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(৫)

রাইদন্পধাযী কাযগণ তাদদয রাইদদন্পয তয রভদন কাম যক্রভ িাসরদ রমদত
াযদফন। তদফ রাইদন্পয তয বঙ্গ কযদর সফসধ রভাতাদফক তাদদয রাইদন্প
ফাসতর কযা দফ।

৫। িীপ কভাসযার
ম্যাদনজায(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ
রযরদ।

৪.২। রযরদয সনযাত্তা ব্যফস্থাোঃ
আদরািনাোঃ
সডসজ, সফআয জানান রম, সনজ সনজ সনযাত্তা সনসিতকদল্প মাত্রীদদয দিতন কযায জন্য
রস্টদন এফাং রেদনয সবতদয সফসবন্ন
দিতনতামূরক রঘালণা প্রিায কযা দচ্ছ। সতসন আদযা জানান রম, রযর রাইদনয উয থিাযী াযাায  সনযাত্তা াংক্রা ন্ত সফসবন্ন
সফলদ দিতনতামূরক সফজ্ঞসপ্ত দদসনক প্রথভ আদরা, ফাাংরাদদ প্রসতসদন  আভাদদয ভ সত্রকা য ভাধ্যদভ প্রিায কযা দদি।
ফতযভাদন প্রসতটি রযরদ রস্টদন অসিসনফ যাদনয ব্যফস্থা যাখা আদি। এয াংখ্যা আদযা বৃসদ্ধ কযায জন্য ইদতাভদধ্যই রজানার ম যাদ
সনদদ যনা রদা রদি।
বা রেদন সঢর রিাঁড়ায সফলদ আদরািনা । সকছু সকছু জাগা িরন্ত রেদন উৎসুক জনতা কর্তযক সঢর রিাঁড়ায কাযদণ প্রাই মাত্রী,
ড্রাইবায গুরুতযবাদফ আত দ থাদকন। সডসজ, সফআয জানান রম, রেদন াথয সনদক্ষদয জন্য অসবমান সযিারনা কযা দদি এফাং
এরাকায ফদাদজযিদদয দমাসগতা অযাধীদদয নাক্ত কদয আেক কযা দদি সকাংফা মুিদরকা সনদ রিদড় রদা দদি। তািাড়া
এ সফলদ সত্রকা প্রচুয দিতনতামূরক সফজ্ঞসপ্ত প্রকা কযা দদি। অসতসযক্ত ভাপুসর সযদযক ফদরন রম, রেন মখন গসতীর
থাদক তখন সঢর রিাঁড়া দর তাৎক্ষসণকবাদফ সযসস্থসত রভাকাদফরা কযা সকছুো কঠিন। তদফ এ সফলদ স্থানী দিতনতা বৃসদ্ধ
ভসজদদ, সক্ষা-প্রসতিাদন এ াংক্রান্ত আদরািনায ব্যফস্থা গ্রণ কযা রমদত াদয। বাসত ফদরন, রম ফ জাগা সকাংফা ফ রেদন
াথয রিাঁড়া না। তাই প্রাথসভকবাদফ Stone Throwing Area গুসর সিসিত কযদত দফ। থানা/উদজরা সবসত্তক
তাসরকা স্থানী প্রান তথা উদজরা সনফ যাী অসপায, স্থানী রযর প্রসতসনসধয সনকে াঠিদ তাদদয াতা িাা রমদত াদয।
উদজরা সনফ যাী অসপায তখন প্রাপ্ত তাসরকায সবসত্তদত স্থানী গণ্যভান্য ব্যসক্ত, জনপ্রসতসনসধ, সক্ষক, রযর প্রসতসনসধ, আইন শৃঙ্খরা
যক্ষাকাযী ফাসনী করদক সনদ Motivational বা কদয এ ব্যাাদয কাম যকয দদক্ষ গ্রণ কযদত াযদফন। এ সফলদ
সফস্তাসযত আদরািনা ।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
সদ্ধান্ত
(১)
সনজ সনজ সনযাত্তা সনসিতকযদণয ররক্ষয মাত্রীদদয দিতন কদয তুরদত দফ।
(২)
রযররাইদনয উয থিাযী াযাায সফদযাধী সবসড সিমূ ইদরকেসনক
সভসডা ফহুর প্রিাদযয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।
(৩)
প্রসতটি রস্টদন অসিসনফ যাদনয ব্যফস্থা সনসিত কযদত দফ এফাং বৃসদ্ধ কযদত
দফ।
(৪)
আগাভী ভাসক ভন্ব বা থানা/উদজরা সবসত্তক “Stone
Throwing Area”-য তাসরকা উস্থান কযদত দফ।

ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
১। অসতসযক্ত সিফ, রযরথ ভন্ত্রণার।
২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরদ।
৩। অসতসযক্ত ভাপুসর সযদযক,
রযরদ পুসর।
৪। িীপ কভানডযান্ট (পূফ য/সিভ),
রযরদ সনযাত্তা ফাসনী,
িট্টগ্রাভ/যাজাী।

৪.৩। জনফর সনদাগ  প্রসক্ষণ াংক্রান্ত:
আদরািনাোঃ
সডসজ, সফআয জানান রম, রযরদয জনফর সনদাদগয সফলদ Cabinet সভটিাং-এ ভাননী প্রধানভন্ত্রী অদন্তাল প্রকা কদযদিন।
সতসন আদযা জানান রম, সনদাদগয উয আদারদতয রম সনদলধাজ্ঞা সির, তা তুদর রনা দদি। অতএফ সনদাদগয এখন আয রকান
ফাধা রনই। বাসত সজএভ পূফ য/সিভ এয সনকে রযরদয প্রধান প্রধান দদ সনদাদগয অগ্রগসতয সফলদ জানদত িান। সজএভ (পূফ য)
জানান রম, ৮৬৫টি খারাী দদ সনদাদগয সফলদ আইন ভন্ত্রণার দত অনুভসত াা রগদি। এযাসদেন্ট ররাদকাভাস্টায-এয ৭৬টি
দদ সরসখত  রভৌসখক যীক্ষা অনুসিত দদি। পরাপর প্রকাদয অদক্ষা যদদি। সুইায/সযচ্ছন্ন কভীয ২১২ টি দদ সনদাগ
প্রসক্রা িরভান যদদি। রেড এযাদপ্রনটি-এয ১১২ টি দদয যীক্ষায প্রশ্ন ত্র পাঁদয অসবদমাদগয সফলটি তদন্তাধীন যদদি। তািাড়া
আসভন-কানুনদগা দদয যীক্ষা গ্রণ ম্পন্ন দদি। পরাপর খুফ ীঘ্রই প্রকাসত দফ। সজএভ (সিভ) জানান রম, িাড়ত্র প্রদানকৃত
দদয ভদধ্য সফসবন্ন কযাোগযীয সিদভয দদয াংখ্যা সির ৪৬১। তায ভদধ্য ৩২৫ টি দদ সনদাগ ম্পন্ন দদি। ২৭ কযাোগযীয
ভদধ্য ২২ কযাোগযীয দদ সনদাগ ম্পন্ন দদি। ৫ কযােগযীয সনদাগ ফাসক আদি। বাসত দ্রুত সনদাগ প্রসক্রা ম্পদন্নয উয
গুরুোদযা কদযন। এ সফলদ সফস্তাসযত আদরািনা ।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
সদ্ধান্ত
ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
(১) সনদাগ াংক্রান্ত িরভান ভাভরামূ দ্রুত সনষ্পসত্ত কযতোঃ সনদাগ ম্পাদন
১। অসতসযক্ত সিফ (প্রান)/(আইন),
কযদত দফ।
রযরথ ভন্ত্রণার।
২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরদ
(২) সনদাগ প্রসক্রা মথামথ স্বচ্ছতা সনসিত কদয ততা  সনযদক্ষতায াদথ
৩। ভাব্যফস্থাক (পূফ য/সিভ)
সনদাগ ম্পন্ন কযদত দফ।
(৩) সনদাগ কাম যক্রদভয অগ্রগসত প্রসতদফদন সনসভত ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযদত দফ। ফাাংরাদদ রযরদ।

(৪)

দ্রুততায াদথ সনদাগ কাম যক্রভ ম্পন্ন কযদত দফ।

৪। যুগ্ম-সিফ (আইন)/(াংযুক্ত), রযরথ
ভন্ত্রণার।
৫। যুগ্ম-সিফ (প্রান)(াংযুক্ত), রযরথ
ভন্ত্রণার।
৬। সসএ(পূফ য), ফাাংরাদদ রযরদ,
িট্টগ্রাভ।

৪.৪। রযরদয যাজস্ব আ বৃসদ্ধ এফাং সযিারন ব্য হ্রাোঃ
আদরািনাোঃ
সডসজ, সফআয জানান রম, রযরদয আ বৃসদ্ধয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্য সজএভ (পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ/যাজাীদক সনদদ য
প্রদান কযা দদি। যাজস্ব আদাদয সনসভত্ত রক্ষযভাত্রা সিসিত কযা একটি ভসবসত্তক সযকল্পনা দতযীপূফ যক রপ্রযদণয জন্য সজএভ
(পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ/যাজাীদক সনদদ য প্রদান কযা দদি। ২০১৫-২০১৬ অথ যফিদয মাত্রী, ভারাভার/াদবযর, ভূ-ম্পসত্ত  অন্যান্য
উৎ দত ১০৩১.১৮ রকাটি োকা আ  । সতসন জানান ২০১৬-১৭ অথ যফিদয সফসবন্ন রকাদড সফআয এয আদয রক্ষযভাত্রা ১৩৫০
রকাটি োকা। ২০১৬-১৭ অথ য ফিদযয জুরাই /১৬ দত ভাি য/ ২০১৭ ভা ম যন্ত ৯২৯ রকাটি োকা আ দ রি। রক্ষযভাত্রা অনুমাী আ
সনসিত কযায রদক্ষয ইদতাভদধ্য ভা-ব্যফস্থাকগণদক ত্র দ্বাযা সনদদ যনা প্রদান কযা দদি। এ সফলদ আদরািনা ।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
সদ্ধান্ত
(১) রযরদয আ বৃসদ্ধয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।
(২)

যাজস্ব আদাদয কর রক্ষরত্র সিসিত কযা একটি ভসবসত্তক সযকল্পনা
দতযী পূফ যক ভন্ত্রণারদ অগ্রগসতয ফাস্তফ অফস্থা প্রসতভাদ রপ্রযণ কযদত দফ।

(৩)

ভন্ব বা সনসভত যাজস্ব আদাদয ারনাগাদ তথ্য র কযদত দফ।

ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরদ।
২। অসতসযক্ত ভাসযিারক
(অাদযন/আয এ), ফাাংরাদদ
রযরদ।
৩। ভাব্যফস্থাক (ফ য/সিভ),
ফাাংরাদদ রযরদ।
৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভযকতযা
(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ রযরদ।

৪.৫। ফাাংরাদদ রযরদয জসভদত অফসস্থত অবফধ স্থানা উদচ্ছদ কাম যক্রভোঃ
আদরািনাোঃ
বা সফগত ৬ ভাদ রযরদয জসভদত অফসস্থত অবফধ স্থানা উদচ্ছদ ম্পসকযত তথ্য সনম্নরূবাদফ উস্থান কযা ।
ভাদয নাভ
উদ্ধাযকৃত জসভয সযভাণ (একয)
পূফ যাঞ্চর
সিভাঞ্চর
রভাে
নদবম্বয/১৬
১১.২০
৪.৮১
১৬.০১
সডদম্বয/১৬
৬.৬০
৪.২১
১০.৮১
জানুাসয/১৭
৫.২০
৪.০৫
৯.২৫
রপব্রুাসয/১৭
২৩.৬০
১.৪২
২৫.০২
ভাি য/১৭
৪.১৭
১৪.৯৭
১৯.১৪
এসপ্রর/২০১৭
১৪.২৫
২.৫৪
১৬.৭৯
৬ ভাদ রভাে
৬৫.০২
৩২.০২
৯৭.০২
সডসজ, সফআয জানান রম, ভাঠ ম যাদয কর দপ্তদযয াদথ ভন্ব াধদনয ভাধ্যদভ উদচ্ছদ কাম যক্রভ সযিারনা কযায জন্য সজএভ
(পূফ য/সিভ) িট্টগ্রাভ/যাজাীদক সনদদ য প্রদান কযা দদি। উদচ্ছদকৃত জাগা মাদত পুনযা রফদখর না  তা সনসিত কযায
জন্য সজএভ (পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ/ যাজাীদক সনদদ য প্রদান কযা দদি।
এ সফলদ বাসত ফদরন রম, রযরদয ভূসভ অবফধ দখরদাযদদয সনকে দত উদ্ধাদযয রদক্ষয উচ্ছদ কাম যক্রভ সযিারনা কযা
দর রদখা মা রম পুনযা তা রফদখর দ মা। এ সফলদ সফব্রতকয সযসস্থসতয েুখীন দত । সতসন রযরভূসভ উদ্ধায এফাং
উদ্ধাযকৃত জসভ সকবাদফ কাদজ রাগাদনা রমদত াদয এ সফলদ কদরয ভতাভত জানদত িান। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভযকতযা (পূফ য)
জানান রম, রেন সযিারনায সুসফধাদথ য রযর রাইদনয দু’া রযরভুসভদত স্থাসত কর অবফধ স্থান উদচ্ছদ অসবমান
সনসভবাদফ সযিারনা কযা । যফতীদত স্থানী প্রবাফারী, ভাস্তানিক্র ইতযাসদ াভাসজক ভস্যায কাযদণ রদখা মা রম,
উদচ্ছদকৃত জসভদত আফায বাভান রদাকান/স্থানা সনভযাণ কযা । রযদরয রম কর জাগা অবফধ দখরদাযদদয সনকে দত
দখরমুক্ত কযা  র জসভদত বৃক্ষদযান কযা মা সকনা এ সফলদ বাসত জানদত িান। প্রধান ভু-ম্পসত্ত কভযকতযা (পূফ য) ফদরন
রম, উদচ্ছদকৃত রযর ভূসভ যক্ষণাদফক্ষদণয দাসে রযরদ প্রদকৌর সফবাদগয। উদচ্ছদ কযায সফলটি অফসত কযদর রযরদয
প্রদকৌর সফবাগ গাি রাগাদনায সফলটি সফদফিনা সনদত াদয। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভযকতযা (সিভ) জানান রম, প্রাকৃসতক দুদম যাদগ
গাি দড় সগদ রযর রাইন ক্ষসতগ্রস্থ দত াদয সফধা রযররাইন াংরি গাি রাগাদনায সফধান রনই। তদফ সযসভত দূযদে তার,

রখজুয ইতযাসদ একদদন্ডয গাি রাগাদনা রমদত াদয। সতসন আদযা জানান রম, মসদ অবফধবাদফ দখরকৃত রযরভূসভ দখরমুক্ত কযায
দাসে রযরদ ভূ-ম্পসত্ত সফবাদগয, সকন্তু দখরমুক্ত জসভ যক্ষণাদফক্ষদণয দাসে রযরদ প্রদকৌর সফবাদগয। সফসবন্ন দপ্তদযয
সফসবন্ন দাসে থাকায কাযদণ ভন্বদয অবাফ রদখা রদ পদর এ জাতী অসুসফধা সৃসষ্ট । বাসত ফদরন রম, এ ভস্যা দত
উত্তযণকদল্প কভযসযকল্পনা সনধ যাযদণয জন্য Stake-holder-রদয াদথ রযরভূসভ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত workshop কযা
রমদত াদয। সতসন আদযা ফদরন রম, াংদী কসভটিদত উদচ্ছদ াংক্রান্ত রম
presentation কযা , তাদত মসদ
Google Earth দত িসফ সনদ প্রদযন কযা  তদফ রকান জাগা কতটুকু জসভ উদ্ধায কযা দদি তা দজই রফাঝা
মাদফ।
সডসজ, সফআয আদযা জানান রম, সকছু সকছু এরাকা যদদি রমখাদন উদচ্ছদ কাম যক্রভ সযিারনা কযা দর তা রফদখর দ মা,
রমভনোঃ কাযান ফাজায  রতজগাঁ এরাকা। সকছু াভাসজক ভস্যায কাযদণ এ কর এরাকা দখরমুক্ত যাখা কঠিন দ দাঁড়া।
তািাড়া রযরদয াজায সকোঃ সভোঃ সফস্তৃত ম্পসত্ত যক্ষাদথ য ফাউন্ডাসয ার সনভযাণ কযা দুরূ ব্যাায। গুরুেপূণ য স্থানা/এরাকা
রমভনোঃ িট্টগ্রাভ আই পযাক্টযী, রতজগাঁ এরাকা ফাউন্ডাযী ার সনভযাণ কযা দদি। সতসন জানান রম, সযসস্থসত মাই রাকনা
রকন, উদচ্ছদ কাম যক্রভ িরভান/অব্যাত যাখদত দফ। বাসত ফদরন রম, অস্থাী রদাকান/স্থানা রমদকান ভ উদচ্ছদ কযা রমদত
াদয সকন্তু স্থাী কাঠাদভা সনভযাণ কযদর তা যাদনা কঠিন এফাং এদত আইনী ফাধ্যফাধকতা যদদি। সতসন উদচ্ছদকৃত জাগা
স্থাী কাঠাদভা সনভযাণ ম্পূণ যরূদ ফন্ধ কযায সফলদ রজায রদন। ফাাংরাদদ রযরদ, রযরথ ভন্ত্রণার এয কভযকতযা ভন্বদ
রযরদয অবফধ স্থানা উদচ্ছদ াংক্রান্ত কসভটি গঠন কযা রমদত াদয ভদভয সতসন ভতাভত ব্যক্ত কদযন।
অসতসযক্ত সিফ জানান রম, রযদরয জসভ রফদখর ায একটি ফড় কাযণ দচ্ছ এ কর জসভ মথামথবাদফ রযদরয নাদভ রযকড য কযা
সন। রদদয সফসবন্ন এরাকা জসয  রযকড য প্রণদনয কাজ িরভান আদি। এ ফ এরাকায রযরভূসভ ঠিকবাদফ রযকড য ম্পদন্নয
সফলদ কাম যকয দদক্ষ গ্রণ কযা জরুযী। অসতসযক্ত সিফ (আইন) জানান রম, রযদরয ভাভরা সযিারনায জন্য প্রদাজনী
কাগজত্র মথাভদ এফাং ঠিকবাদফ দাসখর কযা না। াংসিষ্ট আইন কভযকতযায কাদি কাগজ িাা দর সতসন জানান রম
Estate দত কাগজত্র রদা না এফাং সতসন সনদজ কাগজত্র িানসন। এদন সযসস্থসতদত রযদরয দক্ষ ভাভরায যা াা
ম্ভফয দফনা ভদভয অসতসযক্ত সিফ (আইন) আাংকা প্রকা কদযন। রযদরয জসভয জসয কাম যক্রভ প্রদঙ্গ বাসত ফদরন রম,
আইনী ফাধ্যফাধকতা না থাকদর রমকর এরাকা রযদরয জসভ যদদি এফাং জসয কাম যক্রভ িরভান, রকর এরাকা রযর রভৌজা
গঠদনয সফলদ জসয অসধদপ্তদযয াদথ রমাগাদমাগ কযা রমদত াদয। এ সফলদ সফস্তাসযত আদরািনা ।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
সদ্ধান্ত
ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
(১)
ভাঠ ম যাদয কর দপ্তদযয াদথ মথামথ ভন্ব াধদনয ভাধ্যদভ উদচ্ছদ কাম যক্রভ ১। অসতসযক্ত সিফ (প্রান),
সযিারনা কযদত দফ।
রযরথ ভন্ত্রণার।
২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ
(২)
রেন সযিারনায সুসফধাদথ য রযর রাইদনয দুই াবয ফাাংরাদদ রযরদয জসভদত
অফসস্থত কর অবফধ স্থানা উদচ্ছদ অসবমান সনসভতবাদফ সযিারনা কযদত দফ রযরদ।
৩। অসতসযক্ত ভাপুসর সযদযক,
এফাং উদচ্ছদকৃত জাগা মাদত পুনযা রফদখর না  তা সনসিত কযদত দফ।
(৩) প্রসত ভাদয ১ভ প্তাদ পূফ যফতী ভাদয উদচ্ছদ কাম যক্রদভয প্রসতদফদন ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ রযরদ পুসর।
৪। অসতসযক্ত ভাসযিারক
কযদত দফ।
(অফকাঠাদভা), ফাাংরাদদ
(৪)
কভযসযকল্পনা সনধ যাযদণয জন্য রস্টকদাল্ডাযদদয াদথ “রযর ভূসভ ব্যফস্থানা
রযরদ।
াংক্রান্ত” workshop এয আদাজন কযদত দফ।
(৫)
রযদরয উদচ্ছদকৃত জসভদত রকউ রমন স্থাী কাঠাদভা সনভযাণ কযদত না াদয র সফলদ ৫। সজএভ (পূফ য/সিভ),
ফাাংরাদদ রযরদ।
কাম যকযী দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ।
৬।
প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভযকতযা
(৬)
রযরথ ভন্ত্রণার  ফাাংরাদদ রযরদ-এয কভযকতযা ভন্বদ রযরদ অবফধ
(পূফ য/সিভ)।
স্থানা উদচ্ছদ াংক্রান্ত কসভটি গঠন কযদত দফ।
(৭)
আইনী ফাধ্যফাধকতা না থাকদর রম কর এরাকা রযদরয জসভ যদদি এফাং জসয
কাম যক্রভ িরভান, র কর এরকা রযর রভৌজা গঠদনয সফলদ সডসজ, সফআয জসয
অসধদপ্তয এয াদথ রমাগাদমাগ কযদফন।
য
৪.৬ ফাাংরাদদ রযরদয াটিসপদকে
ভাভরা সনষ্পসত্ত ।
আদরািনাোঃ
য
বা ফাাংরাদদ রযরদয াটিসপদকে
ভাভরা দাদয  সনষ্পসত্তয সফলদ আদরািনা । এসপ্রর/২০১৭ ভাদ পূফ য  সিভাঞ্চদর
য
রকান নতুন ভাভরা দাদয সন। এ ভাদ উব অঞ্চদর ভাভরা সনষ্পসত্ত সন। উব অঞ্চদর দাদযকৃত রভাে াটিসপদকে
ভাভরায
াংখ্যা ২৭৩টি, রভাে সনষ্পসত্তকৃত ভাভরায াংখ্যা ১০৯টি এফাং রভাে অসনষ্পন্ন ভাভরায াংখ্যা ১৬৪টি। এসপ্রর/২০১৭ ভাদ রভাে আদা
৩২৪৫৮১/-োকা, তন্দধ্য পূফ যাঞ্চদর ১৩৯৫৮১/- োকা এফাং সিভাঞ্চদর ১৮৫০০০/- োকা। উব অঞ্চদর রভাে দাফীকৃত অদথ যয সযভাণ
১০,০২,৫৯,৪২৭/-োকা। রভাে অনাদাী োকায সযভাণ ৯,৯৫,০২৪৬০/- োকা ।
য
সডসজ, সফআয জানান রম, রসন্ডাং াটিসপদকে
ভাভরামূ দ্রুত সনষ্পসত্তয রদক্ষয উদদ্যাগ গ্রদণয জন্য সই (পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ/
য
যাজাীদক সনদদ য প্রদান কযা দদি। উব অঞ্চদরয াটিসপদকে
ভাভরা দ্রুত সনষ্পসত্তয রদক্ষয দাসে প্রাপ্ত কভযকতযা/কভযিাযীদদয
কািাযীসবসত্তক দাসে ফন্টন কযা দদি। ফদকা আদাদয তৎযতা রজাযদায কযা প্রদাজদন নতুন ভাভরা দাদয কযায জন্য
সই (পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ/যাজাীদক সনদদ য প্রদান কযা দদি।

পূফ যাঞ্চদরয  সিভাঞ্চদরয সফগত ০৬ ভা (নদবম্বয/১৬ দত এসপ্রর/১৭) এয আদা ভাাযী সনম্নরূোঃ
(অাংকমূ রক্ষ োকা)
ভা
পূফ যাঞ্চর
সিভাঞ্চর
রভাে
নদবম্বয/১৬
৩.৩৮
১.৩২
৪.৭০
সডদম্বয/১৬
০.৮৭
১.৪৬
২.৩৩
জনুাযী/১৭
১.১৭
১.৮০
২.৯৭
রপব্রম্নাসয/১৭
২.৫৭
১.৮২
৪.৩৯
ভাি য/১৭
২.২০
১.৮২
৪.০২
এসপ্রর/১৭
১.৪০
১.৮৫
৩.২৫
রভাে=
১১.৫৯
১০.০৭
২১.৬৬
য
বাসতদক অফসত কযা  রম, পূফ যাঞ্চদর ০৮ রজরা এফাং সিভাঞ্চদর ০৯ টি রজরা রযদরয াটিসপদকে
ভাভরা যদদি। দ্রুত
য
সনষ্পসত্তয রদক্ষয দুই অঞ্চদরয ১৭টি রজরায াটিসপদকে অসপাযদদয াদথ ভন্ব কযদত  মাদত রযদরয ভাভরাগুদরা একটি সনসদ যষ্ট
সদদন কযা  ।
য
বা আদরািনা  রম, এযাডদবদরাদযভ রকাে য সপ সদদ াটিসপদকে
ভাভরা দাদয কযদত । সকন্তু াংসিষ্ট খাদত ম যান্ত ফযাদ্দ না
য
য
থাকা ফহু াটিসপদকে ভাভরা দাদয কযা না। তািাড়া ররাকফর াংকে যদদি। বা জানাদনা  রম, াটিসপদকে
ভাভরা
য
কযায রক্ষদত্র এযাডদবদরাদযভ রকাে য সপ ফাফদ ব্য সনফ যা কযায জন্য রকাড  ফযাদ্দ রদা দদি। াটিসপদকে
ভাভরা দাদদযয িাসদা
প্রদান কযা দর রকাে য সপ খাদত ফযাদ্দ রদা মাদফ। বা আদযা আদরািনা  রম, ানা আদাদয রক্ষদত্র প্রাসনক উদদ্যাগ গ্রণ
য
কদয পরতা রাব কযা রগদর াটিসপদকে
ভাভরা না কযা রে দফ।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
(১)

সদ্ধান্ত
য
রসন্ডাং াটিসপদকে
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।
সিভ  পূফ যাঞ্চদরয সফগত ০৬ ভাদয আদা ভাাযী িদক প্রসত বা
উস্থান কযদত দফ।
য
াটিসপদকে
ভাভরা দাদদযয জন্য িাসদা প্রদান কযদত দফ।

(২)
(৩)
(৪)
(৫)

(৬)

সফবাগী ভূ-ম্পসত্ত কভযকতযাগণ প্রদাজনী তথ্যাসদ ভন্ব বা উসস্থত
থাকদফন।
য
রম কর রজরা রযদরয াটিসপদকে
ভাভরা িরভান রকর রজরায
য
াটিসপদকে অসপাযদদয াদথ রমাগাদমাগ কদয ভাভরা সযিারনায তাসযখ
ম্পদকয সনসিত দত দফ  সনধ যাসযত তাসযদখ অফশ্যই উসস্থত থাকদত দফ
এফাং ভাভরা সনষ্পসত্তয সফলদ কাম যকযী দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ।
য
রযদরয াটিসপদকে
ভাভরাগুদরা মাদত একটি সনসদ যষ্ট সদদন কযা  এ সফলদ
য
াটিসপদকে
অসপাযদক অনুদযাধ জানাদত দফ।

ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরদ।
২। যুগ্ম-সিফ (প্রান)(াংযুক্ত), রযরথ
ভন্ত্রণার।
৩। সজএভ (পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ
রযরদ।
৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভযকতযা
(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ রযরদ।
৫। উ-সিফ (ভূসভ), রযরথ ভন্ত্রণার।

৪.৭ ফাাংরাদদ রযরদয ভূসভ উন্নন কয  রৌয কয সযদাধোঃ
আদরািনাোঃ
সডসজ, সফআয জানান রম, রৌযবামূদয ফাাংরাদদ রযরদয সনকে প্রাপ্য অদথ যয সফলদ পূণ যাঙ্গ তাসরকা প্রণন কদয সযদাদধয
জন্য প্রদাজনী ফাদজে ফযাদদ্দয জন্য অথ য সফবাগদক ত্র ররখায জন্য
প্রদাজনী তথ্য যফযাদয জন্য সজএভ (পূফ য/সিভ),
য
য
িট্টগ্রাভ/যাজাীদক সনদদ প্রদান কযা দদি। ভূসভ াংস্কায রফাড এয ২৩.০৪.২০১৪ তাসযদখয দত্রয ভাধ্যদভ ফদকা ভূসভ উন্নন
কয সযদাদধয জন্য অনুদযাধ জানাদনা । তৎদপ্রসক্ষদত এ দপ্তদযয ২০.১০.২০১৪ তাসযদখয দত্রয ভাধ্যদভ ২০০৫ াদরয য দত
ার ন ম য ন্ত ভূসভ উন্নন কদযয প্রকৃত দাফী  ইদতাভদধ্য সযদাসধত অদথ যয সযভাণ, ফদকায সযভাণ ইতযাসদ তথ্য রযরথ
ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযা দদি। ভূসভ উন্নন কয সযদাদধয রদক্ষয িরসত ২০১৬-২০১৭ অথ য ফিদয ফাাংরাদদ রযরদয পূফ যাঞ্চদরয
জন্য ১০.০০ রকাটি োকা এফাং সিভাঞ্চদরয জন্য ৭.০০ রকাটি োকা ফাদজে ফযাদ্দ প্রদান কযা , মা দত সফসবন্ন াং
স্থায দাফী
অনুমাী ভূসভ উন্নন কয সযদাদধয জন্য সজএভ (পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ/যাজাীদক সনদদ য প্রদান কযা দদি। ভূসভ উন্নন কদযয
অথ য রমন রপযৎ না মা রসদদক রক্ষয যাখায জন্য সজএভ (পূফ য/সিভ), িট্টগ্রাভ,যাজাী, সই (পূফ য/সিভ) এফাং সডই
(ঢাকা/িট্টগ্রাভ/াকী/রারভসনযাে)- রক সনদদ য প্রদান কযা দদি। ভূসভ উন্নন কয সযদাধ এফাং এ খাদত ফযাদ্দকৃত অথ য খযদিয
সফল আদরািনা ।

সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

সদ্ধান্ত
রৌযবামূদয ফাাংরাদদ রযরদয সনকে ানা অদথ যয সফলদ পূণ যাঙ্গ
তাসরকা প্রণন কদয সযদাদধয জন্য প্রদাজনী ফাদজে ফযাদদ্দয জন্য অথ য
সফবাগদক ত্র সদদত দফ।
াংসিষ্ট কাযী কসভনায (ভূসভ) রদয সনকে দত প্রাপ্ত তদথ্যয সবসত্তদত
মািাই কদয প্রকৃত দাসফ সনধ যাযণ পূফ যক ভূসভ উন্নন কয সযদাধ কযদত দফ।
রযরদয ভূসভ উন্নন কয সযদাদধয রদক্ষয প্রদাজনী ফাদজে ফযাদদ্দয
ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।
াভসক কযাম্প স্থাদনয ভাধ্যদভ camp collection এয ব্যফস্থা কযদত
দফ।
ভূসভ উন্নন কদযয অথ য রমন রপযত না মা রসদদক রক্ষয যাখদত দফ।

ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
১। অসতসযক্ত সিফ (প্রান)/(ফাদজে),
রযরথ ভন্ত্রণার।
২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরদ।
৩। অসতসযক্ত ভাসযিারক
(অফকাঠাদভা), ফাাংরাদদ রযরদ।
৪। ভাব্যফস্থাক (পূফ য/সিভ),
ফাাংরাদদ রযরদ।
৫। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভযকতযা
(পূফ য/সিভ), ফাাংরাদদ রযরদ।

৪.৮। ফাাংরাদদ রযরদয অসডে আসত্ত সনষ্পসত্তোঃ
আদরািনাোঃ
অসডে আসত্ত সনষ্পসত্তয সফলদ গৃীত কাম যক্রভ ম্পদকয তথ্যাসদ বা উস্থান কযা । ভাি য/২০১৭ ম যন্ত অসডে আসত্তয াংখ্যা
১৪,৬৯৩টি, সনষ্পসত্ত দদি ১৯টি, রভাে অসনষ্পন্ন আসত্তয াংখ্যা-১৪,৬৭৪টি। াধাযণ অসনষ্পন্ন-১৩,১৩১টি। অসগ্রভ অসনষ্পন্ন৯৫২টি। খড়া অসনষ্পন্ন- ৫৯৭টি। নতুন আসত্তয াংখ্যা- ১৩টি।
সডসজ, সফআয জানান রম, ২৪.০৪.২০১৭ দত ২১.০৫.২০১৭ তাসযখ ম য ন্ত ০৫ টি ব্রডীে জফাফ ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযা দদি।
সনসভত সদ্ব-ক্ষী বা কযায রদক্ষয সফবাগী প্রধানগণদক ত্র ররখা দদি এফাং বায কাম যক্রভ অব্যাত আদি। বায কম যক্রভ
িরভান আদি। ১৪.০৫.২০১৭ তাসযদখ সজএভ/সিভ দপ্তদয ০১ টি সত্র-ক্ষী বা অনুসিত দদি এফাং ২৫.০৫.২০১৭ তাসযদখ
সজএভ/পূফ য দপ্তদয ০১ টি সত্র-ক্ষী বা অনুসিত দফ। অসডে আসত্ত াংক্রান্ত তথ্যাসদ ভাসক প্রসতদফদন আকাদয রপ্রযণ কযা দদি।
ভাসক ভন্ব বায সদ্ধান্ত অনুমাী সফবাগী প্রধানগণদক ০৪.০৫.২০১৭ তাসযদখ ত্র ররখা দদি।
অসতসযক্ত সিফ জানান রম, জফাফ সনসদ যষ্ট ভ াা মানা। অসডেযগণ রকান রকান রক্ষদত্র ানা োকা আদা দ মাায য
আসত্ত সনষ্পসত্ত কদযন না। পদর অসডে আসত্তগুদরা অসনষ্পন্ন রথদক মা। াধাযণ অসনষ্পন্ন অসডে আসত্ত সনষ্পসত্তয রক্ষদত্র সজএভগণরক আয ভসনেসযাং ফাড়াদত দফ ভদভয সতসন ভতাভত ব্যক্ত কদযন।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
সদ্ধান্ত
ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
(১)
প্রদাজনী প্রভাণক মথাভদ জফাফ প্রদানপূফ যক অসডে আসত্তমূ দ্রুত
১। অসতসযক্ত সিফ, রযরথ
সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।
ভন্ত্রণার।
২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ
(২)
অসডে আসত্ত সনষ্পসত্তয রদক্ষয অসতসযক্ত ভাব্যফস্থাক (পূফ য  সিভ) রক প্রসত
রযরদ।
ভাদ অ ন্ততোঃ দু’ফায সনসভত সদ্ব-ক্ষী বা আদাজন কযদত দফ এফাং
৩। ভাব্যফস্থাক (পূফ য/সিভ),
কাম যসফফযণী ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ সনসিত কযদত দফ।
ফাাংরাদদ রযরদ।
(৩)
সত্র-ক্ষী বায ভাধ্যদভ অসডে আসত্ত সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।
৪। উ-সিফ (অসডে), রযরথ
(৪)
অসডে আসত্ত াংক্রান্ত তথ্য সনধ যাসযত িদক রপ্রযণ কযদত দফ।
ভন্ত্রণার।
(৫)
ব্যসক্তগত উদদ্দযাগ গ্রদণয ভাধ্যদভ অসডে আসত্ত সনষ্পসত্তয প্রদাজনী ব্যফস্থা
গ্রণ কযদত দফ।
(৬)
াধাযণ অসনষ্পন্ন অসডে আসত্ত সনষ্পসত্তয রক্ষদত্র সজএভগণদক আয ভসনেসযাং
ফাড়াদত দফ।
৪.৯। ই-পাইসরাং/ই-রেন্ডাসযাং/উদ্ভাফনী সফলোঃ
আদরািনাোঃ
সডসজ, সফআয জানান রম, রযরদদত ই-পাইসরাং সফরদম্ব শুরু দদি।
সএটিই/রেসরকভ দপ্তদয ২২.০১.২০১৭ তাসযখ দত
অবযন্তযীনবাদফ ই-পাইসরাং িালু কযা দদি এফাং ০১.০২.২০১৭ তাসযখ ভাসযিারক দপ্তদযয াদথ াংযুক্ত কযা দদি। ফতযভাদন
সএটিই/রেসরকভ দপ্তদয ই-পাইসরাং কাম যক্রভ িরভান যদদি। ই-রেন্ডাসযাং কাম যক্রভ িালুকযদণয সনসভত্ত ফাাংরাদদ রযরদয
কভযকতযাগণদক ইদতাভদধ্য ৪৭৮টি Corporate রভইর আইসড প্রদান কযা দদি। ই-রেন্ডাসযাং প্রসক্রা ফাস্তফাদনয জন্য মথামথ
দদক্ষ গ্রণ কযা দদি। রপব্রুাসয ২০১৭ দত কর প্রসকউসযাং এনটিটিদক ই-রেন্ডাসযাং প্রসক্রা অনুয রণয জন্য সনদদ যনা রদা
দদি এফাং উন্ুক্ত দযত্র দ্ধসতয কর ক্র কাম যক্রভ ই-রেন্ডাসযাং প্রসক্রা কযা দচ্ছ। এিাড়া কভযকতযা/সপ্রসকউসযাং এনটিটিদদয
দক্ষতা বৃসদ্ধয রদক্ষয প্রসক্ষণ প্রদান এফাং ই-রেন্ডাসযাং কাম যক্রদভ রেকসনকযার াদাে য প্রদাদনয জন্য রদাাদেক সনউ সভসডা নাভক
রকাম্পানীদক সনদাগ রদা দদি। ই-রেন্ডাসযাং প্রসক্রা ফাস্তফাদনয জন্য মথামথ দদক্ষ গ্রণ কযা দদি। রপব্রুাসয ২০১৭ দত
কর প্রসকউসযাং এনটিটিদক ই-রেন্ডাসযাং প্রসক্রা অনুয রণয জন্য সনদদ যনা রদা দদি এফাং উন্ুক্ত দযত্র দ্ধসতয কর ক্র
কাম যক্রভ ই-রেন্ডাসযাং প্রসক্রা কযা দচ্ছ। এিাড়া কভযকতযা/সপ্রসকউসযাং এনটিটিদদয দক্ষতা বৃসদ্ধয রদক্ষয প্রসক্ষণ প্রদান এফাং ইরেন্ডাসযাং কাম যক্রদভ রেকসনকযার াদাে য প্রদাদনয জন্য রদাাদেক সনউ সভসডা নাভক রকাম্পানীদক সনদাগ রদা দদি।

ভন্ত্রণারদ ই-পাইসরাং িালু কযা দদি। কর াখা দত রকান ধযদনয পাইর ই-পাইসরাং এয ভাধ্যদভ কযা মাদফ, তায তাসরকা
িাা দদি। বাসত ফদরন রম, সডসজোর ফাাংরাদদ ফাস্তফাদন ই-পাইসরাং দ্ধসত একটি যুগান্তকাযী দদক্ষ। কাদজই ইপাইসরাং কাম যক্রভদক আদযা গসতীর কযদত দফ। ই-পাইসরাং এয উয দ্রুত বায আদাজন কদয এ সফলদ কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ
কযা রমদত াদয।
উদ্ভাফনী সফলদ অসতসযক্ত সিফ ফদরন রম, ভন্ত্রণারদ ১টি  ফাাংরাদদ রযরদদত ১টি ইদনাদবন েীভ যদদি। ফাাংরাদদ
রযরদয ইদনাদবন েীদভ একজন সসনয অসপাদযয ভসনেসযাং প্রদাজন। র্তণমূর ম যাদ ইদনাদবদনয রভদজ রৌিাদত দফ
এফাং রখান দত ইদনাদবন আইসডা আদত দফ। এদক্ষদত্র ভাসযিারদকয েসতয রপ্রসক্ষদত দুই অঞ্চদরয মাযা দপ্তয প্রধান
যদদিন তাদদয সনকে ভন্ত্রণারদয ইদনাদবন েীভ ইদনাদবন আইসডা রিদ ত্র রপ্রযণ কযদত াদয এফাং ইদনাদবন টিদভয
সভটিাং-এ প্রাপ্ত আইসডাগুদরা ম্পদকয আদরািনা কদয তা ফাস্তফাদনয জন্য সডসজ, সফআয রক অনুদযাধ জানাদনা দর ইদনাদবন এয
সফলদ উদেখদমাগ্য অগ্রগসত ম্ভফ দফ।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
সদ্ধান্ত
১।
জরুসয সবসত্তদত মথামথ দক্ষ গ্রদণয ভাধ্যদভ ই-পাইসরাং  ই-রেন্ডাসযাং িালু
যাখায প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। রকান সুসনসদ যষ্ট কাযন িাড়া ইরেন্ডাসযাং ব্যসতত াধাযণ দযত্র আফান গ্রণদমাগ্য দফ না।
২।
ই-পাইসরাং এয উয দ্রুত বা আহ্বান কদয এ সফলদ কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ
কযদত দফ।
৩।
উব অঞ্চদরয দপ্তয প্রধানদদয সনকে ইদনাদবন আইসডা রিদ ভন্ত্রণারদয
ইদনাদবন টিভ ত্র রপ্রযণ কযদফন।

ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
১। অসতসযক্ত সিফ /অসতসযক্ত সিফ
(প্রান), রযরথ ভন্ত্রণার।
২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরদ।
৩। সএটিই (রেসরকভ), ফাাংরাদদ
রযরদ।
৪। সযিারক (াংগ্র), ফাাংরাদদ
রযরদ।

৪.১০। রযরদ পুসর এফাং রযরদ সনযাত্তা ফাসনীয কাম যক্রভোঃ
আদরািনাোঃ
সডসজ, সফআয জানান রম, ফাাংরাদদ রযরদ  সজআযসয দুই সফবাদগয ভদধ্য ভন্বদয ভাধ্যদভ াং
সিষ্ট রজরা ম্যাসজদেেদদয
অফসত রযদখ সনসভত রভাফাইর রকাে য সযিারনা কযায জন্য ইদতাভদধ্যই াং সিষ্টরদয সনদদ যনা প্রদান কযা দদি এফাং ভসন্বতবাদফ
রভাফাইর রকাে য সযিারনা কযা দচ্ছ। ফাাংরাদদ রযরদয োসপক সফবাগ কর্তযক সফসবন্ন রেদন সনসভতবাদফ টিদকে রিসকাং কাম যক্রভ
সযিাসরত । টিদকে কাদরাফাজাযী রযাদধ রস্টদন কভযযত বুসকাং কাযীদদয ০৩ (সতন) ফৎয িাকুযী পূণ য দর তাদদযদক
সনসভত ফদরীয জন্য াংসিষ্টদদয ইদতাভদধ্য সনদদ যনা রদা দদি।
অসতসযক্ত ভা-পুসর সযদযক, রযরদ পুসর বা জানান রম, রযরদ পুসর রডদকাাে যা য এয অধীন িট্টগ্রাভ  দদপুয
রযরদ রজরা এসপ্রর/২০১৭ ভাদ ফ যদভাে ২ ৫১৭টি অসবমান সযিারনা কযা  এফাং টিসকে কাদরাফাজাযী, সফনা টিসকদে
ভ্রভণকাযী, রেদনয িাদদ ভ্রভণকাযী, ভাদক/দৄভান, রিাযাকাযফাযী  অন্যান্য অযাদধ রভাে ৩ ৩২৩ ব্যসক্তদক রগ্রপতায কযা ।
সতসন আদযা জানান রম, ভাদকদ্রব্য  রিাযািারান াংক্রা ন্ত ৪৯টি ভাভরা রভাে ৫৩ জনদক রগ্রপতায কযা দদি। বাসত রযরদ
পুসর কর্তযক সযিাসরত অসবমাদনয জন্য অসতসযক্ত ভা-পুসর সযদযকদক ধন্যফাদ জানান।
বা রযরদ আইন, ১৮৯০-এয প্রদাজনী াংদাধনীয সফলদ আদরািনা । যুগ্ম-সিফ (আইন) জানান রম, ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয
সদ্ধান্ত অনুমাী রযরদ আইন, ১৮৯০-এয প্রদাজনী াংদাধনী আইনটি ফাাংরা কযদত দফ। তদফ আইনটিয রকান রকান
জাগা াংদাধন প্রদাজন তায প্রস্তাফ ফাাংরাদদ রযরদ দত আা প্রদাজন। বাসত ফদরন রম, প্রাদাসগক অসবজ্ঞতা রথদক
আইদনয রকান রকান জাগা amendment প্রদাজন তা সুসনসদ যষ্টবাদফ উদেখ কদয ফাাংরাদদ রযরদ প্রস্তাফ রপ্রযণ কযদত
াদয।
সদ্ধান্ত:
ক্র: নাং
(১)
(২)
(৩)
(৪)

সদ্ধান্ত
রেদন অস্ত্র, ভাদক অন্যান্য রিাযাইভার সযফন প্রসতদযাধকদল্প আযএনসফ’য
াদথ ভন্ব পূফ যক আযসয নজযদাসয  তৎযতা বৃসদ্ধ কযদত দফ।
ফাাংরাদদ রযরদ  আযসয দুই সফবাদগয ভদধ্য ভন্বদয ভাধ্যদভ াংসিষ্ট
রজরা ম্যাসজদেেদদয অফসত রযদখ সনসভত রভাফাইর রকাে য সযিারনা
কযদত দফ।
রস্টদন কভযযত বুসকাং কাযীদদয ০৩ (সতন) ফিয িাকুসয পূণ য দর
তাদদযদক সনসভত ফদসরয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।
রযরদ আইন, ১৮৯০-এয amendment এয সফলদ সুসনসদ যষ্ট রক্ষত্র
উদেখপূফ যক ফাাংরাদদ রযরদ প্রস্তাফ রপ্রযণ কযদফ।

ফাস্তফাদন/কাম যক্রভ গ্রদণ
১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ রযরদ।
২। অসতসযক্ত পুসর ভাসযদযক,
রযরদ পুসর।
৩। যুগ্ম সিফ (উন্নন), রযরথ
ভন্ত্রণার।
৪। সযিারক (াংস্থান), ফাাংরাদদ
রযরদ।
৫। িীপ কভান্ডযান্ট (পূফ য/সিভ)।
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