
ভন্ত্রণায়/বফবাগমূহয ভাবক প্রবতহফদন ‘‘ছক’’ 
 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ : ফাাংরাহদ চরবিত্র সন্সয সফার্ ড, ঢাকা।  
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভ : জানুয়ারর/২০১৭ বিষ্টাব্দ।  প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ : ০১-০২-২০১৭ বি.।  
 

(১) প্রাবনক    
 

ক.১ কভ ডকতডা/কভ ডচাযীহদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে) : 
 

াংস্থায স্তয অনুহভাবদত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্যদ ভন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ     

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত 

অবপ (সভাে াংখ্যা) : 

 
ফাাংরাহদ চরবিত্র সন্সয 

সফার্ ড, ঢাকা।  

৩৩টি ১৭টি ১৬টি অনুমমারিত পমির অরতররক্ত ০৩ (রতন)টি পমি (পররচ্ছন্নতা কমী-২, রনরাপত্তা 

প্ররী-১) রতনজন কম মচারী কম মরত আমেন। তামির চাকুরর মারির মে ঐব 

পমির রবলুরি ঘটমব।  
 

রনজস্ব রনময়াগরবরি প্রণয়মনর জন্য জনপ্রলান মন্ত্রণাময়র প্রলারনক উন্নয়ন 

ংক্রান্ত রচব করমটির সুপাররমল ম্মরত জ্ঞাপমনর জন্য বাংামিল পাবরক 

ারভ ম করমলমন প্রপ্ররণ করা ময়মে। সুপাররলটি বাংামিল পাবরক ারভ ম 

করমলমনর রমটিং এ উপস্থাপমনর অমপক্ষায় রময়মে। রনময়াগরবরি প্রণীত ম শূন্য 

পমি জনব রনময়ামগর উমযাগ প্রনয়া মব। 
 

ক.২ শূন্য হদয বফন্যা : 
 

অবতবযক্ত 

বচফ/ তদুধ ড 

দ 

সজরা কভ ডকতডায 

দ (সমভন বর্ব, 

এব) 

অন্যান্য ১ভ 

সেবণয দ 

২য় সেবণয দ ৩য় সেবণয দ ৪থ ড সেবণয দ সভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x ১টি ১১টি ৪টি ১৬টি 
 

ক.৩ অতীফ গুরুত্বপূণ ড (Strategic) দ শূন্য থাকহর তায তাবরকা : প্রহমাজয নয়।   

 (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম ডাদা ম্পন্ন/াংস্থা প্রধান এফাং তদুর্ধ্ড দ)  
 

ক.৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদান  : 
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ ডকতডা কভ ডচাযী সভাে কভ ডকতডা কভ ডচাযী সভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x x x x x 
 

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয সকান ভস্য থাকহর তায ফণ ডনা : প্রহমাজয নয়।  

 
খ.১ ভ্রভ ণ/বযদ ডন (সদহ-বফহদহ) :  প্রহমাজয নয়।  
 

 ভন্ত্রী প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী বচফ ভন্তব্য 

সদহ বফহদহ সদহ বফহদহ সদহ বফহদহ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভ্রভন/বযদ ডন  - - - - - - - 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ ডন - - - - - - - 

াফ ডতয চট্রগ্রাহভ ভ্রভণ - - - - - - - 
 

খ.২ উহযাক্ত ভ্রভ সণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত বযদ ডন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্যা  : প্রহমাজয নয়।   

 
(২) আইন শৃঙ্খরা বফলয়ক (শুধুভাত্র স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য )  : প্রহমাজয নয়।  

 
(৩) অথ ডননবতক (অথ ড বফবাহগয জন্য )    : প্রহমাজয নয়।  

চরভান াতা-২ 

 

াতা-২ 



(৪) উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্ত তথ্য  : 
  

ক.  উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ ড ফযাদ্দ ও ব্যয় াংক্রা ন্ত (অহে ও কথায়) : 
 

ফতডভান অথ ড ফছহয এবর্বহত 

ফযাদ্দ (সকাটি োকায়) 

প্রবতহফদনাধীন ভা ম ডন্ত ব্যহয়য 

বযভান ও ফযাহদ্দয বফযীহত 

ব্যহয়য তকযা ায 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প 

অনুহভাবদত হয় থাকহর তায 

তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভন্ত্রণারহয় 

এবর্ব বযববউ বায তাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

খ.  প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত তথ্য:  
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত 

প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত 

ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান 

প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বাহফ 

ভাপ্ত গুযম্নত্বপূণ ড অফকাঠাহভা 

আগাভী দু’ ভাহয ভহে উহবাধন 

কযা হফ এভন ভাপ্ত প্রকহল্পয 

তাবরকা 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

(৫) উৎাদন বফলয়ক (াংবষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ)   :  প্রহমাজয নয়।  

(৬) প্রধান প্রধান সক্টয কহ ডাহযনমূহয রাব/সরাকান : প্রহমাজয নয়।   
(৭) অবর্ে আবত্ত  :  
 

ক.  অবর্ে আবত্ত াংক্রান্ত তথ্য : 

(অাংকমূ াজায োকায়) 

ভন্ত্রণারয়/ 

াংস্থায নাভ 

অবর্ে 

আবত্তয 

াংখ্যা 

োকায বযভান  
(াজায োকায়)  

ব্রর্ীহে 

জফাহফয 

াংখ্যা 

বনস্পবত্তয 

াংখ্যা 

সজয ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফাাংরাহদ 

চরবিত্র 

সন্সয 

সফার্ ড, 

ঢাকা।  

 

৭টি ১৬৭৯ 

 

১টি - ৭টি এ দপ্তহয ২০০৭-১২ অথ ডফছহযয ভাত্র ১টি আবত্ত অবনস্পন্ন যহয়হছ। আবত্তটি 

হরা গাড়ী সভযাভত ফাফদ দপ্তয প্রধাহনয আবথ ডক ক্ষভতায অবতবযক্ত ৪৯,৬৭৫/- 

োকা ব্যয় াংক্রান্ত। আবত্তটি বনস্পবত্তয বফলহয় ব্যহয়াত্তয ভঞ্জুযী তথ্য 

ভন্ত্রণারহয় ব্রর্বে জফাফ সপ্রযণ কযা হর ভন্ত্রণারয় সথহক সুাবয বরবফদ্ধ 

কহয ১৪-১২-২০১৬ তাবযখ বববর অবর্ে অবধদপ্তয, সগুনফাবগচা, ঢাকায় সপ্রযণ 

কযা হয়হছ। উক্ত অবপহ সখোঁজ বনহয় জানা সগহছ, ব্রর্বে জফাফ নবথহত 

উস্থান কযা হয়হছ।  

 

এছাড়া ০৭-১২-২০১৬ সথহক ১৪-১২-২০১৬ বি: তাবযখ ম ডন্ত এ দপ্তহযয    

২০১২-১৬ অথ ডফছহযয অবর্ে কাম ডক্রভ ম্পন্ন হয়হছ। এহত ১৬,২৮,২১৭/- 

োকায সভাে ৬টি আবত্ত উস্থান কযা হয়হছ। আবত্ত ৬টি বনস্পবত্তয 

প্রহয়াজনীয় কাম ডক্রভ শুরু কযা হয়হছ।  

ফ ডহভাে  ১টি ৫০ ১টি - ১টি - 
 

খ.  অবর্ে বযহাহে ড গুরুতয/ফসড়া যকহভয সকাসনা জাবরয়াবত/অথ ড আত্মাৎ, অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর স ফ সকমূহয তাবরকা :  প্রহমাজয নয়। 
 

(৮) শৃঙ্খরা ও বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরত াংখ্যা)  :  
 

ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থা 

মূহ পুবিভুত সভাে 

বফবাগীয় ভাভরা  

গত ভাহ বনস্পবত্তয াংখ্যা ফতডভান অথ ড ফছহয 

সভাে বনস্পবত্তকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

ফতডভাহন অবনস্পবত্তকৃত 

বফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা চাকুবযচ্যযবত/ফযখাস্ত অন্যান্য দন্ড অব্যাবত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

x x x x x x 
 

(৯) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন   

 

ক. প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত প্রবক্ষণ কমূসূবচ  : 
 

প্রবক্ষণ কভ ডসূবচয নাভ প্রবক্ষহণয সভয়াদ উহযাগী 

াংস্থা/এহজন্সীয নাভ 

ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন াংস্থামূ 

সথহক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

চরভান াতা-৩ 

 

াতা-৩ 



 

খ.  ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয সকা সনা ইন-াউজ প্রবক্ষহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ ডনা :  
 

 

ক্রবভক নাং প্রবক্ষহণয বহযানাভ  প্রবক্ষহণয তাবযখ প্রবক্ষহণয ভয় 

০১ চরবিহত্রয সন্সয নদত্র প্রদাহনয রহক্ষয সন্সয 

আহফদন অনরাইনকযণ  

২৯-০১-২০১৭ সফরা ১১:০০ ো সথহক সফরা ১:০০ো 

 

গ. প্রবক্ষণ কভ ডসূবচহত কভ ডকতডা/কভ ডচাযীহদয অাংগ্রণ ফা ভহনানয়হনয সক্ষহত্র ফসড়া যকহভয সকাসনা ভস্যা থাকহর তায ফণ ডনা :   প্রহমাজয নয়। 
 

ঘ. ভন্ত্রণারহয় অন দা জফ সট্রবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা; না থাকহর অন দা জফ সট্রবনাং আহয়াজন কযহত ফড় যকহভয সকা সনা 

অনুবফধা আহছ বকনা :  প্রহমাজয নয়। 
 

ঙ. প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবক্ষহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ ডকতডায াংখ্যা  : প্রহমাজয নয়। 
 

(১০) বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয উহেখহমাগ্য কাম ডাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-াং কে :  
 

ক.  প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকা  : প্রহমাজয নয়। 
 

খ.  প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুত্বপূণ ড/উহেখহমাগ্য কভ ডকান্ড  : 
 

(১) সন্সয াংক্রান্ত কাম ডক্রভ : 

  

 প্রবতহফদনাধীন জানুয়ারর/১৭ মাম ৮টি পূণ মদিঘ ময বাংা, 6টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ, ৬টি বাংা চরিমের প্রেইার প্রন্সর করা ময়মে। 

প্রন্সরকৃত চরিেগুমা মমে 8টি পূণ মদিঘ ময বাংা, 4টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ, ৫টি বাংা চরিমের প্রেইামরর প্রন্সর নিপে জারর করা ময়মে। 

১টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ  ১টি বাংা প্রেইামরর প্রন্সর নিপে প্রিামনর রবয়টি রক্রয়ািীন এবং ১টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ চরিে প্রিল মন 

উপমযাগী না য়া প্রন্সর আমবিন বারত করা ময়মে। এোড়া বরণ মত মময় পঞ্চিল ঢাকা আন্তজমারতক চরিে উৎব-এ প্রিল মমনর জন্য ৭৩টি 

চরিে প্রন্সরপূব মক নিপে জারর করা ময়মে। 
 

(২) যাজস্ব আয় :  
 

চরবিত্র যীক্ষণ ও বিবনাং বপ ফাফদ জানুয়াবয/১৭ ভাহ = ৩,৭৫,০০০/- (বতন রক্ষ পঁচাত্তয াজায) োকা ভাত্র যাজস্ব আয় হয়হছ।  
 

(৪) বনহয়াগবফবধ াংক্রা ন্ত :  
  

 ২৯-০৯-২০১৫ তাবযহখ জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রাবনক উন্নয়ন াংক্রা ন্ত বচফ কবভটিয বায় অনুহভাদহনয য  তথ্য মন্ত্রণায় 

থথকে ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন  বচফারহয়য ভতাভহতয জন্য সপ্রযণ কযা য় । ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন তাকদর সচকবরস্ট 

অনুমায়ী তথ্যাবদ সপ্রযহণয জন্য অনুহযাধ জাবনহয় তথ্য মন্ত্রণাকয় ত্র সপ্রযণ কহয। ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন এয চাবদা অনুমায়ী প্রস্তাফ 

সপ্রযহণয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক এ দপ্তহয ত্র সপ্রযণ কহয। বযহপ্রবক্ষহত ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন  এয সচকবরস্ট অনুমায়ী তথ্যাবদ 

৩১-১২-২০১৫ তাযহখ তথ্য ভন্ত্রণারহয় সপ্রযণ কযা হয়হছ । প্রস্তাফটি তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক বফবএবহত সপ্রযণ কযা হয়হছ। বফবএব ’য 

িবত প্রদাহনয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক ১৯-০৯-২০১৬ তাবযখ পুনযায় অনুহযাধ জাবনহয় ত্র সপ্রযণ কযা য়। এ বফলহয় সমাগাহমাগ কহয জানা 

সগহছ সম, ২০-১১-২০১৬ তাবযখ বা আহ্বান কযা হয়বছর। াংবিষ্ট কভ ডকতডা সদহয ফাবহয থাকায কাযহণ ফবণ ডত তাবযখ বা অনুবিত য়বন।  
 

গ. আগাভী দুই ভাহ ম্পাবদতব্য অতীফ গুরুত্বপূণ ড কাহজয তাবরকা :  প্রহমাজয নয়।  
 

ঘ.  আগাভী দুই ভাহ ফ সড়া যকহভয সকাসনা ভস্যা/াংকসেয আো কযা হর তায বফফযণ : প্রহমাজয নয়।  

 
 

 

বচহফয স্বাক্ষয : 
নাভ : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ভন্ত্রণায়/বফবাগমূহয ভাবক প্রবতহফদন ‘‘ছক’’ 
 



ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ : ফাাংরাহদ চরবিত্র সন্সয সফার্ ড, ঢাকা।  
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভ : প্রেব্রুয়ারর/২০১৭ বিষ্টাব্দ।  প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ : ০১-০৩-২০১৭ বি.।  
 

(১) প্রাবনক    
 

ক.১ কভ ডকতডা/কভ ডচাযীহদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে) : 
 

াংস্থায স্তয অনুহভাবদত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্যদ ভন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ     

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত 

অবপ (সভাে াংখ্যা) : 

 
ফাাংরাহদ চরবিত্র সন্সয 

সফার্ ড, ঢাকা।  

৩৩টি ১৭টি ১৬টি অনুমমারিত পমির অরতররক্ত ০৩ (রতন)টি পমি (পররচ্ছন্নতা কমী-২, রনরাপত্তা 

প্ররী-১) রতনজন কম মচারী কম মরত আমেন। তামির চাকুরর মারির মে ঐব 

পমির রবলুরি ঘটমব।  
 

রনজস্ব রনময়াগরবরি প্রণয়মনর জন্য জনপ্রলান মন্ত্রণাময়র প্রলারনক উন্নয়ন 

ংক্রান্ত রচব করমটির সুপাররমল ম্মরত জ্ঞাপমনর জন্য বাংামিল পাবরক 

ারভ ম করমলমন প্রপ্ররণ করা ময়মে। সুপাররলটি বাংামিল পাবরক ারভ ম 

করমলমনর রমটিং এ উপস্থাপমনর অমপক্ষায় রময়মে। রনময়াগরবরি প্রণীত ম শূন্য 

পমি জনব রনময়ামগর উমযাগ প্রনয়া মব। 
 

ক.২ শূন্য হদয বফন্যা : 
 

অবতবযক্ত 

বচফ/ তদুধ ড 

দ 

সজরা কভ ডকতডায 

দ (সমভন বর্ব, 

এব) 

অন্যান্য ১ভ 

সেবণয দ 

২য় সেবণয দ ৩য় সেবণয দ ৪থ ড সেবণয দ সভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x ১টি ১১টি ৪টি ১৬টি 
 

ক.৩ অতীফ গুরুত্বপূণ ড (Strategic) দ শূন্য থাকহর তায তাবরকা : প্রহমাজয নয়।   

 (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম ডাদা ম্পন্ন/াংস্থা প্রধান এফাং তদুর্ধ্ড দ)  
 

ক.৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদান  : 
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ ডকতডা কভ ডচাযী সভাে কভ ডকতডা কভ ডচাযী সভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x x x x x 
 

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয সকান ভস্য থাকহর তায ফণ ডনা : প্রহমাজয নয়।  

 
খ.১ ভ্রভ ণ/বযদ ডন (সদহ-বফহদহ) :  প্রহমাজয নয়।  
 

 ভন্ত্রী প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী বচফ ভন্তব্য 

সদহ বফহদহ সদহ বফহদহ সদহ বফহদহ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভ্রভন/বযদ ডন  - - - - - - - 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ ডন - - - - - - - 

াফ ডতয চট্রগ্রাহভ ভ্রভণ - - - - - - - 
 

খ.২ উহযাক্ত ভ্রভ সণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত বযদ ডন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্যা  : প্রহমাজয নয়।   

 
(২) আইন শৃঙ্খরা বফলয়ক (শুধুভাত্র স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য )  : প্রহমাজয নয়।  

 
(৩) অথ ডননবতক (অথ ড বফবাহগয জন্য )    : প্রহমাজয নয়।  

চরভান াতা-২ 

 

াতা-২ 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্ত তথ্য  : 
  



ক.  উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ ড ফযাদ্দ ও ব্যয় াংক্রা ন্ত (অহে ও কথায়) : 
 

ফতডভান অথ ড ফছহয এবর্বহত 

ফযাদ্দ (সকাটি োকায়) 

প্রবতহফদনাধীন ভা ম ডন্ত ব্যহয়য 

বযভান ও ফযাহদ্দয বফযীহত 

ব্যহয়য তকযা ায 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প 

অনুহভাবদত হয় থাকহর তায 

তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভন্ত্রণারহয় 

এবর্ব বযববউ বায তাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

খ.  প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত তথ্য:  
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত 

প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত 

ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান 

প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বাহফ 

ভাপ্ত গুযম্নত্বপূণ ড অফকাঠাহভা 

আগাভী দু’ ভাহয ভহে উহবাধন 

কযা হফ এভন ভাপ্ত প্রকহল্পয 

তাবরকা 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

(৫) উৎাদন বফলয়ক (াংবষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ)   :  প্রহমাজয নয়।  

(৬) প্রধান প্রধান সক্টয কহ ডাহযনমূহয রাব/সরাকান : প্রহমাজয নয়।   
(৭) অবর্ে আবত্ত  :  
 

ক.  অবর্ে আবত্ত াংক্রান্ত তথ্য : 

(অাংকমূ াজায োকায়) 

ভন্ত্রণারয়/ 

াংস্থায নাভ 

অবর্ে 

আবত্তয 

াংখ্যা 

োকায বযভান  
(াজায োকায়)  

ব্রর্ীহে 

জফাহফয 

াংখ্যা 

বনস্পবত্তয 

াংখ্যা 

সজয ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফাাংরাহদ 

চরবিত্র 

সন্সয 

সফার্ ড, 

ঢাকা।  

 

৭টি ১৬৭৯ 

 

১টি - ৭টি এ দপ্তহয ২০০৭-১২ অথ ডফছহযয ভাত্র ১টি আবত্ত অবনস্পন্ন যহয়হছ। আবত্তটি 

হরা গাড়ী সভযাভত ফাফদ দপ্তয প্রধাহনয আবথ ডক ক্ষভতায অবতবযক্ত ৪৯,৬৭৫/- 

োকা ব্যয় াংক্রান্ত। আবত্তটি বনস্পবত্তয বফলহয় ব্যহয়াত্তয ভঞ্জুযী তথ্য 

ভন্ত্রণারহয় ব্রর্বে জফাফ সপ্রযণ কযা হর ভন্ত্রণারয় সথহক সুাবয বরবফদ্ধ 

কহয ১৪-১২-২০১৬ তাবযখ বববর অবর্ে অবধদপ্তয, সগুনফাবগচা, ঢাকায় সপ্রযণ 

কযা হয়হছ। উক্ত অবপহ সখোঁজ বনহয় জানা সগহছ, ব্রর্বে জফাফ নবথহত 

উস্থান কযা হয়হছ।  

 

এছাড়া ০৭-১২-২০১৬ সথহক ১৪-১২-২০১৬ বি: তাবযখ ম ডন্ত এ দপ্তহযয    

২০১২-১৬ অথ ডফছহযয অবর্ে কাম ডক্রভ ম্পন্ন হয়হছ। এহত ১৬,২৮,২১৭/- 

োকায সভাে ৬টি আবত্ত উস্থান কযা হয়হছ। আবত্ত ৬টি বনস্পবত্তয 

প্রহয়াজনীয় কাম ডক্রভ শুরু কযা হয়হছ।  

ফ ডহভাে  ৭টি ১৬৭৯ ১টি - ৭টি - 
 

খ.  অবর্ে বযহাহে ড গুরুতয/ফসড়া যকহভয সকাসনা জাবরয়াবত/অথ ড আত্মাৎ, অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর স ফ সকমূহয তাবরকা :  প্রহমাজয নয়। 
 

(৮) শৃঙ্খরা ও বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরত াংখ্যা)  :  
 

ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থা 

মূহ পুবিভুত সভাে 

বফবাগীয় ভাভরা  

গত ভাহ বনস্পবত্তয াংখ্যা ফতডভান অথ ড ফছহয 

সভাে বনস্পবত্তকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

ফতডভাহন অবনস্পবত্তকৃত 

বফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা চাকুবযচ্যযবত/ফযখাস্ত অন্যান্য দন্ড অব্যাবত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

x x x x x x 
 

(৯) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন   

 

ক. প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত প্রবক্ষণ কমূসূবচ  : 
 

প্রবক্ষণ কভ ডসূবচয নাভ প্রবক্ষহণয সভয়াদ উহযাগী াংস্থা/এহজন্সীয 

নাভ 

ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন াংস্থামূ 

সথহক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

ICT and e-Governance Management ০৫-০২-২০১৭ সথহক    

১৬-০২-২০১৭ ম ডন্ত 

আঞ্চবরক সরাক প্রান 

প্রবক্ষণ সকন্দ্র 

১ 

 

চরভান াতা-৩ 

াতা-৩ 

 

খ.  ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয সকা সনা ইন-াউজ প্রবক্ষহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ ডনা :  
 

 



ক্রবভক নাং প্রবক্ষহণয বহযানাভ  প্রবক্ষহণয তাবযখ প্রবক্ষহণয ভয় 

০১ ই-পাইবরাং ব্যফস্থায প্রফতডন  ২৫-০২-২০১৭ সথহক ২৬-০২-২০১৭ প্রবতবদন কার ৯:৩০ সথহক বফকার ৫:০০ো 

 

গ. প্রবক্ষণ কভ ডসূবচহত কভ ডকতডা/কভ ডচাযীহদয অাংগ্রণ ফা ভহনানয়হনয সক্ষহত্র ফসড়া যকহভয সকাসনা ভস্যা থাকহর তায ফণ ডনা :   প্রহমাজয নয়। 
 

ঘ. ভন্ত্রণারহয় অন দা জফ সট্রবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা; না থাকহর অন দা জফ সট্রবনাং আহয়াজন কযহত ফড় যকহভয সকা সনা 

অনুবফধা আহছ বকনা :  প্রহমাজয নয়। 
 

ঙ. প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবক্ষহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ ডকতডায াংখ্যা  : প্রহমাজয নয়। 
 

(১০) বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয উহেখহমাগ্য কাম ডাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-াং কে :  
 

ক.  প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকা  : প্রহমাজয নয়। 
 

খ.  প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুত্বপূণ ড/উহেখহমাগ্য কভ ডকান্ড  : 
 

(১) সন্সয াংক্রান্ত কাম ডক্রভ : 
  

 প্রবতহফদনাধীন প্রেব্রুয়ারর/১৭ মাম 5টি পূণ মদিঘ ময বাংা, 1টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ, 1টি বাংা চরিমের প্রেইার প্রন্সর করা ময়মে। 

 
প্রন্সরকৃত চরিেগুমা মমে 3টি পূণ মদিঘ ময বাংা, ১টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ এবং ১টি বাংা চরিমের প্রেইামরর প্রন্সর নিপে 

জারর করা ময়মে।  ২টি পুণ মদিঘ ময বাংা চরিমের প্রন্সর নিপে প্রিামনর রবয়টি প্ররক্রয়ািীন রময়মে। এোড়া প্রেব্রুয়ারর/২০১৭ মামর পূমব ম 

প্রন্সরকৃত ১টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ চরিমের প্রন্সর নিপে প্ররতমবিনািীন মাম জারর করা ময়মে। 
 

(২) যাজস্ব আয় :  
 

চরবিত্র যীক্ষণ ও বিবনাং বপ ফাফদ সপব্রুয়াবয/১৭ ভাহ = ১,১১,০০০/- (এক রক্ষ এগাহযা াজায) োকা ভাত্র যাজস্ব আয় হয়হছ।  
 

(৪) বনহয়াগবফবধ াংক্রা ন্ত :  
  

 ২৯-০৯-২০১৫ তাবযহখ জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রাবনক উন্নয়ন াংক্রা ন্ত বচফ কবভটিয বায় অনুহভাদহনয য  তথ্য মন্ত্রণায় 

থথকে ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন  বচফারহয়য ভতাভহতয জন্য সপ্রযণ কযা য় । ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন তাকদর সচকবরস্ট 

অনুমায়ী তথ্যাবদ সপ্রযহণয জন্য অনুহযাধ জাবনহয় তথ্য মন্ত্রণাকয় ত্র সপ্রযণ কহয। ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন এয চাবদা অনুমায়ী প্রস্তাফ 

সপ্রযহণয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক এ দপ্তহয ত্র সপ্রযণ কহয। বযহপ্রবক্ষহত ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন  এয সচকবরস্ট অনুমায়ী তথ্যাবদ 

৩১-১২-২০১৫ তাযহখ তথ্য ভন্ত্রণারহয় সপ্রযণ কযা হয়হছ । প্রস্তাফটি তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক বফবএবহত সপ্রযণ কযা হয়হছ। বফবএব ’য 

িবত প্রদাহনয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক ১৯-০৯-২০১৬ তাবযখ পুনযায় অনুহযাধ জাবনহয় ত্র সপ্রযণ কযা য়। এ বফলহয় সমাগাহমাগ কহয জানা 

সগহছ সম, ২০-১১-২০১৬ তাবযখ বা আহ্বান কযা হয়বছর। াংবিষ্ট কভ ডকতডা সদহয ফাবহয থাকায কাযহণ ফবণ ডত তাবযখ বা অনুবিত য়বন।  

বযহপ্রবক্ষহত তথ্য ভন্ত্রণারহয়য ত্র নম্বয ১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৩.১৪.১২৮/১(১), তাবযখ: ২৩ সপব্রুয়াবয ২০১৭ এয ভােহভ ফাাংরাহদ 

যকাবয কভ ড-কবভন বচফারয়সক পুনযায় অনুহযাধ জানাহনা হয়হছ।   
 

গ. আগাভী দুই ভাহ ম্পাবদতব্য অতীফ গুরুত্বপূণ ড কাহজয তাবরকা :  প্রহমাজয নয়।  
 

ঘ.  আগাভী দুই ভাহ ফ সড়া যকহভয সকাসনা ভস্যা/াংকসেয আো কযা হর তায বফফযণ : প্রহমাজয নয়।  

 
 

 

বচহফয স্বাক্ষয : 
নাভ : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ভন্ত্রণায়/বফবাগমূহয ভাবক প্রবতহফদন ‘‘ছক’’ 
 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ : ফাাংরাহদ চরবিত্র সন্সয সফার্ ড, ঢাকা।  
 



প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভ : মাচ ম/২০১৭ বিষ্টাব্দ।  প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ : ০২-০৪-২০১৭ বি.।  
 

(১) প্রাবনক    
 

ক.১ কভ ডকতডা/কভ ডচাযীহদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে) : 
 

াংস্থায স্তয অনুহভাবদত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্যদ ভন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ     

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত 

অবপ (সভাে াংখ্যা) : 

 
ফাাংরাহদ চরবিত্র সন্সয 

সফার্ ড, ঢাকা।  

৩৩টি ১৭টি ১৬টি অনুমমারিত পমির অরতররক্ত ০৩ (রতন)টি পমি (পররচ্ছন্নতা কমী-২, রনরাপত্তা 

প্ররী-১) রতনজন কম মচারী কম মরত আমেন। তামির চাকুরর মারির মে ঐব 

পমির রবলুরি ঘটমব।  
 

রনজস্ব রনময়াগরবরি প্রণয়মনর জন্য জনপ্রলান মন্ত্রণাময়র প্রলারনক উন্নয়ন 

ংক্রান্ত রচব করমটির সুপাররমল ম্মরত জ্ঞাপমনর জন্য বাংামিল পাবরক 

ারভ ম করমলমন প্রপ্ররণ করা ময়মে। সুপাররলটি বাংামিল পাবরক ারভ ম 

করমলমনর রমটিং এ উপস্থাপমনর অমপক্ষায় রময়মে। রনময়াগরবরি প্রণীত ম শূন্য 

পমি জনব রনময়ামগর উমযাগ প্রনয়া মব। 
 

ক.২ শূন্য হদয বফন্যা : 
 

অবতবযক্ত 

বচফ/ তদুধ ড 

দ 

সজরা কভ ডকতডায 

দ (সমভন বর্ব, 

এব) 

অন্যান্য ১ভ 

সেবণয দ 

২য় সেবণয দ ৩য় সেবণয দ ৪থ ড সেবণয দ সভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x ১টি ১১টি ৪টি ১৬টি 
 

ক.৩ অতীফ গুরুত্বপূণ ড (Strategic) দ শূন্য থাকহর তায তাবরকা : প্রহমাজয নয়।   

 (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম ডাদা ম্পন্ন/াংস্থা প্রধান এফাং তদুর্ধ্ড দ)  
 

ক.৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদান  : 
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ ডকতডা কভ ডচাযী সভাে কভ ডকতডা কভ ডচাযী সভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x x x x x 
 

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয সকান ভস্য থাকহর তায ফণ ডনা : প্রহমাজয নয়।  

 
খ.১ ভ্রভ ণ/বযদ ডন (সদহ-বফহদহ) :  প্রহমাজয নয়।  
 

 ভন্ত্রী প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী বচফ ভন্তব্য 

সদহ বফহদহ সদহ বফহদহ সদহ বফহদহ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভ্রভন/বযদ ডন  - - - - - - - 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ ডন - - - - - - - 

াফ ডতয চট্রগ্রাহভ ভ্রভণ - - - - - - - 
 

খ.২ উহযাক্ত ভ্রভ সণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত বযদ ডন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্যা  : প্রহমাজয নয়।   

 
(২) আইন শৃঙ্খরা বফলয়ক (শুধুভাত্র স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য )  : প্রহমাজয নয়।  

 
(৩) অথ ডননবতক (অথ ড বফবাহগয জন্য )    : প্রহমাজয নয়।  

চরভান াতা-২ 

াতা-২ 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্ত তথ্য  : 
  

ক.  উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ ড ফযাদ্দ ও ব্যয় াংক্রা ন্ত (অহে ও কথায়) : 
 

ফতডভান অথ ড ফছহয এবর্বহত প্রবতহফদনাধীন ভা ম ডন্ত ব্যহয়য প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভন্ত্রণারহয় 



ফযাদ্দ (সকাটি োকায়) বযভান ও ফযাহদ্দয বফযীহত 

ব্যহয়য তকযা ায 

অনুহভাবদত হয় থাকহর তায 

তাবরকা 

এবর্ব বযববউ বায তাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

খ.  প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত তথ্য:  
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত 

প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত 

ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান 

প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বাহফ 

ভাপ্ত গুযম্নত্বপূণ ড অফকাঠাহভা 

আগাভী দু’ ভাহয ভহে উহবাধন 

কযা হফ এভন ভাপ্ত প্রকহল্পয 

তাবরকা 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

(৫) উৎাদন বফলয়ক (াংবষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ)   :  প্রহমাজয নয়।  

(৬) প্রধান প্রধান সক্টয কহ ডাহযনমূহয রাব/সরাকান : প্রহমাজয নয়।   
(৭) অবর্ে আবত্ত  :  
 

ক.  অবর্ে আবত্ত াংক্রান্ত তথ্য : 

(অাংকমূ াজায োকায়) 

ভন্ত্রণারয়/ 

াংস্থায নাভ 

অবর্ে 

আবত্তয 

াংখ্যা 

োকায বযভান  
(াজায োকায়)  

ব্রর্ীহে 

জফাহফয 

াংখ্যা 

বনস্পবত্তয 

াংখ্যা 

সজয ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফাাংরাহদ 

চরবিত্র 

সন্সয 

সফার্ ড, 

ঢাকা।  

 

৭টি ১৬৭৯ 

 

১টি - ৭টি এ দপ্তহয ২০০৭-১২ অথ ডফছহযয ভাত্র ১টি আবত্ত অবনস্পন্ন যহয়হছ। আবত্তটি 

হরা গাড়ী সভযাভত ফাফদ দপ্তয প্রধাহনয আবথ ডক ক্ষভতায অবতবযক্ত ৪৯,৬৭৫/- 

োকা ব্যয় াংক্রান্ত। আবত্তটি বনস্পবত্তয বফলহয় ব্যহয়াত্তয ভঞ্জুযী তথ্য 

ভন্ত্রণারহয় ব্রর্বে জফাফ সপ্রযণ কযা হর ভন্ত্রণারয় সথহক সুাবয বরবফদ্ধ 

কহয ১৪-১২-২০১৬ তাবযখ বববর অবর্ে অবধদপ্তয, সগুনফাবগচা, ঢাকায় সপ্রযণ 

কযা হয়হছ। উক্ত অবপহ সখোঁজ বনহয় জানা সগহছ, ব্রর্বে জফাফ নবথহত 

উস্থান কযা হয়হছ।  

 

এছাড়া ০৭-১২-২০১৬ সথহক ১৪-১২-২০১৬ বি: তাবযখ ম ডন্ত এ দপ্তহযয    

২০১২-১৬ অথ ডফছহযয অবর্ে কাম ডক্রভ ম্পন্ন হয়হছ। এহত ১৬,২৮,২১৭/- 

োকায সভাে ৬টি আবত্ত উস্থান কযা হয়হছ। আবত্ত ৬টি বনস্পবত্তয 

প্রহয়াজনীয় কাম ডক্রভ শুরু কযা হয়হছ।  

ফ ডহভাে  ৭টি ১৬৭৯ ১টি - ৭টি - 
 

খ.  অবর্ে বযহাহে ড গুরুতয/ফসড়া যকহভয সকাসনা জাবরয়াবত/অথ ড আত্মাৎ, অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর স ফ সকমূহয তাবরকা :  প্রহমাজয নয়। 
 

(৮) শৃঙ্খরা ও বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরত াংখ্যা)  :  
 

ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থা 

মূহ পুবিভুত সভাে 

বফবাগীয় ভাভরা  

গত ভাহ বনস্পবত্তয াংখ্যা ফতডভান অথ ড ফছহয 

সভাে বনস্পবত্তকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

ফতডভাহন অবনস্পবত্তকৃত 

বফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা চাকুবযচ্যযবত/ফযখাস্ত অন্যান্য দন্ড অব্যাবত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

x x x x x x 
 

(৯) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন   

 

ক. প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত প্রবক্ষণ কমূসূবচ  : 
 

প্রবক্ষণ কভ ডসূবচয নাভ প্রবক্ষহণয সভয়াদ উহযাগী াংস্থা/এহজন্সীয 

নাভ 

ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন াংস্থামূ 

সথহক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

Financial Management Course ২৬-০২-২০১৭ সথহক    

০৯-০৩-২০১৭ ম ডন্ত 

আঞ্চবরক সরাক প্রান 

প্রবক্ষণ সকন্দ্র 

১ 

 

চরভান াতা-৩ 

াতা-৩ 

 

খ.  ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয সকা সনা ইন-াউজ প্রবক্ষহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ ডনা :  
 

 

ক্রবভক নাং প্রবক্ষহণয বহযানাভ  প্রবক্ষহণয তাবযখ প্রবক্ষহণয ভয় 

০১ ই-পাইবরাং ব্যফস্থায প্রফতডন  ০৬-০৩-২০১৭  কার ৯:৩০ সথহক বফকার ৫:০০ো 



(বযহেবাং প্রবক্ষণ) 

 

গ. প্রবক্ষণ কভ ডসূবচহত কভ ডকতডা/কভ ডচাযীহদয অাংগ্রণ ফা ভহনানয়হনয সক্ষহত্র ফসড়া যকহভয সকাসনা ভস্যা থাকহর তায ফণ ডনা :   প্রহমাজয নয়। 
 

ঘ. ভন্ত্রণারহয় অন দা জফ সট্রবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা; না থাকহর অন দা জফ সট্রবনাং আহয়াজন কযহত ফড় যকহভয সকা সনা 

অনুবফধা আহছ বকনা :  প্রহমাজয নয়। 
 

ঙ. প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবক্ষহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ ডকতডায াংখ্যা  : প্রহমাজয নয়। 
 

(১০) বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয উহেখহমাগ্য কাম ডাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-াং কে :  
 

ক.  প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকা  : প্রহমাজয নয়। 
 

খ.  প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুত্বপূণ ড/উহেখহমাগ্য কভ ডকান্ড  : 
 

(১) সন্সয াংক্রান্ত কাম ডক্রভ : 
  

 মাচ ম/১৭ মাম ৮টি পূণ মদিঘ ময বাংা, ৯টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ, ১১টি বাংা চরিমের প্রেইার এবং ২টি রবজ্ঞাপনরচে প্রন্সর            

করা ময়মে। 

 
প্রন্সরকৃত চরিেগুমা মমে 6টি পূণ মদিঘ ময বাংা, 9টি পূণ মদিঘ ময ইংমররজ, 11টি বাংা চরিমের প্রেইার এবং 2টি রবজ্ঞাপনরচমের 

প্রন্সর নিপে জারর করা ময়মে। ২টি পুণ মদিঘ ময বাংা চরিমের প্রন্সর নিপে প্রিামনর রবয়টি প্ররক্রয়ািীন রময়মে। এোড়া মাচ ম/১৭ মামর 

পূমব ম প্রন্সরকৃত ১টি চরিমের প্রন্সর নিপে প্ররতমবিনািীন মময় জারর করা ময়মে। 

 
(২) বযদ ডন াংক্রান্ত কাম ডক্রভ : 
 

 প্রবতহফদনাধীন ভাহ  ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বি-িাড়ীয়া, বেকলারগঞ্জ, যকলার, খুনা, বিনাইদহ, চট্টগ্রাম, ফান্দযফান, সপনী,  ফবযার, 

সবারা, গাজীপুয, বফগি, বহরে, সভৌরবীফাজায সজরায ৪৬টি  বহনভা র বযদ ডন কযা হয়হছ। বযদ ডনকৃত বহনভা রগুহরায ভহে ৫টি 

বহনভা হর প্রদব ডত চরবিহত্রয াহথ সন্সযবফীন ও অিীর দৃশ্য জুহড় বদহয় প্রদ ডন কযায় প্রদব ডত চরবিত্রগুহরা জব্দ কযায জন্য াংবিষ্ট 

থানায় জব্দত্র সপ্রযণ কযা হয়হছ। বযদ ডনকৃত অন্যান্য বহনভা রগুহরাহত সন্সযবফীন ফা অিীর সকাহনা দৃশ্য প্রদ ডন কযা য় নাই। সদহয 

বফববন্ন স্থাহনয বহনভা র বযদ ডন কাম ডক্রভ সজাযদায কযায পহর সন্সযব আইন ও বফবধ রাংঘহনয প্রফণতা হ্রা সহয়হছ।  

 

(৩) যাজস্ব আয় :  
 

চরবিত্র যীক্ষণ ও বিবনাং বপ ফাফদ ভাচ ড/১৭ ভাহ = ৩,৫৭,০০০/- (বতন রক্ষ াতান্ন াজায) োকা ভাত্র যাজস্ব আয় হয়হছ।  
 

(৪) বনহয়াগবফবধ াংক্রা ন্ত :  
  

 ২৯-০৯-২০১৫ তাবযহখ জনপ্রান ভন্ত্রণারহয়য প্রাবনক উন্নয়ন াংক্রা ন্ত বচফ কবভটিয বায় অনুহভাদহনয য  তথ্য মন্ত্রণায় 

থথকে ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন  বচফারহয়য ভতাভহতয জন্য সপ্রযণ কযা য় । ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন তাকদর সচকবরস্ট 

অনুমায়ী তথ্যাবদ সপ্রযহণয জন্য অনুহযাধ জাবনহয় তথ্য মন্ত্রণাকয় ত্র সপ্রযণ কহয। ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন এয চাবদা অনুমায়ী প্রস্তাফ 

সপ্রযহণয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক এ দপ্তহয ত্র সপ্রযণ কহয। বযহপ্রবক্ষহত ফাাংরাহদ যকাবয কভ ড-কবভন  এয সচকবরস্ট অনুমায়ী তথ্যাবদ 

৩১-১২-২০১৫ তাযহখ তথ্য ভন্ত্রণারহয় সপ্রযণ কযা হয়হছ । প্রস্তাফটি তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক বফবএবহত সপ্রযণ কযা হয়হছ। বফবএব ’য 

িবত প্রদাহনয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারয় সথহক ১৯-০৯-২০১৬ তাবযখ পুনযায় অনুহযাধ জাবনহয় ত্র সপ্রযণ কযা য়। এ বফলহয় সমাগাহমাগ কহয জানা 

সগহছ সম, ২০-১১-২০১৬ তাবযখ বা আহ্বান কযা হয়বছর। াংবিষ্ট কভ ডকতডা সদহয ফাবহয থাকায কাযহণ ফবণ ডত তাবযখ বা অনুবিত য়বন।  

বযহপ্রবক্ষহত তথ্য ভন্ত্রণারহয়য ত্র নম্বয ১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৩.১৪.১২৮/১(১), তাবযখ: ২৩ সপব্রুয়াবয ২০১৭ এয ভােহভ ফাাংরাহদ 

যকাবয কভ ড-কবভন বচফারয়সক পুনযায় অনুহযাধ জানাহনা হয়হছ।   
 

গ. আগাভী দুই ভাহ ম্পাবদতব্য অতীফ গুরুত্বপূণ ড কাহজয তাবরকা :  প্রহমাজয নয়।  
 

ঘ.  আগাভী দুই ভাহ ফ সড়া যকহভয সকাসনা ভস্যা/াংকসেয আো কযা হর তায বফফযণ : প্রহমাজয নয়।  

 
 

 

বচহফয স্বাক্ষয : 
নাভ : 

 
 


