
 

 

 

 
 
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন  

(২০১৭-২০১৮) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফার্ণর্জিক এরাকা 

ঢাকা-১০০০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন  

(২০১৭-২০১৮) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফার্ণর্জিক এরাকা 

ঢাকা-১০০০। 

 

 

২ 

 



 

 
 
 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন, ২০১৭-২০১৮ 

 

 

র্যকল্পনা, গ্রন্থনা ও ম্পাদনা : ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

 

দমার্গতায় : কভ িকতিা-কভ িচাযীবৃন্ন 

 

 

প্রকাকার : অদটাফয, ২০১৮ 

 

 

 

 

 
 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কর্তিক ফ িস্বত্ব াংযর্িত  
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ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক প্রর্তদফদন, ২০১৭-২০১৮ 
 

সূর্চত্র 

 
                                                                      র্ফলয়                                                                পৃষ্ঠা 

               

            সূর্চদত্রয াযণী  

  মুখফন্ধ  

  ফার্ল িক প্রর্তদফদদনয র্নফ িাী াযাংদি  

অধ্যায়-১  
 

১.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয টভূর্ভ  

১.২ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫ অনুাদয বফাদড িয দার্য়ত্ব ও কভ ির্যর্ধ  

 

অধ্যায়-২  

২.১ র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্িয়া  

২.২ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা ও জনফর াংিান্ত তথ্য  

২.৩ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িকতিাগদণয কভ িফন্টন  

২.৪ র্র্ঢদজন চাট িায  

২.৫ কভ িকতিাগদণয তার্রকা ও বমাগাদমাগ  
 

অধ্যায়-৩   

৩.১ র্যদাট ি/র্যটাণ ি/প্রর্তদফদন  
 

অধ্যায়-৪   

৪.১ ফাদজট ও র্নযীিা প্রর্তদফদন  
 

অধ্যায়-৫   

৫.১ র্ফর্বন্ন বযর্জস্টায, পযভ ও ডাটাদফইজ   
 

অধ্যায়-৬   

৬.১ ফাৎর্যক াংগ্র (বকনাকাটা)  
 

অধ্যায়-৭   

৭.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কর্তিক প্রকানায তার্রকা  
 

অধ্যায়-৮   

৮.১ প্রর্িণ াংিান্ত তথ্য ২০১৭-২০১৮   
 

অধ্যায়-৯   

৯.১ তথ্য অর্ধকায র্নর্চিতত কযায জ্য  ৃহীত ্যবফ্া  

৯.২ তথ্য অর্ধকায ২০০৯ এয র্ফধানভত তথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন র্যর্্র্ত  

৯.৩ প্রধান কাম িারদয় তথ্য প্রদানকাযী দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ও আীর কর্তিি  

৯.৪ র্ফবাগীয় কাম িারদয় তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা ও আীর কর্তিি  
 

অধ্যায়-১০   

১০.১ জনস্বাথ ি াংর্িষ্ট র্ফলয়াফরী  
 

অধ্যায়-১১   

১১.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা  
 

অধ্যায়-১২ র্যর্ষ্ট  

 ‘ক’ র্ফগত ৫ (াঁচ) ফছদয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াপল্য ও অগ্রমাত্রা 
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মুখফন্ধ 

 

ভূর্ভ বফায প্রথাগত ধাযণায ফরয় বথদক বফর্যদয় এদ যকাদযয র্বন ২০২১ অজিন তথা র্ডর্জটার ফাাংরাদদ 

র্ফর্নভ িাণ প্রর্তশ্রুর্তয  আদরাদক ভূর্ভ াংর্িষ্ট বফা মূদক অর্ধকতয স্বচ্ছ,জফাফর্দর্মূরক, বটকই ও জনফান্ধফ  র্দদফ গদে 

বতারায রদিি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ভাঠ প্রাদনয র্ডর্জটার রূান্তয কাম িিভ বজাযদায কদযদছ। এযই অাং র্দদফ ভাঠ ম িাদয় 

কর্ম্পউটায মন্ত্রাাং যফযা অ্যবাত যাখায াাার্ ‘ই-নাভজার্য’ ফাস্তফায়ন ও কভ িচাযীদদয প্রর্িণ কাম িিভ ত্বযার্িত 

কদযদছ। প্রর্তদফদনটিদত এই কর কাম িিদভয সুষ্পষ্ট প্রর্তপরন ঘদটদছ। র্ফগত ফছদযয কভ ির্যকল্পনায র্বর্িদত ২০১৭-২০১৮ 

অথ ি ফছদযয কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ; এফাং বই আদরাদকই প্রর্তদফদনটি প্রকা কযা র।   

 

 

     ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বকন্ধীয় অর্প ও ০৭টি র্ফবাগীয় অর্পদয ১০১টি ভঞ্জুযীকৃত দদয ভদধ্য ৮২ জন কভ িকতিা-কভ িচাযী 

কভ িযত এফাং এয আওতাধীন বকাট ি অফ ওয়াড িদয (বাওয়ার ও নওয়াফ এদস্টট) ৮০ জন ফ িদভাট ১৮১ জন কভ িকতিা-

কভ িচাযী র্দদয় ভাঠ ম িাদয়য বজরা, উদজরা ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূদ কভ িযত প্রায় ১৮ াজায কভ িকতিা-কভ িচাযীয বফতন 

বাতা ফাদজট ফযাদ্দ, পুনঃফযাদ্দ ও ছােকযণ, ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয দার্ফ র্নধ িাযণ ও আদায় কাম িিভ র্যফীিণ, ভূর্ভ যাজস্ব 

প্রান ও ্যবফ্ানায ফার্ল িক কাম িিভ র্যদ িন ত্াফধান ও তদাযকীয কাজ কদয আদছ। যকাদযয র্বন-২০২১ অজিন 

তথা র্ডর্জটার ফাাংরাদদ গঠদনয প্রতিদয়য র্ত তার র্ভর্রদয় ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি তায দাপ্তর্যক কাজ ও ভাঠ প্রাদনয 

বফামূ জীকযদণয রদিি তথ্য প্রমৄর্িয ফাস্তফায়নদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায র্দদয়দছ। এরদিি ভাঠ ম িাদয় প্রদয়াজনীয় 

াড িওয়িায াভগ্রী যফযাদয াাার্ Land information Management System (LIMS) এয ই-নাভজার্য 

ফাস্তফায়নকদল্প প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় a2i এয র্ত বমৌথ উদযাদগ ভাঠ প্রাদন কভ িযত কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয র্নর্ফে 

প্রর্িণ শুরু কদযদছ।  

 

ভূর্ভ ্যবফ্ানা আদৄর্নকায়দনয র্নর্ভি ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জ্য  ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফছদয ৯৯,৫০,০০০/- (র্নযানব্বই রি 

ঞ্চা াজায) টাকা ্যবদয় ১০টি ভর্ডউর মৃদ্ধ Land Mutation Management System (LIMS)  পটওয়িায িয় 

কযা য়। *****LIMS  এয Mutation Management System ভর্ডউরটি ২০১৬-২০১৭ অথ িফছদয 

ফাস্তফায়ন কদয ই-নাভজার্য কাম িিভ চালুকযা য় a2i  বপ্রাগ্রাভ এয কার্যগর্য ও আর্থ িক দমার্গতায়। উি পটওয়িাদযয 

অধীন (১) Budget Management System (২) Land Development Tax Management System এফাং (৩) 

Employee Infromation System ভর্ডউর র্তনটি ১,৮৬,০০০/- (এক বকাটি র্ছয়ার্ রি) টাকা ্যবদয় কর উদজরায় 

চালু কযায রদিি ার্ব ি বপ্রাবাইডায র্দদফ র্র্আয অনুাদয Mysoftheaven (BD) Ltd এয াদথ গত ১৬-০৫-২০১৮ 

তার্যদখ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও Mysoftheaven (BD) Ltd এয ভদধ্য চুর্ি াির্যত দয়দছ। চুর্ি বভাতাদফক ভর্ডউরমূ 

ফাস্তফায়দনয কাজ চরদছ। ইদতাভদধ্য Budget Management System ভর্ডউরটি ফাস্তফায়ন কদয এয ভাধ্যদভ াযা বদদয 

বজরা , উদজরা ও ইউর্নয়ন কাম িারয়গুদরাদত অনরাইদন ফাদজট ্যব্ানা কাম িিভ চরদছ। Land Development Tax 

Management System এফাং  Employee Infromation System ফাস্তফায়দনয কাজ চরভান যদয়দছ। চুর্ি 

বভাতাদফক Mysoftheaven (BD) Ltd এয ১ভ ম িাদয় কাদজয র্ফর ফাফদ বভাট কাদজয ২০% র্দদফ ৩৭,২০,০০০/- 

(াইর্ত্র রি র্ফ াজায) টাকা ৩১ বভ ২০১৮ তার্যদখ র্যদাধ কযা য়, ২য় ম িাদয় কাদজয র্ফর ফাফদ বভাট কাদজয ৩৫% 

র্দদফ ৬৫,১০,০০০ (য়লর্ি রি দ াজায) টাকা ১৪ জুন ২০১৮ তার্যদখ র্যদাধ কযা দয়দছ। ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদয 

ফ িদভাট ১,০২,৩০,০০০/- (এক বকাটি দুই রি র্ত্র াজায) টাকায র্ফর র্যদাধ কযা দয়দছ।  

 

 

ভূর্ভ ্যবফ্ানায আদৄর্নকীকযণ ও ভূর্ভ াংিান্ত র্ফলদয় যকাদযয উন্নয়ন কাম িিভদক উরর্িয বিদত্র প্রর্তদফদনটি 

র্ফদল ভূর্ভকা যাখদফ। 

 

 
 
 (ভহনস শশফহদোদসন আভেদ)  

বচয়াযম্যান 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

 

৫ 



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 ায়ক ভূর্ভকা ারন কদয। “যাদষ্ট্র তদথ্যয অফাধ প্রফা 

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

কযা দয়দছ। 

 একভাত্র তদথ্যয অফাধ প্রফা ভানুলদক মৃদ্ধ কদয তুরদত ায়ক র্ি র্দদফ র্ফদফর্চত র্ফধায়;তদথ্যয অফাধ 

প্রফা, তদথ্যয অফাধ প্রদফগম্যতা এফাং দফ িার্য জনগদণয তথ্য অর্ধকায র্নর্চিতত কযণাদথ ি তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৬ ধাযা অনুাদয স্ব-প্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয র্নর্ভি ফার্ল িক প্রর্তদফদন ২০১৭-২০১৮ প্রকা কযদছ।   

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ঢাকা্ প্রধান কাম িারয় (১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফা/এ), র্ফবাগীয় ম িাদয় ৭টি উ ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাদযয কাম িারয় এয ভাধ্যদভ তায কাম িিভ র্যচারনা কদয থাদক। ভূর্ভ ্যবফ্ানা ও ভূর্ভ প্রাদনয াদথ 

ম্পকিমৄি বজরা, উদজরা এফাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূদয কাম িিভ র্যদ িন, বজরা ও উদজরা ম িাদয় খা জর্ভ 

র্চর্িতকযণ কর্ভটিয কভ িকান্ড র্যদ িন, ত্াফধান,অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি, ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম িাদয়য 

দপ্তযমূদয ফাদজট প্রণয়ন ও অথ ি ছােকযণ, ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয দাফী র্নধ িাযণ, আদায়,বকাট ি অফ ওয়াড ি এয আওতাধীন 

এদস্টটমূদয ্যবফ্ানা ও ভূর্ভ প্রান ্যবফ্ানা এফাং যকাদযয ভূর্ভ নীর্ত ফাস্তফায়দন গুরুত্বপূণ ি অফদান যাখদছ।  

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুমায়ী এয প্রধান দচ্ছন বচয়াযম্যান, র্মর্ন যকাদযয র্চফ 

দভম িাদায কভ িকতিা। বফাদড িয দস্য র্দদফ যদয়দছন যকাদযয অর্তর্যি র্চফ দভম িাদায ২ জন কভ িকতিা। ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি ও ৭টি র্ফবাগীয় উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িারদয় ম্প্রর্ত ২য় বেণীয ৮টি দ সৃজন কযা দয়দছ। 

এছাো ১ভ বের্ণয অনুদভার্দত দাংখ্যা ২৩, ৩য় বেণীয কভ িচাযীয অনুদভার্দত দ ৪৮ এফাং ৪থ ি বেণীয অনুদভার্দত দ 

২২টি বভাট ভঞ্জুযীকৃত দদয াংখ্যা ১০১ জন। তদফ ফতিভাদন কভ িযত ৮২জন।  

 

“যাদষ্ট্র তদথ্যয অফাধ প্রফা দচ্ছ গণতদন্ত্রয পূফ িতি, মা র্দদয় বঠকাদনা মায় এভনর্ক দুর্ব িিও” এই প্রতিয়দক ভনন 

ও ভানর্কতায় ধাযণ কদয তদথ্যয অফাধ প্রফা ও নাগর্যদকয তথ্য প্রমৄর্িয অর্ধকায র্নর্চিততকযণাদথ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ইদতাভদধ্য র্িতীয় প্রজদন্য র্টিদজন চাট িায প্রণয়ন ও অনুযণ কযদছ। প্রধান কাম িারয় ও র্ফবাগীয় উ ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাযগদণয কাম িারদয়  তথ্য প্রদান ইউর্নট ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদান কভ িকতিা র্নদয়াগ কযা দয়দছ। ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয তথ্য অফমুিকযণ নীর্তভারা, ২০১৪ প্রকা কযা দয়দছ। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয একটি র্নজস্ব মৃদ্ধ ওদয়ফাইট 

যদয়দছ। 

  

 রূকল্প: ২০২১ বঘার্লত ফায য র্ফগত ফছযমূদ বদদয প্রতিন্ত অঞ্চদরয সুর্ফধাফর্ঞ্চত উদজরা ভূর্ভ 

অর্পমূদ র্ডর্জটার বফা প্রদাদনয রদিি কর্ম্পউটায ও আই টি াভগ্রী প্রদান কযা দয়দছ। Management 

Information System (MIS) এয আওতায় ভূর্ভ প্রান ও ভূর্ভ ্যবফ্ানায় কভ িযত প্রায় ১৮ াজায 

কভ িকতিা/কভ িচাযীয প্রদয়াজনীয় তথ্য উাি ভিদয় র্ডর্জটার তথ্য বান্ডায প্রস্তত কযা দয়দছ। উি Management 

Information System (MIS) ভাঠ ম িাদয় ইউর্নয়ন ম িন্ত ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। র্ফগত জুরাই ২০১৭ বথদক জুন ২০১৮ 

অথ ি ফছদযয আইটি বনটওয়ার্কিাং আওতায় ৬,০০,০০,০০০/- (ছয় বকাটি ) টাকা ্যবদয় উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদয জ্য  ও 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জ্য  ফ িদভাট ৯০৫ টি ল্যাট, ৯০৫ টি র্প্রন্টায ও ৯০৫ টি স্কিানায যফযা কযা দয়দছ। উদজরা ভূর্ভ 

অর্পদয িভতা বৃর্দ্ধয রদিি ৩,২৫,১৬,১৫০/- (র্তন বকাটি পঁর্চ রি বলার াজায একত ঞ্চা) টাকায় ্যবদয় ৪৩৫টি 

পদটাকর্য়ায বভর্ন িয় কদয ৪২৭ টি উদজরা ভূর্ভ অর্প এফাং ০৮টি র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয় যফযা 

কযা দয়দছ।  

 

  ভূর্ভ ্যবফ্ানায় স্বচ্ছতা জফাফর্দর্তা র্নর্চিততকযণ ও ভূর্ভ বফা জীকযদণয রদিি াযাদদদ ল্যান্ড অদটাদভন 

কাম িিভ ফাস্তফায়দনয রদিি Land Information Management System (LIMS) পটওয়িাযটিয         Land Mutation 

Management System ভর্ডউরটি ইদতাভদধ্য ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ এফাং যকাদযয র্বন ২০২১, র্ডর্জটার ফাাংরাদদ 

র্ফর্নভ িাদনয রদিি উন্নত ভূর্ভ বফা দজ ও জনগদণয বদাযদগাোয় বৌৌঁদছ বদয়ায রদিি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি এয ্যবফ্ানায় ই-

নাভজাযী কাম িিভ চালু কযা দয়দছ। ৩০ জুন ২০১৮ তার্যখ ম িন্ত ১১২ টা উদজরা অনরাইদন নাভজার্য ফাস্তফার্য়ত য়। ই-

র্ভউদটন র্দস্টভ ৯৪৫৮৩টি র্ভউদটদনয আদফদন াওয়া মায়। এয ভদধ্য ৪৭৮৮০ টি আদফদন র্নষ্পর্ি কযা য়, মায ভদধ্য ভঞ্জুয 

৩১১৭৪ টি এফাং নাভঞ্জুয আদফদন ১৬৭০৭টি । আগাভী ২০১৯ াদরয জুন ভাদয ভদধ্য াযা বদদয উদজরা ভূর্ভ অর্পদ ই-

নাভজার্য কাম িিভ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ দফ ভদভ ি আা কযা মায়। ইদতাভদধ্য ৬৪টি বজরায অর্তর্যি বজরা প্রাক (যাজস্ব)গদণয 

র্ত ফার্ল িক কভ িম্পদান চুর্ি, ২০১৭ ম্পার্দত দয়দছ, ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর ২০১৭-২০১৮ প্রণীত 

দয়দছ ও তায ফাস্তফায়ন কাম িিভ চরভান যদয়দছ।  

 

৬ 



 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয অ্য তভ প্রধান কাজ দচ্ছ ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয বজরা, উদজরা ও ইউর্নয়ন ম িাদয়য 

অর্পগুদরায ফাদজট প্রণয়ন, ফাদজট ফযাদ্দ প্রদান ও ফাদজট ফাস্তফায়ন এফাং ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয দাফী র্নধ িাযণ ও আদায় 

তদাযর্ক কযা। ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফৎদয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ত্াফধান ও তদাযর্কদত াধাযণ দার্ফ আদায় বভাট 

৪৭৯,২১,০৮,৬৭১/-(চাযত উনআর্ বকাটি একু রি আট াজায ছয়ত একািয) টাকা এফাং াং্ায 

১২৫,৯৩,০৯,৬৯০/-(একত র্িঁ বকাটি র্তযানব্বই রি নয় াজায ছয়ত নব্বই) টাকা ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় কযা 

দয়দছ। এফাং কয ফর্ভূ িত যাজস্ব বথদক ৮৭ (াতার্) বকাটি টাকা আদায় কযা দয়দছ।  

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয যাজস্ব ফাদজদটয অধীন র্ফর্বন্ন খাদত প্রধান কাম িারদয়য জ্য  চূোন্ত ভঞ্জুযী 

র্ছর ১০,৫০,২৩,০০০/- (দ বকাটি ঞ্চা রি বতই াজায) টাকা। প্রকৃত ্যবয় য় ৯,৬৬,৬৬,০০০/- (নয় বকাটি বছলর্ি 

রি বছয়র্ি াজায) টাকা। ফাদজট ফাস্তফায়দনয ায ৯২.০৪%। বজরা কাম িারয়মূদয জ্য  চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর 

৯৭,৩৪,২৬,০০০/- (াতানব্বই বকাটি বচৌর্ত্র রি ছার্ব্ব াজায) টাকা। প্রকৃত ্যবয় য় ৮৬,৯৫,৩৪,৩৬২/- (র্ছয়ার্ বকাটি 

পঁচানব্বই রি বচৌর্ত্র াজায র্তনত ফালর্ি) টাকা। ফাদজট ফাস্তাফায়দনয ায ৮৯.৩২%। উদজরা কাম িারয়মূদয জ্য  

চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর ২১৭,০৭,৮৮,০০০/- (দুইত দতয বকাটি াত রি আিআর্) টাকা। প্রকৃত ্যবয় য় ২০৭,৫৮,২৬,৩২৭/- 

(দুইত াত বকাটি আটান্ন রি ছার্ব্ব াজায র্তনত াতা) টাকা ফাদজট ফাস্তাফায়দনয ায ৯৫.৬২%। ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর ৩৭৬,১৬,১০,০০০/- (র্তনত র্ছয়ািয বকাটি বলার রি দ াজায) টাকা। প্রকৃত ্যবয় 

য় ৩৬৯,২৩,২৪,৭৪৩/- (র্তনত ঊনিয বকাটি বতই রি চর্ব্ব াজায াতত বততার্ি) টাকা। ফাদজট ফাস্তাফায়দনয 

ায ৯৮.১৫%।  

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি তায উয অর্ িত দার্য়ত্ব ারন কযদত র্গদয় নানার্ফধ চিাদরদেয ম্মুখীন, মা স্বল্পতভ ভদয় ভাধান কযা 

প্রদয়াজন :  

 

১।  ভাঠ প্রাদন উমৄ িি জনফর র্নদয়াগ ও দায়ন আদৄর্নক ভূর্ভ ্যবফ্ানা র্নর্চিতত কযদত ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি   

     র্ফর্ধভারা, ২০০৫ ারনাগাদ কযা প্রদয়াজন;  

২। ফাাংরাদদদয ৫০৭টি উদজরা ভূর্ভ অর্প এফাং ৩৪৫৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জ্য  র্যছন্ন কভীয দ সৃজন; 

৩। র্নজস্ব ববৌত অফকাঠাদভা না থাকায় বাোকৃত স্বল্প র্যদয অর্প কাম িিভ র্যচারনা কযা দচ্ছ; 

৪। ভাঠ ম িাদয় যাজস্ব াদকির বৃর্দ্ধ ও বৌযবা/ইউর্নয়ন র্বর্িক ভূর্ভ অর্প সৃর্জত না ওয়ায় বফা প্রদাদন ভস্যা দচ্ছ;  

৫। অনুদভার্দত জনফদরয ভদধ্য অদনক দ শূণ্য থাকায় ভূর্ভ াংিান্ত স্বাবার্ফক বফা প্রদাদন ভস্যা দচ্ছ; 

৬। কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)গদণয ফযাদ্দকৃত ডাফর বকর্ফন র্কআদয চারক র্নদয়াগ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

৭ 

 

 



অধ্যায়-১ 

 

১.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয টভূর্ভ :  

 

১৭৭২ দন যাজস্ব প্রান র্যচারনায জ্য  ্ায়ী বকন্ধীয় াং্া র্দদফ প্রর্তর্ষ্ঠত য় ‘বফাড ি অফ বযর্বর্নউ’। এযয 

র্ফর্বন্ন ভদয় কর্ভনায, কাদরটয দ সৃর্ষ্ট এফাং যাজস্ব বফাড ি গঠদনয ভাধ্যদভ ভূর্ভ ্যবফ্ানায প্রার্নক 

কাঠাদভাদক দৃঢ় কযায দদি বনয়া য়। 

 

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

াংস্কায ভন্ত্রণারদয়য অন্তভূ িি য় এফাং ভাঠ ম িাদয়য যাজস্ব অর্পমূ তদাযর্ক ও র্যদ িদনয দার্য়ত্ব ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারদয়য অনুর্ফবাগ ‘ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয়য’ অধীন একজন ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (মৄগ্মর্চফ) এফাং 

চায র্ফবাদগয জ্য  চায জন উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযদক (উর্চফ) বদয়া য়।  

 

এ ্যবফ্ানায় ভাঠ ম িাদয় ভূর্ভ প্রান র্যচারনা, আীর র্নষ্পর্ি ইতিার্দ অর্তর্যি দার্য়ত্ব ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয়য উয 

্য স্ত কযা দর তা নীর্ত র্নধ িাযণীয মূর দার্য়দত্বয াদথ অর্তর্যি চাদয সৃর্ষ্ট কদয। পদর পূদফ িয ‘বফাড ি অফ বযর্বর্নউ’ 

এয ভত একটি বফাড ি গঠদনয প্রদয়াজনীয়তা বদখা বদয়। এ ্যবফ্ানায় ভাঠ ম িাদয় ভূর্ভ প্রান র্যচারনা, আীর 

র্নষ্পর্ি ইতিার্দ অর্তর্যি দার্য়ত্ব ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয়য উয ্য স্ত কযা দর তা নীর্ত র্নধ িাযণীয মূর দার্য়দত্বয াদথ 

অর্তর্যি চাদয সৃর্ষ্ট কদয। পদর পূদফ িয ‘বফাড ি অফ বযর্বর্নউ’ এয ভত একটি বফাড ি গঠদনয প্রদয়াজনীয়তা বদখা বদয়। 

যফতীদত র্ফলয়টি জাতীয় াংদদ উত্থার্ত দর ভূর্ভ প্রান বফাড ি এিাট, ১৯৮০ আইন া য়। ১৯৮২ াদরয 

বলর্দদক ভূর্ভ প্রান বফাড ি এয কাম িিভ শুরু য়। 
 

 

যকাদযয ভূর্ভ াংস্কায অর্বমান বজাযদায ওয়ায র্যদপ্রর্িদত জাতীয় ভূর্ভ াংস্কায কাউর্ন্পদরয র্দ্ধান্ত অনুমায়ী 

১৯৮৯ দনয ১৬ ভাচ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি অধ্যাদদ, ১৯৮৯ ও ভূর্ভ আীর বফাড ি অধ্যাদদ, ১৯৮৯ অনুমায়ী তৎকারীন 

ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িারয়দক অফলুপ্ত ও ভূর্ভ প্রান যকাদযয ভূর্ভ াংস্কায অর্বমান বজাযদায ওয়ায 

র্যদপ্রর্িদত জাতীয় ভূর্ভ াংস্কায কাউর্ন্পদরয র্দ্ধান্ত অনুমায়ী ১৯৮৯ দনয ১৬ ভাচ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি অধ্যাদদ, 

১৯৮৯ ও ভূর্ভ আীর বফাড ি অধ্যাদদ, ১৯৮৯ অনুমায়ী তৎকারীন ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িারয়দক অফলুপ্ত ও 

ভূর্ভ প্রান বফাড িদক ববদে মথািদভ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও ভূর্ভ আীর বফাড ি নাদভ দুটি বফাড ি সৃর্ষ্ট কযা য়। 

 

১.২ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫ অনুাদয বফাদড িয দার্য়ত্ব ও কাম ির্যর্ধ র্নম্নরূ : 

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

(খ) র্ফবাগীয় ম িাদয় ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নয়ন্ত্রণাধীন উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয়য 

ত্াফধায়ন; 

(গ) বজরা দত ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প (তর্র)  ম িাদয়য কর ভূর্ভ অর্প র্যদ িন, ত্াফধায়ন ও 

র্যফীিণ; 

(ঘ) ভন্ত্রণারদয়য র্নদদ িিদভ ভূর্ভ ্যবফ্ানায ভাঠ প্রান াংিান্ত র্ফর্বন্ন অর্বদমাদগয তদন্ত; 

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

(চ) ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম িাদয়য দপ্তযমূদয ফাদজট প্রণয়ন ও ছােকযণ; 

(ছ) ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী র্নধ িাযণ, ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় বৃর্দ্ধয জ্য  প্রদয়াজনীয় ্যবফ্া গ্রণ এফাং  

(জ) ভন্ত্রণারয়র্বর্িক র্ফর্বন্ন াং্ায ফদকয়া দাফী র্নধ িাযণ আদাদয়য দদি গ্রণ; 

(ঝ) ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় াংিান্ত ভার্ক প্রর্তদফদন ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় াংর্িষ্ট অ্য া্য  দপ্তদয বপ্রযণ; 

(ঞ) বকাট ি অফ ওয়াড িস্ এয আওতাধীন এদস্টটমূদয ্যবফ্ানা ও তদাযর্ক এফাং ভন্ত্রণারদয় এতদাংিান্ত প্রর্তদফদন 

বপ্রযণ। 

 

 

 

 

৮ 

 

 



অধ্যায়-২ 

 

২.১ র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্িয়া : 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫, যকাযী নীর্ত, প্রচর্রত আইন কানুন ও র্নদদ িনামূ অনুযণপূফ িক ভিয় বায় 

ৃহীত ভতাভদতয র্বর্িদত র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্িয়া ম্পন্ন দয় থাদক। ৃহীত র্দ্ধাদন্তয আদরাদক যফতীদত বফাড ি কর্তিক 

প্রণীত ‘‘কভ িকতিাগদণয প্রার্নক ও আর্থ িক িভতা অ িণ-২০১০ অনুযদণ বফাদড িয কর কাম িিভ র্যচার্রত দয় 

থাদক।  

 

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

 

 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
* (প্রঃ)= প্রান,  * (ভূঃ ্যবঃ)= ভূর্ভ ্যবফ্ানা, * (উভূক)= উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,   

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

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জনফর :  

 
বেণী অনুদভার্দত দ পূযণকৃত দ শূ্য  দ 

১ভ বেণীয কভ িকতিা ২৩টি ১৬টি ৭টি 

২য় বেণীয কভ িকতিা ০৮টি -- ৮টি 

৩য় বেণীয কভ িচাযী ৪৮টি ৪৪টি ৪টি 

৪থ ি বেণী কভ িচাযী ২২টি ২১টি ১টি 

ফ িদভাট ১০১টি ৮১টি ২০টি 

 
৯ 

দস্য (প্রঃ) 

(cªt) 

ভূক-১ র্যক 

ভূক-২ 
 

ভূক-৩ 
 

ভূক-৫ 
 

ভূক-৬ 
 

উভূক-১  উভূক-৭, 

র্ফবাগ-৭ জন 

7-wefv‡M 7 Rb 

উভূক-২ 

 

ম্যাদনজায 

ঢাকা নওয়াফ 

এদস্টট 

বচয়াযম্যান 

qvig¨vb 

দস্য (ভূঃ্যবঃ)  

 

 

m`m¨ (f~te¨t ) 
উভূক-৩ 

 

ম্যাদনজায ঢাকা বাওয়ার 

যাজ এদস্টট 
 

ভূক-৪ 
 



৩০ জনু ২০১৮ তার্যখ ম িন্ত তথ্য াংগ্র কযদত দফ। 

ভূর্ভ প্রান ও ্যবফ্ানায় র্নদয়ার্জত  ভাঠ ম িাদয়য জনফর  : 

র্ফবাগবর্ির্ক উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুমায়ী বভাট জনফদরয তথ্যাফরী 

 
ির্ভক 

নাং 

র্ফবাদগয 

নাভ 

বজরায 

াংখ্যা 

উদজরা/ িাকদর ভূর্ভ 

অর্পদয 

াংখ্যা 

উদজরা/ িাকদর 

ভূর্ভ অর্পদয 

বভাট দদয  

াংখ্যা 

ভঞ্জুযীকৃত 

 বভাট দদয 

াংখ্যা 

বভাট কভ িযত 

দদয াংখ্যা 

শূ্য  দদয 

াংখ্যা 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ঢাকা ও ভয়ভনর্াং 17 1৩৯ 14 2173 1297 876 

2 চিগ্রাভ 11 ১০১ 14 1356 793 563 

3 যাজাী 8 ৬৮ 14 1125 687 438 

৪ খুরনা 10 60 14 949 483 466 

৫ ফর্যার 6 4২ 14 664 405 259 

৬ র্দরট 4 3৯ 14 652 389 263 

৭ যাংপুয 8 58 14 973 533 440 

 7wU  64wU  ৫০৭wU  14wU  7892 4587 3305 

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

1 x নার্জয-ভাভ-কিার্য়ায, 1 x াটি ির্পদকট বকায, 1 x াটি ির্পদকট কার্য, 2 x বির্ডট বচর্কাং-কাভ-ায়যাত কার্য, 

2 x প্রদ াব িায, 2 x অর্প ায়ক, 2 x বচইনম্যান, 1 x র্নযািা প্রযী, 1 x র্যচ্ছন্ন কভী (কনটিনদজর্ন্প খাতভুি)। 

 

 
ইউর্নয়ন/দৌয/ভানগয ভূর্ভ অর্পদয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুমায়ী বভাট জনফদরয তথ্যাফরী 

 
ির্ভক 

নাং 

র্ফবাদগয 

নাভ 

বজরায 

াংখ্যা 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পদয 

াংখ্যা 

ইউর্নয়ন  ভূর্ভ 

অর্পদয বভাট 

দদয  াংখ্যা 

ভঞ্জুযীকৃত 

 বভাট দদয 

াংখ্যা 

বভাট কভ িযত 

দদয াংখ্যা 

শূ্য  দদয 

াংখ্যা 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ঢাকা ও ভয়ভনর্াং 17 10৮৭ 4 5124 3895 1229 

2 চিগ্রাভ 11 56৫ 4 2701 2284 417 

3 যাজাী 8 ৪৫০ 4 1748 1270 478 

4 খুরনা 8 ৪৯১ 4 2366 1646 720 

5 ফর্যার 10 ৪৫৯ 4 2160 1815 345 

6 র্দরট 6 ২৫৪ 4 1267 1088 179 

7 যাংপুয 4 ১৫১ 4 859 689 170 

 7wU  64wU  ৩৪৫৭টি 4wU  16225 12651 3538 

 
* 1 x ইউর্নয়ন/দৌয/ভানগয ভূর্ভ কার্য কভ িকতিা, 2 x ইউর্নয়ন/দৌয/ভানগয ভূর্ভ উ-কার্য কভ িকতিা, 1 x  

প্রদ াব িায, 1x অর্প ায়ক, 1 x র্যচ্ছন্ন কভী (কনটিনদজর্ন্প খাতভুি)। 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

১০ 

 



 

২.৩ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িকতিাগদণয কভ িফন্টন : 

 

**   বচয়াযম্যান   : দপ্তয প্রধান ও ার্ফ িক সুর্র্যয়য দার্য়ত্ব 

বচয়াযম্যাদনয অনুর্্র্তদত ও ছুটিকারীন ভয় বফাদড ি কভ িযত বজিষ্ঠ দস্য ছুটিকারীন প্রর্তভূ র্দদফ দার্য়ত্ব ারন কযদফন।

   

নাং কভ িকতিাগদণয নাভ ও দফী 
অর্ িত অর্ধাখা/াখা  

ছুটিকারীন প্রর্তভূ 

 
অর্ধাখা াখা াখা 

১। দস্য (প্রান) ক) অর্ধাখা-১ 

খ) অর্ধাখা-২ 

গ) বকাট ি অফ ওয়াড ি 

াখা-১ ও ৭ 

াখা-২ ও ৩ 

ঢাকা নওয়াফ এদস্টট 

দস্য (ভূর্ভ ্যবফ্ানা) 

২। দস্য (ভূর্ভ ্যবফ্ানা) ক) অর্ধাখা-৩ 

খ) বকাট ি অফ ওয়াড ি 
াখা-৪, ৫ ও ৬ 

বাওয়ার যাজ এদস্টট 
দস্য (প্রান) 

 
 

নাং কভ িকতিাগদণয নাভ ও দফী অর্ িত াখা/অর্ধাখা ছুটিকারীন প্রর্তভূ 

১। উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ াখা-১ (প্রান) ও াখা-৭ (র্াফ াখা) এফাং বকাট ি অফ ওয়াড ি 

কভ িকতিা/কভ িচাযী ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ ও ্যবফ্ানা 
উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

২। উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ াখা-২ (াধাযণ বফা) ও াখা-৩ (র্যকল্পনা ও উন্নয়ন) উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

 
৩। উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ াখা-৪ ( ভাঠ ম িাদয়য ফাদজট এফাং অর্ডট ), াখা-৫ (ভূর্ভ উন্নয়ন 

কয) এফাং াখা-৬ (খা জর্ভ, জরভার, জাতীয় াংদ ম্পর্কিত ও 

আইন াংিান্ত র্ফলয়ার্দ 

উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

 

৪। কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ াখা-১ (প্রান) 
 

ক) বফাদড িয আবিান্তযীণ কভ িকতিা/ কভ িচাযী র্নদয়াগ/ ফদরী/প্রার্নক  

    শৃঙ্খরামূরক র্ফলয়ার্দ এফাং কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয ্যবর্িগত  

     নর্থ াংযিন; 

খ)  ফার্ল িক বগানীয় প্রর্তদফদন াংযিণ; 

গ) ভিয় বা, স্টাপ র্ভটিাং, র্ফবাগীয় ফাছাই/ দদান্নর্ত কর্ভটিয  

    বা ও র্ফদল বা আফান এফাং এতদাংিান্ত র্ফলয়ার্দ; 

ঘ) র্ফবাগীয় উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযদদয কাম িারয় াংর্িষ্ট  

   কভ িকতিা/কভ িচাযী র্নদয়াগ/ ফদরী/দদান্নর্ত/ টাইভদস্কর/ র্দরকন  

   বগ্রড ও প্রার্নক শৃঙ্খরামূরক র্ফলয়ার্দ; 

ঙ) র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযগদণয ভ্রভণ র্ফর অনুদভাদন; 

চ) র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযগদণয র্যদ িন প্রর্তদফদন  

   মূল্যায়ন ও র্যফীিণ; 

ছ) বফাদড িয ভার্ক  ও ফার্ল িক র্ফফযণী ততযী ও বপ্রযণ; 

জ) তথ্য ও অর্বদমাগ; 

ঝ) বকাট ি অফ ওয়াড ি এয কভ িকতিা/কভ িচাযী াংিান্ত র্ফলয়ার্দ ও  

   ্যবফ্ানা; 

ঞ) কর প্রকায র্চঠিত্র গ্রণ, বপ্রযণ ও ্যবফ্ানা। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

 

৫। কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ াখা-২ (াধাযণ বফা) 

ক) ফার্ল িক িয় র্যকল্পনা প্রণয়ন;  

খ) বফাদড িয কর ভারাভার ও বফা িয় এফাং যফযা; 

গ) বটর্রদপান, পদটাকর্য়ায, কর্ম্পউটায ও কর্ম্পউটায যোভার্দ,  

    ইন্টাযদনট ইতিার্দ াংযিণ ও ্যবফ্ানা;  

ঘ) কর প্রকায মন্ত্রার্ত, আফাফত্র িয় ও বভযাভত ্যবফ্ানা  

   এফাং কর কাম িাদদ, ভঞ্জুযী আদদ ও র্ফর প্রদান;  

ঙ) মানফান বভযাভত ও ্যবফ্ানা;  

চ) বফাদড িয কাম িারদয়য াং্ান, দাপ্তর্যক র্নযািা ও র্ফর্ফধ  

    র্ফলয়ার্দ; 

ছ) াধাযণ ভিয় ও প্রদটাকর াংিান্ত কাম িার্দ। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

 

৬। কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ াখা-৩ (র্যকল্পনা ও উন্নয়ন) 

ক) উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও এতদাংিান্ত কভ িকাদন্ডয ভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ; 

খ) ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফতিভান কাম িাফরীদত গর্তঞ্চায এফাং 

বফাড িদক আদযা র্িারী কযদণয জ্য  নতুন উদযাগ গ্রণ ও 

ইদনাদবন াংিান্ত র্ফলয়ার্দ; 

গ) ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা প্রণমন (অঃযে চলধ); 

ঘ) আইটি বর র্ফলয়ক (ওদয়ফাইট, াবিায, ইন্টাযদনট 

কাদনকটির্বটি, র্বর্ডও কনপাদযর্ন্পাং ইতিার্দ);  

ঙ) ই-গবদন িন্প, জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর  ও তনর্তকতা াংিান্ত । 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

 

১১ 



নাং কভ িকতিাগদণয নাভ ও দফী অর্ িত াখা/অর্ধাখা ছুটিকারীন প্রর্তভূ 

৭। কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ াখা-৪ ( ভাঠ ম িাদয়য ফাদজট এফাং অর্ডট ) 
 

ক) বজরা, উদজরা ও তীর কাম িারদয়য ফাদজট প্রণয়ন ছােকযণ 

ও ্যবয় র্নয়ন্ত্রণ; 

খ)  বজরা দত তীর ম িাদয়য কর ভূর্ভ অর্পদয অর্ডট আর্ি 

াংিান্ত তদাযর্ক কযা;  

গ) ভূর্ভ ্যবফ্ানায ভাঠ প্রান াংিান্ত র্ফর্বন্ন অর্বদমাদগয তদন্ত 

কযা;  

ঘ) ভাঠ ম িাদয়য প্রর্িণ ও প্রর্িদণয ফাদজট ফযাদ্দ কযা;  

ঙ) ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ফলয়ক (অচঅ);  

চ) যাজাী, যাংপুয ও খুরনা র্ফবাদগয বজরা প্রাক ও অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব)গদণয র্যদ িন ও কভ িতৎযতা র্যফীিন 

কযা। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

 

৮। কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ াখা-৫ (ভূর্ভ উন্নয়ন কয) 

ক) ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দার্ফ র্নধ িাযন, ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় 

বৃর্দ্ধয জ্য  প্রদয়জনীয় ্যবফ্া গ্রণ এফাং ভন্ত্রণারয় র্বর্িক র্ফর্বন্ন 

াং্ায ফদকয়া দাফী র্নধ িাযন আদাদয়য দদি গ্রণ; 

খ) ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় াংিান্ত ভার্ক প্রর্তদফদন, ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারয় অ্য া্য  ভন্ত্রণারয় ও দপ্তযমূদ বপ্রযণ;    

গ) নাভজাযী ও বযন্টাটির্পদকট বকদয ভার্ক প্রর্তদফদন ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারয় ও াংর্িষ্ট দপ্তযমূদ বপ্রযণ;   

ঘ) কর প্রকায বকাট ি বক ও আইন াংিান্ত র্ফলয়ার্দ; 

ঙ) চিগ্রাভ ও র্দরট র্ফবাদগয বজরা প্রাক ও অর্তর্যি বজরা 

প্রাক (যাজস্ব) গদণয র্যদ িন ও কভ িতৎযতা র্যফীিণ কযা। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

৯। কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬

  

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

র্ফলয়ার্দ) 

ক) প্রর্িণ াংিান্ত র্ফলয়ার্দ 

খ) খা জর্ভ র্চর্িতকযণ াংিান্ত বজরা উদজরা ম িাদয়য কর্ভটিয 

কভ িকান্ড র্যদ িন যীর্ফিণ ও তদাযকীকযণ এফাং ভার্ক 

প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ; 

গ) জরভার ইজাযা াংিান্ত র্ফলয়ার্দ;  

ঘ) ঢাকা ও ফর্যার র্ফবাদগয বজরা প্রাক ও অর্তর্যি বজরা 

প্রাক (যাজস্ব) গদণয র্যদ িন ও কভ িতৎযতা র্যফীিণ কযা;   

ঙ) বফাড ি ও এদস্টট এয কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয ইনাউজ প্রর্িণ;  

ছ) ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কাম িারদয়য কভ িকতিাগদণয র্যদ িন াংিান্ত; 

জ) কাউর্ন্পর অর্পায ও জাতীয় াংদ ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কাযয কর্ভনায-৫ 

 

১০। র্াফ যিণ কভ িকতিা  াখা-৭ (র্াফ াখা, বফাদড িয ফাদজট ও রাইদেযী) 
 

ক) বফাড ি ও র্ফবাগীয় উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয়য ফাদজট 

প্রণয়ন, ছােকযণ ও ্যবয় র্নয়ন্ত্রণ; 

খ) বফাড ি ও র্ফবাগীয় কাম িারদয়য অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্িকযণ;   

গ) কর প্রকায র্ফর প্রস্তুতকযণ ও বচক/অথ ি প্রদান াংিান্ত 

র্ফলয়ার্দ কভ িচাযীদদয চাকুযী ফই প্রস্তুতকযণ ও াংযিন কযা; 

ঘ) রাইদেযী ্যবফ্ানা ও ত্াফধান। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

 

 

 

২। এছাো কভ িকতিাগণ ভদয় ভদয় বফাড ি কর্তিি অথফা যকায কর্তিক প্রদি দার্য়ত্ব মথামথবাদফ ারন কযদফন। 

৩। এ আদদ অর্ফরদে কাম িকয দফ।  

                       

 

                     স্বািয (অস্পষ্ট)  

(বভাঃ ভাহ্ফপৄজুয যভান) 

বচয়াযম্যান 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ঢাকা 

Email-chairman@lrb.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

১২ 

mailto:Email-chairman@lrb.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

াখা-১ (প্রান) 

১৪১-১৪৩ ভর্তর্ঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০।  

www.lrb.gov.bd 

২.৪ র্টিদজন চাট িায : 
 

সুষ্ঠু বফা প্রদান র্নর্চিতত কযণাদথ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি প্রণীত র্টিদজন চাট িায র্নম্নরূ:  
 

 

 

১। র্বন  ও  র্ভন ।  
 

র্বন : দি, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ ভূর্ভ ্যবফ্ানা।  
 

র্ভন :  ভূর্ভ ্যবফ্ানা আদৄর্নক ও বটকই প্রমৄর্িয দফ িািভ ্যবফাদযয ভাধ্যদভ জনফান্ধফ ভূর্ভ বফা র্নর্চিততকযণ ।  

 

২। বফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত: 

 

২.১ নাগর্যক বফা 
  

িঃনাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রার্প্ত্ান 

বফায মূল্য 

এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, দফী, 

বপান নেয ও ই-বভইর) 

 

১ নাগর্যকগণ 

কর্তিক চার্ত ও 

প্রদানদমাগ্য তথ্য 

উািমূ 

নাগর্যদকয আদফদদনয 

র্যদপ্রর্িদত যার্য/র্ফর্ধ 

বভতাদফক আদফদদনয  

ভাধ্যদভ 

নাগর্যদকয আদফদন, 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয 

াংযর্িত তথ্য/উাি। 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

তথ্য অর্ধকায 

আইদনয 

আওতায় 

ধাম িকৃত মূল্য 

াধাযণ বিদত্র ২০ 

(র্ফ) র্দন 

দফ িাচ্চ ৩০ (র্ত্র) 

র্দন, র্ফদল বিদত্র 

তথ্য অর্ধকায 

আইদনয ৯(৪) ধাযা 

বভাতাদফক 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

ও 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকাযী 

কভ িকতিা 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

 

 

২.২ প্রার্তষ্ঠার্নক বফা  

িঃনাং বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রার্প্ত্ান 

বফায মূল্য 

এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, দফী, 

বপান নেয ও ইদভইর) 

১ 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায  

বফাড ি ও র্ফবাগীয় 

উভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায 

কাম িারদয়য 

ফাদজট ছােকযণ 

অনরাইন ফাদজট ্যবফ্ানা  

এফাং ডাকদমাদগ বপ্রযণ 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও 

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

-- 

 

 

 

 

ফাদজট প্রার্প্তয 

৭ (র্দদনয) ভদধ্য 

 

 

 

র্াফ যিণ কভ িকতিা 

বপান নাং-৯৫৫২৮৮১ 

accountsofficer@lrb.gov.bd 

 

 

 

২ 

 

 

বফাড ি ও র্ফবাগীয় 

কাম িারদয়য 

অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্িকযণ 

ত্র বমাগদমাগদয ভাধ্যদভ 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও 

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

-- ত্র প্রার্প্তয ০১ 

(এক) ভাদয 

ভদধ্য 

 

র্াফ যিণ কভ িকতিা 

বপান নাং-৯৫৫২৮৮১ 

accountsofficer@lrb.gov.bd 

 

 

৩ 
 

কর প্রকায র্ফর  

প্রস্তুতকযণ ও 

বচক/অথ ি প্রদান  

াংিান্ত র্ফলয়ার্দ 

ত্র বমাগদমাগদয ভাধ্যদভ 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও 

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

-- কাগজত্র প্রার্প্তয 

০৭ (াত) র্দন 

 

 

র্াফ যিণ কভ িকতিা 

বপান নাং-৯৫৫২৮৮১ 

accountsofficer@lrb.gov.bd 

 

 

৪ 

 

বজরা, উদজরা  

ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ  

অর্পদয ফাদজট 

প্রণয়ন ও ্যবয় 

র্নয়ন্ত্রণ। 

অনরাইন ফাদজট ্যবফ্ানা 

এফাং যার্য ডাকদমাদগ 

বপ্রযণ 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

-- ০১ (এক) ভা জনাফ পয়ার আদভদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

বপান- ৯৫৬১০১৯ 

ই-বভইর alrc4@lrb.gov.bd 

৫ ফাদজট 

প্রস্তুতকযণ, 

ফাদজট 

উদামাজন ও 

পুন: উদমাজন। 

অনরাইন ফাদজট ্যবফ্ানা 

এফাং যার্য ডাকদমাদগ 

বপ্রযণ 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

-- ফাদজট  প্রার্প্তয ২ 

(দুই) ভাদয 

ভদধ্য 

জনাফ পয়ার আদভদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

বপান- ৯৫৬১০১৯ 

ই-বভইর alrc4@lrb.gov.bd 
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িঃনাং 

 

বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্ত্ান 

বফায মূল্য 

এফাং র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, দফী, 

বপান নেয ও ইদভইর) 

 

৬ বজরা দত ইউর্নয়ন অর্প 

ম িাদয়য কর ভূর্ভ অর্পদয 

অর্ডট আর্ি াংিান্ত  

উদজরা  ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ  

অর্পদয অর্ডট আর্ি 

াংিান্ত র্ফলয়ার্দ তদাযর্ক 

কযা। 

ত্র বমাগদমাগদয 

ভাধ্যদভ 
--- -- ফাদজট প্রার্প্তয য 

০৩ (র্তন) প্তা 
জনাফ পয়ার আদভদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

বপান- ৯৫৬১০১৯ 

ই-বভইর alrc4@lrb.gov.bd 

৭ র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাযগদণয র্যদ িন ও 

কভ ি-তৎযতা র্যফীিণ কযা। 

র্যদ িন 

প্রর্তদফদদনয 

আদরাদক প্রাপ্ত 

ত্রুটির্ফচুির্ত ম্পদকি 

াংর্িষ্টদদযদক 
অফর্তকযণ 

র্যদ িন 

প্রর্তদফদন ও 

কভ িতৎযতায 

ছক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

-- ০৩ (র্তন) প্তা জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@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 

ত্রুটির্ফচুির্ত ম্পদকি 

াংর্িষ্টদদযদক 

অফর্তকযণ 

র্যদ িন 

প্রর্তদফদন ও 

কভ িতৎযতায 

ছক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

-- ০৩ (র্তন) প্তা 1) জনাফ র্ফকা র্ফশ্বা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

বপান নাং-৯৫৮৮৩৭৮ 

(যাজাী, যাংপুয ও খুরনা ও 

ফর্যার র্ফবাগ)। 

২) বফগভ াযাফান তাহুযা, 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

‡dvb-9562587 
ই-বভইর –alrc5@lrb.gov.bd 

(ঢাকা, চিগ্রাভ, র্দরট ও 

ভয়ভনর্াং র্ফবাগ) 

৯ ভূর্ভ ্যবফ্ানায ভাঠ প্রান 

াংিান্ত র্ফর্বন্ন অর্বদমাদগয 

তদন্ত কযা 

প্রাপ্ত অর্বদমাদগয 

র্বর্িদত ৃহীত 

কাম িিভ যার্য 

এফাং ডাকদমাদগ 

অফর্তকযদণয 

ভাধ্যদভ ্যবফ্া গ্রণ 

প্রাপ্ত অর্বদমাগ 

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

-- ০১ (এক) ভা জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১০ াংদীয় ্ায়ী কর্ভটি, 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ ইতিার্দ 

্াদন প্রদয়াজনীয় তথ্য-উাি 

বপ্রযণ 

যার্য, ডাক ও ই-

বভইদরয ভাধ্যদভ 

অর্ধমাচন 

ত্র/প্রদি 

র্নদদ িনা এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

-- ০১ (এক) প্তা বফগভ াযাফান তাহুযা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

বপান-৯৫৬২৫৮৭ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১১ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কাম িারদয়য 

কভ িকতিাগদণয র্যদ িন 

প্রর্তদফদদনয উয প্রদয়াজনীয় 

্যবফ্া গ্রণ 

যার্য, ডাকদমাদগ  

ও ই-বভইদরয 

ভাধ্যদভ 

দার্খরকৃত 

র্যদ িন 

প্রর্তদফদন 

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

-- ০১ (এক) প্তা জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১২ ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী 

র্নধ িাযণ, আদায় ও বৃর্দ্ধয জ্য  

প্রদয়াজনীয় ্যবফ্া গ্রণ এফাং 

ভন্ত্রণারয় র্বর্িক র্ফর্বন্ন 

াং্ায ফদকয়া দাফী র্নধ িাযণ 

 আদাদয়য দদি গ্রণ 

এফাং  ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় 

াংিান্ত ভার্ক প্রর্তদফদন ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারয়  অ্য া্য  ভন্ত্রণারয় 

এফাং র্ফর্বন্ন দপ্তদয বপ্রযণ। 

নাভজাযী, বযন্ট াটি ির্পদকট 

বকদয ভার্ক প্রর্তদফদন ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারয় াংর্িষ্ট দপ্তযমূদ 

বপ্রযণ। কর প্রকায বকাট ি বক 

াংিান্ত র্ফলয়ার্দ। 

যার্য, ডাকদমাদগ  

ও ই-বভইদরয 

ভাধ্যদভ 

র্যদাট ি ও র্যটাণ ি 

এফাং ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

-- 

 

০২ (দুই) প্তা বফগভ াযাফান তাহুযা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

বপান-৯৫৬২৫৮৭ 

ই-বভইর alrc5@lrb.gov.bd 
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১৪ 

 

 

২.৩ অবিন্তযীণ বফা: 

 
িঃনাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রার্প্ত্ান 

বফায 

মূল্য এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা নাভ, দফী, 

বপান নেয ও ইদভইর 

 

০১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কর 

কভ িচাযীদদয র্নদয়াগ/ফদরী/ 

দদান্নর্ত/শূ্য  দ বঘালণা/ 

দ সৃর্ষ্ট   

অর্প আদদ/স্মাযক  র্ফর্ধ-র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

-- ০১ (এক) 

ভা 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

০২ বফাদড িয কর প্রকায অর্গ্রভ 

ভঞ্জুদযয প্রার্নক র্নয়ন্ত্রদকয 

দার্য়ত্ব ারন 

অর্প আদদ/স্মাযক  র্ফর্ধ-র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  
-- ০৭ 

(াত)র্দন 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 
০৩ কর বেণীয কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীয র্নদয়াগ, ্ায়ীকযণ, 

দিতাীভা অর্তিভ, 

র্আযএর ভঞ্জুয, বফতন 

ভতা, পূণ ি চাকুযী গণনা,  

বাক প্রস্তাফ গ্রণ, বজিষ্ঠতা, 

র্নধ িাযণ, র্নদয়াগ র্ফর্ধ ততযী 

ও ার্ব ি বুক াংযিণ 

অর্প আদদ/স্মাযক  র্ফর্ধ-র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  
-- ১০ 

(দ)র্দন 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

০৪ অত্র বফাদড িয কর কভ িকতিা 

/কভ িচাযীদদয ছুটি,  অর্জিত 

ছুটি, োর্ন্ত র্ফদনাদন ছুটি, 

প্রসুর্ত ছুটি,  ফর্ঃ ফাাংরাদদ 

ছুটি গ্রদণ ্যবফ্া গ্রণ ও 

র্ফর্বন্ন আদারদত যকার্য 

ািী র্দদফ ািি প্রদাদনয 

র্নর্ভি ্যবফ্া গ্রণ 

অর্প আদদ/স্মাযক  র্ফর্ধ-র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  
-- ০৭ (াত) 

র্দন 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

০৫ অত্র বফাদড িয কর বেণীয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীয শৃাংখরা 

র্ফলয়ক ্যবফ্া গ্রণ, আনীত 

অর্বদমাগ মূদয তদন্ত, 

তথ্য-উাি াংগ্র ও 

াংযিণ, অর্বদমাগ নাভা, 

অর্বদমাগ র্ফফযণী ততযী,  

র্ফর্বন্ন আদারত দত বপ্রর্যত 

ভন / আদদ এয উয 

্যবফ্া গ্রণ,  ভাভরায 

দপাওয়াযী জফাফ প্রণয়ন এয 

্যবফ্া গ্রণ 

অর্প আদদ/স্মাযক  র্ফর্ধ-র্ফধান বভাতাদফক 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 
-- ০৭ (াত) 

র্দন 
জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

০৬  অত্র বফাদড িয কর বেণীয 

কভ িকতিা ও কভ িচাযীয In-

House ও  On-the-Job 

বের্নাং এয ্যবফ্াকযণ, 

প্রর্িণ কভ ি -র্যকল্পনা 

প্রণয়ন ও র্ফদল বের্নাং 

ভর্ডউর প্রস্তুতকযণ, প্রর্িণ 

কভ িসূচী ভিয় ও    

ফাস্তফায়দনয ্যবফ্া বনয়া, 

াটি ির্পদকট প্রদান, প্রর্িণ 

াংিান্ত কর বযকড ি 

াংযিণ।  

যার্য স্বযীদয 

উর্্র্তয ভাধ্যদভ 

 
 
  
 

প্রর্িণ ভর্ডউর, 

অর্ধদফন সূর্চ, নদ 

ইতিার্দ এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

  

-- ০৩ (র্তন) 

প্তা 

 বভাছাঃ নার্দযা আখতায 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 
ই-বভইর alrc6@lrb.gov.bd 
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িঃনাং বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধর্ত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্ত্ান 

বফায মূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, দফী, বপান 

নেয ও ইদভইর) 

 

০৭

 
  

বকন্ধীয়বাদফ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ত্র 

গ্রণ ও  জাযীয ্যবফ্ানা, স্টাপ 

ার্জযা, াধাযণ প্রান র্যচারনা   

যার্য, ডাকদমাদগ  ও 

ই-বভইদরয ভাধ্যদভ 

অর্ধমাচন  এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 
-- তদনর্ন্নন  জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

০৮ কর্তিি কর্তিক ৃহীত র্দ্ধাদন্তয নর্থ 

াখায় বপযত প্রার্প্তয য আদদ/ত্র 

জাযীকযণ 

অর্প আদদ/স্মাযক 

ইতিার্দয ভাধ্যদভ 

প্রাপ্ত র্নদদ িনা -- ০১ 

(এক)র্দন 

 

াখা কভ িকতিাগণ 

 

০৯ বফাদড িয প্রদয়াজনীয় পযভ, বস্টনাযী  

ও ভদনাযী দ্র্যবার্দ এফাং 

আফাফত্র নানার্ফধ উকযণ 

াংগ্র ও র্ফতযণ 

অর্ধমাচদনয ভাধ্যদভ 

যার্য 

অর্ধমাচন -- ভজুদ থাকা 

াদদি  

৩ (র্তন) 

প্তা 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc2@lrb.gov.bd 

১০ বফাদড িয কর গােী িয়, বভযাভত ও 

্যবফ্ানা। কভ িকতিাদদয যকাযী 

আফার্ক  ও দাপ্তর্যক বটর্রদপান 

াংদমাগ, বভযাভত ও ্যবফ্ানা। 

অর্ধমাচন অর্ধমাচন ত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

-- ৪ (চায) 

প্তা 

 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর  alrc2@lrb.gov.bd 

১১ বফাদড িয ভটযগােী ্যবর্িগত কাদজ 

্যবফায ফাফদ গােী বাো আদায়, গােী 

দুঘ িটনায় জর্েত দায়ী ্যবর্িগদণয 

র্নকট বথদক ির্তপুযণ আদায়, 

াফ িির্ণক গােী ্যবফায ফাফদ বাো 

কতিন না দাফী নদত্র প্রদান, 

প্রার্নক কাদজ ্যবফহৃত গােীয 

জ্বারানীয র্ফর প্রস্তুতপূফ িক এর্জ 

অর্পদ দার্খর ও মথাভদয় 

উদিারনপূফ িক াংর্িষ্ট বদোর াম্প 

ফযাফদয বপ্রযণ 

অর্ধমাচন 

এফাং কর্তিদিয প্রদি 

র্নদদ িনা 

অর্ধমাচন ত্র ও 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

-- ৭ (াত) 

র্দন 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc2@lrb.gov.bd 

১২ বকাট ি অফ ওয়াড িঃ বাওয়ার যাজ 

এদস্টট ও ঢাকা নওয়াফ এদস্টদটয 

কভ িকতিা- কভ িচাযীদদয র্নদয়াগ/ 

ফদরী/প্রার্নক শৃঙ্খরামূরক র্ফলয়ার্দ 

এফাং কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয ্যবর্িগত 

নর্থ াংযিণ। বকাট ি অফ ওয়াড িঃ 

বাওয়ার যাজ এদস্টট ও ঢাকা নওয়াফ 

এদস্টদটয র্ফলদয় ভন্ত্রণারদয় বমাগাদমাগ 

ও প্রর্তদফদন বপ্রযণ এফাং নীর্তর্নধ িাযণ 

াংিান্ত র্ফলয়ার্দ 

আদদ ও স্মাযকদত্রয 

ভাধ্যদভ 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি -- ২ (দুই) 

প্তা 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১৩ ইদনাদবন কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন ও 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগ বপ্রযণ 

 

-- 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি -- প্রর্ত ফছয 

জুরাই 

ভাদ 

জনাফ র্ফকা র্ফশ্বা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

বপান নাং-৯৫৮৮৩৭৮ 

ই-বভইর alrc3@lrb.gov.bd 

১৪ ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন  

(Action Plan) 

-- 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি -- প্রর্ত ফছয 

জুরাই 

ভাদ 

জনাফ র্ফকা র্ফশ্বা  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

বপান নাং-৯৫৮৮৩৭৮ 

ই-বভইর alrc3@lrb.gov.bd 

১৬ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

প্রকা 

-- 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি -- প্রর্ত ফছয 

অদটাফয 

ভাদ 

 জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 
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২.৪। আওতাধীন অর্ধদপ্তয/দপ্তয/াং্া কর্তিক প্রদি বফাঃ ওদয়ফ াইদট র্রাংক আকাদয াংমৄি কযা দয়দছ।  

 

৩। অর্বদমাগ ্যবফ্ানা দ্ধর্ত (GRS) 

 বফা প্রার্প্তদত অসুন্তষ্ট দর দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায াংদগ বমাগাদমাগ করুন। র্তর্ন ভাধান র্দদত ্যবথ ি দর র্নদম্নাি 

দ্ধর্তদত বমাগদমাগ কদয আনায ভস্যা অফর্ত করুন। 

  

িঃ

নাং 
কখন বমাগাদমাগ কযদফন বমাগাদমাদগয ঠিকানা র্নষ্পর্িয ভয়ীভা 

 

১। দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা ভাধান র্দদত ্যবথ ি দর GRS বপাকার দয়ন্ট কভ িকতিা 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১,  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর  alrc1@lrb.gov.bd  

১ (এক) প্তা 

২। GRS বপাকার দয়ন্ট কভ িকতিা র্নর্দ্দষ্ট ভদয় 

ভাধান র্দদত ্যবথ ি দর 

বকন্ধীয় অর্বদমাগ ্যবফ্ানা দ্ধর্ত 

১। র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয়য (GRS) বাট িার 
২ (দুই) প্তা 

       

 

৪। আনায কাদছ আভাদদয প্রতিাাঃ  

 
িঃনাং প্রর্তশ্রুর্ত/কার্ঙ্খত বফা প্রার্প্তয রদিি কযণীয় 

১। র্নধ িার্যত পযদভ ম্পূণ িবাদফ পুযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২। ঠিক ভাধ্যদভ প্রাদয়াজনীয় র্প র্যদাধ কযা 

৩। ািাদতয জ্য  র্নধ িার্যত ভদয়য পূদফ িই উর্্ত থাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭

mailto:alrc1@lrb.gov.bd


 

২০১৭-২০১৮ 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 

ৃহীত কাম িিভ ফতিভান অফ্া ভন্ত্যব 

০১ জনাফ বভাঃ আবুর কাদভ 

র্তা-আঃ আর্জজ খান 

গ্রাভ-বাগরাবুর্নয়া 

উদজরা-ফটিয়াঘাটা, 

খুরনা 

ডাকদমাদগ 

০৪-০৫-২০১৭ 

জনাফ র্রটন চন্ধ 

াওরাদায,  

াটি ির্পদকট 

বকায, 

ফটিয়াঘাটা উদজরা 

ভূর্ভ অর্প এয 

র্ফরুদদ্ধ দূনীর্তয 

অর্বদমাগ 

জনাফ এ এভ যইজ 

উর্দ্দন আম্মদ,  

উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায, খুরনা 

র্ফবাগ, খুরনা 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদড িয 

স্মাযক নাং-৩১.০২.০ 

০০.০১৫..২০.০০৪.১

৭.৯৬ তার্যখ- ১৫ 

জুন ২০১৭ মূদর উ 

ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায, খুরনা 

র্ফবাগ, খুরনাদক 

দার্য়ত্ব  বদয়া য়।  

তনন্তকাযী কভ িকতিা কর্তিক  

স্মাযক নাং-৩১.০২.০০০০. 

০২৪.০৭.০০৫.১৮.২৩, 

তার্যখ ০৪ বেব্রুয়ার্য ২০১৮ 

এয ভাধ্যদভ দার্খরকৃত তদন্ত 

প্রর্তদফদন ম িাদরাচনাদন্ত 

বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায  

বফাড ি কর্তিক প্রদি র্দ্ধাদন্তয 

আদরাদক প্রদয়াজনীয় ্যবফ্া 

গ্রদণয জ্য  স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০১

৩.১৭.১১৯ তার্যখ- ২৮ 

বপব্রুয়ার্য ২০১৮ মূদর বজরা 

প্রাক, খুরনাদক ত্র বদয়া 

দয়দছ।   

 

০২ জনাফ বভাাম্মদ আরী 

র্তা- মৃত নর্ছয উদ্দীন  

গ্রাভ-কুতুযা, ডাকঘয-উর্ষ্ট, 

উদজরা-ত্নীতরা, নওগা  

ডাকদমাদগ 

২৮-১১-২০১৭ 

জনাফ বভাঃ 

আতাউয যভান 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-

কাযী কভ িকতিা, 

ত্নীতরা-কৃষ্ণপুয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প, উদজরা-

ত্নীতরা, নওগাঁ এয 

র্ফরুদদ্ধ দুনীর্ত, 

িভতায 

অ্যবফায, 

বস্বচ্ছাচার্যতা ও 

যকাযী খা জর্ভ 

্যবর্ি  ভার্রকানায় 

খার্যজ কদয বদয়ায 

অর্বদমাগ 

জনাফ এ বক এভ 

বফনজার্ভন র্যয়াজী, 

উভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায, যাজাী 

র্ফবাগ, যাজাী 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং ৩১.০২. 

০০০০.০১১.১৩.০১৩ 

.১৭.৮৬১, তার্যখ- 

২৬ র্ডদেয ২০১৭ 

মূদর উ ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায,  

যাজাী র্ফবাগ, 

যাজাীদক দার্য়ত্ব  

বদয়া য়।   

 তদন্ত কাম িিভ চরভান।  

০৩ জনাফ বভাঃ জর্ভ উদ্দীন গাং  

উদজরা-বভৌরবীফাজায 

দয, বজরা-বভৌরবীফাজায   

ডাকদমাদগ 

২৬-১২-২০১৭ 

জনাফ অরক ভ িা, 

অর্প কাযী, 

উদজরা  ভূর্ভ 

অর্প,  

বভৌরবীফাজায 

দয, এয র্ফরুদদ্ধ 

ই-নাভজার্য 

কাম িিদভ অনীা, 

নাভজার্য ভাভরায়  

র্ফরে দুনীর্তয 

অর্বদমাগ  

কাজী বভযাজ বাদন 

উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩, ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি, ঢাকা   

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  উ ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায-

৩, ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড িদক দার্য়ত্ব  বদয়া 

য়। 

তনন্তকাযী কভ িকতিা কর্তিক 

কর্তিক স্মাযক নাং-

৩১.০২.০০০০..০৯.০০৭.১৬

.০২, তার্যখ ১৫ জানুয়ার্য 

২০১৮ এয ভাধ্যদভ 

দার্খরকৃত তদন্ত প্রর্তদফদন 

ম িাদরাচনাদন্ত বচয়াযম্যান, 

ভূর্ভ াংস্কায  বফাড ি কর্তিক 

প্রদি র্দ্ধাদন্তয আদরাদক 

প্রদয়াজনীয় ্যবফ্া গ্রদণয 

জ্য  স্মাযক নাং ৩১.০২.০০ 

০০.০১১.১৩.০১৩.১৭.৬৯ 

তার্যখ-০৪ বপব্রুয়ার্য ২০১৮ 

মূদর বজরা প্রাক  

বভৌরবীফাজাদক ত্র বদয়া 

দয়দছ। 

 

 

 

 
১৮ 



 
০৪ জনাফ বভাঃ ওর্রয়ায যভান  

র্তা- বাফান বখ 

াাং-খাজাডাাংগা, 

উদজরা-রূা, খুরনা 

ডাকদমাদগ 

০৪-০২-২১০৮ 

দুনীর্তয ভাধ্যদভ 

যকাযী কভ িচাযীয 

স্ত্রীয নাদভ র্ব র্ 

রীজ বক ৬১/৭৮-

৭৯ (উদজরা 

রুা, বজরা-

খুরনা) নফায়দণয 

র্ফরুদদ্ধ অর্বদমাগ 

জনাফ বভাঃ যর্ফ-উয-

বযজা র্র্দ্দকী, 

দস্য, (ভূর্ভ 

্যবফ্ানা) 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, 

ঢাকা 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং-৩১.০২. 

০০০০.০১১.১৩.০১৩

.১৭.২৩১ তার্যখ -১০  

এর্প্রর ২০১৮ মূদর 

দস্য, (ভূর্ভ 

্যবফ্ানা) ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি, 

ঢাকাদক দার্য়ত্ব  

বদয়া য় 

তনন্তকাযী কভ িকতিা কর্তিক 

স্মাযক নাং-৩১.০২.০০০০. 

০০৫.০২.০০১.১৮.৭০ 

তার্যখ ০২ জুরাই ২০১৮ এয 

ভাধ্যদভ দার্খরকৃত তদন্ত  

প্রর্তদফদন ম িাদরাচনাদন্ত 

বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায  

বফাড ি কর্তিক প্রদি র্দ্ধাদন্তয 

আদরাদক প্রদয়াজনীয় ্যবফ্া 

গ্রদণয জ্য  স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০১ 

৩.১৭. ৪৮০, তার্যখ-২৩ 

জুরাই ২০১৮ মূদর বজরা 

প্রাক,  খুরনাদক ত্র 

বদয়া দয়দছ  

 

০৫ জনাফ  আাদুজ্জাভান  

র্তা-মৃত ফর্নজ উদ্দন, 

াাং-তাযতা, উদজরা-

নওগাঁ দয, নওগাঁ 

ডাকদমাদগ 

২২-০২-২০১৮ 

জনাফ ার্ফবুজ্জাভান, 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-

কাযী কভ িকতিা, 

াার্নয়া ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প, নওগাঁ 

দয, নওগাঁ এয 

অবফধ ও বফআইনী 

ফদরী এয অর্বদমাগ 

বফগভ ারভা 

আখতায জাান,   

দস্য (প্রান),  

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, 

ঢাকা 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং ৩১.০২. 

০০০.০১৫.২০.০০৪.১

৭.২২৭ তার্যখ-১০ 

এর্প্রর ২০১৭ মূদর 

দস্য (প্রান), 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, 

ঢাকাদক দার্য়ত্ব  

বদয়া য় 

তনন্তকাযী কভ িকতিা কর্তিক 

স্মাযক নাং-৩১.০২. 

০০০০.০০৪.০৫..০০২.১৮.১

৪২, তার্যখ ২১ জুন ২০১৮ 

এয ভাধ্যদভ দার্খরকৃত তদন্ত 

প্রর্তদফদন ম িাদরাচনাদন্ত 

বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায  

বফাড ি কর্তিক প্রদি র্দ্ধাদন্তয 

আদরাদক প্রদয়াজনীয় ্যবফ্া 

গ্রদণয জ্য  স্মাযক নাং 

৩১.০২.০০০০.০১১.১৩.০১

৩.১৭.৪৮১, তার্যখ- ২৩ 

জুরাই ২০১৮ মূদর বজরা 

প্রাক, নওগাঁ বক ত্র বদয়া 

দয়দছ 

 

০৬ জনাফ বভাঃ ইদকন্নায আরী,  

াাং-যাোভাটি, পৄরফােী, 

র্দনাজপুয 

ডাকদমাদগ 

১২-০৩-২০১৮ 

পৄরফােী উদজরা 

ভূর্ভ অর্পদয  

উদজরা র্নফ িাী 

অর্পায (কাযী 

কর্ভনায (ভূর্ভ, 

অর্তর্যি দার্য়ত্ব) 

জনাফ বভাঃ আব্দু 

ারাভ বচৌদৄযী এয 

র্ফরুদদ্ধ জার ও ভূয়া 

দর্রর র্দদয় 

নাভজাযী বক 

অনুদভাদন প্রদান 

এফাং উায জাদফদা 

নকর যফযা না 

কযায় র্ফলদয় 

অর্বদমাগ  

উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায, যাজাী 

র্ফবাগ 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং-৩১.০২. 

০০০০.০১১.০১১.১৩.

০১.১৩.১৭.(অাং 

২২৩, তার্যখ-১০ 

এর্প্রর ২০১৮ মূদর 

উ ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায, যাজাী 

র্ফবাগ, যাজাীদক 

দার্য়ত্ব  বদয়া য় 

 তদন্ত কাম িিভ চরভান।  

০৭ জনাফ বভাঃ তয়দ আরী  

গ্রাভ- এলুয়ােী, পৄরফার্ে, 

র্দনাজপুয ,  

ডাকদমাদগ 

০৯-০৪-২০১৮ 

র্দনাজপুয  পৄরফােী 

উদজরা ভূর্ভ 

অর্পদ ও ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পদ 

কর্তয় দারার 

চদিয র্র্ন্ডদকদট 

পৄরফােী উদজরা 

ভূর্ভ ভার্রকগণ 

ীভাীন য়যানীয 

র্কায ভদভ ি 

অর্বদমাগ 

বজরা প্রাক, 

র্দনাজপুয  

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং ৩১.০২. 

০০০০.০১১ 

.১৩.০১৩.১৭.২৭১, 

তার্যখ-২৩ এর্প্রর 

২০১৮ মূদর বজরা 

প্রাক, 

র্দনাজপুযদক দার্য়ত্ব  

বদয়া য়। 

তদন্ত কাম িিভ চরভান  



০৮ জনাফ অর্জত কুন্ডু যায় 

র্তা-মৃত র্ফকা কুন্ডু যায় 

াাং-সুরতানপুয, উদজরা- 

নওগাঁ দয, নওগাঁ 

ডাকদমাদগ 

১৯-০৪-২০১৮ 

বভাছাঃ নাজনীন 

াযবীন, ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ উ-কাযী 

কভ িকতিা, চর্ন্ডপুয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্প, নওগাঁ দয 

এয দূনীর্ত ও একই 

কভ ি্ দর নওগাঁ 

বৌযবা দীঘ ি ৬ 

(ছয়) ফছয 

অবফধবাদফ চাকুযী 

কযায অর্বদমাগ 

কর্ভনায, যাজাী 

র্ফবাগ 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং-৩১.০২. 

০০০০.১৩ 

০১৩.১৭.(অাং).৩০

০ তার্যখ-০৯ বভ 

২০১৮ মূদর 

কর্ভনায, যাজাী 

র্ফবাগ, যাজাীদক 

দার্য়ত্ব  বদয়া য়। 

তদন্ত কাম িিভ চরভান  

৯ জনাফ বভাঃ বকাযফান আরী 

র্তা-বভাঃ আযাপ আরী 

গ্রাভ- াট নওগাঁ, দুফরাটী 

বযাড, উদজরা-নওগাঁ 

দয, নওগাঁ 

ডাকদমাদগ 

২৯-০৫-২০১৮ 

 নওগাঁ দয 

উদজরায নওগাঁ 

বৌযবা-চর্ন্ডপুয 

ইউর্নয়ন  ভূর্ভ 

অর্পদয ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ উ-কাযী 

কভ িকতিা,   

নাজনীন াযবীন 

এয র্ফরুদদ্ধ দুনীর্তয 

অর্বদমাগ 

বজরা প্রাক, নওগাঁ অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং-৩১.০২. 

০০০০.০১১.১৩.০১৩

.১৭.৩৬৬ তার্যখ- 

১০ জুন ২০১৮ মূদর 

বজরা প্রাক, 

নওগাঁদক দার্য়ত্ব  

বদয়া য়। 

তদন্ত কাম িিভ চরভান  

১০ জনাফ বভাঃ বভাতাদচ্ছয যভান  

র্তা-মৃত অর্য উদ্দীন 

প্রভার্ণক, াাং-র্ভরা,  

উদজরা-আত্রাই, নওগাঁ 

ডাকদমাদগ 

০৬-০৬-২০১৮ 

 নওগাঁ বজরায 

আত্রাই উদজরায 

াট কালুাো- 

কার্রকাপুয 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পদয ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ কাযী 

কভ িকতিা  (বাযপ্রাপ্ত) 

জনাফ যর্দুর 

ইরাভ এয অবফধ 

কভ িকান্ড ও বফ- 

আইনীবাদফ খাজনা 

গ্রণ  

বজরা প্রাক, নওগাঁ অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জ্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং-৩১.০২. 

০০০০.০১১.১৩.০১৩

.১৭.৪০২ তার্যখ- ০৩ 

জুরাই ২০১৮ মূদর 

বজরা প্রাক, নওগাঁ 

বক দার্য়ত্ব  বদয়া য়।  

তদন্ত কাম িিভ চরভান  

      

 

 

 

৪। আনায কাদছ আভাদদয প্রতিাা:  

 
িঃনাং প্রর্তশ্রুত/কার্ঙ্খত বফা প্রার্প্তয রদিি কযণীয় 

১। র্নধ িার্যত পযদভ ম্পূণ িবাদফ পুযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২। ঠিক ভাধ্যদভ প্রাদয়াজনীয় র্প র্যদাধ কযা 

৩। ািাদতয জ্য  র্নধ িার্যত ভদয়য পূদফ িই উর্্ত থাকা 

 
 

 

 

 

২০ 

 



২.৯ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয তার্রকা ও বমাগাদমাগ : 
 

ি.

নাং 

নাভ ও দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইদভইর বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/ বভাফাইর 

০১ জনাফ বভাঃ ভাহ্ফপৄজুয যভান  

বচয়াযম্যান 

৯৫৫২৮০৭ 

D-৯৫৮৪৯৫৯ 

Fax: ৯৫৬২২২৭ 

৯৩৪৬৩৮৮ 

০১৭৫৫৫৭৯৬৮৯ 

chairman@lrb.gov.bd 

২৬/০৯/২০১৩  আর্য়ান-৫,যকাযী অর্পা ি 

বকায়াটায, বফইরী বযাড, ঢাকা 

০২ জনাফ র্ফকা র্ফশ্বা  

বচয়াযম্যান ভদাদদয়য একান্ত র্চফ 

৯৫৮৮৩৭৮ ০১৭১৬০০৩৭৯৭ 

pschairman@lrb.gov.bd 

০৯/১১/২০১৭  ফাা-১৬/১/২ বটারাযফাগ, 

র্ভযপুয-১, ঢাকা 

০৩ জনাফ বভাঃ যর্ফ-উয  বযজা র্র্দ্দকী  

দস্য (ভূর্ভ ্যবফ্না) 

৯৫৫৩৫১৬ ৭২৫৩৩৭৪ 

০১৭১২০৯৪৬৯০ 

member2@lrb.gov.bd 

১২/০৩/২০১৮  ফােী নাং-৫৯৩, ব্লক-র্, বযাড 

নাং-০১, র্খরগাঁও ঢাকা-১২১৯ 

০৪ জনাফ ারভা আখতায জাান 

দস্য (প্রান) 

৯৫৫৩৫১৬ 

D-৯৫৮৭৩০৮ 

০১৯১১২৩৪৫৪৩ 

member1@lrb.gov.bd 

২৮/০৩/২০১৭  ফােী নাং-৮০, ফ্ল্িাট-৯র্, বযাড 

নাং-১১/এ, ধানভর্ন্ড আ/এ, ঢাকা 

০৫ জনাফ ঝযনা বফগভ  

দস্য (প্রান) 

৯৫৫৩৫১৬ 

D-৯৫৮৭৩০৮ 

৮৩৩১৪৮৭ 

০১৫৫২৩৭৫২৭৩ 

member2@lrb.gov.bd 

০১/০৬/২০১৫ ০৮/০৩/২০১৮ বরদটক যভা, ফ্ল্িাট-২র্জ, 

৭/র্ড ার্ন্তফাগ, ঢাকা-১২১৭ 

০৬ জনাফ বভাঃ আব্দুয যাদদ খান 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

৯৫৬৫৫৫৪ ৭১৯৩০১৩ 

০১৭১৫৫৪৩৬৩১ 

dlrc2@lrb.gov.bd 

২১/০৯/২০১৭ ০১/০৪/২০১৮ ফাা-৫১/র্ফ, আর্জভপুয 

অর্পা ি বকায়াটায 

০৭  কাজী বভযাজ বাদন, 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

৯৫৫২৮০২ ০১৭১৯০৯২৩২৪ 

dlrc3@lrb.gov.bd 

১৩/০৪/১৭  ফাা নাং-এ/৪, ফােী-৬৪, বযাড-

১৮/২৭, ব্লক-এ, ফনানী , ঢাকা 

০৮  জনাফ বভাঃ বখাবুয যভান 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায -১ 

৯৫৬২২২০ ০১৭১১৭৩৩০৫৭ 

dlrc1@lrb.gov.bd 

২৯/১০/২০১৭ ০১/০২/২০১৮ ভ-৭৫, র্যীন টাওয়ায,র্চিতভ 

বভরুর ফাড্ডা, ঢাকা 

০৯ বফগভ ফনভ বভাস্তাযী 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

৯৫৬৫৫৫৪ ০১৭৫৫৯৫৮৫৭৭ 

dlrc2@lrb.gov.bd 

১৫/০৪/১৮  ১৩র্ফ/১০র্ফ, ফ্ল্িাট-৯২,ফাফয 

বযাড, বভাাম্মদপুয। 

১০ জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

(প্রান) অর্তর্যি দার্য়ত্ব াখা-২ 

৯৫৬২৬৭১ ০১৭১৭৮৯০৬০৭ 

alrc1@lrb.gov.bd 

০৪/০৮/২০১৪  ফ্ল্িাট ৪/র্ফ, বরদটক কুে 

কুটিয ৪৫, র্দিশ্বযী বযাড, 

ঢাকা-১২১৭ 

১১ জনাফ াযাফান তাহুযা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

৯৫৮৭৩২২ ০১৮১৮৮৭৩৮৭৮ 

alrc5@ lrb.gov.bd 

 ২৫/২/২০১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ৮, বক এভ দা বরন টিকাটুরী 

ঢাকা-১২০৪ 

১২ জনাফ ফীর্থ বদফনাথ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

৯৫৫২৮৬৯ ০১৭১২২২৫৫৪০ 

alrc5@lrb.gov.bd 

২৯/৯/২০১৬  ৪ বক এভ দা বরন, নাবানা, 

আর্ ার্নমুন, ফ্ল্িাট-র্-৪, 

টিকাটুর্র, ঢাকা 

১৩ বভাছাঃ নার্দযা আখতায 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

.......... ০১৭১২৩৬১৬৩৬ 

alrc6@ lrb.gov.bd 

১৫/০৫/২০১৭  ৩১৯ র্নঝিয, ফ্ল্িাট-র্ফ, 

এর্রপিান্ট বযাড, ঢাকা 

১৪ জনাফ পয়ার আদভদ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

০২৯৫৬১০১৯ ০১৭১৭০৭২০১৭ 

alrc4@lrb.gov.bd 

২৫/০৪/২০১৮  ফাা-১২৯, বযাড-০৩, 

িফী, র্ভযপুয, ঢাকা-১২১৬ 

১৫ জনাফ আবুর ফাায বভাঃ আভীয উর্দ্দন 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

৯৫৬২৫৮৭ ৭১৯৩০১৩ 

০১৭১৫৫৪৩৬৩১ 

alrc3@lrb.gov.bd 

০৬/১২/২০১৬ ০৭/১১/২০১৭ ফ্ল্িাট নাং- এ ৪০১, গাদড িন র্বউ 

এাট িঃ, ১৮/১, ১৯ গাদড িন বযাড, 

র্চিতভ কাযওয়ানজায, ঢাকা-১২১৫ 

১৬ জনাফ বভাাম্মদ কাভরুর ইরাভ  

উ- ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায 

৯৫৬৫৫৫৪ ০১৯১৬৬৬৪৪৪৪ 

dlrc2@lrb.gov.bd 

২৬/০৩/২০১৮ ০৫/০৪/২০১৮  

১৭ জনাফ আবু াদর বভাাম্মদ ওফায়দুিা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

৯৫৬২৫৮৭ ০১৭৩১২৯১৮৫৫ 

alrc4@lrb.gov.bd 

৩০/০৮/২০১৬ ০২/১০/২০১৭ ফাা-১২ (৫ভ তরা), বযাড-৫, 

ফর্ত ফে ফাগ, র্ভযপুয-২, ঢাকা-

১২১৬ 

১৮ জনাফ বভাাঃ আকফয আরী  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

৯৫৮৭৩২২ ০১৭২৮৫৫৭২২০ 

alrc1@lrb.gov.bd 

১১/০১/২০১৫ ১০/০১/২০১৮ ্য াভ গাদড িন, ব্লক -৪, ফাা নাং-

৮০৪, র্ভযপুয -১৩, ঢাকা 

১৯ বভাঃ যর্পকুর ইরাভ তালুকদায 

র্এটু বচয়াযম্যান 

৯৫৬৬৭৩৭ ০১৮২৪৫৩১৩৫৭ 

pachairman@lrb.gov.bd 

  ৫১ ীদযযফাগ, র্ভযপুয, ঢাকা। 

২০ বযজাউর কর্যভ বখান্নকায 

াঁটর্রর্কায (প্রান াখা) 

 ০১৮১৯৪৩৮৪৮০ 

section1@lrb.gov.bd 

০৪/০৮/১৯৯৬  র্ফ-৭৮/র্জ-৮, এর্জর্ফ কদরানী, 

াাতার বজান, ভর্তর্ঝর , 

ঢাকা। 

 

 

২১ 

 



র্ফবাগীয় উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায: 

 

ি

নাং 

নাভ ও দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইন্টাযদনট বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/ বভাফাইর 

০১ জনাফ এন এভ বর্রভ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,ঢাকা র্ফবাগ  

৯৫১৩৭৪১ ০১৭২০৫২৬৪৫৫ 

dlrcdhaka@lrb.gov.bd 

২০/০৩/২০১৪  ১২/১/র্ (৪থ ি 

তরা, পূফ ি) বযাড 

নাং-২, শ্যাভরী, 

ঢাকা 

০২ জনাফ বভাঃ বগারাভ ভাওরা  

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, চিগ্রাভ র্ফবাগ 

০৩১-৬৫২২৬৫ ০১৭১৫০৭৯৬৭৯ 

dlrcchittagong@lrb.gov.bd 

১৪/১১/২০১৬ ৩০/০৪/২০১৮  

০৩  জনাফ এ বক এভ বফনজার্ভন র্যয়াজী 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, যাজাী র্ফবাগ 

০৭২১-৭৭২৬৯০ ০১৭১১৪৬৮০৭০ 

dlrcrajshahi@lrb.gov.bd 

১৮/০৯/২০১৬ ২৩/০৭/২০১৮  

০৪ জনাফ যইজ উর্দ্দন আম্মদ  

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, খুরনা র্ফবাগ 

০৪১-৭৬২৪৮৮ ০১৭১৫৯১৬০৬৮ 

dlrckhulna@lrb.gov.bd 

০২/০৯/২০১৪   

০৫ বভাছাঃ আযজু আযা বফগভ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, যাংপুয র্ফবাগ 

০৫২১-৫৬০৫৯ ০১৭১৬১৯৫০২২ 

dlrcrangpur@lrb.gov.bd 

২৩/১১/২০১৭   

০৬  জনাফ ভভতাজ বফগভ  

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,  র্দরট র্ফবাগ 

০৮২১-৮৪০১১৩ ০১৭১১১৭৯৭৬৭ 

dlrcsylhet@lrb.gov.bd 

১২/০৫/২০১৪ ১১/০৪/২০১৮  

০৭ জনাফ এভ র্ড আব্দু ারাভ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, ফর্যার র্ফবাগ 

০৪৩-১৬৪৪৫৩ ০১৭১৬১৬৯৭৪১ 

dlrcbarishal@lrb.gov.bd 

২৪/১২/২০১৭ ১৯/০৪/২০১৮  

০৮ জনাফ বভাাম্মদ জীভ উদ্দীন 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, চিগ্রাভ র্ফবাগ 

০৩১-৬৫২২৬৫ ০১৭১২০১১৫৯৭ 

dlrcchittagong@lrb.gov.bd 

৯/৫/২০১৮   

 

 

বকাট ি অফ ওয়াড ি: ঢাকা নওয়ান এদস্টট ও বাওয়ার যাজ এদস্টট 

 
 

ি.নাং নাভ ও দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইন্টাযদনট বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/বভাফাইর 

০১ তয়দ বরাকভান আভদ 

ম্যাদনজায, বাওয়ার যাজ এদস্টট 

৯৫৭১৮৯৯ ৯৩৬২২৩৮ 

০১৭১১৩৯৬৯৬৫ 

১৩/০৮/২০১৪  র্ফ-২/ই-৬, ভর্তর্ঝর কদরানী 

(আইর্ডয়ার বজান), ঢাকা  

০২ তয়দ বরাকভান আভদ 

ম্যাদনজায, ঢাকা নওয়াফ এদস্টট, (অর্তর্যি দার্য়ত্ব)  

৯৫৭১৮৯৯ ৯৩৬২২৩৮ 

০১৭১১৩৯৬৯৬৫ 

১৩/০৮/২০১৪  র্ফ-২/ই-৬, ভর্তর্ঝর কদরানী 

(আইর্ডয়ার বজান), ঢাকা  

০৩ জনাফ বভাঃ ার্ব্বয বাদন 

র্র্নয়য ম্যাদনজায, ঢাকা নওয়াফ এদস্টট 

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

কদরজ বযাড, ঢাকা 

০৪  জনাফ ইয়ার্য আযাপাত (টিটু) 

কাযী ম্যাদনজায (ম্পর্ি), ঢাকা নওয়াফ এদস্টট 

-- ০১৭১২৬৯৬০৮৬ ১১/১২/২০০৪  ৫৪/৫ র্চিতভ ভাদাযদটক, 

বুজফাগ, ঢাকা 

০৫ জনাফ বভাঃ ার্ফবুয যভান 

কাযী ম্যাদনজায, ঢাকা নওয়াফ এদস্টট 

-- ০১৭১৬০৩৩৩৫৪ ১৬/০৯/১৯৯৮  মৃত আজায আরী ভূইয়া, 

গ্রাভ- রুরী, বাঃ গাফদন্নাছ, 

ভূয়াপুয, বজরা: টাোইর 

০৬ জনাফ এ এভ যর্পকুর াান 

র্র্নয়য ম্যাদনজায, বাওয়ার যাজ এদস্টট 

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

০৭  জনাফ বভাঃ যাউপৄর আভীন 

কাযী ম্যানাজায (ম্পর্ি), বাওয়ার যাজ এদস্টট 

-- ০১৬১১৬৫৫৭৫৫ ০৫/০৪/২০১৩  দর্িণ ফনশ্রী, ফােী নাং-৪৬, বযাড-

৮/২, ব্লক-ই, যাভপুযা, ঢাকা 

০৮ জনাফ জার্কয বাদন 

আইন কভ িকতিা, ঢাকা নওয়াফ এদস্টট 

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

বভরুর ফাড্ডা, ঢাকা 

০৯  জনাফ বভাঃ র্দুর ইরাভ 

কাযী ম্যাদনজায (প্রান), ঢাকা নওয়াফ এদস্টট  

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

ফনশ্রী, যাভপুযা, ঢাকা 

১০ জনাফ আযাপৄর আযপীন বভািা 

আইন কভ িকতিা, বাওয়ার যাজ এদস্টট 

-- ০১৭১৮৬১৯৫৬৬ ২৩/০৪/২০০৫  ফােী নাং-৫, বযাড নাং- ১/র্, 

ব্লক-র্ফ, নদফাদয় াউর্জাং 

র্রঃ, বভাাম্মদপুয, ঢাকা 
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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 
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অধ্যায়-৩ 

৩.১ র্যদাট ি/র্যটাণ ি/প্রর্তদফদন 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয (াধাযণ+াং্ায) দার্ফ (রিিভাত্রা) ও অজিন/আদায় এয র্ফফযণ র্নম্নরু:   

 

াধাযণ দার্ফ ও আদায় র্ফফযণী  

দার্ফ আদায় 

ফদকয়া দার্ফ ার দার্ফ বভাট বভাট আদায় 

১৮৫,২৯,৩৭,০৬৬ ২৭৮,৮৬,১৪,৬৮২ ৪৬৪,১৫,৫১,৭৪৮ ৪৭৯,২১,০৮,৬৭১ 

 

াং্ায দার্ফ 

দার্ফ আদায় 

ফদকয়া দার্ফ ার দার্ফ বভাট বভাট আদায় 

৭২০,৯৯,৫৮,৫৯৩ ১৩১,৫৬,৭১,৩৫৩ ৮৫২,৫৬,২৯,৯৪৬ ১২৫,৯৩,০৯,৬৯০ 

 

াধাযণ+াং্ায দার্ফ  ও আদায়  

বভাট দার্ফ বভাট আদায় আদাদয়য ায 

(াধাযণ+াং্া) ফদকয়া দার্ফ ার দার্ফ বভাট 
৬০৫,১৪,১৮,৩৬১ 

৯০৬,২৮,৯৫,৬৫৯ ৪১০,৪২,৮৬,০৩৫ ১৩১৬,৭১,৮১,৬৯৪ 45.96% 

 

নাভজার্য ও জভাবাদগয তথ্য: 

 ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয নাভজাযী ভাভরায র্ফফযণ র্নম্নরু:- 

 
ছক ক 

 

দাদয়যকৃত নাভজার্য  

ভাভরায াংখ্যা 

বভাট দাদয়যকৃত 

নাভজার্য ভাভরায 

াংখ্যা 

র্নষ্পন্ন নাভজাযী ভাভরায াংখ্যা অফর্ষ্ট অর্নষ্পন্ন নাভজাযী ভাভরায 

াংখ্যা 

১ভ খন্ড ২য় খন্ড ১ভ খন্ড ২য় খন্ড বভাট ১ভ খন্ড ২য় খন্ড বভাট 

১৬,৩৮,৫৬৭ ৩,০৪,৩৮২ ১৯,৪২,৯৪৯ ১০,৭৭,৭৬৪ ২,৯৮,৮৭৮ ১৩,৭৬,৬৪২ ৫,৬০,৮০৩ ৫৫,৫০৪ ৫,৬৬,৩০৭ 

 
াটি ির্পদকট বভাকদ্দভায তথ্য: 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরা ও আদায়কৃত টাকায র্ফফযণ র্নম্নরু:-  

    

র্ফগত অথ িফছদযয 

অর্নষ্পন্ন াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা 

চরভান অথ িফছদযয 

দাদয়যকৃত াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা 

বভাট াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা  

র্নষ্পন্ন 

াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা 

আদায়কৃত টাকায 

র্যভাণ 

১২,৩২৫ ৮,৯৯৪ ২১,৩১৯ ৫,৬৪০ ২৬,০৩,৪৪,৩৪৭ 

 



 

 
  

অধ্যায়-৪ 
 

৪.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও র্ফবাগীয় দপ্তদযয ফাদজট ও র্নযীিা প্রর্তদফদন। 

 

৪৬-ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

 

৪৬০৭-ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ২০১৭-১৮ অথ ি ফৎদযয ফার্ল িক খযচ ও ভ িণ/ঘাটর্তয াংর্িপ্ত র্ফফযণী।                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                   (অাংক মূ াজায টাকায়) 
                                                                                     

বকাড নাং প্রর্তষ্ঠাদনয নাভ াংদার্ধত ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ 

প্রকৃত ্যবয় 

২০১৭-১৮ 

ভ িদণয 

র্যভাণ 

ভন্ত্যব/্যবাখ্যা 

৪৬০৭ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

10,50,23 ৯,৬৬,৬৬ 

 

 

83,57 ক) শূণ্য দদ কভ িকতিা দায়ন না ওয়ায়  এফাং নুতন 

কভ িচাযী র্নদয়াগ না ওয়ায় ফযাদ্দ উিৃি যদয়দছ। 

খ) অথ ি ফছদযয বদল াংদার্ধত ফযাদদ্দয অথ ি 

াওয়ায় প্রদয়াজনীয়  আনৃষ্ঠার্নকতা ম্পন্ন কযা ম্ভফ 

না ওয়ায় এফাং বফা খাতমূদয র্ফর মথাভদয় না 

াওয়ায় অথ ি উিৃি যদয়দছ। 

 

 
৪৬-ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

 
৪৬০৭-ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও র্ফবাগীয় কাম িারয়মূ ২০১৭-১৮ অথ ি ফৎদযয ফার্ল িক খযচ ও ভ িদণয াংর্িপ্ত র্ফফযণী। 

                                                                                       (অাংক মূ াজায টাকায়) 

বকাড নাং প্রর্তষ্ঠাদনয নাভ াংদার্ধত ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ 

প্রকৃত ্যবয় 

২০১৭-১৮ 

ভ িদণয 

র্যভাণ 

ভন্ত্যব/্যবাখ্যা 

৪৫০০ অর্পাযদদয বফতন 

4501 অর্পাযদদয বফতন 1,42,80 1,24,51 18,29 শূণ্য দদ কভ িকতিা দায়ন না ওয়ায় ফযাদ্দ 

উিৃি যদয়দছ। 

৪৬০০ প্রর্তষ্ঠান কিভচাযীদদয বফতন 

4601 প্রর্তষ্ঠান কিভচাযীদদয বফতন 1,32,30 1,12,73 19,57 প্রার্নক কাযদণ ৩য় ও ৪থ ি বেণীয শূণ্য দ 

পূযণ না ওয়ায পদর ফযাদ্দ উিৃি যদয়দছ 

4700 বভাট বাতার্দ 1,93,47 1,73,78 19,69 কভ িকতিা ও কভ িচাযীয দ শূণ্য থাকায়  ফযাদ্দ 

উিৃি যদয়দছ। 

4800 বভাট যফযা ও বফা 2,39,15 2,19,44 19,71 অথ ি ফছদযয বদল াংদার্ধত ফযাদদ্দয অথ ি 

াওয়ায় প্রদয়াজনীয়  আনৃষ্ঠার্নকতা ম্পন্ন কযা 

ম্ভফ না ওয়ায় এফাং বফা খাতমূদয র্ফর 

মথাভদয় না াওয়ায় অথ ি উিৃি যদয়দছ। 

4900 বভাট বভযাভত ও াংযিণ 20,00 16,96 3,04 প্রার্নক কাযদণ ও ঠিক ভদয় র্ফর না 

াওয়ায় অথ ি উিৃি যদয়দছ। 

6800 বভাট ম্পদ াংগ্র ও িয় 3,22,51 3,19,24 3,27 বভাট ফযাদদ্দয ২% এয বচদয় কভ উিৃি ওয়ায় 

্যবাখ্যায প্রদয়াজন বনই। 

 ফ িদভাট 10,50,23 9,66,66 83,57  
 

 

 
 
 

২৫ 

 
 
 

৪৬-ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 



 

৪৬০৭-ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও উায অধীন্ ৭টি র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায দপ্তদযয ২০১৭-১৮ দনয র্ফস্তার্যত ্যবয় র্ফফযণী।                                                                                                

                                                                (অাংক মূ াজায টাকায়) 

বকাড 

নাং খাত/ উখাত মূ 

াংদার্ধত 

ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ 

প্রকৃত ্যবয় 

২০১৭-১৮ উিৃি (-) ভন্ত্যব 

৪৫০০ অর্পাযদদয বফতন 

4501 অর্পাযদদয বফতন 14280 12451 (-)1829 শূণ্য দদ কভ িকতিা দায়ন না ওয়ায় ফযাদ্দ উিৃি 

যদয়দছ। 

৪৬০০ প্রর্তষ্ঠান কিভচাযীদদয বফতন 

4601 প্রর্তষ্ঠান কিভচাযীদদয 

বফতন 
13230 11273 (-)1957 ৩য় ও ৪থ ি বেণীয শূণ্য দ পূযণ না ওয়ায় পদর ফযাদ্দ 

উিৃি যদয়দছ। 

4700 বাতার্দ 

4705 ফার্ে বাো বাতা 10185 9522 (-)663  

4709 োর্ন্ত র্ফদনাদন বাতা 765 725 (-)40  

4713 উৎফ বাতা 4585 3860 (-)725  

4714 ফাাংরা নফফল ি বাতা 460 400 (-)60  

4717 র্চর্কৎা বাতা 1500 1288 (-)212  

4725 বধারাই বাতা 52 22 (-)30  

4755 টির্পন বাতা 200 109 (-)91  

4765 মাতায়াত বাতা 280 163 (-)117  

4773 র্িা বাতা 720 364 (-)356  

4795 অ্য া্য  বাতা 600 925 (-)325  

4700 বভাট বাতার্দ 19347 17378 (-)1967 কভ িকতিা ও কভ িচাযীয দ শূণ্য থাকায়  ফযাদ্দ উিৃি 

যদয়দছ। 

4800 যফযা ও বফা 

4801 ভ্রভণ ্যবয় 6500 5698 (-)802  

4805 ওবায টাইভ 1500 1558 (-)58  

4806 বাো-অর্প 2700 2700   

4810  বৌযকয 5 5   

4815 ডাক 250 225 (-)25  

4816 বটর্রদপান/দটর্রগ্রাভ/ 

বটর্রর্প্রন্টায 

810 542 (-)268  

4819 ার্ন 450 121 (-)329  

4821 র্ফদুিৎ 600 361 (-)239  

4823 বদোর ও লুর্েদকন্ট 2500 2559 (-)59  

4831 ফইত্র ও াভর্য়কী 500 27 (-)23  

4833 প্রচায ও র্ফজ্ঞান 800 800 (-)0  

4836 ইউর্নপভ ি 250 133 (-)117  

4840 প্রর্িণ ্যবয় 800 767 (-)33  

4845 আপ্যায়ন ্যবয় 400 399 (-)1  

4877 প্রাঃ প্রাপ্ত কভ িকতিাদদয 

গােী বভযাভত 

900 1206 (+)306  

4883 ন্ানী 

বাতা/র্প/ার্যের্ভক 

1000 997 (-)3  

4884 যীিা র্প/যীিা 

াংিান্ত ্যবয় 

600 111 (-)489  

4888 কর্ম্পউটায াভগ্রী  600 607 (-)7  

4893 ায়ার্যাং চাজি 1400 1396 (-)4  

4899 অ্য া্য  ্যবয় 1800 1732 (-)68  

4800  বভাট যফযা ও বফা 24365 21944 (-)1971 অথ ি ফছদযয বদল াংদার্ধত ফযাদদ্দয অথ ি াওয়ায় 

প্রদয়াজনীয়  আনৃষ্ঠার্নকতা ম্পন্ন কযা ম্ভফ না ওয়ায় 

এফাং বফা খাতমূদয র্ফর মথাভদয় না াওয়ায় অথ ি 

উিৃি যদয়দছ। 

 

২৬ 

 



 

৪৬০৭-ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও উায অধীন্ ৭টি র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায দপ্তদযয ২০১৭-১৮ দনয র্ফস্তার্যত ্যবয় র্ফফযণী।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(অাংক মূ াজায টাকায়) 
বকাড 

নাং খাত/ উখাত মূ 

াংদার্ধত 

ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ 

প্রকৃত ্যবয় 

২০১৭-১৮ উিৃি (-) ভন্ত্যব 

4900 বভযাভত ও াংযিণ 

4901 বভাটয মানফান 1300 1287 (-)13  

4906 আফাফত্র 300 213 (-)87  

4911 কর্ম্পউটায ও অর্প যজ্ঞাভ 400 196 (-)204  

4900 বভাট বভযাভত ও াংযিণ 2000 1696 (-)304 প্রার্নক কাযদণ ও ঠিক ভদয় র্ফর না াওয়ায় অথ ি 

উিৃি যদয়দছ। 

6800 ম্পদ াংগ্র ও িয় 

6815 কর্ম্পউটায ও মন্ত্রাাং 318510 31527 (-)324  

6821 আফাফত্র 400 397 (-)3  

6800  বভাট ম্পদ াংগ্র ও িয় 318910 31924 (-)327 বভাট ফযাদদ্দয ২% এয বচদয় কভ উিৃি ওয়ায় ্যবাখ্যায 

প্রদয়াজন বনই। 

 ফ িদভাট 105023 96666 (-)8357  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

২৭ 

 

 

২০১৭-১৮ অথ ি ফছদযয ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িারদয়য প্রকৃত ্যবয় র্ফফযণী 

                                                                                                         (অাংক মূ াজায টাকায়) 
বকাড নাং খাত/ উখাত মূ ভূর্ভ ঢাকা চিগ্রাভ যাজাী খুরনা ফর্যার র্দরট যাংপুয বভাট 



াংস্কায 

বফাড ি 

র্ফবাগ র্ফবাগ র্ফবাগ র্ফবাগ র্ফবাগ র্ফবাগ র্ফবাগ 

4501 অর্পাযদদয বফতন 8221 787 786 700 792 110 644 411 12451 

4601 প্রর্তঃ কভ িচাযীদদয বফতন 7894 658 881 726 284 305 392 133 11273 

4705 ফার্ে বাো বাতা 6483 777 264 621 459 229 458 231 9522 

4709 োর্ন্ত র্ফদনাদন বাতা 612 0 0 0 0 14 87 12 725 

4713 উৎফ বাতা 2623 275 276 249 180 51 132 74 3860 

4714 নফফল ি বাতা 255 24 28 25 18 18 20 12 400 

4717 র্চর্কৎা বাতা 884 72 72 66 54 41 69 30 1288 

4725 বধারাই বাতা 17 0 2 2 0 1 0 0 22 

4755 টির্পন বাতা 73 5 5 7 5 5 7 2 109 

4765 মাতায়াত বাতা 110 7 7 10 7 7 11 4 163 

4773 র্িা বাতা 292 12 0 31 12 3 10 4 364 

4795 অ্য া্য  বাতা 527 5 210 14 152 4 10 3 925 

4801 ভ্রভণ ্যবয় 4107 87 324 425 356 121 100 178 5698 

4805 ওবায টাইভ 947 100 158 99 142 0 112 0 1558 

4806 বাো-অর্প 2690 0 0 0 10 0 0 0 2700 

4810 বৌযকয 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

4815 ডাক 210 0 10 0 5 0 0 0 225 

4816 বটর্রদপান 383 30 21 41 20 15 16 16 542 

4819 ার্ন 121 0 0 0 0 0 0 0 121 

4821 র্ফদুিৎ 351 0 4 0 0 6 0 0 361 

4823 বদোর ও লুর্েকিান্ট 1748 170 170 121 250 0 100 0 2559 

4831 ফইত্র ও াভর্য়কী 22 0 0 0 0 0 0 5 27 

4833 প্রচায ও র্ফজ্ঞান 800 0 0 0 0 0 0 0 800 

4836 ইউর্নপভ ি 88 0 15 0 10 2 18 0 133 

4840 প্রর্িণ ্যবয় 401 0 159 41 166 0 0 0 767 

4845 আপ্যায়ন ্যবয় 398 0 0 0 1 0 0 0 399 

4877 প্রাধীকায প্রাপ্ত কভ িকতিাদদয 

গােী বভযাদভত 

1081 0 0 100 25 0 0 0 1206 

4883 ন্ানী বাতা/ 

র্প/ার্যের্ভক 

997 0 0 0 0 0 0 0 997 

4884 যীিায র্প/যীিা 

াংিান্ত ্যবয় 

111 0 0 0 0 0 0 0 111 

4888 কর্ম্পউটায াভগ্রী  518 9 20 20 20 10 5 5 607 

4893 ায়ার্যাং চাজি 1000 0 0 0 198 0 0 198 1396 

4899 অ্য া্য  ্যবয় 1353 49 100 50 50 20 70 40 1732 

4901 বভাটয মানফান 769 74 50 244 75 0 75 0 1287 

4906 আফাফত্র 193 0 0 0 10 10 0 0 213 

4911 কর্ম্পউটায ও অর্প 

যজ্ঞাভ 

121 0 10 20 20 10 10 5 196 

6815 কর্ম্পউটায ও মন্ত্রাাং 31147 0 70 50 0 60 50 150 31527 

6821 আফাফত্র 267 20 50 0 30 0 0 30 397 

  ফ িদভাট 77814 3161 3692 3662 3356 1042 2396 1543 96666 

 

২৮ 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছয ফার্ল িক খযচ ও ভ িদণয াংর্িপ্ত র্ফফযণী : 

 



(ক) ৪৬০৭-ভূর্ভ াংস্কায বফাড িঃ 

                                                                                                                   (অাংকমূ াজায টাকায়) 

ির্ভক 

নাং 

বকাড ও খাদতয নাভ চূোন্ত ভঞ্জুযী ফা 

উদমাজন 

প্রকৃত খযচ ফাদজটঃ উদ্ধৃি/ভ িণ ও 

অর্তর্যি 

1 ৪৫০০-অর্পাযদদয বফতন ১,৪২,৮০ ১,২৪,৫১ ১৮,২৯ 

2 ৪৬০০-প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীদদয বফতন ১,৩২,৩০ ১,১২,৭৩ ১৯,৫৭ 

3 ৪৭০০-বাতার্দ ১,৯৩,৪৭ ১,৭৩,৭৮ ১৯,৬৯ 

4 ৪৮০০-যফযা ও বফা ২,৩৯,১৫ ২,১৯,৪৪ ১৯,৭১ 

5 ৪৯০০-বভযাভত ও াংযিণ ২০,০০ ১৬,৯৬ ৩,০৪ 

6 ৬৮০০-ম্পদ াংগ্র/িয় ৩,২২,৫১ ৩,১৯,২৪ ৩,২৭ 

 বভাট ১০,৫০,২৩ ৯,৬৬,৬৬ ৮৩,৫৭ 

 

(খ) ৪৬৩২-বজরা কাম িারয়মূ t 
(অাংকমূ াজায টাকায়) 

ির্ভক 

নাং 

বকাড ও খাদতয নাভ চূোন্ত ভঞ্জুযী ফা 

উদমাজন 

প্রকৃত খযচ ফাদজটঃ উদ্ধৃি/ভ িণ ও 

অর্তর্যি 

1| ৪৫০০-অর্পাযদদয বফতন ৫৭ ২,২৬ ৬৩৫,১৫ ৬২,৮৯ 

2| ৪৬০০-প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীদদয বফতন ৪১৫১,৫৪, ৩৭১৯,৬২ ৪৩১,৯২ 

3| ৪৭০০-বাতার্দ ৪২৬১,৫১ ৩৫০৬,৫৬ ৭৫৪,৯৫ 

4| ৪৮০০-যফযা ও বফা ৬৩১,৯৫ ৬৮৫,৮০ ৫৩,৮৫ 

5| ৪৯০০-বভযাভত ও াংযিণ ২০,০০ ৩৭,৬৫ ১৭,৬৫ 

6| ৬৮০০-ম্পদ াংগ্র/িয় ৯৭,০০ ১০২,৯০ ৫,৯০ 

 বভাট ৯৭,৩৪,২৬ ৮৬,৮৭,৬৮ ১৩,২৭,১৬  

 

(গ) ৪৬৩৩-উদজরা কাম িারয়মূ t 
(অাংকমূ াজায টাকায়)  

ির্ভক 

নাং 

বকাড ও খাদতয নাভ চূোন্ত ভঞ্জুযী ফা 

উদমাজন 

প্রকৃত খযচ ফাদজটঃ উদ্ধৃি/ভ িণ 

ও অর্তর্যি 

1| ৪৫০০-অর্পাযদদয বফতন ২,০৮,৩৪,৬ ১,৯২,৫৭৩ ১,৫৭৭ 

2| ৪৬০০-প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীদদয বফতন ৮,০০,০১,৮ ৭,৬৫,৯৪৯ ৩৪,০৬৮ 

3| ৪৭০০-বাতার্দ ৮,১৩,৩৭৪ ৭,২৫,৮০২ ৮৭,৫৭১ 

4| ৪৮০০-যফযা ও বফা ২,৮৩,০৫০ ২,৯০,৯২৯ ৭,৮৭৯ 

5| ৪৯০০-বভযাভত ও াংযিণ ১১,০০০ ২১,১১২ ১০,১১২ 

6| ৬৮০০-ম্পদ াংগ্র/িয় ৫৫,০০০ ৬৭,৭৭৩ ১২,৭৭৩ 

 বভাট ২১,৭০,৭৮৮ ২০,৭৫,৮২৬ ৯৪,৮৬২ 

 

(ঘ) ৪৬৩৪-ইউর্নয়ন ভুর্ভ অর্পমূ t 
(অাংকমূ াজায টাকায়)  

ির্ভক 

নাং 

বকাড ও খাদতয নাভ চূোন্ত ভঞ্জুযী ফা 

উদমাজন 

প্রকৃত খযচ ফাদজটঃ উদ্ধৃি/ভ িণ 

ও অর্তর্যি 

1| ৪৫০০-অর্পাযদদয বফতন ১৯,৪৭,৭৫০ ১৮,৬১,১৭৪ ৮৬,৫৭৫ 

2| ৪৬০০-প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীদদয বফতন ১৪,৭০,৬১৭ ১৪,৫৯,৪৯৪ ১১,১২২ 

3| ৪৭০০-বাতার্দ ২,৫৬,০৩৫ ২,৫১,১৪৫ ৪,৮৮৩ 

4| ৪৮০০-যফযা ও বফা ৭,২০৮ ৮,৫৫২ ১,৩৪৪ 

5| ৪৯০০-বভযাভত ও াংযিণ ৮০,০০০ ১,১০,২৯৯ ৩০,২৯৯ 

৬। ৬৮০০-ম্পদ াংগ্র/িয় ৩৭,৬১,৬১০ ৩৬,৯২,৩২৪ ৬৯,২৮৫ 

 

২৯



অর্ডট র্যদাট ি/আর্ি প্রর্তদফদনঃ 

র্নযীিা ন ২০০৫-১৬ এয অর্নষ্পর্িকৃত অর্ডট আর্িয র্ফফযণ : 

আর্িয র্দযানাভ জর্েত টাকায র্যভান ভন্ত্যব 

(ক) র্র্বর অর্ডট(২০০৭-১৬)   

১। কভ িচাযীদদয বফতন-বাতা ফাফদ অর্তর্যি র্যদাধ। 177634.00 অর্নষ্পন্ন 

অর্নয়র্ভতবাদফ ০২টি বফতন বৃর্দ্ধ ০২ফায বদয়ায় যাজস্ব ির্ত 79623.00 অর্নষ্পন্ন 

২। অর্নয়র্ভতবাদফ কর্ম্পউটায াভগ্রী উখাত দত বের্নাং ফাফদ ্যবয় 118000.00 অর্নষ্পন্ন 

৩। গােী িদয় য িাাংগ র্রঃ কর্তিক কভ বিাট কতিন। 65560.00 অর্নষ্পন্ন 

(খ) ্ানীয় ও যাজস্ব অর্ডট(২০০৫-১৬) 0 অর্নষ্পন্ন 

১। গােী চরাচদরয ভয় বভযাভত বদর্খদয় ্যবয়। 91900.00 অর্নষ্পন্ন 

২। জ্বারানী ্যবদয়য স্বদি রগফর্ র্নযীিায় ব না কদয ্যবয়। 173362.00 অর্নষ্পন্ন 

৩। উৎদ মূক(বিাট) কভ কতিন/আদায় কযায় যকাদযয যাজস্ব ির্ত।  45653.00 অর্নষ্পন্ন 

৪। আফাফত্র বভযাভত ও অর্নয়র্ভত ্যবয় 86741.00 অর্নষ্পন্ন 

৫। অথ িবনর্তক খাত র্যফতিন কদয এফাং গােী বযর্জদষ্ট্রন ও র্পটদন র্ফীন অর্নয়র্ভতবাদফ ্যবয়। 247475.00 অর্নষ্পন্ন 

৬। গােী িয় র্ফদর কতিনদমাগ্য মূক ভিদয়য চরর্ত র্াদফয পূদফ িয বজয, ভিয়, র্্র্ত ও বযয়াত গ্রদণয প্রভাণক 

াওয়া মায়র্ন। 

770217.00 অর্নষ্পন্ন 

৭। যফযাকাযী প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফর দত কভ াদয আয়কয কতিন ফাফদ যাজস্ব ির্ত 123662.00 অর্নষ্পন্ন 

৮। ফ ির্নম্ন দযদাতাদক কাম িাদদ প্রদান না কযায় যাজস্ব ির্ত 649000.00 অর্নষ্পন্ন 

৯। র্র্আয-২০০৮ রাংঘন কদয দযদত্রয বটন্ডায র্ফজ্ঞার্প্ত র্র্টিইউদত প্রকা না কযায় যাজস্ব ির্ত 79338000.00 অর্নষ্পন্ন 

১০। র্ফর্বন্ন র্ফর বাউচায র্যদাদধ কভ াদয বিাট কতিদন যাজস্ব ির্ত 30030.00 অর্নষ্পন্ন 

১১। ফােী বাোয উয আয়কয কভ কতিন কযায় যাজস্ব ির্ত 37002.00 অর্নষ্পন্ন 

১২। ভন্ত্রী ভদাদদয়য দপ্তদয ্যবয়দমাগ্য জ¦াারানী, বভযাভত ও বটার ফাফদ বফাড ি বথদক অর্নয়র্ভত ্যবয় 460135.00 অর্নষ্পন্ন 

১৩। অ্য  অর্পদয নাদভ ফযাদ্দকৃত  দাপ্তর্যক বপাদনয র্ফর বফাড ি বথদক র্যদাধ 53923.00 অর্নষ্পন্ন 

১৪। অর্নয়র্ভত বাদফ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয ইনাউজ প্রর্িণ ফাফদ যাজস্ব ির্ত 203600.00 অর্নষ্পন্ন 

১৫। িয়কৃত জ্বারানী রগফর্দত এর্ি াওয়া মায়র্ন 243672.00 অর্নষ্পন্ন 

১৬। ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয ফদকয়া দার্ফ দীঘ ির্ র্দদনয অনাদায়। 13826329769.00 অর্নষ্পন্ন 

(গ) র্ঃ র্নঃ(যাজস্ব)(২০০৫-১৬) 0  

১। গােী িদয় য িাাংগ র্রঃ কর্তিক আয়কয কতিন না কযায় যাজস্ব ির্ত 105600.00 অর্নষ্পন্ন 

‡gvU- 13909430558.00  

 
বভাট অর্নষ্পর্িকৃত অর্ডট আর্িয াংখ্যা - 21wU| 

 
 

র্নযীিা ন ২০১৬-২০১৭ এয অর্নষ্পর্িকৃত অর্ডট আর্িয র্ফফযণ: 
 

আর্িয র্দযানাভ জর্েত টাকায র্যভান ভন্ত্যব 

(ঘ) র্াফ র্নয়ন্ত্রক (যাজস্ব)(২০১৬-২০১৭) ০  

১। র্ফর্বন্ন ্যবয় র্ফর দত আয়কয কতিন না কযায পদরা যাজস্ব ির্ত ১১,৫৮৬.০০ অর্নষ্পন্ন 

২। র্ফর্বন্ন ্যবয় র্ফর দত বিাট কতিন না কযায পদরা যাজস্ব ির্ত ৩,৯৯৫.০০ অর্নষ্পন্ন 

৩। ভ্রভণ বাতা র্ফদর অর্তর্যি গ্রণ পদর যাজস্ব ির্ত ১০০০.০০ অর্নষ্পন্ন 

৪। বফতন বাতা র্ফদর যাজস্ব টির্কট আদায় না কযায পদর যাজস্ব ির্ত ২৬০.০০ অর্নষ্পন্ন 

বভাট ১৬,৮৪১.০০  

 

বভাট অর্নষ্পর্িকৃত অর্ডট আর্িয াংখ্যা- ০৪টি 

 
 
 
 
 
 

৩০ 

 
 



 

অধ্যায়-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 বযর্জস্টায, চ)বনর্ভর্িক ছুটি াংিান্ত বযর্জস্টায, ছ) স্টিাম্প বযর্জস্টায, জ) ভারাভার ভজুদ 

ও র্ফতযণ াংিান্ত বযর্জস্টায ঞ) র্ফর্বন্ন াখায র্যদ িন বযর্জস্টায ও ট) গাড ি পাইর ইতিার্দ ডাটা বফইজ (MIS):  ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি ও বফাদড িয অধীন ভাঠ ম িাদয় কভ িযত কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয প্রদয়াজনীয় তথ্য/উাি ভিদয় (র্যর্ষ্ট-ক) ২০.০০০/- (র্ফ 

াজায) কভ িকতিা/কভ িচাযীয ডাটা বফইজ ততর্য কযা দয়দছ এফাং মা ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ওদয়ফাইট-এ প্রকা কযা আদছ।  

র্ফর্বন্ন ধযদনয পযভ : ১। এদস্টদটয জর্ভ রীজ াওয়ায আদফদন পযভ এফাং রীজ নফায়দনয আদফদন  পযভ 

 মূল্যঃ ২০০/- (দুইত) টাকা।    

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

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

বকাট ি অফ ওয়াড ি বাওয়ার যাজ এদস্টট 

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

বকাট ি অফ ওয়াড ি বাওয়ার যাজ এদস্টট 

(দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীগণ কর্তিক পূযণদমাগ্য) 

একই ্যবর্ি একই বভৌজায একার্ধক দাদগয আদফদন গ্রণ বমাগ্য নয়।  

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

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

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

৩। ফয় : .... (কথায়) ............................ ফৎয  ৪। বা ............................................................... 

৫। ্ায়ী ঠিকানা :........................................................................................................................ 

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

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

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

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

৮। জর্ভ/ জায়গায বচৌদ্দী :.............................................................................................................. 

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

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

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

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

১২। র্ক উদদ্দদশ্য জর্ভ ্যবফহৃত দফ ................................................................................................... 

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

      কযা দয়দছ 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  জাতীয় র্যচয় দত্রয পদটাকর্ (মর্দ থাদক).................................................. 

১৮। রপনাভা : 

 

আর্ভ.............................................. রপ কর্যয়া ফর্রদতর্ছ বম, উদযয তথ্যগুর্র আর্ভ জ্ঞাদন প্রদান কর্যয়ার্ছ। 

তথ্যগুর্র তি, বকান তথ্য র্ভথ্যা নয় অথফা বকান তথ্য বগান কযা য় নাই। আর্ভ এই ম্পর্িয উয বকান ভয় 

স্বত্বার্ধকায দাফী এফাং বদওয়ানী আদারদতয আেয় র্নফ না এফাং রীজ প্রাপ্ত ইদর উা াংযিণ ও বকাট ি অফ ওয়াড িদয 

স্বাদথ িয র্যর্ন্থ বকান কাজ কর্যফ না কর্যদর আইনত দন্ডনীয় ইফ।  

 

 

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

স্বািয 

 
৩১ 



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

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

বকাট ি অফ ওয়াড ি বাওয়ার যাজ এদস্টট 

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

 
দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীগণ কর্তিক পূযণদমাগ্য। 

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

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

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

৩। ফয় : .... (কথায়) ............................ ফৎয  ৪। বা ............................................ 

৫। ্ায়ী ঠিকানা :....................................................................................................... 

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

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

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

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

৮। জর্ভ/ জায়গায বচৌদ্দী :........................................................................................... 

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

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

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

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

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

১৩। র্ক উদদ্দদশ্য জর্ভ ্যবফহৃত দফ ................................................................................ 

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

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

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

 

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

 

রীজ নফায়দনয জ্য  অনুভর্ত বদওয়া দরা। 

 
 

ঃ ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ ওয়াড ি বাওয়ার যাজ এদস্টট, ঢাকা 

ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ ওয়াড ি বাওয়ার যাজ এদস্টট, ঢাকা 

 

 
৩২



 

অধ্যায় 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 

ইতিার্দ ম্পার্দত দয় থাদক। র্ফগত ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফৎদয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি র্নদম্নাি ছদক ফর্ণ িত ভারাভার িয়, ম্পদ াংগ্র কযা 

য়।  

 

 

 

ি.নাং িয়কৃত ভারাভার/দফায  নাভ াংর্িষ্ট খাত/উখাত দযত্র মূল্য/িয় মূল্য াংগ্রদয দ্ধর্ত ভন্ত্যব 

  ১ বস্টনাযী ও ভর্নাযী ভারাভার িয়  ৪৮৯৯ - অ্য া্য  ্যবয়  ২,৯০,৭৭২/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২ ীদতাতা র্নয়ন্ত্রণ মন্ত্রাাং িয় ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২,২০,০০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৩ কর্ম্পউটায বটানায এফাং অপদট 

কাগজ িয় 

৪৮৮৮-  কর্ম্পউটায 

াভগ্রী যফযা বফা 

২,২৯,১২৫/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৪ বিাকার্যজ িয় ৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ৭৭,৭১৫/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৫ ইদরকর্েক ভারাভার িয় ৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ৮৩,৩৩৮/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৬ পদটাকর্ বভর্ন িয় ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১,৪৭,১০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৭ LIMS পটওয়িায বফা িয় ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১,০২,৩০,০০০/- RFP ফাস্তফার্য়ত 

৮ আফাফত্র িয় ৬৮২১- আফাফত্র 

িয় 

২,৫৬,১৪৫/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৯ বডক্সট কর্ম্পউটায িয় ৬৮১৫-  কর্ম্পউটায 

ও মন্ত্রাাং িয় 

৪৯,৯০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১০ বডক্সট কর্ম্পউটায িয় ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২,৮৯,৪০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১১ বডক্সট কর্ম্পউটায, বরজায র্প্রন্টায, 

ইউর্এ ও স্কিানায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২,৬৯,৭০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১২. ল্যাট কর্ম্পউটায, বডক্সট 

কর্ম্পউটায ও ইউর্এ িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২,৯৩,২০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৩. ল্যাট কর্ম্পউটায, বরজায র্প্রন্টায 

ও স্কিানায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২,১১,৫০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৪ ল্যাট কর্ম্পউটায িয় ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২,৫৭,৪০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৫ বজরা উদজরায় “উন্নয়ন বভরায়” 

প্রদ িদনয রদিি  বাস্টায, র্রপদরট 

ছাাদনা খযচ 

৪৮৩৩- প্রচায ও 

র্ফজ্ঞান 

৫,৮৫,৫০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৬ বডর্ডদকদটড াব িায িয় ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১,৯০,৬১,৬৪৮/- OTM ফাস্তফার্য়ত 

১৭ বডর্ডদকদটড াব িায ্ান ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২,৭৩,৭৫২/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৮ কভ িচাযীদদয বাাক র্যচ্ছদ িয় ৪৮৩৬- ইউর্নপভ ৮৭,৭৫০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৯ পাইর কবায ততয়ায ৪৮৯৯-  অ্য া্য  ্যবয় ৫৫,০০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২০ গার্ে বভযাভত ৪৯০১- বভাটয 

মানফান বভযাভত ও 

াংযিণ 

৪,১৭,৬০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২১ গার্েয ্যবাটার্য, টায়ায ও খুচযা 

বভযাভত 

৪৯০১ বভাটয 

মানফান বভযাভত ও 

াংযিণ 

৩,৮১,৬০৬/- যার্য বাউচাদযয ভাধ্যদভ ফাস্তফার্য়ত 



 

ি.নাং িয়কৃত ভারাভাদরয নাভ াংর্িষ্ট খাত/উখাত দযত্র মূল্য/িয় মূল্য াংগ্রদয দ্ধর্ত ভন্ত্যব 

    ২২ যকাযী কাদজয প্রদয়াজদন বস্টনাযী, 

ভদনাাযী, র্ফর্বন্ন যকভ ভারাভার 

িয় কভ িচাযীদদয মাতায়াত র্ফর, 

বরফায র্ফর, র্ফর্বন্ন যকভ কাদজয 

ভজুযী, গােীয বপযী ও বটার র্ফর 

ইতিার্দ ফাফদ  

৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ৫,৪০,৭৪৩/- RFQM  

ও যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

    ২৩ রাইদেযীয জ্য  ফই িয় ৪৮৩১- ফইত্র 

ভর্য়কী 

১১,২৫০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

     ২৪. াব িায সুযিায জ্য  কি র্নভ িাণ ৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৬৫,০০০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

     ২৫. আফাফত্র বভযাভত ৪৯০৬-  আফাফত্র 

বভযাভত ও াংযিণ 

১,২৮,১৯০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

    ২৬ ার্নয র্পল্টাদযয র্পল্টায র্যফতিন ৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ১৫,৪৬০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

   ২৭ পদটাকর্ বভর্ন বভযাভত ও বটানায 

িয় 

৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ৬৫,৯৩৭/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

   ২৮ কর্ম্পউটায াভগ্রী িয় ৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ২,৪২,৩৮৯/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

    ২৯ বভাফাইর িয় ৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ২৫,৪৯৯/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

    ৩০ বৌন্নম ফধ িন গাছ বাো ৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ৩৫,১০০/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

   ৩১ বা কদিয ওয়া রুদভয ভারাভার 

িয় 

৪৮৯৯- অ্য া্য  ্যবয় ২১,৪৫৫/- যার্য 

(বাউচাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

   ৩২ ফর্যার র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  ল্যাট 

িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৩৯,৮৯,১০০/- ই-র্জর্য ভাধ্যদভ ফাস্তফার্য়ত 

   ৩৩ ফর্যার র্ফবাদগয অধীন  ইউর্নয়ন  

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  র্প্রন্টায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৬,২৫,০০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

    ৩৪ ফর্যার র্ফবাদগয অধীন  ইউর্নয়ন  

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  স্কিানায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১৮,৫৯,৯০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

   ৩৫ খুরনা র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  ল্যাট িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৫৮,৭২,৫০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

   ৩৬ খুরনা র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  র্প্রন্টায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৯,৫৯,৮৫০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

   ৩৭ খুরনা র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  স্কিানায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

২৮,০৪,৮৫০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

    ৩৮ যাংপুয র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  ল্যাট িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৭১,৫৭,৫০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

    ৩৯ যাংপুয র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  র্প্রন্টায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১১,৩৭,৩২৫/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

    ৪০ যাংপুয র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  স্কিানায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৩২,৮৮,০৭৫/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

   ৪১ যাজাী র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  ল্যাট 

িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৭৪,০৪,৫০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

   ৪২ যাজাী র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  র্প্রন্টায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১২,০৬,৯৭৫/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 



 

 

 

 

অধ্যায়-৭ 

 
৭.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কর্তিক প্রকানায তার্রকাঃ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নজস্ব ্যবফ্ানায় র্নদম্নাি প্রকানা বফয কযা দয়দছ। 

 
িঃ

নাং 

প্রকানায নাভ প্রকনায তার্যখ ও 

ন 

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

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

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

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

০৫ কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) এয িান্ডবুক HANDBOOK FOR AC (LAND) জুরাই, ২০১৫ 

০৬ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক প্রর্তদফদন-২০১৬-২০১৭ আগস্ট, ২০১৭ 

০৭ বকাট ি অফ ওয়াড ি ম্পর্ি র্ফদযাধ র্নষ্পর্িকযণ আইন-২০১৪ প্রণয়ন এফাং ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ। আগস্ট, ২০১৫ 

০৮ ভূর্ভ ্যবফ্ানায় ই-নাভজার্য এর্গদয় মাদচ্ছ ফাাংরাদদ জুন, ২০১৮ 

 
 
 

৩৫ 

 

 

 

 

ি.নাং িয়কৃত ভারাভাদরয নাভ াংর্িষ্ট খাত/উখাত দযত্র মূল্য/িয় মূল্য াংগ্রদয দ্ধর্ত ভন্ত্যব 

      ৪৩ যাজাী র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  স্কিানায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৩১,০৩,৯৭৫/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

      ৪৪ চিগ্রাভ র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পমূদয জ্য  ল্যাট িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৮৩,৬৩,০০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

     ৪৫ চিগ্রাভ র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  র্প্রন্টায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১২,৯৪,৬০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

৪৬ চিগ্রাভ র্ফবাদগয অধীন ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  স্কিানায িয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৩৬,৭৭,৪০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

৪৭ কর র্ফবাদগয উদজরা/ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পদয জ্য  ল্যাট িয়   ২য় ম িাদয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৪৪,৪৫,৬৪৫/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

৪৮ কর র্ফবাদগয  উদজরা/ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পদয র্প্রন্টায িয়  ২য় ম িাদয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

৬,৪৪,২৭৫/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

৪৯ কর র্ফবাদগয  উদজরা/ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পদয স্কিানায িয়  ২য় ম িাদয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১৯,৩৮,৩০০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

৫০ উদজরা ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  

পদটাকর্ বভর্ন িয়  

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১,৬০,৩৯,৩৫০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 

৫১ উদজরা ভূর্ভ অর্পমূদয জ্য  

পদটাকর্ বভর্ন িয় ২য় ম িাদয় 

৬৮১৫- কর্ম্পউটায ও 

মন্ত্রাাং িয় 

১,৬৪,৭৬,৮১০/- e-GP এয ভাধ্যদভ 

OTM 
ফাস্তফার্য়ত 



অধ্যায়-৮ 

 

৮.১  প্রর্িণ াংিান্ত তথ্য ২০১৭-২০১৮ :  

ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয জ্য  বদদয অবিন্তদয প্রর্িণ (০১ জুরাই ২০১৭ বথদক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

 (ক) ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি প্রধান কাম িারদয় অনুর্ষ্ঠত প্রর্িণমূঃ 

 

 

ছক-‘ক’ 

 
প্রর্িণ কভ িসূর্চয বভাট াংখ্যা ভন্ত্রণারয়  ও আওতাধীন াং্ামূ বথদক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

1 2 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি অনুর্ষ্ঠত প্রর্িণ কভ িসূর্চয বভাট 

াংখ্যা ফা র্দন াংখ্যা-৯২ 

৬৩৭ জন 

 
 

ছক-খ 

প্রর্িদণয র্ফলয় অাংগ্রণকাযী  অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

প্রর্িদণয 

বভয়াদ  

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ও বকাট ি অফ ওয়াড িদয কভ িকতিা ও কভ িচাযীদদয 

অবিন্তযীণ প্রর্িণ (In House Training) ই- পাইর্রাং 

র্ফলয়ক 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২৬ 2w`b 

ই- পাইর্রাং র্ফলয়ক ৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৬ 2w`b 

ই- পাইর্রাং র্ফলয়ক ৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৭ 2w`b 
ই- পাইর্রাং র্ফলয়ক ১ভ বের্ণয কভ িকতিা  ১৩ 1w`b 
নাগর্যক বফাই উদ্ভাফন র্ফলয়ক (ইদনাদবন) ১ভ বের্ণয কভ িকতিা  ১৫ 5w`b 
LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ১২ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১২ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৬ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ১৮ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ১৫ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ৯ 

 

 
৩৬ 

 



 

 
প্রর্িদণয র্ফলয় অাংগ্রণকাযী  অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

প্রর্িদণয 

বভয়াদ  

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৭ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২১ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৭ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২১ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৭ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২১ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৫ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২১ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৭ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২১ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৭ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২১ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৮ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২৪ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৮ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২৪ 

LIMS (ই-নাভজাযী র্ফলয়ক)  ১ভ বের্ণয কভ িকতিা ৮ ৪র্দন 

৩য় বের্ণয কভ িচাযী ২৪ 

বভাট জনফর = ৬৩৭ জন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৩৭ 

 

অধ্যায় ৯ 

তথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন াংিান্ত:  

৯.১ তথ্য অর্ধকায র্নর্চিতত কযায জ্য  ৃহীত ্যবফ্া 

 র্টিদজন চাট িায প্রণয়ন কযা দয়দছ 

 তথ্য প্রদান ইউর্নট গঠন কযা দয়দছ 

 তদথ্যয বেণী র্ফ্য া কযায কাম িিভ অ্যবাত  



 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি প্রধান কাম িারয় ও র্ফবাগীয় কাম িারদয় তথ্য প্রদানকাযী দার্য়ত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা, ায়ক 

কভ িকতিা ও আীর কর্তিি র্নধ িাযণ কযা দয়দছ 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নজস্ব ওদয়ফাইট চালু কযা দয়দছ (www.Irb.gov.bd) ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকা 

কযা দচ্ছ 

৯.২ তথ্য অর্ধকায, ২০০৯ এয র্ফধানভদত তথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন র্যর্্র্ত t তথ্য অর্ধকায আইন ২০০৯ প্রর্তষ্ঠায য এ মাফৎ ম িন্ত 

বকান আদফদনকাযী তথ্য প্রার্প্তয আদফদন কদযনর্ন।  

৯.৩ প্রধান কাম িারদয় তথ্য প্রদানকাযী দার্য়ত্ব প্রাপ্ত কভ িকতিা ও আীর কর্তিি 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দফী (আইর্ড 

নাং/দকাড নেয মর্দথাদক), বপান, পিাক্স, ই-বভইর, 

ওদয়ফ াইট, বভাফাইর বপান (দিত্রভদত) 

: জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

(র্যর্চর্ত নাং-৫৭৪১) 

বপান নেয : ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইরঃ alrc1@lrb.gov.bd, 

বভাফাইরঃ 01717890607 

আীরকাযী কর্তিদিয নাভ, দফী, বপান, পিাক্স, 

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

: জনাফ বভাঃ ভাহ্ফপৄজুয যভান 

বচয়াযম্যান (র্চফ) 

বপানঃ  ৯৫৬৬৭৩৭ পিাক্স নাং-৯৫৬২২২৭ 

ই -বভইর -mahfuz1041@yahoo.com 

chairman@lrb.gov.bd 

Website www.Irb. gov.bd 

৯.৪ র্ফবাগীয় কাম িারদয় তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা ও আীর কর্তিিঃ  
 

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

জনাফ এন এভ বর্রভ  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ) 

 ঢাকা র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং -3939  

9513741 
01715169579 
dlrcdhaka@lrb.gov.bd 

জনাফ বভাঃ ভাহ্ফপৄজুয যভান 

বচয়াযম্যান (র্চফ) 

বপানঃ৯৫৬৬৭৩৭  

পিাক্স নাং-৯৫৬২২২৭ 

ই -বভইর -
mahfuz1041@yahoo.com 

chairman@lrb.gov.bd 

Website www.Irb. gov.bd 

জনাফ বভাঃ বগারাভ ভাওরা 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (মৄগ্মর্চফ)  

চিগ্রাভ র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং -3573 

031-652265 
01715079679 
dlrcchittagong@lrb.gov.bd

bd 

জনাফ এ বক এভ বফনজার্ভন র্যয়াজী  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ) 

যাজাী র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং - 5314 

0721-772690 
01711468070 
dlrcrajshahi@lrb.gov.bd 

জনাফ এ.এভ যইজ উর্দ্দন আদভদ  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ)  

খুরনা র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং - 3376 

041-762488 
01715916068 
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 

বফগভ ভভতাজ বফগভ  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ)  

র্দরট র্ফবাগ 

র্যর্চর্ত নাং - 3645 

01711179767 
dlrcsylhet@lrb.gov.bd 

জনাফ এ.এভ যইজ উর্দ্দন আদভদ  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ), 

 ফর্যার র্ফবাগ, ফর্যার (অর্তর্যি দার্য়ত্ব)   

র্যর্চর্ত নাং -3376 

0431-64453 
01715916068 
dlrcbarishal@lrb.gov.bd 

dlrcbarishal@gmail.com 

 
 
 

অধ্যায়-১০ 
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১০.১ জনস্বাথ ি াংর্িষ্ট র্ফলয়াফরীঃ 

 জনগদণয/দফা প্রাথীদদয ফায জ্য  ্যবফ্া কযা দয়দছ।  

 র্ফশুদ্ধ ানীয় জদরয ্যবফ্া কযা দয়দছ।  

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয প্রদয়াজনীয় তথ্য/উাি জনগণ মাদত দজ বদত াদয তজ্জ্য  র্নজস্ব ওদয়ফ াইট 

(www.lrb.gov.bd) চালু কযা দয়দছ। 

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

 জনগণদক দ্রুত বফা বৌৌঁছাদনায রদিি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি এয উদযাদগ ফাদজট ্যবফ্ানা অন-রাইদন চালু কযা দয়দছ। 

 যকাদযয র্বন ২০২১ রূকল্প র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদন রদিি উন্নত ভূর্ভ বফা ও দজ জনগদণয বদাযদগাোয় বৌৌঁদছ 

বদয়ায রদিি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি এয ্যবফ্ানায় ই-নাভজাযী কাম িিভ চালু কযা দয়দছ। ৩০ জুন ২০১৮ তার্যখ ম িন্ত ১১২ টা 

উদজরা অনরাইদন নাভজার্য ফাস্তফার্য়ত য়। ই-র্ভউদটন র্দস্টভ ৯৪৫৮৩টি র্ভউদটদনয আদফদন াওয়া মায়। এয ভদধ্য 

৪৭৮৮০ টি আদফদন র্নষ্পর্ি কযা য়, মায ভদধ্য ভঞ্জুয ৩১১৭৪ টি এফাং নাভঞ্জুয আদফদন ১৬৭০৭টি । 

 জুরাই ২০১৭ বথদক জুন ২০১৮ অথ ি ফছদযয আইটি বনটওয়ার্কিাং আওতায় ৬,০০,০০,০০০/- (ছয় বকাটি ) টাকা ্যবদয় 

উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদয জ্য  ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জ্য  ফ িদভাট ৯০৫ টি ল্যাট, ৯০৫ টি র্প্রন্টায ও ৯০৫ টি 

স্কিানায যফযা কযা দয়দছ। উদজরা ভূর্ভ অর্পদয িভতা বৃর্দ্ধয রদিি ৩,২৫,১৬,১৫০/- (র্তন বকাটি পঁর্চ রি বলার 

াজায একত ঞ্চা) টাকায় ্যবদয় ৪৩৫টি পদটাকর্য়ায বভর্ন িয় কদয ৪২৭ টি উদজরা ভূর্ভ অর্প এফাং ০৮টি 

র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয় যফযা কযা দয়দছ। 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয উদযাদগ ১০টি ভর্ডউর মৃদ্ধ Land InformationManagement System (LIMS)  পটওয়িায িয় 

কযা য়। উি পটওয়িাদযয অধীন ২০১৭-২০১৮ অথ িফছদয (১) Budget Management System (২) Land 

Development Tax Management System এফাং (৩) Employee Infromation System ৩টি ভর্ডউর ফাস্তাফায়ন কযা 

দয়দছ। 

 চরর্ত ফছদয অত্রার্পদ E-Filing  কাম িিভ চারভান যদয়দছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩৯ 

 
 

অধ্যায় ১১ 

 
১১.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা (২০১৭-২০১৮) :  

(ক) ফার্ল িক কাম ি ম্পাদন চুর্ি (APA) :  

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর (NIS) : 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪০ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

  বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

                 এফাং 

 

র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয়-এয ভদধ্য স্বাির্যত 

 

 

 

   ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

 

 

 

 

 

 

     জুরাই ১, ২০১৭-জুন ৩০, ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ১ 

 

 

সূর্চত্র 

 

 

 



ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িম্পাদদনয ার্ফ িক র্চত্র.................................................................................... ৩ 
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ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িম্পাদদনয ার্ফ িকর্চত্র 

(Overview of the Performance of Land Reforms Board) 

 

াম্প্রর্তক অজিন, চিাদরে ও বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

 

াম্প্রর্তক  ফছযমূদয (র্ফগত ৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

 

াযাদদদয ভূর্ভ ্যবফ্ানা ভূর্ভ াংিান্ত আইন কানুদনয মথামথ প্রদয়াগ এফাং ভূর্ভ াংিান্ত তথ্য ও বযকড ি ারনাগাদকযদণয 

রদিি র্ডর্জটার কাম িিদভয অাং র্দদফ Management Information System (MIS) এয আওতায় ভূর্ভ প্রান ও 

ভূর্ভ ্যবফ্ানায় কভ িযত প্রায় ১৮ াজায কভ িকতিা/কভ িচাযীয প্রদয়াজনীয় তথ্য উাি ের্রত র্ডর্জটার তথ্যবান্ডায প্রস্তুত কযা 

দয়দছ। এয অাং র্দদফ ইউর্নয়ন এফাং উদজরা ভূর্ভ অর্পদ Digital Connectivity এফাং One stop Service প্রদাদনয 

রদিি ঢাকা ও র্দরট র্ফবাদগয ১৭১টি উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্প ও র্ফদুিৎ াংদমাগপ্রাপ্ত ৮৮৫টি ইউর্নয়ন/দৌয/াদকির/ভানগয 

ভূর্ভ অর্পদ ল্যাট, র্প্রন্টায, স্কিানায, ভদডভ যফযা কযা দয়দছ। এগুদরায মথামথ ্যবফায র্নর্চিততকযদণ ১৯৪১ জন 

কভ িকতিাদক প্রর্িণ প্রদান কযা দয়দছ। যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছদয উদজরা ভূর্ভ অর্পগুদরাদত ৫৭১টি 

ল্যাট, ৫৭১টি র্প্রন্টায, ৫৭১টি স্কিানায যফযা কযা দয়দছ এফাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পগুদরাদত ১২৪০টি ল্যাট, ১২৪০টি র্প্রন্টায, 

১২৪০টি স্কিানায র্ফতযণ কযা দয়দছ। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নদয়াগর্ফর্ধ অনুদভার্দত দয়দছ। এর্ ল্যান্ডদদয যাজস্ব প্রান ও ভূর্ভ 

াংর্িষ্ট আইন কানুন, র্ফর্ধ র্ফধান ম্পদকি অফর্তকযদণয উদদ্দদশ্য ‘িান্ডবুক পয এর্ ল্যান্ড’ প্রণয়ন কযা দয়দছ। ভূর্ভ উন্নয়ন 

কয ও কয ফর্ভূ িত যাজদস্বয র্ফর্বন্ন খাত দত বভাট ১৭২১ বকাটি টাকা যাজস্ব আদায়, ৬৮.২০ রি নাভজার্য ভাভরা ও ৫০০০০ টিয 

অর্ধক বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরা র্নষ্পর্ি কযা দয়দছ। উদজরা/ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প র্যদ িদনয ভদডর র্যদ িন ছক প্রণয়ন কযা 

দয়দছ এফাং নাভজার্য ও জভাখার্যজ কাম িিদভ একানুরূতা র্ফধাদনয জ্য  র্যত্র জার্য কযা দয়দছ। ভূর্ভ ্যবফ্ানা 

আদৄর্নকায়দনয রদিি Land Information Management System (LIMS) ীল িক Software িয় কযা 

দয়দছ।  

 

ভস্যা এফাং চিাদরেমূ 

 

আদৄর্নক ভূর্ভ ্যবফ্ানা র্নর্চিততকযণাদথ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫ ারনাগাদ না থাকায় সুষ্ঠু ভূর্ভ ্যবফ্ানা কাম িিভ 

্যবাত দচ্ছ। র্নজস্ব ববৌত অফকাঠাদভা না থাকায় বাোকৃত স্বল্প র্যদয অর্প কাম িিভ র্যচারনা কযা দচ্ছ। ভাঠ ম িাদয় যাজস্ব 

াদকির বৃর্দ্ধ ও বৌযবা/ইউর্নয়ন র্বর্িক ভূর্ভ অর্প সৃর্জত না ওয়ায় এফাং অনুদভার্দত জনফদরয ভদধ্য অদনক দ শূণ্য থাকায় 

ভূর্ভ াংিান্ত স্বাবার্ফক বফা প্রদাদন ভস্যা দচ্ছ। 

 

বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

 

ই-ভূর্ভ বফা প্রদাদনয জ্য  কর ম িাদয় One Stop Service চালু কযা দফ। ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, বজরা কাম িারয়মূ, উদজরা 

কাম িারয়মূ ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূদয Online ফাদজট ্যবফ্ানা প্রর্তষ্ঠা কযা দফ। ইদতাভদধ্য ফাস্তফার্য়ত ঢাকা ও র্দরট 

র্ফবাগ ্যবতীত বদদয অ্য  ৫টি র্ফবাদগয উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্প এফাং র্ফদুিৎ াংদমাগপ্রাপ্ত ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্পমূদ 

আইটি বনটওয়ার্কিাং ্ান কযা দফ। বদদয কর উদজরা ভূর্ভ অর্পদ ই-র্ভউদটন চালু কযা দফ।  

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয ম্ভা্যব প্রধান অজিনমূ 

 

 ৮০% নাভজার্য ও জভাখার্যদজয আদফদন র্নষ্পর্ি কযা দফ।    

 ভূর্ভ উন্নয়ন কয ও কয ফর্ভূ িত যাজদস্বয র্ফর্বন্ন খাত দত বভাট ৬৪৬ বকাটি টাকা আদায় কযা দফ। 

 দাদয়যকৃত ৭০% বযন্ট াটি ির্পদকট বভাকদ্দভা, ৬০% র্ভদক র্নষ্পর্ি কযা দফ। 

 ১০০টি উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদ ই-র্ভউদটন চালু কযা দফ। 

 চিগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফর্যার ও যাংপুয র্ফবাদগয র্টি কদ িাদযন এরাকা ৩১৩টি উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদ 

এফাং র্ফদুিৎ াংদমাগপ্রাপ্ত ১৭৬১টি ইউর্নয়ন/দৌয/াদকির ভূর্ভ অর্পদ আইটি বনটওয়ার্কিাং ্ান কযা দফ। 



 

উিভর্ণকা (Preamble) 

 

 

 

  ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয প্রার্তষ্ঠার্নক দিতাবৃর্দ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফর্দর্ বজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ্যবফায র্নর্চিততকযদণয ভাধ্যদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদিি- 

 

বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

এফাং 

 

 

র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদধ্য ২০১৭ াদরয জুন ভাদয 

............ তার্যদখ এই ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাির্যত র। 

 

 

এই  চুর্িদত স্বািযকাযী উবয় ি র্নম্নর্রর্খত র্ফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

বকন ১ 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয রূকল্প (Vision), অর্বরিি (Mission), বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ এফাং 

কাম িাফর্র 

 

১.১ রূকল্প (Vision) 

       দি, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ ভূর্ভ ্যবফ্ানা 

 

১.২ অর্বরিি (Mission) 

       দি, স্বচ্ছ, আদৄর্নক ও বটকই ভূর্ভ ্যবফ্ানায ভাধ্যদভ ভূর্ভ াংিান্ত জনফান্ধফদফা র্নর্চিততকযণ 

 

১.৩ বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

১.৩.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

 

১.  ভূর্ভ ্যবফ্ানায দিতাবৃর্দ্ধ  

২.  যাজস্ব াংগ্র বৃর্দ্ধ 

৩.  ভূর্ভ র্ফদযাধ হ্রা   

 

১.৩.২ আফর্শ্যক বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

 

১.  দিতায দে ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন 

২.  কাম িদ্ধর্ত ও বফায ভাদনান্নয়ন  

৩. আর্থ িক ্যবফ্ানায উন্নয়ন 

৪.  দিতা ও তনর্তকতায উন্নয়ন 

৫.  তথ্য অর্ধকায ও স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

 

১.৪ কাম িাফর্র (Functions) 

 

১.  যকাদযয ভূর্ভ াংস্কায নীর্ত ফাস্তফায়ন 

২.  ভূর্ভ যাজস্ব/ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী র্নধ িাযণ, আদায় এফাং ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় বৃর্দ্ধয 

     জ্য  প্রদয়াজনীয় ্যবফ্া গ্রণ 

৩.  ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয কভ িকতিাদদয কাম িিভ ত্াফধান 

৪.  ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম িাদয়য দপ্তযগুদরায ফাদজট ্যবফ্ানা (ফাদজট প্রণয়ন ও ছােকযণ) 

৫.  বজরা দত ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প ম িাদয়য কর ভূর্ভ অর্প র্যদ িন, ত্াফধান ও র্যফীিণ 

৬.  র্ফবাগীয় ম িাদয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয়য ত্াফধান 

৭.  বকাট ি অফ ওয়াড ি-এয আওতাধীন এদস্টটমূদয ্যবফ্ানা ও তদাযর্ক 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ৫ 



 

 

 

 

 

 

বকন ২ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগয র্ফর্বন্ন কাম িিদভয চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ চূোন্ত পরাপর সূচক একক 

প্রকৃত অজিন 
রিিভাত্রা 

২০১৭-২০১৮ 

প্রদিণ র্নধ িার্যত রিিভাত্রা অজিদনয 

বিদত্র বমৌথবাদফ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 

ারনাগাদকৃত ভূর্ভ স্বত্ব ারনাগাদকৃত খর্তয়ান % ২০ ৫০ ৬০ ৬৫ ৭০ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগীয় 

কর্ভনাদযয কাম িারয়/দজরা প্রাদকয 

কাম িারয়/উাদজরা ভূর্ভ অর্প 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

যাজস্ব বৃর্দ্ধ 
আদায়কৃত ভূর্ভ 

উন্নয়ন কয 
% ২৫ ৪০ ৫০ ৬০ ৬৫ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগীয় 

কর্ভনাদযয কাম িারয়/দজরা প্রাদকয 

কাম িারয়/স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ৬ 

 

 

 



 

  বকন ৩ 

বকৌরগত উদদ্দশ্য, অগ্রার্ধকায, কাম িিভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রিিভাত্রামূ 

বকৌরগত 

উদদ্দশ্য 

(strategic 

Objectives) 

 

বকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িিভ 

(Activitics) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(weight of 

Performance 

Indicators) 

     প্রকৃত অজিন 
রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-২০১৬ 
২০১৬-২০১৭ 

(৯ ভা) 

অাধাযণ অর্ত 

উিভ 

উিভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাদনয 

র্নদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

[১] ভূর্ভ 

্যবফ্ানায 

দিতা বৃর্দ্ধ 

 

[১.১]  খর্তয়ান ারকযণ 

[১.১.১] র্নষ্পর্িকৃত নাভজার্য 

ও জভাখার্যদজয আদফদন 
% ১৫.০০ 

২৩.৭০ 

রি 

(াংখ্যা) 

১৪.৬০ 

রি 

(াংখ্যা) 

৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৮২ ৮৫ 

[১.১.২] বজরা বযকড ি রুদভ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 
% ৩.০০ -- -- ৬৫ ৬২ ৫৯ ৫৭ ৫৫ ৬৭ ৭০ 

[১.১.৩] উদজরা ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 
% ৩.০০ -- -- ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৭৮ ৮০ 

[১.১.৪] ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 
% ৪.০০ -- -- ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮২ ৮৫ 

[১.২] ভূর্ভ ্যবফ্ানা ও 

জার্যদয াদথ াংর্িষ্ট 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

দিতা বৃর্দ্ধ 

[১.২.১ ] ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি 

প্রর্িণপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

াংখ্যা (জন) ১০.০০ ১২৬০ ৮০০ ১৩১০ ১২৯০ ১২৮০ ১১৭০ ১১৬০ ১৩৫০ ১৪০০ 

[১.৪] র্যফীিণ ও 

তদাযর্ক 

[১.৪.১] র্যদ িনকৃত অর্প 
াংখ্যা ৫.০০ ৬৮০ ৫৬০ ৬৯৫ ৬৯০ ৬৮৮ ৬৮৫ ৬৮০ ৬৯৭ ৭০০ 

[১.৪.২] র্যদ িদনয সুার্য 

ফাস্তফায়ন 
% ২.০০ -- -- ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৫২ ৫৫ 

[১.৪.৩] র্বর্ডও কনপাদযন্প 

আদয়াজন 
াংখ্যা ১.০০ -- -- ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৩ ১৪ 

[১.৫] দ সৃজন, র্নদয়াগ 

ও দায়ন 

[১.৫.১] পূযণকৃত শূণ্য দ 
াংখ্যা ১.০০ ৮ ৫ ২ - - - - - - 

 [২]  যাজস্ব 

াংগ্র বৃর্দ্ধ 

 

[২.১] ভূর্ভ যাজস্ব আদায় 

[২.১.১] ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয 

দার্ফ র্নধ িাযদণয জ্য  প্রস্তুতকৃত 

র্যটান ি-৩ 

% ২.০০ -- -- ৭০ ৬৭ ৬৪ ৬২ ৬০ ৭২ ৭৫ 

[২.১.২] ভূর্ভ উন্নয়ন কয 

প্রদানদমাগ্য বার্ডাং এয ভদধ্য 

আদায়কৃত বার্ডাং 

% ৪.০০ -- -- ৬৫ ৬২ ৫৯ ৫৭ ৫৫ ৬৭ ৭০ 

[২.১.৩] আদায়কৃত ভূর্ভ 

উন্নয়ন কয (াধাযণ) 
টাকা (দকাটি) ১০.০০ ৪৩৬ ৩০২ ৪৪৫ ৪৪২ ৪৪০ ৪৩৮ ৪৩৬ ৪৫০ ৪৫৫ 

[২.১.৪] আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন 

কয (াং্া) 
টাকা (দকাটি) ২.০০ ৯২ ৩০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০৫ ১০৭ 

 

পৃষ্ঠা: ৭ 



 

 

 

 
বকৌরগত 

উদদ্দশ্য 

(strategic 

Objectives) 

 

 

বকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িিভ 

(Activitics) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

 

 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০১৮-২০১৯ 

 

 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ ২০১৫-২০১৬ 
২০১৬-২০১৭ 

(৯ ভা) 

অাধাযণ অর্ত 

উিভ 

উিভ চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাদনয 

র্নদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

[২] যাজস্ব 

াংগ্র বৃর্দ্ধ 

 [২.২] কয ফর্ভূ িত যাজস্ব 

আদায় 

[২.২.১] আদায়কৃত কয 

ফর্ভূ িত যাজস্ব 
টাকা (দকাটি) ৩.০০ ১০২ ৫৬.৮৩ ১০৬ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০৭ ১০৮ 

[২.৩] বযন্ট াটি ির্পদকট 

বভাকদ্দভা র্নষ্পর্ি 

[২.৩.১] কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) কর্তিক  র্নষ্পর্িকৃত বযন্ট 

াটি ির্পদকট বভাকদ্দভা 

% ১০.০০ 
২৪৩২৮ 

(াংখ্যা) 

৬৬৮৬ 

(াংখ্যা) 
৭০ ৬৭ ৬৪ ৬২ ৬০ ৭২ ৭৫ 

[৩] ভূর্ভ 

র্ফদযাধ  হ্রা 

 
[৩.১]  র্ভদক র্নষ্পর্ি 

[৩.১.১] যাজস্ব কভ িকতিা কর্তিক 

র্ভদক র্নষ্পর্িকযণ 
% ৫.০০ 

১৪৯৫৪ 

(াংখ্যা) 

২২০২৯ 

(াংখ্যা) 
৬০ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৬২ ৬৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ৮ 

 

 

 

 

 

 

 

দপ্তয/াং্ায আফর্শ্যক বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

(দভাট নেয-২০) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 



 

 

বকৌরগত উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective) 

 

বকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িিভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(weight of 

PI) 

রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অর্ত উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 

চরর্ত ভান 

(Fair) 

চরর্ত 

ভাদনয র্নদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফর্শ্যক বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

দিতায দে ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয খো ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি দার্খর 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায ভদধ্য খো চুর্ি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাদগ দার্খরকৃত 
তার্যখ .৫ ১৯ এর্প্রর ২৩ এর্প্রর ২৫ এর্প্রর ২৬ এর্প্রর ২৭ এর্প্রর 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১৭-

২০১৮ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

স্বািয 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায ভদধ্য চুর্ি 

স্বাির্যত 
তার্যখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছদযয  ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্িয মূল্যায়ন প্রর্তদফদন দার্খর  

র্নধ িার্যত তার্যদখ  মূল্যায়ন প্রর্তদফদন 

দার্খরকৃত 
াংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ফাস্তফায়ন র্যফীিণ 
তত্রভার্ক প্রর্তদফদন দার্খরকৃত াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চূর্িয অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন প্রর্তদফদন দার্খর 

র্নধ িার্যত তার্যদখ অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তদফদন দার্খরকৃত 
তার্যখ ১ ১৪ জানুয়ার্য  ১৬ জানুয়ার্য ১৮ জানুয়ার্য ২১ জানুয়ার্য ২২ জানুয়ার্য 

কাম িদ্ধর্ত ও বফায 

ভাদনান্নয়ন 
৯ 

ই-পাইর্রাং দ্ধর্ত ফাস্তফায়ন ই-পাইদর নর্থ র্নষ্পর্িকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউর্নদকাড ্যবফায র্নর্চিতত কযা ইউর্নদকাড ্যবফায র্নর্চিততকৃত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংর্িষ্ট 

কভ িচাযীয র্আযএর ও ছুটি নগদায়ন মৄগৎ 

জার্য র্নর্চিততকযণ 

র্আযএর ও ছুটি নগদায়ন মৄগৎ 

জার্যকৃত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

র্টিদজন চাট িায অনুমায়ী বফা প্রদান 
প্রকার্ত র্টিদজন চাট িায অনুমায়ী 

বফা প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অর্বদমাগ প্রর্তকায ্যবফ্া ফাস্তফায়ন র্নষ্পর্িকৃত অর্বদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

বফায ভান ম্পদকি বফা গ্রীতাদদয ভতাভত 

র্যফীিদণয ্যবফ্া চালু কযা 

বফায ভান ম্পদকি বফা গ্রীতাদদয 

ভতাভত র্যফীিদণয ্যবফ্া চালুকৃত 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দপ্তয/াং্ায় কভদি দুইটি অনরাইন বফা 

চালূ কযা 
কভদি দুইটি অনরাইন বফা চালূকৃত তার্যখ ১ ৩১ র্ডদেয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ বপব্রুয়ার্য - - 

দপ্তয/াং্ায় কভদি র্তনটি বফাপ্রর্িয়া 

জীকৃত 
কভদি র্তনটি বফাপ্রর্িয়া জীকৃত তার্যখ ১ ৩১ র্ডদেয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ বপব্রুয়ার্য ১৫ ভাচ ি - 

দপ্তয/াং্া ও অধীন্ কাম িারয়মূদয 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও  Small 

Improvement Project ( SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও SIP-মূদয 

ডাটাদফজ প্রস্তুতকৃত 
তার্যখ ১ ৪ জানুয়ার্য ১১ জানুয়ার্য ১৮ জানুয়ার্য ২৫ জানুয়ার্য ৩১ জানুয়ার্য 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও SIP বযর্িদকদটড াংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০  

 

পৃষ্ঠা: ৯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

বকৌরগত উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective) 

 

বকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িিভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(weight of 

PI) 

রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৭-২০১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অর্ত উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 

চরর্ত ভান 

(Fair) 

চরর্ত 

ভাদনয র্নদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফর্শ্যক বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

আর্থ িক ্যবফ্ানায 

উন্নয়ন 
৩ 

অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি  অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্িকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

্াফয/অ্াফয ম্পর্িয ারনাগাদ তার্রকা 

প্রস্তুত কযা 

্াফয ম্পর্িয ারনাগাদ তার্রকা  তার্যখ ১ ১ বপব্রুয়ার্য ১৫ বপব্রুয়ার্য ২৮ বপব্রুয়ার্য ২৮ ভাচ ি ১৫ এর্প্রর 

অ্াফয ম্পর্িয ারনাগাদ তার্রকা তার্যখ .৫ ১ বপব্রুয়ার্য ১৫ বপব্রুয়ার্য ২৮ বপব্রুয়ার্য ২৮ ভাচ ি ১৫ এর্প্রর 

দিতা ও তনর্তকতায 

উন্নয়ন 
২ 

যকার্য কভ িম্পাদন ্যবফ্ানা াংিান্ত  

প্রর্িণ র্ফর্বন্ন র্ফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জ্য  প্রর্িণ আদয়াজন 

প্রর্িদণয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভ ির্যকল্পনা এফাং 

ফাস্তফায়ন র্যফীিণ কাঠাদভা প্রণীত ও 

দার্খরকৃত  

তার্যখ .৫ ১৩ জুরাই  ৩১ জুরাই  - - - 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায ভদধ্য তত্রভার্ক 

র্যফীিণ প্রর্তদফদন দার্খরকৃত 
াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অর্ধকায ও 

স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকা স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকার্ত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রণয়ন ও প্রকা 
ফার্ল িক প্রর্তদফদন ওদয়ফাইদট 

প্রকার্ত 
তার্যখ ১ ১৫ অদটাফয ২৯ অদটাফয ১৫ নদবেয ৩০ নদবেয ১৪ র্ডদেয 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ১০



 

 

 

 

           আর্ভ, বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় এয প্রর্তর্নর্ধ      

          র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় এয র্নকট অেীকায কযর্ছ বম, এই চুর্িদত ফর্ণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

            

           আর্ভ, র্চফ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় এয প্রর্তর্নর্ধ র্দদফ বচয়াযম্যান, ভূর্ভ  

           াংস্কায বফাড ি এয র্নকট অেীকায কযর্ছ বম, এই চুর্িদত ফর্ণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয়  দমার্গতা প্রদান কযফ। 

            

 

            

 

 

 

স্বাির্যত: 

 

 

 

 

 

 

বচয়াযম্যান 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

 

 

 

 

 তার্যখ 

 

র্চফ   

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

 

 

 

 

 

তার্যখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ১১ 

 



 

 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদি (Acronyms) 

 

ির্ভক নাং ব্দাংদি র্ফফযণ 

১ ায়যাত ভার জরভার, ফালুভার, াথযভার, রফনভার, র্চাংর্েভার ইতিার্দ 

২ র্ফর্এ ফাাংরাদদ র্র্বর ার্ব ি 

৩ র্ফএভর্ ফাদজট ম্যাদনজদভন্ট কর্ভটি 

৪ উর্নঅ উদজরা র্নফ িাী অর্পায 

৫ ভূদফা ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

৬ র্র্ র্টি কদ িাদযন 

৭ এর্ ল্যান্ড এর্স্টিান্ট কর্ভনায ল্যান্ড 

৮ আযর্ডর্ বযর্বর্নউ বডপুটি কাদরটয 

৯ এরএও ল্যান্ড অিাকুইর্জান অর্পায 

১০ এএ বস্টট অিাকুইর্জান 

১১ এর,এ,টি,র্ ল্যান্ড অিাডর্ভর্নদেন বের্নাং বন্টায 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

পৃষ্ঠা: ১২ 

 



 

াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াং্া এফাং র্যভা দ্ধর্ত-এয র্ফফযণ 

কাম িিভ কভ িম্পাদন সূচক র্ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউর্নট র্যভা দ্ধর্ত এফাং উািসূত্র 
াধাযণ 

ভন্ত্যব 

[১.১] খর্তয়ান ারকযণ 

[১.১.১] র্নষ্পর্িকৃত নাভজার্য ও 

জভাখার্যদজয আদফদন 

র্ফিয়, বফা, দান র্ফর্বন্নবাদফ ভূর্ভ বযর্জদেনমূদর ভূর্ভ 

স্তান্তদযয য প্রাপ্ত নতুন ভার্রক কর্তিক নাভজার্য ও 

জভাখার্যদজয আদফদন প্রার্প্তয য নাভজার্য ভাভরা রুজু 

এফাং র্নধ িার্যত ভয়ীভায ভদধ্য কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

কর্তিক নাভজার্য ভাভরা র্নষ্পর্িকযণ।  

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ 

অর্প,  

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

অর্প 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.১.২] বজরা বযকড ি রুদভ ারনাগাদকৃত 

খর্তয়ান 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) কর্তিক নাভজার্য ভাভরা 

অনুদভাদদনয য নতুন খর্তয়ান সৃজদনয অনুভর্ত প্রদান এফাং 

ব র্ফলদয় বজরা বযকড ি রুদভ র্ফযভান খর্তয়ান াংদাধন ও 

ারনাগাদকযণ।  

বাযপ্রাপ্ত কভ িকতিা, বজরা 

বযকড ি রুভ 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.১.৩] উদজরা ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) কর্তিক নাভজার্য ভাভরা 

অনুদভাদদনয য নতুন খর্তয়ান সৃজদনয অনুভর্ত প্রদান 

এফাং ব র্ফলদয় উদজরা ভূর্ভ অর্পদ র্ফযভান াংর্িষ্ট 

খর্তয়ান াংদাধন ও ারনাগাদকযণ। 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

অর্প 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.১.৪] ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) কর্তিক নাভজার্য ভাভরা 

অনুদভাদদনয য নতুন খর্তয়ান সৃজদনয অনুভর্ত প্রদান 

এফাং ব র্ফলদয় ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদ র্ফযভান াংর্িষ্ট 

খর্তয়ান াংদাধন ও ারনাগাদকযণ। 

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.২] ভূর্ভ ্যবফ্ানায াদথ জর্েত 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয দিতা বৃর্দ্ধ 

[১.২.১] ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি প্রর্িণপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কর্তিক আদয়ার্জত র্ফর্বন্ন প্রর্িদণ এফাং 

ভাঠ ম িাদয় ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদন র্নদয়ার্জত 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয প্রর্িণ প্রদান 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.৪] র্যফীিণ ও তদাযর্ক 

[১.৪.১] র্যদ িনকৃত অর্প 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বচয়াযম্যান, দস্য, উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায, কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায ও র্ফবাগীয় 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযগণ কর্তিক উদজরা/ইউর্নয়ন 

ভূর্ভ অর্প/দজরা প্রদকয কাম িারদয়য এ এ াখা/দযকড ি 

রূভ র্যদ িন 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায কাম িারয় 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.৪.২] র্যদ িদনয সুার্য ফাস্তফায়ন াংর্িষ্ট কর্তিি কর্তিত র্যদ িদনয সুার্য ফাস্তফায়ন 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

বজরা প্রাদকয কাম িারয় 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.৪.৩] র্বর্ডও কনপাদযন্প আদয়াজন র্ফবাগীয় কর্ভনাযদদয াদথ র্বর্ডও কনপাদযন্প 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্ফবাগীয় কর্ভনায এয 

কাম িারয় 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

 

 

 
পৃষ্ঠা: ১৩ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

কাম িিভ কভ িম্পাদন সূচক র্ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউর্নট র্যভা দ্ধর্ত এফাং উািসূত্র 
াধাযণ 

ভন্ত্যব 

[১.৫] দ সৃজন, র্নদয়াগ ও দায়ন [১.৫.১] পূযণকৃত শূণ্য দ র্নদয়াগ প্রর্িয়ায ভাধ্যদভ শূণ্য দ পূযণ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[২.১] ভূর্ভ যাজস্ব আদায় 

[২.১.১] আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন কয 

(াধাযন) 

ভূর্ভ ভার্রকদদয র্নকট দত যকায কর্তিক র্নধ িার্যত কৃর্ল 

জর্ভয বিদত্র ২৫ (পঁর্চ) র্ফঘায উদবি এফাং অকৃর্ল কর 

ভূর্ভয কয আদায় 

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প 

 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[২.১.২] আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন কয 

(াং্া) 
র্ফর্বন্ন াং্ায ভার্রকানাধীন জর্ভয ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় 

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প, 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

অর্প, বজরা প্রাক 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[২.২] কয ফর্ভূ িত যাজস্ব আদায় [২.২.১] আদায়কৃত কয ফর্ভূ িত যাজস্ব 
নাভজার্য র্প, ায়যাত ভার দত প্রাপ্ত ইজাযা মূদল্যয 

র্নধ িার্যত অাং ইতিার্দ 

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প, 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

অর্প, বজরা প্রাক 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[২.৩] বযন্ট াটি ির্পদকট বভাকদ্দভা র্নষ্পর্ি 

[২.৩.১] কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

কর্তিক র্নষ্পর্িকৃত বযন্ট াটি ির্পদকট 

বভাকদ্দভা 

ফদকয়া ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদাদয়য রদিি দাদয়যকৃত 

াটি ির্পদকট বভাকদ্দভা র্নষ্পর্ি 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[৩.১ ] ভূর্ভ র্ফদযাধ র্নষ্পর্ি 
[৩.১.১] যাজস্ব কভ িকতিা কর্তিক র্ভ 

বক র্নষ্পর্িকযণ 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), অর্তর্যি বজরা প্রাক 

(যাজস্ব) কর্তিক ভূর্ভ াংিান্ত র্ফর্বন্ন র্ভদক র্নষ্পর্িকযণ 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), 

অর্তর্যি বজরা প্রাক 

(যাজস্ব) 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

ও ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ১৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী  ৩ : অ্য  ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয/াং্ায র্নকট সুর্নর্দ িষ্ট কভ িম্পাদন চার্দামূ 

 

প্রর্তষ্ঠাদনয নাভ াংর্িষ্ট কাম িিভ কভ িম্পাদন সূচক 
উি প্রর্তষ্ঠাদনয র্নকট 

চার্দা/প্রতিাা 
চার্দা/প্রতিাায বমৌর্িকতা প্রতিাা পূযণ না দর ম্ভা্যব প্রবাফ 

র্ফবাগীয় 

কর্ভনাদযয 

কাম িারয় 

উদজরা র্নফ িাী কভ িকতিা, 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

দায়ন 

দার্য়ত উদজরা র্নফ িাী কভ িকতিা, 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

উদজরা র্নফ িাী কভ িকতিা, 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) এফাং 

ভূর্ভ যাজস্ব াংর্িষ্ট শূণ্য দমূ 

পূযণ 

উদজরা র্নফ িাী কভ িকতিা, কাযী 

কর্ভনায (ভূর্ভ) এফাং ভূর্ভ যাজস্ব 

াংর্িষ্ট শূণ্য দমূ পূযণ দর ভূর্ভ 

যাজস্ব আদায় বৃর্দ্ধ াদফ ও জনগণ 

প্রতিার্ত ভূর্ভ াংিান্ত বফা াদফ 

উদজরা র্নফ িাী কভ িকতিা, কাযী 

কর্ভনায (ভূর্ভ) এফাং ভূর্ভ যাজস্ব াংর্িষ্ট 

শূণ্য দমূ পূযণ না দর ভূর্ভ যাজস্ব 

আদাদয়য র্নধ িার্যত রিিভাত্রা অজিন ম্ভফ 

দফনা ও জনগণ ভূর্ভ াংিান্ত বফা বদত 

ভস্যায ম্মখুীন দফ 

বজরা প্রাদকয 

কাম িারয় 

ভূর্ভ যাজস্ব ্যবফ্ানায ভাঠ 

ম িাদয় কভ িকতিা/কভ িচাযী 

র্নদয়াগকযণ  

ভূর্ভ যাজস্ব ্যবফ্ানায ভাঠ ম িাদয় 

দার্য়ত/র্নদয়াগকৃত কভ িকতিা/কভ িচাযী 

ভূর্ভ যাজস্ব ্যবফ্ানায ভাঠ 

ম িাদয় াংর্িষ্ট কভ িকতিা/কভ িচাযীয 

শূণ্য দমূ পূযণ 

ভূর্ভ যাজস্ব ্যবফ্ানায ভাঠ ম িাদয় 

াংর্িষ্ট কভ িকতিা/কভ িচাযীয শূণ্য 

দমূ পূযণ দর ভূর্ভ যাজস্ব আদায় 

বৃর্দ্ধ াদফ ও জনগদণয ভূর্ভ াংিান্ত 

বফা প্রার্প্ত র্নর্চিতত দফ 

ভূর্ভ যাজস্ব ্যবফ্ানায ভাঠ ম িাদয় 

াংর্িষ্ট কভ িকতিা/কভ িচাযীয শূণ্য দমূ 

পূযণ না দর ভূর্ভ যাজস্ব আদাদয়য 

র্নধ িার্যত রিিভাত্রা অজিন ম্ভফ দফনা ও 

জনগণ ভূর্ভ াংিান্ত বফা বদত ভস্যায 

ম্মুখীন দফ 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা: ১৫ 

 

 

 

 

 

 



 

প্রর্তষ্ঠাদনয নাভ াংর্িষ্ট কাম িিভ কভ িম্পাদন সূচক 
উি প্রর্তষ্ঠাদনয র্নকট 

চার্দা/প্রতিাা 
চার্দা/প্রতিাায বমৌর্িকতা প্রতিাা পূযণ না দর ম্ভা্যব প্রবাফ 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয় কভ িকতিা 

্য স্তকযণ 
ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয় ্য স্তকৃত কভ িকতিা 

প্রদয়াজনীয় কভ িকতিা ভদনানয়ন 

প্রদান 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব/হুকুভদখর), 

আযর্ডর্, এর এ ও ইতিার্দ দদ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কভ িকতিা দায়ন 

কযা দর ভূর্ভ যাজস্ব আদায় বৃর্দ্ধ 

াদফ ও জনগণ প্রতিার্ত ভূর্ভ 

াংিান্ত বফা াদফ 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব/হুকুভদখর), 

আযর্ডর্, এর এ ও ইতিার্দ দদ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কভ িকতিা দায়ন কযা 

না দর ভূর্ভ যাজস্ব আদাদয়য র্নধ িার্যত 

রিিভাত্রা অজিন ম্ভফ দফনা ও জনগণ 

ভূর্ভ াংিান্ত বফা বদত ভস্যায ম্মুখীন 

দফ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

কর্তিক বযন্ট াটি ির্পদকট 

বভাকদ্দভা র্নষ্পর্িকযণ 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) কর্তিক 

র্নষ্পর্িকৃত বযন্ট াটি ির্পদকট 

বভাকদ্দভা 

পুর্রর্ ায়তা প্রদান 

বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরায় ওয়াদযন্ট 

তার্ভর ইতিার্দ কভ িকাদন্ড যার্য 

পুর্র ম্পর্কিত 

বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরায় ওয়াদযন্ট 

তার্ভর ইতিার্দ কাম িিভ ্যবাত দফ 

এর,এ,টি,র্ 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) ও 

অ্য া্য  যাজস্ব প্রাদনয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবৃদন্নয 

প্রর্িণ প্রদান 

প্রর্িণ প্রাপ্ত কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) ও অ্য া্য  যাজস্ব প্রাদনয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবৃন্ন 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয প্রর্িণ 

প্রদান 

প্রর্িণ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয দিতা 

বৃর্দ্ধয াদথ ম্পর্কিত 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয দিতা বৃর্দ্ধ না 

বদর বফা প্রদান ্যবাত দফ 

ভূর্ভ বযকড ি ও 

জর্য অর্ধদপ্তয 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

গণদক াদব ি ও বদটরদভন্ট 

প্রর্িণ প্রদান 

াদব ি ও বদটরদভন্ট প্রর্িণ প্রাপ্ত 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) গদণয 

াদব ি ও বদটরদভন্ট প্রর্িণ 

প্রদান 

াদব ি ও বদটরদভন্ট প্রর্িণ 

কভ িকতিাদদয দিতা বৃর্দ্ধয াদথ 

ম্পর্কিত 

কভ িকতিাদদয দিতা বৃর্দ্ধ না বদর বফা 

প্রদান ্যবাত দফ 

 
 

পৃষ্ঠা: ১৬ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

(L) বূভষ ংোকশয ফযোডেয হদোধশচশয কভষটষয  
           Work Plan for Land Reforms Board National Integrity Strategy (NIS) 

04.06.2015 

বূভষ ংোকশয ফযোড  অনহভদষত: হদোধশচশয কভষটষ, বহভষ ংোকশয ফযোড 

তশযষখ: ১৪/০৭/২০১৬ 

ভনোতফোম 

   ূচক  

মকোতষক 

বষতোতষ  
কশযোমকোযভ  

ভমসভশাঃ [জহরশই,  

২০১৭ তে জহন, 

২০১৮] 

হযহয 

ভয়কশরাঃ 

[জহরশই 

২০১৭] 

টশযোগেট ংখোমশ  ইউনষট 
দশয়ষতোফোযশোত 

ফোমকোতষ/োযতষলোঠশন 

 

ক. োযশতষলোঠশনষক ফষনোমশ 

ভোমশ  

ভোবশফনশ 

চষোনষত কযন 

(১) 
হদোধশচশয কভষটষয বশ 

অনহলোঠশন 

তোযৈভশষক 

- 

৪ ফশৎযষক বশয 

ংখোমশ 

৪ 

NIS  পকশর য়েনোট  

(২) 
ংমহকোত দোতয ভূে 

হদোধশচশয কভষটষ গঠন 
নশই - - - - 

 

SWOT  

যোমশরচনশ 

অনহলোঠশন  
(৩) 

োটেকরোডশযদেয নষয়ে 

বশ অনহলোঠশন   

লশভোভশষক 

- 

২ ২ (১)NIS পকশর য়েনোট 

(২)DLRC ঢশকশ 

(৩)ভোমশনেজশয নয়শফ  

বশয়শর এোটেট 

 

খ. চেতনতশ ৃলোটষ   
NIS 

ভোযোকষত 

ধশযনশ 

োযচশয  

চযোচশ 

(১) 

বূভষ ংোকশয ফযোডে 

চেতনতশ ৃলোটষভূরক বশ 

 েভষনশযেয আয়জন  

লশভোভশষক ০ ২ ২ NIS/RTI  পকশর 

য়েনোট  

DLRC-১  কযোট অফ 

য়শযোড  

বূভষ ংোকশয ফযোড 

এফং কযোট অফ 

য়শযোড এয কর 

কযোভকযোতশগণ  

েফশগোযসতশদেয নষয়ে 

বশ অনহলোঠশন  

 

গ. দকোলতশ উনোনয়ন 



 

কযোভকযোতশ 

কযোভচশযসদেয 

দকোলতশ ফৃদোধষ  

(১) 

ফযোডেয কযোভকযোতশ 

কযোভচশযষদেয চশষদশয 

আরকে ভডষউর োযণয়ন 

ূযোফক NIS ভোযোকে 

োযষকোলণ োযদশন  
 

আগোট ২০১৭, ভে 

২০১৮ 

০ 

োযষকোলণ ংখোমশ 

ফছযে ১২টষ  

(২০ ঘনোটশ) 

োযষকোলণশযোথস 

ংখোমশ 

কযোভকযোতশ-২২/ 

৩য় োযেণষ-৪৮  

/৪যোথ োযেণষ-৪১ 

NIS/RTI পকশর য়েনোট 

 ALRC-১ 

বূভষ ংোকশয 

ফযোডেয কর 

কযোভকযোতশ কযোভচশযস 

৩ ফোমশচে 

 

(২) 

RTI/GRS ভোযোকষত NIS 

োযষকোলণেয োযচরন   ০ 
ভশে ১ টষ /০২ 

ঘণোটশ 

 অং 

গোযণকশযসয 

ংখোমশ-১১১ 

NIS পকশর য়েনোট, 

ALRC-৫ 

  

(৩) 
RTI/GRS ভোযোকষত NIS 

োযষকোলণেয োযচরন  
 ০ 

ভশে ১ টষ ০২ 

ঘণোটশ 
ঐ 

NIS/RTI পকশর য়েনোট, 
ALRC-1 

 

ঘ. যকশযস আদে  আইন কশনহন হনাঃগঠন 

আইনগত ফশধশ 

দূযসকযণ  

(১) 
কৃলষ খশ জভষ নসতষভশরশ 

১৯৯৭ ংধন 

জহন, ২০১৮      

(২) 
অকৃলষ খশজভষ নসতষভশরশ 

১৯৯৫ ংধন 

      

 

(৩) 

ফেংগর একোট ıx অফ ১৮৭৯: 

দষ কযোট অফ য়শযোড 

একোট/১৮৭৯ 

      

 
(৪) 

বূভষ ংোকশয ফযোড 

ফষধষভশরশ-২০০৫ 

      

 
(৫) 

বূভষ ফোমফোথশনশ 

ভোমশনহয়শর -১৯৯০ 

      

ঙ. কযোভচশযসদেয দকোলতশয ভূরোমশয়ণ 

কযোভকযোতশ 

কযোভচশযসদেয 

কশজে উদোফহদোধ 

কযণ 

(১) 

বূভষ ংোকশয ফযোড  

কযোট অফ য়শযোডেয 

ভধোমে বশর কশজেয / 

উদোবশফনেয জনোম ততশ 

হযোকশয োযচরন  

ভে, ২০১৮ ০ ১ োটশপ  

অপষশযেয 

ংখোমশ=১১১ জন  

নৈতষকতশ কভষটষ  

(২)  

কযোভ ভূরোমশয়ন দোধতষয 

োযফযোতন  

আগোট , ২০১৭ ০ ০ 

 

হদোধশচশয কভষটষ, 

কযোভদকোলতশ ভূরোমশয়ন 

কভষটষ 

কযোভদকোলতশ 

ভূরোমশয়ণ কভষটষ গঠন 

কযশ োযয়জন 

চ. NIS ফশোতফশয়ন 
হশন 

োযফযোতন  
(১) 

ই-গবযোনেনো       



 

 নশগযষক নদ আরড 

এফং নফশয়ন  

আরড  এফং 

তশযয ফশৎযষক 

নফশয়ন কযশ 

-  

নফশয়ন  

আরড 

োযশন শখশ-১ ফশোতফশয়ষত 

  মেফশইট আডেট  োযতষদষন 

 - 

ভয়াঃ  

কশর ৯.০০টশয 

য   

WEB Team  ICT team, 

কশযস োযগোযশভশয 

 

 অপষে ইনোটশযনেট চশরহ  চশরহ আছে 
  

যকোলণশফেকোলণ WEB Team  ICT team, 

কভষটষ 

ফশোতফশয়ষত 

 অনরশইনে মগশমগ 

দোধতষ চশরহ  

চরভশন   অনরশইনে শড়শ 

োযশোতষ: 

নোতলজনক 

WEB Team  ICT team,  

কভষটষ, কশযস 

োযগোযশভশয  

 

 
ই-েভেনোট ভয়াঃ  

   ষশফযকোলণ কযোভকযোতশ ফেতন োযদশন চশরহ 

আছে  

 

বষডষ কনপশযেনো 
জহরশই ২০১৭ - জহন 

২০১৮ 
  

বষডষ 

কনপশযেনো 

ংখোমশাঃ ১২ 

WEB Team  ICT team,  

কভষটষ, কশযস 

োযগোযশভশয 

 

 অনরশইনে অবষমগ 

গোযণ 

ভয়াঃ   অনরশইনে 

অবষমগ 

োযশোতষাঃ  

চশরহ নেই GRS পকশর য়েনোট/ 

কশযস োযগোযশভশয  

চশরহ কযশ োযয়জন 

 

ই-োযকষউযভেনোট 
আগোট ২০১৭, 

এোযষর ২০১৮ 

ই-

োযকষউযভেনোট 

ংখোমশ-৮  

 চশরহ আছে কশযস বহভষ ংোকশয 

কভষনশয-৪ 

CPTU অধসনে 

নষফনোধন 

োযকোযষয়শধসন  

 যষলেফশ যোটশরেয 

োযচরন 

জহরশই ২০১৭ - জহন 

২০১৮ 
  

োযকোযষয়শধসন োযশন ভশঠ যোমশয়ে চশরহ কযশ 

চোছে 

 

 

 

 (২) GRS       

  অনরশইন GRS োযফযোতনেয 

ফোমফোথশ 

ভয়াঃ 
- - 

চশরহ নেই GRS/NIS পকশর য়েনোট,  

কশযস োযগোযশভশয 

চশরহ কযশ োযয়জন 

  ভনোতোযষযষলদ ফষবশগে 

োযতষফেদন োযেযণ 

ভশষক োযথভ 

োতশে 

 োযফযোতষত GRS পকশর য়েনোট  

 (৩) উদোবশফনস টষভ গঠন ভশষক    কভষটষ আছে  নষয়ভষত বশ য়  

 

(৪) 

অবোমনোতযসণ নষযসকোলশ 

ফোমফোথশ োযফযোতন 

োযতষফছয নবেভোফয  

ভে 

 ফছযে ২ ফশয অডষট ংখোমশ নৈতষকতশ কভষটষ, 

অবোমনোতযসণ নষযসকোলশ 

কভষটষ, NIS পকশর 

 



 

য়েনোট 

 (৫) তথোম অধষকশয  - -    

  বশযোযশোত তথোম 

কযোভকযোতশ / কযোভকযোতশ- 
RTI 

গঠষত য়েছে 
   

RTI পকশর য়েনোট  

  তথোম োযকশেয অনহযধ 

োযশোতষ 
- - - 

তথোম োযদশন 

ংখোমশ 

RTI-পকশর য়েনোট  

  নষজ উদোমগে তথোম 

োযকশেয ংখোমশ ১৪ ই অকোটফয, 

২০১৮ 
- 

ফশযোলষক 

োযতষফেদন 

োযোতহত  

অনরশইনে োযকশ  

১ RTI-পকশর য়েনোট  

ফশজেট 
 

(১) 

মেফশইটে ২০১৬-২০১৭ 

ফছযেয ফশজেট আরড 

আগলোট ২০১৭ 

- 

মেফশইটে 

ফশজেটেয 

আরড 

২ ফশয WEB Team  ICT team,  

& ALRC-৪) 

আরড কযশ চোছে 

(২) 

NIS ফশোতফশমনেয জনোম 

MoF এ ফশজেট োযেযণ 

ভয়াঃ 

- - 

NIS-পকশর 

য়েনোট  ষশফ 

যকোলণ কযোভকযোতশ 

  

যষফসকোলণ 
 

(১) 

যোমফেকোলণ োযতষফেদন 

োযণমন 

অকোটফয ২০১৮ 

- 

১ যষফসকোলণ 

োযতষফেদন 

োযোতহত 

যষফসকোলণ োযতষফেদন 

োযোতহত কভষটষ 

যষফসকোলণ 

োযতষফেদন োযোতহত 

কভষটষয গঠন কযশ, 

নৈতষকতশ কভষটষয 

বশম আরচনশ কযশ। 

 

(২) 

োযতষফেদন NIIU-তে 

জভশদশন  

ডষেভোফয ২০১৮ 

- 

১ জভশ দেয়শ ফে নৈতষকতশ কভষটষ/ পকশর 

য়েনোট 

জভশ দেমশয আগে 

নৈতষকতশ কভষটষয 

বশম আরচনশ কযশ। 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

বূভষ ংোকশয ফযোডেয হদোধশচশয কভষটষয বশ অনহলোঠশন ভোযোকষত ফযোলঞোজষ  
ভয়কশরাঃ জহরশই, ২০১৭ তে জহন, ২০১৮ 

 

বশয ধযণাঃ  
 

হদোধশচশয কভষটষয বশ-তোযৈভশষক 

োটেক রোডশযদেয নষয়ে বশ-ফশযোলষক 

েভষনশয-ফশযোলষক 
 
 

ভশেয নশভ 
অনহলোঠষতফোম বশ/েভষনশযেয ফষফযণ 

োযথভ োতশ দোফষতসয় োতশ তৃতসয় োতশ চতহযোথ োতশ 

জহরশই/২০১৭  হদোধশচশয কভষটষয বশ    

আগলোট/২০১৭ হদোধশচশয কভষটষয বশ    

েোটেভোফয/২০১৭  োটেক রোডশযদেয নষয়ে বশ   

অকোটফয/২০১৭     

নবেভোফয/২০১৭ হদোধশচশয কভষটষয বশ    

ডষেভোফয/২০১৭  েভষনশয    

জশনহয়শযষ/২০১৮     

পেফোযহয়শযষ/২০১৮ হদোধশচশয কভষটষয বশ    

ভশযোচ/২০১৮  োটেক রোডশযদেয নষয়ে বশ   

এোযষর/২০১৮     

ভে/২০১৮ হদোধশচশয কভষটষয বশ    

জহন/২০১৮  েভষনশয   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৭-২০১৮ অথ িফছদযয ফাৎার্যক উদ্ভাফনী কভ ির্যকল্পনায় উর্ির্খত উদ্ভাফন অ্য া্য  উদ্ভাফদনয নাভ ও কাম িিদভয অগ্রগর্তয তথ্য। 

 

িঃনাং দপ্তদযয নাভ উদ্ভাফদনয নাভ উদ্ভাফদনয 

াংর্িপ্ত র্ফফযণ 

উদ্ভাফন গ্রদণয 

বমৌর্িকতা 

উদ্ভাফদকয 

নাভ ও 

ঠিকানা 

কাম িিভ অগ্রগর্ত 

% 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়দনয 

জ্য  কত অথ ি 

্যবয় দত 

াদয 

ফাস্তফায়দনয জ্য  

াইরট কভ িসূর্চ 

গ্রণ কযা দয়দছ 

র্কন  ?দয় 

থাকদর তার্যখ 

াযাদদদ 

উদ্ভাফনটি 

ফাস্তফায়ন 

বমাগ্য র্কনা? 

বপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিায 

নাভ  ,দফী ,

বপান ও ই-

বভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি (1) Rent Certificate 

 

(2) Land Development Tax 

ও 

(3)  Land Mutation 

এয ভার্ক র্ফফযণী অন-

রাইদন আদডটকযণ 

৩নাং করাদভ 

ফর্ণ িত ভার্ক 

র্ফফযণী মূ 

অন -রাইদন 

আদডট কযণ 

বজরা দত 

একর তথ্য 

র্ফবাগীয় 

কর্ভনায 

অর্প দয় ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদড ি 

বৌৌঁছাদত প্রায় 

১ভা র্ফরে য়। 

অন -রাইদন 

আদডট কযায 

পদর এটি বকান 

ফাক ফা 

াড িকর্ ছাোয় 

ডাটা ইনপুট 

র্দদয় বব কযায 

াদথ াদথই 

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড ি বৌৌঁদছ 

মায়। পদর ভয় ,

ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি  ,১৪১-

১৪৩ 

ভর্তর্ঝর 

ফা/ এ  ,ঢাকা।  

গত জুরাই /১৭ 

ভাদ ৫০টি এফাং 

আগষ্ট ভাদ 

৩৮টি বজরা ডাটা 

আদডট 

কদযদছ। 

অ্য দদয ডাটা 

আদডট কযায 

জ্য  তাগাদা 

বদয়া দয়দছ। 

অনুভান ১০ 

রাখ টাকা 

প্রাথর্ভকবাদফ 

বজরা ম িায় দত 

ডাটা আদডদটয 

কাজ চরদছ। 

বর্ফলদত 

উদজরা /াদকির 

ভূর্ভ অর্প ম িন্ত 

ম্প্রার্যত কযা 

মাদফ। 

ফাস্তফায়ন 

বমাগ্য। 

বভাছাঃ 

নার্দযা 

আখতায 

কাযী ভূর্ভ 

কর্ভনায -৩ 

)অর্তর্যি 

দার্য়ত্ব(  

alrc3@lr

b.gov.bd 



 

অথ ি,েভ ফই 

ফাঁদচ। 

 

 
 

 



 

 
 

অধ্যায় ১২ 

র্যর্ষ্ট- ক 

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

 

 

 রূকল্প: ২০২১ এয াদথ াভেস্য বযদখ বদদয প্রতিন্ত অঞ্চদরয সুর্ফধাফর্ঞ্চত ৫৩৮টি উদজরা ভূর্ভ অর্পদ র্ডর্জটার বফা প্রদাদনয রদিি 

কর্ম্পউটায াভগ্রী প্রদান ও ্যবফায কযা দচ্ছ ;  

 Management Information System (MIS) এয আওতায় ভূর্ভ প্রান ও ভূর্ভ ্যবফ্ানায় কভ িযত প্রায় ২০ াজায কভ িকতিা / 

কভ িচাযীয প্রদয়াজনীয় তথ্য উাি ভিদয় র্ডর্জটার তথ্য বান্ডায প্রস্তুত কযা দয়দছ। এই ডাটাদফইদজয ভাধ্যদভ ভাঠ ম িাদয় কভ িযত 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয ারনাগাদ তথ্য ম্পদকি অফর্ত ওয়া মাদফ। কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয অফয গ্রদণয তার্যখ, বফতন বাতায চার্দা এফাং 

তাযই আদরাদক ফাদজট প্রণয়ন, ফযাদ্দ প্রদান, কভ িকার র্নধ িাযণ, শূ্য  দ পূযণ ইতিার্দ ম্পদকি মাফতীয় তথ্য জানা মাদফ; 

 ইউর্নয়ন এফাং উদজরা ভূর্ভ অর্পদয Digital Connectivity Ges One Stop Service প্রদাদনয রদিি ১টি কভ িসূচীয ভাধ্যদভ ২০১৪-

২০১৫ অথ ি ফছদযয ৯৬৭.৬৩ রি টাকা ্যবদয় ঢাকা ও র্দরট র্ফবাদগয ২১টি বজরায ১৭১টি উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্প ও র্ফদুিৎ াংমৄি 

৮৮৫টি ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প আইটি বনটওয়ার্কিাং ্ান কভ িসূচী ইদতাভদধ্য ম্পন্ন দয়দছ;    

 উদজরা/ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প র্যদ িদনয জ্য  ভদডর র্যদ িন ছক এফাং কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)গদণয ায়ক র্দদফ িান্ড বুক পয এর্ 

(ল্যান্ড) প্রণয়ন কযা দয়দছ; 

 ভূর্ভ প্রান ও ্যবফ্ানায় ভাঠ ম িাদয় র্নমৄি কভ িকতিা / কভ িচাযীদদয কভ িদিতা বৃর্দ্ধ ও কদভ ি গর্তীরতা আনয়দনয প্রর্িণ কাম িিভ চরভান 

যদয়দছ ; 

 ভূর্ভ ্যবফ্ানা ম্পর্কিত তথ্যার্দ ই-বভইদর আদান প্রদাদনয র্ফলয়টি র্নর্চিতত কযা দয়দছ।  

 ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অথফছদয Land Information Management System (LIMS) পটওয়িায িয় কযা দয়দছ। ইদতাভদধ্য 

আদনায়াযা ও াতকার্নয়া-চিগ্রাভ, ফা-যাজাী, ঈশ্বযদী-াফনা, যাজাযাট-কুর্েগ্রাভ, টুাংগীাো-বগাারগে এফাং বতজগাঁও-ঢাকা ১৪টি 

উদজরায় পটওয়িাযটি াইরটিাং এয কাজ শুরু দয়দছ। এই ধাযাফার্কতায় াযাদদদ ভূর্ভ ্যবফ্ানায় স্বচ্ছতা ও জফাফর্দর্তা র্নর্চিততকদল্প 

ও ভূর্ভ বফা জীকযদণয রদিি পটওয়িাযটি চালু কযা দফ। 

 জুরাই ২০১৭ বথদক জুন ২০১৮ অথ ি ফছদযয আইটি বনটওয়ার্কিাং আওতায় ৬,০০,০০,০০০/- (ছয় বকাটি ) টাকা ্যবদয় উদজরা/াদকির ভূর্ভ 

অর্পদয জ্য  ও ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জ্য  ফ িদভাট ৯০৫ টি ল্যাট, ৯০৫ টি র্প্রন্টায ও ৯০৫ টি স্কিানায যফযা কযা দয়দছ। উদজরা 

ভূর্ভ অর্পদয িভতা বৃর্দ্ধয রদিি ৩,২৫,১৬,১৫০/- (র্তন বকাটি পঁর্চ রি বলার াজায একত ঞ্চা) টাকায় ্যবদয় ৪৩৫টি পদটাকর্য়ায 

বভর্ন িয় কদয ৪২৭ টি উদজরা ভূর্ভ অর্প এফাং ০৮টি র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয় যফযা কযা দয়দছ।  

 যকাদযয র্বন ২০২১, র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদনয রদিি উন্নত ভূর্ভ বফা দজ ও জনগদণয বদাযদগাোয় বৌৌঁদছ বদয়ায রদিি ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি এয ্যবফ্ানায় ই-নাভজাযী কাম িিভ চালু কযা দয়দছ। ৩০ জুন ২০১৮ তার্যখ ম িন্ত ১১২ টা উদজরা অনরাইদন নাভজার্য 

ফাস্তফার্য়ত য়। ই-র্ভউদটন র্দস্টভ ৯৪৫৮৩টি র্ভউদটদনয আদফদন াওয়া মায়। এয ভদধ্য ৪৭৮৮০ টি আদফদন র্নষ্পর্ি কযা য়, মায ভদধ্য 

ভঞ্জুয ৩১১৭৪ টি এফাং নাভঞ্জুয আদফদন ১৬৭০৭টি । আগাভী ২০১৯ াদরয জুন ভাদয ভদধ্য াযা বদদয উদজরা ভূর্ভ অর্পদ ই-নাভজার্য 

কাম িিভ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ দফ ভদভ ি আা কযা মায়। 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয দ ্ায়ীকযণ। 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা অনুদভাদন। 

 

জনফর র্নদয়াগ :  
 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি র্ফগত ৫ ফছদয বম ভস্ত জনফর র্নদয়াগ দয়দছ তায র্ফফযণ : 

µtbs দদয নাভ াংখ্যা ভন্ত্যব 

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| ড্রাইবায 5 Rb  

6| ফাতিাফাক 1 Rb  

7| অর্প ায়ক 5 Rb   

8| র্নযািা প্রযী 1 Rb  
 



 

 

Aa¨vq- 13 
 

BDwbqb (2017-2018) 
  XvKv wefvM, PÆMÖvg wefvM, ivRkvnx wefvM, Lyjbv wefvM, iscyi wefvM, ewikvj wefvM I 

gqgbwmsn wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j/BDwbqb/ †c․i f~wg Awd‡mi Aaxb  j¨vcUc 883 wU, 
wcÖ›Uvi 905wU, ¯‥¨vbvi 905wU Awd‡m AvBwU †bUIqvwK©s ¯’vc‡bi j‡ÿ AvBwU mvgMªx weZib Kiv 

n‡q‡Q|  
 

  ev¯’evqbKvj t RyjvB 2017 †_‡K Ryb 2018 
GKbR‡i AvBwU †bUIqvwK©s AvIZvq Dc‡Rjv/ mv‡K©j f~wg Awd‡mi Z_¨ t 

  Dc‡Rjv f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvwU mvgMªx weZiY ZvwjKv t (2017-2018) 
  µwgK bs wefv‡Mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi A3 mvB‡Ri 

  1 XvK wefvM 53 47 51 

 
 

2 PÆMÖvg wefvM 29 27 25 

  3 Lyjbv wefvM 18 18 14 

  4 ivRkvnx wefvM 19 17 17 

  5 ewikvj wefvM 10 9 9 

  6 iscyi wefvM 20 15 16 

  7 wm‡jU wefvM 13 8 13 

  8 gqgbwmsn wefvM 7 7 8 

  
9 

f‚wg ms¯‥vi †evW (AvBwU †bUIqvwK©s 
cÖwkÿb Gi Rb¨) 

3 0 0 

    ‡gvU 172 148 153 

  
 

      BDwbqb f~wg Awd‡mi AbyK~‡j AvBwU mvgMÖx weZiY ZvwjKv t (2017-2018) 
  µwgK bs wefv‡Mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi A3 mvB‡Ri 

  1 XvKv wefvM 108 155 168 

  2 PÆMªvg wefvM 197 197 178 
  3 Lyjbv wefvM 65 65 55 

  4 ivRkvnx wefvM 73 73 73 

  5 ewikvj wefvM 44 44 44 

  6 iscyi wefvM 148 143 129 

  7 wm‡jU wefvM 5 4 27 

  8 gqgbwmsn wefvM 71 76 78 

    ‡gvU  711 757 752 

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dc‡Rjv (2017-2018) 
XvKv wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 

XvKv 

wgicyi 1 1 1   

2 gwZwSj ivR¯̂ mv‡K©j 1 1 1   

3 ‡KvZqvjx ivR¯^ mv‡K©j 1 0 1   

4 mvfvi 2 1 2   

5 ¸jkvb ivR¯̂ mv‡K©j 0 0 1   

6 AvwgbevRvi ivR¯^ mv‡K©j 3 0 0   

7 jvjevM ivR¯^ mv‡K©j 1 1 1   

8 ‡`vnvi 1 1 1   

9 ‡KivbxMÄ 2 1 1   

10 beveMÄ 1 1 1   

11 avgivB 1 1 1   

12 

gv`vixcyi 

wkePi 0 0 1   

13 m`i 1 1 1   

14 KvjwKwb 1 1 1   

15 

gvwbKMÄ 

nwiivgcyi 0 1 1   

16 wmsMvBi 1 1 1   

17 wkevjq 0 2 1   

18 wNIi 1 1 1   

19 
wK‡kviMÄ 

m`i 1 1 0   

20 KwUqv`x 1 1 1   

21 

bvivqbMÄ 

wmwÏiMÄ 2 1 1   

22 dZzjøv 2 1 1   

23 iæcMÄ 1 1 1   

24 e›`i 1 1 1   

25 ‡mvbviMuv 1 1 1   

26 

biwms`x 

g‡bvni`x 1 1 1   

27 wkecyi 1 1 1   

28 cjvk 1 1 1   

29 ivqcyiv 1 1 1   

30 ‡ejve 1 1 1   

31 

dwi`cyi 

‡evqvjgvix 0 0 1   

32 m`icyi 1 1 1   

33 mvj_v 1 1 1   

34 bMiKv›`v 1 1 1   

35 fv½v 1 1 1   

36 Pie`ªvmb 1 1 1   

37 AvjdvWv½v 1 1 1   

38 gayLvjx 1 1 1   

39 

ivRevox 

m`i 0 0 1   

40 evwjqvKvw›` 1 1 1   

41 cvskv 1 1 1   

42 KvjyLvjx 2 1 1   

 

 



 

 

 

43 

Uvs½vBj 

‡Mvcvjcyi 1 1 1   

44 wgR©vcyi 2 3 2   

45 bvMicyi 1 1 1   

46 gaycyi 1 1 1   

47 abevox 1 1 1   

48 kwiqZcyi RvwRiv 1 0 1   

49 gyÝxMÄ wmiRw`Lvb 1 1 1   

50 
MvRxcyi 

Kvcvwmqv 1 1 1   

51 Uw½ 1 1 1   

PÆMÖvg wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 

PÆMÖvg 

evKwjqv mv‡K©j f‚wg 
Awdm 

2 2 2   

2 
Pv›`MvuI mv‡K©j f‚wg 
Awdm 

1 1 0   

3 c‡Zv½v mv‡K©j f‚wg Awdm 1 1 1   

4 m`i mv‡K©j f‚wg Awdm 1 1 1   

5 KvÆwj mv‡K©j f‚wg Awdm 1 1 1   

6 
AvMªvev` mv‡K©j f‚wg 
Awdm 

1 1 1   

7 jÿxcyi ivqcyi 1 1 1   

8 ‡bvqvLvjx  m`i 1 0 0   

9 

Kzwgjøv  

eªvþYcvov 1 0 0   

10 eiæov 1 1 1   

11 ‡gNbv 1 1 1   

12 Kwgjøv m`i `wÿY 1 1 1   

13 Pvw›`bv 1 1 1   

14 †nvgbv 1 1 1   

15 ‡P․ÏMÖvg 1 1 1   

16 g‡bvniMÄ 1 1 1   

17 eywoPs 1 1 1   

18 wZZvm 1 1 1   

19 gyiv`bMi 1 1 1   

20 `vD`Kvw›` 1 1 1   

21 eªvþYevwoqv evÃvivgcyi 1 1 1   

22 

Puv`cyi 

gZje DËi 1 1 1   

23 gZje `wÿY 1 1 1   

24 KPzqv 1 1 1   

25 kvnivw Í̄ 1 1 1   

26 
‡dbx 

dzjMvRx 1 1 1   

27 `vMbf‚Tv 1 1 1   

28 K·evRvi PKwiqv 1 1 0   

Lyjbv wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 
wSbvB`n 

‣kjKycv 1 1 1   

2 †KvUPvu`cyi 1 1 1   



 

 

 

 

3 

Kywóqv 

KzgviLvjx 1 1 0   

4 ‡LvKmv 1 1 1   

5 ‡fovgvi 1 1 1   

6 wgicyi 1 1 1   

7 bovBj m`i 1 1 1   

8 ‡g‡nicyi m`i 1 1 1   

9 ev‡MinvU m`i 1 1 0   

10 
PzqvWv½v 

PyqvWv½v m`i 1 1 1   

11 AvjgWv½v 1 1 1   

12 

h‡kvi 

wSKiMvQv 1 1 1   

13 ‡P․MvQv 1 1 1   

14 h‡kvi m`i 2 2 1   

15 
mvZÿxiv 

mvZÿxiv m`i 1 1 1   

16 k¨vgbMi 1 1 1   

  Lyjbv iæcmv 1 1 0   

ivRkvnx wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 
ivRkvnx 

‡gvnbcyi 1 0 0   

2 Zv‡bvi 1 1 1   

3 

bv‡Uvi 

m`i 1 1 1   

4 bjWv½v 1 1 1   

5 wmsov 1 1 1   

6 ¸iæ`vmcyi 1 1 1   

7 eovBMÖvg 1 1 1   

8 jvjcyi 1 1 1   

9 evMvwZcvov 1 1 1   

10 

e¸ov 

m`i 1 1 1   

11 kvRvnvbcyi 1 0 0   

12 ‡kicyi 1 1 1   

13 wkeMÄ 1 1 1   

14 RqcyinvU Av‡°jcyi 1 1 1   

15 wmivRMÄ KvwRcyi 1 1 1   

16 

PvcvBbeveMÄ 

PvcvBbeveMÄ m`i 1 1 1   

17 ‡Mvg¯Ívcyi 1 1 1   

18 ‡fvjvnvU 1 1 1   

19 bv‡Pvj 1 1 1   

ewikvj wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 wc‡ivRcyi bvwRicyi 1 1 1   

2 
SvjKvwV 

bjwQwU 0 0 1   

3 SvjKvwV m`i 1 1 1   

4 

cUzqvLvjx 

m`i 1 1 0   

5 Kjvcvov 1 1 1   

6 evDdj 1 1 1   



 

 

 

7 ei¸bv m`i 1 1 1   

8 

ewikvj 

ev‡KiMÄ 1 0 0   

9 ‡M․ib`x 1 1 1   

10 eveMÄ 1 1 1   

11 DwRicyi 1 1 1   

iscyi wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 

jvjgwbinvU 

m`i 1 0 1   

2 cvUMÖvg 1 1 1   

3 Avw`Zgvix 1 0 0   

4 

bxjdvgvix 

m`i 1 1 1   

5 RjXvKv 1 1 1   

6 ‣mq`cyi  1 1 1   

7 
MvBevÜv 

mv`yjøvcyi 1 0 0   

8 cjvkevox 1 0 0   

9 VvKziMuvI ivYxks‣Kj 1 0 0   

10 KzwoMÖvg m`i 1 1 1   

11 

bIMvu 

ivYxbMi 1 1 1   

12 ‡cvikv 1 1 1   

13 cZœxZjv 1 1 1   

14 avgBinvU 1 1 1   

15 wbqvgZcyi 1 1 1   

16 gnv‡`ecyi 1 1 1   

17 mvcvnvi 1 1 1   

18 e`jMvQx 1 1 1   

19 AvÎvB 1 1 1   

20 cÂMi cÂMi m`i 1 1 1   

wm‡jU wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 

wm‡jU 

ImgvbxbMi 2 1 1   

2 evjvMÄ 1 0 1   

3 `wÿY myigv 1 0 0   

4 RwKMÄ 1 0 1   

5 ‣RšÍvcyi 1 0 1   

6 KvbvBNvU 1 1 2   

7 ‡MvqvBbNvU 1 1 1   

8 ‡dÃzMÄ 1 1 1   

9 wm‡jU m`i 0 0 1   

10 
‡g․jfxevRvi 

eo‡jLv 1 1 1   

11 KzjvDov 1 1 1   

12 
nweMÄ 

evûej 1 1 1   

13 evaecyi 1 1 1   

 

 

 



 

 

 

 

gqgbwmsn wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 
gqgbwmsn 

m`i 0 1 1   

2 dzjcyi 1 1 1   

3 
‡bÎ‡Kvbv  

m`i 1 1 1   

4 ‡K›`yqv 1 0 1   

5 Rvgvjcyi m`i 1 1 1   

6 

‡kicyi 

kÖxe`x© 1 1 1   

7 wSbvBMvZx 1 1 1   

8 ‡kicyi m`i 1 1 1   

 f‚wg ms¯‥vi †evW© Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZib ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j f‚wg 

Awd‡mi bvg 
j¨vcUc wcÖ›Uvi 

¯‥¨vbvi 
A3 

mvB‡Ri 
gšÍe¨ 

1 f‚wg ms¯‥vi †evW© AvBwU kvLv 3 0 0   

 

 

BDwbqb (2017-2018) 
  XvKv wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 
 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ 
mv‡K©j f‚wg 
Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

  XvKv mvfvi dzjevoxqv BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

  1 

gvwbKMÄ 

wmsMvBi 

evqiv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

  2 ejaviv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

  3 PvwiMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

  4 Rvgkv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

  5 Pv›`ni BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

  6 mv‡q¯Ív BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

  7 Rvwg©Zv BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   
  8 

wkevjq 

gnv‡`ecyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  9 wkgywjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  10 †ZIZv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  11 Aviæqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  12 

wNIi 

bvjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 2 2   
  13 eowUqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 2 2   
  14 evwjqv‡Lvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 2 2   
  15 

mvUzwiqv 

niMR BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  16 wZjøx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  17 dzKzinvwU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  18 avb‡Kvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  19 

‡`․jZcyi 

PiKvUvix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  20 ev”Pvgviv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   
  21 wRqbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  22 evNywUqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   
  



 

 

 

 

 

23 

gvwbKMÄ nwiivgcyi 

eqiv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

24 †Mvwcbv_cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

25 †jQovMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

26 AvwRgbMi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

27 

bvivqYMÄ 

wmwÏiMÄ 
wmwÏiMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

28 ‡Mv`bvBj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

29 

dZyjøv 

dZyjø vBDwbqb f‚wg Awdm 0 1 0   

30 Kvwkcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 0   

31 Gbv‡qZbMi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 0   

32 

‡mvbviMuv 

‣e‡`¨ievRvi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

33 Avwgbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

34  †gvMivcvov BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

35  †nv‡mbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

36 KvuPcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

37 Rvgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

38 evi`x BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

39 mbgv›`x BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

40 mvw`cyi (eive) BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

41 

 biwms`x 

g‡bvni`x PvjvKPi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

42 

wkecyi 

‡hvki BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

43 RqbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

44 `yjvjcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

45 
‡ejve 

Avgjve BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

46 bvivqbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

47 cjvk wRbvi`x BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

48 

ivqcyiv 

g‡nlcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

49 gyQvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

50 giRvj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

51 Pimyeyw× BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

52 nvBigviv BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

53 wgR©vbMi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

54 AvgxiMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

55  †W․KviPi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

56 PivAvovwjqv BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

57 Piga~qv BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

58 evukMvox BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

59 cvovZjx BDwbqb f ‚wg Awdm 0 1 1   

60 Pvubcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

61 wgR©viPi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

62 

gv`vixcyi 

wkePi 
PiRvbvRvZ BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

63 KvuVvjevox BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

64 

KvjwKwb 

KvjwKwb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

65 AvjxbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

66 evjxMªvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

67 Pi‡`․jZLvb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

68 Wmvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

69 Gbv‡qZbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   



 

70  †Mvcvjcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

71 Kqvwiqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

72 KvRxevKvB BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 

73 

gv`vixcyi 
 

jÿxcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

74 beMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

75 igRvbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

76 wkKvig½j BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

77 

kixqZcyi 

‡MvmvBinvU 

Bw`jcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

78 nvUzwiqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

79 †MvmvBinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

80 mvgšÍmvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

81 Mix‡eiPi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

82 

RvwRiv 

bvI‡Wvev BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

83 RqbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

84 wejvmcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

85 cv‡jiPi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

86 

‡f`iMÄ 

PiKzgvwiqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

87 mwLcyi-L BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

88 KvuwPKvUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

89 

dwi`cyi 
  

‡evqvjgvix 
ci‡gk^`x© BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

90 ‡kLi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

91 

m`icyi 

K…òcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

92 ‡XDLvjx BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

93 PibvwQicyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

94 Av‡Kv‡Ui BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

95 

mvj_v 

 †M․ow`qv ÔKÕ BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

96  †M․ow`qv ÔLÕ BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

97 evsivBj BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

98 
bMiKv›`v 

ivgbMi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

99 dyjmyZv BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

100 fv½v kixdve` (fv½v-L)BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

101 

Pif`ªvmb 

MvRxi‡UK BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

102 Pinwiivgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

103 Pi SvDKv›`v BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

104 
AvjdvWv½v 

eyivBP BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

105  †Mvcvjcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

106 
gayLvjx 

WzgvBb BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

107 KvgviLvjx BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

108 

ivRevox  

m`i 

emšÍcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

109 gyjNi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

110 ivgKvšÍcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

111 myjZvbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

112 Avjxcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

113 eivU BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

114 knx`Invecyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

115 LvbMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

116 evbxen BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

117 P›`bx BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

118 
evwjqvKvw›` 

bviæqv BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

119 RsMj BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

120 KvjyLvjx g„Mx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   



 

121 †evjvwjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

122 g`vcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

123 Uvs½vBj ‡Mvcvjcyi ‡avcvKvw›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 

124 

Uvs½vBj 

 

SvIqvBj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

125 nvw`iv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

126 †ngbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

127 AvjgbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

128 wgR©vcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

129 bM`vwkgjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

130 bvMicyi fviov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

131 KvwjnvwZ ejøv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

132 

‡`j`yqvi 

cv_ivBj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

133 AvwUqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

134 jvDMvUx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

135 Gjvwmb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

136 dvwRjnvUx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

137 ‡`Djx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

138 abevox cvB¯‥v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

139 

gaycyi 

gaycyi m`i BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

140 Av‡jvKw`qv BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

141 AvDkbviv BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

142 AiY‡Lvjv BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

143 †Mvjvevox BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

144 

wK‡kvMÄ 

KwUqv`x 

MvwUnvUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

145 ebMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

146 KiMvuI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

147 ‡jvnvRyix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

148 gygyiw`qv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

149 gvwbKLvjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

150 
AóMÖvg 

Av`gcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

151 ev½vjvcvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

152 
‣fie 

mv‡`Kcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

153 AvMvbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

154 
ZvovBj 

ajv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

155 bMiK~j BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

156 ‡nv‡mbcyi wmajv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

157 

cvKzw›`qv 

PwÛcvkv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

158 cvUzqvfv½v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

159 mywLqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

160 

wgVvgBb 

‡Kiqvi‡Rvo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

161 ‡Mvcw`Nx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

162 KvULvj BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

163 NvMov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

164 
KzwjqviPi 

mvjyqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

165 ‡MvetAve`yjøvncyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

166 
MvRxcyi Kvcvwmqv 

KwonvZv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

167 mbgvwbqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

PÆMÖvg wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 
 

 



 

 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ 
mv‡K©j f‚wg 
Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

1 

PÆMÖvg 

wgimivB 

Avey‡Zvive BDwbqb f‚wg Awdm  1 1 1   

2 mv‡niLvjx BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

3 ‡RviviMÄ BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

4 BQvLvjx BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

5 Iqv‡n`cyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

6 

nvUnvRvix 

nvUnvRvix m`i BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

7 miKvinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

8 KvwUinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

9 
‡evqvjLvjx 

mv‡ivqvZjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

10 AvgywPqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

11 

cwUqv 

ajNvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

12 eyacyiv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

13 Libv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 0   

14 

 †bvqvLvjx 

m`i 

Kjv`ic BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

15 Ak^w`qv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

16 LwjdvinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

17 g„a¨vinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

18 †bvqvbœB BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

19 
m~eb©Pi 

PievUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

20 Ave`yj¨vwgqvinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

21 
 †Kv¤úvbxMÄ 

evgbx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

22 gyQvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

23 

 †mvbvBgywo 

Kwkcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

24 b`bv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

25 Iqv‡Qkcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

26 ‡`IwU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

27 

Pvu`cyi 

DËi 
gZjecyi 

Avwgivev` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

28 Bmjvgvev` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

29 KjvKv›`v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

30 evMvbevwo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

31 d‡Zncyi (ct)BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

32 mv`yj¨vcyi (Kvwjcyi)BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

33 
mv`yj¨vcyi (cvVvbevRvi)BDwbqb f‚wg 
Awdm 

1 1 1   

34 ‡c․i GjvK f‚wg Awdm †QsMviPi 1 1 1   

35 
`wÿY 

gZjecyi 
Dcv`x DËi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

36 

nvRxMÄ 

ivRviMvuI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

37 ‡`kMuvI (Dt) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

38 nvwUjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

39 ivgP› ª̀cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

40 

KPzqv 

‡MvnvU (Dt) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

41 AvkÖvdcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

42 cv‣_i BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

43 gvwSMvQv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

44 ‡MvnvU (`t) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 



 

 

45 

 
kvnivw Í̄ 

iv‣M BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

46 wP‡Zvlx (c~e©) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

47 wP‡Zvlx (cwkg) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

48 m~Pxcvov DËi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

49 

Kzwgjøv 

eªvþYcvov 
wm`jvB BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

50 kkx`n BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

51 

Kzwgjøv m`i 
`wÿY 

‡RvovKvbb (cwðg) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

52 ‡RvovKvbb (c~e©) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

53 evMvgviv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

54 fzjBb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

55 fvUviv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

56 ‡cÖgbj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

57 

jvKmvg 

cwðgMvuI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

58 ‡Mvwe›`cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

59 bicvwU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

60 DËi`v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

61 AvRMov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

62 

 †nvgbv  

wbjLx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

63 Kvwkcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

64 Pv‡›`iPi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

65 `yjvjvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

66 NwbqviPi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

67 

gyiv`bMi 

Avw›`‡Kv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

68 c~e©‣aBi (cwðg) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

69 c~e©‣aBi c~e©) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

70 evsMvov (cwðg) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

71 evsMvov (c~e©) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

72 PvwcZjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

73 bexcyi (c~e©) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

74 hvÎvcyi (c~e©)BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

75 hvÎvcyi (cwðg)BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

76 ivgP› ª̀cyi (DËi)BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

77 ivgP› ª̀cyi (cwðg)BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

78 avgNi BDwbqb f‚wg Awdmb 1 1 1   

79 `v‡iviv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

80 QvwjqvKvw›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

81 eveywUcvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

82 

 †`exØvi 

RvdiMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

83 Gjvnvev`  BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

84 fvbx  BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

85 eiKvgZv  BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

86 avgZx (Dt) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

87 ivRv‡gv‡ni (Dt) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

88 ¸bvBNi (`t) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

89 avgZx (`t) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

90 ‡gvnbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

91 ¸bvBNi (Dt) BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

92 d‡Znvev`  BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

93 Iqv‡n`cyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

 



 

 

94 

Kzwgjøv 

Pvw›`bv 

‡`vjøvBbevecyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

95 e`icyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

96 mywnjcyi (ct) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

97 MvjøvB (Dt)BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

98 mywnjcyi (c~e©t) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

99 eoKoB (`t)BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

100 eoKoB (Dt)BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

101 ev‡iov (`t)BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

102 Pvw›`bv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

103 

‡P․ÏMÖvg 

KvwkbMi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

104 DwRicyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

105 kªxcyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

106  †Nvjcvkv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

107 ewZmv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

108 ¸YeZx© BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

109 AvjKiv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

110 wPIov BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

111 gywÝnvU BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

112 KvwjKvcyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

113 
 †gNbv  

P›`bcyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

114 ivavbMi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

115 

wZZvm 

jvjcyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

116 ivivw›`qv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

117 wfwUKvw›` BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

118 ejivgcyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

119 

eiæov 

‡Lvkvevm (Dt) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

120 wkjgyox (Dt) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

121 mivewZ BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

122 fevbxcyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

123 cqvjMvQv (`t) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

124 ‡`Iov (`t) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

125 AvÇv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

126 Av`ªv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

127 wkjgyox (`t) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

128 Sjg (Dt) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

129 cvqvjMvQv (Dt) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

130 

bv½j‡KvU 

e·MÄ BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

131 evsMÇv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

132 gvwbKgyov BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

133 gvwnbx BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

134  †gvKiv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

135 mvZevwoqv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

136 ‡`․jLvi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

137 f‚j~Bb BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

138 

g‡bvniMÄ 

Sjg (`t) BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

139 milcyi BDwbqb fzwg Awdm  1 1 1   

140 evZvevoxqv  BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

141 gywÝinvU  BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

142 gv›`viMvuI  BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

143 jÿYcyi  BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   



 

144 bvIZjv  BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

 

145 

Kzwgjøv 

g‡bvniMÄ webqNi  BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

146 

eywoPs 

gqbvgwZ BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

147 ivRvcyi BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

148 fv‡ijøv BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

149  †lvjbj BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

150  †gvKvg BDwbqb fzwg Awdm 1 1 1   

151 

eªvþYevoxqv  

mivBj 

‡ZwjKvw›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

152 KvwjK”Q BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

153 gjvBk BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

154 weUNi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

155 AvBij BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

156 AvLvDov  gwbq›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

157 

weRqbMi 

nilcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

158 byicyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

159 gRwjkcy„i BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

160 weòzcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

161 AvDwjqvevRvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

162 

Kmev 

gBbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

163 PÛxØvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

164 ev‣`i BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

165 ‡`jxcvZcBmvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

166 PviMvQ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

167 
bvwmibMi 

‡MvqvjbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

168 fjvKzU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

169 

evÂvivgcyi  

†mvbvivgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

170 `wiKvw›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

171 `woqv‡`vjZ›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

172 iæcmw` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

173 gvwbKcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

174 welivgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

175 

jÿxcyi 

m`i 

PiiæwnZv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

176 cve©ZxbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

177 ev½vLx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

178 ewkKcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

179 DËi Rqcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

180 nvwRicvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

181 Pikvnx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

182 KzkvLvjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

183 fevbxMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

184 
ivgMwZ 

Pi AvjMx BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

185 Pi iwgR BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

186 

KgjbMi 

Pi Kvw`qv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

187 Pi KvjwKwb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

188 Pi djKb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

189 

 †dbx QvMjbvBqv 

‡Nvcvj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

190 AvgRv`nvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

191 gnvgvqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

192 cvVvbbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 



 

 

193 

 †dbx 

 †mvbvMvRx 

Avwgivev` (bevecyi) BDwbqb f‚wg 
Awdm 

1 1 1   

194 e³vigyÝx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

195 `vMbf‚Bqv c~e©P›`ªcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

196 dyjMvRx Avb›`cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

197 cïivg wQ_wjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

Lyjbv wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ 
mv‡K©j f‚wg 
Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

1 

bovBj m`i 

bovBj m`i †c․i BDwbqb f ~wg Awdm 2 2 2   

2 gvBRcvov BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

3 Zzjvivgcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

4 K‡jvov BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

5 weQvjx BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

6 wm½v‡kvjcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

7 AvDwoqv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

8 
‡g‡nicyi m`i 

KzZzecyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

9 Avg`n BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

10 

PzqvWv½v 

m`i 
‡eMgcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

11 KzZzecyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

12 

AvjgWv½v 

‡Nvj`vox BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

13 WvDKx BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

14 Kvwj`vmcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

15 †MvKzjLvjx BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

16 Kzgvix BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

17 
`vgyoû`v 

KzovjMvQx BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

18 Ryovbcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

  

Kzwóqv 

‡`․jZcyi 

cÖvMcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

20 wdwjcbMi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

21 ivgK…òcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

22 wPjgvix BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

23 †nvMjevoxqv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

24 wcqvicyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

25 

‡fovgvi 

 †fovgviv †c․i f~wg Awdm 1 1 1   

26  †gvKvwigcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

27  evwniPi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

28  Rywbqv`n BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

29  evnv ỳicyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

30 aigcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

31 Pvu`MÖvg BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

32 

wgicyi 

wgicyi †c․i f~wg Awdm 1 1 1   

33 m`icyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

34 †cvov`n BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

35 QvwZqvZ BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

36 Zvjevwoqv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

37 eviæBcvov BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

38 Avgjv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

39 wP_wjqv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

40 eûjevoxqv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   



 

41 gvwjnv` BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

 

42 

 
wgicyi 

Avgevoxqv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

43 Kzk©v BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

44 
wSbvB`n ‡KvUPvu`cyi 

Kzkbv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

45 Gjv½x BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

46 
ev‡MinvU ivgcvj 

gwjø‡Ki‡eo BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

47 ûoKv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

48 

h‡kvi 

wSKiMvQv M`Lvjx BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

49 

‡P․MvQv 

†P․MvQv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

50 cwZwejv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

51 nvwKgcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

52 Avocvov BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

53 mjyqv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

54 bvevqbcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

55 

mvZÿxiv 

mvZÿxi m`i 

wdsox BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

56 evuk`nv BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

57 AvMvi`vox BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

58 ejøx BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

59 Avwjcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

60 

k¨vgbMi 

কালিগঞ্জ সদর (তারািী) BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

61 ভাড়ালিমিা BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

62 বসন্তপুর BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

63 জয়পত্রকাটি BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

64 রতনপুর BDwbqb f~wg Awdm 1 1 0   

ivRkvnx wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ 
mv‡K©j f‚wg 
Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

1 
ivRkvnx 

‡gvnbcyi ‡avlv© BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

2 Zv‡bvi KvgviMuv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

3 

bv‡Uvi 

m`i 

‡Zevwoqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

4 w`NvcwZqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

5 QvZbx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

6 nvjmv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

7 
bjWv½v 

wcciæj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

8 wecÖ‡ejNwiqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

9 

wmsov 

myKvk BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

10 BwUjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

11 Pvgvix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

12 †ki‡Kvj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

13 †P․MÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

14 QvZvi `xwN BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

15 ivgvb›` LvRyiv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

16 
¸iæ`vmcyi 

weqvNvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

17 gwk›`v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

18 
eovBMªvg 

bMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

19 †Rvqvox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 

 



 

 

20 

bv‡Uvi jvjcyi 

Bk^i`x BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

21 Avoeve BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

22 `yo`ywoqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

23 K`gwPjvb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

24 

e¸ov  

m`i 

mveMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

25 byb‡Mvjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

26 †k‡Li‡Kvjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

27 jv‡nixcvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

28 

kvRvnvbcyi 

gv`jv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

29 Avwoqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

30 †PvcxbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

31 

 †kicyi 

mxgvevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

32 Lvbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

33 Kzmy¤^x BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

34 LvgviKvw›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

35 

wkeMÄ 

‡`Bjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

36 wenvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

37 ivqbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

38 gq`vbnvUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

39 wcie BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

40 

bIMuv 

ivYxbMi KvjxMªvg-GKWvjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

41 AvÎvB 
nvUKvj~cvov-KvwjKvcyi BDwbqb f‚wg 
Awdm 

1 1 1   

42 e`jMvQx 
g_yivcyi-wgVvcyi-cvnvocyi BDwbqb f‚wg 
Awdm 

1 1 1   

43 avgBinvU AvovbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

44 
cZœxZjv 

gvwUqv›`i BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

45 ‡NvlbMi-AvgvBo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

46 mvcvnvi AvBnvB-cvZvox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

47 ‡cvikv Mvs¸wiqv-gwk©`cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

48 

gnv‡`ecyi 

ivBMvu-Gbv‡qZcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

49 LvRyi-Pv›`vk BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

50 DËiMÖvg-mdvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

51 
wbqvgZcyi 

nvwRbMi-P›`bMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

52 kªxgšÍcyi-evnv ỳicyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

53 
RqcyinvU Av‡°jcyi 

iæwK›`xcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

54 wZjKcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

55 

wmivRMÄ KvwRcyi 

‡UsjvnvUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

56 PiwMwik BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

57 bvUzqvicvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

58 †mvbvgyLx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

59 †ZKvbx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

60 ayjvDwi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

61 MvÜvBj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

62 

PvcvBbeveMÄ 
PvcvBbeveMÄ 

m`i 

 †MveivZjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

63 gnvivRcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

64 PievMWv½v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

65 my›`icyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

66 AvjvZzwj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

67 bvivqbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   



 

68 ‡`exbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 

69 

PvcvBbeveMÄ 

‡Mvg¯Ívcyi 

cve©Zxcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

70 ev½vevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

71 ‡P․Wvjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

72 ‡fvjvnvU Rvgevoxqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

73 bv‡Pvj ‡bRvgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

ewikvj wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ mv‡K©j 
f‚wg Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

1 

wc‡ivRcyi bvwRicyi 

gvwjLvjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

2 †`Djevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

3 mvZKvwQgv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

4 kvLvixKvVx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

5 `xN© BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

6 kÖxivKvVx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

7 

SvjKvwV 

bjwQwU 

K‚jKvwV BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

8 mywe`cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

9 wm×KvwV BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

10 ivbvcvkv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

11 

SvjKvwV m`i 

MvfvivgP› ª̀cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

12 ‡cvbvevwjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

13 ‡k‡LinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

14 b_yjøvev` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

15 evmÛv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

16 

cUzqvLvjx 

m`i `ywjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

17 Kjvcvov bqvKvUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

18 

evDdj 

aywjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

19 KbKw`qv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

20 Kvwjïix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

21 KvjvBqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

22 
ei¸bv m`i 

AvBjvcvZvKvUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

23 Avqjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

24 

ewikvj 

ev‡KiMÄ 

Pivw` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

25 Mviwiq vBDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

26 wbqvgwZ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

27 cv`ªxwkecyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

28 `vwoqvj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

29 `yaj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

30 `yM©vcvkv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

31 dwi`cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

32 KevB BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

33 PivgwÏ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

34 bjyqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

35 

‡M․ib`x 

LvÄvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

36 bjwPov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

37 mwiKj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

38 Pvu`kx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

39 evUv‡Rvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

40 

eveyMÄ 

Rvnvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

41 gvaecvkv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

42 ‡`‡niMwZ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 



 

 

43 
ewikvj DwRicyi 

nviZv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

44 
wkKvicyi-DwRcyi BDwbqb f‚wg Awdm 
(‡c․i) 

1 1 1   

iscyi wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ 
mv‡K©j f‚wg 
Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

1 

bxjdvgvix 

m`i 

ivgbMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

2 Uzcvgvix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

3 KPzKvUv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

4 jwÿPvc BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

5 †MvoMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

6 cjvkevwo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

7 †LvKkvevwo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

8 Kz›`ycyKzi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

9 PIoveoMvQv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

10 

RjXvKv 

LyUvgviv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

11 gxiMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

12 †k․jgvix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

13 †Mvjbv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

14 wkgyjevwo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

15 KuvVvjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

16 •Kgvix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

17 

 •mq`cyi 

Kvwkivg‡ejcyKzi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

18 LvZvgaycyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

19 ev½vjxcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

20 

wWgjv 

Mqvevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

21 bvBZviv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

22 LwjkvPvcvbx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

23 SzbvMvQ Pvcvbx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

24 ‡UcvLwoevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

25 LMvLwoevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

26 

‡Wvgvi 

‡Wvgvi †c․i BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

27 cv½vgUzKcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

28 nwibPov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

29 ‡mvbvivq BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

30 ‡evovMvox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

31 ‡MvgbvMvZx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

32 evgywbqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

33 

wK‡kviMÄ 

Puv`Lvbv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

34 MvovMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

35 evnvwMwj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

36 wK‡kviMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

37 iYPÛx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

38 gv¸ov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

39 

MvBevÜv m`i 

ejøeSvo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

40 KvgvRvwb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

41 evw`qvLvjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

42 ZzjmxNvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

43 eviejw`qv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 



 

 

44 

MvBevÜv 

mv`yjøvcyi 

fvZMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

45 `v‡gv`icyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

46 ebMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

47 imyjcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

48 Rvgvjcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

49 dwi`cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

50 Kvgvicvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

51 
cjvkevox 

KvwRievRvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

52 nwiivgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

53 

my›`iMÄ 

‡mvbvivq BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

54 Zvivcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

55  †ejKv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

56 PwÛcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

57 kªxcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

58 QvcinvwU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

59  †avcvWv½v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

60 ivgRxeb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

61 

mvNvUv 

Rygvievwo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

62 Kvgv‡jicvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

63 Djøv‡mvbvZjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

64 
dzjQox 

Pvjyqvevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

65 ev¸woqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

66 
VvKziMuvI ivYxks‣Kj 

‡j‡n¤^v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

67 ev‡Pvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

68 

cÂMo ‡Zzzuwjqv 

fRbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

69 †`ebMi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

70 kvjevnvb BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

71 eyoveywo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

72 

iscyi 

wgVvcyKzi 

RvqMAinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

73 †LvovMvQ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

74 ivbxcyKzi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

75 evjyqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

76 QovbnvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

77 Kvwd«Lvj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

78 bvbKi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

79 wgjbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

80 fvsbx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

81 wPjvLvj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

82 wgR©vcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

83 byicyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

84 evjvinvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

85 

cxiMvQv 

BUvKzgvix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

86 QvIjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

87 Zv¤^yjcyi BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

88 
MsMvPov 

eowej BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

89 Avjgwew`Zi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

90 

e`iMÄ 

‡Mvcvjcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

91 gaycyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

92 jvjevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

93 KzZzecyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   



 

 

94 

iscyi 

e`iMÄ 
`v‡gv`icyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

95 ‡Mvcxbv_cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

96 

cxiMÄ 

PZiv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

97 gv`viMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

98 ‡fÛvevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

99 eo`iMvn BDwbqb f~wg Awdm 1 1 1   

100 kv‡binvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

101 kxecyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

102 cZœxPov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

103 cvuPMvwQ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

104 ZvivMÄ nvwoqviKzwU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

105 

KvDwbqv 

knx`evM BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

106 gxievM BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

107 ‡Ucvgaycyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

108 

KzwoMÖvg 

m`i 

cuvPMvwQ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

109 ‡gvMjevmv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

110 hvÎvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

111 ‡ejMvQv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

112 n‡jvLvbv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

113 KvuVvjevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

114 

bv‡Mk^ix 

ivgLvbv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

115 evgbWv½v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

116 nvmbvev` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

117 ivqMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

118 KvwjMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

119 †eiæevMox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

120 †bIqvkx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

121 wfZie›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

122 bybLvIqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

123 bvivqbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

124 gv`viMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

125 KPvKv&Uv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

126 †K`vi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

127 
ivwRecyi 

‡gvnvbMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

128 †Kv`vjKvwU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

129 

wPjgvix 

ivbxMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

130 _vbvnvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

131 AógxiPi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

132 

f‚iæ½vgvix 

cvB‡KiQvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

133 e½‡mvbvnvU BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

134 Pif~iæ½vgvix BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

135 wkjLywo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

136 
Dwjcyi 

nvwZqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

137 mv‡n‡ei AvjMv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 0   

wm‡jU wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 
 

 

 

 

 



 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ 
mv‡K©j f‚wg 
Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

1 

wm‡jU 

ImgvbxbMi 

ZvRcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

2 eyiæ½vevRvi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

3 Lmiæcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

4 

evjvMÄ 

myjZvbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

5 ZvRcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

6 evjvMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

7 eyi½v BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

8 Lmiæcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 0 1   

9 

`wÿY myigv 

jÿxcvkv BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

10 jvjvevRvi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

11 †gvMjvevRvi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

12 Rvjvjvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

13 wmjvg BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

14 

RwKMÄ 

RwKMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

15 weikÖx BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

16 Mwbcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

17 kvn MwjevRvi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

18 AvUMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

19 

 •RšÍvcyi 

‣RšÍvcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

20 nwicyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

21 `ie¯Í BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

22 

KvbvBNvU 

KvbvBNvU †c․i BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

23 MvQevox BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

24 PZzjevRvi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

25 `c©bMi BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

26 wSsMvevox BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

27 nweMÄ AvRwgixMÄ e`jcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

gqgbwmsn wefv‡Mi BDwbqb f‚wg Awd‡mi AbyK‚‡j AvBwU mvgMªx weZi ZvwjKv t (2017-2018) 

µwgK 
bs 

‡Rjvi bvg 
Dc‡Rjv/ 
mv‡K©j f‚wg 
Awd‡mi bvg 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg j¨vcUc wcÖ›Uvi ¯‥¨vbvi gšÍe¨ 

1 

gqgbwmsn 

MdiMvuI 

cuvPevN BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

2 Uv½ve BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

3 ivIbv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

4 

gy³vMvQv 

eoMÖvg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

5 Kvwkgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

6 †NvMv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

7 

dzjcyi  

Qbaiv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

8 ivgf ª̀cyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

9 wms‡‡nk^i BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

10 KvKbx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

11 iæcmx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

12 eIjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

13 evwbnvjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

14 MvjvMvuI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

15 Kvgvwiqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

16 welKv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

 



 

17 

gqgbwmsn 

dzjcyi  

KvgviMvuI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

18 ivgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

19 ZvivKv›`v BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

20 XvKzqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

21 evwjLv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

22 fvBUKvw›` BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

23 dzjevoxqv KzkgvBj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

24 

wÎkvj 

‣eji BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

25 Kvwbnvwi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

26 evwjcvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

27 nwiivgcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

28 †gvÿcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

29 Avwgivevox BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

30 

bv›`vBj 

AvPviMvuI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

31 ivRMvZx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

32 MvsMvBj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

33 †eZv‣Mi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

34 gyïjx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

35 †kicyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

36 

‡avevDov  

`wÿYgvBRcvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

37 †avevDov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

38 †cvovKv›`ywjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

39 †MvqvZjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

40 evN‡eo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

41 MvgvixZjv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

42 †NvlMuvI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

43 

 †bÎ‡Kvbv 

m`i 

‡g․MvwZ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

44 VvKziv‡KvYv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

45 dwPKv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

46 g`bcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

47 

‡gvnbMÄ 

‡ZZzwjqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

48 mgvR mwnj‡`I BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

49 myqvBi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

50 MvMjvRyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

51 

`yMv©cyi 

KzjøvMov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

52 PwÛMo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

53 wewiwkwi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

54 evKj‡Rvov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

55 

evinvÆv  

evDmx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

56 mvnZv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

57 Avmgv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

58 wPivg BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

59 ivqcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

60 

c~e©ajv 

NvMov BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

61 ajvg~jMvuI BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

62 AvwMqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

63 LwjkvDo BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

64 bvivw›`qv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

65 

‡K›`yqv 

exiMÄ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

66 Mov‡Wvev BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

67 mvwnZcyi BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   



 

 

68 

 †bÎ‡Kvbv ‡K›`yqv 

ejvBwkgyj BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

69 evÆv BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

70 cvBKzov BDwbqb f‚wg Awdm 0 1 1   

71 
Rvgvjcyi m`i 

BUvBj BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

72 kvnevRcyi BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

73 

‡kicyi 

bKjv 

MbcwÏ BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

74 UvjKx BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

75 P› ª̀‡Kvbv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

76 bvwjZvevox †hvMvwbqv BDwbqb f‚wg Awdm 1 1 1   

77 
kÖxe`©x 

kªxei`x-‡MvmvB BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

78 MoRwicv BDwbqb f‚wg Awdm 0 0 1   

 

 
Dc‡Rjvi f~wg Awd‡mi Kvh©µg myôfv‡e ev Í̄evqb I cwiPvjbvi Rb¨ wb‡¤œ DwjøwLZ Dc‡Rjv f~wg Awd‡mi AbyK~‡j cv‡ki Kjv‡g 
DwjøwLZ msL¨K d‡UvKwcqv †gwkb 1g ch©v‡q eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
 

Ò4633-Dc‡RjvÓ f~wg Awd‡mi cÖ¯ÍvweZ d‡UvKwcqvi †gwkb weZiYÓ 
 

Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg Awd‡mi bvg  d‡UvKwcqv †gwkb weZi‡Yi cÖ¯Íve 
                  wSbvB`n m`i, wSbvB`n (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

     ‡g․jfxevRvi m`i, ‡g․jfxevRvi (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 nweMÄ m`i, nweMÄ (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 AvovBnvRvi, bvivqbMÄ (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 Kzwgjøv m`i, Kzwgjøv (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 dwi`cyi m`i, dwi`cyi (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 ivRvinvU, KzwoMÖvg (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 mybvgMÄ m`i, mybvgMÄ (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 gqgbwmsn m`i, gqgbwmsn (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 bv‡Uvi m`i, bv‡Uvi (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 evwRZcyi, wK‡kviMÄ (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 Zv‡bvi, ivRkvnx (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 ‡M․ib`x, ewikvj (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 bexbMi, eªþYevoxqv (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

                 AvMÖvev`, PÆMÖvg (1) 1 wU d‡UvKwcqv †gwkb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Dc‡Rjvi f~wg Awd‡mi Kvh©µg myôfv‡e ev Í̄evqb I cwiPvjbvi Rb¨ wb‡¤œ DwjøwLZ Dc‡Rjv f~wg Awd‡mi AbyK~‡j cv‡ki Kjv‡g 
DwjøwLZ msL¨K d‡UvKwcqv †gwkb 2q ch©v‡q eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
 

ÔÔ3-4633-0000-Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg Awd‡mi cÖ¯ÍvweZ d‡UvKwcqvi †gwkb weZiY t 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

ভার্নকগে m`i                           1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্োইয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াটুর্যয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ফারয় 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ঘওয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্যযাভপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বদৌরতপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

নযর্াংদী m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যায়পুযা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভদনাযদী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ফপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 রা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বফরাফ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

পর্যদপুয বফায়ারভাযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভদৄখারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বাাংগা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নগযকান্না 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দযপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ারথা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আরপাডাাংগা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চযবদ্রান 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

নাযায়নগে m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পৄতিা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্র্দ্দযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফন্নয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বানাযগাঁ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 রূগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

ভাদাযীপুয  m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কারর্কর্ন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাবজয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ফচয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  31wU 
    
   



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

বগাারগে m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 টুর্োো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বকাটারীাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 মুকসুদপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কার্য়ানী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

যীয়তপুয যীয়তপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 জার্জযা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নর্েয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ডামুডিা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ববদযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বগাাইযাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

যাজফােী m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফার্রয়াকান্নী                           1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বগায়ারন্ন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াাংা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কালুখারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

মুন্পীগে m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 টাংগীফােী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্যাজর্দখান 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বরৌজাং 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 শ্রীনগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 গজার্যয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

র্কদাযগে m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বাদনপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কুর্রয়াযচয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াকুর্ন্নয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কটিয়াদী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 তবযফ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কর্যভগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 তাোইর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ভঠাভইন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ইটনা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 অষ্টগ্রাভ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্নকরী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  34wU 

 

 
      

 
 



 

 

 

 

 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

  টাোইর m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বদরদুয়ায 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্খপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভদৄপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কার্রাতী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বগাারপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নাগযপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভূয়াপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ঘাটাইর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাাইর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ভজিাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ধনফােী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

চিগ্রাভ m`i 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কািরী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দতো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চান্নগাঁও  1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাকর্রয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভীযযাই 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ীতাকুন্ড 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ন্দী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পটিকছর্ে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াটাজাযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাউজান 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাঙ্গুর্নয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বফায়ারখারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 টিয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চন্ননাই 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আদনায়াযা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াতকার্নয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাঁখারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বরাাগাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  31wU 

 

 

 
    

 
 
 
 



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

কক্সফাজায দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যামু 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 উর্খয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বটকনাপ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চকর্যয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বকুয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভদখারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কুতুফর্দয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

রিীপুয দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যায়পুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাভগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কভরনগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাভগর্ত 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

চাঁদপুয দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভতরফ দর্িণ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াজীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কচুয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পর্যদগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভতরফ উিয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াযর্স্ত 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াইভচয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

ফাহ্মণফার্েয়া দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আশুগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নার্যনগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাঞ্চাযাভপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আখাউো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাইর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কফা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ফজয়নগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

বনায়াখারী দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বফগভগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বনফাগ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 সূফণ িচয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চাটর্খর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বকাম্পানীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কর্ফযাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বানাইমুেী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ার্তয়া                           1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  38wU 
 
    



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

কুর্ভিা  বদর্ফিায 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফরুো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বাভনা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 রাকাভ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভদনাযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ততা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দয দর্িণ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বুর্েচাং 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 োিণাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নাোরদকাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দাউদকার্ন্ন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বচৌদ্দগ্রাভ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চার্ন্ননা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 মুযানগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বভঘনা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

বপনী দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দাগনভূঞা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বানাগাজী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ছাগরনাইয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যশুযাভ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পৄরগাজী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

যাজাী বফায়ার্রয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বগাদাগােী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বভানপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাঘা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চাযঘাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দূগ িাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পুঠিয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাগাভাযা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

জয়পুযাট দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াঁচর্ফর্ফ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আদেরপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কারাই 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বিতরার 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  36wU 

 
   

 
 



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

ফগুো দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াাজানপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আদভর্দঘী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ফগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নর্ন্নগ্রাভ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কাালু 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বানাতরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 গাফতরী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দুচাঁর্চয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বযপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

   দৄনট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ার্যয়াকার্ন্ন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

নওগাঁ দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আত্রাই 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাণীনগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্নয়াভতপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভান্না 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভাদদফপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ত্নীতরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বাযা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াাায 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ধাভইযাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফদরগাছী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

নাদটায  নরডাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্াংো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফোইগ্রাভ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 রারপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 গুরুদাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাগার্তাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

াফনা দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আটঘর্যয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ঈশ্বযদী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 চাটদভায 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বাঙ্গুো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পর্যদপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বফো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াঁর্থয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 সুজানগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  39wU 
  
  



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

র্যাজগে দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াজাদপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 তাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কাভাযখন্ন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কার্জপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 উিাাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যায়গে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বফরকুর্চ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বচৌারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

চাঁাইনফাফগে দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ফগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বগাভস্তাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নাদচার 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ববারাাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

খুরনা দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 রূা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বতযখাদা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্দঘর্রয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পৄরতরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ডুমুর্যয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফটিয়াঘাটা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দাদকা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 াইকগাছা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কয়যা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

চুয়াডাো  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আরভডাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দামুযহুদা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 জীফননগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

মদায দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বচৌগাছা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ঝকযগাছা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 া িা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভর্নযাভপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বকফপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

মদায অবয়নগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাঘাযাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

নোইর  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কার্রয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বরাাগো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  39wU 
 
   



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

কুর্ষ্টয়া  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ববাোভাযা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বদৌরতপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ভযপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কুভাযখারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বখাকা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

র্ঝনাইদ তরকুা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্যণাকুন্ডু 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কারীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বকাটচাঁদপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভদপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

বভদযপুয দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 গাাংনী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 মুর্জফনগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

ফাদগযাট  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পর্কযাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বভািাাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্চতরভাযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 কচুয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বভােরগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যণদখারা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাভার 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বভাাংরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

ফর্যার  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফাবুগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফানাযীাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বভদর্ন্নগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফাদকযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 উর্জযপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্জরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 আবগরঝাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 মুরাদী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
র্দযাজপুয দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 নার্জযপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বনাছাযাফাদ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বান্ডার্যয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 B›`yiKvwb 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ভঠফােীয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 কাউখারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
  39wU 

  
  



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   
ঝারকাঠি দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 নরর্ছটি 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 যাজাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 কাঠার্রয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

টুয়াখারী  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ভজিাগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দুভর্ক 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাউপর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দর্ভনা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 গরার্চা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 করাাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যাাংগাফারী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

র্দরট দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 দর্িণ সুযভা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্ফশ্বনাথ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফারাগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বগাjvcগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ফয়ানীফাজায 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 জর্কগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 তজন্তাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 কানাইঘাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বগায়াইনঘাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বপঞ্চুগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বকাম্পানীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ওভানী নগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
সুনাভগে দর্িণ সুনাভগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ছাতক 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 জগন্নাথপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্দযাই 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ািা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ধভ িাা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 জাভারগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 তার্যপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্ফশ্বম্ভযপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বদায়াযাফাজায 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
  35wU 

 

 
   
 
 
 



 

 

 
 

 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   
বভৌরবীফাজায  যাজনগয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 কুরাউো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 কভরগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 শ্রীভের 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 জুেী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফেদরখা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
র্ফগে নফীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফার্নয়াচাং 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 আজর্ভযীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 রাখাই 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ভাধফপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 চুনারুঘাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফাহুফর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
যাংপুয  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্ভঠাপুকুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফদযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 গাংগাচো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ীযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 কাউর্নয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 তাযাগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ীযগাছা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
গাইফান্ধা দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 সুন্নযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 াদুিাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বগার্ফন্নগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 রাফােী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 াঘাটা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 পৄরছর্ে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
রারভর্নযাট দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 আর্দতভাযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 কারীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 াতীফান্ধা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 াটগ্রাভ 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
ঠাকুযগাঁও দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ীযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 যানীাংবকর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্যপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 ফার্রয়াডাাংগী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
  38wU 

 
   
 
 
 



 

 

 
 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   
নীরপাভাযী দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্ডভরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 র্কদাযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 তদয়পুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 বডাভায 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 
 জরঢাকা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

কুর্েগ্রাভ দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভূরুোভাযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নাদগশ্বযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 উর্রপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্চরভাযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বযৌভাযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পৄরফােী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 যার্জফপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

ঞ্চগে দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বদফীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বততুর্রয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বফাদা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আদটায়াযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

ভয়ভনর্াং মুিাগাছা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পৄরফােীয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ত্রার 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বালুকা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 গপযগাঁও 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নান্নাইর 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ঈশ্বযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বগৌযীপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পৄরপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ালুয়াঘাট 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বধাফাউো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

  30wU 

 

 
   
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

‡Rjv Dc‡Rjv/mv‡K©j f~wg 
Awd‡mi bvg 

AvBwU mvgMÖx weZi‡Yi cÖ¯Íve 

   

বনত্রদকাণা দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফাযািা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বভানগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 খার্রয়াজুযী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বকন্দুয়া 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভদন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 পূফ িধরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 আটাো 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 করভাকান্না 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 দুগ িাপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

বযপুয  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নকরা 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 নার্রতাফােী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 শ্রীফযদী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্ঝনাইগাতী 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

জাভারপুয  দয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 র্যলাফার্ে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বভরান্ন 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ইরাভপুয 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ভাদাযগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 বদওয়ানগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 ফকীগে 1wU d‡UvKwcqvi †gwkb 

 me©‡gvU= 22wU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


