
csPrfr

gIR{
cTT-
qr{

{tdEldt?nqnR{TfiFEr
GFH{ EqIBrI
3pffi6111'41

c+ErrR/resb IET* rlfrr r+qs fut{ Tfffit
ffia cTrqrffi'q QrpH
qF<, c*q4q:ElctlEHt

t\9.ot.loSb Es
$Ffq o):oo qB<5t

TrSFI lirs. (bT lrdil), Ctrf\,T{, trFFlt

ott Uqfu <'{a6ffi.tgstfr{rI: qRFt? -'T'-N cq.{tcilErfitl
oe l rEI"l&' $qfu q-s-q odor6no ttflv qIfrcn csEr o]q t{ o.rfir qtF<F ,i-ffis rER T{F s ste,'f{ Vrf, st< GR ?ndFr, qrq{ rEiH
€u frn*qxr 

"l=s-d,tlro 
:1-{-{ <::fsv1m qgft{reTs rrcel <;lq'a:r{v qr<t qss'lt wr1ffi7qosu {rra{ {tft-<; T{qTr cs6 +riiR-a*& qsrs

irrilqa;) ap q1rfl{ sffi{r cvrs frr-{r qrffu;rt e frag $cq <ril r*re

F: {( fr€{ qkqlE-nt Frqls <tsqtga,RffiSqrt

8:) clqgrfl-?t

CfiIT

Tf6rl-{mr

(qlfr[rFtt,

fi{Rs >rim

wrk-< di
qRFIT{I

IeItfr)

5t Isr{ sEr6n-{R TFI-q{Tr{S lssF qrrqE;fi qxr Ef+s-r

c'{ofi qF< tef"trryq-sy wHlq rq, eo.o5.lo)u sitfrq qG<

:r .:jjT'[nR {\,-lqfrrrc € q(Frg qr8 TsI qrfrv qr,mqt eB
lI-lR qrvEtr {IfuT-{fr {lT $i EmI s&"H ftfig S{q

T<l smrq <trs fr{tRv crr1fr q-flr* 6r qRurer* o<r,
,nfr c"io qtgnnl effi ?T qg", 6qtqt?q76{6rsm

<ir{3-$1-fr'fi" c*q qfQr{ EETIEE <t cdE ,rilams{ ryqs qE+

an+I<'ffixf m-gtr

fr {Iffc4-{l{ Tl;I U'{sffd q(.f furrr{ {srs 6{, Uifs,

ffi{rq, q('fT'Ftl{ TnF, srFf{q4q q4J141 qr'Htr
qfrsk-,tfirqagr fiFEs r-{rr c'kat Trc{ ffi
$1rE1_<M-l+tr{ T{ *nffi qfrir '.s q'f${Tl-{, vn(qq c{fq

s-{r{ fu Tsf"t& TflvrrlH s,(T{,

<t(e1lfvf-l

eo.o5.losb vtfrc+ ,g TE6lr6Tfn

q-ifrv ,rutn 1Qv frqrscTq

<rs{llr{ o;rc< e ffi
sfur<ql cerit6t <r{rqt

\r d{, ffi+, btffirrq-{ {frsr*-
{frcavr st{sr g,nrfl3r r:rrc
qr< ,{<( e R'{r{ s{r{ Gfre,fi
Trfq(f :Rnffir, <I(F[rFt
C{ET\T'K' dfur<q-r{d TI{TM

ffisk<q<fu<5?rtrFl

) r rfirrDfdrs, {qqrrn1
ffi6tgrllt

rrd{raGfte,x<'.'ffil
1'57aFry, <l(drcq.t

c{6ts(Tt

I

I

8t 

l****
I

1

I c{qerffi r-'lq, TIER ql;I e rrc{i f+ilqs1 l+ffis ogcs

| *oru q(eE a,FErK' q-{ffir{ <'rd;l Stone
I Throwing fl-*t$ <q <qrrc &fr eG<tir{ "tHHFl
| ,{ruv-{stTfl<t s:ffi Fm5 <rqqr Grqr#{{ s c{dTrBfi

I r<at qEFFrfi ftqvtrrr Bq'ns <-6, <fr Brqq, ?rr+ffid,

I sEH ffi e M A&rnC q<( cr6t EEr{ dfi s 6{c6l

+.IFI{r_s'er"ffi srs ffi{ flq-mq firv efr irar rJfr"f

rg crq fr$"rsl <Ifrftrc fiE(ffi aqr{ TnFl fi-s'T.-{rsirt
(131 qnt;r m, "$tr+* "Stone Thrrowing
Area"- Rrrc< 6Rv grs"ffif cr$16{ os F, qtB-c{rql

6n-<r.fe{ or B e<q ftBt6 "4" qfue arp Gfim sl ts
>Fftitrlb sc6 qlgcq"R dT+{ cstrr egrg-s frsq,raps velr etfell
u,-nr qr*,{{R ogr+* u.cj'qBq{R qq'$ ffi ,iFR
fim'r<Ffftq-{ qttr+ v-sr< qG!f{ q-<ll{s qrqr frfrsr
cTsffr ctr{ tS"tFf{-s) qf{H, tb.os.tosb stfrc{ qsft?
E rcq-fl fr{A qfrcr< s qFil-{ ERraB o{orfnq-cm ,r€
tnr{ o-sr Ersc< q<( cv-tf $.tlTs s "Ifr{ 1"mrq-{m
q-{frft dqn s-il qrsrql

sr "Stone Throwing
Area' r(RtE etRrr smdfg

+{ogkq-{ ffircc E-@ €qFFR

snd&frft, Frqv, >rrs<tfr<F e

'Erql;I, <IfuTq.< Bqfr&Ig
Ef-q-r-{61cgt ql'cflwr lsrcv qrrr

.s<( S&c{c-{ ceffi T-?r(g qriil

\r ffiqrtfi e caq$tl csqt
sfftrrrt ft*Wrr tsr.tf,r yfr,

<ft Erqq, Er+ffi{, q*n "nd
r: ffi S&rflq eq( rtr6r

qRr+ dbl e 6{cat rtbl 'fry
eIffi <rs ffi qGrrq

"rfraar*
sGmqa €Ft6t<r{tg{r<t

5t qlu3fg r{r'xEfl
{ffi's, c*qem 1fr.t,
s'mtt(, uFrrt I

\I TEI?IFrEI'T<F (Til

'IFEI), <t<rrnqh

11619r{I

srsfrR@ TsfflFr{
nffi, mqw1dn,
41215, uFrt r

lr frq<rltrvlrf,
1,51atFuu7, <t(qrrq{

rdqslt



৪.৩ 

 

জনফর রনদাগ 

ও প্ররক্ষণ 

াংক্রান্ত 

 

 

জানুারয/২০১৮ ম যন্ত রযরথ ভন্ত্রণার ও ফাাংরাদদ রযরওদয জনফর ও শূন্য দদয রফফযণোঃ 

 
 

রযরথ ভন্ত্রণার ফাাংরাদদ রযরওদ 

রেণী রভাট দ জনফর শূন্যদ রেণী রভাট দ জনফর শূন্যদ 

১ভ ৪৩ ৩৭ ৬ ১ভ ৫৬৩ ৪১৯ ১৪৪ 

২ ৩৩ ৭ ২৬ ২ ১৫৮৭ ৯০১ ৬৮৬ 

৩ ৩০ ১৮ ১২ ৩ ২১৬৪৪ ১২৯৮৯ ৮৬৫৫ 

৪থ য ২৯ ২৫ ৪ ৪থ য ১৬৪৮১ ১১০০৭ ৫৪৭৪ 

রভাট ১৩৫ ৮৭ ৪৮  রভাট ৪০২৭৫ ২৫৩১৬ ১৪৯৫৯ 

যুগ্ম রিফ (প্রান) জানান রম, ভন্ত্রণারদয ১ভ রেরণয ৬ টি শূন্য দ 

রএর ও জনপ্রান ভন্ত্রণার কর্তযক পূযণদমাগ্য , ২ রেরণয  ২৬ 

টি শূন্য দ মা দদান্নরতয ভাধ্যদভ পূযণ কযদত দফ। তয পূযণ না 

ওা দদান্নরত রদা মাদচ্ছ না।  ৩ এফাং ৪থ য রেরণয রভাট ১৬ টি 

শূন্যদদয ভদধ্য ১০  %রদদফ ৩ .৫৮ টি দ াংযক্ষণ কযা দচ্ছ। 

আফায  ,অরপ াক দত অরপ কাযী কাভ করম্পঊটায 

ভৄদ্রাক্ষরযক দদ দদান্নরতয ভাধ্যদভ পূযদণয জন্য ৩ .২  টি দ 

াংযক্ষণ কযা দচ্ছ। ভরক্তদমাদ্ধা রকাটা ৩ রেরণয ৫টি ও ৪ থ য 

রেরণয দু ‘টি রভাট ৭ টি  দদ রমাগ্য  ্ যাথী না াওা রনদাগ প্রদান 

কযা  ম্ভফ রন। ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ জানান, নফ-

রনদাগ ত্বযারন্বত কযায জন্য উব অঞ্চদরয  রজএভগণদক একটি 

টাইভ ফাউন্ড্ কভ যরযকল্পনা প্রণন কযায জন্য রনদদ য রদা । র 

রভাতাদফক টাইভ ফাউন্ড্ কভ যরযকল্পনা ততযী কদয রনদাগ কাম যক্রভ 

িরদে। ফাাংরাদদ রযরওদয রম কর দদয রররখত/ রভৌরখক 

যীক্ষা ম্পন্ন  দদে র কর দদ দ্রুত রনদাগ ম্পন্ন এফাং 

ভাভরাজরনত কাযদণ রম কর দদয রনদাগ কাম যক্রভ স্থরগত আদে 

র কর দদয ভাভরাভ দ্রুত রনস্পরত্ত কযায জন্য ভাব্যফস্থাক  

(পূফ য/ রিভ) রক ত্র ররখা দদে।  বারত ফদরন, শূন্যদ দ্রুত 

পূযদণয ভাধ্যদভ জনফর বৃরদ্ধ কযা প্রদাজন, মাযা রেদনয মাত্রীদফা 

রনরিত কযদফ এফাং রেনদক রতযকাদযয রফাভরক প্ররতিানরূদ গদড় 

তুরদফ। 

১। উব অঞ্চদরয রনদাগ কাম যক্রভ 

ভসূিী অনুমাী ম্পন্ন কযদত দফ।  

 

 

 

 

১। ভারযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

২। ভাব্যফস্থাক (পূফ য/ 

রিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

 

 

৪.৪ রযরওদয 

যাজস্ব আ 

বৃরদ্ধ এফাং 

রযিারন ব্য 

হ্রা। 

১। ফারল যক কভ যম্পাদন চুরক্ত য রক্ষযভাত্রা অনুমাী  খাত রবরত্তক  

(মাত্রী, ভারাভার, াদবযর ও অন্যান্য) যাজস্ব অজযদনয তথ্য রনম্নরূোঃ 

অরতরযক্ত ভারযিারক  (অাদযন) দত প্রাপ্ত (জানু/২০১৮ ম যন্ত) তথ্য 

রফল মাত্রী 

(রক্ষ 

টাকা) 

ভারাভার 

(রক্ষ 

টাকা) 

াদবযর 

(রক্ষ 

টাকা) 

রফরফধ (রক্ষ 

টাকা) 

রভাট  

(রক্ষ 

টাকা) 

রক্ষয 

ভাত্রা 

৫৩০০০ ২১১৬৬ ৬৩৩১ ৫১৬৬ ৮৫৬৬৩ 

আ ৮২২৮ ২৫৫৫ ১৫২ ৬৮৩ ১১৬১৮ 

অজযন  ১৫.৫২ ১২.০৭ ২.৪০ ১৩.২২ ১৩.৫৬ 

 

জানুারয/২০১৮ম যন্ত রক্ষযভাত্রা রের ৮৫৬৬৩ রক্ষ টাকা এফাং অজযন 

১। রক্ষযভাত্রা অজযদনয কাম যকয 

উদযাগ গ্রণ কযদত দফ। 

২। অরতরযক্ত ভারযিারক (অথ য)  

এফাং অরতরযক্ত ভারযিারক  

(অাদযন)  এয প্ররতদফদ রনয ভদধ্য 

রফযভান াথ যকয করভদ আন রত  

কাম যকয দদক্ষ গ্রন কযদত দফ। 

 

 

১। ভারযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 
২। অরতরযক্ত ভারযিারক 

(অথ য), ফাাংরাদদ রযরওদ। 
৩। অরতরযক্ত ভারযিারক  

(অাদযন), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 
 

 



১১৬১৮ রক্ষ টাকা অথ্যযাৎ অজযন ভাত্র  তকযা ১৩.৬৫ বাগ । 
অরতরযক্ত ভারযিারক(অথ য) দত প্রাপ্ত  (রডদম্বয/২০১৭ ম যন্ত) তথ্য 

রফল মাত্রী (রক্ষ 

টাকা) 

ভারাভার 

(রক্ষ 

টাকা) 

াদবযর 

(রক্ষ 

টাকা) 

রফরফধ 

(রক্ষ 

টাকা) 

রভাট  

(রক্ষ 

টাকা) 

রক্ষয 

ভাত্রা 

৪৪০০০ ১৭৫০০ ৫১৬৫ ৪৩০০ ৩১৩৬৫ 

আ ৭০২৩ ২৩৮৭ ১৬৭ ২৬৯ ৯৮৪৬ 

অজযন  ১৫.৯৬ ১৩.৬৪ ৩.২৩ ৬.২৫ ৩১.৩৯ 

 

আফায, অরতরযক্ত ভারযিারক(অথ য) দত প্রাপ্ত  (রডদম্বয/২০১৭ 

ম যন্ত) তথ্য  ম যাদরািনা কযদর রদখা মা, APA-য রডদম্বয/২০১৮ 

ম যন্ত রক্ষযভাত্রা রের ৩১৩৬৫ রক্ষ টাকা এফাং অজযন ৯৮৪৬ রক্ষ টাকা 

অথ্যযাৎ অজযন ভাত্র  তকযা ৩১.৩৯বাগ । খাতরবরত্তক রক্ষযভাত্রা 
অনুমাী যাজস্ব অজযন ম্ভফ রন। বা APA-য রক্ষযভাত্রা অজযন 

রফলদ আদরািনা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.৫ ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

জরভদত অফরস্থত 

অবফধ স্থানা 

উদচ্ছদ কাম যক্রভ। 

 

 

জানুারয/১৮ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয অঞ্চররবরত্তক রভাট 

জরভ, অবফধ দখদর থাকা জরভ ও অবফধ দখর উদচ্ছদপূফ যক দখদর 

আনা জরভয তথ্য বা উস্থান কযা োঃ 

 

বারত উদচ্ছদ অরবমান দত্তালজনক ন ভদভ য অরবভত ব্যক্ত 

কদযন। অরবমান ফাড়াদত রতরন রনদদ যনা প্রদান কদযন।  ভূম্পরত্ত 

কভ যকতযা (রিভ) এয ত্র রভাতাদফক উদচ্ছদ কাম যক্রদভ উযুক্ত 

দমারগতা রদদত রতরন ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ রক 

অনুদযাধ কদযন।  উদ্ধাযকৃত জরভয দখর রনরিত যাখা এফাং 

ফনান   রমৌরক্তক ব্যফাদযয স্বাদথ য একটি ভাোয প্লান ততযী 

কযায জন্য বারত াংরিষ্টদদয অনুদযাধ কদযন।  

অঞ্চর রভাট জরভ 

(একয) 

জানুারয/১৮ 

ম যন্ত অবফধ 

দখদর থাকা 

জরভ (একয) 

জানুারয/১৮ 

ভাদ 

উদ্ধাযকৃত 

জরভ (একয) 

ভা রদল 

অবফধ দখদর 

থাকা জরভ 

(একয) 

পূফ য ২৪৪৪০.৯৩  ৬৯৫.৭৩ ২৫.৮৩ ৬৬৯.৯ 

রিভ ৩৭৪১৯.৩৫ ২৯১৭.৭৭ ৪.১১ ২৯১৩.৬৬ 

রভাট ৬১৮৬০.২৮  ৩৬১৩.৫০ ২৯.৯৪ ৩৫৮৩.৫৬ 

১। রনরভত উদচ্ছদ অরবমান 

রযিারনা উদচ্ছদ কাম যক্রভ  

রজাযদায কযদত দফ।  ভূম্পরত্ত 

কভ যকতযা (রিভ) এয ত্র রভাতাদফক 

উদচ্ছদ কাম যক্রদভ ভারযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ  মথামথ 

দমারগতা প্রদান কযদফন। 

 

২।  যকারয দখর রনরিত যাখা 

এফাং ফনান যকারয জরভয  

রমৌরক্তক ব্যফাদযয স্বাদথ য একটি 

ভাোয প্লান ততযী কযদত দফ। 

১। অরতরযক্ত রিফ 

(আইন), রযরথ ভন্ত্রণার।  

২। ভারযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

 

 

 

 

১। ভারযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

 

৪.৬  ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

াটি যরপদকট 

ভাভরা রনষ্পরত্ত 

জানুমাযী/২০১৮ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয াটি যরপদকট ভাভরায রফফযণোঃ 

ক্ররভক 

নাং 

রযরওদ 

অঞ্চর 

পূফ য ভাদয রজয জানু/১৮ ভাদ রনষ্পরত্ত জানু/১৮  ভাদ 

দাদয 

জানু/১৮ ভাদ ভানাদন্ত 

ভাভরা দাফীকৃত টাকায 

রযভাণ 

ভাভরা আদাকৃত 

টাকায 

রযভাণ 

  ভাভরা দাফীকৃত টাকায 

রযভাণ 

১ পূফ য ১১২ ৫,৭৫,৪১,০৭৭/- - ১,৫৪,০৬১/- - - ১১২ ৫৫,৭৩,৮৭,০৬১/- 

২ রিভ ৪৯ ৩,৯৬,৮৩,২৭৩/

- 

- ১,২০,০০০/- - - ৪৯ ৩,৯৫,৬৩,৪৭৩/- 

৩ রভাট ১৬১ ৯৭,২২৪,৩৫০/- - ২,৭৪,০৬১/- - - ১৬১ ৯৬,৯৫০,৫৩৪/- 
 



উদযাক্ত াযরণ ম যাদরািনা কযদর রদখা মা , জানুারয/২০১৮ 

ভাদ রকান ভাভরায রনষ্পরত্ত রন । তদফ ২,৭৪,০৬১/- টাকা আদা 

দদে।  বারত রম ভস্ত াটি যরপদকট ভাভরা দাফীয রযভান 

রফী, রকন্ত রকরস্তয রযভাণ কভ  এরু ভাভরায তাররকা দ্রুততভ 

ভদয ভদধ্য প্রদাদনয জন্য ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ  রক 

অনুদযাধ কদযন। রজরা প্রাকদদয াদথ আদরািনা কদয ভাভরা 

রনষ্পরত্তয ায বৃরদ্ধয জন্য রতরন  ভূ-ম্পরত্ত কভ যকতযারদয রনদদ য রদন। 

 

১। রজরা প্রাকদদয াদথ আদরািনা 

কদয ররন্ড্াং াটি যরপদকট ভাভরাভ 

দ্রুত রনষ্পরত্তয জন্য প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদত দফ।  

 

২। রম ভস্ত াটি যরপদকট ভাভরা 

দাফীয রযভান রফী, রকন্ত রকরস্তয 

রযভাণ কভ এরু ভাভরায তাররকা 

দ্রুত প্রস্তুত কদয ভন্ত্রণারদ রপ্রযন 

কযরত দফ। 

১। প্রধান ভূ-ম্পরত্ত কভ যকতযা 

(পূফ য / রিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

 

 

১। ভারযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

 

৪.৭ ফাাংরাদদ 

রযরওদয ভূরভ 

উন্নন কয ও 

রৌয কয 

রযদাধ। 

ফাাংরাদদ রযরওদয রনকট ভূরভ উন্নন কয রদদফ ভূরভ ভন্ত্রণারদয দাফী এফাং রযদারধত ভূরভ উন্নন কদযয রফফযণোঃ 

 
 

ক্র: 

নাং 

অঞ্চর রডদ/ ১৭ 

ভা ম যন্ত 

দাফী (রকাটি) 

ভূরভ উন্নন কয  

খাদত প্রাপ্ত ফযাদ্দ 

(২০১৭-১৮) 

ভূরভ উন্নন কয রযদাধ ভন্তব্য 

আগে/১৭ ম যন্ত 

রযদারধত (২০১৬-১৭) 

অদটাফয/১

৭ ম যন্ত 

রযদারধত 

 রভাট 

রযদাধ 

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

কযা দচ্ছ। 

২ রিভ - ১২.০০ রকাটি ৬.৬৬ রকাটি - - এ র ল্যান্ড্ অরপ 

রথদক রকান দাফী 

এখদনা াওা 

মারন।  

৩ রভাট ৫.০০ রকাটি ২৯.০০ রকাটি ১৬.৬৬ রকাটি - -  

িররত ২০১৭-২০১৮ অথ য ফেদয ভূরভ উন্নন কয রযদাদধয 

জন্য রভাট ২৯.০০ রকাটি টাকা ফাদজট ফযাদ্দ আদে। উক্ত 

ফযাদ্দকৃত অথ য রমন রপযত না মা ররদদক রক্ষয যাখায 

জন্য ভারযিারক (পূফ য/রিভ)  রক রনদদ য না প্রদান কযা 

। 

 

১। ভূরভ উন্নন কদযয অথ য রমন রপযত 

না মা ররদদক রক্ষয যাখদত দফ। 

২। ভূরভ উন্নন কদযয অথ য মাদত 

ভভত রযদাধ কযা  এফাং 

াংরিষ্ট একাউদন্ট তায প্ররতপরন ঘদট 

ররদদক রক্ষয যাখদত দফ। 

১। ভাব্যফস্থাক (পূফ য/ রিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

২। প্রধান ভূ-ম্পরত্ত কভ যকতযা (পূফ য/ 

রিভ), ফাাংরাদদ রযরওদ। 



৪.৮ জানুারয/১৮ ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয অরডট আরত্ত এফাং দাফী ও রনষ্পরত্তয রফফযণোঃ 

ক্রোঃ

নাং 

ভন্ত্রণার/ 

াংস্থা/অঞ্চর 

জানুারয/১৮ ম যন্ত রভাট আরত্ত জানুারয/১৮ ভাদ রনস্পরত্ত জানুারয/১৮ ম যন্ত রভাট অরনষ্পন্ন আরত্ত  ও দাফী 

াধাযন অরগ্রভ খড়া রভাট দাফী াধাযন অরগ্রভ খড়া রভাট আদা াধাযন অরগ্রভ খড়া রভাট টাকা 

১ রযরথ 

ভন্ত্রণার 

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

২ রজআইরফআয - - - - - - - - - - - - 

৩ রফ আয 

 

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

৪ রফ আয 

(পূফ যঅঞ্চর) 

৪৬৮৪ ৫৪৯ ১৬৭ ৫৩৫২৫৯৬৩৯  ১ - ২,২০,০১৮ ৪৬৯৩ ৫৪৮ ১৬৭ ৫৩৫০৪০৩৪১ 

৫ রফআয 

(রিভাঞ্চর) 

৭৫৮২ ৫৭৯ ৩৩৭ ১৫৮০৪০৬২ ১৩ - - - ৭৫৭২ ৫৭৯ ৩৩৭ ১৫৮০৪০৬২ 

৬ রভাট ১২৮৩৬ ১১৮১ ৬১৪ ৫৫৩৩৫৭১৯৭ ১৩ ১ - ২,২০,০১৮ ১২,৮৪৫ ১১৮০ ৬১৪ ৫৫২২০৫৬৬৪ 
 

ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

অরডট আরত্ত 

রনষ্পরত্ত। 

উস্থারত রফলদ রদখা মা, জানুারয/২০১৮ভাদ নতুন 

অরডট আরত্ত দদে ৯টি  এফাং ১ টি  আরত্ত রনষ্পরত্ত দদে  

মায  আরথ যক ভল্য  ২,২০,০১৮/- টাকা। ভারযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ জানান রম,  তায কাম যারদয  ত্র  নাং 

ভ/অর/রফরধ/ভন্ব-বা/২০০৬ (৩)-৩৭, তারযখ: 

০৫.০২.২০১৮ ররোঃ  এয ভাধ্যদভ আরত্ত রনষ্পরত্তয রদক্ষয 

রফবাগী প্রধানগনদক ত্র ররখা দদে। এোড়া , এ দপ্তয দত 

গত ১৭.০১.১৮ দত ১৪.০২.২০১৮ ররোঃ তারযখ ম যন্ত ৩৭ টি 

ব্রডীট জফাফ ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযা দদে।  অরতরযক্ত রিফ 

(অরডট ও আইরটি)   আরত্তভ রনষ্পরত্তয রদক্ষয 

ভাব্যফস্থাক (পূফ য/ রিভ) প্ররতটি অঞ্চদর ভাদ ১২ টি কদয 

প্রস্তারফত বা কযদর আরত্তভ  দ্রুত রনষ্পরত্ত দফ ভদভ য তায 

ভতাভত তুদর ধদযন। 

১। অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তয রদক্ষয 

ভাব্যফস্থাক (পূফ য/ রিভ) প্ররতটি 

অঞ্চদর ভাদ ১২টি কদয বা 

কযদফন এফাং প্ররতদফদন রপ্রযণ 

কযদফন। 

 

১। ভাব্যফস্থাক (পূফ য / রিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৪.৯ ই-পাইররাং/ই-

রটন্ড্ারযাং/ 

উদ্ভাফনী রফল। 

 ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ জানান রম, তায অধীদনয 

রএটিই (রটররকভ)  দপ্তদয গত ০১.০৭.১৭  দত 

১৪.০২.২০১৮ তারযখ ম যন্ত রভাট ৫২ টি নরথ ই-পাইররাং 

রদেভ এ রখারা দদে  এফাং  ই-পাইররাং এয ভাধ্যদভ  ১৮১ 

টি রনাট উস্থান ও রন ষ্পরত্ত কযা দদে। ম্যানুদর ফা াড য 

করদত রনাট উস্থান ও রনষ্পরত্ত কযা দদে ৬০ টি। অথ যাৎ 

রভাট কাম যক্রদভয তকযা ৭৫ বাগ নরথ ই-পাইররাং এয 

ভধ্যদভ ম্পন্ন কযা দদে।   এোড়া , রযকল্পনা রকাল এফাং 

াংস্থান দপ্তদযয ই-পাইররাং শুরু দদে । ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরক্তয তয রযারদন প্ররতভাদ ই-পাইররাং এয 

অগ্রগরত ম যাদরািনা কযা দযকায ভদভ য অরতরযক্ত রিফ 

(প্রান) ভতাভত ব্যক্ত কদযন। 

১। প্ররত াখা কভদক্ষ ৪০ বাগ নরথ  

ই-পাইররাং এয আওতা রনষ্পরত্ত  

কযদত দফ। 
 

 

২। রপ্রাগ্রাভায প্ররতভাদ উস্থারত ও 

রনষ্পরত্তকৃত নরথয  ঠিক তথ্য বা  

উস্থান কযদফন। 

১। অরতরযক্ত রিফ (কর), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ।  

 

 

১। রপ্রাগ্রাভায, রযরথ ভন্ত্রণার।  

 



৪.১০ রযরওদ পুরর 

এফাং রযরওদ 

রনযাত্তা 

ফারনীয 

কাম যক্রভ। 

িীপ কভান্ড্যান্ট (পূফ য) জানান, রেদনয োদদ ও ইরিদন ভ্রভণ 

প্ররতদযাধ, রযর রাইদনয উয রদদ িরাির প্ররতদযাধ, উদচ্ছদ 

অরবমান, ততর চুরয প্ররতদযাধ অরবমান, রিাযািারান প্ররতদযাধ 

অরবমান, রযরওদ রেন এরাকা অবফধ অনুপ্রদফ রযাধ, 

অবফধ কায উদচ্ছদ ইতযারদ রফলদ জানুারয/২০১৮ ভাদ 

রযরওদ রনযাত্তা ফারনী ৩৮৬ টি অরবমান রযিারনা কদয 

২৯২২ জনদক আটক কদয ২১৭৯ জদনয রনকট ইদত বাড়া ও 

জরযভানা ফাফদ ৩,৫৮,৯৬৯/- টাকা আদা কযা দদে এফাং 

ভৄিদরকা রনদ ৩২৮ জনদক রেদড় রদা দদে। 
রযরওদ রনযাত্তা ফারনীয কাম যক্রভোঃ 

এরাকা ভাদয 

নাভ 

অরবমান 

াংখ্যা 

রগ্রপতায 

কৃত 

আাভী 

জরযভানা 

টাকা 

পূফ য পূফ য ভা ৩২৪ ২২৯০ ৩০৫২০০ 

জানু/১৮ ৩৮৬ ২৯২২ ৩৫৮৯৬৯ 

রিভ পূফ য ভা - - - 

জানু/১৮ - ১২১৭১ ৭৮১১৪৯ 

 

বা রযরওদয ারফ যক রনযাত্তা রফলদ আদরািনা 

। 

১। রেদন অস্ত্র, ভাদক অন্যান্য 

রিাযাইভার রযফন প্ররতদযাধকদল্প 

রনরভত অরবমান রযিারনা কযদত 

দফ এফাং রজরা ম্যারজদেটদদয 

অফরত রযদখ রনরভত রভাফাইর রকাট য 

রযিারনা কযদত দফ। 

২। ভারক প্ররতদফদন রনধ যারযত 

ভদয ভদধ্য রপ্রযণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ। 

২। অরতরযক্ত ভাপুরর রযদ যক, 

রযরওদ পুরর। 

৩। িীপ কভান্ড্যান্ট (পূফ য/ রিভ)। 

৪.১১ রফবাগী 

ভাভরা 

রনষ্পরত্ত। 

ফাাংরাদদ রযরওদ এফাং রযরথ ভন্ত্রণারদ  রফবাগী 

ভাভরায তথ্যাফরী রনম্নরুোঃ 

রফবাগী ভাভরা (ফাাংরাদদ রযরওদ) 

পূফ য 

ভাদয 

রজয 

জানু/১৮ ভাদ 

আগত ভাভরা 

রভাট 

ভাভারা 

জানু/১৮ 

ভাদ 

ভাদ 

রনষ্পরত্ত 

ভা 

রদল 

অরনষ্পন্ন 

ভাভারা 

২৬১ ১২ ২৭৩ ৪০ ২৩৩ 

 

রফবাগী ভাভরা (রযরথ ভন্ত্রণার)   

পূফ য 

ভাদয 

রজয 

জানু/১৮ ভাদ 

ভাদ আগত 

ভাভরা 

রভাট 

ভাভারা 

জানু/১৮ 

ভাদ  

ভাদ 

রনষ্পরত্ত 

ভা 

রদল 

অরনষ্পন্ন 

ভাভারা 

৫১ ০ ৫১ ০ ৫১ 

 

রফবাগী ভাভরাভ  দ্রুত রনষ্পরত্তয রফলদ বা আদরািনা 

। তদন্তাধীন কর ভাভরায দ্রুত তদন্ত রল কযদত 

বারত রনদদ যনা প্রদান কদযন। 

১। রফবাগী ভাভরাভ দ্রুত রনষ্পরত্তয 

ব্যফস্থযা গ্রণ কযদত দফ। 

১। অরতরযক্ত রিফ (প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার  

২। ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 

৪.১২ অরনষ্পন্ন 

রফল 

বা রযরথ ভন্ত্রণারদয রনকট ফাাংরাদদ রযরওদয এফাং 

ফাাংরাদদ রযরওদয রনকট ভন্ত্রণারদয অরনষ্পন্ন রফলদয 

তাররকা উস্থান কযা  । ১ ভাদয অরধক ভ ধদয  
রকান ররন্ড্াং রফল না থাকদরও ৩ ভাদয রফী ভ ধদয 

ররন্ড্াং রফলদয াংখ্যা ১০০ টি। ররন্ড্াং রফলগুরর রনষ্পরত্তয 

রফলদ বা আদরািনা ।  

১। অরনষ্পন্ন রফলভ দ্রুত রনষ্পরত্তয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

  

 

১। অরতরযক্ত রিফ (কর), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভারযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ। 
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