
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িম
ক নং 

িশ েণর নাম বা বায়নকাল িশ ণাথীর 
ধরণ 

িশ ণা
থীর সংখ া 

অথায়নকারী সং া িশ ণা
থীেদর 
তািলকা 

২০১০-২০১১ 

০১. িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

২২-২৪ 
সে র/20

১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

সংেযাজ
নী-০১ 

০২. পিরেবশ বা ব িচংিড় চােষ 
মািট ও পািনর না ন 
ব ব াপনা 

২২-২৪ 
সে র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

০৩. িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

২৫-২৭ 
সে র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

০৪. পিরেবশ বা ব িচংিড় চােষ 
মািট ও পািনর না ন 
ব ব াপনা 

২৫-২৭ 
সে র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

০৫. গলদা িচংিড়র গৃহা ন 
হ াচারী িনমান ও পিরচালনা 
এবং িপএল লালন-পালন 

২৯-০৫ 
অে াবর/১০  

িচংিড় চাষী/ 
উেদ া া 

১৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

০৬. পিরেবশ বা ব িচংিড় চােষ 
মািট ও পািনর না ন 
ব ব াপনা 

০৬-০৮ 
অে াবর/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

০৭. িচংিড় ও ধােনর সমি ত 
চাষ প িত 

০৬-০৮ 
জানুয়াির/১১ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

০৮. িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

২১-২৩ 
অে াবর/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

০৯. িচংিড়র খাদ  ত ও 
েয়াগ প িত 

২১-২৩ 
অে াবর/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১০. িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

২৬-২৮ 
অে াবর/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  
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১১. িচংিড়র খাদ  ত ও 
েয়াগ প িত 

২৬-২৮ 
অে াবর/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১২. িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

০২-০৪ 
নেভ র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১৩. িচংিড়র খাদ  ত ও 
েয়াগ প িত 

০২-০৪ 
নেভ র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১৪. িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

০৫-০৭ 
নেভ র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 



১৫. িচংিড়র খাদ  ত ও 
েয়াগ প িত 

০৫-০৭ 
নেভ র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১৬. িচংিড়র রাগ সনা করণ, 
িতেরাধ ও িনয় ণ  

০৯-১১ 
নেভ র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১৭. িচংিড় খােদ  িবষা  
অ াি বােয়ািটক এর ব বহার 
এবং মানবেদেহ এর 

িতকর ভাব 

১২-১৪ 
নেভ র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১৮. িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

০১-০৩ 
িডেস র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

১৯. আধা িনিবড় িচংিড় চাষ 
কলােকৗশল 

০৯-১১ 
িডেস র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

২০. আধা িনিবড় িচংিড় চাষ 
কলােকৗশল 

২২-২৪ 
িডেস র/১০ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

২১. আধা িনিবড় িচংিড় চাষ 
কলােকৗশল 

০৫-০৭ 
জানুয়াির/১১ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

২২. িচংিড় ও ধােনর সমি ত 
চাষ প িত 

০৬-০৮ 
জানুয়াির/১১ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

২৩. আধা িনিবড় িচংিড় চাষ 
কলােকৗশল 

০১-০৩ 
ফ য়ারী/১১ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

২৪. গলদা িচংিড়র গৃহা ন 
হ াচারী িনমান ও পিরচালনা 
এবং িপএল লালন-পালন 

০১-০৭ 
ফ য়ারী/১১ 

িচংিড় চাষী/ 
উেদ া া 

১৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

 

২৫. উ ত পিরবহণ ও িচংিড়র 
আহেরাণ র পিরচযা 
কৗশল 

২৪-২৬ 
ফ য়ারী/১১ 

িচংিড় চাষী ১৫ জন বােগরহাট জলায় 
িচংিড় গেবষণা ক  

াপন ক  

  

২০১১-২০১২ 



২৬. পিরেবশ বা ব িচংিড় চােষ 
মািট ও পািনর না ন 
ব ব াপনা 

০৭-০৯ 
এি ল/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

২৭. মাছ চােষ িতকর 
রাসায়িনক ব ািদর ভাব 

০৭-০৯ 
এি ল/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

২৮. জাটকা/ইিলশ অভয়া েমর 
সুফল ও ভাব 

১১-১২ 
এি ল/১২ 

উপকূলীয়/সা
মিু ক জেল, 
মrস জীিব ও 

মrস   
ব বসায়ী 

৩০ 
জন 

আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

২৯. মাছ চােষ খাদ  ও  
ব ব াপনা 

১৪-১৭ 
ম/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৩০. জাটকা/ইিলশ অভয়া েমর 
সুফল ও ভাব 

২২-২৩ 
ম/১২ 

উপকূলীয়/সা
মিু ক জেল, 
মrস জীিব ও 

মrস  

ব বসায়ী 

৩০ 
জন 

আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 



৩১
. 

পিরেবশ বা ব িচংিড় চােষ 
মািট ও পািনর না ন 
ব ব াপনা 

২৬-২৮ 
ম/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৩২
. 

িচংিড়র রাগ সনা করণ, 
িতেরাধ ও িনয় ণ 

০৪-০৬ 
জুন/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৩
৩. 

উপকূলীয় মােছর ব ব াপনা 
ও সংর ণ 

১৪-১৫ 
জুন/১২ 

উপকূলীয়/সা
মিু ক জেল, 
মrস জীিব ও 

মrস  
ব বসায়ী 

৩০ 
জন 

সােপাট© টু 
সাসেটইেনবল 

ম ােনজেম  অব দা ব 
অব ব ল লাজ© মিরিন 

ইেকািসে ম ক  

 

৩৪
. 

গৃহা ন হ াচারীেত গলদা 
িচংিড়র পানা উrপাদন ও 
চাষ ব ব াপনা  

২২-২৫ 
জুন/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৩৫
. 

মাছ চােষ খাদ  ও  
ব ব াপনা 

২২-২৫ 
জুন/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৩৬
. 

িচংিড়র উ ততর চাষাবাদ 
কলােকৗশল 

২৬-২৮ 
জুন/১২ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

২০১২-২০১৩ 

৩৭
. 

উ ত িচংিড় চােষ খাদ  ও 
খাদ  ব ব াপনা 

২৪-২৬ 
জুন/১৩ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

২০১৩-২০১৪ 

৩
৮. 

অিধকতর উrপাদেনর জন  
উ ত প িতেত মাছ চাষ 
ব ব াপনা ও কলােকৗশল 

০১-০৩ 
মাচ©/১৪ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৩৯
. 

সামিু ক মrস  ব ব াপনা ও 
সংর ণ  

০৫-০৬ 
মাচ©/১৪ 

উপকূলীয়/সা
মিু ক জেল, 
মrস  জীিব ও 

মrস   
ব বসায়ী 

৩০ 
জন 

সােপাট© টু 
সাসেটইেনবল 

ম ােনজেম  অব দা ব 
অব ব ল লাজ© মিরিন 

ইেকািসে ম ক  

 

৪০
. 

উ ত িচংিড় চােষ খাদ  ও 
খাদ  ব ব াপনা 

১৮-২০ 
ম/১৪ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন িবএফআরআই  

৪১
. 

অিধকতর উrপাদেনর জন  
উ ত প িতেত মাছ চাষ 
ব ব াপনা ও কলােকৗশল 

০৫-০৭ 
জুন/১৪ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 



৪২
. 

অিধকতর উrপাদেনর জন  
উ ত প িতেত মাছ চাষ 
ব ব াপনা ও কলােকৗশল 

১৮-২০ 
জুন/১৪ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৪৩
. 

ইিলশ স দ সংর ণ ও 
ব ব াপণা  

২৪-২৬ 
জুন/১৪ 

উপকূলীয়/সা
মিু ক জেল, 
মrস  জীিব ও 

মrস  
ব বসায়ী 

২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 



২০১৪-২০১৫ 

৪৪
. 

উ ত িচংিড় চাষ ব ব াপনা ২৩-২৫ 
জুন/১৫ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন িবএফআরআই  

৪৫
. 

অিধকতর উrপাদেনর জন  
উ ত প িতেত মাছ চাষ 
ব ব াপনা ও কলােকৗশল 

০৯-
১১জনু/১৫ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৪৬
. 

ইিলশ স দ সংর ণ ও 
ব ব াপণা 

১৩-১৫ 
জুন/১৫ 

উপকূলীয়/
সামিু ক 

জেল, 
মrস জীিব 
ও মrস  
ব বসায়ী 

২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৪৭
. 

অিধকতর উrপাদেনর জন  
উ ত প িতেত মাছ চাষ 
ব ব াপনা ও কলােকৗশল 

২৩-২৫ 
জুন/১৫ 

িচংিড় চাষী ২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

৪৮
. 

ইিলশ স দ সংর ণ ও 
ব ব াপণা 

২৬-২৮ 
জুন/১৫ 

উপকূলীয়/
সামিু ক 

জেল, 
মrস জীিব 
ও মrস  
ব বসায়ী 

২৫ জন আইিডআরএস 
িবএফআরআই ক  

 

২০১৫-২০১৬ 

৪৯
.. 

‘‘মrস  উrপাদন কৗশল 
(গলদা িচংিড় চাষ)’’ 

১০-১২ 
নেভ র/১৫ 

 

িচংিড় চাষী ২৪ জন এস এস ডি উ 
আরিডিপ-জাইকা 
ক , এলিজইিড 

সংেযা
জনী-১ 

৫০
. 

‘‘মrস  উrপাদন কৗশল 
(গলদা িচংিড় চাষ)’’ 

১৪-১৬ 
নেভ র/১৫ 

 

িচংিড় চাষী ২৪ জন এস এস ডি উ 
আরিডিপ-জাইকা 
ক , এলিজইিড 

সংেযা
জনী-২ 

৫১
. 

‘‘মrস  উrপাদন কৗশল 
(গলদা িচংিড় চাষ)’’ 

১৭-১৯ 
নেভ র/১৫ 

 

িচংিড় চাষী ২৪ জন এস এস ডি উ 
আরিডিপ-জাইকা 
ক , এলিজইিড 

সংেযা
জনী-

৩ 



সংেযাজনী-১ 

evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU 

wPswo M‡elYv ‡K›`ª,ev‡MinvU| 

Gj,wR,B,wW KZ©„K Av‡qvwRZ  grm¨ Drcv`b †KŠkj ÔÔMj`v wPswo PvlÕÕ welqK cÖwk¶‡Y AskMÖnbKvix‡`i 

ZvwjKv 

cÖwk¶‡Yi ZvwiL t 10 -12 b‡f¤î, 2015 Bs 

 

µwgK  

bs 

cÖwk¶Yv_©x‡`i bvg I wVKvbv 

1. ‡gvt iwdKzj Bmjvg, ‡Mvqvwjqv wej, cvemm, abevox, Uv½vBj| 

2. ‡gvt gKeyj †nv‡mb, ‡Mvqvwjqv wej, cvemm, abevox, Uv½vBj| 

3. ‡gvt AvwZKzi ingvb Lvb, Kzwjqv, Mv‡iv‡Rvev Lvj, cvemm, NvUvBj, Uv½vBj| 

4. ‡gvt Avwid †mbv, Kzwjqv, Mv‡iv‡Rvev Lvj, cvemm, NvUvBj, Uv½vBj| 

5. ‡gvt Gbv‡qZzi ingvb, bvPbv kvwjLvj, Rvgvjcyi m`i, Rvgvjcyi 

6. ‡gvt Avwgbyj Bmjvg, bvPbv kvwjLvj, Rvgvjcyi m`i, Rvgvjcyi 

7. Avãyjøvn Avj gvgyb, jv ỳjxqvLvj, cvemm wjt, AvUcvov, ‡bÎ‡Kvbv 

8. ‡gvt mvgQzwÏb gnviwk, cvemm, wSbvBMvZx, †kicyi| 

9. Avãyj Kvw`i, gnviwk, cvemm, wSbvBMvZx, †kicyi| 

10 ‡gvt gyKQz`yj Avjg, ỳwaqvMvQv, †RviLvjx †evW, cvemm, Rvgvjcyi| 

11 ‡gvt Avwgiæj nK, ‰PZwej, cvemm, MdiMuvI, gqgbwmsn| 

12 ‡gvt Avãyj bvwn`, ‰PZwej, MdiMuvI, gqgbwmsn| 

13 ‡gvt iwdKzj Bmjvg (Bidvb), ỳwaqvMvQv, †Rvov Lvjx †evW©, cvemm, Rvgvjcyi| 

14 mvw`Kzi ingvb mygb, jvDwjqv Lvj, cvemm, AvUcvov, †bÎ‡Kvbv| 

15 iv‡k ỳj Kwei, dwjqv Lvj, cjvkNvUv, dzjevwoqv, gqgbwmsn| 

16 ‡gvt Av‡bvqvi mv`vZ,dwjqv Lvj, cjvkNvUv, dzjevwoqv, gqgbwmsn| 

17 ‡gvt wmwÏK, evjyqv Kvqjv, cvemm ‡MŠwicyi, gqgbwmsn| 

18 ‡gvt AveŸvm Avjx †`Iqvb, ‡avjvqLvj, cvemm wjt, dzjcyi, gqgbwmsn| 

19 wbg©j P› ª̀ †mb, ‡avjvqLvj, cvemm wjt, dzjcyi, gqgbwmsn| 

20 ‡gvt wQwÏKzi ingvb, bvKbv›`v evwZKziv, cvemm wjt, dzjcyi, gqgbwmsn| 

21 ‡gvQv: kxwibv LvZzb, bvKvbv›`v evwZKziv, cvemm wjt, dzjcyi, gqgbwmsn| 

22 G †K Gg, dRjyj nK, wej Kvwjqv, evjyqvLvj, †MŠixcyi, gqgbwmsn| 

23. 

‡gvt Avmv`y vn Gikv`, KgjvKv›`v, †bÎ‡Kvbv| 

24. 

‡gvt †Lvi‡k` Avjg, KgjvKv›`v, †bÎ‡Kvbv| 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সংেযাজনী-২ 

 

evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU 

wPswo M‡elYv ‡K›`ª,ev‡MinvU| 

Gj,wR,B,wW KZ©„K Av‡qvwRZ  grm¨ Drcv`b †KŠkj ÔÔMj`v wPswo PvlÕÕ welqK cÖwk¶‡Y AskMÖnbKvix‡`i 

ZvwjKv 

cÖwk¶‡Yi ZvwiL t 14 -16 b‡f¤î, 2015 Bs 

 

µwgK  

bs 

cÖwk¶Yv_©x‡`i bvg I wVKvbv 

1. eyw× gšÍ e‰o, ïqvMÖvg, cvemm wjt, ‡KvUvjxcvov, ‡MvcvjMÄ| 

2. wbg©j Kzgvi ivq, ïqvMÖvg, cvemm wjt, ‡KvUvjxcvov, ‡MvcvjMÄ| 

3. ‡gvt gneeZ Avjx, eo Wzgywiqv, cvemm, UzsMxcvov, ‡MvcvjMÄ| 

4. ‡gvt iv‡k` Luvb, eo Wzgywiqv, cvemm, UzsMxcvov, ‡MvcvjMÄ| 

5. ‡MŠZg nxiv, KvUi evox, KviviMvwZ cvemm wjt, †MvcvjMÄ m`i, †MvcvjMÄ| 

6. ‡gvt KvBqyg †kL, KvUi evox, KviviMvwZ cvemm wjt, †MvcvjMÄ m`i, †MvcvjMÄ| 

7. ‡gvt wmnveywÏb (mvÏvg), KzPvBcwUª Lvj, cvemm wjt, ‡MvmvBi nvU, kixqZcyi 

8. ‡gvt kwid, KzPvBcwUª Lvj, cvemm wjt, ‡MvmvBi nvU, kixqZcyi 

9. b~i wgqv ‡`Iqvb, ‡PvK`vi Kvw›` Lvj, cvemm wjt †f`iMÄ, kixqZcyi| 

10 ‡gvt ûgvqb gywjøK, ‡PvK`vi Kvw›̀  Lvj, cvemm wjt †f`iMÄ, kixqZcyi| 

11 ‡gvt Zdv¾j wek¦vm, PvjZv Lvjx Lvj, cvemm wjt evwjqvKv›`x, ivRevox| 

12 ‡gvt gvneye Avjg, PvjZv Lvjx Lvj, cvemm wjt evwjqvKv›`x, ivRevox| 

13 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb, ~̀M©vcyi cvwb e¨e¯’vcbv mgevq mwgwZ wjt, cvbkv, ivRevox| 

14 ‡gvt iIkb, `~M©vcyi cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wjt, cvbkv, ivRevox| 

15 wbg©j Kzgvi gvj, fivWyex cvwb e¨e¯’vcbv mwgwZ, eqvj gvix, dwi`cyi| 

16 ‡gvt dzqv` †kL, fivWyex cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ, eqvj gvix, dwi`cyi| 

17 Drcj wek¦vm, mvZ Mvwfqv wej cvwb e¨e¯’vcbv mgevq mwgwZ wjt, ivqcyi, gayLvjx, dwi`cyi| 

18 ‡gvt ivRv dwKi, mvZ Mvwfqv wej cvwb e¨e ’̄vcbv mgevq mwgwZ wjt, ivqcyi, gayLvjx, dwi`cyi| 

19 ‡gvt nvweeyi ingvb, AvjxKzi Gbv‡qZ bMi cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ wjt, KvjwKwb, gv`vixcyi| 

20 ‡gvt wMqvmDwÏb, AvjxKzi Gbv‡qZ bMi cvwb e¨e ’̄vcbv mwgwZ wjt, KvjwKwb, gv`vixcyi| 

21 ‡gvt Aveyj evkvi, AvIwjqvPi cvwb e¨e¯’vcbv mwgwZ wjt, KvjwKwb, gv̀ vixcyi|  

22  †gvt bvwmi DwÏb, AvIwjqvPi cvwb e¨e¯’vcbv mwgwZ wjt, KvjwKwb, gv`vixcyi| 

23 ‡gvt Avwgi nvgRv, DËi Kv›`x gv_vfv½v, cvemm wjt, KvjwKwb, gv`vixcyi|  

24  †gvt gwdRyj Bmjvg, DËi Kv›`x gv_vfv½v, cvemm wjt, KvjwKwb, gv`vixcyi| 

 



 

সংেযাজনী-৩ 

evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU 

wPswo M‡elYv ‡K›`ª,ev‡MinvU| 

 

Gj,wR,B,wW KZ©„K Av‡qvwRZ  grm¨ Drcv`b †KŠkj ÔÔ Mj`v wPswo Pvl ÕÕ welqK cÖwk¶‡Y AskMÖnbKvix‡`i 

ZvwjKv 

cÖwk¶‡Yi ZvwiL t 17 -19 b‡f¤î, 2015 Bs 

 

µwgK  

bs 

cÖwk¶Yv_©x‡`i bvg I wVKvbv 

1. gqbyj AvRv` dviæK, nvIwbqv ‡mvwbqv nvIi cvemm wjt, evjvMÄ, wm‡jU| 

2. ‡gvt wRjydi Avjx wRjy, nvIwbqv ‡mvwbqv nvIi cvemm wjt, evjvMÄ, wm‡jU| 

3. nvwdRyi ingvb, UvjvLvj, cvemm wjt, ‡MvcvjMÄ, wm‡jU| 

4. Aveyj Avbvg †PŠayix, PviLvB `wÿY nvIi, cvemm wjt, weivbxevRvi, wm‡jU| 

5. ‡gvt Avãyj gywKZ, PviLvB `wÿY nvIi, cvemm wjt, weivbxevRvi, wm‡jU| 

6. ‡gvt bvwn` Lvb, UjvLvj, cvemm wjt, †MvcvjMÄ, wm‡jU| 

7. ‡gvt kwdKzi ingvb, AviæqvKjKwjqv, cvemm wjt, bexMÄ, nweMÄ| 

8. ‡gvt BmgvBj †nv‡mb, AviæqvKjKwjqv, cvemm wjt, bexMÄ, nweMÄ| 

9. Gg G †bvgvb ZvjyK`vi, avbQwo Lvj, cvemm wjt, jvLvB, nweMÄ| 

10. ‡gvt gvwbK Luvb, avbQwo Lvj, cvemm wjt, jvLvB, nweMÄ| 

11. kvšÍ iÄb `vk, wdivwb wej kvLvwZ Lvj, cvemm wjt, jvLvB, nweMÄ| 

12. ‡gvt KvDQvi Avn‡g` ZvjyK`vi, wdivwb wej kvLvwZ Lvj, cvemm wjt, jvLvB, nweMÄ| 

13. Avt Avjx, gyMvB Lvj, cvemm, mybvgMÄ m`i| 

14. kni evby, gyMvB Lvj, cvemm, mybvgMÄ m`i| 

15. ‡gvt Avãyj Iqv ỳ`, mv‡n‡ei MvI, cvemm wjt, †`vqviv evRvi, mybvgMÄ| 

16. ‡gvt Aveªæ wgqv, g½jcyi, cvemm wjt, †`vqviv evRvi, mybvgMÄ|  

17. ‡gvt ‡njvj DwÏb, g½jcyi, cvemm wjt, †`vqviv evRvi, mybvgMÄ| 

18. wgRvbyi ingvb, mv‡n‡eiMvI, cvemm wjt †`vqviv evRvi, mybvgMÄ| 

19. g„Zy¨Äq †`, ¯̂ibivYxivjv, cvemm wjt,  Ryox, †gŠjfxevRvi| 

20. kvnxb Avng`, ¯̂ibivYxivjv, cvemm wjt,  Ryox, †gŠjfxevRvi| 

21. kvn Rvgvj †PŠayix, mfvcwZ, KvjvQov, cvemm wjt, KgjMÄ, †gŠjfxevRvi| 

22. gwnDwÏb dvngx, m`m¨, KvjvQov, cvemm wjt, KgjMÄ, †gŠjfxevRvi| 

23. Avjxg Avj gywbg, m`m¨, eoRvbQov, cvemm wjt, ivRbMi, †gŠjfxevRvi| 

24. ‰mq` AviKvbyj Bmjvg, m`m¨, eoRvbQov, cvemm wjt, ivRbMi, †gŠjfxevRvi| 

 



cÖwkÿY/Kg©kvjv/‡mwgbvi Gi cÖwZ‡e`b Ryb (2013-14) 

1. ‡K› ª̀ KZ©„K Av‡qvwRZ cÖwkÿY/Kg©kvjv/‡mwgbvit 

µwgK 

bs 

cÖwkÿY/‡mwgbvi/Kg©kvjvi welq Abyôv‡bi 

ZvwiL, ’̄vb I 

†gqv` 

AskMÖnYKvixi 

msL¨v 

A_©vqbKvix 

ms ’̄v/cÖwZôv‡bi 

bvg 

‡gvU e¨q gšÍe¨ 

01 AwaKZi Drcv`‡bi Rb¨ DbœZ 

c×wZ‡Z gvQPvl e¨e ’̄vcbv I 

†KŠkj 

1-3, gvP©/14 

evDdj, 

cUyqvLvjx 

25 Rb AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb I M‡elYv 

Kvh©µg 

kw³kvjxKiY 

cÖKí, 

weGdAviAvB 

46,600/-  

02 mvgyw ª̀K grm¨ m¤ú` e¨e ’̄vcbv 

I msiÿY 

05-06 

gvP©/14 

30 Rb mv‡cvU© Uz 

mvm‡UBb‡bej 

g¨v‡bR‡g›U Ad `v 

eejwg cÖ‡R± 

34,200/- 

03 AwaKZi Drcv`‡bi Rb¨ DbœZ 

c×wZ‡Z gvQ Pvl I e¨e ’̄vcbv 

Kjv‡KŠkj 

5-7 Ryb, 

ev‡MinvU 

 

25 Rb 

 

 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb I M‡elYv 

Kvh©µg 

kw³kvjxKiY 

cÖKí, 

weGdAviAvB 

46,600/- 

04 AwaKZi Drcv`‡bi Rb¨ DbœZ 

c×wZ‡Z gvQ Pvl I e¨e ’̄vcbv 

Kjv‡KŠkj 

18-20 Ryb, 

cUzqvLvjx 

 

25 Rb 

 

 

,, 46,600/- 

05 evwl©K M‡elYv AMÖMwZ (2013-

14) I M‡elYv cwiKíbv cÖYqb 

(2014-15) welqK Kg©kvjv 

19 Ryb  

wPM‡K 

ev‡MinvU 

100 Rb ivR¯^ 50,000/- 

06 Bwjk m¤ú` msiÿY I 

e¨e¯’vcbv 

24-26 Ryb 25 Rb 

 

 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb I M‡elYv 

Kvh©µg 

kw³kvjxKiY 

cÖKí, 

weGdAviAvB 

46,600/- 

 



cÖwk¶Y/Kg©kvjv/‡mwgbvi Gi cÖwZ‡e`b ‡g-Ryb (2014-15) 

                              1. ‡K› ª̀ KZ©„K Av‡qvwRZ cÖwk¶Y/Kg©kvjv/‡mwgbvit 

 

µwgK 

bs 

cÖwk¶Y/‡mwgbvi/Kg©kvjvi welq Abyôv‡bi 

ZvwiL, ’̄vb I 

†gqv` 

AskMÖnYKvixi 

msL¨v 

A_©vqbKvix 

ms ’̄v/cÖwZôv‡bi bvg 

‡gvU e¨q gšÍe¨ 

01 evwl©K M‡elYv AMÖMwZ (2014-

15) I M‡elYv cwiKíbv cÖYqb 

(2015-16) welqK Kg©kvjv 

07 Ryb 

wPM‡K, 

ev‡MinvU 

100 Rb ivR¯̂ 50,000/-  

02. DbœZ wPswo Pvl 

e¨e¯’vcbvwelqKcÖwk¶Y 

23-25 Ryb 

wPM‡K, 

ev‡MinvU 

25 Rb ivR¯̂ 40,000/- 

03. Bwjk m¤ú` msi¶Y I 

e¨e¯’vcbvwelqKcÖwk¶Y 

09-11 Ryb 

(03 w`b), 

ev‡MinvU 

25 Rb 

 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb 

I M‡elYv Kvh©µg 

kw³kvjxKiY cÖKí, 

weGdAviAvB 

46,600/- 

04. AwaKZi Drcv`‡bi Rb¨ DbœZ 

c×wZ‡Z gvQ Pvl I e¨e ’̄vcbv 

Kjv‡KŠkjwelqKcÖwk¶Y 

13-15 Ryb 

(03 w`b), 

ev‡MinvU 

 

25 Rb 

 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb 

I M‡elYv Kvh©µg 

kw³kvjxKiY cÖKí, 

weGdAviAvB 

46,600/- 

05. Bwjk m¤ú` msi¶Y I 

e¨e¯’vcbvwelqKcÖwk¶Y 

23-25 Ryb 

(03 w`b), 

ev‡MinvU 

 

25 Rb 

 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb 

I M‡elYv Kvh©µg 

kw³kvjxKiY cÖKí, 

weGdAviAvB 

46,600/- 

06. AwaKZi Drcv`‡bi Rb¨ DbœZ 

c×wZ‡Z gvQ Pvl I e¨e ’̄vcbv 

Kjv‡KŠkjwelqKcÖwk¶Y 

26-28 Ryb 

(03 w`b), 

ev‡MinvU 

 

25 Rb 

 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb 

I M‡elYv Kvh©µg 

kw³kvjxKiY cÖKí, 

weGdAviAvB 

46,600/- 

 

 


