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I  উত্তৰ কামৰূপ চক্ৰ, নলৰ্াৰী  
   ১. ৰ্ৰপপটা সংমণ্ডল, সৰপ াগ       (ক) ৰ্ৰপপটা উপসংমণ্ডল, ৰ্ৰপপটা  

                                (খ্)  ৰ্ৰপপটাপৰাড উপসংমণ্ডল, ৰ্ৰপপটা ৰৰাড 

       ২. পাঠশালা সংমণ্ডল, পাঠশালা        (ক) পাঠশালা উপসংমণ্ডল, পাঠশালা 

             (খ্) পাটাচাৰকুছি উপসংমণ্ডল, পাটাচাৰকুছি  

             (গ) ৰডকাডং উপসংমণ্ডল, থমনা   

     ৩. নলৰ্াৰী সংমণ্ডল, নলৰ্াৰী         (ক) নলৰ্াৰী উপসংমণ্ডল, নলৰ্াৰী 

             (খ্) ধমধমা উপসংমণ্ডল, ধমধমা  

II   কািাৰ চক্ৰ, ছশলচৰ  
         ১. ছশলচৰ সংমণ্ডল, ছশলচৰ        (ক) ছশলচৰ উপসংমণ্ডল, ছশলচৰ 

             (খ্) ছশলচৰ পছিম উপসংমণ্ডল, ৰ্ৰজাত্যপুৰ  

             (গ) ছশলচৰ দছিণ উপসংমণ্ডল, কাৰু্গঞ্জ   

       ২. হাইলাকাছি সংমণ্ডল, হাইলাকাছি      (ক) হাইলাকাছি উপসংমণ্ডল, হাইলাকাছি 

                                                               (খ্)  কাটছলপচৰা উপসংমণ্ডল, চাহাৰ্াদ 

       ৩. কছৰমগঞ্জ সংমণ্ডল, কছৰমগঞ্জ             (ক) কছৰমগঞ্জ উপসংমণ্ডল, কছৰমগঞ্জ 

                                                               (খ্)  দছিণ কছৰমগঞ্জ উপসংমণ্ডল, পাথাৰকাছি 

       ৪.ৰ্ৰাক উপত্যকা অনুসন্ধান সংমণ্ডল      (ক) ৰ্দৰপুৰ উপসংমণ্ডল, ৰ্দৰপুৰ 

                                                   ৰ্দৰপুৰ   (খ্)  কািাৰ অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, হাইলাকাছি 
 

III দছিণ ৰগাৱালপাৰা চক্ৰ, ৰগাৱালপাৰা  

   ১. ৰগাৱালপাৰা সংমণ্ডল, ৰগাৱালপাৰা    (ক) ৰগাৱালপাৰা উপসংমণ্ডল, ৰগাৱালপাৰা 
        ২. ৰগাৱালপাৰা অনুসন্ধান সংমণ্ডল            (ক) জপলশ্বৰ অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, জপলশ্বৰ 

                                               ৰগাৱালপাৰা   (খ্)  দুধনন অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, দুধনন 

       ৩. মানকািাৰ সংমণ্ডল, হাটছশছিমাছৰ          (ক) মানকািাৰ উপসংমণ্ডল, মানকািাৰ 

                                                                  (খ্)  দছিণ শালমৰা উপসংমণ্ডল, দছিণ শালমৰা 

       ৪. দুধনন সংমণ্ডল, দুধনন                         (ক) দুধনন উপসংমণ্ডল, দুধনন 

                                                                 (খ্)  ধূপধৰা উপসংমণ্ডল, ধূপধৰা 
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IV ৰত্জপুৰ চক্ৰ, ৰত্জপুৰ 
         ১. ৰত্জপুৰ সংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ        (ক) ৰত্জপুৰ উপসংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ 

             (খ্) ৰেছকয়াজুছল পছিম উপসংমণ্ডল, ৰেছকয়াজুছল  

         ২. ইটাপখ্ালা সংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ  (ক) ইটাপখ্ালা উপসংমণ্ডল, ইটাপখ্ালা 

             (খ্) ৰত্জপুৰ পছিম উপসংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ  

             (গ) ছচজুচা উপসংমণ্ডল, ছচজুচা   

         ৩. ছৰ্শ্বনাথ চাছৰআছল সংমণ্ডল,   (ক) গহপুৰ উপসংমণ্ডল, গহপুৰ 

                 ছৰ্শ্বনাথ চাছৰআছল    (খ্) চাছৰআছল উপসংমণ্ডল, ছৰ্শ্বনাথ চাছৰআছল  

 

V ৰকাকৰাঝাৰ চক্ৰ, ৰকাকৰাঝাৰ 
         ১. ৰকাকৰাঝাৰ সংমণ্ডল, ৰকাকৰাঝাৰ   (ক) ৰকাকৰাঝাৰ উপসংমণ্ডল, ৰকাকৰাঝাৰ 

             (খ্) ৰগাসাইগাও ঁউপসংমণ্ডল, ৰগাসাইগাও ঁ

 (গ) লংগা  উপসংমণ্ডল, ৰামফলছৰ্ল 

         ২. ৰ্িাইগাও ঁসংমণ্ডল, ৰ্িাইগাওঁ  (ক) ৰ্িাইগাও ঁউপসংমণ্ডল, ৰ্িাইগাও ঁ

             (খ্) ছৰ্জনী পছিম উপসংমণ্ডল, ছৰ্জনী 

             (গ) অ য়াপুৰী উপসংমণ্ডল, অ য়াপুৰী   

         ৩. ধুৰু্ৰী সংমণ্ডল, ৰগৌৰীপুৰ        (ক) ধুৰু্ৰী উপসংমণ্ডল, ৰগৌৰীপুৰ 

                               (খ্) আগমছণ উপসংমণ্ডল, আগমছণ 

      (গ) ছৰ্লাসীপাৰা উপসংমণ্ডল, ছৰ্লাসীপাৰা 

                                             (ঘ) চাপৰ উপসংমণ্ডল, চাপৰ  
     

VI ছডফু চক্ৰ, (অছত্ছৰক্ত মুখ্য অছ যন্তা, মণ্ডল-৪ৰ অধীনত্), ছডফু 
         ১. কাছৰ্ব আংলং সংমণ্ডল, ছডফু            (ক) ছডফু উপসংমণ্ডল, ছডফু 

          (খ্) হৰগুটি উপসংমণ্ডল, ফুলছন 

          (গ) হামপৰন উপসংমণ্ডল, ডংকাপমাকাম 

          (ঘ) ৰখ্ৰছন উপসংমণ্ডল, ৰখ্ৰছন 

         ২. ৰৰ্াকাজান সংমণ্ডল, সছৰয়হজান   (ক) ৰৰ্াকাজান উপসংমণ্ডল, ৰৰ্াকাজান 

          (খ্) ৰ্ৰপথাৰ উপসংমণ্ডল, ছচলনীজান 
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(অছত্ছৰক্ত মুখ্য অছ যন্তা, মণ্ডল-৬ৰ ৰপানপটীয়ানক অধীনত্) 
         ১. উত্তৰ উত্তৰ কািাৰ সংমণ্ডল, মাইৰ্ং  (ক) লাংটিং উপসংমণ্ডল, লাংটিং 

             (খ্) মাইৰ্ং উপসংমণ্ডল, মাইৰ্ং  

         ২. দছিণ উত্তৰ কািাৰ সংমণ্ডল, হাফল  (ক) হাৰাংগাজাও উপসংমণ্ডল, হাৰাংগাজাও 

             (খ্) দদয়াংমুখ্ পছিম উপসংমণ্ডল, দদয়াংমুখ্  

VII মিলনদ চক্ৰ, মিলনদ 
         ১. মিলনদ সংমণ্ডল, মিলনদ              (ক) মিলনদ উপসংমণ্ডল, মিলনদ 

           (খ্) টংলা উপসংমণ্ডল, টংলা 

         ২. টংলা সংমণ্ডল, টংলা          (ক) টংলা উপসংমণ্ডল, টংলা 

       ৩. ধনছশছৰ প্ৰকল্প ৰ্ান্ধ সংমণ্ডল,      (ক) ধনছশছৰ প্ৰকল্প ৰ্ান্ধ উপসংমণ্ডল, দ ৰৱকুণ্ড 

                                          দ ৰৱকুণ্ড      (খ্) ধনছশছৰ প্ৰকল্প মূল নলা উপসংমণ্ডল, দ ৰৱকুণ্ড 

       ৪. ধনছশছৰ প্ৰকল্প ১ নং নলা সংমণ্ডল,   (ক) ধনছশছৰ প্ৰকল্প ১ নং নলা উপসংমণ্ডল, ওদালগুছৰ 

                                          ওদালগুছৰ      (খ্) ধনছশছৰ প্ৰকল্প ২নং নলা উপসংমণ্ডল, ৰৰৌত্া 

       ৫. ধনছশছৰ প্ৰকল্প ২নং নলা সংমণ্ডল,   (ক) ধনছশছৰ প্ৰকল্প ৩ নং নলা উপসংমণ্ডল, আমৰ্াগান 

                                          ওদালগুছৰ      (খ্) ধনছশছৰ প্ৰকল্প ৪নং নলা উপসংমণ্ডল, আমৰ্াগান 

VIII উত্তৰ পছিম প্ৰকল্প চক্ৰ, ৰ্ৰপপটাপৰাড 
         ১. চম্পামত্ী প্ৰকল্প সংমণ্ডল নং ১,        (ক) চম্পামত্ী নলা ক উপসংমণ্ডল, ৰকাকৰাঝাৰ 

          ৰকাকৰাঝাৰ          (খ্) চম্পামত্ী মূল ৰ্ান্ধ উপসংমণ্ডল, গৰু াষা 

         ২. চম্পামত্ী নলা সংমণ্ডল, োছলগাওঁ  (ক) চম্পামত্ী নলা – ১ উপসংমণ্ডল, সুিৰী 

                                                            (খ্) চম্পামত্ী নলা – ২ উপসংমণ্ডল, ৰ্াসুগাও ঁ

       ৩. পহুমাৰা ৰূপহী সংমণ্ডল, সৰপুেটা  (ক) পহুমাৰা ৰূপহী উপসংমণ্ডল, সাউদৰছ টা 

                                                            (খ্) ৰূপহী উপসংমণ্ডল, শালৰ্াৰী 

              (গ) ৰ্ৰপপটাপৰাড নলা উপসংমণ্ডল, সৰুপপটা 

IX গুৱাহাটী প্ৰকল্প চক্ৰ, গুৱাহাটী 
         ১. গুৱাহাটী সংমণ্ডল, গুৱাহাটী            (ক) গুৱাহাটী গৃহ আৰু  ঁৰাল উপসংমণ্ডল, গুৱাহাটী 

                                    (খ্) ৰসানাপুৰ উপসংমণ্ডল, ৰসানাপুৰ 

         ২. গুৱাহাটী পছিম সংমণ্ডল, গুৱাহাটী (ক) গুৱাহাটী পছিম  উপসংমণ্ডল, গুৱাহাটী 

                                                            (খ্) ৰ্পকা উপসংমণ্ডল, ৰ্পকা 



আমাৰ চক্ৰ, সংমণ্ডল আৰু উপসংমণ্ডলসমূহ 

  

সৰ্বমুঠ পৃষ্ঠা সংখ্যা    ৮  

       ৩. ৰ্ৰলীয়া সংমণ্ডল, তামলুেুৰ     (ক) ৰ্ৰলীয়া নলা উপসংমণ্ডল, তামলুেুৰ 

                                                            (খ্) ৰ্ৰলীয়া মূল ৰ্ান্ধ উপসংমণ্ডল, গান্ধীৰ্াৰী 

              (গ) ৰছিয়া পূৰ্ উপসংমণ্ডল, ৰছিয়া 

X ছডব্ৰুগড় চক্ৰ, ছডব্ৰুগড় 
         ১. ছডব্ৰুগড় সংমণ্ডল, ছডব্ৰুগড়             (ক) ছডব্ৰুগড় উপসংমণ্ডল, ছডব্ৰুগড় 

           (খ্) নাহৰকটীয়া উপসংমণ্ডল, নাহৰকটীয়া 

         ২. ছত্ছনচুকীয়া সংমণ্ডল, ছত্ছনচুকীয়া   (ক) ছত্ছনচুকীয়া উপসংমণ্ডল, ছত্ছনচুকীয়া 

                                                       (খ্) মাপঘবছৰটা উপসংমণ্ডল, মাপঘবছৰটা 

                                                            (গ) চাপাপখ্াৱা উপসংমণ্ডল, শছদয়া 

XI ছশৱসাগৰ চক্ৰ, ৰযাৰহাট 
         ১. ৰযাৰহাট সংমণ্ডল, ৰযাৰহাট             (ক) ৰযাৰহাট উপসংমণ্ডল, ৰযাৰহাট 

           (খ্) মাজুলী উপসংমণ্ডল, মাজুলী 

           (গ) ছত্ত্াৰ্ৰ উপসংমণ্ডল, ছত্ত্াৰ্ৰ 

         ২. ৰগালাঘাট সংমণ্ডল, ৰগালাঘাট     (ক) ৰগালাঘাট উপসংমণ্ডল, ৰগালাঘাট 

                                                        (খ্) সৰুপথাৰ উপসংমণ্ডল, সৰুপথাৰ 

       ৩. ছশৱসাগৰ সংমণ্ডল, ছশৱসাগৰ      (ক) ছশৱসাগৰ উপসংমণ্ডল, ছশৱসাগৰ 

                                                        (খ্) ৰসানাৰী উপসংমণ্ডল, ৰসানাৰী 

XII নগাওঁ চক্ৰ, নগাওঁ 
         ১. নগাও ঁসংমণ্ডল, নগাওঁ                    (ক) নগাও ঁউপসংমণ্ডল, নগাও ঁ

           (খ্) ডৰ্কা উপসংমণ্ডল, ডৰ্কা 

         ২. মছৰগাও ঁসংমণ্ডল, মছৰগাওঁ       (ক) মছৰগাও ঁউপসংমণ্ডল, মছৰগাও ঁ

                                                        (খ্) মায়ং উপসংমণ্ডল, ৰ্হা 

       ৩. কছলয়াৰ্ৰ ও সংযাছজত্ কলং সংমণ্ডল,(ক) সংযাছজত্ কলং উপসংমণ্ডল নং ১, নগাও ঁ

                                                    নগাওঁ খ্) সংযাছজত্ কলং উপসংমণ্ডল নং ২, নগাও ঁ

XIII লিীমপুৰ চক্ৰ, উত্তৰ লিীমপুৰ 
         ১. ৰধমাছজ সংমণ্ডল, ৰধমাছজ               (ক) ৰধমাছজ উপসংমণ্ডল, ৰধমাছজ 

           (খ্) ছচলাপথাৰ উপসংমণ্ডল, ছচলাপথাৰ 

         ২. লিীমপুৰ সংমণ্ডল, উত্তৰ লিীমপুৰ (ক) লিীমপুৰ উপসংমণ্ডল, উত্তৰ লিীমপুৰ 
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                                                        (খ্) ছৰ্হপুৰীয়া উপসংমণ্ডল, ছৰ্হপুৰীয়া 

       ৩. েকুৱাখ্না সংমণ্ডল, েকুৱাখ্না     (ক) েকুৱাখ্না উপসংমণ্ডল, েকুৱাখ্না 

 

XIV ৰছিয়া অনুসন্ধান চক্ৰ, ৰছিয়া 
         ১. ৰছিয়া সংমণ্ডল, ৰছিয়া                    (ক) ৰছিয়া উপসংমণ্ডল, ৰছিয়া 

 

XV গুৱাহাটী অনুসন্ধান চক্ৰ, গুৱাহাটী 
         ১. মিলনদ অনুসন্ধান সংমণ্ডল,      (ক) ছিপাঝাৰ অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, ছিপাঝাৰ 

ছিপাঝাৰ            (খ্) পূৰ্ ৰ্জালী অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, খ্াৰাধৰা 

           (গ) গুৱাহাটী অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, গুৱাহাটী 

         ১. নগাও ঁঅনুসন্ধান সংমণ্ডল, নগাও ঁ     (ক) নগাও ঁঅনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, নগাও ঁ

           (খ্) লংকা অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, লংকা 

           (গ) ৰহা অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, ৰহা 

 XVI ধুৰু্ৰী অনুসন্ধান চক্ৰ, ধুৰু্ৰী 
         ১. টিহু অনুসন্ধান সংমণ্ডল, টিহু    (ক) টিহু অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, টিহু 

                     (খ্) ৰৰ্লশৰ অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, ৰৰ্লশৰ 

         (গ) ছৰ্জনী অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, ছৰ্জনী 

         (ঘ) ধুৰু্ৰী অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, ধুৰু্ৰী 

 

XVII ৰযাৰহাট অনুসন্ধান চক্ৰ, ৰযাৰহাট 
         ১. ৰযাৰহাট অনুসন্ধান সংমণ্ডল, ৰযাৰহাট(ক) ৰযাৰহাট অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, ৰযাৰহাট 

                      (খ্) নাছজৰা অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, নাছজৰা 

         (গ) মাপঘবছৰটা অনুসন্ধান উপসংমণ্ডল, মাপঘবছৰটা 

 

XVIII গুৱাহাটী যাছিক চক্ৰ, গুৱাহাটী 
         ১. গুৱাহাটী যাছিক সংমণ্ডল, গুৱাহাটী (ক) গুৱাহাটী যাছিক উপসংমণ্ডল, গুৱাহাটী 

                      (খ্) গুৱাহাটী যাছিক  ঁৰাল উপসংমণ্ডল, গুৱাহাটী 

       ২. মিলনদ যাছিক সংমণ্ডল, গুৱাহাটী (ক) মিলনদ যাছিক উপসংমণ্ডল, মিলনদ 
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                     (খ্) ধনছশছৰ প্ৰকল্প ৰ্ান্ধ যাছিক উপসংমণ্ডল, দ ৰৰ্কুণ্ড 

          (গ) ধনছশছৰ প্ৰকল্প যাছিক উপসংমণ্ডল, ওডালগুছৰ  

       ৩. টিহু দছিণ ৰ্জালী যাছিক সংমণ্ডল, (ক) সৰুপপটা যাছিক উপসংমণ্ডল, সৰুপপটা 

             টিহু    (খ্) সৰুপিত্ৰী যাছিক উপসংমণ্ডল, সপথবৰ্াৰী 

                                                           (গ) নলৰ্াৰী যাছিক উপসংমণ্ডল, নলৰ্াৰী 

       ৪. ৰগাৱালপাৰা যাছিক সংমণ্ডল,     (ক) ৰগাৱালপাৰা যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰগাৱালপাৰা 

     ৰগাৱালপাৰা  (খ্) লিীপুৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, লিীপুৰ 

                                                           (গ) হাটছশছিমাৰী যাছিক উপসংমণ্ডল, হাটছশছিমাৰী 

       ৫. ৰকাকৰাঝাৰ যাছিক সংমণ্ডল,     (ক) ৰগৌৰীপুৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰগৌৰীপুৰ 

     ৰকাকৰাঝাৰ  (খ্) ৰকাকৰাঝাৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰকাকৰাঝাৰ 

                                                            (গ) ৰ্িাইগাওঁ যাছিক উপসংমণ্ডল, অ য়াপুৰী 

       ৬. ছশলচৰ যাছিক সংমণ্ডল, ছশলচৰ   (ক) ছশলচৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, ছশলচৰ 

                       (খ্) হাইলাকাছি যাছিক উপসংমণ্ডল, হাইলাকাছি 

                                                            (গ) কছৰমগঞ্জ যাছিক উপসংমণ্ডল, কছৰমগঞ্জ 

       ৭. ছডপু যাছিক সংমণ্ডল, ছডফু      (ক) ছডফু যাছিক উপসংমণ্ডল, ছডফু 

                       (খ্) ৰখ্ৰছন যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰখ্ৰছন 

                                                            (গ) মাইৰ্ং যাছিক উপসংমণ্ডল, মাইৰ্ং 

                                                            (ঘ) কাছৰ্ব  আংলং পছিম  ূজল উপসংমণ্ডল, ছডফু 

XIX ৰত্জপুৰ যাছিক চক্ৰ, ৰত্জপুৰ 
         ১. ৰত্জপুৰ যাছিক সংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ (ক) ৰত্জপুৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ 

                      (খ্) ছৰ্শ্বনাথ চাছৰআছল যাছিক উপসংমণ্ডল, ছৰ্শ্বনাথ চাছৰআছল 

       ২. নগাও ঁযাছিক সংমণ্ডল, নগাও ঁ       (ক) নগাও ঁযাছিক উপসংমণ্ডল, নগাও ঁ

                     (খ্) মছৰগাও ঁযাছিক উপসংমণ্ডল, মছৰগাও ঁ   

       ৩. লিীমপুৰ যাছিক সংমণ্ডল,     (ক) লিীমপুৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, উত্তৰ লিীমপুৰ 

                                উত্তৰ লিীমপুৰ    (খ্) ৰধমাছজ যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰধমাছজ 
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XX ৰযাৰহাট যাছিক চক্ৰ, ৰযাৰহাট 
         ১. ৰযাৰহাট যাছিক সংমণ্ডল, ৰযাৰহাট  (ক) ৰযাৰহাট যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰযাৰহাট 

                      (খ্) ছশৱসাগৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, ছশৱসাগৰ 

                      (গ) সৰুপথাৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, সৰুপথাৰ 

       ২. উজছন অসম খ্নন সংমণ্ডল, ৰযাৰহাট (ক) উজছন অসম যাছিক যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰযাৰহাট  

       ৩. ছডব্ৰুগড় যাছিক সংমণ্ডল, ছডব্ৰুগড় (ক) ছডব্ৰুগড় যাছিক উপসংমণ্ডল, ছডব্ৰুগড় 

                                           (খ্) ছত্ছনচুকীয়া যাছিক উপসংমণ্ডল, ছত্ছনচুকীয়া 

           

 XXI গুৱাহাটী দৰ্দুযছত্ক চক্ৰ, গুৱাহাটী 
         ১. গুৱাহাটী দৰ্দুযছত্ক সংমণ্ডল, গুৱাহাটী (ক) গুৱাহাটী দৰ্দুযছত্ক  ঁৰাল উপসংমণ্ডল, গুৱাহাটী 

                         (খ্) নলৰ্াৰী দৰ্দুযছত্ক উপসংমণ্ডল, নলৰ্াৰী 

                         (ক) মিলনদ দৰ্দুযছত্ক উপসংমণ্ডল, মিলনদ 

       ২. কছলয়াৰ্ৰ ও সংপযাছজত্ কলং      (ক) নগাও ঁদৰ্দুযছত্ক উপসংমণ্ডল, নগাও ঁ

                     দৰ্দুযছত্ক সংমণ্ডল, নগাও ঁ     (খ্) জখ্লাৰ্ন্ধা দৰ্দুযছত্ক উপসংমণ্ডল, জখ্লাৰ্ন্ধা 

             (গ) মছৰগাও ঁদৰ্দুযছত্ক উপসংমণ্ডল, মছৰগাও ঁ  

       ৩. ছডব্ৰুগড় দৰ্দুযছত্ক সংমণ্ডল,           (ক) ছডব্ৰুগড় যাছিক উপসংমণ্ডল, ছডব্ৰুগড় 

          ছডব্ৰুগড়   (খ্) ৰগালাঘাট যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰগালাঘাট 

       ৪. ৰত্জপুৰ যাছিক সংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ (ক) ৰত্জপুৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰত্জপুৰ 

     ৰগাৱালপাৰা  (খ্) লিীমপুৰ যাছিক উপসংমণ্ডল, উত্তৰ লিীমপুৰ 

       ৫. ৰ্িাইগাওঁ যাছিক সংমণ্ডল,      (ক) ৰ্িাইগাও ঁযাছিক উপসংমণ্ডল, ৰ্িাইগাও ঁ

     ৰ্িাইগাওঁ    (খ্) ৰগাৱালপাৰা যাছিক উপসংমণ্ডল, ৰগাৱালপাৰা 

XXII নামছন অসম ৰিত্ৰ উন্নয়ন প্ৰাছধকৰণ, গুৱাহাটী 
         ১. শুক্লা সংমণ্ডল, ৰগাপৰশ্বৰ               (ক) শুক্লা উপসংমণ্ডল, ৰগাপৰশ্বৰ 

                      (খ্) নাওকাটা উপসংমণ্ডল, নাওকাটা 

XXIII উজছন অসম ৰিত্ৰ উন্নয়ন প্ৰাছধকৰণ, নগাওঁ 
         ১. কছলয়াৰ্ৰ ৰিত্ৰ উন্নয়ন সংমণ্ডল,     (ক) জখ্লাৰ্ন্ধা নলা  ৰিত্ৰ উন্নয়ন উপসংমণ্ডল, জখ্লাৰ্ন্ধা 

জখ্লাৰ্ন্ধা         (খ্) জখ্লাৰ্ন্ধা উপসংমণ্ডল, জখ্লাৰ্ন্ধা 

                       (গ) কছলয়াৰ্ৰ ৰিত্ৰ উন্নয়ন উপসংমণ্ডল, ছমিা 
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১. যমুনা ৰিত্ৰ উন্নয়ন সংমণ্ডল, ৰহাজাই   (ক) ৰহাজাই উপসংমণ্ডল, ৰহাজাই 

                    (খ্) নীলৰ্াগান উপসংমণ্ডল, নীলৰ্াগান 

                    (গ) ৰ্কুলীয়া ৰ্ান্ধ উপসংমণ্ডল, ৰ্কুলীয়া 

ৰিত্ৰ উন্নয়ন প্ৰাছধকৰণৰ অধযি ত্থা পছৰচালন সঞ্চালকসকল পছৰষদপকইখ্নৰ আওত্াৰ ৰ্াছহপৰ সমগ্ৰ ৰাজযপৰ 

ৰিত্ৰ উন্নয়নৰ লগত্ সম্পছকব ত্ সকপলা ধৰণৰ কামৰ দাছয়ত্বনযস্ত । 

 

               

 

   


