
1 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

মাফতীয় তথ্যেয ক্যাটাগরয/ক্যাটারগ  

ক্যাটাগরয-ক্ (‘ক্’ শ্রেরণয তে)  

ক্রঃনং আনথ্যডক্স তথ্যেয রফফযণ ংযরিত 

1  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রনফন্ধক্  ভারযচারথ্যক্য অথ্যদ রনথ্যদ ে 

ংক্রান্ত নরথ 

      আ-নরথথ্যত ংযরিত 

2  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রফরবন্ন জাতীয় রদফ উদমান ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

3  ভফায় রধদপ্তয, প্রান ভাভরা  ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

4  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

5  ভফায় রধদপ্তয, প্রান যক্ারয অথ্যদ/রনথ্যদ ে ার্কেরায ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

6  ভফায় রধদপ্তয, প্রান ভরিবা বফঠথ্যক্য ক্াম েরফফযণীয উয গৃীত 

ক্াম েক্রভ  ফাস্তফায়ন প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

7  ভফায় রধদপ্তয, প্রান ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি প্ররিণ  নীরতভারা 

ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

8  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রফচারয় রনথ্যদ েভারা ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

9  ভফায় রধদপ্তয, প্রান ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয ব্যরিগত  ছুটিয নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

10  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন রচফারয় রনথ্যদ েভারা ংক্রান্ত মুরিত ক্র নরথথ্যত 

ংযরিত 

11  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন তে রধক্ায অআন,২০০৯ নরথথ্যত ংযরিত  

প্রথ্যয়াজনীয় তোরদ 

থ্যয়ফাআথ্যট অথ্যরাডকৃত 

12  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত 

আ-নরথথ্যত ংযরিত  

13  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ২য়  ৩য় শ্রেণীয ফারল েক্ শ্রগানীয় প্ররতথ্যফদন 

ংগ্র  শ্রপযত ংক্রান্ত  

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

14  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ২য়  ৩য় শ্রেণীয ফারল েক্ শ্রগানীয় প্ররতথ্যফদন 

ত্রুটি-রফচুযরত ংক্রান্ত  

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

15  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন রফরু ভন্তব্য ংক্রান্ত 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

16  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ১ভ শ্রেনীয ক্ভ েক্তোথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন দারির ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

17  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ১ভ শ্রেনীয ক্ভ েক্তোথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন রনফন্ধক্ ভথ্যাদথ্যয়য প্ররতস্বািয 

ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

18  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

19  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন                              । আ-নরথথ্যত ংযরিত 

20  রাফ ািা (থ ে)(১) শ্রক্ারবড-১৯ এয িরতপূযণ বাতা প্রারপ্তয 

অথ্যফদন গ্রায়ন  ন্যান্য ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

21  রাফ ািা (থ ে)(১) ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ভ্রভণ বাতা ংক্রান্ত 

রফরফধ নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

22  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয দয ক্াম োরথ্যয়য 

ক্ভ েক্তোথ্যদয রফরবন্ন যক্ারয প্ররিণ প্ররতষ্ঠান 

থ্যত গ্রণকৃত প্ররিণ ফাফদ শ্রক্া ে রপ 

রযথ্যাথ্যধয রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

23  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্ায অউটথ্যারং 

ক্ভ েচাযীথ্যদয ভারক্ শ্রফতন রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী 

 ন্যান্য নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

24  রাফ ািা (থ ে)(১) রডট অরি/থ ে/অত্মাৎ/অরথ েক্ িরত - 

যক্াযী ফাা ফযাথ্যেয অথ্যফদন  ন্যান্য নরথ 

। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

25  রাফ ািা (থ ে)(১) তৃতীয় শ্রেণী অউটথ্যডায ক্ভ েফচাযীথ্যদয শ্রফতন 

বাতা রফথ্যরয নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 
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26  রাফ ািা (থ ে)(১) তৃতীয় শ্রেণী ক্ভ েচাযীথ্যদয শ্রফতন বাতা ংক্রান্ত 

নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

27  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২  

প্রধান ক্াম োরয়, ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয 

২০২০-২১ থ ে ফছথ্যযয ফাথ্যজট ফন্টন নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

28  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

রফবাগীয় ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয ২০২০-২১ 

থ ে ফছথ্যযয ফাথ্যজট ফন্টন নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

29  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

ভফায় রধদপ্তয  এয অতাধীন 

দপ্তযমূথ্যয পুনঃউথ্যমাজন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

30  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

রফবাগীয় ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয রপ বাড়া 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

31  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

শ্রজরা ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয রপ বাড়া 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

32  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয াংগঠরনক্ ক্াঠাথ্যভা 

(টিএন্ডআ)-শ্রত মানফান ন্তর্ভ েিক্যণ ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

33  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

ফাথ্যজট ফাস্তফায়ন রযক্ল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত রযফীিণ প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

34  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

ভফায় রধদপ্তয  এয অতাধীন 

দপ্তযমূথ্যয ফাথ্যজট ফাস্তফায়ন মাচাআ  

মূল্যায়ন ম্পরক্েত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

35  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

ভফায় রধদপ্তয  এয অতাধীন 

দপ্তযমূথ্যয উথ্যমাজন রাথ্যফয ঠিক্তা 

মাচাআ ংক্রান্ত নরথ। 

াড ে নরথথ্যতংযরিত 

36  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

রফরফধ নরথ াড ে নরথথ্যত ংযরিত 

37  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

চট্টগ্রাভ রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত 

গ্রীভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

38  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

যাজাী রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত 

গ্রীভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

39  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

ভয়ভনরং রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্য তরফর 

থ্যত রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

40  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

যংপুয রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্যৎ তরফর থ্যত 

রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

41  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

ফরযার রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত 

রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

42  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত থ্যপযৎথ্যমাগ্য  

রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

43  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত ৪থ ে  রগ্রভ 

উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

44  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ব্যরিগতবাথ্যফ গারড় ব্যফায ংক্রান্ত 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

45  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ফদরী/দায়ন/শ্রপ্রলণংক্রান্ত ক্র ক্াম েক্রভ - 

ভফায় বফথ্যনয রনযািায রথ্যিয অনায 

দায়ন ংক্রান্ত। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

46  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ফরযার-ঘ-১১-০০৬৪নং জী গারড়য শ্রভযাভত / 

শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

47  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

যাজাী-ঘ-১১-০১৬৭নং জী গারড়য 

শ্রভযাভত/ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

48  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-ঘ-১৮-৭৬১৩নং জী গারড়য 

শ্রভযাভত/ারব েরং ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 
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49  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয াটর ারব েথ্য ব্যফহৃত 

গারড়মূথ্যয খুচযা রফথ্যরয নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

50  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ছুটি ংক্রান্ত - ািা-০৪ এয ধীনস্থ 

ক্ভ েচাযীথ্যদয ছুটি ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

51  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ক্রয় প্ররক্রয়াক্যণ - ভফায় রভরতয নরাআন 

রনফন্ধন পটয়যায ক্রয় ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

52  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

উথ্যজরা ভফায় ক্াম োরয় মূথ্যয নুকূথ্যর 

ফযােকৃত শ্রভাটযাআথ্যক্র এয ফযাে / ংযিণ 

ংক্রান্ত। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

53  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয রভরনথ্যক্াষ্টায(রভরনফা) 

নং-ঝ-১১-১১৫৫নং এয শ্রভযাভত  ারব েরং 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

54  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয রভরনথ্যক্াষ্টায(রভরনফা) 

নং-ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-ঝ-১১-১১৫৬ এয শ্রভযাভত  

ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

55  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

নতুন ভটযমান ক্রথ্যয়য নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

56  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

মানফান ংক্রান্ত যক্ারয অথ্যদ ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

57  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ক্ক্সফাজায-ঘ-১১-০০৫১নং জী গাড়ীয 

শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমা ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

58  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - 

ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-ঘ-১৫-৮৬৫৩নং জী গাড়ীয 

শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

59  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

রফরফধ নরথ - ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ি ফযাে 

প্রথ্যে 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

60  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ব্যরিগত নরথ - জনাফ শ্রভাঃ দীন আরাভ, গাড়ী 

চারক্ এয ব্যরিগত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

61  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার 

যফযা - ভফায় রধদপ্তথ্যযয েরভক্ ভজুযী 

রফথ্যরয নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

62  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ফদরী/দায়ন/শ্রপ্রলণংক্রান্ত ক্র ক্াম েক্রভ - 

ফদরী / ব্যারত ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

63  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ি ফযাথ্যেয নরথ াড ে পাআথ্যর ংযরিত 

64  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় বফন ব্যফস্থানা  যিণাথ্যফিণ 

ংক্রান্ত নরথ 

াড ে পাআথ্যর ংযরিত 

65  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

২০২১-২০২২ থ ে ফছথ্যয ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

অতাধীন দপ্তথ্যয গারড় ক্রথ্যয়য নরথ। 

াড ে পাআথ্যর ংযরিত 

66  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয অতাধীন উথ্যজরা 

ক্াম োরয়মূথ্য ১২২টি ভটযাআথ্যক্র ফযাে 

ংক্রান্ত নরথ 

াড ে পাআথ্যর ংযরিত 

67  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

তাররক্াভুরি / তাররক্াভুরি ারনাগাদক্যন 

ংক্রান্ত 

াড ে পাআথ্যর ংযরিত 

68  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ািায় ক্ভ েযত ক্ভ েক্তো /ক্ভ েচাযীথ্যদয শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। 

াড ে পাআথ্যর ংযরিত 

69  পাআন্যান্প ািা ভফায় বফথ্যন অনায দায়ন ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর ংযরিত 
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ািা-০৪ 

70  অআন-৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০১.২২ যাজাী বফবাগেয বনফন্ধন ংক্রান্ত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 
71  অআন-৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০১২.২২ উচ্ছ্বা ৩৬তভ বফবএ চাকুবযজীফী ভফায় 

বভবত বর: এয বনফন্ধন ংক্রান্ত নবথ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

72  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০২১.২২ প্রস্তাবফত টুবযস্ট পুবর ক া-অাগযটিব 

কাাইটি বর: এয বনফন্ধন এয নবথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

73  অআন-৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০৫.২১ যাজাী রফবাথ্যগয অআথ্যনয ব্যাখ্যা/ ভতাভত 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

74  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০৪.২১ রনফন্ধক্  ভারযচারক্ ভথ্যাদয় ক্তৃেক্ 

ভরন্বত িভতা েন অথ্যদ জাযীক্যণ ংক্রান্ত। 

নরথথ্যত ংযরিত 

75  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০৩.২১ ভফায় রভরত অআন, ২০০১ (ংথ্যারধত 

২০০২  ২০১৩) এয ৪ ধাযায় প্রদি িভতাফথ্যর 

রফরবন্ন ধাযায ফাধ্যফাধক্তা থ্যত ব্যারত 

প্রদান ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

76  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০২.২১ যংপুয রফবাথ্যগয শ্রঅআথ্যনয ব্যাখ্যা নরথথ্যত ংযরিত 
77  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২৭.০০১.২০ তদন্ত প্ররতথ্যফদথ্যন  থ ে অত্মাত ংক্রান্ত । নরথথ্যত ংযরিত 
78  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০৪.১৮ চট্টগ্রাভ রফবাথ্যগয অআথ্যনয ব্যাখ্যা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
79  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০৩.১৮ যাজাী রফবাথ্যগয রনফন্ধন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
80  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৬.০০১.১৮ এরএ ক্াম েক্রভ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
81  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০২.১৮ ঢাক্া রফবাথ্যগয রনফন্ধন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
82  অআন;৪৭.৬১.০০০০..০০০.৩৯.০০১.১৭ ভরিবায বফঠথ্যক্ গৃীত রদ্ধান্ত ফাস্তফায়থ্যন 

তৃতীয় বত্রভারক্ প্ররতথ্যফদন। 

নরথথ্যত ংযরিত 

83  অআন;৪৭.৬১.০০০০..০৬৫.৩৩.০০৪.১৭ যংপুয রফবাথ্যগয অতাধীন ভফায় রভরতফ 

উঅ্আন ংথ্যাধন ংক্রান্ত 

নরথথ্যত ংযরিত 

84  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০১.১৮ ভথ্যডর ভফায় রভরত গঠন নরথথ্যত ংযরিত 
85  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০১.১৮ ফাংরাথ্যদ ব্যাংক্ এয ভন্বয় বা ংক্রান্ত। নরথথ্যত ংযরিত 
86  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৪২.০০৩.১৮ যাজাী রফবাথ্যগয রনফন্ধন ফারতর/ফায়ন 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

87  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৪২.০০২.১৮ ঢাক্া রফবাথ্যগয রনফন্ধন ফারতর/ফায়ন ংত্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

88  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০২.১৮ রফরবন্ন ভিণারয় থ্যত প্রাপ্ত অআথ্যনয িড়ায 

উয ভতাভত ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

89  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০৪.১৮ ভিনারথ্যয় নুরষ্ঠত রফরবন্ন বা/বায 

ক্াম েরফফযণী ংক্রান্ত। 

নরথথ্যত ংযরিত 

90  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০১৫.১৮ ভাভরায জফাফ ভিনারথ্যয় শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
91  অআন;৪৭.৬১.০০০০..০৬৫.০৬.০০২.১৭ রফরবন্ন অদারথ্যত রফচাযাধীন ভাভরা ংক্রান্ত 

তে। 

নরথথ্যত ংযরিত 

92  অআন;৪৭.৬১.০০০০..০৬৫.৩৩.০০২.১৭ রথ্যরট রফবাথ্যগয উ অআন ংথ্যাধন ংক্রান্ত নরথথ্যত ংযরিত 
93  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০২.১৮ রি-ভারক্ ভন্বয় বায ক্াম েক্রভ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
94  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০৩.১৮ যংপুয রফবাথ্যগয অআথ্যনয ব্যাখ্যা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
95  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০৩.১৮ ফাংরাথ্যদ ফাংথ্যক্য ভন্বয় বা নুষ্ঠান 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

96  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০১.১৮ ঢাক্া রফবাথ্যগয অআথ্যনয ব্যাখ্যা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
97  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৫.০০১.২০ গণস্বাস্থয শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি রর: 

এয রনফ োচন ংক্রান্ত । 

নরথথ্যত ংযরিত 

98  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০২.২০ খুরনা রফবাথ্যগয অআথ্যনয ব্যাখ্যা 

ংক্রান্ত/ভতাভত ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

99  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০৩.২০ ৬ যক্ারযজাযীকৃত ার্কেরায/অথ্যদ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
100  অআন;৪৭.৬১.০০০০..০৬৫.৩৭.০০১.১৭ ভফায় রভরত ংরিষ্ট ভাভরা/রডপুট/অরর 

ংক্রান্ত 

নরথথ্যত ংযরিত 

101  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০৩.১৯ ২ ফরযার রফবাথ্যগয রনফন্ধন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
102  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০২.১৯  উ-অআন ংথ্যাধন ংক্রান্ত। নরথথ্যত ংযরিত 
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103  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০১.১৯ রথ্যরট রফবাথ্যগয অআথ্যনয ব্যাখ্যা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
104  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০১.১৯ ৪ ভফায় রভরতয রনফন্ধন প্ররক্রয়া রজক্যণ 

ড়ংক্রান্ত। 

নরথথ্যত ংযরিত 

105  উঃ রঃ (১) ফারল েক্ শ্রগানীয় প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

106  উঃ রঃ (২) রদ র্করভল্লা আন্ডারিয়ার শ্রক্া- াথ্যযটিব শ্রাঃ 

ররঃ এয রডট শ্রনাট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

107  উঃ রঃ (৩) শ্রানায ফাংরা ভফায় ক্টন রভর ররঃ এয 

রডট শ্রনাট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

108  উঃ রঃ (৪) ফাংরাথ্যদ ভফায় রল্প ংস্থা (ীঃ) এয রডট 

শ্রনাট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

109  উৎাদনমুিী রল্প (৫) রদ আষ্টোন শ্রক্া- াথ্যযটিব জুট শ্রাঃ ররঃ এয 

রডট শ্রনাট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

110  উঃ রঃ (৬) শ্রক্া- াথ্যযটিব জুট রভর ররঃ এয রডট 

শ্রনাট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

111  উঃ রঃ (৭) ভফায় অআন নীরতভারা  রনয়ভাফরী ংক্রান্ত 

নরথ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

112  উঃ রঃ( ৮) ফাংরাথ্যদ ভফায় রল্প ংস্থা (ীঃ) এয  উ 

অআন ংথ্যারধত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

113  উঃ রঃ (৯) শ্রানায ফাংরা ভফায় ক্টন রভর ররঃ এয  

উ অআন ংথ্যারধত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

114  উঃ রঃ(১০) রদ আষ্টোন শ্রক্া- াথ্যযটিব জুট শ্রাঃ ররঃ এয 

উরফরধ ংথ্যাধন ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

115  রযক্ল্পনা  উন্নয়ন  ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

116  রয:  উন্ন: ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

117  রয:  উন্ন: Co-operative Revolving 

Fund Online Management 

System 

নরথথ্যত ংযরিত 

118  রয:  উন্ন: রভল্করবটা ক্তৃেক্ উন্নয়ন প্রক্ল্প/যাজস্ব ফাথ্যজথ্যটয 

ক্ভ েসূরচয ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

119  রয:  উন্ন: ফারল েক্ উন্নয়ন ক্ভ েসূরচ (এরডর) ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত ম োথ্যরাচনা ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

120  রয:  উন্ন: বয ল্পনা ও উন্নয়ন াখা-২  এয বফবফধ 

 াম যক্রভ ংক্রান্ত নবথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

121  রয:  উন্ন: ফাগজট ফাস্তফায়ন অগ্রেবত প্রবতগফদন কপ্রযণ 

ংক্রান্ত নবথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

122  রয:  উন্ন: ংদ ংক্রান্ত নবথ নরথথ্যত ংযরিত 
123  রয:  উন্ন: ারফ েক্ গ্রাভ উন্নয়ন ক্ভ েসূচী (ররবরডর) ৩য় 

ম োয় ীল েক্ প্রক্ল্প ংক্রান্ত নবথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

124  রয:  উন্ন: রযক্ল্পনা  উন্নয়ন ািায যক্াযী অথ্যদ 

রনথ্যদ েনাফরীয নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

125  রয:  উন্ন: দুদক্ রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 
126  রয:  উন্ন: ৯টি অঞ্চররক্ রিায়তথ্যনয শ্রবৌত ফক্াঠাথ্যভা 

রনভ োণ ংক্রান্ত নবথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

127  রয:  উন্ন: আ-ারব ে ক্রয় ংক্রান্ত মূল্যায়ন ক্রভটিয ত্র 

শ্রমাগাথ্যমাগ নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

128  রয:  উন্ন: ফাংরাথ্যদ থ েননরতক্ ভীিা  নরথথ্যত ংযরিত 
129  রয:  উন্ন: যািরতয বালণ  ফাথ্যজট ফিৃতায তোফরী 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

130  রয:  উন্ন: Green Climate Fund এয প্রস্তাফ নরথথ্যত ংযরিত 
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ংক্রান্ত নরথ। 

131  রয:  উন্ন: আ-পাআর নরথ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
132  গৃ    ,       ও        -১ রচফারয় রনথ্যদ েভারা ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

133  গৃ:ভরফ-২ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ংথ্যদয তোরদ ংক্রান্ত 

নরথ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

134  গৃ:ভরফ-৩ তে রধক্ায অআন ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

135  গৃ:ভরফ-৪ ািায রফরবন্ন রভরতয ভাভরা ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

136  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১) 

তে রধক্ায অআন ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

137  ভাথ্যক্েট  

    (.ব্যফ.) (২) 
দূনীরত দভন ক্রভন ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

138  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৩) 

ভিণারথ্যয় তে শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

139  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৫) 

শ্রডটিরন ভারিাযা শ্রক্া াথ্যযটিব 

শ্রাাআটি ররঃ ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

140  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৬) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয ৪৯ 

ধাযা  ৮৩ ধাযায় তদন্ত প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

141  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৭) 

র ফাজায ক্ষুি ব্যফায়ী জরভ রফক্রয় ংক্রান্ত 

নরথ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

142  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৮) 

রফরবন্ন রভরতয জরভ রফক্রয় ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

143  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (০৯) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত যীট রটিন 

নং- ১১২২৬/২০১৩  

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

144  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১০) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত যীট রটিন 

নং- ৬৫১০/২০২১ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

145  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.)(১১) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত যীট রটিন 

নং- ৬৫৫২/২০২১ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

146  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১২) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত যীট রটিন 

নং- ৬৬৯৪/২০২১ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

147  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১৩) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত যীট রটিন 

নং- ৬৬৯৭/২০২১ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

148  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১৪) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত যীট রটিন 

নং- ৬৬৯৮/২০২১ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

149  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১৫) 

শ্রডটিরন ভারিাযা শ্রক্া াথ্যযটিব 

শ্রাাআটি ররঃ যীট রটিন নং- ১২২০৪/২০১৬  

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

150  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১৬) 

নুবফ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ ংক্রান্ত 

নরথ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

151  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১৭) 

জাতীয়  শ্রদব্যাী রফরবন্ন ভফায় রভরতয 

নরথ 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

152  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১৮) 

ভতা ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয জরভ 

রফক্রয় ংক্রান্ত নরথ 

 

আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

153  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১) 

তে রধক্ায অআন ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

154  )কৃরল ষণ-০১(-০১   ০৮ টি রফবাথ্যগয শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরত 

মূথ্যয রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

155  )কৃরল ষণ-০২(-০২  রফরবন্ন অদারথ্যত দাথ্যয়যকৃত আউররএ 

মূথ্যয ভাভরা ংক্রান্ত নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 
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156  )কৃরল ষণ-০৩(-০৩  ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

157  )কৃরল ষণ-০৪(-০৪  ফাংরাথ্যদ জাতীয় ল্লী উন্নয়ন ভফায় 

শ্রপডাথ্যযন ংক্রান্ত নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

158  )কৃরল ষণ-০৫(-০৫  ফাংরাথ্যদ জাতীয় অিচালী ভফায় 

শ্রপডাথ্যযন ররঃ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

159  )কৃরল ষণ-০৬(-০৬  ািায ০২ )দুআ (টি জাতীয় ভফায় 

রভরতয ফারল েক্ প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

160  )কৃরল ষণ-০৭(-০৭  ফাংরাথ্যদ জাতীয় ল্লী উন্নয়ন শ্রফাড ে 

ংক্রান্ত নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

161  )কৃরল ষণ-০৮(-০৮   জাতীয় ংথ্যদয ক্াম েক্রভ ংক্রান্ত নরথ। 

 

নরথথ্যত ংযরিত 

162  )কৃরল ষণ-০৯(-০৯  ক্ভ েক্তো  ক্ভ েচাযীথ্যদয ব্যরিগত  

ছুটিয নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

163  )কৃরল ষণ-১০(-১০  ক্ভ েক্তো  ক্ভ েচাযীথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

164  )কৃরল ষণ-১১(-১১  যক্াযী অথ্যদ  রনথ্যদ োফরী ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

165  রডট - ২ তে রধক্ায অআন msµvšÍ bw_| নরথথ্যত ংযরিত 

166  রডট - ২ াকূেযরায জাযী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

167  রডট-১ তে রধক্ায অআন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

168  রডট-১ রভরতয রডট ংক্রান্ত অথ্যদ/ার্কেরায 

ংক্রান্ত নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

169  m¤úªmviY evsjv‡`k mgevq GKv‡Wgx I AvÂwjK 

mgevq BbwówUDU mg~‡ni cÖwk¶Y Kvh©µ‡gi 

†Kvm© KvwiKzjvg,  cÖwkÿY Kvh©µg I 

cÖwkÿYv_©x g‡bvbqb msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

170  m¤úªmviY evsjv‡`k mgevq GKv‡Wgx I 10wU AvÂwjK 

mgevq cÖwk¶Y BbwówUDU Gi †fŠZ 

AeKvVv‡gv Dbœqb Ges fz-m¤úwË msµvšÍ 

Kvh©vw` m¤úv`b| 

bw_‡Z msiwÿZ 

171  m¤úªmviY mgev‡qi Dbœqb, m¤cÖmvib I cÖPvi msµvšÍ 

wel‡q wewfbœ RvZxq I AvšÍR©vwZK ms ’̄vi 

mwnZ cÎ †hvMv‡hvM msµvšÍ Kvh©vw`| 

bw_‡Z msiwÿZ 

172  m¤úªmviY åvg¨gvb cÖwkÿY Kvh©µg msµvšÍ hveZxq 

bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

173  m¤úªmviY evsjv‡`k mgevq GKv‡Wgx I AvÂwjK 

mgevq Bbw÷wUDU mg~‡ni AwWU eivÏ I 

AwWU cªwZ‡e`b ch©v‡jvPbv msµvšÍ Kvh©vw`| 

bw_‡Z msiwÿZ 

174  m¤úªmviY RvZxq/RvZxq ch©v‡qi Ges †`ke¨vcx Kg© 

GjvKv wewkó mgevq mwgwZ mg~n n‡Z 

wmwWGd Av`vq msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

175  m¤úªmviY wewea msµvšÍ bw_| bw_‡Z msiwÿZ 
176  m¤úªmviY B-dvBj (bw_) ev Í̄evqb msµvšÍ| bw_‡Z msiwÿZ 
177  m¤úªmviY evsjv‡`k mgevq GKv‡Wwg, †KvUevox, Kzwgjøv 

Gi evwl©K cÖwkÿY msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

178  m¤úªmviY evsjv‡`k mgevq GKv‡Wgx I AvÂwjK 

mgevq BbwówUDU Gi cÖwkÿY el©cwÄ msµvšÍ 

bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

179  m¤úªmviY evsjv‡`k mgevq AvÂwjK mgevq wkÿvqZb, 

†gŠjfxevRvi msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 
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180  m¤úªmviY wmwWGd Gi A_©vq‡b ˆe‡`wkK cÖwkÿY 

msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

181  m¤úªmviY Avqea©bg~jK(AvBwRG) cÖwkÿ‡Yi Z_¨ 

msµvšÍ  bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

182  m¤úªmviY ewikvj †k‡i evsjv AvÂwjK mgevq 

wkÿvqZb msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

183  m¤úªmviY AvÂwjK mgevq cÖwkÿY Bbw÷wUDU biwms`x 

msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

184  m¤úªmviY AvÂwjK mgevq wkÿvqZb, Lyjbv Gi 

†hvMv‡hvM msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

185  m¤úªmviY AvÂwjK mgevq wkÿvqZb, ‡dbx Gi 

†hvMv‡hvM msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

186  m¤úªmviY bIMuv AvÂwjK mgevq wkÿvqZb Gi 

†hvMv‡hvM msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

187  m¤úªmviY AvÂwjK mgevq cÖwkÿY Bbw÷wUDU biwms`x 

(TOT) msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

188  m¤úªmviY AvÂwjK mgevq cÖwkÿY Bbw÷wUDU, Kywóqv 

msµvšÍ bw_| 

bw_‡Z msiwÿZ 

189  m¤úªmviY AvÂwjK mgevq cÖwkÿY Bbw÷wUDU, iscyi 

msµvšÍ bw_| 

 

190  m¤úªmviY Z_¨ AwaKvi AvBb,2009 Gi 5 aviv 

Abymv‡i hveZxq Z‡_¨i K¨vUvMwi I K¨vUjM 

ˆZwi / nvjbvMv`KiY cÖm‡½ 

bw_‡Z msiwÿZ 

191  m¤úªmviY AvBb msµvšÍ bw_  bw_‡Z msiwÿZ 
192  m¤úªmviY evwl©K †Mvcbxq cÖwZ‡e`b bw_ bw_‡Z msiwÿZ 
193  প্রচায  প্রক্ানা RvZxqmgevqbxwZgvjvmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

194  প্রচায  প্রক্ানা RZxqmgevqcyi¯‹vi bxwZgvjvmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
195  প্রচায  প্রক্ানা weweamsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
196  প্রচায  প্রক্ানা B-dvBj (bw_) ev Í̄evqbmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
197  প্রচায  প্রক্ানা evwl©K †MvcbxqcÖwZ‡e`bbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
198  শ্রঃ রঃ যক্াযী অথ্যদ রনথ্যদ ে  ার্কেরায ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

199  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয রডট 

শ্রনাট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

200  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয 

রডট শ্রনাট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

201  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ থ্যটারযক্সা চারক্ ভফায় 

শ্রপডাথ্যযন ররঃ রডট শ্রনাট নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

202  শ্রক্ররডট ১ তে রধক্ায অআন,২০০৯ ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

203  শ্রক্ররডট ২ ািায রফরবন্ন রভরতয ভাভরা/াররী 

শ্রভাক্েভা/রযট ভাভরা  ন্যান্য ভাভরা 

ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

204  শ্রক্ররডট ৩ অরজজ শ্রক্া-াথ্যযটিব ক্ভা ে এন্ড পাআন্যান্প 

শ্রক্ররডট শ্রাঃ রর: এয ক্াম েক্রভ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

205  শ্রক্ররডট ৪ উিযা আনথ্যবেথ্যভন্ট ভারিাযা শ্রক্া-

াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

206  শ্রক্ররডট ৫ াআরনয়ায শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি 

ররঃ ংক্রান্ত মাফতীয় নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

207  শ্রক্ররডট ৬ জথ্যয়ন্ট আরাভী পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে 

ভারিাযা শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ 

ংক্রান্ত মাফতীয় নরথ।  

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

208  শ্রক্ররডট ৭ শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রক্ররডট আউরনয়ন রীগ ফ আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 
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ফাংরাথ্যদ রর: (ক্ারফ) এয ক্াম েক্রভ ংক্রান্ত 

নরথ। 

ংযরিত 

209  শ্রক্ররডট ৮ ন্যানার আনথ্যবেথ্যভন্ট শ্রক্া-াথ্যযটিব 

শ্রাাআটি ররঃ ংক্রান্ত নরথ।  

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

210  শ্রক্ররডট ৯ রদ াফররক্ ারব ে শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রক্ররডট 

আউরনয়ন ররঃ ংক্রান্ত নরথ।  

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

211  শ্রক্ররডট ১০ রটি আনথ্যবেথ্যভন্ট শ্রক্া-া: শ্রা: রর: এয 

ক্াম েক্রভ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

212  শ্রক্ররডট ১১ গণস্বাস্থয শ্রক্া-া: শ্রা: রর: ংক্রান্ত মাফতীয় 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

213  শ্রক্ররডট ১২ রফস্মযণীয় আনথ্যবেথ্যভন্ট শ্রক্াঃ শ্রাঃ ররঃ 

ংক্রান্ত মাফতীয় নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

214  শ্রক্ররডট ১৩ াজাভার আনঃ এন্ড ভারিঃ শ্রক্াঃ শ্রাাআটি 

ররঃ ংক্রান্ত মাফতীয় নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

215  শ্রক্ররডট ১৪ ফাংরাথ্যদ রফদুযৎ উন্নয়ন শ্রফাড ে ক্ভ েক্তো 

ক্ভ েচাযী ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ ংক্রান্ত 

মাফতীয় নরথ।   

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

216  শ্রক্ররডট ১৫ রনউ েযান্ডাড ে রপন্যান্প এন্ড ক্: ভা: শ্রক্া-া: 

শ্রা: রর: ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

217  শ্রক্ররডট ১৬ াঠী ঞ্চয়  ষণদান ভফায় রভরত ররঃ 

ংক্রান্ত মাফতীয় নরথ।   

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

218  শ্রক্ররডট ১৭ উচ্ছ্বা ৩৬তভ রফরএ চাক্রযজীফী ভফায় 

রভরত ররঃ এয শ্রমাগাথ্যমাগ নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে নরথথ্যত 

ংযরিত 

219  ব্যাংক্  ফীভা - ০১ রচফারয় রনথ্যদ েভারা ংক্রান্ত নরথথ্যতংযরিত 

220  ব্যাংক্  ফীভা – ০২ জাতীয় ংথ্যদয প্রথ্যনািয নরথথ্যতংযরিত 

221  ব্যাংক্  ফীভা – ০৩ রনফন্ধক্  

ভারযচারথ্যক্অথ্যদ েরনথ্যদ েংক্রান্তনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

222  ব্যাংক্  ফীভা – ০৪ ক্ভ েক্তো/ 

ক্ভ েচাযীথ্যদযফারল েক্থ্যগানীয়প্ররতথ্যফদন 

নরথথ্যতংযরিত 

223  ব্যাংক্  ফীভা – ০৫ ভাভরাংক্রান্তনরথ নরথথ্যতংযরিত 

224  ব্যাংক্  ফীভা – ০৬ যক্াযীঅথ্যদরনথ্যদ েংক্রান্তার্কেরায নরথথ্যতংযরিত 

225  ব্যাংক্  ফীভা – ০৭ ফারল েক্ক্ভ েস্পাদনচুরিঙক্রান্তনরথ নরথথ্যতংযরিত 

226  ব্যাংক্  ফীভা – ০৮ ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ব্যারিগত  

ছুটিযনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

227  ব্যাংক্  ফীভা – ০৯ রবথ্যমাগংক্রান্তনরথ নরথথ্যতংযরিত 

228  ব্যাংক্  ফীভা – ১১ ১ভ, ২য়  ৩য় শ্রেনীয ফারল েক্ শ্রগানীয় 

প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যতংযরিত 
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ক্যাটাগরয-ি (‘ি’ শ্রেরণয তে)  

ক্রঃনং আনথ্যডক্স তথ্যেয রফফযণ ংযিণ 

1  ভফায় রধদপ্তয, প্রান এর্কথ্য দক্  ন্যান্য দক্ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

2  ভফায় রধদপ্তয, প্রান শ্রজরা প্রাক্ থ্যেরন গৃরত রদ্ধান্ত  গ্রগরত ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

3  ভফায় রধদপ্তয, প্রান ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয চাক্রয স্থায়ীক্যণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

4  ভফায় রধদপ্তয, প্রান বফথ্যদরক্ চাক্রযথ্যত ফাংরাথ্যদী নাগরযথ্যক্য রনথ্যয়াগ 

ম্পেরক্ত নীরত  দ্ধরত ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

5  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রফথ্যদথ্য ব্যরিগত ভ্রভণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

6  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রফরবন্ন প্রক্থ্যল্প প্রক্ল্প রযচারক্  ন্যান্য থ্যদ রনথ্যয়াগ 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

7  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রফরবন্ন দপ্তয /ংস্থায়/ক্রভটিথ্যত প্ররতরনরধ ভথ্যনানয়ন 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

8  ভফায় রধদপ্তয, প্রান জনফর াংগঠরনক্ ক্াঠাথ্যভা দরফন্যা  সুলভক্যণ 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

9  ভফায় রধদপ্তয, প্রান বফথ্যদরক্ প্ররিথ্যণ ক্ভ েক্তো ভথ্যনানয়ন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

10  ভফায় রধদপ্তয, প্রান ভাননীয় প্রধানভিীয প্ররতশ্রুরত রনথ্যদ েনামূ ফাস্তফায়ন 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

11  ভফায় রধদপ্তয, প্রান রফরবন্ন রনফ োচথ্যন ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয শ্রবাট গ্রণ  

রযচারনায জন্য তে শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

12  ভফায় রধদপ্তয, প্রান উন্নয়ন প্রক্ল্প স্থানান্তয/রনয়রভতক্যণ রফলয়ক্ াধাযণ বা 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

13  ভফায় রধদপ্তয, প্রান জাতীয় রনযািা প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
14  ভফায় রধদপ্তয, প্রান এর্কথ্য দক্  ন্যান্য দক্ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
15  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েচাযীগথ্যণয শ্রফতন বাতা ংক্রান্ত 

রফর  ন্যান্য নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

16  রাফ ািা (থ ে)(১) ক্ভ েচাযীগথ্যণয টাআভথ্যের/উচ্চতয শ্রের/রথ্যরক্ন 

শ্রগ্রড/উচ্চতয শ্রগ্রড ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

17  রাফ ািা (থ ে)(১) অন্তজোরতক্ াথ্যাট ে নফায়ন/আ-াথ্যাট ে/াথ্যাট ে 

ংথ্যাধন  NOC ংক্রান্ত রফরফধ নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

18  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয অতাধীন 

ক্ভ েক্তো/ক্তেচাযীগথ্যণয ব্যাংক্ ষণ ংক্রান্ত  ন্যান্য 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

19  রাফ ািা (থ ে)(১) ক্ভ েচাযীথ্যদয ব্যাংক্ রাফ নম্বয রযফতেন, রজরএপ চাঁদা 

ক্তেন হ্রা/বৃরদ্ধ  ন্যান্য ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

20  রাফ ািা (থ ে)(২) রফরফধ নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

21  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয রাফ ািায রফরফধ  ন্যান্য নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

22  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয প্রধান ক্াম োরথ্যয়য ক্ভ েচাযীগথ্যণয াধাযণ 

বরফষ্য তরফর রাফ ংক্রান্ত  ন্যান্য নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

23  রাফ ািা (থ ে)(১) রনফন্ধক্  ভারযচারক্ ভথ্যাদথ্যয়য ভ্রভন  ন্যান্য 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

24  রাফ ািা (থ ে)(১) রচফ/ভিী ভথ্যাদথ্যয়য ভ্রভণ ংক্রান্ত  ন্য্রন্য নরথ । আ-নরথথ্যত ংযরিত 

25  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয মুিণ, ফাধাআ  ন্যান্য ক্াম েক্রভ 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

26  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয দয ক্াম োরথ্যয়য পাআন্যান্প ািায রফরফধ 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

27  রাফ ািা (থ ে)(১) ভাভরা ংক্রান্ত িযথ্যচয রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী  ন্যান্য 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

28  রাফ ািা (থ ে)(১) ঢাক্া উিয রটি ক্থ্য োথ্যযন ক্তৃেক্ ধার্য্েকৃত ভফায় 

বফথ্যনয িাজনা/ক্য প্রদান  শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

29  রাফ ািা (থ ে)(১) ংফাদ থ্যত্রয রফর রযথ্যাধ ংক্রান্ত  ন্যান্য। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

30  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয, দয ক্াম োরথ্যয়য ক্ভ েক্তোগথ্যনয আ-নরথথ্যত ংযরিত 
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অফারক্ শ্রটররথ্যপান রফর  ব্যয় ভঞ্জুযীয নরথ। 

31  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয প্রধান ক্াম োরথ্যয়য আনথ্যডায ক্ভ েচাযীথ্যদয 

শ্রফতন বাতা রফথ্যরয নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

32  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয রফদুযৎরফর ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

33  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয রযোয রযচ্ছন্নতা রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

34  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ররপট ারবরং এয ব্যয় ভঞ্জুযী 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

35  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ারন যফযা  য়ঃরনষ্কান রফর  

ন্যান্য 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

36  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েচাযীথ্যদয মাতায়াত বাতা রফথ্যরয 

ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

37  রাফ ািা (থ ে)(১) গাড়ীচারক্গথ্যণয রতরযি ক্াথ্যজয রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

38  রাফ ািা (থ ে)(১)  শ্রল শ্রফতথ্যনয প্রতযয়নত্র/আএররর প্রদান ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

39  রাফ ািা (থ ে)(১) ক্ভ েচাযীগথ্যনয শ্রফতন বাতা রফফযণী  ন্যান্য ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

40  রাফ ািা (থ ে)(১) ক্ভ েচাযীথ্যদয নাভ/দফী/এনঅআরড/শ্রভাফাআর নম্বয/জন্ 

তারযি ংথ্যাধন ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

41  রাফ ািা (থ ে)(১) চার্কযী ফর   ন্যান্য ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

42  রাফ ািা (থ ে)(৩০) ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয ক্ভ েক্তোগথ্যণয শ্রফতন বাতা 

ংক্রান্ত রফথ্যরয নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

43  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

শ্রভথ্যট্টাররটন থানা ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয ২০১৯-২০ থ ে 

ফছথ্যযয ফাথ্যজট ফন্টন নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

44  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

রফবাগীয় ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয ২০১৮-১৯ থ ে ফছথ্যযয 

ফাথ্যজট ফন্টন নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

45  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

মারিক্ চালাফাদ েীভ  গবীয নরকূ েীভ এয থ ে 

ছাড়ক্যণ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

46  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয রজরএপ থ্যত গৃীত রগ্রথ্যভয 

রক্রস্ত স্থরগত, রক্রস্ত  ক্তেন ফন্ধ যািা ংক্রান্ত নরথ  

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

47  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

রনষ্পন্ন শ্রনন ংক্রান্ত ভারক্ প্ররতথ্যফদন আ-নরথথ্যত ংযরিত 

48  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

ারযফারযক্ শ্রনন ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

49  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

রফরফধ পাআর াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

50  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত চূড়ান্ত উথ্যিারথ্যনয থরযটি 

ংক্রান্ত নরথ। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

51  পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

বত্রভারক্ তে ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

52  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয রপ ায়ক্ পুরুলথ্যদয 

দাপ্তরযক্ শ্রালাক্  অনুলারেক্ িব্যারদয যফযা ংক্রান্ত 

নরথ । 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

53  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

অন্তজোরতক্ াথ্যাট ে নফায়ন/আ-াথ্যাট ে/াথ্যাট ে 

ংথ্যাধন  NOC ংক্রান্ত রফরফধ নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

54  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

রফরফধ নরথ - রফরফধ নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

55  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয রফরবন্ন অফাফত্র ক্রথ্যয়য ব্যয় ভঞ্জুযী 

নরথ । 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

56  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তয প্রধান ক্াম োরথ্যয়য রপ যজ্ঞাভারদ ক্রয় 

ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

57  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

রফরফধ নরথ - ভফায় রধদপ্তথ্যযয গাড়ী চারক্/ রপ 

ায়ক্থ্যদয দাপ্তরযক্ শ্রালাক্  অনুারেক্ িব্যারদয 

যফযা ংক্রান্ত নরথ । 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 
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58  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ক্াম ে রফফযণী/ভারক্ ভন্বয় বা/রফথ্যল বা/রনয়রভত 

ন্যান্য বা/ক্রভটি গঠন/ক্রভটিয রনয়রভত বা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয রফরবন্ন দ্ধরতথ্যত ক্রয় ংরিষ্ট ক্রভটি গঠন। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

59  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয রফরফধ ত্রথ্যমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

60  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয পযাক্স শ্রভরন, শ্রটানায  ন্যান্য ক্রয় 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

61  ািা-০৪ ভফায় রদফ উরথ্যি রফরবন্ন ক্রয় ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

62  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - যংপুয-ঘ-

১১-০১২১নং জী গারড়য শ্রভযাভত  ারব েরং ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

63  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয েরভক্ ভজুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

64  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয শ্রজনাথ্যযটয শ্রভযাভত  ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

65  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ররপট শ্রভযাভত ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

66  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া 

শ্রভথ্যট্টা-ঘ-১৫-৭৪৫৫নং জী গাড়ীয শ্রভযাভত/শ্রমাগাথ্যমাগ 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

67  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - পরযদপুয-

ঘ-১১-০০৫২নং জী গাড়ীয শ্রমাগাথ্যমাগ / শ্রভযাভত ংক্রান্ত 

নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

68  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া 

শ্রভথ্যট্টা-চ-৫৬-২৯৮৮ নং ভাআথ্যক্রাফাথ্যয শ্রভযাভত / 

শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

69  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যয পায়ায এক্সটিং গুআায  ন্যান্য নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

70  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ক্রয় প্ররক্রয়াক্যণ - ভফায় রধদপ্তথ্যযয রএভঅআএ 

ডাটাথ্যফআজ পটয়যায ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

71  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয াব োয রুথ্যভয রফরবন্ন শ্রভযাভত ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

72  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয াব োয রুথ্যভয রফরবন্ন ক্রয়  শ্রভযাভত 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

73  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - শ্রনায়ািারী-

ঘ-১১-০০৬২নং জী গাড়ীয শ্রমাগাথ্যমাগ / শ্রভযাভত ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

74  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - পরযদপুয-

ঘ-১১-০০৫২নং গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

75  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

- ভফায় রধদপ্তয দয ক্াম োরথ্যয়য পাআন্যান্প ািায 

রফরফধ নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

76  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - শ্রজনাথ্যযটয 

শ্রভরথ্যনয শ্রতর ক্রথ্যয়য ব্যয় ভঞ্জুযী  ন্যান্য নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

77  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

রফরবন্ন রদফ উদমান  ন্যান্য রফরফধ ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

78  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ক্ক্সফাজায-ঘ-১১-০০৫১নং জী গাড়ীয 

ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

79  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - শ্রনায়ািারী-

ঘ-১১-০০৬২নং গাড়ী ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

80  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - র্করভল্লা-চ-

৫১-০০৬৫নং ভাআথ্যক্রাফাথ্যয শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 
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81  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - রথ্যরট-ঘ-

১১.০২৭০ নং গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

82  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া 

শ্রভথ্যট্টা-ঘ-১৫-৭৪৫৫ নং জী গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

83  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্রম্পউটায ক্রয়  শ্রভযাভত ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

84  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া 

শ্রভথ্যরা-চ-৫৩-৯৯৬২ এয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

85  ািা-০৪ াটর ারব েথ্যয শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ াড ে 

পাআথ্যরংযরিত 

86  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

গারড় ফযাে ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

87  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয ভটযমান থ্যক্থ্যজা শ্রঘালণা ংক্রান্ত 

নরথ 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

88  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় বফথ্যন ফরস্থত ভফায় রধদপ্তথ্যযয দয ক্াম োরয়, 

রফবাগীয় ক্াম োরয়, ঢাক্া শ্রজরা  ক্াম োরয়  শ্রভথ্যট্টাররটন 

ক্াম োরয়মূথ্যয রফনষ্টথ্যমাগ্য নরথমূ রফনষ্টক্যণ ংক্রান্ত। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

89  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয ফারল েক্ ক্রয় রযক্ল্পনা ণয়ন ংক্রান্ত 

নরথ 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

90  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

রফবাগ  শ্রজরা ক্াম োরয়মূথ্য ব্যফহৃত মানফাথ্যনয 

শ্রভযাভত ংক্রান্ত। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

91  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় বফন যিণাথ্যফিথ্যনয  শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

92  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

গারড় শ্রভযাভত ংক্রান্ত ার্কেরায  রেক্ায ংক্রান্ত তথ্যেয 

নরথ 

 

93  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয রিরনং ক্াথ্যজয চুরি ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

94  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্ায় নুরষ্ঠত রি-ভারক্ ভন্বয় বা 

ংক্রান্ত 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

95  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ভিণারথ্যয় নুরষ্ঠত ভারক্ ভন্বয় বা ংক্রান্ত আ-নরথথ্যত ংযরিত 

96  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন রধদপ্তথ্যযয ািায়াযী ভন্বয় বা ংক্রান্ত আ-নরথথ্যত ংযরিত 

97  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ররডএ/ডাটাথ্যফজ (রএভঅআএ) প্রস্ততক্যণ ংক্রান্ত নরথথ্যত ংযরিত 

98  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন শ্রডারয়াথ্যয ংযিণথ্যমাগ্য শ্রযক্ড েত্র ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

99  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন শ্রজরা উন্নয়ন ভন্বয় ক্রভটিয ভারক্ বায ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

100  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন                            নরথথ্যত ংযরিত 

101  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০৬.২২ মযত ফাকুা  া য ভাগ যট ভফায় বভবত বর: এয বযট 

বটিন নং ৪৮৯/২০২২ 

নরথথ্যত ংযরিত 

102  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০৪.২২ কৃবলঋণ াখায ভাভরায জফাফ ভন্ত্রণারগয় কপ্রযণ ংক্রান্ত 

নবথ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

103  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২৪.২২ বগরট বফবাগেয ভাভরা ংক্রান্ত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 

104  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২৬.২২ আবয়ান বটি প্লট অনা য ক া-অাগযটিব কাাইটি বর: 

এয বযট বটিন নং ৩৯১৪/২০২২ ংক্রান্ত ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

105  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২৭.০১৩.২২ আইন াখায তদন্ত ংক্রান্ত নবথ।  নরথথ্যত ংযরিত 

106  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০১৪.২২ ভয়ভনবং বফবাগেয ভাভরা ংক্রান্ত।  নরথথ্যত ংযরিত 

107  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০১০.২২ বনফন্ধনকৃত ভফায় বভবতয তথ্য কপ্রযণ ও কমাোগমাে 

ংক্রান্ত নবথ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

108  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৪.০১৫.২২ ও ারতনাভা ও অথাযাইগজ করটায কপ্রযণ।  নরথথ্যত ংযরিত 

109  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০১৬.২২ কজরা প্রা  গেরন ংক্রান্ত নবথ।  নরথথ্যত ংযরিত 

110  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০১৭.২২ উচ্চ আদারগত ভাভরায উব র কনাটি নরথথ্যত ংযরিত 

111  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০১.২১ যংপুয ড্রাগ এন্ড শ্রক্রভক্যার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি 

(অযরডররএ) রর: এয ফায়ন অথ্যদথ্যয উয 

ভাভান্য সুরপ্রভ শ্রক্াথ্যট েয াআথ্যক্াট ে রফবাথ্যগয অথ্যযারত 

নরথথ্যত ংযরিত 
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স্থরগতাথ্যদথ্যয রফলথ্যয় অআনগত ভতাভত প্রদান প্রংথ্যগ। 

112  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০১.২১ শ্রভথ্যযপুয দয আউররএ ররঃ ংক্রান্ত রযট রটিন নং-

৪২১০ 

নরথথ্যত ংযরিত 

113  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০৫.২০ প্রস্তারফত রপ্রয় াঠারা ভাজ উন্নয়ন ভফায় রভরত ররঃ 

এয রনফন্ধন ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

114  অ;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৪২.০০১.১৮ ডাআরক্ রয়াআন াথয উথ্যিারনক্াযী েভজীফী ঃ ঃ ররঃ 

এয দস্যথ্যদয শ্র ংক্রান্ত ঠিক্তা মাচাআ  অআনগত 

ভতাভত ংক্রান্ত। 

নরথথ্যত ংযরিত 

115  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬২.০৮.০১৯.১৮ অআন ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয ছুটিয অথ্যফদন। নরথথ্যত ংযরিত 

116  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৬.০০২.১৯ রযদ েন প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত । নরথথ্যত ংযরিত 

117  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৬.০০১.১৯ রফরবন্ন অদারথ্যত রফচাযাধীন ভাভরা ংক্রান্ত বত্রভারক্ 

রযটাণ ে প্রথ্যঙ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

118  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০১.১৯ ৩ রফরবন্ন ভাভরা রযচারনা ংক্রান্ত নরথ/ অআনজীফী রনথ্যয়াগ 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

119  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০২.১৯ অরর দাথ্যয়য ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

120  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৪২.০০৫.১৮ চট্টগ্রাভ রফবাথ্যগয রনফন্ধন ফারতর ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

121  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০৬.১৮ রফরবন্ন ক্রভটি গঠন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

122  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০৫.১৮ ৩ ভফায় রভরত অআন  রফরধভারা ংথ্যাধন ংক্ান্ত নরথথ্যত ংযরিত 

123  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০৫.১৮ ১৬ ভারনরন্ডারযং  িাথ্য থ োয়ন প্ররতথ্যযাধ  দভন ক্াম েক্রভ 

শ্রজাযদাযক্যথ্যণয রথ্যিয গঠিত শ্রক্ন্দ্রীয় টােথ্যপা ে ংক্রান্ত 

নাথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

124  অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৬.০০২.১৮ ১৭ রভরতয শ্রফা প্রদান ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

125  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০১.২১ ভৎস্য রধদপ্তথ্যযয ফাস্তফায়নাধীন ররজরফর্ভি 

ভৎস্যচালীথ্যদয রনথ্যয় ভফায় রভরত রনফন্ধন ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

126  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০০২.২১ জনাফ শ্রভাােদ রদুর আরাভ, রযদ েক্, অআন ািা, 

ভফায় রধদপ্তয,ঢাক্া এয ব্যরিগত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

127  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০৩.২১ আউররএ ররঃ এয রযট রটিন  ন্যান্য ভাভরা ংক্রান্ত 

নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

128  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০২.০০৪.২১ গৃায়ন  তরফর ংক্রান্ত নরথ । নরথথ্যত ংযরিত 

129  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০৫.২১ রদনাজপুয এয দাথ্যয়যকৃত ভাভরা নং-১৪৭ ২০২০ এয জফাফ 

দারির ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

130  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০৬.২১ শ্রনায়ািারী ভফায় ব্যাংক্ ররঃ এয ভাভান্য াআথ্যক্াট ে 

রফবাথ্যগয াআথ্যক্াট ে রডরবথ্যনয রযট রটিন নং-

১২৪৯৫/২০১৩ ভাভরা ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

131  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০০৭.২১ জনাফ শ্রানাথ্যভান রফশ্বা, শ্রজরা রডটয, অআন ািা এয 

ব্যরিগত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

132  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০৮.২১ শ্রতজগাঁ শ্রন্ট্রার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয 

অীর ভাভযরা ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

133  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০০৯.২১ রযট রটিন ভাভরা রযচারনা ংক্রান্ত নরথ । নরথথ্যত ংযরিত 

134  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৪.০১০.২১ 

 

জাতীয় ভফায় রভরতয রফরবন্ন রফলথ্যয় অআনগত ভতাভত 

রদ্ধান্ত ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

135  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৪০.০১১.২১ 

 

ভফায় রভরত অআন ২০০১ (ংথ্যারধদত ২০০২  

২০১৩) এয ৪ ধাযায় ফাধ্যফাধক্তা থ্যত ব্যারত প্রদান 

ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

136  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০১২.২১ 

 

রনথ্যয়াগকৃত প্যাথ্যনর অ্নআজীফীথ্যদয রফর ংক্রান্ত নরথ । নরথথ্যত ংযরিত 

137  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০২.০১৩.২১ 

 

জনাফ শ্রভাঃ ক্াভরুজ্জাভান, উরনফন্ধক্ (অআন), ভফায় 

রধদপ্তয,ঢাক্া এয ব্যরিগত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

138  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০১৪.২১ 

 

অআন ািায ক্াম েক্রভ (তে) ংক্রান্ত নরথ । নরথথ্যত ংযরিত 

139  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০১৫.২১ 

 

ফেভাতা ভররা ভফায় রভরত ররঃ এয রনফন্ধন ংক্রান্ত 

নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 
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140  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০১৬.২১ 

 

অীর ভাভরা নং-০১/২০২০ ংক্রান্ত নরথ । নরথথ্যত ংযরিত 

141  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০১৭২১ 

 

ফাংরাথ্যদ শ্রক্া-াথ্যযটিব আনসুথ্যযন্প ররঃ এয ২০২০-

২০২১ অরথ েক্ ফৎথ্যযয রনযীিা ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

142  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩২.০১৮.২১ 

 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয শ্রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

143  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০১৯.২১ 

 

শ্রথ্যক্রটিথ্যয়ট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ ংক্রান্ত রযট 

রটিন নং-৩১৬৯/২০২১ ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

144  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২০.২১ 

 

ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয রযট 

রটিন নং-৭৫৮৭/২০২১ ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

145  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২১.২১ 

 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয রযট রটিন নং-

৬৫১০/২০২১ ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

146  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২২.২১ 

 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয রযট রটিন নং-

৬৬৯৪/২০২১ ংক্রান্ত নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

147  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২৩.২১ 

 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয রযট রটিন নং-

৬৫১০/২০২১ ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

148  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২৪.২১ 

 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয রযট রটিন নং-

৬৬৯৪/২০২১ ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

149  অআন  ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২৫.২১ 

 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয রযট রটিন নং-

৬৬৯৭/২০২১ ংক্রান্ত নরথ । 

নরথথ্যত ংযরিত 

150  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০০১.২১ রফরফধ াধাযন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

151  অআন ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০৩৬.২১ যুগ্ম রনফন্ধক্ (রডট  অআন) ভফাম রধদপ্তয, ঢাক্া এয 

অতাধীন অআন ািা মূ ংরিষ্ট রফরবন্ন অথ্যদ রনথ্যদ ে 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

152                (১)                                 ।              

153         (২)                      -                  এ  

                   । 

             

154         (৩)                                 এ            

         । 

             

155         (৪)                         (   ) এ            

         । 

             

156         (৫)             -                     এ            

         । 

             

157         (৬)    -                     এ                  

   । 

             

158         (৭)       আ            ও                   ।               

159        ( ৮)                         (   ) এ      আ   

            । 

             

160         (৯)                                 এ      আ   

            । 

             

161        (১০)             -                     এ         

                 । 

             

162  ক্যাটাগরয ি (‘ি’ শ্রেণীয তে)   

163                               

164         (১১)        আ           ও                  ।              

165        (১২)        /                    ।              

166        (১৩)                আ              ।              

167         (১৪)                      -                  এ  

                    । 
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168        (১৫)                      -                  এ      

         । 

             

169        (১৬)                      -                  এ  

                 । 

             

170        (১৭)                      -                  এ  

                । 

             

171        (১৮)                      -                  এ  

        ও              । 

             

172        (১৯)                      -                  এ  

            এ  ১২৬                           

   । 

             

173        (২০)                         (   ) এ             

         । 

             

174        (২১)                         (   ) এ            

   । 

             

175        (২২)                         (   )        /       

         । 

             

176        (২৩)                         (   ) এ           

         । 

             

177        (২৪)                         (   ) এ              -

৭৭২/২০২০          । 

             

178        (২৫)                                 এ             

         । 

             

179        (২৬)                                 এ           

             । 

             

180         ২৭)                                 এ             

                         । 

             

181        (২৮)                                        /       

         । 

             

182        (২৯)                                 এ         

             আ       ও            । 

             

183        (৩০)            আ     ঋ                     ।               

184        (৩১)        /                           ।              

185        (৩২)             আ     ঋ  এ        /           

   ।  

             

186       (৩৩)                                 এ          

         । 

             

187        (৩৪)                                 এ         

             আ       ও            । 

             

188        (৩৫)                                 এ   আ     

                              । 

             

189        (৩৬)                                 এ              

   । 

             

190        (৩৭)             -                     এ         

                   । 

             

191        (৩৮)             -                      এ                          
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         । 

192        (৩৯)             -                     এ          

         । 

             

193        (৪০)             -                     এ            

         । 

 

194         (৪১)    -                     এ                   

         । 

             

195        (৪২) ০৭             আ     ঋ       ।               

196  কৃরলজরল্প ২০৪/১৩ ভিণারথ্যয়যবযন্তযীনরপঅথ্যদ  ার্কেরাযংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 
197  ২৫/২০০৪(২য়) উচ্চঅদারথ্যতযীটভাভরাংক্রান্তনরথ নরথথ্যতংযরিত 
198  ১৪/২০০৬ নতুনবফনরপস্থানান্তযংক্রান্তনরথ নরথথ্যতংযরিত 
199  ১৮৭/১২ ভাব্যফস্থাক্ফাংরাথ্যদজাতীয়ভৎস্যজীফীভফায়রভরতরর: 

এযনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

200  ৪২/০৯ ফাংরাথ্যদজাতীয়ভৎস্যজীফীভফায়রভরতরর: এযরডট  

রডটপ্ররতথ্যফদনংক্রান্তনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

201  ৩০২/৮৬(ং-৩) ফাংরাথ্যদজাতীয়ভৎস্যজীফীভফায়রভরতরর: 

এযনতুনজরভারব্যফস্থানানীরতভারাংক্রান্তনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

202  ১৯৫/১৩ ফাংরাথ্যদজাতীয়ভৎস্যজীফীভফায়রভরতরর: 

এযপ্রক্ল্পংক্রান্তনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

203  ১৭/০১ ফাংরাথ্যদজাতীয়ভৎস্যজীফীভফায়রভরতরর: 

এযজরুযীপুণ েফানপ্রক্ল্পরড,এ,এরংক্রান্তনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

204  ৩২/৮৩(ং-২) ফাংরাথ্যদজাতীয়ভৎস্যজীফীভফায়রভরতরর: 

এযউরফরধংথ্যাধনংক্রান্তনরথ 

নরথথ্যতংযরিত 

205  ৩৬/২০০৪ ফাংরাথ্যদজাতীয়ভৎস্যজীফীভফায়রভরতরর: 

এযঅতাধীনথ্যক্ন্দ্রীয়  

প্রাথরভক্ভফায়রভরতযতেংক্রান্ত 

নরথথ্যতংযরিত 

206  ৯১/১০ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভৎস্যজীফী ভফায় রভরত রর: 

এযঅতাধীন ষণ অদায়  ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

207  ১১/২০০৫(ং-২) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: (রভল্ক 

আউরনয়ন)এয ভাব্যফস্থাক্ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

208  ২৮/৯২(৬ন্ঠ িন্ড) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: (রভল্ক 

আউরনয়ন)এয প্রক্ল্প ংক্রান্ত  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

209  ১৩০/১১ চট্টগ্রাভ ক্ণ েফুরী নদীয তীথ্যয দুগ্ধ প্ররক্রয়াক্যণ ক্াযিানা 

স্থান ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

210  ৫১/৯৫(ং-৫) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: (রভল্ক 

আউরনয়ন)এয উ ক্রভটি গঠন  জনফর ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

211  ০৮/০৭(ং-১) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: (রভল্ক 

আউরনয়ন)এয ভাভান্য াআথ্যক্াট ে রফবাথ্যগয চাক্যী ছাটাআ 

রফলথ্যয়  যীটরটিন ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

212  ১৬৪/১২ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: (রভল্ক 

আউরনয়ন)এয শ্রগা-িাদ্য ক্াযিানা ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

213  ২৪/২০০৪(ং-৬) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: (রভল্ক 

আউরনয়ন)এয ব্যফস্থানা ক্রভটিয বায ক্াম েরফফযণী 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

214  ২১৬/১৫ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয 

ফারল েক্ ক্রয় রফক্রয়  উৎাদন রযক্ল্পনা ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

215  ২৫/২০০৩(ং-৩) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয 

ফারণরজযক্ রডট রধদপ্তথ্যযয ব্রডীট জফাফ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

216  ১৪৯/১২ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয 

ংীদাযীথ্যেয রবরিথ্যত দররর ম্পাদন/ম্পদ ংক্রান্ত 

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 
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217  ১৭/০২(ং-২) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয উ 

অআন ংথ্যাধন ংক্রান্ত নরথ 

 

218  ৪৭/৯৮(ং-২) ভাননীয় প্রধানভিীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

219  ২৮/৯২ রভল্ক আউরনয়ন রর এয রফরবন্ন প্রক্ল্প ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

220  ৩৭/২১ ভফায় রবরিক্ দুগ্ধ উৎাদন রনশ্চতক্যণ প্রক্ল্প দুগ্ধ 

ভফায় ক্াম েক্রভ রফস্তৃতক্যণ প্রক্ল্প  দুগ্ধ ভাং উৎাদন 

ম্প্রাযণ প্রক্ল্প ংক্রান্ত 

নরথথ্যত ংযরিত 

221  ৩২/২০০৬(ং-২) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয 

উৎারদত ন্য াভগ্রীক্ মূল্য ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

222  ২৫৭/১৫(ছায়নরথ) evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয 

রফরবন্ন ক্রভটিথ্যত প্ররতরনরধ ভথ্যনানয়ন ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

223  ৪৬/০১(ং-৩) ৫০ রি টাক্ায রধক্ মূথ্যল্যয ভারাভার ক্রথ্যয়য 

পূফ োনুথ্যভাদন ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

224  ১৭৫/১২ অেয়ন প্রক্থ্যল্পয রযদ েন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

225  ২৪/২১ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: ফারল েক্ 

ক্রয় ক্ভ ে রযচারনা ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

226  ৩৫/২১ যীটরটিন নং ২৯৪৯/২০২১ এয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

227  ৩৪/২১ যীটরটিন নং ৫৩৮০/২০২১ এয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

228  ১৩১/১৪ গুড়াদুধ উৎাদন ক্াযিানা স্থান প্রক্ল্প ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

229  ১৩৭/১১ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয 

উভাব্যফস্থাক্ রনথ্যয়াগ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

230  ০০১/২০১৯(ং-৪) ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি  গ্রগরত ফাাাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

231       ও                              আ                

                           ও     ”       

   ।  

             

232       ও     দুগ্ধ  ভাং উৎাদথ্যনয                     রথ্যিয 

গোচড়া উথ্যজরায় শ্রডআযী ভফাথ্যয়য ক্াম েক্রভ ম্প্রাযণ 

ীল েক্ প্রক্ল্প ফাস্তফায়ন          । 

             

233       ও                        -                  

                   

             

234       ও                                                 
235       ও                                              
236       ও                                               

     

             

237       ও     গোচড়া উথ্যজরায় শ্রডআযী ভফাথ্যয়য ক্াম েক্রভ ম্প্রাযণ 

ীল েক্ প্রক্ল্প ফাস্তফায়ন          । (     ও    ) 

             

238       ও                        -                                  
239       ও                                                                
240       ও                                             

                               

             

241       ও                                             

                   ও                          

ও আ                ২                 । 

             

242       ও                                                         
243       ও                                                      
244       ও                    ও                        

     

             

245       ও                                              
246       ও                    এ       ও                   

   । 

             

247       ও        ও                                         

           ও                              
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        ”                     । 

248       ও                     -                           

(            ও                                 

          । 

             

249       ও     ২০২১-২০২২                                

   । 

             

250       ও                                                

       -            । 

             

251       ও                                           

                               -২       । 

             

252       ও                                         

(                             

    -    -               । 

             

253       ও                                              

         । 

             

254       ও                         ও   এ                 

          

             

255       ও                    এ       ও আ           

                আ        ও             

      । 

             

256       ও                                              
257       ও                          ।              
258       ও                    ও                                        
259       ও                                            

                                । 

             

260       ও            আ            ও                                    
261       ও                                               আ   

                          । 

             

262       ও     KOIC  এ  আ                   ২০২৪      

                                      । 

             

263       ও                                                       
264       ও     ৮                                          
265       ও                      ও                                        
266       ও                                                    

এ                                          

             

267       ও                                                         
268       ও                                                            
269       ও                          ও   এ                    

   । 

             

270       ও              ৫০                             

                    । 

             

271       ও                           
272       ও       ও               ।              
273  ভাথ্যক্েট (প্রা) (১) ভাথ্যক্েট ািায ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ব্যরিগত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

274  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (১৯) 

নুবফ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ রডট ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

275  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২০) 

রফরবন্ন রফবাথ্যগয ভাথ্যক্েট, ব্যফায়ী, ফরণক্ ফহুমুিী ভফায় 

রভরত ররঃ ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

276  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২১) 

ভাথ্যক্েট ািায অতাধীন ভফায় রভরতমূথ্যয র রড 

এপ ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

277  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২২) 

রফরবন্ন রফবাগ থ্যত প্রাপ্ত ভফায় রভরতয 

রবথ্যমাগ/তরফর তছরু ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 
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278  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২৩) 

শ্রদব্যাী ক্ভ েএরাক্া রফরষ্ট ভফায় রভরতয তে শ্রপ্রযণ 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

279  ভাথ্যক্েট  

   (.ব্যফ.) (২৪) 
রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয রনফ োচন ংক্রান্ত 

নরথ 

আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

280  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২৫) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ রডট ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

281  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২৬) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরতয ফাথ্যজট ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

282  ভাথ্যক্েট ২৩ 

(.ব্যফ.) (২৭) 

ভাথ্যক্েট ািায ভাভরা ংক্রান্ত াধাযণ ত্রারদয নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

283  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২৮) 

ভানফারধক্ায ংক্রান্ত তোরদয নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

284  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (২৯) 

আ-পাআর নরথ ফাস্তফায়থ্যনয রথ্যিয ািায নরথয তে আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

285  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৩০) 

রফরবন্ন রভরতয রডভান্ত পয জারে শ্রনাটি ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

286  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৩১) 

রফরবন্ন রভরতয ররগ্যার শ্রনাটি ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

287  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৩২) 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয শ্রফা প্রদান ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

288  ভাথ্যক্েট  

(.ব্যফ.) (৩৩) 

ক্ভ েফন্টন তাররক্া ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

289  ভাথ্যক্েট (প্রা) (২) ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন ংক্রান্ত নরথ 

 

আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

290  ভাথ্যক্েট (৩৪) 

(.ব্যফ.) (২২) 

জাতীয় ংথ্যদয প্রথ্যনয উিয শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

291  ভাথ্যক্েট (প্রা) (১) ভাথ্যক্েট ািায ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ব্যরিগত নরথ আ-নরথ  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

292  গৃ:ভরফ-১ রফথ্যল ধযথ্যনয ভফায় রভরত মূথ্যয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

293  গৃ:ভরফ-২ উন্নত জাথ্যতয গাবী ারথ্যনয ভাধ্যথ্যভ সুরফধাফরঞ্চত 

ভররাথ্যদয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন ীল েক্ প্রক্ল্প 

নরথথ্যত ংযরিত 

294  গৃ:ভরফ-৩ পর  অদ ে ভফায় রভরতয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
295  গৃ:ভরফ-৪ ারফ েক্ গ্রাভ উন্নয়ন ভফায় রভরত নরথথ্যত ংযরিত 
296  গৃ:ভরফ-৫ ছায়াফীরথ ভফায় গৃ রনভ োন রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
297  গৃ:ভরফ-৬ ভাননীয় প্রধানভিী ক্তৃেক্ প্রদি রনথ্যদ েনামূথ্যয ফাস্তফায়ন 

গ্রগরতয প্ররতথ্যফদন 

নরথথ্যত ংযরিত 

298  গৃ:ভরফ-৭ াউরজং শ্রাাআটি ররঃ রফরফধ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
299  গৃ:ভরফ-৮ ভফায় অফারক্ প্রক্ল্প ররঃ, চট্টগ্রাভ নরথথ্যত ংযরিত 
300  গৃ:ভরফ-৯ রফরফধ নরথ ঢাক্া রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
301  গৃ:ভরফ-১০ রফরফধ নরথ খুরনা রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
302  গৃ:ভরফ-১১ রফরফধ নরথ যংপুয রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
303  গৃ:ভরফ-১২ রফরফধ নরথ যাজাী রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
304  গৃ:ভরফ-১৩ রফরফধ নরথ ফরযার রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
305  গৃ:ভরফ-১৪ রফরফধ নরথ চরগ্রাভ রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
306  গৃ:ভরফ-১৫ রফরফধ নরথ ভয়ভনরং রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
307  গৃ:ভরফ-১৬ রফরফধ নরথ রথ্যরট রফবাগ নরথথ্যত ংযরিত 
308  গৃ:ভরফ-১৭ মুরিথ্যমাদ্ধা ভফায় রভরত ররঃ এয রফরফধ নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
309  গৃ:ভরফ-১৮ ভফায় রধদপ্তয ভররা ক্ভ েক্তো ক্ভ েচাযী ফহুমূিী ভফায় 

রভরত ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

310  গৃ:ভরফ-১৯ াবায গ্রনী শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রক্া-াথ্যযটি াউরজং 

শ্রাাআটি ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

311  গৃ:ভরফ-২০ এররজআরড ক্ল্যাণ ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
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312  গৃ:ভরফ-২১ ক্ারযক্া ফাংরাথ্যদ স্তরল্প ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
313  গৃ:ভরফ-২২ চট্টগ্রাভ াংফারদক্ শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
314  গৃ:ভরফ-২৩ রদ রচটাগাং শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ, চট্টগ্রাভ নরথথ্যত ংযরিত 
315  গৃ:ভরফ-২৪ পাযআষ্ট আরাভী ভারিাযা শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি 

ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

316  গৃ:ভরফ-২৫ রুযার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
317  গৃ:ভরফ-২৬ জারারাফাদ াউরজং শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
318  গৃ:ভরফ-২৭ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভররা ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
319  গৃ:ভরফ-২৮ তে রধক্ায অআন নরথথ্যত ংযরিত 
320  গৃ:ভরফ-২৯ শ্রভথ্যরাররটন গৃরনভ োন ভফায় রভত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
321  গৃ:ভরফ-৩০ রুযার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
322  গৃ:ভরফ-৩১ ফাংরাথ্যদ শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
323  গৃ:ভরফ-৩২ আষ্টাণ ে শ্রযআনথ্যফা ফ্ল্যাট ভাররক্ ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
324  গৃ:ভরফ-৩৩ ফাংরাথ্যদ মুরিথ্যমাদ্ধা ভফায় শ্রপডাথ্যযন রর: নরথথ্যত ংযরিত 
325  গৃ:ভরফ-৩৪ শ্রনৌফারনী শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
326  গৃ:ভরফ-৩৫ শ্রভথ্যরাররটন শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
327  গৃ:ভরফ-৩৬ জারারাফাদ শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
328  গৃ:ভরফ-৩৭ ফাংরাথ্যদ মুরিথ্যমাদ্ধা ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
329  গৃ:ভরফ-৩৮ ভফায় রধদপ্তয ভররা ক্ভ েক্তো ক্ভ েচাযী ফহুমূিী ভফায় 

রভরত ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

330  গৃ:ভরফ-৩৯ রদ শ্রভথ্যরাররটন রিষ্টান শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি 

ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

331  গৃ:ভরফ-৪০ চরগ্রাভ াংফারদক্ শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
332  গৃ:ভরফ-৪১ আষ্টাণ ে আথ্যডন ফ্ল্যাট ভাররক্ ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
333  গৃ:ভরফ-৪২ মুরিথ্যমাদ্ধা ফহুমূিী ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
334  গৃ:ভরফ-৪৩ অআরডথ্যয়র শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ, ঢাক্া। নরথথ্যত ংযরিত 
335 গৃ:ভরফ-৪৪ রুনগয মুরিথ্যমাদ্ধা শ্রমাদ্ধাত মুরিথ্যমাদ্ধা  ীদ রযফায 

পুনফান ফহুমূিী ভফায় রভরত ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

336  গৃ:ভরফ-৪৫ ১নং মুরিথ্যমাদ্ধা ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
337  গৃ:ভরফ-৪৬ ফাংরাথ্যদ শ্রাজীরফ াংফারদক্ শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি 

ররঃ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

338  গৃ:ভরফ-৪৭ ফাংরাথ্যদ শ্রক্া-াথ্যযটিব বুক্ শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
339  গৃ:ভরফ-৪৮ অআরডথ্যয়র শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ, র্করভল্লা। নরথথ্যত ংযরিত 
340  গৃ:ভরফ-৪৯ ফেফন্ধু স্মৃরত ংদ  ফেফন্ধু স্মৃরত াঠাগায শ্রক্া-

াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

341  গৃ:ভরফ-৫০ দারু ারাভ শ্রক্া াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি রর: নরথথ্যত ংযরিত 
342  গৃ:ভরফ-৫১ উৎাদনমুিী ভফায় রভরতয ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
343  গৃ:ভরফ-৫২ ফেভাতা ভররা ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
344  গৃ:ভরফ-৫৩ চট্টগ্রাভ শ্রভথ্যরাররটন াংফারদক্ শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি 

ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 

345  গৃ:ভরফ-৫৪ রপ অথ্যদ নরথথ্যত ংযরিত 
346  গৃ:ভরফ-৫৫ প্রান ািায রফরবন্ন তে/প্ররতথ্যফদন শ্রপ্রযথ্যণয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
347  গৃ:ভরফ-৫৬ রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
348  গৃ:ভরফ-৫৭ ক্ভ েক্তো  ক্ভ েচাযীয ক্র তে শ্রযণ। নরথথ্যত ংযরিত 
349  )কৃরল ষণ-১২(-১২  শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরতয রডট রপ ধাম ে  বযাট জভা 

ংক্রান্ত। 

নরথথ্যত ংযরিত 

350  )কৃরল ষণ-১৩(-১৩  শ্রজরা প্রাক্ থ্যেরন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

351  )কৃরল ষণ-১৪(-১৪   

শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরতয ররডএপ ংক্রান্ত নরথ।  

 

নরথথ্যত ংযরিত 

352  )কৃরল ষণ-১৩(-১৩   কৃরল ষণ ািায জেন /াপল্য/ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথ  নরথথ্যত ংযরিত 

353 )কৃরল ষণ-১৪(-১৪  ভথ্যডর ভফায় রভরত রর: ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
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354  )কৃরল ষণ-১৫(-১৫  জাতীয় ভফায় রভরতয ফাথ্যজট ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

355  রডট – ২ RvZxq I †`ke¨vwc Kg©GjvKv wewkó mgevq mwgwZi 

wbixÿv wd avh© I Av`vq Ges wmwWGd avh© msµvšÍ bw_| 

নরথথ্যত ংযরিত 

356  রডট - ২ AwWU kvLvi Kvh©µg (Z_¨) msµvšÍ bw_| নরথথ্যত ংযরিত 

357  রডট-১ ফাংরাথ্যদ দুগ্ধ উৎাদনক্াযী ভফায় আউরনয়ন ররঃ (রভল্ক 

রবটা) এয নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

358  রডট-১ ফাংরাথ্যদ ভফায় ব্যাংক্ ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

359  রডট-১ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ল্লী উন্নয়ন ভফায় শ্রপডাথ্যযন এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

360  রডট-১ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় আউরনয়ন এয  নরথ   নরথথ্যত ংযরিত 

361  রডট-১ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভৎস্যজীরফ  ভফায় রভরত রর :এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

362  রডট-১ ফাংরাথ্যদ ভফায় ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

363  রডট-১ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প ররভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

364  রডট-১ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভররা ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

365  রডট-১ ফাংরাথ্যদ গণ রযফন চারক্ ভফায় রভরত ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

366  রডট-১ ফাংরাথ্যদ জাতীয় অখঁচালী ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

367  রডট-১ রদ -র্করভল্লা আন্ডারন্ডয়ার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

368  রডট-১ রদ শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রক্ররডট আউরনয়ন রীগ ফ ফাংরাথ্যদ 

ররঃ (ক্ারফ)এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

369  রডট-১ ভফায় ফাজায ক্নথ্যাটি েয়াভ,এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

370  রডট-১ জনতা শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

371  রডট-১ ফাংরাথ্যদ মুরিথ্যমাদ্ধা ভফায় শ্রপড়াথ্যযন ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

372  রডট-১ এপ অআ র এর শ্রক্ন্দ্রীয়  ভফায় রভরত ররঃ ,এয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

373  রডট-১ ম্যারক্সভ শ্রন্ট্রার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

374  রডট-১ ফাংরাথ্যদ শ্রক্া-াথ্যযটিব আন্পযযথ্যযন্প ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

375  রডট-১ ফাংরাথ্যদ থ্যটারযক্সা চারক্ ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

376  রডট-১ ফাংরাথ্যদ শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রপডাথ্যযন ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

377  রডট-১ শ্রানায ফাংরা  ভফায় ক্টন রভর ররঃ এয  নরথ  নরথথ্যত ংযরিত 

378  রডট-১ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প ংস্থা (ীঃ)এয  নরথ  নরথথ্যত ংযরিত 

379  রডট-১ ফাংরাথ্যদ শ্রক্া-াথ্যযটিব রাআপ আন্পযযথ্যযন্প শ্রাাআটি ররঃ 

এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

380  রডট-১ রদ আেোণ শ্রক্া াথ্যযটিব জুট শ্রাাআটি ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

381  রডট-১ ফাংরাথ্যদ থ্যটাথ্যটথ্যম্পা ,শ্রাট োযক্যাফ ,শ্রটরক্সক্যাফ ,রভরনফা 

  ফা চারক্ ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

382  রডট-১ রক্ংশূক্ ফহুমূিী ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

383  রডট-১ গণস্বাস্থয  শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি রর: এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

384  রডট-১ এর. রজ. আ. রড ক্ল্যাণ ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

385  রডট-১ ফাংরাথ্যদ শ্রনৌফারনী শ্রক্া-াথ্যযটিব াউরজং শ্রাাআটি 

ররঃ  এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

386  রডট-১ ফাংরাথ্যদ শ্রক্া-াথ্যযটিব বুক্ শ্রাাআটি  ররঃ এয  নরথ  নরথথ্যত ংযরিত 

387  রডট-১ রনউ ষ্টযান্ডাড ে ক্ভা ে এন্ড পাআন্যান্প ভারিাযা শ্রক্া-

াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

388  রডট-১ চন্দ্রিী ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

389  রডট-১ নুবফ ফহুমুিী  ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

390  রডট-১ ভফায় রধদপ্তয ভররা ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযী ফহুমুিী ভফায় 

রভরত ররঃ 

নরথথ্যত ংযরিত 
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এয  নরথ 

391  রডট-১ ফাংরাথ্যদ রফদুযৎ উন্নয়ন শ্রফাড ে ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযী  ফহুমূিী 

ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

392  রডট-১ াআরনয়ায  শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

393  রডট-১ াজাভার আনথ্যবষ্টথ্যভন্ট এন্ড ভারিাযা 

শ্রক্াঃাঃথ্যাঃররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

394  রডট-১ ক্ারযক্া ফাংরাথ্যদ স্তরল্প ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

395  রডট-১ ফাংরাথ্যদ শ্রাজীফী ংফারদক্ শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি 

ররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

396  রডট-১ াঠী ঞ্চয়  ষণদান ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

397  রডট-১ শ্রক্না রততা ভৎস্যজীরফ ভফায় রভরত  ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

398  রডট-১ শ্রডটিরন ভারিাযা শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাঃ ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

399  রডট-১ রফযা ফহুমূিী  ভফায় রভরত ররঃ  এয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

400  রডট-১ ন্যানার আনথ্যবষ্টথ্যভন্ট  শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাঃররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

401  রডট-১ উিযা আনথ্যবষ্টথ্যভন্ট  ভারিাযা  শ্রক্া-াথ্যযটিব 

শ্রাাআটি ররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

402  রডট-১ রটি  আনথ্যবষ্টথ্যভন্ট  শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয  

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

403  রডট-১ এ.রড.এ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

404  রডট-১ ফেফন্ধু স্মৃরত ংদ  ফেফন্ধু স্মৃরত াঠাগায শ্রক্া-

াথ্যযটিব ররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

405  রডট-১ রদ াফররক্ ারব ে শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রক্ররডট আউরনয়ন ররঃ 

এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

406  রডট-১ রফস্মযনীয় আনথ্যবষ্টথ্যভন্ট  শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ 

এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

407  রডট-১ জথ্যয়ন্ট  আরাভী  পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে ভাটি োযা শ্রক্া-

াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয  নরথ 

 

নরথথ্যত ংযরিত 

408  রডট-১ অরজজ শ্রক্া-াথ্যযটিব ক্ভা ে এন্ড পাআন্যান্প শ্রক্ররডট 

শ্রাাআটি ররঃ এয  নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

409  রডট-১ রদ ঢাক্া ভাথ্যক্েন্টাআর শ্রক্া -াথ্যযটিব শ্রাাআটি )ব্যাংক্ (

ররঃ এয  নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

410  রডট-১ রডট শ্রথ্যর ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

411  রডট-১ মুাোদ গারীফ িান ,(উ-রনফন্ধক্-১) এয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

412  রডট-১ আ-পাআর ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

413  রডট-১ শ্রভাােদ ভামুদুয যভান, রযদ েক্ এয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

414  রডট-১ মুাোদ গারীফ িান ,(উ-রনফন্ধক্-১) এয ভ্রভনসূরচ 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

415  রডট-১ রডট ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয ভ্রভনসূচীয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

416  রডট-১ জাতীয়/শ্রক্ন্দ্রীয়  প্রাথরভক্ ভফায় রভরতয তে ংক্রান্ত 

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

417  রডট-১ রডট প্ররতথ্যফদথ্যনয শ্রচক্ ররষ্ট ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

418  রডট-১ রবথ্যমাগ গ্রন  রনস্পরি ংক্রান্ত রফলথ্যয় তোরদয শ্রপ্রযণ 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

419  রডট-১ জাতীয় শুদ্ধাচায শ্রক্ৌর ক্ভ েরযক্ল্পনা ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

420  রডট-১ শ্রটররথ্যপান ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

421  রডট-১ রডট ািায ারজযা ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

422  রডট-১ ভাফুজা অিায, থ্যযজরভথ্যন তদন্তক্াযীয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

423  রডট-১ শ্রতৌরদুয যভান,রযদ েক্ এয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
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424  রডট-১ ক্াজী শ্রনছায অথ্যভদ,রযদ েক্ এয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

425  রডট-১ রডট-১ ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয রজেত (রচি রফথ্যনাদন) ছুটি 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

426  রডট-১ ক্র প্রক্ায ভফায় রভরতয ৪৯ ধাযায তদন্ত ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

427  রডট-১ জীফন নাায আয়ারভন ক্না, রযদ েক্ এয ব্যরিগত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

428  রডট-১ রডট-১ ািায ক্ভ েক্াথ্যন্ডয উয চুম্বক্ প্ররতথ্যফদন নরথথ্যত ংযরিত 

429  রডট-১ জনাফ শ্রভা: নজরুর আরাভ, রপ ায়ক্ এয ব্যরিগত 

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

430  m¤úªmviY †gvnv¤§` kwdKzj Bmjvg, cwi`k©K Gi e¨w³MZ I QzwU 

msµvšÍ bw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

431  m¤úªmviY wkíx mvnv, mnKvix cwi`k©K Gi e¨w³MZ I QzwU msµvšÍ 

bw_  

bw_‡Z msiwÿZ 

432  m¤úªmviY dv‡Zgv Bqvmwgb, mnKvix cwi`k©K Gi e¨w³MZ I QzwU 

msµvšÍ bw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

433  m¤úªmviY ‡gvt KzZze DwÏb †mŠif, Awdm mnKvix Gi e¨w³MZ I 

QzwU msµvšÍ bw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

434  m¤úªmviY wniv Lvbg, Awdm mnvqK, Gi e¨w³MZ I QzwU msµvšÍ 

bw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

435  m¤úªmviY ˆbwgw³K QzwU msµvšÍ bw_| bw_‡Z msiwÿZ 
436  m¤úªmviY Hw”QK QzwU msµvšÍ bw_| bw_‡Z msiwÿZ 
437  প্রচায  প্রক্ানা RbvekvwKjvnK, DcwbeÜKGi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

438  প্রচায  প্রক্ানা RbveAvãyjKvBq~g, mnKvixwbeÜKGi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

439  প্রচায  প্রক্ানা Rbve †gvtmvBdzjBmjvg, GwWUiGi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

440  প্রচায  প্রক্ানা Rbve †kLb~iæjBmjvg, cwi`k©KGi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

441  প্রচায  প্রক্ানা Rbve †gvmvtLvw`Rvcvifxb, cÖwkÿKGi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

442  প্রচায  প্রক্ানা RbvePvu` myjZvbv, cwi`k©KGi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

443  প্রচায  প্রক্ানা Rbvek¨vgj P› ª̀ ivq, evsjvAbyev`K, Gi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

444  প্রচায  প্রক্ানা RbvenvwQbv Av³vi, D”PgvbmnKvix, Gi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

445  প্রচায  প্রক্ানা Rbve ‡gvt †mvnvbyiingvb, d‡UvMÖvdvi, Gi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

446  প্রচায  প্রক্ানা Rbve ‡gvtZv‡iKzjBmjvg, 

AwdmmnKvixKvgKw¤úDUviAcv‡iUi, Gi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

 

bw_‡Z msiwÿZ 

447  প্রচায  প্রক্ানা Rbvebqb P›`ª b›`x, WvK©iægmnKvix, Gi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

448  প্রচায  প্রক্ানা RbvebvRgv Av³vi, AwdmmnvqK, Gi e¨w³MZ I 

QzwUmsµvšÍbw_ 

bw_‡Z msiwÿZ 

449  প্রচায  প্রক্ানা ˆbwgw³K QzwUmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
450  প্রচায  প্রক্ানা Hw”QKQzwUmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
451  প্রচায  প্রক্ানা AwdmAv‡`kmsµvšÍbw_ bw_‡Z msiwÿZ 

452  প্রচায  প্রক্ানা mgevqcwÎKvweZiYmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

453  গথ্যফলণাািা 

০৪৩.০৫(০৬) 

গথ্যফলণাংক্রান্ত।  নরথথ্যতংযরিত 

454  গথ্যফলণাািা ভাননীয়প্রধানভিীযপ্ররতশ্রুরতফাস্তফায়থ্যনক্যণীয়এফং নরথথ্যতংযরিত 
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০৪৩.০৯(০১) জাতীয়ংথ্যদযপ্রথ্যনািয। 

455  গথ্যফলণাািা 

০৪৩.৪০(০১) 

 ভাভান্যযািরতক্তৃেক্প্রথ্যদয়বালথ্যণন্তর্ভ েরিয 

জন্যতে। 

নরথথ্যতংযরিত 

456  শ্রফা রল্প ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ব্যরিগত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

457  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয রডট শ্রনাট 

ংথ্যাধনী প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

458  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয ফাথ্যজট ফযাে 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

459  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয প্রক্ল্প ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

460  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ  এয রনফ োচন ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

461  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয রযদ েন  তদন্ত 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

462  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভফায় ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয গ্রাচুযরয়টি 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

463  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভফায় ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয রবথ্যমাগ 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

464  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প ররভরত ররঃএয ঢাক্া 

রনউভাথ্যক্েটস্থ ভফায় রফণী শ্রদাক্ান নং- ২৬১ ম্পূণ ে ং 

এফং২৬২ থ্যধ েক্ ং দির ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

465  শ্রঃ রঃ ভফায় অআন নীরতভারা  রনয়ভাফরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

466  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয রডট 

শ্রনাট ংথ্যাধনী প্ররতথ্যফদন  নরথ।   

নরথথ্যত ংযরিত 

467  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয ফাথ্যজট 

ফযাে ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

468  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ  প্রক্ল্প ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

469  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয তাঁত 

রবরিক্ ক্াড় উৎাদন ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

470  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ 

রনফ োচন/রনথ্যয়াগ ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

471  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয শ্রটষ্ট 

রডট ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

472  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ  এয  উ 

অআন ংথ্যারধত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

473  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয অীর 

ভাভরা ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

474  শ্রঃ রঃ রনফন্ধক্ ভথ্যাদথ্যয়য অথ্যদ রনথ্যদ ে নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

475  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ থ্যটারযক্সা চারক্ ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ এয 

রনফ োচন নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

476  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ থ্যটারযক্সা চারক্ ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

477  শ্রঃ রঃ নগাঁ গাঁজা ভফায় রভরত ররঃ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

478  শ্রঃ রঃ রক্ষ্মীপুয থানা তন্তুফায় রভরত এয নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

479  শ্রঃ রঃ রদ উরিয়া থানা থ্যটারযক্সা চারক্ ভফায় রভরত ররঃ 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

480  শ্রঃ রঃ ফাঞ্ছাযাভপুয উথ্যজরা ভফায় রল্প আউরনয়ন ররঃ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

481  শ্রঃ রঃ আউসুপপুয আউরনয়ন ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 

482  শ্রঃ রঃ আউরনয়ন ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয জরভয তোরদ 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

483  শ্রঃ রঃ শ্রদফীিায আউরনয়ন ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয  রডপুট 

ভাভরা নং-০০১/২০১৮ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

484  শ্রঃ রঃ চট্টগ্রাভ রফন উৎাদনক্াযী শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 
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এয যীট রটিন নং২৭৮/১৮ ংক্রান্ত নরথ 

485  শ্রঃ রঃ চট্টগ্রাভ রফন উৎাদনক্াযী শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরত ররঃ 

এয ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

486  শ্রঃ রঃ ভাদাযগঞ্জ শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয ন্যান্য 

শ্রভাক্েভা নং-২৪/২০১৮ এয নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

487  শ্রঃ রঃ খুরনা শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয শ্রদয়ানী 

ভাভরা নং-৪০/১৮ এয নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

488  শ্রঃ রঃ জয়থ্যদফপুয ব্যাটাযী চাররত থ্যটারযক্স ভাররক্ ভফায় 

রভরত ররঃ ভাভরা যীট নং—৩১৩৪/১৮ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

489  শ্রঃ রঃ শ্রদফীিায আউরনয়ন ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয  রডপুট 

ভাভরা নং-০০১/২০১৮ ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

490  শ্রঃ রঃ রদ টাংগাআর শ্রন্ট্রার শ্রক্া-াথ্যযটিব অটি েথ্যজন্প 

থ্যয়রথ্যপয়ায এথ্যারথ্যয়ন ররঃ 

 

491  শ্রঃ রঃ শ্রক্যানীগঞ্জ শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমূিী ভফায় রভরত ররঃ এয 

রনযীিা প্ররতথ্যফদথ্যনয উয ম োথ্যরাচনা 

নরথথ্যত ংযরিত 

492  শ্রঃ রঃ তাযাক্ান্দা আউরনয়ন ফহুমূিী ভফায় রভরত ররঃ নরথথ্যত ংযরিত 

493  শ্রঃ রঃ জয়পুযাট শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমূিী ভফায় রভরত ররঃ এয যীট 

রটিন নং-১৩৩১০/২০১৭ এয ভাভরা ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

494  শ্রঃ রঃ ঢাক্া শ্রন্ট্রার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ এয যীট 

রটিন নং-১৬২৯/২০১৭ এয ভাভরা ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

495  শ্রঃ রঃ ক্াম েক্য  শ্রটক্আ ভফায় রভরতয রনফন্ধক্ জীক্যণ 

প্ররক্রয়া (পুযক্ল্পনা  উন্নয়ন এটুঅআ) 

নরথথ্যত ংযরিত 

496  শ্রঃ রঃ রদ বাঙ্গুড়া শ্রন্ট্রারথ্যক্া াথ্যযটিব ভারিাযা ভফায় 

রভরত রণঃ এয রনফ োচন ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

497  শ্রঃ রঃ শ্রফরর্করচ থানা শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রল্প আউরনয়ন ররঃ  নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

498  শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ গণরযফন চারক্ ভফায় রভরত ররঃ 

(ফায়থ্যন ন্যাস্ত) রফথ্যল রনযীিা নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

499  শ্রঃ রঃ পরযদপুয শ্রক্ন্দ্রীয় তাঁত রল্প ভফায় রভরত ররঃ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

500  শ্রঃ রঃ ভফায় রভরত অআন  রফরধভারা সুষ্ঠ রযচারনা ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

501  শ্রঃ রঃ রক্থ্যাযগঞ্জ শ্রজরা শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

502  শ্রঃ রঃ শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরত মূথ্যয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

503  শ্রঃ রঃ ফগুড়া শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরত ররঃ এয নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

504  শ্রঃ রঃ রযাজদীিান শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমূিী ভফায় রভরত ররঃ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

505  শ্রঃ রঃ পরযদপুয শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

506  শ্রঃ রঃ উল্লাাড়া শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

507  শ্রঃ রঃ াফ েতীপুয শ্রন্ট্রার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রর এন্ড াপ্লাআ 

শ্রাাআটি ররঃ নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

508  শ্রঃ রঃ দাউদক্ান্দী শ্রগৌযীপুয শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ 

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

509  শ্রঃ রঃ নযরংদী ভফায় রভাগায যায়পুযা শ্রক্ন্দ্রীয় ফহুমুিী ভফায় 

রভরত ররঃ এয স্তান্তয নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

510  শ্রঃ রঃ ফারল েক্ শ্রগানীয় প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

511  শ্রঃ রঃ ভাননীয় প্রধানভিীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়থ্যন ক্যণীয় এফং 

ংথ্যদ প্রথ্যনািয ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

512  শ্রঃ রঃ শ্রদব্যাী প্রাথরভক্  জাতীয় ম োথ্যয়য ভফায় রভরতয 

তে শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

513  শ্রঃ রঃ ভফায় উন্নয়ন তরফর ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

514  শ্রঃ রঃ রডট শ্র ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

515  শ্রঃ রঃ শৃেরা/রবথ্যমাগ/তদন্ত/অীর/রযরবউ ংক্রান্ত ক্াম েক্রভ 

ংক্রান্ত। 

নরথথ্যত ংযরিত 

516  শ্রঃ রঃ ক্ভ েচাযীথ্যদয বক্রপয়ত তরফ  ক্াযণ দ োথ্যনা নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
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517  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০০৬.১৯৯৯  শ্রাার ররবং এন্ড শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রক্ররডট শ্রাাআটি 

ররঃ ংক্রান্ত নরথ (৩য় ং) 

নরথথ্যত ংযরিত 

518  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০১০.২০১২ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট জাতীয় রভরতয 

রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ 

ঐ 

519  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২৪.২০০৪ 

(১ভ ং) 

ঞ্চয়  ষণদান ভফায় রভরত ররঃ এয রফরফধ নরথ ঐ 

520  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০১০.২০১২ 

(ং) 

ঞ্চয়  ষণদান/পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট 

জাতীয় রভরতয রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ 

ঐ 

521  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০০৩.২০১৫ ঝুঁরক্পূণ ে ভফায় রভরত ংক্রান্ত নরথ ঐ 
522  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০০৭.২০১৫ ঝুঁরক্পূণ ে ভফায় রভরত ংক্রান্ত নরথ ঐ 
523  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০১৫.২০১২ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(মূর নরথ) 

ঐ 

524  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২৪.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(ঢাক্া রফবাগ) 

ঐ 

525  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২৫.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(চট্টগ্রাভ রফবাগ) 

নরথথ্যত ংযরিত 

526  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২২.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(যাজাী রফবাগ) 

ঐ 

527  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২০.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(খুরনা রফবাগ) 

ঐ 

528  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২১.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(ফরযার রফবাগ) 

ঐ 

529  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২৬.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(রথ্যরট রফবাগ) 

ঐ 

530  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২৩.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(যংপুয রফবাগ) 

ঐ 

531  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২২.২০১৪ ২০০০ থ্যনয যফতী ভয় শ্রথথ্যক্ রনফরন্ধত ঞ্চয়  

ষণদান/ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট/ শ্রক্ররডট 

রভরতয তে ংক্রান্ত 

(যাজাী রফবাগ) 

ঐ 

532  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০১৩.২০১৫  শ্রদব্যাী ক্ভ েএরাক্া রফরষ্ট ভফায় রভরতয রডট 

প্ররতথ্যফদথ্যনয উয ম োথ্যরাচনা ংক্রান্ত শ্রমাগাথ্যমাগ নরথ। 

ঐ 

533 শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.১৪.০০৪.২০১২ পযারভরর থ্যয়র শ্রপয়ায এন্ড আনক্াভ শ্রজনাথ্যযন 

এক্টিরবটিজ থ্রু দা রুযার শ্রক্া-াথ্যযটিব প্রথ্যজক্ট এয রযটাণ ে 

ংক্রান্ত। 

ঐ 

534  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০১০.২০০৬ শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ রযংখ্যান 

নরথ (ক্ারফ) (মূর নরথ) 

ঐ 
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535  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০১৬.২০১৬ শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ রযংখ্যান 

নরথ (ক্ারফ) (ঢাক্া রফবাগ) 

ঐ 

536  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০১৭.২০১ ৬ শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ 

রযংখ্যান নরথ (ক্ারফ) (চট্টগ্রাভ রফবাগ) 

ঐ 

537  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০১৯.২০১৬  শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ রযংখ্যান 

নরথ (ক্ারফ) (খুরনা রফবাগ) 

ঐ 

538  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০২০.২০১৬  শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ রযংখ্যান 

নরথ (ক্ারফ) (ফরযার রফবাগ) 

ঐ 

539  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০২১.২০১৬  শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ রযংখ্যান 

নরথ (ক্ারফ) (ফরযার রফবাগ) 

ঐ 

540  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০১৮.২০১৬  শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ রযংখ্যান 

নরথ (ক্ারফ) (যাজাী রফবাগ) 

ঐ 

541  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৩৯.০২২.২০১৬  শ্রক্ররডট শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটিয বত্রভারক্ রযংখ্যান 

নরথ (ক্ারফ) (যংপুয রফবাগ) 

ঐ 

542  শ্রক্র: ৪৭.৬১.০০০০.০২৫.০৫.০০৬.২০১৪  ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ক্ভ েফন্টন ংক্রান্ত নরথ ঐ 
543  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.১৯.০০৪.২০১৪  শ্রগথ্যজথ্যটড ক্ভ েক্তোথ্যদয  ঐ 
544  শ্রক্র: ব্যরিগত নরথ ঐ 
545  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০০৬.১৯৯৯  শ্রাার ররবং এন্ড শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রক্ররডট শ্রাাআটি 

ররঃ ংক্রান্ত নরথ (৩য় ং) 

নরথথ্যত ংযরিত 

546  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০১০.২০১২ পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট জাতীয় রভরতয 

রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ 

ঐ 

547  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০২৪.২০০৪ 

(১ভ ং) 

ঞ্চয়  ষণদান ভফায় রভরত ররঃ এয রফরফধ নরথ ঐ 

548  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০১০.২০১২ 

(ং) 

ঞ্চয়  ষণদান/পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে/আনথ্যবেথ্যভন্ট 

জাতীয় রভরতয রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ 

ঐ 

549  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০০৩.২০১৫ ঝুঁরক্পূণ ে ভফায় রভরত ংক্রান্ত নরথ ঐ 
550  শ্রক্র:৪৭.৬১.০০০০.০২৫.৪০.০০৭.২০১৫ ঝুঁরক্পূণ ে ভফায় রভরত ংক্রান্ত নরথ ঐ 
551  শ্রক্ররডট ১ রচফারয় রনথ্যদ েভারা ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

552  শ্রক্ররডট ২ ংদীয় স্থায়ী ক্রভটিয তোরদ ংক্রান্ত নরথ আ-নরথথ্যত  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

553  শ্রক্ররডট ৩ দুনীরত দভন ক্রভরন/রঅআরড ংক্রান্ত মাফতীয় নরথ। আ-নরথথ্যত  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

554  শ্রক্ররডট ৪ রফবাগাধীন প্রাথরভক্ ভফায় রভরত/ঞ্চয়  

ষণদান/পাআন্যান্প এন্ড ক্ভা ে ংক্রান্ত মাফতীয় নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

555  শ্রক্ররডট ৫ ািা ংরিে ভফায় রভরতগুথ্যরায জরভ রফক্রয়  

স্তান্তয/ফায়ন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

556  শ্রক্ররডট ৬ ঝরিঁপূণ ে ভফায় রভরত/ অদ ে রভরতয ভানদন্ড/ 

ভারনরন্ডারযং  িাথ্য থ োয়ন/এরডরজ 

ফাস্তফায়ন/জাতীয় শুদ্ধাচায ংক্রান্ত নরথ।  

আ-নরথথ্যত  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

557  শ্রক্ররডট ৭ ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত  াড ে 

নরথথ্যত ংযরিত 

558  ব্যাংক্  ফীভা - ১৩ শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় ব্যাংক্ ররঃ নরথথ্যতংযরিত 
559  ব্যাংক্  ফীভা – ১৪ ভফায় র্ভরভ উন্নয়ন ব্যাংক্ ররঃ নরথথ্যতংযরিত 

560  ব্যাংক্  ফীভা – ১৫ রদ ঢাক্া ভাথ্যক্েন্টাআর শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যতংযরিত 
561  ব্যাংক্  ফীভা – ১৬ রদ ঢাক্া অযফান শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যতংযরিত 

562  ব্যাংক্  ফীভা – ১৭ রদ পুরায ক্ভারয়ার শ্রক্া-াথ্যযটিব শ্রাাআটি ররঃ নরথথ্যতংযরিত 
563  ব্যাংক্  ফীভা – ১৮ আরাভী ক্ভারয়ার শ্রক্া-াথ্যযটিবথ্যাাআটিররঃ নরথথ্যতংযরিত 

564  ব্যাংক্  ফীভা – ১৯ রথ্যরটটাউনথ্যক্া-াথ্যযটিবথ্যাাআটিররঃ নরথথ্যতংযরিত 
565  ব্যাংক্  ফীভা – ২০ রক্রথ্যন্টথ্যক্া-াথ্যযটিবব্যাংক্ররঃ নরথথ্যতংযরিত 
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ক্যাটাগরয-গ (‘গ’ শ্রেরণয তে)  

 

ক্রঃ নং আনথ্যডক্স তথ্যেয রফফযণ ংযিণ দ্ধরত 

০১ ভফায় রধদপ্তয, প্রান ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয ফদরর ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

০২ ভফায় রধদপ্তয, প্রান ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ফদরর নরথথ্যত ংযরিত 

০৩ ভফায় রধদপ্তয, প্রান রনথ্যয়াগ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

০৪ ভফায় রধদপ্তয, প্রান রফরবন্ন প্ররিথ্যন ভথ্যনানয়ন নরথথ্যত ংযরিত 

০৫ ভফায় রধদপ্তয, প্রান ভারাভার ক্রয় রফক্রয় ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

০৬ ভফায় রধদপ্তয, প্রান উচ্চতয শ্রগ্রড প্রদান ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

০৭ ভফায় রধদপ্তয, প্রান থ্যদান্নরত প্রদান ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

০৮ ভফায় রধদপ্তয, প্রান অরথ েক্ ার্য্ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

০৯ ভফায় রধদপ্তয, প্রান তে রধক্ায ধ্যাথ্যদ ২০০৮ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১০ ভফায় রধদপ্তয, প্রান ভারক্ ভন্বয় বা নরথথ্যত ংযরিত 

১১ ভফায় রধদপ্তয, প্রান বত্রভারক্ রযট োন নরথথ্যত ংযরিত 

১২ ভফায় রধদপ্তয, প্রান গনশুনানী গ্রণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৩ ভফায় রধদপ্তয, প্রান রবথ্যমাগ প্ররতক্ায ব্যফস্থানা ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৪ ভফায় রধদপ্তয, প্রান জাতীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৫ রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয দাপ্তরযক্/ অফারক্ শ্রটররথ্যপান 

ংথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

১৬ রাফ ািা (থ ে)(১) না-দাফী প্রতযয়ন ত্র প্রদান ংক্রান্ত নরথঃ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

১৭ রাফ ািা (থ ে)(১) গাড়ী চারক্থ্যদয রধক্ার বাতা ংক্রান্ত রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী  

ন্যান্য নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

১৮ রাফ ািা (থ ে)(১) ক্রয় প্ররক্রয়াক্যণ - ভফায় রধদপ্তথ্যযয অপ্যায়ন ংক্রান্ত িযথ্যচয 

রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

১৯ রাফ ািা (থ ে)(১) শ্রভা ে এ, এ, রপররং শ্রেন  ারব েরং শ্রন্টায এয জ্বারানী 

শ্রতথ্যরয রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২০ রাফ ািা (থ ে)(১) মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয গাড়ীয জ্বারনী গ্যা (নাবানা র.এন.রজ) রফথ্যরয ব্যয় 

ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২১ রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েক্তোগথ্যনয অফারক্ শ্রটররথ্যপান নগদায়ন 

বাতা উথ্যিারন ংক্রান্ত নথী । 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২২ রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয গাড়ীয জ্বারনী গ্যা (রক্ংসুক্ র.এন.রজ) 

রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২৩ রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তয দয ক্াম োরথ্যয়য দাপ্তরযক্ শ্রটররথ্যপাথ্যনয রফথ্যরয 

ব্যয় ভঞ্জুযীয নিী । 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২৪ রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয োনী রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২৫ রাফ ািা (থ ে)(১) রযোয রযচ্ছন্নতায ভজুযী ক্ান্ত নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২৬ রাফ ািা (থ ে)(২) রফরফধ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২৭ রাফ ািা (থ ে)(১) ক্ভ েচাযীথ্যদয ক্ল্যাণ শ্রফাড ে থ্যত রফথ্যল থ ে ভঞ্জুযীয নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২৮ রাফ ািা (থ ে)(১) ফাংরাথ্যদ ক্ভ েচাযী ক্ল্যান শ্রফাড ে থ্যত অরথ েক্ াার্য্ ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

২৯ রাফ ািা (থ ে)(১) জ্বারানী রফথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

৩০ রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েক্তোগথ্যণয অফারক্ শ্রটররথ্যপান ংথ্যমাগ 

ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

৩১ রাফ ািা (থ ে)(১) াটর ারব ে গাড়ী ব্যফাথ্যযয রফর রযথ্যাধ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

৩২ রাফ ািা (থ ে)(১) ক্ভ েক্চাযীথ্যদয নাভ/দফী/এনঅআরড/শ্রভাফাআর নম্বয/জন্ তারযি 

ংথ্যাধন ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 
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৩৩ রাফ ািা (থ ে)(১) ফাংরাথ্যদ শ্ররাক্ প্রান প্ররিণ শ্রক্ন্দ্র ন্যান্য 

প্ররতষ্ঠানমূথ্যয প্ররিণ রফলয়ক্ নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

৩৪ রাফ ািা (থ ে)(৩)  ক্ভ েচাযীগথ্যনয োরন্ত রফথ্যনাদন বাতা রফথ্যরয নরথ।  াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

৩৫ রাফ ািা (থ ে)(৩)  ক্ভ েচাযীগথ্যনয উৎফ বাতা রফথ্যরয নরথ।  াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

৩৬ রাফ ািা (থ ে)(৩)  ক্ভ েচাযীগথ্যনয ফাংরা নফফল ে বাতা রফথ্যরয নরথ।  াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

৩৭ রাফ ািা (থ ে)(৩)  ক্ভ েচাযীগথ্যনয াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত রগ্রভ ংক্রান্ত রফথ্যরয 

নরথ।  

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

৩৮ পাআন্যান্প ািা-০৪ ভফায় রধদপ্তথ্যযয গাড়ী চারক্থ্যদয দাপ্তরযক্ াজ শ্রাাক্ 

অনুারেক্ িব্যারদ যফযা ংক্রান্ত । 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৩৯ পাআন্যান্প ািা-০৪ ভফায় রধদপ্তয, প্রধান ক্াম োরথ্যয়য রপ যঞ্জাভারদ ক্রয় ংক্রান্ত 

নরথ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪০ পাআন্যান্প ািা-০৪ শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয প্রাকৃরতক্ দুথ্যম োগ প্ররতথ্যযাথ্যধয রথ্যিয রফরবন্ন যঞ্জাভ ক্রয় 

ংক্রান্ত নরথ । 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪১ পাআন্যান্প ািা-০৪ শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয রপ ায়ক্ ভররাথ্যদয শ্রাাক্  অনুলরেক্ ক্রয় 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪২ পাআন্যান্প ািা-০৪ শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয রফরবন্ন ভরনারয  ন্যান্য িব্যারদ ক্রথ্যয়য ব্যয় ভঞ্জুযী 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪৩ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

রফরবন্ন শ্রভযাভত  ন্যান্য ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪৪ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় রধদপ্তয 

দয ক্াম োরথ্যয়য ২০১৯-২০২০ থ ে ফছথ্যযয পথ্যট A4 

(পথ্যটাক্রয জন্য) ক্াগজ যফযা ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪৫ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় রধদপ্তয, 

প্রধান ক্াম োরথ্যয়য ২০১৯-২০২০ থ ে ফছথ্যযয পথ্যটাক্র শ্রভরথ্যনয 

পথ্যট ররগ্যার ক্াগজ যফযা ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪৬ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ২০১৯-২০২০ থ ে ফছথ্যযয রফরবন্ন ভরারয  ন্যান্য 

িব্যারদ ক্রয় ংক্রান্ত। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪৭ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ২০১৯-২০২০ থ ে ফছথ্যযয রফরবন্ন ভরনারয  ন্যান্য 

িব্যারদ ক্রথ্যয়য ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪৮ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ২০১৮-১৯ থ ে 

ফছথ্যযয ভয়ভনরং রফবাথ্যগয ভরনারয  ন্যান্য িব্যারদয ক্রয়  

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৪৯ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয প্ররিথ্যনয ব্যয় ভঞ্জুযী ংক্রান্ত নরথঃ আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫০ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তয, প্রধান ক্াম োরথ্যয়য পথ্যটাক্র শ্রভরন ক্রয় ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫১ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্রম্পউটাথ্যযয জন্য রফরবন্ন মিাং ক্রয় এফং 

ক্রম্পউটায  রপ্রন্টায শ্রভযাভত ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫২ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয রফরবন্ন রপ্রন্টাথ্যযয শ্রটানায ক্রয় ংক্রান্ত নরথঃ আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫৩ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

পথ্যটাক্র শ্রভরন শ্রভযাভত ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫৪ পাআন্যান্প ািা মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধধপ্তথ্যযয আ-নরথথ্যত 
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ািা-০৪ রফরবন্ন অফাফত্র শ্রভযাভত ংক্রান্ত নরথঃ ংযরিত 

৫৫ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয পথ্যটাক্র শ্রভরথ্যনয শ্রটানায ক্রয় ংক্রান্ত নরথঃ আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫৬ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ক্রয় প্ররক্রয়াক্যণ - ভফায় রধদপ্তথ্যযয রফরবন্ন অফাফত্র ক্রথ্যয়য 

ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫৭ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - যংপুয-ঘ-১১-

০০৮৯নং জী গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫৮ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয গাড়ী চারক্  রপ ায়ক্ ভররাথ্যদয শ্রালাক্  

অনুারেক্ িব্যারদয ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৫৯ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয রপ ায়ক্থ্যদয দাপ্তরযক্ শ্রালাক্  অনুারেক্ 

িব্যারদয যফযা ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬০ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ন্যান্য  ভরনারয ভারাভার ক্রয় ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬১ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ন্যান্য  ভরনারয (আথ্যরক্ররক্) ভারাভার ক্রয় ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬২ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - যংপুয-ঘ-১১-

০০৮৯নং গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬৩ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-চ-৫৩-

৯৯৬৩ নং ভাথ্যক্রাফাথ্যয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬৪ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-চ-৫৩-

৯৯৬৩ নং ভাআথ্যক্রাফাথ্যয শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬৫ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

২০১৮-২০১৯ থ ে ফছথ্যয রফরবন্ন এর শ্রভযাভত ংক্রন্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬৬ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ২০১৮-২০১৯ থ ে ফছথ্যয েরভক্ ভজুযী ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬৭ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

ারনয রপিায শ্রভযাভত ংক্রান্ত নরথ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬৮ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

রডরবঅয শ্রভরন  এরআরড টিরব ক্রয় ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৬৯ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ২০১৮-২০১৯ থ ে ফছথ্যযয রফরবন্ন ভরনারয  ন্যান্য 

ভারাভাথ্যরয ব্যয় ভঞ্জুযী নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭০ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয ২০১৮-২০১৯ থ ে ফছথ্যযয ফআত্র  াভরয়ক্ী ক্রয়নরথ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭১ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-চ-৫৩-

৯৯৬২ নং ভাআথ্যক্রাফা এয শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭২ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ২০১৮-২০১৯ থ ে 

ফছথ্যযয পথ্যট ররগ্যার (পথ্যটাক্রয জন্য) ক্াগজ যফযা ংক্রান্ত 

নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৩ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ২০১৮-২০১৯ থ ে 

ফছথ্যযয পথ্যট A4 (পথ্যটাক্রয জন্য) ক্াগজ যফযা ংক্রান্ত 

নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৪ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ২০১৮-২০১৯ থ ে 

ফছথ্যযয পথ্যট A4 (ক্রম্পউটাথ্যয ব্যফাথ্যযয জন্য) ক্াগজ যফযা 

ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৫ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ২০১৮-২০১৯ থ ে 

ফছথ্যযয পথ্যট ররগ্যার (ক্রম্পউটাথ্যয ব্যফাথ্যযয জন্য) ক্াগজ 

যফযা ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৬ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ২০১৮-২০১৯ থ ে 

ফছথ্যযয শ্রক্রাক্ারযজ  ন্যান্য ভারাভার যফযা ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 
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৭৭ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ত্র ক্াম োরথ্যয়য 

ব্যফহৃত রদনাজপুয -ঘ-২১১-০০৫৬ নং গাড়ীয পুথ্যযাথ্যনা পাআর শ্রপ্রযণ 

প্রথ্যে। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭১ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয রফরবন্ন শ্রষ্টনাযী ভারাভার ক্রথ্যয়য ব্যয় ভঞ্জুযী 

নরথঃ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭২ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় বফথ্যনয আন্টাযথ্যনট ংথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথঃ আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৩ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

যংপুয-ঘ-১১-০০৮৯ নং জী গাড়ীয শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৪ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

অতাধীন ক্াম োরয়মূথ্যয ভটযমান থ্যক্থ্যজা শ্রঘালণা ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৫ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

শ্রভথ্যরা ১৫-১৬৪৬ নং গাড়ীয শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৬ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - াফনা-ঘ-১১-০০৫১নং 

জী গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৭ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-ঘ-১৩-

৫৮৯৯নং জী গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৮ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - গাড়ী ক্াজক্যণ 

প্রথ্যে। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৭৯ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-গ-১১-

৮৩২৬ নং গাড়ীয শ্রভযাভত / শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮০ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় 

রধদপ্তথ্যযয রফরবন্ন শ্রষ্টনাযী ভারাভার রফরজথ্যপ্র শ্রথথ্যক্যফযা নরথ 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮১ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-চ-৫৬-

২২৬৮ নং ভাথ্যক্রাফাথ্যয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮২ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - র্করভল্লা-চ-৫১-০০৬৫ 

নং ভাথ্যক্রাফাথ্যয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮৩ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-ঘ-১৫-১৬৪৬নং জী গাড়ীয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮৪ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

রফরফধ নরথ - ভফায় বফন ব্যফস্থানা  যিণাথ্যফিণ ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮৫ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

ভাআথ্যক্রাফা নং- চট্ট শ্রভথ্যট্টা-চ-৫১-২৩৩৫ এয ারব েরং ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮৬ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

গাড়ী ফযাথ্যেয নারথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮৭ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - চট্ট শ্রভথ্যট্টা-চ-৫১-

২৩৩৫ নং ভাআথ্যক্রাফাথ্যয শ্রভযাভত/ শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮৮ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যট্টা-ঘ-১৩-

৫৮৯৯ নং জী গাড়ীয শ্রভযাভত/শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৮৯ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - ঢাক্া শ্রভথ্যরা চ-৫৬-

২২৬৮ শ্রভযাভত /শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৯০ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

মানফান ক্রয়/যিণাথ্যফিণ/জ্বারানী/শ্রভযাভত - রথ্যরট-ঘ-১১-

০২৭০নং জী গাড়ীয শ্রভযাভত/শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৯১ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ক্রভটিয বা অফান ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

৯২ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় বফন ব্যফস্থানা যিণাথ্যফিন ক্রভটিয বায ক্ামরফফযণী াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

৯৩ পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় বফন ক্যাথ্যপথ্যটরযয়া ংক্রান্ত নরথ াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

৯৪ পাআন্যান্প 

ািা-০৩ 

াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত চূড়ান্ত উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। আ-নরথথ্যত 

ংযরিত 

৯৫ পাআন্যান্প াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ ০২ আ-নরথথ্যত 
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ািা-০৩ 

৯৬ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন তে রধক্ায অআন,২০০৯ রফলয়ক্ প্ররিণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

৯৭ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন রযদ েন প্ররতথ্যফদন মূল্যায়ন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

৯৮ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন রচফ ভথ্যাদথ্যয়য রযদ েন প্ররতথ্যফদন মূল্যায়ন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

৯৯ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন রযদ েন অথ্যদ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
১০০ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ররডএ/ডাটাথ্যফজ (রএভঅআএ) প্রস্ততক্যণ ংক্রান্ত নরথথ্যত ংযরিত 
১০১ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন আ-নরথ রফলয়ক্ ত্রারা  প্ররিণ ংক্রান্ত নরথথ্যত ংযরিত 
১০২ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন                     -১৫৮/২০২১           নরথথ্যত ংযরিত 

১০৩ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন                                       নরথথ্যত ংযরিত 

১০৪ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন                                              । নরথথ্যত ংযরিত 

১০৫ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন           আ  , ২০০৯ এ           ও                   নরথথ্যত ংযরিত 

১০৬ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন ২০২২-২০২৩                                           নরথথ্যত ংযরিত 

১০৭ ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন                             ২০২২-২০২৩ ১              নরথথ্যত ংযরিত 

১০৮ অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.

০৬.০০৬.১৮ 

রফরবন্ন ক্রভটি গঠন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১০৯ অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.

০৬.০০৬.২০ 

ফাংরাথ্যদ ব্যাংক্ ররঃ এয ংোয ক্যায রথ্যিয নতুন অআন প্রণয়ন 

প্রথ্যে। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১১০ অআন-

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০

৩.২২ 

ভন্ত্রণারগয়য ভন্বয় বা ংক্রান্ত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১০৪ অআন-

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০২

৭.২২ 

কভা: ারভান আগেদ বন, অবপ ায়  এয ব্যবিেত নবথ।  নরথথ্যত ংযরিত 

১০৫ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০০

৮.২২ 

এইচ. এভ বদ উজ-জাভান,  াযী বনফন্ধ  এয ব্যবিেত নবথ।  নরথথ্যত ংযরিত 

১০৬ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০২.০০

৯.২২ 

বনগয়ােকৃত প্যাগনর আইনজীফীগদয বফর ংক্রান্ত নবথ।  নরথথ্যত ংযরিত 

১০৭ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২৫.০১

১.২২ 

এইচ. এভ বদ উজ-জাভান,  াযী বনফন্ধ  এয ভ্রভণ ংক্রান্ত 

নবথ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

১০৮ অআন-

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০০

৩.২২ 

ভফায় বভবত আইন-২০০১ (ংগাধন ২০০২ ও ২০১৩) ও ভফায় 

বফবধভারা, ২০০৪ (ংগাবধত ২০২০) ভন্বগয় ং রন প্র া 

ংক্রান্ত উ বভটিয  াম যক্রভ ংক্রান্ত নবথ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

১০৯ অআন-

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০০

৪.২২ 

কভা: আবু াগর কাগর, অবপ  াযী  াভ- বিউটায 

অাগযটয এয  

ব্যবিেত নবথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১১০ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০১

৯.২২ 

কজভ কাাইন, অবপ ায় , এয ব্যবিেত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১১১ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০২

০.২২ 

কেৌতভ কুভায কন,  অবপ ায় , এয ব্যবিেত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১১২ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০২

২.২২ 

এ. এভ ফদরুগদাজা , বযদ য  এয ব্যবিেত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১১৩ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.১৮.০২

৩.২২ 

কভা: বপ উবদন , বযদ য  এয ব্যবিেত নবথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১১৪ অআন-

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২৯.০০

৫.২২ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগে ভাভরা বফলগয় অনুবিত বায নবথ।  নরথথ্যত ংযরিত 
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১১৫ অআন-

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.০৬.০১

৫.২২ 

অবিট  াম যক্রগভয গুনেতভান বৃবিয রগযে েঠিত  বভটিয নবথ।  নরথথ্যত ংযরিত 

১১৬ অআন 

৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৭.০২

৬.২২ 

৫১তভ জাতীয় ভফায় বদফগয ভঞ্চ ব্যফস্থান, াজজ্জা ও 

উ বভবয ংক্রান্ত নবথ।  

নরথথ্যত ংযরিত 

১১৭ অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.

০৬.০০৬.১৮ 

রফরবন্ন ক্রভটি গঠন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১১৮ অআন;৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.

০৬.০০৬.২০ 

ফাংরাথ্যদ ব্যাংক্ ররঃ এয ংোয ক্যায রথ্যিয নতুন অআন প্রণয়ন 

প্রথ্যে। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১১৯ উঃ রঃ(৫৬) প্ররিণ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১২০ উঃ রঃ(৫৭) জাতীয়  অন্তজোরতক্ রদফ উদমান ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১২১ উঃ রঃ(৫৮) শ্রগথ্যজথ্যটড রপাযগথ্যণয ফদরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১২২ উঃ রঃ(৫৯) ননথ্যগথ্যজথ্যটড রপাযগথ্যণয ফদরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১২৩ উঃ রঃ(৬০) ক্ভ েক্তো ক্ভ েচাযীথ্যদয থ্যদান্নরত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১২৪ উঃ রঃ(৬১) ভজুদ ভারাভার মাচাআ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১৫৩ উঃ রঃ(৬৩) ফাংরাথ্যদ ভফায় রল্প ংস্থা (ীঃ) এয শ্রজনাথ্যযটয ক্রয় ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৫৪ উঃ রঃ(৬৪) রফরফধ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১৫৫ উঃ রঃ(৬৫) তে রধক্ায অআন, ২০০৯ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১৫৬ উঃ রঃ(৬৬) রদ র্করভল্লা আন্ডারিয়ার শ্রক্া- াথ্যযটিব শ্রাঃ ররঃ এয াধাযণ 

শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৫৭ উঃ রঃ(৬৭) রদ র্করভল্লা আন্ডারিয়ার শ্রক্া- াথ্যযটিব শ্রাঃ ররঃ এয ভজুদ ভারাভার 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৫৮ উঃ রঃ(৬৮) ফাংরাথ্যদ ভফায় রল্প ংস্থা (ীঃ) এয শ্রটষ্ট রডট ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১৫৯ উঃ রঃ(৬৯) ফাংরাথ্যদ ভফায় রল্প ংস্থা (ীঃ) এয ফারল েক্ াধাযণ বা ংক্রান্ত 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৬০ উঃ রঃ(৭০) শ্রানায ফাংরা ভফায় ক্টন রভর ররঃ এয ফারল েক্ াধাযণ বা 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৬১ উঃ রঃ(৭১) শ্রানায ফাংরা ভফায় ক্টন রভর ররঃ এয াধাযণ শ্রমাগাথ্যমাগ 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৬২ উঃ রঃ(৭২) রদ আষ্টোন শ্রক্া- াথ্যযটিব জুট শ্রাঃ এয ক্াম েরফফযণী ংক্রান্ত নরথ।  নরথথ্যত ংযরিত 

১৬৩ উঃ রঃ(৭৩) শ্রক্া- াথ্যযটিব জুট রভর ররঃ এয ভজুদ ভারাভার মাচাআ ংক্রান্ত 

নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৬৪ )কৃরল ষণ-১৬(-১৬  রিারীক্যণ প্রক্থ্যল্পয রযটান ে নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১৬৫ )কৃরল ষণ-১৭(-১৭  ফাংরাথ্যদ জাতীয় ল্লী উন্নয়ন ভফায় শ্রপডাথ্যযন এফং ফাংরাথ্যদ 

জাতীয় অিচালী ভফায় শ্রপডাথ্যযন এয ভাভরা ংক্রান্ত রযটান ে। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৬৬ )কৃরল ষণ-১৮(-১৮  ভারক্ ভন্বয় বায তে নরথথ্যত ংযরিত 

১৬৭ কৃরলজরল্প-১৮৪/১২ রফরবন্ন তে যফযা ংক্রান্ত নরথ মুরিত ক্র 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৬৯ ০২/১৮ টাোআর শ্রজরায ভৎস্যজীফী ভফায় রভরত রর; এয রবথ্যমাগ 

ংক্রান্ত নরথ 

মুরিত ক্র 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৭০ ০২/১৮ পরযদপুয শ্রজরায ভৎস্যজীফী ভফায় রভরত রর; এয রবথ্যমাগ 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৭১ ৬৮/৮০(ং-৯) ভৎস্যজীফী ভফায় রভরত রর; এয ফাথ্যজট ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৭২ ৬৮/৮০(ং-৯) ভৎস্যজীফী ভফায় রভরত রর; এয ফাথ্যজট ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
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১৭৩ ৯৪/১০ জাতীয় ংথ্যদয যক্াযী প্ররতস্ঠান ক্রভটি ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
১৭৪ ১২১/১১ নফভ জাতীয় ংথ্যদয স্থায়ী ক্রভটি ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 
১৭৫ ৭৫/১০ রফরফধ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৭৬ ২০৫/১৩ জাতীয়/জাতীয় ম োথ্যয়য ভফায় রভরতয রডট ফযাে ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৭৭ ২০৩/১৩ থ্যঘারলত ক্ভ েচাযীথ্যদয থ্যদান্নরত ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৭৮ ৩০৬/১৬ আ নরথয তে ংযিণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৭৯ ২৮৬/১৫ কৃরলজ রল্প ািায রবথ্যমাগ প্ররতক্ায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথথ্যত ংযরিত 

১৮০ ১২৩/১১ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয শ্রটরফর ফ 

আর্কথ্যভন্ট নুথ্যভাদন ংক্রান্ত নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

১৮১ ১৮৪/১২ কৃরলজ রল্প ািায তে যফযা ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৮২ ১৭৭/১২ রভল্ক আউরনয়ন রর: এয েরভক্ /ক্ভ েচাযী রনথ্যয়াগ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৮৩ ০৯/২০ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয স্থায়ী 

রবরিথ্যত জনফর রনথ্যয়াগ 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৮৪ ১৯৮/১৩ রভল্ক আউরনয়ন রর: এয ভফায় রভরত রর: এয ফাথ্যজট ংক্রান্ত নরথথ্যত ংযরিত 

১৮৫ ১২/২০ তে রধক্ায অন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৮৬ ২৩৭/৯৭ রনফন্ধক্  ভারযচারক্ ভথ্যাদথ্যয়য অথ্যদ রনথ্যদ ে ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৮৭ ২৩০/২০০১ ািায় রপ রযদ েন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৮৮ ০২৪/৯৯ রফগঞ্জ শ্রজরায ভৎস্যজীফী ভফায় রভরত রর: এয রবথ্যমাগ 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৮৯ রয:  উন্ন: ফেফন্ধুয গণমুিী ভফায় বাফনায অথ্যরাথ্যক্ ফেফন্ধু ভথ্যডর গ্রাভ 

প্ররতষ্ঠা াআরট ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৯০ রয:  উন্ন: রযক্ল্পনা  উন্নয়ন ািায রফরবন্ন প্ররতথ্যফদন শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৯১ রয:  উন্ন: রযক্ল্পনা  উন্নয়ন ািা  এয জেন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৯২ রয:  উন্ন: অআএভআরড ছক্ নং-০৫/২০০৩ (ংথ্যারধত) নুমায়ী প্ররতথ্যফদন 

ংক্রান্ত নরথ (ফাস্তফায়ন)।  

নরথথ্যত ংযরিত 

১৯৩ রয:  উন্ন: উন্নয়ন শ্রভরা ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৯৪ রয:  উন্ন: Green Climate Fund এয প্রস্তাফ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

১৯৫ রয:  উন্ন: প্রস্তাফ মূল্যায়ন ক্রভটি ত্র শ্রমাগাথ্যমাগ নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৯৬ রয:  উন্ন: APA রযটান ে ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৯৭ রয:  উন্ন: সুরফধা ফরঞ্চত ভররাথ্যদয জীফনমাত্রায উন্নয়ন প্রক্ল্প নুথ্যভাদন 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৯৮ রয:  উন্ন: Development of ICT call E-citizen 

services in the Department of-co 

operatives ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

১৯৯ গৃ:ভরফ-১ ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি (এরএ) রযটাণ ে নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০০ গৃ:ভরফ-২ ভাভরায রযটাণ ে ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০১ ভাথ্যক্েট (.ব্যফ.) (২৯) আ-পাআর নরথ ফাস্তফায়থ্যনয রথ্যিয ািায নরথয তে নরথথ্যত ংযরিত 

২০২ ভাথ্যক্েট (.ব্যফ.) (৩০) রফরবন্ন রভরতয রডভান্ত পয জারে শ্রনাটি ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০৩ ভাথ্যক্েট (.ব্যফ.) (৩১) রফরবন্ন রভরতয ররগ্যার শ্রনাটি ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০৪ ভাথ্যক্েট (.ব্যফ.) (৩২) ভফায় রধদপ্তথ্যযয শ্রফা প্রদান ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০৫ ভাথ্যক্েট (.ব্যফ.) (৩৩) ক্ভ েফন্টন তাররক্া ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০৬ ভাথ্যক্েট (প্রা) (২) ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০৭ ভাথ্যক্েট (৩৪)(.ব্যফ.) (২২) জাতীয় ংথ্যদয প্রথ্যনয উিয শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

২০৮ রডট-১ ভফায় ফাজায ক্নথ্যাটিয়াভ এয ভজুদ ভারাভার ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২০৯ রডট-১ জাতীয়  জাতীয় মাথ্যয়য  শ্রদব্যাী ক্ভ েএরাক্া রফরষ্ট ভফায় নরথথ্যত ংযরিত 
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রভরতয রডট শ্রনাট মাথ্যরাচনা ংক্রান্ত নরথ। 

২১০ রডট-১ শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় ব্যাংক্  র্ভরভ উন্নয়ন ব্যাংক্ ভফায় ব্যাংক্ মুথ্যয 

রনযীরিত অরথ েক্ রফফযনীয নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

২১১ রডট-১ রডট-১ ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয রনথ্যয়াগ/ফদরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২১২ রডট-১ রি-ভারক্ ভন্বয় বায নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২১৩ রডট-১ শ্রগথ্যজথ্যটড ক্ভ েক্তোথ্যদয শ্রমাগদান  নমুনা স্বািয ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২১৪ রডট-১ প্রাথরভক্  শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরতয রডট ংরিষ্ট রবথ্যমাগ 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

২১৫ রডট-১ রডট -১ ািায উ-রনফন্ধক্ এয প্রররিন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২১৬ রডট-১ ক্ভ েক্তোথ্যদয প্ররিণ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২১৭ রডট-১ ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয রফবাগীয় ভাভরায তদন্ত ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২১৮ রডট-১ শ্রটষ্ট রডট ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২১৯ রডট-১ ভফায় রধদপ্তথ্যযয রডট শ্রথ্যরয বা ংক্রান্ত নরথ । নরথথ্যত ংযরিত 

২২০ রডট - ২ ভফায় রধদপ্তথ্যযয দয ক্াম োরথ্যয়য উদ্ধেতন ক্ভ েক্তোথ্যদয রি-

ভারক্ ভন্বয় বায নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

২২৩ রডট - ২ রডট-০২ ািায ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয রনথ্যয়াগ/ফদরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২২৪ রডট - ২ রফবাগীয় ভাভরায তদন্ত ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২২৫ রডট - ২ আ-পাআর (নরথ) ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২২৬ রডট - ২ AwWU g¨vbyqv‡ji Av‡jv‡K cÖwk¶Y msµvšÍ bw_| নরথথ্যত ংযরিত 

২২৭ রডট - ২ wbixÿv g¨vby‡qj weZiY msµvšÍ bw_| নরথথ্যত ংযরিত 

২২৮ m¤úªmviY wØ- gvwmK mgš̂q mfvi bw_ bw_‡Z msiwÿZ 
২২৯ m¤úªmviY Kg©kvjv/‡mwgbvi msµvšÍ bw_ bw_‡Z msiwÿZ 
২৩০ m¤úªmviY ‡mwgbvi IqvK©kc ÷vwWUzi¨(wmKUve) msµvšÍ bw_| bw_‡Z msiwÿZ 
২৩১ প্রচায  প্রক্ানা RvZxqmgevqw`emmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
২৩২ প্রচায  প্রক্ানা RZxqmgevqcyi¯‹vi msµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
২৩৩ প্রচায  প্রক্ানা wewfbœc`KmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৩৪ প্রচায  প্রক্ানা AvšÍR©vwZKevwYR¨ †gjvmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৩৫ প্রচায  প্রক্ানা GKz‡keB †gjvmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৩৬ প্রচায  প্রক্ানা Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`I wb‡qvMe`jxmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
২৩৭ প্রচায  প্রক্ানা wØ- gvwmKmgš^qmfvibw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৩৮ প্রচায  প্রক্ানা Kg©kvjv/‡mwgbvimsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৩৯ প্রচায  প্রক্ানা ‡mwgbviIqvK©kcmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৪০ প্রচায  প্রক্ানা mgevqcwÎKvmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৪১ প্রচায  প্রক্ানা mgevqAwa`ß‡iijvB‡eªixmsµvšÍbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

২৪২ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.২৭ (০১) 

এররজআরডক্তৃেক্ফাস্তফারয়তারনব্যফস্থানাভফায়রভরতররঃএযরফরব

ন্নরবথ্যমাগংক্রান্তনরথ । 

নরথথ্যতংযরিত 

২৪৩ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.১৬ (০১) 

ভফায়রধদপ্তথ্যযযভারক্ক্াম োফরীযপ্ররতথ্যফদনংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৪৪ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.০৬ (০১) 

ারনব্যফস্থানাভফায়রভরতররঃএযউথ্যজরা/শ্রজরামাথ্যয়নুরষ্ঠত

ভন্বয়বাযনরথ ।  

নরথথ্যতংযরিত 

২৪৫ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.২৫ (০১) 

শ্রজন্ডাযরফলয়ক্প্ররিক্প্ররিণ (TOT) নরথথ্যতংযরিত 

২৪৬ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.১৮ (০১) 

ফারল েক্ক্ভ েম্পাদনচুরিংক্রান্তনরথ । নরথথ্যতংযরিত 

২৪৭ 
গথ্যফলণাািা 

০৪৩.৩২ (০১) 

ারনব্যফস্থানাভফায়রভরত ররঃ (াফ) এয 

রডটগ্রগরতভারক্প্ররতথ্যফদনংক্রান্তরযট োণ ে । 

নরথথ্যতংযরিত 

২৪৮ 
গথ্যফলণাািা 

০৪৩.৩৯(০১) 

ারনব্যফস্থানাভফায়রভরতযনত্রভারক্ 

প্ররতথ্যফদনছক্ংক্রান্তরযটাণ ে । 

নরথথ্যতংযরিত 
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২৪৯ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.২৭ (০১) 

রবথ্যমাগগ্রণ  রনষ্পরিংক্রান্তভারক্রযট োণ ে।  নরথথ্যতংযিরত 

২৫০ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.১৮ (০১) 

জাতীয়রনযািাংক্রান্তপ্ররতথ্যফদনভারক্রযট োণ ে । নরথথ্যতংযরিত 

২৬১ গথ্যফলণাািা 

০৪৩.১৮ (০১) 

ফারল েক্ক্ভ েম্পাদনচুরিথ্যতগৃীতক্াম েক্রভ, ভারক্ 

/বত্রভারক্গ্রগরতপ্ররতথ্যফদনংক্রান্তরযট োণ ে।  

নরথথ্যতংযরিত 

২৬৩ : : এভঅআএ অেয়ণ প্রক্থ্যল্পয রফরবন্ন রবথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৬৪ : : এভঅআএ ভফায় রধদপ্তথ্যযয ফারল েক্ প্ররতথ্যফদন (শ্রক্া-রড েথ্যনট)   ফারল েক্ 

প্ররতথ্যফদন প্রস্তুত ংক্রান্ত নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

২৬৫ : : এভঅআএ অেয়ণ/অেয়ণ (শ্রপআজ-২)/অেয়ণ-২ প্রক্থ্যল্পয রযদ েন প্ররতথ্যফদন 

ংক্রান্ত নরথ। (৭২) 
নরথথ্যত ংযরিত 

২৬৬ : : এভঅআএ অেয়ণ প্রক্থ্যল্পয ষণ ক্াম েক্রথ্যভয ত্র শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৬৭ : : এভঅআএ ভফায় রধদপ্তথ্যযয ফারল েক্ ক্ভ ে ম্পাদন চুরি (এরএ) ংক্রান্ত 

নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

২৬৮ : : এভঅআএ রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাথ্যনয নুকূথ্যর ভফায় রভরতয উয চারত তে 

শ্রপ্রযণ ংক্রান্ত নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

২৬৯ : : এভঅআএ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাথ্যগয তে ফাতায়ন  ারনাগাদক্যণ 

ংক্রান্ত নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

২৭০ ব্যাংক্  ফীভা – ২১ রি-ভারক্ভন্বয়বাংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৭১ ব্যাংক্  ফীভা – ২২ বত্রভারক্রযটান েংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৭২ ব্যাংক্  ফীভা – ২৩ ভারক্রযটান েংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৭৩ ব্যাংক্  ফীভা – ২৪ জেনংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৭৪ ব্যাংক্  ফীভা – ২৫ রটিথ্যজনচাট োযংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৭৫ ব্যাংক্  ফীভা – ২৬ রযদ েনংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৭৬ ব্যাংক্  ফীভা – ২৭ ভাভরাযভারক্  বত্রভারক্রযটান েংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

২৭৭ শ্রঃ রঃ প্ররিণ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৭৮ শ্রঃ রঃ জাতীয়  অন্তজোরতক্ রদফ উদমান ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৭৯ শ্রঃ রঃ শ্রগথ্যজথ্যটড রপাযগথ্যণয ফদরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮০ শ্রঃ রঃ ননথ্যগথ্যজথ্যটড রপাযগথ্যণয ফদরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮১ শ্রঃ রঃ ক্ভ েক্তো ক্ভ েচাযীথ্যদয থ্যদান্নরত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮২ শ্রঃ রঃ আ-নরথ রফলয়ক্ নরথথ্যত ংযরিত 

২৮৩ শ্রঃ রঃ ক্রম্পউটায ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮৪ শ্রঃ রঃ শ্রষ্টনাযী ভারাভাথ্যরয চারদা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮৫ শ্রঃ রঃ রফরফধ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮৬ শ্রঃ রঃ ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয ক্ভ েফন্টন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮৭ শ্রঃ রঃ তে রধক্ায অআন, ২০০৯ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮৮ শ্রঃ রঃ ভফায় অআন নীরতভারা  রনয়ভাফরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

২৮৯ শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ জাতীয় ভফায় রল্প রভরত ররঃ এয ফারল েক্ াধাযণ 

বা  ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

২৯০ শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ ভাথ্যক্েটিং শ্রাাআটি ররঃ এয ফারল েক্ াধাযণ বা  

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

২৯১ শ্রঃ রঃ ফাংরাথ্যদ থ্যটারযক্সা চারক্ ভফায় শ্রপডাথ্যযন ররঃ এয ফারল েক্ 

াধাযণ বা  ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

২৯২ শ্রঃ রঃ রি-ভারক্ ভন্বয় বায নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
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ক্যাটাগরয-ঘ (‘ঘ’ শ্রেরণয তে)  
 

1.  রাফ ািা (থ ে)(১) রফরফধ নরথ আ-নরথথ্যত ংযরিত 

2.  রাফ ািা (থ ে)(১) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েচাযীগথ্যণয শ্রফতন বাতা ংক্রান্ত রফর  ন্যান্য 

নরথ। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
3.  রাফ ািা (থ ে)(৪) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েচাযীগথ্যণয ভ্রভণ বাতা ংক্রান্ত রফর  ন্যান্য 

নরথ। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
4.  রাফ ািা (থ ে)(৩০) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েক্তোগথ্যণয ভ্রভণ বাতা ংক্রান্ত রফর  ন্যান্য 

নরথ। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
5.  রাফ ািা (থ ে)(০২) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয ফাা ফযাে অথ্যফদন ংক্রান্ত  

নরথ। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
6.  রাফ ািা (থ ে)(০২)  ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয  াটর রফর অদায় ংক্রান্ত 

নরথ । 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
7.  রাফ ািা (থ ে)(০২)  ক্ভ েচাযীথ্যদয ছুটি,ফদরী, শ্রমাগদান,স্থায়ীক্যণ ংক্রান্ত নরথ । াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
8.  রাফ ািা (থ ে)(০৩)  াধাযন বরফষ্য তরফর রাফ নম্বয শ্রিারা ংক্রান্ত নরথ। াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
9.  রাফ ািা (থ ে)(০১)  অনায ফারনীয দস্যথ্যদয শ্রফতন বাতা ংক্রান্ত রফথ্যরয নরথ। াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
10.  রাফ ািা (থ ে)(০১)  রফবাগীয় ভফায় ক্াম োরয় মূথ্যয যুগ্মরনফন্ধক্থ্যদয ভ্ররভণসূচী  রফথ্যরয 

নরথ। 

াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
11.  রাফ ািা (থ ে)(০১)  ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয ডাক্টিথ্যক্ট ংক্রান্ত নরথ। াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 
12.  রাফ ািা (থ ে)(৩০)  ভফায় রধদপ্তয, ঢাক্া এয রফরবন্ন রফথ্যরয নরথ। াড ে পাআথ্যর 

ংযরিত 

13.  পাআন্যান্প ািা-০৩ ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীগথ্যণয  াধাযণ বরফষ্যৎ তরফর 

থ্যত রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

14.  পাআন্যান্প ািা-০৩ খুরনা রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

15.  পাআন্যান্প ািা-০৩ রথ্যরট রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

16.  পাআন্যান্প ািা-০৩ ঢাক্া রফবাথ্যগয াধাযণ বরফষ্য তরফর থ্যত রগ্রভ উথ্যিারন ংক্রান্ত 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

17.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

উথ্যজরা ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয ২০২১-২২ থ ে ফছথ্যযয ফাথ্যজট ফন্টন 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

18.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

শ্রজরা ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয ২০২০-২১ থ ে ফছথ্যযয ফাথ্যজট ফন্টন নরথ। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

19.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

ভফায় প্ররিণ  রিা আনরষ্টটিউটমূথ্যয ২০২০-২১ থ ে ফছথ্যযয 

ফাথ্যজট ফন্টন নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

20.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

উথ্যজরা ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয ২০১৯-২০ থ ে ফছথ্যযয ফাথ্যজট ফন্টন 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

21.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

রফবাগীয় ভফায় ক্াম োরয়মূথ্যয ২০১৯-২০ থ ে ফছথ্যযয ফাথ্যজট ফন্টন 

নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

22.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-২ 

ভফায় প্ররিণ  রিা আনরষ্টটিউটমূথ্যয ২০১৯-২০ থ ে ফছথ্যযয 

ফাথ্যজট ফন্টন নরথ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

23.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - শ্রষ্টনাযী ভারাভার 

যফযাথ্যয নরথ ংক্রান্ত। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

24.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

শ্রেনারয াভগ্রীয চারদাত্র/ভারাভার যফযা - ভফায় রধদপ্তথ্যযয 

জন্য রফরজথ্যপ্র থ্যত রফরবন্ন পযভ যফযা ংক্রান্ত নরথঃ 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 
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25.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

রবঅআর রাউঞ্জ ব্যফাথ্যযয নুভরত প্রথ্যে। আ-নরথথ্যত ংযরিত 

26.  পাআন্যান্প ািা 

ািা-০৪ 

ভফায় রধদপ্তথ্যযয প্রধান ক্াম োরথ্যয়য শ্রফজথ্যভন্ট াভরয়ক্ ব্যফায 

প্রংথ্যগ। 

আ-নরথথ্যত ংযরিত 

27.  ভন্বয়  ক্ভ েমূল্যায়ন        /                             আ-নরথথ্যত ংযরিত 

28.  উঃ রঃ(৭৪) ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

29.  উঃ রঃ(৭৫) ছুটি ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

30.  উঃ রঃ(৭৬) ভারক্, বত্রভারক্, ফারল েক্ রযট োণ নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

31.  উঃ রঃ(৭৭) রফরবন্ন প্রক্ায বায শ্রনাটি। নরথথ্যত ংযরিত 

32.  উঃ রঃ(৭৮) জাতীয় রনযািা ংরিষ্ট প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

33.  উঃ রঃ(৮৯) শ্রষ্টনাযী ভারাভাথ্যরয চারদা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

34.  ০৩/৭৯(ং-৭) ভিণারথ্যয়য ভারক্ ভন্বয় বা ংক্রান্ত নরথ মুরিত ক্র নরথথ্যত 

ংযরিত 

35.  ৪০/২০০৩(ং-২) ফারল েক্ প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ মুরিত ক্র নরথথ্যত 

ংযরিত 

36.  ০৩/৭৬(ং-২) কৃরলজ রল্প ািায ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদ ঐরচ্ছক্ ছুটি ংক্রান্ত নরথ  

37.  ২০০১/১০ কৃরলজ রল্প ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয বনভরিক্ ছুটি ংক্রান্ত নরথ  

38.  ১৩১/১১ কৃরলজ রল্প ািায ভারাভার ংক্রান্ত নরথ  

39.  ৪২০/৮৩ ক্ভ েক্তোথ্যদয শ্রটররথ্যপান ংক্রান্ত নরথ  

40.  ২২৭/৮৪ ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয দারয়ে ংক্রান্ত নরথ  

41.  ২২৩/৮৪(ং-৩) শ্রেনাযী ভারাভার ংক্রান্ত নরথ  

42.  ২২১/৮৪(ং-১০) ভফায় রধদপ্তথ্যযয ক্ভ েক্তোগথ্যণয ভন্বয় ভারক্/রিভারক্ ভন্বয় বায 

নরথ 

 

43.  ১৩৬/১১ evsjv‡`k ỳ» Drcv`bKvix mgevq BDwbqb wj: এয ফারল েক্ াধাযণ 

বায নরথ 

 

44.  ৩১২/১৬ কৃরলজ রল্প ািায অফাফত্র ংক্রান্ত নরথ  

45.  রয:  উন্ন: আ-গবেথ্যনন্প/উদ্ভাফনী ক্ভ েরযক্ল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

46.  রয:  উন্ন: ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি ২০১৮-২০১৯ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

47.  রয:  উন্ন: অআ.এভ.আরড রযথ্যাট ে ংক্রান্ত নরথ (ভারক্-০৫/২০০৮  বত্রভারক্) নরথথ্যত ংযরিত 

48.  রয:  উন্ন: এক্টি ফারড় এক্টি িাভায প্রক্ল্প ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

49.  রয:  উন্ন: ৭ভ ঞ্চফারল েক্ রযক্ল্পনা প্রণয়ন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

50.  রয:  উন্ন: ৬ষ্ঠ ঞ্চফারল েক্ী রযক্ল্পনা (২০১১-২০১২) প্রণয়ন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

51.     : ও   :          ও                         ।              
52.     : ও   :       ও                                              

   । 

             

53.     : ও   :                                         
54.  ভাথ্যক্েট 

(প্রা) (০৪) 

ক্ভ েচাযীথ্যদয ছুটি ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

55.  ভাথ্যক্েট 

(.ব্যফ.) (৩৩) 

রফরবন্ন রভরত রযদ েন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

56.  ভাথ্যক্েট 

(.ব্যফ.) (৩৪) 

রক্ংশুক্ ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয াধাযণ বা/রফথ্যল াধাযণ 

বায নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

57.  ভাথ্যক্েট 

(প্রা) (০৫) 

উর্ধ্েতন ক্তৃেথ্যিয অথ্যদ রনথ্যদ ে প্ররতারন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

58.  ভাথ্যক্েট 

(.ব্যফ.) (৩৫) 

ফায়থ্যন ন্যস্ত এ.রড.এ  রফযা ফহুমুিী ভফায় রভরত ররঃ এয 

নরথ  

নরথথ্যত ংযরিত 

59.  ভাথ্যক্েট 

(.ব্যফ.) (৩৬) 
জাতীয় শুদ্ধাচায শ্রক্ৌর ফাস্তফায়ন ক্ভ ে রযক্ল্পনা প্রণয়ন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

60.  রডট-১ ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

61.  রডট-১ জাতীয় ভফায় রভরতয রডট ফযাে ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

62.  রডট-১ শ্রদব্যার ক্ভ েএরাক্া রফরষ্ট শ্রক্ন্দ্রীয় ভফায় রভরতয রডট ফযাে নরথথ্যত ংযরিত 
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ংক্রান্ত নরথ 

63.  রডট-১ শ্রদব্যার ক্ভ েএরাক্া রফরষ্ট প্রাথরভক্ ভফায় রভরতয রডট ফযাে 

ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

64.  রডট-১ জাতীয়,শ্রদব্যার ক্ভ েএরাক্া রফরষ্ট শ্রক্ন্দ্রীয়  প্রাথরভক্ ভফায় রভরতয 

রডট গ্রগরত বা  ংক্রান্ত নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

65.  রডট-১ ভিনারয়  রফবাথ্যগয জেন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

66.  রডট-১ রডট শ্রনাট মাথ্যরাচনা ভারক্ রযট োন নরথথ্যত ংযরিত 

67.  রডট-১ রডট অরি  অরথ েক্ রনয়ভ/অত্মাৎ মাচাআ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

68.  রডট – ২ ক্য ব্যতীত যাজস্ব (নন ট্যাক্স শ্রযরবরনউ) প্রারপ্ত ংক্রান্ত রযটাণ ে। নরথথ্যত ংযরিত 

69.  রডট – ২ ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি (এরএ) ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

70.  রডট – ২ শ্রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাম্তফায়ন গ্রগরত ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

71.  রডট – ২ রডট অরি রনস্পরি ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

72.  রডট – ২ weAviwWwef~³ cÖv_wgK mgevq mwgwZi wbixÿv msµvšÍcÎ †hvMv‡hvM 

bw_| 

নরথথ্যত ংযরিত 

73.  রডট - ২ weAviwWwef~³  mgevq mwgwZi wbixÿv AMÖMwZ msµvšÍ wiUvY©|    নরথথ্যত ংযরিত 

74.  রডট – ২ রনফন্ধন প্রদান  ফারতর ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

75.  রডট – ২ বক্রভারক্ রযংখ্যান ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

76.  রডট – ২ রডট ািায ক্ভ েক্াথ্যন্ডয উয ভারক্ চুম্বক্ প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

77.  রডট – ২ রডট গ্রগরত রনযীিা রপ  রনফন্ধন রপ অদাথ্যয়য রফফযণী নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

78.  রডট – ২ রনযীিা রপ Av`vqংক্রান্ত রযটাণ ে। নরথথ্যত ংযরিত 

79.  রডট – ২ রনফন্ধন রপ Av`vqংক্রান্ত রযটাণ ে। নরথথ্যত ংযরিত 

80.  রডট – ২ 18 I 22 aviv Abyhvqx cÖv:  †K› ª̀xq mgevq mwgwZয AšÍeZ©xKwgwU 

cyb:MVY ংক্রান্ত রযটাণ ে। 

নরথথ্যত ংযরিত 

81.  রডট - ২ ক্ভ েরযক্ল্পনায ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

82.  রডট - ২ শ্রাার রভরডয়া ংরা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

83.  রডট – ২ Awf‡hvM MÖnY I wb®úwË ংক্রান্ত রযটাণ ে। নরথথ্যত ংযরিত 

84.  রডট - ২ A‡hvM¨ cwiPvjK ewn¯‹vi msµvšÍ wiUvY (‰ÎgvwmK)| নরথথ্যত ংযরিত 

85.  রডট – ২ রডট ম্যানুয়ার নুমায়ী ম্পারদত রডট ক্াম েক্রভ ংক্রান্ত ভারক্ 

রযটাণ ে। 

নরথথ্যত ংযরিত 

86.  রডট – ২ রবযাং রফতযণকৃত রভরতয ংখ্যা  রবযাং রফতযণ রযভান ংক্রান্ত 

নরথ 

নরথথ্যত ংযরিত 

87.  রডট – ২ ক্াম েক্য ভফায় রভরত রচরিতক্যণ,রনফন্ধন ফারতর  ফায়ণ 

ংক্রান্ত রযটাথ্যণ েয নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

88.  রডট – ২ ভফায় রভরতমুথ্যয রডথ্যট উদঘাটিত তরফর অত্মাৎ  ারস্তমুরক্ 

ব্যফস্থায রফফযণী ংক্রান্ত নরথ।   (রযটাণ ে ংক্রান্ত) 
নরথথ্যত ংযরিত 

89.  রডট – ২ mwgwZi wbR¯̂ Znwej n‡Z FY cÖ`vb I Av`vq msµvšÍ wiUvY ©| নরথথ্যত ংযরিত 

90.  রডট – ২ রডট রযথ্যাথ্যট েয রবরিথ্যত গৃীত ক্াম েক্রথ্যভয গ্রগরতয রযটাণ ে । নরথথ্যত ংযরিত 

91.  রডট – ২ উথ্যজরা শ্রক্ন্দীয় ভফায় রভরত (আউররএ) রর: এয রডট শ্র অদায় 

গ্রগরতয ভারক্ রযটাণ ে । 

নরথথ্যত ংযরিত 

92.  রডট – ২ শ্রক্ন্দ্রীয়  প্রাথরভক্ ভফায় রভরতমূথ্যয শ্রয়ায াটি েরপথ্যক্ট রফতযণ 

ংক্রান্ত wiUvY ©| 
নরথথ্যত ংযরিত 

93.  রডট – ২ রযথ্যাট ে রযটাণ ে ংক্রান্ত ত্র শ্রমাগাথ্যমাথ্যগয নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

94.  রডট – ২ রনষ্পন্ন রফলথ্যয়য তাররক্া ংক্রান্ত wiUvY ©| নরথথ্যত ংযরিত 

95.  রডট – ২ রফরফধ াধাযণ  ন্যান্য এ জাতীয় ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

96.  রডট – ২ রডট-০২ ািায ংরিষ্ট শ্রষ্টনাযী ভারাভার ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

97.  রডট – ২ রডট-২ ািায অফাফত্র ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

98.  রডট – ২ রফরবন্ন বায ক্াম েরফফযণী ংযিণ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

99.  রডট - ২ রডট-০২ ািায  ক্ভ েচাযীগথ্যনয ভ্রভণ সূরচয নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

100.  রডট - ২ ভারক্ গ্রগরতয প্ররতথ্যফদন রযদ েন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

101.  রডট - ২ জাতীয় ংদ রনফ োচথ্যনয দারয়ে ারন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

102.  রডট - ২ রনযীিা-০২ ািায ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয প্ররিণ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

103.  রডট - ২ রফরবন্ন দপ্তয থ্যত প্রাপ্ত বায ক্াম েরফফযণী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 
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104.  রডট - ২ রডট-০২ ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয ারজযা ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

105.  রডট - ২ ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয পুরর শ্রবরযরপথ্যক্ন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

106.  রডট - ২ রডট-০২ ািায ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয রনথ্যয়াগ/ফদরী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

107.  রডট - ২  উ-রনফন্ধক্, রনযীিা-০২ এয ভ্রভণসূচী ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

108.  রডট - ২ রনযীিা-০২ ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় প্ররতথ্যফদন 

(এরঅয)ংক্রান্ত নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

109.  রডট - ২ রনযীিা-০২ ািায শ্রগথ্যজথ্যটড ক্ভ েক্তোথ্যদয ফারল েক্ শ্রগানীয় প্ররতথ্যফদন 

(এরঅয)ংক্রান্ত নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

110.  রডট - ২ যক্াযী জাযীর্কত ার্কেরায/অথ্যদ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

111.  রডট - ২ রফরবন্ন ার্কেরায এয অথ্যদ/রনথ্যদ ে ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

112.  রডট - ২  রনযীিা-০২ ািায ক্রম্পউটায  ক্রম্পউটায মিাং ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

113.  রডট - ২ রনযীিা-০২ ািায ক্ভ েচাযীথ্যদয ঐরচ্ছক্, রচিরফথ্যনাদন  রজেত ছুটি 

ংক্রান্ত নরথ। 

নরথথ্যত ংযরিত 

114.  রডট - ২  রনযীিা - ০২ ািায ক্ভ েক্তোথ্যদয দারয়েবায স্তান্তয  গ্রণ ংক্রান্ত 

নরথ 
নরথথ্যত ংযরিত 

115.  রডট - ২ ক্ভ েক্তো/ক্ভ েচাযীথ্যদয পুরর বযারযরপথ্যক্ন ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

116.  রডট - ২ ভফায় রভরত রযদ েন প্ররতথ্যফদন ম োথ্যরাচনা ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

117.  রডট - ২ রনযীিা-২ ািায ক্ভ েফন্টন তাররক্া ংক্রান্ত নরথ । নরথথ্যত ংযরিত 

118.  m¤úªmviY gvwmK I Py¤¦K cÖwZ‡e`b wiUvY© bw_|  bw_‡Z msiwÿZ 
119.  m¤úªmviY ‰ÎgvwmK I evwl©K wiUvb bw_| bw_‡Z msiwÿZ 
120.  m¤úªmviY evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ cÖYqb kxl©K cÖwkÿY Kg©kvjv bw_| bw_‡Z msiwÿZ 
121.  m¤úªmviY kvLvi Kvh©µg cwi`k©b msµvšÍ bw_ bw_‡Z msiwÿZ 
122.  m¤úªmviY Awdm Av‡`k msµvšÍ bw_ bw_‡Z msiwÿZ 

123.  m¤úªmviY gš¿Yvj‡qi miKvix Av‡`k msµvšÍ bw_| bw_‡Z msiwÿZ 
124.  প্রচায  প্রক্ানা ‰ÎgvwmK I evwl©KwiUvbbw_| bw_‡Z msiwÿZ 
125.  প্রচায  প্রক্ানা evwl©KKg©m¤úv`b Pzw³ cÖYqbkxl©KcÖwkÿYKg©kvjvbw_| bw_‡Z msiwÿZ 

126.  প্রচায  প্রক্ানা AwdmAv‡`kmsµvšÍbw_ bw_‡Z msiwÿZ 
127.  : : এভঅআএ ভফায় ধদপ্তথ্যযয ভারক্ ক্াম েরফফযণী (শ্রক্রফথ্যনট) প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত 

নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

128.  : : এভঅআএ বত্রভারক্ রযংখ্যাথ্যনয ত্র শ্রমাগাথ্যমাগ ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

129.  : : এভঅআএ বত্রভারক্ রযংখ্যান প্ররতথ্যফদন ংক্রন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

130.  : : এভঅআএ ফারল েক্ রযংখ্যান প্ররতথ্যফদন ংক্রন ংক্রান্ত নরথ। মুিণ, রফতযণ  

নরথথ্যত ংযিণ। 

131.  : : এভঅআএ থ েননরতক্ ভীিা ংক্রান্ত নরথ। (৩) নরথথ্যত ংযরিত 

132.  : : এভঅআএ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবাথ্যগয ফারল েক্ প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

133.  : : এভঅআএ ভফায় রধদপ্তথ্যযয উথ্যল্লিথ্যমাগ্য বত্রভারক্ জেন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

134.  : : এভঅআএ অেয়ণ/অেয়ণ (শ্রপআজ-২)/অেয়ণ-২ প্রক্থ্যল্পয ভারক্ ষণ ক্াম েক্রথ্যভয 

গ্রগরতয প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

135.  : : এভঅআএ ভফায় রধদপ্তথ্যযয াভরগ্রক্ ক্ভ েক্ান্ড ম্পরক্েত চুম্বক্ প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত 

নরথ। 
নরথথ্যত ংযরিত 

136.  : : এভঅআএ ভফায় রধদপ্তথ্যযয যাজস্ব অয় ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

137.  ব্যাংক্  ফীভা – ২৮ বনরভরিক্ছুটিংক্রান্তনরথ। নরথথ্যতংযরিত 

138.  শ্রঃ রঃ ফারল েক্ ক্ভ েম্পাদন চুরি ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

139.  শ্রঃ রঃ ছুটি ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

140.  শ্রঃ রঃ এরএ ভারক্, বত্রভারক্, ফারল েক্ রযট োণ নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

141.  শ্রঃ রঃ রফরবন্ন প্রক্ায বায শ্রনাটি। নরথথ্যত ংযরিত 

142.  শ্রঃ রঃ জাতীয় রনযািা ংরিষ্ট প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ। নরথথ্যত ংযরিত 

143.  শ্রঃ রঃ ভফায় রধদপ্তথ্যযয ভারক্ ভন্বয় বায নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

144.  শ্রঃ রঃ ভাভরায রযট োণ ংক্রান্ত নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

145.  শ্রঃ রঃ শ্রফা প্রদান প্ররতশ্রুরতয বত্রভারক্ রযটাণ ে নরথথ্যত ংযরিত 

146.  শ্রঃ রঃ রপ অথ্যদ  রফরফধ রফলয় নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

147.  শ্রঃ রঃ জাতীয় শুদ্ধাচায ক্ভ োরা ২০১৮ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত বায় ংগ্রণ নরথথ্যত ংযরিত 



44 

ংক্রান্ত নরথ 

148.  শ্রঃ রঃ রডট , রযদ েন  ফায়ন ংক্রান্ত রযট োণ। নরথথ্যত ংযরিত 

১৪৫. ০২.২০০৫    ভারক্ ভন্বয় বায নরথ নরথথ্যত ংযরিত 

১৪৬. ১১.২০১১   শ্রষ্টনাযী ভারাভাথ্যরয নরথ ঐ 
১৪৭. ২.২০১১  ভিণারয়/রফবাগ মূথ্যয ক্ভ েক্ান্ড ভারক্ প্ররতথ্যফদন ংক্রান্ত নরথ ঐ 
১৪৮. ০৩.২০১০ শ্রক্ররডট ািায ক্ভ েক্ান্ড ংক্রান্ত নরথ  ঐ 

 
 

 


