
 

 

 

6।  ম োবোইল ম োর্ ট পরিচোলনো: 

( ) মেলো ম্যোরেস্ট্রের্  র্তট :  ম োবোইল ম োর্ ট আইন, 2009 এি আওতোয় স ল মেলো প্রশোসস্ট্র ি সহোয়তোয় রনব টোহী 

ম্যোরেস্ট্রের্  োধ্যস্ট্র  রনিোপদ খোদ্য আইন, 2013 এি অপিোধ আ স্ট্রল রনস্ট্রয় রনয়র তভোস্ট্রব ম োবোইল ম োর্ ট পরিচোলনো 

 িো হস্ট্রে;  

আগস্ট 2015 হস্ট্রত জুন 201৭ পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 58৬ 858 819 89,51,500/- 17 

 

জুলোই 2017 হস্ট্রত জুন 2018 পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 2345 4209 4255 2,09,77,340/- 149 

 

জুলোই 2018 হস্ট্রত জুন 2019 পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 2736 5072 4979 30,500,350/- 89 

 

জুলোই 2019 হস্ট্রত জুন ২০২০ পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 ২874 5067 5027 ৩,98,97,87৫/- ৩60 

 

জুলোই 20২০ হস্ট্রত আগস্ট, ২০২০ পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 ৫৭৮ ৪৫১ ২৩৪ 3৯,৮৮,০৫০/- - 

 

 

  



 

 

(খ) রবএফএসএ-ি রনেস্ব ম্যোরেস্ট্রের্  র্তট :  অস্ট্রটোবি 2018-10 রিস্ট্রসম্বি 2019 ররিঃ পর্ টন্ত বোংলোস্ট্রদশ রনিোপদ খোদ্য 

 র্তটপস্ট্রেি রনেস্ব এরির উটিভ ম্যোরেস্ট্রের্  র্তট  ম োবোইল ম োর্ পরিচোলনোি তথ্য: 

 

অক্টোবর ২০১৮ হক্ে জুন 2019 পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 ৫৫ ৬৯ ৮৭ ২,৩৫,০০,২০০/- ০৪ 

 

জুলোই 2019 হস্ট্রত জুন 2020 পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 ১3৪  ১৩৭ ১৪১ ২,৬২,৫০,০০০/- ১৩ 

 

 

জুলোই 20২০ হস্ট্রত জুন 20২১ (মসস্ট্রেম্বি) পর্ টন্ত পরিচোরলত ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি তথ্যোরদিঃ 

 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

01 ১৪ ১২ ১২ ১৯,00,000/- - 

 

 

 

সব টস্ট্র োর্: ( +খ) 

ক্র: নং ম োবোইল ম োস্ট্রর্ টি সংখ্যো  ো লো দোস্ট্রয়স্ট্রিি 

সংখ্যো 

দরিত ব্যোরিি 

সংখ্যো 

অর্ ট দি  োিোদি 

 9৩২২ 171৭৫ 155৫৬ 15,5৭,4৯,২২5 632 

 


