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cÖKí cÖ¯Ívebv
Bloom Software এর মাধ্যমম SRM (Decodable &
Level Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহার ।
পাঠ্যপুস্তমের পাশাপারশ রশশুমের পড়া েক্ষৈা উন্নয়মের জন্য রবরিন্ন ধরমের সহায়ে
উপেরে (SRM) ব্যবহার েরা হয় । রবমশষ েমর প্রাথরমে রশক্ষা অরধেপ্তর, রুম টু
ররড, সসি দ্যা রিলমেে সহ রবরিন্ন সংস্থা পড়মৈ সশখার উন্নয়মের জন্য োো ধরমের
সহায়ে বই তৈরর ও রবৈরে েমর । রেন্তু েীর্ ঘ রেে ব্যবহামরর ফমল এগুমলা ব্যবহামরর
অনুপম াগী হময় পমড় । এছাড়া স্থাে ও পাত্র সিমে রেজস্ব পররমবশ ও সংস্কৃরৈ অনুসামর
রিন্ন রিন্ন SRM প্রময়াজে হয় । এমক্ষমত্র রশক্ষে Bloom Software
এর সহায়ৈায় ৈার রশশুমের প্রময়াজে ও িারহো অনু ায়ী SRM তৈরর ও
সেরেেমক্ষ ৈা ব্যবহার েমর পড়ার েক্ষৈা বাড়ামৈ রবমশষ ভুরমো রাখমৈ পামর ।
সম্প্ররৈ এটুআই রবষয়টির প্ররৈ গুরুত্বামরাপ েমর মুক্তপাঠ এবং Advance
ICT Training এর রসমলবামস Bloom Software অন্তভুঘক্ত
েমর রবষয়টির প্ররৈ গুরুত্বামরাপ েমরমছে । পটুয়াখালী সের উপমজলার ২০৬ টি
রবদ্যালময়র মমধ্য প্রায় ১০০ রবদ্যালময় ল্যাপটিপ ও প্রমজক্টর সেয়া হময়মছ এবং অমেে
রশক্ষে সে আইরসটি প্ররশক্ষে সেয়া হময়মছ । রেন্তু সব ঘমশষ পররমারজঘৈ রসমলবাস
অনু ায়ী রশক্ষেগে প্ররশক্ষে ো পাওয়ায় রশশুমের িারহো থাো সমেও ৈামের
উপম াগী SRM তৈরর ও ব্যবহার েরমৈ পারমছ ো । এেথা রবমবিো েমর
ল্যাপটপ ও প্রমজক্টর প্রাপ্ত রবদ্যালয়সমুমহর মধ্য সথমে সবশী রশক্ষে রবরশষ্ট ৩০
রবদ্যালয় বাছাই েমর রেজস্ব ব্যবস্থাপোয় Bloom Software এর মাধ্যমম
SRM (Decodable & Level Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহামরর
উমদ্যাগ সেয়া হময়মছ । সস আমলামে রশশুমের িারহো ও প্রময়াজে অনুসামর SRM
তৈরর ও ব্যবহামরর মাধ্যমম রশশুমের পড়া েক্ষৈা উন্নয়মের জন্য এ প্রেল্পটি গ্রহে েরা
হময়মছ ।
- রশক্ষেগে স্থাে ও পাত্র সিমে রেজস্ব পররমবশ ও সংস্কৃরৈ অনুসামর রিন্ন রিন্ন
SRM তৈরর ও ব্যবহার েরমৈ পারমব ।
-রশশুমের পড়ার েক্ষৈা বৃরি পামব ও রশশুরা পড়ার প্ররৈ আত্মরবশ্বাসী হময় উঠমব ।
-cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK‡`i ICT wel‡q BwZevPK avibvi Dbœqb হমব ।
-Digital Content e¨envi K‡i †kÖbx‡Z cvV`vb
-Laptop/Projector cÖvß ¯‹z‡ji wkÿK‡`i ICT Media e¨envi cvV`vb
D×z× Kiv
- রশশুমের উপম াগী ও িারহোনু ায়ী হওয়ায় রশশুরা পড়মৈ আেন্দ পামব এবং এটা
ৈামের োমছ রবমোেে রহমসমব গণ্য হমব ।
-এমেরে মুক্তুপাঠ, ব্লুম লাইমেরী, রশক্ষে বাৈায়ে ও facebook সহ রবরিন্ন
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সসাসাল রমরডয়ায় সশয়াররংময়র মাধ্যমম রশক্ষেমের অেলাইে স াগাম ামগও েক্ষ হময়
উঠমব ।
এছাড়া আমমররোে গমবষে লায়ে সজ সরইড গমবষোর মাধ্যমম সেরখময়মছে স ‘ রে
প্রথম সেেীর সমারপ্তোমল সেউ পঠে েক্ষৈায় দুব ঘল থামে ৈমব প্রায় ৯০% সক্ষমত্র সেখা
ায় স িতুথ ঘ সেেীর সশমষ ও পঠে েক্ষৈায় দুব ঘল থামে’ ।
এেথা রবমবিো েমর ল্যাপটপ ও প্রমজক্টর প্রাপ্ত রবদ্যালয়সমুমহর মধ্য সথমে সবশী
রশক্ষে রবরশষ্ট ৩০ রবদ্যালয় বাছাই েমর রেজস্ব ব্যবস্থাপোয় Bloom
Software এর মাধ্যমম SRM (Decodable & Level
Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহামরর উমদ্যাগ সেয়া হময়মছ । সস আমলামে রশশুমের
িারহো ও প্রময়াজে অনুসামর SRM তৈরর ও ব্যবহামরর মাধ্যমম রশশুমের পড়া
েক্ষৈা উন্নয়মের জন্য এ প্রেল্পটি গ্রহে েরা হময়মছ ।
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1. cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK I mswkøó Kg©KZ©v
2. cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿv_©x
1. Bloom Software এর মাধ্যমম SRM (Decodable &
Level Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহামর রশক্ষেমের েক্ষ েমর গমড় সৈালা
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ms‡ÿ‡c
Kg©cwiKíbv
(we¯ÍvwiZ
Kg©cwiKíbv cÖKí
cÖ¯Ívebvi mv‡_
mshy³ Kiæb)

1.
2.
3.

হমব ।
রশক্ষেগে স্থাে ও পাত্র সিমে রেজস্ব পররমবশ ও সংস্কৃরৈ অনুসামর রিন্ন রিন্ন
SRM তৈরর ও ব্যবহার েরমৈ পারমব ।
রশশুমের পড়ার েক্ষৈা বৃরি পামব ও রশশুরা পড়ার প্ররৈ আত্মরবশ্বাসী হময় উঠমব ।
রশশুরা পড়মৈ উৎসাহী হমব এবং ৈামের পামঠর অিযাস তৈরর হমব ।
রশশুরা রেমজমের সশখার োজটি রেমজরাই িারলময় রেমৈ পারমব এবং ৈারা
স্বরশখমে উৎসাহী হমব ।
রশশুমের উপম াগী ও িারহোনু ায়ী হওয়ায় রশশুরা পড়মৈ আেন্দ পামব এবং এটা
ৈামের োমছ রবমোেে রহমসমব গণ্য হমব ।
এমেরে মুক্তুপাঠ, ব্লুম লাইমেরী, রশক্ষে বাৈায়ে ও facebook সহ
রবরিন্ন সসাসাল রমরডয়ায় সশয়াররংময়র মাধ্যমম রশক্ষেমের অেলাইে
স াগাম ামগও সহায়ৈা সেয়া হমব ।
cvV Dc¯’vc‡bi mnR I AvKl©bxq †KŠkj
রশশুমের পড়ার েক্ষৈা বৃরি পামব ও রশশুরা পড়ার প্ররৈ আত্মরবশ্বাসী হময় উঠমব ।
রশশুরা রেমজমের সশখার োজটি রেমজরাই িারলময় রেমৈ পারমব এবং ৈারা
স্বরশখমে উৎসাহী হমব ।
রশশুমের উপম াগী ও িারহোনু ায়ী হওয়ায় রশশুরা পড়মৈ আেন্দ পামব এবং এটা
ৈামের োমছ রবমোেে রহমসমব গণ্য হমব ।

4. wkÿvi ¸bMZgvb e„w×
5. wkÿv_©x‡`i wkLbdj AR©bm n‡e |
6. wkÿv_©x‡`i Dcw¯’wZ e„w×cv‡e
cÖKíwU GKwU Pjgvb cÖwµqv| cÖwZ e¨vP 3 gvm (90 w`b) mßv‡n 1
w`b ga¨vý weiwZi c‡i| Gfv‡e mKj wkÿK‡`i Rb¨ ch©vqµ‡g
GKwU Pjgvb AvBwmwU mn‡hvMxZv cÖKí|
bvB
পাঠ্যপুস্তমের পাশাপারশ রশশুমের পড়া েক্ষৈা উন্নয়মের জন্য রবরিন্ন ধরমের সহায়ে
উপেরে (SRM) ব্যবহার েরা হয় । রবমশষ েমর প্রাথরমে রশক্ষা অরধেপ্তর, রুম টু
ররড, সসি দ্যা রিলমেে সহ রবরিন্ন সংস্থা পড়মৈ সশখার উন্নয়মের জন্য োো ধরমের
সহায়ে বই তৈরর ও রবৈরে েমর । রেন্তু েীর্ ঘ রেে ব্যবহামরর ফমল এগুমলা ব্যবহামরর
অনুপম াগী হময় পমড় । এছাড়া স্থাে ও পাত্র সিমে রেজস্ব পররমবশ ও সংস্কৃরৈ অনুসামর
রিন্ন রিন্ন SRM প্রময়াজে হয় । এমক্ষমত্র রশক্ষে Bloom Software
এর সহায়ৈায় ৈার রশশুমের প্রময়াজে ও িারহো অনু ায়ী SRM তৈরর ও
সেরেেমক্ষ ৈা ব্যবহার েমর পড়ার েক্ষৈা বাড়ামৈ রবমশষ ভুরমো রাখমৈ পামর ।
সম্প্ররৈ এটুআই রবষয়টির প্ররৈ গুরুত্বামরাপ েমর মুক্তপাঠ এবং Advance
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ICT Training এর রসমলবামস Bloom Software অন্তভুঘক্ত
েমর রবষয়টির প্ররৈ গুরুত্বামরাপ েমরমছে । পটুয়াখালী সের উপমজলার ২০৬ টি
রবদ্যালময়র মমধ্য প্রায় ১০০ রবদ্যালময় ল্যাপটিপ ও প্রমজক্টর সেয়া হময়মছ এবং অমেে
রশক্ষে সে আইরসটি প্ররশক্ষে সেয়া হময়মছ । রেন্তু সব ঘমশষ পররমারজঘৈ রসমলবাস
অনু ায়ী রশক্ষেগে প্ররশক্ষে ো পাওয়ায় রশশুমের িারহো থাো সমেও ৈামের
উপম াগী SRM তৈরর ও ব্যবহার েরমৈ পারমছ ো । এেথা রবমবিো েমর
ল্যাপটপ ও প্রমজক্টর প্রাপ্ত রবদ্যালয়সমুমহর মধ্য সথমে সবশী রশক্ষে রবরশষ্ট ৩০
রবদ্যালয় বাছাই েমর রেজস্ব ব্যবস্থাপোয় Bloom Software এর মাধ্যমম
SRM (Decodable & Level Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহামরর
উমদ্যাগ সেয়া হময়মছ । সস আমলামে রশশুমের িারহো ও প্রময়াজে অনুসামর SRM
তৈরর ও ব্যবহামরর মাধ্যমম রশশুমের পড়া েক্ষৈা উন্নয়মের জন্য এ প্রেল্পটি গ্রহে েরা
হময়মছ । এ প্রেমল্পর মাধ্যমম ৩০ টি রবদ্যালয় সথমে আইরসটি প্ররশক্ষেপ্রাপ্ত েক্ষ ও
আগ্রহী ৩০ জে রশক্ষেমে বাছাই েমর প্ররৈ সপ্তামহ এেরেে রবোল ৩.০০টা সথমে
৬.০০ টা প ঘন্ত প্ররশক্ষমের ব্যবস্থা েরা হময়মছ । এিামব প্ররৈ ব্যাি রৈে মাস
প্ররশক্ষমের মাধ্যমম Bloom Software এর মাধ্যমম SRM
(Decodable & Level Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহামর েক্ষ েমর
গমড় সৈালা হমব । এমেরে মুক্তুপাঠ, ব্লুম লাইমেরী, রশক্ষে বাৈায়ে ও
facebook সহ রবরিন্ন সসাসাল রমরডয়ায় সশয়াররংময়র মাধ্যমম রশক্ষেমের
অেলাইে স াগাম ামগ ও সহায়ৈা সেয়া হমব ।

15

16

Kg©cwiKíbvi
D‡jøL¨‡hvM¨
avcmg~n

wK Kvi‡b GB
cÖKíwU‡K DØvebx
(mgq, LiP I
wWwR‡Ui Av‡jv‡K)
e‡j Mb¨ Kiv n‡e
(ms‡ÿ‡c eY©bv
Kiæb)

1.
2.
3.
4.

cÖwkÿK wbe©vPb (Kg©KZ©v/wkÿK)
e¨vPIqvix wewfbœ ¯‹zj †_‡K cÖwkÿbv_©x wbe©vPb
cÖwZ mßv‡ni 1w`b ga¨vý weiwZi c‡i cÖwkÿY Av‡qvRb
Bloom Software এর মাধ্যমম SRM (Decodable &
Level Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহামর রশক্ষেমের সহায়ৈা |
5. cÖwkÿY cÖvß wkÿK‡`i AvBwmwU wgwWqv e¨envi K‡i cvV`v‡bi
Z`viKx/gwbUwis Kiv
6. রবরিন্ন সসাসাল রমরডয়ায় SRM সশয়াররংময়র মাধ্যমম রশক্ষেমের অেলাইে
স াগাম ামগ ও সহায়ৈা সেয়া হমব ।
1.শিক্ষকগণ স্থান ও পাত্র ভেদে শনজস্ব পশিদেি ও সংস্কৃ শি
অনুসাদি শেন্ন শেন্ন SRM তিশি ও েযেহাি কিদি পািদে ।
২. Bloom Software এর মাধ্যমম SRM (Decodable & Level
Book) তিশি ও িাি েযেহাদি শিক্ষকগণ পািেিী হদে ।
3.শিশুিা শনদজদেি ভিখাি কাজটি শনদজিাই চাশিদে শনদি পািদে
এেং িািা স্বশিখদন উৎসাহী হদে ।
৪.শিশুদেি উপদ াগী ও চাশহোনু ােী হওোে শিশুিা পড়দি
আনন্দ পাদে এেং এটা িাদেি কাদে শেদনােণ শহদসদে গণয হদে
।
৫. GKwU Pjgvb cÖwµqv
6. এমনশক মুক্তুপাঠ, ব্লুম িাইদেিী, শিক্ষক োিােন ও facebook
সহ শেশেন্ন ভসাসাি শমশিোে ভিোশিংদেি মাধ্যদম শিক্ষকদেি
অনিাইন ভ াগাদ াদগও সহােিা ভেো হদে ।
7. cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi KZ©„K সব ঘমশষ পররমারজঘৈ রসমলবাস অনু ায়ী রশক্ষেগে
প্ররশক্ষে ো পাওয়ায় রশশুমের িারহো থাো সমেও ৈামের উপম াগী SRM তৈরর ও
ব্যবহার েরমৈ পারমছ ো । hviv cÖwkÿY †c‡q‡Qb ZvivI fz‡j hvb| G wel‡q
A‡bK wkÿ‡KiB AvMÖn i‡q‡Q| ZvB cÖKíwU mgq Dc‡hvMx|
8. ‡h†nZz wbR¯^ e¨e¯’vcbvq Ges mßv‡n GKw`b we`¨vjq Kvh©µg cwiPvjbv
e¨vnZ bv K‡i ga¨vý weiwZi cÖwkÿYwU cwiPvwjZ n‡e ZvB mgq I LiP LyeB
Kg| G‡ÿ‡Î Aí wKQz Avw_©K mn‡hvMxZv †c‡jB cÖKí/cÖwkÿYwU Av‡iv djcÖmy
n‡e|
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cÖKíwU wK
m¤úªmviY‡hvM¨

18

cÖKíwU wKfv‡e †UKmB
n‡e ? (ms‡ÿ‡c e¨vL¨v
Kiæb)

19

20

21

22

23

n¨v, m¤úªmviY‡hvM¨|

cÖKí/cÖwkÿYwU †h‡nZz mswkøó Kg©KZ©v I wkÿK‡`i Øviv
cwiPvwjZ n‡e Ges GwU GKwU Pjgvb cÖwµqv| ZvB GwU
†UKmB n‡e|
cÖKíwU ev¯Íevq‡b
SzuwK
wbim‡bi Dcvq
wK wK SzuwKi m¤¢vebv 1 wkÿK‡`i AwZwi³ kÖg I A_© mvgvb¨ Avw_©K (hvZvqvZ)
Av‡Q? wK fv‡e Zv
e¨q
mn‡hvMxZv †`qv
wbimb Kiv n‡e ?
2 cÖwkÿ‡`i Kv‡Ri e¨¯ÍZv I
cÖwkÿK‡`i Rb¨ m¤§vb RbK
AwZwi³ cwikÖg
myweav †`qv
3 wbqgZvwš¿KZv I avivevwnKZv mswkøó DaŸ©vZb KZ©„c‡ÿi
eRvq ivLv Kó Ki
gwbUwis I mn‡hvMxZv
4 AvBwmwU cÖwkÿ‡bi D‡c‡hvMx
Awa`ßi KZ©„K cÖ‡qvRbxq
DcKiY (j¨vcUc, cÖ‡R±i, g‡Wg mn‡hvMxZv, wb‡`©kbv I ¯^xK„wZ
I Avw_©K e¨e¯’vcbv) Gi Afve
†`qv|
cÖKíwU ev¯Íevq‡b
cÖv_wgK fv‡e cÖwZ e¨v‡P j¨vcUc cÖvß ¯‹zj †_‡K GKRb K‡i wkÿK
Rbej cwiKíbv ( wbe©vPb K‡i 30 R‡bi e¨vP K‡i cÖwZ e¨v‡Pi Rb¨ 3 gv‡mi †Kvm©
KZ Rb wK Kv‡R
wWRvBb Kiv n‡q‡Q| †Kvm© wWRvBb GUzAvB Ges cÖv_wgK wkÿv
KZ w`b wbhy³
Awa`ßi KZ…©K cÖbxZ AvBwmwU g¨vbyqv‡ji wb‡`©kbv I avivevwnKZv
_vK‡eb?)
Abymib Kiv n‡q‡Q|
D³ cÖwkÿ‡Yi Rb¨ cÖwkÿY cÖvß wkÿK‡`i ga¨ †_‡K D‡`¨vMx I `ÿ
wkÿK‡`i ‡_‡K 8/10 R‡bi mgš^‡q GKwU cÖwkÿK `j MVb Kiv
cÖ‡qvRb| GQvov wcwUAvB Gi AvBwmwU BÝUªv±i, BDAviwm BÝUªv±i
I `ÿ mnKvix Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi‡`iI cÖwkÿY `‡j AšÍf³
’©
Kiv cÖ‡qvRb n‡e|
Gi mv‡_ mv‡cv©U mvwf©m wnmv‡e BDAviwm I wewfbœ we`¨vj‡qi
Kg©Pvix‡`i ga¨ †_‡K 2/3 R‡bi mn‡hvMxZv cÖ‡qvRb n‡e|
cÖwkÿYwU †h‡nZz Pjgvb GKwU cÖKí ZvB eQ‡ii AwaKvsk mg‡qB
cÖwkÿYwU cwiPvjbv Kiv hv‡e|
Rbej ev‡RU
1| cÖwkÿK wkÿK‡`i †_‡K 10 Rb
(cÖ‡hvR¨ †ÿÎ)
2| Kg©KZ©v‡`i †_‡K 5 Rb
3| mv‡cvU© mvwf©m 3 Rb
4| gwbUwis 3 Rb
ev¯Íevqb ev‡RU
1| cÖwkÿK/cÖwkÿbv_©x/mv‡cvU© mvwf©m I gwbUwis Gi Rb¨ hvZvqvZ
(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)
2| cÖwkÿK/cÖwkÿbv_©x/mv‡cvU© mvwf©m I gwbUwis Gi Rb¨ wUwdb
3| cÖ‡qvRbxq DcKiYmn AvbymvswMK e¨q
cÖ¯Ívebvi mv‡_ cÖ‡qvRbxq mshyw³ (Hw”QK) (cÖ`vb Ki‡j wUK w`b)
LvZwfwËK e¨q wefvRb

(cÖ`vb Ki‡j wUK w`b)

24

Rbej cwiKíbv
(we¯ÍvwiZ)

25

mgq Ave×
Kg©cwiKíbv
(we¯ÍvwiZ)

1| cÖwkÿK wkÿK‡`i †_‡K 10 Rb
2| Kg©KZ©v‡`i †_‡K 5 Rb
3| mv‡cvU© mvwf©m 3 Rb
4| gwbUwis 3 Rb
Pjgvb cÖwµqv
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cÖZ¨vwkZ djvdj I 1.Bloom Software এর মাধ্যমম SRM (Decodable &
cÖfve (we¯ÍvwiZ)
Level Book) তিশি ও িাি েযেহাদি শিক্ষকদেি েক্ষ কদি
গদড় ভিািা হদে ।
2.শিক্ষকগণ স্থান ও পাত্র ভেদে শনজস্ব পশিদেি ও সংস্কৃ শি
অনুসাদি শেন্ন শেন্ন SRM তিশি ও েযেহাি কিদি পািদে ।
3.শিশুিা শনদজদেি ভিখাি কাজটি শনদজিাই চাশিদে শনদি পািদে
এেং িািা স্বশিখদন উৎসাহী হদে ।
৪.শিশুদেি উপদ াগী ও চাশহোনু ােী হওোে শিশুিা পড়দি
আনন্দ পাদে এেং এটা িাদেি কাদে শেদনােণ শহদসদে গণয হদে
।
৫. এমনশক মুক্তুপাঠ, ব্লুম িাইদেিী, শিক্ষক োিােন ও
Facebook সহ শেশেন্ন ভসাসাি শমশিোে ভিোশিংদেি মাধ্যদম
শিক্ষকদেি অনিাইন ভ াগাদ াদগও সহােিা ভেো হদে । cvV
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ZvwiL :

Ab¨vb¨ (welq
wjLyb)

Dc¯’vc‡bi mnR I AvKl©bxq †KŠkj wkÿvi ¸bMZgvb e„w×
6.wkÿv_©x‡`i wkLbdj AR©bmn
7. ICT Madia e¨envi K‡i cvV`vb
8.wkÿv_©x‡`i Dcw¯’wZ e„w×cv‡e
cÖKíwU GKwU Pjgvb cÖwµqv ZvB Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uv‡ii cÖwkÿY
Kÿ Lvwj _vK‡j cÖ‡qvRbxq mn‡hvMxZv †c‡j cÖv_wgK wkÿvi ¸bMZ
gv‡bvbœq‡b ¸iæZ¡c~b© fywgKv ivL‡e|

cÖ¯ÍveKvixi bvg I ¯^vÿi
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MÖnYKvixi ¯^vÿi I mxj
¯^vÿwiZ : 15.01.2018
(‡gv: BDbymyi ingvb)
BÝUªv±i
Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi
m`i, cUzqvLvjx|

M„nxZ cÖK‡íi Pvwn`v t
B‡bv‡fkb ‡cÖvMÖv‡gi AvIZvq wbR¯^ e¨e¯’vcbvq Bloom Software এর মাধ্যমম SRM
(Decodable & Level Book) তৈরর ও ৈার ব্যবহার GKwU Pjgvb ‡cÖMÖvg| cÖK‡íi mwVK
ev¯Íevq‡b cÖwkÿK I wkÿK‡`i hvZvqvZ, bv¯Ív, BDAviwmi cÖwkÿY K‡ÿ B›Uvi‡bU myweav,
cÖwkÿK‡`i m¤§vbx I AvbylvswMK eivÏ _vK‡j cÖK‡íi h_vh_ ev¯Íevqb mnR n‡e|
ZvB cÖK‡íi mwVK ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ cÖwZ e¨v‡Pi Rb¨ e¨vPIqvix GKwU Pvwn`v mshy³ Kiv n‡jv|

µwgK bs

Lv‡Zi bvg

01
02
03
04
05
06
07

cÖwkÿbv_©x‡`i hvZvqvZ fvZv
cÖwkÿK‡`i hvZvqvZ fvZv
bv¯Ív
mv‡cvU© mvw©f©m
cÖwkÿY K‡ÿi Rb¨ B›Uvi‡bU myweav
Z_¨ cÎ, wmwWDj d‡UvKwc
AvbylvswMK

msL¨v

cÖwZ
w`‡bi
LiP
30 Rb
100
5 Rb
200
40 Rb
25
2 Rb
100
3 gv‡mi Rb¨
-----

‡gvU
w`b

‡gvU UvKv

12
12
12
12
---‡gvU

36000.00
12000.00
12000.00
2400.00
3000.00
1000.00
1000.00
67400.00

¯^vÿwiZ : 15.01.2018
(‡gv: BDbymyi ingvb)
BÝUªv±i
Dc‡Rjv wi‡mvm© †m›Uvi
m`i, cUzqvLvjx|
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