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DcµgwYKv (preamble) 

 

 
miKvix `ßi/ ms ’̄vmg~‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯”̂QZv I Revew`wnZv †Rvi`vi Kiv, mykvmb 

msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 Gi h_vh_ ev Í̄evq‡bi 

j‡ÿ¨- 

 

 

mnKvix cwiPvjK (†÷vi), evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 

 

Ges 

 

 

gnvcwiPvjK,  evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU Gi g‡a¨ 2018 mv‡ji Ryb gv‡mi  . . . Zvwi‡L GB 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿwiZ nj| 

 

 

GB Pzw³‡Z ¯̂vÿiKvix Dfq cÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

weª †÷vi kvLvi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the performance of Store) 

 
mv¤úªwZK AR©b, P¨v‡jÄ  Ges fwel¨r cwiKíbv  

 

 mv¤úªwZK eQi mg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©b mgynt 

 

µgn«vmgvb Avev`x Rwg‡K Kv‡R jvwM‡q µgea©gvb Rb‡Mvwôi Rb¨ †UKmB Lv`¨ wbivcËv wbwðZ 

Ki‡Yi j‡ÿ¨ evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU Gi DbœZ Rv‡Zi av‡bi exR, wewfbœ wefv‡Mi 

Pvwn`v cÎ Abyhvqx mvi, ‡ókbvix  gvjvgvj, Mvoxi Uvqvi-wUDe, R¡vjvbx †Zj, cyivZb gvjvgv‡ji 

wbjvgmn mviv †`‡ki K…lK chv©‡q M‡elYv-jã DbœZ Rv‡Zi av‡bi exR mieivnmn weª †Z wewfbœ 

msMVb weÁvbx, Kg©KZ©v, Kg©Pvix Ges kÖwgK‡`i gv‡S weª †Rbv‡ij †÷vi †_‡K weMZ 3 eQ‡i 

KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g wewfbœ Rv‡Zi †gvU 1458 Ub avb mieivn Kiv n‡q‡Q| 
 

 mgm¨v Ges P¨v‡jÄ  mg~nt 

 

µgn«vmgvb Avev`x Rwg‡Z µgea©gvb  RbmsL¨vi Rb¨ †UKmB Lv`¨ wbivcËv wbwðZ Ki‡Yi j‡ÿ¨ 

weªÕi e¨vcK M‡elYv Kvh©µg‡K kw³kvjx I mgybœZ ivL‡Z weªÕi wewfbœ wefvM †_‡K mieivnK…Z exR 

avb †`ke¨vcx K…lK chv©‡q mwVKfv‡e mieivn, wewfbœ wefv‡Mi Pvwn`v cÎ Abyhvqx mvi, †ókbvix 

gvjvgvj, Mvoxi Uvqvi-wUDe, R¡vjvbx †Zj, cyivZb gvjvgv‡ji wbjvgmn wewfbœ Kvh©µg MÖnY Kiv 

n‡q _v‡K| 
 

 fwel¨r cwiKíbvt 

 

av‡bi Drcv`bkxjZv evov‡bvi Kvh©µ‡g weªÕi ¯̂í, ga¨ I `xN© †gqv`x cwiKíbv‡K ev Í̄‡e iƒc w`‡Z 

weªÕi e¨vcK M‡elYv Kvh©µg‡K kw³kvjx I mgybœZ ivL‡Z weªÕi wewfbœ  wefvM †_‡K mieivnK…Z 

exR avb †`ke¨vcx K…lK ch©v‡q mwVKfv‡e mieivn, wewfbœ wefv‡Mi Pvwn`v cÎ Abyhvqx mvi, 

†ókbvix, gvjvgvj Mvoxi Uvqvi-wUDe, R¡vjvbx †Zj, cyivZb gvjvgv‡ji wbjvgmn wewfbœ Kh©µg 

MÖnY Kiv n‡e| 

 

2018-2019 A_© eQ‡i m¤¢ve¨ cÖavb  AR©b  mg~nt 

 

weªÕi e¨vcK M‡elYv Kvh©µg‡K kw³kvjx I mgybœZ ivL‡Z weªÕi wewfbœ  wefvM †_‡K mieivnK…Z 

exR avb †`ke¨vcx K…lK ch©v‡q mwVKfv‡e mieivn, wewfbœ wefv‡Mi Pvwn`v cÎ Abyhvqx mvi, 

†ókbvix gvjvgvj, Mvoxi Uvqvi-wUDe, R¡vjvbx †Zj, cyivZb gvjvgv‡ji wbjvgmn wewfbœ Kh©µg 

MÖnY Kiv n‡e| 

 



‡mKkb -1 

 

weªÕi †÷vi  kvLvi iƒcKí (Vision),Awfjÿ¨ (Mission),‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mgyn (Strategic 

Objcetives)  Ges Kvh©vewj (Functions)t 

 
1.1 iƒcKí t 

 

av‡bi DbœZ RvZ I Drcv`b cÖhyw³ D™¢ve‡b mnvqZv Ges K…lK chv©‡q †cŠQv‡bvi D‡Ïk¨ †Rbv‡ij †÷vi 

mn‡hvwMZv K‡i _v‡K| 

 

1.2 Awfjÿ¨ t 

 

weª †Rbv‡ij †÷vi Gi gva¨‡g avb M‡elYv I cÖhyw³ D™¢ve‡b mnvqZv Kiv| 

 

1.3 ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mgyn t 

 
1.3.1 weªÕi †÷vi kvLvi †KŠkjMZ D‡Ïk¨ mgynt 

 

1.dm‡ji Drcv`b I Drcv`bkxjZv e„w×| 

 

1.3.2  Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~nt 

 

1. evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ev¯Íevqb †Rvi`viKiY| 

2. Kvh©c×wZ,Kg©cwi‡ek I †mevi gv‡bvbœqb| 

3. Avw_©K I m¤ú` e¨e ’̄vcbv Dbœqb| 

4. RvZxq ï×vPvi †KŠkj I Z_¨ AwaKvi ev Í̄evqb ‡Rvi`viKiY| 

  
 Kvh©vewj t 

 

    1.AMÖvwaKvi wfwË‡Z KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g †Rbv‡ij †÷vi n‡Z exR avb mieivn wbwðZ Kiv| 

    2. wewfbœ wewf‡Mi Pvwn`v cÎ Abyhvqx mvi mieivn wbwðZ Kiv| 

   3. R¡vjvbx †Zj mieivn wbwðZ Kiv| 

   4. wewea †ókbvix gvjvgvj mieivn wbwðZ Kiv| 

   5. cyivZb gvjvgvj MÖnY Ges wbjv‡g weµq Gi e¨e¯’v wbwðZ Kiv| 

   6. wgwkÖZ avb mieivn wbwðZ Kiv| 

  7. Mvoxi hš¿vsk I Uvqvi-wUDe mieivn wbwðZ Kiv| 

 



‡mKkb-2 

‡KŠkjZMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎv mg~n 

‡KŠkjMZ 

D‡Ïk¨ 

(Strategic 

Objcetives) 

‡KŠkj MZ 

D‡Ï‡k¨ I gvb 

(weight of 

Strategic 

Objcetives) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

perfomance  Indicator 

GKK 

Unit 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

Weight of 

PI 

         cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/ wbY©vqK 2018-19 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

cÖ‡ÿcb 

(Projection) 

 

2018-19 

cÖ‡ÿcb 

 (Projection) 
 

 2019-20 

 

2017-18 2018-19 * Amvavib 

(Excellent) 

AwZDËg 

(very 

good) 

  DËg 

(good) 

PwjwZgvb 

(Fair) 

PwjwZgv‡bi 

wb‡¤œ 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

‡÷vi kvLvi †KŠkjMZ D‡Ïk¨ mg~nt 

dm‡ji 

Drcv`b I 

Drcv`b kxjZv 

e„w× 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

1. AMÖvwaKvi wfwË‡Z 

KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g †Rbv‡ij 

†÷vi  exR avb ,R¡vjvbx 

†Zj,mvi mwVK mg‡q 

mieivn wbwðZ Kiv| 

1.1.1 AMÖvwaKvi wfwË‡Z 

KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g 

†Rbv‡ij †÷vi  exR avb 

mieivn wbwðZ Kiv| 

 Ub 5 3 10 10 9 8 7 6 10 12 

1.1.2 wewfbœ wefv‡Mi Pvwn`v 

cÎ Abyhvqx mvi,mieivn 

wbwðZ Kiv| 

 Ub 15 20 20 20 18 16 14 12 20 25 

1.1.3 R¦vjvbx †Zj mieivn 

wbwðZ Kiv| 

wjUvi 15 20,000 18,000 18,000 16,200 14,400 12,600 10,800 18,000 18,000 

1.2 wewea  ‡ókbvix 

gvjvgvj, wbjvg  

msµvšÍ KvR mieivn 

wbwðZ Kiv| 

1.2.1 wewea  ‡ókbvix 

gvjvgvj mieivn wbwðZ 

Kiv| 

AvB‡Ug 10 100 150 150 135 120 105 90 150 160 

1.2.2cyivZb gvjvgvj MÖnY 

Ges wbjv‡g weµq Gi e¨e ’̄v 

wbwðZ Kiv| 

msL¨v 10 - 

4 

 MÖnb-10 

wbjvg -3 

10 

3 

9 

3 

8 

2 

7 

2 

6 

1 

10 

3 

15 

4 

1.3  wgwkÖZ avb,Mvoxi 

hš¿vsk ,Uvqvi-wUDe 

mwVK mg‡q mieivn 

wbwðZ Kiv| 

 

1.2.3 wgwkÖZ avb mieivn 

wbwðZ Kiv| 

 Ub 15 100 90 90 81 72 63 54 90 100 

1.2.4 Mvoxi,hš¿vsk,Uvqvi-

wUDe,mieivn wbwðZ Kiv | 

 msL¨v 10 260 280 280 252 224 196 168 280 300 

* mvgwqK 



ব্রি’য †Rbv‡ij †÷v‡ii evধ্যতামূরক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ, ২০১৮-১৯ 

(দ্দভাট ভান-২০) 
করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয  ভান 
(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান-২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অব্রত 
উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চব্ররত ভান 

(Fair) 

চব্ররত ভাদ্দনয 

ব্রনদ্দে 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ফাব্রল যক 

কভ যম্পাদন চুব্রি 

ফাস্তফায়ন 

কজাযদাযকযণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অথ যফছদ্দযয  ফাব্রল যক  কভ যম্পাদন 

চুব্রিয মূল্যায়ন প্রব্রতদ্দফদন দাব্রির 
মূল্যায়ন প্রব্রতদ্দফদন দাব্রিরকৃত তাব্রযি ১ 

২৪ জুরাই, 

২০১৮ 

২৯ জুরাই, 

২০১৮ 

৩০ জুরাই, 

২০১৮ 

৩১ জুরাই, 

২০১৮ 

০১ আগস্ট, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ যফছদ্দযয  ফাব্রল যক  কভ যম্পাদন 

চুব্রিয অধ যফাব্রল যক মূল্যায়ন প্রব্রতদ্দফদন 

EaŸ©Zb KZ„©c‡ÿi wbKU `vwLj 

মূল্যায়ন প্রব্রতদ্দফদন দাব্রিরকৃত তাব্রযি ১ 
১৩ জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 
১৬ জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 
১৭ 

জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

যকাব্রয কভ যম্পাদনা দ্ধব্রত অন্যান্য 

ব্রফলদ্দয় কভ যকতযা/কভ যচাযীদ্দদয জন্য প্রব্রক্ষ্ণ 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াব্রজত প্রব্রক্ষ্দ্দণয ভয় 
জনঘন্টা 

* 
১ 

৬০ - - - - 

কাম যদ্ধব্রত, 

কভ যব্রযদ্দফ ও 

কফায ভাদ্দনান্নয়ন 

৯ 

ই-পাইব্ররিং দ্ধব্রত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট কডদ্দেয ভাধ্যদ্দভ গৃীত ডাক ই-

পাইব্ররিং ব্রদ্দস্টদ্দভ আদ্দরাডকৃত 
% ১ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইদ্দর নব্রথ ব্রনস্পব্রত্তকৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদ্দর ত্র জাযীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদ্দযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফাব্রয়ত 

তাব্রযি ১ ৩১ ব্রডদ্দম্বয, 

২০১৮ 

০৭ জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

ব্রটিদ্দজন্স চাট যায ফাস্তফায়ন 

           ব্রটিদ্দজন্স চাট যায অনুমায়ী 

প্রদত্ত কফা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

                           

           

তাব্রযি ১ ৩১ ব্রডদ্দম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

০৭ 

জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াব্রয, 

২০১৯ 

অব্রবদ্দমাগ প্রব্রতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
                         

        

 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

ব্রআযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য িংব্রিষ্ট 

কভ যচাযীয ব্রআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র 

জাব্রয কযা 

ব্রআযএর আদ্দদ জাব্রযকৃত %  ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জাব্রযকৃত 

 
%  ১ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 



করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয  ভান 
(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান-২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অব্রত 
উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চব্ররত ভান 

(Fair) 

চব্ররত ভাদ্দনয 

ব্রনদ্দে 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 

আব্রথ যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৫ 

অব্রডট আব্রত্ত ব্রনষ্পব্রত্ত কাম যক্রদ্দভয উন্নয়ন 
িডীট জফাফ কপ্রব্রযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অব্রডট আব্রত্ত ব্রনষ্পব্রত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পব্রত্তয ারনাগাদ তাব্ররকা 

প্রস্ত্ত্তত কযা 

স্থাফয ম্পব্রত্তয তাব্ররকা ারনাগাদকৃত 
তাব্রযি ১ ০৩ কপব্রুয়াব্রয, 

২০১৯ 

১৭ কপব্রুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২৮ 

কপব্রুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ য, 

২০১৯ 

১৫ এব্রপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পব্রত্তয তাব্ররকা 

ারনাগাদকৃত 

তাব্রযি ১ ০৩ কপব্রুয়াব্রয, 

২০১৯ 

১৭ কপব্রুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২৮ 

কপব্রুয়াব্রয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ য, 

২০১৯ 

১৫ এব্রপ্রর, 

২০১৯ 

ফাব্রল যক উন্নয়ন কভ যসূব্রচ ফাস্তফায়ন ফাব্রল যক উন্নয়ন কভ যসূব্রচ ফাস্তফাব্রয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর ও তথ্য 

অব্রধকায ফাস্তফায়ন 

কজাযদাযকযণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ যব্রযকল্পনা ও ব্রযফীক্ষ্ণ 

কাঠাদ্দভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ যব্রযকল্পনা ও 

ব্রযফীক্ষ্ণ কাঠাদ্দভা প্রণীত 

তাব্রযি ১ ১৫ জুরাই ১৫ জুরাই - - - 

ব্রনধ যাব্রযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ত্রত্রভাব্রক প্রব্রতদ্দফদন 

দাব্রির 

ব্রনধ যাব্রযত ভদ্দয়য ভদ্দধ্য ত্রত্রভাব্রক 

প্রব্রতদ্দফদন দাব্রিরকৃত 

িংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

  

 *   RbcÖkvmb cÖwkÿY g¨vbyqvj Abyhvqx  D³ cÖwkÿY Av‡qvRb Ki‡Z n‡e| 

 **  gwš¿cwil` wefv‡Mi B-Mfb¨vÝ AwakvLv n‡Z cÖvß cÖwZ‡e`b| 

*** gwš¿cwil` wefv‡Mi B-Mfb¨vÝ AwakvLv n‡Z cÖvß cÖwZ‡e`b| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avwg mnKvix cwiPvjK (†÷vi), evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU,  gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb 

M‡elYv Bbw÷wUDU  g‡nv`‡qi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b m‡Pó 

_vKe| 

 

 

 

 

Avwg gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU, mnKvix cwiPvjK (†÷vi), evsjv‡`k avb 

M‡elYv Bbw÷wUDU Gi  wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b m‡Pó _vKe| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ms‡hvRbx-1 

kãms‡ÿc  

 

 

 
µwgK bs kãms‡ÿc weeiY 

1| weª evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 



ms‡hvRbx-2 

Kg©m¤úv`b myPKmgyn,ev¯ÍevqbKvix  Kvh©vjqmgyn Ges cwigvc c×wZ Gi weeiY: 

µwgK bs Kvh©µg Kg©m¤úv`b myPK weeiY ev Í̄evqbKvix  BDwbU cwigvb c×wZ Ges DcvËmyÎ mvaviY gšÍe¨ 

1| AMÖvwaKvi wfwË‡Z KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g ‡Rbv‡ij 

†÷vi exR avb , R¡vjvbx 

†Zj, mvi mwVK mg‡q 

mieivn wbwðZ Kiv| 

AMÖvwaKvi wfwË‡Z KZ©„c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g †Rbv‡ij †÷vi 

exR avb mieivn wbwðZ Kiv| 

 

AMÖvwaKvi wfwË‡Z †Rbv‡ij 

†÷vi exR avb, R¡vjvbx 

†Zj, mvi mwVK mg‡q 

mieivn wbwðZ Kiv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weªÕi wewfbœ wefvM n‡Z cÖvß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wm-371(3) Gi  gva¨‡g 

wbjvg, wm-432 Gi gva¨‡g 

cyivZb gvjvgvj Kb‡Wg Kiv, 

Gm- 104 Gi gva¨‡g avb 

wewµZ UvKv Rgv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wewfbœ wefv‡Mi Pvwn`v cÎ 

Abyhvqx mvi mieivn wbwðZ 

Kiv| 

 

 

 R¡vjvbx †Zj mieivn wbwðZ 

Kiv | 

  

2|  wewea †ókbvix  gvjvgvj, 

wbjvg msµvšÍ KvR mieivn 

wbwðZ Kiv| 

 

 

 

 wgwkÖZ avb,Mvoxi hš¿vsk 

,Uvqvi-wUDe mwVK mg‡q 

mieivn wbwðZ Kiv| 

 

 wewea †ókbvix gvjvgvj 

mieivn wbwðZ Kiv| 

 

wewea †ókbvix gvjvgvj, 

wbjvg msµvšÍ KvR mieivn 

wbwðZ Kiv| 

 

 cyivZb gvjvgvj MÖnY Ges 

wbjv‡g weµq Gi e¨e ’̄v wbwðZ 

Kiv| 

 

wgwkÖZ avb mieivn wbwðZ 

Kiv| 

 

Mvoxi hš¿vsk I Mvoxi Uvqvi-

wUDe mieivn wbwðZ Kiv| 

 

 



 

 

ms‡hvRbx-3 

Kg©m¤úv`b jÿ¨gvÎv AR©‡bi †ÿ‡Î gvV cvh©v‡qi Ab¨vb¨ Kvh©vj‡qi wbKU mywbw`©ó Pvwn`v 

cÖwZôv‡bi bvg mswkøó Kvh©µg Kg©m¤úv`b myPK D³ cÖwZôv‡bi wbKU Pvwn`v /cÖZ¨vkv Pvwn`v/cÖZ¨vkvi †hŠw³KZv cÖZ¨vkv c~iY bv n‡j m¤¢e¨ cÖfve 

 

 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


