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       তথ্যের ক্যাটাগরর ও ক্যাটালগ 

ক্যাটাগরর -ক্ 

ক্র: 

নং 

ইনথ্যেক্স  রিিরণ  মন্তব্য 

1.  প্রশা-১ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষদ ১৯৮৯ সথ্যনর ২০নং আইন  

2.  প্রশা-২ পাি বতয জেলাসমূহ (আইন ররহত ও প্রথ্য াগ এিং রিথ্যশষ রিধান) আইন, ১৯৮৯  

3.  প্রশা-৩ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষদ (সংথ্যশাধন) আইন, ১৯৯৮ ।  

4.  প্রশা-৪ পাি বতয চট্টগ্রাম আঞ্চরলক্ পররষদ আইন, ১৯৯৮ সথ্যনর ১২নং আইন  

5.  প্রশা-৫ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা স্থানী  সরক্ার পররষদ ক্ার্ ব প্রণালী রিরধমালা, ১৯৮৯  

6.  প্রশা-৬ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা স্থানী  সরক্ার পররষদ ক্ার্ ব প্রণালী রিরধমালা, ১৯৮৯ (সংথ্যশাধনী)  

7.  প্রশা-৭ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা স্থানী  সরক্ার পররষদ (পররষদ সভা, ক্রমটি ইতযারদ) প্ররিধানমালা, 

১৯৮৯ 

 

8.  প্রশা-৮ িাোর ফান্ড প্ররিধানমালা, ১৯৯০  

9.  প্রশা-৯ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা স্থানী  সরক্ার পররষদ (খাগড়াছরড় রহসাি রক্ষণাথ্যিক্ষন ও রনরীক্ষণ) 

প্ররিধানমালা, ১৯৯১ 

 

10.  প্রশা-১০ স্থানী  সরক্ার পররষদ রপ্তানীথ্যর্াগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর উপর জটাল, ক্র ও রফস আদা  প্ররিধানমালা, 

১৯৯৫ 

 

11.  প্রশা-১১ সরক্ার পররষদ উন্ন ন পররক্ল্পনা িাস্তিা ন ও এতদ্সংক্রান্ত চুরি প্ররিধানমালা, ১৯৯৫  

12.  প্রশা-১২ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর ক্ম বচারী চাকুরী প্ররিধানমালা, ১৯৯৬ (২০০৪ রি. পর্ বন্ত সক্ল 

সংথ্যশাধনীসহ) 

 

13.  প্রশা-১৩ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষদ জচ ারম্যান ও সদস্যগথ্যণর সুথ্যর্াগ-সুরিধা সংক্রান্ত সংথ্যশারধত 

প্ররিধানমালা, ২০০০  

 

14.  প্রশা-১৪  খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর ক্ম বক্তবা ও ক্ম বচারথ্যদর জপনশন ও গ্রযাচুইটি প্ররিধানমালা, 

২০০৯ 

 

15.  প্রশা-১৫  খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষদ ক্ার্ ব প্ররিধানমালা-২০০৭  

16.  প্রশা-১৬ িাোর ফান্ড প্রশাসন হস্তান্তর আথ্যদশ   

17.  প্রশা-১৭  প্রাথরমক্ রশক্ষা রিভাগ হস্তান্তর চুরিনামা  

18.  প্রশা-১৮  কৃরষ সম্প্রসারণ অরধদপ্তর হস্তান্তর চুরিনামা  

19.  প্রশা-১৯  হটি বক্ালচার  রিভাগ হস্তান্তর চুরিনামা  

20.  প্রশা-২০ িাংলাদথ্যশ কৃরষ উন্ন ন ক্থ্যপ বাথ্যরশন হস্তান্তর চুরিনামা  

21.  প্রশা-২১ তুলা উন্ন ন জিাে ব হস্তান্তর চুরিনামা  

22.  প্রশা-২২ স্বাস্থয রিভাগ হস্তান্তর চুরিনামা  

23.  প্রশা-২৩ পররিার পররক্ল্পনা অরধদপ্তর হস্তান্তর চুরিনামা  

24.  প্রশা-২৪ স্বাস্থয প্রথ্যক্ৌশল অরধদপ্তর চুরিনামা  

25.  প্রশা-২৫ মৎস্য অরধদপ্তর হস্তান্তর চুরিনামা  

26.  প্রশা-২৬ প্রারণসম্পদ অরধদপ্তর হস্তান্তর চুরিনামা   

http://khdc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/khdc.portal.gov.bd/page/fb93f82b_52aa_40cb_8d9e_8eed4afff421/%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%20%28%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%20%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%29%20%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%2C%20%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AE%E0%A7%AF.pdf
http://khdc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/khdc.portal.gov.bd/page/fb93f82b_52aa_40cb_8d9e_8eed4afff421/KHDC%20LAW%281%29.pdf
http://khdc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/khdc.portal.gov.bd/page/fb93f82b_52aa_40cb_8d9e_8eed4afff421/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%20%E0%A6%86%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6%20%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%2C%20%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AF%E0%A7%AE.pdf
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27.  প্রশা-২৭ রামগড় মৎস্য হযাচারী হস্তান্তর চুরিনামা  

28.  প্রশা-২৮ েনস্বাস্থয প্রথ্যক্ৌশল রিভাগ হস্তান্তর চুরিনামা  

29.  প্রশা-২৯ সমিা  অরধদপ্তর হস্তান্তর চুরিনামা  

30.  প্রশা-৩০ িাংলাথ্যদশ কৃ্ষদ্র ও কুটির রশল্প ক্থ্যপ বাথ্যরশন হস্তান্তর চুরিনামা  

31.  প্রশা-৩১ সমাে জসিা অরধদপ্তর হস্তান্তর চুরিনামা  

32.  প্রশা-৩২ সরক্ারী রশশুসদন হস্তান্তর চুরিনামা  

33.  প্রশা-৩৩ জেলা ক্রীড়া অরফস হস্তান্তর চুরিনামা  

34.  প্রশা-৩৪ যুি উন্ন ন অরধদপ্তর হস্তান্তর চুরিনামা  

35.   

প্রশা-৩৫ 
রশল্পক্লা এক্াথ্যেমী হস্তান্তর চুরিনামা  

36.  ক্ষুদ্র নৃথ্যগাষ্ঠীর সাংস্কৃরতক্ ইনস্টটিরউট হস্তান্তর চুরিনামা  

37.  জেলা সরক্ারী গণগ্রন্থাগার হস্তান্তর চুরিনামা  

38.  প্রশা-৩৬ মাধ্যরমক্ রশক্ষা হস্তান্তর চুরিনামা  

39.  প্রশা-৩৭ পর্ বটন জমাথ্যটল হস্তান্তর চুরিনামা  

40.  প্রশা-৩৮ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর ক্ার্ বািলী  

41.  প্রশা-৩৯ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর সাংঠরনক্ ক্াঠাথ্যমা  

42.  প্রশা-৪০ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর জচ ারম্যান, সদস্য, ক্ম বক্তবা ও ক্ম বচারীর তে  

 

ক্যাটাগরর -খ 

ক্র 

নং 

ইনথ্যেক্স রিিরণ মন্তব্য 

1.  প্রশা-৪১ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর অন্তবিতীক্ালীন পররষদ গঠথ্যনর প্রজ্ঞাপন  

2.  প্রশা-৪২ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর শুন্যপথ্যদ সদস্য রনথ্য াথ্যগর প্রজ্ঞাপন  

3.  প্রশা-৪৩ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর সদস্যথ্যদর দার ত্ব িন্টন প্রজ্ঞাপন  

4.  প্রশা-৪৪ খাগড়াছরড় পাি বতয জেলা পররষথ্যদর ক্ম বচারীথ্যদর দার ত্ব িন্টন আথ্যদশ  

5.  প্রশা-৪৫ ক্ম বক্তবা ও ক্ম বচারীথ্যদর ব্যরিগত নরথ  

6.  প্রশা-৪৬ সারভ বসবুক্  

7.  প্রশা-৪৭ অিসর ওরপআরএল নরথ  

8.  প্রশা-৪৮ চাক্রর স্থা ীক্রণ সংক্রান্ত  ক্ার্ক্রবম  

9.  প্রশা-৪৯ এনরেও রিষ ক্ ক্ার্ক্রবম  

10.  রহসা-১ িাথ্যেট প্রন ণ  

11.  রহসা-২ অরেট সংক্রান্ত  ক্ার্ক্রবম  

12.  প্রথ্যক্ৌ-১ উন্ন ন প্রক্ল্প/ স্কীম  
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ক্যাটাগরর -গ 

ক্র 

নং 

ইনথ্যেক্স রিিরণ মন্তব্য 

1.  প্রশা-৫০ ক্ম বক্তবা/ক্ম বচারীথ্যদর িদলী/জপ্রষণ/সংযুরি  ইতযারদ সংক্রান্ত  

2.  প্রশা-৫১ রিথ্যদশ ও অভযান্তরীণ প্ররশক্ষণ সংক্রান্ত  

3.  প্রশা-৫২ অস্থা ী পদ সৃেন  

4.  প্রশা-৫৩ রিরভন্ন ধরথ্যনর ছুটি  

5.  প্রশা-৫৪ সভার রসদ্ধান্ত িাস্তিা ন ও অগ্রগরত প্ররতথ্যিদন  

6.  প্রশা-৫৫ ক্র  সংক্রান্ত  

7.  রহসা-৩ টিএ রেএ রিল সংক্রান্ত  

 

ক্যাটাগরর –ঘ 

ক্র 

নং 

ইনথ্যেক্স রিিরণ মন্তব্য 

1.  প্রশা-৫৬ মারসক্/ত্রৈমারসক্/ষাম্মারসক্/ িারষ বক্ প্ররতথ্যিদন  

2.  প্রশা-৫৭ ক্র  পররক্ল্পনা  

3.  প্রশা-৫৮ রিরভন্ন রদিস উদর্াপন  

4.  প্রশা-৫৯ পররদশ বন প্ররতথ্যিদন  

5.  প্রশা-৬০ সভা আথ্য ােন সংক্রান্ত  

6.  প্রশা-৬১ জসরমনার/সভা/ক্ম বশালা  প্ররতরনরধ জপ্ররণ/মথ্যনান ন  

7.  প্রশা-৬২ পাসথ্যপ বাট এনওরস/ িরহ: িাংলাথ্যদশ ভ্রমনসহ রিরভন্ন অরফস  আথ্যদশ  

 

 

 

 

 

 


