
 
 �াথিমক ত�াবলী 

# �িত�ােনর নামঃ                                     �রণউইক, যে��র এ� �কাং (িবিড) িলঃ, �ি�য়া।  

# অব�ানঃ   �ি�য়া সদর, �ি�য়া। 

# �িত�াকালঃ  ১৮৮১ি�ঃ 

# উৎপাদন �মতাঃ  ক) কাি�ং-৪০০ �মঃ টন  
খ) �মিশিনং-৮৫০ �মঃ টন।  

# �িত�ান এলাকার ছিব (সকল য�পািতর ছিবসহ)   সং�� 

# িচিনকেলর �মাট আয়তন   ৩৯.৯৮ একর 

# �মাট চােষর জিমর পিরমাণ   চাষেযা� আবাদী জিম �নই।  

# িচিনকেলর ধরণ�িল িক িক? (িডলােরর মা�েম, ি� 
�সল, ব�া, �ােকট ইত�ািদ ছিব সহ) 

 �েযাজ� নয়। 

# িচিনকেলর অধীন (আবাদী ও অনাবাদী) জিমর 
সেব �া� �বহােরর জ� িকিক উে�াগ �হণ করা 
হেয়েছ? তার সাফ�সহ িবস�ািরত িববরণ।◌ঃ 

 আরেজিসর অনাবাদী জিমেত পাক� ও িরেসাট � �তরী করা 
হেয়েছ। ২৩/০৩/২০১৮ হেত অ�াবিধ- ৩১.৩০ ল�  
টাকা আয় হেয়েছ।  

 

 
জনবল 

# আপদকালীন �সট-আপ অ�যায়ী �ায়ী ও অ�ায়ী 
�লাকবল ও খািল পেদর সং�া  

 আপদ কালীন �সটআপ ২০১ জন, কম �রত �ায়ী জনবল-
১১৮ জন, �� পদ-৮৩�, ��পেদর িবপরীেত 
কানামনা ৩৩ জন +আউট �সািস �ং-২৪জন =৫৭ জন, 
��ত �� পদ-২৬� 

# আগামী বছর কতজন অবসর �হণ করেবন  ২০১৯ সােল-১০ জন এবং ২০২০ সােল ০৬ জন সহ 
সব �েমাট ১৬ জন অবসর �হণ করেবন।  

# দ� জনবল �তরীেত �হীত উে�াগ  স�হ   িবভাগীয় �িশ�ণ �দান করা হয়।  

# িচিনকেলর সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর িচিকৎসা, 
যাতায়াত আবাসনসহ অ�া� িকিক �েয়াগ �িবধা 
রেয়েছ 

 আরেজিসেত �াথিমক িচিকৎসা �দােনর জ� একজন 
খ�কালীন িচিকৎসক িনেযাগ করা আেছ। �িমক 
কম �চারীেদর আংিশক আবাসন �ব�া আেছ। 
যাতায়ােতর জ� �কান পিরবহন �ব�া �নই।  

# িচিনকেলর িসিবএর সং� এবং তােদর সদ� সং�া   িসিবএ’র সং�া=১� এবং সদ� সং�া= ৯ জন। 

 



 
বােজট সংি�� 

 
 

িবষয় : ২০০৮-০৯ অথ � বছর হেত ২০১৬-১৭ অথ � বছর পয ��  সরকারী �কাষাগাের জমার ত�। 
       

�ঃ 
নং 

অথ � বছর ভ�াট/আবগারী �� উৎেসআয়কর আয়কর �বতিনক কর �মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭=(৩++৬) 

১ ২০০৮-০৯ ২,৮৭৩,৬৭১.৫১  ৯২২,৯৬২.৯৮  ৬,৫০০.০০  ২৫,০০০.০০  ৩,৮২৮,১৩৪.৪৯  

২ ২০০৯-১০ ২,৪৪৯,৬৯৬.৭৩  ৪১৩,১৭৬.৭৪  ২,২০০,০০০.০০  ৫০,০০০.০০  ৫,১১২,৮৭৩.৪৭  

৩ ২০১০-১১ ৩,৮৫৪,৩৮২.৩৬  ৯৫৭,৬৯৬.৩৬  ১,২৯২,৫১২.০০  ২০০,০০০.০০  ৬,৩০৪,৫৯০.৭২  

৪ ২০১১-১২ ২,৬৫৯,৯৯৬.২৬  ১,৫৭৪,১০৬.০১  ১২,০৫০,৭৮০.০০  ১৫৫,০০০.০০  ১৬,৪৩৯,৮৮২.২৭  

৫ ২০১২-১৩ ৩,০৭৯,৬০৮.৩৯  ১,১৮৬,৮৯৯.২৮    ৭০,০০০.০০  ৪,৩৩৬,৫০৭.৬৭  

৬ ২০১৩-১৪ ২,৬১৫,৪৭১.৯৪  ৮৮৩,১৩৯.৪৪  ৪,৬১৫,৪০০.০০  ৫৬,৩৫৪.০০  ৮,১৭০,৩৬৫.৩৮  

৭ ২০১৪-১৫ ২,৮৯৫,০৫১.০০  ৬৬৯,০২৭.০০  ২,৪৩৭,২২৮.০০    ৬,০০১,৩০৬.০০  

৮ ২০১৫-১৬ ১,৭৪৫,১৬১.২৫  ১,১৪৮,৯০২.৫৮  ৪,৫৪২,৮২৬.০০  ৭,৫০০.০০  ৭,৪৪৪,৩৮৯.৮৩  

৯ ২০১৬-১৭ ৫,৭৩৯,১৫০.৮৮  ২,৭৭৭,৭৯৫.৯৬  ৩,০০০,০০০.০০  ৪৫,৬৩৪.০০  ১১,৫৬২,৫৮০.৮৪  

১০ ২০১৭-১৮ ৫,৪৪৮,৯৮৩.১৮  ১,২৬৭,৪৫১.৭৪  ১,০০০,০০০.০০    ৭,৭১৬,৪৩৪.৯২  

�মাট= ১৭,৫৩২,৮২৭.১৯  ৫,৯৩৭,৯৮০.৮১  ২০,১৬৫,১৯২.০০  ৫৫৬,৩৫৪.০০  ৭৬,৯১৭,০৬৫.৫৯  

 
 



 
আরেজিসর য�পািতস�েহর বত�মান অব�ার িব�ািরত ত�ঃ 

 
�. নং �মিশেনর নাম পিরমাণ �ািপত সন বত�মান অব�া 
০১. হাই�িলক িশয়ািরং �মিশন। ০১� ২০১৫ ভাল 
০২. হাই�িলক ��স �মিশন। ০১� ২০১৫ ভাল 
০৩. �প�ট �বি�ং �মিশন। ০২� ১৯৯০ ভাল 
০৪. ভা� �ক�াল �লদ �মিশন। ০১� ১৯৯০ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
০৫. িসংেগল কলাম ��নার 

�মিশন। 
০১� ১৯৯০ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 

০৬. �রিডয়াল ি�ল �মিশন। ০১� ১৯৯০ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
০৭. �লদ �মিশন। ০১� ১৯৯০ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
০৮. রািশয়ান �লদ �মিশন। ০১� ১৯৯০ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
০৯. �লদ �মিশন (�রাতন)। ০৮� �াধীনতাে�ার চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
১০. �লদ �মিশন (ন�ন)। ০১� ২০১৪ ভাল 
১১. স��ং �মিশন। ০১� ১৯৮২ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
১২. �বািরং �মিশন। ০১� ১৯৮২ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
১৩. �শপার �মিশন। ০১� ১৯৮২ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
১৪. িমিলং �মিশন। ০১� ১৯৮২ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
১৫. িডেজল �জনােরটর। ০১� ১৯৯০ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ�তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 
১৬. িহট ি�টেম� �া�। ০১� ১৯৯০ অচল 
১৭. িকউ �পালা ফােন �স। ০২� ১৯৯০ ০১� সচল, অপর ০১� অচল 
১৮. �সি�িফউ�াল কাি�ং 

�মিশন। 
০১� ১৯৯০ অচল 

১৯. E.O.T-��ন। ০২� ১৯৯০ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ� তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 

২০. ওভার �হড ��ন �া�য়াল। ০১� ১৯৮২ চলমান(দীঘ �িদন �বহােরর ফেল কম �দ� তা �াস পাওয়ায় �িত�াপন �েয়াজন)। 

 
 



 


