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বা রেদনয ভানুফসতযতায াদযয সফলদ আদরািনা । সডসজ, সফআয জানান রম, আন্ত:নগয, রভইর এক্সদপ্র ও 

ররাকার রেদনয ভানুফসতযতায ায এসপ্রর/২০১৭ ভাদ মথাক্রদভ ৯ ১%, ৭৮%, ৮ ৯% । ভাি য/২০১৭ ভাদ 

আন্ত:নগয, রভইর এক্সদপ্র ও ররাকার রেদনয ভানুফসতযতায ায সের মথাক্রদভ ৯১%, ৭৮%, ৮৯ %। 
নফসনদাগকৃত রস্টন ভাস্টাযদদয দান কযা দর এফাং সফদ্যভান গসত সনন্ত্রণাদদদয াংখ্যা কসভদ আনা ম্ভফ 

দর াসফ যক ভানুফসতযতায ায আযও উন্নত কযা ম্ভফ দফ।   প্রসতটি রস্টদন ভসূিী রফাদড য  এফাং সফআয এয 

ওদফ াইদট রেদনয ভসূিী প্রদ যন কযা দচ্ছ। 

সডসজ, সফআয আদযাও জানান রম, রেদনয সবতয, ীট কবায এফাং টদরট সনসভত সযস্কায-সযচ্ছন্ন কযা দচ্ছ। 

রভ/১৭ ভাদ পূফ যাঞ্চদর ৭০৩ টি এফাং সিভাঞ্চদর ৬৬১টি  রকাদিয সপউসভদগন কযা দদে। রভ/১৭ ভাদ 

পূফ যাঞ্চদর ২৭৯টি এফাং সিভঞ্চদর ২৭ টি রকাদিয রিায সযফতযন/রভযাভত কযা দদে। এএএই/টিএক্সআয 

এফাং টিএক্সআযগণ রক আ ন্ত:নগয রেন কর রেদনয সযস্কায সযেন্নতা এফাং োসনত মাত্রীাধাযণ  মাদত 

স্বাচ্ছদে ভ্রভণ কযদত াদযন র সফলদ জাগ দৃসষ্ট যাখায সনদদ য রদা  দদে এফাং তা মথামথবাদফ ারন কযা 

দচ্ছ। এ সফলদ বফদ আদরািনা  এফং বনম্নফবণ িত বদ্ধান্ত গৃীত য়।  
 

সদ্ধান্ত:  

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) Pointsman দদ দদান্নবতয ক্ষেত্রে ব াংরাদদ রযরওদয 

চতুথ ি শ্রেবণয দদয বনদয়াগবফবধ প্রদয়াজদন ংদাধদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা শ্রমদত াদয। 

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

২। অসতসযক্ত ভাসযিারক 

(আই/আযএ/অাদযন/) 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৩। ভাব্যফস্থাক, (পূফ য/সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৪। যুগ্ম-ভাসযিারক 

(অাদযন/প্রদকৌরী/রভকাসনকযার), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৫। িীপ কভাস যার 

ম্যাদনজায(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

(২) 

 

উব অঞ্চদর e-tendering  দ্ধসতদত 

outsourcing এয ভাধ্যদভ রদেম্বয, ২০১৭ ভাদয ভদধ্য 

সুইায সনদাগ কাম যক্রভ ম্পন্ন কযদত দফ।  

(৩) 

 

গ্াাংকায অথফা অন্যদকান গ্রণদমাগ্ উাদ ফঙ্গফন্ধু রতুয 

উয সদদ ররাদকাদভাটিব াযাাদযয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত ফ। 

 
 

৪.২। রযরওদয সনযাত্তা ব্যফস্থাোঃ  

 আদরািনাোঃ  

সডসজ, সফআয জানান রযর রাইদনয উয থিাযী াযাায ও সনযাত্তা াংক্রা ন্ত সফসবন্ন সফলদ দিতনতামূরক 

সফজ্ঞসপ্ত ফ যদল ২৩.০৬. ২০১৭ তাসযদখ দদসনক কাদরয কন্ঠ, কাদরয খফয, রডইরীান  সত্রকায ভাধ্যদভ প্রিায 

কযা দদে। ফতযভাদন প্রসতটি রযরওদ রস্টদন অসিসনফ যাদনয ব্যফস্থা  যাখা  আদে। বাসত ফদরন রম, রেদনয 

সবতদয সনযাত্তা ও দিতনতামূরক রঘালণা প্রিায সনসিত কযদত দফ। সতসন আদযা ফদরন রম, ম্প্রসত রযরবফদন 

একটি অসিদূঘ যটনা ঘদটদে। তাৎক্ষসণক ব্যফস্থা গ্রদণয পদর ফড় ধযদনয রকান ক্ষক্ষসত সন। রযরবফদন অসি 

সনফ যান মন্ত্রাসত/যঞ্জাভাসদয ব্যফায দ্ধসত ম্পদকয অদনদকযই ধাযনা রনই। এ কাযদণ কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয 

জন্য অসি সনফ যান দ্ধসত ও মদন্ত্রয ব্যফাদযয উয প্রসক্ষদণয আদাজন কযায যভা ি শ্রদন। বতবন পাায াসব য 

ও  সসবর সডদপন্স দপ্তদযয  কভ যকতযাদদয তত্ত্বাফধাদন কভরাপুয রযর রস্টদন অসিসনফ যান ব্যফস্থায ওয ভড়ায 

আদাজশ্রনয উয বতবন গুরুত্বাদযা কদযন। এ প্রদঙ্গ সজআইসফআয ফদরন রম, প্রসতটি রস্টদন অসিসনফ যাদনয 

ব্যফস্থা সনসিতকযদণয াাাস অসিসনফ যান মদন্ত্রয াংখ্যা বৃসদ্ধ কযায সদ্ধান্ত গৃীত দদে। তদফ প্রসত রস্টদন 

কটি অসিসনফ যান মন্ত্র থাকদত াদয তায রকান সনসদ যষ্ট াংখ্যায উদেখ রনই । পাায াসব য ও  সসবর সডদপন্স 

দপ্তদযয  কভ যকতযাদদয াদথ আদরািনা কদয এ াংখ্যা সনধ যাযণ কযা রমদত াদয।  

 



বা আদরািনা  রম, সিভাঞ্চদর ১৩ টি Stone Throwing Point সিসিত কযা দদে। সএভই 

(পূফ য) দত প্রাপ্ত তথ্য অনুমাী জানুাযী দত রভ ভা ম যন্ত রম কর জাগা াথয রেোঁড়ায ঘটনা ঘদটদে, র 

কর স্থাদনয নাভ উস্থান কযা । পূফ যফতী বায সদ্ধান্ত অনুমাী থানা/উদজরা সবসত্তক   “Stone 

Throwing Area”-য তাসরকা রপ্রযদণয সদ্ধান্ত থাকদরও ভাসযিারদকয দপ্তয দত রকান তাসরকা াওা 

মাসন। বাসত ফদরন রম, রজান সবসত্তক (পূফ যাঞ্চর ও সিভাঞ্চর)  “Stone Throwing Area”-য 

তাসরকা প্রস্তুত দ থাকদর তা ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদয ভাধ্যদভ ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযদত দফ। প্রাপ্ত 

তাসরকায রপ্রসক্ষদত স্থানী প্রান তথা উদজরা সনফ যাী অসপায এয াদথ ত্র রমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ সঢর 

রেোঁড়ায সফলটি ফন্ধ কযায জন্য অনুদযাধ কযা রমদত াদয। সতসন আদযা জানান, মাত্রীদদয সনযাত্তায জন্য 

সেনতাইকাযী, ভরভাটি য ইতযাসদ রমদকান ধযদণয রিাযািারান ও অবফধ ভারাভার সযফন রযাদধ রযর সনযাত্তা 

ফাসনী ও রযর পুসর কাজ কদয মাদচ্ছ। এফ সফল সফস্তাসযত আদরািনা  এফাং আদরািনাদন্ত সনম্নফসণ যত সদ্ধান্ত 

গৃীত ।  
 

সদ্ধান্ত: 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) পাায াসব য ও  সসবর সডদপন্স দপ্তদযয  াদথ আদরািনা কদয 

প্রসত রস্টদনয জন্য প্রদাজনী াংখ্যক অসিসনফ যাক মন্ত্র 

স্থাদনয ও পুযান মন্ত্র প্রসতস্থাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

১। অসতসযক্ত সিফ, রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৩। অসতসযক্ত ভাপুসর সযদ যক, 

রযরওদ পুসর। 

৪। িীপ কভানডযান্ট (পূফ য/সিভ), 

রযরওদ সনযাত্তা ফাসনী, 

িট্টগ্রাভ/যাজাী। 

 

(২) 

 

পাায াসব য ও  সসবর সডদপন্স দপ্তদযয  কভ যকতযাদদয 

তত্ত্বাফধাদন রযরবফদন ও কভরাপুয রযর রস্টদন অসিসনফ যান 

ব্যফস্থায উয ভড়ায আদাজন  কযদত দফ। 

(৩) ফাংরাদদ শ্রযরওদয়য কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয বি বনফ িান মদেয 

ব্যফায ও দ্ধবতয বফলদয় প্রবক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

(৪) থানা/উদজরা সবসত্তক “Stone Throwing Area”-য 

তাসরকা ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযদত দফ। 
 

৪.৩। জনফর সনদাগ ও প্রসক্ষণ াংক্রান্ত: 
 

আদরািনাোঃ 

 

সডসজ, সফআয জানান রম,  সনদাগ াংক্রান্ত িরভান ভাভরামূ দ্রুত সনস্পসত্তয রদক্ষয অগ্রাসধকায সবসত্তদত কাম যকযী 

ব্যফস্থা গ্র ণ এফাং সনদাগ কাম যক্রভ  দ্রুত  ম্পন্ন কযায জন্য উব অঞ্চদরয সজএভগণদক যাভ য রদা দদে। 

বাসত ফদরন রম, প্রসতসনত সনদাগ াংক্রান্ত প্রদেয েুখীন দত । সনদাদগয সফলদ সফস্তাসযত তথ্যাসদ 

ভাননী ভন্ত্রীয উসস্থসতদত সনদাগ াংক্রান্ত বা আহ্বান কযদত দফ। সতসন সজএভ পূফ য ও সিভ এয সনকট 

রযরওদয গুরুত্বপূণ য দমূদ সনদাদগয অগ্রগসতয সফলদ জানদত িান। সজএভ (পূফ য) জানান রম, ২০১৬ াদর 

োড়ত্র প্রদানকৃত  রভাট ২৯ কযাটাগযীয ৮৫৬ টি দদয ভদধ্য ১৫ কযাটাগযীয  ১৩২ টি শূন্য দদ সনদাগ ম্পন্ন 

দদে। ০৩ কযাটাগযীয চূড়ান্ত সনদাগ যীক্ষা এফাং ০১ কযাটাগযীয  সরসখত যীক্ষা ম্পন্ন দদে। অফসষ্ট ১০ 

কযাটাগযীয ভদধ্য ০৯ কযাটাগযীয দদয  সনদাগ যীক্ষা  সঘ্রই শুরু দফ এফাং ০১ কযাটাগযীয দদয ( রফসডাং 

রাট যায) সনদাগ সফসধ না থাকা সনদাগ সফজ্ঞসপ্ত রদা মাসন। তাোড়া, ১৩৩ টি এরসডএ-কাভ-কসম্পউটায 

অাদযটয  দদয সরসখত যীক্ষা ২২/১১/২০১৪ তাসযদখ ম্পন্ন  সকন্তু আদারদতয যাদয কাযদণ সনদাগ  

কাম যক্রভ ফতযভাদন স্থসগত যদদে।  

সজএভ (সিভ) জানান রম, োড়ত্র প্রদানকৃত দদয ভদধ্য রভাট ২৮ টি  কযাটাগযীয সফযীদত দদয াংখ্যা সের 

৪৬১। তায ভদধ্য ৩২৫ টি দদ সনদাগ ম্পন্ন দদে মায পদর ২৩ কযাটাগযীয দদ সনদাগ ম্পন্ন দদে। ৫ 

কযাটগযীয সনদাগ ফাসক আদে। সতসন আদযা জানান রম, ওদম্যান এয ১১১৩ টি দদ সনদাদগয উয ভাভরা 

দদে। তাোড়া রটদম্পাযাযী রগটম্যান এয ৮৫১ টি দ প্রদজক্ট এয আওতাধীন এফাং প্রদজদক্টয রভাদ প্রা রদলয 

ম যাদ ওা উক্ত দদ দ্রুত সনদাগ ম্পন্ন কযদত দফ। বাসত দ্রুত সনদাগ প্রসক্রা ম্পদন্নয উয গুরুত্বাদযা 

কদযন। এ সফলদ সফস্তাসযত আদরািনা  এফাং সনম্নফসণ যত সদ্ধান্ত গৃসত । 

 



 

 

সদ্ধান্ত:  

 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) সনদাগ াংক্রান্ত িরভান ভাভরামূ দ্রুত সনষ্পসত্ত কযতোঃ সনদাগ 

প্রসক্রা মথামথ স্বচ্ছতা সনসিত কদয ততা ও সনযদক্ষতায 

াদথ দ্রুত সনদাগ ম্পাদন কযদত দফ। 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান)/(আইন), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ 

৩। ভাব্যফস্থাক (পূফ য/সিভ) 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৪। সওসএ(পূফ য), ফাাংরাদদ 

রযরওদ, িট্টগ্রাভ। 

(২) সনদাদগয সফলদ সফস্তাসযত তথ্যাসদ ভাননী ভন্ত্রীয উসস্থসতদত 

সনদাগ াংক্রান্ত বা আহ্বান কযদত দফ। 

 
 

৪.৪। রযরওদয যাজস্ব আ বৃসদ্ধ এফাং সযিারন ব্য হ্রাোঃ 
 

আদরািনাোঃ 
 

সডসজ, সফআয জানান রম,  ২০১৬-১৭ অথ য ফেদযয জুরাই /১৬ দত রভ/ ২০১৭ ভাদ ১১৩৮ রকাটি টাকা আ ।  

২০১৬-১৭ অথ য ফেদয যাজস্ব আদয রক্ষযভাত্রা ১৩৫৮.৭৩ রকাটি টাকা। আা কযা মা যাজস্ব আদয রক্ষযভাত্রা 

অসজযত দফ। বাসত ফদরন রম, মাত্রী/ভারাভার/াদবযর দত যাজস্ব আদয রক্ষদত্র APA-রত উসেসখত রক্ষযভাত্রা 

অজযদনয জন্য কভ যসযকল্পনা সনধ যাযণ কযা প্রদাজন।এ রদক্ষয যাজস্ব আদাদয ভাসক  রক্ষযভাত্রা সনধ যাযণ কদয তা 

ফাস্তফান কযদর ফাসল যক রক্ষযভাত্রা অজযন সনসিত কযা ম্ভফ দফ। এ সফলদ সফস্তাসযত আদরািনা  এফাং 

সনম্নফসণ যত সদ্ধান্ত গৃসত । 
 

সদ্ধান্ত: 

 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

 

 

(১) 

 

ফাংরাদদ শ্রযরওদয়য অয় বৃবদ্ধয রদক্ষে যাজস্ব আদাদয কর 

রক্ষদত্র সিসিত কযা একটি  ভাসবসত্তক অদায় সযকল্পনা দতযী 

পূফ যক রবর্তী ভ য় উস্থ ন করত্রর্ত ত্রব এবাং প্রতর্তম ত্র ই র 

ব স্তব য়ন/আদ য় তনতির্ত করত্রর্ত ত্রব। 

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

২। অসতসযক্ত ভাসযিারক 

(অাদযন/আয এ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

৩। ভাব্যফস্থাক (ফ য/সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভ যকতযা 

(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৪.৫।   ফাাংরাদদ রযরওদয জসভদত অফসস্থত অবফধ স্থানা উদচ্ছদ কাম যক্রভোঃ 
 

আদরািনাোঃ 

         শ্রভ ২০১৭, ভা ম িন্ত ফাংরাদদ শ্রযরওদয়য ঞ্চরবববিক শ্রভাট জবভ, বফধ দখদর থাকা জবভ ও বফধ দখর 

উদেদপূফ িক দখদর অনা জবভয তথ্য বনম্নরুঃ 

অঞ্চ ক্ষম ট জতম এতপ্র ২০১৭ য যন্ত  অববধ দখত্র 

থ ক  জতম 

ক্ষম ২০১৭ ম ত্র 

উদ্ধ রকৃর্ত জতম 

ম  ক্ষলত্র অববধ 

দখত্র থ ক  জতম 

মন্তব্য (জতমর 

তরম ণ,একত্রর) 

পূব য 24440.93 একর 803.44 একর 4.66 একর 798.78 একর  

তিম 37419.35 একর 2967.89 একর 13.28 একর 2954.61 একর  

ক্ষম ট 61860.28 একর 3771.33 একর 17.9৪ একর 3753.39 একর  

 

 

সডসজ, সফআয  জানান রম,  রেন সযিারনায সুসফধাদথ য রযর রাইদনয দু’া রযরভূসভদত স্থাসত কর অবফধ 

স্থানা উদচ্ছদ অসবমান সনসভতবাদফ সযিারনা অব্যাত আদে। উদচ্ছদকৃত জাগা মাদত পুনযা রফদখর না  

তা সনসিত কযায জন্য সজএভ (পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ/ যাজাী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদেন।   

 

বাসত ফদরন রম,  বৃক্ষদযান ও ফনায়ন জবভ দখদর যাখায একটি ন্যতভ উায়। এখন ফল িাকার ।বতবন 

ফাংরাদদ শ্রযরওদয় শ্রক তাদদয ব্যফহৃত জবভদত উযুক্ত প্রজাবতয বৃক্ষদযাদনয জন্য নুদযাধ জানান।   

 

সডসজ, সফআয জানান রম,  কভ যসযকল্পনা সনধ যাযদণয জন্য রষ্টকদাল্ডাযদদয াদথ রযরভূসভয ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

Workshop  এয আদাজন কযায  এফাং রযদরয উদচ্ছদকৃত জসভদত রকউ রমন স্থাী কাঠাদভা সনভ যাণ কযদত 

না াদয। শ্র বফলশ্রয় উবয় ঞ্চদরয বজএভ এয শ্রনতৃদত্ব বনয়বভত ভবনটয কযা শ্রে। 

 বা আদরািনা  রম, ভূ-ম্পসত্ত সফবাদগ অদনক শূন্য দ যদদে। জনফর সনদাগ কযা দর ভূসভ াংক্রান্ত 

ভস্যাফরী অদনকটা দূযীভূত দফ। বাসত ফদরন রম, রযদরয রফ সকছু গুরুত্বপূণ য ইসুয, রমভন- উদচ্ছদ, 

রফদখরকৃত জসভ  উদ্ধায, সনদাগ কাম যক্রভ, াটি যসপদকট ভাভরা ইতযাসদ সফলগুদরা সনদ কভ যারায আদাজন 

কযা রমদত াদয। এয পদর এ সফলগুদরায াদথ জসড়ত ভস্যা/প্রসতফন্ধকতা/জটিরতাগুদরা সিসিত কযা জ 

দফ এফাং উত্তযদণয উা রফয কযা ম্ভফয দফ। এ সফলদ সফস্তাসযত আদরািনাদন্ত সনম্নফসণ যত সদ্ধান্ত গৃসত 

। 

সদ্ধান্ত: 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) রেন সযিারনায সুসফধাদথ য রযর রাইদনয দুই াবয ফাাংরাদদ রযরওদয 

জসভদত অফসস্থত কর অবফধ স্থানা উদচ্ছদ অসবমান  সনসভতবাদফ 

অব্যাত যাখা উদচ্ছদকৃত জাগা মাদত পুনযা রফদখর না  শ্রজন্য 

ন্যান্য ব্যফস্থায াাাব শ্রযররাআশ্রনয দু’াদবিয পাকা স্থাদন থফা শ্রযর 

চরাচরর  ব্যাঘাত সৃবি না য় এভন স্থাদন তার গাে ফা উযুক্ত এ জাতীয় এক 

দদেয গাে রাগাদনায উদযাগ গ্রণ কযদত দফ। 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান/অআন), 

রযরথ ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৩। অসতসযক্ত ভাপুসর 

সযদ যক, রযরওদ 

পুসর। 

৪। অসতসযক্ত 

ভাসযিারক 

(অফকাঠাদভা), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৫। সজএভ (পূফ য/সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৬। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত 

কভ যকতযা (পূফ য/সিভ)। 

(২) কভ যসযকল্পনা সনধ যাযদণয জন্য অগস্ট/২০১৭ ভাদ রস্টকদাল্ডাযদদয াদথ 

“রযর ভূসভ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত” workshop এয আদাজন কযদত দফ। 

(৩) 

 

রযদরয উদচ্ছদকৃত জসভদত রকউ রমন স্থাী কাঠাদভা সনভ যাণ কযদত না াদয 

র সফলদ কাম যকযী দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ। 

 

 

 



 

 

 

৪.৬  ফাাংরাদদ রযরওদয াটি যসপদকট ভাভরা সনষ্পসত্ত । 
 

আদরািনাোঃ 

শ্রভ ২০১৭ ভা ম িন্ত ফাংরাদদ শ্রযরওদয়য াটি িবপদকট ভাভরায বফফযন বনম্নরুঃ 

 

ক্রবভক 

নং 

শ্রযরওদয় 

ঞ্চর 

এবপ্রর ২০১৭ ভাদয শ্রজয শ্রভ ২০১৭ ভাদয 

বনষ্পবি 

শ্রভ ২০১৭  ভাদয 

দাদয়য 

শ্রভ ২০১৭ ভাদয 

ভানাশ্রন্ত 

ভাভরা দাফীকৃত 

টাকায 

বযভাণ 

ভাভরা অদায়কৃত 

টাকায 

বযভাণ 

ভাভরা টাকায 

বযভাণ 

ভাভরা টাকায 

বযভাণ 

১ পূফ ি 115 ৫৮৬৫৪৭৬৮/- - ১০৭০৮১/- - - ১১৫ ৫৮৫৪৭৬৮৭/- 

২ বিভ ৪৯ ৪১১৭২২৭৩/- - ১৮০০০০/- - - ৪৯ ৪০৯৯২২৭৩/- 

৩ শ্রভাট ১৬৪ ৯৯৮২৭০৪১/- - ২৮৭০৮১/- - - ১৬৪ ৯৯৫৩৯৯৬০/- 

 

 

সডসজ, সফআয জানান রম, উব অঞ্চদরয াটি যসপদকট ভাভরা দ্রুত সনষ্পসত্তয রদক্ষয দাসত্ব প্রাপ্ত 

কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয কািাযীসবসত্তক দাসত্ব ফন্টন কযা দদে। ফদকা আদাদয তৎযতা রজাযদায কযা 

প্রদাজদন নতুন ভাভরা দাদয কযায জন্য ব্যফস্থা শ্রনয়া দয়দে। 

 

সডসজ, সফআয আদযা জানান রম, রম কর রজরা রযদরয াটি যসপদকট ভাভরা িরভান রকর রজরায াটি যসপদকট 

অসপাযদদয াদথ রমাগাদমাগ কদয ভাভরা সযিারনায তাসযখ ম্পদকয সনসিত  ওা সনধ যাসযত তাসযদখ 

রযরওদয মদথাযুক্ত প্রসতসনসধয উসসস্থসত  সনসিতকযণ এফাং ভাভরা সনস্পসত্তয সফলদ কাম যকযী দদক্ষ গ্রণ  

কযা দয়দে।  রযদরয াটি যসপদকট ভাভরাগুদরা মাদত একটি সনসদ যষ্ট সদদন/তাসযদখ কযা  র সফলদ াংসিষ্ট 

াটি যসপদকট অসপাযদক অনুদযাধ জানাদনায ব্যফস্থা গ্রন কযা দদে। 

সদ্ধান্ত:  

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) 

 

রসডাং াটি যসপদকট ভাভরামূ দ্রুত সনষ্পসত্তয উদদ্যাগ গ্রণ কযদত 

দফ। ফদকা আদাদয তৎযতা রজাযদায কযদত দফ। প্রদাজদন 

নতুন ভাভরা দাদদযয ব্যফস্থা সনদত দফ। ফদকা আদাদয 

সযভাণ ফাড়াদত দফ। 

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

২। যুগ্ম-সিফ (প্রান)(াংযুক্ত), 

রযরথ ভন্ত্রণার। 

৩। সজএভ (পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভ যকতযা 

(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৫। উ-সিফ (ভূসভ), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

 

 

 

 

 

 

 



 

৪.৭  ফাাংরাদদ রযরওদয ভূসভ উন্নন কয ও রৌয কয সযদাধোঃ 
 

আদরািনাোঃ 

শ্রভ ২০১৭  ম িন্ত ফাংরাদদ শ্রযরওদয়য বনকট ভূবভ উন্নয়ন কয বদশ্রফ ভূবভ ভেণারদয়য দাফী এফং বযদাবধত  

ভূবভ উন্নয়ন কদযয বফফযণ বনম্নরুঃ 

 

 

ক্রবভক নং ঞ্চর শ্রভ ২০১৭ 

ভা ম িন্ত 

প্রাপ্ত দাফী 

ভূবভ উন্নয়ন 

কয  খাদত 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ 

ভূবভ উন্নয়ন কয বযদাধ ভন্তব্য 

এবপ্রর ম িন্ত 

বযদাবধত 

শ্রভ ভাদয 

বযদাধ 

শ্রভাট 

বযদাধ 

১ পূফ ি - ১০.০০ শ্রকাটি ৮.৩৬ শ্রকাটি ০.৬৮ শ্রকাটি ১০.০০ শ্রকাটি  

২ বিভ - ৭.০০ শ্রকাটি ০.৮৬ শ্রকাটি ৫.৮০ শ্রকাটি ৬.৬৬ শ্রকাটি  

৩ শ্রভাট - ১৭.০০ শ্রকাটি ৯.২২ শ্রকাটি ৬.৪৮ শ্রকাটি ১৬.৬৬ শ্রকাটি  

 

  ভূবভ উন্নয়ন কয বযদাশ্রধয বফলদয় অদরাচনা য়। বিবজ বফ অয জানান সফসবন্ন াং স্থায দাফী অনুমাী ভূসভ 

উন্নন কয সযদাধ কযা দে। ভূসভ উন্নন কদযয অথ য রমন রপযৎ না মা শ্র বফলদয় তকি থাকায জন্য বাবত 

ংবিি করদক যাভ ি প্রদান কদযন। 

 
 

 

 সদ্ধান্ত: 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) 

 

ভূসভ উন্নন কদযয অথ য রমন রপযত না মা রসদদক রক্ষয যাখদত 

দফ। 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান)/(ফাদজট), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৩। অসতসযক্ত ভাসযিারক 

(অফকাঠাদভা), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৪। ভাব্যফস্থাক (পূফ য/সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৫। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভ যকতযা 

(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ রযরওদ। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৪.৮। ফাাংরাদদ রযরওদয অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তোঃ 

 

আদরািনাোঃ 

জুন ২০১৭ ম িন্ত ফাংরাদদ শ্রযরওদয়য বিট অবি এফং দাফী ও বনষ্পবিয বফফযণ বনম্নরুঃ 

 

ক্রঃ

নং 

ভেণারয়

/ংস্থা/

ঞ্চর 

শ্রভ ২০১৭ ম িন্ত অবি ও দাফী জুন ২০১৭ ভাদ বনস্পবি জুন ২০১৭ভা ম িন্ত বনষ্পবিকৃত অবি ও 

দাফী 

াধাযন  বগ্রভ খড়া শ্রভাট দাফী 

(াজায টাকা) 

াধাযন বগ্রভ খড়া শ্রভাট 

টাকা 

(াজাদয) 

াধাযন বগ্রভ খড়া শ্রভাট (াজায 

টাকা) 

১ শ্রযরথ 

ভেণারয় 

- - - - - - - - - - - - 

২ বফ অয ৫৭১ ৫৩ ১১০ ১৩৬৬৮৭৭ - - - - ৫৭১ ৫৩ ১০ ১৩৬৬৮৭৭ 

৩ বফ 

অয(পূফ ি

ঞ্চর) 

৫০২২ ৫৭০ ১৬৮ ২৯২৪৯৭৫০৬ ১৬ ১ - ২১৭০৯ ৫০৩৬ ৫৭১ ১৬৮ ২৯২৪৯৭৫০৬ 

৪ বফ অয 

(বিভ

ঞ্চর) 

৭৫৩৯ ৩০৬ ৩১৯ ৪৩৯০২৫৯৬ ১ ৬ - ৩৯২৫৭ ৭৫৫৮ ৩০০ ৩১৯ ৪৩৮৮৩৯১৮ 

৫ শ্রভাট ১৩১৩২ ৯২৯ ৫৯৭ ৩৩৭৭৬৬৯৭৯ ১৭ ৭  ৬০৯৬৬ ১৩১৬৫ ৯২৪ ৪৯৭ ৩৩৭৭৪৮৩০১ 

 

সডসজ, সফআয জানান রম,  ২২.০৫.২০১৭ দত ০২.০৭.২০১৭ তাসযখ ম যন্ত ১৮ টি ব্রডীট জফাফ ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ 

কযা দদে।  গত  ০৫.০৭.২০১৭ তাসযদখ সজএভ (পূফ য) দপ্তদয ০১ টি সত্র-ক্ষী বা অনুসিত রদে এফাং 

২৫.০৭.২০১৭  তাসযদখ সজএভ (পূফ য) দপ্তদয ০১ টি সত্র-ক্ষী বা অনুসিত রফ। অসডট আসত্ত াংক্রা ন্ত তথ্যাসদ 

ভাসক প্রসতদফদন আকাদয রপ্রযণ কযা দচ্ছ।  
 
 

[ 

 

সদ্ধান্ত: 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) বিট অবি বনষ্পবিয ায বৃবদ্ধ কযদত দফ এফং এ বফলদয় ংবিি 

করদক অদযা তৎয দত দফ। 

১। অসতসযক্ত সিফ, রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৩। ভাব্যফস্থাক 

(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

 

 

৪.৯। ই-পাইসরাং/ই-রটডাসযাং/উদ্ভাফনী সফলোঃ 
 

আদরািনাোঃ 

 

এ বফলদয় বায় বফস্তাবযত অদরাচনা য়। ভেণারয় এফং ফাংরাদদ শ্রযরওদয়দত আ-পাআবরং এয অওতা বৃবদ্ধ 

APA-এয রক্ষেভাত্রা নুমায়ী আ-শ্রটোবযং কাম যক্রভ ম্পদন্নয জন্য বাসত যাভ য প্রদান কদযন। 

 
 

 



 

সদ্ধান্ত: 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

১।  ই-পাইসরাং-এয অওতা বৃবদ্ধ কযদত দফ। ১। অসতসযক্ত সিফ/অসতসযক্ত 

সিফ (প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

৩। সএটিই (রটসরকভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৪। সযিারক (াংগ্র), ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

২। APA-এয রক্ষেভাত্রা নুমায়ী আ-শ্রটোবযং কাম যক্রভ ম্পন্ন কযদত 

দফ। 

৪.১০। রযরওদ পুসর এফাং রযরওদ সনযাত্তা ফাসনীয কাম যক্রভোঃ 

আদরািনাোঃ 

অসতসযক্ত বিঅআবজ, রযরওদ পুসর বা জানান রম, রযরওদ পুসর রডদকাাট যা য এয অধীন িট্টগ্রাভ ও 

দদপুয রযরওদ রজরা  রভ/২০১৭ ভাদ ফ যদভাট ২৬০৪টি অসবমান সযিারনা কযা  এফাং টিসকট 

কাদরাফাজাযী, সফনা টিসকদট ভ্রভণকাযী, রেদনয োদদ ভ্রভণকাযী, ভাদক/দৄভান, রিাযাকাযফাযী, বফঘুদয/রটাকাই ও 

অন্যান্য অযাদধ রভাট ৩৮৩০ ব্যসক্তদক রগ্রপতায কযা । সতসন আদযাও জানান রম, ভাদকদ্রব্য ও রিাযািারান 

াংক্রান্ত ৬৮টি ভাভরা রভাট ৭৭ জনদক রগ্রপতায কযা দদে।  এ সফলদ বা সফস্তাসযত আদরািনা  এফাং 

সনম্নফসণ যত সদ্ধান্ত গৃসত । 

সদ্ধান্ত: 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১) 

 

রেদন অস্ত্র, ভাদক অন্যান্য রিাযাইভার সযফন প্রসতদযাধকদল্প 

আযএনসফ’য াদথ ভন্বপূফ যক আযসয নজযদাসয ও তৎযতা 

বৃসদ্ধ কযদত দফ। 

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

২। অসতসযক্ত পুসর ভাসযদ যক, 

রযরওদ পুসর। 

৩। যুগ্ম সিফ (উন্নন), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

৪। সযিারক (াংস্থান), 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৫। িীপ কভাডযান্ট (পূফ য/সিভ)। 

(২) ফাাংরাদদ রযরওদ ও আযসয দুই সফবাদগয ভদধ্য ভন্বদয 

ভাধ্যদভ াংসিষ্ট রজরা ম্যাসজদেটদদয অফসত রযদখ সনসভত 

রভাফাইর রকাট য সযিারনা কযদত দফ। 

৪.১১ সফবাগী ভাভরা সনষ্পসত্তোঃ 

আদরািনাোঃ  

সডসজ, সফআয জানান রম, এসপ্রর/২০১৭  ভাদয রজয ২৮০ টি,  রভ/১৭ ভাদ নতুন ভাভরা দদে ৪৩টি, সনষ্পসত্ত 

দদে ৩২টি। রভ/২০১৭ ভাদয রজয ২৯১ টি । বাসত ফদরন রম, ৬ ভাদয উদবয রম সফবাগী ভাভরা অসনষ্পন্ন 

যদদে, রগুদরায সক কাযদণ রসডাং তা সফস্তাসযত জানা প্রদাজন। এ সফলদ আদরািনা ।  

সদ্ধান্ত: 

ক্র: 

নাং 

সদ্ধান্ত ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ 

(১)  সফবাগী ভাভরামূ  দ্রুত সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।   ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। (২)  ৬ ভাদয অসধক রসডাং ভাভরামূদয সফস্তাসযত সফফযণ আগাভী 

বায পূদফ য রপ্রযণ কযদত দফ।  
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