জরয নুরফবাগ
(প্রারনক কাঠামভা)
রযচারক (জরয)
ঈ-রযচারক (জরয)

চাজয রপায
(ীভানা-১)

চাজয রপায
(ীভানা-২)

জরয নুরফবামগয কাম যাফরীঃ

কাযী রযচারক
(জরয)

কাযী রযচারক
(রপ্ররন্টং)

১। ট্রাবা য ামবযয ম্পন্ন কযণ।
২। মভৌজায ম্যা মুদ্রণ/ব্লু-রপ্রন্ট মুদ্রণ ও যফযা কযণ।
৩। মভৌজা ম্যা ংযক্ষণ ও রফতযণ কযণ।
৪। নকায শুদ্ধতা যীক্ষা কযণ।
৫। অন্তজযারতক ও অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ কযা।
৬। অন্তজযারতক ও অন্তঃমজরা রফমযাধ রনস্প&&ত কযণ।
৭। রডরজটার ামবয রযকল্পনা কযণ/ফাস্তফায়ন ও রডরজটার ম্যা
প্রস্ত্তত কযণ।
৮। রধদপ্তমযয ঈন্নয়নমূরক কভযকামেয প্রকল্প প্রণয়ন/ফাস্তফায়ন
কযণ।
৯। জরয াখায মাফতীয় ভারাভার ক্রয়/ংযক্ষণ কযণ।

২০০৯-১০ থ য ফছময জরয নুরফবামগয রজযত াপল্য
রডরজটার দ্ধরতমত জরযঃ
রডরজটার ফাংরামদ গড়ায স্বপ্ন ফাস্তফায়মন ভূরভ মযকড য ও জরয রধদপ্তয খরতয়ান প্রণয়ন ও নক্সা
প্রস্ত্তমতয মক্ষমে এক যুগান্তকাযী ভূরভকা ারন কযমছ। ফাংরামদময কর এরাকায রডরজটার নক্সা ও ভূরভ
ভাররকমদয মযকড য প্রস্ত্তমতয রমক্ষে ঈমেখমমাগ্য ঈমযাগ গ্রণ কযা ময়মছ। ম যায়ক্রমভ াযামদময ভূরভ জরয,
মযকড য প্রণয়ন ও ব্যফস্থানায জন্য রডরজটার দ্ধরত প্রফতযমনয রমক্ষে প্রাথরভকবামফ ২০৫২.৮৪ মকাটি টাকা
প্রাক্করমন রডরজটার দ্ধরিমত ভূরভ জরয ও মযকড য প্রণয়ন এফং ংযক্ষণ প্রকল্প ীল যক একটি প্রকল্প ফাস্তফায়মনয
জন্য ঈমযাগ গ্রণ কযা ময়মছ। প্রকল্পটিয Development Project Proposal (DPP) প্রণয়ন
কময ভূরভ ভন্ত্রণারময় মপ্রযণ কযা য়। ভূরভ রচফ ভমাদময়য বারতমি ভূরভ ভন্ত্রণারময় রফবাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন
য
করভটিয বায রদ্ধান্ত নুমায়ী প্রকল্পটিয রডরর পুনগঠমনয
কাজ ম্পন্ন কময গত ২৩-০৩-১০ তারযমখয
ংমারধত প্রাক্করন ততযী কময যফতী কাম যক্রভ গ্রমণয রমক্ষে পুনযায় ভূরভ ভন্ত্রণারময় মপ্রযণ কযা ময়মছ।
আমতাভমে গত ৩১-০৫-২০১০ তারযমখ ঈক্ত প্রকমল্পয জনফর নুমভাদমনয জন্য থ য রফবামগয রতরযক্ত রচফ এয
বারতমি একটি বা নুরিত ময়মছ। এছাড়া রনমেয দুটি প্রকমল্পয DPP ততযী কময ভন্ত্রণারময় মপ্রযণ কযা
ময়মছ।
প্রকমল্পয নাভ ঃঃ
(০১). Strengthening of Settlement Press, Map Printing Press and
Preparation of Digital Maps Project.
(০২). Strengthening Governance Management Project (componentB).
০২। ঢাকা ভানগয জরযময নক্সা ও খরতয়ান রডরজটাআমজন এফং ওময়ফাআমট প্রকাঃ
২০০৯-১০ থ য ফছময ঢাকা ভানগয জরযময ১৯১টি মভৌজায ৪,৪১,৫০৬ খরতয়ান ও ৪,০৮৯টি মভৌজা ম্যা রট
রডরজটাআমজমনয কাজ ম্পন্ন ময়মছ এফং ওময়ফাআমট অমরাড কযা ময়মছ। রচমযআ ওময়ফাআট কমরয
জন্য ঈন্মুক্ত কযা মফ।
০৩। রডরজটার জরযঃ
৩.১ াবায রডরজটার জরয: ২০০৯-১০ থ য ফছময অধুরনক জরয মন্ত্রারত (রজরএ, আটিএ, ডাটা মযকড যায,
করম্পঈটায, ম্যা প্রমরং পটওয়োয, প্লটায, রপ্রন্টায আতোরদ)-এয াামে ঢাকা মজরায াবায ঈমজরায ৫টি
মভৌজায (রজরঞ্জযা, অযকান, খাগান, করভা ও অঈকাড়া) রডরজটার দ্ধরতমত নক্সা ও খরতয়ান প্রণয়মনয জন্য
একটি াআরট কভযসূচী শুরু কযা য়। আমতাভমে ঈক্ত ৫টি মভৌজায রডরজটার ডাটা ংগ্র মমল ংগৃীত ডাটা
করম্পঈটায ও ম্যা প্রমরং পটওয়োমযয ভােমভ প্ররক্রয়াকযণ কময প্লটামযয াামে ৫টি মভৌজায রডরজটার
ম্যা মুদ্রমণয কাজ মল ময়মছ।

৩.২ রা রডরজটার জরয: ২০০৯-১০ থ য ফছময াআরট কভযসূচী রমমফ নযরংদী মজরায রা ঈমজরায
৪৮টি মভৌজায় রডরজটার দ্ধরতমত জরয কাজ শুরু কযা য়। ৪৮টি মভৌজায ভমে ৭টি মভৌজায (কাটামফড়,
কুযাআতরর, খাগআয, বাগারদ, যাফান, অটিয়া ও গররভপুয) ডাটা ংগ্রময কাজ প্রায় মল। ডাটা প্রমরং ও ম্যা
মুদ্রমণয কাজও মল। ফারক মভৌজাগুমরায জরয কাজ অগাভী শুকমনা মভৌসুমভ ম্পন্ন কযা মফ।
৩.৩ াযাযগঞ্জ ও অড়াআঈড়া জরযঃ মভৌরবীফাজায মজরাধীন জুরড় ঈমজরায াযাযগঞ্জ ও কুরভো মজরায দয
ঈমজরধীন অড়াআঈড়া মভৌজায রডরজটার জরয কাজ শুরু কযা ময়মছ। অগাভী ভাঠ মভৌসুমভ দুটি মভৌজায
রডরজটার জরয কাজ ম্পন্ন কযা মফ।
০৪। রডরজটার জরযময জন্য প্রময়াজনীয় মন্ত্রারত ংগ্র ও কোারটি রফরিংঃঃ
২০০৯-১০ থ য ফছময রডরজটার জরয কাম যক্রভ রযচারনায জন্য ২৩টি আমরকট্ররনক মটাটার মেন (আটিএ),
৪টি ম্যা প্রমরং করম্পঈটায (ওয়াকয মেন), ৮টি ম্যা প্রমরং পটওয়োয, ৩টি মরজায রপ্রন্টায, ১টি প্লটায
আতোরদ মন্ত্রারত ংগ্র কযা ময়মছ এফং এ কর মন্ত্রারত ও পটওয়োয ব্যফায কময রডরজটার দ্ধরতমত
ভূরভ জরয কাজ ম্পন্ন কযায রমক্ষে ভূরভ মযকড য ও জরয রধদপ্তয এফং এয ধীনস্থ রপমূময ১৫০জন
কভযকতযা-কভযচাযীমক প্রময়াজনীয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা ময়মছ।
০৫। অন্তযজারতক ীভানায স্ট্রী ম্যা রডরজটাআমজন ও অন্তজযারতক ীভানা ররামযয রডরজটার ডাটামফজ
প্রস্ত্ততকযণঃ
৫.১ অন্তজযারতক ীভানায স্ট্রী ম্যা রডরজটাআমজন: ২০০৯-১০ থ য ফছময ফাংরামদ-বাযত অন্তজযারতক
ীভানায ফাংরামদ-রিভফঙ্গ মক্টমযয ৬২৮টি, ফাংরামদ-অাভ মক্টমযয ৯৩টি, ফাংরামদ-মভঘারয়
মক্টমযয ১৩৯টি এফং ফাংরামদ-রেপুযা মক্টমযয ২৬৯টি ফ যমভাট ১১২৯টি স্ট্রী ম্যা স্ক্োরনং, রডরজটাআরজং ও
চূড়ান্তকযণ-এয কাজ মল ময়মছ।
৫.২ অন্তজযারতক ীভানা ররামযয রডরজটার ডাটামফজ প্রস্ত্ততকযণঃ ২০০৯-১০ থ য ফছময অন্তজযারতক ীভানায
ফাংরামদ-রিভফঙ্গ মক্টমযয ৭১৭ টি মভআন ররায, ৭২৬২টি াফ-ররডয়াযী ররায, ২০১৭টি মযপামযন্স
ররায, ফাংরামদ-অাভ মক্টমযয ১৩২টি মভআন ররায, ৯৬৩টি াফ-ররডয়াযী ররায, ১৫৪টি মযপামযন্স
ররায, ১৯৫০টি টি-মপ্ড ররায, ফাংরামদ-মভঘারয় মক্টমযয ২৬৭টি মভআন ররায, ২৮৭২টি াফ-ররডয়াযী
ররায, ১৭০টি মযপামযন্স ররায, ৪৩২২টি টি-মপ্ড ররায, ফাংরামদ-রেপুযা মক্টমযয ৫০৫টি মভআন ররায,
২০৩৪৭টি াফ-ররডয়াযী ররায, ৮১৮টি মযপামযন্স ররায ফ যমভাট ৪২,৩২৩টি ীভানা ররামযয ডাটা এরিয
কাজ ভাপ্ত ময়মছ।
০৬। ম্যা রপ্ররন্টং মপ্রময অধুরনকায়নঃ
ম্যা মুদ্রণ মপ্রময অধুরনকায়মনয জন্য অধুরনক গ্রারপক্স কোমভযা, কন্টোক্ট কোরফমনট, মটা রপল্ম প্রময,
মটা মল্পট প্রময, রুরন্টং ডাঈন মেভ একটি পমট ম্যা রপ্ররন্টং মপ্র ংগ্র কযা ময়মছ, মায াামে
ফতযভামন প্ররতরদন ২৫০০ মভৌজা ম্যা রট মুদ্রণ কযা ম্ভফ মে। ২০০৯-১০ থ য ফছময ম্যা মুদ্রণ মপ্রময জন্য
অমযা ১টি মটা মপ্লট প্রময ক্রয় কযা ময়মছ। এছাড়া ম্যা মুদ্রণ মপ্রময রধকতয অধুরনকায়মনয জন্য ১৮
(অঠায) মকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যময় ‘‘মস্ট্রংমদরনং ফ মমটরমভন্ট মপ্র, ম্যা রপ্ররন্টং মপ্র এোে রপ্রামযন ফ
রডরজটার ম্যা’’ ীল যক একটি প্রকল্প ফাস্তফায়মনয ঈমযাগ গ্রণ কযা ময়মছ। ঈক্ত প্রকমল্পয অওতায় অধুরনক
গ্রারপক্স কোমভযা, কন্টোক্ট কোরফমনট, মটা রপল্ম প্রময, মটা মল্পট প্রময, রপ্ররন্টং ডাঈন মেভ অমযা
একটি ফাআ-কারায পমট ম্যা রপ্ররন্টং মপ্র ংগ্র কযা মফ, মায াামে ম্যা মুদ্রণ মপ্রময মুদ্রণ ক্ষভতা

রক্তারী কময ৩৬.০০ াজায মভৌজা ম্যা রট (১টি মভৌজা ম্যা = ১০০ কর) মুদ্রণ কযা মফ। ম্যা রপ্ররন্টং
মপ্রম াফ যক্ষরণক রফদুেৎ যফযাময জন্য ২০০ মকরব ক্ষভতা ম্পন্ন মজনামযটয ংগ্র কযা ময়মছ।

অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ কামজয গ্রগরতয রফফযণঃ
অভতঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ (২০০৯-২০১০) ঃঃ
নদীমূময ক্রভাগত বাংগমনয পমর নদী তীযফতী মজরা মূময ীভানা রযফতযন ঘমট। এ কাযমণ
প্রারনক জটিরতা ও প্রজা য়যারন আতোরদ দুয কযায রমক্ষে রযফতযনীর ীভানা রস্থরতীর কযায প্রময়াজনীতা
মদখা মদয়। অভতঃরফবাগীয় ীভানা রফমযাধ ভারযচারক, ভূরভ মযকড য ও জরয রধদপ্তয ও একআ রফবামগয
অওতায় ংরস্দষ্ট রফবাগীয় করভনাযগণ রনষ্পরত কময থামকন। ভারযচারক কর্তক
য ৮টি ও রফবাগীয়
করভনাযগণ কর্তক
য ১৫ টি ীভানা রফমযাধ রনষ্পরত মমাগ্য রছর। ২০০৯-১০ ভাঠ মভৌসুমভ ভারযচারক ০৫টি ও
রফবাগীয় করভনাযগণ ৬টি রনষ্পরতয দমক্ষ গ্রণ কমযন।
ভারযচারক কর্তক
য রনষ্পরতঃ
ক্ররভক অভতঃমজরায নাভ
রফফযণ
নং
১.
মগাারগঞ্জ (কারয়ানী) মগাারগঞ্জ (কারয়ানী) - নড়াআর (মরাাগড়া) অভতঃমজরা ীভানায ভামঠয
- নড়াআর (মরাাগড়া)
কাজ মল কময তুরনামূরক ম্যা প্রস্ত্তত কযা য়। তুরনামুরক ম্যা নুমায়ী
১ভ ব্লমক ৩৬ টি ররামযয রচরিত স্থান ঈবয় মজরায মজরা প্রামকয
প্ররতরনরধয রনকট মযজরভমন বুরঝময় রদমত মগমর নড়াআর মজরায মরাাগড়া
ঈমজরায জনগমণয ফাধায কাযমণ ঈা ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়রন। যফতীমত
২য় ব্লমকয ভামঠয কাজ ভাপ্ত কময তুরনামূরক ম্যা প্রস্ত্তত কযা য়, ম
মভাতামফক মযজরভমন ১১টি ররায রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরায মজরা
প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া য়।
২.
চট্টগ্রাভ (ভীযযাআ) - চট্টগ্রাভ (ভীযযাআ) - মপনী (মানাগাজী) অভতঃমজরা ীভানায ভামঠয কাজ
মপনী (মানাগাজী)
ভাপ্ত কময তুরনামূরক ম্যা প্রস্ত্তত কযা য়। ঈক্ত ম্যা নুমায়ী ররায
রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরায মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট
মযজরভমন বুরঝময় রদমত মগমর মপনী মজরায মানাগাজী ঈমজরায জনগমণয
ফাধায কাযমণ ররায রনভযামণয রচরিত স্থান বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
যফতীমত ১২২১/২০১০ নং যীট ভাভরা দাময়য য়।
৩.
মগাারগঞ্জ (টুংগীাড়া) মগাারগঞ্জ-ফামগযাট অন্তঃমজরা ীভানা র,এ এফং অয,এ মযখায
ফামগযাট ভেফতী মযখা রমমফ রচরিত মর মকান এরাকায কত ংখ্যক জনগণ
(মভারস্দাাট)
ক্ষরতগ্রস্ত মফ তা মযজরভমন তদন্ত কযায জন্য রতরযক্ত মজরা প্রাক
(যাজস্ব), ফামগযাট এয মনরর্তমি একটি করভটি গঠন কযা য়। আমতাভমে ঈক্ত
করভটি কর্তক
য ম্পন্ন প্ররতমফদন াওয়া মগমছ। পূণ যাঙ্গ প্ররতমফদন শুষ্ক
মভৌসুমভয অমগ াওয়ায ম্ভাফনা মনআ ভমভয করভটিয অফায়ক জারনময়মছন ।
৪.
যীয়তপুয(মগাাআযাট) ভারযচারক, ভূরভ মযকড য ও জরয রধদপ্তয এয বারতমি গত ০৯-০২-০৯
- চঁদপুয (াআভচয)
তারযমখ মজরা প্রাক, যীয়তপুয এয মেরন কমক্ষ যীয়তপুয - চঁদপুয
অভতঃমজরা ীভানা রফমযাধ রনময় একটি বা নুরিত য়। ঈক্ত বায়
রফমযাধীয় এরাকায ভস্যা ভাধানকমল্প ংরস্দষ্ট রতরযক্ত মজরা প্রাক
(যাজস্ব)গমণয ভন্বময় একটি করভটি গঠন কযা য়।

৫.

মবারা (ভনপুযা) - ভারযচারক, ভূরভ মযকড য ও জরয রধদপ্তয এয বারতমি গত ১০-০২-০৯
মনায়াখারী (ারতয়া) তারযমখ মজরা প্রাক, মবারা এয মেরন কমক্ষ মবারা (ভনপুযা) - মনায়াখারী
(ারতয়া) অভতঃমজরা ীভানা রফমযাধ রনময় একটি বা নুরিত য়। ঈক্ত বায়
রফমযাধীয় এরাকায ভস্যা ভাধানকমল্প ংরস্দষ্ট রতরযক্ত মজরা প্রাক
(যাজস্ব)গমণয ভন্বময় একটি করভটি গঠন কযা য়। ঈক্ত অন্তঃমজরা ীভানা
রফমযাধ ংক্রান্ত রফলময় ফ য জনাফ অঃ কামভ াওরাদায ও ওফাআদুর ক
ভাভান্য সুরপ্রভমকাট য এয াআমকাট য রডরবমন যীট রটিন দারখর কমযন। যীট
রটিন নং ৪২০০/২০১০।

করভনাযগণ কর্তক
য রনষ্পরত ঃঃ
ক্ররভক অভতঃমজরায নাভ
নং
১.
রঝনাআদ (শরকুা) কুরষ্টয়া (মখাকা)

২.

৩

রফফযণ

১৫-০২-২০১০ তারযমখ রফবাগীয় করভনায, খুরনা এয বারতমি একটি
বা নুরিত য়। এ বায রদ্ধান্ত মভাতামফক রঝনাআদ (শরকুা) কুরষ্টয়া (মখাকা) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ কময ১৭ (মতয) টি ররায
রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরায মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট
বুরঝময় মদয়া ময়মছ এফং রচরিত স্থামন ররায স্থান কযা ময়মছ।
জাভারপুয (দয) জাভারপুয (দয) - মযপুয (দয) অন্তঃমজরা ীভানায ভামঠয কাজ
মযপুয (দয)
ভাপ্ত কময তুরনামূরক ম্যা প্রস্ত্তত কযা য়। মকান জরযময (র,এ /
অয,এ / এ,এ / র্ততীয় রাআন) ঈয রবরত কময ররায রজন মদয়া
মফ ম রফলময় রফবাগীয় করভনামযয রদ্ধাভত না াওয়ায় ঈক্ত
অভতমজরা ীভানা ররায রনভযামণয রচরিত স্থান রনণ যয় কযা ম্ভফ
য়রন।
টুয়াখারী(গরারচা
ও করভনায, ফরযার রফবাগ বা কময রদ্ধাভত মপ্রযণ কমযমছন। রদ্ধান্ত
দরভনা) - বারা(চযপোন ও মভাতামফক অগাভী ভাঠ মভৌসুমভ কভযসূচী গ্রণ কযা মফ।
রারমভান)

৪

ফরযার (ফামকযগঞ্জ) করভনায, ফরযার রফবাগ বা কময রদ্ধাভত মপ্রযণ কমযমছন। রদ্ধান্ত
টুয়াখারী (দুভরক ও ফাঈপর) মভাতামফক অগাভী ভাঠ মভৌসুমভ কভযসূচী গ্রণ কযা মফ।

৫.

ফরযার (দয, ফাবুগঞ্জ ও করভনায, ফরযার রফবাগ বা কময রদ্ধাভত মপ্রযণ কমযমছন। রদ্ধান্ত
ফামকযগঞ্জ) - ঝারকাঠী (দয মভাতামফক অগাভী ভাঠ মভৌসুমভ কভযসূচী গ্রণ কযা মফ।
ও নররছটি)

ক্ররভক অভতঃমজরায নাভ
নং
৬
টুয়াখারী (গরারচা) ফযগুনা (অভতরী)

রফফযণ
করভনায, ফরযার রফবাগ বা কময রদ্ধাভত মপ্রযণ কমযমছন। রদ্ধান্ত
মভাতামফক অগাভী ভাঠ মভৌসুমভ কভযসূচী গ্রণ কযা মফ।

অন্ত:মজরা ীভানা রনধ যাযন (২০১১-১২)
ক্র
নং
১
২
৩
৪
৬
৭

মজরা ও ঈমজরায নাভ
যাজফাড়ী (াংা) রঝনাআদ (শরকুা)
যাজফাড়ী
(াংা
ফাররয়াকান্দী) ভাগুযা (শ্রীপুয)
মবারা (দয) রক্ষীপুয (দয ও যাভগরত)
ফরযার (ফামকযগঞ্জ) টুয়াখারী (ফাঈপর)
যাজফাড়ী (মগায়ারন্দ) ভারনকগঞ্জ (রফারয়)
চট্টগ্রাভ (যাঙ্গুরনয়া) যাঙ্গাভাটি (কাপ্তাআ)

গ্রগরত

ভভতব্য

ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ও ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ররায রজন বুরঝময় মদয়া য়।
ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ররায রজন বুরঝময় মদয়া য়।

ভুরভ মযকড য ও জরয রধদপ্তমযয জরয নুরফবামগয ২০১০-১১ ভাঠ মভৌসুমভ রডরজটার জরয কামজয
গ্রগরত রফফযণঃ
কভযসূচীভুক্ত
এরাকা

মভৌজায মভৌজায
ংখ্যা এরযয়া

রা

৪১টি

ডাটা
ংগ্রময
কাজ ভাপ্ত

১০,৩৩২.২৬ ১৫টি মভৌজা
একয

ডাটা
ংগ্রময
কাজ
চরভান
৫টি মভৌজা

ভাপ্তকৃত ভন্তব্য
এরযয়া
৩,০০০
একয

১৫টি মভৌজায ভামঠয
কাজ ভাপ্ত। প্রমরং
কাজ স্থরগত মযমখ কর
ামবযয়াযমক

কুরভো

১টি

৫৫৮.৮৪
একয

১টি মভৌজা

-

৫৫৮.৮৪
একয

কক্সফাজায

১টি

য
৯ ফগভাআর

চরভান

১টি মভৌজা

ভীযযাআ
আোরস্ট্রয়ার
াকয

-

১৭,০০০
একয

১১,৭৭৫
একয

-

৩৫০
একয
১১,৭৭৫
একয

৩৭৫ একয

৩৭৫ একয

-

জারতয
১টি
জনক
ফঙ্গফন্ধু মখ
মুরজবুয
যভান এয
ভারধ
কভমপ্লক্স ও
তৎ
স্থানামূ

৩৭৫
একয

ভারাভার ভীযযাআ,
আোরস্ট্রয়ার াকয ও
জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু
মখ মুরজবুয যভান এয
ভারধ কভমপ্লক্স ও
তৎ স্থানামূ এয
কামজ স্থানান্তয কযা
ময়মছ।
৮০"=১ভাআর মস্ক্মর ২৫
টি রট মযজরভমন
মচরকং এয কাজ
চরভান।
ডাটা ংগ্র ও প্রমরং
কাজ কাজ চরভান।
১১,৭৭৫ একয ভূরভয
ডাটা ংগ্র ও প্রমরং
কাজ ভাপ্ত। রট ংগ্র
কযা ময়মছ।
ডাটা ংগ্র ও প্রমরং
কাজ ভাপ্ত। রট ংগ্র
কযা ময়মছ।

অন্ত:মজরা ীভানা রনধ যাযণ (২০১০-২০১১) ঃঃ
(ক) কণ যফুরী নদী জরযঃ ৬টি ঈমজরায ২৮টি মভৌজায ২৮টি র-৭০ রট প্রস্ত্তত কময এয ঈয ৭৪৬টি মট
ততযী কযা ময়মছ। নদীয দুাময প্রায় ৬০ রকমরারভটায এরাকায প্রাথরভক জরয কাজ ম্পন্ন ময়মছ।
মজরা প্রাক, চট্টগ্রাভ মক ররায রনভযামণয রচরিত স্থান মযজরভমন বুমঝ মনয়ায জন্য ে মদয়া ময়মছ।
(খ) মবারা (চযপোন ও রারমভান) - টুয়াখারী (গরারচা ও দরভনা) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয ভামঠয
কাজ মল কময ৭৯টি ররায রনভযামণয স্থান রচরিত কযা য়। রকন্তু ১৩-০২-১১ ও ১৭-০২-১১তারযমখ
টুয়াখারী মজরায জনগমণয ফাধায কাযমণ ঈবয় মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট ররায রজন বুরঝময়
মদয়া ম্ভফ য়রন। এ রফলময় যফতী প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রমণয জন্য করভনায, ফরযার রফবাগমক ২১-০৩১১ তারযমখ ে মদয়া য়। ঈক্ত ীভানায অনুভারনক দুযি ২০ রক: রভ:।
(গ) টুয়াখারী (গরারচা) - ফযগুনা (অভতরী) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয ভামঠয কাজ মমল ৩১টি ররায
রনভযামণয রচরিত স্থান গত ২৭-০৩-১১ তারযমখ ঈবয় মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া য়
এফং ররায রনভযাণ ফাফদ ৩৮,৭৫০/- (অটরে াজায াতত ঞ্চা) টাকা মজরা প্রাক, টুয়াখারী এয
নুকূমর ফযাদ্দ প্রদান কযা ময়মছ। ঈক্ত ীভানায অনুভারনক দুযি ৬ রক: রভ:।
(ঘ) টুয়াখারী (দুভকী) - ফরযার (ফামকযগঞ্জ) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয জন্য ভামঠয কাজ ভাপ্ত ময়মছ।
অগাভী ২৭-০৪-১১ তারযমখ মযজরভমন ১৫টি ররায রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরা প্রামকয
প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া ময়মছ। ৮টি ররায রনভযাণ ফাফদ ১২,৪০০/- (ফাযাজায চাযত) টাকা মজরা
প্রাক, ফরযার এয নুকূমর ফযাদ্দ প্রদান কযা। ঈক্ত ীভানায অনুভারনক দুযি ৩ রক: রভ:।
(ঙ) জাভারপুয (মদওয়ানগঞ্জ) - কুরড়গ্রাভ (যারজফপুয) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয জন্য ভামঠয কাজ ভাপ্ত
ময়মছ। অগাভী
০৩-০৫-১১ তারযমখ মযজরভমন ২৫টি ররায রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরা
প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া ময়মছ। ২৪টি ররায রনভযাণ ফাফদ ৩৭,২০০/- (াতরে াজায
দুআত) টাকা মজরা প্রাক, কুরড়গ্রাভ এয রনকট ফযাদ্দ মদয়া য়। ঈক্ত ীভানায অনুভারনক দুযি ৬ রক:
রভ:।
(চ) াফনা (ইশ্বযদী) - নামটায (রারপুয) - কুরষ্টয়া (মবড়াভাযা) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয াফনা (ইশ্বযদী) কুরষ্টয়া (মবড়াভাযা) ভামঠয কাজ মমল ২৫টি ররায রনভযামণয স্থান বুরঝময় মদয়া ময়মছ। ২৫টি ররায রনভযাণ
ফাফদ ৩৮,৭৫০/- (অটরে াজায াতত ঞ্চা) টাকা মজরা প্রাক, াফনা এয নুকূমর ফযাদ্দ প্রদান
কযা য়। ঈক্ত ীভানায অনুভারনক দুযি ৮ রক: রভ:। নামটায (রারপুয) - কুরষ্টয়া (মবড়াভাযা) ভামঠয কাজ
মল কময ১২টি ররায রজন ঈবয় মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া য়। ঈক্ত ীভানায
অনুভারনক দুযি ৮ রক: রভ:।
(ছ) ফরযার (ফামকযগঞ্জ) - ঝারকাঠি (নররছটি) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয জন্য ভামঠ ামবযদর মপ্রযণ কযা
মর ফরযার মজরায জনগমণয ফাধায কাযমণ ভামঠয জরয কাজ কযা ম্ভফ য়রন।
(জ) ফরযার (দয) - ঝারকাঠি (নররছটি) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয ভামঠয কাজ মমল ৭টি ররায
রনভযামণয স্থান রচরিত কযা য়। ররায স্থামনয রচরিত স্থান বুরঝময় মদয়ায য ফরযার, মজরা প্রামকয
প্ররতরনরধগণ স্বাক্ষয কমযন নাআ। যক্ষ ঝারকাঠি মজরা প্রামকয প্ররতরনরধগণ স্বাক্ষয কমযমছন। ২৮টি
ররায রনভযাণ ফাফ ৪৩,৪০০/- (মততারে াজায চাযত) টাকা মজরা প্রাক, ফরযার এয নুকূমর ফযাদ্দ
প্রদান কযা। ঈক্ত ীভানায অনুভারনক দুযি ৬ রক: রভ:।
(ঝ) ফরযার (ফাবুগঞ্জ)- ঝারকাঠি (দয) অন্তঃমজরা ীভানা রনধ যাযমণয ভামঠয কাজ মমল ৩৩টি ররায রজন
ঈবয় মজরায প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া ময়মছ। ঈক্ত ীভানায অনুভারনক দুযি ৬ রক: রভ:।

২০১১-১২ ভাঠ মভৌসুমভ অন্ত:মজরা ীভানা রনধ যাযন কামজয গ্রগরতয তাররকাঃ
ক্র
নং
১
২
৩
৪
৬
৭

মজরা ও ঈমজরায নাভ
যাজফাড়ী (াংা) রঝনাআদ (শরকুা)
যাজফাড়ী
(াংা
ফাররয়াকান্দী) ভাগুযা (শ্রীপুয)
মবারা (দয) রক্ষীপুয (দয ও যাভগরত)
ফরযার (ফামকযগঞ্জ) টুয়াখারী (ফাঈপর)
যাজফাড়ী (মগায়ারন্দ) ভারনকগঞ্জ (রফারয়)
চট্টগ্রাভ (যাঙ্গুরনয়া) যাঙ্গাভাটি (কাপ্তাআ)

গ্রগরত

ভভতব্য

ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ও ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ররায রজন বুরঝময় মদয়া য়।
ভামঠয কাজ মমল জনগমণয ফাধায কাযমণ ররায
রজন বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন।
ররায রজন বুরঝময় মদয়া য়।

২০১২-২০১৩ ভাঠ মভৌসুমভ অন্ত:মজরা ীভানা রনধ যাযণ কামজয গ্রগরত প্ররতমফদনঃ
ক. ব্রাক্ষ্মণফাড়ীয়া (ফাঞ্ছাযাভপুয) - নযরংদী (দয) অভত্মঃমজরা ীভানায প্রায় ২.০০ রক.রভ এয রনধ যাযণ কাজ
ম্পন্ন কময ১৮টি ররায রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া
ময়মছ। রচরিত স্থামন াকা ররায ফামনা ময়মছ।
খ. খুরনা (কয়যা) - াতক্ষীযা (অাশুরন) অভত্মঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ এয কাজ ম্পন্ন কময ৫৪ ররায
রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া ময়মছ। ৫৪টি ররায রনভযাণ
ফাফদ (প্ররতটি ররায ১৫৫০/- টাকা াময) ১৫৫০/-í৫৪ টি = ৮৩,৭০০/- (রতযার াজায াতত) টাকা
মজরা প্রাক, খুরনা এয নুকূমর ফযাদ্দ মদয়া য়। রতরন রচরিত স্থামন এখনও াকা ররায ফানরন। মায
তদঘ যে প্রায় ৬.০০ রক.রভ।
গ. চট্রগ্রাভ (ন্দ্বী) - মনায়াখারী (মকাম্পানীগঞ্জ), চট্টগ্রাভ মজরায ন্দ্বী এরাকায ামফক মচয়াযম্যান এয ফাধায
কাযমণ অভত্মঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ কাজ কযা ভম্ভ য়রন।
ঘ. চট্টগ্রাভ (পটিকছরড়) - খাগড়াছরড় (ভারনকছরড়), ভারনকছরড় ঈমজরায জনগমণয ফাধায কাযমণ অভত্মঃমজরা
ীভানা রনধ যাযণ কাজ স্থরগত।
ঙ. চঁদপুয (ভতরফ) - মুন্সীগঞ্জ (গজারযয়া) অভত্মঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ কাজ ম্পন্ন কময ২২টি ররায এয
ভমে ৩টি ররায রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া য়। ফরষ্ট
ররায রনভযামণয স্থানগুমরা ারনমত রনভযরিত থাকায় বুরঝময় মদয়া ম্ভফ য়রন। রচরিত স্থামন াকা ররায
ফামনা ময়মছ। মায তদঘ যে প্রায় ৬.০০ রক.রভ।
চ. াফনা (মফড়া) - ভারনকগঞ্জ (মদŠরতপুয) প্রায় ৩.০০ রক.রভ তদঘ যেয অভত্মঃমজরা ীভানা রনধ যাযণ এয কাজ
ম্পন্ন কময ৮টি ররায রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় মজরা প্রামকয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া ময়মছ।
অভত্মঃমজরা ীভানা রচিত স্থামন ৮টি ররায রনভযাণ ফাফদ (প্ররতটি ররায ১৫৫০/- টাকা াময) ১৫৫০/- í ৮

টি = ১২৪০০/- (ফায াজায চাযত) টাকা মজরা প্রাক, ভারনকগঞ্জ এয নুকূমর ফযাদ্দ প্রদান কযা য়।
রতরন রচরিত স্থামন এখনও াকা ররায ফানরন।
ছ. মকযানীগঞ্জ থানায ধমরশ্বযী নদীয ীভানা রনধ যাযণ কাজ ভাপ্ত কময ৫০০টি ররায রনভযামণয স্থান রচরিত কযা
ময়মছ। মায তদঘ যে প্রায় ১৩.০০ রক.রভ।
জ. মবারা দয - মদŠরতখঁ এয প্রায় ৫.০০ রক.রভ তদঘ যেয অভত্মঃঈমজরা ীভানা রনধ যাযণ কাজ ভাপ্ত কময
৬৭টি ররায রনভযামণয রচরিত স্থান ঈবয় ঈমজরা রনফ যাী রপায এয প্ররতরনরধয রনকট বুরঝময় মদয়া য়।
এফং রচরিত স্থামন াকা ররায ফামনা ময়মছ।

একনজময রজ.অআ.এ াখায ভােমভ ভাপ্ত রডরজটার কাম যক্রভঃ
২০০৯-২০১০ ভাঠ মভৌসুভ
ক্ররভ রজরা
থানা/ঈমজ মভৌজা
ক নং
রা
1. ঢাকা
াবায
রজরঞ্জযা, অঈকাড়া, অকযান, করভা ও
খাগান
2. নযরংরদ
রা
অটিয়া, বাগরদ, গাররভপুয, কাটামযড়,
খাশগয, কুযাআতরী ও যাফান
২০১০-২০১১ ভাঠ মভৌসুভ
১ মগাারগঞ্জ টুঙ্গীাড়া টুঙ্গীাড়া

রট ংখ্যা

ভন্তব্য

৯০

পাআনার
রপ্রমন্টয
মক্ষায়
রপ্রমন্টয মক্ষায়

৭

৩

২ কুরভো

দয

অড়াআঈড়া নং ৬৫

3. নযরংরদ

রা

রজনাযরদ, যাগফরদ, াযেররয়া, াআকা, ১৯
রখরাড়া,
গময়পুয,
ধনাআময়যচয,
ছয়দরড়য়া, মছাটফক্তাযপুয ও ফাযাযচয

২০১১-২০১২ ভাঠ মভৌসুভ
১ নযরংরদ
রা

অতরাড়া,

২৫

চারনা,

চযভামুদপুয, ২০

রট যফযা কযা
ময়মছ
রট যফযা কযা
ময়মছ
রপ্রন্ট ময়মছ ৬টি
মভৌজায ৯টি রট
যফযা কযা ময়মছ
এফং ১১ টি মভৌজায
১৭টি গ্রন কযায
জন্য

রপ্রমন্টয মক্ষায়

২ মভৌরবীফাজায জুড়ী
৩ চট্টগ্রাভ
রভমযয
যাআ
4. ভারনকগঞ্জ

রফারয়

২০১২-২০১৩ ভাঠ মভৌসুভ
১ চঁাআমগাভস্তাপুয
নফাফগঞ্জ,
২ চঁাআমগাভস্তাপুয
নফাফগঞ্জ,
৩ ফরযার
মবারা
৪ চট্টগ্রাভ

চযরনতোনরন্দ, মগাকুরনগয, নগযনযরংপুয,
রনভাআনরন্দ, াযেররয়া চক, যাভানরন্দ ও
মকান্দযরদ
াযাযগজ নং ৭৮
২৩
ীমযযচয, াধুযচয, রল্পচয ও চয মভাাযপ ১৫

যফযা কযা ময়মছ
যফযা কযা ময়মছ

টিসুরে

৩

যফযা কযা ময়মছ

রজওর

২

কাযআর নং ৫৯

৪

জররা,
চযকরযমুরদ্দন

১২

যফযা
কযা
ময়মছ
যফযা
কযা
ময়মছ
এরডটিং
কাজ
চরভান
রপ্রমন্টয মক্ষায়
ীতাকুে এরাকায
ামথ ফনরফবামগয
রডরজটার নকা
ফাংরামদ সুপ্রীভ
মকাট য মক যফযা
কযা ময়মছ।

ীতাকুে

২০১৩-২০১৪ ভাঠমভৌসুভ
1. ভারনকগঞ্জ
রফারয়

অমরাকরদয়া, কান্সারদয়া,
যগৄনাথপুয ও শুকুররয়া

কাদুরর,

2. নফাফগঞ্জ

মদাায

ভারঝকান্দা ও মুজাফ্পয পুয

3. মুরন্সগঞ্জ

টঙ্গীফাড়ী

রফদগঁও ও গূণগঁও

4. যাজাী

রযাজগঞ্জ

মফরকুরচ, ফয়যা ভাছুভ ও ফড় খারুয়া

মচরকং
এরডটিং
চরভান
মচরকং
এরডটিং
চরভান
মচরকং
এরডটিং
চরভান
মচরকং
এরডটিং
চরভান

এফং
কাজ
এফং
কাজ
এফং
কাজ
এফং
কাজ

5. যাজাী

চাযঘাট

যদ ও মঘাড়যপুয

মচরকং
এরডটিং
চরভান

এফং
কাজ

প্ররক্ষণ মর কর্তক
য রযচাররত রফরবন্ন প্ররক্ষণ কাম যত্রুমভয রফফযণঃ
থ য ফছয

রজযত াপল্য/ম্পারদত কাম যত্রুমভয রফফযণ
মকাম যয নাভ
ংগ্রণকাযী কভযকতযায দফী কভযকতযায
ংখ্যা
কানুনমগা/এ.এ.ওমদয দারয়ি কানুনমগা
১৩৪ জন
ও কতযব্য এফং মটকরনকোর ও
যতর রফলয়ক প্ররক্ষণ
এ.এ.ও
মমটরমভন্ট
রপায/ মমটরমভন্ট রপায/ এ.এ.ও ৩৫ জন
এ.এ.ওমদয ও টি.এগমণয ও টি.এ
২০১০-২০১১ রডরজটার ভূরভ জরয রফলয়ক
প্ররক্ষণ
মভৌর রপ ব্যফানা ঈচ্চভান কাযী
২৫ জন
মকা য
ও
রপ কাযী
রফরবন্ন ধযমণয প্ররক্ষণ
রফরবন্ন দফীয
২২১ জন
আমরক্ট্ররনক মটাটার মষ্টন
মভরমনয াামে রডরজটার
ভূরভ জরয রফলয়ক প্ররক্ষণ
মকা য
মফরক করম্পঈটায মকা য

এ.এ.ও/কানুনমগা/ামবযয়ায/ফা
ঈোযী অরভন/কোম্প ফদয
অরভন/ট্রাবা য ামবযয়ায ও
করম্পঈটায ামযটয
এ.এ.ও/কানুনমগা/ামবযয়ায/ফা
ঈোযী অরভন/কোম্প ফদয
২০১১-২০১২
অরভন/ট্রাবা য ামবযয়ায ও
করম্পঈটায ামযটয
রডরজটার দ্ধরতমত ভূরভ ভারযচারক, ঈ-রযচারক
জরয, মযকড য প্রণয়ন ও মযকড য (প্রান), এ.এ.ও, ঃ
ব্যফানা এফং ারনাগাদ জরয রপায, ফাঈোযী
কযণ
অরভন
ও
করম্পঈটায
ামযটয
রফরবন্ন ধযমণয প্ররক্ষণ
রফরবন্ন দফীয

৪২৩ জন

মকাম যয
মভয়াদ
১০ কাম যরদফ

ভভতব্য

৫ কভযরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং

১৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং

আন াঈজ
মট্ররনং

রফরবন্ন মভয়ামদ ফারমযয
রফরবন্ন
প্ররতিামন
১৫ কাম যরদফ আন াঈজ
মট্ররনং

৩৯৮ জন

১৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং

৭জন

১৪ কভযরদফ

রফমদম
প্ররক্ষণ
(মেররয়া)

৩৫ জন

রফরবন্ন মভয়ামদ ফারমযয
রফরবন্ন
প্ররতিামন

আমরক্ট্ররনক মটাটার মষ্টন
মভরমনয াামে রডরজটার
ভূরভ জরয রফলয়ক প্ররক্ষণ
মকা য
মফরক করম্পঈটায মকা য
২০১২২০১৩
মন্টাগ্রাপ রফলয়ক মকা য

এ.এ.ও/কানুনমগা/ামবযয়ায/ফা ৩৫৯ জন
ঈোযী অরভন/কোম্প ফদয
অরভন/ট্রাবা য ামবযয়ায ও
করম্পঈটায ামযটয
এ.এ.ও/কানুনমগা/ামবযয়ায/ফা ৩৫৯ জন
ঈোযী অরভন/কোম্প ফদয
অরভন/ট্রাবা য ামবযয়ায ও
করম্পঈটায ামযটয
টি.এ, ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায ৪০ জন

রডরজটার ামবয রফলয়ক কাযী রযচারক (জরয), ১০ জন
প্ররক্ষকমদয প্ররক্ষণ
এ,এ,ও, কানুনমগা, ামবযয়ায
ও করম্পঈটায ামযটয
রফরবন্ন ধযমণয প্ররক্ষণ
রফরবন্ন দফীয
৬০ জন

থ য ফছয

ম্ভাব্য প্ররক্ষণ কভযসূচী
মকাম যয নাভ
মফরক করম্পঈটায মকা য
(৩২তভ ব্যাচ)

মফরক করম্পঈটায মকা য
(৩৩তভ ব্যাচ)

২০১৩২০১৪

ংগ্রণকাযী কভযকতযায দফী কভযকতযায
ংখ্যা
লঁটরররকায, রপ কাযী, ২২ জন
মকায, নারজয, মযকড য
রকায,
করষ্ট-কাভ-মফঞ্চ
কাযী, ড্রাপট্ম্যান ও মঁচ
মভাযায
লঁটরররকায, রপ কাযী, ২২ জন
মকায, নারজয, মযকড য
রকায,
করষ্ট-কাভ-মফঞ্চ
কাযী, ড্রাপট্ম্যান ও মঁচ
মভাযায
ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায
২০ জন

মফরক করম্পঈটায মকা য
(৩৪তভ ব্যাচ)
মফরক করম্পঈটায মকা য
ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায
২০ জন
(৩৫তভ ব্যাচ)
ামবয এে মমটরমভন্ট রফলয়ক ঈ-রযচারক,
মজানার ২৫ জন
প্ররক্ষণ মকা য
মমটরমভন্ট রপায, মপ্র
রপায ও চাজয রপায
ডাটা প্রমরং (প্রথভ ব্যাচ)
ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায
২০ জন

১৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং

১৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং

৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং
আন াঈজ
মট্ররনং

১০ কাম যরদফ

রফরবন্ন মভয়ামদ ফারমযয
রফরবন্ন
প্ররতিামন

মকাম যয
মভয়াদ
১০ কাম যরদফ

ভভতব্য

১০ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং

৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং
আন াঈজ
মট্ররনং
আন াঈজ
মট্ররনং

৫ কাম যরদফ
৫ কাম যরদফ
১৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং

আন াঈজ
মট্ররনং

ডাটা প্রমরং (রিতীয় ব্যাচ)

ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায

২০ জন

১৫ কাম যরদফ

ডাটা প্রমরং (র্ততীয় ব্যাচ)

ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায

২০ জন

১৫ কাম যরদফ

ডাটা প্রমরং (চতুথ য ব্যাচ)

ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায

২০ জন

১৫ কাম যরদফ

মফরক করম্পঈটায মকা য
(৩৬তভ ব্যাচ)
মফরক করম্পঈটায মকা য
(৩৭তভ ব্যাচ)

ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায

২০ জন

৫ কাম যরদফ

ড্রাপট্ম্যান ও ামবযয়ায

২০ জন

৫ কাম যরদফ

আন াঈজ
মট্ররনং
আন াঈজ
মট্ররনং
আন াঈজ
মট্ররনং
আন াঈজ
মট্ররনং
আন াঈজ
মট্ররনং

