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ফার্ল িক প্রর্তদফদন, ২০২১-২০২২ 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ভূর্ভ ভন্ত্রণার। 

 

প্রধান উদদষ্টা  

াইপৄজ্জাভান বচৌদৄযী, এভর্ 

ভাননী ভন্ত্রী, ভূর্ভ ভন্ত্রণার। 

 

 

ার্ফ িক তত্ত্বাফধাদন  

বাদরভান খান 

বচাযম্যান (র্চফ), ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা। 

 

র্যকল্পনা, গ্রন্থনা ও ম্পাদনা:  

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা। 

 

 

দমার্গতা :  

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি এয কভ িকতিা-কভ িচাযীবৃন্দ 

 

 

প্রকাকার :     বর, ২০২২ 

প্রেদ: 

মুদ্রণ: 

 

প্রকানা 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা। 

 
 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কর্তিক ফ িস্বত্ব াংযর্িত 
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মুখফন্ধ  

 

ভূর্ভ বফায প্রথাগত ধাযণায ফর বথদক বফর্যদ এদ যকাদযয র্বন ২০২১ অজিন তথা র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাণ 

প্রর্তশ্রুর্তয  আদরাদক ভূর্ভ াংর্িষ্ট বফা মূদক অর্ধকতয স্বে,জফাফর্দর্মূরক, বটকই ও জনফান্ধফ  র্দদফ গদড় বতারায রদিয ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি ভাঠ প্রাদনয র্ডর্জটার রূান্তয কাম িিভ বজাযদায কদযদছ। এযই অাং র্দদফ ভাঠ ম িাদ কর্ম্পউটায মন্ত্রাাং যফযা 

অব্যাত যাখায াাার্ ‘ই-নাভজার্য’ ফাস্তফান ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ কাম িিভ ত্বযার্িত কদযদছ। প্রর্তদফদনটিদত এই কর 

কাম িিদভয সুষ্পষ্ট প্রর্তপরন ঘদটদছ। র্ফগত ফছদযয কভ ির্যকল্পনায র্বর্িদত ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদযয কাজ ম্পন্ন কযা দদছ; এফাং 

বই আদরাদকই প্রর্তদফদনটি প্রকা কযা র।   

 

 

     ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বকন্দ্রী অর্প ও ০৮টি র্ফবাগী অর্পদয ১০৬টি ভঞ্জুযীকৃত দদয ভদধ্য ৭২ জন কভ িকতিা-কভ িচাযী কভ িযত 

এফাং এয আওতাধীন বকাট ি অফ ওাড িদয (বাওার ও নওাফ এদস্টট) ৮০ জন ফ িদভাট ১৮৬ জন কভ িকতিা-কভ িচাযী র্দদ ভাঠ 

ম িাদয বজরা, উদজরা ও ইউর্নন ভূর্ভ অর্পমূদ কভ িযত প্রা ১৮ াজায কভ িকতিা-কভ িচাযীয বফতন বাতা ফাদজট ফযাি, 

পুনঃফযাি ও ছাড়কযণ, ভূর্ভ উন্নন কদযয দার্ফ র্নধ িাযণ ও আদা কাম িিভ র্যফীিণ, ভূর্ভ যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্থানায ফার্ল িক 

কাম িিভ র্যদ িন তত্ত্বাফধান ও তদাযকীয কাজ কদয আদছ। যকাদযয র্বন-২০২১ অজিন তথা র্ডর্জটার ফাাংরাদদ গঠদনয 

প্রতযদয র্ত তার র্ভর্রদ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি তায দাপ্তর্যক কাজ ও ভাঠ প্রাদনয বফামূ জীকযদণয রদিয তথ্য প্রমৄর্িয 

ফাস্তফানদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায র্দদদছ। এরদিয ভাঠ ম িাদ প্রদাজনী াড িওযায াভগ্রী যফযাদয াাার্ Land 

Information Management System (LIMS) এয ই-নাভজার্য ফাস্তফানকদল্প প্রধানভন্ত্রীয কাম িার a2i এয র্ত বমৌথ 

উদযাদগ ভাঠ প্রাদন কভ িযত কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয র্নর্ফড় প্রর্িণ শুরু কদযদছ।  

 

ভূর্ভ ব্যফস্থানা আদৄর্নকাদনয র্নর্ভি ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জন্য ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফছদয ৯৯,৫০,০০০/- (র্নযানব্বই রি ঞ্চা াজায) 

টাকা ব্যদ ১০টি ভর্ডউর মৃদ্ধ Land Mutation Management System (LIMS)  পটওযায ি কযা । LIMS এয 

Mutation Management System ভর্ডউরটি ২০১৬-২০১৭ অথ িফছদয ফাস্তফান কদয a2i  বপ্রাগ্রাভ এয কার্যগর্য ও আর্থ িক 

দমার্গতা ই-নাভজার্য কাম িিভ চালু কযা । উি পটওযাযভূি (১) Budget Management System (২) Land 

Development Tax Management System এফাং (৩) Employee Management System ভর্ডউর র্তনটি 

১,৮৬,০০০/- (এক বকাটি র্ছার্ রি) টাকা ব্যদ কর উদজরা চালু কযায রদিয ার্ব ি বপ্রাবাইডায র্দদফ র্র্আয অনুাদয 

Mysoftheaven (BD) Ltd এয াদথ গত ১৬-০৫-২০১৮ তার্যদখ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয চুর্ি স্বাির্যত দদছ। চুর্ি বভাতাদফক 

ভর্ডউরমূ ফাস্তফাদনয কাজ চরদছ। ইদতাভদধ্য Budget Management System ভর্ডউরটি ফাস্তফান কদয এয ভাধ্যদভ াযা বদদয 

বজরা, উদজরা ও ইউর্নন কাম িারগুদরাদত অনরাইদন ফাদজট ব্যস্থানা কাম িিভ চরদছ। Land Development Tax 

Management System এফাং  Employee Infromation System ফাস্তফাদনয কাজ চরভান যদদছ। Land 

Development Tax Management System এয আওতা াযাদদদ বভাট ৪,০৩,০৮,৬৮২ টি টাদগ িট বার্ডাং এয ভদধ্য 

ইদতাভদধ্য ৩,৪০,৯৭,৮৩৮টি বার্ডাং এর্ি ম্পন্ন কযা দদছ। ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয Land Development Tax 

Management System  ব  র   র        র       ১০৬ ৯৭ ১০ ৮৫৭                                 র       

                      র       র         

ভূর্ভ ব্যফস্থানায আদৄর্নকীকযণ ও ভূর্ভ াংিান্ত র্ফলদ যকাদযয উন্নন কাম িিভদক উরর্িয বিদত্র প্রর্তদফদনটি র্ফদল 

ভূর্ভকা যাখদফ। 

 

 
 
   

 

 

 

 

বচাযম্যান 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 
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ফার্ল িক প্রর্তদফদদনয র্নফ িার্ ায াংদি 

অফাধ তথ্য প্রফা বম বকান নাগর্যক, জার্ত ও যাষ্ট্রদক জ্ঞানর্বর্িক নাগর্যক, জার্ত ও যাষ্ট্র র্দদফ াংদফদনীর আচযদণয 

ভাধ্যদভ ভানুদলয ভদনাজগত ও ভননীরতা র্ফকাদ াক ভূর্ভকা ারন কদয। “যাদষ্ট্র তদথ্যয অফাধ প্রফা দে গণতদন্ত্রয 

পূফ িতি”। তাই তথ্য প্রার্প্তয অর্ধকাযদক বদদয প্রর্তটি নাগর্যদকয াংর্ফধান স্বীকৃত অর্ধকায র্দদফ গণ্য কযা দদছ। 

 তদথ্যয অফাধ প্রফা ভানুলদক মৃদ্ধ কদয তুরদত াক র্ি র্দদফ র্ফদফর্চত র্ফধা; তদথ্যয অফাধ প্রফা, তদথ্যয 

অফাধ প্রদফগম্যতা এফাং দফ িার্য জনগদণয তথ্য অর্ধকায র্নর্িত কযণাদথ ি তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ এয ৬ ধাযা অনুাদয স্ব-

প্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয র্নর্ভি ফার্ল িক প্রর্তদফদন ২০২১-২০২২ প্রকা কযদছ। 

   

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ঢাকাস্থ প্রধান কাম িার (ভূর্ভ বফন, ৯৮, র্দ তাজউিীন আভদ যর্ণ বতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮), র্ফবাগী 

ম িাদ ৮টি উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িার এয ভাধ্যদভ তায কাম িিভ র্যচারনা কদয থাদক। ভূর্ভ ব্যফস্থানা ও ভূর্ভ প্রাদনয 

াদথ ম্পকিমৄি বজরা, উদজরা এফাং ইউর্নন ভূর্ভ অর্পমূদয কাম িিভ র্যদ িন, বজরা ও উদজরা ম িাদ খা জর্ভ র্চর্িতকযণ 

কর্ভটিয কভ িকান্ড র্যদ িন, তত্ত্বাফধান, অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি, ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম িাদয দপ্তযমূদয ফাদজট প্রণন ও অথ ি 

ছাড়কযণ, ভূর্ভ উন্নন কদযয দাফী র্নধ িাযণ, আদা, বকাট ি অফ ওাড ি এয আওতাধীন এদস্টটমূদয ব্যফস্থানা ও ভূর্ভ প্রান 

ব্যফস্থানা এফাং যকাদযয ভূর্ভ নীর্ত ফাস্তফাদন গুরুত্বপূণ ি অফদান যাখদছ।  

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুমাী এয প্রধান দেন বচাযম্যান, র্মর্ন যকাদযয র্চফ দভম িাদায 

কভ িকতিা। বফাদড িয দস্য র্দদফ যদদছন যকাদযয অর্তর্যি র্চফ দভম িাদায ২ জন কভ িকতিা। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি ১ভ বের্ণয 

২৪টি, ২ বের্ণয ৯টি (৮টি র্ফবাগী উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িার), ৩ বের্ণয কভ িচাযী ৫০টি এফাং ৪থ ি বের্ণয ২৩ টি  

বভাট অনুদভার্দত দদয াংখ্যা ১০৬ টি। তদফ কভ িযত ৮৩ জন।   

 

“যাদষ্ট্র তদথ্যয অফাধ প্রফা দে গণতদন্ত্রয পূফ িতি, মা র্দদ বঠকাদনা মা এভনর্ক দুর্ব িিও” এই প্রতযদক ভনন ও 

ভানর্কতা ধাযণ কদয তদথ্যয অফাধ প্রফা ও নাগর্যদকয তথ্য প্রমৄর্িয অর্ধকায র্নর্িতকযণাদথ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ইদতাভদধ্য 

র্িতী প্রজদন্য র্টিদজন চাট িায প্রণন কদযদছ এফাং বটি অনুযণ কযদছ। প্রধান কাম িার ও র্ফবাগী উ ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাযগদণয কাম িারদ তথ্য প্রদান ইউর্নট ও দার্ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদান কভ িকতিা র্নদাগ কযা দদছ। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয তথ্য 

অফমুিকযণ নীর্তভারা, ২০১৪ প্রকা কযা দদছ। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয একটি র্নজস্ব মৃদ্ধ ওদফাইট যদদছ। 

  

 রূকল্প ২০২১ বঘার্লত ফায য র্ফগত ফছযমূদ বদদয প্রতযন্ত অঞ্চদরয সুর্ফধাফর্ঞ্চত উদজরা ভূর্ভ অর্পমূদ র্ডর্জটার 

বফা প্রদাদনয রদিয কর্ম্পউটায ও আইটি াভগ্রী প্রদান কযা দদছ। Management Information System (MIS) এয 

আওতা ভূর্ভ প্রান ও ভূর্ভ ব্যফস্থানা কভ িযত প্রা ১৮ াজায কভ িকতিা/কভ িচাযীয প্রদাজনী তথ্য উাি ভিদ র্ডর্জটার তথ্য 

বান্ডায প্রস্তুত কযা দদছ। উি Management Information System (MIS) ভাঠ ম িাদ ইউর্নন ম িন্ত ম্প্রাযণ কযা 

দদছ। র্ফগত জুরাই ২০২১ বথদক জুন ২০২২ অথ ি ফছদযয আইটি বনটওার্কিাং  র আওতা ৯,৪৭,০০,০০০/-(ন বকাটি াতচর্ি রি) 

টাকা ব্যদ বজরা/উদজরা       াদকির/ ও ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদয জন্য ফ িদভাট ২৯৩ টি বডস্কট, ৪০৬টি ল্যাট  ৬৬২ টি র্প্রন্টায, 

৫৮০ টি স্কযানায ও ৩০ টি পদটাকর্ায বভর্ন যফযা কযা দদছ।  

 

  ভূর্ভ ব্যফস্থানা স্বেতা জফাফর্দর্তা র্নর্িতকযণ ও ভূর্ভ বফা জীকযদণয রদিয াযাদদদ ল্যান্ড অদটাদভন কাম িিভ 

ফাস্তফাদনয রদিয Land Information Management System (LIMS) পটওযাযটিয আওতা         Land Mutation 

Management System ভর্ডউরটি ইদতাভদধ্য ফাস্তফান কযা দদছ পদর যকাদযয র্বন ২০২১, র্ডর্জটার ফাাংরাদদ 

র্ফর্নভ িাদনয রদিয উন্নত ভূর্ভ বফা দজ জনগদণয বদাযদগাড়া বৌৌঁদছ বদা ম্ভফ দদছ। ৩০ জুন ২০২২ তার্যখ ম িন্ত ৪৯১ টি 

উদজরা অনরাইদন নাভজার্য ফাস্তফার্ত । ৩০ জুন ২০২২  ম িন্ত স্মদ ই-র্ভউদটন র্দস্টদভ ৭১,৩১,৯৩৫টি র্ভউদটদনয আদফদন 

াওা মা। এয ভদধ্য ৬০,২৮,৬৩১টি আদফদন র্নষ্পর্ি কযা , আদফদন র্নষ্পর্িয ায ৮৫%। ইদতাভদধ্য ৬৪টি বজরায অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব)গদণয াদথ ২০২১-২০২২ অথ িফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পদান চুর্ি ম্পার্দত দদছ, ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জাতী 

শুদ্ধাচায বকৌর ২০২২-২০২৩ প্রণীত দদছ ও তায ফাস্তফান কাম িিভ চরভান যদদছ।  
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ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয অন্যতভ প্রধান কাজ দে ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয বজরা, উদজরা ও ইউর্নন ম িাদয অর্পগুদরায 

ফাদজট প্রণন, ফাদজট ফযাি প্রদান ও ফাদজট ফাস্তফান এফাং ভূর্ভ উন্নন কদযয দাফী র্নধ িাযণ ও আদা তদাযর্ক কযা। ২০২১-

২০২২ অথ ি ফৎদয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয তত্ত্বাফধাদন ও তদাযর্কদত াধাযণ দার্ফ বথদক বভাট ৬৮৭,৬৩,৫০,৮৭০/-(ছত াতার্ 

বকাটি বতলর্ট্ট রি ঞ্চা াজায আটত  আর্) টাকা এফাং াংস্থায ১৮০,২২,৬৭,৮৩৪/-(একত আর্ বকাটি ফাই রি াতলর্ট্ট  

াজায আটত বচৌর্ত্র) টাকা আদা কযা দদছ। কয ফর্ভূ িত যাজস্ব আদা ফ িদভাট ১৯২,০৪,৯৯,২৬৯ (একত র্ফযানব্বই বকাটি 

চায রি র্নযানব্বই াজায দুইত উনত্তুয) টাকা ।  

 

২০২১-২০২২ অথ ি ফছদযয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয যাজস্ব ফাদজদটয অধীন র্ফর্বন্ন খাদত প্রধান কাম িারদয জন্য চূড়ান্ত ভঞ্জুযী র্ছর 

১২,৯০,৯০,০০০/- (ফায বকাটি নব্বই রি নব্বই াজায) টাকা। প্রকৃত ব্য  ১০,৯১,৯৬,০০০/- (দ বকাটি একানব্বই রি র্ছানব্বই 

াজায) টাকা। ফাদজট ফাস্তফাদনয ায ৮৪.৫৯%। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয অধীন উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয জন্য চূড়ান্ত 

ভঞ্জুযী র্ছর ৪,৭৩,৪৫,০০০/- (চায বকাটি বতাত্তুয রি তার্ি াজায) টাকা। প্রকৃত ব্য  ৩,৩২,১৯,০০০/- (র্তন বকাটি ফর্ত্র 

রি উর্ন াজায দুইত) টাকা। ফাদজট ফাস্তফাদনয ায ৭০.১৬%। বজরা ভূর্ভ প্রান কাম িারমূদয জন্য চূড়ান্ত ভঞ্জুযী র্ছর 

১২২,৯৭,২৭,০০০/- (একত ফাই বকাটি াতানব্বই রি াতা াজায) টাকা। প্রকৃত ব্য  ৯৯,২২,৬২,০০০/- (র্নযানব্বই বকাটি 

ফাই রি ফালর্ট্ট াজায) টাকা। ফাদজট ফাস্তফাদনয ায ৮০.৬৯%। উদজরা কাম িারমূদয জন্য চূড়ান্ত ভঞ্জুযী র্ছর 

২৯২,৩০,৫৩,০০০/- ( দুইত র্ফযানব্বই বকাটি র্ত্র রি র্তপ্পান্ন াজায) টাকা। প্রকৃত ব্য  ২৫১,৮৭,২৩,৬০০/- (দুইত একান্ন 

বকাটি াতার্ রি বতই াজায ছত) টাকা। ফাদজট ফাস্তফাদনয ায ৮৬.১৭%। বভদরা থানা ভূর্ভ অর্পমূদয জন্য চূড়ান্ত ভঞ্জুযী 

র্ছর ১৪,৩৩,৫০,০০০/- (বচাি বকাটি বতর্ত্র রি ঞ্চা াজায) টাকা। প্রকৃত ব্য  ৯,২৬,৫৭,২০০/- (ন বকাটি ছার্ব্ব রি াতান্ন 

াজায দুইত) টাকা। ফাদজট ফাস্তফাদনয ায ৬৪.৬৪%। ইউর্নন ভূর্ভ অর্পমূদয জন্য চূড়ান্ত ভঞ্জুযী র্ছর ৪৭২,০৩,২৮,০০০/- 

(চাযত ফাািয বকাটি র্তন রি আটা াজায) টাকা। প্রকৃত ব্য  ৪৪৬,৪৬,৬৫,৪০০/- (চাযত বছচর্ি বকাটি বছচর্ি রি 

পঁলর্ট্ট াজায চাযত) টাকা। ফাদজট ফাস্তফাদনয ায ৯৪.৫৯% ও াদকির ভূর্ভ অর্পমূদয জন্য চূড়ান্ত ভঞ্জুযী র্ছর 

৫,৬৭,১৬,০০০/- (াঁচ বকাটি াতলর্ট্ট রি বলার াজায) টাকা। প্রকৃত ব্য  ৩,৩৭,২৯,৬০০/- (র্তন বকাটি াঁইর্ত্র রি উনর্ত্র 

াজায ছত) টাকা। ফাদজট ফাস্তফাদনয ায ৫৯.৪৮%। বভাট চূড়ান্ত ভঞ্জুযী র্ছর ৯০৭,৩১,৭৪,০০০/- (নত াত বকাটি একর্ত্র রি 

চুািয াজায) টাকা প্রকৃত ব্য  ৮১০,২০,৩৭,৮০০/- (আটত দ বকাটি র্ফ রি াঁইর্ত্র াজায আটত) টাকা। ফাদজট 

ফাস্তফাদনয ায ৮৯.৩০%।  

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি তায উয অর্ িত দার্ত্ব ারন কযদত র্গদ র্নদনাি চযাদরদিয মু্মখীন, মা স্বল্পতভ ভদ ভাধান কযা প্রদাজন :  

 

১। ভাঠ প্রাদন উমৄি জনফর র্নদাগ ও দান আদৄর্নক ভূর্ভ ব্যফস্থানা র্নর্িত কযদত ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি   

র্ফর্ধভারা, ২০০৫ ারনাগাদ কযা প্রদাজন;  

২। ফাাংরাদদদয ৪৮৫টি উদজরা, বভদরা থানা ১৯টি, াদকির ০৭টি ভূর্ভ অর্প এফাং ৩৪৫৯ টি ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদয 

জন্য র্যেন্নতা কভীয দ সৃজন; 

৩। ভাঠ ম িাদ যাজস্ব াদকির বৃর্দ্ধ ও বৌযবা/ইউর্নন র্বর্িক ভূর্ভ অর্প সৃর্জত না ওা বফা প্রদাদন ভস্যা দে;  

৪। ভাঠ ম িাদ অনুদভার্দত জনফদরয ভদধ্য অদনক দ শূণ্য থাকা ভূর্ভ াংিান্ত স্বাবার্ফক বফা প্রদাদন ভস্যা দে। 

৫। কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)গদণয জন্য ফযািকৃত ডাফর বকর্ফন র্কআদয চারক র্নদাগ কযা প্রদাজন।   
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অধ্যা-১ 

 

১.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয টভূর্ভ :  

 

১৭৭২ দন যাজস্ব প্রান র্যচারনায জন্য স্থাী বকন্দ্রী াংস্থা র্দদফ প্রর্তর্ষ্ঠত  ‘বফাড ি অফ বযর্বর্নউ’। এযয র্ফর্বন্ন 

ভদ কর্ভনায, কাদরক্টয দ সৃর্ষ্ট এফাং যাজস্ব বফাড ি গঠদনয ভাধ্যদভ ভূর্ভ ব্যফস্থানায প্রার্নক কাঠাদভাদক দৃঢ় কযায 

দদি বনা । 

 

স্বাধীনতা যফতী ১৯৭২ দন ‘‘বফাড ি অফ বযর্বর্নউ’’ র্ফলুপ্ত দর বফাদড িয কর দার্ত্ব তৎকারীন ভূর্ভ প্রান ও ভূর্ভ াংস্কায 

ভন্ত্রণারদয অন্ত্ িি  এফাং ভাঠ ম িাদয যাজস্ব অর্পমূ তদাযর্ক ও র্যদ িদনয দার্ত্ব ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয অনুর্ফবাগ ‘ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয’ অধীন একজন ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (মৄগ্মর্চফ) এফাং চায র্ফবাদগয জন্য চায জন উ-ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনাযদক (উর্চফ) ন্যাস্ত কযা ।  

 

ভাঠ ম িাদ ভূর্ভ প্রান র্যচারনা, আীর র্নষ্পর্ি ইতযার্দ অর্তর্যি দার্ত্ব ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয উয ন্যস্ত কযা দর তা নীর্ত 

র্নধ িাযণীয মূর দার্দত্বয াদথ অর্তর্যি চাদয সৃর্ষ্ট কদয। পদর পূদফ িয ‘বফাড ি অফ বযর্বর্নউ’ এয ভত একটি বফাড ি গঠদনয 

প্রদাজনীতা বদখা বদ। যফতীদত র্ফলটি জাতী াংদদ উত্থার্ত দর ভূর্ভ প্রান বফাড ি এযাক্ট, ১৯৮০ আইন া । 

১৯৮২ াদরয বলর্দদক ভূর্ভ প্রান বফাড ি এয কাম িিভ শুরু । 
 

 

যকাদযয ভূর্ভ াংস্কায অর্বমান বজাযদায ওায র্যদপ্রর্িদত জাতী ভূর্ভ াংস্কায কাউর্ন্পদরয র্দ্ধান্ত অনুমাী ১৯৮৯ দনয 

১৬ ভাচ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি অধ্যাদদ, ১৯৮৯ ও ভূর্ভ আীর বফাড ি অধ্যাদদ, ১৯৮৯ অনুমাী তৎকারীন ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাদযয কাম িারদক অফলুপ্ত ও ভূর্ভ প্রান যকাদযয ভূর্ভ াংস্কায অর্বমান বজাযদায ওায র্যদপ্রর্িদত জাতী ভূর্ভ 

াংস্কায কাউর্ন্পদরয র্দ্ধান্ত অনুমাী ১৯৮৯ দনয ১৬ ভাচ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি অধ্যাদদ, ১৯৮৯ ও ভূর্ভ আীর বফাড ি অধ্যাদদ, 

১৯৮৯ অনুমাী তৎকারীন ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িারদক অফলুপ্ত ও ভূর্ভ প্রান বফাড িদক ববদঙ্গ মথািদভ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি ও ভূর্ভ আীর বফাড ি নাদভ দুটি বফাড ি সৃর্ষ্ট কযা । 

 

১.২ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫ অনুাদয বফাদড িয দার্ত্ব ও কাম ির্যর্ধ র্ননরূ : 

 
(ক) খা জর্ভ র্চর্িতকযণ াংিান্ত বজরা ও উদজরা ম িাদয কর্ভটিয কভ িকান্ড র্যদ িন, র্যফীিণ ও তদাযর্ক; 

(খ) র্ফবাগী ম িাদ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নন্ত্রণাধীন উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয তত্ত্বাফধান; 

(গ) বজরা দত ইউর্নন ভূর্ভ অর্প (তর্র)  ম িাদয কর ভূর্ভ অর্প র্যদ িন, তত্ত্বাফধান ও র্যফীিণ; 

(ঘ) ভন্ত্রণারদয র্নদদ িিদভ ভূর্ভ ব্যফস্থানায ভাঠ প্রান াংিান্ত র্ফর্বন্ন অর্বদমাদগয তদন্ত; 

(ঙ) বজরা দত ইউর্নন ভূর্ভ অর্প (তর্র) ম িাদয কর ভূর্ভ অর্পদয অর্ডট আর্ি াংিান্ত তদাযর্ক; 

(চ) ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম িাদয দপ্তযমূদয ফাদজট প্রণন ও ছাড়কযণ; 

(ছ) ভূর্ভ উন্নন কদযয ঠিক দাফী র্নধ িাযণ, ভূর্ভ উন্নন কয আদা বৃর্দ্ধয জন্য প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ এফাং  

(জ) ভন্ত্রণারর্বর্িক র্ফর্বন্ন াংস্থায ফদকা দাফী র্নধ িাযণ আদাদয দদি গ্রণ; 

(ঝ) ভূর্ভ উন্নন কয আদা াংিান্ত ভার্ক প্রর্তদফদন ভূর্ভ ভন্ত্রণার াংর্িষ্ট অন্যান্য দপ্তদয বপ্রযণ; 

(ঞ) বকাট ি অফ ওাড িস্ এয আওতাধীন এদস্টটমূদয ব্যফস্থানা ও তদাযর্ক এফাং ভন্ত্রণারদ এতদাংিান্ত প্রর্তদফদন বপ্রযণ। 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 



 

 

অধ্যা-২ 

 

২.১ র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্িা : 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫, যকাযী নীর্ত, প্রচর্রত আইন কানুন ও র্নদদ িনামূ অনুযণপূফ িক ভি বা গৃীত 

ভতাভদতয র্বর্িদত র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্িা ম্পন্ন দ থাদক। গৃীত র্দ্ধাদন্তয আদরাদক যফতীদত বফাড ি কর্তিক প্রণীত 

‘‘কভ িকতিাগদণয প্রার্নক ও আর্থ িক িভতা অ িণ-২০১০ অনুযদণ বফাদড িয কর কাম িিভ র্যচার্রত দ থাদক।  

 

২.২ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও জনফর াংিান্ত তথ্য :  

 

 

চাট ি ১.১ াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
* (প্রঃ)= প্রান,  * (ভূঃ ব্যঃ)= ভূর্ভ ব্যফস্থানা, * (উভূক)= উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,   

* (ভূক)= কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,  * (র্যক)= র্াফ যিণ কভ িকতিা 

 

বটর্ফর ১.১: ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জনফর :  

 
  বের্ণ অনুদভার্দত দ পূযণকৃত দ শূন্য দ 

১ভ বেণীয কভ িকতিা ২৪টি ১৭টি ৭টি 

২ বেণীয কভ িকতিা ০৯টি ৮টি ১টি 

৩ বেণীয কভ িচাযী ৫০টি ৪০ টি ১০টি 

৪থ ি বেণী কভ িচাযী ২৩টি ১৮টি ৫টি 

ফ িদভাট ১০৬টি ৮৩ টি ২৩ টি 

 
২ 

দস্য (প্রঃ) 

(cªt) 

ভূক-১ র্যক 

ভূক-২ 
 

ভূক-৩ 
 

ভূক-৫ 
 

ভূক-৬ 
 

উভূক-১  উভূক-৭, 

র্ফবাগ-৭ জন 

 

উভূক-২ 

 

ম্যাদনজায 

ঢাকা নওাফ 

এদস্টট 

বচাযম্যান 

qvig¨vb 

দস্য (ভূঃব্যঃ)  

 

উভূক-৩ 

 

ম্যাদনজায ঢাকা বাওার 

যাজ এদস্টট 
 

ভূক-৪ 
 



ভূর্ভ প্রান ও ব্যফস্থানা র্নদার্জত  ভাঠ ম িাদয জনফর। 

বটর্ফর ১.২: র্ফবাগ র্বর্িক উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুমাী জনফর  

 
র্ফবাদগয  নাভ বজরায 

াংখ্যা 

উদজরা/ াদকির 

ভূর্ভ অর্পদয 

াংখ্যা 

উদজরা/াদকির ভূর্ভ 

অর্পদয বভাট দদয  

াংখ্যা 

ভঞ্জুযীকৃত 

 বভাট দদয 

াংখ্যা 

বভাট কভ িযত 

দদয াংখ্যা 

শূন্য দদয 

াংখ্যা 

2 3 4   5 6 7 8 
ঢাকা ও ভভনর্াং 17 1৩৯ 14 ১৯৪৬ ১২৮০ ৬৬৬ 

চট্টগ্রাভ 11 ১০১ 14 ১৪১৪ ৯৭১ ৪৪৩ 

যাজাী 8 ৬৮ 14 ৯৫২ ৭০৪ ২৪৮ 

খুরনা 10 60 14 ৮৪০ ৬৩০ ২১০ 

ফর্যার 6 4২ 14 ৫৮৮ ৩৮৭ ২০১ 

র্দরট 4 3৯ 14 ৫৪৬ ৩৯১ ১৫৫ 

যাংপুয 8 58 14 ৮১২ ৬৭২ ১৪০ 

৮wU  64wU  ৫০৭wU  14wU  ৭০৯৮ ৫০৩৫ ২০৬৩ 

 
* 1 x কার্য কর্ভনায (ভূর্ভ), 1 x কানুনদগা, 1 x াদব িায, 1 x প্রধান কার্য কাভ-র্াফ যিক, 1 x কর্ম্পউটায অাদযটয, 

1 x নার্জয-ভাভ-কযার্ায, 1 x াটি ির্পদকট বকায, 1 x াটি ির্পদকট কার্য, 2 x বির্ডট বচর্কাং-কাভ-াযাত কার্য, 

2 x প্রদ াব িায, 2 x অর্প াক, 2 x বচইনম্যান, 1 x র্নযািা প্রযী, 1 x র্যেন্ন কভী (কনটিনদজর্ন্প খাত্ি)। 

 

বটর্ফর ১.৩: ইউর্নন/দৌয/ভানগয ভূর্ভ অর্পদয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুমাী জনফর 

 
ির্ভক 

নাং 

র্ফবাদগয 

নাভ 

বজরায 

াংখ্যা 

ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্পদয 

াংখ্যা 

প্রর্তটি ইউর্নন  

ভূর্ভ অর্পদ 

বভাট দদয  

াংখ্যা 

ভঞ্জুযীকৃত 

 বভাট দদয 

াংখ্যা 

বভাট কভ িযত 

দদয াংখ্যা 

শূন্য দদয 

াংখ্যা 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ঢাকা  ১৩  ৪ ৪৩৪৮ ৩২৬৫ ১০৮৩ 

2 চট্টগ্রাভ 11 ৫৬৫ ৪ ২২৬০ ১৮০৭ ৪৫৩ 

3 যাজাী 8 ৪৫০ ৪ ১৮০০ ১৫৯৪ ২০৬ 

4 খুরনা ১০ ৪৫৯ ৪ ১৮৩৬ ১৫১৩ ৩২৩ 

5 ফর্যার ৬ ২৫৪ ৪ ১০১৬ ৮৬৬ ১৫০ 

6 র্দরট ৪ ১৫১ ৪ ৬০৪ ৫৫০ ৫৪ 

7 যাংপুয ৮ ৪৯১ ৪ ১৯৬৪ ১৪৩৬ ৫২৮ 

৮ ভভনর্াং ৪      

 ৮wU  64wU  ৩৪৫৭টি ইউর্নয়্ন 

ভূর্ভ অর্প 

৪টি বেণীয দ  ১৩৮২৮ ১১০৩১ ২৭৯৭ 

 
* 1 x ইউর্নন/দৌয/ভানগয ভূর্ভ কার্য কভ িকতিা, 2 x ইউর্নন/দৌয/ভানগয ভূর্ভ উ-কার্য কভ িকতিা, 1 x  প্রদ াব িায, 

1x অর্প াক, 1 x র্যেন্ন কভী (কনটিনদজর্ন্প খাত্ি)। 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

৩ 

 



 

 

 

 

২.৩ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িকতিাগদণয কভ িফন্টন : 

 

 

 

 

আদদ 

নাং-৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০০১.১৬.২৯৮                                                                       তার্যখ:         
       ০৭  বাদ্র  ১৪২৮ 

     ২২ আগস্ট ২০২১ 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ২০ র্ডদম্বয ২০১৮ তার্যদখয ৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০০১.১৬.৭৯০ নাং স্মাযদক ইসুযকৃত কভ িফন্টন আাংর্ক 

াংদাধনপূফ িক যফতী র্নদদ ি না বদা ম িন্ত ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫ এফাং ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয ০৫ আগস্ট ২০২১ র্রঃ তার্যদখয 

৩১.০০.০০০০.০৪৬.৫৮.০৩৭.১৫.১৫০ নম্বয র্যদত্রয র্যদপ্রর্িদত কভ িকতিাগদণয ভদধ্য র্নদনািবাদফ কভ িফন্টদনয আদদ র্নদদ িিদভ জার্য কযা 

দরাঃ 

 

 বচাযম্যানঃ                         দপ্তয প্রধান ও ার্ফ িক তত্ত্বাফধাদনয দার্ত্ব। 

 বচাযম্যাদনয অনুর্স্থর্তদত ও ছুটিকারীন বফাদড ি কভ িযত বজযষ্ঠ দস্য ছুটিকারীন প্রর্তভূ র্দদফ দার্ত্ব ারন কযদফন।  

  

 নাং কভ িকতিাগদণয নাভ ও দর্ফ অর্ িত দার্ত্ব (অর্ধাখা/াখা/দকাট ি অফ ওাড ি) ছুটিকারীন প্রর্তভূ 

(১)  দস্য (প্রান) (ক) অর্ধাখা-১ (াখা-১, াখা-৭ ও আইটি বর) 

(খ) অর্ধাখা-২ (াখা-২ ও াখা-৩) 

(গ) বকাট ি অফ ওাড িঃ ঢাকা নওাফ এদস্টট 

(ঘ) র্ফবাগী উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িার র্যদ িন 

ও তত্ত্বাফধান 

দস্য (ভূর্ভ ব্যফস্থানা) 

(২) দস্য (ভূর্ভ ব্যফস্থানা) (ক) অর্ধাখা-৩ (াখা-৪, াখা-৫ ও াখা ৬) 

(খ) বকাট ি অফ ওাড িঃ বাওার যাজ এদস্টট 

(গ) র্ফবাগী উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িার র্যদ িন 

ও তত্ত্বাফধান 

দস্য (প্রান) 

(৩) উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  অর্ধাখা-১ (াখা-১, াখা-৭ ও আইটি বর)  উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

(৪) উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২  অর্ধাখা-২ (াখা-২ ও াখা-৩) উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

(৫) উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩  অর্ধাখা-৩ (াখা-৪, াখা-৫ ও াখা ৬) উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

াখা-১ (প্রান) 

ভূর্ভ বফন, ৯৮, র্দ তাজউিীন আভদ যর্ণ  

বতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 
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(৬) কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

াখা-১ (প্রান) 

 

(ক)  

 

বফাদড িয অবযন্তযীণ কভ িকতিা/কভ িচাযী র্নদাগ/ফদর্র/প্রার্নক শৃঙ্খরামূরক 

র্ফলার্দ এফাং কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয (গার্ড়চারকদদয দদনর্ন্দন দার্ত্ব ারন, 

ফদর্র ব্যতীত) ব্যর্িগত নর্থ াংযিণ; 

(খ) বফাদড িয কভ িকতিা-কভ িচাযীগদণয ফার্ল িক বগানী প্রর্তদফদন াংযিণ; 

(গ) ভি বা, স্টাপ র্ভটিাং, র্ফবাগী ফাছাই/দদান্নর্ত কর্ভটিয বা ও র্ফদল 

বা আফান এফাং এতদাংিান্ত র্ফলার্দ; 

(ঘ)  র্ফবাগী উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারমূদয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয  

র্নদাগ/ফদর্র/দদান্নর্ত/টাইভদস্কর/র্দরকন বগ্রড/ছুটিও 

প্রার্নক শৃঙ্খরামূরক র্ফলার্দ; 

(ঙ) র্ফবাগী উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযগদণয ভ্রভণ র্ফর উস্থান াংিান্ত 

কাম িিভ; 

(চ)  র্ফবাগী উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযগদণয র্যদ িন প্রর্তদফদন মূল্যান ও 

র্যফীিণ; 

(ছ)  বফাদড িয ভার্ক  ও ফার্ল িক র্ফফযণী দতর্য ও বপ্রযণ; 

(জ) RTI াংিান্ত র্ফলার্দ ব্যফস্থানা ও ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রণন ও র্ফতযণ, 

র্টিদজন চাট িায প্রণন ও ফাস্তফান াংিান্ত কাম িিভ; 

(ঝ) বকাট ি অফ ওাড ি এয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয অবযন্তযীণ াংমৄর্ি াংিান্ত 

র্ফলার্দ ও ব্যফস্থানা; 

(ঞ) কর প্রকায র্চঠিত্র গ্রণ, বপ্রযণ ও র্যফীিণ; 

(ট) ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয এ র্ এ (APA) প্রণন, ফাস্তফান ও র্যফীিণ ও ভাঠ 

ম িাদয কাম িারমূদয এ র্ এ ফাস্তফান কাম িিভ র্যফীিণ ও তদাযর্ক; 

(ঠ) ভাঠ প্রাদনয অর্পমূদয অর্বদমাগ ম্পর্কিত ব্যফস্থানা (GRS) ; 

(ড) 

 

বজরা ও উদজরা ম িাদ ভূর্ভ ব্যফস্থানায াদথ াংর্িষ্ট কভ িকতিা-কভ িচাযী মাযা ভূর্ভ 

ভন্ত্রণার-কর্তিক র্নদাগকৃত তাদদয আন্তঃর্ফবাগ ফদর্র এফাং তাঁদদয (র্নদাগ ও দদান্নর্ত 

ব্যতীত) অন্যান্য প্রার্নক কাম িিভ; 

(ঢ) ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কর নন-বগদজদটড কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয র্ফবাগী ভাভরা, চাকর্যয 

আদফদন পুন ির্ফদফচনা এফাং যকার্য অদথ িয অচ ও আত্মাৎ ম্পর্কিত র্ফলার্দ র্নষ্পর্ি 

এফাং এ াংিান্ত লান্ার্ক ও ফার্ল িক প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ বপ্রযণ; 

(ণ) ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কর াংস্থান ও র্াফ-ম্পর্কিত াধাযণ প্রান; 

(ত) ভূর্ভ ব্যফস্থানা ভাঠ ম িাদয কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয র্ফরুদদ্ধ অর্বদমাদগয তদদন্তয ব্যাাদয 

আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ; 

(থ) বজরা দত ইউর্নন ম িন্ত ভূর্ভ ব্যফস্থানায আওতা কর ভূর্ভ অর্প ব্যফস্থানা, তত্ত্বাফধান, 

র্যদ িন এফাং র্যফীিণ াংিান্ত র্ফলাফরী   

(দ) কর্তিদিয অনুদভাদনিদভ ভাঠ ম িাদয ভূর্ভ অর্পমূ র্যদ িন; 
 

 

কাযী ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায-২ 
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(৭)  কাযী ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায-২ 

াখা-২ (াধাযন ও বফা)  

 

(ক) ফার্ল িক ি র্যকল্পনা প্রণন ও ফাস্তফান; 

(খ) বফাদড িয কর ভারাভার ও বফা ি এফাং যফযা (EGP  )  

(গ) বটর্রদপান, পদটাকর্ায অর্প যিাভার্দ, ইন্টাযদনট 

ইতযার্দ াংযিণ ও ব্যফস্থানা;  

(ঘ) দাপ্তর্যক কর প্রকায মন্ত্রার্ত, আফাফত্র ি ও বভযাভত 

ব্যফস্থানা এফাং কর কাম িাদদ, ভঞ্জুর্য আদদ ও র্ফর প্রদান; 

(ঙ) মানফান ি, বভযাভত ও ব্যফস্থানা;  

(চ) বফাদড িয কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয অর্প াংস্থান, দাপ্তর্যক 

র্নযািা ও র্ফর্ফধ র্ফলার্দ;  

(ছ)  াধাযণ ভি, বা ও র্ফর্বন্ন অনুষ্ঠাদনয আপ্যান ও প্রদটাকর 

াংিান্ত কাম িার্দ; 

(জ) গার্ড় চারকদদয দদনর্ন্দন দার্ত্ব ফন্টন, দনর্ভর্িক ছুটি ও 

অবযন্তযীণ ফদর্র; 

(ঝ)  কর্তিদিয অনুদভাদনিদভ ভাঠ ম িাদয ভূর্ভ অর্পমূ 

র্যদ িন;  
 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

( ৮)  কাযী ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায-৩ 

াখা-৩ (র্যকল্পনা ও উন্নন এফাং আইটি বর)  

 

(ক)  ভূর্ভ ব্যফস্থানা-াংিান্ত উন্নন কভ িসূর্চ প্রণন ও মূল্যান 

এফাং ভন্ত্রণারদ লান্ার্ক ও ফার্ল িক প্রর্তদফদন বপ্রযণ; 

(খ)  ইদনাদবন ও বফা র্জকযণ ফাস্তফান াংিান্ত কাম িিভ; 

(গ) ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা প্রণন (Action Plan) ; 

(ঘ) ই-গবদন িন্প, জাতী শুদ্ধাচায বকৌর  ও দনর্তকতা 

(NIS)াংিান্ত; 

(ঙ) কর অর্তর্যি বজরা প্রক (যাজস্ব)গদণয কভ িতৎযতা 

র্যফীিণ; 

(চ) ফগ িা-াংিান্ত র্ফর্ধ র্ফধান ফাস্তফান; 

(ছ) র্র্রাং-ফর্ভূ িত জর্ভ র্চর্িতকযণ, যকাদযয র্নন্ত্রদণ আনন ও 

ফাদজাপ্তকযণ াংিান্ত কাম িিভ তদাযর্ককযণ এফাং র্ফবাগ/ 

বজরা দত তথ্য/উাি/প্রর্তদফদন াংগ্র কদয প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ বপ্রযণ; 

(জ) কর্তিদিয অনুদভাদনিদভ ভাঠ ম িাদয ভূর্ভ অর্প মূ র্যদ িন; 
 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

(৯)  কাযী ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায-৪ 

াখা-৪ (ভাঠ ম িাদয ফাদজট এফাং অর্ডট)  

 

(ক) বজরা, উদজরা ও ইউর্নন ভূর্ভ অর্প কাম িারদ ফাদজট 

প্রণন, ছাড়কযণ ও ব্য র্নন্ত্রণ; 

(খ)  বজরা দত ইউর্নন ভূর্ভ অর্প ম িাদ কর অর্পদয অর্ডট 

আর্ি র্নষ্পর্িয র্ফলদ তদাযর্ক এফাং এ াংিান্ত ভার্ক/ 

দত্রভার্ক/লাম্মার্ক/ফার্ল িক প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ বপ্রযণ;   

(গ) ভাঠ প্রাদনয জন্য ি র্যকল্পনা (APP) প্রণন ও 

ফাস্তফান (EGP ) 

(ঘ) ভাঠ ম িাদয অর্পমূদয প্রর্িণ াংিান্ত ফাদজট ফযাি 

কযা ও প্রর্িণ তদাযর্ক;  

(ঙ)  যাজাী, যাংপুয ও খুরনা র্ফবাদগয বজরা প্রাক ও অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব)গদণয র্যদ িন প্রর্তদফদন র্যফীিণ; 

(চ) বজরা ও উদজরা ম িাদয বযকড ি রুভ স্থান,তদাযর্ক ও র্যদ িন এফাং 

এগুদরায াংযিণ/দভযাভত াংিান্ত ব্যফস্থা গ্রণ এফাং এ াংিান্ত ফার্ল িক 

প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ বপ্রযণ; 

(ছ) কর্তিদিয অনুদভাদনিদভ ভাঠ ম িাদয ভূর্ভ অর্পমূ র্যদ িন; 
 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

৬ 



(১০) কাযী ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায-৫ 

াখা-৫ (ভূর্ভ উন্নন কয)  

 

(ক) ভূর্ভ উন্নন কদযয ঠিক দার্ফ র্নধ িাযণ, ভন্ত্রণার র্বর্িক র্ফর্বন্ন াংস্থায 

ফদকা দার্ফ র্নধ িাযণ ও আদাদয দদি গ্রণ, ভূর্ভ উন্নন কয আদা 

বৃর্দ্ধয  রদিয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ , ভূর্ভ উন্নন কয আদা কাম িিভ 

র্যফীিণ ও ভূর্ভ উন্নন কয আদা াংিান্ত ভার্ক প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ 

বপ্রযণ;   

(খ)  অনরাইন ভূর্ভ উন্নন কয আদা কাম িিদভয ব্যফস্থানা ও তদাযর্ক; 

(গ) নাভজার্য ও বযন্ট াটির্পদকট বক, র্ভ বক, বদওার্ন ভাভরা 

র্নষ্পর্ি র্ফলক ভার্ক প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ বপ্রযণ;   

(ঘ)  বফাড ি ও ভাঠ ম িাদয যকার্য স্বাথ ি াংর্িষ্ট বদওার্ন 

ভাভরামূদয তত্ত্বাফধান ও আইন াংিান্ত র্ফলার্দ;  

(ঙ)  চট্টগ্রাভ ও র্দরট র্ফবাদগয বজরা প্রাক ও অর্তর্যি বজরা 

প্রাক (যাজস্ব)গদণয র্যদ িন প্রর্তদফদন র্যফীিণ; 

 (চ) কাউর্ন্পর অর্পায ও জাতী াংদ ম্পর্কিত র্ফলার্দ;  

(ছ) ভন্ত্রণারদয র্নদদ ি ও র্নন্ত্রদণ অর্ িত/অনাফার্ ও র্যতযি ম্পর্িয 

ব্যফস্থানা ও তদাযকী, াংর্িষ্ট কভ িচাযীদদয র্নন্ত্রণ,াভর্গ্রক ব্যফস্থানা ও 

তদাযর্ক এফাং লান্ার্ক/ফার্ল িক প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ বপ্রযণ; 

(জ) কর্তিদিয অনুদভাদনিদভ ভাঠ ম িাদয ভূর্ভ অর্পমূ র্যদ িন; 
 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-

৬ 

(১১) কাযী ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায-৬  

াখা-৬ (খা জর্ভ, জরভার ও বফাদড িয প্রর্িণ াংিান্ত)  

 

(ক) ই-র্ভউদটন ভূর্ভদফা অদটাদভদনয কর কাম িিদভয ভাঠ ম িাদয 

রর্জর্স্টক াদাট ি প্রদান ও তদাযর্ক এফাং ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয র্ডর্জটার 

বর এয াদথ ভি াধন; 

(খ) ঢাকা, ভভনর্াং ও ফর্যার র্ফবাদগয বজরা প্রাক ও 

অর্তর্যি বজরা প্রাক (যাজস্ব)গদণয র্যদ িন প্রর্তদফদন 

র্যফীিণ; 

(গ) বফাদড িয ও র্ফবাগী উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয 

কাম িারমূদয কভ িকতিা ও কভ িচাযীগদণয প্রর্িণ;  

(ঘ) ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িকতিাগদণয র্যদ িন প্রর্তদফদন 

র্যফীিণ; 

(ঙ) কৃর্ল খা জর্ভ র্চর্িতকযণ, নীর্তভারা অনুমাী ভূর্ভীনদদয ভদধ্য কৃর্ল 

খাজর্ভ ফন্টন, ব্যফস্থানা ও বফদখরকৃত খাজর্ভ উদ্ধায াংিান্ত 

কাম িিভ। র্ফবাগ/দজরা ম িা দত তথ্য/উাি/ভার্ক প্রর্তদফদন াংগ্র 

কদয প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদ বপ্রযণ; 

(চ) খা পুকুয ও বফদখরকৃত খা জরা উদ্ধায ও ব্যফস্থানা; 

(ছ) জরভার াংস্কাদয প্রদাজনী দদি গ্রণ এফাং উদজরা ভূর্ভ 

অর্প ও ইউর্নন ভূর্ভ  অর্প াংরগ্ন কাছার্যয পুকুয াংস্কায;       

(জ) আন্ত:র্ফবাগী ফদ্ধ জরভাদরয ইজাযা প্রদান; 

(ঝ) কর্তিদিয অনুদভাদনিদভ ভাঠ ম িাদয ভূর্ভ অর্পমূ র্যদ িন; 
 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-

৫ 

(১২) র্াফ যিণ 

কভ িকতিা  

াখা-৭ (র্াফ াখা, বফাদড িয ফাদজট ও রাইদের্য)  

 

(ক) বফাড ি ও র্ফবাগী উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয 

ফাদজট প্রণন, ছাড়কযণ ও ব্য ব্যফস্থানা; 

(খ) বফাড ি ও র্ফবাগী কাম িারদয অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্িকযণ;   

(গ)  বফাদড িয কভ িকতিাগদণয ভ্রভন র্ফর উস্থান  

(ঘ) কর প্রকায র্ফর প্রস্তুতকযণ ও বচক/অথ ি প্রদান াংিান্ত 

র্ফলার্দ কভ িচাযীদদয চাকর্য ফর্ প্রস্তুতকযণ ও াংযিণ; 

(ঙ) রাইদের্য ব্যফস্থানা ও তত্ত্বাফধান; 
 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-

১ 

 

 

৭ 

 

 

 

 



 

(১৩)  আই টি বর  আই টি র্ফলক বফা 

 

(ক) আইটি াভগ্রী ব্যফস্থানা; 

(খ) ওদফাইট ও াব িায ব্যফস্থানা; 

(গ)  ই-পাইর্রাং ই-বফামূদ কার্যগর্য াতা 

(ঘ)  ইন্টাযদনট বফাদড িয কর আইটি বট আ যিণাদফিন 

(ঙ) আইটি র্ফলক প্রর্িণ প্রদান;  
 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-

১ 

 

              

 

             (২)      এ ছাড়া কভ িকতিাগণ ভদ ভদ বফাড ি কর্তিি অথফা যকায কর্তিক প্রদি দার্ত্ব মথামথবাদফ ারন কযদফন। 

             (৩)     এ আদদ অর্ফরদম্ব কাম িকয দফ।                   

       

  

 

    র   

 (মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ)  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১(প্রান) 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা 

বপান:  ০২-৮১৭০১৫২  

ই-ভদইর --alrc1@lrb.gov.bd 

 

  র্ফতযন:   দ জ্ঞাতাদথ ি ও কাম িাদথ ি : 

 

(১) র্চফ, ভূর্ভ  ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ র্চফার, ঢাকা। 

(২) দস্য (প্রান/ভূর্ভ ব্যফস্থানা), ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা। 

(৩) উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১/২/৩, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা 

(৪) উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায- ঢাকা/চট্টগ্রাভ/যাজাী/খুরনা/ ফর্যার/র্দরট/যাংপুয/ভভনর্াং র্ফবাগ। 

(৫) ম্যাদনজায, বাওার যাজ এদস্টট/ঢাকা নওাফ এদস্টট, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা। 

(৬) কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১/২/৩/৪/৫/৬, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা। 

(৭) বচাযম্যান এয একান্ত র্চফ, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা।  

(৮) র্চপ একান্ট এন্ড র্পন্যান্প অর্পায, ভূর্ভ ভন্ত্রণার, ঢাকা 

(৯) র্াফ যিণ কভ িকতিা, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা। 

(১০) কাযী বপ্রাগ্রাভায/কাযী বভইনদটন্যান্প ইর্ির্নায , ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি , ঢাকা। কাযী বপ্রাগ্রাভাযদক এ ত্রটি ওদফাইদট প্রকাদয 

অনুদযাধ। 

(১১) প্রার্নক কভ িকতিা, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি/ ঢাকা/চট্টগ্রাভ/যাজাী/খুরনা/ ফর্যার/র্দরট/যাংপুয/ভভনর্াংফর্বাগ। 

(১২) জনাফ ........................................................................। 

(১৩) অর্প কর্।  

 

 

 

 

 
৮ 
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২.৪ বফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (র্টিদজন্প চাট িায) : 
 

 সুষ্ঠু বফা প্রদান র্নর্িত কযণাদথ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি প্রণীত বফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (র্টিদজন্প চাট িায) র্ননরূ:  
 

১। র্বন ও র্ভনঃ  

 

র্বন : দি, স্বে এফাং জনফান্ধফ ভূর্ভ ব্যফস্থানা।  

র্ভন :  ভূর্ভ ব্যফস্থানা আদৄর্নক ও বটকই প্রমৄর্িয দফ িািভ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ জনফান্ধফ ভূর্ভ বফা র্নর্িতকযণ ।  

 

২। বফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত: 

 

২.১ নাগর্যক বফা 

 

িঃ

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদাজনী 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য 

এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয ভীভা দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

 (নাভ, দর্ফ, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

(সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায র্ফধাদনয 

জন্য) 

১ নাগর্যকগণ কর্তিক 

চার্ত ও 

প্রদানদমাগ্য তথ্য 

উািমূ 

নাগর্যদকয আদফদদনয 

র্যদপ্রর্িদত 

যার্য/র্ফর্ধ বভাতাদফক 

আদফদদনয  ভাধ্যদভ 

নাগর্যদকয 

আদফদন, ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদড িয 

াংযর্িত 

তথ্য/উাি। 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

তথ্য অর্ধকায 

আইদনয 

আওতা 

ধাম িকৃত মূল্য 

াধাযণ বিদত্র ২০ 

(র্ফ) র্দন দফ িাচ্চ ৩০ 

(র্ত্র) র্দন, র্ফদল 

বিদত্র তথ্য অর্ধকায 

আইদনয ৯(৪) ধাযা 

বভাতাদফক 

জনাব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম 

সহকারী ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ 

ও দাফিত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী 

কম মকতমা। 

ফিান: ০২-৮১৭০১৫২ 

 ই-বভইর:alrc1@lrb.gov.bd 

ফমাোঃ ফরজাউল কবীর 

উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

২ ভাঠ ম িাদয ভূর্ভ 

অর্পগুদরায 

কভ িকতিা-

কভ িচাযীদদয 

অর্নভ, যার্ন, 

দুনীর্তয 

অর্বদমাদগয 

প্রর্তকায 

নাগর্যদকয আদফদদনয 

র্যদপ্রর্িদত  

সুর্নর্দ িষ্ট ািয 

প্রভাণ 

অর্বদমাদগয 

র্ফফযণ, ঘটনাস্থর, 

ঘটনায র্দন-িণ, 

সুর্নর্দ িষ্ট তপর্র ও 

নর্থয বযপাদযন্প 

(মর্দ থাদক) 

র্ফনামূদল্য 

 

(তদন্ত প্রর্তদফদন প্রার্প্তয 

জন্য নূন্যতভ ভ) ০১ 

ভা 

জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

 

 
৯ 
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২.২ প্রার্তষ্ঠার্নক বফা 

 

িঃনাং বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদাজনী 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য          

এফাংর্যদাধ      

 দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভীভা 

 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দর্ফ, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

 (সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায 

র্ফধাদনয জন্য) 

১ 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায  বফাড ি ও 

র্ফবাগী উ ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায কাম িারদয 

ফাদজট ছাড়কযণ 

অনরাইন ফাদজট 

ব্যফস্থানা  এফাং 

ডাকদমাদগ বপ্রযণ 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ও র্ফবাগী উ-

ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায কাম িার 

দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

 

 

র্ফনামূদল্য 

 

 

 

ফাদজট প্রার্প্তয ৭ 

(র্দদনয) ভদধ্য 

 

 

 

বভাছাঃ বযদফকা সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

[র্াফ যিণ কভ িকতিা (অর্তর্যি দার্ত্ব)]  

বপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

ই-বভইর alrc5@lrb.gov.bd 

ফমাোঃ ফরজাউল কবীর 

উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

২ 

 

 

বফাড ি ও র্ফবাগী 

কাম িারদয অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্িকযণ 

ত্র বমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ও র্ফবাগী উ-

ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায কাম িার 

দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

 
র্ফনামূদল্য 

 

ত্র প্রার্প্তয ০১ 

(এক) ভাদয 

ভদধ্য 

 

বভাছাঃ বযদফকা সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

[র্াফ যিণ কভ িকতিা (অর্তর্যি দার্ত্ব)]  

বপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

ই-বভইর alrc5@lrb.gov.bd 

ফমাোঃ ফরজাউল কবীর 

উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

৩ কর প্রকায র্ফর  

প্রস্তুতকযণ ও বচক/অথ ি 

প্রদান  াংিান্ত র্ফলার্দ 

ত্র বমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ 

 

 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ওর্ফবাগী উ-ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িার দতপ্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

 
র্ফনামূদল্য 

 

কাগজত্র প্রার্প্তয 

০৭ (াত) র্দন 

 

 

বভাছাঃ বযদফকা সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

[র্াফ যিণ কভ িকতিা(অর্তর্যি দার্ত্ব)]  

বপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

ই-বভইর alrc5@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

৪ 

 

বজরা, উদজরা  ও 

ইউর্নন ভূর্ভ  অর্পদয 

ফাদজট প্রণন ও ব্য 

র্নন্ত্রণ 

অনরাইন ফাদজট 

ব্যফস্থানা এফাং 

যার্য 

ডাকদমাদগ বপ্রযণ 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 
র্ফনামূদল্য 

 

০১ (এক) ভা জনাফ বভাাম্মদ ভামুন র্ফরী 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

বপান- ০২৮১৭০১৫৫ 

ই-বভইর alrc4@lrb.gov.bd 

জনাফ মুাম্মদ কাভরুর াান 

 উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-৩ (উপসফিব) 

ফিান:  ০২৮১৭০১৪৯ 
ই-বভইর: dlrc3@lrb.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 
১০ 
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িঃনাং বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদাজনী 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভীভা 

 

    দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

 (নাভ, দর্ফ, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায 

র্ফধাদনয জন্য  
৫ ফাদজট প্রস্তুতকযণ, ফাদজট 

উদামাজন ও পুন: 

উদমাজন। 

অনরাইন ফাদজট 

ব্যফস্থানা এফাং 

যার্য 

ডাকদমাদগ বপ্রযণ 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

র্ফনামূদল্য 

 

ফাদজট  প্রার্প্তয 

২ (দুই) ভাদয 

ভদধ্য 

জনাফ বভাাম্মদ ভামুন র্ফরী 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪  

বপান- ০২৮১৭০১৫৫  

ই-বভইর alrc4@lrb.gov.bd 

জনাফ মুাম্মদ কাভরুর াান 

 উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-৩ (উপসফিব) 

ফিান:  ০২৮১৭০১৪৯ 
ই-বভইর: dlrc3@lrb.gov.bd 

৬ বজরা দত ইউর্নন অর্প 

ম িাদয কর ভূর্ভ 

অর্পদয অর্ডট আর্ি 

াংিান্ত  উদজরা  ও 

ইউর্নন ভূর্ভ  অর্পদয 

অর্ডট আর্ি াংিান্ত 

র্ফলার্দ তদাযর্ক কযা 

ত্র বমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ 

 

 

---  

র্ফনামূদল্য 

 

ফাদজট প্রার্প্তয 

য ০৩ (র্তন) 

প্তা 

জনাফ বভাাম্মদ ভামুন র্ফরী 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

বপান- ০২৮১৭০১৫৫   

ই-বভইর alrc4@lrb.gov.bd 

জনাফ মুাম্মদ কাভরুর াান 

 উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-৩ (উপসফিব) 

ফিান:  ০২৮১৭০১৪৯ 
ই-বভইর: dlrc3@lrb.gov.bd 

৭ র্ফবাগী উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাযগদণয র্যদ িন ও 

কভ ি-তৎযতা র্যফীিণ 

কযা 

র্যদ িন 

প্রর্তদফদদনয 

আদরাদক প্রাপ্ত ত্রুটি 

র্ফচুযর্ত ম্পদকি 

াংর্িষ্টদদযদক 
অফর্তকযণ 

র্যদ িন প্রর্তদফদন 

ও কভ িতৎযতায 

ছক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 
র্ফনামূদল্য 

 

০৩ (র্তন) প্তা জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

৮ কর বজরায  বজরা 

প্রাক ও অর্তর্যি বজরা 

প্রাক (যাজস্ব) গদণয 

র্যদ িন ও কভ িতৎযতা 

র্যফীিণ কযা 

র্যদ িন 

প্রর্তদফদদনয 

আদরাদক প্রাপ্ত 

ত্রুটির্ফচুযর্ত 

ম্পদকি 

াংর্িষ্টদদযদক 

অফর্তকযণ 

র্যদ িন প্রর্তদফদন 

ও কভ িতৎযতায 

ছক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

 

র্ফনামূদল্য 

 

০৩ (র্তন) প্তা ১) জনাফ বভাাম্মদ ভামুন র্ফরী 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪  

(যাজাী, যাংপুয ও খুরনা র্ফবাগ)। 

বপান- ০২৮১৭০১৫৫  

ই-বভইর alrc4@lrb.gov.bd 

২) বভাছাঃ বযদফকা সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

)চট্টগ্রাভ ও র্দরট  র্ফবাগ) 

বপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

ই-বভইর alrc5@lrb.gov.bd   

৩) র্জর্না র্জন্নাত 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

(ঢাকা, ফর্যার ও ভভনর্াং র্ফবাগ) 

বপান- ০২৮১৭০১৫৭ 

ই-বভইর alrc6@lrb.gov.bd 

১ জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-2(উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫১ 
ই-বভইর: dlrc2@lrb.gov.bd 

 
২ জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

 

৩ জনাফ মুাম্মদ কাভরুর াান 

 উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-৩ (উপসফিব) 

ফিান:  ০২৮১৭০১৪৯ 
ই-বভইর: dlrc3@lrb.gov.bd 

 

১১ 
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িঃনাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদাজনী কাগজত্র 

এফাং প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

র্যদাধ দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভীভা 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

(নাভ, দর্ফ, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

 (সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায 

র্ফধাদনয জন্য) 

৯ াংদী স্থাী কর্ভটি, 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ ইতযার্দ 

স্থাদন প্রদাজনী তথ্য-

উাি বপ্রযণ 

যার্য, ডাক ও 

ই-বভইদরয ভাধ্যদভ 
অর্ধমাচন ত্র/প্রদি 

র্নদদ িনা এফাং ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

 

র্ফনামূদল্য 

 

০১ (এক) প্তা  বভাছাঃ বযদফকা সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 
বপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

ই-বভইর alrc5@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-2(উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫১ 
ই-বভইর: dlrc2@lrb.gov.bd 

১০ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

কাম িারদয কভ িকতিাগদণয 

র্যদ িন প্রর্তদফদদনয উয 

প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

যার্য, ডাকদমাদগ  

ও ই-বভইদরয 

ভাধ্যদভ 

দার্খরকৃত র্যদ িন 

প্রর্তদফদন 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

র্ফনামূদল্য 

 

০১ (এক) প্তা জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২  

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

১১ ভূর্ভ উন্নন কদযয ঠিক 

দাফী র্নধ িাযণ, আদা ও 

বৃর্দ্ধয জন্য প্রদাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ এফাং ভন্ত্রণার 

র্বর্িক র্ফর্বন্ন াংস্থায 

ফদকা দাফী র্নধ িাযণ  

আদাদয দদি গ্রণ 

এফাং  ভূর্ভ উন্নন কয 

আদা াংিান্ত ভার্ক 

প্রর্তদফদন ভূর্ভ ভন্ত্রণার 

 অন্যান্য ভন্ত্রণার এফাং 

র্ফর্বন্ন দপ্তদয বপ্রযণ। 

নাভজাযী, বযন্ট াটি ির্পদকট 

বকদয ভার্ক প্রর্তদফদন 

ভূর্ভ ভন্ত্রণার াংর্িষ্ট 

দপ্তযমূদ বপ্রযণ। কর 

প্রকায বকাট ি বক াংিান্ত 

র্ফলার্দ। 

যার্য, ডাকদমাদগ  

ও ই-বভইদরয 

ভাধ্যদভ 

র্যদাট ি ও র্যটাণ ি এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

 

র্ফনামূদল্য 

 

০২ (দুই) প্তা বভাছাঃ বযদফকা সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 
বপান- ০২৮১৭০১৫৬ 

ই-বভইর alrc5@lrb.gov.bd 

৩ জনাফ মুাম্মদ কাভরুর াান 

 উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-৩ (উপসফিব) 

ফিান:  ০২৮১৭০১৪৯ 
ই-বভইর: dlrc3@lrb.gov.bd 
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২.৩ অবযন্তযীণ বফা: 

 

িঃনাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদাজনী 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভীভা 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

 (নাভ, দর্ফ, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

(সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায 

র্ফধাদনয জন্য) 

০১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কর 

কভ িচাযীদদয র্নদাগ/ফদর্র/ 

দদান্নর্ত/শূন্য দ বঘালণা/ 

দ সৃর্ষ্ট   

অর্প 

আদদ/স্মাযক  

াংর্িষ্ট ব্যর্িয 

আদফদন, র্ফর্ধ-

র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি  

 

র্ফনামূদল্য 

 

০১ (এক) ভা জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২  

ই-বভইর  alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

০২ বফাদড িয কর প্রকায অর্গ্রভ 

ভঞ্জুদযয প্রার্নক 

র্নন্ত্রদকয দার্ত্ব ারন 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  

াংর্িষ্ট ব্যর্িয 

আদফদন, র্ফর্ধ-

র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

 

র্ফনামূদল্য 

 

০৭ (াত)র্দন জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

০৩ কর বেণীয কভ িকতিা/  

কভ িচাযীয র্নদাগ,স্থাীকযণ, 

দিতা ীভা অর্তিভ, 

র্আযএর ভঞ্জুয, বফতন 

ভতা, পূণ ি চাকুযী গণনা,  

বাক প্রস্তাফ গ্রণ, বজযষ্ঠতা, 

র্নধ িাযণ, র্নদাগ র্ফর্ধ দতযী ও 
ার্ব ি বুক াংযিণ 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  

াংর্িষ্ট ব্যর্িয 

আদফদন, র্ফর্ধ-

র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

 

র্ফনামূদল্য 

 

১০ (দ)র্দন জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

০৪ এ বফাদড িয কর কভ িকতিা 

/কভ িচাযীদদয ছুটি,  অর্জিত 

ছুটি, োর্ন্ত র্ফদনাদন ছুটি, 

প্রসূর্ত ছুটি, ফর্ঃ ফাাংরাদদ 

ছুটি গ্রদণ ব্যফস্থা গ্রণ ও 

র্ফর্বন্ন আদারদত যকার্য 

ািী র্দদফ ািয 

প্রদাদনয র্নর্ভি ব্যফস্থা গ্রণ 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  

াংর্িষ্ট ব্যর্িয 

আদফদন, র্ফর্ধ-

র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

 

র্ফনামূদল্য 

 

০৭ (াত) র্দন জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২  

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 
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িঃনাং বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদাজনী 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভীভা 

 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

 (নাভ, দর্ফ, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

 (সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায র্ফধাদনয 

জন্য) 

০৫ এ বফাদড িয কর বেণীয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীয শৃাংখরা 

র্ফলক ব্যফস্থা গ্রণ, আনীত 

অর্বদমাগ মূদয তদন্ত, 

তথ্য-উাি াংগ্র ও 

াংযিণ, অর্বদমাগ নাভা, 

অর্বদমাগ র্ফফযণী দতর্য,  

র্ফর্বন্ন আদারত দত বপ্রর্যত 

ভন / আদদ এয উয 

ব্যফস্থা গ্রণ,  ভাভরায 

দপাওাযী জফাফ প্রণন এয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  

তদন্ত প্রর্তদফদন, 

কর্তিদিয র্রর্খত 

র্নদদ ি, র্ফর্ধ-র্ফধান 

বভাতাদফক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্ফনামূদল্য 

 

০৭ (াত) র্দন জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

০৬  এ বফাদড িয কর বেণীয 

কভ িকতিা ও কভ িচাযীয In-

House ও  On-the-

Job বরর্নাং এয ব্যফস্থাকযণ, 

প্রর্িণ কভ ি -র্যকল্পনা 

প্রণন ও র্ফদল বরর্নাং 

ভর্ডউর প্রস্তুতকযণ, প্রর্িণ 

কভ িসূচী ভি ও    

ফাস্তফাদনয ব্যফস্থা বনা, 

াটি ির্পদকট প্রদান, প্রর্িণ 

াংিান্ত কর বযকড ি 

াংযিণ।  

যার্য স্বযীদয 

উর্স্থর্তয 

ভাধ্যদভ অথফা 

র্ফদল 

র্যর্স্থর্তদত 

বাচু িার বায 

আদাজন 

 
 
  
 

প্রর্িণ ভর্ডউর, 

অর্ধদফন সূর্চ, 

নদ ইতযার্দ এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

র্ফনামূদল্য 

 

০৩ (র্তন) প্তা র্জর্না র্জন্নাত 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

বপান- ০২৮১৭০১৫৭  

ই-বভইর alrc6@lrb.gov.bd 

জনাফ মুাম্মদ কাভরুর াান 

 উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-৩ (উপসফিব) 

ফিান:  ০২৮১৭০১৪৯ 
ই-বভইর: dlrc3@lrb.gov.bd 

০৭

 
  

বকন্দ্রীবাদফ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয ত্র গ্রণ ও  জার্যয 

ব্যফস্থানা, স্টাপ ার্জযা, 

াধাযণ প্রান র্যচারনা 

  

যার্য, 

ডাকদমাদগ  ও ই-

বভইদরয ভাধ্যদভ 

অর্ধমাচন  এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 
র্ফনামূদল্য 

 

দদনর্ন্দন      জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২  

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

১৪ 

 

 

mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:dlrc1@lrb.gov.bd
mailto:alrc6@lrb.gov.bd
mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:dlrc1@lrb.gov.bd


 

 

 

 

০৮ কর্তিি কর্তিক গৃীত 

র্দ্ধাদন্তয নর্থ াখা বপযত 

প্রার্প্তয য আদদ/ত্র 

জার্যকযণ 

প্রজ্ঞান, অর্প 

আদদ/স্মাযক 

ইতযার্দয ভাধ্যদভ 

প্রাপ্ত র্নদদ িনা র্ফনামূদল্য 

 

০১ (এক)র্দন 

 

াখা কভ িকতিাগণ 

 

উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার- কর 

 

 

িঃনাং 

বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদাজনী 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভীভা 

 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

 (নাভ, দর্ফ, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

 (সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায র্ফধাদনয 

জন্য) 

০৯ বফাদড িয প্রদাজনী পযভ, 

বস্টনাযী  ও ভর্নার্য 

দ্রব্যার্দ এফাং আফাফত্র 

নানার্ফধ উকযণ াংগ্র ও 

র্ফতযণ 

অর্ধমাচদনয 

ভাধ্যদভ যার্য 

অর্ধমাচন র্ফনামূদল্য 

 

ভজুদ থাকা 

াদদি  

৩ (র্তন) প্তা 

জনাফ কাভার বভাাম্মদ যাদদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২  

বপান- ০২৮১৭০১৫৩ 

ই-বভইর alrc2@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-2(উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫১ 
ই-বভইর: dlrc2@lrb.gov.bd 

১০ বফাদড িয কর গার্ড় ি, 

বভযাভত ও ব্যফস্থানা। 

কভ িকতিাদদয যকার্য 

আফার্ক  ও দাপ্তর্যক 

বটর্রদপান াংদমাগ, 

বভযাভত ও ব্যফস্থানা। 

অর্ধমাচন অর্ধমাচন ত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্ফনামূদল্য 

 

৪ (চায) প্তা 

 

জনাফ কাভার বভাাম্মদ যাদদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২  

বপান- ০২৮১৭০১৫৩  

ই-বভইর alrc2@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-2(উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫১ 
ই-বভইর: dlrc2@lrb.gov.bd 

১১ বফাদড িয ভটযগার্ড় ব্যর্িগত 

কাদজ ব্যফায ফাফদ গার্ড় 

বাড়া আদা, গার্ড় দুঘ িটনা 

জর্ড়ত দাী ব্যর্িগদণয 

র্নকট বথদক ির্তপূযণ 

আদা, াফ িির্ণক গার্ড় 

ব্যফায ফাফদ বাড়া কতিন 

না দার্ফ নদত্র প্রদান, 

প্রার্নক কাদজ ব্যফহৃত 

গার্ড়য জ্বারার্নয র্ফর 

প্রস্তুতপূফ িক এর্জ অর্পদ 

দার্খর ও মথাভদ 

উদিারনপূফ িক াংর্িষ্ট 

বদরার াম্প ফযাফদয 

বপ্রযণ  

অর্ধমাচন 

এফাং কর্তিদিয 

প্রদি র্নদদ িনা 

অর্ধমাচন ত্র ও 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 
র্ফনামূদল্য 

 

৭ (াত) র্দন জনাফ কাভার বভাাম্মদ যাদদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২  

বপান- ০২৮১৭০১৫৩ 

ই-বভইর alrc2@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-2(উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫১ 
ই-বভইর: dlrc2@lrb.gov.bd 

 
১৫ 
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িঃনাং বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদাজনী 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

বফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভীভা 

 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

(নাভ, দফী, বপান নম্বয ও  

ই-বভইর) 

যফতী ঊধ িতন কভ িকতিা 

 (সৃষ্ট অসুর্ফধা ফা যার্ন প্রর্তকায র্ফধাদনয 

জন্য) 

১২ বকাট ি অফ ওাড িঃ বাওার যাজ 

এদস্টট ও ঢাকা নওাফ এদস্টদটয 

কভ িকতিা- কভ িচাযীদদয র্নদাগ/ 

ফদরী/প্রার্নক শৃঙ্খরামূরক 

র্ফলার্দ এফাং কভ িকতিা-

কভ িচাযীদদয ব্যর্িগত নর্থ 

াংযিণ। বকাট ি অফ ওাড িঃ 

বাওার যাজ এদস্টট ও ঢাকা 

নওাফ এদস্টদটয র্ফলদ 

ভন্ত্রণারদ বমাগাদমাগ ও 

প্রর্তদফদন বপ্রযণ এফাং 

নীর্তর্নধ িাযণ াংিান্ত র্ফলার্দ 

আদদ ও স্মাযক 

দত্রয ভাধ্যদভ 
কর্তিদিয 

র্নদদ িনা, তদন্ত 

প্রর্তদফদন এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্ফনামূদল্য 

 

২ (দুই) প্তা জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

১৩ ইদনাদবন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণন ও ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাদগ বপ্রযণ 

অাংগ্রণমূরক 

কভ িারা 

আদাজন, প্রাপ্ত 

ইদনাদবন 

ম িাদরাচনা 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফনামূদল্য 

 

প্রর্ত ফছয জুরাই 

ভাদ 

বভাাঃ যাদফা ফযী 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

বপান নাং- ০২৮১৭০১৫৪  

ই-বভইর alrc3@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-2(উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫১ 
ই-বভইর: dlrc2@lrb.gov.bd 

১৪ ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা প্রণন  

(Action Plan) 

-- 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফনামূদল্য 

 

প্রর্ত ফছয জুরাই 

ভাদ 

বভাাঃ যাদফা ফযী 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

বপান নাং- ০২৮১৭০১৫৪ 

ই-বভইর alrc3@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-2(উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫১ 
ই-বভইর: dlrc2@lrb.gov.bd 

১৫ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক 

প্রর্তদফদন প্রকা 

ভান ম্মত মুদ্রণ 

ও প্রকানা 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফনামূদল্য 

 

প্রর্ত ফছয 

অদক্টাফয ভাদ 

জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ০২৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd  

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 
উপ ভূফম সংস্কার কফমশনার-১ (উপসফিব) 

ফিান: ০২৮১৭০১৫০ 

ই-বভইর: dlrc1@lrb.gov.bd 

 
 

                                                                                                            

১৬ 

 
                                                                  

mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:dlrc1@lrb.gov.bd
mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:dlrc2@lrb.gov.bd
mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:dlrc2@lrb.gov.bd
mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:dlrc1@lrb.gov.bd


 

 

 

       ৩।  অর্বদমাগ ব্যফস্থানা (GRS) 

 বফা প্রার্প্তদত অন্তুষ্ট দর দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায াংদগ বমাগাদমাগ করুন। র্তর্ন ভাধান র্দদত ব্যথ ি দর র্নদনাি দ্ধর্ত বমাগাদমাগ কদয আনায 

ভস্যা অফর্ত করুন। 

িঃনাং কখন বমাগাদমাগ কযদফন বমাগাদমাদগয ঠিকানা র্নষ্পর্িয ভীভা 

১ দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ভাধান র্দদত ব্যথ ি দর GRS বপাকার দন্ট কভ িকতিা 

জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান : ৮১৭০১৫২ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১ (এক) প্তা 

 

 GRS বপাকার দন্ট কভ িকতিা র্নর্দ িষ্ট ভদ 

ভাধান র্দদত ব্যথ ি দর 

বকন্দ্রী অর্বদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধর্ত 

(১) র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয (GRS) 

বাট িার 

১ (এক) প্তা 

 

           ৪।     র           র        : 

িঃনাং প্রর্তশ্রুর্ত/কার্ঙ্খত বফা প্রার্প্তয রদিয কযণী 

১ র্নধ িার্যত পযদভ ম্পূণ িবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২ ঠিক ভাধ্যদভ প্রদাজনী র্প র্যদাধ কযা 

৩ ািাদতয জন্য র্নধ িার্যত ভদয পূদফ িই উর্স্থত থাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



                              ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদযয GRS াংিান্ত প্রর্তদফদন (অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি) 

িঃ

 

নাং 

অর্বদমাগকাযীয নাভ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড ি অর্বদমাগ 

প্রার্প্তয তার্যখ 

মায র্ফরুদদ্ধ অর্বদমাগ ও 

অর্বদমাদগয ধযন 

তদন্তকাযী 

কভ িকতিায নাভ ও 

দফী 

গৃীত কাম িিভ ফতিভান অফস্থা ভন্তব্য 

১ জনাফ ভঞ্জুয 

আদম্মদ বগারা 

র্তা- মৃতঃ কর্যভ 

ফক্স, াাং-াঁচুপুয, 

আত্রাই, নওগাঁ।  

৩১-০৯-২০২১ নওগাঁ বজরাধীন আত্রাই 

উদজরায ববাাড়া-

াঁচপুয ইউর্নন ভূ র্ভ 

অর্পদয কাযী 

তীরদায জনাফ বভাঃ 

জার্কয     বাদদনয 

র্ফরুদদ্ধ ব্যক অর্নভ, 

বস্বোচার্যতা, দুনীর্ত 

এফাং ফ িদল ভূর্ভ 

উন্নন কদযয দার্খরায 

(দচক ফই) ফর্য     

           াতা র্িঁদড় 

অন্যত্র র্ফর্ি কদয 

র্ফলটি ধাভা চাা 

বদওায বচষ্টা 

যকাদযয খাজনা 

আদাদয ফই র্ফর্িয 

দাদ খুফ    

          তাড়াতার্ড় 

তাঁদক বগ্রপতায কদয 

আইন শৃঙ্খরা যিাকাযী 

ফার্নীয র্নকট স্তান্তয 

কযায বজাড় দার্ফ।  

 

বজরা প্রাক  

নওগাঁ ।                                        

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদায জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং-

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০০

৩.২০.৩৫৫ তার্যখ- ১৩ 

বদন্ফম্বয ২০২১ মূদর বজরা 

প্রাক নওগাঁদক 

দার্ত্ব  বদা । 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

 

২ ১) জনাফ র্ায 

বাদন খান, র্তা: 

ওভয আরী। ২) 

ভর্নয বাদন খান, 

র্তা-মৃত বভাফাযক 

খান, ফ ি াাং- উিয     

       বকওায, থানা 

ও বজরা- মুন্পীগি। 

ডাকদমাদগ  মুন্পীগি বজরায দয 

উদজরাধীন উিয 

বকওায গ্রাভ র্নফ িাী 

মৃত জনার খাদনয পুত্র 

ারাউর্িন খান )বস( , 

র্ডর্  অর্পদয র্ন 

এয র্ফরুদদ্ধ অবফধ 

উাদ অদঢর ধন 

ম্পদ অজিদনয 

অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক 

 মুন্পীগি 

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদায জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং-

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০০

৪.২০.৪০১ তার্যখ- ২৩ 

বদন্ফম্বয ২০২১ মূদর 

বজরা প্রাক মুন্পীগি বক 

দার্ত্ব  বদা ।  

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

  

 

৩ এরাকাফাীয দি 

জনাফ নকুরচন্দ্র 

দফয আদযা ০৭ 

(াত) জন, াাং 

ফার্ভা, কযা, 

খুরনা।  

২৯-০৮-২০২১  ইউর্নন ভূর্ভ অর্প 

আভাদী , কযা এয 

প্রািন উ কাযী 

ভূর্ভ কভ িকতিা প্রিাদ  

যা এয র্ফরুদদ্ধ  আনীত 

র্ফর্বন্ন   অর্বদমাগ তদন্ত 

প্রদঙ্গ। 

 

বজরা প্রাক 

 খুরনা  

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদায জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং-

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০০

৩.২০.৪০২ তার্যখ- ২৩ 

বদন্ফম্বয ২০২১ মূদর বজরা 

প্রাক খুরনা বক 

দার্ত্ব  বদা । 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

 

 
 ১৮ 

 

  



 

 

০৪ দুনীর্ত দভন 

কর্ভন, প্রধান 

কাম িার, ঢাকায 

স্মাযক নাং-

০০.০১.০০০০.৫০৩.

২৬.১১৪.২১-২৪০৪৪, 

তার্যখ: ২৬-০৯-

২০২১ র্র. 

ডাকদমাদগ 

 

অর্বদমাগ বপ্রযণ ( 

কর্ভদনয ির্ভক নাং-

৬৬, তার্যখঃ ০৬-০১-

২০২১ র্র.)। 

ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ 

ওাড ি  

ঢাকা নওাফ 

এদস্টট  

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি, 

বতজগাঁও, 

ঢাকা। 

 

অর্বদমাদগয র্ফলটি তদন্ত 

পূফ িক প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযত: অত্র 

কাম িারদক অফর্ত কযায 

জন্য ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয 

স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০১.২১.৪৭৪ তার্যখ- ১৪ 

অদক্টাফয ২০২১ মূদর 

বজরা ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ ওাড ি  

ঢাকা নওাফ এদস্টট  

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, 

বতজগাঁও, ঢাকবক  

দার্ত্ব  বদা ।   

উি 

অর্বদমাদগয 

র্ফলদ ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা 

দদছ। 

             

 

 

০৫  বভাঃ আ: কর্যভ, 

চাঁদপুয বজরাফাীয 

ি দত আদফদন। 

 

ডাকদমাদগ 

 

জনাফ বভাঃ ছার্ভউর 

ইরাভ, আযর্ডর্ এয 

র্ফরুদদ্ধ অর্নভ, দুনীর্ত ও 

অবফধ অথ ি গ্রদণয 

অর্বদমাগ। 

 

বজরা প্রাক  

চাঁদপুয।                              

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদায জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৪০ তার্যখ- 

০৩ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

বজরা প্রাক চাঁদপুযবক  

দার্ত্ব  বদা ।  

কাম িিভ চরভান  

০৬ অনরাইন দত প্রাপ্ত অনরাইন  ভাদাযীপুদযয ভস্তপাপুয 

ইউর্নদনয  চতুযাড়া 

বভৌজায ৮১ তাাং 

যকার্য জর্ভ জবনক 

বভাঃ আজভর ডারী 

অবফধ দখর কদয আদছন 

ভদভ ি প্রাপ্ত অর্বদমাগ তদন্ত 

প্রদঙ্গ ।  

বজরা প্রাক  

ভাদাযীপুয                              

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৪১ তার্যখ- 

০৩ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

বজরা প্রাক, ভাদাযীপুয 

বক দার্ত্ব  বদা ।   

কাম িিভ চরভান    

০৭ জনাফ যফফান বক, 

াাং-দর্িণ 

াকারর্দা, থানা-

নগযকান্দা, বজরা- 

পর্যদপুয।       

ডাকদমাদগ 

 

তারভা ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্পদয ইউর্নন ভূর্ভ 

কাযী  কভ িকতিা 

অদাক কয-এয র্ফরুদদ্ধ 

ঘুল, দুনীর্ত , অর্নভ ও        

          জনাধাযদণয 

াদথ খাযা আচযদণয 

অর্বদমাগ। 

 

বজরা প্রাক  

   পর্যদপুয                              

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদায জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৪২ তার্যখ- 

০৩ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

বজরা প্রাক পর্যদপুয 

বক  

দার্ত্ব  বদা । 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

  

১৯   



০৮ জনাফ বভাঃ ভনসুয 

আরভ, র্তা-মৃত 

আরী আকন, াাং র্ফ 

৪৮৯ (২) ভাদ্রাা 

বযাড, র্ভজর্ভর্জ 

র্িভাড়া, প্রমদে 

আঃ                  

     যভান, থানা-

র্র্দ্ধযগি, বজরা-

নাযাণগি। 

ডাকদমাদগ জার ই বভায চ িা 

সৃজন কদয ব্যাাংক বথদক 

বরান কযাদনায অযাদধ 

ম্পৃি র্র্দ্ধযগি 

তর্রদায বতাপাদর 

আদভদদয র্ফরুদদ্ধ 

জার্রার্ত ও দুনীর্তয 

অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক  

  নাযাণগি  

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

র্নষ্পর্িয জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৪৩ তার্যখ- 

০৩ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

বজরা প্রাক 

নাযাণগি বক  

দার্ত্ব  বদা । ।   

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান।  

  

০৯ বভাঃ তাাজ উর্িন 

যকায, র্তাঃ মৃত  

তর্ভজ উর্িন 

যকায, গ্রাভ: 

তারুটিা, বাঃ 

যর্দাফাদ, রঙ্গা, 

উিাাড়া,  

     র্যাজগি।   

ডাকদমাদগ  জনাফ  বভাঃ াান আরী, 

ইউর্নন ভূর্ভ কাযী 

কভ িকতিা, ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্প, উিাাড়া, 

র্যাজগি এয অর্নদভয 

          র্ফরুদদ্ধ 

অর্বদমাগ।    

বজরা প্রাক 

র্যাজগি । 

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

র্নষ্পর্িয জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৪৪ তার্যখ- 

০৩ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

বজরা প্রাক 

র্যাজগিবক  

দার্ত্ব  বদা । ।      

 কাম িিভ 

চরভান।  

 

১০ জনাফ বভাঃ যর্পকুর 

আরভ 

গ্রাভঃ বগাারজানী, 

ডাকঘয- বফাার্রা 

ফাজায 

উদজরা- উিাাড়া, 

বজরা-র্যাজগি 

ডাকদমাদগ  কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

উিাাড়া, র্যাজগি 

দপ্তদযয র্ভদক নাং-

৮৮/২০-২১ এয আদদদয 

র্ফরুদদ্ধ অর্বদমাগ।  

 বফদনকাযীদক 

অর্তর্যি 

বজরা প্রাক 

(যাজস্ব), 

র্যাজগি 

ফযাফয আীর 

কযায জন্য 

যাভ ি বদা 

।   

অর্বদমাদগয র্ফলদ 

র্নষ্পর্িয জন্য ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৪৫ তার্যখ- 

০৩ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

আদফদনকাযীদক 

অর্তর্যি বজরা প্রাক 

(যাজস্ব), র্যাজগি 

ফযাফয আীর কযায 

জন্য যাভ ি বদা ।   

কাম িিভ চরভান  

১১ বভাোঃ াভীভা 

যওায-৫৭৩, 

উিয ভর্লফাথান, 

যাজাড়া, যাজাী 

বকাট ি, যাজাী-

৬২০১।   

ডাকদমাদগ   একজন অর্তর্যি জজ 

কর্তিক ফার্ড় র্নভ িাদণ 

প্রর্তদফীদদয র্ফযর্ি ও 

ির্তাধন ও র্নভ িাণ 

র্ফর্ধভারা রঙ্ঘদনয 

অর্বদমাগ  

         াংিান্ত। 

বচাযম্যান, 

যাজাী 

উন্নন 

কর্তিি, 

যাজাী।  

উি র্ফলদ র্নষ্পর্িয জন্য 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয 

স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৪৯ তার্যখ-   

০৪ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

বচাযম্যান, 

যাজাী উন্নন 

কর্তিি, যাজাীবক 

দার্ত্ব  বদা ।   

কাম িিভ চরভান  

১২ অজ্ঞাতনাভা ডাকদমাদগ  রারভর্নযাদটয বজরা 

প্রাক জনাফ বভাঃ 

আবু জাপয এয র্ফরুদদ্ধ 

আনীত অর্বদমাগ।   

র্ফবাগী 

কর্ভনায, 

       যাংপুয  

উি র্ফলদ র্নষ্পর্িয জন্য 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয 

স্মাযক নাং- 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৫১ তার্যখ- 

০৪ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

র্ফবাগী কর্ভনায, 

       যাংপুযবক 

দার্ত্ব  বদা ।  

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান 

 

২০ 

 



 

১৩ বভাঃ ছফদদয আরী, 

গ্রাভ: উিয 

বদীফাই, 

উদজরা: জর 

ঢাকা বজরা: 

নীরপাভাযী।  

 

 

 

ডাকদমাদগ  হুকুভ দখরকৃত 

অব্যফহৃত ভূর্ভ মূর 

ভার্রকদদয বপযৎ প্রদান 

প্রদঙ্গ।  

বজরা  প্রাক 

নীরপাভাযী   

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৫২, তার্যখ- 

০৪ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড িদক অফর্ত কযায 

জন্য বজরা প্রাক, 

নীরপাভাযীবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।  

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান 

 

১৪ বজরা ফাতিা 

র্যদফক, দদর্নক 

বদদয াংফাদ, 

র্েজ বযাড, নওগাঁ।  

ডাকদমাদগ  আত্রাই ভূর্ভ অর্পদয 

দার্খরা যর্দ ফই 

গাদফ।  

 

বজরা প্রাক  

নওগাঁ ।          

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৫৩, তার্যখ- 

০৪ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড িদক অফর্ত কযায 

জন্য বজরা প্রাক 

নওগাঁবক অনুদযাধ কযা 

দদছ। 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান 

 

১৫ কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ), নরর্ছটি, 

ঝারকাঠি। 

ডাকদমাদগ কুাংগর ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্পদ গয ার্জয 

বথদক ফর্যাগত বরাক 

িাযা ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্পদয  ফদর্রয কাজ 

কযণ ও  

         অর্নভ ও 

দুনীর্ত প্রর্তদযাধকযণ 

প্রদঙ্গ।  

 

 

 

 

বজরা প্রাক 

ঝারকাঠি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.

০০৪.২০.৫৫০, তার্যখ-   

০৪ নদবম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা  

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড িদক অফর্ত কযায 

জন্য বজরা প্রাক 

চাঁদপুযদক অনুদযাধ কযা 

দদছ। 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ২১ 



১৬ দুনীর্ত দভন 

কর্ভন দত প্রাপ্ত 

ডাকদমাদগ অর্বদমাগ বপ্রযণ ( 

কর্ভদনয ির্ভক নাং-

৬৬, তার্যখঃ ০৬-০১-

২০২১ র্র.)। 

বচাযম্যান,  

দুনীর্ত দভন 

কর্ভন 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০১.২১. তার্যখ- ১৪ নদবম্বয 

২০২১ মূদর তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ 

বভাতাদফক যফতী প্রদাজনী 

ব্যফস্থায জন্য বচাযম্যান,  

দুনীর্ত দভন কর্ভন 

অনুদযাধ কযা দদছ। 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান 

 

১৭ নাভ প্রকাদ 

অর্নচ্ছুক, ছাত্র, 

বানায ফাাংরা 

কদরজ, বযাায ও 

্িদবাগী গ্রাক, 

ীযমাত্রাপুয, 

বুর্ড়চাং, কুর্ভিা 

ডাকদমাদগ 

      

  

ভূর্ভ কাযী কভ িকতিা 

াদস্তা খান কর্তিক 

যকাযী অথ ি আত্মাৎ 

াংিান্ত।  

বজরা প্রাক  

কুর্ভিা                               

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬০৫, তার্যখ-  ২৮ 

নদবম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক কুর্ভিাবক অনুদযাধ 

কযা দদছ। 

কাম িিভ 

চরভান 

 

১৮ নাভ প্রকাদ 

অর্নচ্ছুক 

অনরাইদন 

প্রাপ্ত  

অনরাইদন ভূর্ভ উন্নন 

কয প্রদাদনয জন্য 

বযর্জদেন কদয 

প্রদাজনী কাগজত্রার্দ 

আদরাড কযায দুই 

ভা দযও      

          াংর্িষ্ট ভূর্ভ 

অর্প কর্তিক বকান 

কাম িিভ না কযা 

প্রদঙ্গ। 

  

বজরা প্রাক  

খুরনা                              

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬০৬ তার্যখ   ২৮ 

নদবম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক খুরনাবক অনুদযাধ 

কযা দদছ। 

কাম িিভ 

চরভান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৯ ার্দকুয যভান 

বচৌদৄযী, র্রবায 

র্বদরজ আ/এ, 

র্ফফার্ড়, র্দরট।  

ডাকদমাদগ   র্দরট ভানগয ভূর্ভ 

অর্পদয কাযী 

কর্ভনায )ভূর্ভ(  কর্তিক 

ই-নাভজার্যদত 

যার্নয অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক  

র্দরট                              

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬০৭ তার্যখ- ২৮ 

নদবম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক র্দরটবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

২২ 



২০ জনাফ আব্দুয যর্ভ, 

র্তা- আর্জভ 

উর্িন, গ্রাভ-

কান্দুর্রা, উদজরা 

ও বজরা-বনত্রদকাণা। 

ডাকদমাদগ   ভূর্ভ অর্ধগ্রণ াখায 

াদব িায জনাফ বভাঃ 

বযজাউর কর্যভ কর্তিক বখ 

ার্না র্ফশ্বর্ফযার, 

বনত্রদকাণা এয ভূর্ভ 

অর্ধগ্রদণয ির্তপূযদণয 

টাকা প্রদাদনয বিদত্র 

জনগণদক যার্ন প্রদঙ্গ। 

বজরা প্রাক 

বনত্রদকাণা 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬৬৯ তার্যখ- ১৯ 

র্ডদম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক বনত্রদকাণাবক 

অনুদযাধ কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

২১ ফাাংরাদদ ভূর্ভ 

অর্পা ি কল্যাণ 

র্ভর্ত, যাজফাড়ী 

বজরা াখা। 

ডাকদমাদগ   যাজস্ব াখায প্রধান 

কাযী এ. এভ. র্র্িকুয 

যভান একই বচাদয দীঘ ি 

২৭ ফছয ধদয যাজফাড়ী 

বজরা বালণ কযদছন এফাং 

যাজফাড়ী বজরা প্রাদকয 

কাম িারদয যাজস্ব 

প্রাদনয আওতাধীন 

উদজরা ভূর্ভ অর্প ও 

ইউর্নন ভূর্ভ অর্পগুদরায 

ফদর্রয অর্নদভ তাঁয 

ম্পৃিতায অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক 

যাজফার্ড় 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬৬৮ তার্যখ- ১৯ 

র্ডদম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক যাজফার্ড়বক অনুদযাধ 

কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

২২ ১। বভাঃ াভসুর ক 

২। বভাঃ ার্নপ যাড়ী 

৩। ইউনুচ বফাযী, 

ফ িাাং চয ফার্ড়া, 

ফর্যার দয, 

ফর্যার। বপান নাং: 

০১৭৭৬৭৪৬৪৩৪, 

০১৭৩৬৭২৭৬৪৯।  

ডাকদমাদগ   ফাাংরাদদ যকাদযয দি 

বজরা প্রাক, ফর্যার 

ভদাদদয নাদভ ১ নাং 

খর্তান ভূি খার বেনী ‘মা 

বনৌ-চরাচর ও ার্ন 

র্নস্কাদনয প্রদাজন বতু 

ফন্দফস্ত ফর্ িভূত’ জর্ভ প্রকৃত 

ভূর্ভীন না দও উদজরা 

ভূর্ভ অর্পদয কর্ত 

অাদৄ কভ িচাযীদদয 

বমাগাদজাদ ইউর্নন 

র্যলদদয বচাযম্যান কর্তিক 

ভূা ভূর্ভীন াটি ির্পদকট 

র্দদ জারজার্রার্তয 

ভাধ্যদভ ফদন্দাফস্ত বদা ৬১ 

বকটি/২০১৭-২০১৮ নম্বয 

বকটি ফার্তদরয আদফদন। 

বজরা প্রাক 

ফর্যার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৩ 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬৬৭ তার্যখ- ১৯ 

র্ডদম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক ফর্যারবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 



২৩ জনাফ আদা  

র্ছর্িকা (কনা), 

বভাফাইর বপান 

নম্বয: 

০১৯৭৩৫১৯৫৪৩ 

এয আদফদন। 

ডাকদমাদগ    নযর্াংদী বজরায এর, এ 

াখা র্ভদক-৬১/২০১৯ 

এয ১২-১০-২০২১ তার্যদখয 

আদদদয আীর কযায 

ভ না র্দদ সুদকৌদর 

অর্ধগ্রণকৃত েীকর্পদডয= 

৮৬,০০,০০০/-টাকা ২৬-

১০-২০২১ তার্যদখয 

০৪১১০৫ নাং বচদক উদিারন 

কযত এরএও, কানুনদগা, 

াদব িায ও অর্প কাযী 

কর্তিক আত্মাত কযায 

অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক 

নযর্াংদী 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬৬৬ তার্যখ-   ১৯ 

র্ডদম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক নযর্াংদীবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।   

কাম িিভ 

চরভান 

 

২৪ জনাফ নজরুর 

ইরাভ ফাাদুয, 

র্তা- মৃত 

আদনাারুর আর্জভ 

খান, ার্কন- যর্দ 

র্ফর্ডাং, র্ড.টি. বযাড, 

আর্ভয বাদন     

বদাবাল ড়ক, 

ডাকঘয-ফন্দয, থানা-

ডফরমুর্ড়াং, বজরা-

চট্টগ্রাভ। 

ডাকদমাদগ   বযকড ি াংদাধন ও 

র্ভউদটন এয জন্য র্ফজ্ঞ 

আদারদতয (অর্ িত ম্পর্ি 

প্রতযা িন রাইবুনার ভাভরা 

নাং ১৩৭১/১২) আদদ 

ফাস্তফান প্রদঙ্গ। 

বজরা প্রাক 

চট্টগ্রাভ। 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৬৬৫ তার্যখ-   ১৯ 

র্ডদম্বয ২০২১ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক চট্টগ্রাভবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।   

কাম িিভ 

চরভান 

 

২৫ জনাফ বভাদাদেয 

আরী ডাকুা ,র্তা :

মৃত নাদদয আরী 

ডাকুা , াাং-

কীর্িিাা, ঝারকাঠি 

দয, ঝারকাঠি।  

ডাকদমাদগ   তর্রদায ফাবুর 

াওরাদায এয ্াবাি /

নদত্র দার্খর কদয চাকর্য 

কযা প্রদঙ্গ অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক 

ঝারকাঠি।  

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৪১ তার্যখ- ২৩ 

জানুার্য ২০২২ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক ঝারকাঠিবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

২৬ বভাাঃ রুনা 

সুরতানা, স্বাভী: 

সুরতান আদম্মদ, 

গ্রাভ: র্ফর্বলনকাঠী, 

উদজরা: ঝারকাঠি 

দয, বজরা: 

ঝারকাঠি। 

বভাফাইর নাং: 

০১৭১১১০৯০১৭, 

০১৭৩৬৫৪৭৪৩৮। 

ডাকদমাদগ   ঝারকাঠি উদজরায 

র্ফনকাঠী ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্পদয উ কাযী 

কভ িকতিা (বাযপ্রাপ্ত) তথা 

কাযী     

তীরদায নার্য 

তালুকদায এয ীভাীন 

দূনীর্ত, ৬০,০০০/- (লাট 

াজায) টাকা ঘুল 

বকদরাংকাযীয অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক 

ঝারকাঠি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪ 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৩৬ তার্যখ- ২০ 

জানুার্য ২০২২ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক ঝারকাঠিবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

  



২৭ বখান্দকায পর্যদুর 

ক, বভাফা: 

০১৮৪২৪৩৩৩৬০ 

এফাং র্তর্ন ৪১ 

জন (স্বািয ও 

বভাফাইর নম্বয)।  

ডাকদমাদগ    গযকান্দা উদজরায তারভা 

ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদয 

ইউর্নন ভূর্ভ কাযী 

কভ িকতিা অদাক কদযয 

র্ফরুদদ্ধ ঘুল, দুনীর্ত, অর্নভ 

ও জনাধাযদণয াদথ 

খাযা আচযদণয র্ফরুদদ্ধ 

এরাকাফাীয দি 

অর্বদমাগ। 

বজরা প্রাক 

পর্যদপুয 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.৩২ তার্যখ-   ১৯ 

জানুার্য ২০২২ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক পর্যদপুযদক অনুদযাধ 

কযা দদছ। ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয ০৩-১১-২০২১ 

র্র. তার্যদখয ৫৪২ নাং 

স্মাযদক বজরা প্রাক, 

পর্যদপুযদক অনুদযাধ 

কযা দর্ছদরা। ব 

র্ফলদ র্ক ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা দদছ তা ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড িদক অফর্ত 

কযায জন্য পুনযা 

অনুদযাধ কযা দরা। 

কাম িিভ 

চরভান 

 

২৮ জনাফ  বভাঃ আবুর 

কাদভ, ির্তগ্রস্ত 

ভূর্ভ ভার্রকদদয 

দি, ফাকর্রা, 

চট্টগ্রাভ। এর. এ 

ভাভরা নাং-

০৫/২০১৯-২০ 

ফাকর্রা বভৌজা। 

ডাকদমাদগ   চট্টগ্রাভ বজরা প্রাক 

কাম িারদয এর. এ াখায 

চায াদব িায র্র্ন্ডদকদটয 

র্ফরুদদ্ধ উত্থার্ত 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

বজরা প্রাক 

চট্টগ্রাভ 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.১৬ তার্যখ-   ২৮ 

বপব্রুার্য ২০২২ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক চট্টগ্রাভবক অনুদযাধ 

কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

২৯ জনাফ বভাঃ ভর্জবুয 

যভান, র্তাঃ মৃত 

রুস্তভ আরী, গ্রাভ: 

চযতারডাঙ্গা, বাস্ট: 

তাডাঙ্গা, উদজরা: 

তাড়াইর, বজরা: 

র্কদাযগি। বভাফা: 

০১৭৩৩১৬২৯১০। 

ডাকদমাদগ   র্কদাযগি বজরায 

তাড়াইর উদজরায ভূর্ভ 

অর্পদ কভ িযত নার্জয 

আব্দুর বভার্ভদনয র্ফরুদদ্ধ 

যাষ্ট্রী ম্পদ স্তান্তদযয 

অর্বদমাগ 

বজরা প্রাক 

র্কদাযগি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.১৬/ক তার্যখ- ২৮ 

বপব্রুার্য ২০২২ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক র্কদাযগিবক 

অনুদযাধ কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 



৩০ জনাফ বভাঃ আরীভ 

উর্িন, র্তা: আব্দুর 

ার্কভ বভািা, ৭/৭/ 

যাজফাড়ী, বভাফাইর 

বপান নম্বয: 

০১৭১১৭৩৩৫৪৫। 

ডাকদমাদগ   জবনক আঃ আর্জজ কর্তিক 

জার দর্রর সৃর্ষ্টয ম্যাধ্যদভ 

অর্ িত ম্পর্ি প্রতযা িন 

রাইবুযনার বভাকিভা নাং 

১১৩০/১৩ ও অর্ িত ম্পর্ি 

প্রতযা িন আীর, 

রাইবুযনাদরয আীর নাং-

১৪৫/১৯ এয ার্রকৃত 

যা-র্ডিীয তপর্র ফর্ণ িত 

যকাযী রীজকৃত ১২২ 

বকাটি টাকা মূদল্যয অর্ িত 

ম্পর্ি আত্মাত কযণ 

বযাধ কযায প্রদঙ্গ। 

বজরা প্রাক 

ঢাকা 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৪.২০.১৬/খ তার্যখ- ২৮ 

বপব্রুার্য ২০২২ মূদর 

তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক ঢাকাবক অনুদযাধ কযা 

দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

৩১ বভাঃ আবুর ফাায, 

র্তা- মৃত আব্দুর 

গপৄয, াাং বফানী 

জীফনপুয, বফগভগি, 

বনাাখারী, 

এনআইর্ড নাং-

৭৫১০৭২৮৫৯৭৫৫৮, 

বভাফাইর বপান 

নম্বয: 

০১৮১২৯৮১১২৪, ই-

বভইর: 

meazibari1

900@gmail.

com 

ডাকদমাদগ   বনাাখারী বজরায 

বফগভগি উদজরাধীন 

বজ.এর নাং-২০৫ বফানী 

জীফনপুয বভৌজায বজানার 

বদটরদভন্ট জর্যদয স্বত্ব 

র্রর্ র্ফতযণ ও বযর্জোয 

ফই ফাঁধাদনায ভ ১৮১ 

(একত একার্) নাং-

খর্তানটিয আর 

াতা/পৃষ্ঠা র্যদ র্নদ 

ম্পূণ িবাদফ জার্রার্তমূরক 

(Fraudulent 

Entry)  খর্তান কর্ 

দতর্য কদয াংর্িষ্ট 

বযর্জোয মূদ বেঁদধ 

বদফায অযাধমূরক কদভ ি 

জর্ড়ত কভ িকতিা-

কভ িচাযীদদযদক র্চর্িত 

কদয দৃষ্টান্তমূরক র্ফবাগী 

ার্স্ত প্রদাদনয আদফদন 

প্রদঙ্গ 

বজরা প্রাক 

বনাাখারী 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

০৩.২০.২১৬ তার্যখ- ৩০ 

ভাচ ি ২০২২ মূদর তদন্তপূফ িক 

র্ফর্ধ বভাতাদফক যফতী 

প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ িক 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক অফর্ত 

কযায জন্য বজরা প্রাক 

বনাাখারীবক অনুদযাধ কযা 

দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

৩২ জনাফ বভাঃ জাভার 

উিীন, র্তা: মৃত 

আযাদ আরী, গ্রাভ-

বদাযর্া ঠাৎাড়া, 

ডাকঘয-

যাধাকান্তপুয, 

উদজরা-র্ফগি, 

বজরা-

চাঁাইনফাফগি।, 

বভাফাইর বপান 

নম্বয: ০১৭৮৪-

৯৫১৬৫৯। 

ডাকদমাদগ   র্ফগি উদজরায ১৩২ নাং 

বঘাড়াার্খা বভৌজায ভূর্ভ 

জর্যদ অর্নভ ও দুনীর্ত 

প্রদঙ্গ। 

ভার্যচারক 

ভূর্ভ বযকড ি ও 

জর্য অর্ধদপ্তয 

ভূর্ভ বফন, ৯৮, 

র্দ তাজউিীন 

আভদ যর্ণ  

বতজগাঁও, ঢাকা-

১২০৮। 

 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০০

৩.২০.২১৭ তার্যখ- ৩০ ভাচ ি 

২০২২ মূদর তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ 

বভাতাদফক যফতী প্রদাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড িদক অফর্ত কযায জন্য 

ভার্যচারক ভূর্ভ বযকড ি 

ও জর্য অর্ধদপ্তযবক 

অনুদযাধ কযা দদছ।  

কাম িিভ 

চরভান 

 

৩৩ বখ যভজান আরী, 

র্তা-মৃত: বখ 

ভতদরফ আরী, াাং-

ভদৄভিায ডাাংগী, 

াতিীযা দয, 

াতিীযা 

বভাফাইর নাং-

০১৭৬৮-৫৭১৫৮৫। 

ডাকদমাদগ   ফাস্তদফ ফালুভার না থাকা 

দত্ত্বও প্রকাদে দযত্র 

আফানপূফ িক ১৯,৫০,০০০/- 

টাকা োভনগয  

উদজরাধীন াতাখারী 

ফালুভার ইজাযা প্রদান 

াংিান্ত অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি 

প্রদঙ্গ। 

বজরা প্রাক 

াতিীযা 

 

 

 

 

 

২৬ 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০

১৩.১৭(অাং).৩৬৬ 

তার্যখ- ২৭ আগস্ট ২০২০ 

মূদর তদন্তপূফ িক র্ফর্ধ বভাতাদফক 

যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা 

কাম িিভ 

চরভান 

 



 গ্রণপূফ িক ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক 

অফর্ত কযায জন্য বজরা 

প্রাক াতিীযাবক অনুদযাধ 

কযা দদছ। 

        

৩৪ বখ যভজান আরী, 

র্তা-মৃত: বখ 

ভতদরফ আরী, াাং-

ভদৄভিায ডাাংগী, 

াতিীযা দয, 

াতিীযা 

বভাফাইর নাং-

০১৭৬৮-৫৭১৫৮৫। 

ডাকদমাদগ ফাস্তদফ ফালুভার না থাকা 

দত্ত্বও প্রকাদে দযত্র 

আফানপূফ িক ১৯,৫০,০০০/- 

টাকা গ্রণ কদয োভনগয  

উদজরাধীন াতাখারী 

ফালুভার দখর প্রদান না 

কযা াংিান্ত অর্বদমাগ 

র্নষ্পর্ি প্রদঙ্গ। 

বজরা প্রাক 

াতিীযা 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.২৭.০

০১.২১.২৩৭ তার্যখ- ১৩ 

এর্প্রর ২০২২ মূদর তদন্তপূফ িক 

র্ফর্ধ বভাতাদফক যফতী 

প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ িক 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক অফর্ত 

কযায জন্য বজরা প্রাক 

াতিীযাবক অনুদযাধ কযা 

দদছ। 

কাম িিভ 

চরভান 

 

৩৫ জনাফ বভাঃ 

বভাজাদম্মর ক, 

র্তা- মৃতঃ বভাঃ 

আর্জমুিীন ভন্ডর, 

াাং বখািি র্যপুয, 

ডাকঃ ফার্রাচাঁন্দা, 

থানা-বাযা, বজরা- 

নওগাঁ। বভাফাইর 

বপান নম্বয: 

০১৭১৩৭২৮১৩১। 

ডাকদমাদগ নওগাঁ বজরায বাযা 

উদজরায গাঙ্গুর্যা-ছাওড় 

ইউর্য বাযপ্রাপ্ত 

তর্রদায বভাঃ রুদফর 

যানা এয র্ফর্বন্ন  অর্নভ 

কযায র্ফরুদদ্ধ দৃষ্টান্তমূরক 

ব্যফস্থা গ্রণ প্রদঙ্গ। 

বজরা প্রাক 

নওগাঁ 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.২৭.০

০১৪.২১.৪১৪ তার্যখ- ৩০ 

জুন ২০২২ মূদর তদন্তপূফ িক 

র্ফর্ধ বভাতাদফক যফতী 

প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ িক 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক অফর্ত 

কযায জন্য বজরা প্রাক 

নওগাঁবক অনুদযাধ কযা দদছ। 

কাম িিভ 

চরভান 

 

৩৬ জনাফ বভাঃ ভর্জফয 

যভান এফাং আদযা 

০৩ জন। ফ ি াাং- 

জাড়া, বদাায, 

ঢাকা। 

ডাকদমাদগ ০৮ বকাটি টাকায যকাযী 

খা জর্ভ আত্মাদত 

াতাকাযী ঢাকা বজরায 

বদাায উদজরায 

কুসুভাটি ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্পদয তীরদায জর্ভ 

উর্িনদক ঢাকা বজরা দত 

অাযণ ও ার্স্ত মূরক 

ব্যফস্থা গ্রণ প্রদঙ্গ। 

বজরা প্রাক 

ঢাকা 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.২৭.০

০১৪.২১.৪১৫ তার্যখ- ৩০ 

জুন ২০২২ মূদর তদন্তপূফ িক 

র্ফর্ধ বভাতাদফক যফতী 

প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ িক 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক অফর্ত 

কযায জন্য বজরা প্রাক 

ঢাকাবক অনুদযাধ কযা দদছ। 

কাম িিভ 

চরভান 

 

৩৭ র্ভদ বখাদদজা 

যর্দ, স্বাভী- মৃত 

খন্দকায আব্দুয 

যর্দ, াাং- দর্িণ 

বকাতাদরয ফাগ, 

ডাকঘয: পতুিা, 

থানা- পতুিা-১৪২০, 

বজরা: নাযাণগি 

এয দি-খন্দকায 

রুর্ফনা আিায, 

স্বাভী- বভাাম্মদ 

ডাকদমাদগ নাযাণগি বজরায দয 

উদজরাধীন, পতুিা ভূর্ভ 

যাজস্ব  াদকির, পতুিা 

বভৌজায আয.এ ৭৬৭ 

(াতত াতলর্ট্ট) নাং 

দাদগয ০৭ (াত) তক 

ভূর্ভ ম্পূণ িরুদ দুনীর্ত, 

প্রতাযণা ও তঞ্চকতায 

আেদ দিত নাভজার্য, 

বজাত খর্তান সৃজদনয 

াদথ ম্পৃিদদয বক 

বজরা প্রাক 

নাযাণগি 

 

 

 

 

 

 

 

২৭ 

অর্বদমাদগয র্ফলদ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদডয স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.২৭.০

০১৪.২১.৪১৬ তার্যখ- ৩০ 

জুন ২০২২ মূদর তদন্তপূফ িক 

র্ফর্ধ বভাতাদফক যফতী 

প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ িক 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড িদক অফর্ত 

কযায জন্য বজরা প্রাক 

নাযাণগিবক অনুদযাধ কযা 

কাম িিভ 

চরভান 

 



নুরুর ইরাভ, 

বভাফাইর বপান 

নম্বয: ০১৮২৯-

২২১০১৪, ০১৩০৯-

০২২০৭১ 

দৃষ্টান্তমূরক র্ফবাগী ার্স্ত 

প্রদান প্রদঙ্গ। 

দদছ। 

 

 

            বটর্ফর ২.১: কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয তার্রকা ও বমাগাদমাগ : 

 

ি.

নাং 

নাভ ও দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইদভইর বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/ বভাফাইর/ই-বভইর 

১ Rbve Gnmvb Gjvnx 
†Pqvig¨vb (mwPe) 

8170142 
01726-893851 

    

২ Rbve †mv‡jgvb Lvb 
†Pqvig¨vb (mwPe) 

8170143 
Fax: 8170144 

01786-354502 
chairman@lrb.gov.bd ৩১-১০-২০২১  miKvwi Awdmvm© †KvqvU©vi, feb bs-

05, 3q Zjv, wgicyi-2, XvKv| 

৩ জনাফ মার্দা খানভ 

  দস্য (প্রান) 

০২-৮১৭০১৪৬ ০১৭৩৫-০৬৭৬৮৭ 

member1@lrb.gov.bd 

১৬-০৬-২০১৯  ফ্ল্যাট নাং-১৯/এ (র্চফ বফন), 

৫২, ইস্কাট িন গাদড িন বযাড, ঢাকা। 

৪ জনাফ জনার আদফদীন 

দস্য (ভূর্ভ ব্যফস্থানা) 

০২-৮১৭০১৪৮ ০১৭১২-০৭৯২৩৩ 

member2@lrb.gov.bd 

২০-০৬-২০২০  ফ্ল্াট নাং-৪০১, াউজ নাং-০৫, বযাড 

নাং-২১/র্ফ, র্নকুি-২, ঢাকা-১২২৯। 

৫  জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

০২-৮১৭০১৫০ ০১৭১৭৮৯০৬০৭ 

dlrc1@lrb.gov.bd 

২৫-০৬-২০২০  ফ্ল্াট নাং-৩০১, ফার্ড় নাং-৪, বযাড  

নাং-৩৬, গুরান-২, ঢাকা। 

৬ জনাফ বভাঃ আবু ভাসুদ  

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

০২-৮১৭০১৫১ ০১৭৩০-৭৩৬৩৬৪ 

dlrc2@lrb.gov.bd 

২৯-০৩-২০২১  ৬/এপ, বাফানফাগ অর্পা ি 

বকাাট িায, ধানভর্ন্ড, ঢাকা। 

৭ জনাফ মুাম্মদ কাভরুর াান 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

০২-৮১৭০১৪৯ ০১৭১৫১৬৭০৮৫ 

dlrc3@lrb.gov.bd 

১১-০৫-২০২০ ১০-০৮-২০২২ ১৩৪/৬, দারু ারাভ, র্ভযপুয, 

ঢাকা। 

৮ জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

০২-৮১৭০১৫২ ০১৫৫২৩৭০০০৫ 

alrc1@ lrb.gov.bd 

১৫-০৪-২০২১  ৫/র্জ, রাী স্টাপ বকাাটায, 

আর্জভপুয, ঢাকা-১২০৫। 

৯ জনাফ কাভার বভাাম্মদ যাদদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

০২-৮১৭০১৫৩ ০১৭৮৭-৯০৭৮৯৫ 

alrc2@ lrb.gov.bd 

০৭-১১-২০১৯  F-4A, H-11, R,06, 

Dhanmondi, Dhaka 

১০ বভাা. যাদফা ফযী  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

০২৮১৭০১৫৪ ০১৭৪১-৬১০৬৪০ 

alrc3@ lrb.gov.bd 

১৪-১১-২০১৯ ১৫-০৯-২০২২ ২২/র্ড, র্ফটির্এর কদরানী, 

আর্জভপুয, ঢাকা। 

১১ জনাফ বভাাম্মদ ভামুন র্ফরী  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

০২৮১৭০১৫৫ ০১৮৭৭০০০০০০ 

alrc4@ lrb.gov.bd 

২৫-১০-২০১৮ ২২-০৮-২০২১ ফ্ল্যাট #২/২০২, ইস্টাণ ি ভর্পজফাগ, 

১০৬ বিার বযাড. ধানভর্ন্ড, ঢাকা-

১২০৫ 

১২ বভাছা: বযদফকা সুরতানা  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

০২৮১৭০১৫৬ ০১৭১৭৫৪৪৯১০ 

alrc5@ lrb.gov.bd 

১৩-০৯-২০১৮  ১৫/১৭ যগ র্বরা, ার্ন্তনগয, 

ঢাকা। 

১৩ বফগভ র্জর্না র্জন্নাত 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

০২৮১৭০১৫৭  

alrc6@ lrb.gov.bd 

১০-৫-২০২০  ফাা-২১/৭, বযাড-২২, ব্লক-বক, 

ফনানী, ঢাকা। 

১৪ জনাফ বভাঃ ভাকছুদুর ইরাভ 

বচাযম্যাদনয একান্ত র্চফ 

০২৮১৭০১৪২  

pschairman@lrb.gov.bd 

২৯-০৬-২০২০  ১৭৫, উিয আউচাড়া, বা: র্নাত 

নগয, টঙ্গী, গাজীপুয। 

১৫ জনাফ যার্কফ াান  

বচাযম্যাদনয একান্ত র্চফ 

 ০১৭১২-৩৬৮০৮৪ 

pschairman@lrb.gov.bd 

১০-১০-২০২১ ১৬-০৬-২০২২ ফ্ল্াট নাং-র্জ ১০, টাওায ২, বযাজা 

গ্রীণ এাট িদভদন্ট, ১৬৫, ার্ন্ত 

র্নদকতন, বতজাগঁও, ঢাকা-১২০৭। 

১৬  জনাফ   র         ব   

    র          র       র-৬ 

০২৮১৭০১৫৭ ০১৭১২৩৩৩২৫০ 

alrc6@ lrb.gov.bd 

 ২২-১২-২০২১  evmv-4, †ivW-02, gnvbMi nvDwRs 
cÖ‡R±, cwðg ivgcyiv, XvKv|  

১৭ জনাফ বভাঃ াভসুর্িন আদভদ 

কাযী বভইনদটন্যান্প ইর্ির্নায 

০২৮১৭০১৫৯ ০১৬০১৮৮৮৯১০ 

ame@lrb.gov.bd 

২৯-০৮-২০১৯  ১৭২/খ, র্িভ আগাযগাঁও, বদয 

ফাাংরা নগয , ঢাকা। 

 জনাফ বভাঃ আযাপাত যভান 

কাযী বপ্রাগ্রাভায 

০২৮১৭০১৬০ ০১৫২১৪৪০২৬৪ 

arafat.ofc@gmail.com 

০৯-১২-২০১৯  ৩৩৯, পূফ ি যাভপুযা, টির্ব বযাড, 

ঢাকা। 

১৯ বভাঃ যর্পকুর ইরাভ তালুকদায 

 (প্রার্নক কভ িকতিা) 

৮১৭০১৬১ ০১৬৮৩৬৪৮০৬০ 

rofiqulislam1970@yaho

o.com 

১৬-০১-১৯৯২  ৫১, ীদযযফাগ, র্ভযপুয, ঢাকা। 

২৮  

 

 



 

 

 

 

র্ফবাগী উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায: 

 

ি

নাং 

নাভ ও দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ই-বভইর বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/ বভাফাইর/ই-বভইর 

১ জনাফ বভাঃ বভাখতায আদভদ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, ঢাকা র্ফবাগ  

৮১৭০১৬২  dlrcdhaka@lrb.gov.bd ০৭-০৭-২০২০   

২ জনাফ এ এভ র্প কাভার 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, চট্টগ্রাভ র্ফবাগ 

০৩১-৬৫২২৬৫ dlrcchittagong@lrb. 

gov.bd 

২৬-০১-২০২০ ২৪-০৮-২০২২  

৩  জনাফ ারভা খাতুন   

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, যাজাী 

র্ফবাগ 

০৭২১-৭৭২৬৯০ dlrcrajshahi@lrb.gov

.bd 

১৩-০৫-২০১৯ ২৪-১১-২০২১  

৪ ড. বভাাম্মদ ানুয আরভ  

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, খুরনা র্ফবাগ 

০৪১-৭৬২৪৮৮ ০১৬৮২০৭৭৪১২ 

dlrckhulna@lrb.gov.bd 

১৭-০৮-২০২১ ০৭-০৮-২০২২  

৫ বভাছাঃ আযজু আযা বফগভ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, যাংপুয র্ফবাগ 

০৫২১-৫৬০৫৯ ০১৭১৬১৯৫০২২ 

dlrcrangpur@lrb.gov

.bd 

২৩/১১/২০১৭   

৬  জনাফ বভাঃ আব্দুর াই আর ভামুদ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,  র্দরট র্ফবাগ 

০৮২১-৮৪০১১৩ ০১৭৬০০৫৯৩৮৫ 

dlrcsylhet@lrb.gov.bd 

১৭/১২/২০১৮ ২৫-০৭-২০২১  

 

 

বকাট ি অফ ওাড ি: ঢাকা নওাফ এদস্টট ও বাওার যাজ এদস্টট 
 

ি

নাং 

নাভ ও দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইন্টাযদনট বমাগদাদনয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/বভাফাইর 

১ বভাাম্মদ বাাইন 

ম্যাদনজায, ঢাকা নওাফ এদস্টট 

৯৫৫৫৮০৪ ০১৭১৫৬৫২৬০১ ২১-০১-২০১৯  

২ বভাাম্মদ বাাইন 

ম্যাদনজায, বাওার যাজ এদস্টট, (অর্তর্যি 

দার্ত্ব)  

৯৫৭১৮৯৯ ০১৭১৫৬৫২৬০১ ২১-০১-২০১৯  

৩ জনাফ বভাঃ ার্ব্বয বাদন 

র্র্নয ম্যাদনজায, ঢাকা নওাফ এদস্টট 

-- ০১৭১২০৩৪৭২৯ ১৫/০৬/১৯৯৬ ফাা নাং: ১-৬১, ভার্রফাগ, কদরজ 

বযাড, ঢাকা 

৪  জনাফ ইার্য আযাপাত (টিটু) 

কাযী ম্যাদনজায (ম্পর্ি), ঢাকা নওাফ এদস্টট 

-- ০১৭১২৬৯৬০৮৬ ১১/১২/২০০৪ ৫৪/৫ র্িভ ভাদাযদটক, বুজফাগ, 

ঢাকা 

৫ জনাফ বভাঃ ার্ফবুয যভান 

কাযী ম্যাদনজায, ঢাকা নওাফ এদস্টট 

-- ০১৭১৬০৩৩৩৫৪ ১৬/০৯/১৯৯৮ মৃত আজায আরী ভূইা, গ্রাভ- 

রুরী, বাঃ গাফদন্নাছ, ভূাপুয, বজরা: 

টাঙ্গাইর 

৬ জনাফ এ এভ যর্পকুর াান 

র্র্নয ম্যাদনজায, বাওার যাজ এদস্টট 

-- ০১৭১১৬৬৯৫৫৬ ২০/১২/১৯৯৮ ২০০ উিয াজাানপুয, ঢাকা 

৭  জনাফ বভাঃ যাউপৄর আভীন 

কাযী ম্যানাজায (ম্পর্ি), বাওার যাজ 

এদস্টট 

-- ০১৬১১৬৫৫৭৫৫ ০৫/০৪/২০১৩ দর্িণ ফনশ্রী, ফাড়ী নাং-৪৬, বযাড-৮/২, ব্লক-

ই, যাভপুযা, ঢাকা 

৮ জনাফ জার্কয বাদন 

আইন কভ িকতিা, ঢাকা নওাফ এদস্টট 

-- ০১৭১২২৫৮৫৬৮ ০১/০৬/২০০৩ ৫/৫৪, র্ড.আই.টি প্রদজক্ট, বভরুর 

ফাড্ডা, ঢাকা 

৯  জনাফ বভাঃ র্দুর ইরাভ 

কাযী ম্যাদনজায (প্রান), ঢাকা নওাফ 

এদস্টট  

-- ০১৭১২৪৬৬৯৪৪ ২০/০৬/২০১৩ ফার্ড়: ০৭, বযাড:১১, ব্লক: র্, ফনশ্রী, 

যাভপুযা, ঢাকা 

১০ জনাফ আযাপৄর আযপীন বভািা 

আইন কভ িকতিা, বাওার যাজ এদস্টট 

-- ০১৭১৮৬১৯৫৬৬ ২৩/০৪/২০০৫ ফাড়ী নাং-৫, বযাড নাং- ১/র্, ব্লক-র্ফ, 

নদফাদ াউর্জাং র্রঃ, বভাাম্মদপুয, 

ঢাকা 

 

২৯ 

 

mailto:dlrcdhaka@lrb.gov.bd
mailto:dlrckhulna@lrb.gov.bd
mailto:dlrcsylhet@lrb.gov.bd


 

Email address of Land Reforms Board Officials and sections :  

 
SL.No Designation e-mail address 

1.  Chairman chairman@lrb.gov.bd 

2.  P.S. to Chairman pschairman@lrb.gov.bd 

3.  P.A to Chairman pachairman@lrb.gov.bd 

4.  Member (Administration) member1@lrb.gov.bd 

5.  P.A to Member (Administration) pamember1@lrb.gov.bd 

6.  Member (Land Management) member2@lrb.gov.bd 

7.  P.A to Member(Land Management) pamember2@lrb.gov.bd 

8.  DLRC-1 dlrc1@lrb.gov.bd 

9.  P.A to DLRC-1 padlrc1@lrb.gov.bd 

10.  DLRC-2 dlrc2@lrb.gov.bd 

11.  P.A to DLRC-2 padlrc2@lrb.gov.bd 

12.  DLRC-3 dlrc3@lrb.gov.bd 

13.  P.A to DLRC-3 padlrc3@lrb.gov.bd 

14.  DLRC-Dhaka dlrcdhaka@lrb.gov.bd 

15.  P.A to DLRC-Dhaka padlrcdhaka@lrb.gov.bd 

16.  DLRC-Chittagong dlrcchittagong@lrb.gov.bd 

17.  P.A to DLRC- Chittagong padlrcchittagong@lrb.gov.bd 

18.  DLRC-Rajshahi dlrcrajshahi@lrb.gov.bd 

19.  P.A to DLRC-Rajshahi padlrcrajshahi@lrb.gov.bd 

20.  DLRC-Khulna dlrckhulna@lrb.gov.bd 

21.  P.A to DLRC-Khulna padlrckhulna@lrb.gov.bd 

22.  DLRC-Barishal dlrcbarishal@lrb.gov.bd 

23.  P.A to DLRC- Barishal padlrcbarishal@lrb.gov.bd 

24.  DLRC-Sylhet dlrcsylhet@lrb.gov.bd 

25.  P.A to DLRC-Sylhet padlrcsylhet@lrb.gov.bd 

26.  DLRC-Rangpur dlrcrangpur@lrb.gov.bd 

27.  P.A to DLRC-Rangpur padlrcrangpur@lrb.gov.bd 

28.  ALRC-1 alrc1@lrb.gov.bd 

29.  ALRC-2 alrc2@lrb.gov.bd 

30.  ALRC-3 alrc3@lrb.gov.bd 

31.  ALRC-4 alrc4@lrb.gov.bd 

32.  ALRC-5 alrc5@lrb.gov.bd 

33.  ALRC-6 alrc6@lrb.gov.bd 

34.  Accounts Officer accountsofficer@lrb.gov.bd 

35.  Manager (Dhaka Nowab Estate) managernowab@lrb.gov.bd 

36.  Manager (Bhawal Raj Estate) managerbhawal@lrb.gov.bd 

37.  Section-1 section1@lrb.gov.bd 

38.  Section-2 section2@lrb.gov.bd 

39.  Section-3 section3@lrb.gov.bd 

40.  Section-4 section4@lrb.gov.bd 

41.  Section-5 section5@lrb.gov.bd 

42.  Section-6 section6@lrb.gov.bd 

43.  Accounts Section section7@lrb.gov.bd 

44.  Assistant Manager Bhawal Raj asstmanbhawal@lrb.gov.bd 

45.  Assistant Manager Nowab asstmannawab@lrb.gov.bd 

 
 

৩০ 
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৩২   

ফদকা দার্ফ 

২৬৬১৬২৩৩৬৯ 

ার দার্ফ  ৩৫০২১৯৭৪৫৪ 

বভাট দার্ফ ৬১৬৩৮২০৮২৩ 

বভাট আদা 

৬৮৭৬৩৫০৮৭০ 

যকার্য বকালাগাদয 

জভাকৃত টাকা 

১২৩৬৫৩২২৩৩৬ 

ফদকা দার্ফ ার দার্ফ বভাট দার্ফ বভাট আদা যকার্য বকালাগাদয জভাকৃত টাকা 
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ফদকা দার্ফ 

৮২০৩৬৪২২১৬ 

ার দার্ফ  

১৩১৭৯৫৭৯৩৯ 

বভাট দার্ফ 

৯৫২১৬০০১৫৫ 

বভাট আদা  

১৮০২২৬৭৮৩৪ 

যকার্য বকালাগাদয 

জভাকৃত টাকা 

২৯০০৫০৭৭০৮ 

ফদকা দার্ফ ার দার্ফ  বভাট দার্ফ বভাট আদা যকার্য বকালাগাদয জভাকৃত টাকা 



 

  

 
     ২ ৩  ২০২১-২২     ব  রর           র      র  ও        র    ব ও       ববর  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

৩৪  
  

বভাট ফদকা দার্ফ 

১০৮৬৫২৬৫৫৮৫ 

বভাট ার দার্ফ 

৪৮২০১৫৫৩৯৩ 

ফ িদভাট দার্ফ 

১৫৬৮৫৪২০৯৭৮ 

ফ িদভাট আদা 

৮৬৭৮৬১৮৭০৪ 

যকার্য বকালাগাদয জভাকৃত 

টাকা ১৫২৬৫৮৩০০৪৪ 

বভাট ফদকা দার্ফ বভাট ার দার্ফ ফ িদভাট দার্ফ ফ িদভাট আদা যকার্য বকালাগাদয জভাকৃত টাকা 



 
     ৩ ১  ২০২০-২১     ব  রর িভর্িভূত র্নষ্পন্ন নাভজার্য ভাভরায  ববর  

 

  

 
 
 

 

৩৫ 

 

 

১ভ খন্ড ১০২৪২৮ 

২ খন্ড ৯৭৪০ 

বভাট  ১১২১৬৮ 

১ভ খন্ড ২ খন্ড বভাট  



 

 

     ৩ ২  ২০২০-২১     ব  রর িভ র্িভূত অর্নষ্পন্ন ও দাদযকৃত নাভজার্য ভাভরায াংখ্যা 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৬ 

  

১ভ খন্ড ২৩৭২৮৪ 

২ খন্ড ২০৩৪২ 

ফ িদভাট নাভজার্য 

ভাভরায াংখ্যা ২৬৭৬২৬ 

১ভ খন্ড ২ খন্ড ফ িদভাট নাভজার্য ভাভরায াংখ্যা 



 

 
     ৩ ৩  ২০২০-২১     ব  রর  ব        ষ্পন্ন নাভজার্য ভাভরায াংখ্যা 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৭ 

 

১ভ খন্ড ১৩৪৮৫৬ 

২ খন্ড  

 ১০৬০২ 

বভাট ১৪৫৪৫৮ 

অফর্ষ্ট অর্নষ্পন্ন নাভজার্য ভাভরায াংখ্যা 

১ভ খন্ড ২ খন্ড  বভাট 



     ৪ ১  ২০২১-২২     ব  রর  র                       র  ববর    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৮ 

  

র্ফগত অথ ি ফছদযয অর্নষ্পন্ন 

বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরায 

াংখ্যা ৫৯৪০ 

চরর্ত অথ ি ফছদযয 

দাদযকৃত বযন্ট াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা ৫০৮ 

বভাট বযন্ট াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা ৬৪৪৮ 

র্নষ্পন্ন বযন্ট াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা ৭৪৪২ 

র্ফগত অথ ি ফছদযয অর্নষ্পন্ন বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরায াংখ্যা চরর্ত অথ ি ফছদযয দাদযকৃত বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরায াংখ্যা 

বভাট বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরায াংখ্যা র্নষ্পন্ন বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরায াংখ্যা 



 

 

     ৫ ১   র  র          র          র     ও   -     র      

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ট্যাক্স বযর্বর্নউ নন ট্যাক্স বযর্বর্নউ 

রিযভাত্রা 

অজিন 



 
 
 
 
 

   ব  ৩ ৬                                                                                   ব          ২০২১-২০২২     ব  রর            রর    ব ও       ববর    

    

  

   

  

 ব    র 

         র     ব      র            র    ব       র      

        ২১ ভা 

দত জুন/২২ ভা 

ম িন্ত  ফ িদভাট 

পুর্ি্ত আদা  

(২১-২২) 

ফ িদভাট 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

  

 ব     

 
  

     

 
  

            ২১ ভা 

দত জুন/২২ ভা 

ম িন্ত  পুর্ি্ত 

আদা  (২১-২২) 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

%ায 

 ব     

 
  

     

 
  

            ২১ ভা 

দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত  

পুর্ি্ত আদা  

(২১-২২) 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

%ায 

 ফ িদভাট দার্ফ 

(            

 ১      ৭০৩২৪৫৭৩৬ ১৩১৩৫৬৩৪৪৫ ২০১৬৮০৯১৮১ ২২৩৮২৬০৫৭৮ ১০৮ ৭৭ ১৬০৫৮০২৬৫৪ ৩৭৮৯৩২০৪০ ১৯৮৪৭৩৪৬৯৪ ৫৩০২৪৪৮৩৪ ৪৫ ৬২ ৪০০১৫৪৩৮৭৫ ২৭৬৮৫০৫৪১২ ৮০ ১৫ 

 ২  ময়       

 

৯৯৫৬৬০১৬ ১১৯৩৪৩৭৮১ ২১৮৯০৯৭৯৭ ২৬৬২৮৪৩৪৯ ১২২ ০০ ৫৫৬৫৪৭৫৯২ ৭২৯৪০৬৩৯ ৬২৯৪৮৮২৩১ ৯৩৩৬২৬৮৪ ৪৫ ৫০ ৮৪৮৩৯৮০২৮ ৩৫৯৬৪৭০৩৩ ৬৯ ০০ 

 ৩       ৫৬৭১৬৭৩২২ ৭৩৬১২০৬৮৮ ১৩০৩২৮৮০১০ ১৩৭৭২০০২৭২ ১০৬ ৮২ ৩৬১৩০৫৯১৯৮ ৩৯৩১৩৩৯৩৭ ৪০০৬১৯৩১৩৫ ৫০১০৭৫১৭৩ ৩৫ ৫৫ ৫৩০৯৪৮১১৪৫ ১৮৭৮২৭৫৪৪৫ ৬৪ ৯১ 

৪      ৩৮৮০৫৭৭৩৭ ৪৬৮২৫০৮২৭ ৮৫৬৩০৮৫৬৪ ৯৫৪৪০২৫৭৬ ১১০ ৮০ ১০৭৯০১৬২৫২ ১৩২১৯৭০৯৩ ১২১১২১৩৩৪৫ ১৯৩৫৩৫০৯৪ ২৮ ২০ ২০৬৭৫২১৯০৯ ১১৪৭৯৩৭৬৭০ ৭১ ৫০ 

৫ র       ৩৪১৩০৮১৫৭ ৩৭৭০২৮৪০৬ ৭১৮৩৩৬৫৬৩ ৮০২৮০৮৮১৯ ১১২ ০০ ৩৪৭৮১২৪৪৫ ১১৭৯৮৫৫৫৫ ৪৬৫৭৯৮৩০০ ১৪১৯৯৫৫৯৮ ৫২ ০০ ১১৮৪১৩৪৮৬৩ ৯৪৪৮০৪৪১৭ ৮৭ ৮৮ 

৬ র  র ২১৮৯৬৩৭১৪ ১৯০৩৩৪৭৯১ ৪০৯২৯৮৫০৫ ৪৯৫৫৭৬৫৩৫ ১২১ ০০ ৬০৭৭৬১৮৬৮ ১০০৫১৩৮৬৪ ৭০৮২৭৫৭৩২ ১০৭৭৩৭০১৩ ২৮ ৩৮ ১১১৭৫৭৪২৩৭ ৬০৩৩১৩৫৪৮ ৬৫ ৬৩ 

৭ ব র    ১১৫১৩৩৭৮৮ ১৩৮২১৪১৪৩ ২৫৩৩৪৭৯৩১ ২৫৬০৩৬৬৮৮ ১০০ ১৭ ৯৯২০৮৭৫৩ ৬৩৭১৯৩৩৭ ১৬২৯২৮০৯০ ৬২৪২০৫০৯ ৪৬ ০০ ৪১৬২৭৬০২১ ৩১৮৪৫৭১৯৭ ৮১ ১৭ 

৮       ২২৮১৮০৮৯৯ ১৫৯৩৪১৩৭৩ ৩৮৭৫২২২৭২ ৪৮৫৭৮১০৫৩ ১২০ ০০ ২৯৪৪৩৩১৫৪ ৫৮৫৩৫৪৭৪ ৩৫২৯৬৮৬২৮ ১৭১৮৯৬৯২৯ ৪২ ০০ ৭৪০৪৯০৯০০ ৬৫৭৬৭৭৯৯৮২ ৮৪ ৭৫ 

        ২০২২ ২৬৬১৬২৩৩৬৯ ৩৫০২১৯৭৪৫৪ ৬১৬৩৮২০৮২৩ ৬৮৭৬৩৫০৮৭০ ১১১ ৫৬ ৮২০৩৬৪২২১৬ ১৩১৭৯৫৭৯৩৯ ৯৫২১৬০০১৫৫ ১৮০২২৬৭৮৩৪ ১৮ ৯৩ ১৫৬৮৫৪২০৯৭৮ ৮৬৭৮৬১৮৭০৪ ৫৫ ৩৩ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪০



  

   ব  ৩ ৭:  ২০২১-২২     ব  রর  ব                     র      র     ব  ও       বরর     
 

 ব    র         ব          
 ব     

 

  

     

 

  

         ব       ২১ ভা দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত  পুর্ি্ত আদা  

(২১-২২) 

পুর্ি্ত আদাদয %ায 

     ৭০৩২৪৫৭৩৬ ১৩১৩৫৬৩৪৪৫ ২০১৬৮০৯১৮১ ২২৩৮২৬০৫৭৮ ১০৮ ৭৭ 

 য়       

 

৯৯৫৬৬০১৬ ১১৯৩৪৩৭৮১ ২১৮৯০৯৭৯৭ ২৬৬২৮৪৩৪৯ ১২২ ০০ 

      ৫৬৭১৬৭৩২২ ৭৩৬১২০৬৮৮ ১৩০৩২৮৮০১০ ১৩৭৭২০০২৭২ ১০৬ ৮২ 

     
৩৮৮০৫৭৭৩৭ ৪৬৮২৫০৮২৭ ৮৫৬৩০৮৫৬৪ ৯৫৪৪০২৫৭৬ ১১০ ৮০ 

র       ৩৪১৩০৮১৫৭ ৩৭৭০২৮৪০৬ ৭১৮৩৩৬৫৬৩ ৮০২৮০৮৮১৯ ১১২ ০০ 

র  র 
২১৮৯৬৩৭১৪ ১৯০৩৩৪৭৯১ ৪০৯২৯৮৫০৫ ৪৯৫৫৭৬৫৩৫ ১২১ ০০ 

ব র    ১১৫১৩৩৭৮৮ ১৩৮২১৪১৪৩ ২৫৩৩৪৭৯৩১ ২৫৬০৩৬৬৮৮ ১০০ ১৭ 

      ২২৮১৮০৮৯৯ ১৫৯৩৪১৩৭৩ ৩৮৭৫২২২৭২ ৪৮৫৭৮১০৫৩ ১২০ ০০ 

   ২০২২ 
২৬৬১৬২৩৩৬৯ ৩৫০২১৯৭৪৫৪ ৬১৬৩৮২০৮২৩ ৬৮৭৬৩৫০৮৭০ ১১১ ৫৬ 

 

   ব  ৩ ৮   ২০২০-২১     ব  রর  ব                     র          ব  ও       বরর   

 

 ব    র         ব          
 ব     

 

  

     

 

  

         ব       ২১ ভা দত জুন/২২ ভা ম িন্ত  পুর্ি্ত 

আদা  (২১-২২) 
পুর্ি্ত আদাদয %ায 

     ১৬০৫৮০২৬৫৪ ৩৭৮৯৩২০৪০ ১৯৮৪৭৩৪৬৯৪ ৫৩০২৪৪৮৩৪ ৪৫ ৬২ 

 ময়       ৫৫৬৫৪৭৫৯২ ৭২৯৪০৬৩৯ ৬২৯৪৮৮২৩১ ৯৩৩৬২৬৮৪ ৪৫ ৫০ 

      ৩৬১৩০৫৯১৯৮ ৩৯৩১৩৩৯৩৭ ৪০০৬১৯৩১৩৫ ৫০১০৭৫১৭৩ ৩৫ ৫৫ 

     
১০৭৯০১৬২৫২ ১৩২১৯৭০৯৩ ১২১১২১৩৩৪৫ ১৯৩৫৩৫০৯৪ ২৮ ২০ 

র       ৩৪৭৮১২৪৪৫ ১১৭৯৮৫৫৫৫ ৪৬৫৭৯৮৩০০ ১৪১৯৯৫৫৯৮ ৫২ ০০ 

র  র ৬০৭৭৬১৮৬৮ ১০০৫১৩৮৬৪ ৭০৮২৭৫৭৩২ ১০৭৭৩৭০১৩ ২৮ ৩৮ 

ব র    ৯৯২০৮৭৫৩ ৬৩৭১৯৩৩৭ ১৬২৯২৮০৯০ ৬২৪২০৫০৯ ৪৬ ০০ 

      ২৯৪৪৩৩১৫৪ ৫৮৫৩৫৪৭৪ ৩৫২৯৬৮৬২৮ ১৭১৮৯৬৯২৯ ৪২ ০০ 

   ২০২২ 
৮২০৩৬৪২২১৬ ১৩১৭৯৫৭৯৩৯ ৯৫২১৬০০১৫৫ ১৮০২২৬৭৮৩৪ ১৮ ৯৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪১ 

 

 

 

 

 

 

 



   ব  ৩ ৯ বজরা র্বর্িক (      ব   ) ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ঢাকা ২০১৫৯৬৮৪৩ ৪৯৫৮১৭৭১৩ ৬৯৭৪১৪৫৫৬ ১৩৪৪৮৫০৭৫ ৫৯৪৩০৬৬০৬ ৭২৮৪৯১৬৮১ ১০৪.০০ 

২ গাজীপুয ৯৩৪৩৬২২৮ ২০৭২৮৩৩৫৭ ৩০০৭১৯৫৮৫ ৫০৯০৬২৭০ ২৯৫৩৭৫৭৯৪ ৩৪৬২৮২০৬৪ ১১৫ ০০ 

৩ ভার্নকগি ৩৪১৮৯৯৫৮ ৭৮৬০৯১৭৯ ১১২৭৯৯১৩৭ ১৫৬৫৪০৬৯ ৯৪২৫৬৬৫৭ ১০৯৯১০৭২৬ ৯৭.০০ 

৪ মুর্ন্পগি ৪৮৪০৫৯৭৯ ৩৫৩২৪২০৮ ৮৩৭৩০১৮৭ ১১১৫৮০৯৮ ৭৩২৭৯৬৭১ ৮৪৪৩৭৭৬৯ ১০১ ০০ 

৫ নযর্াংদী ২৯৮৩২৯৫৬ ৭৮১৪২৫১৪ ১০৭৯৭৫৪৭০ ১৪০২৫৬৪৭ ১০১০৭৭৪৬০ ১১৫১০৩১০৭ ১০৭.০০ 

৬ নাযানগি ৯৩৯৭৯৭২৯ ১৮০৩৯৩৩২৮ ২৭৪৩৭৩০৫৭ ১০৩৫৬৭০৯০ ২৭৬৮৩০১৮৪ ৩৮০৩৯৭২৭৪ ১৩৯ ০০ 

৭  পর্যদপুয ৫৯২২২৪৩৮ ৫৮৫৭৮৮৪৬ ১১৭৮০১২৮৪ ১৯২৬০১৬০ ১০০৩২০৮৪০ ১১৯৫৮১০০০ ১০২ ০০ 

৮ বগাারগি ২২১৫৮৪৮৯ ১৪২৫৯৭৬৫ ৩৬৪১৮২৫৪ ৫৫০৯৩৫৬ ৩১৯৮১০৩২ ৩৭৪৯০৩৮৮ ১০৩ ০০ 

৯ টাাংগাইর ৩৩৭০৬৫৩২ ৬৭৪৪৫০৯৮ ১০১১৫১৬৩০ ৬৮১৮২২২ ১০৯৯৫৩২২৬ ১১৬৭৭১৪৪৮ ১১৫ ০০ 

১০ যাজফাড়ী ১৬৬৩১১০৭ ১৫২৬১৯৬১ ৩১৮৯৩০৬৮ ৫৪৮১৭৫১ ২৮৭৬০০৮৬ ৩৪২৪১৮৩৭ ১০৭ ০০ 

১১ র্কদাযগি ৪৭৩৮৮২৮৪ ৩৩৩৫৩৪৮৮ ৮০৭৪১৭৭২ ১৫০০৪১৫০ ৭৩৬৯৭৬০৫ ৮৮৭০১৭৫৫ ১১০ ০০ 

১২ ভাদাযীপুয ৮৩১৫২৯৮ ২৪৮৯৪৬১১ ৩৩২০৯৯০৯ ৪৮০০৫০৬ ৩০৬০৬৭২৭ ৩৫৪০৭২৩৩ ১০৭ ০০ 

১৩ র্যতপুয ১৪৩৮১৮৯৫ ২৪১৯৯৩৭৭ ৩৮৫৮১২৭২ ৫০৭১৩১৪ ৩৬৩৭২৯৮২ ৪১৪৪৪২৯৬ ১০৭ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৭০৩২৪৫৭৩৬ ১৩১৩৫৬৩৪৪৫ ২০১৬৮০৯১৮১ ৩৯১৪৪১৭০৮ ১৮৪৬৮১৮৮৭০ ২২৩৮২৬০৫৭৮ ১১০ ৯৮ 

 

 

   ব  ৩ ১০ বজরা র্বর্িক  (ঢাকা র্ফবাগ) ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায 

নাভ 

াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ঢাকা ৭৯১১১৬৭৯৬ ১৩৯৭৭০৯৭৮ ৯৩০৮৮৭৭৭৪ ৯১১৮০৫২৮ ১১০৬০০৫৬৮ ২০১৭৮১০৯৬ ২২ ০০ 

২ গাজীপুয ২৫১৫৪৫৯২৩ ৬৩১৮৫৬০৯ ৩১৪৭৩১৫৩২ ৮৬৪৩৯১১৫ ৫৫০৪৪১২৪ ১৪১৪৮৩২৩৯ ৪৫ ০০ 

৩ ভার্নকগি ১৭৪৪৮১০ ২৯৪৬৯১৮ ৪৬৯১৭২৮ ১৬৪২৯৪৭ ১৭৫৯৯৯০ ৩৪০২৯৩৭ ৭৩ ০০ 

৪ মুর্ন্পগি ১০৪২৬১৮ ২৬৬০৭৬৩ ৩৭০৩৩৮১ ৯৪৯৫০৩ ১৮১৩০৫৫ ২৭৬২৫৫৮ ৭৫ ০০ 

৫ নযর্াংদী ১১৫৬৮৭৮ ১২৬২৩৪৭০ ১৩৭৮০৩৪৮ ৭৯৫৫০৪২ ৫৮৫৯৩৮৬ ১৩৮১৪৪২৮ ১০০ ০০ 

৬ নাযাণগি ১৯৭৫৮২৮৩১ ৭৭৪০৫৮৩৬ ২৭৪৯৮৮৬৬৭ ২২২০৭৪০২ ৫৪৭৭০৪৮৪ ৭৬৯৭৭৮৮৬ ২৮ ০০ 

৭  পর্যদপুয ৪০৩০২৭৬৭ ২৬৩২৬১২১ ৬৬৬২৮৮৮৮ ১৫৭১৭৩৯২ ৪০৯৩৭২৪ ১৯৮১১১১৬ ৩০ ০০ 

৮ বগাারগি ২২৯৬১৪৫১ ৭৫৩৪১০১ ৩০৪৯৫৫৫২ ৬৭২৬১৪২ ৫৫৫৬৭১২ ১২২৮২৮৫৪ ৪০ ০০ 

৯ টাাংগাইর ১৮৯৯২৮১১৭ ২৬৪৯৪৬৬৩ ২১৬৪২২৭৮০ ১১২২৮৮৯৬ ১৮৭৫৩৬৩০ ২৯৯৮২৫২৬ ১৪ ০০ 

১০ যাজফাড়ী ৩৬৫৯৬০০৯ ৫১১২৮১২ ৪১৭০৮৮২১ ৪১৪৭০৩২ ১২৩০১২৮ ৫৩৭৭১৬০ ১৩ ০০ 

১১ র্কদাযগি ৬৮১৮২৮৯৯ ৮৪৫৭৪৯০ ৭৬৬৪০৩৮৯ ১১১৬৫৪৩২ ৪৮৯৭০৩৫ ১৬০৬২৪৬৭ ২১ ০০ 

১২ ভাদাযীপুয ১৭৩৬৭০৯ ৪১৮১২২৪ ৫৯১৭৯৩৩ ১৫১১৪৫৯ ২০২৮০৪০ ৩৫৩৯৪৯৯ ৬০ ০০ 

১৩ র্যতপুয ১৯০৪৮৪৬ ২২৩২০৫৫ ৪১৩৬৯০১ ১৪৩২৫৪৫ ১৫৩৪৫২৩ ২৯৬৭০৬৮ ৭২ ০০ 

বভাট জুন/২২ ১৬০৫৮০২৬৫৪ ৩৭৮৯৩২০৪০ ১৯৮৪৭৩৪৬৯৪ ২৬২৩০৩৪৩৫ ২৬৭৯৪১৩৯৯ ৫৩০২৪৪৮৩৪ ২৬ ৭২ 

 

 

   ব  ৩ ১১ বজরা র্বর্িক (ভভনর্াং র্ফবাগ) ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী  
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ভভনর্াং ৫৪৪৯৪৪৭৯ ৬৮৯৭২৭৪৮ ১২৩৪৬৭২২৭ ২৮৬৯৯৫৫৩ ১২৪৮৮১৩১৮ ১৫৩৫৮০৮৭১ ১২৪ ০০ 

২ বযপুয ১৩৯৯৪২৯৬ ১১২৮১০৫৪ ২৫২৭৫৩৫০ ৫৯৮৮০২৮ ৩২৭৪৫০৩০ ৩৮৭৩৩০৫৮ ১৫৩ ০০ 

৩ জাভারপুয ১৭০৯৬৮১২ ১৯০৫২৯৫৫ ৩৬১৪৯৭৬৭ ১৯১৯৮১৮ ৩৫৩৭৩৮০৯ ৩৭২৯৩৬২৭ ১০৩ ০০ 

৪ বনত্রদকানা  ১৩৯৮০৪২৯ ২০০৩৭০২৪ ৩৪০১৭৪৫৩ ৩০২৬৪৭৮ ৩৩৬৫০৩১৫ ৩৬৬৭৬৭৯৩ ১০৮ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৯৯৫৬৬০১৬ ১১৯৩৪৩৭৮১ ২১৮৯০৯৭৯৭ ৩৯৬৩৩৮৭৭ ২২৬৬৫০৪৭২ ২৬৬২৮৪৩৪৯ ১২১ ৬৪ 

৪২ 



   ব  ৩ ১২ বজরা র্বর্িক  (ভভনর্াং র্ফবাগ) ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 

 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ 

ভা দত 

বভ/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

জুরাই/২১ 

ভা দত 

জুন/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ভভনর্াং ৩৫৩০২০১১২ ৪৬৪৯৪৪৫৮ ৩৯৯৫১৪৫৭০ ২২৩৬৭৬৮৫ ৬৫৮৫৯৭৮ ২৮৯৫৩৬৬৩ ৭ ০০ 

২ বযপুয ৩৩৭৫৬০৫৯ ৪৯৫৭৬১৫ ৩৮৭১৩৬৭৪ ২২৫৬৪৮৪২ ১২৩৫৯১৪৩ ৩৪৯২৩৯৮৫ ৯০ ০০ 

৩ জাভারপুয ১৬৩৭৫৮৫৬০ ১৫১১৫৫০৯ ১৭৮৮৭৪০৬৯ ১৬৪৬৬০৫০ ৩৯১৪৪০৪ ২০৩৮০৪৫৪ ১১ ০০ 

৪ বনত্রদকানা  ৬০১২৮৬১ ৬৩৭৩০৫৭ ১২৩৮৫৯১৮ ৬৮০৮৫৪০ ২২৯৬০৪২ ৯১০৪৫৮২ ৭৪ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৫৫৬৫৪৭৫৯২ ৭২৯৪০৬৩৯ ৬২৯৪৮৮২৩১ ৬৮২০৭১১৭ ২৫১৫৫৫৬৭ ৯৩৩৬২৬৮৪ ১৪ ৮৩ 

 

   ব  ৩ ১৩ বজরা র্বর্িক  (চট্টগ্রাভ  র্ফবাগ) ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 

  

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত 

আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত 

আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ চট্টগ্রাভ  ২৩৩০১৮১২০ ৩১১৩৭২৩৮৫ ৫৪৪৩৯০৫০৫ ৬৩০৬৯৬৪১ ৪৯৩৮২৭৩৮৫ ৫৫৬৮৯৭০২৬ ১০২ ০০ 

২ কক্সফাজায ১৫৬৫৩৭৯৬ ৪৭৪৫৫৪৭৮ ৬৩১০৯২৭৪ ৭১৯৪৪৯২ ৬২৫৭১৮৮১ ৬৯৭৬৬৩৭৩ ১১১ ০০ 

৩ বপণী ১৮৯৯৮২৫৩ ৪৯৬৮১২৫৭ ৬৮৬৭৯৫১০ ৯৫৯৫৮৯৭ ৬২৪৭৮৬৭৪ ৭২০৭৪৫৭১ ১০৫ ০০ 

৪ বনাাখারী ১৮৩২৬৩৩২ ৬৩৭৩১২২৭ ৮২০৫৭৫৫৯ ১৩৭৪৮৫০৩ ৮৮৫৯৬১১০ ১০২৩৪৪৬১৩ ১২৫ ০০ 

৫ রক্ষ্মীপুয  ১৪৬১১০৫২ ৪৮৬১৭৫৩৭ ৬৩২২৮৫৮৯ ১১২১৫৫৮৫ ৬৩২২৯২৭৫ ৭৪৪৪৪৮৬০ ১১৮ ০০ 

৬ কুর্ভিা ১৯৭২৫৪০৫১ ১৩০৯২০০২১ ৩২৮১৭৪০৭২ ৩৬৯৯৫২৪২ ৩০৬০৪৫৭৭৯ ৩৪৩০৪১০২১ ১০৫ ০০ 

৭ োহ্মণফার্ড়া ৫৮৬৯৫৪২৯ ৩৬৩৯৬৮৫৬ ৯৫০৯২২৮৫ ২৪১৪৬৩২ ৯৫৮১০১১৩ ৯৮২২৪৭৪৫ ১০৩ ০০ 

৮ চাঁদপুয ১০৬০১১৮৬ ৪৪৪৮১৬৬৯ ৫৫০৮২৮৫৫ ৪০১০৩৪৪ ৫২৮৮৭৯৩৩ ৫৬৮৯৮২৭৭ ১০৩ ০০ 

৯ খাগড়াছর্ড় ০ ৯১৫০১৭ ৯১৫০১৭ ৩৮৫৪৪ ৮৭৬৪৭৩ ৯১৫০১৭ ১০০ ০০ 

১০ ফান্দযফান ৯১০৩ ১৩৩৫৬৯০ ১৩৪৪৭৯৩ ৩৩২৩৭১ ১০০৮৪২৮ ১৩৪০৭৯৯ ১০০ ০০ 

১১ যাঙ্গাভাটি ০ ১২১৩৫৫১ ১২১৩৫৫১ ৪৭৮৭৩ ১২০৫০৯৮ ১২৫২৯৭০ ১০৩ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৫৬৭১৬৭৩২২ ৭৩৬১২০৬৮৮ ১৩০৩২৮৮০১০ ১৪৮৬৬৩১২৪ ১২২৮৫৩৭১৪৯ ১৩৭৭২০০২৭২ ১০৫ ৬৭ 

 

   ব  ৩ ১৪ বজরা র্বর্িক  (চট্টগ্রাভ  র্ফবাগ) ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ 

ভা দত 

বভ/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

জুরাই/২১ 

ভা দত 

জুন/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ চট্টগ্রাভ  ১৭০৩৪৯৪৩২৮ ২১৭৩৫৩২৪১ ১৯২০৮৪৭৫৬৯ ৭৬৫০৬৪৭৮ ১০৮৮৫৬০৬১ ১৮৫৩৬২৫৩৯ ১০ ০০ 

২ কক্সফাজায ১৩৫৬৪৯৬৪৩৭ ৬৩৮৯৩০৫২ ১৪২০৩৮৯৪৮৯ ১৬৪৩৭৪৭৮ ১৬৭৬৫৩৭০৪ ১৮৪০৯১১৮২ ১৩ ০০ 

৩ বপণী ৫৬২০৯৭৩৩ ৬৯২৬১৪৯ ৬৩১৩৫৮৮২ ৩৭৭৭৪০০ ৪৫০৬১৭২ ৮২৮৩৫৭২ ১৩ ০০ 

৪ বনাাখারী ৬৪৩২৭৯৭৭ ১৫৯০০৯১৫ ৮০২২৮৮৯২ ৩৩১২২৮০ ৯০৩২২৯৬ ১২৩৪৪৫৭৬ ১৫ ০০ 

৫ রক্ষ্মীপুয  ১০২২৬৪৩৫ ৫৬৮৪৩৪০ ১৫৯১০৭৭৫ ৪১৫১২১ ৩৪৬০৫০৪ ৩৮৭৫৬২৫ ২৪ ০০ 

৬ কুর্ভিা ৩১৫৮৮৫৮৫৪ ৪৮৮২৮৮৫৮ ৩৬৪৭১৪৭১২ ২৪৯০৪৭৪৮ ৪৯৪৩৭৯৫৬ ৭৪৩৪২৭০৪ ২০ ০০ 

৭ োহ্মণফার্ড়া ৬৫৪১১৩০ ১২৬৩৫৮৩৯ ১৯১৭৬৯৬৯ ১৬৪৭৮৭১ ১২১৭৭৫০৮ ১৩৮২৫৩৭৯ ৭২ ০০ 

৮ চাঁদপুয ৯৬৮০৭৭২০ ১৩৫২৭৭২০ ১১০৩৩৫৪৪০ ৪৯৫২২০৪ ৬১৯৫১৩৭ ১১১৪৭৩৪১ ১০ ০০ 

৯ খাগড়াছর্ড় ১৮৭৩৪৮৪ ৩৭৭৯৪৪৯ ৫৬৫২৯৩০ ৩১৮০৮৫ ৩৪৫২৪৪০ ৩৭৭০৫২৫ ৬৭ ০০ 

১০ ফান্দযফান ১০০১০৪১ ৩৬৭৪৯৮৬ ৪৬৭৬০২৭ ৩৩৭৮৩২ ২৭৯০২৫০ ৩১২৮০৮২ ৬৭ ০০ 

১১ যাঙ্গাভাটি ১৯৫০৫৯ ৯২৯৩৮৮ ১১২৪৪৪৭ ৮৫৭০৭ ৮১৭৯৪১ ৯০৩৬৪৮ ৮০ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৩৬১৩০৫৯১৯৮ ৩৯৩১৩৩৯৩৭ ৪০০৬১৯৩১৩৫ ১৩২৬৯৫২০৪ ৩৬৮৩৭৯৯৬৯ ৫০১০৭৫১৭৩ ১২ ৫১ 

 

৪৩ 



   ব  ৩ ১৫ বজরা র্বর্িক (র্দরট র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 

  

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা দত 

বভ/২২ ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

জুরাই/২১ ভা দত 

জুন/২২ ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ র্দরট  ৬৫৭৭১১৪৬ ৬৮৮১০৯৫১ ১৩৪৫৮২০৯৭ ৩৮২৩৩১৬৫ ১৮৬৯১৩৪৪৫ ২২৫১৪৬৬১০ ১৬৭ ০০ 

২ বভৌরবীফাজায ২৬৭২২৯৬০ ৩১৯৭০১৯৪ ৫৮৬৯৩১৫৪ ৫২৫৮১২৬ ৫৭৮৫৪৩১৮ ৬৩১১২৪৪৪ ১০৮ ০০ 

৩ র্ফগি ৬৮৬৭৬৬২৬ ৩৭৬৭৪৪০৩ ১০৬৩৫১০২৯ ৮৩০৯৬০৪ ৯১৯৩২৭০৩ ১০০২৪২৩০৭ ৯৪ ০০ 

৪ সুনাভগি ৬৭০১০১৬৭ ২০৮৮৫৮২৫ ৮৭৮৯৫৯৯২ ১০৬০৭৭৯৭ ৮৬৬৭১৮৯৫ ৯৭২৭৯৬৯২ ১১১ ০০ 

বভাট জুন/২২ ২২৮১৮০৮৯৯ ১৫৯৩৪১৩৭৩ ৩৮৭৫২২২৭২ ৬২৪০৮৬৯২ ৪২৩৩৭২৩৬১ ৪৮৫৭৮১০৫৩ ১২৫ ৩৬ 

 

   ব  ৩ ১৬ বজরা র্বর্িক (র্দরট র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: নাং  বজরায নাভ াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা দত 

বভ/২২ ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

জুরাই/২১ ভা দত 

জুন/২২ ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ র্দরট  ১৮২৮৯১৪৬২ ২৭৪৭৩৭৯৯ ২১০৩৬৫২৬১ ৫৬২৬৭৭৬০ ৬৪৭৯৭১৫০ ১২১০৬৪৯১০ ৫৮ ০০ 

২ বভৌরবীফাজায ৫৮৬৩৮২৭৩ ১১০৪৮০৫২ ৬৯৬৮৬৩২৫ ৬০৯৭৫০২ ৯৯৮৮০৭৫ ১৬০৮৫৫৭৭ ২৩ ০০ 

৩ র্ফগি ৩৮৯০৪৭৩৫ ১৪৭৪৩৭৬৯ ৫৩৬৪৮৫০৪ ২৫১৮০১৮৪ ২৮৭০৬৬৭ ২৮০৫০৮৫১ ৫২ ০০ 

৪ সুনাভগি ১৩৯৯৮৬৮৪ ৫২৬৯৮৫৪ ১৯২৬৮৫৩৮ ৪৯৭৯৯৬৭ ১৭১৫৬২৪ ৬৬৯৫৫৯১ ৩৫ ০০ 

বভাট জুন/২২ ২৯৪৪৩৩১৫৪ ৫৮৫৩৫৪৭৪ ৩৫২৯৬৮৬২৮ ৯২৫২৫৪১৩ ৭৯৩৭১৫১৬ ১৭১৮৯৬৯২৯ ৪৮ ৭০ 
 

 

   ব  ৩ ১৭ বজরা র্বর্িক (যাজাী র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
  

 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত 

আদা 

জুরাই/২১ ভা দত 

জুন/২২ ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ যাজাী  ৬৪৯৩৮৫২৫ ৭৩৩৪১২০৪ ১৩৮২৭৯৭২৯ ১৯৯০৩৪৩৮ ১২৮৪৯৬১৯৫ ১৪৮৩৯৯৬৩৩ ১০৭ ০০ 

২ নওগাঁ ৬৫৩১৫১৬০ ৪৭৫৯৭০৮২ ১১২৯১২২৪২ ১৭৬৮৫৩১৯ ১১৩৬৬১৫৬৭ ১৩১৩৪৬৮৮৬ ১১৬ ০০ 

৩ নাদটায  ৩৩৯৫৯২১৬ ৪২০৬৭৭৫৯ ৭৬০২৬৯৭৫ ১২১৯১৪৮৩ ৬৯১০৮২২১ ৮১২৯৯৭০৪ ১০৭ ০০ 

৪ চঁাাাৌঁাইনফাফগি ২৮১৪৬৯১১ ৩৭৮৫৫৬১০ ৬৬০০২৫২১ ১৫০৮৭৭৪৭ ৫৭২৮৬৩১৬ ৭২৩৭৪০৬৩ ১১০ ০০ 

৫ ফগুড়া ৪৯৩৭২৩২৬ ৭৫০৯৭৩৪৫ ১২৪৪৬৯৬৭১ ২০৫০৪৫৮১ ১১৯১২২৬০৫ ১৩৯৬২৭১৮৬ ১১২ ০০ 

৬ জপুযাট ১৮৩৯৩০২১ ১৬৬৫৫২৭৬ ৩৫০৪৮২৯৭ ৭৬৩৫৭৭০ ৩২৯২৪৭২২ ৪০৫৬০৪৯২ ১১৬ ০০ 

৭ াফনা ৪২৩৭৮২৪১ ৪০৩৫২৮০৮ ৮২৭৩১০৪৯ ১৬৪৬২৪২৮ ৮৪৫৫৭৩৮৯ ১০১০১৯৮১৭ ১২২ ০০ 

৮ র্যাজগি ৩৮৮০৪৭৫৭ ৪৪০৬১৩২২ ৮২৮৬৬০৭৯ ১৩৫৫৬০৬০ ৭৪৬২৪৯৭৮ ৮৮১৮১০৩৮ ১০৬ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৩৪১৩০৮১৫৭ ৩৭৭০২৮৪০৬ ৭১৮৩৩৬৫৬৩ ১২৩০২৬৮২৬ ৬৭৯৭৮১৯৯৩ ৮০২৮০৮৮১৯ ১১১ ৭৬ 
 

 

   ব  ৩ ১৮ বজরা র্বর্িক (যাজাী র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২১ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ যাজাী  ৫৮৪৮৪৪২ ২৪৮৮৬৯৭৯ ৩০৭৩৫৪২১ ৮৪৫৬২৬৫ ১৩২০১৪৭৬ ২১৬৫৭৭৪১ ৭০ ০০ 

২ নওগাঁ ৫০৪৬৭১৯৪ ১২৮৪১৩৬২ ৬৩৩০৮৫৫৬ ৩২৫৪৩৬৭ ৫৪৮২৫১১ ৮৭৩৬৮৭৮ ১৪ ০০ 

৩ নাদটায  ৬২৫৬০৭১৩ ১৩৯৩৬৪৪৮ ৭৬৪৯৭১৬১ ১০৮৯৬৮০০ ৬০০৩৭০৯ ১৬৯০০৫০৯ ২২ ০০ 

৪ চঁাাাৌঁাইনফাফগি ২২৩৪৮৫৫ ৩১২৭৩৪১ ৫৩৬২১৯৬ ১৮৪৪২৮১ ২৩০৩১৮০ ৪১৪৭৪৬১ ৭৭ ০০ 

৫ ফগুড়া ১৮৭৯০৫৪৩১ ১৮৪৫৪৫৮১ ২০৬৩৬০০১২ ১৬৯৪০৬২২ ১২১১৫৯৩১ ২৯০৫৬৫৫৩ ১৪ ০০ 

৬ জপুযাট ১৭০০১৮৬৯ ৮৫৮৭২২০ ২৫৫৮৯০৮৯ ৯২১৬৯৮৫ ৫০০৬৩৩২ ১৪২২৩৩১৭ ৫৬ ০০ 

৭ াফনা ৬২৪৪১৩৬ ২২৮৯৯১৩১ ২৯১৪৩২৬৭ ১৪৬৭০৩১৩ ৭৮০৯৭৫১ ২২৪৮০০৬৪ ৭৭ ০০ 

৮ র্যাজগি ১৫৫৫০১০৫ ১৩২৫২৪৯৩ ২৮৮০২৫৯৮ ১১২৯৮৩৩২ ১৩৪৯৪৭৪৩ ২৪৭৯৩০৭৫ ৮৬ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৩৪৭৮১২৭৪৫ ১১৭৯৮৫৫৫৫ ৪৬৪৭৯৮৩০০ ৭৬৫৭৭৯৬৫ ৬৫৪১৭৬৩৩ ১৪১৯৯৫৫৯৮ ৩০ ৪৮ 
 

৪৪ 



   ব  ৩ ১৯ বজরা র্বর্িক (যাংপুয র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ যাংপুয ৪০৪৮৯০০৭ ৪২৭৬২৫১৪ ৮৩২৫১৫২১ ৭৭৪৩৩৮৮ ১০০৩৮১৮৭৮ ১০৮১২৫২৬৬ ১৩০ ০০ 

২ র্দনাজপুয ৬৯০৪৭২৪১ ৩৮৮৬৭৯৯৩ ১০৭৯১৫২৩৪ ২৩৭২৩৪৪২ ১০০৪২৭৮২৬ ১২৪১৫১২৬৮ ১১৫ ০০ 

৩ ঠাকুযগাঁও ২২৮০৫৪৬৮ ১৩৮৪৬৩১১ ৩৬৬৫১৭৭৯ ৫২০৯৬২২ ৪০১৪৬৩৩২ ৪৫৩৫৫৯৫৪ ১২৪ ০০ 

৪ ঞ্চগড় ৮২৩৮৯১১ ১৬৯৬৬৫৩০ ২৫২০৫৪৪১ ৪৫৪৬২৩০ ২২৪১৫০৬৭ ২৬৯৬১২৯৭ ১০৭ ০০ 

৫ রারভার্নযাট ১৫১৬৪৮৭৮ ১৫২৯৮৪৮২ ৩০৪৬৩৩৬০ ৫৫৮৭৮৭২ ২৮৮০৯১২৫ ৩৪৩৯৬৯৯৭ ১১৩ ০০ 

৬ গাইফান্ধা ১২০৩৬৩২৪ ২১৭৩১১৫৬ ৩৩৭৬৭৪৮০ ১৪১৮৬১৩৭ ৩৩০৫৯৫৬৫ ৪৭২৪৫৭০২ ১৪০ ০০ 

৭ কুর্ড়গ্রাভ ২৩১৩৯৯১৩ ১৫০১১২৭৫ ৩৮১৫১১৮৮ ৬৮৮৮৬৯২ ৪০৪৮৬১১১ ৪৭৩৭৪৮০৩ ১২৪ ০০ 

৮ নীরপাভাযী ২৮০৪১৯৭২ ২৫৮৫০৫৩০ ৫৩৮৯২৫০২ ১০২১৮৮২২ ৫১৭৪৬৪২৬ ৬১৯৬৫২৪৮ ১১৫ ০০ 

বভাট জুন/২২ ২১৮৯৬৩৭১৪ ১৯০৩৩৪৭৯১ ৪০৯২৯৮৫০৫ ৭৮১০৪২০৫ ৪১৭৪৭২৩৩০ ৪৯৫৫৭৬৫৩৫ ১২১ ০৮ 

 

   ব  ৩ ২০ বজরা র্বর্িক (যাংপুয র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২১ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২০ ভা 

দত বভ/২১ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত 

আদা 

জুরাই/২০ ভা 

দত জুন/২১ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ যাংপুয ১৬৯৪২৬৩৭৪ ২৮৩৯৪৬১৮ ১৯৭৮২০৯৯২ ৭৬৬৮১৭৩ ১১৪৮৪৪৮৭ ১৯১৫২৬৬০ ১০ ০০ 

২ র্দনাজপুয ১৩৬৯৯৬০২৫ ২২২৯৬৪৩৪ ১৫৯২৯২৪৫৯ ১৪৮৩১৫৬৫ ১৬০৭৮৬৮৭ ৩০৯১০২৫২ ১৯ ০০ 

৩ ঠাকুযগাঁও ১২২২৩৬৫৮ ৫০২০৮০৭ ১৭২৪৪৪৬৫ ৩৬৪৪৪৮৫ ৫৮৪০৫৭৭ ৯৪৮৫০৬২ ৫৫ ০০ 

৪ ঞ্চগড় ১২৬১২৪৭৭ ৪১৬৩৯১৫ ১৬৭৭৬৩৯২ ৫১৭৭৮৮০ ২৪৯৮৩২১ ৭৬৭৬২০১ ৪৬ ০০ 

৫ রারভার্নযাট ৭৮০৬২৩৬২ ১৩৭২৭৯৪৩ ৯১৭৯০৩০৫ ৮১৮০৩৪৩ ১৭১২৬৪১ ৯৮৯২৯৮৪ ১১ ০০ 

৬ গাইফান্ধা ৫৮২৪৪০৮৭ ৭৪৮৬২৩৯ ৬৫৭৩০৩২৬ ৩৯৮৬৯৪২ ১৮১৩৭৮০ ৫৮০০৭২২ ৯ ০০ 

৭ কুর্ড়গ্রাভ ৭৪১১০৬৯ ৫৬৬৫০২৭ ১৩০৭৬০৯৬ ৬৩৪৭২৭৩ ২৩০০৭১৪ ৮৬৪৭৯৮৭ ৬৬ ০০ 

৮ নীরপাভাযী ১৩২৭৮৫৮১৬ ১৩৭৫৮৮৮১ ১৪৬৫৪৪৬৯৭ ১৪১৬৩১২১ ২০০৮০২৪ ১৬১৭১১৪৫ ১১ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৬০৭৭৬১৮৬৮ ১০০৫১৩৮৬৪ ৭০৮২৭৫৭৩২ ৬৩৯৯৯৭৮২ ৪৩৭৩৭২৩১ ১০৭৭৩৭০১৩ ১৫ ২১ 

 

 

   ব  ৩ ২১ বজরা র্বর্িক (খুরনা র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্ি্ত আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয 

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ খুরনা  ৫৩৯৪৩৮২৮ ১০২৮২৩৮০৬ ১৫৬৭৬৭৬৩৪ ২১৬৬৬৭৩০ ১৬১৩৩৭৬৩৪ ১৮৩০০৪৩৬৪ ১১৭ ০০ 

২ াতিীযা ৪৮০০৫১০৪ ৫৬৫৮৯৭৪৭ ১০৪৫৯৪৮৫১ ২২৩৬৪৭৩৫ ১০৫৬৪৫৯৮৩ ১২৮০১০৭১৮ ১২২ ০০ 

৩ ফাদগযাট ৪০৭৬১১১১ ৫৭৫৮৫২৪০ ৯৮৩৪৬৩৫১ ২১৭৯২৬০৩ ৯০৪০৪২৪৭ ১১২১৯৬৮৫০ ১১৪ ০০ 

৪ মদায ৮৬৬২০৩৮৬ ৮৫৭১৮২৩৮ ১৭২৩৩৮৬২৪ ২৫৯৮২১৮৫ ১৫৮০৭৬৩৬৭ ১৮৪০৫৮৫৫২ ১০৭ ০০ 

৫ র্ঝনাইদ ৩০৫৪৬০৫৮ ৪৪৩০৬০৩৭ ৭৪৮৫২০৯৫ ১০৭৮৪৩৬৯ ৬৬২৫৪৮৪১ ৭৭০৩৯২১০ ১০৩ ০০ 

৬ চুাডাঙ্গা ২৫৪৪৪৯৯৬ ২১০১৫২২২ ৪৬৪৬০২১৮ ৬৬৯৩৪৮৩ ৪৭০৪৮১১৯ ৫৩৭৪১৬০২ ১১৬ ০০ 

৭ বভদযপুয ১১৯৬০২৯৮ ১৫১১৫৭২৩ ২৭০৭৬০২১ ৩০৩০২৫৭ ২৭৬৫৪১৫১ ৩০৬৮৪৪০৮ ১১৩ ০০ 

৮ নড়াইর ১৭৫৬০৩২৪ ১১২৭৭৭৪৭ ২৮৮৩৮০৭১ ৩৭০৫৫৭০ ২৭৩৩০৬৩৬ ৩১০৩৬২০৬ ১০৮ ০০ 

৯ ভাগুযা ২১২২২১৬০ ১৮৯২১২৫৪ ৪০১৪৩৪১৪ ৬৯০২৬৬৮ ৩৪০১৫১৮২ ৪০৯১৭৮৫০ ১০২ ০০ 

১০ কুর্ষ্টা ৫১৯৯৩৪৭২ ৫৪৮৯৭৮১৩ ১০৬৮৯১২৮৫ ১৪৬৯৪৪৯০ ৯৯০১৮৩২৬ ১১৩৭১২৮১৬ ১০৬ ০০ 

বভাট জুন/২২ ৩৮৮০৫৭৭৩৭ ৪৬৮২৫০৮২৭ ৮৫৬৩০৮৫৬৪ ১৩৭৬১৭০৯০ ৮১৬৭৮৫৪৮৬ ৯৫৪৪০২৫৭৬ ১১১ ৪৬ 

 

 

 

 

৪৫ 



 

   ব  ৩ ২২ বজরা র্বর্িক (খুরনা র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

ি: 

নাং 

 বজরায নাভ াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

ফদকা  ার  বভাট  জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ 

ভা দত 

বভ/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

জুরাই/২১ 

ভা দত 

জুন/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্ি্ত 

আদা 

পুর্ি্ত 

আদাদয % 

ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ খুরনা  ৬১৮২৪৮১৪১ ৩৬০৮৪৫৮৩ ৬৫৪৩৩২৭২৪ ১৬৫৪৯৫৬৮ ৩৭৫৪৫৭৬৫ ৫৪০৯৫৩৩৩ ৮ ০০ 

২ াতিীযা ৬৮১৩৬৬৪ ৪৮১৪৯৪২ ১১৬২৮৬০৬ ৪২৭১৯৫৬ ২৮০২২০২ ৭০৭৪১৫৮ ৬১ ০০ 

৩ ফাদগযাট ১৫১৯৭২৪১০ ২৯৫৫৩৭৪১ ১৮১৫২৬১৫১ ৫৩০৬৬৭২৯ ২৯১৯৯০৯৫ ৮২২৬৫৮২৪ ৪৫ ০০ 

৪ মদায ১৪৫৯০৬১২৮ ২৬০৭৪২১৬ ১৭১৯৮০৩৪৪ ৭৪২৭৫৭৪ ৮৭৯৪২৫৭ ১৬২২১৮৩১ ৯ ০০ 

৫ র্ঝনাইদ ৩৯২৯৯৭৬ ৮৫০৯০১২ ১২৪৩৮৯৮৮ ৪৫৮৫৫৬৭ ৫১৫৬৫৬৬ ৯৭৪২১৩৩ ৭৮ ০০ 

৬ চুাডাঙ্গা ৫০২৫২৮৩১ ৫৬৬৭৯১০ ৫৫৯২০৭৪১ ৩১৬৪৫০৩ ১৬৭৫৮৪৭ ৪৮৪০৩৫০ ৯ ০০ 

৭ বভদযপুয ৪৩৫৩০৮৫৯ ২৭২৩৭০৪ ৪৬২৫৪৫৬৩ ৪১৪৩৪৪ ৫৫৫৯৫১ ৯৭০২৯৫ ২ ০০ 

৮ নড়াইর ১০৫৮৬৪৩৬ ১৭২৪৩৬৬ ১২৩১০৮০২ ৫৪৫৪৮৭ ১১২৮৪৬১ ১৬৭৩৯৪৮ ১৪ ০০ 

৯ ভাগুযা ৭৫৬৯২৪৯ ৪৪৮৮৪৫২ ১২০৫৭৭০১ ২৩১১১৩৩ ১৪৮৭৭৪১ ৩৭৯৮৮৭৪ ৩২ ০০ 

১০ কুর্ষ্টা ৪০২০৬৫৫৮ ১২৫৫৬১৬৭ ৫২৭৬২৭২৫ ১০৪৯৬৪৮৯ ২৩৫৫৮৫৯ ১২৮৫২৩৪৮ ২৪ ০০ 

বভাট জুন/২২ ১০৭৯০১৬২৫২ ১৩২১৯৭০৯৩ ১২১১২১৩৩৪৫ ১০২৮৩৩৩৫০ ৯০৭০১৭৪৪ ১৯৩৫৩৫০৯৪ ১৫ ৯৮ 

 

   ব  ৩ ২৩ বজরা র্বর্িক (ফর্যার র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াধাযণ) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 

        

ির্ভক 

নাং 

 

র্ফবাদগয 

না১১১১১১

১১১১১১ভ 

াধাযণ দার্ফ াধাযণ আদা 

  ফদকা ার বভাট জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ 

ভা ম িন্ত 

পুর্িভূত আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্িভূত 

আদা 

পুর্ি্ত  

আদাদ

য  

% ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ফর্যার ২৪১৩৮৬৯৪ ৫৩৯৩৭৪৬৬ ৭৮০৭৬১৬০ ১৬২৫৪৭৪৬ ৬৬৭৫৪৪৪৫ ৮৩০০৯১৯১ ১০৬ ০০ 

২ টুাখারী ৩৪৭৯২৫৫৯ ১৯৮৬২৯৬৫ ৫৪৬৫৫৫২৪ ১২৩৯৮৬২০ ৩৯৩২৮৬৩৯ ৫১৭২৭২৫৯ ৯৫.০০ 

৩ র্দযাজপুয  ১৯২৫১১৭০ ২৩৩৯৩৯৭৮ ৪২৬৪৫১৪৮ ৮৪৭০১৫৭ ৩৬১৬৩৭৮১ ৪৪৬৩৩৯৩৮ ১০৫.০০ 

৪ ববারা ১৬৬৫৬৩৬০ ২৪৩৩০৬৯৯ ৪০৯৮৭০৫৯ ৬০৫৮৪৫৯ ৩৩৮৩৭১৩৪ ৩৯৮৯৫৫৯৩ ৯৭.০০ 

৫ ঝারকাঠি ৬৪৯৮০৯২ ৭১৯৩৩৯৭ ১৩৬৯১৪৮৯ ২২৬৮৫০৩ ১১১৯৭৩৭৫ ১৩৪৬৫৮৭৮ ৯৮ ০০ 

৬ ফযগুনা ১৩৭৯৬৯১৩ ৯৪৯৫৬৩৮ ২৩২৯২৫৫১ ৩৬২৬৬৮৩ ১৯৬৭৮১৪৬ ২৩৩০৪৮২৯ ১০০.০০ 

বভাট জুন/২২ ১১৫১৩৩৭৮৮ ১৩৮২১৪১৪৩ ২৫৩৩৪৭৯৩১ ৪৯০৭৭১৬৮ ২০৬৯৫৯৫২০ ২৫৬০৩৬৬৮৮ ১০১ ০৬ 

 

    ব  ৩ ২৪ বজরা র্বর্িক (ফর্যার র্ফবাগ)  ২০২১-২০২২ অথ ি ফছদয ভূর্ভ উন্নন কদযয (াংস্থা) দার্ফ ও আদা র্ফফযণী 
 

        

       

৪৬ 

ির্ভক 

নাং 

 

র্ফবাদগয 

নাভ 

াংস্থায দার্ফ াংস্থায আদা 

  ফদকা ার বভাট জুন/২০২২ 

ভাদ আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত বভ/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্িভূত 

আদা 

জুরাই/২১ ভা 

দত জুন/২২ ভা 

ম িন্ত পুর্িভূত 

আদা 

পুর্ি্

ত  

আদা

বয  

% 

ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ফর্যার ২০৬৭৯৭৭৯ ১৩৬২০১৬০ ৩৪২৯৯৯৩৯ ১০৮১৫২০১ ৬৪৪৭৮১২ ১৭২৬৩০১৩ ৫০.০০ 

২ টুাখারী ৫২২২০৭১৪ ৩০০৯৫১০৩ ৮২৩১৫৮১৭ ১৩৯৬৪১৭৪ ৮৯২০২৮৬ ২২৮৮৪৪৬০ ২৮.০০ 

৩ র্দযাজপুয  ৪০১৪৭১৫ ২৬৪০৭৭৭ ৬৬৫৫৪৯২ ১৬৩৮৬৬৯ ৪৭৩০৯২ ২১১১৭৬১ ৩২.০০ 

৪ ববারা ৩৮৪৬৯৪০ ৪৯২৪৮১৫ ৮৭৭১৭৫৫ ৫৫৮১৪৬৪ ৮৪৩৯৮১ ৬৪২৫৪৪৫ ৭৩.০০ 

৫ ঝারকাঠি ২৮৬৩৭৯৩ ২০৫৪৭৮০ ৪৯১৮৫৭৩ ১৮৬২৩৮৬ ৫৯৪৬৫৭ ২৪৫৭০৪৩ ৫০.০০ 
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4.1 f‚wg ms¯‹vi †evW© I wefvMxq `ß‡ii ev‡RU I wbixÿv cÖwZ‡e`b 

146-f‚wg gš¿Yvjq 

14603-f‚wg ms¯‹vi †evW© I 14603-Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbv‡ii Kvh©vjqmg~n 2021-22 A_©eQ‡ii evwl©K e¨q I mgc©Y/NvUwZi weeiYx 

    (AsKmg~n nvRvi UvKvq) 

‡KvW bs cÖwZôv‡bi bvg 

ev‡RU/P‚ovšÍ 
gÄyix/ 

Dc‡hvRb 
2021-22 

cÖK…Z e¨q 
2021-

22 

mgc©‡Yi 
cwigvY 

gšÍe¨/e¨vL¨v 

1460301 
f‚wg ms¯‹vi ‡evW©, cÖavb 
Kvh©vjq 

129090 109196 19894 
K) k~Y¨ c‡` Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq Ges 
byZb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

1460302 
Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbv‡ii 
Kvh©vjqmg~n 

47345 33219 14126 
L) ms‡kvwaZ eivÏ †kl mgq cvIqvq †mev 
LvZmg~‡ni wej h_vmg‡q bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

  176435 142415 34020  

  
 

   

      

146-f‚wg gš¿Yvjq 

14603-f‚wg ms¯‹vi †evW© I 14603-Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbv‡ii Kvh©vjqmg~n 2021-22 A_©eQ‡ii evwl©K e¨q I mgc©‡Yi mswÿß weeiYx 

    (AsKmg~n nvRvi UvKvq) 

‡KvW bs weeiY 

ev‡RU/P‚ovšÍ 
gÄyix/ 

Dc‡hvRb 
2021-22 

cÖK…Z e¨q 
2021-

22 

mgc©‡Yi 
cwigvY 

gšÍe¨/e¨vL¨v 

3111 bM` gRyix I †eZb 72225 54394 17831 
k~Y¨ c‡` Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq Ges byZb 
Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|| 

3211 
cÖkvmwbK e¨q  †gvU mieivn 
I ‡mev 

44885 33976 10910 
ms‡kvwaZ eivÏ †kl mgq cvIqvq †mev 
LvZmg~‡ni wej h_vmg‡q bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

3258 ‡gvU †givgZ I msiÿY 17033 12599 3890 
        র          I mwVK mg‡q wej bv 

cvIqvq A_© eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

4112 ‡gvU m¤ú` msMÖn I µq 42292 33364 1389   

  176435 142415 34020  

 

 

 

 

 
৪৭ 

 

 

 

  



 

 
14603-f‚wg ms¯‹vi †evW© I 14603-Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbv‡ii Kvh©vjqmg~n 2021-22 A_©eQ‡ii evwl©K e¨q I mgc©‡Yi mswÿß weeiYx 

gš¿Yvjq / wefvM  t 146 f~wg gš¿Yvjq   
    gÄyix I eivÏ `vexmg~n   t 1460301-f~wg ms¯‹vi 

‡evW© 
  

  

 

                                                                                                         
   

(AsKmg~n nvRvi UvKvq) 
µwgK 

bs 
A_©‰bwZK 
MÖæc/ †KvW 

weeiY ev‡RU/P‚ovšÍ 
gÄyix/ 

Dc‡hvR‡bi 
ci eivÏ-
2021-22 

cÖK…Z 
e¨q   

2021-
22 

Aewkó 
UvKvi 
cwigvb 

gšÍe¨ 

1 

3111101 g~j †eZb (Awdmvi) 
11000 9767 1233 

h_vmg‡q Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

2 

3111201 g~j †eZb (Kg©Pvix) 
9800 7958 1842 

h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

3 3111301 `vwqZ¡ fvZv 150 122 28   

4 3111302 hvZvqvZ fvZv 280 148 132   

5 3111306 wkÿv fvZv 620 216 404   

6 

3111310 evwo fvov fvZv 
8200 7375 825 

h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

7 

3111311 wPwKrmv fvZv 
1250 1026 224 

h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

8 3111312 ‡gvevBj †mj‡dvb fvZv 150 109 41   

9 

3111313 AvevwmK †Uwj‡dvb bM`vqb 
fvZv 

300 186 114 
  

10 3111314 wUwdb fvZv 180 99 81   

11 3111316 ‡avjvB fvZv 50 15 35   

12 

3111325 Drme fvZv 
5000 4363 637 

h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

13 

3111327 AwaKvj fvZv (IfviUvBg 
wej) 

1400 1003 397 
h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

14 3111328 kÖvwšÍ we‡bv`b fvZv 690 400 290   

15 3111331 Avc¨qb fvZv 50 19 31   

16 

3111332 m¤§vbx fvZv 
2200 1193 1007 

K‡ivbv Kvjxb mg‡q Awdm mvavib QzwU 
_vKvq| 

17 3111335 evsjv beel fvZv 450 288 162   

18 3111338 Ab¨vb¨ fvZv 100 0 100   

19 3111339 cvPK fvZv 200 144 56   

20 3111340 wbivcËv fvZv 200 144 56   

21 3211101 cyi®‹vi 100 0 100   

22 3211106 Avc¨vqb LiP 1000 963 37   

  

3211107 hvbevnb e¨envi 
(Pzw³wfwËK) 

1800 1660 140 
  

23 

3211113 we ỳ¨r 
100 0 100 

K‡ivbv Kvjxb mg‡q Awdm mvavib QzwU 
_vKvq| 

24 

32111125 cvwb 
100 0 100 

K‡ivbv Kvjxb mg‡q Awdm mvavib QzwU 
_vKvq| 

25 3211117 B›Uvi‡bU/d¨v·/‡U‡j· 500 432 68   

26 3211119 WvK  300 0 300   

27 

3211120 ‡Uwj‡dvb 
600 74 526 

K‡ivbv Kvjxb mg‡q Awdm mvavib QzwU 
_vKvq| 

28 3211125  cÖPvi I weÁvcb e¨q 2000 1335 665   

৪৮ 



29 3211127 eBcÎ  I mvgwqKx 800 780 20   

30 3211129 Awdm feb fvov 0 0 0 Awdm feb bZzb f‚wg fe‡b ¯’vbvšÍi Kivq| 

31 3211130 hvZvqvZ e¨q 200 102 98   
 

32 
3221134 kÖwgK gRyix 1000 645 355   

33 

3221122 cixÿv wd 
1100 393 707 

K‡ivbvi Kvi‡b wb‡qvM cwiÿvi Kvh©µg eÜ 
_vKvq|  

34 3231201 cÖwkÿY  7000 6745 255   

35 

3242101 †c‡Uªvj, I‡qj I GÛ 
jyweª‡K›U 

1200 982 218 
  

36 3243102 M¨vm I R¦vjvwb 1000 669 331   

37 

3244101 ågY e¨q 
12500 8637 3863 

K‡ivbv Kvjxb mg‡q Awdm mvavib QzwU 
_vKvq| 

38 3255101 Kw¤úDUvi mvgMÖx 500 494 6   

39 3255104 ÷¨v¤ú I mxj 100 6 94   

40 3255105 Ab¨vb¨  gwbnvix 2400 2383 17   

41 3256106 ‡cvlvK 300 184 116   

42 3257103 M‡elYv 200 0 200   

43 3257105 D™¢veb 400 264 136   

44 3257106 ï×Pvi 200 182 18   

45 3258101 ‡gvUi hvbevnb  (†givgZ) 1500 981 519   

46 3258102 AvmevecÎ (†givgZ) 200 92 108   

47 3258103 Kw¤úDUvi  (†givgZ) 300 188 112   

48 

3258105 Ab¨vb¨ h ¿̄cvwZ I miÄvgvw` 
(†givgZ) 

600 280 320 
  

49 3258107 AbvevwmK feb 10633 10561 72   

50 3258119 ‰e ỳ¨wZK ¯’vcbv  200 0 200   

51 3258126 ‡Uwj‡hvMv‡hvM miÄvgvw`  100 26 74   

52 

3258140 ‡gvUihvb iÿbv‡eÿb e¨q 
3200 2200 1000 

h_vmg‡q Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

53 3821103 ‡cŠiKi 300 0 300   

54 

4112202 Kw¤úDUvi I Avbylvw½K 
(µq) 

6087 5997 90 
  

55 4112203 ‰e ỳwZK miÄvg (µq) 300 194 106   

56 4112310 Awdm miÄvgvw` (µq) 1700 1672 28   

57 4112314 Avmeve cÎ (µq) 9300 9202 98   

58 4113301 Kw¤úDUvi md&UIqvi (µq) 17000 16299 701   

   

129090 109197 19893 

  

 
৪৯ 

 

 

  



14603-f‚wg ms¯‹vi †evW© I 14603-Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbv‡ii Kvh©vjqmg~n 2021-22 A_©eQ‡ii evwl©K e¨q I mgc©‡Yi mswÿß weeiYx 

gš¿Yvjq / wefvM  t 146 f~wg gš¿Yvjq   
    gÄyix I eivÏ `vexmg~n   t 1460302-Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbv‡ii 

Kvh©vjqmg~n   

 

                                                                                                         
   

(AsKmg~n nvRvi UvKvq) 

µwgK 
bs 

A_©‰bwZK 
MÖæc/ †KvW 

weeiY 

ev‡RU/P‚ovšÍ 
gÄyix/ 

Dc‡hvR‡bi 
ci eivÏ-
2021-22 

cÖK…Z 
e¨q   

2021-
22 

Aewkó 
UvKvi 
cwigvb 

gšÍe¨ 

1 

3111101 g~j †eZb (Awdmvi) 
10000 7275 2725 

h_vmg‡q Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

2 

3111201 g~j †eZb (Kg©Pvix) 
5800 3935 1865 

h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

3 3111301 `vwqZ¡ fvZv 100 25 75   

4 3111302 hvZvqvZ fvZv 115 64 51   

5 3111306 wkÿv fvZv 260 153 107   

6 

3111310 evwo fvov fvZv 
6250 4027 2223 

h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

7 3111311 wPwKrmv fvZv 720 581 139   

8 3111312 ‡gvevBj †mj‡dvb fvZv 200 56 144   

9 

3111313 AvevwmK †Uwj‡dvb 
bM`vqb fvZv 

300 120 180 
h_vmg‡q Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 

i‡q‡Q| 

10 3111314 wUwdb fvZv 75 43 32   

11 3111316 ‡avjvB fvZv 20 10 10   

12 
3111325 Drme fvZv 3500 2380 1120 

Kg©Pvix wb‡qvM I Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

13 

3111327 AwaKvj fvZv (IfviUvBg 
wej) 

1200 389 811 
h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 

i‡q‡Q| 

14 

3111328 kÖvwšÍ we‡bv`b fvZv 
600 260 340 

h_vmg‡q Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

15 3111331 Avc¨qb fvZv 65 9 56   

16 3111332 m¤§vbx fvZv 400 321 79   

17 3111335 evsjv beel fvZv 350 172 178   

18 3211106 Avc¨vqb LiP 400 327 73   

19 3211113 we ỳ¨r 200 81 119   

20 3211125 cvwb 50 4 46   

21 3211117 B›Uvi‡bU/d¨v·/‡U‡j· 200 174 26   

22 3211119 WvK  100 48 52   

23 3211120 ‡Uwj‡dvb 300 74 226   

24 3211127 eBcÎ  I mvgwqKx 250 65 185   

25 3211129 Awdm feb fvov 420 346 74   

26 3211130 hvZvqvZ e¨q 180 117 63   

27 3211134 kÖwgK gRyix 500 351 149   

28 

3242101 †c‡Uªvj, I‡qj I GÛ 
jyweª‡K›U 

1800 936 864 
Mvwo µq Ki‡Z bv cvovq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

29 3243102 M¨vm I R¦vjvwb 300 11 289 Mvwo µq Ki‡Z bv cvovq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

30 3244101 ågY e¨q 1900 1808 92   

31 3255101 Kw¤úDUvi mvgMÖx 800 728 72   

32 3255104 ÷¨v¤ú I mxj 85 74 11   

33 3255105 Ab¨vb¨  gwbnvix 1900 1798 102   

34 3256106 ‡cvlvK 100 108 -8   

৫০ 
  



35 

3258101 ‡gvUi hvbevnb  
(†givgZ) 

800 405 395 
Mvwo µq Ki‡Z bv cvovq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

36 3258102 AvmevecÎ (†givgZ) 300 261 39   

37 3258103 Kw¤úDUvi  (†givgZ) 450 362 88   

38 

3258105 Ab¨vb¨ h ¿̄cvwZ I 
miÄvgvw` (†givgZ) 

255 179 76 
  

39 

3258140 ‡gvUihvb iÿbv‡eÿb e¨q 
2800 2225 575 

h_vmg‡q Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

40 3821103 ‡cŠiKi 100 84 16   

41 

4112202 Kw¤úDUvi I Avbylvw½K 
(µq) 

1000 997 3 
  

42 

4112310 Awdm miÄvgvw` (µq) 
1000 790 210 

h_vmg‡q Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

43 

4112314 Avmeve cÎ (µq) 
1200 1046 154 

h_vmg‡q Kg©KZ©v c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

   

47345 33219 14126 
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২০২১-২০২২ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক খযচ ও ভ িদণয াংর্িপ্ত র্ফফযণী 

১৪৬০৪০১-বজরা ভূর্ভ প্রান কাম িার: 

                                                                              (অাংকমূ াজায টাকা) 

ির্ভক 

নাং 

বকাড  ও খাদতয নাভ চূড়ান্ত ভঞ্জুযী ফা উদমাজন প্রকৃত খযচ ফাদজটঃউদ্ধৃি/ভ িণ ও 

অর্তর্যি 

১। ৩১১১-নগদ ভজুযী ও বফতন ১০৮ ৯০ ০০ ৮৭ ৪১ ৮২ ২১ ৪৮ ১৮ 

২। ৩২১১-প্রার্নক ব্য  ৪ ৭৫ ৪০ ৩ ৫২ ০৫ ১ ২৩ ৩৫ 

৩। ৩২৩১- প্রর্িণ ৩০ ০০ ২৫ ৭২ ৪ ২৮ 

৪। ৩২৪৪-ভ্রভণ ও ফদর্র ১ ৩৬ ০০ ৯৯ ৬১ ৩৬ ৩৯ 

৫। ৩২৫৫-মুদ্রণ ও ভর্নার্য ৪ ৩১ ২০ ৪ ১৩ ১৯ ১৮ ০১ 

৬। ৩২৫৬-াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী ৫৭ ১১ ৩৮ ৬৩ ১৮ ৪৮ 

৭। ৩২৫৮-বভযাভত ও াংযিন ১ ৫৭ ৫৬ ১ ৪৭ ০২ ১০ ৫৪ 

৮। ৪১১২- মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ ১ ২০ ০০ ১ ০৪ ৬১ ১৫ ৩৯ 

 

১৪৬০৪০২-উদজরা ভূর্ভ অর্প: 

                                                                (অাংকমূ াজায টাকা) 

ির্ভক 

নাং 

বকাড  ও খাদতয নাভ চূড়ান্ত ভঞ্জুযী ফা উদমাজন প্রকৃত খযচ ফাদজটঃউদ্ধৃি/ভ িণ ও 

অর্তর্যি 

১। ৩১১১-নগদ ভজুযী ও বফতন ২২৭ ৭৫ ৭৫ ১৯০ ২১ ৯৯ ৩৭ ৫৩ ৭৬ 

২। ৩২১১-প্রার্নক ব্য ২৪ ২৯ ২৮ ২২ ৪০ ৪০ ১ ৮৮ ৮৮ 

৩। ৩২৩১- প্রর্িণ ৫ ০০ ৩ ৫০ ১ ৫০ 

৪  ৩২৪৩-         ও    ও        ৮ ০০ ০০ ৭ ৯২ ০২ ৭ ৯৮ 

৫। ৩২৪৪-ভ্রভণ ও ফদর্র ৪ ৫০ ০০ ৩ ৫৯ ১৯ ৯০ ৮১ 

৬। ৩২৫৫-মুদ্রণ ও ভর্নার্য ১১ ০৬ ৫০ ১২ ০৮ ৫২ -১,০২,০২ 

৭। ৩২৫৬-াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী ১ ৩৫ ০০ ৯৭ ৯৭ ৩৭ ০৩ 

৮। ৩২৫৮-বভযাভত ও াংযিন ৮ ০৪ ০০ ৮ ২২ ৭৬ -১৮ ৭৬ 

৯  ৩৮২১- ব         র            ব  ১ ৫০ ০০ ৬৯ ৭৯ ৮০ ২১ 

১০। ৪১১২- মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ ৫ ৭৫ ০০ ৫ ৭১ ১২ ৩ ৮৮ 

৫৪



১৪৬০৪০৩-বভদরা থানা ভূর্ভ অর্প: 

                                                                                                           (অাংকমূ াজায টাকা) 

ির্ভক 

নাং 

বকাড  ও খাদতয নাভ চূড়ান্ত ভঞ্জুযী ফা 

উদমাজন 

প্রকৃত খযচ ফাদজটঃউদ্ধৃি/ভ িণ 

ও অর্তর্যি 

১। ৩১১১-নগদ ভজুযী ও বফতন ৯ ৯২ ৬২ ৬ ৩৮ ৩২ ৩ ৫৪ ৩০ 

২। ৩২১১-প্রার্নক ব্য ১ ৯২ ৯৮ ১ ১৪ ৩৮ ৭৮ ৬০ 

৩। ৩২৩১- প্রর্িণ ৬ ০০ ২ ০০ ৪ ০০ 

৪। ৩২৪৩-বদরার, ওদর ও লুর্েদকন্ট ৪০ ০০ ২৪ ৬৬ ১৫ ৩৪ 

৫। ৩২৪৪-ভ্রভণ ও ফদর্র ৩৪ ০০ ৫ ৪২ ২৮ ৫৮ 

৬। ৩২৫৫-মুদ্রণ ও ভর্নার্য ৫১ ০০ ৫২ ৭২ -১ ৭২ 

৭। ৩২৫৬-াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী ৪ ০০ ১ ৭৭ ২ ২৩ 

৮  ৩২৫৮-বভযাভত ও াংযিন ৫৯ ৪০ ৩৯ ১৮ ২০ ২২ 

৯। ৩৮২১- ব         র            ব  ৭ ৫০ ৬ ৬১ ৮৯ 

১০। ৪১১২- মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ ৪৬ ০০ ৪১ ৫৪ ৪ ৪৬ 

 

১৪৬০৪০৬-াদকির ভূর্ভ অর্প: 

                                                                                                                        (অাংকমূ াজায টাকা) 

ির্ভক 

নাং 

বকাড  ও খাদতয নাভ চূড়ান্ত ভঞ্জুযী ফা 

উদমাজন 

প্রকৃত খযচ ফাদজটঃউদ্ধৃি/ভ িণ 

ও অর্তর্যি 

১। ৩১১১-নগদ ভজুযী ও বফতন ৩ ৭৪ ৯০ ২ ০৬ ১৮ ১ ৬৮ ৭২ 

২। ৩২১১-প্রার্নক ব্য ১ ০৬ ৯৪ ৬৯ ৫১ ৩৭ ৪৩ 

৩। ৩২৩১- প্রর্িণ ২ ৩০ ৪৬ ১ ৮৪ 

৪। ৩২৩৪- বদরার, ওদর ও লুর্েদকন্ট ৮ ০০ ৯ ৭৭ -১ ৭৭ 

৫। ৩২৪৪-ভ্রভণ ও ফদর্র ১৩ ০০ ১ ৬৩ ১১ ৩৬ 

৬। ৩২৫৫-মুদ্রণ ও ভর্নার্য ১৭ ৬০ ২০ ১০ -২ ৫০ 

৭। ৩২৫৬-াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী ১ ৩০ ৪৩ ৮৭ 

৮  ৩২৫৮-বভযাভত ও াংযিন ২২ ০০ ১৫ ০৩ ৬ ৯৭ 

৯। ৩৮২১-  ব         র            ব  ৫ ১২ ১৮ ৪ ৯৪ 

১০। ৪১১২- মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ ১৬ ০০ ১৪ ০৩ ১ ৯৭ 

 

১৪৬০৪০৪-ইউর্নন ভূর্ভ অর্প: 

                                                                                                            (অাংকমূ াজায টাকা) 

ির্ভক 

নাং 

বকাড  ও খাদতয নাভ চূড়ান্ত ভঞ্জুযী ফা 

উদমাজন 

প্রকৃত খযচ ফাদজটঃউদ্ধৃি/ভ িণ 

ও অর্তর্যি 

১। ৩১১১-নগদ ভজুযী ও বফতন ৪১৪ ৫৩ ৮৫ ৩৮৬ ৯৭ ৩৫ ২৭ ৫৬ ৫০ 

২। ৩২১১-প্রার্নক ব্য ২৫ ০৫ ৮৮ ২৩ ৫৯ ৮৪ ১ ৪৬ ০৪ 

৩। ৩২৪৪-ভ্রভণ ও ফদর্র ৩ ০০ ০০ ২ ৪৯ ৬১ ৫০ ৩৯ 

৪। ৩২৫৫-মুদ্রণ ও ভর্নার্য ১৩ ৭০ ০০ ১৬ ৬২ ৯৮ -২ ৯২ ৯৮ 

৫। ৩২৫৬-াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী ১ ৭০ ০০ ১ ৬৭ ৯৩ ২ ০৭ 

৬। ৩২৫৮-বভযাভত ও াংযিন ৪ ৪৮ ৫৫ ৫ ৯৬ ৬৬ -১ ৪৮ ১১ 

৭  ৩৮২১-  ব         র            ব  ১ ০০ ০০ ৫২ ০৭ ৪৭ ৯৩ 

৮। ৪১১২- মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ ৮ ৫৫ ০০ ৮ ৬০ ২৩ -৫ ২৩ 

 

 

 

৫৫ 

 

 



 

অধ্যা-৫ 

৫.১ র্ফর্বন্ন বযর্জস্টায পযভ ও ডাটাদফইজ 

বযর্জস্টাযমূদয তার্রকা : ক) ত্র প্রার্প্ত/ডাইযী বযর্জস্টায, খ) নর্থ বযর্জস্টায, গ) নর্থ মুবদভন্ট বযর্জস্টায, ঘ) ত্র জার্য বযর্জস্টায, ঙ) 

আফাফদত্রয তার্রকায বযর্িৃস্টায, চ)বনর্ভর্িক ছুটি াংিান্ত বযর্জস্টায, ছ) স্টযাম্প বযর্জস্টায, জ) ভারাভার ভজুদ ও র্ফতযণ াংিান্ত 

বযর্জস্টায ঞ) র্ফর্বন্ন াখায র্যদ িন বযর্জস্টায ও ট) গাড ি পাইর ইতযার্দ ডাটা বফইজ (MIS):  ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও বফাদড িয অধীন ভাঠ 

ম িাদ কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয প্রদাজনী তথ্য/উাি ভিদ  ২০.০০০ (র্ফ াজায) কভ িকতিা/কভ িচাযীয ডাটা বফইজ দতর্য কযা 

দদছ এফাং মা ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ওদফাইট-এ প্রকা কযা আদছ।  

র্ফর্বন্ন ধযদনয পযভ :  

১। এদস্টদটয জর্ভ রীজ াওায আদফদন পযভ এফাং রীজ নফাদনয আদফদন  পযভ (মূল্যঃ ২০০/- (দুইত) টাকা)    

 

ির্ভক নাং-----------                                          
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভূর্ভ ভন্ত্রণার 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

বকাট ি অফ ওাড ি বাওার যাজ এদস্টট 

১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফার্ণর্জযক এরাকা, ঢাকা-১০০০। 
 

বকাট ি অফ ওাড ি বাওার যাজ এদস্টট 

(দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীগণ কর্তিক পূযণদমাগ্য) 

একই ব্যর্ি একই বভৌজায একার্ধক দাদগয আদফদন গ্রণ বমাগ্য ন।  

১। দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীদদয নাভ (স্পষ্ট অিদয) :........................................................................... 

২।  র্তা/স্বাভী/স্ত্রীয নাভ (স্পষ্ট অিদয) :.................................................................................... ...... 

                 ভাতায নাভ:..............................................................................................................  

৩। ফ : .... (কথা) ............................ ফৎয  ৪। বা ............................................................... 

৫। স্থাী ঠিকানা :..................................................................................................................... ... 

                   ............................................................................................................ ............................. 

৬। ফতিভান ঠিকানা :..................................................................................................................... 

                       ....................................................................................................................................... 

৭। ম্পর্িয অফস্থান : বভৌজা................ থানা...................... বজরা..................................................... ... 

৮। জর্ভ/ জাগায বচৌিী :.............................................................................................................. 

৯। প্রাথীত ম্পর্িয র্যভাণ :.......................................জর্ভয বের্ণ............................................... ...... 

১০। ম্পর্িয তপর্র :.................................................................................................................. 

                          ............................................................................................................................. ...... 

১১। রীদজয ধযণ :.................................................................................................................. ...... 

১২। র্ক উদিদে জর্ভ ব্যফহৃত দফ ......................................................................................... .......... 

১৩। আদফদনকাযী/কার্যনী ফা র্যফাদযয বকান দদস্যয না এদস্টদটয বকান ম্পর্ি ইর্তপূদফ ি রীজ প্রদান  

      কযা দদছ র্কনা:.............................................................................................................. ... 

১৪। আদফদনকাযী এই জর্ভয দখদর আদছ র্ক না :................................................................................... 

১৫।  আদফদনকাযী এই জর্ভয ন্ধানদাতা র্কনা .....................................................................................  

১৬। আদফদনকাযী/কার্যনীদদয বভাফাইর নাং (ক) ল্যান্ড বপান :....................................................................                                                    

(খ) বভাফাইর বপান :................................................................ 

১৭। আদফদনকাযী/কার্যনীদদয  জাতী র্যচ দত্রয পদটাকর্ (মর্দ থাদক).................................................. 

১৮। রপনাভা : 

 

আর্ভ.............................................. রপ কর্যা ফর্রদতর্ছ বম, উদযয তথ্যগুর্র আর্ভ জ্ঞাদন প্রদান কর্যার্ছ। তথ্যগুর্র তয, বকান তথ্য র্ভথ্যা ন অথফা 

বকান তথ্য বগান কযা  নাই। আর্ভ এই ম্পর্িয উয বকান ভ স্বত্বার্ধকায  

দাফী এফাং বদওানী আদারদতয আে র্নফ না এফাং রীজ প্রাপ্ত ইদর উা াংযিণ ও বকাট ি অফ ওাড িদয স্বাদথ িয র্যর্ন্থ বকান কাজ কর্যফ না কর্যদর আইনত 

দন্ডনী ইফ।  

তার্যখ :...........................................                                                        দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীদদয স্বািয 

 

 

 

 

 

 

৫৬ 

 



 

 

রীজ নফান পযভ        মূল্য: ৫০/- (ঞ্চা) টাকা 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভূর্ভ ভন্ত্রণার 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

বকাট ি অফ ওাড ি বাওার যাজ এদস্টট 

১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফার্ণর্জযক এরাকা, ঢাকা-১০০০। 
 

দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীগণ কর্তিক পূযণদমাগ্য। 

১। রীজ নফানকাযীয নাভ (স্পষ্ট অিদয) :....................................................................... 

২। র্তা/স্বাভী/স্ত্রীয নাভ (স্পষ্ট অিদয) :.......................................................................... 

                 ভাতায নাভ:............................................................................................ 

৩। ফ : .... (কথা) ............................ ফৎয  ৪। বা ............................................ 

৫। স্থাী ঠিকানা :....................................................................................................... 

                   ....................................................................................................... 

৬। ফতিভান ঠিকানা :................................................................................................... 

                       ................................................................................................... 

৭। ম্পর্িয অফস্থান : বভৌজা................ থানা...................... বজরা...................................... 

৮। জর্ভ/ জাগায বচৌিী :........................................................................................... 

৯। প্রাথীত ম্পর্িয র্যভাণ :.......................................জর্ভয বের্ণ.................................... 

১০। ম্পর্িয তপর্র :................................................................................................ 

                          ................................................................................................ 

১১। রীদজয ধযণ :....................................................................................................... 

১২। রীজ নফাদনয ন :..............................................র্রঃ দত ..........................র্রঃ ম িন্ত 

১৩। র্ক উদিদে জর্ভ ব্যফহৃত দফ ................................................................................ 

১৪। আদফদনকাযী দখদর আদছ র্কনা ............................................................................... 

১৫। আদফদনকাযী/কার্যনীদদয বভাফাইর নাং (ক) ল্যান্ড বপান :................................................ 

                                                      (খ) বভাফাইর বপান :............................................ 

 

 

তার্যখ :.................................                       দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীদদয স্বািয  

রীজ নফাদনয জন্য অনুভর্ত বদওা দরা। 

 

 

 
 

ঃ ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ ওাড ি বাওার যাজ এদস্টট, ঢাকা 

ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ ওাড ি বাওার যাজ এদস্টট, ঢাকা 

 

 

 

 

 

৫৭ 



 

ই-নাভজার্যয আদফদন পযভ 

 (* র্চর্িত ঘযগুদরা অফে পূযণী) 
 

১। জর্ভয ভার্রকানা সূত্র  ≥ ি ≥ ওার্য ≥ বফা ≥ র্ডর্ি 

≥ র্নরাভ ≥ ফদন্দাফস্ত ≥ অন্যান্য 

২। 

আদফদনকৃত 

জর্ভয তথ্য : 

র্ফ

বাগ 

*বজ

রা 

*উদজ

রা 

*বভৌ

জা 

 

 
  

 

*আয.এ/র্ফ.এ 

এ.এ/এভ.আযআ

য 

ভানগয 

র্.এ 

*খর্ত

ান 

নাং 

*দাগ 

নাং 

*জর্ভয 

র্যভান 

তক/এ

কয 

দর্রর/ভাভ

রা নাং 

তা

র্যখ 

াফ বযর্জষ্ট্রায অর্পদয নাভ 

  খর্তাদন বভাট 

জর্ভয র্যভান  

 

 

 

 

 

  

বভাট জর্ভয র্যভান (একয) : (অাংদক) :                    

(কথা) : 
 

 

৩। ফ িদল খার্যজ খর্তান (প্রদমাজয বিদত্র)  

আয.এ/র্ফ.এ 

এ.এ/এভ.আযআয 

ভানগয 

র্.এ 

খর্তান 

নাং 

দাগ নাং জর্ভয 

র্যভান 

তক/একয ৪। বযকডী ভার্রদকয নাভ ও ঠিকানা 

    *নাভ 

 

*র্তা/স্বাভীয 

নাভ 

*পূণ ি 

ঠিকানা 
 

 

৫। আদফদনকাযীয তথ্য           আদফদনকাযীয নাভ ও পূণ ি ঠিকানা 

১ *আদফদনকাযীয নাভ *র্তা/স্বাভীয 

নাভ এফাং পূণ ি 

ঠিকানা 

*বভাফাইর 

নম্বয 

ন্যানার আইর্ড/ 

াদাট ি/জন্ 

র্নফন্ধন 

ই-বভইর *াদাট ি 

াইদজয ১ 

কর্ ছর্ফ 

স্বািয 

     

 

 

   

 

৬। আদফদনকাযী র্নদজ না দ প্রর্তর্নর্ধ দর : প্রর্তর্নর্ধয তথ্য 

 

*প্রর্তর্নর্ধয নাভ : *র্তা/স্বাভীয নাভ এফাং পূণ ি ঠিকানা:  

*াদাট ি াইদজয ১ কর্ 

ছর্ফ 

 

স্বািয *বভাফাইর নম্বয : ন্যানার আইর্ড/াদাট ি/জন্ র্নফন্ধন: 

ই-বভইর: *ফ *ম্পকি  
 

৭। মাদদয নাভ দত কতিন দফ/২ দিয (র্ফফার্দ) নাভ ও পূণ ি ঠিকানা 

১ *নাভ *র্তা/স্বাভীয নাভ এফাং পূণ ি 

ঠিকানা 

বভাফাইর নম্বয ৮। জরুযী দর,  *কাযণ : 

    
 

 

 

বম কর কাগজত্র/দর্রর স্কযান কদয আদফদদনয াদথ 

াংমৄি কযদত দফ তায তার্রকা: 

ক)  আদফদনকাযীয াদাট ি াইদজয ছর্ফ ১ কর্। 

খ)  জাতী র্যচত্র/নাগর্যক নদ/াদাট ি এয 

পদটাকর্। 

গ)  ার দনয ভূর্ভ উন্নন কয (খাজনা) র্যদাদধয 

দার্খরা। 

ঘ)  ফ িদল ভার্রদকয নাভী খর্তান। 

ঙ)  দর্রর মূদর ভার্রক দর- াফ কফরা/দফা/ ফন্টন নাভা-   

     দর্রদরয পদটাকর্। 

চ)  ওার্য মূদর ভার্রক দর- ওার্য নদ। 

ছ)  আদারদতয যা/র্ডর্িয ভাধ্যদভ দর- যা/র্ডর্িয কর্। 

  স্কযান কর্ াংমৄর্ি ম্পর্কিত র্নদদ িাফরী 

১। আদফদদনয াদথ প্রদাজনী কাগজদত্রয াংমৄর্িয বিদত্র স্কযান  

    পাইরটিঅফেই jpg, pngঅথফা pdf পযদভদট দত  

    দফ । অন্য বকান পযদভদট দর পাইরটি আদরাড কযা মাদফনা । 

২। স্কযান পাইরটিয াইজ অফেই ২৫ বভগাফাইদটয )MB) ভদধ্য দত দফ । 

৩। পাইর াইজ ২৫ বভগাফাইদটয বফর্ দর 

https://www.pdf2go.com/resize-pdf  

    অথফা https://www.sejda.com/compress-pdf অথফা এধযদনয বমদকান  

    অনরাইন টুর ব্যফায কদয pdf  পাইর াইজ অদনক কর্ভদ আনা মা । 

৪। স্কযান পাইরটি আদরাড ওায য তা র্ক ধযদনয পাইর  

   )দর্রর/খর্তান/ওার্য নদ (তা িডাউন দত র্দরক্ট কদয র্দদত 

দফ। 

৫৮ 

 

 

 



 

 

অধ্যা-৬   
 

৬.১ ফাৎর্যক ম্পদ ও বফা াংগ্র: যকার্য আর্থ িক র্ফর্ধ-র্ফধান অনুযণপূফ িক র্র্আয ২০০৮ এয আদরাদক ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কর 

ম্পদ াংগ্র ও ভারাভার বকনা-কাটা ইতযার্দ ম্পার্দত দ থাদক। র্ফগত ২০২১-২০২২ অথ ি ফৎদয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি র্নদনাি ছদক 

ফর্ণ িত ভারাভার ি, ম্পদ াংগ্র কযা ।  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

৫৯  

ি.নাং িকৃত ভারাভার/দফায 

নাভ 

াংর্িষ্ট খাত/উখাত ি মূল্য (টাকা) াংগ্রদয দ্ধর্ত ভন্তব্য 

১. বস্টনাযী ও ভর্নাযী 

ভারাভার ি  

৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ২৩,৯৩,০৩৭/- RFQM ও যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

২. পদটাকর্ বভর্ন ি,  

ভাইদিাওদবন, র্িজ, কর্প 

বভর্ন, টির্ব, 

ভাইদিাদপান 

  ৪১১২৩১০-অর্প যভিাভার্দ ১৬,৩৪,৮৪০/- RFQM ও যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

৩. ইন্টাযদনট র্ফর ৩২১১১১৭-ইন্টাযদনট ৪,৩৫,৯৯৮/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

৪. যান্ডবুক পয এর্ল্যান্ড ও 

র্ত্রকা র্ফর 

৩২১১১২৫-প্রচায ও র্ফজ্ঞান ব্য ১৩,৩৪,৮৯৮ RFQM 

 

ফাস্তফার্ত 

৫. বাাক ৩২৫৬১০৬-বাাক ১,৮৩,৫২০/- RFQM 

 

ফাস্তফার্ত 

৬. কর্ম্পউটায বভযাভত ৩২৫৮১০৩-কর্ম্পউটায ১,৮৯,১০৬/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

৭. পদটাকর্ বভযাভত, ার্নয 

র্পল্টায বভযাভত, এরইর্ড 

বভযাভত,  

৩২৫৮১০৫-অন্যান্য মন্ত্রার্ত ও 

যিাভার্দ 

২,৭৯,৩৭০/- RFQM 

যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত   

৮. কর্ম্পউটায বটানায ও 

কাগজ 

    ৩২৫৫১০১-কর্ম্পউটায াভগ্রী 

 

৪,৯৪,৩৯৯/-   RFQM ও যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি)  

ফাস্তফার্ত 

৯. কভ িকতিাগদণয অর্প কি 

বডদকাদযন, রাইদেযীরুভ 

বডদকাদযন, ার্ব ি রুভ 

বডদকাদযন, াখা-

১,২,৩,৪,৫,৬,৭ 

বডদকাদযন 

৩২৫৮১০৭-অনাফার্ক বফন ১,০৫,৯৯,৯৯৩/- RFQM, 

র্ডর্ব্লউর্ড দত  ও 

যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি)  

ফাস্তফার্ত 

১০. LIMS পটওযায 

বফা ি 

       ৪১১৩৩০১কর্ম্পউটায 

পট্ওযায 

১,৪৬,০০,০০০/- RFP ফাস্তফার্ত 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

৪৯ 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

৬০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১. 

আফাফত্র ি ৪১১২৩১৪-আফাফত্র ি ৮৯,৫১,৯০৬/- RFQM, 

র্ডর্ব্লউর্ড দত ও 

যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

১৩. টির্ব ও ভার্ল্টপ্লাগ ৪১১২৩০৩-দফদুযর্তক যিাভার্দ ১,৯৪,৩২০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

১৪. অদটার্র ৩২৫৫১০৪-স্টযাম্প ও ীর ৬,৩০০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

১৫. রাইদেযীয জন্য ফই ি ৩২১১১২৭-ফইত্র াভর্কী ৭,৭৯,৭৪২/- RFQM ও যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

১৬. আফাফত্র বভযাভত ৩২৫৮১০২-আফাফত্র বভযাভত ৯১,৭২৫/- RFQM ও যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 

১৭. বটর্রদপান বট ও 

ইন্টাযকভ বট ি 

৩২৫৮১২৬-বটর্রদমাগাদমাগ 

যিভার্দ 

২৫,৭৫০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ 

র্ফর্বন্ন ভ ি) 

ফাস্তফার্ত 



 

 

 

 

অধ্যা-৭ 

 

 

 

৭.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কর্তিক প্রকানায তার্রকাঃ 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নজস্ব ব্যফস্থানফা র্নদনাি প্রকানা বফয কযা দদছ। 

 

ি: নাং প্রকানায নাভ প্রকাদয তার্যখ ও ন  

০১ Bengal Act of 1879: The Court of Wards Act, 1879 জুরাই, ১৮৭৯ 

০২ “হুভকীয মুদখ আফাদদমাগ্য  জর্ভ” ীল িক কভ িারায প্রর্তদফদন সুার্য-২০০৬ জুরাই, ২০০৬ 

০৩ “ভূর্ভ াংিান্ত আইন জীকযণ” কভ িারায প্রর্তদফদন ভর্িত সুার্যভারা-২০০৬ ভাচ ি, ২০০৬ 

০৪ কভ িকতিাগদনয প্রার্নক ও আর্থ িক িভতা অণ ি-২০১০ আগস্ট, ২০১০ 

০৫ HANDBOOK FOR ACT (LAND) জুরাই, ২০১৫ 

০৬ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক প্রর্তদফদন-২০১৭-২০১৮ র্ডদম্বয, ২০১৮ 

০৭ বকাট ি অফ ওাড ি ম্পর্ি র্ফদযাধ র্নষ্পর্িকযণ আইন-২০১৪ আগস্ট, ২০১৫ 

০৮ ভূর্ভ ব্যফস্থানা ই-নাভজার্য এর্গদ মাদে ফাাংরাদদ জুন, ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬১ 

 



 

 

 

 

 

অধ্যা-৮ 

৮.১ ভানফম্পদ উন্ননঃ 

প্রর্িণ াংিান্ত তথ্য 

 

বদদয অবযন্তদয প্রর্িণ (০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত) 

 

বটর্ফর ৪ ১ : ১ভ, ২, ৩ ও ৪থ ি বের্ণয কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয  প্রর্িণ াংিান্ত তথ্যঃ  

 

িঃ 

নাং 

প্রর্িদণয তার্যখ কভ িারা/প্রর্িদণয র্ফফযণ প্রর্িদণয ভকার প্রর্িণাথী/ 

অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

জনঘন্টা 

১ ২৪-০৮-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন ৯ ৬ 

২ ২৬-০৮-২০২১ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ ফদন 
২৭ 

৬ 

৩ ০৬-০৯-২০২১ অনরাইদন প্রর্তদফদন আদরাড 

র্ফলক জুভ  বাচু িার প্রর্িণ 

০১ ফদন 
১২৮ 

৬ 

৪ 12-০9-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন 11 ৬ 

৫ 13-০9-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ফদন 
27 

৬ 

৬ 1৪-০9-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১ফদন 
১২ 

৬ 

৭ 1৫-০9-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১ফদন 
১৬ 

৬ 

৮ 13-10-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ফদন 
26 

৬ 

৯ 1৪-10-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১ফদন 
8 

৬ 

১০ 17-10-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১ফদন 
১5 

৬ 

১১ 01-11-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন 11 ৬ 

   

১২ 

08-11-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন 
8 

৬ 

১৩ 09-11-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ফদন 
23 

৬ 

১৪ 10-11-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১ফদন 
12 

৬ 

১৫ 11-11-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১ফদন 
১5 

৬ 

১৬ ২৮/১১/২০২১ বথদক 

০২/১২/২০২১ 

র্ফাভ পাউদন্ডন  আঞ্চর্রক বকন্দ্র, 

কক্সফাজাদয   িীফনী প্রর্িণ 

০৫ র্দন 
৩২ 

৬ 

১৭ ০৫/১২/২০২১ বথদক 

০৯/১২/২০২১ 

র্ফাভ পাউদন্ডন  আঞ্চর্রক বকন্দ্র, 

কক্সফাজাদয   িীফনী প্রর্িণ 

০৫ র্দন 
৩২ 

৬ 

১৮ ১৩-১২-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন ৯ ৬ 

১৯ 

 

১৪-১২-২০২১ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
২৮ 

৬ 

২০ ২০-১২-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন 
১৮ 

৬ 

২১ ২১-১২-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১২ 

৬ 

৬২  

 



 

 

 

২২ ২৯-১২-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয তথ্য 

অর্ধকায আইন, ২০০৯ র্ফলক 

প্রর্িণ 

  ০১র্দন 
১১ 

 

৬ 

২৩ ১৬-০১-২০২২ 

 ও 

 ১৭-০১-২০২২ 

১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০২র্দন 

১২ 

৬ 

২৪ ১৮-০১-২০২২ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
২৬ 

৬ 

২৫ ১৯-০১-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন ১৮ 

 

৬ 

২৬ ২০-০১-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১২ 

৬ 

২৭ ০৯-০২-২০২২ 

 ও 

 ১০-০২-২০২২ 

১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০২র্দন 

১১ 

৬ 

২৮ ১৩-০২-২০২২ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
২৭ 

৬ 

২৯ ১৪-০২-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

১৬ 

 

৬ 

৩০ ১৫-০২-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১১ 

৬ 

৩১ ০৭-০৩-২০২২ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১র্দন ২০ ৬ 

৩২ ০৮-০৩-২০২২ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
৪৭ 

৬ 

৩৩ ০৯-০৩-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

২৭ 

 

৬ 

৩৪ ১০-০৩-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১২ 

৬ 

৩৫ ২০-০৩-২০২২ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১র্দন ১4 ৬ 

৩৬ ১৯-০৪-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

২৭ 

 

৬ 

৩৭ ২০-০৪-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন ১1 

 

৬ 

৩৮  

২৪-০৪-২০২২ 

কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
51 

৬ 

৩৯ ১৬-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/

lrb র্রাংদক অনরাইদন (on 

line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

37 

৬ 

৪০ ১৭-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/

lrb র্রাংদক অনরাইদন (on 

line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

34 

৬ 

৪২ ১৪-০৫-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

২6 

 

৬ 

৬৩   

http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb


 

 

৪৩ ১৯-০৫-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক)  

০১র্দন ১1 

 

৬ 

৪৪ ২৩-০৫-২০২২ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১র্দন ১2 ৬ 

৪৫ ২৫-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/

lrb র্রাংদক অনরাইদন (on 

line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

32 

৬ 

৪৬ ২৬-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/

lrb র্রাংদক অনরাইদন (on 

line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

36 

৬ 

৪৭ ০২-০৬-২০২২ Land Information 

Management System 

(LIMS) র্ফলক প্রর্িণ 

০১র্দন 

19 

৬ 

৪৮ ০৫-০৬-২০২২ Land Information 

Management System 

(LIMS) র্ফলক প্রর্িণ 

০১র্দন 

23 

৬ 

৪৯ ০৬-০৬-২০২২ Land Information 

Management System 

(LIMS) র্ফলক প্রর্িণ 

০১র্দন 

23 

৬ 

৫০ ১৩-০৬-২০২২ Basic Computer for 

Office Management’ 

র্ফলক প্রর্িণ 

০১র্দন 

২০ 

৬ 

৫১ ১৫-০৬-২০২২ Basic Computer for 

Office Management’ 

র্ফলক প্রর্িণ 

০১র্দন 

২৩ 

৬ 

 

 

বটর্ফর ৪ ২ : ১      র কম মকতমাদদর (দেড ৪র্ ম-৯ম)   প্রর্িণ াংিান্ত তথ্যঃ  

 

 

িঃ 

নাং 

প্রর্িদণয তার্যখ প্রর্িদণয র্ফফযণ প্রর্িদণয ভকার প্রর্িণাথী/অাংগ্রণকা

যীয াংখ্যা 

জনঘন্টা 

১ ২৪-০৮-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন ৯ ৬ 

২ 12-০9-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন 11 ৬ 

৩ 01-11-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন 11 ৬ 

৪ 08-11-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন 8 ৬ 

৫ ১৩-১২-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১ফদন ৯ ৬ 

৬ ২৯-১২-২০২১ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয তথ্য 

অর্ধকায আইন, ২০০৯ র্ফলক 

প্রর্িণ 

০১র্দন 
১১ 

 

৬ 

৭ ১৬-০১-২০২২ 

 ও 

 ১৭-০১-২০২২ 

১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০২র্দন 

১২ 

৬ 

৮ ০৭-০৩-২০২২ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১র্দন ২০ ৬ 

৯ ২০-০৩-২০২২ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১র্দন ১4 ৬ 

১০ ২৩-০৫-২০২২ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১র্দন ১2 ৬ 

১১ ২৩-০৫-২০২২ ১ভ বেণীয কভ িকতিাদদয প্রর্িণ ০১র্দন ১2 ৬ 

১২ ০২-০৬-২০২২ Land Information 

Management System 

(LIMS) র্ফলক প্রর্িণ (১ভ 

বেণী) 

০১র্দন 

19 

৬ 

৬৪ 

http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb


 

  

১৩ ০৫-০৬-২০২২ Land Information 

Management System 

(LIMS) র্ফলক প্রর্িণ (১ভ 

বেণী) 

 ০১র্দন 

23 

৬ 

১৪ ০৬-০৬-২০২২ Land Information 

Management System 

(LIMS) র্ফলক প্রর্িণ (১ভ 

বেণী) 

০১র্দন 

23 

৬ 

 

 

 

বটর্ফর ৪ ৩ : ২  ও ৩      র         ও কম মিারীদদর (দেড ১০-১৮)  প্রর্িণ াংিান্ত তথ্যঃ  

 

িঃ নাং প্রর্িদণয তার্যখ প্রর্িদণয র্ফফযণ প্রর্িদণয 

ভকার 

প্রর্িণাথী/অাং

গ্রণকাযীয াংখ্যা 

জনঘন্টা 

১ ২৬-০৮-২০২১ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ ফদন 
২৭ 

৬ 

২ ০৬-০৯-২০২১ অনরাইদন প্রর্তদফদন আদরাড র্ফলক জুভ  

বাচু িার প্রর্িণ 

০১ ফদন 
১২৮ 

৬ 

৩ 13-০9-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ফদন 
27 

৬ 

৪ 13-10-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ফদন 
26 

৬ 

৫ 09-11-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ফদন 
23 

৬ 

৬ ২৮/১১/২০২১ 

বথদক 

০২/১২/২০২১ 

র্ফাভ পাউদন্ডন  আঞ্চর্রক বকন্দ্র, 

কক্সফাজাদয   িীফনী প্রর্িণ 

০৫ র্দন 

৩২ 

৬ 

৭ ০৫/১২/২০২১ 

বথদক 

০৯/১২/২০২১ 

র্ফাভ পাউদন্ডন  আঞ্চর্রক বকন্দ্র, 

কক্সফাজাদয   িীফনী প্রর্িণ 

০৫ র্দন 

৩২ 

৬ 

৮ ১৪-১২-২০২১ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
২৮ 

৬ 

৯ ১৮-০১-২০২২ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
২৬ 

৬ 

১০ ১৩-০২-২০২২ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
২৭ 

৬ 

১১ ০৮-০৩-২০২২ কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
৪৭ 

৬ 

১২  

২৪-০৪-২০২২ 

কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

(দগ্রড ১০-১৮) 

০১ র্দন 
51 

৬ 

১৩ ১৬-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/lrb র্রাংদক 

অনরাইদন (on line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

37 

৬ 

১৪ ১৭-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/lrb র্রাংদক 

অনরাইদন (on line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

34 

৬ 

১৫ ২৫-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/lrb র্রাংদক 

অনরাইদন (on line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

32 

৬ 

১৬ ২৬-০৫-২০২২ http://173.212.223.213/lrb র্রাংদক 

অনরাইদন (on line) ঠিক বাদফ প্রর্তদফদন 

আদরাডকযণ প্রর্িণ 

০১র্দন 

36 

৬ 

৬৫   

http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb
http://173.212.223.213/lrb


 

 

১৭ ১৩-০৬-২০২২ Basic Computer for Office 

Management’ র্ফলক প্রর্িণ 

০১র্দন 
২০ 

৬ 

১৮ ১৫-০৬-২০২২ Basic Computer for Office 

Management’ র্ফলক প্রর্িণ 

০১র্দন 
২৩ 

৬ 

 

 

বটর্ফর ৪.৪ : গাড়ী চারকদদয প্রর্িণ াংিান্ত তথ্যঃ  

 

িঃ নাং প্রর্িদণয 

তার্যখ 

প্রফশক্ষদের ফববরে প্রর্িদণয 

ভকার 

প্রর্িণাথী/অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জনঘন্টা 

1 1৪-০9-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১ফদন 
১২ 

৬ 

২ 1৪-10-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১ফদন 
8 

৬ 

৩ 10-11-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১ফদন 
12 

৬ 

৪ ২১-১২-২০২১ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১২ 

৬ 

৫ ২০-০১-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১২ 

৬ 

৬ ১৫-০২-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১১ 

৬ 

৭ ১০-০৩-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন 
১২ 

৬ 

8 ২০-০৪-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন ১1 

 

৬ 

9 ১৯-০৫-২০২২ প্রর্িণ 

(গাড়ীচারক) 

০১র্দন ১1 

 

৬ 

 

 
বটর্ফর ৪ ৫: : কম মিারীদদর (দেড ২০)  প্রর্িণ াংিান্ত তথ্যঃ 

 

িঃ নাং প্রর্িদণয তার্যখ প্রফশক্ষদের ফববরে প্রর্িদণয 

ভকার 

প্রর্িণাথী/অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জনঘন্টা 

1 1৫-০9-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১ফদন 
১৬ 

৬ 

২ 17-10-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১ফদন 
১5 

৬ 

৩ 11-11-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১ফদন 
১5 

৬ 

৪ ২০-১২-২০২১ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন 
১৮ 

৬ 

৫ ১৯-০১-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন ১৮ 

 

৬ 

৬ ১৪-০২-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

১৬ 

৬ 

 ০৯-০৩-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

২৭ 

৬ 

৮ ১৯-০৪-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

২৭ 

৬ 

৯ ১৪-০৫-২০২২ প্রর্িণ 

(দগ্রড -২০) 

০১র্দন  

২6 

৬ 

৬৬ 
 



 

 

 

 

অধ্যা ৯  

তথ্য অর্ধকায ফাস্তফান াংিান্ত: 

৯.১ তথ্য অর্ধকায র্নর্িত কযায জন্য গৃীত ব্যফস্থা 

 র্টিদজন চাট িায প্রণন কযা দদছ; 

 তথ্য প্রদান ইউর্নট গঠন কযা দদছ; 

 তদথ্যয বেণী র্ফন্যা কযায কাম িিভ অব্যাত আদছ;  

 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি প্রধান কাম িার ও র্ফবাগী কাম িারদ তথ্য প্রদানকাযী দার্ত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা, াক কভ িকতিা ও আীর কর্তিি র্নধ িাযণ 

কযা দদছ 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নজস্ব ওদফাইট চালু কযা দদছ (www.lrb.gov.bd) ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকা কযা দে 

৯.২ তথ্য অর্ধকায, ২০০৯ এয র্ফধানভদত তথ্য অর্ধকায ফাস্তফান র্যর্স্থর্ত t তথ্য অর্ধকায আইন ২০০৯ কাম িকয ওায য এ মাফৎ বভাট ৬ টি 

তথ্য প্রার্প্তয আদফদন াওা বগদছ।মা র্ফর্ধ র্ফধান বভাতাদফক র্নষ্পর্ি কযা দদছ।  
 

৯.৩ প্রধান কাম িারদ তথ্য প্রদানকাযী দার্ত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা ও আীর কর্তিি 

দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দফী (আইর্ড 

নাং/দকাড নম্বয মর্দথাদক), বপান, পযাক্স, ই-বভইর, 

ওদফ াইট, বভাফাইর বপান (দিত্রভদত) 

: জনাফ মুাম্মদ যর্পকুর ইরাভ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান - ০২-৮১৭০১৫২ 

ই-বভইরঃ alrc1@lrb.gov.bd 

বভাফাইরঃ ০১৫৫২৩৭০০০৫ 

আীরকাযী কর্তিদিয নাভ, দফী, বপান, পযাক্স, 

ই-বভইর, ওদফ াট, বভাফাইর বপান (দিত্রভদত) 

: জনাফ বভাঃ বভাস্তার্পজুয যভান 

র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণার 

বপান:  ০২-৫৫১০১১৩১ 

ই –বভইর: secretary@minland.gov.bd 

 Website www.minland.gov.bd 
 

৯.৪ র্ফবাগী কাম িারদ তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা ও আীর কর্তিিঃ  
 

নাভ, দফী, র্যর্চর্ত নাং বপান ও ই-বভইর আীর কর্তিি 

জনাফ বভাঃ বভাখতায আদভদ  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ) 

 ঢাকা র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং -৬৪৩৯  

০২-৮১৭০১৬২ 

০১৭১১-৪২৬০৯৭ 

dlrcdhaka@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ বভাস্তপা 

কাভার 

বচাযম্যান (র্চফ) 

বপানঃ  ৯৫৬৬৭৩৭ পযাক্স 

নাং-৯৫৬২২২৭ 

ই -বভইর -
chairman@lrb.gov.bd 

Website www.Irb. 

gov.bd  

জনাফ এ এভ র্প কাভার  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (মৄগ্মর্চফ) চট্টগ্রাভ র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং -১৫৯৬০ 

031-652265 
dlrcchittagong@lrb.gov.bd 

জনাফ ারভা খাতুন  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ) 

যাজাী র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং -১৫৪০৯ 

 
dlrcrajshahi@lrb.gov.bd 

জনাফ সুান্ত কুভায কুন্ডু 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ), খুরনা র্ফবাগ খুরনা  

র্যর্চর্ত নাং - ৫৫১৮ 

041-762488 
dlrckhulna@lrb.gov.bd 

বভাছাঃ আযজু আযা বফগভ 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ) ,যাংপুয র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং -15453 

0521-56059 
01716195022 
dlrcrangpur@lrb.gov.bd 

জনাফ মুাম্মদ আব্দুর াই আর ভামুদ 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ)  

র্দরট র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং -১৭১৬০  

 
dlrcsylhet@lrb.gov.bd 

জনাফ তযপদায বভাঃ আিায জাভীর 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ), 

 ফর্যার র্ফবাগ, ফর্যার (অর্তর্যি দার্ত্ব)   

র্যর্চর্ত নাং -১৫২৪১ 

0431-64453 
dlrcbarishal@lrb.gov.bd 

 

 

 

 

৬৭ 

 

http://www.lrb.gov.bd/
mailto:alrc1@lrb.gov.bd
mailto:dlrcbarishal@lrb.gov.bd


 

 

 

 

 

 

অধ্যা-১০ 

 
১০.১ জনস্বাথ ি াংর্িষ্ট র্ফলাফরীঃ 

 জনগদণয/দফা প্রাথীদদয ফায জন্য ব্যফস্থা কযা দদছ।  

 র্ফশুদ্ধ ানী জদরয ব্যফস্থা কযা দদছ।  

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয প্রদাজনী তথ্য/উাি জনগণ মাদত দজ বদত াদয তজ্জন্য র্নজস্ব ওদফ াইট (www.lrb.gov.bd) চালু 

কযা দদছ। 

 ই-বভইদর তথ্য আদান প্রদান কাম িিভ তযার্িত কযদত র্নজস্ব বভইর াব িায স্থান কযা দদছ। 

 জনগণদক দ্রুত বফা বৌৌঁছাদনায রদিয ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি এয উদযাদগ ফাদজট ব্যফস্থানা অন-রাইদন চালু কযা দদছ। 

যকাদযয র্বন ২০২১ রূকল্প র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদন রদিয উন্নত ভূর্ভ বফা ও দজ জনগদণয বদাযদগাড়া বৌৌঁদছ বদায রদিয ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি এয ব্যফস্থানা ই-নাভজাযী এফাং অনরাইন ভূর্ভ উন্নন কয ব্যফস্থানা কাম িিভ চালু কযা দদছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

৬৮ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

অধ্যা ১১ 

 
১১.১  ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি  

 

 ভূর্ভকা 

যকায ২০৪১ াদরয ভদধ্য ফাাংরাদদদক উন্নত যাষ্ট্র র্দদফ র্ফর্ন িভাদণ দৃঢ়প্রর্তজ্ঞ এফাং সুান সুাংত কযদণ দচষ্ট। ব রিয ফাস্তফাদন একটি 

কাম িকয, দি এফাং গর্তীর প্রার্নক ব্যফস্থা একান্ত অর্যাম ি। পরশ্রুর্তদত যকার্য কভ িকাদন্ড দিতা বৃর্দ্ধ, স্বেতা ও জফাফর্দর্ র্নর্িতকযণ, 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযণ ও প্রার্তষ্ঠার্নক িভতা বৃর্দ্ধকযদণ উদিদে আদৄর্নক কাম িকয দ্ধর্ত র্দদফ ২০১৪-১৫ অথ িফছয বথদক ৪৮ টি 

ভন্ত্রণার/র্ফবাদগয াদথ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বািদযয ভাধ্যদভ কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত চালু কযা । এ দ্ধর্তদত মূরত যকার্য 

কাম িিভদক দ্ধর্ত র্নব িয দত পরাপর র্নব িয কযা দদছ। এ চুর্ি বকান কাম িারদয প্রধাদনয াংদগ তায যফতী উর্ধ্িতন কাম িারদয প্রধাদনয ভদধ্য 

স্বাির্যত এক ফছয বভাদী একটি চুর্ি মাদত উব ি চুর্ি ফাস্তফাদনয জন্য অঙ্গীকাযাফদ্ধ । অথ িফছয বদল ১০০ নম্বদযয র্বর্িদত চুর্িয 

রিভাত্রা অজিদনয র্ফলটি মূল্যান কযা দ থাদক।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচাযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও র্চফ ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয ভদধ্য ২০২১-২০২২ অথ িফছদযয স্বাির্যত ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (এর্এ) এয স্বাির্যত 

কর্ স্তান্তয 

 

 

 

 

৬৯



 

 

বটর্ফর ৫.১: ২০২১-২২ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি(এর্এ) এয রিযভাত্রা ও অজিন প্রর্তদফদন 

 

ির্ভক

নম্বয 

বকৌরগত 

উদিে 

 

 

বকৌরগত 

উদিদেয 

ভান 

 

 

কাম িিভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধর্ত 

 

 

 

একক 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

অাধাযণ 
অর্ত 

উিভ 
উিভ 

চরর্ত 

ভান 

 

 

চরর্ত  

ভাদনয  

র্নদন 

ফার্ল িক অজিন 
 খড়া 

বস্কায 

ওদদটড 

বস্কায 

াংদার্ধত 

বস্কায 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

১  

[১] ভূর্ভ 

ব্যফস্থানায 

দিতা বৃর্দ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৪ 

[১.১]  খর্তান ারকযণ 

[১.১.১] ই-র্ভউদটদনয 

ভাধ্যদভ র্নষ্পর্িকৃত নাভজার্য 

ও জভাখার্যদজয আদফদন 

গড় % ৮ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬     

[১.১.২] ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তান 
গড় % ২ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮     

[১.১.৩] ই-র্ভউদটদনয 

অগ্রগর্ত াংিান্ত দত্রভার্ক 

ম িাদরাচনা বা 

ভর্ষ্ট াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১ -     

[১.১.৪] উদজরা ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তান 
গড় % ২ ৮৩ ৮১ ৮০ ৭৮ ৭৬     

[১.১.৫] বজরা বযকড ি রুদভ 

ারনাগাদকৃত খর্তান 
গড় % ২ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪     

[১.১.৬] ই-র্ভউদটন ও ভূর্ভ 

উন্নন কয  ব       

   ও   র       

ব  ব             র 

       

ভর্ষ্ট াংখ্যা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪     

[১.১.৭] ই-র্ভউদটদনয 

অগ্রগর্ত াংিান্ত দত্রভার্ক 

ম িাদরাচনা বায র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফান 

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫     

[১.২] ভূর্ভ ব্যফস্থানা ও 

জার্যদয াদথ াংর্িষ্ট 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

দিতা বৃর্দ্ধ 

[১.২.১] ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি 

প্রর্িণপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

ভর্ষ্ট াংখ্যা 

(জন) 
৮ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০     

[১.৩] র্যফীিণ ও 

তদাযর্ক 

[১.৩.১] র্যদ িনকৃত অর্প ভর্ষ্ট াংখ্যা ৬ ৬২০ ৬১০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০     

[১.৩.২] র্যদ িদনয সুার্য 

ফাস্তফান 
গড় % ৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০     

[১.৪] দ সৃজন, র্নদাগ 

ও দান 
[১.৪.১] পূযণকৃত শূণ্য দ ভর্ষ্ট াংখ্যা ১  ৫ ৩ ১ - -     

[১.৫] বফাড ি বা   

[১.৫.১] বফাড ি বা   ভর্ষ্ট াংখ্যা ১  ৬ ৪ ৩ ২ -     

[১.৫.২] বফাড ি বায র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফান   
গড় % ১  ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

ির্ভক

নম্বয 

বকৌরগত 

উদিে 

 

 

বকৌরগত 

উদিদেয 

ভান 

 

 

কাম িিভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধর্ত 

 

 

 

একক 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

অাধাযণ 
অর্ত 

উিভ 
উিভ 

চরর্ত 

ভান 

 

 

চরর্ত  

ভাদনয  

র্নদন 

ফার্ল িক অজিন 
 খড়া 

বস্কায 

ওদদটড 

বস্কায 

াংদার্ধত 

বস্কায 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

[২]  যাজস্ব 

াংগ্র বৃর্দ্ধ 

২২   

[২.১] ভূর্ভ যাজস্ব আদা 

 

[২.১.১] আদাকৃত ভূর্ভ উন্নন 

কয (াধাযণ) 

 

ভর্ষ্ট 
 

টাকা 

(দকাটি) 

 

২ 

 

৫০০ 

 

৪৯০ 

 

৪৮০ 

 

৪৭০ 

 

৪৬০ 

[২.১.২] ভূর্ভ উন্নন কদযয 

দার্ফ র্নধ িাযদণয জন্য প্রস্তুতকৃত 

র্যটান ি-৩ 

গড় % ১ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪     

ির্ভক

নম্বয 

বকৌরগত 

উদিে 

 

 

বকৌরগত 

উদিদেয 

ভান 

 

 

কাম িিভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধর্ত 

 

 

 

একক 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

অাধাযণ 
অর্ত 

উিভ 

উিভ 

  

ফার্ল িক অজিন 
 খড়া 

বস্কায 

ওদদটড 

বস্কায 

াংদার্ধত 

বস্কায 

চরর্ত 

ভান 

চরর্ত  

ভাদনয 

র্নদন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

 

[২.১] ভূর্ভ যাজস্ব আদা 

[২.১.৩] আদাকৃত ভূর্ভ 

উন্নন কয াংিান্ত দত্রভার্ক 

ম িাদরাচনা বা 

ভর্ষ্ট াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - -     

[২.১.৪] ভূর্ভ উন্নন কয 

প্রদানদমাগ্য বার্ডাং এয ভদধ্য 

আদাকৃত বার্ডাং 

গড় % ১ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০     

[২.১.৫] আদাকৃত ভূর্ভ উন্নন 

কয (াংস্থা) 
ভর্ষ্ট 

টাকা 

(দকাটি) 
১ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০     

[২.২] কয ফর্ভূ িত 

যাজস্ব আদা 

[২.২.১] আদাকৃত কয 

ফর্ভূ িত যাজস্ব 
ভর্ষ্ট টাকা 

(দকাটি) 
২ ১২০ ১১৮ ১১৫ ১১০ ১০০     

[২.৩] বযন্ট াটি ির্পদকট 

বভাকিভা র্নষ্পর্ি 

[২.৩.১] কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) কর্তিক  র্নষ্পর্িকৃত বযন্ট 

াটি ির্পদকট বভাকিভা 

গড় % ১ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫     

[২.৩.২] কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) কর্তিক  র্নষ্পর্িকৃত বযন্ট 

াটি ির্পদকট বভাকিভা াংিান্ত 

দত্রভার্ক ম িাদরাচনা বা  

ভর্ষ্ট াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - -     

   

[২.৪] অনরাইদন 

পটওযাদযয ভাধ্যদভ 

ভূর্ভ উন্নন কয আদা 

[২.৪.১] অনরাইদন 

পটওযাদয বার্ডাং এয ডাটা 

এর্ি 

গড় % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০     

   [২.৪.২] অনরাইদন র্নফন্ধদনয 

ভাধ্যদভ আদাকৃত ভূর্ভ উন্নন 

কদযয বার্ডাং াংখ্যা 

ভর্ষ্ট বার্ডাং

াংখ্যা 
২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬     

 
[৩] ভূর্ভ 

র্ফদযাধ  হ্রা 
৯  [৩.১]  র্ভদক র্নষ্পর্ি 

[৩.১.১] কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) কর্তিক র্ভদক   

র্নষ্পর্িকযণ 

গড় % ৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬৬ ৬৪ 
৭১.০

৫ 

৯৫.২

০ 
৪.৭৬  



 

ির্ভক

নম্বয 

বকৌরগত 

উদিে 

 

 

বকৌরগত 

উদিদেয 

ভান 

 

 

কাম িিভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধর্ত 

 

 

 

একক 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

 

অাধাযণ 
অর্ত 

উিভ 
উিভ 

চরর্ত 

ভান 

 

 

চরর্ত  

ভাদনয  

র্নদন 

ফার্ল িক অজিন 
 খড়া 

বস্কায 

ওদদটড 

বস্কায 

াংদার্ধত 

বস্কায 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

[৩.১.২] অর্তর্যি বজরা 

প্রাক (যাজস্ব) কর্তিক 

র্ভদক (আীর) র্নষ্পর্িকৃত 

গড় % ৪  ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৬০ 
৬৮.৪

৩ 
১০০ ৪   

এভ.১ 

দাপ্তর্যক 

কভ িকাদন্ড 

স্বেতা বৃর্দ্ধ ও 

জফাফর্দর্ 

র্নর্িতকযণ 

১০ 

 [এভ.১.১] ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি (এর্এ) 

ফাস্তফান। 

 [এভ.১.১.১] এর্এ’য কর 

দত্রভার্ক প্রর্তদফদন 

ওদফাইদট প্রকার্ত 

াংখ্যা ২ ৪ - - -  ৪ ১০০ ২  

 [এভ.১.১.২] এর্এ টিদভয 

ভার্ক বা অনুর্ষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - -  ১২ ১০০ ১  

 [এভ.১.২] শুদ্ধাচায/উিভ 

চচ িায র্ফলদ অাংীজনদদয 

দঙ্গ ভতর্ফর্নভ  

[এভ.১.২.১] ভতর্ফর্নভ বা 

অনুর্ষ্ঠত 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ -  ৪ ১০০ ২  

[এভ.১.৩] অর্বদমাগ প্রর্তকায 

ব্যফস্থা র্ফলদ  বফাগ্রীতা 

/অাংীজনদদয অফর্তকযণ 

 [এভ ১.৩.১] অফর্তকযণ বা 

আদার্জত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ -  ৪ ১০০ -  

 [এভ.১.৪] বফা প্রদান 

প্রর্তশ্রুর্ত র্ফলদ  

বফাগ্রীতাদদয অফর্তকযণ  

 [এভ.১.৪.১] অফর্তকযণ বা 

আদার্জত   
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ -   ৪ ১০০ ২   

 [এভ.১.৫] তথ্য ফাতান 

ারনাগাদ াংিান্ত দত্রভার্ক 

প্রর্তদফদন উর্ধ্িতন কর্তিদিয 

র্নকট বপ্রযণ 

 [এভ.১.৫.১]  দত্রভার্ক 

প্রর্তদফদন বপ্রর্যত 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ - -  ৪ ১০০ ২   

এভ.২ 

 কভ িম্পাদদন 

গর্তীরতা 

আনন ও 

বফায ভান বৃর্দ্ধ 

৯ 

 [এভ.২.১] ই-নর্থ ফাস্তফান 
 [এভ.২.১.১] ই-নর্থদত বনাট 

র্নষ্পর্িকৃত  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ -  ৬৩.৩৪ ৮৩.৫ ১.৬৭   

[এভ.২.২] র্ডর্জটার বফা  

চালুকযণ 

 [এভ.২.২.১] একটি নতুন 

র্ডর্জটার বফা চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- 

১৫-৪-

২১ 
১৫-৫-২১  

২৮-১০-

২০২০ 
১০০ ২  

[এভ.২.৩] বফা র্জকযণ 
 [এভ.২.৩.১] একটি  র্জকৃত 

বফা অর্ধদিদত্র ফাস্তফার্ত 
াংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- 

২৫-৪-

২১ 
২৫-৫-২১  

২৮-১০-

২০২০ 
১০০ ২   

[এভ.২.৪] কভ িচাযীদদয 

প্রর্িণ প্রদান 

 [এভ.২.৪.১] প্রদতযক  কভ িচার্যয 

জন্য প্রর্িণ আদার্জত 
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০  ৫০ ১০০ ১  

৭২ 

 

 



 

 

ির্ভক নম্বয 

বকৌরগত 

উদিে 

 

বকৌরগত 

উদিদেয ভান 

 

কাম িিভ 

 
কভ িম্পাদন সুচক 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

অাধাযণ 

 

অর্ত উিভ 

 

উিভ 

 

চরর্ত ভান 

 

চরর্ত 

ভাদনয 

র্নদন 

 

ফার্ল িক 

অজিন 

খড়া 

বস্কায 

ওদদটড 

বস্কায 

াংদার্ধত 

বস্কায 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   

 

 [এভ.২.৪.২] ১০ভ বগ্রড ও তদুর্ধ্ি 

প্রদতযক কভ িচাযীদক এর্এ 

র্ফলদ  প্রদি প্রর্িণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - ৬ ১০০ ১  

[এভ.২.৫] এর্এ ফাস্তফাদন 

প্রদনাদনা প্রদান 

 [এভ.২.৫.১] নুযনতভ একটি 

আওতাধীন দপ্তয/ একজন 

কভ িচাযীদক এর্এ ফাস্তফাদনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - ১ ১০০ ১  

[৩] আর্থ িক 

ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নন 

৬  

 

[এভ.৩.১]  ফার্ল িক ি 

র্যকল্পনা ফাস্তফান 

 

[এভ.৩.১.১] ি র্যকল্পনা 

অনুমাী ি ম্পার্দত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১৫৩ ১০০ ১  

[এভ.৩.২] ফার্ল িক উন্নন 

কভ িসূর্চ (এর্ডর্)/ফাদজট 

ফাস্তফান 

[এভ.৩.২.১] ফার্ল িক উন্নন 

কভ িসূর্চ (এর্ডর্) /ফাদজট 

ফাস্তফার্ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৭১ ০   

[এভ.৩.৩] অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্ি কাম িিদভয উন্নন 

 [এভ.৩.৩.১] র্ত্রিী বা 

উস্থাদনয জন্য ভন্ত্রণারদ 

প্রস্তাফ বপ্রর্যত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ০ ০   

 [এভ.৩.৩.২] অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্িকৃত 
% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - ৫০ ১০০ ১  

[এভ.৩.৪] ারনাগাদকৃত 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পর্িয 

তার্রকা ভন্ত্রণার/র্ফবাদগ 

বপ্রযণ  

 [এভ.৩.৪.১] ারনাগাদকৃত 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পর্িয 

তার্রকা ভন্ত্রণার/র্ফবাদগ 

বপ্রর্যত 

তার্যখ ১  ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ 
১৫-২-

২১ 
- - 

১৩-১২-

২০২০ 
১০০ ১  

বভাট াংমৄি বস্কায ৯৩.৯৬ ৯৩.৯৬ 

 
 

 

 

৭৩



 

 

 

 

 

 

 
 

অধ্যা ১২  

 

র্যর্ষ্ট- ক 

র্ফগত ৫ (াঁচ) ফছদয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াপল্য ও অগ্রমাত্রা:  

 

 

 রূকল্প: ২০২১ এয াদথ াভিস্য বযদখ বদদয প্রতযন্ত অঞ্চদরয সুর্ফধাফর্ঞ্চত ৫৩৮টি উদজরা ভূর্ভ অর্পদ র্ডর্জটার বফা প্রদাদনয 

রদিয কর্ম্পউটায াভগ্রী প্রদান ও ব্যফায কযা দে ;  

 Management Information System (MIS) এয আওতা ভূর্ভ প্রান ও ভূর্ভ ব্যফস্থানা কভ িযত প্রা ২০ াজায 

কভ িকতিা/ কভ িচাযীয প্রদাজনী তথ্য উাি ভন¦ব র্ডর্জটার তথ্য বান্ডায প্রস্তুত কযা দদছ। এই ডাটাদফইদজয ভাধ্যদভ ভাঠ ম িাদ 

কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয ারনাগাদ তথ্য ম্পদকি অফর্ত ওা মাদফ। কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয অফয গ্রদণয তার্যখ, বফতন 

বাতায চার্দা এফাং তাযই আদরাদক ফাদজট প্রণন, ফযাি প্রদান, কভ িকার র্নধ িাযণ, শূন্য দ পূযণ ইতযার্দ ম্পদকি মাফতী তথ্য জানা 

মাদফ; 

 ইউর্নন এফাং উদজরা ভূর্ভ অর্পদয Digital Connectivity Ges One Stop Service প্রদাদনয রদিয ১টি কভ িসূচীয 

ভাধ্যদভ ২০১৪-২০১৫ অথ ি ফছদযয ৯৬৭.৬৩ রি টাকা ব্যদ ঢাকা ও র্দরট র্ফবাদগয ২১টি বজরায ১৭১টি উদজরা/াদকির ভূর্ভ 

অর্প ও র্ফদুযৎ াংমৄি ৮৮৫টি ইউর্নন/দৌয ভূর্ভ অর্প আইটি বনটওার্কিাং স্থান কভ িসূচী ইদতাভদধ্য ম্পন্ন দদছ;    

 উদজরা/ইউর্নন ভূর্ভ অর্প র্যদ িদনয জন্য ভদডর র্যদ িন ছক এফাং কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)গদণয াক র্দদফ যান্ড বুক 

পয এর্ (ল্যান্ড) প্রণন কযা দদছ; 

 ভূর্ভ প্রান ও ব্যফস্থানা ভাঠ ম িাদ র্নমৄি কভ িকতিা / কভ িচাযীদদয কভ িদিতা বৃর্দ্ধ ও কদভ ি গর্তীরতা আনদনয প্রর্িণ 

কাম িিভ চরভান যদদছ ; 

 ভূর্ভ ব্যফস্থানা ম্পর্কিত তথ্যার্দ ই-বভইদর আদান প্রদাদনয র্ফলটি র্নর্িত কযা দদছ।  

 জুরাই ২০১৮ বথদক জুন ২০১৯ অথ ি ফছদযয আইটি বনটওার্কিাং আওতা ৯,৫০,০০,০০০/- (ন বকাটি ঞ্চা রি ) টাকা ব্যদ 

উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদয জন্য ও ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদয জন্য ফ িদভাট ১৫৯৫ টি ল্যাট, ৭৯৫ টি র্প্রন্টায ও ৭৯৫ টি স্কযানায 

যফযা কযা দদছ।  

 যকাদযয র্বন ২০২১, র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদনয রদিয উন্নত ভূর্ভ বফা দজ ও জনগদণয বদাযদগাড়া বৌৌঁদছ বদায রদিয ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি এয ব্যফস্থানা ই-নাভজাযী কাম িিভ চালু কযা দদছ। ৩০ জুন ২০১৯ তার্যখ ম িন্ত ৪৮৮ টা উদজরা অনরাইদন নাভজার্য 

ফাস্তফার্ত । ই-র্ভউদটন র্দস্টভ ১১২৪৭৬০টি র্ভউদটদনয আদফদন াওা মা। এয ভদধ্য ৭৩৪০২৬ টি আদফদন র্নষ্পর্ি কযা , মায 

ভদধ্য ভঞ্জুয ৪৩৩৮০১ টি এফাং নাভঞ্জুয আদফদন ৩০০২২৫টি ।  

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয দ স্থাীকযণ। 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুদভাদন।  
 

 

জনফর র্নদাগ : 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি র্ফগত ৫ ফছদয বম ভস্ত জনফর র্নদাগ দদছ তায র্ফফযণ : 

 

µtbs দদয নাভ াংখ্যা ভন্তব্য 

1|  
াঁটর্রর্কায কাভ-কর্ম্পউটায অাদযটয 2 Rb  

2| কর্ম্পউটায অাদযটয 1 Rb  
3| াঁটমুদ্রাির্যক কাভ কর্ম্পউটায অাদযটয 7 Rb  
4|   বযকড ি র্কায 3 Rb  
5| িাইবায 5 Rb  
6| ফাতিাফাক 1 Rb  
7| অর্প াক 5 Rb   
8| র্নযািা প্রযী 1 Rb  

 
৭৪ 

 



 

 

 

 
    - ১৩ 

 

 

১৩.১ আইটি াভগ্রী র্ফতযণ াংিান্ত তথ্য: 
 

২০২১-২২ অথ ি ফছদয আইটি বনটওার্কিাং এয আওতা      উদজরা/বভদরা/াদকির/ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদ আইটি াভগ্রী র্ফতযণ 

াংিান্ত তথ্য: 

 

ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফর্যার, র্দরট, যাংপুয ও ভভনর্াং র্ফবাদগয      উদজরা/বভদরা/াদকির/ইউর্নন ভূর্ভ 

অর্পদ বভাট  বডস্কট ২৯৩ টি, ল্যাট ৪০৬ টি, র্প্রন্টায ৬৬২ টি, স্কযানায ৫৮০ টি ও          র       ৩০   র্ফতযণ কযা 

দদছ। 

 

   ব  ৬ ১   বজরা ভূর্ভ অর্পদয আইটি াভগ্রী র্ফতযণ 

 

ির্ভক 

নাং 

র্ফবাদগয নাভ বডস্কট ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায          র 

      

১. ঢাকা ৮ ০ ৮ ৮ ২ 

২. ভভনর্াং ১ ০ ১ ১ ১ 

৩. চট্টগ্রাভ ৫ ০ ৫ ৫ ১ 

৪. র্দরট ২ ০ ২ ২ ০ 

৫. যাজাী ৩ ০ ৩ ৩ ০ 

৬. খুরনা ৪ ০ ৪ ৪ ২ 

৭. ফর্যার ৯ ৬ ৯ ৯ ০ 

৮. যাংপুয ২ ০ ২ ২ ১ 

 

 

   ব  ৬ ১   উদজরা ভূর্ভ অর্পদয আইটি াভগ্রী র্ফতযণ 

 

ির্ভক 

নাং 

র্ফবাদগয নাভ বডস্কট ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায          র 

      

১. ঢাকা ১২ ৮০ ৭৯ ৭৬ ১৫ 

২. ভভনর্াং ১ ১৩ ১২ ১২ ০ 

৩. চট্টগ্রাভ ৫ ১৫ ১৮ ১৬ ১ 

৪. র্দরট ৪ ৯ ৮ ৮ ১ 

৫. যাজাী ১১ ১৩ ১৬ ১৬ ১ 

৬. খুরনা ৩ ৬ ৯ ৬ ০ 

৭. ফর্যার ১ ৭ ৭ ৬ ০ 

৮. যাংপুয ৩ ৮ ৯ ৯ ১ 

৭৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   ব  ৬ ২    বভদরা থানা ভূর্ভ অর্পদয আইটি াভগ্রী র্ফতযণ 

 

ির্ভক 

নাং 

র্ফবাদগয নাভ বডস্কট ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায          র 

      

১. ঢাকা ০ ১০ ১১ ১০ ৪ 

২. চট্টগ্রাভ ০ ৫ ৫ ৫ ০ 

৩. যাজাী ০ ১ ১ ১ ০ 

৪       ০ ১ ১ ১ ০ 

 

 

 

 

   ব  ৬ ৩    াদকির ভূর্ভ অর্পদয আইটি াভগ্রী র্ফতযণ 

 

ির্ভক 

নাং 

র্ফবাদগয নাভ বডস্কট ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায          র 

      

১. ঢাকা ০ ৭ ৬ ৫ ০ 

২  র্দরট ০ ১ ১ ১ ০ 

 

 

 

   ব  ৬ ৪     ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদয আইটি াভগ্রী র্ফতযণ 

 

ির্ভক নাং র্ফবাদগয নাভ বডস্কট ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায 

১. ঢাকা ১০২ ১২৯ ২৩৮ ২১১ 

২. ভভনর্াং ২৬ ২৩ ৪৭ ৪৩ 

৩. চট্টগ্রাভ ১৪ ১১ ৩৬ ২৩ 

৪. র্দরট ১১ ১০ ১৭ ১৩ 

৫. যাজাী ১৮ ২০ ৪৩ ৩৮ 

৬. খুরনা ১৭ ৭ ২৩ ১৫ 

৭. ফর্যার ১১ ১০ ১৭ ১২ 

৮. যাংপুয ২০ ১৪ ২৪ ১৯ 

 

 

৭৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

বজরা ভূর্ভ প্রান (এ.এ) াখায অনুকূদর আইটি াভগ্রী র্ফতযদণয তার্রকা (২০২১-২২) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ব    বজরায নাভ াখায নাভ       

      র 

          র      র          র 

      

ঢাকা 

র্কদাযগি      ১ ০ ১ ১ ০ 

গাজীপুয      ১ ০ ১ ১ ১ 

টাঙ্গাইর      ১ ০ ১ ১ ১ 

পর্যদপুয      ১ ০ ১ ১ ০ 

 র           ১ ০ ১ ১ ০ 

যাজফার্ড়      ১ ০ ১ ১ ০ 

 র    র      ১ ০ ১ ১ ০ 

              ১ ০ ১ ১ ০ 

খুরনা 

ফাদগযাট      ১ ০ ১ ১ ১ 

ভাগুযা      ১ ০ ১ ১ ০ 

মদায      ১ ০ ১ ১ ০ 

          ১ ০ ১ ১ ১ 

যাজাী 

 

 

যাজাী      ১ ০ ১ ১ ০ 

নাদটায      ১ ০ ১ ১ ০ 

র্যাজগি      ১ ০ ১ ১ ০ 

র  র 

গাইফান্ধা      ০ ০ ০ ০ ১ 

      র      ১ ০ ১ ১ ০ 

   র  ও      ১ ০ ১ ১ ০ 

      

    র      ১ ০ ১ ১ ০ 

খাগড়াছর্ড়      ১ ০ ১ ১ ০ 

           ১ ০ ১ ১ ১ 

    ব           ১ ০ ১ ১ ০ 

রিীপুয      ১ ০ ১ ১ ০ 

         জাভারপুয      ১ ০ ১ ১ ১ 

      
           ১ ০ ১ ১ ০ 

সুনাভগি      ১ ০ ১ ১ ০ 

ব র    

ব র         ২ ১ ২ ২ ০ 

              ১ ১ ১ ১ ০ 

বর         ১ ১ ১ ১ ০ 

   র   র      ২ ১ ২ ২ ০ 

             ১ ১ ১ ১ ০ 

           ২ ১ ২ ২ ০ 



 

 

 

 

উদজরা ভূর্ভ অর্পদয অনুকূদর আইটি াভগ্রী র্ফতযদণয তার্রকা (২০২১-২২) 

 

র্ফবাগ বজরা উদজরা বডক্সট            র      র পদটাকর্ায 

বভর্ন 

     

     

  র      ০ ১ ১ ১ ০ 

 ব ব   ০ ১ ১ ১ ০ 

   র   ০ ১ ১ ১ ১ 

    র ০ ১ ১ ১ ০ 

     র ০ ২ ২ ২ ০ 

      

  র        ১ ১ ১ ১ ১ 

   র ০ ২ ২ ২ ১ 

    র   ০ ১ ১ ১ ০ 

        র ১ ১ ১ ১ ০ 

    ব    ০ ১ ১ ১ ০ 

     র   

      ০ ১ ১ ১ ০ 

        ১ ১ ১ ১ ০ 

  র    ০ ১ ১ ১ ১ 

        ০ ১ ১ ১ ১ 

       র ১ ১ ১ ১ ০ 

  রব ০ ১ ১ ১ ০ 

       ০ ১ ১ ১ ০ 

         

           র ১ ১ ১ ১ ০ 

     র ১ ১ ১ ১ ১ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

            ১ ১ ১ ১ ০ 

        ০ ১ ১ ১ ০ 

 র      

  ব র ০ ১ ১ ১ ০ 

 র        র ০ ১ ১ ১ ০ 

র   র  ০ ২ ২ ২ ০ 

 ব  ব ০ ১ ১ ১ ০ 

     ০ ১ ১ ১ ১ 

     র   ০ ০ ১ ১ ০ 

র  ব    

        ১ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ১ ০ ১ ০ 

        ০ ১ ১ ১ ০ 

র  ব      র ০ ১ ১ ১ ০ 

ব          ০ ১ ১ ১ ০ 

     র 

  র ০ ১ ১ ১ ০ 

     র   র ০ ১ ১ ১ ১ 

       ১ ১ ১ ১ ০ 

        র ০ ১ ১ ১ ১ 

 

 ৭৮ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

র্ফবাগ বজরা উদজরা বডক্সট           র      র পদটাকর্ায 

বভর্ন 

     

 

 

 

  র  র 

 ব      র  ০ ১ ১ ১ ০ 

  র  র   র ০ ২ ২ ২ ০ 

     ০ ১ ১ ১ ০ 

  র     ১ ১ ১ ১ ০ 

       ০ ১ ১ ০ ০ 

 র      ০ ১ ১ ১ ০ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

  র র ১ ০ ১ ১ ০ 

  র      

     র   ০ ১ ১ ১ ০ 

  র        র ০ ১ ১ ১ ০ 

ব র ১ ০ ০ ১ ০ 

        র ০ ২ ২ ২ ১ 

     ০ ১ ১ ১ ০ 

ভাদাযীপুয 

ভাদাযীপুয দয ০ ২ ২ ০ ০ 

        ০ ১ ১ ১ ০ 

  ব র ০ ১ ১ ১ ০ 

        

          র ০ ০ ১ ০ ০ 

  ব    ০ ১ ১ ১ ০ 

    র  ০ ১ ১ ১ ০ 

  ওর ০ ১ ১ ১ ০ 

  রর   র ০ ১ ১ ১ ০ 

     র ০ ১ ১ ১ ০ 

 র    র 

 র    র   র ০ ১ ১ ১ ১ 

    র  ০ ১ ১ ০ ০ 

   র   ০ ১ ১ ১ ০ 

       ০ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ১ ০ ০ ০ 

      র    ০ ১ ১ ১ ১ 

       

    র ০ ১ ১ ১ ০ 

   র র ০ ১ ০ ০ ০ 

    র ০ ১ ০ ১ ০ 

      র ০ ২ ২ ১ ১ 

ব      ০ ১ ১ ১ ০ 

       র ০ ১ ১ ১ ০ 

  ব    ০ ১ ১ ১ ০ 

         র ০ ১ ১ ১ ০ 

   র ০ ১ ১ ১ ০ 

      র ০ ১ ১ ১ ১ 

       ০ ১ ১ ১ ১ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

 
৭৯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 যাজাী 

নওগাঁ র্নাভতপুয ০ ০ ০ ০ ১ 

যাজাী 

ফা ০ ১ ১ ১ ০ 

      র ১ ০ ১ ১ ০ 

     র ১ ১ ১ ১ ০ 

          ১ ১ ১ ১ ০ 

  র    ১ ১ ১ ১ ০ 

ব    ০ ১ ১ ১ ০ 

     ০ ০ ১ ১ ০ 

     র ১ ১ ১ ১ ০ 

ব    র  ১ ১ ১ ১ ০ 

   র           ০ ১ ১ ১ ০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৮০ 

 

 

 

 

 

 

 

র্ফবাগ বজরা উদজরা বডক্সট            র      র পদটাকর্ায 

বভর্ন 

যাজাী      র 

     র   র ১ ০ ১ ১ ০ 

      র ০ ১ ১ ১ ০ 

    র ১ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ১ ১ ১ ০ 

       ১ ০ ০ ১ ০ 

ব       ১ ১ ১ ০ ০ 

ব          ১ ১ ১ ১ ০ 

 

 

 

 

  র্দরট 

র্দরট         র ১ ০ ১ ১ ০ 

ভানগয যাজস্ব ১ ১ ১ ১ ১ 

ওভানীনগয ১ ১ ০ ০ ০ 

 ব    ব   র ০ ১ ১ ১ ০ 

র্ফগি 

ফার্নাচাং ১ ১ ০ ০ ০ 

জর্কগি ০ ১ ১ ১ ০ 

        ০ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ১ ১ ১ ০ 

       
       ০ ১ ১ ১ ০ 

     ০ ১ ১ ১ ০ 

খুরনা 

খুরনা 
পৄরতরা ০ ১ ১ ১ ০ 

  র     ০ ১ ১ ১ ০ 

                ০ ১ ১ ১ ০ 

ভাগুযা শ্রীপুয ০ ১ ১ ১ ০ 

মদায 

অবনগয ০ ১ ১ ১ ০ 

বকফপুয ০ ১ ১ ১ ০ 

   র     ১ ০ ১ ০ ০ 

      

 

        র ১ ০ ১ ০ ০ 

      র ১ ০ ১ ০ ০ 



 

 

 

 

 

 

ভভনর্াং 

বযপুয 

র্ঝনাইগাতী ০ ২ ০ ০ ০ 

  র র   র ০ ১ ১ ১ ০ 

 বর   ০ ১ ১ ১ ০ 

      ব    ০ ১ ১ ১ ০ 

ভভনর্াং 

   র ০ ২ ২ ২ ০ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

       ০ ১ ১ ১ ০ 

  ব      ১ ০ ১ ১ ০ 

      র 

    র   ০ ২ ২ ২ ০ 

      র ০ ১ ১ ১ ০ 

       ০ ১ ১ ১ ০ 

৮১ 

 

 

 

র্ফবাগ বজরা উদজরা বডক্সট            র      র পদটাকর্ায 

বভর্ন 

 

 

 

 

 

 

 

  চট্টগ্রাভ 

েহ্মণফার্ড়া 
কফা ১ ১ ১ ১ ০ 

 ব   র ১ ০ ১ ০ ০ 

    র 
র      ০ ১ ১ ১ ০ 

র   র ০ ১ ১ ১ ০ 

      

         ০ ১ ১ ১ ০ 

   ব  র ০ ১ ১ ১ ১ 

      ১ ১ ১ ১ ০ 

 র    র ০ ১ ১ ১ ০ 

  ব   র 
       ০ ১ ১ ১ ০ 

  ব   র   র ০ ১ ১ ১ ০ 

চট্টগ্রাভ 

পটিকছর্ড় ০ ১ ১ ১ ০ 

 ব         ০ ১ ১ ১ ০ 

     ০ ১ ১ ১ ০ 

       র  ০ ১ ১ ১ ০ 

       ১ ০ ১ ১ ০ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

                      র ০ ১ ১ ১ ০ 

            র ১ ০ ১ ০ ০ 

যাংপুয 

র্দনাজপুয 
র্ফযাভপুয ০ ১ ১ ১ ০ 

   ররব র ০ ২ ২ ২ ০ 

            র ০ ২ ২ ২ ০ 

       র  
     র ০ ১ ০ ০ ০ 

       র    র ০ ১ ০ ০ ০ 

   ব    
      র ০ ১ ১ ১ ০ 

  র   ১ ০ ১ ১ ০ 

   র  ও    র  ও   র ১ ০ ১ ১ ০ 

র  র র  র   র ১ ০ ১ ১ ১ 

ফর্যার 

ফর্যার 

বগৌযনদী ০ ১ ০ ০ ০ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

ব   র   ১ ০ ১ ০ ০ 

        
র    র ০ ১ ১ ১ ০ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

বর          ০ ২ ২ ২ ০ 

   র   র     র ব   ০ ১ ১ ১ ০ 



 

 

 

 

 

 

 

বভদরা থানা ভূর্ভ অর্পদয অনুকূদর আইটি াভগ্রী র্ফতযদণয তার্রকা (২০২১-২২) 

 

র্ফবাগ বজরা বভদরা থানা ভূর্ভ 

অর্প 

বডক্সট            র      র পদটাকর্ায 

বভর্ন 

          

   ব   ০ ২ ২ ২ ১ 

         ০ ১ ১ ১ ০ 

     ও ০ ১ ১ ১ ১ 

       ০ ১ ১ ১ ০ 

         ০ ১ ১ ১ ১ 

র    ০ ১ ১ ১ ০ 

   র  ০ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ১ ২ ১ ১ 

        র ০ ১ ১ ১ ০ 

            

        র ০ ১ ১ ১ ০ 

ব       ০ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ১ ১ ১ ০ 

     ও ০ ১ ১ ১ ০ 

র       র        ব        ০ ১ ১ ১ ০ 

                 র ০ ১ ১ ১ ০ 

 

 

 

 

 াদকির ভূর্ভ অর্পদয অনুকূদর আইটি াভগ্রী র্ফতযদণয তার্রকা (২০২১-২২) 

 

র্ফবাগ বজরা াদকির ভূর্ভ অর্প বডক্সট            র      র পদটাকর্ায 

বভর্ন 

     
     

  র           ০ ১ ২ ১ ০ 

    ব   র ০ ১ ১ ১ ০ 

       ০ ২ ১ ১ ০ 

    র   ০ ১ ১ ১ ০ 

     র     ০ ২ ১ ১ ০ 

                    র ০ ১ ১ ১ ০ 

      ০ ৮ ৭ ৬ ০ 

 
 

৮২ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ইউর্নন ভূর্ভ অর্পদয অনুকূদর আইটি াভগ্রী র্ফতযদণয তার্রকা (২০২১-২২) 

 
 

র্ফবাগ বজরা উদজরা 
বডক্সট 

কর্ম্পউটায 
ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায 

ঢাকা 

বগাারগি 

           র ৪ ০ ৪ ৩ 

টুর্ঙ্গাড়া ০ ০ ৩ ৩ 

মুকসুদপুয ২ ২ ৪ ৪ 

কার্ার্ণ ১ ২ ৩ ৩ 

বকাটার্রাড়া ২ ৩ ৩ ৩ 

গাজীপুয 

শ্রীপুয ২ ৩ ৫ ৫ 

    ১ ১ ২ ২ 

গাজীপুয দয ১ ২ ৩ ৩ 

কারীগি ১ ২ ২ ১ 

        র ৪ ০ ৪ ২ 

ভার্নকগি 

বদৌরতপুয ১ ১ ৪ ৪ 

র্ফার ২ ২ ৪ ৪ 

াটুর্যা ১ ২ ২ ৩ 

র্ঘওয ১ ২ ৩ ৩ 

র্যযাভপুয ০ ১ ৫ ৫ 

ভার্নকগি দয ১ ২ ৩ ০ 

র্াংগাইয ১ ২ ৩ ৩ 

যীতপুয 

জার্জযা ১ ২ ৩ ০ 

ববদযগি ১ ১ ২ ২ 

ডামুডযা ১ ১ ২ ২ 

নর্ড়া ১ ১ ৩ ৩ 

যীতপুয  দয ১ ২ ৩ ৩ 

বগাাইযাট ১ ১ ২ ২ 

ভাদাযীপুয 

ভাদাযীপুয দয ২ ২ ৪ ৪ 

র্ফচয ২ ৩ ৫ ৫ 

কারর্কর্ন ২ ৩ ৫ ৫ 

মুর্ন্পগি 

র্যাজর্দখান ১ ২ ৩ ৩ 

শ্রীনগয ১ ২ ৩ ০ 

গজার্যা ১ ১ ২ ২ 

মুর্ন্পগি দয ১ ১ ২ ২ 

টর্ঙ্গফাড়ী ১ ২ ২ ৩ 

বরৌজাং ০ ১ ১ ১ 

 
৮৩ 

 

 

 

 



 

 

 

   

র্ফবাগ বজরা উদজরা 
বডক্সট 

কর্ম্পউটায 
ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায 

ঢাকা 

 

র্কদাযগি 

বাদনপুয ১ ২ ২ ২ 

র্নকরী ১ ১ ২ ২ 

র্ভঠাভইন ০ ১ ২ ২ 

কর্যভগি ২ ২ ৪ ৪ 

াকুর্ন্দা ১ ১ ২ ২ 

দবযফ ১ ১ ২ ২ 

তাড়াইর ১ ১ ২ ২ 

নাযানগি 

আড়াইাজায ৩ ৩ ৬ ৬ 

পতুিা যাজস্ব াদকির ০ ১ ১ ১ 

    র   ০ ১ ১ ১ 

বানাযগা ১ ২ ৩ ৩ 

নাযানগি দয ১ ২ ৩ ৩ 

রূগি ০ ০ ৬ ০ 

ফন্দয ১ ১ ২ ২ 

ঢাকা 

াবায ১ ১ ২ ২ 

     ও ১ ১ ২ ২ 

   ব   ১ ১ ২ ২ 

র    ০ ১ ১ ১ 

         ০ ১ ১ ১ 

  র র ০ ১ ১ ১ 

        র ০ ২ ২ ২ 

       ০ ১ ১ ১ 

  র             ০ ১ ১ ১ 

    ব   র ০ ১ ১ ১ 

       ০ ১ ১ ১ 

ধাভযাই ০ ০ ৩ ৩ 

বকযাণীগি ১ ১ ২ ২ 

নফাফগি ১ ১ ২ ২ 

     র ১ ১ ২ ২ 

যাজফাড়ী 

বগাারন্দ ১ ১ ০ ০ 

াাংা ১ ২ ২ ০ 

কালুখার্র ১ ২ ৩ ৩ 

যাজফাড়ী দয ১ ২ ৩ ৩ 

ফার্রাকার্ন্দ ১ ১ ২ ২ 

নযর্াংদী 

র্ফপুয ১ ২ ৩ ৩ 

নযর্াংদী দয ২ ২ ৪ ৪ 

যাপুযা ২ ৩ ৫ ৫ 

বফরাদফা ১ ১ ২ ২ 

রা ১ ১ ২ ২ 

ভদনাযদ ১ ২ ৩ ৩ 

৮৪ 

 

 



 

 

 

 

 

 

র্ফবাগ বজরা উদজরা 
বডক্সট 

কর্ম্পউটায 
ল্যাট র্প্রন্টায স্কযানায 

ঢাকা 

 

পর্যদপুয 

ারথা ১ ১ ২ ২ 

বফাারভাযী ১ ১ ২ ২ 

পর্যদপুয দয ১ ২ ৩ ৩ 

বাঙ্গা ১ ১ ২ ২ 

নগযকান্দা ১ ২ ৩ ৩ 

ভদৄখার্র ১ ১ ২ ২ 

চযবদ্রান ১ ১ ২ ০ 

আরপাডাঙ্গা ১ ১ ২ ২ 

  র র ৪ ০ ৪ ৩ 

টাঙ্গাইর 

ভূঞাপুয ১ ১ ২ ২ 

নাগযপুয ২ ২ ০ ০ 

র্খপুয ১ ১ ২ ২ 

র্ভজিাপুয ১ ২ ৩ ১ 
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