvU cÖv°wjZ
e¨q I A_©vqb

Kg© GjvKv
Kg© GjvKvi cwiwa

29 †m‡Þ¤^i 2015 Bs †_‡K 28 †m‡Þ¤^i 2020 Bs ch©šÍ|
88 wgwjqb BDGm Wjvi hv ¯’vbxq gy`ªvq 682,00,00,000/-†KvwU UvKv
gvÎ
K| BDGmGAvBwW n‡Z 80 wgwjqb BDGm Wjvi, hv ¯’vbxq gy`ªvq
620,00,00,000/-†KvwU UvKv gvÎ|
L| evsjv‡`k miKvi cÿ n‡Z 8 wgwjqb BDGm Wjvi, hv ¯’vbxq gy`ªvq
62,00,00,000/-†KvwU UvKv gvÎ|
Pi AÂjt KzwoMÖvg, MvBevÜv, wmivRMÄ I Rvgvjcyi †Rjv nvIi AÂjt
wK‡kviMÄ, †bÎ‡Kvbv, nweMÄ I mybvgMÄ †Rjv
`wi`ª I AwZ`wi`ª cwiev‡ii msL¨vt 168,521
†gvU MÖv‡gi msL¨vt 947
†gvU BDwbqbt 115; †gvU Dc‡Rjvt 23; †gvU †Rjvt 08

Kg©cš’vt †mŠnv`¨© III Kg©m~wPi jÿ¨gvÎv AR©‡bi myweav‡_© mgy`q Kvh©µg‡K 5 (cvuP) wU D‡Ï‡k¨
‡kÖYxf~³ Kiv n‡q‡Q| GB D‡Ïk¨¸‡jv nÕjt K) K…wl I RxweKvqb; L) ¯^v¯’¨, cwi”QbœZv I cywó; M)
`y‡hv©M mÿgZv; N) bvixi ÿgZvqb Ges O) mykvmb|
†Kqvi evsjv‡`k ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi mnvqZvq QqwU †emiKvwi ms¯’vi Askx`vwi‡Z¡i wfwË‡Z
†mŠnv`¨© III Kg©m~wP gvV ch©v‡q ev¯Íevqb Ki‡Q| GB Kg©m~wPi mvwe©K mgš^q, mnvqZv I civgk©
cÖ`v‡bi `vwqZ¡ evsjv‡`k miKv‡ii 13wU gš¿Yvj‡qi mgš^‡q MwVZ Kg©m~wP Dc‡`óv I mgš^q cwil`
(Program Advisory and Coordination Committee-PACC) Gi wbKU b¨¯Í i‡q‡Q|
¯’vbxq miKvi wefvM, ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿jvjq D³ KwgwUi cÖavb wnmv‡e Kvh©Kix
f~wgKv ivL‡Q|

Kg© GjvKvq m¤cvw`Z Kvh©µg I AMÖMwZt
D‡Ïk¨-1 t K…wl I RxweKvqbKvh©µg

‡gvU K…lK gvV I weR‡bm ¯‹zj cÖwZôv

2017 - 18 A_© ermi

jÿ¨gvÎv
3,500

AR©b
3,223
68

Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎv I µgcywÄZ
AR©b
jÿ¨gvÎv
AR©b
5,866
5,391

gyL¨ †ckvwRex ‡kÖYxi m`m¨‡`i mnvqZv
115,000
cÖ`vb
21,296
K…wl
25,643
mgwbœZ ev¯‘wfUv Dbœqb
5,940
grm¨ Pvl
65,605
Avq ea©K Kg©m~Px
‡gvU MÖvgxb mÂq FY mwgwZ MVb
5
MÖvgxY mÂq FY mwgwZi m`m¨
28,410
‡gvU hye mwgwZ MVb
0
hyeK‡`i Kg©ms¯’vb my‡hvM m„wói Rb¨ cÖwkÿY
500
cÖ`vb
wnmve I e¨ve¯’vcbv msµvšÍ cÖwkÿY cÖ`vb
95000

111,724

168,521

127,803

20,072
24,462
5,798
24,462
5
1,251
0
2420

3,2629
32,215
9,505
94,172
947
28,410
947
10,000

28,335
27,892
5,508
66,068
947
28,089
947
1,993

94,730

148,763

94,730

D‡Ïk¨-2 t ¯^v¯’¨, cwi”QbœZv I cywóKvh©µg

MÖvgwfwËK ‡MÖv_ gwbUwis ‡cÖvgkb cÖwZôv
‡MÖv_ gwbUwis ‡cÖvgkb †mk‡b `yB erm‡ii
wb‡¤œ wkï‡`i AskMÖnY
DVvb ‰eV‡Ki Av‡qvRb
evox evox cwi`k©‡bi gva¨‡g Mf©eZx I
cÖmywZ gv‡q‡`i civgk© cÖ`vb
Mf©eZx I cÖmywZ gv‡q‡`i cywóKi Lv`¨ cÖ`vb

2017 - 18 A_© ermi

jÿ¨gvÎv
947
37,509

AR©b
947
29,394

Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎv I µgcywÄZ
AR©b
jÿ¨gvÎv
AR©b
947
947
44,389
37,645

11,364
44,609

5,677
33,609

40,829
52,376

17,022
41,693

44,609

34,467

52,376

42,274

D‡Ïk¨-3 t `y‡hv©M mÿgZvKvh©µg

`~‡hv©M †gvKv‡ejv cÖ¯‘wZ MÖnY msµvšÍ
cÖwkwÿZ Rb‡Mvwô
KwgDwbwU ch©v‡q SuzwK we‡kølbKvix KwgDwbwU
KwgDwbwU ch©v‡q `~‡hv©M †gvKv‡ejvq
Avc`Kvjxb cwiKíbv ‰Zixi msL¨v
¯’vbxq miKvi cÖwZôvb KZ…©K
`~‡hv©M
†gvKv‡ejv cÖ¯‘wZ MÖnY Im‡PZbZv e„w×
msµvšÍ cÖwkÿY Abyôvb |
BDwbqb `~‡hv©M e¨e¯’vcbv cwiKíbv cÖYqb

2017 - 18 A_© ermi

Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎv I µgcywÄZ
AR©b
jÿ¨gvÎv
AR©b
13,806
8,404

jÿ¨gvÎv
4,089

AR©b
739

303
303

303
303

947
947

947
947

192

192

763

379

115

110

115

110

D‡Ïk¨-4 t bvixi ÿgZvqbKvh©µg

2017 - 18 A_© ermi

jÿ¨gvÎv

AR©b

‡gvU GKZv (EKATA) MÖæc MVb
GKZv (EKATA) MÖæc m`m¨

208
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Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎv I µgcywÄZ
AR©b
jÿ¨gvÎv
AR©b
947
947
33,145
33,081

Aa© evwl©Kx Kg©kvjv, wgwU©©s AbywôZ
BDwbqbmg~n

115

115

115

115

`¤úwZ‡`i Kg©kvjv Abyôvb Av‡qvR‡bi msL¨v
bvixi cÖwZ mwnsmZv †iva †dvivg Ges
BDwbqb cwil` bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva
KwgwUi mfv AvnŸvb
ag©xq †bZv‡`i mfvi Av‡qvRb
ag©xq †bZv‡`i bvix wbh©vZb cÖwZ‡iva
Kvh©µ‡g m¤ú„³KiY
Pv‡qi †`vKv‡b Av‡jvPbv Abyôvb Gi msL¨v

110
230

105
85

690
230

307
150

110
3062

83
2381

690
10417

104
2231

541

303

470

238

D‡Ïk¨-5 t mykvmb
Kvh©µg

2017 - 18 A_© ermi
jÿ¨gvÎv
AR©b

MÖvg Dbœqb KwgwU MVb
MÖvg Dbœqb KwgwUi m`m¨ msL¨v
Kg©m~Px‡Z miKvix Kg©KZ©v‡`i cwi`k©b
BDwbqb cwil` m`m¨‡`i mykvmb I ‡hŠ_ Dbœqb
cwiKíbv msµvšÍ cÖwkÿY MÖnY
hye m`m¨‡`i mykvmb I ‡hŠ_ Dbœqb cwiKíbv
msµvšÍ cÖwkÿY MÖnY
MÖvg Dbœqb KwgwUi m`m¨‡`i mykvmb I ‡hŠ_ Dbœqb
cwiKíbv msµvšÍ cÖwkÿY MÖnY
MÖvg Dbœqb KwgwU Ges GKZv ((EKATA) Rb
Kj¨v‡b
wel‡h ¯’vbxq RbcªwZwbwa I RvwZ
MVbg~jK wefvMmg~n eive‡i Dc¯’vcb

92
1,357

190
119
580

8523

15163

Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎv I µgcywÄZ AR©b
jÿ¨gvÎv
AR©b
947
947
10,417
10,566
348
138
1,610
538

231
770

882

168442

Av‡jvP¨ mg‡q Kg©m~Px n‡Z myweavw` cÖvß Rb‡Mvwô|
0-23 gvm
24-59 gvm
jÿ¨gvÎv
AR©b

40,500
30,745

119,471

9,647

1,065

909

152,420

5-17.9 ermi

18-49.9
ermi

50 ermi Gi D‡aŸ©

22,000
30,442

133,600
90,918

24,400
16,467

27,500
41,456

2017 - 18 A_©© ermi

jÿ¨gvÎv
219
AeKvVv‡gv
(212wU ev¯‘
wfwU DPzKiY,
2wU gvV
DPzKiY Ges 5
wU iv¯Ív

10417

168,521

ev¯Íe AeKvVv‡gv :
Kvh©µg mg~n

wc Gb wR I Øviv mí‡gqv`x Kg©ms¯’vb
Kg©m~Px ( emZ wfwU DPzKiY, gvV
DPzKiY, gvwUi iv¯Ív Dbœqb)

13,288

Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎv I µgcywÄZ
AR©b

2017 - 18 A_© ermi

Kg©m~Px Kvh©µg ev¯Íevq‡b DcKvi‡fvMx cwievi

17046

AR©b
218 str. (211wU ev¯‘
wfwU DPzKiY, 2 wU
gvV^ DPzKiY Ges 5wU
iv¯Ív iÿbv‡eÿY)

70

Kg©m~Pxi jÿ¨gvÎv I µgcywÄZ
AR©b
jÿ¨gvÎv
AR©b
150,000
101,421 kÖg
kÖg w`em w`em (495wU ev¯‘
wfwU DPzKiY, 3wU
gvV DPzKiY Ges
6 wU iv¯Ív
iÿbv†eÿY)

wc Gb wR I Øviv emZevwUi cvqLvbv
wbg©vY (wis ¯øve cvqLvbv)
ÿy`ª BD †kBc †Wª‡bR KvjfvU© wbg©vY
wc Gb wR I KZ©„K mí e¨v‡q KwgDwbwU
wi‡mvm© wbg©vY
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj wefvM KZ©„K
PivÂ‡j ¯‹zj Kvg d¬vW †këvi wbg©vY|
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj wefvM KZ©„K
nvI‡i gvwUi cÖwZiÿv †`qvj wbg©vY

iÿbv‡eÿY)
475

0 (Pjgvb)

2220

779

20
151

0(Pjgvb)
0 (Pjgvb)

90
300

34
148

7

0(Pjgvb)

14

0

6

0 (4 wUi KvR Pjgvb

8

0

Ges Aewkô 2 wU i
KvR AvMvgx erm‡i
Kiv n‡e|

Dcmsnvit †mŠnv`¨© III Kg©m~wP evsjv‡`‡ki Pi Ges nvIi GjvKvq emevmiZ wec`vcbœ Rb‡Mvwôi
†RÛvi mvg¨ZvwfwËK Lv`¨ I cywói wbivcËv mywbwðZKiYmn mywb©w`ó jÿ¨ AR©‡b cwiKíbv †gvZv‡eK
Kvh©µg Ae¨vnZ ‡i‡L‡Q| weMZ erm‡ii †k‡li w`‡K ‡mŠnv`©¨-3 Kg©m~Px Kvh©µ‡gi ga¨eZx©Kvjxb
g~j¨vqb Kiv nq| gvwK©b hy³ivóªwfwËK U¨vs¸ B›Uvib¨vkbvj bvgK cÖL¨vZ civgk©K cÖwZôvb GB
Kg©m~Pxi Kvh©µg g~j¨vqb K‡i| g~j¨vqb ‡k‡l Zviv mycvwik mn g~j¨vqb cÖwZ‡e`b `vwLj K‡ib| Zviv
Zv‡`i g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡b D‡jøL K‡ib †h †mŠnv`¨© -3 Kg©m~Px Ggb KZ¸jy my›`i KvR K‡i‡Q ‡h
Kg©m~Pxi †gqv`v‡šÍ †UKmB cÖfve †dj‡Z mÿg n‡e| Kg©m~Px‡Z Ggb KwZcq m¤¢vebv i‡q‡Q hvi
djkÖæwZ‡Z GwU GKwU mdj Kg©m~Px wnmv‡e ¯^xK…Z n‡e| Kg©m~PxwU hw` ga¨eZx© g~j¨vqb cÖwZ‡e`‡bi
mycvwik Abyhvqx ev¯Íevq‡bi Kvh©µg MÖnY K‡i, Zv nÕ‡j Kg©m~Px wbw`©ó †gqv‡`i g‡a¨ mdjfv‡e
m¤úbœ n‡e e‡j Avkv Kiv hvq|
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†jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±-3 (GjwRGmwc:3)
f~wgKvt ÓwmivRMÄ †jvKvj Mfb©¨vÝ †W‡fjcg¨v›U dvÛ cÖ‡R±Ó (GmGjwRwWGdwc) kxl©K cÖK‡íi
mvd‡j¨i avivevwnKZvq ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb‡K Av‡iv kw³kvjx I Avw_©K we‡K›`ªxKi‡Yi gva¨‡g
Kvh©Ki Kivi D‡Ï‡k¨ ¯’vbxq miKvi wefvM RyjvB 2006-2011 †gqv‡` wek¦e¨vsK, BDGbwmwWGd,
BDGbwWwc,WvwbWv I BD‡ivcxq BDwbq‡bi Avw_©K mn‡hvwMZvq Ò‡jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±Ó
mdjfv‡e ev¯Íevqb K‡i‡Q| DwjøwLZ cÖK‡íi Kvh©µg ev¯Íevqb †k‡l wewfbœ A½mg~‡ni g~j¨vqb Kiv
nq Ges g~j¨vqb cÖwZ‡e`bmg~‡ni djvd‡j †`Lv hvq †h, cÖKí ev¯Íevq‡bi d‡j Bw¯úZ jÿ¨ AR©‡b
D‡jøL‡hvM¨ AMÖMwZ mvwaZ n‡q‡Q| wKš‘ GZ`&m‡Ë¡I ÿgZvi we‡K›`ªxKiY, RbcÖwZwbwa‡`i Kv‡Ri
¯^”QZv, Revew`wnZv I RbAskMªnY wbwðZKi‡Y we‡kl K‡i cÖkvm‡bi wewfbœ ¯Í‡i bxwZ I cÖvwZôvwbK
Dbœq‡bi †ÿ‡Î Av‡iv A‡bK wKQz Kivi AeKvk Av‡Q| G †cÖÿvc‡U wek¦e¨vsK Gi mnvqZvq 20112012 n‡Z 2015-2016 ch©šÍ 5 eQi †gqv‡` ÒwØZxq ‡jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±
(GjwRGmwc:2)Ó kxl©K cÖKíwU M„nxZ nq| cieZ©x‡Z ci ci `yÕevi wWwcwc ms‡kvabxi gva¨‡g Ryb
2017 ch©šÍ G cÖK‡íi †gqv` e„w× Kiv nq| cÖ_g ch©v‡qi cÖK‡íi avivevwnKZvq 2011-2012 A_©
eQ‡i mKj BDwbqb cwil`‡K G cÖK‡íi AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q| GjwRGmwc-2 Gi avivevwnKZvq
d‡jvAvc cÖKí wn‡m‡e GjwRGmwc-3 ev¯ÍevwqZ n‡”Q hvi gva¨‡g GjwRGmwc-2 Gi AwfÁZv Kv‡R
jvwM‡q Av‡iv DbœZZi c×wZ‡Z BDwbqb cwil‡`i mvwe©K Kvh©µg wbweofv‡e cwiexÿY I ZË¡veavb
wbwðZ Kiv n‡e; hv‡Z K‡i D‡jøL‡hvM¨ AR©bmg~n Av‡iv mymsnZ nq I cÖvwZôvwbK iƒc jvf K‡i|
cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ n‡jv, BDwbqb cwil‡` eZ©gvb dig~jv (AvqZb I RbmsL¨v) wfwËK †_vK
eiv‡Ïi A_© ¯’vbvšÍi c×wZi cÖvwZôvwbKxKiY Ges wbe©vwPZ †cŠimfv‡Z cvBjU wfwË‡Z m¤úªmvwiZ
†_vK eivÏ (Expanded Block Grants) PvjyKiY|
cÖK‡íi A½mg~n
cÖK‡íi †gvU 4wU A½ (K‡¤úv‡b›U) i‡q‡Q hv wb¤œiƒc:
K‡¤úv‡b›U 1: BDwbqb cwil` Aby`vb [†gŠwjK †_vK eivÏ (wewewR) I `¶Zv wfwËK eivÏ
(wcwewR)]
K‡¤úv‡b›U 2: AwWU I Kg©`ÿZv g~j¨vqb Ges Z_¨ c×wZ e¨e¯’vcbv cÖvwZôvwbKxKiY
(GgAvBGm, AvBBwm, AwWU)
K‡¤úv‡b›U 3: †cŠimfv Aby`vb (BwewR)
K‡¤úv‡b›U 4: mÿgZv e„w× I cÖKí ev¯Íevqb
cÖK‡íi Kvh©µg
`vwi`ª `~ixKiY I mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨gvÎv (GgwWwR) AR©‡b cÖKíwU ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Q|
Gi AvIZvq †`‡ki mKj BDwbqb cwil`‡K e¨vsK wn‡m‡ei gva¨‡g mivmwi †_vK eivÏ QvovI Zv‡`i
`ÿZv e„w×, ¯’vbxq ch©v‡q ¯^”QZv I Revew`wnZv cªwZôv, cvi¯úwiK wkLb Kvh©µ‡gi gva¨‡g BDwbqb
cwil`‡K Av‡iv `ÿ I AwfÁ K‡i †Zvjv Ges RvZxq ch©v‡q we‡K›`ªxKiY evÜe bxwZ cÖYq‡bi †ÿ‡Î
mnvqZv Kiv n‡”Q| myZivs ¯’vbxq ch©v‡q mykvmb cÖwZôv, `vwi`ª we‡gvPb, GgwWwRÕi jÿ¨gvÎv AR©b,
RbAskMÖn‡Yi gva¨‡g Pvwn`vgvwdK ¯’vbxq Dbœqb Z¡ivwš^ZKiY Ges Z…Yg~j ch©v‡q Ask`vwiZ¡g~jK
MYZš¿ cªwZôvi †ÿ‡Î GjwRGmwc GKwU ¸iæZ¡c~Y© cÖKí|
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G cÖK‡íi gva¨‡g BDwbqb cwil`mg~n †h †_vK eivÏ cv‡”Q Zv Øviv RbM‡Yi cªZ¨ÿ AskMÖn‡Yi
gva¨‡g ¯’vbxq ch©v‡q wewfbœ Dbœqb w¯‹g MÖnY I ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| Gi d‡j RbMY Zuv‡`i
Pvwn`vwfwËK †mev cv‡”Qb Ges RbM‡Yi cÖZ¨ÿ AskMÖn‡Yi d‡j ¯’vbxq Dbœq‡b RbM‡Yi gvwjKvbv
cªwZwôZ n‡”Q| ‡gŠwjK †_vK eivÏ I Kg©`ÿZv †_vK eivÏ Øviv BDwbqb cwil`mg~n RbM‡Yi
Pvwn`vwfwËK †h †Kvb Kvh©µg †hgbt ¯’vbxq iv¯Ív-NvU, eªxR-KvjfvU© wbg©vY, cÖv_wgK I gva¨wgK
ch©v‡qi wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn I AeKvVv‡gv wbg©vY, my‡cq cvwb mieivn, m¨vwb‡Uk‡bi
e¨e¯’v, K…wl Drcv`b e„w×, ¯^v¯’¨ e¨e¯’v Dbœqb, e„ÿ‡ivcY, gwnjv‡`i Dbœqb I ÿgZvqb, Z_¨ cÖhyw³i
e¨envi, cwi‡ek myiÿv I mvgvwRK Dbœqbg~jK Kv‡R me©¯Í‡i Rbm‡PZbg~jK Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv|

wPÎ: GjwRGmwc Gi AvIZvq ev¯ÍevwqZ w¯‹g
(weªR)

wPÎ:GjwRGmwc Gi AvIZvq ev¯ÍevwqZ w¯‹g
(¯‹zj wbg©vY)

Kg© GjvKvq 2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©µg
1| BDwbqb cwil` Aby`vb eivÏ msµvšÍ wPÎ t
GjwRGmwc-3 cÖKíwU 2017 mv‡ji Rvbyqvwi gvm n‡Z ïiæ n‡q‡Q| cÖK‡íi ïiæ n‡Z A_©vr 20162017 A_© eQi n‡Z 2017-2018 A_© eQi ch©šÍ †`‡ki BDwbqb cwil`mg~‡ni AbyK~‡j †gŠwjK †_vK
eivÏ (wewewR) eve` 1633.93 †KvwU UvKv I `ÿZv wfwËK eivÏ (wcwewR) eve` 302.22 †KvwU
UvKvmn me©†gvU 1936.15 †KvwU UvKv 4571wU BDwc‡Z Qvo Kiv n‡q‡Q| G Qvov 16wU cvBjU
†cŠimfvq BwewR eve` 18.81 †KvwU UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q|
2| AwWU Kvh©µg

GjwRGmwc Gi AvIZvq 2006-2007 n‡Z 2016-2017 A_© eQi ch©šÍ †emiKvwi AwWU dvg© Øviv
†`‡ki mKj BDwbqb cwil` Gi evwl©K Avw_©K weeiYx AwWU Kiv‡bv n‡q‡Q| mKj BDwc‡Z
wdbvwÝqvj AwW‡Ui cvkvcvwk Kg©`ÿZv g~j¨vqb Ges cÖwZ Dc‡Rjvq 1wU BDwbqb cwil‡` †mdMvW©
K¤úøv‡qÝ G‡mmg¨v›U cwiPvwjZ n‡q‡Q| g~jZ: 4wU m~PK I 10wU Dc‡ÿÎ m~P‡Ki mvnv‡h¨ 40 b¤^‡ii
wfwË‡Z Kg©`ÿZv g~j¨vqb Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| Kg©`ÿZv g~j¨vq‡bi Dci wfwË K‡i †`‡ki
75% BDwbqb cwil‡`i AbyK~‡j Kg©`ÿZv wfwËK eivÏ (wcwewR) cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov AwWU
dvg©mg~n KZ©„K wdbvwÝqvj cvidi‡gÝ I †mdMvW© WvUv†eR cÖYqb Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q‡Q|
weMZ 07 eQ‡i AwWU dvg© KZ©„K AwWU wiwfD dvg© KZ…©K wiwfD cieZ©x PzovšÍ AwWU cÖwZ‡e`b Gi Z_¨
wb¤œiƒct
wbixÿv Kvj
evwl©K Avw_©K
AwWU cÖwZ‡e`‡b cÖ`Ë gZvgZ
gšÍe¨
weeiYxi eQi
weiƒc/ A¯^xK…wZ
kZ©hy³
kZ©nxb
me©‡gvU
BDwc
2010-2011 2009-2010
122
635
3804
4561
2011-2012 2010-2011
66
3043
1439
4548
2012-2013 2011-2012
413
2968
1168
4549
73

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2017-2018

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2016-2017

723
593
468
753

3818
3957
4085
3800
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7
4
1
-

4548
4554
4554
4553

Avcxj Kvh©µg t
wmG dvg© KZ©„K BDwcÕi AwWU cÖwZ‡e`‡b DÌvwcZ weiƒc/A¯^xK„wZ gZvg‡Zi Dci mswkøó BDwcÕi Avcxj
Av‡e`‡bi ‡cªwÿ‡Z GjwRGmwc KZ©„cÿ, mswkøó ‡Rjvi Dc-cwiPvjK ¯’vbxq miKvi, wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUi,
eZ©gvb I AvcwËi mv‡_ m¤ú„³ BDwc †Pqvig¨vb, Zrmg‡q Kg©iZ BDwc mwPe, AwWU dvg©, AwWU wiwfD dvg©,
AvBwmGweÕi cÖwZwbwa, wek¦e¨vsK I BDGbwWwcÕi cÖwZwbwai Dcw¯’wZ‡Z Avcxj Awa‡ekb AbywôZ nq| Avcxj
ïbvbxÕ‡Z Dcw¯’Z mKj c‡ÿi e³e¨ †kvbvi ci GjwRGmwc KZ©„cÿ Avcx‡ji ivq †NvlYv K‡ib Ges †mg‡Z
‡Rjv cÖkvmK eivei mswkøó BDwcÕi AbyK~‡j Avcx‡ji Av‡`k cÖwZcvj‡bi Rb¨ †cÖiY Kiv nq| Avcxj
ïbvbxi weMZ 06 eQ‡ii Z_¨ wb¤œiƒc:
A_© eQi
weiƒc/
A¯^xK…wZ gZvgZ
msL¨v
AvcwË wb®úwË
AvcwË envj

2011-12
66

31
35

2012-13 2013-14
413
723

335
78

675
48

2014-15
593

2015-2016
468

2016-2017
753

476
117

398
70

713
40

3| mÿgZv e„w× Kvh©µg
BDwbqb cwil‡`i wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ G cÖK‡íi AvIZvq e¨vcK Kg©m~Px MÖnY Kiv
n‡q‡Q| RbAskMÖnYg~jK cwiKíbv, Db¥y³ ev‡RU Awa‡ekb, Avw_©K I µq e¨e¯’vcbv, ¯^”QZv I Revew`wnZv,
cwi‡ek I mvgvwRK myiÿv Ges cÖwZ‡e`b cÖYqb wel‡q cÖK‡íi AvIZvq BDwbqb cwil`mg~‡ni mÿgZv e„w×i
Rb¨ RbcÖwZwbwamn mswkøó Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e| 2017-2018 A_© eQ‡i cÖK‡íi be
wbhy³ 61 Rb wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUi (wWGd)-‡K cÖKí ev¯Íevqb wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov
cÖK‡íi AwWU Kvh©µg myôzfv‡e cwiPvjbvi myweav‡_© cÖvB‡fU AwWU dv‡g©i 1602 Rb AwWUi‡K cÖwkÿY cÖ`vb
Kiv n‡q‡Q|

wPÎ: GjwRGmwcÕi AvIZvq KvwiMwi cÖwkÿY

wPÎ: GjwRGmwcÕi AvIZvq QvMj cvjb cÖwkÿY

4| cÖvwZôvwbK Dbœqb
cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ KwgwU MVb I Zv‡`i Kg©ZrciZvt cÖK‡íi wewfbœ Kg©Kv‡Ûi myôz cwiKíbv MÖnY,
ev¯Íevqb, ZË¡veavb, gwbUwis BZ¨vw` welq cÖvwZôvwbK iƒc`vb K‡í gvV ch©v‡q wewfbœ ¯Í‡i wb‡¤§v³ KwgwU MVb
Kiv n‡q‡Q Ges G¸‡jv Zv‡`i wba©vwiZ `vwqZ¡ cvj‡b Zrci i‡q‡Q|
 BDwbqb Dbœqb †Kv-AwW©‡bkb KwgwU (BDwWwmwm)
 eøK MÖv›U †Kv-AwW©‡bkb KwgwU (wewRwmwm)
 wWw÷ª± †Kv-AwW©‡bkb KwgwU (wWwmwm)
 IqvW© KwgwU (WvweøDwm)
 w¯‹g mycviwfkb KwgwU (GmGmwm)
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 cwiKíbv KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q

wPÎ: †Rjv mgš^q KwgwU (wWwmwm) Gi mfv

wPÎ: Dc‡Rjv eøK MÖv›U KwgwU (wewRwmwm) Gi mfv

4| ¯^”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvq Kvh©µg
¯’vbxq ch©v‡q Kvh©Ki m¦”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi j‡¶¨ G cÖK‡íi gva¨‡g RbMY‡K BDwbqb cwil` KZ…©K
wewfbœ Dbœqb Kg©KvÛ ev¯Íevqb c×wZ Ges ‡gŠwjK †_vK eiv‡Ïi wel‡q wewfbœ Z_¨ AeMZ Kiv‡bvi e¨e¯’v
†bqv n‡q‡Q| G m¤úwK©Z ev¯ÍevwqZ Kvh©µg wb¤œiƒct
 ¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K cwiPvwjZ I‡qf‡cR-Gi gva¨‡g RbMY‡K BDwbq‡bi Rb¨ m¤¢ve¨ †gŠwjK
†_vK eiv‡Ïi (wewewR) cwigvY m¤ú‡K© AeMZ Kivi e¨e¯’v MªnY Kiv nq|
 BDwbqb I IqvW© ch©v‡q mfv, Kg©kvjv BZ¨vw`i gva¨‡g RbMY‡K m‡PZb Kivi c`‡¶c †bqv n‡q‡Q|
 BDwbqb cwil‡`i Kvh©µ‡g Revew`wnZv cÖwZôvi Rb¨ wbqwgZ AwWU Ges gwbUwis Gi e¨e¯’v Kiv
n‡q‡Q|
cÖK‡íi AvIZvq ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e BDwbqb cwil‡`i Kvh©µg g~j¨vqb djvdj wbqwgZ
ch©v‡jvPbvi gva¨‡g Kvh©Ki bxwZ cÖYq‡b miKvi‡K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡”Q|

wPÎ: BDwbqb cwil‡`i Db¥y³ ev‡RU mfv

wPÎ: BDwbqb cwil‡`i IqvW© mfv

cÖK‡íi µgcywÄZ D‡jøL‡hvM¨ AR©b
GjwRGmwc-3 cÖKíwU 2017 mv‡ji Rvbyqvwi gvm n‡Z ïiæ n‡q‡Q| cÖK‡íi ïiæ n‡Z A_©vr 20162017 A_© eQi n‡Z 2017-2018 A_© eQi ch©šÍ †`‡ki BDwbqb cwil`mg~‡ni AbyK~‡j †gŠwjK †_vK
eivÏ (wewewR) eve` 1633.93 †KvwU UvKv I `ÿZv wfwËK eivÏ (wcwewR) eve` 302.22 †KvwU
UvKvmn †gvU 1936.15 †KvwU UvKv ‡gvU 4571wU BDwc‡Z Qvo Kiv n‡q‡Q| GQvov 16wU cvBjU
†cŠimfvq BwewR eve` 18.81 †KvwU UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖK‡íi µgcywÄZ D‡jøL‡hvM¨
AR©bmg~n wb¤œiƒc:
(1) eivÏK…Z A_© Øviv mswkøó BDwbqbmg~n RbM‡Yi Pvwn`vi wfwË‡Z †hvMv‡hvM e¨e¯’v Dbœqb
Kvh©µg, ¯’vbxq iv¯ÍvNvU, weªR, KvjfvU©, †dix NvU wbg©vY/ms¯‹vi, wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ
76

mieivn I AeKvVv‡gv ms¯‹vi, my‡cq cvwb mieivn, ¯^v¯’¨ m¤§Z †mwb‡Ukb e¨e¯’v, K…wl Drcv`b
e„w×, †Wª‡bR e¨e¯’v, ¯^v¯’¨ e¨e¯’v, Z_¨ I cÖhyw³i Dbœq‡b wewfbœ w¯‹g ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|
(2) mivmwi cÖK‡íi A_© BDwbqb cwil‡` ¯’vbvšÍ‡ii cvkvcvwk BDwbqb cwil`mg~n‡K wbR¯^ m¤ú`
Avni‡Y D×z× Kiv n‡”Q Ges Gi d‡j BDwcmg~‡ni wbR¯^ m¤ú` AvniY µgvMZfv‡e e„w×
cv‡”Q| BDwbqb cwil‡`i ‡nvwìs U¨v·mn Ab¨vb¨ U¨v· Av`v‡q `xN© w`‡bi ¯’weiZv weivRgvb
wQj| BDwbqb cwil` G e¨vcv‡i †hgb wQj D`vwmb ‡Zgwb RbMYI wQj AbvMÖnx| GjwRGmwc
Gi Kvh©µg G ¯’weiZv †f‡½ BDwbqb cwil` I RbMY Dfq‡KB †nvwìs U¨v·mn Ab¨vb¨ U¨v·
Av`vq I cÖ`v‡bi ¸iæZ¡ Abyave‡b mÿg K‡i‡Q| RbMY BDwbqb cwil‡`i w¯‹g evQvB I
ev¯Íevq‡b mwµq AskMÖnY Ki‡Z cv‡i weavq BDwbqb cwil‡`i Revew`wnZv e„w× †c‡q‡Q| d‡j
BDwbqb cwil‡`i Dci Zv‡`i Av¯’vI e„w× †c‡q‡Q| BDwbqb cwil` IqvW© ch©v‡q D¤§y³ mfv I
BDwbqb ch©v‡q D¤§y³ ev‡RU Awa‡ekb K‡i _v‡K|
(3) cwi‡ek I mvgvwRK Dbœq‡b Rbm‡PZbZvg~jK Kg©m~wPi gva¨‡g ¯’vbxq RbM‡Yi m‡PZbZv e„w×
Kiv n‡q‡Q|
(4) ¯’vbxq ch©v‡q Revew`wnZv I ¯^”QZv wbwðZ Kivi Rb¨ G cÖK‡íi AvIZvq †emiKvwi AwWU dvg©
Øviv †`‡ki cÖwZwU BDwbqb cwil`‡K cÖwZ eQi wbqwgZfv‡e AwWU Kvh©µ‡gi AvIZvq Avbv
n‡q‡Q|
(5) bvix Dbœqb I bvixi ÿgZvqb‡K G cÖKí we‡kl ¸iæZ¡ cÖ`vb Ki‡Q| ¯’vbxq ch©v‡q Rb
AskMÖn‡Yi gva¨‡g GjvKvi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ BDwbqb cwil`mg~n‡K cÖKí †_‡K †h †_vK eivÏ
cÖ`vb Kiv n‡”Q Zvi 30% A_© gwnjv‡`i Øviv evQvBK…Z w¯‹gmg~n ev¯Íevq‡b e¨q Kiv n‡q‡Q|
G D‡`¨vM‡K mdjfv‡e ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î ¯’vbxq ch©v‡q gwnjv‡`i g‡a¨ wecyj mvov cvIqv
hv‡”Q|
(6) BDwbqb cwil‡`i Dbœqb Kg©Kv‡Û mivmwi RbAskMÖnY I Revew`wnZv wbwðZ Kiv hv‡”Q|
BDwbqb cwil‡`i cÖvwZôvwbKxKiY N‡U‡Q Ges AwaKZi Avw_©K ÿgZvqb nIqvq ¯’vbxq ch©v‡q
e¨vcK Dbœqb Kg©KvÛ cwiPvwjZ n‡”Q|
(7) cÖK‡íi wewfbœ Kvh©µg mykvmb cÖwZôvq mnvqK n‡”Q| †h‡nZz RbMY BDwci gva¨‡g m¤¢ve¨
eiv‡Ïi cwigvY h_vmg‡q Rvb‡Z cvi‡Q †m‡nZz Zuviv mwVK mg‡q cÖKí wPwýZ Kivi †ÿ‡Î
Zv‡`i mywPwšÍZ gZvgZ cÖKvk Ki‡Z cv‡i| Gi d‡j ¯’vbxq RbM‡Yi mv‡_ BDwcmn GjvKvi
RbcÖwZwbwaM‡Yi g‡a¨ Dbœqb wel‡q gZwewbg‡qi cvkvcvwk cÖKí GjvKv wPwýZ Kivi †ÿ‡Î
GK ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvj‡b mnvqK n‡q‡Q| djkÖæwZ‡Z ¯’vbxq ch©v‡q MYZš¿ mycÖwZwôZ n‡”Q|
(8) cÖK‡íi GKwU Ab¨Zg D‡Ïk¨ n‡”Q mKj ch©v‡q Aeva Z_¨ cÖevn wbwðZ Kiv| mivmwi wewewR
I wcwewRi A_© I‡qemvB‡U †NvlYvi gva¨‡g BDwc‡Z ¯’vbvšÍ‡ii c×wZ Aeva Z_¨ cÖwµqv‡K
†Rvi`vi K‡i‡Q|
(9) RbM‡Yi gvwjKvbv I Askx`vwiZ¡ wbwðZ n‡”Q| mivmwi BDwc‡Z A_© ¯’vbvšÍ‡ii Kvi‡Y †h‡nZz
GjvKvi Dbœq‡bi mKj cÖwµqvq RbMY AskMÖnY Ki‡Z cvi‡Q, †m‡nZz GjvKvq RbM‡Yi g‡a¨
ev¯ÍevwqZ Dbœqb Kg©KvÛmg~‡ni †ÿ‡Î GK ai‡bi gvwjKvbv I Askx`vwiZ¡ wbwðZ n‡”Q|
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Aa¨vq-3
RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR)
1| f~wgKv t
RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR) 1969 mv‡ji 1 RyjvB Ò†jvKvj MfY©‡g›U Bbw÷wUDUÓ bv‡g cÖwZwôZ
nq| cieZx©‡Z 1980 mv‡j cÖwZôvbwUi bvgKiY Kiv nq Òb¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae †jvKvj MfY©‡g›U
(GbAvBGjwR)Ó| ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aax‡b GbAvBGjwR GKgvÎ
cÖwk¶Y I M‡elYvg~jK cÖwZôvb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i Avm‡Q| eZ©gv‡b cÖwZôvbwU RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU

AvBb, 1992 Abyhvqx cwiPvwjZ n‡”Q| Bbw÷wUDU g~jZt GbAvBGjwR bv‡g we‡klfv‡e cwiwPZ|

RvZxq ¯’vbxq miKvi cÖwZôv‡bi ms¯’vcb/cÖkvmwbK Kvh©µg msµvšÍ Z_¨:
2| Bbw÷wUD‡Ui cÖavb `vwqZ¡vejx/Kvh©vejx:













RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU AvBb, 1992 Gi aviv 6-G GbAvBGjwRÔi `vwqZ¡vejx wb¤œiƒc t
wmwU K‡cv©‡ikb, †cŠimfv, †Rjv cwil`, Dc‡Rjv cwil` I BDwbqb cwil` Gi RbcÖwZwbwa, wb‡qvMK…Z
Kg©KZ©v/Kg©PvixMY‡K ¯’vbxq miKvi msµvšÍ wewfbœ wel‡q cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv;
miKvi KZ…©K wb‡`©wkZ ¯’vbxq miKvi msµvšÍ•wel‡qi Dci miKvi‡K civgk© cÖ`vb Kiv;
¯’vbxq miKvi msµvšÍ•wewfbœ mgm¨v I wel‡qi Dci M‡elYv cwiPvjbv Kiv;
¯’vbxq miKv†ii mwnZ m¤úwK©Z wewfbœ ms¯’vi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv;
miKv‡ii c~e©vby‡gv`bµ‡g ¯’vbxq miKvi wel‡q RvZxq I AvšÍR©vwZK ch©v‡qi Kg©kvjv, †mwgbvi Ges
m‡¤§j‡bi Av‡qvRb Kiv;
¯’vbxq miKvi Ges Gi mwnZ m¤ú„³ wewfbœ wel‡qi Dci Z_¨ msMÖn I gyj¨vqb Kiv;
¯’vbxq miKvi Ges Gi mwnZ m¤ú„³ wewfbœ welq m¤ú‡K© WKz‡g‡›Uk‡bi myweav cÖ`vb Ges RvZxq
WKz‡g‡›Ukb †K›`ª M‡o †Zvjv;
¯’vbxq miKvi welqK MÖš’, mvgwqKx, M‡elYv cÖwZ‡e`b, g~j¨vqb cÖwZ‡e`b cÖKvk Kiv;
MÖš’vMvi I cvVK¶ ¯’vcb Ges cwiPvjbv Kiv;
¯’vbxq miKvi wel‡q cÖwk¶Y I M‡elYv Kvh©µ‡gi mgš^q mvab Kiv;
miKv‡ii c~e©vby‡gv`bµ‡g ¯’vbxq miKvi wel‡q RvZxq I AvšÍR©vwZK ms¯’vi mwnZ †hvMv‡hvM Ges cÖ‡qvR‡b
†hŠ_ Kg©m~wP MÖnY I ev¯Íevqb Kiv;
¯’vbxq miKvi msµvšÍ wewfbœ wel‡q mvwU©wd‡KU †Kvm© Pvjy Kiv Ges
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miKvi KZ…©K cÖ`Ë Ab¨vb¨ Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv|

3| cÖkvmwbK KvVv‡gv t
cÖwZôv‡bi cÖavb wbe©vnx, gnvcwiPvjK wn‡m‡e wbhy³ Av‡Qb| wZwb miKvi Ges cwiPvjbv †ev‡W©i civgk© I
wm×všÍ•Abyhvqx `vwqZ¡ cvjb K‡i _v‡Kb| cÖwZôvbwUi Kvh©vejx cÖavbZ PviwU wefv‡M wef³ t
1| cÖkvmb I mgš^q;
2| cÖwk¶Y I civgk©;
3| M‡elYv I cwiKíbv;
4| Kg©m~wP I g~j¨vqb|
cÖwZwU wefv‡Mi `vwq‡Z¡ GKRb cwiPvjK wb‡qvwRZ
i‡q‡Qb| G QvovI ‡gvU 4 Rb hyM¥-cwiPvjK, 10 Rb DccwiPvjK, 4 Rb mnKvix cwiPvjK, 7 Rb M‡elYv Kg©KZ©v, 1
Rb cwimsL¨vb Kg©KZ©v, 6 Rb mnKvix M‡elYv Kg©KZ©v, 1 Rb
K‡i MÖš’vMvwiK, cÖKvkbv Kg©KZ©v, wnmve i¶Y Kg©KZ©v,
cÖkvmwbK Kg©KZ©v, AwWI wfRy¨‡qj †UKwbK¨vj Kg©KZ©v,
mnKvix cÖKvkbv Kg©KZ©v, WKz‡g‡›Ukb Kg©KZ©v I mnKvix
MÖš’vMvwiK Kg©iZ Av‡Qb| cÖwZôv‡b 1g, 2q, 3q I 4_© †kÖYxi
†gvU †jvKej 113 Rb|

GbAvBGjwRÕi cwiPvjbv †ev‡W©i
49Zg mfv

4| 2017-18 A_© eQ‡i AbywôZ cÖwkÿY Kvh©µ‡gi weeiY t
¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni RbcÖwZwbwa, Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i Kg©`¶Zv e„w×i j‡¶¨ cÖwZôvb †_‡K
2017-18 ch©šÍ 399 wU cÖwk¶Y †Kv‡m© †gvU 14,598 Rb RbcÖwZwbwa I wb‡qvMK…Z Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K cÖwk¶Y
†`qv n‡q‡Q|
cÖwk¶Y/ †Kvm© msL¨v
399 wU
cÖwk¶Yv_x©i msL¨v
14,598 Rb
e¨wqZ A_©
5,49,90,000/(cuvP †KvwU EbcÂvk jK&Y beŸyB nvRvi) UvKv

5| AbywôZ †mwgbvimg~n Ges
6| AbywôZ Kg©kvjvmg~n
GbAvBGjwR‡Z Ges gvV ch©v‡q wewfbœ †mwgbvi/ IqvK©kc Ges cÖwkÿ‡Y AskMÖnYKvixM‡Yi GKvsk:
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7| M‡elYv/cÖKvkbv msµvšÍ Z_¨
(K) m¤úvw`Z M‡elYv t

¯’vbxq miKvi cÖwZôvb¸‡jvi wewfbœ Kvh©µg, RbcÖwZwbwa I wb‡qvMK…Z Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i mgm¨v
Ges cÖwZôvb¸‡jv‡K MwZkxj Kivi j‡¶¨ cÖwZ eQi G cÖwZôvb †_‡K M‡elYv mgx¶v ev¯Íevqb Kiv nq|
2017-18 A_© eQ‡i †gvU 08wU M‡elYv mgx¶v ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| G mgxÿv¸‡jvi wk‡ivbvg Ges AMÖMwZ
m¤ú‡K© wb‡¤œ D‡jøL Kiv nj:
AMÖMwZi
weeiY

µwgK
mgxÿv wk‡ivbvg
bs
1
2
3
4
5
6

Effectiveness of Training program on Law and Activities of Upazila
Parishad for the Upazila Functionaries: A Study of Eight Upazila gvV ch©v‡q
Parishads
Z_¨ DcvË
msMÖ‡ni KvR
An Impact Assessment of 40 - day Employment Generation Program
`wi`ª Rb‡Mvwô‡K ¯^vej¤^xKi‡Y GKwU evwo GKwU Lvgvi Kg©m~wPi f‚wgKv
Pjgvb i‡q‡Q|
A Survey on Training Need Assessment of Upazila Parishad
Challenges and Prospects of Women Leadership in Urban Local
Government: A Study on Five City Corporations
Action Research on Improving Service Delivery of Union Parishad

7

ev‡RU I cwiKíbv cÖYq‡b IqvW© mfvi f‚wgKv: 4wU wbe©vwPZ BDwbqb cwil‡`i Dci GKwU †Km
÷vwW

8

Problems and Prospects of Service Delivery in City Corporation Ward
Councilor’s Offices: A study on ten ward councilors office from five
selected city corporations

(L) Pjgvb M‡elYv
2016-17 A_© eQ‡i GbAvBGjwR-‡Z 16wU M‡elYv mgxÿv ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q|
(M) cÖ¯ÍvweZ M‡elYv
2016-17 A_© eQ‡i GbAvBGjwR-‡Z 10wU M‡elYv mgxÿv Synopsis mn AvMvgx 31 AvM÷,
2018 Zvwi‡Li g‡a¨ M‡elYv kvLvq Rgv †`qvi Rb¨ cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q|
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cÖKvkbv msµvšÍ Z_¨ t cÖwkÿY I M‡elYv Kv‡Ri cvkvcvwk cÖwZôvb †_‡K cÖwZ eQiB Ôw` RvY©vj Ae
†jvKvj MfY©‡g›UÕ bv‡g GKwU RvY©vj cÖKvk Kiv n‡q _v‡K| 2017-2018 A_© eQ‡i ‡gvU 17 wU RvY©vj cÖKvk
Kiv n‡q‡Q| RvY©vjmg~‡n ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Kvh©µgmn †`‡ki wewfbœ GjvKvi Dbœqbg~jK
Kvh©µ‡gi Dci M‡elYvg~jK cÖeÜ ¯’vb †c‡q _v‡K| GQvovI 2017-2018 A_©eQi †_‡K wbqwgZfv‡e
‰ÎgvwmK wfwË‡Z ÔGbAvBGjwR wbDR‡jUviÕ cÖKvwkZ n‡”Q|
A_© eQi

RvY©vj

wbDR‡jUvi

cÖwkÿY n¨vÛeyK

2017-18
†gvU

03
17

03
03

05
05

†bcvj miKvi †_‡K GbAvBGjwR
cwi`k©b
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8| Kg©m~wP I g~j¨vqb wefv‡Mi Kvh©µ‡gi weeiY t
Kg©m~wP I g~j¨vqb wefvM G cÖwZôv‡b ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi g~j¨vqb Ki‡Q| 2017-2018 A_©eQ‡i
GbAvBGjwRÕ‡Z ev¯ÍevwqZ cÖwkÿY †Kvm©mg~‡ni AskMÖnYKvixMY KZ…©K c~iYK…Z wbeÜb, Av‡jvPK g~j¨vqb I
†Kvm© g~j¨vqb digmg~n g~j¨vqb wefv‡M Rgv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ digmg~‡ni Z‡_¨i wfwË‡Z wi‡c©vU ˆZwi Kiv
n‡q‡Q| wi‡cv‡U© cÖvß D‡jøL‡hvM¨, we‡kl K‡i cÖwZôv‡bi †nv‡÷j, K¬vmiæg, WvBwbs I cÖwkÿ‡Yi gvb e„w×i
Rb¨ KiYxq msµvšÍ mycvwik cÖkvmb I mgš^qGes cÖwkÿY I civgk© wefv‡M †cÖiY Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`‡ki
wewfbœ AÂ‡j ev¯ÍevwqZ cÖKí/Kg©m~wPi ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZKi‡Yi Rb¨ mvgvwRK wbixÿv cÖPj‡bi
j‡ÿ¨ `yb©xwZ `gb Kwgkb GKwU Lmov bxwZgvjv cÖYqb K‡i GbAvBGjwRÕi gZvg‡Zi Rb¨ †cÖiY K‡i|
Kg©m~wP I g~j¨vqb wefvM †_‡K G msµvšÍ gZvgZ `yb©xwZ `gb Kwgk‡b †cÖiY Kiv n‡q‡Q| GQvov
GbAvBGjwRÕ‡Z eZ©gv‡b Pjgvb wewfbœ Kvh©µ‡gi gwbUwis Ae¨vnZ i‡q‡Q|

9| GbAvBGjwRÕi 2017-18 A_© eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`‡b cÖKvk‡hvM¨ D‡jøL‡hvM¨ welqmg~n t
wWwRUvj GbAvBGjwRt
 GbAvBGjwR I‡qe mvBU:
www.nilg.gov.bd
 GbAvBGjwR ‡dmeyK †cR:
www.facebook.com/NILGBD
 GbAvBGjwR B‡gBj:
nilgbd@gmail.com,
nilgbd@yahoo.com
 GbAvBGjwRÕi `vßwiK mKj dvB‡j wWwRUvj
bw_ bv¤^vi cÖ`vb (wWwRUvj dvBwjs) m¤úbœ
n‡q‡Q|
 m¤úªwZ B-dvBwjs (bw_) e¨e¯’v Pvjy n‡q‡Q Ges
jvBf mvfv©‡i Kvh©µg Pvjy Av‡Q|
†bUIqvK© Kv‡bw±wfwU
K. eZ©gvb miKv‡ii wWwRUvj evsjv‡`k Movi AwfcÖv‡q
GbAvBGjwR-Gi mswkøó mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvix Ges
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wewfbœ †Kv‡m© AskMÖnYKvix cÖwk¶Yv_x©‡`i Rb¨ j¨vb I IqvBdvB B›Uvi‡bU myweav cÖ`vb Kiv n‡”Q|
I‡qe-mvBU Ges Ab¨vb¨ md&U-Iq¨vi:
K. B-dvBwjs (bw_) e¨e¯’v PvjyKiv n‡q‡Q Ges jvB‡f bw_ Kvh©µg Pj‡Q| G j‡¶¨ mvf©vi Avc‡WU Gi KvR
Pjgvb|
L. GUzAvB cÖK‡íi mnvqZvq cÖwZôv‡bi wbR¯^ I‡qe mvBU Dbœq‡bi KvR Pj‡Q| GQvovI mvgvwRK †hvMv‡hvM
gva¨g wn‡m‡e GKwU †dmeyK †cR G cÖwZwbqZ wewfbœ Kvh©µg m¤ú‡K© Avc‡WU Z_¨ cÖ`vb Kiv n‡”Q|
Library Information Software (LIS) mdUIq¨vi ˆZix Kiv n‡q‡Q Ges Avc‡WU Gi KvR Pj‡Q|
AvaywbK †kÖYxKÿ Ges cÖwkÿY e¨e¯’vcbv:
G¨vKv‡WwgK fe‡bi wewfbœ †kÖYxK‡ÿ wd·W GjBwW wUwf, gvwëwgwWqv cÖ‡R±imn wi‡gvU K‡›Uªvj w¯Œb
wWwRUvj mvDÛ wm‡÷g ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges AvaywbK c×wZ‡Z mKj †mkb cwiPvjbv Kiv n‡”Q|
wWwRUvj wmwKDwiwU wm‡÷g:
cÖwZôv‡bi mvwe©K wbivcËvi welqwU we‡ePbv K‡i fe‡bi mKj As‡k wmwm K¨v‡giv ¯’vcb Ges cÖwZwbqZ
gwbUwis K‡i wbivcËv wbwðZ Kiv n‡”Q|

GBP.Gj.wc Kvh©µg
cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wP(GBPGjwc)-i cÖvwZôvwbKxKiY
cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wP (GBPGjwc) n‡jv GKwU djvdj wfwËK mg-mv_x wkLb D‡`¨vM| GBPGjwc
¯’vbxq miKv‡ii fv‡jv wkLb I PP©vmg~n wPwýZKiY, wewbgq, iƒcvq‡bi mvi ms‡¶c we‡kølY K‡i cÖvß
djvdj, bxwZ-wba©viK‡`i mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n (GjwRAvB)-†K m¶g K‡i
†Zv‡j|
¯’vbxq miKvi wefvM we¯ÍvwiZ Av‡jvPbvi ci cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wP, GbAvBGjwR Gi gva¨‡g
cÖvwZôvwbwKKi‡Y m¤§wZ Ávcb K‡i‡Q| AvMvgx 4 eQi GB Kg©m~wP ev¯Íevq‡b myBm G‡RÝx di †W‡fjc‡g›U
A¨vÛ †Kv-Acv‡ikb (GmwWwm) 2.5 wgwjqb gvwK©b Wjvi Aby`vb mnvqZvq †`‡e| 2018 mv‡ji ‡k‡li w`‡K
Gi cÖvwZôvwbKxKiY cÖwµqv ïiæ n‡e| GB Kg©m~wPi D‡Ïk¨mg~n n‡”Qt GbAvBGjwRÕi m¶gZv e„w× Kiv|
 Z…Yg~j ch©v‡q ¯’vbxq miKv‡ii fv‡jv wkLbmg~‡ni m¤úªmviY Ges ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~~‡ni
m¶gZv e„w× Kiv|
 cvi¯úwiK wkL‡bi ¸YMZ gvb wbwðZKiY; A_©vr mevi Rb¨ gvb m¤úbœ †mev cÖ`vb I mykvmb wbwðZ
Kivi †¶‡Î ¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni AwR©Z m¶gZv cwiex¶Y Kiv|
 BDwbqb cwil‡`i Rb¨ b¨vkbvj †ewmK K¨vcvwmwU wewìs †cÖvMÖvg ch©v‡jvPbv I nvjbvMv` Kiv|
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GbAvBGjwR B‡bv‡fkb:

 GbAvBGjwR B‡bv‡fkb wUg MwVZ n‡q‡Q Ges Gi Kvh©µg Pjgvb|

evrmwiK D™¢vebx Kg©cwiKíbv
µ:
bs
1
1.

2.
3.

4.

D™¢ve‡bi bvg

D™¢ve‡bi mswÿß weeiY

2
3
†mev cÖwµqv mnRxKi‡Yi cÖwZôv‡bi wewfbœ Z_¨-DcvË, cÖwkÿY
Rb¨ †ní†W¯‹ AvaywbKvqb msµvšÍ Z_¨ cÖ`v‡bi Rb¨ GKwU †ní †W·
¯’vcb
Awf‡hvM e· ¯’vcb
‡mev cÖ`vb msµvšÍ wewfbœ civgk© ev
Awf‡hvM cÖ`v‡bi e¨e¯’v
¯’vbxq miKvi e¨e¯’vi mKj Z_¨ GKwU
¯’vbxq miKvi †ní
gvÎ †dvb bv¤^vi †_‡K cÖvwßi wbðqZv
jvBb ¯’vcb
cÖwkÿYv_x©‡`i WvUv‡eR
‰Zix

D™¢veb MÖn‡Yi †hŠw³KZv
4
`ªæZ mg‡q cÖwZôv‡bi Kvh©µg m¤ú‡K© AeMZ nIqv Ges
wbfy©j Z_¨ cÖwß|

AvMZ wewfb&œ cÖwkÿYv_©x‡`i †mev cÖ`v‡b civgk© ev
Awf‡hvM mivmwi KZ©„c‡ÿi wbKU Dc¯’vcb|
Z…Yg~j ch©v‡qi RbmvaviYmn mK‡ji ¯’vbxq miKvi
welqK wewfbœ Z_¨-DcvË GKwU gvÎ †dvb bv¤^v‡ii
gva¨‡g cvIqv m¤¢e n‡e (16256)|
cÖwkÿYv_©x‡`i mKj Z_¨ wb‡q GKwU mg„× GKwU mg„× AbjvBb WvUv‡eR ‰Zix Kiv n‡j GKwU gvÎ
AbjvBb WvUv‡eR ‰Zix|
WvUv‡eR †_‡K ¯’vbxq miKvi e¨e¯’vi mKj ¯Í‡ii
wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa Ges Kg©KZ©v Kg©Pvwi‡`i Z_¨ cÖvwß
m¤¢e n‡e|
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D™¢ve‡Ki bvg I wVKvbv
5
†kL gwdRyj Bmjvg Ges
‡gvt Bgivbyi ingvb

Kvh©µ‡gi
AMÖMwZ %
6
100%

100%
G. †Rnv` miKvi
100%
†gvt Bgivbyi ingvb
†gv: bvwRg DwÏb
(WKz‡g‡›Ukb Kg©KZ©v) Ges
‡gvt Bgivbyi ingvb,
mnKvix M‡elYv Kg©KZ©v

25%

¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW) miKv‡ii ÔiƒcKí-2021Õ, 7g cÂevwl©K
cwiKíbv Ges Ô†UKmB Dbœqb Awfjÿ¨-2030Õ ev¯Íevq‡bi Rb¨ mgwš^Z Kg©cwiKíbv wb‡q KvR
Ki‡Q| KvwiMwi Rbkw³, evwl©K ev‡RU Ges Z…Yg~j we¯Í…wZ-G wePv‡i e„nËg miKvwi Dbœqb ms¯’v|
GjwRBwW †`‡ki cjøx, bMi Ges ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` AeKvVv‡gv Dbœq‡b KvR K‡i| cjøx, bMi Ges
ÿy`ªKvi cvwb m¤ú` AeKvVv‡gv Dbœq‡b GjwRBwWÕi M„nxZ cÖKí Ges Kg©m~wPmg~n ¯’vbxq A_©bxwZ‡K
mPj iv‡L, cÖe„w× I Kg©ms¯’vb m„wó K‡i Ges m‡e©vcwi RbM‡Yi Rxebgvb Dbœq‡b f~wgKv iv‡L|
GjwRBwWÕi Ab¨Zg cÖavb KvR n‡jv cwjø moK Dbœqb I e¨e¯’vcbv| cwjø moK cwjø Rb‡Mvôxi wfwË
AeKvVv‡gv, hv‡K †K›`ª K‡i cwjø A_©bxwZi mÂvjb Ges cwjø RbRxe‡bi A‡bK my‡hvM myweav
avivevwnKfv‡e weKkwZ nq| †UKmB cwjø moK MwZkxj cwjø A_©bxwZi cvkvcvwk Ab¨ mKj Av_©
mvgvwRK myweav †hgb-wkÿv, ¯^v‡¯’¨ cÖ‡ekMg¨Zv, Kg©ms¯’vb, `vwi`ªgyw³, bvix Dbœqb, e¨emv D‡`¨vM
BZ¨vw` mnR K‡i ‡`q|
cjøx AeKvVv‡gvi cvkvcvwk GjwRBwWÕi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© †m±i n‡jv bMi Dbœqb| evsjv‡`‡ki
wRwWwci kZKiv 60 fv‡MiI †ekx bMi‡Kw›`ªK| A_P bMi †gvU f~wgi cÖvq 8 fvM Ges bM‡ii
RbmsL¨v †gvU RbmsL¨vi 30 fvM| G Kvi‡Y, †`‡ki `ªæZ A_©‰bwZK DËiY, Drcv`b mn‡hvwM
AeKvVv‡gv Ges bvMwiK RbM‡Yi RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b bMi Dbœqb Acwinvh©| bMi AeKvVv‡gv
Dbœq‡bi cvkvcvwk bvMwiK †mevi gv‡bvbœqbI cÖ‡qvRb| G Kvi‡Y, GjwRBwW bMi AeKvVv‡gv
Dbœq‡bi cvkvcvwk wmwU K‡c©v‡ikb/ ‡cŠimfvmg~‡ni `ÿZve„w×i Rb¨ KvR K‡i|
Lv`¨ I K…wli ¸iæZ¡c~Y© A½ n‡jv †mP I cvwb e¨e¯’vcbv| ÿy`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœq‡b GjwRBwW G
ch©šÍ cÖvq mv‡o Qq jÿ †n±i f~wgi cvwb m¤ú` Dbœqb K‡i‡Q| G Rwg¸‡jv c~‡e© eb¨vq, Rjve×Zvq
wKsev †m‡Pi Afv‡e Abvev`x wQj| miKv‡ii K…wl gš¿Yvj‡qi mKj ms¯’v Ges cvwb Dbœqb †ev‡W©i
cvkvcvwk GjwRBwWÕi cvwb m¤ú` e¨e¯’vcbvi d‡j GLb Lv`¨ Drcv`b †e‡o‡Q| cvkvcvwk grm¨
Drcv`bI †e‡o‡Q| K…wl kÖwg‡Ki Kg©ms¯’vb †e‡o‡Q-K…l‡Ki Avq †e‡o‡Q| miKv‡ii G mKj D‡`¨vM
‡`k‡K `vwi`ª n«vmmn Lv`¨ wbivcËv AR©‡bi c‡_ mn‡hvwMZv K‡i‡Q|
GQvov cÖv_wgK I MYwkÿv wefv‡Mi `vwqZ¡cÖvß ms¯’v wn‡m‡e GjwRBwW cÖv_wgK we`¨vjq wbg©vY,
m¤úªmviY I iÿYv‡eÿ‡Yi †ÿ‡ÎI g~j `vwqZ¡ cvjb Ki‡Q| Dciš‘, cÖvK…wZK `~‡h©vM †gvKv‡ejvi Ask
wnmv‡e DcK~jxq AÂ‡j N~wY©So AvkÖq‡K›`ª wbg©vY I GjwRBwWÕi GKwU Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© `vwqZ¡|
Gfv‡e, cwjø, bMi Ges ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœq‡bi gva¨‡g GjwRBwW miKv‡ii iƒcKí 2021, 7g
cÂevwl©K cwiKíbv Ges †UKmB Dbœqb Awfjÿ¨-2030 ev¯Íevq‡bi Rb¨ KvR Ki‡Q| †UKmB Dbœqb
Awfjÿ¨ (GmwWwR)Õi 17wU Awfjÿ¨ Ges 169wU Uv‡M©‡Ui g‡a¨ 10wU Awfjÿ¨ Ges 22wU Uv‡M©U
ev¯Íevq‡bi mv‡_ GjwRBwW m¤ú„³|

2| j¶¨ I D‡Ïk¨
j¶¨ 86

¯’vbxq miKvi e¨e¯’v/cÖwZôvbmg~n‡K kw³kvjxKiY, MÖvg I kni AÂ‡j moK I nvU-evRvi Dbœqb,
¶z`ªvKvi cvwb m¤ú` e¨e¯’vcbv, wbivc` cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb I cqtwb¯‹vkb AeKvVv‡gv wbg©vY I
i¶Yv‡e¶Y Gi gva¨‡g Rbmvavi‡Yi Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb|
D‡Ïk¨ ▪ cjøx I bMi AeKvVv‡gv wbg©vY/Dbœq‡bi gva¨‡g ‡`‡ki mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e¯’v I bvMwiK
myweavw`i Dbœqb;
▪ ¯’vbxq ch©v‡qi AeKvVv‡gvmg~‡ni Dbœqb I e¨e¯’vcbvi gva¨‡g K…wl I AK…wlLv‡Z Drcv`b
e„w× Ges Drcvw`Z K…wl c‡Y¨i ¯^í Li‡P evRviRvZKi‡Y mnvqZv cÖ`vb;
▪ Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g wewfbœ Kg©m~wP ev¯Íevqb I i¶Yv‡e¶‡Yi gva¨‡g cjøx I bMi GjvKvi
`wi`ª Rb‡Mvôx we‡kl K‡i gwnjv‡`i Rb¨ ¯^í I `xN© †gqv`x Kg©ms¯’vb m„wó I Av_©-mvgvwRK
Ae¯’vi Dbœqb I cÖvK…wZK m¤ú‡` Zv‡`i AskMÖn‡Yi gva¨‡g `vwi`ª we‡gvPb Z¡ivwš^Z Kiv;
▪ ¶z`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœq‡bi gva¨‡g AeKvVv‡gv wbg©vYmn †UKmB cvwb e¨e¯’vcbv c×wZ
eRvq †i‡L Ges myweav‡fvMx‡`i cÖZ¨¶ AskMÖn‡Yi gva¨‡g AeKvVv‡gvmg~‡ni cwiPvjb I
i¶Yv‡e¶Y e¨e¯’v kw³kvjx Kiv;
▪ ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb I Ab¨vb¨ ms¯’vmg~n‡K kw³kvjxKi‡Yi j‡¶¨ KvwiMix I cÖvwZôvwbK
mn‡hvwMZv cÖ`vb|

3| cÖavb Kvh©µg
GjwRBwWÕi Dbœqb Kg©m~wPmg~n mvaviYZt MÖvgxY, bMi Ges ¶z`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb‡K wN‡i
cwiKwíZ, cwiPvwjZ Ges ev¯ÍevwqZ n‡q _v‡K| Giƒc GjvKv/AeKvVv‡gv wfwËK †fŠZ A½mg~‡ni
weeiY m¤^wjZ G m¤ú‡K© GKwU my¯úó aviYv wb‡gœi e·-G cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

cjøx AeKvVv‡gv
i¶Yv‡e¶b

BDwbqb, Dc‡Rjv, ‡Rjv
cwil` I †cŠimfv‡K
KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb

cjøx I bMi AÂ‡j AeKvVv‡gv
Dbœqb cwiKíbv cÖYqb,
ev¯Íevqb I cwiex¶Y

¶z`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb
cwiKíbv cÖYqb, ev¯Íevqb I
cwiex¶Y

‡MÖv_ ‡m›Uvi/nvU-evRvi
Dbœq‡bi cwiKíbv cÖYqb
ev¯Íevqb I cwiex¶Y

GjwRBwW
wewfbœ gš¿Yvj‡qi AeKvVv‡gv
Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevqb I
cwiex¶Y

RbcÖwZwbwa, DcKvi‡fvMx,
wVKv`vi I Pzw³e×
kªwgK`jmg~‡ni mswkøó Dbœqb
Kg©Kv‡Û cÖwk¶Y cÖ`vb
GjwRBwWÕi Kg©KZ©v/
Kg©Pvix‡`i cÖwk¶‡Yi gva¨‡g
`¶Zv e„w×

wWRvBb I Ab¨vb¨ KvwiMwi
g‡Wj, g¨vbyqvj I
†¯úwmwd‡Kkb cÖYqb
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BDwbqb, Dc‡Rjv I †cŠimfv
cø¨vbeyK, g¨vwcs I moK Ges
mvgv- wRK AeKvVv‡gvi
WvUv‡eR msi¶Y

e· t GjwRBwWÕi cÖavb cÖavb Kg©KvÛ wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
MÖvgxY AeKvVv‡gv

bMi AeKvVv‡gv

➢ moK,

weªR/KvjfvU©
wbg©vY/
cybwb©gv© Y/ cybe©vmb/i¶Yv‡e¶Y
➢ ‡MÖv_‡m›Uvi/nvUevRvi Dbœqb/ ms¯‹vi
➢ NvU/†RwU wbg©vY
➢ BDwbqb cwil` feb wbg©vY
➢ Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY
➢ N~wY©So/eb¨v Avkªq‡K›`ª wbg©vY
➢ e„¶‡ivcY

➢
➢
➢
➢
➢
➢

¶z`ªvKvi cvwb m¤ú`
Dbœqb
moK/dzUcvZ wbg©vY/
➢ ¯øyBm †MU wbg©vY
cybwb©gv© Y
➢ ivevi W¨vg wbg©vY
b`©gv wbg©vY/cybwb©gv© Y
➢ Lvj Lbb I cybtLbb
evm/UªvK Uvwg©bvj wbg©vY
➢ eb¨v wbqš¿Y euva
evRvi Dbœqb
wbg©vY/ cybwb©gv© Y
eR©¨ e¨e¯’vcbv
➢ cvwb
e¨e¯’vcbv
KwgDwbwU j¨vwUªb/m¨vwbUvix
mgevq mwgwZ cÖwZôv
j¨vwUªb wbg©vY

➢ ¶z`-ª FY Kg©m~wP

4| cÖkvmwbK KvVv‡gv I Rbej
µwgK
1
2
3
4

Aby‡gvw`Z Rbej

Kg©iZ

1g †kÖYx
2q †kÖYx
3q †kÖYx
4_© †kÖYx
‡gvU=

915
1543
5495
1473
9426

2017-18 A_© eQ‡i
cyiYK…Z c`msL¨v
44

44

m„ó c`
msL¨v
1
3
11
2
17

k~b¨c`
msL¨v
603
175
893
104
1775

gšÍe¨

5| ivR¯^ Av‡qi weeiY
2017-18 A_© erm‡i Rb¨ GjwRBwW ivR¯^ Av‡qi ms‡kvwaZ jÿ¨gvÎv wQj 251.77 †KvwU UvKv|
A_©eQi †k‡l wewfbœ Av‡qi Drm †hgb t `icÎ wmwWDj weµq, j¨ve †Uó wd, hvbevnb/‡ivW †ivjvi
fvov BZ¨vw` †_‡K †gvU ivR¯^ cÖvwß 288.17 ‡KvwU UvKv hv jÿ¨gvÎvi †P‡q 14.46% †ekx|
2017-18 A_©eQ‡i ivR¯^ Avq msµvšÍ Z_¨vw`
µwgK
bs

Av‡qi Drm

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2

2017-18 A_© ermi
Av‡qi Av‡qi
cÖK…Z Avq
jÿ¨gvÎv
3
4

‡Kv¤úvbx mg~‡ni †iwR‡÷ªkb wd
jvB‡mÝ wd
Rwigvbv `Û
ev‡Rqvß KiY
cixÿY wd (j¨vet †Uó wd)
cixÿv wd
miKvix hvbevn‡bi e¨envi
hš¿ I migÄvgvw`i fvov

72000
100000
140000
85000
920000
6000
4200
350000
88

12818
47668
75113
64579
945154
154
3816
308790

(nvRvi UvKvq)
kZKiv nvi

5
17.80%
47.67%
53.65%
75.98%
102.73%
2.57%
90.86%
88.23%

9
10
11
12
13
14

‡UÛvi I Ab¨vb¨ `wjj cÎ weµq
Ae¨eüZ `ªe¨vw` weµq
AwZwi³ cÖ`Ë A_© Av`vq
AbvevwmK febmg~‡ni fvov
AvevwmK febmg~‡ni fvov
wewea ivR¯^

120000
220000
100000
2500
18000
380000
2517700

‡gvU =

6|

80085
510041
23989
1568
13723
794195
2881693

66.74%
231.84%
23.99%
62.72%
76.24%
209.00%
114.46%

¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii 2017-2018 mv‡j Pjgvb cÖKí (cwiwkó-Q)
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7| MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb
2017-18 A_©eQ‡ii cjøx Dbœqb I cÖwZôvb, K…wl Ges cwienY †m±‡i ev¯ÍevwqZ cjøx AeKvVv‡gvi cÖavb
cÖavb As‡Mi weeiY wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
µt
bs
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

cÖavb cÖavb As‡Mi bvg

GKK

2

3
wKtwgt
wKtwgt
wKtwgt
wgt
wgt
msL¨v
wKtwgt
wKtwgt
wKtwgt
wgt
msL¨v
msL¨v
msL¨v
msL¨v
msL¨v
‡n±i

Dc‡Rjv moK wbg©vY
BDwbqb moK wbg©vY
MÖvg moK wbg©vY
Dc‡Rjv mo‡K we«R/KvjfvU© wbg©vY
BDwbqb I MÖvg mo‡K we«R/KvjfvU© wbg©vY
†MÖv_ †m›Uvi I nvU-evRvi
e„¶†ivcY
gvwUi iv¯Ív i¶Yv‡e¶Y
cvKv iv¯Ív i¶Yv‡e¶Y
eªxR/KvjfvU© †givgZ
BDwc Kg‡cø· feb wbg©vY
Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø· wbg©vY/m¤úªmviY
NvU wbg©vY
mvB‡K¬vb †mëvi wbg©vY
wKjøv wbg©vY
¶z`ªvKvi cvwb m¤c` Dbœqb

‡fŠZ
4
500
1200
3600
10365
19135
180
177
91140
10993
481
82
55
46
100
4
5825

AMÖMwZ
Avw_©K (‡KvwU UvKv)
5
1036.61
1130.22
2927.65
875.31
875.31
89.51
4.02
173.09
874.03
16.90
78.46
172.70
15.82
458.40
0.73
91.96

8| moK Dbœqb
GjvKvi RbMY I RbcÖwZwbwa‡`i e¨vcK Pvwn`vi ‡cÖw¶‡Z moK Dbœq‡bi gva¨‡g `wi`ª¨ RbM‡Yi
Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b GjwRBwW ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q|

MÖvgxY moK t Kzwgjøv m`i

MÖvgxY moK t †Mv`vMvox-ivRkvnx moK

2017-18 A_©eQ‡i wewfbœ cÖK‡íi gva¨‡g ‡`ke¨vcx 1,36.61 †KvwU UvKv e¨‡q 500 wK‡jvwgUvi
Dc‡Rjv moK, 1,130.22 †KvwU UvKv e¨‡q 1,200 wK‡jvwgUvi BDwbqb moK I 2,927.65 †KvwU
UvKv e¨‡q 3,600 wK‡jvwgUvi MÖvg moK Dbœqb Ges 874.03 †KvwU UvKv e¨‡q 10,993 wKtwgt cvKv
moK i¶Yv‡e¶Y/cybe©vmb Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j MÖvgxY GjvKvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v mnRZi, K…wl
Drcv`b e„w×, nvU-evRvimg~‡ni cY¨ evRviRvZKi‡Y cwienb myweav e„w×mn GjvKvi gvby‡li
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RxebhvÎvi gvb Dbœqb N‡U‡Q| m‡e©vcwi GjvKvi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi gva¨‡g `vwi`ª we‡gvPb n‡”Q
Ges MÖvgxY GjvKvq bvMwiK myweavw` †cuŠ‡Q †`qv mnRZi n‡q‡Q|

9| weªR/KvjfvU© wbg©vY
wbiew”Qbœ moK †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g ‡`‡ki `wi`ª RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Dbœqb I `vwi`ª¨ we‡gvP‡bi
Ask wnmv‡e weªR/KvjfvU© wbg©v‡Yi †Kvb weKí †bB| G D‡Ïk¨ mva‡b 2017-18 A_©eQ‡i wewfbœ
cÖK‡íi gva¨‡g mviv †`‡k 1,471.61 †KvwU UvKv e¨‡q 29,500 wgUvi weªR/KvjfvU© wbg©vY/cybwb©gv© Y
Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g b`x/Lvjmg~‡ni Dfq cv‡ki RbM‡Yi †hvMv‡hvMmn mvgvwRK, A_©‰bwZK I
evwYwR¨K e¨e¯’vi DbœwZ N‡U‡Q|

KzwoMÖvg †Rjvi jvjgwbinvU Dc‡Rjvq 950 wgt `xN© †kL nvwmbv aijv †mZz|

cvkvcvwk weªR/KvjfvU© wbwg©Z nIqvq gvQ I Ab¨vb¨ RjR cÖvYx PjvPj Ae¨vnZ _vKvq Ges Rjve×Zv
wbimb nIqvq mvwe©K Dbœq‡b cwi‡ekMZ weiƒc cÖfve cwinv‡i Ae`vb ivLv m¤¢eci n‡q‡Q Ges
GjvKvi Av_©-mvgvwRK Dbœqb `vwi`ª we‡gvP‡b mnvqK n‡”Q|

10| Mªvg †m›Uvi/nvU-evRvi Dbœqb
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MÖvgxY A_©‰bwZK I evwYwR¨K Dbœq‡bi †K›`ªwe›`y wnmv‡e †MÖv_-†m›Uvi/nvU-evRvi we‡ewPZ|

PÆMÖvg †Rjvi ivDRvb Dc‡Rjvi †MŠwi msKi nvU|

MÖvgxY A_©bxwZ‡K AviI Dw¾exZ Kivi cvkvcvwk †eKvi hyeK‡`i ¶z`ª I gvSvix e¨emvq m¤ú„³ Kivi
gva¨‡g †eKvi mgm¨v mgvav‡bi j‡¶¨ AeKvVv‡gv I cÖ‡qvRbxq myweavw`mn †MÖv_-†m›Uv‡ii Dbœqb
Acwinvh© we‡ePbvq GjwRBwW KZ…©K 2017-18 A_©eQ‡i wewfbœ cÖK‡íi gva¨‡g cÖvq 89.51 †KvwU
UvKv e¨‡q 180wU †MÖv_-†m›Uvi/nvU-evRvi Dbœqb Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j K…wl Drcv`b e„w× I Drcvw`Z
c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y myweav cÖ`vb, GjvKvi `yt¯’ gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wómn G mKj Kg©Kv‡Û
`wi`ª I †eKvi ‡jvK‡`i m¤c„³Ki‡Yi my‡hvM e„w× Z_v cjøx GjvKvi evwYR¨ Z_v A_©bxwZi AwaK
cÖmvi `vwi`ª¨ we‡gvP‡b mnvqK n‡”Q|

11| BDwc feb wbg©vY
BDwbqb cwil`‡K kw³kvjxKiY I Z…Yg~j ch©v‡q Rb mvaviY‡K One stop mvwf©m cÖ`v‡bi j‡ÿ¨
miKvi KZ©„K †`‡ki 4546wU BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY Gi Kvh©Kix D‡`¨vM MÖnY Kiv nq|
gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K 1998 mv‡j Gi UvBc wWRvBb Aby‡gv`b K‡i Kvh©µg ïiæ K‡ib| d‡j GKB
Qv‡`i bx‡P ev GKB fe‡b BDwbqb ch©v‡qi wbe©vwPZ †Pqvig¨vb, †g¤^vi Ges miKvix ms¯’vmg~‡ni ‡mev
cÖ`vb Ki‡Z mÿg n‡e| BDwbqb cwil` ¯’vbxq miKv‡ii me©wb¤œ ¯Íi, hv ¯’vbxq ch©v‡q mykvmb cÖwZôvi
AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© cÖwZôvb| RbMb‡K †mev cÖ`v‡bi †ÿ‡Î GB cÖwZôvbwUi Kvh©ÿgZv e„w× I Gi
AeKvVv‡gvMZ Dbœqb myweavw` wbwðZ Kiv Acwinvh© wQj| G j‡ÿ¨ BDwbqb cwil` Kg‡cø· fe‡b
AvBwmwU iæg I A‡cÿvKÿmn BDwbqb ch©v‡q Kvh©µg cwiPvjbvi mKj myweav wWRvB‡b mwbœ‡ewkZ|
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi GZ`&m¤úwK©Z BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY cÖKí 1g I 2q
ch©vq MÖn‡Yi gva¨‡g GB Pvwn`vc~i‡Y D‡jøL‡hvM¨ fzwgKv cvjb K‡i Avm‡Q| eZ©gv‡b †`‡ki me©‡gvU
BDwbqb cwil‡`i msL¨v 4546wU, Zb¥‡a¨ GjwRBwWÕi BDwmwmwc cÖK‡íi AvIZvq 1g ch©v‡q
1478wU, 2q ch©v‡q 625wU Ges †Rjv cwil`mn GjwRBwWÕi Ab¨vb¨ cÖKí n‡Z 962wU mn me© ‡gvU
3064wU BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY KvR mgvß n‡q‡Q| Aewkó BDwc mg~n ev¯Íevq‡bi
c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Q| 857.70 †KvwU UvKv e¨‡q 2q ch©v‡q cÖKíwUi †gqv`Kvj 2011-12 n‡Z
2017-18 A_©eQi ch©šÍ| ev¯ÍevwqZ BDwbqb cwil‡` RbcÖwZwbwa, †mev cÖ`vbKvix wefvM ev ms¯’vi
Kg©KZ©v Kg©PvixM‡Yi Ges GjvKvi RbM‡Yi g‡a¨ mivmwi †hvMv‡hvM ¯’vc‡bi gva¨‡g ¯^-¯^ `vwqZ¡
cvjb mnRZi Ges ¯^”QZv, Revew`wnZv I Z…bg~j ch©v‡qi AskMÖnY wbwðZ n‡”Q|
92

DRvbwUqv BDwc Kg‡cø·, K·evRvi|

12| bMi AeKvVv‡gv Dbœqb
cwiKíbv Kwgk‡bi †fŠZ cwiKíbv, cvwb mieivn I M„nvqb †m±‡ii AvIZvq 2017-18 A_©eQ‡i
bMi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g ev¯ÍevwqZ cÖavb cÖavb As‡Mi Z_¨vejx wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb
Kiv n‡q‡Q|

‰mq`cyi †cŠimfv moK

µt
bs

cÖavb cÖavb As‡Mi bvg

1
1
2
3
4
5

2

PÆMÖvg e›`i ms‡hvM mo‡K †mZz

GKK

AMÖMwZ
‡fŠZ

3
wKtwgt
wKtwgt
wgt
msL¨v
wKtwgt

iv¯Ív/dzUcvZ wbg©vY
‡Wªb wbg©vY
we«R/KvjfvU© wbg©vY
evm/UªvK Uvwg©bvj
iv¯Ív i¶Yv‡e¶Y
93

6
860
200
1291
5
404

Avw_©K
(‡KvwU UvKv)
7
745.70
530.56
113.97
16.53
259.51

6
7
8
9
10

d¬vBIfvi wbg©vY
gvwëcvicvm wewìs
mvB‡K¬vb †këvi
wóªU jvBU
cwi”Qbœ Kg©x‡`i Rb¨ feb wbg©vY

wgt
msL¨v
msL¨v
msL¨v
msL¨v

522
2
4
1346
13(50%)

69.39
2.91
17.85
32.40
72.56

13| MYm‡PZbZv Kvh©µg
GjwRBwW KZ©„K ev¯Íevqbvaxb MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKímg~‡ni gva¨‡g MÖvg, BDwbqb I Dc‡Rjv
moK wbg©vY/cybwb©gv© Y/i¶Yv‡e¶Y, weªR/KvjfvU© wbg©vY/cybwb©gv© Y/i¶Yv‡e¶Y Ges e„¶‡ivcY Kg©m~wP
ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| Gi d‡j cÖwZ eQi `wi`ª RbM‡Yi Rb¨ cÖvq 9.23 †KvwU Rbw`em Kg©ms¯’v‡bi
my‡hvM m„wó n‡q‡Q| Gme M„nxZ Kg©Kv‡Û †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœq‡bi d‡j K…wlR c‡Y¨i DcKiY cÖvwß
mnRZi n‡e, d‡j Drcv`b e„w× cv‡e I Drcvw`Z c‡Y¨i evRviRvZKiY mnR n‡e| MÖvgxY
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi d‡j e¨emvqx evwY‡R¨ wewb‡qv‡M AvMªnx n‡e|
GjwRBwWÕi gva¨‡g 2017-18 A_©eQ‡i 8wU Kg©m~wP/cÖK‡íi gva¨‡g 295.61 ‡KvwU UvKv e¨‡q
3,72,050 Rb DcK…Z n‡q‡Q|
bMi mykvmb I `¶Zve„w×, bvMwiK m‡PZbZv I AskMÖnYe„w×, wmwU‡Rb PvUsvi, bMi Dbœqb cwiKíbv,
bvixi AskMÖnY e„w×, †RÛvi G¨vKkb cø¨vb, `wi`ª bMievmxi AskMÖnY e„w×, `wi`ª n«vmKiY Kvh©µg,
ew¯Í Dbœqb KwgwU, wUGjwmwm, Wwe-DGjwmwm, wmweI MV‡b GjwRBwW D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv ivL‡Q|
†nvwìs U¨v· Av`v‡qi †¶‡Î cÖKíf~³ †cŠimfvmg~n Af~Zc~e© AMÖMwZ mvab K‡i‡Q|
‡`‡ki 288 wU †cŠimfvq U¨v·, 108wU †cŠimfvq cvwb, 264 wU †cŠimfvq †UªW jvB‡mÝ I 10 wU
†cŠimfvq bbg‡UvivBRW cvBjU wfwË‡Z Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| d‡j HmKj ‡cŠimfvi †cŠievmx
Kw¤úDUvivBRW †cŠiKi,cvwbi wej I ‡cŠi †UªW wej e¨vs‡Ki gva¨‡g cÖ`vb Ki‡Q| MGSP cÖK‡íi
AvIZvq Aewkó 41wU †cŠimfv‡K GB Kvh©µ‡gi AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q Ges Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q|
Ryb/2018 ch©šÍ †cŠimfvi 98,361 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix, RbcÖwZwbwa I †÷K‡nvìvi‡`i wewfbœ
wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

14| i¶Yv‡e¶Y Kvh©µg
GjwRBwW mvaviYZt wbqwgZ I wbw`©ó mgqvšÍi GB `yB cÖK…wZi i¶Yv‡e¶Y Kvh©µg MÖnY K‡i _v‡K|
Z‡e cÖvK…wZK `y‡hv©‡M ¶wZMÖ¯’ AeKvVv‡gvmg~‡ni ‡givgZ I cybe©vmb Kvh©µg cÖ‡qvRb Abyhvqx Riæix
wfwË‡ZI MÖnY Kiv nq|

mgqvšÍi i¶Yv‡e¶‡Yi c~‡e© bMiKv›`v wRwm-Puv`nvU wRwm moK,
Dc‡Rjvt bMiKv›`v, †Rjvt dwi`cyi|
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mgqvšÍi i¶Yv‡e¶‡Yi c‡i bMiKv›`v wRwm-Puv`nvU wRwm
moK, Dc‡Rjvt bMiKv›`v, †Rjvt dwi`cyi|

mgqvšÍi i¶Yv‡e¶‡Yi c~‡e© kvšÍvnvi-wZjKcyi moK, Dc‡Rjvt
Av`gw`Nx, †Rjvt e¸ov|

mgqvšÍi i¶Yv‡e¶‡Yi c‡i kvšÍvnvi-wZjKcyi moK,
Dc‡Rjvt Av`gw`Nx, †Rjvt e¸ov|

i¶Yv‡e¶Y Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq 2017-18 A_©eQ‡i AsMwfwËK
ev¯ÍevwqZ i¶Yv‡e¶Y Kg©m~wPi weeiY wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
AMÖMwZ
µt
cÖavb cÖavb As‡Mi bvg
GKK
bs
‡fŠZ
Avw_©K (‡KvwU UvKv)
1 ivR¯^ (mgqvšÍi moK i¶Yv‡e¶Y)
wKtwgt
9200
1585.87
2

ivR¯^ (eªxR/KvjfvU© wbg©vY)

3

wbqwgZ moK iÿYv‡eÿY

wgt

5681

65.33

wKtwgt

8100

79

15| gvbwbqš¿Y
AeKvVv‡gv wbg©vY/iÿYv‡ÿY Kv‡Ri gvb wbqš¿‡Yi Rb¨ wewfbœ ch©v‡q GjwRBwWÕi gvb wbqš¿Y
j¨ve‡iUwi i‡q‡Q| G mKj j¨ve‡iUwi‡Z wbg©vY mvgMÖx I m¤úvw`Z Kv‡Ri gvb wbqwgZ cixÿvi
gva¨‡g wbwðZ Kiv nq| GjwRBwWÕi wbR¯^ Dbœqb Kg©Kv‡Ûi ¸YMZgvb cixÿv-wbixÿv QvovI Ab¨vb¨
miKvix/‡emiKvix cÖwZôv‡bi wbg©vY Kv‡Ri gvb wbqš¿‡Yi Rb¨ cixÿv-wbixÿv Zuv‡`i Pvwn`v Abyhvqx
K‡i _v‡K|
gvb wbqš¿Y BDwbU j¨ve‡iUwii weeiY
wewfbœ ch©v‡q ¯’vwcZ wbg©vY/iÿYv‡ÿY Kv‡Ri gvb wbqš¿‡Y GjwRBwWÕi wewfbœ ch©v‡q j¨ve‡iUwimg~‡ni
Z_¨ wb‡P †`qv n‡q‡Q|
1| †K›`ªxq gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwi - 1 wU
2| AvÂwjK Kvg †Rjv gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwi - 14 wU
3| †Rjv gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwi - 50 wU
gvb wbqš¿Y BDwbU j¨ve‡iUwi‡Z we`¨gvb cixÿv myweavw`
GjwRBwWÕi †Rjv/AvÂwjK gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwimg~‡n wm‡g›U, GwMÖ‡MU, BU, KswµU, iW, weUzwgb
Ges gvwUi wewfbœ cixÿvmn mve-m‡qj Bb‡fwó‡Mk‡bi myweav Av‡Q| G mKj gvb wbqš¿Y
j¨ve‡iUwimg~‡n GjwRBwWÕi Dbœqb Kv‡R e¨eüZ wbg©vY mvgMÖx, iv¯Ívi wewfbœ ¯Íimn AeKvVv‡gvi
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wewfbœ As‡Mi/Kv‡Ri ¸bMZ gvb wbqwgZ cixÿv Kiv nq| ZvQovI wewfbœ ms¯’v I e¨w³ ch©v‡q
wbavwiZ wdm cÖ`vb mv‡c‡ÿ GmKj cixÿv myweavw` wb‡Z cv‡ib|

Plate Load Compactor Gi mvnv‡h¨ gvwUi Bearing Capacity wbb©q Kiv n‡”Q|

Marine Concrete Gi Test Kiv n‡”Q|

DCP Gi mvnv‡h¨ Sub-grade layer gvwUi Bearing Capacity wbb©q Kiv n‡”Q|

Concrete Gi Test Kiv n‡”Q|

†Rjv/AvÂwjK j¨ve‡iUwi‡Z m¤úv`b‡hvM¨ cixÿvi AwZwi³ wKQz we‡kl cixÿv GjwRBwWÕi
†K›`ªxq gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwi‡Z m¤úv`vb Kiv n‡q _v‡K hv wb¤œiæct
1. Marshall Mixed Design.
2. Stability Determination of Bituminous Sample.
3. Extraction of Bitumen.
4. Ductility test of Bitumen.
5. Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
6. Unconfined Compression Test of Soil.
7. Consolidation Test of Soil.
8. Direct Shear Test of Soil.
9. Cone Penetration Test (CPT).
10. Tensile Strength & Elongation Test of Reinforcement.

GQvov wewfbœ Load Devices Gi Calibration Kivi e¨e¯’vI i‡q‡Q|
gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwimg~‡n 2017-18 A_© eQ‡i msM„nxZ hš¿cvwZ
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2017-18 A_© eQ‡i GjwRBwWÕi ‡K›`xq gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwi I †Rjv ch©v‡q gvb wbqš¿Y
j¨ve‡iUwi¸wji eZ©gvb gRy‡`i ms‡hvRb wnmv‡e miKv‡ii ivR¯^ LvZ †_‡K 69.86 jÿ UvKv e¨‡q
wb‡P ewY©Z hš¿cvwZmg~n †Kbv nq|
1
2
3
4
5
6
7

Three Gang Cube Mold
Cylinder Mold
Electronic Balance
Brick Cutter Machine
Unit Weight Bucket
Sand Cone Apparatus
DCP

8
9
10
11
12
13
14

Concrete Mini Mixture Machine
Testing Materials
Electric Oven
SPT Accessories
Test Sieve
Extractor Filter Paper
LAA Test Charge

gvb wbqš¿Y welqK cÖwkÿY
● GjwRBwW‡Z Kg©iZ cÖ‡KŠkjxMY‡K Central Quality Control Unit Gi cÖ‡KŠkjxMY gvb
wbqš¿Y msµvšÍ cÖwkÿY cÖ`vb K‡i _v‡Kb| 2017-18 A_© eQ‡i m`i `ß‡i 6 wU cÖwkÿY
†Kv‡m©i gva¨‡g 160 Rb Ges gvV ch©v‡q 36 wU cÖwkÿY †Kv‡m©i gva¨‡g 1056 Rb
cÖ‡KŠkjx‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
● wewfbœ cÖK‡íi A_©vq‡b GjwRBwW I †cŠimfvi cÖ‡KŠkjx‡`i gvb wbqš¿Y msµvšÍ wbqwgZ
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K|
j¨ve‡iUwi cixÿvi wd Av`vq msµvšÍ gwbUwis
‡K›`xq gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwi I †Rjv ch©v‡q gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUwi‡Z wewfbœ gvjvgvjmg~n wbqwgZ
j¨ve‡iUwi cixÿv K‡i wd eve` cÖwZ eQi D‡jøL‡hvM¨ A_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv †`qv nq| wbqwgZ
gwbUwis I j¨ve‡iUwi wd eve` miKvix †KvlvMv‡i RgvK…Z A‡_©i wnmve cÖwZ eQiB GjwRBwWÕi evwl©K
ch©v‡jvPbv mfvq †ck Kiv n‡q _v‡K|
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16| `vwi`ª we‡gvPb Kvh©µg
2017-18 A_©eQ‡i 1027.41 jÿ R‡bi Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q| AwaKš‘, D‡jøL‡hvM¨
msL¨K ¶z`ª D‡`¨v³v, ¶z`ª e¨emvqx, gwnjv e¨emvqx, hvwš¿K I Ahvwš¿K cwienb kªwgK Ges Ab¨vb¨‡`i
Rb¨ cÖZ¨¶ I c‡iv¶fv‡e Av‡qi mywó my‡hvM `vwi`ª we‡gvP‡b we‡kl Ae`vb †i‡L‡Q| 2017-18
A_©eQ‡i Kg©ms¯’v‡bi j¶¨gvÎv I AwR©Z AMÖMwZi Zzjbvg~jK wPÎ wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
µwgK bs

Lv‡Zi bvg

1|

Dbœqb LvZ
K) cjøx AeKvVv‡gv
L) bMi AeKvVv‡gv
M) Ab¨vb¨ gš¿Yvjq
ivR¯^ LvZ
†gvU

2|

2017-18 A_©eQi
j¶¨gvÎv
AwR©Z AMÖMwZ
(j¶ Rbw`em)
(j¶ Rbw`em)
728.02
125.80
186.30
317.62
1171.44

665.60
125.63
104.86
236.18
1027.41 (88%)

17| †RÛvi I Dbœqb (GAD)
AeKvVv‡gvMZ I A_©‰bwZK Dbœq‡bi m‡½ gvbe m¤ú` Dbœqb‡K hy³ Ki‡j Zv n‡e GKwU †`‡ki
mvgwMÖK Dbœqb| evsjv‡`‡k ‡gvU RbmsL¨vi cÖvq A‡a©K bvix| ‡`‡ki GB A‡a©K Rb‡Mvôx‡K Dbœqb
Kvh©µ‡gi g~j‡mªv‡Z AšÍf©y³ Kiv bv n‡j Gi Kvw•LZ mvgwMÖK Dbœqb m¤¢e bq| ZvB Dbœqb Kg©Kv‡Û
bvixi AskMÖnY Acwinvh©| GB AskMÖnY myweav‡fvMx wn‡m‡e bq, n‡Z n‡e Askx`vwiZ¡g~jK| bvixi
mvwe©K AwaKvi cÖwZôvq, †RÛvi mgZvq‡b Ges Zuv‡`i‡K ¶gZvqb Kivi j‡ÿ¨ miKvi wbijmfv‡e
KvR K‡i hv‡”Q| AeKvVv‡gvMZ I A_©‰bwZK Dbœq‡bi ‡ÿ‡Î bvixi AskMÖnY Askx`vwiZ¡g~jK Ki‡Z
cvi‡j evsjv‡`k‡K ga¨g Av‡qi †`‡k GwM‡q †bqvi ‡ÿ‡Î AwR©Z mvgwMÖK Dbœqb n‡e mymsnZ|
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii hveZxq Kg©KvÛ g~jZt Gi wZbwU cÖavb †m±i h_v: cjøx AeKvVv‡gv
Dbœqb, ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb Ges bMi AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g cwiPvwjZ n‡q _v‡K| Gme
Dbœqb Kg©Kv‡Ûi g‡a¨ GKwU we‡kl j‡ÿ¨ bvix-cyiæ‡li ˆelg¨ `~ixKiY| GB jÿ¨AR©‡b 2002 mv‡j
cuvP eQi †gqvw` cÖ_g †RÛvi mgZv †KŠkj I Kg©cwiKíbv cÖYqb Kiv nq Ges wØZxq †gqv‡` 20082015 mv‡ji Rb¨ DbœxZ K‡i Zv ev¯Íevq‡b jä AwfÁZvi Av‡jv‡K wØZxq †gqv‡`i gvSvgvwS mg‡q
2011 mv‡j mvgwMÖK welqwU ch©v‡jvPbv Ges GKB eQ‡i miKv‡ii cÖYxZ 2011 mv‡ji RvZxq bvix
Dbœqb bxwZ cÖKvwkZ nIqvi †cÖwÿ‡Z BwZc~‡e© cÖYxZ GjwRBwWÕi †RÛvi mgZv welqK wZbwU c„_K
c„_K †KŠkj ch©v‡jvPbv K‡i GjwRBwWÕi GKwU Awfbœ †RÛvi mgZv welqK †KŠkj cÖYqb Kiv nq|
D³ †KŠk‡ji avivevwnKZvq †m±iwfwËK Avjv`v Avjv`v Kg©cwiKíbvI cÖYqb Kiv nq| eZ©gv‡b
'†RÛvi I Dbœqb †dvivg' D³ †gqv‡`i Kg©cwiKíbv ch©v‡jvPbv K‡i Z…Zxq †gqv‡` 2016-2021 Gi
Rb¨ GjwRBwWÕi mvwe©K †m±imn ‡gvU PviwU Avjv`v Avjv`v †RÛvi mgZv welqK Kg©cwiKíbv cÖYqb
K‡i|
'†RÛvi I Dbœqb †dvivg' ‰ÎgvwmK wfwË‡Z wbqwgZ mfvq wgwjZ nq| G mfvq MÖvgxY, bMi I ÿy`ªvKvi
cvwb m¤ú` AeKvVv‡gv Dbœq‡b GjwRBwWÕi cÖKí¸‡jvi g‡a¨ wewfbœ Dbœqb Kg©Kv‡Û cyiæ‡li cvkvcvwk
bvixi Kv‡Ri my‡hvM m„wó, Kg©cwi‡ek, cÖwkÿY, AskMÖnY, Kg©ms¯’vb, bvixi ÿgZvqb BZ¨vw` †RÛvi
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mgZv welqK Bmy¨¸‡jv Av‡jvPbv Kiv n‡q _v‡K| G †dviv‡gi m`m¨ msL¨v 25 (cuwPk) Rb|
†dviv‡gi mfvcwZ-AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx (ev¯Íevqb), m`m¨ mwPe-‰mq`v Avmgv LvZzb, Dc-cÖKí
cwiPvjK, †Kv÷vj K¬vB‡gU †iwRwj‡q›U Bbd«v÷ªvKPvi cÖ‡R± Ges evKx 23 (‡ZBk) Rb n‡jb
GjwRBwWÕi m`i `ßi ch©v‡qi wewfbœ wmwbqi Kg©KZ©v †hgb-ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, ˆe‡`wkK
mnvqZvcyó cÖKí cwiPvjK, wbe©vnx cÖ‡KŠkjx I wmwbqi mnKvix cÖ‡KŠkjx|
‡W-‡Kqvi †m›Uvi
GjwRBwWÕ‡Z Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 06-gvm †_‡K 05-eQi eqm ch©šÍ wkï‡`i AwdmKvjxb
mg‡q wbivc‡` ivLvi g~j D‡Ï‡k¨ †RÛvi I Dbœqb †dvivg Gi mvwe©K e¨e¯’vcbvq GjwRBwWÕ†Z GKwU
†W-‡Kqvi †m›Uvi cwiPvjbv Kiv nq| †QvÆ wkï mšÍvvb‡`i KvQvKvwQ †i‡L ‡Kvb gvbwmK D‡ØM QvovB
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i‡K myôzfv‡e `vßwiK `vwqZ¡ cvj‡bi my‡hvM ivLv, wkï‡`i gvZ…-mvnP‡h©i my‡hvM m„wó
K‡i Zv‡`i kvixwiK I gvbwmK weKv‡k mnvqZv Kiv Ges m‡e©vcwi, bvix‡`i‡K Avqg~jK Kv‡R
AskMÖn‡Y DrmvwnZ Kiv GB †W-‡Kqvi †m›Uvi cwiPvjbvi Ab¨Zg D‡Ïk¨|

GB †W-‡Kqvi †m›Uv†i wkï‡`i‡K mve©ÿwYK †`Lvïbv Kivi Rb¨ eZ©gv‡b 01 (GK) Rb mycvifvBRvi,
01 (GK) Rb mnKvix mycvifvBRvi Ges 05 (cuvP) Rb †Kqvi wMfvi i‡q‡Q| G Qvov †W-‡Kqvi
†m›Uv‡ii mvwe©K AMÖMwZ ch©‡eÿ‡Yi Rb¨ 11 (GMvi) Rb m`‡m¨i mgš^‡q GKwU cwiPvjbv KwgwU
i‡q‡Q| G KwgwUi mfvcwZ ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx (cÖkvmb) Ges m`m¨-mwPe ˆmq`v Avmgv LvZzb,
Dc-cÖKí cwiPvjK, †Kv÷vj K¬vB‡gU †iwRwj‡q›U Bbd«v÷ªvKPvi cÖKí| ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx
(cÖkvmb) Gi mfvcwZ‡Z¡ †W-‡Kqvi †m›Uvi cwiPvjbv KwgwU 03 (wZb) gvm AšÍi †W-‡Kqvi ‡m›Uv‡ii
Kvh©µg ch©v‡jvPbv K‡i _v‡Kb| G Qvov †W-‡Kqvi ‡m›Uv‡ii wewfbœ myweav-Amyweavi wel‡q wkï
mšÍvb‡`i AwffveKM‡Yi AskMÖn‡Y †W-‡Kqvi †m›Uvi cwiPvjbv KwgwUi m`m¨-mwPe Av‡jvPbv mfv
K‡i _v‡Kb Ges cieZ©x cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ †W-‡Kqvi †m›Uvi cwiPvjbv KwgwU‡K AewnZ
K‡ib| myk„sLj I myôz e¨e¯’vcbvi ga¨ w`‡q †W-‡Kqvi †m›UviwU cwiPvjbv Kivi Rb¨ GKwU
Acv‡ikbvj g¨vbyqvj AbymiY Kiv nq|

AvšÍR©vwZK bvix w`em 2018 D`hvcb
8 gvP© AvšÍR©vwZK bvix w`em| †RÛvi I Dbœqb †dviv‡gi GKwU Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© KvR n‡jv
AvšÍRv© wZK bvix w`em D`hvcb Kiv| evsjv‡`k miKvi KZ©„K AvšÍR©vwZK bvix w`emÕ2018 Gi
cÖwZcv`¨99

Ômgq GLb bvixi: Dbœq‡b Zviv
e`‡j hv‡”Q MÖvg-kn‡i Kg©-Rxeb aviv|'
G cÖwZcv`¨ evsjv‡`‡ki eZ©gvb ‡cÖÿvc‡U AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© Ges mg‡qvc‡hvMx| weMZ eQ‡ii b¨vq G
eQ‡iI GjwRBwW †Rjv ch©v‡q eY©vX¨ i¨vjx K‡i AvšÍR©vwZK bvix w`emÕ2018 D`hvcb K‡i‡Q|

m¤§vwbZ cÖavb cÖ‡KŠkjx w`K wb‡`©kbvq w`emwU D`hvcb Dcj‡ÿ¨ m`i `ßi ch©v‡q
GjwRBwWÕi Aaxb ‡RÛvi ms‡e`bkxj wewfbœ cÖKí ev Kg©m~wP n‡Z mydj †fvM K‡i †h mKj
myweavewÂZ bvix AvZ¥wbf©ikxj n‡”Qb Zuv‡`i‡K Drmvn I DÏxcbv cÖ`vb Ges Ab¨‡`i gv‡S
AvZ¥wbf©ikxj nIqvi m‡PZbZv m„wó Kivi j‡ÿ¨ †kÖô AvZ¥wbf©ikxj bvix m¤§vbbv cyi¯‹vi, mb` I
†µ÷ cÖ`vb Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| G QvovI Av‡qvwRZ Abyôv‡b wewfbœ ch©v‡qi Avgwš¿Z
AwZw_e‡M©i m¤§v‡b GjwRBwWÕi †RÛvi Kvh©µ‡gi Ici eªæwkIi weZiYmn wfwWI cÖ`k©‡bi e¨e¯’v
ivLv nq|
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GjwRBwW KZ©„K Av‡qvwRZ 08 gvP©, 2018 AvšÍR©vwZK bvix w`em D`hvcb Abyôv‡b m¤§vbbv cÖvßMY

GjwRBwWÕi cjøx Dbœqb, cvwb m¤ú` Dbœqb Ges bMi Dbœqb †m±‡ii wewfbœ Kvh©µ‡g m¤ú„³ bvix‡`i
ga¨ †_‡K AvZ¥wbf©ikxj nIqv cÖvß bvix‡`i Z_¨vw`i Av‡jv‡K cÖwZ †m±i †_‡K 03 (wZb) Rb K‡i
†gvU 09 (bq) Rb mdj bvix‡K †kÖô AvZ¥wbf©ikxj wn‡m‡e wbe©vwPZ Kiv n‡q‡Q| gvbweK I †ckvMZ
`ÿZv, Avw_©K mÿgZv, m¤ú‡`i gvwjKvbv, mvgvwRK mdjZv I ÿgZvqb GB cuvPwU gvb`‡Ði Ici
wfwË K‡i †m±i wfwËK wZbwU g~j¨vqb KwgwUi gva¨‡g Gme AvZ¥wbf©ikxj bvix‡`i †kÖôZ¡ g~j¨vqb Kiv
n‡q‡Q| GQvovI GjwRBwWÕi cÖKímg~‡ni ‡RÛvi msµvšÍ Kvh©µg‡K d‡UvM¨vjvixi gva¨‡g Zz‡j aivi
e¨e¯’v †i‡L †mLvb †_‡K mdj wZbwU cÖKí‡K wbe©vPb Kiv n‡q‡Q GKwU we‡kl g~j¨vqb KwgwUi
gva¨‡g| †RÛvi Kvh©µ‡g mdj GB wZbwU wbe©vwPZ cÖKí h_vµ‡g: (1) AskMÖnYg~jK ÿz`ªvKvi cvwb
m¤ú` †m±i cÖKí (2) nvIi AÂ‡ji eb¨v e¨e¯’vcbv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí (3) iæivj Ggcøq‡g›U
GÛ †ivW †gBb‡U‡bÝ †cÖvMÖvg-II | wbe©vwPZ GB wZbwU cÖKí‡K m¤§vbbv wn‡m‡e †µ÷ cÖ`vb Kiv
nq|
Ab¨w`‡K, mdj 09 (bq) Rb ‡kÖô AvZ¥wbf©ikxj bvix hv‡`i‡K m¤§vbbv wn‡m‡e 1g cyi¯‹vi
12,000/=(evi nvRvi), 2q cyi¯‹vi 11,000/=(GMvi nvRvi) Ges 3q cyi¯‹vi 10,000/=(`k
nvRvi) UvKv, mb` I †µ÷ cÖ`vb Kiv nq, Zv‡`i Z_¨vw` wb‡¤œi mviYx‡Z cÖ`wk©Z Kiv n‡jvcjøx Dbœqb †m±i †_‡K wbe©vwPZ ‡kÖô 03 (wZb) Rb AvZ¥wbf©ikxj bvix:
µwgK
bs

bvg

01|

jwjZv ivq

02|

‡gvQvt gwiqg
†eMg

¯’vb
Dc‡Rjv I †Rjv
AwaKvi
x
cÖ_g Zvwnicyi, mybvgMÄ
wØZxq

cÂMo m`i,
cÂMo
101

cÖK‡íi bvg

mybvgMÄ KwgDwbwU wfwËK m¤ú` e¨e¯’vcbv
cÖKí
iæivj Gbfvqib‡g›U GÛ †ivW †gBb‡U‡bÝ
†cÖvMÖvg

03|

Kz`evby

Z…Zxq

weqvbx evRvi,
wm‡jU

iæivj Gbfvqib‡g›U GÛ †ivW †gBb‡U‡bÝ
†cÖvMÖvg-II

cvwb m¤ú` Dbœqb †m±i †_‡K wbe©vwPZ ‡kÖô 03 (wZb) Rb AvZ¥wbf©ikxj bvix:
µwgK
bs

bvg

01|

bymivZ †eMg ¯^cœv

02|
03|

‡ivwRbv Av³vi
Kidz‡bœQv

¯’vb
Dc‡Rjv I †Rjv
AwaKvi
x
cÖ_g mybvgMÄ m`i,
mybvgMÄ
wØZxq dzjcyi, gqgbwmsn
Z…Zxq evwbqvPs, nweMÄ

cÖKí/BDwb‡Ui bvg

nvIi AÂ‡ji eb¨v e¨e¯’vcbv I Rxebgvb
Dbœqb cÖKí
mgwš^Z cvwb m¤ú` e¨e¯’vcbv BDwbU
nvIi AÂ‡ji AeKvVv‡gv I Rxebgvb
Dbœqb cÖKí

bMi Dbœqb †m±i †_‡K wbe©vwPZ ‡kÖô 03 (wZb) Rb AvZ¥wbf©ikxj bvix:
µwgK
bs

bvg

¯’vb
‡cŠimfv
AwaKvi
x
cÖ_g ev›`ievb †cŠimfv

01|

weDwU Av³vi

02|

ZvRbvnvi Av³vi

wØZxq

jvKmvg †cŠimfv

03|

‡gvQvt jvKx LvZzb

Z…Zxq

bv‡Mk¦ix †cŠimfv
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cÖK‡íi bvg

bMi cwiPvjb I AeKvVv‡gv DbœwZKiY
cÖKí-III
bMi cwiPvjb I AeKvVv‡gv DbœwZKiY
cÖKí-III
b`©vb evsjv‡`k Bw›U‡MÖ‡UW Dbœqb cÖKí

m¤§vbbv, mb` I †µ÷ cÖvß mdj AvZ¥wbf©ikxj bvix†`i GKvsk

GQvov ‡RÛvi I Dbœqb ‡dviv‡gi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© KvR n‡jv †dviv‡gi Kg©KZ©ve„›` KZ…©K
GjwRBwWÕi gvV ch©v‡qi wewfbœ ‡m±‡ii Kvh©µg cwi`k©b| cwi`k©‡bi jÿ¨Yxq welq¸wj n‡jvKv‡Ri Dchy³ cwi‡ek A_©vr Zv †RÛvi ms‡e`bkxj wKbv (wbg©vY mvB‡U bvix kÖwgK‡`i Rb¨ c„_K
†jevi †kW, wbivc` cvwb cv‡bi e¨e¯’v, c„_K Uq‡jU, cÖv_wgK wPwKrmvi e¨e¯’v Ges cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î
A¯’vqx wkï w`ev-hZœ mnvqK myweav BZ¨vw` Dchy³ wKbv)| †fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY Ges Ab¨vb¨ Kv‡R
wb‡qvwRZ bvix kÖwgKMY‡K gRyix mwVK mg‡q Ges GKB cÖK…wZi mg-cwigvY Kv‡Ri Rb¨ mg-gRyix
cwi‡kva Kiv nq Kxbv| kÖwgK wn‡m‡e bvix I cyiæ‡li msL¨v Avjv`vfv‡e wbiƒwcZ nq Kxbv Ges
ÔWomenÕ KZ©„K Women Market Section cwiPvwjZ nq Kxbv| †Rjv ch©v‡q Ô‡RÛvi KwgwUÕ
MVb Ges KwgwUi mfv wbqwgZ A_©vr ˆÎgvwmK wfwË‡Z nq Kxbv| †Rjv †RÛvi †dvKvj c‡q›U wn‡m‡e
`vwqZ¡ cvj‡bi welqvw` ch©‡eÿY Kiv Ges †Rjvi gvwmK mfvq Ô‡RÛvi welqÕ G‡RÛvfy³ nq Kxbv|
cÖwZ Qq gvm AšÍi †Rjv †_‡K cjøx Dbœqb †m±i Ges ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb †m±‡ii cÖwZ‡e`b
Ô‡RÛvi gwbUwis di‡gUÕ Gi Av‡jv‡K †RÛvi I Dbœqb †dvivg G †cÖiY Kiv nq Kxbv| Aciw`‡K,
bMi †m±‡ii AvIZvq †cŠimfv †_‡K '†RÛvi msµvšÍ Kvh©µg cÖwZ‡e`b' mswkøó cÖKí cwiPvjK
`ß‡ii gva¨‡g bMi e¨e¯’vcbv BDwbU A_ev †RÛvi I Dbœqb †dvivg G †cÖiY Kiv nq Kxbv| Dc‡iv³
jÿ¨Yxq welq¸wj‡K we‡ePbvq †i‡L BwZc~‡e© wKQz †Rjv cwi`k©b Kiv n‡jI G Kvh©µ‡g Av‡iv MwZ
Avbv cÖ‡qvRb| GRb¨ 64wU †Rjvmn ‡cŠimfv¸wj‡Z hLb GjwRBwWÕi †fŠZ Kvh©µg cwi`k©b wUg
KZ©„K d‡jvAvc Kiv n‡q _v‡K, wVK ZLbB GKB mv‡_ †RÛvi msµvšÍ Dc‡i ewY©Z Kvh©µg d‡jvAvc
Kivi welqwU AšÍfy³
© K‡i cwi`k©b wU‡gi m¤§vwbZ AvnevqKMY‡K G msµvšÍ Kvh©µg MÖn‡Yi Rb¨
GjwRBwW g¨v‡bRg¨v›U KZ©„K Aby‡iva Kivi wbwg‡Ë "GjwRBwW cwiexÿY I g~j¨vqb BDwbU" Gi my`„wó
Kvgbv KiwQ|

18| Pzw³e× kªwgK `‡ji (GjwmGm) Kvh©µg
GjwRBwW wewfbœ cÖK‡íi AvIZvq GjwmGm wb‡qvM K‡i MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb, †hvMv‡hvM e¨e¯’vi
DbœwZ mvabmn MÖvgxY `wi`ª †kªYxi Rb¨ Kv‡Ri my‡hvM m„wó Ki‡Q| G GjwmGm Gi gva¨‡g AeKvVv‡gv
Dbœq‡bi d‡j MÖvgxY `wi`ª I †eKvi‡`i Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wói cvkvcvwk kªwgK, ¶z`ª e¨emvqx Ges
GjvKvevmxi Rb¨ cÖZ¨¶ I c‡iv¶ Av‡qi my‡hvM m„wó n‡”Q hv †`‡ki `wi`ª we‡gvP‡b we‡kl f~wgKv
cvjb Ki‡Q| GB cÖK‡í cyiæl‡`i cvkvcvwk GjwmGm gwnjv m`m¨ivI wewfbœ Dbœqbg~jK Kv‡Ri
mwµq AsknMÖnY K‡i Avm‡Qb|
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GjwmGm gwnjv m`m¨e„›` eQi e¨vcx PjvPj Dc‡hvMx GBPwewe moK wbg©vY Ki‡Q

cÖKí Pzw³e× kªwgK `‡ji Kg© cwiwai g‡a¨ i‡q‡Q :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

gvwUi iv¯Ív wbg©vY;
cvBc Kvwós;
cvBc KvjfvU©/BD-‡Wªb wbg©vY;
Lvj cybtLbb;
e„¶‡ivcY I cwiPh©v;
iv¯Ív i¶Yv‡e¶Y Kvh©µg;
GBPwewe I Kv‡c©wUs †iv‡Wi ms¯‹vi KvR|

19| 2017-18 A_©eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg
(K) ivRavbxi gMevRvi-†gŠPvK d¬vBIfvi D‡Øvab Ki‡jb gvbbxq cÖavbgš¿x
ivRavbx XvKv Z_v †`‡ki Ab¨Zg e„nr bMi AeKvVv‡gv gMevRvi-†gŠPvK d¬vBIfv‡ii D‡Øva‡bi ga¨
w`‡q evsjv‡`k GKwesk kZvãxi Dbœq‡bi gnvmo‡K Av‡iv GK avc GwM‡q †Mj|
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cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 26 A‡±vei 2017 MYfe‡b wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g XvKvi ÔgMevRvi†gŠPvKÕ d¬vBIfvi D‡Øvab K‡ib|

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv MZ 26 A‡±vei 2017 AvbyôvwbKfv‡e GB Dovj mo‡Ki m¤ú~Y© Ask
RbM‡Yi e¨env‡ii Rb¨ Ly‡j †`b| wZwb Gw`b cÖavbgš¿xi miKvwi evmfeb MYfeb †_‡K GK wfwWI
Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g ivRavbxi hvbRU wbim‡bi j‡ÿ¨ wbwg©Z GB AvaywbK ¯’vcbvwUi ïf D‡Øvab
†NvlYv K‡ib| G mg‡q MYfe‡b Dcw¯’Z wQ‡jb ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿x L›`Kvi
†gvkviid †nv‡mb Ggwc, ¯^ivóª gš¿x Avmv`y¾vgvb Lvb Kvgvj Ggwc, †mŠw` `~Zvev‡mi Bmjvgx
wefv‡Mi cÖavb mv` Avj LvZvwb| Aciw`‡K †gŠPvK GjvKv cÖv‡šÍ ch©Ub gš¿x iv‡k` Lvb †gbb Ggwc,
Lv`¨gš¿x Kvgiæj Bmjvg Ggwc, XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi †gqi mvC` †LvKb, ¯’vbxq msm` m`m¨
mv‡ei †nv‡mb †PŠayix, XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ik‡bi c¨v‡bj †gqi †gvt Imgvb MwY, XvKv gnvbMi
(`wÿY) AvIqvgx jx‡Mi mvavivY m¤úv`K kv‡n Avjg gyiv` mn AvIqvgx jx‡Mi †bZvKg©x Ges XvKvi
cywjk Kwgkbvi AvQv`y¾vgvb wgqv I cÖKí mswkøó Kg©KZ©v Kg©Pvixmn GjvKvevmx Dcw¯’Z wQ‡jb|
†gŠPv‡K Dcw¯’Z AvIqvgx jxM †bZ…e„›` eû cÖwZwÿZ GB d¬vBIfv‡ii wbg©vY m¤úbœ nIqvq cÖavbgš¿xi
cÖwZ K…ZÁZv cÖKvk K‡ib| bMievmx‡K d¬vBIfvi ÔDcnvi †`IqvqÕ †kL nvwmbv‡K XvKvevmxi cÿ
†_‡K ab¨ev` Rvbvb XvKv `wÿ‡Yi †gqi mvC` †LvKb|
Abyôv‡b cÖavbgš¿x †kL nvwmbv e‡jb, miKv‡ii avivevwnKZv _vK‡j Dbœqb Z¡ivwš^Z nq| 2008 Ges
2014 mv‡j RbMY †fvU w`‡q AvIqvgx jxM‡K †`k cwiPvjbvi `vwqZ¡ †`Iqvi Kvi‡YB †`ke¨vcx
e¨vcK Dbœqb KvR ev¯Íevqb Kiv m¤¢e n‡”Q|
d¬vBIfvi e¨env‡i hZœevb n‡Z cÖavbgš¿x mK‡ji cÖwZ AvnŸvb Rvbvb| wZwb UªvwdK AvBb †g‡b Pj‡Z
Ges d¬vBIfviwU‡K RvZxq m¤ú` we‡ePbv K‡i Zv e¨env‡ii Aby‡iva Rvbvb| XvKvq e¨w³MZ
hvbevn‡bi msL¨v e„w× cvIqv‡K A_©‰bwZK Dbœq‡bi m~PK wn‡m‡e eY©bv K‡i wZwb e‡jb, GB d¬vBIfvi
hvbRU wbim‡b f~wgKv ivL‡e, Kg©PvÂj¨ evo‡e|
ZrKvjxb ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿x L›`Kvi †gvkviid †nv‡mb Ggwc Abyôv‡b e‡jb,
G cÖK‡íi cÖwZ wgUv‡i LiP n‡q‡Q 13 jÿ UvKv, hv GKB ai‡Yi Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv wbg©vY e¨‡qi
Zzjbvq A‡bK Kg| XvKvi †K›`ªfv‡M Ab¨Zg e¨¯Í Ges PjvP‡ji Rb¨ ¸iæZ¡c~Y© GjvKvq Pvi †j‡bi
G d¬vBIfv‡i IVvbvgvi Rb¨ †ZRMuvI‡qi mvZiv¯Ív, †mvbviMuvI †nv‡Uj, gMevRvi, igbv (nwj d¨vwgwj
nvmcvZvj msjMœ iv¯Ív), evsjvgUi, gvwjevM, ivRvievM I kvwšÍbM‡i †gvU 8wU i¨v¤ú ivLv n‡q‡Q|
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ivRavbxi †ZRMuvI, gMevRvi, †gŠPvK, gvwjevM, kvwšÍbMi I ivRvievM Ges Gi Av‡kcv‡ki GjvKvq
m„ó hvbRU wbim‡b gMevRvi-†gŠPvK-gvwjevM d¬vBIfvi wbg©vY KvR ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi
ev¯Íevqb K‡i‡Q| 8.70 wK‡jvwgUvi ˆ`‡N©¨i d¬vBIfviwU wZbwU As‡k ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| †ZRMuvI
mvZiv¯Ív †_‡K gMevRvi †gvo n‡q nwjd¨vwgwj nvmcvZvj ch©šÍ cÖ_g Ask| GB As‡ki m‡½ gvbbxq
cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi wb‡`©‡k hy³ n‡q‡Q GdwWwm-†mvbviMuvI †j‡fj µwms Ask| evsjvgUi †gvo
†_‡K gMevRvi n‡q †gŠPvK †gvo ch©šÍ 2q Ask| Avi 3q As‡ki we¯Í…wZ GKw`‡K †gŠPvK †gvo †_‡K
gvwjevM †gvo n‡q ivRvievM I kvwšÍbMi Ges Ab¨w`‡K †gŠPvK †gvo †_‡K gvwjevM †ij µwms n‡q
†PŠayix cvov ch©šÍ |
2016 mv‡ji 30 gvP© gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv d¬vBIfv‡ii cÖ_g Ask A_©vr †ZRMuvI †_‡K nwj
d¨vwgwj nvmcvZvj Ask hvb PjvP‡ji Rb¨ Ly‡j †`b|
evsjv‡`k miKvi, †mŠw` dvÐ di †W‡fjc‡g›U (GmGdwW) Ges I‡cK dvÐ di B›Uvib¨vkbvj
†W‡fjc‡g›U (IGdAvBwW)-Gi †hŠ_ A_©vq‡b GB d¬vBIfvi ev¯ÍevwqZ n‡q‡Q| d¬vBIfvi wbg©v‡Y
e¨q n‡q‡Q 1218 †KvwU 89 jÿ UvKv|
(L) †`‡ki DËi I `wÿYvÂ‡j †ekwKQy Dbœqb Kvh©µg D‡Øvab Ki‡jb gvbbxq cÖavbgš¿x †kL

nvwmbv|
†`‡ki DËivÂjxq †Rjv ivRkvnx Ges `wÿYvÂjxq †Rjv cUzqvLvjx‡Z gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv
†ek K‡qKwU Dbœqb Kv‡Ri D‡Øvab I wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb K‡ib|

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 14 †m‡Þ¤^i 2017 ivRkvnxi cevq wewfbœ Dbœqb Kv‡Ri D‡Øvab I
wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb K‡ib
MZ 14 †m‡Þ¤^i 2017 ivRkvnx‡Z gvbbxq cÖavbgš¿x 6wU Dbœqb Kv‡Ri D‡Øvab K‡ib| Gi g‡a¨
i‡q‡Q ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi (GjwRBwW)Õi Dc‡Rjv Kg‡cø· m¤úªmviY cÖK‡íi AvIZvq
wbwg©Z evMgviv Dc‡Rjv Kg‡cø‡·i m¤úªmvwiZ cÖkvmwbK feb Ges ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Avievb
cÖvBgvwi †nj_ †Kqvi mvwf©‡mm †Wwjfvwi cÖK‡íi AvIZvq GjwRBwW KZ…©K wbwg©Z ivRkvnx
wU°vcvov¯’ QqZjv wewkó Avievb cÖvBgvwi †nj_ †Kqvi †m›Uvi wbg©vY| Gi Av‡M e½eÜz †kL gywRe
nvB‡UK cvK©mn ivRkvnxi 16wU Dbœqb Kv‡Ri wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb K‡ib gvbbxq cÖavbgš¿x| Gm‡ei g‡a¨
GjwRBwWÕi Dc‡Rjv gyw³‡hv×v Kg‡cø· feb wbg©vY cÖK‡íi AvIZvq ivRkvnx †Rjvi †Mv`vMvox
Dc‡Rjv gyw³‡hv×v Kg‡cø· feb wbg©vYKvR AšÍfz©³ i‡q‡Q|
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D‡jøL¨, GjwRBwW KZ©„K ev¯ÍevwqZ Dc‡Rjv gyw³‡hv×v Kg‡cø· feb wbg©vY cÖKíwU m¤ú~Y© evsjv‡`k
miKv‡ii wbR¯^ A_©vq‡b ev¯ÍevwqZ n‡”Q| Gi cÖv°wjZ e¨q 1223.53 †KvwU UvKv| cÖKíwU A‡±vei
2012 G GK‡b‡K Aby‡gvw`Z nq Ges Ryb 2018 G mgvß n‡e e‡j Avkv Kiv hvq|
G Dcj‡ÿ ivRkvnxi cev Dc‡Rjvi nwiqvb wPwbKj gv‡V Dc‡Rjv AvIqvgx jxM Av‡qvwRZ Rbmfvq
cÖavbgš¿x †kL nvwmbv e‡jb, †`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡ji gZ ivRkvnxi Dbœq‡bI eZ©gvb miKvi KvR K‡i
hv‡”Q|
cÖavbgš¿x †kL nvwmbv e‡jb, ivRkvnx‡Z †`‡ki cÖ_g ÔwmwjKb wmwUÕ wbg©vY Kiv n‡”Q| †mLv‡b
Kw¤úDUvi I j¨vcUcmn bvbv B‡jKUªwbK cY¨ Drcvw`Z n‡e| cÖhyw³ wkÿvq wkwÿZ ZiæY‡`i wecyj
Kg©ms¯’vb n‡e| (cev Dc‡Rjv AvIqvgx jxM mfvcwZ Bqvwmb Avjxi mfvcwZ‡Z¡ Rbmfvq Ab¨v‡b¨i
g‡a¨ AvIqvgx jx‡Mi †cÖwmwWqvg m`m¨ ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vY gš¿x †gvnv¤§` bvwmg Ggwc, ciivóª
cÖwZgš¿x †gvt kvnwiqvi Avjg Ggwc, Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ cÖwZgš¿x RybvB` Avn&‡g` cjK Ggwc
Dcw¯’Z wQ‡jb| )
G w`‡K MZ 10 †m‡Þ¤^i 2017 cÖavbgš¿x †kL nvwmbv `wÿYvÂjxq †Rjv cUzqvLvjx‡Z †ek K‡qKwU
Dbœqb Kv‡Ri D‡Øvab K‡ib|
cÖavbgš¿x Zuvi miKvwi evmfeb MYfeb †_‡K cUzqvLvjx †Rjvi Kjvcvov Dc‡Rjvi RbcÖwZwbwa I
miKvwi Kg©KZ©v‡`i m‡½ wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g Gme Kv‡Ri D‡Øvab K‡ib| gvbbxq cÖavbgš¿x
Kjvcvov †nW‡Kvq©vUvi †_‡K wUqvLvjxNvU evRvi mo‡K GjwRBwW wbwg©Z 175 wgUvi `xN© †mZz Ges
bem„ó ivOvevwj Dc‡Rjv Kg‡cø· feb D‡Øvab K‡ib Ges GKBm‡½ Kjvcvov Dc‡Rjv cwil`
m¤úªmvwiZ cÖkvmwbK fe‡bi wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb K‡ib|
Abyôv‡b cÖavbgš¿x e‡jb, evsjv‡`k‡K ÿyav I `vwi`ª¨gy³ Ki‡Z eZ©gvb miKvi KvR Ki‡Q| ivOvevwj
I Kjvcvov‡K `y‡h©vMcÖeY GjvKv wn‡m‡e D‡jøL K‡i wZwb e‡jb, 70-Gi N~wY©S‡o G GjvKvq A‡bK
†jvK cÖvY nvivq| wZwb e‡jb, e„nËi ewikvj AÂj `xN©w`b hver Ae‡nwjZ wQj| eZ©gvb miKv‡ii
mgq G GjvKvi Dbœq‡b e¨vcK Kvh©µg nv‡Z †bIqv n‡q‡Q|
cÖavbgš¿x e‡jb, G GjvKv cÖvK…wZK `y‡h©vMcÖeY nIqvq BDwbqb cwil`, wkÿv cÖwZôvb ev Dc‡Rjv
Kg‡cø·¸‡jv Ggbfv‡e wbg©vY Kiv n‡”Q hv‡Z gvbyl `y‡h©v‡Mi mgq wbivc‡` AvkÖq wb‡Z cv‡i|
AeKvVv‡gv¸‡jvi eûgyLx e¨envi we‡ePbvq †i‡LB cwiKíbv nv‡Z †bIqv n‡q‡Q|
cÖavbgš¿x D‡jøL K‡ib, RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb ¯^vaxbZvi cici mvB‡K¬vb †mëvi
wbg©v‡Yi D‡`¨vM †bb| 70-Gi N~wY©S‡oi AwfÁZv †_‡KB RvwZi wcZv GK nvRvi mvB‡K¬vb †mëvi
M‡o †Zvjvi †Póv K‡ib| eZ©gvb miKvi ÿgZvq Avmvi ci `wÿYvÂ‡ji gvby‡li fv‡M¨i cwieZ©b I
Av_©-mvgvwRK Ae¯’v Dbœq‡bi Rb¨ e¨vcKwfwËK Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q| wZwb Rvbvb, G AÂ‡j
kw³kvjx moK †hvMv‡hvM e¨e¯’v M‡o Zzj‡Z eZ©gvb miKvi KvR Ki‡Q| cvqiv e›`‡ii m‡½ †ijjvBb
mshy³ Kivi D‡`¨vM †bIqv n‡q‡Q|
GKBm‡½ cÖavbgš¿x †kL nvwmbv KzqvKvUvq mve‡gwib †Ke&j j¨vwÛs †÷k‡bi D‡Øvab K‡ib| cÖavbgš¿x
wØZxq mve‡gwib †Ke&‡ji m‡½ †`k mshy³ n‡Z cvivq m‡šÍvl cÖKvk K‡ib|
Abyôv‡b ZrKvjxb GjwRAviwW I mgevq gš¿x L›`Kvi †gvkviid †nv‡mb Ggwc e‡jb, gvbbxq
cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv Abyhvqx †`‡ki mKj Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø· gv÷vicø¨v‡bi wfwË‡Z wbg©vY Kiv
n‡”Q| wZwb Rvbvb, GjwRBwW KZ©„K ev¯ÍevwqZ Dc‡Rjv Kg‡cø· m¤úªmviY cÖK‡íi AvIZvq †`‡ki
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233wU Dc‡Rjvq njiæg wbg©vYmn cÖkvmwbK feb wbg©vY Kiv n‡”Q, hvi †gvU AvqZb 21 nvRvi
eM©dzU|
Abyôv‡b Ab¨v‡b¨i g‡a¨ e³„Zv K‡ib WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM cÖwZgš¿x Zvivbv nvwjg Ggwc| MYfe‡b
Dcw¯’Z wQ‡jb †ijc_ gš¿x †gvt gywReyj nK Ggwc, wPd ûBc Av m g wd‡ivR, cÖavbgš¿xi Dc‡`óv
GBP wU Bgvg, W. †ZŠwdK-B-Bjvnx †PŠayix, exi weµg, msm` m`m¨ Ges EaŸ©Zb Kg©KZ©vMY|
cUyqvLvjx †_‡K wfwWI Kbdv‡i‡Ý Ask †bb mv‡eK ag© cÖwZgš¿x †gvt kvnRvnvb wgqv, msm` m`m¨
†gvt gvneyeyi ingvb, WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM gš¿Yvj‡qi mwPe k¨vg my›`i wmK`vi, cUyqvLvjxi †Rjv
cÖkvmK W. †gvt gvmy`yi ingvb Ges miKv‡ii wewfbœ cÖK‡íi myweav‡fvMx gvbyl| cÖavbgš¿xi gyL¨mwPe
W. Kvgvj Ave`yj bv‡mi †PŠayix Abyôvb cwiPvjbv K‡ib|
(M) wmivRM‡Ä Dbœqb Kv‡Ri D‡Øvab I wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb
MZ 7 wW‡m¤^i 2017 wmivRM‡Ä ¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x L›`Kvi
†gvkviid †nv‡mb, Ggwc 11wU Dbœqb Kv‡Ri D‡Øvab Ges 8wU Dbœqb Kv‡Ri wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb K‡ib|
wmivRM‡Ä Dbœqb
Kv‡Ri D‡Øvab I
wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb
K‡ib ¯’vbxq
miKvi, cjøx
Dbœqb I mgevq
gš¿Yvj‡qi
gvbbxq gš¿x
L›`Kvi
†gvkviid
†nv‡mb, Ggwc

G mgq GjwRBwWi AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx (wWRvBb) †gvt Lwjjyi ingvb mn wmivRM‡Äi Mb¨gvb¨
e¨w³eM© Dcw¯’Z wQ‡jb| D‡Øvab Kiv KvR¸‡jv n‡”Q- wmivRMÄ wcwUAvB feb Gi †givgZ I gwnjv
†nv‡÷j m¤úªmviY, dwKiZjv mo‡K 75 wgUvi Aviwmwm MvW©vi eªxR wbg©vY, bZzb fvsMvevox mo‡K 45
wgUvi Aviwmwm MvW©vi eªxR wbg©vY, P›`ª‡Kvbv, evwbqvMvZx, ayKywiqv, †LvKkvevox wb¯Ívixwb, ˆngevjv I
c~e©‡gvnbcyi miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi feb wbg©vY| wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb Kiv KvR¸‡jv n‡”Q- m`i
Dc‡Rjv gyw³‡hv×v msm` feb wbg©vY, cÂmviæwUqv, Rvwijv, KÇv, KvwRcvov I webvcvwb miKvwi
cÖv_wgK we`¨vj‡qi feb wbg©vY| wbqvgZcyi I Kv›`vcvov moK Dbœqb|
(N) h‡kvi †cŠimfvq wmAviwWwcÕi eR©¨ e¨e¯’vcbv Kvh©µg
bMi eR©¨ e¨e¯’vcbv c„w_exe¨vcx GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| h_vh_fv‡e eR©¨ e¨e¯’vcbv bv Kiv †M‡j
Rb¯^v‡¯’¨i Rb¨ Zv bvbv ai‡Yi msKU ˆZwi Ki‡Z cv‡i| GKwU AvaywbK bM‡ii Ab¨Zg cÖavb ˆewkó¨
KZ `ÿZvi m‡½ Gi eR©¨ e¨e¯’vcbv wbwðZ Kiv hvq| evsjv‡`k miKvi welqwU h‡_ó ¸iæ‡Z¡i m‡½
we‡ePbvq wb‡q‡Q|
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evsjv‡`‡ki †gvU RbmsL¨vi kZKiv 30 fvM †jvK bMi AÂ‡j evm K‡i| bMi n‡jv †`‡ki
A_©bxwZi g~j‡K›`ª| bMi A_©bxwZi mÂvjb, wRwWwci cÖevn Ges avivevwnK cÖe„w×i Rb¨ cwiKwíZ I
cwi‡ekevÜe bMi Dbœqb Acwinvh©| G j‡ÿ¨ wmwU K‡c©v‡ikb I †cŠimfv¸‡jvi AeKvVv‡gv I
gvbem¤ú` Dbœq‡bi gva¨‡g Gi cwiPvjb e¨e¯’v I bvMwiK †mevi gvb e„w×i j‡ÿ¨ GjwRBwW Kvh©µg
cwiPvjbv Ki‡Q| Gwkq Dbœqb e¨vs‡Ki mnvqZvq 2011 mvj †_‡K GjwRBwW bMi AÂj Dbœqb cÖKí
(wmAviwWwc) ev¯Íevqb Ki‡Q| XvKv bMi AÂj I Lyjbv bMi AÂ‡j G cÖK‡íi Kvh©µg ev¯ÍevwqZ
n‡”Q|
cÖKíwU Kvh©Ki AvÂwjK cwiKíbvi wfwË‡Z kni I bM‡ii DbœZ cwi‡ek I AeKvVv‡gvMZ myweav
Dbœq‡bi j‡ÿ¨ KvR Ki‡Q| G Kv‡Ri Ask wn‡m‡e h‡kvi †cŠimfvq AvÂwjK wfwË‡Z mgwš^Z eR©¨
e¨e¯’vcbv AeKvVv‡gv wbg©vY Kiv n‡”Q| [MZ 31 wW‡m¤^i 2017 GjwRBwWÕi cÖavb cÖ‡KŠkjx †gvt
Aveyj Kvjvg AvRv` wmAviwWwcÕi AvIZvq eR©¨ e¨e¯’vcbv AeKvVv‡gv wbg©vY KvR cwi`k©b K‡ib|
wZwb wbg©vY Kvh©µ‡gi AMÖMwZ †`‡L m‡šÍvl cÖKvk K‡ib| wZwb Avkvev` e¨³ K‡i e‡jb, G cø¨v›UwU
m¤ú~Y©fv‡e Pvjy n‡j h‡kvi I wSKiMvQv †cŠimfvi eR©¨ e¨e¯’vcbv cwi‡ekevÜe Dcv‡q wbqš¿Y Kiv
hv‡e| wZwb wbw`©ó mg‡q Ges Kv‡Ri gvb eRvq †i‡L wbg©vY KvR m¤úbœ Kivi Rb¨ mswkøó Kg©KZ©v‡`i
wb‡`©kbv cÖ`vb K‡ib|]
wmAviwWwcÕi AvIZvq h‡kvi †cŠimfvq ev¯Íevqbvaxb mgwš^Z eR©¨ e¨e¯’vcbvi g~j AsMmg~n n‡jvK‡¤úv÷ cø¨v›U; wbqwš¿Z j¨vÛwdj; †dKvj møvR wUªU‡g›U; G¨vbGiweK WvB‡R÷vi myweav (ev‡qvM¨vm
WvB‡R÷vi); eR©¨ c„_KxKiY e¨e¯’v; Af¨šÍixY moK I †Wªb Ges Awdm Kÿ I †gwkbvwi Kÿ wbg©vY|
mvaviYfv‡e gvwUi Ici eR©¨ fivUKi‡Yi Kvi‡Y gvwU, evZvm, f~Mf©¯’ I f~-c„‡ói cvwb `~lY I
cwi‡e‡ki Ici weiƒc cÖfve c‡o, hv Rb¯^v‡¯’¨i Rb¨ Pig SuywK ˆZwi K‡i| G cø¨v‡›U wSKiMvQv
†cŠimfv †_‡KI KwVb eR©¨ msMÖn Kiv n‡e|
G e¨e¯’vq 2020 mvj ch©šÍ †gvU 35 Ub eR©¨ e¨e¯’vcbv Kiv n‡e, hvi g‡a¨ 15 Ub eR©¨ K‡¤úvw÷s,
15 Ub G¨vbGiweK WvB‡R÷v‡i (ev‡qvM¨vm WvB‡R÷vi) Ges 5 Ub eR©¨ wbqwš¿Z j¨vÛwdj †m‡j
e¨envi Kiv n‡e| cvkvcvwk †kvab‡hvM¨ cyKz‡i e‡R©¨i wbM©Z cvwb cwi‡kva‡bi e¨e¯’v _vK‡e|
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ev‡qvM¨v‡mi gva¨‡g Drcvw`Z we`y¨r cøv‡›Ui we`y¨r Pvwn`v c~iY Ki‡e| G cø¨v‡›Ui gva¨‡g 2031 mv‡j
74 Ub eR©¨ e¨e¯’vcbv Kiv hv‡e| D‡jøL¨, Db¥y³ `ic‡Îi gva¨‡g wb‡qvMK…Z †emiKvwi cÖwZôvb eR©¨
e¨e¯’vcbv Kvh©µgwU cwiPvjbv Ki‡e|
(O) GjwRBwWÕi AeKvVv‡gv Dbœqb: e`‡j hv‡”Q wQUgnjevmxi RxebhvÎv
MZ 31 RyjvB 2015 evsjv‡`k I fvi‡Zi g‡a¨ 162wU wQUgnj wewbgq m¤cbœ nq| 1974-G gywReBw›`iv ¯^vÿwiZ ¯’jmxgvšÍ Pyw³ ev¯Íevq‡bi Ask wn‡m‡e G n¯ÍvšÍi cÖwµqv m¤úbœ nq| Gi Ask wn‡m‡e
evsjv‡`k As‡k _vKv fvi‡Zi 111wU wQUgnj evsjv‡`‡ki f~L‡Û Ges fvi‡Zi As‡k _vKv
evsjv‡`‡ki 51wU wQUgnj fvi‡Zi f~LÛ wn‡m‡e cwiwPwZ jvf K‡i| `xN© 68 eQi ci GB mgm¨vi
Aemvb NUj| G mgq wQUgnjevmx mKj ai‡bi bvMwiK myweav †_‡K ewÂZ wQj| †hvMv‡hvM, wkÿv I
¯^v¯’¨ myweavi Afv‡e wQUgnjevmx eQ‡ii ci eQi gvb‡eZi Rxebhvcb Ki‡Z eva¨ n‡q‡Q| f~wg
_vK‡jI f~wgi Ici Zv‡`i †Kv‡bv AwaKvi wQj bv| †gŠwjK myweavewÂZ wQUgnjevmxi †Kv‡bv †`k ev
cwiPq wQj bv|

AvwRRvj weªR-AvgZjv moK, dzjevox, KzwoMÖvg

Kvwji nvU Kvjx gw›`i, dzjevox, KzwoMÖvg

evsjv‡`‡k AšÍf©y³ nIqvi ci 111wU wQUgn‡ji g‡a¨ hvuiv fvi‡Z wd‡i †h‡Z Pvb (ZvwjKvq bvg
†`Iqv 979 Rb), Zvuiv Qvov evwK mevB‡K evsjv‡`‡ki bvMwiKZ¡ †`Iqv nq| Ab¨w`‡K fvi‡Z AšÍf©y³
nIqvi ci 51wU wQUgn‡ji †jvKRb cvb fviZxq bvMwiKZ¡| fvi‡Z me¸‡jv wQUgnj cwðge‡½i
†KvPwenvi †Rjvq Aew¯’Z| evsjv‡`‡k wQUgnj¸‡jv cÂMo, jvjgwbinvU, KywoMÖvg I bxjdvgvix
†Rjvq Aew¯’Z|
evsjv‡`k miKvi wQUgnjevmxi Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb‡K AMÖvwaKvi welq wn‡m‡e wPwýZ
K‡i‡Q| evsjv‡`‡k AšÍf©y³ wQUgn‡ji †hvMv‡hvM mnR Ki‡Z Ges A_©‰bwZK Kg©KvÐ MwZkxj Ki‡Z
miKvi mvwe©K AeKvVv‡gv wbg©vY Kg©m~wP nv‡Z wb‡q‡Q| Gi Ask wn‡m‡e ¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj
Awa`ßi (GjwRBwW) cÂMo, KywoMÖvg I jvjgwbinvU †Rjvi (wejyß wQUgnj) MÖvgxY AeKvVv‡gv
Dbœqb cªKí e¨q aiv n‡q‡Q 180.59 †KvwU UvKv| G cÖK‡íi AvIZvq 80wU wejyß wQUgn‡j 210.34
wK‡jvwgUvi iv¯Ív cvKvKiY, 726 wgUvi †mZz I KvjfvU© wbg©vY, 5wU †MÖv_ †m›Uvi/gv‡K©U ˆZwi Kiv
n‡”Q| cvkvcvwk 38wU KwgDwbwU †m›Uvi, gmwR`, gw›`i, Kei¯’vb I k¥kvbNvU wbg©v‡Yi KvRI GwM‡q
P‡j‡Q| cÖKíwUi ïiæ n‡q‡Q Rvbyqvwi 2016 Ges Ryb 2019 bvMv` mgvwßi †gqv` wba©vwiZ i‡q‡Q|
cÖK‡íi eZ©gvb ev¯Íevqb AMÖMwZ kZKiv 70.32 fvM|
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cÖKíwU ev¯Íevq‡bi d‡j wQUgnjevmxi RxebRxweKv e`‡j †h‡Z ïiæ K‡i‡Q| myweavewÂZ
wQUgnjevmx AeKvVv‡gv Dbœqb Kv‡R mivmwi Ask wb‡”Qb d‡j Zv‡`i Kg©ms¯’v‡bi m„wó n‡”Q| e¨emvevwY‡R¨i bZzb m¤¢vebv ˆZwi n‡q‡Q| D‡jøL¨, G cÖKí QvovI GjwRBwW cÖv_wgK I MYwkÿv
gš¿Yvj‡qi mn‡hvwMZvq cÖvBgvwi GWz‡Kkb †W‡fjc‡g›U †cÖvMÖvg-3 (wcBwWwc-3)-Gi AvIZvq wejyß
wQUgnj¸‡jv‡Z wkÿv cÖwZôvb wbg©vY K‡i‡Q| GjwRBwWÕi e¨vcK Dbœqb Kg©Kv‡Ði d‡j wejyß
wQUgnjevmxi Av_©-mvgvwRKAe¯’v Dbœq‡b bZzb m¤¢vebv ˆZwi n‡q‡Q|
(P) AvZ¥wek¦vm I cwikÖgx Kvgiæb bvnv‡ii mvdj¨
Kvgiæb bvnvi GwRBwWi AskMÖnYg~jK ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` †m±i cÖK‡íi K·evRvi †Rjvi m`i
Dc‡Rjvaxb Ô†cvKLvjx-bvB‡ÿvbw`qvÕ cvwb e¨e¯’vcbv mgevq mwgwZi m`m¨| cvwb e¨e¯’vcbv mwgwZi
G m`m¨c` Zvi Rxeb e`‡j w`‡q‡Q, Zv‡K AvZ¥wek¦vm I cwikÖgx n‡Z wkwL‡q‡Q| Kvgiæb bvnvi AvR
AMÖMwZi c‡_ GwM‡q hv‡”Qb|
K‡qK eQi Av‡M Kvgiæb bvnv‡ii ¯^vgxi hK…‡Zi K¨vÝvi aiv c‡o| wPwKrmvi Rb¨ mwÂZ me A_© I
m¤ú` e¨q Ki‡Z nq| Zv‡Z †Kv‡bv djvdj Av‡mwb| 2011 mv‡j Zvi ¯^vgx gviv hvb| G mgq
evwo‡Z GKgy‡Vv PvjI wQj bv| Kvgiæb bvnvi wZb mšÍvb wb‡q AKzj mvM‡i c‡ob|

A‡bK †Póvi
ci wZwb GKwU
†emiKvwi cÖvBgvwi gv`ªvmvq mnKvwi wkÿ‡Ki c‡` †hvM`vb K‡ib| wKš‘ †eZb fv‡jv bv _vKvq Zvi
msmvi PjwQj bv| GK ch©v‡q Kvgiæb bvnvi cÖwZ‡ekxi KvQ †_‡K wKQz UvKv FY wb‡q gv‡Qi e¨emv
ïiæ K‡ib| msmv‡i Av‡qi Zzjbvq e¨q †ewk nIqvq G‡ZI wZwb †c‡i DVwQ‡jb bv| Kvgiæb bvnvi
e‡jb, hLb `yÕcqmv Av‡qi †Kv‡bv c_ Lyu‡R cvw”Qjvg bv ZLb †cvKLvjx-bvB‡ÿvbw`qv cvwb e¨e¯’vcbv
mgevq mwgwZi K_v Rvb‡Z cvwi| G mwgwZi m`m¨ wn‡m‡e †hvM w`B| †RÛvi m‡PZbZv, bvixi
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Kvh©Kix f~wgKv I Rxebgvb Dbœqb wel‡q cÖwkÿY wbB| cÖwkÿY¸‡jv Avgvi Rxeb e`‡j †`q| Avwg
Av¯’v wd‡i cvB| ïK‡bv gvQ cÖwµqvKiY I ïuUwK Ges bvdwd gv‡Qi e¨emv ïiæ Kwi| K·evRv‡i I
cvk¦©eZ©x GjvKvq G gvQ¸‡jv LyeB RbwcÖq|
Kvgiæb bvnvi mwgwZ †_‡K GK jÿ cÂvk nvRvi UvKv FY wb‡q e¨emvq wewb‡qvM K‡ib| Av‡¯Í Av‡¯Í
e¨emvq DbœwZ n‡Z _v‡K| Avq evo‡Z _v‡K| Kvgiæb bvnv‡ii cY¨ ¯’vbxq evRv‡i †ek RbwcÖqZv jvf
K‡i| eZ©gv‡b Zvi m‡½ `kRb bvix-cyiæl KvR Ki‡Q| Kvgiæb bvnvi AviI Rvbvb, Avgvi GwM‡q
hvIqvi c‡_ A‡bK mvgvwRK evav wQj| KviY, Avwg bvix n‡q cyiæ‡li KvR KiwQjvg| †Kv‡bv
cÖwZeÜKZv Zv‡K `gv‡Z cv‡iwb| G GwM‡q hvIqvi c‡_ mšÍvb I evev-gvi †cÖiYv Zv‡K mvnm
hywM‡q‡Q| mevB GLb Kvgiæb bvnv‡ii mvd‡j¨i cÖksmv K‡i|
Kvgiæb bvnvi Z…wß wb‡q Rvbvb, Avwg Lye Lywk KviY Avwg Avgvi mšÍvb‡`i †jLvcov I evev gvi
wPwKrmv Kiv‡Z cviwQ| cwiev‡ii m`m¨‡`i Pvwn`v †gUv‡Z cviwQ| AvR Kvgiæb bvnvi mwgwZi
Ab¨vb¨ m`m¨‡`i D‡`¨v³v wn‡m‡e M‡o DV‡Z DØyä K‡ib| Kvgiæb bvnv‡ii Rxeb, msMÖvg I mvdj¨
wcwQ‡q cov bvix‡`i Rb¨ AvR Aby‡cÖiYv|
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Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (wWwcGBPB)
1| f~wgKv t
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (wWwcGBPB), ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvaxb GKwU ms¯’v| wbivc` cvwb
mieiv‡ni gva¨‡g Rb¯^v¯’¨ Dbœq‡bi `vwqZ¡ Ac©Y K‡i 1935 mv‡j cÖwZôv Kiv nq Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi
(DPHE)| cieZ©x‡Z 1954 mv‡j Gi mv‡_ hy³ Kiv nq m¨vwb‡Ukb †mev cÖ`v‡bi `vwqZ¡| 1971 m‡b
evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv jv‡fi Ae¨ewnZ c‡i miKvi cÖ_‡gB aŸsmcÖvß cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb c×wZ¸‡jvi
cybe©vm‡b ¸iæZ¡v‡ivc Ges ZrcieZ©x‡Z bZzb AeKvVv‡gv ¯’vcb ïiæ K‡i wWwcGBPBÕi gva¨‡g| GiB
avivevwnKZvq eZ©gv‡b Iqvmvi AvIZvaxb GjvKv e¨ZxZ mgMÖ‡`‡ki wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb
e¨e¯’v wbg©vY I e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ G Awa`ß‡ii Dci b¨¯Í| Rbmvavi‡bi ¯^v¯’¨ myi¶vq wbivc` cvwb I
m¨vwb‡Ukb AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb iv‡L| RbM‡Yi wbKU wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb myweav †cŠQv‡bvi j‡¶¨
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi wbijm KvR K‡i hv‡”Q| GiB djkÖywZ‡Z evsjv‡`k wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb
Kvfv‡i‡Ri w`K w`‡q mgMÖ `w¶Y Gwkqvq Ab¨Zg kxl© ¯’vb `Lj K‡i Av‡Q| ZvQvov AÎ Awa`ßi cjøx cvwb
mieivn I m¨vwb‡Ukb AeKvVv‡gv wbg©v‡Yv‡Ëvi i¶Yv‡e¶‡Y BDwbqb cwil`‡K WATSAN KwgwUi gva¨‡g
KvwiMix mnvqZv cÖ`vb, ¯^v¯’¨ cwiPh©v †Rvi`viKiY Ges cvwicvwk¦©K cwi‡e‡ki Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq mnvqZv
cÖ`vb K‡i _v‡K| `ªyZ bMivq‡bi d‡j †cŠi cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Pvwn`v D‡Ëv‡ivËi e„w× cv‡”Q| G
Pvwn`v c~i‡Y AÎ `ßi †cŠimfvmgy‡n cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb AeKvVv‡gv wbg©vYmn KvwiMix mnvqZvi
AvIZvq cwiKíbv cÖYqb I cÖvwZôvwbK Dbœq‡b mnvqZv Ki‡Q| GQvov eb¨v, mvB‡K¬vb, gnvgvix BZ¨vw`i
Kvi‡Y m„ó Riæix cwiw¯’wZ‡Z wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v mPj ivLvi j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq Kvh©µg
ev¯Íevqb K‡i Avm‡Q |
2| j¶¨ I D‡Ïk¨t
 mKj bvMwi‡Ki Rb¨ wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb msµvšÍ †gŠwjK myweavcÖvwßi e¨e¯’v
Kiv|
 wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb wel‡q gvby‡li Af¨vmMZ AvPi‡Yi cwieZ©b Avbqb|
miKv‡ii A½xKvi Abyhvqx eZ©gvb D‡Ïk¨t



cÖwZwU evwo‡K ¯^v¯’¨m¤§Z m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi AvIZvq Avbv|
†`‡ki mKj gvby‡li Rb¨ wbivc` my‡cq cvwbi e¨e¯’v wbwðZ Kiv|

3| cÖavb Kvh©µg/ †mevmgyn t
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©µg mg~nwb¤œiæc t
 Iqvmvi AvIZvaxb GjvKv e¨ZxZ mgMÖ ‡`‡ki cjøx I knivÂ‡j (wmwU K‡c©v‡ikb, †cŠimfv,
Dc‡Rjv m`i Ges †MÖv_ †m›Uvi) wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb (cqt-wb®‹vkb, b`©gv I
KwVb eR¨©-AveR©bv wb®‹vkb) e¨e¯’v m¤cÖmviY I Dbœq‡b Lead Agency wn‡m‡e `vwqZ¡
cvjb|
 cjøx GjvKvq BDwbqb cwil‡`i mnvqZvq wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Kvh©µg MÖnY I
ev¯Íevqb| knivÂ‡j wmwU K‡cv©‡ikb/†cŠimfvi mnvqZvq cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi
AeKvVv‡gv wbg©vY, Dbœqb, m¤cÖmviY I KvwiMix mnvqZv cÖ`vb| ZvQvov cvwb mieivn I
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m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶‡Y `¶Zv Dbœq‡bi j‡¶¨ ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb
(BDwbqb cwil`, †cŠimfv I wmwU K‡c©v‡ikb) mg~n‡K KvwiMix mnvqZv cÖ`vb|
Avc`Kvjxb (eb¨v, N~wb©So BZ¨vw`) mg‡q Riæix wfwË‡Z cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb myweavw`i
e¨e¯’v Kiv|
gvbe m¤ú` Dbœq‡bi Kvh©µg MÖn‡Yi gva¨‡g cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb ‡m±‡ii cÖ‡qvRbxq `¶
Rbej M‡o †Zvjv|
mgMÖ †`‡ki Lvevi cvwbi ¸YMZgvb cix¶v, cwiex¶b I ch©‡e¶Y|
f~-Mf©¯’ I f~-c„ô¯’ wbivc` cvwbi Drm AbymÜvb|
wbivc` cvwb I ¯^v¯’¨m¤§Z cvqLvbvi e¨envi I Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb msµvšÍ ¯^v¯’¨wewa
cvjb m¤ú‡K© RbMY‡K DØy× KiY|
Av‡m©wbK AvµvšÍ I Ab¨vb¨ mgm¨v msK~j GjvKvq (jebv³, cv_y‡i, cvnvwo BZ¨vw`) bZzb
jvMmB cÖhyw³ D™¢ve‡bi gva¨‡g wbivc` cvwb mieiv‡ni e¨e¯’v MÖnY|
cvwb mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœq‡b ¯^í e¨‡q jvMmB cÖhyw³ AbymÜvb,
M‡elYv I Dbœqb|
Z_¨ †K›`ª ¯’vc‡bi gva¨‡g cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb †m±‡ii Z_¨ e¨e¯’vcbv mg„w× I
AvaywbKxKiY|
¯’vbxq miKvi, †emiKvix D‡`¨v³v, †emiKvix ms¯’v Ges wmweI mg~n‡K cvwb mieivn I
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v Dbœq‡b KvwiMix civgk©, Z_¨ mieivn I cÖwk¶Y cÖ`vb|
wbivc` Lvevi cvwb wbwðZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖwZ‡iva g~jK Kvh©µg MÖnY| GRb¨
ch©vqµ‡g †`‡ki mKj cvwb mieivn e¨e¯’vq IqvUvi †mdwU cø¨vb (WSP) ev¯Íevqb|

4| cÖkvmwbK KvVv‡gv I Rbej t
wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb RbM‡Yi †gŠwjK AwaKvi, G †`‡ki RbM‡Yi wbKU D³ †gŠwjK †mev
†cŠQv‡bi Rb¨ Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (DPHE) me©`vB wb‡qvwRZ| eZ©gv‡b Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi
Gi mvsMVwbK KvVv‡gvq ¯’vqx ivR¯^, A¯’vqx ivR¯^, Iqvb UvBg I AvDU †mvwm©s gÄyixK…Z6972wU c` i‡q‡Q
hvi g‡a¨ m`i `ßi ch©v‡q 215wU, AvÂwjK ch©v‡q 204wU, †Rjv ch©v‡q 782wU Ges Dc‡Rjv ch©v‡q 5771wU
c` i‡q‡Q| Gi wecix‡Z m`i `ßi ch©v‡q,AvÂwjK ch©v‡q,†Rjv ch©v‡q Ges Dc‡Rjv ch©v‡q ‡gvU 5279 Rb
Rbej wb‡qvwRZ †_‡K Rb‡mevi KvR Pvwj‡q hv‡”Qb|
GKRb cÖavb cÖ‡KŠkjxi †bZ…‡Z¡ Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii Kg©KvÛ cwiPvwjZ nq| cÖavb
cÖ‡KŠkjxi cieZx© av‡c 3Rb AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx (c~Z©, cwiKíbv I cvwb m¤ú`) wb‡qvwRZ Av‡Qb|
ZrcieZx© av‡c gvV ch©v‡q 9wU (XvKv, PÆMªvg,cve©Z¨ PÆMÖvg, wm‡jU, ewikvj, dwi`cyi, Lyjbv, ivRkvnx I
iscyi) mv‡K©‡ji cÖwZwU‡Z GKRb K‡i ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx Ges m`i `ßi ch©v ‡q 5wU (cwiKíbv, fvÛvi,
cvwbi ¸YMZ gvb cwiex¶Y I ch©‡e¶b, MÖvDÛ IqvUvi I wdwRwewjwU ÷vwW) mv‡K©‡j GKRb K‡i ZË¡veavqK
cÖ‡KŠkjx `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| GQvovI wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi c`gh©v`v m¤úbœ 16Rb Kg©KZ©v cÖKí cwiPvj‡Ki
`vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| †Rjv ch©v‡q cÖwZwU †Rjvq GKRb wbe©vnx cÖ‡KŠkjx Ges Dc‡Rjv ch©v‡q cÖwZ 02wU
Dc‡Rjvq 01Rb mnKvix cÖ‡KŠkjx Ges cÖwZwU Dc‡Rjvq 01Rb Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb|
QK bs 1 twewfbœ †kÖYxi gÄyixK…Z †gvU c‡`i msL¨v, Kg©iZ Rbej Ges k~b¨ c‡`i weeiY
µg
Aby‡gvw`Z
Kg©iZ
2017-18 A_© eQ‡i
m„ó
k~Y¨ c`msL¨v gšÍe¨
Rbej
c~iYK…Z c` msL¨v
c`msL¨v
1
1g †kÖYx- 497
275
17
222
2
2q †kÖYx -700
357
07
343
3
3q †kÖYx 702
70
368
1470
4 4_© †kÖYx 3945
160
676
114

4621
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (wWwcGBPB) Gi mvsMVwbK KvVv‡gv e„w×, AvaywbKvqb, c‡`vbœwZ Ges ïb¨ c`
c~i‡Y eZ©gvb miKv‡ii Ae`vb ¯§iYxq n‡q _vK‡e| eZ©gvb miKv‡ii Avg‡j cÖkvmwbK/cÖvwZôvwbK Dbœq‡bi
K‡qKwU D`vnviY wb‡gœ cÖ`vb Kiv n‡jv t
 AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx c‡` 03(wZb) Rb‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 wbe©vnx cÖ‡KŠkjx c‡` 10 Rb‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
 47 Rb Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx‡K mnKvix cÖ‡KŠkjx bb-K¨vWvi c‡` Ges 11 Rb Dc-mnKvix
cÖ‡KŠkjx‡K mnKvix cÖ‡KŠkjx K¨vWvi c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q |
 3q †kªYxi 347wU c‡` wb‡qvM cÖwµqvaxb Av‡Q|
 4_© †kªYxi 93 wU c‡` wb‡qvM cÖwµqvaxb Av‡Q|
5| cvwb mieivn t
(K) MÖvgxY cvwb mieivn t
evsjv‡`‡ki MÖvgxY cvwb mieivn e¨e¯’v g~jZt f~-Mf©¯’ Drm-wbf©i| beŸB `k‡Ki cÖ_gv‡a© †`‡ki wewfbœ
AÂ‡ji f~Mf©¯’ cvwb‡Z Av‡m©wbK `~lY cwijw¶Z nIqvi Kvi‡Y wbivc` cvwb mieivn Kvh©µg evavMÖ¯Í nq|
f~Mf©¯’ cvwb‡Z Av‡m©wb‡Ki Dcw¯’wZi Kvi‡Y wbivc` cvwb mieivn Kvfv‡iR 2001 mv‡j 97% n‡Z 74% G
†b‡g Av‡m|
eZ©gv‡b cjøx GjvKvq c«wZ 88 R‡bi Rb¨ GKwU miKvix wbivc` Lvevi cvwbi Drm i‡q‡Q Ges †`‡ki c«vq
c«wZwU gvbyl wbivc` cvwb cvb K‡i| M«vgvÂ‡j cvwb mieiv‡ni ¯^xK…Z gvb nj †h †Kvb Avevm M…‡ni 150
wgUvi (500 dyU) Gi g‡a¨ GKwU wbivc` Lvevi cvwbi Drm _vK‡e| †m wnmv‡e eZ©gv‡b cvwb mieivn
Kfv‡iR 87%| Av‡m©wbK AvµvšÍ Unserved Ges Underserved GjvKvq cvwbi Drm ¯’vc‡bi gva¨‡g
`ªæZ Kfv‡iR e…w× Kiv n‡”Q|
eZ©gvb miKv‡ii Avg‡j wewfbœ Pjgvb Kvh©µ‡gi AvIZvq Ryb/2018 ch©šÍ MÖvgvÂ‡j wewfbœ cÖKvi 03 j¶
02 nvRvi 91 wU cvwbi Drm ¯’vcb Ges 123wU M«v‡g cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn e¨e¯’v Pvjy ivLv
n‡q‡Q|
GB miKv‡ii Avg‡j 34wU Dbœqb c«Kí I 44wU Kg©m~Px Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| Aby‡gvw`Z c«Kí¸‡jv mgvß
nIqvi ci cjøx GjvKvq cvwb mieivn Kfv‡iR 87% n‡Z e…w× †c‡q 93% G DbœxZ n‡e|
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wPÎ 1 t MÖvgxY GjvKvq Av‡m©wbKgy³ wbivc` cvwb msMÖn
(L) †cŠi cvwb mieivn t
Iqvmvi AvIZvaxb GjvKv e¨ZxZ Ab¨vb¨ wmwU K‡c©v‡ikb Ges †cŠi GjvKvq Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi
cvwb mieivn Kvh©µg ev¯Íevqb K‡i _v‡K| eZ©gv‡b 137wU †cŠimfvq cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn
e¨e¯’v Pvjy Av‡Q| Aewkó †cŠimfvq c‡q›U †mvm© Gi gva¨‡g cvwb mieivn e¨e¯’v Pvjy i‡q‡Q| cvBc jvB‡bi
gva¨‡g cvwbi Kfv‡iR 32% Ges c‡q›U †mvm© Gi gva¨‡g Aewkó †cŠi GjvKvq cvwb mievn e¨e¯’v Av‡Q|
cvvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v ms¯‹vi I m¤úªmvi‡Yi j‡¶¨ 4wU wmwU K‡c©v‡ikb (wm‡jU, ewikvj, iscyi
I Kzwgjøv) I 137wU †cŠimfvq cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn Kvh©µg ev¯Íevqbvaxb Av‡Q| D³ Kvh©µg
ev¯Íevqb n‡j c«Kíf~³ †cŠi GjvKvi 80% RbmvaviY cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn I wbivc`
m¨vwb‡Uk‡bi AvIZvq Avm‡e| 153wU †cŠimfvq cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v ¯’vc‡bi j‡¶¨ gv÷vi
cø¨vb c«Yqb m¤úbœ n‡q‡Q|

wPÎ 2 t ‡jŠn I Av‡m©wbK wegy³KiY cøv›U, gvwbKMÄ †cŠimfv
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6| m¨vwb‡Ukb Kvh©µg t
wbivc` cvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v gvby‡li †gŠwjK cÖ‡qvRb Ges RvwZmsN †NvwlZ gvbevwaKvi|
Ach©vß cvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v mivmwi cvwbevwnZ I gjevwnZ †ivM, msµvgK †ivM, ¯^v¯’¨ SuzwK
Ges cwi‡ek `yl‡Yi mv‡_ cÖZ¨ÿ Ges c‡ivÿfv‡e RwoZ| ZvB eZ©gvb miKvi cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb
welqwU‡K we‡kl ¸iæZ¡ w`‡q Avm‡Q| cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Kvh©µ‡g miKv‡ii mw`”Qvi cÖwZdjb
wn‡m‡e 1998 mv‡j Ôwbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Gi RvZxq bxwZgvjvÕ cÖYqb Kiv n‡q‡Q| ch©vqµ‡g
miKv‡ii GB †gqv‡` ÔRvZxq m¨vwb‡Ukb †KŠkjÕ I Ôcvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb Lv‡Zi †m±i †W‡fjc‡g›U
cø¨vb, 2011-2025Õ cÖYxZ n‡q‡Q| eZ©gvb miKvi RvwZmsN †NvwlZ ‡UKmB Dbœqb Afxó AR©‡b e×cwiKi|
GmwWwR ev¯Íevq‡b miKv‡ii M„nxZ c`‡ÿcmg~‡ni g‡a¨ Òcvwb mieivn I m¨vwb‡UkbÓ welqwU‡K 7g
cÂevwl©K cwiKíbvq we‡kl ¸iæ‡Z¡i mv‡_ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q|
m¨vwb‡Uk‡bi †ÿ‡Î †ewmK m¨vwb‡Ukb AR©b I †Lvjv RvqMvq gjg~Î Z¨vM Kwg‡q Avbv‡Z evsjv‡`k mviv we‡k^
AbyKibxq `„óvšÍ ¯’vcb K‡i‡Q| Joint Monitoring Program (JMP) 2015 Abyhvqx evsjv‡`‡k DbœZ
j¨vwUªb e¨envi K‡i 56% RbMY, †kqviW j¨vwUªb e¨envi K‡i 30% RbMY, †ewmK j¨vwUªb e¨envi K‡i 13%
RbMY| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi †bZ…‡Z¡ wewfbœ Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v, †emiKvwi ms¯’v, mykxj mgvR,
MYgva¨gmn mK‡ji mn‡hvMxZvq G AMÖMwZ AR©b Kiv m¤¢e n‡q‡Q| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi D‡`¨v‡M Rb¯^v¯’¨
cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©„K cÖwZeQi A‡±vei gv‡m ÔRvZxq m¨vwb‡Ukb gvmÕ cvjb Kiv n‡q _v‡K| GQvov
RbM‡Yi ¯^v¯’¨ myiÿv, e¨w³MZ ¯^v¯’¨vf¨vm cwiPh©v I Rb¯^v¯’¨ Dbœq‡b m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖwZeQi 15
A‡±vei mgMÖ‡`ke¨vcx Ôwek^ nvZ ‡avqv w`emÕ cvjb Kiv n‡q _v‡K|
evsjv‡`k me©cÖ_g `wÿY Gkxqvi †`k¸‡jv‡Z m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ GKB g‡Â wb‡q Av‡m
Ges cÖ_g `wÿY Gkxq m¨vwb‡Ukb m‡¤§jb (SACOSAN) Av‡qvR‡bi gva¨‡g evsjv‡`k GB AÂ‡ji
m¨vwb‡Ukb Av‡›`vj‡b †bZ…Z¡ †`q| eZ©gvb miKv‡ii D‡`¨v‡M Dbœqb mn‡hvMx ms¯’v I †emiKvwi ms¯’vi
mn‡hvMxZvq 2016 mv‡j evsjv‡`‡k wØZxqev‡ii gZ SACOSAN-VI m‡¤§jb Av‡qvRb K‡i| G m‡¤§jb
Av‡qvR‡bi gva¨‡g cÖYxZ wWK¬v‡ikb m¨vwb‡Ukb Ges nvBwRb Lv‡Z mn¯ªvã Dbœqb Afxó‡Z †cŠQvi †hvMm~Î
wn‡m‡e we‡ewPZ nq| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi D‡`¨v‡M Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡i ¯’vwcZ m¨vwb‡Ukb
‡m‡µUvwi‡qU miKvwi I †emiKvwi Askx`vwi‡Z¡i gva¨‡g m¨vwb‡Ukb †m±‡i e¨vcK MwZkxjZv Avbqb I bZzb
bZzb Kg©‡KŠkj wba©vi‡Y KvR K‡i hv‡”Q|
m¨vwb‡Ukb wel‡q m‡PZbZv e„w× Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e 2008 I 2009 mv‡j Òwek^ nvZ‡avqv w`emÓ-G
m‡e©v”P msL¨K ¯‹z‡ji wkÿv_©xi AskMÖn‡Y mvevb w`‡q nvZ ‡avqvi †ÿ‡Î evsjv‡`k Guinness Book of
World Record fz³ n‡q‡Q| m¨vwb‡Ukb gv‡K©wUs G Ae`vb ivLvi Rb¨ Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi gh©v`vc~Y©
P3 Impact Award 2017 AR©b K‡i‡Q| cÖv_wgK wkÿv Awa`ß‡ii AvIZvaxb mgMÖ evsjv‡`‡k cÖvq
65,000 miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq Av‡Q| Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi mn‡hvMx ev¯ÍevqbKvix ms¯’v wn‡m‡e G
mKj cÖv_wgK we`¨vj‡q wewfbœ cÖK‡íi gva¨‡g QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ wbivc` Lvevi cvwbi Drm ¯’vcb I
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi (WASH Blocks) wbg©vY KvR ev¯Íevq‡bi `vwq‡Z¡ Av‡Q|
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wPÎ 3 t P3 Impact Award 2017, New York, U.S.A
MÖvgxY m¨vwb‡Ukb
wewfbœ c«K‡íi gva¨‡g 2017-2018 A_© eQ‡i me©‡gvU c«vq 62947 wU ¯^j¦g~‡j¨i m¨vwbUvix j¨vwU«b wbwg©Z
n‡q‡Q| Ryb/2018 gv‡m mgM« †`‡k †ewmK m¨vwb‡Ukb Kfv‡iR kZKiv 99 fv‡M DbœxZ nq| weMZ 2017
mv‡ji A‡±vei gv‡m †`ke¨vcx RvZxq m¨vwb‡Ukb gvm D`hvwcZ n‡q‡Q|
‡cŠi m¨vwb‡Ukb
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi D‡jøL‡hvM¨ AeKvVv‡gvi g‡a¨ i‡q‡Q †W«b wbg©vb, cvewjK Uq‡jU, KwgDwbwU j¨vwU«b Ges
GKK j¨vwU«b wbg©vY| weMZ 2017-2018 A_© eQ‡i 360wU cvewjK Uq‡jU/KwgDwbwU j¨vwU«b Ges 2025wU
†kqviW& j¨vwU«b ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
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wPÎ-4 t B‡Kv Uq‡jU, AvwjK`g, ev›`ievb

wPÎ- 6 t ev‡qvwdj Uq‡jU,K·evRvi

wPÎ-5 t ¯^v¯’¨ m¤§Z I DbœZ Uq‡jU

wPÎ-7 t wZb Zjv Uq‡jU wewìs, Uw½ BR‡Zgv gq`vb

7| cvwb cix¶vMv‡ii Kvh©µg t
evsjv‡`‡ki 1,47,570 eM© wK:wg: GjvKvq miKvix Ges †emiKvix fv‡e cÖvq 10-12 wgwjqb wUDe‡qj
¯’vwcZ n‡q‡Q| ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi mgMÖ evsjv‡`‡k my‡cq cvwbmieivn
e¨e¯’v wbwðZ Ki‡Z KvR K‡i hv‡”Q| evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZvi ci ‡_‡KB my‡cq cvwb GKwU ¸i~Z¡c~Y© Bmy¨ wQj,
KviY †mB mgq mvaviYZ gvbyl b`x-bvjv Lvj-we‡ji cvwb Lvevi cvwb wnmv‡e cvb Kiv mn Ab¨vb¨ Kv‡R
e¨envi KiZ | hvi Kvi‡Y wewfbœ cvwbevwnZ †iv‡M AvµvšÍ n‡q A‡bK gvbyl g„Zz¨eiY KiZ| cieZx©‡Z f~Mf©¯’
cvwb mieivn ïiæ n‡j mgMÖ †`‡k my‡cq cvwb mieivn e¨e¯’vi e¨vcK DbœZ n‡jI cvwb‡Z Av‡m©wb‡Ki
Avwef©ve †`Lv †`qvq Rb¯^v¯’¨ Avevi gvivZœK ûgwKi gy‡L c‡o| `yBkZ eQ‡ii kvmbvg‡ji GKUv eo Ask
Ry‡o Bs‡iRiv fviZe‡l© †h e¨vcK f~ZvwË¡K AbymÜvb Pvwj‡qwQj Zv‡ZI Av‡m©wbK `~l‡Yi †Kvb NUbv aiv
c‡owb| ¯^vaxbZv cieZ©x 1993 mv‡j PvcvB beveMÄ ‡Rjvq evsjv‡`‡k me©cÖ_g cvwb‡Z Av‡m©wbK `~l‡bi
NUbv aiv c‡o| weï× cvwb mieiv‡ni R‡b¨ wb‡qvwRZ miKvix ms¯’v Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi mxgvšÍeZ©x
K‡qKwU †Rjvq cix¶v Pvwj‡q bjK~‡ci cvwb‡Z Av‡m©wbK `~lY mbv³ K‡i| wewfbœ miKvix †emiKvix ms¯’v
cwiPvwjZ me©‡kl Rixc ch©‡e¶Y I ch©v‡jvPbv we‡kølb K‡i †`Lv hvq 64wU †Rjvi g‡a¨ 61wU †Rjvi
bjK~‡ci cvwb‡ZB Kg ‡ewk Av‡m©wb‡Ki Aw¯ÍZ¡ cvIqv hvq| GB j‡¶¨ cvwb cix¶v Kvh©µg c×wZ kw³kvjx
Ki‡Yi D‡`¨vM †bIqv nq|
cieZx©‡Z Arsenic Mitigation Policy-2004Gi AvIZvq miKvi I wewfbœ `vZv ms¯’vi mnvqZvq
evsjv‡`‡ki mgMÖ AÂ‡ji mieivnK…Z cvwbi ¸YMZgvb cwiex¶Y I ch©‡e¶Y Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨
cÖ_gZ WvP miKv‡ii mnvqZvq DPHE Gi Aax‡b PviwU AvÂwjK cix¶vMvi ¯’vcb I cvwb cix¶vi
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miÄvgvw` mieivn Kiv nq| AvÂwjK cix¶vMvimg~n n‡jv h_vµ‡g Lyjbv, Kzwgjøv, gqgbwmsn Ges ivRkvnx|
1999 mv‡j DANIDA cÖ‡R± Gi mnvqZvq †bvqvLvjx‡Z Av‡iv GKwU AvÂwjK cix¶vMvi ¯’vwcZ nq |
wKš‘ †`‡ki my‡cq cvwb mieivn I mieivnK…Z cvwbi ¸YMZgvb cix¶Y I ch©‡e¶‡Yi ¸iæZ¡ eû ¸‡Y †e‡o
hvIqvq mviv †`‡k AviI cix¶vMvi ¯’vc‡bi cÖ‡hvRbxqZv Dcjwä K‡i miKvi 2001-2005 mv‡j World
Bank Gi A_©vq‡b BAMWS Project Gi mnvqZvq mviv‡`‡k AviI 5wU Ges Rvcvb miKv‡ii mnvqZvq
1wU AvÂwjK I 1wU †K›`ªxq cix¶vMvi ¯’vcb K‡i| cix¶vMvimg~n h_vµ‡g iscyi, e¸ov, U½x, ewikvj,
wm‡jU, wSbvB`n Ges †K›`ªxq cix¶vMvi XvKvi gnvLvjx‡Z ¯’vcb Kiv nq| cieZx©‡Z †MvcvjM‡Ä Ges
iv½vgvwU‡Z AvÂwjK cvwb cix¶vMv‡ii Kvh©µg Pvjy Kiv nq|
mviv‡`‡k cvwb cix¶v Kvh©µg mwVK fv‡e cwiPvjbv ch©‡e¶Y I mviv‡`‡ki f‚-c„ô¯’I f~-Mf©¯’ cvwbi MyYMZ
gv‡bi WvUv‡em ‰Zixi j‡¶¨ JICA (Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and
Monitoring System in Bangladesh) Gi mnvqZvq 2010-2012 mv‡j Water Quality Monitoring
and Surveillance Circle (WQMSC) Data Management Division ¯’vcb Kiv nq |
eZ©gv‡b f~Mf©¯’ cvwb‡Z Av‡m©wbKmn Ab¨vb¨ Dcv`v‡bi Dcw¯’wZ cwigv‡ci Rb¨ ‡`‡ki 14 wU ‡Rjvq ¯’vwcZ
cvwb cix¶vMv‡ii gva¨‡g G msµvšÍ Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| Rvcv‡bi Avw_©K mnvqZvq cvwb cix¶v e¨e¯’v
kw³kvjx Kivi j‡¶¨ XvKvi ‡K›`«xq cvwb cix¶vMvi I ‡Rvbvj j¨ve‡iUix¸wji g‡a¨ ‡bUIqvK© ¯’vcb K‡i
cvwbi ¸Yv¸Y cix¶vi welqwU AviI kw³kvjx Kiv n‡q‡Q| weMZ 2017-2018 A_© eQ‡i ‡K›`«xq cvwb
cix¶vMvi I ‡Rvbvj j¨ve‡iUixi gva¨‡g ‡gvU 55465 wU cvwbi bgybv cix¶v Kiv nq|
PEDP-2 cÖK‡íi gva¨‡g mgMÖ evsjv‡`‡ki 61 nvRvi cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡n ¯’vwcZ bjK~‡ci g‡a¨ 20%
bjK~‡ci cvwbi Av‡m©wbK cix¶v Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©„K Kiv n‡q‡Q | Gi WvUv†eBRI ˆZix Kiv
n‡q‡Q|
mgMÖ evsjv‡`‡k miKvixfv‡e ¯’vcbK…Z mKj bjK~‡ci cvwbi ¸YMZgvb wWwcGBPB j¨vemg~‡ni gva¨‡g
cix¶v Kiv eva¨ZvgyjK Kiv n‡q‡Q Ges D³ Kvh©µg mdjfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q| G Qvov wewfbœ `vZv ms¯’v,
GbwRI, wek¦e¨vsK, GwWwe I wewfbœ cÖK‡íi gva¨‡g ¯’vcbK…Z bjK~‡ci cvwb I cix¶v Kiv n‡”Q| XvKvq
Aew¯’Z †K›`ªxq cvwb cix¶vMv‡ii gva¨‡g cvwbi 53 wU ‰ewkó¨ parameter I †Rjv ch©v‡q Aew¯’Z AvÂwjK
cvwb cix¶vMv‡ii gva¨‡g cvwbi 22 wU ‰ewkó¨ (parameter) cix¶v Kiv m¤¢e n‡”Q| GQvov “Nationwide
Water Point Mapping” Kvh©µ‡gi AvIZvq †`ke¨vcx Awa`ßixq bjK~c †gKvwbK‡`i cÖwk¶Y †`qv nq|
D³ cÖwk¶Y Kvh©µ‡g j¨ve‡iUixi wmwbqi Ges Rywbqi †KwgóMY wdì †Uó wK‡Ui mvnv‡h¨ cvwb cix¶v wel‡q
cÖwk¶K wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib|

wPÎ- 8 t cvwbi bgybv cixÿv

wPÎ-9 t cvwbi Bacteriological cixÿv
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weMZ 2017-18 A_© eQ‡i gvqvbgvi n‡Z AvMZ ev¯‘Pz¨Z‡`i Avkªq †K›`ªmg~‡n ¯’vwcZ bjK‚‡ci cvwb
cixÿvKi‡Yi j‡ÿ¨ mvgwqKfv‡e K·evRvi †Rjvq cvwb cixÿvMvi ¯’vcb I Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q|
eZ©gv‡b †`‡ki 34 wU †cŠimfvq cvwbi ¸bMZgvb cwiexÿY Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q| D³ †cŠimfvq mieivnK…Z
cvwbi DrcwË¯’j I MÖvnK ch©v‡q cvwbi bgybv msMÖn c~e©K AvÂwjK cixÿvMvi ¸‡jv eQ‡i `yBevi cvwb cixÿv
Kvh©µg m¤úbœ Ki‡Q|

8| cÖvK…wZK `y‡h©vM I Avc`Kvjxb Kvh©µg t
evsjv‡`‡k cÖvq cÖwZ eQiB GK ev GKvwaK cÖvK…wZK `y‡h©vM, eb¨v, Liv, N~wY©So, R‡jv”Q¡vm, cvnvo am,
Rjve×Zv BZ¨vw` wewfbœ ¯’v‡b wewfbœ gvÎvq AvNvZ nv‡b| GQvovI elv© †gŠmy‡g cvnvo am I Rjve×Zv RwbZ
mgm¨v GKUv wbË‰bwgwËK welq|G mg‡q cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v ¶wZMÖ¯’ nIqvi Rb¨ wbivc`
cvwbi Pig msKU †`Lv †`q Ges m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v †f‡½ c‡o| d‡j AwaKvsk †¶‡ÎB `y‡h©vMKvjxb/`y‡h©v‡Mi
ci `~M©Z GjvKvq wbivc` cvbxq R‡ji Afve cwijw¶Z nq| G mg‡q weï× Lvevi cvwbi Afv‡e `~M©Z
GjvKvq/Avkªq †K‡›`ª Wvqwiqv, Avgvkq, UvBd‡qW, K‡jiv BZ¨vw` wewfbœ †iv‡Mi cÖv`yf©v‡e AmsL¨ †jv‡Ki
cÖvYnvwb N‡U|
wewfbœ ai‡bi cÖvK…wZK `y‡h©v‡M Dc`ªæZ GjvKvi RbMY‡K ZvrÿwYKfv‡e wbivc` cvwb mieiv‡ni j‡ÿ¨ AÎ
Awa`ß‡ii wewfbœ iKg cÖ¯‘wZ i‡q‡Q| GRb¨ i‡q‡Q 50 (cÂvk) wU mn‡R ¯’vbvšÍi‡hvM¨ wgwb IqvUvi wUªU‡g›U
cø¨v›U, 18 wU åvg¨gvb IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U,wbivc` cvwb en‡bi Rb¨ 08 wU cvwbi U¨vsKvi (K¨vwiqvi),
DcK‚jxq AÂ‡ji Rb¨ 30 (wÎk)wU †gvevBj m¨vjvBb IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U| `y‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY
gš¿Yvj‡qi AvIZvq Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©©„K ev¯Íevqbvaxb Rvcvbx mvnvh¨cyó GKwU cÖK‡íi gva¨‡g
GB 30 wU †gvevBj m¨vjvBb IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U msMÖn K‡i Lyjbvq ivLv n‡q‡Q GesDcK‚jxq GjvKvq
jebv³ cvwb‡K jebgy³ K‡i my‡cq cvwb wn‡m‡e mieivn Kiv n‡”Q| GQvovI †h †Kvb fqven cÖvK…wZK `y‡h©vM
†gvKvwejvi Rb¨ Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii mve©ÿwYK cÖ¯‘wZ i‡q‡Q|
M„nxZ Kvh©µg mg~n t
wgqvbgvi n‡Z ev¯‘Pz¨Z †ivwn½v m¤cÖ`v‡qi Rb¨ M…nxZ Kvh©µgt
evsjv‡`‡k †ivwn½v Rb‡Mvôxi Abyc«‡ek ïiæ nq 1978 mvj †_‡K| 2017 mv‡ji AvM ch©šÍ Zv‡`i msL¨v wQj
03 j‡¶i gZ| 2017 mv‡ji AvM÷ Gi ci †_‡K GLb ch©šÍ GB msL¨v wM‡q `vuwo‡q‡Q 11 j‡¶iI †ewk|
GB wekvj Rb‡Mvôx‡K Avk«q †`qv nq K·evRvi †Rjvi †UKbvd I DwLqv Dc‡Rjvi 32 wU K¨v‡¤ú| Zv‡`i
cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb myweav c«`v‡bi Rb¨ ¯^í mg‡qi gv‡S we‡kl e¨e¯’v M«nY Kiv nq| 2017-18 A_©
eQ‡i †gvU 5100 wU m¨vwbUvwi j¨vwU«b, 2200wU AMfxi wUDeI‡qj, 1000wU Mfxi wUDeI‡qj, 15wU †gvevBj
IqvUvi wU«U‡g›U cøv›U ¯’vc‡bi gva¨‡g cvwb mieivn Kiv nq| gwnjv‡`i †Mvm‡ji Rb¨ 4 K¶ wewkó 640wU
Ges 2 K¶ wewkó 200wU †Mvmj Lvbv wbg©vY Kiv nq| ZvQvov iv¯Ívvi cvk¦©eZ©x IqvUvi wiRvf©vi (1000 wjUvi
¶gZv m¤úbœ) i‡q‡Q 11wU|
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wPÎ-10 t ‡ivwn½v wkwe‡i gvbbxq cÖavbgš¿x

wPÎ-11 t ‡ivwn½v wkwe‡i Rb¯^v¯’¨
cÖ‡‡KŠkj Awa`ßi KZ…©K ¯’vwcZ
Uq‡jU

wPÎ-12 t ‡ivwn½v wkwe‡i Rb¯^v¯’¨ cÖ‡‡KŠkj Awa`ßi KZ…©K ¯’vwcZ
bjK‚c

9| M‡elYv I Dbœqb msµvšÍ Kvh©µg t
cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Lv‡Zi P¨v‡jÄmg~n I Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve †gvKv‡ejv Ki‡Z M‡elYv I Dbœqb
wefv‡Mi gva¨‡g Rb¯^v¯’¨ cÖ‡‡KŠkj Awa`ßi wKQz Kvh©µg/ †cÖvMÖvg cwiPvjbvi D‡`¨vM wb‡q‡Q| M„nxZ
c`‡ÿcmg~‡ni g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ K‡qKwU Kvh©µg/ †cÖvMÖvg wb‡¤œ eY©bv Kiv n‡jv t
K) DcK~jxq AÂ‡j †mŠikw³ PvwjZ cv¤úmg~n DbœZ cyKzi cv‡oi evwji wdëvi c×wZi cixÿvg~jK Kvh©µg
(PSF) t
2009 mv‡j A·dvg-wRwe evsjv‡`‡ki mnvqZvq M‡elYv Dbœqb wefvM, Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi,
DcK~jxq AÂ‡j DbœZ cÖhyw³i wc Gm Gd ¯’vcbvi D‡`¨vM MÖnY K‡i hv cieZx©‡Z 2012-13 mvj ch©šÍ ewa©Z
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Kiv nq| GB DbœZ cÖhyw³i AvIZvq cyKzi n‡Z wdëvi ‡e‡W cvwb D‡Ëvj‡bi Rb¨ †mŠikw³PvwjZ cv¤ú
e¨envi Kiv nq| G e¨e¯’vq ¯^qswµqfv‡e AweiZ cvwbi cÖevn eRvq ivLvi Rb¨ cwi‡kvwaZ cvwbi cÖ‡Kv‡ô
GKwU †mÝiI e¨envi Kiv nq| cÖPwjZ wbq‡g n¯ÍPvwjZ bjK‚c Øviv KvRwU Kiv n‡q _v‡K †h e¨e¯’vq
wcGmGd †_‡K cvwb msMÖ‡ni c~‡e© e¨enviKvixB wdëvi †e‡W cvwb cv¤ú K‡i _v‡Kb| G‡Z Av‡jvi e¨e¯’v
ivLv nq hvi d‡j cvwb e¨enviKvixiv we‡klZt bvixiv iv‡ZI wcGmGd †_‡K cvwb msMÖn Ki‡Z cv‡i|
h‡kv‡ii gwbivgcy‡i, mvZÿxivi Avkvïwb Ges Lyjbvi Kqiv‡Z G ai‡bi 20 wU cvwb mieivn e¨e¯’v ¯’vcb
Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU e¨e¯’v ¯’vcb Ki‡Z cÖvq 3.00 jÿ UvKv LiP nq| wb‡¤œ GB cixÿvg~jK c×wZwUi wKQz
wPÎ Zz‡j aiv n‡jv -

wPÎ-13 t wcGmGd

cieZ©x‡Z D³ 20wU wcGmGd Gi Kg©ÿgZvi Dci wfwË K‡i Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gi wewfbœ cÖK‡íi
AvIZvq wbwg©Ze¨ PSF Gi bKkvq wb¤œwjwLZ cwieZ©b Avbv nqt
 wdëvi BDwb‡U ewnivMZ `~lK AbycÖ‡ek †iva Ki‡Z Ges m~h©v‡jvK cÖ‡ek Ae¨vnZ ivL‡Z wdëvi
BDwb‡Ui Dci ¯^”Q dvBevi Møvm wkU e¨envi Kiv n‡q‡Q|
 PSF G Brick Soling Gi cwie‡Z© R.C.C Base e¨envi Kiv n‡q‡Q|
 cwi‡kvab BDwb‡U UV evwZ e¨envi Kiv n‡q‡Q|
 cyKz‡i cvwb msiÿY U¨v¼ Gi Dci †d‡iv wm‡g›U ¯øve Gi cwie‡Z© CI Sheet Cover e¨envi Kiv
n‡q‡Q|
 cÖPwjZ †dvm© cv¤ú Gi cwie‡Z© SS †dvm© cv¤ú e¨envi Kiv n‡q‡Q|
 cvwb msMÖn ¯’v‡bi cøvUd‡g© Floor Tiles Gi e¨envi ivLv n‡q‡Q|
L) evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq g¨v‡bRW A¨vKzBdvi wiPv‡R©i (MAR) Dci Kvh©µg t
GB Kvh©µgwU 2009 mv‡ji †m‡Þ¤^i n‡Z ïiæ n‡q 2013 mv‡ji wW‡m¤^i ch©šÍ cwiPvwjZ nq| cieZx©‡Z
GKwU †¯‹wjs †cÖvMÖvg Ryb, 2015 mvj ch©šÍ Pjgvb _v‡K| GwU GKwU †hŠ_ mn‡hvMxZvg~jK Kg© M‡elYv hv‡Z
f~-ZË¡ wefvM (XvKv wek^we`¨vjq) I AvKvwkqv IqvUvi (‡b`vij¨vÛ) KvwiMix civgk© I mnvqZv, BDwb‡md
Avw_©K mnvqZv Ges Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi cÖkvmwbK e¨e¯’vcbvg~jK mnvqZv cÖ` vb Ki‡Q| GKv‡Ri Rb¨
`wÿY cwðg DcK~jxq †e‡ëi wKQz AÂj wbe©vPb Kiv nq †hLv‡b ¯^v`y cvwbi GKzBdvi `yj©f A_ev `y¯úªvc¨ Kg©
M‡elYvi 1g ch©v‡q mvZÿxiv, Lyjbv I ev‡MinvU †Rjvi 9 wU Dc‡Rjvq 20 wU g¨v‡bRW A¨vKzBdvi wiPvR©
(MAR) c×wZ ¯’vcb Kiv nq| AwZwi³ 80 wU c×wZ †¯‹wjsAvc ch©v‡q wbg©vY Kiv nq| G e¨e¯’vq, el©v
†gŠmy‡g gva¨Kvl©Y cÖevn ev cvw¤ús Gi gva¨‡g e„wói cvwb GKzBdvi wm‡÷‡g cÖweó Kiv‡bv nq| d‡j
GKzBdv‡ii jeYv³ cvwb e„wói cvwbi mv‡_ `ªexf~Z n‡q hvq hv ï®‹ †gŠmy‡g wgwó cvwbi Drm wn‡m‡e e¨envi
Kiv hvq GiKg GKwU Av`k© e¨e¯’v ¯’vcb Ki‡Z cÖvq 3.50 jÿ UvKvi cÖ‡qvRb nq| wbwg©Z c×wZ¸‡jv
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eZ©gv‡b ch©‡eÿ‡Yi AvIZvq i‡q‡Q| wbqgvbyM ch©‡eÿY Ges Kw¤úDUvi PvwjZ g‡Wwjs/ wmgyD‡jkb wfwËK
e¨vLvi ci, Z_¨ I cÖhyw³MZ m¤¢ebv, Kvh©KvwiZv,A_©‰bwZK Kvh©KvwiZv I mvgvwRK MÖnY‡hvM¨Zv BZ¨vw`i
cwimsL¨vb mn GB M‡elYvi g~j cÖ‡kœi DËi cvIqv hv‡e| GB g~j¨vq‡bi Dci wfwË K‡i BDwb‡md ev WvP
mn‡hvMxZvq †`‡ki DcK~jxq AÂ‡ji Ab¨vb¨ GjvKv‡ZI GKwU m¤úªmviY Kg©m~wP MÖnY Kiv ‡h‡Z cv‡i|
M)evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq f~Mf©¯’ cvwb‡Z jeYv³Zv AbycÖ‡e‡ki Dci ‡hŠ_ M‡elYv t
evsjv‡`k miKvi, DANIDA, nvBm¨vIqv, IWM Ges ITN-BUETGi Avw_©K mnvqZvq A‡±vei, 2010
mv‡j GB †hŠ_ M‡elYvi KvR ïiæ n‡q Ryb, 2015 †Z mgvß nq| BÝwUwUDU Ad IqvUvi g‡Wwjs (AvB WweøD
Gg) GB Kvh©µ‡g mn‡hvMx civgk©K wn‡m‡e KvR K‡i| Lyjbv I mvZÿxiv †Rjvi wKQz As‡k (10 wU
Dc‡Rjvi cÖvq 1534 eM©wKtwgt GjvKv) GB M‡elYv Kvh© cwiPvjbv Kiv nq| GB M‡elYvq f~ -Mf©¯’ I f~Dcwi¯’ Dfq cÖKvi cvwbi ¸YMZ gvb (we‡klZ, jeYv³Zv) AbycÖ‡e‡ki nvi wbY©q Ki‡Z †emjvBb Rwic,
wgWjvBb Rwic I GÛjvBb Rwic cwiPvjbv Kiv nq| wewfbœ ¯’v‡b 36 wU jvBb I‡qj mn 45 wU ch©‡eÿY
bjK~c ¯’vcb Kiv nq, †h¸‡jv e¨envi K‡i mvßvwnK, gvwmK I ˆÎgvwmK wfwË‡Z AweiZ ch©‡eÿb Kiv nq|
wbqwgZ mg‡qi e¨eav‡b wWwcGBPB Lyjbvi cixÿvMv‡i cvwbi bgybv cixÿv Kiv nq| KvRxevQv, MvOwij I
K‡cvZvÿ b`x Zxi eivei I AvovAvwofv‡e jvBb I‡qj eivei 8 wU A‡Uv‡gwUK †j‡fj jMvi mshy&³ Kiv
nq| GQvov I 300 wU miKvix/ †emiKvix bjK~c †emjvBb, wgWjvBb I GÛjvBb Rwi‡ci AvIZvq Avbv
nq| Dciš‘ GKzBdv‡ii ˆewkó¨ I m¤¢ve¨ e¨envi‡hvM¨Zv cixÿv Kivi Rb¨ ˆe`y¨wZK jwMs, cvw¤ús †U÷
BZ¨vw` cwiPvjbv Kiv nq| Gfv‡e m¤ú~Y© Z_¨ msMÖ‡ni ci Kw¤úDUvi wfwËK wmgyD‡jkb/ g‡Wwjs e¨envi K‡i
jeYv³ cvwbi AbycÖ‡e‡ki nv‡ii e¨vwß I gvÎv Abygvb Kiv nq| D³ ch©‡eÿY n‡Z D‡jøL Kiv †h‡Z cv‡i †h,
Mfxi f~-Mf©¯’ cvwbi Dci jeYv³ f~-Dcwi¯’ cvwbi cÖfve AwZ bMY¨| wKš‘ AMfxi f~Mf©¯’ cvwbi mv‡_ f~ Dcwi¯’ jeYv³ cvwbi cwieZ©bkxj cÖfve we`¨vgvb| 2050 mvj bvMv`, ch©‡eÿYvaxb GjvKvq we`¨vgvb ¯^í
MfxiZvq ¯^v`y cvwbi c‡KU GjvKvi kZKiv 3.44 fvM jeYv³ n‡q hvIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q|
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wPÎ-14 t Abyf‚wgK m¨vjvBb GKzBdvi we¯Í…wZ|
N) buIMv †Rjvi wb¤œ cvwbi ¯Íievnx GjvKvq n¯ÍPvwjZ nvBWªwjK I nvBweªW cv‡¤úi cixÿvg~jK e¨envi t
2014 mv‡j Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gi M‡elYv Dbœqb wefvM KZ…©K BDwb‡m‡di Avw_©K mnvqZvq
cvBjwUs wn‡m‡e bIMvui wb¤œ cvwbi ¯Íievnx GjvKvq n¯ÍPvwjZ nvBweªW I nvB‡WªvwjK cv¤ú ¯’vcb Kiv nq|
cvBjwUs Gi D‡Ïk¨ wQ‡jv Hme GjvKvq ï®‹†gŠmy‡g 6 bs wjdwUs g¨vby‡qj cv‡¤úi Kvh©KvwiZv cixÿv Kiv|
GB 30 wgUvi D‡Ëvjb ÿgZv m¤úbœ 20 wU †bvwfqv nvBWªwjK cv¤ú (dvªÝ n‡Z Avg`vbxK…Z) Ges 20 wg
D‡Ëvjb ÿgZv m¤úbœ 10 wU ¯’vbxqfv‡e cÖ¯‘ZK…Z nvBweªW Zviv cv¤ú ¯’vcb Kiv nq| n¯ÍPvwjZ I cvPvwjZ
DfqcÖKvi cv¤ú e¨envi Kiv nq G‡Z| eZ©gv‡b GB cv¤ú¸‡jvi g~j¨vqb cÖwµqvaxb i‡q‡Q| g~j¨vqb
cÖwZ‡e`‡bi e¨vL¨vi ci, Gi cÖhyw³MZ Kvh©KvwiZv I mvgvwRK MÖnY‡hvM¨Zv wbiæcb Kiv n‡e|wb‡Pi
wPÎ¸‡jv‡Z gvVch©v‡q ¯’vcbK…Z 30wg. D‡ËvjbK…Z cv¤ú Gi cÖhyw³MZ WvqvMÖvg †`Lv‡bv n‡q‡Q|

wPÎ-15 t n¯Í PvwjZI cvPvwjZ nvBweªW I nvB‡WªvwjK cv¤ú
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2014 mv‡j Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gi M‡elYv I Dbœqb wefvM KZ©„K BDwb‡m‡di Avw_©K mnvqZvq
cvBjwUs wn‡m‡e bIMvui wb¤œ cvwb ¯Íievnx GjvKvq n¯Í PvwjZ nvB‡WªvwjK cv¤ú ¯’vcb Kiv n‡qwQj|
nvB‡WªvwjK cv¤ú ¯’vc‡bi c‡i mvgvwRK MÖnY‡hvM¨Zv wbiæcb K‡i Av‡iv e„nr †¯‹‡j cvwb mieivn Kivi j‡ÿ¨
†`‡ki wb¤œ cvwb ¯Íievnx GjvKv bIMuv, ivRkvnx, PuvcvBbeveMÄ, bvivqbMÄ Ges MvRxcyi †Rjvq 2016-17
A_© erm‡i †gvU 112 wU nvB‡WªvwjK cv¤ú ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| hv ï®‹ †gŠmy‡g 30wgUvi wb‡Pi ¯Íi †_‡K cvwb
D‡Ëvjb Ki‡Z mÿg|
gvbe m¤ú` Dbœqb t
eZ©gvb cÖwZ‡hvwMZvg~jK we‡k¦ ‡hfv‡e cÖhyw³i e¨envi †e‡o‡Q Zv‡Z `¶ gvbe m¤ú` M‡o †Zvjvi j‡¶¨
cÖwk¶‡Yi weKí †bB| hy‡Mi mv‡_ Zvj †gjv‡bvi Rb¨ Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi `¶ Rbkw³ m„wói j‡¶¨
miKvix/‡emiKvix ch©v‡q Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wewfbœ ai‡bi cÖwk¶Y cÖ`vb K‡i _v‡K| cÖwk¶Y Kvh©µgmg~n
†K›`ªxq Ges AvÂwjK ch©v‡q ev¯Íevqb Kiv nq| †K›`ªxqfv‡e cÖwk¶Y wefvM G mKj cÖwk¶Y ZË¡veavb K‡i
_v‡K|
cÖwk¶Ymg~n cÖavbZt wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v, BDwb‡md Ges Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡i Pjgvb wewfbœ cÖK‡íi
gva¨‡g Av‡qvRb Kiv nq| AbywôZ G mKj cÖwk¶Y Kg©m~Pxi g~j welqe¯‘ g~jZ KvwiMix, Avw_©K I
cÖkvmwbK| GQvovI wmwcwUBD (CPTU) n‡Z cÖwkwÿZ Kg©KZ©vM‡Yi mnvqZvq b‡f¤^i 2013 mvj †_‡K
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi †`‡ki mKj wbe©vnx cÖ‡KŠkjx,mnKvix cÖ‡KŠkjx,Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx‡`i
ch©vqµ‡g B‡j±ªwbK ‡UÛvwis (e-GP) welqK cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q| eZ©gv‡b cÖwkÿYcÖvß Kg©KZ©vMY Zv‡`i
mKj `icÎ B‡j±ªwbK ‡UÛvwis Gi gva¨‡g m¤úbœ Ki‡Qb| 2015 mvj n‡Z miKvix mKj µq Kv‡h© 100%
B‡j±ªwbK ‡UÛvwis cÖwµqvq m¤úvw`Z n‡”Q|eZ©gvb A_©eQ‡i Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii wbR¯^ cÖwkÿK I
A_©vq‡b AÎ `ß‡ii cÖvq 60 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i B-dvBwjs e¨e¯’vi Dci cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
GLb `vßwiK wPwVcÎ †ewki fvM B-dvBwjs Gi gva¨‡g Kiv n‡”Q|
GQvovI ‡`‡ki Af¨šÍ‡i 2017-2018 A_© eQ‡i Awa`ß‡ii †gvU 957 Rb cÖwkÿYv_©x‡K wewfbœ cÖwkÿY
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 23 Rb Kg©KZ©v‡K we‡`‡k cÖwkÿ‡Yi Rb¨ cvVv‡bv n‡q‡Q|
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11| Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx t
µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

1. cvwb mieivn I m¨vwb‡Uk†bi Rb¨
gvbem¤ú` Dbœqb †K›`ª ¯’vcb cÖKí
wRIwe
3647.00 j¶
RyjvB/2007-Ryb/2018
2. 37 †Rjvkn‡i cvwb mieivn cÖKí
wRIwe
89900.00 j¶
wW‡m¤^i/2010 - Ryb/2019

3. evsjv‡`k iæivj IqvUvi mvcøvB GÛ
m¨vwb‡Ukb cÖKí
AvBwWG
38412.19 j¶
RyjvB/2012 - Ryb/2018

4. _vbv m`i I †MÖv_‡m›Uv‡i Aew¯’Z
†cŠimfv mg~‡n cvBc jvB‡bi gva¨‡g
cvwb mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj
m¨vwb‡Ukb cÖKí (2q ce©)|
wRIwe
31556.27j¶
RyjvB/2012 - Ryb/2018

(jÿ UvKvq)

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
weeiY
1.HRD ‡m›Uvi wbg©vY,
e.wg.

wewmGm Rb¯^v‡¯’i Rb¨ RvZxq cÖwk¶Y GKv‡Wgx cÖwZôv,
cvwb mieivn I m¨vwb‡Uk‡bi Rb¨ RvZxq gvbe m¤ú‡`i
Dbœqb Ges wewfbœ cÖwZôv‡bi Rbej‡K wbqwgZ cÖwk¶‡bi
gva¨‡g cvwb mieivn I m¨vwb‡Uk‡bi Dci `¶ Rbkw³ m„wó
Kiv|
1) we`¨gvb cvwb mieivn ¯’vcbvw` c~Ye© vmb I m¤úªmviY| 1.Drcv`K bjKzc
2) cvwb mieivn e¨e¯’vi ¯’vwq‡Z¡i Rb¨ m‡PZbZv e„w×|
cybiæ¾xweZKiY3) wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’vi Kfv‡iR e„w×|
2. cv¤ú gUi cÖwZ¯’vcb
3. cvBc jvBb ¯’vcb
(wewfbœ Wvqv)
4. IqvUvi c‡q›U
1) ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb, KwgDwbwU I cÖvB‡fU ¯úÝi‡`i 1.MÖvgxY cvBcW IqvUvi
m¤ú„³ K‡i cvB‡ci gva¨‡g cvwb mieivn e¨e¯’vKiY|
¯‹xg wbg©vY 2.Av‡m©wbK
2) D”P jeYv³ I Av‡m©wbK mgm¨vhy³ BDwbqb I MÖvg
I jeYv³ GjvKvq
wbe©vPb K‡i bb cvBcW IqvUvi mvcøvB wm‡óg wbg©vY Kiv| wbivc` cvwb mieivn
3) wbe©vwPZ BDwbq‡bi AwZ `wi`ª Rbmvavi‡Yi Rb¨ Kg
e¨e¯’v ¯’vcb
Li‡P j¨vwUªb wbg©vY Kiv|
3. ¯^íg~‡j¨i j¨vwUªb
wbg©vY
1) cÖKí GjvKvq emevmiZ Rbmvavi‡Yi Rb¨ wbivc`
1.cixÿvg~jK bjK‚c
cvwb mieivn wbwðZKi‡Yi gva¨‡g Zv‡`i RxebhvÎvi gvb ¯’vcb
DbœZKib|
2.cvwbi Erm ¯’vcb
2) wbivc` cvwb mieivn I cwi‡ekm¤§Z m¨vwb‡Uk‡bi
3.Drcv`K bjK‚c
gva¨‡g Wvqwiqv I Ab¨vb¨ cvwbevwnZ †ivM n«vmKiY|
¯’vcb
4.cv¤ú nvDm wbgvY©
5.cvBc jvBb ¯’vcb
(wewfbœ Wvqv)
6.cvewjK Uq‡jU wbg©vY
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j¶¨gvÎv
ev¯Íe
Avw_©K

AMÖMwZ
ev¯Íe
Avw_©K

1053.00 1553.00 1024.93

29 wU
8000.00 30 wU
7996.45
33 wU
31 wU
300 wK.wg.
216 wK.wg.
960wU
885 wU

37wU
4195wU
5367wU

6300.00 37wU

5888.81

4195 wU
5367 wU

30 wU
7500.00 19 wU
5496.98
182 wU
120 wU
8wU
4 wU
40 wU
34 wU
240 wK.wg
205 wK.wg.
05 wU
2 wU
18 wU
17 wU

µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

5. MÖvDÛ IqvUvi Bb‡fw÷‡Mkb GÛ
†W‡fjc‡g›U Ae Wxc MÖvDÛ IqvUvi
†mvm© Bb Avievb GÛ iæivj Gwiqvm Bb
evsjv‡`k
10352.93 jÿ
RyjvB/2013-Ryb/2019

6. 40 †cŠimfv I †MÖv_‡m›Uv‡i cvwb
mieivn Ges GbfvBib‡g›Uvj
m¨vwb‡Ukb (wØZxq ch©vq) cÖKí
22825.29 jÿ
Rvbyqvwi/ 2014 - Ryb/2019

7. cvwb mieivn,m¨vwb‡Ukb I ¯^v¯’¨wkÿv
cÖKí
41388.73 jÿ
Rvbyqvix/2015-Ryb/2018

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
weeiY
7.cvwb †kvabvMvi (AvswkK)

1) Av‡m©wbK AvµvšÍ †hme GjvKvq cv_y‡i gvwUi Kvi‡Y
Mfxi bjK‚c Lbb Kiv Kómva¨,‡mme GjvKvq Mfxi
bjK‚c Lbb Kiv|
2) Mfxi bjK‚c Lbb cÖhyw³‡Z Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj
Awa`ß‡ii ÿgZv e„w×KiY|
3) cÖKí GjvKvt gvwbKMÄ,ivRevwo,PzqvWv½v
,h‡kvi,wSbvB`n,Kzwóqv,‡g‡nicyi,PvucvBbeveMÄ,cvebv
†Rjvmg~‡ni †cŠi GjvKvI wewfbœ MÖvg|
1) we`¨gvb cvwb mieivn ¯’vcbvw` c~Ye©vmb I m¤úªmviY|
2) cvwb mieivn e¨e¯’vi ¯’vwq‡Z¡i Rb¨ m‡PZbZv e„w×|
3) wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’vi Kfv‡iR e„w×|

1. n¨vÛ wUDeI‡qj ¯’vcb 1 wU
2. Drcv`K bjK‚c ¯’vcb 1 wU

1. cixÿvg~jK bjK‚c
¯’vcb
2. cvBc jvBb ¯’vcb
(wewfbœ e¨v‡mi),wK.wg.
3. Drcv`K bjK‚c
¯’vcb,
4. cv¤ú nvDm wbgvY©
5. cvwbi Drm
6. M„n ms‡hvM
Av‡m©wbK,jebv³Zv,cvwbi `y¯úªvc¨Zv i‡q‡Q Ggb GjvKv 1.wewfbœ ai‡Yi bjK‚c
mg~‡n wbivc` cvwb mieivn,nZ`wi`ª RbM‡Yi g‡a¨
2.cvwb ‡kvabvMvi
cqtwb¯‹vkb e¨e¯’vmn ¯^v¯’¨wewai e¨vcK cÖPvi NUv‡bv Ges 3. ‡kqviW& j¨vwUªb
Db¥y³ ¯’v‡b gjZ¨v‡Mi nvi n«vmKiY Kvh©µ‡gi gva¨‡g
cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi AvšÍ©RvwZK I RvZxq
jÿ¨gvÎv AR©‡b f‚wgKv ivLv
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j¶¨gvÎv
ev¯Íe
Avw_©K

40 wU
180 wK.wg
20wU
16 wU
615 wU
4400 wU

666 wU
02 wU
2025 wU

178.00

AMÖMwZ
ev¯Íe
Avw_©K

-

3813.00 40 wU

176.50

3775.80

170 wK.wg.
20 wU
18 wU
450wU
4600 wU

5300.0 666 wU
0
2wU
2025wU

5203.64

µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

cjøx AÂ‡j cvwb mieivn cÖKí
8. 79998.03 jÿ
Rvbyqvix/2016-wW‡m¤^i/2019

RvZxq m¨vwb‡Ukb cÖKí
9. (3q ch©vq)
14995.52 jÿ
gvP©/2016-Ryb/2019

10. cvwb msi¶Y I wbivc` cvwb
mieiv‡ni j‡¶¨ †Rjv cwil‡`i
cyKyi/w`wN/Rjvkqmg~n
cybtLbb/ms¯‹vi
37450.71 jÿ
‡m‡Þ /2016-Ryb/2019

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
weeiY
1. wewfbœ ai‡Yi bjK‚c

mgMÖ †`‡k MÖvgxY cvwb mieivn e¨e¯’vi m¤úªmvi‡Yi
gva¨‡g cvwb evwnZ Ges cvwb msµvšÍ †ivM n«vm K‡i MÖvgxY
RbM‡Yi mvwe©K A_©‰bwZK Dbœq‡b Ae`vb ivLv,wbivc`
cvwbi Drm ¯’vc‡bi gva¨‡g cjøx GjvKvq cvwb mieiv‡ni
Kfv‡iR e„w× KiY Ges cÖvK…wZK ÿq-ÿwZ,cÖvK…wZK `y‡hv©M
I Abvb¨ mgm¨vi mgq cvwb mieiv‡ni Kfv‡iR wUwK‡q
ivLv|
1) Pig `~M©g GjvKv wn‡m‡e wPwýZ Rb‡Mvôxi Rb¨ cvwb 1. KwgDwbwU RbM‡Yi
mieivn e¨e¯’vmn ¯^v¯’¨m¤§Z j¨vwUªb mieivn Kiv|
Rb¨ cvwb
2) nvIo, DcK~jxq GjvKv, eb¨v cÖeY GjvKv Ges cvnvwo mieivn e¨e¯’v mn Uq‡jU
GjvKvq †UKmB m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi gva¨‡g jvMmB
wbg©vY
cÖhyw³i D™¢veb Kiv|
2. cvewjK Uq‡jU wbgv©Y
3) Dc‡Rjv cwil` Ges BDwbqb cwil‡`i mnvqZvq
3. ¯^í g~‡j¨i m¨vwbUvwi
KwgDwbwU j¨vwUªb ¯’vc‡bi gva¨‡g KwgDwbwU †jvKR‡bi
†mU wbgv©Y
Rb¨ †UKmB m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v wbwðZ Kiv|
4. B‡Kv-mvb Uq‡jU
4) m‡PZbZv e„w×i gva¨‡g e¨w³MZ ¯^v¯’¨ cwiPh©vi gvb
wbg©vY
Dbœqb Kiv|
5) mK‡ji Rb¨ ‡UKmB m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v wbwðZ Kivi
gva¨‡g fwel¨r cÖR‡b¥i Kv‡Q cwi”Qbœ cwi‡e‡ki ¸iæZ¡
Av‡ivc Kiv|
cyKzi/Rjvavi msiÿ‡Yi gva¨‡g cwi‡e‡ki Dbœqbmn 1. cyKzi cybtLbb ¯‹xg
†UKmB I my›`i cwi‡ek MV‡b mvnvh¨ Kiv | f‚-c„ô¯’
cvwbi e¨envi e„w× KiZt f‚-Mf©¯’ cvwb e¨env‡ii cÖeYZv
n«vm Kiv I f‚-c„ô¯’ cvwb¯Í‡ii D”PZv n«vmKiY Kwg‡q
Avbv|cvwbevwnZ I cvbxq Rj msµvšÍ wewfbœ †iv‡Mi
cÖ‡Kvc Kwg‡q Avbvi gva¨‡g MÖvgxY Rbmvavi‡Yi mvgMÖxK
A_©‰bwZK Dbœqb mvab| wcGmGd ¯’vcb mn cyKzi
msiÿ‡Yi gva¨‡g MÖvgxb cvwb mieivn Kfv‡iR evov‡bv|
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j¶¨gvÎv
ev¯Íe
Avw_©K

AMÖMwZ
ev¯Íe
Avw_©K

18298 wU 15000.
00

27429 wU 14946.9
9

4264.0
380 wU
0
17 wU
60000 wU
60 wU

305 wU
13wU
55000wU
30wU

80 wU

104wU

2947.5
0

4079.29

1936.55

µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

11. K·evRvi kn‡i cvwb mieivn I
m¨vwb‡Uk‡bi Dci m¤¢ve¨Zv hvPvB I
Dbœqb c«Kí c«Yq‡bi wbwgË mgx¶v
c«Kí
197.80 jÿ
Rvbyqvix/2017-wW‡m¤^i/2018
12. ev›`ievb †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq
wbivc` cvwb mieivn c«Kí
4503.99 jÿ
Rvbyqvix/2017-wW‡m¤^i/2019
13. †MvcvjMÄ Ges ev‡MinvU †cŠimfvi
cvwb mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi DbœwZKiY c«Kí
16519.44 jÿ
Rvbyqvix/2017- Ryb/2019

14. iv½vgvwU †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq
wbivc` cvwb mieivn Ges m¨vwb‡Ukb
c«Kí
4195.12 jÿ
Rvbyqvix/2017-wW‡m¤^i/2019
15. LvMovQwo †Rjvi wewfbœ Dc‡Rjvq
M«vgxY GjvKvi Rb¨ wbivc` cvwb
mieivn I m¨vwb‡Ukb c«Kí
4408.25 jÿ
Rvbyqvix/2017-wW‡m¤^i/2019

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
weeiY
K·evRvi kn‡i cvwb mieivn I m¨vwb‡Uk‡bi Dci 1. Exploratory
m¤¢ve¨Zv hvPvB I Dbœqb
Drilling

j¶¨gvÎv
ev¯Íe
Avw_©K
05 wU

AMÖMwZ
ev¯Íe
Avw_©K

100.00

05wU

42.67

1500.0
0

1000wU
215wU

1500.00

wbivc` cvwb mieivn

1.Mfxi bjKzc (6 bs nvZ 1000 wU
cv¤ú hy³)
210wU
2.wis I‡qj ˆZix

1) cÖK‡íi cÖavb D‡Ïk¨ n‡jv †MvcvjMÄ Ges ev‡MinvU
†cŠimfvi RbM‡Yi ¯^v¯’¨ I RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv,
2) mswkøó †cŠimfvi cvwb mieiv‡ni AvIZv e„w× Kiv|
3) ‡cŠimfvi cq:wb¯‹vkb I m¨vwb‡Ukb msµvšÍ my‡hvM
myweav e„w× Kiv|
4) cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb kvLvmn †cŠimfvi cvwb
mieivn e¨e¯’vcbvi ¯^ÿgZv e„w× Kiv|
cÖZ¨šÍ GjvKvi Rbmvavi‡Yi Rb¨ wbivc` cvwb mieivn I
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v Kiv|

1.wWwUªweDkb cvBc jvBb 18 wK.wg. 2000.0
(wewfbœ Wvqv)
06 wU
0
2.cvewjK Uq‡jU wbg©vY

24wK.wg. 1232.70
5 wU

1.Mfxi bjKzc (6 bs nvZ 370 wU
cv¤ú hy³)
69 wU
2.wis I‡qj ˆZix (6 bs
nvZ cv¤ú hy³)

1000.0
0

370 wU
69 wU

960.00

1500.0
0

592 wU
98 wU

1488.00

cÖZ¨šÍ GjvKvi Rbmvavi‡Yi Rb¨ wbivc` cvwb mieivn I 1. Mfxi bjKzc (6 bs
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v Kiv|
nvZ cv¤ú hy³)
2.wis I‡qj ˆZix (6 bs
nvZ cv¤ú hy³)
3. cvwb mieivn e¨e¯’v
mn KwgDwbwU Uq‡jU
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545 wU
95 wU
12 wU

12 wU

µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

16. mv‡eK wQUgnj GjvKv mg~n‡K we‡kl
¸iæZ¡ c«`vbc~e©K jvjgwbinvU, KywoM«vg,
cÂMo I bxjdvgvix †Rjvq wbivc`
cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb c«Kí
2873.52 jÿ
Rvbyqvix/2016-wW‡m¤^i/2019
17. gsjv †cŠimfvq cvwb mieivn I
Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb c«Kí
(2qch©vq)
2138.32 jÿ
RyjvB 2013- Ryb 2018
18. wmivRMÄ †cŠimfvq cvwb mieivn
e¨e¯’vi DbœwZ mvab c«Kí
1492.05 jÿ
Rvbyqvix/2017-wW‡m¤^i/2018

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
j¶¨gvÎv
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
ev¯Íe
Avw_©K
weeiY
wbg©vY
1. AMfxi bjKzc (6 bs 1600 wU 1003.0
nvZ cv¤ú hy³)
300 wU
0
2. WvM I‡qj (6 bs †Wf 2320 wU
†nW hy³)
3. DbœZ m¨vwbUvwi Uq‡jU
wbg©vY

Overall objective of this project is to
fostering economic development for
improving people’s living standard in
Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and
Nilphamari District Including the Ex Enclave
areasof Bangladesh through increasing their
access to safe drinking water and sanitation
facilities.
cÖKí GjvKvi ¯’vcbvmg~‡ni m¤úªmviY I cyb©evmb Ges 1.cvwb †kvabvMvi
RbM‡Yi gv‡S wbivc` cvwb mieivn e„w×Ki‡Yi gva¨‡g 2. B¤úvDwÛs wiRvf©vi
RbM‡Yi Rxeb gvb I mvwe©K cwi‡e‡ki Dbœqb

1) cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn K‡i gvby‡li
RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv Ges Gbfvib‡g›Uvj
m¨vwb‡Ukb myweav cÖ`vb Kiv|
2) wbivc` cvwb mieiv‡ni gva¨‡g Wvqwiqv I Ab¨vb¨ cvwb
evwnZ †ivM-e¨vwa Kwg‡q Avbv|
19. Rvgvjcyi †Rjvi wZbwU †cŠimfvq cvwb 1) cÖKí GjvKvi RbM‡Yi Rb¨ my‡cq cvwb I M„n¯’vwji
mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb Kv‡R e¨envi wbwðšÍKiY,
e¨e¯’vi DbœwZKiY c«Kí
2) cvBc jvBb †bUIq©v‡Ki gva¨‡g †cŠi GjvKvq wbivc`
7685.07 jÿ
cvwb mieivnKiYmn Kfv‡iR e„w×KiY,
Rvbyqvix/2017-wW‡m¤^i/2018
3) cvewjK †cøm G m¨vwb‡Ukb myweav e„w×KiY
4) †Wª‡bR myweavi DbœwZ Kib mn KwVb eR¨© e¨e¯’vcbv
c×wZ PvjyKiY
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1. cixÿvg~jK bjKzc
¯’vcb
2. Drcv`K bjKzc ¯’vcb
3..cvBc jvBb ¯’vcb
(wewfb e¨v‡miœ)
1.cvBc jvBb
wWw÷weDkb (100.
wg.wg.)
2.cvewjK Uq‡jU wbg©vY

AMÖMwZ
ev¯Íe
Avw_©K
1950 wU 958.90
250 wU
2550 wU

1 wU
1 wU

237.00

1 wU
1 wU

236.83

8 wU
4 wU
50 wK.wg

763.00

8 wU
2 wU
AvswkK

381.50

3.62
wK.wg
13 wU

200.00

16 wK.w.g 146.23
8 wU
AvswkK

µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

20. †bvqvLvwj †cŠimfvq cvwb mieivn I
m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi m¤cÖmviY I Dbœqb
c«Kí
4593.93 jÿ
RyjvB/ 2017- Ryb/ 2019
21. Uy½xcvov I †KvUvjxcvov Dc‡Rjv I
†cŠimfvq cvwb mieivn e¨e¯’vi Dbœqb
I m¤cÖmviY c«Kí
4838.01 jÿ
RyjvB/ 2017- Ryb/ 2019

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
j¶¨gvÎv
AMÖMwZ
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
ev¯Íe
Avw_©K
ev¯Íe
Avw_©K
weeiY
wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi m¤cÖmviY 1.cixÿvg~jK bjKzc
8 wU
400.00 8 wU
300.00
IDbœq‡bi gva¨‡g ‡bvqvLvjx ‡cŠimfvi RbM‡Yi ¯^v¯’¨ I 2.Ifvi‡nW IqvUvi U¨vsK 3wU
2 wU
Rxeb-hvÎvi gv‡bi Dbœqb K‡i †UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv
(AvswkK)
(AvswkK)
AR©‡b mnvqK f~wgKv cvjb Kiv|

1) Uz½xcvov I †KvUvjxcvov †cŠimfvq cvBc jvB‡bi
gva¨‡g wbivc` cvwb mieiv‡ni Kfv‡iR h_vµ‡g 70%
I 65.6% n‡Z 100% G DbœxZKiY|
2) Uz½xcvov I †KvUvjxcvov Dc‡Rjvi MÖvgxY GjvKvq
wbivc` cvwb mieivn Kfv‡iR kZfv‡M DbœxZKiY|
3) cÖKí GjvKvq cvwb cvb I M…n¯’vjx Kv‡Ri Rb¨
evsjv‡`‡ki Rb¨ wba©vwiZ gvb Abyhvqx wbivc` cvwbi
mieivn e„w× Kiv|
4) †cŠimfv I BDwbqb cwil‡`i m¶gZv e„w× K‡i cvwb
mieivn e¨e¯’vi i¶Yv‡e¶Y I me©vaywbK e¨envi wbwðZ
Kiv|
22. evsjv‡`‡ki 23wU †cŠimfvq cvwb
1) cÖKícfz³ †cŠimfvmg~‡n cvBc jvB‡bi gva¨‡g
mieivn I m¨vwb‡Ukb c«Kí
wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’vi m~Pbv Kiv|
99173.47 jÿ
2) Gbfvib‡m›Uvj m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi DbœwZ mvab,
RyjvB/ 2017- Ryb/ 2021
3) cvwb mieivn I Gbfvib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Rb¨
†cŠimfvi gva¨‡g mvm‡UB‡bej cwiPvjbv I iÿYv‡eÿb
c×wZ Dbœqb Kiv|
23. Lyjbv, ev‡MinvU I mvZ¶xiv †Rjvi cjøx jeYv³ I Av‡m©wbK cÖeb GjvKv I myweav ewÂZ Lyjbv,
GjvKvi wbivc` cvwb mieivn c«Kí
ev‡MinvU I mvZ¶xiv †Rjvi cjøx GjvKvq wbivc` cvwb
4593.46 jÿ
mieiv‡nigva¨‡g cÖKí GjvKvi RbM‡Yi ¯^v¯’¨ I RxebRyjvB/ 2017- Ryb/ 2019
hvÎvi gv‡bi Dbœqb Kiv|
24. ÷vwW Ab mwjW GÛ wdK¨vj ¯øvR

1) evsjv‡`‡ki Rjc_ I †ijc‡_i eZ©gvb KwVb eR©¨ Ges
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1.Drcv`K bjKzc
2 wU
2. weZiY cvBc jvBb
48 wK.wg
(200 wg.wg. I 150 wg.wg
3.Mfxi bjKzc (6bs nvZ 1200 wU
cv¤ú hy³)

1400.0
0

2 wU
1400.00
20 wK.wg.

1.Awdm Avc‡MÖ‡Wkb

1 wU
AvswkK

104.00

1. ‡iBb IqvUvi nv‡f©w÷s
2.wcGmGd
3.Mfxi bjKzc ¯’vcb
4.cvBc jvBb (wewfbœ
e¨v‡mi)

1730 wU 1500.0
30 wU
0
450 wU
15 wK.wg.

3350 wU 1475.00
-

-

-

1200 wU

94.50

1 wU
AvswkK

30.96

75.00

µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
weeiY

AMÖMwZ
ev¯Íe
Avw_©K

g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g GÛ wWRvBb Bb
†ijI‡q GÛ IqvUviI‡q Bb evsjv‡`k
c«Kí
314.79 jÿ
RyjvB/ 2017- wW‡m¤^i/2018

25.

26.

27.

28.

gvbe eR¨© e¨e¯’vcbvi g~j¨vqb|
2) Rjc_ I †ijc‡_i Rb¨ we`¨gvb AvBbMZ I cwjwmMZ
†d«gIqvK© ch©v‡jvPbv|
3) †Uªb,jÂ, Ges †dixi KwVb eR¨© Ges gvbe eR©¨
e¨e¯’vcbvi Dci m¤¢ve¨Zvi Dci cÖwZ‡e`b cÖYqb|
4) Rjc_ I †ijc‡_i Rb¨ KwVb eR©¨ Ges gvbe eR¨©
e¨e¯’vcbvi j‡ÿ¨ h_vh_ cÖhyw³ wbiæcb|
cUyqvLvjx †Rjvaxb KyqvKvUv †cŠimfvq wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi m¤úªmviY I 1.Ifvi‡nW IqvUvi U¨vsK
wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb c«Kí Dbœq‡bi gva¨‡g cUyqvLvjx †Rjvaxb KyqvKvUv †cŠimfvi 2.cixÿvg~jK bjKzc
3784.970 jÿ
RbM‡Yi ¯^v¯’¨ I Rxeb-hvÎvi gv‡bi Dbœqb K‡i †UKmB 3.weZiY cvBc jvBb
RyjvB/ 2017- Ryb/ 2019
¯’vcb
4.cvwbi Drm
cxiMÄ †cŠimfvq cvwb mieivn I
1) cvBcW IqvUvi mvcøvB Kfv‡iR 0% †_‡K 40 % G 1.cixÿvg~jK bjKzc
Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi
DbœxZKiY|
DbœwZKiY c«Kí
2) RbmgvM‡gi ¯’v‡b m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v m¤úªmviY Ges
1992.26 jÿ
KwVb eR¨© e¨e¯’vcbv c×wZ Pvjy Kiv|
RyjvB/ 2017- Ryb/ 2019
3) cqtwb¯‹vkb myweavw`i Dbœqb
cÖ¯ÍvweZ evsjv‡`k †cŠi cvwb mieivn 1) wbe©vwPZ †cŠimfvmg~‡n cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb
1.‡cŠimfvi Rb¨
Ges m¨vwb‡Ukb c«Kí c«Yqb
e¨e¯’vi mvgvwRK I cwi‡ekMZ cªfve g~j¨vq‡bi Rb¨
wdwRwewjwU ÷vwW
910.00 jÿ
mgxÿv cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z KiY|
Gbfvib‡g›Uvj e¨e¯’vcbv
Rvbyqvix/ 2018- Ryb/ 2019
2) wbe©vwPZ †cŠimfvmg~‡ni mgxÿv cÖwZ‡e`b I we¯ÍvwiZ
WªBs-wWRvBb cÖ¯‘Z KiY|
3) cÖ¯ÍvweZ wewb‡qvM cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖ¯‘wZg~jK
Kvh©µg m¤úbœKiY|
cvwb mieivn msµvšÍ mvgwMÖK e¨e¯’vcbv 1) evsjv‡`‡ki MÖvgxY GjvKvq cvwbi mieiv‡ni Rb¨
`ÿZv Dbœqb cÖKí
Kw¤úª‡nbwmf †UKwbK¨vj MvBWjvBb cÖYqb|
3406.88 jÿ
2) ‡cŠi I MÖvgxY GjvKvq cvwbi mieivn e¨e¯’vi
b‡f¤^i/2014-A‡±vei/2018
WvUv‡eBm kw³kvjxKiY Ges ga¨g I `xN©‡gqvw` cwiKíbv

j¶¨gvÎv
ev¯Íe
Avw_©K
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1 wU
6 wU
49 wK.wg
200 wU

50.00
%

-

0.00

3 wU

10.00
%

-

8.00

1 wU
AvswkK

203.00

1 wU
AvswkK

113.83

-

587.00 -

581.83

µg

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/ Avw_©K
ms‡køl/ mgvwßKvj

29. Pi Dbœqb I emwZ ¯’vcb cÖKí-4
(CDSP-IV) wWwcGBP Ask
wRIwe 2453.27 j¶
Rvbyqvix/2011 -wW‡m¤^i/2018

cÖK‡íi D‡Ïk¨

PjwZ A_© eQ‡i
ev¯ÍevwqZ Kvh©µ‡gi
weeiY

cÖYq‡bi mgq Zv Kv‡R jvMv‡bv|
3) cvwbi Drm Ges Kvh©Ki cÖhyw³MZ weKí wba©vi‡Yi
j‡ÿ¨ KvwiMwi mÿgZvi Dbœqb|
4) ¯’vwcZ cvwbi mieivn e¨e¯’vi Acv‡ikbvj ÷¨vUvm Ges
cvwbi ¸YMZgvb cwiexÿY|
1) †UKmB wfwË‡Z Pi GjvKvi RbM‡Yi A_©‰bwZK I
1.cvwbi Erm ¯’vcb
mvgvwRK gvb Dbœqb|
2.j¨vwUªb ¯’vcb
2) cÖKíf~³ Pi GjvKvi RbM‡Yi Rb¨ wbivc` Lvevi cvwb
mnRjf¨ Kiv|
3) weï× Lvevi cvwb mieiv‡ni gva¨‡g Wvqvwiqv I cvwb
evwnZ Ab¨vb¨ †iv‡Mi we¯Ívi †iva Kiv|

j¶¨gvÎv
ev¯Íe
Avw_©K

240 wU
5987wU

12| 2017-2018 A_© eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨ t
eZ©gvb miKv‡ii mgq Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii wekvj AR©‡bi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ K‡qKwUi Z_¨ wb‡¤œ †`Iqv n‡jvK) cjøx GjvKvq 2017-18 A_© eQ‡i cÖvq 40091 wU cvwbi Drm ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
L) ¯^íg~‡j¨i 62947 wU m¨vwbUvix j¨vwU«b wbg©vY Kiv n‡q‡Q|
M) kni GjvKvq cÖvq 1435 wU cvwbi Drm ¯’vcb Kiv n‡q‡Q, 607 wK.wg.mÂvjb I weZib cvBc jvBb ¯’vcb/ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q|
N) 6500wU nvDR Kv‡bKkb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
O) 2025 wU ‡kqviW& j¨vwU«b (Shared latrine) ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
P) K·evRvi †Rjvi †UKbvd I DwLqv Dc‡Rjvi 32 wU ‡ivwn½v K¨v‡¤ú cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb myweav c«`vb Kiv n‡”Q|
Q) m¨vwb‡Ukb gv‡K©wUs G Ae`vb ivLvi Rb¨ Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi gh©v`vc~Y© P3 Impact Award 2017 AR©b K‡i‡Q|
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AMÖMwZ
ev¯Íe
Avw_©K

580.00 245 wU
5337 wU

396.59

†iwR÷ªvi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq
Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb
1| f~wgKv:
K) MZ 30 Ryb, 2016 Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb c«K‡íi ‡gqv` ‡kl n‡j Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜ‡bi
Pjgvb Kvh©µg Ae¨vnZ ivLv I ‡UKmB Kivi j‡¶¨ Rb¥ I g…Zy¨ wbeÜb (ms‡kvwaZ) AvBb, 2013 Gi
weavbg‡Z ‡iwR÷«vi ‡Rbv‡i‡ji Kvh©vjq c«wZôvi D‡`¨vM ‡bqv nq| miKv‡ii ivR¯^ ev‡R‡Ui AvIZvq
GKwU bZyb Awdm c«wZôvi mKj AvbyôvwbKZv m¤úbœ K‡i ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi MZ 01 ‡m‡Þ¤^i,
2016 Zvwi‡Li cÎ bs-46.018.028.00.00.019.2016-516 g~‡j ‡iwR÷«vi ‡Rbv‡i‡ji Kvh©vjq
c«wZôv Kiv nq hv MZ 08 ‡m‡Þ¤^i, 2016 Zvwi‡Li ‡M‡R‡U c«KvwkZ nq|
‡`‡ki mKj BDwbqb cwil`, ‡cŠimfv, wmwU Ki‡cv‡ikb, K¨v›Ub‡g›U ‡evW© Ges we‡`‡k
Aew¯’Z evsjv‡`kx wgkbmg~‡ni Rb¨ Avjv`v Avjv`v Rb¥ I gZz¨ wbeÜb wewagvjv _vKvq Zv c«‡qv‡Mi
‡¶‡Î mgm¨v ‡`Lv ‡`qvq c~‡e©i 5wU wewagvjv GKxf~Z K‡i Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb wewagvjv, 2017 c«Yqb
Kiv nq| cieZ©x‡Z Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb c×wZ AviI mnwRKi‡Yi j‡¶ 2017 mv‡j c«YxZ wewagvjvq
‡ek wKQy cwieZ©b G‡b Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb wewagvjv, 2018 Rvix Kiv nq hv 08 gvP© 2018 Zvwi‡L
miKvwi ‡M‡R‡U c«KvwkZ nq|
2|

j¶¨ I D‡Ïk¨:
Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜ‡bi gva¨‡g ‡`‡ki mKj bvMwi‡Ki AvBbMZ cwiwPwZ wbwðZKiY Ges
AbjvB‡b Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb Kvh©µg‡K kw³kvjxKi‡Yi gva¨‡g mKj bvMwi‡Ki ï× WvUv‡eBR
‰Zix‡Z mnvqZv K‡i ‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b AskM«nY|
3| cÖavb Kvh©µg/‡mevmg~n:
K) DbœZ ‡`‡ki b¨vq AvaywbK, mgq mvk«qx I e¨envievÜe Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb c×wZ PvjyKiY|
L) e¨w³ I RvZxq ch©v‡q Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜ‡bi ¸iæZ¡ I AvBbMZ eva¨evaKZvi wel‡q e¨vcK
Rbm‡PZbZv e…w×|
M) AbjvBb Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜb Kvh©µg‡K AviI MwZkxj, e¨envievÜe, ‡mevag©xKi‡Yi Rb¨
we`¨gvb Software-Gi Dbœqb|
N) 17wU miKvix ‡mev c«vwßi ‡¶‡Î Rb¥ wbeÜb mb` Ges 4wU ‡mev cÖvwßi ‡¶‡Î g…Zz¨ wbeÜb
mb‡`i e¨env‡ii eva¨evaKZvi welqwU ‡Rvi`viKiY|
O) gwš¿cwil` wefv‡Mi Aaxb wmwfj ‡iwR‡÷«kb GÛ fvBUvj ÷¨vwUw÷· (CRVS)-‡K
kw³kvjxKi‡Yi j‡¶¨ Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜ‡bi wm‡÷‡gi mv‡_ evsjv‡`k cwimsL¨vb e¨y‡iv,
RvZxq cwiPqcÎ KZ©…c¶, ¯^v¯’¨ I cwievi Kj¨vb wefv‡Mi wm‡÷‡gi mv‡_ mgwš^ZKiY
(Integration)Ges AvšÍtcwiPvjb‡hvM¨ (Interoperable) KiY|
P) Rb¥ I g…Zz¨yi NUbvi 45 w`‡bi g‡a¨ wbeÜ‡b bvMwiK‡`i DrmvwnZ K‡i evj¨ weevn, wkï k«g
BZ¨vw` ‡iv‡ai gva¨‡g wkï AwaKvi i¶vq mn‡hvwMZvKiY|
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Q) ‡`‡ki mKj BDwbqb cwil`, ‡cŠimfv, wmwU Ki‡cv‡ikb, K¨v›Ub‡g›U ‡evW© Ges we‡`‡k
Aew¯’Z evsjv‡`‡ki wgkbmg~‡n Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜ‡bi Avq-e¨‡qi wnmve cwiPvjbv c×wZ
AvaywbKxKiY|
4| c«kvmwbK KvVv‡gv I Rbej:
µwgK Aby‡gvw`Z Kg©iZ 2017-18 A_©
m…ó
k~b¨
gšÍe¨
Rbej
eQ‡i c~iYK…Z
c`
c`
c`msL¨v
01
1g ‡k«Yx 03 Rb
01wU
04wU
wcGmwm KZ…©K wb‡qvM
cÖwµqvaxb
02
2q ‡k«Yx
03
3q ‡k«Yx 01 Rb
01wU
06wU
3wU c‡` wb‡qvM Kvh©µg
c«wµqvaxb Ges 3wU c‡`
gvgjvi Kvi‡Y wb‡qvM ‡`qv
m¤¢e n‡”Qbv|
04
4_© ‡k«Yx 11 Rb
11 wU
me©‡gvU
15 Rb
13wU
10wU
5| m‡PZbZvg~jK I KvwiMwi mnvqZvg~jK Kvh©µg t
K) wWwWGjwR, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, mnKvix ‡c«vM«vgvi, BDwc ‡Pqvig¨vb I BDwc mwPe‡`i
wbqwgZ cÖwkÿY cÖ`vb;
L) Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb m¤ú‡K© m‡PZbZv e…w×i j‡¶¨ wefvMxq, ‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q
IqvK©kc/‡mwgbvi Av‡qvRb;
M) 5107 wbeÜK Awdm‡K Rb¥ I gZz¨ wbeÜ‡b KvwiMwi mnvqZv c«`vb;
6| Rb¥ I g…Zz¨ wbeÜ‡bi msL¨v t
weeiY
Rb¥ wbeÜb (30 Ryb, 2018 ch©šÍ)
g„Zz¨ wbeÜb (30 Ryb, 2018 ch©šÍ)

msL¨v
16,17,04,752 Rb
77,56,606 Rb

7| 2017-18 A_© eQ‡ii mvdj¨ t
 cÖwkÿY Kg©m~Pxi Av‡qvRb t 28 wU;
 Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb m¤ú‡K© m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ IqvK©kc/‡mwgbvi Av‡qvRb t 5 wU;
 Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb ms‡kva‡b wbeÜKMY‡K KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb t 600 wU;
 45 w`‡bi g‡a¨ Rb¥ wbeÜ‡bi nvi e„w× t 10% G DbœxZKiY|
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XvKv Iqvmv
1. f~wgKv t 1963 mv‡j cÖwZwôZ XvKv Iqvmv GKwU †mevg~jK evwYwR¨K cÖwZôvb hv Iqvmv G¨v±
1996 Øviv cwiPvwjZ| XvKv gnvbMixi cvwb mieivn, cqt wb®‹vkb I AvswkK †Wª‡bR e¨e¯’vcbvi gZ
wZbwU AwZ ¸iæZ¡c~Y© †mev`vb Kv‡Ri `vwqZ¡ XvKv Iqvmvi Dci b¨¯Í|
XvKv Iqvmv XvKv gnvbMixi cÖvq GK †KvwU 50 j¶ gvby‡li ‰`bw›`b e¨env‡ii Rb¨ wbivc` cvwb
mieivn Ki‡Q| XvKv Iqvmv eZ©gv‡b ˆ`wbK cÖvq 230-235 †KvwU wjUvi cvwbi Pvwn`vi wecix‡Z
‰`wbK 245 †KvwU wjUvi cvwb Drcv`b mÿgZv AR©b K‡i‡Q, hv XvKv Iqvmvi BwZnv‡m GKwU
gvBjdjK Ges hyMvšÍKvix AMÖMwZ| GwU m¤¢e n‡q‡Q eZ©gvb miKv‡i mwVK wb‡`©kbv I Kvh©Ki
c`‡ÿc MÖn‡Yi d‡j| XvKv Iqvmv 871 wU Mfxi bjK~c †_‡K (kZKiv 78 fvM) I mv‡q`vev` †dR1 I †dR-2 mn †gvU 5 wU cvwb †kvabvMvi †_‡K (kZKiv 22 fvM) cvwb mieivn Ki‡Q|
gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi w`Kwb‡`©kbv I mn‡hvwMZvi d‡j XvKv Iqvmv eZ©gv‡b
cwi‡ek-evÜe, †UKmB I MYg~Lx cvwb e¨e¯’vcbvi w`‡K AMÖmi n‡”Q| †m j‡ÿ¨ XvKv Iqvmv B‡Zvg‡a¨
GKwU Water Master Plan cÖYqb K‡i‡Q| gvóvi cø¨v‡bi mycvwik g‡Z 2021 mvj bvMv` kZKiv 70
fvM f~- Dcwi¯’ cvwbi Drm †_‡K Ges kZKiv 30 fvM f~-Mf©¯’ cvwb mieivn wbwðZ Kivi Rb¨ XvKv
Iqvmv KvR Ki‡Q| B‡Zvg‡a¨ XvKv Iqvmvi AwR©Z mvd‡j¨ DbœqY mn‡hvwM msš’v¸wj †mev`vbKvwi
ms¯’v wn‡m‡e `wÿY Gwkqvi g‡a¨ Õ‡ivj g‡WjÕ wn‡m‡e we‡ePbvq wb‡q‡Q| m¤úªwZ Gwkqvb
†W‡fjc‡g›U e¨vsK (GwWwe) “The Dhaka Water Services Turnaround” wk‡ivbv‡g GKwU cyw¯ÍKv cÖKvk
K‡i‡Q †hLv‡b XvKv Iqvmv‡K “One of South Asia’s Best Public Water Utilities” wn‡m‡e D‡jøL
K‡i‡Q|
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2| j¶¨ I D‡Ïk¨ t
XvKv Iqvmvi AvIZvaxb GjvKvq cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb e¨e¯’vi Dbœq‡bi gva¨‡g bMievmxi
Rxeb gvb Dbœqb KivB XvKv Iqvmvi jÿ¨ I D‡Ïk¨|
XvKv Iqvmvi wfkb t
Gwkqvi cvewjK †m±‡i cwi‡ek evÜe, MYgyLx I †UKmB cvwb e¨e¯’vcbvi gva¨‡g m‡e©vËg cvwb
mieivnKvix cÖwZôvb wn‡m‡e cÖwZwôZ nIqv|
XvKv Iqvmvi wgkbt
 me©`v MÖvnK‡K DbœZ †mev cÖ`vb|
 `ªæZ I Kvh©Kifv‡e cÖKímg~n ev¯Íevqb |
 f~Mf©¯’ cvwbi cwie‡Z© f~-Dcwi¯’ cvwb mieivn|
 cÖkvmb I cwiPvjbv wefv‡M K‡c©v‡iU KvjPvi ev¯Íevqb Kiv|
 m‡e©v”P ch©v‡q ¯^”QZv Ges Revew`wnZv wbwðZ |
 `ÿZv e„w× Ges cwiPvjb e¨q Kgv‡bv|
mvdj¨/AR©bt
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 XvKv kn‡ii cvwb mieiv‡n DMA (District Metered Area) ¯’vcb K‡i ¯§vU© cvwb mieivn
e¨e¯’vcbvq XvKv Iqvmv Af~Zc~e© mvdj¨ AR©b K‡i `wÿY Gwkqvq †ivj g‡Wj wn‡m‡e
we‡ewPZ n‡q‡Q|
 XvKv Iqvmv wm‡÷g jm (NRW ) 40% (2009) n‡Z 20% (2018)-G bvwg‡q G‡b Ges
DMA GjvKvq wm‡÷g jm 5% G Kwg‡q `wÿY-c~e© Gwkqvq `„óvšÍ ¯’vcb K‡i‡Q|
 eZ©gv‡b 230 †KvwU wjUvi cvwbi Pvwn`vi wecix‡Z 245 †KvwU wjUvi cvwb Drcv`b ¶gZvq
†cuŠ‡Q‡Q| A_©vr XvKv Iqvmv Pvwn`vi Zzjbvq eZ©gv‡b †ekx Drcv`b Ki‡Z mÿgZv AR©b
K‡i‡Q|
 ¯^í Av‡qi Rb‡Mvwô (LIC)/ew¯Í GjvKvq 2019 mv‡ji g‡a¨ cvwb myweav 100% DbœxZKi‡b
wbijmfv‡e KvR K‡i Sustainable Development Goal (SDG) AR©‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv
cvjb Ki‡Q|
 eZ©gv‡b B-‡mevq hyMvšÍKvix c`‡ÿc wnmv‡e B-wewjs (e-Billing), B-wRwc(e-GP), B-cvwb I
cqt ms‡hvM (e-Connection), B-bw_ (e-Filing) Ges B-wiµzU‡g›U (e-Recruitment) K‡i
wWwRUvj XvKv Iqvmvq (Digital WASA) iæcvšÍwiZ n‡q‡Q|
 cvwbi cv‡¤ú SCADA ¯’vcb K‡i I‡qe I †gvevBj A¨vc Øviv Mfxi bjK~‡ci Acv‡ikb,
K‡›Uªvj I gwbUwis Gi Kvh©µg cwiPvjbv K‡i XvKv Iqvmvi cwiPvjb e¨q Kwg‡q `„óvšÍ ¯’vcb
K‡i‡Q|
 MÖvnKevÜe Most Sophisticated Iqvmv wjsK 16162 ¯’vcb K‡i Rbmvavib n‡Z
mve©ÿwbK/24 N›Uv Digital c×wZ‡Z Awf‡hvM MÖnY I ZvrÿwYK e¨e¯’v MÖnb K‡i RbM‡Yi
‡`vi‡Mvovq †cŠu‡Q‡Q|
 2016 mv‡ji wewfbœ DbœqY cÖK‡í ˆe‡`wkK wewb‡qvM 2 wewjqb gvwK©b Wjv‡i DbœxZ n‡q‡Q|
ˆe‡`wkK mvnvh¨cyó eo cÖKí mdjfv‡e ev¯Íevq‡b XvKv Iqvmv mÿgZv AR©b K‡i‡Q|
 2009 mv‡ji c~‡e© XvKv Iqvmvi cwiPvjb e¨q (Operational Ratio) wQj 0.90 | ÕNy‡i
`uvovI XvKv IqvmvÕ Kg©m~wPi gva¨‡g eZ©gv‡b Zv 0.66 G †b‡g G‡m‡Q| cÖmsMZt D‡jøL¨,
World Best Practice 0.65| GB AR©b XvKv Iqvmvi `ÿZv e„w×, ¯^”QZv Ges
Revew`wnZv wbwðZ Kivi wb‡`©kK |
 m¤úvw`Z Ab¨vb¨/ we‡klvwqZ Kvh©µg t XvKv kn‡ii fvmgvb Rb‡Mvôxi my‡cq cvwbi Pvwn`v
‡gUv‡bvi Rb¨ XvKv Iqvmv Zvi wewfbœ †Rvb GjvKvq 30 wU c‡q‡›U ATM (Automatic Trailer
Machine) ey_ ¯’vcb K‡i‡Q| 2018-19 A_© eQ‡ii ïiæ‡ZB AviI 30 wU c‡q‡›U ATM ¯’vcb
Kiv n‡e e‡j Avkv Kiv hv‡”Q| GB e¨e¯’v mvaviY gvby‡li g‡a¨ wecyj mvov RvwM‡q‡Q Ges
wewfbœ gn‡j Gi MÖnY‡hvM¨Zv e„w× †c‡q‡Q|
3| mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbej :
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µt bs
01.
02.
03.
04.

‡kªYx
1g ‡kªYx
2q ‡kªYx
3q ‡kªYx
4_© ‡kªYx

Kg©iZ c‡`i msL¨v
263
268
1244
1351

4| 2017 -18 A_© eQ‡i ivR¯^ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx t
LvZ
ivR¯^
wewjs(cvwb I
cqt) Ges
iv¯Ívi Kj
Mfxi bjK~c

j¶¨gvÎv
AR©b
e‡Kqv
e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e¯’v
(j¶ UvKvq) (j¶ UvKvq) (j¶ UvKvq)
119386.10 117942.50 1443.60 e‡Kqv Av`v‡q

2208.75

1951.48

257.27

Rvi/†evZj
10.00
5.29
4.71
Gi gva¨‡g
cvwb AbygwZ
‡gvU
121604.85 119899.27 1705.58

1| cvimy¨‡qkb,
2| e‡Kqv cÖZ¨qb cÎ Rvix|
3| ms‡hvM wePz¨wZi †bvwUk Rvix I ms‡hvM
wePy¨wZi gva¨‡g e‡Kqv Av`vq|
4| wcwWAvi G¨v±- Gi gva¨‡g e‡Kqv
Av`vq|
5| åvg¨gvb Av`vjZ cwiPvjbvi gva¨‡g
e‡Kqv Av`v‡qi Rb¨ WªvBf cwiPvjbv|

5| Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx t
µwgK
bs

cÖK‡íi bvg /A_©vq‡bi Drm/
Avw_©K ms‡kølb/mgvwß Kvj

1

2
cÖK‡íi bvg : mvfv‡ii
†ZZzjSov -fvKzZ©v msjMœ
GjvKvq I‡qjwdì wbg©vY (1g
ce©)
A_©vq‡bi Drmt
GOB/
Koria
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvU
57300.00
UvKv t 20005.00
XvKv Iqvmv t 1000.00
cÖKí mvnvh¨ t 36295.00
mgvwßKvj t wW‡m¤^i, 2018
‡gvU(j¶ UvKv) t

1|

2|

cÖK‡íi bvg :cÙv(Rkjw`qv)
cvwb †kvabvMvi cÖKí
A_©vq‡bi Drmt
GOB/
CHINA
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 350879.15
UvKvt 107315.15
XvKv Iqvmvt 2200.00
cÖKí mvnvh¨t 241364.00
mgvwßKvjt Ryb, 2019

cÖK‡íi D‡Ïk¨

3
XvKv Iqvmvi eZ©gvb cvwb
mieivn e¨e¯’vcbvq ‰`wbK
15 ‡KvwU wjUi cvwb mieivn
e¨e¯’vcbv AšÍf©~w³i gva¨‡g
eZ©gvb XvKvmn e„nËi wgicyi
GjvKvi cvwbi Pvwn`v c~iY
KiZt wgicy‡ii f’-Mf©¯’
cvwbi Dci wbf©iZv n«vmKiY|

cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv
gywÝMÄ †Rjvi †jŠnRs
Dc‡Rjvaxb (gvIqv ‡_‡K 3
wK:wg: cwð‡g) hkjw`qvq
GKwU cvwb †kvabvMvi I
Avbymw½K AeKvVv‡gv wbg©vY
K‡i eZ©gvb mieiv‡ni
AwZwi³ ˆ`wbK cÖvq 450
wgwjqb wjUvi cwi‡kvwaZ
cvwb XvKv kn‡i mieivn
Kiv|

cÖavb As‡Mi
bvg
4
1|
cvwbi
jvBb wbg©vY
2|
Mfxi
bjK’c ¯’vcb

j¶¨gvÎv
Avw_©K
(j¶ UvKv)
5
6
11.78
0.00
wK.wg
34 wU
383.33
ev¯Íe

3| B‡jwUªK
mve †÷kb,
‡ivW
KvwUs
PvR© I Ab¨vb¨

1|cvwb
mieivn jvBb
wbg©vY
2|cvwb
†kvabvMvi
wbg©vY
3| wmwW I
AvBwU f¨vU
4| Ab¨vb¨-

‡gvU(j¶ UvKv) t

7
11.00
wK.wg
25 wU

3450.67

19 wK.wg

Avw_©K
(j¶ UvKv)
8
0.00
383.33
3450.67

5834.00

100%

30800.00

19 wK.wg

5834.00
(100%)
32663.78

15571.00

14357.19

18107.00

20067.39

31950.00

30525.88

96428.00
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AMÖMwZ
ev¯Íe

101.75%

97614.24
(101.23%)

µwgK
bs

cÖK‡íi bvg /A_©vq‡bi Drm/
Avw_©K ms‡kølb/mgvwß Kvj

cÖK‡íi D‡Ïk¨

1

2
cÖK‡íi bvg : Gbfvqib
†g›Uvwj mvm‡UB‡bej IqvUvi
mvcøvB cÖ‡R±|
A_©vq‡bi Drmt
GOB/

3
f‚-Dcwi¯’ 500 GgGjwW
cvwb cwi‡kvab I mieivn
Kiv hvi gva¨‡g XvKv
gnvbMixi cvwb mieivn
e¨e¯’v wbwe©Nœ I wbwðZ nq|

3|

DWASA/ADB/EIB/AFD

Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 524806.00
UvKvt 173877.00
XvKv
Iqvmvt
1000.00
cÖKí mvnvh¨t 349929.00
mgvwßKvjt wW‡m¤^i, 2019
‡gvU(j¶ UvKv) t
4|

AšÍZeZ©xKvjxb cvwb mieivn
cÖKí;
A_©vq‡bi Drmt
GOB/
DWASA

Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 61200.00
UvKvt 59200.00
XvKv
Iqvmvt
2000.00
cÖKí
mvnvh¨t
0.00
mgvwßKvjt RybÕ2019
‡gvU(j¶ UvKv) t

5|

`v‡kiKvw›` my¨qv‡iR wUªUg¨v›U
cøv›U;
A_©vq‡bi Drmt
GOB/
CHINA
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 331777.00
UvKvt 113377.00
XvKv
Iqvmvt
1000.00
cÖKí mvnvh¨t 218400.00
mgvwßKvjt wW‡m¤^iÕ2019

XvKv gnvbMix‡Z XvKv
Iqvmvi
eZ©gvb
cvwb
mieivn e¨e¯’v ¯^vfvweK
ivLvi D‡Ï‡k¨ AšÍeZ
© x© mg‡q
f~-Mf©¯’ ‰`wbK 90 †KvwU
wjUvi wbivc` cvwb mieivn
Kiv|

XvKv kn‡ii ¸jkvb, ebvbx,
evwiaviv, emyÜiv, gnvLvjx,
wWIGBPGm,
‡ZRMuvI,
gMevRvi, B¯‹vUb, wb‡KZb,
KjvevMvb (AvswkK) Ges
nvwZiwSj I ZrmsjMœ
GjvKvi
m„ó
cqteR©¨
cwi‡kvab K‡i evjy b`x‡Z
wb®‹vkb Ges Gi gva¨‡g
cvwb I cwi‡ek `~lY †iva|
mv‡q`vev` cvwb †kvabvMvi
†dR-1 I †dR-2 Gi
Bb‡UK c‡q‡›U kxZjÿ¨v
b`xi cvwbi `~lY Kgv‡bvI G
cÖK‡íi D‡Ïk¨|

cÖavb As‡Mi
bvg
4
1|cvwbi jvBb
wbg©vY

mv‡q`vev` cvwb †kvabvMvi
wbg©vY
cÖKí
(‡dR-3);
A_©vq‡bi Drm t
GOB/
DANIDA / EIB/AFD
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 459736.00
UvKvt 153380.00
XvKv
Iqvmvt
1000.00
cÖKí mvnvh¨t 305356.00
mgvwßKvjt RybÕ2019

cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡jv
bvivqYMÄ
†Rjvi
†mvbviMvuI
Dc‡Rjvaxb
nvwoqvq GKwU cvw¤ús
†÷kb ¯’vc‡bi gva¨‡g
†gNbv b`x ‡_‡K ‰`wbK cÖvq
95.00
†KvwU
wjUvi
Acwi‡kvwaZ cvwb wbwg©Ze¨
†kvabvMv‡i mieivn I Zv
cwi‡kvabc~e©K
we`¨gvb
mieiv‡ni AwZwi³ Av‡iv
ˆ`wbK cÖvq 45 †KvwU wjUvi
cvwb XvKv gnvbMievmx‡K
mieivn Kiv|

5
125
wK.wg

j¶¨gvÎv
Avw_©K
(j¶ UvKv)
6
4000.00

2|cvwb
†kvabvMvi
wbg©vY
4| Ab¨vb¨-

1|
Mfxi
bjK‚c ¯’vcb
2|Mfxi
bjK‚c
cÖwZ¯’vcb
3|cvwbi jvBb
wbg©vb
4|
cvwbi
jvBb c~be©vmb
5| Ab¨vb¨-

1|
cqt
†kvabvMvi
wbg©vY
2|
f’wg
AwaMÖnb
I
Dbœqb
3| Ab¨vb¨-

‡gvU(j¶ UvKv) t
6|

ev¯Íe

29000.00

AMÖMwZ
ev¯Íe
7
125 wK.wg

Avw_©K
(j¶ UvKv)
8
8264.34

0.00

24621.76

9000.00

9113.90

42000.00

100%

46 wU

6950.90

46 wU

42000.00
100%
6950.90

124 wU

15279.75

124 wU

15279.75

12.50
wKtwg
15 wKtwg

223.50

223.50

215.64

12.50
wKtwg
15 wKtwg

1838.21
100%

24508.00

100%

1838.21
24508.00
100%

-

5000.00

-

5000.00

2.60GKi

1121.05

2.60GKi

1121.05

578.95

215.64

578.95

100%

6700.00

100%

1|
IqvUvi
wUÖU‡g›U cøv›U,

0.00%

0.00

0.00%

6700.00
100.00%
0.00

2|
IqvUvi
UªvÝwgkb cvBc
jvBb,
3|
f’wg

0.00%

0.00

0.00%

0.00

100%

2700.00

113.56%

2650.00

-

300.00

-

187.20

3000.00

100%

2837.20
94.57%

AwaMÖnb
I
Dbœqb
4| Ab¨vb¨-

‡gvU(j¶ UvKv) t
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µwgK
bs
1
7|

8|

cÖK‡íi bvg /A_©vq‡bi Drm/
Avw_©K ms‡kølb/mgvwß Kvj

cÖK‡íi D‡Ïk¨

2
XvKv cvwb mieivn †bUIqvK©
Dbœqb cÖKí|
A_©vq‡bi Drmt GOB/ ADB
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 318230.00
UvKvt 103730.00
XvKv
Iqvmvt
00.00
cÖKí mvnvh¨t 214500.00
mgvwßKvjt wW‡m¤^i 2021

3
XvKv knievmx‡K mve©ÿwYK
wbf©i‡hvM¨ cvwbi mieivn
Ges XvKv Iqvmvi †mevi
gvb I mÿgZv e„w× KivB
cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨| cÖKí
ev¯Íevq‡bi gva¨‡g XvKv
Iqvmvi 07 (mvZ) wU †Rvb
[†Rvb-3, 4, 9, 10
(AvswkK) Ges †Rvb-1, 7,
I 2] GjvKvi mKj cvwb
mieivn †bUIqvK© I MÖvnK
mvavi‡Yi cvwbi ms‡hvM
cybev©mb, kw³kvjx K‡i
wWwóª± wgUvwiwis Gwiqv
(DMA) cÖwZôv K‡i ¯^í
Av‡qi Rb‡Mvôx, ew¯Íevmxmn
mKj bMievmx‡K my‡cq
cvwb mieivn Kiv Ges
Non-Revenue Water
(NRW) Gi cwigvY byb¨
ch©v‡q Kwg‡q Avbv|

‡gvU (j¶ UvKv) t
XvKv Iqvmvi mv‡q`vev` †dR3
cÖK‡íi
‡d«gIqv‡K©i
AvIZvq XvKv gnvbMixi ¯^í
Av‡qi GjvKvq XvKv Iqvmv
KZ©„K cvwb mieivn †mevi gvb
Dbœqi Ges XvKv Iqvmvi
dvBbvwÝqvj g‡Wwjs I KvwiMix
mÿgZvi Dbœqb| A_©vq‡bi
Drmt GOB/ DWASA
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 6000.00
UvKvt 0.00
XvKv
Iqvmvt
0.00
cÖKí mvnvh¨t 6000.00
mgvwßKvjt RybÕ2019
‡gvU(j¶ UvKv)-

9|

wcÖcv‡iUwi Gw±wfwUm Ae
XvKv m¨vwb‡Ukb B¤úªyf‡g›U
cÖ‡R±|
A_©vq‡bi Drmt WB/
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)
‡gvUt 3200.00
UvKvt 0.00
cÖKí mvnvh¨t 3200.00
mgvwßKvjt gvP©Õ2019

cÖavb As‡Mi
bvg
4
1|cvwbi jvBb
wbg©vb
I
c~be©vmb
2| Ab¨vb¨

K. XvKv kn‡ii ew¯Í‡Z cÖvq
3000wU Water Point
wbg©vY Kiv; Ges
ew¯Í GjvKvq emevmKvix
RbMY‡K wbwg©Ze¨ Water
Point mg~‡ni
cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Yi
e¨vcv‡i mÿg K‡i †Zvjv;
L.
XvKv
Iqvmvi
dvBbvwÝqvj
g‡Wj
nvjbvMv`KiY; I
M.
XvKv
Iqvmvi
Kg©KZ©v‡`i KvwiMwi mÿgZv
e„w× Kiv|

1|
IqvUvi
c‡q›U wbg©vY

The main objective of
the project is to have
more
information
related to Environment
Management
Framework (EME) and
Social Safeguard for
Project
Preparation
and to prepare the
Bidding Documents for
DB/DBO contacts for
the
development
works of the sewerage
infrastructure of Pagla
Catchment.

1| mieivn
†mev

2|Ab¨vb¨

2| Ab¨vb¨-

‡gvU(j¶ UvKv) t

ev¯Íe
5

j¶¨gvÎv
Avw_©K
(j¶ UvKv)
6
7573.83

7

1680.17

-

9254.00
1063.00

1900.00
194.72

-

†`‡ki Af¨šÍ‡i I we‡`‡k cÖwk¶Y t 2017-18 erm‡i t

4997.73
1417.49

482.51

-

5.60

6. gvbe m¤c` Dbœqb t

Avw_©K
(j¶ UvKv)
8
3939.90

1057.83

837.00

200.00
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AMÖMwZ
ev¯Íe

1900.00
174.41

0.00

94%

174.41
87%

cÖwk¶Y
Kg©m~Pxi
†gvU msL¨v
80 wU

‡`‡ki Af¨šÍ‡i
cÖwk¶Y

we‡`‡k cÖwk¶Y

61 wU

19 wU

‡`‡ki Af¨šÍ‡i
†mwgbv/IqvK©k‡c
AskMÖnY
230 Rb

7. AwWU msµvšÍ Z_¨vejx t
AwWU AvcwËi msµvšÍ Z_¨t- 2017-18 A_© ermi|
ms¯’vi
bvg
1
XvKv
Iqvmv

AwWU AvcwË
msL¨v
UvKv
cwigvb
2
3
bvB
bvB

eªWkxU
Rev‡ei
msL¨v
4
240 wU

wb®úwË (2017-2018)
msL¨v
UvKv
cwigvb
5
6
78 wU 130.35
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(‡KvwU UvKvq)
‡Ri
gšÍe¨
msL¨v
UvKvi
cwigvb
7
8
9
162 wU 112.43

PÆMÖvg Iqvmv
f~wgKv t PÆMÖvg gnvbMix‡Z cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb e¨e¯’vi cwiKíbv cÖYqY, Dbœqb, cwiPvjbv I
i¶Yv‡e¶‡Yi D‡Ï‡k¨ 1963 mv‡j GK Aa¨v‡`‡ki gva¨‡g PÆMÖvg cvwb mieivn I cqt cÖYvjx KZ©„c¶
(PÆMÖvg Iqvmv) cÖwZwôZ nq| PÆMÖvg Iqvmv cÖwZôvi c~‡e© PÆMÖvg kn‡ii cvwb mieiv‡ni `vwqZ¡ PÆMÖvg
†cŠimfv I Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii Dci b¨¯Í wQj| cÖwZôvi mgq 19wU Mfxi bjK‚‡ci gva¨‡g cvwb
D‡Ëvjb K‡i mieivn Kiv n‡Zv| ZLb PÆMÖvg Iqvmvi cvwb Drcv`b ¶gZv wQj ˆ`wbK 15.75 wgwjqb
wjUvi| cvBc jvB‡bi ˆ`N©¨ wQj 59 wKt wgt Ges cvwb ms‡hv‡Mi msL¨v wQj 1369wU| 1963 m‡bi
Aa¨v‡`‡ki cwie‡Z© PÆMÖvg Iqvmv eZ©gv‡b cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©„c¶ AvBb 1996 (6 bs AvBb)
g‡Z cwiPvwjZ n‡”Q| eZ©gv‡b PÆMÖvg gnvbMixi cÖvq 31 jÿ RbmsL¨vi ˆ`wbK 50†KvwU wjUvi (500
GgGjwW) Pvwn`vi wecix‡Z PÆMÖvg Iqvmv ˆ`wbK 30 †KvwU wjUvi (300 GgGjwW) cvwb mieivn Ki‡Q|
2|
1)

PÆMÖvg Iqvmvi cÖavb cÖavb ¯’vcbvmg~‡ni mswÿß weeiY wb¤œiƒctcvwb †kvabvMvi
t K) †kL nvwmbv cvwb †kvabvMvit 143 Gg,Gj,wW ¶gZv
m¤úbœ|
L) †gvniv cvwb †kvabvMvi t 90 Gg,Gj,wW ¶gZv
m¤úbœ |
M) KvjyiNvU Avqib wi‡gvf¨vj cø¨v›U I eyóvi †ókbt68 Gg,Gj,wW ¶gZv m¤úbœ |

2)
3)

Mfxi bjK‚c
cvBc jvBb

4)
5)
6)

nvB wjdU I eyóvi cv¤ú †ókb
Rjvavi
cvwbi ms‡hvM

7)

‰`wbK cvwb mieivn

8) RbmsL¨v Kfv‡iR
9) wgUvi †givgZ KviLvbv
10) cvwbi ¸Yv¸Y cix¶vi j¨ve‡iUix

t 78wU|
t me©‡gvU 923 wK‡jvwgUvi|
2017-2018 A_© eQ‡i 158 wK‡jvwgUvi ¯’vcbK…Z|
t 2wU I 2wU |
t 5 wU (3wU mgvß Ges 2wU Pjgvb)|
t me©‡gvU 64,793 wU (Ryb 2018 ch©šÍ)|
2017-2018 A_© eQ‡i 2101wU|
t ‰`wbK 30 †KvwU wjUvi (300 Gg,Gj,wW)|
t PÆMÖvg Iqvmvi gva¨‡g cvwb mieivn 70%|
t 1wU|
t 2wU|

(K)

weeZ©‡bi BwZnvmt
PÆMÖvg Iqvmv GKwU Avav miKvix ¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôvb| miKvi wbav©wiZ AvBb-Kvbyb AbymiY K‡i
Rbmvavi‡Yi g‡a¨ weï× cvwb mieiv‡ni ¯^v‡_© Iqvmvi Kvh©µg cwiPvwjZ nq| cvwb Drcv`b,myô y weZiY Ges
wbqwgZ ivR¯^ Av`vq Iqvmvi cÖavb KvR| GwU GKwU †mevg~jK evwYwR¨K cÖwZôvbI e‡U| PÆMÖvg Iqvmvi
wbR¯^ Avq n‡Z Zvi Af¨šÍixY wewfbœ Kvh©µg cwiPvwjZ nq| miKvi G cÖwZôv‡b †Kvb fZ©ywK †`q bv|

3|

jÿ¨ I D‡Ïk¨t
jÿ¨ t bMievmxi µqmxgvi g‡a¨ wbivc` I Kvh©Ki cvwb e¨e¯’vcbv Ges cqtwb®‹vkb e¨e¯’v
M‡o †Zvjv|
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D‡Ïk¨ t wek¦¯’Zvi mv‡_ cwi‡ekevÜe Dchy³ cÖhyw³ I `ÿ Rbkw³ e¨envi K‡i ¸YMZgvb

4|

m¤úbœ cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb †mev cÖ`vb|
mvsMVwbK KvVv‡gvt

cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ©„c¶ AvBb 1996 (6 bs AvBb) Gi AvIZvq 13 Rb ewnt m`m¨ wb‡q
Iqvmv †evW© MwVZ n‡q‡Q| KZ©„c‡¶i 1 Rb e¨e¯’vcbv cwiPvjK I 3 Rb Dc-e¨e¯’vcbv cwiPvjK cÖkvmb,
A_© I cÖ‡KŠkj DBs Gi cÖavb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| Zvu‡`i Aax‡b mwPe, evwYwR¨K e¨e¯’vcK, cÖavb
cÖ‡KŠkjx `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| PÆMÖvg Iqvmvi 1048wU c` m¤§wjZ mvsMVwbK KvVv‡gv 31/01/2016 Zvwi‡L
Aby‡gvw`Z nq| gÄyixK…Z c‡`i msL¨v Ges Ryb Õ18 G k~b¨ c‡`i weeiY wbgœiƒct
c‡`i weeiY
gÄyixK…Z c`
c~iYK…Z c`
k~b¨ c‡`i msL¨v
1g †kªYx
83
69
14
2q †kªYx
66
49
17
3q †kªYx
429
317
112
4_© †kªYx
470
270
200
‡gvU=
1048
705
343

5|

2016-17 A_© eQ‡i ivR¯^ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx t

µwgK
LvZ
bs
1| cvwb weµq

2|
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
weµq
(R)
(S)

j¶¨ gvÎv
AvšÍtKvjxb AR©b
e‡Kqv
e‡Kqv Av`v‡qi M„nxZ e¨e¯’v
(‡KvwU UvKvq) (†KvwU UvKvq) ‡KvwU UvKvq
92.84
78.86
miKvwi
e‡Kqv Av`vq Kvh©µg
‡emiKvwi
†Rvi`vi Kiv n‡”Q| G j‡ÿ¨
‡gvUwewfbœ As‡Ki †gqv`x e‡Kqv
Av`v‡qi wbwgË wgUvi
cwi`k©K, ivR¯^
ZË¡veavqKmn ivR¯^
Kg©KZ©v‡`i m¤¢ve¨ jÿ¨gvÎv
wbav©iYmn wbqwgZ gwbUwis
Kiv n‡”Q| eo As‡Ki
e‡Kqv MÖvnK‡`i weiæ‡×
ms‡hvM wew”Qbœ, †gvevBj
†KvU© cwiPvjbvmn AvBbMZ
e¨e¯’v †bqv n‡”Q|

Ab¨vb¨ AvqtwgUvi I Ab¨vb¨
Dbœqb PvR©
Mfxi bjK‚c
ms‡hvM wd
Avgvb‡Zi Dci my`
mviPvR©
dig I WKz‡g›U

3.00
1.00
9.30
1.00
10.48
1.70
1.00

1.93
1.19
12.47
0.76
8.38
1.94
0.11

wefvMxq PvR©
wewea
†gvU Ab¨vb¨ Avq

.20
2.50
30.18

0.19
1.02
27.99
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me©‡gvU ivR¯^ Avq

123.02

106.85
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6|

Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYxt

µwgK
bs
1.

cÖK‡íi bvg/A_©vq‡bi Drm/Avw_©K
ms‡køl/mgvwßKvj
PÆMÖvg Iqvmv cvwb DbœxZKiY I m¨vwb‡Ukb cÖKí
(CWSISP)|
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 189082.49 j¶ UvKv
wRIwet 39591.65 j¶ UvKv
cÖKí mvnvh¨t 149490.84 j¶ UvKv
A‡_©i Drmt AvBwWG (wek¦ e¨vsK)
‡gqv`Kvj t Avi¤¢ t Rvbyqvix/2011,
‡kl t wW‡m¤^i/2018
KY©dzjx cvwb mieivn cÖKí (2q ch©vq)
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 449115.598 j¶ UvKv
wRIwet 84480.290 j¶ UvKv
wW wc Gt 359759.211 j¶ UvKv
Avi wc G t 2569.097 j¶ UvKv
A‡_©i Drm t RvBKv, Rvcvb|
‡gqv`Kvj t GwcÖj/2013 n‡Z Rvbyqvwi/2022

2.

3.

4.

cÖK‡íi D‡Ïk¨

As‡Mi bvg

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j ˆ`wbK 1| UªvÝwgkb cvBc jvBb ¯’vcb 9 †KvwU wjUvi cvwb Drcv`b
48wKt wgt |
Kiv m¤¢e n‡e|
2| weZib cvBc jvBb ¯’vcb 70 wKt wgt |
3| 9 †KvwU wjUvi ÿgZvi cvwb
†kvabvMvi wbg©vY- 1wU|

cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j ˆ`wbK 1| Kb‡fÝ Ges UªvÝwgkb cvBc
14.00 †KvwU wjUvi cvwb
jvBb ¯’vcb 38 wKt wgt |
Drcv`b Kiv m¤¢e n‡e|
2| wWmwUªweDkb cvBc jvBb
¯’vcb 475 wKt wgt|
3| Rjvavi wbg©vY 24800 Nb
wgt 1wU I 2400 Nb wgUvi
1|
4| cvwb †kvabvMvi wbg©vY ˆ`wbK
143000 Nb wgt
fvÛvj Ryix cvwb mieivn cÖKí
PUªMÖvg kn‡ii KY©dyjx b`xi 1| cvBc jvBb ¯’vcb- 130 wKt
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 103630.30 j¶ UvKv
evg Zx‡i ‡Kwc‡RW I wewfbœ
wgt|
wRIwet 26164.30 j¶ UvKv
wkívÂ‡j cvwb mieivn Kiv 2| Rjvavi wbg©vY- 10000 Nb
wW wc Gt 75466.00 j¶ UvKv
cÖK‡íi D‡Ïk¨| cÖKíwU
wgt 1wU I 3000 Nb wgUvi
PÆMÖvg Iqvmv t 2000.00 j¶ UvKv
ev¯ÍevwqZ n‡j ‰`wbK 6 †KvwU
aviY ¶gZvi m¤úbœ 1wU |
A‡_©i Drm t †Kvwiqvb Gw·g e¨vsK (BDwmGd FY) wjUvi cvwb mieivn Kiv m¤¢e
‡gqv`Kvjt-A‡±vei/2015 n‡Z ‡m‡Þ¤^i/2020|
n‡e|
PÆMÖvg Iqvmv cÖvwZôvwbK Dbœqb Ges ivR¯^ Avq wnmve ewn©f~Z cvwb n«vmKiY , 1| ivR¯^ Avq wnmve ewn©f~Z cvwb
ewn©f‚Z cvwb Kgv‡bvi D‡`¨vM GwM‡q †bqvi KvwiMix cÖvwZôvwbK Dbœqb Ges ivR¯^
n«vmKiY|
mnvqZv cÖKí
Avq ewn©f‚Z cvwb Kgv‡bvi 2| PÆMÖvg Iqvmvi wRAvBGm
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 4517.53 j¶ UvKv
D‡`¨vM GwM‡q †bqvB cÖK‡íi
wm‡÷g Avc-‡MÖ‡WkbKiY|
wRIwet 42.00 j¶ UvKv
D‡Ïk¨|
3| PÆMÖvg Iqvmvi Rbej‡K
wW wc Gt 4451.35 j¶ UvKv
cÖwkÿY cÖ`vb|
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jÿ¨gvÎv
ev¯Íe
Avw_©K
100% 100%

ev¯Íe
100%

AMÖMwZ
Avw_©K
99.96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

PÆMÖvg Iqvmv t 24.18 j¶ UvKv
‡gqv`Kvjt-RyjvB/2015 n‡Z Ryb/2019|
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7|

gvbe m¤ú` Dbœqb /cÖwk¶Yt
PÆMÖvg Iqvmvi Kg©Pvix‡`i `¶Zv e„w× I my‡hvM myweav cÖ`v‡bi j‡¶¨ cÖwZwbqZ bZzb bZzb KvwiMix
Ávb I aviYv‡K Aej¤^b K‡i PÆMÖvg Iqvmvi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i‡K ˆe‡`wkK/Af¨šÍixY cÖwk¶‡Y ‡cÖiY Kiv
nq| 2017-2018 A_© eQ‡i 20 Rb Kg©KZ©v ˆe‡`wkK cÖwk¶Y Ges 224 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix Af¨šÍixY
cÖwk¶Y MÖnY K‡ib|
8| AwWU msµvšÍ Z_¨: PÆMÖvg Iqvmvi ivR¯^ Lv‡Z c~Z© AwWU Awa`ßi KZ…©K 01 RyjvBÕ 17 n‡Z 30 RybÕ
18 ch©šÍ AwWU Kvh©µg cwiPvwjZ nqwb|
9| 2017-18 A_© eQ‡ii AR©b/mvdj¨t
cÖ‡KŠkj DBs t eZ©gv‡b PÆMÖvg Iqvmvq 3wU cÖKí Pjgvb i‡q‡Q| cÖKí 3wU n‡jv t1| PÆMÖvg Iqvmv cvwb mieivn Dbœqb I m¨vwb‡Ukb cÖKít-wek¦ e¨vs‡Ki A_©vq‡b G cÖKí ev¯ÍevwqZ
n‡j PÆMÖvg kn‡i ˆ`wbK 90 GgGjwW cvwb mieivn e„w× cv‡e| Ryb, 2018 ch©šÍ cÖK‡íi ev¯Íe
AMÖMwZ 66%| 2018 mv‡j cÖKíwU mgvß n‡e|
2| KY©dzjx cvwb mieivn cÖKí-2t RvBKv,Rvcvb Gi A_©vq‡b G cÖK‡íi AvIZvq ˆ`wbK 143
wgwjqb wjUvi ÿgZvm¤úbœ Av‡iv GKwU cvwb †kvabvMvi wbgv©Y, cÖ‡qvRbxq mvwf©m wiRvf©vi wbgv©Y
QvovI PÆMÖvg kn‡i cyivZb UªvÝwgkb I wWw÷ªweDkb cvBc jvBb cÖwZ¯’vcb I c~b©evmb Kiv n‡e|
hvi gva¨‡g PÆMÖvg kn‡i GKwU AvaywbK cvwb mieivn e¨e¯’v cÖwZôv Kiv m¤¢e n‡e| 2022 mv‡j
cÖK‡íi KvR †kl n‡e| Ryb,2018 ch©šÍ cÖK‡íi ev¯Íe AMÖMwZ 33.19%| G mgq PÆMÖvg kn‡i
f~-Dcwi¯’ Drm n‡Z 100% (kZfvM) cvwb mieivn wbwðZ Kiv m¤¢e n‡e|
3| fvÛvjRywi cvwb mieivn cÖKít ‡Kvwiqvb Gw·g e¨vs‡Ki EDCF dv‡Ûi A_©vq‡b G cÖK‡íi
AvIZvq 60 GgGjwW cvwb mieivn Kiv m¤¢e n‡e| eZ©gv‡b cÖ‡KŠkj civgk©K KZ…©K wW‡UBì
wWRvBb cÖYqb KvR Pjgvb Av‡Q| cÖKíwU 2020 mv‡j mgvß n‡j KY©dzjx b`xi evgZx‡i wkívqb
I bMivqb e„w× cv‡e| G‡Z Rb¯^v¯’¨ I cwi‡ek mswkøó mgm¨v mg~n `~ixKi‡Y mnvqK f~wgKv
cvj‡b mÿg n‡e|
cÖkvmb DBs t 2017-2018 A_© eQ‡i 5 Rb Kg©KZ©v‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 11wU wefvMxq gvgjv
iæRy Kiv n‡q‡Q Ges 6wU wefvMxq gvgjv wb®úwË Kiv n‡q‡Q| Aewkó 5wU wefvMxq gvgjv Pjgvb i‡q‡Q|
miKvi KZ©„K/miKv‡ii weiæ‡× D”P Av`vj‡Z `v‡qiK…Z gvgjvi msL¨v 04(Pvi) wU, hv KRwj‡ó ïbvbxi
A‡c¶vq Av‡Q|
A_© DBs
(1) 2017-2018 A_© eQ‡i 348wU Mfxi bjK‚‡ci jvB‡mÝ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges jvB‡mÝ wd I bevqb
wd eve` 12.47 ‡KvwU UvKv Av`vq Kiv n‡q‡Q(e‡Kqvmn)|
(2) 2017-2018 A_© eQ‡i ‡gvU 2101 wU bZyb ms‡hvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
(3) 2017-2018 A_© ermi Gi DSL Ges miKvix jf¨vsk (Ae`vb) eivÏ I cwi‡kv‡ai wnmve wbgœiƒct(1) DSL
eivÏ
cwi‡kva
ïb¨
ïb¨
(2) miKvix jf¨vsk
eivÏ
cwi‡kva
110.00 j¶ UvKv
00.00 j¶ UvKv

2017-18 mv‡ji A_© eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ welqt
evsjv‡`k miKvi I wek^ e¨vs‡Ki †hŠ_ A_©vq‡b me©‡gvU 1890.82 †KvwU UvKv e¨‡q ÔÔ PÆMÖvg Iqvmv cvwb
DbœxZ KiY I m¨vwb‡Ukb cÖKí (CWSISP)ÕÕ kxl©K cÖK‡íi AvIZvq IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v‡›Ui wmsnfvM KvR
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†kl n‡q‡Q| AvMvgx K‡qK gv‡mi g‡a¨ D³ wUªU‡g›U cø¨v›U †_‡K cvwb mieivn ïiæ Kiv m¤¢e n‡e e‡j Avkv
Kiv hvq| ZvÕQvov KY©dzjx cvwb mieivn cÖKí (2q ch©vq) I fvÛvj Ryix cvwb mieivn cÖK†íi KvRI
`ªæZMwZ‡Z GwM‡q Pj‡Q| wbw`©ó mg‡qi g‡a KvR mgvß Kiv n‡e e‡j Avkv Kiv hvq|
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Lyjbv Iqvmv
1| f~wgKv: bMievmxi Pvwn`v Abyhvqx Lyjbv Iqvmv wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’vi eûgyLx cwiKíbv MÖnY I
ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ me©vZ¥Kfv‡e KvR K‡i hv‡”Q|
2| weeZ©‡bi BwZnvm : Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb m„wó nIqvi c~‡e© Lyjbv kn‡i cvwb wefvM, Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj
Awa`ßi, Lyjbv Øviv cwiPvwjZ nZ| 1984 mvj †_‡K m„ó cvwb mieivn wefvM Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb Gi
Aax‡b cwiPvwjZ n‡q AvmwQj| bMievmxi Pwn`vi cwi†cÖw¶‡Z MZ 2/3/2008 wLª: ZvwiL evsjv‡`k miKvi
KZ©„K cvwb mieivn I cq:wb®‹vkb KZ…©cÿ AvBb 1996 Gi gva¨‡g Lyjbv Iqvmvi m„wó nq|
3| j¶¨ I D‡Ïk¨ : Lyjbv kn‡ii bMievmxi g‡a¨ my‡cq cvwb mieivn Kivi j‡¶¨ miKvi Lyjbv Iqvmv I
cqtwb®‹vkb KZ…©c¶ (Lyjbv Iqvmv) cÖwZôv K‡i‡Q| Lyjbv Iqvmv Lyjbv bMievmx‡`i Rb¨ Drcv`K bjK~c,
f~-Dcwi¯’ cvwb †kvabvMvi I cvBc jvBb Gi gva¨‡g wbivc` my‡cq cvwb mieivn, ÷ªxU-nvB‡Wª›U Gi gva¨‡g
cvwb mieivn Ges we‡kl cÖ‡qvR‡b MÖvn‡Ki Pvwn`vi cwi†cÖw¶‡Z U¨vswKi gva¨‡g cvwb mieiv‡ni e¨e¯’v K‡i
_v‡K|
4| mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbejmn Lyjbv Iqvmvi mKj cÖkvmwbK Kvh©µ‡gi weeiY : 25/11/08 wLª: Zvwi‡L
157 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvixi ms¯’vb †i‡L ivR¯^ Lv‡Zi AvIZvq A¯’vqxfv‡e Lyjbv Iqvmvi Rbej Aby‡gvw`Z
nq| 157 R‡bi g‡a¨ Lyjbv wmwU K‡c©v‡ik‡bi mv‡eK cvwb mieivn wefv‡Mi 109 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K
Lyjbv Iqvmvq wewfbœ c‡` AvZ¥xKiY Gi KvR m¤úbœ n‡q‡Q| G Qvov 1 Rb e¨e¯’vcbv cwiPvjK I 1 Rb Dc
e¨e¯’vcbv cwiPvjK (cÖ‡KŠkj) Pzw³wfwËK wb‡qv‡M Kg©iZ Av‡Qb| 1 Rb Dc-e¨e¯’vcbv cwiPvjK (A_©I
cÖkvmb) I 1 Rb mwPe †K †cÖl‡b miKvi KZ©„K wb‡qvM †`Iqv n‡q‡Q| Lyjbv Iqvmvi m„wójMœ 2008 mvj
‡_‡K eZ©gvb 2016-17 A_© eQi ch©šÍ Kv‡Ri cwiwa e„w× cvIqvq gš¿Yvjq KZ…©K A¯’vqxfv‡e m„RbK…Z 76wU
c` Ges c~‡e© m„RbK…Z 157wU c` †_‡K Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb n‡Z n¯’všÍwiZ 134 Rb gv÷vi ‡ivj
Kg©Pvix‡`i ga¨ †_‡K 70 Rb Kg©Pvix‡K ¯’vqxfv‡e wb‡qvM †`qv nq| Lyjbv Iqvmvi mvsMVwbK Rbe‡ji Z_¨
bx‡P †`Lv‡bv n‡jv :

†MÖW bs
1g †MÖW
2q †MÖW
3q †MÖW
4_©†MÖW
5g †MÖW
6ô †MÖW
7g †MÖW
8g †MÖW

Aby‡gvw`Z c‡`i Kg©iZ c‡`i
†MÖW bs
msL¨v
msL¨v
Ñ
11Zg †MÖW
1wU
1wU
12 Zg †MÖW
1wU
1wU
13
Zg
†MÖW
2 wU
1
14Zg †MÖW
2 wU
0
15Zg †MÖW
6 wU
4 wU
16 Zg †MÖW
17Zg †MÖW
18Zg †MÖW
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Aby‡gvw`Z c‡`i
msL¨v
11 wU

Kg©iZ c‡`i
msL¨v
8wU

6 wU
9 wU
60 wU
4 wU
60 wU

4wU
8wU
53wU
4wU
52wU

9g †MÖW
10g †MÖW

8 wU
20 wU

3 wU
14 wU

19Zg †MÖW
20Zg †MÖW

Ñ
21 wU I
AvDU †mvwm©s- 22wU

Ñ
21wU I
AvDU †mvwm©s13wU

we:`ª: GQvov Iqvmv m„wói mgq Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb n‡Z n¯ÍvšÍwiZ 134 Rb gv÷vi†ivj Kg©Pvixi g‡a¨ 70
Rb‡K wb‡qvM †`qvi ci GLbI 64 Rb Kg©Pvix gv÷vi †ivj wn‡m‡e Kg©iZ i‡q‡Q|
5| 2017 - 18 A_© eQ‡i ivR¯^ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx:
LvZ
cvwbi wej
cvwbi ms‡hvM wd

j¶¨ gvÎv
2,75,92,382

1,55,032

2,99,91,720
33,26,439
1,62,810
2,91,897
17,820
1,68,512

3,12,42,462

3,39,59,198

30,60,324

Mfxi bjK~c n‡Z ivR¯^

1,49,785

Mvox‡Z cvwb weµq

2,68,545

`icÎ /wmwWDj weµq
wewea (cvwbi ms‡hvM Av‡e`b
dig, bvg cwieZ©b wd I
wewea)
†gvU=

AR©b

16,394
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e‡Kqv/e‡Kqv
Av`vq
AwZwi³
23,99,338/
UvKv c~‡e©i
e‡Kqv Av`vq

e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e¯’v
* wWgvÛ †bvwUk cÖ`vb|
* wWgvÛ †bvwUk Abymv‡i Av`v‡qi
wbwg‡Ë evwo evwo wM‡q e‡Kqv
Av`v‡qi e¨e¯’v MÖnY|
* e‡Kqv Av`v‡qi j‡ÿ¨
†Uwj‡dv‡b
MÖvn‡Ki
mv‡_
†hvMv‡hvM|
* Kw¤úDUvivBRW wej cÖ`vb|
* e‡Kqv cvwbi wej cwi‡kv‡ai
Rb¨ cwÎKvq weÁwß, n¨vÛwej
Ges gvBwKs Kiv, †Uwjwfk‡b ¯Œj
wbDR cÖ`k©b|
* ms‡hvM wew”QbœKiY Awfhvb
cwiPvjbv Kiv|

6. Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx (jÿ UvKvq)
µwgK
bs
1

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi Drm/
Avw_©K ms‡køl/ mgvwßKvj
Lyjbv cvwb mieivn cÖKí|
cÖKí e¨q: 255833.72
(ADB =
52377.96 , JICA =
128412.78 Ges
GOB =
75042.98)
ev¯ÍevqbKvj:
RyjvB 2011 - wW‡m¤^i 2018

cÖK‡íi D‡Ïk¨

As‡Mi bvg

Lyjbv gnvbMix‡Z ch©vß cwigvb my‡cq cvwb
mieivn wbwðZ Ki‡Y f~-Mf©¯’ cvwbi Dci
wbf©ikxjZv Kwg‡q f~-Dcwi¯’ cvwb
†kvabK‡i ‰`wbK 11 †KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ
cvwb mieivn Kiv| hvnvi g‡a¨‡g cvwb
mieiv‡ni Kfv‡iR cÖvq 46% e„w× cv‡e|

ivR¯^ LvZ
civgk©K RvBKv I GwWwe Ask (‰e‡`wkK I
¯’vbxq civgk©K,mv‡cvwU©s ÷vd Ges civgk©‡Ki
Rb¨ mivmwi LiP, Avevmb- Awdm fvov,hvbenb
fvov, I ¯’vbxq †hvMv‡hvM Ges wi‡cvU© ˆZwi)
Awdmvi I Kg©Pvix‡`i †eZb
R¡vjbx I i¶bv‡e¶Y I wewea (wcGmwm/
wcAvBwm/‡UK m`m¨‡`i m¤§vbx)
AvBwU I f¨vU ¯’vbxq I we‡`kx civgk©‡Ki Rb¨
‡gvU ivR¯^ e¨q =
gyjab LvZ
1wU 110 MLD ¶gZvi Water Intake
facility wbg©vY I 33 wKt wgt Raw Water
Transmission pipe Line
110 MLD Surface Water Treatment
Plant wbg©vY I 1wU 775 wgwjqb wjUvi aviY¶g
Impounding Reservoir wbg©vY
36 wKt wgt Clear Water Transmission
pipe Line wbg©vY
10wU Ifvi‡nW U¨v¼ Ges 7wU Distribution
Reservoir wbg©vY
650wKt wgt wewfbœ e¨v‡mi weZiY cvBc jvBb
wbg©vY I wgUvimn nvDR Kv‡bmb
6 Zjv wewkó Iqvmv cÖavb Awdm I `yBwU
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j¶¨gvÎv
(2017-18 A_© eQi)
ev¯Íe
Aw_©K

AMÖMwZ
(2017-18 A_© eQi)
ev¯Íe
Aw_©K

18%

1370.00

18%

1370.00

‡_vK

96.00

‡_vK

96.00

‡_vK

43.86

‡_vK

43.86

‡_vK

1338.14
2848.00

‡_vK

1338.14
2848.00

25%

19311.71

25%

19311.71

25%

12504.13

25%

12504.13

20%

6569.10

20%

6569.10

14%

2895.06

14%

2895.06

22%

10595.53

22%

10595.53

10%

109.99

10%

109.99

†Rvbvj Awdm wbg©vY
my‡cq cvwbi †evZjRvZKiY cøv›U wbg©vY 1wU
m¤ú` msMÖn I µq
Awdm mvcøvB I dvwb©Pvi
nvW©Iq¨vi I mdUIq¨vi Kvh©µg MÖnY
cyYe©vmb (f~wg I m¤ú‡`i ÿwZc~iY)
Avg`vbx ïé (wbg©vY/cÖwKDi‡g›U Gi Rb¨
ˆe‡`wkK A‡_©i 30%)
cÖKí ev¯ÍevqbKvjxb my`
‡gvU gy~yjab e¨q =
‡gvU e¨q (ivR¯^ + gy~yjab) =

µwgK cÖK‡íi bvg/A_©vq‡bi Drm/
bs Avw_©K ms‡køl/ mgvwßKvj
2
Lyjbv kn‡i cvwb mieivn
e¨e¯’vi Dbœqb I m¤úªmviY|
cÖv°wjZ e¨q t 3348.29 j¶
UvKv
(wRIwe- 3180.88 j¶ UvKv
Ges Lyjbv Iqvmv wbR¯^ 167.41 j¶ UvKv)
cÖK‡íi †gqv`Kvj:
RyjvB 2015- Ryb 2018

cÖK‡íi D‡Ïk¨
cÖKíwU ev¯ÍevwqZ n‡j Pjgvb cvwb msKU
†gvKv‡ejv Kivi Rb¨ Drcv`K bjK~c
¯’vcb I c~be©vm‡bi gva¨‡g 20 GgGjwW
(2 †KvwU wjUvi) cvwb mieivn Kiv Ges
6,000 wU wgUvimn ms‡hvM cÖ`vb K‡i
cvwbi meiv‡ni Kfv‡iR e„w× Kiv|

As‡Mi bvg
K. ivR¯^ LvZ

mieivn I †mev

40%

1248.73

40%

1248.73

‡_vK
‡_vK
‡_vK

4.47
57.07
134.21

‡_vK
‡_vK
‡_vK

4.47
57.07
134.21

‡_vK

3000.00

‡_vK

3000.00

‡_vK

1000.00
57430.00
60278.00

‡_vK

1000.00
57430.00
60278.00

j¶¨gvÎv
(2017-18 A_© eQi)
ev¯Íe
Aw_©K
‡_vK

K. KÝvj‡UÝx (mycviwfkb) L. mv‡cvwU©s ÷vd M.
cÖZ¨ÿ e¨q (hvbevnb fvov, PvjKmn hvbev‡ni
cwiPvjb I iÿbv‡eÿY, †÷kbvix `ªe¨ I
AvmevecÎ, ZË¡veavqK mnKvix I wewfbœ wi‡cv©U
cÖ¯‘Z|
‡gvU ivR¯^ e¨q =
L. gyjab LvZ
gvjvgvj
Mfxi Drcv`K bjK~‡ci gvjvgvj (cvBc, wdwUsm,
cv¤ú †gvUimn B‡jKwUªK I g¨vKvwbKvj gvjvgvj)
cvwbi †d¬v wgUvi 6,000 wU (wewfbœ Wvqv 1/2"-6")
wjK mbv³KiY hš¿ (WvUv jMvi, Kwi‡jUi,
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52.00

AMÖMwZ
(2017-18 A_© eQi)
ev¯Íe
Aw_©K
‡_vK

52.00

52.00

52.00

7wU

159.55

7wU

159.55

5250wU

131.69

5250wU

131.69

‡_vK

38.00

‡_vK

38.00

K¨v‡giv Ges Ab¨vb¨ miÄvgvw`)
5wU g‡Uvi evBK (125 wmwm)
2wU IqvUvi K¨vwiqvi (400 wj:)

†W¯‹Uc I ‡jcUc Kw¤úDUvi wcÖ›Uvimn
Ab¨vb¨ hš¿vsk

5wU
2wU
8wU

wbg©vY KvR
10wU Drcv`K bjK~c ¯’vcb (‡U÷ wUDe I‡qj,
10wU
cv¤ú nvDR wbg©vY, ˆe`y¨wZK Ges hvwš¿K KvR)
10wU Drcv`K bjK~c cÖwZ¯’vcb (‡U÷ wUDe
10wU
I‡qj, cv¤ú nvDR wbg©vY, ˆe`y¨wZK Ges hvwš¿K
KvR)
cvwbi †d¬v wgUvi ¯’vcb wewfbœ e¨v‡mi (6000wU)
5000wU
Ab¨vb¨ e¨q (m¤§vbx, ‡÷kbvix,cwÎKv wej,
‡_vK
j‡Rw÷K mv‡cvU© BZ¨vw`)
‡gvU gy~yjab e¨q =
‡gvU e¨q (ivR¯^ + gy~yjab) =

9.60
93.78
5.70

5wU
2wU
8wU

9.60
93.78
5.70

308.45

10wU

308.45

306.36

10wU

306.36

33.81
7.06

5000wU
‡_vK

33.81
7.06

1094.00
1146.00

1094.00
1146.00

7| gvbe m¤ú` Dbœqb :
‡`‡k cÖwk¶Y:
µwgK
bs
1

2
3

cÖwk¶‡Yi †gqv` I ¯’vb
02/08/2017 wLª:
evsjv‡`k B›Uvib¨vkbvi †m›Uvi (weAvBwmwm)
AvMviMvI, XvKv
08/10/2018 wLª: wkí m¤úK© wkÿvqZb, gx‡iiWv½v, Lyjbv|
06/12/2017 wLª:, Bbw÷wUDU Ae cvewjK dvBbvÝ (AvB wc

cÖwk¶Y MÖnbKvixi
msL¨v
6Rb

1 Rb
1 Rb
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cªwk¶Y ‡Kv‡m©i bvg
Dissemination event of promotion Environmental
health for urban poor (NXfSp) - kxl©K Kg©kvjv|
wkí m¤úK© cÖwkÿY|
ev¯Íevqbvaxb miKvix e¨q e¨e¯’vcbv kw³kvjxKiY AvBevm++ ev‡RU

µwgK
bs
4
5
6
7
8
9
10

cÖwk¶‡Yi †gqv` I ¯’vb
Gd), XvKv
09/12/2017 wLª:, Bbw÷wUDU Ae cvewjK dvBbvÝ (AvB wc
Gd), XvKv|
11/01/2018 Bbw÷wUDU Ae cvewjK dvBbvÝ (AvB wc
Gd), XvKv|
16/01/2018 Bbw÷wUDU Ae cvewjK dvBbvÝ (AvB wc
Gd), XvKv
4/2/2018 wLª: n‡Z 1/03/2018 ch©šÍ wkí m¤úK©
wkÿvqZb, gx‡iiWv½v, Lyjbv|
17/05/2018 wLª: AvÂwjK †jvK cÖwkÿY cÖwkÿY †K›`ª,
eqiv, Lyjbv|
06/05/2018 wLª: Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi, XvKv
17/05/2018 wLª: AvÂwjK †jvK cÖwkÿY cÖwkÿY †K›`ª,
eqiv, Lyjbv|

cÖwk¶Y MÖnbKvixi
msL¨v

cªwk¶Y ‡Kv‡m©i bvg

2Rb

ev¯Íevqb gwWD‡ji Dci cÖwk¶Y|
ev¯Íevqbvaxb miKvix e¨q e¨e¯’vcbv kw³kvjxKiY AvBevm++ ev‡RU
ev¯Íevqb gwWD‡ji Dci cÖwkÿY|
ev‡RU cÖYq‡bi j‡ÿ¨ cwicÎ 1 Dci cÖwkÿY|

3 Rb

ev‡RU IBAS ++ G WvUv Gw›Uª wel‡q cÖwk¶Y|

3 Rb

68Zg wkí m¤úK© cÖwkÿY|

2 Rb

Workshop on National Integrity Strategy (NIS)- kxl©K
Kg©kvjv|
2018-19 A_© eQ‡ii evwl©K Kg© m¤úv`vb Pzw³ cÖYq‡bi Dci Kg©kvjv
Workshop on National Integrity Strategy (NIS), Grade
10 to above - kxl©K Kg©kvjv|

2Rb

2 Rb
2 Rb

we‡`‡k cÖwk¶Y:
µwgK bs

cÖwk¶‡Yi †gqv` I ¯’vb

1

16/04/2018 n‡Z 04/05/2018 ch©šÍ, myB‡Wb

2

01/08/2017 n‡Z 04/08/2017 wLª: ch©šÍ,
Rvcvb|

cÖwk¶Y MÖnYKvixi
msL¨v
1Rb
1Rb
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cªwk¶Y ‡Kv‡m©i bvg
Sustainable Urban Water and Sanitation- Integrated
Process SUWAS Asia-2018.
The 4th Executive Forum for Enhancing
Sustainability of Urban Water Supply in Asia
Region.

3

16/10/17 n‡Z 27/10/2017 ch©šÍ, K‡¤^vwWqv

1Rb
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ITP-301 A Sustainable Urban Water and Sanitation
Integrated Processes.

8|

AwWU msµvšÍ Z_¨:

c~Z© AwWU Awa`ßi KZ…©K Lyjbv Iqvmvi m„wóKvj n‡Z 2008-10, 2010-12, 2012-13 I 201314 A_© eQ‡ii AwWU Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| AwWU AvcwË‡Z †gvU 34 wU AvcwË DÌvcb Kiv nq| hvi g‡a¨
27 wU AwMªg Aby‡”Q` Ges 07 wU mvaviY Aby‡”Q` i‡q‡Q| D³ 34 wU AvcwË n‡Z G ch©šÍ 19 wU AwMÖ g
Aby‡”Q` Ges 06 wU mvaviY Aby‡”Q` mn †gvU 25 wU AcwË wb®úwË n‡q‡Q| Aewkó 08 wU AwMÖg Aby‡”Q` I
01 wU mvaviY Aby‡”Q` mn †gvU 09 wU Aby‡”Q‡`i wb®úwË g~jK Reve †cÖiY Kiv n‡q‡Q, hvi gv‡a¨ 08 wU
AwMÖg Aby‡”Q` ¯’vbxq miKvi wefvM †_‡K mycvwik K‡i c~Z© AwWU Awa`ß‡i †cÖiY Kiv n‡q‡Q|

9|

2017 - 18 A_© eQ‡ii AR©b/mvdj¨:















Lyjbv gnvbMix‡Z 8wU Drcv`K bjK~c ¯’vcb Kiv n‡q‡Q, hvnvi gva¨‡g 8 GgGjwW cvwb
Drcv`b I mieivn Kiv n‡”Q|
eZ©gvb Ryb 2018 ch©šÍ cvwb mieiv‡ni cwigvb 122.50 Gg Gj wW -‡Z DbœxZ †n‡q‡Q |
Lyjbv gnvbMix‡Z cvwb mieivn cÖwµqv m¤úªmviY wnmv‡e 2017-18 A_© eQ‡i 1516 wU †nvwìs
G cvwbi ms‡hvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
cvwb mieiv‡ni cvBc jvB‡b 98 wU wjK †givgZ K‡i cvwbi AcPq (GbAviWweøD) n«vm Kivi
c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡q‡Q|
cvwbi AcPq †ivaK‡í I cvwbi e¨envi Abyhvqx wej wba©vi‡Yi j‡¶¨ c~‡e©i gvwmK d¬¨vU †iBU
(e¨vm c×wZ) Gi cwie‡Z© wgUvwis e¨e¯’v Pvjyi j‡ÿ¨ cvwbi ms‡hv‡M †d¬v wgUvi ¯’vcb Kiv
n‡”Q| Ryb 2018 ch©šÍ 61% cvwbi ms‡hv‡M †d¬v wgUvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
Ryb 2018 ch©šÍ ivR¯^ Av`v‡qi nvi e„w× †c‡q 95% DbœxZ n‡q‡Q|
খুলনা ওয়াসা ইততামতেই কম্পিউটারাইজড ম্পিম্পলিং সফটওয়যার চালু কতরতে। যার মােতম দ্রুততম
সমতয় সঠিকতা ও স্বচ্ছতার সাতে ম্পিল প্রস্তুত কতর ম্পনধাম্পরত সমতয়র মতে গ্রাহকতের ম্পনকট প ৌঁোতনা
হতচ্ছ।
খুলনা ওয়াসার সাি বক্ষম্পিক কল পসন্টার (০১৯ ৯৯ ৪৪ ৫৫ ৬৬) চালু করা হতয়তে। যার মােতম গ্রাহকগি
পযতকাতনা সময় খুলনা ওয়াসার ওতয়িসাইতট লগইন কতর তার পসিা সিংক্রান্ত সমস্যা ম্পলম্প িদ্ধ করতত
াতরন এিিং োম্পিল কৃত অম্পিতযাতগর সি বতেষ ম্পরম্পিম্পত সিতকব জানতত াতরন।
ই-ম্পজম্প প াট বাতলর আওতায় খুলনা ওয়াসার যািতীয় পটন্ডার কায বক্রম ইতলক্ট্রম্পনক দ্ধম্পততত করা হতচ্ছ।
ম্পডম্পজটাল দ্ধম্পততত অনলাইতন িাম্পষ বক ক্রয় ম্পরকল্পনা প্রিয়ন ও অনুতমােন, ের ত্র আহিান,
উন্মুক্তকরি ও মূল্যায়ন, চুম্পক্ত সিােতনর পনাটিে প্রোন ও চুম্পক্ত সিােনসহ যািতীয় ক্রয় প্রম্পক্রয়া
সিন্ন করা হতচ্ছ।
ম্পডম্পজটাল যুতগর সাতে তাল ম্পমম্পলতয় অগ্রসর হতত খুলনা ওয়াসার গ্রাহকগি পযতকাতনা সময় ঘতর িতসই
তাতের ম্পনজ ম্পনজ পমািাইল পফান পেতক “ম্পজ-প ” িা “ম্পেওর কযাে” অযা এর মােতম খুলনা
ওয়াসার াম্পনর ম্পিল ম্পরতোধ করতত াতরন।
খুলনা ওয়াসার ডায়নাম্পমক ওতয়িসাইট চালু করা হতয়তে । খুলনা ওয়াসার গ্রাহক পসিা সিম্পকবত
যািতীয় তথ্য সহ োপ্তম্পরক সকল সাধারি তথ্য ও যািতীয় ফরম ওতয়িসাইতট আ তলাড করা হতয়তে।
গ্রাহকগি পযতকাতনা সময় খুলনা ওয়াসার ওতয়িসাইতট লগইন কতর তাতের ম্পনজ ম্পনজ াম্পনর ম্পিতলর
তথ্য সরাসম্পর পেিতত ারতিন।
কম্পিউটারাইজড একাউম্পন্টিং সফটওয়যার চালু হতয়তে। ম্পডম্পজটাল দ্ধম্পততত স্বয়িংম্পক্রয়িাতি ই-ম্পিম্পলিং
সফটওয়যাতরর মােতম ম্পনয়ম্পমতিাতি যািতীয় ম্পহসাি কাজ সিন্ন করা হতচ্ছ। খুলনা ওয়াসায় কমবরত
সকল কমবকতবা-কমবচারীতের পিতনসহ অন্যান্য িাতাম্পে প -পরাল সফটওয়যাতরর মােতম প্রস্তুত করা
হতচ্ছ।
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খুলনা ওয়াসার সিেসমূহ সুষ্ঠুিাতি সিংগ্রহ, িণ্টন ও অ চয় পরাতধ ইততামতেই কম্পিউটারাইজড
ইনতিনটম্পর সফটওয়যার চালু করা হতয়তে। ফতল ক্রয়কৃত ও িাণ্ডাতর মজুেকৃত সিতের ম্পরমাি
স্বয়িংম্পক্রয়িাতি হালনাগােকরি ও সুষ্ঠু ম্পহসািরক্ষি সিন্ন হতচ্ছ।

Lyjbv Iqvmvq ev¯Íevqbvaxb cÖKí:
1. Lyjbv kn‡i cvwb mieivn e¨e¯’vi Dbœqb I m¤úªmviY cÖKí :
ev¯ÍevqbKvj : RyjvB 2015- Ryb 2018| প্রাক্কম্পলত ব্যয়ঃ ৩৩৪৮.২৯ লক্ষ টাকা (ম্পজওম্পি- ৩১৮০.৮৮ লক্ষ টাকা
এিিং খুলনা ওয়াসার ম্পনজস্ব- ৩৪৭.৩৬ লক্ষ টাকা) খুলনা মহনগরীতত াম্পন সরিরাহ ব্যিিা উন্নয়ন এর লতক্ষয নতুন
নলকূ িা ন ও ম্পিদ্যমান নলকূ সমূহ পুনি বাসতনর মােতম দেম্পনক ২০ ম্পমম্পলয়ন ম্পলটার াম্পন সরিরাহ বৃম্পদ্ধ কতর
গ্রাহক পসিার মান উন্নয়ন করা। এ প্রকতল্পর আওতায় ইম্পজম্প দ্ধম্পততত ২০টি উৎ ােক নলকূত র ের ত্র আহিান কতর
উৎ ােক নলকূ িা ন করা হতয়তে। ৬০০০টি পলা ম্পমটার সরিরাহ পনওয়া হতয়তে । াম্পন সরিরাহ াই লাইতন
ম্পলক সনাক্তকাম্পর যন্ত্র সরিরাহ পনওয়া হতয়তে । প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অে ব িেতর জুন, ২০১৮-পত সমাপ্ত হতয়তে ।
2. Lyjbv cvwb mieivn cÖKít
ev¯ÍevqbKvj t RyjvB 2011- wW‡m¤^i 2018, 252429.88 j¶ UvKv cÖv°wjZ e¨‡q f~-Mf©¯’ cvwb e¨envi
n«vm K‡i f~-Dcwi¯’ cvwbi e¨envi e„w× j‡ÿ¨ ev¯Íevqb KvR Pjgvb i‡q‡Q| cÖKíwU mgvß n‡j ‰`wbK 11
†KvwU wjUvi (110 Gg j wW) f~-Dcwi¯’ cwi‡kvwaZ cvwb mieivn Kiv n‡e Ges cvwb mieiv‡ni Kfv‡iR
46% e„w× n‡e| cÖK‡íi AvIZvq Pjgvb Kvh©µg:
 Lyjbv Iqvmvi 10 Zjv wewkó (cÖ_g
ch©v‡q 6 Zjv) cÖavb Kvh©vjq fe‡bi
wbg©vY KvR Ryb 2016-‡Z mgvß
n‡q‡Q|

Ryb 2016-†Z mgvß Lyjbv Iqvmv feb|
 Distribution Reservoir &
Overhead Tanks : gnvbMix‡Z
wewfbœ ¯’v‡b 7wU Distribution
Reservoir (5000 †_‡K 13500
N: wg: ÿgZv m¤úbœ) Ges 10 wU
Overhead Tanks (400N: wg:
ÿgZv m¤úbœ 5wU Ges 650 N: wg:
ÿgZv m¤úbœ 5wU ) Gi wbg©vY KvR
Pjgvb i‡q‡Q | G ch©šÍ 98% KvR
mgvß n‡q‡Q| ‡m‡Þ¤^i 2018 g‡a¨
G KvRwU m¤úbœ Kiv m¤¢e n‡e|

P‡iinvU Reservoir & Overhead Tank wbg©vY KvR|
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 Clear Water Transmission
Mains
including
River
crossing: 300 n‡Z 1200 wg:wg:
e¨v‡mi 36 wK:wg: WvKUvBj Avqib
cvBc, 14 wK:wg: GBPwWwcB Ges
iƒcmv b`xi Zj‡`k w`‡q cvBc
emv‡bvi KvR †kl n‡q‡Q| G ch©šÍ
90% Kv‡Ri m¤úbœ n‡q‡Q| Aewkó
KvR wW‡m¤^i 2018 Gi g‡a¨ m¤úbœ
n‡e|

iƒcmv b`xi Zj‡`k w`‡q WvKUvBj Avqib cvBc jvBb
¯’vcb|
 Distribution Pipe Network :

G Kv‡R AvIZvq 75 wg:wg: ‡_‡K
500 wg:wg: e¨v‡mi †gvU 630 wK:wg:
cvBc jvB‡bi g‡a¨ 42 wK:wg:
WvKUvBj Avqib cvBc Ges 558
wK:wg: GBPwWwcB cvBc emv‡bvi
KvR †k‡l n‡q‡Q| G ch©šÍ cvBc
jvBb ¯’vc‡bi KvR 95% m¤úbœ Kiv
n‡q‡Q| GQvov wW‡m¤^i 2018 Gi
g‡a¨ 45000 evmM„‡n wgUvimn cvwbi
ms‡hvM cÖ`v‡bi KvR m¤úbœ n‡e|

gnvbMixi‡Z WvKUvBj Avqib I GBPwWwcB cvBc jvBb
¯’vcb|
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 Surface Water Treatment
Plant
&
Impounding
Reservoir : Lyjbv †Rjvi iƒcmv
Dc‡Rjvi wZjK I cv_iNvUv bvgK
¯’v‡bi 110 GgGjwW (11 †KvwU
wjUvi) ÿgZv m¤úbœ cvwb †kvabvMvi
Gi wbg©vY KvR cÖvq 90% m¤úbœ
n‡q‡Q| 7.72 †KvwU wjUvi aviি
ÿgZv
m¤úbœ
Impounding
Reservoir wbg©vb G ch©šÍ 85%
m¤úbœ n‡q‡Q| eZ©gvb Kv‡Ri ev¯Íe
Aewkó KvR wW‡m¤^i 2018 Gi g‡a¨
m¤úbœ K‡i †Uw÷s I Kwgkwbs Kiv iƒcmvq wbg©vYvaxb 110 GgGjwW ÿgZv m¤úbœ SWTP|
m¤¢e n‡e|
 Water Intake facilities and
Raw Water Transmission
Pipe line : ev‡MinvU †Rjvi
†gvjøvnvU eªxR msjMœ ¯’v‡b Bb‡UK
cv¤ú nvDR I Ab¨vb¨ d¨vwmwjwU
wbg©vY Kiv n‡”Q| gaygwZ b`x n‡Z
Acwi‡kvwaZ cvwb 33 wK:wg: 1400
wg:wg: (56Ó) e¨v‡mi WvKUvBj
Avqib mÂvjb cvBc jvB‡bi gva¨‡g
wUªU‡g›U cø¨v‡›U Avbv n‡e| B‡Zvg‡a¨
31 wK:wg: cvBc emv‡bv n‡q‡Q|
eZ©gv‡b Kv‡Ri AMÖMwZ cÖvq 80%|
Aewkó KvR wW‡m¤^i 2018 এর g‡a¨
dwKinvU I ‡gvjøvnU, ev‡Minv‡U Raw Water Pipe line
m¤úbœ Kiv m¤¢e n‡e|

KvR|
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ivRkvnx Iqvmv
1.f~wgKv :
ivRkvnx gnvbMix evsjv‡`‡ki DËivÂ‡ji GKwU wefvMxq kni Ges evsjv‡`‡ki 11wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi
GKwU| 1987wLªt mv‡j cÖvq 48.47 eM© wK‡jvwgUvi GjvKv wb‡q ivRkvnx †cŠimfv wmwU K‡c©v‡ik‡b
iƒcvšÍwiZ nq| eZ©gv‡b wmwU K‡c©v‡ik‡bi GjvKv e„w× ‡c‡q cÖvq 98 eM© wK‡jvwgUvi n‡q‡Q| G gnvbMix‡Z
eZ©gv‡b †jvKmsL¨v cÖvq 4.94 j¶ hvi g‡a¨ eû msL¨K fvmgvb Rb‡Mvwômn ew¯Íevwm AšÍf~©³ i‡q‡Q| GB
bMix ‰`‡N©¨ 12 wKtwgt Ges cÖ‡¯’ cÖvq 8 wKtwg|
ivRkvnx gnvbMixi mvaviY Z_¨mg~n :
AvIZvf~³ GjvKv
†gvU AvqZb
Iqv‡W©i msL¨v
gnjøvi msL¨v
‡nvwìs msL¨v
House hold msL¨v
House hold mvBR
†nvwìs cÖwZ M‡o House hold Gi msL¨v
RbmsL¨v ( 2017 wLªt)
RbmsL¨v
RbmsL¨v e„w×i nvi
ZvcgvÎv
AvenvIqv
evwl©K Mo e„wócvZ

cwi‡ek

eR© e¨e¯’vcbv
cqtwb®‹vkb e¨e¯’vcbv
m¨vwb‡Ukb Kvfv‡iR
†Wª‡bR e¨e¯’vcbv

ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb Gwiqv
104.15 eM© wK‡jvwgUvi
30
166
58,312 wU
93,300 wU
4.82
1.6
4,94,700 Rb
1.37 %
7º‡m. n‡Z 41º‡m.
1438wg.wg., hv RvZxq Mo 2320wg.wg. Gi †P‡q
Kg
300 Ub/w`b
0%
92%
gnvbMixi 70% Gwiqv

weeZ©‡bi BwZnvm :
ivRkvnx gnvbMix‡Z cvwb mieivn e¨e¯’v Pvjy
Kiv nq 1937wLªt mv‡j| cieZ©x‡Z cvwK¯Ívb
Avg‡j 1961wLªt mv‡ji ci n‡Z evsjv‡`k
miKv‡ii Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi ivRkvnx
gnvbMix‡Z cvwb mieivn e¨e¯’vi Dbœqbg~jK
KvR nv‡Z †bq Ges cvwb mieivn e¨e¯’vq
wKQzUv k„sLjv Avbvqb K‡i| wKš‘ GB
e¨e¯’vcbv mxwgZ AvKv‡i wQj Ges mve©¶wYK
cvwb mieivn e¨e¯’v Pvjy wQj| cieZx©‡Z G
gnvbMixi Rb¨ 1980wLªt mv‡ji ci WvP
mvnvh¨cyó GKwU cÖKí nv‡Z ‡bqv nq| †m
cÖK‡íi AvIZvq D”P Rjvavi wbgv©Y KiZt
cvwb mieivn e¨e¯’vcbvq k„sLjv m„wói cÖqvm
‡bqv nq| D‡jøL¨ WvP mvnvh¨cyó cÖKíwU mxwgZ
AvKv‡i _vKvi Kvi‡Y bMixi RbM‡Yi ch©vß
cvwbi Pvwn`v c~i‡Y h‡_ó wQj bv| Gi cÖvq 10
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eQi ci wmwU K‡c©v‡ikb wb‡Ri D‡`¨v‡M wKQz Drcv`K bjK~c Lbb I cvBc ¯’vcb KvR m¤úbœ K‡i| GwUI
wQj bMixi µgea©gvb RbM‡Yi Zvr¶wYK Pvwn`v c~i‡Yi Rb¨ GKwU mxwgZ e¨e¯’vgvÎ|
cieZx©‡Z 1996wLªt mv‡j Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©„K ivRkvnx gnvbMix‡Z cvwb mieivn cÖKí nv‡Z
‡bqv nq| GB cÖK‡íi AvIZvq 4wU f~Mf©¯’ cvwb †kvabvMvi, 30wU Drcv`K bjK~c Ges 231.48wKtwgt cvBc
jvBb ¯’vcb Kiv nq|
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikbf~³ GjvKvi Rb¨ 1 AvM÷, 2010 Zvwi‡L ivRkvnx Iqvmv cÖwZwôZ nq| weMZ 10
gvP©, 2011 ZvwiL n‡Z kvjevMvb, cev cvwb‡kvabvMvi wewìs-G ivRkvnx Iqvmvi Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q
Avm‡Q|
2.jÿ¨ I D‡Ïk¨ :
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq emevmiZ bvMwiK‡`i my‡cq I wbivc` cvwb wbiew”Qbœfv‡e
mieivn wbwðZ Kiv ivRkvnx Iqvmvi Ab¨Zg jÿ¨ I D‡Ïk¨| bMievmx‡K wbivc` cvwb mieiv‡ni j‡ÿ¨ cÙv
b`xi cvwb‡K e¨envi K‡i f~-Dcwi¯’ cvwb †kvabvMvi I Drcv`K bjK~c n‡Z cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb
mieivn wbwðZ Kiv| GgbwK we‡kl cÖ‡qvR‡b MÖvn‡Ki Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z IqvUvi U¨vsKv‡ii gva¨‡g cvwb
mieivn e¨e¯’v Kiv| myôz cvwb mieivn e¨e¯’v ¯’vcb, cwiPvjb, Dbœqb I iÿYv‡eÿY ivRkvnx Iqvmvi
ˆ`bw›`b Kv‡Ri AvIZvf~³| A`yi fwel¨‡Z DbœZgv‡bi cqtwb®‹vkb e¨e¯’v MÖnY I wbwðZKiY ivRkvnx
Iqvmvi Ab¨Zg jÿ¨|
3. ivRkvnx Iqvmvi mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbej :
ms¯’vi ¯Íi

Aby‡gvw`Z
c`

c~iYK…Z
c`

k~Y¨c`

eQiwfwËi msiwÿZ
(wi‡UbkbK…Z) A¯’vqx c`

gšÍe¨

1

2

3

4

5

6

ivRkvnx
Iqvmvi †gvU
c` msL¨v

157

89

68

-

ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ik‡bi
mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z cvwb
kvLvq 157 wU c`
Aby‡gvw`Z| 2010 mv‡ji 1
AvMó Iqvmvi m…wóKv‡j
wewfbœ c‡` 61 Rb ivRkvnx
Iqvmv‡Z ¯’vbvšÍwiZ n‡q
Av‡m| cieZ©x‡Z 2013
mv‡j 41 Rb wewfbœ c‡`
wb‡qvM nq Ges †cÖl‡Y
wb‡qvwRZ 5Rb| G‡Z †gvU
Rbej `vuovq (61+41+5)
=107 Rb|
BwZg‡a¨ (g„Zz¨eiY 6Rb +
Aemi MÖnY 9Rb + c`Z¨vM
3 Rb) 18wU c` k~b¨ nq,
d‡j eZgv‡b 89 Rb Kg©iZ
i‡q‡Q Ges k~b¨c‡`i msL¨v
68 Rb|

†gvU

157

89

68

-

4.2017-2018 A_© eQ‡i ivR¯^ Av‡qi LvZ wfwËK weeiYx t
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LvZ
ivR¯^ Avq

jÿ¨gvÎv
742.00 jÿ

AR©b
500.00 jÿ
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e‡Kqv
242.00 jÿ

e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e¯’v
cwÎKvq weÁvcb I MÖvn‡Ki
wbKU e‡Kqv cwi‡kv‡ai †bvwUk
cÖ`vb I MYïbvbxi Av‡qvRb
Kiv nq|

5. Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx t
µwgK cÖK‡íi bvg/
bs A_©vq‡bi Drm/
Avw_©K ms‡køó/
mgvwßKvj
1. cÖK‡íi bvgt
ivRkvnx
gnvbMix‡Z cvwb
mieivn e¨e¯’vi
cybtms¯‹vi|
A_©vq‡bi Drm t
m¤ú~Y© wRIwe
mgvwß Kvj t
wW‡m:/2018

cÖK‡íi D‡Ïk¨

As‡Mi bvg

jÿ¨gvÎv
ev¯Íe

 ivRkvnx gnvbMixi
µge×©gvb RbM‡Yi Rb¨
cvwb mieiv‡ni Kvfv‡iR
67% †_‡K 87% G e„w×;
 ˆ`wbK RbcÖwZ M‡o cvwbi
e¨envi (Consumption)
65 wjUvi †_‡K 100
wjUv‡i e„w×;
 cvwbi ¸YMZgvb
e„w×KiY;
 cvwbi wej Av`v‡qi nvi
e„w×;
 bb& †iwfwbD IqvUvi
cvwbi wm‡÷g jm 38%
†_‡K 23%G n«vm;
 A_©‰bwZK e¨e¯’vcbv Ges
Rbkw³ e¨e¯’vcbv
DbœZKi‡Yi gva¨‡g †UKmB
cvwb mieivn e¨e¯’v M‡o
†Zvjv|

(K) ivR¯^ e¨q
1. ågY e¨q (cÖwkÿY)
2. gy`ªY I evauvB (‡UÛvi
WKz‡g›U ˆZix I Ab¨vb¨
WKz‡g›U)
3. †÷kbvix, wmj I ÷¨v¤ú,
†ccvi, Kjvg, †cwÝj,
ó¨vcjvi I cvbwPs †gwkb
BZ¨vw` mieivn|
4. weÁvcb I cÖKvkbv (‡UÛvi
†bvwU‡ki Rb¨ weÁvcb)
5. cÖwkÿY e¨q
6. KwgwU, wgwUs, Kwgkb
(wUIwm, wUBwm, wcAvBwm
I wgwUs Gi m`m¨‡`i
m¤§vbx)
7. AvBwmwU BMfY©¨vÝ(AvBwmwU/GgAvBGm
/wRAvBGm miÄvg mieivn
I ¯’vcb)
8. ‡ivWm, weªR I nvBI‡q
(cvBc jvBb †jwqs Gi
Rb¨ †ivW wi‡óªv‡ikb)
(L) g~jab e¨q
1. gUi †fwnKj (gUi
mvB‡Kj)
2. dvwY©Pvi I wd·vi
(AvmevecÎ mieivn)
3. ‰e`y¨wZK miÄvg (we`¨gvb
SWTP G Bb‡UK c‡q›U
†cvj, UªvÝdigvi I
KÛvKUi ¯’vcb)
4. ‰e`y¨wZK miÄvg (we`¨gvb
cv¤ú gU‡ii K‡›Uªvj c¨v‡bj
mieivn I ¯’vcb)
5. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn
(mve-gviwmej cv¤ú gUi
†mU mieivn)
6. Ab¨vb¨ feb I óªvKPvim
(‡óvi)
7. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn
(‡jwqs Ae 100 wgtwgt
cvBc jvBb)
8. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn
(‡jwqs Ae 150 wgtwgt
cvBc jvBb)
9. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn
(‡jwqs Ae 200 wgtwgt
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Avw_©K

100% 1400.00
jÿ UvKv

AMÖMwZ
ev¯Íe

Avw_©K

eZ©gvb
1400.00
2017-18 jÿ UvKv
A_© eQ‡ii
jÿ¨gvÎvi
100%

µwgK cÖK‡íi bvg/
bs A_©vq‡bi Drm/
Avw_©K ms‡køó/
mgvwßKvj

cÖK‡íi D‡Ïk¨

As‡Mi bvg

jÿ¨gvÎv
ev¯Íe

Avw_©K

AMÖMwZ
ev¯Íe

Avw_©K

cvBc jvBb)
10. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn
(‡jwqs Ae 250 wgtwgt
cvBc jvBb)
11. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn
(‡jwqs Ae 300 wgtwgt
cvBc jvBb)
12. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn
(¯’vcb I cÖWvKkb
wUDeI‡qj)
13. m¨vwb‡Ukb I cvwb
mieivn (we`¨gvb
SWTP G Bb‡UK cvBc
jvB‡bi Rb¨ Bb‡UK
¯’vbvšÍi I ¯’vcb)

6.gvbe m¤ú` Dbœqb :
6.1 †`‡ki Af¨šÍ‡i cÖwk¶Y (01 RyjvB 2017 †_‡K 30 Ryb 2018 ch©šÍ)
cÖwk¶Y Kg©m~wPi †gvU msL¨v

ivRkvnx Iqvmv †_‡K AskMÖnYKvixi msL¨v

1

2

-

-

6.2 ivRkvnx Iqvmv KZ©…K cÖwZ‡e`bvaxb A_©-eQ‡i (2017- 18) †Kvb Bb-nvDR cÖwk¶‡Yi eY©bv t
cÖwk¶‡Yi D‡`¨vMx ms¯’v ivRkvnx Iqvmv †_‡K
cÖwk¶Y Kg©m~wPi bvg
†gqv`
/G‡RÝxi bvg AskMÖnYKvixi msL¨v
1

2

1| S.D.G ev¯Íevqb|

01 w`b

2| PZz_© †kÖYxi Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY|

01 w`b

3| PZz_© †kÖYxi Kg©Pvix‡`i `vwqZ¡-KZ©e¨ I
AvPvi-AvPiY msµvšÍ cÖwkÿY|

01 w`b

4| ‡gŠj Awdm e¨e¯’vcbv †Kvm †MÖW 10 n‡Z 18|

08 w`b

5| ‡gŠj Awdm e¨e¯’vcbv †Kvm †MÖW 10 n‡Z 18|

08 w`b

6| ivR¯^ Avq e„w×i j‡ÿ¨ Kg©KZ©v/Kg©PvixM‡Yi
`ÿZv Dbœqb cÖwkÿY|

01 w`b

7| B-dvBwjs

16 N›Uv

7. AwWU AvcwË msµvšÍ Z_¨ t 2017-18 A_© eQ‡i AwWU m¤úbœ nqwb|
8. 2017-2018 A_© eQ‡i AR©b/mvdj¨ t
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3

ivRkvnx
Iqvmv
ivRkvnx
Iqvmv
ivRkvnx
Iqvmv
ivRkvnx
Iqvmv
ivRkvnx
Iqvmv
ivRkvnx
Iqvmv
ivRkvnx
Iqvmv

4

17 Rb
33 Rb
13 Rb
19 Rb
22 Rb
30 Rb
18 Rb















Awd‡m 15 mbps ¯úxW B›Uvi‡bU ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
Awd‡m W-Fi myweav Pvjy Kiv n‡q‡Q|
cvwbi Kvfv‡iR 71% n‡Z e„w× †c‡q 80% DbœxZ Kiv n‡q‡Q|
40 wU bZzb cv¤úgUi µq Kiv n‡q‡Q|
10" cvwb mieiv‡ni cvBc jvBb ¯’vcb 2 wK.wg.|
8" cvwb mieiv‡ni cvBc jvBb ¯’vcb 4 wK.wg.|
6" cvwb mieiv‡ni cvBc jvBb ¯’vcb 12 wK.wg.|
4" cvwb mieiv‡ni cvBc jvBb ¯’vcb 4 wK.wg.|
¯^í Av‡qi RbM‡Yi Rb¨ 32 wU IqvUvi c‡q›U ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
10wU bZzb Drcv`K bjKzc ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
cvwb ms‡hv‡Mi MÖvnK msL¨v 7094 wU e„w× †c‡q‡Q|
B-bw_ Pvjy Kiv n‡q‡Q|
ivRkvnx Iqvmvq wbR¯^ mvf©vi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
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2017-2018 A_© eQ‡ii cvBc jvBb ¯’vcb Gi wPÎ

2017-2018 A_© eQ‡i B-bw_ D‡Øvab Gi wPÎ

32 wU IqvUvi c‡q›U ¯’vcb

40 wU bZzb cv¤ú gUi µq
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Aa¨vq-4
wmwU K‡c©v‡ik‡bi msw¶ß BwZnvm
1| f~wgKv t
বর্তমানে বাাংলানেনের মমাট সিটি কন্তানরেনের িাংখ্যা ১২টি। বাাংলানেনের মমাট জেিাংখ্যার প্রায় ৩০%
বাাংলানেনে েগর এলাকায় (সিটি কন্তানরেে ও ম্ৌরিভা) বাি কনর। েগরবািী জেগণনক র্াঁনের প্রর্যাসের্ ও
আধুসেক ম্ৌর সুসবধাসে সেসির্ করার লনযয েগর উন্নয়ে অনুসবভাগ সেরন্তর কাজ কনর যানে। সিটি
কন্তানরেেিমূনের প্রসর্ষ্ঠাকাল, আয়র্ে ও জেিাংখ্যা সেম্নরূ্:
ক্রমঃ
সিটি কন্তানরেে
প্রসর্ষ্ঠাকাল
আয়র্ে
জেিাংখ্যা (প্রায়)
১।
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশন
২০১১ িাল
১০৯.১৭ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
৭৬ লি
২।
ঢাকা উত্তে ক্ষিটি কর্পারেশন
২০১১ িাল
১৬০.৭৬৮ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
৫৬ লি
প
৩।
চট্টগ্রাি ক্ষিটি কর্পারেশন
১৯৮২ িাল
১৫৮ বর্ ক্ষক.ক্ষি.
৬০ লি
প
৪।
খুলনা ক্ষিটি কর্পারেশন
১৯৮৪ িাল
৪৫.৬৫ বর্ ক্ষক.ক্ষি.
১৪(চচৌদ্দ) লি
প
৫।
োজশাহী ক্ষিটি কর্পারেশন
১৯৮৭ িাল
৯৬.৭২ বর্ ক্ষক.ক্ষি.
০৮(আট) লি
৬।
বক্ষেশাল ক্ষিটি কর্পারেশন
২০০১ িাল
৫৮ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
০৫ (্াঁচ) লি
৭।
ক্ষিরলট ক্ষিটি কর্পারেশন
২০০১ িাল
৪৬ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
০৭ (িাত) লি
৮।
কুক্ষিল্লা ক্ষিটি কর্পারেশন
২০১১ িাল
৫৩ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
০৫ (্াঁচ) লি
৯।
নাোয়ণর্ঞ্জ ক্ষিটি কর্পারেশন
২০১১ িাল
৭২.৪৩ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
০৪ (চাে) লি
১০।
েংপুে ক্ষিটি কর্পারেশন
২০১২ িাল
২০৩.১৯ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
৮(আট) লি
১১।
র্াজীপুে ক্ষিটি কর্পারেশন
২০১৩ িাল
৩২৯.৫৩ বর্ প ক্ষক.ক্ষি.
২৫(পঁক্ষচশ) লি
ঢাকা উত্তর সিটি কন্তানরেে িসন্নসের্ ৮টি ইউসেয়ে (নবরাইে,বাড্ডা, ভাটারা, িার্ারকূল, েসররামপুর,
উত্তরখাে, েসযণখাে ও ডুমেী) সবলুপ্তক্রনম ৭৮.১৩ বগ ত সক.সম. এলাকায় উক্ত সিটি কন্তানরেে িম্প্রিারণ করা েনয়নে।
িম্প্রিাসরর্ এলাকায় ১৮ টি ওয়ার্ত এবাং ৫ টি অঞ্চনল সবভক্ত করা েনয়নে। ্াো্াসে ঢাকা েসযণ সিটি কন্তানরেে
্ার্শ্তবর্ী ৮টি ইউসেয়েও (শ্যামপুর, মাতুয়াইল, মর্মরা, েসেয়া, িারুসলয়া, েসযণগাঁও, োসিরাবাে, মাণ্ডা) সবলুপ্তক্রনম
৬৪.১৭ বগ ত সক.সম. এলাকায় উক্ত সিটি কন্তানরেে িম্প্রিারণ করা েনয়নে।
গর্ জুলাই, ২০১৭- জুে, ২০১৮ িমনয় খুলো, রাংপুর ও গাজীপুর সিটি কন্তানরেনের সেব তাচে যথা িমনয়
অনুসষ্ঠর্ েয়। প্রধােমন্ত্রীর কায তালনয় আন্তজতাসর্ক িনেলে মকন্দ্র, ো্লায় মােেীয় প্রধােমন্ত্রী েবসেব তাসচর্ মময়রনক
এবাং মােেীয় মন্ত্রী কাউসিলরগণনক ে্থ বাকয ্াঠ করাে।

153

154

২।

৩।

সিটি কন্তানরেে প্রসর্ষ্ঠা/এলাকা িম্প্রিারণ: ময়মেসিাংে সিটি কন্তানরেে প্রসর্ষ্ঠার উনেনশ্য ময়মেসিাংে িের
উ্নজলার ১৯টি মমৌজায় ময়মেসিাংে ম্ৌর এলাকা িম্প্রিারণ করা েয়।
এোড়া, ফসরেপুর সিটি কন্তানরেে প্রসর্ষ্ঠার লনযয ফসরেপুর িের উ্নজলার ৩৮টি মমৌজায় ম্ৌর এলাকা
িম্প্রিারণ করা েয়।
২০১৭-১৮ অথ ত বেনর সিটি কন্তানরেেিমূনের অনুকূনল অথ ত বরাে: ২০১৭-১৮ অথ ত বেনরর বাসষ তক উন্নয়ে
কমতসূসচনর্ সিটি কন্তানরেে উন্নয়ে িোয়র্া মথাক বরাে বাবে মমাট ৪০০.০০ মকাটি টাকা অথ ত বরাে প্রোে
করা েয়। উক্ত বরানের মনে ৩৪৮.০০ মকাটি টাকা সিটি কন্তানরেেিমূনের আয়র্ে, জেিাংখ্যা, চলমাে
উন্নয়ে কমতসূসচ, দুনয তাগ/ বন্যায় যসর্গ্রস্ত অবকাঠানমা উন্নয়ে কায তক্রমিমূে সবনবচোয় সিটি কন্তানরেেওয়াসর
সবভাজে কনর ৪(চার) সকসস্তনর্ বরাে প্রোে করা েয়।
উক্ত উ্-খানর্র অবসেষ্ট অথ ত ব্যনয় সিটি কন্তানরেেিমূনের বজতয ব্যবস্থা্ো ও উন্নয়ে কাজ ্সরচালোর জন্য
সবসভন্ন যাে-যন্ত্রাসে ক্রয় কনর সবর্রণ করা েনয়নে:
ক্রসমক
সিটি কন্তানরেে
গানব তজ র্াম্প ট্রাক
1.
ঢাকা েসযণ সিটি কন্তানরেে
২০
2.
চট্টগ্রাম সিটি কন্তানরেে
২৫
3.
রাজোেী সিটি কন্তানরেে
৫
4.
বসরোল সিটি কন্তানরেে
১৪
5.
সিনলট সিটি কন্তানরেে
১৮
6.
রাংপুর সিটি কন্তানরেে
১৪
7.
োরায়ণগঞ্জ সিটি কন্তানরেে
১৫
মমাট
১১১টি
২০১৭-১৮ অথ ত বেনর সিটি কন্তানরেেিমূনের অনুকূনল রাজস্ব অনুোে (িাোয্য মঞ্জুরী) বাবে মমাট ১০.০০
মকাটি টাকা বরাে প্রোে করা েয়।

৪।

েগর উন্নয়ে-১ অসধোখার প্রর্যয র্ত্ত্বাবধানে ্সরচাসলর্ প্রকল্পিমূে : স্থােীয় িরকার সবভানগর েগর উন্নয়ে-১
অসধোখার প্রর্যয র্ত্ত্বাবধানে সবসভন্ন উন্নয়ে িেনযাগী িাংস্থার অনুোে/ঋনণ সেম্নবসণ তর্ প্রকল্পিমূে বাস্তবায়োধীে
রনয়নে:
(১) Urban Primary Health Care Services Delivery Project;
( ২) Urban Public Environmental Health Sector Development Project,
( ৩) ‘European Union (EU) Support to Health and Nutrition to the Poor in Urban
Bangladesh’ েীষ তক প্রকল্প;
(৪) ‘Procurement of Equipment for Solid Waste Management’ েীষ তক প্রকল্প;
(৫) JICA এর িোয়র্ায় ‘Capacity Development of City Corporation (C4C)’ েীষ তক কাসরগসর
িোয়র্া প্রকল্প।

৫।

বাসষ তক উন্নয়ে কমতসূসচর আওর্ায় সিটি কন্তানরেেিমূে ্সরচাসলর্ প্রকল্পিমূে: বাসষ তক উন্নয়ে কমতসূসচর
আওর্ায় সিটি কন্তানরেেিমূে কর্তক
ত সবসভন্ন অবকাঠানমা (িড়ক, ফুট্ার্, মেনেজ ব্যবস্থা, বজতয ব্যবস্থা্ো,
কসমউসেটি মিন্টার ইর্যাসে) সেমতাণ/ িাংস্কার িাংক্রান্ত ৩৪(মচৌসিে)টি উন্নয়ে প্রকল্প চলমাে রনয়নে।
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৬।

উনেখনযাগ্য কায তাবলী :
ই-মট্রর্ লাইনিি কায তক্রম চালু: িকল সিটি কন্তানরেনে অেলাইেসভসত্তক মট্রর্ লাইনিি করা েনয়নে। ময মকাে
প্রর্যােী ব্যসক্ত/ প্রসর্ষ্ঠাে http://www.etradelicense.gov.bd/ ওনয়বিাইনট প্রনবে কনর মট্রর্ লাইনিনির
জন্য আনবেে করনর্ ্ানরে।

ওয়ার্তসভসত্তক সর্সজটাল মিন্টার প্রসর্ষ্ঠা: মেনের িকল সিটি কন্তানরেনে ওয়ার্তসভসত্তক সর্সজটাল মিন্টার চালু
করা েনে। ইনর্ামনে ৩৬৩ টি ওয়ানর্ত সর্সজটাল মিন্টার চালু করা েনয়নে:
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ের্ভাগ ই-সজস্’র মােনম মটন্ডার বাস্তবায়ে: িকল সিটি কন্তানরেনে ই-সজস্’র মােনম ের্ভাগ মটন্ডার
কায তক্রম বাস্তবায়ে করা েনয়নে;
রাজস্ব ও সেিাব সবভানগর কায তক্রম Automation: Urban Public Environmental Health Sector
Development Project েীষ তক প্রকনল্পর আওর্ায় ঢাকা উত্তর, ঢাকা েসযণ, চট্টগ্রাম, রাজোেী, খুলো,
বসরোল ও সিনলট সিটি কন্তানরেনে রাজস্ব ও সেিাব সবভানগর কায তক্রম Automation এর আওর্ায় আোর
কায তক্রম চলমাে রনয়নে।
Secondary Transfer Stations (STSs) সেমতাণ: উক্ত প্রকনল্পর আওর্ায় উসেসখর্ ৬টি সিটি
কন্তানরেনে কঠিে বজতয ব্যবস্থা্োর জন্য ২৬টি Secondary Transfer Stations (STSs) সেমতাণ করা
েনয়নে;

েগর স্বাস্থয মকন্দ্র, েগর মার্ত িেে সেমতাণ: শহে এলাকায় বিবািকােী জনিাধােণ ক্ষবরশষ , করে দক্ষেদ্র
জনরর্াষ্ঠীে স্বারযেে িান উন্নত কোে লরিে ‘Urban Primary Health Care Services Delivery
(UPHCSDP) (১য় ্য তায়)’ েীষ তক প্রকনল্পর অধীনে ১০টি সিটি কন্তানরেে এবাং ৪টি ম্ৌরিভায় এেসজওনের
মােনম স্বাস্থয মিবা প্রোে কায তক্রম চলমাে রনয়নে।
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মােেীয় প্রধােমন্ত্রী গর্ ১১ অনটাবর ২০১৮ র্াসরনখ সভসর্ও কেফানরনির মাোনম ঢাকা উত্তর, গাজীপুর,
রাং্র, কুসমো সিটি কন্তানরেে এবাং মগা্ালগঞ্জ ম্ৌরিভায় মমাট ৭টি েগর স্বাস্থয মকন্দ্র, েগর মার্ত িেে
উনবাধে করা েয়:

েগর এলাকায় েসরদ্র জেনগাষ্ঠীর মনে প্রাথসমক স্বাস্থয ও পুসষ্ট মিবা প্রোে: European Union (EU)
Support to Health and Nutrition to the Poor in Urban Bangladesh েীষ তক প্রকনল্পর
মােনম ৩টি সিটি কন্তানরে ও ১১টি ম্ৌরিভায় েেনরর েসরদ্র জেনগাসষ্ঠর মনে প্রাথসমক স্বাস্থয ও পুসষ্ট
মিবা প্রোে কায তক্রম মজারোর করা অব্যাের্ রনয়নে;
বজতযবােী গাসড় সবর্রণ: ‘Procurement of Equipment for Solid Waste Management’
েীষ তক প্রকনল্পর অধীনে জা্াে িরকানরর অনুোনে সিটি কন্তানরেে এবাং ম্ৌরিভািমূনের জন্য ্য তাপ্ত
বজতযবােী গাসড় সবর্রণ করা েনয়নে;
সিটি কন্তানরেনে সেিাব, রাজস্ব সবভানগর কমতকর্তা-কমতচাসরনের িযমর্া বৃসির জন্য প্রসেযণ
আনয়াজে: ‘Capacity Development of City Corporation (C4C)’ েীষ তক কাসরগসর
িোয়র্া প্রকনল্পর মােনম সিটি কন্তানরেনে সেিাব, রাজস্ব সবভানগর কমতকর্তা-কমতচাসরনের িযমর্া
বৃসির জন্য প্রনয়াজেীয় প্রসেযণ/ কমতোলার আয়জে করা েনয়। এ প্রকনল্পর অধীনে স্থােীয় িরকার (সিটি
কন্তানরেে) আইে, ২০০৯ এর অনুযায়ী প্রনয়াজেীয় িাংখ্যক সবসধমালা/ প্রসবধাে/ উ্-আইে প্রণয়নের
কাজ চলমাে রনয়নে। সবদ্যমাে িকল আইে, সবসধমালা, েীসর্মালা িাংকলে কনর একটি ম্যানুয়াল প্রস্তুনর্র
কাজ চলমাে রনয়নে।
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C4C েীষ তক প্রকনল্পর আওর্ায় গর্ ০৭-১৫ মিনেম্বর ২০১৭ মময়ানে জা্ানে ‘Learning and Dialogue
Programme on Local government systems and laws/regulations/by-laws’ েীষ তক মপ্রাগ্রানমর
আনয়াজে করা েয়। উক্ত মপ্রাগ্রানম স্থােীয় িরকার সবভাগ ও সিটি কন্তানরেেিমূনের কমতকর্তা ও জেপ্রসর্সেসধগণ
অাংেগ্রেণ কনরে:

সিটি কন্তানরেনের িাাংগঠসেক কাঠানমার্ ্ে সৃজে: োরায়ণগঞ্জ সিটি কন্তানরেনের িাাংগঠসেক কাঠানমানর্
৬৮৩টি ্ে সৃজে করা েয়। রাংপুর সিটি কন্তানরেনে িাাংগঠসেক কাঠানমানর্ ্ে সৃজনে অথ ত সবভানগর
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রসর্ষ্ঠাে অনুসবভাগ েনর্ িেসর্ ্াওয়া মগনে। বর্তমানে প্রস্তাসবর্ ্েিমূনের মবর্ে মস্কল ও খিড়া
সেনয়াগ মযাগ্যর্া সেধারনণর কাজ চলমাে রনয়নে। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা েসযণ এবাং চট্টগ্রাম সিটি কন্তানরেনের
কমতচাসর চাকুসর সবসধমালা প্রণয়ে কাজ চলমাে রনয়নে।

্সবি ঈে উল আযো উ্লনয সেসে তষ্ট স্থানে ্শু কুরবাসে: পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে বিগত
িছক্ষেে ন্যায় দদক্ষেে সকল বসবি কক্ষপপাক্ষেেন, দপৌেসভা এিং ইউবনয়ন পবেষক্ষদ বনবদপষ্ট স্থাক্ষন পশু কুেিাবন
কোে কর্পসূবি িাস্তিায়ন কো হয়। দপৌেসভা ও উপক্ষেলা পযপাক্ষয় কর্পপবেকল্পনা গ্রহণ ও িাস্তিায়ক্ষনে েন্য
সকল বিভাগীয় কবর্েনােক্ষক দাবয়ত্ব প্রদান কো হয়। ইউবনয়ন পযপাক্ষয় এ কর্পসূবি িাস্তিায়ক্ষনে েন্য দেলা
প্রোসকগণক্ষক বনক্ষদপেনা প্রদান কো হয়। দদক্ষেে ১১বি বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষন বনর্পাবেত স্থাক্ষন প্রায় ২৯,৫৪বি
পশু কুেিাবন কো হয়:
পশু কুেিাবন এে বনর্পাবেত স্থাক্ষনে সংখ্যা
ক্রবর্ক
বসবি কক্ষপপাক্ষেেন

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ঢাকা দবেণ বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
োেোহী বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
িট্টগ্রার্ বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
খ্ুলনা বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
িবেোল বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
বসক্ষলি বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
নাোয়ণগঞ্জ বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
কুবর্ল্লা বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
েংপুে বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
গােীপুে বসবি কক্ষপপাক্ষেেন
সিপক্ষর্াি
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৬২০ বি
৫৪৩ বি
২১০ বি
৩১৪ বি
১৬৩ বি
১৩৫ বি
৩৬ বি
১৮৩ বি
১৯০ বি
১১৭ বি
৪৪৩ বি
২,৯৫৪বি

XvKv `w¶Y wmwU K‡cv©‡ikb (wWGmwmwm)
আয়তন
ওয়ার্ প িংখ্যা
অঞ্চল িংখ্যা
জনিংখ্যা
নর্েীে চিাট চহাক্ষডং িংখ্যা

: ৪৫ ব:ক্ষক:ক্ষি:+নবিংযুক্ত ৫৫.৮০ ব:ক্ষক:ক্ষি:,
চিাট= ১০০.৮০ ব:ক্ষক:ক্ষি:
: ৫৭টি + নবিংযুক্ত ১৮টি, চিাট= ৭৫টি
: ৫টি+ নবিংযুক্ত ৫টি, চিাট= ১০টি
: ২০১১ িারলে আদিশুিােী অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি
কর্পারেশরনে চলাকিংখ্যা- ৩১,৩০,১৩৬ জন (নবিংযুক্ত ৮টি
ইউক্ষনয়ন- ৯,০৭,৫৮৫ জন)িহ চিাট ৪০,৩৭,৭২১ জন।
: ১,৬৯,৭৬৫ টি

২০১৭-১৮ অর্ পবছরে িেকারেে বাক্ষষ পক উন্নয়ন কিপসূক্ষচে আওতায় ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশন
কর্তক
প ক্ষবক্ষিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও ক্ষনজস্ব অর্ পায়রন িড়ক উন্নয়ন, নদ পিা ক্ষনিপাণ, ফুট্াত উন্নয়ন, চিবক করলানী
ক্ষনিপাণ, বজপে ব্যবযা্না উন্নয়রন যান-যন্ত্র্াক্ষত িংগ্রহ ইতোক্ষদ কাজ বাস্তবায়ন কো হরয়রছ। এ িকল উন্নয়ন
কারজে িাে-িংরি্ ক্ষনম্নরূ্:
কারজে ক্ষববেণ
োস্তা উন্নয়নফুট্াত ক্ষনিপাণচেন ক্ষনিপাণশাক্ষিনর্ে
এলাকাে
জলাবদ্ধতা
দূেীকেরণে লরিে ক্ষবরশষ কায পক্রি
বাস্তবায়ন
ক্ষবদ্যেৎ িাশ্রয়ী এলইক্ষর্ বাক্ষত যা্ন্াবক্ষলক টয়রলট ক্ষনিপাণ/ িংস্কােআক্ষজিপুে কবেযারন িিক্ষজদ ক্ষনিপাণিাতুয়াইল ল্যান্ডক্ষিড িম্প্রিােণ্াকপ উন্নয়নিাঠ উন্নয়নবজপে ব্যবযা্নাে জন্য চিরকন্ডােী
ট্রান্সিাে চেশন ক্ষনিপাণআধুক্ষনক কিাইখানা ক্ষনিপাণক্ষিনাে করলানী ক্ষনিপাণ
যাত্রী ছাউক্ষন ক্ষনিপাণ
পুক্ষলশ বক্স ক্ষনিপাণ
ফুটওিাে ক্ষিজ
কবেযান উন্নয়ন
কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে ক্ষনিপাণ
িারকপট ক্ষনিপাণ

২০১৭-১৮ অর্ পবছরে বাস্তবাক্ষয়ত
২০১.৪৫ ক্ষক:ক্ষি:
৩৫.৯৭ ক্ষক:ক্ষি:
১৬৮.৪৭ ক্ষক:ক্ষি:
োস্তা: ৭.২৭২ ক্ষক.ক্ষি.
ফুট্াত: ১১.৪০২ ক্ষক.ক্ষি.
চেন: ১১.৭২ ক্ষক.ক্ষি.
১০,২৩৩ টি
১০ টি িিাপ্ত
১টি
১টি (অগ্রর্ক্ষত- ১৫%)।
১৮টি (অগ্রর্ক্ষত- ২০%)
১২টি (অগ্রর্ক্ষত- ২০%)
৭টি

বতপিারন চলিান
২৫০ ক্ষক.ক্ষি.
৪০ ক্ষক.ক্ষি.
২০০ ক্ষক.ক্ষি.
-

িিত্মব্য
িিাপ্ত

১০,০০০ টি
১২টি চলিান
১টি
১৮টি
১২টি
৪টি

-

১টি (হাজােীবার্)
(অগ্রর্ক্ষত- ২৩%)
৯০টি ফ্ল্োট ক্ষনিপাণ
২৮টি িিাপ্ত
৫১টি
১৬টি িংস্কাে কো হরয়রছ
-

২টি (হাজােীবার্ ও
কাপ্তাে বাজাে)
৩৮৪টি
১২টি
১৯টি
৬টি নতুন
৩টি
৩টি নতুন ও ২টি
িংস্কাে
চানখােপুল িারকপট
ক্ষনিপাণ

চানখােপুল িারকপট
(অগ্রর্ক্ষত- ২০%)
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িিাপ্ত
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান
চলিান

োস্তা উন্নয়ন-

ফুট্াত ক্ষনিপাণ-

161

চেন ক্ষনিপাণশাক্ষি নর্ে এলাকাে জলাবদ্ধতা দূেীকেরণে লিে ক্ষবরশষ কায পক্রি বাস্তবায়ন

ক্ষবদ্যেৎ িাশ্রয়ী এলইক্ষর্ বাক্ষত যা্ন-

162

্াবক্ষলক টয়রলট ক্ষনিপাণ/িংস্কাে-

আক্ষজিপুে কবেযারন িিক্ষজদ ক্ষনিপাণ-

163

্াকপ উন্নয়ন-

164

িাঠ উন্নয়ন-

165

166

167

বজপে ব্যবযা্নাে জন্য চিরকন্ডােী ট্রান্সিাে চেশন ক্ষনিপাণ
যাত্রী ছাউক্ষন ক্ষনিপাণ

168

পুক্ষলশ বক্স ক্ষনিপাণ
ফুটওিাে ক্ষিজ
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কবেযান উন্নয়ন
নার্ক্ষেক চিবা প্রদারন/িহজীকেরণ গৃহীত/চলিান উরল্লখরযাগ্য কায পক্রিিমূহ:

ই-চট্রর্ লাইরিন্স চিবা প্রদান কায পক্রি চালু কো হরয়রছ।
ই-চেক্ষিক্ষনউ চিবা কায পক্রি চালু কো হরয়রছ। ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশন এে আওতায় বাড়ীে িাক্ষলকর্ণ
ঘরে বরি দ্রুত িহরজ এবং ক্ষনো্রদ অন-লাইরনে িাধ্যরি চহাক্ষডং ট্যাক্স প্রদান কেরত ্ােরবন।
দে্ত্র কায পক্রি স্বচ্ছতাে জন্য শতিার্ ই-চটন্ডাক্ষে কায পক্রি চালু কো হরয়রছ।
আরলাক্ষকত ঢাকা র্ড়রত ৩৭০০০ ক্ষর্ক্ষজটালাইজর্ এলইক্ষর্ লাইট যা্ন কো হরয়রছ।
্ক্ষেচ্ছন্ন কিীরদে কায পক্রি ক্ষনক্ষবড়িারব ্য পরবিরনে জন্য চলারকশন ট্রোক্ষকং ক্ষিরেি চালু কো হরয়রছ।
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে প্রধান কায পালয় নর্েিবনিহ গুরুত্বপূন প জনিিার্িযরল ক্ষি ওয়াই-িাই চজান
যা্ন কো হরয়রছ।
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশন লাইি িক্ষনটক্ষেং এে িাধ্যরি িাঠ ্য পারয় কায পক্রি িোিক্ষে িক্ষনটক্ষেং কো
হরচ্ছ।
িাঠ ্য পারয় চলিান উন্নয়ন কায পক্রি ও ্ক্ষেচ্ছন্নতা কায পক্রি ইন্সট্যান্ট িক্ষনটক্ষেং কোে জন্য চহায়াটি আো্
চালু কো হরয়রছ।
ন্যাশনাল চ্াট পাল চিিওয়ারকপে আওতায় ক্ষর্এিক্ষিক্ষি’ে ওরয়ব চ্াট পাল www.dscc.gov.bd এে িাধ্যরি
নার্ক্ষেক/রিবাগ্রহীতাে জন্য ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশন িংক্রাি ক্ষবক্ষিন্ন হালনার্াদ তথ্য প্রদান কো হরচ্ছ।
ক্ষর্এিক্ষিক্ষি’ে চিিবুক চ্ি www.facebook.com/officalpage.dscc এে িাধ্যরি নার্ক্ষেক ও
চিবাগ্রহীতারদে জন্য ক্ষিটি কর্পারেশন িংক্রাি ক্ষবক্ষিন্ন হালনার্াদ তথ্য প্রদান কো হরচ্ছ।
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে িকল চিবা িংক্রাি নার্ক্ষেক বান্ধব িিক্ষিত এো্ি আিাে ঢাকা চালু কো
হরব।
অন-লাইন কবেযান ব্যবযা্না ক্ষিরেি এে কাজটি বাস্তবায়নাধীন ।
ই-নক্ষর্ (িাইক্ষলং) ক্ষিরেি বাস্তবায়নাধীন েরয়রছ।
অন-লাইরনে িাধ্যরি কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে বুক্ষকং এবং চ্রিন্ট কেরত ই-কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে িিটওয়োে
চর্রিল্রিরন্টে কাজ চলিান।

ওয়ার্ পক্ষিক্ষত্তক ক্ষর্ক্ষজটাল চিন্টারেে িংখ্যা, প্রদত্ত সুক্ষবধাক্ষদ এবং িক্ষবষ্যৎ ্ক্ষেকল্পনা:
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে ৫৭টি ওয়ার্ প প্রক্ষতটি ওয়ারর্ প ০১টি করে ক্ষর্ক্ষজটাল চিন্টাে ক্ষবদ্যিান েরয়রছ।
প্রক্ষতটি চিন্টারে ০১(এক)জন পুরুষ ও ০১(এক)জন নােী উরদ্যাক্তা কাজ কেরছন।
নবর্ঠিত ১৮টি ওয়ারর্ প ক্ষর্ক্ষজটাল চিন্টাে চালু কো হরব।
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ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে িম্মাক্ষনত কাউক্ষন্সলেরদে অক্ষিরি বরি অরনক উরদ্যাক্তা কাজ কেরছ।
িম্মাক্ষনত কাউক্ষন্সলেরদে অক্ষিরি বিাে ব্যবযা না র্াকায় ক্ষকছু উরদ্যাক্তা িংক্ষিে ওয়ারর্ প ক্ষনজস্ব ব্যরয় অক্ষিি
িাড়া ক্ষনরয় ক্ষর্ক্ষজটাল চিন্টাে ্ক্ষেচালনাে িাধ্যরি ক্ষর্ক্ষজটাল চিবা চ্ৌরছ চদয়াে কাজ কেরছ এবং ক্ষনক্ষদে
্ক্ষেিাণ িাক্ষিিপ চাজপ ্ারচ্ছ।
িাননীয় প্রধানিন্ত্রীে রূ্কল্প ’২০২১ বাস্তবায়রন ক্ষর্ক্ষজটাল চিন্টারেে উরদ্যাক্তাো কাজ কেরছ।
জনর্রণে চদাড় চর্াড়ায় ক্ষর্ক্ষজটাল চিবা প্রদারনে জন্য উরদ্যাক্তারদে ভূক্ষিকা অগ্রর্ন্য ।
ক্ষিটি কর্পারেশরনে অধীরন বতপিান ক্ষশশু্াকপ, কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে, শ্মশানঘাট, ক্ষশিা প্রক্ষতষ্ঠান, হাি্াতাল ইতোক্ষদ
যা্না (জনর্ণরক চিবা) িংক্ষিপ্ত তথ্য; িম্প্রক্ষত উরবাধন হরয় র্াকরল বা ক্ষনিপানাধীন র্াকরল এ উক্ত কারজে ব্যয়,
িিাক্ষপ্তকাল প্রদত্ত সুক্ষবধাক্ষদ:
ক্র. নং
1.
2.

যা্না
ক্ষশশু্াকপ
কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে

িংখ্যা/্ক্ষেিাণ
১টি
৩৬ টি

3.
4.
5.
6.
7.

্াকপ
চখলাে িাঠ
কবেযান
শ্মশানঘাট
িারকপট

২৮ টি
১২ টি
৩ টি
২ টি
৮৬ টি

8.
9.

ফ্ল্াইওিাে
ফুটওিাে ক্ষিজ

২ টি
৪০ টি

10.
11.

স্কুল
করলজ

১ টি
১ টি

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

হাি্াতাল
িার্তিদন
িংর্ীত ক্ষবদ্যালয়
আন্ডাে্াি
োস্তা
ফুট্ার্
চেন (রখালা+ ্াই্)
ট্রাক্ষিক ক্ষির্ন্যাল
এলইক্ষর্ বাক্ষত
চিক্ষনটােী ল্যান্ডক্ষিল
জবাইখানা
যানবাহন
ব্যায়ািার্াে

২ টি
১ টি
১২ টি
১ টি
৯৯৩.৪৫ ক্ষকিঃ ক্ষিিঃ
২১৭.৩৮ ক্ষকিঃ ক্ষিিঃ
৯৬১.৮৬ ক্ষকিঃ ক্ষিিঃ
৪০ টি
৪৪,০০০টি
১ টি
২টি
৫১৩টি
২১ টি

িিব্য
পুোতন জোজীণ প ৩টি কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে চিরে
নতুন ৩টি কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে ক্ষনিপাণ ও ২টি িংস্কাে
কাজ চলিান।
১৯টি ্াকপ উন্নয়ন কাজ চলিান।
১২টি িাঠ উন্নয়ন কাজ চলিান।
৩টি কবেযান উন্নয়ন কাজ চলিান।
১টি শ্মশানঘাট (লালবার্) উন্নয়ন কাজ চলিান।
১টি চানখােপুল িারকপট ক্ষনিপাণ কাজ চলিান।
১টি গুক্ষলিত্মান চট্রর্ চিন্টাে ক্ষনিপাণ কাজ চলিান।
১৬টি িংস্কাে কো হরয়রছ। নতুন ৬টি ক্ষনিপাণ কাজ
চলিান।
১টি িক্ষহলা করলজ ২০-তলা ক্ষিক্ষত্তক্ষবক্ষশে ৮-তলা
িবন ক্ষনিপাণ িিাপ্ত।
১টি িংস্কাে কাজ চলিান।
১টি ৫-তলা নতুন িবন ক্ষনিপাণ কো হরয়রছ।
১টি িংস্কাে কো হরয়রছ।
২০১.৪৫ ক্ষক:ক্ষি:
৩৫.৯৭ ক্ষক:ক্ষি:
১৬৮.৪৭ ক্ষক:ক্ষি:
উন্নয়ন কো হরয়রছ।
নতুনিারব যা্ন কো হরয়রছ।
িম্প্রিােণ ও উন্নয়ন কাজ চলিান।
২টি আধুক্ষনক জবাইখানা ক্ষনিপাণ কাজ চলিান।
-

ক্ষিটি কর্পারেশরনে বজপে ব্যবযা্নায় অগ্রর্ক্ষত/ িািল্য:
 ২০১৮ িারল িাননীয় চিয়ে এে চনর্তরত্ব ব্যা্ক জনিরচতনতামূলক কায পক্রি গ্রহণ কো হরয়রছ।
‘জনতাে মুরখামুক্ষখ জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ’ এবং ক্ষবক্ষিন্ন িতক্ষবক্ষনিয় িিাে িাধ্যরি জনর্ণরক নর্েীে ্ক্ষেস্কাে্ক্ষেচ্ছন্নতায় ব্যা্কিারব উবুদ্ধ কো হয়।
 জা্ানী অনুদান িহায়তা প্রকরল্পে আওতায় ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টি আধুক্ষনক বজপেবাহী র্াড়ী বজপে ্ক্ষেবহরন
ক্ষনরয়াক্ষজত কো হয়। তাছাড়া ক্ষবক্ষিন্ন ওয়ারর্ প চিরকন্ডােী ট্রান্সিাে চেশন ক্ষনিপারণে িাধ্যরি বজপে
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ব্যবযা্নায় র্ক্ষতশীলতা আনয়ন কো হয়। উরল্লক্ষখত কায পক্রিিমূহ গ্রহরণে িরল নর্েীে বজপে িংগ্ররহে
হাে প্রায় ৭৮% হরত ৮৯% এ উন্নীত হরয়রছ। নর্েীে ্ক্ষেস্কাে ্ক্ষেচ্ছন্নতা ক্ষবর্ত চযরকান িিরয়ে চচরয়
উরল্লখরযাগ্য উন্নক্ষত হরয়রছ।
 ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশন কর্তক
প আরয়াক্ষজত ্ক্ষেচ্ছন্নতা কায পক্ররি িব পাক্ষধক চলারকে উ্ক্ষযক্ষতে
কােরণ ক্ষর্রনজ বুক অব ওয়াডপ চেকর্ পি এ অিভূপক্ত হয়। নর্েীে ্ক্ষেস্কাে ্ক্ষেচ্ছন্নতা শতিারর্ উন্নীত
কোে লরিে কায পক্রি অব্যাহত আরছ।
প িংক্ষিপ্ত তথ্য (যারনে িংখ্যা, চকােবানীকৃত ্শুেিংখ্যা, ক্ষবর্ত বছরেে তুলনায় এ বছরেে
ক্ষনক্ষদ পে যারন ্শু চকােবানী িম্পক্ষকত
িািরল্যে ক্ষচত্র) ও ছক্ষব;






ক্ষর্এিক্ষিক্ষি এলাকায় চকােবানী ্শু জবাইরয়ে ক্ষনধ পাক্ষেত যারনে িংখ্যা - ৬০২ টি
চকােবানীে ্শুে িংখ্যা
- ১৯৪২৮৭ টি
ক্ষবর্ত বছরেে তুলনায় এ বছরে িািরল্যে ক্ষচত্রিঃ
ঈদ্যল আযহা ২০১৭ এ অক্ষতবৃক্ষেে কােরণ ক্ষবক্ষিন্ন যারন জলাবদ্ধতা সৃক্ষে হয়। িরল ্শু চকােবানী ও
চকােবানীকৃত ্শুে বজপে অ্িােরণ ক্ষকছুটা ক্ষবলম্ব হয়। ঈদ্যল আযহা ২০১৮ এ ঈরদে ক্ষদন আবহাওয়া
অনুকূরল ক্ষছল। িাননীয় চিয়ে িরহাদয় কর্তক
প দ্যপুে ২.০০ ঘটিকায় আনুষ্ঠাক্ষনকিারব চকােবানীে বজপে
অ্িােণ উরবাধরনে ্েবতী ২৪ ঘন্টায় ৫১৯০ ক্ষট্রর্ে িাধ্যরি িব পরিাট ১৯০৮৯ টন বজপে অ্িােণ করে
নর্েীরক চকােবানী ্শুে বজপে মুক্ত চঘাষণা কো হয়।

২০১৭-১৮ অর্ পবছরে বাক্ষষ পক উন্নয়ন কিপসূক্ষচরত চলিান প্রক্ষতটি প্রকরল্পে তথ্য:
১. প্রকরল্পে নাি

:

ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে ক্ষবক্ষিন্ন অবকাঠারিা উন্নয়ন
প্রকল্প।
িংক্ষিপ্ত উরদ্দশ্য
: ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে ক্ষবক্ষিন্ন ক্ষবিারর্ে আওতাধীন
িড়ক, চেরনজ, ট্রাক্ষিক, োস্তাে ক্ষবদ্যেতায়ন, ্াকপ, ক্ষশশু ্াকপ ও
চখলােিাঠ, জবাইখানা, হাি্াতাল, কবেযান, ্াবক্ষলক
টয়রলট ইতোক্ষদ অবকাঠারিা উন্নয়ন করে নার্ক্ষেক চিবাে িান
ও ্ক্ষেক্ষধ বৃক্ষদ্ধ কো।
প্রকল্প ব্যয় (ক্ষজওক্ষব ও ক্ষিটি কর্পারেশন)
: চিাট: ১২১৬৫৫.৮০
(ক্ষজওক্ষব-৮৫১৫৯.০৬, ক্ষর্এিক্ষিক্ষি-৩৬৪৯৬.৭৪)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অর্ প বছে ্য পি : জানু, ২০১৬ হরত জুন ২০১৯
বাস্তবায়ন অগ্রর্ক্ষত
চিৌত- ৫৬.৪৫%
আক্ষর্ পক- ৫৮০১৯.৮৬ লি টাকা (৪৭.৬৯%),
২. প্রকরল্পে নাি

: ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে িক্ষতগ্রস্ত ক্ষবক্ষিন্ন অবকাঠারিা
উন্নয়ন প্রকল্প।
িংক্ষিপ্ত উরদ্দশ্য
: (ক) ঢাকা িহানর্রে িক্ষতগ্রস্ত োস্তা, নদ পিা ও ফুট্াত
উন্নয়রনে িাধ্যরি নর্েবািীে জন্য ক্ষনো্দ ও কায পকেী িড়ক
চনটওয়াকপ র্রড় চতালা;
(খ) োস্তাে ্াক্ষন ক্ষনষ্কাশরনে ব্যবযা কো;
(র্) িহানর্রেে যানজট হ্রািকেণ।
প্রকল্প ব্যয় (ক্ষজওক্ষব ও ক্ষিটি কর্পারেশন)
: চিাট: ১০৭২৩.০০ লি (ক্ষজওক্ষব)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অর্ প বছে ্য পি : জুলাই, ২০১৭ হরত জুন ২০১৯
বাস্তবায়ন অগ্রর্ক্ষত
চিৌত- ৫১%
আক্ষর্ পক- ৫০০০.০০ লি টাকা (৫০.৬৫%)
৩. প্রকরল্পে নাি

: ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে আওতাধীন যাত্রাবাড়ী চিাড়
হরত ক্ষত্রমুখী োস্তা িম্প্রিােণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
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: (ক) প্রকল্প এলাকায় িক্ষতগ্রস্ত োস্তা, নদ পিা ও ফুট্াত
উন্নয়রনে িাধ্যরি যাতায়াত ব্যবযা উন্নয়ন।
(খ) প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূেীকেণ এবং ্র্চােীরদে
সুক্ষবধা প্রদান।
প্রকল্প ব্যয় (ক্ষজওক্ষব ও ক্ষিটি কর্পারেশন)
: চিাট- ১৫৪৮৮.৯৪ লি
(ক্ষজওক্ষব- ১০৮৪২.২৬ ক্ষর্এিক্ষিক্ষি- ৪৬৪৬.৬৮)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অর্ প বছে ্য পি : জানু, ২০১৬ হরত জুন ২০১৮
বাস্তবায়ন অগ্রর্ক্ষত
চিৌত- ১০০%
আক্ষর্ পক- ৯২৯৭.০০ ক্ষজওক্ষব।
িংক্ষিপ্ত উরদ্দশ্য

৪. প্রকরল্পে নাি

: ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে আওতাধীন নবিংযুক্ত
শ্যািপুে, দক্ষনয়া, িাতুয়াইল এবং িারুক্ষলয়া এলাকাে িড়ক
অবকাঠারিা ও চেরনজ ব্যবযাে উন্নয়ন প্রকল্প।
িংক্ষিপ্ত উরদ্দশ্য
: (ক) প্রকল্প এলাকায় িক্ষতগ্রস্তোস্তা, নদ পিা ও ফুট্াত
উন্নয়রনে িাধ্যরি যাতায়াত ব্যবযা উন্নয়ন।
(খ) প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দূেীকেণ এবং ্র্চােীরদে
সুক্ষবধা প্রদান।
প্রকল্প ব্যয় (ক্ষজওক্ষব ও ক্ষিটি কর্পারেশন)
: চিাট- ৭৭৩৯৮.০০ লি
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অর্ প বছে ্য পি : জানুয়ােী, ২০১৭ হরত জুন- ২০১৯
বাস্তবায়ন অগ্রর্ক্ষত
চিৌত- ৫৮%
আক্ষর্ পক- ৩৮৩৮০.০০ লি টাকা।
৫. প্রকরল্পে নাি

: ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে বজপে ব্যবযা্না ও জনরিবা
উন্নয়ন প্রকল্প।
িংক্ষিপ্ত উরদ্দশ্য
: ঢাকা িহানর্েীে োস্তা িমূহ চিোিত কায পক্রি আধুক্ষনকায়ন
ও দ্রুত চিোিত কেণ।
প্রকল্প ব্যয় (ক্ষজওক্ষব ও ক্ষিটি কর্পারেশন)
: চিাট- ৮৪৮৭.৫০ লি
(ক্ষজওক্ষব-৫৯৪১.২৫,ক্ষর্এিক্ষিক্ষি-২৫৪৬.২৫)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অর্ প বছে ্য পি : জুলাই, ২০১৫ হরত ক্ষর্রিম্বে ২০১৭
বাস্তবায়ন অগ্রর্ক্ষত
চিৌত- ৯৬%
আক্ষর্ পক- ৫০০৯.০০ লি টাকা (ক্ষজওক্ষব) (৫৯.০১%)
৬. প্রকরল্পে নাি
িংক্ষিপ্ত উরদ্দশ্য

: িাতুয়াইল স্যাক্ষনটােী ল্যান্ডক্ষিল িম্প্রিােণিহ ভূক্ষি উন্নয়ন।
1. Secure land for future land filling and
:
waste–to-Energy project.
2. Improvement and facility development for
land filling at Matuail Sanitary landfill
expanded and existing areas.
3. Environment friendly waste Disposal.
4. Post Closure of old Matuail landfill site.

প্রকল্প ব্যয় (ক্ষজওক্ষব ও ক্ষিটি কর্পারেশন)
: চিাট- ৭২৪৪৮.০০ লি (ক্ষজওক্ষব)
বাস্তবায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অর্ প বছে ্য পি : জুলাই, ২০১৫ হরত ক্ষর্রিম্বে ২০১৭
বাস্তবায়ন অগ্রর্ক্ষত
চিৌত- ৩.৫০%
আক্ষর্ পক- ২৪৯৮.০০ লি
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২০১৭-১৮ অর্ পবছরে বাক্ষষ পক োজস্ব আয় (উৎরিে িংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ):
(টাকায়)

খারতে নাি
কেিঃ
কে (রহাক্ষডং, ্ক্ষেচ্ছন্ন, লাইটিং)
ক্ষিিঃ
বাজাে িালািী
োস্তা খনন ক্ষিি
জবাইখানা ইজাো
িম্পক্ষত্ত হস্তািে কে
চট্রর্ লাইরিন্স
ক্ষেক্সা লাইরিন্স ক্ষিি
িাড়া ও িম্পক্ষত্ত হরত আয়িঃ
বাজাে িাড়া
যন্ত্র্াক্ষত িাড়া
বাি/ট্রাক টাক্ষিনপ াল
র্রুে হাট (রকােবানীে হাটিহ)
কবেযান ও শ্মশান ঘাট
ক্ষশশু ্াকপ
চ্রট্রাল ্াম্প
কক্ষিউক্ষনটি চিন্টাে িাড়া
ইজাো (টয়রলট, ঘাট ইতোক্ষদ)
অক্ট্রয়িঃ
অন্যান্যিঃ
পূোতন অরকরজা িাল ক্ষবক্রয়
ক্ষিক্ষর্উল ও অন্যান্য িেি ক্ষবক্রয়
ক্ষববাহ ও জম্ম-মৃতুে িনদ ক্ষিি
ক্ষবজ্ঞা্ন
প্ররিাদ কে (ক্ষিরনিা)
ক্ষিটি ট্যাক্স
ক্ষশশুযত্ন (রর্-চকয়াে)
অন্যান্য িাড়া (ভূক্ষি, কাজী বক্ষশে
ক্ষিলনায়তন, ক্ষছন্নমূল ও নর্েিবন
ইতোক্ষদ)
অন্যান্য
চিাট োজস্ব আয়িঃ

প্রকৃত আয়
১৭৬৪২৫৮৩৫৭.৯৯
৪৫১৯২৬৭০৮.০০
৬৯৫৬৪৫২৮.৫৬
৩৬৫৪৪০.০০
৭২৫৬১১২৭৯.০০
৬৩৬০৮৪৪৫৮.৫০
৪৭৫১০৩৫৫.০০
২৬৮৭০৩৪০৪.৭৮
১৬৯০৩০৭০.০০
২১২৬৯৫১৯.০০
৭৮৫৭১৭৭৫.০০
২২৫৯৬০০.০০
৪০৮২৩৭০৫.৩২
১৯৮১২০০০.০০
২৪২৫৬১৯৩.৪০
১২৮২৩৯৫৭.০০
১০০০০০০০.০০
০.০০
১৬১৭৯৭৫৮.০০
০.০০
৩০৭৫৩৫৮২.০০
৩৬৪৩১১২.২১
০.০০
১৫০০০.০০
২৪৫২৩৬৯৩.৪৮
৩৩৬৪৬৯১২.২৭
৪২৯৯৫০৬৪০৯.৫১
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প্রাথসমক স্বাস্থযনিবা প্রোনের িাংসযপ্ত র্থ্য, িাফল্য:
হাি্াতাল িমূরহ সুলিমূরল্য জরুক্ষে ক্ষবিার্, বক্ষহিঃক্ষবিার্ এবং অিিঃক্ষবিারর্ে িাধ্যরি ক্ষদবাোক্ষত্র ২৪ ঘন্টা
ক্ষচক্ষকৎিা চিবা প্রদারনে ক্ষহিাব ক্ষনম্নরূ্:
২০১৭ - ২০১৮ অর্ প বছরে
ঢাকা িহানর্ে
ঢাকা িহানর্ে ক্ষশশু
নাক্ষজো বাজাে
চিবা প্রাপ্ত চোর্ীে িংখ্যা
চজনারেল হাি্াতাল
হাি্াতাল
িার্তিদন
জরুক্ষে ক্ষবিার্
১০,২৫৮
১৫,৮৩৬
১৬৬
বক্ষহিঃক্ষবিার্
২,১৮,১৬৮
১,২০,৫২৬
২৫,১৩১
অিিঃক্ষবিার্
৩১,৫২৪
২০,০৮৫
৫৩৮
অ্ারেশন
৫১৬
০
১৩৩
নেিাল ও ক্ষিজাে চর্ক্ষলিােী
০
০
১০৪
আেবান প্রাইিােী চহলর্ চকয়াে প্রকল্পিঃ
 ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশনাধীন আেবান প্রাইিােী চহলর্ চকয়াে প্রকরল্পে আওতায় ০৫টি নর্ে
িার্তিদন ও ২৮টি নর্ে স্বাযে চকন্দ্র হরত ক্ষবক্ষিন্ন প্রকাে স্বাযে চিবা চদয়া হরচ্ছ।
 নর্ে স্বাযে চকরন্দ্র প্রার্ক্ষিক স্বাযে এবং িার্তিদরন প্রসূক্ষত ও ক্ষশশু স্বাযে চিবা স্বল্প/ক্ষবনামূরল্য প্রদান
কো হয়।
 নর্ে স্বাযে চকন্দ্রগুরলারত িাপ্তাক্ষহক ছুটি ও িেকােী ছুটি ব্যক্ষতত প্রক্ষতক্ষদন িকাল ৯ টা চর্রক ক্ষবকাল
৪টা ্য পি চখালা র্ারক এবং প্রক্ষতটি অংশীদাক্ষেত্ব চুক্ষক্ত এলাকায় কি্রি ১টি স্বাযে চকন্দ্র অক্ষিি
কালীন িিরয়ে ্রেও ক্ষবকাল ৪টা চর্রক িন্ধো ৬টা এবং চকার্াও চকার্াও োত ৯টা ্য পি চখালা
োখা হয়, যাে ঠিকানা প্রক্ষতটি চকরন্দ্র প্রদক্ষশতপ আরছ।
 নর্ে িার্তিদনিমূহ অক্ষিি চলাকালীন িিয়িহ িপ্তারহে প্রক্ষতক্ষদনই ক্ষদবা-োক্ষত্র ২৪ ঘন্টা চখালা র্ারক।
 প্রক্ষতটি নর্ে স্বাযে চকন্দ্র ও নর্ে িার্তিদন চর্রক িকরলে জন্য স্বল্প মূরল্য স্বাযে চিবা প্রদান কো
হয়। তরব দক্ষেদ্র ও অক্ষত দক্ষেদ্ররদে (ক্ষবরশষ করে লাল কার্ পধােী) জন্য িকল স্বাযে চিবা িম্পূণ প ক্ষবনা
মূরল্য প্রদান কো হয়।
 ২০১৭-২০১৮ অর্ প বছরে িব পরিাট স্বাযে চিবা প্রদান কো হয় ৫১৩০৬৪৭ জন। এে িরধ্য ক্ষবনা মূরল্য
স্বাযে চিবা প্রদান কো হয় ১৬৭৬০৯০ জনরক, ক্ষিজাে চর্ক্ষলিােী ১৬৫৬৯ জনরক ( এে িরধ্য
ক্ষবনামূরল্য ৫৮৪৭ জনরক)। নেিাল চর্ক্ষলিাক্ষে কো হয় ৭৭৬২ জনরক, যাে িরধ্য ২,৬৩৩ জনরক
ক্ষবনামূরল্য নেিাল চর্ক্ষলিাক্ষে কো হয়।
আধুসেক ও জেবান্ধব সিটি কন্তানরেে প্রসর্ষ্ঠার লনযয চযানলঞ্জিমূে এবাং এর মথনক উত্তরনণর জন্য গৃেীর্
কমত্সরকল্পো:
ক্র.
১।

২।

চোরলঞ্জিমূহ
ঢাকা ক্ষিটি কর্পারেশন ক্ষবিক্ষক্তে ্ে ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি
কর্পারেশন অংরশ আরয়ে খাতিমূহ অরনক কি।
তুলনামূলকিারব ্ক্ষেচালন ও অন্যান্য ব্যয় আরয়ে
তুলনায় অরনক চবশী ক্ষবধায় প্রক্ষতবছরে ঘাটক্ষত বারজরটে
িম্মুখীন হরত হয়।
পুোতন চেইট অনুযায়ী ট্যাক্স ক্ষনধ পাক্ষেত র্াকায় িীক্ষিত
আয় বাো জনবরলে িাক্ষিক চবতন িাতাক্ষদ ্ক্ষেরশারধ
ক্ষহিক্ষশি চখরত হয়।
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উরত্তােরণে উ্ায়
িিতা আনয়রনে জন্য অক্ষবিক্ত ক্ষিটি
কর্পারেশরনে কাওোন বাজাে অঞ্চল এলাকা
ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটি কর্পারেশরনে আওতাভুক্ত
কো প্ররয়াজন।
নতুন চেইরট ট্যাক্স ধায প কো প্ররয়াজন।

৩।

৪।

৫।
৬।

ক্ষবক্ষিন্ন উন্নয়ন প্রকরল্প ম্যাক্ষচং িান্ড ক্ষহরিরব ক্ষর্এিক্ষিক্ষিে ক্ষবর্ত ক্ষদরন ১০টি িিাপ্ত প্রকরল্পে অনুকূরল
ক্ষনজস্ব তহক্ষবল হরত অর্ পায়ন কো িম্ভব হরচ্ছ না ক্ষবধায় অদ্যাবক্ষধ ম্যাক্ষচং িান্ড ক্ষহরিরব ৯২.৮৬ চকাটি
প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়রন অসুক্ষবধা হরচ্ছ।
টাকা ম্যাক্ষচং িান্ড ঠিকাদােরক অ্ক্ষেরশাক্ষধত
অবযায় আরছ; যা ্ক্ষেরশাধ কোে জন্য চর্াক
বোদ্দ প্ররয়াজন এবং ১টি চলিান প্রকরল্পে
ম্যাক্ষচং িান্ড ক্ষহরিরব ৩৬৪.৯৬ চকাটি টাকা
ম্যাক্ষচং িারন্ডে ্ক্ষেবরতপ ক্ষজওক্ষব খাত হরত
অর্ পায়রনে প্রস্তাব অনুরিাদন।
প
ক্ষবক্ষিন্ন দপ্তে ও ক্ষবিারর্ িাঠ্য পারয় ও প্রশািক্ষনক ্য পারয় নতুন অর্ারনাগ্রাি
িন্ত্রণালরয় অনুরিাদন
জনবরলে স্বল্পতা ও অরনক ্দ শূন্য েরয়রছ।
প্রক্ষক্রয়াধীন আরছ; যা দ্রুত অনুরিাদন কেত:
জনবল ক্ষনরয়ারর্ে অনুিক্ষত প্রদান।
ফুট্াতরক িকল ধেরণে অববধ দখল ও হকাে মুক্ত
োখা।
নবিংযুক্ত ১৮টি ওয়ারর্ পে িাোেপ্লান অনুযায়ী উন্নয়ন
কাজ বাস্তবায়ন।
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ক্ষুদ্র উরদ্যাক্তা ও হকােরদে জন্য ক্ষনক্ষদ পে অঞ্চল
র্রড় চতালা।
িাোেপ্লান অনুযায়ী নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও
অনুরিাদন।

XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb (wWGbwmwm)
আয়তন : ৮২.৬৩৮ িগপ বকক্ষলাবর্িাে
ওয়ার্প সংখ্যা : ৩৬বি
অঞ্চল সংখ্যা : ০৫ বি।
েনসংখ্যা : ৩৯,৫৭,৩০২
নগেীে দর্াি দহাবডং সংখ্যা : ১,৭২,২৫৪ বি
সপ্তর্-পঞ্চিাবষপক কর্পপবেকল্পনা এিং SDG-এে লেযর্াত্রা িাস্তিায়ক্ষন উক্ত বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে িতপর্ান িলর্ান িা
িাস্তিাবয়ত কাযপক্রর্সর্ূহ;
 সপ্তর্ পঞ্চিাবষপকী পবেকল্পনা কাযপক্রক্ষর্ে সাক্ষে বর্ল দেক্ষখ্ ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেন কততক
প Preparation
of Local Area Plan and Feasibility Study for Short-term Measures for Newly Included 18
Wards (Eighteen) of Dhaka North City Corporation েীষপক প্রকল্প িাস্তিায়ক্ষনে কাযপক্রর্ িলর্ান
েক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকক্ষল্পে র্ার্যক্ষর্ নতুন সম্প্রসাবেত এলাকায় একবি সর্বিত ও দিকসই ভুবর্ িযিহাে
পবেকল্পনাসহ নাগবেক সুবির্া সম্প্রসাক্ষেণে েন্য স্বল্পক্ষর্য়াদী, দীর্পক্ষর্য়াবদ কাযপক্রর্ গ্রহণ কো হক্ষি।
 এসবর্বে িাক্ষগপি ১১.৭ অনুযায়ী ‘‘ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে উন্মুক্ত স্থাক্ষনে আর্ুবনকায়ন ও সিুোয়ন
প্রকল্প িাস্তিায়ন কো হক্ষে’’ বর্এনবসবস’ে ‘‘পবেক্ষিে, েলিায়ু ও দুক্ষযপাগ িযিস্থাপনা সাক্ষকপল’’ কততপক। উক্ত
প্রকক্ষল্পে আওতায় ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে বিবভন্ন পাকপসর্ূহ সবিকভাক্ষি পবেকল্পনা ও নাগবেক
সম্পতক্ততাে র্ার্যক্ষর্ সিুোয়ন কো হক্ষে। এ সকল পাকপসর্ূহ ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষন পবেক্ষিে ও
প্রবতক্ষিে উন্নয়ক্ষন গুেত্বপূণপ ভূবর্কা োখ্ক্ষি।
এসবর্বে িাক্ষগপি ১২.৪ অনুযায়ী ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষন ‘‘Improvement of Equipment for Solid
Waste Management’’ প্রকক্ষল্পে আওতায় Up-gradation of Sanitary Landfill with resources recovery
facilities কাযপক্রক্ষর্ে র্ার্যক্ষর্ িেপয িযিস্থাপনা আর্ুবনকায়ন কো হক্ষে।
বর্এনবসবস’দত বনম্নিবণপত দসিা প্রদান কো হয় :
1.
দহাবডং িযাক্স বনর্পােক্ষণে লেয বনবর্পত িাড়ী/ ভিন/ ফ্ল্যাক্ষিে িাবষপক র্ূলযায়ন বনর্পােণ
2.
দহাবডং নম্বে প্রদান
3.
দহাবডংক্ষয়ে নার্োেী দহাবডং কে পতেকীকেণ
4.
দহাবডং কে পতেকীকেণ
5.
দহাবডং ভাঙ্গাে দেয়াত
6.
িাড়ী খ্াবল োকাে দেয়াত
7.
দহাবডং কে পবেক্ষোর্ এিং িক্ষকয়া কে আদায় পদ্ধবত
8.
দের্ লাইক্ষসন্স ইসুয
9.
দের্ লাইক্ষসন্স নিায়ন
10.
ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে র্াবলকানার্ীন র্াক্ষকপক্ষি দদাকান িোদ্দ প্রবক্রয়া, সালার্ী ও ভাড়া পবেক্ষোর্,
দখ্ল স্বত্ব হস্তান্তে এিং িুবক্ত সম্পাদন
11.
বেক্সা/ভযানগাড়ী ও দিলাগাড়ীে লাইক্ষসন্স এিং িালক লাইক্ষসন্স ইসুয ও নিায়ন ।
দসিা প্রদান পদ্ধবত, প্রক্ষয়ােনীয় কাগেপত্র, প্রাবপ্ত স্থান, দসিা র্ূলয এিং পবেক্ষোর্ পদ্ধবত, দসিা প্রদাক্ষনে
সর্য়, দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কর্পকতপা ইতযাবদ বিস্তাবেত বসবিক্ষেনস িািপাক্ষে উক্ষল্লখ্ কো আক্ষছ।
ওয়ার্পবভবত্তক বর্বেিাল দসন্িাক্ষেে সংখ্যা, প্রদত্ত সুবির্াবদ এিং ভবিষ্যৎ পবেকল্পনা;


বর্এনবসবস’ে দর্াি ৩৬বি ওয়াক্ষর্প ৭২ েন উক্ষদযাক্তাই প্রবেেণ প্রাপ্ত এিং উক্ষদযাক্তাক্ষদেক্ষক প্রক্ষয়ােনীয়
যন্ত্রপাবত বর্এনবসবস হক্ষত সেিোহ কো হক্ষয়ক্ষছ। বকন্তু ১৩ ও ১৫ নং ওয়ার্প কাযপালক্ষয় উক্ষদযাক্তাক্ষদে
িসাে র্ত োয়গা না োকায় বর্বেিাল দসন্িাে স্থাপন কো যায়বন। ভবিষ্যক্ষত ঐ দুবি দসন্িাে িালু কো
হক্ষি এিং উক্ষদযাক্তাক্ষদে প্রক্ষয়ােনীয় যন্ত্রপাবতও সেিোহ কো হক্ষি।
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ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে অর্ীক্ষন ৪বি বেশুপাকপ, ৭বি দখ্লাে র্াি, ১৪বি কবর্উবনবি দসন্িাে, ০১বি িযায়ার্াগাে,
০৩বি ইদগাহ র্াি ও ৮বি কিেস্থান আক্ষছ।
বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে িেপয িযিস্থাপনায় অগ্রগবত/ দকান সাফলয োকক্ষল, ছবিসহ সংবেপ্ত তেয;
 দূগন্ধ
প যুক্ত এিং দতবষ্ট দূষণ দূে কোে প্রয়াস বহক্ষসক্ষি পূক্ষিপ দখ্ালা োয়গায় িেপয দেক্ষখ্ িেপয অপসােক্ষনে দয
িযিস্থা বছল তা েবহত কো হক্ষয়ক্ষছ। নগেীে বিবভন্ন দলাক্ষকেক্ষন ৫২বি দসক্ষকন্র্ােী োন্সফাে দেেন (এসবিএস)
বনর্পাণ কো হক্ষয়ক্ষছ এিং ভবিষ্যক্ষত আক্ষো এসবিএস বনর্পাণ কোে পবেকল্পনা েক্ষয়ক্ষছ।


িেপয পূক্ষিপ দখ্ালা অিস্থায় দখ্ালা োক্ষকে র্ার্যক্ষর্ পবেিহন কো হক্ষতা। োপান সেকাক্ষেে আবেপক সহক্ষযাবগতায়
২৪বি কক্ষম্পক্টে, ৩৪বি কনক্ষিইনাে কযাবেয়াে এিং ১৭বি র্াম্প োক সংক্ষযাক্ষগে র্ার্যক্ষর্ িেপয এখ্ন
পবেক্ষিেিান্ধি উপাক্ষয় পবেিহন কো হয় এিং আবর্ন িাোে লযান্র্বফক্ষল িযিস্থায়ন কো হয়। এছাড়া
দিসেকাবে িেপয পবেিহক্ষন বনক্ষয়াবেত বিকাদােো ইক্ষতার্ক্ষর্য দখ্ালা োক প্রবতস্থাপন কক্ষে র্াম্প োক্ষকে র্ার্যক্ষর্
বেপল বদক্ষয় দঢক্ষক িেপয পবেিহন কক্ষেক্ষছ। ফক্ষল পবেক্ষিে ও িায়ূ দূষণ অক্ষনকাংক্ষে হ্রাস দপক্ষয়ক্ষছ।



বিবভন্ন গুরুত্বপূণপ সড়ক্ষকে িন্ধ গভীে পাইপ দেন আর্ুবনক পদ্ধবতক্ষত পবেষ্কাে কোে েন্য ২বি দর্কাবনকযাল
দেি এন্র্ সাকাে ক্রয় কো হক্ষয়ক্ষছ এিং যাবন্ত্রকভাক্ষি োস্তা ঝাড়ু দদয়াে েন্য ইক্ষতার্ক্ষর্য ১বি অতযার্ুবনক দোর্
সুইপাে ক্রয় কো হক্ষয়ক্ষছ এিং ৩বি দোর্ সুইপাে ক্রয় প্রবক্রয়ার্ীন আক্ষছ।



আবর্ন িাোে লযান্র্বফক্ষলে িেপয িযিস্থাপনায় গত ১০ িছক্ষে ৮বি দর্াোে, ৬বি দেক্ষভিে, ২বি িায়াে দর্াোে
সহ আর্ুবনক বিশ্বর্াক্ষনে দহভী ইকুইপক্ষর্ন্ি ক্রয় কো হক্ষয়ক্ষছ। আবর্ন িাোে লযান্র্বফক্ষল বলক্ষিি ওয়ািাে
বেিক্ষর্ন্ি প্লান্ি সংোে এিং আর্ুবনক ওক্ষয়ব্রীেসহ োস্তাে সংোে এিং প্লািফর্প স্থাপক্ষনে র্ার্যক্ষর্ একবি
আর্ুবনক লযান্র্বফক্ষল রূপান্তে কো হক্ষে।



োপান সেকাক্ষেে কাবেগবে সহায়তাে পোর্েপ অনুযায়ী ওয়ার্প বভবত্তক িেপয িযিস্থাপনাে (Ward base
Approach-WBA) েন্য ইক্ষতার্ক্ষর্য ১৪বি ওয়ার্প অবফস বনর্পাণ কো হক্ষয়ক্ষছ। পূক্ষিপে ৮বি ওয়ার্প অবফস সহ
িতপর্ান ওয়ার্প অবফস এে সংখ্যা (১৪+৮)=২২বি। পবেক্ষিে বেো, এলাকািাসীে সক্ষিতনতা, িেপয সংক্রান্ত
ওয়ার্প বভবত্তক অবভক্ষযাগ এিং বনষ্পবত্ত সহ িেপয িযিস্থাপনা সংক্রান্ত যািতীয় কাযপক্রর্ ওয়ার্প অবফক্ষসে র্ার্যক্ষর্
সম্পন্ন কো হক্ষি।



ঢাকা র্হানগেীক্ষক দতবষ্ট দূষণ দেক্ষক েোক্ষেপ ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেন ১৮৩২বি বিলক্ষিার্প এিং লোবর্ক
িযানাে-দফষ্টুন ইক্ষতার্ক্ষর্য অপসােণ কো হক্ষয়ক্ষছ এিং িতপর্াক্ষন প্রবতবনয়ত িযানাে-দফেুন অপসােণ কাযপক্রর্
িলর্ান েক্ষয়ক্ষছ।
যত্রতত্র িযানাে-দফেুন, দপাোে সািাক্ষনা িন্ধ কোে েন্য নগেীে বিবভন্ন পক্ষয়ক্ষন্ি প্রর্ানর্ন্ত্রীে কাযপালক্ষয়ে ‘‘এিু-আই’’ প্রকক্ষল্পে অংে বহক্ষসক্ষি ২০বি প্রিাে দিার্প স্থাপন কো হক্ষয়ক্ষছ।





িতপর্াক্ষন ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেন িেপয সংগ্রহ এিং পবেিহক্ষনে দেক্ষত্র অক্ষনকাংক্ষে বিশ্বর্ান অেপন কো
সম্ভি হক্ষলও র্র্যিতপী িযিস্থা (Intermediate Treatment) না োকায় িেপয বর্সক্ষপাোক্ষলে দেক্ষত্র খ্ুি দিেী
উন্নয়ন কো সম্ভি হয়বন।



বিশ্বর্াক্ষনে িেপয বর্সক্ষপাোল িযিস্থাে েন্য Intermediate Treatment এে েন্য ইক্ষকা িাউন িা Waste
Recycling Complex স্থাপক্ষনে েন্য কাে কো হক্ষে।



িেপয িযিস্থাপনা এিং িেপয বর্সক্ষপাোল িযিস্থা বিশ্বর্াক্ষনে উন্নীত কোে লক্ষেয োপান সেকাক্ষেে আবেপক
সহায়তায় োইকা কততক
প ‘‘বিন ঢাকা র্াোে প্লান-২০২০-২০৩৫’’ কােবি িলর্ান েক্ষয়ক্ষছ। ইক্ষতার্ক্ষর্য খ্সড়া
প্রস্ত্ত্তত কো হক্ষয়ক্ষছ।

বনবদপষ্ট স্থাক্ষন পশু দকােিানী সম্পবকপত সংবেপ্ত তেয (স্থাক্ষনে সংখ্যা, দকােিানীকতত পশুে সংখ্যা, বিগত িছক্ষেে তুলনায় এ
িছক্ষেে সাফক্ষলযে বিত্র) ও ছবি;
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বর্এনবসবস’ে ৫বি অঞ্চক্ষল পশু েিাইক্ষয়ে স্থান ৫৪৯ বি, ইর্ার্গক্ষণে সংখ্যা ৫৯২ েন এিং
কসাইক্ষয়ে সংখ্যা ৫৬৬ েন।

সপ্তর্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এিং SDG িাস্তিায়ক্ষন ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে িতপর্ান িলর্ান িা িাস্তিাবয়ত
কাযপক্রর্সর্ূহঃ
৭র্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এিং SDG এে ‘‘অবর্কতে উৎপাদনেীলতা, কর্পসংস্থান ও বিবনক্ষয়াগ সহয়ক দিকসই
নগে উন্নয়ন’’, ‘‘েলিায়ু পবেিতপক্ষন অবভক্ষযােন ও প্রের্ন, দুক্ষযপাক্ষগ অবভর্াতসহনেীলতা সংিবলত সর্বিত নীবতর্ালা
ও পবেকল্পনা গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কক্ষে এর্ন নগে ও র্ানিিসবতে সংখ্যা উক্ষল্লখ্ক্ষযাগয পবের্াক্ষণ িতবদ্ধ কো এিং সকল
স্তক্ষে দুক্ষযপাগ ঝুুঁবক হ্রাক্ষসে েন্য দসনদাই দের্ওয়াকপ ২০১৫-২০৩০ এে সক্ষঙ্গ সঙ্গবত দেক্ষখ্ সাবিপক দুক্ষযপাগ ঝুুঁবক
িযিস্থাপনা কর্পসূবি গ্রহণ ও িাস্তিায়ন’’ এিং ‘‘েনসার্ােক্ষণে েন্য বিক্ষেষ কক্ষে র্বহলা ও বেশুক্ষদে েন্য বনোপদ,
অিাবেত এিং সিুে উন্মুক্ত স্থান প্রদান কো’’ লের্াত্রা িাস্তিায়ক্ষন ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষন িতপর্াক্ষন বনক্ষম্নাক্ত ১১
(এগােবি) প্রকল্প িলর্ান আক্ষছ।
২০১৭-১৮ অেপ িছক্ষে িাবষক উন্নয়ন কর্পসূবিক্ষত িলর্ান প্রবতবি প্রকক্ষল্পে তেয:
প্রকক্ষল্পে নার্ঃ
উত্তো র্ক্ষর্ল িাউক্ষনে ১,৩-১৪ দসক্টক্ষেে োস্তা, দেন ও
:
ফুিপাক্ষতে উন্নয়ন ও বনর্পাণ প্রকল্প।
সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ
প্রকল্প এলাকায় গাবড় িলািল সহেতে কো এিং
:
োবফক েযার্ হ্রাস কো। োস্তা এিং নদপর্া বনর্পাক্ষণে
র্ার্যক্ষর্ েলািদ্ধতা অপসােণ কো।
প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি কক্ষপপাক্ষেেন)ঃঃ
দর্াি ১৩১৫০.০০
: বেওবি ৯২০৫.০০
বর্এনবসবস ৩৯৪৫.০০
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে পযপন্ত
েুলাই,২০১৪ হক্ষত েুন,২০১৮
:
িাস্তিায়ন অগ্রগবত
১০০%

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ

দোক্ষকয়া স্মেণীে িঙ্গিন্ধু আন্তেপাবতক সক্ষেলন দকন্দ্র
দেক্ষক বর্েপুে দোক্ষর্ে গণভিন পযপন্ত পূিপ-পবির্
সংক্ষযাগ সড়ক উন্নয়ন ও প্রেস্থ কেণ।
উন্নত সড়ক দযাগাক্ষযাগ িযিস্থা প্রবতষ্ঠা কো
নদপর্া উন্নয়ক্ষনে র্ার্যক্ষর্ েলািদ্ধতা বনেসন কো
সহে ও সুষর্ভাক্ষি যানিাহন িলািক্ষলে িযিস্থা কো
পেিােীক্ষদে েন্য সহেতে ও সুবির্ােনকভাক্ষি

সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ
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প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে পযপন্ত িাস্তিায়ন
অগ্রগবতঃ
ঐ প্রকক্ষল্পে উন্নয়ন কাক্ষেে ছবি

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ
সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ

প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবতঃ
ঐ প্রকক্ষল্পে উন্নয়ন কাক্ষেে ছবি

র্ন্তিয

হাুঁিা িলাে সুবির্া প্রদান কো
দর্াি: ২৫৭৬.৮২ লে, বেওবি: ১৮০৩.৭৭ লে এিং
বর্এনবসবস: ৭৭৩.০৫ লে
েুলাই, ২০১৫ হক্ষত েুন, ২০১৮
১০০%

: ‘‘আেিাণ বেবেবলক্ষয়ন্স প্রক্ষেক্ট (ইউআেবপ)’’ প্রকল্প।
 ঢাকা বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে (উত্তে এিং দবেণ) দূক্ষযপাগ িযিস্থাপনা
এিং েরুেী অিস্থা দর্াকাক্ষিলাে েন্য EOC এিং স্যাক্ষিলাইি
:
কক্ষন্োল রুর্ স্থাপন।
 দূক্ষযপাগ িযিস্থাপনা এিং েরুবে অিস্থা দর্াকাক্ষিলাে েন্য ফায়াে
সাবভপস এিং বসবভল বর্ক্ষফন্স এে সার্পেয িতবদ্ধ কো।
দর্াি - ৭৪,৬০৫.০০ লে, বেওবি - ১,৪৫৫.০০ লে,
:
প্রকল্প সাহাযয - ৭৩,১৫০.০০ লে
েুলাই, ২০১৫ হক্ষত েুন, ২০২০
:
২৫.৩০%
:
প্রকল্পবি দিকসই উন্নয়ন লেযর্াত্রাে লেয ১১(খ্) অেপাৎ েলিায়ু
পবেিতপক্ষন অবভক্ষযােন ও প্রের্ন, দুক্ষযপাক্ষগ অবভর্াতসহনেীলতা
সংিবলত সর্বিত নীবতর্ালা ও পবেকল্পনা গ্রহণ ও িাস্তিায়ন কক্ষে এর্ন
: নগে ও র্ানিিসবতে সংখ্যা উক্ষল্লখ্ক্ষযাগয পবের্াক্ষণ িতবদ্ধ কো এিং সকল
স্তক্ষে দুক্ষযপাগ ঝুুঁবক হ্রাক্ষসে েন্য দসনদাই দের্ওয়াকপ ২০১৫-২০৩০ এে
সক্ষঙ্গ সঙ্গবত দেক্ষখ্ সাবিপক দুক্ষযপাগ ঝুুঁবক িযিস্থাপনা কর্পসূবি গ্রহণ ও
িাস্তিায়ন’’ এে সবহত সোসবে সম্পকপযক্ত
ু ।
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সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ
প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :

গুলোন, িনানী, িাবের্াো কূিননবতক এলাকাে
ফুিপাত বনর্পাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

সড়ক, নদপর্া ও

গুলোন, িনানী, িাবের্াো কূিননবতক এলাকাে োস্তা এিং নদপর্া
বনর্পাক্ষণে র্ার্যক্ষর্ েলািব্ধতা অপসােন ও যাতায়ত িযিস্থাে উন্নয়ন।
দর্াি: ২২৪৬৯.৩৯ লে, বেওবি: ১৫৭২৮.৫৭,
বর্এনবসবস: ৬৭৪০.৮২

িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত িাসস্তিায়ন অগ্রগবতঃ
ঐ প্রকক্ষল্পে উন্নয়ন কাক্ষেে ছবি

র্ািপ,২০১৫ হক্ষত েুন,২০১৮
১০০%

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ

‘‘ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে বিবভন্ন েবতগ্রস্থ সড়ক অিকািাক্ষর্া
উন্নয়নসহ নদপর্া ও ফুিপাত বনর্পাণ’’ প্রকল্প।
 প্রকল্প এলাকায় দর্ৌবলক অিকািাক্ষর্াগত সহায়তা বনবিত কো।
 প্রকল্প এলাকায় গাবড় িলািল সহে কো এিং োবফক েযার্ হ্রাস
কো।
দর্াি- ১০২৫৮৬.৫৪ লে, বেওবি-৭১৮১০.৫৮ লে এিং
বর্এনবসবস- ৩০৭৭৫.৯৬ লে
েুলাই, ২০১৬ হক্ষত বর্ক্ষসম্বে, ২০১৮
৬০%

সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ

প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবতঃ
ঐ প্রকক্ষল্পে উন্নয়ন কাক্ষেে ছবি
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প্রকল্পবি ৭র্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এে ‘‘অবর্কতে উৎপাদনেীলতা,
কর্পসংস্থান ও বিবনক্ষয়াগ সহায়ক দিকসই নগে উন্নয়ন’’ লেযর্াত্রাে
সাক্ষে সম্পবকপত।

র্ন্তিয

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ

‘‘ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে সড়ক উন্নয়ন কাক্ষেে েন্য এসফল্ট
প্লযান্ি সংবিষ্ট যান-যন্ত্রপাবত ক্রয় এিং স্থাপন প্রকল্প’’।

সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ

 দর্ৌবলক ইকুইপক্ষর্ন্ি ক্রক্ষয়ে র্ার্যক্ষর্ কাযপকে োস্তা দর্োর্ত এিং
েেণাক্ষিেণ সুক্ষযাগ-সুবির্া িতবদ্ধ কো।
দর্াি- ২৪১৮.৫০ লে, বেওবি- ১৯৩৪.৮০ লে এিং বর্এনবসবস৪৮৩.৭০

প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবতঃ
ঐ প্রকক্ষল্পে উন্নয়ন কাক্ষেে ছবি

নক্ষভম্বে, ২০১৬ হক্ষত অক্ষক্টািে, ২০১৮
-প্রকল্পবি ৭র্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এে ‘‘অবর্কতে উৎপাদনেীলতা,
কর্পসংস্থান ও বিবনক্ষয়াগ সহায়ক দিকসই নগে উন্নয়ন ’’ লেযর্াত্রাে
সাক্ষে সম্পবকপত।

র্ন্তিয

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ

সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ
প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত
র্ন্তিয

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ

‘‘ঢাকা দতেগাুঁও সাতোস্তা দর্াড় দেক্ষক উত্তোে হাউস বিবডং পযপন্ত ১১
: (এগাে) বি ইউিানপ বনর্পাণ েীষপক’’ প্রকল্প।
 গাড়ী িলািল সহেতে কো।
 োবফক েযার্ হ্রাক্ষসে র্ার্যক্ষর্ ভ্রর্ক্ষণে সর্য় এিং খ্েি কর্াক্ষনা।
দর্াি-২৪৮৩.০০ লে,
বেওবি-১৯৮৬.৪০ লে এিং বর্এনবসবস: ৪৯৬.৬০ লে
:

বর্ক্ষসম্বে, ২০১৬ হক্ষত প্রস্তাবিত ২০১৮

:
:

প্রকল্পবি ৭র্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এে ‘‘অবর্কতে উৎপাদনেীলতা,
কর্পসংস্থান ও বিবনক্ষয়াগ সহায়ক দিকসই নগে উন্নয়ন ’’ লেযর্াত্রাে
সাক্ষে সম্পবকপত।

:

‘‘ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেন এলাকায় এলইবর্ সড়কিাবত, বসবসবিবভ
কযাক্ষর্ো ও বসবসবিবভ কক্ষন্োল দসন্িাে সেিোহ ও স্থাপন েীষপক’’
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প্রকল্প’’।
সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ
:
প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন)
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত
র্ন্তিয
প্রকক্ষল্পে নার্

:
:
:
:

সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্য
:
প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন)

:

িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবত

:

র্ন্তিয

:

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ
সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ

প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত
র্ন্তিয

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ
সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ

 ৩৯৬৬৬ বি আর্ুবনক, দিকসই ও পবেক্ষিে িান্ধি এিং বিদুযৎ
সাশ্রয়ী এলইবর্ িাবত স্থাপক্ষনে র্ার্যক্ষর্ েহক্ষেে োবফক ও পেিােী
িলািল সুবির্া প্রদান।
দর্াি-৪৪২১৪.২০
বেওবি-৩৫৩৭১.৩৬
বর্এনবসবস-৮৮৪২.৮৪
োনুয়ােী, ২০১৭ হক্ষত বর্ক্ষসম্বে, ২০১৮
প্রকল্পবি ৭র্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এে ‘‘অবর্কতে উৎপাদনেীলতা,
কর্পসংস্থান ও বিবনক্ষয়াগ সহায়ক দিকসই নগে উন্নয়ন ’’ লেযর্াত্রাে
সাক্ষে সম্পবকপত।
‘‘ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে উন্মুক্ত স্থান সর্ূক্ষহে আর্ুবনকায়ন উন্নয়ন
ও সিুোয়ন েীষপক’’ প্রকল্প।
 পাকপ এিং দখ্লাে র্াি উন্নয়ন।
 ফুি ওভাে ব্রীে উন্নয়ন ও দসৌন্দযপ ির্পনকেণ।
 স্বাস্থযকে পািবলক িয়ক্ষলি বনর্পাণ।
 কিেস্থান উন্নয়ন।
দর্াি- ২৭৯৫০.০০,
বেওবি-২৯৭৫০.০০
সর্াবপ্তকালঃ েুন, ২০১৯
র্ািপ-২০১৭ হক্ষত েুন ২০১৯
৩%
প্রকল্পবি দিকসই উন্নয়ন লের্াত্রা এে লে ১১.৭ অেপাৎ
‘‘েনসার্ােক্ষণে েন্য বিক্ষেষ কক্ষে র্বহলা ও বেশুক্ষদে েন্য বনোপদ,
অিাবেত এিং সিুে উন্মক্ত স্থান প্রদান কো’’ এে সবহত সোসবে
সম্পকপযক্ত
ু ।
‘‘গািতলী বসবি পল্লীক্ষত ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে বিনােিাসীক্ষদে
েন্য িহুতলা বিবেষ্ট আিাবসক ভিন বনর্পাণ েীষপক’’ প্রকল্প।
 ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষনে ৭৮৪ বি বিনাে কর্পীে পবেিােক্ষক
িাসস্থান এিং বেোে সুক্ষযাগ প্রদান কো।
 বিনাে কর্পীক্ষদে কর্পের্তা িতবদ্ধ পাওয়া।
 িাসস্থান সুবির্াক্ষভাগী পবেেন্নতাকর্পী ও তাুঁে পবেিাক্ষেে দোগিযবর্
৫০% হ্রাস পাওয়া ও গড় আয়ু িতবদ্ধ পাওয়া।
দর্াি- ১৭৭৭৩.০০ লে, বেওবি-১২৪৪১.১০ লে,বর্এনবসবস৫৩৩১.৯০ লে
দেিুয়ােী-২০১৭ হক্ষত েুন ২০১৯
প্রকল্পবি ৭র্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এে ‘‘প্রাবতষ্ঠাবনক ও অবেপক
সের্তা সম্পন্ন বসবি কক্ষপপাক্ষেেন ও দপৌেসভা গিন ’’ লেযর্াত্রাে সাক্ষে
সম্পবকপত।
‘‘ঢাকা েহক্ষেে র্হাখ্ালী, যাত্রািাড়ী ও আবর্নিাোে এ বতনবি পাইকােী
কািাুঁিাোে বনর্পাণ েীষপক’’ প্রকল্প।
 কতবষোত পক্ষণযে িাোে ও সেিোহ িযিস্থাে উন্নয়ন
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প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবতঃ
র্ন্তিয

প্রকক্ষল্পে নার্ঃ
সংবেপ্ত উক্ষদ্দশ্যঃ

প্রকল্প িযয় (বেওবি ও বসবি
কক্ষপপাক্ষেেন) :
িাস্তিায়নকাল ও ২০১৭-১৮ অেপ িছে
পযপন্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবতঃ

 িতপর্ান উৎপাদক্ষন প্রকতত র্ূক্ষলয কতবষপণয বনবিতকেণ
 উৎপাবদত পক্ষণযে ন্যাযয র্ূলয প্রাবপ্ত সহেীকেণ এিং দভাক্তা স্বাক্ষেপ
িাোে র্বনিবেং িযিস্থা িালুকেণ।
প্রাক্কবলত িযয়ঃ ৩৫০০০.০০ লে, অেপায়নঃ বেওবিঃ ৩৫০০০.০০ লে
২০১৬ হক্ষত েুন ২০১৮
৯৫%
প্রকল্পবি ৭র্ পঞ্চিাবষপক পবেকল্পনা এে ‘‘প্রাবতষ্ঠাবনক ও অবেপক
সের্তা সম্পন্ন বসবি কক্ষপপাক্ষেেন ও দপৌেসভা গিন ’’ লেযর্াত্রাে সাক্ষে
সম্পবকপত।
‘‘ইবসবি িত্বে হক্ষত বর্েপুে পযপন্ত সড়ক প্রেস্তকেণ ও উন্নয়ন এিং
কালেী দর্াক্ষড় ফ্ল্াইওভাে বনর্পাণ েীষপক’’ প্রকল্প।
 বর্েপুে, পল্লিী, ঢাকা কযান্িনক্ষর্ন্ি, উত্তো র্হাখ্ালী ও োর্পুোে
র্ক্ষর্য সড়ক দযাগাক্ষযাগ িযিস্থা উন্নতকেণ।
 সড়ক্ষক সাইক্ষকল িালনা ও ফুিপাত িযিহাক্ষেে সুবির্া প্রদান।
প্রাক্কবলত িযয়- ৬১২০০.৬৯ লে
বেওবি-৬১২০০.৬৯ লে
োনুয়ােী ২০১৮ হক্ষত বর্ক্ষসম্বে ২০১৯ পযপন্ত
৯%

প্রােবর্ক স্বাস্থযক্ষসিা প্রদাক্ষনে সংবেপ্ত তেয, সাফলয:
1. ঢাকা উত্তে বসবি কক্ষপপাক্ষেেক্ষন িসিাসেত ৫৫৭১৮০ েন বেশুক্ষক ১০ বি দোক্ষগে প্রবতক্ষোর্ক বিকা প্রদান
কো হক্ষয়ক্ষছ।
2. র্াননীয় প্রর্ানর্ন্ত্রী কততপক ৬ তলা ভিন বিবেষ্ট নগে র্াততসদন উক্ষবার্ন, যাে র্ার্যক্ষর্ দবেদ্র েনক্ষগাষ্ঠীে
স্বাস্থয দসিা প্রদান কো হক্ষে।
3. ৭০১৪৬৯৩ েন দোগীক্ষক প্রােবর্ক স্বাস্থয দসিা প্রদান কো হক্ষয়ক্ষছ। তন্মক্ষর্য ২৩৫০৭১৬ েন সম্পূণপ
বিনার্ূক্ষলয দসিা দপক্ষয়ক্ষছ।
4. নগে র্াততসদক্ষন সিপক্ষর্াি ১৮০৪৮ েন র্া সন্তান প্রসি কক্ষেন। তন্মক্ষর্য ১৫৩৭৮ েন র্াক্ষক বিনার্ূক্ষলয
প্রসিকালীন দসিা প্রদান কো হয়।
িাবষপক োেস্ব আয় (উৎক্ষসে সংবেপ্ত বিিেণ(:
(দকাবি িাকায়)
ক্রর্
খ্াত
সংক্ষোবর্ত িাক্ষেি
দর্াি সংক্ষোবর্ত িাক্ষেি
প্রকতত
দর্ািপ্রকতত
আয়
আয়
োেস্ব আয়ঃ
১
কে (দহাবডং পবেেন্ন
২৮৫.০০
২৭৮.২
লাইবিং)
১
২
িাোে সালার্ী
০.৫০
০.৪৭
৩
িাোে ভাড়া
১০.০০
৮.৫৩
৪
দের্ লাইক্ষসন্স
৫৫.০০
৫০.৫৪
৫
বেক্সালাইক্ষসন্সবফস
০.০৫
০.০৩
৬
প্রক্ষর্াদ কে
২.৫৫
২.৫১
৭
সম্পবত্ত হস্তান্তে কে
১৭০.০০
১৬৫.৭
৩
৮
নগে িযাক্স
০.০৫
০.০৪
৯
েবতপূেণ (নগেশুল্ক)
১.০০
১.০০
১০
বিজ্ঞাপন
৫.০০
৩.৮৬
১১
িাস/োকিাবর্পনাল
৮.০০
৬.৫৮
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১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

গরুেহাি
ইোো
পুোতন অক্ষকক্ষো র্ালার্াল
েিাইখ্ানা ইোো
সড়ক খ্নন বফ
বিকাদাে তাবলকা ভুবক্ত বফ
যন্ত্রপাবত ভাড়া
বসবর্উল/ফের্ বিক্রয়
কবর্উবনবি দসন্িাে ভাড়া
কিেস্থান শ্বোন র্াি
বিদুযত বিল আদায়
বিিাহ েন্ম-র্ততুয
অন্যান্য ভাড়া
অন্যান্য
দর্াি োেস্ব আয়

২২.০০
১.৫০
০.১৫
০.০২
৫৫.০০
০.০০
০.১২
০.২৫
২.৪৫
৬.০০
৭.৫০
২.৫০
২.০০
৬.০০

২১.৭৫
১.৪৭
০.১৩
০.০১
৪৮.৫৯
--০.১১
০.৪২
১.৯৫
৫.৩৮
৬.৬০
২.২০
১.৪৯
৪.৫১
৬৪২.৬৪

৬১২.১১

আর্ুবনক ও েনিান্ধি বসবি কক্ষপপাক্ষেেন প্রবতষ্ঠাে লক্ষেয িযাক্ষলঞ্জসর্ূহ এিং এে দেক্ষক উত্তেক্ষণে েন্য গতহীত
কর্পপবেকল্পনা:
যানেি বনেসক্ষন পবেকবল্পত, বনোপদ ও দিকসই নগে অিকািাক্ষর্া উন্নয়ন, িেপয িযিস্থাপনা আর্ুবনকায়ন,
েলািদ্ধতা দূেীকেণ, অনির্ স্থাপনা উক্ষেদ কক্ষে পেিােীক্ষদে পূণপ অবর্কাে প্রবতষ্ঠা, প্রবতিন্ধীক্ষদে েন্য ফুিপাত বনর্পাণ,
পািবলক িয়ক্ষলি বনর্পাণ, সম্প্রসাবেত র্হানগেীক্ষত আর্ুবনক নগে দসিা সম্প্রসােণ, বর্এনবসবসে েনিাহন ও যন্ত্রপাবতে
সংকি বনেসন, যুক্ষগাপক্ষযাগী ও নান্দবনক নতুন নগে ভিন বনর্পাণ, একবিংে েতাব্দী উপক্ষযাগী েনিল কািাক্ষর্া প্রণয়ন
কো। বর্বেিাল, পবেেন্ন, সিুে, বনোপদ, স্মািপ, আক্ষলাবকত ও র্ানবিক ঢাকা গক্ষড় দতালাসহ আবেপক, প্রোসবনক ও
োেননবতকভাক্ষি স্বািলম্বী বর্এনবসবস প্রবতষ্ঠা কো।
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PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb
সিসি কর্পোরেশরেে েোম
আয়তে
ওয়োর্প িংখ্যো
অঞ্চল িংখ্যো
জেিংখ্যো
েগেীে মমোি ম োসডং িংখ্যো

:
:
:
:
:
:

চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশে
১৫৫ বঃ সমঃ
৪১সি
৬সি
প্রোয় ৬০ লক্ষ
১,৮৫,২৪২ সি

িপ্তম ্ঞ্চবোসষপকী ্সেকল্পেো এবং মিকিই উন্নয়ে লক্ষযমোত্রো (এিসর্সজ) এে িোরে িঙ্গসত মেরখ্ েগেীে
অবকোঠোরমো উন্নয়রেে মোধ্যরম েোগসেকরেে জীবেযোত্রোে মোে উন্নত কেোে প্ররচষ্টো অবযো ত েরয়রে। চট্টগ্রোম সিসি
কর্পোরেশরে ইসতমরধ্য ১৩০ সকরলোসমিোে েোস্তো উন্নয়ে, ৩৬ সক. সম. মেইে সেমপোণ, ১০সক.সম. প্রসতরেোধ্ মেওয়োল,
৬সি ব্রীজ ও ২১৫ সমিোে কোলভোিপ সেমপোণ কোযপক্রম বোস্তবোয়ে কেো রয়রে।
েোগসেক মিবো প্রেোরে/ি জীকেরণ গৃ ীত/চলমোে উরেখ্রযোগয কোযপক্রম িমূ : চট্টগ্রোম ম োেগেীরত সবগত মেড়
েশরকেও মবশী িময় ধ্রে দ্রুত বোসণজয ও সশল্প (সবরশষতঃ গোরমপন্িি সশল্প) সবকোরশে কোেরণ চট্টগ্রোম সিসি
কর্পোরেশেি অন্যোন্য েোগসেক মিবো িম্প্রিোেণকোেী প্রসতষ্ঠোেগুরলো প্রসতসেয়ত এখ্োরে েগেোয়রণে তীব্র চো্
মমোকোরবলো করে চরলরে। সবরশষতঃ চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশে একসি মূল স্থোেীয় িেকোে প্রসতষ্ঠোে স রিরব
ক্রমবধ্পমোে জেিোধ্োেরণে জন্য েোগসেক মিবো, জন্ম-মৃতযয সেবন্ধে, জোতীয়তো িেে, ওয়োসেশ িেে, চোসেসত্রক িেে
ইতযোসেি অেলোইরে েোগসেক িেে্ত্র সবতেণ ও সুরযোগ-সুসবধ্ো িম্প্রিোেণ এবং তোরেে জীবেযোত্রোে মোরেোন্নয়রে
অক্লোন্ত ্সেশ্রম করে যোরে এবং েোগসেক মিবো প্রেোরেে মক্ষরত্র গুরুত্ব্ূণপ ভূসমকো ্োলে করে চরলরে। সিসি
কর্পোরেশে তোে েোগসেকরেে জন্য প্ররয়োজেীয় েোস্তোঘোি উন্নয়ে/ েক্ষণোরবক্ষণ, েোলো-েেপমোে েক্ষণোরবক্ষণ ও উন্নয়ে,
আবজপেো অ্িোেণ, বেোয়ে ও ্সেরবশ িংেক্ষণ, সশক্ষো, স্বোস্থয, আবোিে সুসবধ্োে উন্নয়ে, কোসেগসে প্রসশক্ষণ ও
েোসেদ্র সবরমোচে ইতযোসে মক্ষরত্র ইরতোরধ্য ্যপোপ্ত অবেোরেে স্বোক্ষে েোখ্রত িক্ষম রয়রে। উরেখ্য ময, চট্টগ্রোম সিসি
কর্পোরেশে এে অধ্ীরে ্সেচোসলত সবসভন্ন জেরিবোমূলক কোযপক্রম ইরতোমরধ্য মেরশ ও সবরেরশ সুেোম অজপে
করেরে।
ওয়োর্পসভসিক সর্সজিোল মিন্িোরেে িংখ্যো, প্রেি সুসবধ্োসে এবং ভসবষ্যত ্সেকল্পেোঃ েগেীে ৪১সি ওয়োরর্প
সর্সজিোল মিন্িোে স্থো্রেে জন্য ৪১জে ্যরুষ ও ২৫জে মস লো উরেযোক্তো সেধ্পোেণ করে কোযপক্রম ্সেচোলেো কেো
রে। এরেে জন্য ইসতমরধ্য ১৯সি ওয়োর্প অসিরি কল মিন্িোে স্থো্ে কেো রয়রে এবং অবসশষ্ট ২২সি ওয়োর্প
অসিরি সর্সজিোল মিন্িোে স্থো্রেে কোজ প্রসক্রয়োধ্ীে আরে। েোগসেক মিবোে জবোবসেস তো সেসিত কেরত সেজস্ব
কলরিন্িোরেে মোধ্যরম অসভরযোগ/্েোমশপ গ্র ণ, তেয প্রেোে, সেজস্ব অযো্রিে মোধ্যরম েোগসেক মিবো িম্পসকপত তেয
প্রেোে, অেলোইরে ম্ৌেকে গ্র ণি ম্ৌেকে িম্পসকপত িকল ধ্েরেে মিবো প্রেোরেে জন্য িিিওয়যোে প্রণয়রেে
কোজ চলমোে।
এ সিসি সিসি কর্পোরেশরেে অধ্ীরে ৬সি সশশু ্োকপ, ৬সি কবেস্থোে এবং ৪সি শ্মশোে েরয়রে।
চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে সশক্ষো সবভোরগে অধ্ীরে সবসভন্নমূখ্ী সশক্ষো কোযপক্রম ্সেচোসলত রয় আিরে।
কর্পোরেশরেে এ কোযপক্রম কম সুসবধ্োরভোগী জেিোধ্োেণরক েক্ষ মোেবিম্পরে রূ্োন্তরেে মক্ষরত্র এক সবরশষ ভূসমকো
্োলে করে চরলরে। বতপমোরে চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশে এে অধ্ীরে একসি সবশ্বসবেযোলয় ্সেচোলেোে ্োশো্োসশ
বয়স্ক সশক্ষো মকন্দ্র, ম োসমও্যোসেক মমসর্রকল করলজ, ম লে মিকরেোলসজ ইেসিসিউি, সমর্-ওয়োইিোেী
ইেসিসিউি, সেরয়িোে ইেসিসিউি, কসম্পউিোে ইেসিসিউি/করলজ, সর্সগ্র করলজ, মোধ্যসমক সবেযোলয়, প্রোেসমক
সবেযোলয়/ সকন্র্োেগোরিপে ইতযোসেে কোযপক্রম িিলতোে িোরে ্সেচোলেো কেো রে:
ক্রসমক
প্রসতষ্ঠোেিমূ
িংখ্যো
1.
সবশ্বসবেযোলয়
১
2.
সর্গ্রী করলজ
২
3.
উচ্চ মোধ্যসমক করলজ
৬
4.
উচ্চ সবেযোলয়
৪১
5.
প্রোেসমক সবেযোলয়
২
6.
সকন্র্োেগোরিপে
৬
7.
িংস্কৃত মিোল
৮
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ক্রসমক

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

প্রসতষ্ঠোেিমূ
মিোেকোসেয়ো মোদ্রোিো
কসম্পউিোে ইেসিসিউি
ইেসিসিউি অি ম লে মিকরেোলসজ
সমর্-ওয়োইিোেী ইেসিসিউি
সেরয়িোে ইেসিসিউি
সশক্ষক প্রসশক্ষণ করলজ
বয়স্ক সশক্ষো মকন্দ্র (েোত)
ম োসমও্যোসেক মমসর্রকল করলজ
মোি এর্যরকশে মিন্িোে (মিবক করলোেী)
বয়স্ক মস লো সশক্ষো মকন্দ্র

িংখ্যো
৪১০
১১
১
১
১
১
৪
১
১
১

আইসি সভরলজ: মেরশ মোেবিম্পে িৃসষ্ট ও ্োশো্োসশ বিকাশমান আইটি বশল্পের ভসবষৎ িম্ভোবেোরক কোরজ
লোগোরেোে প্ররয়োজরে চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশে েগেীে বোেোমতলী মমোরড়ে িসন্নকরি ব্াাংকক-বিঙ্গাপুর

মাল্পকেল্পের িবিকল্পে ৫ম তলায় একটি আইে বিল্পলজ স্থাপন কল্পর। এখাল্পন জনিাধারল্পের জন্য ইন্টারল্পনে
ব্রাউবজাং সুবিধা, কবিউোর প্রবশক্ষন সুবিধা এিঙ কল-সিন্টার স্থাপল্পনর ব্িস্থা রাখা হল্পয়ল্পে, যা সেল্পশর
সিকার যুি িমাল্পজর জন্য কমেিাংস্থান সৃবির সক্ষল্পে এক নতুন বেগল্পের সূচনা করল্পি িল্পল আশা করা যায়।।
স্বোস্থয সবভোগ: চট্টগ্রাম বিটি কল্পপোল্পরশন তার বনজস্ব ডাক্তার, নাি ে এিাং সেকবনবশয়ানল্পের মাধ্যল্পম
চট্টগ্রাল্পমর জনিাধারেল্পক স্বাস্থযল্পিিা প্রোন কল্পর আিল্পে, যা সরাগীল্পের উিত সিিার পাশাপাবশ স্বে ব্ল্পয় উিত
স্বাস্থয ব্িস্থাপনা কায েক্রমল্পক বনবিত করল্পত িহায়ক হল্পয়ল্পে। িবিষ্যল্পত স্বাস্থযল্পিিা প্রবতষ্ঠানিমূল্পহর ব্াপন
সনল্পোয়াবকেঙ এর মাধ্যল্পম চট্টগ্রাম বিটি কল্পপোল্পরশন তার নাগবরকল্পের জন্য উিত স া জনিান্ধি স্বাস্থযল্পিিা
িম্প্রিারল্পন িদ্ধপবরকর। হািপাতাল্পলর িাংখ্যা :
ক্রসমক

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

প্রসতষ্ঠোেিমূ
মমিোেসেসি োি্োতোল (১০০ শযযো)
মমিোেসেসি োি্োতোল (৫০ শযযো)
মজোেোল মমসর্রকল মিন্িোে
সিসি ম লে মিন্িোে
আেবোে প্রোইমোেী ম লে মকয়োে মিন্িোে
আউিসেচ মিন্িোে
ম োসমও্যোসেক মমসর্রকল করলজ এন্র্ িস্িোল
সিসি ম োসমও্যোসেক মিন্িোে
সি ম োম মর্সলভোেী িোসভপি
সকর্সে িোউরন্র্শে িস্িোল
সমর্ওয়োইিোেী ইেসষ্টসিউি
ইেসষ্টসিউি অব ম লে মিকরেোলসজ
র্োইরবসিক িস্িোল
মর্র্ বসর্ মকসেং িোসভপি

িংখ্যো
২
৪
৭
২০
৩৬
২৬৪
১
৯
১
১
১
১
১
৬

সিসি কর্পোরেশরেে বজপয বযবস্থো্েোয় অগ্রগসত/ িোিলয: েগেীে ৪১সি ওয়োরর্প মর্োে িয মর্োে ্দ্ধসতরত বোিো-বোসড়
ও িকল প্রসতষ্ঠোে রত বজপয িংগ্র ্ূবক
প তো ভযোেগোসড়ে মোধ্যরম ওয়োরর্প সেধ্পোসেত স্থোরে অর্ক্ষোেত আবজপেোবো ী
গোড়ীরত মিলো য় এবং গোড়ীসি ভসতপ রয় মগরল তো র্োসম্পং ইয়োরর্প সেরয় সগরয় র্োসম্পং কেোে কোযপক্রম শুরু রয়রে।
িম্মোসেত েগেবোিীরক তোরেে িৃষ্ট বজপযোসে সেজ ঘরে িোমসয়ক িমরয়ে জন্য িংেক্ষরণে সেসমরি সবেোমূরলয এ ্যপন্ত
সবসভন্ন েিোয় ৯,০০,০০০ স্ি ্যোরর্ল প্লোসিক সবে ও ৪,০০০ স্ি ঢোকেো ও চোকোযযক্ত বড় প্লোসিক সবে
ইরতোমরধ্য িেবেো কেো রয়রে।
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সেসেপষ্ট স্থোরে ্শু মকোেবোেী িম্পসকপত িংসক্ষপ্ত তেযঃ চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে আওতোয় েগেীে ৪১সি ওয়োরর্প
৩১৪সি স্থোে সেধ্পোেণ কেো রয়রে। উক্ত স্থোে িমূর সবগত ঈে-উল-আয ো উ্লরক্ষ ১,৬০,০০০ সি ্শু জবোই কেো
রয়রে।
২০১৭-১৮ অেপবেরেে বোসষপক উন্নয়ে কমপিচূ ীরত প্রকল্পিমূর ে তেয:
:
প্রকরল্পে েোম
চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে সবসভন্ন এলোকোে ক্ষসতগ্রস্থ েোস্তো িমূ
্যেবপোিে/উন্নয়ে ও একসি এযোিিল্ট প্লযোন্ি স্থো্ে।
:
িংসক্ষপ্ত উরেরে
চট্টগ্রোম ম োেগেীে মযোগোরযোগ বযবস্থোে উন্নয়ে।
:
প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসিসি)
প্রকল্প বযয়-১৯৯.৯৯ মকোসি, সজওসব-১৪৯.৯৯ মকোসি, সিসিসি৪৯.৯৯ মকোসি
বোস্তবোয়েকোল
ও
২০১৭-১৮ :
(মময়োেকোল-মম, ২০১৫-সর্রিম্বে,১৮) ২০১৭-১৮ অেপবেরেে
অেপবেে ্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত
সর্রিম্বে’১৮ ইং িরে ১০০% িম্পন্ন রয়রে।
:
:
:

প্রকরল্পে েোম
িংসক্ষপ্ত উরেরে
প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসিসি)

বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপবেে :
্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত
প্রকরল্পে েোম

:

িংসক্ষপ্ত উরেরে
প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসিসি)

:
:

বোস্তবোয়েকোল
ও
২০১৭-১৮ :
অেপবেে ্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত

প্রকরল্পে েোম
িংসক্ষপ্ত উরেরে
প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসিসি)
বোস্তবোয়েকোল
ও
২০১৭-১৮
অেপবেে ্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত

:
:
:
:

ব েোে োি বোেই্োড়ো রত কণপিযলী েেী ্যপন্ত খ্োল খ্েে
চট্টগ্রোম ম োেগেীে মযোগোরযোগ বযবস্থোে উন্নয়ে।
প্রকল্প বযয়-১২৫৬.১৫ মকোসি, সজওসব-৯৪২.১১৬৭ মকোসি,
সিসিসি-৩১৪.০৩৮৯ মকোসি
(মময়োেকোল-মম, ২০১৫-সর্রিম্বে,১৮) ২০১৭-১৮ অেপবেরেে
সর্রিম্বে’১৮ ইং িরে ২০% িম্পন্ন রয়রে।

চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে আওতোধ্ীে বন্যো ও জলোবদ্ধতোয়
ক্ষসতগ্রস্ত েোস্তো িমূর ে উন্নয়ে এবং েোলো, প্রসতরেোধ্ মেয়োল ব্রীজ ও
কোলভোিপ এে সেমপোণ/্যেঃ সেমপোণ
চট্টগ্রোম ম োেগেীে মযোগোরযোগ বযবস্থোে উন্নয়ে।
প্রকল্প বযয়-৭১৬.২৮৫ মকোসি, সজওসব-৫৩৭.২১ মকোসি, সিসিসি১৭৯.০৭ মকোসি
মময়োেকোলঃ জোনুয়োেী,২০১৭-সর্রিম্বে,২০১৯।
২০১৭-১৮ অেপবেরেে সর্রিম্বে’১৮ ইং িরে ৭৬% িম্পন্ন
রয়রে।
চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে সবসভন্ন এলোকোে অবকোঠোরমো উন্নয়ে।
চট্টগ্রোম ম োেগেীে মযোগোরযোগ বযবস্থোে উন্নয়ে।
প্রকল্প বযয়-১২০ মকোসি, সজওসব-১২০ মকোসি,
মময়োেকোলঃ
জযলোই,২০১৭-সর্রিম্বে,২০১৯।২০১৭-১৮
অেপবেরেে সর্রিম্বে’১৮ ইং িরে ৮৫% িম্পন্ন রয়রে।

প্রকরল্পে েোম

:

িংসক্ষপ্ত উরেরে
প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসিসি)

:
:

বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপবেে :
্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত

চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে সবসভন্ন এলোকোে গুরুত্ব্ূণপ িড়ক
এবং ব্রীজ িমূর ে উন্নয়েি আধ্যসেক যোে যন্ত্র্োসত িংগ্র ও
িড়ক আরলোকোয়ে।
চট্টগ্রোম ম োেগেীে মযোগোরযোগ বযবস্থোে উন্নয়ে।
প্রকল্প
বযয়-৩৮২.১৯৪৪ মকোসি, সজওসব-৩০৫.৭৫৫৫
মকোসি,
সিসিসি-৬৬.৪৩৮ মকোসি
মময়োে কোলঃ জযলোই, ২০১৭-জযে,২০২০
২০১৭-১৮ অেপবেরেে সর্রিম্বে’১৮ ইং িরে ২৭% িম্পন্ন
রয়রে।
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প্রকরল্পে েোম

:

িংসক্ষপ্ত উরেরে

:

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসিসি)

:

বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপবেে :
্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত

‘‘চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে আওতোধ্ীে ্সেেন্ন কমপী সেবোি
সেমপোণ।
েগেবোিীে মিবো প্রেোরেে লরক্ষয ্সেেন্ন কমপীরেে উন্নত
জীবেযো্রেে বযবস্থোকেণ ও ্সেেন্ন কমপীরেে েোসেদ্রতো
েূেীকেণ।
প্রকল্প বযয়-৩৮২.১৯৪৪ মকোসি, সজওসব-৩০৫.৭৫৫৫ মকোসি,
সিসিসি-৬৬.৪৩৮ মকোসি
মময়োে কোলঃ জযলোই, ২০১৭-জযে,২০২০

েোজস্ব আয়:
চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরে ২০১৭-২০১৮ িরে িবপরমোি েোজস্ব আেোরয়ে লক্ষযমোত্রো সেল ৯৯৪.৩৭ মকোসি িোকো। সকন্তু
উক্ত অেপ বেরে সবসভন্ন উৎি মেরক িবপরমোি ৪ ০০.২৩ মকোসি িোকো আয় সেসিত কেো িম্ভব য়। বতপমোে অেপ বেরে
েোজস্ব আরয়ে লক্ষযমোত্রো ৬৯৪.৯২ মকোসি িোকো। এই অেপ ম োসডং িযোক্স, মের্ লোইরিন্স সি, মোরকপি ভোড়ো, অযোসন্ত্রক
গোসড়ে সি, সিরেমো, সবজ্ঞো্ে, সবরেোেে সি, সবসভন্ন প্রকোে ইজোেো, সশশু ্োকপ, িম্পসি স্তোন্তে কে, িেকোসে অনুেোে
ইতযোসে মেরক ্োওয়ো যোরব বরল আশো কেো যোয়।
প্রোেসমক স্বোস্থযরিবো প্রেোরেে িংসক্ষপ্ত তেয ও িোিলযঃ
ক)

োি্োতোল, মমিোেসেসি, ম লেরিন্িোে ইতযোসে ্সেচোলেোে মোধ্যরম জেস্বোস্থয সেসিতকেণ।

খ্) জন্ম -মৃতযয সেবন্ধীকেণ।
গ) সিকো প্রেোরেে মোধ্যরম মেোগ প্রোসতরেোধ্ বযবস্থো গ্র ণ।
ঘ) ক্ষসতকোেক জন্তু সেধ্ে।
ঙ) কিোইখ্োেো ্সেচোলেো ও সেয়ন্ত্রণ।
চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশে কতৃক
প বোস্তবোসয়ত করয়কসি উন্নয়ে কোরজে সচত্র:

মমসেেোিপ মেোর্
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েবীন্দ্র েজেম্নল উচ্চ সবেযোলয় কোম িোইরক্লোে মিন্িোে

এয়োের্োিপ মেোর্স্থ ১৫েং মিতয

চট্টগ্রোম সিসি কর্পোরেশরেে িোগসেকো মিোরে এযোিিল্ট ্স্ন্যোন্ি স্থো্ে
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মমসেেোিপ মেোরর্ মিৌে বোসত স্থো্ে

এয়োের্োিপ মেোর্স্থ ১৫েং মিতয

এয়োের্োিপ মেোর্
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সেমপোেোধ্ীে এরক্সি মেোর্

সেমপোেোধ্ীে এরক্সি মেোর্
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Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
আয়তে
: ৪৫.৬৫ বগপ সকরলোসমিোে
ওয়োর্প িংখ্যো
: ৩১সি।
অঞ্চল িংখ্যো
: ২সি
জেিংখ্যো
: ১৬ লক্ষ প্রোয়
েগেীে মমোি ম োসডং িংখ্যো: ৭০১৫০সি
িপ্তম-্ঞ্চবোসষপক কমপ্সেকল্পেো এবং SDG- এে লক্ষযমোত্রো বোস্তবোয়রে চলমোে বো বোস্তবোসয়ত কোযপক্রমিমূ :
২০১৭-১৮ অেপ বেরে ৩৭.১৯ সক:সম: েোস্তো ও ১৮ সক:সম: মেে মমেোমত ও উন্নয়ে, ১সি স্কযল ভবে, ১সি
মযোিোেসেসি োি্োতোল, ১সি গযোরেজ মির্ ও মিবকরেে জন্য আবোসিক ভবে সেমপোণ কেো রয়রে।
এলসজইসর্ এে তত্ত্বোবধ্োরে সিসি সেসজয়ে মর্রভল্রমন্ি প্রকরল্পে আওতোয় ২০১৭-১৮ অেপ বেরে ৪.০০ সকঃ
সমঃ েোস্তো, ১.৪ সকঃ সমঃ মেে ও ০.৭০ সকঃ সমঃ িযি্োত সেমপোণ এবং এসর্স্ মেোক বেোে আওতোয় খ্যলেো সিসি
এলোকোয় ১৯৯সি সবসভন্ন েোস্তো, মেে, িযি্োত মমেোমত ও উন্নয়ে কেো রয়রে।
জযলোই ২০১৮ মেরক সর্রিম্বে ২০১৮ এে মরধ্য খ্যলেো শ রেে জলোবদ্ধতা েূেীকেরণ মেরেজ বযবস্থোে উন্নয়ে ও
খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরেে গুরুত্ব্ূণপ ও ক্ষসতগ্রস্ত েোস্তোে উন্নয়ে ও ্ূেবপোিে প্রকল্প ২সি অনুরমোসেত রয়রে।
িতেমাল্পন প্রকল্প ২সি বোস্তবোয়েোধ্ীে আরে।
ওয়োর্পসভসিক সর্সজিোল মিন্িোরেে িংখ্যো, প্রেি সুসবধ্োসে এবং ভসবষ্যৎ ্সেকল্পেো:
খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরে ৩১সি ওয়োর্প আরে। প্রসতসি ওয়োরর্প ১সি করে সর্সজিোল মিন্িোে আরে। প্রেি সুসবধ্োসে
সেম্নরূ্:
অে লোইরে জন্ম সেবন্ধে, সবশ্বসবেযোলরয় ভসতপ, ্েীক্ষোে িলোিল জোেো, মমোবোইল বযোংসকং, জীবে বীমো মিবো,
কৃসষ তেয/ ্েোমশপ, স্বোন্থ্য তেয/ ্েোমশপ, সশক্ষো তেয, েোগসেক মিবো সবষয়ক তেয, চোকুসে তেয, ইন্িোেরেি
ব্রোউসজং, সবদ্যযৎ সবল গ্র ণ ইতযোসে।
ভোসবষ্যৎ ্সেকল্পেোঃ অেলোইরে মের্ লোইরিন্স প্রেোে, ম্ৌেকে আেোয়, েতযে ম োসডং েম্বে ্োওয়োে জন্য
ি োয়তো প্রেোে, িড়ক বোসতে িংেক্ষণ ও বজপয অ্িোেরণ অেলোইরে অসভরযোগ গ্র ণ।
২০১৭-১৮ অেপ বেরে বোসষপক উন্নয়ে কমপিসূ চরত চলমোে প্রসতসি প্রকরল্পে তেয:
: খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরেে সবসভন্ন েোস্তো ও অবকোঠোরমো সুসবধ্ো উন্নয়ে।
প্রকরল্পে েোম
িংসক্ষপ্ত উরেে
ম োেগেীে মযোগোরযোগ বযবস্থোে উন্নয়ে।
েগেবোিীে (েসেদ্র মোনুরষে) স্বোস্থয মিবো সুরযোগ-সুসবধ্োে বৃসদ্ধে জন্য
অবকোঠোরমো সেমপোণ।
:
্সেেন্ন কমপীরেে আবোসিক বযবস্থোে উন্নয়ে।
ধ্মপীয় ্সবত্র স্থোেিমূর ে উন্নয়ে এবং
েগেবোিীে িোমোসজক কোযপক্রম িম্পোেরেে সুরযোগ-সুসবধ্োে জন্য
কসমউসেসি মিন্িোে ও ওয়োর্প অসিি সেমপোণ।
প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
১৯৯৪১.৫৭.০০ লক্ষ িোকো
:
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়ে ও
২০১২-১৩ রত ২০১৭-১৮ ্যপন্ত
২০১৭-১৮ অেপ বেে ্যপন্ত
এসর্স্রত ৪৬১৫.০০ লক্ষ িোকো বেোে েোখ্ো য় এবং ৪৬১৫.০০ লক্ষ
বোস্তবোয়ে অগ্রগসত
িোকো অবমযক্ত কেো য়।
৪৬১৫.০০ লক্ষ িোকো বযরয় ৩৭.১৯ সক:সম: েোস্তো মমেোমত ও উন্নয়ে।
:
মেৌলত্যে করলসজরয়ি স্কযল সেমপোণ।
খ্োসলশ্যে মযোিোেসেসি োি্োতোল সেমপোণ।
মকসিসি গযোরেজ মির্ সেমপোণ।
মিবকরেে জন্য আবোসিক ভবে সেমপোণ কেো রয়রে।
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প্রকরল্পে েোম
িংসক্ষপ্ত উরেে

:
:

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
:
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়ে ও ২০১৭-১৮ অেপ বেে
্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত
:

খ্যলেো সিসি কর্পোরেশে এলোকোয় খ্োসলশ্যে করলসজরয়ি গোলপি স্কযল
সেমপোণ।
েসেদ্র ও মধ্যম আরয়ে জেরগোষ্ঠীে সশক্ষো বযবস্থোে উন্নয়ে
েসেদ্র েোত্রীরেে সশক্ষো বযবস্থোে সবরকন্দ্রীকেণ।
১২০০.৪৮ লক্ষ িোকো (সজওআই)
মিব্রুয়োসে, ২০১৬ মেরক জযে ২০১৯ ্যপন্ত
এসর্স্রত ৯০০.০০ লক্ষ িোকো বেোে েোখ্ো য় এবং ৫৬৬.০০ লক্ষ
িোকো অবমযক্ত কেো য়।
৫৬৬.০০ লক্ষ িোকো বযরয় ৪তলো স্কযল ভবে সেমপোরণে ৭৫% কোজ
িম্পন্ন রয়রে।

খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরেে উন্নয়ে প্রকরল্পে েসব

খ্োসলশ্যে মযোিোেসেসি োি্োতোল

মেৌলত্যে করলসজরয়ি স্কযল সেমপোণ
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মকসিসি’ে গযোরেজ মির্ সেমপোণ

মিবকরেে জন্য আবোিে ভবে সেমপোণ
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েগে স্বোস্থয ভবে উদ্ধপমখ্
য ী িম্প্রিোেণ
বজপয বযবস্থো্েোয় অগ্রগসত / িোিলয
ক্রঃ/েং

খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরেে বজপয বযবস্থো্েোয় অগ্রগসত / িোিলয

০১.

বজপয উৎ্োেে

০২.
০৩.

বজপয র্োসম্পং (শতকেো োে)
িসলর্ ওরয়ষ্ট লযোন্র্সিলঃ
i)

০৪.
০৫.

০৬.

মোেোভোঙ্গোঃ

্সেমোণ
প্রসত সেে
৮৫০ িে
৬৭%
০৩ সি

২৪.৭০ একে জসম

ii)
শলযয়োঃ
১৭.০০ একে জসম
iii) েোজবোাঁধ্-১ :
২০.০০ একে জসম
iv) েোজবোাঁধ্-২:
৫.০০ একে জসম
মোেব বজপয র্োসম্পং ্রয়ন্ি (েোজবোাঁধ্-২:(
০১ সি
েগেবোিীে স্বোস্থযরিবো িম্প্রিোেণ তেো খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরেে মোেববজপয ০৩ সি
বযবস্থো্েো কোযপক্রম গসতশীল কেোে লরক্ষয এিএেসভ মেেোেলযোন্র্ি মর্রভল্রমন্ি
অগপোেোইরজশরেে ি রযোসগতোয় মকসিসি’ে েোজবোাঁধ্ মেসন্সং গ্রোউন্র্-২ এ একসি
মোেব বজপয মশোধ্েোগোে (এিএিএম সেিরমন্ি প্লযোন্ি) স্থো্ে কেো রয়রে। বতপমোরে
মোেব বজপয অ্িোেরণে জন্য মকসিসি’ে সেধ্পোসেত সি জমো স্বোর্রক্ষ আধ্যসেক
ভযোকুয়োম েোক (ভযোকুয়োম ্দ্ধসতরত) দ্বোেো মিবো প্রেোে কেো রে।
মিরকন্র্োেী েোন্সিোে মিশে (STS)
i)
ii)

UPEHSDP প্রকল্প কতৃপক সেসমপত
এযোিিল্ট প্লযোন্ি ক্রয় ও িসলর্ ওরয়ষ্ট মযোরেজরমন্ি প্রকল্প মেরক সেসমপত

০৪ সি
০৩ সি

০৭.

এরস্করভিে (বড় ও সমসে িোইজ) গোড়ী দ্বোেো িেোিসে মেরেে ম্ড়ীমোসি উরিোলে ০৭ সি
করে েোরকে মোধ্যরম েোজবোাঁধ্ মেসন্সং গ্রোউরন্র্ অ্িোেণ কেো য়।

০৮.

ওয়োর্প ্যপোরয় েোসত্রকোলীে েোস্তো ঝোড়য কোযপক্রম চোলয কেো রয়রে।

০৯.
১০.

৭০০-

২৪ সি ওয়োরর্প
কোযপক্রম চলমোে
েোজবোাঁধ্ র্োসম্পং ্রয়রন্িে ময়লো মেসিং এে কোরজ মচইে মর্োজোে ২িো ও ১িো ২িো ও ১িো
এরস্করভিে বযব োে রে।
েোজবোাঁধ্ মেসন্সং গ্রোউন্র্-১ এ বজপয বযব োে করে েোিসিক (এেসজও) প্রসতমোরি ৪০- প্রসতমোরি ৪০-৪৫
৪৫ িে জজব িোে উৎ্োেে করে বোজোেজোত করে।
িে
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স্বোস্থয সবভোরগে ২০১৭-২০১৮ অেপ বেরেে কোযপক্ররমে সববেণ:
ক্রসমক
০১

০২
০৩
০৪
০৫
০৬

সববেণ
ইস্আই কোযপক্রম

স্কযল েোত্র- েোত্রীরেে কৃসম সেয়ন্ত্রণ
কোযপক্রম
কুকুে ও অন্যোন্য ্শুে কোমড়োরেোে
প্রসতরষধ্ক ইেরজকশে
সবেোমূরলয স্বোস্থয মিবো কোযপক্রম
র্োয়সেয়ো মেোগীরেে মোরঝ স্যোলোইে
সবতেণ
জোতীয় সভিোসমে ‘‘এ‘‘ প্লোি
কযোরম্পইে কোযপক্রম

চলমোে কোযপক্রম
স্থোয়ী মকন্দ্র িংখ্যো=০৬ সি
অস্থোয়ী মকন্দ্র িংখ্যো=১৯১ সি
স্থোয়ী ও অস্থোয়ী মকরন্দ্রে মিশে িংখ্যো = ৬৯৩০ সি
সিকো প্রোপ্ত সশশুে িংখ্যো =১৩,৫৮৪ জে
সিকো প্রোপ্ত মস লো =৪৫৫০০ জে
িোিলয = ৮৭.৬%
৪,৮২,৮৭৯ জেরক কৃসমেোশক িযোবরলি খ্োওয়োরেো য়
৪৬৯ জে মেোগীরক কুকুে ও অন্যোন্য ্শুে কোমড়োরেোে প্রসতরষধ্ক
ইেরজকশে মেওয়ো রয়রে
২৫০৯ জে মেোগীরক সবেোমূরলয স্বোস্থয মিবো মেয়ো রয়রে।
৫০,০০০ জেরক সবেোমূরলয স্যোলোইে সবতেণ কেো রয়রে।
(৬-১১) মোি বয়িী সশশুরক সভিোসমে ‘‘এ’’ খ্োওয়োরেো
য়=৩২,১৭৫ জে
(১২-৫৯) মোি বয়িী সশশুরক সভিোসমে ‘‘এ’’ খ্োওয়োরেো
য়=২,৪২,২০৫ জে

খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরেে বোসষপক আয়:
খ্যলেো সিসি কর্পোরেশরেে িবপরশষ বোসষপক কে মূলযোয়ে এে িময়কোল ২০০৯-১০। তরব মকসিসি অসধ্রক্ষরত্র
প্রসতসেয়ত িৃষ্ট েতযে ম োসডং, বসধ্পত স্থো্েো, স্থো্েো ্সেবতপে, মলোরেে মময়োে উিীণপ ওয়ো ম োসডং ি কে সবসধ্ ২৭
অনুিেে ্ূবক
প সবসভন্ন ম োসডংরয়ে ম্ৌেকে োলেোগোে এে কোজ চলমোে েরয়রে। ২০১৭ বোসষপক মমোি বেরে ১৮ অেপআেোরয়ে েোজস্ব ্সেমোণ সেম্নরূ্:
২০১৭-১৮ অেপ বৎিে
১
২
৩
৪
েগেীে মমোি
ম োসডং িযোক্স
অন্যোন্য
মমোি বোসষপক েোজস্ব
ম োসডং িংখ্যো
আেোয়
৬৮,৪৯৩ সি
২৭,৪২,৬৭,৮৭৭.০০
৪০,১৬,৬৮,১২৩.০০ (চসেশ মকোসি ৬৭,৫৯,৩৬,০০০.০০
(িোতোশ মকোসি সবয়োসেশ
মষোল লক্ষ আিষসট্ট োজোে একশত
(িোতষসট্ট মকোসি
লক্ষ িোতষসট্ট োজোে
মতইশ) িোকো ( োি, বোজোে, ঘোি,
উেষোি লক্ষ েসত্রশ
আিশত িোতোিে) িোকো
্োকপ, িম্পসি, মের্ লোইরিন্স,
োজোে ) িোকো
লোইরিন্স যোেবো ে ও সবজ্ঞো্ে
ইতযোেী )।
েোগসেক মিবো ি জীকেরণ গৃ ীত কোযপক্রমঃকসম্পউিোরে জতেী ম োসডং িযোরক্সে সবল ম োসডং মোসলকরেে বোসড়রত ম্ৌরে মেওয়ো রে। ম োসডং
মোসলকগণ সুসবধ্োমত সেধ্পোসেত বযোংরক ম্ৌেকে জমো প্রেোে কেরে িরল ম োসডং মোসলকরেে অসিরি
আিোে প্ররয়োজে রে েো।
কসম্পউিোরে জতেী মের্ লোইরিন্স এে সবল বযবিোয়ীরেে প্রেোে কেো রচে। বযবিোয়ীবৃন্দ সেধ্পোসেত
বযোংরক সিি জমোেোে করে েতযে/ েবোয়েকৃত লোইরিন্স বই ্োরেে।
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ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb
সিসি কর্পোরেশরেে েোম

:

েোজশো ী সিসি কর্পোরেশে

আয়তে

:

৯৬.৭২ বগপ সকরলোসমিোে

ওয়োর্প িংখ্যো

:

৩০ সি

অঞ্চল িংখ্যো

:

জেিংখ্যো

:

৪,৯০,৩১২ জে

েগেীে মমোি ম োসডং িংখ্যো

:

৬০,৫৪২ সি

২০১৭-১৮ অেপ বেরেে চলমোে প্রকরল্পে তোসলকো :
i.
েোজশো ী ম োেগেীে উ্শ ে মমোড় রত মিোেোসেঘী মমোড় এবং মোরলো্োড়ো মমোড় রত িোগে্োড়ো মমোড়
্যপন্ত িড়ক প্রশস্তকেণ ও উন্নয়ে (২য় িংরশোসধ্ত)।
েোজশো ী ম োেগেীে েোজশো ী-েওগোাঁ প্রধ্োে িড়ক রত মমো ে্যে েোজশো ী-েোরিোে িড়ক ্যপন্ত্ূব-প ্সিম

ii.

িংরযোগ িড়ক সেমপোণ (১ম িংরশোসধ্ত)।
iii.

েোজশো ী ম োেগেীে জলোবদ্ধতো েূেীকেণোরেপ েেপমো সেমপোণ।

iv.

েোজশো ী কল্পেো সিরেমো ল মেরক তোলোইমোেী মমোড় ্যপন্ত িড়ক প্রশস্তকেণ ও উন্নয়ে।

v.

েোজশো ী ম োেগেীে সবসভন্ন গুরুত্ব্ূণপ েোস্তোে উন্নয়ে।

vi.

িোমোসজক, িোংস্কৃসতক, ্সেরবশ এবং প্রত্নতত্ত্ব অবকোঠোরমোে উন্নসত িোধ্ে ও িংেক্ষরণে মোধ্যরম েোজশো ী
ম োেগেীে মিকিই উন্নয়ে।
SDG associate targets (11.1, 11.2, 11.3) অনুযোয়ী উক্ত প্রকল্পিমূর ে RADP বেোে সেল মমোি ১১৮.২৯

মকোসি িোকো। েোস্তো সেল ২০.৩৬ সক:সম:, ভূসম অসধ্গ্র ণ সেল ১২.৮৮ একে এবং িযি্োে সেমপোণ সেল ৪.২৩ সক:সম: েোস্তো
ও িযি্োে ১০০% িম্পূণপ কেো রয়রে। ভূসম অসধ্গ্র ণ ৭০% িম্পন্ন কেো রয়রে। SDG 6.1 ও 6.b অনুযোয়ী সবশুদ্ধ
্োসে িেবেো UMIMOC প্রকল্প ও ব্রযোক UDP প্রকরল্পে মোধ্যরম মমোি ৯১ সি সিউবওরয়ল ও ৮৪ সি িয়রলি িম্পন্ন
কেো

রয়রে। SDG 11.1 অনুযোয়ী Improvement inclusive housing and other civic service of urban

inhabitance including slum এ ২১৫ সি গৃ সেমপোণ কেো রয়রে।
েোগসেক মিবো প্রেোরে/ি জীকেরণ গৃ ীত/চলমোে উরেখ্রযোগয কোযপক্রমিমূ :
(১) One stop service center’ে মোধ্যরম ি রজ েোগসেক মিবো প্রেোে কেো রে।
(২) ওরয়ব িোইরিে মোধ্যরম েোগসেকগণ িকল েোগসেক মিবো িেম ি রজ ম্রয় েোরক।
ওয়োর্পসভসিক সর্সজিোল মিন্িোরেে িংখ্যো, প্রেি সুসবধ্োসে এবং ভসবষ্যৎ ্সেকল্পেো :
েগে সর্সজিোল মিন্িোে িংখ্যো : ৩০ সি
সুসবধ্োসে : িেকোরেে সবসভন্ন প্রকোে মিবো ও সিসি কর্পোরেশরেে েোগসেক মিবোিমূ ও সবসভন্ন মিবো িোমপ
েোগসেকগণ ি রজ ম্রত ্োরে।
ভসবষ্যৎ ্সেকল্পেো : সিসি কর্পোরেশরেে উন্নয়ে ্সেকল্পেোয় ৩০সি ওয়োর্প কোযপোলরয় সেধ্পোসেত কক্ষ জতেী,
কসম্পউিোে এবং কসম্পউিোে িেঞ্জোমোসে ও আিবোব ্ত্র ক্ররয়ে ্সেকল্পেো েরয়রে।
সিসি কর্পোরেশরেে বজপয বযবস্থো্েোয় অগ্রগসত / মকোে িোিলয েোকরল, েসবি িংসক্ষপ্ত তেয :
গত ০৫.১২.২০১৮ ইং তোসেরখ্ বজপয ইরত সর্রজল, মজি িযরয়ল, LPG এবং জজব িোে প্রস্তুতকেরণে জন্য Waste
Technologies LLC, 1376 Chopsey Hill Road, Bridgeport,CT-06606,USA এে িোরে MOU স্বোক্ষে রয়রে।
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সেসেপষ্ট স্থোরে ্শু মকোেবোেী িম্পসকপত িংসক্ষপ্ত তেয (স্থোরেে িংখ্যো, মকোেবোেীকৃত ্শুে িংখ্যো:
মকোেবোসেকৃত স্থোরেে িংখ্যো
সিসি কর্পোরেশরেে েোম
ওয়োর্প
মকোেবোসেকৃত স্থোরেে িংখ্যো
েোস্তোঘোরি যত্রতত্র
িংখ্যো
্শু
মকোেবোসে রল
সেজ বোড়ীে
সিসি কর্পোরেশে
তোে স্থোে িংখ্যো
আঙ্গীেোে স্থোে িংখ্যো
সেধ্পোসেত স্থোে
১
২
৩
৪
৫
েোজশো ী সিসি কর্পোরেশে
৩০সি
৬,৪২৪ সি
২১০ সি
৮,১৭৬ সি

সিসি কর্পোরেশরেে
েোম

ওয়োর্প
িংখ্যো

প্রকৃত
মকোেবোসেে
মমোি ্শুে
িংখ্যো

১
েোজশো ী সিসি
কর্পোরেশে

২

৩
২৯,২০০
সি

৩০সি

মকোেবোসেকৃত ্শুে িংখ্যো
মকোেবোসেকৃত স্থোরেে িংখ্যো
সেজ বোড়ীে
সিসি
েোস্তোঘোরি
আঙ্গীেোয়
কর্পোরেশরেে
যত্রতত্র ্শু
মকোেবোসেে
সেধ্পোসেত স্থোরে
মকোেবোসে রল
্শুে িংখ্যো মকোেবোসেে ্শুে
তোে (্শুে)
িংখ্যো
িংখ্যো
৪
৫
৬
৬,৪২৪ সি

১৪,৬০০ সি

৮,১৭৬ সি

মন্তবয

৬

বজপয
অ্িোেরণে
িরবপোচ্চ
িময়

মন্তবয

৭

৮

১২ ঘন্িো

২০১৭-১৮ অেপ বেরে বোসষপক উন্নয়ে কমপিসূ চরত চলমোে প্রসতসি প্রকরল্পে তেয ও েসব :
০১.
: েোজশো ী ম োেগেীে উ্শ ে মমোড় রত মিোেোসেঘী মমোড় এবং মোরলো্োড়ো
প্রকরল্পে েোম
মমোড় রত িোগড়্োড়ো মমোড় ্যপন্ত িড়ক প্রশস্তকেণ ও উন্নয়ে (২য় িংরশোসধ্ত)
:
িংসক্ষপ্ত উরেে
(K) moK প্রশস্তকেণ I Dbœq‡bi gva¨‡g m~lg †hvMv‡hvM e¨e¯’v M‡o †Zvjv|

(L) hvbevnb PjvP‡j m„ó hvbRU n«vm Kiv|
(M) bMi `vwi`ª n«vmKiY I cwi‡ek cwiw¯’wZi Dbœqb|
প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮
অেপ বেে ্যপন্তবোস্তবোয়ে
অগ্রগসত

:
:

১০৮২৯.৪৯ লক্ষ িোকো, সজওসব : ১০২৮৮.০২ লক্ষ িোকো,
সিসি কর্পোরেশরেে সেজস্ব ত সবল : ৫৪১.৪৭ লক্ষ িোকো
জযলোই, ২০১১ জযে, ২০১৮
বোস্তবোয়ে অগ্রগসত : ৪৫.০০%

উন্নয়ে কোরজে েসব:

০২.প্রকরল্পে েোম

: েোজশো ী ম োেগেীে েোজশো ী-েওগোাঁ প্রধ্োে িড়ক রত মমো ে্যে
েোজশো ী-েোরিোে িড়ক ্যপন্ত্ূব-প ্সিম িংরযোগ িড়ক সেমপোণ
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(১ম িংরশোসধ্ত)
িংসক্ষপ্ত উরেে

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপ
বেে ্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত

: (ক) ক্রমবসধ্পষ্ণয যোতোয়োত ও যোেবো ে ্সেসস্থসতে মপ্রক্ষো্রি েোজশো ী
ম োেগে এলোকোয় শসক্তশোলী ও কোযপকে মযোগোরযোগ বযবস্থো গরড়
মতোলো।
(খ্) জোতীয় ও আঞ্চসলক মযোগোরযোগ বযবস্থোে িোরে েোজশো ী ম োেগেীে
মযোগোরযোগ বযবস্থোে ি জতে িংরযোগ স্থো্রেে মোধ্যরম আেপিোমোসজক অবস্থোে উন্নসতিোধ্রেে ্োশো্োসশ েোজশো ীে েগেেোসেদ্রয সবরমোচরে ি োয়ক সুরযোগ িৃসষ্ট কেো।
: ১৮২৬৮.১৯ লক্ষ িোকো.সজওসব : ১৭৩৫৯.১৯ লক্ষ িোকো, সিসি
কর্পোরেশরেে সেজস্ব ত সবল : ৯০৯.০০ লক্ষ িোকো
: জোনুয়োসে, ২০১২ - সর্রিম্বে, ২০১৮, বোস্তবোয়ে অগ্রগসত : ৬৯.০০%

প্রকরল্পে উন্নয়ে কোরজে েসব:

০৩.প্রকরল্পে েোম
িংসক্ষপ্ত উরেে

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপ
বেে ্যপন্তবোস্তবোয়ে অগ্রগসত

: েোজশো ী ম োেগেীে জলোবদ্ধতো েূেীকেণোরেপ েেপমো সেমপোণ (৩য় ্যপোয়)
: (ক) েোজশো ী ম োেগেী এলোকোয় একসি কোযপকে ও স্থোয়ী ্োসে সেষ্কোশে
বযবস্থো গরড় মতোলোে মোধ্যরম িোসবপক ্সেরবশগত স্বোস্থয বযবস্থোে
উন্নয়ে িোধ্ে কেো।
(খ্) েোজশো ী ম োেগেী এলোকোয় একসি ধ্োেণক্ষম ও যরেো্যযক্ত ্োসে
সেষ্কোশে বযবস্থো গরড় মতোলোে মোধ্যরম েগেীে মভৌত অবকোঠোরমোগত
্সেরবরশে উন্নসত িোধ্ে কেো।
(গ) িরবপো্সে, েোজশো ী ম োেগেী এলোকোয় একসি মিকিই ্োসে
সেষ্কোশে বযবস্থো বোস্তবোয়রেে মোধ্যরম, েীঘপ মময়োরে, েগেবোিীে
কমপক্ষমতো বৃসদ্ধ এবং অেপনেসতক িক্ষমতো অজপরে ি োয়ক ভূসমকো
েোখ্ো।
: ১৩৬৭২.৩৬ লক্ষ িোকো, সজওসব : ১২৯৮৮.৭৫ লক্ষ িোকো, সিসি
কর্পোরেশরেে সেজস্ব ত সবল : ৬৮৩.৬১ লক্ষ িোকো
: মম, ২০১৩ -জযে, ২০১৯ (১ম িংরশোসধ্ত),
বোস্তবোয়ে অগ্রগসত : ৮৫.২৭%
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প্রকরল্পে উন্নয়ে কোরজে েসব:

০৪.প্রকরল্পে েোম

: ivRkvnx Kíbv wm‡bgv nj †_‡K ZvjvBgvix †gvo ্যপন্ত moK cÖk¯ÍKiY I

Dbœqb
িংসক্ষপ্ত উরেে

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপ
বেে ্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত

: (ক) ক্রমবসধ্পষ্ণয যোতোয়োত ও যোেবো ে ্সেসস্থসতে মপ্রক্ষো্রি েোজশো ী
ম োেগে এলোকোয় শসক্তশোলী ও কোযপকে মযোগোরযোগ বযবস্থো গরড়
মতোলো।
(খ্) জোতীয় ও আঞ্চসলক মযোগোরযোগ বযবস্থোে িোরে েোজশো ী ম োেগেীে
মযোগোরযোগ বযবস্থোে ি জতে িংরযোগ স্থো্রেে মোধ্যরম আেপিোমোসজক অবস্থোে উন্নসতিোধ্রেে ্োশো্োসশ েোজশো ীে েগে-েোসেদ্রয
সবরমোচরে ি োয়ক সুরযোগ িৃসষ্ট কেো।
: ১২৭৪৯.৫৯ লক্ষ িোকো, সজওসব : ১০১৯৯.৭৩ লক্ষ িোকো, সিসি
কর্পোরেশরেে সেজস্ব ত সবল : ২৫৪৯.৮৬ লক্ষ িোকো
: জযলোই, ২০১৫-সর্রিম্বে, ২০১৮, বোস্তবোয়ে অগ্রগসত : ১৮.০০%

প্রকরল্পে উন্নয়ে কোরজে েসব:

০৫.প্রকরল্পে েোম
িংসক্ষপ্ত উরেে

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি

: ivRkvnx gnvbMixi wewfbœ গুরুত্ব্ূণপ েোস্তোে Dbœqb
: (ক) ক্রমবসধ্পষ্ণয যোতোয়োত ও যোেবো ে ্সেসস্থসতে মপ্রক্ষো্রি েোজশো ী
ম োেগে এলোকোয় শসক্তশোলী মযোগোরযোগ বযবস্থো গরড় মতোলো।
(খ্) িড়ক িংরযোগস্থল িমূ িম্প্রিোেরণে মোধ্যরম সেসবপরে যোেবো ে
চলোচল সেসিত কেো।
: ১৭২৯৮.৩৫ লক্ষ িোকো, সজওসব : ১৩৮৩৮.৬৮ লক্ষ িোকো, সিসি
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কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপ
বেে ্যপন্তবোস্তবোয়ে অগ্রগসত

কর্পোরেশরেে সেজস্ব ত সবল : ৩৪৫৯.৬৭ লক্ষ িোকো
: জোনুয়োসে, ২০১৭-সর্রিম্বে, ২০১৯
বোস্তবোয়ে অগ্রগসত : ২৩.০০%
প্রকরল্পে উন্নয়ে কোরজে েসব:

: mvgvwRK, mvs¯‹…wZK, cwi‡ek Ges cÖZœZË¡ AeKvVv‡gvi DbœwZ mvab

০৬.প্রকরল্পে েোম

I msi¶‡Yi gva¨‡g ivRkvnx gnvbMixi †UKmB Dbœqb
িংসক্ষপ্ত উরেে

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপ
বেে ্যপন্তবোস্তবোয়ে অগ্রগসত

: (ক) মোেিম্মত মভৌত অবকোঠোরমোগত সুসবধ্োসেে সুরযোগ িৃসষ্টে মোধ্যরম
ম োেগেীরত মিকিই জে বোন্ধব উ্রযোগী ্সেরবশ উন্নয়ে কেো।
(খ্) ্োঠোগোে ও সমলেোয়তে সেমপোরণে মোধ্যরম ম োেগেীে িোংস্কৃসতক
কমপকোরন্র্ উৎিোস ত কেো।
(গ) িযি্োে, মসন্দে প্রত্নতত্ত্ব কোঠোরমোে উন্নয়ে ও জলোশয় িংেক্ষণ কেো।
: ২১৯৫.৪৫ লক্ষ িোকো (ভোেতীয় অনুেোে)
: জোনুয়োসে, ২০১৫-জযে, ২০১৮ (িংরশোসধ্ত),
বোস্তবোয়ে অগ্রগসত : ৭৪.০০%

বোসষপক েোজস্ব আয় (উৎরিে িংসক্ষপ্ত সববেণ) :
২০১৭-১৮ অেপ-বেরে সেজস্ব মমোি আয়
(মকোসি িোকোয়)
ম োসডং
অন্যোন্য
মমোি সেজস্ব আয়
িযোক্স
১
২
(১+২)=৩
১৫.৯৫
৪২.৭২
৫৮.৬৭

মন্তবয

৪
মবিেকোেী ম োসডং-এে এরিিরমন্ি িম্পন্ন রয়রে। িেকোেী
ম োসডং-এে এরিিরমন্ি প্রসক্রয়োধ্ীে।

উৎরিে সববেণ : ম োসডং িযোক্স, মের্ লোইরিন্স সি, োি-বোজোে ইজোেো মূলয, সবরেোেে স্পরিে আয় ইতযোসে।
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বোসষপক কমপিম্পোেে চযসক্ত অনুযোয়ী জেস্বোস্থয সবভোরগে জযলোই ২০১৭ রত জযে ২০১৮ ্যপন্ত অগ্রগসত প্রসতরবেে:
েং

কোযপক্রম

কমপিম্পোেে
িূচক

(৪.১) জন্ম
সেবন্ধে
(৪.২) মৃতযয
সেবন্ধে
(৪.৩) প্রোেসমক
সচসকৎিো প্রেোে
(৪.৪) সশশুরেে
সিকোেোে
(৪.৫) সভিোসমে ও
কৃসমেোশক
িযোবরলি
খ্োওয়োরেো

(৪.১.১)
সেবন্ধেকৃত
(৪.২.১)
সেবন্ধেকৃত
(৪.৩.১)
প্রেোেকৃত
(৪.৪.১)
সিকোেোেকৃত
(৪.৫.১)
খ্োওয়োরেোকৃত

একক

িম্ভোবয লক্ষযমোত্রো
(কোযপক্রম)
২০১৮-২০১৯

অজপে
(জযলোই ২০১৮ রত
মিরেম্বে ২০১৮ ্যপন্ত)

জে

১২০০০

৪৩২৫

জে

-

৬০৯

লক্ষ
জে

৩.৯০০

৮৪৫৮৯

জে

১০৭০০

২৯৫২

লক্ষ
জে

৬১০০০

সভিোসমে ‘‘এ’’ প্লোি
কযোরম্পইে
িময়কোল:
১৪ জযলোই-২০১৮
বয়ি: ৬-৫৯ মোি
সভিো:-এ কযো্সুল
প্রোপ্ত সশশু- ৬১৬২৮
বসণপত িময়কোরল
কৃসমেোশক িযোবরলি
খ্োওয়োরেো কমপিূসচ
অনুসষ্ঠত য়সে।
জোতীয় কৃসম সেয়ন্ত্রণ
িপ্তো ১-৭ অরটোবে
২০১৮ ্োসলত
রয়রে। সবধ্োয়
্েবতপী মকোয়োিোরে
এে প্রসতরবেে ্োওয়ো
যোরব।

েগে জেস্বোস্থয
বযবস্থো্েোে
উন্নয়ে

(৪.৫) কৃসমেোশক
িযোবরলি
খ্োওয়োরেো

(৪.৬) িন্তোে
ধ্োেণক্ষম
মস লোরেে সিসি
সিকো প্রেোে

(৪.৫.১)
খ্োওয়োরেোকৃত

(৪.৬.১)
প্রেোেকৃত

৯৭০০০

জে

৫৫০০০

মন্তবয

১২৮১০

আধ্যসেক ও জেবোন্ধব সিসি কর্পোরেশে প্রসতষ্ঠোে লরক্ষয চযোরলঞ্জিমূ এবং এে মেরক উরিোেরণে জন্য গৃ ীত
কমপ্সেকল্পেো:
১।
জলবোয়য ্সেবতপেজসেত ম োেগেবোিীে বযব োযপ ও ্োেীয়জরলে িংকি।
এ িমস্যো মেরক উরিোেরণে জন্য ম োেগেীে বড় ২২ সি জলোধ্োে িংেক্ষরণে জন্য প্রকল্প প্রস্তোব েোসখ্ল কেো
রয়রে। ্োেীয়জল িেবেোর ে জন্য একসি িোেরিি ওয়োিোে সেিরমন্ি প্লযোন্ি বোস্তবোয়েোধ্ীে আরে।
২।
দ্যবপল েগে অেপেীসত: েগেবোিীে কমপিংস্থোরেে অভোব।
এ িমস্যো মেরক উরিোেরেে জন্য এখ্োরে একসি আইসি ্োকপ সেমপোণ কোজ চলমোে আরে। এেোড়ো এ অঞ্চরল
এযোরগ্রোরবজর্ সবরশষ ইন্েোসিয়োল মজোে সেমপোরণে জন্য িেকোরেে উরেযোরগ কোমেো কেো রয়রে।
৩।
েগেবোিীে ২০-২২% েোসেদ্রতোঃ
েগে েোসেদ্রতো েূেীকেরণে জন্য সবসভন্ন এেসজও ও িংস্থোরক িমসিত কোযপক্রম ্সেচোলেোে জন্য উদ্বযদ্ধকেণ
কোযপক্রম চলমোে আরে।
৪।
েক্ষ জেবরলে অভোব: উ্যযক্ত প্রসশক্ষরণে মোধ্যরম সবেযমোে জেবলরক েক্ষতো বৃসদ্ধে কোযপক্রম চলমোে আরে।
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iscyi wmwU K‡c©v‡ikb
আয়তেঃ ২০৫.৭০ বগপ সকঃসমঃ।
ওয়োর্প িংখ্যোঃ ৩৩ সি
অঞ্চল িংখ্যোঃ ৩ সি
জেিংখ্যোঃ প্রোয় ৭৯৬৫৫৬ জে (্যরুষ ৩৯৮২৮২ জে, মস লো ৩৯৮২৭৪ জে)।
েগেীে মমোি ম োসডং ম োসডং িংখ্যো ৫১১৬৩ সি (িেকোসে ৪৫৮ সি, মবিেকোসে ৫০৭০৫ সি)।
িপ্তম ্ঞ্চবোসষপক কমপ্সেকল্পেো এবং-SDG-এে লক্ষযমোত্রো বোস্তবোয়রে উক্ত সিসি কর্পোরেশরেে বতপমোে চলমোে বো
বোস্তবোসয়ত কোযপক্রমিমূ :
েোসেদ্রতো হ্রোিকেণ িেকোরেে িপ্তম ্ঞ্চবোসষপকী ্সেকল্পেোে একসি মকৌশল। এ মকৌশরলে আওতোয় ্সেকসল্পত
েগেোয়ে এবং উন্নত েোগসেক মিবো প্রেোে একসি উরেে। এ উরেরেে িোরে িম্পৃক্ততো মেরখ্ বোস্তবোসয়ত এবং চলমোে
প্রকল্পসি গ্র ণ কেো রয়রে। এেোড়ো বোস্তবোসয়ত এবং চলমোে প্রকল্পসি মিকিই উন্নয়ে লক্ষযমোত্রো (এিসর্সজ) এে িোরেও
িম্পৃক্ত; যো শ ে ও েগে উন্নয়রেে মোধ্যরম েোগসেকরেে জীবেযোত্রোে মোে উন্নত কেরব। এিসর্সজ Goal-১১.২ সেম্নরূ্:




Goal 11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport
systems for all, improving road safety. notably by expanding public transport, with special
attention to the needs of those in vulnerable.
উক্ত Goal এে আওতোয় Activities িমূ Sustainable transport systems & Improving road safety
কোযপক্ররমে িোরে প্রকল্পসিে িম্পৃক্ততো েরয়রে।



চলমোে বো বোস্তবোসয়ত কোযপক্রমিমূ সেম্নরূ্ঃ



ক) েোস্তো উন্নয়ে;



খ্) েোস্তো মমেোমত ও েক্ষণোরবক্ষণ;



গ) মেে সেমপোণ;



ঘ) ব্রীজ সেমপোণ।

েোগসেক মিবো প্রেোরে/ি জীকেরণ বোস্তবোসয়ত উরেখ্রযোগয কোযপক্রমিমূ :

োলেোগোেকৃত সিসিরজে চোিপোে স্থো্ে।


সুেৃে অসভরযোগ বক্স স্থো্ে।



কক্ষ সেরেপসশকো মবোর্প স্থো্ে।



মিবো প্রোেপীরেে বিোে জন্য মচয়োে স্থো্ে



মিবো প্রোেপীরেে সেসেপষ্ট মলখ্োে স্থোে জতেীকেণ।



এি.এম.এি এে মোধ্যরম গভপবতী মো ও েবজোতক সশশুে সিকো প্রেোে বযবস্থো্েো িিিওয়যোে প্রস্তুত।



সিসি কর্পোরেশরেে সেজস্ব ওরয়বিোইি েরয়রে (www.rpcc.gov.bd) । যোে মোধ্যরম েগেবোিী সিসি
কর্পোরেশরেে

সবসভন্ন

মিবো,

তেযোসে

ও

্সেকল্পেো

িম্পরকপ

জোেরত

(info@rpcc.gov.bd) এ ময মকোে অসভরযোগ/মতোমত মপ্রেণ কেরত ্োেরবে।
েোগসেক মিবো প্রেোরে/ি জীকেরণ গৃ ীত উরেখ্রযোগয কোযপক্রমিমূ ঃ
 ওয়োে ি্ িোসভপি চোলযকেণ
 িকল প্রকোে েোগসেক িেেিমূ অে-লোইরে প্রেোরেে বযবস্থো কেো।
 েোগসেক মিবো ি জীকেরণ অে-লোইে মের্ লোইরিন্স বযবস্থো্েো চোলযকেণ।
 আগত মিবোপ্রোেপীরেে সুসবধ্োরেপ মমোবোইল চোসজপং মিশে স্থো্ে।
 প্রসতবন্ধীরেে জন্য হুইল মচয়োে/েলীে বযবস্থো কেো।
 িকল আয়-বযয়, উন্নয়ে কমপকোন্র্ িংক্রোন্ত MIS বোস্তবোয়ে।

204

্োেরবে

এবং

ই-মমইল

ওয়োর্পসভসিক সর্সজিোল মিন্িোরেে িংখ্যো, প্রেি সুসবধ্োসে এবং ভসবষ্যৎ ্সেকল্পেোঃ
 বতপমোরে েং্যে সিসি কর্পোরশরেে ৩৩ সি ওয়োরর্পে মরধ্য ১৬ সি ওয়োরর্প সর্সজিোল মিন্িোে স্থো্ে কেো রয়রে
বোসক ১৭ সি ওয়োরর্প সর্সজিোল মিন্িোে স্থো্রেে কোজ চলমোে েরয়রে।
প্রেি সুসবধ্োসেঃ
o বতপমোরে সর্সজিোল মিন্িোে রত িকল প্রকোে ই- মিবোিমূ প্রেোে কেো রে।
ভসবষ্যৎ ্সেকল্পেোঃ
o েোগসেক সুরযোগ-সুসবধ্ো সেসিতকেরণ ও জেগরেে মেোড়রগোড়োয় মিবো ম্ৌেোরেোে জন্য প্রসতসি ওয়োরর্প ওয়োে ষ্ট্
িোসভপি মিন্িোে প্রসতষ্ঠো কেো।
o জেগরেে য়েোসেরেোরধ্ সিসি কর্পোরেশরেে িকল েোগসেক মিবোি িকল প্রকোে িমপ/িেেিমূ সর্সজিোল
মিন্িোরেে মোধ্যরম প্রেোরেে বযবস্থো কেো।
সিসি কর্পোরেশরেে অধ্ীরে বতপমোে সশশু ্োকপ, কসমউসেসি মিন্িোে, কবেস্থোে, শ্মশোেঘোি, সশক্ষো প্রসতষ্ঠোে, োি্োতোল
ইতযোসে স্থো্েো (জেগেরক মিবো) িংসক্ষপ্ত তেযঃ
 আধ্যসেক ্যপিে সশল্প সবকোরশে লরক্ষয েং্যে সিসি সচকলীে সবলরক সবশ্বমোরেে ্োকপ স িোরব গরড় মতোলোে
্সেকল্পেো েরয়রে। তরব বতপমোরে এখ্োরে একসি সশশু্োকপ েরয়রে আধ্যসেক ওয়োিোে ্োকপ ও একসি েীম ্োকপ
েরয়রে।
 সিসি কর্পোরেশরেে অসধ্রে বতপমোরে একসি সশশু ্োকপ, ৬ সি কবেস্থোে ( ক)মযন্সী ্োড়ো, খ্) নুে্যে, গ)লোলবোগ, ঘ)
সমসি্োড়ো, ঙ) তোজ োি, ও চ) মোস গঞ্জ), ১ সি শ্মশোে, ১৭ সি সবেযোলয় ( উচ্চ সবেযোলয় ৪সি, স্যোরিলোইি স্কযল ৩ সি,
সিসজস্ কতৃক
প ্সেচোসলত স্কযল ১০ সি), ৫ সি োি্োতোল ( ০১ সি বঙ্গবন্ধয মমরমোসেয়োল োি্োতোল, মোস গঞ্জ এবং
জযম্মো্োড়ো, িোতমোেো, এেশোেেগে, িম্মোেী্যরে ০৪ সি েগে স্বোস্থযরকন্দ্র েরয়রে)।

নগর মাতৃিেনল্পকন্দ্র
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নগর স্বাস্থযল্পকন্দ্র

বচকলী বিল্পনােন পাকে
কসমউসেসি মিন্িোেঃ বতপমোরে েং্যে সিসি কর্পোরেশরেে অধ্ীরে মকোে কসমউসেসি মিন্িোে মেই। তরব ভসবষ্যরত সেমপোরণে
কসমউসেসি মিন্িোে স্থো্রেে ্সেকল্পেো েরয়রে।
েং্যে সিসি কর্পোরেশরেে বজপয বযবস্থোে অগ্রগসত/িোিলযঃ
 বজপয বযবস্থো্েোয় িোিলয স িোরব েোেসেয়োয় একসি অতযোধ্যসেক করম্পোি প্লোন্ি সেমপোণ কেো রয়রে।
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সেসেপষ্ট স্থোরে ্শু মকোেবোেী িম্পসকপত িংসক্ষপ্ত তেয:
২০১৭ িোল
১। সেসেপষ্ট স্থোরেে ্শু মকোেবোসেে স্থোরেে িংখ্যো = ১১৭সি
২। সেসেপষ্ট স্থোরেে ্শু মকোেবোসেে ্শুে িংখ্যো = ২৩৪০সি
২০১৮ িোল
১। সেসেপষ্ট স্থোরেে ্শু মকোেবোসেে স্থোরেে িংখ্যো = ১১৭সি
২। সেসেপষ্ট স্থোরেে ্শু মকোেবোসেে ্শুে িংখ্যো
= ২৫৯৫সি
২০১৭-২০১৮ অেপ বেরে বোসষপক উন্নয়ে কমপিচূ ীরত চলমোে প্রসতসি প্রকরল্পে তেয ও েসবঃ
েং্যে সিসি কর্পোরেশরেে েোস্তো উন্নয়ে এবং মেে কোম-িযি্োত
:
প্রকরল্পে েোম
সেমপোণ।
(ক) িড়ক উন্নয়ে ও প্রশস্তকেরণে মোধ্যরম উন্নতে মযোগোরযোগ
বযবস্থো সেসিতকেরণে লরক্ষয মযোগোরযোগ মেিওয়োকপ জতেী
কেো।
(খ্) ্েচোেীরেে সেসবপরে চলোচরলে জন্য িযি্োরত জতেীকেণ,
:
িংসক্ষপ্ত উরেে
জলোবদ্ধতো সেেিরেে জন্য মেে সেমপোণ কেো।
(গ) সবসভন্ন িড়রকে িংরযোগস্থলিমূ এবং িড়রকে বোকিমূ
প্রশস্তকেরণে মোধ্যরম সবেযমোে েোস্তোে যোেজি সেেিে কেো।
(ঘ)সিসি কর্পোরেশরেে িম্প্রিোসেত এলোকোয় েতযে েোস্তো-ঘোি
সেমপোণ কেো।
সজওসব-৫২৫০.৭৫ লক্ষ িোকো, সিসি কর্পোরেশে-১৩১২.৬৮ লক্ষ
:
প্রকল্প বযয় ( সজওসব ও সিসি কর্পোরেশে)
িোকো (১ম িংরশোসধ্ত)।
বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপ বেে ্যপন্ত
: বোস্তবোয়েকোল ও ২০১৭-১৮ অেপ বেে ্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত
বোস্তবোয়ে অগ্রগসত
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ঘাঘে নেীর উপর িাওয়াইপাড়া কালার ঘাল্পে আরবিবি গাড োর ব্রীল্পজর শুি উল্পদাধন কল্পরন স্থানীয় িরকার বিিাল্পগর বিবনয়র
িবচি ডঃ সমাঃ জাফর আহল্পমে ।
বোসষপক েোজস্ব আয় (উৎরিে িংসক্ষপ্ত সববেণ):
২০১৭-২০১৮ অেপ বেরে েোজস্ব আয় ৪৪,৬৭,১২,৬৫২/- িোকো। এে মরধ্য গৃ ও ভূসমে উ্ে কে, স্থোবে িম্পসি
সবসেময়, োি বোজোে ইজোেো/্যকুে/সবল ইজোেো, লোইরিন্স(সঠকোেোেী), ইমোেত সেমপোণ ও ্যেঃ সেমপোণ ম্শো/বযবিো ও
কসলং, ্সেরবশ প্রতযয়ে সি, ্োসে িেবেো বোবে মোসিক ্োসেে মেিি অন্যোন্য।
প্রোেসমক স্বোস্থরিবো প্রেোরেে িংসক্ষপ্ত তেযঃ
২০১৭-২০১৮ অেপবেরে েং্যে সিসি কর্পোরেশরেে স্বোস্থযসবভোগ কতৃপক ২,৫৪,৩৬৩ জে সশশুরক সভিোসমে ‘এ’ কযো্সুল
খ্োওয়োরেো য়, ২,৬৭,১০৩ জে সশশুরক কৃসমেোশক িযোবরলি খ্োওয়োরেো য়, ১০,৬৮৭ জে সশশুরক সিকো প্রেোে কেো য়,
৩২,২০২ জে মস লোরক সিসি সিকো প্রেোে কেো য়, ৬,১২৭জে প্রিূসত মোরয়রেেরক সভিোসমে ‘এ’ কযো্সুল খ্োওয়োরেো
য়, ২,১৪২ জে মেোগীরক জলোতঙ্ক ভযোকসিে প্রেোে কেো য়, ১,২০,০০০জে মেোগীরক খ্োবোে স্যোলোইে প্রেোে কেো য়,
সিসি কর্পোরেশরেে সেজস্ব এযোম্বযরলন্স দ্বোেো ১,০৯৫ জে মেোগীরক েোগসেক মিবো প্রেোে কেো রয়রে।
আধ্যসেক ও জেবোন্ধব সিসি কর্পোরেশে প্রসতষ্ঠোে লরক্ষয চযোরলঞ্জিমূ এবং এে মেরক উিেরেে জন্য গৃ ীত
কমপ্সেকল্পেোঃ
যোবতীয় আসেপক মলেরেরেে স িোব িংেক্ষণ, স্বেতো ও জবোবসেস তো সেসিতকেণ এবং অেলোইে কসম্পউিোে সিরিম
চোলযকেণ, আধ্যসেক সুরযোগ সুসবধ্ো িম্বসলত েগে ভবে সেমপোণ এবং ্যপোয়ক্ররম আঞ্চসলক ও ওয়োর্প অসিি সেমপোণ,
আধ্যসেক ্যপিে সশল্প সবকোরশে লরক্ষয শ েস্থ সচকলীে সবরল- এ সশশু ্োকপ, ওয়োিোে ্োকপ ি ১সি েীম ্োকপ স্থো্ে,
িেকোরেে রূ্কল্প ২০২১ বোস্তবোয়রে স্বেতো ও জবোবসেস তো সেসিতকেরণে জন্য “e-governence”- সিরিরমে
বযবস্থো্েোয় অসিি অরিোরমশে চোলয কেো এবং সিসি কর্পোরেশরেে িকল শোখ্োরক কসম্পউিোেোয়ে কেো, ্সেরবশ েূষণ
মেোধ্করল্প আধ্যসেক বজপয বযবস্থো্েোয় গোরবপজ সেিরমন্ি প্লযোন্ি স্থো্ে, ্সেকসল্পত েগেী গরড় মতোলোে লরক্ষয ম ো্সেকল্পেোে আওতোয় ভূসম বযব োে ্সেকল্পেো, মেোর্ মেিওয়োকপ, ্সেব ে ও মযোগোরযোগ ্সেকল্পেো, মেরেজ ম ো্সেকল্পেো ও ্সেরবশ বযবস্থো্েো ্সেকল্পেো প্রণয়ে, গণরশৌচোগোে সেমপোণ ও বোস্তবোয়ে কেো, সেেো্ে শ ে গড়োে
লরক্ষয আেপ-িোমোসজক অবস্থোে উন্নয়ে ও েোসেদ্র হ্রোিকেণ কমপিূচী গ্র ণ কেো, আসেপক ও প্রোসতষ্ঠোসেকভোরব েক্ষ ও স্বয়ং
িম্পূণপ সিসি কর্পোরেশে স রিরব গরড় মতোলোে লরক্ষয প্ররয়োজেীয় জেবল সেরয়োগ ও প্রশোিসেক ও আসেপক বযবস্থোি সিসি
কর্পোরেশরেে িকল ্সেচোলে বযবস্থোে উন্নয়ে ও িংস্কোে কেো।
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MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb
আয়তে
ওয়োর্প িংখ্যো
অঞ্চল িংখ্যো
জেিংখ্যো
ম োসডং িংখ্যো

:
:
:
:
:

৩২৯.৫৩ বগপ সক. সম.।
৫৭ সি।
০৮সি।
৩০ লক্ষ প্রোয়।
১,৪১,০২৫.০০।

িপ্তম-্ঞ্চবোসষপক কমপ্সেকল্পেো এবং SDG এে লক্ষযমোত্রো বোস্তবোয়রে উক্ত সিসি কর্পোরেশরেে বতপমোে চলমোে
বো বোস্তবোসয়ত কোযপক্রমিমূ :
SDG বোস্তবোয়রেে লরক্ষয সর্স্স্ প্রণয়রেে মোধ্যরম মভৌত অবকোঠোরমোে উন্নয়ে কোযপক্রম গ্র ণ কেো রয়রে।
SDG এে অন্যতম লক্ষয জেগরেে জন্য ্যপোপ্ত সবদ্যযৎ িেবেোর ে লরক্ষয সর্স্স্ এে মোধ্যরম যেোযে বযবস্থো মেয়
রয়রে।
SDG এে মগোল ৬ (িবোে জন্য ্োসে ও স্যোসেরিশে ি জলভয কেো) এে লরক্ষয বোস্তবোয়রেে লরক্ষয IFC এবং
PPPA এে ি রযোসগতোয় প্রকল্প প্রণয়রেে কোজ চলমোে আরে।
েোগসেক মিবো প্রেোরে/ি জীকেরণ গৃ ীত/চলমোে উরেখ্রযোগয কোযপক্রমিমূ :
সিসি কর্পোরেশরেে ৫৭সি ওয়োরর্প ওয়োর্প কোযপ স্থো্ে কেো রয়রে এবং ৫৭সি সর্সজিোল মিন্িোে মখ্োলো রয়রে।
যোরত প্ররতযক ওয়োরর্পে িোধ্োেে জেগণ অসত ি রজ ও স্বল্প িমরয় সিসি কর্পোরেশরেে মিবো ম্রত ্োরে। সবসভন্ন
মজোেোল অসিরি ইন্িোেরেি িোসভপি চোলয কেো রয়রে, ই-মিন্র্োে ্দ্ধসতরত মিন্র্োে আ বোে কেো রে। তোেোড়ো সিসি
কর্পোরেশরেে ওরয়ব িোইরি সিসি কর্পোরেশরেে সবসভন্ন তেযোসে িেবেো কেো রয়রে। মিবো প্রেোে কোযপক্ররম তেয
প্রযযসক্তে বযব োে বোড়োরেো রয়রে। সিসি কর্পোরেশরে আগত জেগরণে মিবো প্রেোরেে জন্য তেয মিবো মকন্দ্র মখ্োলো
রয়রে। কসম্পউিোেোইজর্ জন্ম ও মৃতযয সেবন্ধে কেো রয়রে। ম োসডং করেে তেযোসে কসম্পউিোেোইজর্ কেো রয়রে।
বযোংসকংরয়ে মোধ্যরম ্োসেে সবল প্রেোরেে বযবস্থো কেো রয়রে। সিসিরজে চোিপোে স্থো্ে কেো রয়রে। যোরত করে জেগণ
ি রজ মকোে মিবো সকভোরব ্োরব, তো জোেরত ্োেরব।
গোজী্যে সিসি কর্পোরেশরেে ম োসডং িযোক্স আেোরয়ে জন্য িসঠক ভোরব ও ি েীয় ্যপোরয় কে সেধ্পোেরণে বযবস্থো
গ্র ণ কেো রব এবং সেধ্পোসেত োরেই কে আেোয় কেো রব। মের্ লোইরিন্স সি আেোরয়ে জন্য এলোকো সভসিক সিম গঠে
করে মের্ লোইরিন্স সি আেোরয়ে বযবস্থো মেয়ো রব। ি লোইরেে মোধ্যরম েোগসেক মিবো প্রেোরেেও বযবস্থো মেয়ো রে।
জন্ম-মৃতযয ও সববো মেসজরিশেকেণ, স্বোস্থয মকন্দ্র ও মোতৃিেে ইতযোসে স্থো্ে, ইস্আই কোযপক্রম ্সেচোলেোকেণ, খ্োেয
ও ্োেীয় দ্রবয ্েীক্ষোকেণ, সশক্ষো কোযপক্রম ্সেচোলেোকেণ, িোংস্কৃসতক কোযপক্রম গ্র ণ ও ্সেচোলেোকেণ এবং িমোজ
কলযোণ কোযপক্রম ্সেচোলেোকেণ। লোইরিন্স ্দ্ধসত আধ্যসেকোয়রেে মোধ্যরম এবং ্োসে িেবেো শোখ্োরক সর্সজিোলোইজর্
কেোে মোধ্যরম জেগরণে মিবো সেসিত কেো রব।
ওয়োর্প সভসিক সর্সজিোল মিন্িোরেে িংখ্যো, প্রেি সুসবধ্োসে এবং ভসবষ্যৎ ্সেকল্পেো :
ওয়োর্পসভসিক
প্রেি সুসবধ্োসে
সর্সজিোল
মিন্িোরেে িংখ্যো
৫৭
সর্সজিোল বোংলোরেশ বোস্তবোয়রে গোজী্যে সিসি কর্পোরেশে
মবশ সকেয ্েরক্ষ্ গ্র ণ করেরে। সিসি কর্পোরেশরেে ৫৭সি
ওয়োরর্প সর্সজিোল মিন্িোে মখ্োলো রয়রে। যোরত প্ররতযক
ওয়োরর্পে িোধ্োেে জেগণ অসত ি রজ ও স্বল্প িমরয় সিসি
কর্পোরেশরেে সবসভন্ন মিবো ম্রত ্োরে। অেলোইরে জন্ম
সেবন্ধে, অেলোইরে সবশ্বসবেযোলরয় ভসতপ, ্েীক্ষোে িলোিল,
জীবে বীমো মিবো, কৃসষ তেয/্েোমশপ, স্বোস্থয তেয/্েোমশপ,
সশক্ষো তেয, আইে ও মোেবোসধ্কোে সবষয়ক তেয/্েোমশপ,
অকৃসষ উরেযোগ সবষয়ক তেয, চোকুসে তেয, করম্পোজ, সপ্রসন্িং,
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ভসবষ্যৎ ্সেকল্পেো

** অেলোইরে িযোক্স কোরলকশে
** অেলোইরে মের্ লোইরিন্স
প্রেোে ও

েবোয়ে

** মমোবোইল বযোংসকং
** এরজন্ি বযোংসকং
** অেলোইরে মিন্র্োে কোযপক্রম

িরিোকস্, মলসমরেসিং, েসব মতোলো, জসমে ্চপো, ্োসেে ্সেচোলেো।
আরিপসেক ্েীক্ষো, সবদ্যযৎ সবল, েোগসেক মিবো সবষয়ক তেয,
সবসভন্ন িেকোসে িেম, ইন্িোেরেি ব্রোউসজং, কসম্পউিোে
প্রসশক্ষণ, ইরমইল, স্কযোসেং, সভসর্ও কেিোরেন্স, প্ররজটে ভোড়ো
ইতযোসে মিবো মেয়ো য়।
কবেস্থোরেে উন্নয়ে:
প্রোয় ১৩ একে জসমে ও্ে সেসমপত জয়রেব্যে মকন্দ্রীয় কবেস্থোে উন্নয়রেে কোজ চলরে। কবেস্থোরে সবদ্যযতোয়ে কেো
রয়রে এবং অভযন্তেীণ েোস্তো উন্নয়ে কেো রয়রে।
বজপয বযবস্থো্েোয় অগ্রগসত /িোিলয :
কোরজে সববেণ
কোরজে ধ্েে
বোিোপ্রসতসেে বোিো-বোড়ী মেরক
বোড়ী/কসমউসেসিে ভযোরেে মোধ্যরম বজপয িংগ্র করে
বজপয অ্িোেণ
মিরকন্র্োেী ্রয়রন্ি জমোরেো।
েোিত্মো, োিবোজোে, মোরকপি
ইতযোসেে বজপয
অ্িোেণ
মেে ্সেস্কোে

মমসর্রকল বজপয
অ্িোেণ

প্রসতসেে সেধ্পোসেত ঝোড়যেোে
শ্রসমরকে মোধ্যরম ঝোড়য সেরয়
ময়লো র্োিসবে/সেধ্পোসেত স্থোরে
জমোরেো।
মেরেে জলোবদ্ধতো সেেিরেে
জন্য েগে বোিীে চোস েো
মমোতোরবক মেে ্সেস্কোে।
প্রসতসেে ম র্রকোয়োিপোে এলোকোে
৩০সি সক্লসেক/র্োয়োগেসিক
মিন্িোে মেরক মমসর্কযোল বজপয
অ্িোেণ।

কোরজে িময়
িকোল ১১:০০
িো মেরক িন্ধযো
৬:০০ িো ্যপন্ত
মভোে ৫:০০ িো
মেরক মবলো
১:০০ িো ্যপন্ত
িকোল ৭:০০ িো
মেরক মবলো
২:০০ িো ্যপন্ত
িকোল ৬:০০ িো
মেরক মবলো
২:০০ িো ্যপন্ত

অগ্রগসত/িোিলয
মিরকন্র্োেী ্রয়রন্ি জমোরেো বজপয
প্রসতসেে েোরত েোরকে মোধ্যরম
িোইেোল র্োসম্পং ্রয়রন্ি
অ্িোেণ কেো।
সেধ্পোসেত স্থোে/র্োিসবে মেরক
বজপয জেসেক েোরকে মোধ্যরম
িোইেোল র্োসম্পং ্রয়রন্ি
অ্িোেণ কেো
মেে ্সেস্কোরেে বজপয লযোন্র্ সিরল
অ্িোেণ কেো।

মন্তবয

ধ্োেোরলো বজপয আলোেো কেরণে
মোধ্যরম অ্িোেণ কেো।

প্রসতসেে বজপয উৎ্োেরেে ্সেমোণ প্রোয় ১৫০০ মমঃ িে।
িোইেোল র্োসম্পং ্রয়ন্ি ০১ সি (অস্থোয়ী)।
বজপয অ্িোেরণে ্সেমোে ৪০%।
প্রসতসেে েোরত ও সেরে ২ সিিি বজপয িংগ্র ও অ্িোেণ কেো য়।
স্যোরেিোেী লযোন্র্সিল জতেী, জজব িোে ও সবদ্যযৎ উৎ্োেরেে প্রকল্প প্রস্তোব কেো রব।
সেসেপষ্ট স্থোরে ্শু মকোেবোেী িম্পসকপত িংসক্ষপ্ত তেয :
ক্রঃেং
স্থোরেে িংখ্যো
মকোেবোেীকৃত ্শুে
িংখ্যো
০১.
২০১৭ িরে-৩২৩সি
২০১৭ িরে-১৩১১২
২০১৮ িরে- ৪৪৩সি
২০১৮ িরে-১৪৯৯৫সি
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িোিলয
সবগত বৎিরেে তযলেোয় ২০১৮ িোরল সেসেপষ্ট স্থোরে
মবশী িংখ্যক ্শু মকোেবোেী কেো রয়রে। সিসি
কর্পোরেশরেে ্ক্ষ রত ্সলসেরেে মোধ্যরম দ্রুত
্শুে বজপয অ্িোেণ কেো রয়রে।সিসচং ্োউর্োে
সেিোরেোে মোধ্যরম ্সেরবশ দ্যষণ মেোধ্ কেো িম্ভব
রয়রে। সিসি কর্পোরেশরেে গোরবপজ েোরকে মোধ্যরম
ময়লো আবজপেো দ্রুত অ্িোেণ কেো রয়রে।
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২০১৭-১৮ অেপ বেরে বোসষপক উন্নয়ে কমপিসূ চরত চলমোে প্রসতসি প্রকরল্পে তেয ও েসব :
প্রকরল্পে েোম

:

িংসক্ষপ্ত উরেে

:

প্রকল্প বযয় (সজওসব ও সিসি
কর্পোরেশে)
বোস্তবোয়ে ও ২০১৭-১৮ অেপ বেে
্যপন্ত বোস্তবোয়ে অগ্রগসত

:

গোজী্যে সিসি কর্পোরেশরেে সবদ্যযৎ অ্চয় মেোধ্ ও িোশ্ররয়ে জন্য মিোলোে
্যোরেল এেোসজপ মিইভোে িড়কবোসত স্থো্ে প্রকল্প।
সবদ্যযৎ িোশ্ররয়ে মোধ্যরম যেোযে ভোরব িড়কবোসত স্থো্ে কেতঃ জেগরণে
চলোচল ও যোে চলোচল ি জীকেণ ও জে সেেো্িো সেসিতকেে।
১৫৭৫ লক্ষ (সজওসব)+৬৭৫ লক্ষ (সজসিসি) = ২২৫০ লক্ষ

:

(জোনুয়োেী ২০১৭ রত জযে ২০১৯ ্যপন্ত) অগ্রগসত ৮২ % ।
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বোসষপক েোজস্ব আয় (উৎরিে িংসক্ষপ্ত সববেণ) :
১২৯,৯৯,৮৯,১৯৪.৯৮ িোকো
েোজরস্বে উৎরিে িংসক্ষপ্ত সববেণ:- িযোরক্সি, মেইি, সিি, ইজোেো, মোরকপি সেমপোরণে মিলোমী, উন্নয়ে খ্োত
বযোসতত িেকোেী অনুেোে, ্োসে িেবেো সবভোগ ও অন্যোন্য।
প্রোেসমক স্বোস্থযরিবো প্রেোরেে িংসক্ষপ্ত তেয, িোিলয :
রুসিে ইস্আই কমপিূসচ:
০-২৩ মোি বয়িী ২৪৫৬৭ জে সশশুরক মমোি ১০সি মেোরগে ০৬সি প্রসতরষধ্ক সিকো প্রেোে কেো রয়রে যোে
শতকেো োে ১০০.৩৬%।
১৫-৪৯ বেে বয়িী িকল মস লোরেে সেয়সমত ইস্আই সিকোেোে মকন্দ্র, সশক্ষো প্রসতষ্ঠোে এবং সবসভন্ন গোরমপন্িি
িযোটেীরত সবরশষ কযোরম্পইরেে মোধ্যরম ১১৩৬১৩ জে মস লোরক ধ্নুষ্টংকোে মেোরগে সিরিেোি িক্সরয়র্ সিকো
প্রেোে কেো রয়রে যোে শতকেো োে ১০০%।
জেোয়য মযরখ্ে কযোন্সোে প্রসতরেোধ্ঃ সিকোেোে কমপিূচী।
জেোয়য মযরখ্ে কযোন্সোে প্রসতরেোরধ্ে জন্য ৫ম মশ্রণীে েোত্রী এবং সশক্ষো প্রসতষ্ঠোে বস ভূপত ১০ বেে বয়িী
সকরশোেীরেে স উমোে ্যোস্রলোমো ভোইেোরি (fIPV) এে সিকোেোে কমপিূসচ ২৬৬ সশক্ষো প্রসতষ্ঠোরে এবং
কসমউসেসি সভসিক ৭২ সি সেয়সমত সিকোেোে মকরন্দ্রে মোধ্যরম ৪৯৮৭ জে সশশুরক দ্যইবোে এইচস্সভ সিকো
প্রেোে কেো রয়রে।
০৬-১১ মোি বয়িী ১০৮১৯ জে সশশুরক ১সি েীল েরঙ্গে সভিোসমে ‘এ’ কযো্সুল (১,০০,০০০ আই.ইউ)
খ্োওয়োরেো রয়রে যোে শতকেো োে ৯৮.৯৬% এবং সবসভন্ন ্যসষ্ট বোতপো প্রেোে কেো রয়রে।
১২-৫৯ মোি বয়িী ৮৫৮৫৫ জে সশশুরক ১সি লোল েরঙ্গে সভিোসমে ‘এ’ কযো্সুল (২,০০,০০০ আই.ইউ)
খ্োওয়োরেো রয়রে যোে শতকেো োে ৯৯.৫২% এবং সবসভন্ন ্যসষ্ট বোতপো প্রেোে কেো রয়রে।
সশক্ষো প্রসতষ্ঠোরে অধ্যয়েেত সশশুরেে ক্ষযরে র্োক্তোে কতৃপক স্বোস্থয ্েীক্ষো এবং কৃসমেোশক িযোবরলি খ্োওয়োরেো
কোযপক্রমঃ
সশক্ষো প্রসতষ্ঠোরে অধ্যয়েেত এবং সশক্ষো প্রসতষ্ঠোে বস ভূপত ০৫-১৬ বেে বয়িী মমোি ১৬৩৩৬৯ জে সশশুরক
০১সি করে কৃসমেোশক িযোবরলি মমরবন্র্োজল (৫০০ সম.গ্রো.) দ্যইবোে খ্োওয়োরেো রয়রে যোে শতকেো োে
৯৬.০১%।
এেোড়ো ৭৫সি সশক্ষো প্রসতষ্ঠোরে ক্ষযরে র্োক্তোেরেে মোধ্যরম ৪৮৯৫৮ জে েোত্র-েোত্রীে স্বোস্থয ্েীক্ষো িম্পোেে কেো
রয়রে যোে শতকেো োে ৭৫.৩১%।
আেবোে প্রোইমোেী ম লথ্ মকয়োে িোসভপরিি মর্সলভোেী প্ররজট এে অধ্ীরে ্সেচোসলত স্বোস্থয মকন্দ্রিমূ :
িংখ্যো
স্থোে
স্বোস্থয মকরন্দ্রে েোম
1. ধ্ীেোশ্রম (ওয়োর্প েং-৩১সেরজস্ব ভবে)
২সি
েগে মোতৃিেে
2. ম োরিে মোরকপি (ওয়োর্প েং-৫৪ ভোড়োয় চোসলত)
1. লক্ষ্মী্যেো (ওয়োর্প েং-২৬,সেরজস্ব ভবে) )
৪সি
েগে স্বোস্থয মকন্দ্র
2. েীরলে্োড়ো (ওয়োর্প েং-৩০, সেরজস্ব ভবে)
3. মেকুে (ওয়োর্প েং-৪৭, ভোড়োয় চোসলত)
4. িঙ্গী বোজোে (ওয়োর্প েং-৫৭, ভোড়োয় চোসলত)
২০১৭-২০১৮ অেপ বেরে মিবোে সববেণঃ
এেসজও এে েোম
মমোি মিবো
স্এ-০১
্্যরলশে িোসভপরিি এন্র্
মিসেং মিন্িোে (স্এিসিসি)

১,১১,৬৫৮

মর্সলভোেী মিবো
৪৯০ (েেমোল১৮৭
সিজোসেয়োে৩০৩)
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অন্যোন্য
মিবো
১,১১,১৬৮

সবেোমূরলয স্যোরিলোইি ও ম লথ্
মিবো
কযোম্প
২৩,৮৭৩ স্যোরিলোইি মিশে১১০৬
ম লথ্ কযোম্প -২৬

স্এ-০২
প্রগসত িমোজ কলযোণ প্রসতষ্ঠোে
ও ্সেবোে
্সেকল্পেো িংস্থো
(স্এিরকস্ এন্র্ স্স্এি)

২,০১,৬০০ ৬২৫(েেমোল৩৩০
সিজোসেয়োে-২৯৫

২,০০,৯৭৫ ৫২,৩২০

স্যোরিলোইি মিশে১১২০
ম লথ্ কযোম্প -২৩

োি্োতোল উরদ্বোধ্ে ও সেসমপয়মোে িম্পসকপত তেযঃ
মোেেীয় প্রধ্োে মন্ত্রী কতৃপক গত ১১ অরটোবে ২০১৮ইং ধ্ীেোশ্রম (ওয়োর্প েং-৩১) েয়তলো সবসশষ্ট েগে মোতৃিেে ও
েীরলে্োড়ো (ওয়োর্প েং-৩০) মত সতেতলো সবসশষ্ট েগে স্বোস্থয মকন্দ্র উরদ্বোধ্ে য়। এেোড়ো লক্ষী্যেো, ২৬ েং ওয়োরর্প
সতেতলো সবসশষ্ট েগে স্বোস্থয মকন্দ্র জতেী কেো রয়রে এবং মেকুে (ওয়োর্প েং-৪৬) েয়তলো সবসশষ্ট েগে মোতৃিেে
সেমপোণোধ্ীে েরয়রে।
ভসবষ্যৎ কমপ্সেকল্পেো
সিসি কর্পোরেশে অঞ্চল ৫(িোরবক) এ ১সি েগে মোতৃিেে ও ২সি েগে স্বোস্থয মকন্দ্র প্রসতষ্ঠোে মোধ্যরম উরেসখ্ত অঞ্চরলে
িকল জেরগোসষ্ঠ সবরশষ করে েসেদ্র জেরগোসষ্ঠে স্বোস্থয মিবো সেসিত কেো রব। বতপমোরে উক্ত মজোরেে ওয়োর্প েং-৫ এ
মোতৃিেে সেমপোরণে জন্য ১৫ শতোংশ জসম ও ওয়োর্প েং-২ এ একসি েগে স্বোস্থয মকন্দ্র সেমপোরণে জন্য ১০ শতোংশ জসম
মস্বেোয় েোরেে আরবেে ্োওয়ো মগরে ।
আধ্যসেক ও জেবোন্ধব সিসি কর্পোরেশে প্রসতষ্ঠোে লরক্ষয চযোরলঞ্জিমূ এবং এে মেরক উিেরণে জন্য গৃ ীত
কমপ্সেকল্পেো:
চযোরলঞ্জিমূ : বজপয বযবস্থো্েো, অ্যপোপ্ত মেইরেজ সিরিম, মলোকবরলে স্বল্পতো, ্যপোপ্ত যোেবো ে ও যন্ত্র্োসতে
অপ্রতযলতো প্রভৃসত।
গৃ ীত কমপ্সেকল্পেো : যেোযে বজপয বযবস্থো্েোে লরক্ষয আধ্যসেক প্লযোন্ি স্থো্রেে জন্য জসম িংগ্রর ে কোজ
চলমোে আরে। সর্স্স্ এবং সেজস্ব অেপোয়রে মেরেজ বযবস্থোে উন্নয়রেে কোযপক্রম গ্র ণ কেো রয়রে। ্যপোপ্ত
েোগসেক মিবো সেসিতকেরণে লরক্ষয েতযে মলোকবল সেরয়োরগে কোযপক্রম মেয়ো রয়রে।
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আয়তন : ৭২.৪৩ বর্ গ কি.কি.
ওয়ার্ গ সংখ্যা : ২৭ টি
অঞ্চল সংখ্যা : ৩ টি
জনসংখ্যা প্রায় : ১৪,১৮,৭৮২
নর্রীর মিাট ম াকডং সংখ্য : ৫২৩৯৮ টি
সপ্তি পঞ্চবাকষ গি িিগপকরিল্পনা এবং-SDG-এর লক্ষ্যিাত্রা বাস্তবায়নন উক্ত কসটি িনপগানরশননর বতগিান চলিান
বা বাস্তবাকয়ত িার্ গক্রিসমূ :
স্থানীয় সরিার প্রকতষ্ঠানসমূন র িনে নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশন এিটি গুরুত্বপূণ গ মসবামূলি প্রকতষ্ঠান।
নারায়ণর্ঞ্জ নর্রীর অবিাঠানিা উন্নয়ন ও নার্করি মসবার িান বৃকির লনক্ষ্য ২০১৭-১৮ অর্ গ বছনর ৪১.৫ কি.কি. সড়ি
কনিগাণ/উন্নয়ন, ৮.৫ কি.কি সড়ি সংস্কার/নিরািত, ৪১.৫ কি.কি মেন কনিগাণ/উন্নয়ন, ৩.০ কি.কি. মেন
সংস্কার/নিরািত, ৩০ কি.কি. সড়ি বাকত স্থাপন , ১৯৬ কি.কি. সড়ি বাকত সংস্কার/নিরািত, ১৫ কি.কি. ফুটপাত
কনিগাণ/উন্নয়ন, ২.০ কি.কি. ফুটপাত সংস্কার/নিরািত িরা নয়নছ। বতগিানন ৪০.০ কি.কি. সড়ি কনিগাণ/উন্নয়ন, ১০.০
কি.কি সড়ি সংস্কার/নিরািত, ৪০.০০কি.কি মেন কনিগাণ/উন্নয়ন, ৩.০ কি.কি. মেন সংস্কার/নিরািত, ২০০ কি.কি.
সড়ি বাকত সংস্কার/নিরািত, ১০ কি.কি. ফুটপাত কনিগাণ/উন্নয়ন, ২.০ কি.কি. ফুটপাত সংস্কার/নিরািত ৬টি ব্রীজ
কনিগাণ িাজ চলিান আনছ।
কতনটি বহুতল কবকশষ্ট িানিগট-িাি এযাপাট গনিন্টস িনয়িটি বাকণকজযি ভবন/িানিগট কনিগাণ িরা নয়নছ এবং ৭কতনটি বহুতল কবকশষ্ট িানিগট-িাি এযাপাট গনিন্ট ভবননর িাজ চলিান আনছ। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী আধুকনি নর্র
ভবননর কভকিপ্রস্তর স্থাপন িনরনছন এবং িাজ চলিান আনছ। নর্রবাসীর কচি কবননাদননর জন্য িনপগানরশননর ৬.২০
এির জায়র্ায় পাবকলি প্রাইনভট পাট গনারশীনপ নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশন এযার্নভঞ্চার ল্যান্ড নানি এিটি আধুকনি
এযাকিউজনিন্ট পািগ কনিগাণ িরা নয়নছ। এছাড়া নর্রীর পকরনবশ উন্নয়ন, মসৌন্দর্ গবধ গন ও জলাবিতা কনরসনস
মর্ার্ানর্ার্ ব্যবস্থার উন্নয়ননর লনক্ষ্য বাবুরাইল খাল ও কজিখানায় মশখ রানসল পািগ উন্নয়ননর িাজ চলিান আনছ।
মটিসই উন্নয়ননর লনক্ষ্য নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশন শুরু মর্নিই আরকসকস/কসকস রাস্তা উন্নয়ন/কনিগাণ িনর আসনছ।
নর্রীর প্রাকিি জননর্াষ্ঠীর জীবনর্াত্রার িান উন্নয়ননর লনক্ষ্য ক্ষুদ্রঋণ িিগসূচীর আওতায় ১ মিাটি ৬০ লক্ষ্ টািা ঋণ
প্রদান িরা নয়নছ। এছাড়াও িিগমূখী প্রকশক্ষ্ণ, বকস্ত এলািায় সড়ি বাকত, ফুটপাত ও মেন কনিগাণ িরা নয়নছ।
নর্রবাসীনি কবকভন্ন বৃকিমূলি প্রকশক্ষ্ণ প্রদাননর লনক্ষ্য কসটি িনপগানরশননর উনযানর্ মেকনং মসন্টার কনিগাণ িরা
নয়নছ। সরিানরর কর্কজটাল বাংলানদশ র্ড়ার প্রতযনয় নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশন নার্করিনদর দ্রুত মসবা প্রদাননর
লনক্ষ্য ওয়ান স্টপ সাকভগস মসন্টার চালু িরা নয়নছ।
ওয়ার্ গকভকিি কর্কজটাল মসন্টানরর সংখ্যা;প্রদি সুকবধাকদ এবং ভকবষ্যৎ পকরিল্পনা ,




ওয়ার্ গকভকিি কর্কজটাল মসন্টানরর সংখ্যা এিটিপ্রদি সুকবধাকদ- কবকভন্ন ধরননর নার্করি মসবা প্রদান এবং তথ্য সরবরা
ভকবষ্যৎ পকরিল্পনা- দ্রুত নার্করি মসবা প্রদাননর জন্য সিল ওয়ানর্ গ কর্কজটাল মসন্টার স্থাপননর
পকরিল্পনা রনয়নছ।

নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশননর পঞ্চবটি এলািায় ৬.২০ এির ভূকিনত পাবকরি প্রাইনভট পাট গনারশীপ
পিকতনত এনকসকস এর্নভঞ্চার ল্যান্ড (পািগ) কনিগাণ িরা নয়নছ। কনিগাণ ব্যয় ২০ মিাটি টািা।

215

নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশননর ১৫ ও ১৬নং ওয়ানর্ গ নর্র ভবন সংলগ্ন ১৬ এির ভূকিনত মশখ রানসল
নর্র পািগ কনিগাণ িাজ চলিান আনছ। ইনতািনে ১৯ মিাটি ১৫ লক্ষ্ টািার িাজ সম্পন্ন নয়নছ এবং ২৭
মিাটি ৭৩ লক্ষ্ টািার িাজ প্রকক্রয়াধীন আনছ।
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বাবুরাইল খাল পুনঃখনন, মসৌন্দর্ গবধ গন ও আনলাকিতিরণ প্রিল্প
এলকজইকর্-এর আওতাধীন কবশ্ব ব্যাংি স ায়তাপুষ্ট এিকজএসকপ প্রিনল্পর িােনি প্রায় ২২০.০০ মিাটি টািা ব্যনয়
২.৮ কি.কি. দীর্ গ খালটির সংস্কার ও মসৌন্দর্য্গ বধ গন িাজ শুরু নয়নছ। ইনতািনে প্রিল্পটির ৩৯৫ কি. এর িাজ
বাস্তবায়ন নয়নছ । বািী িাজ সর্ম্পগণ নল নারায়ণর্ঞ্জস পাশ্বগবতী এলািার জনর্নণর কবননাদন মিন্দ্র ক নসনব পকরণত
নব।

আলী আ াম্মদ চুনিা কসটি পাঠার্ার ও কিলনায়তন :আলী আ াম্মদ চুনিা কসটি পাঠার্ার ও কিলনায়তনটি নারায়ণর্ঞ্জ
নর্রীর ঐকত যবা ী ও প্রাচীন এিটি প্রকতষ্ঠান, র্া ১৯২৯ সানল প্রকতকষ্ঠত য়। এ পাঠার্ানরর জন্য ১৯৭১ সানল আলাদা ভবন
কনিগাণ িরা য়, র্া নর্রবাসীর জ্ঞান কভকিি সিাজ র্ঠন ও মদশীয় সংস্কৃকত কবিানশ গুরুত্বপূণ গ ভূকিিা পালন িনর আসনছ।
পাঠার্ারটি পুনঃকনিগানণ সব গ সাকুনল্য প্রায় ২৬(ছাকিশ) মিাটি টািা ব্যয় নয়নছ।
৬(ছয়) তলা কবকশষ্ট পাঠার্ারটির মলনভল-১ নত মলনভল-৪ পর্ গি আনছ ২৮০ (দুইশত আকশ) আসন কবকশষ্ট
অকর্নটাকরয়াি এর সনে আনছ মসকিনার িক্ষ্, উন্মুক্ত বসার স্থান, উন্মুক্ত গ্যালারী ও আট গ গ্যালারী। মলনভল-৫ নত মলনভল-৬ এ
আনছ পাবকলি পাঠার্ার, মছাটনদর পাঠার্ার, ষ্টুকর্ও কর্নয়টার, আড্ডা মদয়ার জায়র্াস মখালা আিাশ মদখার ব্যবস্থা। ছানদ
র্ািনব মর্ মিান অনুষ্ঠান আনয়াজননর জন্য উন্মুক্ত স্থান।
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গ
নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশননর ১৭নং ওয়ানর্ গ (পাইিপাড়া) ৬ (ছয়) তলা কবকশষ্ট ভবননর ২য় ও ৩য় তলায় ৫৯২০ বর্ফুট
আয়তননর ১টি িকিউকনটি মসন্টার কনিগাণ িরা নয়নছ। কনিগাণ ব্যয় ১ মিাটি ৫০ লক্ষ্ টািা।
গ
নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশননর ৫নং ওয়ানর্ গ (কসকিরর্ঞ্জ) ১০ (দশ) তলা কবকশষ্ট ভবননর ২য় ও ৩য় তলায় ৭৮৮০ বর্ফুট
আয়তননর ১টি িকিউকনটি মসন্টার কনিগাণ িরা নয়নছ। কনিগাণ ব্যয় ২ মিাটি ৯৫ লক্ষ্ টািা।
িবরস্থান/শ্মশাননর তথ্য:
ক্রকিি নং
অঞ্চল
১
নারায়ণর্ঞ্জ
২
৩
৪
৫
৬
কসকিরর্ঞ্জ
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
িদনর্ঞ্জ
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

িবরস্থান/শ্মশান
িাসদাইর িবরস্থান
পাইিপাড়া বড় িবরস্থান
পাইিপাড়া মছাট িবরস্থান
াজীর্ঞ্জ িবরস্থান
িাসদাইর মিন্দ্রীয় শ্মশানর্াট
আদিজীনর্র িবরস্থান
এস,এ মরার্ িবরস্থান
১নং ওয়ানর্ গ িবরস্থান
জালকুকড় িবরস্থান
পাঠানটুকল িবরস্থান
াজী আব্দুস সািাদ িবরস্থান
সাইনলা মরার্ সংলগ্ন িবরস্থান
িদনর্ঞ্জ িবরস্থান
িা মুদ নর্র িবরস্থান
মসানািান্দা িবরস্থান
ানেকজয়া িনলানী িবরস্থান
বন্দর িবরস্থান
নবীর্ঞ্জ িবরস্থান
িাতাইখাকল িবরস্থান
মদউলী িবরস্থান
লক্ষ্ন মখালা িবরস্থান
িাদকরয়া িবরস্থান( কুকড়পাড়া)
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ওয়ার্ গ
১২
১৭
১৭
১১
১২
৭
৬
১
৯
৮
২
৫
১৯
২০
২০
২১
২২
২৪
২৪
২৪
২৫
২৭

জকির পকরিান
৬৪৬ শতাংশ
৪৩৮ শতাংশ
৯৬ শতাংশ
৬০ শতাংশ
১৬২ শতাংশ
৭.০০ শতাংশ
১.৯০ শতাংশ
১.২০ শতাংশ
৬.০০ শতাংশ
১.৮০ শতাংশ
০.৮৯ শতাংশ
০.৩৭ শতাংশ
০.৯৬৭৫ শতাংশ
৩.৩১২৫ শতাংশ
০.৫০ শতাংশ
০.৬৫ শতাংশ
১.১০০০ শতাংশ
০.৫২০০ শতাংশ

িিব্য

 কসটি িনপগানরশননর বজগয ব্যবস্থাপনায় অগ্রর্কত
 ২০১৮ সাল পর্ গি বজগয ব্যবস্থাপনায় মিাট পকরচ্ছন্নিিী কছল

- ৪৯৩ জন।

 ২০১৯ সানল মিাট পকরচ্ছন্নিিী
- ৬৩২ জন।
 পূনব গ নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশননর ২৭(সাতাশ) টি ওয়ানর্ গর িনে ২১(একুশ) টি ওয়ানর্ গ বজগয ব্যবস্থাপনার
িাজ চলিান কছল। বতগিানন ২৭(সাতাশ) টি ওয়ানর্ গর প্রকতটিনতই বজগয ব্যস্থাপনা িাজ চলিান আনছ।
 ২৭(সাতাশ) টি ওয়ানর্ গর িনে CGP প্রিনল্পর আওতায় কসটি িনপগানরশননর ১৫নং ওয়ানর্ গর গৃ স্থালীর বজগয
ব্যবস্থাপনার িাজটি CG িকিটির িােনি পকরচাকলত নচ্ছ।
 বতগিানন স্তুপাকৃত িয়লা-আবজগনা ম্যানুয়াকল ানতর পকরবনতগ মপ-মলার্ার মিকশন দ্বারা িয়লা অপসারনণর
িাজ পকরচাকলত নচ্ছ।

কনকদ গষ্ট স্থানন পশু মিারবানী সম্পকিগত সংকক্ষ্প্ত তথ্য কবর্ত ,মিারবানীকৃত পশু র সংখ্যা ,স্থাননর সংখ্যা)
ও ছকব (বছনরর তুলনায় এ বছনরর সােনল্যর কচত্র:
ওয়ার্ গ
সংখ্যা
২৭
ওয়ার্ গ
সংখ্যা

২৭

মিারবানীকৃত স্থাননর সংখ্যা
কনজ বাকড়র আকেনার স্থান
কসটি িনপগানরশন ির্তি
গ
কনধ গাকরত স্থান সংখ্যা
২৭৮৭
২০৮
প্রকৃত
মিারবাকনর
মিাট পশুর
সংখ্যা
১৪৭০৭

কনজ বাড়ীর
আকেনা
৩৬১৩

রাস্তার্ানট র্ত্রতত্র পশু
মিারবানীর স্থান সংখ্যা
২০৬১

মিারবাকনকৃত পশুর সংখ্যা
কসটি িনপগানরশন ির্তি
রাস্তার্ানট র্ত্রতত্র পশু
গ
কনধ গাকরত স্থানন মিারবানীর
মিারবানীর পশুর
পশুর সংখ্যা
সংখ্যা
৮৮২৫
২২৬৯
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বজগয অপসারনণ
সনব গাচ্চ সিয়

২৪ র্ন্টা

২০১৭ সানলর কনকদ গষ্ট স্থানন পশু মিারবাণী সম্পকিগত সংকক্ষ্প্ত তথ্য:
ওয়ার্ গ
প্রকৃত
মিারবানীকৃত স্থাননর সংখ্যা
বজগয অপসারনণ
সংখ্যা মিারবাকনর কনজ বাড়ীর কসটি িনপগানরশন/ মপৌরসভা সনব গাচ্চ সিয়
পশুর সংখ্যা
আকেনা
কনধ গাকরত স্থান
২৭
১৩৭৪৫
৩৪৩৬
৮২৪৮
২৪ র্ন্টা

রাস্তার্ানট র্ত্রতত্র পশু
মিারবাকনর স্থান সংখ্যা
২০৬১

২০১৭:১৮ অর্ গ বছনর বাকষ গি উন্নয়ন িিগসূকচনত চলিান প্রকতটি প্রিনল্পর তথ্যপ্রিনল্পর নাি
সংকক্ষ্প্ত উনেশ্য

প্রিল্প ব্যয় কজওকব ও কসটি )
(িনপগানরশন

: নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশননর রাস্তা কনিগাণ ও পুনঃ কনিগাণ এবং
বৃক্ষ্নরাপন ।
:  নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশননর রাস্তা উন্নয়ন এবং
প্রশস্থিরনণর িােনি র্াতায়াত ব্যবস্থা স জতর িরণ।
 র্ানজট হ্রাস িনর ভ্রিণ সিয় সাশ্রয়িরণ।
 মেন কনিগানণর িােনি জলাবিতা কনরসণিরণ।
 ফুটপাত কনিগাণ িনর পর্চারীনদর চলানেরা কনরাপদিরণ।
 বৃক্ষ্নরাপণ িনর পকরনবনশর ভারসাম্য রক্ষ্ািরণ।
 আর্ গ-সািাকজি অবস্থার উন্নকতিরণ।
:
মিাট প্রিল্প ব্যয়
কজওকব
নাকসি
২০৭.৫০ মিাটি
১৪৫.২৫ মিাটি
৬২.২৫ মিাটি

বাস্তবায়নিাল ও ২০১৭-১৮ অর্ গ বছর : বাস্তবায়নিাল: মূল: ১ জুলাই, ২০১৬ নত ৩১ কর্নসম্বর, ২০১৮
পর্ গি বাস্তবায়ন অগ্রর্কত
সংনশাকধত: ১ জুলাই, ২০১৬ নত ৩১ কর্নসম্বর, ২০১৯
অগ্রর্কত: ৮০%
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প্রিনল্পর নাি
সংকক্ষ্প্ত উনেশ্য

: নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশনন পকরচ্ছন্ন িিী কনবাস কনিগাণ।
:  মসবিনদর উন্নত জীবনর্াপননর ব্যবস্থািরণ;
 মসবিনদর দাকরদ্রতা দূরীিরণ;
 মসবিনদর বাসস্থান, পাকন সরবরা ও স্যাকননটশন ব্যবস্থা
কনকিতিরণ;
 মসবিনদর মিৌকলি অকধিার কনকিতিরণস বঞ্চনা
প্রশকিতিরণ; মসবিনদর কশক্ষ্ার ার, সাংস্কৃকতি ঐিয
বৃকি ও সিানজর মূল প্রবান তানদর অংশগ্র ণ
কনকিতিরণ।
প্রিল্প ব্যয় কজওকব ও কসটি )
:
মিাট প্রিল্প ব্যয়
কজওকব
নাকসি
(িনপগানরশন
৯৯.৬৬ মিাটি
৭৯.৭৩ মিাটি
১৯.৯৩ মিাটি
বাস্তবায়নিাল ও ২০১৭-১৮ অর্ গ বছর : বাস্তবায়নিাল: ১ জুলাই, ২০১৭ নত ৩০ জুন, ২০২১
পর্ গি বাস্তবায়ন অগ্রর্কত
অগ্রর্কত: ৫০%
প্রিনল্পর নাি

: নারায়ণর্ঞ্জ কসটি িনপগানরশনন িঠিন বজগয সংগ্র এবং অপসারণ
ব্যবস্থাপনা।
সংকক্ষ্প্ত উনেশ্য
:  িঠিন বজগয সংগ্র এবং অপসারণ ব্যবস্থাপনা।
 জকি অকধগ্র নণর িানেনি স্যাকনটারী ল্যান্ডকেল কনিগাণ;
 পকরনবশবান্ধব িঠিন বজগয সংগ্র , অপসারণ এবং
প্রকক্রয়ািরণ;
 সম্পদ পুনরুিার, স জ এবং িার্ গির িঠিন বজগয সংগ্র
এবং অপসারণ; দূষণ িকিনয় পকরনবনশর উন্নয়ন।
প্রিল্প ব্যয় কজওকব ও কসটি )
:
মিাট প্রিল্প ব্যয়
কজওকব
নাকসি
(িনপগানরশন
৩৪৫.৯১ মিাটি
৩৪৫.৯১ মিাটি
বাস্তবায়নিাল ও ২০১৭-১৮ অর্ গ বছর : বাস্তবায়নিাল: মূল: ১ জানুয়াকর, ২০১৭ নত ৩১ কর্নসম্বর,
পর্ গি বাস্তবায়ন অগ্রর্কত
২০১৯
সংনশাকধত: ১ জানুয়াকর, ২০১৭ নত ৩১ কর্নসম্বর, ২০১৯
অগ্রর্কত: ১০%
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বাকষ গি রাজস্ব আয় :(উৎনসর সংকক্ষ্প্ত কববরণ)
রাজস্ব আয়
ট্যানেস

উৎনসর কববরণ

ি)
খ)
র্)
র্)
ঙ)
চ)
ছ)
জ)

গৃ ও ভূকি ির
িয়লা ির
আনলা ির
সারচাজগ
স্থাবর সম্পকি স্তািরির
মপশা, ব্যবসা ও িকলং
কবজ্ঞাপন ির
কসননিা ির
র্ানবা ন (র্াকন্ত্রি র্ান ও মনৌিা
ব্যকতত)
কবকভন্ন কেস
কবকভন্ন ইজারা
অন্যান্য
িানিগট কনিগাণ নত মসলািী
উন্নয়ন খাত ব্যকতত সরিারী
অনুদান

ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)
র্)
ঢ)

অর্ গবছর
২০১৫-২০১৬
৪৯৬৬৩৯১১.০০
৪৯৬৬৩৯১১.০০
৩৫৪৭৪২২২.০০
৬৮১৮৪৮.০০
১১৬৯১১৬৯৩.০০
৫৭৫৮৭০২৯.০০
১৩৭২৯৪২.০০
০.০০

অর্ গবছর
২০১৬-২০১৭
৮০৮৭৪৬৫৩.০০
৮০৮৭৪৬৫৩.০০
৫৭৭৬৭৬১০.০০
৯৩৩৬৯৭৫.০০
১২০০০০০০০.০০
৬৫০০০০০০.০০
৩৬০০০০০.০০
০.০০

অর্ গবছর
২০১৭-২০১৮
৮৭২৭২৬০০.০০
৮৭২৭২৬০০.০০
৬২৩৩৭৭০০.০০
১১৯৪১৯০০.০০
১৩৪৪০০০০০.০০
৬৮০০০০০০.০০
১২০০০০০০.০০
৫০০০০.০০

১৯৫৫৭০.০০
২৬৭৮৪২৩৭.০০
৪৩৬৭৬৯৫৯.০০
৪৩৬০১৬৮৫.০০
৫০৫১৮৪১৫.০০

৬৩৬০০০০.০০
২৫৫৩৩২০০.০০
৪১৪৮৫৬২৫.০০
৩৫৭৫৭৩১৬.০০
৭০০০০০০০.০০

৬৩৬০০০০.০০
৩০৭৪৬০০০.০০
৬১৬৭৫০০০.০০
৪০৫৭০০০০.০০
৩৫০০০০০০০.০০

৮০০০০০০.০০
৪৮৪১৩২৪২২.০০

৯০০০০০০.০০
৬০৫৫৯০০৩২.০০

১০০০০০০০.০০
৯৬২৬২৫৮০০.০০

প্রার্কিি স্বাস্থযনসবা প্রদাননর সংকক্ষ্প্ত তথ্য:সােল্য ,
আরবান প্রাইিারী ম লর্ মিয়ার সাকভগনসস মর্কলভারী প্রিনল্পর িােনি প্রার্কিি স্বাস্থয মসবা প্রদান িরা য়।
ক্র.নং
প্রিনল্পর নাি
ঠিিানা
মসবার ধরণ
১
 প্রার্কিি স্বাস্থয মসবা
PSKP & PPS লক্ষ্ণনখালা, বন্দর, নারায়ণর্ঞ্জ।
২
মর্াদনাইল মচৌধুরী বাকড়, নারায়ণর্ঞ্জ।
 প্রার্কিি স্বাস্থয মসবা
PHC-2
৩
পকিি মদওনভার্, নারায়ণর্ঞ্জ।
 প্রার্কিি স্বাস্থয মসবা
PHCC-O3
৪
নর্র িার্তসদন, বন্দর মরললাইন,
 প্রার্কিি স্বাস্থয মসবা
CRHCC
নারায়ণর্ঞ্জ।
 জন্ম কনয়ন্ত্রণ মসবা
িা ও কশশুর কবনশষাকয়ত স্বাস্থয মসবা:
 সাকভগস মর্কলভারী
 মিটারকনটি মিয়ার
সােল্যসমূ :
 কশশু মসবা
 িার্তত্বিালীন মসবা
 টিকব মসবা
 মর্ঙ্গু মসবা
 ম্যানলকরয়া মসবা
 কলকিট কিউনরটিভ মিয়ার
 করকসকস
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 মভলু ওম্যান
 প্যার্নলাকজিাল মটস্ট
 জন্ম কনয়ন্ত্রণ
আধুকনি ও জনবান্ধব কসটি িনপগানরশন প্রকতষ্ঠার লনক্ষ্য চযানলঞ্জসমূ এবং এর মর্নি উনিারনণর জন্য গৃ ীত
িিগপকরিল্পনা:
চযানলঞ্জসমূ :
 কসটি িনপগানরশননর সক ত অন্যান্য মসবামূলি সংস্থার সিন্বনয়র অভাব।
 আধুকনি বজগয ব্যবস্থাপনার অভাব।
 িাকিত মসবার িাননান্নয়নন পর্ গাপ্ত আকর্ গি সািনথ্যগর অভাব।
 সাংর্ঠকনি িাঠানিা অনুর্ায়ী জনবনলর অভাব।
 িাস্টার প্ল্যাননর অভাব।
উনিারনণর জন্য গৃ ীত িিগপকরিল্পনা
 অন্যান্য মসবামূলি সংস্থাগুনলানি আইকন িাঠানিার িনে এনন কসটি িনপগানরশননর সক ত সিন্বয় কনকিত
িরা।
 আধুকনি ল্যান্ডকেড স প্রযুকক্তর িােনি বজগয ব্যবস্থাপনা কনকিত িরা।
 স্থানীয় সরিারনি শকক্তশালী িরনত নল আকর্ গি সািথ্যগ বৃকির পকরিল্পনা গ্র ণ িরা।
 দ্রুত সাংর্ঠকনি িাঠানিা অনুনিাদনস কননয়ানর্র ব্যবস্থা গ্র ণ িরা।
 রাজউি স অন্যান্য সংস্থার সানর্ সিন্বয় িনর আধুকনি িাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন িরা।
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Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb
সিসি কর্পোরেশরেে েোম
আয়তে
ওয়োর্প িংখ্যো
অঞ্চল িংখ্যো
জেিংখ্যো
ের্েীে মমোি ম োসডং িংখ্যো










:
:
:
:
:
:

কুসমল্লো সিসি কর্পোরেশে
৫৩.০৪ বর্প সক:সম:
২৭সি
০৩সি(প্রস্তোসবত)
০৫ লক্ষোসিক
৪৪,২৫০সি

সপ্তম-পঞ্চবার্ষ িক কমিপর্িকল্পনা এবং SDG-এি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নন কুর্মল্লা র্সটি কনপিানিশননি বর্িমান
চলমান বা বাস্তবার্য়র্ কার্ িক্রমসমূহ:
UPPRP ও PRAP এি মাধ্যনম দার্িদ্র র্বনমাচন কমিসূর্চি মাধ্যনম আর্ িসামার্িক ভানব র্পর্িনয় পড়া
মানুনষি উন্নয়ন;
JICA, World Bank, ADB, GoB এবং র্নিস্ব র্হর্বনলি অর্ িায়নন যর্াগানর্াগ ব্যবস্থাি উন্নর্র্ি
লনক্ষ্য িাস্তাফুটপার্, কালভাট ি,ব্রীি ইর্যার্দি অবকাঠানমাগর্ উন্নয়ন;
পর্িনবনশি ভািসাম্য িক্ষ্াকনল্প র্নয়র্মর্ভানব নগনিি যেনগুনলা পর্িষ্কাি কিা হয় ও পাশাপার্শ পার্নি প্রবাহ
ঠিক িাখাি িন্য খাল খনন কিা হয়;
নগিবাসীনক িার্ত্রকালীন র্নিাপত্তাি স্বানর্ ি সড়কবার্র্ স্থাপন কিা হনয়নি ;
র্সটি কনপিানিশননি কাউর্িলিবৃন্দ নগিবাসীি র্াবর্ীয় সমস্যা সমাধানন সামার্িক দার্য়ত্ব পালন কনি
র্ানকন ;
নগি স্বাস্থযনকন্দ্র ও র্সটি কনপিানিশননি স্বাস্থয শাখাি মাধ্যনম প্রসূর্র্ মা ও নবিার্নকি স্বাস্থযনসবা এবং টিকা
প্রদান কিা হয়;
র্সটি কনপিানিশন নগিবাসীনক সুনপয় পার্ন যসবা প্রদান কনি;
র্সটি কনপিানিশন উন্নর্র্ি বিিয ব্যবস্থাপনা স্যার্ননটশন ব্যবস্থা র্নয়র্মর্ভানব প্রদান কনি র্ানে। ,এিাড়া
নগিবাসীি িীবনর্াত্রাি মান উন্নয়ননি লনক্ষ্য অববধ স্থাপনা উনেদ কিা ফুটপানর্ি অববধ যদাকান উনেদ
কিা হনে ;

নাগর্িক যসবা প্রদানন/ সহিীকিনে গৃহীর্/ চলমান উনল্লখনর্াগ্য কার্ িক্রমসমূহ :
 নগি ভবননি দৃশ্যমান স্থানন নগি র্থ্য ও যসবা যকন্দ্র, অর্ভনর্াগ বক্স, র্ননদ ির্শকা যবার্ি ও যনাটিশনবার্ি স্থাপন
কিা হনয়নি
 ২৭টি ওয়ানর্ি ২৭টি নগি র্র্র্িটাল যসন্টাি স্থাপন কিা হনয়নি
 অনলাইননি মাধ্যনম যের্লাইনসি প্রদান কিা হয়
 র্র্র্িটাল পদ্ধর্র্নর্ সকল কমিকর্িা-কমিচািীনদি হার্িিা সংিক্ষ্ে
 আধুর্নক পদ্ধর্র্নর্ র্িট লাইট এি সূইচ অফ-অন কিা হয়
 সফটওয়যাি এি মাধ্যনম যহার্ডং ট্যাক্স ও পার্নি র্বর্লং র্সনেম এবং নাগর্িকনক র্াৎক্ষ্র্েকভানব র্বল প্রদান
 ‘ক্ষুনদ বার্িা’ এি মাধ্যনম যহার্ডং ট্যাক্স ও পার্নি র্বল প্রদাননি িন্য নগিবাসীনক র্থ্য প্রদান
 র্সটি কনপিানিশন সমৃদ্ধ ওনয়ব সাইট
 ওনয়ব সাইনট মাননীয় যময়ি, সম্মার্নর্ কাউর্িলিবৃন্দ এবং র্সটি কনপিানিশননি কমিকর্িা-কমিচািীনদি
পর্ির্চর্র্
ওয়ার্ গকভকিি কর্কজটাল মসন্টানরর সংখ্যা, প্রদি সুকবধাকদ এবং ভকবষ্যৎ পকরিল্পনা :
ি) কর্কজটাল মসন্টার
: ২৭টি
খ) প্রদি মসবাসমূ /সুকবধাকদ :
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 জন্ম ও মৃতুয কনবন্ধন সনদ
 নার্করি/জাতীয়তা সনদ
 ওয়াকরশান সনদ
 পাকরবাকরি সনদ
 ম্যাকরজ/ননম্যাকরজ সনদ
 প্রতযয়ন পত্র
 িাকসি/বাৎসকরি আনয়র সনদ
 িকম্পউটার িনম্পাজ
 ছকব মর্নি ছকব মতালা
 মলনিননটিং
 ই-মিইল/নস্ককনং
 অনলাইনন খকতয়াননর আনবদন
 অনলাইনন জন্ম তথ্য র্াচাই
 ই-মের্ লাইনসন্স এর আনবদন
 অনলাইনন কবকভন্ন পাবকলি পরীক্ষ্ার েলােল ও িািগশীট সরবরা
 সরিাকর-মবসরিাকর কবকভন্ন ই-মসবা প্রদান
 মেকেনলার্, কবিাশ, রনিট সাকভগস
র্) ভকবষ্যৎ পকরিল্পনা: কর্কজটাল মসন্টারসমূন র িােনি প্রদি মসবাসমূন র িনলবর বৃকি এবং আনরা দ্রুত,
স জীিরণ ও সমৃি িরার পকরিল্পনা রনয়নছ।
কসটি িনপগানরশননর অধীনন কনকিগত কশশু পািগ, িকিউকনটি মসন্টার, িবরস্থান, শ্মশানর্াট, কশক্ষ্া প্রকতষ্ঠান,
াসপাতানলর সংকক্ষ্প্ত তথ্য:
 কশশু পািগ
: ০১টি
 িকিউকনটি মসন্টার :
 িবরস্থান
: ০৬টি
 শ্মশানর্াট
: ০১টি
 কশক্ষ্া প্রকতষ্ঠান
:
 াসপাতাল:
নর্র িার্তসদন
- ০১টি
নর্র স্বাস্থয মিন্দ্র - ০৬টি
স্যানটলাইট কিকনি - ৭২টি
কসটি িনপগানরশননর বজগয ব্যবস্থাপনায় অগ্রর্কত/ মিান সােল্য র্ািনল, ছকবস সংকক্ষ্প্ত তথ্য:
২৭টি ওয়ানর্ গর িনে কবযিান সিল াট-বাজার ও প্রধান প্রধান সড়নির বজগয প্রকতকদন মভার ও রানত
পকরস্কার িরা য়
প্রনতযি ওয়ানর্ গর বাসা-বাকড়র বজগয Door to door মর্নি ভযানর্াকড়র িােনি সংগ্র িনর কনয়কিত
র্ানভগজ োনির িােনি র্াকম্পং মস্টশনন অপসারণ িরা য়
২৭টি ওয়ানর্ গর িনে ১৬টি ওয়ানর্ গর বজগয প্রকতকদন কনধ গাকরত স্থানন র্ানভগজ োি অবস্থান িরার িােনি
বজগয অপসারণ িরা য়। এর েনল প্রকতকদননর সৃষ্ট বজগয প্রকতকদন অপসারণ িরা সম্ভব নচ্ছ এবং
র্াস্টকবনন মিান বজগয জিা র্ানি না
পকরচ্ছন্নতা িিীনদর ‘নর্র মসবি’ নািীয় মপাষাি এবং কনরাপিার জন্য র্ািবুট(জুতা) ও গ্লাভস
সরবরা িরা নয়নছ।
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কনকদ গষ্ট স্থানন পশু মিারবানী সম্পকিগত সংকক্ষ্প্ত তথ্য স্থাননর সংখ্যা: ১৯১টি
মিারবানীকৃত পশুর সংখ্যা: ১১,২৬৫টি
কবর্ত বছনরর তুলনায় এ বছনরর সােল্য কচত্র:
২৭টি ওয়ানর্ গ ২৮টি র্ানভগজ োনির িােনি মিারবানীর বজগয
অপসারনণর সিয় মলনর্নছ - ২০১৮ সানল ১৬ র্ন্টা -২০১৭ সানল ২৪ র্ন্টা
২০১৭-১৮ অর্ গ বছনর বাকষ গি উন্নয়ন িিগসূকচনত চলিান প্রকতটি প্রিনল্পর তথ্য ও ছকব:
প্রিনল্পর নাি
: কুকিল্লা কসটি িনপগানরশননর রাস্তা, মেন ও ফুটপাত উন্নয়নিরণ
সংকক্ষ্প্ত উনেশ্য
: (ি) নর্রীনত র্াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
(খ) র্ানজট কনরসন
(র্) জলাবিতা দূরীিরণ
প্রিল্প ব্যয় (কজওকব ও কসটি িনপগানরশন)
: ৮১৬৬.১২ লক্ষ্ (কজওকব ৬৫৩২.৯০ লক্ষ্ ও কসইউকসকস
১৬৩৩.২২ লক্ষ্)
বাস্তবায়নিাল ও ২০১৭-১৮ অর্ গ বছর পর্ গি : (জানুয়ারী ২০১৬ নত জুন ২০১৮ পর্ গি), অগ্রর্কত ১০০%
বাস্তবায়ন অগ্রর্কত
প্রিনল্পর উন্নয়ন িানজর ছকবঃ

বাকষ গি রাজস্ব আয় (উৎনসর সংকক্ষ্প্ত কববরণ):
o গৃ ও ভূকির উপর ির(ন াকডং ির)
o িঞ্জারনভকন্স, কবদুযৎ ও পাকনর ির
o কবজ্ঞাপন ির
o পাকনর কবল
o এি মটে
o মপশা, ব্যবসা ও িকলং ির
o ঠিিাদারী নবায়ন কে
o স্থাবর সম্পকি স্তািরির ির
o জন্ম ও মৃতুয কনবন্ধন
গ
o কবকভন্ন সাটিকেনিট/
নিল
o কবকভন্ন দরপত্র ও কসকর্উল কবক্রয়
o কসটি সম্পকি/নদািান ভাড়া
o িানিগট (নসলািী), নািজারী/ স্তাির
o াট-বাজার ইজারা
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o
o
o
o
o

বাস টাকিগনাল ও িাইনক্রাস্টযান্ড ইজারা
পাবকলি টয়নলট ইজারা
ইিারত কনিগাণ/ পুণ: কনিগাণ কে:
রাস্তা িতগননর জন্য ক্ষ্কতপূরণ
মরার্ মরালার/কিক্চার মিকশন/নেজার ভাড়া

প্রার্কিি স্বাস্থযনসবা প্রদাননর সংকক্ষ্প্ত তথ্য, সােল্য:
কসটি িনপগানরশননর আওতায় পকরচাকলত আরবান প্রাইিারী ম লর্ মিয়ার সাকভগনসস মর্কলভারী
প্রনজক্ট(ইউকপএইচকসএসকর্কপ-২) এর অধীন ইকপআই, খাওয়ার স্যালাইন কবতরণ, প্রার্কিি স্বাস্থয মসবা, িা ও কশশু
স্বাস্থযস প্রসূকত মসবা প্রদান িার্ গক্রি :
o নর্র িার্তসদন
: ০১টি
o নর্র স্বাস্থয মিন্দ্র : ০৬টি
o স্যানটলাইট কিকনি : ৭২টি
o ইকপআই টিিা মিন্দ্র : ৫৬টি
আধুকনি ও জনবান্ধব কসটি িনপগানরশন প্রকতষ্ঠার লনক্ষ্য চযানলঞ্জসমূ এবং এর মর্নি উনিারনণর জন্য গৃ ীত
িিগপকরিল্পনা
ি) চযানলঞ্জসমূ :
o Solid Waste Management
o জলাবিতা কনরসন
o র্ানজট কনরসন
o পকরিকল্পত নর্রায়ন
o পকরনবশ উন্নয়ন
o িাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন
গ
o কসটি িনপগানরশননর অর্াননাগ্রাি
অনুনিাদন ও জনবল কননয়ার্
o রাজননকতি Commitement/দায়বিতা
o জনসংখ্যার আকধিয
খ) গৃ ীত িিগপকরিল্পনা
o Re-cycling পিকত অনুসরণ িনর Solid Waste Management প্রকক্রয়া বাস্তবায়ন
o জলাবিতা কনরসনন ব্যাপি জনসনচতনতা সৃকষ্টিরণ
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ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb
সিটি কর্পোরেশরেে েোম
আয়তে
ওয়োর্ প িংখ্যো
অঞ্চল িংখ্যো
জে িংখ্যো
ের্েীে মমোট ম োসি িংখ্যো

: বসেশোল সিটি কর্পোরেশে, বসেশোল।
: ৫৮ বর্ প সকরলোসমটোে
: ৩০টি
: ৩টি
: প্রোয় ৬ লক্ষ
: ৪৯৮১২টি

িপ্তম-্ঞ্চবোসষ পক কমপ্সেকল্পেো এবং SDG এে লক্ষযমোত্রো বোস্তবোয়রে উক্ত সিটি কর্পোরেশরেে বতপমোে চলমোে
বো বোস্তবোসয়ত কোর্ পক্রমিমূ :
(ক)

বসেশোল সিটি কর্পোরেশরেে সবসিন্ন িড়ক প্রশস্তকেণি উন্নয়ে এবং বীজ-কোলিোট প সেমপোণ প্রকরল্পে
প
আওতোয় সবসি েোস্তোে উন্নয়ে (৮.৪৫ এবং ৩৯৬৭৫.০০ বর্সমটোে),
সবসি েোস্তো ওিোেরল (১৩ সকরলোসমটোে
প
প
এবং ৭০৬৫০.০০ বর্সমটোে),
আেসি িড়ক সেমপোণ (েতুে), (২৭.৪৫ ও ৯৬৪৫০.০০ বর্সমটোে),
সি.সি.
প
িড়ক সেমপোণ (৭.২৫ সকসম, ২২২৫০ বর্মোইল),
মেে কোম ফুট্থ সেমপোণ (৮.৮৫ সকরলোসমটোে), আেসিসি
র্োর্ পোে মিতু সেমপোণ (৫টি, ৫৫ সম.), আেসিসি ফুট সিজ সেমপোণ (৭ টি, ১৯২ সম.);

(খ)

বসেশোল সিটি কর্পোরেশরেে অবকোঠোরমো ও মিৌন্দর্ পবর্ পে প্রকরল্পে আওতোয় প্যোরর্ল মেৌকো (১০টি), ট্রোক
প
প
টোসমপেোল (৩১৫৫৭.৬৫ বর্সমটোে)
জন্য জসম অসর্গ্র ণ, ট্রোক টোসমপেোল সেমপোণ (৩১৫৫৭.৬৫ বর্সমটোে),
প
আে.সি.সি. র্োেণকোেী প্রোচীে সেমপোণ (১০৯২.০০ সম), ওয়োকওরয় (৬২০০ বর্সমটোে)
সেমপোণ, এিএি
মর্রটে িোরথ িীমোেো প্রোচীে সেমপোণ (১০০.০ সমিঃ, শ ে সুেক্ষো বাঁর্ সেমপোণ (৩৫০০.০০ সকসম), মিৌন্দরর্ে
প
্োসকপং ম্িরমন্ট (১০৩৫.০০ বর্সমটোে)
সেমপোণ, বক্স কোলিোট প সেমপোণ (১৬ সম), আেসিসি র্োর্ পোে সিজ
সেমপোণ (৩০ সম.)

(র্)

বসেশোল সিটি কর্পোরেশে এলোকোয় মিবক করলোেী প্রকরল্পে আওতোয় অসিি মেশেসে, িরটোকস্য়োে
(১মিট), সপ্রন্টোে কসিউটোে (১মিট), স্কুল আিবোব্ত্র, িযোক্স-মিোে (১মিট), মেো্ণ (এলএি), স্যোন্ড
সিসলং (৬০০ ঘেসমটোে), আবোসিক িবে, স্কুল, মসন্দরেে জন্য সবসিং (এ), সবসিং (সব) ও সবসিং (সি)
প
(৬৩৯৬.৮২ বর্সমটোে),
আেসি ঘোটলো (৩ টি), আে সি সি সেরটসেং মেওয়োল (১৬৭.০ সম), িীমোেো প্রোচীে
প
প
(২৮২.০ সম), ওয়োকওরয় (৩০৫.০০ বর্সমটোে),
অিযন্তেীণ মেোর্ (সিসি) (৩০০.০০ বর্সমটোে),
আেসিসি
মেে (১২২.০০ সমটোে), স্যোসেরটশে অযোন্ড ওয়োটোে িোপ্লোই সবসিং (এ) সবসিং (সব) সবসিং (সি) (এল.এি.
১৫%), সর্্ টিউব ওরয়ল (৩টি) ববদ্যযসতক কোজ সবসিং সবসিং (এ), সবসিং (সব) ও সবসিং (সি)
(এল.এি. ১০%), সিট লোইট (এল.এি), পুকুে পুেিঃ খেে (৫৫৮০.০ ঘেসমটোে)
েোর্সেক মিবো প্রেোে/ ি জীকেরণ গৃ ীত/ চলমোে উরেখরর্োগ্য কোর্ পক্রমিমূ : শ রেে ময়লো আবজপেো ্সেস্কোে,
েোস্তো, মেে, িীজ কোলিোট পি সবসিন্ন অবকোঠোরমো উন্নয়ে ও পুেিঃসেমপোণ, শ ে িড়কবোসত দ্বোেো আরলোকোয়ে কেো,
স্বোস্থ্য মিবো ও সুর্য় ্োসে িেবেো সেসিতকেণ।
ওয়োর্ পসিসিক সর্সজটোল মিন্টোরেে িংখ্যো, প্রেি সুসবর্োসে এবং িসবষ্যৎ ্সেকল্পেো: ০৫টি
সিটি কর্পোরেশরেে অর্ীরে বতপমোে সশশু ্োকপ, কসমউসেটি মিন্টোে, কবেস্থ্োে, শ্মোশোেঘোট, সশক্ষো প্রসতষ্ঠোে,
োি্োতোল ইতযোসে স্থ্ো্েো (জের্ণরক মিবো) িংসক্ষপ্ত তথ্য: গ্রীণ সিটি ্োকপ।
সিটি কর্পোরেশেে বজপয ব্যবস্থ্ো্েোয় অগ্রর্সত/ মকোে িোিল্য থোকরল, ছসবি িংসক্ষপ্ত তথ্য:
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সেসে পষ্ট স্থ্োরে মকোেবোেী িিসকপত িংসক্ষপ্ত তথ্য (স্থ্োরেে িংখ্যো, মকোেবোেীকৃত ্শুে িংখ্যো, সবর্ত বছরেে
তুলেোয় এ বছরেে িোিরল্যে সচত্র) ও ছসব: স্থ্োে: ১২০টি, মকোেবোেীকৃত ্শুে িংখ্যো-৬৮৯০টি.

2017-2018 A_© eQ‡i evwl©K Dbœqb Kg©m~wP‡Z Pjgvb cÖwZwU cÖK‡íi Z_¨ I Qwe t
cÖK‡íi bvg
t ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi wewfbœ moK cÖk¯ÍKiYmn Dbœqb Ges
exR-KvjfvU© wbg©vY cÖKí|
mswÿß D‡Ïk¨
t ewikvj kn‡ii †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqbmn Av_©-mvgvwRK Dbœqb
Kiv| ewikvj kn‡ii ewa©Z GjvKvi †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb Kiv|
ewikvj kn‡ii iv¯Ív ¸‡jv LyeB miæ ZvB moK cÖm¯ÍKiYmn eªxRKvjfvU© wbg©vY K‡i †hvMv‡hvM †bU-IqvK© M‡o †Zvjv|
cÖKí e¨q (wRIwe I wmwU t †gvU 8381.85, (wRIwe-6705.48, wewmwm- 1676.37) (jÿUvKv)
K‡c©v‡ik)
ev¯ÍevqbKvj I 2017- t RvbyÕ 2016 †_‡K RybÕ 2018, †fŠZ AMÖMwZ t 100%
18 A_© eQi ch©šÍ
AMÖMwZ
H cÖK‡íi Dbœqb Kv‡Ri Qwe t

cÖK‡íi bvg
mswÿß D‡Ïk¨

t ewikvj wmwU K‡c©v‡ik‡bi AeKvVv‡gv I †mŠ›`h©ea©b KvR|
t bMixi †mŠ›`h© ea©b, ewikvj bMievmxi wPË-we‡bv`b, kni
AvaywbKxKiণ I hvZvqvZ I ‡hvMv‡hvM myweav cÖ`vb Kiv|
t †gvU t 6094.40, (wRIwe-4875.50, wewmwm- 1218.90) (jÿ
UvKv)
t RyjvBÕ 2015 †_‡K RybÕ 2018, †fŠZ AMÖMwZ t 100%

cÖKí e¨q (wRIwe I wmwU
K‡c©v‡ik)
ev¯ÍevqbKvj I 2017-18
A_© eQi ch©šÍ AMÖMwZ
H cÖK‡íi Dbœqb Kv‡Ri Qwe t
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cÖK‡íi bvg
mswÿß D‡Ïk¨

t ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq †meK K‡jvbx wbg©vY|
t myweavewÂZ Rb‡Mvwôi Rb¨ ¯^v¯’¨m¤§Z m¨vwb‡Ukb I weï× cvwb
mieivn e¨e¯’v wbwðZ Kivmn ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq
Kg©iZ mKj †g_i, †Wvg I Svড়ু`vi†`i Rb¨ Avevmb wbg©vY
Kiv| ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq Kg©iZ mKj †g_i, †Wvg
I Svo–`vi†`i wkÿv I Ab¨vb¨ †gŠwjK AwaKvi wbwðZKiণ I
`vwi`ª`~ixKi‡bi Øviv Rxe‡bi gv‡bvbœqb Kiv|
cÖKí e¨q (wRIwe I wmwU t †gvU t 2270.46, (wRIwe-1816.38, wewmwm- 454.08) (jÿ
K‡c©v‡ik)
UvKv)
ev¯ÍevqbKvj I 2017-18 t RvbyÕ 2016 †_‡K RybÕ 2018, †fŠZ AMÖMwZ t 100%
A_© eQi ch©šÍ AMÖMwZ

ঐ প্রকরল্পে উন্নয়ে কোরজে ছসব
evwl©K ivR¯^ Avq (Dr‡mi mswÿß weeiY)
µt
LvZ
bs
cÖ_g LÛ ivR¯^
1
Ki
1
e‡Kqv †nvwìs
2
nvj †nvwìs
3
Rwg †iwR‡িkb
4
BgviZ wbg©vY/cybt wbg©vb
(প্লযোে wd)
5
e¨emv I †ckv
6
weÁvcb/mvBb †evW©
7
†cvl¨ প্রোণী
8
wm‡bgv Ki
9
hvbevnb
10 Rb¥, weevn (Rb¥ g„Zy¨ mb`)

cÖK…Z Avq
2017-2018

1,16,70,222/2,42,19,101/9,12,49,925/3,61,96,200/2,35,078/60,54,441/--70,74,365/18,26,219/-
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2

µt
bs
3

†iUm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1bs †gvU =

17,85,25,551/-

2bs †gvU=

50,01,525/1,03,79,614/1,16,70,222/2,42,19,101/1,66,71,746/3,45,98,715/2,04,30,396/2,42,45,000/7,60,859/1,30,62,000/45,030/61,000/24,970/18,59,000/10,66,400/-3,000/6,25,000/33,880/94,36,000/17,41,93,458/-

e‡Kqv Av‡jv
nvj Av‡jv
e‡Kqv msi¶Y (KbRvi‡fÝx)
nvj msi¶Y (KbRvi‡fÝx)

e‡Kqv cvwb
nvj cvwb
cvwb PvR© e‡Kqv
cvwb PvR© nvj
mvi PvR©
cvwbi ms‡hvM wd
cybt ms‡hvM wd (wkwÞs)
cvwbi ms‡hv‡Mi bvg cËb
cvBc Iqvk
Wvqv cwieZ©b
dig wewµ eve`
ms‡hvM wew”Qbœ (KZ©b)
Mvox‡Z cvwb mieivn
Mfxi bjKy‡ci Aby‡gv`b wd
েোস্তো µwms
e`jx Rgv

LvZ

cÖK…Z Avq
2017-2018

wdm
1
wewfbœ cÖwZôvb ¯‹zj, †KvwPs †m›Uvi nvmcvZvj, wK¬wbK,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

WvqM‡bvw÷K †m›Uvi BZ¨vw` wbeÜb wd
wcÖwg‡mm jvB‡mÝ wd-‡nv‡Uj/†i‡স্তোiv,gyw`,gvs‡mi †`vKvb
BZ¨vw`
wVKv`v‡ii jvB‡mÝ †iwR‡óªkb I bevqb Ges অন্তর্ভপক্তকেণ eve`
cï RevB Lvbv BRviv
nvU evRvi BRviv I Lvm Av`vq

evmUvwg©bvj †_‡K ewnt Mgb wd mn BRviv I Lvm Av`vq
cyKzi BRviv /‡LqvNvU BRviv
‡Mvi¯’vb I kk¥vbNvU
†ivjvi fvov/wg·vi †gwkb fvov
AbvcwË mb`/wewfbœ mvwU©wd‡KU
wewfbœ dig wewµ
mv‡f©qvi wd (Rwgi cwigvc wd)
cvewjK Uq‡jU BRviv
wbR Li‡P cvBc jvBb ¯’vcb
cï †Lvqvi
Ab¨vb¨/অপ্রতাশিত
3bs †gvU=
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55,000/2,65,100/80,750/50,000/32,15,260/16,96,000/8,43,975/8,650/7,44,480/1,69,700/42,72,950/1,17,000/4,66,300/54,557/31,100/-1,20,70,822/-

4

‡i›U G¨vÛ cÖwdUm& m¤úwË †_‡K Avq
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

e½eÜz AwWUwiqvg
÷j fvov
wewfbœ ¯’v‡b †`vKvb Ni †mjvgx (†Wv‡bkb)
bZzb nvDwRs cÖKí
cyivZb nvDwRs Gi bvg cËb wd
UvDb nj fvov
G¨v‡b· fe‡bi ‡ió nvDR fvov I XvKv wjuqv‡Rv Awdm fvov
(1,10,200 + 2,00,000)
Rwg-RvqMv nB‡Z Avq

6

7

---

cyivZb `ªe¨vw` weµq
(m¨vj‡fR mn)
GBP, wW,wW c×wZ‡Z dvBevi K¨v‡ej ¯’vcb Kv‡Ri ¶wZ c~iY

‡K›`ªxq D`¨vb (g„Z MvQ wewµ)
cY¨ †evSvB Mvox †_‡K †Uvj Av`vq
AvgvbZMÄ ÷vd †KvqvUvi fvov
wewfbœ †gjv I cÖ`k©bx †_‡K wd
c v‡bU Iqvì© cvK© BRviv
4bs †gvU=

µt
bs
5

-1,49,61,549/1,51,64,019/-1,16,400/1,34,000/39,900/-

LvZ

---2,34,000/55,000/3,02,950/3,10,07,818/cÖK…Z Avq
2017-2018

wewea
1 †UÛvi dig weµq (wmwWDj)
2 ‡nvwìs U¨v· Gi mwnZ I‡RvcvwW‡Kvi we`y¨r wej mgš^q
3 Kg©Rxwe gwnjv †nv‡ój fvov
4 we‡bv`b †K‡›`ªi Rwg msMÖn I Dbœqb
5bs †gvU=
miKvix Aby`vb
1 bMi ï‡éi cwie‡Z© Aby`vb
2 cÖvK…wZK `y‡hv©‡Mi Rb¨ mvnvh¨/Aby`vb
3 Îvণ mvgMÖx cwienb/weZiY
4 Kg©Pvix‡`i †eZb e„w×RwbZ Aby`vb
6bs †gvU=
gyjab
1

M„nxZ FY
M„n wbg©vY/mvB‡Kj I gUi mvB‡Kj FY (cÖ`Ë FY †diZ)

2

e¨vs‡Ki gybvdv

6,11,000/69,57,001/--75,68,001/90,00,000/---90,00,000/-

8,09,626/60,682/-

7bs †gvU=
1bs nB‡Z 7bs µwg‡Ki ‡gvU=
cÖviw¤¢K w¯’wZ=
cÖviw¤¢K w¯’wZ mn †gvU=
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8,70,308/41,32,35,958/61,30,162/41,93,66,120/-

AvaywbK I RbevÜe wmwU K‡c©v‡ikb cÖwZôvi j‡ÿ¨ P¨v‡jÄmg~n Ges †_‡K DËi‡Yi Rb¨ M„wnZ
Kg©cwiKíbv:
P¨v‡jÄmg~n t wbR¯^ ivR‡¯^i NvUwZ, bM‡ii Rjve×Zv, Dchy³ AM©v‡bvMÖvg bv _vKv, `ÿ
Rbe‡ji Afve, cqwb¯‹vkb jvBb bv _vKv|
M„wnZ Kg©cwiKíbv t wmwU K‡c©v‡ik‡bi AvqZb e„w×mn gv÷vi প্লান ms‡kvab Kiv, †UKmB
AeKvVv‡gv Dbœqb wbwðZ Kiv, AvaywbK eR©¨ e¨e¯’vcbv, kni iÿv evua Kvg wis ‡ivW, AvaywbK evm
Uvwg©bvj wbg©vY, bZzb bMi feb wbg©vY, my‡cq cvwb mieivn, ewa©Z GjvKvmn kn‡ii Av‡jvK evwZ
wbwðZ Kiv|
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wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb
আয়তন : ২৬.৫০ বর্গকিল োকিটোর
ওয়োর্গ সংখ্যো : ২৭ কট
অঞ্চ সংখ্যো :১কট
জনসংখ্যো :৮

ক্ষ

নর্রীর মিোট ম োকডং সংখ্যো: ৫০৪৭১ কট
সপ্তি পঞ্চবোকষগি িিগপকরিল্পনো এবং- SDG- এর ক্ষযিোত্রো বোস্তবোয়লন উক্ত কসকট িলপগোলরশলনর বতগিোন চ িোন বো
বোস্তবোকয়ত িোর্গক্রিসিূ : সপ্তি পঞ্চবোকষগি িিগপকরিল্পনো এবং- SDG িযোকপং এবং SDG Financial Strategy
অনুর্োয়ী কসল ট কসকট িলপগোলরশন ি োননর্রীর উন্নয়লন জনসোধোরলনর জন্য অর্গননকতি প্রবৃকি, কশক্ষো,
সক্ষিতো, পকরলবশ বোন্ধব, শ র বযবস্থোপনো, কবশুি পোকন সরবরো , প্রোর্কিি স্বোস্থয মসবো, িো ও কশশু
পকরচচগো কনলয় িোজ িলর র্োলে। সপ্তি পঞ্চবোকষগকি পকরিল্পনোলত SDG এর মিৌক ি টোলর্গট ও মর্োল র
কবপরীলত নোর্করি, নর্রোয়ন, শোকি, সিৃকি ও জনর্লনর অংকশদোকরত্ব এবং দোকরদ্র কবলিোচলন িোজ িলর
র্োলে।
নোর্করি মসবো প্রদোলন/ পদচ িোন উলেখ্লর্োর্য িোর্গক্রি /স জীিরলে র্ৃ ীত পদক্ষেপ সিূ :
১। অন োইলন/ মিোবোইল এযোপস্ এর িোধযলি পোকনর কব জিো প্রদোন।
২। অন োইলন/ মিোবোই

এযোপস্ এর িোধযলি ম োকডং টযোক্স প্রদোন।

৩। অন োইলন িরদোতোর তর্য সংরক্ষে।
৪। অন োইলন এলসসলিন্ট তর্য সংরক্ষে।
৫। র্োবতীয় মটন্র্োর প্রকক্রয়ো শতভোর্ ই- কজকপ এর িোধযলি িরো
৬। অন োইলন মের্

য়।

োইলসন্স প্রদোন প্রকক্রয়োধীন রলয়লে।

ওয়োর্গকভকিি কর্কজটো মসন্টোলরর সংখ্যো, প্রদি সুকবধোকদ এবং ভকবষ্যৎ পকরিল্পনো: কসল ট কসকট
িলপগোলরশলনর ২৭কট ওয়োলর্গর প্রলতযি িোউকন্স র এর অকিলস ৩৬কট কর্কজটো মসন্টোলরর িিগিোন্র্ চো ু
রলয়লে। কসল ট কসকট িলপগোলরশন লত কর্কজটো মসন্টোলরর িিগিোন্র্ সুষ্ঠুভোলব পকরচো নোর লক্ষয এবং
উলদযোক্তোর্েলি আগ্র ী িরোর জন্য িকিউটোর, ইউকপএস, মেনোর, কপ্রন্টোর, ইন্টোরলনট িলর্ি প্রদোন
িরো য়। তোেোড়ো এিলসস টু ইনিরলিশন ( এটুআই) প্রিল্প এর স োয়তোয় নোরী উলদযোক্তোর্নলি
বেলর দুবোর কি যোকন্সং মেকনং প্রদোন িরো য়। এেোড়ো উলদযোক্তো ক লসলব কনলজলি স্বোব ম্বী িরোর
জন্য আগ্র ী উলদযোক্তোলি আকর্গি সো োর্য িরো য়। এসকর্কজ বোস্তবোয়লন এবং কর্কজটো বোং োলদশ
র্ঠলের লক্ষয কসল ট কসকট িলপগোলরশন সরিোলরর সি এলজন্র্ো বোস্তবোয়লন বিপকরির।
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কসকট িলপগোলরশলনর অধীলন বতগিোন কশশু পোিগ ,কশক্ষো প্রকতষ্ঠোন ,শ্মশোনঘোট ,িবরস্থোন ,িকিউকনকট মসন্টোর ,
োসপোতো ইতযোকদ স্থোপনো ) জনর্েলি মসবো( সংকক্ষপ্ত তর্যসম্প্রকত উলবোধন লয় র্োিল বো কনকিগয়িোন র্োিল ;
এ উক্ত িোলজর বযয় ,সিোকপ্তিো প্রদি সুকবধোকদ ইতযোকদ এবং েকব;
১।

জনলনত্রী মশখ্

োকসনো কশশু পোিগ,

আ িপুর,

কসল ট কনমপেোধীন রলয়লে। উক্ত পোলিগর কনিগোে

বযয় ১৫. ০০ মিোকট টোিো। সিোকপ্তিো - জুন ২০১৯।
২।

বঙ্গবীর ওসিোনী কশশু পোিগ, মধোপোকদঘীরপোর, কসল ট। কবর্ত ১০ বৎসর র্োবত চো ু রলয়লে।

৩।

িোকনিপীর ( র : ) িবরস্থোন, িোকনিপীর, কসল ট কসকট িলপগোলরশলনর এিিোত্র িবরস্থোন।

৪।

চোক বন্দর শশ্মোনঘোট, চোক বন্দর, কসল ট

৫।

মভো োনন্দ কিন্র্োর র্োলটগন ও নোইট েু , মচৌ োট্টো, কসল ট। কসল ট কসকট িলপগোলরশন পকরচোক ত

কসকট িলপগোলরশলনর এিিোত্র শশ্মোনঘোট।

কসল লটর এিিোত্র নোইট েু ।
৬।

বেগিো ো

োইেু , বোর্বোড়ী, কসল ট।

৭।

কবলরশ চন্দ্র

৮।

চোরোকদঘীরপোর ৬ ত ো িোউলন্র্শন কবকশষ্ট মববী মিয়োর কিন্র্োর র্োলটগন ও

োইেু , আখ্োক য়ো, কসল ট।
োইেু

কনিগোেোধীন রলয়লে। বযয়- ৫. ৮৮৬৩ মিোকট টোিো। সিোকপ্তিো - মিব্রুয়োরী/ ২০২০।
৯।

কবলনোকদনী নর্র িো ও কশশু স্বোস্থয মিন্দ্র।

বঙ্গবীর ওসিোনী কশশু পোিগ

মশখ্

িোকনিপীর ( র : ) িবরস্থোন

োকসনো কশশু পোিগ

চোক বন্দর শ্মশোনঘোট
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কবকডং

মভো োনন্দ কিন্র্োর র্োলটগন ও নোইট েু

মভো োনন্দ েু

কসকট িলপগোলরশলনর বজগয বযবস্থোপনোয় অগ্রর্কত /সোি য:
কবর্ত ১০ বেলর কসল ট কসকট িলপগোলরশলনর আধুকনি বজগয বযবস্থোপনো কনকিতিরলে অতযোধুকনি
র্োনবো ন/ র্ন্ত্রপোকত সংর্ুক্ত িলরলে। সরিোলরর কবকভন্ন উন্নয়ন প্রিলল্পর িোধযলি মজট- সোিোর,
সুইপোর,

ভযোকুয়োি কিনোর,

ি োনর্রীর বজগয অপসোরে িরো

িিগ ক িটোর,

মরোর্

আধুকনি িোভোর্গ র্োি েোি কদলয় রোলত্রর িলধয সিস্ত

য় এবং প্রলতযি মিকর্লি / কিকনি, র্োয়োর্নকিি মসন্টোর

বজগয পৃর্িভোলব িোভোর্গ র্োি েোলির িোধযলি সংগ্র

িলর র্োকিং গ্রোউলন্র্ কিকনিযো

স্থোলন র্োি িরো

য়। উলেখ্য মর্ অকত সম্প্রকত মিকর্লি

মিকশন স্থোপন িরো

লে।

ওলয়ষ্ট এর কনধগোকরত

ওলয়ষ্টলি জীবোনুিুক্তিরলনর জন্য অলটোলিভ

মিকর্লি ওলয়ষ্ট মিোলরজ

অলটোলিভ মিকশন

মিকর্লি ওলয়ষ্ট মিোলরজ- ২
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লত মিকর্লি

নিনদ িষ্ট স্থানি পশু ককারবািী সম্পনকিত সংনিপ্ত তথ্য স্থানির সংখ্যা(, ককারবািীকৃত পশু র সংখ্যা, নবগত বছনরর
তুলিায় এ বছনরর সাফনের নিত্রও ছনব ) : নবগত নতি বছর মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর দপ্তনরর নিনদ িশিা কমাতানবক
নসনলট নসটি কনপিানরশি সফলতার সনিত নিধ িানরত স্থানি পশু ককারবািী কমিকান্ড পনরিানলত িনে। পনবত্র ঈদুল
আযিা ২০১৮ সনি ৩৬টি নিধ িানরত স্থানি পশু ককারবািী প্রায় ১২ িাজার পশু ককারবািী িনয়নছ। নসনলট নসটি
কনপিানরশনির পি িনত প্রনতটি কসন্টানর টুকনর, িাটাই, কতরপাল, নবশুদ্ধ পানি, নিনিং পাউডার, পশু জবাইকারী
এবং সম্মানিত কমৌলািা সানিব সরবরাি করা িয়। এছাড়া ককারবািীর এক সপ্তাি আনগ ইমাম, কমায়ানেি এবং
জবাইকারীনদর সনিত পৃথক মতনবনিময় সভা করা িনয়নছ। ঈদুল আযিার ৩নদি আনগ নসনলট নসটি
কনপিানরশনির পি কথনক প্রনতেক ওয়ানডি নিধ িানরত স্থানি ককারবািীর জন্য মাইনকং কনর আিবাি করা িয় এবং
সমস্ত িাগনরকবৃনের কমাবাইনল এসএমএস করা িয়।
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২০১৭- ১৮ অর্গ বেলর বোকষগি উন্নয়ন িিগসূকচলত চ িোন প্রকতকট প্রিলল্পর তর্য ও েকব:
wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb GjvKvq Rwg AwaMÖn‡ণে gva¨‡g
প্রিলল্পর নোি
:

সংকক্ষপ্ত উলেশ্য

:

প্রিল্প বযয় )কজওকব ও কসকট িলপগোলরশন(

:

wm‡jU †K›`ªxq UªvK Uvwg©bvj wbg©vণ cÖKí (1g
ms‡kvwaZ)|
bvMwiK †mevi gvb e„w×|
ivR¯^ Avq e„w×|
hvbRU wbimb|
2532.00 j¶ UvKv|

২০১৭- ১৮ অর্গ বের পর্গি বোস্তবোয়ন অগ্রর্কত

:

94%

প্রিলল্পর নোি

:

সংকক্ষপ্ত উলেশ্য

:

প্রিল্প বযয় )কজওকব ও কসকট িলপগোলরশন(

:

২০১৭- ১৮ অর্গ বের পর্গি বোস্তবোয়ন :

wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi g‡a¨ w`‡q cÖevwnZ 11wU cÖavb cÖavb
Qov msi¶ণ I Aviwmwm wi‡UBwbs Iqvj wbg©vণ KvR (1g
ms‡kvwaZ)|
1| †Wª‡bR e¨e¯’vi Dbœqb|
2| Qov/Lv‡ji bve¨Zv e„w×|
3| A‰ea `Lj D‡”Q`|
4| Rjve×Zv wbimb|
26952.73 jÿ UvKv|
65%

অগ্রর্কত
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প্রিলল্পর নোি

:

সংকক্ষপ্ত উলেশ্য

:

প্রিল্প বযয় )কজওকব ও কসকট িলপগোলরশন(

:

২০১৭- ১৮ অর্গ বের পর্গি বোস্তবোয়ন অগ্রর্কত

:
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wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi AeKvVv‡gv wbg©vY
cÖKí|
1| moK †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb|
2| ‡Wª‡bR wm‡÷g Dbœqb|
3| mwjW I‡q÷ e¨e¯’vcbvi gva¨‡g
cwi‡e‡ki Dbœqb|
4| Dbœqb Kvh©µ‡gi ¸bMZgvb wbwðZ Kivi
j‡¶¨ hš¿cvwZ, hvbevnb µq|
54727.70 jÿ UvKv
13%
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বোকষগি রোজস্ব আয় : ২০১৭- ১৮ অর্গবেলর কসল ট কসকট িলপগোলরশলনর আয় ৪৮০০. ০০
আলয়র খ্োত কনম্নরুপ : -

1

2

3

4

cÖviw¤¢K w¯’wZ
ivR¯^ Avq t
K) M„n I f~wg Ki
L) ¯’vei m¤úwË n¯’všÍi Ki
M) BgviZ wbg©vণ I c~btwbg©vণ Ki
N) †ckv, e¨emv I Kwjs Gi Dci Ki
O) Rb¥-g„Zz¨, weevn I `ËK MÖn‡ণi Dci Ki
P) weÁvcb Ki
Q) †cvlv cÖvYx Ki
R) wm‡bgv, w_‡qUvi,AwWI wfRy‡qj Ki
S) cyKzi BRviv
T) hvbevnb (hvwš¿K hvbevnb I †bŠKv e¨wZZ) Ki
†iBU
K) jvBwUs
L) KbRvi‡fÝx
wdm
K) jvB‡mÝ
L) cï RevB
M) wmwU K‡c©vt gv‡K©‡Ui †`vKvb MÖnxZvi bvg cwieZ©b I bevqb wdm
N) †gjv/wkí cÖ`k©bx
O) wVKv`vix ZvwjKvfyw³ I bevqb wdm
P) G Avi wf wdm
Q) wbeÜb wdm
R) Ab¨vb¨ wdm
Ab¨vb¨
K) nvU evRvi BRviv
L) cïi nvU BRviv
M) evm ে¨vÛ / Uvwg©bvj BRviv
N) A¯’vqxfv‡e ‡eex†U·x I jvB‡Um ে¨vÛ BRviv
O) †LqvNvU BRviv
P) †kŠPvMvi BRviv
Q) Kei¯’vb / k¥শvb NvU
R) †ivW †ivjvi / wgKPvi †gwkb fvov
S) wmwUi m¤úwË fvov (jvjw`Nx nKvi gv‡K©U, nvmvb gv‡K©U, wbD wgDwbwmc¨vj gv‡K©U, †cŠi wecbx, wmwU mwcs †m›Uvi, KvóNi cyKzi cvi gv‡K©U,
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ক্ষ টোিো।

T) wmwUi m¤úwË wjR I bevqb
U) eR©¨ e¨e¯’vcbv Lv‡Z Avq
V) evMevox AvevwmK cÖKí i¶Yv†e¶Y Lv‡Z Avq
W) ¯^í g~‡j¨ ¯^v¯’¨ m¤§Z wis j¨vwÆb mieivn
X) iv¯Ív KvUvi ¶wZc~ib eve` Avq
Y) wewfbœ mvwU©wd‡KU
Z) wewfbœ dig weµh †_‡K Avq
_) `icÎ wmwWDj weµq eve` Avq
`) mviPvh©/Rwigvbv
a) B.wc.AvB Kg©m~Px Lv‡Z cÖvß
b) cvwbi †UswK cwienb Lv‡Z Avq
c) e¨vs‡K RgvK…Z A‡_©i gybvdv †_‡K cÖvß
d) †m”Qvq Aby`vb MÖnb
e) †Kw›Ub BRviv/Ab¨vb¨ BRviv eve` Avq
f) `~‡h©vMc~Y© ঝসুঁ ক n«vmKi‡bi j‡ÿ¨ AeKvVv‡gv iÿYv‡eÿ‡bi Rb¨ iwÿZ ¯’vqx Avgvb‡Zi Dci
cÖvß gybvdv

5

g) Ab¨vb¨ (wewfbœ cyivZb mvgMÖx I miÄvgv`x weµq,cvVvMv‡ii cyivZb cwÎKv weµq, wewfbœ
wbjvg, Ae¨wqZ UvKv Rgv BZ¨vw`)
Dbœqb LvZ e¨wZZ miKvix Aby`vb
K) bMi ï‡éi cwie‡Z© ¶wZc~iণ mvnvh¨ gÄyix
L) we`y¨r wej Lv‡Z miKvix gÄyix
M) Ab¨vb¨ gÄyix
Dcvsk -2
1) cvwbi Ki
2) cvwbi ms‡hvM jvB‡bi gvwmK PvR©
3) cvwbi jvB‡bi ms‡hvM I cybt ms‡hvM wdm
4) bjK‚c ¯’vc‡bi Aby‡gv`b I bevqb wd
5) cvwbi jvB‡bi Rb¨ iv¯Ívi ÿwZcyib eve` Av`vq
6) mviPvh©
7) Ab¨vb¨

প্রোর্কিি স্বোস্থযলসবো প্রদোলনর সংকক্ষপ্ত তর্য:সোি য ,
১। আরবোন প্রোইিোরী ম থ মিয়োর সোকভগলসস মর্ক ভোকর মপ্রোলজক্ট’ এর আওতোয় কসল ট কসকট িলপগোলরশলন ১কট নর্র
িোতৃসদন মিন্দ্র ও ৭ কট নর্র স্বোস্থয মিলন্দ্রর িোধযলি কনলম্নোক্ত মসবোসিূ প্রদোন িরো য়।
 র্ভগবতী িক োলদর প্রসবিো ীন মসবো)লিোট মর্ক ভোরীীঃ ১৮৯১; নরিো ীঃ ১৩৯৮; কসজোকরয়োন
মসিশনীঃ ৪৯৩(
 র্ভগবতী িক োলদর প্রসবপূবব
গ তগী মসবো )৩৫,৯২৭(
 প্রসব পরবতগী মসবো প্রদোন )১০,৭২৮(
 পকরবোর পকরিল্পনো মসবো )৮০,৫১৬(
 কশশু স্বোস্থয মসবো )৩২,৭৯৮(
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কিলশোর কিলশোরীলদর প্রজনন স্বোস্থয মসবো )৭,৬০১(
কশশু ও িক োলদর পুকষ্ট মসবো )৫,৬৮৯(
অন্যোন্য )২৯৭৮৮৭(

২। কসল ট কসকট িলপগোলরশলনর আওতোয় কসকট িলপগোলরশলনর অির্গত ২৭ কট ওয়োলর্গ ১৩৪ কট কটিোদোন মিলন্দ্রর
িোধযলি িো ও কশশুলদর কটিো প্রদোন িরো লয়লে। র্োর িল কশশু িৃতযু , িোতৃ িৃতুয ও পঙ্গুলত্বর োর হ্রোস মপলয়লে।

৩। স্বোস্থয িন্ত্রেো লয়র কনলদগলশ অনুর্োয়ী কবকভন্ন জোতীয় কদবস মর্িন- জোতীয় কভটোকিন এ প্লোস িযোলিইন, জোতীয় িৃকি
কনয়ন্ত্রন সপ্তো , ক্ষুলদ র্োক্তোর িিগসূকচ, কবলশষ এিআর কটিোদোন িযোলিইন পো ন িরো য়। িল অত্র এ োিোয়
কশশুলদর অন্ধত্ব কনবোরলের োর, িৃকির প্রলিোলপর োর এবং োলির প্রোদুভগোব কনয়ন্ত্রে িরো সম্ভব লয়লে।
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৪। বকস্ত এ োিোয় িিগজীবী িো ও কশশুলদর শতভোর্ ইকপআই কটিোদোন কনকিতিরলনর লক্ষ ১৫ কট বকস্ত এ োিোয়
কবলশষ ‘ববিোক ি কটিোদোন িিগসূচী’ গ্র ণ িরো লয়লে। এেোড়োও কশশুলদর পুকষ্টর বতগিোন অবস্থো কনেগলয়র জন্য বকস্ত
এ োিোয় ‘স্যোি স্ক্রীকনং’ িোর্গক্রি শুরু লয়লে।

৫। এেোড়োও অত্র এ োিোর েুল র েোত্র েোত্রীলদর িলধয স্বোস্থয সলচতনতো বৃকির লক্ষ ১০ কট েুল অবক ত িরন সভো
িরো য়। র্ো বতগিোলনও চ িোন রলয়লে। িল কশশুলদর িোলে ‘Communicable Disease’ এ আক্রোি ওয়োর োর
হ্রোস পোয়।

244

৬। শ লরর জনবহু স্থোন ও বকস্ত এ োিোগুল োলত এইচআইকভ/এইর্স্, বো য কববো , কশশু শ্রি ইতযোকদ মরোধিলল্প
জনসোধোরমণর সতীঃস্ফূতগ অংশগ্র লের িোধযলি ৩০ কট ‘আইকপকট মশো’ পকরচোক ত লয়লে। িল জনসোধোরলনর িোলে
সলচতনতো বৃকি পোয়।

আধুকনি ও জনবোন্ধব কসকট িলপগোলরশন প্রকতষ্ঠোর

লক্ষয চযোল ঞ্জসিূ

এবং এর মর্লি উিরলের জন্য র্ৃ ীত

িিগপকরিল্পনো :

mgm¨v I P¨v‡jÄ :
1| wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi Av‡qi ¯^íZv|
2| bMi AeKvVv‡gv রক্ষেোলবক্ষলে Ach©vß A_©vqb|
3| µgea©gvb bMi Rb‡Mvwô‡K Ach©vß †mev cÖ`vb|
4| Avw_©K e¨e¯’vcbv Dbœqbmn mKj Kvh©µ‡g Z_¨cÖhyw³ e¨env‡ii gva¨‡g m”QZv I Revew`স Zv
wbwðZKiY|
5| ‡nvwìs U¨v· I cvwbi wej cÖ`v‡b RbM‡bi AbvMÖnZv|
fwel¨r cwiKíbv:
kni GjvKvq †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœq‡bi Rb¨ iv¯Ív, eªxR-KvjfvU©, †Wªb, dzUcvZ wbg©vY I iÿYv‡eÿY Gi
cvkvcvwk ¸YMZgvb Dbœq‡b AwaK ¸iæZ¡ †`qv n‡e| KuvPv iv¯Ívi cwie‡Z© Aviwmwm I wmwm iv¯Ív Kivmn hvbRU
wbim‡bi Rb¨ AwaK msL¨K iv¯Ív cÖk¯’ Kiv n‡e| my‡cq cvwb mieivn, bMixi Rjve×Zv wbimb I ¯^v¯’¨m¤§Z
m¨vwb‡Ukb Kfv‡iR evov‡bvmn †Wª‡bR wm‡÷g I eR©¨ e¨e¯’vcbvi Dbœqb wbwðZ Kiv n‡e|
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2017-18 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwcÕi eivÏ, Aegyw³ I e¨‡qi ms¯’vIqvix weeiY

cwiwkó-K
(j¶ UvKvq)

2017-18 A_© eQ‡ii AviGwWwc eivÏ
bs

ms¯’vi bvg I cÖKí msL¨v

Ryb/2018 gvm ch©šÍ Aegyw³

cÖKí mvnvh¨
‡gvU

UvKv
(UvKvsk)

1

2

1 ¯’vbxq miKvi wefvM (10)

3

4

226752.00

58307.00

¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi
(147)

1187957.00

852982.00

3 Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi (27)

66067.00

54240.00

2

4 XvKv Iqvmv (9)

188824.00

66288.00

5 PUªMÖvg Iqvmv (4)

67107.00

15822.00

6 Lyjbv Iqvmv (2)

61424.00

22424.00

1400.00

1400.00

8 XvKv wmwU K‡c©v‡ikb(`)(6)

111772.00

111772.00

9 XvKv wmwUK‡c©v‡ikb(D)(11)

64159.00

46659.00

10 ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb (7)

13029.00

11829.00

11 PUªMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb (4)

37995.00

37995.00

12 Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb (2)

5515.00

4615.00

13 wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb (3)

10947.00

10947.00

14 ewikvj wmvU K‡c©v‡ikb (3)

8295.00

8295.00

7 ivRkvnx Iqvmv (1)

5

‡gvU

cÖKí mvnvh¨

‡gvU eiv‡Ïi Zzjbvq
Aegyw³ (%)

UvKv

6

7

168445.00

214669.00

0.00
334975.00
0.00
11827.00

94.67%
1187957.00
100.00%
63095.73

0.00
122536.00
0.00
51285.00
0.00
39000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17500.00
0.00
1200.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00

95.50%
180438.95
95.56%
68607.00
102.24%
61424.00
100.00%
1400.00
100.00%
111772.00
100.00%
64141.80
99.97%
12706.62
97.53%
28995.00
76.31%
5181.00
93.94%
10947.00

0.00

100.00%

0.00

8295.00

Ryb/2018 gvm ch©šÍ e¨q

(UvKvsk)

8

56344.00
852982.00
51326.55
61052.50
15822.00
22424.00
1400.00
111772.00
46641.80
11506.62
28995.00
4615.00
10947.00
8295.00
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‡gvU

cÖKí mvnvh¨

‡gvU eiv‡Ïi Zzjbvq
e¨q (%)

UvKv

9

10

158325.00

197108.00

0.00
334975.00
0.00
11769.18

86.93%
1182730.00
99.56%
61451.38

0.00
119386.45
0.00
52785.00
0.00
39000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17500.00
0.00
1200.00
0.00
0.00
0.00
566.00
0.00
0.00

93.01%
180470.08
95.58%
67102.83
99.99%
61424.00
100.00%
1400.00
100.00%
110732.12
99.07%
63889.00
99.58%
12633.00
96.96%
28995.00
76.31%
5023.00
91.08%
10947.00

0.00

100.00%

0.00

8595.00

(UvKvsk)

53367.00
848207.00
50143.74
60698.52
15817.83
22424.00
1400.00
110732.12
46389.00
11433.00
28995.00
4525.00
10947.00
8595.00

11

UvKvsk
cªKí mvnvh¨
‡gvU
eiv‡Ïi
eiv‡Ïi Zzjbvq
Aegyw³i
Zzjbvq e¨q
e¨q (Aegyw³i
Zzjbvq e¨q
(Aegyw³i
Zzjbvq e¨q)
(%)
Zzjbvq e¨q)
(%)
(%)

12

143741.00
0.00
334523.00
0.00
11307.64
0.00
119771.56
0.00
51285.00
0.00
39000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17500.00
0.00
1200.00
0.00
0.00
0.00
498.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

UvKv eiv‡Ïi
Zzjbvq e¨q
(Aegyw³i
Zzjbvq e¨q)
(%)

13

14

15

85.33%

0.00%

91.53%

0.00%
99.87%
0.00%
95.61%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

94.72%
99.44%
99.44%
92.45%

0.00%
97.74%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

91.57%
0.00%
99.97%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
99.07%
0.00%
99.42%
0.00%
96.65%
0.00%
76.31%
0.00%
98.05%
0.00%
100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

103.62%

15 bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ikb (4)

26717.00

26717.00

3395.00

3395.00

16 iscyi wmwU K‡c©v‡ikb (1)

739.00

739.00

17 MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb (2)

1575.00

1575.00

18 Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb (1)

1700.00

1700.00

16 e‡i›`ª (1)

‡gvU

2085369.00
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¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ Dbœqb
mnvqZv
me©‡gvU

190000.00
2275369.00

1337701.00

0.00

100.00%

0.00

103.62%

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00
0.00
0.00

26717.00
100.00%
3395.00

0.00
0.00
0.00

25200.00
94.32%
3348.00

0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

94.32%
0.00%
0.00%

0.00
0.00
0.00

100.00%
739.00
100.00%

0.00
0.00
0.00

98.62%
700.00
94.72%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

98.62%
94.72%
0.00%

0.00
0.00
0.00

1575.00
100.00%
1700.00

0.00
0.00
0.00

1575.00
100.00%
1700.00

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
100.00%
0.00%

0.00
747668.00

100.00%
2053756.10

0.00
735506.63

100.00%
2025023.41

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

100.00%
0.00%

0.00

98.48%

0.00

97.11%

97.73%

0.00%

97.64%

0.00

189800.00

0.00%

0.00%

99.09%

0.00

190000.00

0.00

1527701.00

189800.00

747668.00

2243556.10

0.00

98.60%

26717.00
3395.00
739.00
1575.00
1700.00
1318249.47
189800.00
1508049.47

0.00

99.89%

735506.63

2214823.41

0.00

97.34%

25200.00
3348.00
700.00
1575.00
1700.00
1306197.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
718826.20
0.00
0.00

189800.00
1495997.21

0.00
718826.20
96.14%

0%
0%
0%
0%
0%
99%
0%
99%

0.00%

0.00%

99.89%

96.14%

0.00%

97.73%

0.00%

0.00%
97.92%

cwiwkó-L
2017-18 A_© eQ‡ii AviGwWwc‡Z ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AbyK‚‡j Dbœqb mnvqZvi weeiY
(†KvwU UvKvq)
µwgK bs
1| (K)
(L)
2|
3|
4|

2017-18 A_© eQ‡ii
Ryb/2018 gvm ch©šÍ Aegyw³ I e¨q
AviGwWwc eivÏ
520.00
520.00
10.00
10.00
440.00
440.00
530.00
530.00
400.00
398.00

Lv‡Zi bvg
Dc‡Rjv mg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
BDwbqb cwil‡`i Rb¨ Dbœqb mnvqZv
†cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv
†Rjv cwil` eve` Dbœqb mnvqZv
11(GMvi)wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¨ Dbœqb mnvqZv
‡gvU

1900.00
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1898.00

99.89%
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2016-17 Ges 2017-18 A_©eQ‡i GwWwc eivÏ, Aegy³ I ms¯’vIqvix Zzjbvg~jK weeiYx

cwiwkóM
(j¶ UvKvq)

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwc eivÏ

bs

ms¯’vi bvg

1

2

3

1 ¯’vbxq miKvi wefvM
2

¯’vbxq miKvi
Awa`ßi

eivÏ

Ryb/2017 gvm Ryb/2017 gvm
ch©šÍ Aegyw³
ch©šÍ e¨q

4

136189.00 119622.00

cª‡KŠkj

3 Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi

5
112716.00

1081950.00 1071205.00 1066691.00

eivÏ

6

2016-17 A_© eQi

2017-18 A_© eQi

Ryb/2017
Ryb/2017
Ryb/2017
Ryb/2018
Ryb/2018
Ryb/2018 gvm Ryb/2018 gvm
eiv‡Ïi Zzjbvq eiv‡Ïi Zzjbvq Aegyw³i Zzjbvq eiv‡Ïi Zzjbvq eiv‡Ïi
ch©š— Aegyw³
ch©šÍ e¨q
Aegyw³ (%)
e¨q
e¨q
Aegyw³
Zzjbvq e¨q
7

8

9

10

Ryb/2017
Zzjbvq
Ryb/2018 Gi
Ryb/2018 eiv‡Ïi e¨‡qi
e„w× (+) I
Aegyw³i
Zzjbvq e¨q n«v‡mi (-)
kZKiv nvi
(%)

11

12

13

14

15

214669.00 197108.00

87.84%

82.76%

94.23%

94.67%

86.93%

91.82%

4.16%

1187957.00 1187957.00 1182730.00

99.01%

98.59%

99.58%

100.00%

99.56%

99.56%

0.97%

61451.38

100.06%

96.54%

96.48%

95.50%

93.01%

97.39%

-3.52%

180438.95 180470.08

87.62%

91.26%

104.16%

95.56%

95.58%

100.02%

4.31%

226752.00

56839.00

66067.00

4 XvKv Iqvmv

143904.00 126088.00 131331.00

188824.00

5 PUªMÖvg Iqvmv

120799.00 120799.00 120418.00

67107.00

68607.00

67102.83

100.00%

99.68%

99.68%

102.24%

99.99%

97.81%

0.31%

64251.00

64271.00

64271.00

61424.00

61424.00

61424.00

100.03%

100.03%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

-0.03%

1528.00

1527.00

1527.00

1400.00

1400.00

1400.00

99.93%

99.93%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.07%

8 XvKv wmwU K‡c©v‡ikb (`)

43827.00

43827.00

43827.00

111772.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.07%

0.00%

-0.93%

9 XvKv wmwU K‡c©v‡ikb (D)

22985.00

19267.00

20820.00

64159.00

64141.80

63889.00

83.82%

90.58%

108.06%

99.97%

99.58%

0.00%

9.00%

10 ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb

7625.00

6844.00

6706.00

13029.00

12706.62

12633.00

89.76%

87.95%

97.98%

97.53%

96.96%

0.00%

9.01%

11 PUªMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb

15610.00

15597.00

15597.00

37995.00

28995.00

28995.00

99.92%

99.92%

100.00%

76.31%

76.31%

0.00%

-23.60%

12 Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb

3500.00

3500.00

3500.00

5515.00

5181.00

5023.00

100.00%

100.00%

100.00%

93.94%

91.08%

0.00%

-8.92%

13 wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb

6251.00

6251.00

6251.00

10947.00

10947.00

10947.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

6 Lyjbv Iqvmv
7 ivRkvnx Iqvmv

58878.00

58913.00

2017-18 A_© eQ‡ii AviGwWwc eivÏ

63095.73

111772.00 110732.12
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14 ewikvj wmvU K‡c©v‡ikb

2600.00

2600.00

2600.00

8295.00

8295.00

8595.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

103.62%

0.00%

3.62%

15 bvivqbMÄ wmvU K‡c©v‡ikb

5241.00

5241.00

5241.00

26717.00

26717.00

25200.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

94.32%

0.00%

-5.68%

16 e‡i›`ª Dbœqb KZ©„c¶

3500.00

3500.00

3500.00

3395.00

3395.00

3348.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.62%

0.00%

-1.38%

17 iscyi wmwU K‡c©v‡ikb (1)

3000.00

3000.00

3000.00

739.00

739.00

700.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

94.72%

0.00%

-5.28%

18 Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb (1)

4000.00

4000.00

4000.00

1700.00

1700.00

1700.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

19 MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb (1)

947.00

947.00

947.00

1575.00

1575.00

1575.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.89%

99.89%

0.00%

-0.11%

97.42%

97.05%

99.61%

98.60%

97.34%

98.72%

0.29%

20

¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni
197100.00
Rb¨ †_vK eivÏ
‡gvU

197100.00 197100.00

190000.00

189800.00 189800.00

1923685.00 1874099.00 1866882.00 2275369.00 2243556.10

2214823.41

mvgwóK AMÖMwZi wPÎ

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwcfy³ ¯’vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvaxb cÖKímg~‡ni Ryb/2017 gv‡mi AMÖMwZi weeiY|

‡gvU

UvKv

cªKí
mvnvh¨

UvKvs
k

‡gvU

UvKv

cªKí
mvnvh¨

UvKvs
k

‡gvU

UvKv

cªKí
mvnvh¨

UvKvs
k

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

‡gvU
ei‡Ïi
Zzjbvq
Aegyw³
14

20853.69

13377.0
1

7476.68

0.00

20537.56

13182.4
9

7355.0
7

0.00

20250.23

10230.5
6

7188.26

0.00

98.48%

97.11%

76.48
%

96.14%

0.00
%

1900.00

1900.00

0.00

0.00

1898.00

1898.00

0.00

0.00

1898.00

1898.00

0.00

0.00

99.89%

99.89%

99.89
%

0.00%

0.00
%

22753.69

15277.0
1

7476.68

0.00

22435.56

15080.49

7355.07

0.00

22148.23

12128.5
6

7188.26

0.00

98.60%

97.34%

79.39
%

96.14%

0.00
%

2016-17 A_© eQ‡ii GwWwc eivÏ
gš¿Yvjq/wefvM
1
¯’vbxq miKvi wefv‡Mi
174U cÖK‡íi Rb¨
eivÏ
¯’vbxq miKvi cÖwZôvb
mg~‡ni Rb¨ Dbœqb
mnvqZv
‡gvU

(‡KvwU UvKvq)
eiv‡Ïi Zzjbvq e¨‡qi kZKiv nvi (%)

Ryb/2017 ch©š— Aegyw³

Ryb/2017 ch©š— e¨q

248

‡gvU

UvKv

cªKí
mvnvh¨

UvKvsk

15

16

17

18

2017-18 mv‡ji g~j GwWwc I ms‡kvwaZ GwWwc eiv‡Ïi Zzjbvg~jK weeiYx

cwiwkó-N
j¶ UvKvq

2017-18 A_© eQ‡ii GwWwc-‡Z cÖvß eivÏ

µ
t
bs

ms¯’vi bvg

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

eivÏ

cÖKí
msL¨v

†gvU

UvKv

2

3

4

¯’vbxq miKvi wefvM
¯’vbxq miKvi cª‡KŠkj
Awa`ßi
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi
XvKv Iqvmv
PÆMÖvg Iqvmv
Lyjbv Iqvmv
ivRkvnx Iqvmv
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb (`w¶Y)
XvKv wmwU K‡c©v‡ikb (DËi)
PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb
Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb
wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb
ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb
bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ikb
MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb
iscyi wmwU K‡c©v‡ikb
Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb
e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ©„c¶
cÖÖK‡íi Rb¨ †gvU

9
121
17
8
4
2
1
5
10
3
7
1
2
3
2
1
1
1
1
199

2017-18 A_© eQ‡i AviGwWwc-‡Z cÖvß eivÏ
eivÏ

2017-18 A_© eQ‡ii GwWwc Ges
AviGwWwc-‡Z cÖvß eiv‡Ïi cv_©K¨
eivÏ
cÖKí
msL¨
cÖKí
†gvU
UvKv
v
mvnvh¨

cÖKí mvnvh¨

cÖKí
msL¨v

†gvU

UvKv

cÖKí
mvnvh¨

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

172535

53428

119107

10

227003

58558

168445

1

54468

5130

49338

1180937
51138
214456
101042
59024
1400
54225
69213
27800
7229
1
7800
3600
5600
114
285
1700
1200
1959299

835274
41933
66552
19415
18024
1400
54225
48213
27800
6229
1
7800
3600
5600
114
285
1700
1200
1192793

345663
9205
147904
81627
41000
0

147
27
9
4
2
1
6
11
4
7
2
2
3
4
2
1
1
1
244

1187957
67663
188824
67108
61424
1400
111772
64159
37995
13029
5515
10723
6496
26717
1689
739
1700
3395
208530

852982
56036
66288
15823
22424
1400
111772
46659
37995
11829
4615
10723
6496
26717
1689
739
1700
3395
1337839

334975
11627
122536
51285
39000
0
0
17500
0
1200
900
0
0
0
0

26
10
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
2
1
0
0
0
45

7020
16525
-25632
-33934
2400
0
57547
-5054
10195
5800
5514
2923
2896
21117
1575
454
0
2195
126008

17708
14103
-264
-3592
4400
0
57547
-1554
10195
5600
4614
2923
2896
21117
1575
454
0
2195
14504

-10688
2422
-25368
-30342
-2000
0
0
-3500
0
200
900
0
0
0
0
0
0
0
-19038

21000
1000
0

766506

249

747468

2017-18 A_© eQ‡ii GwWwc-‡Z cÖvß eivÏ

µ
t
bs

ms¯’vi bvg

1

2

eivÏ

2017-18 A_© eQ‡i AviGwWwc-‡Z cÖvß eivÏ

cÖKí
msL¨v

†gvU

UvKv

cÖKí mvnvh¨

cÖKí
msL¨v

3

4

5

6

7

eivÏ
†gvU

UvKv

cÖKí
mvnvh¨

8

9

10

2017-18 A_© eQ‡ii GwWwc Ges
AviGwWwc-‡Z cÖvß eiv‡Ïi cv_©K¨
eivÏ
cÖKí
msL¨
cÖKí
†gvU
UvKv
v
mvnvh¨
11

12

7
Dc‡Rjv mg~‡ni Rb¨ Dbœqb
mnvqZv
BDwbqb cwil‡`i Rb¨ Dbœqb
18
mnvqZv
†cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb
19
mnvqZv
†Rjv cwil` eve` Dbœqb
20
mnvqZv
wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¨ Dbœqb
21
mnvqZv
¯’vbxq miKvi cÖÖwZôvbmg~‡ni Rb¨
Dbœqb mnvqZv eve` me©‡gvU
17

me©‡gvU

199

50000

52000

52000

1000

1000

1000

1000

44000

44000

44000

44000

50000

50000

53000

53000

35000

35000

40000

40000

180000

180000

190000

190000

2275307

1527839
67.15%

766506
35.83%

244

250

14

6

50000

2139299 1372793
64.17%

13

747468
32.85%

0

2000

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000

3000

0

0

5000

5000

0

0

10000

0

45

136008

10000
15504
6

-19038

cwiwkó-O

Avievb cÖvBgvix †nj&_ †Kqvi mvwf©‡mm †Wwjfvix
4.0 cÖK‡íi µgcywÄZ AR©b t
µt bs

2017-2018 A_©
eQ‡i AR©b

†mevi weeiY

cÖRbb ¯^v¯’¨ †mev
1.K gvZ…Z¡Kvjxb †mev
1.L cÖme c~e© †mev
1.M bigvj †Wwjfvix
1
1.N wmRvwiqvb †Wwjfvix
1.O cÖme cieZx© †mev
1.P wbD‡bUvj †Kqvi
2
Gg. Avi
3
†cv÷ Geikb †Kqvi
4
cwievi cwiKíbv
5
Bwmwc
6
gvZ…Z¡Kvjxb cywó
7
bvix wbhv©Zb †iva
8
wK‡kvi-wK‡kvix‡`i cÖRbb ¯^v¯’¨ †mev
GBP AvBwf/GBWm Ges AviwUAvB/GmwUAvB †mev
9
9
AviwUAvB/ GmwUAvB †mev
10
10 Ab¨vb¨ cÖRbb ¯^v¯’¨†mev
wkï ¯^v¯’¨ †mev
11
11
BwcAvB
12
12 GbAvBwW
Wvqwiqv I Ab¨vb¨ †ivM
13
13 Wvqwiqv
14
14 nvg
15
15 k¦vmKóRwbZ †ivM
wfUvwgb I wgbv‡ij
16
16 wkï cywó
17
17 wfUvwgb G
18
18 ‡jŠ‡ni AfveRwbZ †ivM
msµvgK e¨vwa wbqš¿Y
19
19 h¶v
20
20 Ab¨vb¨ msµvgK e¨vwa
mxwgZ mvaviY †mev
21
21 dv÷ GBW
22
22 Riæix †mev
23
23 mvaviY Bb‡dKkb
BGmwc cøvm †mev
24
24 ‡ivM wbY©q †mev
25
25 Riæix hvZvqvZ †mev
†hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g AvPiY cwieZ©b
26
26 ¯^v¯’¨ wk¶v
27
27 KvD‡Ýwjs
Ab¨vb¨
28
28 wK‡kvi-wK‡kvix‡`i †ckvMZ KvwiMix wk¶v
29
29 Ab¨vb¨ †mev
30
30 BGmwc cøvm wK¬wbK¨vj †mev
251

µgcywÄZ AR©b

963,618
612,814
20,811
11,556
195,727
122,710
24,462
1,691
846,917
722
68,126
6,440
322,692

4,216,169
2,643,100
102,710
59,583
868,061
542,715
120,057
7,108
3,799,958
2,218
334,152
33,426
1,486,980

190,736
127,141

860,828
571,679

469,373
976,687

2,056,650
5,007,605

149,733
1,269
199,694

773,410
5,127
1,034,823

98,856
55,362
478

436,443
275,900
2,213

0
4,999

1,564,308
27,368

21,212
5,991
1,916,852

84,103
25,625
9,913,589

897,969
3,608

3,581,277
19,007

517,359
1,832,951

2,333,631
8,024,217

10800
26,897
7,332,974

46,418
92,975
36,266,335

µt bs
31

†mevi weeiY
31

BGmwc cøvm wewmwm †mev
me©‡gvU=

252

2017-2018 A_©
eQ‡i AR©b
2,350,310
20,389,537

µgcywÄZ AR©b
10,357,848
97,577,616

cwiwkó-P
স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন শাখা- ২ এর আওতাভূক্ত এলবিইবি কততৃক িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পসমূগের অনুকূগল
২০১৭- ২০১৮ অর্ৃ িছগরর এবিবিগত মমাট ১৪৮বট প্রকগল্পর িন্য সিৃগমাট ১১ োিার ৮৩২ মকাবট ২০ লক্ষ টাকা িরাদ্দ
বনধৃারণ করা েয়ঃ
নং
প্রকগল্পর নাম
০১ অগ্রাবধকার বভবিগত গুরুত্বিূণৃ িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (আইআরআইবিবি-২) (প্রকল্প মকাি ৫১৪৩)
০২ সাসগটইগনিল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভগমন্ট প্রগিক্ট (SRIIP) (প্রকল্প মকাি ৫০১৯)
০৩ মিনাগিাল মিৌরসভা অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১২৪)
০৪ িামালিুর ও মাদারেঞ্জ মিৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৬৮)
০৫ নদৃান িাংলাগদশ ইবন্টগগ্রগটি মিগভলিগমন্ট প্রগিক্ট (NOBIDEP) (প্রকল্প মকাি ৫০৭৩)
০৬ িাংলাগদশ কতবি অিকাঠাগমা উন্নয়ন কমৃসূচী শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৯৮)
০৭ খুলনা বিভাে িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২১৪)
০৮ রুরাল ট্রান্সগিাটৃ ইমপ্রুভগমন্ট প্রগিক্ট-২ (RTIP-2) (প্রকল্প মকাি ৫০৫৭)
০৯ কুবমল্লা মিলার সদর দবক্ষণ ও নাঙ্গলগকাট উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন (২য় ির্ৃায়) প্রকল্প (মকাি ৫১৯৬)
১০ মকাষ্টাল ক্লাইগমট মরবিবলগয়ন্ট ইনফ্রাষ্ট্রাকচার প্রগিক্ট (বসবসআরআইবি) (প্রকল্প মকাি ৫০৫৮)
১১ িটুয়াখালী মিলার অন্তেৃত েলাবচিা ও দশবমনা উিগিলার িল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৮১)
১২ “প্রগিক্ট বিিাইন এযািভান্স (বিবিএ) ফর দয মরিাল্ট মিইিি রুরাল কাগনকবটবভবট মপ্রাগ্রাম” প্রকল্প (মকাি ৫১৩৩)
১৩ োওর অঞ্চগলর অিকাঠাগমা ও িীিনমান উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৫৪)
১৪ কুবমল্লা মিলার ব্রাহ্মণিাড়া ও িুবড়চং উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৯১)
১৫ িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন (কুবমল্লা, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া ও চাাঁদিুর মিলা) শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১২২)
১৬ কক্সিািার মিলার মগেশখালী উিগিলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকগল্পর (প্রকল্প মকাি ৫২৬৪)
১৭ রূিেঞ্জ িলবসবড় আিাসন সংগর্ােকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৯৭)
১৮ তততীয় নের িবরচালন ও অিকাঠাগমা উন্নবতকরণ (মসক্টর) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১২৩)
১৯ ইউবনয়ন িবরিদ সংগর্ােকারী সড়ক উন্নয়নঃ িটুয়াখালী ও িরগুনা মিলা (২য় ির্ৃায়) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৮০৮৯)
২০ িতেির র্গশার মিলা অিকাঠাগমা উন্নয়ন (র্গশার, বিনাইদে, মাগুরা ও নড়াইল মিলা) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০১৭)
২১ গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৪৬)
২২ িামালিুর শেগরর নের স্থািগতযর িুনঃসংস্কার ও সাংস্কতবত মকন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৬৯)
২৩ বসগলট বিভাগের গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৫১)
২৪ িটুয়াখালী মিলার কলািাড়া উিগিলাধীন কলািাড়া-িাবলয়াতলী-েঙ্গামবত সড়গক িড় িাবলয়াতলী আন্ধারমাবনক
নদীগত ৬৬৮বমঃ দীর্ৃ আরবসবস মিকর্ুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge বনমৃাণ প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১০২)
২৫ িতেির ফবরদিুর গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন (২য় ির্ৃায়) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫৭০০)
২৬ মটকসই ক্ষুদ্রাকার িাবন সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৩৩)
২৭ িঞ্চেড়, কুবড়গ্রাম ও লালমবনরোট মিলার (বিলুপ্ত বছটমেল) গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৫৮)
২৮ উিগিলা কমগপ্ল্ক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় ির্ৃায়) (প্রকল্প মকাি ৫২৬৫)
২৯ িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ দবক্ষণ সুনামেঞ্জ ও িেন্নার্িুর উিগিলা, সুনামেঞ্জ মিলা প্রকল্প (মকাি ৫২০৯)
৩০ িতেির কুবষ্টয়া মিলা অিকাঠাগমা উন্নয়ন (কুবষ্টয়া, চুয়ািাঙ্গা ও মমগেরিুর মিলা) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৪৫)
৩১ বকগশারেঞ্জ মিলার গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (৫১৮৬)
৩২ ইউবনয়ন িবরিদ কমগপ্ল্ক্স ভিন বনমৃাণ প্রকল্প (২য় ির্ৃায়) (মকাি ৫৮০০)
৩৩ গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ মভালা মিলা (প্রকল্প মকাি ৫২১৫)
৩৪ কুবমল্লা মিলার মুরাদনের উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (৫২৩৬)
৩৫ কাবিিুর মিৌরসভার মিৌর অিকাঠাগমা বনমৃাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫২৩৯)
৩৬ িতেির কুবমল্লা মিলার গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন (৩য় ির্ৃায়) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৪৬)
৩৭ িতেির ফবরদিুর গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫৫০০)
৩৮ িবল্ল অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ মনায়াখালী মিলার মনায়াখালী সদর, মকাম্পানীেঞ্জ ও কবিরোট উিগিলা (৫২৩৪)
৩৯ িতেির মনায়াখালী মিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন-৩য় ির্ৃায় প্রকল্প (৫২৬৭)
৪০ মনায়াখালী, কবিরোট, িসুরোট ও ছােলনাইয়া মিৌরসভার মভৌত অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৪৫)
৪১ রুরাল এমপ্ল্য়গমন্ট এন্ি মরাি মমইনগটগনন্স মপ্রাগ্রাম-২ (আরইআরএমবি-২) শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৮৪)
৪২ িািনা মিলার ভাংগুড়া উিগিলাধীন ভাংগুড়া-নওোাঁ বিবসএম সড়ক উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৯১)
৪৩ বসগলট বিভাে িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫৭৯০)
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প্রকগল্পর নাম
দবক্ষণ-িবিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৮০৮১)
রংিুর বিভাে গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প-২য় ির্ৃায় (প্রকল্প মকাি ৫২৬৩)
চট্টগ্রাম মিলার িাাঁশখালী উিগিলাধীন েন্িামারা ব্রীি েগত েন্িামারা বিদ্যযৎ মকন্দ্র সংগর্াে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
(প্রকল্প মকাি ৫২০২)
ইউবনয়ন সংগর্াে সড়ক ও অিকাঠাগমা উন্নয়নঃ িতেির চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সিািার মিলা) প্রকল্প (মকাি ৮১২১)
িন্যা ও দ্যগর্ৃাগে ক্ষবতগ্রস্ত িবল্ল সড়ক অিকাঠাগমা িুনিৃাসন প্রকল্প (মকাি ৫২৭১)
িতেির চট্টগ্রাম মিলা িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম ও কক্সিািার মিলা) (প্রকল্প মকাি ৫১৪৮)
ঢাকা বসবট কগিৃাগরশগনর িবরচ্ছন্নতা কমৃী বনিাস বনমৃাণ শীিৃক প্রকল্প (৫১০৩)
বসরািেঞ্জ মিলার কাবিিুর উিগিলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীি/কালভাটৃ উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২২৮)
বসরািেঞ্জ মিলার কামারখন্দ উিগিলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৫২২৯)
বসরািেঞ্জ মিলার সদর উিগিলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫২২৭)
িতেির ময়মনবসংে িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১০৬)
ময়মনবসংে অঞ্চল িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৫৯)
বসগলট বিভাে গ্রামীণ এযাকগসস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৬৭)
োইিান্ধা মিৌরসভার র্ার্ট মলক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২০৮)
িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়নঃ নারায়নেঞ্জ মিলার আড়াইোিার উিগিলা প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৮৯)
মোিালেঞ্জ মিলার গুরুত্বিূণৃ িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫১৫৪)
িামালিুর ও মাদারেঞ্জ মিৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৬৮)
বকগশারেঞ্জ মিলার ইটনা, বমঠামইন ও অষ্টগ্রাম উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৬৮)
িতেির মনায়াখালী (মনায়াখালী, মফনী ও লক্ষ্মীিুর মিলা) িবল্ল অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (প্রকল্প মকাি ৫০৯৬)
িহুমুখী দূগর্ৃাে আশ্রয় মকন্দ্র বনমৃাণ প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৩১)
িতেির রািশােী মিলার গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন (রািশােী, নওোাঁ, নাগটার ও চাাঁিাইনিািেঞ্জ) প্রকল্প (৫১৬৬)
িতেির রংিুর ও বদনািিুর মিলার গ্রামীণ মর্াোগর্াে ও অন্যান্য অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫৬৭০)
মটকবনকযাল এবসসগটন্স প্রগিক্ট মপ্রাগিািাল ফর প্রগিক্ট বিিাইন এিভান্স (বিবিএ) ফর বসবট বরবিয়ন ইগকাগনাবমক
মিগভলিগমন্ট ইনগভস্টগমন্ট মপ্রাগ্রাম (প্রকল্প মকাি ৫২৩৮)
লাঙ্গলিন্দ মোষ্টমী িূণযস্নান উৎসগির অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫২২৪)
িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ িািৃতয চট্টগ্রাম-২য় ির্ৃায় (প্রকল্প মকাি ৫১৪২)
মাদারীিুর, শরীয়তিুর ও রািিাড়ী মিলার গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৫৭)
মভালা মিৌরসভার অিকাঠাগমা উন্নয়নসে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প (৫১৪৪)
বসরািেঞ্জ মিৌরসভা অিকাঠাগমা উন্নয়ন ও িুনিৃাসন প্রকল্প (মকাি ৫২৪২)
িলিায়ু সেনশীল গ্রামীণ অিকাঠাগমা প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২১৬)
সািৃিনীন সামাবিক অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকগল্পর (প্রকল্প মকাি ৫২৪৩)
িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ িতেির ঢাকা, টাংোইল ও বকগশারেঞ্জ মিলা (প্রকল্প মকাি ৫০১২)
রািশােী বিভাে (বসরািেঞ্জ মিলা িযতীত) িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৬১)
চরফযাশন মিৌরসভা অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২২২)
োইিান্ধা মিলার সুন্দরেঞ্জ উিগিলায় িাাঁচিীর িািার-বচলমারী উিগিলা সদর দপ্তগরর সাগর্ সংগর্ােকারী সড়গক
বতস্তা নদীর উির ১৪৯০ বমটার দীর্ৃ বিবস োিৃার মসতু বনমৃাণ শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৯৪)
ক্ষুদ্রাকার িাবন সম্পদ উন্নয়ন (২য় ির্ৃায়) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৫৫)
গুরুত্বিূণৃ িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ িবরশাল, িালকাবঠ ও বিগরািিুর মিলা (প্রকল্প মকাি ৫২৫৮)
মভালা মিলার লালগমােন মিৌরসভা মভৌত অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (৫২২৩)
বসরািেঞ্জ মিলার গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫২৬২)
িতেির চট্টগ্রাম গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (প্রকল্প মকাি ৫২৬৬)
কুবমল্লা মিলার লাকসাম, মগনােরেঞ্জ ও িরুড়া উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৮৮)
িতেির কুবমল্লা মিলার গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন (৩য় ির্ৃায়) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৪৬)
কুবমল্লা মিলার সদর দবক্ষণ ও নাঙ্গলগকাট উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন (২য় ির্ৃায়) প্রকল্প (মকাি ৫১৯৬)
িতেির িািনা ও িগুড়া মিলার গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫১৫২)
চট্টগ্রাম মিলার িবটয়া উিগিলার সড়ক ও সড়ক অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৪৭)
সারাগদগশ িুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৪৪)
নের অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫৪০০)
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প্রকগল্পর নাম
োওর অঞ্চগলর িন্যা িযিস্থািনা ও িীিনমান উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (মকাি ৫১২৮)
মনত্রগকানা মিলাধীন মমােনেঞ্জ ও আটিাড়া উিগিলার গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫২১২)
িামালিুর মিলার িকশীেঞ্জ ও মদওয়ানেঞ্জ উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৮৭)
বকগশারেঞ্জ মিলাধীন কুবলয়ারচর ও ভভরি উিগিলায় িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৫৭)
নাঙ্গলগকাট মিৌরসভা অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২২১)
ময়মনবসংে মিলার নান্দাইল উিগিলায় িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (৫২১৮)
িামালিুর মিলাধীন ইসলামিুর উিগিলায় িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২১৭)
মনত্রগকানা মিলার মমােনেঞ্জ মিৌরসভা অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫২৬৯)
িার্া মিৌরসভার অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৭৩)
িটুয়াখালী মিৌরসভার মর্াোগর্াে িযিস্থা উন্নয়ন ও িলািদ্ধতা দূরীকরগণ সড়ক ও মেগনি িযিস্থা বনমৃাণ ও উন্নয়ন
প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৪৭)
ব্রাহ্মণিাড়ীয়া মিলার কসিা ও আখাউড়া উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৭৮)
মুবন্সেঞ্জ মিলার সদর এিং েিাবরয়া উিগিলায় গুরুত্বিূণৃ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৯৮)
রংিুর বিভাে গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প-২য় ির্ৃায় (প্রকল্প মকাি ৫২৬৩)
ঢাকা মিলার মদাোর ও নিািেঞ্জ উিগিলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫২০৩)
িাউফল উিগিলার িল্লী মর্াোগর্াে িযিস্থার উন্নয়ন শীিৃক প্রকগল্পর (৫১৮৫)
চর উন্নয়ন ও িসবত স্থািন প্রকল্প-৪ (প্রকল্প মকাি ৬৯৯৬)
মচৌমুেনী মিৌরসভা িন্যা িরিতৃী অিকাঠাগমা উন্নয়ন ও িুনিৃাসন প্রকল্প (৫২০৪)
গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন (২য় ির্ৃায়) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৫৬)
িবরশাল মিলার মেৌরনদী মিৌরসভা অিকাঠাগমা প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৭১)
নরবসংদী মিলাধীন সদর উিগিলায় গ্রামীণ অিকাঠাগমা ও িীিনমান উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৩২)
িতেির চট্টগ্রাম মিলা িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম ও কক্সিািার মিলা) (প্রকল্প মকাি ৫১৪৮)
িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়নঃ িাউফল উিগিলা, িটুয়াখালী প্রকগল্পর (মকাি ৫০২৪)
ইউবনয়ন অিকাঠাগমা উন্নয়ন (খুলনা, িাগেরোট ও সাতক্ষীরা মিলা) শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫৬৬০)
ফবরদিুর মিলার গুরুত্বিূণৃ িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৯৯)
গুরুত্বিূণৃ নের অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০২২)
িবরশাল মিলার মেৌরনদী ও আগেলিরা উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৯২)
উিগিলা ও ইউবনয়ন সড়গক দীর্ৃ মসতু বনমৃাণ শীিৃক প্রকল্প (মকাি ৮০৭০)
বসরািেঞ্জ মিৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও িাশ্বিতৃী স্থাগনর মসৌন্দর্ৃ িধৃন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৩১)
মোিালেঞ্জ মিৌরসভা মেইগনি উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৭৯)
রুরাল এমপ্ল্য়গমন্ট এন্ি মরাি মমইনগটগনন্স মপ্রাগ্রাম-২ (আরইআরএমবি-২) প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৮৪)
ইউবনয়ন সংগর্াে সড়ক ও অিকাঠাগমা উন্নয়নঃ িতেির চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সিািার মিলা) প্রকল্প (মকাি ৮১২১)
গুরুত্বিূণৃ ৯বট ব্রীি বনমৃাণ প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১২৯)
িামালিুর মিলার িকশীেঞ্জ ও মদওয়ানেঞ্জ উিগিলায় ৪বট ব্রীি বনমৃাণ প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১০৭)
িতেির িটুয়াখালী মিলার গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন (িটুয়াখালী ও িরগুনা মিলা) প্রকল্প (মকাি ৫২৩৫)
বমউবনবসিযাল েভারন্যান্স এন্ি সাবভৃগসস প্রগিক্ট (MGSP) এর (মকাি ৫১১৩)
িটুয়াখালী মিলার অন্তেৃত েলাবচিা ও দশবমনা উিগিলার িল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৮১)
মিারোনউবদ্দন মিৌরসভা িন্যা িরিতৃী অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (মকাি ৫১৪৫)
িতেির িবরশাল মিলা গ্রামীণ মর্াোগর্াে ও োট িািার অিকাঠাগমা উন্নয়ন (িবরশাল, বিগরািিুর, মভালা ও িালকাবঠ
মিলা) শীিৃক প্রকল্প (মকাি ৫৫৫০)
উিকূলীয় শের িবরগিশেত অিকাঠাগমা প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১১১)
িল্লী সড়গক গুরুত্বিূণৃ মসতু বনমৃাগণর সমীক্ষা প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৪১)
মমগেরিুর মিলার আমিুবি েগত মকদারেঞ্জ িাইিাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০২৬)
গুরুত্বিূণৃ ১৯বট মিৌরসভা অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫৭৮০)
বসবট েভারন্যান্স প্রগিক্ট [JICA Loan Agreement No. BD-P79] (৫১১৮)
মনায়াখালী, কবিরোট, িসুরোট ও ছােলনাইয়া মিৌরসভার মভৌত অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২৪৫)
উিগিলা কমগপ্ল্ক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০১৮)
িামালিুর ও মশরিুর মিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (৫২০৬)
অংশগ্রেণমূলক ক্ষুদ্রাকার িাবন সম্পদ মসক্টর (৩য় ির্ৃায়) শীিৃক প্রকল্প (৮১১৬)
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প্রকগল্পর নাম
রংিুর মিলার িীরেঞ্জ উিগিলাধীন গুরুত্বিূণৃ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (৫২১১)
সুনামেঞ্জ ও বি-িাবড়য়া মিলার োওর অঞ্চগল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবতশ্রুত রাস্তা ও মসতু বনমৃাগণর সম্ভািযতা সমীক্ষা
(প্রকল্প মকাি ৫২৪৯)
িতেির ঢাকা গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর (প্রকল্প মকাি ৫২৫২)
বসরািেঞ্জ মিৌরসভা অিকাঠাগমা উন্নয়ন ও িুনিৃাসন প্রকল্প (মকাি ৫২৪২)
মভালা মিলার লালগমােন মিৌরসভা মভৌত অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (৫২২৩)
নওোাঁ মিলার িত্নীতলা ও ধামুইরোট উিগিলার গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫২০৭)
িাগেরোট মিলার মমাল্লাোট উিগিলার িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫১৫৬)
িয়িুরোট মিলার আগেলিুর, কালাই ও মক্ষতলাল উিগিলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (মকাি ৫১৫৯)
িরুরী ২০০৭ র্ূবণৃিড় িুনরুদ্ধার ও িুনিৃাসন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৮২১১)
বকগশারেঞ্জ মিলার গুরুত্বিূণৃ গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (৫১৮৬)
িবরশাল বিভাে িল্লী অিকাঠাগমা উন্নয়ন শীিৃক প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৮৮)
রংিুর বিভাে গ্রামীণ অিকাঠাগমা উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প মকাি ৫০৯৩)

cwiwkó-Q
¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii ZË¡veav‡b 2017-2018 mv‡j 148wU Dbœqb cÖKí Pjgvb wQj|
2016-17 mv‡j G Pjgvb cÖK‡íi msL¨v wQj 133 wU|
2017-2018 A_© eQ‡ii Pjgvb cÖKímg~n wb¤œiƒct
µg
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5.
6.
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9.
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13.
14.
15.
16.

cÖK‡íi bvg / A_©vq‡b Drm/ Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv) / mgvwßKvj
Riæix-2007 N~wY©So cybiæ×vi I cybe©vmb cÖKí (3q ms‡kvwaZ)/wek^ e¨vsK I wRIwe/161809.50/Ryb 2018
e„nËi dwi`cyi MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (3q ms‡kvwaZ)/wRIwe/170953/Ryb 2019
e„nËi ewikvj †Rjv MÖvgxY †hvMv‡hvM I nvUevRvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (ewikvj, wc‡ivRcyi, †fvjv I SvjKvVx
†Rjv)|(2q ms‡kvwaZ) /wRIwe/ 55075/ Ryb 2018
wm‡jU wefvM cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ms‡kvwaZ)/wRIwe /49080/ ‡deªæqvix 2018|
kixqZcyi †Rjvi bwoqv Dc‡Rjvq MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/
wRIwe/2284.00/W‡m¤^i 2017
wK‡kviMÄ †Rjvi m`i I †nv‡mbcyi Dc‡Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/ wRIwe/2215.00/
wW‡m¤^i 2017
BDwbqb cwil` ms‡hvMKvix moK Dbœqbt cUzqvLvjx I ei¸bv †Rjv (2q ch©vq) kxl©K cÖKí/wRIwe/36224.35 /
Ryb 2018
ÒBDwbqb ms‡hvM moK I AeKvVv‡gv Dbœqbt e„nËi PÆMÖvg (PÆMÖvg I K·evRvi †Rjv)Ó (2q ms‡kvwaZ) /wRIwe/
40800.00/ Ryb 2019
Dc‡Rjv I BDwbqb mo‡K `xN© †mZz wbg©vY cÖKí (3q ms‡kvwaZ)/wRIwe/ 228765.12/ Ryb 2020
`w¶Y cwðgvÂjxq MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ms‡kvwaZ)/ RvBKv/ 168795.08/Ryb 2018
BDwbqb AeKvVv‡gv Dbœqb (Lyjbv, ev‡MinvU I mvZ¶xiv ‡Rjv) kxl©K cÖKí, (2q ms‡kvwaZ)/ wRIwe/
35987.00/Ryb 2018
e„nËi iscyi I w`bvRcyi ‡Rjvi MÖvgxY ‡hvMv‡hvM I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q
ms‡kvwaZ)/wRIwe/63,395.00 /Ryb 2018|
cÖK‡íi bvg: e„nËi dwi`cyi MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (3q ch©vq) (2q ms‡kvwaZ)/ wRIwe/148955.00/Ryb
2019
Òcjøx AeKvVv‡gv Dbœqi cÖKít e„nËi XvKv, UvsMvBj, I wK‡kviMÄ †Rjv Ó kxl©K
cÖKí/wRIwe/57633.60/wW‡m¤^i 2018
e„nËi h‡kvi †Rjv AeKvVv‡gv (h‡kvi, wSbvB`n, gv¸iv I bovBj †Rjv) kxl©K cÖKí (2q ms‡kvwaZ) / wRIwe/
52125/Ryb 2019
mvm‡UB‡bej iæivj Bbd«v÷ªvKPvi BgcÖæf‡g›U cÖ‡R± (GmAviAvBAvBwc) (2q ms‡kvwaZ)/ GoB, ADB, KfW,
JFPR /98973/wW‡m¤^i 2017
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cÖK‡íi bvg / A_©vq‡b Drm/ Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv) / mgvwßKvj
Dc‡Rjv Kg‡cø· m¤cÖmviY cÖKí| (2q ms‡kvwaZ)/ wRIwe/143000/ Ryb 2020
cvebv ‡Rjvi fv½yov Dc‡Rjvaxb fv½yov-bIMuv wRwmGg moK Dbœqb cÖKí| (2q ms‡kvwaZ)/wRIwe/ 12550.00/
Ryb 2020
BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbgv©Y cÖK‡í (2q ch©vq)/wRIwe /90560.00/ Ryb 2020
e„nËi Kzwóqv †Rjv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (Kzwóqv, PzqvWvsMv I ‡g‡nicyi †Rjv) (1g ms‡kvwaZ)/wRIwe/ 37685/
Ryb 2018
¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (2q ms‡kvwaZ)/ wRIwe/61547/ Ryb 2019
nvIi AÂ‡ji AeKvVv‡gv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí (1g ms‡kvwaZ)/Bdv`, wRIwe/14031.93/Ryb 2019
†m‡KÛ iæivj UªvÝ‡cvU© BgcÖæf‡g›U cÖ‡R± (AviwUAvBwc-2)/wRIwe, AvBwWG/33,619.40/ Ryb 2018
‡Kv÷vj K¬vB‡gU †iwRwj‡q›U Bbd«v÷ªvKPvi cÖ‡R± (1g ms‡kvwaZ)/GwWwe, Bdv`, ‡KGdWweøD/126723.17/
wW‡m¤^i 2018
b`©vb evsjv‡`k Bw›U‡MÖ‡UW †W‡fjc‡g›U cÖ‡R±/ RvBKv/270594.00/Ryb 2019
iæivj Ggcøq‡g›U GÛ †ivW †gBb‡U‡bÝ ‡cÖvMÖvg-2 kxl©K cÖKí/BD†ivwcqvb BDwbqb I wRIwe/108500.00/Ryb
2018
ewikvj wefvM cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (1g ms‡kvwaZ)/wRIwe/67600.00/ Ryb 2018
evsjv‡`k K…wl AeKvVv‡gv Dbœqb Kg©m~Px/USAID I wRIwe/15195.00/Ryb,2019
KzwoMÖvg †Rjvi dzjevox Dc‡Rjvq aijv b`xi Dci 950 wgUvi `xN© MvW©vi †mZz wbg©vY (2q ms‡kvwaZ) kxl©K
cÖKí/wRIwe/20685.19 /wW‡m¤^i 2017
e„nËi †bvqvLvjx (†bvqvLvjx, †dbx I j²xcyi †Rjv) cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖK í-2(1g ms‡kvwaZ)/ wRIwe/
59269.00/ Ryb 2019
cUzqvLvjx ‡Rjvi Kjvcvov Dc‡Rjvaxb Kjvcvov-evwjqvZjx-M½vgwZ mo‡K eo evwjqvZjx AvÜvigvwbK b`x‡Z
668wgt `xN© Aviwmwm ‡WKhy³ Pre-stressed Girder Bridge wbg©vY kxl©K cÖKí/ wRIwe/13406.15 /Ryb 2019
iscyi wefvM MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/wRIwe/73990.00 / Ryb 2018
ÒMvBevÜv †Rjvi my›`iMÄ Dc‡Rjvq cuvPcxi evRvi-wPjgvix Dc‡Rjv m`i `ß‡ii mv‡_ ms‡hvMKvix mo‡K wZ¯Ív
b`xi Dci 1490 wgUvi `xN© wcwm MvW©vi †mZy wbg©vY kxl©KÓ cÖKí (1g ms‡kvwaZ)/wRIwe, GmGdwW I IwdW/
73085/Ryb/2019
e„nËi gqgbwmsn cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí(1g ms‡kvwaZ)/wRIwe/48864.45/ /Ryb 2019
Rvgvjcyi †Rjvi eKkxMÄ I †`IqvbMÄ Dc‡Rjvq 4wU eªxR wbg©vY cÖKí/wRIwe/ 15179.00/A‡±vei 2018
nvIi AÂ‡ji eb¨v e¨e¯’vcbv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí (1g ms‡kvwaZ)/wRIwe I RvBKv/85825.35/Ryb/2022
cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (Kzwgjøv, eªvþYevoxqv I Pvu`cyi †Rjv/wRIwe/60400/ Ryb 2019
cÖK‡íi bvgt ¸iæZ¡c~Y© 9(bq) wU eªxR wbg©vY cÖKí A‡_©i Drmt Dbœqb ev‡RU, evsjv‡`k miKvi/ wRIwe/Avw_©K
ms‡kølYt31,213.82/mgvwßKvjt wW‡m¤^i, 2018|
eûgyLx `y‡h©vM AvkÖq‡K›`ª cÖKí/wek^ e¨vsK I wRIwe/ 293500.00/2021
cÖK‡íi bvgt AMÖvwaKvi wfwË‡Z ¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí-2 (AvBAviAvBwWwc-2)A_©vq‡b Drmt
wRIwe Avw_©K ms‡kølYt 6076.44 †KvwU UvKv mgvwßKvjt 30 Ryb 2019wLªt
5142-cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít cve©Z¨ PUªMÖvg 2q ch©vq cÖKí/wRIwe/ 38000.00/ wW‡m¤^i/2019
5148-e„nËi PÆMÖvg †Rjv cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb (PÆMÖvg I K·evRvi †Rjv) kxl©K cÖKí/wRIwe/36600/
Ryb/19
5152-e„nËi cvebv-e¸ov †Rjv MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|(46809.10/RyjvB/2015 n‡Z Ryb/2019)
5159-RqcyinvU †Rjvi Av‡°jcyi, KvjvB I †ÿZjvj Dc‡Rjvi MÖvgxY moK Dbœqb cÖKí| (1g ms‡kvwaZ)
(2030/RyjvB/15 n‡Z Ryb/18)
Ò‡g‡nicyi †Rjvi AvgSzwc n‡Z ‡K`viMÄ evBcvm moK cÖk¯ÍKiY I DbœqbÓ kxl©K cÖKí/A_©vq‡bi
DrmtwRIwe/Avw_©K ms‡kølYt2317.50 jÿ UvKv/mgvwß Kvjt 31-12-2018Bs|
cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít evDdj, cUzqvLvjx †Rjv kxl©K cÖKí/ wRIwe/2364.00 jÿ UvKv/Ryb,2018
ev‡MinvU ‡Rjvi †gvjøvnvU Dc†Rjv cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí/ wRIwe/2194.00 jÿ UvKv/Ryb/2018
ev‡MinvU ‡Rjvi dwKinvU Dc†Rjv cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí/ wRIwe/2298.00 jÿ UvKv/Ryb,2018
dwi`cyi ‡Rjvi m`i Dc‡Rjvq MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡b Drm: wRIwe/
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cÖK‡íi bvg / A_©vq‡b Drm/ Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv) / mgvwßKvj
Avw_©K ms‡kølY: 2495.00 (jÿ UvKv)/mgvwßKvj: Rvbyqvix/ 2016-wW‡m¤^i/2017
wK‡kviMÄ †Rjvaxb KzwjqviPi I ˆfie Dc‡Rjvq cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡b Drm t wRIwe/2422.00/
mgvwßKvjtRvbyqvwi/16Bs n‡Z Ryb/18
5165-Kzwóqv m`i Dc‡Rjv cjøx moK Dbœqb cÖKí/wRIwe/ 2395.70/ Ryb/2018
5154-‡MvcvjMÄ †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (61484/Rvbyqvix/16 n‡Z Ryb/19)
5158-cÂMo, K…woMÖvg, jvjgwbinvU I bxjdvgvix ‡Rjvi (wejyß wQUgnj) MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|
(18059/wW‡m¤^i/2015 n‡Z Ryb/2019)
5176-e„nËi ivRkvnx †Rjvi MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (39852/ Rvbyqvix/2016 n‡Z Ryb/2019)
wm‡jU wefvM MÖvgxY G¨vK‡mm moK Dbœqb cÖKí/ BmjvwgK Dbœqb e¨vsK(AvBwWwe)/ cÖK‡íi e¨q 28704.00/
5178-eªvþYevoxqv †Rjvi Kmev I AvLvDov Dc‡Rjv cjøx moK Dbœqb cÖKí/wRIwe/ 2230.09/wW‡m¤^i/2017
5181-cUzqvLvjx †Rjvi AšÍM©Z MjvwPcv I `kwgbv Dc‡Rjvi cjøx moK Dbœqb kxl©K cÖKí| (1g ms‡kvwaZ)
(2173.04/ Rvbyqvwi/2016 n‡Z Ryb/2018)
evDdj Dc‡Rjvi cjøx †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Dbœqb cÖKí/wRIwe/2361.80 jÿ UvKv/Ryb/2018
wK‡kviMÄ †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vqbt wRIwe/34724.00/cÖK‡íi mgvwßKvjt
31/wW‡m¤^i-19Bs
Rvgvjcyi †Rjvi eKkxMÄ I †`IqvbMÄ Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/ A_©vq‡b Drm t wRIwe/
Avw_©K ms‡kølY t m¤ú~Y© wRIwe/ mgvwßKvjt Rvbyqvwi/16Bs n‡Z wW‡m¤^i/18Bs
5188-Kzwgjøv †Rjvi jvKmvg, g‡bvniMÄ I eiæov Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb
cÖKí/wRIwe/1987.42/Ryb/2018
5191-Kzwgjøv †Rjvi eªv²Ycvov I eywoPs Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (2161.64/RyjvB/16 n‡Z
wW‡m¤^i/18)
dwi`cyi ‡Rjvi ¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/ A_©vq‡b Drm: wRIwe Avw_©K ms‡kølY: 62500.00 (jÿ
UvKv)/ mgvwßKvj: RyjvB/2016-Ryb/2020
5192-ewikvj †Rjvi †MŠib`x I Av‰MjSiv Dc‡Rjv cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|(2300/RyjvB/16 n‡Z
wW‡m¤^i/18)
Rvgvjcyi †RjvaxY Bmjvgcyi Dc‡Rjvq cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡b Drm t wRIwe/2228.67/ mgvwß
Kvjt wW‡m¤^i/18Bs
5189-cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb t bvivqYMÄ †Rjvi AvovBnvRvi Dc‡Rjv| (2097.24/ RyjvB/2016 n‡Z
Ryb/2018)
iƒcMÄ Rjwmwo Avevmb ms‡hvMKvix moK Dbœqb kxl©K cÖKí/wRIwe/ 10266.28 jÿ UvKv/
30/06/2020Bs|
5206-Rvgvjcyi I †kicyi ‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (38881.48/RyjvB/16 n‡Z Ryb/20)
5119-Kzwgjøv †Rjvi m`i `wÿY I bv½j‡KvU Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb (2q ch©vq) kxl©K cÖKí|
(4496.54/ ‡m‡Þ¤^i/2016 n‡Z Ryb/2018)
cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí t `wÿY mybvgMÄ I RMbœv_cyi Dc‡Rjv, mybvgMÄ †Rjv/ wRIwe / 4569 jÿ UvKv /
wW‡m¤^i/2018 Bs|
5198-gywÝMÄ †Rjvi m`i Ges MRvwiqv Dc‡Rjvq ¸iæZ¡c~Y© AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí| (4906.00/
Ryb/2016 n‡Z Ryb/2019)
PÆMÖvg †Rjvi euvkLvjx Dc‡Rjvaxb MÛvgviv eªxR n‡Z MÛvgviv we`y¨r †K›`ª ms‡hvM moK Dbœqb cÖKí/ A_©vq‡b
Drm t wRIwe/Avw_©K ms‡kølYt 3360.00/mgvwßKvjt AvMó/16 n‡Z Ryb/2018 ch©šÍ
XvKv †Rjvi †`vnvi I beveMÄ Dc‡Rjvi moK Dbœqb cÖKí|A_©vq‡b Drm- wRIwe/ 2123.00/mgvwßKvjRyb/2018
bIMuv †Rjvi cZœxZjv I avgyBinvU Dc‡Rjvi MÖvgxY moK Dbœqb kxl©K cÖKí/ wRIwe/cÖKí e¨q t 2655.32 jÿ/
UvKv/Ryb,2018Bs
iscyi ‡Rjvi cxiMÄ Dc‡Rjvaxb ¸iæZ¦c~Y© AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí/wRIwe/2409.00/ 31‡k wW‡mg¦i, 2018
Bs
5224-jv½je›` gnvógx cyY¨¯œvb Drm‡ei AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|(12074.00/ Rvbyhvwi/2017 n‡Z Ryb/2019)
258

µg
77.

cÖK‡íi bvg / A_©vq‡b Drm/ Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv) / mgvwßKvj
¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí: ‡fvjv †Rjv/ A_©vq‡bi Drm t wRIwe/ 45462.00/mgvwßKvjt
wW‡m¤^i/2020|
78. Òcjøx mo‡K ¸iæZ¡c~Y© †mZz wbg©vYÓ kxl©K cÖKí/wRIwe/ 392676.00/30-06-2021Bs|
79. ÒLyjbv wefvM cjøx AeKvVv‡gv DbœqbÓ kxl©K cÖKí/ wRIwe/263570.00/ Rvbyqvix 2017Bs n‡Z wW‡m¤^i 2021Bs
ch©šÍ|
80. Rjevqy mnbkxj MÖvgxY AeKvVv‡gv cÖKí (CRRIP) wRIwe I WvwbWv wRIwet 31563.00 jÿ UvKv cÖKí mvnvh¨t
10285.00 jÿ UvKv| ‡gvUt 41848.00 jÿ UvKv Rvbyqvix/2017 ‡_‡K wW‡m¤^i/2021
81. †bÎ‡Kvbv †RjvaxY ‡gvnbMÄ I AvUcvov Dc‡Rjvq ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡b Drm t
wRIwe/4734.24/mgvwßKvjt b‡f¤^i/19Bs
82. gqgbwmsn †Rjvi bv›`vBj Dc‡Rjvq cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡b Drm t wRIwe/2498/ mgvwßKvjt
wW‡m¤^i/18Bs
83. wmivRMÄ †Rjvi m`i Dc‡Rjvi MÖvgxb moK Dbœqb cÖKí |
A_©vq‡bi Drmt wRIwe 2247.48 jÿ UvKv wW‡m¤^i/2016Bs n‡Z Ryb/2019Bs ch©šÍ|
84. wmivRMÄ †Rjvi KvwRcyi Dc‡Rjvi Dc‡Rjvi MÖvgxb moK I eªxR/Kvjfv©U Dbœqb cÖKí | wRIwe 2234.65 jÿ
UvKv wW‡m¤^i/2016Bs n‡Z Ryb/2019Bs ch©šÍ|
85. wmivRMÄ †Rjvi KvgviL›` Dc‡Rjvi MÖvgxb moK Dbœqb cÖKí t wRIwe
2285.35 jÿ UvKv wW‡m¤^i/2016Bs n‡Z Ryb/2019Bs ch©šÍ|
86. 5234-cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít ‡bvqvLvjx †Rjvi †bvqvLvjx m`i, †Kv¤úvbxMÄ I KweinvU Dc‡Rjv cÖKí|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 4697.00 jÿ UvKvmgvß t Ryb/19
87. 5235-e„nËi cUzqvLvjx †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (cUzqvLvjx I ei¸bv †Rjv) (1g
ms‡kvwaZ)| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 53220.00 jÿ UvKvmgvß t Ryb/19
88. 5236-Kzwgjøv †Rjvi gyiv`bMi Dc‡Rjv cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt
2495.16 jÿ UvKv mgvß t Ryb/19
89. 5243-mve©Rbxb mvgvwRK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 66561.00jÿ UvKv
mgvß t Ryb/20
90. 5241-cjøx mo‡K ¸iæZ¡c~Y© †mZz wbg©v‡Yi mgxÿv cÖK‡íi AsMwfwËK e¨q wefvRb kxl©K cÖKí| A_©vq‡bi Drmt
wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 4070.00jÿ UvKv mgvß t wW‡m¤^i/2019|
91. 5246-e„nËi Kywgjøv †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (3q ch©vq)|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 98600.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022|
92. 5251-wm‡jU wefv‡Mi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡køl t 121435.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022|
93. 5253-XvKv †Rjvi †KivYxMÄ Dc‡Rjvi MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡køl t 5969.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2020|
94. 5247-PÆMÖvg †Rjvi cwUqv Dc‡Rjvi moK I moK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 4904.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/19|
95. 5252-e„nËi XvKv MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí-3| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡køl t 176000.00 jÿ
UvKv mgvß t Ryb/22|
96. 5254-‡`ke¨vcx MÖvgxY evRvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt
173000.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/20|
97. 5249-mybvgMÄ I eªvþYevoxqv †Rjvi nvIo AÂ‡j gvbbxq cÖavbgš¿x cÖwZkÖæZ iv¯Ív I †mZz wbg©vY m¤¢ve¨Zv mgxÿv
cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 1338.00jÿ UvKv mgvß t wW‡m¤^i/2018
98. 5257-gv`vixcyi, kixqZcyi I ivRevox †Rjv MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K
ms‡kølt 156015.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022
99. 5258-¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí: ewikvj, SvjKvVx, wc‡ivRcyi †Rjv|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 95000.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022
100. 5262-wmivRMÄ †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 44620.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2020
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cÖK‡íi bvg / A_©vq‡b Drm/ Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv) / mgvwßKvj
101. 5256-¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ch©vq)| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt
35352.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2020
102. 5259-gqgbwmsn AÂ‡ji cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe|Avw_©K ms‡kølt
318356.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022
103. 5263-iscyi wefvM MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 2q ch©vq| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt
288486.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022
104. 5261-ivRkvnx wefvM (wmivRMÄ †Rjv e¨ZxZ) cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K
ms‡kølt 208040.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022
105. 5265-Dc‡Rjv Kg‡cø· m¤úªmviY cÖKí (2q chv©q)| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 201800.00jÿ
UvKv mgvß t Ryb/2022
106. 5266-e„nËi PÆMÖvg MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb-3| A_©vq‡bi Drmt wRIwe|Avw_©K ms‡kølt 129000.00jÿ UvKv
mgvß t Ryb/2022
107. 5267-e„nËi †bvqvLvjx (†bvqvLvjx, †dbx I j²xcyi †Rjv) cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb-3|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 115200.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2022
108. 5268-wK‡kviMÄ †Rjvi BUbv, wgVvgBb I AóMÖvg Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt
wRIwe| Avw_©K ms‡kølt 4895.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2020
109. eb¨v I `~‡h©v‡M ÿwZMÖ¯’ cwjø moK AeKvVv‡gv cybe©vmb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡kølt
278518.00jÿ UvKv mgvß t Ryb/2020
110. 5232-biwms`x †Rjvaxb m`i Dc‡Rjvi MÖvgxY AeKvVv‡gv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe|
Avw_©K ms‡kølt 4990.00jÿ UvKv mgvß t wW‡m¤^i/2018
111. 5133-cÖ‡R± wWRvBb G¨vWf¨vÝ (wcwWG) di `¨v †imvë-†eBRW iæivj Kv‡bKwUwfwU ‡cÖvMÖvg (1g ms‡kvwaZ)
kxl©K cÖKí| A_©vq‡bi Drgt GwWwe I wRIwe| Avw_©K ms‡kølt GwWwe-1568.00 wRIwet 879.64
(2447.64/Rvbyqvix/2015 n‡Z Ryb/2018)

†m±i t †fŠZ cwiKíbv, cvwb mieivn I M„nvqY
112. cÖK‡íi bvg t ¸iæZ¡c~b© 19wU †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡bi Drmt wRIwe/
Avw_©K ms‡kølYt 612.13 †KvwU UvKv/mgvwßKvjt Ryb, 2019Bs|
113. 5022-¸iæZ¡c~Y© bMi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (2q ms‡kvwaZ) (125882.27/ Rvbyqvix/11 n‡Z wW‡m¤^i/18)
114. bMi AÂj Dbœqb cÖKí| wRIwe, GwWwe, †KGdWweøD I wmWv/ 139597.75 jÿ UvKv/wW‡m¤^i/2018
115. 5103-XvKv wmwU K‡c©v‡ik‡bi cwi”QbœZv Kg©x wbevm wbg©vY cÖKí (1g ms‡kvwaZ)| (19000/RyjvB/13 n‡Z
Ryb/18)
116. 5111-DcK~jxq kni cwi‡ekMZ AeKvVv‡gv cÖKí (1g ms‡kvwaZ)| (105751/ Rvbyqvix/14 n‡Z †g/20)
117. wgDwbwmc¨vj Mfvib¨vÝ G¨vÛ mvwf©‡mm cÖ‡R± (GgwRGmwc)/ A_©vq‡b Drm t wek^ e¨vsK (IDA), evsjv‡`k miKvi
(wRIwe), ms¯’vi wbR¯^ (wmwU K‡c©v‡ikb/ †cŠimfv) Ae`vb|
(K) wek^ e¨vsK (IDA) 195365.36 jÿ UvKv| (L) evsjv‡`k miKvi 45408.89 jÿ UvKv| (M) ms¯’vi wbR¯^
Ae`vb (wmwU K‡c©v‡ikb/ †cŠimfv) 6319.67 jÿ UvKv / Avw_©K ms‡kølY t247093.92 jÿ UvKv /
mgvwßKvj t wW‡m¤^i 2019
118. 5124-‡ebv‡cvj †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ms‡kvwaZ)| (3525.00/ Rvbyqvix/14 n‡Z Ryb/19)
119. Z…Zxq bMi cwiPvjb I AeKvVv‡gv DbœwZ KiY (‡m±i) (1g ms‡kvwaZ) cÖKí|
evsjv‡`k miKvi, GwWwe, IGdAvBwW 404,617.00(jÿ) UvKv| RyjvB/2014 n‡Z Ryb/2021 ch©šÍ|
120. 5118-ÒwmwU Mfvi‡bÝ cÖ‡R±Ó kxl©K cÖKí| (294300/ RyjvB/14 n‡Z Ryb/20)
121. 5145-‡evinvb DwÏb †cŠimfvi eb¨v cieZx© AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí (1g ms‡kvwaZ)|
(1996.00/RyjvB/15 n‡Z Ryb/18)
122. 5144- Ò†fvjv †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqbmn gvóvicøvb cÖYqbÓ kxl©K cÖKí (1g ms‡kvwaZ)|
(2484/RyjvB/2015 n‡Z Ryb/2018)
123. 5147-ÒcUzqvLvjx †cŠimfvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v Dbœqb I Rjve×Zv `~ixKi‡Y moK I †Wª‡bR e¨e¯’vi wbg©vY I
DbœqbÓ kxl©K cÖKí (1g ms‡kvwaZ)| (2333.00/RyjvB/2015 n‡Z Ryb/2018)
124. Rvgvjcyi I gv`viMÄ ‡cŠimfvi moK Dbœqb kxl©K cÖKí| (cÖKí †KvWt 5168) wRIwe cÖKí e¨qt 2490 jÿ
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cÖK‡íi bvg / A_©vq‡b Drm/ Avw_©K ms‡kølY (jÿ UvKv) / mgvwßKvj
UvKv| K) cÖKí Avi‡¤¢i ZvwiL: 1jv Rvbyqvix, 2016| L) cÖKí mgvwßi ZvwiL: 30 Ryb, 2018
5182-Rvgvjcyi kn‡ii bMi ¯’vc‡Z¨i cybtms¯‹vi I mvs¯‹…wZK †K›`ª Dbœqb| (12659.52/gvP©/2016 n‡Z
†deªæqvix/2019)
5079-‡MvcvjMÄ †cŠimfv †WªB‡bR Dbœqb cÖKí/wRIwe/ 2425.00/Rvbyqvix/ wW‡m¤^i/2018
5184-ewikvj †Rjvi †MŠib`x †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí/2265.17/ Ryb/2018
5183-evDdj †cŠimfvi †hvMv‡hvM e¨e¯’v I †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí (1g ms‡kvwaZ)|
(3356.00/Rvbyqvwi/2016 n‡Z Ryb/2020)
evNv †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K cÖKí (cÖKí †KvWt 5173)| wRIwe cÖKí e¨q t 2460.58 jÿ UvKv| K)
cÖKí Avi‡¤¢i ZvwiL 16 ‡deªæqvix/2016Bs L) cÖKí mgvwßi ZvwiL t Ryb, 2018
5204-‡PŠgynbx †cŠimfvi eb¨v cieZx© AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|(2388.00/RyjvB/ 2016 n‡Z Ryb/2018)
MvBevÜv †cŠimfvi NvNU †jK Dbœqb kxl©K cÖKí| (cÖKí †KvWt 5208) cÖKí e¨q t 1555.00 jÿ
UvKv/2018Bs
5221-bv½j‡KvU †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/ wRIwe/4125.88/ wW‡m¤^i/2018
5222-Pid¨vkb †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/wRIwe/ 1440.12/Ryb,2018
5223-jvj‡gvnb †cŠimfv †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (2301.00/ Rvbyqvix/2017 n‡Z wW‡m¤^i/2018)
5027-XvKv gnbMix‡Z d¬vBIfvi eªxR wbg©vY cÖKí (gMevRvi ‡gŠPvK (mgwš^Z) d¬vBIfvi wbg©vY) (ms‡kvwaZ)|
(121889.69/Rvbyqvix/11 n‡Z ‡m‡Þ¤^i/17)
5231-wmivRMÄ ‡cŠimfv KvUvLvj Dbœqb I cvk¦©eZx© ¯’v‡bi †mŠ›`h©ea©b cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe Avw_©K
ms‡køl t 2253.00 jÿ UvKv mgvwßKvj t Ryb/2019|
5239-KvwRicyi †cŠimfv †cŠi AeKvVv‡gv wbg©vY I Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe
Avw_©K ms‡køl t 1639.11 jÿ UvKv mgvwßKvj t Ryb/2019|
5242-wmivRMÄ †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb I cybe©vmb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe Avw_©K ms‡køl t 4186.00
jÿ UvKv mgvwßKvj t Ryb/2019|
5245-‡bvqvLvjx, KweinvU, emyinvU I QvMjbvBqv †cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt
wRIwe Avw_©K ms‡køl t 4909.00 jÿ UvKv mgvwßKvj t Ryb/2019|
5212-‡bÎ‡KvYv †Rjvi †gvnbMÄ †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe Avw_©K ms‡køl t
4480.00 jÿ UvKv mgvwßKvj t wW‡m¤^i/2019|
5264-K·evRvi †Rjvi g‡nkLvjx Dc‡Rjvi gvóvicø¨vb cÖYqb cÖKí|
A_©vq‡bi Drmt wRIwe Avw_©K ms‡køl t 958.00 jÿ UvKv mgvwßKvj t Ryb/2019|
5237-cÖ‡R± wcÖcv‡iUix †UKwbK¨vj GwmmU¨v›U di wmwU wiwRqb BK‡bvwgK †W‡fjc‡g›U Bb‡fó‡g›U †cÖvMÖvg|
A_©vq‡bi Drmt GwWwe I wRIwe Avw_©K ms‡kølt GwWwe-480.69 jÿ UvKv I wRIwe-120.17 jÿ UvK mgvwßKvj
t gvP©/2018|
5238-†UKwbK¨vj GwmmU¨v›U cÖ‡R± †cÖv‡cvRvj di cÖ‡R± wWRvBb GWf¨vÝ (wcwWG) di wmwU wiwRqb Bb‡fó‡g›U
†cÖvMÖvg| A_©vq‡bi Drmt GwWwe I wRIwe Avw_©K ms‡køl t GwWwe-3920 jÿ UvKv I wRIwe-1330 jÿ UvK
mgvwßKvj t ‡m‡Þ¤^i/2020|

†m±i t K„wl (mve-†m±i t †mP)
144. 8116-AskMÖnYg~jK ¶z`ªvKvi cvwb m¤ú` †m±i cÖKí (3q ch©vq) (1g ms‡kvwaZ)| (84412.43/Rvbyqvix/10 n‡Z
Ryb/18)
145. 5233-‡UKmB ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖKí|A_©vq‡bi Drgt wRIwe| Avw_©K ms‡køl t 49890.64 mgvwßKvj
t wW‡m¤^i/2021|
146. 5244-mviv‡`‡k cyKzi, Lvj Dbœqb cÖKí| A_©vq‡bi Drmt wRIwe| Avw_©K ms‡køl 133494.00 mgvwßKvj t
Ryb/2023|
147. 5255-ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖKí (2q ch©vq)|A_©vq‡bi Drmt RvBKv I wRIwe|
Avw_©K ms‡køl t RvBKv-85885.02 jÿ UvKv wRIwe-42711.29 jÿ UvKv| mgvwßKvj t wW‡m¤^i/2023|
148. 5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management
Through Integrated Rural Development/A_©vq‡b Drm- GoB, JICA/ 5685.00/†g/18
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