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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 Í̄evqb 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 Í̄…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 Í̄evq‡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 Í̄evq‡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 Í̄evqb 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| 

 ÿz ª̀vKvi 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`| 
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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 Í̄evqb 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 Í̄evwqZ nq| 

AvBb 1 I 2 AwakvLv 
(ক) আইন-১ ও ২ শাখার ল কাজ: আইন-১ ও আইন-২ শাখা ানীয় সরকার িবভােগর ই  ণ  ও 

তম শাখা। ানীয় সরকার িবভাগ এবং এর অধীন  িবিভ  দ র, অিধদ র/সং াস েহর সে  সংি  
আইনগত কায ম এ শাখা েয়র মা েম স  হয়। সরকােরর আেদশ/িস া েক চ ােল  কের মহামা  
হাইেকাট  িবভােগ দােয়র ত িরট িপ শন, িসিভল িরিভশন, িসিভল িরিভশন, িসিভল ল, িসিভল িপ শন, 
কনেট ট িপ শন এবং শাসিনক াই নােল দােয়র ত এ /এএ  মামলা, জলা জজ আদালেত 
দােয়র ত দওয়ানী মামলা ও িসআর মামলার কায ম আইন-১ ও আইন-২ শাখা হেত পিরচালনা করা হয়। 
এছাড়াও সকল মামলার হালনাগাদ ত /ডাটােবজ সংর েণর িনিম  ডাটা-এি  কায ম  করা হেয়েছ। 
২০১৮-২০১৯ সেন ানীয় সরকার িবভাগ সংি  মহামা  হাইেকাট  িবভাগসহ অ া  আদালেত 
িবচারাধীন/িন ি ত মাট মামলার সং া ায় ১০,১৫০ ।  
(খ) মিনটিরং-৩ শাখার চািহদা অ যায়ী ২০১৮-২০১৯ সেন আইন-১ ও আইন-২ শাখার মামলা সং া  
িববরণ: 

িমক 
নং 

শাখার নাম পি ং 
মামলার 

জর 

২০১৮-২০১৯ 
অথ  বছের 
দােয়র ত 
মামলার 
সং া 

এ পয  
িন ি ত 
মামলার 
সং া 

এ পয  
সরকােরর 

পে  
রােয়র 
সং া 

এ পয  
সরকােরর 
িবপে  
রােয়র 
সং া 

এ পয  
দােয়র ত 

আপীল 
মামলার 
সং  

ম  

০১. আইন-১ শাখা ৯৩৭০ ৩৫৯ ১৫৮ ৮৬ ৭২ ২৩  
০২. আইন-২ শাখা ৭৯০ ২২৫ - - - -  

মাট= ১০১৫০ ৫৮৪ ১৫৮ ৮৬ ৭২ ২৩  
(গ) মামলার ত ািদ সংর েণর জ  এক  ডাটা- বজ সফটওয়ার তরী করা হেয়েছ। যােত এ পয  

ায় ১,৩০০ মামলার ত ািদ ইন ট দওয়া হেয়েছ। 
 

BDwbqb cwil` AwakvLv 
 

 

 ানীয় সরকার িত ানস েহর মে  ইউিনয়ন পিরষদ সব িন  র। বাংলােদেশ মাট ইউিনয়ন 
পিরষেদর সং া ৪৫৭১। উ য়ন কম কাে র সকল ের জনগেনর অংশ হণ, ানীয় পয ােয় মতা 
িবেক ীকরণ, নারীেক উ য়ন কম কাে র সােথ স ৃ করেণর মা েম নারীর মতায়ন ও ইউিনয়ন 
পিরষেদর স মতা ি র মা েম ইউিনয়ন পিরষদেক শি শালী করার লে  সরকার িবিভ  কায ম হণ 
কেরেছ। ইউিনয়ন পিরষেদর আিথ ক স মতা ি  ও উ য়ন কম কাে  জনগণেক সরাসির স ৃ  করার জ  
লাকাল গভ া  সােপাট  েজ-৩ (এলিজএসিপ-৩) চা  রেয়েছ। উ তর আদালেত মামলার জট কমােনা 

এবং ানীয় পয ােয় য়িবচার িত ার ল  িনেয় অ াক েভ ং িভেলজ কাট স ইন বাংলােদশ কে র 
মা েম ইউিনয়ন পয ােয়ই অেনক িবেরাধ িন ি র ব া করা হেয়েছ। অনলাইেন জ  ও  িনব েনর 
জ  রিজ ার জনােরেলর কায ালয়, জ  ও  িনব ন এবং জনগেনর দারেগাড়ায় ত েসবা পৗেছ 
দওয়ার জ  ইউিনয়ন পয ােয় িতি ত ইউিনয়ন িডিজটাল স ার মাননীয় ধানম ীর িডিজটাল বাংলােদশ 

িবিনম ােন ণ  িমকা পালন কের আসেছ। এছাড়া জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট (এনআইএলিজ) 
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এর মা েম ইউিনয়ন পিরষদসহ ানীয় সরকার িত ানস েহর সােথ সংি  জন িতিনিধ ও 
কম কতা/কম চারীগণেক িশ ণ দান কের আসেছ। এনআইএলিজ িশ েণর পাশাপািশ গেবষণা কায মও 
পিরচালনা করেছ। সরকােরর সবা লক কায ম জনগেণর িনকট পৗেছ দয়ার লে  ইউিনয়ন পিরষদ 
কি ক িন বিণ ত বিণ ত উ য়ন ও সবা লক কায ম পিরচািলত হে  :  
 ইউিনয়ন পিরষদেক শি শালী ানীয় সরকার িত ােন পিরণত করার লে  ানীয় সরকার 

(ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ ণয়ন করা হয়। এছাড়া উ  আইেনর পাশাপািশ ১৬  িবিধমালা 
ণয়ন করা হেয়েছ।  

 ইউিনয়ন পয ােয় ওয়ান প সািভ স দােনর লে  ইউিনয়ন পিরষদস েহ কমে  ভবন িনম াণ করা 
হে । ৪৫৭১  ইউিনয়ন পিরষেদর মে  ৩২১৯  ইউিনয়ন পিরষেদ কমে  ভবন িনিম ত হেয়েছ। 
২২৫  ইউিনয়ন পিরষেদ কমে  ভবন িনম ােনর কাজ চলমান রেয়েছ।  

 ২০১৮-১৯ অথ বছের ইউিনয়ন পিরষেদর কম চারীেদর বতন-ভাতা, উৎসব, আ েতািষক, পাষাক 
সরবরাহ এবং চয়ার ান/সদ েদর স ানীভাতা বাবদ মাট ৭২২ কা  ১৮ ল  ৫০ হাজার টাকা 
ছাড় করা হেয়েছ। 

 ইউিনয়ন উ য়ন সহায়তা থাক বরা  হেত ২০১৮-১৯ অথ বছের াম আদালত পিরচালনার িবধােথ 
এজলাস িনম ােণর জ  ৪১৬  ইউিনয়েন ( িত ইউিনয়েন ১,২০,০০০/= টাকা কের) মাট ৫.০০ 
কা  (প চ কা ) টাকা অথ বরা  দান করা হেয়েছ। পয ায় েম সকল ইউিনয়েন এজলাস িনম ান 

করা হেব। এছাড়া দ তা ও কম তৎপরতা ায়েনর িভি েত জলা পয ােয়  ইউিপ 
চয়ার ানগণেক ২০১৮-১৯ অথ বছের ৫.০০ (প চ) কা  টাকা অথ বরা  দান করা হেয়েছ। 

 ইউিনয়ন পিরষেদর কায মেক ুভােক স াদেনর জ  ৪৫৫৩  ইউিনয়ন পিরষেদর িত েত 
একজন কের িহসাব সহকারী-কাম-কি উটার অপােরটর এর পদ জন করা হেয়েছ এবং জন ত 
ইউিনয়ন পিরষেদ িহসাব সহকারী-কাম-কি উটার অপােরটর িনেয়াগ করার জ  সকল জলা 

শাসকেক িনেদ শনা দান করা হেয়েছ। 
 গত ০৯/০৮/২০১৭ তািরেখ ইউিপ চয়ার ােনর স ানীভাতা ৩৫০০ টাকা হেত ি  কের ১০০০০ 

টাকা িনধ ারণ করা হেয়েছ, যার মে  সরকাির অংশ ৪৫০০ টাকা। এছাড়া ইউিপ সদ গেণর 
স ানীভাতা ২০০০ টাকা হেত ি  কের ৮০০০ টাকা িনধ ারণ করা হেয়েছ, যার মে  সরকাির অংশ 
৩৬০০ টাকা। যা ১ লাই, ২০১৬ হেত কায কর হেয়েছ। 

 ০৪ নেভ র ২০১৮ হেত ইউিনয়ন পিরষেদ কম রত দফাদারেদর বতন ৩৪০০ টাকা হেত ি  কের 
৭০০০ টাকায় এবং মহা াদারেদর বতন ৩০০০ টাকা থেক ি  কের ৬৫০০ টাকায় িনধ ারণ করা 
হেয়েছ। ২৬/০১/২০১৬ তািরখ হেত াম িলশগেণর অবসর হণ কােল এককািলন অ দান িহেসেব 
৬০,০০০/- ও ৫০,০০০/- টাকা িনধ ারণ করা হেয়েছ। এছাড়া াম িলশগণ অবসেরর েব চা রীরত 
অব ায় বরণ করেল অবসরকািলন বতমান দ  িবধা বরণকারীর পিরবােরর অ েল 

দােনর িবষেয় গত ১২/১১/২০১৭ তািরেখ িনেদ শনা দান করা হেয়েছ। াম িলশগেণর স ােহ 
একিদন থানায় হািজরার জ  যাতায়াত ও দিনক ভাতা বাবদ ৩০০ টাকা দােনর জ  
০১/০৩/২০১৭ তািরেখ প  জাির করা হেয়েছ।  

 
বাংলােদেশ াম আদালত সি য়করণ (২য় পয ায়) ক  : 
 প ী এলাকার নারী, দির  ও অন সর জনেগা ী যােত তােদর িত সংঘ ত অ ােয়র িতকার 

ানীয় পয ােয় াম আদালেতর মা েম ত ও  েয় পেত পাের সলে  গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকার ানীয় সরকার িবভােগর মা েম ইউএনিডিপ ও ইউেরাপীয় ইউিনয়ন-এর আিথ ক সহেযািগতায় 
বাংলােদেশর ১৪  জলার ৫৭  উপেজলায় ৩৫১  ইউিনয়েন ৭ বছর ময়াদী (২০০৯-১৫) “Activating 
Village Courts in Bangladesh” শীষ ক কে র থম পয ােয়র কায ম সমা  হেয়েছ। থম পয ায় 
সমাি র পর উ য়ন সহেযাগী সং া ও বাংলােদশ সরকােরর যৗথ উে ােগ দেশর ২৭  জলার ১৩৫  
উপেজলার ১,০৮০  ইউিনয়েন বাংলােদেশ াম আদালত সি য়করণ (২য় পয ায়) ক র (২০১৬-২০১৯) 
কায ম চলমান রেয়েছ। কে র  থেক ন, ২০১৯ পয  ক ভ‚  িবিভ  ইউিনয়েন মাট ১,১৯,৬৯৬ 

 মামলা নিথভ‚  করা হেয়েছ, যার মে  ৯৪,১৯৩  মামলার রায় দান করা হেয়েছ এবং ৮৮,৪৯৮  
মামলার রায় বা বািয়ত হেয়েছ। ৬৪৫৭  মামলা উ  আদালত থেক িন ি র লে  াম আদালেত রণ 
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করা হেয়েছ। এছাড়া ক র ি তীয় পয ােয় াম আদালেতর মা েম িতবাদীর কাছ থেক ৯২ কা  ১২ 
ল  টাকা িত রণ আদায় কের আেবদনকারীেক দান করা হেয়েছ। ক র মা েম ২৪০০৬ জনেক াম 
আদালেতর উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ।  
লাকাল গভ া  সােপাট  েজ -৩ (এলিজএসিপ-৩) : 

 ানীয় সরকারেক গিতশীল ও কায কর শাসিনক ইউিনেট পিরণত কের ণ ল পয ােয় সবারমান 
ি  এবং তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর জ  লাকাল গভ া  সােপাট  েজ -৩ (এলিজএসিপ-৩) 

এর কায ম  হেয়েছ। কে র ময়াদ জা য়াির, ২০১৭ থেক িডেস র, ২০২১। কে র া িলত য় 
৫,৫৩৫ কা  (প চ হাজার প চশত পয়ি শ কা ) টাকা। এ কে র আওতায় ইউিনয়ন পিরষেদর রা াঘাট, 
ি জ, কালভাট, হাট-বাজার, িশ া িত ান, পয়িন াশন, িব  পািন সরবরােহর ব াসহ িষ উ য়েনর 
জ  সচ ব ায় াপক অবকাঠােমাগত উ য়েনর লে  কাজ কের যাে ।  

 নারী উ য়ন ও নারীর মতায়নেক এ ক  িবেশষ  দান করেছ। ানীয় পয ােয় 
জনঅংশ হেণর মা েম এলাকার উ য়েনর লে  ইউিনয়ন পিরষদস হেক ক  থেক য থাক 
বরা  দান করা হে  তার ৩০% অথ মিহলােদর ারা বাছাই ত ি মস হ বা বায়েন য় করা 
হে ।  

উৎপাদনশীল ও স াবনাময় কেম র েযাগ হেণ নারীর সাম  উ য়ন ( ) : 
 ন ল পয ােয় িবধাবি ত ামীন হতদির  মিহলােদর আথ-সামািজক উ য়েনর জ   ক  
ইউএনিডিপ’র কািরগির সহেযাগীতায় ানীয় সরকার িবভাগ দেশর ২২  জলার ১০৬  উপেজলার অধীেন 
১০৩০  ইউিনয়েন বা বায়ন করেছ। ামীন সড়ক ও অ া  অবকাঠােমা র ণােব েনর কােজ হতদির  
মিহলােদরেক ইউিনয়ন পিরষেদর অধীেন ি  িভি ক িনেয়াগ দয়া হয়। এর পাশাপািশ বা তা লক স য় 

ি  কের কাি ত মানিবক ও কািরগরী দ তা উ য়েনর মা েম হতদির  মিহলােদরেক আয় ি লক 
কম কাে  স ৃ  করা হয়। 

 ২০১৮-১৯ অথবছের উৎপাদনশীল ও স াবনাময় কেম র েযাগ হেণ নারীর সামথ উ য়ন ( ) 
শ ষক কে র মা েম ৪৪৬৪ জন মহিলা উপকারেভাগীেক িবিভ  িবষেয় িশ ণ দান করা 
হেয়েছ ত ে  ১০০ জন মিহলা উপকারেভাগীেক র ানী খী িশ  কারখানায় িনেয়াগ দান করা 
হেয়েছ। উ  মিহলা উপকারেভাগীেক ১০৬ কম িদবেস নগদ ম রী িহেসেব মাট ৭.১০ কা  টাকা 

দান করা হেয়েছ। ক  সফলভােব বা বািয়ত হেল টকসই উ য়ন ল মা া অজেনর মা েম 
সামািজক িনরাপ া কম চী- ত মিহলা উপকারেভাগীেদর জীবনযা ার মােনা য়েন িমকা রাখেব। 

ইউিনয়ন িডিজটাল স ার : 
 ণ ল পয ােয় জনগেণর দাড়েগাড়ায় ত  সবা পৗেছ দয়ার লে  ২০১০ সােল ইউিনয়ন ত  
সবা ক  চা  করা হয়, যার বতমান নাম ইউিনয়ন িডিজটাল স ার। বতমােন দেশর েত ক  ইউিনয়েন 

ইউিনয়ন িডিজটাল স ার রেয়েছ, যখােন সাব িনক িব ৎ সংেযােগর মা েম ি ক জনগণেক ই- সবা 
দান করা হে । ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর মা েম ১২২ ধরেণর সরকাির ও বসরকাির সবা দান করা 

হয়। ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর মা েম দ  উে খেযা স হ হেলা : জিমর পচ া, জীবন বীমা, প ী 
িব েতর িবল পিরেশাধ, সরকাির ফরম, পাবিলক পরী ার ফলাফল, অনলাইেন িব িব ালেয় ভিত, জ  ও 

 িনব ন, িভিজএফ-িভিজিড তািলকা, নাগিরক সনদ, নাগিরক আেবদন, িষ ত , া  পরামশ, 
মাবাইল াংিকং, কি উটার িশ ণ, ছিব তালা, ই ারেনট াউিজং, ই- মইল, চা িরর ত , কে াজ, 

ি শ কাউি েলর ইংেরিজ িশ া, িভসা আেবদন ও ািকং, িভিডও কনফােরি , ি ি ং, ািনং, 
ফেটাকিপ, লিমেন ং, এেজ  াংিকং, ই-কমাস, অনলাইন পাসেপাট  আেবদন, িভসার াটাস চিকং, 
অনলাইেন ইি য়ান িভসার আেবদন, িবেদেশ গমেন েদর জ  অনলাইন রিজে শন ইত ািদ। িডিজটাল 
বাংলােদশ গড়ার ে  ইউিনয়ন িডিজটাল স ার  ভ‚িমকা পালন কের যাে । িডিজটাল স ােরর 
মা েম জনগেণর দারেগাড়ায় আই  সবাস হ লভ ও সহজলভ  হওয়ায় মা েষর অথ  ও সমেয়র সা য় 
হেয়েছ। 
রিজ ার জনােরেলর কায ালয়, জ  ও  িনব ন : 

 অে াবর, ২০১০ সাল থেক অনলাইেন জ  ও  িনব ন কায ম  হয়। াথিমক পয ােয় জ  
ও  িনব ন কে র মা েম এর কায ম চলমান িছল। অনলাইেন জ  ও  িনব ন কায ম রাি ত 
করার লে  জ  ও  িনব ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ অ াযায়ী ০১ সে র, ২০১৭ তািরেখ 
রিজ ার জনােরেলর কায ালয়, জ  ও  িনব ন িত া করা হয়। এ কায ালেয়র আওতায় ৫১০৭  
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িনব ক অিফস জ  ও  িনব ন কায ম পিরচালনা করেছ। ৩০ ন, ২০১৯ পয  ১৭ কা  ০৯ ল  ৭০ 
হাজার ১৭২ জেনর জ  িনব ন িনব ন স  করা হেয়েছ। ন, ২০২০ এর মে  সকল ি র জ  িনব ন 
ডাটােবেজ অ ভ‚ি র ল মা া িনধ ারণ করা হেয়েছ। জ  ও  িনব ন কায ম সহজীকরেণর লে  ০৮ 
মাচ, ২০১৮ তািরেখ জ  ও  িনব ন িবিধমালা, ২০১৮ ণয়ন করা হেয়েছ। এর ফেল জ  ও  
িনব েনর ে  জনগেণর ভাগাি  লাঘব হেয়েছ। 
জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট (এনআইএলিজ) : 
 ানীয় সরকার িবভােগর অধীেন জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট (এনআইএলিজ) একমা  

িশ ণ ও গেবষণা লক িত ান িহেসেব দািয়  পালন কের আসেছ। বতমােন িত ান  জাতীয় ানীয় 
সরকার ইনি উট আইন, ১৯৯২ অ যায়ী পিরচািলত হে । ানীয় সরকার িত ানস েহর জন িতিনিধ, 
কম কতা ও কম চারীেদর কম দ তা ি র লে  এনআইএলিজ থেক ২০০৮-০৯ হেত ২০১৮-১৯ অথ বছর 
পয  ৩২৪৩  িশ ণ কােস র মা েম ১,৪৮,৯৬৯ জনেক িশ ণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া ২০০৮-০৯ 
হেত ২০১৮-১৯ অথ বছর পয  ১০২  গেবষণা কায ম পিরচািলত হেয়েছ। এছাড়াও ১৭  জান াল ও ০৮  
িনউজ লটার কািশত হেয়েছ। ানীয় পয ােয় ত  াি  সহজীকরেণর লে  জাতীয় ানীয় সরকার 
ইনি উট (এনআইএলিজ) িবগত ০১ লাই, ২০১৮ তািরেখ ইেনােভশন কায েমর আওতায় ানীয় 
সরকার হ লাইন-১৬২৫৬ চা  কেরেছ। 
 সামি কভােব ইউিনয়ন পিরষদ এখন দেশর ণ ল পয ােয়র উ য়ন কম কা  পিরচালনা ও সবা 

দােনর ক িব েত পিরণত হেয়েছ। সরকােরর সামািজক িনরাপ া ব নীর নানা কম চী ইউিনয়ন 
পিরষেদর মা েম বা বািয়ত হে । এ সকল কম চীর আওতায় ইউিনয়ন পিরষদ ত এবং সহেজ জনগণেক 
সবা দােনর য়াস চািলেয় যাে । এই সবা দান কায ম িনি ত করার জ  সরকার ইউিনয়ন 

পিরষদেক অিধকতর শি শালী ও কায কর ানীয় সরকার িত ােন পিরণত করেত কায ম অ হত 
রেখেছ। 

be m„wRZ BDwbq‡bi bvgmg~n 
µwgK bs ‡Rjv Dc‡Rjv be m„wRZ BDwbq‡bi bvg 

1. gv`vixcyi KvjwKwb c~e© Gbv‡qZcyi 

2. Kzwgjøv 

jvjgvB evKB DËi 
jvgmvg gy`vd&diMÄ DËi 
bv½j‡KvU DËi ivq‡KvU DËi, Av`ªv DËi, †RvÇv 

cwðg, eUZjx 
Kzwgjøv m`i 
`wÿY 

Mwjqviv DËi 

3. nweMÄ nweMÄ m`i eªvþY‡Wviv 
4. Puv`cyi nvRxMÄ 12bs Øv`kMÖvg 
5. ewikvj ‡g‡n›`xMÄ kÖxcyi, RqbMi 

 
6. 

Uv½vBj 
NvUvBj mvMviw`Nx, msMÖvgcyi, jwÿ›`i 
gaycyi ‡eixevB`, KzovMvQv, Kzovwjqv, 

gwnlgviv, dzjevMPvjv 
7. gyÝxMÄ UsMxevox evwjMuvI 
8. h‡kvi ‡Kkecyi 10bs mvZevwoqv, 11bs nvmvbcyi 
 
9. PzqvWv½v 

PzqvWv½v m`i gvLvjWv½v, †bnvjcyi, MovBUzwc 
`vgyoû`v bvUz`vn 
RxebbMi g‡bvnicyi, †KwW‡K 

10. w`bvRcyi weij ivRvivgcyi 
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ev‡RU I ev¯Íevqb AwakvLv 
 
 

বােজট ও বা বায়ন অিধশাখা একজন উপসিচব ও একজন িসিনয়র সহকারী সিচব সম েয় গ ত। ানীয় 
সরকার িবভােগর অথ বছর িভি ক বােজট া লন ণয়ন, দ র/সং া/ িত ােনর িবপরীেত বরা ত অথ  
ব ন, সংেশািধত বােজট া লন ণয়ন ও এ িবভােগর িবপরীেত ম রী ত বােজট বা বায়ন কায ম এ 
অিধশাখা তদারক কের। ২০১৮-১৯ অথ বছের এ শাখা বা বািয়ত কায াবিল িন পঃ 
 

(1) ম েময়াদী বােজট কাঠােমার আওতায় ২০১৮-১৯ অথ  বছের ০৯(নয়)  ইন হাউজ সভা অ ি ত 
হেয়েছ।  

(2) অথ  িবভােগর সােথ ম েময়াদী বােজট কাঠােমা সং া  ০৬(ছয়)  সভা অ ি ত হেয়েছ।  
(3) সংেশািধত বােজট ও পিরপ -১ এবং পিরপ -২ িবষেয় সভা-০৪ । 
(4) অথ  িবভাগ ক ক জাির ত িনেদ শনার আেলােক 

(ক) ানীয় সরকার িবভােগর িমশন টেম , ধান কায াবলী, কৗশলগত উে  ও ধান 
কায মস হ, দাির  িনরসন ও নারী উ য়ন সং া  ত , অ ািধকার খাত/কম চীস হ ও ধান 
কম িত িনেদ শকস হ িনধ ারণ করা হেয়েছ এবং দ র/সং ার সা িতক অজন, ভিব ৎ 
পিরক না, ধান কায মস হ, কায েমর স া  ফলাফল এবং কৗশলগত উে , ফলাফল 
িনেদ শক এবং ল মা া িনধ ারণ করা হেয়েছ। রাজ  াি র াথিমক ল মা া াথিমক স া  

য়সীমার আেলােক ত করা হেয়েছ।  
(খ) পিরপ -২ এর আেলােক ানীয় সরকার িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ র/সং াস েহর 
িব ািরত বােজট া লন ও ে পন ণয়ন করা হেয়েছ।  
(গ) অথ  িবভােগর িনেদ শনা অ যায়ী ানীয় সরকার িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ র/সং াস েহর 
সংেশািধত বােজট ণয়ন করা হেয়েছ। 
 

 (৬)  ম েময়ািদ বােজট কাঠােমার আওতায় বােজট শাখা হেত ২০১৮-১৯ অথ  বছের ানীয় সরকার 
িবভাগ এবং আওতাধীন দ র/সং ার জ  ৩৪২৪১.২০ কা  টাকার বােজট ণয়ন করা হেয়েছ; 
ত ে  পিরচালন বােজট ৪৩২১.৫৪ কা  (চার হাজার িতনশত এ শ কা  য়া  ল ) টাকা এবং 
উ য়ন বােজট ২৯৯১৯.৬৬ কা  (উনি শ হাজার নয়শত উিনশ কা  িছষি  ল ) টাকা। রাজ  
আেয়র ল মা া িনধ ারণ করা হেয়েছ ৩৯৬.৭৭ কা  (িতনশত িছয়ান ই কা  সাতা র ল ) 
টাকা। 

Kw¤úDUvi †mj 
২০১৮-১৯ অথ বছের ণীত ন ন সফটওয় ার এর িববরণী : ই- লাইে ির, ICT সম ার অিভেযাগ, 
িস েজন চাট ার ( িডিজটাল ভাস ন ), সবা হীতার মতামত। 
২০১৮-১৯ অথ বছের ডাটা-এি  ও ত ত িতেবদন : ানীয় সরকার িবভােগর আইিস  য াংশস েহর 
(কি উটার, ি ার, ানার ) এর িব ািরত কািরগির িতেবদন ত করা হেয়েছ। 
২০১৮-১৯ অথ বছের ানীয় সরকার িবভােগর ওেয়বসাইেট অ  তে র িববরণী : িবিভ  শাখা হেত া  
৬০৭০  দা িরক িচ  আপেলাড করা হেয়েছ। LAN বহারকারী ১৫০ জনেক কািরগির সহায়তা দান 
করা হেয়েছ। 
ই- গভ া  বা বায়েন স ািদত িত লক কায ম : ই-ফাইিলং। িডিজটাল হািজরা চা  করা হেয়েছ 
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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 Í̄evqb Kiv n‡q _v‡K| 

 

cÖkvmb AwakvLv 
 শাসন অিধশাখার অধীেন চার  উপসিচব/িসিনয়র সহকারী সিচব ও এক  িহসাব র ণ কম কতার 
পদ রেয়েছ। এ অিধশাখার আওতায় শাসন-১ শাখা ানীয় সরকার িবভােগর শাসিনক কায ািদসহ অ া  
িনেমা  ণ  কায াবলী স ািদত হেয়েছঃ   
০১। িনেয়াগঃ ানীয় সরকার িবভােগ ০৮(আট) জন কি উটার অপােরটর এবং ১৫(পেনর) জন অিফস 

সহায়ক িনেয়াগ করা হয়। 
০২। ানীয় সরকার িবভােগর কম কতা/কম চারীেদর দ তা ি র জ  ০৩(িতন)  কােস  ১২৮ (একশত 

আটাশ) জনেক ইন-হাউজ িশ ণ দান করা হেয়েছ। 
০৩। ানীয় সরকার িবভােগর জনবল সং া  ত  িববরণীঃ 

ণী অ েমািদত পদ 
সং া 

কম রত(কম কতা/ 
কম চারী) 

ষেণ িন  কম কতা/কম চারী 
সং া 

১ম ণী ( ড ১-৯) ৭০ ৫৯ - 
২য় ণী( ড - ১০) ৬৫ ৪০ - 

৩য় ণী ( ড ১১-১৯) ৫৫ ৫২ ২৪ 
৪থ  ণী ( ড-২০) ৬৬ ৬৫ ২৭ 

মাট জনবল  ২৫৬ ২১৬  ৫১ 
 

†Rjv cwil` AwakvLv 
জলা পিরষদ বাংলােদেশর ানীয় সরকার িত ান েলার মে  াচীনতম জনসমা ত এক  

িত ান। জলা পিরষদস েহর মা েম িবিভ  কম- জন ও আয় বধ ক কায েমর আওতায় , অসহায় ও 
িবধবা মিহলােদর সলাই,  এম য়ডারী,  প পালন,  েচা,  মাশ ম ও েবরী চাষ িশ ণ দয়া হে । 
মিহলােদর আ িনক প িতেত ফল চাষ, বা ক, ক, হ স রগীর খামার াপন, কি উটার, মাবাইল 
িরিপয়ািরং িশ ণ ছাড়াও আ কম সং ােনর লে  বকারেদর মােঝ ির া ভ ান এবং সলাই মিশন 
িবতরণ করা হে । াহত ও প  ি েযা ােদর নব াসেন জলা পিরষদ ক ক ইল চয়ার সরবরাহ ও 
আিথ ক অ দান দান করা হে । জলা পিরষেদর মা েম  ল, কেলজ, মা াসা, মসিজদ, মি র, সিমিত 
ইত ািদেত আিথ ক সহায়তা দান করা হে । দাির  িবেমাচন, নারী উ য়ন, িশ া, সং িত, ীড়া, 
আ কম সং ােন উ ু করণসহ মা েষর জীবনমান উ য়েন সহায়তা দান করা হে । 
 

জলা পিরষেদর কায মেক আরও গিতশীল করার লে  িবিভ  উ য়ন লক ক  বা বায়ন করার 
জ  িত বছর জলা পিরষদস েহর অ েল এিডিপ’র থাক বরা  দান করা হয়। 
 

Dc‡Rjv cwil` 
miKv‡ii cÖkvmwbK we‡K› ª̀xKi‡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 
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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, 
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 
ক উপেজলা -১শাখার ল কায ম ক) ন ন উপেজলা গঠন এবং পদ জন; 

খ) উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান ,সদ ও মিহলা সদ গেণর 
 ম র ; 

গ) উপেজলা পিরষেদর বরা ত জীপগািড় মরামত; 
ঘ) উপেজলা পিরষেদর  েচযার ান ,ভাইচ চয়ার ান ও কম কতােদর 
িব ে  আিনত অিভেযাগ তদ  সােপ  ব া হণ। 
ঙ)উপেজলা পিরষেদর রাজ  তহিবল বহার িনেদ িশকা ,২০১৪  
অ যায়ী িবিভ  মাসিনক কায েমর অ েমাদন ;এবং  
চ) উপেজলা পিরষেদর মািলকানাধীন ভবন পিরত া  ঘাষনা। 

খ ২০১৮-২০১৯ অথ  বছেরর উপেজলা 
পিরষেদর জীপ / নৗযান চালকেদর 

শাসিনক / সং াপন / ালানী য় 
/ বতন ভাতা /র ণােব ণ য় 
/অিতির  য় সং া  ত । 

২০১৮-১৯ অথ  বছেরর উপেজলা পিরষেদ িনেয়ািজত 
কম চািরেদর বতন-ভাতা এবং জীপ গািড়র ালানী বাবদ 
সবেমাট ৬৮,৭৫,০০,০০০/-(আটসি  কা  চা র ল  ) টাকা 
বরা  দান করা হেয়েছ। 

গ  উপেজলা পিরষেদর ন ন গািড় / 
নৗযান য় সং া  িববরণী । 

২০১৮-১৯ অথ  বছের উপেজলা পিরষেদর জ  ন ন গািড় 
/ নৗযান য় করা হয়িন। 

ঘ উপেজলা পিরষদ পিরচালনা 
সং া  আইন /িবিধ/ পিরপে র 
িববরণী  

উপেজলা পিরষদ পিরচালনার জ  িব মান আইন 
/িবিধ/পির  মাতােবক উপেজলা পিরষদ কায ম পিরচািলত 
হে । ২০১৮-১৯ অথ  বছের উপেজলা পিরষদ পিরচালনার জ  
ন ন কান আইন/িবিধ /পিরপ  জাির করা হয়িন। 

ঙ উপেজলা পিরষেদর উ য়ন ও 
শাসিনক কায ম সং া  ত : 

উপেজলা পিরষদ রাজ  তহিবল বহার িনেদ িশকা ,২০১৪ 
অ যায়ী উপেজলা পিরষেদর াব মাতােবক শািনক 
কায েমর অ েমাদন দান করা হেলা। 

চ ২০১৮-১৯ অথ  বছের ছাড় ত 
অেথ র খাত িভি ক িববরণী : 

ল বতন ভাতািদ অিধকাল 
ভাতা 

মণিবল পাশাক ালানী 

২৪৮৬৫৮০
৩০ 

২৪,১৩,১৮,
৯৭০ 

৫,৫০,০০,
০০০ 

১,০০,০০,০
০০ 

৪৪,৫৮,০
০০ 

১২,৭০,৬৫,
০০০ 

 

ছ ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক 
স ািদত অ া  িবেশষািয়ত 
কায াবলী  

েযাজ  নয়। 

জ ২০১৮-২০১৯ অথ  বছেরর বািষ ক 
িতেবদেন উে খেযা  কান 

িবষয়(যিদ থােক)। 

উপেজলা পিরষদ িনব াচন অ ি ত হেয়েছ। িনব ািচত উপেজলা 
পিরষদ চয়ার ান, ভাইস চয়ার ান ও মিহলা ভাইস 
চয়ার ানগণ শপথ হণ ব ক উপেজলা  পিরষেদর কায ম 

পিরচালনা করেছন। 
 



 10 

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|  
 

গত ২০১৮-১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়েনর কম িচেত উপেজরা উ য়ন সহায়তা ( কাড   
২২১০০০৪০০০) ৫৫০.০০ কা  ( প চশত প াশ কা  ) টাকা (সংেশািধত ) বরা  পাওয়া যায়। া  
অেথ র মে  সাধারণত বরা ত দান িহেসেব ৩৯৫.২০ কা  (িতনশত পচ ন ই কা  িবম ল  ) টাকা 
৪৯২  উপেজলা পিরষেদর অ েল বরা  দান দান করা হয়  ।এছাড়া  

িমক উে খেযা  কম কা  ম  
১ এিডিপর উপেজলা উ য়ন সহায়তা থাক বরা  খােতর খােতর ‘‘৫০০ আসন 

িবিশ  অিডডেটািরয়াম কাম মাি পারাি◌স হল িনম ােণ উপখােতর আওতায় ৩২  
উপেজলা পিরসেদর অ েল২৬.৯০০ কা  (ছাি শ কা  ) টাকা বরা  দান 
করা হেয়েছ। উে  য, িত  হেলর এক ও অিভ  িডজাইেনর অ েমািদত 

া ািলত য় ৭.০০ কা  হেত ৮.০০ কা  টাকা। 

 

২ এিডিপর পেজলা উ য়ন সহায়তার খােতর উপেজলা পিরষেদর কমে  ভবনয়ািদ 
িনম ান / মরামত ইপ াত ’ হেক ৯   উপেজলা ও ৩১  উডচজলা িনব ািহ 
অিফসােরর ন ন বাসভবন িনম ােণ ল  ১৩,১৮  কা  ( তর কা  আঠার ল ) 
টাকা বরা  দান করা হয়েছ। িত   বাসভবেনর  িনস াণ / া লত য় ৫◌ুপয 
১.২০ কা  হেত ১.৪০ কা  টাকা ◌্ এছাড়া উপেজলা পিরষেদর ভবনয়ািদ 
মরামত জ  ১৮৭  উপেজলা পিরষেদর অ েল ৩৮.৬৪ কা  ( আটি শ কা  
চৗষি   লৈ  ) টাকা বরা  দান করা হেয়েচ। 

 

৩  এিডিপর উপেজলা ই য়ন সহায়তা খােতর ‘অ ত ািশত উপখাত হেত পআ দওৗ 
৩  জলার ১৯  উপেজলা পিরষেদ িডিজটাল ন ার সর াম য়পব ক 
সাথাপেনর লেকা  িত  উপেজলা পিরষেদর অ েল ৫.১৫ ল  (প চ ল  
পেনর হাজার ) টাকা কের সব েমাট ৯৭.৮৫ র  (সাতান ই ল  চািশ হাজার 
)টাকা বরা  দান করা হেয়েছ।  

 

৪ এিডিপর উপেজলা উ য়ন সহায়তা থাক বরা  হেত ( া িতক   েযাগ , 
অ াধীকার লক উ য়ন ক  বা বায়ন ও অ সর উপেজলা িবেবচনায়) টাকা 
চি শ উপেজলা পিরষেদ অ েল ১৯.৩০ কা  (উি ম কা  ি শ ল  ) টাকা 
উপেজরা পিরষেতর অ েল বরা  দান করা হেয়েছ।  

 

৫ সা◌াি◌ইজক িত ান (কবর ান/শ ান /মসিজদ / মি র ) ◌া◌ুপখােত ২০৩  
সামািজক িত ান অ েল ২০.৮০ কা  (িবশ কা  আিশ ল  ) টকাকা 
বরাদবদগ দান করা হেয়েছ। 

 

৬  িবেশষ বরা  (মাননীয় ত 
◌্যীর অিভ ায়ন অ যািয় ) হেত ৪৯২  উপেজলা পিরষেদর অ েল ৩০.০০ 
কা  (ি শ কা  টাকা বরা  দান করা হেয়েচ।  

 

৭  ২০১৮-১৯ অথ  বছের‘; দশ িবেদেশ  িম ণ লক পিরদশ ন উপকােত রি ত 
৫.২০ কা  (প চ কা  িবশ ল  )টাকা  েয় ৫ম উপেজরা পিরষদ িনব াচেন 
নবিনিম ত ৬০/৭০ জন উপচজরা পিরসদ চয়ার ান /ভাইস চয়ার ান গনেক 
থাই া  ও িফিলপাউন এ অ ি ত  বেদিমক িশ ন / ািড  েরর কায ম 
চলমান রেয়েছ  

 
 

৮ বািষক উ য়ন কম িচর উপেচজলা উ য়ন সহায়তা ‘ খােত বরা  ◌াথ  ারা 
উপেজলা পিরসদ ক ক যথাযথ ক  হন ও বাসতবায়েনর লে  ‘উপেজলা 
পিরষদ উ য়ন তহিবল বহােরর িনেদ িশকা ,২০১৪ অ সরেণ সময়ব  পিরক না 

ব া হেনরিজ  িনেদ শনা জাির করা হেয়েছ 
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AwWU AwakvLv 
 

 ানীয় সরকার িবভােগর শাসন অ িবভাগাধীন অিধশাখাস েহর মে  অিডট এক  অিধশাখা। 
অিধশাখার ধান সিচব (অিডট)। এ অিধশাখার ৩  শাখা রেয়েছ। শাখা েলা হে  অিডট-১, অিডট-২, 
অিডট-৩। ানীয় সরকার িবভােগর িবিভ  দ র/অিধদ র/সং ার উপর সংি  অিডট আিধদ র ক ক 
উ ািপত সাধারণ, অি ম এবং িরেপ াট  এ িতন ধরেণর অিডট আপি স েহর িন ি র কায ম 
পিরচািলত হয়। ম ণালয়/িবভােগ কবলমা  অি ম অিডট আপি স েহর উপর কায ম হণ করা হয়। 

ানীয় সরকার িবভােগর অিডট অিধশাখা মা  অি ম আপি স েহর ডশীট জবাব এবং ি -প ীয়/ি -
প ীয়/িবেশষ সভা অ ােনর মা েম আপি  িন ি র পািরশ ব ক ডশীট জবাব সংি  অিডট 
অিধদ ের রণ কের থােক। সাধারণ আপি স হ অিধদ র/দ র/সং া ক ক সরাসির অিডট অিধদ েরর 
মা েম িন ি র ব া হণ করা হয়। অিডট অিধশাখার অধীন শাখাস েহর ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর ত  
একনজের িন প: 

অিডট-১,২, ও ৩ অিধশাখা/শাখা 
ছক-‘ক’ (অি ম ও সাধারণ আপি ) 

সং া/দ র/অিধদ র পি ং আপি  
( ি কাল/১৯৭২ 
হেত অ াবিধ) 

িন ি র জ  
পািরশ ত 

(২০১৮-২০১৯) 

িন  
 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
িস  কেপ ােরশন ৪৩৬৩  ৮১  ৪০   অিডট 

আপি  যেহ  
এক  চলমান 

ি য়া সেহ  
ছেক উি িখত 
অিন /িন  
অিডট আপি র 
সং া াস- ি  
হওয়া াভািবক।  

পৗরসভা ৩০০৫৭  ৫৬০  ২৮৪  
জলা পিরষদ ১৫২৬০  ৪৫৬  ১২২  

িডিডএলিজ ১২০  - -                                        
এলিজইিড ৪৩৪৭  ১২৩৩  ৩৯৪  
উপেজলা ৪৮৬৫০   ২৯৭  ২৬  
িসিভল অিডট ১২১৫৯   - ১৪৪  
জন া  েকৗশল 
অিধদ র  

৩০৪৮  ৭০০   ১৫৫  

ওয়াসা ১৯৩৯  ৬০  ১২২  
এনআইএলিজ ৬   ৬  - 
বেদিশক সাহা  
ক  অিডট 

অিধদ র (ফাপাড) 
(এলিজইিড, 
িডিপএইচই ও 
ওয়াসা একে ) 

৬০২৪  ২৫০  ১৪৩  

মাট= ১২৫৯৭৩  ৩৬৪৩  ১৪৩০   
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ছক-‘খ’ (িরেপাট  আপি )  
সং া/দ র/অিধদ র পি ং 

আপি   
িন ি র জ  

পািরশ ত 
িন  

 
ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
িস  কেপ ােরশন ৩৩ ১২ ১১  অিন  আপি র িন ি লক 

জবাব রেণর জ  সংি  
দ র/সং ােক অ েরাধ করা 
হেয়েছ। সংি  দ র/ সং া হেত 
িন ি লক জবাব সং হ করা 
হেয়েছ। িপএ কিম র পরবত  
িনরী ায় উপ াপন করার জ  
ডশীট জবাব মহাপিরচালক, 
ানীয় ও রাজ  অিডট অিধদ র ও 
ত অিধদ ের রণ করা হেয়েছ।  

  
   
  

পৗরসভা ৪২ ২৫ ২১  
জলা পিরষদ ১৩ ১১ ৮  

িডিডএলিজ - - - 
এলিজইিড - - - 
উপেজলা ১৯ ১৪ ১২ 
িসিভল অিডট - - - 
জন া  েকৗশল 
অিধদ র  

২৬২  - - 

ওয়াসা ১৬৭  - - 
এনআইএলিজ  - - 

মাট= ৫৩৬  ৬২  ৫২   
  
হীত পদে পস হ : 
 অিডট আপি স হ ত িন ি র লে  েয়াজনীয় িনেদ শনা স িলত এক  পিরপ  গত ২০-০৩-

২০১৬ ি : তািরেখর ৪৬.৪৯.০২০.০২.০০.০০১.২০১৫-৯৬ নং ারেক জাির করা হেয়েছ।  
 ানীয় সরকার িবভােগর িবপরীেত ী ত অিডট আপি  িন ি র লে  অে াবর/২০১৭ মাসেক 

অিডট আপি  িন ি র মাস ঘাষণা করা হেয়েছ। 
 ানীয় সরকার িবভাগ ক ক অিডট আপি  িন ি  সং া  ১৭  টীম ক ক ানীয় সরকার 

িবভােগর িনয় ণাধীন িবিভ  দ র/অিধদ র/সং ার অিন  অিডট আপি  িন ি র লে  মাট 
পয ােয় ি -প ীয়/ি -প ীয়/িবেশষ সভার কায ম চলমান রেয়েছ।  

 িবভাগ/অ ল িভি ক  ি -প ীয়/ি -প ীয়/িবেশষ সভা অ ান কের ানীয় সরকার িবভােগর 
িবিভ  দ র/সং ার ১২,০০৭  আপি  িন ি র জ  পািরশস হ সংি  অিডট অিধদ রস েহ 

রণ করা হেয়েছ। 
 অিডট অিধশাখার অধীন ৩  শাখা হেত নিথেত উপ াপেনর মা েম মাট ৩৫৫২  অিডট আপি  

ড়া  িন ি র জ   পািরশসহ সংি  অিডট অিধদ ের রণ করা হেয়েছ।  
 অিডট অিধদ র/সং াস েহর সে  প  যাগােযাগ/সভার মা েম সাধারণ, অি ম ও িসএ এিজ 

কায ালেয়র িরেপ াট  আপি  ত িন ি র কায ম চলমান রেয়েছ।  
 

ি -প ীয়/ি -প ীয় সভা চলমান থাকায় ও সং া/ িত ানস েহর আপি  িন ি েত সেচতনতা ি র 
কারেণ অিডট আপি র সং া মশ: াস পাে । 
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Dbœqb AbywefvM 
 

 ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ েরর জনবল ব াপনা ও ক  বা বায়ন সং া  কায ািদ উ য়ন 
অ িবভােগ স ািদত হেয় থােক। এ অ িবভােগর অধীেন এলিজইিড’র থম ণীর কম কতােদর িনেয়াগ, 
চা রী ায়ীকরণ, পেদা িত, াি -িবেনাদন , অিজত , বিহঃ বাংলােদশ , বেদিশক িশ ণ, 
জ তা িনধ ারণ, অবসর ও অবসর উ র (িপআরএল), লা  া  ম র, পনশন ও আ েতািষক ম র, 

পদ জন ও সংর ণ, ষেণ িনেয়াগ, সাংগঠিনক কাঠােমা ও িনেয়াগিবিধ ণয়ন সং া  কায াবিল 
স াদন করা হয়। এছাড়া অ েমািদত উ য়ন কে র অথ  ছাড়, িম অিধ হেণর শাসিনক অ েমাদন, 

কে র পদ ি  ও সংর ণ, ক  তদারিক, উ য়ন সহেযাগীেদর সােথ যাগােযাগ ও সভা অ ান ইত ািদ 
কায ম স াদন করা হয়। উ য়ন অ িবভােগর আওতায় ০২( ই)  শাখা রেয়েছ; 
১.১ উ য়ন-১ শাখাঃ 
 এলিজইিড’র থম ণীর কম কতােদর িনেয়াগ, চা রী ায়ীকরণ, পেদা িত, াি -িবেনাদন , 
অিজত , বিহঃ বাংলােদশ , বেদিশক িশ ণ, জ তা িনধ ারণ, অবসর ও অবসরে ার , লা  
া  ম র, পদ জন ও সংর ণ, ষেণ িনেয়াগ, সাংগঠিনক কাঠােমা ও িনেয়াগিবিধ ণয়ন সং া  

কায ম এ শাখা হেত স াদন করা হেয় থােক। এ সং া  াব এলিজইিড থেক পাওয়ার পের েযাজ  
আইন ও িবিধ পয ােলাচনাে  িস া  হণ করা হেয় থােক। িবেবচ  সমেয় এ শাখা হেত এলিজইিড’র িনে া  

ণ  কায াবিল স াদন করা হেয়েছঃ 
১) প ী অবকাঠােমা উ য়ন, নগর অবকাঠােমা উ য়ন এবং াকার পািন স দ উ য়েনর কােজ 

গিতশীলতা আনয়েনর উে ে  তথা িব মান জনবেলর সংকট সমাধােনর লে  িবেবচ  সমেয় 
সহকারী েকৗশলী( র/যাি ক) পেদ মাট ২৭ জন কম কতা িনেয়াগ করা হেয়েছ। 

২) এলিজইিড’র নবম ড থেক থম েড কম রত মাট ২৮০ জন কম কতােক পেদা িত দান করা 
হেয়েছ। 
৩) এলিজইিড’র নবম ড থেক থম েডর কম রত মাট ৬৩ জন কম কতােক অবসর দান, অবসর 

উ র  (িপআরএল) ও লা  া  ম র করা হেয়েছ। 
৪) ১২৫ জন থম ণীর কম কতার অ েল অবসরভাতা ও আ েতািষক ম র করা হেয়েছ। 
৫) াি  িবেনাদন  ও ভাতা ম র করা হেয়েছ ০৪ জন কম কতার অ েল। 
৬) এলিজইিড’র নবম ড থেক থম েডর ১৬৪ জন কম কতােক অিজত  (বিহঃ বাংলােদশ) 

ম র করা হেয়েছ। 
৭) কািরগির ান ি , কে র আওতায় য় ি য়াধীন য পািত স েক স ক ধারণা লাভ, 

অিভ তা অজন এবং দ তা ি র জ  এলিজইিড’র নবম ড থেক থম েডর ৬১ জন 
কম কতার অ েল িবেদশ িশ ণ/ওয়াকশপ/ সিমনাের অংশ হেণর অ মিত দান করা হেয়েছ। 

৮) ০৭ জন কম কতার িব ে  িবভাগীয় মামলা  করা হেয়েছ। 
৯)  আেলাচ  সমেয় রাজ  খােতর মাট ২৩১২  পদ ন ন কের জন করা হেয়েছ। 
 
পয েব ণঃ 
 সরকােরর এবং উ য়ন সহেযাগীেদর আ া অজন এবং ত ক  বা বায়েনর কারেণ িদন িদন 

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (এলিজইিড) এর কম  পিরিধ িব ত হে । িক  কম  স াদেনর পিরমান 
ি র াপেট সকল পয ােয় যা  জনবল িনেয়াগ দান করা স ব হে  না। উে  িবেবচ  সমেয় মাট 

১২৫ জন অিভ  কম কতা অবসর হণ কেরেছন। অিভ  কম কতােদর এ াভািবক অবসর হণ যােত 
সং ার কায ম স াদেন কান াঘাত ি  করেত না পাের স জ  সকল ের জনবল িবেশষ কের তীয় 
এবং ৪থ  ণীর সকল ের যা  কম চাির িনেয়াগ করা জ রী। এটা অত  আশাবা ক য সা িতক সমেয় 
িবিসএস পরী ায় উ ীণ  অথচ ক াডার পেদর জ  পািরশ া  হনিন এমন উে খেযা  সং ক াথ েদর 
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বাংলােদশ সরকাির কম কিমশেনর পািরেশর মা েম থম ণীর নবম েড সহকারী েকৗশলী/উপেজলা 
সহকারী েকৗশলী পেদ িনেয়াগ দান করা স ব হেয়েছ। িনেয়ােগর এই ধারাবািহকতা ভিব েতও অ াহত 
রাখা েয়াজন। এলিজইিড’র ািত ািনক স মতা ি র লে  এ অ িবভাগ হেত িনে া  উে াগস হ হণ 
করা হেয়েছ, যা ি য়াধীন রেয়েছঃ 
  
 ১. এলিজইিড’র ১ম ণীর কম কতােদর পােস ানাল ডাটা িশট(PDS) উ য়ন। 
 ২. এলিজইিড (কম কতা ও কম চারী) িনেয়াগ িবিধমালা ২০০৯ এর সংেশাধন। 
 ৩. এলিজইিড’র ১ম ণীর কম কতােদর জ তা তািলকা হালনাগাদকরণ। 
 ৪. এলিজইিড’র TO&E হালনাগাদকরণ।  
 ৫. এলিজইিড’র অগ ােনা াম হালনাগাদকরণ। 
            ৬. এলিজইিড কম কতা/কম চারী এবং িনম াণ িমকেদর িশ ণ দােনর লে  িশ ণ 

ইনি উট সং া  কায ম। 
 

Dbœqb-2 kvLv 
 

Dbœqb-2 kvLvi Kvh©vejx wb¤œiƒct 
 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| 

 

 
নগর উ য়ন অ িবভাগ 

ানীয় সরকার িবভােগর অত  ণ অ িবভাগ হে  নগর উ য়ন অ িবভাগ। সভ তার িবকাশ ও 
িশ ায়েনর সােথ সােথ অিধকহাের মা ষ িবিভ  কােরর জীিবকার অে ষেণ ও আ িনক অ া  িবধা যমন, 
িশ া, িচিকৎসা, চা রী, বসা-বািণজ  ইত ািদর জ  ত নগর খী হে । নগেরর জ  হঠাৎ কের জনসং া ি র 
কারেণ নানািবধ সম া যমন- নগের চলাচেলর অ িবধা, আবাসন সম া, িচিকৎসা সবা দােন অ লতা, যানজট, 
বজ  ব াপনা ইত ািদ সম া কট হেয় পেড়েছ। ২০৫০ সােলর মে  শহেরর জনসং া অেধ েকর বিশ হেব। 
শহেরর এই সম া িনরসেনর জ  ানীয় সরকার িবভােগর উ য়ন অ িবভাগেক ’ভাগ কের নগর উ য়ন নােম 
আেরক  অ িবভাগ করা হেয়েছ। ানীয় সরকার িবভােগর এই অ িবভাগ দেশর ১২  িস  কেপ ােরশন এবং ৩২৮  
পৗরসভার অথ  বরা , উ য়ন লক কােজর তদারিক, িনব াচন, সীমানা িনধ ারণ, শাসিনক ব া হণ ও িস  

কেপ ােরশেনর সবা লক কােজর ত াবধান, িবিভ  কার আইন ণয়ন, িব মান আইেনর সংেশাধন ও িবিধমালা 
তরীর ব া হণ কের থােক। 

 

মা েষর মাথািপ  আয় ি র কারেণ consumption ( ভাগ) ি  পেয়েছ। ফেল হ ালী বেজ র 
পিরমাণও ি  পাে । নগর এলাকায় উৎপািদত বেজ র ু ব াপনা বতমােন এক  অ তম হৎ চ ােল  হেয় 
দািড়েয়েছ। উ ত দশস েহ অ ত বজ  ব াপনা ি  অ সরেণ পিরেবশস তভােব Incineration বা বজ  

িড়েয় ফলার উে াগ হণ করা হেয়েছ। এছাড়া, ড সহ মশাবািহত রাগ মাকােবলায় ঢাকা মহানগরীসহ 
সারােদেশ মশাবািহত রাগ িতেরাধকে  দীঘ েময়াদী সমি ত কম পিরক না হণ ও তার বা বায়ন করা হে । 
সারােদেশ পিরকি ত, বাসেযা  ও জলবা  পিরবতন সিহ  নগর ব া িনি ত করার জ  উ ত সড়ক ও েনজ 
অবকাঠােমা িনম াণ, জলাব তা িনরসন ও স জায়ন কায ম অ হত রেয়েছ।  

 

Urban Public and Environmental Health Services Delivery Project এর মা েম 
Secondary Transfer Station িনম াণ, ময়লার জ  াি ক িড় এবং াথিমক Waste সং েহর জ  ভ ান 
সরবরাহ ইত ািদ বা বািয়ত হে । িবিভ  িস  কেপ ােরশেনর মা েম Medical Waste সং হ কের তার ব াপনা 
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করা হে । জিম অিধ হেণর মা েম অথবা িস  কেপ ােরশেনর িনজ  জিমেত Landfill িনম াণ কের বজ  
ব াপনার আ িনকীকরেণর ক  নয়া হেয়েছ। এক  আ িনক েযাগ- িবধা স িলত নগর ও উ ত নাগিরক সবা 
দােনর জ  ানীয় সরকার িবভাগ তথা নগর উ য়ন অ িবভাগ িনরলসভােব কাজ কের যাে । 

 

শহর এলাকায় দির  জনেগা ীর মে  াথিমক া েসবা দােনর লে  ১ এি ল ২০১৮ হেত ৩১ মাচ  
২০২৩ ময়ােদ Urban Primary Health Care Services Delivery Project (২য় পয ায়)  
(UPHCSDP-II) বা বািয়ত হে । এ কে র আওতায় মাট ২৫  নগর মা সদন, ১১৩  নগর া  ক  
এবং ২২৬  ােটলাইট ি িনেকর মা েম জনগণেক াথিমক া েসবা দান করা হ য়েছ।  

 

নগেরর জলাব তা িনরসেনর জ  েনজ ব ার উ য়ন ও ন ন কের ন িনম ােণর কায ম চলেছ। 
যানজট িনরসেনর জ  রা া শ করণসহ ন ন ন ন রা া িনম াণ, াইওভার িনম াণ করা হেয়েছ। য ত  এবং 
রা ার পােশ গািড় পািকং কের যানজট হেত রহাই পাওয়ার জ  কার পািকংেয়র ব া করা হেয়েছ। আ িনক 
ক চাবাজার িনম াণ করা হেয়েছ। নগেরর সৗ  ি র জ  সড়ক ীেপ আ িনক বািত, েরাপনসহ হািতর িঝেলর 
মত ক  বাস বায়ন করা হেয়েছ। 

 

নগর উ য়ন অ িবভােগর ’  অিধশাখা রেয়েছ। নগর উ য়ন-১ অিধশাখা দেশর ১২  িস  কেপ ােরশেনর 
অথ  বরা , উ য়ন লক কােজর শাসিনক ও নীিত িনধ ারণী কাজ কের থােক।  
 

নগর উ য়ন-১ অিধশাখা 
িস  কেপ ােরশন-১ ও ২ শাখা 

১।  িমকা: বতমােন বাংলােদেশর মাট িস  কেপ ােরশেনর সং া ১২ । যথা: ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশন, 
ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন, চ াম িস  কেপ ােরশন, রাজশাহী িস  কেপ ােরশন, লনা িস  কেপ ােরশন, 
বিরশাল িস  কেপ ােরশন, িসেলট িস  কেপ ােরশন, রং র িস  কেপ ােরশন, িম া িস  কেপ ােরশন, 
গাজী র িস  কেপ ােরশন, নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশন এবং ময়মনিসংহ িস  কেপ ােরশন। বাংলােদেশর 
মাট জনসং ার ায় ৩০% বাংলােদেশ নগর এলাকায় বাস কেরন। এ নগরবাসীেক ত েদর ত ািশত ও 

আ িনক পৗর িবধািদ িনি ত করার ল  িনেয় নগর উ য়ন অ িবভাগ িনর র কাজ কের যাে ।  
 
 
২।  িস  কেপ ােরশন িত া/ এলাকা স সারণ: ানীয় সরকার (িস  কেপ ােরশন) আইন, ২০০৯ এবং ানীয় 

সরকার (িস  কেপ ােরশন) িত া িবিধমালা, ২০১০ এর বিণ ত মানদ  ও প িত অ সরেণ পৗরসভা এলাকায় 
িস  কেপ ােরশনস হ িত া করা হয়। ফিরদ র িবভাগ িত ার অ বিহত পরই ফিরদ র িস  কেপ ােরশন 
িস  কেপ ারশন িতি ত হেব।  

৩।  ২০১৮-১৯ অথ  বছের িস  কেপ ােরশনস েহর অ েল অথ  বরা: ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক উ য়ন 
কম িচেত িস  কেপ ােরশন উ য়ন সহায়তা থাক বরা  বাবদ মাট ৪৩০.০০ কা  টাকা অথ  বরা  দান 
করা হয়। উ  বরাে র মে  ৩৫৫.০০ কা  টাকা িস  কেপ ােরশনস েহর আয়তন, জনসং া, চলমান 
উ য়ন কম িচ, েয াগ/ ব ায় িত  অবকাঠােমা উ য়ন কায মস হ িবেবচনায় িস  কেপ ােরশনওয়াির 
িবভাজন কের ৪(চার) িকি েত বরা  দান করা হয়। উে , অবিশ  ৭৫.০০ কা  টাকা েয় িস  
কেপ ােরশনস েহর বজ  ব াপনা ও উ য়ন কাজ পিরচালনার জ  িবিভ  যান-য ািদ য় কের িবতরণ করা 
হেয়েছ।  

 

৪।  নগর উ য়ন-১ অিধশাখার ত  ত াবধােন পিরচািলত ক স হ: ানীয় সরকার িবভােগর নগর উ য়ন-১ 
অিধশাখার ত  ত াবধােন িবিভ  উ য়ন সহেযাগী সং ার অ দান/ঋেণ িন বিণ ত ক স হ 
বা বায়নাধীন রেয়েছ: 
(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’ শীষ ক ক ; 
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(৪)  ‘Procurement of Equipment for Solid Waste Management’ শীষ ক ক ; 
(৫)  JICA এর সহায়তায়  ‘Capacity Development of City Corporation )C4C)’ শীষ ক কািরগির 

সহায়তা ক ; 
(৬) াি ক জনেগা ীর জ  জীবনমান উ য়ন ক । 

 

 

৫।  বািষ ক উ য়ন কম িচর আওতায় িস  কেপ ােরশনস হ পিরচািলত ক স হ: বািষ ক উ য়ন কম িচর 
আওতায় িস  কেপ ােরশনস হ ক ক ৩৪( চৗি শ)  উ য়ন ক  চলমান রেয়েছ।  

 

৬।  ২০১৭-১৮ অথ  বছেরর উে খেযা  কায াবলী :  
 ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীিতমালা, ২০১৯ ড়া  করা হেয়েছ। 
 িম া িস  কেপ ােরশন মােকট উপ-আইন, ২০১৯ ণয়ন করা হেয়েছ। 
 ঢাকা মহানগরীেত গণপিরবহেন লা  আনয়ন এবং যানজট িনরসেন Bus Route Rationalization 
ও কা ািনর মা েম বাস পিরচালনা প িত বতন এবং এ সং া  কায ম সম য় করার লে  ঢাকা 
দি ণ িস  কেপ ােরশেনর মাননীয় ময়রেক সভাপিত কের ১২(বার) সদে র সম য় কিম  গঠন করা হয়।  

 িস  কেপ ােরশনস েহর বজ  ব াপনা ও উ য়ন কাজ পিরচালনার জ  ৭৬  যান-য ািদ য় কের 
িবতরণ করা হেয়েছ। 

 Urban Public Environmental Health Sector Development Project শীষ ক কে র 
আওতায় ঢাকা উ র, ঢাকা দি ণ, চ াম িস  কেপ ােরশেন রাজ  ও িহসাব িবভােগর কায ম 
Automation এর আওতায় আনা হেয়েছ। অনলাইনিভি ক ড লাইেস  ই  কায ম হণ করা হেয়েছ।  

 ৬  িস  কেপ ােরশেন ক ন বজ  ব াপনার জ  ২৬  Secondary Transfer Stations (STSs) 
িনম াণ করা হেয়েছ; 

 চ াম িস  কেপ ােরশেন রাজ  খােত ৪৪৯  পদ জন করা হেয়েছ। 
 চ াম িস  কেপ ােরশেনর কম চারী চা ির িবধানমালা, ২০১৯ ণয়ন করা হেয়েছ। 
 রাজশাহী িস  কেপ ােরশেন রাজ  খােত ১৭৯  পেদ সরাসির িনেয়াগ/ পেদা িতর ছাড়প  দান করা 
হেয়েছ।  

 পিব  ঈদ উল আযহা উপলে  িবগত বছেরর য় দেশর সকল িস  কেপ ােরশন, পৗরসভা এবং ইউিনয়ন 
পিরষেদ িনিদ  ােন প  জেব  করার কম িচ বা বায়ন করা হয়। রাজধানী ঢাকা মহানগরীসহ িবভাগীয় 
শহরস েহ প  কারবানীর ২৪ ঘ ার মে  বজ অপসারণ করা হয়।  

 ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেন ৩৯  পেদ সরাসির িনেয়াগ এবং ৩৩৮  সবা আউটেসািস ং এর মা েম 
ষেণ ছাড়প  দান করা হেয়েছ।  

 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর ৮৫  পেদ সরাসির িনেয়াগ এবং ২২৯  সবা আউটেসািস ং এর মা েম 
িনেয়ােগর ছাড়প  দান করা হেয়েছ।  
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নগর  উ য়ন- ২ অিধশাখা 
 
নগর উ য়ন-২ অিধশাখার অধীেন পৗরসভা-১ শাখা ও পৗরসভা-২ শাখা িব মান। এ অিধশাখার মা েম দেশর 

সকল পৗরসভার শাসিনক ও উ য়ন সং া  যাবতীয় কায ম পিরচািলত হেয় থােক। পৗরসভার সাধারণ ত াবিল 
এবং পৗরসভা-১ শাখা ও পৗরসভা-২ শাখার ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর কায ম িন পঃ 

 

bs cÖkœ DËi 
K. †cŠimfvi †gqi/KvDwÝji 

AcmviY/cybtenvj/c`k~b¨ 
†NvlYvKiY msµvšÍ Z_¨|  

g„Zz¨ RwbZ Kvi‡Y Pvi Rb KvDwÝj‡ii c` k~b¨ †NvlYv Kiv 
n‡q‡Q|   

L. †cŠimfv 
MVb/m¤cÖmviY/ms‡KvPb msµvšÍ 
Z_¨|  

 2018-19 A_© eQ‡i 10 wU †cŠimfvi †kªYx DbœxZ Kiv 
n‡q‡Q| Z¤§‡a¨ 9 wU ÔLÕ ‡kªYxi †cŠimfv‡K ÔKÕ †kªbx‡Z 
DbœxZ Kiv n‡q‡Q Ges 1 wU ÔMÕ †kªYxi †cŠimfv‡K ÔLÕ 
†kªYx‡Z DbœxZ Kiv n‡q‡Q|  

 dwi`cyi †cŠimfv, bv‡Uvi †Rjvi ebcvov †cŠimfv, 
†MvcvjMÄ †Rjvi †KvUvjxcvov †cŠimfv, RqcyinvU 
†Rjvi cuvPwewe †cŠimfv mxgvbv m¤úªmviY n‡q‡Q|  

M. 2018-19 A_© eQ‡i 
†cŠimfvwfwËK A_© Qv‡oi 
weeiY|  

2018-19 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi AvIZvq 
†cŠimfv Dbœqb mnvqZv ms‡kvwaZ †_vK eivÏ Lv‡Z 470.00 
†KvwU UvKv eivÏ cvIqv hvq| eivÏK…Z A_© n‡Z 327 wU 
†cŠimfvi AbyK~‡j mvaviY eivÏ wn‡m‡e 240.00 †KvwU 
UvKv, we‡kl †_vK Dc-Lv‡Zi ( ỳ‡h©vM/eb¨vq ÿwZMÖ ’̄ 
AeKvVv‡gv Dbœqb/Kei ’̄vb I kk¥vb NvU Dbœqb BZ¨vw`) 
22.00 †KvwU UvKv, we‡kl †_vK eivÏ Dc-Lv‡Zi (gvbbxq 
gš¿xi AwfcÖvq Abyhvqx) 30.00 †KvwU UvKv, mv¤úªwZ 
m¤úªmvwiZ/beMwVZ †cŠimfvi Dc-Lv‡Z 22.00 †KvwU UvKv, 
cvK© I we‡bv`b †K›`ª wbg©vY I Dbœqb Dc-Lv‡Z 10.00 †KvwU 
UvKv, †cŠifeb/AwWUwiqvg wbg©vY/m¤úÖmviY Ges ms¯‹vi 
Dc-Lv‡Z 66.00 †KvwU UvKv, †cŠimfvi hvb hš¿cvwZ µq 
(GjwRBwWÕi gva¨‡g) Dc-Lv‡Z 75.00 †KvwU UvKv, we‡`k 
cÖwk¶Y/wk¶v mdi Dc-Lv‡Zi 3.00 †KvwU UvKv, Af¨šÍixY 
cÖwk¶Y(GbAvBjwR/GjwRBwW/wWwcGBPB) Dc-Lv‡Zi 2.00 
†KvwU UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q|  

N.  2018-2019 A_© eQ‡i 
m¤úvw`Z Ab¨vb¨ we‡klvwqZ 
Kvh©vejx|  

†cŠimfvmg~‡n eR©¨ e¨e ’̄vcbv wbwðZ Kivi j‡¶¨ 2018-19 
A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~Pxi A‡_© 196 wU Wv¤úvi UªvK 
†cŠimfvmg~‡ni AbyK~‡j weZiY Kiv n‡q‡Q|  

O. gnvcwiKíbv  ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi e¨e ’̄vcbvq ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj 
Awa`ßi(GjwRBwW) KZ…©K ev Í̄evwqZ Dc‡Rjv kni 
AeKvVv‡gv Dbœqb I †Rjv kni AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K 
cÖK‡íi AvIZvq 328wU †cŠimfvi g‡a¨ 240 wU †cŠimfvi 
gv÷vi cøvb cÖYqb Kiv n‡q‡Q| Aewkó 88wU †cŠimfvi 
gnvcwiKíbv cÖYq‡bi KvR Ae¨vnZ i‡q‡Q|  

P. wWwRUvj †m›Uvi ’̄vcb  RbM‡Yi †`viMovq B-‡mev wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ †Kvb iKg 
cÖKí MÖnY QvovB ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi cÖZ¨ÿ mn‡hvwMZvq 
†cŠimfvmg~‡ni wbR¯̂ cÖ‡Póv I A_©vq‡b 321 wU †cŠimfvq 
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†cŠi wWwRUvj †m›Uvi ’̄vwcZ n‡q‡Q| GmKj †m›Uvi 
D‡`¨v³v‡`i gva¨‡g †cŠi cwil‡`i †mev cÖ`vb Kiv n‡”Q| 
ZvQvov †cŠimfv I‡qe †cvU©vj Gi gva¨‡g †cŠimfv m¤úwK©Z 
Z_¨, †cŠi cwil‡`i gva¨‡g RbcÖwZwbwa/Rbe‡ji Z_¨, 
bvMwiK †mev mg~n, bMi cwiKíbv welqK Z_¨, Dbœqb I 
†fŠZ AeKvVv‡gv msµvšÍ Ges wewfbœ wel‡q Z_¨ cÖKvk Kiv 
n‡”Q| †cŠi bvMwiKM‡Yi †h †Kvb gZvgZ/Awf‡hvM 
†cŠimfvi I‡qemvB‡Ui gva¨‡g cÖ`v‡bi e¨e ’̄v M„wnZ n‡”Q|  

Q.  B-wRwc  Dbœqb I µq Kvh©µ‡g m”QZv, Revew`wnZv I A_© AcPq 
Ges †UÛvi msµvšÍ mKj ai‡Yi ỳbx©wZ cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ bZzb 
cÖKí MÖnY QvovB ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi wbR¯̂ cÖ‡Póvq B-
‡UÛvwis (B-wRwc) Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 328 wU 
†cŠimfvi g‡a¨ 297wU †cŠimfvi B-wRwc Gi †iwR‡÷kb 
m¤úbœ n‡q‡Q Ges B-‡UÛvwis Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| AwP‡iB 
Aewkó 31 wU †cŠimfvi †iwR‡÷kb m¤úbœ n‡e Ges kxNªB 
†`‡ki mKj †cŠimfvq kZfvM B-wRwc ev Í̄evqb Kvh©µg Pvjy 
n‡e|  

R.  Rjevqy Uªv÷ dv‡Ûi A_©vq‡b 
ev Í̄evqbvaxb cÖKí  

 2018-2019 A_© eQ‡i 15 wU †cŠimfvq Rjevqy 
cwieZ©b Uªv÷ dv‡Ûi A_©vq‡b 15 wU cÖKí ev Í̄evqb KvR 
mgvß n‡q‡Q|  

 Rjevqy cwieZ©bRwbZ ÿwZKi cÖfve †gvKv‡ejvq Rjevqy 
Uªv÷ dv‡Ûi A_©vq‡b eZ©gv‡b 34 wU †cŠimfvq Rjevqy 
mswkøó cÖKí Pjgvb i‡q‡Q| Rjevqy cÖfve †gvKv‡ejv, 
†Wª‡bR e¨e ’̄v Dbœqb, Mfxi bjK~c ’̄vc‡bi gva¨‡g my‡cq 
cvwb mieivn, †mŠi we`y¨ZvwqZ moK evwZ ’̄vcb I 
Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Dbœqb Kvh©µg ev Í̄evqb Gme cÖK‡íi 
D‡Ïk¨|  

S.  ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvq 
GjwRBwW KZ…©K wewfbœ 
†cŠimfvq ev Í̄evqbvaxb 
cÖKímg~n:  

’̄vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvq GjwRBwW KZ…©K †cŠimfv 
ch©v‡q 25wU Dbœqb cÖKí eZ©gv‡b ev Í̄evqbvaxb i‡q‡Q| 
GmKj cÖK‡íi cÖavb Ask n‡”Q-  
 †cŠimfvq iv Í̄v wbg©vY, Dbœqb I iÿYv‡eÿY;  
 weªR/KvjfvU© wbg©vY; 
 Lvj cyb:Lbb/Lv‡ji cvo iÿYv‡eÿY; 
 KwgDwbwU j¨vwUªb/j¨vwUªb wbg©vY; 
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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 mgš̂q 
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 
 

cvwb mieivn-1 kvLv 
শাসিনক কায মঃ 

০১। অিতির  ধান েকৗশলী পেদ ০৩(িতন) জনেক চলিত দািয়ে  এবং ২৮(আটাশ) জন সহকারী 
েকৗশলীেক িনব াহী েকৗশলী পেদ চলিত দািয়  দান করা হেয়েছ। 

০২।  পািন সরবরাহ-১ অিধশাখা হেত িডিপএইচই এর ২৪(চি শ) জন কম কতার অবসেরা র  ম র ও 
১৬ ( ষাল) জন কম কতার পনশন ম র করা হেয়েছ। 

০৩।  িনব াহী েকৗশলী ও ত  পয ােয়র কম কতার মে  ২০(িবশ) জন িনব াহী েকৗশলী, ০২( ই) জন 
উপ- ক  পিরচালক এবং ০৬(ছয়) জন ত াবধায়ক েকৗশলীেক ক  পিরচালক িহেসেব 
বদলী/পদায়ন করা হেয়েছ। 

উ য়ন কায মঃ 
০১।  জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক ২০১৮-১৯ অথ বছের ৩৫(পয়ি শ)  পািন সরবরাহ ও 

ািনেটশন ক  বা বায়ন করা হেয়েছ। ৩৫ (পয়ি শ)  কে র মে  ০২( ই)  কে র 
কায ম ন ২০১৯ তািরেখ সমা  হেয়েছ। অপরিদেক ২০১৮-২০১৯ অথ বছের িজওিব অথ ায়েন 
িন বিণ ত ন ন ০৯(নয়)  ক  অ েমািদত হেয়েছঃ 
(১)  িপেরাজ র জলাধীন ভা ািরয়া উপেজলার িবিভ  ইউিনয়েন িনরাপদ পািন সরবরাহ ক । 
(২)  রাজশাহী, নওগ  ও চ পাইনবাবগ  জলাধীন িন  পািন র এলাকায় কিমউিন  িভি ক পািন 

সরবরাহ ক ।  
(৩)  চা বাগান কম েদর জ  িনরাপদ েপয় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ক । 
(৪)   -উপির  পািন পিরেশাধেনর মা েম রা ামা , বােগরহাট ও ফিরদ র জলার িনরাপদ 

পািন সরবরাহ ক । 
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(৫)  পিরেবশবা ব সালার ওয়াটার িড ালাইেনশন ইউিনট াপেনর মা েম িনরাপদ পািন 
সরবরাহ ক । 

(৬)  নামগ  জলার দি ণ রমা উপেজলার প ী এলাকায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ক । 
(৭)  নামগ  জলার জগ াথ র উপেজলার প ী এলাকায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ক । 
(৮)  নায়াখালী জলার চৗ হনী পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব ার স সারণ ও 

উ য়ন ক । 
(৯)  খাগড়াছিড় জলার িবিভ  ামস েহ িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব াপন ক । 

০২। িডিপএইচই ক ক বা বায়নাধীন পািন সরবরাহ ও নল প াপন ও ািনেটশন সবা সং া  ৩৫ 
(পয়ি শ)  কে র অথ ছাড়করণসহ কে র কায ম সে াষজনকভােব বছর িভি ক স  করা 
হেয়েছ। 

০৩। ািনেটশন ব ার উ য়েন সেচতনতা ি র জ  জাতীয় ািনেটশন মাস অে াবর, ২০১৮ 
সফলতার সােথ উদযাপন করা হেয়েছ। 

০৪। জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক বা বায়নাধীন িবিভ  কে র আওতায় ২১০১৮-১৯ অথ বছের 
প ী এলাকায় ৮৭,৭১৯ (সাতািশ হাজার সাতশত উিনশ)  এবং পৗর এলাকায় ১৫০০(এক হাজার 
প চশত)  িবিভ  ধরেনর পািনর উৎস াপন কের িব  পািন সরবরােহর ব া হণ করা হেয়েছ। 

০৫। ২০১৮-১৯ অথ বছের প ী এলাকায় ৩৫০৩০ (পয়ি শ হাজার ি শ) ে র ািনটারী াি ন 
িনম াণ করা হেয়েছ; 

০৬। ২০১৮-১৯ অথ বছের পৗর এলাকায় ২৬৬ ( ইশত)  পাবিলক টয়েলট/কিমউিন  াি ন, ১,৭৭০ 
(এক হাজার সাতশত স র)  শয়াড াি ন এবং িব  ইজেতমায় আগত ধম াণ স ীেদর 

ািনেটশন ব া িনি তকে  ট ীর ইজেতমা ময়দােন ০৩(িতন)  তলািবিশ  টয়েলট িবি ং 
াপন করা হেয়েছ ও ১০(দশ)  টয়েলট িবি ং াপন করা হেয়েছ; 

০৭। ২০১৮-১৯ অথ বছের বিসক ািনেটশন কভােরজ ৯৯% এ উ ীত হেয়েছ এবং উ ত ািনেটশন 
৬১% এ উ ীত হেয়েছ; 

০৮। Water, Sanitation And Hygiene (WASH) স েরর সােথ জিড়ত িবিভ  
িত ােনর পশাজীবী ও কম েদর দ তা ি র জ  ায় ২৫৭ ( ইশত সাতা ) জনেক িশ ণ 
দান করা হেয়েছ। 

০৯। ১৫ অে াবর, ২০১৮ তািরেখ িব  হাত ধায়া িদবেসর কম চী সফলভােব উদযাপন করা হেয়েছ; 
১০। ২০১৮-১৯ অথ বছের ১৫৪ (একশত য়া )  পৗরসভায় পাইপ লাইেনর মা েম পািন সরবরাহ ব া 

চা  করা হেয়েছ; 
 

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| 

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¨ 
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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 Í̄Kv 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| 

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 
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| 
 
(2) PÆMÖvg Iqvmv t 
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 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 Í̄evqb 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 ỳbvNvU cvwb mieivn cÖKíÕ ev Í̄evqb 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 Í̄evqbvaxb i‡q‡Q| cÖKímg~n mßg cÂevwl©K Kg©cwiKíbvi †gqv‡` ev Í̄evwqZ 
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 Í̄evq‡bi 
D‡`¨vM MÖnY K‡i‡QÓ|  
 

cvwb mieivn-3 AwakvLv 
 
Lyjbv Iqvmv : 2018-19 A_© eQ‡i Lyjbv Iqvmvi Abybœqb ev‡R‡Ui AvIZvq 15.50 (c‡bi †KvwU 
cÂvk jÿ) †KvwU UvKv Ges Dbœqb ev‡R‡Ui AvIZvq 467.69 (PvikZ mvZlwÆ †KvwU EbmËzi jÿ) 
†KvwU UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| ÒLyjbv cvwb mieivn cÖKíÓ wU 2554 ( ỳB nvRvi cuvPkZ Pzqvbœ) †KvwU 
UvKv e¨‡q Ryb, 2019 Zvwi‡L mgvß n‡q‡Q| GB cÖK‡íi AvIZvq wbwg©Z mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U 
cø¨v›U Gi bvg Òe½eÜz IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›UÓ wn‡m‡e bvgKiY Kiv n‡q‡Q| ÒLyjbv kn‡i cqtwb®‹vkb 
e¨e ’̄v wbg©v‡Yi Rb¨ f~wg AwaMÖnYÓ cÖK‡íi wRIwe As‡ki eivÏK…Z 5000.00 (cÂvk †KvwU) jÿ UvKv 
Qvo Kiv n‡q‡Q| G cÖK‡íi Rb¨ 30.9311 (wÎk `kwgK bq wZb GK GK) GKi Rwg AwaMÖn‡Yi 
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cÖkvmwbK Aby‡gv`b †`qv n‡q‡Q| Lyjbv Iqvmvi Rb¨ A ’̄vqxfv‡e m„wRZ 76(wQqvËi)wU c` 
31/05/2020 ZvwiL ch©šÍ RbcÖkvmb gš¿Yvjq n‡Z msiÿ‡Yi AbygwZ cvIqv †M‡Q| Lyjbv Iqvmvi 
ivR¯̂Lv‡Z 133(GKkZ †ZwÎk)wU c` ’̄vqx Kiv n‡q‡Q| Lyjbv Iqvmvi Rb¨ 134(GKkZ †PŠwÎk)wU 
c` A ’̄vqxfv‡e m„R‡bi Aby‡gv`b cvIqv †M‡Q| Kg©KZ©v‡`i Kg©`ÿZv e„w×i Rb¨ †`‡k I we‡`‡k 
cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖK‡í wb‡qvwRZ we‡`wk we‡klÁ‡`i wbivcËv QvocÎ Ges wfmvi 
†gqv` e„w×i Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| Lyjbv Iqvmv Lyjbv gnvbMix‡Z emevmKvix cÖvq 15 jÿ 
gvby‡li Rb¨ my‡cq cvwb mieivn wbwðZ K‡i‡Q Ges Lyjbv Iqvmvi AvIZvq Pjgvb ÒLyjbv kn‡i 
cqtwb®‹vkb e¨e ’̄v wbg©vYÓ cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j DbœZ m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v wbwðZ n‡e| 
 
ivRkvnx Iqvmv : 2018-19 A_© eQ‡i Abybœqb ev‡R‡Ui AvIZvq 24.00 (PweŸk) †KvwU UvKv Qvo Kiv 
n‡q‡Q| ÒivRkvnx Iqvmvi f~-Dcwi ’̄ cvwb †kvabvMviÓ cÖKíwU ev Í̄evq‡bi Rb¨ ÔwdwRwewjwU ÷¨vwW 
wi‡cvU©Õ A_©‰bwZK m¤úK© wefv‡Mi gva¨‡g Pxbv `~Zvev‡m †cÖiY Kiv n‡q‡Q| cÖK‡íi FY Pzw³ m¤úv`‡bi 
Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q Ges FY Pzw³ m¤úv`b n‡j kxNªB cÖK‡íi g~j KvR ïiæ Kiv n‡e| ˆ`wbK 20 
†KvwU wjUvi ÿgZvm¤úbœ G cÖKíwU m¤úbœ n‡j ivRkvnx Iqvmvi cvwbi Kvfv‡iR kZfv‡M DbœxZ n‡e| D³ 
cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j ivRkvnx gnvbMix‡Z emevmKvix cÖvq 10 jÿ gvby‡li Rb¨ Av‡m©wbKgy³ my‡cq cvwb 
mieivn Kiv m¤¢e n‡e| B‡Zvg‡a¨ cÖkvmwbK Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ eivÏK…Z wRIwe As‡ki 03(wZb) 
jÿ UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| ÒivRkvnx Iqvmvi f~-Dcwi ’̄ cvwb †kvabvMv‡ii Rb¨ Rwg AwaMÖnYÓ cÖK‡íi 
wRIwe As‡ki 7869 (mvZ nvRvi AvUkZ EbmËi) jÿ UvKvi e¨q wefvRb Kiv n‡q‡Q| D³ cÖK‡íi 
Rb¨ 50.4939 (cÂvk `kwgK Pvi bq wZb bq) GKi Rwg AwaMÖn‡Yi cÖkvmwbK Aby‡gv`b †`qv 
n‡q‡Q| 9(bq) Rb Kg©Pvix‡K ivRkvnx Iqvmvq AvZ¥xKi‡Yi Rb¨ RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q cÎ †cÖiY Kiv 
n‡q‡Q| ivRkvnx Iqvmvi Rb¨ 82(weivwk)wU c` ’̄vqx Kiv n‡q‡Q| ˆ`wbK gRyixwfwËK 40(Pwjøk) Rb 
kÖwgK wb‡qv‡Mi cÖkvmwbK Aby‡gv`b †`qv n‡q‡Q| Kg©KZ©v‡`i Kg©`ÿZv e„w×i Rb¨ †`‡k I we‡`‡k 
cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
 
nvBmvIqv : (K) nvBmvIqv MV‡bi msw¶ß BwZnvm : nvBwRb, m¨vwb‡Ukb GÛ IqvUvi mvcøvB †cÖvMÖvg 
(nvBmvIqv) ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb cwiPvwjZ GKwU ¯̂vqËkvwmZ I AjvfRbK cÖwZôvb| GwU 
evsjv‡`k †Kv¤úvwb AvBb, 1994  Gi 28 aviv Abymv‡i wbewÜZ| 2007 mv‡j hvÎv ïiæ Kiv GB 
cÖwZôvbwU †Kv¤úvwb AvBb I †g‡gv‡iÛvg GÛ AvwU©‡Kjm Ae A¨v‡mvwm‡qkb Ae nvBmvIqv Abyhvqx 13-
m`m¨ wewkó GKwU Mfwb©s †evW© KZ©…K cwiPvwjZ nq| ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi mwPe g‡nv`q c`vwaKvi 
e‡j nvBmvIqv Mfwb©s †ev‡W©i †Pqvig¨vb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib| 
(L) nvBmvIqvi Kvh©µg : nvBmvIqv g~jZ evsjv‡`‡ki MÖvgxY I `yM©g GjvKvmg~‡n ¯̂v ’̄¨ wewa, DbœZ 
m¨vwb‡Ukb I wbivc` cvwb mievin †mev wbwðZKi‡Y BDwbqb cwil`‡K mnvqZv cÖ`vb K‡i _v‡K| 
wZbwU cÖavb D‡Ïk¨ wb‡q nvBmvIqvi mvwe©K Kvh©µg cwiPvwjZ nq :- 

 BDwbqb cwil‡`i gva¨‡g ’̄vbxq RbM‡Yi Rb¨ wbivc` cvwbi ’̄vcbv ˆZwi Kiv| 
 ’̄vbxq RbM‡Yi ¯̂v ’̄¨m¤§Z AvPiY I m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄vi Dbœqb wbwðZ Kiv| 
 BDwbqb cwil` mg~‡ni `¶ZvI m¶gZv e„w×, Ges Zv‡`i Avw_©K I KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb 

Kiv| 
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weMZ 12 eQ‡i 1100-Gi AwaK BDwbqb cwil`‡K Avw_©K I KvwiMix mnvqZv cÖ`v‡bi gva¨‡g I 
Zv‡`i e¨e ’̄vcbvq nvBmvIqv 85 nvRv‡iiI AwaK wbivc` cvwbi Drm ’̄vcb I 4 nvRv‡ii I †ewk 
cvewjK I cÖvwZôvwbK j¨vwU«b Ges cÖvq 16 jvL cwieviwfwËK j¨vwU«b wbg©vY A_ev ms¯‹vi K‡i‡Q| 
GQvovI cÖvq 95 jvL MÖvgxY RbMY‡K ¯̂v ’̄¨Ki AvPiY I Rjevqy cwieZ©‡bi SzuwK m¤ú‡K© m‡PZbZv e…w× 
I e¨envwiK wk¶v cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
(M) nvBmvIqvi Aby`v‡bi Drm : evsjv‡`k miKvi, †WbgvK©, A‡÷ªwjqv, Rvg©vbx I myBRvij¨vÛ miKvi 
Ges A¨vKkb G‡Mb÷ nv½vi (GwmGd) -Gi Avw_©K Aby`v‡b nvBmvIqv evsjv‡`‡ki wewfbœ ’̄v‡b Kvh©µg 
cwiPvjbv K‡i‡Q| nvBmvIqvi cÖKímg‚‡n cÖavb Askx`vwiZ¡ BDwbqb cwil‡`i nIqvq cÖwZôvbwUi †gvU 
ev‡R‡Ui cÖvq 90 kZvsk A_© BDwbqb¸‡jvi gva¨‡g e¨q Kiv n‡q _v‡K|   
(N) nvBmvIqvi 2018-19 mv‡ji AMÖMwZ : 2018-19 A_© eQ‡i †WbgvK©, myBRvij¨vÛ, A‡÷ªwjqv 
miKviI A¨vKkb G‡Mb÷ nv½vi (GwmGd)-Gi A_©vq‡b nvwZqv, ivgMwZ, iv½vevwj, Lzjbv, h‡kvi, 
ev‡MinvU, mvZ¶xiv, bovBj, K·evRvi, DwLqv, †UKbvd Dc‡Rjv I wKQz wbe©vwPZ †ivwn½v kiYv_©x 
K¨v‡¤ú nvBmvIqvi 5wU cÖKí Pjgvb i‡q‡Q| G eQi nvBmvIqv Gme Dc‡Rjvi AšÍf©z³ 107wU BDwbqb 
cwil`‡K Avw_©K I KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb Ki‡Q Ges Gme BDwbqb cwil‡`i 1,335 Rb Kg©KZv©, 
cvwb I m¨vwb‡Ukb msµvšÍ ’̄vqx KwgwUi m`m¨e…›` I Kg©x‡`i `¶Zv e…w×i Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖwk¶b cÖ`vb 
K‡i‡Q| †mB mv‡_ Gme GjvKvi cÖvq 5 jvL gvbzl‡K ¯̂v ’̄¨Ki AvPiY m¤ú‡K© e¨envwiK wk¶v cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q| cvkvcvwk 2,464wU wbivc` cvwbi Drm ’̄vcb Kiv n‡q‡Q - hv †_‡K cÖvq 1 jvL 20 nvRvi 
gvbzl DcK…Z n‡”Q Ges 25,672wU cwieviwfwËK j¨vwUªb I 109wU cvewjK I cÖvwZôvwbK j¨vwUªb wbg©vY 
Kiv n‡q‡Q| 
(O) nvBmvIqvi wewfbœ Kvh©µ‡gi Qwe : 
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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 ỳBwU 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|  

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 Í̄evqb 
Kvh©µg gwbUwis I ev Í̄evqb 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 Í̄evqb Kvh©µg 
Zviv cwi`k©b K‡i _v‡Kb|    

gwbUwis kvLv 
 

K) 2018-19 A_© eQ‡i wefvM ch©v‡q cwiPvjK, ’̄vbxq miKvi Kvh©vj‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †eZb 
I fvZv eve` 5 †KvwU 47 j¶ 58 nvRvi UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| 

L) 2018-19 A_© eQ‡i ‡Rjv ch©v‡q DccwiPvjK, ’̄vbxq miKvi Kvh©vj‡qi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 
†eZb I fvZv eve` 16 †KvwU 95 j¶ 32 nvRvi UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| 

M) ানীয় সরকার িবভাগ ক ক গ ত পিরদশ ন ম, wWGjwR I wWwWGjwRMY 2018-19 A_© eQ‡i 
cÖvq 6300wU ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb I 2450wU Dbœqb cÖKí cwi`k©b K‡i‡Qb, hv weMZ A_© 
eQ‡ii †P‡q cÖvq wØ¸Y| d‡j Kv‡Ri ¸YMZgvb AwaKZi wbwðZKiY I ev Í̄evq‡b mwµq mnvqK 
f~wgKv cvjb K‡i‡Q| 
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N) 2017-18 A_© eQ‡i 297wU †cŠimfvi Ges 61wU †Rjv cwil‡`i Kg©`¶Zv g~j¨vqb Kvh©µg 
h_vh_fv‡e m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| ানীয় সরকার িত ানস েহর কম দ তা ায়েনর ফেল িনব ািচত 
জন িতিনিধেদর মে  কােজর ণগতমান ি র ে  অ ে রণা যাগাে । 

O) ২০১৮-১৯ অথ বছের িবিভ  িডএলিজ/িডিডএলিজ কায ালেয় মাট ১৩ ( তর) জন কম চারী িনেয়ােগর 
লে  ছাড়প  দান করা হেয়েছ। িডএলিজ/িডিডএলিজ কায ালেয় ন ন কম চারী িনেয়াগ করার ফেল 
কম সং ান ি  ও বকার  াস পেয়েছ এবং কােজর গিতসীমা ি  পেয়েছ। 

P) gwš¿cwil` wefvM KZ©„K Av‡qvwRZ †Rjv cÖkvmK m‡¤§jb 2019-G M„nxZ wm×v‡šÍi Av‡jv‡K ’̄vbxq miKvi 
wefvM mswkøó welqvw` ev Í̄evq‡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| 

Q) 2017-18 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| 

R) ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi 2017-18 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| 

S) 2017-18 A_© eQ‡i ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb KZ…©K ev Í̄evwqZ/ev Í̄evqbvaxb 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 2018-19 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 Í̄evwqZ 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| 

(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|  

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| `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 Í̄evq‡bi MwZ Z¡ivwš̂Z n‡q‡Q| 
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cwiKíbv AwakvLv 
 

’̄vbxq miKvi wefv‡Mi cwiKíbv AwakvLvq ỳBRb Dc-cÖav‡bi Aax‡b wmwbqi mnKvix cÖavb/mnKvix cÖavb 
ch©v‡qi 3wU kvLv i‡q‡Q| ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi hyM¥cÖavb 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 Í̄vNvU, †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› ª̀, ‡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| 2018-19 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwc-‡Z ’̄vbxq miKvi cÖwZôv‡bi AbyK~‡j Dbœqb mnvqZv eiv‡Ïi 
weeiY wbgœiƒct 

Lv‡Zi bvg eivÏ (†KvwU UvKvq) Aegyw³/e¨q (†KvwU UvKvq) 
1. Dc‡Rjvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv 550.00 544.80 
2. BDwbqb cwil‡`i Rb¨ Dbœqb mnvqZv 10.00 10.00 
3. ‡cŠimfvmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv 470.00 470.00 
4. ‡Rjv cwil`mg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv 560.00 560.00 
5. 11wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi Rb¨ Dbœqb mnvqZv 430.00 430.00 

me©‡gvU 2020.00 2014.8 
 

2018-19 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwc‡Z †gvU RvZxq eivÏ wQj 176619.71 †KvwU UvKv| Gi g‡a¨ ’̄vbxq 
miKvi wefv‡Mi Rb¨ eivÏ wQj 26613.74 †KvwU UvKv, hv †gvU AviGwWwc eiv‡Ïi 15.06%| G eiv‡Ïi 
g‡a¨ ’̄vbxq miKvi wefvM KZ©„K ev Í̄evqbvaxb †gvU 273wU cÖK‡íi AbyK‚‡j eivÏ wQj †gvU 24593.74 †KvwU 
UvKv (wRIwe 16626.52 †KvwU Ges cÖKí mvnvh¨ 7967.22 †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 2020.00 †KvwU UvKv| mvwe©Kfv‡e ’̄vbxq miKvi 
wefv‡Mi AbyKy‡j A_© Aegyw³ I e¨q n‡q‡Q h_vµ‡g 25767.30 †KvwU UvKv (eiv‡Ïi 96.82%) I 
25394.52 †KvwU UvKv (eiv‡Ïi 95.42%)|  

 
cÖKí Ges ’̄vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Rb¨ Dbœqb mnvqZv eve` eivÏ I e¨‡qi mvwe©K AMÖMwZ 

                (‡KvwU UvKvq)   
cÖKí I Dbœqb mnvqZv AviGwWwc 

eivÏ 
Aegyw³ (eiv‡Ïi %) e¨q (eiv‡Ïi %) 

cÖK‡íi AbyK‚‡j (273wU) 24593.74 23752.50 (96.58%) 23379.72 (95.06%) 
Dbœqb mnvqZv 2020.00 2014.80 (99.74%) 2014.80 (99.74%) 

‡gvU 26613.74 25767.30 (96.82%) 25394.52 (95.42%) 
 
 

2018-19 A_© eQ‡i me©‡gvU 42wU cÖKí mgvß n‡q‡Q (GjwRBwWÕi 31wU, Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gi 2wU, 
XvKv IqvmvÕi 3wU, PÆMÖvg IqvmvÕi 1wU, XvKv `w¶Y wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, 
ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU, Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb Gi 1wU)| 2018-19 
A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwcÕi eivÏ, Aegyw³ I e¨‡qi ms ’̄vIqvix weeiY cwiwkó-ÒKÓ G †`qv n‡jv| 2018-
19 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwc‡Z ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi AbyK‚‡j cÖ`Ë Dbœqb mnvqZv eiv‡Ïi weeiY 
(cwiwkó-L)| 2017-18 I 2018-19 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ GwWwcf~³ cÖKímg~‡ni ms ’̄vIqvix A_© eivÏ, 
Aegyw³ I e¨‡qi Zzjbvg~jK weeiYx cwiwkó-ÒMÓ G D‡jøL i‡q‡Q| 2018-19 mv‡ji g~j GwWwc I ms‡kvwaZ 
GwWwc eiv‡Ïi Zzjbvg~jK weeiYx cwiwkó-ÒNÓ G D‡jøL i‡q‡Q|  
 
 2017-18 A_© eQ‡i AviGwWweÕi AMÖMwZ wQj 97.36%| 
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cwiKíbv AwakvLv n‡Z 2018-19 A_© eQ‡ii ev Í̄evwqZ Kvh©µg wbgœiƒc 
(1) G AwakvLv n‡Z me©‡gvU 67wU bZzb cÖKí cÖ Í̄ve Aby‡gvw`Z n‡q‡Q Ges 47wU 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 Í̄evqb AMÖMwZi 9wU 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 Í̄evqb AMÖMwZ I Dbœqb Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw`/ 
cÖwZ‡e`b ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

(7) 10g RvZxq msm‡` 2019 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|  

(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) mnkÖvã Dbœqb Ges `vwi ª̀ 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|   
 

cwiKíbv-1 kvLvi eZ©gvb Kvh©µg wbgœiƒc 
(1) G kvLv n‡Z ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb GjwRBwW, e‡i› ª̀ Dbœqb KZ©„c¶ KZ©„K mivmwi ev Í̄evq‡bi 

Rb¨ cÖ Í̄vweZ 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 Í̄evqb 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 Í̄evqb AMÖMwZ I Dbœqb Kvh©µg msµvšÍ Z_¨vw`/ 
cÖwZ‡e`b ‡cÖiY Kiv nq|  

(3) `vZv‡Mvôxi mv‡_ GjwRBwW KZ©„K cÖ Í̄vweZ 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  wgkb mg~‡ni mv‡_ Wrap-Up mfvi Av‡qvRb Kiv nq| 
 

cwiKíbv-2 kvLvi eZ©gvb Kvh©µg wbgœiƒc 
(1) G kvLv n‡Z ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb, XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb,  
(2) ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb, PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb, Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb, ewikvj wmwU K‡c©v‡ikb, 

wm‡jU wmwU K‡c©v‡ikb, bvivqbMÄ wmwU K‡c©v‡ikb, Kzwgjøv wmwU K‡c©v‡ikb, iscyi wmwU K‡c©v‡ikb, 
MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ikb, Sustainable Development Goal Ges Five Year Plan Rjevqy cwieZ©b 
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Awf‡hvRb †gvKv‡ejvi Rb¨ XvKv, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi AvIZvq M„nxZe¨ cÖKímg~n mivmwi 
ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖ Í̄vweZ 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 Í̄evqb ch©v‡q wewfbœ Z`šÍ/cwi`k©b msµvšÍ Kvh©µg Kiv n‡q _v‡K|  

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

(4) 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|  

(5) `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|  

(6) wewfbœ `vZv †`k/ms ’̄vÕi  wgkb mg~‡ni mv‡_ Wrap-Up mfvi Av‡qvRb Kiv nq| 
(7) cÂevwl©Kx cwiKíbvq AšÍf©yw³i Rb¨ ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi Input cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq|   
(8) msm‡` gvbbxq A_© gš¿xi ev‡RU e³…Zvq AšÍf©yw³i Rb¨ Input cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv nq| mnkÖvã 

Dbœqb Ges `vwi ª̀¨ 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 kvLvi eZ©gvb Kvh©µg wbgœiƒc 

(1) G kvLv n‡Z ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi Aaxb wWwcGBPB, XvKv Iqvmv, PÆMÖvg Iqvmv, Lyjbv Iqvmv Ges 
ivRkvnx Iqvmv KZ©„K ev Í̄evq‡bi Rb¨ cÖ Í̄vweZ 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 Í̄evqb ch©v‡q wewfbœ Z`šÍ/cwi`k©b msµvšÍ Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q _v‡K|  

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

(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 Í̄evqb 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 Í̄evqb mswkøó 

wel‡q mgš^q msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv 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 (2q ch©vq) cÖKí 
 

1| cÖK‡íi f~wgKv  
mykvmb wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ MÖvg Av`vj‡Zi Kvh©µg‡K kw³kvjx Ki‡Z MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi Zvi ’̄vbxq 
miKvi wefv‡Mi gva¨‡g BDGbwWwc I BD‡ivwcqvb BDwbqb- Gi Avw_©K I KvwiMwi mn‡hvwMZvq 7 eQi †gqv`x 
(2009-2015) “Activating Village Courts in Bangladesh” kxl©K cÖKíwU evsjv‡`‡ki 14wU †Rjvi 
56wU Dc‡Rjvi 351wU BDwbq‡b mdjfv‡e ev Í̄evqb K‡i‡Q| wewfbœ wbi‡cÿ M‡elYvq GB cÖKí‡K ’̄vbxqfv‡e 
we‡iva wb®úwËi gva¨‡g mykvmb wbwðZKi‡Yi GKwU mdj g‡Wj wnmv‡e ¯̂xK…wZ w`‡q‡Q Ges mviv †`‡k GgbwK 
†`‡ki evB‡iI GB g‡Wj ev Í̄evq‡bi civgk© cÖ`vb K‡i‡Q| Dbœqb mn‡hvMx ms ’̄vi Kv‡Q we‡ewPZ GB 
Flagship cÖKíwU 2015 mv‡ji wW‡m¤^i gv‡m mgvß nIqvi c‡i Dbœqb mn‡hvMx ms ’̄v I miKvi GB cÖKíwUi 
wØZxq ch©vq A_©vr Òevsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY (2q ch©vq)Ó  cÖKíwU 4 eQ‡ii (2016-2019) Rb¨ 
†`‡ki 1,080wU BDwbq‡b ev Í̄evqb ïiæ K‡i‡Q| cÖKíwU MÖvg Av`vjZ e¨e ’̄v Kvh©KixKi‡Yi gva¨‡g 
evsjv‡`‡ki cÖZ¨šÍ GjvKvi myweavewÂZ I cÖvwšÍK Rb‡Mvôx we‡kl K‡i bvix, `wi ª̀ 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 msNwVZ Ab¨vqmg~‡ni 
cÖwZKvi PvB‡Z cv‡i Ges ’̄vbxq ch©v‡q Aí mg‡q I ¯̂í Li‡P we‡iva wb®úwË Ki‡Z cv‡i| G cÖK‡íi g~j wfwË 
nj MÖvg Av`vjZ AvBb, 2006 (2013 mv‡j ms‡kvwaZ) I MÖvg Av`vjZ wewagvjv, 2016| cÖKíwU ev Í̄evq‡bi 
j‡ÿ¨ †gvU ev‡RU aiv n‡q‡Q 31,174.08 jÿ UvKv (BD‡ivwcqvb BDwbqb I BDGbwWwc- 27,111.58 jÿ 
UvKv Ges evsjv‡`k miKvi- 4,062.50 jÿ UvKv)| 
2| cÖK‡íi jÿ¨ I D‡Ïk¨ 
cÖK‡íi mvgwMÖK 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 ª̀ 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 ª̀æZZg mg‡q, ¯̂í Li‡P I ¯̂”QZvi mv‡_ 
we‡iva wb®úwË Ki‡Z cv‡i| 

Kvh©µgmg~nt miKvi GB cÖKíwUi gva¨‡g wbe©vwPZ 1,080wU BDwbq‡bi ’̄vbxq RbMY‡K MÖvg Av`vj‡Zi 
gva¨‡g wePvwiK †mev cÖ`vb Ki‡Q| cÖKíwU Zvi jÿ¨ I D‡Ïk¨ AR©‡b wb‡¤œv³ Kvh©µgmg~n ev Í̄evqb Ki‡Q| 

 cÖK‡íi †gqv`v‡šÍ bZzb wbe©vwPZ 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 DbœwZmvab Kiv| 

 MÖvg Av`vj‡Zi `ÿZv Ges Kvh©KvwiZv‡K e„w× Kivi j‡ÿ¨ AvBbx KvVv‡gv I bxwZgvjv cybtms‡kvab 
Kiv| 

 MÖvg Av`j‡Zi cvidi‡gÝ c×wZgvwdK g~j¨vq‡b miKv‡ii cwiexÿY mÿgZv e„w× Kiv| 
 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| 
 MÖvg Av`vjZ m¤úwK©Z cÖvgvwYK Z_¨ Ges Ávb-e¨e ’̄vcbv e„w× Kiv| 

3| Kg© GjvKv I Kg©cš’v 
evsjv‡`‡ki 8wU wefv‡Mi 27wU †Rjvi AšÍf©y³ 128wU Dc‡Rjvi 1,080wU BDwbq‡b cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡”Q| 
wb‡¤œi †Uwe‡j Kg© GjvKv Zz‡j aiv n‡q‡Q| 

wefvM  †Rjv Dc‡Rjvi msL¨v BDwbq‡bi  msL¨v 
XvKv MvRxcyi, gv`vixcyi, †MvcvjMÄ, dwi`cyi 18 136 
gqgbwmsn Rvgvjcyi, gqgbwmsn, †bÎ‡Kvbv 10 99 
PÆMÖvg Puv`cyi, PÆMÖvg, K·evRvi, †bvqvLvjx 22 172 
wm‡jU †gŠjfxevRvi, mybvgMÄ, wm‡jU 13 111 
ivRkvnx bIMuv, cvebv, wmivRMÄ 16 131 
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iscyi iscyi, MvBevÜv, KzwoMÖvg, cÂMo 20 183 
ewikvj †fvjv, ei¸bv, cUzqvLvjx 13 118 
Lyjbv ev‡MinvU, Lyjbv, mvZwÿiv 16 130 
8wU wefvM 27wU †Rjv 128wU 1,080wU 
 
GB cÖKí BDwbqb cwil‡`i wbe©vwPZ cÖwZwbwa, MÖvg cywjk Ges MÖvg Av`vj‡Zi wePviK‡`i `ÿZv e„w× I 
Av`vj‡Zi Kvh©µg m¤ú‡K© RbmvaviY‡K m‡PZb Kivi j‡ÿ¨ PviwU wefv‡M PviwU †emiKvwi Dbœqb ms ’̄v‡K 
wb‡qvM cÖ`vb K‡i‡Q| †UKmB `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ GbAvBGjwRmn Ab¨vb¨ miKvwi cÖwkÿY cÖwZôvbmg~‡ni mv‡_ 
KvR K‡i hv‡”Q| GQvov GB cÖKí MoLJPA I MOHA Gi mv‡_ partnership G KvR Ki‡Q| 
 
4| cÖKí GjvKvq 2018-19 A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©µg 

 cÖKífy³ 1,078wU BDwbq‡b 
73,415wU gvgjv bw_fy³ n‡q‡Q hvi 
g‡a¨ 60,797wU gvgjvq MÖvg 
Av`vj‡Zi gva¨‡g wm×všÍ (ivq) cÖ`vb 
Kiv n‡q‡Q Ges 58,278wU wm×všÍ 
(95%) ev Í̄evwqZ n‡q‡Q|  

 3,335wU gvgjv D”P Av`vjZ †_‡K 
wb®úwËi j‡ÿ¨ MÖvg Av`vj‡Z ’̄vbvšÍi 
Kiv n‡q‡Q hv D”P Av`vj‡Z gvgjvi 
RU Kgv‡Z we‡kl f‚wgKv ivL‡Q|  

 21,226 Rb bvix (cÖvq 29%) MÖvg 
Av`vjZ †_‡K wePvwiK †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ gvgjv `v‡qi K‡i‡Q| 

 80,415 Rb ’̄vbxq †jvK MÖvg Av`vj‡Zi wePvwiK cÖwµqvq AskMÖnY K‡i‡Q hvi g‡a¨ cÖvq 17% 
bvix| 

 MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g me©‡gvU 69 †KvwU 98 jÿ UvKv mgg~‡j¨i Avw_©K cvIbv/myweav Av`vq K‡i 
Av‡e`bKvix‡K cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 cÖK‡íi ga¨‡gqv`x g~j¨vqb (GgwUAvi) m¤úbœ n‡q‡Q Ges Gi P‚ovšÍ cÖwZ‡e`b mswkøó‡`i gv‡S 
weZiY Kiv n‡q‡Q| ga¨‡gqv`x g~j¨vqb cÖwZ‡e`b Abyhvqx MÖvg Av`vj‡Z 6 mßv‡ni g‡a¨ gvgjv 
wb®úwË n‡q‡Q Ges wm×všÍ ev Í̄evq‡bi nvi 92 kZvsk| cywjk, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, BDwbqb 
cwil‡`i cÖwZwbwa cÖgyL GKgZ †cvlY K‡i‡Qb †h, †hLv‡b MÖvg Av`vjZ mwVKfv‡e Kvh©Ki, †mLv‡b 
AcivaI Kg| 

 cÖKífz³ GjvKvq 997 Rb †Pqvig¨vb, 1,089 Rb c¨v‡bj †Pqvig¨vb, 962 Rb BDwbqb cwil‡`i 
mwPe, 89 Rb mnKvix wnmve iÿK Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi I 932 Rb MÖvg Av`vjZ mnKvix‡K 
(†gvU-4,069) MÖvg Av`vj‡Zi Dci wi‡d«mvm© cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 2019 mv‡j cÖKífz³ GjvKvq bZzb †hvM`vb K‡i‡Qb Ggb 132 Rb Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi I 
Dc-cwiPvjK, ’̄vbxq miKvi‡K wUIwU cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUi I cÖKí Awd‡mi mswkøó ÷vdmn gvV ch©v‡qi 65 Rb ÷vd‡`i‡K cÖK‡íi 
I‡qewfwËK Z_¨ e¨e ’̄vcbv c×wZi Dci 1 w`‡bi AbvevwmK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 G cÖK‡íi Aax‡b mgv‡Ri gvbyl‡K MÖvg 
Av`vjZ m¤ú‡K© DØy× Kivi Rb¨ 
RvZxq, wefvMxq, †Rjv I  Dc‡Rjv 
ch©v‡q 66wU mfv/Kg©kvjv Av‡qvRb 
Kiv nq| G mKj  mfv/Kg©kvjvq cÖvq 
2,986 Rb miKvwi I †emiKvwi 
Kg©KZ©v, mvsevw`K, mgv‡Ri MY¨gvb¨ 
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e¨w³, ’̄vbxq miKv‡ii cÖwZwbwa cÖgyL Dcw ’̄Z wQ‡jb|  
 ’̄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 116,184wU DVvb ˆeVK, 117,547wU KvD‡Ýwjs †mkb, 
2,209wU KwgDwbwU mfv Ges 2,298wU gvwëwgwWqv Wªvgv †kv, 174wU  bvix Dbœqb †dviv‡gi mv‡_ 
Kg©kvjv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g cÖvq 2,545,327 Rb ’̄vbxq †jvK‡K (bvix 60%) MÖvg 
Av`vj‡Zi wePvwiK †mev msµvšÍ evZ©v cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 †RÛvi m‡PZbZv wel‡q †KŠkjcÎ I †RÛvi MvBWjvBb P‚ovšÍ Kiv n‡q‡Q| 
 MÖvg Av`vjZ cwiPvjbv g¨vby‡qj 

Qvcv‡bv (2,800 Kwc) n‡q‡Q Ges Zv 
gvV ch©v‡q weZiY Kiv n‡q‡Q| 

 XvKvq Dc-cwiPvjK, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi 
Kg©KZ©v, wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUi, cÖKí 
Kg©KZ©v, Dbœqb mn‡hvMx ms ’̄vi 
cÖwZwbwa cÖgyL‡`i wb‡q cÖK‡íi AMÖMwZ 
ch©v‡jvPbvi Dci GKwU Kg©kvjv 
Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

 MÖvg Av`vjZ Kvh©µg gwbUwis Kivi j‡ÿ¨ 27wU †Rjv I 128wU Dc‡Rjvq h_vµ‡g 27wU †Rjv MÖvg 
Av`vjZ e¨e ’̄vcbv KwgwU I 128wU Dc‡Rjv MÖvg Av`vjZ e¨e ’̄vcbv KwgwU Kvh©KixKi‡Y cÖKí 
†_‡K Avw_©K I KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 MÖvg Av`vj‡Zi msL¨vZvwË¡K cvidi‡gÝ msµvšÍ Z_¨ msiÿ‡Yi Rb¨ cÖKíwU GKwU I‡qewfwËK MÖvg 
Av`vjZ Z_¨ e¨e ’̄vcbv c×wZ (Project-MIS) ‰Zwi Kiv n‡q‡Q| GLb mswkøó Kg©KZ©vMY ¯̂-¯̂ 
Kg© ’̄‡j e‡mB MÖvg Av`vj‡Zi gvgjv `v‡qi, wb®úwË, wm×všÍ ev Í̄evqb, wePvi cÖwµqvq bvixi 
AskMÖnY- hveZxq Z_¨vw` ch©‡eÿY I cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki‡Z cvi‡eb|  

5| cÖK‡íi µgcywÄf‚Z AR©b (cÖK‡íi ïiæ †_‡K Ryb, 2019 ch©šÍ) 
 MÖvg Av`vjZ (ms‡kvab) AvBb 2013 Gi Av‡jv‡K MÖvg Av`vjZ wewagvjv, 2016 cÖYqb Kiv 

n‡q‡Q| 
 cÖK‡íi Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ 761wU BDwbqb cwil‡` cÖKí †_‡K bZzb GRjvm weZiY Kiv 

n‡q‡Q| GQvov ’̄vbxq miKvi wefvM cÖKífz³ 317wU BDwbqb cwil‡` GRjvm weZiY K‡i‡Q hvi 
g‡a¨ 269wU GRjvm e¨envi Abyc‡hvMx n‡q covq cÖKí †_‡K †m¸‡jv †givgZ K‡i †`Iqv n‡q‡Q| 

 cÖK‡íi Kvh©µg cwiPvjbv I mwVKfv‡e WKz‡g‡›Uk‡b BDwc †Pqvig¨b I BDwc mwPe‡K mnvqZv 
Kivi Rb¨ cÖKífz³ 1,078wU DBwbq‡b †iwR÷vi (5wU) I dig (22 †mU), ÷x‡ji Avjgvix, 
Kv‡Vi ZvKmn 1,078 Rb MÖvg Av`vjZ mnKvix †`Iqv n‡q‡Q| 

 cÖKífy³ 1,078wU BDwbq‡b 1,19,696wU gvgjv bw_fy³ n‡q‡Q hvi g‡a¨ 94,193wU gvgjvq MÖvg 
Av`vj‡Zi gva¨‡g wm×všÍ (ivq) cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges 88,498wU wm×všÍ (94%) ev Í̄evwqZ 
n‡q‡Q|  

 6,457wU gvgjv D”P Av`vjZ †_‡K wb®úwËi j‡ÿ¨ MÖvg Av`vj‡Z †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  
 34,428 Rb bvix (cÖvq 29%) MÖvg Av`vjZ †_‡K wePvwiK †mev cÖvwßi j‡ÿ¨ gvgjv `v‡qi K‡i‡Q| 
 1,24,932 Rb ’̄vbxq †jvK MÖvg Av`vj‡Zi wePvwiK cÖwµqvq AskMÖnY K‡i‡Q hvi g‡a¨ cÖvq 

15.5% bvix| 
 MÖvg Av`vj‡Zi gva¨‡g me©‡gvU 92 †KvwU 12 jÿ UvKv mgg~‡j¨i Avw_©K cvIbv/myweav Av`vq K‡i 

Av‡e`bKvix‡K cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
 miKvi G cÖK‡íi gva¨‡g ÔMÖvg Av`vjZ cÖwkÿYÕ g¨vby‡qjwU nvjbvMv` K‡i‡Q hv RvZxq ’̄vbxq 

miKvi cÖwZôvb (GbAvBGjwR) KZ©„K M„nxZ n‡q‡Q Ges wewfbœ miKvwi cÖwkÿY cÖwZôv‡b weZiY 
Kiv n‡q‡Q (450 Kwc)| 
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 cÖKí Kvh©µ‡g mswkøóRb‡`i‡K cÖwkÿY cÖ`v‡bi Rb¨ 27 †Rjvq 27wU DTP (District Training 
Pool) ‰Zwi Kiv n‡q‡Q| gv÷vi cÖwkÿK Øviv wWwUwc m`m¨‡`i‡K (315 Rb) cÖwkÿK‡`i Rb¨ 
cÖwkÿY (wUIwU) cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov, 2019 mv‡j cÖKífz³ GjvKvq bZzb †hvM`vb K‡i‡Qb 
Ggb 132 Rb Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi I Dc-cwiPvjK, ’̄vbxq miKvi‡K wUIwU cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 cÖKífz³ 27wU †Rjvq 1,042 Rb †Pqvig¨vb, 1,128 Rb c¨v‡bj †Pqvig¨vb, 1,120 Rb BDwbqb 
cwil‡`i mwPe, 10,636 Rb BDwc m`m¨, 89 Rb mnKvix wnmve iÿK Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi, 
8,821 Rb MÖvg cywjk, 1,170 Rb MÖvg Av`vjZ mnKvix‡K (†gvU-24,006; bvix-16%) MÖvg 
Av`vj‡Zi Dci cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| GQvov, 2019 mv‡j 884 Rb †Pqvig¨vb, 971 Rb 
c¨v‡bj †Pqvig¨vb, 807 Rb BDwbqb cwil‡`i mwPe, 2,551 Rb BDwc m`m¨ I 834 Rb MÖvg 
Av`vjZ mnKvix‡K (†gvU-6047; bvix-21%) MÖvg Av`vj‡Zi Dci wi‡d«mvm© cÖwkÿY cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q| 

 wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUimn gvV ch©v‡qi 191 Rb ÷vd‡`i‡K cÖK‡íi cwiexÿY I g~j¨vqb wel‡q 2 
w`‡bi AvevwmK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUimn gvV ch©v‡qi 68 Rb ÷vd‡`i‡K cÖK‡íi ¸YMZ AR©b I WKz‡g‡›Ukb 
cÖwµqv cwiexÿY wel‡q 3 w`‡bi AvevwmK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUi I cÖKí Awd‡mi mswkøó ÷vdmn gvV ch©v‡qi 65 Rb ÷vd‡`i‡K cÖK‡íi 
I‡qewfwËK Z_¨ e¨e ’̄vcbv c×wZi Dci 1 w`‡bi AbvevwmK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 G cÖK‡íi Aax‡b mgv‡Ri gvbyl‡K MÖvg Av`vjZ m¤ú‡K© DØy× Kivi Rb¨ RvZxq, wefvMxq, †Rjv I 
 Dc‡Rjv ch©v‡q 243wU mfv/Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv nq| G mKj  mfv/Kg©kvjvq cÖvq 10,135 
Rb miKvwi I †emiKvwi Kg©KZ©v, mvsevw`K, mgv‡Ri MY¨gvb¨ e¨w³, ’̄vbxq miKv‡ii cÖwZwbwa cÖgyL 
Dcw ’̄Z wQ‡jb|  

 ’̄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 2,83,825wU DVvb ˆeVK, 4,052wU KwgDwbwU mfv Ges 
11,799wU gvwëwgwWqv Wªvgv †kv, 1,076wU hye Kg©kvjv, 348wU  bvix Dbœqb †dviv‡gi mv‡_ 
Kg©kvjv Ges 1,906wU i¨vjx Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g cÖvq 78,46,237 Rb ’̄vbxq †jvK‡K 
(bvix 54%) MÖvg Av`vj‡Zi wePvwiK †mev msµvšÍ evZ©v cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 †RÛvi m‡PZbZv wel‡q †KŠkjcÎ I †RÛvi MvBWjvBb P‚ovšÍ K‡i gvV ch©v‡q weZiY Kiv n‡q‡Q| 
 MÖvg Av`vjZ cwiPvjbv g¨vby‡qj Qvcv‡bv (2,800 Kwc) n‡q‡Q Ges Zv gvV ch©v‡q weZiY Kiv 

n‡q‡Q| 
 MÖvg Av`vjZ Kvh©µg gwbUwis Kivi j‡ÿ¨ 27wU †Rjv I 128wU Dc‡Rjvq h_vµ‡g 27wU †Rjv MÖvg 

Av`vjZ e¨e ’̄vcbv KwgwU I 128wU Dc‡Rjv MÖvg Av`vjZ e¨e ’̄vcbv KwgwU Kvh©KixKi‡Y cÖKí 
†_‡K Avw_©K I KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY cÖKí (2q ch©vq) Gi †eBRjvBb m¤úbœ K‡i P‚ovšÍ cÖwZ‡e`b 
ˆZwi Kiv n‡q‡Q|  

 evsjv‡`‡k MÖvg Av`vjZ mwµqKiY cÖKí (2q ch©vq) Gi ga¨‡gqv`x g~j¨vqb m¤úbœ n‡q‡Q Ges Gi 
P‚ovšÍ cÖwZ‡e`b ˆZwi Kiv n‡q‡Q|  

 MÖvg Av`vj‡Zi msL¨vZvwË¡K cvidi‡gÝ msµvšÍ Z_¨ msiÿ‡Yi Rb¨ cÖKíwUi gva¨‡g GKwU 
I‡qewfwËK MÖvg Av`vjZ Z_¨ e¨e ’̄vcbv c×wZ (PMIS) ‰Zwi Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j GLb mswkøó 
†÷K‡nvìviMY wbR wbR Kg© ’̄‡j e‡mB MÖvg Av`vj‡Zi msL¨vZvwË¡K AMÖMwZ ch©‡eÿY Ki‡Z Ges 
cÖwZ‡e`b ‰Zwi Ki‡Z cv‡ib|   

 evwl©K cÖwZ‡e`b (2017 I 2018) Qvcv‡bv I weZiY Kiv n‡q‡Q (2,000 Kwc)| 
 MÖvg Av`vjZ AvBb 2006 (2013 mv‡j ms‡kvwaZ), mnR cvV (20,000 Kwc)| 
  MÖvg Av`vjZ welqK cÖ‡kœvËi (Freequently Ask Question) bvgK GKwU cyw Í̄Kv ˆZwi K‡i 

gvV ch©v‡q weZiY Kiv n‡q‡Q (3,000 Kwc)| 
 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|  
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আরবান াইমারী হলথ কয়ার সািভ েসস ডিলভারী েজ  (২য় পয ায়) 
 

উে াগী ম ণালয়/িবভাগ: ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ 
বা বায়নকারী সং া : ানীয় সরকার িবভাগ 
উ য়ন সহেযাগী সং া: এিশয়ান ডেভ েম  াংক (এিডিব) 
 
৫। কে র িমকা: ানীয় সরকার (িস  কেপ ােরশন) আইন ২০০৯ এবং ানীয় সরকার ( পৗরসভা) ২০০৯ 
আইন অ সাের নগরবাসীেক াথিমক া েসবা দান িস  কেপ ােরশন এবং পৗরসভাস েহর দািয় । 
বাংলােদেশ ত নগরায়েনর ফেল শহরবাসী মা েষর া েসবার বিধ ত চািহদার লনায় াথিমক া েসবা 

দান কাঠােমা ব ল এবং অ ল। ামা েল কিমউিন  ি িনক, ইউিনয়ন উপ- া েক  এবং উপেজলা 
া েকে র মা েম াথিমক া েসবা এবং পিরবার পিরক না সবার শি শালী নটওয়াক রেয়েছ। িক  

নগর এলাকায় অ প া েসবা নটওয়াক ও কায েমর অপয া তা রেয়েছ। এ তার নিতবাচক ভােব 
শহরবাসী িবেশষত দির  মা ষ অত াব কীয় া েসবা থেক বি ত হে । এ াপেট অত াব কীয় 

া েসবা দান কাঠােমা আেরা উ ত কের নগরবাসী িবেশষ কের দির  জনেগা ীেক া েসবা দােনর 
লে  ১৯৯৮ সন থেক ানীয় সরকার িবভােগর অধীেন এ কে র কায ম চলমান রেয়েছ। ইিত েব সমা  

ক  ‘আরবান াইমারী হলথ কয়ার েজ , ‘ি তীয় আরবান াইমারী হলথ কয়ার েজ ’ এবং 
‘আরবান াইমারী হলথ কয়ার সািভ েসস ডিলভার েজ ’- এর ধারাবািহকতায় নগর/শহর কি ক 

া েসবা দােনর লে  ক  বা বািয়ত হে । 
 
৬। া িলত য় ( কা  টাকায়) : 
              (ক)    মাট  :  ১১৩৬ 
              (খ)    িজওিব    : ২৪০ 
              (গ)  ক  সাহা  : ৮৯৬ 
 
[এিডিব লান ৮৮০ কা  টাকা (১১০ িমিলয়ন মািকন ডলার) এবং এিডিব অ দান (Urban Climate 
Change Resilience Trust Fund) ১৬ কা  টাকা (২ িমিলয়ন মািকন ডলার)]  
 
৭।  কে র ময়াদকাল: 

আর : ০১ এি ল ২০১৮ 
সমাি :২৩ মাচ  ২০২৩ 
 

৮। কে র ল :   নগর এলাকার জনগেণর া  ও ি  সবা হ নর েযাগ ও  অিভগ তা উ য়েনর 
লে  নগত া েসবা দান িনি ত করা  
৯। কে র উে : 
শহর এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ, িবেশষ কের দির  জনেগা ীর াে র মান উ ত করা। কে র 

িনিদ  উে স হ হে : 
 কে র আওতা  এলাকায় াথিমক া েসবা দােনর আিথ ক ও ভৗত অিভগ তার 

(Accessibility) উ নয়ন; 
 নগরবাসীেদর জ  মানস ত াথিমক া েসবা িনি ত করা, মা  ও িশ  া  স িকত 

অপিরহায সবা ােকেজর মা েম িবেশষ কের দির েদর সবা িনি ত করা; 
 াথিমক া েসবা হীতার সং া ি করণ, িবেশষ কের দির  মিহলা, নবজাতক এবং িশ েদর 

াথিমক া েসবা দান; 
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 ক  এলাকায় াথিমক া েসবা দান সংি  ািত ািনক ব া শি শালীকরণ; 
 াে ট অ সাের াথিমক া েসবা দােন নগর ানীয় িত ানস েহর (ULBs) স মতা 

ি করণ; এবং  
 নগর ানীয় িত ানস েহর অিধকার ও িত িত শি শালীকরেণর মা েম াথিমক া েসবা 

দান কায ম টকসইকরণ। 
 
১০। কম  এলাকা ও কম প া 
সকল (১২ )িস  করেপােরশন ও িনধ ািরত ১৩  পৗরসভা (িসরাজগ , ি য়া, গাপালগ , িকেশারগ , 
ফিরদ র, শরীয়ত র, গাইবা া, িড় াম, ন েকানা, য শােরর বনাপল, নারায়নগে র তারােবা, 

নামগে র জগ াথ র ও িদরাই)। 
 
কম প া 

 ানীয় সরকার িবভােগর অধীন ক  ব াপনা ইউিনট  সািব কভােব ক  পিরচালনাকারী;  
 িস  কেপ ােরশন ও পৗরসভার া  িবভাগ ক  বা বায়নকারী। ধান া  কম কতা , িস  

কেপ ােরশন এবং ধান িনব াহী কম কতা, পৗরসভা কে র া াম ােনজার িহেসেব দািয়  পালন 
কের থােকন। 

 ক   
 ব াপনা ইউিনট ক ক ক  এলাকায় Advance Procurement Action এর 

আওতায় দরপ  আহবান ক র এনিজও িনব াচেনর মা েম ৩৫   িনব ািচত পাট নারশীপ এলাকা 
পিরচািলত হেব। িস  কেপ ােরশন ও পৗরসভা ক ক ১০  পাট নারশীপ এলাকা সরাসির পিরচািলত 
হেব (ঢাকা দি ণ-৩ , ঢাকা উ র – ২ , চ াম-২ , গাপালগ -১ , ি য়া-১ , তারােবা – 
১ )। 

 ২৩  ক  এলাকায় Advance Procurement Action এর আওতায় দরপ  
আহবান ক র এনিজও িনব াচন স  হেয়েছ  

 ১২  ক  এলাকায় দরপ  যথািশ  আ ােনর কায ম হণ করা হেব। 
 
১১। কে র ধান ধান কায ম: 

 ক  ব াপনা ইউিনেটর সািব ক ত াবধােন ৪৫  পাট নারশীপ এলাকায় সরকারী ও বসরকারী 
অংশীদাির  ি র মা েম া েসবা িনি তকরণ।  

 নগর মা সদন ও নগর া েক  িনম াণ 
 কে র আিথ ক, শাসিনক ও য় কায ম পিরচালনা ও ব াপনা। 
 ক  সংি  সকল কম কতা/কম চারীেদর দ তা ি করেণ িনয়িমত িশ ণ দান।  
 কে র পারফরেম  ও পিরবী ণ ও ায়ন, আচরণগত পিরবতন, যাগােযাগ ও িবপণন, 

অপােরশনাল িরসাচ, অিডট ও হলথ ােনজেম  ইনফরেমশন িসে ম কায ম ব াপনা ও 
সম য় সাধন। 

 কি উটার সাম ী সং হ, যানবাহন সং হ, মিডেকল ও অিফস য পািত সং হ, আসবাবপ  সং হ 
 

কে  দ   া েসবা স হ 
১. জনন া েসবা  
২.িশ  া েসবা ও কা কায ম  



 36 

৩. অ া  সং মন ও সাধারন রােগর িচিকৎসা – সাধারন র, কািশ, কাটা- ছড়া ইত ািদ  
 ৪.  সাধারণ রােগর িচিকৎসা 
৫. া  িশ া ও যাগােযােগর মা েম আচরণ পিরবতন সবা 
৬.   ে  রাগ িন পণ সবা 
৭.  এ া ুেল  সবা 
৮.  বাজার ে র চেয় কম ে  ওষধ সবা 
 
১২। কম  এলাকায় ২০১৮-১৯ অথ  বছের স ািদত কায ম: 

কে র আওতাধীন ২২  কম  এলাকায় এনিজও িনেয়াগ 
 গাপালগ  ও ি য়া কম এলাকা  পৗরসভার ক ক সরাসির পিরচািলত হে । 
 Individual consultant ও firm  িনেয়াগ ি য়াধীন  

 
১৩। কে র ম ি ত অজন: 

 ন ন রাগীর সং া ৬,৬৩,৮৯৬ জন,  
 মাট রাগীর সং া ৩৩,৪৮,৮১৭ জন,  
 জনন া েসবা ১২,৫৪,৪৭১ জন,  
 িনরাপদ সব সবা ১৫,৪০৩ জন,  
 সব ব সবা ৩,২৭,৫৩২ জন,  
 িশ  া েসবা ৮,২৮,৮২৫ জন। 
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আরবান পাবিলক এ  ভায়রনেম াল হলথ স র ডেভলপেম  ক  
  

কে র িমকা:  
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন এবং সমবায় ম ণালেয়র ানীয় সরকার িবভাগ ক ক বা বায়নাধীন আরবান 

পাবিলক এ  এনভায়রনেম াল হ থ স র ডেভলপেম  েজ  বাংলােদশ সরকােরর এক  ণ  
ক । ক র বা বায়ন কাল ২০১০ সাল হেত ন ২০১৮ পয । নরায় ক র ২য় সংেশািধত হওয়ায় 

বা বায়ন কাল ন ২০২০ পয  বিধ ত হেয়েছ। বাংলােদশ সরকার ও এশীয় উ য়ন াংেকর আিথ ক ও 
কািরগরী সহেযাগীতার মা েম ক   ০৭(সাত)  (ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, লনা, রাজশাহী, 
বিরশাল ও িসেলট) িস  কেপ ােরশন এলাকায় নগর জন া ,  পিরেবশ, িস  কেপ ােরশন স েহর 
আিথ ক ব াপনার উ য়ন, গাইড লাইন, উপিবিধ ণয়ন, কািরগরী ও আিথ ক সহায়তা দান করা হেব। 
ইেতামে  ানীয় সরকার িবভাগ ক ক ০৪  গাইড লাইন/ িনেদ িশকা সংি  িস  কেপ ােরশন স হেক 
অ সরণ করার জ  দান করা হেয়েছ। এ ক  া াম লান এবং ক  সাহা  সম য় গ ত। ক র 
বা বায়ন কাল ন ২০২০ পয  বিধ ত হওয়ায় কে র মাট ক  য় (রাজ  য় সহ) ◌ঃ ৭০,৮২০.০০ 
ল  টাকা, এর মে  ক  সাহা ঃ ১৮,৮৪৫.০০ ল  টাকা (২৪.১৬ িমিলয়ন ইউ এস ডলার) এবং িজওিব 
(রাজ  য়) ◌ঃ ৫১,৯৭৫.০০ ল  টাকা। 
 

কে র ল  ও উে : 
(ক) ক  িস  কেপ ােরশন স হেক ািত ািনক শি শালী করেণর মা েম নগর এলাকার জনেগা ীর 

া গত ও পিরেবশগত অব ার উ য়ন সাধন করা। 
(খ) ক  িস  কেপ ােরশন ও পৗরসভা স েহর আিথ ক ব াপনার উয়ন এবং িনভ রতা অজেনর 
লে   কি উটারাইেজশেনর কায ম হণ। 
(গ) নগর বজ  ব াপনা, িনরাপদ খা  ও পানীয় ব ার উ য়েনর মা েম নাগিরক া  িনি ত করা।  
 
কম  এলাকা ও কম প া: 

ক  ০৭  িস  কেপ ােরশন (ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) 
এলাকায় বজ  ব াপনার উ য়ন, িনরাপদ খা  ও পানীয় ব ার উ য়ন, আিথ ক ব াপনার উ য়ন এবং 

িনভ রতা অজেনর লে   কি উটারাইেজশেনর কায ম হণ। 
 
কম  এলাকায় ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের স ািদত কায ম: 
 
(ক) বজ  ব াপনা:  বজ  ব াপনার জ  ক  িস  কেপ ােরশন (ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, 
লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) এ মাট ২৮  সেক ারী া ফার শন িনম াণ কাজ স  হেয়েছ। এ 

ছাড়া বজ  ব াপনার কােজ ৬৭৫  ির া ভ ান, ১৮  হাইে ািলক ডা  াক, ০৪  া র, ০৮  ইলর ও 
১,০২,৬০০  াি ক িবন সরবরাহ করা হেয়েছ।  
(খ) খা  িনরাপ া: ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন এর আওতাধীন ০১  আ িনক খা  পির াগার ও এক  

িশ ণ ক  এবং চ াম িস  কেপ ােরশেন  ০১  আ িনক খা  পির াগার িনম াণ কাজ স  হেয়েছ। 
সংি  খা  পির াগার ০২ র জ  েয়াজনীয় সং ক য পািত, াস ওয়ার এবং কিমক াল সরবরাহ 
করা হেয়েছ। ইেতামে  সরবরাহ ত য পািত েলা াপন এবং কিলে শন স  শেষ কায ম চলমান 
আেছ। এ ছাড়া ি  অ যায়ী সংি  কাদারী িত ান ক ক ০২ বছেরর জ  সািভ স ডিলভারীর কাজ 
চলমান আেছ। িনিম ত আ িনক খা  পির াগার ই র জ  ০৩  মাইে াবাস ও ০২  রি জােরটর ভ ান 
সরবরাহ করা হেয়েছ। 
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(গ) ফাই ানিসয়াল ােনজেম  এ  িমউিনিসপাল িফ া : এই কে ােনে র আওতায় ০৭  িস  
কেপ ােরশেনর (ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) চিলত ব ার 
উ য়ন, পাইল ং, Double Entry Accrual Accounting িসে ম এবং Revenue 
Management িসে ম উ য়ন এবং সং ােরর জ  ওেয়ব ব ড এি েকশন সফ ওয়ার সরবরাহ 
এবং াপন করা হেয়েছ। ই  পাইল ং িস  কেপ ােরশেন (ঢাকা উ র এবং ঢাকা দি ণ)  েয়াজনীয় 
হাড ওয় ার এবং নটওয়ািকং িসে ম এর কাজ স  হেয়েছ। উ  কােজর জ  বাংলােদশ কি উটার 
কাউি েলর মে  াশনাল আরবান ডাটা স ার াপন করা হেয়েছ। Double Entry Accrual 
Accounting িসে ম এবং Revenue Management িসে ম উ য়েনর জ  সফ ওয়ার 
উ য়ন স  হেয়েছ এবং ই  পাইল ং িস  কেপ ােরশন (ঢাকা উ র এবং ঢাকা দি ণ) এর কাজ ানীয় 
সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর মাননীয় ম ী মেহাদয় ক ক উে াধন করা হেয়েছ। অবিশ  ০৫  
িস  কেপ ােশেন (চ াম, লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) সফ ওয়ার াপন করা হেয়েছ এবং ডাটা 
এি র কাজ সমা  হেয়েছ। 
(ঘ) পৗরসভার িহসাব ও রাজ  িবভাগ অেটােমশন করা: ৩২৮  পৗরসভার িহসাব ও রাজ  িবভাগ 
অেটােমশন করার লে  দরপ  আহবােনর ি য়া চলমান রেয়েছ। ইেতামে  উ  অেটােমশন বা বায়েনর 
লে  ০৮ জন Individual Consultant িনেয়াগ করা হেয়েছ। 
 

কে র ম ি ত অজন: 
কে র ন ২০১৯ পয  ম ি ত ভৗত অ গিত ৬০% এবং আিথ ক অ গিত ৩৩%।  
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†mŠnv ©̀¨ (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 Í̄vevqbvaxb 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 Í̄evqb Kvj 29 †m‡Þ¤̂i 2015 Bs †_‡K 28 †m‡Þ¤̂i 2020 Bs ch©šÍ|  
Kg©m~wPi †gvU  cÖv°wjZ 
e¨q I A_©vqb 

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| 

Kg©GjvKv Pi AÂjt   KzwoMÖvg, MvBevÜv, wmivRMÄ I Rvgvjcyi †Rjv  
nvIi AÂjt wK‡kviMÄ, †bÎ‡Kvbv, nweMÄ I mybvgMÄ †Rjv 

Kg© cwiwa jw¶¨Z Rb‡Mvôx t 674,856  
`wi ª̀ I AwZ`wi ª̀ cwiev‡ii msL¨v t 168,521  
†gvU MÖv‡gi msL¨v t 947 
†gvU BDwbq‡bi msL¨v t  115 
†gvU Dc‡Rjvi msL¨v t  23 
†gvU †Rjvi msL¨v t  08 

 
Kg©m~wPi D‡Ïk¨¸‡jv : Kg©mywPi jÿ¨ AR©‡b mg~`q Kg©mywP wb‡b¥ ewY©Z 5wU D‡Ïk¨‡K mvg‡b †i‡L 
ev Í̄evqb K‡i hv‡”Q t 
D‡Ïk¨ 1:  K…wl I RxweKvqbt bvix I cyiæ‡li Avh e„w× Ges bvix, cyiæl, †Q‡j-†g‡q mK‡ji Rb¨ 
mvg¨Zv wfwË‡Z¡ cywógvb m¤úbœ Lv`¨ cÖvcZ¨v wbwðZ KiY|   
D‡Ïk¨ 2:  ¯̂v ’̄¨, cwi¯‹vi cwiPvQbœZv I cywógvb Dbœqbt Mf©eZx I cÖm~wZ gv, wK‡kvix Ges cvuP erm‡ii 
Kg eqmx wkï‡`i ¯̂v ’̄¨ I cywógv‡bi Dbœqb|  
D‡Ïk¨ 3:  mÿgZvt cÖvK…wZK Ges gvbe m„ó `y‡h©vM I `y‡f©vM cÖkgb, Awf‡hvRb, AwfNvZ †gvKv‡ejvq 
I DËi‡Y   bvix c~iæl wbwe©‡k‡l  mÿgZv e„w×KiY|  
D‡Ïk¨ 4:  bvix ÿgZvqbt cwievi I KwgDwbwU‡Z bvixi ÿgZvqb e„w× I †RÛvi mvg¨Zv wbwðZKiY| 
D‡Ïk¨ 5: mykvmbt KwgDwbwU‡Z  we‡kl K‡i `wi ª̀ I AwZ`wi ª̀ bvix‡`i Rb¨ miKvix †mevmg~‡ni  
cÖvc¨Zv wbðZ KiY  ( ’̄vbxq wbe©vwPZ cl©` I  RvwZ MVbg~jK `ßimg~‡ni †mev)| 
ev Í̄evqb †KŠkj: GB Kg©m~wP ‡Kqvi evsjv‡`k ‡`kxq  6wU ‡emiKvix ms ’̄v (NGO) Gi  mv‡_ †hŠ_ 
Askx`vwi‡Z¡i wfwË‡Z ¡ gvV ch©v‡q ev Í̄evqb  K‡i hv‡”Q|  GB Kg©mywPi  mvwe©K mgš^q, mnvqZv I 
civgk© cÖ`v‡bi `vwqZ¡  evsjv‡`k miKv‡ii 13 wU gš¿Yvjq, USAID I †Kqvi evsjv‡`k mgb¦‡q MwVZ 
Kg©mywP Dc‡`óv  I mgš̂q cwil` (Program Advisory and Coordination Committee –
PACC) Gi wbKU b¨ Í̄| ’̄vbxq wefv‡Mi mwPe Gi †bZ…‡Z¡ D³ KwgwU Kvh©Kix f~wgKv cvjb K‡i 
hv‡”Q| †Abyiæc fv‡e mswkøó wefvM,‡Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q h_vµ‡g wefvMxq Kwgkbvi, †Rjv cÖkvmK 



 

I Dc‡Rjv wb©evnx AwdmviMY‡`i †bZ…‡Z¦ mswkøó `ßi I ms ’̄vi Kg©KZ©v‡`i mgš^‡q MwVZ ‡mŠnv`©¨ 
mgš^q KwgwU Kg©mywP ev Í̄evq‡b mgš^q, mnvqZv I  civgk© cÖ`vb K‡i hv‡”Q|
P¨v‡jÄ mg~n : 
 RxebhvÎvq ˆewPÎ¨ Avbvi †ÿ‡Î mxwgZ my‡hvM 
 cÖZ¨šÍ GjvKvi `wi`ª Rb‡Mvôx‡`i Rb¨ dmj Drcv`‡b cÖwZeÜKZv I c‡qvtwb®‹vkb e¨e ’̄v 
 Nb Nb b`xi cvo fvOv, AvKw®§K eb¨v Ges K…wlRwg cøvweZ nIqv 
 wK‡kvi I ZiæY‡`i Kg©mywP‡Z AskMÖn‡Y ¯̂Ztù©~Zvi Afve 

AR©b I gvBjdjK: 
• Avqmswkøó Kvh©µ‡g 93,127 Rb AskMÖnYKvix i‡q‡Qb| mswkøó i‡q‡Q cÖ

Mevw` cïcvwL I 29,910wU K…wlRwg
• 947wU MÖv‡g `yB eQ‡ii Kg eqmx 47,113wU wkï e„w× ch©‡eÿY I cÖPviYv (

AvIZvq G‡m‡Q 
• 51,379 Rb Mf©eZx I cÖm~wZ gv gvwmK Lv`¨ mnvqZvi AvIZvq G‡m‡Q
• ỳ‡h©vM cÖ ‘̄wZg~jK cÖwkÿb Kg©m~wP‡Z AskMÖnYKvix 11,517 
• 947wU MÖv‡g ÿgZvqb, Ávb I iƒcvšÍig~jK Kvh©µ‡gi (

Kg©m~wPi AMÖMwZi nvjbvMv` Z_¨:
D‡Ïk¨ 1: K…wl I RxweKvqb  
djvdj/welq 

†gvU K…lK gvV I weR‡bm ¯‹zj (FFBS
mnvqZv cvIqv †ckvwfwËK `‡ji (COG

K…wl 
 wf‡Uevwoi  mgywš^Z Dbœqb 
grm¨ 
Avq e×©K Kg©mywPi ev¯Íevqb  

†gvU MÖvgxb mÂq I FY mwgwZ (VSLA
VSLA m`m¨ 
†gvU hye `j MwVZ 
hye Kg©ms¯’vb cÖwkÿYcÖvß ZiæY 

A_©‰bwZK mvÿiZv I e¨e¯’vcbv cÖwkÿYcÖvß e¨w³

D‡Ïk¨ 2: ¯^v¯’¨, ¯^v¯’¨wewa I cywó (HH&N
djvdj 

KwgDwbwUwfwËK e„w× ch©‡eÿY I cÖPviYv 
(GMP) ˆeVK (†hme MÖv‡g cwiPvwjZ n‡q‡Q, 
Zvi msL¨v) ev¯Íevqb 
GPM-Gi AvIZvq Avmv 2 eQ‡ii Kg eqmx 
wkïi msL¨v  
Av‡qvwRZ DVvb ˆeVK 
evwo‡Z †hme Mf©eZx I cÖm~wZ gv (
civgk© †`Iqv n‡q‡Q 
Lv`¨ mnvqZv cÖvß PLW 

KwgDwbwUi hZ bjK~‡c Av‡m©wbK cixÿv Kiv 
n‡q‡Q   
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I Dc‡Rjv wb©evnx AwdmviMY‡`i †bZ…‡Z¦ mswkøó `ßi I ms ’̄vi Kg©KZ©v‡`i mgš^‡q MwVZ ‡mŠnv`©¨ 
mgš^q KwgwU Kg©mywP ev Í̄evq‡b mgš^q, mnvqZv I  civgk© cÖ`vb K‡i hv‡”Q| 

RxebhvÎvq ˆewPÎ¨ Avbvi †ÿ‡Î mxwgZ my‡hvM  
`ª Rb‡Mvôx‡`i Rb¨ dmj Drcv`‡b cÖwZeÜKZv I c‡qvtwb®‹vkb e¨e ’̄v 

Nb Nb b`xi cvo fvOv, AvKw®§K eb¨v Ges K…wlRwg cøvweZ nIqv  
wK‡kvi I ZiæY‡`i Kg©mywP‡Z AskMÖn‡Y ¯̂Ztù©~Zvi Afve  

Avqmswkøó Kvh©µ‡g 93,127 Rb AskMÖnYKvix i‡q‡Qb| mswkøó i‡q‡Q cÖ
Mevw` cïcvwL I 29,910wU K…wlRwg 
947wU MÖv‡g `yB eQ‡ii Kg eqmx 47,113wU wkï e„w× ch©‡eÿY I cÖPviYv (

51,379 Rb Mf©eZx I cÖm~wZ gv gvwmK Lv`¨ mnvqZvi AvIZvq G‡m‡Q 
ỳ‡h©vM cÖ ‘̄wZg~jK cÖwkÿb Kg©m~wP‡Z AskMÖnYKvix 11,517 Rb  

947wU MÖv‡g ÿgZvqb, Ávb I iƒcvšÍig~jK Kvh©µ‡gi (EKATA) ˆeVK n‡q‡Q 
Kg©m~wPi AMÖMwZi nvjbvMv` Z_¨: 

RyjvB Õ18-Ryb Õ19 
jÿ¨ AR©b jÿ¨

FFBS) 97 97 5,866
COG) m`m¨ 149,203 149,203 168,521

28,181 28,181 32,629
28,115 28,115 32,215
6,737 6,737 9,505
86,170 86,170 94,172

VSLA) `j 547 547 947
13,675 10,908 28,410

0 0 947
5,870 

(evrmwiK jÿ¨) 
2,382 10,000

A_©‰bwZK mvÿiZv I e¨e¯’vcbv cÖwkÿYcÖvß e¨w³ 190,000 
(evrmwiK jÿ¨) 

156,749 190,000

HH&N) 
RyjvB Õ18-Ryb Õ19 

jÿ¨ AR©b 
KwgDwbwUwfwËK e„w× ch©‡eÿY I cÖPviYv 

ˆeVK (†hme MÖv‡g cwiPvwjZ n‡q‡Q, 
947 947 

Gi AvIZvq Avmv 2 eQ‡ii Kg eqmx 36,159 
(evrmwiK jÿ¨) 

29,405 52,376

11,364 10,747 40,829
evwo‡Z †hme Mf©eZx I cÖm~wZ gv (PLW) ‡K 42,098 

(evrmwiK jÿ¨) 
29,373 52,376

4,298 
(evrmwiK jÿ¨) 

37,213 52,376

KwgDwbwUi hZ bjK~‡c Av‡m©wbK cixÿv Kiv 0 0 30,000

I Dc‡Rjv wb©evnx AwdmviMY‡`i †bZ…‡Z¦ mswkøó `ßi I ms ’̄vi Kg©KZ©v‡`i mgš^‡q MwVZ ‡mŠnv`©¨ 

`ª Rb‡Mvôx‡`i Rb¨ dmj Drcv`‡b cÖwZeÜKZv I c‡qvtwb®‹vkb e¨e ’̄v  

Avqmswkøó Kvh©µ‡g 93,127 Rb AskMÖnYKvix i‡q‡Qb| mswkøó i‡q‡Q cÖvq 105,830wU 

947wU MÖv‡g `yB eQ‡ii Kg eqmx 47,113wU wkï e„w× ch©‡eÿY I cÖPviYv (GMP) Kg©m~wPi 

) ˆeVK n‡q‡Q  

Kvh©µg 
jÿ¨ AR©b 

5,866 6,418 
168,521 164,758 
32,629 29,910 
32,215 32,443 
9,505 9,278 
94,172 93,127 

947 947 
28,410 29,991 

947 947 
10,000 4,356 

190,000 15,6749 

Kvh©µg 
jÿ¨ AR©b 
947 947 

52,376 48,015 

40,829 31,683 
52,376 49,122 

52,376 53,066 

30,000 11,932 
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KwgDwbwUi hZ bjK~‡c Kwjdg© cixÿv Kiv n‡q‡Q 0 0 3,154 2,955 
 
D‡Ïk¨ 3: `y‡h©vM mÿgZv 
djvdj/welq RyjvB Õ18-Ryb Õ19 Kvh©µg 

jÿ¨ AR©b jÿ¨ AR©b 
`y‡h©vM cÖ¯‘wZg~jK cÖwkÿYcÖvß e¨w³  2,962 

(evrmwiK jÿ¨) 
2,078 14,479 11,517 

KwgDwbwU SzuwK g~j¨vqb (CRA) AbykxjbKvix 
KwgDwbwU  

0 0 947 947 

KwgDwbwUwfwËK Avc`Kvjxb cwiKíbv cÖYqbKvix 
KwgDwbwUi msL¨v 

0 0 947 947 

¯’vbxq miKvi cÖwZôvb Av‡qvwRZ ỳ‡h©vM cÖ¯‘wZg~jK 
I m‡PZbZv m„wó‡Z Abyôvb 

146 146 671 571 

BDwbqbwfwËK `y‡h©vM e¨e ’̄vcbv cwiKíbvi 
(UDMP) msL¨v 

0 0 115 115 

 
D‡Ïk¨ 4: bvix I wK‡kvixi ÿgZvqb 
djvdj/welq RyjvB Õ18-Ryb Õ19 Kvh©µg 

jÿ¨ AR©b jÿ¨ AR©b 
†gvU EKATA `j MwVZ  947 947 947 947 
EKATA `‡ji †gvU m`m¨   33,145 33,145 33,145 33,145 
`¤úwZ Kg©kvjv (Couple Dialogue) 
Abyôv‡bi msL¨v  

5,680 2,135 11,364 3060 

Pv-‡`vKv‡b AbywôZ Av‡jvPbv (Tea shop talk) 1,894 929 3,788 1,118 
D‡Ïk¨ 5: mykvmb 

 
†fŠZ AeKvVv‡gv:  
djvdj/welq RyjvB Õ18-Ryb Õ19 Kvh©µg 

jÿ¨ AR©b jÿ¨ AR©b 
¯^í‡gqv‡` Kg©ms¯’vb m„wó Kvh©µg 
(wf‡Uevwo ˆZwi, mvgvwRK †cÖÿvcU m„wó, 
wcGbwRIi gva¨‡g KvPvmoK 
iÿYv‡eÿY) 

190wU w¯‹g 
(50,705 e¨w³ 
w`em) 
  

190wU w¯‹g 
(50,636 e¨w³ 
w`em) 

694wU w¯‹g 
(1,50,000 e¨w³ 
w`em) 

694wU w¯‹g 
(1,52,057 
e¨w³ w`em) 

wcGbwRIi gva¨‡g emZevwo‡Z wcU 
†kŠPvMvi (wis-¯øve) wbg©vY 

956 956 2210 2210 

djvdj/welq RyjvB Õ18-Ryb Õ19 Kvh©µg 
jÿ¨ AR©b jÿ¨ AR©b 

MwVZ MÖvg Dbœqb KwgwUi (VDC) msL¨v 0 0 947 947 
VDC-Gi m`m¨ msL¨v 0 0 10,417 10,988 
Kg©m~wP GjvKvq miKvwi Kg©KZ©v‡`i cwi`k©‡bi 
msL¨v 

69  
(evrmwiK jÿ¨) 

75 348 224 

mykvmb I †hŠ_ Dbœqb cwiKíbvi cÖwkÿYcÖvß 
BDwc m`m¨ 

351 351 1,610 1,123 

mykvmb I †hŠ_ Dbœqb cwiKíbvi cÖwkÿYcÖvß 
ZiæY m`m¨ 

994 994 17,046 16,138 

mykvmb I †hŠ_ Dbœqb cwiKíbvi cÖwkÿYcÖvß  
VDC m`m¨ 

0 0 10,417 9,647 

LEB A_ev NBD-‡Z cÖwµqvaxb  VDC I  
EKATA Bmy¨ 

568 672 1,150 1,142 
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wcGbwRIi gva¨‡g †QvU BD-AvK…wZi 
cqwb®‹vkb KvjfvU© wbg©vY  

36 36 90 90 

wcGbwRIi gva¨‡g Kg Li‡Pi mvgvwRK 
DcKiY †K›`ª (CRC) wbg©vY  

0 0 300 299 

GjwRBwWi gva¨‡g Pi GjvKvq eb¨v 
AvkÖq‡K›`ª msewjZ we`¨vjq wbg©vY 

14 7 14 7 

GjwRBwWi gva¨‡g B‡Ui myiÿv †`qvj 
wbg©vY 

6 3 8 5 

 
 

Dcmsnvi: 
GB cÖwZ‡e`‡b †mŠnv ©̀¨ III -Gi jÿ¨, D‡Ïk¨, Kv‡Ri cwimi I ev Í̄evqb †KŠkjmn GKwU mvims‡ÿc Zz‡j aiv n‡q‡Q| 
Gici G‡Z 2018-2019 A_©eQ‡i Kg©m~wPi AMÖMwZ AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| me‡k‡l `xN©‡gqv`x M‡elYvi Z‡_¨i wfwË‡Z 
evQvBK…Z wKQz djvdj G‡Z ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| Kg©m~wP B‡Zvg‡a¨  D‡jøL‡hvM¨ AMÖMwZ AR©b K‡i‡Q| hw`I wKQz 
†ÿ‡Î †hgb- hye `‡ji `ÿZv cÖwkÿY Ges WASH Kvh©µg Afxó jÿ¨ AR©b Kiv GL‡bv m¤¢e nhwb| Gme †ÿ‡Î 
D‡Ïk¨ AR©b I cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Kvh©µg  Ae¨vnZ  i‡q‡Q|  
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†jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±-3 (GjwRGmwc:3) 
evwl©K cÖwZ‡e`b (2018-2019) 

 
f~wgKv 
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  Ó‡jvKvj Mfb©¨vÝ mv‡cvU© cÖ‡R±Ó mdjfv‡e 
ev Í̄evqb K‡i‡Q| DwjøwLZ cÖK‡íi Kvh©µg ev Í̄evqb †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 Í̄evq‡bi d‡j Bw¯úZ jÿ¨ AR©‡b D‡jøL‡hvM¨ 
AMÖMwZ mvwaZ n‡q‡Q| wKš‘ GZ`m‡Ë¡I ÿgZvi we‡K› ª̀xKiY, RbcÖwZwbwa‡`i Kv‡Ri ¯̂”QZv, 
Revew`wnZv I RbAskMªnY wbwðZKi‡Y we‡kl K‡i cÖkvm‡bi wewfbœ Í̄‡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  2011-2012 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 ỳÕevi 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 Í̄evwqZ 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 gwbUwis I mycviwfkb wbwðZ Kiv n‡e; hv‡Z K‡i D‡jøL‡hvM¨ 
AR©bmg~n Av‡iv mymsnZ nq I cÖvwZôvwbK iƒc jvf K‡i|  
 

1.1.1 1 Rvbyqvwi 2017 †_‡K 31 wW‡m¤̂i 2021 ch©šÍ 5 eQi †gqvw` G cÖK‡íi †gvU e¨q aiv n‡q‡Q 
5,535.00 †KvwU UvKv| G‡Z evsjv‡`k miKv‡ii A_© 3,153.00 ‡KvwU UvKv Ges 
wek¦e¨vs‡Ki FY 2,382.00 †KvwU UvKv| cÖK‡íi †_vK eiv‡Ïi A_© mivmwi †`‡ki 4569 wU  
BDwbqb cwil` I 16wU cvBjU †cŠimfvi e¨vsK wnmv‡e †cÖiY Kiv n‡”Q| G eivÏ w`‡q 
BDwbqb cwil` I cvBjU †cŠimfvmg~n RbM‡Yi gva¨‡g RbM‡Yi Pvwn`v Abyhvqx Dbœqb 
Kvh©µg ev Í̄evqb Ki‡Q|  

 
02| 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 16wU †cŠimfv‡Z cvBjU wfwË‡Z m¤úªmvwiZ †_vK 
eivÏ (Expanded Block Grants) PvjyKiY|  
03| 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 (GgAvBGm) cÖvwZôvwbKxKiY  
K‡¤úv‡b›U 3: cvBjU †cŠimfvq m¤úªmvwiZ †_vK eivÏ (BwewR) cÖ`vb 
K‡¤úv‡b›U 4: mÿgZv e„w× I cÖKí ev Í̄evqb e¨e ’̄vcbv 

04| cÖK‡íi Kvh©µg 
`vwi`ª¨ ~̀ixKiY I ‡UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv (GmwWwR) AR©‡b cÖKíwU ¸iæZ¡c~Y©  f~wgKv cvjb Ki‡Q| 
Gi AvIZvq †`‡ki mKj BDwbqb cwil`‡K e¨vsK wnmv‡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 
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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` ª̈ we‡gvPb, ‡UKmB Dbœqb 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| 
 
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 Í̄evqb 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 Í̄v-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© Í̄‡i Rbm‡PZbg~jK Kvh©µg ev Í̄evqb Kiv|  

 
 

 

wPÎ: GjwRGmwc Gi AvIZvq ev Í̄evwqZ w¯‹g 
(iv Í̄v) 

wPÎ:GjwRGmwc Gi AvIZvq ev Í̄evwqZ w¯‹g 
(KwgDwbwU wK¬wbK ms¯‹vi) 

 
05|  2018-2019 A_© eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©µg 
(01) 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 2016-
2017 A_© eQi n‡Z 2018-2019 A_© eQi ch©šÍ †`‡ki BDwbqb cwil`mg~‡ni AbyK~‡j †gŠwjK †_vK 
eivÏ (wewewR) eve` 2512.70 †KvwU UvKv I `ÿZv wfwËK eivÏ (wcwewR) eve` 474.84 †KvwU 
UvKvmn me©†gvU 2987.54 †KvwU UvKv BDwbqb cwil‡` Qvo Kiv n‡q‡Q| G Qvov 16wU cvBjU 
†cŠimfvq 2017-2018 I 2018-2019 A_© eQ‡i m¤úªmvwiZ †_vK eivÏ (BwewR) eve` †gvU 38.29 
†KvwU UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| 
MZ 2018-2019 A_© eQ‡i wewewR eve` 879.03 †KvwU UvKv Ges wcwewR eve` 172.62 †KvwU 
UvKvmn me©‡gvU 1051.65 †KvwU UvKv †gvU 4569wU BDwbqb cwil‡` Qvo Kiv n‡q‡Q| G Qvov 
2018-2019 A_© eQ‡i 16wU cvBjU †cŠimfvq m¤úªmvwiZ †_vK eivÏ (BwewR) eve` 19.48 †KvwU 
UvKv Qvo Kiv n‡q‡Q| 

K. †gŠwjK †_vK eivÏ (wewewR) Gi eQi wfwËK eivÏ I AMÖMwZ 
(†KvwU UvKvq) 

Avw_©K eQi BDwbqb 
cwil‡`i 
msL¨v 

QvoK…Z †gŠwjK 
†_vK eivÏ 
(wewewR) 

†gŠwjK †_vK 
eivÏ (wewewR) 

e¨q 

AMÖMwZ 
(%) 

M„nxZ ¯‹xg 
msL¨v 

ev¯ÍevwqZ 
¯‹xg msL¨v (%) 

2016-17 4553 799.50 793.50 99.30% 62108 61537 
(99%) 

2017-18 4571 834.18 811.74 97.31% 53931 52310 
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(97%) 
2018-19 4569 879.02 343.87 39.12% 28035 12457 

(44%) 
me©‡gvU  2512.70 1949.11 77.57% 144,074 126304 

(87%) 
 

L. `ÿZv wfwËK eivÏ (wcwewR) Gi eQi wfwËK eivÏ I AMÖMwZ 
(†KvwU UvKvq) 

Avw_©K eQi BDwbqb 
cwil‡`i 
msL¨v 

QvoK…Z `ÿZv 
wfwËK eivÏ 
(wcwewR) 

`ÿZv wfwËK 
eivÏ (wcwewR) 

e¨q 

AMÖMwZ 
(%) 

M„nxZ ¯‹xg 
msL¨v 

ev¯ÍevwqZ 
¯‹xg msL¨v (%) 

2016-17 2995 147.63 144.68 98% 9818 9622(98%) 
2017-18 3004 154.59 149.75 93% 10504 10083(96%) 
2018-19 3082 172.62 - - - - 
me©‡gvU  474.84 294.43 62% 20,322 19705(97%) 

 
M. cvBjU †cŠimfvq m¤úªmvwiZ †_vK eivÏ (BwewR) Gi eQi wfwËK eivÏ I AMÖMwZ 

(†KvwU UvKvq) 
Avw_©K eQi cvBjU 

†cŠimfvi 
msL¨v 

QvoK…Z 
m¤úªmvwiZ †_vK 
eivÏ (BwewR) 

m¤úªmvwiZ 
†_vK eivÏ 
(BwewR)e¨q 

AMÖMwZ 
(%) 

M„nxZ ¯‹xg 
msL¨v 

ev¯ÍevwqZ 
¯‹xg msL¨v (%) 

2017-18 16 18.81 15.06 80.06% 371 312(84.09%) 
2018-19 16 19.48 - - - - 
me©‡gvU  38.29 15.06 39.33% 371 312(39.49%) 

 
** D‡jøL¨ A_© eQ‡ii †kl mg‡q A_© Qv‡oi Kvi‡b 2018-2019 A_©eQ‡i AMÖMwZ nq bvB| Z‡e Roll-over _vKvi 
Kvi‡Y cieZx© A_©eQ‡i Ae¨wqZ UvKv BDwbqb cwil` I †cŠimfv KZ…©K e¨‡qi my‡hvM i‡q‡Q |   
(02) BDwbqb cwil‡` AwWU Kvh©µg 
GjwRGmwc Gi AvIZvq 2006-07 n‡Z 2017-18 A_© eQi ch©šÍ †emiKvwi AwWU dvg© (wm.G dvg©) 
Øviv  †`‡ki mKj BDwbqb cwil` (BDwc) Gi evwl©K Avw_©K weeiYx AwWU Kiv‡bv n‡q‡Q| AwWU 
dvg©¸wj mKj BDwcÕGi evwl©K Avw_©K weeiYx AwW‡Ui cvkvcvwk Kg©`ÿZv g~j¨vqb Ges cÖwZ Dc‡Rjvq 
1wU BDwbqb cwil‡` cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv g~j¨vqb Kvh©µg cwiPvwjZ K‡i‡Q| g~jZ: 4wU m~PK 
I 10wU Dc‡ÿÎ mu~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 me©‡kl 2018-19 A_©eQ‡i cÖwZwU †Rjvq 65% 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| AwWU wi‡cvU©mg~n, `ÿZv 
g~j¨vqb cÖwZ‡e`bmg~n, cwi‡ekMZ I mvgvwRK myiÿv g~j¨vqb cÖwZ‡e`bmg~n  I  mKj cÖwZ‡e`‡bi 
WvUv‡eR wb‡qvwRZ 4wU wiwfD dvg© KZ©„K wiwfD  K‡i P~ovšÍ Kiv n‡q‡Q|  
  
P~ovšÍ AwWU cÖwZ‡e`b Gi wfwË‡Z weMZ 08 eQ‡i AwWU dvg© KZ©„K cÖ`Ë gZvgZ Gi Z_¨ wb¤œiƒct 

wbixÿv Kvj evwl©K Avw_©K 
weeiYxi eQi 

AwWU cÖwZ‡e`‡b cÖ`Ë gZvgZ gšÍe¨ 
weiƒc/ A¯̂xK…wZ kZ©hy³ kZ©nxb me©‡gvU 

BDwc 
 

2010-11 2009-10 122 635 3,804 4,561  
2011-12 2010-11  66 3,043 1,439 4,548  
2012-13 2011-12 413 2,968 1,168 4,549  
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2013-14 2012-13 723 3,818 7 4,548  
2014-15 2013-14 593 3,957 4 4,554  
2015-16 2014-15 468 4,085 1 4,554  
2017-18 2016-17 753 3,800 - 4,553  
2018-19 2017-18 428 4,113 20 4,562  

 
(03) AwWU Avcxj Kvh©µg t 
 wmG dvg© KZ©„K AwWU cÖwZ‡e`‡b DÌvwcZ weiƒc/A¯̂xK„wZ gZvg‡Zi Dci mswkøó BDwcÕi Avcxj 
Av‡e`‡bi my‡hvM cÖ`vb Kiv nq| GjwRGmwc KZ©„cÿ Avcxj Av‡e`‡bi Dci 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 cÖwZwbwai 
Dcw ’̄wZ‡Z Avcxj ïbvbxi Av‡qvRb K‡i‡Q| Avcxj ïbvbxÕ‡Z Dcw ’̄Z mKj c‡ÿi e³e¨, `vwLjK…Z 
cÖgvYK I BDGbI-i mycvwik we‡ePbv K‡i GjwRGmwc KZ©„cÿ Avcx‡ji ivq †NvlYv K‡i‡Qb Ges 
‡Rjv cÖkvmK eivei mswkøó BDwcÕi AbyK~‡j Avcx‡ji Av‡`k cÖwZcvj‡bi Rb¨ †cÖiY Kiv nq|  
 
weMZ eQimg~‡n Avcxj ïbvbxi ci AwWU AvcwË wb®úwË I env‡ji Z_¨ wb¤œiƒc: 

A_© eQi 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
weiƒc/ A¯^xK…wZ 
gZvgZ msL¨v 

66 413 723 593 468 753 428 

AvcwË wb®úwË 31 335 675 476 398 713 420 
AvcwË envj 35  78  48 117  70  40   8 

 
(04) dvcvW KZ©„K wbixÿv 
2017-18 A_©eQ‡i dvcvW KZ©„K GjwRGmwc-3 cÖKí Awdmmn mviv‡`‡k 29wU †Rjvq meŸ©‡gvU 473wU 
BDwcÕi wbixÿv Kvh©µg †kl n‡q‡Q| wek¦e¨vsK cÖwZwbwa I GjwRGmwc-3 Gi cÖwZwbwa‡`i Dcw ’̄wZ‡Z 
Gw·U wgwUs m¤úbœ K‡i dvcvW KZ©„K wbixÿv cÖwZ‡e`b P~ovšÍ Kiv nq| wbixÿv cÖwZ‡e`b Abymv‡i ‡`Lv 
hvq †h, 2017-18 A_©eQ‡i dvcvW kZ©nxb (Unqualified) gZvgZ cÖ`vb K‡i‡Q| GjwRGmwc-3 Gi 
Avw_©K Kg©Kv‡Ûi Dci †Kvb AwWU AvcwË DÌvwcZ nq bvB| BDwcmg~‡ni Avw_©K Kg©Kv‡Ûi Dci †gvU 
52wU AwWU AvcwË DÌvwcZ nq, Gig‡a¨ 25wU G ZvwjKvfy³ Ges 27wU we ZvwjKvfy³| AvcwËi Dci 
mswkøó BDwc †_‡K weGmAvi msMÖn Kvh©µg Pj‡Q| kxNªB Dnv cÖK‡íi gZvgZmn gš¿Yvj‡qi gva¨‡g 
dvcv‡W wb®úwËi j‡ÿ¨ †cÖiY Kiv n‡e|  
 
(05) ‡cŠimfv wbixÿv:  
cvBjU cÖK‡íi AvIZvq GjwRGmwc-3 KZ©„K mviv‡`k †_‡K †gvU 16wU wPwýZ †cŠimfvi AbyK~‡j 
ÕG·‡U‡ÛW eøK MÖv›UÕ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| BDwbqb cwil‡`i gZ GmKj †cŠimfvq 2017-18 A_©eQ‡ii 
wbixÿv Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| GKwU wbixÿv dvg© I GKwU AwWU wiwfD dvg© G Kvh©µ‡g Ask MÖnY 
K‡i| wbixÿv cÖwZ‡e`b Abymv‡i †Kvb weiæc wKsev A¯̂xK…Z gZvgZ †bB|  
 
06| GjwRGmwc-3 Gi AvIZvq GgAvBGm 
GjwRGmwc-3 cÖK‡íi AvIZvq GgAvBGm G AbjvBb, AdjvBb, †gvevBj G¨vcm I †ní‡W· cÖ ‘̄Z 
Kivi wel‡q wWwcwc‡Z D‡jøL Av‡Q| Gj‡ÿ¨ GjwRGmwc-3 Gi GgAvBGm wU‡gi D‡`¨v‡M wb¤œwjwLZ 
gwWDjmg~‡ni Kvh©Kix e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Qt  

 cÖK‡íi mswkøó Kg©KZ©vMY KZ©„K BDwcÕi Kvh©µg cwi`k©b I wRwcGm †jv‡Kkbhy³ Qwemn 
cwi`k©b cÖwZ‡e`b AbjvB‡b GgAvBGm G `vwLj  
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 GjwRGmwc-3 Gi AvIZvq BDwc KZ©„K  M„nxZ I ev Í̄evwqZ w¯‹g Gi wRwcGm †jv‡Kkbhy³ 
Qwemn ZvwjKv AbjvB‡b GgAvBGm G `vwLj †cÖiY 

 GjwRGmwc-3 Gi AvIZvq ¯̂ ¯̂ BDwci wewewR-wcwewR eiv‡Ïi Z_¨ GgAvBGm mshy³KiY 
 BDwci evwl©K Avw_©K cÖwZ‡e`b (GGdGm) AbjvB‡b BDwc KZ©„K GgAvBGm G Gw›UªKiY 
 ‡`‡ki mKj BDwci †Pqvig¨vb, mwPe I D‡`¨v³vmn mKj m`m¨‡`i Z_¨ GgAvBGm G 

msiÿY 
 mKj bvMwi‡Ki Rb¨ BDwcÕi wRI †jv‡Kkbmn Ab¨vb¨ Z_¨ Rvbvi Rb¨ GjwRGmwc G¨vcm 

e¨env‡ii e¨e ’̄v 
 bMwiK KZ©„K ‡gvevBj G¨vcm Gi gva¨‡g Awf‡hvM BDwc‡Z `vwLi I wb®úwË e¨e ’̄vcbv 

PvjyKiY 
 
07| 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 nq| 
2018-2019 A_© eQ‡i cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ wel‡q miKvwi Kg©KZ©v, cÖKí ÷vd (wWw÷ª± 
d¨vwmwj‡UUi), BDwbqb cwil` (BDwc) †Pqvig¨vb I BDwc mwPe Ges cvBjU †cŠimfvi mKj †gqi, 
KvDwÝji I mwPemn †gvU 5,626 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| G Qvov cÖK‡íi AwWU Kvh©µg 
myôzfv‡e cwiPvjbvi myweav‡_© cÖvB‡fU AwWU dv‡g©i 1500 Rb AwWUi‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
wb‡¤œ cÖwkÿ‡Yi mvims‡ÿc QK AvKv‡i Dc ’̄vcb Kiv n‡jvt 
 

cÖwkÿ‡Yi mvims‡ÿc msµvšÍ QK 
µwgK 
bs 

eQi cÖwkÿ‡Yi aiY ‡gqv` 
(w`b) 

jÿ¨gvÎv AR©b 
msL¨v kZKiv 

nvi 
1 2018  

†m‡Þ¤̂i 
BDwc dvskvbvwiR I gvV cÖkvm‡Yi miKvwi 
Kg©KZ©vM‡Yi  (wWwm, wWwWGjwR I BDGbI) 
AskMÖn‡Yi gva¨‡g wefvMxq Kg©kvjv  (‡gvU 
10wU Kg©kvjv) 

1 394 372 94.41 

2 2018 
‡m‡Þ¤̂i 

‡emiKvwi AwWU dv‡g©i AwWUi‡`i cÖwkÿY 1 1500 1500 100 

3 2018 
‡m‡Þ¤̂i 

‡cŠimfvi †gqi, KvDwÝji I mwPe‡`i 
AskMÖn‡Y Kg©kvjv 

1 64 64 100 

4 2019 
gvP© 

cÖKí Kvh©µ‡gi cwiKíbv cÖYqb I 
ev¯Íevq‡bi Dci wWw÷ª± d¨vwmwj‡UUi‡`i 
(wWGd) cÖwkÿY 

3 55 54 98 

5 2019 
‡g 

cÖK‡íi Kvh©µ‡gi Dci cvBjU †cŠimfvi 
KvDwÝji I mwPe‡`i cÖwkÿY 

1 212 140 66 

6 2019 
Ryb 

wWGd‡`i AskMÖn‡Y cÖK‡íi mvwe©K ev¯Íevqb 
AMÖMwZ ch©v‡jvPbv kxl©K Kg©kvjv 

1 54 54 100 

7 2019 
Ryb 

cÖK‡íi GgAvBGm Gi Dci Kg©kvjv 
(XvKv wek¦we`¨vj‡qi GgAvBGm wefv‡Mi 
QvÎ‡`i AskMÖn‡Y) 

1 20 20 100 

8 2019 
Ryb 

‡Rjv ch©v‡q cÖwkÿY Kg©kvjv 
(‡Rjv cÖkvmK, wWwWGjwR, BDGbI, wWGd 
Ges BDwc †Pqvig¨vb I mwPe‡`i AskMÖn‡Y) 
(‡gvU 32 †Rjvq) 

1 4928 4922 99.88 
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8| cÖvwZôvwbK Dbœqb 
 cÖK‡íi AvIZvq wewfbœ KwgwU MVb I Zv‡`i Kg©ZrciZvt cÖK‡íi wewfbœ Kg©Kv‡Ûi myôz cwiKíbv 
MÖnY, ev Í̄evqb, ZË¡veavb, gwbUwis BZ¨vw` welq cÖvwZôvwbK iƒc`vb K‡í gvV ch©v‡q wewfbœ Í̄‡i 
wb‡¤§v³ KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q Ges G¸‡jv Zv‡`i wba©vwiZ `vwqZ¡ cvj‡b Zrci i‡q‡Qt 

 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) 
 cwiKíbv KwgwU    

 

  

wPÎ: †Rjv mgš^q KwgwU (wWwmwm) Gi mfv wPÎ: Dc‡Rjv eøK MÖv›U ‡Kv-AwW©‡bkb KwgwU 
(wewRwmwm) Gi mfv 

 
09| ¯̂”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 Í̄evqb 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 Í̄evwqZ 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 

  
wPÎ: GjwRGmwcÕi AvIZvq KvwiMwi cÖwkÿY wPÎ: GjwRGmwcÕi AvIZvq QvMj cvjb cÖwkÿY 
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 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 
 
10| cÖK‡íi D‡jøL‡hvM¨ AR©bmg~n 
GjwRGmwc-3 cÖKíwU 2017 mv‡ji Rvbyqvwi gvm n‡Z ïiæ n‡q‡Q| cÖK‡íi ïiæ n‡Z A_©vr 2016-
2017 A_© eQi n‡Z 2018-2019 A_© eQi ch©šÍ †`‡ki BDwbqb cwil`mg~‡ni AbyK~‡j †gŠwjK †_vK 
eivÏ (wewewR) eve` 2512.70 †KvwU UvKv I `ÿZv wfwËK eivÏ (wcwewR) eve` 474.84 †KvwU 
UvKvmn me©†gvU 2987.54 †KvwU UvKv 4569wU BDwc‡Z Qvo Kiv n‡q‡Q| G Qvov 16wU cvBjU 
†cŠimfvq 2017-2018 I 2018-2019 A_© eQ‡i BwewR eve` †gvU 38.29 †KvwU UvKv Qvo Kiv 
n‡q‡Q| G Qvov cÖK‡íi 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 Í̄vNvU, weªR, KvjfvU©, †dix NvU wbg©vY/ms¯‹vi, wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ 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 Í̄evqb 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 Í̄evq‡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| 
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(5) 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 Í̄evq‡b e¨q Kiv n‡q‡Q| G D‡`¨vM‡K mdjfv‡e  
ev Í̄evq‡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|  
(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) G cÖKí ev Í̄evq‡bi d‡j RbM‡Yi gvwjKvbv I Askx`vwiZ¡ wbwðZ n‡”Q| mivmwi BDwc‡Z A_© 
’̄vbvš Í‡ii Kvi‡Y †h‡nZz GjvKvi Dbœq‡bi mKj cÖwµqvq RbMY AskMÖnY Ki‡Z cvi‡Q, †m‡nZz GjvKvq 

RbM‡Yi g‡a¨ ev Í̄evwqZ Dbœqb Kg©KvÛmg~‡ni †ÿ‡Î GK ai‡bi gvwjKvbv I Askx`vwiZ¡ wbwðZ n‡”Q| 



RvZxq ’̄vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR)
 

১. িমকা : 
 জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট 
ইনি উট’’ নােম তৎকালীন ব  পািক ান গভণ েম  এ েকশনাল এ া  ইনি উশন অিড া
অ যায়ী িতি ত হয়। পরবত েত 
লাকাল গভণ েম  (এনআইএলিজ

িবভােগর অধীেন এনআইএলিজ একমা  িশ ণ ও গেবষণা লক িত ান িহেসেব দািয়  পালন কের 
আসেছ। বতমােন িত ান  ‘‘জাতীয় ানীয় সরকার ই
ইনি উট লত : এনআইএলিজ নােম িবেশষভােব পিরিচত। 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
২. ধান কায াবলী : 

জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট আইন
: 

 িস  কেপ ােরশন, পৗরসভা
কম কতা ও কম চারীেদরেক

 সরকার ক ক িনেদ িশত ানীয় সরকার সং া  িবষেয়র উপর সরকারেক পরামশ  দান করা
 ানীয় সরকার সং া  িবিভ  সম া 
 ানীয় সরকােরর সিহত স িকত িবিভ  সং ার কম কতা ও কম চারীেদর িশ ণ দান করা
 ানীয় সরকার িবষেয় জাতীয়  এবং সরকােরর ব া েমাদন েম

কম িশিবর, সিমনার এবং সে লেনর আেয়াজন করা
 ানীয় সরকার এবং ইহার সিহত স ৃ  িবিভ  িবষেয়র উপর ত  সং হ ও ায়ন করা
 ানীয় সরকার এবং এর সিহত স ৃ  িবিভ  িবষয় স েক ড েমে শেনর িবধা দান এবং 

জাতীয় ড েমে শন ক  গেড় তালা
 ানীয় সরকার িবষয়ক 
 াগার ও পাঠক  াপন এবং পিরচালনা করা
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Aa¨vq-3 
 

RvZxq ’̄vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR)

জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট (এনআইএলিজ) ১৯৬৯ সােলর ১ লাই 
নােম তৎকালীন ব  পািক ান গভণ েম  এ েকশনাল এ া  ইনি উশন অিড া

অ যায়ী িতি ত হয়। পরবত েত ১৯৮০ সােল িত ান র নামকরণ করা হয় ‘‘ াশনাল ইনি উট অব 
এনআইএলিজ)’’। ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র ানীয় সরকার 

িবভােগর অধীেন এনআইএলিজ একমা  িশ ণ ও গেবষণা লক িত ান িহেসেব দািয়  পালন কের 
জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট আইন, ১৯৯২’’ অ যায়ী পিরচািলত হে । 

এনআইএলিজ নােম িবেশষভােব পিরিচত।  

জাতীয় ানীয় সরকার ইনি উট আইন, ১৯৯২ এর ধারা ৬-এ এনআইএলিজ

পৗরসভা, জলা পিরষদ, উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন
কম চারীেদরেক  ানীয় সরকার সং া  িবিভ  িবষেয় িশ ণ

সরকার ক ক িনেদ িশত ানীয় সরকার সং া  িবষেয়র উপর সরকারেক পরামশ  দান করা
ানীয় সরকার সং া  িবিভ  সম া ও িবষেয়র উপর গেবষণা পিরচালনা করা
ানীয় সরকােরর সিহত স িকত িবিভ  সং ার কম কতা ও কম চারীেদর িশ ণ দান করা
ানীয় সরকার িবষেয় জাতীয়  এবং সরকােরর ব া েমাদন েম, 

সিমনার এবং সে লেনর আেয়াজন করা; 
য় সরকার এবং ইহার সিহত স ৃ  িবিভ  িবষেয়র উপর ত  সং হ ও ায়ন করা

ানীয় সরকার এবং এর সিহত স ৃ  িবিভ  িবষয় স েক ড েমে শেনর িবধা দান এবং 
জাতীয় ড েমে শন ক  গেড় তালা; 

ানীয় সরকার িবষয়ক , সামিয়কী, গেবষণা িতেবদন, ায়ন িতেবদন কাশ করা
াগার ও পাঠক  াপন এবং পিরচালনা করা; 
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লাই ‘‘ লাকাল গভণ েম  
নােম তৎকালীন ব  পািক ান গভণ েম  এ েকশনাল এ া  ইনি উশন অিড া, ১৯৬১ 

াশনাল ইনি উট অব 
ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র ানীয় সরকার 

িবভােগর অধীেন এনআইএলিজ একমা  িশ ণ ও গেবষণা লক িত ান িহেসেব দািয়  পালন কের 
অ যায়ী পিরচািলত হে । 

এ এনআইএলিজ’র দািয় াবলী িন প 

ইউিনয়ন পিরষেদর সদ , 
িশ ণ দান করা; 

সরকার ক ক িনেদ িশত ানীয় সরকার সং া  িবষেয়র উপর সরকারেক পরামশ  দান করা; 
ও িবষেয়র উপর গেবষণা পিরচালনা করা; 

ানীয় সরকােরর সিহত স িকত িবিভ  সং ার কম কতা ও কম চারীেদর িশ ণ দান করা; 
, আ জািতক পয ােয়র 

য় সরকার এবং ইহার সিহত স ৃ  িবিভ  িবষেয়র উপর ত  সং হ ও ায়ন করা; 
ানীয় সরকার এবং এর সিহত স ৃ  িবিভ  িবষয় স েক ড েমে শেনর িবধা দান এবং 

ায়ন িতেবদন কাশ করা; 



 ানীয় সরকার িবষেয় িশ ণ ও গেবষণা কায েমর সম য় সাধন করা
 সরকােরর ব া েমাদন েম ানীয় সরকার িবষেয় িবেদশী ও আ জািতক সং ার সিহত 

যাগােযাগ এবং েয়াজেন যৗথ কম
 ানীয় সরকার সং া  িবিভ  িবষেয় সা িফেকট কাস  বতন করা
 সরকার ক ক দ  অ া  কায ম হণ করা

 
৩. শাসিনক কাঠােমা: 
 িত ােনর ধান িনব াহী হে ন মহাপিরচালক। িতিন সরকার এবং পিরচালনা বােড র িস া  
অ যায়ী দািয়  পালন কের থােকন। িত ান র কায াবলী ধানত 

১।  শাসন ও সম য় 
২। িশ ণ ও পরামশ 

 ৩। গেবষণাও পিরক না 
৪। কম িচ ও  ায়ন 

 
িত  িবভােগর দািয়ে  একজন 

পিরচালক িনেয়ািজত রেয়েছন। এ ছাড়াও মাট 
৪জন -পিরচালক, ১০জন উপপিরচালক
সহকারী পিরচালক, ৭ জন গেবষণা কম কতা
পিরসং ান কম কতা, ৬জন সহকারী গেবষণা 
কম কতা, ১জন াগািরক, ১জন  কাশনা 
কম কতা, ১জন িহসাবর ণ কম কতা

শাসিনক  কম কতা, ১জন অিডও িভ েয়ল 
টকিনক াল কম কতা, ও ১জন 

কম কতা কম রত আেছন। িত ােন 
 
৪.  ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের অ ি ত িশ ণ কায েমর িববরণ

িশ ণ/ কােস র সং া 
িশ ণাথ র সং া 
িয়ত অেথ র পিরমাণ 

 
৫। অ ি ত সিমনারস হ  েযাজ  নয়
৬।  অ ি ত কম শালাস হ  ২০১৮
উপি ত অংশ হণকারী ১৫৯ জন 
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ানীয় সরকার িবষেয় িশ ণ ও গেবষণা কায েমর সম য় সাধন করা;
সরকােরর ব া েমাদন েম ানীয় সরকার িবষেয় িবেদশী ও আ জািতক সং ার সিহত 
যাগােযাগ এবং েয়াজেন যৗথ কম িচ হণ  করা; 
ানীয় সরকার সং া  িবিভ  িবষেয় সা িফেকট কাস  বতন করা; 

সরকার ক ক দ  অ া  কায ম হণ করা; 

িত ােনর ধান িনব াহী হে ন মহাপিরচালক। িতিন সরকার এবং পিরচালনা বােড র িস া  
িয়  পালন কের থােকন। িত ান র কায াবলী ধানত : চার  িবভােগ িবভ  

িত  িবভােগর দািয়ে  একজন 
পিরচালক িনেয়ািজত রেয়েছন। এ ছাড়াও মাট 

জন উপপিরচালক, ৪জন 
জন গেবষণা কম কতা, ১জন 

জন সহকারী গেবষণা 
জন  কাশনা 

জন িহসাবর ণ কম কতা, ১জন 
জন অিডও িভ েয়ল 

, ও ১জন ড েমে শন 
কম কতা কম রত আেছন। িত ােন ১ম, ২য় ৩য় ও ৪থ  ণীর মাট লাকবল ১১৩ জন।

অথ  বছের অ ি ত িশ ণ কায েমর িববরণ 
 ৫৪৬  

২১,১৬৩ জন 
৫,৮৮,০৮,০০০/- ( ায়)     

েযাজ  নয় 
২০১৮-২০১৯ অথ  বছের মাট ০৩  কম শালার  আেয়াজন করা হেয়েছ এবং 

 
সরকােরর ব া েমাদন েম ানীয় সরকার িবষেয় িবেদশী ও আ জািতক সং ার সিহত 

িত ােনর ধান িনব াহী হে ন মহাপিরচালক। িতিন সরকার এবং পিরচালনা বােড র িস া  
চার  িবভােগ িবভ  : 

১১৩ জন। 

)      

আেয়াজন করা হেয়েছ এবং 
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৭.গেবষণা/ কাশনা সং া  ত  
(ক) স িদত গেবষণা  ২০১৮-১৯ অথ  বছের মাট ০৬  গেবষণা  স  হেযেছ: 
 
িমক 
নং 

সমী া িশেরানাম 

1  Effective of Training Program on law and activities of Upazila 
Parishad ২  An Impact Assessment of 40 Day Employment Generation  Program of 
Union Parishad 

৩  A Survey on Training Need Assessment for Upazila Parishad  
Functionaries 

4  Challenges and Prospects of Women Leadership in Urban Local 
Government: A  Study on Five City Corporations 

৫ Action Research on Improving Service Delivery of Union Parishad 

6 
বােজট ও পিরক না েণয়েন ওয়াড  সভার িমকা- চার  ইুিনয়ন পিরষেদর উপর এক  সিম া 

 
(খ) চলমান গেবষণা 

২০১৮-১৯ অথ  বছের মাট ১১  গেবষণা হীত হেয়েছ িনে  উে খ করা হেলা: 
িমক 
নং 

সমী া িশেরানাম 

1 ইউিনয়ন পিরষেদর ত  অিধকার আইেনর েয়াগ ও বা বতা: এক  সমী া 
২ ই-বজ  ব াপনায় িস  কেপ ােরশেনর সম া ও স াবনা: এক  কস ািড 

৩ 
An Assessment of Internal Revenue Generation and 
Expenditure of Municipalities 

4 া  ও পিরবার পিরক না স িকত কায ম বা বায়েন ইউিনয়ন পিরষেদর িমকা  

৫ 
ইউিনয়ন পিরষেদর সবার মান ি েত হ া রেযা  ম ণালয়/িবভােগর কায েমর উপর এক  
সমী া 

6 
Localizing Sustainable Development Goals (SDG)in Service Delivery 
of Urban Local Government: A Study on Selected City Corporations of 
Bangladesh. 

7 ইউিনয়ন পিরষেদর সবার মান উ য়েনর লে  এক  ােয়ািগক গেবষণা 
৮ Training Need Assessment for Union Parishad Functionaries 
9 Financial Management of  of Paurashava in Bangladesh: A Case Study 

10 

The Role of Union Parishads in Building Awareness and Addressing 
Sustaninable Development Goals (2.2,2.4,12,1,12,4,12.8) Regarding 
Chemical use in Leafy Vegetables at Farm Level: A study in 10 
Selected Union Parishads of Bangladesh  
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িমক 
নং 

সমী া িশেরানাম 

11 Status of Rural Cooperative Society of BRDB and Department of 
Cooperatives 

 
গ) ািবত গেবষণা  
 2018-19  A_© eQ‡i M„wnZ M‡elYv cÖKí P~ovšÍKi‡Yi Rb¨ GLbI †Kvb Kg©kvjv AbywôZ nq wb| 

কাশনা সং া  ত : 

i. The Journal of Local Government ভিলউম ৪২.১ এবং ৪২.২ কাশ করা হেয়েছ। 
ii. িনউজেলটার ৫ম, ৬ , ৭ম এবং ৮ম সং া কাশ করা হেয়েছ। 

iii. ১  িশ ণ ক ােল ার এবং ১  িশ ণ সহািয়কা কাশ করা হেয়েছ।       
 
৬. কম িচ ও ায়ন িবভােগর কায েমর িববরণ: 
 ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর িত ােন বা বািয়ত ৫৪৬  িশ ণ কাস স েহ অংশ হণকারীগণ ক ক 

রণ ত ২১,১৬৩  রিজে শন এবং ায়ন ফরমস েহ বিণ ত ত ািদর ডাটা েসিসং এর কাজ চলেছ এ 
ছাড়াও এনআইএলিজ’র সদর দ ের অ ি ত িবিভ  িশ ণ কােস  অংশ হণকারীগণ ক ক আেলাচকগেণর 

ায়ন ফরেমর ত ািদর িবে ষণ করা হে । 
 

৯। ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক িতেবদেন উে খেযা  কান িবষয় (যিদ থােক)- 
 এনআইএলিজ ইেনােভশন ম গ ত হেয়েছ এবং কায ম চলমান। 
 সংি  সবা সহেজ এবং ত দােনর লে  এক  - ড  াপন করা হেয়েছ। 
 িডিজটাল মিনটর াপন কের েদয় সবা, চলমান কায ম, িশ ণ সং া  ত , িবিভ  

িভিডও 
ড েম ারী দশ ন এবং আপেডট ত -উপা  দশ েনর ব া হণ করা হেয়েছ। 

 এনআইএলিজ হাে ল ব াপনা পিরবিতত কের িশ ণাথ েদর সবার মান বাড়ােনার 
ি য়া চলমান। 

 ‘ ানীয় সরকার হ লাইন’ ১৬২৫৬ চা  রেয়েছ এবং িডিজটাল ডাটােবইজ েতর জ  
পালই ং এর কাজ চলমান। 
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¯’vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi 
 
1| f~wgKv  
 
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii †cÖwÿZ cwiKíbv Ges miKvi KZ©„K cÖYxZ 7g cÂ evwl©K cwiKíbv‡K 
AbymiY K‡i mgMÖ †`‡ki mylg Dbœq‡bi j‡ÿ¨ M„nxZ c`‡ÿ‡ci Ask wnmv‡e ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj 
Awa`ßi (GjwRBwW) Dbœqb cÖKí cÖYqb I ev Í̄evqb K‡i|  
 
‡`‡ki me©e„nr cÖ‡KŠkj cÖwZôvb wnmv‡e GjwRBwW RbmvaviY‡K †mev cÖ`vb I miKv‡ii iƒcKí 
ev Í̄evq‡b AvšÍwiKZvi m‡½ Zvi wbR¯̂ `vwqZ¡ cvjb K‡i hv‡”Q, G miKv‡ii mvwe©K Dbœqb Kvh©µ‡gi 
ev Í̄evq‡b ’̄vbxq miKvi cÖwZôvbmg~n‡K KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb Ki‡Q Ges `ÿ gvbe m¤ú` Dbœq‡b 
ewjô f~wgKv ivL‡Q| GQvov, cjøx I bMi AÂ‡j AeKvVv‡gv Dbœqb I iÿYv‡eÿYmn K„wl Drcv`b 
mswkøó ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœq‡bI GjwRBwW Kvh©Ki f~wgKv iv‡L| mgv‡Ri wewfbœ ch©v‡qi 
†fv³vMY‡K m¤ú„³ K‡i cwiKíbv cÖYqb Ges Kg©m~wP ev Í̄evq‡b DcKvi‡fvMx‡`i Kv‡Q mydj †cŠ‡Q 
†`qvB GjwRBwWÕi g~j bxwZ| Gfv‡eB mvm‡UB‡bej ‡W‡fjc‡g›U †Mvj-G †cŠQv‡bvi j‡ÿ¨ evsjv‡`‡ki 
cÖwZwU GjvKv I Í̄‡ii Rbgvby‡li we‡klK‡i nZ-`wi‡`ªi Rxeb gvb Dbœq‡b my¯úó Ae`vb †i‡L †`‡ki 
mvgwMÖK Dbœq‡b miKv‡ii cÖ`Ë cÖwZkÖæwZ ev Í̄evq‡b GjwRBwW Zvi `vwqZ¡ wbôvi m‡½ cvjb K‡i Pj‡Q|    
 
GQvov cÖv_wgK we`¨vjq wbg©vY, m¤cÖmviY Ges iÿYv‡eÿ‡Yi †ÿ‡ÎI GjwRBwW ewjô f~wgKv cvjb 
Ki‡Q| Dciš‘ cÖvK…wZK ỳ‡h©vM ‡gvKv‡ejvi Ask wnmv‡e cÖvK…wZK ỳ‡h©vMcÖeY GjvKvi evwm›`v‡`i 
ỳ‡h©vMKvjxb wbivcËv weav‡bi j‡ÿ¨ NywY©So Avkªq‡K› ª̀ wbg©vYI GjwRBwWÕi GKwU Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© 

`vwqZ¡| 
 
2| j¶¨ I D‡Ïk¨ 
j¶¨ -  
’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v/cÖwZôvbmg~n‡K kw³kvjxKiY, MÖvg I kni AÂ‡j moK I nvU-evRvi Dbœqb, 

¶z ª̀vKvi 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 Í̄evqb I i¶Yv‡e¶‡Yi gva¨‡g cjøx I bMi GjvKvi `wi ª̀ 

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 ª̀ we‡gvPb Zivwš̂Z Kiv;  

 ¶z ª̀vKvi 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| 
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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 Í̄evwqZ 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|  
 

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

MÖvgxY AeKvVv‡gv bMi AeKvVv‡gv ¶z ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb 
 moK, weªR/KvjfvU© wbg©vY/ cybwb©g©vY/ 

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 

 moK/dzUcvZ wbg©vY/  
cybwb©g©vY  

 b`©gv wbg©vY/cybwb©g©vY  
 evm/UªvK Uvwg©bvj 

wbg©vY 
 evRvi Dbœqb 
 eR©¨ e¨e ’̄vcbv  
 KwgDwbwU 

j¨vwUªb/m¨vwbUvix j¨vwUªb 
wbg©vY 

 ¶z ª̀-FY Kg©m~wP 

 ø̄yBm †MU wbg©vY 
 ivevi W¨vg wbg©vY 
 Lvj Lbb I cybtLbb 
 eb¨v wbqš¿Y euva wbg©vY/ 

cybwb©g©vY  
 cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq 

mwgwZ cÖwZôv 

 
  

 

GjwRBwW 

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

¶z ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb 
cwiKíbv cÖYqb, ev¯Íevqb I 

cwiex¶b 

wewfbœ gš¿Yvj‡qi AeKvVv‡gv 
Dbœqb Kg©m~wP ev Í̄evqb I 

cwiex¶b 

BDwbqb, Dc‡Rjv I 
†cŠimfv cø¨vbeyK, g¨vwcs I 

moK Ges mvgv- wRK 
AeKvVv‡gvi WvUv‡eR 

wWRvBb I Ab¨vb¨ KvwiMwi 
g‡Wj, g¨vbyqvj I 

†¯úwmwd‡Kkb cÖYqb 

GjwRBwWÕi Kg©KZ©v/ 
Kg©Pvix‡`i cÖwk¶‡Yi gva¨‡g 

`¶Zv e„w× 

RbcÖwZwbwa, DcKvi‡fvMx, 
wVKv`vi I Pzw³e× 

kªwgK`jmg~‡ni mswkøó Dbœqb 
Kg©Kv‡Û cÖwk¶Y cÖ`vb 

‡MÖv_ ‡m›Uvi/nvU-evRvi 
Dbœq‡bi cwiKíbv cÖYqb  

ev Í̄evqb I cwiex¶Y 

 

cjøx AeKvVv‡gv 
 i¶Yv‡e¶b 

BDwbqb, Dc‡Rjv, ‡Rjv 
cwil` I †cŠimfv‡K 
KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb 
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4| cÖkvmwbK KvVv‡gv I Rbej 
 

‡kÖYx Aby‡gvw`Z Rbej Kg©iZ 2018-19 A_© eQ‡i 
cyiYK…Z c`msL¨v 

m„ó c` 
msL¨v 

k~b¨c` 
msL¨v 

gšÍe¨ 

1g †kÖYx 1672 974 120 151 698  
2q †kÖYx 2289 1434  573 855  
3q †kÖYx 7384 5417  1005 1967  
4_© †kÖYx 2049 1512  471 537  

‡gvU= 13394 9337 120 2200 4057  
 
5| ivR¯^ Av‡qi weeiY  
 
2018-19 A_© erm‡i Rb¨ GjwRBwW ivR¯̂ Av‡qi ms‡kvwaZ jÿ¨gvÎv wQj 254.60 †KvwU UvKv| 
A_©eQi †k‡l wewfbœ Av‡qi Drm †hgb-weµq, j¨ve †Uó wd, hvbevnb/‡ivW †ivjvi fvov BZ¨vw` †_‡K 
†gvU ivR¯̂ cÖvwß 307.01 ‡KvwU UvKv hv jÿ¨gvÎvi †P‡q 121% †ekx|  
 
 2018-19 A_©eQ‡i ivR¯̂ Avq msµvšÍ Z_¨vw` 
 

                                                                                                (nvRvi UvKvq) 
 Av‡qi Drm 2018-19 A_© ermi kZKiv 

nvi Av‡qi Av‡qi 
jÿ¨gvÎv 

cÖK…Z Avq 
 

1 2 3 4 5 
1 ‡Kv¤úvbx mg~‡ni †iwR‡ókb wd (wVKv`vix 

jvB‡mÝ ZvwjKvf~w³) 
79,200.00 26,322.92 33% 

2 jvB‡mÝ wd (jvB‡mÝ bevqb wd)  2,05,000.00 51,058.83 25% 

3 Rwigvbv `Û 1,45,000.00 99,625.22 69% 

4 ev‡Rqvß KiY 85,500.00 62,708.67 73% 

5 cixÿY wd (j¨vet †Uó wd) 9,25,000.00 13,20,002.88 143% 

6 cixÿv wd 6,010.00 0.00 0% 

7  miKvix hvbevn‡bi e¨envi 4,210.00 6.60 0.16% 

8 hš¿ I migÄvgvw`i fvov 3,55,500.00 3,37,722.10 95% 

9 ‡UÛvi I Ab¨vb¨ `wjj cÎ 1,21,000.00 133.65 0.11% 

10 Ae¨eýZ ª̀e¨vw`/`wjj cÎ weµq 2,25,000.00 6,16,238.08 274% 

11  AwZwi³ cÖ`Ë A_© Av`vq 0.00 3,314.35  

12 AbvevwmK feb mg~‡ni fvov 2,520.00 2,092.31 83% 

13 AvevwmK feb mg~‡ni fvov 18,500.00 21,746.19 118% 



58 

 Av‡qi Drm 2018-19 A_© ermi kZKiv 
nvi Av‡qi Av‡qi 

jÿ¨gvÎv 
cÖK…Z Avq 

 
1 2 3 4 5 
14 wewea ivR¯̂  3,73,560.00 5,29,162.60 142% 

 ‡gvU = 25,46,000.00 30,70,134.00 121% 
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6| 2018-19 A_©eQ‡ii Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx t  
(jÿ UvKv) 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 5500-e„nËi dwi`cyi MÖvgxY 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q 
ms‡kvwaZ)/ 
wRIwe/171000.00/ 
2009-10 n‡Z wW‡m¤̂i/19) 

K| Dc‡Rjv I BDwbqb moKmn 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g A_©‰bwZK 
Kg©KvÛ‡K Z¡ivwb¥Z Kiv Ges 
†MÖv_‡m›Uvi I MÖvgxY evRv‡ii mwnZ 
†hvMv‡hvM e¨e ’̄v mnRZi Kiv |   
L| iv Í̄v I AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi mgq 
Ges cieZ©x‡Z i¶bv‡e¶‡Yi mgq 
MÖvgxY f~wgnxb I Mexi RbM‡Yi mivmwi 
Kg© ’̄v‡bi m„wó Kiv | 

M| Dc‡Rjv I BDwbqb mo‡K moK 
wbivcËv e¨e ’̄v DbœwZ Kiv |   

K) Dc‡Rjv moK wewm Øviv Dbœqb | 
L) Dc‡Rjv moK GBPwewe Øviv Dbœqb  
M) Dc‡Rjv mo‡K eªxR/KvjfvU© wbg©vY| 
N) BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb | 
O) BDwbqb moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 
Q) BDwbqb mo‡K eªxR/KvjfvU  wbg©vY| 
R) moK wbivcËv e¨e ’̄v | 

12.44% 21261.00 
(12.44%) 

100% 21260.95 
(100%) 

2. cÖK‡íi bvgt ÒBDwbqb ms‡hvM moK I 
AeKvVv‡gv Dbœqbt e„nËi PÆMÖvg 
(PÆMÖvg I K·evRvi †Rjv)Ó (2q 
ms‡kvwaZ)  

A_©vq‡b Drm t wRIwe 

Avw_©K ms‡kølYt 40800.00 jÿ UvKv 

mgvwßKvjt gvP©/10 n‡Z Ryb/2019 
ch©šÍ                     

K) ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
Pig `vwi ª̀ cwiw ’̄wZi n«vm Kiv| 
GQvovI Avq Ges Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
e„w×i gva¨‡g f~wgnxb Ges ¶z ª̀ cÖvwšÍK 
Pvlx‡`i Rxeb-hvÎvi gvb Dbœq‡b 
mnvqZv Kiv |  
L) BDwbqb moK I mswkó AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g cjøx cwienb e¨e ’̄vi 
Dbœqb I nvU-evRvi/†MÖv_-†m›Uv‡ii 
†fŠZ myweavw` Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl 
c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ wbwðZ Kivmn K…wl 
Drcv`b e„w×‡Z mnvqZv cÖ`vb Kiv |  
M) cÖK‡íi AvIZvq †fŠZ wbg©vY Kv‡Ri 
gva¨v‡g MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôxi 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv| 

1) BDwbqb moK 
Dbœqb (wewm) 
2) BDwbqb moK 
Dbœqb (GBPwewe) 
3)BDwbqb mo‡K 
eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY 
4) MÖvgxY moK 
Dbœqb (wewm)| 
5) MÖvgxY moK 
Dbœqb (GBPwewe)| 
6) MÖvgxY mo‡K 
eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY| 
7) †MÖv_ †m›Uvi 
Dbœqb 

 

4% 1370.00 
(3.35%) 

100% 1338.41 
(97.69%) 

3. 8070-Dc‡Rjv I BDwbqb mo‡K `xN© 
†mZz wbg©vY cÖKí (2q 

1| †mZz wbg©v‡Yi gva¨‡g Dc‡Rjv m`I 
n‡Z †MÖv_ †m›Uvi, BDwbqb cwil`, 

eªxR wbg©vY 6.34% 14500.00 
(6.34%) 

100% 14497.42(
99.98%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

ms‡kvwaZ)/wRIwe/ 228765.12/ 
Ryb/2020 

MÖvgxY nvU-evRvi ev DbœZZi moK 
e¨e ’̄vi mv‡_ ms‡hvM ’̄vcbc~e©K MÖvgxY 
†hvM‡hvM I K…wl Drcv`‡b mnvqZv 
Kiv| 
2| `xN© †mZz wbg©v‡Yi gva¨‡g nvU-
evRvi, mvgvwRK cÖwZôvbg~n, BDwbqb 
cwil`‡K g~j moK e¨e ’̄vi mv‡_ 
ms‡hvM ’̄vcbc~e©K hvZvqv‡Zi mgq 
Kwg‡q mn‡R K…wlRvZ cY¨ I Ab¨vb¨ 
Drcv`b mvgMÖx evRviRvZKi‡Y mnvqZv 
Kiv| 
3| cjøx AÂ‡j †mev`vbKvix 
cÖwZôvbmg~‡n hvZvqvZ e¨e ’̄vi DbœwZ 
mvab Ges hvZvqvZ AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi 
gva¨‡g MÖvgxY `wi ª̀ Rbmvavi‡Yi 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv| 

4. cÖK‡íi bvg: e„nËi dwi`cyi MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (2q ch©vq) 
(2q ms‡kvwaZ)/  
A_©vq‡b Drm: wRIwe/ 
Avw_©K ms‡kølY: 149000.00/ 
mgvwßKvj: RyjvB/2010-Ryb/2019 
  

K)MÖvgxY moK mn AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 
gva¨‡g A_©‰bwZK Kg©KvÛ I mvwe©K 
†hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœqb Kiv| 
L)mivmwi Kg©ms ’̄v‡bi m„wôi gva¨‡g 
AwZ `wi ª̀cxwoZ cÖKí GjvKvi 
RbM‡Yi `vwi ª̀ n«v‡m mnvqZv Kiv| 
M)MÖvgxY mo‡Ki Dfq c‡k¦© e„ÿ‡ivc‡Yi 
gva¨‡g cwi‡e‡ki fvimvg¨ Ges moK 
euva iÿv Kiv| 
N)‡MÖv_‡m›Uvi/ MÖvgxY nvU evRvi 
Dbœq‡bi gva¨‡g ’̄vbxq Drcvw`Z K…wl/ 
Lvgvi cY¨ evRviRvZ Ki‡Yi mnqZv 
Kiv| 
O)‡evU j¨vwÛs i¨v¤ú wbg©v‡Yi gva¨‡g 
†Mv_‡m›Uvi/ MÖvgxY nvU evRvi ¸‡jv‡Z 
†bŠc‡_ gvjvgvj cwienb Ges K…wlRvZ 

K)MÖvgxY moK Kv‡c©wUs Øviv Dbœqb| 
L)MÖvgxY moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 
M)MÖvgxY mo‡K eªxR/ KvjfvU© wbg©vY| 
N)‡MÖv_ †m›Uvi/ MÖvgxY evRvi Dbœqb| 
O)‡evU j¨vwÛs i¨v¤ú wbg©vY| 
P)e„ÿ‡ivcY| 
Q)‡ivW †mdwU| 
R)MÖvgxY moK Kv‡c©wUs Øviv †givgZ| 
S)MÖvgxY moK GBPwewe Øviv †givgZ| 
T)MÖvgxY mo‡K eªxR/ KvjfvU© c~be©vmb| 

14.50% 21610.00 
(14.51%) 

99.80% 21295.36 
(98.54%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

cY¨ cwienb mnRxKiY| 
P)MÖvgxY mo‡K moK wbivcËv e¨e ’̄v 
DbœwZ Kiv| 

5. Òcjøx AeKvVv‡gv Dbœqi cÖKít e„nËi 
XvKv, UvsMvBj, I wK‡kviMÄ †Rjv Ó 
kxl©K cÖKí|/ 
A_©vq‡b Drm- wRIwe/57633.60 
mgvwßKvj- gvP©/2011 n‡Z  
              wW‡m¤̂i/2018 

e„nËi XvKv, UvsMvBj, I wK‡kviMÄ 
†Rjvi cÖKíf~³ mKj †kÖbxi moK, 
†mZz KvjfvU© I nvU evRvi/‡MÖv_ †m›Uvi 
wbg©v‡bi gva¨‡g ’̄vbxq Rbmvavi‡bi Av_© 
mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb I Kg© ms ’̄v‡bi 
my‡hvM m„wó KivB cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨| 
†hgbt 
1| Dc‡Rjv moK, BDwbqb moK I 
¸iæZ¡c~Y© MÖvgxb moK Dbœqbmn D³ 
moK mgy‡ni †mZz/KvjfvU© wbg©v‡bi 
gva¨‡g DbœZ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v cÖwZôv 
Kiv| 
2| †MÖv_ †m›Uvi Ges MÖvgxY nvUevRvi 
Dbœq‡bi gva¨‡g MÖvgxY A_©‰bwZK I 
cÖKí GjvKvi RbM‡bi Rxeb hvÎvi gvb 
Dbœqb  
Kiv Ges evwbR¨ Kvh©µg e„w×i gva¨‡g 
`vwi ª̀ RbMY Zv‡`i Drcvw`Z ª̀‡e¨i 
b¨h¨ g~j¨ cvIqvmn `vwi ª̀ we‡gvPb 
Ae`vb ivLv| 
3| NvU/‡RwU wbg©v‡bi gva¨‡g †bŠ-
‡hvMv‡hv‡M myweav I hvÎx †mev  
e„w× Kiv| 

1) Dc‡Rjv moK Dbœqb 
2) Dc‡Rjv mo‡K  
  ‡mZ/KvjfvU© wbg©vY 
3) BDwbqb moK Dbœqb 
4) BDwbqb mo‡K  
  ‡mZz/KvjfvU© wbg©vY 
5) MÖvgxb moK Dbœqb  
6) MÖvgxY mo‡K ‡mZz/KvjfvU©  wbg©vY 
7) ‡MÖv_ †m›Uvi/ MÖvgxY nvU evRvi Dbœqb 
8) NvU/‡RwU wbg©vY 
 

9.60% 6000.00 
(9.60%) 

100% 4604.61 
(99%) 

6. e„nËi h‡kvi †Rjv AeKvVv‡gv (h‡kvi, 
wSbvB`n, gv¸iv I bovBj †Rjv) kxl©K 
cÖKí/wRIwe/Ryb/2019 
  
  
  

K) MÖvgxb moK †hvM‡hvM e¨e ’̄v 
Dbœq‡bi gva¨‡g fzwgnxb Z_v cÖvwšÍK 
K…lK‡`i A_©‰bwZK Ae ’̄vi Dbœqb| 
L) ‡MÖv_ †m›Uvi I Ab¨vb¨ MÖvgxb nvU 
evRvi Dbœqb c~e©K A_©‰bwZK Kg©KvÛ 
cÖmv‡ii gva¨‡g cjøx Rbmvavi‡Yi `vwi ª̀ 

K) Dc‡Rjv moK  
L) BDwbqb moK 
M) MÖvg moK  
N) GBPwewe moK  
O) e„nr eªxR  
P) eªxR/KvjfvU©  

7.30% 3800.00 
(7.29) 

98.20% 3731.38 
(98.19%) 
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µt 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

n«vm KiY, Kg©ms ’̄vb I Rxeb gvb 
Dbœqb| 
M) mo‡Ki cv‡k¦© e„ÿ‡ivc‡Yi gva¨‡g 
cwi‡e‡ki Dbœqb Kiv| 

Q) †MÖv_ †m›Uvi/ nvUevRvi Dbœqb  
R) e„ÿ‡ivcb|  

7. 5018-Dc‡Rjv Kg‡cø· m¤cÖmviY 
cÖKí| (2q ms‡kvwaZ)(143000/ 
GwcÖj/11 n‡Z 2019-20) 

1| Dc‡Rjv ch©v‡q Dc‡Rjv cÖkvmwbK 
feb wbg©vY| 
2| RbM‡Yi †mevi gvb wbwðZ Kiv| 

f~wg Dbœqb, m¤cÖmvwiZ cÖkvmwbK feb I 
njiæg wbg©vY, AvevwmK feb wbg©vY BZ¨vw`| 

11% 14500.00 
(10.14%) 

100% 14449.75(
99.65%) 

8. cvebv ‡Rjvi fv½yov Dc‡Rjvaxb 
fv½yov-bIMuv wRwmGg moK Dbœqb 
cÖKí| (cÖKí †KvWt 5091) 
wRIwe 
cÖKí e¨qt 12550.00 jÿ UvKv 
cÖKí mgvwßi ZvwiL: 30 Ryb, 2020 
 

(1) cvebv ‡Rjvi fv½yov Dc‡Rjvaxb 
ewb©Z Dc‡Rjv moK Ges mo‡K 
eªxR/KvjfvU© wbwg©Z n‡j D³ GjvKvi 
moK ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi ‡¶‡Î 
D‡jøL‡hvM¨ AMªMwZ mvwaZ n‡e | 
‡Mªv_‡mÈvimn Higher Ranking 
moK mg~‡ni mwnZ ‡hvMv‡hvM ’̄vc‡bi 
gva¨‡g ‡hvMv‡hvM e¨q nªvm, wecbY 
e¨e ’̄vi Dbœqb Ges K…wl cb¨ Drcv`b 
e„w×‡Z mnvqZv cÖ`v‡bi gva¨‡g 
mvwe©Kfv‡e GjvKvi RbM‡bi Av_© 
mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb mvwaZ n‡e| 
(2) MÖvgxY Rb‡Mvwôi Rb¨ K…wl I AK…wl 
†m±‡i ¯̂í I `xN©‡gqv`x Kv‡Ri my‡hvM 
m„wói gva¨‡g `vwi ª̀ n«vmKi‡Y mnvqZv 
Kiv; 
(3) mo‡Ki Dfq cv‡k¦© e„¶ ‡ivc‡bi 
gva¨‡g cwi‡e‡ki Dbœqb mvab| 

1. Dc‡Rjv moK Dbœqb (gvwUi KvR)           
t 780862 Nb wgt 
2. eªxR/KvjfvU© wbg©vY   t 1166 wgt 
3. ‡ ø̄vc †cÖv‡UKkvb     t 215925 eM© wgt 
 

20.02% 1500.00 
(11.95%) 

100% 1499.91 
(99.99%) 

9. BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbgv©Y 
cÖK‡í (2q ch©vq)|/ 
A_©vq‡bi Drmt wRIwe / 
‡gvU UvKv 90560.00/ 
mgvwß Kvjt Ryb /2020 
 

1| BDwbqb ch©v‡q ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v 
Kvh©Kixi j‡ÿ¨ BDwbhb cwil` Kg‡cø· 
feb wbg©vY| 
2| BDwbhb cwil` Kg‡cø· feb wbg©v‡bi 
gva¨‡g miKv‡ii wewfbœ wefv‡Mi †mev 
mg~n Z…Yg~j ch©v‡q RbMb‡K GKB ’̄vb 
n‡Z (One stop service) ‡mev cÖ`vb 

BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbgv©Y| 11% 8000.00 
(9%) 

100% 7996.65 
(99.96%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Kiv| 
10. 5045-e„nËi Kzwóqv †Rjv AeKvVv‡gv 

Dbœqb cÖKí (Kzwóqv, PzqvWvsMv I 
‡g‡nicyi †Rjv) (1g 
ms‡kvwaZ)/wRIwe/ 42655/ Ryb 
2019  

1.Dc‡Rjv/BDwbqb/MÖvg moK mg~n 
(eªxR/KvjfvU© I †MÖv_ †m›Uvi/MÖvgxY 
gv‡K©U Dbœqb mn) Dbœq‡bi gva¨‡g 
cÖvwšÍK Pvlx‡`i A_©‰bwZK Ae ’̄vi 
Dbœqb; 
2.wewfbœ †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi  
gva¨‡g cÖKí GjvKvi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó; 
3.Dc‡Rjv/BDwbqb/MÖvg mo‡Ki cv‡k¦©  
e„ÿ‡ivc‡Yi gva¨‡g GjvKvi cwi‡e‡ki 
DbœwZ mvab Kiv| 

1.moK Dbœqb  
2.eªxR/KvjfvU© wbg©vY  
3.†MÖv_ †m›Uvi/nvU evRvi Dbœqb 
4.e„ÿ‡ivcY I  cwiPh©v  
 
  

23% 9758.00 
(22.87%) 

100% 9487.68 
(97.23%) 

11. 5046-¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí| (2q ms‡kvwaZ)(61547/ 
2012-13 n‡Z 2018-19) 

1| MÖvgxY †hvMv‡hvM AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 
gva¨‡g MÖvgxY †hvM‡hvM e¨e ’̄v mnRZi 
Kiv Ges †hvM‡hvM AeKvVv‡gv Dbœqb I 
cybe©vm‡bi gva¨‡g †hvM‡hvM e¨e ’̄v 
Dbœqb K‡i K…wl c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ 
wbwðZ Kiv Ges K…wl Drcv`b e„w×‡Z 
Drmvn cÖ`vb Kiv| 
2| cÖKí GjvKvi mo‡Ki ỳÕcv‡k 
e„¶‡ivc‡Yi gva¨‡g cwi‡e‡ki Dbœqb 
mvab Kiv| 
3| MÖvgxY AeKvVv‡gvmg~n Dbœq‡bi 
gva¨‡g MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯̂í 
†gqv`x I `xN© †gqv`x K‡g©i my‡hvM m„wó 
Kiv| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb, 
Dc‡Rjv mo‡K AeKvVv‡gv wbg©vb, Ab¨vb¨ 
MÖvgxY AeKvVv‡gv wbg©vY, e„¶‡ivcY I cwiPh©v 
BZ¨vw`| 

10% 5850.00 
(9.50) 

95% 5284.18 
(90.33%) 

12. nvIi AÂ‡ji AeKvVv‡gv I Rxebgvb 
Dbœqb cÖKí/ 
Bdv`, wRIwe/ 
101695.68/ 
Ryb/2020Bs 

1.evRvi AwaMg¨Zv (Access to 
market) RxweKvi my‡hvM Ges 
mvgvwRK ‡mev e„w×; 
2.MÖvgxY A_©‰bwZK Kg©ZrciZv e„w×, 
dmj Drcv`‡b SzuwK n«vm Ges cÖvK…wZK 
`y‡h©v‡Mi cÖ‡Kvc †_‡K i¶vKiY;   

1.Dc‡Rjv  moK Dbœqb  
2.BDwbqb moK Dbœqb    
3.KwgDwbwU moK Dbœqb   
4.Dc‡Rjv  mo‡K eªxR/KvjfvU Dbœqb  
5.BDwbqb mo‡K eªxR/KvjfvU Dbœqb  
6.KwgDwbwU mo‡K eªxR/KvjfvU Dbœqb  

22% 63000.00 
(6.19%) 

100% 5930.27 
(94.13%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.grm¨ m¤ú‡` ewa©Z cÖ‡ekvwaKvi, 
Rxe‰ewPÎ msi¶Y Ges KwgDwbwU 
wfwËK m¤ú` e¨e ’̄vcbv cÖK‡íi mydj 
AbymiY; 
4.ewa©Z Drcv`b, Drcv`‡bi ˆewPÎ 
Avbqb Ges dmj I cÖvwYm¤ú`RvZ 
c‡Y¨i wecY‡b my‡hvM m„wó; Ges 
5.m¤ú‡`i `¶, Kvh©Ki Ges h_vh_ 
e¨env‡ii g‡a¨ w`‡q nvIi GjvKvi 
RbM‡Yi RxebhvÎvi gvb Dbœqb, 
AmnvqZ¡ n«vm Ges m‡e©vcwi `vwi ª̀ 
we‡gvPb| 

7.MÖvg cÖwZiÿv Dbœqb  
8.NvU Dbœqb              
9.gvwUi KvR              
10.MÖvg evRvi Dbœqb       
11.evRvi cÖwZiÿv Dbœqb     
12.wej Dbœqb                  
13.Lvj Lbb I cybtLbb  
14.cÖvK…wZK Dcv‡q MÖvg cÖwZiÿv Dbœqb 
15.wf‡jR B›Uvib¨vj mvwf©‡mm  

13. †m‡KÛ iæivj UªvÝ‡cvU© BgcÖæf‡g›U 
cÖ‡R± (AviwUAvBwc-2) 
wRIwe-178480.77 jÿ UvKv 
AvBwWG-303489.45jÿ UvKv 
‡gvU-481970.22  jÿ UvKv 
RyjvB/2012 Bs n‡Z Ryb/2021Bs ch©šÍ 

 

(K) cÖKí GjvKvi MÖvgxY †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi Dbœqb, †UKmB MÖvgxY cwienb 
I evRvi †mev e„w× Kiv; 
(L) mnRjf¨, `ÿ Ges Pvwn`v gvwdK 
cjøx cwienb e¨e ’̄vi myweavw` m„wó Kiv; 
(M) moK iÿYv‡eÿ‡Yi wewfbœ 
c×wZ‡K cixÿvg~jKfv‡e cÖ‡qvM K‡i 
†UKmB MÖvgxY moK iÿYv‡eÿ‡Yi 
cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w× Kiv, h_v-
Performance Based Maintenance 
Contract (PBMC) Gi gva¨‡g moK 
iÿYv‡eÿY e¨e ’̄vq cwieZ©b Avbv; 
(N) †bŠc‡_i bve¨Zv wdwi‡q Avbvi Rb¨ 
cixÿvg~jKfv‡e 1 (GK) wU b`x Lbb 
K‡i cwj AcmviY Kiv; 
(O) moK wbivcËv m¤úwK©Z Kvh©µg 
MÖnY Kiv; 
(P) cÖvwZôvwbK Dbœqb cwiKíbv 
ev Í̄evqb I mykvmb cÖwZôvq GjwRBwW‡K 
mnvqZv Kiv; 

1|Dc‡Rjv moK Dbœqb 
2| BDwbqb moK Dbœqb 
3|moK c~Ye©vmb I iÿYv‡eÿY 
4|Performance Based 
Maintenance Contract (PBMC)  
5|†MÖv_ †m›Uvi gv‡K©U wbg©vY 

6|cvBjU †WªwRs  
7| NvU wbg©vY 

7.16% 33000.00 
(6.85%) 

99.45% 32704.08
(99.10%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 
14. 5058-‡Kv÷vj K¬vB‡gU †iwRwj‡q›U 

Bbd«v÷ªvKPvi cÖ‡R± (1g ms‡kvwaZ)/ 
GwWwe, Bdv`, ‡KGdWweøD/ 
129884.73/ wW‡m¤̂i/19 

(K)  Dc‡Rjv moK , BDwbqb moK  
Ges MÖvgxY moK , wb¯‹vkb AeKvVv‡gv 
(eªxR/ KvjfvU©), †MÖv_ †m›Uvi Ges 
MÖvgxY    nvU evRvi Dbœq‡bi gva¨‡g 
MÖvgxY †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb  Ges 
evRvi  myweav e„w× Kib, hv‡Z  Aev‡a  
cÖvwšÍK Drcv`bKvix Ges `wi ª̀ Rb‡Mvwô 
evRvi myweav  e¨envi K‡i Zv‡`i 
Zv‡`i Avq e„w× Ki‡Z cv‡i| 
(L)eZ©gvb Ges fwel¨‡Zi Rjevqyi 
cwieZ©b RwbZ ÿwZi cÖfve  we‡ePbvq 
wb‡q Rjevqy cÖfve †ivaK  gv‡b  MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g  cÖvK…wZK 
`y‡h©vMKv‡j AeKVv‡gv  mgy‡ni  ewa©Z 
wbivcËv weavb Kiv | (M) Aev‡a 
hvZvqvZ‡hvM¨ Ges ch©vß  myweav m¤úbœ  
ewa©Z  msL¨K AvkÖq‡K› ª̀ wbg©v‡Yi 
gva¨‡g  ỳ‡h©vMKv‡j  Rbmvavi‡Yi 
wbivcËv weavb K‡i Zv‡`i  Rjevqy 
cÖfve †gvKvwejvi ¯̂ÿgZv e„w× Kiv |            
                                      

(K) Dc‡Rjv moK , BDwbqb moK  Ges 
MÖvgxY moK Dbœq‡bi gva¨‡g MÖvgxY †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi Dbœqb|  
(L)   MÖvgxY  nvU evRvi Dbœq‡bi gva¨‡g  
evRvi  myweav e„w× Kiv| 
(M) AvkÖq‡K› ª̀ wbg©v‡Yi gva¨‡g  ỳ‡h©vMKv‡j  
Rbmvavi‡Yi  wbivcËv  weavb K‡i Zv‡`i  
Rjevqy cÖfve †gvKvwejvi ¯̂ÿgZv e„w× Kiv| 

19.72% 1687.45 
(17.92%) 

100% 1687.45 
(100%) 

15. 5073-b ©̀vb evsjv‡`k Bw›U‡MÖ‡UW 
†W‡fjc‡g›U 
cÖ‡R±|(210006/gvP©/2013 n‡Z 
2020-21) 

1| wK‡kviMÄ †Rjvi wgVvgvBb I 
AóMÖvg Dc‡Rjv nvIi GjvKvq mve-
gvwR©ej moK Dbœqb Kvh©µg MÖn‡Yi 
gva¨‡g K…wl Dbœqb, Drcv`b e„w×, 
K…wlc‡Y¨i evRviRvZ Ki‡Y my‡hvM m„wó 
c~e©K cðvrc` `wi ª̀ RbM‡Yi Av_©-
mvgvwRK Dbœq‡b mnvqZv cÖ`vb| 
2| cÖKí GjvKvq mve-gvwR©ej mo‡Ki 
gva¨‡g eQ‡i ï®‹ †gŠmy‡g cwienY I 
evRviRvZ Ki‡Yi my‡hvM m„wó I GKB 
mv‡_ moK †bUIqvK© Gi cÖwZeÜKZv 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY mvegvwR©ej moK 
wbg©vY| 

19% 35000.00 
(16.67%) 

 

100% 35000.00 
(100%) 
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µt 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

`~i Kiv| 
3| MÖvgxY †hvMv‡hvM AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g hvZvqvZ I cwienb 
e¨q n«vm Kiv| MÖvgxY Rb‡Mvôxi Rb¨ 
¯̂í‡gqv`x I `xN©‡gqv`x Kv‡Ri my‡hvM 
m„wói gva¨‡g `vwi ª̀ n«vm Ki‡Y mnvqZv 
Kiv| 

16. 5088-ewikvj wefvM cjøx AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí (1g 
ms‡kvwaZ)|(92000.00/ 2013-14 
n‡Z 2019-20) 

evsjv‡`‡ki `wÿYvÂ‡j b`x-Lvj †ewóZ 
I N~wYSo/R‡jv”Qvm Gi SzwK‡Z Aew ’̄Z 
ewikvj wefv‡Mi 6wU †Rjvq e¨q 
mvkÖqx, mg_© I Kvh©Ki †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi Dbœq‡bi gva¨‡g K‡g© my‡hvM 
m„wó, K…wl Drcv`b e„w× Ges evRvi 
e¨e ’̄v AvaywbKKi‡Yi gva¨‡g 
Avw_©mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb| 

1.moK wbg©vY/ cybtwbg©vY/ †givgZ, 
2.eªxR/KvjfvU© wbg©vY, 
3.e„ÿ‡ivcY, †MÖv_‡m›Uvi/MÖvgxY 4.nvUevRvi 
Dbœqb 
 

15.78% 11000.00 
(11.96%) 

100% 10988.88 
(99.90%) 

17. evsjv‡`k K…wl AeKvVv‡gv Dbœqb Kg©m~~Px 
(BAIDP)/ USAID I wRIwe/‡gvU 
UvKv-15195.00 (wcG-12065; 
wRIwe-3130)/Ryb/2019 

Lv`¨ wbivcËv mn‡hvwMZv msµvšÍ 
evsjv‡`k miKv‡ii mv‡_ US miKv‡ii 
¯̂vÿwiZ Pzw³i Av‡jv‡K K…wl cY¨ mn‡R 
cwienY I evRviRvZ Ki‡Yi j‡ÿ¨ 
Óevsjv‡`k K…wl AeKvVv‡gv Dbœqb 
Kg©m~PxÓ kxl©K cÖKíwU MÖnY Kiv nq| 
GwU USAID Gi mv‡_ evsjv‡`k 
miKv‡ii cÖ_g G2G cÖKí| cÖKíwUi 
gva¨‡g USAID Gi Feed the 
Future AvIZvfz³ †`‡ki `wÿY cwðg 
AÂ‡ji 20 wU †Rjvq ch©vqµ‡g 
AeKvVv‡gv Dbœqb Kiv n‡”Q| cÖKíwU 
K…wl wecbY e¨e ’̄vi Dbœqb mnvqK 
AeKvVv‡gv wbg©v‡Y AZxe ¸iæZ¡c~Y©| 

1.gv‡K©U wbg©vY 
2.Kv‡jKkb †m›Uvi wbg©vY 
3.MÖvgxY moK 
4.Bwi‡Mkb †Wª‡bR 

16.26% 3310.00 
(21.78%) 

100% 3284.85 
(99.24%) 

18. 5096-e„nËi †bvqvLvjx (†bvqvLvjx, 
†dbx I j²xcyi †Rjv) cjøx AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí-2|(2q ms‡kvwaZ)/ 

1.eªxR/KvjfvU©mn Dc‡Rjv moK, 
BDwbqb moK I MÖvgxY moK wbg©v‡Yi 
gva¨‡g e„nËi †bvqvLvjx †Rjvi 

1.Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb| 
2.Dc‡Rjv mo‡K eªxR/KvjfvU© wbg©vY| 
3. BDwbqb I MÖvg mo‡K eªxR/KvjfvU©| 

10.70% 7908.00 
(10.68%) 

100% 7903.92 
(99.95%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

wRIwe/74069.00/ Ryb/2020 (†bvqvLvjx, †dbx I j²xcyi) mvwe©K 
†hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb, cwienb LiP 
Kgv‡bv, evRvi e¨e ’̄vvi Dbœqb, K…wl 
Drcv`b e„w× I evRvi e¨envi myweav 
e„w×mn Av_©mvgvwRK e¨e ’̄vi Dbœqb|  
2.Drcvw`Z K…wl c‡Y¨I cÖK…Z g~j¨ 
wbwðZKi‡Yi gva¨‡g K…wl Drcv`b 
e„w×mn MÖvgxY A_©‰bwZK I e¨emvwqK 
Kg©Kv‡Û MwZ mÂvjb A_©vr MÖvgxY 
A_©bxwZ‡K †eMevb Kivi wbwg‡Ë †MÖv_ 
†m›Uvi mg~‡ni †fŠZ myweavi Dbœqb| 
3.BDwbqb cwil` ev DaŸ©Zb moK 
†bUIqv‡K©i mv‡_ Dc‡Rjvi ¸iæZ¡c~Y© 
’̄vbmg~‡ni ms‡hvM ’̄vcb Kiv| 

4.MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb Ges K…wl I 
AK…wlLv‡Z ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb 
m„wói gva¨‡g MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôx‡K 
A_©‰bwZK I mvgvwRK Kvh©µ‡gi mv‡_ 
m¤ú„³K‡i MÖvgxY `vwi ª̀ we‡gvPb Kiv| 

4.‡MÖv_-‡m›Uvi Dbœqb| 
5| Dc‡Rjv I BDwbqb moK cÖk Í̄KiY| 
6| cjøx moK I †mZz iÿYv‡eÿY|  

19. 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 jÿ UvKv 
RyjvB-2013 n‡Z Ryb-2019 ch©šÍ 

1.weªR wbg©v‡Yi gva¨‡g D”PZi moK 
‡bUIqv‡K©i mv‡_ ‡MÖv_ ‡m›Uvi, MÖvgxY 
nvU-evRvi, BDwbqb cwil` BZ¨vw` 
mvgvwRK ‡mev cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi 
mv‡_ Dc‡Rjv ‡nW-‡KvqvU©v‡ii 
‡hvMv‡hvM e„w×i gva¨‡g MÖvgxY Rbc‡` 
AwfMgb my‡hv‡Mi Dbœq‡bi ga¨ w`‡q 
K…wlRvZ cY¨ Drcv`b e„w×‡Z mnvqZv 
Kiv| 
2.KzqvKvUv ch©Ub ‡K› ª̀mn Gi 
Av‡kcv‡ki GjvKv ch©Ub e¨e ’̄vi 
AvIZvq Avbq‡bi Rb¨ weKí moK 

t G¨v‡cÖvP iv Í̄vmn 677 wgt eªxR wbg©vY 
t 9.68 wKtwgt ms‡hvM moK wbg©vY (14wU 
e· KvjfvU© I cÖ‡UKkb Iqvjmn)| 
t 35.00 GKi Rwg AwaMÖnY 
t mycviwfkb KbmvjU¨v›U 
 

22% 2800.00 
(20.59%) 

100% 2799.92 
(100%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

’̄vcb| 
4. MÖvgxY ‡hvMv‡hvM AeKvVv‡gv  
wbg©v‡Yi ga¨ w`‡q MÖv‡gi `wi ª̀ Rb- 
 mvavi‡Yi Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó 
Kiv|     

20. iscyi wefvM MÖvgxY AeKvVv‡gv  Dbœqb 
cÖKí/wRIwe/73990.00 j¶ 
UvKv/30‡k Ryb, 2019 Bs  

1.iscyi wefv‡Mi Dc‡Rjv, BDwbqb I 
MÖvgxY moK Dbœqb Ges G mKj mo‡Ki 
eªxR/KvjfvU© wbgv©‡Yi gva¨‡g  Dc‡Rjv 
m`i, †MÖv_‡m›Uvi I MÖvgxY nvU-evRvi 
Ges ¸iæZ¡c~Y© mvgvwRK AeKvVv‡gvi 
mv‡_ ms‡hvM ’̄vcb Z_v mvwe©K MÖvgxY 
moK †hvMv‡hvM †bUIqvK© e¨e ’̄v 
Dbœq‡bi gva¨‡g MÖvgxY Av_©-mvgvwRK 
Ae ’̄vi Dbœqb mvwaZ nB‡e| 
2.†Mªv_-‡m›Uvi I MÖvgxY nvU-evRv‡ii 
†fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb KiZt K…wl 
wecYb I Drcvw`Z K…wlRvZ c‡Y¨i b¨vh 
g~‡j¨ cÖvwß‡Z mnvqZvi gva¨‡g K…wl 
Drcvw`Z e„w×i mnvqK cwi‡ek m„wó 
Kiv nB‡e| 
3.MÖvgxY ỳt ’̄ gwnjv‡`i ×viv ¸iæZ¡c~Y© 
MÖvgxY moK †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi 
i¶Yv‡e¶‡bi gva¨‡g Kg©ms ’̄v‡bi 
my‡hvM m„wó K‡i ’̄vbxq RbM‡bi Av_© 
mvgvwRK Ae ’̄v I RxebhvÎvi gvbmn 
MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvwôi `vwi ª̀Zvi 
n«vmKi‡b mnvqZv mvab| 
4.Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY mo‡K 
mo‡Ki Dfq cv‡k̂© e„¶‡ivc‡bi gva¨‡g 
cwi‡e‡ki fvimvg¨ i¶vq mnvqZv 
mvab| 

1| †gvvUihvb µq 
2|Kw¤úDUvi I hš¿bvsk µq 
3|d‡UvKwcqvi ‡gwkb µq 
4| d¨vK&ª µq 
5| AveevecÎ 
6| e„¶†ivcb I cwiPP©v 
7| Rwg AwaMÖnY 
8| MÖvgxY nvU-evRvi Dbœqb 
9| Dc‡Rjv moK Dbœqb 
10| Dc‡Rjv mo‡K eªxR/KvjfvU© wbg©vY 
11| Dc‡Rjv I BDwbqb moK cÖk ’̄ KiY 
12| BDwbqb moK Dbœqb 
13| BDwbqb mo‡K eªxR/KvjfvU© wbgv©Y 
14| MÖvgxY moK Dbœqb 
15| MÖvgxY mo‡K eªxR/KvjfvU© wbgv©Y 
16| moK i¶bv‡e¶Y 
17| MÖvgxY ỳt ’̄ gwnjv‡`i ×viv moK 
i¶bv‡e¶Y 
18| Rbej 
19| wewea I Ab¨vb¨ AvbymvswMK   

5% 3994.00 
(5.40%) 

100% 3840.24 
(96.15%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 
21. ÒMvBevÜv †Rjvi my›`iMÄ Dc‡Rjvq 

cuvPcxi evRvi-wPjgvix Dc‡Rjv m`i 
`ß‡ii mv‡_ ms‡hvMKvix mo‡K wZ Í̄v 
b`xi Dci 1490 wgUvi `xN© wcwm MvW©vi 
†mZy wbg©vY kxl©KÓ cÖKí (1g 
ms‡kvwaZ)                          
 
A_©vq‡bi Drmt wRIwe, GmGdwW I 
IwdW|  
 
Avw_©K ms‡kølY t  
wRIwe t 14772.50 jÿ 
cÖKí mvnvh¨ t 58312.50 
 
mgvwßKvj t  30†k Ryb/2019Bs      
 
 

K) MvBevÜv †Rjvi my›`iMÄ Dc‡Rjvi 
mv‡_ KzwoMÖvg †Rjvi wPjgvix Dc‡Rjvi 
mv‡_ †hvMv‡hvM LyeB mnRZi n‡e Z_v 
MvBevÜv †Rjvi mv‡_ KzwoMÖvg †Rjvi 
AvÂwjK moK †hvMv‡hvM cÖwZwôZ n‡e| 
KzwoMÖv†gi mv‡_ ivRavbx XvKv 
hvZvqv‡Zi  `yiZ¡ 80 wKtwgt  Kg‡e| 
(L) MÖvgxY GjvKvi `wi ª̀ Rb‡Mvôxi 
Rb¨ Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g  
RbMY‡K A_©‰bwZK I mvgvwRK 
Kg©Kv‡Û m¤ú„³ K‡i  `vwi ª̀ we‡gvP‡b 
mnvqZv Kiv| 
M)  MÖvgxY GjvKvi Drcvw`Z K…wlRvZ 
cY¨ evRviRvZKiY mnRjf¨ n‡e Ges 
eªxR wbgv©‡Yi d‡j H me GjvKvi †QvU 
eo KjKviLvbv cÖwZôvi m¤¢vebv m„wó 
n‡e| hv‡Z K‡i H GjvKvi RbM‡Yi 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡e| 

(K) 1490.00 wgUvi `xN© wcwm MvW©vi eªxR 
wbg©vY; 
L) eªx‡Ri Dfq cv‡k̂© 2.00 wKtwgt G¨v‡cÖvP 
moK wbg©vY; 
M) b`xi Zxi msiÿY 
N) eªxR Av‡jvwKZKi‡Yi Rb¨ ˆe ỳ¨wZK 
KvR| 
O) cÖ‡KŠkj I civgk©K †mev; 
P) wPjgvix Dc‡Rjv cÖv‡šÍ 95.00 wgt `xN© 
eªxR wbg©vY 
Q) ỳB †jb wewkô 47.627 wKtwgt GK‡mm 
moK cÖk Í̄KiY I Dbœqb; 
R) GK‡jb wewkó 40.66 wKtwgt moK 
cÖk Í̄KiY I Dbœqb; 
S) GK‡mm mo‡K cÖwZiÿv KvR; 
T) Rwg AwaMÖnY; 
U)c~Y©evmb KvR; 
V) e„ÿ‡ivcb| 

0.82% 600.00 
(0.82%) 

100% 599.78 
(99.97%) 

22. e„nËi gqgbwmsn cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí(1g ms‡kvwaZ)/A_©vq‡b Drm t 
wRIwe/69000.00/ mgvwßKvjt  
Rvbyqvwi/14 n‡Z Ryb/20 Bs 

(1) cÖK‡íi Dc‡Rjv moK Dbœqb I 
eªxR/KvjfvU© wbg©v‡Yi gva¨‡g MÖvgxY 
mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb, K…wl 
cY¨ Drcv`b I evRviRvZKiY Ges 
MÖvgxY Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡b 
mnvqZv cÖ`vb; 
(2) hvZvqvZ I cY¨ evRviRvZKi‡Yi 
e¨q n«vm Ges K…wl I A-K…wl Lv‡Z ¯̂í I 
`xN©‡gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó; 
(3) Dbœqb Kg©Kv‡Û bvix‡`i AskMÖnY 
DrmvwnZ Kiv; 
(4) ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb, cÖKí 
mswkøó mydj‡fvMx Ges ev Í̄evqbKvix 
ms ’̄vi cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w×; Ges 

(K)  Dc‡Rjv moK wewm Øviv Dbœqb  
(L)  BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb  
(M)  MÖvgxY moK wewm Øviv Dbœqb  
(N)  mve-gvwm©ej moK Dbœqb 
(O)  moK iÿYv‡eÿY 
(P)  Dc‡Rjv mo‡Ki Dci eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY  
(Q)  BDwbqb mo‡Ki Dci eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY 
(R)  MÖvgxY mo‡Ki Dci eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY 
(S)  e„ÿ‡ivcb I cwiPh©v 

12.06% 7000.00 
(10.14%) 

100% 6997.47 
(99.96%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

(5) e¨emv-evwbR¨ cÖmv‡ii gva¨‡g 
RvZxq A_©bxwZ‡Z Ae`vb ivLv Ges 
cÖKí GjvKvi gwnjv‡`i m‡PZbZv 
e„w×i gva¨‡g bvixi ÿgZvq‡b 
¸iæZ¡v‡ivc Kiv| 

23. Rvgvjcyi †Rjvi eKkxMÄ I †`IqvbMÄ 
Dc‡Rjvq 4wU eªxR wbg©vY cÖKí/ 
A_©vqbt wRIwe/ 15075.00/mgvwßKvj 
t 
31/‡deªæqvwi-2019  

K) eªxR 04wU wbwg©Z n‡j Rvgvjcyi 
‡Rjvi eK&kxMÄ I †`IqvbMÄ  
Dc‡Rjvi mv‡_ Ab¨vb¨ Dc‡Rjv, 
BDwbqb I MÖvg-M‡Äi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi 
Af~Zc~e© Dbœqb mvwaZ n‡e Ges e¨emv 
evwY‡R¨i cÖmvi I Rxeb gv‡bi Dbœqb 
NU‡e|  
L) eªxR 04 wU wbg©v‡Yi gva¨‡g MÖvgxY 
`wi ª̀ Rb‡Mvwói Kg© ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó n‡e| 

1| eªxR  wbg©vY 
2|G‡cÖvP moK wbg©vY 
3| Rwg AwaMÖnb 
4| m¤ú` msMÖn/µq 
5| Rbej 
6| mieivn †mev 
7| †givgZ,msiÿY I cyb©evmY 
 
 

9% 1300.00 
(8.62%) 

100% 1230.18 
(94.62%) 

24. cÖK‡íi bvgt nvIi AÂ‡ji eb¨v 
e¨e ’̄vcbv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí| 
A_©vq‡b DrmtwRIwe I RvBKv| 
Avw_©K  ms‡kølYt  85825.35 jÿ 
UvKv (wRIwet 32176.30 jÿ UvKv 
(RvBKvt 53649.05 jÿ UvKv)| 
mgvwßKvjt Ryb/2022Bs  

1|nvIi AÂ‡ji MÖvgxY AeKvVv‡gvi 
ms¯‹vi I wbgv©Y Ges  
2| grm¨ m¤ú` Dbœqb Kg©KvÛ 
ev Í̄evqb Kivi gva¨‡g eb¨vi ÿqÿwZ 
n«vm, Acwinvh© I †gŠwjK 
AeKvVv‡gv‡Z cÖ‡ekvwaKvi e„w× Ges 
grm¨ m¤ú` Gi Drcv`bkxjZv 
evov‡bvi gva¨‡g Afxó AÂ‡ji 
Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœqb  I 
A_©‰bwZK MwZkxjZvq Ae`vb ivLv|  

iv Í̄v wbg©vY, weªR/ KvjfvU© wbg©vY, 
 ‡Mªv_ †m›Uvi  I gv‡K©U wbg©vY, NvU wbg©vY, 
grm¨ m¤ú` Dbœqb, wej ms‡hvM Lvj 
cybtLbb, wej Dbœqb, wdm †cb KvjPvi 
(Rvj c×wZ), wdm †Km KvjPvi/LuvPvq gvQ 
Pvl| 

11.36% 9000.00 
(10.48%) 

100% 8969.90 
(99.60%) 

25. 5122-cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 
(Kzwgjøv, eªvþYevoxqv I Pvu`cyi 
†Rjv)/wRIwe/ 
76942.00/ Ryb/2021 

1.‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi gva¨‡g 
Drcv`b e„w×, K…wl I AK…wl cY¨ 
evRviRvZKiY Ges cÖKí GjvKvi 
Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb|  
2.‡fŠZ cÖwZeÜKZv ~̀ixKi‡Yi gva¨‡g 
hvZvqvZ I cY¨ cwienY e¨q n«vm 

e„¶‡ivcY I †Kqvi †UKvi 
Dc‡Rjv moK Dbœqb 
Dc‡Rjv mo‡K eªxR/KvjfvU© 
BDwbqb moK Dbœqb 
BDwbqb mo‡K eªxR/KvjfvU© 
MÖvgxY moK Dbœqb 
MÖvgxY mo‡K eªxR/KvjfvU© 

16.90% 13000.00 
(16.90%) 

100% 12997.62 
(99.98%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Kiv| 
3.‡MÖv_ †m›Uvi / MÖvgxb nvU-evRvi 
Dbœq‡bi gva¨‡g evwbwR¨K Kg©KvÛ 
cÖmvwiZ K‡i `vwi ª̀ we‡gvPb I Rxeb-
hvÎvi g‡bvbœq‡b Ae`vb ivLv| 

 4.¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 
5.iv Í̄vi cv‡k¦© e„ÿ‡ivc‡bi gva¨‡g 
cwi‡ek Dbœqb 

‡MÖv_ †m›Uvi/iæivj gv‡K©U 
‡cÖv‡UKkb IqvK© 
‡givgZ I cybe©vmb e¨vKjM ¯‹xg 

26. 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‡kølYt 31,213.82/ 
mgvwßKvjt  wW‡m¤̂i, 2019|  

1.MÖvgxb ‡hvMv‡hvM DbœZ Kiv I K…wl 
Drcv`‡b mnvqZv Kiv| 
2.ågb mgq I LiP Kgv‡bv Ges K…wl I 
AK…wl cY¨ evRviRvZ Ki‡b mnvqZv 
Kiv| 
3.MÖvgxb AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
MÖvgxb `vwi ª̀ Rb‡Mvwói Rb¨ ¯̂í I `xN© 
†gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv| 

weªR wbg©vY 
 

22% 5000.00 
(16.02%) 

100% 4998.23 
(99.96%) 

27. eûgyLx `y‡h©vM AvkÖq‡K› ª̀ cÖKí 
(MDSP)/A_©vq‡bi Drmt wek̂ e¨vsK 
I wRIwe/Avw_©K ms‡kølYt 
293500.00 jÿ UvKv| /mgvwßKvjt 
31 wW‡m¤̂i 2021Bs 

K)mycvi mvB‡K¬vb (wmWi)- Gi b¨vq 
cÖvK…wZK ỳ‡h©vM Ges R‡jv”Q¦v‡mi nvZ 
†_‡K RbMY Ges Zv‡`i m¤úwËmn 
M„ncvwjZ Rxe-Rš‘i wbivc` AvkÖq 
cÖ`vb| 
L) cÖv_wgK wkÿvi my‡hvM mywói gva¨‡g 
mK‡ji Rb¨ wkÿvi my‡hvM e„w× Kiv| 
M) †fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY Ges AvkÖq 
†K› ª̀ e¨env‡ii gva¨‡g cÖZ¨ÿ I 
c‡ivÿ fv‡e Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó 
Kiv| 
N) wewfbœ mvgvwRK Ges miKvix 
Kg©m~Px †hgb: BwcAvB, GbwRI, 

K) bZzb `y‡h©vM AvkÖq‡K› ª̀ wbg©vY 
L) ỳ‡h©vM AvkÖq‡K› ª̀ cybe©vmb 
M) ỳ‡h©vM AvkÖq‡K› ª̀ ms‡hvM moK 
(eªxR/KvjfvU©) 
 
 

22% 53539.00 
(18%) 

99.85% 53283.5
8 

(99.52%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

cÖwkÿY BZ¨vw`i Dbœq‡bi Rb¨ my‡hvM 
m„wó| 

28. 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 2020wLªt 

K) K…wlR I AK…wlR c‡Y¨i Drcv`b 
e„w× I evRviRvZ mnRxKi‡Yi Rb¨ 
mvwe©K MÖvgxY †hvMv‡hvM †bUIqvK© 
Dbœqb; 
L) cÖZ¨šÍ AÂ‡ji mv‡_ †MÖv_ †m›Uvi 
gv‡K©U I Dbœqb moK †bUIqvK© Gi 
ms‡hvM ’̄vcb; Ges 
M)MÖvgxY †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 
gva¨‡g ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi 
my‡hvM m„wó Kiv| 

K) Dc‡Rjv moK Dbœqb 
L) BDwbqb moK Dbœqb 
M) MÖvg moK Dbœqb 
N) Dc‡Rjv mo‡K AeKvVv‡gv wbg©vY 
O) Ab¨vb¨ mo‡K AeKvVv‡gv wbg©vY 
P) evRvi Dbœqb 
Q) †evU j¨vwÛs NvU wbg©vY 
R) MÖvgxY moK iÿYv‡eÿY 
S) MÖvgxY mo‡K AeKvVv‡gv iÿYv‡eÿY 

26.33
% 

160000.00 
(26.33%) 

100% 160000.00 
(100%) 

29. 5142-cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít 
cve©Z¨ PUªMÖvg 2q ch©vq cÖKí/wRIwe/ 
40898.38/ wW‡m¤̂i/2020 

1| cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j MÖvgxY †gŠwjK 
†fŠZ AevKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
`vwi ª̀ ~̀ixKib, Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó, Avq e„w×Kib Ges `wi ª̀ I ¶z`ª  
cÖvwšÍK Pvlx‡`i Av_©-mvgvwRK Dbœqb| 
2|‡mZz/KvjfvU©mn Dc‡Rjv moK I 
BDwbqb moK wbg©v‡bi gva¨‡g cve©Z¨ 
PÆMÖvg AÂ‡ji mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi 
Dbœqb I K…wl Dbœq‡bi mnvqZv| 
3| †fŠZ wbg©vb Kv‡Ri gva¨‡g cÖKí 
GjvKvq MÖvgxb `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Rb¨ 
Kg© ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv| 

1.Dc‡Rjv moK Dbœqb (wewm) 
2.Dc‡Rjv mo‡K eªxR wbg©vb 
3.Dc‡Rjv mo‡K KvjfvU© wbg©vb 
4.BDwbqb moK Dbœqb (wewm) 
5.BDwbqb moK Dbœqb (GBPwewe) 
6.BDwbqb mo‡K eªxR wbg©vb 
7.BDwbqb mo‡K KvjfvU© wbg©vb 
 

27% 12000.00 
(26.90%) 

100% 12000.00 
(100%) 

30. 5148-e„nËi PÆMÖvg †Rjv cjøx 
AeKvVv‡gv Dbœqb  (PÆMÖvg I K·evRvi 
†Rjv)kxl©K cÖKí/wRIwe/36600/ 
Ryb/20  

(K)‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
Pig `vwi ª̀ cwiw ’̄wZi n«vm Kiv| GQvovI 
Avq Ges Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w×i 
gva¨‡g f~wgnxb Ges ¶z`ª cÖvwšÍK Pvlx‡`i 
Rxeb-hvÎvi gvb Dbœq‡b mnvqZv Kiv|  
(L)BDwbqb moK I mswk¬ó AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g cjø¬x cwienb e¨e ’̄vi 
Dbœqb I nvU-evRvi/†MÖv_-†m›Uv‡ii 

Dc‡Rjv moK Dbœqb (wewm), Dc‡Rjv moK 
Dbœqb (GBPwewe), Dc‡Rjv moK Dbœqb weªR 
wbg©vY, Dc‡Rjv mo‡K Kvjf©vU wbg©vY 
BDwbqb moK Dbœqb (wewm), BDwbqb moK 
Dbœqb (GBPwewe) 
BDwbqb moK Dbœqb (Aviwmwm) 
BDwbqb mo‡K weªR wbg©vY, BDwbqb mo‡K 
Kvjf©vU wbg©vY 

14.57% 6000.00 
(14.78%) 

100% 5999.93 
(100%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

†fŠZ myweavw` Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl 
c‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ wbwðZ Kivmn K…wl 
Drcv`b e„w×‡Z mnvqZv cÖ`vb Kiv|  
(M)cÖK‡íi AvIZvq †fŠZ wbg©vY Kv‡Ri 
gva¨‡g MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôxi 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv | 

MÖvgxY moK Dbœqb (wewm), MÖvgxY moK 
Dbœqb (GBPwewe) 
MÖvgxY moK Dbœqb (Aviwmwm), MÖvgxY mo‡K 
weªR wbg©vY 
MÖvgxY mo‡K Kvjf©vU wbg©vY, ‡MÖv_ †m›Uvi/ 
nvUevRvi, ‡mbvevwnbx I Uz¨wiRg cv‡K©i Rb¨ 
†¯úkvj moK/weªR/ Kvjf©vU 

31. 5152-e„nËi cvebv-e¸ov †Rjv MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí|(50800.00/RyjvB/2015 n‡Z 
Ryb/2020) 

1.MÖvgxY †hvMv‡hvM AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 
gva¨‡g MÖvgxY †hvMv‡hvM e¨e ’̄v 
mnRZKiY Ges Bnvi gva¨‡g K…wl 
Drcv`b e„w×Ki‡Y mnvqZv cÖ`vb I 
Drcvw`Z K…wl c‡Y¨i bvh¨g~j¨ wbwðZ 
Kiv| 
2.cÖKíwU ev Í̄evq‡bi gv`¨‡g MÖvgxY 
Rb‡Mvôxi ¯̂í I `xN©‡gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi 
m„wó Kiv 
3. cvwb wb®‹vkb e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g 
cwi‡e‡ki Dbœqb mvab| 

1.Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb 
2. Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg mo‡K 
eªxR/KvjfvU© wbg©vY 
3. mvegvwR©ej moK wbg©vY, moK cÖk Í̄KiY, 
moK iÿYv‡eÿY| 

32.07% 14000.00 
(27.55%) 

100% 14000.00 
(100%) 

32. Ò‡g‡nicyi †Rjvi AvgSzwc n‡Z 
‡K`viMÄ evBcvm moK cÖk Í̄KiY I 
DbœqbÓ kxl©K cÖKí/A_©vq‡bi 
DrmtwRIwe/Avw_©K ms‡kølYt 2317.50 
jÿ UvKv/mgvwß Kvjt 31/12/2018 

‡g‡nicyi †Rjvi gywRebMi Dc‡Rjv 
Ges m`i Dc‡Rjvi mv‡_ †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄v Dbœqb| 

moK wbg©vY| 8% 110.61 
(4.77%) 

100% 110.60 
(100%) 

33. 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 
wW‡m¤̂i/18Bs 

(1) MÖvgxY moK †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× Ges K…wl I 
A-K…wl c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y myweav 
m„wó ; Ges 
(2) cjøx AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

(K)  BDwbqb/MÖvg¨ moK wewm Øviv Dbœqb  
(L)  BDwbqb/MÖvg¨ moK Dbœqb (Aviwmwm) 
(M)  Dc‡Rjv/ BDwbqb/ MÖvg¨ moK 
iÿYv‡eÿY  
(N) eªxR wbg©vY  

18.58% 450.00 
(18.58%) 

100% 449.55 
(100%) 

34. 5154-‡MvcvjMÄ †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© cjøx 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 

1.K…wl I AK…wlRvZcY¨ evRviRvZKiY 
mRn Kivi j‡ÿ¨ MÖvgwY moK †hvMv‡hvM 

1| Dc‡Rjv , BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb 
2| Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg mo‡K 

12% 11100.00 
(12%) 

100% 11097.06 
(99.97%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

(112300/Rvbyqvix/16 n‡Z Ryb/22) Dbœqb,  
2. †MÖv_‡m›Uvi/ evRvi/ ¸iæZ¡c~Y© 
’̄vbmg~‡ni mwnZ `yM©g GjvKvi 

†hvMv‡hvM ’̄vcb| 
3.¯̂í †gqv`x Ges `xN©‡gqv`x Kg©ms ’̄vb 
m„wó| 

eªxR/KvjfvU© wbg©vY 
3| †MÖv_‡m›Uvi/ MÖvgxY nvU-evRvi wbg©vY 
4| ‡evU j¨vwÛs wbg©vY© 
5| Lvj cybtLbb| 
6| moK cÖm Í̄KiY I iÿYv‡eÿY| 

35. 5158-cÂMo, K…woMÖvg, jvjgwbinvU 
I bxjdvgvix ‡Rjvi (wejyß wQUgnj) 
MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(18059/wW‡m¤^i/2015 n‡Z 
Ryb/2019) 

`vwi ª̀ we‡gvPb, MÖvgxY †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi 
Dbœqb, AwaKZi ¸iæZ¡c~Y© mo‡Ki ms‡M 
ms‡hvM ’̄vcb I eªxR KvjfvU© wbg©vY, 
‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡bi gva¨‡g `ªæZ 
K…wlRvZ cY¨ Drcv`b I evRviRvZ 
Ki‡Y mnvqZv cÖ`vb, K…wlRvZ cY¨ I 
evwbwR¨K myweavmn MÖvgxY evRv‡ii 
‡µZv we‡µZvi g‡a¨ A_©‰bwZK my‡hvM 
myweav e„w×KiY Ges DbœZ ¯̂v ’̄¨ e¨e ’̄v 
wbwðZ KiYmn ¯̂í I `xN© †gqvw` `vwi ª̀ 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM e„w× KiY| 

1| Dc‡Rjv , BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb 
2| GBPwewe moK Dbœqb 
3| BDwbqb I MÖvg mo‡K eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY 
4| MÖvgxY nvU-evRvi wbg©vY 
5| gmwR` wbg©vY 
6| KwgDwbwU †m›Uvi wbg©vY 
7| gw›`i wbg©vY 
8| NvU wbg©vY 
9| Lvj Dbœqb 
10| k¥kvb NvU wbg©vY 
11| Kei ’̄vb  Dbœqb 

37.68% 4700.00 
(26.03%) 

100% 4697.15 
(99.94%) 

36. 5176-e„nËi ivRkvnx †Rjvi MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (62327/ 
Rvbyqvix/2016 n‡Z Ryb/2021) 

1. e„nËi ivRkvnx †Rjvi AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g †hvMv‡hvM e¨e ’̄v 
mnRZi Kiv Ges nvU-evRv‡ii †fŠZ 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl cY¨ 
evRviRvZKi‡Yi myweav e„w× Kiv, cÖKí 
GjvKvi ¸iæZ¡c~Y© Amgvß Ask 
mgvßKi‡Yi gva¨‡g †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi 
Dbœqb Kiv| 
2.cjøx moK I KvjfvU© 
†givgZ/iÿYv‡eÿ‡Yi gva¨‡g DbœZ 
cwienY e¨e ’̄vi my‡hvM m„wó Kiv| cÖKí 
GjvKvi mo‡Ki ỳÕcv‡k e„ÿ‡ivc‡Yi 
gva¨‡g cwi‡e‡ki Dbœqb mvabmn 
bvix‡`i Kg©ms ’̄vb m„wó Kiv| MÖvgxY 

1.Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb,  
2.Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg mo‡K eªxR 
wbg©vY, iÿYv‡eÿY, Avg gv‡K©U, †MÖv_ 
†m›Uvi/MÖvgxY evRvi, moK cÖm Í̄KiY, 
mvegvwR©ej moK Dbœqb| 

13.64% 8500.00 
(13.64%) 

100% 8499.96 
(100%) 
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µt 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

AeKvVv‡gvmg~n Dbœq‡bi gva¨‡g MÖvgxY 
`wi ª̀ Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯̂ví †gqv`x I 
`xN©‡gqv`x K‡g©i my‡hvM m„wó Kiv| 

37. wm‡jU wefvM MÖvgxY G¨vK‡mm moK 
Dbœqb cÖKí/ BmjvwgK Dbœqb 
e¨vsK(AvBwWwe)/ cÖK‡íi e¨q 
28704.00/ 
Ryb 2019 

 

1.RvZxq moK ‡bUIqvK©, Av_©mvgvwRK 
‡mevmn (M«vgxY evRvi, ¯̂v ’̄¨‡K› «̀, 
we`¨vjq) ¸iæZ¡cyY© ’̄v‡bi mv‡_ M«vgxY 
RbM‡Yi DbœZ ‡hvMv‡hvM ’̄vcb Ges 
A_©‰bwZK my‡hvM m…wó| 
2.M«vgxY nvU/evRvi Dbœq‡bi gva¨‡g 
‡M«v_ ‡m›Uv‡ii DbœwZ mvab|  
3.cjøx GjvKvq ‡fŠZ AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl Drcv`b I wecYb 
e¨e ’̄v‡K DbœZ Kiv| 
4.K…lK‡`i `j MVb Ges msMwVZ 
`‡ji gva¨‡g wbKUeZ©x evRv‡i K…wl 
c‡Y¨i wecYb Kiv Ges Drcvw`Z K…wl 
cY¨ cix¶vg~jK fv‡e wecY‡bi Rb¨ 
K…lK‡`i m¶gZv e…w×| 
5.M«vgxY RbMY‡K c~Z© Kv‡R m¤ú…³ 
K‡i Zv‡`i Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m…wó| 

1.BDwbqb moK, Mªvg moK Dbœqb, 2.WzešÍ 
(mve-gvwR©ej) moK 3.BDwbqb mo‡K 
‡mZy/KvjfvU© wbgv©Y, 4.MÖvg mo‡K 
‡mZy/KvjfvU© wbgv©Y, 5.mo‡K gvwUi KvR, 
6.moK c~bev©mb, 7.nvU evRvi Dbœqb, 
8.e„ÿ †ivcb I cwiPh©v| 

25% 3300.00 
(11.50%) 

94.15% 3107.00 
(94.15%) 

38. 5181-cUzqvLvjx †Rjvi AšÍM©Z MjvwPcv 
I `kwgbv Dc‡Rjvi cjøx moK Dbœqb 
kxl©K cÖKí| (1g ms‡kvwaZ) (2474/ 
Rvbyqvwi/2016 n‡Z Ryb/2019) 

1.K…wl I A-K…wl cY¨ Drcv`b I 
evRviRvZKi‡Y mnvqZv cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ 
MÖvgxY cwienY †bUIqvK© Dbœqb 
2.MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
¯̂í-‡gqv`x I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi 
my‡hvM m„wô| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb| 30.56% 720.00 
(29.10%) 

100% 673.44 
(93.53%) 

39. wK‡kviMÄ †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/ 
A_©vqbt wRIwe/38690.00/ 
cÖK‡íi mgvwßKvj t 
31/wW‡m¤̂i-20  

K) Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK 
Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w×, 
K…wlc‡Y¨i evRviRvZKi‡Y my‡hvM m„wó 
c~e©K Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b mnvqZv 
cÖ`vb;  
L) MÖvgxY Rb‡Mvwôi Rb¨ K…wl I AK…wl 

1| Dc‡Rjv moK Dbœqb (wewm-5.5wg: 
cÖk ’̄)  
2| Dc‡Rjv moK Dbœqb (wewm-3.70wg: 
cÖk ’̄)  
3| Dc‡Rjv moK Dbœqb (Aviwmwm)  
4| BDwbqb moK Dbœqb (wewm) 

30% 13000.00 
(33.60%) 

100% 12997.38 
(99.97%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

†m±‡i ¯̂í I `xN©‡gqv`x Kv‡Ri my‡hvM 
m„wói gva¨‡g `vwi ª̀¨ n«vmKi‡Y mnvqZv 
Kiv | 

5| BDwbqb moK Dbœqb (Aviwmwm) 
6| MÖvg moK Dbœqb (wewm) 
7| MÖvg moK Dbœqb (Aviwmwm) 
8| Dc‡Rjv  mo‡K weªR wbg©vY 
9| BDwbqb mo‡K weªR wbg©vY 
10| MÖvg mo‡K weªR/KvjfvU© wbg©vY 
11| cjøx moK iÿYv‡eÿY 

40. Rvgvjcyi †Rjvi eKkxMÄ I †`IqvbMÄ 
Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí/A_©vq‡b Drm t wRIwe 1170.00 
jÿ/Avw_©K ms‡kølY t m¤ú~Y© 
wRIwe/mgvwßKvjt  Rvbyqvwi/16Bs n‡Z 
wW‡m¤̂i/18Bs 

(1) MÖvgxY moK †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× Ges K…wl I 
A-K…wl c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y myweav 
m„wó ; Ges 
(2) cjøx AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

(K)  BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb  
(L)  MÖvg¨ moK wewm Øviv Dbœqb  
(M)  eªxR/KvjfvU© wbg©vY 

7.63% 99.00 
(8.46%) 

100% 98.39 
(99.38%) 

41. 5191-Kzwgjøv †Rjvi eªv²Ycvov I 
eywoPs Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí| (2161.64/RyjvB/16 n‡Z 
Ryb/19) 

1.cÖKí GjvKvq K…wl I AK…wl cY¨ 
Drcv`b  I evRviRvZKi‡Y mnvqZv 
cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ MÖvgxY cwienb †bUIqvK© 
Dbœqb|  
2.cY¨ cwienY I evRviRvZKiY e¨q 
n«vm I †hvMv‡hvM mgm¨v `~ixKiY| 
3.¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

1.weUzwgbvm Kv‡c©wUs Øviv Dc‡Rjv moK 
Dbœqb 
2.Dc‡Rjv mo‡K eªxR/Kvjf©vU wbg©vY  
3.weUzwgbvm Kv‡c©wUs Øviv BDwbqb moK 
Dbœqb 
4.weUzwgbvm Kv‡c©wUs Øviv MÖvgmoK Dbœqb 
5.MÖvg mo‡K eªxR/Kvjf©vU wbg©vY 

31.46% 635.00 
(29.38%) 

100% 634.72 
(99.96%) 

42. dwi`cyi ‡Rjvi ¸iæZ¡c~Y© cjøx 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/ 
A_©vq‡b Drm: wRIwe 
Avw_©K ms‡kølY: 110600.00 (jÿ 
UvKv)/ 
mgvwßKvj: RyjvB/2016-Ryb/2021 

K)‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi mvwe©K Dbœqb; K…wl 
I AK…wl c‡Y¨i Drcv`b I wecbb 
mnRZi Ges Av_© mgvwRK Ae ’̄vi 
Dbœqb mvab Kiv| 
L)MÖvgxY cwienb I evRviRvZKi‡b 
AMÖmi GjvKvi mv‡_ e„nËg moK 
†bUIqv‡K©i ms‡hvM ’̄vcb| 
M)¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó Kiv| 
  

K)Dc‡Rjv moK wewm Øviv Dbœqb| 
L)BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb| 
M)MÖvg moK-G wewm Øviv Dbœqb| 
N)MÖvg moK-we wewm Øviv Dbœqb| 
O)BDwbqb moK GBPwewe Øviv Dbœqb| 
P)MÖvg moK-G GBPwewe Øviv Dbœqb| 
Q)MÖvg moK-we GBPwewe Øviv Dbœqb| 
R)moK cÖk ’̄ KiY| 
S)eªxR wbg©vY| 
T)KvjfvU© wbg©vY| 

14.01% 15490.00 
(14.01%) 

100% 15488.13 
(99.99%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
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cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  
  
  
  

U)‡MÖv_ †m›Uvi/ MÖvgxY evRvi Dbœqb| 
V)‡evU j¨vwÛs i¨v¤ú wbg©vY| 
W)moK iÿYv‡eÿY| 

43. 5192-ewikvj †Rjvi †MŠib`x I 
Av‰MjSiv Dc‡Rjv cjøx AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí|(2300/RyjvB/16 n‡Z 
wW‡m¤̂i/18) 

1. ‡hvMv‡hvM †bUIqv‡K©i mvwe©K DbœwZ 
Drcv`b I K…wl I †emiKvwi K…wl cY¨ I 
cÖKí GjvKvi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 
evRviRvZKiY mnRZi| 
2.kvixwiK K…wl AcmviY Ges MÖvgxY 
cwienY I wecbb LiP Kgv‡Z| 
3.Dfq ¯̂í‡gqv`x I `xN©‡gqv`x 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM ‰Zwi Kiv| 

BDwbqb moK Dbœqb, MÖvg moK Dbœqb| 21% 470.00 
(20.43%) 

100% 398.00 
(84.68%) 

44. Rvgvjcyi †RjvaxY Bmjvgcyi Dc‡Rjvq 
cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡b 
Drm t wRIwe/2228.67/mgvwß Kvjt 
Ryb/2019 

(1) MÖvgxY moK †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× Ges K…wl I 
A-K…wl c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y myweav 
m„wó ; Ges 
(2) cjøx AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN© †gqv`x 

(K)  Dc‡Rjv moK wewm Øviv Dbœqb 
(L)  BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb 
(M)  MÖvg¨ moK wewm Øviv Dbœqb 
(N)  eªxR/KvjfvU© wbg©vY  

12.05% 305.00 
(13.69%) 

100% 277.99 
(91.14%) 

45. iƒcMÄ Rjwmwo Avevmb ms‡hvMKvix 
moK Dbœqb kxl©K cÖKí/wRIwe/ 
10266.28  jÿ UvKv/ 
30/06/2020Bs| 

cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j bvivqYMÄ †Rjvi 
iƒcMÄ Dc‡Rjvi mv‡_ Rjwmwou Avevmb 
Ges msjMœ GjvKvi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi 
DbœwZ n‡e|  
iv Í̄v weªR/KvjfvU© wbgv©Y Ges 
i¶Yv‡e¶Y Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g `wi ª̀ 
Rb-†Mvwôi Kg© ’̄v‡bi my‡hvM m„wó n‡e|  

Dc‡Rjv moK wewm Øviv Dbœqb| 
Dc‡Rjv mo‡K wcwm MvW©vi eªxR/Kvjf©vU 
wbg©vY| 
Dc‡Rjv mo‡K gvwU fivU| 

12% 490.90 
(4.78%) 

100% 490.90 
(100%) 

46. 5206-Rvgvjcyi I †kicyi ‡Rjvi cjøx 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(38881.48/RyjvB/16 n‡Z Ryb/20) 

Rvgvjcyi I †kicyi †Rjvi cÖKífy³ 
mKj †kÖbxi moK, †mZz KvjfvU© I 
nvU-evRvi/ †MÖv_‡m›Uvi wbg©v‡Yi gva¨‡g 
’̄vbxq Rbmvavi‡Yi Av_©mvgvwRK Ae ’̄vi 

Dbœqb I Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wóKivB 
cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK wewm Øviv 
wbg©vY, mve-gvwR©ej moK Dbœqb, moK 
iÿYv‡eÿY, †cÖv‡UKkb IqvK©, Dc‡Rjv, 
BDwbqb I MÖvg mo‡K eªxR/KvjfvU© wbg©vY| 

33% 11500.00 
(30%) 

100% 11497.35 
(100%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 
47. 5119-Kzwgjøv †Rjvi m`i `wÿY I 

bv½j‡KvU Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv 
Dbœqb (2q ch©vq) kxl©K cÖKí| 
(7468/ ‡m‡Þ¤̂i/2016 n‡Z 
wW‡m¤̂i/2019) 

1.‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi gva¨‡g 
Drcv`b e„w×, K…wl I AK…wl cY¨ 
evRviRvZKiY Ges cÖKí GjvKvi Av_©-
mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb|  
2.‡fŠZ cÖwZeÜKZv `~ixKi‡Yi gva¨‡g 
hvZvqvZ I cY¨ cwienY e¨q n«vm Kiv| 
¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

weUzwgbvm Kv‡c©wUs Øviv BDwbqb moK Dbœqb  
weUzwgbvm Kv‡c©wUs Øviv MÖvg moK Dbœqb 
UvBc -G I we  
MÖvg mo‡K weªR/KvjfvU© wbg©vY 
moK cybtwbg©vY 
cÖ‡±vwUf KvR  
‡givgZ I iÿbv‡eÿY e¨vKjM ¯‹xg 

26.78% 2000.00 
(26.78%) 

100% 1999.99 
(99.99%) 

48. cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí t `wÿY 
mybvgMÄ I RMbœv_cyi Dc‡Rjv, 
mybvgMÄ †Rjv/ 
wRIwe /  
5619 jÿ UvKv / Ryb/2020 

(1)K…wl I AK…wl cY¨ mn‡R evRviRvZ 
Ki‡Yi j‡ÿ¨ mvwe©K †hvMv‡hvM 
†bUIqvK© Dbœqb Ges cÖKí GjvKvi 
Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb| 
(2)¯̂í †gqv`x I `xN© †gqv`x wbgv©Y I 
iÿYv‡eÿY Kv‡R Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

MÖvgxY moK Dbœqb 25% 1400.00 
(24.92%) 

100% 1399.94 
(99.99%) 

49. 5198-gywÝMÄ †Rjvi m`i Ges 
MRvwiqv Dc‡Rjvq ¸iæZ¡c~Y© AeKvVv‡gv 
Dbœqb kxl©K cÖKí| (4906/ 
‡m‡Þ¤̂i/16 n‡Z wW‡m¤^i/2019) 

MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g cÖKí 
GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb 
K‡í cjøx A_©bxwZ ª̀æZ weKv‡k 
mnvqZv| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK wewm Øviv 
Dbœqb, eªxR/KvjfvU© wbg©vY| 

59% 2868.03 
(58.46%) 

100% 2100.00 
(99.53%) 

50. PÆMÖvg †Rjvi euvkLvjx Dc‡Rjvaxb 
MÛvgviv eªxR n‡Z MÛvgviv we`y¨r †K› ª̀ 
ms‡hvM moK Dbœqb cÖKí/ 
A_©vq‡b Drm t wRIwe/ 
Avw_©K ms‡kølYt 3360.00/ 
mgvwßKvjt AvMó/16 n‡Z 
wW‡m¤̂i/2020                     

K) ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
PÆMÖvg †Rjvi euvkLvjx Dc‡Rjvaxb 
MÛvgviv eªxR n‡Z MÛvgviv we`y¨r 
†K‡› ª̀i  g‡a¨ cwienb e¨e ’̄vi Dbœqb 
e„w×‡Z mnvqZv cÖ`vb Kiv|  
L) cÖK‡íi AvIZvq †fŠZ wbg©vY Kv‡Ri 
gva¨v‡g MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôxi 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv|  
 

1) PÆMÖvg †Rjvi 
euvkLvjx 
Dc‡Rjvaxb 
MÛvgviv eªxR n‡Z 
MÛvgviv we`y¨r †K› ª̀ 
ms‡hvM moK 
GBPwewe Øviv Dbœqb 
`yB †jb wewkó| 
2) PÆMÖvg †Rjvi 
euvkLvjx 
Dc‡Rjvaxb 
MÛvgviv eªxR n‡Z 

15% 500.00 
(13.89%) 

100% 496.53 
(99.31%) 
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cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
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PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

MÛvgviv we`y¨r †K› ª̀ 
ms‡hvM mo‡Ki 
Dci KvjfvU© 
wbg©vY| 

 

51. iscyi ‡Rjvi cxiMÄ Dc‡Rjvaxb ¸iæZ¦c~Y© 
AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K 
cÖKí/wRIwe/2409.00/ 31‡k wW‡mg¦i, 
2018 Bs 

1.Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb 
Ges D³ mo‡Ki eªxR wbg©v‡Yi gva¨‡g 
¸iæZ¡c~Y© mvgvwRK AeKvVv‡gv mv‡_ moK 
‡hvMv‡hvM †bUIqv©K ms‡hvM mvab Z_v 
mvwe©K †hvMv‡hvM e¨e ’̄v Dbœq‡bi gva¨‡g 
MÖvgxY Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb|  
2.wewfbœ †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
cªKí GjvKvi `wi ª̀ Rb‡Mvwôi Rb¨ 
Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó| 
3.Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY mo‡K 
mo‡Ki Dfq cv‡k̂© e„ÿv‡ivc‡bi gva¨‡g 
cwi‡e‡k‡i fvimvg¨ i¶vq mnvqZv Kiv| 

1| d‡UvKwcqvi †gwkb µq 
2| Kw¤úDUvi ‡mU µq 
3| †¯‹bvi µq  
4| †gvUi mvB‡Kj µq  
5| e„¶†ivcb& I cwiPP©v 
6| Dc‡Rjv moK Dbœqb 
7| BDwbqb moK Dbœqb 
8| MÖvgxY moK Dbœqb 
9| AeKvVv‡gv wbg©vY 
10| cÖ‡UKkb KvR 
11| wewea I Ab¨vb¨ AvbymvswMK   

7.84% 38.29 
(1.59%) 

100% 38.29 
(100%) 

52. 5224-jv½je›` gnvógx cyY¨ œ̄vb 
Drm‡ei AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí|(12074.00/ Rvbyhvwi/2017 
n‡Z Ryb/2020) 

mbvZb ag©vej¤^x‡`i gnvógx c~Y¨ ø̄vb 
Drme myôzfv‡e cvj‡bi j‡ÿ¨ 
AeKvVv‡gv wbg©vY| 

jv½je›` gnvógx cyY¨ œ̄vb Drm‡ei 
AeKvVv‡gv wbg©vY| 

12.07% 1000.00 
(12.07%) 

100% 998.87 
(100%) 

53. ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí: 
‡fvjv †Rjv/ A_©vq‡bi Drm t wRIwe/ 
49435.00/ 
mgvwßKvjt wW‡m¤̂i/2021| 
 

(K) MÖvgxY †hvMv‡hvM †bUIqvK© I 
evRviRvZKiY myweavw`i Dbœq‡bi 
gva¨‡g †fvjv †Rjvi cjøx GjKvi Av_©-
mvgvwRK Dbœqb| 
(L) ‡MÖv_ †m›Uvi Ges MÖvgxY 
evRvimg~‡ni †fŠZ myweavw`i Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wlc‡Y¨i b¨vh¨ g~j¨ 
wbwðZKiY, K…wl Drcv`b, MÖvgxY 
Avw_©K I evwYwR¨K Kg©KvÛ e„w×‡Z 
mnvqZv| 
(M) MÖvgxY `wi ª̀‡`i Rb¨ K…wl I AK…wl 
Lv‡Z ¯̂í Ges `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb 
Ges `wi ª̀‡`i Avq e„w×‡Z mnvqZv| 

cÖK‡íi AvIZvq 13.00 wKtwgt Dc‡Rjv 
moK, 46.00 wKtwgt BDwbqb moK, 
327.00 wKtwgt MÖvgxY moK, 1771wgt eªxR 
KvjfvU,© 20wU †MÖv_ †m›Uvi I nvUevRvi, 9 
wU j¨vwÛs NvU Dbœqb Ges 2,25,000 Nbwgt 
†mP Lvj Lbb/cybtLbb  Kiv n‡e| GQvov 
201 wKtwgt moK iÿYv‡eÿY Kiv n‡e| 

24.27% 12000.00 
(24.27%) 

100% 11986.21 
(99.89%) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

54. Òcjøx mo‡K ¸iæZ¡c~Y© †mZz wbg©vYÓ kxl©K 
cÖKí/wRIwe/ 392676.00/30-06-
2021Bs| 

1.MÖvgxY moK †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb, 
K…wl Drcv`b e„w×‡Z mnvqZv cÖ`vb Ges 
cÖKí GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi 
Dbœqb| 
2.cwienb mgq I e¨q n«vm Ges K…wl I 
AK…wl cY¨ cwienb e¨e ’̄v mnRxKiY; 
Ges  
3.¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

eªxR wbg©vY, ms‡hvM moK Dbœqb| 4.71% 18488.00 
(4.71%) 

100% 18486.84 
(99.99%) 

55. ÒLyjbv wefvM cjøx AeKvVv‡gv DbœqbÓ 
kxl©K cÖKí/  
wRIwe/263570.00/  
Rvbyqvix 2017Bs n‡Z wW‡m¤̂i 2021Bs 
ch©šÍ| 

K) cÖKí GjvKv †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi 
Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl I AK…wlRvZ cY¨ 
Drcv`b I evRviRvZKi‡Yi my‡hvM m„wó 
Ges Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡bi 
j‡ÿ¨ mvwe©K †hvMv‡hv‡Mi †bUIqv©K 
Dbœqb| 
L) AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g MÖvgxY 
cwienY I evRviRvZKiY e¨q n«vm| 
M) ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

1| Dc‡Rjv moK Dbœqb 
2| BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb 
3| MÖvgxY moK wewm Øviv Dbœqb 
4| MÖvgxY moK GBPwewe Øviv Dbœqb 
5| Dc‡Rjv mo‡K eªxR/KvjfvU© wbgv©Y 
6| BDwbqb/MÖvgxY mo‡K eªxR/KvjfvU© 
wbgv©Y 
7| Awdm feb wbgv©Y 
8| moK iÿYv‡eÿY  
9| e„ÿ‡ivcY I cwiPh©v 

10| †MÖv_ †m›Uvi Dbœqb 
11| b`xi NvU wbgv©Y 
12| f~wg AwaMÖnY 
13| m¤ú` msMÖn/µq 

11.76% 31000.00 
(11.76%) 

100% 30994.38 
(99.98%) 

56. 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 
 

evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvi wbe©vwPZ 
Rb‡Mvôx‡K Rjevqy cwieZ©b Awf‡hvRb 
mnvqZv cÖ`vb Ges Zv‡`i fwel¨r mg„w× 
msiÿY; 
wbe©vwPZ `y‡h©vM AvkÖq‡K› ª̀, evRvi Ges 
mvgvwRK mvwf©m †m›Uvimg~‡n Rjevqy 
cwieZ©b mnbxq gvÎvq hvZvqvZ e¨e ’̄vi 
Dbœqb; 
`wi ª̀ I ỳt ’̄ gwnjv‡`i Rjevqy 

1| MÖvg moK evua/gvwU Øviv Dbœqb 
2| ¶wZMÖ ’̄ MÖvg moK GBPwewe Øviv     
Dbœqb 
3| ¶wZMÖ ’̄ MÖvg moK wewm Øviv      Dbœqb  
4| MÖvg moK KswµU wm‡g›U (wmwm)     Øviv 
Dbœqb 
5| †WªB‡bR ÷ªvKPvi wbg©vY 
6| Lvj/K¨v‡bj cybtLbb  
7| euva/iv Í̄vi ‡ ø̄vc cÖ‡UKkb 

8.84% 3700.00 
(8.84%) 

92% 3248.91 
(87.81%) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Rvbyqvix/2017 ‡_‡K wW‡m¤̂i/2021 
 

cwieZ©‡bi ÿwZKi cÖfve †gvKv‡ejv 
K‡i ¯̂vfvweKfv‡e evuPvi Rb¨ cÖwkÿY 
cÖ`vb; 
Rxebgvb Dbœq‡b `wi ª̀‡`i Rb¨ 
Kg©ms ’̄vb 

8| j¨vwÛs †ókb/ NvUjv/NvU wbg©vY  
9| cyKzi Lbb/cybtLbb|  
10| MÖvgxb nvU Dbœqb 
11| wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi Awdm      m¤úªmviY 

57. †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 

(1) MÖvgxY moK †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× Ges K…wl I 
A-K…wl c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y myweav 
m„wó ; Ges 
(2) cjøx AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

(K)  BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb 
(L)  MÖvg¨ moK wewm Øviv Dbœqb 
(M) mve-gvwR©ej moK 
(M)  eªxR/KvjfvU© wbg©vY 

33.35
% 

1200.00 
(25.35%) 

100% 1200.00 
(100%) 

58. gqgbwmsn †Rjvi bv›`vBj Dc‡Rjvq 
cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡b 
Drm t wRIwe/2498/ mgvwßKvjt 
Ryb/2019 

(1) MÖvgxY moK †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× Ges K…wl I 
A-K…wl c‡Y¨i evRviRvZKi‡Y myweav 
m„wó ; Ges 
(2) cjøx AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

(K)  BDwbqb moK wewm Øviv Dbœqb 
(L)  MÖvg¨ moK wewm Øviv Dbœqb  
(M)  eªxR/KvjfvU© wbg©vY 

44.58% 965.00 
(38.62%) 

100% 920.69 
(95.41%) 

59. wmivRMÄ †Rjvi m`i Dc‡Rjvi MÖvgxb 
moK DbœqbcÖKí  
wRIwe 
2220.00 jÿ UvKv  
wW‡m¤̂i/2016Bs n‡Z Ryb/2019Bs 
ch©šÍ| 

K) MÖvgxb †hvMv‡hvM †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g Drcv`b e„w× I K…wl cb¨ 
evRviRvZ mnR Kib|  
L) MÖvgxb AeKvVv‡gv wbg©v‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN©‡gqv`x K‡g©i my‡hvM m„wó 
Kiv|  

Dc‡Rjv , BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb  
 

44.36% 985.00 
(44.36%) 

100% 972.12 
(98.70%) 

60. wmivRMÄ †Rjvi KvwRcyi Dc‡Rjvi 
Dc‡Rjvi MÖvgxb moK I eªxR/Kvjfv©U 
Dbœqb cÖKí  
wRIwe 
2151.00 jÿ UvKv  
wW‡m¤̂i/2016Bs n‡Z Ryb/2019Bs 
ch©šÍ| 

K) MÖvgxb †hvMv‡hvM †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g Drcv`b e„w× I K…wl cb¨ 
evRviRvZ mnRxKib|  
L) MÖvgxb AeKvVv‡gv wbg©v‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN©‡gqv`x K‡g©i my‡hvM m„wó 
Kiv|  

1| Dc‡Rjv , BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb  
2| ‡mZy/KvjfvU© wbg©vY 

55.78% 1200.00 
(55.78%) 

100% 1199.31 
(99.94%) 



74 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

61. wmivRMÄ †Rjvi KvgviL›` Dc‡Rjvi 
MÖvgxb moK Dbœqb cÖKí  
wRIwe 
2224.00 jÿ UvKv  
wW‡m¤̂i/2016Bs n‡Z Ryb/2019Bs 
ch©šÍ| 

K) MÖvgxb †hvMv‡hvM †bUIqvK© Dbœq‡bi 
gva¨‡g Drcv`b e„w× I K…wl cb¨ 
evRviRvZ mnRxKib|  
L) MÖvgxb AeKvVv‡gv wbg©v‡bi gva¨‡g 
¯̂í I `xN©‡gqv`x K‡g©i my‡hvM m„wó 
Kiv| 

Dc‡Rjv , BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb  
 

46.90% 1026.00 
(46.90%) 

100% 1015.25 
(98.95%) 

62. cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít ‡bvqvLvjx 
†Rjvi †bvqvLvjx m`i, †Kv¤úvbxMÄ I 
KweinvU Dc‡Rjv cÖKí| 
(4697.00/Rvbyqvix/17 n‡Z Ryb/19) 

 cÖKí GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi Dbœqb, cwienb LiP 
Kgv‡bv, evRvi e¨e ’̄vi Dbœqb, K…wl 
I AK…wl Drcv`b e„w× I evRvi 
e¨envi myweav e„w×mn Av_©-mvgvwRK 
e¨e ’̄vi Dbœqb|  

 MÖvgxY AeKvVv‡gvi Dbœqb Ges K…wl 
I AK…wlLv‡Z ¯̂í I `xN© †gqv`x 
Kg©ms ’̄vb m„wói gva¨‡g MÖvgxY `wi ª̀ 
Rb‡Mvôx‡K A_©‰bwZK I mvgvwRK 
Kvh©µ‡gi mv‡_ m¤ú„³ K‡i MÖvgxY 
`vwi ª̀ we‡gvPb Kiv|  

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb, 
cjøx moK I †mZz iÿYv‡eÿY 

30.78% 1415.00 
(30.13%) 

100% 1414.19 
(100%) 

63. e„nËi cUzqvLvjx †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (cUzqvLvjx I 
ei¸bv †Rjv) (1g ms‡kvwaZ)| 
(53220.00/Rvbyqvix/ 2017 n‡Z 
wW‡m¤̂i/2019) 

K) K…wl I A-K…wl cY¨ Drcv`b I 
wecYb Ges cÖKí GjvKvq Av_©-
mvgvwRK Dbœq‡b cwienb  †bUIqv‡K©i 
mvgwMÖK DbœwZ| 
L) ‡fŠZ evav AcmviY Ges MÖvgxY 
cwienb Ges wecY‡bi LiP Kgv‡bv| 
M) ¯̂í‡gqv`x Ges `xN©‡gqv`x 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, weªR 
wbg©vY, NvUjv, nvU/evRvi Dbœqb, †RwU, 
moK †givgZ I iÿYv‡eÿY| 

29.57% 11713.00 
(22.01%) 

100% 11712.29 
(99.99%) 

64. Kzwgjøv †Rjvi gyiv`bMi Dc‡Rjv cjøx 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (1g 
ms‡kvwaZ)| 
(2495.16/GwcÖj/17 †_‡K Ryb/20) 

 cÖKí GjvKvq K…wl I AK…wlcbœ 
Drcv`b I evRviRvZKi‡Y mnvqZv 
cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ MÖvgxY cwienY 
†bUIqvK© Dbœqb| 

 cY¨ cwienY I evRviRvZKiY e¨q 

BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, weªR wbg©vY, 
moK †givgZ I iÿYv‡eÿY| 

48% 1195.00 
(48%) 

100% 1194.19 
(99.99%) 



75 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

n«vm I †hvMv‡hvM mgm¨v `~ixKiY| 
 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 

m„wó 
65. mve©Rbxb mvgvwRK AeKvVv‡gv Dbœqb 

cÖKí| (66561.00/RyjvB/2017 n‡Z 
Ryb/2020) 

 K) ’̄vbxq ch©v‡q mgv‡Ri Kj¨vY I 
msnwZ mymsnZ Ki‡Z mvgvwRK, 
ag©xq, Ges †Ljvayjv welqK 
AeKvVv‡gv Dbœqb 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó 

mve©Rbxb mvgvwRK AeKvVv‡gv 42.07% 28000.00 
(42.07%) 

100% 28000.00 
(100%) 

66. cjøx mo‡K ¸iæZ¡c~Y© †mZz wbg©v‡Yi 
mgxÿv cÖK‡íi AsMwfwËK e¨q wefvRb 
kxl©K cÖKí (1g ms‡kvwaZ)| 
(4676.00/RyjvB/2017 n‡Z 
Ryb/2020) 

215wU †mZzi m¤¢ve¨Zv hvPvB Kiv|  55% 2400.00 
(51.32%) 

45% 2000.00 
(42.77%) 

67. e„nËi Kywgjøv †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (3q ch©vq)| 
(98600/RyjvB/2017 n‡Z 
Ryb/2022) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY moK Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl/K…wl A_©bxwZi mÂvjb; 

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi ¯̂v ’̄¨ 
†K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb| 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó| 

 ‡MÖv_ †m›Uvi/ MÖvgxY nvU-evRvi 
Dbœq‡bi gva¨‡g evwbwR¨K Kg©KvÛ 
cÖmvwiZ K‡i `vwi ª̀ we‡gvPb I Rxeb-
hvÎvi gv‡bvbœq‡b Ae`vb ivLv| 

 iv Í̄vi cv‡k¦© e„ÿ‡ivc‡bi gva¨‡g 
cwi‡ek Dbœqb| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, weªR 
wbg©vY, ‡MÖv_‡m›Uvi I  nvU/evRvi Dbœqb, 
moK †givgZ I iÿYv‡eÿY| 

14.20% 14000.00 
(14.20%) 

100% 13994.63
(99.96%) 

68. wm‡jU wefv‡Mi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(121435.00/RyjvB/2017 n‡Z 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY moK Dbœq‡bi 
gva¨‡g K„wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb 

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, mve 
gvwR©ej moK Dbœqb, weªR/KvjfvU© wbg©vY, 
‡MÖv_‡m›Uvi I  nvU/evRvi Dbœqb, †RwU/MvU 

10.05% 12200.00 
(10.05%) 

100% 12197.68 
(99.98%) 



76 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ryb/2022) ¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

wbg©vY| 

69. XvKv †Rjvi †KivYxMÄ Dc‡Rjvi MÖvgxY 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|  
(4969.00/RyjvB/2017 n‡Z 
Ryb/2020) 

 cÖKí GjKvi MÖvgxY moK Dbœq‡bi 
K…wl/AK…wl A_©‰bwZK mÂvj; MÖvgxY 
RbM‡bi Rb¨ MÖvg¨ evRvi, ¯̂v ’̄¨ 
†K› ª̀, wkÿv cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myewav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvqb; 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv I MÖvg moK Dbœqb, weªR/KvjfvU© 
wbg©vY| 

70% 1697.38 
(70%) 

100% 1697.38 
(100%) 

70. PÆMÖvg †Rjvi cwUqv Dc‡Rjvi moK I 
moK AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(5635.00/A‡±vei/17 n‡Z Ryb/20) 

 MÖvgxY moK Dbœq‡bi gva¨‡g 
K…wl/AK…wl A_©bxwZ mÂvjb 

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, ¯̂v ’̄ 
†K› ª̀, wkÿv cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb| 

 ¯̂í †gqv`x I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb 
m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, mve 
gvwR©ej moK Dbœqb, KvjfvU© wbg©vY| 

18.72% 1055.00 
(18.72%) 

100% 1048.52 
(99.39%) 

71. e„nËi XvKv MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí-3| (176000.00/ RyjvB/2017 
n‡Z Ryb/2022) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY moK Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl/AK…wl A_©bxwZi 
mÂvjb| 

 MÖvgxb RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ †mev`vbKvix 
cÖwZôvb hvZvqvZ myweav e„w×i 
gv‡a¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb| 

 †UKmB AeKvVv‡gv Dbœq‡b ’̄vbxq 
miKvi cÖwZôvb mg~‡ni KvwiMwi 
Rbe‡ji `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ 
KÝUªvKkb †Uªwbs †m›Uvi wbg©vY | 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, MÖvg 
mo‡K eªxR/KvjfvU© wbg©vY, moK 
cybe©vmb/‡givgZ 

8.10% 14263.00 
(8.10%) 

100% 14217.29 
(99.68%) 



77 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 
72. ‡`ke¨vcx MÖvgxY evRvi AeKvVv‡gv 

Dbœqb cÖKí| (173000.00/RyjvB/17 
n‡Z Ryb/20) 

 MÖvgxY evRvi Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl I 
AK…wl cY¨ evRviRv‡Zi myweav cÖ`vb; 

 MÖvg ch©v‡q e¨emvi cwi‡ek m„wó; Ges 
 ¯̂í †gqv`x I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi 

my‡hvM m„wó| 

MÖvgxY evRvi Dbœqb| 0.71% 1220.00 
(0.71%) 

100% 1217.20 
(99.77%) 

73. mybvgMÄ I eªvþYevoxqv †Rjvi nvIo 
AÂ‡j gvbbxq cÖavbgš¿x cÖwZkÖæZ iv Í̄v 
I †mZz wbg©vY m¤¢ve¨Zv mgxÿv 
cÖKí|(1338.00/A‡±vei/ 2017 
n‡Z Ryb/2019) 

 nvIi AÂ‡j iv Í̄v, weªR I KvjfvU© 
wbg©v‡bi j‡ÿ¨ nvB‡WªvjwRK¨vj I 
nvB‡WªvwjK mgxÿvmn cwi‡e‡ki Dci 
mvgvwRK cÖfve msµvšÍ Rixc Gi 
gva¨‡g cÖ Í̄vweZ iv Í̄vi aib, weª‡Ri 
I‡cwbs Ges iv Í̄vi cÖwZiÿv Kv‡Ri 
aiY wbg©vY Kiv| 

nvB‡WªvjwRK¨vj-gi‡dvjwRK¨vj ÷vwW, 
BGmAvBG ÷vwW I wWwRUvj (b`x I f~wgi) 
U‡cvMÖvwdK¨vj mv‡f©| 

86.15% 1138.00 
(85.05%) 

100% 1054.40 
(92.65%) 

74. gv`vixcyi, kixqZcyi I ivRevox †Rjv 
MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí|(156015.00/RyjvB/2017 n‡Z 
Ryb/2022) 

 gv`vixcyi, kixqZcyi I ivRevox 
†Rjvi MÖvgxY moK Dbœq‡bi gva¨‡g 
K…wl/ AK…wl  A_©bxwZi mÂvjb| 

 MÖvgxb RbM‡bi Rb¨ MÖvg-evRvi, 
¯̂v ’̄¨†K› ª̀, wkÿv- cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mevcÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi hvZvqvZ 
myweav e„w×i gva¨‡g Rxeb hvÎvi 
gv‡bvbœq| 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 
 ‡evU j¨vwÛs wbg©v‡bi gva¨‡g 

‡MÖv_‡m›Uvi/MÖvgxY nvU evRvi¸‡jv‡Z 
†bŠ-c‡_ gvjvgvj cwienb Ges 
K…wlRvZ cY¨ mnRxKiY| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, †MÖv_ †m›Uvi/MÖvg¨ nvU 
evRvi Dbœqb, †evU j¨vwÛs i¨v¤ú wbg©vY, 
moK iÿYv‡eÿY| 

22.64% 20380.00 
(13.06%) 

100% 20301.23 
(99.61%) 

75. ¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí: 
ewikvj, SvjKvVx, wc‡ivRcyi †Rjv| 
(95000.00/b‡f¤̂i/2017 n‡Z 
Ryb/2022) 

 ewikvj wefv‡Mi ewikvj, SvjKvwV I 
wc‡ivRcyi ‡Rjvi Dc‡Rjv, BDwbqb 
I MªvgxY moK Dbœqb Ges G mKj 
mo‡Ki eªxR/KvjfvU© wbg©v‡Yi gva¨‡g 
Dc‡Rjv m`i, ‡Mªv_‡mÈvi I MªvgxY 
nvU-evRvi Ges ¸iæZ¦c~Y© mvgvwRK 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, MÖvg 
mo‡K weªR/KvjfvU© wbg©vY, †MÖv_ †m›Uvi/MÖvg¨ 
nvU evRvi Dbœqb, e„ÿ‡ivcY I cwiPh©v, NvU 
Dbœqb| 

20.82% 19783.72 
(20.82%) 

100% 19783.72 
(100%) 



78 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

AeKvVv‡gvi mv‡_ ms‡hvM ’̄vcb Z_v 
mvwe©K MªvgxY moK ‡hvMv‡hvM 
‡bUIqvK© e¨e ’̄v Dbœq‡bi gva¨‡g 
K…wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb Ges 
MªvgxY Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb 
mvwaZ| 

 MªvgxY RbM‡bi Rb¨ Mªvg, ‡Mªv_-
‡mÈvi I MªvgxY nvU-evRv‡ii ‡fŠZ 
AeKvVv‡gv Dbœqb KiZt K…wl wecYb 
I Drcvw`Z K…wlRvZ c‡Y¨i b¨vh¨ 
g~j¨ cÖvwß‡Z mnvqZvi gva¨‡g K…wl 
Drcv`b e„w×i mnvqK cwi‡ek m„wó 
Kiv nB‡e| m¦v ’̄¨‡K› ª̀, wk¶v cÖwZôvb 
I Ab¨vb¨ ‡mev`vbKvix cÖwZôv‡b 
hvZvqvZ myweav e„w×i gva¨‡g 
RxebhvÎvi gv‡bvbœqb|Acwinvh© 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
†cŠimfvi cwi‡ek Dbœqb| 

 MªvgxY Rb‡Mvwói Øviv ¸iæZ¦c~Y© MªvgxY 
moK ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb‡bi 
gva¨‡g Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó K‡i 
’̄vbxq RbM‡bi Av_© mvgvwRK Ae ’̄v 

I RxebhvÎvi gvbmn MªvgxY `wi ª̀ 
Rb‡Mvwôi `vwi ª̀Zvi nªvmKi‡Y 
mnvqZv mvab| 

 m¦í I `xN© ‡gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 
76. wmivRMÄ  †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(44620.00/RyjvB/2017 n‡Z 
Ryb/2021) 

 wmivRMÄ †Rjvi ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY 
moK Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl/ AK…wl 
A_©bxwZi mÂvjb| 

 MÖvgxY RbM‡bi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, moK †givgZ, Awdm 
feb m¤úªmviY, moK cÖk Í̄KiY, 
mvegviwRej moK Dbœqb, nvU-evRvi 
Dbœqb| 

30.52% 6500.00 
(13.37%) 

100% 6498.93 
(99.98%) 



79 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb| 

 ¯̂í I `xN©‡gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 
77. ¸iæZ¡c~Y© MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(2q ch©vq)| (35352.00/RyjvB/ 
2017 n‡Z Ryb/2020) 

 cjøx AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
†hvMv‡hvM e¨e ’̄vi mnRxKiY| 

 cÖKí GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl 
Drcv`‡b Ges Drcvw`Z K…wlcY¨ 
evRviRvZKi‡Y mn‡qvwMZv| 

 ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
cÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯̂í I 
`xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wói 
gva¨‡g `vwi ª̀ `~wiKi‡Y mnvqZv| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, moK cybe©vmb, 
e„ÿ‡ivcY| 

14.51% 6400.00 
(13.01%) 

100% 4595.15 
(99.89%) 

78. gqgbwmsn AÂ‡ji cjøx AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí| 
(318356.00/A‡±vei/17 n‡Z 
Ryb/2022) 

 ক  এলাকার ামীণ যাগােযাগ 
ব ার উ য়ন, িষ উৎপাদন ি  

এবং িষ ও অ- িষ পে র 
বাজারজাতকরেণ িবধা ি ; 

  ও দীঘ  ময়াদী কম সং ােনর 
েযাগ ি  এবং ামীণ আথ-

সামািজক উ য়েন সহায়তা দান; 
 ক  এলাকার দাির  াস। 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
mvegvwR©ej moK Dbœqb, ivevi W¨vg wbg©vY, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, moK iÿYv‡eÿY, 
e„ÿ‡ivcY, MÖvgxY nvUevRvi| 

7.24% 23000.00 
(7.22%) 

100% 22995.86 
(99.98%) 

79. iscyi wefvM MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí 2q ch©vq| (288486.00/ 
A‡±vei/2017 n‡Z Ryb/2022) 

 iscyi wefv‡Mi Dc‡Rjv, BDwbqb I 
MªvgxY moK Dbœqb Ges G mKj 
mo‡Ki eªxR/KvjfvU© wbg©v‡Yi gva¨‡g 
Dc‡Rjv m`i, ‡Mªv_‡mÈvi I MªvgxY 
nvU I evRvi Ges ¸iæZ¡c~Y© mvgvwRK 
AeKvVv‡gvi mv‡_ ms‡hvM ’̄vcb Z_v 
mvwe©K MªvgxY moK ‡hvMv‡hvM 
‡bUIqvK© e¨e ’̄v Dbœq‡bi gva¨‡g 
MªvgxY Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, Awdm feb wbg©vY moK 
iÿYv‡eÿY, e„ÿ‡ivcY| 

20.80% 50171.00 
(17.39%) 

100% 50154.20 
(99.97%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

mvab| 
80. ivRkvnx wefvM (wmivRMÄ †Rjv 

e¨ZxZ) cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(208040.00/ A‡±vei/2017 n‡Z 
Ryb/2022) 

 cÖKí GjvKvq MÖvgxb moK Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb 
|  

 MÖvgxb RbM‡bi Rb¨ MÖvg,evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿvcÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb|  

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, moK iÿYv‡eÿY,  
mvegvwR©ej moK Dbœqb, Awdm feb 
m¤úªmviY, †MÖv_ †m›Uvi/MÖvg¨ nvUevRvi| 

16% 31000.00 
(14.90%) 

100% 30999.80 
(99.99%) 

81. Dc‡Rjv Kg‡cø· m¤úªmviY cÖKí (2q 
chv©q)| (201800.00/A‡±vei/ 2017 
n‡Z Ryb/2022) 

 we`¨gvb Dc‡Rjv Kg‡cø‡· AwZwi³ 
Awdm †¯úm I Avbylvw½K myweavw` 
cÖ`vb| 

 Dc‡Rjv ch©v‡q AvevwmK myweav 
m¤úªmviY| 

 RbM‡Yi †mevi gvb wbwðZ Kiv| 

m¤úªmvwiZ cÖkvmwbK feb I njiæg wbg©vY| 0.39% 800.00 
(0.39%) 

100% 787.79 
(98.47%) 

82. e„nËi PÆMÖvg MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb-
3| (129000.00/ b‡f¤̂i/17 n‡Z 
Ryb/22) 

 PÆMÖvg I K·evRvi †Rjvi MÖvgxY 
moK Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl/AK…wl 
A_©bxwZi mÂvjb|  

 MÖvgxY RbM‡bi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb| 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, moK iÿYv‡eÿY,  
MÖvg¨ nvUevRvi| 

5% 5000.00 
(3.88%) 

100% 4971.45 
(99.43%) 

83. e„nËi †bvqvLvjx (†bvqvLvjx, †dbx I 
j²xcyi †Rjv) cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb-
3| (115200.00/A‡±vei/2017 n‡Z 
Ryb/2022) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY Dbœq‡bi gva¨‡g 
K…wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb|  

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g Rxebhv ª̀vi gv‡bvbœqb| 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, cjøx moK I †mZz 
iÿYv‡eÿY,  ‡MÖv_ †m›Uvi Dbœqb, Dc‡Rjv 
I BDwbqb moK cÖk Í̄KiY| 

13.73% 15098.00 
(13.11%) 

100% 15097.72 
(100%) 
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µt 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

84. wK‡kviMÄ †Rjvi BUbv, wgVvgBb I 
AóMÖvg Dc‡Rjvi cjøx AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí| 
(4895.00/Rvbyqvwi/2018 n‡Z 
Ryb/2020) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxb moK Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb 

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, 
evRvi,¯̂v ’̄¨‡K›`ª, wkÿ-cÖwZôvb I 
Ab¨vb¨ †mev`vbKvix cÖwZôv‡b 
hvZvqvZ myweav e„w×i gva¨‡g 
RxebhvÎvi gv‡bvbœqb  

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb m„wó 

Dc‡Rjv I BDwbqb moK Dbœqb 
(mvegvwR©ejmn), KvjfvU©/BD‡WªY wbg©vY, 
†evU j¨vwÛs NvU wbg©vY| 

19% 900.00 
(18.39%) 

100% 899.99 
(100%) 

85. eb¨v I ~̀‡h©v‡M ÿwZMÖ ’̄ cwjø moK 
AeKvVv‡gv cybe©vmb cÖKí| 
(278518.00/ Rvbyqvwi/2018 n‡Z 
Ryb/2020) 

 2016, 2017 mv‡ji eb¨v I ỳ‡h©v‡M 
ÿwZMÖ ’̄ moK Ges weªR-KvjfvU© 
cybe©vm‡bi gva¨‡g cwjø moK 
†bUIqvK© e¨e ’̄v msiÿY|  

 ‡UKmB moK iÿYv‡eÿ‡Yi gva¨‡g 
cwienb e¨q I mgq mvkÖq Kiv, 
wewfbœ cY¨vw`i evRviRvZ e¨e ’̄vi 
mnRxKiY mvab|  

 moK AeKvVv‡gv †givgZ I 
cybe©vm‡bi gva¨‡g K…wl/AK…wl Lv‡Z 
cÖZ¨ÿ/ c‡ivÿfv‡e MÖvgxY Kg©ms ’̄vb 
m„wó Kiv Ges MÖvgxY A_©bxwZ mPj 
ivLv| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK cybe©vmb, 
weªR/KvjfvU©, e„ÿ‡ivcY| 

25.13% 70000.00 
(25.13%) 

100% 69873.85 
(99.82%) 

86. Rjevqy mwnòz AeKvVv‡gv 
cÖvwZôvwbKxKiY cÖKí| 
(66200.00/Rvbyqvwi/2018 n‡Z 
wW‡m¤̂i/2023) 

’̄vbxq AeKvVv‡gv cwiKíbv, ev Í̄evqb, 
ZË¡veavb I iÿYv‡eÿb Kvh©µ‡g 
Rjevqy cwieZ©bRwbZ Awf‡hvR‡bi 
welqwU wbqgve×fv‡e ms‡hvRb Kiv| 
GRb¨ t 
 GjwRBwW‡Z Climate Resilient 

Local Infrastructure Centre 
(CReLIC) ’̄vcb Kiv| 

 Rjevqy mwnòz MÖvgxY AeKvVv‡gv 
cvBjwUs Kiv; Ges 

N~wY©So AvkÖq‡K› ª̀ wbg©vY, AvkÖq‡K›`ª ms‡hvM 
moK Dbœqb, bMi moK Dbœqb, bMi AÂ‡j 
weªR wbg©vY, †WªY wbg©vY, bZzb cvBc jvBb 
wbg©vY, we`¨gvb wUDeI‡qj ms¯‹vi I mve-
gvwR©ej cv¤ú ’̄vcb, Iqvm AvDU ø̄yBm fvj¦, 
cvewjK Uq‡jU I KwgDwbwU Uq‡jU wbg©vY, 
dzUcvZ I cvk¦© †WªY wbg©vY I Dbœqb, mwjW 
eR© e¨e ’̄vcbv| 

1.09% 416.00 
(0.63%) 

100% 399.83 
(96.11%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

  Rjevqy mwnòz bMi AeKvVv‡gv 
cvBjwUs Kiv| 

87. ‡`‡ki `wÿYvÂ‡ji Avqib eªxR 
cybtwbgv©Y/ cybe©vmb cÖKí 
(183570.00/ Rvbyqvwi 2017 n‡Z Ryb 
2023) 

 ewikvj wefv‡Mi MÖvgxY mo‡Ki 
†jvnvi †mZzmg~n cybe©vm‡bi gva¨‡g 
MÖvgxY †hvMv‡hvM m¤úªmviY Ges 
RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, ¯̂v ’̄¨‡K›`ª, 
wkÿv-cÖwZôv Ab¨vb¨ †mev`vbKvix 
cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav e„w×I 
gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg mo‡K †jvnvi weªR 
wbg©vY, Dc‡Rjv I BDwbqb mo‡K weªR 
wbg©vY| 

2.17% 4000.00 
(2.17%) 

100% 3998.13 
(99.95%) 

88. gv¸iv †Rjvi m`i I kÖxcyi Dc‡Rjvi 
MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(4193.00/ gvP©/2018 n‡Z 
Ryb/2020) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY ‡hvMv‡hvM 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl/ 
AK…wl A_©bxwZi mÂvjb|  

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb| 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó|    

BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb| 53.28% 2200.00 
(52.47%) 

100% 2199.98 
(100%) 

89. dwi`cyi †Rjvi fv½v, m`icyi I 
Pif ª̀vmb Dc‡Rjvq AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí (4763.00/gvP©/2018 n‡Z 
Ryb/2020)| 

 fv½v, m`icyi I Pif ª̀vmb Dc‡Rjvi 
MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb-Gi gva¨‡g 
K…wl/ AK…wl  A_©bxwZi mÂvjb| 

 MÖvgxb RbM‡bi Rb¨ MÖvg-evRvi, 
¯̂v ’̄¨†K› ª̀, wkÿv- cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mevcÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi hvZvqvZ 
myweav e„w×i gva¨‡g Rxeb hvÎvi 
gv‡bvbœq| 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY| 

23.74% 610.00 
(12.81%) 

100% 609.89 
(99.98%) 

90. AeKvVv‡gvMZ `ÿZv Dbœqb I Z‡_¨i 
gva¨‡g SuywKc~Y© Rb‡Mvôxi mnbkxjZv 
e„w× (cÖfvZx) kxl©K cÖKí| 
(75768.00/RyjvB/2018 n‡Z 

cÖKíwUi cÖavb jÿ¨ evsjv‡`‡ki DËi 
ga¨vÂ‡ji Ôeª²cyÎ-wZ Í̄vi AeevwnKvq 
eb¨v KewjZ QqwU ‡Rjvi `wi ª̀ cwievi 
I ÿz`ª Rb‡Mvwói ‡UKmB RxweKvÕ 

BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb, KvjfvU© 
wbg©vY, moK cybe©vmb, MÖvgxY evRvi Dbœqb, 
I‡gÝ KY©vi| 

1.87% 1417.00 
(1.87%) 

98% 1362.22 
(96.11%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

wW‡m¤̂i/2024)| mnRjf¨ Kiv|  
Dbœqb jÿ¨¸‡jvi g‡a¨ Ab¨Zg n‡jv, 
w ’̄wZkxj AeKvVv‡gv Dbœqb Ges 
KwgDwbwU ch©v‡q Awf‡hvwRZ ÿgZvi 
gva¨‡g Ôiscyi, Rvgvjcyi, KzwoMÖvg, 
jvjgwbinvU, bxidvgvix I MvBevÜ¨v 
†Rjvi 25wU eb¨v cÖeY Dc‡Rjvq 
AiwÿZ Rb‡Mvwói Rjevqy mnbkxj 
Dbœqb| 
cÖZ¨ÿfv‡e DcKvi‡fvMx cwiev‡ii 
msL¨v wn‡me Kiv n‡q‡Q cÖvq 417640 
wU| hvi g‡a¨ 59640 wU cwiev‡ii 
m`m¨iv MÖvgxY iv Í̄vi Kv‡R, 303000 
wU cwiev‡ii m`m¨iv MÖvgxY evRvi 
Dbœqb Kv‡R, 45000 wU cwiev‡ii 
LCS m`m¨iv I Zv‡`i †Q‡j-‡g‡qiv 
f‡Kkbvj ‡Uªwbs-Gi gva¨‡g mivmwi 
DcK…Z n‡e| G QvovI  cÖvq 5 jÿ 
cwievi Early warning System-
Gi gva¨‡g DcK…Z n‡e| 

91. cUzqvLvjx †Rjvi †jvnvwjqv b`xi Dci 
wbg©vYvaxb wcwm MvW©vi weª‡Ri Amgvß 
wbg©vY KvR mgvß KiY cÖKí| 
(10200.00/RyjvB 2018 nB‡Z Ryb 
2020) 

 DbœZ moK †hvMv‡hvM cÖwZôvi gva¨‡g 
MÖvgxY RbM‡Yi RxebhvÎvi gv‡bvbœqb; 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wó Kiv; 

weªR wbg©vY, weª‡Ri ms‡hvM moK wbg©vY| 0.98% 100.00 
(0.98%) 

78.37% 78.37 
(78.37%) 

92. Lyjbv, ev‡MinvU I mvZÿxiv †Rjvi 
cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| 
(93792.00/ RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2023) 

 cÖKí GjvKvi moK I AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl/AK…wl A_©bxwZi 
mÂvjb| 

 MÖvgxY RbM‡bi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv cÖwZôvbI Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, †MÖv_ †m›Uvi/ nvUevRvi 
Dbœqb, NvUjv wbg©vY, MÖvg moK cybe©vmb, 
e„ÿ‡ivcY I cwiPh©v| 

0.32% 300.00 
(0.32%) 

100% 286.04 
(95.35%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb m„wó | 
93. h‡kvi AÂj MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb 

cÖKí| (95225.00/ RyjvB/2018 
n‡Z Ryb/2022) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY ‡hvMv‡hvM 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g K…wl/ 
AK…wl A_©bxwZi mÂvjb|  

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb|  

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó|    

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, †MÖv_ †m›Uvi/ nvUevRvi 
Dbœqb, Awdm feb wbg©vY, e„ÿ‡ivcY| 

0.64% 500.00 
(0.53%) 

100% 499.98 
(100%) 

94. iæivj Kv‡bKwUwfwU BgcÖæf‡g›U 
cÖÖ‡R±| (366742.00/ RyjvB/2018 
n‡Z Ryb/2023) 

 Drcv`bkxj K…wl GjvKvq D”P Avq 
m„wói Rb¨ Ges Av_© mvgvwRK †K› ª̀ 
ˆZix Ki‡Z MÖvgxY AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g MÖvgxY ms‡hvM Dbœqb 
Kiv| 

 MÖvgxY moK AeKvVv‡gvmg~n‡K 
Rjevqy mwnòy Ges wbivcËv ˆewkó¨ 
mKj AvenvIqv Dc‡hvMx gvb G 
DbœxZ Kiv | 

 Kvh©Ki cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g 
Askx`vi‡`i mÿgZv e„w×KiY| 

 cÖKí Kvh©µ‡gi gva¨‡g Kg©ms ’̄v‡bi 
my‡hvM m„wó Kiv| 

 MÖvgxY moK cwiKíbv Ges AMÖvwaKvi 
c×wZ AvaywbKvqb Kiv| 

Dc‡Rjv I BDwbqb moK Dbœqb | 5% 3000.00 
(0.82%) 

100% 2394.88 
(79.83%) 

95. ‡cÖvMÖvg di mv‡cvwUs iæivj weª‡Rm|  
(497100.00/ †m‡Þ¤̂i/2018 n‡Z 
AvM÷/2023) 

 Dc‡Rjv I BDwbqb mo‡Ki ms‡hvM 
Dbœq‡bi Rb¨ Rjevqy mwnòz 
weªR/KvjfvU© wbg©vY| 

 iÿYv‡eÿ‡Yi gva¨‡g weªR/Kvjfv‡U©i 
’̄vqxZ¡ evov‡bv| 

 cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×i gva¨‡g MÖvgxY 

weªR wbg©vY I †givgZ/cybe©vmb| 0.33% 1679.00 
(0.33%) 

97% 1564.47 
(93.18%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

weª‡Ri Dbœqb I †givgZ Kiv| 
  ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb my‡hvM 

m„wó| 
96. evsjv‡`k: Ggv‡RwÝ GwmmU¨vÝ cÖ‡R± 

(GjwRBwW Ask)| 
(29730.00/RyjvB/2018 n‡Z 
wW‡m¤̂i/2020) 

 gvqvbgvi †_‡K AvMZ †ivwn½v 
Rb‡Mvôxi gvbweK mnvqZv Kvh©µ‡gi 
avivevwnKZvq K¨v‡¤úi Af¨šÍixY I 
K¨v‡¤úi   mv‡_ ms‡hvMKvix 
moKmg~‡ni Dbœqb| 

 cÖvK…wZK wech©q †gvKv‡ejvi Rb¨ 
gvwëcvicvm mvB‡K¬vb †këvi 
wbgv©Y,Lvevi weZiY †K› ª̀ wbg©vY, 
cvnv‡oi cvk^©    cÖwZiÿv KvR I ÷ªg© 
IqvUvi †Wª‡bR †bUIqvK© M‡o †Zvjv| 

 ÿwZMÖ Í̄ KwgDwbwUi Rb¨ 
Dc‡Rjv,&&&&BDwbqb I MÖvg moK 
gReyZKiY I cÖk̂ Í̄KiY| 

  MÖvgxY `wi ª̀ Rb‡Mvôxi Rb¨ ¯̂í I 
`xN© †gqvw` Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó 
Kiv| 

Dc‡Rjv I MÖvg moK Dbœqb, weªR/KvjfvU© 
wbg©vY, gvwëcvicvm mvB‡K¬vb †këvi wbg©vY, 
÷g© IqvUvi †Wª‡bR †bUIqvK© wbg©vY| 

7.60% 2260.00 
(7.60%) 

100% 2247.11 
(99.43%) 

97. Emergency Multi-Sector 
Rohingya Crisis Response 
Project. 
(WB)(79311.00/wW‡m¤^i/2018 
n‡Z b‡f¤̂i/2021) 

 cÖvK…wZK ỳ‡hv©‡M ¶q¶wZi SuywK 
Kgv‡bv; 

 mgvwRK ‡mev cÖ`vb e¨e ’̄vi DbœwZ 
mvab; 

 my‡cq cvwb I ¯̂v ’̄¨ e¨e ’̄vi DbœwZ 
mvab; 

 AwMœRwbZ ỳN©Ubvi ¶q¶wZi SuywK 
Kgv‡bv; 

 wk¶vi DbœZ my‡hvM myweav cÖ`vb Ges  
 ejc~e©K ev ‘̄P~¨Z gvqbvgvi ‡_‡K 

AvMZ AvwkÖZ‡`i wj½wfwËK 
ejcÖ‡qvM cÖwZ‡iva I cÖwZKvi e¨e ’̄v 

mvB‡K¬vb †këvi wbg©vY, nvU evRvi Dbœqb, 
wiwjd weZiY I cwiPvjbv †K› ª̀ wbg©vY, 
eûgyLx KwgDwbwU †mev †K› ª̀, AwMœ wbe©vcb hš¿ 
ivLvi gRyZNi I m¨v‡UjvBU †K› ª̀, gvV 
ch©v‡qi `ß‡ii wi‡bv‡fkbmn m¤úªmviY, weªR 
wbg©vY, mo‡Ki cv‡k †Wªb wbg©vY, Lvj Lbb| 

2.43% 1930.00 
(2.43%) 

100% 129.85 
(6.73%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

kw³kvjx I e…w× Kiv 
98. e„nËi Kzwóqv †Rjv MÖvgxY AeKvVv‡gv 

Dbœqb cÖKí|(94965.00/ 
Rvbyqvix/2019 n‡Z wW‡m¤̂i/2023) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY †hvMv‡hvM 
AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
K…wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb; 

 MÖvgxY RbM‡bi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄‡K›`ª, wkÿv cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g Rxeb hvÎvi gv‡bvbœqb; 

 ¯̂í  I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, moK 
†givgZ I cybe©vmb, weªR/KvjfvU© wbg©vY| 

0.63% 600.00 
(0.63%) 

100% 599.86 
(99.98%) 

99. Disaster Risk Management 
Enhancement Project (LGED 
Part)| 
(22500.00/A‡±vei/2018 n‡Z 
Ryb/2022) 

 `y‡h©v‡M ÿwZMÖ ’̄ moK I AeKvVv‡gv 
cybtwbg©vY| 

 5.00wKtwgt ÿwZMÖ ’̄ moK cybtwbg©vY 
hv gvZvievwo AvjUªv mycvi Kqjv 
wfwËK cvIqvi cøv›U ‡K mshy³ 
K‡i‡Q| 

 MÖvgxY †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi mvwe©K Dbœqb 
mva‡bi gva¨‡g K…wl/AK…wl c‡Y¨i 
Drcv`b I evRviRvZ Ki‡b mnvqZv| 

 cÖvK„wZK evav ỳi K‡i cwienb LiP 
I c‡Y¨i evRviRvZ Kib LiP 
Kgv‡bv| 

 MÖvgxb `wi ª̀ Rb‡Mvwôi Rb¨ ¯̂í I 
`xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY| 

0.16% 35.00 
(0.16%) 

85.50% 29.90 
(85.43%) 

100. MÖvg moK cybev©mb cÖKí| 
(351600.00/b‡f¤̂i/2018 n‡Z 
Ryb/2021) 

 K) MÖvg moK iÿYv‡eÿY I 
cybe©vm‡bi gva¨‡g moK AeKvVv‡gv 
m¤ú` msiÿY Kiv| 

 L) MÖvg mo‡Ki eøK †gB‡U‡bÝ Gi 
cwigvb n«vm Kiv Ges MÖvg AÂ‡ji 
mKj ai‡Yi hvbevnb PjvP‡ji Rb¨ 
wbivc`, myôz Ges h_vh_ cwienY 
myweav cÖ`v‡bi gva¨‡g cwienb e¨q I 

MÖvg moK cybe©vmb|  3.91% 13680.00 
(3.89%) 

100% 13679.88 
(99.99%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

mgq mvkÖq Kiv, wewfbœ cb¨vw`I 
evRviRvZ e¨e ’̄vi mnRxKiY| 

 M) moK AeKvVv‡gvmg~n †givgZ I 
cybe©vmb Gi gva¨‡g K…wl/AK…wl Lv‡Z 
cÖZ¨ÿ/c‡ivÿfv‡e MÖvgxY Kg©ms ’̄vb 
m„wó Kiv Ges MÖvgxY A_©bxwZ mPj 
ivLv| 

101. e„nËi XvKv MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí-4| (79748.00/ ‡m‡Þ¤̂i/2018 
n‡Z Ryb/2022) 

 cÖKí GjvKv MÖvgxY moK Dbœq‡bi 
gva¨‡g K…wl/AK…wl A_©bxwZ mÂvjb| 

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv- cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ         

 myweav e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gvb 
Dbœqb| 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, moK 
cÖk Í̄KiY, moK iÿYv‡eÿY, weªR/KvjfvU 
wbg©vY, MÖvg mo‡K Aviwmwm †Wªb wbg©vY| 

0.09% 78.00 
(0.09%) 

100% 63.83 
(81.83%) 

102. wZb cve©Z¨ †Rjvq ~̀‡h©v‡M ÿwZMÖ Í̄ cjøx 
moK Dbœqb 
cÖKí|(74910.00/RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2023) 

 ‡hvMv‡hvM AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
cÖKí GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi Dbœqb, K…wl Drcv`†b Ges 
Drcvw`Z K„wl cY¨ evRviRvZ Ki‡Y 
mn‡hvwMZv Ges me©cwi cÖKí GjvKvi 
Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb; 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, moK 
cybe©vmb, weªR/KvjfvU© wbg©vY| 

1.28% 120.00 
(1.64%) 

100% 119.98 
(100%) 

103. Ò`wÿY mybvgMÄ I RMbœv_cyi Dc‡Rjvq 
MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí, mybvgMÄ 
†Rjv (2q ch©vq)Ó   kxl©K cÖKí| 
(4332.00/ b‡f¤̂i/2018 n‡Z 
Ryb/2021) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY moK Dbœq‡bi 
gva¨‡g K„wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb 

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g RxebhvÎvi gv‡bvbœqb 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 

BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, mve 
gvwR©ej/Aviwmwm moK Dbœqb, BDwbqb 
mo‡K eªxR wbg©vY, KvjfvU© wbg©vY| 

1% 25.00 
(0.58%) 

100% 24.48 
(97.92%) 

104. ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡i †K› ª̀xq 
cÖwkÿY †K› ª̀ Ges wefvMxq cÖwkÿY 
†K› ª̀ ’̄vc‡bi j‡ÿ¨ m¤¢ve¨Zv hvPvB 

 GjwRBwWÕi cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w×i 
j‡ÿ¨ cÖwkÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcY; 

 cÖ‡qvRbxq msL¨K wefvMxq cÖwkÿY 

mgxÿv cÖKí| 100% 441.00 
(100%) 

100% 277.16 
(62.85%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

mgxÿv cÖKí| (441.00/ RyjvB/2018 
n‡Z Ryb/2019) 

†K› ª̀ (DTC’s ) ’̄vcb Ges m¤¢ve¨ 
Ae ’̄vb wPwýZ KiY;  

 †K› ª̀xq cÖwkÿY †K› ª̀ (CTC)I  
wefvMxq cÖwkÿY ‡K› ª̀ mg~n (DTC’s) 
h_vh_fv‡e cwiPvjbvi Rb¨ c~Z©KvR, 
jvB‡eªix I j¨ve‡iUwi ’̄vcb Ges 
hš¿cvwZ /miÄvgvw`i cÖ‡qvRbxqZv 
wbiƒcY; 

 †K› ª̀xq cÖwkÿY †K› ª̀ I wefvMxq 
cÖwkÿY †K› ª̀ cwiPvjbvi Rb¨ `ÿ 
Rbej wbiƒcY; 

 †K› ª̀xq cÖwkÿY †K› ª̀ I wefvMxq 
cÖwkÿY †K› ª̀ cÖwZôvKiY, kw³kvjx 
KiY I cuvP eQ‡ii Rb¨  myôyfv‡e 
cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Yi wbwg‡Ë  
me©mvKz‡j¨ e¨q wbiƒcY| 

105. cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKít ‡bvqvLvjx 
†Rjvi †eMgMÄ Dc‡Rjv 
cÖKí|(4828.00/ RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2020) 

 cÖKí GjvKvi MÖvgxY Dbœq‡bi gva¨‡g 
K…wl/AK…wl A_©bxwZi mÂvjb| 

 MÖvgxY RbM‡Yi Rb¨ MÖvg, evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g Rxebhv ª̀vi gv‡bvbœqb| 

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó 

BDwbqb I MÖvgxY moK Dbœqb, MÖvg mo‡K 
KvjfvU© wbg©vY, cjøx moK iÿYv‡eÿY| 

2.08% 100.00 
(2.07%) 

100% 99.99 
(99.99%) 

106. Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg mo‡K AbyaŸ© 
100 wgUvi †mZz wbg©vY cÖKí| 
(198307.00/ gvP©/2019 n‡Z 
wW‡m¤̂i/2023) 

 উপেজলা, ইউিনয়ন এবং াম 
সড়েক স  িনম ােণর মা েম 
সামি ক যাগােযাগ ব ার 
উ য়ন। 

 াথেস ার, হাট-বাজার, 
া েক , িশ া- িত ান, িশ -

‡mZz wbg©vY, ms‡hvM moK I G¨vKwmm moK 
Dbœqb| 

0.01% 21.00 
(0.01%) 

100% 19.14 
(91.14%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

কারখানা, ঘাট, িষ/অ িষ প  
উৎপাদন ক  ইত ািদর সােথ 
িনরিবিছ  যাগােযাগ াপেনর 
মাধে  অন সর জনেগাি র 
জীবনযা ার মােনা য়ন এবং আথ-
সামািজক উ য়ন। 

 ল  ও দীঘ  ময়ােদ 
কম সং ােনর েযাগ ি । 

107. GjwRBwWÕi gvbe m¤ú` Dbœqb I  
mÿgZv e„w×KiY cÖKí| 
(4950.00/01/03/2019 n‡Z 
31/12/2023) 

 2041 mv‡ji wfkb Abyhvqx DbœZ 
‡`k Movi Dc‡hvMx `ÿ gvbe m¤ú` 
‰Zix; 

 cjøx, bMi  I cvwb m¤ú` AeKvVv‡gv 
Dbœqb I ev Í̄evqb cwiKíbvq 
GjwRBwWÕi `ÿZv I mÿgZv e„w×; 

 GjwRBwWÕi Kg©mvg_©̈  weKwkZ Kivi 
gva¨‡g fwel¨‡Z AwZgvÎvq †`kx 
we‡`kx we‡klÁ/civgk©K‡`i Dci 
wbf©iZv n«vmKiY| 

Awdm miÄvgvw`, Awdm AvmevecÎ, 
Kw¤úDUvi I hš¿vsk| 

0.02% 1.00 
(0.02%) 

100% 1.00 
(100%) 

108. ‡mvbvMvRx I wgimivB A_©‰bwZK AÂj 
ms‡hvM mo‡K b`xi Dci †mZz wbg©vY 
cÖKí|(66288.00/01/07/2018 
n‡Z 30/06/2022) 

 Ò‡mvbvMvRx I wgimivB A_©‰bwZK 
AÂj ms‡hvM mo‡K †dbx b`xi 
Dci ‡mZz wbg©v‡Yi gva¨‡g wgimivB 
A_©‰bwZK AÂ‡ji mv‡_ XvKv PÆMÖvg 
nvBI‡q Z_v mgMÖ evsjv‡`‡ki mv‡_ 
mvgwMÖK †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb; 

 ‡MÖv_‡m›Uvi, nvU-evRvi, ¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, 
wkÿv-cÖwZôvb, wkí-KviLvbv, NvU, 
K…wl/AK…wl cY¨ Drcv`b †K› ª̀ 
BZ¨vw`i mv‡_ wgimivB A_©‰bwZK 
AÂ‡ji wbiwew”Qbœ †hvMv‡hvM 
’̄vc‡bi gva¨‡g AbMÖmi Rb‡Mvwôi 

‡mZz wbg©vY, ms‡hvM moK wbg©vY| 0.003% 2.00 
(0.003%) 

0% 0.00 
(0%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

RxebhvÎvi gv‡bvbœ&qb, Avg`vbx-
ißvbxi MwZ e„w× Ges Av_©-mvgvwRK 
Dbœqb|  

 ¯̂í I `xN© †gqv‡` Kg©ms ’̄v‡bi 
my‡hvM m„wó| 

109. biwms`x †Rjvaxb m`i Dc‡Rjvi MÖvgxY 
AeKvVv‡gv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí 
(1g ms‡kvwaZ)| 
(4990.00/Rvbyqvix/17 n‡Z 
wW‡m¤̂i/19) 

 জীবনমান উ য়ন কের ামীণ 
জনেগাি র মৗিলক চািহদা রণ এবং 
রা া ও বাজার যাতায়াত সহজতর 
করা। 

 ামীণ যাগােযাগ ব া উ য়েনর 
মা েম িষ ও অ িষজ প  
উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণ সহায়তা 
করা। 

  ময়াদী ও দীঘ  ময়াদী । 

Dc‡Rjv, BDwbqb I MÖvg moK Dbœqb, 
weªR/KvjfvU© wbg©vY, wej Lbb, k¥kvY NvU 
wbg©vY, NvUjv wbg©vY| 

35% 1500.00 
(30.06%) 

100% 1499.97 
(99.99%) 

‡m±i t †fŠZ cwiKíbv, cvwb mieivn I M„nvqY     
110. cÖK‡íi bvg t ¸iæZ¡c~b© 19wU †cŠimfv 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí/A_©vq‡bi Drmt 
wRIwe/ 
Avw_©K ms‡kølYt 612.14 †KvwU 
UvKv/mgvwßKvjt Ryb, 2018Bs| 
 

1.†gŠwjK bvMwiK Pvwn`v wgUv‡bvi 
wbwg‡Ë AeKvVv‡gv e¨e ’̄vi Dbœqb; 
2.‡cŠimfv mg~‡ni `¶Zv e„w×i  gva¨‡g 
ivR¯̂ Avq e„w×‡Z mnvqZv Kiv; 
3.cwi‡ek Dbœqb; Ges  
4.AeKvVv‡gv wbgv©Y/ c~btwbg©vY/ 
c~b©evmb I DbœwZKi‡Yi gva¨‡g kni 
GjvKvi †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb Ges 
`wi ª̀ Rb‡Mvwôi ¯̂í I `xN© †gqv`x 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g `vwi ª̀ 
`~ixKiY| 

1.f~wg Dbœqb 
2.moK wbg©vY  
3.dzUcv_  
4.eªxR/Kvjfv©U 
5.‡evU j¨vwÛs 
6.evm Uvwg©bvj 
7.wK‡Pb gv‡K©U 
8.Kei ’̄vb 
9.‡ ø̄vUvi nvDm 
10. cvK© 
11. óªxU jvBU 
12. ‡mŠ›`h© ea©b KvR 
13. †Wªb 
14. Lvj cybtLbb 
15. K¨v‡bj e¨vsK ‡cÖv‡UKkb 
16. cvewjK Uq‡jU 

10.22% 6257.00 
(10.22%) 

100% 6255.96 
(99.98%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

17. Rwg AwaMÖnb 
18. e„¶ ‡ivcb 

111. 5022-¸iæZ¡c~Y© bMi AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí| (2q ms‡kvwaZ) (125882.27/ 
Rvbyqvix/11 n‡Z wW‡m¤^i/18) 

1) ‡QvU kni¸‡jv‡Z †mevi gvb Dbœqb 
I eo kni¸‡jv‡Z   RbmsL¨vi Pvc 
Kgv‡bvi j‡¶¨ I Dc‡Rjv 
†cŠimfv¸‡jv‡Z cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv 
myweav cÖ`vb; 2) `vwi ª̀Zv n«v‡mi Rb¨ 
Kg©ms ’̄vb m„wó; 3) AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 
gva¨‡g cwi‡ekMZ Dbœqb mvab Kiv; 4) 
RbM‡Yi wbKU †mev AwaKZi mnRjf¨ 
Kivi Rb¨ †Rjv I Dc‡Rjv Í̄‡ii 
†cŠimfv¸‡jvi cÖvwZôvwbK `¶Zv e„w×| 

1) iv Í̄v Dbœqb 2) eªxR/KvjfvU© wbg©vb 3) 
‡WªY wbg©vb| 

6.41% 5562.00 
(4.42%) 

100% 5561.74 
(100%) 

112. bMi AÂj Dbœqb cÖKí / wRIwe, 
GwWwe, †KGdWweøD I wmWv/ 
139597.75 jÿ UvKv/  
wW‡m¤̂i/2018 

cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q AvÂwjK 
bMi cwiKíbvi gva¨‡g Afxó bMi 
AÂ‡ji cÖe„w×i m¤¢vebvi weKvk Ges 
cwi‡ekMZ †UKmB Dbœqb | 

bMi AeKvVv‡gv mg~‡ni Dbœqb  
(K) cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb, (L) KwVb 
eR©¨ e¨e ’̄vcbv, (M) †Wª‡bR, (N) R¡vjvbx I 
we` ÿr kw³ †ÿ‡Î `¶Zv (Energy 
efficiency), (O) bMi cwienY  
bMi cwiKíbv Dbœqb  
(K) bMi cwiKíbvmg~‡ni (DMDP I DAP) 
ch©v‡jvPbv I nvjbvMv`KiY, (L) GKwU Dc 
kni (Satellite City) Gi m¤¢ve¨Zv mgx¶v 
m¤úv`b Ges (M) cwiKíbv ms ’̄vmg~n Ges 
wgDwbwmcvwjwU ¸‡jvi mvg_©¨ Dbœqb I Zv‡`i 
g‡a¨ m¤úK© mymsnZKiY|  
wgDwbwmcvj e¨e ’̄vcbv I mvg_©¨ 
kw³kvjxKiY  
cÖKífz³ †cŠimfvmg~‡ni mvg_©¨ e„w×i Rb¨ 
mnvqZv cÖ`vb|  

7% 7960.00 
(5.70%) 

100% 7959.52 
(99.99%) 

113. 5103-XvKv wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
cwi”QbœZv Kg©x wbevm wbg©vY cÖKí (1g 
ms‡kvwaZ)| 
(25410/RyjvB/13 n‡Z Ryb/20) 

XvKv wmwU K‡c©v‡ik‡bi cwi”QbœZv 
Kg©x‡`i Avevmb mgm¨v mgvavb Ges 
DbœZ cwi‡e‡k emev‡mi my‡hvM m„wó| 

`qvM‡Ä 440wU, ajcy‡i 480wU Ges m~Îvcy‡i 
228wU me©‡gvU 1148wU d¬vU wbg©vY| cÖwZwU 
d¬v‡Ui AvqZb 472 eM©dzU| 

14% 3550.00 
(13.97%) 

100% 3549.91 
(99.99%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

114. 5111-DcK~jxq kni cwi‡ekMZ 
AeKvVv‡gv cÖKí (1g ms‡kvwaZ)| 
(105751/ Rvbyqvix/14 n‡Z †g/20) 

cªKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q SzuwKc~Y© 8vU 
DcK‚jxq †cŠimfvi (gvSvix kn‡i) 
Rjevqy cwieZ©b mwnòyZv I `y‡h©vM 
cÖ ‘̄wZ kw³kvjx Kiv | Rjevqy cwieZ©b 
Ges `y‡h©v‡Mi SuywK we‡ePbvq wb‡q GKwU 
mvgwMÖK I mgwš̂Z aviYvi Ici wfwË 
K‡i cÖK‡íi AvIZvq cÖKí GjvKvq 
Rjevqy cwieZ©b mwnòy kni AeKvVv‡gv 
Dbœqb  Kiv n‡e Ges cÖvwZôvwbK 
mvg_ ©̈, ’̄vbxq cwiPvjb e¨e ’̄v †Rvi`vi 
Kiv n‡e Ges Rbm‡PZbZv e„w× Kiv 
n‡e| Gi d‡j cÖKífz³  
†cŠimfv¸‡jvi c‡¶ cwiKwíZ I DbœZ 
‡mev cÖ`vb Kiv mnRZi n‡e|   

(K) wb®‹vkb e¨e ’̄v, (L) cvwb mieivn, (M) 
m¨vwb‡Ukb, (N) N~wY©So AvkÖq†K› Ö̀, Ges 
(O) Ab¨vb¨ wgDwbwmcvj AeKvVv‡gv mg~n 
h_v Riæix cÖ‡ek iv Í̄v I †mZy, KwVb eR©¨ 
e¨e ’̄vcbv, evm Uvwg©bvj, ew Í̄ Dbœqb, NvU I 
evRvi Dbœqb| 

20.29% 21200.00 
(20.05%) 

100% 21199.12 
(99.99%) 

115. wgDwbwmc¨vj Mfvib¨vÝ G¨vÛ mvwf©‡mm 
cÖ‡R± (GgwRGmwc)/ 
A_©vq‡b Drm t wek̂ e¨vsK (IDA), 
evsjv‡`k miKvi (wRIwe), ms ’̄vi 
wbR¯̂ (wmwU K‡c©v‡ikb/ †cŠimfv) 
Ae`vb| 
(K) wek̂ 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  Ryb/2020 

cÖK‡íi g~L¨ D‡Ïk¨ nÕj wbe©vwPZ wmwU 
K‡c©v‡ikb I ‡cŠimfv mgy‡n mykvmb 
cÖwZôv Ges †gŠwjK †cŠi †mevmgy‡ni 
Dbœqb|  
we‡kl D‡Ïk¨t   
1) cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Kvh©µg mn 
†gŠwjK †cŠi  †mevmgy‡ni cwie„w× Kiv; 
2) wmwU K‡c©v‡ikb I ‡cŠimfv mgy‡ni 
mykvmb cÖwZôv, Avw_©K e¨e ’̄vcbvi 
Dbœqb Ges wbR¯̂ Drm †_‡K Avq e„w×i 
Kvh©µg †Rvi`vi Kiv; 
3) cwiKíbv cÖYqb, A_©vqb, ev Í̄evqb, 
cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Kvh©µg Kvh©Ki 
I †UKmBfv‡e m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ wmwU 
K‡c©v‡ikb I ‡cŠimfv mgy‡ni 
cÖvwZôvwbK `ÿZve„w× Kiv| 

 

cÖK‡íi cÖavb cÖavb AsM  mg~n t 
1) †gŠwjK †cŠi †mev (†ewmK Avievb 
mvwf©m) Gi Dbœqb;  
2) cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY Kvh©µg 
†Rvi`viKiY; 
3)  wmwU K‡c©v‡ikb I ‡cŠimfv mgy‡n 
mykvmb cÖwZôv|  
 1.  †ewmK Avievb mvwf©m/‡fŠZ KvR mg~n 
t  
(K)  Avievb UªvÝ‡cvU© G¨vÛ g¨v‡bR‡g›U t 
moK Dbœqb, dzUcv_ wbg©vY, dzUIfvi eªxR, 
‡ivW wWfvBWvi, ÷ªxU jvBwUs, evm 
Uvwg©bvj, UªvK Uvwg©bvj, ‡evU j¨vwÛs †RwU, 
cvwK©s d¨vwmwjwUR| 
(L)  †Wª‡bR t ‡Wªb Dbœqb, ‡ivW †cÖv‡UKwUf 
IqvK© /wi‡UwbsIqvj 
(M)  gv‡K©U t wK‡Pb gv‡K©U, ‡nvj-†mj 
gv‡K©U | 

17% 42935.00 
(17%) 

100% 42890.05
(99.90%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

(N)   ‡mwb‡Ukb t cvewjK Uq‡jU, wjUvi/ 
Wv÷web, ø̄Uvi nvDR | 
(O)  ew Í̄ Dbœqb t ew Í̄ Dbœqb/ wb¤œ Av‡qi 
†jv‡K‡`i GjvKv Dbœqb| 
(P)  wiwµ‡qkb d¨vwmwjwUm t cvK© Dbœqb, 
KwgDwbwU †m›Uvi| 
(Q)  cvwb mievin e¨e ’̄vi cyb©evmb t Wxc 
wUDeI‡qj, cv¤ú nvDR, cvwb mieivn  
e¨e ’̄vi, n¨vÛcv¤ú, IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U, 
cwiZ¨³ bjK~‡ci, n¨vÛ wUDeI‡qj, nvB-
wjd&U cv¤ú, M„n ms‡hvM BZ¨vw`i cybe©vmb| 
2.  cwiPvjb I iÿYv‡eÿY (I G¨vÛ Gg) t 
†cŠimfvi AeKvVv‡gv I Ab¨vb¨ m¤ú‡`i 
cwiPvjb I iÿYv‡eÿY Gi KvR m¤úbœ Kiv 
n‡”Q| 

116. 5124-‡ebv‡cvj †cŠimfv AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí (1g 
ms‡kvwaZ)|(3525.00/ Rvbyqvix/14 
n‡Z Ryb/19) 

1.‡gŠwjK †cŠi AeKvVv‡gv myweavi 
m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g bMi hvZvqvZ 
e¨e ’̄vi Dbœqb| 
2.cwiKwíZ AeKvVv‡gv myweavi 
m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g cwi‡e‡ki Dbœqb| 

1.¸iæZ¡c~Y© iv Í̄v I †Wª‡bi ms¯‹vi/cyb©evmb| 
2.AvaywbK evm I UªvK Uvwg©bvj wbg©vY| 

0.09% 478.00 
(0.04%) 

100% 478.00 
(100%) 

117. 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| 

cÖKíwUi g~L¨ D‡Ïk¨ n‡”Q  wbe©vwPZ 
36wU †cŠimfvi  bMi mycwiPvjb e¨e ’̄v 
(Good Urban Governance) I 
gvbe m¤ú` Dbœqb I †UK&mB †fŠZ 
myweavw`i Dbœqb I †cŠimfvi mÿgZv 
e„w×| 

bMi mykvmb cÖwZôv I `ÿZv Dbœqb KvR 
ev Í̄evq‡b mvd‡j¨i wfwË‡Z wb¤œiƒc †fŠZ 
KvR e Í̄evqb t 
(K) bMi hvZvqvZ e¨e ’̄vi Dbœqb| 
(L) †Wª‡bR e¨e ’̄vi Dbœqb| 
(M) †cŠi AveR©bv I eR¨© e¨e ’̄vcbv Dbœ&qb| 
(N) cvwb mieivn e¨e ’̄v Dbœqb| 
(O) m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v Dbœqb| 
(P) †cŠi myweavw`| 
(Q) ew Í̄evmx‡`i †gŠwjK myweav cÖ`vb| 

16.90% 68400.00 
(16.90%) 

100% 68399.9
8(100%) 

118. 5118-ÒwmwU Mfvi‡bÝ cÖ‡R±Ó kxl©K 
cÖKí| (294300/ RyjvB/14 n‡Z 

K) cÖKíf‚³ 5wU wmwU K‡c©v‡ik‡bi 
cvewjK mvwf©m Dbœqb; 

K) Awdm feb(¯‹zj Kvg mvB‡K¬vb †mëvi) 
L) Awdm feb(KwgDwbwU wi‡mvm© †m›Uvi) 

18.63% 49188.00 
(16.71%) 

100% 49186.46
(99.99%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ryb/20) L) BbK¬zwmf wmwU Mfvi‡bÝ m¤ú‡K© 
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g †mevi gvb e„w×; 
M) wmwU Mfvi‡bÝ Gi cÖkvmwbK `ÿZv 
e„w×; Ges N) bMi AeKvVv‡gv AviI 
kw³kvjxKiY| 

M) moK I gnvmoK 
N) †mZz 
O) cvwb wb®‹vkb AeKvVv‡gv 
P) m¨vwb‡Ukb I cvwb mieivn 
Q) bjK‚c ’̄vcb 
R) ˆe`¨wZK ’̄vcbv 
S) `wi ª̀‡`i Rb¨ Ab¨vb¨ †cŠi †mev 

119. Rvgvjcyi I gv`viMÄ ‡cŠimfvi moK 
Dbœqb kxl©K cÖKí| (cÖKí †KvWt 
5168) 
wRIwe 
cÖKí e¨qt 3795.00 jÿ UvKv 
K) cÖKí Avi‡¤¢i ZvwiL: 1jv Rvbyqvix, 
2016 
L) cÖKí mgvwßi ZvwiL: 30 wW‡m¤̂i, 
2019 
 

Rvgvjcyi I gv`viMÄ ‡cŠimfvi moK 
†hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb| 

1. moK Dbœqb           t 5.60 wKtwgt 
2. eªxR/KvjfvU© wbg©vY   t 20 wgt 
3. ‡ ø̄vc †cÖv‡UKkvb     t 1.80 wKtwgt 
4. moK evwZ             t 5.40 wKtwgt 
5. dzUcv_                t3.60 wKtwgt 
6. ‡iBwjs                t 3.60 wKtwgt 

21.61% 1000.00 
(26.35%) 

100% 999.97 
(100%) 

120. 5182-Rvgvjcyi kn‡ii bMi ’̄vc‡Z¨i 
cybtms¯‹vi  I mvs¯‹…wZK †K› ª̀ Dbœqb| 
(12659.52/gvP©/2016 n‡Z 
†deªæqvix/2020) 

1.cÖvPxb ag©xq I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gvi 
ms¯‹vi I Dbœq‡bi gva¨‡g mvs¯‹…wZK, 
ag©xq I we‡bv`b myweavi m¤úªmviY| 
2.AvÂwjK Rb‡Mvwôi Rb¨ D¤§y³ ’̄vb 
‰Zwii gva¨‡g mvs¯‹…wZK Kvh©µg e„w× I 
m¤úªmviY| 

1.we`¨gvb gRv cyKzi ms¯‹vi 
2.hv ỳNi wbg©vY 
3.gyivj Iqvj wbg©vY 
 

27.65% 3500.00 
(27.65%) 

99.99% 3499.71 
(99.99%) 

121. 5079-‡MvcvjMÄ †cŠimfv †WªB‡bR 
Dbœqb cÖKí/wRIwe/ 
2425.00/Rvbyqvix/ wW‡m¤̂i/2019 

‡cŠi mfvi †Wª‡bR e¨e ’̄vi Dbœq‡bi 
gva¨‡g †cŠi bvMwiK myweav e„w× I 
cwi‡ek Dbœqb| 

cÖvBgvix, †m‡KÛvix I Uviwmqvix †WªBb 
wbg©vY, Lvj cyb: Lbb, moK cyb: wbg©vY, 
b`x/Lv‡ji Zxi iÿv, cvK© cyb: wbg©vY| 

15% 169.00 
(6.97%) 

100% 169.00 
(100%) 

122. 5183-evDdj †cŠimfvi †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄v I †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb kxl©K 
cÖKí| (3356.00/Rvbyqvwi/16 n‡Z 
Ryb/2020) 

1.evDdj †cŠimfvaxb moK †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄v Ges cvwb wb®‹vkb Dbœqb, 
2.cwi‡ek Dbœqb| 

iv Í̄v wbg©vY/Dbœqb, †WªY wbg©vY, Aviwmwm 
wi‡UBwbs Iqvj wbg©vY, óªxU jvBU, 
eªxR/KvjfvU© wbg©vY| 

8.94% 300.00 
(8.94%) 

100% 300.00 
(100%) 

123. 5204-‡PŠgynbx †cŠimfvi eb¨v cieZx© 
AeKvVv‡gv Dbœqb 

1.‡cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb I 
DbœwZKiY, 2.†cŠimfvi Rjve×Zvi 

iv Í̄v wbg©vY, †Wª‡bR wbg©vY, eªxR/KvjfvU© 
wbg©A| 

37.19% 888.00 
(37.19%) 

98.70% 858.58 
(96.69%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

cÖKí|(2388.00/RyjvB/ 2016 n‡Z 
Ryb/2019) 

mgm¨v ~̀ixKiY, 3. †cŠimfvi 
Rbmvavi‡Yi Rxebgvb Dbœqb Ges fvj 
cwi‡ek cÖ ‘̄ZKiY| 

124. MvBevÜv †cŠimfvi NvNU †jK Dbœqb 
kxl©K cÖKí| (cÖKí †KvWt 5208) 
cÖKí e¨q t 1555.00 jÿ 
UvKv/2018Bs 

evNv †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœq‡bi  
gva¨‡g Rbmvavi‡bi Rxeb hvÎvi  
gvb Dbœqb Kiv| 

1. e„ÿ †ivcb 
2. †jK cybtLbb 
3. †j‡Ki cvo msiÿY 
4. †j‡Ki cvo w`‡q dzUcv_  
     wbg©vY 
5.  emvi †eÂ  
6.  NvU wbg©vY  
7.  eªxR wbg©vY  

45.48% 600.00 
(38.59%) 

35% 168.75 
(28.12%) 

125. 5221-bv½j‡KvU †cŠimfvi AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí/ wRIwe/7080/ Ryb/2020 

1.‡cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb I 
DbœwZKiY| 
2.‡cŠimfvi Rjve×Zvi mgm¨ ~̀ixKiY 
;   
3.‡cŠimfvi Rbmvavi‡bi Rxeb gvb 
Dbœqb Ges fvj cwi‡ek cÖ ‘̄ZKiY| 

1) iv Í̄v wbg©vb/ c~Yt wbgv©b(BC) 
2) iv Í̄v wbg©vb/ c~Yt wbgv©b(RCC) 
3) c¨vivmvBwWs KvR 
4) eªxR/KvjfvU  wbg©vb/ c~Yt wbgv©b 
5) ‡Wªb wbg©vb/ c~Yt wbgv©b 
6) moK evwZ  (†mvjvi) 
7) cvewjK Uq‡jU 

20.14% 1426.00 
(20.14%) 

100% 1425.99 
(99.99%) 

126. 5223-jvj‡gvnb †cŠimfv †fŠZ 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí| (2427.00/ 
Rvbyqvix/2017 n‡Z Ryb/2019) 

1.jvj‡gvnb †cŠimfvq moK †hvMMv‡hvM 
I †Wª‡bR e¨e ’̄vi Dbœqb 
2. †cŠimfvi cwi‡ek Dbœqb| 

dzUcvZ wbg©vY, gv‡K©U wewìs wbg©vY, j¨vwÛs 
cøvUdg© wbg©vY, iv Í̄v wbg©vY, eªxR wbg©vY, gvóvi 
†WªY wbg©vY| 

35% 851.00 
(35.06%) 

100% 850.95 
(99.99%) 

127. wmivRMÄ ‡cŠimfv KvUvLvj Dbœqb I 
cvk¦©eZx© ’̄v‡bi †mŠ›`h©ea©b cÖKí (1g 
ms‡kvwaZ)| (2580.00/ 
Rvbyqvwi/2017 ‡_‡K Ryb/2020) 

 wmivRMÄ ‡Rjvi ‡cŠimfv KvUvLvj 
Dbœqb I cvk̂©eZ©x ’̄v‡bi †mŠ›`h© ea©b 
Kivmn wewfbœ Dbœqb KvR m¤úv`b 
Kiv|  

 ‡cŠi GjvKvq LvjLbb Ges evRvi, 
¯̂v ’̄¨‡K› ª̀, wkÿv-cÖwZôvb I Ab¨vb¨ 
†mev`vbKvix cÖwZôv‡b hvZvqvZ myweav 
e„w×i gva¨‡g cwi‡ek I RxebhvÎvi 
gv‡bvbœqb| 

 we‡bv`‡bi myweavi m„wó Kiv| 

Lvj cyb:Lbb, Lv‡ji † ø̄vc cÖ‡UKkb, moK 
wbg©vY, IqvKI‡q wbg©vY, Aviwmwm †WªY 
wbg©vY, NvUjv/wmwo wbg©vY, eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY, moK evwZ ’̄vcb| 

14.92% 700.00 
(27.13%) 

100% 700.00 
(100%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 ¯̂í I `xN©‡gqv‡` Kg©ms ’̄vb m„wó| 
128. KvwRcyi †cŠimfv †cŠi AeKvVv‡gv 

wbg©vY I Dbœqb cÖKí| 
(1639.11/01/01/17 n‡Z 
30/06/19) 

 KvwRcyi †cŠimfvi †cŠi AeKvVv‡gv 
Dbœq‡bi gva¨‡g Rbmvavi‡bi Rxeb 
hvÎvi gvb Dbœqb Kiv|   

moK wbg©vY/Dbœqb, †Wªb wbg©vY, Aviwmwm 
eªxR wbg©vY| 

36% 538.00 
(32.82%) 

100% 538.00 
(100%) 

129. wmivRMÄ †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb I 
cybe©vmb cÖKí| (4186.00/RyjvB/17 
n‡Z wW‡m¤^i/19) 

 ‡cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb I 
DbœwZKiY| 

 ‡cŠimfvi Rjve×Zvi mgm¨v 
`~ixKiY| 

 ‡cŠimfvi Rbmvavi‡Yi Rxebgvb 
Dbœqb Ges fv‡jv cwi‡ek cÖ ‘̄ZKiY| 

moK wbg©vY, †WªY wbg©vY, cvBc †Wªb wbg©vY, 
evm Uvwg©bvj wbg©vY, KuvPv evRvi Dbœqb, 
†fwW‡Kj †mW wbg©vY, moK evwZ ’̄vcb, 
eªxR/KvjfvU© wbg©vY| 

41.11% 1722.00 
(41.14%) 

100% 1722.00 
(100%) 

130. ‡bvqvLvjx, KweinvU, emyinvU I 
QvMjbvBqv †cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí| (4909.00/RyjvB/2017 
n‡Z Ryb/2019) 

 cÖKí GjvKvi mvwe©K †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi Dbœqb, cwienb LiP Kgv‡bv, 
evRvi e¨e ’̄vi Dbœqb, K…wl I AK…wl 
Drcv`b e„w× I evRvi e¨envi myweav 
e„w×mn Av_©-mvgvwRK e¨e ’̄vi Dbœqb|  

 MÖvgxY AeKvVv‡gvi Dbœqb Ges K…wl I 
AK…wlLv‡Z ¯̂í I `xN© †gqv`x 
Kg©ms ’̄vb m„wói gva¨‡g MÖvgxY `wi ª̀ 
Rb‡Mvôx‡K A_©‰bwZK I mvgvwRK 
Kvh©µ‡gi mv‡_ m¤ú„³ K‡i MÖvgxY 
`vwi ª̀ we‡gvPb Kiv|  

moK wbg©vY, †WªY wbg©vY, eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY| 

63.36
% 

3125.00 
(63.66%

) 

100% 3035.60 
(97.14%) 

131. ‡bÎ‡KvYv †Rjvi †gvnbMÄ †cŠimfv 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí (1g 
ms‡kvwaZ)| 
(6330.00/Rvbyqvwi/2018 n‡Z 
Ryb/2020) 

 Acwinvh© AeKvVv‡gv (moK, †Wªb, 
cvK© BZ¨vw` Dbœq‡bi gva¨‡g 
†cŠimfvi cwi‡ek Dbœqb); 

 Kg©ms ’̄vb e„w×i gva¨‡g `vwi ª̀ 
n«vmKib| 

moK wbg©vY, †WªY wbg©vY, eªxR/KvjfvU© 
wbg©vY, wkïcvK© wbg©vY, ÷ªxU jvBwUs| 

31.60% 2000.00 
(31.60%) 

99.98% 1999.59 
(99.98%) 

132. K·evRvi †Rjvi g‡nkLvjx Dc‡Rjvi 
gvóvicø¨vb cÖYqb cÖKí|(958.00/ 
b‡f¤̂i/2017 n‡Z Ryb/2019) 

 bvivqYMÄ  †Rjvi kxZjÿ¨v b`xi 
`yBcv‡oi †hvMv‡hvM ‡bUIqvK© ’̄vcb| 

 wmwU K‡cv©‡ik‡bi Af¨šÍixb 
†hvMv‡hvM e¨e ’̄v `ªæZZi Ges 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 
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ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

wbivc`|  
 ¯̂í I `xN© †gqvw` Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 

m„wó Kiv    
133. bvivqYMÄ wmwU K‡c©v‡ik‡bi 5bs 

¸`vivNv‡Ui wbKU kxZjÿ¨v b`xi Dci 
K`gimyj eªxR wbg©vY 
cÖKí|(57980.00/ RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2022) 

 ‡mZz wbg©vY| ‡mZz wbg©vY, G‡cÖvP moK wbg©vY| 0% 8.00 
(0%) 

100% 7.97 
(99.99%) 

134. wkeMÄ †cŠimfvi †fŠZ AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí| 
(4498.00/AvM÷/2018 n‡Z 
wW‡m¤̂i/2020) 

 ‡gŠwjK bvMwiK Pvwn`v wgUv‡bvi 
D‡Ï‡k¨ Acwinvh© AeKvVv‡gv 
wbg©v‡Yi gva¨‡g †cŠimfvi cwi‡ek 
Dbœqb| 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wói gva¨‡g `vwi ª̀ `~ixKiY| 

MvW©vi eªxR wbg©vY, moK wbg©vY, †Wªb wbg©vY, 
w÷ªU jvBU, Wv÷web wbg©vY, e½eÜz ¯§„wZ 
g~¨ivj wbg©vY| 

22.23% 1000.00 
(22.23%) 

100% 1000.00 
(100%) 

135. KzqvKvUv †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí (4380.00/RyjvB 2018-Ryb 
2021)| 

cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q †gŠwjK 
bvMwiK Pvwn`v wgUv‡bvi D‡Ï‡k¨ 
Acwinvh© AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi gva¨‡g 
cwi‡ek Dbœqb Ges ¯̂í I `xN© ‡gqv`x 
Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g `vwi ª̀ 
`~ixKiY| 

moK wbg©vY/cyb: wbg©vY, eªxR/KvjfvU© wbg©vY, 
evm-Uvwg©bvj wbg©vY| 

11.38% 500.00 
(11.42%) 

99.62% 495.68 
(99.14%) 

136. Pid¨vkb †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí| (4480.00/ RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2021) 

 ‡cŠimfvi hvZvqvZ e¨e ’̄vi Dbœqb; 
 Acwinvh© AeKvVv‡gv (moK, †Wªb 

BZ¨vw`) Dbœq‡bi gva¨‡g †cŠimfvi 
cwi‡ek Dbœqb; 

 Kg©ms ’̄vb e„w×i gva¨‡g `vwi ª̀ 
n«vmKiY| 

moK wbg©vY/cyb: wbg©vY, eªxR/KvjfvU© wbg©vY, 
‡Wªb wbg©vY, e„ÿ‡ivcb, †mŠ›`h©ea©b/ 
j¨vÛ‡¯‹wcs 

6.70% 300.00 
(6.70%) 

100% 299.99 
(100%) 

137. PuvcvBbeveMÄ †cŠimfvi AvIZvaxb 
gnb›`v b`xi Ô‡kL nvwmbvÕ †mZzi mv‡_ 
ms‡hvM moK wbg©vY cÖKí| 
(25546.00/RyjvB/2018 n‡Z 

gnvb›`v b`xi Dci wbwg©Z Ô‡kL nvwmbvÕ 
†mZzi mv‡_ ivRkvnx-PuvcvBbeveMÄ-
‡mvbv gmwR` gnvmo‡Ki ms‡hvM moK 
wbg©vY Ges †cŠimfvi wSwjg Ges 

iv Í̄v wbg©vY, †Wªb wbg©vY, eªxR/KvjfvU© wbg©vY, 
cvwb mieivn jvBb cyb: ’̄vcb| 

0% 2.00 
(0%) 

100% 1.98 
(99.99%) 
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cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
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PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ryb/2021) K‡iv‡bkb moK ỳÕwU m¤úªmviY/Dbœqb| 
138. wØZxq bMi AÂj Dbœqb cÖKí| 

(186700.00/Rvbyqvix/2019 n‡Z 
Ryb/2024) 

 XvKv I Lyjbv wefv‡Mi bMi I bMi 
mwbœwnZ GjvKvi AeKvVv‡gv Dbœqb| 

 mgwš̂Z cwiKíbv, cÖKí cÖYqb, 
†UKmB †mev cÖ`vb I KwgDwbwU 
m‡PZbZvi j‡¶¨ cÖvwZôvwbK mvg_©¨ 
kw³kvjxKiY| 

iv Í̄v wbg©vY, †Wªb wbg©vY, eªxR/KvjfvU© wbg©vY, 
cvwb wbqš¿Y KvVv‡gv, Lvj Lbb/cyb: Lbb, 
evm Uvwg©bvj, KwVb eR©¨ e¨e ’̄vcbv| 

0.05% 77.00 
(0.04%) 

100% 77 
(100%) 

139. Uv½vBj †cŠimfvi AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí|(22879.00/ RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2021) 

 ms‡hvM moK I †mZz wbg©vY Ges 
m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g bMi hvZvqvZ 
e¨e ’̄vi Dbœqb; 

 we`¨gvb †Wª‡bR e¨e ’̄vi ms¯‹vi I 
m¤úªmviY K‡i Rjve×Zv `~i Kiv; 

 we`¨gvb wWwm †j‡Ki cwiKwíZ 
Dbœqb; 

 AeKvVv‡gv Lv‡Z wewb‡qv‡Mi d‡j 
Kg©ms ’̄vb m…wó Kiv| 

iv Í̄v wbg©vY, ‡mZy wbg©vY, cvwb wb®‹vkb 
AeKvVv‡gv| 

2.18% 500.00 
(2.18%) 

99.95% 499.76 
(99.95%) 

140. cUzqvLvjx †cŠimfv AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí| (4550.00/ RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2021) 

 ‡gŠwjK bvMwiK Pvwn`v wgUv‡bvi 
D‡Ï‡k¨ Acwinvh© AeKvVv‡gv 
wbg©v‡Yi gva¨‡g †cŠimfvi cwi‡ek 
Dbœqb; 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wói gva¨‡g `vwi ª̀ `~ixKiY| 

iv Í̄v wbg©vY, ‡mZy/ KvjfvU© wbg©vY, †Wªb 
wbg©vY, NvUjv wbg©vY, bZzb †cŠi fe‡bi Dci 
njiæg wbg©vY, cyivZb †cŠi feb ms¯‹vi, 
†cŠi wK‡Pb gv‡K©U wbg©vY, †cŠi †j‡Ki 
†mŠ›`h©ea©b KvR| 

4.40% 200.00 
(4.40%) 

100% 199.80 
(99.90%) 

141. Kzwgjøv †Rjvi 5wU †cŠimfvi AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí|(14500.00/ Rvbyqvix/ 
2019 n‡Z Ryb/2022) 

 bMi AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
†cŠimfv mg~‡ni bvMwiK myweav e„w×; 

 ‡mŠ›`h©ea©b I wPËwe‡bv`b myweav 
m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g †cŠimfvi 
cwi‡ekMZ Dbœqb: 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄vb m„wó| 

iv Í̄v wbg©vY, ‡mZy/ KvjfvU© wbg©vY, gv‡K©U, 
evm ÷¨vÛ, Kei ’̄vb, cvK©, †mŠ›`h© ea©b| 

1.38% 200.00 
(1.38%) 

100% 199.82 
(99.91%) 

142. dwi`cyi kn‡ii †Ucv‡Lvjv †jK Dbœqb 
cÖKí| 
(21061.00/Rvbyqvix/2019 n‡Z 

 Acwinvh© AeKvVv‡gv Dbœqb I 
†cŠievmxi      we‡bv`‡bi AwaKZi 

‡jK Dbœqb, AeKvVv‡gv Dbœqb, i„ÿ‡ivcb| 0.0% 10.00 
(0%) 

100% 9.29 
(93%) 
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Ryb/2022) my‡hvM m„wó Kiv| 
 Kg©ms ’̄vb e„w×i gva¨‡g `vwi ª̀Zv n«vm 

KiY| 
143. ¸iæZ¡c~Y© bMi AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(2q ch©vq)| (346550.00/ 
Rvbyqvwi/2018 n‡Z wW‡m¤̂i/2021) 

 ‡`‡ki e„nr bMixi Dci RbmsL¨vi 
Pvc n«v‡mi wbwg‡Ë †Rjv I Dc‡Rjv 
ch©v‡qi †cŠimfvi AeKvVv‡gvMZ 
myweav e„w×; 

 Kg©ms ’̄vb e„w×i gva¨‡g `vwi ª̀Zv n«vm 
KiY; 

 Acwinvh© AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
†cŠimfvi cwi‡ek Dbœqb| 

iv Í̄v wbg©vY, †mZz/KvjfvU© wbg©vY, †Wª‡bR 
wbg©vY| 

8.61% 29847.00 
(8.61%) 

100% 29847.00 
(100%) 

144. Rvgvjcyi †Rjvi 8wU †cŠimfvi †fŠZ 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí|(61286.00/ 
RyjvB/2018 n‡Z Ryb/2022) 

 ‡gŠwjK bvMwiK Pvwn`v wgUv‡bvi 
D‡Ï‡k¨ Acwinvh© AeKvVv‡gv 
wbg©v‡Yi gva¨‡g †cŠimfvi cwi‡ek 
Dbœqb; 

 ¯̂í I `xN© †gqv`x Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM 
m„wói gva¨‡g `vwi ª̀ `~ixKiY; 

iv Í̄v wbg©vY, †mZz/KvjfvU© wbg©vY, †Wª‡bR 
wbg©vY, wkïcvK© Dbœqb, eR©¨ e¨e ’̄vcbv, MY 
†mŠPvMvi wbg©vY, KmvBLvbv/‡Mv-nvU wbg©vY| 

12.09% 2000.00 
(3.26%) 

99.99% 1999.88 
(99.99%) 

145. Dc‡Rjv kni (bb-wgDwbwmc¨vj) 
gvóvicø¨vb cÖYqb I †gŠwjK AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí| (141400.00/ 
RyjvB/2018 n‡Z Ryb/2022) 

 gvóvi cø¨vb I cÖ‡qvRbxq bxwZgvjv 
cÖYq‡bi gva¨‡g Dc‡Rjv kni 
†K‡› ª̀i (bb&- wgDwbwmc¨vj) 
cwiKwíZ ‡UKmB Dbœqb Kiv| 

 Acwinvh© AeKvVv‡gv Dbœq‡bi gva¨‡g 
Dc‡Rjv kni ‡K‡› ª̀i cwi‡ek 
DbœwZKiY| 

iv Í̄v wbg©vY, †mZz/KvjfvU© wbg©vY, †Wª‡bR 
wbg©vY, cvewjK Uq‡jU wbg©vY, KmvB Lvbv 
wbg©vY, KuvPv evRvi wbg©vY| 

3.93% 700.00 
(0.50%) 

100% 698.58 
(99.80%) 

146. bMi AeKvVv‡gv Dbœqb 
cÖKí|(86500.00(39753.03)/01/
04/2018 n‡Z 30/06/2022) 

 evsjv‡`‡ki 30wU †Rjvi 53wU 
†cŠimfvq bvMwiK Pvwn`v c~i‡Y bMi 
AeKvVv‡gv Dbœqb| 

 Av_©mvgvwRK Dbœqb I †hvMv‡hvM 
e¨e ’̄vi my‡hvM m„wó| 

 Kg©ms ’̄vb e„w×i gva¨‡g `vwi ª̀ 
`~ixKiY| 

iv Í̄v wbg©vY, †mZz/KvjfvU© wbg©vY, hvÎx 
QvDwb, cvewjK Uq‡jU| 

0.70% 116.00 
(0.13%) 

100% 114.81 
(98.97%) 
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147. †UKwbK¨vj GwmmU¨v›U cÖ‡R± 
†cÖv‡cvRvj di cÖ‡R± wWRvBb GWf¨vÝ 
(wcwWG) di wmwU wiwRqb Bb‡fó‡g›U 
†cÖvMÖvg| (5250.00/A‡±vei/2016 
n‡Z ‡m‡Þ¤^i/2020) 

cÖ‡R± wWRvBb GWfvÝ-Gi mvwe©K 
D‡Ïk¨ n‡”Q wmwU wiwRqb BK‡bvwgK 
†W‡fjc‡g›U Bb‡fó‡g›U ‡cÖvMÖvg  
(wmAviwWwc - 2) G civgk©K Ges 
ev Í̄evqb mnvqZv cÖ`vb Kiv hv‡Z K‡i 
wewb‡qvM Kvh©µgwUi mgqvbyM I ¸YMZ 
gvbm¤úbœ  ev Í̄evqb m¤¢e nq| 

 20% 1017.00 
(19%) 

100% 1017.00 
(100%) 

 ‡m±i t K„wl (mve-‡m±i t ‡mP)       
148. AskMÖnYg~jK ¶z ª̀vKvi cvwb m¤ú` 

‡m±i cÖKí (3q ch©vq) (1g 
ms‡kvwaZ)| (82060.73/Rvbyqvix/10 
n‡Z wW‡m¤^i/18) 

cÖK‡íi gyj D‡Ïk¨ n‡”Q †UKmB K…wl 
Drcv`b e„w×i gva¨‡g miKv‡ii `vwi ª̀¨ 
we‡gvPb Kg©m~wP‡K Z¡ivwš̂Z Kiv| 
Ab¨vb¨ D‡Ï‡k¨ n‡jv cÖKí GjvKvi 
RbM‡Yi AskMÖn‡Yi gva¨‡g †UKmB 
cvwb m¤ú` e¨e ’̄vcbv c×wZi Dbœqb 
Kiv; cvwb e¨e ’̄vcbv AeKvVv‡gv ˆZwi 
K‡i †UKmB cvwb e¨e ’̄vcbv c×wZ 
cÖeZ©b Kiv; myweav‡fvMx RbM‡Yi 
AskMÖn‡Yi gva¨‡g cwiPvjbv I 
i¶Yv‡e¶Y c×wZ kw³kvjx Kiv; cÖKí 
GjvKvi `wi ª̀ I f~wgnxb Rb‡Mvôxi 
Kv‡Q cÖvK…wZK m¤ú` e¨envi mnRjf¨ 
Kiv Ges Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„w©ó Kiv| 

1) Institutional Strengthening 
2) Participatory Subproject 
Development  
3) Small-Scale Water Resources 
Infrastructure and Project 
Implementation Support 

2.07% 1700.00 
(2.07%) 

100% 1535.51 
(90.32%) 

149. ‡UKmB ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb 
cÖKí| (49890.64/Rvbyqvix/2017 
n‡Z wW‡m¤^i/2021) 

 1000 †n: Gi Kg GjvKvq 50 wU 
bZzb Dc-cÖKí  Ges 250 wU cyivZb 
Dc-cÖKí (†gvU 300wU) Dc-cÖK‡íi 
Dbœqb, m¤úªmvib I cybe©vmb K‡i 
72500 †n±i Pvl‡hvM¨ f~wg‡Z cÖvq 
83320 †g:Ub `vbv`vi I A`vbv`vi 
km¨ Drcv`b I cÖvq 150 †g:Ub gvQ 
Drcv`b Kib| 

 †UKmB cvwb e¨e ’̄vcbv c×wZ cÖwZôvi 
gva¨‡g cvwb e¨e ’̄vcbvq mswkøó 

Dc-cÖKí ev Í̄evqb| 12.23% 6100.00 
(12.23%) 

95.80% 5683.55 
(93.17%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

cÖwZôvb (cvwb e¨e ’̄vcbv mgeq 
mwgwZ) mg~‡ni `ÿZv e„w×i Rb¨ 
cÖwkÿY cÖ`vb; 

 Dc-cÖKí ev Í̄evq‡b DcKvi‡fvMx‡`i 
AskMÖnY‡K cÖvwZôvwbKiY Ges Dc-
cÖKí cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY 
e¨e ’̄vcbv‡K kw³kvjxKiY; 

 f~wgnxb `wi ª̀ Rb‡Mvôxi cÖvK…wZK 
m¤ú` e¨env‡ii AwaKvi cÖwZôv I 
cÖvq 58056 Rbw`em Kg©ms ’̄vb 
m„wói gva¨‡g `vwi ª̀Zv we‡gvPb 
Z¡ivwš̂ZKiY| 

150. mviv‡`‡k cyKzi, Lvj Dbœqb cÖKí| 
(133494.88/ RyjvB/17 n‡Z 
Ryb/23) 

 cyKzi/w`wN (cÖwZôvwbK) Ges 
Lvjmg~‡ni e¨envwiK cÖv‡qvwMK ch©v‡q 
Dbœqb Ges †m¸‡jv Avqea©K I 
cÖ‡hvR¨ evwbwR¨K Kvh©µ‡g e¨envi 
K‡i cjøx †eKvi m¤úªv`v‡qi Rb¨ 
e¨vcK Kg©ms ’̄v‡bi gva¨‡g Av_© 
mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb Kiv| 

 cyKzi/w`wN (cÖwZôvwbK) Ges 
Lvjmg~‡ni Dbœq‡bi gva¨‡g mí‡gqv`x 
Kg©ms ’̄v‡bi m„wó Kiv| 

 cyKzi/w`wN (cÖwZôvwbK) Ges 
Lvjmg~‡ni Dbœq‡bi gva¨‡g 
w`N©¨‡gqv`x Avqea©K/evwbwR¨K 
Kvh©µg m„wó Kiv| 

 cyKzi/w`wN (cÖwZôvwbK) Ges 
Lvjmg~‡ni Dbœq‡bi gva¨‡g f‚cwi ’̄ 
cvwbi avib ÿgZv e„w× I †Wª‡bR 
myweav mnRxKiY Ges e„ÿ †ivc‡bi 
gva¨‡g cwi‡e‡ki Dci weiæc cÖfve 

Lvj cyb:Lbb, cyKzi/w`wN cyb:Lbb, NvU 
wbg©vY, e„ÿ‡ivcY| 

1.42% 1900.00 
(1.42%) 

100% 1899.49 
(99.97%) 
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µt 
bs 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡b Drm/ Avw_©K 
ms‡kølY/ mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg PjwZ A_© eQ‡ii 
jÿ¨gvÎv (cwigvb I 

wcwci %) 

PjwZ A_©eQ‡ii AMÖMwZ 

ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K  
1 2 3 4 5 6 7 8 

†iva Kiv| 
151. ÿz`ªvKvi cvwb m¤ú` Dbœqb cÖKí (2q 

ch©vq)| (128596.31/ 01/10/2017 
n‡Z 31/12/2023) 

 cvwb m¤ú` e¨e ’̄vcbv welqK 
AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi gva¨‡g K…wl 
Drcv`b e„w×| 

 Dc-cÖK‡íi †UKmB cwiPvjbv I 
iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ cvwb e¨e ’̄vcbv 
mgevq mwgwZ (cvemm) cÖwZôv I 
kw³kvjxKiY|  

 K…wl DcKiY, cÖwkÿY I wecYb 
myweavw` cÖ`v‡bi gva¨‡g cÖvwšÍK 
K…l‡Ki Avqe„w×| 

Dc-cÖKí| 5.68% 7300.00 
(5.68%) 

98.45% 7132.19 
(97.70%) 

 ‡m±i t Rb cÖkvmb)       
152. b¨vkbvj †iwR‡jÝ †cÖvMÖvg (GjwRBwW 

cvU©) KvwiMwi mnvqZv kxl©K cÖKí| 
(2634.85/Rvbyqvix/2018 n‡Z 
gvP©/2021) 

GjwRBwW I ’̄vbxq miKvi mg~‡ni 
`~‡h©vM mnbkxjZv I Gender 
Responsive AeKvVv‡gv msµvšÍ wel‡q 
`ÿZv e„w× I `xN©‡gqv‡` †iwR‡jÝ 
Kvh©µ‡gi Ask wnmv‡e `y‡h©vM 
mnbkxjZv I AeKvVv‡gv msµvšÍ wfwË 
cÖ ‘̄Z KiY| 

 13.68% 612.00 
(23.23%) 

100% 607.48 
(99.26%) 

‡gvU t       
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7| MªvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb   
 
2018-19 A_©eQ‡ii cjøx Dbœqb I cÖwZôvb, K…wl †m±‡i ev Í̄evwqZ cjøx AeKvVv‡gvi cÖavb cÖavb 
As‡Mi weeiY wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|    

µt cÖavb cÖavb As‡Mi bvg GKK AMÖMwZ  
bs     ‡fŠZ Avw_©K (‡KvwU UvKv) 
1 2 3 4 5 
1 Dc‡Rjv moK wbg©vY   wKtwgt 510.00 814.14 
2 BDwbqb moK wbg©vY   wKtwgt 1240.00 1289.94 
3 MÖvg moK wbg©vY   wKtwgt 3650.00 3275.23 
4 Dc‡Rjv mo‡K we«R/KvjfvU© wbg©vY  wgt 12000.00 595.49 
5 BDwbqb I MÖvg mo‡K we«R/KvjfvU© wbg©vY  wgt 18000.00 656.71 
6 †MÖv_ †m›Uvi I nvU-evRvi msL¨v 185 70.36 
7 e„¶†ivcY wKtwgt 182 0.75 
8 gvwUi iv¯Ív i¶Yv‡e¶Y wKtwgt 80 4.45 
9 cvKv iv¯Ív i¶Yv‡e¶Y wKtwgt 12500 3219.59 
10 eªxR/KvjfvU© †givgZ wgt 3600 130.00 
11 BDwc Kg‡cø· feb wbg©vY msL¨v 110 65.08 
12 Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø· wbg©vY/m¤úªmviY msL¨v 58 139.08 
13 NvU wbg©vY msL¨v 51 14.34 
14 Kv‡jKkb †m›Uvi msL¨v 7 3.50 
15 mvB‡K¬vY †mëvi wbg©vY msL¨v 66 459.97 
16 Womens Corner msL¨v 1 0.15 
17 ¶z ª̀vKvi cvwb m¤c` Dbœqb ‡n±i 2400 48.19 

 
8| moK Dbœqb   
 

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

  
bv‡Uvi †Rjvi wmsov Dc‡Rjvi RvgZjx n‡Z evgxnvj moK| bv‡Uvi †Rjvi wmsov Dc‡Rjvi RvgZjx n‡Z ivbxi nvU 

moK| 
 

2018-19 A_©eQ‡i wewfbœ cÖK‡íi gva¨‡g ‡`ke¨vcx 814.14 †KvwU UvKv e¨‡q 510 wK‡jvwgUvi 
Dc‡Rjv moK, 1,289.94 †KvwU UvKv e¨‡q 1,240 wK‡jvwgUvi BDwbqb moK I 3,275.23 †KvwU 
UvKv e¨‡q 3,650 wK‡jvwgUvi MÖvg moK Dbœqb Ges 3,219.59 †KvwU UvKv e¨‡q 12,500 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  
 

wbiwew”Qbœ moK †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g ‡`‡ki `wi ª̀ 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 2018-19 A_©eQ‡i wewfbœ 
cÖK‡íi gva¨‡g mviv †`‡k 1,252.19 †KvwU UvKv e¨‡q 30,000 wgUvi weªR/KvjfvU© wbg©vY/cybwb©g©vY 
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| 

 
jvjgwbinv‡U wZ¯Ív b`xi Ici wbwg©Z 850 wgUvi `xN© ÔM½vPov †kL nvwmbv †mZzÕ 
 

 
eªvþYevwoqvi wZZvm b`xi Ici wbwg©Z Y AvK…wZi 771 wgUvi `xN© Ô†kL nvwmbv wZZvm †mZzÕ  
 
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|  
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10| Mªvg †m›Uvi/nvU-evRvi Dbœqb  
 

MÖvgxY A_©‰bwZK I evwYwR¨K Dbœq‡bi †K›`ªwe›`y wnmv‡e †MÖv_-†m›Uvi/nvU-evRvi we‡ewPZ| 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 2018-19 A_©eQ‡i wewfbœ cÖK‡íi gva¨‡g cÖvq 70.36 †KvwU UvKv e¨‡q 
185wU †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 kw³kvjx KiY I Z…Ygyj ch©v‡q Rb mvaviY‡K One stop mvwf©m cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ 
miKvi KZ…©K †`‡ki 4571wU 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| Bnv‡Z 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 mvg_© n‡e| BDwbqb cwil` ’̄vbxq miKv‡ii me©wb¤œ Í̄i, 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`v cyi‡b D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| eZ©gv‡b ‡`‡ki me©‡gvU 
BDwbqb cwil‡`i msL¨v 4571wU, Zb¥‡a¨ GjwRBwWÕi BDwmwmwc cÖK‡íi AvIZvq 1g ch©v‡q 1468wU, 
2q ch©v‡q 842wU Ges †Rjv cwil`mn GjwRBwWÕi Ab¨vb¨ cÖKí n‡Z 955wU mn me©‡gvU 3265wU 
BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY KvR mgvß n‡q‡Q| Aewkó BDwc mg~n ev Í̄evq‡bi c`‡ÿc MÖnY 
Kiv n‡q‡Q| 905.60 †KvwU UvKv e¨‡q 2q ch©v‡q cÖKíwUi †gqv`Kvj 2011-12 n‡Z 2019-20 
A_©eQi ch©šÍ| ev Í̄evwqZ BDwbqb cwil‡` Rb cÖwZwbwa, †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…bgyj ch©v‡qi Ask MÖnY wbwðZ n‡”Q|  
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12| bMi AeKvVv‡gv Dbœqb  
 

cwiKíbv Kwgk‡bi †fŠZ cwiKíbv, cvwb mieivn I M„nvqb †m±‡ii AvIZvq 2018-19 A_©eQ‡i bMi 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g ev Í̄evwqZ cÖavb cÖavb As‡Mi Z_¨vejx wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q|  

µt cÖavb cÖavb As‡Mi bvg GKK AMÖMwZ  
bs     ‡fŠZ Avw_©K 

(‡KvwU UvKv) 
1 2 3 4 5 
1 iv Í̄v/dzUcvZ wbg©vY wKtwgt 873 978.23 
2 ‡Wªb wbg©vY wKtwgt 300 692.78 
3 we«R/KvjfvU© wbg©vY wgt 1499 84.52 
4 j¨vwUªb msL¨v 1014 17.50 
5 evm/UªvK Uvwg©bvj msL¨v 7 16.70 
6 iv Í̄v i¶Yv‡e¶Y wKtwgt 140 89.75 
7 gvwëcvicvm wewìs msL¨v 9 38.92 
8 mvB‡K¬vb †mëvi msL¨v 8 52.81 
9 wóªU jvBU msL¨v 1235 7.62 
10 cwi”Qbœ Kg©x‡`i Rb¨ feb wbg©vY msL¨v 13(14%) 34.27 

 
13| MYm‡PZbZv Kvh©µg  
 

GjwRBwW KZ©„K ev Í̄evqbvaxb MÖvgxY AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKímg~‡ni gva¨‡g MÖvg, BDwbqb I Dc‡Rjv 
moK wbg©vY/cybwb©g©vY/i¶Yv‡e¶Y, weªR/KvjfvU© wbg©vY/cybwb©g©vY/i¶Yv‡e¶Y Ges e„¶‡ivcY Kg©m~wP 
ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| Gi d‡j 2018-19 A_©eQ‡i `wi ª̀ RbM‡Yi Rb¨ cÖvq 8.20 †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 2018-19 A_©eQ‡i 8wU Kg©m~wP/cÖK‡íi gva¨‡g 13,456.19 jÿ UvKv e¨‡q 
1,59,643 Rb DcK…Z n‡e|  
 
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 ª̀ bMievmxi AskMÖnY e„w×, `wi ª̀ n«vmKiY Kvh©µg, 
ew Í̄ 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|  
 
14| i¶Yv‡e¶Y Kvh©µg  
 
GjwRBwW mvaviYZt wbqwgZ I wbw ©̀ó mgqvšÍi GB ỳB cÖK…wZi i¶Yv‡e¶Y Kvh©µg MÖnY K‡i _v‡K| Z‡e 
cÖvK…wZK ỳ‡hv©‡M ¶wZMÖ ’̄ AeKvVv‡gvmg~‡ni ‡givgZ I cybe©vmb Kvh©µg cÖ‡qvRb Abyhvqx Riæix wfwË‡ZI 
MÖnY Kiv nq|  
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ivRkvnx †Rjvi evNgviv Dc‡Rjvi 2200-5670wg: †PB‡b‡R gKgj-‡gvnbMÄ moK Gi wbqwgZ iÿYv‡eÿY  
 
i¶Yv‡e¶Y Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ ivR¯̂ ev‡R‡Ui AvIZvq 2018-19 A_©eQ‡i AsMwfwËK ev Í̄evwqZ 
i¶Yv‡e¶Y Kg©m~wPi weeiY wb‡Pi mviYx‡Z cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|    
 
 

µt cÖavb cÖavb As‡Mi bvg GKK AMÖMwZ  
bs     ‡fŠZ Avw_©K (‡KvwU UvKv) 
1 2 3 6 7 
1 ivR¯̂ (mgqvšÍi moK i¶Yv‡e¶Y)  wKtwgt 7724 1667.88 
2 ivR¯̂ (eªxR/KvjfvU© wbg©vY)  wgt 1244 52.12 
3 wbqwgZ moK iÿYv‡eÿY  wKtwgt 11200 80.00 

 
15| gvbwbqš¿Y  
 
AeKvVv‡gv wbgv©Y/i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri gvb wbqš¿†Yi Rb¨ wewfbœ ch©v‡q GjwRBwWÕi wbR¯̂ gvb wbqš¿Y 
j¨ve‡iUix i‡q‡Q| G mKj j¨ve‡iUix‡Z wbgv©Y mvgMÖx I m¤úvw`Z Kv‡Ri gvb wbqwgZ cix¶vi gva¨‡g 
wbwðZ Kiv nq| GjwRBwWÕi wbR¯̂ Dbœqb Kg©Kv‡Ûi ¸YMZ gvb cix¶v-wbix¶v QvovI Ab¨vb¨ 
miKvix/†emiKvix cÖwZôv‡bi wbgv©Y Kv‡Ri gvb wbqš¿‡Yi Rb¨ cix¶v-wbix¶v Zuv‡`i Pvwn`v Abyhvqx 
Kiv n‡q _v‡K| 
 
gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUixi weeiY 
 
wewfbœ ch©v‡q ’̄vwcZ wbg©vY/i¶Yv‡e¶Y Kv‡Ri gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUixmg~n n‡jv t 
1| †K› ª̀xq gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUix - 1wU   
2| AvÂwjK Kvg †Rjv gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUix - 20wU   
3| †Rjv gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUix - 64wU   
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gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUix‡Z we`¨gvb cix¶v myweavw` 
 
GjwRBwWÕi †Rjv/AvÂwjK j¨ve‡iUixmg~‡n wm‡g›U, GwMÖ‡MU, BU, KswµU, iW, weUzwgb Ges gvwUi 
wewfbœ cix¶vmn mve-m‡qj Bb‡fwó‡Mk‡bi myweav Av‡Q| G mKj gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUixmg~‡n 
GjwRBwWÕi Dbœqb Kv‡R e¨eüZ wbgv©Y mvgMÖx, iv Í̄vi wewfbœ Í̄imn AeKvVv‡gvi wewfbœ As‡Mi/Kv‡Ri 
¸bMZ gvb wbqwgZ cix¶v Kiv nq| ZvQvovI wewfbœ ms ’̄v I e¨w³ wba©vwiZ wdm cÖ`vb mv‡c‡¶ GmKj 
cix¶v myweavw` wb‡Z cv‡ib| 
 
16| `vwi ª̀ we‡gvPb Kvh©µg  
 
2018-19 A_©eQ‡i 1133.79 jÿ Rbw`em Kg©ms ’̄v‡bi m„wó n‡q‡Q| AwaKš‘, D‡jøL‡hvM¨ msL¨K ¶z ª̀ 
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 ª̀ we‡gvP‡b we‡kl Ae`vb †i‡L‡Q| 2018-19 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 2018-19 A_©eQi 
j¶¨gvÎv  

(j¶ Rbw`em) 
AwR©Z AMÖMwZ  
(j¶ Rbw`em) 

1| Dbœqb LvZ   
 K) cjøx AeKvVv‡gv 703.26 647.45 
 L) bMi AeKvVv‡gv 172.55 172.55 
 M) Ab¨vb¨ gš¿Yvjq  197.68 191.25 

2| ivR¯̂ LvZ 122.53 122.53 
 †gvU 1196.01 1133.79 (94.80%) 

 
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‡ ª̄v‡Z AšÍf~©³ 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 Zvu‡`i‡K ÿgZvqb 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 jÿ¨ bvix-cyiæ‡li ˆelg¨ ~̀ixKiY| GB jÿ¨ AR©‡b 2002 mv‡j 
cvuP eQi †gqvw` cÖ_g †RÛvi mgZv †KŠkj I Kg©cwiKíbv cÖYqb Kiv nq Ges wØZxq †gqv‡` 2008-
2015 mv‡ji Rb¨ DbœxZ K‡i Zv ev Í̄evq‡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 ÒRvZxq bvix 
Dbœqb bxwZÓ cÖKvwkZ nIqvi †cÖwÿ‡Z BwZc~‡e© cÖYxZ GjwRBwWÔi †RÛvi mgZv welqK wZbwU c„_K 
c„_K †KŠkj ch©v‡jvPbv K‡i GjwRBwWÔi GKwU Awfbœ †RÛvi mgZv welqK †KŠkj cÖYqb Kiv nq| D³ 
†KŠk‡ji avivevwnKZvq †m±i wfwËK Avjv`v Avjv`v  Kg©cwiKíbvI cÖYqb Kiv nq| eZ©gv‡b Ô‡RÛvi 
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I Dbœqb †dvivgÕ D³ †gqv‡`i Kg©cwiKíbv ch©v‡jvPbv K‡i Z…Zxq †gqv‡` 2016-2021 Gi Rb¨ 
GjwRBwWÔi mvwe©K †m±imn †gvU PviwU Avjv`v Avjv`v †RÛvi mgZv welqK Kg©cwiKíbv cÖYqb K‡i|  
 
Ô†RÛvi I Dbœqb †dvivgÕ ‰ÎgvwmK wfwË‡Z wbqwgZ mfvq wgwjZ nq| G mfvq MÖvgxY, bMi I ÿz`ªvKvi 
cvwb m¤ú` AeKvVv‡gv Dbœq‡b GjwRBwWÔi 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 
mgZv welqK Bm ÿ¸‡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 (AvBWweøDAviGg), 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‡q wewfbœ wmwbqi Kg©KZ©v †hgb-ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, ˆe‡`wkK mnvqZvcyó 
cÖKí cwiPvjK, wbev©nx 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 mšÍvb‡`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‡Ï‡k¨| 
 

 
‡W-‡Kqvi cwi`k©‡b Kg©KZ©ve„›` 

 
mfvcwZ wn‡m‡e Rbve ‡gvt Avãyi ikx` wgqv, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx (cÖkvmb) Ges m`m¨-mwPe wn‡m‡e 
ˆmq`v Avmgv LvZzb, Dc-cÖKí cwiPvjK, †Kv÷vj K¬vB‡gU †iwRwj‡q›U Bbd«v÷ªvKPvi cÖKí GB †W-
†Kqvi †m›Uvi cwiPvjbv KwgwUi `vwqZ¡ cvjb K‡ib| 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| GB †W-‡Kqvi †m›Uv‡i wkï‡`i‡K mve©ÿwYK †`Lvïbv Kivi Rb¨ 01 (GK) Rb mycvifvBRvi, 
01 (GK) Rb mnKvix mycvifvBRvi Ges 05 (cvuP) Rb ‡Kqvi wMfvi i‡q‡Q| 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| 
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AvšÍR©vwZK bvix w`em 2019 D &̀hvcb 

 
8 gvP© AvšÍR©vwZK bvix w`em| †RÛvi I Dbœqb †dviv‡gi GKwU Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© KvR n‡jv AvšÍR©vwZK 
bvix w`em D`&hvcb Kiv| evsjv‡`k miKvi KZ©„K AvšÍR©vwZK bvix w`emÕ2019 Gi cÖwZcv`¨- 
 

ÒmevB wg‡j fv‡ev, bZzb wKQz K‡iv 
bvix-cyiæl mgZvi bZzb wek¦ M‡ov|Ó 

 
G cÖwZcv`¨ evsjv‡`‡ki eZ©gvb †cÖÿvc‡U AZ¨šÍ MyiæZ¡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`emÕ 2019 D &̀hvcb K‡i‡Q| 
 
m¤§vwbZ cÖavb cÖ‡KŠkjx g‡nv`‡qi 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 AvZœwbf©ikxj n‡”Qb Zvu‡`i‡K Drmvn I DÏxcbv cÖ`vb Ges Ab¨‡`i gv‡S AvZœwbf©ikxj nIqvi 
m‡PZbZv m„wó Kivi j‡ÿ¨ †kÖô AvZœwbf©ikxj bvix m¤§bbv 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 eªæwkIi 
weZiYmn GjwRBwWÕi †RÛvi Kvh©µ‡gi wfwWI cÖ`k©‡bi e¨e ’̄v ivLv nq| 
 

 
GjwRBwW KZ©„K Av‡qvwRZ 08 gvP©, 2019 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 bvix‡`i cÖvß Z_¨vw`i Av‡jv‡K †gvU 10 (`k) 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 cvuPwU gvb`‡Ûi 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 wbev©Pb Kiv n‡q‡Q GKwU we‡kl g~j¨vqb KwgwUi gva¨‡g| †RÛvi Kvh©µ‡g mdj GB 
wZbwU wbev©wPZ cÖKí h_vµ‡g: (1) nvIi AÂ‡ji eb¨v e¨e ’̄vcbv I Rxebgvb Dbœqb cÖKí  (2) b`©vb 
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evsjv‡`k Bw›U‡MÖ‡UW Dbœqb cÖKí (3) wmwU Mfvi‡bÝ cÖKí | wbev©wPZ GB wZbwU cÖKí‡K m¤§vbbv 
wn‡m‡e †µ÷ cÖ`vb Kiv nq| 

 
Ab¨w`‡K, mdj 10 (`k) 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 †µU cÖ`vb Kiv nq, Zv‡`i Z_¨vw` wb‡¤œi mviYx‡Z cÖ`wk©Z Kiv n‡jv-  
cjøx Dbœqb †m±i †_‡K wbe©vwPZ †kÖô 03 (wZb) Rb AvZ¥wbf©ikxj bvix 
 
µwgK 

bs 
bvg ’̄vb 

AwaKvix 
Dc‡Rjv I †Rjv cÖK‡íi bvg 

1| iv‡njv †eMg cÖ_g iv‰Ri, gv`vixcyi ‡Kvóvj K¬vB‡gU ‡iwRwj‡q›U 
Bbd«v÷vKPvi cÖKí 

2| ‡gvmvt dwi`v wØZxq bv‡Uvi m`i, bv‡Uvi iæivj Ggcøq‡g›U GÛ †ivW 
†gBb‡U‡bÝ †cÖvMÖvg-II 

3| ¯§„wZKbv gÛj Z…Zxq ‡KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ ‡Kvóvj K¬vB‡gU ‡iwRwj‡q›U 
Bbd«v÷vKPvi cÖKí 

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

bs 
bvg ’̄vb 

AwaKvix 
Dc‡Rjv I †Rjv cÖK‡íi bvg 

1| wkDwj ivbx †` cÖ_g ‡ebv‡cvj, h‡kvi bMi cwiPvjb I AeKvVv‡gv 
DbœwZKiY cÖKí-III 

2| ‡gvmvt Rwgjv †eMg wØZxq exiMÄ, w`bvRcyi b`v©b evsjv‡`k Bw›U‡MÖ‡UW 
Dbœqb cÖKí 

3| ‡gvQvt wjwj Av³vi Z…Zxq dwi`cyi m`i, 
dwi`cyi 

bMi cwiPvjb I AeKvVv‡gv 
DbœwZKiY cÖKí-III 

 
cvwb m¤ú` Dbœqb †m±i †_‡K wbe©vwPZ †kÖô 04 (Pvi) Rb AvZ¥wbf©ikxj bvix 
 
µwgK 

bs 
bvg ’̄vb 

AwaKvix 
Dc‡Rjv I †Rjv cÖKí/BDwb‡Ui bvg 

1| ‡gvmvt giZzRv †eMg cÖ_g AvRwgwiMÄ, nweMÄ nvIi AÂ‡ji AeKvVv‡gv I 
Rxebgvb Dbœqb cÖKí 

2| BwZ myjZvbv wØZxq bMiKv›`v, dwi`cyi ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb 
cÖKí (RvBKv-1) 

3| ‡gvmvt byiRvnvb wewe Z…Zxq Zv‡bvi, ivRkvnx mgwš^Z cvwb m¤ú` e¨e ’̄vcbv 
BDwbU 

4| gvqv ivbx wek¦vm  dwi`cyi m`i, dwi`cyi ÿz ª̀vKvi cvwb m¤ú` Dbœqb 
cÖKí (RvBKv-1) 
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  m¤§vbbv, mb` I †µ÷ cÖvß mdj AvZ¥wbf©ikxj bvix‡`i GKvsk  
 
G Qvov †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‡jv- 
 
Kv‡Ri Dchy©³ cwi‡ek A_©vr Zv †RÛvi ms‡e`bkxj wKbv (wbgv©Y 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 wbgv©Y Ges Ab¨vb¨ Kv‡R 
wb‡qvwRZ bvix kÖwgKMY‡K gRyix mwVK mg‡q Ges GKB cÖK…wZi mg-cwigvb Kv‡Ri Rb¨ mg-gRyix 
cwi‡kva Kiv nq wKbv| kÖwgK wn‡m‡e bvix I cyiæ‡li msL¨v Avjv`vfv‡e wbiæwcZ nq wKbv; Ges 
wbe©vwPZ women KZ©„K Women Market Section cwiPvwjZ nq wKbv| †Rjv ch©v‡q Ô‡RÛvi 
KwgwUÕ MVb Ges KwgwUi mfv wbqwgZ A_©vr ˆÎgvwmK wfwË‡Z nq wKbv| †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 
wKbv| cÖwZ Qq gvm AšÍi †Rjv †_‡K cjøx Dbœqb ‡m±i Ges ÿz ª̀vKvi 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 wKbv| 
Aciw`‡K, bMi †m±‡ii AvIZvq †cŠimfv †_‡K Ô‡RÛvi msµvšÍ Kvh©µg cÖwZ‡e`bÕ mswkøó cÖKí 
cwiPvjK `ß‡ii gva¨‡g bMi e¨e ’̄vcbv BDwbU A_ev †RÛvi I Dbœqb †dvivg G †cÖiY Kiv nq wKbv| 
Dc‡iv³ jÿ¨Yxq welq¸wj‡K we‡ePbvq †i‡L B‡Zvc~‡e© wKQz †Rjv cwi`k©b Kiv n‡jI G Kvh©µg Av‡iv 
†eMevb nIqv cÖ‡qvRb| GRb¨ 64 wU †Rjvmn †cŠimfv¸wj‡Z GjwRBwWÕi †fŠZ Kvh©µg cwi`k©b wUg 
KZ©„K d‡jvAvc Kivi mv‡_ †RÛvi msµvšÍ Dc‡i ewY©Z Kvh©µg d‡jvAvc Kivi welqwU cwi`k©b wU‡g 
AšÍf~©³ Kivi Rb¨ GjwRBwW g¨v‡bR‡g‡›Ui my- „̀wó Kvgbv Kiv n‡jv| 
 
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 ª̀ I †eKvi‡`i Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wói cvkvcvwk kªwgK, ¶z ª̀ e¨emvqx Ges 
GjvKvevmxi Rb¨ cÖZ¨¶ I c‡iv¶ Av‡qi my‡hvM m„wó n‡”Q hv †`‡ki `wi ª̀ 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|  



113 

 
GjwmGm gwnjviv GBPwewe ‡cf‡g›U wbg©vY Ki‡Qb 

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

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

19| m¨vwb‡Ukb Kvh©µg  
      cÖ‡hvR¨ bq| 
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20| 2018-19 A_©eQ‡ii we‡kl mvdj¨ t 
 

cwi”QbœKg©x‡`i AvevwmK feb D‡Øvab Ki‡jb gvbbxq cÖavbgš¿x 
 

XvKv wmwU K‡c©v‡ik‡bi cwi”QbœKg©x‡`i `xN©w`‡bi Avevmb mgm¨v wbim‡bi j‡ÿ¨ ivRavbxi `qvMÄ I ajcyi 
GjvKvq 4wU eûZj AvevwmK fe‡bi D‡Øvab Kiv n‡q‡Q| G‡Z 345wU cwievi emevm Ki‡Z cvi‡e| 
 

MZ 8 A‡±vei 2018 gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv MYfeb †_‡K wfwWI Kbdv‡iÝ Gi gva¨‡g Gme fe‡bi 
ïf D‡Øvab K‡ib| Abyôv‡b ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿x L›`Kvi †gvkviid †nv‡mb, Ggwc Dcw ’̄Z 
wQ‡jb| ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi wmwbqi mwPe W. Rvdi Avn‡g` Lvb cÖK‡íi Ici wbwg©Z GKwU wfwWI wPÎ 
Dc ’̄vcb K‡ib|   
 

XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi †gqi †gvnv¤§` mvC` †LvKb, cÖavb wbe©vnx Kg©KZ©v Lvb †gvnv¤§` wejvjmn ’̄vbxq 
RbMY G mg‡q `qvMÄ cÖvšÍ †_‡K wfwWI Kbdv‡i‡Ý Ask †bb| 
 

Abyôv‡b gvbbxq cÖavbgš¿x e‡jb, Zuvi miKvi M„nnxb‡`i Avevm‡bi e¨e ’̄v Ki‡e| wZwb cwi”QbœKg©x‡`i D‡Ï‡k¨ 
e‡jb, hviv Avgv‡`i bMi Rxeb‡K cwi®‹vi cwi”Qbœ ivL‡Q Zv‡`i my›`i I ¯̂v ’̄¨Ki Rxebavi‡Yi wbðqZv weavb 
Ki‡Z Zuvi miKvi G ai‡Yi cÖKí ev Í̄evqb Ki‡Q| 
 

gvbbxq cÖavbgš¿x Avkvev` e¨³ K‡ib, cwi”QbœKg©x‡`i †Q‡j-†g‡qiv AvaywbK wkÿvq wkwÿZ n‡q DbœZ Rxeb 
M‡o Zzj‡e| wZwb ˆ`bw›`b cwi”QbœZv Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ AvaywbK hš¿cvwZ e¨env‡ii wb‡ ©̀k †`b| 
 

 
gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv MYfeb †_‡K wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi `qvMÄ I ajcy‡i 
cwi”QbœKg©x‡`i Rb¨ wbwg©Z 4wU AvevwmK feb D‡Øvab K‡ib   
 

miKvi XvKv wmwU K‡c©v‡ik‡bi (eZ©gv‡b XvKv `wÿY wmwU K‡c©v‡ikb) cwi”QbœKg©x‡`i Avevm‡bi Rb¨ 2013 
mv‡j `qvM‡Ä 5wU, ajcy‡i 5wU Ges m~Îvcy‡i 3wU eûZj feb wbg©v‡Yi cwiKíbv MÖnY K‡i, hvi wbg©vY e¨q aiv 
nq 190 †KvwU UvKv| cÖK‡íi AvIZvq 13wUi g‡a¨ 4wU eûZj fe‡bi wbg©vY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| Aewkó 9wUi 
KvR ª̀æZMwZ‡Z GwM‡q Pj‡Q|  
 
’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gme AvevwmK feb wbg©v‡Yi KvR ev Í̄evqb Ki‡Q| cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j †gvU 

1,148wU cwi”QbœKg©x cwievi AvaywbK I hy‡Mvc‡hvMx Avevmb myweav cv‡e|   
 
 

cÖwZwU d¬¨v‡Ui Kv‡c©U Gwiqv 472 eM©dzU| G‡Z i‡q‡Q ỳwU kqbKÿ, ivbœvNi, GKwU Uq‡jU I ỳwU eviv›`v|  
cÖwZwU fe‡b wjdU, mve©ÿwYK we ỳ¨‡Zi Rb¨ †Rbv‡iUi Ges cÖwZwU K‡jvbx‡Z Avjv`v ˆe ỳ¨wZK mve‡÷kb 
Av‡Q|  d¬¨v‡Ui m¤ú~Y© †g‡S UvBjm& Øviv Ave„Z| cÖwZwU fe‡b c„_K †÷viiæg I GKwU KwgDwbwU nj i‡q‡Q| 
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gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv MYfeb †_‡K wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g  

GjwRBwW wbwg©Z wewfbœ †fŠZ AeKvVv‡gv D‡Øva‡bi mgq ¯’vbxq DcKvi‡fvMx‡`i m‡½ K_v e‡jb 
evsjv‡`k‡K Av‡iv A‡bK ~̀i †h‡Z n‡e: gvbbxq cÖavbgš¿x 

 
evsjv‡`k MZ `k eQ‡i Dbœq‡bi gnvmo‡K †h c_ cvwo w`‡q‡Q, Zv‡K Amva¨ mvab e‡j  gšÍe¨ K‡i‡Qb 
gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv| wZwb e‡jb, Avwg Rvwb bv, c„w_ex‡Z †Kv‡bv †`k GZ Aí mg‡q GZ DbœwZ mvab 
Ki‡Z cv‡i wKbv| wKš‘ Avgiv †mB Amva¨ mvab Ki‡Z †c‡iwQ| evsjv‡`k‡K Av‡iv A‡bK ~̀i †h‡Z n‡e| MZ 
11 A‡±vei 2018 MYfeb †_‡K wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g 20 †Rjvq 33wU Dbœqbg~jK Kv‡Ri D‡ØvabKv‡j 
gvbbxq cÖavbgš¿x Gme K_v e‡jb| 
’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii Aax‡b wbwg©Z mvZwU `xN© †mZy, GKwU †RwU, bqwU Dc‡Rjv cwil‡`i 

m¤cÖmvwiZ cÖkvmwbK feb I njiæg Ges QqwU bMi gvZ…m`b feb I `kwU bMi ¯̂v ’̄¨‡K› «̀ D‡Øvab K‡i 
cÖavbgš¿x e‡jb, RvwZi wcZvi Av ©̀k ey‡K aviY K‡i wb‡Ri Rxeb‡K DrmM© K‡iwQ| wZwb AviI e‡jb, 2008 
mv‡j beg RvZxq msm` wbe©vP‡bi ci AvIqvgx jxM †bZ…Z¡vaxb gnv‡RvU miKvi ¶gZvq G‡m †`‡ki Dbœq‡b 
e¨vcK Kg©m~wP ev Í̄evqb ïiæ K‡i| me w`K †_‡K gvbyl †hb fv‡jvfv‡e evuP‡Z cv‡i, †mB †Póv K‡i‡Q Zvi 
miKvi| 
Abyôv‡b gvbbxq cÖavbgš¿x w`bvRcy‡ii KvšÍwRD gw›`i mo‡K †Wcv b`xi Ici 228 wgUvi `xN© †mZy, Rvgvjcy‡i 
eªþcyÎ b‡`i Ici 560 wgUvi `xN© Ôknx` †jd‡Ub¨v›U †kL Rvgvj †mZyÕ I 560 wgUvi `xN© Ôknx` †gRi 
†Rbv‡ij Lv‡j` †gvkviid exi DËg †mZyÕ, Uv½vB‡j a‡jk¦ix b`xi Ici 520.60 wgUvi `xN© Ô†`kiZœ Rb‡bÎx 
†kL nvwmbv †mZyÕ, MvRxcy‡ii kÖxcyi Dc‡Rjvq 315 wgUvi `xN© †mZy, gv`vixcy‡i Avwoqvj Lvu b‡`i Ici 
686.75 wgUvi `xN© Ô†kL jyrdi ingvb †mZyÕ Ges bovB‡j wPÎv b`xi Ici Ô†kL iv‡mj †mZyiÕ D‡Øvab K‡ib| 
GQvov, †UKbvd-wgqvbgvi UªvbwRU Nv‡U wbwg©Z 550 wgUvi `xN© †RwUiI D‡Øvab Kiv nq G mgq| 
†mZz¸‡jv wbg©v‡Yi d‡j mswkøó †Rjvi Af¨šÍixY Ges cvk¦©eZx© †Rjvmg~‡ni m‡½ moK †hvMv‡hvM mnRZi n‡e, 
G‡Z mgq I e¨q K‡g Avm‡e|  
GKB Abyôv‡b gvbbxq cÖavbgš¿x bxjdvgvixi †Wvgvi,bIMvui AvÎvB I ivYxbMi, bv‡Uv‡ii wmsov, wmivRM‡Äi 
Zvovk, wK‡kviM‡Äi m`i Dc‡Rjv, gvwbKM‡Äi mvUywiqv, h‡kv‡ii kvk©v Ges †bvqvLvjxi m`i Dc‡Rjvq 
wbwg©Z Dc‡Rjv cwil‡`i m¤cÖmvwiZ cÖkvmwbK feb I njiæg Gi D‡Øvab K‡ib| ’̄vbxq RbM‡Yi †mevcÖvwß 
mnRZi Ki‡Z Gme feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 
GKB mgq gvbbxq cÖavbgš¿x XvKv DËi wmwU Ki‡cv‡ik‡bi Aaxb wgicyi GK b¤^i †mKk‡b, MvRxcyi wmwU 
Ki‡cv‡ik‡bi `w¶Y †Kvjvi evRv‡ii axivkÖ‡g, iscyi wmwU Ki‡cv‡ik‡bi c~e© Lvmev‡M, wK‡kviMÄ †cŠimfvi 
nviæqvq, Kywóqv †cŠimfvi wg‡ji cvovq Ges †MvcvjMÄ †cŠimfvq QqZjv bMi gvZ…m`b Ges MvRxcy‡ii bx‡ji 
cvovq,Kywgjøvi Kgjvcyi, evDe›` I imyjcy‡i, iscy‡ii Gikv` bMi I Rygvcyovq, Kywóqvi evivw` I eoLv`vq 
Ges wK‡kviM‡Äi byivbx I Zvivcvkvq wZbZjv bMi ¯̂v ’̄¨‡K‡› ª̀iI D‡Øvab K‡ib| 
kni GjvKvi bvix, wkï I `wi`ª¨ Rb‡Mvôxi cÖv_wgK ¯̂v ’̄¨‡mev wbwðZ Ki‡Z AvaywbK my‡hvM myweav m¤^wjZ Gme 
gvZ…m`b I bMi ¯̂v ’̄¨‡K› ª̀ wbg©vY Kiv n‡q‡Q| ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi AvIZvq ev Í̄evbvaxb ÔÔ Avievb cÖvBgvix 
†nj_-†Kqvi mvwf©‡mm †Wwjfvix cÖKíÕÕ Gi AvIZvq GjwRBwW Gme feb wbg©vY K‡i| 
gvbbxq cÖavbgš¿x cÖK‡íi D‡Øvab K‡i G¸‡jvi i¶Yv‡e¶‡Y mswkøó KZ©…c¶‡K hZœevb nIqvi wb‡ ©̀k †`b| G 
mgq wZwb wfwWI Kbdv‡i‡Ýi gva¨‡g gv`vixcyi, Kywgjøv, bIMvu, gqgbwmsn Ges MvRxcyi †Rjvi ’̄vbxq 
DcKvi‡fvMx‡`i m‡½ K_v e‡jb| 
Abyôv‡b Ab¨v‡b¨i g‡a¨ e³e¨ iv‡Lb, ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿x L›`Kvi †gvkviid †nv‡mb| 
¯̂vMZ e³e¨ iv‡Lb ’̄vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvj‡qi wmwbqi mwPe W. Rvdi Avn‡g` Lvb| 
Abyôvb mÂvjb K‡ib cÖavbgš¿xi gyL¨ mwPe †gv. bwReyi ingvb| 
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GjwRBwWi AeKvVv‡gv e`‡j w`‡”Q wSbvBMvwZi b„-ZvwË¡K Rb‡Mvwôi Rxebgvb 
 
†m‡KÛ iæivj UªvÝ‡cvU© BgcÖyf‡g›U cÖ‡R± (AviwUAvBwc-2) Gi AvIZvq †kicyi †Rjvi wSbvBMvwZ Dc‡Rjvq 
b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœq‡bi Rb¨ AeKvVv‡gv Dbœqb Dc-cÖK‡íi KvR †kl n‡q‡Q| GB Dc-
cÖK‡íi AvIZvq 9.5 wK‡jvwgUvi moK, bvix gv‡K©U, KwgDwbwU †m›Uvi, weï× cvwbi Rb¨ AvUwU mvegviwmej 
cv¤ú, †`vKvbNimn PviwU hvÎx QvDbx Ges 119 wgUvi ¯‹zj evDÛvwi Iqvj wbg©vY Kiv n‡q‡Q| G GjvKvq 
gymjgvb, wn› ỳ, L„÷vb I †eŠ× m¤úª`vqmn b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi cÖvq Kzwo nvRvi gvbyl evm K‡i| Dc-cÖKíwU 
ev Í̄evq‡bi d‡j GjvKvi Av_©-mvgvwRK m~P‡K  †hvM n‡q‡Q bZzb gvÎv| e`‡j †h‡Z ïiæ K‡i‡Q RxebhvÎvi 
gvb| evsjv‡`k miKvi I wek^e¨vs‡Ki A_©vq‡b cÖKíwU †`‡ki 26wU †Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q|  
 
Dc-cÖKíwU b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi Rxeb-RxweKvi Ici Kx cÖfve †dj‡Q †mB m¤ú‡K© gšÍe¨ Ki‡Z wM‡q 
wSbvBMvwZ  UªvBevj I‡qj‡dqvi G‡mvwm‡qk‡bi mfvcwZ b‡ek LKwm Rvbvb, GjvKvwU Mv‡iv cvnvo Aay¨wlZ| 
GLv‡b Mv‡iv, †KvP, nvRs, nw`mn mvZ-AvUwU Avw`evmx Rb‡Mvôxi evm| GwU cvnvwo ỳM©g GjvKv| GjvKvi 
wcwQ‡q cov Rb‡Mvôxi Rxebgvb Dbœq‡b iv Í̄v-NvUmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi Rb¨ GjwRBwWi Kv‡Q Avgiv 
Av‡e`b Kwi| Avgv‡`i Pvwn`vi Av‡jv‡K GjwRBwW Dbœqb Kvh©µg ev Í̄evqb K‡i‡Q| Gme AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 
d‡j †Kej b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôx DcK…Z nqwb GLvbKvi me m¤úª`v‡qi gvbyl DcK„Z n‡q‡Q|  
 
wbwg©Z moK Ly‡j w`‡q‡Q bZzb m¤¢vebvi Øvi, hv hvZvqvZmn e¨emv-evwY‡R¨i Ici BwZevPK cÖfve †dj‡Z ïiæ 
K‡i‡Q| e¨emvqx †gvt bRiæj Bmjvg Rvbvb, Av‡M moKwU KuvPv wQj| hvZvqvZ Ki‡Z mgm¨v n‡Zv, A‡bK ~̀i 
Ny‡i Pjv‡div Ki‡Z n‡Zv| moK cvKv nIqvq Avgv‡`i A‡bK DcKvi n‡q‡Q|  
 
GjvKvq Lvevi cvwbi Zxeª msKU wQj| ’̄vbxq RbMY‡K A‡bK ~̀i †_‡K cvwb Avb‡Z n‡Zv| mvegviwmej cv¤ú 
’̄vc‡bi ci mve©ÿwYK wbivc` cvwbi mieivn wbwðZ n‡q‡Q| cvwbevwnZ †ivM-e¨vwai cÖv ỳf©veI K‡g‡Q| 

wSbvBMvwZ Dc‡Rjvi †QvU MRwb GjvKvi Awaevmx mywgZv mvsgv Rvbvb, Av‡M wZb/Pvi gvm weï× Lvevi cvwb 
†cZvg bv| SiYvi cvwb †L‡Z n‡Zv| mvegviwmej cv¤ú ’̄vc‡bi ci GLb mve©ÿwYK Lvevi cvwb cvw”Q| cvwbi 
Afve ~̀i n‡q‡Q|  
 
’̄vbxq b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi Pvwn`vi wfwË‡Z wbg©vY Kiv n‡q‡Q 9wU †`vKvbNi wewkó bvix gv‡K©U| G gv‡K©U 

bvix‡`i Kg©ms ’̄vi m„wó I bZzb D‡`¨v³v m„wói m¤¢vebv ˆZwi K‡i‡Q| wSbvBMvwZi XvKvBqv †gv‡o wbwg©Z G 
gv‡K©‡Ui `wR© gv÷vi myKjv †KvP Rvbvb, gv‡K©UUv nIqvi ci Avwg GLv‡b e¨emvi my‡hvM †c‡qwQ| Avkv KiwQ 
Avgvi w`b e`‡j hv‡e| Avgiv Lye Mwie| †`vKv‡b gvjcÎ †Zvjvi mvg_©¨ †bB| †KD my`wenxb F‡Yi e¨e ’̄v 
Ki‡j Lye fv‡jv n‡Zv|   
G AÂ‡ji b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi i‡q‡Q mg„× ms¯‹…wZ HwZn¨| b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi ms¯‹…wZ PP©v‡K AevwiZ Ki‡Z 
G Dc-cÖK‡íi AvIZvq wbg©vY Kiv n‡q‡Q KwgDwbwU †m›Uvi, hv b„-ZvwË¡K RbM‡Yi ms¯‹…wZ PP©vi cø¨vUdg© 
wn‡m‡e KvR Ki‡Q| G KwgDwbwU †m›Uvi‡K wN‡i ms¯‹…wZ PP©vmn cvjvcve©b D &̀hvc‡bi my‡hvM ˆZwi n‡q‡Q| G 
cÖm‡½ wek^e¨vs‡Ki wmwbqi †m¨vkvj †W‡fjc‡g›U †¯úkvwj÷ †gvt AvKZvi Rvgvb e‡jb, MÖvgxY AeKvVv‡gv 
Dbœq‡b G cÖKíwU we‡kl ¸iæZ¡ enb K‡i| wek^e¨vs‡Ki GKwU jÿ¨ n‡jv Dbœqb Kvh©µ‡gi m‡½ mKj 
RvwZ‡Mvôx‡K m¤ú„³ Kiv| G Dc-cÖK‡í ’̄vbxq b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi Pvwn`vi wfwË‡Z AwZwi³ wKQz KvR Kiv 
n‡q‡Q, hv Zv‡`i Rxebgvb Dbœqb I mvs¯‹…wZK HwZn¨ msiÿ‡Y we‡kl f~wgKv ivL‡Q| 
 
G Dc-cÖK‡íi AvIZvq moK msjMœ ¯‹z‡ji mxgvbv cÖvPxi wbg©v‡Yi d‡j wkÿv_x©‡`i wbivcËv †e‡o‡Q| hvÎx 
QvDwb wbg©v‡Yi d‡j hvÎxiv wbivc‡` Mvwoi Rb¨ A‡cÿv Ki‡Z cvi‡Qb| 
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†kicyi †Rjvi wSbvBMvwZ Dc‡Rjvq wbwg©Z 9.50 wK.wg. `xN© 

wSbvBMvwZ wRwm n‡Z `yabB fvqv evKvKzov moK  
 

 
†kicyi †Rjvi wSbvBMvwZ Dc‡Rjvq b„-ZvwË¡K Rb‡Mvôxi Rb¨ wbwg©Z bvix gv‡K©U 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

wbwg©Z KwgDwbwU †m›Uvi 
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mvegviwmej cv¤ú 

 

 
mvegviwmej cv¤ú †_‡K cvwb msMÖn Ki‡Qb MÖvgevmx 

 
2019-2020 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) ¯^vÿwiZ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) ¯̂vÿ‡ii ci Zv wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi Kv‡Q  

n Í̄všÍi Ki‡Qb GjwRBwWi cÖavb cÖ‡KŠkjx †gvt Lwjjyi ingvb 
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MZ 20 Ryb 2019 GjwRBwW m`i `ß‡i GjwRBwWi cÖavb cÖ‡KŠkjx †Rjvi wbe©vnx cÖ‡KŠkjxM‡Yi m‡½ 
2019-2020 A_©eQ‡ii †RjvwfwËK c„_K c„_K evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) ¯̂vÿi K‡ib| G mgq 
cÖavb cÖ‡KŠkjx e‡jb, evwl©K jÿ¨gvÎv Abyhvqx cÖwZwU †Rjvq wba©vwiZ mg‡q gvb eRvq †i‡L kZfvM 
KvR ev Í̄evqb Ki‡Z n‡e| GwcG AMÖMwZ cwiexÿ‡Yi cvkvcvwk Zv g~j¨vq‡bi IciI wZwb †Rvi †`b| 
cÖavb cÖ‡KŠkjx Rvbvb, MZ 2018-2019 A_©eQ‡i GjwRBwWi ms‡kvwaZ GwWwc ev Í̄evq‡bi AMÖMwZ 
kZKiv 99.39 Ges weMZ K‡qK eQ‡i GjwRBwWi Mo AMÖMwZ 99 fv‡Mi Ic‡i| Kv‡Ri ¸YMZ gvb, 
cwi‡ek I mvgvwRK myiÿv wbwðZ K‡i Dbœqb Kvh©µg ev Í̄evq‡bi Rb¨ wZwb mswkøó‡`i wb‡`©kbv †`b|  
 
evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) miKv‡ii GKwU we‡kl Kg©cwiKíbv| evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev Í̄evq‡bi 
†ÿ‡Î AwaKZi ¯̂”QZv I Revew`wn wbwðZ Ki‡Z 2014-2015 A_©eQi †_‡K miKvi GwcG ev Í̄evqb 
ïiæ K‡i| cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯̂”QZv Ges Revew`wn I m¤ú‡`i mylg e¨envi wbwðZKivi gva¨‡g 
iƒcKí 2021 ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ A_©eQ‡ii ïiæ‡Z gš¿Yvjq/`ßi/ms ’̄vmg~‡ni g‡a¨ evwl©K Kg©m¤úv`b 
Pzw³ (GwcG) ¯̂vÿwiZ nq| gš¿xcwil` wefv‡Mi mwP‡ei m‡½ Ab¨vb¨ gš¿Yvj‡qi mKj wefv‡Mi 
mwPeM‡Yi c„_K c„_K GwcG ¯̂vÿwiZ nq| GKBfv‡e, mwPeM‡Yi m‡½ mswkøó wefv‡Mi AvIZvaxb ms ’̄v 
cÖavbM‡Yi g‡a¨ GwcG ¯̂vÿwiZ nq| ms ’̄v cÖavbMY Avevi wbR ms ’̄vi Kg©KZ©vM‡Yi m‡½ GwcG ¯̂vÿi 
K‡ib| 
 
Abyôv‡b Dcw ’̄Z wQ‡jb AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx, ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx, wewfbœ cÖK‡íi cÖKí 
cwiPvjKmn †Rjvi wbe©vnx cÖ‡KŠkjxMY| 
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জন া  েকৗশল অিধদ র (িডিপএইচই) 
 

িনরাপদ পািন সরবরােহর মা েম জন া  উ য়েনর দািয়  অপ ন কের ১৯২৪ সােল িডিপএইচই 
( ব ল) িহেসেব যা া  কের । পরবত েত ১৯৩৬ সােল জন া  েকৗশল অিধদ র (িডিপএইচই) এ 
পা িরত হয়। ১৯৪৫ সােল এর সােথ  করা হয় ািনেটশন সবা দােনর দািয় । জন া  েকৗশল 

অিধদ র ানীয় সরকার িবভােগর আওতাধীন এক  ণ  সং া। বতমােন ওয়াসা ও িস  কেপ ােরশন 
এর আওতাধীন এলাকা তীত সম  দেশর িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব া িনম াণ ও 

ব াপনার দািয়  এ অিধদ েরর উপর । জনসাধারেনর া  র ায় িনরাপদ পািন ও ািনেটশন 
অত  ণ  অবদান রােখ। জনগেণর িনকট িনরাপদ পািন ও ািনেটশন িবধা পৗছােনার লে  
জন া  েকৗশল অিধদ র িনরলসভােব কাজ কের যাে । 
১৯৭১ সােল বাংলােদেশর াধীনতা লােভর অ বিহত পের সরকার থেমই ংস া  পািন সরবরাহ ও 

ািনেটশন ব া নব াসেনর  আেরাপ এবং তৎপরবত েত ন ন অবকাঠােমা াপন  কের 
িডিপএইচই’র মা েম। একই ধারাবািহকতায় এরই ফল িতেত বাংলােদশ িনরাপদ পািন ও ািনেটশন 
কভােরেজর িদক িদেয় সম  দি ণ এিশয়ায় অ তম শীষ  ান দখল কের আেছ। প ী এলাকার িবিভ  
ধরেনর িনরাপদ পািনর উৎস ( উবওেয়ল) ও ািনটারী াি ন াপনা েলার র ণােব ণ জন া  

েকৗশল অিধদ র এর ধান দািয় । তাছাড়া অ  অিধদ র প ী পািন সরবরাহ ও ািনেটশন অবকাঠােমা 
িনম ােনাে ার র ণােব েণ ইউিনয়ন পিরষদেক WATSAN কিম র মা েম কািরগরী সহায়তা দান, 

া  পিরচয া জারদারকরণ এবং পািরপাি ক পিরেবেশর উ য়েন েয়াজনীয় সহায়তা দান কের থােক।  
নগরায়েনর ফেল পৗর পািন সরবরাহ ও ািনেটশন চািহদা উ েরা র ি  পাে । এ চািহদা রেণ অ  দ র 
পৗরসভা স েহ পাইপ লাইেনর মা েম পািন সরবরাহ ও ািনেটশন অবকাঠােমা িনম াণ সহ কািরগরী 

সহায়তার আওতায় পিরক না ণয়ন ও ািত ািনক উ য়েন সহায়তা করেছ। পৗরসভা স েহ েনজ, 
িফকাল াজ ােনজেম  ও সিলড ওেয়  ােনজেম  িভি ক কাজ ও জন া  েকৗশল অিধদ র কের 
যাে ।  এছাড়া ব া , সাইে ান, মহামারী, উ া  সম া ইত ািদর কারেন  জ রী পিরি িতেত িনরাপদ 
পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব া সচল রাখার লে  েয়াজনীয় কায ম বা বায়ন কের আসেছ। 
২  ল  ও উে : 
 প ী ও শহরা েলর (ওয়াসা ও িস  কেপ ােরশন এর আওতাধীন এলাকা তীত) সকল জনগেণর 

জ  িনরাপদ েপয় পািন সরবরাহ ও া  স ত ািনেটশন ব া িনি ত করা এবং শহরা েল 
েনজ, িফকাল াজ ােনজেম  ও সিলড ওেয়  ােনজেম  িভি ক কাজ িনি ত করা। 

 িনরাপদ পািন বহার ও ািনেটশন িবষেয় মা েষর অভ াসগত আচরেণ পিরবতন আনয়ন। 
সরকােরর অ ীকার অ যায়ী বতমান উে   
 িত  বািড়েক া স ত টকসই ািনেটশন ব ার আওতায় আনা। 
 দেশর সকল মা েষর জ  িনরাপদ েপয় পািনর ব া করা। 

৩।  ধান কায ম / সবা স হ : 
 ঢাকা , চ াম, রাজশাহী, লনা ও নারায়ণগ  শহর তীত সম  দেশর প ী ও শহরা েল (িস  

কেপ ােরশন, পৗরসভা, উপেজলা সদর এবং াথ স ার) িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
(পয়ঃিন াশন, নদ মা ও ক ন বজ  িন াশন) ব া স সারণ ও উ য়েন  Lead Agency 
িহসােব দািয়  পালন; 

 প ী এলাকায় ইউিনয়ন পিরষেদর সহায়তায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন কায ম হণ ও 
বা বায়ন ; 

 শহরা েল িস  কেপ ােরশন/ পৗরসভার সহায়তায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব ার 
অবকাঠােমা িনম াণ, উ য়ন, স সারণ ও কািরগির সহায়তা দান; 
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 পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব ার পিরচালনা ও র ণােব েণ দ তা উ য়েনর লে  ানীয় 
সরকার িত ানস হেক (ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা ও িস  কেপ ােরশন ) কািরগির সহায়তা 

দান; 
 আপদ-কালীন (ব া, িণ ঝড় ইত ািদ) সমেয় জ রী িভি েত পািন সরবরাহ ও ািনেটশন িবধার 

ব া করা ; 
 পািন সরবরাহ ও ািনেটশন স ের মানব স দ উ য়েনর মা েম েয়াজনীয় দ  জনবল গেড় 

তালা; 
 সম  দেশর খাবার পািনর ণগত মান পরী া, পিরবী ণ ও পয েব ণ; 
 -গভ  ও  িনরাপদ পািনর উৎস অ স ান; 
 িনরাপদ পািন ও া স ত পায়খানা বহার ও এনভায়রনেম াল ািনেটশন সং া  া িবিধ 

পালন স েক জনগণেক উ ু করণ; 
 আেস িনক আ া  ও অ া  সম াসং ল এলাকায় (লবণা , পা ের, পাহািড় ইত ািদ) ন ন 

লাগসই ি  উ াবেনর মা েম িনরাপদ পািন সরবরােহর ব া হণ; 
 পািন সরবরাহ ও এনভায়রনেম াল ািনেটশন ব ার উ য়েন  েয় লাগসই ি   

অ স ান, গেবষণা ও উ য়ন; 
 ত  ক  াপেনর মা েম পািন সরবরাহ ও ািনেটশন স েরর ত  ব াপনা স করণ ও 

আ িনকীকরণ; 
 ানীয় সরকার , বসরকাির উে া া, বসরকাির সং া এবং  Community Based 

Organization (CBO) স হেক পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব া উ য়েন কািরগির 
পরামশ  দান, ত  সরবরাহ, িশ ণ দান ও 

 িনরাপদ খাবার পািন িনি ত করার জ  েয়াজনীয় িতেরাধ লক কায ম হেণ পয ায় েম 
দেশর সকল পািন সরবরাহ ব ায় ওয়াটার সফ  ান (WSP) বা বায়ন। 

 
জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক দ  সবাস হ: 
১। প ী ও পৗর এলাকায়  িনরাপদ পািন সরবরাহ ও া স ত ও টকসই ািনেটশন ব ার উ য়েন  
অবকাঠােমা িনম াণ করা। 
২।  এক  ক ীয় ও ১৩  আ িলক াবেরটিরর মা েম খাবার পািনর ণগত মান পরী া, পিরবী ণ ও 
পয েব ণ করা সহ তৎপরবত  পরামশ  দান করা। 
৩। িনরাপদ পািন সরবরাহ ও া  স ত টকসই ািনেটশন সং া  া িবিধ পালন স েক জনগণেক 
উ ু করণ ও িবিভ  িশ ণ া য়াল (Manual) ণয়েনর পাশাপািশ জনগণেক িশ ণ দান করা।  
৪। আপদ-কালীন সমেয় জ রী িভি েত পািন সরবরাহ, ািনেটশেনর ব া করা ও িবিভ  পয ােয়র েয াগ 
কিম েক সহেযািগতা দান করা।  
৫। পািনর উৎেসর চরা য াংশ এবং ািনটাির াি েনর িরং- াব সরবরাহ ও াপন কােজ জনগণেক 
সহায়তা দান করা।  
৬। িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব ার উ য়েনর লে  ানীয় সরকার িত ান, এনিজও ও 
সব সাধারণেক কািরগির সহায়তা দান করা।  
 
৪। শাসিনক কাঠােমা ও জনবল: 
িনরাপদ পািন ও ািনেটশন জনগেণর মৗিলক অিধকার, এেদেশর জনগেণর িনকট উ  মৗিলক সবা 
পৗছােনার জ  জন া  েকৗশল অিধদ র (িডিপএইচই) সব দাই িনেয়ািজত। বতমােন জন া  েকৗশল 

অিধদ র এর সাংগঠিনক কাঠােমায় ায়ী রাজ , অ ায়ী রাজ , ওয়ান টাইম ও আউট সািস ং ম রী ত 
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৬৮৯৮  পদ রেয়েছ। এর িবপরীেত সদর দ র পয ােয়, আ িলক পয ােয়, জলা পয ােয় এবং উপেজলা 
পয ােয় মাট ৫৩৫৬ জন জনবল িনেয়ািজত থেক জনেসবার কাজ চািলেয় যাে ন। 
 
একজন ধান েকৗশলীর ন ে  জন া  েকৗশল অিধদ েরর কম কা  পিরচািলত হয়। ধান েকৗশলীর 
পরবত  ধােপ ৩ জন অিতির  ধান েকৗশলী ( ত, পিরক না ও পািন স দ) িনেয়ািজত আেছন। 
তৎপরবত  ধােপ মাঠ পয ােয় ৯  (ঢাকা, চ াম, পাব ত চ াম, িসেলট , বিরশাল, ফিরদ র, লনা, 
রাজশাহী ও রং র) সােকেলর িত েত ১জন কের ত াবধায়ক েকৗশলী এবং সদর দ র পয ােয় ৫  
(পিরক না, ভা ার, পািনর নগত মান পিরবী ণ ও পয েব ণ, াউ  ওয়াটার ও িফিজিবিল  ািড) 
সােকেল একজন কের ত াবধায়ক েকৗশলী দািয়  পালন করেছন। জলা পয ােয় িত  জলায় একজন 
িনব াহী েকৗশলী এবং উপেজলা পয ােয় িত ২  উপেজলায় ১ জন সহকারী েকৗশলী এবং িত  
উপেজলায় ১ জন উপ-সহকারী েকৗশলী দািয়  পালন করেছন। 
 
৪. জনবল:  
এ অিধদ েরর সািব ক কম কা  পিরচালনার জ  ায়ী রাজ, অ ায়ী রাজ , ওয়ান টাইম রাজ  ও 
আউটেসািস ং ম রী ত মাট পেদর সং া ৬৮৯৮  । জন া  েকৗশল অিধদ েরর রাজ  ( ায়ী রাজ , 
অ ায়ী রাজ , ওয়ান টাইম অ ায়ী রাজ ) খােতর পেদর িববরণ িনে  দয়া হেলাঃ 
ছক নং ১ : ২০১৮-১৯ অথ  বছের িবিভ  নীর ম রী ত মাট পেদর সং া, কম রত জনবল এবং  
পেদর িববরণ: 

ম অ েমািদত 
জনবল 

কম রত  
পদসং া 

 পদসং া ম  

১ ১ম িণ-৫০৮ ২২৭ - ২৮১  
২ ২য় িণ-৬৯৩ ৫১৮ - ১৭৫  
৩ ৩য় িণ-১০৭০ ৬৪১ - ৪২৯  
৪ ৪থ িণ-৪৬২৭ ৩৯৭০ - ৬৫৭  
সব েমাট: ৬৮৯৮ ৫৩৫৬ - ১৫৪২  

 
২.৫ পদ ি , ও িনেয়াগ: 
জন া  েকৗশল অিধদ র (িডিপএইচই) এর সাংগঠিনক কাঠােমা ি , আ িনকায়ন, পেদা িত এবং 

পদ রেণ বতমান সরকােরর অবদান রণীয় হেয় থাকেব। বতমান সরকােরর আমেল ২০১৮-১৯ 
অথ বছের শাসিনক/ ািত ািনক উ য়েনর কেয়ক  উদাহরন িনে  দান করা হেলা- 

 ২য় ণীর ১৩৭  উপ-সহকারী েকৗশলী পেদ িনেয়াগ ি য়াধীন আেছ। 
 ৩য় ণীর ৩৬৫  পেদ িনেয়াগ ি য়াধীন আেছ। 
 ৪থ  ণীর ৬০১  পেদ িনেয়াগ ি য়াধীন আেছ। 

 
৫. পািন সরবরাহ 
ক)  ামীণ পািন সরবরাহ 
বাংলােদেশর ামীণ পািন সরবরাহ ব া লতঃ -গভ  উৎস-িনভ র। ন ই দশেকর থমােধ  দেশর 
িবিভ  অ েলর গভ  পািনেত আেস িনক ষণ পিরলি ত হওয়ার কারেণ িনরাপদ পািন সরবরাহ কায ম 
বাধা  হয়। গভ  পািনেত আেস িনেকর উপি িতর কারেণ িনরাপদ পািন সরবরাহ কভােরজ ২০০১ সােল 
৯% হেত ৭৪% এ নেম আেস। 
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বতমােন প ী এলাকায় িত ৮৭ জেনর জ  এক  সরকারী িনরাপদ খাবার পািনর উৎস রেয়েছ এবং দেশর 
ায় িত  মা ষ িনরাপদ পািন পান কের। াম েল পািন সরবরােহর ী ত মান হল য কান আবাস 
েহর ১৫০ িমটার (৫০০ ট) এর মে  এক  িনরাপদ খাবার পািনর উৎস থাকেব। স িহসােব বতমােন 

পািন সরবরাহ কভােরজ ৮৭%। আেস িনক আ া  Unserved এবং Underserved এলাকায় পািনর 
উৎস াপেনর মা েম ত কভােরজ ি  করা হে । 
 
বতমান সরকােরর আমেল িবিভ  চলমান কায েমর আওতায় ন/২০১৯ পয  াম েল িবিভ  কার 
৮৭৭১৯  পািনর উৎস াপন করা হেয়েছ। 

                
িচ  :  ামীন এলাকায় আেস িনক  িনরাপদ পািন সং হ 
 
খ)  পৗর পািন সরবরাহ t 
ওয়াসার আওতাধীন এলাকা তীত অ া  িস  কেপ ােরশন এবং পৗর এলাকায় জন া  েকৗশল 
অিধদ র পািন সরবরাহ কায ম বা বায়ন কের থােক।  
বতমােন ১৫৪  পৗরসভায় পাইপ লাইেনর মা েম পািন সরবরাহ ব া চা  আেছ। অবিশ  পৗরসভায় 
পেয়  সােস  এর মা েম পািন সরবরাহ ব া চা  রেয়েছ। পাইপ লাইেনর মা েম পািনর কভােরজ ৩০% 
এবং পেয়  সাস  এর মা েম অবিশ  পৗর এলাকায় পািন সরবরাহ ব া আেছ। 
 

 
িচ ঃ লৗহ ও আেস িনক িব করণ া  
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৬. ািনেটশন কায ম 
 
িনরাপদ পািন সরবরাহ  এবং ািনেটশন ব া মা েষর মৗিলক েয়াজন এবং জািতসংঘ মানবািধকার। 
অপয া  পািন সরবরাহ এবং ািনেটশন ব া সরাসির  পািনবািহত ও মলবািহত রাগ, সং ামক রাগ, 

া  ঁ িক এবং পিরেবশ ষেণর সােথ ত  এবং পেরা ভঅেব জিড়ত। তাই বতমান সরকার পািন 
সরবরাহ ও ািনেটশন িবষয় েক িবেশষ  িদেয় আসেছ। পািন সরবরাহ ও ািনেশন কায েম 
সরকাের সিদ ার িতফলন িহেসেব ১৯৯৮ সােল “িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন এর জাতীয় 
নীিতমালা” ণয়ন করা হেয়েছ। পয ায় েম সরকােরর এই ময়ােদ “জাতীয় ািনেটশন কৗশল’ ও পািন 
সরবরাহ এবং ািনেটশন খােতর স র ডভলপেম  ান, ২০১১-২০২৫’ ণীত হেয়েছ। বতমান সরকার 
জািতসংঘ ঘািষত টকসই উ য়ন অভী  অজেন ব পিরকর। এসিডিজ বা বায়েন সরকােরর হীত 
পদে পস েহর মে  “পান সরবরাহ ও ািনেটশন” িবষয় েক ৭ম প বািষ ক পিরক নায় িবেশষ ে র 
সােথ িবেবচনা করা হেয়েছ। 
 

ািনেটশেনর ে  বিসক ািনেটশন অজন ও খালা জায়গায় মল  ত াগ কিমেয় আনেত বাংলােদশ 
সারা িবে  অ করনীয় া  াপন কেরেছ। Joint Monitoring Program (JMP)  ২০১৫ অ যায়ী 
বাংলােদেশ উ ত াি ন বহার কের ৫৬% জনগণ, শয়ারড াি ন বহার কের ৩০% জনগণ, বিসক 

াি ন বহার কের ১৩% জনগণ। ানীয় সরকার িবভােগর ন ে  িবিভ  উ য়ন সহেযাগী সং া, 
বসরকাির সং া, শীল সমাজ, গণমা মসহ সকেলর সহেযাগীতায় এ অ গিত অজন করা স ব হেয়েছ। 
ানীয় সরকার িবভােগর উে েগ জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক িতবছর অে াবর মােস ’জাতীয় 
ািনেটশন মাস’ পালন করা হেয় থােক। এছাড়া জনগেণর া  র া, ি গত া ভ াস পিরচয া ও 

জন া  উ য়েন সেচতনতা ি র লে  িতবছর ১৫ অে াবর সম েদশ পী ‘িব  হাতেধায়া িদবস’ পালন 
করা হেয় থােক। 
 

ািনেটশন িবষেয় সেচতনতা ি  কায েমর অংশ িহেসেব ২০০৮ ও ২০০৯ সােল “িব  হাতেধায়া িদবস” 
এ সেব া  সং ক েলর িশ াথ র অংশ হেণ সাবান িদেয় হাতেধায়ার ে  বাংলােদশ Guinness 
Book of World Record  হেয়েছ।                                    
 
ক) ামীণ ািনেটশন 
িবিভ  কে র মা েম ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের সব েমাট ায় ৩৫০৩০  ে র ািনটারী াি ন 
িনিম ত হেয়েছ। ন/২০১৯ মােস সম  দেশ বিসক ািনেটশন কভােরজ শতকরা ৯৯ ভােগ উ ীত হয় । 
িবগত ২০১৮ সােলর অে াবর মােস দশ াপী জাতীয় ািনেটশন মাস উদযািপত হেয়েছ।  

 
িচ ঃ ইেকা টয়েলট, আিলকদম, বা রবান 

 
িচ ঃ া  স ত ও উ ত টয়েলট 
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খ) পৗর ািনেটশন 
ািনেটশন ব ার উে খেযা  অবকাঠােমার মে  রেয়েছ ন িনম ান, পাবিলক টয়েলট, কিমউিন  
াি ন এবং একক াি ন িনম াণ। িবগত ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের ২৬৬  পাবিলক টয়েলট/কিমউিন  
াি ন এবং ১৭৭০  শয়ার  াি ন াপন করা হেয়েছ। 

 
 

wPÎ t ev‡qvwdj Uq‡jU, KK&ªevRvi 

 
 

wPÎ t wZb Zjv Uq‡jU wewìs, Uw½ BR‡Zgv 
gq`vন 

৭. পািন পরী াগােরর কায ম 
াধীনতা পরবত  ১৯৯৩ সােল চ পাইনবাবগ  জলায় বাংলােদেশ সব থম পািনেত আেস িনক ষেণর ঘটনা 

ধরা পের। িব  পািন সরবরােহর জে  িনেয়ািজত সরকারী সং া জন া   েকৗশল অিধদ র সীমা বত  
কেয়ক  জলায় পরী া চািলেয় নল েপর পািনেত আেস িনক ষণ সনা  কের। িবিভ  সরকারী বসরকারী 
সং া পিরচািলত সব েশষ জরীপ পয েব ণ ও িবে ষণ কের দখা যায় ৬৪  জলার মে  ৬১  জলার 
নল েপর পািনেতই কম বিশ আেস িনেকর অি  পাওয়া যায়। এই লে  পািন পরী া কায ম প িত 
শি শালী করেণর উে গ নওয়া হয়। 
বতমােন গভ  পািনেত আেস িনকসহ অ া  উপাদােনর উপি িত পিরমােপর জ  দেশর ১৪  জলায় 

ািপত পািন পরী াগােরর মা েম এ সং া  কায ম চলমান আেছ। জাপােনর আিথ ক সহায়তায় পািন 
পরী া ব া শি শালী করার লে  ঢাকার ক ীয় পািন পরী াগার ও জানাল াবেরটরী িলর মে  
নটওয়াক াপন কের পািনর ণা ণ পরী ায় িবষয়  আরও শি শালী করা হেয়েছ। িবগত ২০১৮-২০১৯ 

অথ  বছের ক ীয় পািন পরী াগার ও জানাল াবেরটরীর মা েম মাট ১০০৪৫১  পািনর ন না পরী া 
করা হয়। 

 
িচ  : পািনর ন না পরী া 

 
িচ  : পািনর Bacteriological পরী া 
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         সম  বাংলােদেশ সরকারীভােব াপন ত সকল নল েপর পািনর ণগতমান িডিপএইচই াব 
স েহর মা েম পরী া করা বা তা লক করা হেয়েছ এবং উ  কায ম সফলভােব পিরচািলত হে । এ 
ছাড়া িবি নন দাতা সং া, এনিজও, িব াংক, এিডিব ও িবিভ  কে র মা েম াপন ত নল েপর পািন 
ও পরী া করা হে । ঢাকায় অবি ত ক ীয় পািন পরী াগাের মা েম পািনর ৫৩  বিশ  
(parameter)ও জলা পয ােয় অবি ত  আ িলক পািন পরী াগােরর মা েম পািনর ২২  বিশ   
(parameter) পরী া করা স ব হে ।  
 
৮. া িতক েয াগ ও আপদকালীন কায মঃ 
বাংলােদেশ ায় িত বছেরই এক বা একািধক া িতক েয াগ, ব া, খরা, িণ ঝড়, জেলা াস, পাহাড় ধস, 
জলাব তা ইত ািদ িবিভ  ােন িবিভ  মা ায় আঘাত হােন। এছাড়াও বষ া মৗ েম পাহাড় ধস ও জলাব তা 
জিনত সম া এক  িনত ৈনিমি ক িবষয়।  এ সমেয় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ব া িত  হওয়ার 
জ  িনরাপদ পািনর চরম সংকট দখা দয় এবং ািনেটশন ব া ভে  পেড়। ফেল অিধকাংশ ে ই 
েয াগকালীন/ েয ােগর পর গ ত এরাকায় িনরাপদ পানীয় জেলর অভাব পিরলি ত হয়। এ সমেয় িব  

খাবার পািনর অভােব গ ত এলাকায়/আ য় কে  ডায়ািরয়া, আমাশয়, টাইফেয়ড, কেলরা ইত ািদ িবিভ  
রােগর া ভ ােব অসং  লােকর াণহািন ঘেট। 

 
স িত িণ ঝড় ‘ফণী’ বাংলােদেশ আঘাত হােন। এ ধরেনর  া িতক েয ােগ উপ ত এলাকার জনগণেক 
তাৎ িণকভােব িনরাপদ পািন সরবরােহর লে  অ  অিধদ েরর িবিভ  রকম িত িনেয়িছল। 
জন া  েকৗশল অিধদ রাধীণ উপ লীয় ১৯  জলা, রাজশাহী ও রং র সােকল এর ১৬  সহ মাট 
৩৫  জলায় ( লনা, সাত ীরা, বােগরহাট, বর না, বিরশাল, ভালা, চ দ র, চ াম, ক বাজার, ফনী, 
গাপালগ , যেশার, ঝালকা , ল ী র, নড়াইল, নায়াখালী, িপেরাজ র, শরীয়ত র, প য়াখালী, রাজশাহী, 

পাবনা, চ পাইনবাবগ , িসরাজগ , নােটার, নওগ , জয় রহাট, ব ড়া, রং র, িদনাজ র, িনলফামারী, 
লালমিনরহাট, গাইবা া, িড় াম, ঠা রগ ও, প গড়) 
 
িন  িলিখত মালামাল জ রী িভি েত দান করা হয় :  
ওয়াটার িপউিরিফেকশন াবেলট ১৪৬৯৮০০ , ি িচং পাউডার ১৯০৮ কিজ, হাইিজন কীট ২০৯৮ , 
মাবাইল ওয়াটার ি টেম  া  ৪২ , জরীেকন ৫৫৯২১ , পািনর  াংক ১১৭১ , অ ায়ী াি েনর 
পার াকচার ২২২৩ । 

এছাড়াও য কান ভয়াবহ া িতক েয াগ মাকািবলার জ  জন া  েকৗশল অিধদ েরর সাব িণক 
িত রেয়েছ। 

 
 

ব র ও উপ লীয় জলা স েহ িণ ঝড় ‘ফণী’-এর আঘাত। ছিব : UNB 
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ক) িময়ানমার হেত ত রািহ া স দােয়র জ  কায মঃ 
বাংলােদেশ রািহ া জনেগা ীর অ েবশ  হয় ১৯৭৮ সাল থেক। ২০১৭ সােলর আগ পয  তােদর 
সং া িছল ০৩ লে র মত। ২০১৭ সােলর আগ  এর পর থেক এখন পয  এই সং া িগেয় দ িড়েয়েছ ১১ 
লে র ও বিশ। এই িবশাল জনেগা ীেক আ য় দয়া হয় ক বাজার জলার টকনাফ ও উিখয়া উপেজলার 
৩২  ক াে । তােদর পািন সরবরাহ ও ািনেটশন িবধা দােনর জ   সমেয়র মােঝ িবেশষ ব া 
হণ করা হয়। বাংলােদেশ রািহ া জনেগা ীর অ েবশ  হয় ১৯৭৮ সাল থেক। ২০১৭ সােলর আগ 

পয  তােদর সং া িছল িতন লে র মত। ২০১৭ সােলর আগ  এর পর থেক এখন পয  এই সং া িগেয় 
দ িড়েয়েছ ১১ লে রও বিশ। এই িবশাল জনেগা ীেক আ য় দয়া হয় ক বাজার জলার টকনাফ ও উিখয়া 
উপেজলায় ৩২  ক াে । তােদর পািন সরবরাহ ও ািনেটশন িবধা দােনর জ  ২০১৮-১৯ অথ  বছের 
এিডিব এবং িব াংক এর সহায়তা  ২  ন ন কে র কাজ   (মাচ  ২০১৯ হেত) হেয়েছ । এই ২  

কে র অধীেন ৫০০  গাসলখানা, ২৮  িমিন পাইপ ওয়াটার সা াই িসে ম, ৪০  পাইপ ওয়াটার সা াই 
ীম, ১০  পাইপ িমিন িফক াল াজ ি টেম  িসে ম, ০২  িফক াল াজ ি টেম  ও সিলড ওেয়  

ি টেম  া  ও ২০  বােয়া াস া  রািহ া কিমউিন র জ  বরা  আেছ। এই সকল কােজর দরপ  
ি য়াধীন রেয়েছ। আগামী অথ  বছের এই সকল কাজ সমা  করা স ব হেব। 

 
 

 
 

িচ : রািহ া িশিবের জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক ািপত টয়েলট 
৯. গেবষণা ও উ য়ন সং া  কায মঃ 
 
পািন সরবরাহ ও ািনেটশন খাতের চ ােল স হ ও জলবা  পিরবতেনর ভাব মাকােবলা করেত গেবষণা 
ও উ্ননয়ন িবভােগর মা েম জন া  েকৗশল অিধদ র িক  কায ম/ া াম পিরচালানার উে গ 
িনেয়েছ। হীত পদে পস েহর মে  উে খেযা  কেয়ক  কায ম/ া াম িনে  বণ না করা হেলাঃ 
 
ক) উপ লীয় অ েল সৗরশি  চািলত পা স হ উ ত র পােড়র বািলর িফ ার প িতর পরী া লক 
কায ম (PSF) 
২০০৯ সােল অ ফাম-িজিব বাংলােদেশর সহায়তায় গেবষণা উ্ননয়ন িবভাগ, জন া  েকৗশল অিধদ র, 
উপ লীয় অ েল উ ত ি র িপ এস এফ াপনার উে গ হণ কের যা পরবত েত ২০১২-১৩ সাল পয  
বিধ ত করা হয়।  এই উ ত ি র আওতায় র হেত িফ ার বেড পািন উে ালেনর জ  
সৗরশি চািলত পা  বহার করা হয়। এ ব ায় য়ংি য়ভােব অিবরত পািনর বাহ বজায় রাখার জ  

পিরেশািধত পািনর েকাে  এক  স র ও বহার করা হয়। চিলত িনয়েম হ চািলত নল প ারা 
কাজ  করা হেয় থােক য ব ায় রাখা হয় যার ফেল পািন বহারকারীরা িবেশষতঃ নারীরা রােতও 
িপএসএফ থেক পািন সং হ করেত পাের। যেশাের মিনরাম ের, সাত ীরার আশা িন এবং লনার 
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কয়রােত এ ধরেনর ২০ ট পািন সরবরাহ ব া াপন করা হেযেছ। িত  ব া াপন করেত ায় ৩.০০ 
ল  টাকা খরচ হয়। িনে  এই পরী া লক প িত র িক  িচ  েল ধরা হেলা- 
 

  
                                                    
                                                        িচ ঃ িপএসএফ 
 
পরবত েত উ  ২০  িপএসএফ এর কম মতার উপর িভি  কের জন া  েকৗশল অীধদ র এর িবিভ  

কে র আওতায় িনিম ত  PSF এর নকশায় িন িলিখত পিরবতন আনা হয়ঃ 
 িফ ার ইউিনেট বিহরাগত ষক অ েবশ রাধ করেত এবং েয ােলাক েবশ অ হত রাখেত 

িফ ার ইউিনেটর উপর  ফাইবার াস িশট বহার করা হেয়েছ। 
 PSF এ Brick Soling এর পিরবেত R.C.C Base বহার করা হেয়েছ। 
 পিরেশাধন ইউিনেট UV বািত বহার করা হেয়েছ। 
 ের পািন সংর ণ া  এর উপর ফেরা িসে ম াব এর পিরবেত CL Sheet Cover 

বহার করা হেয়েছ। 
 চিলত ফাস পা  এর পিরবেত SS ফাস পা  বহার করা হেয়েছ। 
 পািন সং হ ােনর াটফেম Floor Tiles এর বহার রাখা হেয়েছ। 

                                                          
খ) বাংলােদেশর উপ লীয় এলাকায় গভ  পািনেত লবণা তা অ েবেশর উপর যৗথ গেবষণাঃ 
 
বাংলােদশ সরকার, DANIDA, হাই াওয়া, IWM এবং  ITN-BUET এর আিথ ক সহায়তায় 
অে াবর, ২০১০ সােল এই যৗথ গেবষণার কাজ  হেয় ন, ২০১৫ ত সমা  হয়। ই উন অফ ওয়াটার 
মেডিলং (আই ডি উ এম) এই কায েম সহেযাগী পরামশ ক িহেসেব কাজ কের। লনা ও সাত ীরা জলার 
িক  অংেশ (১০  উপেজলার ায় ১৫৩৪ বগ  িকঃিমঃ এলাকা) এই গেবষণা পিরচালনা করা হয়। এই 
গেবষণায় -গভ  ও -  উভয় কার পািনর ণগত মান (িবেশষত, লবনা তা) অ েবেশর হার িনণ য় 
করেত বসলাইন জিরপ, িমডলাইন জিরপ ও এ লাইন জিরপ পিরচালনা করা হয়। িবিভ  ােন ৩৬  
লাইন ওেয়ল সহ ৪৫  পয েব ণ নল প াপন করা হয়, য েলা বহার কের সা ািহক, মািসক ও 

মািসক িভি েত অিবরত পয েব ণ করা হয়। িনয়িমত সমেয়র বধােন িডিপএইচই লনার পরী াগাের 
পািনর ন না পরী া করা হয়। কাজীবাছা, গাঙিরল ও কেপাত  নদী তীর বরাবর ও আড়াআিড়ভােব লাইন 
ওেয়ল বরাবর ৮  অেটােম ক লেভল লগার সং  করা হয়। এ ছাড়া ও ৩০০  সরকারী/ বসরকারী 
নল প বসলাইন, িমডলাইন ও এ লাইন জিরেপর আওতায় আনা হয়। এভােব স ণ  ত  ও স া  

বহারেযা তা পরী া করার জ  ব িতক লিগং, পাি ং ট  ইত িদ পিরচালনা করা হয়। এভােব স ণ  
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ত  সং েহর পর কি উটার িভি ক িস উেলশন/মেডিলং বহার কের লবণা  পািনর অ েবেশর হাের 
াি  ও মা া অ মান করা হয়। উ  পয েব ণ হেত উে খ করা যেত পাের য, গভীর -গভ  পািনর উপর 

লবণা  -উপির  পািনর ভাব অিত নগ । িক  অগভীর গভ  পািনর সােথ -উপির  লবণা  পািনর 
পিরবতনশীল ভাব িব ামান। ২০৫০ সাল নাগাদ, পয েব ণাধীন এলাকার  িব ামান  গভীরতায় া  
পািনর পেকট এলাকার শতকরা ৩.৪৪ ভাগ লবণা  হেয় যাওয়ার স বনা রেয়েছ। 
 

 
িচ ঃ অ িমক ালাইন এ ইফার িব িত। 

 
গ) নওগ  জলার িন  পািনর রবাহী এলাকায় হ চািলত হাই িলক ও হাইি ড পাে র পরী া লক 

বহারঃ 
২০১৪ সােল জন া  েকৗশল অিধদ র এর গেবষণা উ য়ন িবভাগ ক ক ইউিনেসেফর আিথ ক সহায়তায় 
পাইল ং িহেসেব নওগ র িন  পািনর রবাহী এলাকায় হ চািলত হাইি ড ও হাইে ািলক পা  ান করা 
হয়। পাইল ং এর উে  িছেলা ঐসব এলাকায় েমৗ েম ৬ নং িলফ ং া েয়ল পাে র কায কািরতা 
পরী া করা। এই ৩০ িমটার উে ালন মতা স  ২০  নািভয়া হাই িলক পা  ( া  হেত 
আমদানী ত) এবং ২০ িমঃ উে ালন মতা স  ১০  ানীয়ভােব ত ত হাইি ড তারা পা  াপন 
করা হয়। হ চািলত ও পাচিলত উভয় কার পা  বহার করা হয় এেত। বতমােন এই পা েলার 

ায়ন ি য়াধীন রেয়েছ। ায়ন িতেবদেনর াখার পর, এর ি গত কায কািরতা ও সামািজক 
হনেযা তা িন ন করা হেব। িনেচর িচ েলােত মাঠপয ােয় াপন ত ৩০ িমঃ উে ালন ত পা  এর 

ি গত ডায়া াম দখােনা হেয়েছ।  

  
 

 
িচ ঃ হ  চািলত ও পা চািলত হাইি ড ও হাইে ািলক পা  
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২০১৪ সােল জন া  েকৗশল অিধদ র এর গেবষণা ও উ য়ন িবভাগ ক ক ইউিনেসেফর আিথ ক 
সহায়তায় পাইল ং িহেসেব নওগ র িন  পািন রবাহী এলাকায় হ  চািলত হাইে ািলক পা  াপন করা 
হেয়িছল। হাইে ািলক পা  াপেনর পের সামািজক হনেযা তা িন পন কের আেরা হৎ েল পািন 
সরবরাহ করার লে  দেশর িনে  পািন রবাহী এলাকা নওগ , রাজশাহী চ পাইনবাবগ , নারায়নগ  এবং 
গাজী র জলায় হাইে ািলক পা  াপন করা হেয়েছ। যা  মৗ েম ৩০ িমটার িনেচর র থেক পািন 
উে ালন করেত স ম। 
                                                            
১০. মানব স দ উ য়নঃ 
বতমান িতেযািগতা লক িবে  যভােব ্ি র বহার বেড়েছ তােত দ  মানব স দ গেড় তালার 
লে  িশ েণর িবক  নই। েগর সােথ তাল মলােনার জ  জন া  েকৗশল অিধদ র দ  জনশি  

ি র লে  সরকারী/ বসরকারী পয ােয় কম কতা/কম চারীেদর িবিভ  ধরেনর িশ ণ দান কের থােক। 
িশ ণ কায মস হ ক ীয় এবং আ িলক পয ােয় বা বায়ন করা হয়। ক ীয়ভােব িশ ণ িবভাগ এ 

সকল ত াবধান কের থােক। 
 

িশ ণ স হ ধানতঃ িব  া  সং া, ইউিনেসফ এবং জন া  েকৗশল অিধদ ের চলমান িবিভ  
কে র মা েম আেয়াজন করা হয়। অ ি ত এ সকল িশ ণ কম চীর ল িবষয়ব  লত কািরগরী, 

আিথ ক ও শাসিনক। এছাড়াও িসিপ ইউ (CPTU) হেত িশি ত কম কতাগেণর সহায়তায় নেভ র 
২০১৩ সাল থেক জন া  েকৗশল অিধদ র দেশর সকল িনব াহী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী, উপ-
সহকারী েকৗশলীেদর পয ায় েম ইেলক িনক ািরং (e-GP )িবষয়ক িশ ণ দান কেরেছ। বতমােন 

িশ ণ া  কম কতাগণ তােদর সকল দরপ  ইেল িনক ট ািরং ি য়ায় স ািদত হে । বতমান 
অথ বছের জন া  েকৗশল অিধদ েরর িনজ   িশ ক ও অথ ায়েন অ  দ েরর ায় ৬০ জন 
কম কতা/কম চারীেদর ই-ফাইিলং ব ার উপর িশ ণ দান করা হেয়েছ। এখন দা িরক িচ প  বিশর 
ভাগ ই-ফাইিলং এর মা েম করা হে । 
 
দেশর অভ ের ২০১৮-২০১৯ অথ বছের অিধদ েরর মাট ২৫৭ জন িশ ণাথ েক িবিভ  িশ ণ দান 

করা হেয়েছ। এবং ১৮ জন কম কতােক িবেদেশ িশ েণর জ  পাঠােনা হেয়েছ। এছাড়াও দেশর অভ ের 
২০১৮-২০১৯ অথ বছের 
১৮০০ জেনর অিধক কম কত-কম চারী িবিভ  সিমনার,ওয়াকশেপ অংশ হণ কেরন। 
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             ১১। চলমান ক  সং া  ত  িববরণী:                                                          (িহসাব ল  টাকায়) 
ম 

 
কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 

আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 
কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 

কায েমর িববরণ 
ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

১) ৩৭ জলা শহের পািন সরবরাহ 
ক  িজওিব 

৮৯৯০০.০০ ল  
িডেস র ২০১০- ন/২০২০ 

১) িব ামান পািন সরবরাহ াপনািদ 
ণ বাসন ও স সারণ। 

২) পািন সরবরাহ ব ার ািয়ে র 
জ  সেচতন ি । 
৩) িনরাপদ পািন সরবরাহ ব ার 
কভােরজ ি । 

১. উৎপাদক নল প 
ন ীিবতকরণ- 

২. পা  হাউজ িত াপন 
৩. পাইপ লাইন াপন (িবিভ  
ডায়া) 
৪. ওয়াটার পেয়  

 
২০  
৪৫  
২০০িকঃিমঃ 
৫০  

 
 
৬৫০০.০০ 

 
১২  
৪২  
১৭০ িকঃিমঃ 
৫০  
 

 
 
৬০৫৯.৪১ 

২) থানা সদর ও াথেস াের 
অবি ত পৗরসভা স েহ পাইপ 
লাইেনর মা েম পািন সরবরাহ ও 
এনভায়রনেম াল ািনেটশন 

ক  (২য় পব) 
িজওিব 
৩১০২৬.২৭ ল  

লাই/২০১২- ন/২০২০ 

১) ক  এলাকায় বসবাসরত 
জনসাধারেণর জ  িনরাপদ  পািন 
সরবরাহ িনি তকরেণর মা েম তােদর 
জীবনযা ার মান উ তকরণ। 
২) িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 
পিরেবশস ত ািনেটশেনর মা েম 
ডায়ািরয়া ও অ া  পািনবািহত রাগ 
াসকরন। 

১. পরী া লক নল প াপন 
২. পািনর উৎস াপন 
৩. উৎপাদক নল প াপন 
৪. পা  হাউস িনম াণ 
৫. পাইপ লাইন াপন (িবিভ  
ডায়া) 
৬. পাবিলক টয়েলট িনম াণ 
৭. পািন শাধনাগার (আংিশক) 

১১  
৬২  
৪  
১১  
১৬৫িকঃিমঃ 
০৮  
১৫  
 

৭০০০.০০ ০৮  
৫০  
২  
০৮  
১১৫িকঃিমঃ 
 
০৬  
১০  
 

৪৫৪৭.০৪ 

৩) াউ  ওয়াটার ইনেভি েগশন এ  
ডেভলপেম  অব ডীপ াউ  

ওয়াটার সাস  ইন আরবান এ  
রাল এিরয়াস ইন বাংলােদশ 

১০৩৫২.৯৩ ল  
লাই/২০১৩- ন/২০১৯ 

১) আেস িনক আ া  যসব এলাকায় 
পা ের মা র কারেণ গভীর নল প 
খনন করা ক সা , সসব এলাকায় 
গভীর নল প খনন করা। 
২) গভীর নল প কনন ি েত 
জন া  েকৗশল অিধদ েরর মতা 
ি করণ। 

৩) ক  এলাকাঃ 
মািনকগ , রাজবািড়, য়াডা া, 
যেশার, িঝনাইদহ, ি য়া/ মেহর র, 
চ পাইনবাবগ , পাবনা জলাস েহর 
পৗর এলাকা ও িবিভ  াম। 

১. হ া  উবওেয়ল াপন 
২. উৎপাদক নল প াপন 
 
 

১৯  
১২  

২৯১০ ১৬ 
  ১১ 

২৯০৯.৪৭ 
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ম 
 

কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

৪) ৪০ পৗরসভা ও াথেস াের পািন 
সরবরাহ এবং এনভাইরনেম াল 

ািনেটশন (ি তীয় পয ায়) ক   
২২৮৮২৫.২৯ ল  
জা য়াির/২০১৪- ন/২০১৯ 

১) িব ামান পািন সরবরাহ াপনািদ 
ণ বাসন ও স সারণ। 

২) পািন সরবরাহ ব ার ািয়ে র 
জ  সেচতনতা ি । 
৩) িনরাপদ পািন সরবরাহ ব ার 
কভােরজ ি । 

১. পরী া লক নল প াপন 
২. পাইপ লাইন াপন/িবিভ  

ােসর), িকঃিমঃ 
৩. উৎপাদক নল প াপন,  
৪. পা  হাউজ িনম াণ 
৫. পািনর উৎস 
৬. হ সংেযাগ 
 

২০  
 
৭২িকঃিমঃ 
০৮  
২১  
৩০০  
৩০০০  

৪০০০.০০ ২০  
 
৮০িকঃিমঃ 
০৮  
২১  
৩০০   
৩০০০  
 

৩৯৪৮.৯০০ 

৫) পািন সরবরাহ, ািনেটশন ও 
া িশ া ক  (১ম সংেশািধত) 

৪৫৩০৮.২১ ল  
জা য়াির /২০১৫- ন//২০১৯ 

আেস িনক, লবনা তা, পািনর 
া তা রেয়েছ এমন এলাকা স েহ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ হতদির  
জনগেণর মে  পয়ঃিন াশন ব াসহ 

া িবিধ াপক চার ঘটােনা এবং 
উ ু  ােন মলত ােগর হার, াস 
করণ কায েমর মা েম পািন 
সরবরাহ ও ািনেটশন ব ার 
আ জািতক ও জাতীয় ল মা া 
অজেন িমকা রাখা। 

১. িবিভ  ধরেনর নল প 
২. শয়ার  াি ন 

৯৪৩   
১৭৭৫  

৫৭০০.০০ ৮৬৩  
১৭৭০  

৫৬৮০.৮৩ 

৬) প ী অ েল পািন সরবরাহ ক  
৮৩৯৮৭.১৬ ল  
জা য়ারী/২০১৬-িডেস র/২০১৯ 
 

সম  দেশ ামীণ পািন সরবরাহ 
ব ার স সারেণর মা েম পািন 

বািহত এবং পািন সং া  রাগ- াস 
কের ামীণ  জনগেণর সািব ক 
অথ ৈনিতক উ য়েন অবদােন রাখা, 
িনরাপদ পািনর উৎস াপেনর মা েম 
প ী এলাকায় পািন সরবরাহ কভােরজ 
ি  করণ এবং িতক য় িত, 
া িতক েয াগ, ও অ া  সম ার 

সময় পািন সরবরােহর কভােরজ 
িকেয় রাখা। 

১. িবিভ  ধরেনর নল প ৯০৬৯  ৯৮৯১.০০ ৯১১১  ৯৮৩৪.০২ 
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ম 
 

কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

৭) জাতীয় ািনেটশন ক  (৩য় 
পয ায়) 
১৪৯৯৫.৫২ ল  
মাচ/২০১৬- ন/২০১৯ 

১) চরম গ ম এলাকা িহেসেব িচি ত 
জনেগা ীর জ  পািন সরবরাহ কর। 
২) হাওড়, উপ লীয় এলাকা, ব া বণ 
এলাকা এবং পাহািড় এলাকায় টকসই 

ািনেটশন ব ার মা েম লাগসই 
ি র উ াবন করা। 

৩) উপেজলা পিরষদ এবং ইউিনয়ন 
পিরষেদর সহায়তায় কিমউিন  

াি ন াপেনর মা েম কিমউিন  
লাকজেনর জ  টকসই ািনেটশন 
ব া িনি ত করা। 

৪) সেচতনতা ি র মা েম ি গত 
া  পিরচয়ার মান উ য়ন করা। 

৫)সকেলর জ  টকসই ািনেটশন 
ব া িনি ত করার মা েম ভিব ৎ 
জে র কােছ পির  পিরেবেশর 

 আরাপ করা।   

১. কিমউিন  জনগেণর জ  পািন 
সরবরাহ ব া সহ টয়েলট িনম াণ 
- 
২. পাবিলক টয়েলট িনম াণ- 
৩.  ে র ািনটাির সট 
িনম াণ- 
৪. ইেকা-সান টয়েলট িনম াণ- 

৭৫  
০৪  
 
৩৫০০০  
৩০  

১৩৫৭.০০ ৭৫   
০৪   
 
৩৫০০০  
৩০  

১২০৯.৪৯ 

৮) পািন সংর ণ ও িনরাপদ পািন 
সরবরােহর লে  জলা পিরষেদর 

র/িদিঘ/জলাশয়স হ 
নঃখনন/সং ার 

৩৭৪৫০.৭১ ল  
সে র/২০১৬- ন/২০২০ 

 

 র/জলাধার সংর েণর মা েম 
পিরেবেশর উ য়নসহ টকসই ও র 
পিরেবশ গঠেন সাহা  করা। -  
পািনর বহার ি  করতঃ -গভ  
পািন বহােরর বণতা াস করা ও 

-  পািন েরর উ তা- াসকরন 
কিমেয় আনা। পািনবািহত ও পানীয় 
জল সং া  িবিভ  রােগর েকাপ 
কিমেয় আনার মা েম ামীন 
জনসাধারেণর সাম ীক অথ ৈনিতক 
উ য়ন সাধন।িপএসএফ াপন সহ 

র সংর েণর মা েম ামীন পািন 
সরবরাহ কভােরজ বাড়ােনা। 

১. র নঃখনন ীম ২৭৫  ৬৫০০.০০ ৪৮০  ৬৩৬৪.৮৩ 
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ম 
 

কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

৯) ক বাজার শহের পািন সরবরাহ ও 
ািনেটশেনর উপর স বতা 

যাচাই ও উ য়ন ক  ণয়েনর 
িনিম  সমী া ক  
১৯৭.৮০ ল  
জা য়ারী/২০১৭-িডেস র/২০১৮ 

ক বাজার শহের পািন সরবরাহ ও 
ািনেটশেনর উপর স া তা যাচাই ও  

উ য়ন 

- - ১৬২.০০ - ৪৫.০০ 

১০) বা রবান জলার িবিভ  
উপেজলায় িনরাপদ পািন সরবরাহ 

ক  
৪৫০৩.৯৯ ল  
জা য়ারী/২০১৭-িডেস র/২০১৯ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ১. গভীর নল প (৬ নং হাত পা  
) - 

২.িরং ওেয়ল তরী- 

 
৫১৫  
৬৩  

 
২২৫২.০০ 

 
১৭০  
২৬  

 
১৪৮৩.০০ 

১১) গাপালগ  এবং বােগরহাট 
পৗরসভার পািন সরবরাহ ও 

এনভায়রনেম াল ািনেটশন 
ব ার উ িতকরণ ক  

৪১৯৫.১২ ল  
জা য়াির/২০১৭-িডেস র/২০১৯ 

১) কে র ধান উে  হেলা 
গাপালগ  এবং বােগরহাট পৗরসভার 

জনগেণর া  ও জীবনযা ার মান 
উ য়ন করা, 
২) সংি  পৗরসভার পািন সরবরােহর 
আওতা ি  করা। 
৩) পৗরসভার পয়ঃিন াশন ও 

ািনেটশন সং া  েযাগ িবধা ি  
করা। 
৪) পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
শাখাসহ পৗরসভার পািন সরবরাহ 

ব াপনার স মতা ি  করা। 

১.িডি িবউশন পাইপ লাইন (িবিভ  
ডায়া) - 
 
২. পাবিলক টয়েলট িনম াণ- 

 
৭৪িকঃিমঃ 
 
৫  

 
৫০০০.০০ 

 
৪৮ িকঃিমঃ 
৩  
 

 
৪৪৯৬.৯৩ 

১২) রা ামা  জলার িবিভ  
উপেজলায় িনরাপদ পািন সরবরাহ 
এবং ািনেটশন ক  
৪১৯৫.১২ ল  
জা য়ারী/২০১৭-িডেস র/২০১৯ 

ত  এলাকার জনসাধারেণর জ  
িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 

ব া করা। 

১. গভীর নল প (৬ নং হাত পা  
)- 

২. িরং ওেয়ল তরী (৬ নং হাত 
পা  )- 
 
 

 
৫৬০  
 
১৩৮  

১৫০০.০০  
৭৫০   
 
২২০  

১৪৯৪.৫৬ 
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কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

১৩) খাগড়াছিড় জলার িবিভ  
উপেজলায় ামীণ এলাকার জ  
িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 

ািনেটশন ক  
৪৪০৮.২৫ ল  
জা য়ারী/২০১৭-িডেস র/২০১৯ 

ত  এলাকার জনসাধারেণর জ  
িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 

ব া করা। 

১. গভীর নল প (৬ নং হাত পা  
)- 

২. িরং ওেয়ল তরী (৬ নং হাত 
পা  )- 
৩. পািন সরবরাহ ব া সহ 
কিমউিন  টয়েলট িনম াণ- 
 

 
৭১৭  
 
১০০  
 
২১  

 
 
১৮০০.০০ 

 
৭১৭  
 
১০০  
 
২১  

 
 
১৭৯৯.০০ 

১৪) সােবক িছটমহল এলাকা স হেক 
িবেশষ  দান ব ক 
লালমিনরহাট, িড় াম, প গড় 
ও নীলফামারী জলায় িনরাপদ 
পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 

ক  
২৮৭৩.৫২ ল  
জা য়ারী/২০১৬-িডেস র/২০১৯ 

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. 

১.অগভীর নল প (৬ নং হাত পা  
)- 

২.ডাগ ওেয়ল (৬ নং হাত পা  
)- 

৩. উ ত ািনটাির টয়েলট িনম াণ- 

 
১৪২৫  
 
৫২৫  
 
৩৭০০  

 
 
১০০০.০০ 

 
১৩২৫  
 
২৫০  
 
২৯০০  

 
 
৯৫২.৪২ 

১৫) িসরাজগ  পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ব ার উ িত সাধন 

ক  
৪৫৯৩.৪৬ ল  
জা য়ারী/২০১৭-িডেস র/২০১৮ 

১) পাইপ লাইেনর মা েম পািন 
সরবরাহ কের মা েষর জীবনযা ার 
মান উ য়ন করা এবং 
এনভায়রনেম াল ািনেটশন িবধা 

দান করা। 
২) িনরাপদ পািন সরবরােহর মা েম 
ডায়ািরয়া ও অ া  পািন বািহত 
রাগ- ািধ কিমেয় আনা। 

১. পরী া লক নল প াপন 
২. উৎপাদক নল প াপন 
 

৮  
২  
 

৭০০.০০ ৮  
৪  
 

৬১৩.৫৫ 

১৬) জামাল র জলার িতন  
পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও 

এনভায়রনমেম াল ািনেটশন 

১) ক  এলাকার জনগেণর জ  েপয় 
পািন ও হ িলর কােজ বহার 
িনি তকরণ, 

১. পাইপ লাইন িডি িবউশন (১০০ 
িমঃিমঃ) 
 

৮০ িকঃিমঃ 
 
 

২০০০.০০ ৭৪ িকঃিমঃ 
 

১৭৬০.৯৩ 
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কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

ব ার উ িতকরণ ক  
৭৬৮৫.০৭ ল  
জা য়ারী/২০১৭-িডেস র/২০১৯ 

২) পাইপ লাইন নটওয়ােকর মা েম 
পৗর এলাকার িনরাপদ পািন সরবরাহ 

করনসহ কভােরজ ি  করণ, 
৩) পাবিলক স ও ািনেটশন িবধা 

ি  করণ 
৪) েনজ িবধার উ িত করন সহ 
ক ন বজ  ব াপনা প িত চা  
করন 

১৭) নায়াখািল পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ও ািনেটশন ব ার 
স সারণ ও উ য়ন ক  
৪৫৯৩.৯৩ ল  

লাই/২০১৭- ন/২০২০ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
ব ার স সারণ ও উ য়েনর 

মা েম নায়াখালী পৗরসভার 
জনগেণর া  ও জীবন-যা ার 
মােনর উ্ননয়ন কের টকসই উ য়ন 
ল মা া অজেন সহায়ক িমকা 
পালন করা।  
 

১. িবতরণ পাইপ লাইন(২০০ িম.িম) 
 

৩৪ িক.িম.  
 

৮৫০.০০ ১১.৫০িক.িম. 
 

৭৫০.০০ 

১৮) ীপাড়া ও কাটালীপাড়া 
উপেজলা ও পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ব ার উ য়ন ও 
স সারণ ক  
৪৮৩৮.০১ ল  

লাই/২০১৭- ন/২০১৯ 

১) ীপাড়া ও কাটালীপাড়া 
পৗরসভায় পাইপ লাইেনর মা েম 

িনরাপদ পািন সরবরােহর কভােরজ 
যথা েম ৭০% ও ৬৫.৬% হেত 
১০০% এ উ ীতকরণ। 
২) ীপাড়া ও কাটালীপাড়া 
উপেজলার ামীণ এলাকায় িনরাপদ 
পািনর বহার ি  করা। 
৪) পৗরসভা ও ইউিনয়ন পিরষেদর 
স মতা ি  কের পািন সরবরাহ 

ব ার র ণােব ণ ও সব া িনক 
বাহর িনি ত করা। 

১. িবতরণ পাইপ লাইন (২০০ 
িমঃিমঃ ও ১৫০ িমঃিমঃ 
২.গভীর নল প (৬ নং হাত পা  

)- 
 

১৭ িক.িম 
 
১২০০  

২৫০০.০০ ১৩ 
িকঃিমঃ 
১২০০  
 
 

২২০০.০০ 

১৯) বাংলােদেশর ২৩  পৗরসভায় ১) ক  পৗরসভাস েহ পাইপ ১. পরী া লক নল প াপন ১২   ২০০০.০০ ২   ৮৮৮.২৬ 
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কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
ক  

৯৯১৭৩.৪৭ ল  
লাই/২০১৭- ন/২০২১ 

লাইেনর মা েম িনরাপদ পািন 
সরবরাহ ব ার চনা করা। 
২) এনভায়রনেম াল ািনেটশন 

ব ার উ িত সাধন, 
৩) পািন সরবরাহ ও এনভায়রনেম াল 

ািনেটশন ব ার জ  পৗরসভার 
মা েম সাসেটইেনবল পিরচালনা ও 
র ণােব ন প িত উ য়ন করা। 
 

২০) লনা, বােগরহাট ও সাত ীরা 
জলার প ী এলাকার িনরাপদ 

পািন সরবরাহ ক  
৪৫৯৩.৪৬ ল  

লাই/২০১৭- ন/২০১৯ 

লবনা  ও আেস িনক বন এলাকা ও 
িবধা বি ত লনা, বােগরহাট, ও 

সাত ীরা জরার প ী এলাকায় 
িনরাপদ পািন সরবরােহর মা েম 

ক  এলাকার জনগেণর া  ও 
জীবন-যা ার মােনর উ য়ন করা। 

১. রইন ওয়াটার হােভ ি ং 
২. িপএসএফ 
৩. গভীর নল প াপন 
৪. পাইপ লাইন (িবিভ  ােসর) 

১৬৫০  
৪০  
৬৬৪  
২৪ িকঃিমঃ 

১৫০০.০০ ১৬৫০  
৪০  
৬৬৪  
২৪ িকঃিমঃ 

১৪০০.৮৭ 

২১) Study on Solid and 
Fecal Sludge 
Management 
System & design 
Railway and 
Waterway of 
Bangladesh (১ম 
সংেশাধনী) 
২৭৫.৭০ ল  
সে র/২০১৭- ন/২০১৯ 

১)বাংলােদেশর জলপথ ও রলপেথর 
বতমান ক ন বজ  এবং মানব বজ  

ব াপনার ায়ন। 
 ২)জলপথ ও রলপেথর জ  
িব মান  আইনগত ও পিলিসগত 

মওয়াক পয ােলাচনা।  
 ৩) ন, ল  এবং ফরীর ক ন বজ  
এবং মানব বজ  ব াপনার উপর 
স া তা িতেবদন ণয়ন। 
 ৪) জলপথ ও রলপেথর জ  ক ন 
বজ  এবং মানব বজ  ব াপনার 
লে  যথাযথ ি  িন পণ।  

- - ২০১.০০ - ১৮৯.১৬ 

২২) প য়াখালী জলঅধীন য়াকাটা 
পৗরসভায় িনরাপদ পািন সরবরাহ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
ব ার স সারণ ও উ য়েনর 

১.পরী া লক নল প 
২.িবিভ  পািনর উৎস াপন- 

৬  
১৫০  

৭০০.০০ ০৩  
৮০  

৬৩১.১৪ 
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কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

ও ািনেটশন ক  
৩৭৮৪.৯৭০ ল  

লাই/২০১৭- ন/২০১৯ 

মা েম প য়াখালী জরাধীন য়াকাটা 
পৗরসভার জনগেণর া  ও 

জীবনযা ার মােনর উ য়ন কের 
টকসই। 

- 
- 

২৩) পীরগ  পৗরসভায় পািন সরবরাহ 
ও এনভায়রনেম াল ািনেটশন 

ব ার উ িতকরণ ক  
১৯৯২.২৬ ল  

লাই/২০১৭- ন/২০১৯ 
 

১) পাইপড ওয়াটার সা াই কভােরজ 
০% থেক ৪০% এ উ ীতকরণ। 
২) জনসমাগেমর ােন ািনেটশন 

ব া স সারণ এবং ক ন বজ  
ব াপনা প িত চা  করা। 

৩) পয়ঃিন াশন িবধািদর উ য়ন 

১. পরী া লক নল প 
 

৩  ২৩০.০০ ৩  ৬৮.৩৬ 

২৪) পািন সরবরােহ আেস িনক ি  
িনরসন ক  
১৯৯০৯৫.৫৪ ল  
জা য়াির/২০১৮-িডেস র/২০২১ 

ক)অিত মা ায় আেস িনক ঁ িক ণ 
এলাকাস েহর জনগেণর া  ও 
জীবনমান উ য়ন। 
খ)  িব মান নল েপর পািনেত 
আেস িনক ষেণর পিরমান িন পন। 
গ)  কে র এলাকায় আেস িনক  
িনরাপদ পািন সরবরাহকরণ।                                                
ঘ) ানীয় সরকার িত ানস হ ও 
সাধারণ জনগেণর স মতা ি র 
মা েম িনরাপদ পািন পান                   
িনি তকরন। 

িবিভ  পািনর উৎস াপন- ১২৭৯৪  ৭৫০০.০০ ১১৪০০  ৭৪৫৭.৩৪১ 

২৫) অ ািধকার লক ামীন পািন 
সরবরাহ ক  
৮৭৪১৬.৫১ ল  
এি ল/২০১৮- ন/২০২১ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ব ার 
স সারণ ও উ য়েনর মাৈ েম 
জনগেণর া  ও জীবন যা ার মােনর 
উ য়ন কের টকসই উ য়ন কের 
টকসই উ য়ন ল মা া অজেন 

সহায়ক িমকা পালন করা। 

১.িবিভ  পািনর উৎস াপন- 
২.পাবিলক টয়েলট- 

৬০২৭১  
১৬০  

৩৭২০০.০০ ৬০২৭১  
১৬০  

৩৭১৫০.০৮ 

২৬) ৩২  পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও 
মানব বজ  ব াপনা সহ 

কে র সামি ক উে  হে  িনরাপদ 
পািন সরবরাহ ও পিরেবশ গত 

১. পরী া লক নল প াপন- 
২.উৎপাদক নল প াপন- 

১৩০  
৫৫  

২৫০০.০০ ১৩০  
৫৫  

২০৮৭.০০ 
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কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

এনভায়রনেম াল ািনেটশন 
ক  

৭১২৬৪.৬২০ ল  
জা য়াির/২০১৮- ন/২০২০ 

ািনেটশন ব ার উ য়েনর মা েম 
বাংলােদেশর ৩২  পৗরসভার 
জনগেণর া  ও জীবন যা ার মােনর 
উ য়ন কের টকসই উ য়ন ল মা া 
অজেন সহায়ক িমকা পালন করা। 

৩.পাবিলক টয়েলট- 
 

১০  ১০  

২৭) ক বাজার জলার উিখয়া ও 
টকনাফ উপেজলায় পািন 

সরবরাহ ও ািনেটশন কায েম 
জ রী সহায়তা ক  
৫৮৫৩৩.০১ ল  

লাই/২০১৮- ন/২০২১ 

১. ক ের  উ ে  হেলা 
ক বাজার জেলার  উিখয়া এবং 
টকনাফ উপজেলার ৩২  ক াে  

বসবাসরত িময়ানমার হেত জার বক 
িবতািড়ত রাহি া জনেগাি র উপর 
নেম আসা া িতক েযাগ 

িনরসনকে   েপয় পািন ও 
ািনেটশন ব ার উ য়ন;  

  
২)ক াে  বসবাসরত জনেগা ীর জ   
পাইপড এবং নন-পাইপড পািনর 
উৎেসর মা েম িনরাপদ ও েপয় 
পািন সরবরাহের ব া করা; 
৩) ক া  স েহ িফকাল াজ  ও 
ক ন ব জ ব াপনাসহ ািনেটশন 

ব ার উ য়ন;  
৪) ক  এলাকাঃ ক বাজার জলার 
উিখয়া ও টকনাফ উপেজলায় পাইপড 
এবং নন-পাইপড পািনর উৎেসর 
মা েম িনরাপদ ও েপয় পািন 
সরবরােহর ব া করা। 

১) িমিন পাইপড ওয়াটার সা াই- 
 
 

০৬   ১৯৭৫.০০ ০৬  ১৬৯৮.৮৬ 

২৮) িপেরাজ র জলাদীন ভা ািরয়া 
উপেজলায় িবিভ  ইউিনয়েন 
িনরাপদ পািন সরবরাহ ক  
১৭৬৪.২৭০ ল  

ক াধীন লবনা তা ও উপ লীয় 
েযাগ বন এলাকাস েহ লবন  

িনরাপদ পািন সরবরাহ িনি তকরন 
এবং ক  এলাকায় ামিণ পািন 

১) গভীর নল প াপন- ৪৫০  ১০০.০০ ২৬০  ৯৯.৯৫০ 
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ম 
 

কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

লাই/২০১৮- ন/২০২০ 
 

সরবরাহ কভােরজ ি করন 

২৯) রাজশাহী,নওগ , চ পাইনবাবগ  
জলাধীন িন  পািন র এলাকায় 

কিমউিন  িভি ক পািন সরবরাহ 
শীষ ক ক  
৩২১৯.১৪ ল  

লাই/২০১৮- ন/২০২০ 
 

১. কিমউিন  িভি ক পািন সরবরাহ 
ব ার স সারণ ও উ য়েনর 

মা েম ক  এলাকার জনগেণর া  
ও জীবন যা ার মােনর উ য়ন কের 
টকসই উ য়ন ল মা া অজেন 

সহায়ক িমকা পালন করা। 
২. ক  এলাকায় বসবাসকারী 
জনগেণর জ পান ও হ ালী কােজ 
িনরাপদ পািন সরবরাহ িনি ত করা। 

িবিভ  গভীরতার সাবমারিসবল 
পা  সহেযােগ কিমউিন  িভি ক 
পািন সরবরাহ ইউিনট াপন 

৪৫২  ১০০০.০০ ৩৮২  ৯৯৫.১৮ 

৩০) ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  
পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও 
ািনেটশন ব ার স সারণ ও 

উ য়ন 
৪০৯০.২১ ল  
অে াবর/২০১৮-িডেস র/২০২০ 
 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
ব ার স সারণ ও উ য়েনর 

মা েম ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  
পৗরসভায় বসবাসরত জনগেণর া  

ও জীবন যা ার মােনর উ য়ন কের 
টকসই উ য়ন ল মা া অজেন 

সহায়ক িমকা পালন করা। 

১.উৎপাদক নল প াপন- 
২.পরী া লক নল প াপন- 
৩.কিমউিন  াি ন াপন- 

০২  
০৪  
১৫  

২০০.০০ ০১  
০২  
১০  

২০০.০০ 

৩১) চা বাগােনর কম েদর জ  িনরাপদ 
েপয় পািন সরবরাহ ও 
ািনেটশন ক  

৬২১৪.৪৭ ল  
লাই/২০১৮- ন/২০২০ 

ক) চা বাগােনর কম েদর জ  রা াবা া 
ও হ ালী কােজ িনরাপদ পািন 
সরবরাহ িনি ত করন, 
খ) চা বাগােনর কম েদর জ  

ািনেটশন ব া করা 
গ) চা বাগােনর কম েদর মে  া  ও 
হাইিজন েমাশেনর াপাের 
সেচতনতা ি  । 

- - ১০০.০০ - ১০০.০০ 

৩২) -উপিরি ত পািন পিরেশাধেনর 
মা েম রা ামা , বােগরহাট ও 
ফিরদ র জলায় িনরাপদ পািন 

ামীণ এলাকা (রা ামা , বােগরহাট ও 
ফিরদ র জলা) জনগেণর িনরাপদ 

েপয় পািনর া তা িনি তকরেণর 

- - ৩৭২.০০ - ৩১৯.৯৩ 



141 

ম 
 

কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

সরবরাহ ক  
৪৮০৭.৬৩ ল  
অে াবর/২০১৮- ন/২০২০ 
 

মা েম তােদর পািন বািহত িবিভ   
কার রাগ বালাই হেত র রাখা এবং 
সই সােথ তােদর া ওজীবন যা ার 

মােনর উ য়ন। 
৩৩) জ রী িভি েত রািহ া সংকট 

মাকািবলায় মাি - স র ক  
২৬৪৭৩.০০ল  
িডেস র/২০১৮-নেভ র/২০২১ 

ক) ক াে  বসবাস কারী জনেগা ীর 
জ  পাইপড এবং নন-পাইপড পািনর 
উৎেসর মা েম িনরাপদ ও েপয় 
পািন সরবরােহর ব া করা 
খ)ক া  স েহ িফক াল াজ ও ক ন 
বজ  ব াপনা সহ ািনেটশন 

ব ার উ য়ন 
গ) নারী েষর সমতায়েনর িভি েত 
পািন সরবরাহ এবং ািনেটশন 

ব থার উ য়ন। 

- - ১২২০.০০ - ৯২৯.৯০ 

৩৪) পািন সরবরাহ সং া  সামি ক 
ব াপনা দ তা উ য়ন ক  

৩৯২৮.৮২ ল  
নেভ র/২০১৪- ন/২০২০ 

১) বাংলােদেশর ামীণ এলাকায় পািনর 
সরবরােহর জ  কি েহনিসভ 
টকিনক াল পাইপলাইন ণয়ন। 

২) পৗর ামীণ এলাকায় পািনর 
সরবরাহ ব ার ডাটােবইস 
শি শালীকরণ এবং ম ম ও 
দীঘ েময়ািদ পিরক না ণয়েনর সময় 
তা কােজ লাগােনা। 

- - ৭৫৩.০০ - ৭১১.৭৬ 

৩৫) ািবত বাংলােদশ পৗর পািন 
সরবরাহ এবং ািনেটশন ক  

ণয়ন 
৯১০.০০ ল  
জা য়ারী/২০১৮- ন/২০১৯ 

১) িনব ািচত পৗরসভাস েহ পািন 
সরবরাহ ও ািনেটশন ব ার 
সামািজক ও পিরেবশগত ভাব 

ায়েনর  জ  সমী া িতেবদন 
ত করণ। 

২) িনব ািচত পৗরসভা স েহর সমী া 
িতেবদন ও িব ািরত ইং-িডজাইন 

১. পৗরসভার জ  িফিজিবিল  
ািড এনভায়রনেম াল ব াপনা 

২. সাসাল এেসসেম  আরএিপ ও 
নবাসন মওয়াক ত- 

১   
 
 
 
১  

৭৯৬.০০ ১   
 
 
 
১  

৭২৭.২২ 
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ম 
 

কে র নাম / অথ ায়েনর উৎস / 
আিথ ক সংে ষ / সমাি কাল 

কে র উে  চলিত অত বছের বা বািয়ত 
কায েমর িববরণ 

ল মা া অ গিত 
বা ব আিথ ক বা ব আিথ ক 

ত করণ। 
৩) ািবত িবিনেয়াগ ক  
বা বায়েনর জ  িত লক কায ম 
স  করণ। 

 
১২. ২০১৮-২০১৯ অথ  বছেরর উে খেযা  সাফ ঃ  
বতমান সরকােরর সময় জন া  েকৗশল অিধদ েরর িবশাল অজেনর মে  উে খেযা  কেয়ক  ত  িনে  দওয়া হলঃ 
১.  প ী এলাকায় ২০১৮-১৯ অথ বছের ায় ৮৭৭১৯  পািনর উৎস াপন করা হেয়েছ। 
২.  ে র ৩৫০৩০  ািনটারী াি ন িনম াণ করা হেয়েছ। 
৩.  ১৫৪  পৗরসভায় পাইপ লাইেনর মা েম পািন সরবরাহ ব া চা  আেছ। 
৪.   ১৭৭০  শয়ারড াি ন (Shared Latrine) াপন করা হেয়েছ। 
৫. ক বাজার জলার টকনাফ ও উিখয়া উপেজলায় ৩২  রািহ া ক াে  পািন সরবরাহ ও ািনেটশন িবধা দান করা হেয়েছ। 
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†iwR÷ªvi †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq 
Rb¥ I g„Zy¨ 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…Z ÿ 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÷ªvi ‡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| c«avb 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©x Ki‡Yi Rb¨ 

we`¨gvb Software-Gi Dbœqb| 
N) 17wU miKvix ‡mev c«vwßi ‡¶‡Î Rb¥ wbeÜb mb` Ges 4wU ‡mev c«vwßi ‡¶‡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| cÖkvmwbK KvVv‡gv I Rbej : 

µwgK Aby‡gvw`Z 
Rbej 

Kg©iZ 2017-18 A_© 
eQ‡i c~iYK…Z 

c`msL¨v 

m…ó 
c` 

k~b¨ 
c`

  

gšÍe¨ 

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 : 
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 :  
 

weeiY msL¨v 
Rb¥ wbeÜb (30 Ryb, 2018 ch©šÍ) 16,17,04,752 Rb 
g„Zz¨ wbeÜb (30 Ryb, 2018 ch©šÍ) 77,56,606 Rb 

 

7| 2017-18 A_© eQ‡ii mvdj¨ : 
 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 cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ„©cÿ (XvKv Iqvmv) 
 

f~wgKv t 
 
 

XvKv cvwb mieivn I cqt wb®‹vkb KZ„©cÿ (XvKv Iqvmv) XvKv মহানগরবvmxi সুেপয় পািন সরবরাহ ও পয়ঃ 
িন াশন সবা দােনর জন  দািয় া  িত ান। 1963 mv‡j cÖwZwôZ G 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 cÖ`v‡bi `vwqZ¡ XvKv Iqvmvi Dci b¨ Í̄| XvKv Iqvmv 
সবা দানKvix িত ান wn‡m‡e gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi w`K wb‡ ©̀kbv I mn‡hvwMZvi 

Kvi‡Y Rbm¤ú„³Zv e„w×i gva¨‡g cwi‡ek-evÜe, †UKmB I MYg~Lx cvwb e¨e ’̄vcbvi Kvh©µg MÖnY 
K‡i‡Q| XvKv gnvbMixi cÖvq 1 †KvwU 75 j¶ Rbgvb‡ei ‰`bw›`b e¨env‡ii R‡b¨ wbivc` cvwb mieivn 
Ki‡Q XvKv Iqvmv| hv ˆ`wbK cÖvq 240 †KvwU wjUvi| G mieiv‡ni g‡a¨ 192 ‡KvwU wjUvi cvwb f~-Mf© ’̄’ 
Drm ‡_‡K Ges cÖvq 48 †KvwU wjUvi f~-Dcwi ’̄ Drm †_‡K mieivn Kiv n‡q _v‡K| kZKiv Abycv‡Z 
hv cÖvq 22:78 fvM| f~-Dcwi ’̄ Dr‡mi 22% cvwb mv‡q`vev` cvwb †kvabvMvi †dR-1 I †dR-2 mn 
†gvU 5 wU cvwb †kvabvMvi †_‡K mieivn Kiv n‡q _v‡K|  
 

 

 

 

wPÎ-1 : gvbbxq cÖavbgš¿ †kL nvwmbv Ô`v‡kiKvw›` cq:‡kvabvMvi wbg©vY cÖKíÕ 
Gi wfwËcÖ Í̄i ’̄vcb Abyôv‡b  

wPÎ-2:Ô`v‡kiKvw›` cq:‡kvabvMvi wbg©vY cÖKíÕ wfwË cÖ Í̄i ’̄vcb 
Abyôv‡b gvbbxq cÖavbgš¿xi m‡½ gvbbxq ’̄vbxq miKvi gš¿x Ges XvKv 
Iqvmvi e¨e ’̄vcbv cwiPvjK g‡nv`q| 

 
XvKv Iqvmvi Dbœq‡b mßg cÂevwl©K cwiKíbvq Iqvk (WASH) †m±‡ii bxwZ I †KŠkj ev Í̄evq‡b 
DcLvZ wfwËK jÿ¨, jÿ¨gvÎv, †KŠkj Ges Kg©m~wP cÖYqb Kiv n‡q‡Q| mßg cÂevwl©K cwiKíbvi 
DcLvZ wfwËK jÿ¨, jÿ¨gvÎv, †KŠkj Ges Kg©m~wP (Aby‡”Q` - 9.7) ‡Z wee„Z Av‡Q †h,  ..ÔXvKv 
kn‡ii wbivc` cvwb, cq: wb®‹vkb mieivn mywbwðZ 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 70 fvM 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 40fvM †_‡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 
D³ bxwZ-†KŠkj I jÿ¨gvÎv c~i‡Y XvKv Iqvmv e×cwiKi| GQvovI, XvKv Iqvmv RvwZmsN †NvwlZ 
2030 mv‡ji g‡a¨ Ò†UKmB Dbœqb Awfó jÿ¨gvÎvÓ (Sustainable Development Goals - 
SDGs) AR©‡b cvwb mieivn I cq:wb¯‹vkb e¨e ’̄vi Dbœq‡b KvR K‡i Pj‡Q| 
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eZ©gv‡b XvKv Iqvmvi jÿ¨ n‡”Q knievmxi Rb¨ kZfvM পািন সরবরাহ ও পয়ঃ িন াশন myweavmn Gi 
wbivc` e¨envi I Kvh©Kix e¨e ’̄vcbv wbwðZKi‡Yi gva¨‡g Rbmvavi‡bi Rxebgvb Dbœqb Kiv|Dchy©³ 
jÿ¨ I D‡Ïk¨c~i‡Yi Rb¨ Ges fwel¨‡Z নগরবাসীi Rxebgv‡bi Av‡iv Dbœq‡bi Rb¨ XvKv Iqvmv 
Water Master Plan I Sewerage Master Plan cÖYqb K‡i‡Q| cvwb mieiv‡ni †ÿ‡Î, 2025 
mv‡ji g‡a¨ f~-Mf© ’̄ I f~-Dcwi ’̄ cvwbi AbycvZ 30:70 fv‡M EbœxZ KivB D³ gnvcwiKíbvi jÿ¨| 
 
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 
hvÎvi gvb Dbœqb KivB XvKv Iqvmvi g~j jÿ¨ I D‡Ïk¨| 
 
 XvKv Iqvmvi wfkb t  
Gwkqvi cvewjK †m±‡i cwi‡ek evÜe, MYgywL 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| 
 ª̀æZ I Kvh©Kifv‡e cÖKímg~n ev Í̄evqb | 
 f~Mf© ’̄ cvwbi cwie‡Z© f~-Dcwi ’̄ cvwb mieivn| 
 cÖkvmb I cwiPvjbv wefv‡M K‡c©v‡iU KvjPvi ev Í̄evqb Kiv| 
 m‡e©v”P ch©v‡q ¯̂”QZv Ges Revew`wnZv wbwðZ | 
 `ÿZv e„w× Ges cwiPvjb e¨q Kgv‡bv| 

 

Dch©y³ jÿ¨ Ges D‡Ïk¨ c~iYK‡í PjwZ A_© eQ‡i- K. †ZZzjSiv-fvKyZ©v I‡qj wdì wbg©vY cÖKí, L. cÙv 
(hkjw`qv) cvwb †kvabvMvi wbg©vY cÖKí Ges M. AšÍeZ©xKvjxb cvwb mieivn cÖKí kxl©K 3wU cÖK‡íi 
ev Í̄evqb KvR ‡kl Kiv m¤¢e n‡q‡Q:    
 

   
wPÎ-1: Avqib wigyfvj cøv›U-1 wPÎ-2: Avqib wigyfvj cøv›U-2 wPÎ-3: mvcøvB jvB‡bi wifvi 

µwms IqvK©m&& 
 

L. cÙv (hkjw`qv) cvwb †kvabvMvi cÖKí (ms-2): G cÖKíwUi g~j D‡Ïk¨ wQj cÙv b`xi cvwb †kva‡bi 
gva¨‡g ‰`wbK 45 †KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ cvwb XvKv gnvbMix‡Z mieivn Kiv| Pxb miKv‡ii Avw_©K 
mnvqZvq cÖKíwU Ryb,2019 mvj bvMv` Zv mgvß nq| cÖKíwUi cÖv°wjZ ‡gvU cÖKí e¨q wQj 3670.50 
†KvwU UvKv| 
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wPÎ-1: cvwb †kvabvMvi K¤úvDÛ wPÎ-2: cÖ‡mwms BDwbU wPÎ-3: wdëvi †mKkb wPÎ-4: ‡kvabvMv‡ii ey÷vi cv¤ú 

 
M. AšÍeZ©xKvjxb cvwb mieivn cÖKí (ms‡kvwaZ): we`¨gvb cvwb mieivn e¨e ’̄v ¯̂vfvweK ivLvi ¯̂v‡_© AšÍe©Zx© 
mg‡q G cÖKíwUi gva¨‡g gnvbMix‡Z cÖvq ‰`wbK 121 †KvwU wjUvi f~-Mf© ’̄ wbivc` cvwb mieivn KivB wQj g~j 
D‡Ïk¨| cÖKíwUi Ryb,2019 bvMv` ev Í̄evqb KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q Ges ‡gvU cÖKí e¨q wQj 612.00 †KvwU 
UvKv| 
 

 

   
 

wPÎ-1: wbwg©Z cv¤ú nvDR wPÎ-2: ‡evi‡nvj msjMœ GjvKv wPÎ-3: msM„wnZ gvwUi bgybv wPÎ-4: cv¤ú ¯’vcb Kvh©µg 

 
GQvovI, eZ©gv‡b XvKv Iqvmv Zvi wgkb-wfkb‡K mvg‡b †i‡L mßg cÂgevwl©K cwiKíbv I †UKmB 
Dbœqb Afxó AR©‡b †ek K‡qKwU e„nr (Mega) cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ †h mKj cÖKí 
D‡jøL‡hvM¨ Zv†`i mswÿß eY©bv bx‡P Zz‡j aiv n‡jv: 
 
 

1) MÜ©ecyi cvwb †kvabvMvi: ‡gNbv b`x ‡_‡K cÖvq ‰`wbK 50 †KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ cvwb ÔXvKv 
Gbfvqib†g›Uvwj mvm‡U‡bej IqvUvi mvcøvB cÖ‡R±Õ Gi Aaxb G †kvabvMv‡ii gva¨‡g XvKv kn‡i mieivn Kiv 
n‡e| GwWwe, BAvBwe I GGdwW Gi Avw_©K mnvqZvq cÖK‡íi KvR ïiæ Kiv n†q‡Q Ges Zv Ryb,2022 mvj 
bvMv` m¤úbœ n‡e e‡j Avkv Kiv hv‡”Q| cÖv_wgKfv‡e cÖKíwUi cÖv°wjZ ‡gvUe¨q wQj 5248 †KvwU UvKv| 
cieZ©x‡Z Zv ms‡kvab K‡i 8231.67 †KvwU UvKvq ev Í̄evq‡bi cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q|  
 
2) mv‡q`vev` cvwb †kvabvMvi (‡dR-3) cÖKí: cÖKíwU ev Í̄evqb Kivi gva¨‡g ‡gNbv b`x ‡_‡K ‰`wbK 45 
†KvwU wjUvi cwi‡kvwaZ cvwb XvKv kn‡i mieivn Kiv m¤¢e n‡e| W¨vwbWv, BAvBwe, †KGdWweøD I GGdwW Gi 
Avw_©K mnvqZvq cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖK‡íi FYPzw³ m¤úbœ bv nIqvq 2020 mvj bvMv` cÖKíwUi KvR 
m¤úbœ Kivi mgq wba©vwiZ _vK‡jI Zv h_vmg‡q ev Í̄evqb Kiv m¤¢e n‡ebv| d‡j D³ mg‡qi g‡a¨ KvRwU 
m¤úv`b bv Ki‡Z cvovq mgq ewa©ZKiYmn wW wc wc ms‡kva‡bi Rb¨ kxNªB cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q cvVv‡bv n‡e| 
cÖv_wgKfv‡e cÖKíwUi cÖv°wjZ ‡gvUe¨q  4597.36 †KvwU UvKv|  
 
3) XvKv cvwb mieivn Ô†bUIqvK© B¤úyªyf‡g›UÕ cÖKí: XvKv gnvbMievmx‡K mve©ÿwYK wbf©i‡hvM¨ cvwbi mieivn 
Ges XvKv Iqvmvi †mevi gvb I mÿgZv e„w×i gva¨‡g mKj cvwb mieivn †bUIqvK© I MÖvnK mvavi‡Yi cvwbi 
ms‡hvM cybev©mb, kw³kvjx K‡i wWwóª± wgUviwis Gwiqv (DMA) cÖwZôv K‡i ¯̂í Av‡qi Rb‡Mvôx, ew Í̄evmxmn 
mKj bMievmx‡K my‡cq cvwb mieivn Kiv Ges Non-Revenue Water (NRW) Gi cwigvY k~b¨ ch©v‡q Kwg‡q 
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Avbvi j‡ÿ¨ Gwkqvb †Wfjc‡g›U e¨vs‡Ki Avw_©K mnqZvq Ô†bUIqvK© B¤úyªyf‡g›U Õ bv‡g GKwU cÖKí ev Í̄evqb 
Kiv n‡”Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ †gvUe¨q 3182.30†KvwU UvKv| 
 
GQvov cqt †mev m¤úªmviY, cqt†kvabvMvi AvaywbKvqb I cqtwb®‹vkb e¨e ’̄v 60% G DbœxZKi‡Yi 
j‡ÿ¨ XvKv Iqvmv wb¤œ ewY©Z cÖKímg~n ev Í̄evqb Ki‡Q :  
 

1. `v‡kiKvw›` cq: ‡kvabvMvi wbg©vY cÖKí : MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv                       
MZ 19 AvM÷,2018 †mvbviMvI †nv‡U‡j GK Avi¤¢ic~Y© Abyôv‡bi gva¨‡g `v‡kiKvw›` cq:‡kvabvMvi cÖK‡íi 
wfwËcÖ Í̄i ’̄vcb K‡ib| G cÖK‡íi gva¨‡g nvwZiwSj, ¸jkvb, ebkÖx, evwiaviv, emyÜiv, ebvbx, ivRvevRvi, 
†ZRMvI Ges ZrmsjMœ GjvKvi cÖvq 50 jÿ †jvK AvaywbK cq:wb¯‹vkb e¨e ’̄vi myweavw` jvf Ki‡e| 
`v‡kiKvw›` cq:‡kvabvMvi ’̄vcb cÖKíwU XvKv Iqvmv GKwU e„nr cÖKí hvi gva¨‡g 2025 mv‡ji g‡a¨ 
gnvbMievmx‡K cvBc jvB‡bi gva‡g¨ cq:†mev cÖ`vb Kiv m¤¢e n‡e| cÖKíwU Px‡bi Avw_©K mnvqZvq ev Í̄evqb 
Kiv n‡”Q| cÖKíwUi cÖv°wjZ †gvUe¨q 3317.77 †KvwU UvKv Ges GwU wW‡m¤^i, 2019 mvj bvMv` mgvwßi Rb¨ 
wba©vwiZ n‡jI Zv h_vmg‡q mgvß Kiv m¤¢e n‡ebv| 
 
2.wcÖcv‡iUwi Gw±wfwUm Ae XvKv m¨vwb‡Ukb B¤úªyf‡g›U cÖ‡R± : cÖKíwU wek^ e¨vs‡Ki Gi Avw_©K mnvqZvq 
ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| cÖKíwUi †gvU cÖv°wjZ e¨q 41.87 †KvwU UvKv| G cÖK‡íi gva¨‡g cieZ©x‡Z G msµvšÍ 
GKwU wewb‡qvM cÖK‡íi civgk©K †mev MÖnY msµvšÍ WKz‡g›U cÖ ‘̄Z, cÖK‡íi WªBs-wWRvBb, `icÎ I Ab¨vb¨ 
Avbylvw½K WKz‡g›U cÖ ‘̄Z Kiv n‡e| 
 
GQvovI, XvKv gnvbMix‡K RjRUgy³ I cwi‡ekevÜe Kivi j‡ÿ¨ wek¦ e¨vs‡Ki Avw_©K mnvqZv XvKv Iqvmvq 
GKwU †Wª‡bR gv÷vicøvb cÖYqb Kiv n‡q‡Q| G gnvcwiKíbv Abyhvwq gnvbMixi Lvj Dbœq‡bi wbwg‡Ë ỳwU cÖKí 
MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖKí ỳwU bx‡P Zz‡j aiv n‡jvt 
 
K. nvRvix, evBk‡UwK, Kzwg©‡Uvjv, gvÛv I †e¸b evox Lv‡j fzwg AwaMÖnY Ges Lbb/ cybtLbb cÖKí: cÖKíwUi 
cÖ°wjZ †gvUe¨q 607.16 †KvwU UvKv| hvi †gqv` GwcÖj,2018 -wW‡m¤̂i,2019 mvj ch©šÍ | 
 
L. XvKv gnvbMixi †Wª‡bR †bUIqvK© m¤cÖmviY Ges Lvj Dbœqb cÖKí: cÖKíwUi †gvU cÖKí e¨q 550.50 †KvwU 
UvKv| hvi †gqv` RyjvB,2018-wW‡m¤̂i,2020 mvj ch©šÍ| 
 
3.mvsMVwbK KvVv‡gv I Rbej : 
 
µt bs ‡kªYx Kg©iZ c‡`i msL¨v 
01. 1g ‡kªYx 267 
02. 2q ‡kªYx 268 
03. 3q ‡kªYx 1250 
04. 4_© ‡kªYx 1351 
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4. 2018 -19 A_© eQ‡i ivR¯^ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx t  
 

LvZ j¶¨gvÎv   
(j¶ UvKvq) 

AR©b      
(j¶ UvKvq) 

e‡Kqv     
(j¶ 

UvKvq) 

e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e ’̄v 

ivR¯̂ wewjs 
(cvwb I 
cqt) Ges 
iv Í̄vi Kj 

130624.00 130668.00 45837.90 e‡Kqv Av`v‡q  
1| cvimy¨‡qkb, 
2| e‡Kqiv 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|            

Mfxi bjK~c 1806.21 1981.27 1672.46 

Rvi/†evZj 
Gi gva¨‡g 
cvwb AbygwZ  

10.00 10.26 17.54 

‡gvU 132440.21 132659.53 47527.90 
 
5. Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx t 
 

µwgK 
bs 

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

cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
 

 j¶¨ gvÎv AMÖMwZ 
 cÖavb As‡Mi 

bvg 
ev Í̄e 

 
Avw_©K 

(j¶ UvKv) 
ev Í̄e 

 
Avw_©K 

(j¶ UvKv) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
1| 

 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 Ryb, 2019                      

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~ib 
KiZt wgicy‡ii f‚-Mf© ’̄ cvwbi 
Dci wbf©iZv n«vmKiY| 

1| IqvUvi 
UªvÝwgkb I 
wWw÷ªwekb 
jvBb 

0.78 
wK.wg 

214.81 0.78 wK.wg 100.00 

2|  Mfxi bjK‚c 
¯’vcb 

6.00 wU 2017.83 6 wU 1996.6 

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

 5592.36  5584.42 

‡gvU(j¶ UvKv) t    7825.00 100% 7681.02 
(98.16%) 

 
 
 
 
 
2| 

cÖK‡íi bvg :cÙv(Rkjw`qv) 
cvwb †kvabvMvi cÖKí  
A_©vq‡bi Drmt   GOB/ 
CHINA                                                        
Avw_©K ms‡kølb   (j¶ 
UvKvq)                                                         
‡gvUt  367049.42 
UvKvt  124357.82 
XvKv Iqvmvt 2200.00 
cÖKí mvnvh¨t 240491.60                                                   
mgvwßKvjt  Ryb, 2019                     

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| 

1| cvwb 
†kvabvMvi 
wbg©vY 

100% 107353.00 100% 107352.6
0 

2| wmwW I 
AvBwU f¨vU 

 29832.00  29873.23 

3| Ab¨vb¨-  8860.00  7948.27 

‡gvU(j¶ UvKv) t    141845.00 100.14% 145174.1 
(99.40%) 

 
 
 

cÖK‡íi bvg : XvKv GbfvqiY 
†g›Uvwj mvm‡UB‡bej IqvUvi 
mvcøvB cÖ‡R±| 

f‚-Dcwi ’̄ 500 GgGjwW cvwb 
cwi‡kvab I mieivn Kiv hvi 
gva¨‡g XvKv gnvbMixi cvwb 

1|cvwbi jvBb 
wbg©vY I 
c~be©vmb 

200.00 
wK.wg 

5230.00 200.00  
wK.wg 

5848.14 
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µwgK 
bs 

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

cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
 

 j¶¨ gvÎv AMÖMwZ 
 cÖavb As‡Mi 

bvg 
ev Í̄e 

 
Avw_©K 

(j¶ UvKv) 
ev Í̄e 

 
Avw_©K 

(j¶ UvKv) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3| A_©vq‡bi Drmt  GOB/ 
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                        

mieivn e¨e ’̄v wbwe©Nœ I wbwðZ 
nq| 

2|cvwb 
†kvabvMvi 
wbg©vY 

5% 30790.00 5% 28848.10 

4| Ab¨vb¨-  5082.00  6381.59 
 

 ‡gvU(j¶ UvKv) t    41102.00 100% 41077.83 
99.94% 

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  Ryb, 2019 

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

1| Mfxi 
bjK‚c ’̄vcb 

34 wU 5429.85 34 wU 5429.85 

2|Mfxi 
bjK‚c 
cÖwZ ’̄vcb 

119 wU 9430.70 119 wU 9430.70 

3|cvwbi jvBb 
wbg©vb   

3.00 
wKtwg 

92.75 3.00 wKtwg 92.75 

4| cvwbi 
jvBb c~be©vmb 

6.75 
wKtwg 

182.86 6.75 wKtwg 182.86 

5| Ab¨vb¨-  2355.84  2355.84 

 ‡gvU(j¶ UvKv) t   100% 17492.00 100% 17492.00 
106.06% 

 

5| `v‡kiKvw›` cqt‡kvabvMvi 
cÖKí 
A_©vq‡bi Drmt  GOB/ 
CHINA  
 Avw_©K ms‡kølb   (j¶ 
UvKvq)                                                         
‡gvUt  331777.00 
UvKvt  112377.00 
XvKv Iqvmvt 1000.00                                                                     
cÖKí mvnvh¨t 218400.00 
mgvwßKvjt wW‡m¤^i, 2019 

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¨| 

1| cqt 
†kvabvMvi 
wbg©vY 

 100% 25000.00 100% 14969.62 

3| wmwW f¨vU 
I Ab¨vb 

100% 6500.00 100% 6500.00 

 ‡gvU(j¶ UvKv)  t   100% 31500.00 100% 31469.62 
99.90% 

6| 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  151380.25 
XvKv Iqvmvt 3000.00                                                                     
cÖKí mvnvh¨t 305355.80 
mgvwßKvjt  Ryb,2020 

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| 

1| IqvUvi 
wUÖU‡g›U cøv›U, 
 

0.00% 0.00 0.00% 0.00 

2|  IqvUvi 
UªvÝwgkb cvBc 
jvBb,  

0.00% 0.00 0.00% 0.00 

3| f~wg 
AwaMÖnb I 
Dbœqb 

0.00% 0.00 0.00% 0.00.00 

4| Ab¨vb¨- 100% 120.00 100% 120.00 

 ‡gvU(j¶ UvKv)  t    120.00 100% 120.00 
100% 
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7| 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 

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 Í̄evq‡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± wgUviwis 
Gwiqv (DMA) cÖwZôv K‡i ¯̂í 
Av‡qi Rb‡Mvôx, ew Í̄evmxmn 
mKj bMievmx‡K my‡cq cvwb 
mieivn Kiv Ges Non-
Revenue Water (NRW) 
Gi cwigvY byb¨ ch©v‡q Kwg‡q 
Avbv| 

1| cvwbi jvBb 
wbg©vb I 
c~be©vmb  

 12788.12  7640.04 

2| wmwW f¨vU 
I Ab¨vb  

38.35%  
 
 

7956.88  4111.75 

 ‡gvU (j¶ UvKv) t    20745.00  11751.79 
56.65% 

        
µwgK 

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

cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
 

 j¶¨ gvÎv AMÖMwZ   

 cÖavb As‡Mi 
bvg 

ev Í̄e 
 

Avw_©K 
(j¶ UvKv) 

ev Í̄e 
 

Avw_©K 
(j¶ UvKv) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8| XvKv Iqvmvi mv‡q`vev` 
†dR-3 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|(1g 
ms‡kvwaZ) A_©vq‡bi Drmt  
GOB/ DWASA 
Avw_©K ms‡kølb (j¶ UvKvq)                                                         
‡gvUt  6000.00 
UvKvt 1600.00 
XvKv Iqvmvt 0.00                                                                     
cÖKí mvnvh¨t 4400.00 
mgvwßKvjt  RybÕ2020 

K. XvKv kn‡ii ew Í̄‡Z cÖvq 
3000wU Water Point 
wbg©vY Kiv; Ges  
ew Í̄ 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 

3000 wU 595.00 2391 wU 500.08 

2| wmwW f¨vU 
I Ab¨vb   

 555.00  430.25 

 ‡gvU (j¶ UvKv):    1150.00  930.33 
80.90% 

9 | nvRvixevM, evBk‡UKx, 
Kywg©‡Uvjv, gvÛv I †e¸bevox 
Lv‡j f~wg AwaMÖnY Ges 
Lbb/cyb:Lbb cÖKí 
A_©vq‡bi Drmt   
Avw_©K ms‡kølb  (j¶ UvKvq)                                                         
‡gvUt  60716.00 
UvKvt  60716.00 
XvKv Iqvmvt 00.00                                                                     
cÖKí mvnvh¨t 0.00 
mgvwßKvjt  wW‡m¤^i,2019 

cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ nj XvKv 
gnvbMixi ¸iæZ¡c~Y© 5 (cuvP) 
wU Lv‡ji f~wg AwaMÖnY K‡i 
Lvj¸wj Lb‡bi gva¨‡g 
MfxiZv I cÖm Í̄Zv e„w× KiY, 
hv‡Z el©v †gŠmy‡g bMixi 
Af¨šÍ‡ii e„wó I M„n ’̄jx eR¨© 
cvwb mn‡RB Lvj w`‡q b`x‡Z 
wb®‹vwkZ n‡Z cv‡i| el©vKv‡j 
AwZ e„wói mgq cvwbi cÖevn 
¯̂vfvweK †i‡L gnvbMixi 
RjRU/Rjve×Zv `~ixKiY I 
gnvbMievmxi Rb¨ ¯̂v ’̄¨m¤§Z, 
cwi‡ekevÜe, †UKmB emevm 
wbwðZ KivB cªK‡íi 
D‡Ïk¨| cÖKíwU ev Í̄evwqZ 

1| cvwb 
wb¯‹vkb 
AeKvVv‡gv 
wbgvY 

6.00 
wK:wg 

650.00 6.50 wK:wg 650.00 

2|Ab¨vb¨ - 00.00  00.00 
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n‡j XvKv gnvbMixi 30 
jÿvwaK †jvK 
RjRU/Rjve×Zvi nvZ †_‡K 
iÿv cv‡e Ges Zv‡`i 
Rxebhvc‡bi gvb Dbœqb 
n‡e| 

 ‡gvU (j¶ UvKv): 
 

   650.00  650.00 
100% 

10| XvKv gnvbMixi †Wª‡bR 
†bUIqvK© m¤úªmviY Ges Lvj 
Dbœqb cÖKí| 
A_©vq‡bi Drmt  GOB 
Avw_©K ms‡kølb   (j¶ 
UvKvq)                                                         
‡gvUt  55050.00 
UvKvt  55050.00 
XvKv Iqvmvt 00.00                                                                     
cÖKí mvnvh¨t 0.00 
mgvwßKvjt  wW‡m¤^I, 2020 

Av‡jvP¨ cÖK‡íi AvIZvq XvKv 
gnvbMixi ¸iæZ¡c~Y© 
GjvKvmg~‡n el©v †gŠmy‡g RjRU 
m„wó n‡q hvbevnb I gvby‡li 
PjvPj hv‡Z e¨vnZ bv nq, Zv 
wbwðZ Kiv n‡e| GQvov 
cÖK‡íi Ab¨Zg D‡Ïk¨ nj 
GjvKvq emevmiZ gvby‡li 
cvwbevwnZ ¯̂v ’̄¨SuzwK jvNe, 
A_©‰bwZK Dbœqb Ges m‡ev©cwi  
gnvbMixi ¯̂v ’̄¨m¤§Z ¸iæZ¡c~Y© 
5 (cuvP) wU Lv‡ji f~wg 
AwaMÖnY K‡i Lvj¸wj Lb‡bi 
gva¨‡g MfxiZv I cÖm Í̄Zv e„w× 
KiY, hv‡Z el©v †gŠmy‡g bMixi 
Af¨šÍ‡ii e„wó I M„n ’̄jx eR¨© 
cvwb mn‡RB Lvj w`‡q b`x‡Z 
wb®‹vwkZ n‡Z cv‡i| el©vKv‡j 
AwZ e„wói mgq cvwbi cÖevn 
¯̂vfvweK †i‡L gnvbMixi 
RjRU/Rjve×Zv `~ixKiY I 
gnvbMievmxi Rb¨ ¯̂v ’̄¨m¤§Z, 
cwi‡ekevÜe, †UKmB emevm 
wbwðZ KivB cªK‡íi D‡Ïk¨| 
cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j XvKv 
gnvbMixi 30 jÿvwaK †jvK 
RjRU/Rjve×Zvi nvZ †_‡K 
iÿv cv‡e Ges Zv‡`i 
Rxebhvc‡bi gvb Dbœqb n‡e| 

1| cvwb 
wb¯‹vkb 
AeKvVv‡gv 
wbgvY  
 
 
 
2|Ab¨vb¨ 

4.50 
wK:wg 
 
 
 
 
 
18.54% 

2300.00 
 
 
 
 
 
 
200.00 

4.50 wK:wg 
 
 
 
 
 
 
18.50% 
 

2300.00 
 
 
 
 
 
 
200.00 

 ‡gvU (j¶ UvKv):    2500.00  2500.00 
100.00% 

KvwiMix mnvqZv cÖKí: 

µwgK 
bs 

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

cÖK‡íi D‡Ïk¨ 
 

 j¶¨ gvÎv AMÖMwZ   

    cÖavb As‡Mi 
bvg 

ev Í̄e 
 

Avw_©K 
(j¶ UvKv) 

ev Í̄e 
 

Avw_©K 
(j¶ UvKv) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11| 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  4187.50 
UvKvt  0.00 
cÖKí mvnvh¨t 4187.50 
mgvwßKvjt wW‡m¤^i, 2019 

cÖK‡íi g~j D‡Ïk¨ nj cÖKí 
cÖYq‡b mvgvwRK wbivcËv 
Ges cwi‡ek e¨e ’̄vcbv 
†dÖgIqvK© cÖ ‘̄ZKiv Ges 
cvMjv K¨vP‡g›U Gi Rb¨ 
`icÎ, BZ¨vw` ‰Zix Kiv| 

1| mieivn 
†mev 
 
 

100% 1794.40 
 
 

99% 1789.17 
 

2| Ab¨vb¨ 100% 5.60 100% 5.60 
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 ‡gvU (j¶ UvKv):    1800.00 110% 1794.77 
99.71% 

6. gvbe m¤c` Dbœqb t 
 

†`‡ki Af¨šÍ‡i I we‡`‡k cÖwk¶Y t 2018-19 erm‡i t 
 

cÖwk¶Y 
Kg©m~Pxi 

†gvU msL¨v 

‡`‡ki Af¨šÍ‡i 
cÖwk¶Y 

we‡`‡k cÖwk¶Y ‡`‡ki Af¨šÍ‡i 
†mwgbv/IqvK©k‡c 

AskMÖnY 
87 wU 73 wU 14 wU 303 Rb 

  

7. AwWU msµvšÍ Z_¨vejx t 
 

AwWU AvcwËi msµvšÍ Z_¨t- 2018-19 A_© ermi 
                                                                                           (‡KvwU UvKvq) 

 

ms ’̄vi 
bvg 

AwWU AvcwË eªWkxU 
Rev‡ei 
msL¨v 

wb®úwË (2018-2019)          ‡Ri gšÍe¨ 
msL¨v UvKv 

cwigvb 
msL¨v UvKv 

cwigvb 
msL¨v UvKvi 

cwigvb 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

XvKv 
Iqvmv 

bvB bvB 249 wU 64 wU 13.68 1702 wU 3955.76  

 

8. 2018-19 A_©eQ‡i XvKv Iqvmvi D‡jøL‡hvM¨ AR©b 
 

eZ©gvb gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K †NvwlZ iƒcKí- 2021 Av‡jv‡K wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©vY I ÔÔNy‡i 
ùvovI XvKv IqvmvÕÕ Kg©m~wPi AvIZvq XvKv Iqvmvi mvwe©K Kg©KvÛ A‡Uv‡gk‡bi gva¨‡g wWwRUvj Iqvmv 

MV‡b AsMxKvi e¨³ Kiv n‡q‡Q| G j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q| †m Av‡jv‡K XvKv 
Iqvmvi D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨ ¸‡jv wb¤œiæc: 
 
 eZ©gv‡b XvKv Iqvmv cvwb mieiv‡n DMA (District Metered Area) ’̄vcb K‡i ¯§vU© cvwb mieivn 

e¨e ’̄vcbvq AMÖmi n‡”Q  Ges Af~Zc~e© mvdj¨ AR©b K‡i `wÿY Gwkqvq †ivj g‡Wj wn‡m‡e we‡ewPZ 
n‡q‡Q| 2018-19 A_© eQ‡i DESWS cªK‡íi 02.7 c¨v‡K‡Ri AvIZvq 8wU mn †gvU 55wUi KvR ‡kl 
n‡q‡Q Ges AviI 8wU KvR ‡kl ch©v‡q Av‡Q hv 2019-20 A_© eQ‡i m¤úbœ n‡e|  

 

 XvKv Iqvmv wm‡÷g jm (NRW) 40% (2009) ‡_‡K 22% (2019)-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 ˆ`wbK cÖvq 235-240 †KvwU wjUvi cvwbi Pvwn`vi wecix‡Z 255 †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| 
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 ¯̂í Av‡qi Rb‡Mvwô (LIC) Rxebgvb Dbœq‡bi Rb¨ XvKv gnvbMixi AwaKvsk ew Í̄ GjvKvq BwZg‡a¨ ‰ea 
cvwbi ms‡hvM †`qv n‡q‡Q hv Sustainable Development Goal (SDG) AR©‡b ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv 
cvjb Ki‡Q|  ÒXvKv Iqvmvi mv‡q`vev` †dR-3 cÖK‡íi †d«gIqv‡K©i AvIZvq XvKv gnvbMixi LIC 
GjvKvq XvKv Iqvmv KZ©„K cvwb mieivn †mevi gvb Dbœqb Ges XvKv Iqvmvi dvBbvwÝqvj g‡Wwjs I 
KvwiMwi mÿgZvi DbœqbÓ kxl©K cÖK‡íi Aax‡b 21 wU ew Í̄‡Z cvwb ms‡hvM cÖ`v‡bi KvR ‡kl| ‡gvU 
IqvUvi c‡q›U Kiv n‡q‡Q 1941wU| 2q ch©v‡q AviI 1200 wU IqvUvi c‡q›U Kivi D‡Ï‡k¨ †UÛvi 
Avnevb Kiv n‡q‡Q| 

 

 eZ©gv‡b B-‡mevq hyMvšÍKvix c`‡ÿc wnmv‡e B-wRwc (e-GP), B-cvwb/ 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 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| 

 

 wewjs wm‡÷g‡K ÔA‡Uv‡gk‡biÕ AvIZvq Avbv n‡q‡Q Ges kZfvM Real Time Online Billing 
wm‡÷g Pvjy Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g MÖvnK N‡i e‡mB Zvi Iqvmvi we‡ji nvjbvMv` Z_¨ Rvb‡Z cv‡ib 
Ges MÖvnK mn‡RB †gvevBj †dvb/‡µwWU KvW©/AbjvBb e¨vs‡Ki gva¨‡g Zv cwi‡kva Ki‡Z cv‡ib| 

 

 evwl©K Dbœqb Kg©m~wP Abyhvqx cÖK‡íi ev Í̄evqb AMÖMwZ t  
i)    Avw_©K- 96.56% Ges 
ii)  ev Í̄e- 93.19%| 
 
 m¤úvw`Z Ab¨vb¨/ we‡klvwqZ Kvh©µg:  XvKv kn‡ii fvmgvb Rb‡Mvôxmn Ab¨vb¨‡`i my‡cq cvwbi 
Pvwn`v ‡gUv‡bvi Rb¨ XvKv Iqvmv Zvi wewfbœ †Rvbvj Gwiqvq 100 wU c‡q‡›U  ATM (Automated 
Trailer Machine) ey_ ’̄vcb K‡i‡Q| GB e¨e ’̄v mvaviY gvby‡li g‡a¨ wecyj mvov RvwM‡q‡Q Ges 
wewfbœ gn‡j Gi MÖnY‡hvM¨Zv †c‡q‡Q| 
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PÆMÖvg Iqvmv 
 

f~wgKv t PÆMÖvg gnvbMix‡Z cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb e¨e ’̄vi cwiKíbv cÖbqY, 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¨ Í̄ 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 42 †KvwU wjUvi (420 GgGjwW) Pvwn`vi wecix‡Z PÆMÖvg 
Iqvmv ˆ`wbK 36 †KvwU wjUvi (360 GgGjwW) cvwb mieivn Ki‡Q| PÆMÖvg Iqvmvi cÖavb cÖavb ’̄vcbv mg~‡ni 
mswÿß weeiY wb¤œiƒct- 
1) cvwb †kvabvMvi t K) †kL nvwmbv cvwb †kvabvMvit-143 Gg,Gj,wW ¶gZvm¤úbœ| 

L) †kL iv‡mj cvwb †kvabvMvit-90 Gg,Gj,wW ¶gZvm¤úbœ| 
M) †gvniv cvwb †kvabvMvi t- 90 Gg,Gj,wW ¶gZvm¤úbœ| 
N) KvjyiNvU Avqib wi‡gvf¨vj cø¨v›U I eyóvi †ókbt-  
    68 Gg,Gj,wW ¶gZv m¤úbœ | 

2) Mfxi bjK‚c t 41wU Pvjy Av‡Q| 
3) cvBc jvBb t me©‡gvU 768 wK‡jvwgUvi|  

2018-2019 A_© eQ‡i 140 wK‡jvwgUvi ’̄vcbK…Z| 
4) nvB wjdU I eyóvi cv¤ú †ókb t 2wU I 2wU | 
5) Rjvavi t 5 wU (3wU mgvß Ges 2wU Pjgvb)| 
6) cvwbi ms‡hvM t me©‡gvU 74589 wU (Ryb 2019 ch©šÍ)| 

 2018-2019 A_© eQ‡i 2724 wU| 
7) ‰`wbK cvwb mieivn t ‰`wbK 36 †KvwU wjUvi (360 Gg,Gj,wW)| 

 
8) RbmsL¨v Kfv‡iR t PÆMÖvg Iqvmvi gva¨‡g cvwb mieivn 86%| 
9) wgUvi †givgZ KviLvbv t 1wU| 
10) cvwbi ¸Yv¸Y cix¶vi j¨ve‡iUix t 3wU| 
 
(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 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©~wK †`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| 
 
D‡Ïk¨t 
wek¦ ’̄Zvi mv‡_ cwi‡ekevÜe Dchy³ cÖhyw³ I `ÿ Rbkw³ e¨envi K‡i ¸YMZgvb m¤úbœ cvwb mieivn 
I cqtwb®‹vkb †mev cÖ`vb| 
 
4| 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 
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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 19 
2q †kªYx 66 49 15 
3q †kªYx 429 317 112 
4_© †kªYx 470 270 215 
‡gvU= 1048 705 361 

 
5| 2018-19 A_© eQ‡i ivR¯^ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx t 
µwgK 

bs 
LvZ j¶¨ gvÎv 

(‡KvwU 
UvKvq) 

AvšÍtKvjxb 
AR©b (†KvwU 

UvKvq) 

e‡Kqv 
‡KvwU UvKvq 

e‡Kqv Av`v‡qi M„nxZ 
e¨e ’̄v 

1| cvwb weµq 100.0 92.42 miKvwi -9.57     
‡emiKvwi 
- 82.84  
‡gvU- 92.42     

e‡Kqv Av`vq Kvh©µg 
†Rvi`vi Kiv n‡”Q| G 
j‡ÿ¨ wewfbœ As‡Ki 
†gqv`x e‡Kqv Av`v‡qi 
wbwg‡Ë 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| 

2| Ab¨vb¨ Avqt- 
(K) wgUvi I 

Ab¨vb¨ 
4.00 2.90   

(L) Dbœqb PvR© 1.00 1.18   
(M) Mfxi bjK‚c 9.30 12.23   
(N) ms‡hvM wd 1.20 1.39   
(O) Avgvb‡Zi 

Dci my` 
10.48 10.37   

(P) mviPvR© 1.70 2.78   
(Q) wewea 2.50 1.02   
  †gvU Ab¨vb¨ 

Avq 
30.18 31.84   

 me©‡gvU ivR¯̂ 
Avq  

160.36 156.13   

6| Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYxt 
 mshy³ Kiv nj (msjMœx- ÒKÓ)| 
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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| 2018-2019 A_© eQ‡i 15 Rb Kg©KZ©v ˆe‡`wkK cÖwk¶Y Ges 220 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix Af¨šÍixY 
cÖwk¶Y MÖnY K‡ib|  
8| AwWU msµvšÍ Z_¨t 
 mshy³ Kiv nj (msjMœx-ÒLÓ)| 
9| 2018-19 A_© eQ‡ii AR©b/mvdj¨t 

cÖ‡KŠkj DBs 
 eZ©gv‡b PÆMÖvg Iqvmvq 3wU cÖKí Pjgvb i‡q‡Q| cÖKí  3wU n‡jv t- 
 

1| PÆMÖvg Iqvmv cvwb mieivn Dbœqb I m¨vwb‡Ukb cÖKít-wek¦ e¨vs‡Ki A_©vq‡b G cÖKí ev Í̄evwqZ 
n‡j PÆMÖvg kn‡i ˆ`wbK 90 GgGjwW cvwb mieivn e„w× cv‡e| Ryb, 2019 ch©šÍ cÖK‡íi ev Í̄e AMÖMwZ 
85.00%|  
 
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,2019 ch©šÍ cÖK‡íi ev Í̄e AMÖMwZ 47.22%| 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| 
Ryb,2019 ch©šÍ cÖK‡íi ev Í̄e AMÖMwZ 11..01%| 
 
cÖkvmb DBs 

2018-2019 A_© eQ‡i 5 Rb Kg©KZ©v‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 16wU wefvMxq gvgjv iæRy Kiv 
n‡q‡Q Ges 6wU wefvMxq gvgjv wb®úwË Kiv n‡q‡Q| Aewkó 10wU 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) 2018-2019 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) 2018-2019 A_© eQ‡i ‡gvU 2724 wU bZyb ms‡hvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
(3) 2018-2019  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 
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PÆMÖvg Iqvmv (Dbœqb kvLv) 2018-19 
msjMœxÔKÕ 

6| Pjgvb cÖKí msµvšÍ  Z_¨ weeiYx t 
µwgK 
bs 

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

cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg jÿ¨gvÎv AMÖMwZ 
ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K 

1. PÆMÖvg Iqvmv cvwb DbœxZ KiY 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- 

ˆ`wbK 9 †KvwU wjUvi 
cvwb Drcv`b | 

1| UªvÝwgkb cvBc jvBb ’̄vcb  -
48wKt wgt | 

2| weZib cvBc jvBb ’̄vcb - 70 
wKt wgt | 

3| 9 †KvwU wjUvi  ÿgZvi cvwb 
†kvabvMvi wbg©vY- 1wU| 

 

100% 100% 100% 100% 

2.  KY©dzjx  cvwb mieivn  cÖKí (2q ch©vq) 
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 449115.598 j¶ 
UvKv 
wRIwet 84480.290 j¶ UvKv 
cÖKí mvnvh¨t 362328.00 j¶ UvKv 
Avi wc G t 362328.00 j¶ UvKv 
PÆMÖvg Iqvmvt 2307.00 jÿ UvKv 

ˆ`wbK 14.30 †KvwU 
wjUvi cvwb Drcv`b|  

1| Kb‡fÝ Ges  UªvÝwgkb cvBc jvBb ’̄vcb 
    38 wKt wgt | 
2| wWmwUªweDkb cvBc jvBb ’̄vcb 475 wKt wgt|  
3| Rjvavi wbg©vY 
    24800 Nb wgt 1wU 
    I 2400 Nb wgUvi 1| 
3| cvwb †kvabvMvi wbg©vY 
     ˆ`wbK 143000 Nb wgt 
 

100% 
 
 
 

100% 100% 100% 

3. fvÛvj Rywo cvwb mieivn cÖKí 
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 103630.30 j¶ 
UvKv 
wRIwet 26164.30 j¶ UvKv 
wW wc Gt 75466.00 j¶ UvKv 
PÆMÖvg Iqvmv t 2000.00 j¶ UvKv 
A‡_©i Drm t †Kvwiqvb Gw·g e¨vsK 
(BDwmGd Fb) 

‡gqv`Kvjt-A‡±vei/2015 n‡Z 

PUªMÖvg kn‡ii KY©dyjx 
b`xi evg Zx‡i 
‡Kwc‡RW I   wewfbœ 
wkívÂ‡j cvwb mieivn 
Kiv cÖK‡íi D‡Ïk¨| 
cÖKíwU ev Í̄evwqZ n‡j 
‰`wbK 6 †KvwU wjUvi 
cvwb mieivn Kiv m¤¢e 
n‡e| 

1| cvBc jvBb ’̄vcb- 130 wKt wgt 
| 

2| Rjvavi wbg©vY 
    10000 Nb wgt 1wU 
    I 3000 Nb wgUvi aviY ¶gZvi m¤úbœ 

1wU | 
 

100% 100% 100% 100% 

µwgK cÖK‡íi bvg/A_©vq‡bi Drm/Avw_©K cÖK‡íi D‡Ïk¨ As‡Mi bvg jÿ¨gvÎv AMÖMwZ 
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bs ms‡køl/mgvwßKvj ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K 
 
4. 

 
PÆMÖvg gnvbMixi cq: wb®‹vkb e¨e ’̄v ’̄vcb 
cÖKí 
(1g ch©vq)| 
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 380858.77 j¶ 
UvKv 
wRIwet 375858.77 j¶ UvKv 
cÖKí mvnvh¨t 0.00 j¶ UvKv 
PÆMÖvg Iqvmv t 5000.00 j¶ UvKv 
‡gqv`Kvjt-RyjvB/2018 n‡Z 
Ryb/2023| 

 
PÆMÖvg gnvbMix‡Z cq: 
wb®‹vkb e¨e ’̄v ’̄vcb| 
 

 
1| Mfxi cq: †jBb 5.8 wK.wg| 
2| MÖvwfwU cvBc 189.50 wK.wg| 
3| ‡dvm© †gBb 3.31 wK.wg| 
4| cq: cv¤ú †÷kb 15 wU| 
5| cq: †kvabvMvi wbg©vb 1 wU| 
6| wd‡Kj ø̄vR †kvabvMvi (300 

Nb wg./w`b) 
 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 
5. 

 
PÆMÖvg Iqvmv cÖvwZôvwbK Dbœqb Ges ivR¯̂ 
Avq ewn©f‚Z cvwb Kgv‡bvi D‡`¨vM GwM‡q 
†bqvi KvwiMix mnvqZv cÖKí   
‡gvU cÖv°wjZ e¨qt 4517.53 j¶ UvKv 
wRIwet 42.00 j¶ UvKv 
wW wc Gt 4451.35 j¶ UvKv 
PÆMÖvg Iqvmv t 24.18 j¶ UvKv 
‡gqv`Kvjt-RyjvB/2015 n‡Z Ryb/2019| 

 
wnmve ewn©f~Z cvwb 
n«vmKib , cÖvwZôvwbK 
Dbœqb Ges ivR¯̂ Avq 
ewn©f‚Z cvwb Kgv‡bvi 
D‡`¨vM GwM‡q †bqvB 
cÖK‡íi D‡Ïk¨|   
 

 
1| ivR¯̂ Avq wnmve ewn©f~Z cvwb 

n«vmKib| 
2| PÆMÖvg Iqvmvi wRAvBGm 

wm‡÷g Avc-‡MÖwWkb Kib| 
3| PÆMÖvg Iqvmvi Rbej‡K 

cÖwkÿY cÖ`vb| 

 
100% 

 
100% 

 
-- 

 
-- 

 
9| 2018-19 A_© eQ‡ii AR©b/mvdj¨ t      

 
(R) 2018-19 mv‡ji A_© eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`‡bi 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 KvR †kl n‡q‡Q Ges cø¨v›U †_‡K cvwb mieivn ïiæ Kiv n‡q‡Q| ZvÕQvov KY©dzjx  cvwb mieivn  cÖKí (2q ch©vq) I fvÛvj Rywo cvwb 
mieivn cÖK†íi KvRI ª̀æZMwZ‡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 cvwb mieivn I cqtwb®‹vkb KZ…©c¶ (Lyjbv Iqvmv) 
 

 
 

1| f~wgKv: bMievmxi Pvwn`v Abyhvqx Lyjbv Iqvmv wbivc` cvwb mieivn e¨e ’̄vi eûgyLx cwiKíbv MÖnY I                  
ev Í̄evq‡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) Pzw³ wfwËK wb‡qv‡M Kg©iZ Av‡Qb| 1 Rb Dc-e¨e ’̄vcbv cwiPvjK (A_©I cÖkvmb) †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©šÍÍ 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| eZ©gv‡b Lyjbv Iqvmvi mvsMVwbK Rbe‡ji Z_¨ bx‡P †`Lv‡bv n‡jv : 

†MÖW bs Aby‡gvw`Z c‡`i 
msL¨v 

Kg©iZ c‡`i 
msL¨v 

†MÖW bs Aby‡gvw`Z c‡`i 
msL¨v 

Kg©iZ c‡`i 
msL¨v 

1g †MÖW - Ñ 11Zg †MÖW - - 
2q †MÖW 1wU 1wU 12 Zg 

†MÖW 
- - 

3q †MÖW 1wU 1wU 13 Zg 
†MÖW 

11 wU 8wU 

4_©†MÖW 2 wU 1 14Zg †MÖW 6 wU 4wU 
5g †MÖW 3 wU 1 15Zg 

†MÖW 
9 wU 8wU 

6ô †MÖW 5 wU 3 wU 16 Zg 
†MÖW 

60 wU 53wU 

7g †MÖW 3 wU 3 wU 17Zg †MÖW 4 wU 4wU 
8g †MÖW 1wU 1wU 18Zg 

†MÖW 
60 wU 51wU 

9g †MÖW 13 wU 8wU 19Zg 
†MÖW 

Ñ Ñ 

10g 
†MÖW 

11 wU 5wU 20Zg 
†MÖW 

21 wU I 
AvDU †mvwm©s- 
22wU 

21wU I 
AvDU †mvwm©s- 

14wU 
we: ª̀: GQvov Iqvmv m„wói mgq Lyjbv wmwU K‡c©v‡ikb n‡Z n Í̄všÍwiZ 134 Rb gv÷vi†ivj Kg©Pvixi g‡a¨ 70 
Rb‡K wb‡qvM †`qvi ci GLb eZ©gv‡b 62 Rb Kg©Pvix gv÷vi †ivj wn‡m‡e Kg©iZ i‡q‡Q|   
 

5| 2018 - 19 A_© eQ‡i ivR¯̂ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx: 
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LvZ j¶¨ gvÎv AR©b e‡Kqv/e‡Kqv 
Av`vq 

e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e ’̄v 

cvwbi wej  3,42,54,07
8 

3,60,56,9
25 

37,35,049
/ UvKv c~‡e©i 
e‡Kqv Av`vq 

* 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 
¯Œzj wbDR cÖ`k©b| 
* ms‡hvM wew”QbœKiY Awfhvb    
cwiPvjbv Kiv| 

cvwbi ms‡hvM wd  10,59,551 11,12529 
Mfxi bjK~c n‡Z ivR¯̂ 54,567 56,750 
Mvox‡Z cvwb weµq 1,64,104 1,73,950 
wewea (`icÎ /wmwWDj weµq, 
cvwbi ms‡hvM Av‡e`b dig, bvg 
cwieZ©b wd I wewea)  

76,190 80,000 

               †gvU= 3,56,08,4
90 

3,74,80,15
4 
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6. Pjgvb cÖKí msµvšÍ Z_¨ weeiYx  (jÿ UvKvq)                                                                     

µwgK  
bs 

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

cÖK‡íi D‡Ïk¨  As‡Mi bvg j¶¨gvÎv 
(2018-19 A_© eQi)  

AMÖMwZ 
(2018-19 A_© eQi)   

ev Í̄e Aw_©K ev Í̄e Aw_©K 
1 Lyjbv cvwb mieivn cÖKí|  

cÖKí e¨q:  
255491.86 
(ADB = 
52377.96 ,  JICA = 
109017.46  Ges 
GOB = 
94096.44) 
ev Í̄evqbKvj: 
RyjvB  2011 -  Ryb 
2019 

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)   

12% 793.94 12% 793.94 

Awdmvi I Kg©Pvix‡`i †eZb ‡_vK 40.6 ‡_vK 40.6 
R¡vjbx I i¶bv‡e¶Y I wewea (wcGmwm/ wcAvBwm/‡UK 
m`m¨‡`i m¤§vbx) ‡_vK 42.49 ‡_vK 42.49 
AvBwU I f¨vU ’̄vbxq I we‡`kx cigk©‡Ki Rb¨ ‡_vK 408.01 ‡_vK 408.01 

‡gvU ivR¯̂ e¨q =  1285.04  1285.04 
gyjab LvZ     
1wU 110 MLD ¶gZvi Water Intake facility wbg©vY I 33 
wKt wgt Raw Water Transmission pipe Line 20% 10418.53 20% 10418.53 
110 MLD Surface Water Treatment Plant wbg©vY I 1wU 
775 wgwjqb wjUvi aviY¶g Impounding Reservoir wbg©vY 20% 11152.53 20% 11152.53 
36 wKt wgt Clear Water Transmission pipe Line wbg©vY 5% 4928.65 5% 4928.65 
10wU Ifvi‡nW U¨v¼ Ges 7wU Distribution Reservoir wbg©vY 3% 863.05 3% 863.05 
650wKt wgt wewfbœ e¨v‡mi weZiY cvBc jvBb wbg©vY I wgUvimn 
nvDR Kv‡bmb 12% 8618.9 12% 8618.9 
6 Zjv wewkó Iqvmv cÖavb Awdm  I  ỳBwU †Rvbvj Awdm wbg©vY 2% 75.51 2% 75.51 
my‡cq cvwbi †evZjRvZKiY cøv›U  wbg©vY 1wU 25% 706.9 25% 706.9 
m¤ú` msMÖn I µq      
Awdm mvcøvB I dvwb©Pvi ‡_vK 17.81 ‡_vK 17.81 
wgUvi †Uw÷s j¨ve‡ivUvix BKzc‡g›U ‡_vK 212.99 ‡_vK 212.99 
nvW©Iq¨vi I mdUIq¨vi Kvh©µg MÖnY ‡_vK 21.16 ‡_vK 21.16 
cyYe©vmb ( f~wg I m¤ú‡`i ÿwZc~iY) ‡_vK 4.18 ‡_vK 4.18 
Avg`vbx  ïé ( wbg©vY/cÖwKDi‡g›U Gi Rb¨ ˆe‡`kxK A‡_©i 
30%) ‡_vK 3000 ‡_vK 3000 
cÖKí ev Í̄evqbKvjxb my` ‡_vK 463.69 ‡_vK 463.69 
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7| gvbe m¤ú` Dbœqb : 
     ‡`‡k cÖwk¶Y: 

‡gvU gy~yjab e¨q =  40753.90  40483.9 
‡gvU e¨q (ivR¯̂ + gy~yjab) =  42038.94  41768.94 

µwgK  
bs 

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

cÖK‡íi D‡Ïk¨  As‡Mi bvg j¶¨gvÎv 
(2018-19 A_© 

eQi)   

AMÖMwZ 
(2018-19 A_© eQi)  

2 
 

Lyjbv kn‡i cq:wb®‹vkb e¨e ’̄v 
wbgv©‡Yi Rb¨ f~wg AwaMÖnY| 
 ( GwcÖj 2018- Ryb 2020) 

া িতক পিরেবশ বজায় রাখা এবং 
া  স ত জীবনযা ার জ  লনা 

মহানগরীেত য়ােরজ ব ায় পয়:বজ , 
ময়লা পািন অপসারণ, পিরচালন ও 
িন: রণ ইত ািদ কায ম স াদেনর 
লে  পা  শন ও ি টেম  া  
িনম ােণ জিম অিধ হণ। 

K. ivR¯̂ LvZ ev Í̄e Aw_©K ev Í̄e Aw_©K 
mv‡f©qvi,†÷kbvwi, †Uwj‡dvb, d¨v·, cP©v 
DVv‡bv, ÷¨v¤ú,wcÖw›Us, d‡UvKwc, †jevi, 
hvZvqZ Ges j‡RwóK mv‡cvU© 

‡_vK 1.00 ‡_vK 1.00 

‡gvU ivR¯̂ e¨q =  1.00  1.00 
L. gyjab LvZ     
my¨qv‡iR cv¤ú †÷kb I my¨qv‡iR wUªU‡g›U 
cøv›U Gi Rb¨ fzwg AwaMÖnY 

‡_vK 4999.00 ‡_vK 4999.00 

‡gvU gy~yjab e¨q =  4999.00  4999.00 
‡gvU e¨q (ivR¯̂ + gy~yjab) =  5000.00  5000.00 
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µwgK 

bs 
cÖwk¶‡Yi †gqv` I ’̄vb  cÖwk¶Y MÖnYKvixi 

msL¨v  
cÖwk¶Y †Kv‡m©i bvg 

1 21/07/2018  
AvÂwiK †jvK cÖkvmb cÖwk¶Y †K› ª̀ 
49, wbD ¯‹vUb, XvKv| 

2 Rb 
 

Small Improvement Project 
(SIP) kxl©K cÖwk¶Y 

2 22/07/2018 n‡Z 24/07/2018 
‡nv‡Uj wmwU Bb we-1, gwR` ¯§iYx, 
Lyjbv| 

2 Rb 
 

Wash Sector Bottleneck 
Analysis kxl©K cÖwk¶Y 

3 29/07/2018 n‡Z 30/07/2018 
‡nv‡Uj wmwU Bb 
we-1, gwR` ¯§iYx, Lyjbv| 

1 Rb 
 

Sect oral Gender 
Mainstreaming Based on 
Gender Equality Diagnostics 
of Selected Sectors kxl©K 
cÖwk¶Y 

4 30/07/2018  
‡nv‡Uj wmwU Bb 
we-1, gwR` ¯§iYx, Lyjbv| 

1 Rb 
 

Co-design Work Shop on 
Slum Sanitation in Khulna 
kxl©K IqvK©kc 

5 19/09/2018, 20/09/2018, 
22/09/2018  
AvB Gg B wW cwiKíbv gš¿bvjq 
‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 

2 Rb 
 

Project Management 
Information System (PMIS) 
Software kxl©K cÖwk¶Y 

6 19/09/2018 
‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, Lyjbv| 

1 Rb 
 

Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 Gi (RTI) 
Dci Ab jvBb mvwU©wd‡KU msµvš— 
cÖwk¶Y 

7 29/11/2018 
gwš¿cwil` wefv‡Mi Kw¤úDUvi j¨ve  
evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

1 Rb 
 

Ab jvBb Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄v 
(GRS) mdUIq¨vi fvm©b -2 kxl©K 
cÖwk¶Y 

8 27/11/2018 n‡Z 29/11/2018 
K…wlwe` BÝwUwUDU,Lvgvievox moK, 
XvKv| 

1Rb 
 

D™¢veb g~jK cÖKí wWRvBb kxl©K 
cÖwk¶Y 

9 14/01/2019 n‡Z 27/01/2018  
weqvg dvD‡Ûkb, XvKv| 

1 Rb 
 

Public Procurement Rules 
(PPR)  kxl©K cÖwk¶Y 

10 12/01/2019 n‡Z 13/01/2019 
m‡¤§jb K¶,Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj 
Awa`ßi, XvKv| 

2 Rb 
 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³(APA)  Ges 
evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ e¨e ’̄vcbv 
c×wZ (APAMS) welqK cÖwk¶Y 

11 19/01/2019 
BÝwUwUDU Ae cvewjK dvBbvÝ 
evsjv‡`k, ‡m¸b evwMPv, XvKv| 

2 Rb 
 

ev‡RU cwicÎ-1 kxl©K cÖwk¶Y 

12 23/01/2019  
BÝwUwUDU Ae cvewjK dvBbvÝ 
evsjv‡`k, ‡m¸b evwMPv, XvKv| 

4 Rb 
 

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

12 30/01/2019 
gwbUwis †mj,A_© wefvM, A_© 
gš¿Yvjq, XvKv| 

1 Rb 
 

ivóªvqZ¡ ms ’̄vmg~‡ni ev‡RU †KvW 
wfwËK cÖYqb kxl©K cÖwk¶Y 

13 27/02/2019 
m‡¤§jb K¶,gwš¿cwil` wefvM, XvKv| 

1 Rb 
 

‡mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ (wmwU‡Rb PvU©vi) 
welqK cÖwk¶Y 
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14 12/03/2019  
m‡¤§jb K¶, ’̄vbxq miKvi wefvM, 
XvKv| 

1 Rb 
 

‡mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ (wmwU‡Rb PvU©vi) 
welqK cÖwk¶Y 

15 21/03/2019  
m‡¤§jb K¶,gwš¿cwil` wefvM, XvKv| 

1 Rb 
 

‡mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ (wmwU‡Rb PvU©vi) 
welqK cÖwk¶Y 

16 08/4/2019 n‡Z 11/04/2019 
RbcÖkvmb gš¿Yvjq, XvKv| 

1 Rb 
 

3rd Modern Office 
Management  

17 25/05/2019 n‡Z 26/05/2019 
wewmGm cÖkvmb GKv‡Wwg, kvnevM, 
XvKv| 

1 Rb 
 

B‡bv‡fkb Kg©cwiKíbv Abyqvqx 
†g›Uwis welqK Kg©kvjv 

 
Af¨šÍvixb cÖwk¶Y 
µwgK bs cÖwk¶‡Yi †gqv` I ’̄vb  cÖwk¶Y 

MÖnYKvixi msL¨v  
cÖwk¶Y †Kv‡m©i bvg 

1 30/03/2019 n‡Z 
31/03/2019 
Lyjbv Iqvmv cyivZb feb, 
Lyjbv| 

8 Rb Water Meter Test Bench 
and Water Meter AMR 
System (RF) kxl©K cÖwk¶Y| 

2 20/06/2019 n‡Z 
26/06/2019 
cÖwk¶Y K¶ 
Lyjbv Iqvmv feb, Lyjbv| 

15 Rb NRW management kxl©K 
cÖwk¶Y| 

 
we‡`‡k cÖwk¶Y  
µwgK bs cÖwk¶‡Yi †gqv` I ’̄vb  cÖwk¶Y MÖnYKvixi 

msL¨v  
cÖwk¶Y †Kv‡m©i bvg 

1 16/09/2018 n‡Z 28/09/2018 
K‡¤̂vwWqv 

1Rb Sustainable Urban Water 
and Sanitation Integrated 
Process SUWAS Asia-2018 
() International Training 
Program   

2 06/05/2019 n‡Z 24/05/2019 
myB‡Wb 

1Rb Sustainable Urban Water 
and Sanitation Integrated 
Process SUWAS Asia-2019 
”A”  

 
 

8| AwWU msµvšÍ Z_¨:  
c~Z© AwWU Awa`ßi KZ…©K Lyjbv Iqvmvi m„wóKvj n‡Z 2008-10, 2010-12, 2012-13, 2013-14 I 2017-
18 A_© eQ‡ii AwWU Kvh©µg m¤úbœ n‡q‡Q| AwWU AvcwË‡Z †gvU 38 wU AvcwË DÌvcb Kiv nq| hvi g‡a¨ 
31 wU AwMªg Aby‡”Q` Ges 07 wU mvaviY Aby‡”Q` i‡q‡Q| D³ 38 wU AvcwË n‡Z Ryb 2019 ch©šÍ 22 wU 
AwMÖg Aby‡”Q` Ges 06 wU mvaviY Aby‡”Q` mn †gvU 28 wU AcwË wb®úwË n‡q‡Q| Aewkó 09 wU AwMÖg 
Aby‡”Q` I 01 wU mvaviY Aby‡”Q` mn †gvU 10 wU Aby‡”Q‡`i g‡a¨ 06 wU wb®úwË g~jK Reve †cÖiY Kiv n‡q‡Q 
(hvi gv‡a¨ 05 wU AwMÖg I 01wU mvaviY Aby‡”Q` ’̄vbxq miKvi wefvM †_‡K mycvwik K‡i c~Z© AwWU Awa`ß‡i 
†cÖiY Kiv n‡q‡Q)| 2017-18 A_© eQ‡ii Aewkó 4wU AwMÖg Aby‡”Q‡`i  Reve ª̀æZ †cÖiY Kivi e¨e ’̄v MÖnY 
Kiv n‡”Q| 
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9| 2017 - 18 A_© eQ‡ii AR©b/ mvdj¨ :  
 Lyjbv gnvbMix‡Z 8 wU Drcv`K bjK~c ’̄vcb Kiv n‡q‡Q, hvnvi gva¨‡g 8 GgGjwW cvwb Drcv`b I 

mieivn Kiv n‡”Q| 
 110 Gg Gj wW ÿgZv m¤úbœ mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U cøv›U wbg©vb KvR mgvß K‡i cvwb †kvab K‡i 

mieivn Kiv n‡”Q| 
 eZ©gvb Ryb 2019 ch©šÍ cvwb mieiv‡ni cwigvb 158 Gg Gj wW -‡Z DbœxZ †n‡q‡Q |  
 Lyjbv gnvbMix‡Z cvwb mieivn cÖwµqv m¤úªmviY wnmv‡e 2018-19 A_© eQ‡i 4290 wU †nvwìs G cvwbi 

ms‡hvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
 cvwb mieiv‡ni cvBc jvB‡b 84 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 2019 ch©šÍ 
90% cvwbi ms‡hv‡M †d¬v wgUvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 

 Ryb 2019 ch©šÍ ivR¯̂ Av`v‡qi nvi e„w× †c‡q 96% DbœxZ n‡q‡Q|    
 লনা ওয়াসা ইেতামে ই কি উটারাইজড িবিলং সফটওয় ার চা  কেরেছ। যার মা েম াহকেদর পািনর 

সংেযােগর ও িবেলর িব ািরত ত  সহেজ জানা যাে । িত াহেকর সংেযাগ দান থেক  কের মািসক 
িবল সহ রাজ  আদায় স েক ত  জানা যাে ।  

 লনা ওয়াসায় দা িরক কাজ পিরচালনায় ই-নিথ চা  করা হেয়েছ। দা িরক কােজ তা ও সমায় বিততা 
িনি ত কে  ণ নিথ স হ ই-নিথেত িন  করা হে । 

 লনা ওয়াসার সাব িণক কল স ার চা  হেয়েছ। এছাড়াও াহক যেকােনা সময় লনা ওয়াসার 
ওেয়বসাইেট লগইন কের তার সবা সং া  সম া িলিপব  করেত পারেব এবং দািখল ত অিভেযােগর 
সব েশষ পিরি িত স েক জানেত পারেবন।  

 ই-িজিপ পাট ােলর আওতায় লনা ওয়াসার যাবতীয় ট ার কায ম ইেল িনক প িতেত করা হে । িডিজটাল 
প িতেত অনলাইেন বািষ ক য় পিরক না ণয়ন ও অ েমাদন, দরপ  আহবান, উ ু করণ ও ায়ন, ি  
স াদেনর না শ দান ও ি  স াদনসহ যাবতীয় য় ি য়া স  করা হে ।  

 িডিজটাল েগর সােথ তাল িমিলেয় অ সর হেত লনা ওয়াসার াহকগণ যেকােনা সময় ঘের বেসই তােদর 
িনজ িনজ মাবাইল ফান থেক িজ- প, িশওর ক াশ ও িডিবিবএল অ াপ এর মা েম লনা ওয়াসার পািনর 
িবল পিরেশাধ করেত পােরন।  

 লনা ওয়াসার ডায়নািমক ওেয়বসাইট চা  করা হেয়েছ (http://www.kwasa.org.bd)। লনা 
ওয়াসার াহক সবা স িকত যাবতীয় ত  সহ দা িরক সাধারণ ত  ও যাবতীয় ফরম ওেয়বসাইেট 
আপেলাড করা হেয়েছ। াহকগণ যেকােনা সময় লনা ওয়াসার ওেয়বসাইেট লগইন কের তােদর িনজ িনজ 
পািনর িবেলর ত  সরাসির দখেত পারেবন। 

 কি উটারাইজড একাউি ং সফটওয় ার চা  হেয়েছ। িডিজটাল প িতেত বতমােন য়ংি য়ভােব ই-িবিলং 
সফটওয় ােরর মা েম আদায় ত রাজ  একাউি ং সফটওয় ার এর সােথ সম েয়র মা েম িনয়িমতভােব 
যাবতীয় িহসাব কাজ স  করা হে । লনা ওয়াসায় কম রত সকল কম কতা-কম চারীেদর বতনসহ অ া  
ভাতািদ প রাল সফটওয় ােরর মা েম ত করা হে ।  

 লনা ওয়াসার স দ স হ ুভােব সং হ, ব ন ও অপচয় রােধ ইেতামে ই কি উটারাইজড ইনেভনটির 
সফটওয় ার চা  করা হেয়েছ। ফেল য় ত ও ভা াের ম দ ত স েদর পিরমাণ য়ংি য়ভােব 
হালনাগাদকরণ ও ু িহসাবর ণ করা হে  ।  

 
Lyjbv Iqvmvq বা বায়নাধীন cÖKí: 
 

Lyjbv cvwb mieivn cÖKít  বা বায়নকাল : লাই ২০১১- ন ২০১৯, 255,491.86 ল  টাকা া িলত েয় -
গভ  পািন বহার াস কের -উপির  পািনর বহার ি  লে  বা বায়ন কাজ চলমান রেয়েছ। ক  সমা  
হেল দিনক ১১ কা  িলটার (১১০ এম ল িড) -উপির  পিরেশািধত পািন সরবরাহ করা হেব এবং পািন সরবরােহর 
কভােরজ ৪৬% ি  হেব। ক   বাতমান অথ বছরের ৩০ ন, ২০১৯-এ সমা  হয়েছ । cÖK‡íi AvIZvq Pjgvb 
Kvh©µg:   
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 লনা ওয়াসার ১০ তলা িবিশ  ( থম পয ােয় ৬ তলা) 
ধান কায ালয় ভবেনর িনম াণ কাজ ন ২০১৬- ত সমা  হেয়েছ 

এবং লনা ওয়াসার কায ম বতমােন এই ভবন হেত পিরচািলত 
হে  । এ ছাড়া ২  জানাল অিফস িনম াণ কাজ ন ২০১৮ এর 
মে  স  হেয়েছ। 

 
Ryb 2016-†Z mgvß Lyjbv Iqvmv feb| 

 Distribution Reservoir & Overhead 
Tanks : মহানগরীেত িবিভ  ােন ৭  Distribution 
Reservoir (৫০০০ থেক ১৩৫০০ ঘ:িম: মতা স ) এবং 
১০  Overhead Tanks (৪০০ঘ:িম: মতা স  ৫  এবং 
৬৫০ ঘ:িম: মতা স  ৫ ) এর িনম াণ কাজ িডেস র ২০১৮-
ত স  হেয়েছ।  
 

 
P‡iinvU Reservoir & Overhead Tank  wbg©vY 

KvR| 
 Clear Water Transmission Mains 
including River crossing: ৩০০ িম:িম: হেত ১২০০ 
িম:িম: ােসর ৪৫ িক:িম: ডাকটাইল আয়রন পাইপ, ১৪ িক:িম: 
এইচিডিপই পাইপ এবং পসা নদীর তলেদশ িদেয় ৬৮৫ িম: 
পাইপ বসােনার কাজ কাজ স  হেয়েছ। টি ং ও কিমশিনং 
কাজ স  করার মা েম  পাইপ লাইেন পািন সরবরাহ করা 
হে ।  

riƒcmv b`xi Zj‡`k w`‡q WvKUvBj 
Avqib cvBc jvBb ’̄vcb| 

 
 Distribution Pipe Network: এ কােজর 
আওতায় ৭৫িম:িম: থেক ৫০০িম:িম: ােসর ৪২ িক:িম: 
ডাকটাইল আয়রন পাইপ এবং ৬১০ িক:িম:  এইচিডিপই পাইপ 
বসােনার কাজ শষ হেয়েছ। এই পয   পাইপ লাইন াপেনর 
কাজ  স  করা হেয়েছ। আগামী ন ২০১৯ এর মে  ৩৫০০০ 
বাস েহ িমটারসহ পািনর সংেযাগ দােনর কাজ স  
হেয়েছ।েটি ং ও কিমশিনং কাজ স  করার মা েম  পাইপ 
লাইেন পািন সরবরাহ করা হে ।  

 
 

gnvbMixi‡Z  WvKUvBj Avqib I 
GBPwWwcB cvBc jvBb ’̄vcb| 
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 Surface Water Treatment Plant & 
Impounding Reservoir : লনা জলার পসা উপেজলার 
িতলক ও পাথরঘাটা নামক ােন ১১০ এমএলিড (১১ কা  
িলটার) মতা স  পািন শাধনাগার এর িনম াণ কাজ স  
হেয়েছ। ৭৭.৭২ কা  িলটার ধারণ মতাস  
Impounding Reservoir িনম াণ কাজ সমা  করা হেয়েছ। 
ইতমে  ি টেম  াে  হেত পািন শাধন কের পিরেশািধত 
পািন সরবরাহ করা হে । 

 

 
iƒcmvq wbg©vYvaxb 110 GgGjwW ÿgZv 

m¤úbœ SWTP 
 Water Intake facility and Raw Water 
Transmission Pipe line : বােগরহাট জলার মা াহাট 
ীজ সংল  ােন ইনেটক পা  হাউজ ও অ া  ফ ািসিল  

িনম াণ করা হেয়েছ। ম মিত নদী হেত অপিরেশািধত পািন  
৩৩.৪০ িক:িম: ১৪০০ িম:িম: (৫৬”)  ােসর ডাকটাইল আয়রন 
স ালন পাইপ লাইেনর মা েম ি টেম  াে  সরবরােহর 
পাইপ লাইন াপন করা হেয়েছ। বতমােন ইনেটক পা  হাউজ 
হেত অপিরেশািধত পািন স ালন পাইপ লাইেনর মা েম 
Impounding Reservoir ও Treatment Plant এ 
সরবরাহ করা হে । 
 
 
 
 
 
 

Water Intake – vertical turbine pump 
(capacity: 1800 cubic meter / hour) 
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রাজশাহী পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প  (রাজশাহী ওয়াসা) 
 

১। িমকা: রাজশাহী মহাননগরবাসীর চািহদা অ যায়ী িনরাপদ পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ব ার 
যথাযথ পিরচালন ও র ণােব েণর লে  ব খী পিরক না হণ ও তদােলােক হীত রাজ  ও উ য়ন 
কম কা স েহর বা বায়েনর মা েম রাজশাহী ওয়াসা মহানগরবাসীর জ  উ ত পািন সরবরাহ ও 
পয়ঃিন াশন সবা িনি ত করেত সব া ক য়াস চািলেয় যাে ।  
 
২। পািন সরবরােহর িববতেনর ইিতহাস: রাজশাহী মহানগরীেত পািন সরবরাহ ব া চা  করা হয় ১৯৩৭ইং 
সােল। েপয় জল শহরবাসীর কােছ পৗঁেছ দয়ার জ   জন বসিত ও ণ  এলাকার রা ার পাে  াপন 
করা হেয়িছল িসেমে র তরী হৎ আকােরর শতািধক িরজাভ ার, যা ‘ঢপকল’ নােম পিরিচত। স সময় 

গভ  ার পািনেক িবিভ  ভৗত-রাসায়িনক ি য়ায়  পিরেশাধন কের জীবা না   পািন উৎপাদন  
করা হেতা, এর পর পাইপলাইেনর মা েম নগরবাসীর জ  সরবরাহ করা হেতা।  উ  ‘ঢপকল’ েলার ধারণ 

মতা িছেলা ২০০০ িলটার। নগরীর হতমখ য় অবি ত দিনক ৭০০ ঘনিমটার -গভ  পািন শাধন মতা 
স  রাণী হম মারী ওয়াটার ওয়াকস ১৯৬৫ সােল পিরত  হয়। পরবত েত পািক ান আমেল ১৯৬১ইং 
সােলর পর হেত বাংলােদশ সরকােরর জন া  েকৗশল অিধদ র রাজশাহী মহানগরীেত পািনসরবরাহ 

ব ার উ য়ন লক কাজ হােত নয় এবং িক টা উ য়ন কের। িক  এই ব াপনায় সীিমত আকাের 
সাব িনক পািন সরবরাহ ব া চা  িছল। পরবত েত এই মহানগরীর জ  ১৯৮০ইং সােলর পর ডাচ 
সাহা  এক  ক  হােত নওয়া হয়। সই কে র আওতায় উ  জলাধার িনম াণ করতঃ পািন সরবরাহ 

ব াপনায় উ য়েনর য়াস নয়া হয়। উে  ডাচ সাহা   ক  সীিমত আকাের  থাকার কারেণ 
নগরীর জনগেণর পয া  পািনর চািহদা রেণ যেথ  িছলনা। এর ায় ১০ বছর পর িস  কেপ ােরশন িনেজর 
উে ােগ িক  উৎপাদক নল প খনন ও পাইপ লাইন াপন কাজ স  কের। এ ও িছল নগরীর মবধ মান 
জনগেণর তাৎ িনক চািহদা রেণর জ  এক  সীিমত ব া মা । জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক 
িজওিব অথ ায়েন ১৯৯৪ সােল রাজশাহী মহানগরীেত পািন সরবরাহ পয়:িন াশন, নদ মা এবং বজ  

াব াপনার ওপর  স া তা যাচাই এবং মাহাপিরক না (মা ার ান) ণয়ন করা হেয়িছল। পরবত েত 
১৯৯৬ইং সােল জন া  েকৗশল অিধদ র ক ক রাজশাহী মহানগরীেত পািন সরবরাহ ক  হােত নওয়া 
হয়। এই কে র আওতায় াম র  শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান পািন শাধনাগার, ৩০  উৎপাদক 
নল প এবং ২৩১.৪৮ িকঃিমঃ পাইপ লাইন াপন করা হয়। পরবত েত রাজশাহী িস  কেপ ােরশন  
এলাকার জ  ১ আগ , ২০১০ তািরেখ রাজশাহী ওয়াসা িতি ত হয়। রাজশাহী ওয়াসা িতি ত হওয়ার 
পর িজওিব অথ ায়েন ২  উ য়ন ক  বা বািয়ত হয়, যার মা েম জনসং ার িভি েত পািন সরবরােহর 
কাভােরজ ৫৬% হেত ৮৪% উ ীত করা হয়। 
 
৩। ল  ও উে : রাজশাহী শহেরর নগরবাসীর মে  েপয় পািন সরবরাহ করার লে  সরকার রাজশাহী 
পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প  (রাজশাহী ওয়াসা) িত া কেরেছ। রাজশাহী ওয়াসা রাজশাহী 
নগরবাসীেদর জ  উৎপাদক নল প, -উপিরি ত পািন শাধনাগার ও পাইপ লাইেনর মা েম িনরাপদ 

েপয় পািন সরবরাহ, ীট হাইে  এর মা েম পািন সরবরাহ এবং িবেশষ েয়াজেন াহেকর চািহদার 
পিরে ি েত ওয়াটার াংকােরর মা েম পািন সরবরােহর ব া কের থােক।  

 
রাজশাহী শহেরর সংি  িববরণী : 
রাজশাহী শহর বাংলােদেশর উ র-পি ম অ েল প া নদীর তীের অবি ত এবং বাংলােদেশর আট  
িবভাগীয় সদর দ েরর মে  অ তম এক  শহর । ইহা বাংলােদেশর ১২  িস  কেপ ােরশেনর এক  । অ  
অ ল  দি েণ প ানদী, উ র এবং পি েম পবা উপেজলা এবং েব  চারঘাট উপেজলা ারা পিরেবি ত। 
রাজশাহী পৗরসভা ১৮৭৬ সােল িতি ত হয় । ইহা তদানী ন অখ  ভারেতর থম পৗরসভা েলার মে  
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এক  । ১৯৮৭ সােল রাজশাহী পৗরসভা ৪৮.৪৭ বগ  .িক.িম এলাকা িনেয় িস  কেপ ােরশেন পা িরত হয় । 
বতমােন পৗর এলাকা ি  পেয় ৯৩.৪৭ বগ  িক.িম উ ীত হেয়েছ । এখােন িশ  িত ান তমন গেড় না 
উঠেলও অেনক উ  িশ া িত ান গেড় উেঠেছ । রাজশাহী অ েল াপক রশম চাষ পিরলি ত হয় এবং 
বাংলােদেশর একমা  রশম গেবষণাগার ও রাজশাহী নগরীেত অবি ত িবধায় রাজশাহী শহরেক রশম ও 
িশ া নগরী বলা হয় । রাজশাহী িস  কেপ ােরশেনর বতমান জনসং া (বি  ও ভাসমান জনেগাি  সহ) ায় 
৯ ল  । এই শহর র দঘ¨ ১২ িক.িম. এবং  ৮ িক.িম.। 

   
ওয়াসার অ  এলাকা ১০৪.১৫ বগ িকেলািমটার 
ওয়ােড র সং া  ৩০ 
মহ ার সং া  166 
হাি ং সং া  ৫৮,৩১২  
House hold সং া ৯৩,৩০০  
House hold সাইজ ৪.৮২ 
হাি ং িত গেড় House hold এর 

সং া 
১.৬ 

জনসং
া 

জনসং া  ৫,৫১,৬৩০ জন ( েজে ) 
৪,৪৯,৭৫৬ জন ( ২০১১ইং) 

জনসং া ি র হার 1.47 % 

আবহাও
য়া 

তাপমা া  ৭০ স. হেত ৪১০ স. 
বািষ ক গড় ি পাত ১৪৩৮িম.িম., যা জাতীয় গড় ২৩২০িম.িম. এর চেয় 

কম 

পিরেবশ 
বজ ব াপনা ৩০০ টন/িদন 

ািনেটশন কাভােরজ ৯২% 
েনজ ব াপনা মহানগরীর ৭০% এিরয়া 

     
দেশর জাতীয় উ য়ন পিরক না, অথ ৈনিতক ি  ও য না স র উপকািরতা িবেবচনা কের আশা করা 

যায় য রাজশাহী উ রা েল অথ ৈনিতক ও জনসং া িতপাদেন আগামী ২০ বছেরর মে  রাজশাহী শহর 
অ তম ণ  এক  শহর িহেসেব পিরগিণত হেব। ত পিরবতনশীল নগরায়ন াপেট রাজশাহী 
শহেরর ণগত া  সংি  িবষয়স হ িচি ত করা মশ ক ন হেয় পড়েছ। অপরিদেক উ য়েনর পেথ 
অ রায়/ ব ধাস হ কা েয় উঠার ে  েয়াজনীয় নগর সবা এবং িব মান স দ এই েয়র মে  এক  
বড় বধান তরী হে  ও সম য়সাধন করা ক ন হেয় পড়েছ। এই েয়াজনীয় নগর সবা ব লাংেশ িনভ র 
কের পয়:িন াশেনর ণগত উ িত এবং িব  খাবার পািন সরবরােহর উপর। 
   
রাজশাহী মহানগরীর পািন সরবরােহর বতমান অব া: 
সাধারণ ত  : 
মাট জনসং া : ৫,৫১,৬৩০ জন 

পািনর চািহদা : ১১৩২৯০ ঘনিমটার/িদন (১১৩.২৯ এমএলিড) ( দিনক ১১.৩৩ কা  িলটার) 
পািনর াহক সং া : ৪২,৬৮০  
জনবেলর সং া : ২৯৭ জন 
বাৎসিরক পিরচালনা ও র ণােব ণ য় : ২৭৬০.৫৭ ল  টাকা 
            ব িতক িবল: ১৬২০.০৩ ল  টাকা  
            জনবল য়:  ৩৬৮.৪৮ ল  টাকা  



171 

            অ া  য়: ৭৭২.০৫ ল  টাকা  
বাৎসিরক পািনর িবল (চািহদা) : ৭৮২.৪৩ ল  টাকা 
বাৎসিরক আয় : ৫০৭.৪২ ল  টাকা 
  
উৎপাদন ও িবতরণ : 
মাট পািন উৎপাদন : ৯৫০০০ ঘন িমটার/িদন (৯৫.০০ এমএলিড) ( দিনক ৯.৫ কা  িলটার) 

            গভ  পািন উৎপাদন – ৮৯.০০ এমএলিড (৯৪%) 
            -উপিরি ত পািন উৎপাদন – ৬.০০ এমএলিড (৬%) 
পািন সরবরাহ পাইপ লাইন নটওয়াক : ৭১২.৫০ িকঃিমঃ 
উৎপাদক নল েপর সং া : ১০৩  
দিনক জন িত পািনর উৎপাদন : ২০৫ িলটার 

পািন সবা : 
পািন সরবরােহর আওতা  জনসং া : ৪,৬৩,৩৭০ জন 
পািন িব েয়র পিরমাণ : ৬১০৪০ ঘনিমটার/িদন (৬১.০৪ এমএলিড) ( দিনক ৬.১০ কা  িলটার) 
 
সবা িনেদ িশকা : 

পািনর মাট কাভােরজ (জনসং া িভি ক) : ৮৪% 
পািন া তা (সরবরােহর সময়কাল) : ১২ ঘ া/িদন 
দিনক জন িত পািনর বহার : ১৩৫.৭০ িলটার 

পয়ঃিন াশন কাভােরজ : ০% 
 
কম দ তা িনেদ িশকা: 
নন- রিভিনউ ওয়াটার (NRW) : ৩৩.৭৮ % 
পিরচালনা অ পাত (Operating Ratio) : ৩.৫৭ 
পািনর ািরফ আদােয়র হার : ৬৪.৮৫% 
জনবল/১০০০ পািন সংেযাগ : ৭.০৮ 
 
৪। সাংগঠিনক কাঠােমা ও জনবলসহ  রাজশাহী ওয়াসার সকল শাসিনক কায েমর িববরণ: 
রাজশাহী িস  কেপ ােরশেনর সাংগঠিনক কাঠােমােত পািন সরবরাহ শাখায় ১৫৭  পদ অ েমািদত িছল। ০১ 
আগ  ২০১০ ি ঃ তািরেখ রাজশাহী ওয়াসার ি লে  িবিভ  পেদ ৬১ জন রাজশাহী ওয়াসায় ানা িরত 
হেয় আেস। পরবত েত ২০১৩ সােল িবিভ  পেদ ৪১ জনেক সরাসির িনেয়াগ দান করা হয়, ত ে  একজন 
(ত াবধায়ক েকৗশলী) িবভাগীয় াথ  িছেলন। এ ছাড়া ১জন ব াপনা পিরচালক, ২জন উপ ব াপনা 
পিরচালক (অথ  ও শাসন/ েকৗশল), ১জন িনব াহী ািজে ট, ১জন সিচব ও ১জন উপসহকারী েকৗশলী 

ষেণ সরকার ক ক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। ফেল মাট জনবল দ ড়ায় ৬১-১+৪১+৬= ১০৭ জন। ইেতামে  
( বরণ -৬জন + অবসর হণ -৯জন + পদত িগ -৩জন) ১৮  পদ  হয়। ফেল ১৫৭  পেদর মে  
বতমােন ৮৯ জন কম রত রেয়েছ এবং  পেদর সং া ৬৮ ।  রাজশাহী ওয়াসার ি ল  তথা ২০১০ সাল 
থেক বতমান ২০১৯-২০ অথ  বছর পয  কােজর পিরিধ ি  পাওয়ায় ম ণালয় ক ক ন নভােব ৯৭  পদ 
ি র াপেট বতমােন রাজশাহী ওয়াসায় মাট (১৫৭+৯৭) = ২৫৪  ম িরত পদ রেয়েছ। রাজশাহী 

ওয়াসার সাংগঠিনক জনবেলর ত  িনেচ দখােনা হেলা: 
†MÖW bs Aby‡gvw`Z 

c‡`i msL¨v 
Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 
†MÖW bs Aby‡gvw`Z c‡`i 

msL¨v 
Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 
1g †MÖW   11 Zg †MÖW   
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2q †MÖW 1 1 12 Zg †MÖW   
3q †MÖW   13 Zg †MÖW 14 4 
4_© †MÖW 1 1 14 Zg †MÖW 8 4 
5g †MÖW 4 2 15 Zg †MÖW 2 2 
6ô †MÖW 6 1 16 Zg †MÖW 80 35 
7g †MÖW   17 Zg †MÖW 2 1 
8g †MÖW   18 Zg †MÖW 40 5 
9g †MÖW 9 4 19 Zg †MÖW   
10g †MÖW 19 7 20 Zg †MÖW 22 20 

 AvDU †mvwm©s 46  
we: ª̀: GQvov Iqvmv m„wói mgq ivRkvnx wmwU K‡c©v‡ikb n‡Z n Í̄všÍwiZ 180Rbmn †gvU 209 Rb 
gv÷vi‡ivj Kg©Pvix wn‡m‡e Kg©iZ i‡q‡Q|  
 
5| 2018-19 A_© eQ‡i ivR¯̂ Av‡qi LvZwfwËK weeiYx : 

LvZ AR©b e‡Kqv e‡Kqv Av`v‡q M„nxZ e¨e ’̄v 
cvwbi wej I Mfxi bjK~c 
n‡Z ivR¯̂ ৫.৩ কা  টাকা ২.৬৫ কা  

টাকা 
 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 BZ¨vw`| 

 ms‡hvM wew”QbœKiY Awfhvb 
cwiPvjbv Kiv| 

cvwbi ms‡hvM wd ৩৮.৩৫ ল  
টাকা - 

`icÎ/wmwWDj weµq ৩০০০/= - 
wewea (cvwb ms‡hvM Av‡e`b 
dig, bvg cwieZ©b wd I 
wewea) ২.৮৫ ল  টাকা - 

 
6| ivRkvnx Iqvmvi Pjgvb cÖKímg~nt 
µwgK 
bs 

cÖK‡íi bvg/A_©vq‡bi Drm 
/ Avw_©K ms‡køl /mgvwßKvj cÖK‡íi D‡Ïk¨ cÖK‡íi eZ©gvb 

AMÖMwZ 
1 ÒivRkvnx Iqvmvi 

f~-Dcwiw ’̄Z cvwb †kvabvMviÓ 
 
†gvU cÖKí e¨q : 406222.77 
jÿ UvKv 
wRIwe : 174863.39 jÿ UvKv 
cÖKí mvnvh¨ : 231359.38jÿ 
UvKv 
ev Í̄evqb Kvj :01 RyjvB 2018 -
30 Ryb 2022 

 To ensure customer 
satisfaction according to water 
demand up to 2030 through   
increasing population coverage 
by water supply from 71 % to 
100%, average daily 
consumption from 65 lpcd to 
140 lpcd & improving water 
quality by producing 200 MLD 
potable water. 

 To make the water supply 
system sustainable through   
improvement of water resource 

cÖKíwU 
eZ©gv‡b Pvqbv 
Gw·g e¨s‡Ki 
mv‡_ FYPzw³ 
m¤úv`‡bi 
A‡cÿvaxb 
Av‡Q| 
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management by 100% water 
supply from surface water 
sources. 

 
 

(jÿ UvKvq) 

µwgK 
bs 

cÖK‡íi bvg/A_©vq‡bi 
Drm/ Avw_©K 

ms‡køl/mgvwßKvj 
cÖK‡íi 
D‡Ïk¨ As‡Mi bvg 

jÿ¨gvÎv 
(2018-19A_© 

eQi) 

AMÖMwZ 
(2018-19A_© 

eQi) 
ev Í̄e Avw_©K ev Í̄e Avw_©K 

2 ÒivRkvnx Iqvmvi f~-
Dcwiw ’̄Z cvwb †kvabvMv‡ii 

Rb¨ Rwg AwaMÖnYÓ 
 †gvU cÖKí e¨q : 
7869.18   jÿ UvKv 
 wRIwe : 7869.18   jÿ 
UvKv 
cÖKí mvnvh¨ : 0.0 UvKv 
ev Í̄evqb Kvj : (RyjvB 
2018- Ryb 2019) 

ivRkvnx 
Iqvmvi 

f~cwi ’̄ cvwb 
†kvabvMvi 

wbg©v‡Yi Rb¨ 
53.31 GKi 
Rwg AwaMÖnY 

Kiv| 

gUi mvB‡Kj 2wU 5.7 100% 5.7 

Rwg AwaMÖnY 45.57 
GKi 7842.30 100% 7842.

30 
Ab¨vb¨ 

(ÿwZc~i‡Yi 
A_©) 

‡_vK 261.34   

Rwgi mxgvbv 
wba©viY wcjvi 

wbg©vY 
‡_vK 15   
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“ নান ক াকশন ইি িনয়ািরং প কেপ ােরশন (HCEG), চায়না” এর আম েণ পির  পািন 
শাধনাগার িনম ােণর লে  গ ত “রাজশাহী ওয়াসা নেগািশেয়শন ম” এর সদ গণক ক HCEG 

িনিম ত চায়না  পির  পািন শাধনাগার পিরদশ ণ। 
 

“রাজশাহী ওয়াসা পির  পািন শাধনাগার” শীষ ক ক  বা বায়েনর লে  গভন র, নান েদশ, চায়নার 
সােথ ত র কায ালেয় “রাজশাহী ওয়াসা নেগািশেয়শন ম” এর সৗজ  সা াৎ। 



175 

 
“রাজশাহী ওয়াসা পির  পািন শাধনাগার” শীষ ক ক  বা বায়েনর িবষেয় “ নান ক াকশন 

ইি িনয়ািরং প কেপ ােরশন (HCEG), চায়না” এর সােথ তােদর কায ালেয় অ ি ত “রাজশাহী ওয়াসা 
নেগািশেয়শন ম” এর  সভা। 

 
৭। রাজশাহী ওয়াসার ািবত ক স হ 

িমক কে র নাম 
া িলত 

য় 
(ল  টাকা) 

ময়াদকাল কে র ল  ও উে  

১ 
রাজশাহী 
ওয়াসা 

ভবন িনম াণ 
৬৫৯৯.৩২ 

লাই,২০২০ 
হেত 

ন, ২০২৩ 
পয  

 নগরবাসীর আকা া অ যায়ী সবা দােনর লে  
রাজশাহী ওয়াসার কম কতা-কম চারীেদর কােজর 

ু পিরেবশ িনি ত করা। 

২ 

রাজশাহী 
মহানগরীেত 

পািন সরবরাহ 
ব ার 

নব াসন 

৯৯১৬.৮১ 

লাই,২০১৯ 
হেত 

ন, ২০২২ 
পয  

২০২৩ সাল নাগাদ -উপিরি ত পািন শাধনাগার 
িনম ােণর মা েম রাজশাহী মহানগরীেত আ িনক 
পািন সরবরাহ ব া গেড় তালার ব  পয  অথ াৎ 
অ বত নকালীন সমেয় মবধ মান পািনর চািহদা 

রেণর িনিমে  পািনর িব মান অবকাঠােমাস হ 
নব াসন / নঃসং ার করা। 
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বজেম সহ ১১ তলািবিশ  ািবত রাজশাহী ওয়াসা ভবেনর ন াঃ 

 

 
  ivRkvnx Iqvmvi m‡¤§jb K‡ÿ 01w`b e¨vcx cÖKí ev Í̄evqb welqK cÖwkÿY t 
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৮। Fresh Water Project 
A MoU has been signed between Rajshahi WASA and Kristiansand Commune, 
Kristiansand City, Norway to implement grant based small water projects mainly 
focused for areas of Rajshahi City Corporation inhabiting low income peoples. 
 
Project Director : Md. Mahbubur Rahman, Assistant Engineer, Rajshahi WASA, 
    Phone: +88-0721-760068, Mobile: +8801722679235 
    Email: mahabub07ce@gmail.com 
 
Main Objectives of the Project 
i) To Ensure drinking water for slum dwellers through extension of existing water by 
pipe line network of Rajshahi WASA. 
ii) To make the water supply system sustainable for the slum dwellers through   
improvement of water resource management and installing water points i.e. to make 
water available for 24 hours for slum dwellers through the water points. 
 
Completed Projects: 

Name of the 
Project 

Total Cost 
(Lac. Tk.) Work Description 

Date of 
Commencemen

t 
Date of 

Completion GoB PA 
(Grant) 

Fresh Water 
Project 
(Phase I) 

- 9.5 

450m (dia. 150mm) 
pipeline and 03 
water points at 
Badurtala,  
Talaimary slum area 
(Ward no. 28) of 
Rajshahi City 
Corporation  

05.10.17 30.11.17 

Fresh Water 
Project 

(Phase II) 
- 20.6 

730m (dia 150mm) 
pipeline, 07 water 
points with cleaning 
and 1180m road 
restoration at 
Satbariya slum area 
(Ward no. 29) of 
Rajshahi City 
Corporation  

18.2.18 18.2.19 

 
Ongoing Fresh Water Project: 

Project Description Work Description 
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Fresh Water Project (Phase II) 
Total Cost: 18.13 Lac taka 

GoB: 0.0 Taka 
PA (Grant): 18.13 Lac Taka 

Implementation Period: Sept. 2019 to 
June 2020 

Laying of 850m (150 mm dia.) Water 
Supply Pipeline and installation of 01 
Water Point for slum areas of Char 
Shampur, RCC. 

 

 
ø̄vg Gwiqvq ev Í̄evwqZ Ò‡dªm IqvUvi cª‡R±Ó Gi KvR m‡iRwg‡b Ny‡i †`L‡Qb XvKv ’̄ biI‡q `~Zvev‡mi 

gvbbxq nvBKwgkbvi 
 
৯। মানব স দ  উ য়নঃ  
৯.১ দেশর অভ ের িশ ণ (০১ লাই ২০১৮ থেক ৩০ ন ২০১৯ পয  ) 
 

িশ ণ কম িচর মাট 
সং া 

রাজশাহী ওয়াসা থেক অংশ হণকারীর 
সং া 

৮ ১৫ 
 
৯.২ রাজশাহী ওয়াসা ক ক বতমান অথ-বছের ( ২০১৮ – ২০১৯ ) আেয়ািজত  ইন-হাউজ িশ েণর  বণ না  

িশ ণ কম িচর নাম 
িশ েণর 
ময়াদ 

উে াগী সং া 
/এেজ ীর নাম 

রাজশাহী 
ওয়াসা থেক 

অংশ হণকারীর 
সং া 

১ ২ ৩ ৪ 
১। কি উটার িবষয়ক িশ ণ । ৭ িদন রাজশাহী ওয়াসা ১৭ জন 
২। িবধানমালা িবষয়ক িশ ণ । ২ িদন রাজশাহী ওয়াসা ১০ জন 
৩। িপ. িপ. আর িবষয়ক িশ ণ । ৫ িদন রাজশাহী ওয়াসা ১১ জন 
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৪। েজ  ােনজেম  িবষয়ক িশ ণ । ২ িদন রাজশাহী ওয়াসা ১৬ জন 

৫। ক  বা বায়ন িবষয়ক িশ ণ । ১ িদন রাজশাহী ওয়াসা ৮ জন 
৬। চ থ ণীর কম চারীেদর িশ াচার িতপালন 
িবষয়ক িশ ণ । 

৫ িদন রাজশাহী ওয়াসা ১৬ জন 

৭। জাতীয় াচার িবষয়ক িশ ণ । ১ িদন রাজশাহী ওয়াসা ২০ জন 
 

 
ivRkvnx IqvmvKZ…©K Av‡qwRZ 05w`b e¨vcx wc.wc.Avi welqK cÖwkÿY t 

 

 
  ivRkvnx IqvmvKZ…©K Av‡qwRZ w`be¨vcx RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evqb welqK 
cÖwkÿY t 
৯.৩ বতমান অথ-বছের ( ০১ লাই ২০১৮ থেক ৩০ ন ২০১৯ পয  ) িশ েণর জ  িবেদশ গমনকারী 
কম কতার সং া : ৮ জন । 
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সাকা, জাি য়ায় অ ি ত পািন সরবরাহ ব ার উপর অ ি ত িশ েণ Frank Barroso, 

President & Co-Founder, Waterpreneurs Association 
Switzerland & Nicolas Lorne, President & Co-Founder, 
Waterpreneurs Global Secretariat, Switzerland এর সােথ অংশ হণ ত 
রাজশাহী ওয়াসার কম কতা । 
 

 
ন ২৭-২৯, ২০১৯ ইিলন, চায়নােত অ ি ত “International Conference on Water Security 

and Management WSM 2019” এ Keynote Speaker Prof. Gordon Huang, University of 
Regina, canada & Prof. Guangwei Huang, Sophia University, Japan (বাম িদক থেক যথা েম 
৫ম ও ৬ )-এর সে   অংশ হণ ত ব াপনা পিরচালকসহ রাজশাহী ওয়াসার অ া  কম কতা ।   
 
১০। ২০১৮-১৯ অথ-বছের স ািদত ণ/উে খেযা  কায াবিল : 
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: 
নং 

০১ লাই ২০১৮ থেক ৩০ ন ২০১৯ প য  

১. অিফেস ৩৫ mbps  ীড ই ারেনট াপন করা হেয়েছ । 

২. 
রাজশাহীর গাদাগাড়ীেত পির  পািন শাধনাগার িনম ােণর জ  িম 
অিধ হন = ৪৫.৫৭ একর । 

৩. পািনর কাভােরজ ৭১% হেত ি  পেয় ৮৪% উ ীত হেয়েছ । 
৪. ১০  পা মটর অেটােমশন করা হেয়েছ । 
৫. ৪ পািন সরবরােহর পাইপ লাইন াপন ০.৩৫ িক.িম.। 
৬. ডাকশন উবেয়ল াপন ০৬  । 
৭. পািন সংেযােগর াহক সং া ১০৫৩  ি  পেয়েছ । 
৮. মাবাইল াংিকং চা  করা হেয়েছ। 
৯. পািনর িবল ব া Automation করা হেয়েছ। 

         
১১। অিডট সং া  ত  :       

( কা  টাকায় ) 

িম
ক 

ম ণাল
য়/িবভা

গ 
স েহর 
নাম 

অিডট আপি  ডিশ
ট 

জবা
বর 
সং

া 

িন ি ত 
অিডট আপি  

অিন  অিডট আপি  

সং
া 

টাকার 
পিরমাণ 
( কা  
টাকায়) 

সং
া 

টাকার 
পিরমাণ 
( কা  
টাকায়) 

সং া 
মাট 

আপি  

টাকার 
পিরমাণ 
( কা  
টাকায়) 

অি ম 
অ ঃ  

সাধার
ণ 

অ ঃ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১. রাজশা
হী 

ওয়াসা 

১১ 
 

৩.০৩ ০৯  ১ ০.৩৩ ৮  ২  ১০  ২.৭০ 

সব েমাট 
১১ 

 
৩.০৩ ০৯  ১ ০.৩৩ ৮  ২  ১০  ২.৭০ 
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wefvMxq Kwgkbvi, ivRkvnx Av‡qwRZ Dbœqb †gjvq ivRkvnx Iqvmvi ÷‡j e¨e ’̄vcbv cwiPvj‡Ki mv‡_ 
Iqvmvi Ab¨vb¨ Kg©KZ©v-Kg©Pvixe„›`| 

 

 
 

ঢাকায় অ ি ত B‡bv‡fkb †kv‡Kwms Kg©kvjv 2019 †Z ivRkvnx Iqvmvi ÷j cwi`k©Y Ki‡Qb ’̄vbxq 
miKvi wefv‡Mi hyM¥mwPe Rbve G †K Gg AvdZve ‡nv‡mb cÖvgvwbK| 
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অধ ায়- ৪ 
১. ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশন 

 

আয়তন : ১৯৬.২২৮ বগ  িকেলািমটার 
ওয়াড  সং া : ৫৪  
অ ল সং া : ১০ । 
জনসং া : ৫৫,২৪,৬২১ জন 

 
 

 স ম-প বািষ ক কম পিরক না এবং SDG-এর ল মা া বা বায়েন ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর বতমান 
চলমান বা বা বািয়ত কায মস হ: 

 স ম প বািষ কী পিরক না কায েমর সােথ িমল রেখ ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশন ক ক 
Preparation of Local Area Plan and Feasibility Study for Short-term Measures 
for Newly Included 18 Wards (Eighteen) of Dhaka North City Corporation 
শীষ ক ক  বা বায়েনর কায ম চলমান রেয়েছ। এই কে র মা েম ন ন স সািরত এলাকায় এক  
সমি ত ও টকসই িম বহার পিরক নাসহ নাগিরক িবধা স াসেরণ জ  েময়াদী, দীঘ েময়ািদ 
কায ম হণ করা হেব। 

 এসিডিজ টােগ ট ১১.৭ অ যায়ী ‘‘ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর উ ু  ােনর আ িনকায়ন ও স জায়ন 
ক  বা বায়ন করা হে ’’ িডএনিসিস’র ‘‘পিরেবশ, জলবা  ও েয াগ ব াপনা সােকল’’ ক ক। উ  
কে র আওতায় ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  পাকস হ স কভােব পিরক না ও নাগিরক 

স ৃ তার মা েম স জায়ন করা হে । এ সকল পাকস হ ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেন পিরেবশ ও 
পিতেবশ উ য়েন র ন  িমকা রাখেব। 

 এসিডিজ টােগ ট ১২.৪ অ যায়ী ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেন ‘‘Improvement of Equipment for 
Solid Waste Management’’ কে র আওতায় Up-gradation of Sanitary Landfill 
with resources recovery facilities কায েমর মা েম বজ  ব াপনা আ িনকায়ন করা হে । 

 নাগিরক সবা দােন/ সহজীকরেণ হীত/ চলমান উে খেযা  কায মস হ:  
1. হাি ং া  িনধ ারেণর লে  িনিম ত বাড়ী/ ভবন/ ােটর বািষ ক ায়ন িনধ ারণ 
2. হাি ং ন র দান 
3. হাি ংেয়র নামজারী হাি ং কর থকীকরণ 
4. হাি ং কর থকীকরণ 
5. হাি ং ভা ার রয়াত 
6. বাড়ী খািল থাকার রয়াত 
7. হাি ং কর পিরেশাধ এবং বেকয়া কর আদায় প িত 
8. ড লাইেস  ই  
9. ড লাইেস  নবায়ন 

10. ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর মািলকানাধীন মােকেট দাকান বরা  ি য়া, সালামী ও 
ভাড়া পিরেশাধ, দখল    হ া র এবং ি  স াদন 

11. ির া/ভ ানগাড়ী ও ঠলাগাড়ীর লাইেস  এবং চালক লাইেস  ই  ও নবায়ন ।  
  

সবা দান প িত, েয়াজনীয় কাগজপ , াি  ান, সবা  এবং পিরেশাধ প িত, সবা দােনর 
সময়, দািয়  া  কম কতা ইত ািদ িব ািরত িস েজন চাট াের উে খ করা আেছ।  
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ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর িব মান ৫  অ ল ও নব  ৫  অ ল সহ মাট ১০  অ েলর অ ল 
িভি ক ওয়াড  স হ িন প: 

িমক অ ল অ ল  ওয়াড স হ 
০১ অ ল-১ ১, ১৭ 
০২ অ ল-২ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৫ 
০৩ অ ল-৩ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৫, ৩৬ 
০৪ অ ল-৪ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬ 
০৫ অ ল-৫ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ 
০৬ অ ল-৬ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪ 
০৭ অ ল-৭ ৪৭, ৪৮, ৪৯,৫০ 
০৮ অ ল-৮ ৪৪, ৪৫, ৪৬ 
০৯ অ ল-৯ ৩৯, ৪০, ৪৩ 
১০ অ ল-১০ ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২ 

 

২০১৮-১৯ অথ  বছের অ ল-১ থেক ৫ অ ল পয  মাট হাি ং সং া ২,২৪,৬৭০ । হাি ং ন র দান 
এক  চলমান ি য়া। নব  অ ল ৬ থেক ১০ পয  হাি ং া  হেণর উে গ নয়ার িবষয়  ি য়াধীন 
রেয়েছ। 

২০১৮-১৯ অথ  বছের অ ল-১ থেক ৫ অ ল পয  (বাজার শাখা সহ) মাট ড লাইেস  সং া ২,৬৩,২৯৫ 
। ড লাইেস  দান ও নবায়ন এক  চলমান ি য়া। নব  অ ল ৬ থেক ১০ এ ড লাইেস  দােনর উে গ 

বতমান অথ  বছের নয়া হেয়েছ। 
িমশন ও িভশন: 

 

িভশন:   িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ টকসই এবং ি  স িলত নাগিরক সবা দােনর লে  আ িনক ও 
ি  িনভ র জনক াণ লক  কর ব া ণয়ন। 

িমশন: নাগিরক সবার মান ি , উ য়ন ও আ িনকায়েনর মা েম টকসই উ াবনী মতা স  কর 
ব াপনার মা েম মানব স দ সহায়ক প িত ারা এক  যা  ও জাবাবিদিহতা লক সাব জনীন 

কর ব া বতন “িস েজন পাট াল” ই- রিভিনউ িসে ম এর মা েম কর আদায় ও ব াপনােক 
গিতশীল করা। ই- রিভিনউ িসে ম এর মা েম আ িনক কর ব াপনা গেড় তালা। 

 

ধান সবাস হ/ কায ম: ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর রাজ  িবভাগ ক ক ৯  খাত থেক রাজ  আহরণ কের 
থােক। এর মে  হাি ং া  িনধ ারণ, আদায় এবং ড লাইেস  ই  ও নবায়ন কায ম অ তম। 
 

ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেন মাট িস  িডিজটাল স ােরর সং া-৩৬ । িস  িডিজটাল স ােরর দ  িবধািদ : 
িমক িস  িডিজটাল স ােরর সবার িববরণ 
০১। অনলাইেনর মা েম জ  িনব ন। 
০২। অনলাইেন পাসেপােট র আেবদন। 
০৩। অনলাইেন পাসেপােট র িফ জমাদান। 
০৪। হ  যা ীেদর াক িনব ন। 
০৫। অনলাইেন িভসা আেবদন ও চিকং 
০৬। কি উটার কে াজ। 
০৭। ি  ািনং, ফেটাকিপ ও ািমেনশন । 
০৮। মাবাইল াংিকং। 
০৯। ই- মইল, ই ারেনট াউিজং। 
১০। ডটা এি  (সরকাির ও বসরকাির)। 
১১। কি উটার িশ ণ। 
১২। নাগিরক সনেদর আেবদন। 
১৩। চািরি ক সনেদর আেবদন। 
১৪। মাি িমিডয়া েজ র ভাড়া। 
১৫। অনলাইেন চা িরর আেবদন। 
১৬। অনলাইেন কেলজ ও িব িব ালয় পয ােয় আেবদন। 
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ভিব ৎ পিরক নাঃ 
 “একেপ” ওেয়ব িভি ক সফটওয়ােরর মা েম িব ৎ, পািন ও াসসহ যাবতীয় ইউ িল  িবল 

পিরেশােধর ব া। 
 জ রী ত  সবা কায ম “৩৩৩” এর সােথ িস  িডিজটাল স ােরর উে া ােদর স ৃ করণ। 
 ওয়াড  কাউি লরগণ ক ক েদয় সকল সনদপ স হ অনলাইেন দােনর লে  “অনলাইন 

কাউি লর সা িফেকট িসে ম ণয়ন। ”  
 

 ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর অধীেন ৪  িশ পাক, ৮  খলার  মাঠ, ১৪  কিমউিন  স ার, ০১  
ায়ামাগার, ০৩  ঈদগাহ মাঠ ও ৮  কবর ান আেছ।  

 
 িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব াপনায় অ গিত/ সাফ : 

 

২০১৮-১৯ অথ বৎসেরর আিমন বাজার া িফেল পিরেবশ স ত বজ  ব াপনার কায েরম অংশ 
িহসােব ৪০ ঘনিমটার/ঘ  মতা স  এক  লীেচট ি টেম  া  সং ার কাজ স  করা হেয়েছ। 
বতমােন লীেচট ওয়াটার ি টেম  কের পিরেবশ স ত উপােয় সারেফেস  িডসচাজ করা হে । এছাড়া 
আিমন বাজার া িফেল বজ  পিরমােপর জ  এক  আ িনক ওেয় ীজ াপন করা হেয়েছ। উে , 

া িফেলর সামি ক পিরেবশ উ য়ন ও odor pollution িনয় ণ করার জ  সেয়ল কভার দয়ার 
কায ম চলমান রেয়েছ। 

 

 

 
 লীেচট ি টেম  া   ওেয় ীজ 

 
 
 
 
 
 
 

 

সেয়ল কভার  
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 িনিদ  ােন প  কারবানী স িকত সংি  ত : 

িডএনিসিস’র ৫  অ েল  প  জবাইেয়র ান ৫৪৯ , ইমামগেণর সং া ৫৯২ জন এবং কসাইেয়র সং া 
৫৬৬ জন। 
 পিব  ঈ ল আযহা ২০১৯ উপলে  িডএনিসিসর আওতাধীন এলাকায় প  জবাই এর িতেবদন: 
মাট ােনর 

সং া 
অ ল এলাকার নাম েট জবাই ত প র 

সং া 
মাট জবাই ত প র 

সং া 
২৭৩ ১ উ রা ২৭০ ২১২০০ 

২ িমর র ৩৭৮৭ ৩৮৫৩৯ 
৩ মহাখালী, লশান, বনানী ও 

বািরধারা 
৯২০ ৫৭৪৬৭ 

৪ িমর র ৪২৩ ৪৩০৯৪ 
৫ কারওয়ান বাজার, ফাম েগট, 

মাহা দ র, ামলী 
১৭৩২২ ৯৪৫১৩ 

৬ হিররাম র ৪৫০ ১৫২০০ 
৭ দি নখান ৩৭৫ ৫৫৫৬ 
৮ উ রখান ৩০০ ৪৫০০ 
৯ ভাটারা, মিন ৩০০ ৯০০০ 
১০ বা া, সাতার ল, বরাইদ ৯৩৮ ৪০২২ 

মাট ২৫০৮৫ ২৯৩০৯১ 
সব েমাট জবাই ত প র সং া-২৯৩০৯১  

  
 ২০১৮-১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান িত  কে র ত  ও ছিব: 
 কে র নাম : আরবান িরিজিলেয়  েজ  (িডএনিসিস) 
 কে র উে  : (ক) Component A2: Design, Build and Outfit 

Local-Level City corporation and FSCD 
DRM Facilities in Dhaka and Sylhet. 

(খ) Component A3: Supply, Installation and 
Integration of Specialized ICT Equipment 
for DRM and Emergency Response 
Within the National Level NDRCC and 
NDMRTI and the Local Level FSCD and 
City Corporation Facilities in Dhaka and 
Sylhet. 

(গ) Component A3: Supply Specialized Search 
and Rescue Equipment. 

 ক  য় 
 

: মাট = ৭৪,৬০৫.০০  
িজওিব = ১,৪৫৫.০০ 

ক  সাহা  = ৭৩,১৫০.০০ 
 বা বায়ন কাল :   লাই, ২০১৫ হেত ন, ২০২০ 
 ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 

অ গিত 
: আিথ ক অ গিত 

মাট= ৩৯৬২৬.২৯ 
িজওিব= ১৭৩.১৯ 

:সা:= ৩৯৪৫৩.১০ 
বা ব অ গিত ৫৩% 
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 কে র উ য়ন কােজর ছিব :  

 

 

কে র নামঃ আরবান িরিজিলেয়  েজ  (িডএনিসিস): 

   
 

 
 

 কে র নাম : ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  িত  সড়ক  
অবকাঠােমা উ য়নসহ  নদ মা ও টপাত িনম াণ ক ।  

 কে র উে  :  উ ততর সড়ক যাগােযাগ ব া িত ান করা ; 
 নদ মা উ য়েনর মা েম জলাব তা িনরসন করা ; 
 পথচারীেদর জ  সহজতর ও িবধাজনক ভােব হাটা-

চলার িবধা দান করা; 
 ক  এলাকার আথ- সামািজক অব ার উ য়ন সাধন 

করা । 
 ক  য় 

 
: মাট= ১০২৫৮৬.৫৪ 

িজওিব= ৭১৮১০.৫৮  
িডএনিসিস= ৩০৭৭৫.৯৬  

 বা বায়নকাল : লাই, ২০১৬ হেত িডেস র, ২০১৯ 
 ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 

অ গিত 
: আিথ ক অ গিত 

মাট= ৭৯৮৯১.০০ 
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িজওিব= ৬৯১৯১.০০ 
িডএনিসিস= ১০৭০০.০০ 
বা ব অ গিত ৭৮% 

৬  কে র উ য়ন কােজর ছিবঃ :  

   
 

  
 

কে র নাম : ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর সড়ক উ য়ন কােজর জ  
এসফ  া  যান-য পািত য় এবং াপন ক । 

কে র উে  : (ক)  এ াসফ  া  ও যান-য পািত েয়র মা েম 
িডএনিসিস’র আওতা  সড়ক উ য়ন ও র ণােব ণ 

(খ) িনিব ে  যানবাহন চলাচেলর পথ গেমর মা েম ক  
এলাকায় যানজট াস করা। 

(গ) ক  এলাকায় ন ন টপাত িনম াণ ও িব ামান টপাত 
উ য়েনর মা েম পথচারীেদর চলাচেলর পথ গম করা। 

(ঘ) ক  এলাকায় অথ-সামািজক অব ার উ য়ন। 
(ঙ) নগরবাসীর িনকট িডএনিসিস তথা সরকােরর ভাব িত 
উ ল করা। 

ক  য় 
 

: মাট= ৪৯৬১.৯০ 
িজওিব= ৪৪৭৮.২০ 
িডএনিসিস= ৪৮৩.৭০ 

বা বায়নকাল : নেভ র, ২০১৬ হেত ন, ২০২০ 
২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত 

: আিথ ক অ গিত 
মাট= ১৪৩৫.০০ 

িজওিব= ১৪৩৩.০০ 
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িডএনিসিস= ২.০০  
বা ব অ গিত ২৮% 

 কে র নাম : ঢাকা তজগ ও সাতরা া মাড় থেক উ রার 
হাউস িবি ং পয  ১১ (এগার)  ইউটান  িনম াণ 

ক ।  
 কে র উে  : (ক) ক  এলাকায় ১১  ইউটান  িনম ােণর 

মা েম ই ারেসকশনেক িসগ াল 
করণ ও সড়ক িনরাপ া িন তকরণ। 

(খ) সংি  এলাকায় যানজট ২৫% াস 
করেণর মা েম পথচারীেদর চলাচেলর 

িবধা ি  করন। 
(গ) সংি  এলাকার আথ-সামািজক উ য়ন। 

 ক  য় 
 

: মাট= ২৪৮৩.০০ 
িজওিব= ১৯৮৬.৪০ 
িডএনিসিস= ৪৯৬.৬০ 

 বা বায়নকাল : ন,২০১৮ হেত ন, ২০২১ ( ািবত) 
 ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন অ গিতঃ : আিথ ক অ গিত 

মাট= ৪৯৬.৬০ 
িজওিব - 
িডএনিসিস= ৪৯৬.৬০ 
বা ব অ গিত ২০% 

 কে র উ য়ন কােজর ছিবঃ :  
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 কে র নাম : ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশন এলাকায় এলইিড 
(LED) সড়কবািত সরবরাহ ও াপন ক  (১ম 
সংেশািধত)।  

 কে র উে  : (ক) ৪২৪৫০  পিরেবশবা ব, সা য়ী, টকসই 
এবং আ িনক এলইিড সড়ক বািত াপেনর 
মা েম ঢাকা শহেরর ািফক এবং পথচারীেদর 
চলাচেলর িবধা িনি ত করা। 
(খ) রােত পথচারীেদর িনরাপেদ চলাচল িনি ত 
করা। 

 ক য় বা বায়ন : মাট= ৪৪২১৪.২০ 
িজওিব= ৩৫৩৭১.৩৬  
িডএনিসিস= ৮৮৪২.৮৪  

 বা বায়নকাল : জা য়াির, ২০১৭ হেত িডেস র, ২০২১ 
   কে র উ য়ন কােজর ছিব :  
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কে র নাম : ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর উ ু  ান স েহর 
আ িনকায়ন উ য়ন ও স জায়ন ক । 

কে র উে  : (ক)  ২২  পাক আ িনকায়ন ও উ য়ন। 
 (খ)  ৪  খলার মাঠ আ িনকায়ন ও উ য়ন। 
 (গ)  ১৫  ট ওভার ীজ সৗ য বধ ন ও উ য়ন। 
 (ঘ)  ৫০  ন ন পাবিলক টয়েলট িনম াণ এবং 
িব মান ২৩ র উ য়ন। 
(ঙ)  ১  জবাইখানা িনম াণ এবং িব মান ৩ র 
উ য়ন। 
(চ)  ৪  কবর ান অ িনকায়ন ও উ য়ন। 

ক  য় 
 

: মাট= ২৭৯৫০.৮০ 
িজওিব= ২৭৯৫০.৮০ 
িডএনিসিস - 

বা বায়নকাল : মাচ, ২০১৭ হেত ন, ২০২০ 
২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন অ গিত : আিথ ক অ গিত 

মাট= ১৫৬৫.৩৩ 
িজওিব= ১৫৬৫.৩৩  
বা ব অ গিত ৬% 

কে র উ য়ন কােজর ছিব :  
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কে র নামঃ ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর উ ু  ান স েহর আ িনকায়ন উ য়ন ও স জায়ন ক । 
 

      
  

 
 
 

কে র নাম : গাবতলী িস  প ীেত ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর 
ি নারেদর জ  ব তলা িবিশ  আবািসক ভবন িনম াণ ক । 

কে র উে  : (ক)  ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেন কম রত ৭৮৪ জন পির  
কম র আবািসক ও িশ া িবধার ব া হন। 
(খ)  ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর পির তা কম েদর 
সবার মােনা য়ন। 

ক য় 
 

: মাট = ২২১৪৯.৬৪  
িজওিব= ২২১৪৯.৬৪ 

বা বায়নকাল : ফ য়াির, ২০১৭ হেত ন, ২০২১  
২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন অ গিত : আিথ ক অ গিত 

মাট= ৪৯.০৫ 
িজওিব= ৪৯.০৫ 
বা ব অ গিত ০% 

কে র উ য়ন কােজর ছিব :  
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কে র নাম : ঢাকা শহের িতন  পাইকারী কাচ বাজার িনম াণ ক  । 
কে র উে  : ক চামােলর বাজারজাত ও সরবরাহ সহজীকরণ করা। 

 ক চামােলর ত  িনি ত করা। 
িবিভ  বাজােরর দেরর পাথ ক  াস করা। 
কাওরান বাজােরর পাইকারী ক চা বাজার ন নভােব আিমন 
বাজার, যা াবাড়ী এবং মহাখালীেত ানা র করা।  

ক য় 
 

: মাট=৩৫০০০.০০ 
িজওিব=২৬৪৪১.২৯  
িডএনিসিস=৮৫৫৮.৭৮  

বা বায়নকাল : লাই ২০০৬ হেত ন ২০২০ ( ািবত) 
২০১৮-১৯ অথ বছর পয  বা বায়ন অ গিত : আিথ ক অ গিত 

মাট= ৩০৫৫৫.০০ 
িজওিব= ২৬৪৪১.২৯ 
িডএনিসিস= ৪১১৩.৭১ 
বা ব অ গিত ৮৮% 
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ছিব: ঢাকা শহের িতন  পাইকারী কাচ বাজার িনম াণ ক  । 
 

কে র নাম : ইিসিব চ র হেত িমর র পয  সড়ক শ করণ ও উ য়ন 
এবং কালশী মােড় াইওভার িনম াণ শীষ ক ক । 

কে র উে  : িমর র, প বী, ঢাকা ক া নেম , উ রা মহাখালী ও 
রাম রার মে  সড়ক যাগােযাগ ব া উ তকরণ। 
সড়েকর পা বত  আবািসক এলাকার জ  িনরাপদ সড়ক 

িনম াণ। 
সড়েক যানবাহন ধারণ মতা ি করণ ও যানজট িনরসন। 
সড়ক েত সাইেকল চালনায় িবধা দান। 
পথচারীেদর টপাত বহােরর িবধা দান। 
যা ী সাধারেনর জ  বাস- ব ও যা ী ছাউনী িনম াণ। 
পয়ঃ িন াশন ব া উ ত করণ 

ক য় 
 

: মাট=১০১২১১.০৬ 
িজওিব=১০১২১১.০৬  

বা বায়নকাল : জা য়াির, ২০১৮ হেত ন, ২০২১ 
২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন অ গিত : আিথ ক অ গিত 

মাট= ২০২০০.০০ 
িজওিব= ২০২০০.০০ 
বা ব অ গিত ২০% 

কে র উ য়ন কােজর ছিব :  
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 কে র নাম : ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর িবিভ   অ েলর িত   সড়ক, 
নদ মা টপাত িনম াণ ও উ য়নসহ সড়ক িনরাপ া ক ।  

 কে র উে  :    কে র ধান উে  হে  ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর 
ািবত ক  এলাকার অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম যান 

চলাচল িনরাপদ ও সহজীকরণ, জলব তা িনরসন সহ 
পথচারীেদর িনরাপদ চলাচল গম করা। 

কে র িনিদ  উে  ও ল  িন প: 
   কে র আওতাধীন াইমারী, সেক ারী, লাকাল সড়ক স হ    

িনম াণ/ ন:িনম াণ/ মরামেতর মা েম উ য়ন।    
    ক  এলাকায় িব মান নদ মা স হ সং ার ও ন:িনম ােনর 

মা েম ক  এলাকায়  জলব তা রীকরণ ।   
   ািবত সড়কস েহ টপাথ িনম াণ/সং ােরর মা েম ক  

এলাকায়  বসবাসরত জনসাধরেণর িনিব  চলাচল গম করা।  
   ািবত  সড়কস েহ সড়ক িবভাজক িনম ােনর মা েম যানবাহন 

চলাচল িনয় ণ, ঘ টনা পিরহারসহ জনসাধারেণর জানমােলর 
িনরাপ া িনি ত করা।  

   সেব াপির  ক  এলাকার আথ  সামািজক উ য়ন তরাি ত করা। 
ক  উে খেযা  কাজস হঃ ািবত  কে র আওতায় 

৯১.৫২ িকঃিমঃ রা া, ১২২.০৬ িকঃিমঃ নদ মা, ৮৩.৭২ িকঃিমঃ 
টপাত এবং ১০.৮৪ িকঃিমঃ িমিডয়ান  িনম ান  ও উ য়ন এবং ও 

১  ব  কালভাট  িনম াণ করা হেব। 
 ক  য়ঃ 

 
 মাট ৬৯৪৪১.০৪ 

িজওিব ৬৯৪৪১.০৪ 
িডএনিসিস - 

 বা বায়নকাল  লাই, ২০১৮ হেত ন, ২০২১  
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 ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  
বা বায়ন অ গিত 

 আিথ ক অ গিত 
মাট= ২৫৮.৬১ 

িজওিব= ২৫৮.৬১ 
বা ব অ গিত ০% 

  কে র উ য়ন কােজর ছিব   

        
 
ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর িবিভ   অ েলর িত   সড়ক, নদ মা টপাত িনম াণ ও উ য়নসহ সড়ক িনরাপ া 

ক । 
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২০১৮-১৯ অথ  বছের ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর িবেশষ সাফ  : 
 

 ানীয় সরকার িবভােগর অধীন ADB-এর অথ ায়েন পিরচািলত আরবান পাবিলক এ  এনভায়রনেম াল 
হলথ স র ডেভলপেম  কে র (UPEHSDP) আওতায় ভ র িত ান ATN & RK Software 
Ltd.-এর সহায়তায় ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর রাজ  িবভােগ ড লাইেসে র অেটােমশন কায ম 
চলমান রেয়েছ। উে , ইিতমে  হাি ং া  অনলাইেনর মা েম আদায় করা হে ।  

 জন েভ াগ লাগব ও সহেজই ড লাইেস  াি র লে  গত ০৮/১১/২০১৮ ি : তািরেখ অনলাইেন ড 
লাইেস  ই র কায ম স াদেনর লে  বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা)’র সােথ 
িডএনিসিস’র সমেঝাতা ারক া িরত হেয়েছ; 

 তাছাড়া, িবডা এবং ভ র িত ান ATN & RK Software Ltd.-এর মে  এিপআই শয়ািরংসহ অ া  
কািরগিরিদক পরী া করা হে । আশা করা যাে  সহসাই অনলাইেন স ািনত বসািয়গণ ড লাইেস  
সহেজ দােনর ব া নয়া হেব। 

 ড লাইেস  ই  ও নবায়ন স িকত িফ অনলাইেন জমাদােনর িনিম  ইেতামে  মােক াইল াংক 
িলিমেটেডর সােথ িডএনিসিস’র সমেঝাতা ারক া িরত হেয়েছ এবং অিতস র তা চা র লে  ক  
অিফস, ভ র িত ান ও িডএনিসিস’র আইিস  সল যৗথভােব কাজ করেছ ।  

 িডএনিসিস’র খপা  ‘নগিরয়া’- ত ড লাইেস  িবষেয় িব ািরত ত  উপ াপন কের পি কা  েত ক 
হাি ং কানায় রণ করা হেয়েছ।  

 রাজ  িবভাগ ক ক হীত সবার িবিভ  কার আেবদন ফরম িবনা ে  দােনর লে  তা িডএনিসিস’র 
ওেয়বসাইেট দয়া হেয়েছ। 

 জন েভ াগ লাঘব ও সবা সহজীকরেণর লে  িত  অ েল ও ধান কায ালেয় িস েজন চাট ােরর ( সবা 
দান িত িত) সাইনেবাড  মান জায়গায় িত াপন করা হেয়েছ । 

 ৩৩৩ কল স ােরর মা েম ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেনর ত , সবা ও অিভেযাগ িতকার ব াপনার 
জ  ফাকাল পেয়  কম কতা মেনানয়ন ও a2i কে র আওতায় তােদর ি ি ং ও িশ ণ দান করা 
হয়। 

 ানীয় সরকার িবভােগর িনেদ শনা এবং মাননীয় ময়েরর গিতশীল ন ে র কারেন “সবাই িমেল সবার 
ঢাকা, , সচল ও আ িনক ঢাকা” গড়ার লে  স ািনত নগর বাসীর াতােথ  িস েজন চাট ার বা সবা 

দান িত িত িডএনিসিস’র ওেয়ব সাইেট দয়া হেয়েছ। 
 

আশা করা যায়, অিত ত ড লাইেস  কায ম অেটােমেটড করা স ব হেব এবং স ািনত বসায়ীগণ ঘের বেসই 
ড লাইেস  স িকত সকল সবা পােবন । ফেল স ািনত বসায়ীগেণর সময়, খরচ ও যাতায়াত (TCV) সা য় 

হেব ।    
 

াথিমক া েসবা দােনর সংি  ত  ও সাফ : 
 

ইিপআই কম িচ:  
1. ঢাকা উ র িস  কেপ ােরশেন বসবাসরত ৫৫৭১৮০ জন িশ েক ১০  রােগর িতেরাধক কা দান 

করা হেয়েছ।  
 

াথিমক া েসবা দােনর ত  : 
1. মাননীয় ধানম ী ক ক ৬ তলা ভবন িবিশ  নগর মা সদন উে াধন, যার মা েম দির  জনেগা ীর 

া  সবা দান করা হে । 
2. ৭০১৪৬৯৩ জন রাগীেক াথিমক া  সবা দান করা হেয়েছ। ত ে  ২৩৫০৭১৬ জন স ণ 

িবনা ে  সবা পেয়েছ। 
3. নগর মা সদেন সব েমাট ১৮০৪৮ জন মা স ান সব কেরন। ত ে  ১৫৩৭৮ জন মােক িবনা ে  

সবকালীন সবা দান করা হয়। 
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আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ার লে  চ ােল স হ এবং এর থেক উে ারেণর জ  হীত 
কম পিরক না: 

সম া ও চ ােল  স হঃ 

যানযট িনরসেন পিরকি ত, িনরাপদ ও টকসই নগর অবকাঠােমা উ য়ন, বজ  ব াপনা আ িনকায়ন, জলাব তা 
রীকরণ, অৈবধ াপনা উে দ কের পথচারীেদর ণ  অিধকার িত া, িতব ীেদর জ  টপাত িনম ান, পাবিলক 

টয়েলট ি করণ, স সািরত মহানগরীেত আ িনক নগর সবা স সারণ, িডএনিসিস’র যানবাহন ও য পািতর 
সংকট িনরসন,  স সািরত এলাকাসহ িডএনিসিস’র স ণ  অংেশ পক  উপেযাগী সামি ক সাংগঠিনক কাঠােমা 
ও তফিসল নয়ন করা।  িডিজটাল, পির , স জ, িনরাপদ, াট, আেলািকত ও মানিবক ঢাকা গেড় তালাসহ 
আিথ ক, শাসিনক ও রাজৈনিতকভােব াবল ী িডএনিসিস িত া করা।  
 

হীত পিরক নাঃ  
শহর এলাকার যাগােযাগ ব ার উ য়েনর জ  রা া, ন, টপাত, টওভার ীজ ইত ািদ িনম াণ, উ য়ন ও 
র ণােব েণর পাশাপািশ নগতমান উ য়েন অিধক  দয়া। অিধকতর নাগিরক েযাগ িবধা ও িনরাপ া 
ি কে  রা ায় িব তায়েনর জ  এলইিড বািত াপন, বেজ র িরেসাস  িরকভাির িবধাসহ িব মান া িফল 

স সারণ ও আ িনক ািনটারী া িফল িনম াণ । ২২  পাক, ৪  খলার মাঠ, ১৫  টওভার ীজ, ৭৩ 
 পাবিলক টয়েলট উ য়ন/সং ার, ৪  কবর ান, ২  শানঘাট ও ৪  কসাইখানা 

িনম াণ/উ য়ন/সং ার। যানজট  নগরী গেড় তালার লে  নগরীর িক  র ণ  ই ারেসকশন উ য়ন এবং 
কালশী মােড় াইওভার িনম াণ। িডএনিসিস’র ন নভােব অ  ১৮  ওয়ােড র অবকাঠােমা, েনজ ব া 
িনম াণ ও উ য়ন। এছাড়াও িমর র আনসার ক া  হেত রজনীগ া মােকট থেক মা কাটা পয  সংেযাগ সড়ক 
িনম াণ এবংবা ায় ২১৬  ি নার কম র জ  ব তলা আবািসক ভবন িনম াণ। অনলাইেনর মা েম া  আদায় ও 
অ া  সবা দােন ই-গভন েম  িসে ম চা করণ, অিফেসর কাজ ততর করার জ  ই-ফাইিলং চা করণ সহ 
কিমউিন  েযাগ িবধা দােনর ব াকরণ, স সািরত মহানগরীেত আ িনক নাগিরক সবা স সারেনর জ  
পিরক না ণয়ন। 
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২.ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তন   :  ১০৯.৬৪ বগ  িক.িম. 
ওয়াড  সং া   :  ৭৫  
অ ল সং া   :  ১০  
জনসং া   : ৭৫,৫৮,০২৫ জন  

  (২০১৬ সােলর জলা শাসক, ঢাকা অিফেসর ত  
অ যায়ী) 

নগরীর মাট হাি ং সং া  :  ১,৭০,৫৮৫  
 

 নাগিরক সবা দােন/সহজীকরেণ হীত/চলমান উে খেযা  কায মস হ: 
 

ই- রিভিনউ িসে ম : 
www.erevenue.dscc.gov.bd 

ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর রাজ  িবভােগর হাি ং া  আদায় 
সহজতর, তা, জবাবিদিহতা এবং িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণর 
লে  একজন হাি ংধারী অনলাইেনর মা েম ঘের বেস হাি ং 
সং াম  সকল ত ািদ পেত পােরন। অনলাইেনর মা েম ঘের বেসই 
পিরেশাধ করেত পারেবন। বতমােন শতভাগ অন-লাইন মাবাইল এবং 
এেজ  াংিকং এর মা েম স ািনত করদাতাগন পৗরকর পিরেশাধ 
করেছন। 

ই- ডলাইেস : 
www. etradelicense.dscc.gov.bd 

নগেরর স ািনত বসায়ীগন ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতায় 
বসা করেছন। তারা ঘের বেস ড-লাইেস  অন-লাইেন নবায়ন ও 

ন ন ভােব করেত পারেছন।   
 

 

 ওয়াড িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং ভিব ৎ পিরক না: 
নগর িডিজটাল 
স ার  

ধানম ীর কায ালয়, এ আই এর সহেযািগতায় ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর ৫৭  ওয়ােড  
নগর িডিজটাল স ার াপন করা হেয়েছ। িত  নগর িডিজটাল স াের একজন নারী এবং 
একজন ষ উে া া রেয়েছ। যারা এই স ােরর মা েম চিলত সকল ধরেনর নাগিরক ই-
সবা দান করেছন। ন ন সং  ১৮  ওয়ােড  নগর িডিজটাল স ার াপেনর পিরক না 

রেয়েছ।  
 

 িস  কেপ ােরশেনর অধীেন স িত উে াধন হেয়েছ বা িনিম য়মান থাকেল এ উ  কােজর য়, সমাি কাল 
দ  িবধািদ: 

িশ পাক: সাহরাওয়াদ  উ ান  ক ীয় িশ পাক র অভ েরও সাহরাওয়াদ  উ ােনর উ য়ন লক কম কা  
সং া  এক  ক  ি  িবষয়ক ম ণালয় ক ক বা বায়নাধীন রেয়েছ। উ  কে  িশ পােকর রাতন 
খলনা ও য পািত অপসারণ ব ক ন ন আইেটম ন: াপেনর কায ম অ  আেছ এবং এ কায েমর জ  

৭৮.০০ কা  টাকা বরা  আেছ। উ  কায ম বা বায়নসহ এক  আ িনকমােনর িশ পাক িনম ােণর লে  
ি  িবষয়ক ম ণালয় হেত ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশনেক অ েরাধ করা হেয়েছ। স ি েত এক  

আ িনকমােনর িশ পাক িনম ােণর লে  ণ া  ান/ পিরক নার জ  পরামশ ক িত ান িনেয়াগ করা হেয়েছ।   
পাক ও খলারমাঠ: িডএসিসিস এলাকায় ১৮  পাক ও ১১  খলারমাঠ উ য়ন কাজ ‘‘ঢাকা দি ণ িস  
কেপ ােরশেনর িবিভ  অবকাঠােমা উ য়ন’’- শীষ ক কে র আওতায় বা বায়নাধীন রেয়েছ। এসকল কােজর গড় 
অ গিত- ৫০%। িডেস র ২০২০ এর মে  সমাি র ল মা া রেয়েছ। এসকল পাক ও মােঠ পািন িন াশন ব া, 
ওয়াকওেয়, সীমানা দয়াল, টয়েলট, আ িনকমােনর মাঠ, িশ েদর জ  খলার ব া, ি েকট াক স, কিফ 
শপ, ায়ামাগার, লাইে ির, গােড িনং, টবল মাঠ ( েযাজ  ে ) ইত ািদ কায ম অ  রেয়েছ।    
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শহীদ আ ল আলীম মাঠ 

কিমউিন  স ার: িডএসিসিসর আওতায় রাতন জরাজীণ  কিমউিন  স ার ভে  ত েল ৩  আ িনকমােনর 
ন ন কিমউিন  স ার িনম াণ ও িব মান ২  কিমউিন  স ার সং ার ও উ য়কে  ২৬৮.৭৫ কা  টাকা 

া িলত য় স িলত এক  ক  জা য়াির ২০১৯ হেত বা বায়নাধীন আেছ। ন ২০২১ এর মে  ক  
সমাি র ল মা া িনধ ারণ করা হেয়েছ। এসকল কিমউিন  স াের Banquet hall, Theatre hall, 
Community Health facilities, Community Service/Information e.g. e-service, Ward 
Councilor office, Library, Gymnasium, Indoor Game, Kids Center, Day-care Center ইত ািদ 

েযাগ িবধা থাকেব। ািবত ভবন িনম ােণর ফেল নাগিরকেদর এলাকােকি ক বিণ ত কিমউিন  িবধা াি  
সহজ হেব। 
 
কবর ান: ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন আিজম র, রাইন, রাদ র ৩  কবর ােনর উ য়ন কাজ 
‘‘ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  অবকাঠােমা উ য়ন’’- শীষ ক কে র আওতায় বা বায়নাধীন রেয়েছ। 
এযাবৎ আিজম র ও রাইন কবর ােনর অ গিত- ৭০%। ন ২০২০ এর মে  সমাি র ল মা া রেয়েছ। 
এসকল কবর ােন পািন িন াশন ব া, ওয়াকওেয়, সীমানা দয়াল ও অ া  অবকাঠােমা/ সড ইত ািদ কায ম 
অ  আেছ।   
 

আিজম র কবর ান রাইন কবর ান 
 

শানঘাট: ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন লালবাগ শানঘাট উ য়ন কাজ ‘‘ঢাকা দি ণ িস  
কেপ ােরশেনর িবিভ  অবকাঠােমা উ য়ন’’- শীষ ক কে র আওতায় বা বায়নাধীন রেয়েছ। এযাবত অ গিত- 
৪০%। ন ২০২০ এর মে  সমাি র ল মা া রেয়েছ। আ িনক ব াসহ িবিভ  অবকাঠােমা উ য়ন কাজ 
অ  আেছ।  
 

হাসপাতাল: ঢাকা মহানগর জনােরল হাসপাতােলর সং ার ও উ য়ন কাজ  ‘‘ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর 
িবিভ  অবকাঠােমা উ য়ন’’- শীষ ক কে র আওতায় বা বায়নাধীন রেয়েছ। উ  হাসপাতােল ইেলে া মিডেকল 
ল  ও অ া  য পািত সং হ ও াপনসহ রাতন সকল লাইট িফ ং  ও ফ ান পিরবতন, িব ৎ িবতরণ ব া 

ও এর কে ািলং িসে ম সং ার কাজসহ সাব- শন াপেনর জ  অবকাঠােমা িনম াণ, OT ও Post 
Operation র েম Epoxy flooring, Epoxy coating on wall সহ জানালা, দরজায় থাই গ াস াপন, 
সিমনার ম, কনসালেট  ম, ার ম, লবার ওয়াড, অেটা ভ ম, মিডিসন ওয়াড সহ অ া  েম টাইল  
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ও থাই াস াপন, িব মান টয়েলট এবং বাথ েমর িফ ং , িপকচার মরামত, গট িনম াণ, দরজা, জানালা 
মরামত, েয়াজনীয় া ািরং ও সিনটারী পাইপ মরামতসহ অভ ের ও বািহের রংকরণ ইত ািদ কাজ অ  

আেছ। এযাবত অ গিত- ২৫%। ন ২০২০ এর মে  সমাি র ল মা া রেয়েছ। 
 

 িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব াপনায় অ গিত/ সাফ : 
 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন এলাকায় িতিনয়ত জনসং া ি  পাে  এবং দেশর অথ ৈনিতক অব ার 

উ িতর ফেল মা েষর মাথািপ  আয় ি র কারেণ য় মতা ি র দ ন বেজ র উৎপাদনও ি  পাে । 
সীিমত জনবল ও যান-য পািতর মা েম উভয় চ ােল  মাকােবলা কের নগরীেক পির ার পির  ও 
পিরেবশবা ব করার কায ম চলমান আেছ। এখােন উে , ২০০৫ সােল বজ  সং েহর হার িছল মা  ৩৬ 
% যা ২০১৮ সােল ৮৯% এ উ ীত হেয়েছ।  

 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন এলাকা হেত ২০১৭ সােল মা য়াইল া িফেল বজ  অপসারেণর পিরমাণ িছল 
- ৮.০৬ ল  টন এবং ২০১৮ সােল বজ  অপসারেণর পিরমাণ - ৯.৪২ ল  টন। এছাড়াও অ ািত ািনকভােব 

িত বছর ায় ১.২০ ল  টন বজ  নঃ বহার ও নঃচ ায়ন হে । িত বছর বজ  সং হ ি র হার 
শতকরা ায় ১০-১২ ভাগ। 

 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন এলাকায় বজ  ব াপনায় আ িনকায়েনর লে  ইেতামে  ২২ 
(বাইশ)  এস এস িনম াণ কের তার অভ ের পিরেবশস তভােব কে ইনার ব াপনা করা হে । ফেল 
এস এস এর আেশপােশর এলাকায় বজ  ব াপনায় ন ন গিত স ার হেয়েছ। 

 মা য়াইল ািনটারী া িফেল বজ  ব াপনার িবধােথ  ৫  এ কােভটর, ৩  ইল ডাজার, ২  
লেডাজার ও  ১৪  ডা াক সং হ করা হেয়েছ।  

 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন িত  ওয়াড েক ৪  কিমউিন  ইউিনট এ িবভ  করা হেয়েছ। 
িত  কিমউিন  ইউিনট এ ৭ জন ােসবী ি েক ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন ক ক কিমউিন  

এ াে েসডর িহেসেব মেনানীত করা হেয়েছ। কিমউিন  এ াে েসডরগণ িত  ইউিনট তথা ওয়াড  পির ার 
পির তায় িস  কেপ ােরশেনর কম কতােদর সােথ সম েয়র মা েম সহেযািগতা দান করেছন।  

 

    

২১.০১.২০১৯: ধালাইপাড় বখালী খােলর ময়লা আব জনা অপসারণ কায েমর উে াধন ও পিরদ শন কেরন 
ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর মাননীয় ময়র মাহা দ সাঈদ খাকন । 
 িনিদ  ােন প  কারবানী স িকত সংি  ত : 

 ােনর সং া =  ৫২০ । এছাড়াও অিনধ ািরত ােনও বশ িক  কারবানীর প  জবাই করা হয়। 
 কারবানী ত প র সং া =  ২,০৯,৭০০  
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২০১৮-২০১৯ অথ  বছের বিষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান ক স হ: 
কে র নাম : ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  অবকাঠােমা উ য়ন ক । 

সংি  উে   : ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  িবভােগর আওতাধীন সড়ক, 
েনজ, ািফক, রা ার িব তায়ন, পাক, খলারমাঠ, জবাইখানা, 

হাসপাতাল, কবর ান, শানঘাট, পাবিলক টয়েলট, এস এস, ধানমি  
লক ও নগর ভবন সং ার ইত ািদ অবকাঠােমা উ য়ন কের নাগিরক 
সবার মান ও পিরিধ ি  করা। 

ক  য় (িজওিব ও িস  
কেপ ােরশন)  

: মাট- ১৭১৯৪৪.৯৮, িজওিব-১৬৩৩৪৭.৭৩, িডএসিসিস-৮৫৯৭.২৫ 
ল টাকা 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 

: জা য়াির ২০১৬ হেত ন ২০২১ ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  
বা বায়ন অ গিত- ৫০.৯৪%  

কে র উ য়ন কােজর ছিব 

ব ভবেনর পােশর রা া পাবিলক টয়েলট জাড় র খলারমাঠ 
 

কে র নাম : ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন নবসং  ডমরা, মা া, 
নািসরাবাদ ও দি ণগ ও এলাকার সড়ক অবকাঠােমা ও েনজ ব ার 
উ য়ন ক  

সংি  উে  :  নািসরাবাদ, দি ণগ ও, ডমরা ও মা া এলাকার সড়ক ও েনজ 
অবকাঠােমা িনম ােণর মা েম নাগিরক িবধার উ য়ন; 
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 সড়ক বািত াপেনর মা েম িনরাপদ ও িনরিবি  পথচারী ও যানবাহন 
চলাচল িনি ত করা; 

 েনজ অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম পািন িন াশন ব া িনি তকরণ; 
 আথ-সামািজক অব ার উ য়ন। 

ক  য় (িজওিব ও িস  
কেপ ােরশন) 

: মাট- ৫১৫৫৫.২৯ (িজওিব)  

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ 
অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত 

: জা য়াির-২০১৮ হেত ন ২০২০ ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত- ৪০% 

 

 
কে র নাম : ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতায় কিমউিন  স ার িনম াণ ক । 

সংি  উে  :  ওয়াড  পয ােয় সামািজক আচার অ ান, সাং িতক ও ধম য় অ ান, 
িবেনাদন লক, সামািজক ক াণ, সামািজক যাগােযাগ এর িবধা 

দান কের জনেসবা তরাি তকরণ; 
 সা য়ী ে  উ তমােনর কিমউিন  সবা দান; 
 কিমউিন  স ারেক সমাজ উ য়ন ও সামািজক কম কাে র যাগ  

িহেসেব তরী করা;  
 া িতক েয ােগ জ ির আ য় েলর ব া করা;  
 এলাকার মা েষর জীবন-যা ার মান ও আথ-সামািজক অব ার উ য়ন 

করা। 
ক  য় (িজওিব ও িস  

কেপ ােরশন) 
: মাট- ২৬৮৭৫.৯৫ (িজওিব) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ 
অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত 

: লাই ২০১৮ হেত ন ২০২১ ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত- ৫% 

কে র উ য়ন কােজর ছিব 

া র কিমউিন  স ার (সং ার) ময়র হািনফ কিমউিন  স ার 
( লাড ট ) 

হাজারীবাগ কিমউিন  স ার 
(পাইিলং) 
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কে র নাম : ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর িত  সড়ক নব াসনসহ নদ মা ও 

টপাত উ য়ন ক । 
সংি  উে  :  ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন এলাকার রা া, নদ মা ও টপাত 

উ য়েনর মা েম নাগিরক সবার মান ি  করা; 
 আথ-সামািজক অব ার উ য়ন। 

ক  য় (িজওিব ও িস  
কেপ ােরশন) 

: মাট- ৭৭৪৬৬.৫৪ (িজওিব) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 

: লাই-২০১৮ হেত িডেস র-
২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত- ২০% 

কে র উ য়ন কােজর ছিব 

  
 

কে র নাম : মা য়াইল ািনটারী া িফল স সারণসহ িম উ য়ন। 
সংি  উে  : The main objectives of the Project are: 

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. 

ক  য় (িজওিব ও িস  কেপ ােরশন) : মাট- ৭২৪৪৮.৫০ 
বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: জা য়ারী ২০১৭ হেত 
িডেস র ২০২০ 

২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত- ৬৮% 

কে র উ য়ন কােজর ছিব 
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কে র নাম : ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন নবসং  াম র, 
দিনয়া, মা য়াইল এবং সা িলয়া এলাকার সড়ক অবকাঠােমা ও 

েনজ ব ার উ য়ন ক  (১ম সংেশািধত)। 
সংি  উে  :  াম র, দিনয়া, মা য়াইল এবং সার িলয়া এলাকার সড়ক ও 

েনজ অবকাঠােমা িনম ােণর মা েম নাগিরক িবধার উ য়ন; 
 সড়ক বািত াপেনর মা েম িনরাপদ ও িনরিবি  পথচারী ও 

যানবাহন চলাচল িনি ত করা; 
 েনজ অবকাঠােমা উ য়েনর মা েম পািন িন াশন ব া 

িনি তকরণ; 
 আথ-সামািজক অব ার উ য়ন। 

ক  য় (িজওিব ও িস  
কেপ ােরশন) 

: মাট- ৭৭৩৯৮.০০ (িজওিব) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 

: জা য়াির, ২০১৭ হেত 
িডেস র- ২০১৯ 

২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  বা বায়ন 
অ গিত- ৮১.৮১% 

কে র উ য়ন কােজর ছিব 

 
 বািষ ক রাজ  আয় (উৎেসর সংি  িববরণ): 

 

মাট হাি ং সং া-১,৭০,৫৮৫ । 
রাজ  িবভাগ ৯  খাত হেত রাজ  পেয় থােক। খাত েলার সংি  িববরণ: 

ঃ 
নং 

উৎেসর নাম সংি  িববরণ  

১. কর ( হাি ং, 
পির , লাই ং) 

কেপ ােরশন এলাকায় ন ন িনিম ত/পিরবিতত/পিরবিধ ত বাড়ী/ াপনার  ‘‘ ানীয় 
সরকার [িস  কেপ ােরশন] আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮৪ এবং The Municipal 
Corporations [Taxation] Rules, 1986 এর ধারা ১৯ থেক ৩৮ এর 
িবধানমেত’’ ধায ত বািষ ক ায়েনর ১২% ( হাি ং-৭%, পির -২%, লাই ং-
৩%) হাের কর আদায় করা হয়। তেব লাই ং ও কনজারেভি  িবধা িব মান না 
থাকেল বাড়ী/ াপনার বািষ ক ায়েনর ৭% হাের হাি ং া  আদায়েযা  হয়।  

২. বাজার সালামী কেপ ােরশেনর মািলকানাধীন িমেত মােকট িনম ােণর খরেচর িভি েত সালামী 
িনধ ারণ ব ক মােকেটর দাকান বরা াপকেদর িনকট হেত আদায় করা হয়।   

৩. বাজার ভাড়া কেপ ােরশেনর মািলকানাধীন মােকেটর পা বত  ি মািলকানাধীন মােকেটর 
ভাড়ার সােথ সাম  রেখ ‘‘ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন মােকট উপ-আইন, 
২০১৬’’এর দফা-৩ মেত গ ত দাকান বরা  কিম  ক ক মািসক িত বগ ট 
িহেসেব ভাড়া িনধ ারণ ও আদায় করা হয়।   

৪. ড লাইেস  িফ কেপ ােরশন এলাকায় বসারত সকল িত ানেক ড লাইেস  হণ এবং িব মান 
ড লাইেস  নবায়ন কের বসা পিরচালনা করেত হয়। ‘ বসার ধরন’ অ যায়ী 

িস  কেপ ােরশন আদশ  কর তফিসল, ২০১৬ ত সরকার ক ক িনধ ািরত হাের ন ন 
লাইেস  দান ও রাতন লাইেস  নবায়ন িফ আদায় করা হয়। 

৫. িরকসা লাইেস  িফ কেপ ােরশন ক ক িনব ন ত সকল অযাি ক যানবাহন (িরকসা, াইেভট িরকসা, 
ভ ান, াইেভট ভ ান, টালী গাড়ী, ঠলা গাড়ী, ঘাড়ার গাড়ী) এর িব মান 
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লাইেস েলা িস  কেপ ােরশন আদশ  কর তফিসল, ২০১৬ ত সরকার ক ক 
িনধ ািরত হাের িফ আদায় ব ক িনয়িমত নবায়ন করা হয়। 

৬. িব াপন কর/িফ কেপ ােরশন এলাকায় িব াপন দশ েনর ে   ‘‘িস  কেপ ােরশন আদশ  কর 
তফিসল, ২০১৬’’ ত সরকার ক ক িনধ ািরত হাের িব াপন কর/িফ আদায় করা 
হয়। 

৭. েমাদ কর িডএসিসিস এলাকায় অবি ত িসেনমা হল ও বলধা গােড েন আগত দশকেদর িনকট 
হেত আদায় ত েবশ ে র উপর (িসেনমা হেলর ে  সেব া  ১৫% এবং 
অ া  েযাজ  ে  ৫% হাের) েমাদ কর আদায় কের িসেনমা হল/বলধা গােড ন 
ক প  প-অড ােরর মা েম উ  েমাদ কর িডএসিসিস’র তহিবেল জমা কেরন। 

৮. াবর স ি   
হ া র কর 

িডএসিসিস’র আওতাধীন এলাকার াবর স ি  য়-িব েয়র ে  দিলল ে র 
উপর ২% হাের স ি  হ া র কর জলা রিজ ার, ঢাকা এর দ েরর মা েম 
আদায়করতঃ আদায় ত অথ  উ  দ র ক ক িডএসিসিস তহিবেল জমা কের এক  
িহসাব িববরণী িডএসিসিস- ত রণ করা হয়। 

৯. িত রণ (অক য়) ানীয় সরকার িবভাগ ১৯৮২ সন হেত অক য় থা িব  কের িডএসিসিস’র আিথ ক 
িত িষেয় নয়ার লে  িত বছর ৪ িকি েত মাট ১.০০ কা  টাকা িডএসিসিস-

ক দান কের থােক। অথ  ম ণালয় থেক এ খােত িডএসিসিস- ক চক দান করা 
হয়। 

  

২০১৮-১৯ অথ বছের উপ  খাতসহ হেত া  রাজ  আেয়র িববরণ:     ( কা  টাকায়) 
খাত ২০১৮-১৯ অথ বছেরর আদায় 

কর ( হাি ং, পির , লাই ং) ১৯০.৬৩ 
বাজার সালামী ৫৬.৯২ 
বাজার ভাড়া ২৯.০৪ 

ড লাইেস  িফ ৬৩.৩৯ 
িরকসা লাইেস  িফ ০০ 
িব াপন িফ ৫.০৩ 

েমাদকর (িসেনমা) ০.২০ 
াবর স ি  হস াম র কর ৯৩.৪২ 
িত রণ (অক য়) ১.০০ 

মাট = ৪৩৯.৬৩ 
 

াথিমক া েসবা দােনর সংি  ত , সাফ ঃ 
 

 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর অধীেন ঢাকা মহানগর জনােরল হাসপাতাল, ঢাকা মহানগর িশ  হাসপাতাল 
ও নািজরা বাজার মা সদন কে র ( জ ির ও বিহঃ িবভাগ) মা েম নগর বাসীেদরেক াথিমক িচিকৎসা 

দান করা হয়। 
 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর া  িবভােগর অধীেন আরবান াইমাির হল  কয়ার সািভ স ডিলভারী 

েজে র ২৮  নগর াথিমক া  ক  ও ৫  নগর মা সদন কে র মা েম সংি  ওয়ােড র 
জনসাধারেণর াথিমক া েসবা দান করা হেয় থােক।  

 ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর অধীেন ৫  হািমও দাত  িচিকৎসালেয়র মা েম াথিমক িচিকৎসা 
সবা দান করা হয়।  

 

 
আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ার লে  চ ােল স হ এবং এর থেক উে ারেণর জ  হীত 
কম পিরক না: 

চ ােল স হ: 

১। ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর জনবল সংকট; 

২। ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর আিথ ক সংকট; 

৩। িবিভ  সং ার (২৬ র অিধক) সােথ সম য়; 

৪। অপিরকি ত নগরায়ন; 
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৫। িস  কেপ ােরশনেক মতায়ন। 

৬। ািত ািনক দ তা ি ; 
 

উে ারেণর জ  হীত কম পিরক না 
১। জনবল কাঠােমা অ যায়ী েয়াজনীয় জনবল িনেয়ােগর কায ম হণ করা হেয়েছ; 

২। ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর রাজ  আয় বাড়ােনার উে াগ হণ করা হেয়েছ; 

৩। িবিভ  সং ার সােথ যথাস ব সম য় করা হে ; 

৪। আরবান িরেজনােরশন ক  ণয়েনর কাজ চলেছ; 

৫। নবসং  এলাকায় পিরকি ত উ য়েনর জ  সড়ক ও েনজ মা ারপ ান ণয়ন করা হেয়েছ;  

৬। দ  ও যা  কম কতা কম চারীেদর পেদা িতর উে াগ নয়া হেয়েছ। 
 ০২.০১.২০১৯ িডএসিসিস’র উে ােগ “জাতীয় সংসদ িনব াচন-২০১৮ইং” অ ি ত হেয় যাবার পর ঢাকা 

মহানগর দি েনর সম  এলাকা হেত (পির তা কােজর অংশ িহেসেব) ানার, 
ফ ন/ পা ার অপসারন কায েমর উে াধন কেরন ময়র মাহা দ সাঈদ খাকন।  

 
১৩.০১.২০১৯ ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর উে ােগ “খাে  ভজাল িবেরাধী িবেশষ অিভযান”-২০১৯ 

এর উে াধন এবং সরজিমেন ভজাল িবেরাধী অিভযান পিরদশ ন কেরন ঢাকা দি েণর মাননীয় 
ময়র মাহা দ সাঈদ খাকন।  

 
 

২৭.০৩.২০১৯ ঢাকা মহানগরীেত গণপরিবহনের লা আনায়ন ও যানজট িনরসেনর লে  মহান াধীনতা 
িদবস’২০১৯ উদযাপন উপলে  ‘‘ধানমি -িনউমােকট-আিজম র চ াকার েট িবআর িস’র 
এিস বাস সািভ স’’ এর ভ উে াধন। 

  
 

১৬.০৫.২০১৯ 
 

রান ঢাকার িস া িল পাক এর উ য়ন কাজ শেষ এর নাম পিরবতন কের‘‘শহীদ ি জীবী 
খােলক সরদার পাক’’ নামকরণ কের আ ািনক উে াধন করা হয়।  
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১৮.০৬.২০১৯ ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর া  িবভাগ আেয়ািজত ‘‘জাতীয় িভটািমন ‘এ’ প াস 

ক াে ইন ২২ ন ২০১৯ (১ম রাউ ) ক ীয় এ াডেভােকিস এবং সাংবািদক ওিরেয়ে শন 
সভায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশেনর ধান িনব াহী 
কম কতা জনাব মাস ািফ র রহমান। এসময় সং ার উ তন কম কতা  উপি ত িছেলন।  

 
০১.০৭.২০১৯  ‘‘ ড  ও িচ ন িনয়া রাগ িতেরাধ িবষয়ক’’মশক িনধেন ‘‘ াশ া াম’’এর উে াধন     

 
 

২১.০৭.২০১৯ 
 
 

 

‘‘আতংক নয়, আ ন সবাই িমেল এিডস মশার জনন ল ংস কির ’’শীষ ক বাড়ী বাড়ী 
িগেয় এিডস মশার জনন ল ংসকরণ কম িচর উে াধন  

  
১০.০৮.২০১৯ 
 
 
 
 

ড  িতেরােধর লে  ঢাকা মহানগর দি েণর স ািনত পৗরকর দাতােদর  সে  
‘‘মতিবিনময় সভা ও এেরাসল  ক ান িবতরন অ ান’’ 
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স ম-প বািষ ক কম পিরক না এবং SDG-এর ল মা া বা বায়েন উ  িস  কেপ ােরশেনর বতমান চলমান 
বা বািয়ত কায মস হ: 

২০১৮-১৯ অথ বছের ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন ক ক ২৪৪.১৭ িক.িম. রা া ন:িনম াণ ও উ য়ন, ২০০.৩২ 
িক.িম. নদ মা িনম াণ ও উ য়ন, ৪০.২৫ িক.িম. টপাত িনম াণ ও ন:িনম াণ করা হেয়েছ। বতমান অথ বছেরও ২৭৫ 
িক.িম. . রা া ন:িনম াণ ও উ য়ন, ২৩৫.০০ িক.িম. নদ মা িনম াণ ও উ য়ন, ৫৩.০০ িক.িম. টপাত িনম াণ ও 

ন:িনম াণ কাজ চলমান রেয়েছ। স সািরত এলাকায় রা া, নদ মা ও টপাত উ য়ন ছাড়াও ৬২৬০  এলইিড বািত 
াপন করা হেয়েছ এবং আেরা ৫৮০৯  এলইিড বািত াপন কাজ চলমান আেছ। ৩০  বাস েপজ/ যা ী ছাউনী 

িনম াণ করা হেয়েছ। ৬  টওভার ি জ িনম াণ কােজর ২০% সমা  হেয়েছ এবং অবিশ  কাজ চলমান রেয়েছ। ২০  
পাবিলক টয়েলট ন ন িনম াণ ও ৮  সং ার করা হেয়েছ। ১৮  পাক উ য়ন কােজর ৫০% কাজ স  করা হেয়েছ 
এবং অবিশ  কাজ চলমান আেছ। ১১  খলারমাঠ উ য়ন কােজর ৫০% কাজ স  করা হেয়েছ এবং অবিশ  কাজ 
চলমান আেছ।  হাজারীবাগ ও কা ান বাজাের ২  আ িনক জবাইখানা িনম াণ কােজর ায় ৭০% কাজ স  করা 
হেয়েছ এবং অবিশ  কাজ চলমান আেছ। পির তাকম েদর জ  ২  ভবন িনম াণ কাজ সমা  হেয়েছ এবং আেরা 
৯  ভবন িনম াণ কােজর ৪২% সমা  হেয়েছ ও অবিশ  কাজ চলমান আেছ। আিজম র ও রাইন কবর ােনর 
সামি ক উ য়ন কােজর ৭০% সমা  করা হেয়েছ এবং অবিশ  কাজ চলমান আেছ। এছাড়া আিজম র কবর ােন ১  

ি ন ন মসিজদ িনম াণ কাজ সমা  করা হেয়েছ। লালবাগ শ ানঘােটর উ য়ন কাজ চলেছ। ৩  ন ন কিমউিন  
স ার িনম াণ কাজ এবং ২  সং ার কাজ এিগেয় চলেছ। বজ  ব াপনা কােজর জ  মা য়াইল া িফ  এর 

ধারণ মতা ি কে  ৮১.০৯ একর জিম অিধ হণসহ িব মান া িফে র উ য়ন কাজও এিগেয় চলেছ।  
 
এছাড়া িব াংেকর অথ ায়েন িড়গ া নদীর পাড় সংর ণসহ উ  এলাকায় উ ু  ান ি , পােয় চলার ও 

িচ িবেনাদেনর িবধা ি , যানজট াস, পিরেবশ ষণ াস এবং আহসান মি ল ও ঐিতহািসক ােন যাতায়ােতর 
িবধা ি সহ আেরা ২০  কিমউিন  স ার উ য়েনর লে  ১  কে র বা বায়ন কাজ  হেয়েছ। অপরিদেক 

স সািরত এলাকাস েহ ু নগরায়েনর লে  মা ার ান ণয়ন করা হেয়েছ এবং মা ার ান অ যায়ী ন ন 
উ য়ন ক  ণয়ন করা হে । 
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৩. চ াম িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তন    : ১৫৫ বগ িকেলািমটার 
ওয়াড  সং া  : ৪১   
অ ল সং া  : ০৮ 
জনসং া  : ৭০৫০৩০০ জন 
নগরীর মাট হাি ং সং া : ১৯০৫৮৬  

 
স ম-প বািষ ক পিরক না এবং SDG এর ল মা া উ  িস  কেপ ােরশেনর বতমান চলমান বা বািয়ত 

কায ম স হঃ (১) চ াম িস  কেপ ােরশন-এর আওতাধীন ব া ও জলাব তায় িত  রা াস েহর উ য়ন এবং 
নালা, িতেরাধ  দয়াল, ীজ ও কালভাট   িনম াণ/ নঃিনম াণ শীষ ক ক  হণ  (২) চ াম িস  কেপ ােরশন-এর 
িবিভ  এলাকার অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক ক  হণ, (৩) চ াম িস  কেপ ােরশন-এর িবিভ  ণ  সড়ক ও 
ীজ স েহর উ য়ন-সহ আ িনক যান য পািত সং হ ও সড়ক আেলাকায়ন শীষ ক ক  হণ, (৪) জলাব তা 

িনরসনকে  ২.৯ িক.িম দেঘ র ‘বহ ারহাট বারইপাড়া হেত কণ লী নদী পয  খাল খনন’ শীষ ক ক  হণ, (৫) 
যানযট িনরসেন ‘‘চ াম িস  কেপ ােরশন-এর িবিভ  এলাকার ওয়ােড র সড়ক নটওয়াক উ য়ন এবং বাস/ াক 
টািম নাল িনম াণ’’ শীষ ক ক  হণ, (৬) পির তা কােজ িনেয়ািজত সবকেদর জ  ৭  ভবেন ১৩১৯  পিরবার 
বসবাস উপেযাগী আ িনক েযাগ- িবধা স িলত বাস ান িনমােণ র লে  ‘‘চ াম িস  কেপ ােরশন-এর 
আওতাধীন পির তা কম  িনবাস িনম াণ’’ শীষ ক ক  হণ, (৭) Modernization of City Street light 
system at different area under Chattogram City Corporation কে র মা েম স ণ  নগরেক 
আেলাকায়েনর আওতায় আনয়ন। 
 

নগেরর অবকাঠােমাগত উ য়ন: 
 ৫৬০ িক.িম. দেঘ র িপচঢালা তথা অ াসফ  সড়ক ৮১৬ িক.িম.-এ উ ীতকরণ 
 ২২২ িক.িম. দেঘ র কনি ট সড়ক ৩২৮ িক.িম.-এ উ ীতকরণ 
 ৭৮.৫৩ িক.িম দেঘ র ি ক সিলং সড়ক ৫২.৯৩ িক.িম. কিমেয় ২৫.৬ িক.িম করা 

হেয়েছ। 
 ৬৮৩.৫৫ িক.িম দেঘ র পাকা নালা ৯৪৬.৫ িক.িম. -এ উ ীতকরণ 
 ১৪৬.০৭ িক.িম দেঘ র টপাথ ২৭৮ িক.িম.- এ উ ীতকরণ 
 ৮০.২০ িক.িম দেঘ র িতেরাধ দওয়াল ৯৯ িক.িম.-এ উ ীতকরণ 
 ি জ সং া ১৮৮  হেত ২১৯ - ত উ ীতকরণ 
 গভীর নল েপর সং া ৩৭২ হেত ৪২৩ - ত উ ীতকরণ 
 কালভােট র সং া ৯৩২ হেত ১০৪৮ - ত উ ীতকরণ   

 

সড়ক বািতর উ য়ন [নগেরর ায় ৯৫২ িক.িম. তথা শতকরা ৮০ ভাগ সড়ক আেলাকায়েনর আওতায় আনা 
হেয়েছ।]   

 ১ হাজার ৩০৪ িক.িম. সড়েক ৬৪ হাজার ৬৮৩  এলইিড বািত াপেনর উে াগ হণ। 
 ৩৩২৯৪  উব লাইট কিমেয় ৩০৩৪৫  করা হেয়েছ। 
 এনািজ বািতর সং া ১১০২৩  হেত ১৫২৭৩ উ ীতকরণ। 
 এলইিড বািত ১০০  হেত ৪০৪০ েত উ ীতকরণ। 
 মটাল হ ালাইড ১৭৫  হেত ১৯১ েত উ তকরন। 

 

নাগিরক সবা দােন/ সহজীকরেণ হীত/ চলমান উে খেযা  কায ম স হ: চ াম িস  কেপ ােরশন 
দ  সকল ধরেনর নাগিরকেসবা স েক নগরবাসীর প  হেত কােনা ধরেনর ত , অিভেযাগ, পরামশ  হণ এবং 

স-মেত েয়াজনীয় কায  স াদেনর জ  চ াম িস  কেপ ােরশন িনজ  কল স ার াপন কেরেছ। স ােহর 
িতিদন সকাল ৯টা হেত রাত ১১টা পয  নগরীর যেকােনা নাগিরক সরাসির ১৬১০৪ ন ের কল কের িনেজর 
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েয়াজনীয় ত , অিভেযাগ বা পরামশ  জানেত পারেবন। বতমান সরকােরর অিভেযাগ িতকার ব া (Grievance 
Redress System)-আওতায় ে ও চ াম িস  কেপ ােরশেন কল স ার অ ণী িমকা পালন করেছ।   
 

  
ওয়াড  িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং ভিব ৎ পিরক না: বতমােন িডিজটাল স ােরর 
সং া-২৬ ।  উ  িডিজটাল স ােরর মা েম নগরবাসীেদর জ সনদ, নাগিরক সনদ, ওয়ািরশান সনদ ও  সনদ 
ইত ািদ  সমেয় দান করা হে । ভিব েত নগরীর েত ক  (৪১ ) ওয়াড েক িডিজটালাইজট করার পিরক না 
রেয়েছ। 

িস  কেপ ােরশেনর অধীেন বতমান িশ  পাক, কিমউিন  স ার, কবর ান, াশানঘাট, িশ া িত ান, 
হাসপাতাল ইত ািদ াপনা (জনগনেক সবা): িশ  পাক-২ , কিমউিন  স ার-১ , কবর ান-২ , াশানঘাট-২ , 
িশ া িত ান-৮৪ , হাসপাতাল-৭  ইত ািদ। 

িস  কেপ ােরশেনর বজ ব াপনায় অ গিত/সাফ :  ১। নগরীর ৪১  ওয়ােড  য ত  রা া নালা টপােত 
ফেল যােত পিরেবশ ষণ না কের তারজ  পয ায় েম মান ডা িবন সিরেয় ডার  ডার প িতেত সকল বাসা-

বািড় ও িত ান হেত বজ  ভ ানগািড়র মা েম সং হ ব ক তা থেম সেক াির া ফার শেন জমা কের 
পরবত েত সখান থেক সরাসির ডাি ং ইয়ােড  িনেয় যাওয়া হয়।  স ািনত নগরবাসীেক তােদর  বজ িদ িনজ 
ঘের সামিয়ক সমেয়র জ  সংর েণর  জ  িবনা ে  ােডল াি ক িবন সরবরাহ করা হেয়েছ। 

িনিদ  ােন প  কারবানী স িকত সংি  ত  ( ােনর সং া, কারবানী ত প র সং া, িবগত 
বছেরর লনায় এ বছেরর সাফে র িচ ):  

ােনর সং া- ৩১৪ , কারবানী প র সং া-১,৬০,০০০ ।  কারবানী ত প র নাড়ী- ঁ িড় ও অ া  
বজািদ তিড়ৎ গিতেত ও কম সমেয়র মে  অপসারণ ব ক তা যথাযথভােব ডাি ং করার িবধােথ  ৪১  ওয়াড েক 
উ র জান, দি ণ জান, ব  জান ও পি ম জান নােম ৪  জােন িবভ  কের এবং স ািনত কাউি লর  ও 
কম কতা ে র সম েয় ৪  উপ-কিম  ও ১  ক ীয় কিম  গঠন কের সািব ক কাজ পিরচালনা করা হয়। 

ত ও যথাযথভােব কারবানী ত প র নাড়ী ঁ িড় ও বজ  অপসারেণর লে  ঈেদর িদন ও ঈেদর পেরর িদন 
মাট ২িদেনর িতিদন ওয়ােড  টমটম, আবজনাবাহী গাড়ী, প- লাডার, া র ওয়াগন ইত ািদ িনেয়ািজত থােক। 

 
 

২০১৮-১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান কে র ত : 
 

কে র নাম : চ াম িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন ব া ও জলাব তায় িত  
রা াস েহর উ য়ন এবং নালা, িতেরাধ দয়াল, ীজ ও কালভাট  এর  
িনম াণ/ নিনম াণ। 

সংি  উে  : ব া ও জলা তায় িত  রা ার উ য়ন; শহেরর আ ঃ যাগােযাগ 
নটওয়াক ব ার উ য়ন; ব ায় িত  ইন স েহর উ য়ন; খাল 

স েহর পাড় অৈবধ দখল  রাখা ও িতেরাধ দয়াল িনম াণ কের 
খােলর পািন িডসচাজ মতা ি  করা; জলাব তা িনরসনকে  

ইেনর উ য়ন কের ইেনর পািন িডসচাজ মতা ি  করা। 
ক  য় 

(িজওিব ও িসিসিস) 
: ক  য়-৭১৬২৮.০০ ল , িজওিব-৫৩৭২১.৩৭ ল , িসিসিস-

১৭৯০৬.৬৩ ল  
বা বায়ন কাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: জা ,  ২০১৭-িডেস,২০১৯, অ গিত-৫৬% 
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কে র নাম : চ াম িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  এলাকার ণ  সড়ক এবং 
ীজ স েহর উ য়নসহ আ িনক যান য পািত সং হ ও সড়ক 

আেলাকায়ন।  
সংি  উে  : শহেরর যাগােযাগ নটওয়াক উ ত করেত ণ  রা ার 

কাঠােমাগত দ তার উ য়ন; রা ার দ তা উ য়েনর মা েম বসা 
বািণেজ র উ তীকরণ; আথ  সামািজক অব ার উ য়ন। 

ক  য় (িজওিব ও িসিসিস) : ক  য়-৪২০৯৫.৬২ ল , িজওিব-৩৩৬৭২.৫০ ল , িসিসিস-
৮৪২৩.১২ ল  টাকা 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: লাই,২০১৭ হেত ন,২০২০, অ গিত-৪৭% 
 

 

 
কে র নাম : বহ ারহাট বারইপাড়া হেত কণ লী নদী পয  খাল  খনন।  

সংি  উে  : জলাব তা িনরসন; যাতায়াত ও যাগােযাগ ব ার উ য়ন সাধন; 
খনন ত খােলর পািন িন াশন ি  

ক  য় 
(িজওিব ও িসিসিস) 

: ক  য়-১২৫৬১৫.০০ ল , িজওিব-৯৪২১১.০০ ল  িসিসিস-
৩১৪০৪.০০ ল  টাকা 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: লাই, ২০১৪ হেত ন,২০১৭, (সংেশািধত- লাই, ২০১৪ হেত 
ন,২০২০), অ গিত-৭৩% 

 

কে র নাম : চ াম িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  এলাকার ওয়ােড র সড়ক 



সংি  উে  

ক  য় (িজওিব ও িসিসিস) 

বা বায়নকাল কাল ও ২০১৮-১৯ অথ  
বছর পয  অ গিত 
 

 

               
 
 

কে র নাম 
সংি  উে  

ক  য় 
(িজওিব ও িসিসিস) 
বা বায়ন কাল ও ২০১৮-১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 
 
বািষ ক রাজ  আয় (উৎেসর সংি  িববরণ
লাইেস , িম হ া র কর, সাইনেবাড
অযাি ক (ির া ভ ান/ ঠলাগাড়ী), ির া লাইেস  িফ
 

াথিমক া েসবা দােনর সংি
জনােরল হাসপাতাল, ৬৫  নগর া  ক  ও 

িচিকৎসা সবা ও  া  সবা দান করা হে । 
 
আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ার 
কম পিরক না: নগরীর িবিভ  ােন সৗ য  বধ েনর কাজ চলমান আেছ। আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন 

িত ার লে  চ াম নগেরর ২৪  সরকাির
কের কায ম পিরচালনা করা স ব হেল পিরকি ত নগরায়ন িনি ত করা স ব হেব মেম  আশা করা যায়।
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নটওয়াক উ য়ন এবং বাস/ াক টািম নাল িনম াণ।
: শহেরর যাগােযাগ নটওয়াক উ ত করেত 

কাঠােমাগত দ তার উ য়ন; বাস/ াক টািম নাল িনম ােনর মা েম 
চালকেদর জীবনমান উ য়ন; রা ার উ য়েনর মা েম বসা 
বািণেজ র উ তীকরণ; আথ  সামািজক অব ার উ য়ন
উ য়ন। 

: ক  য়-১২২৯৯৭.০০ ল , িজওিব-১২২৯৯৭
নাই 

অথ  : লাই,২০১৮ হেত ন,২০২০, অ গিত-১৫% 
 

 

: চ াম িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন পির  কম  িনবাস িনম াণ
: নগরবাসীর সবা দােনর লে  পির  কম েদর উ ত জীবনযাপেনর 

ব াকরণ; পির কম েদর দাির তা রীকর
মৗিলক অিধকার িনি তকরণসহ বাস ান, পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 
ব া িনি তকরন; আথ  সামািজক অব ার উ য়ন।

: ক  য়-২৩১৪২.৬৮ ল , িজওিব-১৮৫১৪.১৪ ল
ল  টাকা।  

: লাই,২০১৮ হেত ন,২০২০, অ গিত-১% 
 

িববরণ):  ২৬০ কা  ৬৮ ল  ৮১ হাজার ৫ শত এ শ  টাকা
সাইনেবাড, সাইন, চলিচ  ও িবেনাদন কর ( েমাদ কর), যানবাহন যাি ক

ির া লাইেস  িফ, এে ট ও িবিবধ)  

সংি  ত , সাফ : চ াম িস  ক ক পিরচািলত ৬  মা সদন হাসপাতাল
 নগর া  ক  ও ৪১  দাত  িচিকৎসালেয়  খরেচ এবং হত দির েদর িবনা ে  

িচিকৎসা সবা ও  া  সবা দান করা হে ।  

ব িস  কেপ ােরশন িত ার লে  চ ােল স হ এবং এর থেক উে ার
িবিভ  ােন সৗ য  বধ েনর কাজ চলমান আেছ। আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন 

 সরকাির িত ােনর কায ম পিরচালনা হয়। এই ২৪
কের কায ম পিরচালনা করা স ব হেল পিরকি ত নগরায়ন িনি ত করা স ব হেব মেম  আশা করা যায়।

াক টািম নাল িনম াণ। 
যাগােযাগ নটওয়াক উ ত করেত ণ  রা ার 

াক টািম নাল িনম ােনর মা েম 
উ য়েনর মা েম বসা 

আথ  সামািজক অব ার উ য়ন; পিরেবেশর 

১২২৯৯৭.০০ ল  িসিসিস-

 

 

 

চ াম িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন পির  কম  িনবাস িনম াণ 
পির  কম েদর উ ত জীবনযাপেনর 

কম েদর দাির তা রীকরণ; পির  কম েদর 
পািন সরবরাহ ও ািনেটশন 

আথ  সামািজক অব ার উ য়ন। 
ল , িসিসিস-৪৬২৮.৫৪ 

শত এ শ  টাকা ( পৗরকর, ড 
যানবাহন যাি ক, যানবাহন 

 মা সদন হাসপাতাল, ১  
 দাত  িচিকৎসালেয়  খরেচ এবং হত দির েদর িবনা ে  

চ ােল স হ এবং এর থেক উে ারেণর জ  হীত 
িবিভ  ােন সৗ য  বধ েনর কাজ চলমান আেছ। আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন 

২৪  িত ান- ক সম য় 
কের কায ম পিরচালনা করা স ব হেল পিরকি ত নগরায়ন িনি ত করা স ব হেব মেম  আশা করা যায়। 
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৪. িসেলট িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তন:-২৬.৫০ বগ:িক:িম। 
ওয়াড  সং া:-২৭ । 
অ ল সং া:-নাই। 
জনসং া:- ায় ১০ ল  । 
নগরীর মাট হাি ং সং া:-৫৪০০০। 

 
স ম-প বািষ ক কম পিরক না এবং SDG এর ল মা া বা বায়েন উ  িস   কেপ ােরশেনর বতমান 

চলমান বা বা বািয়ত কায মস হ: 
 

িমক িবষয়ব  বা বািয়ত কায ম 

১। 
ল -১। সব  সব ধরেনর দািরে র 
অবসান করা। 

LIUPC (Livelihoods Improvement of Urban Poor 
Communities) কে র আওতায় দাির  াস কম িচ চলমান 
রেয়েছ। 

২। 
ল -৩। সকল বয়সী সকল মা েষর 
জ  া  ও ক াণ িনি তকরণ।  

ক) ই ক ওয়াটার ি টেম  া  এর মা েম িতিদন ২ কা  
িলটার পািন সরবরাহ করা হয়। 
খ) িসেলট িস  কেপ ােরশেনর পিরচািলত ল স েহ হলথ কাড  

দান করা হয়।  
গ) িসেলট িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন র ের  স েহর 

িমকেদর া  সনদ দান করা হয়।  
ঘ) নগর া  কে র মা েম মা ও িশ েদর সা য়ী  
িচিকৎসা সবা দান করা হয়।  
ঙ) ায় ১৩৫  ায়ী এবং অ ায়ী কা দান কে র মা েম 
িবনা  িশ েদর ক কা দান করা হয়।  
চ) অনলাইেন জ সনদ দান করা হয়। 
ছ) েরর কামেড়র ঔষধ িবনা ে  দান করা হয়।  

৩। 
ল - ৬। সকেলর জ  টকসই 
পািন আর ািনেটশন ব াপনা 
িনি ত করা। 

ক) তাপখানা পািন শাধানাগার আ িনকায়েন জ  জন া  
েকৗশল অিধদ েরর সহায়তায় কে র স া তা যাচাইেয়র 

জ  প  রন করা হেয়েছ। 
খ) বতমান পািনর চািহদা মটােনার জ  ১০  ন ন উৎপাদক 
নল প াপন করা হেয়েছ। তার ৫ কা  িলটার মতা স  
এক  Surface Water Treatment Plant এর িডিপিপ তির 

ি য়াধীন রেয়েছ। 

৪। 
ল - ৯। ি িত াপক অবকাঠােমা 
িনম াণ, অ ি লক এবং টকসই 
িশ ায়ন। 

ইমারত িনম াণ িবিধমালা অ সরণ কের ান অ েমাদন দয়া হয়। 
তাছাড়া কেপ ােরশেনর রিভিনউ ি েত িবিভ  ক  ণয়ন করা 
হে ।  

৫। 
ল - ১১। শহর স হ ও মানব 
বি েক অ ি লক, িনরাপদ, 
ি িত াপক ও টকসই করা। 

ক) জলাব তা িনরসেন িসেলট মহানগরীর মে  খাল ছড়া, অৈবধ 
দখলদার হেত উ ােরর জ  ক  চলমান রেয়েছ। 
খ) িস  কেপ ােরশন ণীত মা ার ান অ যায়ী অবকাঠােমা 
উ য়ন ক  বা বায়ন চলমান রেয়েছ। 

৬। 
ল - ১৩। জলবা  পিরবতন রাধ ও 
তার ভাব মাকােবলায় জ রী 
পদে প হণ করা।  

ক) পিরেবেশর উ য়েনর জ  বজ  ব াপনার ে  ব ািনক 
উপােয় মিডেকল বজ  িডে াজাল করা হে । 
খ) িসেলট িস  কেপ ােরশেনর ডাি ং াউে  ািনটারী া  
িফ  ক  চলমান রেয়েছ। 
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গ) বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােড র মা েম Waste to Energy 
ত পা েরর জ  Feasibility Study চলমান রেয়েছ।      

৭। 

ল - ১৫। লজ বা তে র সংর ণ 
করা, ন ার করা এবং টকসই 

বহার করা, টকসই বন 
ব াপনা, ম করণ রাধ ও 

িবপরীত খী করা ( িমর ব াব ায় 
িফিরেয় আনা) এবং জীব বিচে র 

িত অবসান করা।  

িসেলট িস  কেপ ােরশেনর াক টািম নাল,পািন শাধনাগার, রাড 
িডভাইডার এবং খািল জায়গায়  রাপন কম িচ নয়া হেয়েছ।  

৮ 

ল - ১৭। বা বায়েনর মা ম 
স হেক শি শালী করা এবং 
টকসই উ য়েনর লে  বি ক 

অংশীদাির  ন ীিবত করা।  

নগরবাসীেক কর দােন উৎসািহত করার জ  কর মলা, কর 
স াহ সহ িবিভ  েণাদনা দােনর কম িচ হণ করা হেয়েছ। 

 
৮। ওয়াড িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং ভিব ৎ পিরক না:- 

 
 
 
৯। িস  কেপ ােরশন অধীেন িশ পাক, কিমউিন  স ার, কবর ান, শানঘাট, িশ া িত ান, হাসপাতাল এর 
ত : 
 

 

িডিজটাল স ােরর সং া দ  িবধািদ ভিব ৎ পিরক না:- 

১০  

১। সরকাির িবিভ ্ অনলাইন ফরম রণ করা 
হয়। 
২। ি েলাড, িবকাশ, মাবাইল াংিকং। 
৩। জ  িনব ন, অনলাইন পাসেপ াট ফরম 

রণ এবং ই- াংিকং। 

ব তাড়াতািড় ঁ এই সকল অন-লাইন 
সবা আরও াপক ভােব  হেব 

এবং েত ক ওয়ােড  কায ম 
চলমান থাকেব। 

িমক  িবষয়ব  িব ািরত িবধািদ 
১ বতমান িশ পাক ১। জনেন ী শখ হািসনা িশ  

পাক,আলম র িসেলট। 
২। ওসমািন িশ পাক, ধাপািদঘীর পাড়। 

জনেন ী শখ হািসনা িশ  পােক 
িবিভ  রাইড াপন করা হেয়েছ। 
 

২ কবর ান ১। মািনকপীর লা। 
২। চৗ রী লা। 

বিণ ত ােন অিত অ  খরেচ সবা 
দওয়া হয়। 

৩ শানঘাট চািলব র বিণ ত ােন অিত অ  খরেচ সবা 
দওয়া হয়। 

৪ িশ া িত ান ১। িস  ববী কয়ার একােডমী ,চারা 
িদঘীর পাড় ,িসেলট 
২। বণ মালা িস  একােডমী। 
৩। িবেরশ চ  উ  িব ালয় 
৪। ভালান  নশ  উ  িব ালয় 

গরীব ও মধাবীেদরেক িবনা খরেচ 
পড়া নার েযাগ দওয়া হয়। 

৫ হাসপাতাল ১। মাড়পাড়া িস  কেপ ােরশন ভবেন 
িকডনী হসিপটাল াপেনর পিরক না 
চলমান 

কায ম চলমান 



216 

১০। িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব পনায় অ গিত/ সাফ : 
ক) পিরেবেশর উ য়েনর জ  বজ  ব াপনার ে  ব ািনক উপােয় মিডেকল বজ  িডে াজাল করা 

হে । 
খ) িসেলট িস  কেপ ােরশেনর ডাি ং াউে  ািনটারী া  িফ  ক  চলমান রেয়েছ। 
গ) বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােড র মা েম Waste to Energy ত পা েরর জ  Feasibility Study 

চলমান রেয়েছ।    
ঘ) ডাি ং াউে  আ িনক অেটা াভ মিশন াপন কের ি িনক াল বজ  ব াপনা করা হয়। মাননীয় 

পররা  ম ী গত ৩১ আগ  ২০১৯ তািরেখ এর ভ উে াধন কেরন।  
১১। িনিদ  ােন প  কারবানী স িকত সংি  ত : 
 

িমক 
নং 

িনধ ািরত ােনর নাম 
ওয়াড  

নং 

২০১৯ সােল জবাই ত প  ২০১৮ সােল জবাই ত প  

গ র সং া 
ছাগেলর 
সং া 

গ র সং া ছাগেলর সং া 

১ অণ ব ৩০ মীেরর ময়দান, িসেলট ১ ৬ ২ ৩ ০ 

২ 
হরী আ/এ রাতন মিডেকল 

কেলানী, িসেলট  
২ ১২ ০ ৮ ১ 

৩ 
ডাঃ গােড ন কাজলশাহ, 

রপাড়, িসেলট  
৩ ১০ ৬ ৬ ৩ 

৪ আ রখানা সরকারী কেলানী মাঠ ৪ ১০ ২ ৪ ২ 

৫ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 
বাসা নং-৬ ৯, আ রখানা বড় 
বাজার রাড, িসেলট। 

৫ ৫ ৩ ৪ ১ 

৬ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 
চৗকীেদখী,এয়ারেপাট  রাড, 

িসেলট। 
৬ ০ ০ ১ ১ 

৭ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 
১০৯ ঐকতান পি ম পীরমহ া, 
িসেলট।  

৭ ৩ ০ ২ ১ 

৮ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 
কািলবািড় রাড, িসেলট। 

৮ 
৪ ০ ৪ ২ 

৯ 
িবেরশ চ  ল রাড, হাজী 
ইলা র রহমান এর বাসা সংল  

৩ ০ ২ ১ 

১০ 
জবাইখানা, এিতম ল রাড, 
বাগবাড়ী, িসেলট। 

৯ ৩ ০ ১ ০ 

১১ 
কলাপাড়া ওয়াকশেপর মাঠ, 
ঘািস লা, িসেলট 

১০ 
০ ০ ২ ০ 

১২ 
নবাব রাড, িপিডিব ল মাঠ, 
িসেলট। 

৬ ১ ৮ ০ 

১৩ 
লালিদঘীর পাড় কাউি লর 
কায ালেয়র িপছেন, িসেলট। 

১১ ৮ ০ ৭ ১ 

১৪ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 

রাতন পাসেপাট  অিফেসর 
িনকট, শখঘাট রাড, িসেলট। 

১২ ৭ ৩ ৫ ১ 

১৫ 
কাজীর বাজার মা াসা মাঠ, 
িসেলট। 

১৩ ১১ ০ ৭ ২ 
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িমক 
নং 

িনধ ািরত ােনর নাম 
ওয়াড  

নং 

২০১৯ সােল জবাই ত প  ২০১৮ সােল জবাই ত প  

গ র সং া 
ছাগেলর 
সং া 

গ র সং া ছাগেলর সং া 

১৬ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 

গ া-৬০, ছড়ারপার রাড, 
িসেলট। ১৪ 

৮ ০ ১০ ১ 

১৭ 
জলা শাসেকর কায ালয় মাঠ, 

িসেলট। 
২ ০ ৪ ০ 

১৮ 
শাহজালাল জািময়া ল এ  
কেলজ মাঠ, িমরাবাজার, 
িসেলট। 

১৫ ১৩ ০ ৯ ০ 

১৯ সওদাগর লা মাঠ, িসেলট। ১৬ ২ ১ ১ ১ 

২০ 
কাউি লেরর বাসা সংল  খালা 

ােন, কাজী লা, িসেলট। 
১৭ ৭ ৫ ৫ ২ 

২১ 
ময়র মেহাদেয়র বাসার 

সামেনর মাঠ, মারপাড়া, 
িসেলট  

১৮ ৭ ৩ ৫ ২ 

২২ 
দ রীপাড়া জােম মসিজদ সংল  
মাঠ, িসেলট  

১৯ ২ ০ ১ ১ 

২৩ 
সয়দ হািতম আলী (রা:) উ  

িব ালয় মাঠ, িসেলট  
২০ ০ ০ ০ ০ 

২৪ 
সয়দ হািতম আলী (রা:) 

সরকারী াথিমক িব ালয় মাঠ, 
িসেলট 

২১ ০ ০ ২ ০ 

২৫ 
এ- ক, মসিজেদর সামেনর মাঠ, 
শাহজালাল উপশহর, িসেলট। 

২২ 
১ ০ ১ ০ 

২৬ 
আই- ক, খলার মাঠ, 
শাহজালাল উপশহর, িসেলট। 

৩ ১ ১ ১ 

২৭ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 
মািছম র, িসেলট। 

২৩ ২১ ০ ১০ ১ 

২৮ 
ওয়াড  কাউি লর এর কায ালয়, 

িত িত-৮০, িশঘাট, গাজী 
রহান উি ন রাড, িসেলট। 

২৪ ৪ ১ ৩ ০ 

২৯ 
ওয়াড  কাউি লর এর বাসা 
সংল  ান, ব বীর রাড, 
িসেলট 

২৫ ৩ ১ ২ ০ 

৩০ 
ওয়াড  কাউি লর এর বাসা 
সংল  ান, কদমতলী, িসেলট 

২৬ ২২ ০ ১৬ ০ 

৩১ 
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, 
আলম র, িসেলট 

২৭ ১ ০ ৪ ০ 

সব েমাট 
  

১৮৪ ২৯ ১৩৮ ২৫ 
সব েমাট কারবািন ত প র সং া  ২১৩ ১৬৩ 
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১৩। বািষ ক রাজ  আয়:- 
িমক 
নং 

আেয়র খাত  ত আয় 

১ 

টকেসস   

ক) হ ও িমর উপর কর ৪২,২৮১,৯১০.০০ 

খ) াবর স ি  হ া েরর উপর কর ৭৬,৩৭৩,৪২০.০০ 

গ) ইমারত িনম ান ও নঃ িনম ােনর উপর কর ১৩,৩০৪,৮৫০.০০ 

ঘ) পশা, বসা ও কিলং এর উপর কর ৪৮,৮০৭,৮০৪.০০ 

 

ঙ) জ - , িববাহ ও দ েকর উপর কর ১,২০৯,৩০৫.০০ 

চ) িব াপেনর উপর কর ১০,১৮৩,৭২৮.০০ 

ছ) পাষা াণী কর ০.০০ 

জ) িসেনমা কর ৩৫,৯৪৮.০০ 

ঝ) যানবাহন (যাি ক যানবাহন ও নৗকা িতত) কর ১,৯৪৮,৯৪৭.০০ 

ঞ) বাস া /টািম নাল ইজারা  ১১,৩৬২,০০১.০০ 

ট) ফরীঘাট ইজারা  ১,৭৬৪,৮১১.০০ 

ঠ) র ইজারা ১৫,০০০.০০ 

ড) মৎস ও তরকারী বাজার ইজারা ০.০০ 

ঢ) রথেমলার ইজারা ১,২৬৩,৮৯০.০০ 

ণ) প র হাট ইজারা  ০.০০ 

ত) শৗচাগার ইজারা বাবদ আয় ৮৩৮,০০০.০০ 

থ) কি ন ইজারা ও অ া  ইজারা থেক আয় ০.০০ 

দ) বাগবাড়ী আবািসক ক র র ণােব ণ বাবদ আয় ০.০০ 

    ২০৯,৩৮৯,৬১৪.০০ 

২ 
ইট   

ক) লাই ং ইট ( আেলা কর) ১৮,১২০,৮১৮.০০ 

খ) কনজারেভ ী ইট ৪২,২৮১,৯১০.০০ 

  
 

৬০,৪০২,৭২৮.০০ 

৩ 

িফস   

ক) লাইেস  িফস ১৫০,৮৭০.০০ 

খ) প  জবাই িফস ১,১৭৬,৮০০.০০ 

গ) নাম পিরবতন িফস ১,৩৩২,৫২০.০০ 

ঘ) মলা/িশ  দশ নী ইত ািদ  ১,১৭৮,৫৪০.০০ 

ঙ) কাদারী তািলকা ি  ও নবায়ন িফস ২,৪৬০,৬৭৫.০০ 

চ) েকৗশলী তািলকা ি  িফস ২৮৮,০০০.০০ 

 ছ)  ে  া  স ত পায়খানা িফস ০.০০ 
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িমক 
নং 

আেয়র খাত  ত আয় 

জ) িববাহ সনদপ  িফস ১৮৯,০০০.০০ 

ঝ) এ আর িভ িফস ০.০০ 

ঞ) অ া  িফস  ১,৫০০.০০ 

    ৬,৭৭৭,৯০৫.০০ 

৪ জল সরবরাহ কে র আয়   

  ক) পািন কর ১৮,১২০,৮১৮.০০ 

  খ) পািনর সংেযাগ লাইেনর মািসক চাজ ৩৭,২৫৯,৬৫৪.০০ 

  গ) পািনর লাইেনর সংেযাগ নঃ সংেযাগ িফস ৮,৫৮২,৯৭৪.০০ 

  ঘ) নল প াপন ও নবায়ন িফ ১১,৯৮৩,৬২০.০০ 

  ঙ) পািনর লাইেনর রা া কাটার িত রণ বাবদ  ২,২৩০,০৪৭.০০ 

  চ) সারচায   ৬৩,৬০৫.০০ 

  ছ) অ া  আয়  ২৩৫,৩০০.০০ 

    ৭৮,৪৭৬,০১৮.০০ 

৫ অ া  আয়   

  ক) কবর ান ও শান ঘাট থেক আয় ০.০০ 

  খ) রাড রালার ভাড়া ৪,২৪৯,৯০০.০০ 

  গ) িস  স ি  ও দাকান ভাড়া ৯,১৮২,৫৭২.০০ 

  ঘ) িস  স ি / দাকান কাটা িলজ ও নবায়ন  ২,৩৭৩,০৮০.০০ 

  ঙ) রা া কাটার িত রন বাবদ আয় ৩৮৭,১৯৬.০০ 

  চ) িবিভ  সাট িফেকট থেক আয়   ০.০০ 

  ছ) িবিভ  ফরেমর িব য়    ২৬০,৮৭৯.০০ 

  জ) দরপ / িসিডউল িব য় বাবদ আয় ০.০০ 

  ঝ) ইিপআই কম িচ  ৪৭৭,৭০০.০০ 

  ঞ) পািনর টংিক পিরবহন খােত আয় ৯৪৫,৫০০.০০ 

  ট) ববীেটি / ট   থেক আয় ২৫,০০০.০০ 

  ঠ) বজ  ব াপনা থেক আয় ৯,১০২,৯৯১.০০ 

  ড) াংেক জমা ত অেথ র নাফা   

  ঢ) অ  কান সং া/ ি র িনকট থেক হীত অ দান ০.০০ 

  ণ) িনলাম থেক আয়(গাছ/য াংশ/আসবাবপ  ও অ া ) ২,৫০৯,১৬১.০০ 

  ত) সারচায/ ািক পরওয়ানা  ৬৯৫,৮০৬.০০ 

  থ) জিরমানা বাবদ আয় ১০২,২০০.০০ 
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িমক 
নং 

আেয়র খাত  ত আয় 

  দ) এমিজএসিপ কে  িবিবধ খােত াি  ০.০০ 
   

  ধ) ভ া য়াম টংিক ভাড়া বাবদ আয় ৪৫৮,৫০০.০০ 

  ন) ন ভাড়া বাবদ আয় ৩২,০০০.০০ 

  প) ভীম িলফটার ভাড়া ৮৩,৫০০.০০ 

  ফ) হল ম ভাড়া বাবদ আয় ১,৭০০.০০ 

  ব) জনােরটর ভাড়া বাবদ আয় ৩৮,০০০.০০ 

  ভ) িশ  উ ান নবায়ন ০.০০ 

  ম) িবিভ  ইজারার ভ াট, আয়কর ও জামানত জমা ৬,৮২০,০০৩.০০ 

  য) অ া  আয় ১৩৯,৫৪৩.০০ 

    ৩৭,৮৮৫,২৩১.০০ 

৬ রাজ  খােত সরকারী অ দান াি    
   

  ক) নগর ে র পিরবেত িত রণ ম রী ৯,০০০,০০০.০০ 

  খ)  িব ৎ িবল খােত সরকারী ম রী ০.০০ 

    ৯,০০০,০০০.০০ 

৭  অংশ-২ (ক) উ য়ন িহসাব (রাজ )   

                                         মাট আয় ০.০০ 

                          রাজ  খােত মাট আয় ৪০১,৯৩১,৪৯৬.০০ 
 

৪। াথিমক া  সবা দােনর সংি  ত , সাফ :- 
ক  পিরচািলত ৭  াথিমক া  পিরচয া ক  (PHCC) ও ১  নগর মা সদন-এর মা েম িবগত ২০১৮-১৯ 

অথ বছের দ  সবা:  
১. া েক  থেক সবা িনেয়েছন ১, ০২, ৮৮২ জন।  
২.  স ণ  ি  ( রড কােড র মা েম ও অ া  ি ) সবা িনেয়েছন ৪৮, ৩৮৪ জন।  
৩. েল সবা িনেয়েছন ৫৪, ৪৯৮ জন।  
৪. া েক  স হ থেক গেড় ২-এর অিধক সবা দােনর িহেসেব মাট সবা দান করা হেয়েছ ২, ৬৬, ৬৪৬ 
৫. গভ কালীন সবা, পিরচয া ও পরামশ  িনেয়েছন ৫৪৩৮ জন মা।  
৬. সব পরবত  সবা িনেয়েছন ৩২৭৮ জন মা।  
৭. পিরবার পিরক না ( , দীঘ  ও ায়ী) সবা িনেয়েছন ৩২৭৪৩ জন দ ি ।  
৮. িকেশার-িকেশারী সবা ও বয়:সি কালীন সেচতনতা লক া  িশ া িনেয়েছন ১৮২৩২ জন িকেশার-

িকেশারী।  
৯. ডিলভারী সবা দান করা হেয়েছ ১৫৬০  (নরমাল : ১০৬২ ও িসজার ৪৯৮ ; ি  ডিলভারী ৬২৪ )  
১০. িশ র ইিপআই কা সহ অ া  সবা িনেয়েছন ২৬৪৪১ জন (ইিপআই ডাজ িনেয়েছন ১০২৬২ িশ )  
১১. াব পরী া ও সকল কার সাধারণ রাগ- ািধর সবা িনেয়েছন ৪৮, ৯৩২ জন।  

 

 

অিজত সাফ :  
১.  কম  এলাকায় ািত ািনক ডিলভারীর হার ি  পাওয়াসহ গভ কালীন পিরচয ার জ  া েকে  িভিজেটর 

সং া ি  পেয়েছ।  
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২.  পিরবার পিরক না সবা িনয়িমতভােব হণ ও এক প িত থেক অ  প িতেত ানা র স েক সেচতনতা ও 
সবা নওয়ার হার ি  পেয়েছ।  

৩.  হতদির  জনেগা ীেক িবনা ে  এবং অ া েদর ে  সকল কার াথিমক িচিকৎসা, পরী া-িনরী া, 
ঔষধ ইত ািদর মা েম া  সবার আওতায় িনেয় আসা স ব হেয়েছ।  

৪.  িশ র ইিপআই কা িনি ত করার ফেল কম  এলাকায় িশ র জ  িতকর ও সং ামক রােগর হার মশ 
াস পাে ।   

 
অ া  উে েযা  অজন: 

মাননীয় পিরক নাম ী এম এ মা ান ২৫ কা  টাকা েয় িনিম ত এই আ িনক াক টািম নাল দি ণ রমা  
পারাইরচেক ১৯ অে াবর ২০১৯ তািরেখ ভ উে াধন কেরন। এ াক টািম নাল িনম ােণর ফেল শহেরর যানযট িনরসন 
হেয়েছ। পাশাপািশ ইজারা দােনর মা েম িস  কেপ ােরশেনর রাজ  আয় ি  পেয়েছ। 
 

“জনেন ী শখ হািসনা িশ  পাক”   

 
 

িচ ঃ পােকর রাইডস হ  

 
িচ ঃ পােকর রাইডস হ  
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িচ ঃ পােকর রাইডস হ  

 
িচ ঃ পােকর রাইডস হ  

 
িচ ঃ পােকর রাইডস হ  
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 AvaywbK U«vK Uvwg©bvj wbgv©ণ 
 

 
 

 
 “ মিডেকল বজ  িডে াজাল”    
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wbw`©ó ’̄v‡b cï †Kvievbx ছিব স হ 
 



225 

 
িচ ঃ কারবািনর প  জবাই 

 
িচ ঃ কারবািনর প  জবাই 

 
িচ ঃ কারবািনর পর প র র  পির ারকরণ 
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িচ ঃ িসেলট িস  কেপ ােরশন ক ক প র বজ  পির ারকরণ 

 
িচ ঃ প র বজ  অপসারেণর পর িসেলট িস  কেপ ােরশন ক ক িনধ ািরত ান পািন িদেয় পির ারকরণ 

 

 
িচ ঃ পািন িদেয় পির ােরর পর ি িচং পাউডার িদেয় উ  ান স হ পির ারকরণ   

২০১৮-১৯ অথ বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমা িত  কে র ত  ও ছিব  



কে র নাম 

সংি  উে  

ক  য় (িজওিব ও িস  কেপ ােরশন

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ পয  বা বায়ন
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: িসেলট িস  কেপ ােরশন এলাকায় বািহত 
সংর ণ ও আরিসিস িরেটইিনং ওয়াল িনম াণ 
সংেশািধত)। 

: ১। েনজ িসে েমর উ য়ন। 
২। ছড়া/খােলর িতব কতা রীকরণ।
৩। অৈবধ দখলদার উে দ। 
৪। ব া ও বষ া মৗ েম জন েভ াগ লাঘব।
৫। জলাব তা িনরসন কের সামািজক ও অথ ৈনিতক 
গিতশীলতা ি ।  

কেপ ােরশন) : মাট-২৬৯.৫২৭৩ কা , িজওিব
এসিসিস-৩৮.৫৮৪২ কা   

বা বায়ন অ গিত  :  
কে র উ য়ন কােজর ছিব  

 

 

িসেলট িস  কেপ ােরশন এলাকায় বািহত ১১  ছড়া 
সংর ণ ও আরিসিস িরেটইিনং ওয়াল িনম াণ (১ম 

খােলর িতব কতা রীকরণ। 

ব া ও বষ া মৗ েম জন েভ াগ লাঘব। 
জলাব তা িনরসন কের সামািজক ও অথ ৈনিতক 

িজওিব-২৩০.৯৪৩১ কা , 

 



 
 

কে র নাম 
সংি  উে  

ক  য় (িজওিব ও িস
কেপ ােরশন) 
বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ পয
বা বায়ন অ গিত  
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: িসেলট িস  কেপ ােরশেনর অবকাঠােমা িনম াণ। 
: ১। সড়ক যাগােযাগ ব ার উ য়ন। 

২। েনজ িসে ম উ য়ন। 
৩। সিলড ওেয়  ব াপনার মা েম পিরেবেশর উ য়ন।
৪। উ য়ন কায েমর নগত মান িনি ত করার লে  
য পািত/যানবাহন য়।  

িস  : মাট-৫৪৭.২৭৭০ কা , িজওিব-৪৬৫.১৮৫৪ 
৮২.০৯১৬ কা । 

পয  :  

 

   

 

িসেলট িস  কেপ ােরশেনর অবকাঠােমা িনম াণ।  

সিলড ওেয়  ব াপনার মা েম পিরেবেশর উ য়ন। 
উ য়ন কায েমর নগত মান িনি ত করার লে  

১৮৫৪ কা , এসিসিস-
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       wg‡ii gq`vb n‡Z mywe`evRvi iv Í̄v|                              K`gZjx evm-Uvwg©bvj mo‡Ki cv‡k 
dzUcvZ 

২০১৮-১৯ অথ বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমা িত  কে র ত  ও ছিব : 
কে র নাম : উ ত িশ া ও পিরেবেশর মান উ য়েন িসেলট িস  

কেপ ােরশেনর অবকাঠােমা িনম াণ।  
সংি  উে  : ১। নগরবাসীর িশ ার েযাগ ি । 

২। ি নারেদর বাস ােনর িবধা ি । 
৩। িনম ল পিরেবশ তির।  

ক  য় (িজওিব ও িস  কেপ ােরশন) : মাট-২৪.২৮৪৫ কা , িজওিব-০.০০, ক  সাহা -
২৪.২৮৪৫ কা  

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ পয  বা বায়ন অ গিত  :   
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6 Zjv wewkó ¯‹zj I K‡jR feb  
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৫. রাজশাহী িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তন    : ৪৮.৪০ বগ  িকেলািমটার 
ওয়াড  সং া   : ৩০  
অ ল সং া   : --  
জনসং া   : ৪,৪৯,৭৫৬ (২০১১ সােলর আদম মারী 
অ যায়ী)  
নগরীর মাট হাি ং সং া : ায় ৬১০০০   

 
স ম-প বািষ ক কম পিরক না এবং SDG-এর ল মা া বা বায়েন উ  িস  কেপ ােরশেনর বা বািয়ত কায ম: 
রাজশাহী িস  কেপ ােরশেন ২০১৮-১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়ন কম িচর আওতায় িন বিণ ত ৪  ক  রেয়েছ : 

i. রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগ  ধান সড়ক হেত মাহন র রাজশাহী-নােটার সড়ক পয  
ব-পি ম সংেযাগ সড়ক িনম াণ (১ম সংেশািধত)। 

ii. রাজশাহী মহানগরীর জলাব তা রীকরণােথ  নদ মা িনম াণ (৩য় পয ায়) (সংেশািধত)। 
iii. রাজশাহী ক না িসেনমা হল থেক তালাইমারী মাড় পয  সড়ক শ করণ ও উ য়ন। 
iv. রাজশাহী মহানগরীর িবিভ  ণ  রা ার উ য়ন। 

 SDG associate targets (11.1, 11.2, 11.3) অ যায়ী উ  ক স েহর RADP মাট বরা  
৯৬৯৭.০০ ল  টাকা। এ ক স েহর মা েম ২০.৩৬ িক:িম: সড়ক িনম াণ/ মরামত, ১২.৮৮ একর িম 
অিধ হণ এবং ৪.২৩ িক:িম: রা া ও টপাথ ১০০% স ণ  করা হেয়েছ। িম অিধ হণ ৮০% স  করা 
হেয়েছ। 

 SDG 6.1 ও 6.b অ যায়ী িব  পািন সরবরাহ UMIMCC ক  ও াক UNDP কে র মা েম মাট ৯১ 
 উবওেয়ল ও ৮৪  টয়েলট িনম াণ স  করা হেয়েছ।  

 SDG 11.1 অ যায়ী Improvement inclusive housing and other civic service of 
urban inhabitance including slum এ ২৪৪  হ িনম াণ করা হেয়েছ। 

 SDG 15 এর Goal অ যায়ী ফ কা ােন ও রা ার ধাের, ল-কেলেজর মাঠ ও আবাসেনর ফ কা জায়গায় 
৫০০০ েরাপণ করা হেয়েছ।  

 
  নাগিরক সবা দােন/ সহজীকরেণ হীত/ চলমান উে খেযা  কায মস হ: 

(১) One stop service center’র মা েম সহেজ নাগিরক সবা দান করা হে ।  
(২) ওেয়ব সাইেটর মা েম নাগিরকগণ সকল নাগিরক সবা ফরম সহেজ পেয় থােক।  

 
 ওয়াড িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং ভিব ৎ পিরক না : 

 নগর িডিজটাল স ার সং া : ৩০  (অ ায়ী) 
 িবধািদ : সরকােরর িবিভ  কার সবা ও িস  কেপ ােরশেনর নাগিরক সবাস হ ও িবিভ  সবা ফাম  
নাগিরকগণ সহেজ পেত পাের। 
 ভিব ৎ পিরক না : িস  কেপ ােরশেনর উ য়ন পিরক নায় ৩০  ওয়াড  কায ালেয় িনধ ািরত ক  তরী, 
কি উটার এবং কি উটার সর ামািদ ও আসবাব প  েয়র পিরক না রেয়েছ। 
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  রাজশাহী িস  কেপ ােরশেনর অভ া ের কবর ান, াশানঘাট, িশ  পােকর চলাচেলর রা া উ য়ন ও 
আেলাকায়েনর কাজ করা হেয়েছ। এেত জনগেণর যাতায়াত সহজ হেয়েছ।  

 
 রাজশাহী িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব াপনায় অ গিত / সাফ : 

১। মহানগরীর তরখািদয়া ও কাজলায় অত া িনক সেক াির া ফার শেনর মা েম আবজনা অপসারণ 
কায ম চা  করণ। 

২। মহানগরীর ণ িমিন াক ারা  সমেয় আবজনা সং হ কের সেক াির া ফার শেন অপসারণ। 
৩। ভ ান ারা বািড় বািড় আবজনা সং হ কের সেক ারী া ফার শেন অপসারণ। 
৪। মহানগরীর বাসাবািড়র সফ  াংক িদ স ািজং ভ া ম াংকার ারা ভাড়ার মা েম পির ার করণ। 
৫। মশা িনয় েণর জ  েনর কাদামা  পির ার, ক িরপানা উে ালন, জ ল আগাছা ঝাপঝাড় অিধকতর 

পির ার পির  কাজ জারদার করণ।   
৬। মহানগরীর িত  মসিজেদ ার নামােজর তবায় পির ার পির  িবষেয় জনসেচতনতার জ  

ইমােমর মা েম চারনা।  
৭। মহানগরবাসীেক পির ার পির তা স েক সেচতন করার লে  পির ার পির তা স িকত িলফেলট 

িবতরণ ও মাইিকং ারা চার।  
৮। মহানগরবাসীেক পির ার পির তা স েক সেচতন করার লে  কবল লাইেনর মা েম চার।  
৯। পির ার পির তা কায ম গিতশীল রাখার জ  িবিভ  বসায়ী, িশ া ও ধম য় িত ান ক াি ক 

িবন ও িপিভিস ফ ন িবতরণ।  
 

 িনিদ  ােন প  কারবানী স িকত ত : 
 

কারবািন ত ােনর সং া 
িস  কেপ ােরশেনর 

নাম 
ওয়াড  
সং া 

কারবািন ত ােনর সং া রা াঘােট য ত  প  
কারবািন হেল তার 

ান সং া 
িনজ বাড়ীর আ ীনার 

ান সং া 
িস  কেপ ােরশন 
িনধ ািরত ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
রাজশাহী িস  
কেপ ােরশন ৩০  ৬৬৪৪  ২১০  ৮৪৫৬  

 
কারবািন ত প র সং া 

 
িস  

কেপ ােরশেনর 
নাম 

ওয়াড  
সং া 

ত 
কারবািনর 
মাট প র 
সং া 

কারবািন ত ােনর সং া বজ  
অপসার

নর 
সেব া  
সময় 

মম  
িনজ বাড়ীর 
আ ীনায় 
কারবািনর 

প র সং া 

িস  
কেপ ােরশেনর 
িনধ ািরত ােন 

কারবািনর 
প র সং া  

রা াঘােট 
য ত  প  

কারবািন হেল  
তার (প র) 

সং া 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রাজশাহী িস  
কেপ ােরশন ৩০  ৩০,২০০  ৬,৬৪৪  ১৫,১০০  ৮,৪৫৬  ১২ ঘ া  
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  ২০১৮-১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান িত  কে র ত  ও ছিব : 

কে র নাম : রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগ  ধান সড়ক হেত 
মাহন র রাজশাহী-নােটার সড়ক পয  ব-পি ম সংেযাগ 

সড়ক িনম াণ (১ম সংেশািধত)  
সংি  উে  : (ক) মবিধ  যাতায়াত ও যানবাহন পিরি িতর াপেট 

রাজশাহী মহানগর এলাকায় শি শালী ও কায কর 
যাগােযাগ ব া গেড় তালা। 

(খ) জাতীয় ও আ িলক যাগােযাগ ব ার সােথ রাজশাহী 
মহানগরীর যাগােযাগ ব ার সহজতর সংেযাগ াপেনর 
মা েম আথ-সামািজক অব ার উ িতসাধেনর পাশাপািশ 
রাজশাহীর নগর-দাির  িবেমাচেন সহায়ক েযাগ ি  
করা। 

ক  য় (িজওিব ও িস  কেপ ােরশন) : ১৮২৬৮.১৯ ল  টাকা 
িজওিব : ১৭৩৫৯.১৯ ল  টাকা, িস  কেপ ােরশেনর িনজ  
তহিবল : ৯০৯.০০ ল  টাকা 
 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: জা য়াির, ২০১২  িডেস র, ২০১৯ 
বা বায়ন অ গিত : ৮৩.০০% 

 

 
   

কে র নাম : রাজশাহী মহানগরীর জলাব তা রীকরণােথ  নদ মা িনম াণ (৩য় 
পয ায়) (সংেশািধত) 

সংি  উে  : (ক) রাজশাহী মহানগরী এলাকায় এক  কায কর ও ায়ী পািন 
িন াশন ব া গেড় তালার মা েম সািব ক পিরেবশগত া  

ব ার উ য়ন সাধন করা।   
(খ) রাজশাহী মহানগরী এলাকায় এক  ধারণ ম ও যেথাপ  

পািন িন াশন ব া গেড় তালার মা েম নগরীর ভৗত 
অবকাঠােমাগত পিরেবেশর উ িত সাধন করা।   

(গ) সেব াপির, রাজশাহী মহানগরী এলাকায় এক  টকসই পািন 
িন াশন ব া বা বায়েনর মা েম, দীঘ  ময়ােদ, নগরবাসীর 
কম মতা ি  এবং অথ ৈনিতক স মতা অজেন সহায়ক 

িমকা রাখা।  
ক  য় (িজওিব ও িস  

কেপ ােরশন) 
: ১৯৩২৯.৭৭  ল  টাকা 

িজওিব : ১৮৩৬৩.২৮ ল  টাকা, িস  কেপ ােরশেনর িনজ  তহিবল 
: ৯৬৬.৪৯ ল  টাকা 
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বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 

: ম, ২০১৩  ন, ২০২০ ( ািবত) 
বা বায়ন অ গিত : ৮০.০০% 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
৩. কে র নাম : রাজশাহী ক না িসেনমা হল থেক তালাইমারী মাড় পয  সড়ক 

শ করণ ও উ য়ন 
সংি  উে  : (ক) মবিধ  যাতায়াত ও যানবাহন পিরি িতর াপেট রাজশাহী 

মহানগর এলাকায় শি শালী ও কায কর যাগােযাগ ব া গেড় 
তালা। 

(খ) জাতীয় ও আ িলক যাগােযাগ ব ার সােথ রাজশাহী মহানগরীর 
যাগােযাগ ব ার সহজতর সংেযাগ াপেনর মা েম আথ-

সামািজক অব ার উ িতসাধেনর পাশাপািশ রাজশাহীর নগর-
দাির  িবেমাচেন সহায়ক েযাগ ি  করা। 

ক  য় (িজওিব ও িস  
কেপ ােরশন) 

: ১২৭৪৯.৫৯ ল  টাকা 
িজওিব : ১০১৯৯.৭৩ ল  টাকা, িস  কেপ ােরশেনর িনজ  তহিবল : 
২৫৪৯.৮৬ ল  টাকা 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 

: লাই, ২০১৫িডেস র, ২০২০ ( ািবত) 
বা বায়ন অ গিত : ১৮.০০% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
কে র নাম : রাজশাহী মহানগরীর িবিভ  ণ  রা ার উ য়ন 

সংি  উে  : (ক) মবিধ  যাতায়াত ও যানবাহন পিরি িতর 
াপেট রাজশাহী মহানগর এলাকায় শি শালী 

যাগােযাগ ব া গেড় তালা। 
(খ) সড়ক সংেযাগ ল স হ স সারেণর মা েম িনিব ে  
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যানবাহন চলাচল িনি ত করা। 
ক  য় (িজওিব ও িস  কেপ ােরশন) : ১৭২৯৮.৩৫ ল  টাকা 

িজওিব : ১৩৮৩৮.৬৮ ল  টাকা, িস  কেপ ােরশেনর 
িনজ  তহিবল : ৩৪৫৯.৬৭ ল  টাকা 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  
বা বায়ন অ গিত 

: জা য়াির, ২০১৭িডেস র, ২০২০ ( ািবত) 
বা বায়ন অ গিত : ৬০.০০% 

 

 
  বািষ ক রাজ  আয়: 

কর আদায় শাখা 
িমক নং আেয়র উৎস অথ  বছর আেয়র পিরমাণ 

১। বসরকারী হাি ং 

২০১৮-২০১৯ 

    ১০৮,০২৩,৩১০  
সরকারী হাি ং       ৭২,২০৩,৮৫০  
সারচাজ          ২,৪৪৪,৪৬২  
মাবাইল টাওয়ার           ২,৫০৭,০০১  

খািরজ িফ            ৫৫৬,০০০  
িসেনমা কর             ১২১,৫৬২  
জােবদা নকল - 
শহীদ িজয়া িশ  পাক         ২,৯০৪,৫৪৫  
  
 মাট =     ১৮৮,৭৬০,৭৩০  

লাইেস  শাখা 
িমক নং আেয়র উৎস অথ  বছর আেয়র পিরমাণ 

২। বসা/ পশা 

২০১৮-২০১৯ 

      ৩৮,২২৭,৭১০  
চার কর        ১০,৭৬১,২২৬  

কাদারী রিজে শন         ১,৩৭৩,৭৫০  
উপ যানবাহন       ১৮,৯৪৩,৫৩৫  

মাট =       ৬৯,৩০৬,২২১  
বাজার শাখা 

িমক নং আেয়র উৎস অথ  বছর আেয়র পিরমাণ 
৩। সােহব বাজার শাখা 

২০১৮-২০১৯ 
     ৩,১৬১,৪২৮  

িনউম ােকট        ৫,১২৯,০২৬  
মাট =         ৮,২৯০,৪৫৪  
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কর ধায  শাখা 
িমক নং আেয়র উৎস অথ  বছর আেয়র পিরমাণ 

৪। কর িনধ ারণ িফ ২০১৮-২০১৯ ১,০০৭,০০০ 
 
  াথিমক া েসবা দােনর সংি  ত  সাফ : 
 

 ায়ী ক     - ২২  
 অ ায়ী ক     - ১০৫  
 া  সবায় মাঠ পয ােয়র মাট জনবল - ১৭৮ জন 
 ওয়াড     - ৩০  
 ক ীয় ইিপআই ার   - ০১  
 সাব ইিপআই ার    - ০৬  

 

িনয়িমত কাদান কম িচেত ০-১১মাস এবং ১৫ মােস বয়েসর িশ েদর িন বিণ ত রােগর কা দান করা হয়ঃ 
 (১) য া, িডফেথিরয়া, িপংকািশ, ধ ংকার, হপাটাইিপস-িব, িহেমাফাইলাস ইন েয় া-িব, িনউেমাক াল 
িনউেমািনয়া, পািলও মাইলাই স, হাম ও েবলা, হাম । 
 (২) ১৫- ৪৯ বৎসর গভ ধারণ স ম মিহলােদর  কা দান করা হয়।  

 
২০১৮-২০১৯ অথ  বছেরর িহসাব 

িমক
নং 

তািরখ ও সন কােজরিববরণ ল মা া ফলাফল শতকরা 

০১ ০৯.০২.২০১৯ ৬-৫৯ মাস বয়সী সকল িশ েক 
িভটািমন এ ক াপ ল খাওয়ােনা 

৬২৮৯৪ ৬২৬৬৮ ৯৯.৬৪% 

০২ ২২.০৬.২০১৯ ৬-৫৯ মাস বয়সী সকল িশ েক 
িভটািমন এ ক াপ ল খাওয়ােনা 

৬২৬২৯ ৬২৩৯৮ ৯৯.৬৩% 

সব েমাট ১২৫৫২৩ ১২৫০৬৬ ৯৯.৬৩% 
০৩ ১-৭ অে াবর-

২০১৮ 
জাতীয় িম িনয় ণ স াহ (৫-
১৬ বছেরর সকল ছা  ছা ী) 

৯৮৭৭৫ ৯৮০৩৩ ৯৯.৩৩% 

০৪ ৬.১১ এি ল-২০১৯ জাতীয় িম িনয় ণ স াহ (৫-
১৬ বছেরর সকল ছা  ছা ী) 

১০০৭৫৮ ১০০৩৯১ ৯৯.৬৪% 

সব েমাট ১৯৯৫৩৩ ১৯৮৪২৪ ৯৯.৯৪% 
০৫ ২০১৮-২০১৯ অথ  

বছর 
ইিপআই কা (এমআর ২ 

ডােজর ফলাফল) 
১০৯৪৭ ১১০২৫ ১০০.৭% 

০৬ ২০১৮-২০১৯ অথ  
বছর 

১৫-৪৯ বছর বয়সী সকল  ধারণ 
স ম মিহলা 

৫১৪৬০ ৪৮১৫৫ ৯৪% 

 
রাজশাহী িস  কেপ ােরশন বরাবরই ইিপআই কা দােনর ে  অ ণী িমকা পালন কের আসেছ।  
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৬. লনা িস  কেপ ােরশন 
 

িস  কেপ ােরশেনর আয়তন          : ৪৫.৬৫ ব.িক.িম.  
িস  কেপ ােরশেনর ওয়াড  সং া   : ৩১  
িস  কেপ ােরশেনর জনসং া        : ১৬ ল  ( ায়) 
নগরীর মাট হাি ং সং া           : ৬৬,৪৬৯  

 
 স ম-প বািষ ক কম পিরক না এবং SDG এর ল মা া লনা িস  কেপ ােরশেনর বতমান চলমান বা 

বা বািয়ত কায মস হ: 
লনা িস  কেপ ােরশেনর ণ  ও িত  রা া উ য়নও ন বাসন কে র আওতায় ২০১৮-১৯ হেত 

২০২১-২০২২ অথ  বছর পয  পয ায় েম ২৭৫ িক.িম. রা া এবং ১৯২ িক.িম. ন মরামত ও উ য়ন করা 
হেব। মানববজ  ব াপনা কের পিরেবশ সংর ণ ও িবক  ালািন উৎপাদন এবং সার উৎপাদেনর কয ম 
চলেছ। 

 নাগিরক সবা দান/সহজীকরেণ হীত /চলমান কায মস হ: অন লাইেন সড়ক বািতর অিভেযাগ ও 
িন ি  এবং বজ  ব াপনার উ য়ন। 

 ওয়াড  িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং পিরক না: িডিজটাল স ােরর সং া 
৩১ । দ  িবধা: অন- লাইেন জ  ও ত  িনব ন, পরী ার ফলাফল ও অন- লাইেন পাসেপাট  আেবদন। 

 ২০১৮-১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান িত  কে র ত  ও ছিব: 
কে র নাম : লনা শহেরর জলাব তা রীকরেণ েনর ব ার উ য়ন 

সংি  উে  :  এই কে র মা েম লনা িস  কেপ ােরশেনর জলাব তা রীকরণ 
 উে  
 শহেরর জলাব তা রীকরণ। 
 া িতক খাল খনন কের খােলর পািন ধারন মতা ি  

করা। 
 অৈবধ দখল থেক খাল র া করা। 
 নদী ও খােলর অবকাঠােমা উ য়ন করা। 
 েনর নটওয়াক স কভােব ি  কের েনজ ব ার 

উ য়ন করা। 
ক  য় (িজওিব ও িস  

কেপ ােরশন) 
: ৮২৩.৭৯ কা  টাকা (িজওিব) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: ময়াদকালঃ জা য়ারী ২০১৯ হেত ন ২০২২ পয । ২০১৮-১৯ অথ  
বছের বা বায়ন অ গিত: আিথ ক অ গিত২৫.০০ কা  টাকা 
(৩.০৩%)। পরামশ ক িনেয়াগ কের েনর এি েমট ণয়ন কাজ 
চলেছ। 

 
কে র নাম : লনা িস  কেপ ােরশেনর ণ  ও িত  রা া উ য়নও 

ন বাসন 
সংি  উে  :  কে র ল উে  হে  নবগ ত লনা িস  কেপ ােরশন এলাকার 

সািব ক অবকাঠােমা উ য়ন। তেব এই উ য়ন কে র িনিদ  উে  
িন পঃ 

 িস  কেপ ােরশন এলাকার যাগােযাগ ব ার উ য়েনর 
লে  রা া িনম াণ করা। 

 সড়ক উ য়ন ও শ  করেণর মা েম যানজট িনরসনসহ 
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ঘ টনা াসকরণ। 
 ক  এলাকার জনগেণর জীবন যা ার মান উ য়ন করণ। 

ক  য় (িজওিব ও িস  
কেপ ােরশন) 

: ৬০৭.৫৬ কা  টাকা (িজওিব) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: ময়াদকালঃ জা য়ারী ২০১৯ হেত ন ২০২২ পয । ২০১৮-১৯ অথ  
বছের বা বায়ন অ গিত: আিথ ক অ গিত ৪০.০০ কা  টাকা 
(৬.৫৮%)। ২০.২৮ িক.িম. রা া মরামত ও উ য়ন করা হেয়েছ। 
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৭. নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তন: ৭২.৪৩ বগ  িক:িম: 
ওয়াড  সং া: ২৭  , 
অ ল সং া: ৩     
নসং া: ায় ১৪,১৮,৭৮২    
নগরীর মাট হাি ং সং া: ৫২,৩৯৮  | 

নাগিরক সবা দােন /সহজীকরেণ হীত/চলমান উে খেযা  কায মস হ: 
(i) অনলাইেন াট, দাকান, স বরা  ও ইজারা দান সফটওয় ার: a2i কে র সহেযািগতায় 

নারায়ণগ  নগরীর ফ াট, দাকান, স বরা  ও ইজারা দােনর জ  সফটওয় ার ণয়ন করা 
হয়। এই সফটওয় ার এর মা েম অিত সহেজই ঘের বেস অনলাইেনর মা েম াট, দাকান, স 

য়/ইজারা দান করা হয়। ফেল সবা দােন গিতশীলতা ি  পেয়েছ। পাশাপািশ এই ক  
বা বায়েনর ফেল তা, জবাবিদিহতা ও শাসন িনি ত হেয়েছ। 

(ii) ড লাইেস  অেটােমশন: নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশেনর িনজ  অথ ায়েন ড লাইেস  অেটােমশন 
কায ম চলমান রেয়েছ।  আগামী আগ -২০১৯ হেত সািব ক কায ম  হেব। িব মান ায় ২৭ 
হাজার ড লাইেস  অেটােমশেনর আওতায় আনা হেব এবং ন ন ড লাইেস  সরাসির অনলাইেনর 
মা েম দান করা হেব। এ ক  বা বািয়ত হেল ড লাইেস  সবা দােনর ে  লা 
আনয়ন স ব হেব এবং িস  কেপ ােরশেনর রাজ  আয় ি  পােব। 

(iii) নগর পিরেসবা অ াপ: িস  কেপ ােরশন সং া  সকল ত  িনেয় িডিজটাল অ াে িসং এর লে  
নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশেনর মাবাইল অ াপ। এ অ ােপর মা েম যসকল সবা পাওয়া যােব তা 
হল: ড লাইেস , পৗর কর দান, অিভেযাগ িনব ীকরণ আপদকালীন পিরেসবা িডিজটাল 
অ াে িসং।      

ওয়াড  িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং ভিব ৎ পিরক না ; 
নগরবাসীর িনকট ই- সবা পৗেছ িদেত নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশেনর ১৫নং ওয়ােড  িস  কেপ ােরশেনর িনজ  
ভবেন ায়ীভােব িডিজটাল স ােরর সবা দান কায ম চলমান আেছ।  
 

িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব াপনায় অ গিত/ সাফ : 
১)    ২০১৮ সাল পয  বজ  ব াপনায় মাট পির কম  িছল  - ৪৯৩ জন।   
       ২০১৯ সােল মাট পির কম      - ৯০৮ জন।  
২)   েব  নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশেনর ২৭(সাতাশ)  ওয়ােড র মে  ২১(এ শ)  ওয়ােড  বজ  

ব াপনার কাজ চলমান িছল। বতমােন ২৭(সাতাশ)  ওয়ােড র িত েতই বজ  াপনা কাজ 
চলমান আেছ।  

৩)  ২৭(সাতাশ)  ওয়ােড র মে  CGP  কে র আওতায় িস  কেপ ােরশেনর ১৫নং ওয়ােড র হ ালীর বজ  
ব াপনার কাজ  CG কিম র মা েম পিরচািলত হে ।  

৪ )  ২০১৬ি ঃ সােল প ব  নামক ােন পিরেবশ অিধদ র ক ক Compost Plant িনম ান করা হেয়েছ । 
মগা িলিমেটড নামক িত ান Compost Plant -এর দািয়ে  রেয়েছ । সখােন ত হ জব অবজনা 

িদেয় ায় ২২ (বাইশ) টন জব সার উৎপািদত হে  । উ  ােন াি ক/পিলিথন থেক ালানী তল 
উৎপাদন ক ও  হেয়েছ। 

৫ )  িস  কেপ ােরশেনর ০৯নং ওয়ােড র জাল িড় দশপাইপ এলাকায় ২৩ ( তইশ) একর জিমর মে  ১০ 
(দশ) একর জিমর উপর ায়ী ডাি ং তথা Waste To Energy ক  বা বায়ন চলমান রেয়েছ । 
যখােন দিনক ৫ (প চ) মগাওয়াট িব ৎ উৎপ  হেব । এ কায েম ায় ৫০০ টন ময়লা-আবজনার 
েয়াজন হেব । 

৬ ) অ  িস  কেপ ােরশেনর আওতাধীন এলাকার গনমা ষেক উ ত পয়ঃিন াশন িবধার আওতার আিনবার লে  
িতিনয়ত কাজ কের যাে  । এরই ধারাবািহকতায় িস  কেপ ােরশেনর ২৭  ওয়ােড র পয়ঃিন াশন ব াপনা 

(Fecal Sludge Management) উ য়েনর লে  গত ২৩ সে র, ২০১৯ইং তািরেখ  Water And 
Sanitation For Urban Poor (WSUP) এর সােথ সমেঝাতা ারক স াদন হেয়েছ । যার ময়াদ ২৩ 
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সে র, ২০১৯ইং হেত ৩১ আগ , ২০২৩ তািরখ পয  । ইেতামে   Water And Sanitation For Urban 
Poor (WSUP) সং া  নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশন এ কাজ  কেরেছ । 
 

২০১৯ সােলর িনিদ  ােন প  কারবাণী স িকত সংি  ত : 
 িস  কেপ ােরশন ক ক িনধ ািরত ান সং া ২০৮ ; 
 িস  কেপ ােরশন ক ক িনধ ািরত ােন কারবানীর প র সং া ৯৭০৭  । 

২০১৮-১৯ অথ বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান কে র ত : 
নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশেনর অবকাঠােমা িনম াণ ও উ য়ন শীষ ক ক  ১ জা য়াির, ২০১৮ হেত ৩০ ন, ২০২১ 
ময়ােদ বা বািয়ত হে । ক  য় ৪৬১.২৫৮৫ (িজওিব-৪৬১.২৫৮৫, এনিসিস-০০) কা  টাকা। এর বা বায়ন 

অ গিত ৪০% 
নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশেনর ২০১৮-২০১৯ অথ  বছেরর রাজ  আয় এর িববরণীঃ 
 

নং আেয়র খাত ত আয় 
১ াে সঃ   
  (ক) হকর িমর উপর কর   
 বেকয়া ৭৯৮৭৭৬৮৪.০০ 
 হাল ১৭৫৪৭৮৯৭.০০ 
  ৯৭৪২৫৫৮১.০০ 
 (খ) ময়লা িন াশন কর  
 বেকয়া ৭১৬০৪৪৭.০০ 
 হাল ১৭৪৪৮৬১৭.০০ 
  ২৪৬০৯০৬৪.০০ 
 (গ) আেলা কর  
 বেকয়া ৫০৯০৭৮৬.০০ 
 হাল ১২৪৪৯০৭৬.০০ 
  ১৭৫৩৯৮৬২.০০ 
 বাদ-িরেবট ৪৮৭৫১০৭.০০ 
 সারচাজ ২৮০৩১৯৪.০০ 
 াংক আদায় ২৮৯২৭৮৬৪.০০ 
 মাট ১৬৬৪৩০৪৫৮.০০ 
 (ঘ) াবর স ি  হ া র  কর ১৮৫৮৪৯১৯৭.০০ 
 (ঙ) বসায়ী লাইে স িফ ৬৭৯৮২১২৩.০০ 
 (চ) িব াপন কর ৬৩৩২১৯.০০ 
 (ছ) িসেনমা কর ৬৯৮৫১৭.০০ 
 (জ) যানবাহন িফ ২১২০৪৫০৫.০০ 
 মাট ২৭৬৩৬৭৫৬১.০০ 
২ িফসঃ  
 (ক) কাদারী লাইে স নবায়ন িফ ৬৭৮০০০.০০ 
 (খ) দাকান ভাড়া ১৭০১১৬৫৪.০০ 
 (গ) হকাস মােকট হেত ভাড়া ৪৯৬১৯৭.০০ 
 (গ) নামজারী িফস ৪১৯৮৯৫০.০০ 
 (ঘ) জ  ও অ া  সনদপ  িফ ১১৪৬৯০৫.০০ 
 (ঙ) িনম ান ও নঃিনম ান অ েমাদন িফ ০.০০ 
 (চ) রাড রালার ভাড়া ৮৬৬৬৪০.০০ 
 মাট ২৪৩৯৮৩৪৬.০০ 
৩ অ া ঃ  
 (ক) বাজার হেত খাস আদায় /ইজারা ১২৭০৮৪২৪.০০ 
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 (খ) মােকট / াট িনম ান হেত সলামী ১৫৮৬৬১৩৯০.০০ 
 (গ) িবিভ  া  হেত ইজারা/খাস আদায় ১৭১১৮৬৪৯.০০ 
 (ঘ)  রা া কতেনর িত রণ িফ ২১০৬৮৩২৭.০০ 

 
(ঙ) কম কতা/কম চারী িবিভ  ঋেনর িকি  টাকা 
আ েতািষক ফাে  ানা র 

৪৬৯৪৯৮৫.০০ 

 (চ) িবিবধ ফরম িব য় ৭৭৭৪৪৫.০০ 
 (ছ) গন শৗচাগার ইজারা ৬৫৩৫১২.০০ 
 (জ) প  জবাই িফ/খাস আদায় ২০৫৬০০.০০ 
 (ঝ) রাস ার িত রন ইজারা /খাস আদায় ১৪১১৬০০.০০ 
 (ঞ) র ইজারা ০.০০ 
 (ট) খয়াঘাট ইজারা ২৯৪৩৩৪৮.০০ 
 (ঠ) িসিডউল িব য় ৫৭০৫০০.০০ 
 (ড) িবিবধ ৬৪০৬৭৫০.০০ 
 (ঢ) দাকান পিজশন হ া র িফ ১১১৩৬২১.০০ 
 (ণ) াংক দ ৯৯৯২৩৭৯.০০ 
 (ত) কবর ান জায়গা িব য় ০.০০ 
 (থ) িনলােম িব য় ১১৪২৫০০.০০ 
 (দ) জিরমানা ১৭২৫৯৭০.০০ 
 (ধ) অ ায়ী গ র হাট ইজারা ২৪৬৬৮১৫০.০০ 
 (ন) ইজারা/ ড লাইেস /িবিবধ ভ াট ও আয়কর ১২৩৮৬৯৪৬.০০ 
 (প) ই িপ আই ( বসঃ অ দান) ৮৬৯৬৭০.০০ 
 মাট ২৭৯১১৯৭৬৬.০০ 
 (ক) নগর ে র ম রী ৭৯৯৯৮০০.০০ 
 (খ) উ য়ন সহায়তা ম রী ১৩৬৪০০০০০.০০ 
 (গ) উ য়ন সহায়তা িবেশষ ম রী ৫৫০০০০০০.০০ 
 মাট ১৯৯৩৯৯৮০০.০০ 
  মাট আয়  ৯৪৫৭১৫৯৩১.০০ 

 

াথিমক া েসবা দােনর সংি  ত , সাফ : ১. াথিমক া  সবা ২. মা কালীন সবা ৩. এম আর ও 
গভ পাত পরবত  সবা ৪. পিরবার পিরক না  সবা ৫. সং ামক ও সাধারণ রােগর িচিকৎসা ৬. ইিপআই কাদান 
কম চী ৭. বয়:সি কালীন া েসবা  ৮. িশ  া  সবা ৯. অ ি জিনত রােগর িচিকৎসা ১০. দ  রােগর 
িচিকৎসা ১২. আর অই/এস িড/ যৗন রাগ িচিকৎসা ১৩. কমখরেচ সকল ধরেণর াবেরটরী পরী া ১৪. এম 
আরিপ ে র ১০% কম দােম ঔষধ সরবরাহ ।  
আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ার লে  চ ােল স হ এবং থেক উে ারেণর জ  হীত 
কম পিরক না: 

1) ১০ বছর ময়াদী উ য়ন পিরক না 
2) আ িনক য়ােরজ িসে ম াপন কের েনজ িসে েমর আরও উ িত সাধন করা  যােত কান কার িষত 

পািন নদীেত পড়েত না পাের। 
3) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) প িতেত বজ  ব াপনা িনি ত কের নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশনেক 

কাব ন , পির  নগরী িহেসেব গেড় তালা।  
4) শীতল া নদীর ই পােড় ঢাকা-চ াম ও ঢাকা- ি গ  সহাসড়েকর সােথ সংেযাগ াপনকারী সা লার 

রাড িনম াণ করা।  
5) পয ায় েম িস  কেপ ােরশেনর িনজ  িমেত আরও আয় বধ ন লক মােকট কাম াট িনম াণ করা। 
6) নারায়ণগ েক মে া রেলর সােথ সং  কের ািফক ব ার উ য়ন সাধন ব ক যানজট  নগরী গেড় 

তালা। 
7) শীতল া নদীর উপর রাপওেয় এবং ওয়াটার সা লার সািভস চা  করা। 
8) িস  কেপ ােরশেনর এলাকা স সারণ করা।          
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৮. রং র িস  কেপ ােরশন 
 
আয়তনঃ ২০৫.৭০ বগ  িকঃিমঃ 
ওয়াড  সং াঃ ৩৩  
অ ল সং াঃ ০৩  
জনসং াঃ ায় ৭৯৬৫৫৬ জন ( ষ ৩৯৮২৮২ জন, মিহলা ৩৯৮২৭৪ ) 
নগরীর মাট হাি ং সং াঃ ৫১১৬৩  
 

  নাগিরক সবা দােন /সহজীকরেন হীত /চলমান উে খেযা  কায মস হঃ জাতীয়তা সনদ, চািরি ক সনদ, 
জ /  সনদ, ওয়ািরশন সনদ, অিববািহত সনদ, ড   লাইেস  সনদ, হাি ং ন র দান, িবি ং নকশা 
অ েমাদন, সড়ক বািত র নােব ন, রাড রালার ভাড়া, আবািসক / বািনিজ ক ভবেন পািন সরবরােহর সংেযাগ 

াপন, নগর পির ার ও পির তা, মা ও িশ েদর কাদান কায ম, কাদার তািলকা ি  ও নবায়ন, িমর 
সীমানা িনধ ারণ, পিরেবশ সংর ণ, াথ স ার ব াপনা, িবক  িবেরাধ িন ি , অৈবধ াপনার উে দ 
ইত ািদ। 

            এছাড়াও নাগিরক সবা দােন/সহজীকরেণ বা বািয়ত উে খেযা  কায মস হঃ  
 হালনাগাদ ত িস েজন চাট ার াপন। 
  অিভেযাগ ব  াপন। 
 ক  িনেদ িশকা বাড  াপন।  
 সবা াথ েদর বসার জ  চয়ার াপন 
 সবা াথ েদর িনিদ  লখার ান তরীকরণ। 
 এস.এম.এস এর মা েম গভবতী মা ও নবজাতক িশ র কা দান ব াপনা সফটওয় ার ত। 

 
নাগিরক সবা দােন/সহজীকরেণ হীত উে খেযা  কায মস হঃ 

 ওয়ান প সািভ স চা করণ 
 সকল কার নাগিরক সনদস হ অন-লাইেন দােনর ব া করা।  
 নাগিরক সবা সহজীকরেন অন-লাইন ড লাইেস  ব াপনা চা করণ।  
 আগত সবা াথ েদর িবধােথ  মাবাইল চািজং শন াপন।  
 িতব ীেদর জ  ইল চয়ার/ লীর ব া করা। 
 সকল আয়- য়, উ য়ন কম কা  সং া  MIS বা বায়ন। 

 
 িস  কেপ ােরশেনর িনজ  ওেয়বসাইট রেয়েছ (www.rpcc.gov.bd) । যার মা েম নগরবাসী িস  

কেপ ােরশেনর িবিভ  সবা, ত ািদ ও পিরক না স েক জানেত পারেবন এবং ই- মইল 
(info@rpcc.gov.bd) এ য কান অিভেযাগ/মতামত রণ করেত পারেবন। 
 

 ওয়াড িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং ভিব ত পিরক না: 
 

বতমােন রং র িস  কেপ ােশেনর ৩৩  ওয়ােড ই িডিজটাল স ার াপন করা হেয়েছ এবং সংরি ত 
ওয়ােড র ১১  কাউি লর অিফেস িডিজটাল স ার াপেনর কাজ চলমান রেয়েছ।  

দ  িবধািদঃ  
o বতমােন িডিজটাল স ার হেত সকল কার ই- সবাস হ দান করা হে । 
ভিব ৎ পিরক নাঃ 

o নাগিরক েযাগ- িবধা িনি তকরেণ ও জনগেনর দাড়েগাড়ায় সবা পৗছােনার জ  িত  
ওয়ােড  ওয়ান প সািভ স স ার িত া করা।  
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o জনগেনর হয়রািনেরােধ িস  কেপ ােরশেনর সকল নাগিরক সবাসহ সকল কার 
ফম/সনদস হ িডিজটাল স ােরর মা েম দােনর ব া করা।       

 
 িস  কেপ ােরশেনর অধীেন বতমান িশ  পাক, কিমউিন  স ার, কবর ান, শানঘাট, িশ া িত ান, 

হাসপাতাল ইত ািদ াপনা (জনগণেক সবা) সংি  ত ; স িত উে াধন হেয় থাকেল বা িনিম য়মান 
থাকেল এ উ  কােজর য়, সমাি কাল দ  িবধািদ ইত ািদ  
 

িস  কেপ ােরশেনর অধীেন বতমান িশ  পাক, কিমউিন  স ার, কবর ান, শানঘাট, িশ া িত ান, হাসপাতাল 
ইত ািদ াপনা(জনগনেক সবা) সংি  ত : 

 আ িনক পয টন িশ  িবকােশর লে  রং র িস  িচকলীর িবলেক িব মােনর পাক িহসােব গেড় তালার 
পিরক না রেয়েছ। তেব বতমােন এখােন এক  িশ পাক রেয়েছ আ িনক ওয়াটার পাক ও এক  থীম পাক 
রেয়েছ। 

 িস  কেপ ােরশেনর অিধেন বতমােন এক  িশ  পাক, ৬  কবর ান (ক) ী পাড়া, খ) র র, 
গ)লালবাগ, ঘ) িমি পাড়া, ঙ) তাজহাট, ও চ) মািহগ ), ১  শান, ১৭  িব ালয় ( উ  িব ালয় ৪ , 

ােটলাইট ল ৩ , িসিজিপ ক ক পিরচািলত ল ১০ ),  ৫  হাসপাতাল ( ০১  ব ব  মেমািরয়াল 
হাসপাতাল, মািহগ  এবং াপাড়া, সাতমাথা, এরশাদনগর, স ানী ের ০৪   নগর া েক  রেয়েছ)। 

 
কিমউিন  স ার: বতমােন রং র িস  কেপ ােরশেনর অধীেন কান কিমউিন  স ার নই। তেব ভিব েত 
কিমউিন  স ার াপেনর পিরক না রেয়েছ।  
 
রং র িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব ার অ গিত/সাফ : 

 বজ  ব াপনায় সাফ  িহসােব নাছিনয়ায় এক  অত া িনক কে া  া  িনম াণ করা হেয়েছ। 
 

িনিদ  ােন প  কারবানী স িকত সংি  ত  
কারবািন ত ােনর সং া 

ওয়াড  
সং া 

কারবািন ত ােনর সং া কারবািন ত প র সং া 
িনজ বাড়ীর আঙীনার 

ান সং া 
িস  কেপ ােরশন িনধ ািরত ান 

সং া 
 

 (২০১৭-১৮)  (২০১৮-১৯)  (২০১৭-১৮)  (২০১৮-১৯)  (২০১৭-১৮)  (২০১৮-১৯) 
৩৩  ৪৯০  ১১০০  ১১৭  ১১৭  ২৮৩০  ৫৭৫০  

 

 
  

 ২০১৮-১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান িত  কে র ত  ও ছিব: 
 

কে র নামঃ  রং র িস  কেপ ােরশেনর জলাব তা িনরসন ও 
অবকাঠােমা উ য়ন। 

সংি  উে ঃ  ♦ িস  কেপ ােরশন এলাকার জলাব তা িনরসেনর 
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লে  েনজ ব া উ য়েনর মা েম  পিরেবশ 
বা ব ও া স ত নগরী গেড় তালা। 
♦ সড়ক উ য়ন ও শ  করেণর মা েম যানযট 
িনরসনসহ  উ তর যাগােযাগ ব া গেড় তালা। 
♦ ক  এলাকার জনগেণর জীবন যা ার মান উ য়ন 
করণ। 

ক  য় ( িজওিব ও িস  কেপ ােরশন)  স ণ িজওিব 
িজওিব-২১০০০.০০ ল  টাকা 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ অথ  বছর পয  
বা বায়ন অ গিত 

 লাই ২০১৮ হেত ন ২০২১ 
ভৗত অ গিত- ১২.৫% 

 
বািষ ক রাজ  আয় ( উৎেসর সংি  িববরণ): 

অথ  বছরঃ  ২০১৮-২০১৯ইং। 
বািষ ক আয় িববরণীঃ 

উপাংশ - ১ 

আেয়র খাত ত আয় 

ঃ 
নং 

(ক) া সঃ ২০১৮-২০১৯ 

১ হ ও িমর উপর কর ৩৯৭৭২২০৩ 
২ াবর স ি  িবিনময় ৯৯৭৮০১২৩ 
৩ নীলন া অ েমাদন ১১১১৮১৬৮ 
৪ পশা/ বসা ও কিলং ২৯৭২৮৬০৫ 
৫ জ - , িববাহ, দ ক হন ১৮০৫৯২৩ 
৬ িব াপন  ১১১৬৪৮৪০ 
৭ ির া(যাি কযানও নৗকা তীত) ৮০৮৩৫৬০ 

  ‘‘ক’’ এর  উপেমাট= ২০১৪৫৩৪২২ 
ঃ 

নং 
(খ)  রইটঃ ২০১৮-২০১৯ 

১ লাই ং  ১৭০৪৯৮১৮ 
২ পািনর কর ১৭০৪৯৮১৮ 

  ‘‘খ’’ এর উপেমাট= ৩৪০৯৯৬৩৬ 
ঃ 

নং 
(গ)  িফসঃ ২০১৮-২০১৯ 
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১ লাইেস  ( কাদারী) ১৭৭৩১৭৩ 
২ প  জবাই ৪৫৯০০০ 
৩ িস  দাকান ভাড়া িফস ৫২৯৩৯৭৯ 
৪ কাচ কাউ ার ভাড়া ০ 
৫ অেটা ির া মািলক ও চালক লাইেস  িফস ১৮৯৮৬৯৭৫ 
৬ সােভ য়ার হন িফস ১৭৬৩৫২১ 
৭ নাম খািরজ িফস ( হাি ং ও দাকানঘর িব াপন) ১০০০০০ 
৮ এ.আর.িভ িব য় ১২৪১২১৩ 
৯ ইিপআই/এনআইিড  ২২৪৪৮৬১ 
১০ াংক দ ১০০১৯৩৯ 
১১ িস  হাসপাতােলর ভাড়া ৭৯৯৫০০ 
১২ উ য়ন পিরক না সনদ ৮৭৭৩৩৩ 
১৩ াবেরটরী িফস ৩৬৪৫১০০ 
১৪ ড লাইেস  িনব ন ৮১৪৬৬৭ 

  ‘‘গ’’  এর মাট= ৩৯০০১২৬১ 
      

ঃ 
নং 

(ঘ)  অ া ঃ ২০১৮-২০১৯ 

১ হাট-বাজার ইজারা ৩৭৪৭০৫৩৯ 
২ বাস টিম নাল ও ঢাকা কাচ া  ইজারা ২৬৫২০০০ 
৩ িনলাম  ১২৯১৭৩৩ 
৪ কবর ান ০ 
৫ রাড রালার/িমকচার ািশন াক ইত ািদ ভাড়া । ৩১৭৩৮৬৭ 
৬ িবিভ  ফরম িব য় ৪৫১২১৮০ 
৭ দরপ /িসিডউল-১ ৪০০০০০ 
৮ জিরমানা/সারচাজ ৯৩৯৩৫৫ 
৯ র/জলমহল ইজারা/িচকলী িবল ইজারা ০ 
১০ খায়াড় ইজারা। ২৪১৩৩ 
১১ বাইসাইেকল া  ইজারা ৩৯৫০০০ 
১২ গণ- শৗচাগার ইজারা। ৪০০০০ 
১৩ ফেলর আড়ৎ ইজারা ২৬২৭২৫ 
১৪ মােছর আড়ৎ ইজারা ৮৭১৬০৫১ 
১৫ এম.িব িব য়-১ ০ 
১৬ িস  কেপ ােরশেনর এ াম েল / লাশবাহী গাড়ী ভাড়া। ৬৩৯৬২০ 
১৭ দাকান ঘেরর সলামী ০ 
১৮ পিরেবশ ত য়ন িফ ১২৪২৪৩২৯ 
১৯ া মান আদালত ৩৪৯০৩১ 
২০ হাউজ িবি ং ভ াট ১৯৯৪৯৮১ 
২১ এফিডআর ভা ােনা ০ 
২২ িচকলী পাক ৩১৮৭৮০৭ 
২৩ িসেনমা কর ০ 
২৪ িবিবধ ৮২০০৮০ 
২৫ উ য়ন খাত তীত সরকারী অ দান ৩০০০০০০ 
  ’’ঘ‘‘  এর মাট= ৮২২৯৩৪৩১ 
  উপাংশ - ০১ এর উপেমাট= ৩৫৬৮৪৭৭৫০ 

াথিমক া েসবা দােনর সংি  ত , সাফ : 
াথিমক া  সবার নাম মা ও িশ র সবা দােনর সং া 
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 (২০১৭-১৮) (২০১৮-১৯) 
১। কা দান  ৪২,৮৮৯ জন ৩১,০২০ জন 
২। িভটািমন ‘এ’ ক াপ ল খাওয়ােনার সং া (৬ মাস থেক 
৫৯ মাস) 

১,২৬,২২৯ ১২,৫১৯৮ জন 

৩। ছা /ছা ী ক িম নাশক াবেলট খাওয়ােনার  সং া  ২,৬৭,১০৩ জন ২,৭০,১১৮ জন 
৪। িনউ শন িবষেয় পরামশ । ২,০০০ জন ৪,০৫০ জন 
৫। কা দােনর জ  টােকন সং হ করন এবং িভিডও 

দােনর ড েম ির মা েম দশ ন। 
১৬,০০০ জন ১৬,৫০০ জন 

৬। ড  সেচতনতার জ  িলফেলট িবতরণ ৪০,০০০ জন ৬০,৫০০ জন 
৭। ড  িবষয়ক সেচতনতা িনেয় ল, পয ােয় ক াে ইন। ২০  ল ৩০  ল 

 
আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ার লে  চ ােল  স হ এবং এবং এর থেক উে ারেণর জ  হীত 
কম পিরক না:  

তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরণ- যাবতীয় আিথ ক লনেদেনর  িহসাব সংর ণ, তা ও জবাবিদিহতা 
িনি তকরণ এবং অনলাইন কি উটার  িসে ম চা করণ| 
এছাড়াও আ িনক েযাগ িবধা স িলত নগর ভবন িনম াণ এবং পয ায় েম আ িলক ও ওয়াড  অিফস িনম াণ, 
আ িনক পয টন িশ  িবকােশর লে  শহর  িচকলীর িবেল- এ িশ  পাক, ওয়াটার পাক সহ ১  থীম পাক  াপন, 
সরকােরর পক  ২০২১ বা বায়েন তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর জ  “e-governence”- িসে েমর 

ব াপনায় অিফস অেটােমশন চা  করা এবং িস  কেপ ােরশেনর সকল শাখােক কি উটারায়ন করা, পিরেবশ ষণ 
রাধকে  আ িনক বজ  ব াপনায় গােব জ ি টেম  া  াপন,  

মহা পিরক না/মা ার ান অ েমাদন -পিরকি ত নগরী গেড় তালার লে  মহা-পিরক নার আওতায় িম বহার 
পিরক না, রাড নটওয়াক, পিরবহন ও যাগােযাগ পিরক না, েনজ মহা-পিরক না ও পিরেবশ ব াপনা 
পিরক না ণয়ন, গণেশৗচাগার িনম াণ ও বা বায়ন করা, িনরাপদ শহর গড়ার লে  আথ-সামািজক অব ার উ য়ন 
ও দাির  াসকরণ কম চী হণ করা, আিথ ক ও ািত ািনকভােব দ  ও য়ং স ণ  িস  কেপ ােরশন িহেসেব গেড় 
তালার লে  েয়াজনীয় জনবল িনেয়াগ ও শাসিনক ও আিথ ক ব াসহ িস  কেপ ােরশেনর সকল পিরচালন 
ব ার উ য়ন ও সং ার করা। 
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৯. ময়মনিসংহ িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তন: 90.1736 বগ  িকেলািমটার 
ওয়াড  সং াঃ 33  
অ ল সং াঃ 3  
জনসং া:  8 ল  ায় 
নগরীর মাট হাি ং সং াঃ 29782  

 

স ম-প  বািষ ক কম  – পিরক না এবং SDG এর ল মা া বা বায়েন চলমান বা বা বািয়ত কা মস হ: 
 

 2018-19 অথ  বছের ময়মনিসংহ নগরীর 5.0 িক.িম. সড়ক িনম াণ/উ য়ন, 2.0 িক.িম ন িনম াণ/উ য়ন, 
1.25 িক.িম. ন সং ার/ মরামত, 2.0 িক.িম. সড়ক বািত াপন, 5.0 িক.িম. সড়ক বািত 
সং ার/ মরামত, 1.50 িক.িম. টপাত িনম াণ/উ য়ন ও সং ার/ মরামত করা হেয়েছ। নগরবাসীর িচ  
িবেনাদেনর জ  পাক উ য়ন করা হেয়েছ। এছাড়া নগরীর পিরেবশ উ য়ন, সৗ য বধ ন ও জলাব তা 
িনরসনসহ যাগােযাগ ব ার উ য়েনর লে  কাজ চলমান আেছ। টকসই উ য়েনর লে  ময়মনিসংহ 
িস  কেপ ােরশন  থেকই আরিসিস/িসিস রা া উ য়ন/িনম াণ কের আসেছ।নগরীর াি ক জনেগা ীর 
জীবনযা ার মান উ য়েনর লে  কম খী িশ ণ, বি  এলাকায় সড়ক বািত, টপাত ও ন িনম াণ করা 
হেয়েছ।  এিডিপর অথ ায়েন তীয় নগর পিরচালন ও অবকাঠােমা উ িতকরণ স র ক  (UGIIP-III) 
এর আওতায় 2018-19 অথ  বছের 20.26িক.িম সড়ক িনম ান/ উ য়ন, 16.47িক.িম ন/ পাইপ ন ও 
1.5িক.িম টপাত িনম াণ করা হেয়েছ।  

 

নাগিরক সবা দােন / সহজীকরেণ হীত/ চলমান উে খেযা  কা মস হঃ 
  নাগিরক সবাস হ  সহজ করার জ  িস েজন চাট ার ত ও জন ণ  ােন াপন করা হেয়েছ 
  ই- ট ার প িতেত ট ার আ ান করা হে  
 জ িনব ন ও ভবন িনম ান / ান অ েমাদন সং া  কায েম ওয়ান ফ সািভ স চা  করা হেয়েছ 
 িস  কেপ ােরশেনর িবিভ  ত িদ িস  কেপ ােরশেনর ওেয়বসাইেট সরবরাহ করা হেয় থােক 
 িস  কেপ ােরশেন আগত জনগেনর সবা দােনর জ  ত  সবােক  িবেশষকের নারী ত  সবা ক  

খালা হেয়েছ 
 াংেকর মা েম পািনর িবল পিরেশােধর ব া করা হেয়েছ 

   
ওয়াড  িভি ক িডিজটাল স ােররসং া, দ  িবধা এবং ভিব ৎ পিরক না: 
 ময়মনিসংহ িস  কেপ ােরশেন 33  ওয়াড  আেছ। স  ঘািষত ময়মনিসংহ িস  কেপ ােরশেন 3  

িডিজটাল স ার আেছ।  
দ  িবধািদ িন প: অনলাইেন জ িনব ন, িব িব ালয় ভিত, পরী ার ফলাফল জানা, মাবাইল 
ংিকং, জীবনবীমা সবা, িষত / পরামশ, া ত / পরামশ, িশ াত , নাগিরকেসবা িবষয়ক ত , 

চা রী সং া  ত , ই ারেনট াউজ, িব ৎ িবল হণ ইত ািদ। 
 
 ভিব ৎ পিরক না: িত ওয়ােড  এক  কের িডিজটাল স ার াপন। অনলাইেন ড লাইেস  দান, 

অনলাইেন সকল কার সা িফেকট দান, অনলাইেন পা  ােনজেম  িসে ম চা  করা, অনলাইেন 
িস  কর আদায়, অনলাইেন ন ন হাি ং ন র পাওয়ার জ  সহায়তা দান, সড়ক বািতর সংর ণ ও 
বজ  অপসারেণ অনলাইেন অিভেযাগ হণ। 

 
2018-19 অথ  বছের বািষ ক উয়ন কম িচেত অ েমািদত কান উ য়ন ক  নই। উ  িস  কেপ ােরশেনর িনজ  
অথ ায়েন হীিত ক  ও উ য়ন সহায়তা তহিবেলর আওতায় হীত কে র ত  িন প: 

ীেমর নাম (সংি )  ময়মনিসংহ িস  কেপ ােরশেনর িবভ  এলাকায় সড়ক উ য়ন ও সৗ য বধ ন, 
নিনম াণ, টপাত িনম াণ, গার ান ও শান ঘাট উ য়ন 

সংি উে    িস  কেপ ােরশন এলাকার যাগােযাগ ব ার উ য়েন সড়ক িনম াণ 
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 জলাব তা িনরসেন ন িনম াণ 
 টপাতিনম াণ 
 ধম য় পিব  ান স হ তথা কবর ান, শানঘাট, ও ঈদগাহ মােঠর উ য়ন 
 নাগিরক েযাগ িবধা ি   এবং জীবন মান উ য়ন 

া িলত য়  মাট: 630 ল  টাকা  
বা বায়ন ও 2018-19 
অথ  বছর প  
বা বায়ন অ গিত 

  য় 435 ল  টাকা 
 সড়ক, ন, পাইপে ন িনম াণ 
 কবর ান, শানঘাট, ও ঈদগাহ মােঠর উ য়ন 
 টপাত িনম াণ 

কে রনাম  াি ক গা ীর জীবনমান উ য়ন ক  (অথ ায়েন-বাংলােদশ সরকার, UNDP, 
DFID) 

সংি উে    িস  কেপ ােরশন এলাকার াি ক জনেগাি র নাগিরক েযাগ িবধা ি   
এবং জীবন মান উ য়ন। 

 জলাব তা িনরসেন ন িনম াণ। 
 টপাত িনম াণ 
 ািনেটশন ব া উ য়ন 
 িব  পািনর ব াকরণ 

ক য়  5000 ল  টাকা 
বা বায়ন ও 2018-19 
অথ  বছর প  
বা বায়ন অ গিত 

  3156 জনেক আয়ব ক লক িশ ন দান 
 1320 জনেক  ববসার জ  আিথ ক অ দান দান 
 1209 জন ঝের পড়া িশ েক িশ া সহায়তা দান 
 207  হ া  উবওেয়ল াপন করা হয় 
 351  টয়েলট িনম াণ 
 5.65 িক.িম ন িনম াণ 
 7.25 িক.িম টপাত িনম াণ 

 

বজ  ব াপনায় অ গিত / সাফ  
িমক ময়মনিসংহ িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব াপনায় অ গিত/সাফ  পিরমাণ 
১ বজ  উৎপাদন ৪০০-৪৫০ টন 
২ বজ  ডাি ং (শতকরা হার) ৭০% 
৩ 
 

সিলড ওেয়  া িফল ০১  ( ি য়াধীন-০২ ) 
ময়লাকা া, শ ু গ ঃ  ৩.১০ একর জিম 

৪ মানব বজ  ডাি ং পেয়  ( লবাড়ীয়া বাস া ) ৩.০৪ একর জিম 
৫ ময়মনিসংহ িস  কেপ ােরশন এলাকার মানববজ  ব াপনা কায ম 

গিতশীল করা লে  এনিজও ফারাম ফর পাবিলক হলথ এবং অ ফাম 
এর সহেযািগতায় লবাড়ীয়া বাস া  এলাকায় এক  া  াপন করা 
হেয়েছ। বতমােন মিসেকর িনধ ািরত িফ জমা দােনর মা েম ভ া য়াম 

াংকার ারা সবা দান করা হে ।  

 

৬ সেক ারী া ফার শন   ০৫  
৭ এসেকেভটর  ( জিসিব) ারা বড় ন খনন করা হয় এবং এর ারা েনর 

মা  াম ােক উে ালন কের অপসারণ করা হয়। 
০১  

৮ িমিন প- লাডার ারা জমা ত ময়লা আবজনা াম ােক উে ালন কের 
ডাি ং াউে  ফলা হয়। 

০২  

৯ িমিন এসেকেভটর (ববক াট) ারা ছাট বড় সকল খালা েনর ময়লা 
আবজনা ও মা  সরাসির ােক উে ালন কের অপসারণ করা হয়। 

০১  

১০ ওয়াড  পয ােয় রাি কালীন রা া ঝাড়– কায ম চা  করা হেয়েছ। ১৮  ওয়ােড 
১১ হাসপাতাল বজ  ব াপনা কায েমর গিত ি র জ  আ য়া ০১  
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ময়লাকা ায় নবওেয়  ােনজেম  সািভ স িলঃ এর সহেযািগতায় া  
ত করা হেয়েছ। 

১২ রাি কালীন বজ  িন াশন কায ম চলমান  ১৮  ওয়ােড 
১৩ গােব জ াক আবজনা অপসারণ কােজ িনেয়ািজত  ১৯  
১৪ পাওয়ার লী ওয়ােড র িভতেরর গিল রা ার আবজনা অপসারণ কােজ 

িনেয়ািজত  
১৮  

১৫ বাড়ী বাড়ী আবজনা সং হ কােজ িনেয়ািজত ির া ভ ান ৮৩  
 

া  িবভােগর ২০১৮-২১০১৯ অথ  বছেরর কায েমর িববরণঃ 
ঃ 

নং 
িববরণ চলমান কায ম 

১ ইিপআই কায ম ায়ী ক  সং া= ০৩  অ ায়ী ক  সং া= ৭০  
(২১ ওয়ােড, ন ন ১২  ওয়ােড  ি য়াধীন) ায়ী ও 
অ ায়ী কে র সশন সং া= ২০৩৫  কা া  িশ র 
সং া= ৮৭৮০ জন কা া  মিহলা=২৩৭০৬ জন 
সাফ = ৯৯% 

২ ল ছা -ছা ীেদর িম িনয় ন কায ম ১০৭০০০ জনেক িমনাশক াবেলট খাওয়ােনা হয়। 
৩ িবনা ে  া  সবা কায ক ম ইউএইচএসএসিপ কে র আওতায় া েসবা েযাগ 

কােড র মাে েম হতদির  জনেগা ীেক িবনা ে  া  
সবা দান করা হয় এবং িস  কেপ ােরশন ভবেনর 
িতিদন সকাল ১০টা থেক ১ টা পয  িবেশষ  

িচিকৎসক ারা সব েরর জনগণেক াথিমক া  সবা 
দান করা হয়।  

০৪ ডায়িরয়া রাগীেদর মােঝ ালাইন ও 
েয়াজনীয় ঔষধ িবতরণ 

২০ হাজার ওর ালাইন, ২ হাজার ারািসটামল,  
২ হাজার মে ািনডাজল িবনা ে  িবতরণ করা হেয়েছ। 

০৫ জাতীয় িভটািমন এ াস ক াে ইন 
কায ম 

(৬-১১) মাস বয়সী িশ েক িভটািমন এ খাওয়ােনা হয়= 
৭০৪৫ (১২-৫৯) মাস বয়সী িশ েক িভটািমন এ খাওয়ােনা 
হয়= ৪৩৫৫৯ 

আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ার লে  চ ােল স হ এবং এর থেক উ রেণর জ  হীত 
কমপিরক না : 

.নং 
 

চ ােল স হ উ রেণর জ  হীত কমপিরক না 
 

1. কাি ত সবার মােনা য়েন পয া  আিথ ক সামেথ র 
অভাব এবং হাি ং া  ও পািনর িবল দােন 
জনগেনর অনা হতা 

িস  কেপ ােরশন ক আিথ কভােব শি শালী করার 
জ  হাি ং া  এেসস া  ,বাজার এেসস া  
করার কম-পিরক না হীত হেযেছ। 

2. আ িনক েযাগ িবধা স িলত নগর ভবন 
আ িলক অিফস  িনম াণ 

নগর ভবন িনম াণ এর কমপিরক না  হণ করা 
হেয়েছ 

3. অপিরকি ত রাড নটওয়াক, েনজ াব া 
, িম বহার  পিরবহন ও যাগােযাগ াব া 

পিরকি তভােব রাড নটওয়াক, েনজ াব া 
, িম বহার এবং পিরবহন ও যাগােযাগ াব ার 
কায ম চলমান রেয়েছ 

4. পিরেবশ ষণ রাধকে  আ িনক বজ  ব াপনায় 
গােব জ ি টেম  া  াপন 

Re – cycling প িত অ সরণ কের আ িনক বজ  
ব াপনায় গােব জ ি টেম  া  াপন এর 

কায ম করা হেয়েছ 
5. আথ  সামািজক উ য়েনর েযােগর অভাব ও দাির  

াসকরণ কম চীর তা  
আথ  সামািজক উ য়েনর কম  পিরক না ও  দাির  
াসকরণ ক   হণ করা হেয়েছ  

6. েয়াজনসং ক লাকবেলর তা এবং যানবাহন 
ও য পািতর অ লতা 

সাংগঠিনক কাঠােমা রণ এবং যানবাহন ও 
য পািতর চািহদাপ  রণ করা হেয়েছ। 
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১০. িম া িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তন   : ৫৩.০৪ বগ  িকেলািমটার 
ওয়াড  সং া  : ২৭  
জনসং া   : ০৮(আট) ল িধক 
নগরীর মাট হাি ং সং া : ৪৪,২৫০  

   
০১। স ম প ম বািষ কী কম পিরক না এবং SDG – এর ল মা া বা বায়েন িম া িস  কেপ ােরশেনর বতমান 
চলমান বা বা বািয়ত কায মস হ :  

(ক) UPPRP ও PRAP এর মা েম দাির  িবেমাচন কম িচর মা েম আথ-সামািজক ভােব িপিছেয় পড়া 
মা েষর উ য়ন 

(খ) JICA, World Bank, ADB, GoB এবং িনজ  তহিবেলর অথ ায়েন যাগােযাগ ব ার উ িতর 
লে  রা া, ীজ, কালভাট, টপাত ইত ািদর অবকাঠােমাগত উ য়ন 

(গ) পিরেবেশর ভারসা  র াকে  িনয়িমতভােব নগেরর ন েলা পির ার করা হয় ও পাশাপািশ পািনর 
বাহ ক রাখার    

     জ  খাল খনন করা হয়  
(ঘ) নগরবাসীেক রাি কালীন িনরাপ ার ােথ  সড়কবািত াপন করা হেয়েছ  
(ঙ) িস  কেপ ােরশেনর কাউি লর  নগরবািসর যাবতীয় সম া সমাধােন সামািজক দািয়  পালন কের 

থােকন 
(চ) নগর া েক  ও িস  কেপ ােরশেনর া  শাখার মা েম িত মা ও নবজাতেকর া েসবা এবং 

টীকা দান করা হয় 
(ছ) িস  কেপ ােরশন নগরবাসীেক েপয় পািন সবা দান কের   
(জ) িস  কেপ ােরশন উ ততর বজ  ব াপনা, ািনেটশন ব া িনয়িমতভােব দান কের যাে । এছাড়াও 

নগরবাসীর    
     জীবনযা ার মান উ য়েন অৈবধ াপনা উে দ, টপােতর অৈবধ দাকান উে দ করা হে   

০২। নাগিরক সবা দােন/সহজীকরেণ হীত/চলমান উে খেযা  কায মস হ:  
(ক) নগরীর ২৭  ওয়ােড  ২৭  িডিজটাল স ার াপন 
(খ) ই- ড লাইেস  দান 
(গ) ই-ফাইিলং 
(ঘ) অনলাইন পেম  
(ঙ) বজ  ব াপনায় ব ত াক ািকং িসে ম চা করণ 
(চ) নগর ভবেন আগত িশ েদর ‘‘  িফিডং’’ এর জ  ‘‘মা কণ ার’’ াপন 

 
০৩। ওয়াড  িভি ক িডিজটাল স ােরর সং া, দ  িবধািদ এবং ভিব ৎ পিরক না: 
      (ক) িডিজটাল স ার: ২৭  
      (খ) দ  িবধািদ:  
 

িবিভ  িতর সনদপ  দান ই ারেনট সবা অ া  সবা 
১. জ  সনদপ  ১. ই- মইল ১. বয় ভাতা 
২.  সনদপ  ২. িবিভ  কার ই- সবা ২. িতব ী ভাতা 
৩. নাগিরক সনদপ  ৩. অনলাইেন চা রীর আেবদন ৩. মা কালীন 

িশ ভাতা 
৩. চািরি ক সনদপ  ৪. অনলাইেন পরী ার ফলাফল িববরণী  
৪. ওয়ািরশ সনদপ  ৫. ই- ট ািরং  
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৫. িববািহত/অিববািহত 
সনদপ  

৬. অনলাইেন ড লাইেসে র আেবদন 
ফরম রণ 

 

৬. ত য়নপ /যাহার জ  
েযাজ  

  

৭. মািসক/বাৎসিরক আেয়র 
সনদপ  

  

 

     (গ) ভিব ৎ পিরক না: েত ক  িডিজটাল স াের ায়ী অবকাঠােমা িনম াণ, ত - ি েত স করণ ও 
সবার মান আেরা েগাপেযাগী ও আ িনকায়েনর পিরক না আেছ। 

 
০৪। িস  কেপ ােরশেনর অধীেন বতমান িশ পাক, কিমউিন  স ার, কবর ান, শানঘাট, িশ া িত ান, 
হাসপাতাল ইত ািদ াপন(জনগণেক সবা) সংি  ত :  

(ক) িশ পাক    : ০১  
(খ) কবর ান  : ০৫   
(গ) শান ঘাট   : ০১  

       (ঘ) া েসবা িত ান   :   নগর মা সদন        :  ০১  
                নগর া  ক      :  ০৬  
                ােটলাইট ি িনক  :  ৭২  

০৫। িস  কেপ ােরশেনর বজ  ব াপনায় অ গিত/সাফ : 
      িস  কেপ ােরশেনর মবধ মান লাকসং ার সােথ িনত  বেজ  পিরমাণ অ াহতভােব বেড়ই চলেছ। দিনক 
’িশফেট বজ  অপসারণ করার পাশাপািশ নগরীর পিরেবশ ষণ  ও পির তার িবধােথ  বড় বড় ডা িবেনর 

কােছ সকাল ০৮টা থেক িবকাল ০৪টা পয  সাব িণক ময়লার গািড় অব ান কের সরাসির গািড়েত বজ  িনেয় 
সিনটাির া িফেল অপসারণ করা হয়। এেত সা য়ী ও ষণ  পিরেবেশ বজ  অপসারণ ও ব াপনায় 

উে খেযা  সফলতা এেসেছ। পাশাপািশ উ তমােনর কে েরর মা েম বজ  অপসারেণর কায ম  হেয়েছ। 
ময়লা আবজনা িনধ ািরত ািনটাির া িফেল ডাি ং করা হে  এবং িম া িস  কেপ ােরশেনর ত াবধােন 
বসরকারী ব াপনায় িবিভ  ি িনক ও হাসপাতােলর বজ  ডাি ং করা হে । এছাড়া িবিভ  হােটল রে ারার 

বজ  া  স ত ভােব িবেশষ ব ায় অপসারণ করা হে ।   
 

০৬। িনিদ  ােন কারবানী স িকত সংি  ত : 
       ােনর সং া : ১৯১  
       কারবানী ত প র সং া : ১১,৮১৯  
       এ বছের ০৮ঘ ায় কারবানী ত প র স ণ  বজ  অপসারণ করা স ব হেয়েছ। 
০৭। বািষ ক রাজ  আয়(উ য়েনর সংি  িববরণী) : 

িমক িববরণ  আয় 
১ হ ও িমর উপর কর (বেকয়া)      ৫,৬০৩,১৪০.০০  
২ হ ও িমর উপর কর (হালসন)    ৩৩,২২৪,৯৫৩.০০  
৩ সারচাজ         ২৪৭,৯৮৭.০০  
৪ িব াপন কর      ১১,২৯৪,৯১২.৯৬  
৫ এম ট      ৭,৭৩৩,৫৯২.০০  
৬ পশা, বসা ও কিলং কর    ২৭,৭১০,৭২৬.০০  
৭ যানবাহন (যাি ক যান ও নৗকা তীত)        ৭৪৫,০৯৫.০০  
৮ কাদারী নবায়ন িফ        ৩৫৬,৫০০.০০  
৯ াবর স ি  হস াম র কর    ৮৯,৫৬৯,৩২৯.৬০  
১০ জ  ও   িনব ন        ৭৮১,২২০.০০  
১১ িবিভ  সা িফেকট/ নকল        ৪২৯,৮৬৮.০০  
১২ িবিভ  ফরম         ৪৪৫,৭২০.০০  
১৩ িবিভ  দরপ  ও িসিডউল িব য়         ১৩৯,৮০০.০০  
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১৪ িস  স ি / দাকান ভাড়া     ১০,০৮৪,১১৮.০০  
১৫ মােকট ( সলামী),নামজারী/হ া র      ৮,৯৩৬,২২০.০০  
১৬ হাট-বাজার ইজারা      ৮,৬৬৪,২০০.০০  
১৭ বাস টারিমনাল া  ও ববী, মাইে া ইজারা       ২,৬২৯,৩০০.০০  
১৮ পাবিলক টয়েলট ইজারা         ৪৩৩,৯৫০.০০  
১৯ ইমারত িনম াণ/ ন: িনম াণ িফ:    ২১,৬৫৩,২৩০.০০  
২০ রা া কতেনর জ  িত রণ         ১৪০,২৪৯.০০  
২১ রাড রালার/িম চার মিশন/ জার ভাড়া      ১,৮১৫,৯৪০.০০  
িমক িববরণ  আয় 
২২ ডরেমটরী ভাড়া        ৩৩০,২০৪.০০  
২৩ ই.িপ.আই ও অ া          ৮২০,১৪৬.০০  
২৪ িনলাম                    -   
২৫ সরকারী সাহা  ম রী/নগর ে র পিরবেত ম রী     ৮,০০০,০০০.০০  
২৬ সরকারী অ দান (উ য়ন)   ১২১,৪০০,০০০.০০  
২৭ াংক দ         ৪১৮,৫১০.০০  
২৮ িবিবধ আয়          ২৬২,৩১০.০০  
  মাট   ৩৬৩,৮৭১,২২০.৫৬  

৮।   ২০১৮-২০১৯ অথ বছের বািষ ক উ য়ন কম িচেত চলমান িত  কে র ত  ও ছিব:   
ধম সাগেরর িস  পাক উ য়ন কাজ, া িলত ঃ ২৪৯৯৫৫৫১.০০, কােজর অ গিতঃ ১০০% সমা  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development of BC Road Start From Dhaka Ctg Tank Road  to Ghawcepak Jame Mosjid 
া িলত ঃ ৯৪২৫১৬৪২.৩৫, অথ  বছরঃ ২০১৮-২০১৯, কােজর অ গিতঃ ৬৫% চলমান 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Development of R.C.C Drain Start From COLD STORAGE (SHASONGASA BUS 
া িলত ঃ ৮৩৪১৮৯২৪.৪৭, অথ  বছরঃ ২০১৮-২০১৯, কােজর অ গিতঃ ৬৫% চলমান 
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Development of B.C Road Start From Vatpara Fridom Fighter Ad. Sobhan sharok to Kosba 

House in word no-01, 
া িলত ঃ ৬৭৪৭৩৭৫০.৫৫, অথ  বছরঃ ২০১৮-২০১৯, কােজর অ গিতঃ ৭০% চলমান 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Development of Foothpath Start from Nobab bari chowmohoni to salauddin hotel (Ch.0+00-1+000m) 

& Comilla Shikkha board to tomsombridge (Ch.0+00-0+520m) 
া িলত ঃ ৬৭৪৭৩৭৫০.৫৫, অথ  বছরঃ ২০১৮-২০১৯, কােজর অ গিতঃ ৭০% চলমান 
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Construction work of 31 Nos of BC RCC CC Road Brick Drain RCC Drain Retaining wall Culvert 
Ghatla Electrical work Vehicle Shad and Maintenance & Others work Under Comilla City 

Corporation Area. 
া িলত ঃ ২০৮৮৮৩১৯.০০, অথ  বছরঃ ২০১৮-২০১৯, কােজর অ গিতঃ ১০০% সমা  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
০৯। াথিমক া েসবা দােনর সংি  ত   : িস  কেপ ােরশন এবং িস  কেপ ােরশেনর আওতায় পিরচািলত 
আরবান াইমারী হলথ কয়ার সািভ েসস ডিলভারী ক াধীন িবিভ  নগর মা সদন ০১ , নগর া  ক  ০৬ , 

ােটলাইট ি িনক ৭২  মা েম ইিপআই, িশ  ও মা- দর া  ও িত সবা দান কায ম চলমান আেছ।   
 

১০। আ িনক ও জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ার লে  চ ােল স হ এবং এর থেক উে ারেণর জ  হীত 
কম পিরক না: 
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(ক) যানজট : যানজট জনেভাগাি র মে  অ তম এক । যানজট িনরসেন িস  কেপ ােরশন নানািবধ 
কম পিরক না হণ ও বা বায়ন কের চেলেছ। এরই মে  নগরীেত ০২  াইওভার িনম াণ করা হেয়েছ। এর 
ফেল যানজট িক টা িনরসন হেয়েছ। তাছাড়া ০২  সংেযাগ সড়ক িনম াণ, রা া স সারণ, টপাত িনম াণ ও 
অৈবধ াপনা উে েদর কাজ চলমান আেছ। এর মা েম পয ায় েম যানজট থেক উে ারেণর েচ া অ াহত 
আেছ। 
 

(খ) জলাব তা : জনবা ব িস  কেপ ােরশন িত ায় জলাব তা অপর এক  িতব কতা। এর থেক 
উে ারেণর জ  িস  কেপ ােরশেনর েচ া অ াহত আেছ। িত বছর  মৗ েম নগরী ও এর আশপােশর বড় 
বড় খাল ও ইনস হ খনন করা হয়। নগরীর Out-let েলা অব  করার জ  অিতির  জনবল িনেয়াগ 
কের িনয়িমত াশ া াম পিরচািলত হয়। এর ফেল জলাব তা অেনকাংেশ াস পেয়েছ। তেব জলাব তার 

ায়ী সমাধােনর জ  দীঘ েময়াদী পিরক না হণ করা হে । 
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১১. গাজী র িস  কেপ ােরশন 
 

আয়তনঃ ৩২৯.৫৩ বগ  িকেলািমটার 
ওয়াড  সং াঃ ৫৭  
অ ল সং াঃ ০৮  
জনসং াঃ ায় ৪০ ল  
নগরীর মাট হাি ং সং াঃ ১৫১৯২০  
 

1. স ম-প বািষ ক পিরক না এবং এসিডিজ এর ল মা া বা বায়েন িস  কেপ ােরশেনর চলমান বা বািয়ত 
কায ম স হঃ 

গাজী র িস  কেপ ােরশন এিরয়ার িভতের রাড নটওয়ািকং এর মা েম রা া উ য়ন ও স সারেনর কাজ চলমান 
আেছ এবং ইিতমে ই JICA এর আিথ ক সহায়তায় City Governance Project (CGP) এর মা েম ৮৭.৬২৫ 
িকেলািমটার রা া এবং ৩৮.৯২৫ িকেলািমটার ন এর উ য়ন কাজ চলমান আেছ। অ িদেক Asian 
Development Bank (ADB) এর আিথ ক সহায়তায় City Region Development Project (CRDP) এর 
মা েম ১২.০০ িকেলািমটার রা া ২৫ িকেলািমটার ন, ১৫  উৎপাদক নল প, ৫০ িকেলািমটার পাইপ লাইন, 
৩০৬৩  সালার ি ট লাইট াপন করা হেয়েছ, গাজী র িস  কেপ ােরশেনর যানবাহন ও য পািত য় ক  
১৫.৭৯ কা  টাকা েয় িডিপিপর মা েম বা বািয়ত হেয়েছ এবং িনজ  অথ ায়েন ায় ২৩২ িকেলািমটার পাকা 
রা া, ১৪৫ িকঃ িমঃ পাকা রা া মরামত, ২০ িকঃ িমঃ টপাত, ৬০ িকেলািমটার ন িনম াণ করা হেয়েছ এবং 
িডিপিপর মা েম ইিতমে  ায় ৬৬০ কা  টাকার উ য়ন পিরক না (িডিপিপ) বা বায়নাধীন আেছ, এছাড়াও 
১৫১০.০০ কা  টাকার উ য়ন পিরক না (িডিপিপ) গাজী র িস  কেপ ােরশন এর ‘‘০১ থেক ০৫ নং জােনর 
অভ রীণ রা া, নদ মা ও টপাত িনম াণ’’ শীষ ক কে র অ েমাদন হেয়েছ যা বা বায়নাধীন আেছ। ৩৮.২২৮ কা  
টাকার উ য়ন পিরক না (িডিপিপ) ‘‘গাজী র িস  কেপ ােরশেনর রা া উ য়েনর জ  ০১  এ াসফ  া  াপন ’’ 
অ েমাদন হেয়েছ যা বা বায়নাধীন আেছ। ৩৮২৮.০০ কা  টাকার ০১ (এক)  উ য়ন পিরক না (িডিপিপ) গাজী র 
িস  কেপ ােরশন এর ‘‘িবিভ  জােনর ধান সংেযাগ রা া িল শ করণসহ নদ মা ও টপাত িনম াণ’’ শীষ ক 

কে র অ েমাদন হেয়েছ যা বা বায়নাধীন আেছ। এশীয়া উ য়ন াংেকর (ADB) অথ ায়েন িসআরিডিপ-২ 
(CRDP-2) কে র মা েম ০২  ােকেজ সব েমাট ১১২ কা  টাকার ক  বা বায়ন ি য়াধীন।  অ িদেক 

ায় ২৩ কা  টাকা েয় িডিপিপ এর মা েম িব তায়েনর কায ম চলমান আেছ।  
 

2. নাগিরক সবা দান ও সহজীকরেণর লে  গাজী র িস  কেপ ােরশন িবিভ  পদে প হণ কেরেছ: 
গাজী র িস  কেপ ােরশেনর ৫৭  ওয়ােড  ওয়াড  িভি ক িডিজটাল স ার চা  করা হেয়েছ। বতমােন গাজী র 
িস  কেপ ােরশেন িডিজটাল স ােরর সং া ৫৭ । িডিজটাল স ার স েহ িবিভ  ধরেণর িবধা দয়া হয়। ই-
মইল করা যায়, িবিভ  ােন কাগজপ  পাঠােনা হয় কি উটার কে াজ, িবিভ  ত ািদ আদান দান, অন 

লাইন িবধা,  িবিভ  ই- সবা দান করা হয়। জ -  িনব ন ইত ািদ সবা দান করা হয়। ভিব েত 
িডিজটাল স ার স হেক আরও আ িনক কের িবধা ি সহ স সারণ করা হেব।  

3. গাজী র িস  কেপ ােরশেন বাজার িনম াণ/সং ার, বাস- াক টািম নাল িনম াণ, পাক উ য়ন, কিমউিন  স ার 
িনম াণ/সং ার, কবর ান উ য়ন, খলার মাঠ উ য়ন, বি  এলাকার উ য়ন, প র হাট উ য়নসহ অ া  উ য়ন 
কা েম ১১.৫০ কা  টাকা য় কেরেছ। 

4. বজ  ব াপনা সং া  ত ঃ 
 িতিদন বািড়-বািড়/ মােকট থেক ভ ােনর মা েম বজ  সং হ কের সেক ারী া ফার শেন জমা 

কের ড়া  অপসারণ করা হয়।  
 নগরীর অিত  ণ  রা া ও ন িনয়িমত পির ার কের বজ  অপসারন করা হয় এবং পির  কায ম 

িনয়িমত মিনটিরং করা হয়। 
 ২৬ ও ২৮ নং ওয়ােড র ২৭  ি িনক/ডায়গনি ক/ হাসপাতাল থেক মিডেকল বজ  সং হ করা হয়। 
 আ মািনক বছের ১২৬০০ ম: টন পিরমাণ ক ন বজ , ২০০ ম: টন পিরমাণ মিডক াল বজ  সং হ করা 

হেয়েছ এবং আ মািনক ১৯ িকিম: ন ও রা া িনয়িমত পির ার-পির  করা হেয়েছ। িস  
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কেপ ােরশেনর বজ  অপসারেনর জ  িত পিরবার থেক বজ  সং হ কের তা িস  কেপ ােরশেনর 
িনধ ািরত ােন রাখার জ  িবিভ  বসরকাির সং ােক ওয়াড  িভি ক দািয়তব দান করা হেয়েছ। 
জনগেনর িবধােথ  বতমােন গাজী র িস  কেপ ােরশন রােতর বলায় ময়লা আবজনা অপসারণ কের 
থােক। 

 
5. িনিদ  ােন প  কারবানীর িবষেয় ২০১৯ সােলর ত ািদ- 

 ােনর সং া:-৪৮৭ , কারবানীর প র সং া:- ৩৪,৩৫৮ । িবগত বছেরর লনায় এই বছর বশী পিরমােন 
কারবানীর  প  িস  কেপ ােরশন ক ক িনধ ািরত ােন প  কারবানী করা হেয়েছ। 

 
6. ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের বািষ ক উ য়ন কম চীেত চলমান িত  কে র ত : 

কে র নাম : গাজী র িস  কেপ ােরশেনর িব ৎ অপচয় রাধ ও সা েয়র জ  
সালার ােনল এনািজ সইভার সড়ক বািত াপন করণ।  

সংি  উে  : রা ায় সড়কবািত স েহর উ য়েনর মা েম নাগিরকেদর রা ীকালীন 
সমেয় যাতায়াত িনিব ে  পথচারীেদর চলাচল ও িনরাপদ ব ার উ িত 
করন ও সহজীকরণ এবং আথ সামািজক অব ার উ িতকরণ হেব। 

ক  য় ( কা  টাকায়) (িজওিব 
ও িস  কেপ ােরশন) 

: ২২.৫০ (িজওিব=১৫.৭৫, িজিসিস=৬.৭৫) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 

: (জা য়াির-২০১৭ হেত িডেস র-২০১৯), ৮২% 

 
কে র নাম : গাজী র িস  কেপ ােরশন এর ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন ক  (রা া ও 

ন)।  
সংি  উে  : ক) ন ন রা া িনম াণ ও িব মান রা ার উ য়ন ও শস  করেণর 

মা েম যানযট িনরসন করা। 
খ) ন ন ন িনম াণ এর মা েম নগেরর জলাব তা িনরসন করা। 

ক  য় ( কা  টাকায়) (িজওিব 
ও িস  কেপ ােরশন) 

: ৬৬০.৮২২৭ (িজওিব=৬২৮.৬৫, িজিসিস=৩২.১৬) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 
 

: ( লা্ই ২০১৮ থেক ন ২০২১), ১৯% 
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কে র নাম : গাজী র িস  কেপ ােরশন এর ০১ থেক ০৫ নং জােনর অভ রীণ 
রা া, নদ মা ও টপাত িনম াণ ।  

সংি  উে  : ক) রা া স েহর উ য়েনর মা েম নাগিরকেদর যাতায়াত ব া 
উ ত করা; 
(খ) রা াস হ িনম ােণর মা েম যানবাহনস হ ম ণভােব চলাচল 
এবং যানজট কিময়া আনা; 
(গ) েনজ ব া উ য়েনর মা েম জলাব তা রীকরণ; 
(ঘ) টপাত িনম ােণর মা েম পথচারীেদর চলাচল িনরাপদ ও 
সহজীকরণ; এবং 
(ঙ) আথ সামািজক অব ার উ িতকরণ। 

ক  য় ( কা  টাকায়) (িজওিব 
ও িস  কেপ ােরশন) 

: ১৫১০.০০ (িজওিব=১৫১০.০০ , িজিসিস=০০.০০) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অথ  
বছর পয  বা বায়ন অ গিত 

: ( লা্ই ২০১৮ থেক ন ২০২১), ৮% 
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কে র নাম : গাজী র িস  কেপ ােরশেনর রা া উ য়েনর জ  এক  
এসফ  া  াপন ক ।  

সংি  উে  : রা ার উ য়েনর মা েম যাতায়ােতর িনরাপ া ি  ও 
যানজট িনরসন। 

ক  য় ( কা  টাকায়) (িজওিব ও িস  
কেপ ােরশন) 

: ৩৮.২২৮৫ (িজওিব=৩০.৫৫, িজিসিস=৭.৬৭) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮-২০১৯ অথ  বছর পয  
বা বায়ন অ গিত 

: (জা য়ারী-২০১৯ থেক িডেস র -২০১৯ পয ম ), ৩২.৭৩% 

এ াসফ  কােজর বা ব িচ  
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7. বািষ ক রাজ  আেয়র িববরণঃ  
িমক 
নং 

িববরণ  মাট 

১. ট   ৫৪১৭১৫৪৯৮.০০ 
২. িফস  ২১৫০২০৯২৯.০০ 
৩. ইজারা ৪৮০৮৩৯৯০.০০ 
৪. অ া  ৬৭৬৮৮৯৬০০.০০ 
৫. পািন সরবরােহর আয় ১৬২১৫৪০০০.০০ 
৬. ড লাইেস  িফ ১১৭৫৩০০০০.০০ 
৭. স ি  হ া র কর ৪৫৪৫৭০৫০০.০০ 
 মাট = ২২১৫৯৬৪৫১৭.০০ 

 
৯) াথিমক া  সবা সং া  ত : 
 

০ থেক ১৫ মাস বয়সী িশ  এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী মিহলােদর কাদান, সকল জােন অনলাইেন জ সনদ 
দান করা হয়। িনয়িমত পিরদশ ন ও মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হয়। বছের ইবার লগামী ও বিহরাগত 

ছা ছা ীেদর িমনাশক াবেলট সবন করােনা হয়। অ া কর ভবন িচি ত কের না শ দয়া হয়। 
 
১০) চ ােল স হ ও কম পিরক না: 

িস  কেপ ােরশেনর সীমানার অভ ের বািণিজ ক, িশ  এবং আবািসক হাি ং সং া িচি ত কের হাি ং 
কর িনধ ারণ ও আদােয়র মা েম িস  কেপ ােরশেনর অেথ র সং ান করা। র ণ  নগর অবকাঠােমা েলা পিরকি ত 
ভােব িচি ত কের অ ািধকার িভি েত উ য়েনর ব া করা এবং সেব া  ত  ি  বহােরর মা েম কােজর 
গিতশীলতা আনয়ন করা। 
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আরবান পাবিলক এ ভায়রনেম াল হলথ স র ডেভলপেম  ক  
বা বায়েন: ানীয় সরকার িবভাগ 

কে র িমকা:  
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন এবং সমবায় ম ণালেয়র ানীয় সরকার িবভাগ ক ক বা বায়নাধীন আরবান পাবিলক 

এ  এনভায়রনেম াল হল  স র ডেভলপেম  েজ  বাংলােদশ সরকােরর এক  ণ  ক । ক র 
বা বায়ন কাল ২০১০ সাল হেত ন ২০১৮ পয । নরায় ক র ২য় সংেশািধত হওয়ায় বা বায়ন কাল ন 
২০২০ পয  বিধ ত হেয়েছ। বাংলােদশ সরকার ও এশীয় উ য়ন াংেকর আিথ ক ও কািরগির সহেযাগীতার মা েম 

ক   ৭(সাত)  (ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) িস  কেপ ােরশন  
এলাকায় নগর জন া ,  পিরেবশ, িস  কেপ ােরশন স েহর আিথ ক ব াপনার উ য়ন, গাইড লাইন, উপিবিধ 

ণয়ন, কািরগরী ও আিথ ক সহায়তা দান করা হেব। ইেতামে  ানীয় সরকার িবভাগ ক ক ০৪  গাইড লাইন/ 
িনেদ িশকা সংি  িস  কেপ ােরশন সহেক অ সরণ করার জ  দান করা হেয়েছ। এ ক  া াম লান এবং 

ক  সাহা  সম য় গ ত। ক র বা বায়নকাল ন ২০২০ পয  বিধ ত হওয়ায় কে র মাট ক  য় 
(রাজ  য় সহ): ৭০,৮২০.০০ ল  টাকা, এর মে  ক  সাহা ঃ ১৮,৮৪৫.০০ ল  টাকা (২৪.১৬ িমিলয়ন ইউ 
এস ডলার) এবং িজওিব (রাজ  য়): ৫১,৯৭৫.০০ ল  টাকা। 
 

কে র ল  ও উে : 
(ক) ক  িস  কেপ ােরশন স হেক ািত ািনক শি শালীকরেণর মা েম নগর এলাকার জনেগা ীর 

া গত ও পিরেবশগত অব ার উ য়ন সাধন করা। 
(খ) ক  িস  কেপ ােরশন ও পৗরসভা স েহর আিথ ক ব াপনার উ য়ন এবং িনভ রতা অজেনর 

লে   কি উটারাইেজশেনর কায ম হণ। 
(গ) নগর বজ  ব াপনা, িনরাপদ খা  ও পানীয় ব ার উ য়েনর মা েম নাগিরক া  িনি ত করা।  

 

কম  এলাকা ও কম প া: 
ক  ০৭  িস  কেপ ােরশন (ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) এলাকায় 

বজ  ব াপনার উ য়ন, িনরাপদ খা  ও পানীয় ব ার উ য়ন, আিথ ক ব াপনার উ য়ন এবং িনভ রতা 
অজেনর লে  কি উটারাইেজশেনর কায ম হণ। 
 

কম  এলাকায় ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের স ািদত কায ম: 
 

(ক) বজ  ব াপনা:  বজ  ব াপনার জ  ক  িস  কেপ ােরশন (ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, লনা, 
রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) এ মাট ২৮  সেক াির া ফার শন িনম াণ কাজ স  হেয়েছ। এ ছাড়া বজ  

ব াপনার কােজ ৬৭৫  ির া ভ ান, ১৮  হাইে ািলক ডা  াক, ৪  া র, ৮  ইলর ও ১,০২,৬০০  
াি ক িবন সরবরাহ করা হেয়েছ।  

(খ) খা  িনরাপ া: ঢাকা দি ণ িস  কেপ ােরশন এর আওতাধীন ০১  আ িনক খা  পরী াগার ও এক  িশ ণ 
ক  এবং চ াম িস  কেপ ােরশেন ১  আ িনক খা  পির াগার িনম াণ কাজ স  হেয়েছ। সংি  খা  

পির াগার ২ র জ  েয়াজনীয় সং ক য পািত, াস ওয়ার এবং কিমক াল সরবরাহ করা হেয়েছ। ইেতামে  
সরবরাহ ত য পািত েলা াপন এবং কিলে শন স  শেষ কায ম চলমান আেছ। এ ছাড়া ি  অ যায়ী 
সংি  কাদাির িত ান ক ক ২ বছেরর জ  সািভ স ডিলভািরর কাজ চলমান আেছ। িনিমত আ িনক খা  
পির াগার ’ র জ  ৩  মাইে াবাস ও ২  রি জােরটর ভ ান সরবরাহ করা হেয়েছ। 
(গ) ফাই ানিসয়াল ােনজেম  এ  িমউিনিসপাল িফ া : এই কে ােনে র আওতায় ০৭  িস  কেপ ােরশেনর 
(ঢাকা দি ণ, ঢাকা উ র, চ াম, লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) চিলত ব ার উ য়ন, পাইল ং, Double 
Entry Accrual Accounting িসে ম এবং Revenue Management িসে ম উ য়ন এবং সং ােরর জ  ওেয়ব 
ব ড এি েকশন সফ ওয়ার সরবরাহ এবং াপন করা হেয়েছ। ই  পাইল ং িস  কেপ ােরশেন (ঢাকা উ র এবং 

ঢাকা দি ণ) েয়াজনীয় হাড ওয় ার এবং নটওয়ািকং িসে ম এর কাজ স  হেয়েছ। উ  কােজর জ  
বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর মে  াশনাল আরবান ডাটা স ার াপন করা হেয়েছ। Double Entry 
Accrual Accounting িসে ম এবং Revenue Management িসে ম উ য়েনর জ  সফ ওয়ার উ য়ন স  
হেয়েছ এবং ই  পাইল ং িস  কেপ ােরশন (ঢাকা উ র এবং ঢাকা দি ণ) এর কাজ ানীয় সরকার, প ী উ য়ন 
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ও সমবায় িবভােগর মাননীয় ম ী মেহাদয় ক ক উে াধন করা হেয়েছ। অবিশ  ০৫  িস  কেপ ােশেন (চ াম, 
লনা, রাজশাহী, বিরশাল ও িসেলট) সফ ওয়ার াপন করা হেয়েছ এবং ডাটা এি র কাজ সমা  হেয়েছ। 

(ঘ) পৗরসভার িহসাব ও রাজ  িবভাগ অেটােমশন করা: ৩২৮  পৗরসভার িহসাব ও রাজ  িবভাগ অেটােমশন 
করার লে  দরপ  আহবােনর ি য়া চলমান রেয়েছ। ইেতামে  উ  অেটােমশন বা বায়েনর লে  ০৮ জন 
Individual Consultant িনেয়াগ করা হেয়েছ। 
 

কে র ম ি ত অজন: 
 

কে র ন ২০১৯ পয  ম ি ত ভৗত অ গিত ৬০% এবং আিথ ক অ গিত ৩৩%। 



264 

“ইইউ সােপাট   হলথ এ  িনউি শন  িদ ওর ইন আরবান বাংলােদশ” শীষ ক ক  
বা বায়েন: ানীয় সরকার িবভাগ 

সংি  উে  : শহর এলাকার দির  জনেগাি র মে  সমি ত া , ি  ও 
জনসং া িবষয়ক সবা দােনর মা েম তােদর অব ার 
উ য়ন করা । 

ক  য় (িজওিব ও িস  কেপ ােরশন) : মাট া িলত য়ঃ ২১,৯৩৯.৫৩ ল  টাকা ( িজওিবঃ 
৩৭২.৫৩ ল  টাকা, ইইউেরািপয় ইউিনয়ন: ১৯,৮০০.০০ 
ল  টাকা এবং অ া ঃ ১,৭৬৭.০০ ল  টাকা।) 

বা বায়নকাল ও ২০১৮ - ১৯ অথ  বছর 
পয  বা বায়ন অ গিত 

: জা য়াির ২০১৫ থেক ৩১ িডেস র ২০২০ পয  । ২০১৮ - 
১৯ অথ  বছর পয  ম ি ত বা বায়ন অ গিত: আিথ ক 
(শতকরা হারসহ): ৬,৯৭৬.৩৪ (৩২%) এবং ভৗত (শতকরা 
হারসহ)- ৬০% 
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‘ াি ক জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন ক ’ 
বা বায়েন: ানীয় সরকার িবভাগ 

 

কে র উে  : 1. নারী ন  উ য়ন ও কিমউিন  িভি ক কায ম 
2. কম সং ান খী দ তা উ য়ন 
3. েয াগ ও জলবা  সহনীয় ভৗত অবকাঠােমা উ িতকরণ  
4. দির  ও হতদির  জনেগাি র জ  বাস ান িনম াণ ও হায়ণ 

সহায়তা 
5. ক  পৗরসভা ও িস  কেপ ােরশনস েহর নগর ব াপনা 

ও পিরক না স মতা ি করণ 
কে র য় (িজওিব ও িপএ) : মাটঃ ৮২,৬১২.০০ (ল  টাকায়) 

িজওিব  : ১২,৮১৮.৫০ 
িপএ : ৬৯,৭৯৩.৫০ 

 

বাস বায়নকাল ও ২০১৮-১৯ 
অথ বছেরর বাস বায়ন অ গিত 

: লাই ২০১৮ হেত ন ২০২৩ ও মাটঃ ৭,৯৮৬.০০ (ল  টাকায়) 
িজওিব  : ৩.৫৩৫ 
িপএ : ৭,৯৮২.৮৪ 

 
২০১৮-১৯ অথ  বছের িনে া  িস  কেপ ােরশন/ পৗরসভায় বসবাসরত াি ক জনেগাি র জীবনমান উ য়ন লে  
ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন ও আথ-সামািজক উ য়ন এর আওতায় িনে া  অ দান দান করা হয়: 

 
ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন: 

িস / পৗরসভা 

াি ন সপ ক 
াংক 

কিমউিন
 

াি ন 

উবওেয়
ল 

উবওেয়
ল 

প াটফর
ম 

টপাত 
(িমটার) 

ন 
(িমটার) 

ন স াব 
(িমটার) 

 প য়াখালী  ১৪৫ ০ ১ ৫৩ ৫৩ ৩৭৭৭.৫০ ৬৫০.৫০ ৪২২.৫০ 

 ি য়া  ৯৪ ০ 
০ ৬ ২৮ ১০৩৩৮.০

০ 
২৮৪৯.০

০ ২৫৪১.০০ 

 চ দ র  ৪৮ ১৪ 
২ ১৪ ১৪ 

৩৪০১.৭০ ২২৯৮.১
৫ ২৩১২.১৫ 

 ময়মনিসংহ  ৩১০ ১ ০ ১৮৪ ১৮৪ ৫৫৫২ ৪৬৫৮ ৪৫৩২ 
 ফিরদ র  ১৯০ ০ ০ ৭৬ ৭৬ ১১২৬.১৯ ৩৩৫.২৮ ৪১৩.০১ 

 নারায়নগ   ২৫৪ ১ 
৩ ০ ০ 

৬৬২৯.৯০ ৪৪৭৫.৩
৩ ৪৪৪২.০৬ 

 লনা  ৮৯২ ০ 
৬ ০ ০ ২৩০৮৮.৯

৫ 
৫২৯৯.৩

০ ৩৯১৯.৯১ 

 চ াম  ৫৭০ ০ 
১৪ ৬৮ ০ 

৫৭৮২.৮৮ ১৯৮৬.২
৬ ১২০০.৭৮ 

 িসেলট ২১১ ০ 
০  ০ 

৫৬৩৯.২১ ১৫৪৮.৩
৯ ১১৭৮.০১ 

মাট ২৭১৪ ১৬ 
২৬ ৪০১ ৩৫৫ ৬৫৩৩৬.৭

৩ 
২৪১০০.
৫১ ২০৯৬১.৭২ 

 
আথ-সামািজক উ য়নঃ 

িস / পৗরসভা িশ ানবীশ সহায়তা বসা সহায়তা িশ া সহায়তা 
 প য়াখালী  ০ ০ ০ 
 ি য়া  ০ ০ ০ 
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 চ দ র  ১২৪ ২৬৭ ৭১৫ 
 ময়মনিসংহ  ৬২৭ ১৩২০ ১২০৯ 
 ফিরদ র  ০ ০ ০ 
 নারায়নগ   ৪৪২ ৬৬১ ৮২৮ 
 লনা  ১৮২৫ ৩২৭৯ ৩৮১৫ 
 চ াম  ৮৮১ ৫১৪৪ ৩৩৯৭ 
 িসেলট ৮১৫ ১৩৫৭ ১৫২৬ 
 ঢাকা ৫৪৮ ১৭৭৩ ২৩৩৩ 
মাট ৫২৬২ ১৩৮০১ ১৩৮২৩ 

 
‘ক াপািস  ডেভলপেম  অব িস  কেপ ােরশন (C4C)’ শীষ ক ক  

 
বা বায়নকারী সং া : ানীয় সরকার িবভাগ 
সহেযাগীতায়: জাইকা 

ক  িস  কেপ ােরশনস হ:  নারায়ণগ , িম া, রং র ও গাজী র িস  কেপ ােরশন 
কে র ময়াদ: জা য়াির ২০১৭ – জা য়াির ২০২০  

বােজট: জাইকা: জাপািন ইেয়ন ৫১৬.৭১ িমিলয়ন (বাংলােদশ টাকা ৩,৪৪৬.৪৫ ল ) 
বাংলােদশ সরকার: বাংলােদশ টাকা ৪০০ ল  
মাট: ৩৮৪৬.৪৫ টাকা 
ক  য়: ২০১৮ - ২০১৯  

িজওিব: ২৮ ল  টাকা  ও জাইকা: ৮০৫ ল  টাকা 
কে র পট িম ও উে : ক  ানীয় সরকার িবভােগর নগর উ য়ন উইং এর ঢ় িমকার মা েম 

িস  কেপ ােরশনস েহর া ািনক স মতা ি  করা। C4C ক  জাইকা 
লােনর আওতায় ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (এলিজইিড) ক ক 

বা বািয়ত িস  গভ া  কে র (িসিজিপ) আইিসিজআইএিপ (ICGIAP – 
Inclusive City Governance Improvement Action Program) 
কায মস হ পিরচালনায় স রক ও জারদারকরেণ েয়াজনীয় সহায়তা দান 
করেছ। ক  ানীয় সরকার িবভাগ (এলিজিড) এর সহায়তায় িস  
কেপ ােরশনস েহর পিরচালন ব াপনার উ য়ন কৗশলপ  ২০৩০, আইিন 
উপকরণ, িনেদ িশকা ও া েয়ল, িশ ণ এবং িস  কেপ ােরশেনর মাঠ 
পয ােয়র কায ম েলা বা বায়েনর মা েম এবং ানীয় সরকার েকৗশল 
অিধদ র (এলিজইিড) এর িস  গভ া  কে র (িসিজিপ) অংশীদািরে র 
িভি েত িস  কেপ ােরশনস েহর ািত ািনক শি শালীকরেণ কায ম 
বা বায়ন করেছ। 

কে র আউট ট আউট ট-১:  ক  িস  কেপ ােরশনস েহর পিরচালন ব ার উ য়েন 
কৗশলপ  ণয়ন ও বা বায়ন; 

আউট ট-২: ান- - চক-একশন (িপিডিসএ) কৗশেল কায ম পিরচালনা কের  
শাসিনক উ িতকরণ; 

আউট ট-৩: িস  কেপ ােরশেনর িনজ  রাজ  ি র জ  যথাযথ কর িনধ ারণ 
ও আদােয়র কৗশল ও ি য়া উ িতকরণ; 

আউট ট-৪: িস  কেপ ারশেনর বােজট ও য় ব াপনার উ িতকরেণ 
দীঘ েময়ািদ পিরক না হণ; 

 
 (২) কে র ধান অজনস হ ও পরবত  পদে প 

আউট ট ডিলভােরবলস এলিজিড ক ক পরবত  পদে প 
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পয ােলাচনা 
 
আউট ট ১ 
 
( কৗশলপ , 
আইিন উপকরন ও 

িশ ণ 
পিরক না) 

 ক  িস  
কেপ ােরশনস েহর 
পিরচালন ব ার উ য়ন 
কৗশলপ  ২০২০ - 

২০৩০ এর াথিমক 
খসড়া ত করা হেয়েছ 

কৗশলপে র পেরখা 
এলিজিড ও িস  
কেপ ােরশন ক ক 
পয ােলাচনা করা হেয়েছ 
 
 

 খসড়া কৗশলপ  নেভ র 
২০১৯ এর মে  এলিজিড 
ক ক পয ােলাচনা কের 
ড়া  করা হেব। 

 সকল িস  কেপ ােরশেনর 
সােথ শয়ার করা ও তােদর 
মতামত ও পরামেশ র জ  
এক  কম শালার আেয়াজন 
করা হেব। 

 িস  কেপ ােরশন 
স িকত আইিন 
উপকরণস হ (আইন, 
িবিধ, িবধান, উপ-আইন, 
আেদশ ও পিরপ ) সং হ 
কের পয ােলাচনা করা 
হেয়েছ এবং এতদসং া  
এক  সংকলন 
(কে ি য়াম) ত করা 
হেয়েছ। 

এলিজিড ও িস  
কেপ ােরশন ক ক 
পয ােলাচনা কের ি ি ং 
স  করা হেয়েছ 

 

 ৬  আইিন উপকরেণর 
খসড়া ত করা হেয়েছ 

২  িবধান (১) নাগিরক 
মতামত এবং অিভেযাগ 

িতকার (িসএফিজআর) 
এবং  
(২) ায়ী কিম  িবষয়ক 
’  িবধােনর খসড়া 
ানীয় সরকার িবভাগ 

ক ক পয ােলাচনা করা 
হেয়েছ এবং এ েক 
মেডল িবধান িহেসেব 
িস  কেপ ােরশেন রণ 
করা হেব। 

অবিশ  ৪  আইিন উপকরণ; 
(৩) িস  কেপ ােরশন (জন 

া  স িকত কায াবিল) 
উপ-আইনমালা ২০১৯  
(৪) িস  কেপ ােরশন 
(কসাইখানার ব াপনা ও 
র ণােব ণ, প  জবাই, প র 
মাংেসর মান িনয় ণ, 
পিরদশ ন, আটক ও 
বােজয়া করণ) উপ-
আইনমালা ২০১৯  
(৫) িস  কেপ ােরশন 
(অযাি ক যানবাহন ও উহার 
মািলক এবং চালেকর 
লাইেস  দান, পিরদশ ন ও 
িনয় ণ) উপ-আইনমালা ২০১৯ 
এবং  
(৬) িস  কেপ ােরশন 
(িনব ািচত জন িতিনিধ ও 
কম কতা বা কম চারীগেণর 
স ক) আচরণ িবিধমালা 
২০১৯ এলিজিড ক ক 
পয ােলাচনা করা হেব। 

 িস  কেপ ােরশেনর আইিন 
পিরকাঠােমাসং া  

এলিজিড ক ক 
পয ােলাচনা স  হেয়েছ 
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হ া ক এর খসড়া ত 
করা হেয়েছ 

 ক  িস  
কেপ ােরশেনর জ  ৫ 
বছর ময়ািদ িশ ণ 
পিরক নার খসড়া ত 
করা হেয়েছ। 

 
 

এলিজিড ক ক াথিমক 
পয ােলাচনা স  হেয়েছ 

ড়া  পয ােলাচনা ায় শষ 
পয ােয় 

আউট ট ২ 
 
( শাসিনক 
উ িতকরণ) 

 শাসিনক উ িতকরেণর 
িনেদ িশকা 

 এলিজিড ক ক পয ােলাচনা 
করা হেব 

 কায- ি য়া 
উ িতকরেণর িনেদ িশকা 

 এলিজিড ক ক পয ােলাচনা 
করা হেব 

 বািষ ক িতেবদন েতর 
িনেদ িশকা 

িস  কেপ ােরশেনর 
বািষ ক িতেবদন 

েতর খসড়া ফরেমট 
তরী স  হেয়েছ 

িনেদ িশকা েতর 
কায ম চলমান রেয়েছ 

িস  কেপ ােরশেনর বািষ ক 
িতেবদন তরীর িনেদ িশকা 

ত করা হেব এবং এলিজিড 
ক ক পয ােলাচনা কের ড়া  
করা হেব। 

 নাগিরক স ৃ তার 
িনেদ িশকা 

 এলিজিড ক ক পয ােলাচনা 
কের ড়া  করা হেব। 

আউট ট ৩ 
 
(কর ব াপনা) 

 কর ব াপনা া য়াল কর ব াপনা া য়াল, 
বােজট ব াপনা 

া য়াল ও আিথ ক 
ে পেণর   াথিমক 
পেরখা পয ােলাচনা 

স  হেয়েছ 

কর ব াপনা া য়াল, 
বােজট ব াপনা া য়াল ও 
আিথ ক ে পণ ত স  
হেব এবং এলিজিড ক ক 
পয ােলাচনা কের ড়া  করা 
হেব। 

আউট ট ৪ 
 
(বােজট 

ব াপনা) 

 বােজট ব াপনা 
া য়াল 

 আিথ ক ে পণ: প িত, 
ফলাফল ও নীিতগত 

ভাব 
 

ক  ব াপনা ও স-কা ং 
 ানীয় সরকার ব া, পিরক না এবং আইন/উপ-আইন/ িবধান স েক ২  লািন ং এ  ডায়ালগ জাপােন 

অ ি ত হেয়েছ 
 নগর পিরক না, আিথ ক ে পন, বািষ ক বােজট ত ানীয় সরকার ব া, পিরক না এবং আইন/উপ-

আইন/ িবধান স েক ৩  লািন ং এ  ডায়ালগ ঢাকায় অ ি ত হেয়েছ 
 কে র যৗথ সম য় সভা ১  অ ি ত হেয়েছ 
 কে র ওয়ািকং েপর সভা ২  অ ি ত হেয়েছ 

 


