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ভাস্টায রগ্রড-২ দদয ডনদাগ ডফডধ াংদাধদনয প্রস্তাফ িরডত 

িাদ রযরথ ভন্ত্রণার  রথদক  জনপ্রান ভন্ত্রণারদ  রপ্রযণ 

কযা দফ। 
৩। বা রেদনয ডযস্কায-ডযচ্ছন্নতা ডনডিত কযায জন্য  

outsourcing এয ভােদভ সুইায ডনদাদগয ডফলদ 

আদরািনা । ভাব্যফস্থাক (পূফ য) ফদরন রম, ইদতাভদে 

সুইায ডনদাদগ ই-রটন্ডাদযয ভােদভ প্রডতিান ডনফ যািন কযা 

দদছ। পূফ য অঞ্চদরয ই-রটন্ডাদযয ভােদভ সুইায ডনদাদগয  

কাম যক্রভ মথামথবাদফ ম্পন্ন া বাডত  ডিষ্টদদয 

ধন্যফাদ জানান এফাং আা প্রকা কদযন রম, সুইায ডনদাদগয  

কাম যক্রভ  ম্পন্ন া রেদনয ডযস্কায-ডযচ্ছন্নতা 

মথামথবাদফ ম্পন্ন দফ। 

৪। বাডত বা প্রধান ডিডকৎা কভ যকতযায  উডস্থডত ডনডিত 

কযায  ডনদদ যনা প্রদান কদযন। 

 

 

 

৩। ডযচ্ছন্নতা কভীদদয রেদনয 

ডযস্কায-ডযচ্ছন্নতা কাম যক্রভ 

মথামথবাদফ ভডনটডযাং কযদত 

দফ। 
 

 

 

 

৪। প্রধান ডিডকৎা কভ যকতযাদক  

আগাভী ভন্ব বা রথদক 

ডনডভত  উডস্থডত ডনডিত কযদত 

দফ। 

 

 

 

১। অডত: ডিফ (প্রান) 

২। ভাব্যফস্থাক 

(পূফ য)/ডিভ, ফাাংরাদদ 

রযরদ। 

 

 

 

 

১। অডত: ডিফ (প্রান) 

 

৪.২ রযরদয 

ডনযাত্তা ব্যফস্থা 

১। বা জানাদনা , অডি ডনফ যান মদন্ত্রয ব্যফায  দ্ধডতয ডফলদ 

প্রডক্ষণ আদাজদনয ডনডভত্ত গত ২৯.১০.২০১৭ তাডযদখ ডিফ 

ভদাদদয বাডতদে পাায াডব য  ডডবর ডডদপন্স এয উর্ধ্যতন 

কভ যকতযাদদয াদথ বা অনুডিত দদছ।  

প্রডক্ষণ  ভড়া আদাজদনয ডফলদ বা ভাব্যফস্থাক (ডিভ) 

জানান রম ডতডন ০৪.১২.১৭ ডখোঃ তাডযদখ  প্রডক্ষণ  ১৪.১২.১৭ ডখোঃ 

তাডযদখ   ভড়ায আদাজন  কদযদছন । ভাব্যফস্থাক (পূফ য) এফাং 

উ-ডিফ (প্রান) জানান রম, পূফ যাঞ্চদর এফাং ভন্ত্রণারদ প্রডক্ষন  

ভড়া আদাজন কযা মাডন। আগাভী ১৫ জানুাযী, ২০১৮ ডরোঃ 

তাডযদখয ভদে প্রডক্ষন  ভড়ায আদাজন কযদফন ফদর তাযা 

জানান। 

২। উ-ডিফ (প্রান) জানান রম, উব অঞ্চদরয Stone 

Throwing Area-য তাডরকা াংডিষ্ট রজরা প্রাকদদয 

ডনকট রপ্রযণ পূফ যক রেদন ডঢর রছাড়া ফদন্ধ াংডিষ্ট এরাকায 

জনাধাযনদক উদু্বদ্ধ কযায অনুদযাধ জাডনদ ত্র রপ্রযণ কযা দদছ। 

াংডিষ্ট রজরা প্রাক, উদজরা ডনফ যাী অডপায এফাং থানায 

বাযপ্রাি কভ যকতযাদদয াদথ ডনডভত রমাগাদমাগ রযদখ উদু্বদ্ধকযণ 

বায আদাজন কযায উয বাডত গুরুোদযা কদযন। 

 

 

১। ভন্ত্রণার এফাং রযরদ 

(পূফ যাঞ্চর) ১৫.০১. ২০১৮ ডখোঃ 

তাডযদখয ভদে প্রডক্ষণ  ভড়ায 

আদাজন  ম্পন্ন কযদফন। 
 

 

 

 

 

 

২। “Stone Throwing 

Area”-য াংডিষ্ট রজরা 

প্রাক, উদজরা ডনফ যাী 

অডপায এফাং থানায বাযপ্রাি 

কভ যকতযাদদয াদথ রমাগাদমাগ কদয 

উদ্বুদ্ধকযণ বা আদাজন কযদত 

দফ। 

১। অডতডযক্ত ডিফ 

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভাব্যফস্থাক (পূফ য), 

ফাাংরাদদ রযরদ। 

 

 

 

 

 

১। ভাব্যফস্থাক (পূফ য  

ডিভ), ফাাংরাদদ 

রযরদ। 

 

 

 

 



৪.৩ 

 

জনফর ডনদাগ 

 প্রডক্ষণ 

াংক্রান্ত 

 

 

নদবম্বয/২০১৭ ম যন্ত রযরথ ভন্ত্রণার  ফাাংরাদদ রযরদয জনফর  শূন্য দদয ডফফযণোঃ 

 
 

রযরথ ভন্ত্রণার ফাাংরাদদ রযরদ 

রেণী রভাট দ জনফর শূন্যদ রেণী রভাট দ জনফর শূন্যদ 

১ভ ৪৩ ৩৫ ৮ ১ভ ৫৬৩ ৪২১ ১৪২ 

২ ৩৩ ৭ ২৬ ২ ১৫৮৭ ৯২৩ ৬৬৪ 

৩ ৩০ ১৯ ১১ ৩ ২১৬৪৪ ১৩০৮০ ৮৫৬৪ 

৪থ য ২৯ ২৬ ৩ ৪থ য ১৬৪৮১ ১১০২৭ ৫৪৫৪ 

রভাট- ১৩৫ ৮৭ ৪৮ রভাট- ৪০২৭৫ ২৫৪৫১ ১৪৮২৪ 

বা নদবম্বয /২০১৭ ম যন্ত রযরথ ভন্ত্রণার  ফাাংরাদদ 

রযরদয জনফর  শূন্য দদয ডফফযণ উস্থান কযা । 

শূন্য দদয ডফযীদত ভাব্যফস্থাক (পূফ য  ডিভ), ফাাংরাদদ 

রযরদ ডনদাগ কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায ডনম্নরূ ভীভা 

উস্থান কদযন:  

ভাব্যফস্থাক (পূফ য) 

দদয নাভ  দদয াংখ্যা ফতযভান অফস্থা ভাডিকার 

অডপ কাডয ১৩৩ ডরডখত যীক্ষা রপব্রু/১৮ 

ডযদবটায রগ্রড-২ ৯ ডরডখত যীক্ষা ঐ 

টিএনটি ৩৬ ডরডখত যীক্ষা ঐ 

াট ভৄদ্াোঃ কাভ কডম্পোঃ 

অাোঃ 

১৭ ডরডখত যীক্ষা ঐ 

অডপ োঃ কাভ 

কডম্পোঃ ভৄদ্াোঃ 

৬৬ ডরডখত যীক্ষা ঐ 

রভটাোঃ রিকাোঃ ১৮ রভৌডখক যীক্ষা ভাি য/১৮ 

রভাটয ড্রাইোঃ ২ ডফজ্ঞডি দদছ  

োঃ রস্টন ভাস্টায ৮৬ ডফজ্ঞডি দদছ  

এএরএভ রগ্রড-২ ৪৩ ডফজ্ঞডি দদছ  

এভএ ২০ ডফজ্ঞডি দদছ  

খারাী ৮৬৫  ১২৬ পরাপদরয অদক্ষাধীন 

রেড এদপ্রডন্ট ১৮০ রভৌডখক যীক্ষায জন্য 

ডযচ্ছন্নতা কভী ২১২ পরাপদরয অদক্ষাধীন 

গুড োঃ রগ্রড-২ ১৩  তথ্য রনই 

 

ভাব্যফস্থাক (ডিভ) 

দদয নাভ  দদয াংখ্যা ফতযভান অফস্থা ভাডিকার 

এরআই ২ রভৌডখক যীক্ষা পরাপদরয 

অদক্ষাধীন 

াদকযর অডপায ২ রভৌডখক যীক্ষা ঐ 

এআই/আযএনডফ ৪ রভৌডখক যীক্ষা ঐ 

টিড রগ্রড-২ ৮১ ডফজ্ঞডি দদছ - 

বুডকাং োঃ রগ্রড-২ ৯৬ ডফজ্ঞডি দদছ - 

রাট যায ৯১ ডফজ্ঞডি দদছ - 

 

২। বাডত জানান, ফাাংরাদদ রযরদয  উর্ধ্যতন রম কর 

দদ ডনদাগডফডধ রনই, র কর দদয দদান্নডত প্রস্তাফ 

এএডফ  ডফদফিনা কযদফ না। সুতযাাং এ ধযদনয দদয দ্রুত 

ডনদাগডফডধ প্রস্তুত কযা আফশ্যক। 

১। উব অঞ্চদরয ডনদাগ কাম যক্রভ 

ভসূিী অনুমাী  ম্পন্ন কযদত 

দফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ফাাংরাদদ রযরদয উর্ধ্যতন 

রম কর দদ ডনদাগডফডধ রনই 

পৃথকবাদফ তা প্রণন কযদত দফ। 

১। ভাডযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরদ। 

২। ভাব্যফস্থাক (পূফ য  

ডিভ), ফাাংরাদদ 

রযরদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ভাডযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরদ। 

 



৪.৪ রযরদয 

যাজস্ব আ 

বৃডদ্ধ এফাং 

ডযিারন ব্য 

হ্রা। 

১। APA-য রক্ষযভাত্রা অনুমাী খাত ডবডত্তক  (মাত্রী, ভারাভার, 

াদবযর  অন্যান্য) অজযদনয তথ্য ডনম্নরূোঃ 

অডতডযক্ত ভাডযিারক  (অাদযন)(নদবম্বয/২০১৭ ম যন্ত) 

ডফল মাত্রী 

(রক্ষ 

টাকা) 

ভারাভার 

(রক্ষ 

টাকা) 

ফাডণডজযক 

(রক্ষ 

টাকা) 

ডফডফধ 

(রক্ষ 

টাকা) 

রভাট  

(রক্ষ 

টাকা) 

রক্ষয 

ভাত্রা 

৩৮৫৯০ ১৯১৬১ ১৫৮৯ ১২১৪১ ৭১৪৮১ 

আ ৪০১৬০ ১৩০১৯ ১১১৪ ৬৪৮৮ ৬০৭৮১ 

অজযন 

(%) 

১০৪ ৬৮ ৭০ ৫৩ ৮৫ 

 

অডতডযক্ত ভাডযিারক(অথ য) (অদটাফয/২০১৭ ম যন্ত) 

 

ডফল মাত্রী 

(রক্ষ 

টাকা) 

ভারাভার 

(রক্ষ 

টাকা) 

ফাডণডজযক 

(রক্ষ 

টাকা) 

ডফডফধ 

(রক্ষ 

টাকা) 

রভাট  

(রক্ষ 

টাকা) 

রক্ষয 

ভাত্রা 

২৮০০০ ১১১৬৬ ২৭৬৬ ৪১৯৩২ ২৮০০০ 

আ ১৩৬৫৮ ৫০৬১ ৪৮১৪ ২৩৫৩৩ ১৩৬৫৮ 

অজযন 

(%) 

৪৮.৭৭ ৪৫.৩২ ১৭৪.০৪ ৫৬.১২ ৪৮.৭৭ 

ব্য 

ম্ভাব্য ব্য ২১৯৫৭ 

প্রকৃত ব্য ৯৬৫৯ 

ব্য (%) ৪৩.৯৯ 

 

বা ফাাংরাদদ রযরদয APA-য রক্ষযভাত্রা অনুমাী  খাত 

ডবডত্তক  আ বৃডদ্ধয ডফলর  আদরািনা । অডতডযক্ত 

ভাডযিারক  (অাদযন)  কর্তযক প্রদদ তথ্যানুাদয ভারাভার 

 ফাডণডজযক খাদত আ রক্ষযভাত্রা রথদক কভ। অন্যডদদক,  

ফাাংরাদদ রযরদয আদয রক্ষদত্র অডতডযক্ত ভাডযিারক 

(অথ য) এফাং অডতডযক্ত ভাডযিারক  (অাদযন)   এয 

প্রডতদফদরনয ভদে ফভ াথ যকয ডযরডক্ষত । ডফদ্যভান এ 

াথ যকয কডভদ আনায ডফল  আদরািনা । 

 

 

 

১। রক্ষভাত্রা অজযদনয কাম যকয 

উদদ্যাগ গ্রণ কযদত দফ। 

২। অডতডযক্ত ভাডযিারক (অথ য)  

এফাং অডতডযক্ত ভাডযিারক  

(অাদযন)  এয প্রডতদফদ রনয 

ভদে ডফদ্যভান াথ যকয কডভদ 

আনায ডফলদ  কাম যকয দদক্ষ 

গ্রন কযদফন। 

১। ভাডযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরদ। 
২। অডতডযক্ত ভাডযিারক 

(অথ য), ফাাংরাদদ 

রযরদ। 
৩। অডতডযক্ত 

ভাডযিারক  

(অাদযন), ফাাংরাদদ 

রযরদ। 
 

 

 



৪.৫ ফাাংরাদদ 

রযরদয 

জডভদত 

অফডস্থত অবফধ 

স্থানা উদচ্ছদ 

কাম যক্রভ। 

 

 

নদবম্বয/১৭ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরদয অঞ্চরডবডত্তক রভাট 

জডভ, অবফধ দখদর থাকা জডভ  অবফধ দখর উদচ্ছদপূফ যক 

দখদর আনা জডভয তথ্য বা উস্থান কযা োঃ 

 

বাডত ফদরন রম, উদচ্ছদ অডবমান আদযা রজাযদায কযদত 

দফ, াাাড রযরদয জডভ উদচ্ছদ এফাং নতুন কদয 

দখরকৃত জডভয ডাফ দাডখর কযদত দফ।  

অঞ্চর রভাট জডভ 

(একয) 

নদবম্বয/১

৭ ম যন্ত 

অবফধ 

দখদর 

থাকা জডভ 

(একয) 

নদবম্বয/

১৭ ভাদ 

উদ্ধাযকৃ

ত জডভ 

(একয) 

ভা রদল 

অবফধ 

দখদর 

থাকা জডভ 

(একয) 

পূফ য ২৪৪৪০.৯৩  ৭৪১.২১ ৪৫.৪৮ ৬৯৫.৭৩ 

ডিভ ৩৭৪১৯.৩৫ ২৯৩৬.২২ ১৮.৪৫ ২৯১৭.৭৭ 

রভাট ৬১৮৬০.২৮  ৩৬৭৭.৪৩ ৬৩.৯৩ ৩৬১৩.৫০ 

১। ডনডভত উদচ্ছদ অডবমান 

ডযিারনা উদচ্ছদ অডবমান  

রজাযদায কযদত দফ। াাাড 

রযরদয জডভ উদচ্ছদ এফাং নতুন 

কদয দখরকৃত জডভয ডাফ 

দাডখর কযদত দফ। 

 

২।  রযরদয জডভ নতুন কদয 

রকউ মাদত দখর কযদত না াদয 

র ডফলদ রযরদ ডনযাত্তা 

ফাডনী তাদদয উয অড যত 

দাডে ারন কযদফ।  

১। অডতডযক্ত ডিফ 

(আইন), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

 

 

 

 

১। ভাডযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরদ।  

২। ডজএভ (পূফ য  

ডিভ), ফাাংরাদদ 

রযরদ।  

৩। প্রধান ভূ-ম্পডত্ত 

কভ যকতযা (পূফ য  ডিভ)। 

৫। িীপ কভাদন্ডন্ট (পূফ য  

ডিভ)। 

৪.৬  ফাাংরাদদ 

রযরদয 

াটি যডপদকট 

ভাভরা 

ডনষ্পডত্ত 

 

নদবম্বয/২০১৭ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরদয াটি যডপদকট ভাভরায ডফফযণোঃ 

ক্রডভক 

নাং 

রযরদ 

অঞ্চর 

পূফ য ভাদয রজয নদব/১৭ ভাদ ডনষ্পডত্ত নদব/১৭ ভাদ দাদয নদব/১৭ ভাদ ভানাদন্ত 

ভাভরা দাফীকৃত 

টাকায 

ডযভাণ 

ভাভরা আদাকৃত 

টাকায 

ডযভাণ 

  ভাভরা দাফীকৃত টাকায 

ডযভাণ 

১ পূফ য ১১২ ৫৭৭৭৭২৪৫/- - ৮৭০৮১/- - - ১১২ ৫৭৬৯০১৬৪/- 

২ ডিভ ৪৯ ৪২১৮২৭৩/- - ২৩০০০০/ - - ৪৯ ৩৯৯৮৮২৭৩/- 

৩ রভাট ১৬১ ৬১৯৯৫৫১৮/- - ২২৩০৮১/ - - ১৬১ ৯৭৬৭৮৪৩৭/- 

 

বা জানাদনা , নদবম্বয/২০১৭ ভাদ রকান ভাভরায ডনষ্পডত্ত 

ডন, তদফ ২২৩০৮১ টাকা আদা দদছ।  ডডডজ, ডফআয 

জানান রম, াটি যডপদকট ভাভরা দাফীয ডযভান অদনক দর 

াটি যডপদকট অডপায কর্তযক ডকডস্তয ডযভাণ কভ ডনধ যাযণ 

কযা আদাদয ডযভাণ কভ   । ডফলটি ডফদফিনা রযদখ 

ডকডস্ত ডনধ যাযণ কযায জন্য  রজরা প্রাকদদয ত্র ডদদত ডতডন 

প্রস্তাফ কদযন। 

১। রডন্ডাং াটি যডপদকট ভাভরাভ 

দ্রুত ডনষ্পডত্তয জন্য প্রদাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।  

২। রম ভস্ত াটি যডপদকট ভাভরা 

দাফীয ডযভান রফী, ডকন্ত ডকডস্তয 

ডযভাণ কভ - এরু ভাভরায 

তাডরকা ফাাংরাদদ রযরদ প্রস্তুত 

কদয ভন্ত্রণারদ রপ্রযন কযদফ। 

১। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান), 

রযরথ ভন্ত্রণার।  

১। ভাডযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরদ। 

২। ডজএভ (পূফ য  ডিভ), 

ফাাংরাদদ রযরদ। 

৩। প্রধান ভূ-ম্পডত্ত কভ যকতযা 

(পূফ য  ডিভ), ফাাংরাদদ 

রযরদ। 



৪.৭ ফাাংরাদদ 

রযরদয ভূডভ 

উন্নন কয  

রৌয কয 

ডযদাধ। 

ফাাংরাদদ রযরদয ডনকট ভূডভ উন্নন কয ডদদফ ভূডভ ভন্ত্রণারদয দাফী এফাং ডযদাডধত ভূডভ উন্ননকদযয ডফফযণোঃ  

 

 

ক্র: নাং অঞ্চর নদব/ ১৭ ভা 

ম যন্ত দাফী (রকাটি) 

ভূডভ উন্নন কয  

খাদত প্রাি ফযাদ্দ 

(২০১৭-১৮) 

ভূডভ উন্নন কয ডযদাধ ভন্তব্য 

জুরাই/১৭ ম যন্ত 

ডযদাডধত 

(২০১৬-১৭) 

রদেম্বয/১৭ 

ম যন্ত 

ডযদাডধত 

 রভাট 

ডযদাধ 

১ পূফ য ৫.০০ রকাটি ১৭.০০ রকাটি ১০.০০ রকাটি - - দাফী যীক্ষা 

ডনযীক্ষা কযা 

দচ্ছ। 

২ ডিভ - ১২.০০ রকাটি ৬.৬৬ রকাটি - - এ ড ল্যান্ড 

অডপ রথদক 

রকান দাফী এখদনা 

াা মাডন।  

৩ রভাট ৫.০০ রকাটি ২৯.০০ রকাটি ১৬.৬৬ রকাটি - -  

িরডত ২০১৭-২০১৮ অথ য ফছদয ভূডভ উন্নন কয 

ডযদাদধয জন্য রভাট ২৯.০০ রকাটি টাকা ফাদজট 

ফযাদ্দ আদছ। উক্ত ফযাদ্দকৃত অথ য রমন রপযত না মা 

রডদদক রক্ষয যাখায জন্য ভাডযিারক (পূফ য/ডিভ)  

রক বাডত ডনদদ যনা প্রদান করযন। 

 

১। ভূডভ উন্নন কদযয অথ য রমন 

রপযত না মা রডদদক রক্ষয 

যাখদত দফ। 

২। কাযী কডভনায (ভূডভ) 

অডপ দত দাফী াায াদথ 

াদথ কয ডযদাদধয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ। 

৩। ভূডভ উন্নন কদযয অথ য মাদত 

ভভত ডযদাধ কযা  এফাং 

াংডিষ্ট একাউদন্ট তায প্রডতপরন 

ঘদট রডদদক রক্ষয যাখদত দফ। 

১। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান)  

(ফাদজট), রযরথ ভন্ত্রণার। 

২। ভাডযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরদ। 

৩। ভাব্যফস্থাক (পূফ য  ডিভ), 

ফাাংরাদদ রযরদ।  

৪। প্রধান ভূ-ম্পডত্ত কভ যকতযা (পূফ য 

 ডিভ), ফাাংরাদদ রযরদ। 

৪.৮ নদবম্বয/২০১৭ ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরদয অডডট আডত্ত এফাং দাফী  ডনষ্পডত্তয ডফফযণোঃ 

ক্রোঃ

নাং 

ভন্ত্রণার/ 

াংস্থা/অঞ্চর 

নদব/১৭ ম যন্ত রভাট আডত্ত নদব/১৭ভাদ ডনস্পডত্ত নদব/১৭  ম যন্ত রভাট অডনষ্পন্ন আডত্ত   দাফী 

াধাযন অডগ্রভ খড়া রভাট দাফী াধাযন অডগ্রভ খড়া রভাট 

আদা 

াধাযন অডগ্রভ খড়া রভাট টাকা 

১ রযরথ 

ভন্ত্রণার 

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

২ ডজআইডফআয - - - - - - - - - - - - 

৩ ডফ আয 

 

৫৮০ ৫৩ ১১০ ১৩৬১২৬১ - - - - ৫৮০ ৫৩ ১১০ ১৩৬১২৬১ 

৪ ডফ আয 

(পূফ যঅঞ্চর) 

৪৬৭৩ ৫৪৯ ১৬৮ ৫৩৫৩৪৪৬২৬ ৩৪ ৩ - ৮৫০৪৪ ৪৬৮৪ ৫৪৯ ১৬৭ ৫৩৫২৫৯৬৩৯ 

৫ ডফআয 

(ডিভাঞ্চর) 

৭৫৯৭ ৫৮০ ৩৩৭ ১৬৭৬০৫৮১ ৬ - - ২৪২৮৪ ৭৫৮২ ৫৮০ ৩৩৭ ১৬৭৩৬২৯৭ 

৬ রভাট ১২৮৫০ ১১৮২ ৬১৫ ৫৫৩৪৬৬৪৬৮ ৪০ ৩ - ১০৯৩২৮ ১২৮৪৬ ১১৮২ ৬১৪ ৫৫৩৩৫৭১৯৭ 
 



ফাাংরাদদ 

রযরদয 

অডডট আডত্ত 

ডনষ্পডত্ত। 

উস্থাডত ডফলদ আদরািনা । রদখা মা, 

নদবম্বয/২০১৭ ভাদ  ৪ ৩ টি  আডত্ত ডনস্পডত্ত দদছ 

মায  আডথ যক ভদল্যয ডযভাণ ১০৯৩২৮ টাকা। ডডডজ, 

ডফআয জানান রম, অডডট আডত্ত ডনষ্পডত্তয ায বৃডদ্ধয 

ডনডভত্ত প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ডফবাগী 

প্রধানগণরক ত্র রপ্রযণ কযা দদছ।  অডতডযক্ত ডিফ 

(অডডট  আইডটি) ফদরন রম, অডডট আডত্ত ডনষ্পডত্তয  

রদক্ষয ০৩টি  ডত্রক্ষী বা কযা দদছ। ডতডন জানান 

রম,  আডত্ত ভ ডনষ্পডত্তয রদক্ষয ভাব্যফস্থাক (পূফ য  

ডিভ) গণ Crash Program কাম যক্রভ 

ডযিারনা কযদছন । এছাড়া, ভন্ত্রণার দত  Crash 

Program ডযিারনায ডনডভত্ত ফাাংরাদদ 

রযরদয দিয াযী অডডট আডত্তয তাডরকা /তথ্য 

রপ্রযদণয জন্য ডডডজ, ডফআয  ডজএভগণদক  অনুদযাধ 

কযা দদছ । এছাড়া, ডএ কডভটিয বায অনুাদনয 

আদরাদক অডডট আডত্ত ডনষ্পডত্তয রদক্ষয আডত্ত াংডিষ্ট 

ভন্ত্রণারদয ডিফদদয াদথ বা কযা প্রদাজনী 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা দচ্ছ।   

১। অডডট  আডত্ত ডনষ্পডত্তয ায 

বৃডদ্ধ কযদত দফ এফাং এ ডফলদ 

াংডিষ্ট করদক আদযা তৎয 

দত দফ। 
২। াধাযণ আডত্ত ডনষ্পডত্তয 

রদক্ষয গৃীত Crash 

Program দ্রুততয কযদত 

দফ। 

৩। অডডট আডত্ত ডনষ্পডত্তয রদক্ষয 

ভাব্যফস্থাক (পূফ য  ডিভ) এয 

প্রদতযকদক ভাদ ১২টি কদয বা 

কযদত দফ। 

৪। PA  কডভটিদত উস্থাডত 

আডত্তভ দ্রুত  কাম যকযবাদফ 

ডনষ্পডত্তয রদক্ষয প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদত দফ।  

১। অডতডযক্ত ডিফ (অডডট  

আইডটি), রযরথ ভন্ত্রণার। 

২। ভাডযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরদ। 

৩। অডতডযক্ত ভাডযিারক (অথ য), 

ফাাংরাদদ রযরদ।  

৪। ভাব্যফস্থাক (পূফ য  ডিভ), 

ফাাংরাদদ রযরদ। 

৪.৯ ই-পাইডরাং/ই-

রটন্ডাডযাং/ 

উদ্ভাফনী 

ডফল। 

 ই- পাইডরাং কাম যক্রদভ গডতীরতা আনদনয রদক্ষয 

প্রডত াখা কভদক্ষ ৪০ বাগ নডথ  ই-পাইডরাং এয 

ভােদভ ডনষ্পডত্তয ডফলটি ফাডল যক কভ য ম্পাদদনয 

চুডক্তদত উদেখ যদদছ ফদর অডতডযক্ত ডিফ (আইডটি) 

বা অফডত কদযন। প্রডতভাদ উস্থাডত নডথয ৪০ 

বাগ নডথ  ই-পাইডরাং এয ভােদভ ডনষ্পডত্তয জন্য এফাং 

উস্থাডত  ডনষ্পডত্তকৃত নডথয তথ্য াংযক্ষদণয জন্য 

বাডত ডনদদ যনা প্রদান কদযন। 

১। প্রডত াখা কভদক্ষ ৪০ বাগ 

নডথ  ই-পাইডরাং এয আতা 

ডনষ্পডত্ত কযদত দফ এফাং তথ্য 

াংযক্ষণ কযদত দফ। 

১। অডতডযক্ত ডিফ (কর), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভাডযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরদ।  

৪.১০ রযরদ 

পুডর এফাং 

রযরদ 

ডনযাত্তা 

ফাডনীয 

কাম যক্রভ। 

অডতডযক্ত ডডআইডজ, রযরদ পুডর বা জানান রম, 

রযরদ পুডর রডদকাাট যা য এয অধীন িট্টগ্রাভ  

সদপুয রযরদদত টিডকট কাদরাফাজাযী, ডফনা 

টিডকদট ভ্রভণকাযী, রেদনয ছাদদ ভ্রভণকাযী, 

ভাদক/ধুভান, রিাযাকাযফাযী, বফঘুদয/রটাকাই  

অন্যান্য অযাধ ডনফাযদণ ২৪৪০টি অডবমান ডযিারনা 

কদয, ৫৩৩৪ জনদক আটক, ৯৩১৬১৯ টাকা জডযভানা 

এফাং ২৯৫৩১৫৫ টাকা ভল্যভাদনয ডফডবন্ন ভারাভার 

১। রেদন অস্ত্র, ভাদক অন্যান্য 

রিাযাইভার ডযফন প্রডতদযাধকদে 

ডনডভত অডবমান ডযিারনা 

কযদত দফ এফাং রজরা 

ম্যাডজদেটদদয অফডত রযদখ 

ডনডভত রভাফাইর রকাট য ডযিারনা 

কযদত দফ। 

 

১। ভাডযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরদ। 

২। অডতডযক্ত ভাপুডর ডযদ যক, 

রযরদ পুডর। 

৩। িীপ কভান্ডযান্ট (পূফ য  ডিভ)। 
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