
 

 

 

 
 
 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন  

(২০১৮-২০১৯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফার্ণর্জিক এরাকা 

ঢাকা-১০০০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন  

(২০১৮-২০১৯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফার্ণর্জিক এরাকা 

ঢাকা-১০০০। 
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ফার্ল িক প্রর্তদফদন, ২০১৮-২০১৯ 

 

 

র্যকল্পনা, গ্রন্থনা  ম্পাদনা : ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

 

দমার্গতায় : কভ িকতিা-কভ িচাযীবৃন্দ 

 

 

প্রকাকার : অদটাফয, ২০১৯ 

 

 

 

 

 
 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি কর্তিক ফ িস্বত্ব াংযর্িত  
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ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক প্রর্তদফদন, ২০১৮-২০১৯ 
 

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  কভ ির্যর্ধ  

 

অধ্যায়-২  

২.১ র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্িয়া  

২.২ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা  জনফর াংিান্ত তথ্য  

২.৩ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িকতিাগদণয কভ িফন্টন  

২.৪ র্র্ঢদজন চাট িায  

২.৫ কভ িকতিাগদণয তার্রকা  বমাগাদমাগ  
 

অধ্যায়-৩   

৩.১ র্যদাট ি/র্যটাণ ি/প্রর্তদফদন  
 

অধ্যায়-৪   

৪.১ ফাদজট  র্নযীিা প্রর্তদফদন  
 

অধ্যায়-৫   

৫.১ র্ফর্বন্ন বযর্জস্টায, পযভ  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 র্নর্িত কযায জন্য গৃীত ব্যফস্থা  

৯.২ তথ্য অর্ধকায ২০০৯ এয র্ফধানভত তথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন র্যর্স্থর্ত  

৯.৩ প্রধান কাম িারদয় তথ্য প্রদানকাযী দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা  আীর কর্তিি  

৯.৪ র্ফবাগীয় কাম িারদয় তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিা  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  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  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 

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

কাম িিদভয সুষ্পষ্ট প্রর্তপরন ঘদটদছ। র্ফগত ফছদযয কভ ির্যকল্পনায র্বর্িদত ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ; এফাং 

বই আদরাদকই প্রর্তদফদনটি প্রকা কযা র।   

 

 

     ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বকন্দ্রীয় অর্প  ০৮টি র্ফবাগীয় অর্পদয ১০৬টি ভঞ্জুযীকৃত দদয ভদধ্য ৭২ জন কভ িকতিা-কভ িচাযী কভ িযত 

এফাং এয আতাধীন বকাট ি অফ য়াড িদয (বায়ার  নয়াফ এদস্টট) ৮০ জন ফ িদভাট ১৮৬ জন কভ িকতিা-কভ িচাযী র্দদয় ভাঠ 

ম িাদয়য বজরা, উদজরা  ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূদ কভ িযত প্রায় ১৮ াজায কভ িকতিা-কভ িচাযীয বফতন বাতা ফাদজট ফযাদ্দ, 

পুনঃফযাদ্দ  ছােকযণ, ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয দার্ফ র্নধ িাযণ  আদায় কাম িিভ র্যফীিণ, ভূর্ভ যাজস্ব প্রান  ব্যফস্থানায ফার্ল িক 

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

প্রতিদয়য র্ত তার র্ভর্রদয় ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি তায দাপ্তর্যক কাজ  ভাঠ প্রাদনয বফামূ জীকযদণয রদিি তথ্য প্রমৄর্িয 

ফাস্তফায়নদক দফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায র্দদয়দছ। এরদিি ভাঠ ম িাদয় প্রদয়াজনীয় াড িয়িায া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 ব্যফস্থানা আধুর্নকায়দনয র্নর্ভি ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জন্য ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফছদয ৯৯,৫০,০০০/- (র্নযানব্বই রি ঞ্চা াজায) 

টাকা ব্যদয় ১০টি ভর্ডউর মৃদ্ধ Land Mutation Management System (LIMS)  পটয়িায িয় কযা য়। LIMS এয 

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

দমার্গতায় ই-নাভজার্য কাম িিভ চালু কযা য়। উি পটয়িাযভূি (১) Budget Management System (২) Land 

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

১,৮৬,০০০/- (এক বকাটি র্ছয়ার্ রি) টাকা ব্যদয় কর উদজরায় চালু কযায রদিি ার্ব ি বপ্রাবাইডায র্দদফ র্র্আয অনুাদয 

Mysoftheaven (BD) Ltd এয াদথ গত ১৬-০৫-২০১৮ তার্যদখ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  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  ইউর্নয়ন কাম িারয়গুদরাদত অনরাইদন ফাদজট ব্যস্থানা কাম িিভ চরদছ। 

Land Development Tax Management System এফাং  Employee Infromation System ফাস্তফায়দনয কাজ চরভান 

যদয়দছ। 

 

ভূর্ভ ব্যফস্থানায আধুর্নকীকযণ  ভূর্ভ াংিান্ত র্ফলদয় যকাদযয উন্নয়ন কাম িিভদক উরর্িয বিদত্র প্রর্তদফদনটি র্ফদল 

ভূর্ভকা যাখদফ। 

 

 
 
 (উমু্মর াছনা)  

বচয়াযম্যান 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

 

 

 

৫ 

 



ফার্ল িক প্রর্তদফদদনয র্নফ িার্ ায াংদি 

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

ভাধ্যদভ ভানুদলয ভদনাজগত  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 র্নর্িত কযণাদথ ি তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ এয ৬ ধাযা 

অনুাদয স্ব-প্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয র্নর্ভি ফার্ল িক প্রর্তদফদন ২০১৮-২০১৯ প্রকা কযদছ।   

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ঢাকাস্থ প্রধান কাম িারয় (১৪১-১৪৩, ভর্তর্ঝর ফা/এ), র্ফবাগীয় ম িাদয় ৮টি উ ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাদযয কাম িারয় এয ভাধ্যদভ তায কাম িিভ র্যচারনা কদয থাদক। ভূর্ভ ব্যফস্থানা  ভূর্ভ প্রাদনয াদথ ম্পকিমৄি বজরা, 

উদজরা এফাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূদয কাম িিভ র্যদ িন, বজরা  উদজরা ম িাদয় খা জর্ভ র্চর্িতকযণ কর্ভটিয কভ িকান্ড 

র্যদ িন, তত্ত্বাফধান, অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি, ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয ভাঠ ম িাদয়য দপ্তযমূদয ফাদজট প্রণয়ন  অথ ি ছােকযণ, ভূর্ভ 

উন্নয়ন কদযয দাফী র্নধ িাযণ, আদায়, বকাট ি অফ য়াড ি এয আতাধীন এদস্টটমূদয ব্যফস্থানা  ভূর্ভ প্রান ব্যফস্থানা 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 ি  ৮টি 

র্ফবাগীয় উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িারদয় ২য় বেণীয ৯টি দ যদয়দছ। এছাো ১ভ বের্ণয অনুদভার্দত দাংখ্যা ২৪, ৩য় 

বেণীয কভ িচাযীয অনুদভার্দত দ ৫০ এফাং ৪থ ি বের্ণয অনুদভার্দত দ ২৩টি বভাট ভঞ্জুযীকৃত দদয াংখ্যা ১০৬ টি। তদফ 

ফতিভাদন কভ িযত ৭২ জন।    

 

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

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

র্িতীয় প্রজদন্য র্টিদজন চাট িায প্রণয়ন  কদযদছ এফাং বটি অনুযণ কযদছ। প্রধান কাম িারয়  র্ফবাগীয় উ ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাযগদণয কাম িারদয়  তথ্য প্রদান ইউর্নট  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 দয়ফাইট যদয়দছ। 

  

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

র্ডর্জটার বফা প্রদাদনয রদিি কর্ম্পউটায  আইটি াভগ্রী প্রদান কযা দয়দছ। Management Information System (MIS) এয 

আতায় ভূর্ভ প্রান  ভূর্ভ ব্যফস্থানায় কভ িযত প্রায় ১৮ াজায কভ িকতিা/কভ িচাযীয প্রদয়াজনীয় তথ্য উাি ভিদয় র্ডর্জটার তথ্য 

বান্ডায প্রস্তুত কযা দয়দছ। উি Management Information System (MIS) ভাঠ ম িাদয় ইউর্নয়ন ম িন্ত ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। 

র্ফগত জুরাই ২০১৮ বথদক জুন ২০১৯ অথ ি ফছদযয আইটি বনটয়ার্কিাং আতায় ৯,৫০,০০,০০০/- (নয় বকাটি) টাকা ব্যদয় উদজরা/াদকির 

ভূর্ভ অর্পদয জন্য  ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জন্য ফ িদভাট ১৫৯৫ টি ল্যাট, ৭৯৫ টি র্প্রন্টায  ৭৯৫ টি স্কিানায যফযা কযা দয়দছ।  

 

  ভূর্ভ ব্যফস্থানায় স্বচ্ছতা জফাফর্দর্তা র্নর্িতকযণ  ভূর্ভ বফা জীকযদণয রদিি াযাদদদ ল্যান্ড অদটাদভন কাম িিভ 

ফাস্তফায়দনয রদিি Land Information Management System (LIMS) পটয়িাযটিয         Land Mutation Management System 

ভর্ডউরটি ইদতাভদধ্য ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ এফাং যকাদযয র্বন ২০২১, র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদনয রদিি উন্নত ভূর্ভ বফা দজ 

 জনগদণয বদাযদগাোয় বৌৌঁদছ বদয়ায রদিি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি এয ব্যফস্থানায় ই-নাভজাযী কাম িিভ চালু কযা দয়দছ। ৩০ জুন ২০১৯ 

তার্যখ ম িন্ত ৪৮৮ টা উদজরা অনরাইদন নাভজার্য ফাস্তফার্য়ত য়। ই-র্ভউদটন র্দস্টভ ১১২৪৭৬০টি র্ভউদটদনয আদফদন ায়া মায়। 

এয ভদধ্য ৭৩৪০২৬টি আদফদন র্নষ্পর্ি কযা য়, মায ভদধ্য ভঞ্জুয ৪৩৩৮০১ টি এফাং নাভঞ্জুয আদফদন ৩০০২২৫টি । ইদতাভদধ্য ৬৪টি বজরায 

অর্তর্যি বজরা প্রাক (যাজস্ব)গদণয াদথ ফার্ল িক কভ িম্পদান চুর্ি, জুরাই ১, ২০১৯- জুন ৩০, ২০২০ ম্পার্দত দয়দছ, ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড িয জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর ২০১৮-২০১৯ প্রণীত দয়দছ  তায ফাস্তফায়ন কাম িিভ চরভান যদয়দছ।  
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ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয অন্যতভ প্রধান কাজ দচ্ছ ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয বজরা, উদজরা  ইউর্নয়ন ম িাদয়য অর্পগুদরায 

ফাদজট প্রণয়ন, ফাদজট ফযাদ্দ প্রদান  ফাদজট ফাস্তফায়ন এফাং ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয দাফী র্নধ িাযণ  আদায় তদাযর্ক কযা। ২০১৮-

২০১৯ অথ ি ফৎদয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয তত্ত্বাফধাদন  তদাযর্কদত াধাযণ দার্ফ আদায় বভাট ৫৬০,৮০,৭৭,১২৫/-(াঁচত লাট 

বকাটি আর্ রি াতািয াজায একত পঁর্চ) টাকা এফাং াংস্থায দার্ফ ১৪২,৩৭,৬৩,৩১৯/-(একত র্ফয়ার্ি বকাটি াইর্ত্র রি 

বতলর্ি াজায র্তনত উর্ন) টাকা ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় কযা দয়দছ। এফাং কয ফর্ভূ িত যাজস্ব              

 ৮        ৯৫                                                   টাকা আদায় কযা দয়দছ।  

 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয যাজস্ব ফাদজদটয অধীন র্ফর্বন্ন খাদত প্রধান কাম িারদয়য জন্য চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর 

৯,৬৩,৪০,০০০/- (নয় বকাটি বতলর্ি রি চর্ি াজায) টাকা। প্রকৃত ব্যয় য় ৮,৮৬,৭৭,৫৫১/- (আট বকাটি র্ছয়ার্ রি াতািয 

াজায াঁচত একান্ন ) টাকা। ফাদজট ফাস্তফায়দনয ায ৯২.০৫%। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয অধীন উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারদয়য জন্য চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর ৪,১৫,১৫,০০০/- (চায বকাটি দনয রি দনয াজায) টাকা। প্রকৃত ব্যয় য় ২,৯৯,৯২,৫৯৬/- (দুই 

বকাটি র্নযানব্বই রি র্ফযানব্বই াজায াঁচত র্ছয়ানব্বই) টাকা। ফাদজট ফাস্তফায়দনয ায ৭২.২৫%। বজরা কাম িারয়মূদয জন্য 

চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর ১০৩,০১,৪৫,০০০/- (একত র্তন বকাটি এক রি পঁয়তার্ি াজায) টাকা। প্রকৃত ব্যয় য় ৯৮,৮৬,৭২,০০০/- 

(আটানব্বই বকাটি র্ছয়ার্ রি ফাািয াজায) টাকা। ফাদজট ফাস্তাফায়দনয ায ৯৫.৯৭%। উদজরা কাম িারয়মূদয জন্য চূোন্ত 

ভঞ্জুযী র্ছর ২২৪,৪০,০৩,০০০/- ( দুইত চর্ব্ব বকাটি চর্ি রি র্তন াজায) টাকা। প্রকৃত ব্যয় য় ২১২,৫৬,৭৯,০০০/- (দুইত ফায 

বকাটি ছাপ্পান্ন রি উনআর্ াজায ) টাকা ফাদজট ফাস্তাফায়দনয ায ৯৪.৭৩%। বভদরা ভূর্ভ অর্পমূদয জন্য চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর 

১২,০৯,০৬,০০০/- (ফায বকাটি নয় রি ছয় াজায) টাকা।  প্রকৃত ব্যয় য় ১০,৭১,৭৬,০০০/- (দ বকাটি একািয রি র্ছয়ািয াজায) 

টাকা। ফাদজট ফাস্তাফায়দনয ায ৮৮.৬৪%। ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূদয জন্য চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর ৪১৫,২০,০০,০০০/- (চাযত দনয 

বকাটি র্ফ রি) টাকা। প্রকৃত ব্যয় য় ৪০৯,৩০,৪৫,০০০/- (চাযত নয় বকাটি র্ত্র রি পঁয়তার্ি াজায) টাকা। ফাদজট 

ফাস্তাফায়দনয ায ৯৮.৫৮%  াদকির ভূর্ভ অর্পমূদয জন্য চূোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর ২,৩০,৬১,০০০/- (দুই বকাটি র্ত্র রি একলর্ি 

াজায) টাকা। প্রকৃত ব্যয় য় ২,২০,৪৫,০০০/- (দুই বকাটি র্ফ রি পঁয়তার্ি াজায) টাকা। ফাদজট ফাস্তাফায়দনয ায ৯৫.৫৯%। 

বভাট চুোন্ত ভঞ্জুযী র্ছর ৭৫৭,০১,১৫,০০০/- (াতত াতান্ন বকাটি এক রি দনয াজায) টাকা প্রকৃত ব্যয় য় ৭৩৩,৬৬,১৭,০০০/- 

(াতত বততর্ত্র বকাটি র্ছলর্ি রি দতয াজায) টাকা। ফাদজট ফাস্তাফায়দনয ায ৯৬.৯২%।  

 

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

 

১। ভাঠ প্রাদন উমৄি জনফর র্নদয়াগ  দায়ন আধুর্নক ভূর্ভ ব্যফস্থানা র্নর্িত কযদত ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি   

র্ফর্ধভারা, ২০০৫ ারনাগাদ কযা প্রদয়াজন;  

২। ফাাংরাদদদয ৫০৭টি উদজরা ভূর্ভ অর্প এফাং ৩৪৫৭টি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জন্য র্যচ্ছন্নতা 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  বৌযবা/ইউর্নয়ন র্বর্িক ভূর্ভ অর্প সৃর্জত না য়ায় বফা প্রদাদন ভস্যা দচ্ছ;  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

৭ 

 



 

 

 

অধ্যায়-১ 

 

১.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয টভূর্ভ :  

 

১৭৭২ দন যাজস্ব প্রান র্যচারনায জন্য স্থায়ী বকন্দ্রীয় াংস্থা র্দদফ প্রর্তর্ষ্ঠত য় ‘বফাড ি অফ বযর্বর্নউ’। এযয র্ফর্বন্ন 

ভদয় কর্ভনায, কাদরটয দ সৃর্ষ্ট এফাং যাজস্ব বফাড ি গঠদনয ভাধ্যদভ ভূর্ভ ব্যফস্থানায প্রার্নক কাঠাদভাদক দৃঢ় কযায 

দদি বনয়া য়। 

 

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

ভন্ত্রণারদয়য অন্তর্ভ িি য় এফাং ভাঠ ম িাদয়য যাজস্ব অর্পমূ তদাযর্ক  র্যদ িদনয দার্য়ত্ব ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয়য অনুর্ফবাগ ‘ভূর্ভ 

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

াংস্কায কর্ভনাযদক (উর্চফ) বদয়া য়।  

 

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

ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয়য উয ন্যস্ত 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 য়ায র্যদপ্রর্িদত জাতীয় ভূর্ভ াংস্কায কাউর্ন্পদরয র্দ্ধান্ত অনুমায়ী ১৯৮৯ দনয 

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

কর্ভনাদযয কাম িারয়দক অফলুপ্ত  ভূর্ভ প্রান যকাদযয ভূর্ভ াংস্কায অর্বমান বজাযদায য়ায র্যদপ্রর্িদত জাতীয় ভূর্ভ 

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

১৯৮৯ অনুমায়ী তৎকারীন ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাদযয কাম িারয়দক অফলুপ্ত  ভূর্ভ প্রান বফাড িদক ববদে মথািদভ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি  ভূর্ভ আীর বফাড ি নাদভ দুটি বফাড ি সৃর্ষ্ট কযা য়। 

 

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

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

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

(গ) বজরা দত ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প (তর্র)  ম িাদয়য কর ভূর্ভ অর্প র্যদ িন, তত্ত্বাফধায়ন  র্যফীিণ; 

(ঘ) ভন্ত্রণারদয়য র্নদদ িিদভ ভূর্ভ ব্যফস্থানায 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  ছােকযণ; 

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

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

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

(ঞ) বকাট ি অফ য়াড িস্ এয আতাধীন এদস্টটমূদয ব্যফস্থানা  তদাযর্ক এফাং ভন্ত্রণারদয় এতদাংিান্ত প্রর্তদফদন বপ্রযণ। 

 

 

 

 

৮ 

 

 



 

অধ্যায়-২ 

 

২.১ র্দ্ধান্ত গ্রণ প্রর্িয়া : 

 

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

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

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

 

২.২ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয াাংগঠর্নক কাঠাদভা  জনফর াংিান্ত তথ্য :  

 

 

াাংগঠর্নক কাঠাদভা 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয জনফর :  

 
বের্ণ অনুদভার্দত দ পূযণকৃত দ শূন্য দ 

১ভ বেণীয কভ িকতিা ২৪টি ১৭টি ৭টি 

২য় বেণীয কভ িকতিা ০৯টি ৯টি - 

৩য় বেণীয কভ িচাযী ৫০টি ৩৪ টি ১৬টি 

৪থ ি বেণী কভ িচাযী ২৩টি ১২টি ১১ টি 

ফ িদভাট ১০৬টি ৭২ টি ৩৪ টি 

 
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 নয়াফ 

এদস্টট 

বচয়াযম্যান 

qvig¨vb 

দস্য (ভূঃব্যঃ)  

 

 

m`m¨ (f~te¨t ) 
উভূক-৩ 

 

ম্যাদনজায ঢাকা বায়ার 

যাজ এদস্টট 
 

ভূক-৪ 
 



ভূর্ভ প্রান  ব্যফস্থানায় র্নদয়ার্জত  ভাঠ ম িাদয়য জনফর  : 

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

 
র্ফবাদগয  নাভ বজরায 

াংখ্যা 

উদজরা/ াদকির 

ভূর্ভ অর্পদয 

াংখ্যা 

উদজরা/াদকির ভূর্ভ 

অর্পদয বভাট দদয  

াংখ্যা 

ভঞ্জুযীকৃত 

 বভাট দদয 

াংখ্যা 

বভাট কভ িযত 

দদয াংখ্যা 

শূন্য দদয 

াংখ্যা 

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

চিগ্রাভ 11 ১০১ 14 ১৪১৪ ৯৭১ ৪৪৩ 

যাজাী 8 ৬৮ 14 ৯৫২ ৭০৪ ২৪৮ 

খুরনা 10 60 14 ৮৪০ ৬৩০ ২১০ 

ফর্যার 6 4২ 14 ৫৮৮ ৩৮৭ ২০১ 

র্দরট 4 3৯ 14 ৫৪৬ ৩৯১ ১৫৫ 

যাংপুয 8 58 14 ৮১২ ৬৭২ ১৪০ 

৮wU  64wU  ৫০৭wU  14wU  ৭০৯৮ ৫০৩৫ ২০৬৩ 

 

* 1 x কার্য কর্ভনায (ভূর্ভ), 1 x কানুনদগা, 1 x াদব ি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 খাতর্ভি)। 

 

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 

শূন্য দদয 

াংখ্যা 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ঢাকা  ভয়ভনর্াং 17 ১০৮৭ ৪ ৪৩৪৮ ৩২৬৫ ১০৮৩ 

2 চিগ্রাভ 11 ৫৬৫ ৪ ২২৬০ ১৮০৭ ৪৫৩ 

3 যাজাী 8 ৪৫০ ৪ ১৮০০ ১৫৯৪ ২০৬ 

4 খুরনা ১০ ৪৫৯ ৪ ১৮৩৬ ১৫১৩ ৩২৩ 

5 ফর্যার ৬ ২৫৪ ৪ ১০১৬ ৮৬৬ ১৫০ 

6 র্দরট ৪ ১৫১ ৪ ৬০৪ ৫৫০ ৫৪ 

7 যাংপুয ৮ ৪৯১ ৪ ১৯৬৪ ১৪৩৬ ৫২৮ 

 ৮wU  64wU  ৩৪৫৭টি ইউর্নয়্ন 

ভূর্ভ অর্প 

৪টি বেণীয দ  ১৩৮২৮ ১১০৩১ ২৭৯৭ 

 

* 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 খাতর্ভি)। 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

১০ 

 



২.৩ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িকতিাগদণয কভ িফন্টন : 

 

**   বচয়াযম্যান   : দপ্তয প্রধান  ার্ফ িক সুর্র্যয়য দার্য়ত্ব 

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

  

নাং কভ িকতিাগদণয নাভ  দফী 
অর্ িত অর্ধাখা/াখা  

ছুটিকারীন প্রর্তভূ 

 
অর্ধাখা াখা াখা 

১। দস্য (প্রান) ক) অর্ধাখা-১ 

খ) অর্ধাখা-২ 

গ) বকাট ি অফ য়াড ি 

াখা-১  ৭ 

াখা-২  ৩ 

ঢাকা নয়াফ এদস্টট 

দস্য (ভূর্ভ ব্যফস্থানা) 

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

খ) বকাট ি অফ য়াড ি 

াখা-৪, ৫  ৬ 

বায়ার যাজ এদস্টট 

দস্য (প্রান) 

 
 

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

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

কভ িকতিা/কভ িচাযী ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ  ব্যফস্থানা 
উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

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

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  কভ িচাযীদদয ব্যর্িগত  

     নর্থ াংযিন; 

খ)  ফার্ল িক বগানীয় প্রর্তদফদন াংযিণ; 

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

    বা  র্ফদল বা আফান এফাং এতদাংিান্ত র্ফলয়ার্দ; 

ঘ) র্ফবাগীয় উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযদদয কাম িারয় াংর্িষ্ট  

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

   বগ্রড  প্রার্নক শৃঙ্খরামূরক র্ফলয়ার্দ; 

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

চ) র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনাযগদণয র্যদ িন প্রর্তদফদন  

   মূল্যায়ন  র্যফীিণ; 

ছ) বফাদড িয ভার্ক   ফার্ল িক র্ফফযণী ততযী  বপ্রযণ; 

জ) তথ্য  অর্বদমাগ; 

ঝ) বকাট ি অফ য়াড ি এয কভ িকতিা/কভ িচাযী াংিান্ত র্ফলয়ার্দ   

   ব্যফস্থানা; 

ঞ) কর প্রকায র্চঠিত্র গ্রণ, বপ্রযণ  ব্যফস্থানা। 

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  বফা িয় এফাং যফযা; 

গ) বটর্রদপান, পদটাকর্য়ায, কর্ম্পউটায  কর্ম্পউটায যোভার্দ,  

    ইন্টাযদনট ইতিার্দ াংযিণ  ব্যফস্থানা;  

ঘ) কর প্রকায মন্ত্রার্ত, আফাফত্র িয়  বভযাভত ব্যফস্থানা  

   এফাং কর কাম িাদদ, ভঞ্জুযী আদদ  র্ফর প্রদান;  

ঙ) মানফান বভযাভত  ব্যফস্থানা;  

চ) বফাদড িয কাম িারদয়য াংস্থান, দাপ্তর্যক র্নযািা  র্ফর্ফধ  

    র্ফলয়ার্দ; 

ছ) াধাযণ ভিয়  প্রদটাকর াংিান্ত কাম িার্দ। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

 

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

ক) উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত  এতদাংিান্ত কভ িকাদন্ডয ভার্ক অগ্রগর্তয 

প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ; 

খ) ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফতিভান কাম িাফরীদত গর্তঞ্চায এফাং 

বফাড িদক আদযা র্িারী কযদণয জন্য নতুন উদযাগ গ্রণ  

ইদনাদবন াংিান্ত র্ফলয়ার্দ; 

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

ঘ) আইটি বর র্ফলয়ক (দয়ফাইট, াবিায, ইন্টাযদনট 

কাদনকটির্বটি, র্বর্ড কনপাদযর্ন্পাং ইতিার্দ);  

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

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৪ 

 

১১ 



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

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

ক) বজরা, উদজরা  তীর কাম িারদয়য ফাদজট প্রণয়ন ছােকযণ 

 ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ; 

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

াংিান্ত তদাযর্ক কযা;  

গ) ভূর্ভ ব্যফস্থানায ভাঠ প্রান াংিান্ত র্ফর্বন্ন অর্বদমাদগয তদন্ত 

কযা;  

ঘ) ভাঠ ম িাদয়য প্রর্িণ  প্রর্িদণয ফাদজট ফযাদ্দ কযা;  

ঙ) ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ির্ফলয়ক (অচঅ);  

চ) যাজাী, যাংপুয  খুরনা র্ফবাদগয বজরা প্রাক  অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব)গদণয র্যদ িন  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 জন্য প্রদয়জনীয় ব্যফস্থা গ্রণ এফাং ভন্ত্রণারয় র্বর্িক র্ফর্বন্ন 

াংস্থায ফদকয়া দাফী র্নধ িাযন আদাদয়য দদি গ্রণ; 

খ) ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় াংিান্ত ভার্ক প্রর্তদফদন, ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারয় অন্যান্য ভন্ত্রণারয়  দপ্তযমূদ বপ্রযণ;    

গ) নাভজাযী  বযন্টাটির্পদকট বকদয ভার্ক প্রর্তদফদন ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারয়  াংর্িষ্ট দপ্তযমূদ বপ্রযণ;   

ঘ) কর প্রকায বকাট ি বক  আইন াংিান্ত র্ফলয়ার্দ; 

ঙ) চিগ্রাভ  র্দরট র্ফবাদগয বজরা প্রাক  অর্তর্যি বজরা 

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

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

৯। কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬

  

াখা-৬ (খা জর্ভ, জরভার  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  তদাযকীকযণ এফাং ভার্ক 

প্রর্তদফদন ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ; 

গ) জরভার ইজাযা াংিান্ত র্ফলয়ার্দ;  

ঘ) ঢাকা  ফর্যার র্ফবাদগয বজরা প্রাক  অর্তর্যি বজরা 

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

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

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

জ) কাউর্ন্পর অর্পায  জাতীয় াংদ ম্পর্কিত র্ফলয়ার্দ। 

কাযী ভূর্ভ াংস্কাযয কর্ভনায-৫ 

 

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

ক) বফাড ি  র্ফবাগীয় উভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয়য ফাদজট 

প্রণয়ন, ছােকযণ  ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ; 

খ) বফাড ি  র্ফবাগীয় কাম িারদয়য অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্িকযণ;   

গ) কর প্রকায র্ফর প্রস্তুতকযণ  বচক/অথ ি প্রদান াংিান্ত 

র্ফলয়ার্দ কভ িচাযীদদয চাকুযী ফই প্রস্তুতকযণ  াংযিন কযা; 

ঘ) রাইদেযী ব্যফস্থানা  তত্ত্বাফধান। 

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 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদে সযকায 
বূমভ সাংস্কায বফার্ড 

াখা-১ (প্রাসন) 
১৪১-১৪৩ ভমতমঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

www.lrb.gov.bd 

 

র্টিদজন চাট িায : 
 

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

 

র্বন    র্ভন ।  
 

র্বন : দি, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ ভূর্ভ ব্যফস্থানা।  
 

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

বফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত: 

বফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত কাঠাদভা (র্টিদজন চাট িায)  

নাগর্যক বফা: ছক-ক 
  

িঃ

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদাদনয 

দফ িাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রার্প্তস্থান 

বফামূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, 

দফী, বপান নেয  ই-বভইর) 

 

উর্ধ্িতন কভ িকতিা 

১ নাগর্যকগণ কর্তিক চার্ত 

 প্রদানদমাগ্য তথ্য 

উািমূ 

াধাযণ বিদত্র ২০ 

(র্ফ) র্দন 

দফ িাচ্চ ৩০ (র্ত্র) 

র্দন, র্ফদল বিদত্র 

তথ্য অর্ধকায 

আইদনয ৯(৪) ধাযা 

বভাতাদফক 

নাগর্যদকয 

আদফদন 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয 

াংযর্িত তথ্য/ 

উাি। 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

তথ্য 

অর্ধকায 

আইদনয 

আতায় 

ধাম িকৃত মূল্য 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকাযী 

কভ িকতিা 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

দর্ফ : বচয়াযম্যান 

বপান : ৯৫৫২৮০৭ 

বভাফাইর: 

০১৭৭২১২২১৪৪ 

ই-

বভইর:chairman@lr

b.gov.bd  

 

প্রার্তষ্ঠার্নক বফা: ছক-খ 

িঃ

নাং 

বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রার্প্তস্থান 

বফামূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান 

নেয  ইদভইর) 

১ 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায  বফাড ি  

র্ফবাগীয় উভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায কাম িারদয়য 

ফাদজট ছােকযণ 

অনরাইন ফাদজট 

ব্যফস্থানা  এফাং 

ডাকদমাদগ বপ্রযণ 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

_ 

 

 

 

 

ফাদজট প্রার্প্তয 

৭ (র্দদনয) ভদধ্য 

 

 

 

দর্ফ: র্াফ যিণ 

কভ িকতিা 

বপান:-৯৫৫২৮৮১ 

বভাফাইর : 

(যকার্য) 

ই-বভইর: (যকার্য) 

 

 

২ 

 

 

বফাড ি  র্ফবাগীয় 

কাম িারদয়য অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্িকযণ 

ত্র বমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

_ 

 

 

 

 

ত্র প্রার্প্তয ০১ 

(এক) ভাদয 

ভদধ্য 

 

দর্ফ: র্াফ যিণ 

কভ িকতিা 

বপান-৯৫৫২৮৮১ 

বভাফাইর : 

(যকার্য) 

ই-বভইর: (যকার্য) 

 

৩ 
 

কর প্রকায র্ফর  প্রস্তুতকযণ 

 বচক/অথ ি প্রদান  াংিান্ত 

র্ফলয়ার্দ 

ত্র বমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ 

 

 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

র্ফবাগীয় উভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায 

কাম িারয় দত প্রাপ্ত 

চার্দাত্র ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

_ 

 

 

 

 

কাগজত্র প্রার্প্তয 

০৭ (াত) র্দন 

 

 

দর্ফ: র্াফ যিণ 

কভ িকতিা 

বপান-৯৫৫২৮৮১ 

বভাফাইর : (যকার্য) 

ই-বভইর: (যকার্য) 

 

৪ 

 

বজরা , উদজরা    ইউর্নয়ন ভূর্ভ   

অর্পদয ফাদজট প্রণয়ন  ব্যয় 

র্নয়ন্ত্রণ  

অনরাইন ফাদজট 

ব্যফস্থানা এফাং 

যার্য ডাকদমাদগ 

বপ্রযণ 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

_ 

 

 

 

 

০১ (এক) ভা বফগভ াযাফান তাহুযা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৪ 

বপান- ৯৫৬১০১৯ 

বভাফাইর : (যকার্য) 

ই-বভইর 

alrc4@lrb.gov.

bd 
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িঃ

নাং 

বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রার্প্তস্থান 

বফামূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান 

নেয  ইদভইর) 

৫ ফাদজট প্রস্তুতকযণ, 

ফাদজট উদামাজন  

পুন: উদমাজন 

অনরাইন ফাদজট 

ব্যফস্থানা এফাং 

যার্য ডাকদমাদগ 

বপ্রযণ 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

াংর্িষ্ট অর্প দত 

চার্দাত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

_ 

 

 

 

 

ফাদজট  

প্রার্প্তয ২ (দুই) 

ভাদয ভদধ্য 

বফগভ াযাফান তাহুযা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৪ 

বপান- ৯৫৬১০১৯ 

বভাফাইর : (যকার্য) 

ই-বভইর 

alrc4@lrb.gov.bd 

৬ বজরা কাম িারয়,  

উদজরা/াদকির  ভূর্ভ 

অর্প  ইউর্নয়ন ভূর্ভ  

অর্পদয  অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্ি াংিান্ত র্ফলয়ার্দ 

তদাযর্ক কযা 

ত্র বমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ 
_ _ _ _ বফগভ াযাফান তাহুযা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৪ 

বপান- ৯৫৬১০১৯ 

ই-বভইর 

alrc4@lrb.gov.bd 

৭ র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনাযগদণয 

র্যদ িন  কভ ি-

তৎযতা র্যফীিণ কযা 

র্যদ িন প্রর্তদফদদনয 

আদরাদক প্রাপ্ত 

ত্রুটির্ফচুির্ত ম্পদকি 

াংর্িষ্টদদযদক 

অফর্তকযণ 

র্যদ িন প্রর্তদফদন 

 কভ িতৎযতায ছক 

এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্যদ িন প্রর্তদফদন 

 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 বজরা প্রাক  

অর্তর্যি বজরা প্রাক 

(যাজস্ব) গদণয র্যদ িন 

 কভ িতৎযতা 

র্যফীিণ কযা 

র্যদ িন প্রর্তদফদদনয 

আদরাদক প্রাপ্ত 

ত্রুটির্ফচুির্ত ম্পদকি 

াংর্িষ্টদদযদক 

অফর্তকযণ 

র্যদ িন প্রর্তদফদন 

 কভ িতৎযতায ছক 

এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্যদ িন প্রর্তদফদন 

 কভ িতৎযতায ছক 

এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

_ ০৩ (র্তন) 

প্তা 

1) জনাফ বভাাম্মদ 

ভামুন র্ফরী 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

বপান নাং-৯৫৮৮৩৭৮ 

(যাজাী, যাংপুয  

খুরনা  

ফর্যার র্ফবাগ)। 

২) বভাছাঃ বযদফকা 

সুরতানা, 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৫ 

‡dvb-9562587 
ই-বভইর –

alrc5@lrb.gov.bd 

(ঢাকা, চিগ্রাভ, র্দরট 

 ভয়ভনর্াং র্ফবাগ) 

৯ ভূর্ভ ব্যফস্থানায ভাঠ 

প্রান াংিান্ত র্ফর্বন্ন 

অর্বদমাদগয তদন্ত কযা 

প্রাপ্ত অর্বদমাদগয 

র্বর্িদত গৃীত কাম িিভ 

যার্য এফাং 

ডাকদমাদগ 

অফর্তকযদণয ভাধ্যদভ 

ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রাপ্ত অর্বদমাগ ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

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 স্থায়ী কর্ভটি, 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ 

ইতিার্দ স্থাদন প্রদয়াজনীয় 

তথ্য-উাি বপ্রযণ 

যার্য, ডাক  ই-

বভইদরয ভাধ্যদভ 

অর্ধমাচন ত্র/প্রদি 

র্নদদ িনা এফাং ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

অর্ধমাচন ত্র/প্রদি 

র্নদদ িনা এফাং ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

_ ০১ (এক) 

প্তা 

বভাছাঃ বযদফকা 

সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৫ 

বপান-৯৫৬২৫৮৭ 

ই-বভইর –

alrc5@lrb.gov.bd 

১১ ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

কাম িারদয়য 

কভ িকতিাগদণয র্যদ িন 

প্রর্তদফদদনয উয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

যার্য, ডাকদমাদগ   

ই-বভইদরয ভাধ্যদভ 

দার্খরকৃত র্যদ িন 

প্রর্তদফদন 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

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 

-১৪- 
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িঃ

নাং 

বফায নাভ 

 

 

বফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রার্প্তস্থান 

বফামূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান 

নেয  ইদভইর) 

১২ ভন্ত্রণারয় র্বর্িক র্ফর্বন্ন াংস্থায ফদকয়া 

 ার দাফী র্নধ িাযণ  ভূর্ভ উন্নয়ন 

কদযয ঠিক দাফী র্নধ িাযণ  আদায়  

বৃর্দ্ধয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ এফাং ভূর্ভ 

উন্নয়ন কয আদায় , নাভজার্য, বযন্ট 

াটি ির্পদকট বভাকদ্দভা র্নষ্পর্ি াংিান্ত 

ভার্ক প্রর্তদফদন ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

অন্যান্য দপ্তদয বপ্রযণ। কর প্রকায বকাট ি 

বক াংিান্ত র্ফলয়ার্দ 

যার্য, 

ডাকদমাদগ   ই-

বভইদরয ভাধ্যদভ 

র্যদাট ি  র্যটাণ ি 

এফাং  

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

র্যদাট ি  র্যটাণ ি এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

_ ০২ (দুই) 

প্তা 

বভাছাঃ বযদফকা 

সুরতানা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৫ 

বপান-৯৫৬২৫৮৭ 

ই-বভইর –

alrc5@lrb.gov.bd 

 

 

অবিন্তযীণ বফা: ছক-গ 

 

িঃ

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রার্প্তস্থান 

বফামূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(নাভ, দফী, বপান 

নেয  ইদভইর) 

 

১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িচাযীদদয 

র্নদয়াগ/ফদরী/ 

দদান্নর্ত/শূন্য দ বঘালণা/ দ 

সৃর্ষ্ট   

অর্প 

আদদ/স্মাযক  

র্ফর্ধ-র্ফধান 

বভাতাদফক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

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 

২ বফাদড িয কর প্রকায অর্গ্রভ 

ভঞ্জুদযয প্রার্নক র্নয়ন্ত্রদকয 

দার্য়ত্ব ারন 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  
র্ফর্ধ-র্ফধান 

বভাতাদফক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

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 
৩ কভ িকতিা/কভ িচাযীয র্নদয়াগ 

স্থায়ীকযণ, দিতাীভা অর্তিভ, 

র্আযএর ভঞ্জুয, বফতন ভতা, 

পূণ ি চাকুযী গণনা,  বাক প্রস্তাফ 

গ্রণ, বজিষ্ঠতা, র্নধ িাযণ, র্নদয়াগ 

র্ফর্ধ ততর্য  ার্ব ি বুক 

াংযিণ 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  
র্ফর্ধ-র্ফধান 

বভাতাদফক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

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 

৪ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয ছুটি,  

অর্জিত ছুটি, োর্ন্ত র্ফদনাদন ছুটি, 

প্রসুর্ত ছুটি,  ফর্ঃ ফাাংরাদদ ছুটি 

গ্রদণ ব্যফস্থা গ্রণ  র্ফর্বন্ন 

আদারদত যকার্য ািী র্দদফ 

ািি প্রদাদনয র্নর্ভি ব্যফস্থা গ্রণ 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  
র্ফর্ধ-র্ফধান 

বভাতাদফক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  

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 
৫ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয  শৃাংখরা 

র্ফলয়ক ব্যফস্থা গ্রণ, আনীত 

অর্বদমাগ মূদয তদন্ত, তথ্য-

উাি াংগ্র  াংযিণ, 

অর্বদমাগ নাভা, অর্বদমাগ র্ফফযণী 

ততর্য,  র্ফর্বন্ন আদারত দত 

বপ্রর্যত ভন/আদদ এয উয 

ব্যফস্থা গ্রণ,  বদয়ার্ন ভাভরায 

দপায়াযী জফাফ প্রণয়ন এয 

ব্যফস্থা গ্রণ 

অর্প 

আদদ/স্মাযক  

র্ফর্ধ-র্ফধান 

বভাতাদফক এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

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 

 
 

-১৫- 
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িঃ

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান 

দ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রার্প্তস্থান 

বফামূল্য 

এফাং 

র্যদাধ 

দ্ধর্ত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা (নাভ, দফী, 

বপান নেয  ইদভইর) 

 

৬  কভ িকতিা  কভ িচাযীয In-House 

  On-the-Job বের্নাং এয 

ব্যফস্থাকযণ, প্রর্িণ কভ ি-

র্যকল্পনা প্রণয়ন  র্ফদল বের্নাং 

ভর্ডউর প্রস্তুতকযণ, প্রর্িণ 

কভ িসূচী ভিয়     ফাস্তফায়দনয 

ব্যফস্থা বনয়া, াটি ির্পদকট প্রদান, 

প্রর্িণ াংিান্ত কর বযকড ি 

াংযিণ 

যার্য স্বযীদয 

উর্স্থর্তয 

ভাধ্যদভ 

 
 
  
 

প্রর্িণ ভর্ডউর, 

অর্ধদফন সূর্চ, 

নদ ইতিার্দ এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

  

প্রর্িণ ভর্ডউর, 

অর্ধদফন সূর্চ, নদ 

ইতিার্দ এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

_ ০৩ (র্তন) 

প্তা 

 ডা. বভাাম্মদ ভর্পজুয যভান 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

বপান: ৯৫৬২৫৮৭ 
ই-বভইর -alrc6@lrb.gov.bd 

 

৭

 
  

বকন্দ্রীয়বাদফ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয 

ত্র গ্রণ   জাযীয ব্যফস্থানা, 

স্টাপ ার্জযা, াধাযণ প্রান 

র্যচারনা 

যার্য, 

ডাকদমাদগ   ই-

বভইদরয ভাধ্যদভ 

অর্ধমাচন  এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 
অর্ধমাচন  এফাং ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 
_ তদনর্ন্দন  জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

৮ কর্তিি কর্তিক গৃীত র্দ্ধাদন্তয 

নর্থ াখায় বপযত প্রার্প্তয য 

আদদ/ত্র জাযীকযণ 

অর্প 

আদদ/স্মাযক 

ইতিার্দয ভাধ্যদভ 

প্রাপ্ত র্নদদ িনা প্রাপ্ত র্নদদ িনা ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

_ ০১ (এক)র্দন 

 

াখা কভ িকতিাগণ 

 

৯ বফাদড িয প্রদয়াজনীয় পযভ, 

বস্টনাযী   ভদনাযী দ্রব্যার্দ 

এফাং আফাফত্র নানার্ফধ 

উকযণ াংগ্র  র্ফতযণ 

অর্ধমাচদনয 

ভাধ্যদভ যার্য 

অর্ধমাচন অর্ধমাচন 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

_ ভজুদ থাকা 

াদদি  

৩ (র্তন) 

প্তা 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১০ বফাদড িয ব্যফাদযয জন্য গােী িয়, 

বভযাভত  ব্যফস্থানা। 

কভ িকতিাদদয যকাযী আফার্ক  

 দাপ্তর্যক বটর্রদপান াংদমাগ, 

বভযাভত  ব্যফস্থান 

অর্ধমাচন অর্ধমাচন ত্র 

এফাং ভূর্ভ াংস্কায 

বফাড ি 

অর্ধমাচন ত্র এফাং 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

_ ৪ (চায) প্তা 

 

জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১১ বফাদড িয ভটযগােী ব্যর্িগত কাদজ 

ব্যফায ফাফদ গােী বাো আদায়, 

গােী দুঘ িটনায় জর্েত দায়ী 

ব্যর্িগদণয র্নকট বথদক ির্তপুযণ 

আদায়, াফ িির্ণক গােী ব্যফায 

ফাফদ বাো কতিন না দাফী নদত্র 

প্রদান, প্রার্নক কাদজ ব্যফহৃত 

গােীয জ্বারানীয র্ফর প্রস্তুতপূফ িক এর্জ 

অর্পদ দার্খর  মথাভদয় 

উদিারনপূফ িক াংর্িষ্ট বদোর াম্প 

ফযাফদয বপ্রযণ 

অর্ধমাচন 

এফাং কর্তিদিয 

প্রদি র্নদদ িনা 

অর্ধমাচন ত্র  

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

অর্ধমাচন ত্র  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

_ ৭ (াত) র্দন জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 

১২ বকাট ি অফ য়াড িঃ বায়ার যাজ 

এদস্টট  ঢাকা নয়াফ এদস্টদটয 

কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয 

র্নদয়াগ/ফদরী/প্রার্নক 

শৃঙ্খরামূরক র্ফলয়ার্দ এফাং 

কভ িকতিা-কভ িচাযীদদয ব্যর্িগত 

নর্থ াংযিণ। বকাট ি অফ য়াড িঃ 

বায়ার যাজ এদস্টট  ঢাকা 

নয়াফ এদস্টদটয র্ফলদয় 

ভন্ত্রণারদয় বমাগাদমাগ  

প্রর্তদফদন বপ্রযণ এফাং 

নীর্তর্নধ িাযণ াংিান্ত র্ফলয়ার্দ 

আদদ  

স্মাযকদত্রয 

ভাধ্যদভ 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি _ ২ (দুই) প্তা  জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১  

বপান- ৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইর alrc1@lrb.gov.bd 
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০৩। ভন্ত্রণারয়/মফবাদগয আওতাধীন অমধেপ্তয/েপ্তয/সাংস্থা, মফবাগ, বজরা ও উদজরা মডাদয়য সযকাময অমপসসভদূেয অনদুভামেত পযদভট অনমুায়ী বসফা প্রোন প্রমতশ্রুমত 

(মসমটদজন চাটডায) প্রণয়ন ও ওদয়ফসাইদট প্রকা/প্রেডন-সম্পমকডত অগ্রগমত প্রমতদফেন ছক :  

 

ভন্ত্রণারয়/মফবাদগয নাভ : বূমভ সাংস্কায বফার্ড, ঢাকা। 

 

ক্র

. 

অমধেপ্তয/েপ্তয/সাং

স্থায নাভ 

অমপদসয সাংখযা বসফা প্রোন প্রমতশ্রুমত (মসমটদজন চাটডায) প্রণীত ও 

ওদয়ফসাইদট আদরার্কতৃ 

ভন্তফয 

১ বূমভ সাংস্কায বফার্ড, 

ঢাকা 

সাংস্থা 

মডায় 

মফবাগীয় 

মডায় 

বজরা 

মডায় 

উদজরা 

মডায় 

বভাট সাংস্থা মডায় মফবাগীয় 

মডায় 

বজরা 

মডায় 

উদজরা 

মডায় 

বভাট 

১ ৮ ৬৪ ৫০৭ ৫৮০ ১ _ ৬৪ ৫০৭ ৫৭২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭



২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয GRS াংিান্ত প্রর্তদফদন (অর্বদমাগ র্নষ্পর্ি) 

িঃ 

নাং 

অর্বদমাগকাযীয নাভ ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড ি 

অর্বদমাগ 

প্রার্প্তয 

তার্যখ 

মায র্ফরুদদ্ধ অর্বদমাগ  

অর্বদমাদগয ধযন 

তদন্তকাযী 

কভ িকতিায নাভ  

দফী 

গৃীত কাম িিভ ফতিভান অফস্থা ভন্তব্য 

০১ জনাফ যাইসুর ইরাভ  

র্তা-আছাদ 

াাং-ভাজকার্চযচয 

উদজরা-  বর্ন্দগে,  

বজরা-ফর্যার 

  - ৬-

   ৮ 

                    

                  

                     

           

        

 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জন্য ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদড িয স্মাযক 

নাং-৩১.০২.০ 

০০০.০১১.১৩.০১৩.১৭

.৪৭২ তার্যখ- ১৯ 

জুরাই ২০১৮ মূদর 

           

          

দার্য়ত্ব  বদয়া য়।  

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

 

০২ জনাফ বভাঃ 

আরাউর্দ্দন খান 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-

কাযী কভ িকতিা, 

ফর্যার 

ডাকদমাদগ 

২৮-১১-

২০১৭ 

জনাফ বভাঃ র্দুর ইরাভ 

মৃধা র্.এ  

অর্তর্যি র্ফবাগীয় কর্ভনায 

(যাজস্ব) কাম িারয় এয র্ফরুদদ্ধ 

অবফধ অথ ি আদাদয়য 

অর্বদমাগ।  

 

কর্ভনায, 

ফর্যার র্ফবাগ, 

ফর্যার।  

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জন্য ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক 

নাং ৩১.০২. 

০০০০.০১১.১৩.০১৩ 

.১৭.৫০২, তার্যখ- ০১ 

আগস্ট ২০১৮ মূদর 

কর্ভনায, ফর্যার 

র্ফবাগ, ফর্যারদক 

ত্র  বদয়া য়।   

 তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

 

০৩ র্াফ তত্ত্বাফধায়ক, 

ঢাকা-৫, ভূর্ভ 

ভন্ত্রণারয়।   

ডাকদমাদগ 

১৩-০৮-

২০১৮ 

জনাফ বভাঃ উজ্জ্বর বাদন, 

উ-কাযী কভ িকতিা 

বনাো ফ িতা ভূর্ভ অর্প 

এয র্ফরুদদ্ধ ক তপর্র ভূি 

যকার্য ম্পর্ি দাগ 

বটম্পার্যাং  জার্রয়ার্ত কদয 

ার আয, এ দাদগ নাভজার্য 

কযায র্ফরুদদ্ধ  র্ফবাগীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ াংিান্ত।  

বজরা প্রাক 

ঢাকা।   

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

র্ফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযায জন্য বজরা 

প্রাক ঢাকাদক ০৫ 

বদন্ফেয ২০১৯ 

তার্যদখ ৫৬১ নাং 

স্মাযদক ত্র বদয়া 

দয়দছ।  

 

  

কাম িিভ 

চরভান 

 

০৪ জনাফ বভাঃ বভাতাদচ্ছয 

যভান  

র্তা-মৃত অর্য 

উদ্দীন প্রভার্ণক, াাং-

র্ভরা,  

উদজরা-আত্রাই, 

নগাঁ 

ডাকদমাদগ 

০৬-০৬-

২০১৮ 

 নগাঁ বজরায আত্রাই 

উদজরায াট কালুাো- 

কার্রকাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

অর্পদয ইউর্নয়ন ভূর্ভ 

কাযী কভ িকতিা  (বাযপ্রাপ্ত) 

জনাফ যর্দুর ইরাভ এয 

অবফধ কভ িকান্ড  বফ- 

আইনীবাদফ খাজনা গ্রণ  

বজরা প্রাক, 

নগাঁ 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জন্য ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক 

নাং-৩১.০২. 

০০০০.০১১.১৩.০১৩.

১৭.৪০২ তার্যখ- ০৩ 

জুরাই ২০১৮ মূদর 

বজরা প্রাক, নগাঁ 

বক দার্য়ত্ব  বদয়া য়।  

উি 

অর্বদমাদগয 

র্ফলদয় তদন্ত 

কাম িিভ 

র্বর্িদত  

অর্বদমাগটি 

প্রতিাায কযায 

জন্য  ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি 

দত ০২-১০-

২০১৮ তার্যদখয 

৬২২ নাং 

স্মাযদক বজরা 

প্রাক 

নগাঁদক ত্র 

বদয়া দয়দছ।   

  

 

 

১৮ 



০৫ জবনক আরীভ বাদন 

গাং াাং-রুনায়নপুয 

এয আদফদন।  

ডাকদমাদগ 

 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

ধাভইযাট এয র্ফরুদদ্ধ 

অর্বদমাগ প্রদে । 

কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) উদজরা 

ভূর্ভ অর্প 

ধাভইযাট , বজরা-

নগাঁদক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জন্য ফরা 

য়। 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

প্রর্তদফদন বদয়ায জন্য 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং-৩১.০২. 

০০০০.০১১.১৩.০১৩.

১৭.৭৬৮ তার্যখ -০৯  

র্ডদেয ২০১৮ মূদর 

কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) ধাভইযাট, 

নগাঁদক ত্র বদয়া 

য়।  

প্রর্তদফদন ায়া 

র্গয়াদছ 

প্রর্তদফদদনয 

র্বর্িদত ভূর্ভ 

াংস্কায বফাড ি দত  

০৫-০৩-২০১৯ 

তার্যখ ১৪৫ নাং 

স্মাযদক অব্যার্ত 

প্রদান কযা 

দয়দছ।  

 

০৬ জবনক নাায ১০ 

জন র্জদযাদয়ন্ট 

এরাকায় ফফাযত 

ফাীন্দাগণ উদজরা 

ফটিয়াঘাটা বজরা-

খুরনা। 

ডাকদমাদগ 

 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

ফটিয়াঘাটা বজরা-খুরনা 

জনাফ বদদরায়ায বাদন 

কর্তিক খাজর্ভ  দখর 

প্রদান বযকড িকযন।  

কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) ফটিয়াঘাটা 

বজরা-খুরনাদক 

ব্যাখা প্রদাদনয জন্য 

ফরা দয়দছ।   

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

ব্যাখ্যা বদয়ায জন্য 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং ৩১.০২. 

০০০.০১৫.২০.০০৪.১৭

.২২১ তার্যখ-২৮ ভাচ ি 

২০১৯ মূদর কাযী 

কর্ভনায (ভূর্ভ) 

ফটিয়াঘাটা বজরা-

খুরনাদক ব্যাখা 

প্রদাদনয জন্য ফরা 

দয়দছ 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

 

০৮  ডাকদমাদগ 

১২-০৩-

২০১৮ 

পৄরফােী উদজরা ভূর্ভ 

অর্পদয  উদজরা র্নফ িাী 

অর্পায (কাযী 

কর্ভনায (ভূর্ভ, অর্তর্যি 

দার্য়ত্ব) জনাফ বভাঃ আব্দু 

ারাভ বচৌধুযী এয র্ফরুদদ্ধ 

জার  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 জন্য ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক 

নাং-৩১.০২. 

০০০০.০১১.০১১.১৩.০

১.১৩.১৭.(অাং ২২৩, 

তার্যখ-১০ এর্প্রর 

২০১৮ মূদর উ ভূর্ভ 

াংস্কায কর্ভনায, 

যাজাী র্ফবাগ, 

যাজাীদক দার্য়ত্ব  

বদয়া য় 

 তদন্ত কাম িিভ 

চরভান। 

 

০৯ জনাফ র্পকুয 

যভান ভজুভদায, 

ভাস্টায য়াদযন্ট 

অর্পায 

(অফযপ্রাপ্ত) র্ফভান 

ফার্নী, র্তা: 

ভযহুভ অর্দুয                   

যভান ভজুভদায, 

গ্রাভ দর্িণ আধাঁয 

ভার্নক, থানা: 

ছাগরনাইয়া, বজরা: 

বপনী এয আদফদন। 

ডাকদমাদগ 

০৫-০৫-

২০১৯ 

(১)ভূর  তঞ্চকতা সৃর্ষ্ট 

কদয এভন জভা খার্যজ 

খর্তয়ান সৃর্ষ্টকাযী 

প্রার্নক কভ িকতিা  

কভ িচাযীয র্ফরুদদ্ধ 

প্রার্নক        শৃঙ্খরা 

মূরক ব্যফস্থা গ্রণ।  

এফাং           

২) বপনী বজরায 

ছাগরনাইয়া থানাধীন 

দর্িণ আধাঁয ভার্নক 

বভৌজায র্ভউদটন বকইছ 

এফাং ৪৯০-৮/২০১৭ এয 

আদদ           মূদর সৃষ্ট 

খার্যজা খর্তয়ান নাং- 

৮১৭ ফার্তদরয আদফদন। 

বজরা প্রাক, 

বপনী 

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

তদন্তপূফ িক প্রর্তদফদন 

বদয়ায জন্য ভূর্ভ 

াংস্কায বফাদডয স্মাযক 

নাং ৩১.০২. 

০০০০.০১১ 

.১৩.০১৩.১৭.৩৭০, 

তার্যখ- ০৯ বভ ২০১৯ 

মূদর বজরা প্রাক, 

বপনীদক দার্য়ত্ব  বদয়া 

য়। 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান।  

 

 

 

১৯ 



১০ জবনক আঃ 

বভাতাদরফ , র্তা : 

আঃ কর্যভ, াাং-

বাকুযতা, ইউর্নয়ন-

বাকুযতা, উদজরা-

াবায, বজরা-ঢাকা 

এয আদফদন 

ডাকদমাদগ 

 

াবায উদজরা ভূর্ভ 

অর্পদয নফ বমাগদানকৃত 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

জনাফ ভনজুয বাদন 

কর্তিক র্ফর্ধ    ফর্ভূ িত 

বাদফ নাভজাযী 

অনুদভাদদনয র্ফলয়টি 

তদন্ত কদয ব্যফস্থা গ্রন 

প্রদে। 

কাযী কর্ভনায, 

(ভূর্ভ) াবায, 

ঢাকাদক ব্যাখা 

প্রদাদনয জন্য ফরা 

দয়দছ।   

অর্বদমাদগয র্ফলদয় 

ব্যাখ্যা বদয়ায জন্য 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদডয 

স্মাযক নাং ৩১.০২. 

০০০.০১৫.২০.০০৪.১৭ 

৪২১ তার্যখ- ০৩ জুন 

২০১৯ মূদর কাযী 

কর্ভনায (ভূর্ভ) 

াবায, ঢাকাদক ব্যাখা 

প্রদাদনয জন্য ফরা 

দয়দছ 

তদন্ত কাম িিভ 

চরভান 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 

 

 

 

 



 

২.৯ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয তার্রকা  বমাগাদমাগ : 
 

ি.

নাং 

নাভ  দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইদভইর বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/ বভাফাইর 

০১ জনাফ বভাঃ ভাপৄজুয যভান 

বচয়াযম্যান 

৯৫৫২৮০৭ 

D-৯৫৮৪৯৫৯ 

Fax: ৯৫৬২২২৭ 

৯৩৪৬৩৮৮ 

০১৭৫৫৫৭৯৬৮৯ 

chairman@lrb.gov.bd 

২৬/০৯/২০১৩ ২৩/১০/২০১৮ আর্য়ান-৫, যকাযী অর্পা ি 

বকায়াটায, বফইরী বযাড ি, ঢাকা 

০২ মুনী াাবুদ্দীন আদভদ 

বচয়াযম্যান 

৯৫৫২৮০৭ 

D-৯৫৮৪৯৫৯ 

Fax: ৯৫৬২২২৭ 

৪১০৩০২৬৬ 

০১৫৫২৪৫০৬৫১ 

chairman@lrb.gov.bd 

৩১/১০/২০১৮ ০৩-০৬-২০১৯  ভারঞ্চ-৪, র্ফ-৬, এপ-৪, ইস্কাটন 

গাদড িন গবঃ বকায়াট িায, ঢাকা। 

০৩ উম্মুর াছনা 

বচয়াযম্যান 

৯৫৫২৮০৭ 

D-৯৫৮৪৯৫৯ 

Fax: ৯৫৬২২২৭ 

৯১৩১১৫৫ 

০১৩০৯০৪০৪৫৫ 

২৭-০৫-২০১৯  ইস্টান ি নাায 

২২/১৮, র্খজর্র বযাড 

শ্যাভরী, বভাাম্মদপুয, ঢাকা।  

০৪ জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

বচয়াযম্যান- এয একান্ত র্চফ  ক-

৩ 

৯৫৮৮৩৭৮ ০১৭১৬০০৩৭৯৭ 

pschairman@lrb.gov.bd 

০৯/১১/২০১৭  ফ্ল্িাট ৪/র্ফ, বরদটক কুে কুটিয ৪৫, 

র্দিশ্বযী বযাড, ঢাকা-১২১৭ 

০৫ জনাফ বভাঃ যর্ফ-উয  বযজা র্র্দ্দকী  

দস্য (ভূর্ভ ব্যফস্থনা) 

৯৫৫৩৫১৬ ৭২৫৩৩৭৪ 

০১৭১২০৯৪৬৯০ 

member2@lrb.gov.bd 

১২/০৩/২০১৮ ১৯-১২-২০১৮ ফােী নাং-৫৯৩, ব্লক-র্, বযাড নাং-

০১, র্খরগাঁ ঢাকা-১২১৯ 

০৬ জনাফ ারভা আখতায জাান 

দস্য (প্রান) 

৯৫৫৩৫১৬ 

D-৯৫৮৭৩০৮ 

০১৯১১২৩৪৫৪৩ 

member1@lrb.gov.bd 

২৮/০৩/২০১৭ ১৮-১০-২০১৮ ফােী নাং-৮০, ফ্ল্িাট-৯র্, বযাড নাং-

১১/এ, ধানভর্ন্ড আ/এ, ঢাকা 

০৭  জনাফ সুরতান ভামুদ  

  দস্য (প্রান) 

৯৫৫৩৫১৬ 

D-৯৫৮৭৩০৮ 

member1@lrb.gov.bd ২৫-১০-২০১৮ ০১-০৪-২০১৯  

০৮ বভাাম্মদ জাকীয বাদন 

দস্য (ভূর্ভ ব্যফস্থানা) 

৯৫৫৩৫১৬ 

D-৯৫৮৭৩০৮ 

০১৭১২০৮৪৭৪২ 

member2@lrb.gov.bd 

২৩/১২/২০১৮  ফ্ল্িাট নাং-৩০১, ইস্টান ি নফাফ 

কাটাযা, ২৭ নফাফ কাটাযা, ঢাকা 

০৯ জনাফ এ. র্জ. এভ. ভীয ভর্উয 

আরভ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

৯৫৬৫৫৫৪ ৪৯৩৫০৩৪৩ 

০১৭৩০৪৪৯৬০৩ 

১০/০৭/২০১৮  ব্লক-এপ, বযাড নাং-০৩, ফােী নাং-

৩১, ফনশ্রী, যাভপুযা, ঢাকা 

১০  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 

১১ বফগভ ফনভ বভাস্তাযী 

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-২ 

৯৫৬৫৫৫৪ ০১৭৫৫৯৫৮৫৭৭ 

dlrc2@lrb.gov.bd 

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

বভাাম্মদপুয। 

১২ 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 

১৩ জনাফ াযাফান তাহুযা 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

৯৫৮৭৩২২ ০১৮১৮৮৭৩৮৭৮ 

alrc5@ lrb.gov.bd 

 ২৫/২/২০১৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ২৯-০৭-২০১৯ ৮, বক এভ দা বরন টিকাটুরী ঢাকা-

১২০৪ 

১৪ জনাফ ফীর্থ বদফনাথ 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

৯৫৫২৮৬৯ ০১৭১২২২৫৫৪০ 

alrc5@lrb.gov.bd 

২০/০৬/২০১৬ ০৪-০৪-২০১৯ ৪ বক এভ দা বরন, নাবানা, আর্ 

ার্নমুন, ফ্ল্িাট-র্-৪, টিকাটুর্র, 

ঢাকা 

১৫ ডা: বভাাম্মদ ভর্পজুয যভান 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৬ 

৯৫৬২৫৮৭ ০১৬২০১৪২৫৫৬ ২৫-১০-২০১৮  ২০৭/৪,দর্িণ ীদযযফাগ, 

র্ভযপুয,ঢাকা। 

১৬ জনাফ বভাাম্মদ ভামুন র্ফরী  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৩ 

৯৫৮৭৩২২ ০১৮৭৭০০০০০০ ২৫-১০-২০১৮  ১০৬,বন্ট্রার বযাড, ঢাকা। 

১৭ বভাছা: বযদফকা সুরতানা  

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-৫ 

৯৫৬১০১৯ ০১৭১৭৫৪৪৯১০ ১৩-০৯-২০১৮  ১৫/১এ ভাবুফ টায়ায, ার্ন্তনগয 

ফাজায, ঢাকা। 

১৮ বভাঃ যর্পকুর ইরাভ তালুকদায 

র্এ টু বচয়াযম্যান (প্রার্নক 

কভ িকতিা) 

৯৫৬৬৭৩৭ ০১৮২৪৫৩১৩৫৭ 

pachairman@lrb.gov.bd 

  ৫১ ীদযযফাগ, র্ভযপুয, ঢাকা। 

১৯ বযজাউর কর্যভ বখান্দকায 

প্রার্নক কভ িকতিা 

 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  দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইন্টাযদনট বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/ বভাফাইর 

০১ জনাফ বভাঃ এজাজ আদভদ জাদফয 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,ঢাকা র্ফবাগ  

৯৫১৩৭৪১ ০১৭১১৩৬৩৭৩৩ 

dlrcdhaka@lrb.gov.bd 

১৫-০৭-২০১৮  ফাা-১১,ফ্ল্িাট-৪-এ, 

ইস্টাণ ি াউর্জাং 

ছায়ার্ফথী, 

ভধ্যফাাদফা, ঢাকা। 

০২ জনাফ বভাাম্মদ জর্ভ উর্দ্দন 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, চিগ্রাভ র্ফবাগ 

০৩১-৬৫২২৬৫ ০১৭১২০১১৫৯৭ 

dlrcchittagong@lrb.gov.bd 

০৯-০৫-২০১৮ ১৭-০২-২০১৯  

০৩  জনাফ বভাঃ াগাতুর আরভ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, যাজাী র্ফবাগ 

০৭২১-৭৭২৬৯০ ০১৭৩১৬৫৮২৮৪ 

dlrcrajshahi@lrb.gov.bd 

২৫-০৭-২০১৮ ২৪-০২-২০১৯  

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 বভাঃ আব্দুর াই আর ভামুদ 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,  র্দরট র্ফবাগ 

০৮২১-৮৪০১১৩ ০১৭৬০০৫৯৩৮৫ 

dlrcsylhet@lrb.gov.bd 

১৭/১২/২০১৮   

০৭ জনাফ তযপদায বভাঃ আিায জার্ভর 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায, ফর্যার র্ফবাগ 

০৪৩-১৬৪৪৫৩ ০১৬৭০১৯৫১৯৬ 

০১৯৭২৪৯৭৮৮৫ 

dlrcbarishal@lrb.gov.bd 

০২/০৫/২০১৯   

০৮ বফগভ আদয়া আিায 

উ ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায,ভয়ভনর্াং 

র্ফবাগ 

 ০১৭৮৮৪০৩৫৫৮ 

০১৭৩৭২৮৯৭৬৩ 

dlrcmymensingh@lrb.gov.b

d 

০৭-০২-২০১৯   

 

 

বকাট ি অফ য়াড ি: ঢাকা নয়ান এদস্টট  বায়ার যাজ এদস্টট 

 
 

ি.নাং নাভ  দফী বটর্রদপান/বভাফাইর/ইন্টাযদনট বমাগদাদনয 

তার্যখ 

অফমুর্িয 

তার্যখ 

ফাায ঠিকানা 

অর্প ফাা/বভাফাইর 

০১ বভাাম্মদ বাাইন 

ম্যাদনজায, ঢাকা নয়াফ এদস্টট 

৯৫৫৫৮০৪ ০১৭১৫৬৫২৬০১ ২১-০১-২০১৯   

০২ বভাাম্মদ বাাইন 

ম্যাদনজায,বায়ার যাজ এদস্টট, (অর্তর্যি দার্য়ত্ব)  

৯৫৭১৮৯৯ ০১৭১৫৬৫২৬০১ ২১-০১-২০১৯   

০৩ জনাফ বভাঃ ার্ব্বয বাদন 

র্র্নয়য ম্যাদনজায, ঢাকা নয়াফ এদস্টট 

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

কদরজ বযাড, ঢাকা 

০৪  জনাফ ইয়ার্য আযাপাত (টিটু) 

কাযী ম্যাদনজায (ম্পর্ি), ঢাকা নয়াফ এদস্টট 

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

বুজফাগ, ঢাকা 

০৫ জনাফ বভাঃ ার্ফবুয যভান 

কাযী ম্যাদনজায, ঢাকা নয়াফ এদস্টট 

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

গ্রাভ- রুরী, বাঃ গাফদন্নাছ, 

ভূয়াপুয, বজরা: টাোইর 

০৬ জনাফ এ এভ যর্পকুর াান 

র্র্নয়য ম্যাদনজায, বায়ার যাজ এদস্টট 

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

০৭  জনাফ বভাঃ যাউপৄর আভীন 

কাযী ম্যানাজায (ম্পর্ি), বায়ার 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 নয়াফ এদস্টট 

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

বভরুর ফাড্ডা, ঢাকা 

০৯  জনাফ বভাঃ র্দুর ইরাভ 

কাযী ম্যাদনজায (প্রান), ঢাকা নয়াফ এদস্টট  

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

ফনশ্রী, যাভপুযা, ঢাকা 

১০ জনাফ আযাপৄর আযপীন বভািা 

আইন কভ িকতিা, বায়ার 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 

 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয (াধাযণ+াংস্া) দাফী (রিিভাত্রা)  অজিন/আদায় এয র্ফফযণ র্নম্নরু :   

  

াধাযণ দাফী  আদায় র্ফফযণী 

 

দাফী আদায়  

ফদকয়া দাফী ার দাফী বভাট দাফী                         বভাট আদায় 

১৯৫৬৪৮৪৩৯৫ ২৮৯৫৮৩৮২৮৫ ৪৮৫২৩২২৬৮০    ৫৬০৮০৭৭১২৫ 

 
 

াংস্ায দাফী  আদায় 

 

 দাফী আদায়  

ফদকয়া দাফী ার দাফী বভাট দাফী বভাট আদায়  

৬৭০১০৭৮২১০ ১২০১০৯৫৭৫৮ ৭৯০২১৭৩৯৬৮ ১৪২৩৭৬৩৩১৯ 

 
াধাযণ+াংস্ায দাফী  আদায় 

 
বভাট ফদকয়া দাফী বভাট ার দাফী  ফ িদভাট দাফী ফ িদভাট আদায় আদাদয়য ায 

৮৬৫৭৫৬২৬০৫ ৪০৯৬৯৩৪০৪৩ ১২৭৫৪৪৯৬৬৪৮ ৭০৩১৮৪০৪৪৪ ৫৫.১৩% 

 
 
                                                         নাভজার্য  জভাবাদগয তথ্য : 

 ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয নাভজার্য ভাভরায র্ফফযণ র্নম্নরু :   

  

দাদয়যকৃত নাভজার্য 

ভাভরায াংখ্যা 

বভাট দাদয়যকৃত 

নাভজার্য 

ভাভরায াংখ্যা 

র্নস্পর্িকৃত নাভজার্য জভাভরায াংখ্যা অফর্ষ্ট অর্নস্পন্ন নাভজার্য 

ভাভরায াংখ্যা 

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

৮৬৬২১ ১৮০৮৬ ১০৪৭০৭ ৮২৩৮৫ ১৭৭৩৪ ১০০১১৯ ২২৩১৬৬ ২৭৫৭৭ ২৫০৭৪৩ 

 
 
                                                        াটি ির্পদকট বভাকদ্দভায তথ্য : 

 ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরা  আদায়কৃত টাকায র্ফফযণ র্নম্নরু :    

 
র্ফগত অথ ি ফছদযয 

অর্নস্পন্ন  

াটি ির্পদকট ভাভরায 

াংখ্যা 

চরর্ত অথ ি ফছদযয 

দাদয়যকৃত 

াটি ির্পদকট ভাভরায 

াংখ্যা 

বভাট াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা 

র্নস্পন্ন 

াটি ির্পদকট 

ভাভরায াংখ্যা 

আদায়কৃত 

টাকায র্যভাণ 

৭৯৬৯ ১৮৭ ৮১৫৬ ৮৯১ ৬৮১৩৯৮৩৩ 
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AwWU wi‡cvU©/AvcwË cÖwZ‡e`b 

wbixÿv mb 2005-18 Gi Awb®úwËK…Z AwWU AvcwËi weeib 

     

µwgK bs AvcwËi wk‡ivbvg RwoZ UvKvi 
cwigvb 

eªWkxU Rev‡ei Z_¨ gšÍe¨ 

(K) wmwfj AwWU (2007-16)       

1 Kg©Pvix‡`i †eZb-fvZv eve` AwZwi³ cwi‡kva| 177634 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

2 AwbqwgZfv‡e 02wU ‡eZb e„w× 02evi †`qvq ivR¯̂ ÿwZ 79623 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

3 AwbqwgZfv‡e Kw¤úDUvi mvgMÖx DcLvZ n‡Z †Uªwbs eve` 
e¨q 

118000 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

4 Mvox µ‡q i¨vsMm wjt KZ…©K Kg f¨vU KZ©b| 65560 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

(L) ’̄vbxq I ivR¯̂ AwWU(2005-16)       

1 Dr†m g~mK(f¨vU) Kg KZ©b/Av`vq Kivq miKv‡ii ivR¯̂ 
ÿwZ|  

45653 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

2 A_©‰bwZK LvZ cwieZ©b K‡i Ges Mvox †iwR‡óªkb I 
wdU‡bm wenxb AwbqwgZfv‡e e¨q| 

247475 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

3 Mvox bv _vKv m‡Ë¡I Mvox †givgZ †`wL‡q AwbqwgZ e¨q 99472 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

4 Mvox µq we‡j KZ©b‡hvM¨ g~mK mgš^‡qi PjwZ wnmv‡ei 
c~‡e©i †Ri, mgš̂q, w ’̄wZ I †iqvZ MÖn‡Yi cÖgvYK cvIqv 
hvqwb| 

770217 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

5 mieivnKvix cÖwZôv‡bi wej n‡Z Kg nv‡i AvqKi KZ©b 
eve` ivR¯̂ ÿwZ 

123662 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

6 me©wb¤œ `i`vZv‡K Kvh©v‡`k cÖ`vb bv Kivq ivR¯̂ ÿwZ 649000 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

7 wcwcAvi-2008 jsNb K‡i `ic‡Îi †UÛvi weÁvwß 
wmwcwUBD‡Z cÖKvk bv Kivq ivR¯̂ ÿwZ 

79338000 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

8 wewfbœ wej fvDPvi cwi‡kv‡a Kg nv‡i f¨vU KZ©‡b ivR¯̂ 
ÿwZ 

30030 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

9 evox fvovi Dci AvqKi Kg KZ©b Kivq ivR¯̂ ÿwZ 37002 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

10 gš¿x g‡nv`‡qi `ß‡i e¨q‡hvM¨ R¦vjvbx, †givgZ I †Uvj 
eve` †evW© †_‡K AwbqwgZ e¨q 

460135 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

11 Ab¨ Awd‡mi bv‡g eivÏK…Z  `vßwiK †dv‡bi wej †evW© 
†_‡K cwi‡kva 

53923 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

12 AwbqwgZ fv‡e Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i BbnvDR cÖwkÿY eve` 
ivR¯̂ ÿwZ 

203600 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

13 µqK…Z R¦vjvbx jMewn‡Z Gw›Uª cvIqv hvqwb 243672 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

14 f~wg Dbœqb K‡ii e‡Kqv `vwe `xN© ©w`‡bi Abv`vq| 13826329769 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

15 f~wg Dbœqb K‡ii e‡Kqv `vwe `xN© ©w`‡bi Abv`vq| 12285299708 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

16 f~wg Dbœqb K‡ii e‡Kqv `vwe `xN© ©w`‡bi Abv`vq| 13826329769 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

(M) wnmve wbqš¿K (ivR¯̂) (2010-17)       
1 ‡c-‡¯‹j 2009 Gi Av‡`k D‡cÿv K‡i hvZvqvZ fvZv MÖnb 

Kivq ivR¯̂ ÿwZ 
27000 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 

n‡q‡Q 
Awb®úbœ 
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2 miKvi wba©vwiZ nv‡i f¨vU KZ©b bv Kivq ivR¯̂ ÿwZ 6656 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

3 miKvix QzwUi w`‡b hvZvqvZ fvZv MÖnb Kivq ivR¯̂ ÿwZ 570 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

4 MvoxPvjK KZ©„K Ifvi UvBg fvZv AwZwi³ MÖnb Kivq ivR¯̂ 
ÿwZ 

6446 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

5 i¨vMm wjwg‡UW G wbKU n‡Z eªvÛ wbD wmWvb Kvi 
(wgUmywewm j¨vÝvi) µq Kivi mgq D³ cÖwZôvb n‡Z 
AvqKi KZ©b bv Kivq ivR¯̂ ÿwZ| 

105600 eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q 

Awb®úbœ 

(N) wnmve wbqš¿K (ivR¯̂)(2016-17)       

1 wewfbœ e¨q wej n‡Z AvqKi KZ©b bv Kivq ivR¯̂ ÿwZ 11586 A_© Av`vq cªwµqvaxb 
i‡q‡Q 

  

2 wewfbœ e¨q wej n‡Z f¨vU KZ©b bv Kivq ivR¯̂ ÿwZ 3995 A_© Av`vq cªwµqvaxb 
i‡q‡Q 

  

3 ågb fvZv we‡j AwZwi³ MÖn‡bi d‡j ivR¯̂ ÿwZ 1000 A_© Av`vq cªwµqvaxb 
i‡q‡Q 

  

4 ‡eZb fvZv we‡j ivR¯̂ wUwKU Av`vq bv Kivq ivR¯̂ ÿwZ 260 A_© Av`vq cªwµqvaxb 
i‡q‡Q 

  

(O) ’̄vbxq I ivR¯̂ AwWU Awa`ßi (2017-18)      Awb®úbœ 

1 wewa ewnf~©Zfv‡e Li‡Pi †P‡q wnmv‡e 19,106/-(Dwbk 
nvRvi GKkZ Qq) UvKv Kg wnmvefy³ Kiv nq| 

19106 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

2 wewa ewnf~©Zfv‡e Kw¤úDUvi hšÍªvsk Lv‡Z eiv‡Ïi †P‡q LiP 
†ewk Kivq 49,46,275/- UvKv AwZwi³ cÖ`vb Kiv nq| 

4946275 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

3 wewa ewnf~©Zfv‡e Kw¤úDUvi hšÍªvsk Lv‡Z Li‡Pi †P‡q wnmv‡e 
56,50,100/- UvKv Kg wnmvef’³ Kiv nq| 

5650100 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

4 we‡`‡k åg‡bi Rb¨ ågb fvZv AwMÖg eve` 
13,81,968/40 UvKv A`¨ew` mgš^q Kiv nqwb| 

1381968 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

5 wewa ewnf©~Zfv‡e we‡`‡k ågb fvZv AMÖxg eve` 
12,78,315/- UvKv cwi‡kva hv mgb¦q Ki nq bvB| 

1278315 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

6 wewa ewnf©~Zfv‡e we‡`‡k ågb fvZv AMÖxg eve` 
5,62,934/- UvKv cwi‡kva hv mgb¦q Ki nq bvB| 

562934 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

7 wewa ewnf©~Zfv‡e Awdm fvov cwi‡kv‡ai mgq f¨vU eve`-
37,540/-UvKv I AvqKi eve`-61,308/-UvKv Kg KZ©b 
Kiv nq| 

98848 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

8 wewa ewnf©~Zfv‡e cÖvwaKvif’³ Kg©KZ©v‡`i Mvox iÿbv‡eÿb 
Lv‡Z ev‡R‡Ui †P‡q-1,81,121/-UvKv AwZ: cwi‡kva Kiv 
nq| 

181121 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

9 wewa ewnf©~Zfv‡e ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U Lv‡Z Li‡Pi †P‡q 
wnmv‡e 71,308/-UvKv †ewk wnmvefz³ Kiv nq| 

71308 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

10 wewa ewnf~©Zfv‡e GK †Kv‡Wi 2,62,600/-( ỳB jÿ evlwÆ 
nvRvi QqkZ) UvKv Ab¨ †KvW †_‡K LiP K‡i AwbqwgZ 
cwi‡kva Kiv nq| 

262600 eªWkxU Reve cÖwµqvaxb 
i‡q‡Q 

Awb®úbœ 

  

40035317592 
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GK bR‡i 2018-2019 A_©eQ‡ii ev‡RU, f~wg ms¯‹vi †evW©, cÖavb Kvh©vjq I Dc-f~wg ms¯‹vi Kwgkbv†ii Kvhv©jqmg~‡ni Li‡Pi cwigvb I Aewkó UvKvi cwigvb t 

  
1460301-f~wg ms¯‹vi ‡evW© 

      

  
1460302-Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbvi Kvh©vjqmg~n 

     µwg
K bs 

A_©‰bwZK 
MÖæc/ †KvW 

weeiY ev‡RU ms‡kvwaZ eivÏ 
2018-19 

Dc‡hvR‡bi ci 
eivÏ 

2018-19 A_© 
eQ‡i LiP 

Aewkó UvKvi 
cwigvb 

gšÍe¨ 

  2018-2019 

1 1460301 f~wg ms¯‹vi ‡evW© 8,25,00,000 8,92,70,000 9,63,40,000 8,46,77,551 1,16,62,449   

2018-19 A_© eQ‡ii ev‡RU eivÏ-8,25,00,000/- 
2018-19 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU eivÏ-8,92,70,000/- 

2018-19 A_© eQ‡ii Dc‡hvR‡bi ci ev‡RU eivÏ-9,63,40,000/- 
2018-19 A_© eQ‡ii Li‡Pi cwigvb -8,86,77,551/- 

2018-19 A_© eQ‡ii Aewkó UvKvi cwigvb-1,16,62,449/- 

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

2 1460302 Dc-f‚wg ms¯‹vi Kwgkbvi Kvh©vjqmg~n 7,56,60,000 4,82,65,000 4,15,15,000 2,99,92,596 1,15,22,404   

2018-19 A_© eQ‡ii ev‡RU eivÏ-7,56,60,000/- 
2018-19 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU eivÏ-4,82,65,000/- 

2018-19 A_© eQ‡ii Dc‡hvR‡bi ci ev‡RU eivÏ-4,15,15,000/- 
2018-19 A_© eQ‡ii Li‡Pi cwigvb -2,99,92,596/- 

2018-19 A_© eQ‡ii Aewkó UvKvi cwigvb-1,15,22,404/- 

h_vmg‡q eivÏ bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 
bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
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2018-2019 A_©eQ‡ii ev‡RU, f~wg ms¯‹vi †evW©, cÖavb Kvh©vjq  Li‡Pi cwigvb I Aewkó UvKvi cwigvb t 

 
gš¿Yvjq / wefvM  t 146 f~wg gš¿Yvjq   

      

 
gÄyix I eivÏ `vexmg~n   t 1460301-f~wg ms¯‹vi ‡evW© 

      
 

                                                                                                         
       µwgK 

bs 
A_©‰bwZK MÖæc/ 

†KvW 
weeiY ev‡RU ms‡kvwaZ eivÏ 

2018-19 
Dc‡hvR‡bi ci 

eivÏ 
2018-19 A_© 

eQ‡i LiP 
Aewkó UvKvi 

cwigvb 
gšÍe¨ 

  2018-2019 

1 3111101 g~j †eZb (Awdmvi) 14,350,000 8,800,000 8,800,000 8,188,237 611,763 Kg©KZ©v c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

2 3111201 g~j †eZb (Kg©Pvix) 13,900,000 8,800,000 8,800,000 8,685,255 114,745 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
3 3111301 `vwqZ¡ fvZv 300,000 300,000 300,000 76,438 223,562   

4 3111302 hvZvqvZ fvZv 300,000 250,000 250,000 183,400 66,600   

5 3111306 wkÿv fvZv 750,000 650,000 650,000 310,000 340,000   

6 
3111310 evwo fvov fvZv 

10,700,000 7,300,000 7,300,000 6,414,603 885,397 
Kg©KZ©v I Kg©Pvix c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 
i‡q‡Q| 

7 3111311 wPwKrmv fvZv 1,500,000 900,000 900,000 912,100 -12,100   

8 3111312 ‡gvevBj †mj‡dvb fvZv 100,000 100,000 100,000 81,893 18,107   

9 3111314 wUwdb fvZv 210,000 170,000 170,000 117,600 52,400 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
10 3111316 ‡avjvB fvZv 55,000 45,000 45,000 18,000 27,000 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  

11 
3111325 Drme fvZv 

4,725,000 3,300,000 3,300,000 2,449,940 
850,060 Kg©KZ©v I Kg©Pvix c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 

i‡q‡Q| 
12 3111328 kÖvwšÍ we‡bv`b fvZv 810,000 550,000 550,000 202,520 347,480   
13 3111331 Avc¨qb fvZv 35,000 50,000 50,000 42,000 8,000   

14 
3111335 evsjv beel fvZv 

550,000 370,000 370,000 240,002 
129,998 Kg©KZ©v I Kg©Pvix c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë 

i‡q‡Q| 
15 3111338 Ab¨vb¨ fvZv 100,000 100,000 100,000 2,723 97,277   
16 3111339 cvPK fvZv 200,000 200,000 200,000 192,000 8,000   

17 3111340 wbivcËv fvZv 200,000 200,000 200,000 192,000 8,000   

18 3111327 AwaKvj fvZv (IfviUvBg wej) 1,600,000 1,200,000 1,200,000 1,036,194 163,806 bZzb MvoxPvjK wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
19 3111332 m¤§vbx fvZv 1,200,000 1,500,000 1,500,000 842,900 657,100   
20 3211101 cyi®‹vi 50,000 200,000 200,000 111,250 88,750   

21 3211106 Avc¨vqb LiP 450,000 500,000 500,000 416,555 83,445 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

22 3211107 hvbevnb e¨envi (Pzw³wfwËK) 1,700,000 1,400,000 1,400,000 822,368 577,632 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
23 3211113 we ỳ¨r 700,000 700,000 700,000 556,183 143,817 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 
24 32111125 cvwb 500,000 500,000 500,000 135,725 364,275 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

25 3211117 B›Uvi‡bU/d¨v·/‡U‡j· 200,000 500,000 500,000 368,146 131,854 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

26 3211119 WvK  200,000 170,000 170,000 166,000 4,000   

27 

3211120 ‡Uwj‡dvb 
700,000 555,000 555,000 124,255 

430,745 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

28 3211125  cÖPvi I weÁvcb e¨q 800,000 1,500,000 1,500,000 1,388,500 111,500   
29 3211127 eBcÎ  I mvgwqKx 60,000 500,000 500,000 467,708 32,292   

30 3211129 Awdm feb fvov 2,700,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0   

31 3211130 hvZvqvZ e¨q 100,000 100,000 100,000 86,580 13,420   
32 322112 cixÿv wd 500,000 500,000 500,000 24,460 475,540 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
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33 3231201 cÖwkÿY  800,000 2,800,000 2,800,000 2,439,279 360,721   
34 3242101 †c‡Uªvj, I‡qj I GÛ jyweª‡K›U 1,500,000 1,000,000 1,100,000 936,069 163,931 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 
35 3243102 M¨vm I R¦vjvwb 1,000,000 1,200,000 1,100,000 717,781 382,219 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

36 3244101 ågY e¨q 4,100,000 6,300,000 6,300,000 6,136,781 163,219   

37 3255101 Kw¤úDUvi mvgMÖx 600,000 600,000 600,000 591,834 8,166   
38 3255104  ÷¨v¤ú I mxj 10,000 10,000 10,000 4,100 5,900   
39 3255105 Ab¨vb¨  gwbnvix 400,000 500,000 700,000 521,497 178,503 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

40 3256106 ‡cvlvK 200,000 200,000 157,000 156,065 935   

41 3257103 M‡elYv 100,000 100,000 100,000 0 100,000   
42 3257106 ï×Pvi 0 0 0 0 0   
43 3258101 ‡gvUihvbevnb  (†givgZ) 1,550,000 1,300,000 1,100,000 787,639 312,361 h_vmg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

44 3258102 AvmevecÎ (†givgZ) 200,000 300,000 580,000 531,100 48,900   

45 3258103 Kw¤úDUvi (h¯¿cvwZ I miÄvgvw`) (†givgZ) 200,000 200,000 20,000 0 20,000   
46 3258105 Ab¨vb¨ h ¿̄cvwZ I miÄvgvw` (†givgZ) 300,000 300,000 143,000 85,752 57,248   
47 3258119 ‰e ỳ¨wZK ¯’vcbv  100,000 100,000 0 0 0   

48 3258126 ‡Uwj‡hvMv‡hvM miÄvgvw`  150,000 150,000 50,000 0 50,000   

49 3258140 ‡gvUihvb iÿbv‡eÿb e¨q 4,800,000 3,900,000 2,700,000 884,194 1,815,806   
50 3821103 ‡cŠiKi 5,000 0 0 0 0   
51 4112101 ‡gvUihvb (µq) 0 11,500,000 11,500,000 10,600,000 900,000   

52 4112202 Kw¤úDUvi I Avbylvw½K (µq) 400,000 300,000 300,000 287,300 12,700   

53 4112303 ‰e ỳwZK miÄvg (µq) 100,000 100,000 100,000 72,625 27,375   
54 4112310 Awdm miÄvgvw` (µq) 400,000 300,000 700,000 700,000 0   
55 4112314 Avmeve cÎ (µq) 300,000 300,000 300,000 300,000 0   

56 4113301 Kw¤úDUvi md&UIqvi (µq) 5,040,000 9,900,000 18,070,000 18,070,000 0   

  
‡gvU = 82,500,000 89,270,000 96,340,000 84,677,551 11,662,449 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
f~wg ms¯‹vi †evW© 
 kvLv-7(wnmve) 

141-143 gwZwSj ev/G, XvKv-1000| 
www.lrb.gov.bd 

Dc-f~wg ms¯‹vi Kwgkbv†ii Kvhv©jqmg~‡ni 2018-2019 A_©eQ‡ii Li‡Pi cwigvb I Aewkó UvKvi cwigvb 

‡KvW bs LvZ/DcLvZ mg~n 
eivÏ       

2018-19 

ms‡kvwaZ 
eivÏ         

2018-19 

Dc‡hvR‡bi 
ci eivÏ 

cÖK…Z e¨q 
DØ„Ë(-)/ 

AwZwi³(+) 
gšÍe¨ 

3111101 Awdmvi‡`i †eZb 14,350,000 7775000 7775000 5782901 1992099 Kg©KZ©v c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 
3111201 cÖwZt Kg©Pvix‡`i †eZb 13,900,000 5800000 5800000 3332254 2467746 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
3111301 `vwqZ¡ fvZv 300,000 50000 50000 21800 28200   
3111302 hvZvqvZ fvZv 300,000 70000 70000 70558 -558   
3111306 wkÿv fvZv 750,000 140000 140000 142999 -2999   

3111310 evwo fvov fvZv 10,700,000 4895000 4895000 3547992 1347008 Kg©KZ©v I Kg©Pvix c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

3111311 wPwKrmv fvZv 1,500,000 690000 690000 449999 240001   
3111312 ‡gvevBj/‡mj‡dvb fvZv 100,000 200000 200000 82100 117900 Kg©KZ©v c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 
3111314 wUwdb fvZv 210,000 45000 45000 44838 162 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
3111316 ‡avjvB fvZv 55,000 15000 15000 9300 5700 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  

3111325 Drme fvZv 
4,725,000 

2025000 2025000 1514080 510920 
Kg©KZ©v I Kg©Pvix c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 

3111327 Ifvi UvBg/AwaKvj fvZv 1,600,000 1000000 1000000 505318 494682 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
3111328 kÖ„vwšÍ we‡bv`b fvZv 810,000 500000 500000 321570 178430 Kg©KZ©v c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 
3111331 Avc¨qb fvZv 35,000 10000 10000 7200 2800   
3111332 m¤§vbx fvZv/wd/cvwikÖwgK 1,200,000 300000 300000 296000 4000   

3111335 beel© fvZv 550,000 230000 230000 167857 62143 Kg©KZ©v I Kg©Pvix c‡` c`vqb bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q| 
3211106 Avc¨qb e¨q 450,000 70000 70000 62520 7480   
3211107 nvqvwis PvR©/hvbevnb e¨envi 1,700,000 1000000 1000000 285600 714400 bZzb Kg©Pvix wb‡qvM bv nIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
3221112 cixÿvi wd/ cixÿv msµvšÍ e¨q 500,000     0 0   
3211113 we ỳr 700,000 50000 50000 25000 25000 h_&v mg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
3211115 cvwb 500,000     0 0   
3211117 B›Uvi‡bU 200,000 100000 100000 71000 29000 h_&v mg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
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3211119 WvK 200,000 70000 70000 35000 35000   
3211120 ‡Uwj‡dvb/‡UwjMÖvg/‡UwjwcÖ›Uvi 700,000 210000 210000 123085 86915 h_&v mg‡q wej bv cvIqvq eivÏ DØ„Ë i‡q‡Q|  
3211125 cÖPvi I weÁvcb 800,000     0 0   
3211127 eBcÎ I mvgwqKx 60,000 700000 700000 675017 24983   
3211129 Awdm feb fvov 2,700,000 10000 10000 9600 400   
3211130 hvZvqvZ e¨q 100,000 100000 100000 45290 54710   
326106 ‡cvkvK 200,000 100000 100000 56750 43250   

3243101 ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U 1,500,000 2500000 1150000 913516 236484 
A_© gš¿Yvj‡qi, A_©© wefvM, ev‡RU AbywefvM-2, AxakvLv-18 Gi  
AvIZvq  cybt Dc‡hvR‡bi ci eivÏ| 

3243102 M¨vm I R¦vjvbx 1,000,000 300000 300000 168447 131553   

3244101 ågb e¨q 4,100,000 3500000 2300000 1747369 552631 
A_© gš¿Yvj‡qi, A_©© wefvM, ev‡RU AbywefvM-2, AxakvLv-18 Gi  
AvIZvq  cybt Dc‡hvR‡bi ci eivÏ| 

3255101 Kw¤úDUvi mvgMÖªx 600,000 1700000 1700000 1634095 65905   
3255104 m¨v¤ú I wmj 10,000 35000 35000 15720 19280   
3255105 Ab¨vb¨ gwbnvix 400,000 2100000 2100000 1652094 447906   

3258101 ‡gvUi hvbevnb 1,550,000 4000000 420000 309752 110248 
f‚wg gš¿Yvj‡qi ev‡RU I AwWU kvLv Gi AvIZvq cybt Dc‡hvR‡bi 
ci eivÏ| 

3258102 AvmevecÎ †givgZ 200,000 350000 350000 295600 54400   
3258103 Kw¤úDUvi †givgZ 200,000 350000 350000 303699 46301   
3258105 Ab¨vb¨ hš¿cvwZ I miÄvgv`x 300,000 70000 70000 50000 20000   

3258140 
cÖvwaKvi cÖvß Kg©KZ©vi Mvox 
iÿYv‡eÿY e¨q 

4,800,000 3000000 2380000 1516988 863012 
A_© gš¿Yvj‡qi, A_©© wefvM, ev‡RU AbywefvM-2, AxakvLv-18 Gi  
AvIZvq  cybt Dc‡hvR‡bi ci eivÏ|   

3821103 ‡cŠiKi 5,000 5000 5000 4224 776   
4112202 Kw¤úDUvi I Avbylvw½K 400,000 1200000 1200000 1021779 178221   
4112310 Awdm miÄvgv`x 400,000 1500000 1500000 1324050 175950   
4112314 AvmevecÎ   300,000 1500000 1500000 1349635 150365   

  ‡gvU = 75,660,000 48,265,000 41,515,000 29,992,596 11,522,404   

 

 

 

-৩১- 

 

 



 



অধ্যায়-৫ 

৫.১ র্ফর্বন্ন বযর্জস্টায পযভ  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  র্ফতযণ 

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

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 দয়ফাইট-এ প্রকা কযা আদছ।  

র্ফর্বন্ন ধযদনয পযভ :  

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

 

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

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

বকাট ি অফ য়াড ি বায়ার যাজ এদস্টট 

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

বকাট ি অফ য়াড ি বায়ার যাজ এদস্টট 

(দযখাস্তকাযী/দযখাস্তকাযীগণ কর্তিক পূযণদমাগ্য) 

একই ব্যর্ি 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। স্থায়ী ঠিকানা :........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

১২। র্ক উদদ্দদশ্য জর্ভ ব্যফহৃত 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 বদয়ানী আদারদতয আেয় র্নফ না এফাং রীজ প্রাপ্ত ইদর উা াংযিণ  বকাট ি অফ য়াড িদয স্বাদথ িয র্যর্ন্থ বকান কাজ কর্যফ না কর্যদর 

আইনত দন্ডনীয় ইফ।  

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

 

৩২ 



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

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

বকাট ি অফ য়াড ি বায়ার 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। স্থায়ী ঠিকানা :....................................................................................................... 

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

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

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

৭। ম্পর্িয অফস্থান : 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 ব্যফহৃত দফ ................................................................................ 

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

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

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

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

রীজ নফায়দনয জন্য অনুভর্ত বদয়া দরা। 

 
 
 

 
ঃ ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ য়াড ি বায়ার যাজ এদস্টট, ঢাকা 

ম্যাদনজায 

বকাট ি অফ য়াড ি বায়ার যাজ এদস্টট, ঢাকা 

 

৩৩



ই-নাভজার্যয আদফদন পযভ 

 (* র্চর্িত ঘযগুদরা অফশ্য পূযণীয়) 
 

১। জর্ভয ভার্রকানা সূত্র  ≥ িয় ≥ য়ার্য ≥ বফা ≥ র্ডর্ি ≥ 

র্নরাভ ≥ ফদন্দাফস্ত ≥ অন্যান্য 

২। আদফদনকৃত 

জর্ভয তথ্য : 

র্ফবাগ *বজরা *উদজরা *বভৌজা 

 

 
  

 

*আয.এ/র্ফ.এ 

এ.এ/এভ.আযআয 

ভানগয 

র্.এ 

*খর্তয়ান 

নাং 

*দাগ 

নাং 

*জর্ভয র্যভান তক/একয দর্রর/ভাভরা 

নাং 

তার্যখ াফ বযর্জষ্ট্রায অর্পদয নাভ 

  খর্তয়াদন বভাট 

জর্ভয র্যভান  

 

 

 

 

 

  

বভাট জর্ভয র্যভান (একয) : (অাংদক) :                    

(কথায়) : 
 

 

৩। ফ িদল খার্যজ খর্তয়ান (প্রদমাজি বিদত্র)  

আয.এ/র্ফ.এ 

এ.এ/এভ.আযআয 

ভানগয 

র্.এ 

খর্তয়ান নাং দাগ নাং জর্ভয র্যভান তক/একয ৪। বযকডীয় ভার্রদকয নাভ  ঠিকানা 

    *নাভ 

 

*র্তা/স্বাভীয নাভ *পূণ ি ঠিকানা 

 

 

৫। আদফদনকাযীয তথ্য           আদফদনকাযীয নাভ  পূণ ি ঠিকানা 

১ *আদফদনকাযীয নাভ *র্তা/স্বাভীয নাভ 

এফাং পূণ ি ঠিকানা 

*বভাফাইর 

নেয 

ন্যানার আইর্ড/ 

াদাট ি/জন্ র্নফন্ধন 

ই-বভইর *াদাট ি 

াইদজয ১ 

কর্ ছর্ফ 

স্বািয 

     

 

 

   

 

৬। আদফদনকাযী র্নদজ না দয় প্রর্তর্নর্ধ দর : প্রর্তর্নর্ধয তথ্য 

 

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

*াদাট ি াইদজয ১ কর্ ছর্ফ 

 

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

ই-বভইর: *ফয় *ম্পকি  
 

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

১ *নাভ *র্তা/স্বাভীয নাভ এফাং পূণ ি 

ঠিকানা 

বভাফাইর নেয ৮। জরুযী দর,  *কাযণ : 

    
 

 

 

বম কর কাগজত্র/দর্রর স্কিান কদয আদফদদনয াদথ াংমৄি 

কযদত দফ তায তার্রকা: 

ক)  আদফদনকাযীয াদাট ি াইদজয ছর্ফ ১ কর্। 

খ)  জাতীয় র্যচয়ত্র/নাগর্যক নদ/াদাট ি এয পদটাকর্। 

গ)  ার দনয ভূর্ভ উন্নয়ন কয (খাজনা) র্যদাদধয দার্খরা। 

ঘ)  ফ িদল ভার্রদকয নাভীয় খর্তয়ান। 

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

     দর্রদরয পদটাকর্। 

চ)  য়ার্য মূদর ভার্রক দর- য়ার্য নদ। 

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

  স্কিান কর্ াংমৄর্ি ম্পর্কিত র্নদদ িাফরী 

১। আদফদদনয াদথ প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয াংমৄর্িয বিদত্র স্কিান  

    পাইরটিঅফশ্যই jpg, pngঅথফা pdf পযদভদট দত  

    দফ । অন্য বকান পযদভদট দর পাইরটি আদরাড কযা মাদফনা । 

২। স্কিান পাইরটিয াইজ অফশ্যই ২৫ বভগাফাইদটয (MB) ভদধ্য দত দফ । 

৩। পাইর াইজ ২৫ বভগাফাইদটয বফর্ দর https://www.pdf2go.com/resize-

pdf  

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

    অনরাইন টুর ব্যফায কদয pdf  পাইর াইজ অদনক কর্ভদয় আনা মায় । 

৪। স্কিান পাইরটি আদরাড য়ায য তা র্ক ধযদনয পাইর  

   (দর্রর/খর্তয়ান/য়ার্য নদ) তা ড্রডাউন দত র্দরট কদয র্দদত 

দফ। 

৩৪ 



অধ্যায়-৬ 

 

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

বফাদড িয কর ম্পদ াংগ্র  ভারাভার বকনা-কাটা ইতিার্দ ম্পার্দত দয় থাদক। র্ফগত ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফৎদয ভূর্ভ াংস্কায 

বফাদড ি র্নদম্নাি ছদক ফর্ণ িত ভারাভার িয়, ম্পদ াংগ্র কযা য়।  

 

 

-৩৫- 

ি.নাং িয়কৃত ভারাভার/দফায নাভ াংর্িষ্ট খাত/উখাত িয় মূল্য (টাকা) াংগ্রদয দ্ধর্ত ভন্তব্য 

১. বস্টনাযী  ভর্নাযী 

ভারাভার িয়  

৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ৪৫,০৬১/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২. বস্টনাযী  ভর্নাযী 

ভারাভার িয়  

৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ৩৯,৬২৪/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৩. বস্টনাযী  ভর্নাযী 

ভারাভার িয়  

৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ৪১,১৭৮/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৪. এর্ িয়    ৪১১২৩১০-অর্প যভোভার্দ ২,৯৭,৮০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৫. াউন্ড র্দস্টভ িয়   ৪১১২৩১০-অর্প যভোভার্দ ৩৮,০০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৬. বডর্ডদকদটড াব িায স্থাদনয 

জন্য যাউটায িয় 

  ৪১১২৩১০-অর্প যভোভার্দ ৩৩,১২৪/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৭. কর্ম্পউটায বটানায এফাং 

অপদট কাগজ িয় 

    ৩২৫৫১০১-কর্ম্পউটায াভগ্রী 

 

২,৩৩,০৫০/-   RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৮. কর্ম্পউটায বটানায এফাং 

অপদট কাগজ িয় 

    ৩২৫৫১০১-কর্ম্পউটায াভগ্রী 

 

১,৮১,৭০০/-   RFQM ফাস্তফার্য়ত 

৯. র্ফর্বন্ন কর্ম্পউটায াভগ্রী িয়     ৩২৫৫১০১-কর্ম্পউটায াভগ্রী 

 

১,৭৭,০৮৪/-   RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১০. LIMS পটয়িায বফা 

িয় 

       ৪১১৩৩০১কর্ম্পউটায পট্য়িায ১,৮০,৭০,০০০/- RFP ফাস্তফার্য়ত 

১১. র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনাদযয কাম িারদয়য জন্য 

০২টি গােী িয় 

৪১১২১০১ বভাটযমান  ১,০৬,০০,০০০/- প্রগর্ত ইন্ডার্েজ 

র্রর্ভদটড র্নকট 

দত িয় 

ফাস্তফার্য়ত 

১২. আফাফত্র িয় ৪১১২৩১৪-আফাফত্র িয় ২,৭১,৯০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৩. আফাফত্র িয় ৪১১২৩১৪-আফাফত্র িয় ২৮,১০০/- যার্য 

বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ 

ফাস্তফার্য়ত 

১৪. কর্ম্পউটায, বরজায র্প্রন্টায, 

ইউর্এ  স্কিানায িয় 

      ৪১১২২০২ কর্ম্পউটায  আনুলার্েক ৬০,০০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৫. কর্ম্পউটায বটানায িয়         ৪১১২২০২ কর্ম্পউটায  আনুলার্েক ৯৩০০/- যার্য 

বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ 

ফাস্তফার্য়ত 

১৬. ল্যাট কর্ম্পউটায, িয়        ৪১১২২০২ কর্ম্পউটায  আনুলার্েক ২,১৮,০০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৭. উদজরায় ভূর্ভ অর্প  

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প জন্য 

এর্ ল্যান্ড পয িান্ড বুক 

ছাাদনা খযচ 

৩২১১১২৫-প্রচায  র্ফজ্ঞান ১০,০৪,০০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

১৮. ম্যানুয়ার প্রস্তুত কযণ, উন্নয়ন 

বভরায় র্রপদরট বাস্টায 

ততর্য, বনাট প্যাড ততর্য, খাভ 

ছাাদনা, র্বর্জটিাং কাড ি 

ইতিার্দ ছাাদনা 

৩২১১১২৫-প্রচায  র্ফজ্ঞান ১,২৭,৪৪০/- যার্য 

বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ 

ফাস্তফার্য়ত 



 

 

৩৬ 

 

১৯. কভ িচাযীদদয বাাক র্যচ্ছদ 

িয় 

৩২৫৫৬১০৬-বালাক ১,৫৬,০৬৫/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২০. গার্ে বভযাভত       ৩২৫৮১০১-বভাটয মানফান 

 বভযাভত  

৩,০০,০১০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২১. গার্েয ব্যাটার্য, টায়ায  

খুচযা বভযাভত 

  ৩২৫৮১০১-বভাটয মানফান 

 বভযাভত  

৩,৮৬,০২১/- যার্য 

বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ 

ফাস্তফার্য়ত 

২২. আইর্এ এয ব্যাটাযী িয়      ৪১১২৩১০-অর্প যভোভার্দ ২,৪৬,৪৪৫/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২৩. ০৯ টি গােীয ট্যাক্স বটাদকন 

নফায়ন 

       ৩২৫৮১০১-বভাটয মানফান বভযাভত 

 াংযিণ 

১,০১,৬৪৮/- যার্য 

বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ 

ফাস্তফার্য়ত 

২৪. যকাযী কাদজয প্রদয়াজদন 

বস্টনাযী, ভদনাাযী, র্ফর্বন্ন 

যকভ ভারাভার িয় 

কভ িচাযীদদয মাতায়াত র্ফর, 

বরফায র্ফর, র্ফর্বন্ন যকভ 

কাদজয ভজুযী, গােীয বপযী  

বটার র্ফর ইতিার্দ ফাফদ  

  ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ২,৩২,৮৩৪/- RFQM  

 যার্য 

(বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

২৫. রাইদেযীয জন্য ফই িয় ৩২১১১২৭-ফইত্র াভর্য়কী ৪,৬৭,৭০৮/- RFQM  

 যার্য 

(বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

২৬. আফাফত্র বভযাভত    ৩২৫৮১০২-আফাফত্র বভযাভত ৪,৭২,০০০/- RFQM ফাস্তফার্য়ত 

২৭. আফাফত্র বভযাভত   ৩২৫৮১০২-আফাফত্র বভযাভত ৫৯,১০০/- যার্য 

(বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

২৮. ার্নয র্পল্টাদযয র্পল্টায 

র্যফতিন 

     ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ৫,৭০০/- যার্য 

(বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

২৯. পদটাকর্ বভর্ন বভযাভত  

বটানায িয় 

 ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ১৬০০০/- যার্য 

(বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

৩০. ৪থ ি জাতীয় উন্নয়ন বভরায স্টর 

ততর্য  

 ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ৯৭,০০০/- RFQM  

 যার্য 

(বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 

৩১. গাছ বাো       ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য  ভর্নার্য ৪৪,১০০/- যার্য 

(বাউচাদযয 

ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন 

ভয় িয়) 

ফাস্তফার্য়ত 



অধ্যায়-৭ 

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

 
িঃনাং প্রকানায নাভ 

 

প্রকাদয তার্যখ  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  সুার্য-২০০৬ জুরাই, ২০০৬ 

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

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

০৫ HANDBOOK FOR AC (LAND) জুরাই, ২০১৫ 

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

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৭ 



অধ্যায়-৮ 

 

৮.১  প্রর্িণ াংিান্ত তথ্য ২০১৮-২০১৯ :  

 

ভানফম্পদ উন্নয়নঃ 

 

বদদয অবিন্তদয প্রর্িণ (০১ জুরাই ২০১৮ বথদক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 

 

 

ির্ভক 

নাং 

প্রর্িদণয নাভ প্রর্িণ কভ িসূচীয বভাট 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয় এফাং আতাধীন াংস্থামূ বথদক 

অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 

১ ই-নাভজার্য প্রর্িণ ৯০ টি ব্যাচ ২৮১০ জন 

২ অনরাইদন ফাদজট ব্যফস্থানা প্রর্িণ ২৫ টি ব্যাচ ৭০৯ জন 

৩ 
অনরাইদন ভূর্ভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা 

র্ফলয়ক পটয়ায প্রর্িণ 

১০ টি ব্যাচ ২৪০ জন 

৪ ইন-াউ প্রর্িণ ৬ টি ব্যাচ ১৩৫ জন 

  বভাট ৩৮৯৪ জন 

 

 

 

 

 

Note:  

১) ই-নাভজার্য প্রর্িণ : কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), কানুনদগা, াদব িয়ায, নার্জয, অর্প কাযী, ইউর্নয়ন ভূর্ভ কাযী 

কভ িকতিা, ইউর্নয়ন ভূর্ভ উ-কাযী কভ িকতিাদদয ই-নাভজার্য প্রর্িণ বদয়া দয়দছ। প্রর্তটি প্রর্িদণয বভয়াদ ০৪ র্দন। 

২) অনরাইদন ফাদজট ব্যফস্থানা প্রর্িণ : াযাদদদয এ.এ াখা, এর.এ াখা  উদজরা ভূর্ভ অর্পদয নার্জযদদয এ প্রর্িণ 

বদয়া দয়দছ। প্রর্তটি প্রর্িদণয বভয়াদ ০১ র্দন। 

৩) অনরাইদন ভূর্ভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা র্ফলয়ক পটয়িায প্রর্িণ : প্রদতিক বজরা দত ২জন কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)  ২ 

জন ভূর্ভ কাযী/ উ-কাযী কভ িকতিাদক এ প্রর্িণ বদয়া দয়দছ। প্রর্তটি প্রর্িদণয বভয়াদ ০২ র্দন। 

৪) ইন-াউজ প্রর্িণ : ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি  র্ফবাগীয় উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায কাম িারদয়য ২য়, ৩য়  ৪থ ি বেনীয কভ িকতিা  

কভ িচাযীদদযদক এ প্রর্িণ বদয়া দয়দছ। প্রর্তটি প্রর্িদণয বভয়াদ ০৪ র্দন। 
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অধ্যায় ৯ 

তথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন াংিান্ত:  

৯.১ তথ্য অর্ধকায র্নর্িত কযায জন্য গৃীত ব্যফস্থা 

 র্টিদজন চাট িায প্রণয়ন কযা দয়দছ 

 তথ্য প্রদান ইউর্নট গঠন কযা দয়দছ 

 তদথ্যয বেণী র্ফন্যা কযায কাম িিভ অব্যাত  

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

কর্তিি র্নধ িাযণ কযা দয়দছ 

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

৯.২ তথ্য অর্ধকায, ২০০৯ এয র্ফধানভদত তথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন র্যর্স্থর্ত 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  আীর কর্তিি 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দফী (আইর্ড 

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

দয়ফ াইট, বভাফাইর বপান (দিত্রভদত) 

: জনাফ বভাঃ বযজাউর কফীয 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায-১ 

(র্যর্চর্ত নাং-৫৭৪১) 

বপান-৯৫৬২৬৭১ 

ই-বভইরঃ alrc1@lrb.gov.bd, 

বভাফাইরঃ 01717890607 

আীরকাযী কর্তিদিয নাভ, দফী, বপান, পিাক্স, 

ই-বভইর, দয়ফ া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  আীর কর্তিিঃ  
 

নাভ, দফী, র্যর্চর্ত নাং বপান  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@yaho

o.com 

chairman@lrb.gov.

bd 

Website www.Irb. 

gov.bd 

জনাফ বভাাম্মদ জর্ভ উর্দ্দন  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (মৄগ্মর্চফ) চিগ্রাভ র্ফবাগ 

মযমচমত নাং -৫৯০৫ 

031-652265 
dlrcchittagong@lrb.gov.bd 

জনাফ াগাতুর আরভ  

উ-ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায (উর্চফ) 

যাজাী র্ফবাগ 

মযমচমত নাং -৬৭০২ 

0721-772690 
dlrcrajshahi@lrb.gov.bd 

জনাফ এ.এভ যইজ উর্দ্দন আদভদ  

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

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 

 

৩৯ 
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অধ্যায়-১০ 

 

১০.১ জনস্বাথ ি াংর্িষ্ট র্ফলয়াফরীঃ 

 জনগদণয/দফা প্রাথীদদয ফায জন্য ব্যফস্থা কযা দয়দছ।  

 র্ফশুদ্ধ ানীয় জদরয ব্যফস্থা কযা দয়দছ।  

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয প্রদয়াজনীয় তথ্য/উাি জনগণ মাদত দজ বদত াদয তজ্জন্য র্নজস্ব দয়ফ াইট 

(www.lrb.gov.bd) চালু কযা দয়দছ। 

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

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

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

বদয়ায রদিি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি এয ব্যফস্থানায় 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 ায়া 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 বনটয়ার্কিাং আতায় ৬,০০,০০,০০০/- (ছয় বকাটি ) টাকা ব্যদয় 

উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদয জন্য  ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জন্য ফ িদভাট ৯০৫ টি ল্যাট, ৯০৫ টি র্প্রন্টায  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 ব্যদয় 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)  

পটয়িায িয় কযা য়। উি পটয়িাদযয 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। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৪০ 

 



অধ্যায় ১১ 

 
১১.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা (২০১৮-২০১৯) :  

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

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর (NIS) : 
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  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

  বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

                 এফাং 

 

র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয়-এয ভদধ্য স্বাির্যত 

 

 

 

   ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

     জুরাই ১, ২০১৮-জুন ৩০, ২০১৯ 
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সূর্চত্র 

 

 

 

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

উিভর্ণকা................................................................................................................... ............ ৪ 

বকন ১: রূকল্প (Vision), অর্বরিি (Mission), বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ এফাং কাম িাফর্র........................... ৫ 

বকন ২: বফাদড িয র্ফর্বন্ন কাম িিদভয চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)...................................... ৬ 

বকন ৩: বকৌরগত উদদ্দশ্য, অগ্রার্ধকায, কভ িম্পাদন সূচক, কাম িিভ এফাং রিিভাত্রামূ............................. ৭ 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদি (Acronyms).......................................................................................... ১২ 

াংদমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং র্যভা দ্ধর্ত.................................................... ১৩ 

াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রিিভাত্রা অজিদনয বিদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থায উয র্নব িযীরতা........ ১৫ 
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৪৪ 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয কভ িম্পাদদনয ার্ফ িকর্চত্র 

(Overview of the Performance of Land Reforms Board) 

 

াম্প্রর্তক অজিন, চিাদরে  বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

 

াম্প্রর্তক  ফছযমূদয (র্ফগত ৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

 

াযাদদদয ভূর্ভ ব্যফস্থানা ভূর্ভ াংিান্ত আইন কানুদনয মথামথ প্রদয়াগ এফাং ভূর্ভ াংিান্ত তথ্য  বযকড ি ারনাগাদকযদণয 

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

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

দয়দছ। র্ডর্জটার ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদণ ভূর্ভ অর্পগুদরাদত ই-বফা চালু কযায র্নর্ভি আইটি বনটয়ার্কিাং স্থাদনয রদিি যাজস্ব 

ফাদজদটয আতায় ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদয উদজরা ভূর্ভ অর্প এফাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পগুদরাদত  ২৭১৬টি 

ল্যাট, ২৬১৬টি র্প্রন্টায, ২৬১৬টি স্কিানায, ৪৩৫টি পদটাকর্য়ায বভর্ন র্ফতযণ কযা দয়দছ। ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয র্নদয়াগর্ফর্ধ 

অনুদভার্দত দয়দছ। এর্ ল্যান্ডদদয যাজস্ব প্রান  ভূর্ভ াংর্িষ্ট আইন কানুন, র্ফর্ধ র্ফধান ম্পদকি অফর্তকযদণয উদদ্দদশ্য 

‘িান্ডবুক পয এর্ ল্যান্ড’ প্রণয়ন কযা দয়দছ। ভূর্ভ উন্নয়ন কয  কয ফর্ভূ িত যাজদস্বয র্ফর্বন্ন খাত দত বভাট ৩১০৭ বকাটি টাকা 

যাজস্ব আদায়, ৬৫.৫১ রি নাভজার্য ভাভরা  ৫১০০০ টিয অর্ধক বযন্ট াটি ির্পদকট ভাভরা র্নষ্পর্ি কযা দয়দছ। 

উদজরা/ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প র্যদ িদনয ভদডর র্যদ িন ছক প্রণয়ন কযা দয়দছ এফাং নাভজার্য  জভাখার্যজ কাম িিদভ 

একানুরূতা র্ফধাদনয জন্য র্যত্র জার্য কযা দয়দছ। ভূর্ভ ব্যফস্থানা আধুর্নকায়দনয রদিি ১০টি ভর্ডউর মৃদ্ধ Land 

Information Management System (LIMS) ীল িক Software িয় কযা দয়দছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

কাম িারদয়য a2i বপ্রাগ্রাদভয কাযগর্য  আর্থ িক দমার্গতায় বদদয ১১২ উদজরা ভূর্ভ অর্প  উি ভূর্ভ অর্পমূদয অধীনস্থ 

ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পমূদ ই-নাভজার্য কাম িিভ চালু কযা দয়দছ। 

 

ভস্যা এফাং চিাদরেমূ 

 

আধুর্নক ভূর্ভ ব্যফস্থানা র্নর্িতকযণাদথ ি ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি র্ফর্ধভারা, ২০০৫ ারনাগাদ না থাকায় সুষ্ঠু ভূর্ভ ব্যফস্থানা কাম িিভ 

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

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

ভূর্ভ াংিান্ত স্বাবার্ফক বফা প্রদাদন ভস্যা দচ্ছ। 

 

বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 

 

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

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

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

আইটি বনটয়ার্কিাং স্থান কযা দফ। বদদয কর উদজরা ভূর্ভ অর্পদ ই-র্ভউদটন চালু কযা দফ।  

 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ 

 

 ৮২% নাভজার্য  জভাখার্যদজয আদফদন র্নষ্পর্ি কযা দফ।    

 ভূর্ভ উন্নয়ন কয  কয ফর্ভূ িত যাজদস্বয র্ফর্বন্ন খাত দত বভাট ৬৫৮ বকাটি টাকা আদায় কযা দফ। 

 দাদয়যকৃত ৭২% বযন্ট াটি ির্পদকট বভাকদ্দভা, ৬২% র্ভদক র্নষ্পর্ি কযা দফ। 

 বদদয কর (৫০৭টি ) উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদ ই-র্ভউদটন বফা চালু কযা দফ। 

 বদদয কর উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্পদ এফাং র্ফদুিৎ াংদমাগপ্রাপ্ত কর ইউর্নয়ন/দৌয/াদকির ভূর্ভ অর্পদ আইটি 

বনটয়ার্কিাং স্থান কযা দফ। 



উিভর্ণকা (Preamble) 

 

 

 

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

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযদণয ভাধ্যদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদিি- 

 

বচয়াযম্যান, ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি 

 

এফাং 

 

 

র্চফ, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদধ্য ২০১৮ াদরয জুন ভাদয ............ 

তার্যদখ এই ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাির্যত র। 

 

 

এই  চুর্িদত স্বািযকাযী উবয় ি র্নম্নর্রর্খত র্ফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৫ 



বকন ১ 

 

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

 

১.১ রূকল্প (Vision) 

       দি, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ ভূর্ভ ব্যফস্থানা 

 

১.২ অর্বরিি (Mission) 

       দি, স্বচ্ছ, আধুর্নক  বটকই ভূর্ভ ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ ভূর্ভ াংিান্ত জনফান্ধফদফা র্নর্িতকযণ 

 

১.৩ বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

১.৩.১ ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

 

১.  ভূর্ভ ব্যফস্থানায দিতাবৃর্দ্ধ  

২.  যাজস্ব াংগ্র বৃর্দ্ধ 

৩.  ভূর্ভ র্ফদযাধ হ্রা   

 

১.৩.২ আফর্শ্যক বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

 

১.  ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন বজাযদাযকযণ 

২.  কাম িদ্ধর্ত, কভ ির্যদফ     বফায ভাদনান্নয়ন  

৩.  আর্থ িক  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪.  জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর  তথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন বজাযদাযকযণ 

 

 

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 

     জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

৩.  ভূর্ভ যাজস্ব প্রাদনয কভ িকতিাদদয কাম িিভ তত্ত্বাফধান 

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

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

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

৭.  বকাট ি অফ য়াড ি-এয আতাধীন এদস্টটমূদয ব্যফস্থানা  তদাযর্ক 

 

 

 

 

 

 

 

৪৬ 

 

 

 



 

 

বকন ২ 

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

 

 

চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ চূোন্ত পরাপর সূচক একক 

  প্রকৃত অজিন  

রিিভাত্রা 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদিণ র্নধ িার্যত রিিভাত্রা অজিদনয 

বিদত্র বমৌথবাদফ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ 

ারনাগাদকৃত ভূর্ভ স্বত্ব ারনাগাদকৃত খর্তয়ান % ৫০ ৫৫ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৭ 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

২০১৬-২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

(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 

ব্যফস্থানায 

দিতা বৃর্দ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৮ 

[১.১]  খর্তয়ান ারকযণ 

[১.১.১] র্নষ্পর্িকৃত নাভজার্য 

 জভাখার্যদজয আদফদন 
% ১২.০০ - ৮০ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৪ ৮৬ 

[১.১.২] বজরা বযকড ি রুদভ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 
% ৩.০০ - ৬৫ ৬৭ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৬৮ ৭১ 

[১.১.৩] উদজরা ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 
% ৩.০০ - ৭৫ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৮০ ৮২ 

[১.১.৪] ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদ 

ারনাগাদকৃত খর্তয়ান 
% ৪.০০ - ৮০ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৪ ৮৬ 

[১.২] ভূর্ভ ব্যফস্থানা  

জার্যদয াদথ াংর্িষ্ট 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

দিতা বৃর্দ্ধ 

[১.২.১ ] ভূর্ভ াংস্কায বফাদড ি 

প্রর্িণপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা/কভ িচাযী 

াংখ্যা (জন) ৮.০০ ১৩৭৫ ১৪০০ ১৪৫০ ১৩৫০ ১২৫০ ১১৫০ ১১০০ ১৪৫০ ১৫০০ 

[১.৪] র্যফীিণ  

তদাযর্ক 

[১.৪.১] র্যদ িনকৃত অর্প াংখ্যা ৫.০০  ৭০০ ৭০২ ৬৫০ ৬৩০ ৬২০ ৬০০ ৭০৫ ৭০৭ 

[১.৪.২] র্যদ িদনয সুার্য 

ফাস্তফায়ন 
% ২.০০  ৫০ ৫১ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৫২ ৫৫ 

[১.৫] দ সৃজন, র্নদয়াগ 

 দায়ন 
[১.৫.১] পূযণকৃত শূণ্য দ াংখ্যা ১.০০ ৫ ৫ ১ - - - - - - 

  

 

 

 

 

[২]  যাজস্ব 

াংগ্র বৃর্দ্ধ 

 

 

 

 

 

 

৩২ 

[২.১] ভূর্ভ যাজস্ব আদায় 

[২.১.১] ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয 

দার্ফ র্নধ িাযদণয জন্য প্রস্তুতকৃত 

র্যটান ি-৩ 

% ৩.০০  ৭২ ৭৫ ৭৩ ৭১ ৬৯ ৬৭ ৭৭ ৭৯ 

[২.১.২] ভূর্ভ উন্নয়ন কয 

প্রদানদমাগ্য বার্ডাং এয ভদধ্য 

আদায়কৃত বার্ডাং 

% ৪.০০  ৬৭ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৬০ ৬৯ ৭০ 

[২.১.৩] আদায়কৃত ভূর্ভ 

উন্নয়ন কয (াধাযণ) 
টাকা (দকাটি) ১০.০০ ৪৪৭.৩৬ ৪৪৫ ৪৫০ ৪৪৮ ৪৪৬ ৪৪৪ ৪৪২ ৪৫২ ৪৫৫ 

[২.১.৪] আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন 

কয (াংস্থা) 
টাকা (দকাটি) ২.০০ ১২২৭.১৩ ১০২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০৫ ১০৭ 

৪৮ 

 



 

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 ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-2019) 

 

 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

 

 

প্রদিণ 

(Projection) 

২০২০-২০২১ ২০১৬-২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

(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) ৩.০০ ১৩৫.৫৩ ১১০ ১০৮ ১০৬ ১০৪ ১০২ ১০০ ১০৮ ১১০ 

[২.৩] বযন্ট াটি ির্পদকট 

বভাকদ্দভা র্নষ্পর্ি 

[২.৩.১] কাযী কর্ভনায 

(ভূর্ভ) কর্তিক  র্নষ্পর্িকৃত বযন্ট 

াটি ির্পদকট বভাকদ্দভা 

% ১০.০০ 
১৭৫৪৮ 

(াংখ্যায়) 
৭০ ৭২ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৭৪ ৭৬ 

[৩] ভূর্ভ 

র্ফদযাধ  হ্রা 

৫ 
[৩.১]  র্ভদক র্নষ্পর্ি 

[৩.১.১] যাজস্ব কভ িকতিা কর্তিক 

র্ভদক র্নষ্পর্িকযণ 
% ৫.০০ 

৩২০১৬ 

(াংখ্যায়) 
৬০ ৬১ ৫৯ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৬২ ৬৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৯ 

 

 

 

 



 

দপ্তয/াংস্থায আফর্শ্যক বকৌরগত উদদ্দশ্যমূ, ২০১৮-২০১৯ 

(দভাট নেয-২৫) 

 

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 ২০১৮-২০১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অর্ত উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 

চরর্ত ভান 

(Fair) 

চরর্ত 

ভাদনয র্নদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ফাস্তফায়ন 

বজাযদাযকযণ 

৩ 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১৮-

২০১৯ অথ ি ফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

স্বািয  দয়ফাইদট আদরাড 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি স্বাির্যত তার্যখ ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ 

 

২১ জুন, ২০১৮ 
 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছদযয  ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্িয অধ ি-ফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তদফদন াংর্িষ্ট ভন্ত্রণার/র্ফবাদগ দার্খর 

মূল্যায়ন প্রর্তদফদন দার্খরকৃত তার্যখ ০.৫ 
১৭ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 
২১ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 
২২ জানুয়ার্য,  

২০১৯ 
২৩ জানুয়ার্য,  

২০১৯ 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য ২০১৮-২০১৯ অথ ি 

ফছদযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয অধ ি-ফার্ল িক 

মূল্যায়ন প্রর্তদফদন ম িাদরাচনাদন্ত পরাফতিক 

(feedback) ভন্ত্রণার/র্ফবাদগ প্রদান 

পরাফতিক (feedback) প্রদি  ১ 
২৪ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 
৪ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
৮ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১১ বপব্রুয়ার্য,  

২০১৯ 

যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংিান্ত  

প্রর্িণ র্ফর্বন্ন র্ফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জন্য প্রর্িণ আদয়াজন 

আদয়ার্জত প্রর্িদণয ভয় 
জনঘন্টা 

*  
১ ৬০ - - - - 

 

কাম িদ্ধর্ত, 

কভ ির্যদফ  বফায 

ভাদনান্নয়ন 

১০ 

ই-পাইর্রাং দ্ধর্ত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট বডদস্কয ভাধ্যদভ গৃীত ডাক ই-

পাইর্রাং র্দস্টদভ আদরাডকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইদর নর্থ র্নষ্পর্িকৃত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদর ত্র জার্যকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দপ্তয/াংস্থা কর্তিক অনরাইন বফা চালু কযা নুিনতভ একটি নতুন এ-ার্ব ি চালুকৃত তার্যখ 
১ ১০ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 
২৮ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 
৩১ ভাচ ি, 

২০১৯ 
৩০ এর্প্রর,  

২০১৯ 

দপ্তয/াংস্থা  অধীনস্থ কাম িারয়মূদয 

উদ্ভাফনী উদযাগ  ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প ( SIP) 

ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদযাগ  SIP-মূদয 

ারনাগাদকৃত ডাটাদফজ দয়ফাইদট 

প্রকার্ত 

তার্যখ ১ 
০৩ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১৮ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
২৫ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
০৪ ভাচ ি,  

২০১৯ 

ডাটাদফজ অনুমায়ী নুিনতভ দুটি 

উদ্ভাফনী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৮ এর্প্রর, ২০১৯ 

 

২২ এর্প্রর, 

২০১৯ 

 

০২ বভ, ২০১৯ 
 

১৬ বভ, ২০১৯ 
 

৩০ বভ,  

২০১৯ 

র্টিদজন চাট িায ফাস্তফায়ন 

ারনাগাদ র্টিদজন চাট িায অনুমায়ী 

প্রদি বফা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বফা গ্রীতাদদয ভতাভত র্যফীিণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তার্যখ 

০.৫ ৩১ র্ডদেয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৭ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১৭ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
২৮ বপব্রুয়ার্য,  

২০১৯ 

৫০ 

 

  
অর্বদমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

র্নর্দ িষ্ট ভদয়য ভদধ্য অর্বদমাগ 

র্নষ্পর্িকৃত 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংর্িষ্ট র্আযএর আদদ জার্যকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 



 

কভ িচাযীয র্আযএর  ছুটি নগদায়নত্র জার্য 

কযা 
ছুটি নগদায়নত্র জার্যকৃত  ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আর্থ িক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৯ 

 

অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি  কাম িিদভয উন্নয়ন 

র্ত্রিীয় বায় অর্ডট আর্ি 

র্নষ্পর্িয জন্য সুার্যকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্িকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পর্িয ারনাগাদ তার্রকা 

প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পর্িয তার্রকা ারনাগাদকৃত তার্যখ ১ 
০৩ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১৮ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
২৫ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 
অস্থাফয ম্পর্িয তার্রকা 

ারনাগাদকৃত 
তার্যখ ১ 

০৩ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১৮ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
২৫ বপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 
ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ ফাস্তফার্য়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যফহৃত/অদকদজা মানফান র্ফযভান 

নীর্তভারা অনুমায়ী র্নষ্পর্িকযণ 
র্নষ্পর্িকৃত 

তার্যখ 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

ফদকয়া র্ফদুিৎ র্ফর র্যদাধ কযা র্ফদুিৎ র্ফর র্যদার্ধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য দদয র্ফযীদত র্নদয়াগ প্রদান র্নদয়াগ প্রদানকৃত াংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর 

 তথ্য অর্ধকায 

ফাস্তফায়ন 

বজাযদাযকযণ 

৩  

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ ির্যকল্পনা  র্যফীিণ 

কাঠাদভা ফাস্তফায়ন 

**** 

তত্রভার্ক প্রর্তদফদন দার্খরকৃত াংখ্যা  ৪ ৩    

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ ির্যকল্পনা  

র্যফীিণ কাঠাদভায় অন্তর্ভ িি 

রিিভাত্রা ফাস্তফার্য়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

কর অনরাইন বফা তথ্য ফাতায়দন 

াংদমার্জত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকা স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকার্ত % ০.৫  ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

দপ্তয/াংস্থায ২০১৮-২০১৮ অথ িফছদযয ফার্ল িক 

প্রর্তদফদন প্রণয়ন  দয়ফাইদট প্রকা 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন দয়ফাইদট 

প্রকার্ত 
তার্যখ ১ 

১৮ অদটাফয, 

১০১৮ 

৩১ অদটাফয, 

১০১৮ 

১৫ নদবেয, 

২০১৮ 

২৯ নদবেয, 

২০১৮ 

০৬ র্ডদেয,  

২০১৮ 

 

* জনপ্রান প্রর্িণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্রর্িণ আদয়াজন কযদত দফ । ** ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয ই-গবন্যিান্প অর্ধাখা দত প্রাপ্ত প্রর্তদফদন।*** ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয ই-গবন্যিান্প অর্ধাখা দত প্রাপ্ত প্রর্তদফদন। 

**** ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয শুদ্ধাচায অর্ধাখা দত প্রাপ্ত প্রর্তদফদন।  

 

 

 

 

 

 

 

৫১ 



 

 

 

 

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫২ 

 



 

 

াং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 এরএ ল্যান্ড অিাকুইর্জান অর্পায 

১০ এএ বস্টট অিাকুইর্জান 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫৩ 

 



 

াংদমাজনী- ২  

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং র্যভা দ্ধর্ত-এয র্ফফযণ 

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

ভন্তব্য 

[১.১] খর্তয়ান ারকযণ 

[১.১.১] র্নষ্পর্িকৃত নাভজার্য  

জভাখার্যদজয আদফদন 

র্ফিয়, বফা, দান র্ফর্বন্নবাদফ ভূর্ভ বযর্জদেনমূদর ভূর্ভ 

স্তান্তদযয য প্রাপ্ত নতুন ভার্রক কর্তিক নাভজার্য  

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 

 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  

ারনাগাদকযণ।  

বাযপ্রাপ্ত কভ িকতিা, বজরা 

বযকড ি রুভ 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

 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  ারনাগাদকযণ। 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

অর্প 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

 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  ারনাগাদকযণ। 

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.২] ভূর্ভ ব্যফস্থানায া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 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[১.৪] র্যফীিণ  তদাযর্ক 

[১.৪.১] র্যদ িনকৃত অর্প 

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

কর্ভনায, কাযী ভূর্ভ াংস্কায কর্ভনায  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 

 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 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

 

 

 

 

৫৪ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ভন্তব্য 

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

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

 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 উদর্ধ্ি এফাং অকৃর্ল কর 

ভূর্ভয কয আদায় 

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প 

 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

[২.১.২] আদায়কৃত ভূর্ভ উন্নয়ন কয 

(াংস্থা) 
র্ফর্বন্ন াংস্থায ভার্রকানাধীন জর্ভয ভূর্ভ উন্নয়ন কয আদায় 

ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প, 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

অর্প, বজরা প্রাক 

ভার্ক প্রর্তদফদন ম িাদরাচনা 

 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 

 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 

 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 

 ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি-এয 

ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫৫ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী  ৩  

 

অন্য ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থায 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 ম্ভাব্য 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  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  জনগণ ভূর্ভ াংিান্ত বফা বদত 

ভস্যায মু্মখীন দফ 

বজরা প্রাদকয 

কাম িারয় 

ভূর্ভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ 

ম িাদয় কভ িকতিা/কভ িচাযী 

র্নদয়াগকযণ  

ভূর্ভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম িাদয় 

দার্য়ত/র্নদয়াগকৃত কভ িকতিা/কভ িচাযী 

ভূর্ভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ 

ম িাদয় াংর্িষ্ট 

কভ িকতিা/কভ িচাযীয শূণ্য দমূ 

পূযণ 

ভূর্ভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম িাদয় 

াংর্িষ্ট কভ িকতিা/কভ িচাযীয শূণ্য 

দমূ পূযণ দর ভূর্ভ যাজস্ব আদায় 

বৃর্দ্ধ াদফ  জনগদণয ভূর্ভ াংিান্ত 

বফা প্রার্প্ত র্নর্িত দফ 

ভূর্ভ যাজস্ব ব্যফস্থানায ভাঠ ম িাদয় 

াংর্িষ্ট কভ িকতিা/কভ িচাযীয শূণ্য দমূ 

পূযণ না দর ভূর্ভ যাজস্ব আদাদয়য 

র্নধ িার্যত রিিভাত্রা অজিন ম্ভফ দফনা  

জনগণ ভূর্ভ াংিান্ত বফা বদত ভস্যায 

মু্মখীন দফ 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয় কভ িকতিা 

ন্যস্তকযণ 
ভূর্ভ ভন্ত্রণারদয় ন্যস্তকৃত কভ িকতিা 

প্রদয়াজনীয় কভ িকতিা ভদনানয়ন 

প্রদান 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব/হুকুভদখর), 

আযর্ডর্, এর এ  ইতিার্দ দদ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কভ িকতিা দায়ন 

কযা দর ভূর্ভ যাজস্ব আদায় বৃর্দ্ধ 

াদফ  জনগণ প্রতিার্ত ভূর্ভ 

াংিান্ত বফা াদফ 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ), অর্তর্যি 

বজরা প্রাক (যাজস্ব/হুকুভদখর), 

আযর্ডর্, এর এ  ইতিার্দ দদ 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কভ িকতিা দায়ন কযা 

না দর ভূর্ভ যাজস্ব আদাদয়য র্নধ িার্যত 

রিিভাত্রা অজিন ম্ভফ দফনা  জনগণ 

ভূর্ভ াংিান্ত বফা বদত ভস্যায মু্মখীন 

দফ 

এর,এ,টি,র্ 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ)  

অন্যান্য যাজস্ব প্রাদনয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবৃদন্দয 

প্রর্িণ প্রদান 

প্রর্িণ প্রাপ্ত কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

 অন্যান্য যাজস্ব প্রাদনয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবৃন্দ 

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 ব্যাত দফ 

ভূর্ভ বযকড ি  

জর্য অর্ধদপ্তয 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

গণদক াদব ি  বদটরদভন্ট 

প্রর্িণ প্রদান 

াদব ি  বদটরদভন্ট প্রর্িণ প্রাপ্ত 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) 

কাযী কর্ভনায (ভূর্ভ) গদণয 

াদব ি  বদটরদভন্ট প্রর্িণ 

প্রদান 

াদব ি  বদটরদভন্ট প্রর্িণ 

কভ িকতিাদদয দিতা বৃর্দ্ধয াদথ 

ম্পর্কিত 

কভ িকতিাদদয দিতা বৃর্দ্ধ না বদর বফা 

প্রদান ব্যাত দফ 

 

 

৫৬ 

 

 



 

 

                                -           ৮-   ৯ 

                ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি, ভূর্ভ ভন্ত্রণারয়। 

  

                                

    

              

                

   ৮-   ৯ 
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        ৫ ৬ ৭ ৮ ৯                

                                                ১ 

                      

 

      বা 
 

    ৪ 

 

 

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

          ০৪ 

        
১ ১ ১ ১ 

  

জুরাই-২০১৮ 

অদটফয-২০১৮ 

জানুয়ার্য-২০১৯ 

বভ-২০১৯    

     

১ ১ ১ ১ 

         তা                  

        

                

৪ 

% কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

 

৬০% 

        ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 
   

     ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

                         বফাফক্স 

            

বফাফক্স 

        কৃত 

 

 

১ 

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

 

২০ বদন্ফেয ২০১৮ 

        ২০ 

বদন্ফেয 

২০১৮ 

   

  

 

         

                             

                                

     

                 

      

 

     

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

 

৩১ র্ডদেয ২০১৮ 

         ৩১ 

র্ডদেয 

২০১৮ 

  

  

 

         

                                                 ৭ 

                           

             

            

     

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

 

          ০৪ 

        
১ ১ ১ ১ 

  

বদন্ফেয-২০১৮ 

র্ডদেয-২০১৮ 

ভাচ ি-২০১৯ 

বভ-২০১৯ 

     
১ ১ ১ ১ 

           -                    

                        ৯৮   

                               ৯৭৯ 

এফাং                               

              বা/            । 

অনুরু অন্যান্য র্ফর্ধ/র্ফধান ম্পদকি 

আদরাচনা (প্রদমাজি বিদত্র) 

অাংগ্রণকাযী/ 

        Π 

 

 

 

  

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৬ 

 

 

 

১৬০ জন 

        

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

  

অদটাফয-২০১৮ 

জানুয়ার্য-২০১৮ 

ভাচ ি-২০১৯ 

বভ-২০১৯ 

কর্ াংমৄি 

পৃষ্ঠা নাং    ১১--১৩ 

     

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 
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     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৬ 

 

 

১৬০ জন 

        

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

  

অদটাফয-২০১৮ 

জানুয়ার্য-২০১৮ 

ভাচ ি-২০১৯ 

বভ-২০১৯ 
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               র্কি    ম ি                            ৪ 

                     

            

            

বফাফক্স  

           

 

 

   ১ 

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

 

  ৩০ বদন্ফেয ২০১৮ 

        ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

    

 

 

     ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

   

                    

               কভ িকতিা 
                      

কভ িকতিা               

      

               

         

 

  

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

 

৩০ বদন্ফেয ২০১৮ 

০৬ জানুয়র্য ২০১৮ 

 

        ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

০৬ জানুয়র্য 

২০১৮ 

   

 

 

     ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

০৬ জানুয়র্য 

২০১৮ 

  

                      

নেয-  ৬           স্ব স্ব 

                   

       কভ িকতিা - 

কভ ি                   

           

           কভ িকতিা 
- ভ ি            

 

১ 

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

 

৩০ বদন্ফেয ২০১৮ 

        ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

    

 

 

     ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

   

               

         াংর্িষ্ট   মূ 

            

   ফাতায়ন 

           

 

  

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

 

৩০ বদন্ফেয ২০১৮ 

        ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

    

 

 

     ৩০ বদন্ফেয 

২০১৮ 

   

 

৫৮ 

 



 

  ৫ তথ্য অর্ধকায আইন, 

২০০৯;                

                      

এফাং জনস্বাথ ি াংর্িষ্ট তথ্য 

প্রকা (সুযিা) 

            ৭      

কভ িকতিা- কভ ি          

         

কভ িকতিা – ভ ি     

      

 

 

৬ 

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

 

 

১৬০ 

        

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

 

 

 

     

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

  ৬                  

          ারনাগাদ কদয 

               

           

র্নদদ ির্কা           

       

 

     

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

 

   ৩১ র্ডদেয ২০১৮ 

         ৩১ র্ডদেয 

২০১৮ 

   

 

 

      ৩১ র্ডদেয 

২০১৮ 

  

৫   -  বন ি                         ......... ৩ 

৫                      

              -

                

      

 -      

            

 

  
% 

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

 

৮০% 

        ৮০% ৮০% ৮০%   ৮০% 

  

 

     

৮০% ৮০% ৮০%   ৮০% 

 
৬১ 

  ম িিদভয      ভ ি                

    

                       

       

   ৮-   ৯ 

 থ ি               

                          ৮-   ৯      

         

    

                

          

   

          

    

          

     

     

    

  

    

        ৫ ৬ ৭ ৮ ৯                

৫                      -        

     ন (স্কাই/ ম্যাদন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

       

        

 

  

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

০৪         ১ ১ ১ ১ 

  

 

     
১ ১ ১ ১ 

৫                               

 

                    % কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
  

 

     ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৫    -      ই-র্জর্ এয             Π 

      

 -      

        

 

  

% কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৪ 

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
  

 

     ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৫ ৫ দপ্তয/াংস্থায়               -

                    ম ি           

        -      

      

          

 

  

% কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

৮০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

  

 

     
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৫ ৬ বাস্যার র্ভর্ডয়ায ব্যফায কদয 

নাগর্যক ভস্যায ভাধান 

ভস্যায 

ভাধানকৃত 

 

১ 

% কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৬ 

৮০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

  

 

     
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 

৫৯ 

 



 

 

৬                                                                         ৫ 

৬     র্ল ি         ভ ি           ৮-

২০ ৯      

 ভ ি-        

     

 

      

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

১৩ বদন্ফেয ২০১৮         ১৩ বদন্ফেয 

২০১৮ 

    

 

 

     ১৩ বদন্ফেয 

২০১৮ 

   

৬     র্ল ি         ভ ি              

  ম ি           

                

  ম ি   
২ 

% কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

৬০%         ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%  
 

 

     ৬০% ৬০% ৬০% ৬০% 

৬                                 

        

           

          
২ 

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

০৩              
 

 

         

৭                                                                ৬ 

৭             ৬-   ধাযা ১১(২)  

র্র্আয ২০০৮-এয        ৬  ৬         

          -           ৮- ৯      

  -        

      

  

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-২ 

০৪ বদন্ফেয ২০১৮         ০৪ বদন্ফেয 

২০১৮ 

    

 

 

     ০৪ বদন্ফেয 

২০১৮ 

   

৭                                

     (GRS) বফাফক্স             

           

    ১ 

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

২৮ বদন্ফেয ২০১৮         
২৮বদন্ফেয 

২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অজিন ২৮ বদন্ফেয 

২০১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭                              

          ট িায) ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

র্যফীিণ 

              

          

 

  

% কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ 

৭০%         ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%  

 

 

     ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% 

৬২ 

  ম িিদভয      ভ ি                

    

                       

       

   ৮-   ৯ 

 থ ি               

                          ৮-   ৯      

         

    

                

          

   

          

    

          

     

     

    

  

    

        ৫ ৬ ৭ ৮ ৯                

৭             াখা/ অর্ধাখা  

       / আকর্স্মক র্যদ িন 

     ি  / 

আকর্স্মক র্যদ িন 

    

 

  

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ ৬৬৭ 

        ১৬৭ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৭  

       
১৬৭ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৭ 

৭ ৫                            

অনুমায়ী                    

         

        

 

  

% কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-১ ৫০% 

        ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%  

 

 

     ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% 

৭ ৬                                

      

     ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয 

বচয়াযম্যান ১২ 

        ৩ ৩ ৩ ৩  

 

 

     
৩ ৩ ৩ ৩ 

 

 

৬০ 

 



 

৮                                ম ি                                ৬ (র্নদদ ির্কায় াংদমার্জত তার্রকা বথদক কভদি ৩টি কাম িিভ র্নফ িাচন কযদত দফ) 

৮    ভূর্ভ উন্নয়ন কদযয দার্ফ  আদায় কয র্যদার্ধত                    

          

৮.২ যাজস্ব খাদত ভাঠ ম িাদয় ফাদজট 

ভয়ভত ছাে র্নর্িন্তকযন  

ভয়ভত ফযাদ্দ 

ছােকৃত 

                  

           

৮.৩ র্ফদ্যিৎ, ার্ন  জ্বারানী (দতর/গ্যা) 

এয ােয়ী/দফ িািভ ব্যফায র্নর্িন্তকযণ 

ােয়ী ব্যফায 

র্নর্িন্তকযণ 

                   

           

 

৯                                                                   

৯     ‘                            

   ৭ এফাং ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগয 

১৩.৩.২০১৮ তার্যদখয ০৪.০০.০০০০. 

৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নেয স্পষ্টীকযণ 

ত্র                          

          

     

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

০৬ বভ ২০১৯ 

           ০৬ বভ ২০১৯  ৩  

        

০৬ বভ ২০১৯ 

 

    থ ি                                  ৫ 
 

            কভ ি-র্যকল্পনায় অন্তির্ভি  

        ম ি                

ফযাদ্দকৃত  বথ ি  আনুভার্নক 

          Π 

   ৫ 

   

     

কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 
২,০০,০০০/- 

           ২,০০,০০০/-  ৫ ফযাদ্দকৃত অথ ি 

র্ফর্বন্ন কাম িিভ 

ফাস্তফায়দন খযচ 

কযা দয়দছ 

        

২,০০,০০০/- 

                                                           ০ 

                         ভ ি-

            ৮- ৯ প্রণয়ন কদয 

                           য 

র্ফবাদগ       

প্রণীত  ভ ি-        

        

 

 

  

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

২৫ বদন্ফেয ২০১৮ 

        ২৫ 

বদন্ফেয 

২০১৮ 

    

৩ 

ভন্ত্রণারদয় 

দার্খরকৃত 

(কর্ াংমৄি) 

পৃষ্ঠা নাং   ২৯--৩৪      ২৫ 

বদন্ফেয 

২০১৮ 

   

 

 

 

৬১ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ম িিদভয      ভ ি                

    

                       

       

   ৮-   ৯ 

 থ ি               

                          ৮-   ৯      

         

    

                

          

   

          

    

          

     

     

    

  

    

        ৫ ৬ ৭ ৮ ৯                
 

       ধ িা         ‰               

র্যফীিণ প্রর্তদফদন         

                    র্ফবাদগ       

‰               

        

 

 

  

      কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

০৩ অদটাফয ২০১৮ 

০৬ জানুয়র্য ২০১৮ 

০৮ এর্প্রর ২০১৯ 

১০ জুরাই ২০১৯ 

        ০৩ অদটাফয 

২০১৮ 

০৬ জানুয়ার্য 

২০১৯ 

 

০৮ 

এর্প্রর 

২০১৯ 

 

১০ জুরাই 

২০১৯ 

   

     ০৩ অদটাফয 

২০১৮ 

০৬ জানুয়ার্য 

২০১৯ 

 

০৮ 

এর্প্রর 

২০১৯ 

 

১০ জুরাই 

২০১৯ 

                        ম িাদয়  

  ম িা য়দক                     ভ ি-

            ৮- ৯                 

     

প্রদি র্নদদ িনা  

 

১ 

                       

         

                        ম িাদয়  

                           

কভ ির্যকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়দনয র্নর্ভি 

কভ িারা আদয়াজন 

আদয়ার্জত  

কভ িারা 

 

 

২ 

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৬ 

৪         

১ ১ ১ ১ 

 

  

     
১ ১ ১ ১ 

   ৫ আতাধীন আঞ্চর্রক/ভাঠ ম িাদয়য 

কাম িারয় কর্তিক প্রণীত/দার্খরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায বকৌর র্যফীিণ প্রর্তদফদদনয 

য র্পডব্যাক প্রদান  

অনুর্ষ্ঠত র্পডব্যাক 

বা 

 

২ 

     কাযী ভূর্ভ াংস্কায 

কর্ভনায-৩ 

৪         
১ ১ ১ ১ 

   

     
১ ১ ১ ১ 

 

 

 

 

 

 

 
৬২ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয শুদ্ধাচায কর্ভটিয বা অনুষ্ঠান ম্পর্কিত ফল ির্ে  

ভয়কারঃ বদন্ফেয,২০১৮ দত জুন, ২০১৯ 

 

 

বায ধযণঃ  

 

শুদ্ধাচায কর্ভটিয বা-তত্রভার্ক 

বস্টক বাডাযদদয র্নদয় বা-লাম্মার্ক 

বর্ভনায-ফার্ল িক 

 

 

ভাদয নাভ 
অনুর্ষ্ঠতব্য বা/দর্ভনাদযয র্ফফযণ 

প্রথভ প্তা র্িতীয় প্তা র্ততীয় প্তা চতুথ ি প্তা 

বদন্ফেয/২০১৮  শুদ্ধাচায কর্ভটিয বা    

অদটাফয/২০১৮     

নদবেয/২০১৮     

র্ডদেয/২০১৮ শুদ্ধাচায কর্ভটিয বা বস্টক বাডাযদদয র্নদয় বা   

জানুয়াযী/২০১৯     

বপব্রুয়াযী/২০১৯     

ভাচ ি/২০১৯  শুদ্ধাচায কর্ভটিয বা   

এর্প্রর/২০১৯  বস্টক বাডাযদদয র্নদয় বা   

বভ/২০১৯  বর্ভনায   

জুন/২০১৯  শুদ্ধাচায কর্ভটিয বা   

 

 

 

 

৬৩



 

 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/অর্ধদপ্তয/দপ্তদযয ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা  ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত মূল্যায়ন কাঠাদভা, ২০১৮-২০১৯ 

দপ্তয/াংস্থায নাভ : ভূর্ভ াংস্কায বফাড ি। 

 

 

 

িভ 

উদদ্দশ্য 

(Objects) 

র্ফলদয়য 

ভান 

(Weight 

of 

subject) 

কাম িিভ (Activities) কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators

) 

প্রকৃত অজিন 

২০১৭-১৮
*
 

রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্রদিণ 

(Projec

tion) 

২০১৯-

২০২০ 

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 

১ উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন 

৭ ১.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 

১.১.১ কভ ির্যকল্পনা 

প্রণীত 

তার্যখ ৪ ৮-১০-২০১৭ ৩১-৭-

২০১৮ 

৫-৮-

২০১৮ 

৯-৮-

২০১৮ 

১৪-৮-

২০১৮ 

২০-৮-২০১৮  

১.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাদগ 

বপ্রযণ 

১.২.১ ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাদগ বপ্রর্যত 

তার্যখ ১  ১২-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-২০১৮  

১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা তথ্য 

ফাতায়দন প্রকা 

১.৩.১ তথ্য ফাতায়দন 

প্রকার্ত 

তার্যখ ২  ১৬-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৫-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-২০১৮  

২ ইদনাদবন 

টিদভয বা 

৬ ২.১ ইদনাদবন টিদভয 

বা অনুষ্ঠান 

২.১.১ অনুর্ষ্ঠত বা াংখ্যা ৪ ০২ ১০ ০৯ ০৮ - -  

২.২ ইদনাদবন টিদভয 

বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

২.২.১ ফাস্তফার্য়ত 

র্দ্ধান্ত 

% ২ ৯৫% ১০০ ৯৫ ৮০ ৭০ -  

৩ উদ্ভাফন িভতা 

বৃর্দ্ধ 

১০ ৩.১ এক র্দদনয 

র্যদয়নদটন/কভ িারা/ 

বর্ভনায 

৩.১.১ অনুর্ষ্ঠত 

কভ িারা/দর্ভনায : 

 

াংখ্যা ৩ অনুর্ষ্ঠত বর্ভনায 

০১টি 

 

 অাংগ্রণকাযী  

১৫ জন 

৩ ২ ১ - -  

৩.২ উদ্ভাফন িভতা 

বৃর্দ্ধয রদিি ০২ র্দদনয 

প্রর্িণ আদয়াজন 

৩.২.১ আদয়ার্জত 

প্রর্িণ : 

 

াংখ্যা 

(জন) 

৩ অনুর্ষ্ঠত প্রর্িণ 

০২টি 

 

 অাংগ্রণকাযী  

৩৩ জন 

৩ ২ ১ - -  

৩ উদ্ভাফন িভতা 

বৃর্দ্ধ 

১০ ৩.৩ উদ্ভাফন িভতা 

বৃর্দ্ধয রদিি ০৫ র্দদনয 

প্রর্িণ আদয়াজন 

৩.৩.১ আদয়ার্জত 

প্রর্িণ :  

 

াংখ্যা 

(জন) 

২ আদয়ার্জত প্রর্িণ 

০১টি 

 

অাংগ্রণকাযী 

১৫ জন 

৩ ২ ১ - -  

৬৪ 



 

িভ উদদ্দশ্য 

(Objects) 

র্ফলদয়য 

ভান 

(Weight 

of 

subject) 

কাম িিভ (Activities) কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators

) 

প্রকৃত অজিন 

২০১৭-১৮
*
 

রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্রদিণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০২০ 

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 

৩ উদ্ভাফন িভতা 

বৃর্দ্ধ 

১০ ৩.৪ উদ্ভাফন কাম িিদভয 

দে ম্পিৃ 

কভ িকতিাগদণয র্ফদদ 

র্িা পয 

৩.৪.১ র্িা পদয 

বপ্রর্যত 

াংখ্যা 

(জন) 

২ ০৬ জন ৩ ২ ১ - -  

৪ স্বীয় দপ্তদযয 

বফায় উদ্ভাফনী 

ধাযণা/উদযাগ 

আফান, 

মাচাই-ফাছাই- 

াংিান্ত 

কাম িিভ 

৪ ৪.১ উদ্ভাফনী উদযাগ/ 

ধাযণা আফান এফাং প্রাপ্ত 

উদ্ভাফনী ধাযণাগুদরা 

মাচাই - ফাছাইপূফ িক 

তার্রকা প্রকা 

৪.১.১ উদ্ভাফনী 

উদযাদগয তার্রকা 

প্রকার্ত 

তার্যখ ২  ৩০-০৮-

২০১৮ 

৫-০৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

 

৪.২ উদ্ভাফনী উদযাগ/ 

ধাযণামূ আইর্ডয়া 

ব্যাাংদক 

(ideabank.gov

.bd) জভা যাখা 

৪.২.১ আইর্ডয়া 

ব্যাাংদক জভাকৃত 

উদযাগ 

াংখ্যা ২  ১০-০৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৫-৯-

২০১৮ 

৩০-৯-

২০১৮ 

 

৫ উদ্ভাফনী 

উদযাদগয 

াইরটিাং 

১০ ৫.১ নূন্যতভ ০২টি 

উদ্ভাফনী উদযাদগয 

াইরটিাং ফাস্তফায়ন 

৫.১.১ াইরটিাং 

ফাস্তফার্য়ত 

তার্যখ ৪  ৩০-০৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

 

৫.২ ভাঠ ম িায় চরভান 

উদ্ভাফনী প্রকল্পমূ 

দযজর্ভন র্যদ িন  

প্রদয়াজনীয় ায়তা 

প্রদান 

৫.২.১ র্যদ িনকৃত 

প্রকল্প এফাং ায়তা 

প্রদানকৃত প্রকল্প 

 

াংখ্যা ৪ DLMS প্রকল্প 

১টি 

৩ ২ ১ - -  

৫.৩ আতাধীন দপ্তয 

াংস্থায াইরটিাং 

প্রকদল্পয তার্রকা ততর্য  

দয়ফাইদট প্রকা 

৫.৩.১ তার্রকা 

প্রণীত  

দয়ফাইদট 

প্রকার্ত 

তার্যখ ২  ৫-৫-

২০১৯ 

১২-৫-

২০১৯ 

১৬-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯ 

 

 

 

 

৬৫ 

 



 

৬ ইদনাদবন 

বাদকর্াং 

১০ ৬.১ নূন্যতভ ০১টি 

ইদনাদবন বাদকর্াং 

আদয়াজন 

৬.১.১ আদয়ার্জত 

ইদনাদবন 

বাদকর্াং : 

তার্যখ ৬  

২৬-০২-২০১৮ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯ 

 

৬.২ বাদকর্াং-এয 

ভাধ্যদভ বযর্িদকনদমাগ্য 

উদ্ভাফনী উদযাগ র্নফ িাচন 

৬.২.১ উদ্ভাফনী 

উদযাগ র্নফ িার্চত 

াংখ্যা ৪  ৩ ২ ১ - -  

িভ উদদ্দশ্য 

(Objects) 

র্ফলদয়য 

ভান 

(Weight 

of 

subject) 

কাম িিভ (Activities) কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators

) 

প্রকৃত অজিন 

২০১৭-১৮
*
 

রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্রদিণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০২০ 

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 

৭ উদ্ভাফনী উদযাগ 

আঞ্চর্রক  

জাতীয় ম িাদয় 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

 

৭.১ নূন্যতভ ০১টি 

উদ্ভাফনী উদযাগ 

আঞ্চর্রক/জাতীয় ম িাদয় 

ফাস্তফার্য়ত 

৭.১.১ ফাস্তফায়দনয 

জন্য আর্প আদদ 

জার্যকৃত : 

 

তার্যখ ৪  

 

০৮-০১-২০১৮ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

৩০-৩-

২০১৯ 

 

৭.২ ফাস্তফার্য়ত উদ্ভাফনী 

উদযাদগয ডকুদভদন্টন 

ততর্য  প্রকানা 

৭.২.১ ডকুদভদন্টন 

প্রকার্ত 

তার্যখ ২  ১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

 

৮ ইদনাদবন 

বভন্টর্যাং 

৬ ৮.১ বভন্টয-বভর্ন্ট র্নফ িাচন 

 তার্রকা প্রস্তুত 

৮.১.১ র্নফ িার্চত 

বভন্টয-বভর্ন্টয 

তার্রকা 

তার্যখ ৩  ২৯-৮-

২০১৯ 

৫-৯-

২০১৯ 

১০-৯-

২০১৯ 

১৫-৯-

২০১৯ 

২০-৯-

২০১৯ 

 

৮.২ দুই র্দদনয বভন্টর্যাং 

কভ িারা আদয়াজন 

৮.২.১ আদয়ার্জত 

বভন্টর্যাং কভ িারা 

াংখ্যা 

(জন) 

৩  ১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

 

৯ স্বীকৃর্ত ফা 

প্রদণাদনা প্রদান 

১০ ৯.১ উদ্ভাফকদদয 

প্রাংাসূচক উ-

আনুষ্ঠার্নক ত্র/নদত্র/ 

বিস্ট/পুযস্বায প্রদান 

৯.১.১ প্রাংাসূচক 

উ-আনুষ্ঠার্নক ত্র/ 

নদত্র/ বিস্ট/ 

পুযস্বায প্রদানকৃত 

াংখ্যা ৫  ৩ ২ ১ - -  

৯.২ উদ্ভাফকগদণয বদদ 

র্িা পয/প্রর্িণ/ 

নদরজ বয়ার্যাং বপ্রাগ্রাদভ 

বপ্রযণ 

৯.২.১ র্িা পয/ 

প্রর্িণ/  নদরজ 

বয়ার্যাং বপ্রাগ্রাদভ 

বপ্রর্যত 

াংখ্যা ২  ২ ১ - - -  

৯.৩ উদ্ভাফকগদণয 

র্ফদদদ র্িা পয/ 

প্রর্িণ/নদরজ বয়ার্যাং 

বপ্রাগ্রাদভ বপ্রযণ 

৯.৩.১ র্িা পয/ 

প্রর্িণ/নদরজ 

বয়ার্যাং বপ্রাগ্রাদভ 

বপ্রর্যত 

াংখ্যা ৩ ০৭ জন ৩ ২ ১ - -  

 

৬৬ 



 

১০ ইদনাদবন 

খাদত ফযাদ্দ 

৪ ১০.১ ইদনাদবন াংিান্ত 

কাম িিভ ফাস্তফায়দন 

ফাদজট ফযাদ্দ 

১০.১.১ ফাদজট 

ফযাদ্দকৃত 

টাকা ২ ফযাদ্দ বনই ২ ১ - - -  

১০.২ ইদনাদবন-াংিান্ত 

কাম িিভ ফাস্তফায়দন 

ফযাদ্দকৃত অথ ি ব্যয় 

১০.২.১ ইদনাদবন- 

াংিান্ত কাম িিভ 

ফাস্তফায়দন ফযাদ্দকৃত 

অথ ি ব্যর্য়ত 

% ২ ফযাদ্দ না থাকায় 

প্রর্িণ খাত দত 

২,১৬,১৬০ টাকা 

ব্যয় কযা দয়দছ। 

৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০  

 
িভ উদদ্দশ্য 

(Objects) 

র্ফলদয়য 

ভান 

(Weight 

of 

subject) 

কাম িিভ (Activities) কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

২০১৭-১৮
*
 

রিিভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY) 

প্রদিণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০২০ 

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 

১১ াট িনাযী  

বনটয়ার্কিাং 

৩ ১১.১ াংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠান/ 

অাংীজন র্চর্িতকযণ  

তাদদয দে ভদঝাতা 

স্মাযক স্বািয 

১১.১.১ স্বাির্যত 

ভদঝাতা স্মাযক 

  

 

ভদঝাতা 

স্মাযদকয 

াংখ্যা 

৩  

৬৫টি 

৩ ২ ১ - -  

১২ ইদনাদবন- 

াংিান্ত তথ্য 

ারনাগাদকযণ 

৩ ১২.১ তথ্য ফাতায়দন 

ইদনাদবন কন িাদযয কর 

তথ্য ারনাগাদকযণ 

১২.১.১ তথ্য 

ারনাগাদকৃত : 

 

তার্যখ ৩ ১৪-০৬-২০১৮ ৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-

২০১৯ 

৮-৩-

২০১৯ 

১৫-১-

২০১৯ 

২০-১-

২০১৯ 

 

১৩ ই-বফা ততর্য  

ফাস্তফায়ন 

৪ ১৩.১ ই-বফা ততর্য  

ফাস্তফায়ন কযা 

১৩.১.১ নূন্যতভ ০১টি 

ই-বফা ফাস্তফার্য়ত : 

তার্যখ ৪ ০৮-০১-২০১৮ ১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

 

১৪ বফা দ্ধর্ত 

র্জকযণ 

৩ ১৪.১ নূন্যতভ ০১টি বফা 

দ্ধর্ত র্জকযণ  

ফাস্তফায়ন 

১৪.১.১ র্জকযণ- 

াংিান্ত অর্প আদদ 

জার্য 

তার্যখ ৩  ১৫-৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

 

১৫ আতাধীন 

অর্ধদপ্তয/দপ্তয 

াংস্থায 

ইদনাদবন 

কাম িিভ 

র্যফীিণ 

৬ ১৫.১ আতাধীন 

অর্ধদপ্তয/দপ্তয াংস্থায 

ইদনাদবন কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন কাম িিভ র্যফীিণ 

১৫.১.১ আতাধীন 

দপ্তয/াংস্থায ফার্ল িক 

কভ ির্যকল্পনা প্রণীত 

তার্যখ ৩ ২২-০১-২০১৮ ১৪-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-

২০১৮ 

২৮-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

 

১৫.২ আতাধীন 

অর্ধদপ্তয/দপ্তয াংস্থায 

ইদনাদবন কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

র্যফীিণ 

১৫.২.১ আতাধীন 

অর্ধদপ্তয/দপ্তয াংস্থায 

দে আদয়ার্জত 

ইদনাদবন টিদভয 

বা 

াংখ্যা ৩ ২ ৩ ২ ১ - -  

১৬ উদ্ভাফন কভ ি  

র্যকল্পনা 

মূল্যায়ন 

৮ ১৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

র্যকল্পনা অথ ি-ফার্ল িক স্ব-

মূূ্ল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-মূল্যার্য়ত 

অথ ি-ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

তার্যখ ৩  ৩১-১-

২০১৯ 

৫-১-

২০১৯ 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 

 

৬৭ 



 

 
 

অধ্যায় ১২ 

 

র্যর্ষ্ট- ক 

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

 

 

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

কর্ম্পউটায াভগ্রী প্রদান  ব্যফায কযা দচ্ছ ;  

 Management Information System (MIS) এয আতায় ভূর্ভ প্রান  ভূর্ভ ব্যফস্থানায় কভ িযত প্রায় ২০ াজায কভ িকতিা/ 

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

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

তাযই আদরাদক ফাদজট প্রণয়ন, ফযাদ্দ প্রদান, কভ িকার র্নধ িাযণ, শূন্য 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 ব্যদয় ঢাকা  র্দরট র্ফবাদগয ২১টি বজরায ১৭১টি উদজরা/াদকির ভূর্ভ অর্প  র্ফদুিৎ াংমৄি 

৮৮৫টি ইউর্নয়ন/দৌয ভূর্ভ অর্প আইটি বনটয়ার্কিাং স্থান কভ িসূচী ইদতাভদধ্য ম্পন্ন দয়দছ;    

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

(ল্যান্ড) প্রণয়ন কযা দয়দছ; 

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

যদয়দছ ; 

 ভূর্ভ ব্যফস্থানা ম্পর্কিত তথ্যার্দ ই-বভইদর আদান প্রদাদনয র্ফলয়টি র্নর্িত কযা দয়দছ।  

 জুরাই ২০১৮ বথদক জুন ২০১৯ অথ ি ফছদযয আইটি বনটয়ার্কিাং আতায় ৯,৫০,০০,০০০/- (নয় বকাটি ঞ্চা রি ) টাকা ব্যদয় উদজরা/াদকির ভূর্ভ 

অর্পদয জন্য  ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদয জন্য ফ িদভাট ১৫৯৫ টি ল্যাট, ৭৯৫ টি র্প্রন্টায  ৭৯৫ টি স্কিানায যফযা কযা দয়দছ।  

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

বফাড ি এয ব্যফস্থানায় ই-নাভজাযী কাম িিভ চালু কযা দয়দছ। ৩০ জুন ২০১৯ তার্যখ ম িন্ত ৪৮৮ টা উদজরা অনরাইদন নাভজার্য ফাস্তফার্য়ত য়। ই-

র্ভউদটন র্দস্টভ ১১২৪৭৬০টি র্ভউদটদনয আদফদন ায়া মায়। এয ভদধ্য ৭৩৪০২৬ টি আদফদন র্নষ্পর্ি কযা য়, মায ভদধ্য ভঞ্জুয ৪৩৩৮০১ টি 

এফাং নাভঞ্জুয আদফদন ৩০০২২৫টি ।  

 ভূর্ভ াংস্কায বফাদড িয দ স্থায়ীকযণ। 

 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 ভন্তব্য 

1|  াঁটর্রর্কায কাভ-কর্ম্পউটায অাদযটয 2 Rb  

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

 

 

৬৮



 

Aa¨vq- 13 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদয আইটি বনটয়ার্কিাং এয আতায় উদজরা/ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্পদ আইটি াভগ্রী র্ফতযণ 

াংিান্ত তথ্য : 

XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, iscyi, ewikvj I gqgbwmsn wefv‡Mi Dc‡Rjv/mv‡K©j/BDwbqb/ †cŠi f~wg 
Awd‡m বভাট j¨vcUc ১৫১০wU, wcÖ›Uvi ৮৫৩wU, ¯‹¨vbvi ৭৯৬wU weZib Kiv n‡q‡Q| 

   

 

Dc‡Rjv f~wg Awd‡mi AvBwU mvgMÖx weZib 
µwgK bs wefv‡Mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

1 XvKv 126 20 02 
2 PUªMÖvg 143 28 1 
3 ivRkvnx 105 21 15 
4 Lyjbv 90 23 0 
5 ewikvj 69 31 31 
6 wm‡jU 62 29 24 
7 iscyi 117 49 48 
8 gqgbwmsn 56 28 25 
 ‡gvU= 768 229 146 

 
 

BDwbqb f~wg Awd‡mi AvBwU mvgMÖx weZib 
µwgK bs wefv‡Mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

1 XvKv 133 25 26 
2 PUªMÖvg 79 79 93 
3 ivRkvnx 105 105 105 
4 Lyjbv 130 122 136 
5 ewikvj 105 105 105 
6 wm‡jU 13 14 10 
7 iscyi 111 110 112 
8 gqgbwmsn 66 64 63 
 ‡gvU= 742 624 650 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

৬৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                  ৮-   ৯  

               

 

 

৭০ 

 

 

বজরায নাভ উদজরায নাভ µwgK 
bs 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

গাজীপুয কাার্য়া 1 যাণীগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

ভার্নকগে 

ভার্নকগে দয 

2 র্দঘী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

3 আটিগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

4 কৃষ্ণপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

5 নফগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

6 পুটাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

র্াংগাইয 

7 তাদরফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  1 0 0 

8 ফায়যা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

9 ফরধাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

10 চার্যগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

11 জাভা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

12 চান্দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 0 0 

13 াদয়স্তা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 0 0 

14 জার্ভ িতা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 0 1 

াটুর্যয়া 

15 যগজ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

16 র্তিী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

17 পৄকুযাটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

18 ধানদকাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

র্ফারয় 

19 ভাদদফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

20 র্মুর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

21 বততা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

22 আরুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

র্ঘয 
23 নারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

24 ফার্রয়াদখাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

র্যযাভপুয 
25 কাঞ্চনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

26 ফািা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

বদৌরতপুয 

27 চযকাটাযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

28 ফাচ্চাভাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

29 র্জয়নপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

30 ফাঘুটিয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

মুর্ন্পগে র্যাজদীখান 31 বখযনগযইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

নযর্াংদী 

নযর্াংদী দয 32 চযর্দঘরদী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

যায়পুযা 

33 ভদলপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

34 মুছাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

35 াইযভাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

36 র্ভজিানগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

37 আভীযগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

38 বডৌকাযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

39 চযাআোর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

40 চযভধূয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

41 ফাঁগােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

42 াোতরী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

43 চাঁনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

44 র্ভজিাযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

ভদনাযদী 45 চন্দনফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 
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পর্যদপুয 

ভধুখারী 
46 ডুভাইন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

47 কাভাযখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

বাাংগা 48 যীপাফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

নগযকান্দা 
49 যাভনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

50 পৄরসুতী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

দযপুয 

51 কৃষ্ণপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

52 বঢউখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

53 চযনার্ছযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

54 আদকাদটয চয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

ারথা 

55 বগৌের্দয়া ‘ক’ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

56 বগৌের্দয়া ‘খ’ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

57 ফাাংযাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

আরপাডাাংগা 

58 বুযাইচ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

59 বগাারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

60 টগযফন্দ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

61 াচুর্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

চযবদ্রান 62 গাজীযদটক ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

যাজফােী 

যাজফােী দয 

63 ফযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

64 ীদাফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

65 খানগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

66 ফানীফ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

67 চন্দনী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

ফার্রয়াকার্ন্দ 
68 নারুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

69 জাংগর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

বগায়ারন্দ 70 বছাটবাকরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াাংা 
71 াফাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

72 বভৌযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

কালুখারী 73 মৃগী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

বগাারগে 

টুেীাো 74 তাযাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 0 0 

বকাটারীাো 

75 উনর্য়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

76 াদুিাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

77 র্ঞ্জুযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

মুকসুদপুয 78 খাপুযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

কার্য়ানী 

79 তাযাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

80 াজাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

81 যাহুথয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

82 র্দঘেগাতী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 
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ভাদাযীপুয 

কারর্কর্ন 

83 কারর্কর্ন বৌয ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

84 আরীনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

85 ফারীগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

86 চযদদৌরতখান ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

87 ডাায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

88 এনাদয়তনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

89 বগাারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

90 কয়ার্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

91 কাজীফাকাই ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

92 রহ্মীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

93 নফগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

94 যভজানপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

95 র্কাযভের ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

র্ফচয 
96 চযজানাজাত ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

97 কাঁঠারফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 0 0 

যীয়তপুয 

জার্জযা 

98 নাদডাফা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

99 জয়নগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

100 র্ফরাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

101 াদরযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

নর্েয়া 

102 নাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

103 ভূভখাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

104 ঘর্েলায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

105 নান ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

106 বভািাদযয চয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 2 1 1 

ববদযগে 
107 চযকুভার্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

108 র্খপুয ‘ক’ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

র্কদাযগে 
ইটনা 

109 ফাদরঅ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

110 মৃগা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্নকরী 111 জাযইতরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

টাোইর টাোইর দয 112 বদজান ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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চিগ্রাভ ন্দী 

113 াযার্ভয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

114 কাটগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

115 আর্জভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

116 মুছাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

117 ভাইটবাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

118 র্যপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

119 উর্যযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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চিগ্রাভ 

পটিকছর্ে 

120 পটিকছার্ে দয (বৌয ভূর্ভ অর্প) 1 1 1 

121 ধভ িপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

122 নয়ায়নাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

123 চাোর্রয়াাটা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াটাজাযী 

124 াটাজাযী দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

125 যকাযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

126 কাটিযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

যাউজান 

127 রর্দয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

128 উনিযাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

129 গুজযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

যাঙ্গুর্নয়া 

130 র্রক ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

131 কাউখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

132 ঘাগো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

133 দুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

টিয়া 

134 ধরঘাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

135 বুধপুযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

136 খযনা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

চন্দনাই 
137 বজায়াযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

138 াতফার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াতকার্নয়া 

139 তুরাতরী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

140 খাগর্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

141 বদদীর্ঘ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফাঁখারী 

142 বকাকদন্ডী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

143 খানখানাফাদ (পুযাতন) ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

144 খানখানাফাদ (নতুন)ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

145 ফানীগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

146 চাের ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

147 জরদী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

বরাাগাো 148 চুর্নত ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কক্সফাজায কুতুফর্দয়া 149 উিয ধুরুাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

রিীপুয যাভগে 

150 ানাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

151 বাদুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

152 ইছাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

153 চর্ন্ডপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

154 দযদফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

155 কযাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

156 বাটযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

চাঁদপুয 

  

পর্যদগে 

157 রূা উিয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

158 বগার্ফন্দপুয উিয (নয়ায াট) ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

159 ফার্রথুফা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

160 াইকাো উিয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

161 গুর্ন্ফ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

162 সুর্ফদপুয র্িভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

163 সুর্ফদপুয পূফ ি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

164 বগার্ফন্দপুয দর্িণ যাভপুয 1 1 1 

াইভচয 165 নীরকভর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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োহ্মনফার্েয়া 

নার্যনগয 

166 বগায়ারনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

167 বরাকুট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

168  াংকযাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

169 গুর্নয়াউক ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

170 ধযভন্ডর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

171 চােতরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

আখাউো 172 ভর্নয়ন্দ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

যাইর 

173 বতর্রকার্ন্দ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

174 কার্রকচ্ছ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

175 ভরাই ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

176 র্ফটঘয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

177 আইযর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

র্ফজয়নগয 

178 যলপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

179  নুযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

180 ভজর্রপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

181 র্ফষ্ণুপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

182  আউর্রয়াফাজায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

বনায়াখারী 

বফগভগে 

183 র্যণর্ফর্ফইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

184 বগাারপুযইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

185 যাজগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

186 যীপপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

187 দ্যগ িাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বনফাগ 

188  ছাতাযাইয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

189 গাজীযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

190 পর্কযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

191 কুতুদফযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

192 বকযাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

চাটর্খর 

193 বনায়াখরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

194 র্খরাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

195 যাভনাযায়নপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কর্ফযাট 
196 ফাটাইয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

197 কযভফক্স ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ার্তয়া 

198 জাাজভাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

199 বুর্েযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

200 বানর্দয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

201 তভরুর্দ্দ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

202 চযঈশ্বযযায় ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

203  নরর্চযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

204 সুখচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কুর্ভিা 
োহ্মণাো 

205 ভাধফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

206 াদফাফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

207 দুরারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

মুযাদনগয 208 ফাবুটিাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বপনী বপনী দয 
209 ধর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

210  ির্দ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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যাজাী 

ফা 211 দারুা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বগাদাগােী 
212 ফেগার্ছ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

213 ফাসুদদফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফাঘা 214 ভীযগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

পুঠিয়া 
215 াইকাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

216 র্রভার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফাগভাযা 

217 াটভাধনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

218 একডারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

219 ফের্ফানরী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

220 াটগাদোাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

জয়পুযাট 

কারাই 
221 পুনট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

222 ভাত্রাই ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বিত রার 
223 ভামুদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

224 ফেতাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফগুো 

আদভর্দঘী 

225 ছার্য়তয়ানগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

226 কুন্দ্রগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

227 ান্তাায ‘খ’ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

228 চাাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

নর্ন্দগ্রাভ 
229 বুেইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

230 বাটযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কাালূ 

231 ভারঞ্চা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

232 জাভগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

233 কারাই উর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

234 াইকে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বানাতরা 

235 বজাোগাছা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

236 ফালূয়াাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

237 বতকানী চুকাইনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

238 ভধুপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

গাফতরী 

239 কাগইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

240 নীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

241 বানাযায় ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

দুচাঁর্চয়া 

242 তাদরাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

243 র্জয়ানগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

244 গুনাায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ধুনট 

245 বচৌর্কফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

246 ভথুযাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

247 র্চকাী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

248 কাদরযাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ার্যয়াকার্ন্দ 

249 চন্দনফাইা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

250 কুতুফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

251 ববরাফার্ে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

নগাঁ 

নগাঁ দয 252 ফার্রায-াঁাইগার্ে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ভান্দা 

253 প্রাদপুয-কাঁদাাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

254 কফ-র্ফষ্হহুপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

255 বাযদা-বততুর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 



 

                                                                     ৮-   ৯  

 

 
             ৮ 

 

৭৬ 

 

বজরায নাভ উদজরায নাভ µwgK bs BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

াফনা 

াফনা দয 

256 বদাগাছী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

257 বাঁোযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

258 গদয়পুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

259 দুফর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

আটঘর্যয়া 

260 রহ্মীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

261 বদদফািয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

262 ভাজাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ঈশ্বযদী 

263 াাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

264 রহ্মীকুন্ডা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

265 াঁো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

চাটদভায 

266 ছাইদকারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

267 তপরজানা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

268 াশ্বিডাাংগা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

269 র্যপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

270 র্নভাইচো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বাঙ্গুযা 

271 খানভর্যচ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

272 র্দরাায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

273 র্ফ-নগয-১ নাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

পর্যদপুয 274 াদর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বফো 

275 ভাশুভর্দয়া ঢারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

276 পুযান বাদযাংগা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

277 রূপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াঁর্থয়া 
278 কযভজা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

279 বিতুাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

সুজানগয 

280 যানীনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

281 দুরাই ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

282 নার্জযগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্যাজগে 

র্যাজগে দয 

283 ফনফােীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

284 বখাকাফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

285 বাটর্য়াযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

286 বভছো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াজাদপুয 287 ববোদকারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

তাযা 

288 ফস্তুরইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

289 ফেভাঝদর্িণা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

290 কুন্দইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

291 নাদদাবয়দপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

292 বগান্তা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কাভাযখন্দ 293 ঝাঐর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

উিাাো 

294 দুগ িঅনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

295 উধুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

296 াো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

297 ধযইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

298 বগাজা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

299 তচত্রাটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

300 র ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

301 ঞ্চদিাী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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র্যাজগে 

যায়গে 

302 ধানগো বৌয  ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

303 ার্রয়াগার্ে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

304 ঘুযকা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

305 েহ্মগাছা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

306 ধুর্ফর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

307 াদফগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

308 চান্দাইদকানা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

309 ধানগো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বফরকুর্চ 
310 বতয়ার্য়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

311 যাজাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বচৌারী 

312 র্ভযকুটিয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

313 বফর্তর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

314 উভযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

315 ভার্রাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বজরায নাভ উদজরায নাভ µwgK 
bs 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

খুরনা 

র্দঘর্রয়া 316 বনাটী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

ডুমুর্যয়া 317 থুকো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াইকগাছা 318 গেইখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফাদগযাট 

বভােরগে 

319 বভােরগে দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

320 গুর্রাখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

321 তদফজ্ঞাটী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

322 কঞ্চকযণ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

যনদখারা 323 যাদয়ন্দা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

যাভার 324 হুেকা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

নোইর 

কার্রয়া 

325 ারাভাফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

326 চাচুেী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

327 বপুযরী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

328 ার্ভদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

329 করাফার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

330 ফাঐদানা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

331 যডাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

332 খার্য়ার ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বরাাগো 

333 বরাাগো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

334 জয়পুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

335 কাীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

336 বনায়াগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

337 রাহুেীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

338 বকাটাদকার ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

339 র্দঘরীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

340 ভার্িকপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 



 

                                                                  ৮-   ৯  

 
                

 

 

 

 

৭৮ 

বজরায নাভ উদজরায নাভ µwgK 
bs 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

মদায 

মদায দয 

341 াঁচফার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

342 চাঁচো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

343 ইছারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

344 যাভনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

345 কচুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

346 পদতপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

347 নদফন্দ্রপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

348 বরবুতরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 1 

র্ঝকযগাছা 

349 র্মুর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

350 নাবাযন ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

351 গোনন্দপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

352 ার্জযফাগ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ভর্নযাভপুয 

353 বগাারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

354 ঝাঁা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

355 ববাজগাতী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

356 চালুয়াাটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

357 বযার্তা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

358 র্যদাকটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

359 শ্যাভকুে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

360 ঢাকুর্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

অবয়নগয 361 ায়যা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফাঘাযাো 
362 খাজুযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

363 বফতারাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ভাগুযা 

ভাগুযা দয 

364 আঠাযখাদা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

365 যাঘফদাইে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

366 বাফনাটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

367 জগদর ইউর্নয়ন  ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

368 ত্রর্জৎপুয ইউর্নয়ন  ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

369 ভার্রগ্রাভ ইউর্নয়ন  ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ার্রখা 
370 আোো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

371 র্যপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

শ্রীপুয 

372 শ্রীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

373 ব্দারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

374 কার্দযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াতিীযা 

াতিীযা দয 

375 র্পাংেী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

376 ফাঁদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

377 আগাযদাযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

378 ফিী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

379 আর্রপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

করাদযায়া 

380 ফাভনখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

381 জয়নগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

382 জরারাফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

তারা 

383 নগযঘাটা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

384 সুবার্নী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

385 খর্ররনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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াতিীযা 

আাশুর্ন 

386 প্রতানগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

387 শ্রীউরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

388 দযগাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

389 খাজযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বদফাটা 390 নয়াাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কার্রগে 

391 কার্রগে দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

392 বাোর্ভরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

393 ফন্তপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

394 জয়ত্রকাটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

395 যতনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

শ্যাভনগয 

396 বুর্েদগায়ার্রনী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

397 গাবুযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

398 র্ভরূর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

399 নর্কপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

র্ঝনাইদ 

র্ঝনাইদ দয 

400 র্ঝনাইদ বৌয ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

401 াগান্না ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

402 র্রধানী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

403 গান্না ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

404  ভাযাজপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

405 বাোাটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

406 র্যাংকযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

407 বদাগার্ছ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

408 পৄযর্ন্ধ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

409 বঘাোার ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

410 কারীচযনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

411 সুযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্যণাকুন্ডু 

412 বায়না ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

413 বজাোদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

414 কাাাটিয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

415 পর্র ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কারীগে 

416 জাভার ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

417 বকারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

418 র্নয়াভতপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

419 র্ভরা-বযাকনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

420 র্িদরাচনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

421 ফাযফাজায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

422 কাষ্টবাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

423 সুন্দযপুয-দ্যগ িাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ভদপুয 

424 আজভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

425 পদতপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

426 স্বরূপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

427 শ্যাভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

428 কার্জযদফে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

429 ফাঁফােীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

430 নাটিভা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

431 ভান্দাযফােীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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কুর্স্টয়া 

কুর্ষ্টয়া  দয 

432 ভজভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

433 আরভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

434 ঝাউর্দয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

435  বগাস্বভীদ্যগ িাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

436 আব্দারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

437 ভদনাযর্দয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

438 উজানগ্রাভ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

439 আইরচাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

440 াটিকাফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বদৌরতপুয 
441 আদাফােীয় ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

442 খর্রাকুর্ন্ড ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কুভাযখারী 

443 দকী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

444 নন্দরারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

445 মদুফয়যা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

446 ফাগুরাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

447 চাঁদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

448 ার্ন্ট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বখাকা 449 আভফােীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বভদযপুয 
গাাংনী 

450 ধানদখারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

451 বঘারটাকা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

452 ফামুন্দী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

453 বততুরফােীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

মুর্জফনগয 454 বভানাখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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ফর্যার 

ফর্যার দয 

455 চন্দ্রদভান ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

456 াদয়স্তাফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

457 চাঁদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

458 চযকাউয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

459 চযদভানাই ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

460 টুর্েফার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

461 চযফার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফানাযীাো 

462 ইলুায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

463 চাখায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

464 র্রয়াফাকপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

465 উদয়কাঠী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

466 র্ফাযকার্ন্দ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

467 তয়দকাঠী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 



 

                                                                    ৮-   ৯  

 

 
 

                

 

 

 

৮১ 

 

 

 

 

বজরায নাভ উদজরায নাভ µwgK 
bs 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

ফর্যার 

বভদর্ন্দগে 

468 উরার্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

469 রতা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

470 র্ফযানন্দপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

471 চানপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

472 আর্রভাফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

473 জাোর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্জরা 

474 গুয়াফােীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

475 র্যনাথপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

476 বভভার্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

477 ধুরদখারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

আবগরঝাো 478 য়াযাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

মুরাদী 

479 তয়কা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

480 চযকাদরখা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

481 কার্জযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

482 গাছুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফযগুনা 

াথযঘাটা 
483 চযদুয়ানী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

484 বরমুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বফতাগী 
485 বানাফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

486 বুোভজুভদায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফাভনা 
487 বুকাবুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

488 বডৌয়াতরা  ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্দযাজপুয 

র্দযাজপুয  দয 

489 র্দযাজপুয বৌয ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

490 ার্যকতরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

491 বটানা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

492 র্কদায ভর্িক ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

493 ফদভতরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বনছাযাফাদ 

494  ফরর্দয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

495 বাাগদর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

496 স্বরূকাঠী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

497 সুটিয়াকাঠী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

498 তদাযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

499 মুদয়কাঠী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

500 াদযাংকাঠী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বান্ডার্যয়া 

501 বতর্রখাযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

502 র্বটাফােীয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

503 নদমূরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

504 বগৌর্যপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

505 ইকর্য ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্জয়ানগয 
506 ফার্রাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

507 িাী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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র্দযাজপুয 

ভঠফােীয়া 

508 ভঠফােীয়া দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

509 তুলখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

510 র্ভরুখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

511 আভোগার্ছয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

512 ফেভাছুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

513 দাউদখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

514 বফতদভায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

515 গুর্রাখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কাউখারী 

516 কাউখারী দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

517 আভোজুর্ে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

518 য়না যঘুনাথপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ববারা 

বদৌরতখান 

519 দর্িণ জয়নগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

520 চযাতা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

521 চযখর্রপা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

522 ার্জপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

523 বফানীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বফাযানউর্দ্দন 

524 র্িয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

525 াচো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

526 বদউরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

527 ফেভার্নকা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

528 াাননগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

529 কার্চয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

530 কুতুফা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

রারদভান 

531 চযভূতা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

532 র্িভ চযউদভদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

533 রড িার্ড িে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

534 যভাগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

চযপিান 

535 াজাযীগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

536 চযকরভী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

537 আছরাভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

538 ভানগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

539 আর্ভনফাদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

তজুভর্দ্দন 

540 বানপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

541 ফভরাংচো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

542 চাঁচযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ভনপুযা 
543 ভনপুযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

544 উিয াকুর্চয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ঝারকাঠি 

যাজাপুয 

545 শুিাগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

546 াতুর্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

547 ফেইয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কাঠার্রয়া 

548 বচচযীযাভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

549 াটিখারঘাটা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

550 আোবুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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টুয়াখারী 

র্ভজিাগে 
551 ভর্জদফার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

552 আভযাগার্ছয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

দর্ভনা 

553 বফতাগী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

554 আরীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

555 যনদগাারদী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

গরার্চা 
556 াতাবুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

557 চযর্ফশ্বা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

যাাংগাফারী 
558 যাাংগাফারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

559 চার্রতাবুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বজরায নাভ উদজরায নাভ µwgK 
bs 
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র্দরট ফারাগে 560 বুরুো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 1 0 

সুনাভগে 

সুনাভগে দয 561 বভানপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

দর্িণ সুনাভগে 
562 র্িভ াগরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

563 াথার্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ধভ িাা 564 াইকযাটি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

তার্যপুয 565 শ্রীপুয (উঃ)ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বদায়াযাফাজায 566 বদাার্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বভৌরবীফাজায 

যাজনগয 567 কাভাযচাক ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কভরগে 

568 কভরগে দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

569 আদভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

570 মুর্ন্পফাজায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

ফেদরখা 571 ভূগা (উিয াফাজউয) ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্ফগে ফার্নয়াচাং 
572 সুজাতপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

573 খাগাউো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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যাংপুয যাংপুয দয 

574 যর্দদফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

575 ভর্ভনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

576 চন্দনাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

577 খদরয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

578 াদফগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

579 াতগাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

গাইফান্ধা াঘাটা 580 উিাদানাতরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ঠাকুযগাঁ 

ঠাকুযগাঁ দয 

581 র্চরাযাং ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

582 বভাাম্মদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

583 আখানগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

ীযগে 

584 জাফযাট-তফরুচনা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

585 খনগাঁ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 

586 বনগাঁ-বদৌরতপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 0 
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ঠাকুযগাঁ 

যানীাংবকর 
587 বরদো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

588 ফাদচায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 0 1 

র্যপুয 

589 বগদুযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

590 ফকুয়া-ডােীাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

591 র্যপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

592 বাতুর্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফার্রয়াডাাংগী 

593 ার্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

594 ফেরাফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

595 দুসু ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

596 ফেফার্ে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্দনাজপুয 

র্দনাজপুয দয 

597 যা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

598 উথযাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

599 াংকযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

600 আস্কযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

601 কভরপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

602 আউর্রয়াপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্ফযর 

603 বান্ডাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

604 ধভ িপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

605 আর্জভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

606 ধাভইয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

607 র্ফদজাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

608 ভেরপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

609 যানীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বফাচাগে 

610 নাপানগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

611 ইার্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

612 ছাতইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

613 যনগাঁ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কাাদযার 

614 ডাফয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

615 যসুরপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

616 তাযগাঁ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

617 যাভচন্দ্রপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফীযগে 

618 র্নজাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

619 বভাাম্মদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

620 াদতায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

621 বভানপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

622 ভর্যচা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

623 বফাগনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

খানাভা 

624 আোযাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

625 বগাযারর্ডর্ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

626 বাফকী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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র্দনাজপুয 

র্চর্যযফন্দয 

627 নযতপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

628 বততুর্রয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

629 আদরাকর্ডর্ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

630 াতনারা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

631 পদতজাংপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

632 ইফপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

633 অভযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

634 াইতাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

635 র্বয়াইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

636 পুনর্ি ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

পৄরফার্ে 

637 কার্জয়ার ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

638 বফতর্দঘী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

639 খদয়যফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

640 তদরতপুয র্ফনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

641 র্ফনগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

র্ফযাভপুয 

642 খানপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

643 র্দয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

644 কাটরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

645 বজাতফানী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

646 র্ফনাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

নফাফগে 

647 বাদুর্যয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

648 বগারাগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

649 ারখুর্েয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

650 ভামুদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

651 পুটিভাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

652 দাঊদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ার্কভপুয 

653  বফায়ারদাঁে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

654 আরীাট ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

655 খোভাধফাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বঘাোঘাট 
656 বুরার্কপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

657 র্াংো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

াফ িতীপুয 

658 চর্ন্ডপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

659 বভার্ভনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

660 বভাদস্তাপাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

661 াফো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

662 ার্ভদপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

663 র্যযাভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

কুর্েগ্রাভ 

যাজাযাট 

664 নাডাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

665 চার্কযায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

666 উভয ভর্জদ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

667 র্ছনাই ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

668 ঘর্েয়াডাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

পৄরফােী 

669 র্মুরফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

670 বাোদভােইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

671 কার্পুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

672 ফের্বটা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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ঞ্চগে 

ঞ্চগে দয 
673  গর্েনাফার্ে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

674 ভাগুো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বদফীগে 

675 দন্ডার ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

676 বানাায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

677  ারডাাংগা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

678 বচাংঠিাজযাডাাংগা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

679 বটপ্রীগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

680 বদফীডুফা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

আদটায়াযী 

681 ফরযাভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

682 ধাদভায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

683 আদরায়াখয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বফাদা 

684 াদকায়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

685 চন্দনফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

686 াঁচীয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

687 ভাদেয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

688 কাজরদীর্ঘ-কার্রয়াগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

689 ফেী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বজরায নাভ উদজরায নাভ µwgK 
bs 

BDwbqb f‚wg Awd‡mi bvg ল্যাপটপ প্রিন্টার স্ক্যানার 

ভয়ভনর্াং 

ভয়ভনর্াং দয 

690 আকুয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

691 বকয়াটখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

692 খাগডয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

693 বাফখারী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

694 দাপুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

695 চযঈশ্বযর্দয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

696 চযর্নরর্িয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

697 কুর্ষ্টয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

698 অষ্টধায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

699 বফাযযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

700 যানগে ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

701 র্যতা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বালুকা 

702 কার্চনা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

703 যাবজ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

704 র্ধতপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

705 ভর্িকফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

706 ডাকার্তয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

707 র্ফরুর্নয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

708 বভদুয়াযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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ভয়ভনর্াং ালুয়াঘাট 

709 স্বদদী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

710 র্ভফনকুো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

711 জুগরী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

712 তকচাপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

713 ধাযা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

714 আভবতর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বনত্রদকানা 

খার্রয়াজুযী 

715 নগয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

716 কৃষ্ণপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

717 গাজীপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বকন্দুয়া 

718 গোদডাফা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

719 ার্তপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

720 ফরাইর্মুর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

721 ফািা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

722 াইকুো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 0 0 

ভদন 

723 কাইটাইর ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 1 1 

724 দভশ্রী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 1 1 

725 ভাঘান ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

726 নাদয়কপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

727 ানপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

আটাো 

728 স্বযমুর্য়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

729 শুনই ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

730 ফার্নয়াজান ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

731 দুজ ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

732 সুখাযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

করভাকান্দা 
733 বগাগরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

734 ফেখান ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

জাভারপুয 

ইরাভপুয 735 চযদগায়ার্রনী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ভাদাযগে 
736 আদাযর্বটা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

737 বজােখার্র ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

বদয়ানগে 

738 ফাাদুযপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

739 র্চকাজানী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

740 চযআভখায়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

741 াযযাভ যাভপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

ফকীগে 

742 ফািাদজােইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

743 র্নরর্িয়া ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

744 ফগাযচয  ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

745 ধানুয়া কাভারপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

746 বভরুযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

747 গাধুযাো ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 
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বযপুয 
বযপুয দয 

748 কাভাদযযচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প  1 1 1 

749 ফার্তর্খরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

750 গার্জযখানায ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

751 ধরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

752 তচতনর্খরা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

753 রছভনপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

754 চযর্িভাযী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

755 ফরাদয়যচয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

756 বযৌা ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

757 যঘুনাথপুয ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 1 1 1 

নার্রতাফােী 
758 নার্রতাফােী ইউর্নয়ন ভূর্ভ অর্প 0 1 0 

  742 634 650 
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