ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ভাবক প্রবতহফদহনয ছক
ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃ ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয ।
প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভঃ আগষ্ট ,২০১৭
(১) প্রাবনকঃ
ক.১ কভ©কতা©/কভ©চাযীহদয াংখ্যা(যাজস্ব ফাহজট)
াংস্থায স্তয / ভন্ত্রনারয়
ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয
অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত অবপ
(মভাট াংখ্যা)

আওতাধীন অবধদপ্তহযয াংখ্যা
প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ

অনুহভাবদত দ
স্থায়ী - ৬৩৩
অস্খায়ী- ১৮
মভাট = ৬৫১

পূযণকৃত দ
স্থায়ী - ৩৮৩
অস্খায়ী- ০৩
মভাট= ৩৮৬

শূন্যদ
স্থায়ী - ২৫০
অস্খায়ী- ১৫
মভাট = ২৬৫

ক.২ শূন্য হদয বফন্যাঃ
মজরা কভকতায দ
অন্যান্য ১ভ ২য় মেবণয দ ৩য় মেবণয দ
মভাট
যুগ্নবচফ/তদুধ© দ
৪থ© মেবণয দ
(মমভন বডব, এ,ব) মেবণয দ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
স্থায়ী –৬৫* স্থায়ী – ২২
স্থায়ী -১১৭*
স্থায়ী - ৪৬*
২৬৫
অস্খায়ী-০৮
অস্খায়ী-০০
অস্খায়ী -০৭
অস্খায়ী- ০০
মভাট ৭৩
মভাট-২২
মভাট- ১২৪
মভাট- ৪৬
( * ১ভ মেণীয একজন কভ©কতা©য বআযএর, ৩য় মেণীয একজন কভমচাযীয দতযাগ এফাং ৪থ ম মেণীয একজন কভমচাযীয বআযএর-এ গভন এয
কাযহণ )
ক. ৩ অতীফ গুরুিপূণ© (Strategic )দ,শূণ্য থাকহর তায তাবরকাঃ
উভাবযচারক-২টি
ক.৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদানঃ
প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত
মভাট
কভ©কতা©
কভ©চাযী
-

কভ©কতা©
-

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কভ©চাযী
-

ভন্তব্য
মভাট
-

-

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা থাকহর তায ফণনাঃ ভস্যা নাই।
খ. ভ্রভণ/বযদ©ন(মদহ-বফহদহ): প্রহমাজয নয়।
ভন্ত্রী
মদহ
বফহদহ
ভ্রভন/বযদ©ন

মদহ

প্রবতভন্ত্রী
বফহদহ

বচফ
মদহ

ভন্তব্য
বফহদহ

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ©ন
াফ©তয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ
খ. উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/বযদন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্যাঃপ্রহমাজয নয়
*মকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন নাই।
(২)আইন-শৃঙ্খরা বফলয়ক(শুধুভাত্রফযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহময জন্য) : প্রহমাজয নয়।

চরভান াতা/২
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-২১.অযাধ াংক্রান্তঃ প্রহমাজয নয়।
অযাহধয ধযণ

অযাহধয াংখ্যা
পূফ©ফতী© ভা

প্রবতহফদনাধীন ভা
১

২

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা

৩

৪

খুন
ধল©ণ
অবগ্ন াংহমাগ
এবড বনহে
নাযী বনমা©তন
ডাকাবত/যাাজাবন
অস্ত্র/বফহফাযক
খ) দ্রুত বফচায আইহনয প্রহয়াগঃ
আইন জাযীয য
প্রবতহফদনাধীন
ক্রভপুবিত ভাভরায
ভাহ মগ্রপ্তাযকৃত
াংখ্যা
আাভীয াংখ্যা
(আাভীয াংখ্যা)
১

২

আইন জাযীয য
ক্রভপুবিত
মগ্রপ্তাযকৃত
আাভীয াংখ্যা

মকাট©
কতৃক
বনস্পবত্তকৃত
ক্রভপুবিত
ভাভরায াংখ্যা

াবস্ত হয়হছ এভন
ভাভরায ক্রভপুবিত
াংখ্যা
(াবস্তপ্রাপ্ত
আাভীয াংখ্যা)

ভন্তব্য

৩

৪

৫

৬

গ) মজহর ফন্দীয াংখ্যাঃ
ফন্দীয ধযন
১
াজবত
াজাপ্রাপ্ত কহয়দী
বডহটন্যয
মভাট

প্রবতহফদনাধীন ভা
২

ফন্দীয াংখ্যা
পূফ©ফতী© ভা
৩

ভন্তব্য
পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা
৪

৫

(ঘ)প্রাবনক প্রহয়াজহন মকান বফবধ বফধান জরুযীবাহফ প্রণয়ন ফা াংহাধহনয প্রহয়াজন অনুভূত হর তায ফণ©নাঃ
*পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা ফরহত কর মেহত্র প্রবতহফদনাধীন ভাহয প্রবতরূ মফাঝায়।

চরভান াতা/৩
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-৩(ঙ) অথ©ননবতক (শুধুভাত্র অথ© বফবাহগয জন্য) : প্রহমাজয নয়।
আইহটভ

প্রবতহফদনাধীন
ভা

পূফ©ফতী© ভা

পূফ©ফতী© ফছহযয
একই ভা
(প্রবতহফদনাধীন)

পূফফতী ফছহযয একই ভাহয
তুরনায় তকযা বৃবি(+)ফা
হ্রা(-)এয ায

১।নফহদবক মুদ্রায বযজাব©(বভ:ভাবক©ন ডরায)
২।প্রফা আয় (বভ:ভাবক©ন ডরায)
৩।আভদাবনয বযভান (বভ:ভাবক©ন ডরায)
৪।ই,ব,বফ,এয তথ্যানুমায়ী যপ্তানীয বযভান
(বভ:ভাবক©ন ডরায)
৫।(ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ যাজস্ব আদাহয়য
রেভাত্রা (মকাটি টাকায়)
(খ)যাজস্ব আদাহয়য বযভান (মকাটি টাকায়)
৬)মভাট অন্ত©ফতী©কারীন ঋণ(মকাটি টাকায়)
যকাযী খাত (নীট)
৭)ঋণত্র মখারা((LC opening)
(ক)থাদ্য স্য[চার ও গভ] (রে টন)
(খ)অন্যান্য
৮।খাদ্য হস্যয ভজুদ (রে মভঃ টন)
৯। জাতীয় মবাক্তা মূল্য সূচক বযফতমহনয ায
(বববত্ত ১৯৮৫-৮৬-১০০)
ক) ফাহযা ভাহয গড় বববত্তক
খ) হয়ন্ট টু হয়ন্ট বববত্তক
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্তঃ
(ক) উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ ম ফযাদ্দ ও ব্যয় াংক্রান্ত(অাংক ও কথায়) :
ফত©ভান অথ©ফছহয এবডবহত
প্রবতহফদনাধীন ভা ম©ন্ত ব্যহয়য
ফযাদ্দ
বযভাণ ও ফযাহদ্দয বফযীহত
ব্যহয়য তকযা ায
১

(রে টাকায়)
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
ভন্ত্রণারহয় এবডব বযববউ
বায তাবযখ

৩

৪

-

২২ /০৮/২০১৭

২

২৯০০/(উনবত্র ত )

-

(খ) প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত :
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত
ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা
প্রকহল্পয তাবরকা

১

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প
অনুহভাবদত হয় থাকহর তায তাবরকা

২

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান
প্রকহল্পয কহপাহনন্ট বাহফ
ভাপ্ত গুরুিপূণ ম অফকাঠাহভা

আগাভী দু’ভাহয ভহে উহবাধন কযা
হফ এভন প্রকহল্পয তাবরকা

৩

৪
১.Geo-information for urban

-

-

-

planning and adaptation to
climate change,Bangladesh
(GeoUPAC)

২. ফাাংরাহদহ ভূবভকপ দূহম মাগ নীয়
নগযায়হনয জন্য ভানবচত্রায়ন ।

চরভান াতা/৪
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-৪(৫) উৎাদন বফলয়ক (শুধুভাত্র াংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়হক পূযণ কযহত হফ) : প্রহমাজয নয়
ক) কৃবল/বল্প ণ্য,ায, জ্বারানী ইতযাবদঃ
হণ্যয নাভ

ফত©ভান অথ© ফছহয উৎাদহনয
রেযভাত্রা
২

১
ধান
গভ
াট
আলু
বয়াজ
ফস্ত্র
াটজাত দ্রব্য
ায (ইউবযয়া)
রফণ
ভৎস্য
ভাাং
গ্যা

প্রবতহফদনাধীন ভা ম মন্ত
প্রকৃত উৎাদন
৩

উৎাদহনয ধাযা হন্তালজনক
বকনা
৪

খ) মকান বফহল াভগ্রী/াববমহয উৎাদন ফা যফযা মূহল্যয মেহত্র ফড় যকহভয ভস্যা ফা াংকহটয আঙ্কা কযা হর তায াংবেপ্ত ফণ মনা:
গ) বফদুযৎ যফযা (মভগাওয়াট) :
প্রবতহফদনাধীন ভা
হফা©চ্চ চাবদা
১

হফা©চ্চ উৎাদন
২

পূফ©ফতী© ভা
হফা©চ্চ চাবদা
হফা©চ্চ উৎাদন
৩
৪

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা
হফা©চ্চ চাবদা
হফা©চ্চ উৎাদন
৫
৬

ঘ) বফদুযহতয বহেভ র (তকযা াহয) :
াংস্থায নাভ

প্রবতহফদনাধীন ভাহ

পূফ©ফতী© ভাহ

পূফ©ফতী© ফছহয একই ভা

ভন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

ববডবফ
মডা
আযইবফ
ঙ) মডায মরাডহবডাং-এয ভয়কার (ঘন্টায়) :
প্রবতহফদনাধীন ভাহ

পূফ©ফতী© ভাহ

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা

চরভান াতা/৫
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-৫চ) জ্বারাবন মতহরয যফযা (মভঃ টন)
প্রবতহফদনাধীন ভা
চাবদা
যফযা
১
২

পূফ©ফতী© ভা
চাবদা
৩

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা
চাবদা
যফযা
৫
৬

যফযা
৪

ছ) ঢাকা-চট্রগ্রাভ মভহট্রা এরাকায় াবন যফযা (াজায গ্যারন)
প্রবতহফদনাধীন ভা
পূফ©ফতী© ভা
………
চাবদা
যফযা
চাবদা
যফযা
………
………
………
………
………
………
………
………
………
২
৩
৪
৫
ঢাকা
চট্রগ্রাভ
(৬) প্রধান প্রধান মক্টয কহমাহযনমূহয রাব/মরাকান : প্রহমাজয নয়
ভাযাত্মক মরাকানী
প্রবতহফদনাধীন ভাহ বফযাষ্ট্রীকৃত হয়হছ
প্রবতষ্ঠান/ইউবনহটয নাভ
এভন বভর/কাযখানায নাভ
১

(৭) অবডট আবত্ত
ক) অবডট আবত্ত াংক্রান্ত তথ্য : (রে টাকায়)
ভন্ত্রণারয়/
টাকায বযভাণ
াংস্থায নাভ
অবডট
আবত্তয
াংখ্যা

২

ব্রডীহট জফাহফয
াংখ্যা

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা
চাবদা
যফযা

৬

অদূয ববফষ্যহত ব্যফস্থানা ফা অন্য মকান ফা
গুরুতয ভস্যায সৃবষ্ট হত াহয এভন
প্রবতষ্ঠাহনয নাভ
৩

বনস্পবত্ত
াংখ্যা

৭

মজয

ভন্তব্য

টাকায
বযভাণ
৬

১
২
৩
৪
৫
৭
৮
ফাাংরাহদ
অবনষ্পন্ন টাকা
ভূতাবিক জবয
৩৩৩
১৮৪৮.৬৫
৩৩৩
২৮৯
১১০৯.৬৭
৪৪
৭৩৮.৯৮
অবধদপ্তয
খ) অবডট বযহাহট ম গুরুতয/ফড় যকহভয মকান জাবরয়াবত/অথ© আত্মাৎ অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর ম ফ মকমূহয তাবরকাঃ নাই।
১.দূবন©বত ও শৃঙ্খরা (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/াংস্থায অবনয়বভত াংখ্যা)
ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থা প্রবতহফদনাধীন প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাভরা বনস্পবত্তয াংখ্যা
মূহ পুবিভুত মভাট
ভাহ শুরু ওয়া
বফবাগীয় ভাভরা
ভাভরায াংখ্যা
(প্রবতহফদনাধীন ভাহয
১ভ তাবযহখ)
চাকবযচ্যযবত/
অন্যান্য দন্ড
অব্যাবত
ফযখাস্ত
১
২
৩
৪
৫
-

অবনস্পবত্তকৃত
বফবাগীয়
ভাভরায াংখ্যা

ফত©ভান অথ© ফছহয
মভাট বনস্পবত্তকৃত
ভাভরায াংখ্যা

৬
-

৭
চরভান াতা/৬
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-৬(৯) ভানফ পদ উন্নয়ন
ক) প্রবেণ
প্রবেহণয নাভ

প্রবেহণয মভয়াদ

উহদ্যাগী াংস্থা/ এহজন্সীয নাভ

ভন্ত্রণরয় এফাং আওতাধীণ াংস্থা
মথহক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা

১

২

৩

৪

১. 2017 Summer Training Course
for Slope Land Disaster Reduction
২. “সেইেমভোমেকেননকে অফ দ্যো সফঙ্গল -আেোভ
নিনিয়ন, একটিব পল্টে এন্ড লোিজ আর্ জমকোময়কে
(নিলং প্লোটু , ইমদো-ফোনভজি সপোল্ড এন্ড থ্রোস্ট
সফল্ট)” িীর্ জক নএইচনি সকোে জ
মদহ :

13.08.17-24.08.17

তাইওয়ান

১ জন।

15.08.17-30.11.17

ফ্রান্স

১ জন।

06.08.17 -10.08.17

বফব আই

২ জন ।

২. Material Engineering Codes and
Standards

20.08.201724.08.2017

বফব আই

৩. Advance Microsoft Excel

20.08.201710.09.2017

বফব আই

৪. Management Skills for Project
Executives

27.08.201731.08.2017

এনএজিজি

২ জন।

৫. English Language Proficiency

20.08.201729.11.2017

এনএজিজি

২ জন।

বফহদহ :

১. Welding and Non Destructive
Testing

৪ জন ।
৬ জন।

খ) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয গত ভাহ মকান ইন-াউজ প্রবেহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ©নাঃ গ) প্রবেণ কভ©সূচীহত কভ©কতমা/কভ©চাযীহদয অাং গ্রণ ফা ভহনানয়হনয মেহত্র ফড় যকহভয মকান ভস্যা থাকহর তায ফণ©নাঃ নাই।
ঘ) ভন্ত্রণারহয় অন দা জফ মট্রবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা; না থাকহর অন দা জফ মট্রবনাং আহয়াজন কযহত ফড় যকহভয মকান অসুবফধা আহছ
বক নাঃ নাই।
ঙ) প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবেহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ©কতমায াংখ্যাঃ নাই।
১০) উহেখহমাগ্য কামা©ফরীঃ
ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন ,বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকাঃ প্রহমাজয নয়।
খ) প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুিপূণ©/উহেখহমাগ্য কভ©কান্ডঃ
১.“ফাাংরাহদহয নদীফহেয ফাবরহত মূল্যফান খবনহজয উবস্থবত বনণ ময় ও অথ মননবতক মূল্যায়ন ” ীল মক প্রকহল্পয আওতায় ২০১৬-২০১৭ অথ ম
ফছহয ৫টি ফবযাংগণ কভমসূবচ হত াংগৃীত নমুনামূ হত মূল্যফান খবনজ নাক্তকযহণয জন্য বকছু নমুনা ফাাংরাহদ যভাণু বক্ত
কবভন এফাং বফবএআইআয এ মপ্রযণ কযা হয়হছ।
২.“ নওগাঁ মজরায ফাদরগাবছ উহজরায বগফানপুয এরাকায় স্তযতাবিক তথ্য াংগ্র ও অথ ©ননবতকবাহফ গুরূিপূণ© খবনজ পদ অনুন্ধাহনয
রহেয ববতীয় কূ বজবডএইচ ৭১/১৬ এয খনন ” ীল©ক কাম©ক্রহভয ভােহভ প্রাপ্ত চ্যনাাথহযয ৫টি নমুনা যীোয জন্য নফহিবলক যায়ন
াখায় মপ্রযণ কযা হয়হছ।
৩.“পবযদপুয মজরায বাঙ্গা উহজরায় প্রায় ৭০বভটায গবীযতায ভূগবমস্থ াবন ও রহরয যাায়বনক বফহিলহণয ভােহভ াবনয গুনগত ভান ও
বযহফ মূল্যায়নকযণ” ীল মক ফবযাংগন কভমসূবচয ভােহভ াংগৃীত াবন ও রর নমুনায যাায়বনক বফ মিলহণয জন্য নফহিবক যায়ন
াখায় মপ্রযণ কযা হয়হছ।
৪.”নওগা ও চাাইনফাফগি মজরায বনয়াভতপুয-মাযা-মগাভস্তাপুয ও তদাংরগ্ন এরাকায় আঞ্চবরক অববকলীয় ও চ্যম্বকীয় জবয ” কভমসূবচয
১৪৭টি অফজাযহবন হয়হন্টয ভােহভ প্রাপ্ত উাত্ত বফহিলহণয কাজ চরছ।
৫. জিএসজির জিস্ফোরক লোইস্সন্স নং-১৭৮-১-২২/৪১০১-এর ২০১৭ সস্নর িন্য নিোয়ন করো য় ।
৬. অত্র অবধদপ্তহযয ৮টি ওয়াবকটবক মফতাযমহন্ত্রয রাইহন্স ২০১৭ হনয জন্য নফায়ন কযা য় ।
চরভান াতা/৭
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-7প্রবতহফদন ও প্রফন্ধ প্রণয়নঃ
১. ”নওগা ও চাাইনফাফগি মজরায বনয়াভতপুয-মাযা-মগাভস্তাপুয ও তদাংরগ্ন এরাকায় আঞ্চবরক অববকলীয় ও চ্যম্বকীয় জবয” কভমসূবচয
প্রতবফহদন প্রণয়হনয কাজ ৪০% পন্ন য়হছ।
২. “ নওগাঁ মজরায ফাদরগাবছ উহজরায বগফানপুয এরাকায় স্তযতাবিক তথ্য াংগ্র ও অথ ©ননবতকবাহফ গুরূিপূণ© খবনজ পদ অনুন্ধাহনয
রহেয ববতীয় কূ বজবডএইচ ৭১/১৬ এয খনন ” ীল©ক কাম©ক্রহভয উয একটি াযাংহে প্রবতহফদন জভা মদয়া হয়হছ।
৩. “দূি-অনুধোফন ও নিআইএে দ্ধনি ব্যফহোমিি ভোধ্যমভ পনিদপুি সিলোি েদি উমিলোি দ্মো নদীি িীি নিফিজন ও বোংগন প্রফণ িো
মূল্যোয়ন এফং ভূ-প্রোকৃনিক ভোননচত্রোয়ন” িীর্ জক ফনহিংগন কভজসূনচ ফোস্তফোয়ন সিমর্ প্রনিমফদন প্রস্তুনিি কোি চলমে।
৪. “ফোদিফোন সিলোি ভূনভধ্বে নফমের্ণ এফং ভূনভধ্বে সিোননং ভোননচত্রোয় ” িীর্ জক ফনহিংগন কভজসূনচি প্রনিমফদন প্রণয়মনি কোি ১০% েম্পন্ন
হময়মে।
৫. “মমুনা নদী ও এয াশ্ব ©ফতী© এরাকায অন্তগ©ত জাভারপুয মজরায ইরাভপুয ও ভাদাযগি উহজরায (উত্তযাাং), ফগুড়া মজরায মানাতরা
এফাং গাইফান্ধা মজরায াঘাটা উহজরা এরাকায় বঞ্চত ফালুয ভহে মূল্যফান খবনহজয উবস্থবত বনণ ©য় ও অথ©ননবতক মূল্যায়ন ” ীল মক
ফবযাংগন কভমসূবচয প্রাথবভক প্রবতহফদন দাবখর কযা হয়হছ।
৬. “ফযগুনা মজরায অন্তগতম তারতরী উহজরা ও াশ্বমফতী এরাকামূহয ভূবভরূহয নফবষ্টযমূ এফাং আনুলবঙ্গক উকূরফতী দূহম মাগমূ
বনধ মাযহণয রহেয উকূরীয় ভূতাবিক, ভূপ্রাকৃবতক ও ভূ-প্রহকৌর ভানবচত্রায়ন” ীল মক কভমসূবচয প্রবতহফদন প্রস্তুহতয কাজ চরহছ ।
৭. “টুয়াখারী মজরায অন্তগতম যাঙ্গাফারী উহজরায ভূবভরুহয নফবষ্টমূ এফাং আনুলবঙ্গক উকূরফতী দূহম মাগমূ বনধ মাযহনয রহেয
উকূরীয় ভূ-তাবিক, ভূ-প্রাকৃবতক ও ভূ-প্রহকৌর ভানবচত্রায়ন” ীল মক কভমসূবচয প্রবতহফদন প্রস্তুহতয কাজ চরহছ ।
নমুনা বফহিলণ :
অত্র অবধদপ্তহযয যাায়বনক গফহলণাগাহয চরবত ভা ম©ন্ত ২৩৯ টি নমুনা বফহিলণাধীন বছর । চরবত ভাহ ৪৫% নমুনা বফহিলহণয
কাজ ভাপ্ত হয়হছ।
গ) আগাভী দুই ভাহ পাবদত গুরুিপূণ ম কাহজয তাবরকা :
1. অনুহভাদন াহহে
“Geo-information for urban planning and adaptation to climate
change,Bangladesh (GeoUPAC)” ীল©ক প্রকল্প ফাস্তফায়হনয কাজ শুরু কযা।
2. অনুহভাদন াহহে “ফাাংরাহদহ ভূবভকপ দূহম মাগ নীয় নগযায়হনয জন্য ভানবচত্রায়ন” ীল©ক প্রকল্প ফাস্তফায়হনয কাজ শুরু কযা ।
ঘ) আগাভী দুই ভাহ ফড় যকহভয মকান ভস্যা/াংকহটয আাংকা কযা হর তায বফফযণঃ নাই।
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