
প্রান নুবফবাগেয ম্পাবদত উন্নয়ন কভ মকাগেয বফফযণীঃ 

০১। প্রাবনক বফন ংস্কায 

 
 ২০১২ াগর প্রাবনক বফগনয বতনটি ববি ও ফাযান্দা প্রবতটি কগে টাআর রাোগনা 

গয়গে। 

২০১১-১২ঃঃ  

বফগনয প্রবতটি কগেয কাগেয জানারায বযফগতম থাআ এ্যারমুবনয়াভ গ্লা রাোগনা গয়গে। 

২০১২-১৩ঃঃ 

 প্রাবনক বফন তথা ম্পূণ ম বপগয বনযাত্তা প্রাচীয ংস্কায কযা গয়গে। 

২০১২-১৩ঃঃ 

 বধদপ্তগযয সৌন্দম ম ফধ মগনয জন্য প্রধান সেআট ও ফাোন ংস্কায কযা গয়গে। 

০২.  প্রাবনক কাোগভা ম্প্রাযণ 

 
ভূবভ সযকর্ ম ও জবয বধদপ্তযাধীন ১০টি সজানার সগটরগভন্ট অওতায় ২০৯ উগজরা 

সগটরগভন্ট বপ, ০১টি সগটরগভন্ট সপ্র, ০১টি বদয়াযা াগযন ও ৩টি বযববনার সগটরগভন্ট 

বপ চরভান বের ২০১০-২০১১ থ ম ফৎগয ৩টি বযববনার সগটরগভন্ট বপ বফরপ্ত পূফ মক 

সজানার সগটরগভন্ট বপ যদাভতয কগয তা  ০৯টি সজানার সগটরগভন্ট বপ ও ২০০টি 

উগজরা সগটরগভন্ট বপ চালু কযা গমগে।   

০৩.  ৩য় ও ৪থ ম সেণীয কভ মচাযী বনগয়াে 

 
জনফর বনগয়াগেয বফফযণঃ 

 

ন পুযতল ভবরা সভাট 

২০০৯ ৪১ ০৩ ৪৪ 

২০১১ ১৬১ ২৫ ১৮৬ 

২০১২ ১২ ০৪ ১৬ 

 ২১৪ ৩২ ২৪৬ 

 
 ২০১৩ াগর ১৪ জন কভ মচাযী বনগয়াে প্রবুয়াধীন অগে। 
 

০৪। রাআগেযী গটাগভনঃ প্রাবনক বফগনয রাআগেযীটি ৪থ ম তরায় ানাভতয কযা গয়গে। 

রাআগেযী গটাগভগনয রগেয জবয অআন  ফহুবফদ বফলগয়য উয বরবিত ফআগয়য র্াটাগফজ ততযী 

কযা গয়গে এ্ফং তা ভূবভ সযকর্ ম ও জবয বধদপ্তগযয ওগয়ফাআগট বরংক কগয সদয়া গয়গে।  এ্ 

ম মভত সভাট ১৩৪৬টি ফআগয়য র্াটাগফগজয কাজ ম্পন্ন গয়গে।  



বপ্রবন্টং সপ্রগয উৎাদন বৃবি কযণ 

 
এ্ক্সগপ্র বপোয রাআন (বফদ্যযৎ) 
 

 বফদ্যযগতয বাগফ সগটরগভন্ট বপ্রবন্টং সপ্র এ্ফং ম্যা বপ্রবন্টং সপ্রগয উৎাদগনয কাজ-কভ ম 

বফবিণত ওয়ায় াফ মেবনক বফদ্যযৎ যফযা বনবিত কগে ২০১৩ াগর উবয় সপ্র এ্ক্সগপ্র বপর্ায 

রাআন ংগমাে সদয়া গয়গে। পগর, বপ্রবন্টং সপ্রগ উৎাদন েভতা ফহুগুগণ বৃবি সগয়গে। সমিাগন পূগফ ম 

৫-৬ াজায িবতয়ান োাগনা গতা, সিাগন ফতমভাগন ১২-১৩ াজায িবতয়ান োাগনা ম্ভফ গে।  

 

 

 

ভূবভ সযকর্ ম ও জবয বধদপ্তয এ্ফং এ্য অওতাধীন বপমূগয জনফর কাোগভাঃ 

 

 

ুঃ নং সেণী ভঞ্জুযীকৃত 

গদয ংখ্যা 

কভ মযত গদয 

ংখ্যা 

শুন্য গদয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। ১ভ সেণী (কযার্ায) ৬৫ ৪০ ২৫ 

১ভ সেণী (নন-কযার্ায) ৪২৩ ২৯৭ ১২৬ 

২। ২য় সেণী ৬৮৪ ১৯০ ৪৯৪ 

৩। ৩য় সেণী ৪৪৬৯ ১৭৮৯ ২৬৮০ 

৪। ৪থ ম সেণী ১৩৭৩ ১০২৬ ৩৪৭ 

 সভাট ৭,০১৪ ৩৩৪২ ৩৬৭২ 

 অউট সাব মং ৬১৮ ০ ৬১৮ 

 ফ মগভাট ৭৬৩২ ৩৩৪২ ৪২৯০ 

 

 


