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  (ছক(ছক--৩৩))  

জ োন :জ োন :      ঢাকা।ঢাকা।                                                                                                                                                                                                                প্রতিবেদবনর মোস : প্রতিবেদবনর মোস : জমজম  ২০২২০২২২  তি. অগ্রগতি প্রতিবেদন।তি. অগ্রগতি প্রতিবেদন।    
  

তেষয়:  তরপ চলমোন জমৌ োসমূবের অগ্রগতির প্রতিবেদনতেষয়:  তরপ চলমোন জমৌ োসমূবের অগ্রগতির প্রতিবেদন   

[এ ছক জকেল প্রতিবেদনোধীন মোবসর[এ ছক জকেল প্রতিবেদনোধীন মোবসর  চলমোন জমৌ োর অগ্রগতির তেেরণ]চলমোন জমৌ োর অগ্রগতির তেেরণ]  

০১০১। স্তর : ট্রোভোস স। স্তর : ট্রোভোস স  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  শুরুর িোতরখশুরুর িোতরখ  সমোতির সম্ভোব্য িোতরখসমোতির সম্ভোব্য িোতরখ  ট্রোভোস স পবয়ন্ট সংখ্যোট্রোভোস স পবয়ন্ট সংখ্যো  জমৌ োর আয়িনজমৌ োর আয়িন  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  ৮৮  

গাজীপুরগাজীপুর  শ্রীপুরশ্রীপুর  শ্রীপুর/শ্রীপুর/৪৩৪৩  ২২/০৫/২২২২/০৫/২২  ২৬/০৫/২২২৬/০৫/২২  ১১১১১১  ৩৫৬৮.৭৬৩৫৬৮.৭৬    

ঢোকোঢোকো  সোভোরসোভোর  দতিণ দতরয়োদতিণ দতরয়োরপুর/রপুর/১৫৪১৫৪  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  ২৬/০৫/২২২৬/০৫/২২  ৩৮৩৮  ১৬৫.২২১৬৫.২২    

কোিলোপুর/কোিলোপুর/১৬০১৬০  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  ৩০৩০  ৩৭.৯০৩৭.৯০    

জসরপুর/জসরপুর/১৬১১৬১  ২৯/০৫/২২২৯/০৫/২২  ২৯/০৫/২২২৯/০৫/২২  ০৮০৮  ৩৯.৯৭৩৯.৯৭    

পোনপোড়ো/পোনপোড়ো/১৬৭১৬৭  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  ৬৭৬৭  ৭৭.৯৮৭৭.৯৮    

েোহ্রো/েোহ্রো/১৬৬১৬৬  ৩০/০৫/২২৩০/০৫/২২  ৩০/০৫/২২৩০/০৫/২২  ২৪২৪  ৩১.৭৪৩১.৭৪    
  

০২০২। স্তর : তকবস্তোয়োর। স্তর : তকবস্তোয়োর  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  শুরুর িোতরখশুরুর িোতরখ  সমোতির সম্ভোব্য সমোতির সম্ভোব্য 

িোতরখিোতরখ  

দল দল 

সংখ্যোসংখ্যো  

পতরমোপকৃি দোগ সংখ্যোপতরমোপকৃি দোগ সংখ্যো  মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিী মোস পর্ সন্তপূে সেিী মোস পর্ সন্ত  আবলোচয মোবসআবলোচয মোবস  জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  ৮৮  ৯৯  ১০১০  

মোতনকগঞ্জমোতনকগঞ্জ  তসংগোইরতসংগোইর  ভাকুম/ভাকুম/৯৫৯৫  ০৭/০৪/২২০৭/০৪/২২  ২২/০৫/২২২২/০৫/২২  ০১০১  ২৬০.০০ ২৬০.০০ (একর)(একর)  ১৯৮.২০ ১৯৮.২০ একরএকর  ৪৫৮.২০৪৫৮.২০  তিত টোল  তরবপ তকবস্তোয়োর স্তবরতিত টোল  তরবপ তকবস্তোয়োর স্তবর  দোগ দোগ 

সৃ ন েয়নো।সৃ ন েয়নো।  গাজীপুরগাজীপুর  শ্রীপুরশ্রীপুর  শ্রীপুর/শ্রীপুর/৪৩৪৩  ২৬/০৫/২২২৬/০৫/২২  --  ০৮০৮  --  ২০০.০০ ২০০.০০ একরএকর  ২০০.০০ ২০০.০০ একরএকর  

ঢোকোঢোকো  সোভোরসোভোর  দতিণ দতরয়োরপুর/দতিণ দতরয়োরপুর/১৫৪১৫৪  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  --  ০২০২  --  ৫৩.৬৮ ৫৩.৬৮ একরএকর  ৫৩.৬৮ ৫৩.৬৮ একরএকর    

কোিলোপুর/কোিলোপুর/১৬০১৬০  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  ২৭/০৫/২২২৭/০৫/২২  ০২০২  --  ৩৭.৯০৩৭.৯০  ৩৭.৯০৩৭.৯০    

জসরপুর/জসরপুর/১৬১১৬১  ২৯/০৫/২২২৯/০৫/২২  ৩১/০৫/২২৩১/০৫/২২  ০২০২  --  ৩৯.৯৭৩৯.৯৭  ৩৯.৯৭৩৯.৯৭    

পোনপোড়ো/পোনপোড়ো/১৬৭১৬৭  ২৫/০৫/২২২৫/০৫/২২  ৩১/০৫/২২৩১/০৫/২২  ০২০২  --  ৭৭.৯৮৭৭.৯৮  ৭৭.৯৮৭৭.৯৮    

েোহ্রো/েোহ্রো/১৬৬১৬৬  ৩১/০৫/২২৩১/০৫/২২  --  ০২০২  --  --  --    
  

  

০০৩৩। স্তর : । স্তর : এতরয়ো তনণ সয়এতরয়ো তনণ সয়  

  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এল নংজমৌ ো/ব .এল নং  আয়িন (একর)আয়িন (একর)  মন্তব্যমন্তব্য  

জমোটজমোট  সমোিসমোি  জপতডংজপতডং  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪কক  ৪৪খখ  ৪৪গগ  ৫৫  

            তিত টোল  তরবপ সফটওয়যোর এর মোবেবম এতরয়ো তনণ সয়তিত টোল  তরবপ সফটওয়যোর এর মোবেবম এতরয়ো তনণ সয়  করো েয়করো েয়  

  

০৪০৪। স্তর : খোনোপুরী ও বুঝোরি। স্তর : খোনোপুরী ও বুঝোরি  
  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  শুরুর িোতরখশুরুর িোতরখ  সমোতির সমোতির 

সম্ভোব্য িোতরখসম্ভোব্য িোতরখ  

দল সংখ্যোদল সংখ্যো  প্রস্তুিকৃি পচ সোর সংখ্যোপ্রস্তুিকৃি পচ সোর সংখ্যো  ভূতম মোতলকবক তেিরণকৃিভূতম মোতলকবক তেিরণকৃি  

পচ সোর সংখ্যোপচ সোর সংখ্যো  

  

মন্তব্যমন্তব্য  পূে সেিী মোস পর্ সন্তপূে সেিী মোস পর্ সন্ত  আবলোচয মোবসআবলোচয মোবস  জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭কক  ৭৭খখ  ৭৭গগ  ৮৮  ৯৯  

ঢাকাঢাকা  

  

  

সাভারসাভার  

  

  

তেলোমোতলয়ো/তেলোমোতলয়ো/১৮৮১৮৮  --  --  --  ৮০১২৮০১২  --  ৮০১২৮০১২  ৮০১২৮০১২  ১২১২টি শীট স্থতগিটি শীট স্থতগি  

জদউল/জদউল/৮৯৮৯  ৩০/০১/২২৩০/০১/২২  --  ০২০২  ১৯১১১৯১১  ৪০৮৪০৮  ২৩১৯২৩১৯  ২৩১৯২৩১৯    

ইসোকোেোদ/ইসোকোেোদ/২১৩২১৩  ১৩/০২/২২১৩/০২/২২  --  ০২০২  ১২৯৫১২৯৫  ৫৭৮৫৭৮  ১৮৭৩১৮৭৩  ১৮৭৩১৮৭৩    
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জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  শুরুর িোতরখশুরুর িোতরখ  সমোতির সমোতির 

সম্ভোব্য িোতরখসম্ভোব্য িোতরখ  

দল সংখ্যোদল সংখ্যো  প্রস্তুিকৃি পচ সোর সংখ্যোপ্রস্তুিকৃি পচ সোর সংখ্যো  ভূতম মোতলকবক তেিরণকৃিভূতম মোতলকবক তেিরণকৃি  

পচ সোর সংখ্যোপচ সোর সংখ্যো  

  

মন্তব্যমন্তব্য  পূে সেিী মোস পর্ সন্তপূে সেিী মোস পর্ সন্ত  আবলোচয মোবসআবলোচয মোবস  জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭কক  ৭৭খখ  ৭৭গগ  ৮৮  ৯৯  

ঢাকাঢাকা  সোভোরসোভোর  ইছোরকোতি/ইছোরকোতি/৪৩৪৩  ২৩/০৩/২২২৩/০৩/২২  --  ০৩০৩  ১০৫৯১০৫৯  ৮১৪৮১৪  ১৮৭৩১৮৭৩  ১৮৭৩১৮৭৩    

সোিোইশ/সোিোইশ/৮৪৮৪  ১১/০৫/২২১১/০৫/২২  --  ০৩০৩  --  ৩৬১৩৬১  ৩৬১৩৬১  ৩৬১৩৬১    

জরোস্তমপুর/জরোস্তমপুর/৯০৯০  ১৯/০৫/২২১৯/০৫/২২  --  ০২০২  --  ৪১১৪১১  ৪১১৪১১  ৪১১৪১১    

েড় পোড়োগাঁও/েড় পোড়োগাঁও/৯১৯১  ১৮/০৫/২২১৮/০৫/২২  --  ০৩০৩  --  ২০৫২০৫  ২০৫২০৫  ২০৫২০৫    

জছোট কোকর/জছোট কোকর/৮৮৮৮  ০৮/০৫/২২০৮/০৫/২২  --  ০৩০৩  --  ৬০৯৬০৯  ৬০৯৬০৯  ৬০৯৬০৯    

েনগ্রোম/েনগ্রোম/১৮৪১৮৪  ১৮/০৫/২২১৮/০৫/২২  --  ০৪০৪  --  ৩১৫৩১৫  ৩১৫৩১৫  ৩১৫৩১৫    

মুতিগঞ্জমুতিগঞ্জ  তসরো দীখোনতসরো দীখোন  কয়রোবখোলো/কয়রোবখোলো/৪৯৪৯  ২৩/০৫/২১২৩/০৫/২১  --  ০২০২  ১৮৬৭১৮৬৭  --  ১৮৬৭১৮৬৭  ১৮৬৭১৮৬৭  কোর্ সক্রম স্থতগিকোর্ সক্রম স্থতগি  

গ োতরয়োগ োতরয়ো  চরকোতলপুর/চরকোতলপুর/৭২৭২  ০১/০৩/২২০১/০৩/২২  --  ০১০১  ১৮০১৮০  ২০০২০০  ৩৮০৩৮০  ৩৮০৩৮০    

গো ীপুরগো ীপুর  গো ীপুর সদরগো ীপুর সদর  পতিম পোতনসোইলপতিম পোতনসোইল//৮১৮১    --  ০১০১  --  ৬২৬২  ৬২৬২  ৬২৬২    

মোতনকগঞ্জমোতনকগঞ্জ  তসংগোইরতসংগোইর  চর ভোকুম/চর ভোকুম/৮০৮০  ২৪/০৫/২২২৪/০৫/২২  --  ০১০১  --  ৮৪৮৪  ৮৪৮৪  ৮৪ ৮৪     
  

  

০০৫৫। স্তর : । স্তর : তিসতপউট েো তেেোদতিসতপউট েো তেেোদ  

  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এল নংজমৌ ো/ব .এল নং  খসড়ো খখসড়ো খতিয়োন সংখ্যোতিয়োন সংখ্যো  তেেোদ সংখ্যোতেেোদ সংখ্যো  মন্তব্যমন্তব্য  

দোবয়রকৃিদোবয়রকৃি  তনস্পতিতনস্পতি  জপতডংজপতডং  

ঢোকোঢোকো  সোভোরসোভোর  জদউল/জদউল/৮৯৮৯  ১৯১১১৯১১  ২৫২৫  --  ২৫২৫    

গো ীপুরগো ীপুর  গো ীপুর সদরগো ীপুর সদর  জগোতেিেোড়ী/জগোতেিেোড়ী/৬৯৬৯  ১৯০১৩১৯০১৩  ৯৮৬৯৮৬  ৯৭২৯৭২  ১৪১৪    

০০৬৬। স্তর : িসতদক। স্তর : িসতদক  

  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  

নংনং  

শুরুর িোতরখশুরুর িোতরখ  সমোতির সমোতির 

সম্ভোব্য সম্ভোব্য 

িোতরখিোতরখ  

দল দল 

সংখ্যোসংখ্যো  

তিসপুট তনতিসপুট তনষ্পতির সংখ্যোষ্পতির সংখ্যো  িসতদককৃি পচ সোর সংখ্যোিসতদককৃি পচ সোর সংখ্যো  িসতদক কম সকিসোর নোম ও জমোেোইল নম্বরিসতদক কম সকিসোর নোম ও জমোেোইল নম্বর  

পূে সেিী মোস পূে সেিী মোস 

পর্ সন্তপর্ সন্ত  

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জমোটজমোট  পূে সেিী পূে সেিী 

মোস পর্ সন্তমোস পর্ সন্ত  

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭কক  ৭৭খখ  ৭৭গগ  ৮৮কক  ৮৮খখ  ৮৮গগ  ৯৯  

গাজীপুরগাজীপুর  গাজীপুর সদরগাজীপুর সদর  গগাবিন্দিাড়ী/গগাবিন্দিাড়ী/৬৯৬৯  ০১/১২/২০০১/১২/২০  --  ০৩০৩  ৪৩১৪৩১  --  ৪৩১৪৩১  ১৮১৮৪৭৯৪৭৯  ২৩২৩  ১৯০০২১৯০০২  গমাোঃ মাহবুবুর রহমানগমাোঃ মাহবুবুর রহমান--  ০১৭১২২৪৩১৭৫০১৭১২২৪৩১৭৫  

৪২৯৪২৯  --  ৪২৯৪২৯  ৫০০৫০০  গমাোঃ আবু জাফরগমাোঃ আবু জাফর--  ০১৭১১১১৮৯৪৮০১৭১১১১৮৯৪৮  

১১২১১২  --  ১১২১১২  --  গমাোঃ ইব্রাবহম খবিি মজুমদারগমাোঃ ইব্রাবহম খবিি মজুমদার--  ০১৭১৫৫৩২৯২৭০১৭১৫৫৩২৯২৭  

মোতনকগঞ্জমোতনকগঞ্জ  সোটুতরয়োসোটুতরয়ো  তিতি/তিতি/৯০৯০  ১১/০৮/২১১১/০৮/২১  --  ০১০১  ৮৭৯৮৭৯  ১০১০  ৮৮৯৮৮৯  ৪২৬৯৪২৬৯  ৩০৩০  ৪২৯৯৪২৯৯  গমাোঃ ইস্তাকুর রহমানগমাোঃ ইস্তাকুর রহমান--০১৭৪৬৪২৭৫৬১০১৭৪৬৪২৭৫৬১  

ঢোঢোকোকো  সোভোরসোভোর  সোরুতলয়ো/সোরুতলয়ো/১৩৩১৩৩  ১১/০৫/২২১১/০৫/২২  ২৯/০৫/২২২৯/০৫/২২  ০১০১  --  ০৪০৪  ০৪০৪  --  ৭০১৭০১  ৭০১৭০১  জমোোঃ আকিোর জেোবসনজমোোঃ আকিোর জেোবসন--০১৭১১০১৭১১--১৬৭৫৪৫১৬৭৫৪৫  

চক েোসোইদ/চক েোসোইদ/৮৭৮৭  ১৬/০৫/২২১৬/০৫/২২  ২৯/০৫/২২২৯/০৫/২২  ০১০১  --  ০৯০৯  ০৯০৯  --  ১০৬১০৬  ১০৬১০৬  সুনীতি রোনী েোড়ড়সুনীতি রোনী েোড়ড়--০১৭১৫০১৭১৫--৪৫১৪১৭৪৫১৪১৭  

আটি চাঁদগাঁও/আটি চাঁদগাঁও/৮৬৮৬  ১৮/০৫/২২১৮/০৫/২২  ২৩/০৫/২২২৩/০৫/২২  ০১০১  --  --  --  --  ১১৬১১৬  ১১৬১১৬  জমোোঃ জমোেশীন আলী সরদোরজমোোঃ জমোেশীন আলী সরদোর--০১৭১০১৭১১১--০৩০৬০৯০৩০৬০৯  

  

০০৭৭। স্তর : িসতদক। স্তর : িসতদক  উির র্াঁচউির র্াঁচ  
  

  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  শুরুর শুরুর 

িোতরখিোতরখ  

সমোতির সমোতির 

সম্ভোব্য সম্ভোব্য 

িোতরখিোতরখ  

িসতদককৃি িসতদককৃি 

জমোট পচ সোর জমোট পচ সোর 

সংখ্যোসংখ্যো  

িসতদক উির র্াঁচকৃি খতিয়োন সংখ্যোিসতদক উির র্াঁচকৃি খতিয়োন সংখ্যো  কম সতদেসকম সতদেস  দদতনক গড়দদতনক গড়  িসতদক উির র্াঁচ কোব  তনবয়োত ি কম সচোরীর নোমিসতদক উির র্াঁচ কোব  তনবয়োত ি কম সচোরীর নোম  

পূে সেিী মোস পূে সেিী মোস 

পর্ সন্তপর্ সন্ত  

আবলোআবলোচয চয 

মোবসমোবস  

জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭কক  ৭৭খখ  ৭৭গগ  ৮৮  ৯৯  ১০১০  

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  
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০০৮৮। স্তর : খসড়ো প্রকোশনো। স্তর : খসড়ো প্রকোশনো  ((DDrraafftt  PPuubblliiccaattiioonn,,  DDPP))  
  

  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  জমোট খতিয়োন জমোট খতিয়োন 

সংখ্যোসংখ্যো  

জমোট শীট জমোট শীট 

সংখ্যোসংখ্যো  

জমোট দোগ সংখ্যোজমোট দোগ সংখ্যো  শুরুর িোতরখশুরুর িোতরখ  সমোতির িোতরখসমোতির িোতরখ  দোবয়রকৃি আপতি দোবয়রকৃি আপতি 

মোমলোর সংখ্যোমোমলোর সংখ্যো  

দোদোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসোর নোম ও পদেীতয়ত্বপ্রোি কম সকিসোর নোম ও পদেী  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  ৮৮  ৯৯  ১০১০  

ঢোকোঢোকো  সোভোরসোভোর  িড় কাকর/িড় কাকর/১২৮১২৮  ৩৯৫৬৩৯৫৬  ১১১১  ২২৩৫২২৩৫  ০৯/০৫/২২০৯/০৫/২২  ৩০/০৬/২২৩০/০৬/২২  ৩৮৭৩৮৭   নোে সুশোন্ত কুমোর রোয়, সেোঃ জসোঃ অতফসোর নোে সুশোন্ত কুমোর রোয়, সেোঃ জসোঃ অতফসোর  

গো ীপুরগো ীপুর  গো ীপুর সদরগো ীপুর সদর  জলোেোড়কর/জলোেোড়কর/৭০৭০  ২৫৩৫২৫৩৫  ০৬০৬  ২০২৯২০২৯  ১৬/০৫/২২১৬/০৫/২২  --  ৯২৯২   নোে  োেোঙ্গীর আলম, উপ নোে  োেোঙ্গীর আলম, উপ--  সেোঃ জসোঃ অতফসোরসেোঃ জসোঃ অতফসোর  

  

০০৯৯। স্তর :  আপতি। স্তর :  আপতি  
  

  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  জমোট জমোট 

খতিয়োন খতিয়োন 

সংখ্যোসংখ্যো  

জমোট জমোট 

আপতি আপতি 

জকস জকস 

সংখ্যোসংখ্যো  

শুনোনীর  ন্য শুনোনীর  ন্য 

েরোদ্দকৃি েরোদ্দকৃি 

জকস সংখ্যোজকস সংখ্যো  

দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসোর নোম ও পদেীদোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসোর নোম ও পদেী  েরোদ্দ েরোদ্দ 

প্রোতির প্রোতির 

িোতরখিোতরখ  

তনষ্পতিকৃি জকস সংখ্যোতনষ্পতিকৃি জকস সংখ্যো  অেতশষ্টঅেতশষ্ট  কোর্ সকোর্ স  

তদেসতদেস  

মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিী পূে সেিী 

মোস মোস পর্ সন্তপর্ সন্ত  

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  ৮৮  ৯৯কক  ৯৯খখ  ৯৯গগ    ১০১০  ১১১১  

সোভোরসোভোর  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ঢোকোঢোকো  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

চোইরো/চোইরো/২০৭২০৭  ৩৩২২৩৩২২  ১৬৪৬১৬৪৬  ০৯০৯  গমাোঃ আব্দুি কুদ্দুছগমাোঃ আব্দুি কুদ্দুছ--২, ২, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  --  --  ০৯০৯  ০৯০৯  --  ০১০১    

তদয়োেোড়ী/তদয়োেোড়ী/১০৮১০৮  ২০৭৫২০৭৫  ৮৫৫৮৫৫  ৮১৬৮১৬  গেখ গমাহাম্মদ হাবসি, সহোঃ গসোঃ অবফসারগেখ গমাহাম্মদ হাবসি, সহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৪/১০/২১২৪/১০/২১  ৭৯৪৭৯৪  --  ৭৯৪৭৯৪  ২২২২  --    

২২২২  জমোোঃ শেীদুল আলম, জমোোঃ শেীদুল আলম, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার    ২২২২  --  ২২২২  --    

১৭১৭  জমোোঃ শেীদুিোে, জমোোঃ শেীদুিোে, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার    --  --  --  ১৭১৭    

দোমপোড়ো/দোমপোড়ো/১২৯১২৯  ১৪৯৫১৪৯৫  ১৪৪৩১৪৪৩  ৭২২৭২২  মতনষ কুমোর সোেো, মতনষ কুমোর সোেো, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৪/১০/২১২৪/১০/২১  ৭২২৭২২  --  ৭২২৭২২    --    

৬৭৬৬৭৬  অংকয োই রোখোইন, অংকয োই রোখোইন, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ৬৭৬৬৭৬  --  ৬৭৬৬৭৬  --  --  

০৩০৩  জমোোঃ  োেোঙ্গীর আলম, জমোোঃ  োেোঙ্গীর আলম, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  --  ০৩০৩  --  ০৩০৩  --    

৪২৪২  গমাোঃ আব্দুি কুদ্দুছগমাোঃ আব্দুি কুদ্দুছ--২, ২, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  --  --  --  --  ৪২৪২  --    

আউকপোড়ো/আউকপোড়ো/১০০১০০  ৬৫১৬৫১  ২২৬৩২২৬৩  ৫৫৩৫৫৩  জমোোঃ শেীদুিোে, জমোোঃ শেীদুিোে, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৫/০১/২২২৫/০১/২২  ৩৮৬৩৮৬  ১০০১০০  ৪৮৬৪৮৬  ৬৭৬৭  ১০১০    

১১২৩১১২৩  আব্দুল গফুর তময়ো, উপআব্দুল গফুর তময়ো, উপ--  সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ০২/০১/২২০২/০১/২২  ৮২০৮২০  ১৫১১৫১  ৯৭১৯৭১  ১৪৯১৪৯  ১২১২    

৫৭৫৫৭৫  জমোোঃ  োেোঙ্গীর আলম, জমোোঃ  োেোঙ্গীর আলম, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ০২/০১/২২০২/০১/২২  ১৭৯১৭৯  ২২৫২২৫  ৪০৪৪০৪  ১৭১১৭১  ১৫১৫    

শ্যোমলোপুর/শ্যোমলোপুর/২১৮২১৮  ১০৬১১১০৬১১  ৬৮৬৯৬৮৬৯  ১৩৭৪১৩৭৪  তম  আনজুমোন আরো, তম  আনজুমোন আরো, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৪/০৩/২২২৪/০৩/২২  ৬০৬০  ১৫০১৫০  ২১০২১০  ১১৬৪১১৬৪  ১০১০    

১৩৭৪১৩৭৪  মতনষ কুমোর সোেো, মতনষ কুমোর সোেো, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ৪১৪১  ২২৫২২৫  ২৬৬২৬৬  ১১০৮১১০৮  ১৬১৬    

১১৩৭৪৩৭৪  জমোোঃ শেীদুল আলম, জমোোঃ শেীদুল আলম, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ৮৬৮৬  ১৭৯১৭৯  ২৬৫২৬৫  ১১০৯১১০৯  ১২১২    

১৩৭৪১৩৭৪  সুধীর চন্দ্র সরকোর, সুধীর চন্দ্র সরকোর, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ৭২৭২  ১৮১১৮১  ২৫৩২৫৩  ১১১১১১১১  ১৪১৪    

১৩৭৩১৩৭৩  জমোোঃ মনজুর জমোরবশদ, জমোোঃ মনজুর জমোরবশদ, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ৮৪৮৪  ২০২২০২  ২৮৬২৮৬  ১০৮৭১০৮৭  ১৬১৬    

জেগুনেোড়ী/জেগুনেোড়ী/২১৪২১৪  ৪০৩২৪০৩২  ১৪৮২১৪৮২  ৭৪১৭৪১  কোলী চরণ রোয় জচৌধুরী, কোলী চরণ রোয় জচৌধুরী, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২২৪/০৩/২২৪/০৩/২২  ৭৩৭৩  ১৭০১৭০  ২৪৩২৪৩  ৪৯৮৪৯৮  ১২১২    

৭৪১৭৪১  অংকযজাই রাখাইন, অংকযজাই রাখাইন, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ৮১৮১  ১৮২১৮২  ২৬৩২৬৩  ৪৭৮৪৭৮  ১৪১৪    

উোঃ তসন্দুতরয়ো/উোঃ তসন্দুতরয়ো/৬৩৬৩  ২৭৯২৭৯  ২০৫২০৫  ২০৫২০৫  জমোোঃ মতনর আলী মতিক, জমোোঃ মতনর আলী মতিক, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৪/০৩/২২২৪/০৩/২২  ৯৬৯৬  ৯০৯০  ১৮৬১৮৬  ১৯১৯  ০৬০৬    

সোদুিোপুর/সোদুিোপুর/১৩৭১৩৭  ৪৯৯৪৯৯  ১৭৭১৭৭  ১৭৭১৭৭  আবুল েোবসমআবুল েোবসম--২২  সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  --  --  ৭১৭১  ৭১৭১  ১০৬১০৬  ০৫০৫    

মাবনকগঞ্জমাবনকগঞ্জ  বসংগাইরবসংগাইর  িায়রা/িায়রা/০১০১  ৭৫৯৩৭৫৯৩  ১৯৫৮১৯৫৮  ৮৪০৮৪০  গমাোঃ গমাোঃ আবুি হাসসমআবুি হাসসম--২২, , সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ০৬/১২/২১০৬/১২/২১  ৮২০৮২০  ২০২০  ৮৪০৮৪০  --  ০১০১  ১১১৮১১১৮টি জকস পূবে স তনস্পতি েবয়বছ।টি জকস পূবে স তনস্পতি েবয়বছ।  

বিসনাদপুর গছাট খন্ডবিসনাদপুর গছাট খন্ড  ৯০৮৯০৮  ১১৮৩৮৩  ১৮৩১৮৩  ঐঐ  ২৫/১০/২০২৫/১০/২০  ১৬০১৬০  --  ১৬০১৬০  ২৩২৩  --  স্থবগতস্থবগত  

সোটুতরয়োসোটুতরয়ো  েরোইদ/েরোইদ/১২১২  ২২৯৮২২৯৮  ৩৩৯৩৩৯  ৩৩৯৩৩৯  জমো: আতনছুর রেমোন, উপজমো: আতনছুর রেমোন, উপ--সহোঃ গসোঃ সহোঃ গসোঃ 

অবফসারঅবফসার  

০১/১১/২১০১/১১/২১  ৩০৯৩০৯  ২৪২৪  ৩৩৩৩৩৩  ০৬০৬  ০২০২    
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১০১০। স্তর :  আতপল। স্তর :  আতপল  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  জমোট জমোট 

আতপলআতপল  

জকস সংখ্যোজকস সংখ্যো   

শুনোনীর  ন্য শুনোনীর  ন্য 

েরোদ্দকৃি জকস েরোদ্দকৃি জকস 

সংখ্যোসংখ্যো  

দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসোর নোম ও পদেীদোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসোর নোম ও পদেী  েরোদ্দ প্রোতির েরোদ্দ প্রোতির 

িোতরখিোতরখ  

তনষ্পতিকৃি জকস সংখ্যোতনষ্পতিকৃি জকস সংখ্যো  অেতশষ্টঅেতশষ্ট  কোর্ সকোর্ স  

তদেসতদেস  

মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিী পূে সেিী 

মোস পর্ সন্তমোস পর্ সন্ত  

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৫৫  ৫৫  ৮৮কক  ৮৮খখ  ৮৮গগ    ৯৯  ১০১০  

সোভোরসোভোর  ঢোকোঢোকো  রো োঘোট/রো োঘোট/১৯১১৯১  ৫৬৫৬  ৫৬৫৬  সুশোন্ত কুমোর রোয়, সুশোন্ত কুমোর রোয়, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ০৫/০১/২২০৫/০১/২২  ৫৫৫৫  ০১০১  ৫৬৫৬  --  ০২০২    

সোধুপোড়ো/সোধুপোড়ো/৯২৯২  ১০১১০১  ২৫২৫  --  ৭৬৭৬  --  ৭৬৭৬  ২৫২৫  

তনকরোইল/তনকরোইল/১৮৩১৮৩  ০৬০৬  ০৬০৬  --  --  ০৬০৬  ০৬০৬  --  

ধবরডো/ধবরডো/১৪৪১৪৪  ৬২৬২  ০৯০৯  জমোোঃ শেীদুিোে, জমোোঃ শেীদুিোে, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  --  --  --  --  ০৯০৯  --  --  

তেলেোতঘল/তেলেোতঘল/১৭২১৭২  ৫৩৫৩  ৫৩৫৩  ০৫/০১/২২০৫/০১/২২  --  --  --  ৫৩৫৩      

তপপুতলয়ো/তপপুতলয়ো/১৩২১৩২  ২১২১  ০২০২  ০৫/০১/২২০৫/০১/২২  --  --  --  ০২০২  --    

দ: তসন্দুতরয়ো/দ: তসন্দুতরয়ো/৬২৬২  ৪৯৪৯  ০১০১  --  --  --  --  ০১০১      

জছোট জছোট 

কোতলয়ড়কর/কোতলয়ড়কর/১৪২১৪২  

৯৪৮৯৪৮  ২৫০২৫০  জমোোঃ শেীদুিোে, জমোোঃ শেীদুিোে, সহোঃ গসোঃ অবফসাসহোঃ গসোঃ অবফসারর  ২৫/১১/২১২৫/১১/২১  ১৮১১৮১  ৬৮৬৮  ২৪৯২৪৯  ০১০১  ০৫০৫    

১৭৭১৭৭  সুধীর চন্দ্র সরকোর,সুধীর চন্দ্র সরকোর,  সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৫/১১/২১২৫/১১/২১  ১৩২১৩২  ১১১১  ১৪৩১৪৩  ৩৪৩৪  ০১০১    

২৬৭২৬৭  জমোোঃ  োেোঙ্গীর আলম,জমোোঃ  োেোঙ্গীর আলম,  সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৫/১১/২১২৫/১১/২১  ২৫৩২৫৩  --  ২৫৩২৫৩  ১৪১৪  ০২০২    

দ: তসন্দুতরয়ো/দ: তসন্দুতরয়ো/৬২৬২  ৪৯৪৯  ৪৮৪৮  ০৫/০১/২২০৫/০১/২২  ৪৪৪৪  ০৪০৪  ৪৮৪৮  --  

রো োঘোট/রো োঘোট/১৯১১৯১  ৫৭৫৭  ০১০১  --  --  ০১০১  ০১০১  --  

গাগাজীপুরজীপুর  গাজীপুর গাজীপুর 

সদরসদর  

জকোনোপোড়ো/জকোনোপোড়ো/৭৯৭৯  ৭৭৭৭  ০৭০৭  জমোোঃ আলী আককোছ, জমোোঃ আলী আককোছ, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ২৩/০৯/২১২৩/০৯/২১  --  --  --  ০৭০৭  --  জকোট স েদলীকৃি জকসজকোট স েদলীকৃি জকস  

েোবরিো/েোবরিো/৬৮৬৮  ১৯৭৮১৯৭৮  ১০৪৮১০৪৮  ০২/০৩/২২০২/০৩/২২  ২৯৪২৯৪  ৪৫২৪৫২  ৭৪৬৭৪৬  ৩০২৩০২  ১৪১৪    

২০৮২০৮  জমোোঃ মত ের রেমোন, জমোোঃ মত ের রেমোন, সহোঃ গসোঃ অবফসারসহোঃ গসোঃ অবফসার  ০২/০৩/২২০২/০৩/২২  ১৪২১৪২  ৬৬৬৬  ২০৮২০৮  --  ০৬০৬    

  

১১১১। স্তর :  তমস মোমলো । স্তর :  তমস মোমলো (৪২((৪২(কক) ও (খ) তেতধ জমোিোবেক)) ও (খ) তেতধ জমোিোবেক)  

  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .জমৌ ো/ব .

এলএল  

জমোট তমস জমোট তমস 

মোমলো মোমলো 

সংখ্যোসংখ্যো  

আবেদন িদন্তকোরী আবেদন িদন্তকোরী 

কম সকিসো/কতমটি এর তনকট কম সকিসো/কতমটি এর তনকট 

িদবন্তর  ন্য জপ্ররবণর িোতরখিদবন্তর  ন্য জপ্ররবণর িোতরখ  

িদন্ত প্রতিবেদন িদন্ত প্রতিবেদন 

প্রোতির িোতরখপ্রোতির িোতরখ  

ভূ.বর. .এ ভূ.বর. .এ 

প্রতিবেদন জপ্ররবণর প্রতিবেদন জপ্ররবণর 

িোতরখিোতরখ  

তনষ্পতিকৃি তমস জকস সংখ্যোতনষ্পতিকৃি তমস জকস সংখ্যো  মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিীপূে সেিী  মোস মোস 

পর্ সন্তপর্ সন্ত  

আবলোচয মোবসআবলোচয মোবস  জমোটজমোট  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  ৮৮  ৯৯  ১০১০  ১১১১  

--  --  --  ৩৯৩৯৫৫টিটি  --  --  --  ৩৫৭৩৫৭  ০৩০৩  ৩৬০৩৬০  মহামান্য হাইসকাট ট বিভাসগ বরট বিটিেন দাসয়র মহামান্য হাইসকাট ট বিভাসগ বরট বিটিেন দাসয়র 

থাকার কারথাকার কারসেসে  ৩৪৩৪টি গকসসর শুনানী স্থবগত রসয়সছ টি গকসসর শুনানী স্থবগত রসয়সছ 

এিং এিং ০০১১টি গকসসর শুনাটি গকসসর শুনাবনবন  চিমানচিমান।।  
  

১২১২। স্তর : চূড়োন্ত র্াঁচ। স্তর : চূড়োন্ত র্াঁচ  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  জমোট জমোট 

খতিখতিয়োন য়োন 

সংখ্যোসংখ্যো  

জমোট শীট জমোট শীট 

সংখ্যোসংখ্যো  

খতিয়োনখতিয়োন  নকশোনকশো  কম স কম স 

তদেসতদেস  

দদতনক দদতনক 

গড়গড়  

দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর 

নোম ও পদেীনোম ও পদেী  

মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিী পূে সেিী 

মোস পর্ সন্ত মোস পর্ সন্ত   

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জপতডংজপতডং  পূে সেিী পূে সেিী 

মোস পর্ সন্ত মোস পর্ সন্ত   

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জপতডংজপতডং  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬কক  ৬৬খখ  ৬৬গগ  ৭৭কক  ৭৭খখ  ৭৭গগ  ৮৮  ৯৯  ১০১০  ১১১১  

ঢাকাঢাকা  

  

  

  

  

সাভারসাভার  

  

  

  

  

1।1।  উনাইি/উনাইি/৩১৩১  ২৪৮৯২৪৮৯  ১৫১৫  ২৪৮৯২৪৮৯  --  --  --  --  ১৫১৫  --      --  

২২। পূব গ োপোলপুর/170। পূব গ োপোলপুর/170  664455  0033  ৬০৫৬০৫  --  --  --  --  0033          

৩৩। কীর্তিন োয়োদ্দো/। কীর্তিন োয়োদ্দো/১০৭১০৭  ৪১৩৪১৩  ০৪০৪  ৪১৩৪১৩  --  --  --  --  ০৪০৪          

৪৪। র্ির্িরনেক/। র্ির্িরনেক/৬৪৬৪  ৩৭৮৩৭৮  ০৩০৩  ৩৭৫৩৭৫  --  --  --  --  ০৩০৩          

৫৫। রোজোরবো /। রোজোরবো /১৭৭১৭৭  ৬৯৫৬৯৫  ০৩০৩  ৬০০৬০০  --  --  --  --  ০৩০৩          
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জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  জমোট জমোট 

খতিখতিয়োন য়োন 

সংখ্যোসংখ্যো  

জমোট শীট জমোট শীট 

সংখ্যোসংখ্যো  

খতিয়োনখতিয়োন  নকশোনকশো  কম স কম স 

তদেসতদেস  

দদতনক দদতনক 

গড়গড়  

দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর 

নোম ও পদেীনোম ও পদেী  

মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিী পূে সেিী 

মোস পর্ সন্ত মোস পর্ সন্ত   

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জপতডংজপতডং  পূে সেিী পূে সেিী 

মোস পর্ সন্ত মোস পর্ সন্ত   

আবলোচয আবলোচয 

মোবসমোবস  

জপতডংজপতডং  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬কক  ৬৬খখ  ৬৬গগ  ৭৭কক  ৭৭খখ  ৭৭গগ  ৮৮  ৯৯  ১০১০  ১১১১  

    

  

০৬০৬। খ। খঞ্জ কোঠি/ঞ্জ কোঠি/১১২১১২  ৪৩৫৪৩৫  ০৩০৩  ৪৩৫৪৩৫  --  --  --  --  ০৩০৩          

০৭০৭। পর্িম সদরপুর/। পর্িম সদরপুর/৬৬৬৬  ৩৫৩৩৫৩  ০২০২  ৩৫৩৩৫৩    --  --  --  ০৩০৩          

০০৮৮। দ: কৃষ্ণপুর/। দ: কৃষ্ণপুর/১৪৩১৪৩  ৪৭৮৪৭৮  ০৬০৬  ৪৭৮৪৭৮  --  --  --  ০৬০৬  --          

০৯০৯। রোজোঘোে/। রোজোঘোে/১৯১১৯১  ১৭৯৬১৭৯৬  ০৮০৮  --  ৮০০৮০০  ৯৯৬৯৯৬  --  --  ০৮০৮          

১০১০। আ লো/। আ লো/৭২৭২  ০৮০৮  ০১০১  --  ০৮০৮  --  --  ০১০১  --          

মোতনকগঞ্জমোতনকগঞ্জ  তসংগোইরতসংগোইর  তরফোইিপুর/তরফোইিপুর/১৩৪১৩৪  ৪৬১২৪৬১২  ০৯০৯  ২০০০২০০০  ১০০০১০০০  ১৬১২১৬১২  ০৯০৯  --  --  --    --    
  

  

১৩১৩। স্তর : জফয়োর কতপ প্রস্তুি। স্তর : জফয়োর কতপ প্রস্তুি  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  জমোট খতিয়োন জমোট খতিয়োন 

সংখ্যোসংখ্যো  

কতপ প্রস্তুিকতপ প্রস্তুি  কোর্ সতদেসকোর্ সতদেস  দদতনক গড়দদতনক গড়  দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর 

নোম ও পদেীনোম ও পদেী  

মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিী মোস পর্ সন্ত পূে সেিী মোস পর্ সন্ত   আবলোচয মোবস আবলোচয মোবস   জপতডংজপতডং  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫কক  ৫৫খখ  ৫৫গগ  ৬৬  ৭৭  ৭৭  ৯৯  

--  --  --  --  --          --  বিবজটাি জবরসি গফয়ার কবি করা হয় না।বিবজটাি জবরসি গফয়ার কবি করা হয় না।  

  

১৪১৪। স্তর : । স্তর : সফটওয়োবর খতিয়োন এতিসফটওয়োবর খতিয়োন এতি  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  জমোট খতিয়োন জমোট খতিয়োন 

সংখ্যোসংখ্যো  

খতিয়োন এতিখতিয়োন এতি  কোর্ সতদেসকোর্ সতদেস  দদতনক গড়দদতনক গড়  দোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর নোম ও পদেীদোতয়ত্বপ্রোি কম সকিসো/কম সচোরীর নোম ও পদেী  মন্তব্যমন্তব্য  

পূে সেিী পূে সেিী মোস পর্ সন্ত মোস পর্ সন্ত   আবলোচয মোবস আবলোচয মোবস   জপতডংজপতডং  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫কক  ৫৫খখ  ৫৫গগ  ৬৬  ৭৭  ৭৭  ৯৯  

ঢাকাঢাকা  

  

সাভারসাভার  

  

উির উির 

কোউনতদয়ো/কোউনতদয়ো/২১১২১১  

১৪০৬৪১৪০৬৪  ৭৮৫৭৮৫  ৫৮৪৫৮৪  ২৪৯৫২৪৯৫  ১৪১৪  ৪২৪২  জনাি গমাোঃ ফজলুর রহমান, কসপাবজটরজনাি গমাোঃ ফজলুর রহমান, কসপাবজটর    

১৬৪০১৬৪০  ৫৯৬৫৯৬  ২৮৬৪২৮৬৪  ১৪১৪  ৪৩৪৩   নোে এটিএম মতনরুল েক সরকোর,  নোে এটিএম মতনরুল েক সরকোর, কসপাবজটরকসপাবজটর    

১৮২৯১৮২৯  ৫৬৭৫৬৭  ২৭০৪২৭০৪  ১৪১৪  ৪১৪১   নোে মোসুদুর নোে মোসুদুর  রেমোন, রেমোন, কসপাবজটরকসপাবজটর    

শকরোন/শকরোন/৫৫৫৫  ১০৫৩১০৫৩  --  ১২০১২০  ১৭৯১৭৯  ০৩০৩  ৪০৪০  জনাি গমাোঃ ফজলুর রহমান, কসপাবজটরজনাি গমাোঃ ফজলুর রহমান, কসপাবজটর    

--  ১২০১২০  ২৭৯২৭৯  ০৩০৩  ৪০৪০   নোে এটিএম মতনরুল েক সরকোর,  নোে এটিএম মতনরুল েক সরকোর, কসপাবজটরকসপাবজটর    

--  ১২০১২০  ২৩৫২৩৫  ০৩০৩  ৪০৪০   নোে মোসুদুর রেমোন,  নোে মোসুদুর রেমোন, কসপাবজটরকসপাবজটর    
  

  

১১৫৫। স্তর : ম্যোপ কোতলকরণ। স্তর : ম্যোপ কোতলকরণ  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  জমোট শীটজমোট শীট  

সংখ্যোসংখ্যো  

শীট কোতলকরবণরশীট কোতলকরবণর  

 ন্য প্রদোবনর িোতরখ ন্য প্রদোবনর িোতরখ  

কোতলকরণ শুরুর কোতলকরণ শুরুর 

িোতরখিোতরখ  

কোতলকরণ সমোি কোতলকরণ সমোি 

শীট সংখ্যোশীট সংখ্যো  

কম সতদেসকম সতদেস  কোতলকরবণর  কোব  কোতলকরবণর  কোব  

দোতয়ত্বপ্রোি ড্রোফটসম্যোবনর নোমদোতয়ত্বপ্রোি ড্রোফটসম্যোবনর নোম  

মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  ৮৮  ৯৯  ১০১০  

--  --  --  --  --  --      --  বিবজটাি জবরসি নকো কাবি করার প্রসয়াজন হয় না।বিবজটাি জবরসি নকো কাবি করার প্রসয়াজন হয় না।  

  

১১৬৬। স্তর : । স্তর : মুদ্রমুদ্রবণর  ন্য খতিয়োন জপ্রবস জপ্রতরিবণর  ন্য খতিয়োন জপ্রবস জপ্রতরি  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এল নংজমৌ ো/ব .এল নং  জমোট খতিয়োনজমোট খতিয়োন  সংখ্যোসংখ্যো  মুদ্রবণর  ন্য জপ্রস কর্তসক গ্রেবণর িোতরখমুদ্রবণর  ন্য জপ্রস কর্তসক গ্রেবণর িোতরখ  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  

          বনজস্ব সফটওয়যার এর মাধ্যবনজস্ব সফটওয়যার এর মাধ্যসমসম  খবতয়ান মুদ্রে করা হসেখবতয়ান মুদ্রে করা হসে।।  
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১১৭৭। স্তর : । স্তর : ম্যোপ মুদ্রবণর  ন্য অতধদিবরর অংকন শোখোয় জপ্রম্যোপ মুদ্রবণর  ন্য অতধদিবরর অংকন শোখোয় জপ্রতরিতরি  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এল নংজমৌ ো/ব .এল নং  জমোট শীটজমোট শীট  সংখ্যোসংখ্যো  মুদ্রবণর  ন্য অংকন শোখো কর্তসক গ্রেবণর িোতরখমুদ্রবণর  ন্য অংকন শোখো কর্তসক গ্রেবণর িোতরখ  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  

ঢোকোঢোকো  সোভোরসোভোর  জচৌেোতড়য়ো/জচৌেোতড়য়ো/৯৭৯৭  ০৪০৪  ৩১/০৫/২২৩১/০৫/২২  --  

জগোয়োলদী/জগোয়োলদী/১০৯১০৯  ০২০২  ৩১/০৫/২২৩১/০৫/২২    

নয়োেোড়ী/নয়োেোড়ী/১১৯১১৯  ০২০২  ৩১/০৫/২২৩১/০৫/২২    

জছোট ওয়োতলয়ো/জছোট ওয়োতলয়ো/১৩৬১৩৬  ০৬০৬  ৩১/০৫/২২৩১/০৫/২২    
  

১১৮৮।।  স্তর : স্তর : জপ্রসজপ্রস  েবি প্রোি মুতদ্রি জরকি সেবি প্রোি মুতদ্রি জরকি স  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এল নংজমৌ ো/ব .এল নং  জমোট খতিয়োনজমোট খতিয়োন  সংখ্যোসংখ্যো  জ োনোল অতফস কর্তসক গ্রেবণর িতরখজ োনোল অতফস কর্তসক গ্রেবণর িতরখ  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  

          বনজস্ব সফটওয়যার এর মাধ্যবনজস্ব সফটওয়যার এর মাধ্যসমসম  খবতয়ান মুদ্রে করা হসেখবতয়ান মুদ্রে করা হসে।।  

১১৯৯।।  স্তর : স্তর : জপ্রস েবি প্রোি মুতদ্রি নকশোজপ্রস েবি প্রোি মুতদ্রি নকশো  

  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এল নংজমৌ ো/ব .এল নং  জমোজমোট শীটট শীট  সংখ্যোসংখ্যো  জ োনোল অতফস কর্তসক গ্রেবণর িতরখজ োনোল অতফস কর্তসক গ্রেবণর িতরখ  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  

          --  
  

২০২০। স্তর : চূড়োন্ত প্রকোশনো। স্তর : চূড়োন্ত প্রকোশনো  
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  জমোট খতিয়োন সংখ্যোজমোট খতিয়োন সংখ্যো  চূড়োন্ত প্রকোশনোচূড়োন্ত প্রকোশনো  আবলোচয মোবস তেতক্রি আবলোচয মোবস তেতক্রি 

খতিয়োন ও নকশো সংখ্যোখতিয়োন ও নকশো সংখ্যো  

প্রোি অবথ সর পতরমোনপ্রোি অবথ সর পতরমোন  মন্তব্যমন্তব্য  

শুরুর িোতরখশুরুর িোতরখ  সমোসমোতির িোতরখতির িোতরখ  খতিয়োনখতিয়োন  নকশোনকশো  খতিয়োনখতিয়োন  নকশোনকশো  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫কক  ৫৫খখ  ৬৬কক  ৬৬খখ  ৭৭কক  ৭৭খখ  ৮৮  

ঢাকাঢাকা  সাভারসাভার  পুরুবিয়া/পুরুবিয়া/১৮১১৮১  ১৮৮১৮৮  ২২/০৫/২২২২/০৫/২২  ৩০/০৬/২২৩০/০৬/২২  ৬৭৬৭  ১৭১৭  ৬৭০০/৬৭০০/--  ৮৫০০/৮৫০০/--    

পোচুটিয়ো/পোচুটিয়ো/১০৩১০৩  ০১০১  ২২/০৫/২২২২/০৫/২২  ৩০/০৬/২২৩০/০৬/২২  --  --  --  --    

  

২১২১।।    স্তরস্তর  ::  তমস মোমলো (এসএস ম্যোনুয়োল তমস মোমলো (এসএস ম্যোনুয়োল ১৯৩৫ ১৯৩৫ এর এর ৫৩৩, ৫৩৪ ৫৩৩, ৫৩৪ ও ও ৫৩৭)৫৩৭)  

  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এল নংজমৌ ো/ব .এল নং  জকস সংখ্যোজকস সংখ্যো  মন্তব্যমন্তব্য  

জমোটজমোট  তনস্পতিতনস্পতি  জপতডংজপতডং  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  

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

২২২২।।    স্তর : জগব ট স্তর : জগব ট তেজ্ঞতিতেজ্ঞতি    
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  জমোট খতিয়োন সংখ্যোজমোট খতিয়োন সংখ্যো  জমোট শীট সংখ্যোজমোট শীট সংখ্যো  জগব ট প্রস্তোে জপ্ররবণরজগব ট প্রস্তোে জপ্ররবণর  স্মোরক ও িোতরখস্মোরক ও িোতরখ  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  

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

২৩২৩। ।   স্তর : ভতলউম োঁধোই স্তর : ভতলউম োঁধোই   
  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  জমোট খতিয়োন জমোট খতিয়োন 

সংখ্যোসংখ্যো  

ভতলউম সংখ্যোভতলউম সংখ্যো  োঁধোই শুরুর িোতরখোঁধোই শুরুর িোতরখ  োঁধোই সমোতির িোতরখোঁধোই সমোতির িোতরখ  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  ৮৮  

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



77  

  

২৪২৪। স্তর : েস্তোন্ততরি। স্তর : েস্তোন্ততরি  

  

জ লোজ লো  উপব লোউপব লো  জমৌ ো/ব .এলজমৌ ো/ব .এল  নংনং  জমোট খতিয়োন সংখ্যোজমোট খতিয়োন সংখ্যো  জমোট শীট সংখ্যোজমোট শীট সংখ্যো  েস্তোেস্তোন্তবরর িোতরখন্তবরর িোতরখ  মন্তব্যমন্তব্য  

১১  ২২  ৩৩  ৪৪  ৫৫  ৬৬  ৭৭  

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

  

  

  

  

  

  

  

(েচীন্দ্র কুমার সরকার)(েচীন্দ্র কুমার সরকার)  

জপশকোরজপশকোর  

গজানাি গসসটিসমন্ট অবফস, ঢাকা।গজানাি গসসটিসমন্ট অবফস, ঢাকা।  

(সমাোঃ(সমাোঃ  আব্দুল কুদ্দুছ)আব্দুল কুদ্দুছ)  

সদর সেকোরী জসবটলবমন্ট অতফসোরসদর সেকোরী জসবটলবমন্ট অতফসোর  

গজানাি গসসটিসমন্ট অবফস, ঢাকা।গজানাি গসসটিসমন্ট অবফস, ঢাকা।  

(বমোোঃ আতমনুল ইসলোম)(বমোোঃ আতমনুল ইসলোম)  

তসতনয়র সেকোরী সতচেতসতনয়র সেকোরী সতচে  

চো স অতফসোরচো স অতফসোর  

গজানাি গসগজানাি গসসটিসমন্ট অবফস, ঢাকা।সটিসমন্ট অবফস, ঢাকা।  

(সমাোঃ আেরাফ গহাসসন)(সমাোঃ আেরাফ গহাসসন)  

উপসতচেউপসতচে  

জ োনোল জসবটলবমন্ট অতফসোরজ োনোল জসবটলবমন্ট অতফসোর  

ঢাকা।ঢাকা।  

  


