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কৰোমকৰঽ সৰাংশ 

 

1 বৰতৰ উতোতৰ ূৱ অঞোচল (এনইআৰ) হ়ভল ৰোফতৰ ূৱ দদেশেৰে োৰসৰ়ত আৰা ই 

সতখন ৰজোমৰে গঠ়ত হ মত অসভ, ভণ়াৰ, ভেঘল, ভ়জৰভ, নগলেণোড আৰা তোৰ়াৰ 

অনোতৰোবাকোত। বগল়কবৱেো এই অঞোচলট দেশৰ অনোম অাংশৰ সৈতে শোচ়ভ ফাংগ ৰজোমত অৱসোথ়ত 

এক সৰা “কাকাৰৰ ড়ঙ়ৰ দৰে” কৰ়ডৰেৰে সাংমজ়ত। 45.6 ভ়ল়ন (2011 লক়ল) ভূঠ 

জনসাংখোমৰে, তল জনফসত়ূৰোণ  উতোতৰ ূৱৰ জনসাংখোম বৰতৰ ভঠূ জনসাংখোমৰ োৰ 3.7 

শতাংশ আৰা এই অঞোচলে বৰতৰ ভঠূ বগল়ক এলেকৰ 7.9 শতাংশ আগাৰ় আছে। অঞোচলটৰ 

জনসাংখোমৰ ফৃহৎ অাংশ গোৰভোম এলেকত ফস কৰে, ম় ৰষোটোৰঽ গড 69 শতাংশ (2011) ৰ 

তালনত অঞোচলটৰ ভূঠ জনসাংখোমৰ 82 শতাংশ হ। উতোতৰ ূৱৰ এক ডঙৰ অাংশ হৈছে ৰোফতোম 

অঞোচল আৰা, এ ফ়শোফৰ এক ফডইবৰোচ়টঽ হটসোটৰূে সোফঽকতৃ়োৰোত। অৰণোমই অঞোচলটৰ 

2/3 অাংশতকৈ ফেছ় এলেক আগাৰ় আছে, এ নঽত়ৰ লকোষোম 33%ৰ ৰ দাগাণ উৰঞোচ় হ। এই 

তল জনফসত়ূৰোণ অঞোচলটৰ ফৈশ়ষোটোম হৈছে অতালনঽ নতৃতোতোফ়ক, সাংসোকতৃ়ক, ধৰোভঽ আৰা 

বষগত ফৈচ়তোৰোমত, 400 ট ন়ৰোদ়ষোট উ-জনজত় গট, আৰা এক ফ়শল আৰা ফৈচ়তোৰভূলক 

জনসাংখোম মত 160 টতকৈ অধ়ক অনাসূচ়ত জনজত় (দেশৰ 630 ৰ ব়তৰত) আছে।            

2 আঞোচল়ক শকোত় ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ। বৰতৰ উতোতৰ ূৱ অঞোচলট (এনইআৰ) 

উৎকৃষোট শকোত় সভোদৰে সভৃদোধ ক়নোতা ফ়জালঽৰ োৰোতমগোমত আৰা উলফোধতৰ সোতৰৰ সনোদৰোবত 

লকোষণঽ োৰত়ফনোধকতৰ সনোভাখঽন হ। উতোতৰ ূৱ অঞোচলৰ জনভৰূ় শকোত় ফোম হৈছে ৰষোটোৰঽ 

গডৰ এক-ততৃঽাংশ। অঞোচলটৰ 1950 MW শঽৰোষ দফঽৰ ফ়ৰঽতে সোথন কৰ 500 MW সকোষভতৰ 

ফোমৱধন আছে। শেহতঽবৱে কন লকোষণঽ উৎদন সকোষভত মগ দ় হৱ নই। সেেহে, 

অৰোমোত শকোত় মগনউতোতৰূৱ অঞোচলৰদঽৰোঘভোমদঽ ফ়কশ তথ ফৃদোধ় আৰা অৰোথনৈত়ক উনোননৰ 

কোষেতোৰত এক গাৰাতৰ ফধ সোফৰূ হৈ ৰ়ছে। ক়ছাভন ৰজোমই সধৰণতে ন়ভোনভনৰ/অৰোমোত 

অনোতঃ/আনোতঃৰজোম়ক ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ নেটৱৰোক আৰা শকোত় দোধত়ৰ ৰ়ফহন/ফ়তৰণৰ 

কোষেতোৰত াুঁজ়ৰ োৰত়ফধৰ ফফে কন সকোষভত মগ ন়দ়ৰ কৰণে কেনোদোৰঽ উৎদন 

কেনোদোৰ (চ়জ়এচ)ৰ ৰ গোৰ়ডৰ জৰ়তে আনক় তেওুঁলকৰ ফফে আফণোট়ত শকোত়ৰ অাংশও লৈ 

মফলৈ সকোষভ নহ। ফেছ়বগ ৰজোমতে ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ হন়সভহূ অতোমধ়ক উচোচ হ (50% 

লৈকে) কৰণ ফ়শলসাংখোমক ৰোফতোম এলেকসভহূ দঽৰোঘ ন়ভোন টেনশোমন লইনৰ দোফৰ সাংমজ়ত 

হ, পলসোফৰূে গোৰহকৰ কোষেতোৰত ন়ভোন বলোটেজ আৰা ন়ভোন গাণভনৰ শকোত় োৰোত হ। মদ়ওফ 

উসোথ়ত ইনষোটল কৰ সকোষভততকৈ োৰ 4000 MW সকোষভত মগ দ়ৰ কৰোমকোৰভ ইত়ভধোমেই 

চল় আছে, তথ়ত উতোতৰ-ূৱ বৰতঽ ৰজোমসভূহৰ গোৰহকসকললৈ এই শকোত় ৰ়ফহ়ত আৰা 
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ফ়তৰণ কৰ ৰোমোত ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ আনোতঃগুঁথন় ফৰোতভন সভৰ সফতকৈ ফেছ় 

োৰজনঽ দ়শ হ।             

োৰকলোৰ টবভূ়  

3 উতোতৰ াৱত T&D ৰ উমাকোত আনোতঃগুঁথন় সষৃোট়/উনোনত কৰ়ফৰ ফফে বৰত চৰকৰে 

(GoI) “উতোতৰ ূৱত  ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ (T&D)ৰ ফফে ভ়শোৰ়ত আুঁচন়” োৰসোতাত  কৰ়ছে ম় 

ফেছ়বগ গোৰহককে ন়ৰোবৰমগোমতৰ সৈতে ৰোমোত ৰ়ভণৰ শকোত় মগন ধৰ়ফলৈ সকোষভ হ’ফ, 

অনোতঃৰজোম়ক আৰা আনোতঃৰজোম়ক ৰ়ফহন আৰা উ-ৰ়ফহন উনোনত কৰ় তল আৰা সকল 

উতোতৰ ূৱৰ ৰজোমতে োৰণলঽৰ হন় হোৰস কৰ় তলৰ লকোষোমৰে।  ফ়শোফ ফেঙোক আৰা বৰত 

চৰকৰৰ াুঁজ়ৰে অনোতঃৰজোম়ক আৰা আনোতঃৰজোম়ক ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ আুঁচন়ফৰৰ (33kV আৰা 

অধ়ক আৰা অধ়ক) সশকোত়কৰণ, উনোনতকৰণৰ ফফে আৰা উতোতৰ ূৱৰ ছখন ৰজোম অসভ, ভণ়াৰ, 

ভ়জৰভ, ভেঘল, তোৰ়াৰ আৰা নগলেণোডত সকোষভত ন়ৰোভণৰ োৰস হতত লৱৰ ফফে বৰত 

চৰকৰে “উতোতৰ ূৱ অঞোচল শকোত় োৰণলঽ উনোনন োৰকলো (NERPSIP)” আুঁচন়খনৰ এক অাংশৰ 

কৰণে াুঁজ় মগনৰ ফফে বৰত চৰকৰে US$ 500 ন়মাতকৈ ত়ন়ট ক়সোত়ৰ US$ 1500 

ন়মাত ৰ়ভণৰ IBRD াুঁজ় সহমোম োৰদনকৰৰ ফফে ফ়শোফ ফেঙোকৰ ওচৰ চ়ছে। বৰত চৰকৰৰ 

শকোত় ভনোতোৰলে (MoP) ৱৰগোৰ়ড –ক োৰকলোটৰ ফফে ছখন উতোতৰ-ূৱ ৰজোমৰ সনোদৰোবত 

কেনোদোৰঽ োৰণনকৰঽ সাংসোথ (IA) ৰূে ন়গ কৰ়ছে। অৱশোমে, সভোতোত়সভহূৰ গৰকঽসোফতোফ 

সাংশোল়ষোট ৰজোম চৰকৰ/ৰজোম়ক ইউট়ল়ট়সভহূৰ ওচৰত থক়ফ, মক কোৰভনোফে সভোূৰোণ হৱৰ 

সৈতে ন়জসোফ ফোমেৰে সভোতোত়সভহূৰ ৰ়চলন আৰা ৰকোষণফেকোষণৰ মতোন লৱৰ ফফে 

তেওুঁলকক োৰদন কৰ হফ। 

4 োৰকলোটৰ োৰথভ ফ়ন়গৰ ক়সোত় এক সতফছৰ সভসঽভ (2014-2021)ৰ ব়তৰত 

োৰণন কৰ হফ আৰা ইৰ দাট ভূখোম উদন আছে, ম় হৈছে: 

a) অনোতঃৰজোম়ক ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ দোধত় শকোত়শলঽ কৰ় তলৰ ফফে অগোৰধ়কৰাকোত 

ফ়ন়গ; 

     

b) শকোত় ইউট়ল়ট় আৰা ফ়বগসভূহৰ সাংসোথগত শকোত়শলঽকৰণ আৰা সকোষভত ন়ৰোভণৰ ফফে 

কৰ়কৰঽ সহমোম। 

5 উৰকোত ৃষোঠবূভ়ত, উতোতৰ াৱৰ অনোতৰোগত এখন ৰজোম অসভে োৰণনৰ দোফৰ ন়কট 

বৱ়ষোমতত বৰত চৰকৰ আৰা অননোম ফহাকোষঽ াুঁজ় মগন ধৰ সাংসোথ মেনে ফ়শোফ ফোংক আৰা 

এড়ফ় -ৰ সহমোম/অনাদনৰ জৰ়তে োৰকলো োৰণন কৰ় ন়জৰ ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ নেটৱৰোকৰ 

ভূখোম োৰসৰণ আৰা উনোননৰ ফ়ষে ফ়ফেচন  কৰ় আছে। অতালনঽ সভজ়ক-অৰোথনৈত়ক, 
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সাংসোকতৃ়ক আৰা ৰ়ৰোশোফ়কৰ়ৰোশোফ়ক সভোদসভূহৰ সনোদৰোবত, আসভ ইলেকটোৰ়চ়টঽ গোৰ়ড 

কৰোৰেচন ল়ভ়টেড (এইজ়চ়এল) আৰা আসভ ৱৰ জেনেৰেচন কৰোৰেচন ল়ভ়টেড 

(এ়ড়চ়এল)-এ এইফৰ উচোচ সোতৰত দঽৰোঘভোমদঽ বৱে  োৰৱনোধন কৰৰ ফফে সভৰো়ত। এই 

কোষেতোৰত,  এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল এ এক দ়গদৰোশক আহ়লৰূে এখন ৰ়ৰোশোফ়কৰ়ৰোশোফ়ক 

আৰা সভজ়ক নঽত় আৰা োৰকোৰ়সভূহ (ইএচ়়) োৰসোতাত কৰ়ফৰ ফফে ৰ়কলোন কৰ়ছে। 

এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল এ ন়জসোফ কৰোৰেট কৰোমদোধত়ত ৰ়ৰোশোফ়কৰ়ৰোশোফ়ক আৰা 

সভজ়ক ফোমৱসোথন োৰকোৰ়সভহূৰ সভনোফ সধন কৰ়ছে আৰা লগতে সেইফৰক সভোফধন কৰৰ 

ফফে ৰূৰেখ োৰৱনোধন োৰকোৰ়সভহূ আৰা োৰট’কল ন়ৰোধৰণ কৰ়ছে। ই ৰ়ৰোশোফ়কৰ়ৰোশোফ়ক 

আৰা সভজ়ক শাংকসভহূ চ়নকোতকৰণ, ভূলোমন আৰা োৰৱনোধনৰ ৰ়কঠভ সহ সাংসোথগত আৰা 

োৰকলোগত দাট সোতৰতে ইৰ ৰ়ফহন আৰা ফ়তৰণ োৰকলোসভূহৰ সৈতে সভোৰোক়ত 

ৰ়ৰোশোফ়কৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক সভসোমসভহূৰ োৰত় এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল ৰ োৰত়শোৰাত়ৰ 

ৰূৰেখ োৰদন কৰে। ইৰ ফফে, দেশত আৰা দেশৰ ফহ়ৰত ফ়শল সাংখোমক শকোত় ৰ়ফহন 

োৰকলোত ৰ়ৰোশোফ়কৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক সভসোমসভহূৰ োৰৱনোধনৰ োৰভণ়ত কৰোমদকোষত 

থক ৱৰগোৰ়ডক এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল-ৰ ফফে এখন ইএচ়় োৰসোতাত কৰৰ আদেশ দ় 

হৈছে। এনেদৰে, ই এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল-ক সকোষভ কৰ় তলে;   

 ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক সোকোৰঽন়াং, ৰ়কলোন, ানৰঽকোষণ, অনাভদন আৰা োৰকলোৰ 

অনোতৰোগত ফ়তোতঽ সহমোম োৰদন কৰ়ফৰ ফফে উ োৰকলো োৰণন কৰৰ ফফে সোষোট 

োৰকোৰ় আৰা দোধত় সোথন কৰ; 
 

 উমাকোত বূভ়ক আৰা দ়তোফসভহূ উলোলেখ কৰ আৰা উ োৰকলোসভহূৰ সৈতে সভোৰোক়ত 

ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক শাংকসভূহৰ োৰৱনোধন আৰা ন়ৰঽকোষণৰ ফফে োৰজনঽ 

োৰত়ফেদন োৰকোৰ়সভূহৰ ৰূৰেখ োৰদন কৰ; 
 

 ইএচ়় ৰ ফোমৱসোথসভহূ সপলতৰে োৰণন কৰ়ফৰ ফফে োৰজন হৱ োৰশ়কোষণ, 

সকোষভত ফ়কশ আৰা কৰ়কৰঽ সহমোম ন়ৰোধৰণ কৰ। 
 

 োৰবৱসভহূ োৰশভ়ত কৰ়ফৰ ফফে গোৰহণ কৰ়ফলগঽ োৰৱনোধন ৰ়ভসভহূ ূৰণ কৰ়ফলৈ 

ৰোমোত ৰ়ভণে ফ়তোতঽ ফোমৱসোথ সান়শোচ়ত কৰ। 
 

6 এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল-এ লগতে ফ়শোফস কৰে মে ইএচ়় হৈছে এখন গত়শঽল আৰা জঽৱনোত 

নথ়, ম়খন কোষেতোৰ োৰণন আৰা ইৰ কৰোৰেট কৰোমকলত ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক 

শাংকসভূহ ভাখোমধৰলৈ আন় অনোমনোম োৰসঙোগ়ক কৰকৰ দোফৰ লব কৰ অব়জোঞতৰ আলকত 

ানৰই অধ়ক ৰ়ভণে উনোনঽত কৰ হফ। 
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এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল ৰ ৰ়ফেশ আৰা সভজ়ক নঽত় 

 

 

 

 

 

 

7 এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল ৰ ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক নঽত়ৰ ভূখোম আদৰোশসভূহ হৈছে: 

 োৰকলোৰ কভ-কজৰ ৰ়কলোন কৰুঁতে ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়কবৱে সোৰোশকতৰ 

এলেকসভহূ ৰ়হৰ কৰ 

 ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়কবৱে সোৰোশকতৰ এলেকসভহূত োৰকলোৰ কভ-কজ চল় 

থকুঁতে োৰবৱসভহূ ম়ভন সভোবৱ স়ভন ৰ়ভণে হোৰস কৰ 

 ইৰ োৰকলোসভহূৰ পলত উদোবৱ হৱ ম়কন এৰফ নৱৰ ঋণতোভক োৰবৱৰ 

োৰশভন। 

 

 

দোধত় আৰা দকোষে 

8 ইএচ়়-খন এক অঞোচল/ৰজোম ফ়শেষ ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক ভূলোমনসভূহ অনাসৰণ 

কৰ় োৰসোতাত কৰ হৈছে মৰ সৈতে োৰথভ়ক আৰা গণ উৎস মেনে ৰভৰোশ গোৰহণ আৰা াথ়বুঁৰল 

গৱেষণ অনোতৰোবাকোত কৰ় এই দাটৰ ফোমৱহৰেৰে তথোম সৃজন অনোতৰোবাকোত হ। সভোবফোম 

ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক োৰবৱ চ়নকোত কৰৰ ফফে ফোমৱহতৃ দোধত়ট একেধৰণৰ োৰকলোৰ 

ৰ আহৰণ কৰ অব়জোঞত তথ এই োৰসোতৱ়ত োৰকলোত আকাংকোষ়ত কৰোমকলফৰৰ 

আধৰৰেখ ভূলোমঙোকনৰ ওৰত আধৰ়ত। এই দোধত়ত ফ়ব়নোন ৰ়সৰৰ কৰক ফ়ফেচন কৰ হ: 

 

 বত়ক আৰা ৰসন়ক ৰ়ফেশ (মেনে নঽ, ভট়, ইতোমদ়); 

 জৈৱ়ক ৰ়ফেশ (ফনঞোচল, জঽৱ-জনোতা, কোষঽ, ইতোমদ়); আৰা 

 সভাদসভহূ, সভজ়ক গট আৰা ফোমকোত়সকল (ভট় হেৰাওৱ, কষৃ় উৎদন হেৰাওৱ, 

জনজতঽ, ফ়দগোৰসোত গটসভহূ (ভহ়ল আৰা ়ছৰ শোৰেণঽসভূহ), সভজ়ক-অৰোথনৈত়ক 

ৰ়সোথ়ত়, সোফসোথোম আৰা সাৰকোষ ফ়দসভূহ)।  

 

 

9 ফান়দঽ দকোষেত ফহলবৱে তলত দ়সভূহ জড় ত হ:  

 “অঞোচলটৰ সভৃদোধ োৰকৃত়ক সভোদ আৰা ফৈচ়তোৰোমভ সাংসোকতৃ়ক, ধৰোভঽ, সভজ়ক 

অনাশঽলন আৰা ৰভোৰ়ক আইনৰ ফ়ষে ফ়ফেচন কৰ় এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল-এ দঽৰোঘভোমদঽ 

উনোননৰ লকোষোম অৰোজন কৰ়ফলৈ োৰত়শোৰাত়ফদোধ আৰা ই ন়জৰ োৰকলোসভহূৰ োৰণনৰ সভত 

সভোূৰোণ সোফচোছত আৰা উমাকোত সভজ়ক দফদোধতসহ ৰ়হৰ কৰ, হোৰস কৰ আৰা োৰশভণৰ 

আদৰোশঅনাসৰণ কৰ়ফ।    
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 গণ উৎসভূহৰ ৰ ৰ়ফেশ আৰা সভজ়ক আধৰৰেখ তথোম ানৰঽকোষণ; 

 ফ়দোমভন ৰষোটোৰঽ আৰা ৰজোম ন়ৰোদ়ষোট আইনসভহূ আৰা ফহাকোষঽ সাংসোথফৰৰ নঽত় আৰা 

ন়ৰোদেশৱলঽ ানৰঽকোষণ; 

 োৰকলো সভোৰোক়ত নথ়-তোৰসভূহৰ ানৰঽকোষণ; আৰা 

 হ়তধ়কৰঽসকলৰ ৰভৰোশসভূহ। 

 

ৰভৰোশ গোৰহণ/অাংশগোৰহণ 

10 এই োৰকলোটৰ ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক সভসোম/শাংকসভূহৰ সনোদৰোবত তেওুঁলকৰ 

দৃষোট়বাংগঽ আৰা চ়নোতৰ দ়শসভূহৰ ফ়ষে জন়ফৰ ফফে সোথনঽ, ৰজোম়ক, আঞোচল়ক, কেনোদোৰঽ 

চৰকৰৰ সাংসোথ আৰা ভাখোম ভনোতোৰল আৰা ৰজোম়ক সোতৰ আৰা কেনোদোৰঽ সোতৰত তথ ফ়শোফ ফোংকৰ 

ফ়ষফফঽসকলক অনোতৰোবাকোত কৰ় ভূখোম হ়তধ়কৰঽসকলৰ সৈতে আলচন সভোনোন কৰ হৈছে। এই 

কৰোমই উমাকোত অাংশগোৰহণ আৰা ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক দৃষোট়বাংগঽৰে সকল হ়তধৰকৰ ৰ  

দৃষোট়বাংগঽ সাংগোৰহ কৰট ন়শোচ়ত কৰ়লে ম় োৰকলো োৰণনৰ ফ়ব়নোন সোতৰত অব়মজ়ত 

কৰ়ফৰ ফফেই এই এচ়় –ত সভনোফ়ত কৰ হল।  

এলকত অসভ 

11 অসভ ৰজোমখনে 78,438 ফৰোগ ক়লভ়টৰ এলেক সভৰ় লৈছে আৰা ই 89°5'- 96°1' 

ূৱ আৰা 24°3'- 27°58' উতোতৰৰ ভজত অৱসোথ়ত হ। অসভ ৰজোমখনক অনোমনোম সত বনঽ 

ৰজোমৰ ছখনে আগাৰ় আছে: অৰাণচল োৰদেশ, নগলেণোড, ভণ়াৰ, ভ়জৰভ, তোৰ়াৰ আৰা 

ভেঘল। বগল়কবৱে অসভ আৰা এই অনোম ৰজোমসভহূ বৰতৰ ফকঽ অাংশৰ সৈতে শ়ল়গাৰ় 

কৰ়ডৰ ফ “কাকাৰৰ ড়ঙ়” ফল শোচ়ভ ফাংগত অৱসোথ়ত এটাকাৰ বূভ়ৰে সাংমজ়ত হ। অসভ 

ৰজোমৰ সৈতে বূটন আৰা ফাংলদেশৰ আনোতঃৰষোটোৰঽ সঽভ আছে।    

12 অসভ ৰজোমখন চৰ়ট ফ়বগত ফ়বকোত কৰ হৈছে (নভসভহূ হৈছে উজন় অসভ, নভন় 

অসভ, উতোতৰ অসভ আৰা ৰোফতোম আৰা ফৰক উতোমক ফ়বগ) মৰ োৰত়ট ফ়বগৰ ফফে এজন 

আাকোত আছে। আূকোতজনে কেইফখন জ়লৰ কৰোমৱলঽ ানৰঽকোষণ কৰে। অসভ ৰজোমখন 27 খন 

জ়লত ফ়বকোত। অসভৰ জনজত়সকলক সাংফ়ধন়ক সঽভৰেখৰ ব়তৰত আৰা ফেছ় ৰ়ভণে 

আঞোচল়ক সোফতোফশসন আৰা ফেছ় বল ভৰোমদ োৰদন কৰ়ফৰ ফফে ইৰে ক়ছাভন এলেক 

বৰতঽ সাংফ়ধনৰ ষষোঠ অনাসূচঽত অনোতৰোবাকোত কৰ হৈছে। ষষোঠ অনাসূচঽে ক়ছাভন জনজতঽ 

এলেকৰ োৰশসনক সোফতোফশস়ত এককৰূে োৰদন কৰে। অসভ ৰজোমত সাংজোঞ়ত কৰ এনে ন 

ট সোফতোফশস়ত এলেক আছে। সোফতোফশস়ত ৰ়ষদৰ োৰশসন জ়ল ৰ়ষদৰ ওৰত নোমসোত হ 

আৰা সোফতোফশস়ত এলেকৰ কোষেতোৰত এই দ়তোফ আঞোচল়ক ৰ়ষদৰ হ। এই ৰ়ষদসভূহৰ 

ফ়ধন সভোফনোধঽ, নোমল়ক, কৰোমন়ৰোফহক আৰা ফ়তোতঽ কোষভত আছে। অসভৰ ছট অনাসূচ়ত 
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এলেক হৈছে ফডলেণোড টেৰ়টৰ়েল কউনোস়ল, কৰোফ় আাংলাং সোফতোফশস়ত ৰ়ষদ, ড়ভ 

হচও অটনভচ জ়ল ৰ়ষদ, ৰব হচাং সোফতোফশস়ত ৰ়ষদ (আৰএইচএচ়), ভ়চ়াং 

সোফতোফশস়ত ৰ়ষদ (এভএচ়), ত়ৱ সোফতোফশস়ত ৰ়ষদ (ট়এজ়), দেউৰঽ সোফতোফশস়ত 

ৰ়ষদ (ড়এচ়), ঠেঙল কছৰঽ সোফতোফশস়ত ৰ়ষদ (ট়কেএচ়) আৰা সণৱল কছৰঽ 

সোফতোফশস়ত ৰ়ষদ (এচকেএচ়)।   

13 2011 লক়ল অনাসৰে অসভৰ জনসাংখোম হৈছে 3,12,05,576, ম় ইক বৰতৰ 

14তভ সফতকৈ ফেছ় জনসাংখোম থক ৰজোম কৰ় তাল়ছে। ৰজোমখনত দেশৰ জনসাংখোমৰ োৰ 

2.5% আছে। ৰজোমখন োৰ 78,400 ফৰোগ ক়লভ়টৰ এলেক জাৰ় আছে ম়ে ইক ভট়কল়ৰ 

কোষেতোৰত দেশৰ 16তভ ফফৃৃহৎ ৰজোম কৰ় তলে। োৰত় ফৰোগ ক়লভ়টৰত জনসাংখোমৰ ঘনতোফ 

হৈছে োৰ 398 আৰা এ ৰষোটোৰঽ গডৰ োৰ সভন হ। ৰজোমখনৰ জনসাংখোম ফৃদোধ়ৰ হৰ হৈছে 

োৰ 17% ম়ট ানৰই ৰষোটোৰঽ ফৃদোধ় হৰৰ খাফেই ন়কট। ৰজোমখনৰ সকোষৰতৰ হৰ হৈছে 

72.19% (2011 লক়ল) ম’ত াৰাষ আৰা ভহ়লৰ সকোষৰতৰ হৰ হৈছে কোৰভনোফে 78.81% 

আৰা 67.27%। 2011 লক়ল অনাসৰে অসভৰ ল়াংগ অনাত হৈছে 958 ম়ট ৰষোটোৰঽ গড 

940 তকৈ ফেছ় হ। অনাসূচ়ত জত় (এচচ়) আৰা অনাসূচ়ত জনজত় (এচট়)ৰ জনসাংখোম 

ৰজোমখনৰ ভঠূ জনসাংখোমৰ োৰ 7.15% আৰা 12.45 % হ।  

14 অসভ ৰজোমখন ফ়শল ফনঞোচল এলেকৰে সভৃদোধ আৰা লগতে ই উদোব়দ আৰা জঽৱ-জনোতাৰ 

ফ়ব়নোন োৰজত় তথ ভলূোমফন ফনঞোচলৰ সভগোৰঽৰেও চহকঽ। ফনঞোচলে ৰজোমখনৰ ভঠূ ভট়কল়ৰ 

35.28% অাংশ সভৰ় লৈছে। অসভৰ অব়লেখ়ত ফনঞোচল এলেক হৈছে 26,832 ফৰোগ ক়.ভ়.। 

লগতে অসভত 40 ট ফ়তোৰ উফন চ়নকোত কৰ হৈছে। ফেছ়বগ ফ়তোৰ গোৰাবচেই কৰোফ় আাংলাং 

জ়লত ৱ ম। অৱশোমে, ক়ছাভন ভঠ মেনে শাংকৰদেৱৰ ভঠ ম়ফৰ ৰজোমৰ সকল ঠইতে 

স়ুঁচৰ়ত হৈ আছে তত ফ়তোৰ উফন আছে। এই ফ়তোৰ উফনসভহূ ৰ়ৰোশোফ়কবৱে সভৃদোধ হ 

আৰা সোথনঽ লকৰ ধৰোভঽ আৰা সভজ়ক-অৰোথনৈত়ক জঽৱনত এক গাৰাতোফূৰোণ বূভ়ক ন়ৰোফহ 

কৰে আৰা এইফৰ ফহাত ঔষধ় আৰা সাগনোধ় গছৰ ফসসোথন হ। এই ফ়তোৰ উফনসভহূক 

সভাদে সাৰকোষ দ়ে ক়নোতা এইফৰৰ কন আইনগত সাৰকোষ নই। 

15 অসভত 25 ট সাংৰকোষ়ত এলেকৰ নেটৱৰোকত 5 খন ৰষোটোৰঽ উদোমন আৰা 20 খন 

অবৰণোম (2 খন োৰসোতৱ়ত অবঅৰণোম অনোতৰোবাকোত কৰ়) অৱসোথ়ত হ। এই সকলফৰ 

ৰষোটোৰঽ উদোমন আৰা অবৰণোম ফ়শল সাংখোমক লাোতোৰ আৰা সোথনঽ োৰজত় (তল়ক -1 

চওুঁক)ৰ ফসসোথন হ। অসভত ুঁচখন হসোতঽ ৰ়জৰোব আছে (শণ়তাৰ ইআৰ (1,420 ফৰোগ 

ক়.ভ়.), দ়হ়াং-টকই ইআৰ (937 ফৰোগ ক়.ভ়.), কজ়ৰঙ-কৰোফ় আাংলাং ইআৰ (3,270 

ফৰোগ ক়.ভ়.), ধনশ়ৰঽ-লাংড়াং ইআৰ (2,740 ফৰোগ ক়.ভ়.) আৰা চ়ৰাং-ৰ়া ইআৰ (2,600 
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ফৰোগ ক়.ভ়.) আৰা আঠট হতঽ কৰ়ডৰে এই হসোতঽ ৰ়জৰোব, সাংৰকোষ়ত ফনঞোচল আৰা ওচৰৰ 

ৰজোমসভহূ (মেনে অৰাণচল োৰদেশ আৰা ভেঘল)ত অৱসোথ়ত ন়কটৱৰোতঽ ফনঞোচলসভহূক সাংমজ়ত 

কৰে।  

তল়ক - 1: অসভৰ সাৰকোষ়ত এলেক নেটৱৰোক 

কোৰভ়কনাং 

ৰষোটোৰঽ উদোমন 

আৰা ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

অৱসোথন 

(জ়ল) 
ভাখোম আফসবভূ় 

1. কজ়ৰঙ ৰষোটোৰঽ 

উদোমন 

গলঘট, 

নগও আৰা 

শণ়তাৰ 

এশ়ঙঽ গড়, দলহৰ়ণ, ফনৰঽ ভ’হ, ফঘ, 

হতঽ, হলফনোদৰ, টাঽভাৰঽ ফনোদৰ, 

25 ফ়ধ ফ়শোফফোমঽ ফ়লাোতোৰ আৰা 21 ফ়ধ 

োৰ ফ়লাোতোৰ োৰজত়ৰ কোষঽৰ ফসসোথন 

2. ভনস ৰষোটোৰঽ 

উদোমন 

চ়ৰাং আৰা 

ফকোস 

গড়, হতঽ, ফঘ, নলগহৰ়, অসভ শহহা, 

সণলঽ ফনোদৰ, অসভঽ ভকউ, ভলাৱ 

ফনোদৰ, নহৰ-পাটাকঽ ফঘ, সণলঽ ভেকাৰঽ, 

ভেচেক, লতভকৰ় ফঘ,  ফনফনোদ, ডঙৰ 

বৰতঽ জহভল, সৰা বৰতঽ জহভল, টডঽ 

ভেকাৰঽ। 

3. ওৰাং ৰষোটোৰঽ 

উদোমন 

ওদলগাৰ় 

আৰা 

শণ়তাৰ 

গড়, ফঘ, ভত হতঽৰ দল, সাগৰঽহা, ফনৰঽ 

গহৰ় 

222 োৰজত়ৰ চৰই (হড়গ়ল, ফৰটকল, 

ফোৰহোভ়ন় হুঁহ, দঽঘল নেজঽ হুঁহ ইতোমদ়)  

4. নভেৰঽ ৰষোটোৰঽ 

উদোমন 

শণ়তাৰ ফঘ, নহৰ-পাটাকঽফঘ, হতঽ, ভেঠন, ফনৰঽ 

গহৰ়, শৰহা, ছগলঽহা, অসভ শহহা, 

লজাকঽ ফনোদৰ, টাঽভাৰঽম ফনোদৰ, দেওহুঁহ, 

কাৰাৱ, ফৰটকল, ফৰপাটাকঽ ঈগল, 

ত়শগান, বৰতঽ শগান, গঙচ়লনঽ, ৰাপছ-

ড়ঙ়ৰ ধনেশ, তঠাুঁট় ধনেশ, কওধনেশ 

ইতোমদ়। 

5. ড়ফোৰা-ছৈখৱ 

ৰষোটোৰঽ উদোমন 

ড়ফোৰাগড আৰা 

ত়ন়চাকঽ 

ফঘ, হতঽ, নহৰ-পাটাকঽ ফঘ,  ফনফনোদ, 

বলাক, সৰা বৰতঽ জহভল, কেৰোকেটাৱ, 

শ়হা, লজাকঽফনোদৰ, অসভঽ ফনোদৰ, 

ভলাৱফনোদৰ, টাঽভাৰঽ ফনোদৰ, হল ফনোদৰ। 

এ এক গাৰাতোফূৰোণ কোষঽকোষেতোৰ (আইফ়এ) 

হ়চে চ়হোন়ত হ। 

6. বেৰজন-ফৰজন-

দাভণ় ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

ত়ন়চাক় হলফনোদৰ, টাঽভাৰঽ ফনোদৰ, গহৰ়-

নেজঽমফনোদৰ, ফনোদৰ, লজাকঽফনোদৰ আৰা 

ভলাৱফনোদৰ 
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কোৰভ়কনাং 

ৰষোটোৰঽ উদোমন 

আৰা ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

অৱসোথন 

(জ়ল) 
ভাখোম আফসবভূ় 

7. নঽদ়হ়াং 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

শ়ৱসগৰ হতঽ, ফৰটকল, হড়গ়ল, হকল়, ঢেৰ, 

ত়শগান, ফৰপাটাকঽ ঈগল,  লহঽঠুঁটৰ শগান, 

কাৰাৱ 

8. হলঙৰ গ়ফন 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

মৰহট 7 ফ়ধ ফনৰ (হলফনোদৰ, সেনোদাৰঽ ফনোদৰ, 

টাঽভাৰঽ ফনোদৰ, গহৰ়-নেজঽমফনোদৰ, 

অসভঽ ফনোদৰ, লজাকঽফনোদৰ আৰা 

ভলাৱফনোদৰ) 

9. নভফৰ-দৈগাৰাাং 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

গলঘট ভেঠন, হতঽ, হলফনোদৰ 

10. গৰভনঽ ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

কৰোফ় আাংলাং হতঽ, দেওহুঁহ, ফৰটকল 

11. নভফৰ ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

কৰোফ় আাংলাং ভেঠন, হতঽ, হলফনোদৰ 

12. ূৱ কৰোফ় আাংলাং 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

কৰোফ় আাংলাং ভেঠন, হতঽ, ফঘ, হলফনোদৰ 

13. ভৰট লাংৰঽ 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

কৰোফ় আাংলাং ফঘ, নহৰ-পাটাকঽ ফঘ, ভেঠন, হতঽ, 

হলফনোদৰ 

14. ফাঢ়চৰ় ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

শণ়তাৰ হতঽ, জলজকোষঽ, ফঘ, উলূভ’ৰ 

15. লওখৱ 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

নগও হতঽ, ফঘ, ফনৰঽভ’হ, উলূভ’ৰ 

16. ফ়তৰ ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

ভৰ়গও গড়, নহৰ-পাটাকঽফঘ, ছগলঽহা, 

ফৰটকল, হড়গ়ল, কণভাছৰ়, ফৰপাটাকঽ 

ঈগল 

17. সণই-ৰূই 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

শণ়তাৰ দেওহুঁহ, হতঽ, ফঘ, ভেঠন 

18. ফৰনদঽ ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

ওদলগাৰ় অসভ শহহা, নলগহৰ়, হতঽ, ফঘ 

19. চকোৰচ়ল ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

ককৰঝৰ সণলঽ ফনোদৰ, ভেঠন 
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কোৰভ়কনাং 

ৰষোটোৰঽ উদোমন 

আৰা ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

অৱসোথন 

(জ়ল) 
ভাখোম আফসবভূ় 

20. দ়হ়াং-টকই 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

ড়ফোৰাগড় আৰা 

ত়ন়চাকঽ 

হলফনোদৰ, হতঽ, দেওহুঁহ, ফঘ 

21. ফৰইল ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

কছৰ দেওছগলঽ, হ়ভলঽ ক’ল বলাক, হলফনোদৰ 

22. আভচাং ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

কভৰূ 

(ভেটোৰ) 

হতঽ, ভেঠন, নহৰ-পাটাকঽফঘ 

23. দোফঽৰ ফ়ল 

ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

কভৰূ 

(ভেটোৰ) 

হড়গ়ল, শৰল়হুঁহ, শভাকবঙ সৰোং, 

খনোতঽমহুঁহ, দঽঘলনেজঽ হুঁহ, গৰোগনেহুঁহ, 

দলভৰ 

24. উতোতৰ কৰোফ় 

আাংলাং ফনোমোৰণঽ 

অবৰণোম 

(োৰসোতৱ়ত) 

কৰোফ় আাংলাং ফঘ, ফনোদ, হতঽ, ভেঠন, শৰহা, 

বলাক, ছগলঽহা, ভলাৱ ফনোদৰ, হল 

ফনোদৰ, টাঽভাৰঽ ফনোদৰ, লজাকঽ ফনোদৰ 

25. 

 

ফৰদৈফভফ়লভাখ 

কোষঽ অবৰণোম 

(োৰসোতৱ়ত) 

ধেভজ় আৰা 

লকোষঽভাৰ 

ভছৰক, ফৰশৰল়, ফৰটকল, 

ত়লক, দলভৰ, দলাঙ, গঙচ়লনঽ, 

সগৰচ়লনঽ, ফগফল়ভহঽ, সখ়মতঽ, কভচৰই, 

শভাকবঙ সৰোং 

 

16   ৰজোমখনৰ সৰোফধ়ক চহ়দ হৈছে 1430 ভেগৱট। ৰজোমখনৰ ন়জ উৎদন হৈছে ইৰ 

সোথ়ত কোষভত 377 ভেগৱটৰ ৰ োৰ 260 ভেগৱট, ক়ন অৰোমোত ফৰষাণৰ ফফে 

জলফ়দোমাৎ উৎদন (আৰঅআৰ অৰোথতো ফৱতঽ নদঽ) নগনোম হ। ৰজোমখনৰ ফ়দোমাতৰ 

আৱণোটনৰ ফ়ষে ন়ভোনল়খ়ত ফৰোণন কৰ হল: 

কককককক 

কক 
ককককক 

কককককক 

ককককককক 

ককককক কককককক 
ককককককক 

% ককককককক 

 
1 

কককককককক 

(AGBPP) 
291 56.5 164 

ককক কককককক 

2 
কক.কক. ককক 

(AGTPP) 
84 45.6 38 

ককক কককককক 

3 
ককককককক 

(RHEP) 
405 43.3 175 

ককককক ককক 

4 ককককক (NHPC) 105 29.4 31 ককককক 

5 ককককক (KHEP) 50 56.3 28 ককককক 

6 
ককককক-I (KOP-

I) 
200 53.5 107 

ককককক 

7 ককককক-II 25 52.3 13 ককককক 



x 

(KOP-II) 

8 কককক (DHEP) 75 43.8 33 ককককক 

A ককক CSGS- NER 1235 
 

589   

B ককক CSGS-ER 
  

162 

C     ককক CSGS 751 

 

1 

কককককক 

কককককককককক 

ককককককক 

157 100 157 

ককক কককককক 

2 

কককককক 

কককককককককক 

ককককককক 

120 100 120 

ককক কককককক 

3 

কককককক ককককক 

ককককককককক 

ককককককক 

100 100 100 

ককককক ককক 

D APGCL ককক 377 
 

377   

 

E কককককককক 31 100 31 

EIPL, AOD, 

কককককককক 

ককককককককক 

ককককককক 

ককককককক 

 F ককক কককককককক 1159   

 

উৎস:http://www.apdcl.gov.in/irj/go/km/docs/internet/ASSAM/webpage/PDF

/prespower.pdf: 

17 কককক ককককককক ককককক ককককককককক ককককককক কককককক কককক 

কককক ককককককক ককক ককককককককককককক ককককক ককককককককক কককককককক 

2004 ককক ককককক 720 ককককককককক কককককক কককককক ককককক কককককক 

2004 ককক কককক, কককক ককককক ককক ককক কককককক ককককক, ককককককক 

ককককককক কককক ক.কক.কক.ক কক, NLCPR, NEC, TDF ককক কককককক ককক 

কক ককক ককককক কককককক কককককক ককক কককককককক 1603 ককককককক 

কককককক কককক ককক ককককক কককককককক ককক, AEGCL-কক 4949.374 

কককককক ককককককককক EHV কককক কককককক ককককক ককক কককককককক 54 

কক EHV (400kV, 220kV, 132kV ককককক) কককককককককক ককক ককককক 

4565.80 MVA কককককককককককককক কককককক কককক কককক ককককক AEGCL-কক 

কককক ককককক ককক ক.কক.কক. কক কককককককক কককক ককককক কককক EHV 

ককককককককক (220 kV, 132kV ককককক) ককককককক ককক ককক কককককককক 

কককককককককককক ককককক ককক কককককককক ককককককককককক কককক (ককককক 

900 কককককক ককককককককক) ককক কককককককককককককক কককককক (ককককক 

1300 MVA) কককককক কককক ককককককককক কককককক  

18 ককককক ককক কককককক কককককককক ককককক কককককক ককককক ককককক 

কক কককককককক কককককক কককক ককক, ককককককককক ককক ককক ককককক 

কককক APDCL-ক কককককক ককক ককক  
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 APDCL- কককক ককক ককককক: ক কককক কককক ককককককক, কককককক, 

ককককককক, কককককককক, কককককককককক ককককক কককককককককক কককক 

কককককক কককক কককক 33 kV-ক 1503.5 কককককক কককক কককক ককক 

11 kV-ক 9270.5 কককককক কককক ককককক কককককক ককককককক 6.62 

ককককক কককক কককককককক ককক ককক কককক 896 MVA ককককককক 106 

কক 33/11 KV ককককককককক কককক 

 APDCL- ককককককককক ককক ককককক: কক কককককককককক 

ককককককককককক ককক ককককক, কককককককক, ককককককককককক, কককক, 

কককককককক, ককককক ককককককককক, কককককক, ককককককক, ককককক 

ককককক কককককককক ককক কককককক কককক ককককক কককক 33 KV-ক 

2539 কককককক কককক কককক ককক 11 KV-ক 22284.00 কককককক কককক 

ককককক কককককক ককককককক ককককক 10.65 ককক কককককককক ককক 

ককক কককক 814.00 MVA ককককককক 98 কক 33/11 KV ককককককককক 

কককক 

 APDCL- ককককক ককক ককককক: কক ককককককককককক ককককক কককক 

কককককককককক কককককককক কককক ককককককক কককককক ককক, ককককক 

কককক কককককক, কককককক, কককককক, কককককককক, কককককককক, 

ককককককককক ককক কককক কককক 33 kV-ক 2047 কককককক কককক কককক 

ককক 11 kV-ক 9950 কককককক কককক ককককক কককককক ককককককক 

ককককককক ককককককক 11.94 ককককক কককক কককককককক ককক ককক 

কককক ককক 978.95 MVA ককককককক 105 কক 33/11 kV ককককককককক 

কককক 

19 কককককককক ককককককককক ককককককক কককক কককক ককককককককক 

ককককককক কককক ককক কককককক কককক কককককককক ককককককক কককককক 

ককক ককককককক ককককককক কককককক ককক ককক ককককক ককক কককককক 

ককককককক ককককককক কককককককক কককককককককক/ককককককক ককককক 

কককককক 1-ক কককক ককককককককককককক কক কককক কককককক 2-ক কককক 

ককককক 

 

কককককক 2: NERPSIP-ক ককককক কককককক-1ক ককককককককককককক কককককক 

কোৰভ়ক 

নাং 
উোৰকলোৰ নভ 

ৰ়ভণ 

(সাংখোম) 

কোষভত মগদন 

(Km/MVA) 

ফোমৰ আকলন 

(ন়মাতত) * 

1. 
220/132 kV টোৰেনোসভ়চন 

লইন  
11 376 ক়ভ় 

10824.80 

2. 
220/132/33kV উকেনোদোৰ 

(নতান/উনোনন/সভোোৰসৰণ)  
20 1644 MVA 

3. 
33 kV ফ়তৰণ লইন 

(ভাৰৰ ওৰৰ/ভট়ৰ তলৰ) 
38 479 ক়ভ় 

3913.20 

4. 33/11kV উকেনোদোৰ (নতান) 16 240 MVA 

* ফোমৰ আকলনত অনোতৰোবাকোত আছে উদেষোট ভচাল, আকসোভ়ক ফোম আৰা IDC 

হ়তধ়কৰঽ ফ়শোলেষণ 
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20 কককককককক কককককক কককককককককক কককককককক/ককককককককক ক’ক 

ককক কক কককককককককক কককককক ককককক ককক কক কককককককককককক 

কককককক কককক কককক ককক কক ককককককক ককক ককককককক ককককককককককক 

কককককক ককক কককককককক ককককককক কককক কককক ককককককককককক 

কককককককক ককক ককককক কককককককক ককককককক ককককককক কককককক ককক 

কককক কককককককককক কককককককক কককককককক ককককককককককককক ককক 

ককককককক ককককককক কককককককক কককক কক কককককককককককককক কককককক, 

ককককককককক ককক কককককককককক কককক ককককক ককককক ককককককককককক 

কককককককক ককক ককককক কককককক, কককককককককক কককককককককক 

কককককককক কককককককককককককক কককককক ককক ককককককককককক ককককককক 

কককক/ককককককক ককককককক ককক ককককক ককক ককককককককক কককককককককক 

ককককক কককককককককক কককক ককককককক ককক ককককক  কককককককককককককক 

কককক কককককক কককককককককক ককককককককককক ককক কককককককককক ককক 

কককককককককককক ককককককক  ককককককককককককককক / ককককককক ককককক 

ককককক ককক ককককককক ককককককককককক কককক ককককক কককককক কককক 

কককককক ককক কককককক কককককককক ককককক কককক ককক কককক কককক: 

1. ককককককককককককক কককক 

 ককককক ককক কককককককককক ককককক কককক ককককককককক কককককক, 

কককককককক, কককককককক ককককককক কককক কককক কককককক; 

 ককককককক (ককককককক ককক কক ককককককককককক ককককককক), ককক 

ককককক ককক, ককককক কককক কককক কককককক 

 কককককক, ককককককক ককক ককককককককক ককককককক কককককককক 

ককককককককক ককক কককককককক কককককক; 

 কক ককককক ককক ককক কককককক;  

 SF6 ককককক, কক কককককক ককককককক ককক; ককক  

 কক কককককক কককককককক ককককককককককককক ককককককক 

2. ককককককক ককক কককককককককক কককককক 

 কককককককককক কককক কককক ককককককক ককক;  

 কককককককক কককক কককক, কককক, কক-কককক কক ককককককক 

ককককককক ককককক;  

 ককককককককক ককক কককককককক ককককক, HIV/AIDS কক; 

 কককককককক কককক কককককক ককককককককক, কককককক ককক 

ককককককককক কককক ককককককক ককককককককক 

 ককককককক/কককককককককক ককক; ককক 

 ককককককক, ককককক ককক ককককক কককককক কককককককক / 

কককককককক;  
 

কককককক - ককককককক  

21 কক ককককক ককককককক, কককককক, ককককক ককক ককককককক, ককক ককক 

ককককককককক ককককককক কককককক কককককক কককককককককক ককককককককককক 

কককককককক ককককককক কককককক ককককককক কককক কক ককককককককক কককক 

কককককককক কককককক কককক, ককককককক কককক কক ককককককক কককককককক 

ককক ককককক ককককক কককক ককককককককক ককককককক ককক কককককককক 

কককক কককককককক 



xiii 

i. ককককককক কককককক  

 কককককক ককককককককক ককককককককক;  

 ককককক ককক ককককককককক ককককককক ককককক;  

 ককককক কককককক; 

 ককককক কক ককককককককককক 

 কককককক কককককক- কককককককক ককককককককক ককককক ককককককক 

ককককক কককক ককক কককক ককককক ককককককক কককক ককককককককক 

কককক ককককককক কককক ককক ককককক কককক ককক ককক 

কককককককক কককককককক ককককককক কককক কককক ককক কককক 

 ককক, ককক কককক কককক ককক ককককককক কককককক কককক কক 

ককককককককক;   

 কককককক কককককক 

ii. কককককককক কককককক  

 কককক ককককককক; 

 কককক কককককককক কককককককককক; 

 কককককককক কককককককক কককককক কককককককককককক ককককককককককক 

ককককককক; ককক 

 ককককককককক ককক কককককককক ককককক, HIV/AIDS ককক 
 

কককককক - কককককক 

22 কক ককককক কককককককককক ককককককককককক ককককককককক 

ককককককককককককক ককককককককক ককককককক ককক ককককক কক ককককককককক 

কককক কককককককক কককককক কককক, ককককককক কককক কক ককককককক 

কককককককক ককক ককককক ককককক কককক ককককককককক ককককককক ককক 

কককককককক কককক কককককককক 

i. ককককককক কককককক   

 কককককককক ককককককককক ককককককককক ককককক কককক ককক, ককক 

কককক কককক কককককক ককককক ককক, ককক ককক ককককক/ককককককক 

ককককককক/ককককককক ককক  

ii. কককককককক কককককক   

 কককককককক কককককক কককককককক ককককক কক-কককক ককক; 

 ককককক, কককককককককক ককক কককককককককককক ককককক কককক 

কককককক; 

 কককক কককক কককক কককককক, কক ককককক ককক কক কককককক 

কককক কককককক; 

 কককককক ককক ককক-ককক কককক কককককক; 

 কককককককক ককককককককক কককক কককককক; 

 ককককককককক ককক কককককক ককক কককককক; 

 ককককককক কককককককক কককককককক কককককক; 

 SF6 ককককক; ককক 

 ককককককককক ককক ককককককক 
 



xiv 

ককককককক ককক ককককককককক E & S ককককককককক কককককককক কককককক 

কককককককককক ককককক ককক ককককককককককক কককককককক ককককককক ককককক 

কককককককককক কককক ককককক 

কককককক, কককক ককক কককককক ককককককককক 

23 AEGCL/APDCL-কক কককক ককককককককককক / ককককক কককককককক (33 kV 

ককক কককক) কককককককককককক ককককককক ককককককককককক ককক কককককক 

কককক কককককককক ককককককককককককক ককক ককককককক কককককককক কককক 

কককককককক কককককককককক কককককককক, কককককক, কককক, ককক কককককক 

কককককককককক ককককক ককককককক কককক কককক ককককক, ককককককককককককক 

ককক ককককককক ককককককক কককককককক কককক কককক ককককককককক 

ককককককককককককক ককককককককক কককককক কককককককককক কককককককককককক 

ককককককক ককক ককক  

24 ককককক কককককককক ককককককক ককককককক ককক কককক ককককককক 

কককক 51 A (g) ককক Article 48 A-ক ককককক কককককককককক ককককক 

ককককককক ককক ককককককক ককককক ককককককককককককক ককককক কককককক 

কককককককক কককককক  কককক কককককক ককককককককক কককক 21-ক (ককককক 

কককককক) ককককক ককককককককককক ককক কককক ককককক ককককককককককককক 

কককককক কককককক   কককককক, ককককককক কককককককক কককককককক 

কককককককককক ককককককককককক কককককককক ককককককককককক 

ককককককককককক ককক কককক, কককক ককককক, ককককককক, ককককককককক ককক 

কককককককক; কককককক, কককককককককক, ককককককক, কককক ককক 

ককককককককক; কককককক ককক কককককক কককক; ককককককককক কককককককক 

কককককক ককককককক ককক কককককককককক ককক কককককককক ককককক ককককক 

কককককক ককক ককককককককককককক ককককককককক কককক ককক কককককককককক 

ককককককক ককককক  ককককককককক, ককককককক ককক ককককককক কক 

ককককককক কককককককককক ককক কককককক ককক কককক ককককক  ককককককক 

কককককককক ককককককককককক 14, 15, 17, 23, 24, 25, 46, 330, 332 ককক 

ককককক ককককককককককক কককক 

25 কককক ককককককক: ককককক ককককককক ককককক, 6ককক কককককককক 

ককককক [কককক 244(2) ককক 244(A)] কককককক ককককককক কককককক ককককক 

কককককককক ককক ককককক কককক কককককককক ককককক ককককককক ককককককক 

কককককক ককককককককককককক ককককক কককককক কককক কককক কককককককক 

ককক ককককক ককক কককককক ককক ক কক ককককককককককককক ককককক 

কককককককক ককক ককককক ককককককককককককক কককককক ককককককক কক কককক 

কককককক কককক ককক ককককককককককককক কককককক ককককককক কক ককককককক 

কককককক কককক কককককক ককক ককককক কক ককককককককক কককককককক, 

ককককককক, ককককককককক ককক ককককককক কককককক কককককক ককক ককককক 

ককককককক ককককক 30 কককককক ককককককক কককক ক’ক কককককককক কককককক 

ককককক ককককককককককক ককককক কক কককককককককককককক ককককককক 

ককককককককক ককককককক কককককক কককক ককককককককক কককককককককক 

ককককককককক কককক ককককককককককককক কককককক কককককককক কককক: 

 ককককক কককক কককককককক কককককককক কককক কককককককক কককক 

কককককক, ককককককক ককককককক কক ককককককককক ককক;  



xv 

 কককককককক কককককককক (কক কককককককক ককককককক ককক);  

 ককক কককক কক কক কককককক ককককককক ককককককককককক ককককক 

ককককককককক; 

 ককককককক ককককককককক ককক ককককক কক কককক কক কককক 

ককককককক; 

 ককককককককক ককককককককককক 

 ককককককক ককককককক 

 

ষষোঠ অনাসচূঽে সোফতোফশস়ত ৰ়ষদৰ গঠনৰ ফ়ষে ফ়ফেচন কৰে আৰা সেইফৰক ফ়সোততৃ 

ফ়ধনভণোডল, োৰশসনঽ আৰা নোম়ক কোষভত োৰদন কৰে। জ়ল ৰ়ষদসভহূ গওুঁ ৰ়ষদ আৰা 

গওুঁ নোমলৰ গঠন কৰ়ফলৈ কোষভতোৰোত হ। ষষোঠ অনাসূচঽে ৰজোমলক ৰ়ষদসভহূৰ 

োৰশসনঽ এলেক ন়ৰোধৰণ কৰ়ফলৈ কোষভত দ়ে। তেখেত নতান সোফতোফশস়ত জ়ল সষৃোট় 

কৰ়ফলৈ, ফ়দোমভন জ়লৰ এলেক সলন় কৰ়ফলৈ, সঽভ ানৰই ন়ৰোধৰণ কৰ়ফলৈ আৰা 

সোফতোফশস়ত জ়লসভহূৰ নভ সলন় কৰ়ফলৈ কৰোতৃতোফোৰোত হ। ষষোঠ অনাসূচঽ এলেকৰ কোষেতোৰত 

জ়ল আাকোতৰ আগতঽ অনাভদন অফ়হনে জনজতঽ ফোমকোত়ৰ ৰ অ-জনজতঽ ফোমকোত়লৈ বূভ় 

সোথননোতৰ অনাভদ়ত নহ। বূভ় আৰা ফনঞোচল (সাংৰকোষ়ত ফনঞোচলৰ ফহ়ৰে অননোম) সভোৰোকে 

আইন সষৃোট় কৰ়ফলৈ জ়ল ৰ়ষদক কোষভত োৰদন কৰ হৈছে। বূভ়, সভোতোত় আৰা ফনঞোচলৰ 

কোষত়ৰ ফফে কোষত়ূৰণ জ়ল ৰ়ষদে ফ়ধ়ফদোধ কৰ ফ়ধ়-ফ়ধন ফোমৱসোথ অনাসৰে শস়ত হফ।           

26 ৰ়ফেশ: ৰজোম়ক সোতৰত এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল -ৰ ফফে ফধোমতভলূক ৰ়ফেশগত 

োৰজনসভূহৰ অনোতৰোগত অনোতৰোবাকোত আছে: ফ়জালঽ আইন, 2003 ৰ ধৰ 68(1) ৰ অধঽনত 

অসভ চৰকৰৰ ভঞোজাৰঽ; ফন (সাংৰকোষণ) আইন, 1980 ৰ অধঽনত ফন ভঞোজাৰঽ; কভ-কজ চল় থক 

সভত, ফোমৱহতৃ ফেটৰ় েলৱ সভোৰোকে ফেটৰ়ৰ ওৰত ন়ৰোদেশৱলঽ (োৰৱনোধন আৰা চৱ-চ়ত 

কৰ) ন়ভসভহূ, 2001, ফোমৱহতৃ টোৰেনোসপৰোভৰ তেল েলৱ সভোৰোকে ফ়জোজনক অৱশ়ষোট 

(োৰৱনোধন, চৱ-চ়ত কৰ আৰা টোৰনোসফউণোডেৰঽ গত়ফ়ধ়) ন়ভৱলঽ, 2008, অ‟জন ন়ঃশেষ 

কৰ দোৰফোমসভহূ (আইন আৰা ন়নোতোৰণ) ন়ভৱলঽ, 2000 মত অ‟জন ন়ঃশেষ কৰ দোৰফোমসভহূৰ 

ফোমৱহৰ সভোৰোকে সঽভফদোধত আৰকৰণ োৰণন কৰ হ আৰা জৈৱ়ক ফৈচ়তোৰোমত আইন, 

2002 ৰ ফোমৱসোথসভহূ, ইলেকটোৰন়ক অৱশ়ষোট সভোৰোকে অব়লেখ ফজই ৰখ আৰা চৱ-চ়ত কৰ 

সভোৰোকে ই-অৱশ়ষোট (োৰৱনোধন আৰা চৱ-চ়ত কৰ) ন়ভসভহূ, 2011, অনাসূচ়ত জনজত় 

আৰা অননোম ৰভোৰগত ফন অধ়ফসঽ (ফন অধ়কৰৰ সোফঽকতৃ়) আইন, 2006 আৰা অসভ গছ কট 

ন়নোতোৰণ ন়ভৱলঽ, 2012। 

27 ফন (সাংৰকোষণ) আইন, 1980 হৈছে ভূখোম ফ়ধ়ফদোধ আইন মৰ জৰ়তে োৰেৰণ লইনৰ 

ৰ়ফেশগত োৰবৱ োৰৱনোধন কৰ হ কৰণ ফৰোতভন আইনত োৰেৰণ লইনৰ ফফে ৰ়ফেশগত 

োৰবৱ ভূলোমনৰ োৰজন নই। এই আইন অনাসৰে ম়কন ফনবূভ়ৰ অ-ফনবূভ় সভোৰোক়ত 

ফোমৱহৰলৈ সলন় কৰৰ সনোদৰোবত সলন় কৰ ভট়কল়ৰ দাগাণ বূভ়ত কোষত়ূৰণভূলক ফনন়কৰণৰ 

োৰজন হ ম় কৰোম ন়ৰোদ়ষোট ৰজোম়ক ফন ফ়বগে সভোনোন কৰ়ফ। এই উদোদেশোমৰ ফফে এক 
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ৰষোটোৰঽ াুঁজ় চ়এএভ়এ (CAMPA) সষৃোট় কৰ হৈছে। মদ়হে োৰকলোসভূহ ভননঽত সাৰকোষ়ত 

এলেকৰ ভজেৰে ৰ হৈ ম ফ এনে এলেকত অৱসোথ়ত হ তেনোতে ফনোমোৰণঽ ফৰোডৰ ৰও 

ভঞোজাৰঽৰ োৰজন হ। এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ ফ়ধ়সনোভতবৱে আদেশ ন়দ় কোষেতোৰসভূহত 

ওৰৰ দপ 6 ত ন়ৰোদেশ কৰ অনাসৰ় ইৰ ন়জৰ নঽত়সভহূৰ সৈতে অনাৰূত ন়শোচ়ত কৰৰ ফফে 

ৰ়ফেশগত োৰবৱসভহূৰ ভূলোমন সভোনোন কৰৰ ফফে স়দোধনোত লৈছে। 

28 সভজ়ক: এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল -ৰ কোষেতোৰত ৰজোম়ক সোতৰত ফধোমতভূলক সভজ়ক 

োৰজনসভূহৰ কোষেতোৰত ম়কন অসোথঽ কোষত় সভোৰোকত কোষত়ূৰণ গণন কৰ়ফৰ ফফে 

ফ়জালঽ আইন, 2003 ৰ ধৰ 67 আৰা 68 (5 আৰা 6)ৰ ফোমৱসোথসভহূ অনোতৰোবাকোত হ। উ-

কেনোদোৰ ন়ৰোভণৰ ফফে ফোমকোত়গত ভল়কঽসোফতোতোফৰ অসোফেচোছভূলক বূভ় অধ়গোৰহণ, মদ়হে কন 

আছে, সে উমাকোত কোষত়ূৰণ আৰা সোফচোছতৰ অধ়কৰ বূভ় অধ়গোৰহণ ানঃোৰত়ষোঠ আৰা 

াৰোনফসন আইন, 2013 (আৰএপচ়ট়এলএআৰআৰএ)ৰ অনোতৰোগত অনোতৰোবাকোত হ। বৰতঽ 

গাোতধন অধ়ন়ভ, 1878 ৰ ফোমৱসোথসভূহে 1949 –ত কৰ সাংশধন অনাসৰে চনোস পইণোড 

(সভোবৱ়ত ফ়চৰ় ৱ)ক সভৰ় ল। তথোম অধ়কৰ আইন, 2005 (আৰট়আই) এ ৰজহাৱ 

কৰোতৃকোষৰ ন়নোতোৰণত থক তথোম নগৰ়কসকলে ফ ৰট ন়শোচ়ত কৰে।       

29 ৰ়ফেশগত আৰা সভজ়ক ফ়ফেচনসভহূৰ ফফে ফ়শোফ ফোংক (ডফোল়উফ়)ৰ কৰোম সভোদন 

সভোফনোধঽ নঽত়সভহূ অ় 4.01, 4.04, 4.11 আৰা 4.36/এড়ফ় –ৰ সাৰকোষ নঽত় ভনোতফোম 2009 (এচ়এচ 

2009)-এ ফ়ব়নোন উনোননভূলক োৰকলোৰ সনোদৰোবত ৰ়ফেশগত ভূলোমন (ইএ)ৰ ফফে াুঁজ় োৰদন 

কৰ অব়কৰণসভূহৰ নঽত় আৰা োৰকোৰ়সভূহৰ ৰূৰেখ োৰদন কৰে। সভসোম আৰা োৰবৱসভহূৰ 

ওৰত ন়ৰোবৰ কৰ়, োৰকলোসভহূ ক, খ, আৰা গ হ়চে শোৰেণঽবূকোত কৰ হ মত ক –ৰ ফফে 

অধ়ক ৰ়ভণৰ আৰা ফ়শেষজোঞভূলক ভনমগ কেনোদোৰঽবূত কৰৰ োৰজন হ আৰা গ –ৰ ফফে 

সৰোফন়ভোন ৰ়ভণৰ োৰজন হ। এই োৰকলোট, ডফোল়উফ় –ৰ ন়ৰোদেশৱলঽ অনাসৰে ক হ়চে 

শোৰেণঽবূকোত কৰ হৈছে। একেদৰে, অ় 4.10 আৰা 4.12 এ জনজতঽ লক আৰা অসোফেচোছভলূক 

াৰোনফসন োৰৱনোধন কৰৰ ফফে সভোৰোক়ত সভসোমসভূহৰ সনোদৰোবত নঽত় ন়ৰোদেশৱলঽৰ ফ়ষে 

ৰূৰেখ োৰদন কৰে।     

30 আৰএপচ়ট়এলএআৰআৰএ, 2013 ই াৰণ় বূভ় অধ়গোৰহণ আইন, 1894 ৰ সোথন লৈছে 

আৰা এইখন 1ভ জনাৱৰঽ, 2014ৰ ৰ ফফলফৎ হৈছে অৰোথৎঅৰোথৎ আৰএপচ়ট়এলএআৰআৰএ, 

2013 ই ৰজোম চৰকৰ (অৰোথৎ অসভ চৰকৰ) ফ ইৰ অধ়কতৃ চৰকৰঽ অব়কৰণক সভজ়ক 

োৰবৱ ভূলোমন (এচআইএ), আৰ আৰা আৰ (অৰোথৎ  ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন)–ৰ ফফে 

দকোষে ৰ়কলোন আৰা আৰা ইৰ োৰণন অনোতৰোবাকোত কৰ় ফোমকোত়গত বূভ় অধ়গোৰহণৰ সভোূৰোণ 

োৰকোৰ়ট সভোনোন কৰ়ফলৈ অধ়কৰ োৰদন কৰ়ছে আৰা এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –ৰ দ়তোফ 
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কৰ়কৰঽ োৰজনৰ ওৰত ব়তোত় কৰ় উমাকোত ভট় চ়নকোতকৰণ আৰা ন়ৰোফচন আৰা ফজেটৰ 

আফণোটন ন়শোচ়ত কৰতে সঽভফদোধ হ। এই নতান আইনৰ অধঽনত সভজ়ক োৰবৱ ভূলোমন 

(এচআইএ) সভোনোন কৰট ফধোমতভলূক কৰ় তল হৈছে আৰা এই ভূলোমনসভহূৰ পলপলৰ 

ফ়ষে সকল হ়তধৰককে অৱগত কৰৱ হ আৰা ৰজহাৱ শাননঽৰ আজন কৰ হ ম়ে এই 

োৰকোৰ়ক সোফচোছ আৰা অৱগত কৰ় তলে। তৰ ছত, োৰজন অনাসৰে কোষত়ূৰণ 

(বূভ়/গুঁথন় আৰা বূভ় আৰা গুঁথন়ৰ সভোতোত়) আৰা ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন দাট 

অনোতৰোবাকোত হৱ এক অধ়কৰ দ় েকেজ োৰসোতাত কৰ হ। ইৰ ছত, ফোমকোত়গত 

অৱদনসভূহ োৰদন কৰ হ আৰা সকলফৰ নথ়-তোৰ সোথনঽ োৰশসন আৰা ইণোটৰনেটৰ 

জৰ়তে ৰজহাৱ বৱে োৰকশ কৰ হ। তলত দ় চ়তোৰ 1 –ত ফ়ব়নোন কৰোমৱলঽৰ ফফে 

ন়ৰোধৰ়ত সভসহ বূভ় অধ়গোৰহণ োৰকোৰ়ৰ োৰৱহ চ়তোৰৰ ফোমখোম তাল় ধৰ হৈছে। বূভ় 

অধ়গোৰহণৰ পলত োৰবৱ়ত হৱ সকল শোৰেণঽৰ ফোমকোত়ৰ বূভ় অধ়গোৰহণ ফ ম়কন 

সভোতোত় ফ আ উৰোজনৰ থৰ কোষত়ৰ কোষেতোৰত কোষত়ূৰণ আৰা সহমোমৰ সনোদৰোবত 

অধ়কৰসভহূৰ ফ়ষে তল়ক 3 আৰা 4 ত চভাকৈ ফৰোণন কৰ হৈছে: 

তল়ক 3: বভূ় অধ়গোৰহণৰ ফফে সৰোফন়ভোন কোষত়ৰূণ  

অধ়কৰৰ ফফে মগোমত ফোমৱসোথসভহূ  

োৰবৱ়ত হৱ ৰ়লসভূহ 

 বূভ়ৰ গৰকঽ: ম়কন ফোমকোত় 

অনোতৰোবাকোত হ  

 

i)  

মৰ নভ (বূভ় ফ ফ়লোড়াং ফ ইৰ 

অাংশৰ গৰকঽ হ়চে, সভোৰোক়ত 

কৰোতৃকোষৰ অব়লেখত) হ়চে 

ল়়ফদোধ হৈছে  

অথফ 

ii)  ম়কন ফোমকোত় মক 

অনাসূচ়ত জত় আৰা অননোম 

ৰভোৰগত ফন অধ়ফসঽ (ফন 

অধ়কৰৰ সোফঽকৃত়) আইন, 2006 

ফ ফৰোতভনে ফলফতো হৈ থক অনোম 

ম়কন আইনৰ অনোতৰোগত ফন 

অধ়কৰ োৰদন কৰ হৈছে; 

অথফ 

iii)  

ম় ৰজোমৰ ম়কন আইনৰ 

কোষত়ৰূণ ন়ৰোধৰণ: 

1. বভূ়ৰ ফজৰ ভলূোম 

 

 বৰতঽ ভহৰ আইন, 1899 –ত উলোলেখ কৰ 

অনাসৰ় 

অথফ   

 এই গওুঁ ফ ন়কটতভ এলেকত অৱসোথ়ত একে োৰকৰৰ 

ভট়ৰ ফ়কোৰঽ ভূলোমৰ গড,   

অথফ 

 ফোমকোত়গত কভোনঽ ফ ৰজহাৱ ফোমকোত়গত 

অাংশঽদৰঽ োৰকলোৰ ফফে বূভ় অধ়গোৰহণ কৰৰ 

কোষেতোৰত কোষত়ূৰণৰ সনোভত় আদ দ় ধনৰ 

ৰ়ভণ। 

ম়টৱেই উচোচ হ 

 ফজৰ ভূলোম x গাণক* কেৱলভতোৰ গোৰভোম এলেকত 1 ৰ 

ৰ 2 ৰ ব়তৰত (নগৰঽ এলেকত কন গাণক নই)। 
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অনোতৰোগত অাংশ ফ়বজন কৰ বূভ় 

অনোতৰোবাকোত কৰ় বূভ়খ়নত টোটৰ 

অধ়কৰ ৱৰ মগোম হ; 

অথফ 

iv)  

ম়কন ফোমকোত় মক নোমল ফ 

কৰোতৃকোষৰ আদেশৰ দোফৰ এনে হ 

ফাল় ঘষণ কৰ হৈছে 

2.  বূভ়ৰ সৈতে সাংলগোন হৈ থক সভোতোত়ৰ ভলূোম: 

গৃহ/উদোব়দ/কাুঁৱ/শসোম ইতোমদ় োৰসঙোগ়ক চৰকৰঽ 

কৰোতৃকোষই ভলূোমভন ন়ৰোণ কৰ অনাসৰে; 

বভূ়ৰ কোষত়ৰূণ = 1+2 

3. চলট়ভ: ভূঠ কোষত়ূৰণৰ 100% 

ভঠূ কোষত়ৰূণ : 1+2+3 

 (*) সঠ়ক সোকেল ৰজোম চৰকৰৰ দোফৰ ন়ৰোধৰণ কৰ হফ। 

গাণক কৰকৰ ন়ৰোদেশতোভক ভূলোমসভহূ আইনখনত োৰদন কৰ অনাসৰ় নগৰঽ এলেকৰ ৰ 

দূৰতোফৰ ওৰত ব়তোত় কৰ় হ।    

নগৰঽ এলেকৰ ৰ অৰঽ দৰূতোফ (ক়ভ়) ভলোট়োলৰ কৰক 

0-10 1.00 

10-20 1.20 

20-30 1.40 

30-40 1.80 

40-50 2.00 

 

তল়ক 4: ন়ভোনভন ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন অধ়কৰৰ ৰ়কঠভ 

ফ়শদ ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন েকেজ (দোফ়তঽ অনাসচূঽ) 

 

কোৰভ়ক 

নাং 

ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন -ৰ 

অধ়কৰ দ়ৰ উদনসভহূ 
ফোমৱসোথ 

1. 

ন়জসোফ ঠইৰ ৰ আুঁতৰ় মফ 

লগ ৰ়লৰ ফফে জঽৱন 

ন়ৰোফহৰ ফফে অনাদন/বটোট  

12 ভহৰ ফফে োৰত়ট ৰ়লৰ কৰণে ভহে 3000 

টক 

2. 
োৰবৱ়ত ৰ়লসভূহে 

অধ়কৰঽ হৱৰ মগোম হফ: 

(a) ম‟ত এই োৰকলোৰ দোফৰ মত চকৰ় সষৃোট় হফ, 

োৰত়ট োৰবৱ়ত ৰ়লৰ ৰ এজন সদসোমৰ 

ফফে ফধোমতভলূক ন়জন অথফ  

(b) োৰত়ট ৰ়লৰ ফফে 5 লখ টক; অথফ 

(c) 20 ফছৰৰ ফফে বটোট হ়চে োৰত়ট ৰ়লৰ 

কৰণে োৰত়ভহে 2000 টক, ভূদোৰসোপ়তঽৰ ফফে 

উমাকোত সূচোমাংকসহ; 

 

ফ়কলো (a) অথফ (b) অথফ (c) গোৰহণ কৰট 
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ফ়শদ ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন েকেজ (দোফ়তঽ অনাসচূঽ) 

 

কোৰভ়ক 

নাং 

ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন -ৰ 

অধ়কৰ দ়ৰ উদনসভহূ 
ফোমৱসোথ 

োৰবৱ়ত ৰ়লৰ স়দোধনোত হফ 

3. 

 

ন়জসোফ ঠইৰ ৰ আুঁতৰ় মফ 

লগৰ ফফে ফসসোথন গহৃ: 

i) মদ়হে গোৰভোম এলেকত ঘৰ 

হেৰাৱ: 

ii) মদ়হে নগৰঽ এলেকত ঘৰ 

হেৰাৱ 

i) ইনোদ়ৰ আৱস মজনৰ ফ়ৱৰণ অনাসৰে এট 

ন়ৰোভ়ত ঘৰ োৰদন কৰ হফ 

ii) এট ন়ৰোভ়ত ঘৰ োৰদন কৰ হফ ম়ট ঘৰৰ 

ফান়দ এলেকৰ কোষেতোৰত 50 ফৰোগ ভ়টৰতকৈ কভ 

নহফ। 

 

ম়কন এট কোষেতোৰতে োৰকলোটৰ দোফৰ োৰবৱ়ত 

হৱ ৰ়লৰ অগোৰধ়কৰ অনাসৰে ঘৰটৰ সলন় ঘৰৰ 

ফোমৰ সভৰ়ভণৰ দভ োৰদন কৰ হফ ৰে।  

 

োৰবৱ়ত ৰ়লক আফণোটন কৰ ঘৰটৰ ঞোজঽনৰ 

ফফে আদ দ়ফলগঽ ষোটভো ড়উট় আৰা অননোম 

শালোকসভূহ োৰজন হৱ সাংসোথই ফহন কৰ়ফ।  

4. 

 

ন়জসোফ ঠইৰ ৰ আুঁতৰ় মফ 

লগ হৱ ৰ়লৰ ফফে 

ৰ়ফহন ফোম 

 

োৰত়ট োৰবৱ়ত হৱ ৰ়লৰ ফফে 50,000 টক 

5. 

াৰোনফসন বতোত (ন়জসোফ 

ঠইৰ ৰ আুঁতৰ় মফ লগ 

হৱ ৰ়লৰ ফফে) 

 

োৰত়ট োৰবৱ়ত হৱ ৰ়লৰ ফফে এককলঽন 

50,000 টক 

6. 
 গহল়/সৰা-সাৰ দকনৰ 

ফোম 

ৰজোম চৰকৰৰ দোফৰ স়দোধনোত লৱ অনাসৰ় ন়ৰোভণৰ 

ফফে উমাকোত হৱ এককলঽন ফ়তোতঽ সহমোম ম় 

সৰোফন়ভোন 25,000 টক হফ। 

7. 

 

শ়লোঽ/সৰা ফেৰঽ/অননোম 

(ন়জসোফ ঠইৰ ৰ আুঁতৰ় মফ 

লগৰ কোষেতোৰত) 

 

ৰজোম চৰকৰৰ দোফৰ স়দোধনোত লৱ অনাসৰ় উমাকোত 

হৱ এককলঽন ফ়তোতঽ সহমোম ম় সৰোফন়ভোন 

25,000 টক হফ। 

 

অনাসচূঽত জত়/জনজত় সকলৰ ফফে ফ়শেষ ফোমৱসোথ: ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন েকেজৰ 

উৰ়ও, অনাসূচঽত জত়/জনজত়ৰ ৰ়লসভহূ তলত দ় উৰঞোচ় লবসভূহৰ ফফে উমাকোত 

হফ: 

 

1. োৰত়ট ৰ়লৰ ফফে  50,000 টকৰ এককলঽন ফ়তোতঽ সহমোম 
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ফ়শদ ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন েকেজ (দোফ়তঽ অনাসচূঽ) 

 

কোৰভ়ক 

নাং 

ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসন -ৰ 

অধ়কৰ দ়ৰ উদনসভহূ 
ফোমৱসোথ 

2. জ়লৰ ফহ়ৰত ানৰোফসন কৰ ৰ়লসভহূ উৰঞোচ় 25% অনাসূচঽত জত়/জনজত় লব 

ৱৰ ফফে উমাকোত হফ; 

3. একেফৰে আৰভোবণ়তেই কোষত়ূৰণ ধনৰ এক ততৃঽাংশ অৰোথোৰদন; 

4. একে সাংহত খণোডৰ এলেকত ানঃোৰত়ষোঠ আৰা াৰোনফসনত অগোৰধ়কৰ; 

5. সভাদ আৰা সভজ়ক ভ়ল-ভ়চৰ ফফে ফ়নভলূঽ বূভ়; 

6. ন়জসোফ ঠইৰ ৰ আুঁতৰ় মফ লগৰ কোষেতোৰত, এক উনোনন ৰ়কলোন োৰসোতাত কৰ 

হফ 

7. আুঁতৰ় অহ ন়জসোফ ঠইৰ ৰ াৰোনফসন কৰ এলেকলৈ সাংৰকোষণ আৰা অননোম অনাসাচঽ 

V আৰা অনাসূচঽ VI লবসভহূ অফোমহত থক়ফ।  

 

 

 

চ়তোৰ 1: আৰএপচ়ট়এলএআৰআৰএ, 2013 ৰ কৰোমৱলঽ তল়ক 



xxi 

 

 

োৰকলো চকোৰ – ৰ়ফেশ আৰা সভজ়ক সভসোম/শাংকসভহূ আৰা োৰশভন ফোমৱসোথসভহূৰ সভনোফ 

সধন 

 

31. হ়তধৰকসকলৰ ফ়শোলেষণ আৰা োৰবৱ ভলূোমনে সভসোমসভহূৰ চ়নকোতকৰণ সকোষভ কৰ় 

তাল়লে। সেই একেখ়ন়কে এত় োৰকলো চকোৰত সোথন কৰ হল মতে সেইফৰক সভোফধন কৰৰ 

ফফে োৰৱনোধন ফোমৱসোথ ন়ৰোণ কৰ়ফ ৰ ম। এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –ৰ োৰেৰণ/ফ়তৰণ (33 

কেব় আৰা ওৰৰ) োৰকলোৰ ভূখোম ভইলৰ খাুঁট়সভহূ হৈছে;   

i) োৰকলোৰ ৰূৰেখ অাংকন  

ii) োৰকলো ৰ়কলোন  

iii) অনাভদন 

iv) ফ়শদ ড়জইন আৰা ন়ফ়দ োৰদন  

v) োৰকলো োৰণন 

vi) কৰোম সভোদন আৰা ৰকোষণফেকোষণ 
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vii) সভঽকোষ আৰা ন়ৰঽকোষণ আৰা ভলূোমন কৰ 

ৰ়ফেশগত আৰা সভজ়ক আশাংকসভহূ 

32. ৰ়ফেশগত আশাংকসভহূ 

 থসোফতোতোফ (আৰঅডফোল়উ)–ৰ অনোতৰোগত উদোব়দ ৰ়ষোকৰ কৰ/কট;  

 মনোতোৰত় আৰা ভেচ়ন অন-ন় কৰৰ ফফে উৰ়বগৰ উদোব়দ আৱৰণ ৰ়ষোকৰ কৰ 

 ফোমৱহতৃ টোৰনোসপৰোভৰ তেল েলৱ কৰোম 

 ফোমৱহতৃ ফেটৰঽ েলৱ কৰোম 

 ই-অৱশ়ষোট েলৱ কৰোম; আৰা 

 এচএপ6 গেচৰ ন়ঃসৰণ/ফোমৱহৰ। 

33. সভজ়ক আশাংকসভহূ 

 খেত়ত থক শসোম হন় হৱ; 

 ভট়ৰ দভৰ সলসলন়; 

 উভৈহতঽ সভোতোত় সভোদসভূহলৈ োৰৱেশগভোমতৰ অসোথঽ হন়; 

 ভট়ৰ ফোমৱহৰৰ সঽভফদোধত; 

 ফোমকোত়গত খেত়ৰ ভট় অধ়গোৰহণৰ পলত জঽৱন ন়ৰোফহ উৰ হন়; আৰা 

 চহদৰ সৈতে ঘৰৰ হন়, মদ়হে কন আছে। 

 

34. সভজ়ক আৰা ৰ়ফেশৰ সনোদৰোবত সভসোম আৰা আশাংকসভহূৰ সভোফধন কৰৰ ফফে 

োৰৱনোধন ফোমৱসোথসভহূ কোৰভনোফে তল়ক 5 আৰা 6 ত উসোথ়ত কৰ হল। 

তল়ক 5: সভজ়ক োৰৱনোধন ফোমৱসোথসভহূ 

কোৰভ়ক 

নাং: 

সভোবৱ়ত সভসোমসভহূ োৰৱনোধন ফোমৱসোথসভহূ 

1 বূভ় হন় ক়সোত়-1 ৰ ফফে, এ এক সভসোম হ কৰণ ইউট়ল়ট়ৰ 

ওচৰত (ফ়ৱৰণৰ ফফে তল়ক-5.3 চওুঁক) 36 ট োৰেৰণ আৰা 

ফ়তৰণ উকেনোদোৰৰ ব়তৰত কেৱলভতোৰ 15 ট োৰেৰণ 

উকেনোদোৰৰ ফফেহে বূভ় আছে। ফকঽ থক 5 ট োৰেৰণ আৰা 

16 ট ফ়তৰণ উকেনোদোৰৰ ফফে, এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ 

এইফৰ উকেনোদোৰৰ ফফে নতানকৈ বূভ় আহৰণ কৰ়ফ লগ়ফ। 

অৱশোমে, এনে বূভ় আহৰণ কৰৰ চেষোট কৰ হফ মত ফসোতাগত 

সোথননোতৰ কৰ/সোথনচোমাত হৱৰ সভোবৱন ূৰোফলকন কৰ 

নহ। এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ তলত দ় ত়ন়ট দোধত়ৰ 

জৰ়তে ভট় আহৰণ কৰ়ফ;  

i. দৰ-দভ কৰ হৰ অনাসৰে ইচোছাক কোৰেত আৰা 

ইচোছাক ফ়কোৰেত ব়তোত়ত বূভ় কোৰ কৰ; 
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কোৰভ়ক 

নাং: 

সভোবৱ়ত সভসোমসভহূ োৰৱনোধন ফোমৱসোথসভহূ 

ii. সোফেচোছভূলক দন; আৰা 

iii. অসোফেচোছভূলক অধ়গোৰহণ। 

ফোমকোত়গত কোৰৰ জৰ়তে বূভ় অধ়গোৰহণ কৰৰ কোষেতোৰত, 

এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ এই কথ ন়শোচ়ত কৰ়ফ মে ভট়ৰ 

ফফে োৰদন কৰ কোষত়ূৰণ/দভ মেন নতান বূভ় অধ়গোৰহণ 

আইন, 2013 ত োৰদন কৰ দভতকৈ কভ নহ। ভট়ৰ 

দভ/দৰ-দভ চূডনোতকৰণ এক সভ়ত়ৰ জৰ়তে সভোনোন কৰ 

হফ। এই ফোমৱসোথৰ সৈতে অনাৰূত ন়শোচ়ত কৰৰ ফফে 

এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ এখন সজগত সবৰ আজন 

কৰ়ফ ৰে মত কোষত়ূৰণ গণনৰ ব়তোত়/দোধত়সভহূৰ 

সনোদৰোবত ভট়ৰ ভল়কসকলক নতান আইনখনৰ ফোমৱসোথসভূহ 

ফাজই দ় হফ লগতে মদ়হে কন ৰজোম ন়ৰোদ়ষোট ফোমৱসোথ 

থকে তেনোতে সেই ফ়ষেও জনৱ হফ।   

 

বূভ়ৰ সোফেচোছভূলক দনৰ কোষেতোৰত, তলত দ়সভূহ ন়শোচ়ত 

কৰ হফ: 

 বূভ়ৰ গৰকঽ(সকল)ক বূভ় োৰদন কৰৰ ফফে অনাচ়ত চ 

দ় নহফ; 

 ভট়ৰ হন়ৰ ফফে ম়কন ফসোতাগত সোথননোতৰ/ 

সোথনচোমাত হৱট ৰ়হৰ কৰৰ ফফে সকল সভোবৱ 

োৰচেষোট কৰ হফ।  

 মদ়হে এনেদৰে সনোভত হ তেনোতে এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –

এ বূভ় দন কৰুঁতসকলক „অৰ়হণ‟ৰ ফ়ন়ভত 

„কতৃজোঞত‟ োৰসৰ়ত কৰট সহজসধোম কৰ় তাল়ফ লগ়ফ। 

এইখ়ন়কে দত আৰা ইউট়ল়ট়-ৰ ভজত ফাজফাজ়ৰ চাকোত়ৰ 

আকৰত নথ়বূকোতকৰণ কৰ হফ আৰা তৰ ছত ভট়ৰ 

গৰকঽসোফতোফ এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –ৰ নভলৈ সোথননোতৰ 

কৰ হফ।  

 সকলফৰ বূভ় দন (তথ কোৰসভহূ) এখন সভ়ত়ৰ 

ানৰঽকোষণ/অনাভদন কোৰভে সভোনোন কৰ হফ ম়খন সভ়ত় 

ৰূণকৰঽ সাংসোথ আৰা অসভ চৰকৰ সহ ফ়ব়নোন শখৰ 

োৰত়ন়ধ়সকলৰ দোফৰ গঠ়ত হফ।   

 মদ়হে অসোফেচোছভূলক অধ়গোৰহণৰ জৰ়তে বূভ় আহৰণ কৰ হ 

তেনোতে আৰএপচ়ট়এলএআৰআৰএ, 2013 ৰ ফোমৱসোথসভূহ 

অনাসৰণ কৰ হফ। (ফ়শদ ফ়ৱৰণৰ ফফে ৰ়শ়ষোট-3 হ়চে 

সোথন কৰ সভজ়ক োৰৱনোধন আৰা কঠভৰ অাংশ- ক 

চওুঁক)  
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কোৰভ়ক 

নাং: 

সভোবৱ়ত সভসোমসভহূ োৰৱনোধন ফোমৱসোথসভহূ 

2 উকেনোদোৰৰ ফফে ভট়ৰ 

ফোমৱহৰ সলন় কৰ আৰা 

জনসাংখোমৰ সোথননোতৰ কৰ 

উকেনোদোৰ অৱসোথনৰ সোফবৱগত নভনঽত আৰা খাফেই কভ 

ৰ়ভণৰ ভট়ৰ ফফে, এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ সভোূৰোণৰূে 

ফসফস কৰ এলেকফৰ ৰ়হৰ কৰে সেেহে উকেনোদোৰ 

সোথন কৰৰ ফফে জনসাংখোমৰ কন সোথননোতৰ ূৰোফলকন 

কৰ নই।  

মদ়ওফ ক়সোত়-1 ৰ অনোতৰোগত োৰসোতৱ়ত কৰ উকেনোদোৰৰ 

ন়ৰোভণৰ ফফে বূভ় আহৰণ কৰট এক সভসোম হ তথ়ত 

এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ এনে বূভ় আহৰণ কৰৰ চেষোট 

কৰ়ফ মত ফসোতাগত সোথননোতৰ/ সোথনচোমাত হৱৰ সভোবৱন 

ূৰোফলকন কৰ নহ। 

3 টৱৰ/খাুঁটৰ ফফে ভট়ৰ 

ফোমৱহৰ সলন় কৰ আৰা 

জনসাংখোমৰ সোথননোতৰ 

ফ়দোমভন আইন অনাসৰ়, টৱৰ/খাুঁটৰ ফফে ভট় আৰা থসোফতোফ 

আহৰণ কৰ নহ আৰা ন়ৰোভণ কৰোমৰ ছত কষৃ়কৰোম চলই 

থক়ফলৈ দ় হ আৰা এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ ভট়খ়ন় 

আহৰণ নকৰকৈ ভট়ৰ গৰকঽক সকলফৰ কোষত়ৰ ফফে 

কোষত়ূৰণ োৰদন কৰে মত টৱৰৰ তলত থক ভট়ৰ ফোম 

অনোতৰোবাকোত হ। সেেহে ভট়ৰ ফোমৱহৰ সলন় কৰ আৰা 

পলসোফৰূে হৱ জনসাংখোমৰ সোথননোতৰ কৰট ট় আৰা ড় 

োৰকলোৰ কোষেতোৰত ূৰোফলকন কৰ হৱ নই। 

4 থসোফতোফ টৱৰ আৰা থসোফতোফৰ ফফে ভট় আহৰণ কৰ নহ কৰণ 

কৃষ়কৰোম চলই থক়ফ ৰে। অৱশোমে, কৰোভ সভোদন কৰৰ 

সভত হৱ ম়কন কোষত়ৰ ফফে সকল োৰবৱ়ত 

ফোমকোত়/সভাদক োৰকলোই সভোূৰোণ কোষত়ূৰণ োৰদন কৰ়ফ 

লগ়ফ। সেই অনাসৰে, এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ কোষত় হোৰস 

কৰ আৰা অসোথঽ কোষত়ৰ ফফে ৰজোম চৰকৰ আৰা োৰবৱ়ত 

হৱ ফোমকোত়সকল আৰা/ফ সভাদ (ফ়শদ ফ়ৱৰণৰ ফফে 

ৰ়শ়ষোট-3 হ়চে সোথন কৰ সভজ়ক োৰৱনোধন আৰা 

কঠভৰ অাংশ- খ চওুঁক)ৰ সৈতে ৰভৰোশ কৰ় অসোথঽ 

কোষত়ৰ ফফে কোষত়ূৰণ ৰ়কলোন (চ়়ট়ড়) ৰ ৰূত 

উমাকোত োৰৱনোধন ৰ়কলোন সতূোৰফদোধ কৰ়ছে।  

5 জনজত়ৰ ওৰত োৰবৱ 

 

2011 লক়ল অনাসৰে অসভৰ জনসাংখোম হৈছে 3,12,05,576। 

অনাসূচ়ত জনজত় (এচট়)ৰ জনসাংখোম হৈছে 38, 84,371 ম় 

ৰজোমখনৰ ভঠূ জনসাংখোমৰ 12.4 শতাংশ হ। ফ়শোফ ফোংকৰ কৰোম 

সভোদন সভোফনোধঽ নঽত় আৰা আৰএপচ়ট়এলএআৰআৰএ, 2013 

ৰ ফ়শেষ ফোমৱসোথৰ অনাৰূত অনাসৰে এক জনজতঽ লক 

উনোনন ৰ়োৰসোতাত কৰ হৈছে (ফ়শদ ফ়ৱৰণৰ ফফে ৰ়শ়ষোট-

3 হ়চে সোথন কৰ সভজ়ক োৰৱনোধন আৰা পোৰেভৱৰোকৰ 

অাংশ- গ চওুঁক) 
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কোৰভ়ক 

নাং: 

সভোবৱ়ত সভসোমসভহূ োৰৱনোধন ফোমৱসোথসভহূ 

6 ল়াংগ/ভহ়লৰ অাংশগোৰহণ  আনাষোঠন়ক আৰা অননাষোঠন়ক গট ৰভৰোশদনৰ দোফৰ 

ভহ়লৰ জড়ততৰ ফ়ষে ৰ়কলোন কৰ হফ মতে 

োৰকলোটৰ োৰসোতাত় আৰা োৰণনৰ সভত তেওুঁলকৰ 

অাংশগোৰহণ ন়শোচ়ত কৰ়ফ ৰ ম।  

7 ন়ৰোভণৰ সভত োৰবৱ়ত 

কৰ গণ উনোনন  

এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –ৰ কৰোমসভহূ হোৰসোফকলঽন হ আৰা 

ন়ৰোভণৰ সভত গণ ফ়কশ অনাোৰেৰ়ত নকৰে।  

8 কৰোভঽ/কৰোভচৰঽ/সভাদৰ 

সোফসোথোম আৰা সাৰকোষ 

ন়ৰোভণৰ সভছৱত ৰোমোত অধোমৱস আৰা োৰজনঽ 

ন়ৰোদেশৱলঽ/দ়গদৰোশক নঽত়ৰ সৈতে অনাৰূ হৱকৈ এক 

সাৰকোষ ৰ়কলোনৰ দোফৰ ঠ়কদৰৰ জৰ়তে কৰোভঽ আৰা 

ন়কটতভ সভাদৰ সোফসোথোম আৰা সাৰকোষৰ দ়শসভূহ োৰণন কৰ 

হফ। এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ লইনসভহূৰ ফফে সৰোফতোতভ 

উলফোধ োৰমাকোত়ফ়দোম ফোমৱহৰ কৰে আৰা ই সোফসোথোম আৰা 

সাৰকোষৰ োৰত় কন ফ়দজনকতৰ কৰণ নহ।  

9 খননৰ সভত ম়কন 

াৰততোতোফ়ক ভনৱ ন়ৰোভ়ত 

(োৰচঽন) সভগোৰঽ, 

ৰতোনবণোডৰ ইতোমদ়ৰ 

“চনোস পইণোড” (সভোবৱ়ত 

ফ়চৰ় ৱ) ফ 

আৱ়ষোকৰ 

সঽভ়ত আৰা অগবঽৰ খননৰ ফফে ট় আৰা ড় োৰকলোসভহূৰ 

কোষেতোৰত এনে ৰ়সোথ়ত়ৰ সভোবৱন মথেষোট কভ হ। অৱশোমে, 

এনে কন সভোদ ফ়চৰ় ৱৰ কোষেতোৰত 

এইজ়চ়এল/এ়ড়চ়এল –এ বৰতঽ গাোতধন অধ়ন়ভ, 1878 

–ৰ 1949 চনৰ সাংশধনঽ অনাসৰে সোথ়ত োৰকোৰ় অনাসৰণ 

কৰ়ফ। 

10 আনোতঃসাংসোথ সভনোফ ৰকোষ 

কৰ 

োৰকলোটৰ ততোতোফৱধন, সভঽকোষ আৰা দ়গদৰোশনৰ ফফে 

ৰজোম/জ়ল সোতৰত একক ন়কসভহূ সোথন কৰ হফ।   

 

কককককক 6: ককককককককককককক ককককককককক কককককককককককক 

কোৰভ়

ক নাং 
সভোবৱোম সভসোম োৰৱনোধনৰ ফোমৱসোথসভহূ 

1 কককককক কককক 

কককককককক 

কককককক 

ককককককক ককক 

AEGCL/APDCL-কক কককককক কককককক কককক GIS/GPS 

ককক কককককককক কককককক ককককককককক 

ককককককক ককক ককক কককককক কককক কককককক 

ককককক ককক কককককককক ককককককককককক কককক 

ককককককক / ককককককককক কককককক ককক 

ককককককককককককককককক ককককককককক কককককককক 

কককক ককক / কককককক ককককক কককক কককককক 

ককককক  

2. কক / ককক ককক 

ককক 

কককককককক কককককক ককককককক ককক কক-ককককক 

কককক কককককক ককককক কককক কককক 

ককককককককককক / ককককক কককককক ককককককক 
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কোৰভ়

ক নাং 
সভোবৱোম সভসোম োৰৱনোধনৰ ফোমৱসোথসভহূ 

3.  কককককককক 

ককককক  

 কককককক 

ককককক 

ককককককক 

কককককককক ককককক ককক কককককক ককককক ককককক 

কককক ককককক কককককক, ক’কক ককককক কক 

AEGCL/APDCL-কক ককককক ককককক ককক কককক 

কককককককক ককককক কককককক কককককককক ককক 

ককক কককককক ককককককক কককককক ককককককক 

কককক কককক কককক কককককক কককক 

4. কককককক ককককক 

ককককক 

কককককক ককক 

ককককককক কককক 

ককককককককক 

কককককক  

AEGCL/APDCL-কক ক কককক ককক (O&M) কককক 

ককককক 3 ককককক ককক ককক ককক ককককক কককক 

ককক কককককক ককককক কককককক কককক ককক 

ককককককককক কককককক কককককক কককক কককক কক 

কক কক ককক কককক ককক ককককককককককক 

কককককককক ককক কক-ককককক কককক ককককক 

ক’ককক ককককক কককককককক কককককক কককক 

ককককককক কককককক কককক ককককক 

5. ককককককক 

কককককককক কককক 

ককককককককক 

কককককক ককককক 

কককক কককককককক 

ককককক 

কককককককক 
 

APDCL-কক ককক ককককক ককককক ককক ককককক 

কককককক কককককক কককককক ককককক কককককক, 

ককককক কককককক ককক ককককক ককক, ককক 

কককককক কককককক ককককক, ককককককক ককককক 

ককক কক কক কককককক কককককককক ককককককককককক 

ককক ককককককক ককককককক কককককক কককককককক 

ককক ক’কক 

6. কককককককক 

কককককক ককককক 

ককক ককককক ককক 

কককককক 

ককককককককক 

কককক ককককক 

ককক কককক কক 

কককক 

AEGCL/APDCL-কক ককককককক কককক কক TL/DL-ক 

(ককককককককককক কককক/ককককক কককক) কককক 

ককককক ককক ককককক কককককক ক’ক ককককক কক 

ককক-ককককককককককককক কককককক কক কককক 

ককককককককককককক কককককক ককককককক ককক 

কককককককককককক কককককককক ককক ককক ককককক 

ককককককককককক ককককককক ককক কককককক 

ককককককক ককককককক কককককক কককক ককককক ককক 

ককককককককক ককক ক’ক ককক ককককক কক কককক 

ককক ককক কককক কককক ককককককক ককক ক’কক  

7. কককককককক 

ককককককককক 

কককককককককক 

ককক কককককককক 

কককককককক 

AEGCL/APDCL-কক ককককক কককককককক ককক / 

কককককক কককককককক কককককককককক কককক 

কককককককক কককককক ককককককক ককককক  

8. ককককককককক 

ককককককক ককক-

ককক’কক-

ককককককককক 

(কক.কক.কক.)  

AEGCL/APDCL-কক ককককককককক ককককককক কককক 

ককক ককককককক কককক কককককক কককক 2 

কককককক/কককককক কক.কক.কক. ককক (ককক ককককক 

কককককক কককক)ককক কককককককক ককক কককক 

9. কককককককক কককক 

ককককককক ককক 

ককককক 

AEGCL/APDCL-ক কককককককককককক কককককক-

কককককক ককক কককককককককককক ককক ককককক 

ককককককক কককক  
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10. ককককককককককক/

ককককক কককক 

ককক ককককককক 

ককক কককককক 

কককক 

ককককক কককককককক ককককক ককক ককককককক ককক 

ককককক কককককক কককক ককককককককক 

কককককককককককক ককককক ককক ককক ককককককক 

কককককক কককক কককক কককক কককককক 

ককককককককককক কককক ককককককক কককক কককককক 

ককককক কককক ককককক AEGCL/APDCL-কক 

ককককককককক কক ককককক ককক ককক কককককককক 

কককককক কককক কককক কককক ককককক কককককককক 

ককককককক ককককক কককককক, কককককক কককককক 

কককক ককককককক কককককক ককককক কককককককককক 

কককককককক ককক ককককক 

11. 

 

ককককককককককক 

কককক ককক 

ককককককক ককক 

কককককক কককক 

ককককক ’94-ক কক.কক. 5613 (IS 5613) 

ককককককককককক কককককক AEGCL/APDCL-কক 

ককককককককক/ককককককককক কককককক 

কককককককককক ককক ককককককককককক কককক 

ককককককক কককককক, ককককক-কককক কককককক 

কককক 

12. 

 

ককককক/কককককক

কক/ককককক 

ককককককককক ককক 

ককককককক 

কককককককক কককক কক ককককককক কককককককককক 

কককককক ককককককককক কককক/ককককককককক 

কককককক ককক ককককককক ককক কককককককক 

কককককক ককককক ককক ককককককককক ককককক 

ককককককককক ককক কককককককক ককককককককককক 

কককককক ককক ক’কক AEGCL/APDCL-কক ককককক 

কককক কককককক ককককককককককক ককককককককক 

ককককককক ককক ককক ককককককককক ককক 

কককককককক ককককক কককক কককক কককককক ককককক 

13. কককক কককক কককক কককক ককককককক কককককক কককককক ককক 

কককককক, AEGCL/APDCL-কক কককক ককককককককককক 

/ ককককক ককক ককককককককককককক কককককককককক 

ককককককক ককককককক ককককককক ককক কক কককক 

কককক কককককককক কককককক কক ককককককককক কক 

কককক ককককক ককককককককক ককক ককককক কক 

ককককককক ককক ককককক ককককককক কককককক 

কককককককক ককক কক কককককক ককক কককক ককককক 

কককক ককক কককককককক ককককককক কককক 

কককককক কককক ককককক কককককককক ককককককককক 

কককককককক কককক ককককককক কককককক ককককক 

ককককককককককককক কক ককককক ককককককককক 

কককককক ককক ককক 

14. ককককককক কককক ককককককককককক/ককককক কককককককক কককক 

কককককককক কককককক কককককক কককককক 

AEGCL/APDCL-কক কককক ককক কককক ককককক কককক 

কককককক ককককক কককককককক কককক কককককককক 

ককককককক কককককক ককককককককককককক ককক 

কককক কককক কক কককক ককককককক ককক ককককককক 

কককক ককক ককক 
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15. কককক ককক ককক 

(SF6 ককক) 

কককক SF6 ককক ককককককক কককককক কককককক 

ককক, AEGCL/APDCL-কক ককককককক কককককককক, 

ককককককক ককককককককককক ককক ককক 

কককককককক/ককক কককককককক (ককককক 

ককককককককককক) কককককক ককক ককক ককককক 

ককককক কককক কককক কককককক ককককক 

 

37 অনোমনোম সভোবফোম ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক সভসোম/আশাংক আৰা সেইফৰৰ োৰৱনোধন 

এক ই.এভ.়.-ত (EMP) ফৰোণন কৰ, মৰ এক চনেক় সৰাংশৰ ৰ়শ়ষোট-A ত দ় হৈছে। 

োৰকলোট কৰোমকৰঽ কৰৰ সভত ইক ৰূণ কৰ হ’ফ। ম়হেতা ই.এভ.়.-ৰ ফহাত ফোমৱসোথ 

ঠ়কদৰে ৰূণ কৰে, ইৰ সঠ়ক ৰূণ আৰা ন়ৰঽকোষণ ন়শোচ়ত কৰৰ ফফে ই.এভ.়. ন়ফ়দৰ 

নথ়তোৰৰ এক অাংশ হ। 

 

AEGCL/APDCL-ক ককককককককককককক ককককককক কককককককক 

ককককককককককককক (ক.কক.কক.কক. - ESPP) 

38 AEGCL/APDCL-ে সভগোৰ়ক ৰ়ৰোশোফ়ক সভজ়ক োৰৱনোধন োৰকোৰ় ফ়কশ়ত কৰ়ছে 

আৰা সেইফৰক ইৰ োৰকলো চকোৰত অনোতৰোবাকোত কৰ়ছে, ইৰ কৰোমকলে ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা 

সভজ়ক োৰবৱ নইক় ফ হোৰস কৰ ন়শোচ়ত কৰ়ফলৈ। ই. এণোড এছ. োৰৱনোধন োৰকোৰ়ফৰে 

োৰকলো চকোৰৰ আগতঽ সোতৰত সাংশোল়ষোট সভসোমফৰ চ়নকোত কৰে আৰা ৰ়হৰ, ন়ভোনতভকৰণ 

আৰা োৰত়কৰৰ আদৰোশৰ সৈতে দঽৰোঘভোমদঽ ফ়কশৰ ভল়ক দৰোশন অনাসৰণ কৰে। এই ত়ন়ট 

ন়ৰোদেশনভূলক আদৰোশন োৰকলোটত একেফৰে আৰভোবৰ ৰই অৰোথৎ োৰকলোৰ অৱধৰণ আৰা 

ৰ়কলোন সোতৰৰ ৰই ফোমৱহৰ কৰ হ, শা/কোষঽৰ থ, সাৰকোষ়ত এলেক, ভনাহৰ ফসত়সোথন 

আদ় সহ অৰণোম/ জৈৱফৈচ়তোৰ /ৰ়সোথ়ত়ক-সাংফেদনশঽল কোষেতোৰ অনোতৰোবাকোত হৱট ম়ভন 

সভোবৱ ৰ়হৰ কৰ়ফলৈ সৰোফধ়ক অনাকূল থ ফছন়ৰ ফফে ফ়ব়নোন ফৈকলো়ক লইন থ অধোমন 

কৰ়। মদ় োৰন/আৱশোমক হ, োৰবৱ ৰ়হৰ/ন়ভোনতভ কৰৰ ফফে অধ়ক ওখ সোতভোবও 

োৰদন কৰ হ। মদ় বগল়ক সোথ়ত়ৰ ফফে এ অৰ়হৰোম হ আৰা সাংৰকোষ়ত এলেকৰে 

ভজেৰে লইন ৰ হৈ ম তেনেহ’লে োৰবৱ ভূলোমঙোকন কৰ আৰা এনে োৰবৱ ন়ভোনতভ 

কৰ/োৰত়কৰৰ ফোমৱসোথ ৰ়কলোন কৰৰ ফফে সোফতনোতোৰ সাংসোথৰ দোফৰ অত়ৰ়কোত অধোমন 

সভোদন কৰ হ’ফ। এনে ভূলোমঙোকনৰ ফফে োৰসঙোগৰ চৰোতৱলঽ [Terms of Reference (ToR)], মক 

এক ন়ৰোদ়ষোট ৰ়সোথ়ত়/অৱসোথন/আশাংকৰ ফফে অনাকূল়ত কৰ়ফ ৰ়, োৰসোতাত কৰ হৈছে আৰা 

ইক ভাখোম োৰত়ফেদনৰ ৰ়শ়ষোট - 19ত দ় হৈছে। 

39 একেদৰে উকেনোদোৰৰ বূভ়ৰ ফফে, AEGCL/APDCL-ে চেকল়ষোট (ভাখোম োৰত়ফেদনৰ 

ৰ়শ়ষোট - 16) অনাসৰ় সাংগোৰহ কৰ তথোমৰ ওৰত আধৰ়ত কৰ় কেইফটও সভোবফোম অৱসোথন 

চ়নকোত কৰে আৰা োৰত়ট অৱসোথনৰ ফফে এক ফ়তাং অধোমন সভোদন কৰ হ। এই ফ়শোলেষণত 

ফ়ব়নোন অৱসোথন ন়ৰোদ়ষোট দ়শ ফ়ফেচন কৰ হ ম’ত অনোতৰোবাকোত থকে আনোতঃগুঁথন়ৰ সাফ়ধ 

মেনে োৰৱেশ থ, ৰেলথ, বূভ়ৰ োৰকৰ অৰোথৎ চৰকৰঽ, ৰজহ, ফোমকোত়গত বূভ়, কৃষ় বূভ়;  

সভজ়ক োৰবৱ মেনে োৰবৱ়ত ৰ়লৰ সাংখোম; আৰা কোষত়ূৰণ আৰা ানৰোসাংসোথনৰ ফোম, 

দাৰে ফফে ৰোমোত ফোমৱসোথ কৰ়। উমাকোত আৰা সভভতে দকোষেৰ ফফে োৰকলো চকোৰত 

ফৰোণন কৰ ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক োৰৱনোধন োৰকোৰ়ট চ়তোৰ2-ত দেখাওৱ হৈছে। 

ককককক - 2: ককককককককককককক ককক ককককককক কককককককক 

কককককককককককক 
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ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক ফ়দশাংক ভলূোমঙোকন 
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40 ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক ফ়দশাংক ভূলোমঙোকন হৈছে AEGCL/APDCL-ৰ ৰ়ৰোশোফ়ক 

আৰা সভজ়ক োৰৱনোধন ৰণনঽত়ৰ এক গাৰাতোফূৰোণ অাংশ। ফ়দশাংক ভূলোমঙোকন োৰকোৰ়ই ইৰ 

ফ়দোমাৎ টোৰেনোসভ়চন/ফ়তৰণ োৰকলোফৰত ফৰোতভনে ভজাত থক ফ়দশাংকফৰ চ়নকোত কৰে, 

আৰা বৱ়ষোমত সভোবৱোম ফ়দশাংকফৰ অনাভন কৰে। ই হৈছে এক ফ়জোঞনসনোভত োৰকোৰ় ম’ত 

ফোম লবলব ফ়শোলেষণ অনোতৰোবাকোত থকে। AEGCL/APDCL-ে ফ়কশ়ত কৰ ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা 

সভজ়ক োৰৱনোধন োৰকোৰ়ফৰে এই ফ়দশাংকফৰৰ গাণগত আৰা ৰ়ভণভূলক বৱেভূলোমঙোকন 

কৰে, আৰা সেইফৰৰ োৰথভ়কত ন়ৰোধৰণ কৰে।  োৰথভ়কতকৰণৰ ওৰত ন়ৰোবৰ কৰ়, 

ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক োৰৱনোধন ফ়কলোফৰ ফছন় কৰ হ। AEGCL/APDCL-ৰ ফ়দশাংক 

োৰৱনোধন োৰকোৰ়ত অনোতৰোবাকোত আছে ফ়দশাংকৰ োৰসোতাত়, ফ়দশাংকৰ োৰত়কৰ আৰা 

দফদোধতৰ বগ-ফতৰ (আবোমনোতৰঽণ ফোমৱসোথ আৰা ফঽভৰ জৰ়তে)। ফ়দশাংক এট ঘটৰ 

কোষেতোৰত দফদোধতফৰ তল়ক 7-ত দেখাওৱ হৈছে।  

কককককক 7: AEGCL/APDCL-ক ককককককককক ককককককককক ককককককককক 

 

ফ়দশাংক 

ভাখোম বভূ়ক লওুঁত 

অসভ 

চৰকৰ 

AEGCL/APDCL ঠ়কদৰ ফঽভকৰোত 

অনা-অনুৱৰ্ত্তিতা  

 ৰ্ত্নয়ামক1
 

 চুক্তিমূলক 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

- 

মুখ্য  আশংকা, যযনন 
ৰ্ত্নম িাণৰ  সৈনত স্তম্ভ  

বাগৰ্ত্ৰ  ৰা 
-    

ৰ্ত্ৰচালন আৰু 
তত্বাৱাধানৰ  ৈময়ত  -  - - 

স্বাস্থ্যৰ  ওৰত 

প্ৰভাৱ 3
 আৰ্ত্ি 

 

-  - - 

অপ্ৰতযাৰ্ত্শত  ঘটনা 
 বীমানযাগয  

 বীমানযাগয -নহয়  

 

- 
 

 

- 
 

 

- 

- 

 

 

- 

ৈংৰ্ত্িষ্ট  

ৈমাজ/যবচৰকাৰী ৈংগঠনৰ 
অন্তভুিক্তি  / 

বৰ্ত্হষ্কাৰ  

  - - 

জনৰ্ত্হতৰ প্ৰৰ্ত্তকাৰ    - - 

 

                                                           
1
 ন়ভক মেনে আইনঽ অনাভদন অফ়হনে ফন/সাংৰকোষ়ত এলেকত কভ কৰ। 

2
 চাকোত়ভূলক মেনে গছ কট ৰ়হৰ কৰৰ ফফে শোৰভ়কক ইনোধন মগন, ন়শৰ সভত 

কভ নকৰ আদ় চৰোত লন নকৰ। 

3
 সোফসোথোমৰ ওৰত োৰবৱ মেনে দঽঘলঽ সভ ধৰ় ফ়দোমাৎ চাভোফকঽ কোষেতোৰৰ (EMF) 

সাংসোৰোশলৈ অহ 
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ৰূণৰ ফোমৱসোথ 

41 ভনদণোড ন়শোচ়ত কৰ়ফলৈ আৰা ESPP-ৰ কৰোমকৰঽ ৰূণ সকোষভ কৰৰ ফফে সাংগঠন়ক 

োৰণলঽফৰ শকোত়শলঽ কৰ়ফলৈ, AEGCL/APDCL-ে োৰকোৰ় আৰা কৰোভ সাংসোকতৃ় ন়ৰোধৰণ কৰ়ফ 

লগ়ফ ম় ইৰ সকল কৰোভচৰঽৰ সভোূৰোণ অাংশগোৰহণত োৰেৰণ মগফ।  আৱণোট়ত লকোষোম োৰোত 

কৰৰ ফফে ন়ভোনল়খ়তফৰ ন়শোচ়ত কৰ়ফ লগ়ফ: 

a) কৰোৰেট ৰ়কলোন আৰা কৰোৰেট ন়ৰঽকোষণ গটে গোৰহণ কৰ কৰোমোৰণলঽৰ এক 

সাসাংগত োৰণলঽ, ম় সাংগঠনৰ সকল কৰোমকল ন়ৰঽকোষণ কৰে। 

b) সকল োৰকলোৰ ফফে আনোতঃফ়বগঽ ধৰণৰ ওৰত গাৰাতোফ, ফ়বগঽ দফদোধতফৰ 

ন়ৰোধৰণ আৰা কৰোততৃোফৰ ফ়তৰণ আৰা ফ়কেনোদোৰঽকৰণ মৰ পলত দোৰাত সুঁহৰ় আৰা 

ৰ়ৱৰোতনৰ কোষ়োৰ গোৰহণ োৰোত হ। 

c) ইৰ সকল কৰোভকোষেতোৰত সভোবৱ সৰোফশোৰেষোঠ সভ ন়ৰোধৰ়ত উচোচ ভনদণোডৰ সেৱ 

সকল সভতে োৰদন কৰৰ ফফে এক োৰত়শোৰাত়। 

42 ESPP-ৰ োৰত় AEGCL/APDCL-ৰ োৰত়শোৰাত় এই ধৰণফৰৰ সৈতে ফ়কশ়ত কৰ়ফ লগ়ফ। 

ইৰ ESPP-ৰ কৰোমকৰঽ ৰূণ ন়শোচ়ত কৰৰ ফফে, AEGCL/APDCL-ে এইফৰৰ ওৰত গাৰাতোফ 

দ়ফ: 

 ভাখোম সোতৰফৰত উমাকোতবৱে োৰশ়কোষ়ত কৰোভচৰঽ ন়মাকোত কৰ় ESPP-ৰ ৰূণ 

শকোত়শলঽ কৰ; 

 ফ়শেষজোঞ ফহোম়ক সাংসোথৰ সৈতে কভ কৰ় আবোমনোতৰঽণ কোষভত অধ়ক শকোত়শলঽ কৰ; 

 ৰ়ৰোশোফ়ক আৰা সভজ়ক সভসোমফৰৰ ভকফ়ল আৰা োৰৱনোধন কৰৰ ফফে সাংশোল়ষোট 

কোষেতোৰত ফ়শেষজোঞ জোঞন থক সভৰো়ত কৰোভচৰঽ ন়মাকোত কৰ;  

 ESPP-ৰ োৰগত় আবোমনোতৰঽণবৱে ফ ফহোম়ক সাংসোথৰ জৰ়তে সভঽকোষ কৰ। 

43 টোৰেনোসভ়চন/ফ়তৰণ োৰণলঽফৰৰ ন়ৰোভণ, ৰ়চলন, আৰা ততোফৱধনৰ উৰ়ও 

োৰজনঽ সভৰোথন সেৱ োৰদন কৰৰ ফফে কৰোৰেট কৰোমলৰ সভগোৰ়ক দফদোধত থক়ফ। 

43 NERPSIP-ৰ ফফে, োৰকলোৰ ড়জইন আৰা ৰূণৰ ততোফৱধনৰ ফফে দ়তোফোৰোত 

ৰূণকৰঽ সাংসোথ হৈছে ৱৰগোৰ়ড। ৰজোমফৰৰ সৈতে আলচন কৰ়, ই ন়ভোনল়খ়ত ধৰণে এক 

সোতৰঽ োৰণলঽ সোথন কৰ়ছে: 

 কেনোদোৰঽ োৰকলো ৰূণ একক (CPIU) - োৰকলোৰ োৰসোতাত় আৰা ৰূণত সভনোফ ৰখৰ 

ফফে দফদোধ এক সাংসোথ আৰা ই ৰূণকৰঽ সাংসোথৰ গাৱহটঽৰ কৰোমলত অৱসোথ়ত হ’ফ। 

ৰূণকৰঽ সাংসোথৰ “োৰকলো বৰ-োৰোত” আৰা োৰত়ট SPCU-ৰ ভাৰফোফঽ CPIU-ৰ সদসোম 

হ’ফ।  

 ৰজোম়ক োৰকলো সভনোফ একক (SPCU) - োৰত়ষোঠনৰ দোফৰ গঠন কৰ এক সাংসোথ আৰা 

ৰজোম়ক সোতৰত োৰকলোট োৰসোতাত আৰা ৰূণ কৰৰ ফফে ৰূণকৰঽ সাংসোথৰ সৈতে 

সভনোফ ৰখৰ ফফে দফদোধ। ইত োৰত়ষোঠনৰ ফ়ব়নোন কোষেতোৰৰ ফ়শেষজোঞ অনোতৰোবাকোত 

থক়ফ আৰা AEGCL/APDCL-ৰ ৰ ভাখোম অব়মনোতৰ তলৰ দফঽৰ নহৱ ফ়ষ এজন 

ইৰ ভাৰফোফঽ হ’ফ।  

 োৰকলো ৰূণ একক (PIU) - ৰূণকৰঽ সাংসোথৰ দোফৰ গঠন কৰ এক সাংসোথ, 

AEGCL/APDCL-ৰ ৰ ডোটেচনত অহ সদসোম সহ, আৰা সভগোৰ ৰজোমতে োৰকলো ৰূণৰ 

ফফে দফদোধ, ইৰ কৰোভচৰঽ সকলক কৰোভসোথনফৰত ফ়তৰণ কৰ হ’ফ আৰা SPCU/ CPIU-ৰ 

সৈতে ন়কট সহমগ়ত ৰখ় কভ কৰ়ফ। PIU-ে ৰূণকৰঽ সাংসোথৰ োৰকলো-বৰোৰোতই 

ভননঽত কৰ ৰজোম়ক সোতৰৰ “োৰকলো োৰৱনোধক”ৰ অধঽনত কভ কৰ়ফ। ৰূণকৰঽ সাংসোথৰ 
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কেনোদোৰঽ দল এট CPIU-ত সোথঽ বৱে অৱসোথ়ত থক়ফ আৰা ৰূণকৰঽ সাংসোথৰ অনোমনোম 

ফ়ষসকলে (োৰজনঽ দকোষত সহ) এই কেনোদোৰঽ দলৰ োৰজন অনাসৰ় আহ়ফ।  

ফ়ফদ ন়ষোতোত় োৰণলঽ (GRM) 

44 GRM হৈছে োৰকলো ৰূণ, োৰকলোৰ ৰ়চলন আৰা ততোফৱধন সোতৰৰ এক অনোতৰোন়হ়ত 

অাংশ। োৰকলোটৰ ফফে ফ়ফদফৰ ন়ষোতোত় কৰৰ ফফে AEGCL/APDCL-ে জোমেষোঠ 

ফ়ষ/োৰকলো োৰৱনোধক এজনৰ নেতৃতোফত ফ়ফদ ন়ষোতোত় সভ়ত় (GRC) এখন গঠন কৰ়ফ। GRC-ত 

অনোতৰোবাকোত থক়ফ AEGCL/APDCL-ৰ সদসোম, সোথনঽ োৰশসন, গুঁও ঞোচতৰ সদসোম, োৰবৱ়ত 

ৰ়লফৰৰ োৰত়ন়ধ় আৰা সভজৰ ৰ ন়ৰোফচ়ত/ভননন আধৰ়ত ফছন় কৰ সনোভনঽ 

ফোমকোত়, আৰা ঞোচত কৰোমল আৰা সাংশোল়ষোট জ়ল সদৰত ঘষণ কৰ হ’ফ। অব়মগ এট 

োৰোত কৰৰ 15 দ়নৰ ব়তৰত ইৰ আলচন/সভধনৰ ফফে GRC-ৰ ফৈঠক আজ়ত কৰ 

হ’ফ। GRC-ে অব়মগ োৰোত কৰৰ 30-45 দ়নৰ ব়তৰত ইৰ স়দোধনোত ঘষণ কৰ়ফলৈ চেষোট 

কৰ়ফ। মদ় তেওুঁলক GRC-ৰ স়দোধনোতৰ ওৰত সনোতাষোট নহ তেওুঁলকে সভধনৰ ফফে 

AEGCL/APDCL কৰোৰেট কৰোমল / জ়ল উাকোত / আদলতৰ ওচৰ চ়ফ ৰে। 

45 টোৰেনোসভ়চন/ফ়তৰণ লইনৰ কোষেতোৰত, গছ আৰা শসোম কোষত়ূৰণ োৰকোৰ়ত GRM 

অনোতৰোবাকোত থকে ম’ত োৰকৃত কোষত়ৰ ভূলোমঙোকনৰ আধৰত োৰবৱ়ত ফোমকোত়সকলক ৰজহ 

ফ়ষসকলৰ দোফৰ জননঽ জৰঽ কৰৰ ়ছত তেওুঁলকৰ অব়মগ দখ়ল কৰৰ এক সামগ 

োৰদন কৰ হ। উকেনোদোৰৰ ফফে (ম’ত বূভ় অধ়গোৰহণ কৰ হ) - RFCTLARRA, 2013-ৰ 

অধঽনত GRM হৈছে এক অৰ়হৰোম অাংশ। SIA-ৰ ভাখোম পলপলফৰ োৰকশ কৰৰ ফফে, 

পলপলফৰৰ ওৰত ভতভত োৰোত কৰৰ ফফে আৰা চাড়নোত দসোতফেজত অনোতৰোবাকোত কৰ়ফলৈ 

অত়ৰ়কোত তথোম আৰা ভতভত ফ়চৰৰ ফফে ৰজহাৱ শানন় আজ়ত কৰ হ’ফ। RFCTLARRA, 

2013-ৰ অধঽনত ইৰ ফ়তাং োৰকোৰ় দ় হৈছে।  SIMP ৰূণৰ সভত AEGCL/APDCL-ে 

ৰজোম়ক কৰোতৃকোষ আৰা জ়ল োৰশসনৰ সৈতে ন়কট সহমগ়ত ৰখ়ফ। 
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