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Awdmvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU, mvfvi, XvKv-Gi evwl©K Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the Performance of the Officer’s Training Institute) 
 

 

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

 

cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii jÿ¨ ‡`‡ki wbivc` cÖvwYR Avwg‡li Pvwn`v c~iY | G j‡ÿ¨ Awdmvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU, mvfvi, 

XvKv cÖvwYm¤ú` wefvMxq Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY‡bi gva¨‡g `ÿZv e„w× K‡i gvV ch©v‡qi Kg©m~wP mdjfv‡e ev Í̄evq‡b 

¸iæZ¡c~Y©  f~wgKv cvjb K‡i hv‡”Q | cªvwYm¤ú‡`i Dbœq‡bi mv‡_ mswkøó Rbkw³i `ÿZv e„w× I cÖ‡qvRbxq civgk© 

cÖ`v‡bi KvR g~jZ cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii `ÿ Rbe‡ji gva¨‡gB cwiPvwjZ n‡q _v‡K Ges mKj Kvh©µg Awa`ß‡ii 

Aaxb¯’ Kg©KZ©v‡`i gva¨‡g ev Í̄evqb Kiv n‡q _v‡K| Kg©iZ Ae¯’vq be cÖhyw³ I M‡elYvi djvd‡ji mv‡_ cwiwPZ nIqv, 

m‡ev©cwi mv¤úªwZK miKvwi bxwZgvjv Ges ev¯Íevqbvaxb wewfbœ cÖK‡íi bxwZ I Kvh©µg ev Í̄evq‡bi Rb¨ Kg©KZ©v‡`i `ÿZv 

e„w×i cÖ‡qvRb| Awdmvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g PvKzixiZ Kg©KZ©v‡`i †ckvMZ Áv‡bi DrKl© mvab, †ckvMZ 

`ÿZv‡K kvwbZ Kiv Ges cÖvwYm¤ú` Gi Dbœq‡bi Rb¨ ‡`‡k- we‡`‡k D™¢vweZ bZzb jvMmB cÖhyw³ gvV ch©v‡qi 

Kg©KZ©v‡`i gv‡S n Í̄všÍi Ges ev Í̄evq‡bi  e¨e¯’v K‡i _v‡K| B‡Zvc~‡e© grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvj‡qi be wbhy&³ wewmGm 

(jvBf÷K) Ges wewmGm (grm¨) K¨vWv‡ii Kg©KZ©v‡`i 1986-1991 Bs A_© eQ‡i ỳB gvm †gqv`x 19 wU e¨v†P 1226 

Rb Kg©KZ©v‡K eywbqvw` cÖwk¶Y mdjfv‡e m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| AwaKšyÍ, 2015-2016 A_© eQ‡i wewmGm cÖkvmb I 

cywjkmn †gvU 8wU K¨vWv‡ii Kg©KZ©v‡`i Qq gvm e¨vcx 48 Rb Kg©KZ©v‡K AÎ cÖwZôv‡Y eywbqv`x cÖwkÿY cÖ`vb Kiv 

n‡q‡Q| GQvov IwUAvB cÖwZôvi ci †_‡K wefvMxq Rbkw³i †gavi weKvk, `¶Zv e„w× Ges jvMmB cÖhyw³ n Í̄všÍ‡i G 

cÖwZôvb 1986- 2017Bs ch©šÍ 394 wU e¨v‡P wewfbœ †gqv`x †gvU 70 wU cÖwk¶Y †Kv‡m© †gvU 10,517 Rb Kg©KZ©v‡K 

cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Kg©KZ©v‡`i `ÿZv Dbœq‡bi cvkvcvwk Awdmvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU miKvix I †emiKvix wewfbœ& 

ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i mgš̂‡q †mwgbvi I Kg©kvjvi Av‡qvRb K‡i _v‡K| cÖwZôvjMœ n‡Z A`¨ewa AÎ cÖwZôvb 14wU 

Kg©kvjv Ges 10wU †`kx I AvšÍR©vwZK †mwgbvi/Kg©kvjv m¤úbœ K‡i‡Q| 

 
 

mgm¨v Ges P¨v‡jÄmg~nt 

 

cÖvwYm¤ú` wefvMxq mKj Kg©KZ©v‡`i cÖwZ eQi 60 (lvU) RbN›Uv cÖwkÿY cÖ`v‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq ev‡RU eiv‡Ïi 

AcÖZzjZv i‡q‡Q | Awdmvm© †Uªwbs Bbw÷wUD‡Ui Rbej míZv Ges Kg©KZ©v‡`i we‡`‡k cÖwkÿ‡Yi my‡hvM bv _vKvq 

AvšÍR©vwZK gv‡bi cÖwkÿ‡Yi P¨v‡jÄ †bIqv hv‡”Q bv | IwUAvB-Gi cÖwkÿ‡Yi mÿgZv e„w×i j‡ÿ¨ eZ©gvb 40 Avmb 

wewkó WiwgUixi †givgZmn 60 Avmb wewkó bZzb WiwgUix ¯’vc‡bi cÖ‡qvRb i‡q‡Q | GQvovI Awa‡kb Kÿ, WvBwbs 

iæg, AZ¨vaywbK AwW‡Uvwiqvg, wWwRUvj jvB‡eªix, Bswjm j¨v½y‡qR j¨ve, Kw¤úDUvi j¨ve, †mwgbvi Kÿ, wkky mšÍvbmn 

gwnjv cÖwkÿYv_©x Kg©KZ©v‡`i _vKvi my-e¨e¯’v, cÖwkÿYv_©x‡`i wewfbœ cÖwZôvb cwi`k©‡bi Rb¨ hvbevn‡bi e¨e¯’vmn wewfbœ 

jwRw÷K mv‡cvU© evov‡bvi Rb¨ gv÷vi cø¨vb cÖbqb I ev¯Íevqb `iKvi |  

 

fwel¨r cwiKíbvt  
 

wfkb-2021 Abyhvqx RbcÖwZ wbivc` cÖvwYR Avwgl h_v- ỳa, gvsm I wW‡gi Pvwn`v h_vµ‡g 250 wgwj/w`b,            

120 MÖvg/w`b I 104wU/eQi cyi‡Yi j‡ÿ¨ cÖvwYm¤ú` Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi Kvh©µ‡gi MwZkxjZv I `ÿZv e„w×i 

wbwg‡Ë wefvMxq mKj ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i 60(lvU) RbN›Uv cÖwkÿY wbwðZ Kiv| †gavex RvwZ I `ÿ Rbkw³ ˆZixi  

j‡ÿ¨ D™¢vweZ bZzb cÖhyw³ ª̀æZ mydj‡fvMx‡`i gv‡S †cŠQv‡bvi j‡ÿ¨ wefvMxq Kg©KZ©v‡`i e¨vcK cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnb 

Kiv n‡e | 
 

 

2017-18 A_© eQ‡i m¤¢ve¨ AR©bt 

wefvMxq mKj ch©v‡qi Kg©KZ©v‡`i evwl©K 60 RbN›Uv cÖwkÿY cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ wewfbœ †gqv`x †Kv‡m© me©‡gvU 1050 Rb 

Kg©KZ©v‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡e Ges 2 wU †mwgbvi I 2wU Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv n‡e | 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 
 

 

 
সরকার্র দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রার্িষ্ঠার্নক দক্ষিা বৃর্ি, স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্েিা জজারদার করা, সুশাসন সংেিকরন 

এবং সম্পহদর যথাযথ ব্যবোর র্নর্িিকরহের মাধ্যহম রূপকল্প 2021 এর যথাযথ বাস্তবায়হনর লহক্ষে- 

 

 

 

    (     ,              তর 

 

 
এবং 

 

 
মোপর্রচালক,              র এর মদে 2017 সাদলর Ryb মাদসর -------------------- তাররদে এই 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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সসকশন ১: 
 

রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

mK‡ji Rb¨ wbivc`, ch©vß I gvbm¤§Z cÖvwYR Avwgl mieivnKi‡Yi j‡ÿ¨ wefvMxq Kg©KZ©v‡`i `ÿZv e„w× I  

mg‡qvc‡hvMx KiY |  

 

১.২ অরিলক্ষয (Mission) :  

প্রার্েসম্পহদর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধ এবং মূল্য সংদর্াজদনর (Value addition) মােদম প্রারণজ আরমদষর 

চারহোপুরণ। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

       ১.৩.১ IwUAvB-Gi ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n  

 

1. gvbem¤ú` DbœqY I Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó | 

 

1.3.2                       

         1. দক্ষিার সহে বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়ন; 

    2.         ত,       র          র         ; 

 

    3. দক্ষিা ও ননর্িকিার উন্নয়ন; 

 

         4. িথ্য অর্িকার বাস্তবায়ন জজারদারকরে; 

                         র     ; 

 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions): 

1.4.1  প্রার্েসম্পদ সংক্রান্ত আইন, র্বর্িমালা ও নীর্িমালা বাস্তবায়ন m¤ú‡K© Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY cÖ`vb | 

       1.4.2  দুি, মাংস ও র্িহমর উৎপাদন e„w×i j‡ÿ¨ gvV ch©v‡qi Kg©Kv‡Ûi MwZkxjZv Avbq‡bi wbwg‡Ë wefvMxq 

     Kg©KZ©v‡`i  cÖwkÿY cÖ`vb | 

       1.4.3  গবার্দপশু-পার্ির  র্চর্কৎসা, জরাগ প্রর্িহরাি ও র্নয়ন্ত্রে †KŠkj m¤ú‡K© cÖwkÿY cÖ`vb | 

       1.4.4  গবার্দপশু-পার্ির কৃর্িম প্রজনন m¤úªmvi‡েi j‡ÿ¨ cÖwkÿY cÖ`vb |  

1.4.5   প্রার্েসম্পদ উৎপাদন উপকরে ও প্রার্েজাি িাহের মান র্নয়ন্ত্রে এবং নবহদর্শক মূদ্রা অজিন । 

1.4.6  গবার্দপশু-পার্ির িামার ব্যবস্োপনার উন্নয়ন। 

1.4.7  প্রার্েসম্পদ র্বষহয় প্রর্শক্ষহের মাধ্যহম মানবসম্পদ উন্নয়ন।
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সসকশন 2 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবং লক্ষমাত্রাসমূহ 

(‡gvU gvb - 80) 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক: 2017-18 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  
 

2018-

19 

 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  
 

2019-

20 

 

অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

2015-

16 

 

2016-17 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                               

মানবসম্পদ 

উন্নয়ে ও 

কম িসংস্োহনর 

সুহযাগ সৃর্ি 

80 

1.1  Kg©KZ©ve„‡›`i 

cÖwkÿY cÖ`vb 

cÖwkwÿZ 

Kg©KZ©v 

msL¨v 60 114 429 1050 1000 950 900 850 1102 1157 

1.2 †mwgbvi Av‡qvRb Av‡qvwRZ 

†mwgbvi 

msL¨v 10 - - 2 1 - - - 3 4 

1.3 Kg©kvjv Av‡qvRb Av‡qvwRZ 

Kg©kvjv 

msL¨v 10 - - 2 1 - - - 3 4 

 



7 

 

মাঠ পয িাহয়র  কায িালহয়র আবর্িক জকৌশলগি উহেিসমূে 

(জমাট মান-২০) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

জকৌশলগি 

উহেি 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগি 

উহেহির মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষেমািার মান-২০১7-১8 

অসািারে 

(Excellent) 

অর্ি উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলর্ি মান 

(Fair) 

চলর্িমাহনর 

র্নহে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষিার সহে 

বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন 

চুর্ি বাস্তবায়ন 

4 ২০১7-১8 অথ ি বছহরর িসড়া বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন চুর্ি দার্িল 

র্নি িার্রি সময়সীমার মহধ্য িসড়া চুর্ি 

মন্ত্রোলয়/র্বভাহগ দার্িলকৃি 

িার্রি 1 17 এর্প্রল 19 এর্প্রল 20 এর্প্রল 23 এর্প্রল 25 এর্প্রল 

২০১7-১8 অথ ি বছহরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্ি           র     

          ত           ত সংখ্যা ১ 4 3 - - - 

২০১7-১8 অথ ি বছহরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্ির অি ি বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্িহবদন দার্িল 

র্নি িার্রি িার্রহি অি ি বার্ষ িক মূল্যায়ন 

প্রর্িহবদন দার্িলকৃি 

িার্রি ১ 15 

জানুয়ার্র00000

00 

16 জানুয়ার্র 17 জানুয়ার্র 18 জানুয়ার্র ২1 জানুয়ার্র 

২০১6-১7 অথ ি বছহরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্ির মূল্যায়ন প্রর্িহবদন দার্িল 

বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্িহবদন দার্িলকৃি িার্রি ১                                         

        ত,     

  র       

    র 

         

 

 

 

9           র                     

এ                   র  

                ত িার্রি 1  ১      র  ১       র         র  - - 

  র         র       এ            

     ত 

              ত ত  র  ১  ১      র  ১       র         র  15     - 

উদ্ভাবনী উহোগ ও  Small 

Improvement Project (SIP) 
বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উহোগ বাস্তবার্য়ি ত  র  1 4 জানুয়ার্র 11 জানুয়ার্র 18 জানুয়ার্র 25 জানুয়ার্র 31 জানুয়ার্র 

এ             ত % 1 25 - - - - 

র্পআরএল শুরুর ২ মাস পূহব ি সংর্িি 

কম িচারীর র্পআরএল, ছুটির নগদায়ন ও 

জপনশন মঞ্জুরীপি যুগপৎ জার্র র্নর্িিকরে 

সংর্িি কম িচারীর র্পআরএল ও ছুটির 

নগদায়ন পি যুগপৎ জার্রকৃি 

% 1 ১০০ ৯০ ৮০ - - 

             র                       ত              র             

     ত 

% 1 100 90 80 70 60 

অর্ভহযাগ প্রর্িকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন র্নস্পর্ত্তকৃি অর্ভহযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

      ত     এ            র    

               র          

      এর       র  

      রত        র           ত     

এ            র            

       র     ত 

ত  র  ১  ১      র  ১       র         র  - - 

জসবার মান সম্পহকি জসবা গ্রেীিাহদর 

মিামি পর্রবীক্ষহের ব্যবস্থা চালু করা 

জসবা গ্রেীিাহদর মিামি পর্রবীক্ষহের 

ব্যবস্থা চালুকৃি 

ত  র  1         র         র           র -  

 

 

 

- 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

জকৌশলগি 

উহেি 

(Strategic 

Objectives) 

 
জকৌশলগি 

উহেহির মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight 

of PI) 

ক্ষেমািার মান-২০১7-১8 

অসািারে 

(Excellent) 

অর্ি উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলর্ি মান 

(Fair) 

চলর্িমাহনর 

র্নহে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষিা ও 

ননর্িকিার 

উন্নয়ন 

4 সরকার্র কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষেসে র্বর্ভন্ন র্বষহয় 

কম িকিিা/কম িচারীহদর জন্য প্রর্শক্ষে 

আহয়াজন 

প্রর্শক্ষহের সময়* জনঘন্টা 2 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জািীয় শুিাচার জকৌশল বাস্তবায়ন ২০১7-১8 অথ ি বছহরর শুিাচার বাস্তবায়ন 

কম িপর্রকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষে 

কাঠাহমা প্রেীি ও দার্িলকৃি 

িার্রি 1 ১6 জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

র্নি িার্রি সময়সীমার মহধ্য নিমার্সক 

পর্রবীক্ষে প্রর্িহবদন দার্িলকৃি 

 

সংখ্যা 1 ৪ ৩ - - - 

িথ্য অর্িকার 

বাস্তবায়ন 

জজারদারকরে 

1 

 

 

 

িথ্য বািায়ন োলনাগাদকরে 

 

িথ্য বািায়ন োলনাগাদকৃি % 0.5 80 70 60 - - 

       ত ত       

 

       ত ত       ত % 0.5 100 90 85 80 75 

      

       র 

     

2                        র                      ত % 2 ৫০ ৪৫ ৪০  ৫  ০ 

* ৬০ ঘন্টা প্রর্শক্ষহের মহধ্য অন্যেন ২০ ঘন্টা সরকার্র কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রর্শক্ষে অন্তর্ভ িি থাকহব। 
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সংহযাজনী-১   

শব্দ সংহক্ষপ (Acronyms)   

        

ক্রর্মক 

নং 

আেক্ষরসমূে বে িনা 

1.  র্বর্বএস বাংলাহদশ পর্রসংখ্যান ব্যেহরা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

2.  wewmGm evsjv‡`k wmwfj mvwf©m 

(Bangladesh civil service) 

3.  র্িএলএস প্রার্েসম্পদ অর্িদপ্তর  

(Department of Livestock Services) 

4.  GdIqvB A_© eQi 

(Fiscal Year) 

5.  র্জর্ির্প জমাট জদশজ উৎপাদন 

(Gross Domestic Product) 

6.  এমওএফএল মৎস্য ও প্রার্েসম্পদ মন্ত্রোলয় 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

7.       Awdmvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU 

8.  wcAvB cvidi‡gÝ BwÛ‡KUi  

(Performance Indicators) 
9.  GmAvBwc ÿz`ª Dbœqb cÖKí 

(Small Improvement Project) 

10.  GmwWwR ‡UKkB Dbœqb jÿ¨gvÎv 

(Sustainable Development Goal) 
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       কম ি সম্পাদন 

সূচকসমূে 

র্ববরে বাস্তবায়নকারী 

দপ্তর/সংস্থা 

পর্রমাপ পির্ি 

এবং উপাত্তসূি 

সািারে মন্তব্য 

1. 1 Kg©KZ©ve„‡›`i 

cÖwkÿY cÖ`vb 

cÖwkwÿZ 

Kg©KZ©v 

cÖwkÿY Ggb GKwU cwiKwíZ cÖwµqv hvi gva¨‡g 

Kg©KZ©v‡`i †ckvMZ Áv‡bi DrKl© mvab I `ÿZv e„w× nq 

Ges Kg©KZ©v‡`i „̀wófw½ I AvPi‡Yi BwZevPK cwieZ©b 

mvwaZ nq| IwUAvB-‡Z m¤úvw`Z cÖwkÿYmg~n : wefvMxq 

m¤úªmvib, cÖkvmb I Awdm e¨e ’̄vcbv welqK cÖwkÿY, 

eywbqvw` cÖwkÿY, we‡klvwqZ cÖwkÿY †hgb- wefvMxq AvBb 

I wewagvjv m¤úwK©Z cÖwkÿY, cï Lv`¨ e¨e ’̄vcbv m¤úwK©Z 

cÖwkÿY, DbœZ Nvm Pvl I  cywó m¤úwK©Z cÖwkÿY, Mevw`i 

DbœZ RvZ Dbœq‡b K…wÎg cÖRbb m¤úwK©Z cÖwkÿY Ges 

wbivc` Lv`¨ ˆZix Ges Lv‡`¨ g~j¨ ms‡hvRb welqK cÖwkÿY 

cÖ`vb | 

 

IwUAvB 

mvfvi, XvKv | 

IwUAvB Gi 

gvwmK I 

evwl©K wi‡cvU© 

ch©vß ev‡RU 

eivÏ Ges 

cÖwkÿ‡Yi Rb¨ 

IwUAvB-Gi 

mÿgZv evov‡bv 

cÖ‡qvRb | 

2. 2 †mwgbvi Av‡qvRb Av‡qvwRZ 

†mwgbvi 

 ‡mwgbvi n‡jv GKwU AvbyôvwbK Dc¯’vcbv hv GK ev 

GKvwaK we‡kl‡Ái gva¨‡g AskMÖnbKvix †ckvRxwee„›` 

GKwU wbwÏó wel‡q Av‡jvPbv K‡i wm×všÍ †bq | 

bZzb bZzb mgm¨v mgvav‡b Ges bZzb D™¢vweZ cÖhyw³ cÖPvi 

I m¤úªmvi‡bi Rb¨ wb‡q †mwgbvi Av‡qvRb Kiv | 

IwUAvB 

mvfvi, XvKv | 

IwUAvB Gi 

gvwmK I 

evwl©K wi‡cvU© 

ch©vß ev‡RU 

eivÏ Ges 

‡mwgbv‡ii Rb¨ 

†mwgbvi Kÿ 

ˆZix cÖ‡qvRb | 

3. 3 Kg©kvjv Av‡qvRb 
Av‡qvwRZ 

Kg©kvjv 

Kg©kvjvq GKwU we‡kl wel‡q `jxqwfwËK Ávb I AwfÁZv 

‡kqvi K‡i AskMÖnbKvix †ckvRxwe‡`i m¤§wZ‡Z 

Av‡jvPbvi wfwË‡Z wm×všÍ †bq | evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z 

2030 mv‡ji g‡a¨ GmwWwR jÿ¨ c~i‡b cÖvwYm¤ú` 

Awa`ß‡ii f~wgKv Ges mv¤úªwZKKv‡j BgvwR©s I wi-BgvwR©s 

wWwRR m¤ú‡K© wefvMxq Kg©KZ©v‡`i wb‡q Kg©kvjvi 

Av‡qvRb | 

IwUAvB 

mvfvi, XvKv | 

IwUAvB Gi 

gvwmK I 

evwl©K wi‡cvU© 

ch©vß ev‡RU 

eivÏ Ges 

m‡¤§jb Kÿ 

ˆZix cÖ‡qvRb | 

 


