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ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবিহফদন ছক 
 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ:                    

আওিাধীন অবধদপ্তয/ংস্থায ংখ্যা :  
প্রবিহফদনাধীন ফছয: ২০১৮-১৯                            প্রবিহফদন প্রস্তুবিয িাবযখ : ০৭ জুরাই ২০১৯ 
 

(১) প্রাবনক : 
 

১. ১ কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে) : 

 

ংস্থায স্তয 
অনুহভাবদি 

দ 

পূযণকৃি 

দ 
শূন্যদ 

ফছযবববিক 

ংযবিি 

(বযহেনন 

কৃি) অস্থায়ী 

দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় -- -- -- -- -- 

অবধদপ্তয/ংস্থামূ 

/ংযুক্ত অবপ 

(হভাে দ ংখ্যা) 

১৪০ ১         ৪  

২         ২  

৩         ১  

১         ৩৭  

২         ২৪  

৩         ৭০  

৪          ২  

৫৩                                  -

৬         ৩০         ২০১৯       

৩৮              ২৮             ৩৮ 

                ১০             ২৫ 

                    ৬৩         

         ছ                       

২৮                  ৩৮         

               ৩১    ২০১৯       

                        ছ          

                      ছ   

মভাে ১৪০ ০৭ ১৩৩   

 

* অনুহভাবদি হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাহভ উহেখ কযহি হফ। 

         

১.২ শূন্যহদয বফন্যা :  

অবিবযক্ত 

বচফ/িদূর্ধ্ি দ 

মজরা 

কভ িকিিায দ 

অন্যান্য ১ভ মেবণয 

দ 

২য় মেবণয 

দ 

৩য় মেবণয 

দ 

৪র্ ি মেবণয 

দ 
মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-- -- -- -- -- -- -- 

১.৩ অিীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (অবিবযক্ত বচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/ংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহর  

িায িাবরকা :             

 

১.৪       শূন্যদ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ িনা :             
 

১.৫       অন্যান্য হদয িথ্য : 
প্রবিহফদনাধীন ফছহয উন্নয়ন ফাহজে মর্হক যাজস্ব ফাহজহে 

স্থানান্তবযি হদয ংখ্যা 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয উন্নয়ন ফাহজে মর্হক যাজস্ব ফাহজহে  

স্থানান্তহযয  জন্য প্রবিয়াধীন হদয ংখ্যা 

১ ২ 

                        

* মকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন  নাই। 
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১.৬ বনহয়াগ/হদান্নবি প্রদান :             
 

প্রবিহফদনাধীন  ছ   হদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান 
ভন্তব্য 

কভ িকিিা কভ িচাযী মভাে কভ িকিিা কভ িচাযী মভাে 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-- -- -- -- -- -- -- 
 

*৩৮                  ৬৩                                    ছ   

১.৭ ভ্রভণ/বযদ িন (হদহ) :             

 

ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদহনয ংখ্যা) 
ভন্ত্রী/উহদষ্টা 

প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

মোর এ্যাবহেন্ট 
বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ িন     

াফ িিয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ     
 

১.৮ ভ্রভণ/বযদ িন (বফহদহ) :             
ভ্রভণ/বযদ িন 

 (হভাে বদহনয ংখ্যা) * 

ভন্ত্রী/উহদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

মোর এ্যাবহেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     
 

* কিবদন বফহদহ ভ্রভণ কহযহছন সুবনবদ িষ্টবাহফ উহেখ কযহি হফ। 

 

১.৯    উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদ িন প্রবিহফদন দাবখহরয ংখ্যা 

 

(২) অবিে আবি : প্রবিহফদনাধীন ভহয় মকান অবিে আবি উত্থাবি য়বন।  
 

২.১  অবিে আবি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 
 

(োকায অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযহি হফ) 

িবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূহয  

নাভ 

অবিে আবি ব্রিবহে 

জফাহফয 

ংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবিে আবি অবনষ্পন্ন অবিে আবি 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         

         

                   ফ িহভাে 
 

২.২  অবিে বযহাহে ি গুরুিয/ফড় যকহভয মকান জাবরয়াবি/অর্ ি আত্মা,  অবনয়ভ ধযা হড় র্াকহর মফ মক 

মূহয িাবরকা। 
 

(৩) শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এ্ফং অবধদপ্তয/ংস্থায বিবরি ংখ্যা)  : প্রহমাজয নহ।  

প্রবিহফদনাধীন অর্ ি- ছ   

(২০১৮-১৯) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/ 

ংস্থামূহ পুবিভূি মভাে 

বফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা 

প্রবিহফদনাধীন  ছ   বনষ্পবিকৃি  ভাভরায ংখ্যা অবনষ্পন্ন  বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা চাকুবযচ্যযবি/ 

ফযখাস্ত  

অব্যাবি  অন্যান্য দণ্ড মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

-- -- -- -- -- -- 
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(৪) যকায কর্তিক/যকাহযয বফরুহি দাহয়যকৃি ভাভরা (০১ জুরাই ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 
 

যকাবয ম্পবি/স্বার্ ি যিাহর্ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/আওিাধীন 

ংস্থামূ কর্তিক দাহয়যকৃি 

ভাভরায ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এ্য 

বফরুহি দাহয়যকৃি 

বযে ভাভরায ংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়হনয 

মিহে যকাহযয বফরুহি 

দাহয়যকৃি ভাভরায ংখ্যা 

দাহয়যকৃি 

মভাে ভাভরায 

ংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি মভাে ভাভরায 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

   ৩২    ৩২ ০১ (                

 

 (৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন:  
  

৫.১        মদহয অবযন্তহয প্রবিণ (০১ জুরাই ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 
 

প্রবিণ কভ িসূবচয মভাে ংখ্যা ভন্ত্রণারয় এ্ফং আওিাধীন ংস্থামূ মর্হক অংগ্রণকাযীয ংখ্যা  

১ ২ 

০১ ১০ 

 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয কর্তিক প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয (২০১৮-১৯) মকান ইন-াউজ প্রবিহণয আহয়াজন কযা 

হয় র্াকহর িায ফণ িনা : গি ২৮-২৯         ২০১৯       ০২ (  )                   ১০ (  )    

       /            -                                      

   

৫.৩   প্রবিণ কভ িসূবচহি কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয অংগ্রণ ফা ভহনানয়হনয মিহে ফড় যকহভয মকান ভস্যা র্াকহর 

িায ফণ িনা :                                                   /                                
 

৫.৪   ভন্ত্রণারহয় অন্-দ্য-জফ মেবনং (OJT)-এ্য ব্যফস্থা আহছ বক-না; না র্াকহর অন্-দ্য-জফ মেবনং আহয়াজন কযহি 

ফড় যকহভয মকান অসুবফধা আহছ বক-না?              

 
৫.৫      প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয (০১ জুরাই ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ গভনকাযী 

কভ িকিিায ংখ্যা  :     
 

(৬)  মবভনায/ওয়াকি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 

মদহয অবযন্তহয মবভনায/ওয়াকিহয ংখ্যা মবভনায/ওয়াকিহ অংগ্রণকাযীহদয ংখ্যা 

১ ২ 

০৫ ৩৫০ 

 

(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোয স্থান  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূহ 

কবম্পউোহযয মভাে 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূহ ইন্টাযহনে 

সুবফধা আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

ংস্থামূহ ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূহ ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থামূহ 

কবম্পউোয প্রববিি 

জনফহরয ংখ্যা 

কভ িকিিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২১            ০৮ ০০ 
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(৯) প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয ম্পাবদি উহেখহমাগ্য কাম িাফবর/আইন  বফবধ ও নীবি প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে :    
 

৯.১  প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয নতুন আইন  বফবধ ও নীবি প্রণয়ন কহয র্াকহর িায িাবরকা  

 )                                              ২৯       ২০১৮               - 

৩৩৪                                     

 
৯.২ প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয ম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহমাগ্য কাম িাফবর : 

ক)                       ২৪০                                ০১         ২০১৯       

                                                       (   )                 

                     ২৯       ২০১৯                         

 ) ‘                                         ’      ১৬         ২০১৮               

                                               (   )                          

                   ছ  

 )                               ,                                               

                    ১১      ২০১৮                                      

                        (   )                                             ছ   

 )                                                                        

                                               -১                       

ঙ)               ৩              ০৩        (      ,                     )          

    

 )                                            ছ          ১০০                 

                   ৬০০                            

 

৯.৩       ২০১৮-১৯ অর্ ি-ফছহয ভন্ত্রণারহয়য কাম িাফবর ম্পাদহন ফড় যকহভয মকান ভস্যা/ঙ্কহেয আঙ্কা কযা হর  িায 

বফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃবিয ভস্যা/ঙ্কে উহেহখয প্রহয়াজন মনই; উদাযণ: দ সৃজন  শূন্যদ পূযণ ইিযাবদ) 

(১০)    ভন্ত্রণারহয়য উহেশ্য াধন ংিান্ত  

10.1 ২০১৮-১৯ অর্ ি-ফছহযয কাম িাফবরয ভাধ্যহভ ভন্ত্রণারহয়য আযি উহেশ্যাফবর হন্তালজনকবাহফ াবধি হয়হছ 

বক?  

১০.২   উহেশ্যাফবর াবধি না হয় র্াকহর িায কাযণমূ : 

১০.৩   ভন্ত্রণারহয়য আযি উহেশ্যাফবর আযও দিিা ও াপহল্যয হঙ্গ াধন কযায রহিয মম ফ ব্যফস্থা/দহি 

গ্রণ কযা মমহি াহয  ম ম্পহকি ভন্ত্রণারহয়য সুাবয :  
 

 

 

  

 

              

     (       ) 

                   

         : ০৩৪১-৫২৭২১ 
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