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রযরওদয 

সনযাত্তা 

ব্যফস্থা 

১। বায় জানাসনা য়, অসি সনফ যান মদন্ত্রয ব্যফায ও দ্ধসতয 

সফলদ প্রসক্ষণ আদাজদনয সনসভত্ত গত ২৯.১০.২০১৭ তাসযদখ 

রযরথ ভন্ত্রণারদয বাযপ্রাপ্ত সিফ ভদাদদয বাসতদে 

পাায াসব য ও সসবর সডদপন্স এয উর্ধ্যতন কভ যকতযাদদয াদথ 

বা অনুসিত দদে। বা অসি সনফ যান মদন্ত্রয ব্যফায ও 

দ্ধসতয সফলদ প্রসক্ষণ ও ভড়া আদাজদনয  সদ্ধান্ত দদে। 

বানত ফসরন সম, নি ননফ ধান মসন্ত্রয ব্যফায ও দ্ধনতয 

নফলসয় নফবাগীয় ম ধাসয় প্রনেসণয অসয়াজন কযসত সফ। 
 

২। বায় উবয় ঞ্চসরয Stone Throwing Area-য 

তাসরকা উস্থান কযা । বাসত উবয় ঞ্চসরয Stone 

Throwing Area-য তাসরকা াংসিষ্ট রজরা প্রাকদদয 

সনকট রপ্রযণ পূফ যক রেদন সঢর রোড়া ফদে াংসিষ্ট এরাকায 

জনাধাযনদক উদ্বুদ্ধ কযায অনুদযাধ জাসনদ ত্র প্রযদণয 

যাভ য প্রদান কদযন।  

১। অসি সনফ যান মদন্ত্রয ব্যফায ও 

দ্ধসতয সফলদ সজএভ (পূফ য ও 

সিভ) সডদম্বয/১৭ ভাদ প্রনেণ 

অসয়াজন কযসফন। 
 

 ২। সযরবফসন প্রনেণ ও ভড়া 

অসয়াজসনয নফলসয় পায়ায ানব ধ 

ও ননবর নডসপন্স এয াসথ 

সমাগাসমাগ যাখসত সফ।  

১। থানা/উদজরা সবসত্তক 

“Stone Throwing 

Area”-য তাসরকা াংসিষ্ট রজরা 

প্রাকদদয সনকট রপ্রযণ কদয  

রেদন সঢর রোড়া ফদে াংসিষ্ট 

এরাকায জনাধাযনদক উদ্বুদ্ধ 

কযায অনুদযাধ জাসনদ ত্র রপ্রযণ 

কযদত দফ।  

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

 

২। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 

৪.৩ জনফর সনদাগ 

ও প্রসক্ষণ 

াংক্রান্ত 

অদটাফয/২০১৭ ম যন্ত রযরথ ভন্ত্রণার ও ফাাংরাদদ রযরওদয 

জনফর ও শুন্য দদয সফফযণ সনম্নরূ: 

রযরথ ভন্ত্রণার 

রেণী রভাট দ জনফর শুণ্য দ ভন্তব্য 

১ভ ৪৩ ৩৫ ৮  

২ ৩৩ ৭ ২৬  

৩ ৩০ ১৯ ১১  

৪থ য ২৯ ২৬ ৩  

রভাট- ১৩৫ ৮৭ ৪৮  
 

ফাাংরাদদ রযরওদ 

রেণী রভাট দ কভ যযত 

জনফর 

শুণ্য দ ভন্তব্য 

১ভ ৫৬৩ ৪২১ ১৪২  

২ ১৫৮৭ ৯২৩ ৬৬৪  

৩ ২১৬৪৪ ১৩০৮০ ৮৫৬৪  

৪থ য ১৬৪৮১ ১১০২৭ ৫৪৫৪  

রভাট- ৪০২৭৫ ২৫৪৫১ ১৪৮২৪  

বা সজএভ (পূফ য) জানান রম, প্রকদেয অন্তর্ভ যক্ত রগট সকায 

সনদাগ কাম যক্রদভ চূড়ান্ত ম যাদ ভাভান্য াইদকাট য ০৩ ভাদয 

জন্য সনদাগ কাম যক্রদভয স্থসগত কদযন । বাসত ফদরন রম, 

উব অঞ্চদরয প্রসতটি দদয সফযীদত সনদাগ কাম যক্রদভয 

অগ্রগসতয তথ্য যফতী বা কাম যসফফযণীদত অন্তযর্ভক্ত কযদত 

দফ। 

ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরওদ জানান, ফাাংরাদদ 

রযরওদদত ১ভ রেণীয কভ যকতযাযা  ৯ভ রগ্রদড  রমাগদান কদযন। 

তাদদয জন্য ৬ি রগ্রদড রকান দ রনই। পদর ন্যযনতভ ১০ ফেয 

িাকযী না কযদর রকান কভ যকতযা ৫ভ রগ্রদড প্রদভান ান না । 
সতসন আদযা জানান, প্রস্তাসফত নতুন জনফর অনুদভাসদত ওায 

পূদফ য ৫ভ রগ্রদড প্রভাজযদনয ভাধ্যদভ প্রদভান রদওা মা সকনা 

র সফলদ কাম যক্রভ গ্রণ কযা প্রদাজন। এ সফলদ াংসিষ্ট 

ভন্ত্রণারদয াদথ কথা ফদর প্রভাজযদনয সফলদ প্রদাজনী 

ব্যফস্থা রনওায ব্যাদয বা আদরািনা ।  

১। উবয় ঞ্চসরয ননসয়াগ কাম ধক্রভ 

দ্রুত ম্পন্ন কযায রসেে নজএভ 

(পূফ ধ ও নিভ) প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা 

েণ কযসফন।  

 

২। ফাাংরাদদ রযরওদয শুণ্য 

দদয াংখ্যায সফযীদত ঠিক 

কাম যক্রদভয সফফযণ আগাভী বা 

উস্থান কযদত দফ।  

 

৩। ফাাংরাদদ রযরওদ রথদক  

প্রভাজযদনয প্রস্তাফ রপ্রযণ কযা দর 

তা অনুদভাদদনয জন্য যফতী 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা দফ। 

 

 

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

২। নজএভ (পূফ ধ ও নিভ), 

ফাংরাসদ সযরওসয়। 

 

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 

 

 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 



৪.৪ রযরওদয 

যাজস্ব আ 

বৃসদ্ধ এফাং 

সযিারন ব্য 

হ্রা। 

১। APA-য রেেভাত্রা নুমায়ী  সটাফয/১৭ ভা  ম ধন্ত  খাত 

নবনিক  (মাত্রী, ভারাভার, াসবধর ও ন্যান্য) জধসনয তথ্য  

ননম্নরূঃ 

নফলয় মাত্রী 

(রে 

োকা) 

ভারাভার 

(রে 

োকা) 

ফানণনজেক 

(রে 

োকা) 

নফনফধ 

(রে 

োকা) 

সভাে  

(রে 

োকা) 

রেে 

ভাত্রা 

২৮০০০ ১১১৬৬ ৩১৮৮ ২৭৬৬ ৪৫১২০ 

অয় ৬৭৮০ ২৫৫৪ ৩৬৩৪ ১৭৭ ১৩১৪৫ 

জধন 

(%) 

২৪.২১ ২২.৮৭ ১১৩.৯৮ ৬.৩৯ ২৯.১৩ 

ব্যয় 

ম্ভাব্য ব্যয় ২১৯৫৭ 

প্রকৃত ব্যয় ৯৬৫৯ 

ব্যয় (%) ৪৩.৯৯ 

 

বা আদরািনা  রম, ফাাংরাদদ রযরওদয আদয রক্ষদত্র 

অসতসযক্ত ভাসযিারক (অথ য) এয প্রসতদফদন এফাং প্রাসনক 

সযদাদট যয ভদধ্য ফভ াথ যকয সযরসক্ষত । সফদ্যভান এ 

াথ যকয কসভদ আনায সফল সফস্তাসযত আদরািনা । আদয 

সাফ সনকা আগাভী বা রথদক একটি রভসেদেয ভাধ্যদভ 

রদখাদনায সফলদ বাসত যাভ য প্রদান কদযন। 

১। প্রসতভাদ আদয সাফ এফাং 

আইফা সযদাট য  রভসেে আকাদয 

উস্থান কযদত দফ। 

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 
২। অসতসযক্ত 

ভাসযিারক (অথ য), 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 
 

 

৪.৫ ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

জসভদত 

অফসস্থত অবফধ 

স্থানা উদচ্ছদ 

কাম যক্রভ। 

 
 

অদটাফয/১৭ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয অঞ্চরসবসত্তক 

রভাট জসভ, অবফধ দখদর থাকা জসভ ও অবফধ দখর উদচ্ছদপূফ যক 

দখদর আনা জসভয তথ্য বা উস্থান কযা োঃ 

 
সডসজ, সফআয জানান রম, সনসভত উদচ্ছদ অসবমান 

সযিারনা, অবফধ দখরকৃত জসভ উদ্ধায রযদরয উদচ্ছদকৃত 

জসভদত রকউ রম ন স্থাী কাঠাদভা সনভ যাণ কযদত না াদয র 

সফলদ কাম যকযী দদক্ষ গ্রণ কযা রচ্ছ। বাসত ফদরন রম, 

উদচ্ছদ অসবমান আদযা রজাযদায কযদত দফ , াাাস 

রযরওদয জসভ উদচ্ছদ এফাং নতুন কদয দখরকৃত জসভয 

সাফ দাসখর কযদত দফ। বা রযরওদয জসভ নতুন কদয 

দখদরয সফরুদদ্ধ ব্যফস্থা রনওায জন্য রযরওদ পুসর ও 

রযরওদ সনযাত্তা ফাসনীয দাসে ম্পদকয আদরািনা কযা 

। বা জানাদনা  রম, আযএনসফয এ সফলদ সুসনসদ যষ্ট 

অঞ্চর রভাট জসভ 

(একয) 

অদটাফয/১৭ 

ম যন্ত অবফধ 

দখদর থাকা 

জসভ (একয) 

অদটাফয

/১৭ 

ভাদ 

উদ্ধাযকৃ

ত জসভ 

(একয) 

ভা রদল 

অবফধ 

দখদর 

থাকা জসভ 

(একয) 

পূফ য ২৪৪৪০.৯

৩  

৭৬৪.১৫ ৭.৫২ ৭৫৬.৬৩ 

সিভ ৩৭৪১৯.৩

৫ 

২৯৪৭.৮১ ১১.৫৯ ২৯৩৬.২২ 

রভাট ৬১৮৬০.২

৮  

৩৭১১.৯৬ ১৯.১১ ৩৬৯২.৮৫ 

১। সনসভত উদচ্ছদ অসবমান 

সযিারনা উদচ্ছদ অসবমান  

রজাযদায কযদত দফ। াাাস 

রযরওদয জসভ উদচ্ছদ এফাং নতুন 

কদয দখরকৃত জসভয সাফ 

দাসখর কযদত দফ। 

২।  রযরওদয জসভ নতুন কদয 

রকউ মাদত দখর কযদত না াদয 

র সফলদ রযরওদ সনযাত্তা 

ফাসনী তাদদয উয অস যত 

দাসে ারন কযদফ।  

১। অসতসযক্ত সিফ 

(আইন), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

 

 

 

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

২। সজএভ (পূফ য ও 

সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

৩। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত 

কভ যকতযা (পূফ য ও সিভ)। 

৫। িীপ কভাদন্ডন্ট (পূফ য ও 

সিভ)। 



দাসে যদদে। তাদদয উয অস যত দাসে ঠিকবাদফ ারন 

কযদত দফ। এ সফলদ বা আদরািনা কযা । 

 

 

 

 

 

 

 

৪.৬  

 

 

 

 

 

 

 

ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

াটি যসপদকট 

ভাভরা 

সনষ্পসত্ত 

 

অদটাফয/২০১৭ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয াটি যসপদকট ভাভরায সফফযণ উস্থান কযা োঃ  

ক্রসভ

ক নাং 

রযরওদ 

অঞ্চর 

অদটাফয/ ২০১৭ ভাদয 

রজয 

অদটাফয/২০১৭ 

ভাদয সনষ্পসত্ত 

অদটাফযয/২০১৭ 

ভাদয দাদয 

অদটাফয/২০১৭ ভাদয 

ভানাদন্ত 

ভাভরা দাফীকৃত 

টাকায 

সযভাণ 

ভাভরা আদাকৃত 

টাকায 

সযভাণ 

  ভাভরা দাফীকৃত টাকায 

সযভাণ 

১ পূফ য ১১২ ৫৭৯১২৩২৬/- - ১৩৫.০৮১

/- 

- - ১১২ ৫৭৭৭৭২৪৫/- 

২ সিভ ৪৯ ৪২১৮২৭৩/- - ২৩০০০০/

- 

- - ৪৯ ৩৯৯৮৮২৭৩/- 

৩ রভাট ১৬১ ৯৮১৩০৫৯৯/- - ৩৬৫০৮১/

- 

- - ১৬১ ৯৭৭৬৫৫১৮/- 

 

বায় জানাসনা য়, সটাফয, ২০১৭ ভাস সকান ভাভরায 

ননষ্পনি য়নন। বানত অগাভী এক প্তাসয ভসে  সযরওসয়য 

াটি ধনপসকে ভাভরামূ একটি নননদ ধষ্ট নদসন যাখায জন্য সজরা 

প্রাকসদয ত্র সদওয়ায যাভা ধ সদন।  

১। সনন্ডং াটি ধনপসকে ভাভরামূ 

দ্রুত সনষ্পসত্তয জন্য প্রদাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।  

২। সযরওসয়য াটি ধনপসকে 

ভাভরামূ একটি সনসদ যষ্ট সদদন 

যাখায জন্য সজরা প্রাকসদয ত্র 

নদসত সফ। 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

২। সজএভ (পূফ য ও সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৩। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত 

কভ যকতযা (পূফ য ও সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৪.৭ ফাাংরাদদ 

রযরওদয ভূসভ 

উন্নন কয ও 

রৌয কয 

সযদাধ। 

ফাাংরাদদ রযরওদয সনকট ভূসভ উন্নন কয সদদফ ভূসভ ভন্ত্রণারদয দাফী এফাং সযদাসধত ভূসভ উন্ননকদযয সফফযণ উস্থান 

কযা োঃ 

 
 

ক্র: নাং অঞ্চর অদটাফয/ 

২০১৭ ভা 

ম যন্ত প্রাপ্ত দাফী 

(রকাটি) 

ভূসভ উন্নন কয  

খাদত প্রাপ্ত ফযাদ্দ 

(২০১৭-১৮) 

ভূসভ উন্নন কয সযদাধ ভন্তব্য 

জুরাই/১৭ 

ম যন্ত 

সযদাসধত 

(২০১৬-১৭) 

রদেম্বয/১৭ 

ম যন্ত 

সযদাসধত 

 রভাট 

সযদাধ 

১ পূফ য ৫.০০ ১৭.০০ রকাটি ১০.০০ রকাটি - -  

২ সিভ - ১২.০০ রকাটি ৬.৬৬ রকাটি - -  

৩ রভাট ৫.০০ ২৯.০০ রকাটি ১৬.৬৬ রকাটি - -  

ভূসভ উন্নন কয সযদাদধয সফলদ আদরািনা । 

সডসজ সফআয জানান রম, ভূসভ উন্নন কয সযদাদধয 

জন্য ফযাদ্দকৃত অথ য রমন রপযত না মা রসদদক রক্ষয 

যাখা দচ্ছ। 

বাসত ফদরন রম, কাযী কসভনায (ভূসভ) অসপ 

দত দাফী াওায াদথ াদথ কয সযদাদধয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদত দফ। ভূসভ উন্নন কদযয অথ য মাদত 

ভভত সযদাধ কযা  এফাং াংসিষ্ট একাউদন্ট 

তায প্রসতপরন ঘদট রসদদক রক্ষয যাখদত দফ। 

১। ভূসভ উন্নন কদযয অথ য রমন 

রপযত না মা রসদদক রক্ষয 

যাখদত দফ। 

২। কাযী কসভনায (ভূসভ) 

অসপ দত দাফী াওায াদথ 

াদথ কয সযদাদধয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ। 

৩। ভূসভ উন্নন কদযয অথ য মাদত 

ভভত সযদাধ কযা  এফাং 

াংসিষ্ট একাউদন্ট তায প্রসতপরন 

ঘদট রসদদক রক্ষয যাখদত দফ। 

১। অসতসযক্ত সিফ (প্রান) ও 

(ফাদজট), রযরথ ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৩। ভাব্যফস্থাক (পূফ য ও সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভ যকতযা (পূফ য 

ও সিভ), ফাাংরাদদ রযরওদ। 



৪.৮ অদটাফয/২০১৭ ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয অসডট আসত্ত এফাং দাফী ও সনষ্পসত্তয সফফযণ উস্থান কযা োঃ  

ক্রোঃ

নাং 

ভন্ত্রণার/ 

াংস্থা/অঞ্চর 

অদটাফয/২০১৭ ম যন্ত আসত্ত ও দাফী অদটাফয/২০১৭ ভাদ সনস্পসত্ত অদটাফয ২০১৭ ভা ম যন্ত অসনষ্পন্ন 

আসত্ত ও দাফী 

াধাযন অসগ্রভ খড়া রভাট দাফী 

(াজায টাকা) 

াধাযন অসগ্রভ খড়া রভাট টাকা 

(াজাদয) 

াধাযন অসগ্রভ খড়া রভাট টাকা 

(াজাদয) 

১ রযরথ 

ভন্ত্রণার 

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

২ সফ আয ৫৭১ ৫৩ ১১০ ১৩৬৬৮৭৭ - - - - ৫৮০ ৫৩ ১১০ ১৩৮৯০২৫ 

৩ সফ আয 

(পূফ যঅঞ্চর) 

৪৬৭০ ৫৫৯ ১৬৯ ৫৩৫৩৮১১৪

৫ 

১৪ ১০ ০১ ৩৬৫৪৯ ৪৬৭৩ ৫৪৯ ১৬৮ ৫৩৫৩৪৪৬২

৬ 

৪ সফআয 

(সিভ 

অঞ্চর) 

৭৬২৩ ৫৮০ ৩৩৭ ১৬৮৪৮২৫৩ ২৬ - - ৮৭৬৭২ ৭৫৯৭ ৫৮০ ৩৩৭ ১৬৭৬০৫৮১ 

৫ রভাট ১২৮৬

৪ 

১১৯

২ 

৬১৬ ৫৫৩৫৯৬২৭

৫ 

৪০ ১০ ০১ ১২৪২২১ ১২৮৫

০ 

১১৮

২ 

৬১৫ ৫৫৩৪৯৪২৩

২ 
 

ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

অসডট 

আসত্ত 

সনষ্পসত্ত। 

উস্থাসত সফলদ আদরািনা । রদখা মা, অদটাফয 

ভাদ  ৪০টি াধাযণ, ১০ টি অসগ্রভ এফাং ১টি খড়া 

আসত্ত সনস্পসত্ত দদে মায  আসথ যক মূদেয সযভাণ 

১২,৪২,২১,০০০ টাকা। সডসজ, সফআয জানান রম, অসডট 

আসত্ত সনষ্পসত্তয ায বৃসদ্ধয সনসভত্ত প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য সফবাগী প্রধানগ ণরক ত্র রপ্রযণ কযা 

দদে।  অসতসযক্ত সিফ (অসডট ও আইসটি) ফদরন রম, 

অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তয  রদক্ষয ০৩টি  সত্রক্ষী বা কযা 

দদে। সতসন জানান রম, অফসষ্ট ১২,৮৫০ টি াধাযণ 

আসত্ত সনষ্পসত্তয রদক্ষয ভাব্যফস্থাক (পূফ য ও সিভ) 

গণ Crash Program কাম যক্রভ সযিারনা 

কযদেন। এোড়া, ভন্ত্রণার দত  Crash 

Program সযিারনায সনসভত্ত ফাাংরাদদ রযরওদয  

দপ্তয ওাযী অসডট আসত্তয তাসরকা /তথ্য রপ্রযদণয জন্য 

সডসজ, সফআয ও সজএভগণদক  অনুদযাধ কযা দদে । 
এোড়া, সএ কসভটিয বায অনুাদনয আদরাদক অসডট 

আসত্ত সনষ্পসত্তয রদক্ষয আসত্ত াংসিষ্ট ভন্ত্রণারদয 

সিফদদয াদথ বা কযা প্রদাজনী কাম যক্রভ গ্রণ 

কযা দচ্ছ।  
 

  

১। অসডট  আসত্ত সনষ্পসত্তয ায 

বৃসদ্ধ কযদত দফ এফাং এ সফলদ 

াংসিষ্ট করদক আদযা তৎয 

দত দফ। 
২। াধাযণ আসত্ত সনষ্পসত্তয 

রদক্ষয গৃীত Crash 

Program দ্রুততয কযসত 

সফ। 

৩। অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তয রদক্ষয 

ভাব্যফস্থাক (পূফ য ও সিভ) 

গণদক দসে ননসত সফ। 
৪। PA  কসভটিদত উস্থাসত 

আসত্তমূ দ্রুত ও কাম যকযবাদফ 

সনষ্পসত্তয রদক্ষয প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদত দফ।  

১। অসতসযক্ত সিফ  (অসডট ও 

আইসটি), রযরথ ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৩। অসতসযক্ত ভাসযিারক (অথ য), 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৪। ভাব্যফস্থাক (পূফ য ও সিভ), 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৪.৯ ই-পাইসরাং/ই-

রটন্ডাসযাং/ 

উদ্ভাফনী 

সফল। 

বা অফসত কযা  রম, ফাাংরাদদ রযরওদদত ই-

পাইসরাং কাম যক্রভ সুিুবাদফ সযিারনায রদক্ষয রনদটয রম 

সযভান স্পীড প্রদাজন তা ফতযভাদন রনই। এয জন্য 

Broad Band Connection প্রদাজন। এ 

সফলদ ভন্ত্রণারদয অনুদভাদন াওা সগদদে। ীঘ যই 

Broad Band Connection গ্রণ কযা দফ।  
 

১। আ- পাআনরং কাম ধক্রসভ 

গনতীরতা অনয়সনয রসেে 

ফাংরাসদ সযরওসয়সত Broad 

Band Connection দ্রুত 

স্থাসনয প্রসয়াজনীয় কাম ধক্রভ েণ 

কযসত সফ।  

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

 

৪.১০ রযরওদ 

পুসর এফাং 

রযরওদ 

সনযাত্তা 

ফাসনীয 

কাম যক্রভ। 

অসতসযক্ত সডআইসজ, রযরওদ পুসর বা জানান রম, 

রযরওদ পুসর রডদকাাট যা য এয অধীন িট্টগ্রাভ ও 

সদপুয রযরওদ রত অদটাফয/২০১৭ ভাদ ফ যদভাট 

২৬৬২টি অসবমান সযিারনা কযা  এফাং টিসকট 

কাদরাফাজাযী, সফনা টিসকদট ভ্রভণকাযী, রেদনয োদদ 

ভ্রভণকাযী, ভাদক/ধুভান, রিাযাকাযফাযী, 

বফঘুদয/রটাকাই ও অন্যান্য অযাদধ রভাট ৬৪৭৫ 

১। রেদন অস্ত্র, ভাদক অন্যান্য 

রিাযাইভার সযফন প্রসতদযাধকদে  

সনসভত অসবমান সযিারনা 

কযদত দফ  এফাং রজরা 

ম্যাসজদেটদদয অফসত রযদখ 

সনসভত রভাফাইর রকাট য সযিারনা 

কযদত দফ। 

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

২। অসতসযক্ত ভাপুসর সযদ যক, 

রযরওদ পুসর। 

৩। িীপ কভান্ডযান্ট (পূফ য ও সিভ)। 
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