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1.0 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi cwiwPwZ 

 

1962 mv‡ji c~‡e© ZrKvjxb cªv‡`wkK miKv‡ii Home Department-Gi wbqš¿Yvaxb General 

Administration Branch miKvwi Kg©Pvix wb‡qvMmsµvšÍ Kvh©µg m¤úv`‡bi `vwq‡Z¡ wQj| 

Provincial Reorganization Committee-Gi mycvwikµ‡g 1962 mv‡j GwU Service and General 

Administration (S.&G.A.) bv‡g GKwU ¯̂Zš¿ Department-Gi gh©v`v jvf K‡i| 1971 ালমভ ১৭ 

এপ্রিম gywRebM‡i MwVZ াাংমালতয miKv‡ii Avg‡j Establishment Division wn‡m‡e G gš¿Yvj‡qi 

hvÎv ïiæ nq| ¯̂vaxbZvi ci 12/01/1972 n‡Z 1975 mvj ch©šÍ me©Kv‡ji me©‡kÖô evOvwj, 

¯v̂axbZvi gnvb ¯’cwZ, RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb cÖavbgš¿x I ধভপ্রঢিলঢ ivóªcwZ 

_vKvKvjxb  Establishment Division-Gi `vwq‡Z¡ wQ‡jb| 1975 mv‡j Establishment Division

†_‡K O&M Division bv‡g c„_K GKwU wefvM m„wó Kiv nq| m„wRZ O&M Division ¯Ẑš¿ wefv‡Mi 

gh©v`v jvf Kivi GK eQ‡ii g‡a¨B cybivq Establishment Division-Gi O&M AbywefvM wn‡m‡e 

A½xf~Z nq Ges GKRb gš¿xi mvwe©K ZË¡veav‡b ms ’̄vcb wefv‡Mi cÖkvmwbK Kvh©µg cwiPvwjZ nq| 

1982 mv‡j Martial Law Committee on Reorganizational Set-up mKj miKvwi gš¿Yvjq, 

wefvM, `ßi/cwi`ßimn mKj ¯v̂qËkvwmZ ms ’̄vi cybM©V‡bi D‡`¨vM MªnY K‡i| G D‡Ïk¨ mva‡b 

MwVZ Gbvg KwgwU Establishment Division-†K cieZ©x mg‡q Ministry of Establishment & 
Reorganization bvgKi‡Yi mycvwik K‡i| c‡i Ministry of Establishment & Re-organization-

Gi cwiewZ©Z bvgKiY nq Ministry of Establishment| mg‡qi AveZ©‡b Kvh©m¤ú„³ bvgKi‡Yi 

Pvwn`v Abyf~Z nIqvq 28/04/11 mv‡j Zvwi‡L ms ’̄vcb gš¿Yvj‡qi bvg cwieZ©b K‡i RbcÖkvmb 

gš¿Yvjq (Ministry of Public Administration) Kiv nq| ফাদদীয় িথাদফন্ত্রী  এ ফন্ত্রডামলয়ভ ফন্ত্রী 

প্রললল তাপ্রয়লে প্রঙলমদ। eZ©gv‡b •mq` Avkivdzj Bmjvg, Gg.wc. G gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Ges 

BmgvZ Aviv mv‡`K, Gg.wc. gvbbxq cÖwZgš¿xi `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb|  

২০২১ ালরয ভলে ফাাংরালদলে ভেআলেয দদল রযণত েযা এফাং ২০৩০ ালরয ভলে এ.রড.রজ. 

অজজলন দক্ষ, দুনীরতভৄক্ত, দফাভৄখী, জফাফরদরভরে, জনপ্রান গলে তুরলত প্রজাতলেয েভ জম্পাদলন 

দভধাম্পন্ন জনফর রনলোগ, তাঁলদয প্রারতষ্ঠারনে ক্ষভতা বৃরিয রলক্ষে জনপ্রান ভেণারে দারেত্ব ারন 

েযলছ। এ ভেণারে mKj gš¿Yvjq/wefvM I এভ Aaxb `ßi/cÖwZôvb Ges ¯̂-kvwmZ ms ’̄vi Rbej I 

miÄvgmn mvsMVwbK KvVv‡gv cÖYqb/ bwe©b¨v‡m m¤§wZ cÖ`vb Ges mswkøó `ßi/ms ’̄vi wejywß ev 

AvKvi ms‡KvP‡bi Kvi‡Y DØ„Ë Rbe‡ji h_vh_ AvËxKiYmsµvšÍ Kvh©vw` m¤úbœ K‡i _v‡K| miKvwi 

Kg©Pvix wb‡qvM, PvKwi-wewa cÖYqb, G wel‡q civgk© cÖ`vb, wb‡qvwRZ Rbe‡ji `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ 

cÖwkÿY bxwZgvjv cÖYqb I ev Í̄evqb, evsjv‡`k wmwfj mvwf©mfy³ mKj K¨vWvi I RbcÖkvm‡bi 

ঊaŸ©Zb c‡` h‡_vchy³ Rbej wb‡qvM, Kg©PvixM‡Yi AvPiYwewa cÖYqb Ges RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

wbqš¿Yvaxb Kg©Pvix‡`i k„•Ljv f‡½i Kvi‡Y wewae× e¨e¯’v MÖn‡Y G gš¿Yvjq KvR K‡i| Zv Qvov 

যোলযয েভ জসূরচ ফাস্তফােলনয রলক্ষে জনপ্রান ভেণারে ের ভেণারে/রফবালগ উভেক্ত I দক্ষ জনফর 

রনলোলগ অনুঘটে রললফ দারেত্ব ারন েলয। iv‡óªi Rb‡mevg~jK Kv‡R wb‡qvwRZ Rbej, msMVb I 

Zuv‡`i cÖwgZ Kg©Rxeb cwiKíbv cÖYq‡bi cvkvcvwk Zvu‡`i m„Rbkxj I D™¢vebx Kv‡Ri Rb¨ 
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RbcÖkvmb c`K cÖ`vb, me©¯Í‡i evsjv fvlv cÖPjb I mÂvj‡bi g‡Zv Zvrch©c~Y© eûgyখx `vwqZ¡¡ 

cvj‡bI RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi f~wgKv AMÖMY¨| 

1.1. i~cKí (Vision) 

`ÿ I Kvh©Ki RbcÖkvmb| 

1.2. Awfjÿ¨ (Mission) 

 cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w×i gva¨‡g GKwU `ÿ, †mevgyLx, Kj¨vYagx© I `vqe× RbcÖkvmb M‡o †Zvjv|

1.3. াাংকঞপ্রদও ওাঞালফা 

1.5.1 G gš¿Yvj‡q 9wU AbywefvM, 26wU AwakvLv I 73wU kvLv/BDwbU/†Kvl i‡q‡Q| ZvQvov evsjv‡`k 

mwPevjq †K› ª̀xq MÖš’vMvi Ges †jvK-cÖkvmb Kw¤úDUvi †K› ª̀ G gš¿Yvj‡qi Aaxb| RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡q 9g †MÖW I ঢদূর্ধ্ি †MÖ‡Wi 147wU, 10g †MÖ‡Wi 126wU, 11–17Zg †MÖ‡Wi 148wU I 18-

20Zg †MÖ‡Wi 143wUmn †gvU 564wU Aby‡gvw`Z c` i‡q‡Q| Aby‡gvw`Z c‡`i wecix‡Z 1Rb 

wmwbqi mwPe, 10Rb AwZwi³ mwPe, 17Rb hyM¥mwPe, 37Rb DcmwPe, 1Rb wmwbqi wm‡÷gm &  

G¨vbvwj÷, 30Rb wmwbqi mnKvix mwPe, 5Rb mnKvix mwPe, 2Rb Rbms‡hvM Kg©KZ©v, 1Rb 

wmwbqi mnKvix cÖavb Ges jvB‡eªwiqvb/wmwbqi Abyev` ওফ িওঢিা/wmwbqi G¨vmvBb‡g›U 

Awdmvi/mnKvix cÖavb/M‡elYv ওফ িওঢিা/wnmveiÿY Kg©KZ©v/wm‡÷gm& G¨vbvwj÷/mnKvix 

†cÖvMÖvgvimn 23Rb Kg©iZ|  

1.5.2 we`¨gvb mvsMVwbK KvVv‡gv Abyhvqx RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Kg©iZ গ্রেটপ্রপপ্রিও Rbej wb¤œiæc : 

1.5.2.1  ৯ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেট  

ক্রপ্রফ

ও 
অনুলফাপ্রতঢ ধলতভ দাফ 

অনুলফাপ্রতঢ ধলতভ 

াংখ্যা 

নভডকৃঢ/ 

াংভেপ্রিকৃঢ  

ধত 

শূন্য ধত 

1.  ২ ৩ ৪ ৫ 

2.  প্রপ্রদয়ভ প্রঘ/প্রঘ ০১ ০১ - 

3.  অপ্রঢপ্রভি প্রঘ ০২ ০২ - 

4.  ভেগ্মপ্রঘ ০৭ ০৭ - 

5.  
প্রপ্রদয়ভ প্রলেফস্ 

এদাপ্রমে/উধপ্রঘ 
০১ - ০১ 

6.  প্রলেফস্ এদাপ্রমষ্ট ০১ ০১ - 

7.  উধপ্রঘ 
প্রদয়প্রফঢ ২৩ ১৭ - 

সুধাভপ্রদউফাভাপ্রভ-৩৭ ৩৭ ০৬ 

8.  প্রলযরজ্ঞ (নভম ) ০১ - ০১ 

9.  আইদ ওফ িওঢিা/ উধপ্রঘ ০১ ০১ - 

10.  উধিথাদ ০১ ০১* - 

11.  
প্রপ্রদয়ভ প্রলেফস্ এদাপ্রমে/ 

গ্রিাোফাভ 
০১ - ০১ 

12.  প্রলেফস্ এদাপ্রমে ০১ ০১ - 

13.  প্র. ল. প্রঘ/লওাভী প্রঘ ২৯ ২৭ ০২ 

14.  
এাইদলফন্ট অপ্রনাভ/ প্র. এ. 

অ. 
১৩ ১৩ - 
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15.  প্র. ল. িথাদ/লওাভী িথাদ ০২ ০২ - 

16.  প্রপ্রদয়ভ অনুাত ওফ িওঢিা ০১ ০১ - 

17.  গ্রিাোফাভ ০২ ০১ ০১ 

18.  
ওপ্রিউঝাভ অধালভযদ 

সুধাভপাইচাভ 
০১ - ০১ 

19.  অনুাত ওফ িওঢিা ০১ ০১ - 

20.  কলরডা ওফ িওঢিা ০৮ ০৮ - 

21.  দপ্রণভক্ষড ওফ িওঢিা ০১ ০১ - 

22.  প্রলাভক্ষড ওফ িওঢিা ০১ ০১ - 

23.  মাইলেপ্রভয়াদ ০১ ০১ - 

24.  লওাভী গ্রিাোফাভ ০৮ ০৬ ০২ 

25.  
লওাভী গ্রফইদলঝলদন্প 

ইপ্রিপ্রদয়াভ 
০১ ০১ - 

26.  
প্রপ্রদয়ভ ওপ্রিউঝাভ 

অধালভঝভ 
০১ ০১ - 

গ্রফাঝ= ১৪৭ ১৩২ ১৫ 

 

 

1.5.2.2  ১০ফ গ্রেট 

ক্রপ্রফও ধলতভ দাফ ফঞ্জুপ্রভকৃঢ 

ধত 

নভডকৃঢ 

ধত 

শূন্য ধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  িযাপ্রদও ওফ িওঢিা ৮৬ ৮৪ ০২ 

2.  ব্যপ্রিকঢ ওফ িওঢিা ৩৬ ৩২ ০৪ 

3.  িলঝাওম অপ্রনাভ ০১ ০১ - 

4.  লওাভী েন্থাকাপ্রভও ০১ ০১ - 

5.  টাঝা এপ্রি/ওলিাম সুধাভপাইচাভ ০১ ০১ - 

6.  লওাভী প্রলাভক্ষড ওফ িওঢিা ০১ ০১ - 

গ্রফাঝ= ১২৬ ১২০ ০৬ 

 

1.5.2.3  11 -17Zg গ্রেট 

ক্রপ্রফও ধলতভ দাফ ফঞ্জুপ্রভকৃঢ 

ধত 

নভডকৃঢ 

ধত 

শূন্য ধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  কলরডা লওাভী ০৪ ০১ ০৩ 

2.  ঢতন্তওাভী ০২ ০১ ০১ 

3.  ওযাঝামকাভ  ০৩ ০৩ - 

4.  ওযাঝমকাভ/ টকুলফলন্টযদ লওাভী ০১ ০১ - 

5.  গ্রভনালভন্প লওাভী ০১ - ০১ 

6.  াঁঝ-ভৄদ্রাক্ষপ্রভও-ওাফ-ওপ্রিউঝাভ ৬৫ ১৩ ৫২ 
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অধালভঝভ 

7.  লওাভী প্রলাভক্ষও ০৩ ০২ ০১ 

8.  উচ্চফাদ লওাভী ০১ ০১ - 

9.  ওপ্রিউঝাভ অধালভঝভ ১০ ০৪ ০৬ 

10.  দাপ্রচভ ০১ - ০১ 

11.  ওযাপ্রযয়াভ ০১ ০১ - 

12.  ড্রানঝস্ ম্যাদ ০২ - ০২ 

13.  অপ্রন লওাভী-ওাফ-ওপ্রিউঝাভ 

ভৄদ্রাক্ষপ্রভও 

৩৮ ১৯ ১৯ 

14.  গ্রেইদ গ্রধধাভ ওপ্রধয়াভ ০১ ০১ - 

15.  গ্রঝপ্রমপ্রিন্টাভ অধালভঝভ ০২ - ০২ 

16.  বুও াইন্ডাভ/ঝ িাভ ০২ ০২ - 

17.  টাঝা এপ্রি/ওলিাম অধালভঝভ ০৯ ০১ ০৮ 

18.  টাঝা এপ্রি অধালভঝভ ০১ - ০১ 

19.  ইলমওপ্রিপ্রযয়াদ ০১ ০১ - 

গ্রফাঝ ১৪৮ ৫১ ৯৭ 

1.5.2.4  18–20Zg †MÖW 

ক্রপ্রফও ধলতভ দাফ ফঞ্জুপ্রভকৃঢ 

ধত 

নভডকৃঢ 

ধত 

শূন্য ধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  ওাঞপ্রফপ্রি ০৪ ০১ ০৩ 

2.  ওযায ভওাভ ০১ ০১ - 

3.  ফ্রাপ্রকাং গ্রফপ্রদ অধালভঝভ ০১ ০১ - 

4.  ডুপ্রেলওটাং গ্রফপ্রদ অধালভঝভ ০২ ০১ ০১ 

5.  ধপ্রমযাভ ০২ ০২ - 

6.  গ্রঢপ্রফপ্রি ০২ - ০২ 

7.  তপ্তপ্রভ ০৪ ০২ ০২ 

8.  অপ্রন লায়ও ১২৬ ১০২ ২৪ 

9.  নভা ০১ ০১ - 

 গ্রফাঝ ১৪৩ ১১১ ৩২ 

1.6 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/¯̂vqËkvwmZ ms ’̄vmg~n wb¤œiæc : 

1.6.1 miKvwi hvbevnb Awa`ßi 

(K)  miKvwi moK cwienY 

(L)  miKvwi hvbevnb †givgZ KviLvbv 

(M)  miKvwi †b․ cwienY 

1.6.2  gy ª̀Y I cªKvkbv Awa`ßi 

 (K) Mfb©‡g›U wcªw›Us †cªm  

 (L) evsjv‡`k miKvwi gy ª̀Yvjq 
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 (M) evsjv‡`k digm&& I cªKvkbv Awdm 

 (N) evsjv‡`k wbivcËv gy ª̀Yvjq 

 (O) evsjv‡`k †÷kbvwi Awdm   

1.6.3 we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg

1.6.4 evsjv‡`k †jvK-cªkvmb cªwk¶Y †K› ª̀ (we.wc.G.wU.wm.)

AvÂwjK †jvK-cªkvmb cªwk¶Y †K› ª̀ (Avi.wc.G.wU.wm.)

1.6.5 evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †evW©

1.6.6 evsjv‡`k Bbw÷DU Ae G¨vWwgwb‡÷ªkb A¨vÛ g¨v‡bR‡g›U (weqvg) dvD‡Ûkb

1.6.7 miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvj

1.8.3 gvV cªkvmb 

  (K) wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq 

  (L) †Rjv cªkvm‡Ki Kvh©vjq 

  (M) Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq 

2.0  RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi cÖavb Kvh©vewj  

Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Revised up to July 

2014) Abyhvqx RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi cÖavb cÖavb Kvh©vewj wb¤œi~c : 

2.1 PvKwi e¨e ’̄vcbv I Gi kZ ©vewj wba©viYmsµvšÍ bxwZ cÖYqb, (wb‡qvM c×wZ, 

eqmmxgv, †hvM¨Zv, wbw ©̀ó GjvKv I bvix-cyiæl †f‡` c` msi¶Y, ¯̂v¯’¨MZ 

Dchy³Zv cix¶v, wb‡qvM, c`vqb, e`wj, †cÖlY, ছুট, ågY, †R¨ôZv wba©viY, 

c‡`vbœwZ, AwZµgY, Aemi, eqm DËxY©Zv, cybwb©‡qvM, Pzw³wfwËK wb‡qvM, Aemi 

fvZvi kZ©vewj, gh©v`v wba©viY BZ¨vw`msµvšÍ bxwZ); 

2.2 cwiewZ©Z cwi‡e‡ki m‡½ mvgÄm¨ †i‡L evsjv‡`k wmwfj mvwf©‡mi `ÿZv 

e„w×msµvšÍ Kvh©µg; 

2.3 ỳbx©wZgy³, b¨vqcivqY Ges ¯”̂Q gvbem¤ú` e¨e¯’vcbv I Dbœqb; 

2.4 mKj miKvwi Kg©Pvix‡K msweavb, AvBb, wewa, cÖwewa I mswewae× Av‡`k Øviv ev 

Zv‡`i Aaxb cÖ`Ë AwaKvi I we‡kl AwaKvi jv‡fi wbðqZv weavb; 

2.5 G gš¿Yvj‡qi Ici b¨ Í̄ PvKwii hveZxq wewa I Av‡`kmsµvšÍ kZ©vewji e¨vL¨v 

cÖ`vb; 

2.6 cÖRvZ‡š¿i K‡g© AbvMwiK wb‡qvMmsµvšÍ bxwZ Ges evsjv‡`wk cÖwZôv‡b PvKwi‡Z 

we‡`wk‡`i wb‡qvM wbqš¿Y; 

2.7 AmvgwiK c‡` A‣eZwbK wb‡qvM; 

2.8 PvKwi I c‡`i †kªwYweb¨vm Ges gh©v`v wba©viYmsµvšÍ bxwZ wba©viY I cÖYqb; 

2.9 ciivóª gš¿Yvj‡qi Kg©Pvixe„›` e¨ZxZ evsjv‡`k ~̀Zvevm I wgk‡b Kg©iZ 

Kg©Pvixe…‡›`i gh©v`v wba©viYmn bb-†m‡µUvwi‡qU c`mg~n‡K c`vwaKvie‡j 

†m‡µUvwi‡qU c`gh©v`v cÖ`vb; 

2.10 DØ„Ë MYKg©Pvix‡`i AvËxKiY I wb‡qvMmsµvšÍ Kvh©vewj m¤úv`b; 
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2.11 K¨vWvi mvwf©m MVb Ges Ab¨vb¨ gš¿Yvjq I wefv‡Mi wbqš¿Yvaxb K¨vWvi 

mvwf©mmg~‡ni h_vh_ e¨e¯’vcbv wel‡q civgk© cÖ`vb; 

2.12 mwPevj‡q Kg©Pvix wb‡qvMmsµvšÍ bxwZ cÖYqb Ges ঢাঁলতভ `vwqZ¡ I KZ©e¨ wba©viY; 

2.13 K¨vWvi mvwf©mmg~‡n wb‡qvM `vb; 

2.14 we.wm.Gm.(cÖkvmb) K¨vWv‡ii wbqš¿Y, we.wm.Gm.(cÖkvmb) K¨vWvi I 

we.wm.Gm.(cÖkvmb) K¨vWviewnf©~Z Kg©Pvix‡K wbe©vnx g¨vwR‡÷ª‡Ui ¶gZv Ac©Y 

Ges G gš¿Yvj‡qi K¨vWviewnf©~Z mKj Kg©Pvixi wb‡qvM `vb; 

2.15 Dc‡Rjv, †Rjv I wefvMmg~‡ni cÖkvmwbK c‡` Kg©Pvix‡`i wb‡qvM I e`wj; 

2.16 cÖKímg~‡n we‡klÁ/Dc‡`óv wn‡m‡e KvR Kivi Rb¨ Ges †`‡k I we‡`‡k PvKwii 

Rb¨ miKvwi Kg©Pvix‡`i g‡bvbqb cÖ̀ vb; 

2.17 RvwZmsN Ges Gi wewfbœ A½msMVbmg~‡ni PvKwi‡Z RvZxq cÖwZwbwa wn‡m‡e 

miKvwi Kg©Pvix‡`i g‡bvbqb cÖ`vb; 

2.18 miKvwi Kvh©vewji DbœZZi I mvkÖqx m¤úv`‡b cÖkvmwbK M‡elYv, e¨e ’̄vcbv I 

ms¯‥vimvab; 

2.19 miKvwi `ßimg~‡ni mvsMVwbK KvVv‡gv cybwe©‡ePbv I ms‡kva‡bi e¨e¯nv MÖnY; 

2.20 gš¿Yvjq, wefvM, Awa`ßi I mshy³ Ges Aa Í̄b `ßimg~‡ni msMVb, Kvh©vewj, 

c×wZ I cÖwµqvi cybwe©‡ePbv; 

2.21 miKvwi digmg~‡ni mnRxKiY; 

2.22 mwPevjq wb‡ ©̀kgvjv nvjbvMv`KiY; 

2.23 Rbkw³i me©vwaK mØ¨env‡ii Rb¨ gš¿Yvjq, wefvM, mshy³ I Aa¯Íb `ßimg~‡ni 

cwi`k©b; 

2.24 wek¦we`¨vjq, gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wk¶v †evW©, e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvbmg~n 

e¨ZxZ K‡c©v‡ikb, †evW© KZ©„c¶, mswewae× ms ’̄vi cwiPvjbv †ev‡W©i m`m¨ I 

e¨e¯’vcbv †ev‡W© †Pqvig¨vb I e¨e¯’vcbv cwiPvjK c‡` wb‡qvM; 

2.25 †cÖl‡Y wb‡qvMmsµvšÍ hveZxq Kvh©vewj; 

2.26 evsjv‡`k mwPevj‡q 1g n‡Z 9g       mKj Kg©Pvix wb‡qvM Ges Zvu‡`i 

AvšÍtgš¿Yvjq e`wjmsµvšÍ Kvh©µg; 

2.27 gwš¿mfvi m`m¨, Ab¨vb¨ gš¿x Ges Dc‡`óv‡`i GKvšÍ mwPe I mnKvix GKvšÍ 

mwP‡ei wb‡qvM I e`wj; 

2.28 G gš¿Yvj‡q mshy³ I Aa¯Íb `ßi Ges ms ’̄vmg~n h_v: (1) we.wc.G.wU.wm.,  

(2) we.wm.Gm. cÖkvmb GKv‡Wwg, (3) gy ª̀Y I cÖKvkbv Awa`ßi, (4) evsjv‡`k 

Kg©Pvix Kj¨vY †evW©, (5) miKvwi hvbevnb Awa`ßi, (6) weqvg dvD‡Ûkb Ges 

(7) miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvjmsµvšÍ mKj welq;  

2.29 gwš¿cwil` wefv‡Mi লে civgk©µ‡g (1) wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq, (2) 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq Ges (3) Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjqmsµvšÍ 

mKj welq; 

2.30 gš¿Yvj‡qi অথীদ `ßi-ms ’̄vmg~n KZ©„K cÖ`Ë DbœZ Rb‡mev wbwðZKiY; 

2.31 Z`šÍ, Avwcj I cybwe©‡ePbv Ges G msµvšÍ mKj welq m¤úwK©Z bxwZ cÖYqb; 

2.32 evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b msi¶Y Ges G msµvšÍ Kvh©µg; 

2.33 Awdm mgqm~wP wba©viY Ges miKvwi Qyট †NvlYvmsµvšÍ bxwZ cÖYqb; 

2.34 †÷kbvwi ª̀e¨vw` e¨envi, gš¿Yvjq/wefvM Ges mshy³ I Aa Í̄b Awdmmg~‡n 
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mieivnmsµvšÍ bxwZ cÖYqb; 

2.35 miKvwi Kg©Pvix‡`i Kj¨vYmsµvšÍ Kvh©µg; 

2.36 miKvwi I ¯̂vqËkvwmZ ms¯’vmg~‡ni Kj¨vY, †h․_wegv Znwej Ges Kj¨vY gÄywii 

cÖkvmb I e¨e¯’vcbvmsµvšÍ Kvh©µg; 

2.37 miKvwi, ¯v̂qËkvwmZ I Avav-¯̂vqËkvwmZ ms ’̄v Ges K‡c©v‡ikbmg~‡ni Awdm I 

AvevwmK †Uwj‡dvb, d¨v· I AvB.Gm.wW. †dvb, B›Uvi‡bU, †gvevBj †dv‡bi 

cÖvc¨ZvmsµvšÍ bxwZ; 

2.38 ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীলতভ †cvkvKvw` I G msµvšÍ bxwZ; 

2.39 miKvwi hvbevnb e¨envi, †givgZ I n¯ÍvšÍimsµvšÍ bxwZ; 

2.40 G gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK wbqš¿Yvaxb I Kg©Pvix‡`i Aemi fvZv Ges Ab¨vb¨ 

Aemi myweav gÄywi; 

2.41 wefvMxq cix¶vi wewagvjv cÖYqb; 

2.42 PvKwii BwZe„Ë, AmvgwiK Kg©Pvix‡`i nvjbvMv` c`vqb ZvwjKv cÖYqb I 

msi¶Y; 

2.43 wefvMxq c‡`vbœwZ Kwgট Ges wm‡jKkb †evW©mg~‡ni MVb I Kvh©vewj m¤úwK©Z 

bxwZ; 

2.44 miKvwi Kg©Pvix‡`i †ckvMZ DbœqbmsµvšÍ welqmg~n; 

2.45 PvKwiRxex mwgwZmsµvšÍ mKj welq; 

2.46 miKvwi Kg©Pvix‡`i AvBbvbyM e¨q cwi‡kva; 

2.47 Rbkw³ cwiKíbvi D‡Ï‡k¨ miKvi KZ©„K e¨env‡ii Rb¨ AmvgwiK 

Kg©PvixmsµvšÍ DcvË/cwimsL¨v‡bi msKjb; 

2.48 mwPevjq gnv‡dRLvbv Ges MÖš’vMvi i¶Yv‡e¶Y; 

2.49 miKvwi Kv‡R evsjv fvlvi e¨envi  াস্তায়দ; 

2.50 A_© gš¿Yvj‡qi ev‡RU অনুলফাতদ; 

2.51 evsjv‡`‡k I we‡`‡k miKvwi Kg©Pvix‡`i cÖwk¶Y m¤úwK©Z bxwZ; 

2.52 AvšÍR©vwZK ms ’̄vmg~‡ni m‡½ wjqv‡Ruv Ges G gš¿Yvjq m¤ú©wKZ welqmg~n m¤ú‡K© 

Ab¨vb¨ †`k I wek¦ms ’̄vi m‡½ Pzw³ I mg‡SvZv mswkøó welqmg~n; 

2.53 G gš¿Yvj‡q mswkøó welqmsµvšÍ mKj Z_¨ I DcvË msMÖn; 

2.54 G gš¿Yvj‡q mswkøó welqmsµvšÍ mKj AvBb; 

2.55 Av`vj‡Z M„nxZ wd e¨ZxZ G gš¿Yvj‡q eivÏK…Z †h-†Kv‡bv welqm¤úwK©Z wd; 

Ges 

2.56 we.wm.Gm.(cÖkvmb) K¨vWv‡ii mKj Kg©Pvix Ges Ab¨vb¨ KvWv‡ii 5g †MÖW I 

Z`~aŸ© গ্রেলটভ Kg©Pvix‡`i K¨vwiqvi cø¨vwbs-Gi Rb¨ WvUv‡eBR e¨e ’̄vcbv| 
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3.0 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Kg©eÈ‡bi mswÿß weeiY 

3.1 Dbœqb, ev¯Íevqb I †Mvcbxq Aby‡e`b Abywefv‡Mi Kvh©vewj  

GKRb AwZwi³ mwP‡ei ZË¡veav‡b Abywefv‡Mi Kvh©vewj m¤úvw`Z nq| G Abywefv‡M 1Rb 

AwZwi³ mwPe, 2Rb hyM¥mwPe, 2Rb DcmwPe, 4Rb wmwbqi mnKvix mwPe, Ges 2Rb wmwbqi 

mnKvix cªavb Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix Kg©iZ| G Abywefv‡Mi Kvh©vewj 

ms‡ÿ‡c wbgœi~c : 

3.1.1 RbcÖkvmb gš¿Yvjq Ges Gi অথীদ mKj `ßi/ms ’̄vi Rb¨ Dbœqb cªKí MªnY I 

ev¯Íevqb; 

3.1.2 evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`bmsµvšÍ wewa cÖYqb m¤úwK©Z Kvhv©ewj; 

3.1.3 we.wm.Gm. (cªkvmb) K¨vWv‡ii mKj Kg©Pvix Ges miKv‡ii DcmwPe †_‡K Z ~̀aŸ© 

Kg©Pvix‡`i evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b msi¶Y I e¨e¯’vcbv; 

3.1.4 wewfbœ gš¿Yvj‡qi Pvwn`v †gvZv‡eK cÖkvmb K¨vWv‡ii Kg©Pvix‡`i         Aby‡e`‡bi 

mvims‡ÿc (abstract) mieivn;  

3.1.5 miKvwi Kg©Pvix‡`i evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b dig ms‡kvab/cwieZ©b/cwiea©b BZ¨vw` 

wel‡q Kvh©µg MÖnY; Ges  

3.1.6 RbcÖkvmb gš¿Yvjq, mshy³ `ßi/ms ’̄v, wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq, †Rjv cÖkvm‡Ki 

Kvh©vjq Ges mvwK©U nvDRmsµvšÍ evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi Aax‡b cÖKí M ÖnY I ev Í̄evqb| 

 

3.2 cÖkvmb Abywefv‡Mi Kvh©vewj  

RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi GKRb AwZwi³ mwPe G Abywefv‡Mi cÖavb| cÖkvmb, ev‡RU e¨e ’̄vcbv, 

mwPevjq I  Kj¨vY, gy ª̀Y I cwienb-G 4wU AwakvLv, 9wU kvLv, evsjv‡`k mwPevjq †K› ª̀xq 

MÖš’vMvi, wnmve‡Kvl, MÖnY I weZiY BDwbU Ges mwPevjq gnv‡dRLvbvi mgš̂‡q cÖkvmb 

Abywefv‡Mi KvR m¤úvw`Z n‡q _v‡K| G Abywefv‡M 1Rb AwZwi³ mwPe, 4Rb hyM¥mwPe, 9Rb 

DcmwPe, 2Rb wmwbqi mnKvix mwPe, 2Rb mnKvix mwPe, 1Rb jvB‡eªwiqvb, 1Rb wnmveiÿY 

Kg©KZ©v Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix Kg©iZ| G Abywefv‡Mi Kvh©vewj wbgœi~c : 

3.2.1 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Rb¨ c` m„Rb/Af¨šÍixY Kg©Pvix wb‡qvM/e`wj/c‡`vbœwZ/cÖwkÿY/ 

QzwU/we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWvi Ges gš¿Yvj‡qi K¨vWviewn©f~Z Kg©Pvix‡`i wewfbœ ai‡bi FY 

gÄyi/†cbkb I Ab¨vb¨ Avbylw½K cÖkvmwbK Kvh©µg;  

3.2.2 wewfbœ gš¿Yvjq/wefv‡M wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwPe c`gh©v`vi Kg©Pvix wb‡qvM/e`wj;

3.2.3 gš¿x/cÖwZgš¿x/Dcgš¿xi GKvšÍ mwPe/mnKvix GKvšÍ mwPe/msm`xq ’̄vqx KwgwUi mfvcwZi GKvšÍ 

mwPe Ges gwš¿cwil` mwPe/gyL¨ mwPe/wmwbqi mwPe/mwPe/fvicÖvß mwPeM‡Yi GKvšÍ mwPe c‡` 

Kg©Pvix c`vqb;  

3.2.4 gš¿Yvjq, mshy³ `ßi/ms¯’v/wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq/†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq/Dc‡Rjv 

wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vj‡qi ev‡RU cÖ ‘̄Z/eivÏmn Ab¨vb¨ Avw_©K welq; 
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3.2.5 wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq/†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq/Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vj‡qi Rb¨ 

Rbej KvVv‡gv Aby‡gv`b I c` m„Rb; 

3.2.6 mKj Abywefv‡Mi mgš̂q/µqmsµvšÍ Kvh©vw`/c~Z© Kvh©vw`/hvbevnb I Ab¨vb¨ †mev/Kg©Pvix‡`i 

miÄvgvw` I myweav cÖvc¨Zv wba©viY BZ¨vw`;  

3.2.7 wewfbœ kvLvi Kvh©eÈb, cÖkvmwbK I Avw_©K ¶gZv Ac©Y; 

3.2.8 miKvwi hvbevnb Awa`ßi/evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †evW©/gy ª̀Y I cÖKvkbv Awa`ßi/miKvwi 

Kg©Pvix nvmcvZv‡ji cÖvwZôvwbK I cÖkvmwbK hveZxq KvR; 

3.2.9 PvKwimsµvšÍ bxwZ wba©vi‡Y Z_¨ I DcvË AvniY Ges msi¶Y; 

3.2.10  RvZxq msm‡` RbcÖkvmb gš¿Yvjq m¤úwK©Z mgy`q welq (ivóªcwZi fvlY, cÖkœ I DËi, msm`xq 

¯’vqx KwgwUi mfv Ges wej Dc ’̄vcb BZ¨vw`); 

3.2.11 wewfbœ gš¿Yvj‡qi 11-20Zg †MÖ‡Wi Kg©Pvix wb‡qvM/c‡`vbœwZ/D”PZi †MÖW cÖ`vb Ges 10g †MÖ‡Wi 

Kg©Pvix‡`i D”PZi †MÖW cÖ`vbmsµvšÍ KwgwU‡Z RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi cÖwZwbwa †cÖiY; 

3.2.12  gwš¿cwil` wefv‡M RbcÖkvmb gš¿YvjqmsµvšÍ gvwmK I evrmwiK cÖwZ‡e`b †cÖiY/gwš¿mfv •eVK 

I cÖkvmwbK DbœqbmsµvšÍ mwPe KwgwU/mwPe KwgwUi  wm×všÍ ev¯Íevqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b †cÖiY; 

3.2.13  miKvwi `vßwiK I AvevwmK †Uwj‡dvb  ms‡hvM bxwZgvjv cÖYqb/gZvgZ cÖ`vb/RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡qi cÖvwaKvifz³ Kg©Pvix‡`i `vßwiK/AvevwmK †Uwj‡dvb, d¨v·, AvB.Gm.wW, B›Uvi‡bU 

Ges †gvevBj †dvb ms‡hvM wel‡q Kvh©vw` m¤úv`b;  

3.2.14  A_© gš¿Yvj‡qi ev‡RU Aby‡gv`b;  

3.2.15  Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Abyhvqx Z_¨ mieivn; Ges

3.2.16  we.wm.Gm.(cÖkvmb) K¨vWv‡ii mKj Kg©Pvix Ges mnKvix mwPe I Z ~̀aŸ© Kg©Pvix‡`i †cbkb I 

wewfbœ AwMÖg gÄyi/অপ্রটঝ AvcwË wb®úwË/PvKwiiZ Ae ’̄vq g„Z/Aÿg Kg©Pvix‡`i Aby`vb 

cÖ̀ vb/gš¿Yvj‡qi †KvUvfz³ evmv eivÏ/cÖvwaKvifz³ Kg©Pvix‡`i Mvwo AwMÖg gÄyi| 

3.3 wb‡qvM, c‡`vbœwZ I †cªlY Abywefv‡Mi Kvh©vewj 

G AbywefvM wb‡qvM, c‡`vbœwZ I †cªlY AbywefvM bv‡g cwiwPZ| GKRb AwZwi³ mwPe G 

Abywefv‡Mi cÖavb| bewb‡qvM I •e‡`wkK wb‡qvM AwakvLv, gvV cªkvmb AwakvLv I EaŸ©Zb 

wb‡qvM AwakvLv wb‡q G AbywefvM MwVZ| bewb‡qvM I •e‡`wkK wb‡qvM AwakvLvi AvIZvq 2wU 

kvLv, gvV cªkvmb AwakvLvi AvIZvq 5wU kvLv I EaŸ©Zb wb‡qvM AwakvLvi AvIZvq 4wU kvLv 

i‡q‡Q| G Abywefv‡M 1Rb AwZwi³ mwPe, 8Rb DcmwPe Ges 3Rb wmwbqi mnKvix mwPe, 1Rb 

mnKvix mwPe Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix wb‡qvwRZ i‡q‡Qb| G Abywefv‡Mi 

Kvh©vewj ms‡ÿ‡c wbgœi~c: 

3.3.1 mKj K¨vWvi mvwf©‡mi cª‡ek c‡` wb‡qvM; 

3.3.2 we.wm.Gm. (cªkvmb) K¨vWv‡ii mKj Kg©Pvix Ges miKv‡ii DcmwPe n‡Z mwPe ch©šÍ Kg©Pvix‡`i 

c`vqb, e`wj, •e‡`wkK wb‡qvM, QywU I c‡`vbœwZ/†cÖl‡Y wb‡qvM cÖ`vb Ges wb‡qvM/c‡`vbœwZ 

welqK bxwZ/wewa wba©viY; 

3.3.3 miKvwi/AvavmiKvwi cªwZôvbmg~‡ni cªavb Ges Ab¨vb¨ K¨vWvi mvwf©‡mi RvZxq †eZb †¯‥‡ji 3q 

I Z`~aŸ© †MÖ‡Wi Kg©Pvix‡`i c‡`vbœwZmsµvšÍ welqvewj; 
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3.3.4 we.wm.Gm. (cªkvmb) K¨vWv‡ii Kg©Pvix‡`i PvKwi ¯’vqxKiY/†R¨ôZv ZvwjKv cÖYqb I msi¶Y; 

3.3.5 we.wm.Gm. (cªkvmb) K¨vWv‡ii Kg©Pvix‡`i mKj cÖKvi ছুট/Aemi Av‡`k/cÖRvZ‡š¿i mKj 

Pzw³wfwËK wb‡qvMmsµvšÍ Kvh©vewj/wj‡qb gÄyi; 

3.3.6 mvgwiK evwnbxi Awdmvi‡`i AmvgwiK ms ’̄vq †cÖl‡Y wb‡qvM Ges kZ©vewj wba©viY; 

3.3.7 we.wm.Gm. (cªkvmb) K¨vWv‡ii Kg©Pvix‡`i wbe©vnx g¨vwR‡÷ªU wb‡qvM I ÿgZv Ac©Y; 

3.3.8 mywcwiqi wm‡jKkb †evW©-†K mvwPweK mnvqZv cÖ`vb; 

3.3.9 ivóª ~̀Z/nvB Kwgkbvi c‡` wb‡qv‡Mi Rb¨ AmvgwiK/mvgwiK Awdmvi‡`i PvKwi ciivóª gš¿Yvj‡q 

b¨ Í̄KiY;  

3.3.10  gvV cÖkvm‡bi mnKvix Kwgkbvi †_‡K wefvMxq Kwgkbvi ch©šÍ Kg©Pvix‡`i cÖkvmwbK welqvewj; 

Ges 

3.3.11 †Rjv cÖkvmK/AwZwi³ †Rjv cÖkvmK/Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii wdUwj÷ cÖYqb I wdUwj÷fz³ 

Kg©Pvix‡`i c`vqb| 

 

3.4 K¨vwiqvi cø¨vwbs G¨vÐ †Uªwbs Abywefv‡Mi Kvh©vewj 

GKRb AwZwi³ mwPe G Abywefv‡Mi cÖavb| eZ©gv‡b G Abywefv‡M 1Rb AwZwi³ mwPe, 2Rb 

hyM¥mwPe, 3Rb DcmwPe, 1Rb wmwbqi wm‡÷g&m Gbvwj÷, 5Rb wmwbqi mnKvix mwPe, 1Rb 

wm‡÷g&m Gbvwj÷, 2Rb †cªvMªvgvi, 5Rb mnKvix †cªvMªvgvi, 1Rb mnKvix †gBb‡Ub¨vÝ BwÄwbqvi 

1Rb wmwbqi Kw¤úDUvi Acv‡iUi Ges 10g †MÖW †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix Kg©iZ| G 

Abywefv‡Mi Kvh©vewj ms‡ÿ‡c wbgœi~c: 

3.4.1 K¨vwiqvi cø¨vwbs Ges cÖwkÿYmsµvšÍ bxwZgvjv cÖYqb; 

3.4.2 we.wm.Gm. K¨vWvi Kg©Pvix‡`i Af¨šÍixY I •e‡`wkK cªwk¶‡Y †cÖiY Ges 9g I Z`yaŸ© †MÖ‡Wi 

miKvwi Kg©Pvix‡`i D”P wkÿvi AbygwZ cÖ`vb/gÄyi; 

3.4.3 we.wm.Gm.(cªkvmb) K¨vWvi Gi mKj Kg©Pvix Ges miKv‡ii DcmwPe ‡_‡K mwPe ch©šÍ 

Kg©Pvix‡`i e¨w³MZ Z_¨vw` (wc.wW.Gm.) msi¶Y Ges nvjbvMv`KiY; 

3.4.4 RbcÖkvmb c`K cÖ`vb/ AvšÍR©vwZK cvewjK mvwf©m †W D`&&hvcb Ges B‡bv‡fkb msµvšÍ Kvh©µg 

m¤úv`b; 

3.4.5 evsjv‡`k †jvK-cÖkvmb cÖwkÿY †K› ª̀ (we.wc.G.wU.wm.)/we.wm.Gm. cÖkvmb GKv‡Wwg/weqvg 

dvD‡Ûk‡bi cÖvwZôvwbK I cÖkvmwbK Kvh©vewj; Ges 

3.4.6 wc.G.wm.wmÕi cÖkvmwbK Kvh©vewjmn gš¿Yvj‡qi Website, LAN, Internet e¨e¯’vi Z`viwK I 

cwiPvjbv| 

 

3.5  msMVb I e¨e¯’vcbv Abywefv‡Mi Kvh©vewj 

GKRb AwZwi³ mwPe Gi Aax‡b msMVb I e¨e¯’vcbv AbywefvM cwiPvwjZ nq| G Abywefv‡M 

eZ©gv‡b 4wU AwakvLv Ges 14wU kvLv i‡q‡Q| G Abywefv‡M 1Rb AwZwi³ mwPe, 4Rb hyM¥mwPe, 

9Rb DcmwPe, 4Rb wmwbqi mnKvix mwPe, 1Rb M‡elYv KgKZ©v Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi 

Ab¨vb¨ Kg©Pvix wb‡qvwRZ Av‡Qb| G Abywefv‡Mi Kvh©vewj ms‡ÿ‡c wbgœi~c : 
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3.5.1 wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM Ges Gi Aaxb wewfbœ `ßi, Awa`ßi I cwi`ß‡i ivR¯̂Lv‡Z c` m„Rb, c` 

msiÿY, c` ’̄vqxKiY, c` wejyßKiY, c` cwieZ©b I c` DbœxZKiY BZ¨vw` wel‡q RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡qi m¤§wZ cÖ`vb; 

3.5.2 mvsMVwbK KvVv‡gv cwieZ©b, cwiea©b I ms‡kvab Ges ট..অযান্ড ই. Aby‡gv`b I hvbevnb I 

Awdm miÄvgvw` ট..অযান্ড ই.-গ্রঢ AšÍf©y³KiY; Ges 

3.5.3 DØ„Ë Kg©Pvix‡`i AvËxKiY I miKvwi `ßimg~‡n k~b¨ c‡` Rbej wb‡qv‡Mi QvocÎ cÖ`vb| 

3.6  k„•Ljv I Z`šÍ Abywefv‡Mi Kvh©vewj 

GKRb AwZwi³ mwPe G Abywefv‡Mi cÖavb| eZ©gv‡b G Abywefv‡M 1Rb AwZwi³ mwPe, 2Rb 

hyM¥mwPe, 5Rb wmwbqi mnKvix mwPe Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix Kg©iZ 

Av‡Qb| k…•Ljv AwakvLvi Aax‡b 5wU kvLv Ges Z`šÍ AwakvLvi Aax‡b 2wU kvLv wb‡q G 

AbywefvM MwVZ| G Abywefv‡Mi Kvh©vewj ms‡ÿ‡c wbgœi~c :  

3.6.1 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ©, Ab¨vb¨ K¨vWvi n‡Z AvMZ DcmwPe 

†_‡K Z ~̀aŸ© Ges bb-K¨vWvi mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ© ch©v‡qi Kg©PvixM‡Yi AvPiY I 

k„•LjvRwbZ Awf‡hvM wb®úwË; 

3.6.2 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ©, Ab¨vb¨ K¨vWvi n‡Z AvMZ DcmwPe 

†_‡K Z`~aŸ© Ges bb-K¨vWvi mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ© ch©v‡qi Kg©PvixM‡Yi D”PZi †MÖW I 

c‡`vbœwZ cÖ`vb, •e‡`wkK cªwkÿY, •e‡`wkK wb‡qvM Ges †cbkb gÄywi BZ¨vw` wel‡q QvocÎ 

cÖ`vb; 

3.6.3 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii Kg©Pvix‡`i weiæ‡× iæRyK…Z wefvMxq gvgjvmsµvšÍ Z_¨vw` 

Kw¤úDUv‡i msiÿY I nvjbvMv`KiY; 

3.6.4 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbqš¿Yvaxb mKj Kg©Pvixi ỳbx©wZmsµvšÍ Z_¨vewj WvUv‡e‡R msiÿY I 

nvjbvMv`KiY; 

3.6.5 gš¿Yvj‡qi wbqš¿Yvaxb Kg©Pvix‡`i wbKU †_‡K cÖvß miKvwi Kg©Pvix (AvPiY) wewagvjv, 1979 

Abyhvqx LÐKvjxb KvR ev PvKwi, Rwg/Mvwo/evwo/d¬¨vU BZ¨vw` µq/weµq I n¯ÍvšÍ‡ii AbygwZ 

Ges eB cÖKv‡ki AbygwZ BZ¨vw` wel‡q cÖvß Av‡e`bmg~n wb®úwËi Kvh©µg MÖnY; 

3.6.6 Ab¨vb¨ gš¿Yvjq/wefvM-Gi wbqš¿Yvaxb miKvwi Kg©Pvix‡`i ỳb©xwZmsµvšÍ Z_¨ msiÿY I mswkøó 

gš¿Yvjq/wefv‡M †cÖiY; 

3.6.7 Ab¨vb¨ gš¿Yvjq/wefvM-Gi Pvwn`vg‡Z ỳb©xwZ welqK Z_¨ cÖ`vb; 

3.6.8 miKvwi Kg©Pvix (AvPiY) wewagvjv, 1979 Abyhvqx gš¿Yvj‡qi wbqš¿Yvaxb Kg©Pvix‡`i `vwLjK…Z 

m¤ú‡`i wnmve weeiYx msiÿY Ges WvUv‡eBR nvjbvMv`KiY; 

3.6.9 gwš¿cwil` wefv‡M wb®úbœ I Awb®úbœ Awf‡hvMmsµvšÍ cÖwZ‡e`b †cÖiY Ges I‡qemvB‡U cÖKvk; 

3.6.10  ï×vPvi †K․kj ev Í̄evq‡bi wbwgË gš¿Yvj‡q Kg©cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqbmsµvšÍ Kvh©µg 

mgš̂q; Ges 

3.6.11  Awf‡hvM/wefvMxq gvgjvi Z`šÍ Kvh©µg cwiPvjbv I cÖwZ‡e`b cÖ`vb; 

3.7 AvBb Abywefv‡Mi Kvh©vewj 

GKRb AwZwi³ mwPe G Abywefv‡Mi cÖavb| eZ©gv‡b G Abywefv‡M 1Rb AwZwi³ mwPe,  

1Rb hyM¥mwPe, 2Rb DcmwPe Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix Kg©iZ| 3wU kvLv 

wb‡q AvBb AbywefvM MwVZ| G Abywefv‡Mi Kvh©vewj ms‡ÿ‡c wbgœi~c : 
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3.7.1 চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ প্রপ্রদয়ভ প্রঘ এাং ফন্ত্রডামলয়ভ প্ররুলে অণা ফন্ত্রডাময় াংপ্রিষ্ট অন্য গ্রওালদা 

ওফ িঘাভীভ প্ররুলে ফলাফান্য লাইলওাঝ িল অন্যান্য আতামলঢ তালয়ভকৃঢ ওম থভলদভ ফাফমা/আপ্রধম 

ফাফমাভ তনাপ্রপপ্রিও চা তঢপ্রভ; 

3.7.2 ফাফমা প্রদষ্পপ্রিভ চন্য প্রমপ্রঝভ অপ্রন/এঝপ্রদ ি গ্রচদালভম অ াাংমালতয এভ অপ্রনলভ লে গ্রবাকালবাক; 

3.7.3 প্রমপ্রঝভ অপ্রন/এঝপ্রদ ি গ্রচদালভম অ াাংমালতয এাং ভওাভ ধলক্ষ প্রদলয়াপ্রচঢ আইদচীীলতভ ভাভ 

ঘাপ্রলতাফলঢা গ্রভওট ি ভাভাল  ফাফমা প্রদষ্পপ্রিভ প্ররলয় ফপ্রদঝপ্রভাং; এাং 

3.7.4 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbqš¿Yvaxb Kg©Pvix‡`i weiæ‡× iæRyK…Z wefvMxq gvgjvi Av‡`‡ki weiæ‡× 

`v‡qiK…Z G.wU. gvgjv/G.G.wU. gvgjv cwiPvjbv| 

3.8 wewa Abywefv‡Mi Kvh©vewj 

GKRb AwZwi³ mwPe G Abywefv‡Mi cÖavb| G Abywefv‡M eZ©gv‡b 2Rb AwZwi³ mwPe, 1Rb 

DcmwPe Ges 4Rb wmwbqi mnKvix mwPe Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix Kg©iZ| 

G Abywefv‡Mi Kvh©vewj ms‡ÿ‡c wbgœi~c : 

3.8.1 mKj miKvwi I AmvgwiK Kg©Pvix‡`i wb‡qvM, wb‡qv‡Mi eqmmxgv, †R¨ôZv, k„•Ljv, Aemi Ges 

G msµvšÍ AvBb/wewa/bxwZgvjv cªYqb; 

3.8.2 miKvwi PvKwimsµvšÍ AvBb I wewa, cªweavbgvjv cªYqb, ms‡kvab, ms‡hvRb I gZvgZ cª`vb; 

3.8.3 c`bvg cwieZ©b, c‡`i gvb DbœxZKiY BZ¨vw` wel‡q bxwZ wba©viY; 

3.8.4 GWnK wb‡qvM wbqwgZKiY;  

3.8.5 miKvwi QzwU I Awdm mgqmsµvšÍ welqvw`; Ges 

3.8.6 we‡kl e¨w³/GjvKvi Rb¨ miKvwi PvKwi‡Z Avmb (†KvUv) wba©viY I msiÿYmsµvšÍ welqvw`| 

 

3.9 ms¯‹vi I M‡elYv Abywefv‡Mi Kvhv©ewj 

GKRb AwZwi³ mwP‡ei Aax‡b eZ©gv‡b G Abywefv‡M 2Rb wmwbqi mnKvix mwPe, 1Rb wmwbqi 

Abyev` Kg©KZ©v, 1Rb mnKvix mwPe, 1Rb we‡klÁ, 1Rb M‡elYv Kg©KZ©v, 1Rb Abyev` Kg©KZ©v, 

2Rb G¨vmvBb‡g›U Awdmvi Ges 10g †_‡K 20Zg †MÖ‡Wi Ab¨vb¨ Kg©Pvix Kg©iZ| cwimsL¨vb I 

M‡elYv †Kvl Ges evsjv fvlv ev Í̄evqb †Kvl bv‡g ỳÕwU †Kvl wb‡q G AbywefvM MwVZ| G 

Abywefv‡Mi Kvh©vewj ms‡ÿ‡c wbgœi~c : 

3.9.1 miKv‡ii Rules of Business Schedule-1 Abymv‡i AmvgwiK Rbe‡ji cwimsL¨vb msMÖn I 

msKjb; 

3.9.2 wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM/Awa`ßi/cwi`ßi/m¦vqËkvwmZ ms ’̄v Ges K‡c©v‡ikb I gvV ch©v‡qi 

†Rjv/Dc‡Rjv cÖkvm‡bi AmvgwiK Rbe‡ji Aby‡gvw`Z c`, Kg©iZ Rbej Ges k~b¨ c‡`i 

msL¨vmsµvšÍ Z_¨ mwbœ‡ewkZ Statistics of Civil Officers and Staff  kxl©K Z_¨ াভপ্রড cÖKvk; 

3.9.3 gš¿Yvjq/wefvM,Awa`ßi/cwi`ßi/Aa¯Íb `ßi Ges ¯v̂qËkvwmZ ms ’̄v/K‡c©v‡ik‡bi bvg I 

†hvMv‡hv‡Mi wVKvbvmsewjZ cyw Í̄Kv wbqwgZfv‡e cÖKvk; 

3.9.4 Bs‡iwR fvlvq cÖYxZ mKj AvBb I wewa evsjv fvlvq Abyev` Ges cÖwgZ evsjv evbvb wel‡q 

gZvgZ cÖ`vb; 
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3.9.5 miKvwi Awdm, Avav-miKvwi, ¯v̂qËkvwmZ cÖwZôvb KZ©„K we‡`wk iv‡óªi m‡½ †hvMv‡hvM e¨ZxZ 

Ab¨vb¨ mKj †ÿ‡Î `vßwiK †hvMv‡hvM Ges AvBb cÖYq‡b cÖwgZ evsjv fvlvi e¨envi 

ev¯ÍevqbmsµvšÍ Kvh©µg; Ges 

3.9.6 cÖwgZ evsjv evbvb Ges evsjv fvlvq cÖkvmwbK cwifvlv cÖYqb|  

 

4.0 2015-16 A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©vewj 

 
4.1 Dbœqb, ev¯Íevqb I †Mvcbxq Aby‡e`b AbywefvM 

 

4.1.1 উধপ্রঘ প্রললল ধলতান্নপ্রঢভ চন্য ৯৫৩চদ, স্থায়ীওভলডভ চন্য 329চদ, ৪ ঙভ নপ্রঢিলঢ প্রলমওযদলেট 

িতালদভ চন্য 311চদ, প্রপ্রদয়ভ গ্রেম িতালদভ চন্য 185চদ, ১০ ঙভ নপ্রঢিলঢ প্রলমওযদ গ্রেট িতালদভ 

চন্য ৩৭৫চদ, উধলচমা প্রদ িালী অপ্রনাভ ধলত প্রনঝপ্রমে তঢপ্রভভ চন্য 148চদ, অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় ধলত প্রনঝপ্রমে তঢপ্রভভ চন্য 341চদ, তলতপ্রযও ধলত প্রদলয়ালকভ চন্য 292চদ, 

প্ররূধ ফন্তব্য িপ্রক্রয়াওভলডভ চন্য ৬চদ এাং দদ-ওযাটাভ ওফ িঘাভীভ ধলতান্নপ্রঢভ চন্য ৭৪চদ ওফ িঘাভীভ 

াপ্রর িও গ্রকাধদীয় অনুলতদাংক্রান্ত িপ্রঢলতদ িতাদ; 

4.1.2 Gm.Gm.we.Õi we‡ePbvi Rb¨ 33Rb fvicÖvß mwPe, cÖkvmb K¨vWv‡ii 413Rb Ges Ab¨vb¨ 

K¨vWv‡ii 64Rb hyM¥mwPe c`gh©v`vi Kg©Pvixi mviv Rxe‡bi evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b g~j¨vqb, 

cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄Z  ভভাল; 

4.1.3 Gm.Gm.we.Õi we‡ePbvi Rb¨ we.wm.Gm. cÖkvmb K¨vWv‡ii 291Rb Ges Ab¨vb¨ K¨vWv‡ii 95Rb 

DcmwPe c`gh©v`vi Kg©Pvixi mvivRxe‡bi G.wm.Avi. g~j¨vqb, cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄Z I mieivn; 

4.1.4 32Rb DcmwPe c`gh©v`vi Kg©Pvixi PZz_© †MÖW cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ G.wm.Avi. g~j¨vqb, cÖwZ‡e`b 

cÖ ‘̄Z I mieivn; 

4.1.5         wgkbmn Ab¨vb¨ •e‡`wkK c‡` c`vq‡bi j‡ÿ¨ 182Rb hyM¥mwPe Ges DcmwPe ch©v‡qi 

Kg©Pvixi G.wm.Avi. g~j¨vqb, cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄Z I mieivn; 

4.1.6 †Rjv cÖkvmK wdUwj÷ •Zwii j‡ÿ¨ 112Rb DcmwPe c`gh©v`vi Kg©Pvixi mvivRxe‡bi 

G.wm.Avi. g~j¨vqb, cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄Z I mieivn; 

4.1.7 গ্রকাধদীয় অনুলতদাংক্রান্ত অনুযাদফামা বণাবণপাল অনুভলডভ চন্য প্রদলত িযদা ধত্র চাপ্রভ; 

4.1.8 গ্রকাধদীয় অনুলতদাংক্রান্ত প্ররলয় প্রপ্রপন্ন ফন্ত্রডামলয়ভ ঘাপ্রলঢ ফঢাফঢ গ্রিভড; 

4.1.9 ওােফস্ এাং ওভ ওযাটালভভ ওফ িঘাভীকলডভ চন্য ঘট্টোফ, খুমদা, প্রলমঝ  ভাচযালী প্রপালকভ প্রপাকীয় 

ধব িালয় গ্রকাধদীয় অনুলতদাংক্রান্ত অনুযাদফামা বণাবণপাল Abymi‡Yi wbwgË অপ্রলঢওভড ওফ িসূপ্রঘ 

িন্ন; 

4.1.10 প্র.প্র.এ. (িযাদ) ওযাটালভভ ওম Kg©Pvix, উধপ্রঘ  ঢদূর্ধ্ি ধব িালয়ভ Ab¨vb¨ K¨vWvi Kg©Pvix 

এাং চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ অথীদ 9g †MÖ‡Wi দদ-ওযাটাভ Kg©PvixM‡Yi ৩০০০ গ্রকাধদীয় অনুলতদ 

ফাোভ গ্রভপ্রচোলভ এপ্রি িতাদ; 

4.1.11 6511.14 মক্ষ ঝাওা e¨‡q ‘Improving Public Services through Total Quality Management 

(IPS-TQM)’ n£oÑL cÖK‡íi ফাধ্যলফ ভওাপ্রভ তপ্তভভললভ গ্রাভ ফাদ বৃপ্রেভ চন্য 

উধলচমা/লচমা/প্রপাকীয় ধব িালয়ভ প্রপ্রপন্ন তপ্তলভভ ওফ িঘাভীলতভ িপ্রযক্ষড িতাদ; 
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4.1.12 BCS Women Network Forum ওর্তিও িডীঢ Gender Guidelines Draft ধভীক্ষা-প্রদভীক্ষান িও 

াাংমা  ইাংলভপ্রচ াংেভলড াংপ্রিষ্ট ওলমভ ফঢাফঢ েললডভ চন্য য়াওিযধ/গ্রপ্রফদাভ আলয়াচলদভ 

প্রদপ্রফি ০৫.০০ গ্রওাট ঝাওা ভাদ্দ িতাদ;

4.1.13 জনপ্রালনয রফরবন্ন স্তলযয েভ জচাযীলদয দাদারযত্ব আন্তজজারতে ভালন উন্নীতেলণয রলক্ষে এ ভেণারে 

ের্তজে ফাস্তফােনাধীন ‘Strengthening Government through Capacity Development of the 

BCS Cadre Officials‟ যীর িও িওলেভ অথীলদ Duke Centre for International Development 

(ICID), Duke University, USA, International Training Centre of ILO (ITC-ILO), Italy 

এফাং Macquarie University, Australia-গ্রঢ ৪৭চদ অপ্রঢপ্রভি প্রঘ, ৯৪চদ ভেগ্মপ্রঘ এাং ৯৩চদ 

উধপ্রঘ ধব িালয়ভ ওফ িঘাভীলও উচ্চঢভ িপ্রযক্ষলড  ৫০চদ ওফ িঘাভীলও তলতপ্রযও ফােিা গ্রওাল ি গ্রিভড; 

4.1.14 „Expansion of BCS Administration Academy Building and Extension 

of Training Facilities‟ cÖKí, gqgbwmsn †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q bZzb Kv‡j±‡iU feb 

wbgvY©Õ, ÔPÆMÖvg mvwK©U nvDR m¤úªmviYÕ, Ôevsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †ev‡W©i eûZj evwYwR¨K feb 

wbg©vYÕ Ges Ôwe.wm.Gm. cÖkvmb GKv‡Wwgi mÿgZv DbœqbÕ kxl©K cÖKímg~n Aby‡gv`‡bi Rb¨ 

cÖwµqvKiY; 

4.1.15 RbcÖkvmb gš¿Yvjq I         `ßi/ms ’̄vmg~‡n 2015-16 mv‡j evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi Aax‡b 

ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~‡ni AMÖMwZ ch©v‡jvPbvi Rb¨ 12wU GwWwc ch©v‡jvPbv mfvi Av‡qvRb; 

Ges 

4.1.16 2015-2016 A_©eQ‡i 10 †KvwU UvKv e¨‡q RbcÖkvmb gš¿Yvjq I gvV ch©v‡qi mvwK©U nvDR, 

wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq/evmfeb, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq/evmfeb, miKvwi Kg©Pvix‡`i 

evmfe‡bi wewfbœ †givgZ/ms¯‥vig~jK KvR m¤úbœ Kiv nq| m¤úvw`Z Kv‡Ri weeiY wbgœiƒc : 

 

µwgK  `ßi w¯‹g msL¨v cÖv°wjZ e¨q 

1. evsjv‡`k mwPevjq 40 3,26,49,336.00 

2. XvKv wefvM 20  1,27,45,430.00 

3. PÆMÖvg wefvM 11  1,37,31,025.00 

4. Lyjbv wefvM 08 1,16,07,262.00 

5. ewikvj wefvM 04 52,07,638.00 

6. ivRkvnx wefvM 05 35,90,908.00 

7. iscyi wefvM 19 1,41,99,804.00 

8. wm‡jU wefvM 02 62,68,597.00 

†gvU = 10,00,00,000.00 
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evsjv‡`k mwPevjq 

µwgK  Kv‡Ri bvg cÖv°wjZ g~j¨ 

1. evsjv‡`k mwPevj‡qi feb bs-1-Gi 3q Zjvi Kÿ bs-215 

Uq‡j‡U †mÝihy³ BDwibvj ¯’vcb, K¶ bs 215/G †W‡Kv‡if 

djm wmwjs ¯’vcb, Iqvk iæ‡gi UvBjm ’̄vcb, wdwUsm wdw·s 

cwieZ©bmn Avbylw½K ms¯‥vi KvR| 

799972.00 

2. evsjv‡`k mwPevj‡qi 1bs fe‡bi 2q Zjvq K¶ wbg©v‡Yi j‡¶¨ 

108 I 109 bs K‡¶ wgii cwjkW UvBjm ’̄vcb, †W‡Kv‡if 

djm wmwjs ¯’vcb, Iqvk iæg I †ió iæg AvaywbKvqbmn Avbylw½K 

ms¯‥vi KvR| 

1994563.00 

3. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2 bs fe‡bi 2q Zjvq wU-iæg wbg©vYmn 2wU 

Iqvkiæg ms¯‥vi KvR|  

489983.00 

4. evsjv‡`k mwPevj‡qi 1bs fe‡bi 3q ZjvqRbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

mfvKÿ, cvk¦©eZx© 2wU K‡¶ †W‡Kv‡if djm wmwjs ¯’vcb; 

mfvK‡ÿi `iRvi †P․KvV I cvjøv cwieZ©bmn Ab¨vb¨ Avbylw½K 

ms¯‥vi KvR|  

746849.00 

5. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2bs fe‡bi 4_© Zjvq RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

mfvKÿ msjMœ wmuwo‡Z Gm.Gm. nvZj ms‡hvRbmn Avbylw½K 

ms¯‥vi KvR Ges 23 bs গ্রট n‡Z 3 bs fe‡b hvIqvi Rb¨ 23 bs 

wUb‡mW fe‡bi m¤§y‡L †Lvjv PZ¡‡i fe‡bi QvDwb wbg©vYmn 

Avbylw½K ms¯‥vi KvR|   

949923.00 

6. evsjv‡`k mwPevj‡qi 1bs fe‡bi 2q Zjvq RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

Kwi‡Wv‡i DbœZgv‡bi wgii cwjkW, UvBjm ’̄vcb, •e ỳ¨wZK cvBc 

I GBP.wm.AvB. cvBcmg~n nvZjhy³ †evW© Øviv Av”Qv`bmn 

Avbylw½K †givgZ KvR|  

1210859.00 

7. evsjv‡`k mwPevj‡qi 1bs fe‡bi 2q Zjvq RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

114 bs K‡¶i bewb‡qvM AawkvLvi Rb¨ byZb Iqvkiæg wbg©vYmn 

K‡ÿi ms¯‥vi I Avbylw½K KvR| 

404707.00 

8. evsjv‡`k mwPevj‡qi Af¨šÍ‡i 2bs fe‡bi wbP Zjvq mIe¨ kvLvi 

I 2q Zjvq cvUvZb GjvKvq RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi †m›Uªvj G.wm. 

Kvh©Ki Kivi Rb¨ Gqvi UvBU Kivi j‡¶¨ Kv‡Vi `iRvi wfZi 

_vB A¨vjywgwbqvg ¯’vcb Ges RivRxY© Kv‡Vi         cwieZ©b 

K‡i _vB A¨vjywgwbqvg ¯’vcb Ges wWm‡cø †evW©, Kv‡Vi cvUvZ‡bi 

Ici †d¬vi g¨vU ¯’vcb I gyw³hy× KY©vi ¯’vcb KvR|

2099985.00 

9. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbP 

Zjvq †iKW© iæ‡g c„_K GKwU K¶ wbg©vY Ges I.GÛ.Gg. kvLvi 

wcQ‡bi Kwi‡Wv‡ii Aewkó 7wU Rvbvjvq _vB A¨vjywgwbqvg †d«g I 

wMªj ¯’vcbmn Ab¨vb¨ †givgZ I Avbylw½K ms¯‥vi KvR|

666993.00 

10. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2bs fe‡bi 3q Zjvq RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

jvB‡eªwii me¸‡jv ev_ iæ‡gi UvBjm I mKj m¨vwbUvwi wdwUsm 

cwieZ©b Ges mswkøó Avbylw½K †givgZ KvR|  

601762.00 
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11. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2 bs fe‡bi 4_© Zjvq m‡¤§jb K‡¶i 

Qv‡`i e„wói cvwb eÜKi‡Yi Rb¨ wewfbœ ¯’v‡b ¶wZMÖ Í̄ As‡ki ’̄vqx 

†givgZ I ms¯‥vi KvR|  

849917.00 

12. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q 

Zjvq wc.G.wm.wm.i Kw¤úDUvi cÖwk¶Y K‡¶i (K¶ bs 105/M) 

djm wmwjs ¯’vcb, K‡¶i wW‡¯U¤úviKiY, †Uªwbs iæ‡gi 

Kg©Pvix‡`i Uq‡j‡Ui m¨vwbUvwi wdwUsm cwieZ©bmn Ab¨vb¨ 

†givgZ I ms¯‥viKvR|  

497384.00 

13. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q Zjvq 

wc.G.wm.wm.i 105/L bs K‡¶i †`Iqvj †f‡½ K‡¶i AqZb 

e„w×KiY, `iRvi †P․KvV I cvjv cwieZ©b, _vB cvwU©kb bevqb, 

djm wmwjs ¯’vcb, Uq‡j‡Ui m¨vwbUvwi wdwUsm cwieZ©bmn Ab¨vb¨ 

Avbylw½K KvR।  

405870.00 

14. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbP 

Zjvq wc.G.wm.wm.i mvf©vi K‡¶ (Kÿ bs-8 (K,L,M) djm wmwjs 

cwieZ©b I Rvbvjvq           eøvBÛ c ©̀v ¯’vcb, †`qv‡ji Av¯Íi 

cwieZ©b, isKiY I Kg©Pvix‡`i Uq‡j‡Ui m¨vwbUvwi wdwUsm 

cwieZ©bmn Avbylw½K †givgZ KvR|  

740565.00 

15. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi 2q Zjvi 111 bs K‡ÿi djm 

wmwjs ¯’vcb Ges wW‡¯U¤cviKiY|  

320233.00 

16. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q 

Zjvi 114 bs K‡ÿi Rvbvjv ỳ‡Z wmwKDwiwU wMÖj Ges Rvbvjvq 

_vB A¨vjywgwbqvg M øvm †d«g ¯’vcbmn fvwU©K¨vj †fwbwkqvb c ©̀v 

ms‡hvRb| 3 bs fe‡bi 3q Zjvq 223 bs K‡ÿ Aew¯’Z 

RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi †÷v‡i wbivcËvRwbZ Kjvcwmej †MU ’̄vcb 

Ges ¯’vqxfv‡e DB‡cvKv wba‡bi Kvh© m¤úv`b| 

203002.00 

17. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q 

Zjvq 101 I 102 bs K‡ÿ AwZwi³ mwPe (wmwc) Ges hyM¥mwPe 

(Kj¨vY)-Gi K‡ÿi Qv‡`i cvwb cov eÜKiY, myqv‡iR cvBc 

cwieZ©bmn Avbylw½K  KvR|  

979658.00 

18. evsjv‡`k mwPevj‡qi cwðg cv‡k¦© †K› ª̀xq cwienb cyj fe‡bi 

RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Kÿ bs-1201 n‡Z 1204 ch©šÍ Awdm 

fe‡bi _vB cvwU©kb wbg©vY, bZzb `iRv ¯’vcb, ev_iæ‡gi Uq‡j‡Ui 

m¨vwbUvwi wdwUsm cwieZ©bmn Avbylw½K KvR|  

864937.00 

19. evsjv‡`k mwPevj‡qi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 3 bs fe‡bi wbP 

Zjvq wc.G.wm.wm. n‡Z K¨vw›U‡bi m¤§yL ch©šÍ wgii cwjkW UvBjm 

¯’vcb Ges wjd‡Ui Pvwiw`‡Ki D¤§y³ ¯’v‡b †m․›`h© ea©‡bi Rb¨ 

Avbylw½K c~Z© KvR|  

994912.00 

20. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q 

Zjvq DËi cv‡ki we`¨gvb mvaviY Uq‡jU m¤ú~Y© †f‡½ bZzb 

AvaywbK Uq‡jU wbg©vY, Uq‡j‡Ui †døv‡i UvBjm ’̄vcb, `iRv 

cwieZ©b, djm wmwjs ¯’vcb, isKiY, Uq‡j‡Ui m¨vwbUvwi wdwUsm 

¯’vcbmn Ab¨vb¨ †givgZ KvR|  

855059.00 
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21. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi প্রদঘ Zjvq 12 bs K‡ÿ 

m¨vwbUvwi wdwUsmmn 1wU bZzb Uq‡jU wbg©vY|  
349902.00 

22. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2 bs fe‡bi 2q Zjvq Kv‡Vi †`vZjvi m‡½ 

mshy³ Uq‡j‡Ui †døv‡i UvBjm ’̄vcb, `iRv cwieZ©b, djm wmwjs 

¯’vcb, isKiY, m¨vwbUvwi wdwUsm bZzbfv‡e ’̄vcb|  

252634.00 

23. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbP 

Zjvq mvaviY Uq‡j‡Ui m¨vwbUvwi wdwUsm bZzbfv‡e ’̄vcb| 

157437.00 

24. evsjv‡`k mwPevj‡qi 23 I 24 bs †m‡Wi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

wbiwew”Qbœ cvwb mieivn wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ m¤c~Y© bZyb cvwb 

mieivn jvBb ’̄vcb I Avjv`v wiRvf© U¨vsK ’̄vcbmn Ab¨vb¨ 

†givgZ KvR| 

502530.00 

25. evsjv‡`k mwPevj‡qi 2bs fe‡bi 4_© Zjvq RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 

cwðg cv‡k¦©i Kwi‡Wv‡i iw½b Møvmmn _vB A¨vjywgwbqvg Rvbvjv 

¯’vcbmn Avbylw½K c~Z© †givgZ KvR| 

799996.00 

26. evsjv‡`k mwPevj‡qi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi bewbwg©Z wjdU 

†Kv‡ii wbP Zjvi As‡k †m․›`h© ea©‡bi Rb¨ †cf‡g›U UvBjm Ges 

Gm.Gm. Gi cvBc I †PBb ¯’vcbmn Avbylw½K c~Z© KvR| 

899132.00 

 

 wmwfj me©‡gvU= 1,96,38,764.00 

•e`y¨wZK KvRmg~n 

27. evsjv‡`k mwPevjq ’̄ RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi feb bs 1-Gi 3q 

Zjvq Kÿ bs 215/G, •e ỳ¨wZK jvBb cwieZ©b GjBwW jvBUmn 

•e`y¨wZK myBP m‡KU bZzbfv‡e ’̄vcb Ges 1wU bZzb Gwm ¯’vcb|  

11,51,199.00 

28. evsjv‡`k mwPevjq ’̄ RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi feb bs 1-Gi 2q 

Zjvi 108, 109 Ges 110 bs K‡ÿ 4wU bZzb Gwm ’̄vcb, 

•e`y¨wZK jvBb cwieZ©b, GjBwW jvBUmn •e ỳ¨wZK myBP m‡KU, 

•e`y¨wZK Kwjs‡ej bZzbfv‡e ¯’vcb; iæg Ges iæg msjMœ 2wU 

Uq‡j‡Ui •e`y¨wZK jvBb cwieZ©b GjBwW jvBUmn •e ỳ¨wZK myBP 

m‡KU bZzbfv‡e ¯’vcb Ges 1wU •e ỳ¨wZK Kwjs †ej (Kÿ bs 

110/G) bZzbfv‡e ’̄vcb|  

19,85,533.00 

29. evsjv‡`k mwPevjq ’̄  feb bs 1-Gi 3q Zjvq RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡qi mfvKÿ, cvk¦©eZx© 2 K‡ÿ 2wU 2 U‡bi bZzb w¯úøU 

UvBc Gwm ’̄vcb, •e`y¨wZK jvBb cwieZ©b, GjBwW jvBUmn 

•e`y¨wZK myBP m‡KU bZzbfv‡e ’̄vcb| 

16,29,490.00 

30. evsjv‡`k mwPevjq ’̄ feb bs 1-Gi 2q Zjvq RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡qi bewb‡qvM kvLvi Kÿ bs 114 G •e`y¨wZK jvBb 

cwieZ©b, GjBwW jvBUmn •e ỳ¨wZK myBP, m‡KU bZzbfv‡e ’̄vcb 

Ges 1wU bZzb Gwm ¯’vcb|  

10,44,322.00 

31. evsjv‡`k mwPevjq ’̄ feb bs 2-Gi 2q Zjvq RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡qi e¨eüZ wewfbœ kvLvi (Kv‡Vi †`vZjv) cÖwZwU K‡ÿ 

Kw¤úDUvi, †Uwj‡dvb I Ab¨vb¨ •e`y¨wZK miÄvg e¨env‡ii j‡ÿ¨ 

•e`y¨wZK jvBb ¯’vcbmn •e ỳ¨wZK myBP m‡KU bZzbfv‡e ¯’vcb|  

10,00,143.00 

32. evsjv‡`k mwPevj ’̄ 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q Zjvq 

wc.G.wm.wm.Õi Kw¤úDUvi cÖwkÿY K‡ÿi (Kÿ bs 105/M) 3wU 

10,15,333.00 
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2Ub ÿgZvm¤úbœ w¯úøU UvBc GqviKzjvi ’̄vcb Ges Gqvi Kzjv‡ii 

•e`y¨wZK ms‡hv‡Mi Rb¨ bZzb Iq¨vwis, mvwK©U †eªKvi, wWwe †evW© 

¯’vcb, Kw¤úDUvi cÖwkÿY †K‡› ª̀ GjBwW c¨v‡bj jvBU mieivn I 

¯’vcb| 

33. 2 bs fe‡bi wbP Zjvq †iKW© iæ‡g •e ỳ¨wZK jvBb ¯’vcbmn 

•e`y¨wZK myBP m‡KU bZzbfv‡e ’̄vcb|  

10,63,707.00 

34 evsjv‡`k mwPevjq ’̄ feb bs 2-Gi wbP Zjvq RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡qi †iKW© iæg, d‡ib ¯‥jviwkc iægmn eviv›`vi •e`y¨wZK 

jvBb ¯’vcb, •e`y¨wZK myBP m‡KU, wdwUsm I wdKPvm© bZzbfv‡e 

¯’vcb|  

5,49,035.00 

35. evsjv‡`k mwPevj ’̄ 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q Zjvq 

wc.G.wm.wm.Õi Kw¤úDUvi cÖwkÿY K‡ÿi (Kÿ bs 105/K/L(Dfq 

cv‡k) 3wU 2Ub ÿgZvm¤úbœ w¯úøU UvBc GqviKzjvi ¯’vcb Ges 

•e`y¨wZK ms‡hv‡Mi Rb¨ bZzb Iq¨vwis, mvwK©U †eªKvi, wWwe †evW© 

¯’vcb, •e`y¨wZK Iq¨vwis, cvIqvi jvBb, wdwUsm mieivn I 

¯’vcb|  

6,10,041.00 

 

36. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbP 

Zjvq wc.G.wm.wm.Õi Kÿ bs 8/L, †gB‡›Ub¨vÝ BwÄwbqvi (e¨vUvwi 

Kÿ 1), Kÿ bs 8/M, mvf©vi iæg I Kg©Pvixi K‡ÿ (2) †gvU 6wU 

2 Ub ÿgZvm¤úbœ w¯úøU UvBc Gqvi Kzjvi ¯’vcb Ges Gqvi 

Kzjv‡ii •e ỳ¨wZK ms‡hvM ¯’vc‡bi Rb¨ bZzb Iq¨vwis, wdwUsm, 

mvwK©U †eªKvi, wWwe †evW© I mvf©vi K‡ÿi Rb¨ (16-35 wjUvi) 

wWwnDwgwWdvqvi mieivn I ¯’vcb KvR| 

12,17,656.00 

 

37. evsjv‡`k mwPevj‡qi 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2q 

Zjvi 109, 111 bs K‡ÿ wmwfj wefvM KZ©„K djm wmwjs ¯’vcb 

Kivq wmwjs UvBc jvBU wdwUsm ¯’vcb, •e`y¨wZK Iq¨vwis cvIqvi 

jvBb, Gwmi •e ỳ¨wZK jvBb, 2Ub w¯úøU UvBc Gqvi Kzjvi mieivn 

I ¯’vcb|   

4,31,916.00 

 

38. evsjv‡`k mwPevjq ’̄ 3 bs fe‡bi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbP 

Zjvq 12 bs K‡ÿi Uq‡j‡Ui •e`y¨wZK Iq¨vwis I wdwUsm ¯’vcb, 

2q Zjvi mvaviY Uq‡j‡Ui I 101, 102 bs K‡ÿi Uq‡j‡Ui 

•e`y¨wZK Iq¨vwis I wdwUsm ’̄vcb Ges Kwi‡Wv‡i •e ỳ¨wZK jvBU 

I wdwUsm ¯’vcb|  

98,557.00 

 

39. evsjv‡`k mwPevjq¯’ 3 bs fe‡b bZzb K‡i ’̄vwcZ wjdU †Kv‡ii 

mvg‡bi As‡ki Kwi‡Wv‡i •e`y¨wZK Iq¨vwis I jvBU wdwUsm 

¯’vcb|  

3,92,306.00 

41. evsjv‡`k mwPevj‡qi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi feb bs 1, 2-Gi 1g 

I 2q Zjvi bewbwg©Z ev_iæg, eviv›`vmn wjdUmg~‡ni mvg‡b 

•e`y¨wZK Iq¨vwis, wdwUs I wdKPvm© Ges cyivZb GqviKzjvimg~‡ni 

Kg‡cÖmvi cwieZ©bmn cÖ‡qvRbxq •e ỳ¨wZK †givgZ|  

8,21,334.00 

 †gvU 1,30,10,572.00 
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 wmwfj I •e`y¨wZK †givgZ me©‡gvU  3,26,49,336.00 

 

wefvMxq Kwgkbvi/†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq/evmfeb, WiwgUwi/Ab¨vb¨  

miKvwi evmf‡bi †givgZ/wbg©vY  

µ:  Kv‡Ri bvg cÖv°wjZ g~j¨ 

XvKv wefvM 

1. XvKv †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q Aew ’̄Z Gj.G. fe‡bi Qv‡`i 

IqvUvi cÖæwdsKiYmn wmuwo I Kwi‡Wv‡ii UvBjm ¯’vcb Ges 

Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq KvR|  

1359126.00 

2.      cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, XvKv-Gi †iKW© iæ‡gi Rb¨ w¯U‡ji i¨vK 

¯’vcb I mswkøó febvw` †UªRvwi fe‡bi 3q Zjvq Kg©Pvix‡`i Rb¨ 

_vB A¨vjywgwbqvg cvwU©kvb iæg •ZwiKiY I Ab¨vb¨ Avbylw½K 

†givgZ KvR|  

1496858.00 

3. gy ª̀Y I cÖKvkbv Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjq fe‡bi `wÿY w`‡Ki 

wMÖ‡ji wbivcËv cÖvPxi wbg©vY KvR|  

794669.00 

4. XvKvi †ZRMuvI ’̄ gy ª̀Y I cÖKvkbv Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vj‡qi 

800 eM©dzU 6 Zjv ¯Uvd †KvqvU©vi-Gi ev_iæg I wK‡Pb iæ‡gi 

UvBjmmn wewfbœ m¨vwbUvwi wdwUsm-Gi KvR (3q Zjv-4_© Zjv)| 

560562.00 

5. †Rjv cÖkvmK, wK‡kviMÄ-Gi evmfeb PZ¡‡i evMv‡bi MvBW Iqvj 

I Af¨šÍixY wm.wm. iv¯Ív wbg©vY|  

498065.00 

6. †Rjv cÖkvmK, wK‡kviMÄ-Gi evs‡jvq we`¨gvb evMvb evwZ Ges 

mxgvbv cÖvPxi msjMœ wbivcËv evwZi cybwe©b¨vm, cwieZ©b, cwiea©b 

I bevqb KvR|  

496247.00 

7. †Rjv cÖkvmK, wK‡kviMÄ-Gi evmfeb n‡Z evs‡jv Awdm ch©šÍ 

Kwi‡Wvi wbg©vY| 

495599.00 

8. †Rjv cÖkvmK, wK‡kviMÄ-Gi evmfe‡bi cv‡k AšÍe ©Z©x mxgvbv 

cÖvPxi wbg©vY I ms¯‥vi|  

455054.00 

9. MvRxcyi †Rjv cÖkvm‡Ki evmf‡bi wbP Zjvi Rvbvjvq 

A¨vjywgwbqvg Rvbvjv, wMÖj Ges UvBjm ¯’vcb| 

314688.00 

10. MvRxcyi †Rjv cÖkvm‡Ki evmfe‡bi         Rvbvjvq _vB 

A¨vjywgwbqvg Rvbvjv, wMÖj Ges ev_iæg I ivbœvN‡i UvBjm ¯’vcb| 

385342.00 

11. †Rjv cÖkvmK, MvRxcyi-Gi evmfe‡bi wbivcËv evwZ mieivn I 

¯’vcb|  

401158.00 
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12. †MvcvjMÄ mvwK©U nvD‡Ri WvBwbs iæ‡g GqviKzjvi mieivn I 

¯’vcb| 

450160.00 

13. kixqZcyi †Rjv cÖkvm‡Ki Av`vjZ fe‡bi m¤§yL As‡ki †dwÝ 

wMÖjmn cÖvPxi wbg©vY KvR| 

495566.00 

14. gv`vixcyi mvwK©U nvD‡Ri Kbdv‡iÝ I WvBwbs K‡ÿi Rb¨ w¯úøU 

UvBc GqviKzjvi mieivn I ¯’vcb|  

989970.00 

15. bvivqYMÄ †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq I m‡¤§jb K‡ÿ 1wU K‡i †gvU 

2wU w¯úøU UvBc Gwm mieivn I ¯’vcbmn we`¨gvb ’̄vwcZ Gwm-Gi 

Avbylw½K †givgZ I PvjyKiY|  

500037.00 

16. †bÎ‡KvYv †Rjv cÖkvmK Kvh©vj‡qi Kbdv‡iÝ iæg I †Rjv 

cÖkvm‡Ki Awdm K‡ÿ wRgmvg †ev‡W©i wmwjs ¯’vcb, Kv‡Vi `iRv 

bevqb, Rvbvjvq _vB A¨vjywgwbqvg ¯’vcbmn •e ỳ¨wZK Iq¨vwis|  

1264426.00 

17. †MvcvjMÄ mvwK©U nvD‡Ri g~j fe‡bi wbP Zjvq m‡¤§jb K‡ÿ 

cÖ‡qvRbxq msL¨K GqviKzjvi ¯’vcbmn Avbylw½K •e ỳ¨wZK KvR| 

545094.00 

18. gqgbwmsn mvwK©U nvD‡Ri we‡kl †givgZ| 754025.00 

19. gqgbwmsn mvwK©U nvD‡Ri evwn‡i isKiY I †givgZ KvR| 282509.00 

20. gqgbwmsn mvwK©U nvD‡Ri mxgvbv cÖvPxi, M¨v‡iR Kvg-WªvBfvi 

†KvqvU©vi we‡kl †givgZ| 

206275.00 

 XvKv wefvM †gvU 1,27,45,430.00 

PÆMÖvg wefvM 

21. PÆMÖvg mvwK©U nvD‡Ri 2q Zjvi c~e©cv‡k¦© wf.AvB.wc. 

Kÿmg~‡ni bó/A‡K‡Rv GqviKzjvi Ges IqvUvi wnUvi 

†givgZ I cwieZ©b|  

1063537.00 

22. PÆMÖvg mvwK©U nvD‡Ri Kbdv‡iÝ iæ‡gi bó/A‡K‡Rv 

GqviKzjvi cwieZ©b|  

895360.00 

23. PÆMÖvg †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi †Rjv cÖkvm‡Ki Awdm 

Kÿ, Kbdv‡iÝ iæg, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)-Gi 

K‡ÿ UvBjm ’̄vcb, isKiY, Uq‡jU wbg©vYmn Ab¨vb¨ 

†givgZ|  

1823207.00 

 

24. †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, †dbx-Gi wcQ‡bi eø‡Ki wbP 

Zjvq a‡m hvIqv †døvi I eviv›`v cybtwbg©vYmn †Wªb-G‡cÖvP 

wbg©vY| 

1777480.00 
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25. Kzwgjøv †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi GwWwm Ges GwWGgÕ‡`i 

6wU K‡ÿ UvBjm ’̄vcbmn Avbylw½K †givgZ|  

1933000.00 

26. Kzwgjøv  mvwK©U nvD‡Ri we‡kl †givgZ| 1421200.00 

27. mvwK©U nvDR †bvqvLvjxi cyivZb fe‡bi wf.AvB.wc. K‡ÿi 

ÎæwUhy³ 2wU DB‡Ûv UvBc GqviKzjvi cwieZ©b, cyivZb 

fe‡b 2q Zjvi 3wU mvaviY Kÿ I wf.AvB.wc. K‡ÿi 

A‡K‡Rv jvBU wdwUsm, d¨vb, IqvUvi wnUvi cwieZ©b, 

wbivcËvi Rb¨ Iqvwismn døvWjvBU, Mv‡W©b jvBU ¯’vcb, 

bZzb fe‡b wf.AvB.wc. WvBwbs K‡ÿ IqvUvi wnUvi mieivn 

I ¯’vcbmn Avbylw½K •e ỳ¨wZK ms¯‥vi I bevqb|  

1473150.00 

28. eªvþYevwoqv †Rjv ’̄ mvwK©U nvD‡Ri 2q Zjvi wf.AvB.wc. 

1 I 2 bs K‡ÿi cyivZb Gwm I Avbylw½K mvwf©m K¨vej 

cwieZ©b|  

364094.00 

29. LvMovQwo †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi †Rjv cÖkvm‡Ki Kÿ, 

Kbdv‡iÝ Kÿ, AwZwi³ †Rjv cÖkvm‡Ki Kÿmg~‡n UvBjm 

¯’vcb|  

410651.00 

30. †Rjv cÖkvmK, ev›`iev‡bi evs‡jvi cwðg cv‡k¦©i weaŸ¯Z 

mxgvbv cÖvPxi (AvswkK) cybtwbg©vY|  

849360.00 

31. †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, ev›`iev‡bi m‡¤§jb Kÿ I †Rjv 

cÖkvm‡Ki Awdm K‡ÿ djm wmwjs ’̄vcbmn wewfbœ K‡ÿi 

ms¯‥vi KvR|  

1719986.00 

 PÆMÖvg wefvM †gvU= 1,37,31,025.00 

Lyjbv wefvM 

32. Lyjbv wefvMxq Kwgkbv‡ii evmfe‡bi mxgvbv cÖvPxi 

(12,32,218/-), Aviwmwm NvUjv (2,99,971/-) I AvDU 

nvDR (1,74,548/-) †givgZ I ms¯‥vi| 

1706737.00 

 

33. h‡kvi †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi iæ‡g Kv‡Vi Iqvj I 

Ab¨vb¨ Kg©Pvixi iæ‡gi †g‡S‡Z UvBjm ’̄vcb, djm 

wmwjsKiY Ges Rvbvjvq _vB ’̄vcb I `iRv cwieZ©b|   

4298283.00 

34. Kzwóqv †Rjv cÖkvm‡Ki evmfe‡bi Af¨šÍixY cqtcÖYvwj I 

cvwb mieivn Kv‡Ri †givgZ I ms¯‥vi|  

499342.00 

35. Kzwóqv mvwK©U nvD‡Ri 60 †KwfG •e ỳ¨wZK †Rbv‡iUi 

¯’vcbmn Avbylw½K •e ỳ¨wZK KvR|  

2458694.00 
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36. mvZÿxiv †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi AwdmviM‡Yi iæ‡g I 

Uq‡jUmg~‡n UvBjm ¯’vcbmn Avbylw½K †givgZ|  

916153.00 

37. ev‡MinvU †Rjv mvwK©U nvD‡Ri Kbdv‡iÝ iæ‡g _vB 

A¨vjywgwbqv‡gi Rvbvjv I `iRv Ges †døvi UvBjm ’̄vcb| 

490937.00 

38. wSbvB`n †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 315 †KwfG mve-

       AvB‡mv‡jUi, GBP.wU.myBP wMqvi, dvqvi 

G·wUs¸Bmvi Ges jvBwUs G¨v‡i÷i cwieZ©b| 

756396.00 

39. wSbvB`n †Rjv cÖkvm‡Ki evmfe‡bi mxgvbv cªvPxi 

†givgZ| 

480720.00 

 Lyjbv wefvM †gvU = 1,16,07,262.00 

ivRkvnx wefvM 

40. ivRkvnx mvwK©U nvD‡Ri cyivZb As‡ki †eWiæg I WvBwbs iæ‡g 

_vB A¨vjywgwbqvg Rvbvjv ¯’vcbmn ms¯‥vi I †givgZ| 

1899228.00 

41. bv‡Uvi mvwK©U nvD‡Ri wmwo I †`vZjvi eviv›`vmn Ab¨vb¨ 6wU 

K‡ÿi UvBjm ’̄vcbmn cvwbi jvBb cwieZ©b I cÖ‡qvRbxq 

m¨vwbUvwi wdwUsm cwieZ©b| 

499000.00  

42. PuvcvBbeveMÄ ‡Rjvq †M‡R‡UW WiwgUwii evDÛvwi Iqv‡ji 

†givgZ| 

313838.00 

43. PuvcvBbeveMÄ mvwK©U nvD‡Ri wfZ‡i I evwn‡i isKiYmn 

Ab¨vb¨ †givgZ|  

450662.00 

44. RqcyinvU †Rjv m`‡i mvwK©U nvD‡Ri evMvb wMÖj Øviv 

†NivIKiYmn WªvBfvi †kW, ivbœv N‡ii †givgZ I ms¯‥vi KvR| 

428180.00

 ivRkvnx wefvM †gvU 35,90,908.00 

  

iscyi wefvM 

45. iscyi wefvMxq Kwgkbvi-Gi Kvh©vj‡qi Qv` †givgZmn 

cqtcÖYvwj wb®‥vkb I †givgZ|  

499700.00 

46. iscyi wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vj‡qi wbP Zjvi †Rjv 

wnmveiÿY Awdm I we.Avi.wU.G. Awdm-Gi •e ỳ¨wZK Iq¨vwis, 

wdwUsm I wd·vm© †givgZ I cwieZ©b KvR|  

499904.00 
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47. iscyi †Rjv cÖkvm‡Ki evmfe‡bi we‡kl †givgZ I ms¯‥vi|  3876112.00 

48. MvBevÜvi AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)-Gi evmfeb †givgZ 

I ms¯‥vi|  

498433.00 

49. MvBevÜv ‡Rjv cÖkvm‡Ki evmfeb PZ¡‡i mvi‡dm †Wªb wbg©vYmn 

cywjk e¨vivK M¨v‡iR, WªvBfvi †KvqvU©vi, mxgvbv cÖvPxi †givgZ 

I ms¯‥vi|  

497496.00 

50. MvBevÜv Kv‡j±‡iU feb msjMœ K¨v¤úv‡mi cvwb wb®‥vk‡bi Rb¨ 

gv÷vi †Wªb wbg©vY (cwðg Ask)| 

499118.00 

51. MvBevÜv Kv‡j±‡iU fe‡bi wbP Zjvq †Rjv wnmveiÿY Awd‡m 

UvBjm ¯’vcbmn †givgZ|  

498984.00 

52. MvBevÜv Kv‡j±‡iU fe‡bi mfvKÿ I mvf©vi K‡ÿ Gwm mieivn 

I ¯’vcbmn Avbylw½K KvR|  

1057245.00 

53. w`bvRcyi MYc~Z© wefv‡Mi Aaxb †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q 

GqviKzjvi mieivnmn Avbylw½K       | 

564374.00 

 
54. VvKziMuvI MYc~Z© wefv‡Mi Aaxb mvwK©U       eRª wb‡ivaK 

e¨e¯’v ¯’vcb| 

433869.00 

 গ্রফাঝ ৮৯২৫২৩৫.০০ 

 ভাচযালী প্রপাক  

55. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri bZzb fe‡bi mvaviY iæ‡gi Uq‡j‡Ui 

UvBjmKiYmn wmwfj m¨vwbUvwi †givgZ I ms¯‥vi KvR| 

498773.00 

56. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri mxgvbv cÖvPx‡ii Av Í̄i bevqb, wMÖj 

†givgZ I isKiY|  

293150.00 

57. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri WªvBfvi †m‡Wi wfZi I evwn‡ii 

isKiYmn `iRv Rvbvjv †givgZ|  

177580.00 

58. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri cyivZb fe‡bi m¨vwbUvwi wdwUsm 

cwieZ©bmn wmwfj m¨vwbUvwi †givgZ|  

430332.00 

59. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri bZzb fe‡bi 2q Zjvi (c~e© As‡ki) 

wmwfj, m¨vwbUvwi †givgZ I m¨vjywUs Wvqv‡mi mvwgqvbvi †d«g 

wbg©vY|  

348700.00 

60. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri bZzb fe‡bi evwn‡ii Av Í̄i bevqbmn 

isKiY| 

249340.00 
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61. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri (wbP Zjvi) wmwfj, m¨vwbUvwi †givgZ|  343162.00 

62. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri bZzb I cyivZb fe‡b A‡K‡Rv jvBU 

wdwUsm cwieZ©b I ms¯‥vi|  

706639.00 

63. e¸ov mvwK©U nvD‡Ri wewfbœ Kÿ I Kbdv‡iÝ iæ‡g Gwm mvwf©wms 

I †givgZ|  

2226893.00 

  ৫২৭৪৫৬৯.০০ 

  

ewikvj wefvM 

64. ewikvj †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi †iKW© iæ‡gi Qv` 

†givgZmn we‡kl †givgZ|  

2176088.00 

65.       †Rjv cÖkvm‡Ki Awdm-Gi †iKW©iæ‡g Qv` w`‡q cvwb 

cov eÜ Kivmn †givgZ|  

404789.00 

66. cUzqvLvjx †Rjv cÖkvm‡Ki evmfe‡bi Af¨šÍixY ভাস্তাভ 

Kv‡c©wUs, iv¯ Ívi †givgZmn mxgvbv cÖvPx‡ii Pvicv‡k¦© 

IqvKI‡q wbg©vY| 

2127615.00 

67. cUzqvLvjx †Rjv mvwK©U nvD‡Ri wf.AvB.wc. Kÿmg~‡ni 

GqviKzjvi mieivn I ¯’vcb|  

499146.00 

 ewikvj wefvM †gvU 52,07,638.00 

wm‡jU wefvM 

68. wm‡jU †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 1g eøK I 3q eøK fe‡bi 

cqtcÖYvwj I cvwb mieivn Ges †Rjv cÖkvm‡Ki evs‡jv I 

wf.wf.AvB.wc. mvwK©U nvD‡Ri 75 wg:wg:/150 wg:wg: e¨v‡mi 

BDwcwfwm cvB‡ci 3wU Mfxi bjK‚c ¯’vcbmn cv¤ú nvDR 

wbg©vY|  

5084000.00 

 

69. wm‡jU Avgjcyi ’̄ wefvMxq Kwgkbvi-Gi evmfe‡bi 

Af¨šÍixY cqtcÖYvwj I cvwb mieivn e¨e ’̄vmn wfZi I 

evwn‡ii AZ¨vek¨Kxq †givgZ KvR|  

1184597.00 

 

 wm‡jU wefvM †gvU 62,68,597.00 

 me©†gvU 10,00,00,000/- 
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4.2 cÖkvmb AbywefvM 

  

4.2.1 লাচাভ ঙলভভ গ্রেষ্ঠ াগাপ্রম স্বাথীদঢাভ ফলাদ স্থধপ্রঢ চাপ্রঢভ প্রধঢা েন্ধু গ্রযঔ ভৄপ্রচবুভ ভলফাদ-এভ 

৪০ঢফ যালাতঢ াপ্রর িওীলঢ চাপ্রঢভ প্রধঢাভ িপ্রঢকৃপ্রঢলঢ নৄষ্পািপ্রম অধ িড, গ্রস্বচ্ছায় ভিতাদ ওফ িসূপ্রঘ এাং 

প্রয়াফ নাউলন্ডযলদ আলমাঘদা পাভ আলয়াচদ; 

4.2.2 2016-2017 A_©eQ‡ii Kg©m¤úv`b Pzw³ cÖYqb; 

4.2.3 RbcÖkvmb gš¿Yvjq I mshy³ `ßi/ms ’̄vi g‡a¨ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ m¤úv`b; 

4.2.4 2015-2016 A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU I 2016-2017 A_©eQ‡ii ev‡RU cÖYqb Ges 2018-

2019 A_©eQ‡ii ev‡RU cÖ‡ÿcড cÖYqb;  

4.2.5 A_© wefv‡Mi 2016-2017 A_©eQ‡ii ev‡RU Ges 2018-2019 A_©eQ‡ii ev‡RU cÖ‡ÿcড 

Aby‡gv`b; 

4.2.6 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Rb¨ Gm wW wR  I 7g cÂgevwl©Kx cwiKíbvi Afxó jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ 

mvgÄm¨c~Y© Kg©cwiKíbv cÖYqb; 

4.2.7 ঢথ্য অপ্রথওাভ আইদ, ২০০৯ অনুবায়ী চদিযাদ ফন্ত্রডাময়  াংভেি তপ্তভভললভ তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিালতভ দাফ  ঠিওাদাাংপ্রমঢ নৄপ্রস্তওা ভৄদ্রড  চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ ঢথ্য অভৄিওভড 

প্রদলত িপ্রযওা, ২০১৫ িডয়দ Ges 24Rb Av‡e`bKvix‡K ঢাঁলতভ PvwnZ Z_¨ cÖ`vb; 

4.2.8 প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ওাব িামলয়ভ চন্য ৮৯ট, গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয়ভ চন্য ২৯৭ট ধত 

সৃচদ এাং গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয়ভ টঅযান্ডই-গ্রঢ ৫২ট বাদালদ  প্র.প্র. ওযালফভা 

অন্তর্ভ িিওভড; 

4.2.9 উধলচমা প্রদ িালী অপ্রনালভভ ওাব িামলয়ভ ৫২চদ ১৩ঢফ গ্রেলটভ ওফ িঘাভীলও ১০ফ গ্রেলটভ িযাপ্রদও 

ওফ িওঢিা ধলত ধলতান্নপ্রঢ িতাদ; 

4.2.10  চদিযাদ ফন্ত্রডামলয় ১৩–২০ঢফ গ্রেলট ভৄপ্রিলবাো গ্রওাঝায় ৭চদ ওফ িঘাভী প্রদলয়াক; 

4.2.11 আইদ অনুপ্রপাক দালফ এওট দতুদ অনুপ্রপাক  প্র.প্রধ.ট. অনুপ্রপালকভ অথীদ অপযন্তভীড িপ্রযক্ষড-৩ 

যাঔা  প্রপ্রধ-৩ যাঔা সৃপ্রষ্ট; 

4.2.12  চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ ১৩ঢফ গ্রেলটভ ২চদ ওফ িঘাভীলও ১০ফ গ্রেলট িযাপ্রদও ওফ িওঢিা  ব্যপ্রিকঢ 

ওফ িওঢিা প্রললল ধলতান্নপ্রঢ িতাদ; 

4.2.13 ২০১৫-২০১৬ অণ িঙলভ চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ অথীদ তপ্তভ/াংস্থা এাং প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় 

 গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয় অপ্রেফ ফঞ্জুপ্রভকৃঢ ঋড প্রপাচদ; 

4.2.14 িাপ্রথওাভর্ভি Kg©Pvix‡`i AbyK~‡j 19wU `vßwiK †Uwj‡dvb, 10wU AvevwmK †Uwj‡dvb Ges 25wU 

AvevwmK †Uwj‡dv‡b G.wW.Gm.Gj. ms‡hv‡Mi gÄywi cÖ`vb; 

4.2.15 94wU AvevwmK †Uwj‡dv‡bi LvZ cwieZ©b, 54wU AvevwmK †Uwj‡dvb e¨w³MZKiY, 27wU 

AvevwmK †Uwj‡dv‡bi ms‡hvM          Ges 32wU AvevwmK †Uwj‡dv‡bi wVKvbv cwieZ©b; 

4.2.16 Af¨šÍixY mgš̂q mfv Ges wefvMxq Kwgkbvi mgš^q mfvi আলয়াচদ; 

4.2.17 চাঢীয় াংলত প্রম উত্থাধদ, ভাষ্ট্রধপ্রঢভ পারড িস্তুঢ, msm`xq ’̄vqx KwgwUi mfv Ges cÖ‡kœvËimsµvšÍ 

Kvh©vw` m¤úv`b; 

4.2.18 gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ 2wU gvB‡µvevm µq; 
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4.2.19 219wU †cbkb I cvwievwiK †cbkb wb®úwË, 488wU mvaviY fwel¨ Znwej AwMÖg FY gÄywi Ges 

M„nwbg©vY, †gvUiKvi I Kw¤úDUvi µqmsµvšÍ 8wU wewfbœ ai‡bi FY gÄywi cÖ`vb; 

4.2.20 ̀ xN©w`‡bi cyÄxf~Z 2489wU AwWU AvcwË wb®úwËK‡í 2093wU AvcwËi eªWপ্রযঝ Reve †cÖiY Ges 

659wU AvcwË wb®úwË; 

4.2.21 evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †evW©-Gi cÖvwZôvwbK I cÖkvmwbK Kvh©vewj m¤úv`b; 

4.2.22 Kg©Pvix‡`i Kj¨vY, Aby‡gvw`Z PvKwiRxex mwgwZi mKj welq mgš̂q K‡i `vwei Av‡jv‡K Kvh©µg 

MÖnY; 

4.2.23 Kj¨vY Znwej Ges †h․_wegv ZnwejmsµvšÍ AvBb I wewagvjv ms‡kva‡bi Kvh©µg MÖnY; 

4.2.24 wmwfj mvwf©m K‡jR I evsjv‡`k AemicÖvß Kg©Pvix Kj¨vY mwgwZi AbyK‚‡j eivÏK„Z A_© Qvo; 

4.2.25 miKvix Kg©Pvix‡`i wPwKrmvmsµvšÍ Kj¨vY Kvh©µg m¤úv`b; 

4.2.26 PvKwiiZ Ae ’̄vq g„Z 1200Rb miKvwi Kg©Pvixi cwiev‡ii AbyK‚‡j ধপ্রভাভ িপ্রঢ 5j¶ UvKv K‡i 

60.00 †KvwU UvKv Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv nq| PvKwiiZ Ae ’̄vq g„Z miKvwi Kg©Pvix 

cwiev‡ii Aby`vb 8jÿ, Aÿg Kg©Pvixi Rb¨ 4jÿ Ges `vdb-Kvd‡bi Aby`vb 30nvRvi UvKvq 

DbœxZKiY; 

4.2.27 miKvwi Kg©Pvix nvmcvZv‡ji wb‡qvMwewagvjv cÖYqb K‡i evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgk‡b †cÖiY; 

4.2.28 evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †evW© (Znwejmg~n cwiPvjbv I iÿYv‡eÿY) wewagvjv, 2006 

ms‡kvabµ‡g cÖÁvcb Rvwi; 

4.2.29 10g †MÖ‡Wi cÖkvmwbK Kg©KZ©v Ges e¨w³MZ Kg©KZ©v‡`i mw¤§wjZ †MÖ‡Wkb ZvwjKv     46Rb 

Kg©Pvix‡K 9g      mnKvix mwPe (K¨vWviewnf‚©Z) c‡` c‡`vbœwZ cÖ`vb I c`vqb; 

4.2.30 mnKvix mwPe/wmwbqi mnKvix mwPe c‡` Kg©iZ 397Rb Kg©Pvix c`vqb, 23Rb mnKvix 

mwPe/wmwbqi mnKvix mwPe ch©v‡qi Kg©Pvix‡K mwPe-Gi GKvšÍ mwPe c‡` c`vqb Ges 34wU c` 

A ’̄vqxfv‡e msiÿY I ¯’vqxপাল সৃচদ; 

4.2.31 wewfbœ gš¿Yvjq/wefv‡M 43Rb mnKvix mwPe/wmwbqi mnKvix mwPe (K¨vWviewnf©‚Z) Kg©Pvixi 

wc.Avi.Gj. Ges 14Rb mnKvix mwPe (K¨vWviewnf©‚Z)-Gi QzwU  gÄyi; 

4.2.32 cÖvwaKvicÖvß miKvwi Kg©Pvix‡`i my`gy³ we‡kl AwMÖg I Mvwo †mev bM`vqb bxwZgvjvi AvIZvq 

165Rb Kg©Pvix‡K AwMÖg gÄyi; 

4.2.33 evsjv‡`k mwPevjq গ্রওন্দ্রীয় jvB‡eªwi A‡Uv‡gkb Kiv nq| jvB‡eªwi‡Z 254wU wWwRUvj KvW© cÖ`vb, 

3567wU eB‡qi RFID (Radio-frequency identification) Tag jvMv‡bv Ges 95Rb m`m¨‡K 

wWwRUvj m`m¨ KvW© cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| eB েলড Ges গ্রনভঢ লচীওভড-Gi Rb¨ 2wU Check in, 

Check out †gwkb ¯’vcb, 3700wU eB ই-মাইলেপ্রভলঢ আধলমাট, 658wU eB G·‡Ubkb 

†iwR÷ªv‡i Gw›Uª, User-†`i Rb¨ Kiosk †gwkb ¯’vcb Ges 140wU eB I GK eQ‡ii 24wU cwÎKv 

euvavB Kiv nq| 
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4.3 wb‡qvM, c‡`vbœwZ I †cÖlY AbywefvM 

4.3.1 2015-16 A_©eQ‡i 34Zg we.wm.Gm. ধভীক্ষাভ gva¨‡g wewfbœ K¨vWv‡i 2024Rb Kg©Pvix wb‡qvM 

Kiv nq| 35Zg we.wm.Gm. ধভীক্ষাভ gva¨‡g mycvwikcÖvß 2156 R‡bi wb‡qvM cÖwµqvKiY, 36Zg 

we.wm.Gm. ধভীক্ষাভ gva¨‡g 2180wU Ges 37Zg we.wm.Gm. ধভীক্ষাভ gva¨‡g 1182wU k~b¨ c‡` 

wb‡qv‡Mi Kvh©µg MÖnY; 

4.3.2 mwPe c‡` 16Rb, AwZwi³ mwPe c‡` 86Rb, hyM¥mwPe c‡` 76Rb Ges DcmwPe c‡` 81Rb 

Kg©Pvix‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb; 

4.3.3 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii 177Rb Kg©Pvix‡K mnKvix mwPe †_‡K wmwbqi mnKvix mwPe 

wn‡m‡e c‡`vbœwZ cÖ`vb; 

4.3.4 AwZwi³ mwP‡ei 2wU, hyM¥mwPe-Gi 5wU Ges DcmwPe Gi 14wU c` ¯’vqxfv‡e m…Rb Ges 1g 

†MÖ‡W 14Rb, 2q †MÖ‡W 30Rb, 3q †MÖ‡W 181Rb Kg©Pvixi c‡`vbœwZ/wb‡qvM cÖ`vb; 

4.3.5 we.wm.Gm. (cªkvmb) K¨vWv‡ii 200Rb Kg©Pvix‡K wbe©vnx g¨vwR‡¯UªU-Gi ¶gZv Ac©Y Ges 

BDwbqb cwil`/‡c․imfv wbe©vP‡b `vwqে cvj‡bi Rb¨ 400Rb wbe©vnx g¨vwR‡¯UªU wb‡qvM; 

4.3.6 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi wn‡m‡e 311Rb Kg©Pvix‡K c`vqb, mnKvix Kwgkbvi (f~wg) wn‡m‡e 

c`vq‡bi Rb¨ 180Rb Kg©Pvix‡K f~wg gš¿Yvj‡q b¨ Í̄KiY Ges mnKvix Kwgkbvi (f~wg)-Gi 4wU 

c` m„Rb; 

4.3.7 RvZxq †eZb‡¯‥j 2009 Abyhvqx 9Rb DcmwPe I hyM¥mwPe ch©v‡qi Kg©Pvix‡K 4_© †MÖ‡W 

UvBg‡¯‥j I we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii 162Rb Kg©Pvix‡K 7g-9g †MÖ‡W wm‡jKkb †MÖW 

cª`vb Ges ৩৫৭চদ Kg©Pvix‡K ৫ফ গ্রেলট প্রলমওযদ গ্রেট িতাদ; 

4.3.8 25Rb Kg©Pvixi wkÿv QzwU, 116Rb Kg©Pvixi AwR©Z QzwU, 1386Rb Kg©Pvixi AwR©Z QzwU 

(ewntevsjv‡`k), 66Rb Kg©Pvixi kÖvwšÍ we‡bv`b QzwU I fvZv, 2Rb Kg©Pvixi AmvaviY QzwU, 

10Rb Kg©Pvixi gvZ…Z¦RwbZ QzwU gÄyi Ges 39Rb Kg©Pvixi eva¨Zvg~jK        Kvj I 7Rb 

Kg©Pvixi      Aemi cÖ`vb; 

4.3.9 9g I Z`yaŸ© †MÖ‡W wewfbœ c‡`i 179Rb Kg©Pvix‡K e`wj/c`vqb Ges †Rjv cwil‡`i cÖavb 

wbe©vnx Kg©KZ©v c‡` 29Rb I †Rjv cwil‡`i mwPe c‡` 8Rb Kg©Pvix wb‡qvM; 

4.3.10 প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ধলত ৩চদ, অপ্রঢপ্রভি প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ধলত ৪চদ, 

উধধপ্রভঘামও, স্থাদীয় ভওাভ ধলত ৩০চদ, অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় ধলত ২০০চদ, গ্রচাদাম 

গ্রলঝলমলফন্ট অপ্রনাভ ধলত ৪চদ ধতায়দ এাং ৬৭চদ Kg©Pvix‡K অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা ম্যাপ্রচলেঝ-এভ 

ক্ষফঢা অধ িড;  

4.3.11 29Rb Kg©Pvixi wj‡qb gÄyi Ges wewae× cÖwZôv‡b AvBb Abyhvqx 6Rb Kg©Pvix wb‡qvM; 

4.3.12 AmvgwiK cÖkvm‡b mwPe I mwPe c`gh©v`vi 17Rb, AwZwi³ mwPe I AwZwi³ mwPe c`gh©v`vi 

76Rb, hyM¥mwPe I hyM¥mwPe c`gh©v`vi 213Rb, DcmwPe I DcmwPe c`gh©v`vi 270Rb, 

wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwPe c`gh©v`vi 158Rb, †gwW‡Kj Awdmvi (wPwKrmK) 

c`gh©v`vi 44Rb, Ab¨vb¨ K¨vWvi/bb-K¨vWvifz³ 42Rb Ges 10g ‡_‡K 13Zg †MÖ‡Wi 44 

Kg©Pvix‡K †`‡k I we‡`‡k wewfbœ c‡` †cÖl‡Y c`vqb;
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4.3.13 mvgwiK evwnbxi †gRi †Rbv‡ij c`gh©v`vi 3Rb, weª‡MwWqvi †Rbv‡ij c`gh©v`vi 13Rb, †j. 

K‡b©j c`gh©v`vi 14Rb, K¨v‡Þb I †gRi c`gh©v`vi 44Rb Kg©Pvix‡K †`‡k I we‡`‡k wewfbœ 

c‡` †cÖl‡Y c`vqb;

4.3.14 evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgk‡b 2Rb m`m¨ wb‡qvM; 

4.3.15 mwPe †_‡K wmwbqi mnKvix mwPe ch©v‡qi 3Rb, †gRi †Rbv‡ij ch©v‡qi 3Rb, weª‡MwWqvi 

†Rbv‡ij †_‡K K¨v‡Þb ch©v‡qi 2Rb, cywjk/wPwKrmK/Ab¨vb¨ AemicÖvß miKvwi Kg©Pvix 

52Rb, Rbmvavi‡Yi ga¨ n‡Z we‡kl †hvM¨Zv m¤úbœ 24Rb, †ijI‡qi †jvK‡gwUf gv÷vi I MvW© 

13 †_‡K 20 Zg †MÖ‡Wi 223Rb‡K †`‡k I we‡`‡k wewfbœ c‡` Pzw³wfwËK wb‡qvM cÖ`vb| 

 

4.4 K¨vwiqvi cø¨vwbs      †Uªwbs AbywefvM 

 

4.4.1 ‘   ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়া ফপ্রন্ত্রপা তঞলও দীপ্রঢকঢ অনুলফাতদ মাপ এাং 

গ্রমপ্রচলমটপ  াংত প্ররয়ও প্রপালক গ্রপটাং-এভ চন্য গ্রিভড;

4.4.2 চাঢীয়  গ্রচমা ধব িালয় বণাবণপাল ‘ ২৩ জুদ, ২০১৬’ আন্তচিাপ্রঢও ধাপ্রমও াপ্রপ ি প্রত D`&hvcb;

4.4.3  চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ ইলদালপযদাংক্রান্ত ওাব িক্রফ িাতদ; 

4.4.4  চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ অথীদ ওফ িঘাভীলতভ িপ্রযক্ষলডভ ফাধ্যলফ তক্ষঢা বৃপ্রেভ মলক্ষয াৎপ্রভও ৬০ 

খণ্টাভ িপ্রযক্ষলডভ চন্য ÔcÖwkÿY gwWDjÕ cÖYqb  িপ্রযক্ষড িঢিদ এাং Ô‡Rjv gvbe m¤ú` Dbœqb 

KwgটÕ MVb;

4.4.5 miKvwi Kg©Pvix‡`i সৃচদযীম  উদ্ভাদীKv‡Ri m¦xK…wZm¦iƒc gvbbxq cÖavbgš¿xi mvbyMÖn Dcw ’̄wZ‡Z 

cÖ_gev‡ii g‡Zv RvZxq ch©v‡q 6wU K¨vUvMwi‡Z 11Rb Kg©Pvix I িপ্রঢষ্ঠাদ প্রললল িথাদফন্ত্রীভ 

ওাব িামলয়ভ এটুআই ওফ িসূপ্রঘ এাং কপন্যিান্প ইলদালপযদ ইউপ্রদঝলও ÔRbcÖkvmb c`K (e¨w³MZ I 

`jxq Ae`v‡bi Rb¨ GKwU K‡i m¦Y©c`K, 1jÿ UvKv, GKwU †µ÷ I mvwU©wd‡KU) cÖ`vb;

4.4.6 †Rjv ch©v‡q 6wU K¨vUvMwi‡Z wewfbœ †Rjvq 15Rb Kg©Pvix I িপ্রঢষ্ঠাদ প্রললল গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, চয়নৄভলাঝ এাং ঘট্টোফ ওভ ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, গ্রচাদ-২ গ্রও ÔRbcÖkvmb c`KÕ cÖ`vb;

4.4.7 ২০১৫-২০১৬ অথ জফছলয ১১০৮জন েভ জচাযীলে রফলদল স্বল্পলভোদী প্ররক্ষলণ দপ্রযণ এফাং ৩২জন 

যোরয েভ জচাযীলে দীঘ জলভোরদ ভাস্টা জ ও প্রধএইঘ.প্রট. দোল জ দপ্রযণ; 

4.4.8        Af¨šÍ‡i wewfbœ cÖwkÿY cÖwZôv‡b DcmwPe, hyM¥mwPe I AwZwi³ mwPe ch©v‡qi 386Rb 

Kg©Pvix‡K wewfbœ cÖwkÿY দোল জ †cÖiY; 

4.4.9 åvg¨gvY Av`vjZ cwiPvjbv, miKvwi µq e¨e ’̄cbv Ges গ্রপ্রও আই.প্র.ট. wel‡q AbjvBb 

cÖwkÿY Kvh©µg MÖnY; 

4.4.10 প্র.প্রধ.এ.ট.প্র.-এভ বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড, এ.প্র.এ.প্রট., এ.এ.প্র., প্রধ.প্রধ.এফ.প্র. গ্রওাল িভ এাং 

প্র.প্র.এ. িযাদ এওালটপ্রফভ আইদ  িযাদ গ্রওা িভললভ অন্তর্ভ িি প্রলতয িপ্রযক্ষড অাংলয 

ণাইল্যালন্ডভ Asian Institute of Technology (AIT), ফামলয়প্রযয়াভ Universiti Putra Malayasia 

(UPM), পাভলঢভ Administrative Staff College of India (ASCI) এাং প্রপলয়ঢদালফভ National 

Academy of Public Administration (NAPA)-গ্রঢ অনুপ্রষ্ঠঢ প্রপ্রপন্ন িপ্রযক্ষলড ৫১১চদ িপ্রযক্ষডাণী 

 ৮৯চদ গ্রওা ি ম্যালদচলফন্ট-এভ তস্য অাংযেলড ওলভদ; 

4.4.11 গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়, অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়, উধধপ্রভঘামও, স্থাদীয় ভওাভ/গ্রচমা 

ধপ্রভরলতভ প্রঘ/গ্রধৌভপাভ িথাদ প্রদ িালী ওফ িওঢিা/উধলচমা প্রদ িালী অপ্রনাভলতভ চন্য পাভলঢভ 

ভৄলৌভীলঢ অপ্রস্থঢ National Centre for Good Governance (NCGG)-এ আলয়াপ্রচঢ Mid-Career 
Training Programme in Field Administration for Civil Servants of Bangladesh যীর িও 

িপ্রযক্ষড গ্রওাল ি ৩০৫চদ ওফ িঘাভী গ্রিভড;
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4.4.12 প্র.প্র.এ. (িযাদ) ওযাটালভভ ৬৭চদ ওফ িঘাভীলও গ্রতলযভ অপযন্তলভ উচ্চপ্রযক্ষা েললডভ অনুফপ্রঢ িতাদ, 

২৩চদ ওফ িঘাভীলও নড িওামীদ গ্রওাল ি অাংযেললডভ চন্য গ্রিরড এাং ২চদ ওফ িঘাভীলও প্রযক্ষা ছুট ফঞ্জুভ;

4.4.13 B-dvBwjs Pvjyi Rb¨ 15wU গ্রওাল ি 300Rb Kg©Pvix‡K cÖwkÿY cÖ`vb; 

4.4.14 mKj gš¿Yvjq/wefvM n‡Z AmvgwiK Kg©Pvix‡`i cwimsL¨vb-Gi Z_¨ Online-Gi gva¨‡g msMÖn 

Kivi Rb¨ mdUIq¨vi cÖYqb; 

4.4.15 miKvwi/‡emiKvwi/AvavmiKvwi/m¦vqËkvwmZ ms ’̄vi Kg©Pvix‡`i Rb¨ †`‡ki Af¨šÍ‡i D”Pwkÿv 

welqK bxwZgvjv cÖYqb; 

4.4.16 2015-16 A_©eQ‡i ১০ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেলটভ প্রদলয়াকিাপ্ত bexb ওফ িঘাভীকডলও প্রদম্নপ্রড িঢ গ্রওা িভলল 

†`‡ki Af¨šÍ‡i wewfbœ cÖwZôv‡b cÖwkÿ‡Y †cÖiY Kiv nq :

 

µwgK cÖwkÿ‡Yi bvg cÖwkÿY cÖwZôvb msL¨v 

1.  eywbqvw` cªwk¶Y †Kvm© we.wc.G.wU.wm, we.wm.Gm. cÖkvmb 

GKv‡Wwg, weqvg dvD‡Ûkb, RvZxq 

K…wl cÖwkÿY GKv‡Wwg, 

†UwjKwgDwb‡Kkb ÷vd K‡jR, grm¨ 

cÖwkÿY GKv‡Wwg, Awdmvm© †Uªwbs 

Bbw÷DU, †cv÷vj GKv‡Wwg, cjøx 

Dbœqb GKv‡Wwg (গুড়া), Kv÷gm 

G·vBR I f¨vU GKv‡Wwg, evsjv‡`k 

cjøx Dbœqb GKv‡Wwg 

1364Rb 

2.  AvBb I cªkvmb cªwk¶Y 

†Kvm© 

we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg  133Rb 

3.  wbe©vnx g¨vwR‡÷ªUM‡Yi 

cªwk¶Y †Kvm© 

we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg 28Rb 

4.  mv‡f© A¨vÛ †m‡Uj‡g›U 

cªwk¶Y †Kvm© 

f~wg †iKW© I Rwic Awa`ßi  126Rb 

5.  we.wm.Gm. Awdmvm© 

Iwi‡q‡›Ukb †Kvm© 

evsjv‡`k wgwjUvwi GKv‡Wwg 91Rb 

6.  wdUwj÷fy³ BD.Gb.I.-

†`i Iwi‡q‡›Ukb †Kvm© 

we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg 91Rb 

7.  miKvwi µq e¨e ’̄vcbv 

†Kvm© 

we.wm.Gm.cªkvmb GKv‡Wwg 44Rb 

8.  gv÷vm© Bb cvewjK cwjwm 

A¨vÛ g¨v‡bR‡g›U †Kvm© 

we.wm.Gm.cªkvmb GKv‡Wwg 25Rb 

9.  wbg©vY cwi`k©b I 

cwiexÿY †Kvm©  

we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg 17Rb  

10.  cvewjK wi‡jkb 

g¨v‡bR‡g›U †Kvm© 

we.wm.Gm.cªkvmb GKv‡Wwg 21Rb 

11.  cÖKí e¨e¯’vcbv †Kvm© we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg 15Rb 

12.  Dbœqb cÖkvmb I 

e¨e¯’vcbv †Kvm© 

we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg 32Rb  

13.  Imtermediate Course on 
Public Administration 
and Public Finance 

we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg 19Rb 

14.  ১০ফ গ্রেলটi Kg©Pvix‡`i 

`ÿZv Dbœqb †Kvm© 

weqvg dvD‡Ûkb 110Rb 

†gvU 2116Rb 
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4.5 msMVb I e¨e¯’vcbv AbywefvM 

4.5.1 RyjvB 2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ wewfbœ gš¿Yvjq/wefv‡M Ges অথীদ তপ্তভ/াংস্থাভ Rb¨ wb¤œewY©Z 

c` m„Rb, msiÿY, ¯’vqxKiY Ges hvbevnb wU.I.GÛB.‡Z AšÍf©z³ Kiv nq : 

gš¿Yvjq/wefv‡Mi bvg c` m…wó 
c` 

msiÿY 

c` 

¯’vqxKiY 

hvbevnb wUIGÛB‡Z 

AšÍfz©³KiY 

M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvjq 25 6977 - - 

cwi‡ek I eb gš¿Yvjq 824 486 26 01 

†emvgwiK wegvb cwienY I ch©Ub 

gš¿Yvjq 

- 7 - 04 

we ỳ¨r wefvM 531 386 129 89 

R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM - 135 - 02 

ivóªcwZi Kvh©vjq 59 - - - 

cÖavbgš¿xi Kvh©vjq 214 463 - 109 

gwš¿cwil` wefvM 10 - - 01 

RbcÖkvmb gš¿Yvjq 193 922 68 16 

cve©Z¨ PÆMÖvg welqK gš¿Yvjq - 22 - - 

evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgkb mwPevjq 120 05 - 01 

wbe©vPb Kwgkb  - 419 - - 

weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq 223 96 29 20 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM 170 48 10 17 

Af¨šÍixY m¤ú` wefvM - 75 - 03 

e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvb wefvM 342 - - - 

hye I µxov gš¿Yvjq 246 276 - 01 

ag© welqK gš¿Yvjq 16 31 05 - 

kÖg I Kg©ms¯’vb gš¿Yvjq 444 12 - 04 

cÖevmx Kj¨vY I •e‡`wkK Kg©ms¯’vb 

gš¿Yvjq 

- 219 03 - 

cwiKíbv wefvM  - 09 - - 

ev¯Íevqb, cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM - 09 - - 

cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefvM - 616 - - 

AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvjq 586 804 134 48 

¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq 

gš¿Yvjq 

971 909 ৭৫ ৫৯০ 

wkÿv gš¿Yvjq 881 4736 1086 01 
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cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq 5057 18 - - 

ms¯‥…wZ welqK gš¿Yvjq 18 83 04 03 

f~wg gš¿Yvjq 520 66 60 494 

WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM I Z_¨ cÖhyw³ 

gš¿Yvjq 

01 - - 10 

ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbv I ÎvY gš¿Yvjq 01 - - 10 

Lv`¨ gš¿Yvjq - 18 - - 

K…wl gš¿Yvjq 04 25 01 09 

grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvjq 702 604 104 14 

cvwb m¤ú` gš¿Yvjq 18 2019 238 - 

Z_¨ gš¿Yvjq 81 127 - - 

†ijc_ gš¿Yvjq 79 422 50 12 

moK cwienb I gnvmoK wefvM - 09 - - 

†mZz wefvM 33 - - 05 

mgvR Kj¨vY gš¿Yvjq - 1797 - 01 

 †b․-cwienY gš¿Yvjq 48 81 - 06 

¯v̂¯’̈  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq 15233 13453 516 - 

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq 94 2004 - - 

wkí gš¿Yvjq 20 324 01 02 

e¯¿ I cvU gš¿Yvjq 19 194 05  

evwYR¨ gš¿Yvjq 01 318 - - 

ciivóª gš¿Yvjq  52 01 - 06 

¯îvóª gš¿Yvjq 36400 8287 2948 4606 

cÖwZiÿv gš¿Yvjq 3933 803 123 176 
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†gvU= ৬৮৩৩০ ৫১০৮৯ ৫৬১৫ ৬২৬১ 

4.5.2 evsjv‡`k A_©‣bwZK AÂj KZ©„cÿ (†eRv) Ges G ms¯’vaxb 11wU A_©‣bwZK AÂ‡ji Rb¨ 214wU 

c` m„R‡b m¤§wZ cÖ`vb; 

4.5.3 evsjv‡`k mycÖxg †KvU©, nvB‡KvU© wefv‡Mi gvbbxq wePvicwZM‡Yi evmfe‡bi Rb¨ 100wU eveywP© I 

100wU wbivcËv cÖnixi c` m„R‡b m¤§wZ cÖ`vb; 

4.5.4 RvZxqKiYK…Z Ò†kL nvwmbv evwjKv D”Pwe`¨vjq I K‡jRÓ-Gi Rb¨ 42wU c` ivR¯̂Lv‡Z m„R‡b 

m¤§wZ cÖ`vb; 

4.5.5 wkÿv gš¿Yvjq‡K 3wU wefv‡M wef³ K‡i D”Pwkÿv wefvM, gva¨wgK wkÿv wefvM, KvwiMwi I 

gv`ªvmv wkÿv wefvM MV‡Y Ges 3wU wefv‡Mi Rb¨ 491wU c` ivR¯̂Lv‡Z m„R‡b m¤§wZ cÖ`vb; 

4.5.6 স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামলয় ২ট প্রপাক কঞলদ চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ ম্মপ্রঢ িতাদ; 

4.5.7 ¯v̂¯’̈  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq‡K cybM©Vb K‡i ỳwU wefvM MVb Ges wefvM ỳwUÕi Rb¨ 576wU 

c` m„R‡b m¤§wZ cÖ`vb; 

4.5.8 ms¯‥…wZ welqK gš¿Yvj‡q GK bZzb AbywefvM MVb Ges Gi AvIZvq 18wU c` m„R‡b m¤§wZ 

cÖ`vb; 

4.5.9 evsjv‡`k †b․ evwnbx I evsjv‡`k wegvb evwnbx cÖav‡bi c`we h_vµ‡g GWwgivj I Gqvi wPd 

gvk©vj c‡` DbœxZKiY; 

4.5.10 evsjv‡`k †b․evwnbxi ỳÕwU RvnvR (Gj.wm.BD. I Gj.wm.ট.)-Gi Rb¨ 238wU c` m„R‡b m¤§wZ 

cÖ`vb; 

4.5.11 2015-16 A_©eQ‡i RbcÖkvmb gš¿Yvjq Ges Gi      `ßi/Awa`ßi/ms ’̄vভ †gvU 739wU k~b¨ 

c` c~i‡Yi Rb¨ QvocÎ cÖ`vb; 

4.5.12 2015-16 A_©eQ‡i DØ…Ë †NvwlZ wb¤œewY©Z †gvU 146Rb Kg©Pvix‡K wewfbœ 

ms ’̄v/Kvh©vjq/†Kv¤úvwb‡Z AvËxKi‡Yi Rb¨ cÖkvmwbK gš¿Yvjq/Kvh©vjq‡K ÿgZv Ac©Y : 

 

µwgK wejyß ms ’̄vi bvg AvËxKi‡Yi Rb¨ g‡bvbxZ ms ’̄vi bvg AvËxK…Z 

Rbej 

1. f~wg †iKW© I Rwic 

Awa`ß‡ii wZbwU 

wiwfkbvj Awdm 

f~wg †iKW© I Rwic Awa`ß‡ii Aaxb 

†Rvbvj †m‡Uj‡g›U Awd‡mi wKsev 

Dc‡Rjv †Rvbvj †m‡Uj‡g›U Awdm 

18 

2. XvKv we ỳ¨r weZiY 

KZ…©cÿ (†Wmv) 

XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvwb 

(wW.wc.wW.wm.) wj. 

126 

3. wejyß R¦vjvbx wbixÿY 

†mj 

wnmve gnv wbqš¿‡Ki Kvh©vjq  01 

4. wejyß R¦vjvbx wbixÿY 

†mj 

ivRavbx Dbœqb KZ…©cÿ 01 

  †gvU 146 

 

4.6 k„•Ljv I Z`šÍ AbywefvM 

4.6.1 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ©, Ab¨vb¨ K¨vWvi n‡Z AvMZ DcmwPe 

†_‡K Z ~̀aŸ© Ges bb-K¨vWvi mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ© ch©v‡qi Kg©PvixM‡Yi weiæ‡× 2015-16 

A_©eQ‡i †gvU 87wU wefvMxq gvgjvi Kvh©µg MÖnYc~e©K 41wU wefvMxq gvgjv (12wU‡Z jNy`Ð, 

5wU‡Z ¸iæ`Ð I 24wU‡Z Ae¨vnwZ) wb®úwË Kiv n‡q‡Q| 5wU ¸iæ`‡Ði g‡a¨ 1Rb Kg©Pvix‡K 

PvKwi n‡Z AcmviY, 2Rb Kg©Pvix‡K eva¨Zvg~jK Aemi cÖ`vb Ges 2Rb Kg©Pvix‡K wb¤œc‡` 

AebwgZ Kiv nq; 
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4.6.2 4.6.1 Aby‡”Q‡` ewY©Z Kg©PvixM‡Yi weiæ‡× cÖvß AvPiY I k„•LjvRwbZ Awf‡hvMmg~n h_vmg‡q 

Dc ’̄vcbc~e©K †gvU 508wU Awf‡hvM wb®úwË; 

4.6.3 ¯’vqxKiY, wm‡jKkb গ্রেট, UvBg‡¯‥j, c‡`vbœwZ, we‡`k cÖwkÿY, Aemi cÖ ‘̄wZ QzwU, †cbkb, Mvwo 

†mev bM`vqb bxwZgvjvi Aaxb Mvwo µq BZ¨vw` †ÿ‡Î †gvU 6372Rb Kg©Pvixi k„•Ljv I ỳbx©wZ 

welqK Z_¨ cÖ`vb; 

4.6.4 43Rb Kg©Pvixi Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z 31Rb Kg©Pvix‡K miKvwi Kg©Pvix (AvPiY) wewagvjv, 

1979 Abyhvqx wewfbœ ai‡bi AbygwZ (h_v LÐKvjxb KvR, msev` cvV BZ¨vw`) cÖ`vb I Aewkó 

12R‡bi Av‡e`b bv gÄyi; 

4.6.5 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii 7Rb Kg©Pvix‡K m¤úwË (Rwg/cøU/d¬¨vU/Mvwo) µq-weµq I 

n¯ÍvšÍ‡ii AbygwZ cÖ`vb; Ges 

4.6.6 Kg©Pvix‡`i Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z Zuv‡`i wjwLZ/Ab~w`Z 9wU eB cÖKv‡ki AbygwZ cÖ`vb| 

 

4.7 AvBb AbywefvM 

4.7.1 ৫৩৭ট প্রভঝ গ্রফাওদ্দফাভ তনায়াপ্রভ চা িস্তুলঢভ চন্য াংপ্রিষ্ট ফন্ত্রডাময়/প্রপাক/তপ্তলভভ প্রদওঝ ললঢ 

ঢথ্য াংেল; 

4.7.2 ১৫০ট ফাফমাভ তনাপ্রপপ্রিও চা গ্রিভড; 

4.7.3 ৩৪ট আতামঢ অফাদদা ফাফমাভ প্রদলত িযদা াস্তায়দাংক্রান্ত িপ্রঢলতদ আতামলঢ তাপ্রঔম ওভাভ চন্য 

াংপ্রিষ্ট আইদচীীভ প্রদওঝ গ্রিভড;  

4.7.4 অপ্রদষ্পন্ন ফাফমাভল দ্রুঢ প্রদস্পপ্রিভ মলক্ষয এযঝদী গ্রচদালভম অ াাংমালতয, প্রমপ্রঝভ এাং 

গ্রক্ষত্রপ্রলযলর প্রদলয়াপ্রচঢ আইদচীীভ লে গ্রবাকালবাক অব্যালঢ ভাঔা; এাং 

4.7.5 ২০১৫-২০১৬ অণ িঙলভ িাপ্ত চদিযাদ ফন্ত্রডাময় াংপ্রিষ্ট ১১ট, চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ অথীদ 

তপ্তভ/াংস্থা  ফাঞ িযালদভ ১৩ট এাং অন্যান্য ফন্ত্রডামলয়ভ ১৭ট গ্রফাঝ ৪১ ফাফমাভ ফলধ্য  ২৪ট  

ফাফমা প্রদস্পপ্রি লয়। 

 
4.8 wewa AbywefvM 

 

4.8.1 The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 evsjvq iæcvšÍi 

K‡i MYKg©Pvix (we‡`wk bvMwiK Gi mwnZ) weevn AvBb 2015 cÖYqb; 

4.8.2 াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ ি প্রভক্রুঝলফন্ট রুম ১৯৮১-এভ প্রপ্রটউম-II-এভ ধাঝ ি-VII াংলযাথদ; 

4.8.3 20wU AvBb/bxwZgvjv/Aa¨v‡`‡ki Ici gZvgZ cÖ`vb Ges 32wU wewagvjvq mycvwik cÖ`vb;

4.8.4 21ট wewagvjv cÖkvmwbK DbœqbmsµvšÍ mwPe KwgwUi mfvq Dc ’̄vc‡bi Rb¨ †cÖiY;

4.8.5 5wU cÖweavbgvjvq m¤§wZ Ges 149wU wb‡qvM, c‡`vbœwZ I wewea wel‡q gZvgZ cÖ`vb; 

4.8.6 ৩৪ঢফ প্র.প্র.এ.-এভ ওাপ্রভকপ্রভ/লধযাকঢ ওযাটালভভ াংভপ্রক্ষঢ ৬৭২ট ধত এাং ৩৫ঢফ প্র.প্র.এ.-

এভ ১,৮০৩ট শূন্য ধত ৩৫ঢফ প্র.প্র.এ.-এভ ফাধ্যলফ নভলডভ চন্য চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ 

১৬/০২/২০১০ প্রি. ঢাপ্রভলঔভ স্মাভলওভ গ্রওাঝাভ যঢি এওওামীদ প্রযপ্রণমওভড; 
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4.8.7 চাঢীয় গ্রঢদলেম, ২০১৫-গ্রঢ ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীলতভ ধত গ্রাধাদ গ্রেপ্রডপ্রপপ্রিও-এভ ধপ্রভলঢি গ্রেটপ্রপপ্রিও 

ওভাভ নলম াংপ্রিষ্ট আইদ  প্রপ্রথ-প্রথালদ িলয়াচদীয় াংলযাথদী আদয়লদভ চন্য ওম 

ফন্ত্রডাময়/প্রপাকলও প্রদলত িযদা িতাদ; 

4.8.8 RvZxq K…wl cÖwkÿY GKv‡Wwgi wb‡qvMwewa, 2015, we ỳ¨r, R¡vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvj‡qi 

wb‡qvM wewagvjv, 1985 iwnZc~e©K (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 2015, evwYR¨ 

gš¿Yvj‡qi Avg`vwb I ißvwb wbqš¿Y Awa`ß‡ii bb-K¨vWvi Kg©KZ©v/Kg©Pvix wb‡qvM wewagvjv, 

2015 Ges evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvMwewagvjv, 2015, 

Aby‡gv`‡bi Rb¨ gZvgZ িতাদ; 

4.8.9 evsjv‡`k dwjZ cywó M‡elYv I cÖwkÿY Bbw÷wUDU (eviUvb)-Gi cÖweavbgvjv Ges evsjv‡`k 

†c‡Uªvwjqvg BÝwUwUDU-Gi Kg©Pvix PvKwi cÖweavbgvjv, 2015 wel‡q m¤§wZ cÖ`vb; 

4.8.10 Rbkw³, Kg©ms¯’vb I cÖwkÿY ey¨‡iv'i Aaxb KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀mg~‡ni cÖwkÿK‡`i †R¨ôZv 

ZvwjKv, cwi‡ek Awa`ß‡ii mnKvix cwiPvjK (KvwiMwi) c‡` c‡`vbœwZ Ges evsjv‡`k 

†mbvevwnbxi †mbv m`‡ii cv‡m©v‡bj mvwf©‡mm (wc.Gm.) cwi`ß‡ii wc.Gm. 3 †mKk‡bi we`¨gvb 

K‡b©j ÷vd (K‡b©j) c`bvg cwieZ©b K‡i †WcywU  cÖ‡fv÷ gvk©vj (wW.wc.Gg.) (K‡b©j) bvgKi‡Y 

gZvgZ cÖ`vb; 

4.8.11 MvRxcyi Dbœqb KZ©„cÿ AvBb, 2016, evsjv‡`k cvIqvi g¨v‡bR‡g›U Bbw÷wUDU AvBb, 2016, 

e‡i› ª̀ eûgyLx Dbœqb KZ©„cÿ (we.Gg.wW.G.) AvBb, 2016, cvUbxwZ, 2015, PÆMÖvg Dbœqb 

KZ…©cÿ AvBb, 2016, ivRkvnx Dbœqb KZ©„cÿ AvBb, 2015 Ges িাডী Kj¨vY AvBb, 2015 

wel‡q gZvgZ cÖ`vb; 

4.8.12 The Bangladesh Atomic Energy Commission Order, 1973, ভূপ্রফ াংোভ আইদ ২০১৪, 

াাংমালতয ইউদাপ্রদ  আয়ুল িপ্রতও প্রঘপ্রওৎা আইদ, ২০১৫, চাঢীয় আভওাইপ  চাঢীয় েন্থাকাভ এভ 

ঔড়া আইদ, ২০১৬, লপ্রকি কৃপ্রর প্রশ্বপ্রদ্যাময় আইদ, ২০১৬, াংক্রাফও গ্রভাক প্রদভ িম  িপ্রঢলভাথ 

আইদ, ২০১৫ এাং আন্তচিাপ্রঢও উতভাফয় কলরডা আইদ, ২০১৫-এভ উধভ ফঢাফঢ িতাদ; 

4.8.13  াাংমালতয লাড় চমাভূপ্রফ উন্নয়দ গ্রাট ি আইদ, ২০১৪ এভ াংলযাপ্রথঢ প্রভচপ্রমউযদ, স্বাস্থয  ধপ্রভাভ 

ওল্যাড ফন্ত্রডাময় ওর্তিও িডীঢ গ্রতলযভ অপযন্তলভ স্দাঢলওািভ প্রঘপ্রওৎা প্রযক্ষা  ঢদুলদ্দলে িপ্রযক্ষড 

িপ্রওিঢ াংলযাপ্রথঢ গ্রিরড দীপ্রঢফামা, ২০১৩, চাঢীয় রত দীপ্রঢ, ২০১৫, ট িাভ কাট ি াাংমালতয 

(লধাযাওথাভী ওফ িওঢিা) প্রদলয়াক প্রপ্রথফামা, ২০১৬, আদাভ  প্রপপ্রটপ্রধ অপ্রথতপ্তলভভ আদাভ ওযাটাভ 

প্রলভূ িঢ দদ-ওযাটাভ ওফ িওঢিা  ওফ িঘাভী প্রদলয়াক প্রপ্রথফামা, ২০১০, প্রযক্ষা িলওৌযম অপ্রথতপ্তলভভ প্রদলয়াক 

প্রপ্রথফামা াংলযাথদ, স্বাস্থয  ধপ্রভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামলয়ভ প্রদয়ন্ত্রডাথীদ গ্রা ধপ্রভতপ্তলভভ ""গ্রা 

ধপ্রভতপ্তভ (ওফ িওঢিা  ওফ িঘাভী) প্রদলয়াক প্রপ্রথফামা, ২০১৬’’ ""                             

                                      ২০১৫’’                             ১  ৬    

                                              ""             ১ ৮৪’’        

            

4.8.14 াাংমালতয  ফায়াদফালভভ ফলধ্য িস্তাপ্রঢ MoU on Border Cooperation এভ ধভ ফঢাফঢ িতাদ; 

4.8.15 প্র.প্র.এ. (ওপ্রিউঝাভ া: প্রয:) প্র.প্র.এ. (া: প্রয: প্রনন্যান্প) এাং প্র.প্র.এ. (া: প্রয: ঘারু  

ওারুওমা)-এভ প্রপ্রদয়ভ গ্রেম ধভীক্ষাভ প্রলমা িডয়দ প্ররলয়  ফঢাফঢ িতাদ;  
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4.8.16 প্র.প্র.এ.(প্রদভীক্ষা  প্রলা), প্র.প্র.এ.(ওাপ্রভকভী প্রযক্ষা) এাং প্র.প্র.এ.(টাও) এভ 

প্রদলয়াকপ্রপ্রথফামা ১৯৮১ াংলযাথদ; 

4.8.17 প্র.প্র.এ.(কডনঢি), প্র.প্র.এ.(স্বাস্থয  িলওৌযম) এাং প্র.প্র.এ.(কডনঢি) কঞদ  ওযাটাভ 

প্রপ্রথফামা, ১৯৮০ াংলযাথলদভ প্ররলয় ফঢাফঢ এাং 

4.8.18 প্র.প্র.এ. (ঢথ্য  গ্রবাকালবাক)  প্র.প্র.এ. (এম.প্রচ.ই.প্রট.) দতুদ ওযাটাভ কঞদাংক্রান্ত ফঢাফঢ 

িতাদ।  

 

4.8.19 ms¯‹vi I M‡elYv AbywefvM 

4.8.20 Rbc Ökvmb gš¿Yvjq m¤úwK©Z Bs‡iwR fvlvq cÖYxZ wb¤œewY©Z AvBb/Aa¨v‡`k/wewagvjv/bxwZgvjv 

evsjv fvlvq িপ্রফঢীওভড nq : 

4.8.20.1 াাংমালতয গ্রমাও-িযাদ িপ্রযক্ষড গ্রওন্দ্র আইদ, ২০১৬ োনুাত  িপ্রফঢীওভড; 

4.8.20.2 ভওাপ্রভ বাদালদ অপ্রথতপ্তলভভ ঢথ্য অভৄিওভড প্রদলত িপ্রযওা, ২০১৫ িপ্রফঢীওভড; 

4.8.20.3 BCS Women Network (BCSWN) ওর্তিও িডীঢ Gender Guidelines Draft-

োনুাত  িপ্রফঢীওভড; এাং 

4.8.20.4 ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী লাধাঢাম ধপ্রভঘামদা দীপ্রঢফামা, ২০১৫ াাংমা িপ্রফঢীওভড। 

 

4.8.21 অদান্য ফন্ত্রডাম/াংস্থাভ প্রদম্নপ্রড িঢ আইন ফাাংরা বালাে িপ্রফঢীওভড ে : 

4.8.21.1 াাংমালতয িাপ্রডিত কলরডা ইদপ্রেটউঝ অধ্যালতয, ১৯৮৪; 

4.8.21.2 াাংমালতয ঘমপ্রচ্চত্র গ্রন্পভপ্রযধ আইদ, ২০০৬; 

4.8.21.3 াাংমালতয প্রযপ্রধাং ওলধ িালভযদ আইদ, ২০১৫; 

4.8.21.4 াাংমালতয দপ্রযে উন্নয়দ ওলধ িালভযদ অধ্যালতয, ১৯৫৯; 

4.8.21.5 লাউপ্রচাং অযান্ড প্রপ্রডাং প্রভাঘ ি ইদপ্রেটউঝ অধ্যালতয, ১৯৭৭; 

4.8.21.6 ঘাঝাট ি ম্যালদচলফন্ট অযাওাউন্টযান্টস্  আইদ, ২০১৫; 

4.8.21.7 াাংমালতয ধপ্রভঢযি িপ্রি (যলভ এমাওাভ াপ্রড়) প্রপ্রথফামা, ১৯৭২; 

4.8.21.8 াাংমালতয ধঢাওাালী চালাচ (াংভক্ষড), ২০১৬; 

4.8.21.9 ফাংমা ন্দভ ওর্তিধক্ষ আইদ, ২০১৪; 

4.8.21.10 ধপ্রভঢযি াপ্রড় (ম্পূভও প্রথাদাপ্রম), অধ্যালতয, ১৯৮৫; 

4.8.21.11 াাংমালতয ভওাভী ওফ ি ওপ্রফযলদভ তস্য আইদ, ১৯৭৪ (ওলফ িভ যঢিাপ্রম);    

4.8.21.12 াাংমালতয ভওাভী ওফ ি ওপ্রফযদ অধ্যালতয, ১৯৭৭। 

 

4.8.22 প্রদম্নপ্রড িঢ িওাযদা/নভফ/ইাংলভপ্রচ পারায় িওায  ভৄদ্রলড াাংমা পারা াস্তায়দ গ্রওালরভ

অদাধপ্রি িতাদ :  

4.8.22.1  প্রদুযৎ প্রপাক ওর্তিও িডীঢ 'Manual on Technical Specifications of  

DistributionTransformers' যীর িও িওাযদা; 

4.8.22.2 স্বাস্থয  ধপ্রভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় ওর্তিও িডীঢ 'Public Expenditure Review 

(PER)1997-2014' যীর িও িওাযদা; 

4.8.22.3 গ্রদৌ-াপ্রডচয অপ্রথতপ্তলভভ ভপ্রযত প্রল B.L.H Form No.9 
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4.8.22.4 স্বাস্থয  ধপ্রভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় ওর্তিও াস্তায়দাথীদ স্বাস্থয সুভক্ষা ওফ িসূপ্রঘ ধাইমঝ

এমাওায় ব্যলালভভ প্রদপ্রফি প্রপ্রপন্ন িওাভ ৭ট নভফ; 

4.8.22.5 াাংমালতয ট্যাপ্রভন ওপ্রফযদ িডীঢ 'Report on Export Related Problems and Way 

Forward: Perspective Bangladesh' যীর িও িওাযদা; 

4.8.22.6 চাঢীয় দাও ওাদ কমা ইদপ্রেটউলঝভ গ্রভাকীলতভ প্রঘপ্রওৎাভ ওালচ ব্যলালভভ চন্য ৬

িওাভ নভফ; 

4.8.22.7 াাংমালতয ভূঢাপ্রিও চপ্রভধ অপ্রথতপ্তভ ওর্তিও িডীঢ 'Record of The Geological Survey 

of Bangladesh (Volume 13 part 4, Volume 13 part 5 and Volume 14 part 1)’ 

যীর িও িওাযদা; 

4.8.22.8 ফৎস্য  িাপ্রডিত ফন্ত্রডাময় ওর্তিও িডীঢ 'Fisheries Statistical Report of 

Bangladesh 2014-15' যীর িও িওাযদা; 

4.8.22.9 স্বাস্থয  ধপ্রভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় ওর্তিও িডীঢ 'Gender Equity Strategy, 2014' 

যীর িও িওাযদা; 

4.8.22.10 ধপ্রভওেদা ওপ্রফযলদভ াথাভড অণ িদীপ্রঢ প্রপাক ওর্তিও াস্তায়দাথীদ ‘Strengthening 

Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population 

Issues into Development Plans' যীর িও িওলেভ আঢায় িডীঢ ৪ট Research 

Paper/Policy Paper; 
4.8.22.11 স্বাস্থয  ধপ্রভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময় ওর্তিও ম্মাপ্রদঢ লজ্জ্ববাত্রীলতভ চন্য িডীঢ 

'International Health Certificates of Vaccination & Inoculation' ওাট ি; 

4.8.22.12 ফৎস্য  িাপ্রড িত ফন্ত্রডামলয়ভ িস্তাপ্রঢ ইাংলভপ্রচ দাফ Ministry of Fisheries and 

Animal Resources এভ প্ররলয় াাংমা পারা াস্তায়দ গ্রওার ওর্তিও ফঢাফঢ িতাদ ওভা 

লয়। 

4.8.23 ফন্ত্রডাময়/প্রপাক/তপ্তলভভ দাফ  গ্রবাকালবালকভ ঠিওাদাাংপ্রমঢ নৄপ্রস্তওা-২০১৫ যীর িও িওাযদা; 

4.8.24 'Statistics of Civil Officers & Staff-2015' kxl©K Z_¨ াভপ্রড িওায।  

 

5.0 2016-17 A_©eQ‡i Kg©cwiKíbv 

 

5.1 Dbœqb, ev¯Íevqb I †Mvcbxq Aby‡e`b AbywefvM 

5.1.1 10-17 †MÖ‡Wi  Kg©Pvix‡`i Rb¨ †Mvcbxq Aby‡e`bmsµvšÍ Abykvmbgvjv cÖYqb I Rvwi; 

5.1.2 †Mvcbxq Aby‡e`b I  AbykvmbgvjvmsµvšÍ cyw Í̄Kv cÖKvk; 

5.1.3 cUzqvLvjx †Rjvaxb Kjvcvov Dc‡Rjvi KzqvKvUvq WvKevs‡jv wbg©vY; 

5.1.4 ভাংনৄভ, Lyjbv এাং ফয়ফদপ্রাংল প্রপালক wefvMxq Kwgkbv‡ii bZzb Kvh©vjq feb প্রদফ িাড; 

5.1.5 cÖwZ †Rjvq †Rjv †UªRvwii Kÿ wbg©vY/িযস্ত/লফভাফঢ ওাব িক্রফ েলড; 

5.1.6 Capacity Enhancement of the Core Courses of BPATC যীর িও িওে, Building Capacity in 

the Bangladesh Civil Service Administration Academy kxl©K cÖKí, PÆMÖvg mvwK©U nvDR 

ewa©ZKiY kxl©K cÖKí, evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †ev‡W©i eûZj evwYwR¨K feb wbg©vY kxl©K 

cÖKí, Administrative Research and Training Centre, Khulna kxl©K cÖKí, Expansion 

Project of Bangladesh Civil Service Administration Academy kxl©K cÖKí, Construction 
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of Deputy Commissioner`s Office at Gazipur যীর িও িওে Ges gqgbwmsn †Rjv cÖkvm‡Ki 

bZzb Kv‡j±‡iU feb wbg©vY kxl©K cÖKí ev Í̄evqb; 

5.1.7 Skills and Training Enhancement Project (STEP)-এভ আভপ্রটপ্রধ-২-এভ আঢায় চদিযাদ 

ফন্ত্রডামলয়ভ প্রপ্রপন্ন ধব িালয়ভ ওফ িঘাভীলতভ িপ্রযক্ষড আলয়াচদ; 

5.1.8 ফাঞ িযালদ ওফ িভঢ ওফ িঘাভীলতভ চন্য টভপ্রফঝপ্রভ প্রদফ িাড; 

5.1.9 mKj wefvMxq m`‡i AvaywbK my‡hvM-myweav msewjZ mvwK©U nvDR wbg©v‡Yi Kvh©µg MÖnY; 

5.1.10  এ.প্রট.প্রচ. এাং প্তফ ধ্চবাপ্রর িওী ধপ্রভওেদাভ লে াফিস্যনড ি চদিযাদ 

ফন্ত্রডাময়াংক্রান্ত িওে েললডভ ধপ্রভওেদা িডয়দ  াস্তায়দ; 

5.1.11 ÔmiKvwi hvbevnb †givgZ KviLvbvi f~wg‡Z eûZj feb wbg©vYÕ kxl©K cÖK‡íi wW.wc.wc. cÖYqb 

Ges Aby‡gv`‡bi cÖwµqvKiY; 

5.1.12 Lyjbv kn‡i G¨vWwgwb‡÷ªwUf Kb‡fbkb †m›Uvi wbgv©‡Yi Kvh©µg MÖnY; Ges 

5.1.13 ev‡MinvU †Rjvi gsjv Dc‡Rjvq gsjv GjvKvq †i÷nvDR wbgv©‡Yi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡e|  

 

5.2 cÖkvmb AbywefvM 

5.2.1  ‘ফন্ত্রডাময়  প্রপাকভললভ প্রলা গ্রওালরভ ওফ িওঢিা  ওফ িঘাভী প্রদলয়াক প্রপ্রথফামা, ১৯৯৫’ াংলযাথদ; 

5.2.2 evsjv‡`k mwPevjq (K¨vWviewnf~©Z †M‡R‡UW Kg©Pvix Ges bb-†M‡R‡UW Kg©Pvix) wb‡qvM 

wewagvjv, 2014 ms‡kvab; 

5.2.3 The Computer Personnel (Government Organization) Recruintment Rules,1985 াংলযাথদ; 

5.2.4 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q b¨ Í̄ Kg©Pvix‡`i †Uwj‡dvb ms‡hvM gÄywi cÖ`vb, LvZ cwieZ©b, ms‡hvM 

wew”QbœKiY, e¨w³MZKiY Ges †Uwj‡dvb ms‡hv‡Mi wel‡q gZvgZ cÖ`vb; 

5.2.5 miKvwi †Uwj‡dvb I B›Uvi‡bU bxwZgvjv, 2016 P~ovšÍKiY; 

5.2.6 evwl©K cÖwZ‡e`b, 2015-16 cÖKvk; 

5.2.7 wefvMxq Kwgkbvi, †Rjv cÖkvmK Ges Dc‡Rjv wbev©nx Awdmv‡ii Kvh©vj‡q 10g †_‡K 20Zg 

†MÖ‡Wi Kg©Pvix‡`i c` m„Rb, msiÿY, c‡`vbœwZmsµvšÍ KvR wb®úwË Ges G msµvšÍ WvUv‡eBR 

msiÿY I wbqwgZ nvjbvMv`KiY; 

5.2.8 evwl©K µq cwiKíbv Abyhvqx AvmevecÎ hvbevnb, Kw¤úDUvi mvgMÖx, d‡UvKwc †gwkb, wd«R, 

wUwf, †kÖWvi ‡gwkb, m‡¤§jb K‡ÿi Rb¨ 28wU wc.G. wm‡÷g Ges Gqvi KwÛkbvi µq; 

5.2.9 A‡K‡Rv †NvwlZ AvmevecÎ, Kw¤úDUvi mvgMÖx wbjv‡g weµq Ges cyivZb AvmevecÎ †givgZ I 

20Zg †MÖ‡Wi Kg©Pvix‡`i wjfv‡iR µq; 

5.2.10 cÖvwaKvifz³ Kg©Pvix‡`i K‡ÿ Ges wc G wm wm Õi cyivZb G wm  cwieZ©b; 

5.2.11 we.wm.Gm.(cÖkvmb) K¨vWv‡ii mKj Kg©Pvix, mnKvix mwPe I Z ~̀aŸ© Kg©Pvix, Ges RbcÖkvmb 

gš¿Yvj‡qi Ab¨vb¨ Kg©Pvixi †cbkb/cvwievwiK †cbkb wb®úwË, wR.wc.Gd., M„n wbg©vY, †gvUi 

Mvwo I Kw¤úDUvi µq AwMÖg gÄywi cÖ`vb; 

5.2.12  RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi †KvUvfz³ G/we/wm †kÖwYi evmv eivÏ; 

5.2.13 Awb®úbœ AwWU AvcwË wb®úwËi e¨e¯’v MÖnY Ges GRb¨ mdUIq¨vi I WvUv‡eBR •Zwi; 

5.2.14 bb-U¨v· †iwfwbD Lv‡Zi bZzb cÖvwßi †ÿÎ wPwýZKiY I cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î †iU nvjbvMv`KiY; 

5.2.15 gvV cÖkvmb (wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, Dc‡Rjv wbev©nx 

Awdmvi‡ii Kvh©vjq)-Gi Rb¨ †eZb fvZvw`, Awdm e¨e¯’vcbvi e¨q, AvmevecÎ I Awdm 

miÄvgvw` µ‡qi wbwgË eivÏ cÖ`vb; 
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5.2.16 10g †MÖ‡Wi Kg©Pvix‡`i g‡a¨ †hvM¨Zv AR©bKvix‡`i‡K 9g †MÖ‡W mnKvix mwPe (K¨vWviewnf~©Z) 

c‡` c‡`vbœwZi Kvh©µg MÖnY; 

5.2.17 mnKvix mwPe (K¨vWviewnf~©Z) Kg©PvixM‡Yi PvKwi ¯’vqxKiY, D”PZi †MÖW Ges c‡`vbœwZ cÖ`vb; 

5.2.18 wewfbœ gš¿Yvjq/wefv‡Mi Pvwn`v Abyhvqx wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwPe Ges mwP‡ei GKvšÍ 

mwPe c‡` Rbej c`vqb; 

5.2.19 evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †evW©, gy ª̀Y I cÖKvkbv Awa`ßi Ges miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvjmsµvšÍ Í 

cÖvwZôvwbK I cÖkvmwbK Kvh©µg MÖnY; 

5.2.20 Kg©Pvix‡`i Rb¨ Kj¨vYg~jK KvR m¤úv`b Ges Zv‡`i Aby‡gvw`Z mwgwZi mKj welq mgš̂q K‡i 

Kvh©µg MªnY; 

5.2.21 Kj¨vY Znwej Ges †h․_wegv ZnwejmsµvšÍ AvBb I wewagvjv ms‡kva‡bi D‡`¨vM MÖnY; 

5.2.22 AmvgwiK cÖkvm‡b PvKwiiZ Ae ’̄vq g…Z miKvwi Kg©Pvix Ges ¸iæZi AvnZ n‡q ’̄vqx 

AÿgZvRwbZ Kvi‡Y Avw_©K Aby`vb cÖ`vbmsµvšÍ Awb®úbœ Av‡e`b wb®úwË;  

5.2.23 miKvix Kg©Pvix nvmcvZvj, dzjevoxqv, XvKv‡K 300 kh¨v wewkó nvmcvZv‡j DbœxZKi‡Yi 

Kvh©µg MÖnY Ges miKvix Kg©Pvix nvmcvZvj cwiPvjbv bxwZgvjv/wb‡qvMwewagvjv cÖYq‡bi 

Kvh©µg MÖnY; 

5.2.24 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi mKj Kg©Pvixi †eZb Kw¤úDUvivBRWKiY; 

5.2.25 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi mKj Kg©Pvix‡`i cÖwZgv‡mi †eZb B.Gd.wU.-Gi gva¨‡g wbR wbR wnmv‡e 

গ্রিভড; Ges 

5.2.26 wc.wc.G., 2006 Ges wc.wc.Avi., 2008 Abyhvqx B-†UÛvwis Gi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡e| 

 

5.3 wb‡qvM, c‡`vbœwZ I †cÖlY AbywefvM 

5.3.1 35Zg we.wm.Gm. cixÿvi gva¨‡g mycvwikK…Z  2156R‡bi wb‡qvM P~ovšÍKiY, 36Zg we.wm.Gm. 

cixÿvi gva¨‡g 2180wU Ges 37Zg we.wm.Gm. cixÿvi gva¨‡g 1182wU c‡` wb‡qv‡Mi wbwgË 

evsjv‡`k miKvix Kg©Kwgk‡bi wbKU †_‡K cÖvß mycvwi‡ki Av‡jv‡K K¨vWvi Kg©Pvix wb‡qvM; 

5.3.2 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii mKj Kg©Pvix Ges Ab¨vb¨ K¨vWv‡ii DcmwPe Z ~̀aŸ© Kg©Pvix‡`i 

g‡a¨ †hvM¨Zv AR©bKvix‡`i c‡`vbœwZ cÖ`vb; 

5.3.3 wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM/`ß‡ii Pvwn`vi cwi‡cÖwÿ‡Z `ÿ I Dchy³ Rbej wb‡qvM; 

5.3.4 †Rjv cÖkvmK, AwZwi³ গ্রচমা cÖkvmK I Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi c‡` wb‡qv‡Mi Rb¨ wdUwj÷ 

•Zwi I c`vqb;  

5.3.5 গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয়ভ স্থাদীয় ভওাভ যাঔাভ চন্য লওাভী ধপ্রভঘামও (স্থাদীয় ভওাভ) ধত 

m…Rb;

5.3.6 লওাভী ওপ্রফযদাভ (ভূপ্রফ)-এভ ১১ট ধত সৃচদ ওাব িক্রফ চূড়ান্তওভড;

5.3.7 wewfbœ gš¿Yvjq/wefv‡Mi cÖ Í̄ve Abymv‡i 3q †MÖW I Z ~̀aŸ©© c‡` c‡`vbœwZi gva¨‡g wb‡qvM cÖ`v‡bi 

cÖ Í̄ve mywcwiqi wm‡jKkb ‡ev‡W©i mfvq Dc ’̄vcb; 

5.3.8 wbw ©̀ó mg‡q we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii mnKvix mwPe/wmwbqi mnKvix mwPe ch©v‡qi 

Kg©Pvix‡`i Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z wewfbœ cÖKv‡ii QzwUi Av‡e`b Ges cvm‡cv‡U©i Rb¨ AbvcwË 

cÖ`vb; 

5.3.9 •e‡`wkK PvKwi‡Z evsjv‡`wk bvMwiK‡`i wb‡qvM Ges MYKg©Pvix‡`i •e‡`wkK wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î 

c~e© c‡` wj‡qb msiÿY m¤úwK©Z we`¨gvb bxwZ I c×wZmsµvšÍ wiRwjDkb AviI †h․w³KxKiY 

I ev¯ÍevbyM Kivi j‡ÿ¨ Lmov bxwZgvjv P~ovšÍKiY;

5.3.10 mKj gš¿Yvjq/wefv‡Mi †cÖlY‡hvM¨ c‡`i WvUv‡eBR cÖYqb I Kg©Pvix c`vqb Kiv| 
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5.4 K¨vwiqvi cø¨vwbs অযাÐ †Uªwbs AbywefvM  

5.4.1 ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী আইদ, ২০১৬-এভ ঔড়া গ্রমপ্রচলমটপ  াংত প্ররয়ও প্রপালকভ গ্রপটাং িাপ্রপ্তভ ধভ 

ধভই অনুলফাতলদভ চন্য ফপ্রন্ত্রধপ্রভরত প্রপাক এাং  চাঢীয় াংলত গ্রিভড; 

5.4.2 চাঢীয়  গ্রচমা ধব িালয় বণাবণপাল ২৩ জুদ, ২০১৭ ঢাপ্রভঔ আন্তচিাপ্রঢও ধাপ্রমও াপ্রপ ি প্রত উদ্

বাধদ; 

5.4.3 åvg¨gvY Av`vjZ cwiPvjbv, miKvwi µq e¨e ’̄vcbv Ges †ewmK Kw¤úDUvi cÖwkÿY wel‡q 

AbjvBb cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb;  

5.4.4 B‡bv‡fkb wel‡q RbcÖkvmb gš¿Yvjq I mshy³ `ßi/ms ’̄vi Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY Ges Kg©kvjvi 

Av‡qvRb; 

5.4.5 bZzb cÖR‡b¥i wmwU‡Rb PvU©vi cÖYqb; 

5.4.6 ফন্ত্রডাময়/প্রপাকভল গুচ্ছায়দর্ভি (clustering) ওভাভ প্ররলয় ধপ্রভওেদা িডয়দ; 

5.4.7 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii Kg©Pvix‡`i `ÿZv Dbœqbg~jK †mwgbvi I IqvK©k‡ci Av‡qvRb 

Ges Kg©Rxeb cwiKíbv cÖYqb; 

5.4.8 PMIS (Personnel Management Information System) mdUIq¨vi AvaywbKvqb K‡i evsjv I 

Bs‡iwR Z_¨ ms‡hvRb; 

5.4.9 eywbqvw` cÖwkÿ‡Yi Rb¨ we.wc.G.wU.wm., we.wm.Gm. cÖkvmb GKv‡Wwg, weqvg dvD‡Ûkb, grm¨ 

m¤ú` cÖwkÿY cÖwZôvb, mvfvi, Awdmvm© †Uªwbs Bbw÷DU, mvfvi (cÖvwYm¤ú` Awa`ßi), RvZxq 

K…wl cÖwkÿY GKv‡Wwg, MvRxcyi, †UwjKwgDwb‡Kkb ÷vd K‡jR, MvRxcyi, †cv÷vj GKv‡Wwg, 

ivRkvnx, cjøx Dbœqb GKv‡Wwg, e¸ov I PÆMÖvg Kv÷gm, G·mvBR I f¨vU GKv‡Wwg‡Z ‡gvU 

1967Rb Kg©Pvix‡K g‡bvbqb cÖ`vb; 

5.4.10 we.wm.Gm. cªkvmb GKv‡Wwg‡Z AvBb I cªkvmb cªwk¶Y †Kv‡m© 133Rb, wbe©vnx g¨vwR‡÷ªUM‡Yi 

cªwk¶Y †Kv‡m© 28Rb, wdUwj÷fy³ BDGbI-†`i Iwi‡q‡›Ukb †Kv‡m© 91Rb, miKvwi µq 

e¨e¯’vcbv †Kv‡m© 44Rb, Kw¤úDUvi †Kv‡m© 40Rb, cvewjK wi‡jkb g¨v‡bR‡g›U †Kv‡m©© 80Rb, 

Bswjk j¨v½y‡qR †Kv‡m© 40Rb, wbg©vY cwi`k©b I cwiex¶Y †Kv‡m© 80Rb Ges cÖKí e¨e ’̄vcbv 

†Kv‡m© 80Rb Kg©Pvix‡K g‡bvbqb cÖ`vb; 

5.4.11 Mid-Career Trainning Programme (MCTP) Gi AvIZvq ১৪০Rb Kg©Pvix‡K fvi‡Z cÖwkÿ‡Y 

†cÖiY; 

5.4.12 প্রপ্রপন্ন গ্রতলয ৫০চদ ওফ িঘাভীলও স্বেলফয়াপ্রত  ২০চদ ওফ িঘাভীলও তীখ িলফয়াপ্রত িপ্রযক্ষলড গ্রিভড; 

5.4.13 we.wm.Gm.(cÖkvmb) K¨vWv‡ii mKj Kg©Pvix Ges DcmwPe I Z`~aŸ© Ab¨vb¨ K¨vWv‡ii Kg©Pvix‡`i 

WvUv‡eBR nvjbvMv` Ges GRb¨ Kg©m~wPi gva¨‡g c…_K mdUIq¨vi cÖYqb; 

5.4.14 gš¿Yvj‡qi Rb¨ cÖYxZ B‡bv‡fkb Kg©cwiKíbv Abymv‡i D™¢vebx D‡`¨vMmg~n ev Í̄evqb I 

cwiexÿY Ges gš¿Yvj‡qi Aaxb `ßi/ms ’̄vmg~‡n Zv ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ gwbUwis; 

5.4.15 RbcÖkvmb c`K bxwZgvjv Abymv‡i 2016-17 A_©eQ‡ii Rb¨ c`KcÖv_x©i g‡bvbqb চূড়ান্তন িও 

ধতও িতাদ; 

5.4.16 তক্ষঢা উন্নয়লদভ মলক্ষয িযাপ্রদও ওফ িওঢিা  ব্যপ্রিকঢ ওফ িওঢিালতভ চন্য িণফালভভ ফঢ দুই ফালভ 

বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড আলয়াচদ; 
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5.4.17 দাকপ্রভও গ্রাভ গুডকঢ উৎওর ি াথলদভ মলক্ষয প্রটলচদ ঘাঝ িাভ-গ্রও আভ নমিসূ ওভাভ মলক্ষয ওাব িক্রফ 

েলড; এাং 

5.4.18 িঘপ্রমঢ ওফ িওামীদ িপ্রযক্ষলডভ গ্রিপ্রদাং ফপ্রটউলমভ আদৄপ্রদওায়দ|  

 

msMVb I e¨e¯’vcbv AbywefvM 

5.5.1 wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM/ms¯’vi †cÖwiZ cÖ Í̄v‡ei Av‡jv‡K c` m„wó, msiÿY, ivR¯̂Lv‡Z c` 

¯’vbvšÍi, mvsMVwbK KvVv‡gv nvjbvMv`KiY, c`we cwieZ©b, c` DbœxZKiY, c` ¯’vqxKiY, 

hvbevnb I Awdm miÄvg wU.I.GÛ.B.-গ্রঢ AšÍf©y³KiY BZ¨vw` wel‡q ª̀æZZg mg‡q m¤§wZ 

cÖ`vb; 

5.5.2 RbcÖkvmb gš¿Yvjq Ges mshy³ `ßi/Awa`ßi/ms ’̄v n‡Z cÖvß cÖ Í̄v‡ei wfwË‡Z k~b¨ c‡` wb‡qv‡Mi 

Rb¨ QvocÎ cÖ`vb; Ges 

5.5.3 DØ…Ë miKvwi ওফ িঘাভী AvËxKiY| 

 

5.6 k„•Ljv I  Z`šÍ AbywefvM 

 

5.6.1 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ©, Ab¨vb¨ K¨vWv‡ii DcmwPe †_‡K Z ~̀aŸ© 

Ges bb-K¨vWvi mnKvix mwPe †_‡K Z`~aŸ© ch©v‡qi Kg©PvixM‡Yi weiæ‡× cÖvß AvPiY I 

k„•LjvRwbZ Awf‡hvMmg~n wb®úwË Ges cÖ‡hvR¨ ‡ÿ‡Î Awf‡hv‡Mi wel‡q M„nxZ Kvh©µg m¤ú‡K© 

Awf‡hvMKvix‡K AewnZKiY; 

5.6.2 we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii mnKvix mwPe †_‡K Z`~aŸ©, Ab¨vb¨ K¨vWv‡ii DcmwPe †_‡K Z ~̀aŸ© 

Ges bb-K¨vWvi mnKvix mwPe †_‡K Z ~̀aŸ© ch©v‡qi Kg©PvixM‡Yi weiæ‡× iæRyK…Z wefvMxq 

gvgjvmg~‡ni Kvh©µg Z¡ivwš̂Z Kivi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY; 

5.6.3 wefvMxq gvgjvmsµvšÍ Z_¨vw` Kw¤úDUv‡i msiÿY I nvjbvMv`KiY; 

5.6.4 wefvMxq gvgjvi Av‡`‡ki weiæ‡× `v‡qiK…Z G.wU. gvgjv/G.G.wU. gvgjv/wiU/wjf Uz 

Avwcj/wiwfD gvgjvmg~‡ni `dvIqvwi Reve cÖ ‘̄Zc~e©K AvBb Abywefv‡M †cÖiY; 

5.6.5 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi wbqš¿Yvaxb mKj Kg©Pvixi ỳbx©wZmsµvšÍ Z_¨vewj WvUv‡eBR G msiÿY I 

wbqwgZ nvjbvMv`KiY; 

5.6.6 miKvwi Kg©Pvix (AvPiY) wewagvjv, 1979 Abyhvqx LÐKvjxb KvR ev PvKwi, Rwg/Mvwo/evwo/d¬¨vU 

BZ¨vw` µq-weµq I n Í̄všÍ‡ii AbygwZ cÖ`vb Ges eB cÖKv‡ki AbygwZ cÖ`vb BZ¨vw` wel‡q cÖvß 

Av‡e`bmg~n ª̀æZ wb®úwËi Kvh©µg MÖnY; 

5.6.7 Ab¨vb¨ gš¿Yvjq/wefvM-Gi wbqš¿Yvaxb miKvwi Kg©Pvix‡`i ỳb©xwZmsµvšÍ Z_¨ msiÿY I mswkøó 

gš¿Yvjq/wefv‡M †cÖiY; 

5.6.8 miKvwi Kg©Pvix (AvPiY) wewagvjv, 1979 Abyhvqx Kg©Pvix‡`i `vwLjK…Z m¤ú‡`i wnmve weeiYx 

wfbœ wfbœ †dvìv‡i msiÿY; Ges 
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5.6.9 ï×vPvi †K․kj ev¯Íevq‡bi wbwgË Kg©cwiKíbv cÖYqb, Kg©cwiKíbv ev Í̄evqb I G Kg©cwiKíbv 

ev¯Íevqb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv I mgš̂q Kiv n‡e| 

5.7 AvBb AbywefvM 

 

5.7.1 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi weiæ‡× `v‡qiK…Z wewfbœ gvgjv h_vmg‡q wb®úwËi j‡ÿ¨ mswkøó 

Av`vj‡Z Reve `vwLj, GUb©x †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq I mwjwmU‡ii Kvh©vj‡q †hvMv‡hvMc~e©K 

h_vmg‡q gvgjv wb®úwËi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡e| 

5.8 wewa AbywefvM 

 
5.8.1 ফন্ত্রডাময়/প্রপাক-এভ াংভেি অপ্রথতপ্তভ, ধপ্রভতপ্তভ, তপ্তভ এাং াংপ্রপ্রথে াংস্থা  ওলধ িালভযদ-এভ ওফদ 

ধলতভ প্রদলয়াকপ্রপ্রথফামা িডয়দ; 

5.8.2 ফলটম প্রদলয়াকপ্রপ্রথফামা এাং স্বযাপ্রঢ াংস্থাভললভ চন্য িলবাচয আতয ি িপ্রথাদফামা িডয়দ  

াংলযাথদ; 

5.8.3 প্রপ্রপন্ন ফন্ত্রডাময়/প্রপাক/তপ্তভ গ্রণলও িাপ্ত আইদ/প্রপ্রথ/দীপ্রঢফামা প্ররলয় ফঢাফঢ িতাদ এাং ২০১৫-১৬ 

অণ িঙলভ এ াংক্রান্ত িাপ্ত অপ্রদষ্পন্ন প্ররয়াপ্রত প্রদষ্পপ্রি; 

5.8.4 The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 লামদাকাতওভঢ ‘ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী (আঘভড) 

প্রপ্রথফামা, ২০১৫’-এভ ঔড়া িডয়দ ওলভ িযাপ্রদও উন্নয়দাংক্রান্ত প্রঘ ওপ্রফটলঢ গ্রিভড; 

5.8.5 The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 প্রপ্রথফামা লামদাকাত ওলভ 

‘ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী (শৃঙ্খমা  আপ্রধম) প্রপ্রথফামা, ২০১৬’ এভ িডীঢ ঔড়া িযাপ্রদও উন্নয়দাংক্রান্ত 

প্রঘ ওপ্রফটলঢ গ্রিভড; 

5.8.6 প্রপ্রদয়ভ গ্রেম ধলতান্নপ্রঢ ধভীক্ষা প্রপ্রথফামা, ২০১৬ এাং অপ্রপন্ন প্রপাকীয় ধভীক্ষা প্রপ্রথফামা ২০১৬ িডয়দ 

ওলভ The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 াংলযাথদ এাং The 

Bangladesh Civil Service Composition and Cadre Rules, 1980  াংলযাথদ। 

5.9 ms¯‹vi I M‡elYv AbywefvM 

5.9.1 Statistics of Civil Officers & Staff-2016 kxl©K Z_¨ াভপ্রড cÖKv‡ki Rb¨ Z_¨ msMÖn I cÖKvk; 

5.9.2 ধতপ্রভ ধপ্রভপারা-২০১৬ যীর িও নৄপ্রস্তওা িওায; 

5.9.3 জনপ্রান ভেণারে ও অনান্য ভেণারে/রফবালগয চারদায আলমালও আইদ/প্রপ্রথফামা/প্রদলত িপ্রযওা 

ইঢযাপ্রত াাংমায় রূধান্তভ; 

5.9.4 miKvwi Kv‡R cÖwgZ evsjv e¨env‡ii wbqg kxl©K cyw Í̄Kv cÖKvk;  

5.9.5 প্রপ্রপন্ন ফন্ত্রডাময়/প্রপাক/তপ্তলভভ ঘাপ্রলতাভ ধপ্রভলিপ্রক্ষলঢ াাংমা পারা প্ররলয় ফঢাফঢ িতাদ; Ges 

5.9.6 ভওাপ্রভ ওালচ ব্যলাপ্রভও াাংমা যীর িও নৄপ্রস্তওাভ ধপ্রভফাপ্রচিঢ  ধপ্রভপ্রথ িঢ ২য় াংেভড িওায।  
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৬.০ এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ গৃলীঢ ওফ িধপ্রভওেদা 

৬.১.১  এপ্রটপ্রচ,এপ্রধএ এাং প্তফ ধ্চব-াপ্রর িও ধপ্রভওেদা  ধব িালমাঘদা ওলভ আকাফী ৩ ঙলভ াস্তায়লদভ চন্য  

চদিযাদ ফন্ত্রডাময় াংক্রান্ত প্রদম্নপ্রড িঢ ধপ্রভওেদা তঢপ্রভ ওলভ ধপ্রভওেদা ওপ্রফযলদ গ্রিভড ওভা লয়: 

 

Service 

domain of 

MoPA 

 

Suggested 

activities 

Relevance with 

Sustainable Development Goals 

(SDGs) 
7

th
 Five Year Plan 

1.     Capacity Development in Public Administration 

1.1

Institutional 

development 

 

 

 

 

 Enhancing 

capacity of 

public sector 

training 

institutes:  

 BPATC, 

RPATC, BCSAA 

& BIAM; 

 

 Building new 

infrastructures; 

 Take new 

projects to train 

the trainers; 

 Allocate 

special 

allowance for the 

training 

institutions in the 

form of at least 

50% of the basic 

for officers on 

deputation; 

 Updating 

curriculums for 

the various 

trainings; 

 Create a 

resource pool for 

getting the 

service of the 

best resource 

persons. The list 

will be routinely 

updated and may 

include such 

persons from 

both home and 

abroad and both 

Better and effective implementation of 

SDGs requires specialized and cutting 

edge knowledge. Target16.6of 

SDGsemphasized on developing 

effective, accountable and transparent 

institutions at all levels.Through these 

activities we can achieve goal 16 of 

SDGs 

16.6 
Develop effective, accountable and 

transparent institutions at all levels 

7FYP demands 

focused attention to 

good governance, 

by raising public 

administration 

capacity and 

productivity. It also 

takes a more 

focused approach to 

develop strong 

institutions in order 

to substantially 

improved 

performance in 

strategic areas 

including public 

administration 

capacity that are 

central for 

achievement of 

overall 

development goals 

(Chapter 1, 1.1, 

page 164). 
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private and 

public sector. 

1.2 
To establish 

‘National 

Institute for 

Administrative 

and Policy 

Research ’’ 

(NIAPR) 

 To establish 

the proposed 

“National 

Institute of 

Administrative 

and Policy 

Research” 

(NIAPR). 

 Gradually shift 

all the 

specialized 

training 

programmes for 

Joint Secretary 

and above at this 

Institute which 

will provide 

strategic 

leadership to the 

top echelon of 

BCS. 

 This institute 

will conduct the 

following tasks: 

-  Basic research 

in public 

administration 

and its policy 

matters. 

-  Publication of 

research issues. 

-  Fellowship to 

potential public 

sector and non-

public sector 

personnel to 

conduct 

research. 

-  International 

collaboration. 

- Long term 

executive 

leadership 

course for JS 

and above 

level. 

Better and effective implementation of 

SDGs requires specialized and cutting 

edge knowledge. Target 16.6 of 

SDGsemphasized on developing 

effective, accountable and transparent 

institutions at all levels. Through these 

activities we can achieve goal 16 of 

SDGs 

17.17 
Encourage and promote effective 

public, public-private and civil society 

partnerships, buildingon the 

experience and resourcing strategies of 

partnerships  

 

 

7FYP demands 

focused attention to 

good governance, 

by raising public 

administration 

capacity and 

productivity. It also 

takes a more 

focused approach  

to develop strong 

institutions in order 

to substantially 

improved 

performance in 

strategic areas 

including public 

administration 

capacity that are 

central for 

achievement of 

overall 

development goals  

(Chapter 1, 1.1, 

page 164). 
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1.4 

 

Human 

Capital 

Develop

ment 

in BCS 

(Cadre 

officials) 

 

 Explore and secure more 

scholarship fromabroad for 

officers. 

 

 Make the Career Planning wing 

of MoPA more capable with 

additional human resources and 

logistical support. 

 

 Plan new projects for the next 

ten years to create a pool of 

efficient bureaucrats trained in the 

best institutions abroad. 

4.b 
By 2020, substantially 

expand globally the 

number of scholarships 

available to developing 

countries for enrolment 

in higher education, 

including vocational 

training and information 

and communications 

technology, technical, 

engineering and scientific 

programmes, in 

developed countries and 

other developing 

countries. Also 17.9. 

(We can negotiate for 

more scholarships for the 

officers from the 

developing countries).

Part.2 chap-1 1.3 

Public 

Administration 

Capacity: a strong 

public 

administration 

capacity is a pre-

requisite for 

ensuring delivery 

of adequate public 

services. This is 

important to ensure 

the delivery of 

timely and quality 

basic services to 

the citizens (pg 

173). 

 

Pg-191 ICT 

capacity Building 

within Public 

1.3 

 

Strengt

hening 

of 

PACC 

 Infrastructural and 

logistical capability 

of PACC should be 

increased to expand 

the service domain 

of the PACC; 

 Creation of a 

consolidated data 

base for the BCS 

officers and 

gradually all public 

sector employees.  

17.18  

By 2020, enhance capacity-building 

support to developing countries to 

increase significantly the availability of 

high-quality, timely and reliable data 

disaggregated by income, gender, age, 

race, ethnicity, migratory status, 

disability, geographic location and 

other characteristics relevant in national 

contexts 

e-administration: 

Management 

systems for human 

resource, pay roll, 

leave, study tour 

and training 

management will 

be integrated with 

E-filling to broaden 

and deepen the 

administrative 

efficiency under 

7FYP (P-190); 

 

Service process 

simplification 

(SPS), e-services & 

RTI: The 

government will 

undertake a 

comprehensive 

strategy so that 

maximum amount 

of information as 

well as forms, 

applications and 

other 

documentations are 

available to 

citizens.  
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Offices: The Govt. 

will continue to 

expand the existing 

capacity building 

measures of 

officials at all 

levels. 

Pg-188 2(b) 

Promote capacity 

building of the civil 

servants, through 

traditional and on-

line means. 

1.5 

 

Cluster 

of 

expertise 

among 

the civil 

servants 

 Createand develop resource pool 

of the BCS officers having specific 

skill and expertise. 

Better and effective 

implementation of SDGs 

requires specialized and 

cutting edge knowledge.  

17.9  
Enhance international 

support for implementing 

effective and targeted 

capacity-building in 

developing countries to 

support national plans to 

implement all the 

sustainable development 

goals, including through 

North-South, South-

South and triangular 

cooperation  

7FYP demands 

focused attention to 

good governance, 

by raising public 

administration 

capacity and 

productivity 

(Chapter 1, 1.1, 

page 164). 

The precondition 

for establishing and 

sustaining a 

modern state is to 

create a 

bureaucracy which 

has the power 

deploying capacity 

to deliver the 

public services 

recommended by 

the public 

representatives. 

Hence improving 

government‟s 

administrative 

capacity is 

fundamental for 

enhancing 

Government‟s 

effectiveness (page 

177)  

1.6 

 

Civil 

service 

knowled

ge 

deposito

 Create a depositoryand 

museum which will possessand 

exhibit all contributions of civil 

servants since the British period. 

This will include and not be 

restricted to the followings: 

 

4.7  
Ensure that all learners 

acquire the knowledge 

and skills needed to 

promote sustainable 

development, including, 

among others, through 

Preserve and 

present national 

history, culture and 

heritage; 

Promote good 

citizenship through 

sensitization of 
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ry and 

museum 

- Literature 

- Poetry 

- Music 

- Arts (paintings and sculpture) 

- Science 

- Social science 

- Sports  

education for sustainable 

development and 

sustainable lifestyles, 

human rights, gender 

equality, promotion of a 

culture of peace and non-

violence, global 

citizenship and 

appreciation of cultural 

diversity and of culture‟s 

contribution to 

sustainable development  

rights, duties and 

responsibilities; 

Preserve and 

promote language, 

arts and culture of 

small ethnic group 

communities within  

the framework of 

national unity 

(13.2.1: p-640); 

 

1.

E-library

 Create an e-library at 

NIAPR/BPATC with link to major 

data base for research. Provide all 

members of BCS access to this 

resource once they confirm their 

jobs. 

9.c 
Significantly increase 

access to information and 

communications 

technology and strive to 

provide universal and 

affordable access to the 

Internet in least 

developed countries by 

2020 

17.6 Enhance 

international cooperation 

on and access to science, 

technology and 

innovation and enhance 

knowledge sharing 

including through 

improved coordination 

among existing 

mechanisms through a 

global technology 

facilitation mechanism  

17.16  
Enhance  global 

partnership for 

sustainable development 

that mobilizes and share 

knowledge, expertise, 

technology and financial 

resources to support the 

achievement of SDGs. 

ICT Capacity 

Building within 

Public Offices: The 

Government will 

continue to expand 

the existing 

capacity  building 

measures of 

officials at all 

levels (7FYP-p-

191)  

1.

Skill 

develop

ment for 

Public 

 Setting up a training centre in 

government transport pool to train 

public sector vehicle drivers on 

driving and other mechanical 

activities. The facility should be 

open to train the family members 

of public sector employees as well 

4.3 By 2030, ensure 

equal access for all 

women and men to 

affordable and quality 

technical, vocational and 

tertiary education, 

including university 

A strong PA 

capacity is a 

prerequisite for 

ensuring the 

delivery of 

adequate public 

services. This is 
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sector 

staffs

as general people. 

 

 

4.4  
By 2030, substantially 

increase the number of 

youth and adults who 

have relevant skills, 

including technical and 

vocational skills, for 

employment, decent jobs 

and entrepreneurship 

important to ensure 

the delivery of 

timely and quality 

basic public 

services to the 

citizens (Chap-1, 

1.3-challenges in 

governance, p-

173).    

Strengthening RPATC at all 

divisional HQs. 

 

 

 

 

  

4.3 By 2030, ensure 

equal access for all 

women and men to 

affordable and quality 

technical, vocational and 

tertiary education, 

including university

A strong PA 

capacity is a 

prerequisite for 

ensuring the 

delivery of 

adequate public 

services. This is 

important to ensure 

the delivery of 

timely and quality 

basic public 

services to the 

citizens (Chap-1, 

1.3-challenges in 

governance, p-

173).  

1.

Strengt

hening 

of 

public 

relation

s 

&electr

onic 

and 

print 

media 

commu

nicatio

ns 

To take a project to create  media 

cell in MoPA, divisional 

commissioner offices, office of the 

deputy commissioners and UNOs. 

9.c 
Significantly increase 

access to information and 

communications 

technology and strive to 

provide universal and 

affordable access to the 

Internet in least 

developed countries by 

2020 

 

16.6  
Develop effective, 

accountable and 

transparent institutions at 

all levels; 

16.10  
Ensure public access to 

information and protect 

fundamental freedoms, in 

accordance with national 

legislation and 

international agreements. 

The government 

will undertake a 

comprehensive 

strategy so that 

maximum 

amount of 

information as 

well as 

documentation 

are available to 

citizens (7FYP; 

ch-1, p-190).  

1.10

Capacity 

develop

 Create printing facility at all 

divisional HQs.  And link the 

DHQ presses to the Press of DPP 

16.5  
Substantially reduce 

corruption and bribery in 

A National 

Integrity Strategy 

(NIS) has been 
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ment of 

Presses 

under 

Printing 

& 

Publicati

on 

Director

ate  

at Dhaka. 

 Digitalization and full 

automation of the BG press, 

Government printing press and 

security printing press. 

all their forms. 

 

formulated which 

identifies the 

contexts and 

challenges faced by 

different state 

institutions and it 

sets goals for a 

large array of 

institutions to 

ensure integrity in 

their respective 

operations (p-168)  

1.11

Separate 

building 

for 

Cabinet 

Division 

and 

MoPA 

 Take a project to build a 

separate multi storied building 

‘JonoprashashionBhaban’ for 

accommodating the Cabinet 

Division (including cabinet 

meeting room and office of the 

hon‟ble PM at Bangladesh 

Secretariat) and Ministry of Public 

Administration; 

 Separate residence for Cabinet 

Secretary and MoPA Secretary.  

9.1  
Develop quality, reliable, 

sustainable and resilient 

infrastructure to support 

economic development 

and human well-being, 

with a focus on 

affordable and equitable 

access for all.

11.3  
Enhance inclusive and 

sustainable urbanization 

and capacity for 

participatory, integrated 

and sustainable human 

settlement planning and 

management.  

7FYP demands 

focused attention to 

good governance, 

by raising public 

administration 

capacity and 

productivity to 

substantially 

improved 

performance in 

strategic areas 

including public 

administration 

capacity that are 

central for 

achievement of 

overall 

development goals 

(Chapter 1, 1.1, 

page 164). 

2.       Improving Governance 

2.1

Reformi

ng legal 

framewo

rk of the 

public 

service 

 

 

 

Updating & consolidation tasks: 

 Formulation of 

SharkariKarmachari Act. 

 Updating Government Servants 

(Conduct) Rules, 1979 

 Updating Government Servants 

(Discipline & Appeal) Rules, 1985 

 Consolidation of  

i. The Public Servants (Dismissal 

on Conviction) Ordinance, 1985 

ii. The Public Employees 

Discipline (Punctual Attendance) 

Ordinance, 1982 & 

iii. The Government Servant 

(Special Provisions) Ordinance, 

1979 

Updating existing laws and 

regulations, enact appropriate 

16.5Substantially reduce 

corruption and bribery in 

all their forms; 

16.6Develop effective, 

accountable and 

transparent institutions at 

all levels  

10.3 Ensure equal 

opportunity and reduce 

inequalities of outcome, 

including by eliminating 

discriminatory laws, 

policies and practices and 

promoting appropriate 

legislation, policies and 

action in this regard. 

 

Government 

Servants Act is a 

critical first step for 

achieving Vision 

2021 providing 

foundation for 

removing excessive 

partisan influence. 

Chapter 1, 1.4 (b) 1 

(p-177); 

The 7FYP 

emphasized on 

formalization of 

behavioural norms 

of public servants 

that are pertinent 

for the creation of a 

modern 
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legislation, formulation of policies 

and action plan if required for 

promoting equal opportunity and 

reduce inequalities. 

bureaucracy [1.2.2 

(a); p-167].  

 

 

2.2

Changin

g 

attitude 

of the 

public 

servants 

 

 Introducing training programs 

such as MATT to change the 

mindset of public sector 

employees at all levels. 

 

17.9 

Enhance international 

support for implementing 

effective and targeted 

capacity-building in 

developing countries to 

support national plans to 

implement all the 

sustainable development 

goals, including through 

North-South, South-

South and triangular 

cooperation

The primary 

objective of e-

governance 

initiatives is to aid 

the transformation 

of Government to 

provide efficient, 

convenient and 

transparent services 

to citizens. The 

notion of e-

governance 

symbolizes vertical 

and horizontal 

connectivity by 

offering a virtual 

platform for 

facilitating 

Government to 

Citizen (G2C) (Pg-

190)

2.3

Adminis

trative 

Reform 

 To review and update financial 

and administrative delegation of 

power after every three years in all 

government offices on a 

mandatory basis for all public 

offices both at home and abroad. 

 Decentralize financial and 

administrative power to the 

various public offices outside the 

ministries after a careful review. 

 To make Secretariat Instructions 

compulsory for every government 

organization including missions 

abroad. 

 Identification & simplification 

of services. 

 Introduce Standard Operational 

Procedure (SOP) for major 

services in all offices. 

 To make supervising authority 

responsible for their lack of 

supervision. 

 

16.7 

Ensure responsive, 

inclusive, participatory 

and representative 

decision-making at all 

levels  

 

16.5 

Substantially reduce 

corruption and bribery in 

all their forms  

16.6 

Develop effective, 

accountable and 

transparent institutions at 

all levels  

mechanism for 

citizen 

feedback/GRS (pg-

178 3
rd

 bullet) 

 initiate a 

sustained campaign 

to create public 

awareness and 

education in 

preventive 

measures, creating 

the right conditions 

for the public 

sector to enhance 

public service 

delivery (pg 189 

2
nd

 bullet) 
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2.4

 

Combatin

g 

Corruptio

n 

 

 Establishing Online Grievance 

Redress system (GRS) in MoPA& 

attached departments; 

 Introduce Annual Performance 

Report (APR); 

 APA should be introduced in all 

field level offices; 

 Initiative should be taken to link 

all officials with APA; 

 Implementing National Integrity 

Strategy (NIS) work plan by 

MoPA& attached departments. 

 RTI 

Ensuring access to information by 

regular voluntary disclosure and 

broadcasting of information to the 

possible maximum level by 

MoPA& attached departments. 

Making the annual reports 

available for public in website & 

in published form by all offices  

Publication of the name, email & 

phone number of all designated 

officers of MoPA, attached 

departments and field offices in 

website as well as publication of 

paper.

16.5 

Substantially reduce 

corruption and bribery in 

all their forms  

 

10.3 Ensure equal 

opportunity and reduce 

inequalities of outcome, 

including by eliminating 

discriminatory laws, 

policies and practices and 

promoting appropriate 

legislation, policies and 

action. 

 

16.6 

Develop effective, 

accountable and 

transparent institutions at 

all levels  

 

16.10 

Ensure public access to 

information and protect 

fundamental freedoms, in 

accordance with national 

legislation and 

international agreements  

mechanism for 

citizen 

feedback/GRS (pg-

178 3
rd

 bullet) 

 creating the right 

conditions for the 

public sector to 

enhance public 

service delivery (pg 

189 2
nd

 bullet) 

 Develop anti-

corruption 

strategies including 

an implementation 

plan that may 

include the creation 

of anti-corruption 

cells in every Govt. 

dept.(pg 189 2
nd

 

heading 1
st
 bullet). 

National Integrity 

Strategy action 

plan will be 

implemented under 

the 7th Plan time 

interval.(pg-189 2
nd

 

heading 6
th

 bullet). 

Publication of audit 

reports (pg-182 pt 

2b) 

Pg-190 Service 

process 

simplification, e-

services & RTI 

Pg-188 2(b) 

Promote capacity 

building of the civil 

servants, 

particularly the 

designated officers, 

through traditional 

and on-line means. 

2.5

Promoti

ng e-

governa

nce 

 

 

 Introduce ICT based 

governance. 

 Introducing e-filing for 

transparent, fast & paperless 

decision making. 

9.c Significantly increase 

access to information and 

communications 

technology and strive to 

provide universal and 

affordable access to the 

Internet in least 

developed countries by 

2020

Promoting e-

Governance to 

materialize Digital 

Bangladesh vision 

by 2021. (chap-1 

pg 190)
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2.6

Promoti

ng 

accounta

bility in 

procure

ment 

 Use of various accounting and 

statistical software should be 

increased in the procurement 

process. 

 E- Tendering should be 

introduced for all procurement in 

MoPA& attached departments. 

12.7 

Promote public 

procurement practices 

that are sustainable, in 

accordance with national 

policies and priorities 

Increase the 

percentage of the 

public institutions 

using e-

procurement to 

100% by 2020 (Pg-

189 second heading 

5
th

 bullet). 

 

2.7

Second 

generati

on 

Citizen 

Charter

 Implement a project on second 

generation citizen charter for 

MoPA& attached departments. 

16.6: Develop effective, 

accountable and 

transparent institutions at 

all levels.

The government 

will initiate 

campaign to create 

public awareness 

and education in 

preventive 

measures, creating 

the right conditions 

for the public 

sector to enhance 

public service 

delivery (pg 189 

2
nd

 bullet)

2.8

Promoti

ng social 

safety, 

security 

& public 

interest 

Strengthening the functional 

capacity of the Mobile Courts run 

by Executive Magistrates. 

16.3 

Promote the rule of law 

at the national and 

international levels and 

ensure equal access to 

justice for all. 

A strong public 

administration 

capacity is a 

perquisite for 

ensuring the 

delivery of 

adequate public 

services. This is 

important to ensure 

the delivery of 

timely and quality 

basic public 

services to the 

citizens, e.g. 

implementation of 

regulatory policies, 

law and order; 

safety and security 

etc. 

(Part.2 chap-1, 1.3, 

p-173,)

2.9

Promoti

ng 

Gender 

Equity 

 

 

 Introduce gender equity 

guidelines for the public sector. 

 To give due consideration to the 

issue of appropriate female 

representation while planning 

public service delivery. 

 Representing public service at 

home and abroad. 

5.1 End all forms of 

discrimination against all 

women and girls 

everywhere 

 

5.5 Ensure women‟s full 

and effective 

participation and equal 

Women‟s 

representation 

together with 

appropriate training 

and capacity 

building support 

would be 

institutionalized in 
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 Due allocation in creating 

infrastructural facilities such as 

separate toilet, day care centre in 

various public sector 

organizations. 

 Recruitment of public sector 

employees and Human resource 

management and development. 

 The share of female officers 

(Grade-9 and above) in the public 

sector will be increased to 25 

percent by 2020. This provision 

needs to be included in the 

proposed SharkeryKarmachery 

Act. 
 

  

opportunities for 

leadership at all levels of 

decision-making in 

political, economic and 

public life.  

5. c Adopt and strengthen 

sound policies and 

enforceable legislation 

for the promotion of 

gender equality and the 

empowerment of all 

women and girls at all 

levels. 

8.5 By 2030, achieve full 

and productive 

employment and decent 

work for all women and 

men, including for young 

people and persons with 

disabilities, and equal 

pay for work of equal 

value 

public institutions ( 

Chap-14, Para-3, p-

729) 

 

The Government 

will increase the 

share of female 

officers (Grade-9 

and above) in the 

public sector to 25 

percent by 2020, ( 

Part 2, chap-1, p-

178, h) 

2.10

Acknowle

dging and 

facilitating 

parental 

responsibi

lity of the 

public 

sector 

employees

 Introduction of special financial 

benefit in the form of allowance 

for the pregnant and lactating 

public sector employees belonging 

to pay grade 10 and down wards.  

 

 Introduction of paternity leave 

for two weeks.  

2.2 By 2030, end all 

forms of malnutrition, 

including achieving, by 

2025, the internationally 

agreed targets on stunting 

and wasting in children 

under 5 years of age, and 

address the nutritional 

needs of adolescent girls, 

pregnant and lactating 

women and older persons 

Chap-14 pg-723  

Increase access to 

human 

development 

opportunities for 

women 

 

Equal access to 

nutrition 

2.11

Acknow

ledging 

good 

governa

nce by 

introduci

ng 

awards 

for 

excellen

ce in 

public 

service 

 Public service award to be 

institutionalized at all the tiers of 

public service. 

16.6: Develop effective, 

accountable and 

transparent institutions at 

all levels;  

 

7FYP demands 

focused attention to 

good governance, 

by raising public 

administration 

capacity to 

substantially 

improved 

performance in 

strategic areas that 

are central for 

achievement of 

overall 

development goals 

(Chapter 1, 1.1, 

page 164);  



53 

 

3.    Welfare of public sector employees 

3.1

Infrastru

cture 

Develop

ment 

 

 Modernise and transform  

’SarkariKarmachari Hospital’ to a 

comprehensive & specialized 

hospital. 

 Establishsimilar 

‟SarkariKarmachari Hospital‟ at 

all Divisional HQs. 

 Establish ‟Medical college and 

research centre’ at 

SarkariKarmachari Hospital. 

The SDGs target 3.8 

mentions access to 

quality essential 

healthcare services and 

access to safe, effective, 

quality and affordable 

essential medicines and 

vaccines for all under 

goal 3. 

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services 

to the citizens 

including preventive 

healthcare (Chap-1, 

1.3- p-173).  

3.2

Institutio

nalizatio

n of  

public 

sector 

retireme

nt 

benefits 

and 

welfare 

of the 

pensione

rs 

 To ‘Create Pension Fund and 

Establish  Pension Fund 

Management Authority‟; 

 Develop multi-storied-

multipurpose building at Uttara 

and Dhanmondi on the land of 

BRGEWA. 

 

 Upgrade and expand existing 

health care facilities including 

gym, swimming pool, play ground 

and in case of need old home 

facilities for BRGEWA. 

The proposed activity 

covers the SDGs target 

1.4 ensuring equal 

rights to economic 

resources and financial 

services for all men and 

women by 2030 under 

goal 1. 

It is stipulated in 7
th

 

five year plan as 

initiatives will be 

taken to reform the 

existing non-funded 

pension system of the 

Govt. [1.4(b)2(g) in 

chapter 1  Part 2, pg-

181].  

 

3.3

Generati

ng 

monetar

y 

resource

s for the 

welfare 

of public 

sector 

employe

es.

 Establish a multi-storied-

multipurpose complex in existing 

land of Bangladesh 

KarmachariKallyan Board. 

 Establish income generating 

multipurpose Complex including 

Vocational Training Centre at 

divisional & district level on the 

land of Bangladesh 

KarmachariKallyan Board. 

9.1  
Develop quality, 

reliable, sustainable and 

resilient infrastructure, 

including regional and 

transborder 

infrastructure, to 

support economic 

development and 

human well-being, with 

a focus on affordable 

and equitable access for 

all. 

Increasing the scale, 

quality and efficiency 

of public investment 

will be important for 

Bangladesh in order 

to achieve sustained 

economic growth 

required for 

consolidating its 

position as a lower 

middle-income 

country by 2021 

(p-179: public 

investment 

management)  

3.4

Develop

ment of 

educatio

nal 

facilities 

for the 

depende

nts of 

the 

public 

To establish BIAM School at 

district level phase-1(kg to 

12grade); 

 

To establish BIAM School at 

upazilla level phase-2(kg to 

10/12grade).

4.1 By 2030, ensure 

that all girls and boys 

complete free, equitable 

and quality primary and 

secondary education 

leading to relevant and 

effective learning 

outcomes 

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services 

to the citizens 

including schooling 

(Chap-1, 1.3- p-173).   
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sector 

employe

es

3.5

Facilitati

ng 

higher 

educatio

n for 

Govern

ment 

employe

es 

Toestablish a university for higher 

& quality professional education 

for the BCS Officers and their 

dependants. 

4.3 By 2030, ensure 

equal access for all 

women and men to 

affordable and quality 

technical, vocational 

and tertiary education, 

including university 

 

 

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services 

to the citizens (Chap-

1, 1.3- p-173).    

3.6

Housing 

facility 

for the 

public 

sector 

employe

es 

 To increase accommodation 

facilities at the division, district 

and upazilla level; 

 To increase Dormitory facility 

at districts; 

 To upgrade and expand circuit 

houses at  divisional headquarters;  

 To Increase the ceiling of house 

building loan to a reasonable level 

(at least taka 60 lakh); 

 To introduce housing facilities 

program linking with GPF, 

pension fund and the monthly 

salary to provide private 

ownership of accommodation.   

11.1 

By 2030, ensure access 

for all to adequate, safe 

and affordable housing 

and basic services and 

upgrade slums 

11.3  
By 2030, enhance 

inclusive and 

sustainable 

urbanization and 

capacity for 

participatory, integrated 

and sustainable human 

settlement planning and 

management in all 

countries

Enhance the 

mobilization of long 

term resources for 

housing  (7 FYP-

9.6.3.2-2
nd

 bullet; p-

516).  

 

3.7

Transpor

t 

facilities 

for the 

public 

sector 

employe

es. 

 

 

 To increase and improve bus 

service of KarmachariKallyan 

Board in Dhaka and introduce this 

service in divisional HQs. 

 

 To extend Car loan facilities for 

the officials up to national pay 

scale grade 5 

11.2  
By 2030, provide 

access to safe, 

affordable, accessible 

and sustainable 

transport systems for 

all, improving road 

safety, notably by 

expanding public 

transport, with special 

attention to the needs of 

those in vulnerable 

situations, women, 

children, persons with 

disabilitiesand older 

persons

The main objective 

of urban transport 

strategies should be 

to support sustainable 

urban development 

 

Steps should be taken 

to increase the 

number of large 

and optimum sized 

buses. Introduction 

of Rapid Bus Transit 

through the use of 

high capacity 

dedicated  

bus lanes should be 

given high 

priority(7FYP-

Chapter 9, 9.6.3; p-

517) 
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3.8

Banking 

service 

 To establish a Commercial & 

Development bank 

“ShomriddhiShopan Bank” to be 

owned by public sector employees 

for their welfare. 

8.10  
Strengthen the capacity 

of domestic financial 

institutions to 

encourage and expand 

access to banking, 

insurance and financial 

services for all

Honourable Finance 

Minister  mentioned 

to establish a 

Commercial 

Scheduled  Bank 

owned by public 

sector employees in 

his budget speech for 

last two years.  

3.9

HealthIn

surancef

or the 

public 

sector 

em 

ployees 

 To introduce ‘Health insurance‟ 

Program linking Group Insurance 

and benevolent fund, on the basis 

of public-private partnership or 

follow the model of any developed 

country, which will provide such 

facility for the public sector 

employees. 

3.8 : Achieve universal 

health coverage, 

including financial risk 

protection, access to 

quality essential health-

care services and access 

to safe, effective, 

quality and affordable 

essential medicines and 

vaccines for all 

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services 

to the citizens 

including preventive 

healthcare (Chap-1, 

1.3- p-173).    

3.10

Rest and 

recreatio

n facility 

 To change existing rest and 

recreation leave to yearly basis 

for seven days instead of once in 

every three years for fifteen days. 

During this leave a public sector 

employee may be allowed to visit 

abroad along with their family 

members once in three years. 

8.5:  Achieve full and 

productive employment 

and decent work for all 

women and men. 

 

This universal HRM 

principle will help 

motivate civil 

servants to work 

more efficiently to 

achieve and 

implement 

sustainable 

development goals.   

4.    Public Private Partnership 

4.1

Working 

with the 

NGOs, 

private 

sector 

and the 

civil 

society 

organiza

tions 

 

 Strengthen the institutional 

capacity of MoPA to work with 

NGOs, private sector and Civil 

society organizations. To this end 

MoPA has to create a desk to deal 

with such organizations at home 

and abroad; 

 Regular exchange of views with 

the NGOs and civil society 

organizations through arranging 

seminars, workshops etc.; 

 NGOs beneficiary from MoPA 

should be categorized and asked 

for coordination meeting at least 

once a year requesting for aligning 

their programs withSDGs. 

16.8 

Broaden and 

strengthen the 

participation of 

developing countries 

in the institutions of 

global governance  

 

17.16 

Enhance the global 

partnership for 

sustainable 

development, 

complemented by 

multi-stakeholder 

partnerships that 

mobilize and share 

knowledge, expertise, 

technology and 

financial resources, 

to support the 

achievement of the 

 The Government has 

established good 

partnership with a 

number of NGOs that 

has provided a stronger 

basis for strategy and 

policy formulation in a 

number of areas 

including banking, tax 

policy, planning, trade 

policy, poverty 

analysis, social 

protection and regional 

cooperation 

(Partnership with 

NGOs p-172) 



56 

 

sustainable 

development goals in 

all countries, in 

particular developing 

countries. 

17.17 

Encourage and 

promote effective 

public, public-private 

and civil society 

partnerships, building 

on the experience and 

resourcing strategies 

of partnerships  

4.2

Integrati

ng the 

Non 

Resident 

Banglad

eshis 

(NRBs) 

with the 

public 

sector 

 NRBs can be integrated with the 

various public sector development 

and reform activities which 

include training in the public 

sector,  getting technical expertise 

in various public sector 

development projects and so on; 

 Prepare list of potential NRBs 

willing to support public 

administration development 

activities in Bangladesh with the 

help of MoFA for possible 

collaboration.  

 

17.16 

Enhance the global 

partnership for 

sustainable 

development, 

complemented by 

multi-stakeholder 

partnerships that 

mobilize and share 

knowledge, expertise, 

technology and 

financial resources, 

to support the 

achievement of the 

sustainable 

development goals in 

all countries, in 

particular developing 

countries. 

17.17 

Encourage and 

promote effective 

public, public-private 

and civil society 

partnerships, building 

on the experience and 

resourcing strategies 

of partnerships  

The primary objective 

of e-governance 

initiatives is to aid the 

transformation of 

Government to provide 

efficient, convenient 

and transparent 

services to citizens and 

businesses through 

ICT. Potential NRBs 

can be connected under 

a virtual platform for 

facilitating G2G, G2C 

and C2G interactions to 

share their knowledge, 

expertise and financial 

resources in 

implementing relevant 

activities of 7FYP (p-

190).  

5. public service related other mandates of MoPA

5.1

Food 

price 

monitori

ng, 

dissemi

nation 

of 

 Appropriate logistic and other 

support should be ensured to DC 

and UNO to play their role for food 

price monitoring, disseminating 

related information to the farmers 

and conducting effective food 

safety drives by activating mobile 

courts. 

2.c Adopt measures to 

ensure the proper 

functioning of food 

commodity markets 

and their derivatives 

and facilitate timely 

access to market 

information, 

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services to 

the citizens including 

implementation of 

regulatory policies e.g. 
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informat

ion to 

the 

farmers 

and 

ensuring 

food 

safety 

 

 MoPA can involve DC, DDLG 

and UNO for making and updating 

farmers‟ list with their mobile 

phone numbers, with the help of 

UISC, to disseminate important 

information on agriculture. 

including on food 

reserves, in order to 

help limit extreme 

food price volatility 

regulations and acts on 

food (Chap-1, 1.3- p-

173).    

5.2

Environ

mental 

safety 

 MoPA can expand its existing 

assistance to Ministry of 

Environment to conduct more 

mobile courts to ensure 

environmental safety and prevent 

environmental degradation. Both 

MoE&F and MoPA may monitor 

proper implementation of 

environmental laws and rules 

applicable to both public and 

private sector. 

8.4 Improve 

progressively, 

through 2030, global 

resource efficiency in  

consumption and 

production and 

endeavor to decouple 

economic growth 

from environmental 

degradation, in 

accordance with the 

10-year framework of 

programmes on 

sustainable 

consumption and 

production, with 

developed countries 

taking the lead 

 

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services to 

the citizens including 

implementation of 

regulatory policies e.g. 

regulations and acts on 

environmental 

protection and safety 

(7FYP-Chap-1, 1.3- p-

173).    

5.3

Data 

base of 

social 

safety 

net 

benefici

aries 

 Identification of social safety net 

beneficiaries. 

 Create a data base, compatible 

with Election Commission data 

base, of all the social safety net 

beneficiaries in the UNO office. 

 

10.2 By 2030, 

empower and 

promote the social, 

economic and 

political inclusion of 

all, irrespective of 

age, sex, disability, 

race, ethnicity, origin, 

religion or economic 

or other status. 

 

17.18 By 2020, 

enhance capacity-

building support to 

developing countries, 

including for least 

developed countries 

and small island 

developing 

States, to increase 

significantly the 

availability of high-

quality, timely and 

reliable data 

disaggregated by 

Service Process 

Simplification, e-

Services and RTI; 

Service Access Points: 

It is expected that 

more of the half of the 

critical government 

services will be made 

available over mobile 

phones. Collectively, 

these measures will 

improve the access of 

the poor and other 

disadvantaged groups 

to e-services (p-190). 
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income, gender, age, 

race, ethnicity, 

migratory status, 

disability, geographic 

location and other 

characteristics 

relevant in national 

contexts. 

5.4

Migrati

on and 

expatria

te 

welfare 

 Strengthening expatriate welfare 

activities at the office of the field 

administration. 

 Control illegal migration and 

human trafficking. 

10.7 Facilitate 

orderly, safe, regular 

and responsible 

migration and 

mobility of people, 

including through the 

implementation of 

planned and well-

managed migration 

policies 

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services to 

the citizens as for 

example-safety and 

security and 

implementation of 

regulatory policies 

(chap-1, 1.3- p-173).   

5.5

Training 

on the 

SDGs 

 Arrange training for cadre 

officials on the general aspects and 

requirements of SDGs and contents 

of Five Year plan. 

 Prepare a course pack on SDG  

and Five Year Plan for self-

learning which will be available 

electronically to all the officials 

and at the end an officer may be 

required to pass the module with an 

online test. 

 Include lessons on SDGs in the 

foundation training and various 

core courses of BPATC, BIAM, 

BCSA and RPATCs. 

4.7Ensure that all 

learners acquire the 

knowledge and skills 

needed to promote 

sustainable 

development through 

education for 

sustainable 

development and 

sustainable lifestyles, 

human rights, gender 

equality, promotion of 

a culture of peace and 

non-violence, global 

citizenship and 

appreciation of 

cultural diversity and 

of culture‟s 

contribution to 

sustainable 

development.  

A strong PA capacity 

is a prerequisite for 

ensuring the delivery 

of timely and quality 

basic public services to 

the citizens(chap-1, 

1.3- p-173); 

 

On-the-job and 

specialized training is 

helping to improve 

performance. Special 

focus is now on 

developing capacities 

of the civil officers (p-

172-b); 

 

৭.০ আন্তচিাপ্রঢও িপ্রঢষ্ঠালদভ লে প্রিধাপ্রক্ষও ফলছাঢা স্মাভও 

 

৭.১ প্রপ্রপম াপ্রপ ি-এভ প্রপ্রপন্ন ওযাটালভভ তস্যলতভ তক্ষঢা উন্নয়দ, ঢথ্য িভেপ্রিভ ব্যলাভ, তাপ্রভদ্রযপ্রলফাঘদ 

গ্রওৌযম প্রদথ িাভড  ফাফপ্রয়ও তপ্রশ্বও ঘযালমি গ্রফাওাপ্রমায় ঢাঁলতভলও আভ গ্রপ্রয তাপ্রয়েযীম  

চাপ্রতপ্রলভমও ওভাভ উলদ্দলে প্রপ্রপন্ন ধব িালয়ভ ওফ িওঢিালতভলও তলতপ্রযও ফাো ি, প্রটলোফা  

যঝ িলওাল ি িপ্রযক্ষড িতাদ ওভাভ মলক্ষয "Strengthening Government Through Capacity 

Development of the BCS Cadre Officials' যীর িও িওে াস্তায়দ ওভা ললচ্ছ। এই িওলেভ 
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আঢায় প্রপ্রপন্ন ফলয় প্রদম্নপ্রমপ্রঔঢ প্রশ্বপ্রদ্যাময়ভললভ লে ফলছাঢা স্মাভও স্বাক্ষপ্রভঢ লয়। জুমাই 

২০০৯ ালম িওলেভ ওাব িক্রফ শুরু লয়।  

7.2 ভলঝাতা স্মাযেভলয াংক্ষপ্ত রফফযণ 

 

7.2.1 Duke University, United States of America. 

আলমাঘয িওলেভ আঢায় প্রপ্রপন্ন যঝ িলওাল ি ওফ িঘাভীলতভ িপ্রযক্ষলডভ মলক্ষয কঢ ০৪.০৪.২০১৬ ঢাপ্রভলঔ 

ফলছাঢা স্মাভও িাপ্রতঢ লয়। এ ফলছাঢা স্মাভওট গ্রিাোফপ্রপপ্রিও। এভ আঢায় ভওালভভ ৫০চদ 

অপ্রঢপ্রভি প্রঘ  ৫০চদ ভেগ্মপ্রঘলভ প্রপ্রপন্ন প্ররলয় যঝ িলওাল ি অাংযেললডভ সুলবাক ভলয়লঙ। 

7.2.2 ITC-ILO, Italy 

ইঢামীভ ILO-ITC  াাংমালতয ভওালভভ ফলধ্য কঢ ২১.০৪.২০১৬ ঢাপ্রভলঔ যঝ িলওা ি ধপ্রভঘামদাভ 

প্ররলয় ফলছাঢা স্মাভও িাপ্রতঢ লয়। এ ফলছাঢা স্মাভওট গ্রিাোফপ্রপপ্রিও। এ চুপ্রিভ আঢায় 

ভওালভভ ৫০চদ ভেগ্মপ্রঘলভ প্রপ্রপন্ন প্ররলয় যঝ িলওাল ি অাংযেললডভ চন্য সুলবাক ভলয়লঙ।  

7.2.3 Macquarie University, Australia 

আলমাঘয িওলেভ আঢায় উচ্চপ্রযক্ষা  যঝ িলওা ি আলয়াচলদভ মলক্ষয কঢ ২৬.০৩.২০১৪ ঢাপ্রভলঔ 

ফলছাঢা স্মাভও িাপ্রতঢ লয়। এ চুপ্রিভ আঢায় িপ্রঢঙভ ভওালভভ ১০০চদ উধপ্রঘলভ যঝ িলওাল ি 

অাংযেললডভ চন্য সুলবাক ভলয়লঙ। এ ঙাড়া এ চুপ্রিভ আঢায় তলতপ্রযও ফাো ি প্রটপ্রে  প্রটলোফা গ্রওাল ি 

উচ্চপ্রযক্ষা েললডভ সুলবাক ভলয়লঙ। উলেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অণ িঙলভ তলতপ্রযও ফাো ি প্রটপ্রেলঢ ৮৫চদ  

প্রটলোফা গ্রওাল ি ২০চদ ওলভ গ্রফাঝ ১০৫চলদভ উচ্চপ্রযক্ষা েলড ওভলঢ ধাভলদ। 

7.2.4 Bournemouth University, United Kingdom 

ইাংল্যালন্ডভ Bournemouth University-এভ লে চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ কঢ ২৬.০৫.২০১৫ ঢাপ্রভলঔ 

তলতপ্রযও ফাো ি প্রটপ্রে  প্রটলোফা গ্রওাল িভ চন্য ফলছাঢা স্মাভও িাপ্রতঢ লয়। এভ আঢায় 

তলতপ্রযও ফাো ি প্রটপ্রে  প্রটলোফা গ্রওাল ি উচ্চপ্রযক্ষা েললডভ সুলবাক ভলয়লঙ। 

7.2.5 Administrative Staff College of India 

প্র.প্রধ.এ.ট.প্র. এাং প্র.প্র.এ. িযাদ এওালটপ্রফল প্রপ্রপন্ন িপ্রযক্ষড িপ্রঢষ্ঠালদ অনুপ্রষ্ঠঢ িপ্রযক্ষলডভ 

প্রলতয িপ্রযক্ষড অাংয াস্তায়লদভ মলক্ষয Administrative Staff College of India-এভ লে 

২৩.০২.২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ৩ ঙভ গ্রফয়াপ্রত ফলছাঢা স্মাভও স্বাক্ষভ লয়।  
 

8.0 Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009-Gi Av‡jv‡K M„nxZ Kvh©µg

8.1  Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Ges Z_¨ AwaKvi (Z_¨ cÖvwßmsµvšÍ) wewagvjv, 2009-Gi Av‡jv‡K 

RbcÖkvmb gš¿Yvjq, Gi mshy³ `ßi/ms ’̄v Ges gvV ch©v‡qi mKj Kvh©vj‡q Z_¨ mieivn Kivi Rb¨ 

Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v wb‡qvM Kiv nq| Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v Ges Avwcj KZ©„c‡ÿi bvgmsewjZ 

cyw Í̄Kv I RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Z_¨ Aegy³KiY wb‡ ©̀wkKv cÖYqb K‡i cyw Í̄Kv AvKv‡i gy ª̀Y Kiv 

nq| 2015-16 A_©eQ‡i RbcÖkvmb gš¿Yvjq †_‡K 23wU Av‡e`‡bi wecix‡Z cÖ‡qvRbxq Z_¨ 

mieivn Kiv nq| Z_¨MÖnYKvix e¨w³e‡M©i weeiY wb‡¤œ cÖ`vb Kiv n‡jv : 
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ক্র: আলতদওাভীভ দাফ  ঠিওাদা ঘাপ্রলঢ ঢথ্য গৃলীঢ ধতলক্ষধ ফন্তব্য 

1.  চদা গ্রফাোঃ আব্দুম কুদ্দু ঔাদ, 

পাধপ্রঢ াাংমালতয প্রঘাময় 

ওফ িওঢিা-ওফ িঘাভী ঐওয ধপ্রভরত, 

আলতলদভ ঢাপ্রভঔ :  

৩০/০৩/ ১৫ 

ওযাটাভ ওলিাপ্রচযদ  ওযাটাভ 

রুম ১৯৯২ অনুবায়ী প্রপ্রপন্ন 

ফন্ত্রডাময়  প্রপালক লওাভী 

প্রঘলভ গ্রফাঝ ধলতভ এও 

র্তঢীয়াাংয প্রললল অপ্রযষ্ট ধত 

প্রনটাভ ধতথাভীলতভ চন্য 

লওাভী প্রঘ (দদ-ওযাটাভ) 

প্রললল াংভক্ষড’ 

ঘাপ্রলঢ ঢলথ্যভ প্ররয়ট  

ধভীক্ষাথীদ আলঙ ফলফ ি 

আলতদওাভীলও চাদালদা লয়। 

 

২ চদা  গ্রফালাম্মত  উোল, 

াথাভড িাতও, াাংমালতয 

গ্রধাে অপ্রন ওফ িঘাভী  ইউপ্রদয়দ, 

আলতলদভ  

ঢাপ্রভঔ: ২২/০৩/১৫ 

েফ আইদ, ২০০৬, থাভা ১-এভ 

উধথাভা ৪-এভ (জ) অনুবায়ী 

টাও প্রপালকভ ৩য়  ৪ণ ি গ্রেপ্রডভ 

ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীকড েপ্রফলওভ 

াংজ্ঞায় াংজ্ঞাপ্রয়ঢ প্রও দা এাং 

টাও প্রপালকভ ৩য়  ৪ণ ি গ্রেপ্রডভ 

ওফ িঘাভীকড গ্রওাদ গ্রিট 

ইউপ্রদয়লদভ তস্য/লওাদ ওাব ি 

প্রদ িালী তস্য ললয় গ্রিট ইউপ্রদয়দ 

ওাব িক্রফ ধপ্রভঘামদা ওভলঢ 

ধাভল প্রও দা ঢাভ ঢথ্য  

প্ররয়ট েফ  ওফ িাংস্থাদ 

ফন্ত্রডাময়, প্রযে ফন্ত্রডাময় এাং 

টাও, গ্রঝপ্রমলবাকালবাক  

ঢথ্যিভেপ্রি ফন্ত্রডাময় এভ ালণ 

িপ্রওিঢ প্রথায়  াংপ্রিষ্ট 

ফন্ত্রডাময় ললঢ ঢথ্য াংেল 

ওভাভ চন্য আলতদওাভীলও 

চাদালদা লয়। 

 

৩ যাংওভ ঘন্দ্র  ওফ িওাভ 

নৄভাদ াচাভ, ধটুয়াঔামী 

আলতলদভ  

 ঢাপ্রভঔ : ১২/১০/২০১৫  

প্রভঝ প্রধটযদ ফাফমাভ াট িনাইট 

ওপ্রধভ চন্য আলতদ 

আলতদওাভীলও ১৬/১১/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল  

ওভা লয়। 

 

৪ চদা নূরুম আলতীদ গ্রঘৌদৄভী 

োফ : তামামাপ্রড়  টাও : 

তামামাচাভ, মক্ষ্মীনৄভ-৩৭০১ 

মক্ষ্মীনৄভ গ্রচমাভ িািদ গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় এভ প্ররুলে 

অপ্রপলবালকভ প্ররলয় ব্যস্থা েলড 

ওভা ললয়লঙ প্রও দা  এ াংক্রান্ত 

ঢথ্য। 

আলতদওাভীলও ৩০/১১/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য  ভভাল 

ওভা  লয়। 

 

৫ চদা নয়াম উপ্রদ্দদ, প্রধঢা : 

আবু, ণাদা : গ্রওাঢয়ামী, 

ভাোফাট ধা িঢয গ্রচমা 

ভৄপ্রিলবাোলতভ ঘাওপ্রভলঢ গ্রওাঝা 

াংক্রান্ত ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও ৩০/১১/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

 

৬ গ্রফাোঃ প্রনলভাচ উপ্রদ্দদ, ব্লাঝ ১/১ 

ধাইপ্রদয়াভ গ্রভাট, ওাওভাইম, 

ঠাওা- ১০০০ 

 চদিযাদ ফন্ত্রডামলয় গ্রফাঝ 

ওফ িওঢিা  ওফ িঘাভীভ াংখ্যা 

াংক্রান্ত ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও ১৩/১২/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

 

৭ রুলী দাচ, প্রধঢা : গ্রফাোঃ 

গ্রালানুোল, ফাঢা : ইযভাঢ 

চালাদ, ঢিফাদ ঠিওাদা : াপ্রড় 

দাং : ১০৪, গ্রভাট দাং : ২৫, ব্লও : 

RTI িপ্রওিঢ ঢথ্যাপ্রত আলতদওাভীলও ০২/১২/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 
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এ, দাদী, ঠাওা-১২১৩। স্থায়ী 

ঠিওাদা : ২৪৩/ এ, গ্রফালাম্মতীয়া 

লাউপ্রচাং গ্রাাইট, গ্রফালাম্মতনৄভ, 

ঠাওা 

৮ চদা গ্রযঔ ভপ্রউম ইমাফ,  

১৩৬/১, ধপ্রিফ ওানরুম (৫ফ 

ঢমা), আকাভকাঁ, ঠাওা 

‘াাংমালতয ইদপ্রেটউঝ অ 

অযাটপ্রফপ্রদলেযদ অযান্ড 

ম্যালদচলফন্ট নাউলন্ডযদ’ 

‘াাংমালতয ইদপ্রেটউঝ অ 

এযাটপ্রফপ্রদলেযদ অযান্ড 

ম্যালদচলফন্ট নাউলন্ডযদ 

গ্রভজুপ্রমউযদ, দালফ অক িালদাোফ’ 

এভ ধত সৃচদাংক্রান্ত ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও ০৬/১২/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল  

ওভা লয়। 

 

৯ চদা আযভানেম লও ভাচী, 

প্রপ্রদয়ভ প্রভলধাঝ িাভ ওালমভ ওণ্ঠ 

িপ্রযক্ষড এাং কলরডা িপ্রওিঢ 

ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও ২৩/১২/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

 

১০ চদা গ্রফাোঃ নুরূম ইমাফ, প্রধঢা 

: ভঢ লাচী আব্দুম ফপ্রচত, াা : 

৩৮৪/২, তপ্রক্ষড গ্রাদাভ গ্রঝে 

(ছাউঘভ) লাচাপ্রভাক, ঠাওা-

১২০৭ 

অপ্রপলবালকভ প্ররলয় গৃলীঢ ব্যস্থা 

াংক্রান্ত। 

আলতদওাভীলও ৩১/১২/ 

২০১৫ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

 

১১ প্রিয় ামা প্রশ্বা, প্রধঢাভ দাফ : 

শ্রী দলকন্দ্র দাণ প্রশ্বা, ফাঢাভ 

দাফ : শ্রীফপ্রঢ ঘধমা ভাডী প্রশ্বা, 

ঢিফাদ ঠিওাদা : ৪১/২৩/৪ 

প্রছকাঢমা দতুদ ভাস্তা, থাদফপ্রন্ড, 

ঠাওা ১২০৯ 

চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ ১ফ, ২য়, 

৩য়  ৪ণ ি গ্রেপ্রড এাং 

চুপ্রিপ্রপপ্রিও ওফ িওঢিা-ওফ িঘাভীল 

ফন্ত্রডামলয়ভ অথীলদ ফাঞিযালদ 

প্রদলয়াকিাপ্ত ওফ িওঢিালতভ ফলধ্য 

ওঢচদ ভৄপ্রিলবাো, দাভী, ক্ষুদ্র 

নৃ-গ্রকাষ্ঠী, তপ্রমঢ, িপ্রঢন্ধী, প্রলন্দু, 

গ্রৌে, খৃষ্টাদ, ওফ িওঢিা ভলয়লঙ গ্র 

িলওি ঢথ্য। 

আলতদওাভীলও ১৪/০১/ 

২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

 

১২ গ্রফাোঃ কুতু উপ্রদ্দদ, প্রধঢা : 

ফভহুফ গ্রফৌমপী প্রনউপ্রদ্দদ, ফাঢা 

: ফভহুফা সুপ্রনয়া ঔাতুদ, c/o 

প্রফভাপ্রড়, গ্রধাে: নুরুল্যানৄভ, 

মক্ষ্মীনৄভ, আলতলদভ ঢাপ্রভঔ: 

২০/১২/২০১৫ 

MES (Military Engineering 

Service)-এভ ধত সৃচদ াংক্রান্ত। 

আলতদওাভীলও ১৩/০১/ 

২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

 

১৩ চদা গ্রযঔ ভপ্রউম ইমাফ,  

১৩৬/১, ধপ্রিফ ওানরুম (৫ফ 

ঢমা), আকাভকাঁ, ঠাওা, 

আলতলদভ ঢাপ্রভঔ: 

‘াাংমালতয ইদপ্রেটউঝ অ 

এযাটপ্রফপ্রদলেযদ অযান্ড 

ম্যালদচলফন্ট াংক্রান্ত ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও       ৩১/০৩ 

/২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

ঢিফালদ 

ঢথ্য 

ওপ্রফযলদ 

আপ্রধম 
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২২/০৩/২০১৬  ঘমফাদ। 

১৪ ঔন্দওাভ প্রফচানুভ ভলফাদ, প্রধঢা : 

ঔন্দওাভ ফালবুবুভ ভলফাদ, ফাঢা : 

চালয়তা লাপ্র, োফ  টাওখভ : 

ফাপ্রমোফ : উধলচমা: পাো, 

নপ্রভতনৄভ। 

ফাপ্ত িওলেভ চদম অন্য 

িওলে প্রদলয়ালকভ গ্রক্ষলত্র 

চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ চাপ্রভকৃঢ 

১৬/০৬/২০০৩-এভ 

ফ/ব্য/৩-১(২)-১১/২০০৩-

৭২ াংখ্যও স্মাভলওভ অনুালভ 

িলযধলত প্রদলয়ালকভ য়ীফা 

প্রযপ্রণমলবাগ্যাংক্রান্ত প্রপ্রথ/দপ্রণ/ 

াকুিমাভ 

আলতদওাভীলও       ১৪/০১/ 

২০১৬  ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল 

ওভা লয়। 

 

১৫ প্রঘ, ঢথ্য ওপ্রফযদ, িত্নঢি 

পদ, আকাভকাঁ, গ্রযভ-ই-াাংমা 

দকভ এভ ১১/১২/২০১৫ ঢাপ্রভলঔভ  

ধত্র।  

চদা  গ্রফা: কুতু উপ্রদ্দদ এভ 

ঘাপ্রলঢ ঢথ্যাপ্রত যাঔা ললঢ াংেল 

ওলভ ভভাল ওভা ললয়লঙ। 

আলতদওাভীলও ১৭/০১/২০১৬ 

ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল ওভা 

লয়। 

 

১৬ গ্রফালাম্মত প্রভয়াচ উপ্রদ্দদ, 

লওাভী প্রযক্ষও (ইাংলভচী), 

তয়তনৄভ ওযান্টদলফন্ট গ্রাট ি 

লাইস্কুম, তয়তনৄভ গ্রদাপ্রদা, 

দীমনাফাভী 

NO. ED (Reg.VI)/S.119/80-

37(500), Dated, Dacca, the 

15th May, 1981 চাপ্রভভ নল ি 

Ministry of Law-এভ ফঢাফঢ 

েলড ওভা ললয়প্রঙম প্রও দা। 

ঢথ্য ভভাললভ চন্য 

০৮/০২/২০১৬-এভ াংপ্রিষ্ট 

অনুপ্রপালক ঢথ্য ঘায়া লয়। 

ঘমফাদ 

১৭ গ্রফা: নুরুম ইমাফ, াা দাং : 

২/৩৮৪, তপ্রক্ষড গ্রাদাভ গ্রঝে 

(ছাউঘভ), লাচাপ্রভাক, ঠাওা, 

১২০৭,  

আলতলদভ ঢাপ্রভঔ: 

২৩/০২/২০১৬ 

প্র.প্র.এ. ওযাটাভ ওফ িওঢিাভ 

অপ্রপলবালকভ প্ররলয় গৃলীঢ 

প্রোন্ত।  

আলতদওাভীলও 

০৭/০৩/২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য 

ভভাল ওভা লয়। 

 

১৮ গ্রফাোঃ কুতু উপ্রদ্দদ, প্রধঢা : 

ফভহুফ গ্রফৌমপী প্রনউপ্রদ্দদ, ফাঢা 

: ফভহুফা সুপ্রনয়া ঔাতুদ, c/o 

প্রফভাপ্রড়, গ্রধাে : নুরুল্যানৄভ, 

মক্ষ্মীনৄভ, আলতলদভ ঢাপ্রভঔ:  

১৫/০২/২০১৬  

MES (Military Engineering 

Service)-এভ ধত সৃচদ াংক্রান্ত। 

আলতদওাভীলও 

০৩/০৩/২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য 

ভভাল ওভা লয়। 

ঢিফালদ 

ঢথ্য 

ওপ্রফযলদ 

আপ্রধম 

ঘমফাদ 

আলঙ। 

১৯ চদা গ্রফাোঃ দাপ্রফ আললফত, 

প্রধঢা :  আবু আললফত 

আপ্রফনুজ্জাফাদ, ফাঢা : গ্রলালদ 

আভা চাফাদ, ফ্ল্যাঝ-প্র, াপ্রড় 

দাং-৮, গ্রভাট দাং-১৯, প্রদকুি- ২, 

প্রঔমলক্ষঢ, ঠাওা ১২২৯,  

আলতলদভ ঢাপ্রভঔ: 

ফলাফান্য লাইলওাঝ ি  আপ্রধম 

প্রপালকভ প্রদলত িযদাভ আলমালও 

২০০৫ ালমভ িওলেভ 

গ্রঝওপ্রদওযাম অপ্রনালভভ ধত 

াংক্রান্ত ঢথ্য।  

আলতদওাভীলও 

২৮/০৩/২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য 

ভভাল ওভা লয়। 
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০৬/০৩/২০১৬ 

২০ চদা যাংওভ ঘন্দ্র ওফ িওাভ, 

াকভ পদ, ওফ িওাভ ধপ্রট্ট ড়ও, 

নৄভাদ াচাভ, ধটুয়াঔামী- 

৮৬০০, আলতলদভ ঢাপ্রভঔ : 

০৬/০৩/২০১৬ 

ভঢ ভওাভী ওফ িঘাভীলতভ 

অনুতাদ িপ্রওিঢ ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও 

২৯/০৩/২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য 

ভভাল ওভা লয়। 

 

২১ চদা গ্রযঔ ভপ্রউম ইমাফ,  

১৩৬/১, ধপ্রিফ ওানরুম (৫ফ 

ঢমা), আকাভকাঁ, ঠাওা, 

আলতলদভ ঢাপ্রভঔ : 

২২.০৩.২০১৬ 

‘াাংমালতয ইদপ্রেটউঝ অ 

এযাটপ্রফপ্রদলেযদ অযান্ড 

ম্যালদচলফন্ট াংক্রান্ত ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও 

৩১/০৩/২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য 

ভভাল ওভা লয়। 

ঢথ্য 

ওপ্রফয

গ্রদ 

আপ্রধম 

ঘমফাদ 

২২ গ্রফালাম্মত প্রভয়াচ উপ্রদ্দদ, 

লওাভী প্রযক্ষও (ইাংলভপ্রচ), 

তয়তনৄভ ওযান্টদলফন্ট গ্রাট ি 

লাইস্কুম, তয়তনৄভ গ্রদাপ্রদা, 

দীমনাফাভী, আলতলদভ ঢাপ্রভঔ : 

০৪/০৪/২০১৬ 

এোপ্রব্লযলফন্ট ম্যানুলয়ম পপ্রময়ুফ-

১, ২০০৯ এাং এোপ্রব্লযলফন্ট 

ম্যানুলয়ম পপ্রময়ুফ-২, ২০১০-এ 

অন্তর্ভ িি ৩ট ধত্র। 

আলতদওাভীলও ১১/০৫/২০১৬ 

ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য ভভাল ওভা 

লয়। 

 

২৩ ঢথ্য ওপ্রফযদ এভ  

২৩/০৩/২০১৬  ঢাপ্রভলঔভ ধত্র।  

‘াাংমালতয ইদপ্রেটউঝ অ 

এযাটপ্রফপ্রদলেযদ অযান্ড 

ম্যালদচলফন্ট াংক্রান্ত ঢথ্যাপ্রত। 

আলতদওাভীলও 

০৯/০৬/২০১৬ ঢাপ্রভলঔ ঢথ্য 

ভভাল ওভা লয়। 

 

 

 

9.0 তাপ্রভদ্রয প্রদভদ  দাভী উন্নয়দাংক্রান্ত ওাব িক্রফ 

 

9.1 চদিযালদভ তক্ষঢা  ক্ষফঢা বৃপ্রেভ মলক্ষয গৃলীঢ ওাব িক্রফ াস্তাপ্রয়ঢ ললম তাপ্রভদ্রযপ্রদভদ  দাভীভ 

ক্ষফঢায়দল অণ িনদপ্রঢও উন্নয়লদ গুরুেনড ি অতাদ ভাঔল। অণ িনদপ্রঢও, প্রযক্ষা, াফাপ্রচও  াাংস্কৃপ্রঢও 

গ্রক্ষলত্র ফপ্রলমালতভ অাংযেলড প্রদপ্রিঢওভলডভ চন্য ঘাওপ্রভলঢ ফপ্রলমালতভ চন্য ভওাভ আলভাপ্রধঢ গ্রওাঝা 

ধেপ্রঢ বণাবণপাল অনুভড ওভা লয় এাং ফপ্রলমালতভ ক্ষফঢা বৃপ্রেভ চন্য িলয়াচদীয় িপ্রযক্ষলডভ 

আলয়াচদ ওভা লয়। নলম ফপ্রলমাকড ঘাওপ্রভল প্রপ্রপন্ন অণ িনদপ্রঢও ওফ িওালন্ড অপ্রথও লালভ িৃি ললচ্ছদ 

এাং স্বামম্বী ললয় উঞলঙদ। নলম তাপ্রভদ্রযপ্রদভদ  দাভী উন্নয়দ েভাপ্রিঢ ললচ্ছ। 

9.1.1 ফাঞ ধব িালয় ভওাপ্রভ ধপ্রমপ্র/লিাোলফভ ওাব িওভ াস্তায়লদ তক্ষ চদম প্রদলয়াক 

র্তডভম ধব িালয় ভওালভভ তাপ্রভদ্রয প্রলফাঘদভমও দাদা থভলদভ ওফ িসূপ্রঘ বণা-টআভ, প্রচআভ, 

এনএনটপ্রব্লউ, প্রপপ্রচএন, প্রপপ্রচপ্রট ইঢযাপ্রত ভলয়লঙ। এ ওফ িসূপ্রঘ িডয়দ  াস্তায়লদ ফাঞ িযালদ 

ওফ িভঢ ওফ িঘাভীকড গুরুেনড ি ভূপ্রফওা ধামদ ওলভ। ঢা ঙাড়া র্তডভম ধব িালয় ভওালভভ তাপ্রভদ্রযপ্রদভদ 

ওফ িসূপ্রঘগুলমা ভমঢ ফপ্রলমালতভ ফাধ্যলফ াস্তাপ্রয়ঢ ললয় ণালও। এলঢ দাভীভ অণ িনদপ্রঢও ওলফ ি িলয খলঝ 

 দাভীভ ক্ষফঢায়দ লয়। ভওালভভ াফাপ্রচও প্রদভাধিাভমও ওফ িসূপ্রঘ গ্রবফদ–প্রথা পাঢা, য়ে পাঢা 

এাং ঙাত্রীলতভ চন্য প্রযক্ষা উধবৃপ্রি ওফ িসূপ্রঘ াস্তায়লদ ফাঞিযালদভ ওফ িঘাভীকড গুরুেনড ি ভূপ্রফওা 

ভালঔদ। উপ্রেপ্রঔঢ ওফ িসূপ্রঘ নম াস্তায়লদভ নলম তাপ্রভদ্র প্রলফাঘদ লয় এাং দাভীভ াপ্র িও ওল্যাড  
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ধাপ্রভাপ্রভও উন্নয়দ খলঝ। এ ওফ িসূপ্রঘভ ফিয়ও প্রললল প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময়  উধলচমা প্রদ িালী অপ্রনাভ ধলত িপ্রঢঙভ উধভেি ওফ িঘাভীলতভ প্রনঝপ্রমে তঢপ্রভ 

ওলভ চদিযাদ ফন্ত্রডাময় ধতায়দ ওলভ ণালও।  

9.1.2 ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীলতভ ওল্যাডভমও ব্যস্থাধদা

প্রঘপ্রওৎা গ্রা  প্রঘপ্রওৎাভ চন্য ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীলতভলও িতি আপ্রণ িও অনুতাদ ঢাঁলতভ স্বাস্থয ঝুঁপ্রও 

ওফায় এাং ঢাঁলতভলও ওফ িক্ষফ ভালঔ। এভ নলম ওফ িলক্ষলত্র ঢাঁলতভ উৎধাতদযীমঢা বৃপ্রে ধায়। ঢা ঙাড়া 

ওফ িঘাভীলতভ গ্রঙলম-গ্রফলয়লতভ চন্য প্রযক্ষাবৃপ্রি ঢাঁলতভ প্রযক্ষা ওাব িক্রফ অব্যালঢ ভাঔলঢ এাং এওট ক্ষফ 

চদযপ্রিলঢ রূধান্তলভ লায়ঢা ওলভ। ওফ িভঢ অস্থায় ভতুযভডওাভী এাং স্থায়ীপাল অেলাপ্রদচপ্রদঢ 

ওাভলড ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য এওওামীদ অনুতালদভ অণ ি  ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী লাধাঢাম ললঢ 

তপ্রভদ্র ওফ িঘাভীলতভ িতি স্বাস্থয গ্রা তাপ্রভদ্রয প্রদভলদ উলেঔলবাগ্য অতাদ ভাঔলঙ। ফপ্রলমালতভ এওট 

লড়া অাংয ভওাপ্রভ ঘাওপ্রভলঢ প্রদলয়াপ্রচঢ, বাঁভা ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী লাধাঢাম ললঢ প্রঘপ্রওৎা গ্রা  

ওফ িঘাভী ওল্যাড গ্রাট ি ললঢ প্রঘপ্রওৎাল অন্যান্য ঔালঢ আপ্রণ িও লায়ঢা গ্রধলয় ণালওদ। নৄরুর ভওাপ্রভ 

ওফ িঘাভীলতভ ন্যায় ফপ্রলমা ওফ িঘাভীলতভ গ্রঙলম-গ্রফলয়ভা প্রযক্ষাবৃপ্রি াত আপ্রণ িও লায়ঢা এাং ওফ িঘাভী 

ওল্যযড গ্রালট িভ ওাপ্রভকভী িপ্রযক্ষড গ্রওন্দ্র ললঢ িপ্রযক্ষড গ্রধলয় ণালওদ। এ থভলদভ ওফ িসূপ্রঘ ফালচভ 

াপ্র িও তাপ্রভদ্রযপ্রলফাঘদ এাং দাভী উন্নয়লদ ভূপ্রফওা ভালঔ। চদিযাদ ফন্ত্রডাময় ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ 

ালচঝ এাং ২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯ অণ িঙলভভ ালচঝ িলক্ষধলড প্রদম্নপ্রড িঢ ভাদ্দ গ্রভলঔলঙ : 

 

9.1.2.1                    তাপ্রভদ্রয প্রদভদ  দাভী উন্নয়দ িপ্রওিঢ ভাদ্দ            

লাচাভ ঝাওায়

প্রভড ালচঝ 

২০১৬-১৭ 

িলক্ষধদ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

তাপ্রভদ্রয প্রদভদ ১০১৫,৪৫,৪৯ ১০১৬,৪৩,০০ ১১৫৭,১০,৬৬ 

দাভী উন্নয়দ ২১০,১০,৪৭ ১৭৯,০০,৯৪ ১৮০,০৬,২৩ 

 

9.1.3 ¸iæZ¡c~Y© c‡` bvix Kg©Pvix c`vqb 

ভওাভ দাভীভ ক্ষফঢায়লদ িচাঢলন্ত্রভ ওফ িঘাভী প্রদলয়ালক ফপ্রলমালতভ চন্য ১০% গ্রওাঝা াংভক্ষড ওলভলঙ। 

দাভী প্রযক্ষা উন্নয়লদ ভওালভভ গৃলীঢ ওফ িসূপ্রঘভ নমস্বরূধ ভওাপ্রভ/অভওাপ্রভ ওফ িলক্ষলত্র দাভীভ অাংযেলড 

ধব িায়ক্রলফ িপ্রঢঙভ বৃপ্রে ধালচ্ছ। াংভপ্রক্ষঢ গ্রওাঝাভ ধাযাধাপ্রয গ্রফথা গ্রওাঝায় গ্রবাগ্যঢাভ প্রপপ্রিলঢ 

ফপ্রলমাভা ভওাপ্রভ ঘাওপ্রভলঢ প্রদলয়াক ধালচ্ছ। প্রঘ, গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়, এাং উধলচমা প্রদ িালী 

অপ্রনালভভ গুরুেনড ি ধলত দাভী ওফ িঘাভী প্রদলয়াক ধালচ্ছদ। ঢিফালদ প্রঘ ধলত ৬চদ, গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় ধলত ৯চদ এাং উধলচমা প্রদ িালী অপ্রনাভ ধলত ৭১চদ দাভী ওফ িঘাভী ওফ িভঢ। Statistics 

of Civil Officers and Staff, 2012, 2013, 2014 এাং 2015 অনুবায়ী িচাঢলন্ত্রভ 

ওলফ ি িপ্রঢঙভ দাভীভ অাংযেলড বৃপ্রে ধালচ্ছ। প্রদলম্ন ৩ ঙলভভ তুমদাভমও াভপ্রড িতাদ ওভা ললমা : 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2015 
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গ্রেটপ্রপপ্রিও ফপ্রলমা ওফ িঘাভী প্রভড 

গ্রেট ফন্ত্রডাময়/প্রপাক 

(প্রঘাময়) 

তপ্তভ/অপ্রথতপ্তভ স্বায়িযাপ্রঢ 

াংস্থা/ওলধ িালভযদ 

গ্রফাঝ 

১ফ গ্রেপ্রড (৯ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেট) ৬১৯ ১৫১১৮ ১০২৫৯ ২৫৯৯৬ 

২য় গ্রেপ্রড (১০ফ গ্রেট) ৪০১ ৫২০৮৭ ৪৮৮৮ ৫৭৩৭৬ 

৩য় গ্রেপ্রড (১১ঢফ–১৭ঢফ গ্রেট) ৪২৪ ২৩৬৫৪০ ৮৪১৮ ২৪৫৩৮২ 

৪ণ ি গ্রেপ্রড (১৮ঢফ–২০ঢফ গ্রেট) ৪২০ ৪৪৬০৬ ৪৫৭৪ ৪৯৬০০ 

গ্রফাঝ ১৮৬৪ ৩৪৮৩৫১ ২৮১৩৯ ৩৭৮৩৫৪ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2014 
 

গ্রেটপ্রপপ্রিও ফপ্রলমা ওফ িঘাভী প্রভড 

গ্রেট ফন্ত্রডাময়/প্রপাক 

(প্রঘাময়) 

তপ্তভ/অপ্রথতপ্তভ স্বায়িযাপ্রঢ 

াংস্থা/ওলধ িালভযদ 

গ্রফাঝ 

১ফ গ্রেপ্রড (৯ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেট) ৬১০ ১৪৩৪৫ ৮৬৮২ ২৩৬৩৭ 

২য় গ্রেপ্রড (১০ফ গ্রেট) ৩৭০ ৪৮১৪৯ ৪৫২২ ৫৩০৪১ 

৩য় গ্রেপ্রড (১১ঢফ–১৭ঢফ গ্রেট) ৪১৫ ২৩৯০০৮ ৭৩৮৯ ২৪৬৮১২ 

৪ণ ি গ্রেপ্রড (১৮ঢফ–২০ঢফ গ্রেট) ৪০০ ৪২৫৩৭ ৪১৫৪ ৪৭০৯১ 

গ্রফাঝ ১৭৯৫ ৩৪৪০৩৯ ২৪৭৪৭ ৩৭০৫৮১ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2013 
 

গ্রেটপ্রপপ্রিও ফপ্রলমা ওফ িঘাভী প্রভড 

গ্রেট ফন্ত্রডাময়/প্রপাক 

(প্রঘাময়) 

তপ্তভ/অপ্রথতপ্তভ স্বায়িযাপ্রঢ 

াংস্থা/ওলধ িালভযদ 

গ্রফাঝ 

১ফ গ্রেপ্রড (৯ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেট) ৫৫৩ ১১৫৪৯ ৭৯০৪ ২০০০৬ 

২য় গ্রেপ্রড (১০ফ গ্রেট) ৩৩৩ ৩৯৩৯০ ৪২৬২ ৪৩৯৮৫ 

৩য় গ্রেপ্রড (১১ঢফ–১৭ঢফ গ্রেট) ৩৬১ ১৬৯৯৪৮ ৬৫৭৮ ১৭৬৮৮৭ 

৪ণ ি গ্রেপ্রড (১৮ঢফ–২০ঢফ 

গ্রেট) 

৩৭৬ ৪৩৫২৯ ৪০২১ ৪৭৯২৬ 

গ্রফাঝ ১৬২৩ ২৬৪৪১৬ ২২৭৬৫ ২৮৮৮০৪ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2012 
 

গ্রেটপ্রপপ্রিও ফপ্রলমা ওফ িঘাভী প্রভড 

গ্রেট ফন্ত্রডাময়/প্রপাক 

 (প্রঘাময়) 

তপ্তভ/অপ্রথতপ্তভ স্বায়িযাপ্রঢ 

াংস্থা/ওলধ িালভযদ 

গ্রফাঝ 

১ফ গ্রেপ্রড (৯ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেট) ৪৮৯ ১১৫৯০ ৬৮৮৩ ১৮৯৪২ 

২য় গ্রেপ্রড (১০ফ গ্রেট) ৩২১ ১৬৩২৮ ৩৭৬৯ ২০৪১৮ 

৩য় গ্রেপ্রড (১১ঢফ–১৭ঢফ গ্রেট) ৩৫৫ ১৬০৫৫৪ ৬০০৫ ১৬৬৯১৪ 

৪ণ ি গ্রেপ্রড (১৮ঢফ–২০ঢফ গ্রেট) ৩৩৭ ৪২৮৫৯ ৩৩৭৫ ৪৬৫৭১ 

গ্রফাঝ ১৫০২ ২৩১৩৩১ ২০০১২ ২৫২৮৪৫ 
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উধলভ প্রড িঢ ৪ট াভপ্রড ধব িালমাঘদা ওলভ গ্রতঔা বায় গ্রব, প্রকঢ ৩ ঙলভভ ফলধ্য িচাঢলন্ত্রভ ওলফ ি দাভী ওফ িঘাভীভ 

াংখ্যা বৃপ্রে গ্রধলয়লঙ।  

9.1.4 ভওাভী ওফ ি ওপ্রফযদ ওর্তিও প্র.প্র.এ. ধভীক্ষাভ ফাধ্যলফ প্রপ্রপন্ন ওযাটালভ প্রদলয়াকিাপ্ত ৯ফ গ্রেলটভ 

ওফ িঘাভীলতভ ফলধ্য দাভী ওফ িঘাভীভ াংখ্যা ক্রফািলয় বৃপ্রে ধালচ্ছ। প্র.প্র.এ. ধভীক্ষাভ ফাধ্যলফ প্রপ্রপন্ন 

ওযাটালভ ফপ্রলমালতভ চন্য াংভপ্রক্ষঢ ১০% গ্রওাঝাভ অপ্রঢপ্রভি গ্রফথা গ্রওাঝায় দাভী প্রদলয়াক ধালচ্ছদ। 

প্রদলম্ন ২৮ঢফ প্রপ্রএ গ্রণলও ৩৪ঢফ প্র.প্র.এ. ধব িন্ত দাভী ওফ িঘাভীভ প্রদলয়ালকভ ঢথ্য িতাদ ওভা ললমা : 

 

ক্রপ্রফও প্রভড াংখ্যা 

০১ 

২৮ ঢফ প্র.প্র.এ. 

নৄরুর ১৪৭৭ 

ফপ্রলমা ৬৫৫ 

গ্রফাঝ ২১৩২ 

০২ 

২৯ঢফ প্র.প্র.এ. 

নৄরুর ১১১৬ 

ফপ্রলমা ৪৪০ 

গ্রফাঝ ১৫৫৬ 

০৩ 

৩০ঢফ প্র.প্র.এ. 

নৄরুর ১৫৮১ 

ফপ্রলমা ৭২৭ 

গ্রফাঝ ২৩০৮ 

০৪ 

৩১ঢফ প্র.প্র.এ. 

নৄরুর ১৩৫১ 

ফপ্রলমা ৫৬৯ 

গ্রফাঝ ১৯১০ 

০৫ 

৩২ঢফ প্র.প্র.এ. 

নৄরুর ৭২৯ 

ফপ্রলমা ৯১০ 

গ্রফাঝ ১৬৩৯ 

০৬ 

৩৩ঢফ প্র.প্র.এ. 

নৄরুর ৫১০২ 

ফপ্রলমা ৩২১২ 

গ্রফাঝ ৮৩১৫ 

০৭ 

৩৪ ঢফ প্র.প্র.এ. 

নৄরুর ১৩০৫ 

ফপ্রলমা ৭৪৪ 

গ্রফাঝ ২০৪৯ 
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10.0 RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi      `ßi/ms¯’vi cwiwPwZ I Kvh©µg 

 

10.1 evsjv‡`k †jvK-cÖkvmb cÖwk¶Y †K› Ö̀ (we.wc.G.wU.wm.) 

10.1.1 াাংমালতয গ্রমাও-িযাদ িপ্রযক্ষড গ্রওন্দ্র (প্র.প্রধ.এ.ট.প্র.) গ্রতলযভ যীর িস্থাদীয় িপ্রযক্ষড িপ্রঢষ্ঠাদ। ১৯৮৪ 

প্রিোলে ঘাভট িপ্রযক্ষড িপ্রঢষ্ঠাদ-ন্যাযদাম ইদপ্রেটউঝ অ ধাপ্রমও এযাটপ্রফপ্রদলেযদ (প্রদধা); প্রপ্রপম 

অপ্রনা ি গ্রিপ্রদাং এওালটফী (গ্রওাঝা); াাংমালতয এযাটপ্রফপ্রদলেটপ োন ওলমচ (প্র.এ.এ.প্র.) এাং 

োন গ্রিপ্রদাং ইদপ্রেটউঝ (এ.ট.আই.)-গ্রও এওীভূঢ ওলভ এওট চাঢীয় িপ্রযক্ষড িপ্রঢষ্ঠাদ িপ্রঢষ্ঠা ওভা 

লয়। িপ্রঢষ্ঠামগ্ন গ্রণলওই গ্রওন্দ্রলও এওট প্রশ্বফালদভ িপ্রঢষ্ঠালদ উন্নীঢওভলডভ িলঘষ্টা অব্যালঢ আলঙ। গ্র 

মলক্ষয গ্রওলন্দ্রভ প্রপ্রপন্ন িপ্রযক্ষড ওফ িসূপ্রঘভ ফপ্রটউমগুলমালঢ ভৄপ্রিভেলেভ ইপ্রঢলা, কডঢাপ্রন্ত্রও ভল্যলাথ, 

তাপ্রভদ্রযপ্রলফাঘদ, ফাদ িত উন্নয়দ, তপ্রশ্বও উòvয়দ, চমায়ু ধপ্রভঢিদ  ধপ্রভলয াংভক্ষড, 

এ.প্রট.প্রচ., দাভীভ ক্ষফঢায়দ, আই.প্র.ট. এাং ই-কপন্যিান্প িভৃপ্রঢ প্ররয় অন্তর্ভ িি লয়।

 

10.1.2 we.wc.G.wU.wm. evsjv‡`k wmwfj mvwf©m K¨vWvify³ wewfbœ ch©v‡qi Kg©Pvix‡`i Rb¨ †Kvi †Kvm© 

cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| GLv‡b hyM¥mwPe I mgch©v‡qi Kg©PvixM‡Yi Rb¨ wmwbqi ÷vd †Kvm© 

(Gm.Gm.wm.), DcmwPe I mgch©v‡qi Kg©Pvix‡`i Rb¨ D”PZi cÖkvmb I Dbœqb †Kvm© 

(G.wm.G.wW.) Ges 9g †MÖ‡Wi bexb Kg©Pvix‡`i Rb¨ eywbqvw` cÖwk¶Y †Kv‡m©i e¨e ’̄v Kiv nq| 

eQ‡i G ai‡bi Kg‡ewk 13wU †Kvm© AbywôZ nq| Zv Qvov cwiewZ©Z cwiw ’̄wZ I Pvwn`vi 

cwi‡cÖwÿ‡Z miKvwi/AvavmiKvwi/¯̂vqËkvwmZ/†emiKvwi cÖwZôv‡bi Kg©Pvix‡`i Rb¨ wewfbœ 

ai‡bi †Kvm© (Training of Trainers (ToT) Course, e-Government Management Course, 

Project Management Course, Financial Management Course, Human Resource Planning 

Course, Modern Office Management Course) cwiPvjbv Kiv nq| AwaKš‘ mwPe c`gh©v`vi 

Kg©Pvix‡`i Rb¨ jvÂ UvBg/wWbvi UvBg †Kvm©, AwZwi³ mwPe‡`i Rb¨ 'Policy, Planning and 

Management Course' Ges 40 eQi eq‡mvaŸ© K¨vWvi I bb-K¨vWvi Kg©Pvix‡`i Rb¨ we‡kl 

eywbqvw` †Kvm© cwiPvjbv Kiv n‡”Q| G mKj †Kv‡m© eQ‡i cÖvq 1300Rb Kg©Pvix‡K cÖwkÿY 

†`Iqv nq| cÖwkÿ‡Yi cvkvcvwk we.wc.G.wU.wm. M‡elYv I cÖKvkbvg~jK KvR Ges wewfbœ wel‡q 

Kg©kvjv I †mwgbvi Av‡qvRb K‡i wewfbœ gš¿Yvjq I wefvM‡K ¸iæZ¡c~Y© wel‡q mycvwik †ck K‡i 

_v‡K| 9g †MÖ‡W wb‡qvMcÖvß bexb K¨vWvi Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY RU wbim‡bi Rb¨ "we.wc.G.wU.wm.-

এভ ZË¡veav‡b AviI 10wU cÖwZôv‡b eywbqvw` cÖwkÿY †Kvm© cwiPvjbvi e¨e¯’v †bIqv n‡q‡Q|  

10.1.3 2015-16 A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©µg 

10.1.3.1 cÖwkÿY :  
cÖwZ‡e`bvaxb mg‡q we.wc.G.wU.wm.-গ্রঢ ২৩ট প্রপ্রপন্ন গ্রওাল ি 9g I Z`~aŸ© গ্রেলটভ Kg©PvixMY 

wb¤œewY©Z cÖwkÿY †Kv‡m© AskMÖnY K‡ib :  
ক্রপ্রফ

ও  

গ্রওাল িভ দাফ াংখ্যা অাংযেলডওাভীভ াংখ্যা কৃঢওাব ি িপ্রযক্ষডাণী 

১ ধপ্রমপ্র, েযাপ্রদাং অযান্ড ম্যালদচলফন্ট ২ট ২৮চদ ২৮চদ 
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গ্রওা ি  

২ এ.এ.প্র. ৫ট ১৩৩চদ ১৩৩চদ 

৩ এ.প্র.এ.প্রট.  ৬ট ১৪৮চদ ১৪৮চদ 

৪ বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড গ্রওা ি ৪ট ১৩০৫চদ ১২৯৬চদ 

৫ প্রলযর গ্রওা ি (2nd Special 

Foundation Training Course 

for BCSIR Officials, 1st SFTC 

for DoICT Officials এাং 2nd 

SFTC for DoICT Officials 

৪ট ১২৪চদ ১২৪চদ 

৬ Result Based Project 

Identification and Design by 

FAO 

২ট ৩৯চদ ৩৯চদ 

গ্রফাঝ ২৩ট ১৭৭৭চদ ১৭৬৮চদ 

    

 

10.1.3.2 ৩৭ট গ্রপ্রফদাভ/য়াওিযধ/ওদনালভন্প-এ প্রপ্রপন্ন ধতফব িাতাভ গ্রফাঝ ৪২৮৮চদ ওফ িঘাভী অাংযেলড 

ওলভদ। 

ক্রপ্রফও ওফ িযামা/য়াওিযধ াং

খ্যা 

অাংযেলডওাভীভ াংখ্যা 

1  শুোঘাভ প্ররয়ও ওফ িযামা ২৯ট ৩৩১৯চদ 

2  প্রনটব্যাও গ্রপ্রফদাভ (PPMC, 

SSCএাংACAD) 

৩ট ২৫৩চদ 

3  ‘Challenges of Megacities in 

Developing Countries’ প্ররয়ও 

গ্রপ্রফদাভ 

০১ট ৩২৬চদ 

4 Inclusive & Accountable 

Governance in South Asia যীর িও 

আন্তচিাপ্রঢও ওদনালভন্প 

১ট ৩৩১চদ 

 

৫ অন্যান্য ওফ িযামা ৩ট ৫৯চদ 

গ্রফাঝ ৩৭ট ৪২৮৮চদ 

 

10.1.3.3 2015-16 A_©eQ‡i we.wc.G.wU.wm-এভ প্রপ্রপন্ন ধতফব িাতাভ ৭৭চদ ওফ িঘাভী Foreign Exposure 

Visit & Study Tour এ অাংযেলড ওলভদ; 

10.1.3.4 we.wc.G.wU.wm. 2015-16 A_©eQ‡i াপ্রর িও ওফ িিাতদ চুপ্রি অনুবায়ী প্রদম্নপ্রড িঢ ানল্য অচিদ 

ওলভলঙ : 
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ক্রপ্রফও ওাব িক্রফ ওফ িিাতদ সূঘও মক্ষযফত্রা অচিদ লাভ 

১ াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ ি  জুপ্রটপ্রযয়াম 

াপ্রপ িল দপ্রদভেি ওফ িঘাভীলতভ চন্য 

বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড গ্রওা ি। 

িপ্রযক্ষডাণীভ াংখ্যা ১,০০০ ৯৩৮ ৯৪% 

২ াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ িলভ উধপ্রঘ এাং 

ফফালদভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য উচ্চঢভ িযাদ 

 উন্নয়দ গ্রওা ি।  

িপ্রযক্ষডাণীভ াংখ্যা ১৮০ ২০৫ 
১১৯.৪৪

% 

৩ াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ িলভ ভেগ্মপ্রঘ এাং 

ফফালদভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য প্রপ্রদয়ভ োন 

গ্রওা ি। 

িপ্রযক্ষডাণীভ াংখ্যা 

১২৫ ১৩২ ১০৫% 

৪ াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ িলভ অপ্রঢপ্রভি প্রঘ 

এাং ফফালদভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য ধপ্রমপ্র 

োপ্রদাং অযান্ড ম্যালদচলফন্ট গ্রওা ি। 

িপ্রযক্ষডাণীভ াংখ্যা ৪০ ৩১ ৭৭% 

৫ গ্রওা ি ওাপ্রভকুযমাফ লামদাকাতওভড। 
লামদাকাতকৃঢ প্ররয়স্তু ১২ ২১ ১৭৫% 

৬ স্বেলফয়াপ্রত  প্রলযর িপ্রযক্ষড গ্রওা ি। িপ্রযক্ষডাণীভ াংখ্যা ৩২০০ ৬৭২১ ২১০% 

৭ প্রদচস্ব ওফ িঘাভীলতভ চন্য আলয়াপ্রচঢ 

িপ্রযক্ষড  
িপ্রযক্ষডাণীভ াংখ্যা ৮০ ২৯৮ ৩৭৩% 

৮ ট.প্রওউ.এফ. িওলেভ আঢায় উন্নয়দভমও 

ওাব িক্রফ 
াস্তায়দকৃঢ িওে ৩৫০ ৮০০ ২২৯% 

৯ উন্নয়দ িওে তপ্রমম িস্তুঢ িরস্তুঢকৃঢ উন্নয়দ 

িওে তপ্রমম 
১ ৩ ৩০০% 

১০ টভপ্রফঝপ্রভভ উন্নয়দ  ভক্ষডালক্ষড টভপ্রফঝপ্রভ 

ভক্ষডালক্ষড ৬ ৬ 
১০০% 

 

১১ বাদালদ ভক্ষডালক্ষড বাদালদ 

ভক্ষডালক্ষড ১২ ১৫ ১২৫% 

১২ কলরডা ধপ্রভঘামদা কলরডা ওফ িিাতদ 
২ ৩ ১৫০% 

১৩ িওাযদা িওাযদাভ াংখ্যা ৮ ১২ ১৫০% 

 

10.1.3.5 ভওাপ্রভ ওফ ি িাতদ ব্যস্থাধদা যীর িও প্রদম্নপ্রড িঢ ২০ খণ্টা ব্যাধী িপ্রযক্ষড অনুপ্রষ্ঠঢ লয় : 

 

ক্রপ্রফও িপ্রযক্ষলডভ দাফ অাংযেলডওাভীভ 

াংখ্যা 

১ ৯ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেলটভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য ধপ্রভঘাপ্রমঢ ভওাপ্রভ ওফ ি িাতদ 

ব্যস্থাধদা যীর িও িপ্রযক্ষড 

২৫চদ 

 

২ ১৩ঢফ গ্রেলটভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য ধপ্রভঘাপ্রমঢ ভওাপ্রভ ওফ ি িাতদ ব্যস্থাধদা 

যীর িও িপ্রযক্ষড 

৩২চদ 
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৩ ২০ঢফ গ্রেলটভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য ধপ্রভঘাপ্রমঢ ভওাপ্রভ ওফ ি িাতদ ব্যস্থাধদা 

যীর িও িপ্রযক্ষড 

২৫চদ 

 

10.1.3.6 প্র.প্রধ.এ.ট.প্র.-এভ ২০১৫-১৬ অণ িঙলভ াস্তায়দাথীদ IPS-TQM উন্নয়দ িওলেভ প্রদম্নরূধ 

অেকপ্রঢ অপ্রচিঢ লয়  

 

ক্রপ্রফও 

দাং 
িওলেভ দাফ  গ্রফয়াত 

িওলেভ ব্যয় (মক্ষ 

ঝাওায়) 

২০১৫-১৬ 

অণ ি ঙলভ  

ভাদ্দ 

৩১  জুমাই   

২০১৬ ধব িন্ত 

ব্যয় 

৩১  জুমাই   

২০১৬ ধব িন্ত 

াস্ত অেকপ্রঢ গ্রফাঝ JICA প্রচপ্র 

১ Improving Public Services 

through  Total Quality 

Management (IPS-

TQM)িওে। 

(জুমাই ২০১৩ গ্রণলও জুদ 

২০১৮ ধব িন্ত) 

৬৫১১.১

৪ 

৪৮৫১.৫

৪ 

১৬৫৯.৬

০ 

৪০৭.০০ ৪০৬.৪৮ 

(৯৯.৮৭%

) 

২৭% 

10.1.3.7 ঢথ্য অপ্রথওাভ আইদ, ২০০৯-এভ আলমালও  িলযর ০৬/০৯/২০১৫ গ্রওন্দ্র এাং আ্চবপ্রমও গ্রওলন্দ্রভ ঢথ্য 

ভভাললভ চন্য ৫চদ তাপ্রয়েিাপ্ত ওফ িওঢিা প্রদলয়াক ওভা লয়। কঢ আকে ২০১৫ ফাল ৩য় িচলন্ভ 

প্রটলচদ ঘাঝ িাভ তঢপ্রভ লয়। প্রটলচদ ঘাঝ িাভটলঢ াাংমালতয গ্রমাও-িযাদ িপ্রযক্ষড গ্রওলন্দ্রভ ঢথ্য 

িতালদভ চন্য তাপ্রয়েিাপ্ত ওফ িওঢিা এাং আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ  ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ, ই-

গ্রফইম ঠিওাদাল িওায ওভা লয়।  

10.1.4 ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ ওফ িধপ্রভওেদা 

10.1.4.1 আকাফী অণ িঙলভ প্র.প্রধ.এ.ট.প্র. প্রদম্নপ্রড িঢ িপ্রযক্ষড গ্রওা িভল আলয়াচলদভ মক্ষযফাত্রা প্রদথ িাভড 

ওলভলঙ : 

 

ক্রপ্রফ

ও 

গ্রওাল িভ দাফ গ্রওাল িভ 

াংখ্যা 

ওাপ্রঙ্খঢ 

িপ্রযক্ষডাণীভ 

াংখ্যা (িপ্রঢ 

গ্রওাল ি) 

 িপ্রদম্ন 

েলডলবাগ্য 

িপ্রযক্ষডাণীভ 

াংখ্যা 

 িাপ্রথও 

েলডলবাগ্য 

িপ্রযক্ষডাণীভ 

াংখ্যা 

 িলফাঝ 

িপ্রযক্ষডাণীভ 

াংখ্যা 

১ ধপ্রমপ্র োপ্রদাং অযান্ড 

ম্যালদচলফন্ট গ্রওা ি  

২ট ১৫চদ ১০চদ ১৫চদ ৩০চদ 

২ প্রপ্রদয়ভ োন গ্রওা ি  ৫ট ২৫চদ ২০চদ ২৫চদ ১২৫চদ 

৩ এটপান্পট গ্রওা ি অদ 

এটপ্রফপ্রদলেযদ অযান্ড 

গ্রটলপমধলফন্ট  

৫ট ২৫চদ ২০চদ ২৫চদ ১২৫চদ 

৪ বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  ৪ট ২৫০চদ ২০০চদ ২৫০চদ ১০০০চদ 

৫ মা্চবঝাইফ/প্রটদাভ ঝাইফ 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি 

১ট ২০চদ ১০চদ ২৫চদ ২০চদ 

৬ ৪০ঊর্ধ্ি ওফ িঘাভীলতভ 

চন্য প্রলযর বুপ্রদয়াপ্রত 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  

১ট ৩০চদ ২০চদ 

 

৪০চদ ৩০চদ 
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৭ প্রদ িাঘদ ওপ্রফযদ এভ 

ওফ িঘাভীলতভ চন্য 

প্রলযর বুপ্রদয়াপ্রত 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  

১ট ৩০চদ ২৫চদ ৪০চদ ৩০চদ 

৮ দুদীপ্রঢ তফদ ওপ্রফযদ 

এভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য 

প্রলযর বুপ্রদয়াপ্রত 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  

১ট ৩০চদ ২৫চদ ৪০চদ ৩০চদ 

৯ প্র.আভ.ট.প্র. এভ 

ওফ িঘাভীলতভ চন্য 

প্রলযর বুপ্রদয়াপ্রত 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  

১ট ৩০চদ ২৫চদ ৪০চদ ৩০চদ 

১০ প্র.প্র.এ.আই.আভ. 

এভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য 

প্রলযর বুপ্রদয়াপ্রত 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  

১ট ৩০চদ ২৫চদ ৪০চদ ৩০চদ 

১১ প্রট..আই.প্র.ট. এভ 

ওফ িঘাভীলতভ চন্য 

প্রলযর বুপ্রদয়াপ্রত 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  

১ট ৩০চদ ২৫চদ ৪০চদ ৩০চদ 

 িলফাঝ= ২৩ট    ১৪৮০চদ 

10.1.5 এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ গৃলীঢ ওফ িধপ্রভওেদা 

এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ তক্ষ ফাদিত সৃচলদ আকাফী ২০২৫ ালমভ ফলধ্য প্রপ্রপম াপ্রপ ি  অন্যান্য 

প্রপালকভ ১৭৫০০চদ ওফ িঘাভীলও প্রপ্রপন্ন গ্রওাভ গ্রওা ি  প্রলযর বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড গ্রওাল িভ ফাধ্যলফ 

প্র.প্রধ.এ.ট.প্র. িপ্রযক্ষড িতাদ ওভল। এ ঙাড়া অপ্রথওাংখ্যও ওফ িঘাভীলও িপ্রযক্ষড িতালদভ চন্য 

Enhancement of Training Capacity of BPATC যীর িও িওে গ্রদয়া লয়। িওেট াস্তাপ্রয়ঢ 

ললম আকাফী ২০২৫ ালমভ ফলধ্য আভ িায় ৮০০০চদ ওফ িঘাভীলও গ্রওাভ গ্রওাল িভ ফাধ্যলফ িপ্রযক্ষড 

িতাদ ওভা ম্ভ লল। 

10.1.6 পপ্রষ্যৎ উন্নয়দ ধপ্রভওেদা  

১০.১.৬.১ Vertical Extension of International Training Complex of BPATC যীর িও িওে 

আাদ সুপ্রথা  িপ্রযক্ষড ক্ষফঢা বৃপ্রেভ মলক্ষয আন্তচিাপ্রঢও িপ্রযক্ষড ওফলেক্স পদ ১০ঢমা ধব িন্ত 

ম্প্রাভলডভ িওে িস্তা ওভা লয়। এ িওেট াস্তাপ্রয়ঢ ললম গ্রেপ্রডওক্ষ, ওপ্রিউঝাভ ল্যা  

িপ্রযক্ষডাণীলতভ আাদ সুপ্রথা বৃপ্রে ধাল। িওলেভ ব্যয় প্রদথ িাভড ওভা লয় ৪,৫০০.০০ মক্ষ ঝাওা এাং 

াস্তায়দওাম প্রঢদ ঙভ।  

১০.১.৬.২    Enhancement of Training Capacity of BPATC যীর িও িওে 

গ্রওলন্দ্রভ িপ্রযক্ষড ক্ষফঢা বৃপ্রেভ মলক্ষয গুরুেনড ি এ িওেটভ িস্তা ওভা লয়। গ্রওলন্দ্র ঢিফালদ ৪৯৫চদ 

ওফ িঘাভীভ িপ্রযক্ষলডভ সুপ্রথা ভলয়লঙ। িওেট াস্তাপ্রয়ঢ ললম গ্রওলন্দ্র এওলত্র ১৪০০চদ ওফ িঘাভীভ 

িপ্রযক্ষলডভ সুলবাক সৃপ্রষ্ট লল। িস্তাপ্রঢ িওলে ২১ঢমা প্রপ্রযষ্ট িযাপ্রদও  প্রপ্রন্ডলওঝ পদল ৯০০ 

আদপ্রপ্রযষ্ট টভপ্রফঝপ্রভ, ১০যয্যাপ্রপ্রযষ্ট প্রিপ্রদও, ১৫০০ আদপ্রপ্রযষ্ট ওযালনলঝপ্রভয়া, ২.২৫ প্রওলমাপ্রফঝাভ 

াউন্ডাপ্রভয়াম, ২.২০ প্রওলমাপ্রফঝাভ চপ্রকাং িযাও, সুযয়ালভচ অযান্ড গ্রড্রলদচ প্রলেফ, প্র.প্রধ.এ.ট.প্র.-এভ 
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গ্রৌন্দব িথ িদ ওাচ, ওপ্রিউঝাভ াফেী, বন্ত্রধাপ্রঢ  আাধত্র াংেললভ াংস্থাদ ভাঔা লয়। গ্রফাঝ িওে 

ব্যয় থভা লয় ৭২৬৪৪.০০মক্ষ ঝাওা এাং াস্তায়দওাম থভা লয় জুমাই ২০১৬ গ্রণলও জুদ ২০২১ ধব িন্ত।  

১০.১.৬.৩  Capacity Enhancement of the Core Courses of BPATC যীর িও িওে 

Debt Relief Grant Assistance-Counterpart Fund (DRGA-CF), Government 

of Japan-এভ অণ িায়লদ ৫,০০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্যলয় এ িওলেভ িস্তা ওভা লয়। িওলেভ াস্তায়দওাম 

থভা লয় জুমাই ২০১৬ গ্রণলও জুদ ২০১৯ ধব িন্ত। িওলেভ আঢায় প্র.প্রধ.এ.ট.প্র.-এভ অনুরত তস্যলতভ 

িপ্রযক্ষড িতালদভ ক্ষফঢা বৃপ্রেভ মলক্ষয তলতপ্রযও ফাো ি, প্রটলোফা  যঝ িলওা ি এাং স্থাদীয় িপ্রযক্ষলডভ 

াংস্থাদ ভাঔা লয়। এভ ধাযাধাপ্রয গ্রওাভ গ্রওাল িভ অপ্রন  ১২ট িারুফ আদৄপ্রদওায়দ, ২ট ল্যাাংগুলয়চ 

ল্যা িপ্রঢষ্ঠা, ওাপ্রভকুমাফ উন্নয়দ, স্বাস্থযলা সুপ্রথা প্রথ িঢওভড, ওপ্রিউঝাভ ল্যা, ই-মাপ্রদ িাং টাঝা গ্রন্টাভ, 

প্রপ্রপম াপ্রপ ি দলমচ প্রভলধাপ্রচঝপ্রভ, প্রপ্রপম াপ্রপ ি প্রফউপ্রচয়াফ স্থাধদ এাং ওপ্রিউঝাভ  বন্ত্রধাপ্রঢ 

াংেললভ াংস্থাদ ভাঔা ললয়লঙ।  

১০.১.৭ ই-কপন্যিান্প/ইলদালপযদ প্ররয়ও ওাব িক্রফ 

গ্রওলন্দ্রভ ইলদালপযদ ওাব িক্রফ েভাপ্রিঢ ওভাভ চন্য ১৫/০৫/২০১৬ এওচদ প্রঘন ইলদালপযদ অপ্রনাভ 

এাং ঘাভচদ ওফ িঘাভীলও তস্য ওলভ ইলদালপযদ টফ কঞদ এাং প্রদম্নপ্রড িঢ উলদ্যাকভল েলড ওভা লয় : 

 ক্ষুলত াঢিাভ ফাধ্যলফ গ্রওলন্দ্রভ ওফ িঘাভীকলডভ প্রদওঝ প্রপ্রপন্ন াঢিা, প্রজ্ঞপ্রপ্ত ইঢযাপ্রত গ্রিভড; 

 িপ্রযক্ষডাণীলতভলও ক্ষুলত াঢিাভ ফাধ্যলফ গ্রদাটয  প্রদলত িযদা িতাদ; 

 ইলমলরাপ্রদও অযালঝলন্ডন্প প্রলেফ ঘালু; 

 ইন্টালভওটপ লয়-াইঝ িডয়দ; 

 গুরুেনড ি অপ্রন আলতয  প্রলতয ভ্রফডাংক্রান্ত প্রচ.. লয়-াইলঝ িওায; 

 ধভীক্ষাভমওপাল ই-নাইপ্রমাং ঘালু; এাং 

 িপ্রযক্ষডাণীলতভ অদমাইদ গ্রভপ্রচলষ্ট্রযদ ব্যস্থা ঘালু ওভা লয়। 

১০.১.৮   ICT প্ররয়ও ওাব িক্রফ 

 ও. e- ওাব িক্রফ েভাপ্রিঢওভড 

প্র.প্রধ.এ.ট.প্র. এাং এটুআই এভ ফলধ্য স্বাক্ষপ্রভঢ MoU অনুবায়ী বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড গ্রওা ি (এন.ট.প্র.), 

উচ্চঢভ িযাদ  উন্নয়দ গ্রওা ি (এ.প্র.এ.প্রট.) এাং প্রপ্রদয়ভ োন গ্রওাল ি (এ.এ.প্র.) 

ধভীক্ষাভমওপাল e-Learning Platform ঘালু ওভা লয়। ইলঢাফলধ্য ওম গ্রওাভ গ্রওাল ি e-

Learning Platform নড িােরূলধ ঘালু ওভাভ চন্য e-Learning Platform Development 

-এভ ওাচ ঘমলঙ। 

ঔ. আই.প্র.ট গ্রা  িপ্রযক্ষড 

 প্রপ্রপন্ন গ্রওাল িভ ১৩৩৭চদ িপ্রযক্ষডাণীলও আই.প্র.ট. প্ররয়ও িপ্রযক্ষড িতাদ; 

 প্রপ্রপন্ন গ্রওাল িভ ৩০২চদ িপ্রযক্ষডাণীভ ফিলয় প্রলযর ওপ্রিউঝাভ িপ্রযক্ষড (ান্ধযওামীদ গ্রস্পযাম গ্রযদ) 

গ্রওা ি Av‡qvRb; 

 মাইলেপ্রভ অলঝালফযদ, লয়াইঝ অযান্ড নঝয়যাভ গ্রটলপমধলফন্ট, প্রটপ্রচঝাইলচদ অ গ্রিপ্রদাং এইট, 

মাইপ ফপ্রদঝপ্রভাং প্রলেফ এাং এযাপ্রেলওদ নঝয়যালভভ আধলটটাং ওাব িক্রফ MÖnY; 

 নাইাভ গ্রদঝয়াওি, য়াই-নাই এাং প্রপপ্রট ওদনালভপ্রন্পাং প্রলেফ প্রদয়প্রফঢ ভক্ষডালক্ষড  এ াংক্রান্ত 

ওালচ ালধাঝ ি িতাদ; 
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 প্র.প্র.ট.প্রপ.-এভ চন্য িলয়াচদীয় আই.ট. ালধাঝ ি িতাদ; 

 টভপ্রফঝপ্রভলঢ স্থাপ্রধঢ ওপ্রিউঝাভ ল্যাভল ভক্ষডালক্ষড এাং িপ্রযক্ষডাণীলতভ ওপ্রিউঝাভ ল্যা ব্যলাভ 

 Wi-Fi ালধাঝ ি িতাদ; এাং 

 ইন্টাভন্যাযদাম ওদনালভন্প, গ্রাোম প্রফপ্রটয়া াংমাধ  প্রপপ্রট ওদনালভপ্রন্পাং এভ িলয়াচদীয় আই.ট.  

ওাপ্রভকপ্রভ লায়ঢা িতাদ। 

 

1০.1.9 ওফ িঘাভীলতভ ওল্যালড গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

প্র.প্রধ.এ.ট.প্র.-এভ ওফ িঘাভীলতভ ওল্যাডালণ ি কঠিঢ ওল্যাড ঢলপ্রম ললঢ িপ্রঢলতদাথীদ অণ িঙলভ ৯চদ 

ওফ িঘাভীলও ১,৬৫,০০০ ঝাওা প্রঘপ্রওৎা লায়ঢা িতাদ ওভা লয়। 

 

10.2 প্র .প্র.এ .িযাদ এওালটপ্রফ  

10.2.1 াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ ি িযাদ এওালটপ্রফ ২১ অলটাভ ১৯৮৭ ঢাপ্রভলঔ বাত্রা শুরু  ওলভ। 

ভাচথাদীভ িাডলওন্দ্র  ব্যস্তঢফ যালাক এমাওায় ২.২৩ এওভ ভূপ্রফভ ধভ িযাদ এওালটপ্রফভ 

অস্থাদ। ঢিফালদ অনুরত তস্য  ললবাকী ওফ িঘাভীল গ্রফাঝ ১২০চদ চদম প্রদলয় এওালটপ্রফভ 

ওাব িক্রফ ঘমলঙ। িযাদ ওযাটালভভ প্রঘ ধতফব িাতাভ এওচদ তস্য এওালটপ্রফভ িথাদ প্রদ িালী  গ্রভটভ 

প্রললল তাপ্রয়ে ধামদ ওভলঙদ। এ ঙাড়া এওচদ এফ.প্রট.এ.; ঘাভচদ ধপ্রভঘামও; ঙয়চদ উধধপ্রভঘামও; 

এওচদ গ্রিাোফাভ; ঘাভচদ লওাভী ধপ্রভঘামও; এওচদ প্রপ্রদয়ভ মাইলেপ্রভয়াদ; এওচদ গ্রফপ্রটওযাম 

অপ্রনাভ; এওচদ কলরডা ওফ িওঢিা; এওচদ িওাযদা অপ্রনাভ  এওচদ প্রলাভক্ষড ওফ িওঢিাল 

িলয়াচদীয় অন্যান্য চদম ভলয়লঙ। 

10.2.2 ১৯৭৭ ালম প্রপ্রপম অপ্রনা ি গ্রিপ্রদাং এওালটপ্রফ (COTA) প্রললল রূধান্তপ্রভঢ  লয়াভ ন ি ধব িন্ত এ 

এওালটপ্রফ গ্রকলচলঝট অপ্রনা ি গ্রিপ্রদাং এওালটপ্রফ  (GOTA) প্রললল ধপ্রভপ্রঘঢ প্রঙম। প্রপ্রপম অপ্রনা ি 

গ্রিপ্রদাং এওালটপ্রফ এাং গ্রকলচলঝট অপ্রনা ি গ্রিপ্রদাং এওালটপ্রফ উপয়ই াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ িলভ ওম 

ওযাটাভ ওফ িঘাভীলতভ িপ্রযক্ষড গ্রওন্দ্র প্রললল ধপ্রভঘাপ্রমঢ  ললঢা। িপ্রঢষ্ঠাভ ধভ প্রওছু ফয়, এ এওালটপ্রফ 

গ্রওম াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ ি (িযাদ) ওযাটালভভ দপ্রদভেি এাং ফধ্য ধব িালয়ভ ওফ িঘাভীলতভ 

িপ্রযক্ষড  িতালদ প্রদলয়াপ্রচঢ প্রঙম। ধভঢী ফলয় প্র.প্র.এ. (ধভভাষ্ট্র) ওযাটালভভ দীদ 

ওফ িঘাভীলতভলও এঔালদ িপ্রযক্ষড িতাদ ওভা ললঢা। ঢিফালদ এওালটপ্রফ িযাদ ওযাটাভ ওফ িঘাভীলতভ 

িপ্রযক্ষড িতালদভ চন্য যীর িস্থাদীয় িপ্রযক্ষড িপ্রঢষ্ঠাদ। প্র.প্র.এ. (িযাদ) ওযাটাভ ওফ িঘাভীলতভ ভূপ্রফ 

আইদ, গ্রনৌচতাপ্রভ আইদ, প্রপ্রপন্ন আইদ  প্রপ্রথল উন্নয়দ িযাদ, সুযাদ ব্যস্থাধদা, ভওাপ্রভ ক্রয়, 

ঢথ্য  িভেপ্রি, ইাংলভপ্রচ পারায় তক্ষঢা বৃপ্রে, তদপ্রঢওঢা, আতয ি, ভল্যলাথ এাং দুদীপ্রঢ তফদ িভৃপ্রঢ 

প্ররলয় গ্রধযাকঢ িপ্রযক্ষড িতাদ ওভা এওালটপ্রফভ ভম উলদ্দে। ফাদ িত উন্নয়লদ এাং 

িপ্রযক্ষডাংক্রান্ত দীপ্রঢ িডয়লদ ভওাভলও লায়ঢা ওভা এওালটপ্রফভ তাপ্রয়ে। এ ঙাড়া এওালটপ্রফ ওর্তিও 

িপ্রযক্ষড  ব্যস্থাধদাভ ধভ প্রপ্রপন্ন ই, চাদ িাম, কলরডাধত্র  ইঢযাপ্রত িওায ওভা ললয় ণালও। 

ঢিফালদ প্র.প্র.এ. িযাদ এওালটপ্রফ িযাদ ওযাটাভ ঙাড়া অন্যান্য ওযাটাভ ওফ িঘাভীকলডভ চন্য 

বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষডল প্রপ্রপন্ন গ্রফয়াপ্রত িপ্রযক্ষড গ্রওা ি আলয়াচদ ওভলঙ। 

10.2.3 চাধালদভ ইয়াফাগুপ্রঘ ইউপ্রদপাপ্র িটভ m‡½ চদিযাদ ফন্ত্রডামলয়ভ এফ..ইউ.-এভ ফাধ্যলফ চদিযাদ 

ফন্ত্রডামলয়ভ ওফ িঘাভী  প্র.প্র.এ. িযাদ এওালটপ্রফভ অনুরত তস্যলতভ ফপ্রদঝাপ্রভ ধপ্রমপ্রভ Iধভ ঙলভ 

এওাভ াংপ্রক্ষপ্ত গ্রওা ি AbywôZ nq| ধাযাধাপ্রয ভওাভ ওর্তিও প্রদলত িপ্রযঢ ললয় এওালটপ্রফ ফলয়াধলবাকী 
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প্রপ্রপন্ন গ্রওা ি ধপ্রভঘামদা ওলভ ণালও।  আইদ  িযাদ গ্রওাল িভ গ্রফথা ঢাপ্রমওায় িণফ ১০চদ 

িপ্রযক্ষডাণী প্রপ্রপন্ন গ্রতলয এলক্সলধাচাভ প্রপপ্রচলঝ অাংযেলড ওলভ ণালওদ। গ্রফŠপ্রমও এ গ্রওা িভলল িপ্রঢ 

গ্রওাল িভ চন্য গ্রফথা  াপ্র িও প্রলঘদায় এওচদ িপ্রযক্ষডাণীলও গ্রভটভস্ অযায়াট ি িতাদ ওভা লয়।  

10.2.4 প্রপযদ :  তক্ষ, গ্রবাগ্য  উলদ্যাকী, গ্রধযাচীী কডওফ িঘাভী কলড় গ্রঢামাভ গ্রেষ্ঠ িপ্রযক্ষড গ্রওন্দ্র প্রললল 

প্রলপ্রঘঢ লয়া।  

10.2.5 প্রফযদ :  ওাব িওভ িপ্রযক্ষড  কলরডাভ ফাধ্যলফ তক্ষ, গ্রবাগ্য এাং প্রঘক্ষড কডওফ িঘাভী কলড় গ্রঢামা। 

 

10.2.6 ২০১৫-১৬ অণ িঙলভভ  ওাব িাপ্রম  

10.2.6.১ িপ্রযক্ষড াংক্রান্ত 

 প্র.প্র.এ. িযাদ এওালটপ্রফলঢ ২০১৫-২০১৬ অণ িঙলভ ৪ট আইদ  িযাদ গ্রওা ি, ২wU বুপ্রদয়াপ্রত 

িপ্রযক্ষড গ্রওা ি, দুদীপ্রঢ তফদ ওপ্রফযলদভ লওাভী ধপ্রভঘামওলতভ চন্য ১wU বুপ্রদয়াপ্রত িপ্রযক্ষড গ্রওা ি  

১২wU স্বেলফয়াপ্রত গ্রওা ি ধপ্রভঘাপ্রমঢ লয়। এলঢ গ্রফাঝ ৫৪৬চদ Kg©Pvix িপ্রযক্ষড েলড ওলভদ। এ ঙাড়া 

১ঙভ গ্রফয়াপ্রত ফাো ি-ইদ-ধাপ্রমও ধপ্রমপ্র অযান্ড ম্যালদচলফন্ট গ্রওা ি এওালটপ্রফলঢ ধপ্রভঘাপ্রমঢ ললচ্ছ।  

 

১০.৫.৬.২ অওাঞালফা াংক্রান্ত  

 ৪৪,৫৯,৫৭,০০০/-ঝাওা ব্যলয়    প্র.প্র.এ. িযাদ এওালটপ্রফ পদ ম্প্রাভড এাং িপ্রযক্ষড 

সুপ্রথাপ্রত বৃপ্রে ওভাভ মলক্ষয Expansion of B.C.S. Administration Academy Building 

and Extension of Training Facilities যীর িও িওে এওলদও পায় অনুলফাতদ মাপ ওলভলঙ 

এাং ওাব িক্রফ ঘমফাদ; 

 গ্রওভাডীকি উধলচমাভ ভৄকাভঘলভ আন্তচিাপ্রঢও ফাদিন্ন এওালটপ্রফভ প্রথ িঢ ওযািালভ চন্য 

ফাদদীয় িথাদফন্ত্রী  ২০.১০ এওভ চপ্রফ ভাদ্দ িতাদ ওলভলঙদ।  িওেটভ এপ্রটপ্রধভ বুচ ধাঢায় 

অন্তর্ভ িপ্রি এাং এওালটপ্রফভ প্রিঢীয় ওযািালভ ফাোভ েযাদ িডয়লদভ ওাচ শুরু; 

  ঢিফাদ ওযািাল ২য় ২০ ঢমা আাপ্রও-ওাফ-টভপ্রফঝপ্রভ পদ প্রদফ িালডভ মলক্ষয দওযা 

িডয়লদভ উলদ্যাক েলড; 

 িপ্রযক্ষডাণীলতভ গ্রঔমাদৄমাভ  সুলবাক-সুপ্রথা বৃপ্রেল ওযািালভ গ্রযাপাথ িলদ ওাব িক্রফ েলড; এাং 

 এওালটপ্রফভ অপ্রন পদ, ভাস্তা, অপ্রটলঝাপ্রভয়াফ, ীফাদা িাঘীভ এাং দীমলক্ষঢ এমাওায় 

অপ্রস্থঢ  আাপ্রও এমাওা াংমগ্ন ভাস্তা এাং ীফাদা িাঘীলভভ প্রদফ িাড  াংোভ ওফ িসূপ্রঘভ 

আঢায় প্রদফ িাড  াংোভ ওাচ িন্ন। 

10.2.6  ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ  ওফ িধপ্রভওেদা 

 2016-17 A_©eQ‡ii  cÖwkÿY cwÄ Abyhvqx প্র.প্র.এ. (িযাদ) ওযাটাভ ওফ িঘাভীলতভ ভূপ্রফ 

আইদ, গ্রনৌচতাপ্রভ আইদ, প্রপ্রপন্ন আইদ  প্রপ্রথল উন্নয়দ িযাদ, সুযাদ ব্যস্থাধদা, ভওাপ্রভ 

ক্রয়, ঢথ্য  িভেপ্রি, ইাংলভপ্রচ পারায় তক্ষঢা বৃপ্রে, তদপ্রঢওঢা, আতয ি, ভল্যলাথ এাং দুদীপ্রঢ 

তফদ িভৃপ্রঢ প্ররলয় িপ্রযক্ষড অনুষ্ঠাদ; 

 িপ্রযক্ষড  ব্যস্থাধদাভ ধভ প্রপ্রপন্ন ই, চাদ িাম, কলরডাধত্র িওায; 

 অনুরত তস্য, প্রভলা ি ধাভদ এাং িপ্রযক্ষডাণীলতভ ফিলয় পা/লপ্রফদাভ আলয়াচদ; 

 ৪৪,৫৯,৫৭,০০০/- ঝাওা ব্যলয় Expansion of B.C.S. Administration Academy Building 

and Extension of Training Facilities যীর িও িওে াস্তায়দ; এাং 
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 এওালটপ্রফভ যালাকস্থ ভম ওযািা লাম গ্রভলঔ দতুদ ওযািা স্থাধলদভ চন্য গ্রওভাডীকি 

উধলচমাথীদ ভৄকাভঘভ গ্রফৌচায় ভাদ্দিাপ্ত ২০.১০ এওভ চপ্রফলঢ এওালটপ্রফভ ২য় ওযািা 

প্রদফ িালডভ ওাব িক্রফ েলড। 

১০.৩ evsjv‡`k Bbw÷DU Ae G¨vWwgwb‡÷ªkb A¨vÛ g¨v‡bR‡g›U dvD‡Ûkb 

10.3.1  cÖkvmb K¨vWvimn Ab¨vb¨ K¨vWvi Ges miKvwi I AmiKvwi Kg©Pvix‡`i e¨e¯’vcbv I Dbœqb 

cÖkvmb wel‡q cÖwkÿY cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ evsjv‡`k G¨vWwgwb‡÷ªwUf mvwf©m G‡mvwm‡qkb-Gi mn‡hvMx 

cÖwZôvb wn‡m‡e evsjv‡`k Bbw÷DU Ae G¨vWwgwb‡÷ªkb A¨vÛ g¨v‡bR‡g›U (weqvg)-Gi hvÎv ïiæ 

nq| gnvgvb¨ ivóªcwZi Aby‡gv`bµ‡g G cÖwZôvbwU dvD‡Ûk‡b iƒcvšÍwiZ nq| `ÿ gvbem¤ú` 

M‡o †Zvjvi †ÿ‡Î GKwU Abb¨ ¯k̂vwmZ cÖwkÿY cÖwZôvb wn‡m‡e weqvg KvR Ki‡Q| i~cKí-

2021-†K mvg‡b †i‡L weqvg dvD‡Ûkb eZ©gv‡b wewfbœ cÖwkÿY †Kvm© cwiPvjbv Ki‡Q| weqvg 

dvD‡Ûk‡bi Kvh©µg m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ¨ K·evRvi Ges e¸ovq AvÂwjK †K› ª̀ ¯’vcb Kiv nq| 

RvZxq wkÿvbxwZ I wfkb-2021-Gi jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L weqvg mgMÖ evsjv‡`‡k 36wU ¯‥zj Ges 

2wU  K‡jR cwiPvjbv Ki‡Q| 

10.3.2 2015-16 A_©eQ‡ii m¤úvw`Z Kvh©vewj 

 weqvg dvD‡Ûkb `ÿ I K‡g©v‡`¨vMx gvbem¤ú` m„wói j‡ÿ¨ gvbm¤§Z cÖwkÿY cwiPvjbv Ges 

cÖvwZôvwbK mÿgZvi h_vh_ e¨env‡ii gva¨‡g kxl© cÖwkÿY cÖwZôvb wn‡m‡e weKvk jv‡f me©vZ¥K 

cÖ‡Póv MÖnY Ki‡Q| dvD‡Ûkb gvbe m¤ú` Dbœq‡b we.wm.Gm. mvaviY K¨vWv‡ii 80Rb, 

we.wm.Gm. (¯̂v¯’¨) K¨vWv‡ii 600Rb Ges wewfbœ ms¯’v/cÖwZôv‡bi 1149Rb Kg©Pvixmn      

1829Rb Kg©Pvix‡K eywbqvw` cÖwkÿY I Ab¨vb¨ we‡klvwqZ cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q| 

10.3.3 2016-17 A_©eQ‡ii Kg© cwiKíbv 

 80 Rb we.wm.Gm. K¨vWvifz³ Kg©Pvixi Rb¨ 6 (Qq) gvm গ্রফয়াপ্রত eywbqvw` c«wk¶Y গ্রওা ি cwiPvjbv; 

 we.wm.Gm. (¯^v ’̄¨) K¨vWv‡ii 640 Rb wPwKrm‡Ki Rb¨ XvKv, e¸ov I K·evRvi AvÂwjK গ্রওলন্দ্র 16wU 

e¨v‡P we‡kl eywbqvw` c«wk¶Y গ্রওা ি Av‡qvRb; 

 KjKviLvbv I c«wZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii 80 Rb Kg©Pvixi Rb¨ 2wU e¨v‡P wefvMxq eywbqvw` 

c«wk¶Y গ্রওা ি Abyôvb; 

 gwš¿cwil` wefvM KZ©…K ev¯Íevqbvaxb ÔK¨vcvwmwU গ্রটলপলমধলফন্ট Ae wdì G¨vWwgwb‡÷«kbÕ kxl©K 

Kg©m~wPi AvIZvq 25×40=1000Rb we.wm.Gm. (c«kvmb) K¨vWvify³ Kg©Pvixi welqwfwËK c«wk¶Y 

c«`vb; 

 weqvg dvD‡Ûk‡bi অথীদ we`¨vjq/K‡jRmg~‡ni Aa¨¶/c«avb wk¶K‡`i Rb¨ wk¶v c«wZôvb e¨e¯’vcbv 

Ges wk¶v c×wZi wel‡q 2wU e¨v‡Pi c«wk¶Y cwiPvjbv; 

 we`¨yr wefv‡Mi অথীদ wewfbœ গ্রওািাপ্রদ/ms ’̄vi 160Rb Kg©Pvixi Rb¨ 4wU ÔwefvMxq eywbqvw` c«wk¶Y 

গ্রওা ি/`¶Zv Dbœqb c«wk¶Y গ্রওা ি’ Av‡qvRb; 

 XvKvmn 19wU গ্রচমা kn‡i weqvg ¯‥yj feb wbg©vY/m¤cÖmviY c«Kí c« Í̄ve Aby‡gv`‡bi Kvh©µg M«nY; 

 wbR¯̂ A_©vq‡b 1wU M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv|  
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10.3.4  এ.প্রট.প্রচ. AR©‡b M„nxZ Kg©cwiKíbv 

 তক্ষ  ওলফ িালদ্যাকী ফাদিত সৃপ্রষ্টভ মলক্ষয ফাদম্মঢ িপ্রযক্ষড ধপ্রভঘামদা প্রয়াফ নাউলন্ডযলদভ অন্যঢফ 

মক্ষয বা এ.প্রট.প্রচ.-এভ ১৬ দম্বভ মলক্ষযভ লে িঢযক্ষপাল িওিভেি। এ ঙাড়া ধলভাক্ষপাল এ.প্রট.প্রচ.ভ 

১  ২ দম্বভ মলক্ষযভ লে প্রয়াফ নাউলন্ডযলদভ ওাব িক্রফ াফিস্যনড ি। এলক্ষলত্র ২০১৬-১৭ অণ িঙলভ গৃলীঢ 

ধপ্রভওেদা এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ ভূপ্রফওা ভাঔল।  

10.3.5  AvšÍR©vwZK ms ’̄vi m‡½ wØcvwÿK mg‡SvZv ¯§viK 

 kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi Aaxb KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ß‡ii Kg©Pvix‡`i wefvMxq 

eywbqvw` cÖwkÿY †Kvm© Av‡qvR‡bi j‡ÿ¨ AvšÍR©vwZK kÖg ms ’̄vi m‡½ weqvg dvD‡Ûk‡bi mg‡SvZv 

¯§viK ¯v̂ÿwiZ n‡q‡Q|  

10.3.6   fwelr Dbœqb cwiKíbv 

 we.wm.Gm. K¨vWvify³ Kg©Pvix‡`i Rb¨ wbqwgZ eywbqvw` c«wk¶Y ‡Kvm© cwiPvjbv; 

 wewfbœ miKvwi `ß‡ii 9g গ্রেলট wb‡qvMcÖvß bexb Kg©Pvix‡`i Rb¨ wefvMxq eywbqvw` c«wk¶Y গ্রওাল ি 

mgwš̂Z KvwiKyj¨vg Dbœqb Ges গ্রওা ি cwiPvjbv; 

 weqvg dvD‡Ûk‡bi ZË¡veav‡b cwiPvwjZ we`¨vjqmg~‡ni Aa¨¶/c«avb wk¶K‡`i Rb¨ wk¶v 

c«wZôvb  e¨e¯’vcbv I wk¶v`vb c×wZ wel‡q c«wk¶Y Av‡qvRb; 

 weqvg dvD‡Ûk‡bi D‡`¨v‡M Public Procurement Management kxl©K c«wk¶Y ‡Kvm© cwiPvjbv; 

 c«wk¶Y mnvqK Kg © cwi‡ek m…wói Rb¨ dvD‡Ûk‡bi গ্রপৌঢ AeKvVv‡gvi AvaywbKvqb; 

 XvKvmn 19wU গ্রচমা kn‡i weqvg ¯‥yj feb wbg©vY/m¤c ÖmviY c«Kí c« Í̄ve Aby‡gv`‡bi Kvh©µg 

M«nY; 

 weqvg dvD‡Ûk‡bi c«vwZôvwbK m¶gZv e…w×i j‡¶¨ Rbej KvVv‡gv ms‡kvab; 

 AvšÍR©vwZK ms ’̄vmg~‡ni লে mgš^q K‡i Public Service Innovation kxl©K ỳÕwU AvšÍR©vwZK 

IqvK©kc Av‡qvRb; 

 lvb¥vwmK Ôweqvg wbDR গ্রমঝাভÕ c«Kvk; Ges 

 †f․Z myweavw` e„w×i j‡ÿ¨ Ôgvwëcvicvm nj ms¯‥vi I AvaywbKvqbÕ kxl©K c ÖKí MÖnY I 

ev¯Íevqb| 

১০.৪ evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †evW© 

cÖRvZ‡š¿i K‡g© wb‡qvwRZ mKj AmvgwiK Kg©Pvix Ges Zuv‡`i cwievie‡M©i Av_©-mvgvwRK Kj¨vYv‡_© 

mv‡eK miKvwi Kg©Pvix Kj¨vY Awa`ßi I †evW© Ae Uªvw÷R (Kj¨vY Znwej I †h․_wegv Znwej)-†K 

GKxf~Z K‡i 2004 m‡bi 1 bs AvB‡bi gva¨‡g evsjv‡`k Kg©Pvix Kj¨vY †evW© MwVZ nq| miKvwi 

Kg©Pvix I Zuv‡`i cwiev‡ii তস্যকডলও wewfbœ Avw_©K †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ Kj¨vY †evW©‡K mvwe©Kfv‡e 

GKwU `ÿ, hy‡Mvc‡hvMx I Z_¨ cÖhyw³mg…× Av`k© cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv n‡”Q| eZ©gv‡b †ev‡W©i 

cÖavb Kvh©vjq XvKvmn 7wU wefv‡M Kj¨vY Kvh©µg Pvjy i‡q‡Q| 
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১০.৪.১ ২০১৫-২০১৬ অণ িঙলভ িাপ্রতঢ ওাব িাপ্রম  

াাংমালতয ওফ িঘাভী ওল্যাড গ্রালট িভ ৩ট ঢলপ্রম ভলয়লঙ। ঢলপ্রম ৩টভ ফাধ্যলফ ২০১৫-১৬ অণ িঙলভ প্রদম্নপ্রড িঢ 

ওাব িক্রফ েলড ওভা লয় : 

ও. গ্রাট ি ঢলপ্রম  

ক্র: ওফ িসূপ্রঘ ালচঝ ভাদ্দ ব্যপ্রয়ঢ অণ ি উধওাভলপাকীভ 

াংখ্যা 

১ োনা ওফ িসূপ্রঘ ৭,৮০,০০,০০০/- ৬,৯২,০০,০০০/- ৭১৯৭চদ 

২ গ্রতলয  প্রলতলয চটম  ব্যয়হুম গ্রভালকভ 

প্রঘপ্রওৎাভ চন্য ালায্য 

১২,৫৪,২৫,১০০/- 
১২,২৬,৭৮,০০০/- ১৫৫১চদ 

৩ ফপ্রলমা ওাপ্রভকভী িপ্রযক্ষড গ্রওন্দ্র ধপ্রভঘামদা  ২,৩৫,০০,০০০/- ১,৮২,৭৮,০০০/- ৯৯২চদ 

৪ ১৩–২০ঢফ গ্রেলটভ ওফ িঘাভীলতভ ন্তাদলতভ 

চন্য  

প্রযক্ষাবৃপ্রি 

১৭,৩৭,৪০,৩৭৫/- ১৭,৩৭,৪০,৩৭৫/- 

৪৮৩৪১চদ 

৫ ১৩–২০ঢফ গ্রেলটভ ওফ িঘাভী  ঢাঁলতভ  

ধপ্রভালভভ  তস্যলতভ চন্য াথাভড 

প্রঘপ্রওৎা  তানদ/ অলন্তযপ্রষ্টপ্রক্রয়া অনুতাদ 

৪,০৫,০০,০০০/- ৪,০৫,০০,০০০/- 

১৮১৯চদ 

৬ িা/ওপ্রফউপ্রদট গ্রন্টাভ ধপ্রভঘামদা  ৩২,০০,০০০/- ২৪,২৫,০০০/- ৫৭ট 

৭ াপ্রর িও ক্রীড়া িপ্রঢলবাপ্রকঢা ধপ্রভঘামদা  ৫৭,০০,০০০/- ৫৭,০০,০০০/- ঠাওা ফলাদকলভ  

প্রপাকীয় ধব িালয় 

অনুপ্রষ্ঠঢ াপ্রর িও 

ক্রীড়া 

িপ্রঢলবাপ্রকঢায় 

২,৭৬৩ চদ অাংয 

েলড ওলভ। 

ঔ. ওল্যাড ঢলপ্রম  

ক্রপ্রফও ওফ িসূপ্রঘ ালচঝ ভাদ্দ ব্যপ্রয়ঢ অণ ি উধওাভলপাকীভ 

াংখ্যা 

১. ভঢ ওফ িঘাভীভ ধপ্রভালভভ চন্য ফাপ্রও 

ওল্যাড পাঢা 

৬১,০০,০০,০০০/-  

৫৪,৮৮,৫৭,৮০৩/- 

৪১৭০চদ 

২. অভিাপ্ত  ভঢ ওফ িঘাভীভ প্রদচ  

ধপ্রভালভভ তস্যলতভ প্রলযর ালায্য 

(প্রঘপ্রওৎা, প্রযক্ষাবৃপ্রি  

তানদ/অলন্তযপ্রষ্টপ্রক্রয়া) 

৯,০৬,৯৬,০০০/- ৯,১২,২৬,৬০০/- ১০৮৫৮চদ 

 

ক.গ্রবৌণপ্রফা ঢলপ্রম  

ক্রপ্রফও ওফ িসূপ্রঘ ালচঝ ভাদ্দ ব্যপ্রয়ঢ অণ ি উধওাভলপাকীভ াংখ্যা 

১ গ্রবৌণপ্রফা 

প্রিপ্রফয়াফ 

৩৫,০০,০০,০০০/-  

 

৩০,০৮,২৫,১০৪/- ৩,০৪৮চদ 
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১০.৪.২ ২০১৬-২০১৭ অণ িঙলভভ ওফ িধপ্রভওেদা 

o ঠাওাস্থ প্রতমকুযায় াাংমালতয ওফ িঘাভী ওল্যাড গ্রাট ি-এভ ৩ প্রখা ১৫ ওাঞা চপ্রফলঢ স্থায়ী আলয়ভ উৎ 

সৃপ্রষ্টভ উলদ্দলে ৩০ঢমা পদ প্রদফ িালডভ ধপ্রভওেদা েলড; 

o গ্রাধেপ্রঢ (াথাভড প্রঘপ্রওৎা অনুতাদ, চটম  ব্যয়হুম গ্রভালকভ প্রঘপ্রওৎাভ চন্য অনুতাদ, প্রযক্ষাবৃপ্রি, 

ওল্যাড পাঢা  গ্রবৌণপ্রফাভ এওওামীদ অনুতাদ) লচীওভড  দ্রুঢ প্রদষ্পপ্রি; 

o াথাভড প্রঘপ্রওৎা অনুতাদ ওাব িক্রফ অদমাইলদ িাতদ; 

o শূন্য ধলত চদম প্রদলয়াক; 

o াাংমালতয ওফ িঘাভী ওল্যাড গ্রাট ি আইদ, ২০০৪ এাং প্রপ্রথফামা, ২০০৬-এভ িলয়াচদীয় াংলযাথদ; এাং 

o াাংমালতয ওফ িঘাভী ওল্যাড গ্রালট িভ (ওফ িওঢিা  ওফ িঘাভী) ঘাওপ্রভ  িপ্রথাদফামা, ২০১৩ াংলযাথদ। 

১০.৫ miKvwi hvbevnb Awa`ßi 

১০.৫.১ Z`vbxšÍb c~e© cvwK Í̄vb Z_v eZ©gvb evsjv‡`‡ki miKvwi cªkvmwbK Kg©Kv‡Ð moK, †b․ I wegvb 

c‡_ PjvP‡ji me©cªKvi myweav cª`vb Kivi Rb¨ miKvwi hvbevnb Awa`ßi m„wó Kiv n‡qwQj| 

D‡jøL¨, Z`vbxšÍb weªwUk fvi‡Z Avmvg miKvwi cwienY (Avmvg Mfb©‡g›U UªvÝ‡cvU©) I KwjKvZv 

miKvwi cwienY (K¨vjKvUv Mfb©‡g›U UªvÝ‡cvU©) Gi wef³ Ask wn‡m‡eB Z`vbxšÍb Avmvg I 

KwjKvZv cwienY n‡Z †¯̂”Qvq †hvM`vbKvix †jvKej I hš¿cvwZi Ask wn‡m‡e cªvß miÄvgvw` 

wb‡q 1947 mvj n‡Z miKvwi cwienY wefvM Gi m~Pbv nq| ïiæ †_‡K  GwU "†nvg UªvÝ‡cvU© 

wWcvU©‡g›U' bv‡g Avjv`v wefvM wn‡m‡e Kvh©iZ wQj| cieZx© ch©v‡q Zv ZrKvjxb c~e© cvwK Í̄v‡bi 

Gm.A¨vÛ wR.G. wWcvU©‡g‡›Ui m‡½ mshy³ nq| 1971 mv‡j †`k ¯̂vaxb nIqvi ci G `vwqZ¡¡ 

ms ’̄vcb wefv‡Mi Ici b¨ Í̄ Kiv nq| ga¨eZx© mg‡q K‡qK erm‡ii Rb¨ GwU gwš¿cwil` 

wefv‡Mi wbqš¿Yvaxb wQj| cªm½Z D‡jøL¨, miKvwi hvbevnb Awa`ß‡ii Aaxb Z`vbxšÍb wegvb 

†givgZ KviLvbv kvLvwU eZ©gv‡b wejyß| †K› ª̀xq moK cwienY, miKvwi †b․ cwienY I miKvwi 

hvbevnb †givgZ KviLvbv wb‡q miKvwi hvbevnb Awa`ßi-Gi cªavb Awdm MwVZ|  

10.5.2 gwš¿cwil‡`i gvbbxq m`m¨eM©, mgc`gh©v`vm¤úbœ e¨w³eM©, mve©¶wYK Mvwo e¨env‡ii 

cªvwaKvicªvß miKvwi Kg©Pvixe„‡›`i miKvwi Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ Mvwo msMªn, eivÏ I 

i¶Yv‡e¶‡Yi j‡¶¨ miKvwi hvbevnb Awa`ßi RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi Aaxb cwiPvwjZ n‡q 

Avm‡Q| G QvovI G Awa`ßi †Rjv cªkvm‡Ki Kvh©vjq, wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq Ges 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡`i Rb¨ Mvwo I †b․hvb msMªn, eivÏ Ges i¶Yv‡e¶Y K‡i _v‡K| 

Awa`ß‡ii Aaxb †K› ª̀xq miKvwi hvbevnb †givgZ KviLvbvwU GB mKj Mvwo i¶Yv‡e¶Y I 

†givgZmsµvšÍ hveZxq KvR m¤úv`b K‡i| eZ©gv‡b AwZwi³ mwPe c`gh©v`vi GKRb cwienY 

Kwgkbvi Awa`ß‡ii cªavb wbe©vnx wn‡m‡e `vwqZ¦ cvjb Ki‡Qb| 

১০.5.৩ 2015-16 A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©vewj  

► gvbbxq gš¿x/cªwZgš¿x/Dcgš¿x I mgc`gh©v`v m¤úbœ e¨w³e‡M©i e¨env‡ii Rb¨ 50wU U‡qvUv 

K¨vgwi nvBweªW Kvi, wefvMxq Kwgkbvi/AwZwi³ wefvMxq Kwgkbvi/†Rjv cÖkvmK‡`i 

e¨env‡ii Rb¨ 71wU cv‡R‡iv †¯úv    wRc Ges গ্রচমা cªkvm‡b e¨env‡ii Rb¨ 10wU †gvUi 

mvB‡Kj I 41wU Wvej †Kweb wcK-Avc µq; 
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► †Rjv cÖkvmK Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vj‡q e¨env‡ii Rb¨ 12wU †Kweb µzRvi 

Ges 20wU IweGg BwÄb µq;

► wewfbœ g‡W‡ji 75wU A‡K‡Rv †gvUihvb wbjv‡g wewµ;  

► miKvwi hvbevnb †givgZ KviLvbvq 41wU Mvwoi †gRi Ges 3282wU Mvwoi gvBbi †givgZ 

KvR m¤úbœ Kiv nq| GKB mg‡q wewfbœ gš¿Yvj‡qi 170wU Mvwo †givgZ; 

► miKvwi hvbevnb †givgZ KviLvbvq wewfbœ KvwiMwi cÖwZôv‡bi 70Rb QvÎ‡K A‡Uv‡gvevBj 

wel‡q cÖwk¶Y cÖ`vb; 

► miKvwi hvbevnb †givgZ KviLvbv AvaywbKvqb kxl©K Kg©m~wPi AvIZvq 2q ch©v‡q 

1,11,50,625/- UvKvi hš¿cvwZ (Uzjm/BKzBc‡g›U) µq; 

► wewfbœ K¨vUvMwii 286wU k~b¨ c` c~i‡Yi Kvh©µg MÖnY; 

► Awa`ß‡i 4wU wWwRUvj nvwRiv †gwkb, 40wU wm.wm. K¨v‡giv, Awa`ß‡ii m‡¤§jb K‡¶ 

gvwëwgwWqv cÖ‡R±imn wWwRUvj Kbdv‡iÝ wm‡÷g ’̄vcb; 

► Awdm A‡Uv‡gk‡bi AvIZvq mdUIq¨vi cÖ ‘̄Z; 

► Awa`ß‡ii Af¨šÍixY †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ 22 jvB‡bi Ges 16 jvB‡bi 2wU B›UviKg †mU 

¯’vcb; 

► cwienY cyj feb †_‡K cwðg cv‡k¦©i 5g Zjv fe‡b hvZvqv‡Zi Rb¨ ms‡hvM weªR •Zwi; 

এাং 

► Awa`ß‡ii 300Rb MvwoPvjK‡K `¶Zv I m‡PZbZv e„w×i Ges 450Rb MvwoPvjK I 

†gKvwbK‡K kã ~̀l‡Yi Ici cÖwk¶Y cÖ`vb|

 

10.5.4 2016-17 A_©eQ‡ii Kg©cwiKíbv 

 

► gvbbxq gš¿x/cÖwZgš¿x/Dcgš¿x I mgc`gh©v`v m¤úbœ e¨w³e‡M©i `ß‡ii cÖkvmwbK Kv‡R 

e¨env‡ii Rb¨ 35wU gvB‡µvevm µq; 

► wmwbqi mwPe/mwPeM‡Yi e¨env‡ii Rb¨ 45wU Kvi µq; 

► AwZwi³ wefvMxq Kwgkbvi‡`i e¨env‡ii Rb¨ 14wU wRc Mvwo µq; 

► †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q e¨env‡ii Rb¨ 64wU Ges cÖ‡UvKj Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ 64wU wRc 

Mvwo µq; 

► †Rjv cªkvm‡Ki Kvh©vj‡q e¨env‡ii Rb¨ 65wU †gvUi mvB‡Kj µq; 

► Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡`i e¨env‡ii Rb¨ 7wU wRc Mvwo µq;  

► †Rjvcyj Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vj‡q e¨env‡ii Rb¨ 10wU †Kweb µzRvi I 

20wU IweGg BwÄb µq; 

► 26wU ÔGÕ K¨vUvMwii †Rjvq wf.wf.AvB.wc. cÖ‡UvKj wWDwUi Rb¨ DbœZgv‡bi 52wU wRc Mvwo 

µq; 

► gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`k©bv Abyhvqx Imgvbx wgjbvqZ‡bi cwðg cv‡k eûZj feb wbg©v‡Yi 

Kvh©µg MÖnY; 

► miKvwi †b․hvb †givg‡Zi Rb¨ †b․hvb †givgZ KviLvbv wbg©vY; 
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► A‡K‡Rv Mvwo ivLvi wbwgË Wvw¤ús MÖvD-Gi Rb¨ Rwg eivÏ MÖnY; 

► †gKvwbK I MvwoPvjK‡`i cÖwk¶Y cÖ`vb; Ges 

► XvKvq wewfbœ mg‡q miKvwi Kv‡R AvMZ MvwoPvjK/†gKvwbK‡`i _vKvi Rb¨ WiwgUwi 

m¤cÖmviY Kiv n‡e| 

 

১০.5.5 Kg©Pvix‡`i Kj¨v‡Y M„nxZ Kvh©µg  

► miKvwi hvbevnb Awa`ß‡ii Kg©Pvix‡`i Kj¨v‡Y 1wU A¨v¤̂y‡jÝ µq Kiv nq| Kg©Pvix‡`i 

Af¨šÍixY †hvMv‡hvM e¨e ’̄v mnRZi Kivi Rb¨ B›UviKg ¯’vcb Ges weï× cvwb mieiv‡ni 

j‡¶¨ cvwbi wdëvi ¯’vcb Kiv nq| 

১০.6 gy ª̀Y I cªKvkbv Awa`ßi 

১০.6.১ gy ª̀Y I cÖKvkbv e¨e¯’vi Dbœqb I `ÿ wbqš¿Y Ges miKv‡ii ¸iæZ¡c~Y© cÖKvkbv I gy ª̀Y †mev 

wbqš¿‡Yi wbwgË ZrKvjxb ms ’̄vcb gš¿Yvj‡qi Regulation No-G11/1p-13/72-1002, dated-

30 August, 1972 mv‡j RvwiK…Z Av‡`‡k gy ª̀Y, †jL-mvgMÖx, dig I cÖKvkbv cwi`ßi cÖwZôv 

jvf K‡i, hvi gva¨‡g miKvwi mKj gy ª̀Y, cÖKvkbv I †÷kbvwi gvjvgvj mieiv‡ni †mev cÖ`v‡b 

MwZ mÂvi nq Ges 2005 mv‡j miKvi cÖwZôvbwU‡K Awa`ß‡i DbœxZ K‡i| Awa`ß‡ii bvg 

mnR Kivi j‡ÿ¨ 2010 mv‡j gy ª̀Y, †jL-mvgMÖx, dig I cªKvkbv Awa`ßi‡K  Ôgy ª̀Y I cÖKvkbv 

Awa`ßiÕ (wW.wc.wc.) bv‡g bvgKiY Kiv nq| gy ª̀Y I cÖKvkbv Awa`ß‡ii ধভ Awc©Z `vwqZ¡ 

myôzfv‡e m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ Awa`ß‡ii mvsMVwbK KvVv‡gv Abyhvqx eZ©gv‡b wZbwU †cÖm, ỳwU Awdm 

I mvZwU AvÂwjK Awd‡mi gva¨‡g Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| 

১০.6.২ Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖm 

Z`vbxšÍb cvwK¯Ívb †K› ª̀xq miKv‡ii gy ª̀Y Kvh©vw` m¤úbœ Kivi Rb¨ 1953 mv‡j XvKvq Ô†m›Uªvj 

†cÖmÕ cÖwZwôZ nq| Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖm ZrKvjxb cvwK Í̄vb miKv‡ii wkí gš¿Yvj‡qi Aax‡b 

wQj| cvwK Í̄vb Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖ‡mi (†m›Uªvj †cÖ‡mi) cÖavb Kvh©vjq wQj KivwP‡Z| cÖavb 

Kvh©vj‡qi 1wU BDwbU Awdm wQj XvKvq| m¦vaxbZvi ci gnvgvb¨ ivóªcwZi Av‡`k bs-81 e‡j 

wcÖw›Us K‡c©v‡ikb (†fw÷s) AW©vi, 1972-Gi gva¨‡g Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖm I wewR †cÖ‡mi 

Kvh©eÈb Kiv nq| ZLb Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖ‡mi †jvKej wQj 602Rb| cieZx©‡Z BMRE 

(Balancing Modernisation Reforms & Expansion) cÖKí ev Í̄evq‡bi gva¨‡g †cÖm 

AvaywbKvqb Kiv nq| Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖ‡mi eZ©gvb Kg©iZ †jvKej 395Rb|  

১০.6.৩ evsjv‡`k miKvwi gy ª̀Yvjq 

miKv‡ii hveZxq ¸iæZ¡c~Y© gy ª̀Y KvR, †hgb–ev‡RU, wi‡cvU©, wej, A¨v±, AwW©b¨vÝ, wjd‡jU, 

†cv÷vi, Av‡`kcÎ, A_©‣bwZK mgxÿv, Rvb©vj, dig (÷¨vÛvW© I bb&-÷¨vÛvW©), wWI c¨vW, wWI 

Lvg, `vIqvZcÎ BZ¨vw` G †cÖm †_‡K gyw ª̀Z n‡q _v‡K| we ªwUk kvmbvg‡j fviZe‡l© †ek 

K‡qKwU QvcvLvbv wQj hvi g‡a¨ cwðg evsjvi KjKvZvi Avwjcy‡i Aew ’̄Z †e½j Mfb©‡g›U †cÖm 

D‡jøL‡hvM¨| 1947 mv‡j fviZ wefv‡Mi ci ¯̂vaxb iv‡óªi wcÖ›U nvDm wn‡m‡e KjKvZvi †e½j 
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Mfb©‡g›U †cÖ‡mi K‡qKwU gy ª̀Y †gwkb I Rbejmn XvKvi bvwRgDÏxb †iv‡W †m›Uªvj †R‡ji 

Af¨šÍ‡i B÷ †e½j Mfb©‡g›U †cÖm ¯’vwcZ nq| B÷ †e½j Mfb©‡g›U †cÖ‡mi cÖ_g K‡›Uªvjvi 

wbhy³ nb  wg. wm.wm. WvbKvb| 1948 mv‡j †cÖm K‡qK gY †jW-UvBc †gUvj Ges ỳwU cyivZb 

ev®úPvwjZ Qvcvi †gwkb wb‡q gy ª̀Y KvR ïiæ K‡i| cieZ©x‡Z 1953 mv‡j G‡K eZ©gvb ¯’vb 

†ZRMuvI wkívÂj GjvKvq ¯’vbvšÍi Kiv nq| 1956 mv‡j GwU B÷ cvwK Í̄vb Mfb©‡g›U †cÖm 

(B.wc.wR.wc.) wn‡m‡e cwiwPZ nq| 1971 mv‡j ¯v̂axb mve©‡f․g iv‡óªi Afy¨`q NU‡j GwU 

evsjv‡`k Mfb©‡g›U †cÖm ev evsjv‡`k miKvwi gy ª̀Yvjq (we.wR.†cÖm) bv‡g cwiwPwZ jvf K‡i| 

wewR †cÖm ‡_‡K g~jZ miKv‡ii gy ª̀Y msµvšÍ hveZxq gy ª̀Y KvR evuavBc~e©K mieivn Kiv nq| 

mKj cvewjK cixÿvi cÖkœcÎ myôzfv‡e gy ª̀Y/c¨v‡KURvZ K‡i mieivn Kiv nq| G Qvov cÖwZ 

eQi RvZxq ev‡RU I we.wm.Gm. cixÿvmn K¨vWvi I bb-K¨vWvi cixÿvi †Mvcbxq gy ª̀Y KvRI 

we.wR. †cÖm গ্রণলও m¤úv`b Kiv nq| 

 

10.6.4  evsjv‡`k wbivcËv gy ª̀Yvjq 

miKv‡ii wbivcËvg~jK gy ª̀Y Kvh©vw` m¤úv`b Kivi j‡ÿ¨ 1975 mv‡j me©cÖ_g evsjv‡`k miKvwi 

gy ª̀Yvjq n‡Z wKQzmsL¨K Kg©Pvix I K‡qKwU †gwkb wb‡q †÷kbvwi Awdm fe‡b evsjv‡`k 

wbivcËv gy ª̀Yvjq KvR ïiæ K‡i| AZtci wewfbœ ai‡bi Rb¸iæZ¡c~Y© wmwKDwiwU WKz‡g›U G গ্রি 

†_‡K gy ª̀Y ïiæ Kiv nq| cÖwZôvjMœ †_‡KB evsjv‡`k miKv‡ii cvkvcvwk Avav-miKvwi I 

স্বায়িযাদ cÖwZôv‡bi Pvwn`v Abyhvqx wewfbœ cÖKvi wmwKDwiwU I bb-wmwKDwiwU Bb÷ªy‡g›U-Gi 

gy ª̀Y I mieivn m¤úwK©Z Kvh©vw` G gy ª̀Yvjq †_‡K m¤úv`b Kiv n‡”Q| 

10.6.5  evsjv‡`k dig I cÖKvkbv Awdm  

Ôevsjv‡`k dig I cÖKvkbv AwdmÕ gy ª̀Y I cÖKvkbv Awa`ß‡ii GKwU BDwbU Awdm| GwU 

ZrKvjxb c~e© cvwK Í̄vb miKvwi gy ª̀Yvj‡qi Awe‡”Q`¨ Ask wn‡m‡e KvR ïiæ K‡i| 1972 mv‡j G 

AwdmwU‡K dig I cÖKvkbv mvgMÖxi Pvwn`vcÎ msMÖn Ges Pvwn`vK…Z gvjvgvj gy ª̀Y K‡i 

গ্রতযব্যাধী miKvwi `ßim~‡ni g‡a¨ weZi‡Yi cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc গ্রদয়াভ j‡ÿ¨ Awa`ßivaxb 

GKwU c„_K BDwbU wn‡m‡e Pvjy Kiv nq| G Awdm †_‡K miKvwi `ßimg~‡ni Pvwn`v Abyhvqx 

wewfbœ cÖKvi dig, †iwR÷vi BZ¨vw` webvg~‡j¨ mieivn Kiv nq| Gme dig I †iwR÷v‡ii g‡a¨ 

i‡q‡Q f~wg †iwRw÷ª Awd‡mi evjvg eB, গ্রিচাপ্রভ Pvjvb, wbKvn& †iwR‡÷ªk‡b e¨eüZ 

dig/‡iwR÷vi, f~wg ivR¯̂ Av`v‡qi `vwLjv, wW.wm.Avi. eB BZ¨vw`| G Qvov RvZxq msm‡` cvm 

nIqv miKv‡ii mKj AvBb, Aa¨v‡`k, Gm.Avi.I. Ges miKv‡ii wewfbœ mg‡q Rvwi Kiv wewa-

weavb cÖKvkbv AvKv‡i gy ª̀Y Ges wbR¯̂ weµq †K› ª̀ I G‡R‡›Ui gva¨‡g Rbmvavi‡Yi Kv‡Q 

wewµi e¨e¯’v Kiv n‡q _v‡K| 
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১০.6. 6 evsjv‡`k †÷kbvwi Awdm 

†`k-we‡`k †_‡K DbœZgv‡bi  KvMRmn  wewfbœ  †÷kbvwi  gvjvgvj msMÖn K‡i ivóªcwZi 

Kvh©vjq, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, wewfbœ gš¿Yvjq, evsjv‡`k mycÖxg †KvU©, wbgœ Av`vjZ, wewfbœ 

miKvwi, Avav-miKvwi I ¯v̂qËkvwmZ Awd‡m mieivn Kiv evsjv‡`k †÷kbvwi Awd‡mi g~j 

KvR| evsjv‡`k †÷kbvwi Awdm KvMRmn wKQz Qvcvi DcKiY mivmwi we.wR.†cÖm, Mfb©‡g›U 

wcÖw›Us †cÖm, wmwKDwi wcÖw›Us †cÖ‡m mieivn K‡i _v‡K| G Qvov †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

†UªRvwi‡Z KvwU©R †ccvi (Plain Security Paper) mieivn Kiv nq| mycÖxg †KvU©mn Ab¨vb¨ 

Awdm-Av`vj‡Z 7wU AvÂwjK (XvKv, PÆMÖvg, Lyjbv,  eMyov, ewikvj, iscyi I wm‡jU) Awd‡mi 

gva¨‡g KvMRmn wewfbœ †÷kbvwi gvjvgvj mieivn Kiv nq| 

১০.6.৭   2015-2016 A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©vewj 

 wewfbœ miKvwi Avav miKvwi I ¯v̂qËkvwmZ Awd‡mi Job work gy ª̀Y; 

 mKj wkÿv‡evW©, cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi, cvewjK wek¦we`¨vjq I miKvwi Kg© Kwgk‡bi 

cÖkœcÎ  gy ª̀Y; 

 RvZxq msm‡`i hveZxq KvMRcÎ gy ª̀Y; 

 gnvgvb¨ nvB‡KvU© wefv‡Mi •`wbK gvgjvi Kvh©ZvwjKv (KRwj÷) I †W_ †idv‡iÝ gy ª̀Y; 

 wbe©vPb Kwgkb mwPevj‡qi e¨vjU †ccvimn hveZxq gy ª̀Y KvR; 

 wewfbœ miKvwi, AvavmiKvwi I ¯v̂qËkvwmZ cÖwZôv‡bi wewfbœ cÖKvi wmwKDwiwU Ges bb 

wmwKDwiwU WKy‡g›Um gy ª̀Y; 

 wewfbœ e¨vs‡Ki †PK gy ª̀Y; 

 wewfbœ wkÿv‡evW©, wek¦we`¨vj‡qi mvwU©wd‡KU, ফাওিপ্রযঝ I Ab¨vb¨ wbivcËvg~jK WK‡zg›Um 

gy ª̀Y; 

 miKvwi nvmcvZvjmg~‡ni wU‡KU Ges cÖZœZË¡ Awa`ß‡ii wewfbœ g~j¨gv‡bi cÖ‡ek wU‡KU gy ª̀Y; 

 mvßvwnK I AwZwi³ msL¨vq cÖKvwkZ †M‡RU gy ª̀Y; 

 K¨v‡jÛvi I Wv‡qwi gy ª̀Y; 

 gnvgvb¨ ivóªcwZ, gvbbxq cÖavbgš¿x, wewfbœ gš¿Yvjq, evsjv‡`k mycÖxg‡KvU©, wb¤œ Av`vjZ, 

wewfbœ miKvwi AvavmiKvwi I  m¦vqË¦kvwmZ Awdm/Kvh©vj‡qi mKj cÖKvi gy ª̀Y; 

 miKv‡ii mKj ÷¨vÛvW© I bb-÷¨vÛvW© digmn mKj cÖKvi dig gy ª̀Y I weZiY; 

 mKj miKvwi Awdm I Av`vj‡Z †÷kbvwi gvjvgvj mieivnKiY| 

১০.6.৮  2016-17 A_©eQ‡ii Kg©cwiKíbv 

 †cÖmmg~‡ni AvaywbKxKiY I k~b¨ c‡` Rbej wb‡qvM; 

 Awdm A‡Uv‡gkb wm‡÷g PvjyKiY; 

 ª̀æZZg mg‡q †M‡RU gy ª̀Y I nvjbvMv` Z_¨ I‡qemvB‡U cÖKvk; 

 AvB.wm.wU. †m‡ji mÿgZv e„w×; 

 ỳBwU gvB‡µvevm µq; 

 B-dvBwjs e¨e¯’v Pvjy; 
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 ই-গ্রঝন্ডাভ Kvh©µg Pvjy; 

 AvaywbK gy ª̀Y †gwkb µq; 

 evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i ev¯Íevqb; 

 Awa`ß‡ii g~j Awdm wewìs m¤úªmviY; 

 Kg©Pvix‡`i `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖwkÿY; Ges  

 ewikvj, wm‡jU I iscyi wefv‡M 3wU AvÂwjK Awdm ¯’vcb| 

 

১০.6.৯  fwelr cwiKíbv I Kvh©µ‡gi weeiY 

 †cÖmmg~‡ni Rb¨ Bbwµc‡UW A‡Uv‡g‡UW †gwkb Ges wWwRUvj Ad‡mU †gwkb µq; 

 Awa`ßivaxb 6wU AvÂwjK Awd‡mi wbR¯̂ feb wbgv©Y; 

 KvwiMwi I AKvwiMwi Kg©Pvix‡`i hvZvqv‡Zi myweav‡_© ỳwU ÷vdevm µq; 

 cÖavb Kvh©vjqmn Awdm/†cÖmmg~‡ni AvevwmK feb wbgv©Y; Ges 

 †ccvi †Uw÷s j¨ve cÖwZôv| 

১০.6.১০ B-Mf‡b©Ý/ B‡bv‡fkb wel‡q M„nxZ Kvh©µg : 
 

 cÖavb Kvh©vjq WiFi B›Uvi‡bU cÖhyw³i AvIZvq Avbv; 

 Awa`ß‡ii g~j Web DomainG Web Mail mshyw³; 

 AbjvB‡b †UÛvi e¨e¯’vi Rb¨ e-GP Pvjyi c`‡ÿc MÖnY; Ges 

 AbjvB‡b wiKzBwRkb wm‡÷g Pvjy| 

১০.7 miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvj 

১০.7.১ XvKvi dzjevoxqvq Aew¯’Z evsjv‡`k †ijI‡q nvmcvZvj 1978 mv‡j miKvwi Kg©Pvix 

nvmcvZv‡j i~cvšÍwiZ nq| Kg©Pvix‡`i m¦v¯’¨ †mev wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ 1996-2001 mv‡j eZ©gvb 

gvbbxq cÖavbgš¿x ÿgZvq _vKvKv‡j AvaywbK I gvbm¤§Z ¯v̂¯’̈ ‡mev wbwðZK‡í G nvmcvZvjwU‡K 

AvaywbKvqbmn 150 kh¨vq DbœxZKi‡Yi wb‡ ©̀kbv cÖ`vb K‡ib| Zvi cwi‡cÖwÿ‡Z ২০০৯ ালম 

evsjv‡`k miKv‡ii wbR¯̂ A_©vq‡b 2.03 GKi Rwgi Ici 4676.43jÿ UvKv e¨‡q 150 

kh¨vwewkó DbœZ I AvaywbK mKj myweavmsewjZ miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvj wbg©vY ïiæ nq|  

১০.7.2 miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvj miKvwi Kg©Pvix I Z uv‡`i †cvl¨mn Ab¨vb¨ †ivMxi AvaywbK my‡hvM-

myweavmsewjZ DbœZZi ¯̂v¯’¨‡mev wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ MZ 4 AvM÷ 2013 ZvwiL ¯v̂¯’̈  I cwievi 

Kj¨vY gš¿Yvjq †_‡K RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q n Í̄všÍwiZ nq Ges 28 AvM÷ 2013 ZvwiL gvbbxq 

cÖavbgš¿x †kL nvwmbv 150 kh¨vwewkó miKvwi Kg©Pvix nvmcvZvjwUi ïf D‡Øvab K‡ib| †m 

cwi‡cÖwÿ‡Z eZ©gv‡b nvmcvZvjwU RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi mvwe©K ZË¡veav‡b cwiPvwjZ n‡”Q| G 

nvmcvZv‡j †gwWwmb, A‡_©v‡cwWKm, Pÿz, B.Gb.wU., †W›Uvj, Wvg©v‡UvjwR, MvB‡bvKjwR, 

†iwWIjwR, Riæwi wefvM, wkï wefvMmn 14wU wefvM i‡q‡Q| G Qvov 1wU AZ¨vaywbK AvB.wm.BD. 

¯’vc‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b nvmcvZv‡j IqvW© Ges mKj AvaywbK my‡hvM-

myweavm¤úbœ 7wU Acv‡ikb w_‡qUvi i‡q‡Q| 
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১০.7.৩  2015-16  A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©vewj 

 িপ্রঢলতদাথীদ ফলয় এ াাতালরয ফর জরফবালগ ১৪৮০৫৬জন এফাং অন্তরফ জবালগ ২৮৯৩জন 

রচরেৎা গ্রণ েলযন। ৪৩০২৪জন দযাগী প্যাথররজেোর দফা গ্রণ েলযন এফাং ২০২৪জন দযাগীয 

অালযন েযা ে; 

 Bgv‡R©wÝ wefvM Pvjy; 

 wewfbœ wefv‡Mi m‡½ †ivMx I ÷vd‡`i †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ wcGweG· (PABX) wm‡÷g ¯’vcb;  

 †ivMx, wPwKrmK, bvm© I Ab¨vb¨ Kg©Pvix‡`i Rb¨ m¦v¯’¨m¤§Z AvaywbK K¨v‡d‡Uwiqv Pvjy; 

 ৭ট bZzb Acv‡ikb w_‡qUvi Pvjy;  

 bZzb ২ট †cv÷ Acv‡iwUf IqvW© Pvjy;  

 B.wc.AvB. †m›Uvi Pvjy; Ges 

 wWwRUvjvBRW& e¨e¯’vc‡Îi Rb¨ A‡Uv‡gkb wm‡÷g Pvjy Kiv nq|  

১০.7.৪   2016-17 A_©eQ‡ii Kg©cwiKíbv  

 cyivZb feb ms¯‥vi; 

 bZzb fe‡bi EaŸ©gyLx m¤cÖmviY; 

 nvmcvZvjwU 300 kh¨vq DbœxZKiY; 

 11wU bZzb wefvM PvjyKiY; 

 Kiewnf~©Z ivRm¦ Avq e…w×; 

 AvB.wm.BD. I wdwRI‡_ivwc wefvM PvjyKiY;  

 wbiew”Qbœ we ỳ¨r ms‡hvM wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ we ỳ¨r mieivn e¨e¯’vq G·‡cÖm wdWv‡ii ms‡hvM 

¯’vcb; Ges 

 nvmcvZv‡ji Avw½bv I wewfbœ c‡q‡›U wm.wm. K¨v‡giv ¯’vcb| 

  

11.0 gvV cÖkvmb 

 gvV ch©v‡q wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvhv©jq Ges Dc‡Rjv wbev©nx 

Awdmv‡ii Kvh©vj‡qi c` m„Rb, Rbej wb‡qvM Ges ev‡RU eivÏ RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi gva¨‡g 

m¤úvw`Z nq| gvV cÖkvm‡b Kg©iZ wefvMxq Kwgkbvi, †Rjv cÖkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi Ges we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii Kg©PvixMY 2021 mv‡ji g‡a¨ 

evsjv‡`k‡K GKwU ga¨Av‡qi †`‡k DbœxZKi‡Yi j‡ÿ¨ Kvh©µg MÖnY, wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©vY, 

`vwi ª̀¨we‡gvPb, AvaywbK f~wg e¨e¯’vcbv, AvBb k„•Ljv cwiw¯’wZ wbqš¿Y, ª̀e¨g~j¨ wbqš¿Y, Lv`¨ ª̀‡e¨ 

†fRvj we‡ivax Awfhvb cwiPvjbv, µxov I mvs¯‥…wZK Kg©Kv‡Ði Dbœqb, gvbm¤§Z wkÿv 
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wbwðZKiY, evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi AvIZvq M„nxZ Dbœqb cÖKí ev Í̄evqb, MÖvgxY AeKvV‡gvi 

Dbœqb, ỳ‡h©vM †gvKv‡ejv, ¯’vbxq miKvimg~n‡K mnvqZv cÖ`vb, m„Rbkxj D™¢vebx Kvh©µg 

ev¯Íevqb Ges mgq mgq miKvi Av‡ivwcZ Ab¨vb¨ Kvh©µg m¤úv`b K‡i _v‡K| wb‡¤œ gvV 

cÖkvm‡bi D‡jøL‡hvM¨ Kv‡Ri eY©bv cÖ`vb Kiv n‡jv : 

১১.1 XvKv wefvM  

11.1.1 ১২ট ফিয় পা, ১২ট ভাচস্ব পা, ১ট প্রিাপ্রর িও উন্নয়দ ফিয় পা এাং ১২ট ঠাওা প্রপাকীয় 

গ্রঘাভাঘামাদ প্রদলভাথ আ্চবপ্রমও ঝােলনা ি (আভ.ট.এন.) েরভটিয পা অনুপ্রষ্ঠঢ লয়। রফবাগীে 

েরভনালযয োম জারে, ঢাো ের্তজে ১৪টি োযী েরভনায (ভূরভ)-এয োম জারে রযদ জন, ৭টি 

োম জারে দ জন, ৪টি ইউরনেন ভূরভ অরপ রযদ জন ও ১২টি ইউরনেন ভূরভ অরপ দ জন েযা ে। ঢাো 

দজরায দেযাণীগঞ্জ উলজরাধীন আগানগয ইউরনেন রডরজটার দন্টালযয ভােলভ স্বল্প ভে ও স্বল্প ব্যলে 

জরভয খরতোন প্রারপ্তয আলফদন গ্রণ োম জক্রলভয উলবাধন; 

11.1.2 প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ওাব িাময়, ঠাওায় তয িদাণীলতভ চন্য লয়টাং রুফ স্থাধদ, ফ্রন্টলটে স্থাধদ 

এাং অপ্রন ঘেলভভ গ্রৌন্দব ি থলদ িভ ওাব িক্রফ েলড, আই.প্র.ট. ক্ষফঢা বৃপ্রেল গ্রা িঢযাপ্রযলতভ চন্য 

উচ্চকপ্রঢ িন্ন য়াই-নাই প্রলেফ ঘালু, লওাভী ওপ্রফযদাভ প্রললল গ্রবাকতাদকৃঢ দীদ ওফ িঘাভীলতভ 

চন্য প্রভলয়লন্টযদ গ্রওাল িভ আলয়াচদ, ১৭ট শূন্য ধলত চদম প্রদলয়াক, শুোঘাভ  তদপ্রঢও প্রযক্ষাাংক্রান্ত 

প্ররলয় গ্রচমা ধব িালয় ওফ িkvমাভ আলয়াচদ, চপ্রয়ঢা অলিরড প্ররলয় াঙাই  ধতও প্রঢভড, ২ট ণাদা, 

৩ট ঢতন্ত গ্রওন্দ্র  ১ট লাইলয় ণাদা কঞলদভ িস্তা গ্রিভড, ইলদালপযদ ালওিম গ্রফমা আলয়াচদ  ই-

কপিলদন্পাংক্রান্ত প্রপ্রপন্ন ওাব িক্রফ েলড এাং াপ্র িও ভূপ্রফ ব্যস্থাধদা প্ররলয় িপ্রযক্ষলডভ আলয়াচদ; 

11.1.3 XvKv †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q AwaMÖnYK…Z f~wgi Zdwmj A¨vcm Pvjy, BD.wW.wm. †_‡K ¯̂í e¨‡q 

LwZqvb mieivn, mvfvi Dc‡Rjv গ্রচমা f~wg Awd‡m A‡Uv‡gkb f~wg e¨e¯’vcbv Pvjy Ges 

†KivwYMÄ Dc‡Rj গ্রচমা wbev©nx Awdmv‡ii Kvh©vjq‡K †ccvi‡jm Awdm ‡NvlYv; 

11.1.4 bvivqYMÄ †Rjvq †iwWI bvivqYMÄ Pvjy, ¯‥vBwc †Uwj †gwWwmb e¨e¯’v cÖeZ©b, wKbœix †i÷ nvDR 

wcKwbK ¯úU wbgv©Y, Dc‡RjvwfwËK †Ljvi gvV wbgv©Y, djR, ebR I Jlax MvQm¤úbœ 12 weNv 

Rwg‡Z wWwm Mv‡W©b wbg©vY, গ্রচমা cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi mvg‡b fv¯‥h© I wØZj gmwR` wbg©vY, 

gmwjb kvwo eyb‡bi Kvh©µg MÖnY, wWwRUvj †m›Uv‡ii gva¨‡g cP©v cÖ`vb, wewfbœ wkÿvcÖwZôvb I 

jvB‡eªwi‡Z eB weZiY; 

11.1.5 gywÝMÄ †Rjvq me©Kv‡ji me©‡kÖô াগাপ্রম ¯v̂axbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv, e½eÜy †kL gywReyi 

ingvb Gi kvnv`Z evwl©Kx ¯§i‡Y 987wU wkÿv cÖwZôv‡bi 3 jÿ QvÎ/QvÎxi g‡a¨ 6 jÿ Mv‡Qi 

Pviv weZiY, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi Qv‡` gyw³Kvbb রপ্রথ evMvb ¯’vcb, gywÝMÄ K‡jR I 

GKwU †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vjq ’̄vcb, cwi‡ek iÿv Ges bvixi cÖwZ mwnsmZv †iv‡a wewfbœ 

cÖKvi m‡PZbZvg~jK Kvh©µg MÖnY, 6wU Dc‡Rjv, 2wU †c․imfv Ges 67wU BDwbqb cwil‡` ¯’vqx 

I åvg¨gvY 132wU jvB‡eªwi cÖwZôv; 

11.1.6  Uv½vBj †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq I Dc†Rjv wbev©nx Awdmv‡ii Kvh©vj‡qi `k©Yxq ¯’v‡b wmwU‡Rb 

PvUv©i cÖ`k©b, cªwZ Dc‡Rjvq ÕDc‡Rjv Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ †K› ª̀Õ ¯’vcb, B-dvBwjs-Gi 

gva¨‡g bw_ wb®úwË, mvwK©U nvD‡R wmwm K¨v‡giv ’̄vcb Ges †Rjv cÖkvm‡Ki evmfeb I mvwK©wU 

nvDR msjMœ 33.45 GKi AvqZb wewkó Rjvk‡q we‡bv`b †K› ª̀ ¯’vcb;  
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11.1.7  wK‡kviMÄ †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi g~j fe‡bi cÖ‡ekØv‡i G¨v‡µvwjK †ev‡W© wmwU‡Rb PvU©vi 

¯’vcb, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq Ges mvwK©U nvD‡R wd« IqvB-dvB †Rvb Pvjy;  

11.1.8 ivRevwo †Rjvq gv`K ª̀‡e¨i Ace¨envi †iva, bvix I wkï wbh©vZb cÖwZ‡iva, evj¨weevn †iva I 

†h․Zz‡Ki weiæ‡× Rbm‡PZbZv e…w×K‡í Kvh©µg MÖnY, µxov cªwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb, cÖevmx‡`i 

Rb¨ WvUv‡eBR cÖ ‘̄Z; 

11.1.9 MvRxcyi †Rjvq B‡bv‡fkb mv‡K©‡ji Av‡qvRb, gv`K cÖwZ‡iv‡a K‡jR wkÿv_x©‡`i eQ‡i GKevi 

i³ cixÿv,  গ্রা িঢযাযীলতভ Rb¨ weï× cvwbi e¨e¯’vKiY, ¯‥vBwci gva¨‡g Dc‡Rjv I BDwbqb 

wWwRUvj †m›Uv‡ii লে †hvMv‡hvM, LwZqvb ¯‥¨vb I AbjvB‡b Avc‡jvW, ZiæY D™¢veK‡`i Rb¨ 

WvUv‡eR •Zwi, GbwRI WvUv‡eR •Zwi Ges B-Uz¨wiRg-Bb-MvRxcyi Kvh©µg MÖnY; 

11.1.10 dwi`cyi †Rjvi mKj `ß‡i evsjvq wmwU‡Rb PvU©vi cÖYqb, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q 

Awf‡hvMev· ’̄vcb, RvZxq ï×vPvi †K․kj ev Í̄evqb I G wel‡q 6wU gZwewbgq mfvi Av‡qvRb, 

†níjvBb Ges Gm.Gg.Gm. †mev Pvjy, 68wU BDwbqb f~wg Awd‡m 97wU j¨vcUc, g‡Wg Ges

wcÖ›Uvi weZiY, RvZxq bRiæj m‡¤§jb Av‡qvRb, †Rjv cÖkvm‡Ki Kj¨vY Znwej গ্রণলও wewfbœ 

wkÿv cÖwZôv‡b bM` A_©mn ¯‥zj †Wªm, d¨vb, Kw¤úDUvi Ges wWwRUvj †kÖwYKÿ Dbœq‡b ‣eÁvwbK 

hš¿cvwZ cÖ`vb, RvZxq bRiæj m¤§vbbv Av‡qvRb I wWwRUvj D™¢vebx †gjvi Av‡qvRb; 

11.1.11 গ্রকাধামকি †Rjvq me©‡kÖô াগাপ্রম ¯v̂axbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb 

Gi mgvwa Kg‡cø· Gi m¤úªmviY I †m․›`h© e…w×KiY cÖKí ev Í̄evqb, m`i Dc‡Rjvq 79wU wkÿv 

cÖwZôv‡b wm.wm. K¨v‡giv ¯’vcb, 6ô †kÖwY‡Z 1wU fwZ© cixÿvi gva¨‡g fwZ ©Kvh©µg MÖnY;  

11.1.12 gvwbKMÄ †Rjvq 165wU wkÿv cÖwZôv‡b gvwëwgwWqv Køvmiæg Pvjy, evj¨weevn wb‡iva †mj ¯’vcb, 

wbKvn গ্রভপ্রচোলভভ WvUv‡eBR cÖ ‘̄Z, cÖkvmb evZ©v-2015 cÖKvk, wkevjq cvUzwiqv Nv‡Ui †dwi 

cvivcvi wbqš¿Y I hvÎx myweav e…w×i j‡ÿ¨ Ô†gvnbv wbqš¿YKÿÕ ’̄vcb I গ্রচমা cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q 

2q cªR‡b¥i wmwU‡Rb PvU©vi Pvjy; Ges 

11.1.13  biwms`x †Rjvq we.wm.Gm. (cÖkvmb) K¨vWv‡ii m`m¨‡`i cÖKvwkZ wewfbœ MÖš’mg~n Dbœq‡b 

Admin Corner bvgK GKwU Shelf ’̄vcb, How Can I help You kxl©K গ্রাবৃি ¯’vcb I B-

dvBwjs wel‡q Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb| 

 

 

11.1.2 ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ  ওফ িধপ্রভওেদা 

11.1.2.1  প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়-এভ ওাব িাময়, ঠাওাভ চন্য গ্রযলভ াাংমা দকভস্থ এন-৬/এ, এন-৬/প্র, 

এন-৬/প্র এাং এন-৬/প্রট দাং cø‡Ui ২.৩৭ এওভ ভাদ্দকৃঢ চপ্রফভ তঔম বুলছ প্রদলয় প্রদফ িাড ওাচ ïiæi 

িপ্রক্রয়া েলড, ই-গ্রা ওাব িক্রফ গ্রচাভতাভওভড  দাকপ্রভও গ্রায় উদ্ভাদপ্ররয়ও cÖwkÿY ওফ িযামাভ 

আলয়াচদ, প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, ঠাওা এভ াফপ্রেও ওাঞালফাকঢ  িযাপ্রদও ওাব িক্রলফভ 

উন্নয়দ াথদ  প্রপপ্রট ওদনালভলন্পভ ফাধ্যলফ প্রপাকীয় ইলদালপযদ টলফভ পা আহ্বাদ, ওফ িঘাভীলতভ 

িপ্রযÿগ্রডভ আলয়াচদ;  

11.1.2.2  গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় ঠাওাভ ওাব িামলয় ৫ট গ্রা লচীওভড ওাব িক্রফ েলড, আইপ্রটয়া 

ম্যালদচলফন্ট  গ্রেম আধ ওভাভ চন্য গ্রনবুও ঘালু, আইপ্রটয়া িতাদওাভী গ্রভা ওফ িওঢিালও নৄভোভ 
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িতাদ, ওম উলদ্যািালও আপ্রণ িও লায়ঢা িতাদ, িপ্রযক্ষডাণীলতভ প্রদলয় ওযাওযাপ্রটাং ওফ িযামাভ 

আলয়াচদ, ভূপ্রফ গ্রাভ অলঝালফযদ  দাকপ্রভও গ্রায় ওম প্রফপ্রটয়া ব্যলাভ; 

11.1.2.3   প্রওলযাভকি গ্রচমায় প্রপ্রপন্ন প্রযক্ষা িপ্রঢষ্ঠালদ মাইলেপ্রভ স্থাধদ, ফাপ্রিপ্রফপ্রটয়া ওদলঝন্ট তঢপ্রভ, 

প্রওলযাভকি গ্রধৌভযলভলও গ্রমওপ্রটলঢ রূধান্তভ, লাধাঢাম  গ্রলালঝম গ্রভস্টুলভলন্টভ ধপ্রভলয উন্নয়দ, গ্রা 

িঢযাপ্রযলতভ চন্য ফ্রন্টলটে ঘালু এাং দাকপ্রভও গ্রাভ চন্য প্রপ্রপন্ন প্ররলয় টাঝালইচ িস্তুঢ;  

11.1.2.4   ভাচাপ্রড় গ্রচমায় ৩০০চদ ভূপ্রফলীদ ধপ্রভাভলও কৃপ্রর ঔাচপ্রফ লন্দাস্ত িতাদ, গ্রচমা ওা ফাললযভ 

আলয়াচদ এাং ২১৫ট ফাধ্যপ্রফও প্রদ্যামলয় ফাপ্রিপ্রফপ্রটয়া িারুফ ঘালু; 

11.1.2.5  নপ্রভতনৄভ গ্রচমায় চদলঘঢদঢাভমও ওাব িক্রফ গ্রবফদ-াল্যপ্রাল গ্রভাথ, এপ্রট ন্ত্রা িপ্রঢলভাথ, গ্রবৌদ 

লয়ভাপ্রদ গ্রভাথওলে ইউপ্রদয়দ ধব িালয় পা, ভ যাপ্রম এাং উঞাদ তঞও আলয়াচদ এাং গ্রঝপ্রমলফপ্রটপ্রদ গ্রা 

ঘালু; 

11.1.2.6   গ্রকাধামকি গ্রচমাভ িপ্রঢট ইউপ্রদয়লদ এওট ওলভ গ্রঔমাভ ফাঞ প্রদফ িাড, িপ্রঢট লাঝ-াচালভ লফদ ওড িাভ 

স্থাধদ এাং ওম প্রযক্ষা িপ্রঢষ্ঠালদ ফাপ্রিপ্রফপ্রটয়া িা ঘালু; 

11.1.2.7   দভপ্রাংতী গ্রচমায় ই-নাইপ্রমাং ওাব িক্রফ গ্রচাভতাভওভড, গ্রচমাভ প্রখ্যাঢ ব্যপ্রি  তয িদীয় স্থালদভ ঙপ্র 

প্রদলয় আঝ ি গ্যামাপ্রভ স্থাধদ, ওফ িঘাভীলতভ চন্য িপ্রযক্ষড আলয়াচদ; 

 

 

11.1.3  পপ্রষ্যৎ উন্নয়দ ধপ্রভওেদা 

11.1.3.1 াপ্রর িও ওফ িিাতদ চুপ্রিভ অথীলদ গৃলীঢ ওম ওাব িক্রফ িাতদ, াপ্রর িও ওফ িিাতদ চুপ্রিভ 

আঢায় গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয়ভ গৃলীঢ ওাব িক্রফ ফপ্রদঝপ্রভাং;

11.1.3.2 ভাচযালী প্রপালকভ অনুভলড িপ্রঢ উধলচমায় চদান্ধ ভূপ্রফ ব্যস্থাধদা ওাব িক্রফ েলড;

11.1.3.3 XvKv wefv‡Mi mKj †Rjvq B-‡gvevBj ‡KvU© Pvjy Ges ch©vqµ‡g mKj Awdm †ccvi†jm Awdm 

wn‡m‡e cÖwZôv Kiv। 

 

11.1.৪ শৃঙ্খমাচপ্রদঢ  দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথ গৃলীঢ ওাব িক্রফ  

১জন উচ্চভান োযী, ১জন ইউরনেন ভূরভ োযী েভ জেতজা, ৪জন ালব জোয এয রফরূলি শৃঙ্খরাভরে 

োম জক্রভ গৃীত ে। ভূরভ ব্যফস্থানা দক্টলয দুনীরত প্ররতলযালধ ঢাো রফবালগয ১৩টি ভূরভ অরপলে 

ভলডর ভূরভ অরপ রললফ স্থান েযায োম জক্রভ চরভান। এ ছাো রফবাগীে েরভনালযয োম জারে 

োম জারলেয োম জক্রলভয ারফ জে স্বচ্ছ ও জফাফরদর রনরিত েযায রলক্ষে র.র.টিরব েোলভযা স্থান েযা 

ে।

11.1.৫ ই-কপন্যিান্প/ইলদালপযদ প্ররলয় গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

11.1.5.1 Web portal, ই-নাইপ্রমাং াস্তায়দ, গ্রফাাইম গ্রওাঝ ি আইদ িলওি প্রদ িালী ম্যাপ্রচলেঝলতভ িপ্রযÿড 

িতাদ, Innovation in public service প্ররয়ও প্তালব্যাধী ৯ট িপ্রযÿড গ্রওা ি িন্ন ওভা লয়; 

11.1.5.2 ঢাো রফবালগয ১৩টি দজরালে ২টি লফ জ রফবক্ত েলয নযরাংদী ও ভাদাযীপুয দজরাে ২ট ওলভ 

Innovation Circle অনুপ্রষ্ঠঢ লয়; 

11.1.5.3 প্রতদব্যাধী দাকপ্রভও গ্রাভ উদ্ভাদ প্ররয়ও ৫ট ওফ িযামা অনুপ্রষ্ঠঢ লয়; 

11.1.5.4 প্রপ্রপন্ন প্ররলয় গ্রফাঝ ৬টি প্রপপ্রট ওদনালভন্প অনুপ্রষ্ঠঢ লয়;  



88 

 

11.1.5.5 ওভানী দৌয দস্টরডোভ, নাযােণগঞ্জ-এ  ‘ঢাো রফবাগীে রডরজটার উদ্ভাফনী দভরা-২০১৬’ এয 

আলোজন; 

11.1.5.6 টাঙ্গাইর দজরাে Miles to go ীল জে রক্ষা াংক্রান্ত োম জক্রভ গ্রণ; 

11.1.5.7 দাার রভরডো ব্যফায েলয  দফা প্রতোীলদয দ্রুত দফা প্রদান; এফাং 

11.1.5.8 ভাদাযীপুয দজরা অন্যান্য দজরাে ইলনালবন আইরডো ফক্স স্থান ও উলযাগগ্রণোযীলে আরথ জে 

ােতা প্রদান েযা ে। 

 

11.1.  াস্তাপ্রয়ঢ উলেঔলবাগ্য ওাব িক্রফ  

11.1.6.1 ফপ্রন্ত্রধপ্রভরত প্রপালকভ ওযাধাপ্রট গ্রটলপমধলফন্ট অ প্রনড এযাটপ্রফপ্রদলেযদ ওফ িসূপ্রঘভ আঢায় 

গ্রফাাইম গ্রওাঝ ি, াভারজে রনযাত্তা ও অযাধ রনেেণপ্ররয়ও এেরদনব্যাী ওফ িযামাভ আলয়াচদ; 

11.1.6.2 প্রদভাধত ঔাদ্য, ঔালদ্য গ্রপচাম  দূরড িপ্রঢলভাথপ্ররয়ও প্রপাকীয় চদলঘঢদঢাভমও ওাব িক্রলফভ 

আঢায় কঢ ১৩/৬/২০১৬ ঢাপ্রভঔ ওফ িযামা অনুপ্রষ্ঠঢ লয়; 

11.1.6.3 প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, ঠাওাভ লে ঠাওা প্রপাকাথীদ ১৩ট গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয়ভ 

ফলধ্য আনুষ্ঠাপ্রদওপাল ওফ িিাতদ চুপ্রি িন্ন লয়; 

 

১১.২ PÆMÖvg wefvM 

১১.২.১ ২০১৫- ১৬ অণ িঙলভ িাপ্রতঢ ওাব িাপ্রম 

11.2.1.1 চদাথাভলডভ গ্রা িতালদভ ফয়, ঔভঘ  গ্রপাকাপ্রন্ত ওফালদাভ ফাধ্যলফ গ্রা িতাদ লচীওভলডভ 

মলক্ষয ওফ িঘাভীলতভ ই-নাইপ্রমাং প্ররলয় িপ্রযক্ষড িতাদ, প্রটপ্রচঝাম লাপ্রচভা প্রদপ্রিঢওভড, ওাব িামলয় 

CCTV স্থাধদ, Innovation in Public Service প্ররয়ও প্তালব্যাধী ১ট িপ্রযক্ষড এাং প্রপাকীয় 

ই গ্রফমা  প্রজ্ঞাদ গ্রফমা আলয়াচদ; 

11.2.1.2 ঘট্টোফ গ্রচমা িযাদ ওর্তিও গ্রা িতাদ লচীওভলডভ মলক্ষয ওাব িপ্রপপ্রিও দাকপ্রভও গ্রা দত 

িডয়দ; ালয়ালফপ্রিও গ্রফপ্রযদ ব্যলালভভ ফাধ্যলফ ওম ওফ িঘাভীভ প্রটপ্রচঝাম লাপ্রচভা প্রদপ্রিঢওভড, 

ELRS ধেপ্রঢভ ফাধ্যলফ গ্রভওট িরুলফ াংভপ্রক্ষঢ ঔপ্রঢয়াদভললভ ইলমরপ্রদও টাঝালইচ তঢপ্রভ, 

উধলচমা ভূপ্রফ অপ্রনল অদমাইলদ দাফচাপ্রভ আলতদ েলড  প্রদপ্রত িষ্ট ফয়ীফাভ ফলধ্য প্রদষ্পপ্রি, িপ্রঢ 

উধলচমা  ইউপ্রদয়দ ভূপ্রফ অপ্রনল প্রটলচদ ঘাঝ িাভ িডয়দ, দাফচাপ্রভাংক্রান্ত দীপ্রঢ  প্রন 

দৃেফাদপাল ঝাোলদা, উধলচমা প্রদ িালী অপ্রনালভভ ওাব িাময়  উধলচমা ভূপ্রফ অপ্রনভলল 

চদকলডভ ঢথ্য িাপ্রপ্ত প্রদপ্রিঢ ওভাভ স্বালণ ি গ্রলে গ্রটে স্থাধদ, ২১৩ট ইউ.প্রট.প্র. গ্রণলও প্রপ্রপন্ন থভলদভ 

দাকপ্রভও গ্রা িতাদ,  ঘট্টোফ গ্রচমাভ প্রযক্ষািপ্রঢষ্ঠাদভলল টাইদাপ্রফও লয়াইঝ তঢপ্রভ, অদমাইলদ 

প্রফলও প্রদষ্পপ্রি লচীওভড,  দ্রুঢ দাফচাপ্রভ িন্নওভড, ৯৬২ট প্রযক্ষা িপ্রঢষ্ঠালদ ফাপ্রিপ্রফপ্রটয়া 

িারুফ স্থাধদ এাং নৄভাঢদ  চভাচীড ি ভূপ্রফ অপ্রনগুলমা াংোভ  নৄদোঃপ্রদফ িালডভ ফাধ্যলফ গ্রা 

িঢযাযীলতভ ঘাপ্রলতা নভড; 

11.2.1.3 †bvqvLvjx গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয় ওফ িঘাভীলতভ চন্য প্রনোভ প্রিন্টল প্রটপ্রচঝাম লাপ্রচভা ঘালু, 

ওফ িঘাভীলতভ স্মাঝ িওাট ি (ধপ্রভঘয়ধত্র) িতাদ, গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয়ভ ওপ্রভলটাভ এাং প্রপ্রপন্ন 

গুরুেনড ি যাঔায় প্র.প্র. ওযালফভা স্থাধদ, প্রটপ্রচঝাম ফ্রন্টলটে স্থাধদ, দাকপ্রভও ন্তুপ্রষ্টওাট ি ঘালু,  গ্রচমা 
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ফলালনচ ঔাদায় াংভপ্রক্ষঢ প্র.এ., এ.এ., আভ. এ. ঔপ্রঢয়াদভল  ওপ্রিউঝালভ এপ্রিভ ওাব িক্রফ 

েলড, ১১৫২ট স্কুলম প্রফট-গ্রট প্রফম ঘালু; 

11.2.1.4 গ্রনদী গ্রচমা িযাদ এভ উলদ্যালক ইউপ্রদয়দ প্রটপ্রচঝাম গ্রন্টালভভ ফাধ্যলফ চপ্রফভ ঔপ্রঢয়ালদভ দওম, 

ফাফমাভ চালতা দওম িাপ্রন্তও ধব িালয়ভ গ্রা েপ্রলঢাঁলতভ প্রদওঝ ভভাল, ই-দপ্রণ ব্যস্থাধদা ঘালু, 

ই-গ্রফাাইম গ্রওাঝ ি-এভ ব্যলাভ, গ্রভওট ি রুলফভ চন্য নণও নঝয়যালভভ ফাধ্যলফ E-reporting ঘালু, 

য়াই-নাই ঘালু, গ্রচমা িযালদভ াপ্র িও ঢিাথালদ ধপ্রভাভ ধপ্রভওেদা প্রপাক  স্থাদীয় 

িযালদভ ললবাপ্রকঢায় গ্রনদী তভ উধলচমাথীদ ঙনুয়া ইউপ্রদয়দলও ধপ্রভাভ ধপ্রভওেদা, ফা  প্রযশু 

স্বাস্থয গ্রায়  আতয ি  ইউপ্রদয়দ  ওাব িক্রফ ‘ঙনুয়া ফলটম’ প্রললল কলড় গ্রঢামা, গ্রনদী অণ িনদপ্রঢও 

অ্চবম িপ্রঢষ্ঠাভ চন্য গ্রাদাকাচী উধলচমাভ প্রপ্রপন্ন গ্রফৌচাভ ৪৫১২.৫৬ এওভ ঔা চপ্রফভ ওবুপ্রময়ঢ 

িন্ন, ঙাকমদাইয়া উধলচমাথীদ াাংমালতয-পাভঢ ীফালন্ত ‘ট িাভ লাঝ’ স্থাধদ, তাকদভূজা 

উধলচমালও াল্যপ্রাল ভৄি গ্রখারডা  অন্যান্য উধলচমাভলল াল্যপ্রাল ভৄি গ্রখারডাভ ওাব িক্রফ 

েলড, াপ্রওিঝ লাউলচ প্র.প্র. ওযালফভা স্থাধদ  য়াই-নাই াংলবাক ঘালু এাং গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িামলয়ভ ওফ িঘাভীলতভ প্রদয়প্রফঢপাল  িপ্রযক্ষড িতাদ; 

11.2.1.5 Kzwgjøv †Rjvq প্রপপ্রট ওদনালভন্প এভ ফাধ্যলফ কডশুদাপ্রদ ওব িক্রফ েলড, গ্রতয়াপ্রদ  ালপ ি 

িাইবুযদাম ফাফমায় ভওাপ্রভ স্বাণ ি ভক্ষায় প্রটপ্রচঝাম ধেপ্রঢ ব্যলাভ, প্রদ্যাময়ভলল িণফ ালভভ ফঢ 

ফাপ্রিপ্রফপ্রটয়া িাযরুফ ব্যলাভ, প্রটপ্রচঝাম ওলন্টন্ট তঢপ্রভ  ধাঞতাদপ্ররয়ও িপ্রযক্ষড আলয়াচদ, 

য়াদেধ াপ্রপ ি গ্রন্টাভ স্থাধদ  অদমাইলদ আলতদ েলড, আই.প্র.ট. প্ররয়ও িপ্রযক্ষড ওাব িক্রফ 

েলড, চাঢীয়  আ্চবপ্রমও ফলাড়লওভ বাদচঝ প্রদভলদ উলদ্যাক েলড, এওট াপ্রড় এওট ঔাফাভ 

িওে াস্তায়দ  প্রদয়প্রফঢ ধপ্রভতয িদ, ীভ দাভী ভৄপ্রিলবাোলতভ ফালছ ঔা চপ্রফ প্রঢভড, ীলভভ 

ওলে ীভ ওাপ্রলপ্রদ যীর িও ফালয আলয়াচদ, যঘীদ গ্রত ফলড িভ  াপ্রড় তঔমভৄি ওলভ ওামঘাভাম 

ওফলেক্স প্রদফ িাড, ‘দা নয়জুলন্নঙা গ্রঘৌদৄভাদী’  অিপ্রম মল গ্রফাভ’ ই িওায, যলীত গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় যাফসুম লও ঔাদ ফ্চব  ‘চমলচযাৎস্দা’  প্রদফাড িল অন্যান্য প্রযপ্রেঢ স্থাধদা 

প্রদফ িাড এাং ভেে চয় পােলব িভ গ্রৌন্দব ি থ িদ  আদৄপ্রদওায়দ ওভা লয়; 

11.2.1.6 Puv`cyi †Rjvq রক্ষায ভান উন্নেলন প্রাথরভে রফযারলে ২৮৪টি রডরজটার েনলটন্ট ততরয, ৩৯৮টি 

প্রাে-প্রাথরভে দেরণেক্ষ রিতেযণ, ভােরভে রফযারলে ১৮০টি রক্ষা প্ররতষ্ঠালন রডরজটার 

েনলটন্ট ততরয, ৪৮টি রক্ষা প্ররতষ্ঠালন আই.র.টি. াভগ্রী রফতযণ, ের ভােরভে রক্ষাপ্ররতষ্ঠালন 

স্কুর পৄটফর টুন জালভন্ট রফরবন্ন ক্রীো প্ররতলমারগতায আলোজন, ভাদে রনভ জলরয উলেলে দজরা ও 

উলজরা ম জালে ১২৭৬টি রফলল অরবমান রযচারনা, ১৬৯টি ভাভরা ই-দভাফাইর দোলট জ রনষ্পরত্ত 

এফাং দজরা প্রালেয োম জারে ২৫টি দপ্তলয রডরজটার ারজযা চালু; 

11.2.1.7 LvMovQwo দজরায ৮১টি ফাঙারর গুচ্ছগ্রালভ ২৬২২১টি রযফায ও বাযত প্রতোগত যণাথী 

৬৪৩১০জন এফাং জনাংরত রভরতয ২৬২০৫জন োড জধাযী দস্যলে রনেরভত দযন প্রদান এফাং 

দজরায দুগ জভ াারে অঞ্চলর াোরবরত্তে ারনয াম্প, ওোটায রযজাব জায এফাং াইলয ভােলভ 

স্থানীে অরধফাীলদয ফারেলত ারন যফযা; 

11.2.1.8 ফান্দযফান দজরাে রডরজটার ফাাংরালদ রফরনভ জালণ দজরা প্রান ফ জস্তলযয যোরয দপ্তলয 

ইন্টাযলনট াংলমাগ প্রদান, রফরবন্ন রডরজটার রডবাই যফযা, প্ররক্ষণ প্রদান ও রডরজটার উদ্ভাফনী 

দভরা-2016 আলোজন, এটুআই এয ােতাে দজরা ম জালেয েভ জচাযীলদয রনলে ‘নাগরযে দফা 

উদ্ভাফন’ রফলেে প্ররক্ষলণয আলোজন,ফান্দযফান ট্রাস্ট দথলে রক্ষা, রচরেৎা ও ভানরফে ােতা 

প্রদান, ের স্তলযয েভ জচাযীলদয অাংগ্রলণ রনেরভতবালফ  প্ররত প্তালয দাভফায  ন্যানার ই-
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ারব জ রলস্টভ (NESS)এয অগ্রগরত রফলেে বা অনুষ্ঠান এফাং দজরা প্রালেয দস্বচ্ছাধীন 

তরফর লত অাে, দুুঃস্থ, অনাথ প্রভৃরত ব্যরক্তয ভালঝ 1 (এে)রক্ষ টাোয আরথ জে ােতা 

প্রদান। 

 

11.2.3   ২০১৬-২০১৭ অণ িঙলভভ ওফ িধপ্রভওেদা 

11.2.3.1 প্রটপ্রচঝাম াাংমালতয প্রপ্রদফালড িভ মলক্ষয চদলায় উদ্ভাদলও অোপ্রথওাভ িতাদ, ই-নাইপ্রমাং এভ 

ফাধ্যলফ দপ্রণ ব্যস্থাধদা, গ্রা িাপ্রপ্ত লচীওভড, িলতভ লািিফ ব্যলাভ প্রদপ্রিঢওভড এাং 

ধব িঝদ প্রযলেভ প্রওালযভ ফাধ্যলফ প্রলতপ্রয প্রপ্রদলয়াক আকৃষ্টওভড; 

11.2.3.2 PÆMÖvg †Rjvq ভূপ্রফলীদলতভ ফালছ কৃপ্রর ঔা চপ্রফ লন্দাস্ত, ই-ভূপ্রফ গ্রা িতালদভ চন্য one stop 

Service ঘালু, দতুদ আেয়ড িওে স্থাধদ, িাণপ্রফও প্রদ্যামলয় যঢপাক পপ্রঢি প্রদপ্রিঢওভড, ওম 

িাণপ্রফও প্রদ্যামলয় ওা তম কঞদ, ওম িাণপ্রফও প্রদ্যামলয়ভ চন্য প্রটপ্রচঝাম ওদলঝন্ট তঢপ্রভ, 

প্রযক্ষাভ ফাদ উন্নয়লদভ মলক্ষয প্রযক্ষও, প্রযক্ষাণী  অপ্রপপাওকলডভ ফিলয় ফালয অনুষ্ঠাদ, ওম 

উধলচমাভ স্বাস্থয ওফলেক্স গ্রণলও প্রপপ্রট ওদনালভলন্পভ ফাধ্যলফ িাণপ্রফও স্বাস্থয গ্রা িতাদ, প্রফ্র-

গ্রফপ্রটলওম ওযাি স্থাধদ, ালয়ালফপ্রিও গ্রফপ্রযদ ব্যলালভভ ফাধ্যলফ ওফ িঘাভীলতভ প্রটপ্রচঝাম লাপ্রচভা 

প্রদপ্রিঢওভড, গ্রচমাভ গুরুেনড ি স্থালদ Wi-fi-zone িপ্রঢষ্ঠা, ওম তপ্তলভভ ালণ প্রপপ্রট 

ওদনালভপ্রন্পাং এভ ফাধ্যলফ পাভ আলয়াচদ, প্রপ্রপন্ন প্রপালকভ প্রঘঠি-ধত্র/লদাটয চাপ্রভ ওভাভ ধপ্রভলঢি 

১০০% ই-গ্রফইলম গ্রিভড, ওম ভওাপ্রভ তপ্তভলও গ্রাোম প্রফপ্রটয়ায় (লনবুও গ্রুলধ) অন্তর্ভ িপ্রি, 

গ্রস্পাঝ ি ওাপ্রদ িপাম অনুষ্ঠাদ, ১ তযাঔ ললঢ ফাব্যাধী াাংস্কৃপ্রঢও ফা উতবাধদ  োউটাং এ দতুদ 

িচন্লও িিৃওভড, ওম প্রযক্ষা িপ্রঢষ্ঠালদভ প্রযক্ষও-প্রযক্ষাণীলতভ লাপ্রচভা  ওাব িক্রফ ফপ্রদঝভ 

ওভাভ চন্য Education Management System ঘালুভ উলদ্যাক েলড, ইদ-লাউচ িপ্রযক্ষলডভ 

ফাধ্যলফ ওম ওফ িঘাভীভ ক্ষফঢা বৃপ্রেওভড; ইউ.প্রট.প্র.উলদ্যািালতভ ফাধ্যলফ িতি গ্রাভ াংখ্যা 

বৃপ্রেওভড, e-filing এভ ওাব িক্রফ েলড, াপ্রওিঝ লাউচ  গ্রচমা িযালদভ াাংলমালঢ প্রদভাধিা 

বৃপ্রেওভড  ওাব িক্রফ ফপ্রদঝভ ওভাভ চন্য প্র.প্র. ওযালফভা  য়াই-নাই স্থাধদ, ভওাপ্রভ 

প্রদ্যাময়ভলল অদমাইদ পপ্রঢি ওাব িক্রফ ঘালু এাং গ্রচমা গ্রভওট ি রুলফভ ঔপ্রঢয়াদ-ধঘ িা ভভালল 

অদমাইদ সুপ্রথা িতাদ; 

11.2.3.3 ারতো উলজরাে ৪টি গুচ্ছগ্রাভ প্ররতষ্ঠায োম জক্রভ ম্পন্ন েযা, অপ্রপপাওলতভ িৃিওভলডভ 

ফাধ্যলফ গ্রদায়াঔামী গ্রচমায় যঢপাক িাণপ্রফও প্রদ্যামলয় গ্রঝওই প্রফট-গ্রট প্রফম ঘালু, ফাধ্যপ্রফও 

প্রদ্যাময়  ফাদ্রাাভ যঢপাক ঙাত্রীলতভ চন্য স্বাস্থযম্মঢ নণও য়াযরুফ প্রদফ িাড এাং ৫০০০টি 

রযফালযয ভালঝ ৬২০০ এেয কৃরল খা জরভ ফলন্দাফস্ত প্রদান; 

11.2.3.4 গ্রনদী অণ িনদপ্রঢও অ্চবম িপ্রঢষ্ঠাভ চন্য গ্রাদাকাচী উধলচমায় গ্রফাঝ ১০৭৫৯.৪২ এওভ চপ্রফ 

াাংমালতয অণ িনদপ্রঢও অ্চবলমভ অনুকূলম লন্দাস্ত িতাদ।         

       

11.2.4 এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ গৃপ্রলঢ ওফ িধপ্রভওেদা 

11.2.4.1 এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ ঘট্টোফ প্রপালকভ ওম তপ্তলভভ ফলধ্য ফিয় গ্রচাভতাভওভড-এভ মলক্ষয ওাব িক্রফ 

ধব িলক্ষড এাং িলয়াচদীয় প্রদলত িযদা িতাদ; 

11.2.4.2 PÆMÖvg গ্রচমা ধব িালয় ভওাপ্রভ  অভওাপ্রভ ওম উন্নয়দভমও ওাব িক্রফভললভ ওাব িওভ ফিয়াথদ, 

দুলব িাক ব্যস্লাধদা, দায়দ, চমায়ু ধপ্রভঢিদ  ধপ্রভলয াংভক্ষডল গ্রঝওই উন্নয়দ মক্ষযফাত্রা 



91 

 

অচিদ েভাপ্রিঢওভড, াফাপ্রচও প্রদভাধিাভমও ওাব িক্রফ াস্তায়দ গ্রচাভতাভওভড, ভাচস্ব িযাদ  

ব্যস্লাধদায় কপ্রঢযীমঢা আদয়দ, গ্রচমা ম্যাপ্রচলেপ্রভ ফাধ্যলফ চদশৃঙ্খমা  চদপ্রদভাধিা 

াংলঢওভড, চদলঘঢদঢাভমও ওাব িক্রলফ চদউিেুওভড িপ্রক্রয়া গ্রচাভতাভওভড, ফাদিত উন্নয়দ 

 িাপ্রঢষ্ঠাপ্রদও ক্ষফঢা বৃপ্রেওভড, প্রক্রড়া, াংস্কৃপ্রঢ  দাভী উন্নয়দ েভাপ্রিঢওভড এাং ধব িঝদ প্রযলেভ 

উন্নয়দ  প্রওালয ভওাভ ওর্তিও গৃলীঢ িওেভল দ্রুঢ াস্তায়দ  ফি য়াথদ। 

11.2.5 শৃঙ্খমাচপ্রদঢ  দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথ গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

11.2.5.1 শৃঙ্খমাচপ্রদঢ  দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথ াইলও লঢঘদ ণাওাভ প্ররলয় উদ্ধুেওভড, শৃঙ্খমাচপ্রদঢ  

দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভাথ াংক্রান্ত ওালচভ প্ররুলে আইদানুক ওাব িক্রফ েলড, আন্তচিাপ্রঢও দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভাথ 

প্রতল ভ যাপ্রম, ভঘদা িপ্রঢলবাকীঢাল  িস্তলভভ চদকড  ওফ িঘাভীলতভ ফিলয় আলমাঘদা পা, 

ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীলতভ প্রদলয় ফঢপ্রপ্রদফয় পা, কডশুদাপ্রদ  "চদকলডভ ক্ষফঢা’ যীর িও দুদীপ্রঢ 

িপ্রঢলভাথভমও ওফ িযামাভ আলয়াচদ, ভানফফন্ধন এফাং প্তালয প্ররত ুধধফায রনেরভতবালফ গণুননারনয 

আলোজন।  

11.2.6 ই-কপন্যিান্প/ইলদালপযদ প্ররলয় গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

11.2.6.1 ই-নাইপ্রমাং-এভ ফাধ্যলফ দপ্রণ ব্যস্থাধদা, Innovation in public service প্ররলয় workshop

ধপ্রভঘামদা, গ্রাোম প্রফপ্রটয়া ব্যলাভ, প্রপপ্রট ওদনালভপ্রন্পাং-এভ ফাধ্যলফ প্রফটাং ধপ্রভঘামদা, 

প্রপাকাথীদ গ্রচমাভললভ ইলদালপযদ াংক্রান্ত ওাব িক্রফ ফপ্রদঝপ্রভাং; 

11.2.6.2 ২ প্রতদব্যাধী ইলদালপযদ ওফ িযামাভ আলয়াচদ, ৩৩ট ইলদালপযদ আইপ্রটয়া েলড, িাপ্ত আইপ্রটয়াভল 

ধাইমটাং এাং িপ্রঢফাল গ্রচমা  উধলচমা ইলদালপযদ টলফভ ফাপ্রও পা অনুষ্ঠাদ; এাং 

11.2.6.3 প্রটপ্রচঝাম াাংমালতয প্রপ্রদফ িালড ঢথ্য  গ্রবাকালবাক িভেু্প্রিভ ফাধ্যলফ চদকলডভ গ্রতাভলকাড়ায় দ্রুঢ  

ললচ গ্রা গ্রধৌুঁলঙ গ্রতয়াভ মলক্ষয গ্রলে গ্রটে, অপ্রপলবাক  ধভাফয ি ক্স এাং গ্রচমা ই-গ্রা গ্রওন্দ্র 

স্থাধদ, ই-গ্রফাাইম গ্রওাঝ ি ঘালু, গ্রচমা িযালদভ Facebook গ্রধইলচ দাকপ্রভলওভ অপ্রপলবাক  

ধভাফলয িভ দ্রুঢ াড়া িতাদ, আদন্দখদ িরভেু্প্রিপ্রপপ্রিও প্রযক্ষা  মপ্রচপ্রেও ালধালঝ িভ ফাথলফ প্রযক্ষা  

প্রযক্ষাণীভ ফালদান্নয়লদ ২৮৯ট ফাপ্রিপ্রফপ্রটয়া িারুলফভ ব্যস্থা ওভা, ফপ্রন্ত্রধপ্রভরত প্রপালকভ প্রদলত িযদা 

গ্রফাঢালও গ্রচমা/ উধলচমা ধব িালয় ইলদালপযদ টফ কঞদ  ওফ িধপ্রভওেদা েলড; এাং 

11.2.6.4 ‘তফরচত্র্েভে খাগোছরে’ নালভ এ দজরায এেটি এো (Apps) ততরয। 

11.2.7 ওফ িঘাভীলতভ ওল্যালড গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

11.2.7.1 প্রযক্ষাবৃপ্রি িালেভ  ফাধ্যলফ ওফ িঘাভীলতভ ন্তাদলতভ বৃপ্রিভ ব্যস্থা, ওালচ কপ্রঢযীমঢা বৃপ্রেভ চন্য 

িপ্রযক্ষড িতাদ; এাং 

11.2.7.2 ভওাপ্রভ ওফ িঘাভীলতভ ওল্যালডভ চন্য এওট ফায় প্রফপ্রঢ কঞদ ওলভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য এওট 

আাদ িওে েলড।  

১১.২.৮  াস্তাপ্রয়ঢ উলেঔলবাগ্য ওাব িক্রফ 

11.2.8.1 বৃক্ষলভাধলডভ চন্য চদকডলও উিুেওভড গ্রফমা আলয়াচদ, চমায়ু ধপ্রভঢিদলভালথ গৃলীঢ িওে 

াস্তায়দ, াফাপ্রচও প্রদভাধিাভমও িওলেভ াস্তায়দ ধপ্রভীক্ষড, িপ্রঢন্ধীলতভ প্রযক্ষা  অন্যান্য 

ওল্যাডভমও ওালচ লায়ঢা িতাদ,  প্র.প্র.এ. (িযাদ) ওযাটালভভ প্রযক্ষাদপ্রয ওফ িওঢিালতভ ইদ-

াপ্রপ ি িপ্রযক্ষড আলয়াচদ, গ্রচমা িযালদভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য িপ্রযক্ষড আলয়াচদ, াপ্রওিঝ লাউলচ 

গ্রাভ ফাদ উন্নয়দ, ক্রীড়া িপ্রযক্ষলডভ আলয়াচদ, প্রঘ ম্যালদচলফন্ট ওপ্রফটভ পাভ আলয়াচদ, ওফ িঘাভী 
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ওল্যালড পা আলয়াচদ, ইউ.প্রট.প্র. ওাব িক্রফ ঢতাভপ্রও এাং গ্রাভ ফাদ উন্নয়লদ ইলদালপযদ উলদ্যাক 

েলড, প্রযক্ষও/প্রযক্ষাণীলতভ িাল উধপ্রস্থপ্রঢভ লাভ াড়ালদাভ চন্য আই.প্র.ট. প্রপপ্রিও ইলদালপযদ উলদ্যাক 

েলড, ঢথ্য িভেপ্রিপ্রপপ্রিও ইন্টালভওটপ ধাঞতাদ ঢতাভপ্রও, প্রযক্ষওলতভ ফাপ্রিপ্রফপ্রটয়া িারুফ িলওি 

িপ্রযক্ষড িতাদ, প্রযক্ষাভ গুডকঢফাদ উন্নয়লদভ মলক্ষয পা  ওফ িযামাভ আলয়াচদ, প্রযক্ষা িপ্রঢষ্ঠাদভল 

প্রদয়প্রফঢ ধপ্রভতয িদ/তয িদ, প্রযক্ষাাংক্রান্ত প্রপ্রপন্ন প্রত উদ্ বাধদ, আই.প্র.ট. প্রপপ্রিও ইলদালপযলদভ 

ফাধ্যলফ অপ্রথেলড ওাব িক্রফাংক্রান্ত ওম ঢথ্য উন্ুিওভড, অপ্রথেলড ওাব িক্রফ িলওি চদলঘঢদঢা 

সৃপ্রষ্ট, গ্রফাাইম গ্রওাঝ ি ধপ্রভঘামদা, সুষ্ঠুপাল ধাপ্রমও ধভীক্ষা েলড, আইদ শৃঙ্খমা ভক্ষায় 

চদলঘঢদঢাভমও পা অনুষ্ঠাদ, াল্যপ্রাল িপ্রঢলভালথ চদলঘঢদঢাভমও পা আলয়াচদ এাং 

ন্ত্রা  চপ্রোত তফলদ চদলঘঢদঢাভমও পা অনুষ্ঠাদ; 

11.2.8.2 কুপ্রফো গ্রচমাভ ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী এাং  াথাভড চদকলডভ ন্তাদলতভ ফাদম্মঢ  ঢথ্য-িভেপ্রি প্রদপিভ 

প্রযক্ষা িতালদভ মলক্ষয কুপ্রফো যললভভ ভাচকলি িপ্রঢওী ভলল্য ১ এওভ ঔা চপ্রফ লন্দাস্তক্রলফ 

ওালমটলভঝ স্কুম অযান্ড ওলমচ িপ্রঢষ্ঠা; এাং 

11.2.8.3 ফান্দযফান দজরা প্রান ের্তজে ৫টি ধম জটন দেন্দ্র মথাক্রলভ নীরাচর, দভঘরা, রচমু্বে, প্রারন্তেলরে ও 

তরপ্রাত এয উন্নেন াধন, ফান্দযফান দজরাে দজরা প্রালেয োম জারে রক্ষাবৃরত্ত ও ােতা 

পাউলেন দথলে ােতা প্রদান, নীরাচর ও দভঘরা ম জটন দেলন্দ্র রনযাত্তায জন্য CC Camera

স্থান এফাং দজরা প্রালেয োম জারে এয োম জারে, ারেজট াউ, নীরাচর ও দভঘরা ম জটন দেলন্দ্র 

Wifi দজান স্থান েযা ে। 

১১.3 ivRkvnx wefvM 

১১.3.1 ২০১৫-২০১৬ অণ িঙলভ িাপ্রতঢ ওাব িাপ্রম  

11.3.1 ১২ট গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় লম্মমদ, ৬ট প্রপাকীয় আইদ শৃঙ্খমা ওপ্রফটভ পা, ১২ট ঝােলনা ি 

ওপ্রফটভ পা, ৪ট উন্নয়দ ফিয় ওপ্রফটভ পা, গ্রওাভ ওপ্রফটভ ৩ট পা, চাঢীয় গ্রপািা অপ্রথওাভ 

আইদ, ২০০৯ প্ররয়ও ১ট ওফ িযামা,  ধলে ধাঝচাঢ গ্রফাড়লওভ াধ্যঢাভমও ব্যলাভ আইদ, ২০১০ 

াস্তায়দাংক্রান্ত ১ট গ্রপ্রফদাভ  ১২ট ভাচস্ব পা আলয়াচদ, প্রদথ িাপ্রভঢ স্থালদ গ্রওাভাদীভ ধশু চাই 

এাং ধশু গ্রতলল ভাায়প্রদও ব্যলাভ গ্রভাথ প্ররয়ও ওফ িধপ্রভওেদা িডয়দ; 

11.3.2 PuvcvBbeveMÄ গ্রচমা িযালওভ ওাব িামলয় স্বাথীদঢাভ ফলাদ স্থধপ্রঢ চাপ্রঢভ চদও েন্ধু গ্রযঔ ভৄপ্রচবুভ 

ভলফাদ, াাংমালতলযভ ইপ্রঢলা এাং ভৄপ্রিভেলেভ ইপ্রঢলাপ্রপপ্রিও স্বাথীদঢা নলঝা গ্যামাপ্রভ স্থাধদ; 

11.3.3  PuvcvBbeveMÄ †Rjv িযালওভ Kvh©vjq I wbqš¿Yvaxb Awdmmg~‡ni ১৩ঢফ গ্রেলট 9Rb Kg©Pvix 

wb‡qvM; এাং 

11.3.4   ররক্ষত দফোয ভেফ ও ভেফ ভররালদয েভ জাংস্থালনয রলক্ষে জেপুযাট দজরাে আই.র.টি. রিল্যারন্পাং 

রফললে প্ররক্ষণ আলোজন। 

11.3.2   ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ ওফ িধপ্রভওেদা 

 

11.3.2.1  ওফ িঘাভীলতভ ৬০ খণ্টাব্যাধী িপ্রযক্ষড ওফ িসূপ্রঘ েলড এাং তক্ষ চদলকাষ্ঠী কলড় গ্রঢামাভ মলক্ষয 

আই.প্র.ট.ল অন্যান্য প্ররলয় িলয়াচদীয় িপ্রযক্ষড িতাদ; 

11.3.2.2  ভাচযালী প্রপালক এওট আদৄপ্রদও সুলবাক-সুপ্রথািন্ন ওদলপদযদ গ্রন্টাভ স্থাধদ; 

11.3.2.3   bv‡Uvi †Rjvi mKj †nv‡Uj I †eKvwii WvUv‡eR •Zwic~e©K gvwjK‡`i Aciva I kvw Í̄ m¤ú‡K© 

cÖwkÿY cÖ`vb Ges weï× Lv`¨ cÖ ‘̄Z I mieiv‡n DØy×KiY; 
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11.3.2.4  PuvcvBbeveMÄ †Rjvi গ্রভওট িরুলফ ভপ্রক্ষঢ ঔপ্রঢয়াদ েযাদ, ঔা চপ্রফ, অপ্রধ িঢ িপ্রি, য়াওন, 

গ্রতলািভ িপ্রি, ায়ভাঢফলাম, ভূপ্রফলীদ  দাফচাপ্রভ ফাফমাভ টাঝালইচ িস্তুঢ  লয় গ্রধাঝ িালম 

িওায, ভূপ্রফ উন্নয়দ ওলভভ তাপ্র প্রদথ িাভড ওলভ ভূপ্রফ ফাপ্রমওলতভ এ.এফ.এ.-এভ ফাধ্যলফ চাদালদা 

এাং Online Land Tax Assessment & Collection System ঘালু এাং ভাচস্ব ফাফমাভল 

ঙভয়াপ্রভ গ্রেপ্রডপ্রন্যা।  

 

১১.৩.৩ এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

11.3.3.1   এ.প্রট.প্রচ.ভ  ১ফ মক্ষযফাত্রা তাপ্রভদ্রয প্রদভ িম ওভাভ অাংয প্রললল ঘাঁধাইদাকি গ্রচমালও প্রপক্ষুওভৄি 

ওভাভ চন্য ওাব িক্রফ েলড;  

11.3.3.2  wmivRMÄ †Rjvi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b gvwëwgwWqv K¬vmiæg wbg©vY, evj¨weevn wb‡iva I gvbe 

cvPvi cÖwZ‡ivaK‡í Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Ges m`i Dc‡Rjvi 

KvIqv‡Lvjv BDwbq‡b 20 GKi Rwgi Ic‡i †mvjvi cvIqvi wbg©v‡Yi Kvh©µg Pjgvb; 

11.3.3.3   াভারজে রনযাত্তা রফধান ও দারযদ্র্েরফলভাচলন রফরবন্ন ভেণারে/রফবাগ ের্তজে গৃীত েভ জসূরচ 

ফাস্তফােন, এেটি ফারে এেটি খাভায রফরবন্ন  প্রেল্প ফাস্তফােলন ারফ জে ােতা প্রদান ও োম জেয 

ভন্বে াধন, ৩১ রডলম্বয ২০১৬ ালরয ভলে জেপুযাটলে ‘তবাগ স্যারনলটন অজজন’ দজরা 

দঘালণায রলক্ষে েভ জরযেল্পনা গ্রণ I ev Í̄evqb, দজোয ভতা রফধালনয রলক্ষে েভ জসূরচ গ্রণ এফাং 

2016 ালরয ভলে দজরায ফাল্য রফফালয ায 50% এ নারভলে আনা এফাং ২০১৭ ালরয ফলধ্য 

দজরালে ফাল্যরফফাভৄক্ত দঘালণা েযায রলক্ষে েভ জসূরচ গ্রণ। 

 

11.3.4  আন্তচিাপ্রঢও াংস্থাভললভ লে প্রিধাপ্রক্ষও আলমাঘদা 

11.3.4.1  াাংমালতয-পাভঢ গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়-গ্রচমা ম্যাপ্রচলেঝ ধব িালয় দকাঁ গ্রচমা িাোভ-৩ এভ 

অন্তর্ভ িি প্রপ্রপন্ন প্ররলয় কঢ ২৮/১১/২০১৫ ললঢ ৩০/১১/২০১৫ ঢাভপ্রঔ ধব িন্ত প্রতদাচনৄলভ ীফান্ত 

লম্মমদ অনুপ্রষ্ঠঢ লয়। লম্মমলদ প্রিধাপ্রক্ষও প্রপ্রপন্ন প্ররলয় আলমাঘদা লয়। 

১১.৩.৫ শৃঙ্খমাচপ্রদঢ  দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথ গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

 

11.3.5.1  দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথ প্রপাকীয় গ্রওাভ ওপ্রফটভ পায় উধপ্রস্থঢ তস্যলতভ প্রদলত িযদা িতাদ, দুদীপ্রঢ 

িপ্রঢলভালথ ফপ্রন্ত্রধপ্রভরত প্রপালকভ উলদ্যালক এাং প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, ভাচযালীভ 

ললবাপ্রকঢায় চাঢীয় শুোঘাভ গ্রওৌযম াস্তায়দ যীর িও ওফ িযামাভ আলয়াচদ, প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় ওর্তিও ঘাওপ্রভভঢ ওফ িঘাভীলতভ শৃঙ্খমা  দুদীপ্রঢচপ্রদঢ আপ্রধম ফাফমাভল প্রদষ্পপ্রি এাং 

োন পায় শুোঘাভ প্ররলয় আলমাঘদা  ফঢপ্রপ্রদফয়; এাং 

11.3.5.2  ওম গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়লও প্র.প্র. ওযালফভাভ আঢার্ভি ওভা। 

 

১১.3.৬ ই-কপন্যিান্প/ইলদালপযদ প্ররলয় গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

11.3.6.1  ফপ্রন্ত্রধপ্রভরত প্রপাক  এটুআই গ্রিাোফ, িথাদফন্ত্রীভ ওাব িামলয়ভ লায়ঢায় ‘ দাকপ্রভও গ্রায় উদ্ভাদ’ 

প্ররলয় ৫ প্রতদব্যাধী িপ্রযক্ষড িতাদ,  

11.3.6.2  ২ প্রতদব্যাধী প্রপ্রপন্ন তপ্তলভভ ৩০চদ ওফ িঘাভীলও ইলদালপযদ গ্রফন্টপ্রভাং প্ররয়ও িপ্রযক্ষড িতাদ;  
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11.3.6.3  প্রপাকীয় ধব িালয় ৩ট ইলদালপযদ ালওিম আলয়াচদ; এাং 

11.3.6.4  প্রপাকীয় ধব িালয় ৩ট গ্রাোম প্রফপ্রটয়া াংমাধ অনুষ্ঠালদভ আলয়াচদ।  

 

১১.3.৭ ওফ িঘাভীলতভ ওল্যালড গৃলীঢ ওাব িক্রফ  

11.3.7.1  গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়, ভাচযালীলঢ এওট প্রযশু প্রতাবত্ন গ্রওন্দ্র স্থাধদ; 

11.3.7.2  bv‡Uvi †Rjvq GKRb Kj¨vY Kg©Pvix wb‡qvM w`‡q Kg©Pvwii ¯v̂ণ িmswkøó mKj wel‡q wbweo 

Z`viwK;  

11.3.7.3  miKvwi Kg©Pvix‡`i Aa¨qbiZ mšÍvb‡`i e…wË I Avw_©K mnvqZv cÖ`vb| 

 

 ১১.৩.৮  াস্তাপ্রয়ঢ উলেঔলবাগ্য ওাব িক্রফ 

১১.৩.৮.১ ফার্তলা চদকলডভ গ্রতাভলকাড়ায় গ্রধৌুঁঙালদাভ মলক্ষয উধলচমা প্রদ িালী অপ্রনাভ, ফলালতনৄভ, দকাঁ-এভ 

উলদ্যালক স্লাদীয় ঘাচিাভ পযালদ ফার্তলা অযামু্বলমন্প িওে ঘালু ওভা লয় এাং অযামু্বলমন্প উধলচমাভ 

িলঢযও ইউপ্রদয়দ ধপ্রভরলত ভাঔা লয়। কপিঢী ফালয়লতভ গ্রব-গ্রওালদা ফস্যা ললম এই অযামু্বলমন্প-এভ 

ফাধ্যলফ স্বে ফলয় উধলচমা স্বাস্লয ওফলেলক্স গ্রধৌুঁঙালদা লয়। 

১১.৪ iscyi wefvM 

11.4.1.  ২০১৫-১৬ অণ িঙলভ িাপ্রতঢ ওাব িাপ্রম 

11.4.1.1 ১২ট প্রপাকীয় গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় লম্মমদ, ৬ট প্রপাকীয় আইদ শৃঙ্খমা ওপ্রফটভ পা, ৭ট 

প্রপাকীয় ঝােলনা ি ওপ্রফটভ পা, ৪ট প্রপাকীয় উন্নয়দ ফিয় ওপ্রফটভ পা, ৪ট গ্রওাভ ওপ্রফটভ 

পা, ২ট চাঢীয় গ্রপািা অপ্রথওাভ আইদ, ২০০৯ প্ররয়ও ওফ িযামা, ১ট ধলে ধাঝচাঢ গ্রফাড়লওভ 

াধ্যঢাভমও ব্যলাভ আইদ, ২০১০ িডয়দাংক্রান্ত গ্রপ্রফদাভ  ১২ট ফাপ্রও প্রপাকীয় ভাচস্ব পা 

অনুপ্রষ্ঠঢ লয়; 

11.4.1.2 চাঢীয় প্রদুযৎ প্তাল উতবাধদ উধমলক্ষয িঢৃা িপ্রঢলবাপ্রকঢাভ আলয়াচদ, প্রদথ িাপ্রভঢ স্থালদ 

গ্রওাভাপ্রদভ ধশু চাই এাং ধশু গ্রতলল ভাায়প্রদও ব্যলাভ গ্রভাথ প্ররয়ও ওফ িধপ্রভওেদা িডয়দ  

চাঢীয় স্যাপ্রদলঝযদ ফা উদ্ বাধদ উধমলক্ষয ওফ িযামাভ আলয়াচদ; 

11.4.1.3 ‘প্রজ্ঞাদফদে চাপ্রঢ কঞলদ চাঢীয় প্রজ্ঞাদ  িভেপ্রি চাদুখলভভ ভূপ্রফওা’ যীর িও গ্রপ্রফদাভ আলয়াচদ; 

11.4.1.4 ৫ প্রতদব্যাধী দপ্রদভেি লওাভী গ্রিাোফাভলতভ চন্য ই-গ্রা িপ্রযক্ষড িতাদ; 

11.4.1.5 ইউপ্রদয়দ ভূপ্রফ লওাভী ওফ িওঢিা, ালপ িয়াভ, ভাচস্ব লওাভী, গ্রধযওাভ, াট িপ্রনলওঝ লওাভীল 

ফধব িালয়ভ  ৪০চদ ওফ িঘাভীলও িপ্রযক্ষড িতাদ; 

11.4.1.6 প্রপাকীয় প্রটপ্রচঝাম উদ্ভাদী গ্রফমা ২০১৬ আলয়াচদ; 

11.4.1.7 গ্রাোম প্রফপ্রটয়া াংমাধ আলয়াচদ; 

11.4.1.8 ইলদালপযদ ালওিলমভ ফাধ্যলফ ৬ট ধাইমঝ উলদ্যাকলও নৄভোভ িতাদ; 

11.4.1.9 ভাংনৄভ প্রপালকভ নম ৬ট ধাইমঝ উলদ্যালকভ গ্রভপ্রেলওযদ সুধাপ্রভয ফপ্রন্ত্রধপ্রভরত প্রপাক এাং এটুআই-

এ গ্রিভড;  

11.4.1.10   প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ওাব িাময়লও Free Wifi Zone এ ধপ্রভডঢওভড; এাং 

11.4.1.11  প্রপ্রপন্ন গ্রচমায় ৫৪ট ১৩ঢফ গ্রেলটভ শূন্য ধলত চদম প্রদলয়াক। 
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১১.4.২  ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ ওফ িধপ্রভওেদা 

11.4.2.1 প্রপাকীয় ইলদালপযদ ালওিম আলয়াচদ এাং ইলদালপযদ ালওিলম প্রপ্রপন্ন ওযাঝাকপ্রভলঢ গ্রভা ৩ট 

ধাইমঝ উলদ্যাকলও স্বীকৃপ্রঢ িতাদ; 

11.4.2.2 ইলদালপযদ ধপ্রভক্রফা িওায; 

11.4.2.3 ফন্ত্রডাময়/প্রপাক/তপ্তভ-এভ ফাঞ ধব িালয়ভ ৩০চদ ওফ িঘাভীলও প্রদলয় ‘উদ্ভাদ াংস্কৃপ্রঢ প্রওালয 

গ্রফন্টপ্রভাং’ প্ররয়ও গ্রফন্টভ িপ্রযক্ষড ওফ িযামাভ আলয়াচদ; 

11.4.2.4 ফন্ত্রডাময়/প্রপাক/তপ্তভ-এভ ফাঞ ধব িালয়ভ ৬০চদ ওফ িঘাভী প্রদলয় ‘দাকপ্রভও গ্রায় উদ্ভাদ’ প্ররয়ও 

িপ্রযক্ষড ওফ িযামাভ আলয়াচদ; 

11.4.2.5 দুলব িাক ব্যস্থাধদা যপ্রিযামীওভলডভ ধতলক্ষধ েলড; 

11.4.2.6 ৭৯.৭২ গ্রওাট ঝাওাভ িাক্কমদাংপ্রমঢ স্বয়াংম্পূড ি প্রপাকীয় তভ তপ্তভ, ভাংনৄভ প্রদফ িালডভ ওাব িক্রফ 

শুরু; 

11.4.2.7 চাঢীয় স্যাপ্রদলঝযদ ফা উদ্ বাধদ উধমলক্ষয ওফ িযামাভ আলয়াচদ; 

11.4.2.8 প্রটপ্রচঝাম লাপ্রচভা ধেপ্রঢ ঘালু; এাং 

11.4.2.9 প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় এভ ওাব িাময়  গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়ভলল ১৩ঢফ গ্রণলও 

২০ঢফ গ্রেলট শূন্য ধলত চদম প্রদলয়াক। 

 

১১.৪.৩ শৃঙ্খমাচপ্রদঢ  দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথ গৃলীঢ ওাব িক্রফ  

11.4.3.1 গ্রচমা ধপ্রভরলতভ িথাদ প্রদ িালী ওফ িওঢিা, উধলচমা গ্রঘয়াভম্যাদ  ইউপ্রদয়দ ধপ্রভরলতভ 

গ্রঘয়াভম্যালদভ প্ররুলে আদীঢ প্রপ্রপন্ন  িওাভ দুদীপ্রঢপ্ররয়ও অপ্রপলবাক ঢতন্ত িন্ন; 

11.4.3.2 দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথভ গ্রক্ষলত্র প্রপ্রপন্ন প্রদলয়াক ধভীক্ষাভ িনধত্র িডয়দ, াংভক্ষড, প্রঢভড এাং 

গ্রকাধদীয়ঢা ভক্ষাভ গ্রক্ষলত্র বলণষ্ট ঢিওঢা অমম্বদ; 

11.4.3.3 প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ওর্তিও ঘাওপ্রভভঢ ওফ িঘাভীলতভ শৃঙ্খমা  দুদীপ্রঢচপ্রদঢ আপ্রধম 

ফাফমাভল দ্রুঢ প্রদষ্পপ্রি; এাং 

11.4.3.4  োন পায় ঘাওপ্রভভ প্রথাদাপ্রম এাং শুোঘাভ প্ররলয় আলমাঘদা  ফঢপ্রপ্রদফয়। 

 

11.4.4   ই-কপিন্যান্প/ইলদালপযদ প্ররলয় গৃলীঢ ওাব িক্রফ  

11.4.4.1 নৄপ্রময প্রপালকভ প্রপ্রপন্ন অপ্রনলভ প্রপ্রপম োন প্রদলয়ালকভ গ্রক্ষলত্র দ্রুঢ আলতদ াঙাইলয়ভ 

ফাধ্যলফ ৬ ফালভ ফলধ্য প্রদলয়ালকভ ওাব িক্রফ েলড; 

11.4.4.2 ৮৯চদ ওফ িঘাভীলও ইলদালপযদ প্ররলয় িপ্রযক্ষড িতাদ  িপ্রঢফাল প্রপাকীয় ইলদালপযদ 

ওপ্রফটভ পা আলয়াচদ; 

11.4.4.3 ভাংনৄভ প্রপাকীয় ইলদালপযদ টফ-এভ প্রদয়প্রফঢপাল গ্রাোম প্রফপ্রটয়াগুলমালঢ অাংযেলড। 
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11.5 gqgbwmsn wefvM 

 

11.5.1   ২০১৫-২০১৬ অণ িঙলভ িাপ্রতঢ ওাব িাপ্রম 

11.5.1.1 34তভ রফ.র.এ. (প্রান) েোডালয দমাগদানকৃত 35জন রক্ষানরফ োযী েরভনালযয 

3রদনব্যাী ওরযলেলন্টন দোল জয আলোজন, রডরজটার D™¢vebx দভরা, রফজ্ঞান ও প্রভেরক্ত দভরা ও 

ইলনালবন ালেজর আলোজন, ের রফবাগীে দপ্তলযয জনফর স্থালনয জন্য প্রস্তাফ দপ্রযণ, জনফান্ধফ 

ভূরভ ব্যফস্থানা রফরনভ জালণ 26 দপা রনলদ জনা প্রণেন, রফবাগীে দপ্তলযয রফবাগীে প্রধানগলণয 

দােলনয জন্য প্রস্তাফ দপ্রযণ, জাতীে ুনিাচায দেৌর-এয ওয রফবাগীে ম জালে ভতরফরনভে বা 

আলোজন, দজরা প্রালেয োম জারে, জাভারপুয, পুরর সুালযয োম জারে, জাভারপুয ও পুরর 

সুালযয োম জারে, ভেভনরাংল দভাট 62টি শূন্য লদ জনফর রনলোগ প্রদান, ভেভনরাং রফবালগয 

নতুন রফবাগীে দয দপ্তয ও রফবাগীে য স্থালনয জন্য প্রস্তাফ দপ্রযণ, ভূরভ প্রান প্ররক্ষণ 

দেলন্দ্রয লমারগতাে রফবাগীে ম জালে ইউরনেন ভূরভ োযী েভ জেতজা, ালব জোয, যাজস্ব োযী, 

দোয, াটি জরপলেট োযী ভম জালেয 40জন েভ জচাযীলে প্ররক্ষণ প্রদান, রফবাগীে 

েরভনালযয োম জারে স্থালনয জন্য অস্থােীবালফ বফন রনফ জাচনপূফ জে অরপ রিতেযণ, রি 

ওোইপাই দজালন রযণতেযণ, রফবাগীে েরভনালযয োম জারে, ভেভনরাং রফবাগ-এয দপুধে 

দইজ দখারা এফাং ওলেফ দাট জার গঠন। 

11.5.1.2  গ্রযভনৄভ †Rjvq দযেড জরুলভ যরক্ষত খরতোলনয ৫৫% স্ক্োন, যাজস্ব ভাভরা ও দপৌজদারয ভাভরাভ 

ফছযওোরয দেরণরফন্যা, দযরজস্টালয এরি এফাং ডাটালফইজ ততরয; 

11.5.1.3  দফা প্রতোীলদয রফোলভয জন্য দজরা প্রালেয োম জারে, দনত্র্লোণা এয লেরন েক্ষ াংরগ্ন 

রফোভাগায ‘ রেছুক্ষণ’ স্থান;  

11.5.1.4  gqgbwmsn দজরা প্রালেয োম জারলেয ের াখায নরথভলয ডাটালফইজ ততরয, দলটরলভন্ট 

দযেড জরুলভয 25000 জালফদা নের দজরা ই-দফা দেলন্দ্রয ভােলভ যফযা, রফবাগীে েরভনালযয 

োম জারে অরপ ভেভনরাং রফবাগীে রফরবন্ন যোরয দপ্তলযয অরপ স্থান এফাং নতুন রফবাগীে 

য স্থালনয জন্য জােগা রনফ জাচন, ভেভনরাং দয ও ঈশ্বযগঞ্জ উলজরাে পৃথে 2টি রফলল 

অথ জননরতে অঞ্চর প্ররতষ্ঠায প্রস্তাফ দপ্রযণ, ঈশ্বযগঞ্জ উলজরালে তবাগ ফাল্যরফফা ভৄক্তেযণ, 864টি 

দভাফাইর দোট জ অরবমান রযচারনা; 

11.5.1.5  Rvgvjcyi †Rjvi ভাচস্ব িযালদ কপ্রঢযীমঢা আদয়দ, গ্রা িাণীলতভ গ্রপাকাপ্রন্ত মাখল চদান্ধ 

গ্রা ওাব িক্রফ ঘালু, e-filing-এ দপ্রণ প্রদষ্পপ্রি ওাব িক্রফ েলড, চাফামনৄভ গ্রচমালও াল্যপ্রাল 

ভৄিওভলডভ মলক্ষয ব্যাধও চদলঘঢদঢা সৃপ্রষ্ট, ২ট উধলচমালও াল্যপ্রালভৄি গ্রখারডা, ধাঁঘট 

আেয়ড িওে াস্তায়দ, গুচ্ছোফ িওলে প্রদপ্রফ িঢ ৪৩০ট াপ্রড়লঢ ৪৩০ট গৃললীদ ধপ্রভাভলও প্রদচস্ব 

ঠিওাদা িতাদ, ১৬৩৭ট ভূপ্রফলীদ ধপ্রভালভভ ফালছ ঔাচপ্রফ প্রঢভড এাং চাফামনৄলভভ ঐপ্রঢলযালী 

দওযীওাঁণা প্রধডলদভ চন্য দওযীওাঁণাপ্ররয়ও ই-ওফা ি াইঝ (www.e-nakshikantha.com.bd)

ঘালু। 

 

11.5.2    ২০১৬-১৭ অথ জফছলযয েভ জরযেল্পনা 

11.5.2.1 ভেভনরাং রফবালগয রফবাগীে দয দপ্তয ও রফবাগীে য স্থালনয োম জক্রভ গ্রণ, রফবাগীে 

ম জালে ইউরনেন ভূরভ োযী েভ জেতজা, ালব জোয, যাজস্ব োযী, দোয, াটি জরপলেট 

োযী ভম জালেয 40জন েভ জচাযীলে প্ররক্ষণ প্রদান, ফারল জে েভ জম্পাদন চুরক্ত ফাস্তফােন, 

http://www.e-nakshikantha.com.bd/
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রফবাগীে ম জালে Government Performance Management System (GPMS) াংক্রান্ত 

প্ররক্ষলণয আলোজন, রফবাগীে ইলনালবন ালেজর আলোজন, ভেভনরাং রক্ষা দফাড জ স্থান, 

রফবাগীে েরভনালযয োম জারলেয দভাট 35টি লদ রনলোগ প্রদান, ভেণারে/রফবাগ/দপ্তয এয ভাঠ 

ম জালেয েভ জচাযীলদয জন্য উদ্ভাফন াংস্কৃরতয রফোল দভন্টরযাং রফলেে প্ররক্ষলণয আলোজন, 

দফায ভান ম্পলেজ দফা গ্রীতালদয ভতাভত রযফীক্ষণ, অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত োম জক্রলভয উন্নেন, 

দফা প্রতোী ও দ জনাথীলদয জন্য অলক্ষাগায রনভ জাণ, দজরা প্রালেয োম জারে, ভেভনরাং ও 

দজরা প্রালেয োম জারেলয োম জারে, দযপুলযয শূন্য লদ 87 জনফর রনলোগ প্রদান। 

11.5.2.2 †kicyi †Rjvq রডরজটার নরথ ব্যফস্থানা চালু, খা জরভ, অর জত ম্পরত্ত, ওোেপ ম্পরত্তয 

ডাটালফইজ প্রস্তুত, ভগ্র অরপল র.র.টিরব েোলভযা স্থান, দজরায ের এনরজও-এয ডাটালফইজ 

প্রস্তুত, দযেড জরুলভ যরক্ষত খরতোন স্ক্োন, যাজস্ব ভাভরা ও দপৌজদারয ভাভরাভ ফছযরবরত্তে 

দেরণরফন্যােযণ ও ডাটালফইজ প্রস্তুত, ভূরভীনলদয তাররো প্রস্তুত, ফারেয াভলন ভরন্বত ফাগান 

ব্যফস্থানা ও ুনারলন উবুিেযণ োম জক্রভ গ্রণ,  স্বাস্থেেত ভাাংলয উৎাদন বৃরিয জন্য 

লচতনতাভরে েভ জসূরচ গ্রণ, ই-দভাফাইর দোট জ ফাস্তফােন, দালটর দফোরযয উলজরারবরত্তে 

ডাটালফইজ প্রস্তুত, ভ্রাম্যভাণ আদারত ম্পলেজ জনলচতনতা বৃরিয রলক্ষে োম জক্রভ গ্রণ, ের 

রক্ষা প্ররতষ্ঠালনয ওলেফাইট প্রস্তুত ও রক্ষেলদয প্ররক্ষণ প্রদান, রফযারে দৃরিনন্দন, বৃক্ষলযাণ 

ও রযস্ক্ায রযচ্ছন্নতা োম জক্রভ গ্রণ, ই-পাইররাং োম জক্রভ ফাস্তফােন, দজরা, উলজরা ও ইউরনেন 

দাট জার এয ের ররাংে ারানাগাদেযণ এফাং আেল জণীে েনলটন্ট এয ভােলভ ভিেযলণয জন্য 

ের ইউজাযলে প্ররক্ষণ প্রদান, গৃীনলদয ডাটালফইজ প্রস্তুতেযণ, দজরা প্রালেয োম জারলেয 

দারায প্যালনর স্থান; 

11.5.2.3 ‡bÎ‡KvYv োলরক্টলযট বফলন দারায প্যালনর স্থান, োলরক্টলযট চত্বলযয দৌন্দম জ ফধ জলনয জন্য 

ল্যাে স্ক্োরাং ও গারে ারেজাং স্থান উন্নেন, রফোভ স্কুলরয এোলডরভে বফন রনভ জাণ, াফররে র 

াংস্ক্ায ও দভযাভত, ারেজট াউলজয ঊর্ধ্জভৄখী ম্প্রাযণ; 

11.5.2.4 gqgbwmsn দজরা প্রালেয োম জারলেয জন্য 10 তরা রফরি বফন রনভ জাণ, ভেভনরাং ারেজট 

াউলজয ঊর্ধ্জভৄখী ম্প্রাযণ, দজরা প্রালেয োম জারে, ারেজট াউজ ও দজরা প্রালেয ফা 

বফন র.র.টি.রব’য আওতাে আনেন,  ের উলজরাে ভৄরক্তলমািা েভলেক্স বফন রনভ জাণ, শূন্য 

লদ দরাে রনলোগ,  475টি ভূরভীন রযফালযয ভালঝ কৃরল খা জরভ ফলন্দাফস্ত প্রদান, এেটি 

ইলোলনারভে অঞ্চর প্ররতষ্ঠা, আযও 4টি উলজরালে ফাল্যরফফা  ভৄক্ত দঘালণা ও ই-দভাফাইর দোট জ 

চালু; 

11.5.2.5 Rvgvjcyi †Rjvq ওযীকি উধলচমাভ মাউঘাধড়ালও আওর িডীয় ধব িঝদ গ্রওন্দ্র প্রললল কলড় গ্রঢামা, 

ওাফামনৄভ এম.প্র. গ্রেযদলও স্থমন্দলভ উন্নীঢ ওভা, বভৄদা  েহ্মনৄত্র দতীভ পােদ িপ্রঢলভালথ 

িপ্রঢভক্ষা াঁথ প্রদফ িাড, দওযীওাঁণা  সুপ্রিঁ প্রযলেভ িালভ দওযী ধেী স্থাধদ, ফে গ্রচমালও 

াল্যপ্রালভৄিওভড, চাঢীয় শুোঘাভ গ্রওৌযম ওাব িওভপাল াস্তায়দ, দজরায ম জটন স্থানভল 

ভানেত অফোঠালভা অন্যান্য ম জটন ফান্ধফ দলক্ষলয ভােলভ ম জটন রলল্পয রফো, 

চাফামনৄভ গ্রচমায় এওট আইট ধাওি স্থাধদ ,ভাদে, নাযী ও রুন রনম জাতন, দমৌন েযারন ইতোরদ 

াভারজে অযালধয রফরুলি জনাধাযণলে লচতন েযা,  শূন্য দ পূযণ দজরা প্রালেয 

োম জারেলে এেটি আদৄরনে, রযচ্ছন্ন ও জনফান্ধফ দফারলে রুান্তয, ইরাভপুয উলজরায োঁা 

রলল্পয উন্নেলন রযেল্পনা গ্রণ, প্রফপ্রঢ কঞলদভ ফাধ্যলফ েীষ্মওামীদ ঝলফলঝা ঘারীলতভ াচাভ ভল্য 

প্রদপ্রিঢওভড, গ্রতয়াপ্রদ ফাফামা  গ্রভন্ট াট িপ্রনলওঝ ফাফমা দ্রুঢ প্রদষ্পপ্রিওভড, ভওাপ্রভ িপ্রিভ 
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অনথ তঔম উলচ্ছত, িাীলতভ টাঝালইচ িস্তুঢ, প্রলতযকাফী ব্যপ্রিলতভ িঢাভডা  লয়ভাপ্রদ 

িপ্রঢলভাথ এাং ফাদ ধাঘাভলভাথল িাী ওল্যালড বাঢীয় ওাব িক্রফ েলড। 

11.5.3    এ.প্রট.প্রচ. অজজলন গৃীত োম জক্রভ  

11.5.3.1 ‡kicyi †Rjvi নেরা, শ্রীফযদী, দয উলজরালে ২০১৬ লনয ভলে রবক্ষুেভৄক্ত দঘালণা, EGPP 

েভ জসূরচয ঠিে তদাযরে ও ফাস্তফােন, VGF াভারজে রনযাত্তা েভ জসূরচয ঠিে তদাযরে ও 

ফাস্তফােলনয ভােলভ ক্ষুধাভৄক্ত দযপুয গোয েভ জসূরচ গ্রণ, তবাগ EPI রনরিত, ৪টি উলজরা 

দয াাতালর ANC, PNC, One Stop Service রনরিতেযণ, Breast feeding েন জায স্থান, 

প্রাথরভে রফযারলে তবাগ  এনলযারলভন্ট রনরিতেযণ ও ড্র আউট দযট শূন্যলত অফনভন, 

ভারিরভরডো ক্লারুভ োম জেযবালফ রযচারনায ব্যফস্থা গ্রণ, দযপুয দজরালে ২০১৭ ালরয জুলনয 

ভলে ফাল্যরফফাভৄক্ত দঘালণা েযায ব্যফস্থা গ্রণ, প্রলতেে উলজরাে নাযী উন্নেন দপাযাভ গঠন, 

ের UDC-দত পুরুল উলযাক্তায াাার নাযী উলযাক্তা রনলোগ, রফুনি ারন ও স্যারনটারয 

ল্যারট্রন  তবাগ উন্নীতেযণ, ন্যানার ারব জ েভ জসূরচয আওতাে দযপুয দয উলজরাে 

১৭০৮জন দফোয ভেফে ও ভেফ ভররালে রফরবন্ন যোরয দপ্তয ও রক্ষা প্ররতষ্ঠালন ২ ফছলযয জন্য 

েভ জাংস্থালনয ব্যফস্থা গ্রণ, দফোয ভেফেলদয রিল্যারন্পাং দট্ররনাং বৃরত্তভরে প্ররক্ষণ প্রদান, দররত, 

রযজন, দফলদ ম্প্রদালেয জনলগাষ্ঠীয দরােলদয দরাই ও েরম্পউটায প্ররক্ষণ, ইলরেরট্রেোর 

প্ররক্ষণ প্রদান, দযপুয দয উলজরায নৃ-তারিে জনলগাষ্ঠীয ছাত্র্/ছাত্র্ীলদয জন্য েরম্পউটায 

প্ররক্ষণ দেন্দ্র স্থান; 

11.5.3.2 দযপুয দজরাে জরফায়ু াংক্রান্ত োম জক্রভ গ্রণ, াভারজে ফনােন েভ জসূরচলত ারবৃক্ষ, পরজ ওলরধ 

বৃক্ষ দযাণ, দজরা নদী যক্ষা েরভটিয ভােলভ নদী সুযক্ষায োম জক্রভ গ্রণ, দযপুয দৌযবা 

এরাোে গ্রীণ অোে রক্লন দযপুয গঠন োম জক্রভ ুনরু, বৃক্ষ রনধন, াাে োটা, অনফধ ফালু উলত্তারন 

ফলন্ধ োম জেয দলক্ষ গ্রণ; 

11.5.3.3 দযপুয দজরায ীভান্তফতী অঞ্চলর রঝনাইগাতী, শ্রীফযদীলত ফন্য ারতয রফচযণ থাোে ফাাংরালদ, 

বাযত ও IUCN-এয দমৌথ উলযালগ এফাং উবে দদলয রডর-রডএভ েনপালযলন্প                 Trans 

Boundary Elephant Sanctuary রফললে োম জক্রভ গ্রণ;  

11.5.3.4 গ্রদত্রলওাদা †Rjvq রযলফ উন্নেলন বৃক্ষলযাণ অরবমান দজাযদায, রক্ষা প্ররতষ্ঠালন গালছয চাযা 

রফতযণ, ভানেত রক্ষা রনরিতেযলণ প্ররতটি রফযারলে ভারিরভরডো ক্লারুভ স্থান, ভার্তস্বাস্থে 

ও নফজাতলেয স্বাস্থে রযচম জা রনরিত েযলত ভা ও রুন অোমু্বলরন্প চালু, েরভউরনটি রক্লরনেভল 

দফায ভান রনরিতেযণ; 

11.5.3.5 gqgbwmsn দজরালে তবাগ ফাল্যরফফা ভৄক্তেযণ, নাযী উলযাক্তালদয পৃষ্ঠলালেতা প্রদালনয 

ভােলভ দজোয ভতা আনেন, াভারজে ফনােন বৃক্ষলযালণ জনগণলে উৎারতেযণ ও 

রুনেভ ফন্ধেযণ; 

11.5.3.6 gqgbwmsn দজরাে উচ্চ পরনীর জালতয পর চালল কৃলেলে উবুিেযণ, রযলফ ও জনস্বালস্থেয 

জন্য ক্ষরতেয দাথ জ/েীটনাে ফা দেরভলের ব্যফালযয রফরুলি লচতনতা বৃরি, চয এরাোয প্রাে 

১০০০০জন তদরযদ্র্ জনলগাষ্ঠীলে োরযগরয প্ররক্ষণ প্রদান, ফতফারেয আল াল ও রতত 

জােগাে গাছ রাগালত জনগণলে উবুি েযলত      বৃক্ষ দযাণ অরবমান রযচারনা, চয এরাোয 

রফদুেৎরফীন ৭৫টি প্রাথরভে ও ভােরভে রফযারে এফাং ভাদ্র্াাে দৌয রফদুেলতয ভােলভ রফদুেৎ 

ভস্যায ভাধান, রফরবন্ন ধযলনয লচতনতাভরে োম জাফররয ভােলভ নাযীয প্ররত রাংতা ও 

দজোয তফলম্য দযালধ ফ জাত্মে দচিা, ভূরভীন ও নদী বাঙলন রনুঃস্ব ভানুললয ভলে খা জরভ 
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ফলন্দাফস্ত, ২টি আেেণ প্রেল্প ও ২টি গুচ্ছগ্রাভ প্রেল্প ফাস্তফােন, নাযীয ক্ষভতােলন ৬টি উলজরায 

১৪টি াট-ফাজালয নাযী েন জায স্থান; 

11.5.3.7 রনরদ জি দূযলত্ব দারায প্যালনর স্থান েলয ৫০টি রডলজর ও াধাযণ রফদুেৎ চাররত দচ াম্প দৌয 

রফদুেলতয ভােলভ রযচারনা ও ৫০২২টি দচ াম্প দৌয রফদুেলতয আওতাে আনা। 

 

11.5.4     আন্তজজারতে াংস্থাভলয লঙ্গ রবারক্ষে আলরাচনা 

 

11.5.4.1 গত 19 দপব্রুোরয 2016 UNICEF ফাাংরালদলয প্ররতরনরধ Mr. Edouard Beigbeder এভ লে

েরভনায, ভেভনরাং রফবালগয ালথ তফঠে েলয জাভারপুয, দযপুয, দনত্র্লোণা দজরায ফাল্য 

রফফা দযালধ  UNICEF-এয ারফ জে ােতায রফললে আশ্বা প্রদান; 

11.5.4.2 গ্রযভনৄভ †Rjvq ২৬/০৫/২০১৬ তারযলখ ফাাংরালদ-বাযত ভারযচারে/রযচারে ম জালে 

ফাাংরালদ-আাভ দক্টলয  অদৄনালুপ্ত এরাোে ীভান্ত ররায রনভ জাণ োজ দমৌথ রযদ জন ও 

ভতরফরনভে বা অনুরষ্ঠত ে। ১৪/১২/২০১৫ FAO ফাাংরালদলয প্ররতরনরধ রভ. ভাইে যফন ও 

তাঁয দর রঝনাইগাতী উলজরায গারন্ধগাঁও এরাোে সুরফধালবাগীলদয ভলে েরম্পউটায াভগ্রী 

রফতযণ ও কৃরল ফাজায উলবাধন েলযন; 

11.5.4.3 ফাাংরালদ-বাযত, দজরা প্রালেয োম জারে-দজরা ম্যারজলেট ম জালে (8 নাং ক্লাস্টায) রফগত 01-

03 রডলম্বয 2015 দমৌথ ীভান্ত লেরন ভেভনরাং দজরাে অনুরষ্ঠত ে। উক্ত লেরলন 

ফাাংরালদলয লক্ষ 7টি ীভান্তফতী দজরা (ভেভনরাং, দনত্র্লোণা, জাভারপুয, দযপুয, সুনাভগঞ্জ, 

রলরট, কুরেগ্রাভ) এফাং বাযলতয লক্ষ দভঘারে যালজেয 7টি ীভান্তফতী দজরায (ইস্ট খার রর, 

াউথ ওলেস্ট রর, াউথ গালযা রর, ওলেস্ট গালযা রর, ইস্ট তজন্তা রর, ওলেস্ট তজন্তা 

রর ও াউথ ইস্ট গালযা রর) প্ররতরনরধগণ অাংগ্রণ েলযন। দজরা প্রালেয োম জারে, 

ভেভনরাং উক্ত লেরলন দরলনতা রললফ প্ররতরনরধত্ব েলযন। উবে দদলয 61জন প্ররতরনরধ 

উক্ত লেরলন অাংগ্রণ েলযন। লেরলন ীভান্ত তো ফন্ধ, ভাদে াচায, দচাযাচারান দযাধ এফাং 

ভানফ াচায, রফলল েলয নাযী ও রুন াচায প্ররতলযাধ রফললে লমারগতায ভলনাবাফ রনলে োজ 

েযায রফললে পরপ্রসূ আলরাচনা ে। 

11.5.5     বরফষ্যৎ উন্নেন  রযেল্পনা 

11.5.5.1 Rvgvjcyi †Rjvi অনরাইলন দপৌজদারয োম জরফরধয রনফাযণভরে ধাযাভলয ভাভরায অনরাইন 

ম্যালনজলভন্ট, অনরাইলন ইউরনেন েয ধাম জ ও আদালেয ব্যফস্থােযণ, ৭টি উলজরায দভৌজা খরতোন 

ও দভৌজা ম্যা অনরাইলন প্রো, ইউরনেন রডরজটার দন্টালয দভাফাইর/এলজন্ট ব্যাাংরোং চালু, 

৫০০টি আফারে গৃ ও ১০০টি রক্ষা প্ররতষ্ঠালন দারায রফদুেৎ স্থান, দজরা প্রালেয োম জারে ও 

উলজরা রনফ জাী অরপালযয োম জারলে র.র.  েোলভযা স্থান; 

11.5.5.2 gqgbwmsn wefv‡Mi ের দপ্তলয র.র. েোলভযা স্থান। উলজরা ম জালেয দপ্তযভ দথলে 

জনফান্ধফ জনলফা প্রদান রনরিতেযণ, উলজরা ও ইউরনেন ম জালেয ভূরভলফা রনরিতেযণ, 

দজরা প্রালেয োম জারে, উলজরা রনফ জাী অরপালযয োম জারে, উলজরা ভূরভ অরপ, ইউরনেন 

ভূরভ অরপলয রনভ জাণ; 
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11.5.5.3 †bÎ‡KvYv †Rjvq ভূরভ ব্যফস্থানায আদৄরনোেন, রফলল েলয দযেড জ রুভ রডরজটারাইলজন, 

রডরজটার ডাটালফইজ প্রস্তুতেযণ, অনরাইনরবরত্তে নাভজারয ও ােযাত ভার ইজাযা প্রদান িরত 

চালু; 

11.5.5.4 রনযাদ খায রনরিতেযলণ দভাফাইর দোট জ রযচারনা ও পযভাররনভৄক্ত রনযাদ ফাজায প্ররতষ্ঠা, 

রক্ষা ও স্বাস্থে দফা রনরিতেযলণ ের ভােরভে ও উচ্চভােরভে রক্ষা প্ররতষ্ঠালন ভারিরভরডো 

ক্লারুভ স্থান; 

11.5.5.5 াওয এরাোে ভৎস্য উৎাদন বৃরিয রলক্ষে ভৎস্য অবোেভ স্থান এফাং আেেণ প্রেল্পভল স্বাস্থে 

ও রক্ষা রনরিতেযণ, নাযী ও রুন সুযক্ষাে ফাল্যরফফা প্ররতলযাধ োম জক্রভ গ্রণ। 

11.5.6      শৃঙ্খরাজরনত ও দুনীরত প্ররতলযালধ গৃীত োম জক্রভ 

11.5.6.1 gqgbwmsn wefv‡M গণুননারনয আলোজন, জাতীে ুনিাচায দেৌর ফাস্তফােন, দজরা ও উলজরা 

ম জালেয ের োম জক্রভ রনেরভত ভরনটরযাং; 

11.5.6.2 †bÎ‡KvYv †Rjvq ভাঠ প্রালনয েভ জচাযীগলণয ভলে শৃঙখরাজরনত োম জক্রভ দজাযদায েযায 

রনরভত্ত ভরন্বত প্ররক্ষণ োম জক্রভ গ্রণ এফাং দুনীরত প্ররতলযালধ রনেরভত ভরনটরযাং;  

11.5.6.3 gqgbwmsn †Rjvq জাতীে ুনিাচায দেৌর ফাস্তফােলনয ভােলভ দফাভৄখী দুনীরতভৄক্ত প্রান 

প্ররতষ্ঠা, বালরা োলজয স্বীকৃরত প্রদান অদক্ষ ও দুনীরতফাজ েভ জচাযীলদয রফবাগীে ারস্ত প্রচরন; 

11.5.6.4 Rvgvjcyi †Rjvi ের েভ জচাযীলে জাতীে ুনিাচায দেৌরলত্র্য ওয প্ররক্ষণ প্রদান, রডরজটার 

ারজযা ব্যফস্থা প্রফতজন, গণুননারনলত দোন েভ জচাযীয রফরুলি অরবলমাগ দলর মাচাই েলয ব্যফস্থা 

গ্রণ, তদনরন্দন োলজ আযও স্বচ্ছতা ও গরতীরতা বৃরি েযলত ের েভ জচাযীলে র.র.টিরব’য 

ভােলভ ভরনটরযাং, দজরা প্রালেয োম জারে, উলজরা রনফ জাী অরপালযয োম জারে, উলজরা 

ভূরভ অরপ, ইউরনেন রযলদ ও ইউরনেন ভূরভ অরপভল অরবলমাগ ফক্স স্থান ও ২ে প্রজলন্য 

রটিলজন চাট জায দৃেভানবালফ প্রদ জন, দফাপ্রতোীলদয জন্য সুলে ারন ও ওোরুলভয ব্যফস্থা 

গ্রণ, ততা, দারেত্বীরতায লঙ্গ দফা প্রদান, আই.র.টি. ব্যফায রফললে প্ররত ভাল এেজন 

েভ জচাযী, এেজন ইউর রচফ, এেজন পুরুল উলযাক্তা ও এেজন নাযী উলযাক্তালে পুযস্কৃতেযণ।   

 

11.5.7      ই-গবন্যজান্প/ইলনালবন রফললে গৃীত োম জক্রভ 

11.5.7.1 gqbwmsn wefv‡M ই-পাইররাং ব্যফস্থানা ফাস্তফােন, দপুধে, ওলেফ দাট জালরয ভােলভ অরবলমাগ 

গ্রণ ও রনষ্পরত্ত, যাজস্ব আরলরয ুননারনয তারযখ ওলেফ দাট জালর প্রদ জন; 

11.5.7.2 দজরা/উলজরালে ফাল্যরফফা, রবক্ষুে, ভাদেভৄক্ত েযায োম জক্রভ গ্রণ, রঝনাইগাতীলত গুচ্ছগ্রাভ 

প্ররতষ্ঠা, নাররতাফােীলত অনরাইলন কৃরল তথ্যলফা প্রদান, ইলনালবন পাে পুযস্ক্াযপ্রাপ্ত 

Simplification of case disposal process in AC (Land) office through SMS based

software development অনরাইরবরত্তে পটওেোয ততরয ও দভাফাইর অোরেলেন 

দডলবরলভন্ট; 

11.5.7.3 নেরা উলজরালে ভাদেভৄক্ত উলজরা েযায রলক্ষে ডাটালফইজ ততরয, নাররতাফােী উলজরায 

কৃলেলদয ভস্যাভ রনলে এেটি অনরাইন ডাটালফইজ ততরয, রঝনাইগারতলত রফরবন্ন বাতা 

সুরফধালবাগীলদয রডরজটার ডাটালফইজ ততরয; 

11.5.7.4 রঝনাইগারতলত এেটি গ্রাভলে ‘                দুগ্ধ গ্রাভ’ রললফ ততরয, দপুধলেয ভােলভ অরবলমাগ গ্রণ ও 

প্ররতোয প্রদান,  Virtual blood bank ততরয এফাং SMS based ভূরভ দফা প্রদান; 
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11.5.7.5 দযপুয দজরাে অনরাইন ব্যাাংরোং ব্যফস্াে ইউরনেন রযলদ দচোযম্যান ও রচফলদয দফতন 

বাতারদ প্রদান, দজরা প্রালনয েভ জচাযীলদয ডাটালফইজ ততরয, ফেস্ক্বাতা প্রদালনয দক্ষলত্র্ ওোন-

স্ট ারব জ চালু, প্রধানভেxi োম জারে এফাং এটুআই-এয ভােলভ আরদফারলদয 

Apprenticeship প্ররক্ষণ প্রদান;  

11.5.7.6 †bÎ‡KvYv †Rjv ম জালে ইলনালবন রফলেে ১টি প্ররক্ষণ ও উলজরা ম জালে ১টি প্ররক্ষণ 

আলোজন, দজরা ম জালে ৪টি উদ্ভাফনী  প্রেল্প এফাং উলজরা ম জালে ১১টি প্রেল্প ফাস্তফােন;  

11.5.7.7 gqgbwmsn †Rjvq ই-দভাফাইর দোট জ চালু, ই-পাইর ব্যফস্থানা ফাস্তফােন, াভারজে দমাগালমাগ 

ভােভ ও ই-দভইলরয ভােলভ অরবলমাগ গ্রণ ও প্ররতোয প্রদান; এফাং 

11.5.7.8 দভাফাইর ব্যাাংরোং-এয ভােলভ ইউর েভ জচাযীলদয দফতন-বাতা রযলাধ, ৪টি উলজরায ৪১টি 

ইউরনেলন ফাল্যরফফা প্ররতলযালধ ৪১টি গণভালফ অনুষ্ঠান, ফাল্যরফফা রফলযাধী ২০৭টি েরভরনউটি 

াংরা ভাজ লচতনতাভরে রফরবন্ন ধযলনয োম জক্রভ গ্রণ, দজরা প্রালেয োম জারলে র.র. 

েোলভযা স্থান, দজরা প্রালেয োম জারে, ারেজট াউজ ও দজরা প্রালেয ফাাংলরা ম্পূণ জবালফ 

Wi-Fi দনটওেজাে-এয আওতাভুক্তেযণ, দজরা প্রালেয োম জারলে রডরজটার ারজযা ব্যফস্থায 

প্রফতজন, দফা প্রাথীলদয সুরফধালথ জ দজরা দল্প-দডস্ক্ চালু, স্ক্াইলয াালে রবরডও েলরয ভােলভ 

রফরবন্ন নাগরযে ভস্যা ভাধালনয ব্যফস্থা, অরবলমাগ ফক্স স্থান, ের ইউরনেন ভূরভ অরপল 

আগত দফা গ্রীতালদয জন্য খাফায ারনয  রপিায ও ডাস্টরফন স্থান। 

 

11.5.8    েভ জচাযীলদয েল্যালণ গৃীত োম জক্রভ 

11.5.8.1 রফবাগীে Kg©Pvix েল্যাণ রভরত I †evW© গঠলনয রলক্ষে োম জক্রভ গ্রণ; 

11.5.8.2 েভ জচাযীলদয ডাটালফইজ োম জক্রভ ম্পন্ন, দনন প্রারপ্ত জীেযণ, নাররতাফােীলত েভ জজীফী ভররা 

দালস্টর রনভ জাণ; 

11.5.8.3 দভাফাইর ব্যাাংরোং-এয ভােলভ ইউর দচোযম্যান, দস্য ও েভ জচাযীলদয দফতন-বাতা রযলাধ, 

দনলনয বাতা উলত্তারলন আগত দননাযলদয জন্য অলক্ষাগায দড রনভ জাণ, দননাযলদয প্ররত 

ভাল যক্ত চা ও যলক্তয সুগায যীক্ষায ব্যফস্থােযণ। 

 

১১.৫.৯ ভাঠ ম জালে ফাস্তফারেত উলেখলমাগ্য োম জক্রভ 

 

১১.৫.৯.১ দনত্র্লোণা োলরক্টলযট স্কুর  স্থান, দজরা প্রালেয োম জারলেয াভলন ভৄরক্তভেলিয বাস্ক্ম জ স্থান, 

গণুননারন ভঞ্চ স্থান, দফাপ্রাথীলদয জন্য                ‘রেছুক্ষণ’ নালভ অবেথ জনা েক্ষ স্থান; 

১১.৫.৯.২ ই-দভইলরয ভােলভ বায দনাটি ও োম জরফফযণী ও অন্যান্য তথ্য আদান-প্রদান, ইরাভপুয 

উলজরাে ২২৫০জনলে রক্ষানরফ রাইলন্প এফাং ৩০০জনলে ড্রাইরবাং রাইলন্প প্রদান, ১০৬জন 

ইউরনেন োযী ভূরভ েভ জেতজা ও ইউরনেন উ ভূরভ োযী েভ জেতজালে আদৄরনে ভূরভ 

ব্যফস্থানা ও আই.র.টি. রফললে প্ররক্ষণ প্রদান, যোরয ও দফযোরয ম জালে আউটলার জাং-এয 

জন্য ৩৫জন রিল্যান্পায ততরয, ২৪৫জন ভররালে আউটলার জাং এ প্ররক্ষণ রদলে   ‘ঘলয ফল 

ফেলরাে’ েভ জসূরচ ফাস্তফােন, উলজরা ও ইউরনেন ভূরভ অরপভল জনফান্ধফ ভূরভ দফা 

রনরিতেযণ, দজরায ভালছয চারদা পূযলণ ৭টি অবোেভ দঘালণােযণ, দয উলজরাে জাভারপুয 

অথ জননরতে অঞ্চর স্থান, ভাদে প্ররতলযাধ, নাযী ও রুন রনম জাতন প্ররতলযাধ, দমৌন েযারন ইতোরদ 

াভারজে অযালধয রফরুলি জনাধাযণলে লচতনেযণ, ফছযব্যাী ক্রীো ও াাংস্কৃরতে েভ জোণ্ড 
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রযচারনা, যোয ের্তজে কৃরল, স্বাস্থেলফা ও জনস্বাস্থে, রযফায রযেল্পনা, নাযী ও রুন, ক্ষুদ্র্ নৃ-

দগাষ্ঠীয েল্যাণ, প্রাথরভে ও গণরক্ষা এফাং রক্ষারফলেে গৃীত ের নীরতভারা ও েভ জসূরচয সুষু্ঠ 

ফাস্তফােন, তিাফধান, রযফীক্ষণ ও ভন্বোধন। 

 

 

11.6 Lyjbv wefvM 

১১.৬.১  ২০১৫-১৬ অণ িঙভ াংক্রান্ত ওাব িাপ্রম 

 

11.6.1.1 Lyjbv wefvMxq Kvh©vj‡q ই-কপন্যিান্প প্রদপ্রিঢ ওভাভ মলক্ষয চাঢীয় ই-গ্রা প্রলেফ এভ ফাধ্যলফ 

তাপ্তপ্রভও ওাচ িাতদ, ওফ িঘাভীলতভ চন্য প্রটপ্রচঝাম লাপ্রচভা গ্রফপ্রযদ স্থাধদ, প্রটপ্রচঝাম াাংমালতয 

প্রপ্রদফ িালড আই.প্র.ট.াংক্রান্ত ওাব িক্রফ ধপ্রভঘামদা, ইউপ্রদয়দ গ্রধাঝ িামভললভ ব্যস্থাধদা/ইউপ্রদয়দ 

প্রটপ্রচঝাম গ্রন্টাভভললভ ওালচভ কপ্রঢযীমঢা আদয়লদভ মলক্ষয প্রদয়প্রফঢ ধপ্রভতয িদ, ওফ িঘাভীলতভ 

WEB PORTAL িপ্রযক্ষলডভ আঢায় আদয়দ  াস্তায়লদভ চন্য িলয়াচদীয় ওাব িক্রফ েলড 

এাং মাইলেপ্রভভ চন্য ই ক্রয়,উদ্ভাদ ওাব িক্রলফ উৎাল  স্বীকৃপ্রঢ  িতালদভ চন্য প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ধতও িতাদ ঘালু। 

 

১১.৬.২ ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ ওফ িধপ্রভওেদা 

 

১১.৬.২.১  ওপ্রিউঝাভ ল্যা স্থাধদ, ই-নাইপ্রমাং-এভ ফাধ্যলফ যঢপাক দপ্রণ প্রদষ্পপ্রিওভড, ইন্টাভলদঝ  

ওপ্রিউঝাভপ্রপপ্রিও  থভলদভ গ্রা িতাদ, ফাদম্মঢ প্রযক্ষা প্রদপ্রিঢওভড, তক্ষ  চদান্ধ িযাদ 

কঞদ, দাকপ্রভও গ্রা লচীওভড, দাভী উন্নয়লদ প্রলযর উলদ্যাক েলড, াল্যপ্রাল গ্রভালথ ওাব িক্রফ 

েলড, গ্রওাভ ভেও  ভে ফপ্রলমালতভ প্রফ্রল্যাপ্রন্পাং  প্রপ্রপন্ন িওাভ আয়থ িদভমও িপ্রযক্ষড িতাদ, 

প্রওে ওফ িাংস্থাদ সৃপ্রষ্টভ ফাধ্যলফ প্রপক্ষুওলতভ নৄদ িাদ ওলভ প্রপক্ষুওভৄি খুমদা প্রপাক গ্রখারডা। 

১১.৬.৩ এ.প্রট.প্রচ. অচিলদ গৃলীঢ ওফ িধপ্রভওেদা 

১১.৬.৩.১  প্রপক্ষুও নৄদ িালদভ ফাধ্যলফ প্রপক্ষাবৃপ্রি প্রদাভড, াল্যপ্রাল দূভীওভলড অযাওযাদ োদ তঢপ্রভ, 

গৃললীদলতভ (পাফাদ, প্রস্তাী, গ্রপ্রড়ালথ াওাভী) চন্য খভ তঢপ্রভ, চমায়ু প্রলòy কৃপ্রর 

ধেপ্রঢভ প্রস্তাভ, কৃপ্রর ধলেভ ন্যায্য ভল্য প্রদপ্রিঢওভলডভ মলক্ষয ‘কৃরও াচাভ’ স্থাধদ, দাকপ্রভও 

ফস্যা ফাথালদ গ্রফাাইম গ্রনাদ  গ্রনবুলওভ  িাত্মও ব্যলালভভ ফাধ্যলফ দাকপ্রভও অাংযেলড 

প্রদপ্রিঢওভড। 

১১.৬.৪ পপ্রষ্যr উন্নয়দ ধপ্রভওেদা 

১১.৬.৪.১ গ্রা লচীওভলডভ মলক্ষয দাকপ্রভও দত িডয়দ  াস্তায়দ, াফাপ্রচও প্রদভাধিাভমও ওাব িক্রফ 

াস্তায়দ গ্রচাভতাভওভড  প্রওে ওফ িাংস্থাদ সৃপ্রষ্টভ ফাধ্যলফ প্রপক্ষুওলতভ নৄদ িাদ ওলভ 

প্রপক্ষুওভৄিওভড, প্রযক্ষা উধওভড প্রযঔদ িডাপ্রম লধাঠ্যক্রফ  ঢথ্য িভেপ্রিভ ব্যলাভ প্রদপ্রিঢ ওলভ 

উধপ্রস্থপ্রঢ বৃপ্রে এাং ছলভ ধড়া গ্রভাথ, দুলবা©ক ব্যস্থাধদা, দায়দ, চমায়ু ধপ্রভঢিদ  ধপ্রভলয 

াংভক্ষডল গ্রঝওই উন্নয়দ মক্ষযফাত্রা অচিদ েভাপ্রিঢওভড  শুোঘাভ গ্রও․যম াস্তায়দ। 
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১১.৬.৫ শৃঙ্খমাচপ্রদঢ  দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভালথ গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

১১.৬.৫.১  ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী (শৃঙ্খমা  আধীম) প্রপ্রথফামা, ১৯৮৫ গ্রফাঢালও ৮চদ ওফ িঘাভী ওর্তিও তাপ্রঔমকৃঢ 

ঘাওপ্রভ আপ্রধম ফাফমাভ ওাব িক্রফ িন্ন, দুদীপ্রঢ িপ্রঢলভাথ প্ররলয় ফাদন্ধদ, আলমাঘদা পা, 

প্রঢওি িপ্রঢলবাপ্রকঢা, ভঘদা িপ্রঢলবাপ্রকঢা  প্রপ্রপন্ন ওফ িসূপ্রঘ ধামদ। গ্রচমা, উধলচমা  প্রপাকীয় 

ধব িালয় কডশুদাপ্রদভ  ওাব িক্রফ েলড। 

 

১১.৬.৬ ই-কপন্যিান্প/ইলদালপযদ প্ররলয় গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

১১.৬.৬.১  ফপ্রন্ত্রধপ্রভরত প্রপালকভ লায়ঢায় চদকলডভ গ্রতাভলকাড়ায় ঢথ্য  গ্রা গ্রধৌুঁলঙ গ্রতয়াভ মলক্ষয 

ন্যাযদাম গ্রধাঝ িাম গ্রফ্রফয়ালওিভ আঢায় ইলদালপযদ ইদ ধাপ্রমও াপ্রপ ি যীর িও ওফ িযামাভ 

আলয়াচদ। 

  

১১.৬.৭ াস্তাপ্রয়ঢ উলেঔলবাগ্য ওাব িক্রফ 

 

১১.৬.৭.১  প্রপক্ষুও ভৄিওভড, সুলধয় ধাপ্রদ াংভক্ষলডভ প্রদপ্রফি নৄকুভ ঔদদ, ঘাপ্রলতাপ্রপপ্রিও কৃরও িপ্রযক্ষড, প্রঘাংপ্রড় 

িত ভক্ষায় প্রদয়প্রফঢ গ্রফাাইম গ্রওাঝ ি ধপ্রভঘামদা। 

 

১১.৭ ewikvj wefvM 

১১.৭.১ 2015-2016 A_©eQ‡i m¤úvw`Z Kvh©vewj 

 

11.7.1.1 AvB.wm.wU. I Kw¤úDUvi j¨ve-Gi cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ mieivnmn kvLv ỳÕwU AvaywbKxKiY, 

wewfbœ ch©v‡qi Kg©Pvix‡`i wewfbœ welqwfwËK cÖwkÿY cÖ`vb, wewfbœ wel‡q †mwgbvi I Kg©kvjvi 

A‡qvRb, Z_¨-cÖhyw³  Ava ywbKvq‡bi j‡ÿ¨ Avjv`vfv‡e AvB.wm.wU. kvLv m„Rb, Awdm Kvh©µg 

myôz e¨e¯’vcbvi j‡ÿ¨ GKwU Kw¤úDUvi j¨ve ¯’vcb, 13Zg-20Zg গ্রেলটভ k~b¨c` c~iY, cÖwZ 

eyaevi MYïbvwbi Kvh©µg MÖnY, B-dvBwjs-Gi gva¨‡g bw_ wb®úwË, wm.wm. K¨v‡giv ¯’vcb, ¯í̂ 

mg‡q AwaKZi gvbm¤§Z †mev wbwðZKiY, d«›U‡W¯‥, AvB.wm.wU. Ges Kw¤úDUvi j¨ve-‡K 

AvaywbKxKiY, Awb®úbœ AwWU AvcwË wb®úwËi Kvh©µg MÖnY; 

11.7.1.2  †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, ewikv‡j ালয়ালফপ্রিও ধেপ্রঢলঢ ওফ িঘাভীলতভ Awd‡m Dcw ’̄wZ 

wbwðZKiY, AvPiY I †cvlvK cwiavb we‡ePbvq cÖwZgv‡m †kÖô mnKg©x (Best Staff of the 

Month) I †kÖôkvLv (Best Section of the Month) wbe©vPb, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, 

mvwK©UnvDR I গ্রচমা cÖkvm‡Ki evmfe‡b য়াই-নাই ¯’vcb, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, mvwK©U 

nvDR I `k©bxq ¯’vb ỳM©v mvM‡i প্র.প্র. ওযালফভা স্থাধদ I gwbUwis, †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi 

m¤§jb K‡ÿ 3wU gvwëwgwWqv cÖ‡R±i ¯’vcb, গ্রুধ এ.এফ.এ. ধেপ্রঢ িঢিদ, গ্রনবুও †cBR I 

গ্রুধ তঢপ্রভভ ফাধ্যলফ দাকপ্রভও গ্রা লচীওভড, িপ্রঢপ্রতদ লয়লধাঝ িাম ব্যস্থাধদা, দপ্রণ ব্যস্থাধদায় 

আদৄপ্রদওায়দ, প্রটলচদ ঘাঝ িাভ উধস্থাধদ, প্রত উদ্ বাধদ ওযালমন্ডাভ তঢপ্রভ, লম্মমদ ওক্ষ াংমগ্ন 

ফপ্রলমা  নৄরুর প্রপন্ন প্রপন্ন য়াযরুফ প্রদফ িাড, িলঢযও যাঔাভ ওফ িঘাভীলতভ দাফ  গ্রফাাইম দম্বভল 

ঢাপ্রমওা স্থাধদ, ওফ িঘাভীলতভ আইপ্রট ওাট ি cÖ`vb, গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় গ্রকাডওাধ নেঝম 

Uzb©v‡g›U আলয়াচদ, চীদাদন্দ `vk উৎ উতবাধদ, প্রিপ্রফয়াভ প্রটপ্রপযদ প্রক্রলওঝ টুদ িালফন্ট আলয়াচদ, 
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প্রত্র-াপ্রর িও উন্নয়দ ধপ্রভওেদা িডয়দ, উদ্ভাদী ধপ্রভওেদা িডয়দ, াপ্রর িও ওফ ি িাতদ চুপ্রি িডয়দ, 

mKj ch©v‡qi ওফ িঘাভীলতভ ওপ্রিউঝাভ িপ্রযক্ষড, ewikvj গ্রচমালও াল্যপ্রালভৄি  প্রপক্ষুওভৄি 

ওভাভ ধতলক্ষধ েলড, গ্রচমা িযালদভ mKj ch©v‡qi ওফ িঘাভীলতভ প্রটপ্রচঝাম গ্রা িতালদ উিেুওভড, 

অনথ তঔম গ্রণলও ewikvj গ্রচমা স্কুলমভ পদ উোভ, ৪ট ভওাপ্রভ প্রদ্যামলয় সুষু্ঠ পপ্রঢি ওাব িক্রফ 

িাতদ, চদচীলদ যাপ্রন্ত  আইদ-শৃঙ্খমা ভক্ষায় গ্রফাাইম গ্রওাঝ ি ধপ্রভঘামদা, গ্রনবুও-এভ ফাধ্যলফ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা ম্যাপ্রচলেঝ গ্রওাঝ ি  প্রদ িালী ম্যাপ্রচলেঝ গ্রওাঝ িগুলমাভ ঢথ্য ভভাল, অলিভ 

মাইলন্পথাভীলতভ ঢথ্য লামদাকাতওভড, ফাফমা প্রদষ্পপ্রিভ লাভ বৃপ্রে, ‘দুক িা াকভ’ াংোভ, প্রধওপ্রদও 

ওদ িাভ স্থাধদ, গ্রচমা ঔাম, ওীঢদলঔামা দতীল প্রপ্রপন্ন ধাপ্রমও ইচলফন্ট  চমাভূপ্রফ গ্রণলও অনথ 

স্থাধদা উলচ্ছত, Digital ভূপ্রফ ব্যস্থাধদা, Excel  Sheet এ ভূপ্রফ উন্নয়দ ওভ প্রদথ িাভড, ভূপ্রফলীদ  

গৃললীদলতভ ঢাপ্রমওা িস্তুঢ, গ্রচমা িযালদভ ওফ িঘাভীলতভ চন্য WiwgUwi  োন গ্রওায়াঝ িাভ স্থাধলদভ 

D‡`¨vM েলড, প্রটপ্র গ্রমও াংোভ, প্রফউলঝযদ লচীওভড Ges  গ্রভওট িরুফ ms¯‥v‡ii KvR Kiv 

n‡q‡Q|

 

11.7.1.2 mvgvwRK †hvMv‡hv‡Mi RbwcÖq gva¨g e¨envi K‡i wewfbœ mgm¨v mgvavb I m¤¢vebv Dc ’̄vc‡bi 

j‡ÿ¨ 13 AvM÷ 2015 ewikvj †Rjv cÖkvmb †_‡K Ôewikvj-mgm¨v I m¤¢vebv/Barisal-

Problem & ProspectÕ kxl©K †dmeyK MÖæc Pvjy; 

 

11.7.1.3  †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, SvjKvwV‡Z AvMZ †mev cÖZ¨vkx‡`i Af¨_©bv Kÿ Pvjy, cÖwZ eyaevi 

MYïbvwb MÖnY ওলভ Awf‡hvM/mgm¨v ª̀æZ wb®úwËKiY, †dmey‡Ki gva¨‡g mgm¨v wb®úwË, 

Kg©Pvix‡`i ই-গ্রফাাইম †KvU© wel‡q cÖwkÿY, Kg©Pvix‡`i B-dvBwjs I bvMwiK †mevq D™¢veb 

wel‡q cÖwkÿY, গ্রধদযদ †Km ª̀æZ wb®úwËKiY, k~b¨ c‡` Rbej wb‡qvM, mš¿vm I bvkKZv 

cÖwZ‡iv‡a cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY, BfwUwRs I evj¨weevn cÖwZ‡iv‡a wewfbœ Kh©µg MÖnY, †Rjv 

cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi m‡¤§jb Kÿ AvaywbKvqদ, N~wY©So †gvKv‡ejv I Îvড weZiY, Dc‡RjvwfwËK 

f~wg Z_¨ †K› ª̀ PvjyKiY, weËevb‡`i mnvqZvq cÖwZeÜx‡`i g‡a¨ ûBj †Pqvi weZiY, Lv`¨ ª̀‡e¨ 

†fRvj I ÿwZKi ivmvqwbK ª̀‡e¨i Dcw ’̄wZ †iva Ges Ôdigvwjbgy³ evRvi †NvlYvÕ Kivi j‡ÿ¨ 

åvg¨gvY Av`vjZ cwiPvjbv Ges Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY, Ôgv`Kgy³ SvjKvVx †RjvÕ 

cÖwZôvi j‡ÿ¨ cÖwZw`b åvg¨gvY Av`vjZ cwiPvjbv, SvjKvVx mvwK©U nvD‡Ri AvaywbKvqb, 

h_vh_ gh©v`vq mKj RvZxq w`em D`&hvcb Ges wewfbœ †mwgbvi I Kg©kvjvq ¯‥zj/gv`ªvmvi 

wkÿv_©x‡`ভ AskMÖnY wbwðZKiY, wefvMxq Kwgkbvi, ewikvj Ges f~wg ms¯‥vi গ্রালট িভ m‡½ 

APA m¤úv`b, Kv‡j±‡iU Kg©Pvix‡`i Kv‡Ri cÖwZ Drmvnx K‡i Zzj‡Z Ges RbM‡Yi Rb¨ ª̀æZ 

†mev wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ cÖwZgv‡m Ô‡e÷ ÷vd Ad `¨ gvb&_Õ  I Ô‡e÷ †mKkb Ad `¨ gvb&_Õ 

cyi®‥vi cÖ`vb, †Rjvi †iKW©iæg I †UªRvwii wbivcËv e¨e¯’v †Rvi`viKiY I AbvKvw•ÿZ ỳN©Ubv 

†iv‡a ÔAwMœwbev©cb hš¿Õ mieivnKiY, cÖvK„wZK ỳ‡h©vM cwiw ’̄wZ †gvKv‡ejvi j‡ÿ¨ †Rjv wbqš¿Y 

K‡ÿ ¯̂Zš¿ †Uwj‡dvb ms‡hvM cÖ`vb Ges wbe©vnx Av`vjZ I AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU Av`vj‡Zi 

gvgjvi ª̀æZ wb®úwËKi‡Y wbqwgZ gwbUwis I Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY; 

11.7.1.4 ei¸bv †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi mKj ch©v‡qi Kg©PvixM‡Yi cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY, wWwRUvj 

†gjvi Av‡qvRb, এটুআই-এভ mnvqZvq wewfbœ †cÖvMªvg I †mwgbvi Av‡qvRb, IqvBdvB Iqvb÷c 
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mvwf©m †m›Uvi ’̄vcb, cÖwZ eyaevi MYïbvwb MÖnY, cwi`k©b Kvh©µg †Rvi`vi, e„ÿ‡ivcY mßvn I 

†gjvi Av‡qvRb, RvZxq w`emmg~n h_vh_fv‡e D &̀hvcb Ges †cbkb †Km ª̀æZ wb®úwËKi‡Yi 

Rb¨ cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY|

 

11.7.2  2016-17 A_©eQ‡ii Kg©cwiKíbv  

 

11.7.2.1 wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq, ewikv‡j B-dvBwjs-Gi gva¨‡g dvBj wb®úwËi msL¨v e„w×KiY, 

B-dvBwjs cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY, d«›U‡W¯‥ AvaywbKxKiY, ¯í̂ mg‡q AwaKZi gvbm¤§Z †mev 

wbwðZKiY, 20Zg †MÖ‡Wi k~b¨c` c~iY, cÖwZgv‡m Bb-nvDR cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v MÖnY, Kg©Pvix‡`i 

bvMwiK †mevq AviI AvšÍwiK I `ÿ Ki‡Z cÖwZgv‡m Ô÷vd Ae w` gvb_Õ Kg©m~wP Pvjy Ges 

D™¢vebx wel‡q byZb Kg©cwiKíbv cÖYqb; 

 

11.7.2.2 SvjKvwV †Rjvi d«›U‡W‡¯‥i AvaywbKvqb, Bb-nvDR cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v MÖnY, cÖ‡Z¨K Kg©Pvix‡K 

`vßwiK Kvh©µ‡g `ÿ, RbKj¨vYgyLx I AvšÍwiK nIqvi Rb¨ Drmvn cÖ`vb, Kg©Pvix‡`i B-dvBwjs 

wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb, bvgRvwi LwZqvb ¯v̂ÿ‡ii ciciB g~j LwZqvb ms‡kvab K‡i bvgRvwi 

LwZqvb ¯‥¨vb K‡i ¸Mj WªvB‡f msiÿY, avb msMÖn cÖwµqv mnRxKiY, ª̀æZ gvgjv wb®úwË Ges 

Awd‡mi cÖwZw`‡bi bw_ ZvrÿwYK wb®úwË, evj¨weevn I †eKvigy³ MÖvg †NvlYv, AbjvBb bvgRvwi 

Kvh©µg ev Í̄evqb, AvkÖqY cÖKí ¯’vcb, BDwbqbwfwËK K…wl Z_¨ †K› ª̀ ¯’vcb, k~b¨ c‡` Kg©Pvix 

wb‡qvM Ges বৃক্ষলভাধড Kvh©µg MÖnY; 

 

11.7.2.3 wc‡ivRcyi †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q B-dvBwjs Kvh©µg াস্তায়লদভ Rb¨ cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v 

MÖnY, Kg©Pvix‡`i Rb¨ eQ‡i 60 NÈv cÖwkÿY Kg©m~wPi Av‡qvRb, Kg©Pvix‡`i bvMwiK †mevq 

AviI AvšÍwiK I `ÿ Ki‡Z cÖwZgv‡m `ÿ Ô÷vd Ae w` gvš’Õ Kg©m~wP Pvjy, AwWU AvcwË wb®úwËi 

Kvh©µg Z¡ivwš̂ZKiY, B-cP©v mieiv‡ni cÖwµqv MÖnY I ev Í̄evqb Kvh©µg, d«›U‡W¯‥ Ges d«›U‡W¯‥ 

msjMœ Af¨_©bv Kÿ AvaywbKxKiY, cÖ‡Z¨K Kg©Pvix‡K `vßwiK Kv‡R `ÿ, RbKj¨vYgyLx I 

AvšÍwiK nIqvi Rb¨ cÖ‡Yv`bv cÖ`vbmn c‡`vbœwZ cÖ`v‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY, k~b¨ c` 

c~i‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY, cÖwZgv‡m Bb-nvDR cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Ges 34Zg e¨v‡Pi 

wkÿvbwem mnKvix KwgkbviM‡Yi Kg©Kvjxb cÖwkÿY cÖ`vb;

11.7.2.৪ †fvjv †Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjqmg~‡ni 11–20Zg †MÖ‡W Kg©Pvix wb‡qvM, 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, †fvjv Ges Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjqmg~‡ni †gvU 194wU 

AwWU AvcwËi g‡a¨ Kgc‡ÿ 100wU AwWU AvcwË wb®úwË Ges miKvwi m¤úwË/m¦v_© iÿv‡_© 

miKvi KZ…©K/miKv‡ii weiæ‡× `v‡qiK…Z gvgjvmg~n wb®úwËKiY এাং গ্রচমা cÖkvm‡bi mKj 

Kg©Pvix‡K b~b¨Zg 60 NÈv cÖwkÿY cÖ`vb; 

১১.৭.২.৫ ভগুদা গ্রচমায় ই-নাইপ্রমাং ওাব িক্রফ াস্তায়লদভ চন্য িপ্রযক্ষলডভ ব্যস্থা েলড, ওফ িঘাভীলতভ চন্য 

ঙলভ ৬০ খণ্টা িপ্রযক্ষড ওফ িসূপ্রঘভ আলয়াচদ, ওফ িঘাভীলতভ দাকপ্রভও গ্রায় আভ আন্তপ্রভও  তক্ষ 

ওভলঢ িপ্রঢ ফাল তক্ষ ‘োন অ প্রত ফান্থ’ ওফ িসূপ্রঘ ঘালু, অপ্রটঝ আধপ্রি প্রদষ্পপ্রিভ ওাব িক্রফ 

েভাপ্রিঢওভড, ই-ধঘ িা ভভাললভ িপ্রক্রয়া েলড  াস্তায়দ, ফ্রন্টলটে এাং ফ্রন্টলটে াংমগ্ন 

অপযণ িদাওক্ষ আদৄপ্রদওীওভড, িলঢযও ওফ িঘাভীলও তাপ্তপ্রভও ওালচ তক্ষ, চদওল্যাডভৄঔী  আন্তপ্রভও 
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লয়াভ চন্য িলডাতদা িতাদল ধলতান্নপ্রঢ িতালদভ চন্য িলয়াচদীয় ধতলক্ষধ েলড, শূন্য ধত নভলডভ 

চন্য ধতলক্ষধ েলড, িপ্রঢফাল ইদ-লাউচ িপ্রযক্ষলডভ ব্যস্থা েলড; 

 

১১.৭.২.৬ ই-কপন্যিান্প/ইলদালপযদ প্ররলয় এদপ্রচ গ্রধাঝ িাম ঘালু, প্রটপ্রচঝাম স্ক্রপ্রমাং প্রলেফ ঘালু, ইলদালপযদ 

টলফভ পা অনুষ্ঠাদ, ভূপ্রফ উন্নয়দ ওভ আতায় বৃপ্রেভ মলক্ষয ভূপ্রফ উন্নয়দ ওভ গ্রফমাভ আলয়াচদ, 'প্রটপ্রচঝাম 

ভগুদা’ দাফও গ্রনবুও গ্রুধ গ্রধচ-এ ভগুদাভ প্রপ্রপন্ন গুরুেনড ি দৃলেভ নলঝাোপ্রন িপ্রঢলবাপ্রকঢাভ 

আলয়াচদ, তাপ্তপ্রভও ওালচ গ্রুধ এ.এফ.এ. ঘালু, স্বে ফলয় স্বে ব্যলয়  প্রদা বাঢায়ালঢ দ্রুঢ 

গ্রবাকালবাক প্রদপ্রিঢ ওভাভ চন্য ভগুদা গ্রচমা িযাদ গ্রদাটয দালফ গ্রনবুও গ্রধচ গ্রঔামা, গ্রচমা িযাদ 

ওর্তিও ভগুদাভ দাকপ্রভও পাদা প্ররয়ও গ্রনবুও গ্রধচ গ্রঔামা, গ্রচমা িযালদভ লয়াইলঝভ ফাধ্যলফ 

গ্রচমা প্রদ িালী আতামলঢভ ফাফমাভ ঢথ্য িওায এাং প্রদয়প্রফঢ প্রপপ্রট ওদনালভন্প আলয়াচদ। 

 

11.8 সলরট সফবাগ 

১১.৮.১ ২০১৫-২০১৬ অথ থফছলযয ম্পাসদত কাম থাফসর 

১১.৮.১.১ গগারাগঞ্জ উলজরায পৄরফাড়ী ইউসনয়লনয ৯টি ওয়াড থলক ২৭টি ইউসনলট বাগ কলয গফামূরক 

‘ভসিত উন্নয়ন উলযাগ’ কাম থক্রভ গ্রণ, ত্তয বাগ জসভলত আফালদয রক্ষ্যভাত্রা অজথন, সশু সুযক্ষ্ায় 

সফবাগাধীন গজরায় গজরা সশু কল্যাণ গফাড থ গঠন, ভাসিসভসডয়া ক্লারুভ গনই এভন সফযারলয় 

ভাসিসভসডয়া ক্লারুভ স্থালনয ব্যফস্থা গ্রণ, ভূসভ অসপমূলয গফা লজ প্রাসিয রলক্ষ্য ‘গফাকুঞ্জ’ 

ফা সবন্ন নালভ গল্পলডস্ক স্থান, চাযটি সফললয়য ওয পৃথক ০৪টি গাস্যার সভসডয়া ংরা আলয়াজন, 

সফবাগীয় কসভনালযয কাম থারয় অসপ সলরট সফবালগয কর গজরা ও উলজরায় সনজস্ব গপবুক 

গইজ গ ারা, সলরট গজরায দসক্ষ্ণ সুযভা উলজরা ও সুনাভগঞ্জ গজরায তাসযপুয উলজরায দুটি 

ব্যসি ও প্রসতষ্ঠান ম থালয়য ভস্যালক অনরাইলনয ভাধ্যলভ ভাধান; 

১১.৮.১.২  ২৫১৯৬ গক্টয জসভ আফালদয রক্ষ্যভাত্রা গথলক ১৭৩৬৯ গক্টয আফালদয আওতায় আনয়ন;  

১১.৮.১.৩ দসক্ষ্ণ সুনাভগলঞ্জয পূফ থ াগরা, সফগঞ্জ দলযয সনজাভপুয, গভৌরবীফাজায দলযয কনকপুয 

ইউসনয়লনয ০৯টি ওয়াড থলক ২৭ ফা তদূর্ধ্থ ইউসনলট বাগ কলয গফামূরক ভসিত উন্নয়ন উলযাগ 

কাম থক্রভ গ্রণ; 

১১.৮.১.৪ সলরট সফবালগয কর গজরালক ফাল্যসফফামুি গ ালণা এফং সলরট সফবাগলক আনুষ্ঠাসনকবালফ 

ফাল্যসফফামুি সালফ গ ালণা কযায কাম থক্রভ গ্রণ; 

১১.৮.১.৫ সশুয সুযক্ষ্ায় সফবাগাধীন গজরায় কর গজরা এফং ০৮ টি উলজরায় সশু কল্যাণ গফাড থ গঠন ; 

 

১১.৮.১.৬ ভানম্মত সক্ষ্া সনসিত কযায রলক্ষ্য কসভনায, গজরা প্রালকয কাম থারয়, অসতসযি গজরা 

প্রালকয কাম থারয় (সক্ষ্া ও আইসটি) এফং উলজরা সনফ থাী অসপায কর্তথক সনয়সভতবালফ সক্ষ্া 

প্রসতষ্ঠান সযদ থন এফং সভড-গড সভর চালু। 
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১১.৮.২ ২০১৬-১৭ অণ িঙলভভ ওফ িধপ্রভওেদা 

 

১১.৮.২.১ যাজস্ব আসর ভাভরায নকর প্রদালনয গক্ষ্লত্র শুধুভাত্র আলদলয কস লর ৩ সদলনয ভলধ্য এফং সযপূণ থ 

নকর লর   

  লফ থাচ্চ ৫ সদলনয ভলধ্য প্রদান, ই-পাইসরং কাম থক্রভ গ্রণ; 

১১.৮.২.২সলরট সফবালগয ৪ টি গজরায ১১৭ টি ইউসনয়লনয ৭১২৭২ গক্টয অনাফাসদ জসভ আফালদয আওতায়     

আনা; 

১১.৮.২.৩ সলরট সফবাগাধীন ৪টি গজরায ১২টি ইউসনয়লন গফামূরক ভসিত উন্নয়ন উলযাগ গ্রণ এফং 

১১.৮.২.৪ ২০১৬ ালরয ভলধ্য সলরট সফবাগলক ফাল্যসফফামুি গ ালণা। 

 

১১.৮.৩   ই-কপিন্যন্যান্প/ইলদালপযদ াংক্রান্ত গৃলীঢ ওাব িক্রফ 

 

১১.৮.৩.১  যাজস্ব আসর ভাভরায নকর দ্রুত প্রদান, যাজস্ব আসর ভাভরায তাসয  এ.এভ.এ. এয 

ভাধ্যলভ জানালনা, ই-পাইসরং চালু, অসবলমাগ দ্রুত সনষ্পসত্তকযণ, কসভনায অসপলয গফামূ অসধকতয 

জনফান্ধফ কযায রলক্ষ্য কর ম থালয়য কভ থচাযীলদয সনকট লত উদ্ভাফনী ধাযণা প্রাসিয উলেলে একটি 

ইলনালবন ফক্স চালু, অনরাইলন আইসডয়া প্রদান কযায জন্য একটি অনরাইন প্লাটপভ থ ততসয, সফবাগীয় 

কসভনালযয কাম থারয় অসপলয ৩০জন কভ থচাযীয জন্য ইলনালবন ংক্রান্ত প্রসক্ষ্লণয আলয়াজন, 

উদ্ভাফনী উলযাগ ফাস্তফায়লন ায়তা প্রদান কযায জন্য ায়তা পান্ড গঠন, সফবাগীয় কসভনালযয 

কাম থারয় অসপ ও সফবাগীয় কসভনালযয কাম থারয় অসপলয আওতাধীন কভ থযত আইসডয়া প্রদানকাযী 

গযা কভ থচাযীলদয ভলধ্য পুযস্কায প্রদান, সলরট সফবালগয ওলয়ফ গাট থার তবাগ ারনাগাদ কযায জন্য 

৪টি সযলো থ প্রসক্ষ্ণ আলয়াজন, ভাসিসভসডয়া ক্লারুভ গনই এভন সফযারলয় ভাসিসভসডয়া ক্লারুলভয 

ব্যফস্থা ও সযদ থন, সশু সুযক্ষ্া, উদ্ভাফনী উলযাগ/াইরট উলযাগমূ লযজসভন তদাযসক, গপইবুক 

গইজ গ ারা। 

 

12. RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi 2015-16 A_©eQ‡ii ev‡RU eivÏ

12.1 Abybœqb ev‡RU    

µwgK `ßi/cÖwZôvb/ms ’̄v 
2015-16 A_©eQi 

ev‡RU ms‡kvwaZ 

01. ০৭০১-প্রঘাময় ৩৩৭৭৯২১ ৪৫৭৩১৭৫ 

02. ০০০৩-ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী লাধাঢাম ৯০৭৭২ ১২১৪৭৩ 

03. ২৯১১-াাংমালতয গ্রমাও-িযাদ িপ্রযক্ষড 

গ্রওন্দ্র ৪৩৭৬৭৮ ৫৪০৯৭১ 

04. ২৯১২-প্রপ্রপম াপ্রপ ি ওলমচ ০ ৫০০০০ 

05. ২৯১৯-াাংমালতয িযাদ  ব্যস্থাধদা 

ইদপ্রেটউঝ ১২৮০০ ৪০৭৮৭ 

06. ৩৫৪১-অভিাপ্ত ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী 

ওল্যাড প্রফপ্রঢ ৩৫০০০ ৩৮০০০ 

07. ৩৫৪৫-াাংমালতয ওফ িঘাভী ওল্যাড গ্রাট ি ৭৩১৩১৪ ৭৫৪৩১৪ 

08. ০০০৫-প্র.প্র.এ. িযাদ এওালটপ্রফ ১০২০৬৮ ১৩৯৪৩৪ 

09. ০৭৪১-প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় ১৬০৬৭১ ২১৭৩৫৭ 
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10. ০৭৪২-গ্রচমা িযাদ ২৬৪০১২১ ৩৫৭৬৪১২ 

11. ০২০০-গ্রেপ্রচাং াাংলমা ২০০ ২০০ 

12. ০৩০০-াপ্রওিঝ লাউচ ২১২৬৩০ ২৮৬৪৪৭ 

13. ০৭৪৩-উধলচমা িযাদ ১৬৭৩০৯১ ২৩২২২৩৫ 

14. ০৭৫১-ভৄদ্রড  িওাযদা অপ্রথতপ্তভ ৫৯২৬৮৭ ৬১৪০৭২ 

15. ০৭৫২-আ্চবপ্রমও ওাব িাময়ভল ১৮৪৭২ ২১৭৫০ 

16. ০৭৫৫-ভৄদ্রডাময়ভল ৭৬৯৯৭২ ৯০৩৯২৬ 

17. ০৭৬১-ভওাপ্রভ বাদালদ অপ্রথতপ্তভ ২৩৩৪১২৩ ২৬০২৮৯৪ 

       13189520 16803447 

 ০৭৯৬-ভাচস্ব ালচঝ গ্রণলও অণ িায়দকৃঢ 

উন্নয়দ ওফ িসূপ্রঘ 

১৭৭৫৮০ ২০৯১৩৩ 

 me©‡gvU  13367100 17012580 

 

12.2 Dbœqb ev‡RU

12.2.1  2015-16 A_©eQ‡i ev¯ÍevwqZ evwl©K Dbœqb ev‡R‡Ui Aax‡b ev Í̄evwqZ cÖKímg~n 

                                                                                            (A¼mg~n jÿ 

UvKvq) 

µwg

K 
cÖK‡íi bvg, I ev¯ÍevqbKvj 

ev‡RU 

eivÏ 

e¨wqZ 

A_© 
gšÍe¨  

01. 

Ô†÷ªb‡`wbs Ae evsjv‡`k cvewjK 

G¨vWwgwb‡÷ªkb †Uªwbs †m›Uvi (3q ch©vq)Õ kxl©K 

cÖKí| (†R.wW.wm.Gd.) (RyjvB 2008 n‡Z Ryb, 
2018) 

4000.00 3683.8

2 

92.10% 

02

. 

Improving Public Service Through Total 

Quality Management (IPSTQM) kxl©K cÖKí| 

(RyjvB-2013 n‡Z Ryb 2018) we.wc.G.wU.wm. 

2818.00 406.48 99.98% 

03

. 

Ôwe.wm.Gm. cÖkvmb GKv‡Wwg feb m¤úªmviY Ges 

cÖwkÿY myweav e…w×KiYÕ kxl©K cÖKí| (RyjvB-

2015 †_‡K Ryb-2018) 

625.00 351.63 56.26% 

     
7443.0

0 

4441.93 92.07% 
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13. Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009 Abyhvqx Z_¨  cÖ`vb Kivi Rb¨ RbcÖkvmb gš¿Yvjq Ges Gi Aaxb 

`ßimg~‡ni `vwqZ¡cÖvß Kg©©KZ©v‡`i bvg I wVKvbv 

 

চদিযাদ  ফন্ত্রডাময় 

 

ক্র: ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 c`we 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 

ই-গ্রফইম ঠিওাদা আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, ধতপ্র, গ্রনাদ, 

গ্রফাাইম দম্বভ  ই-গ্রফইম 

1.  চদিযাদ 

ফন্ত্রডাময় 

ইপ্রময়া সুফদা 

উধপ্রঘ 

(িযাদ-

৩) 

৯৫৪০৬২৮ 

#০১৭১১৪৫২৪২৪ 

adminfa@

mopa.gov.b

d 

 

ট. ওাফাম আদুম দালভ গ্রঘৌদৄভী 

প্রপ্রদয়ভ প্রঘ 

গ্রনাদ ৯৫৭০১০০ 

#০১৭১৩০৬৩৪৩০ 
srsecretary@mopa.go.bd 

 

 

াাংমালতয প্রপ্রপম াপ্রপ ি িযাদ এওাটপ্রফ 

 

ক্র:  ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 

ই-গ্রফইম ঠিওাদা আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

  

ই-গ্রফইম 

2. াাংমালতয 

প্রপ্রপম 

াপ্রপ ি 

িযাদ 

GKv‡Wwg 

 

চদা প্রচ.এফ. 

ভনভাচ 

(১৬৩৬১) 

লওাভী 

ধপ্রভঘামও 

৯৬৭৫৩৪৯ 

#০১৭৩৩০৭৪

০২০ 

sharfarazdu@

gmail.com 

 

তয়ত আলানুম লও 

ধপ্রভঘামও (২১৩৩) 

(ভেগ্ম-প্রঘ) 

গ্রনাদ : ৮৬২৫০৫৮ 

#০১৭১২০৮৪৬৩৩  

ahsanul2009@ 

gmail.com

 

ভওাপ্রভ বাদালদ অপ্রথতপ্তভ 

 

ক্র: 

দাং 

ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ  

দাফ  c`we 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র,  গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  ই-গ্রফইম 

3. ভওাপ্রভ 

বাদালদ 

অপ্রথতপ্তভ 

চদা গ্রফাোঃ 

আমফকীভ গ্রলালদ 

গ্রঘৌদৄভী 

উধ-ধপ্রভঘামও 

(ড়ও) 

৯৫৬৮৩৭৮ 

০১৮১৯৫০৫৩৫১ 

timur.la104

@gmail.com 

 

ধপ্রভলদ ওফপ্রযদাভ, 

ভওাপ্রভ বাদালদ 

অপ্রথতপ্তভ 

 

 

 

 

 

mailto:srsecretary@mopa.go.bd
mailto:sharfarazdu@gmail.com
mailto:sharfarazdu@gmail.com
mailto:timur.la104@gmail.com
mailto:timur.la104@gmail.com
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প্রয়াফ নাউলন্ডযদ 

 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

c`we 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধমওর্তিধলক্ষভদাফ, 

ধতপ্র,গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  

 ই-গ্রফইম 

4. প্রয়াফ 

নাউলন্ডযদ 

গ্রফাোঃ আব্দুম 

য়ালা ভালযত 

(১৬২৩৫) 

লওাভী 

ধপ্রভঘামও 

(ধপ্রভীক্ষড, 

ভল্যায়দ  

কলরডা) 

৯৩৪৮৩৯৪ 

৯৩৩৬১১০ 

#০১৭১১০৩৪০৯৫ 

mawrashed1@

gmail.com 

ফলাধপ্রভঘামও 

গ্রনাদ: ৯৩৫৬৩২৮ 

নযাক্স: ৯৩৩২৮৬৫ 

 

াাংমালতয গ্রমাও-িযাদ িপ্রযক্ষড গ্রওন্দ্র 

 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত ওফ িওঢিাভ 

দাফ  c`we 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, 

গ্রনাদ,লফাাইম দম্বভ   

ই-গ্রফইম 

5. াাংমালতয 

গ্রমাও-

িযাদ 

িপ্রযক্ষড 

গ্রওন্দ্র, 

াপাভ, 

ঠাওা-

১৩৪৩ 

 

 

চদা গ্রফাোঃ যপ্রনকুম 

লও 

ধপ্রভঘামও  

(কলরডা  উন্নয়দ) 

৭৭৪৬৬০৮ 

(অপ্রন) 

৭৭৪৫০১০-

১৬(৪১১৭) 

#০১৮৪০৯৮৮১৭৩ 

#০১৫৫২৩২৯০২৮ 

shafuqulh@ 

gmail.com 

চদা গ্রফাোঃ চালয়দুম 

লও গ্রফাো এদপ্রটপ্র 

(অপ্রঢপ্রভি প্রঘ) 

এফপ্রটএ (িওে) 

গ্রনাদ : ৭৭৪৪৮২২ 

(অপ্রন) 

৭৭৪৫০১-১৬ (৪৩০৪) 

#০১৭১৫৬১৬৭৪৩ 

mdzaydul@gmail.com  

6. আ্চবপ্রমও 

গ্রমাও-

িযাদ 

িপ্রযক্ষড 

গ্রওন্দ্র ৪৯ 

প্রদউ 

ইোঝদ 

গ্রভাট, 

ঠাওা। 

চদা এ,লও,এফ 

যাফীফ আিাভ 

উধ-ধপ্রভঘামও 

(উধপ্রঘ) 

০২৯৩৬১১৫০ 

#০১৭২০৬৬৬০০০ 

 

rpatckhka@ 

yahoo.com 

ট. গ্রফাোঃ ফালভৄদুম 

লাাদ (অপ্রঢপ্রভি 

প্রঘ) এফপ্রটএ 

(প্রধঅযান্ডএ) 

hassan377@ 

yahoo.com 

 

াাংমালতয ওফ িঘাভী ওল্যাড গ্রাট ি 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত ওফ িওঢিাভ 

দাফ  c`we 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ 

দাফ, ধতপ্র, গ্রনাদ, 

গ্রফাাইম দম্বভ  ই-

গ্রফইম 

7. াাংমালতয 

ওফ িঘাভী 

ওল্যাড 

গ্রাট ি 

উধ-ধপ্রভঘামও  

(িযাদ  ওল্যাড) 

৯৩৩০৮০৫ 

 

 ddamin@ 

bkkb.gov.bd  

ফলাধপ্রভঘামও 

গ্রনাদ: ৯৩৪৯৩২৩ 

dg@bkkb.gov.bd 

mailto:shafuqulh@gmail.com
mailto:shafuqulh@gmail.com
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ভওাপ্রভ ওফ িঘাভী লাধাঢাম 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

c`we 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 

 

ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ   

ই-গ্রফইম 

8. ভওাপ্রভ 

ওফ িঘাভী 

লাধাঢাম 

টাোঃ গ্রফাোঃ 

গ্রকামাফ 

ভাব্বাদী গ্রঘৌদৄভী 

আাপ্রও 

াচিদ 

৯৫৮৭৭১৯ 

#০১৭১৪১১২৬৯৮২ 

geh@hospi.dghs.

gov.bd 

 

টাোঃ াপ্রতয়া াচপ্রফদ 

প্রপ্রদ্দওা, 

ঢিাথায়ও, 

৯৫৫৮০১৭ 

০১৭১১৬৯৩৬৮৮  

geh@hospi.dghs.gov.bd 

 

ফাঞ িযাদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, ঠাওা 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  ই-গ্রফইম 

1.  প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ঠাওা। 

চদা গ্রঢৌপ্রলত 

এমালী  

ধপ্রভপ্রঘপ্রঢদাং 

(১৬৭৬১) 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৯২৪৫৩৮৯০১ towheed_elahi
@yahoo.com  

 

চদা গ্রলমালুদ্দীদ 

আলফত 

ওপ্রফযদাভ, ঠাওা 

প্রপাক, ঠাওা  

৮৩১৫০৮৫ 

# ০১৭১১-৪৬৮১০৪ 

divcomdhaka@mop
a.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় 

ক্র:  ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ 

দাফ  ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 

ই-গ্রফইম ঠিওাদা আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ 

দাফ, ধতপ্র, গ্রনাদ, 

গ্রফাাইম দম্বভ        

ই-গ্রফইম 2.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ঠাওা। 

   চদা গ্রলমালুদ্দীদ 

আলফত   ওপ্রফযদাভ, 

ঠাওা প্রপাক, ঠাওা 

৮৩১৫০৮৫ 

#  ০১৭১১-৪৬৮১০৪ 

divcomdhaka@mopa.
gov.bd 

3.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

কাচীনৄভ। 

চদা 

গ্রচপ্রফদ 

দালাভ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

 

 

 

#০১৭৬২১৮১১১৯ nessgazipur@
gmail.com 

ওপ্রফযদাভ, ঠাওা 

প্রপাক 

mailto:towheed_elahi@yahoo.com
mailto:towheed_elahi@yahoo.com
mailto:divcondhaka@mopa.gov.bd
mailto:divcondhaka@mopa.gov.bd
mailto:divcomdhaka@mopa.gov.bd
mailto:divcomdhaka@mopa.gov.bd
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গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় 

4.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

দভপ্রাংতী 

চদা গ্রফাোঃ 

আদুম লও 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

 

৯৪৬২৫০০ 

#০১৭১৭৩০১৭৮৫ 

acictnarsingdi@
yahoo.com 

গ্রফাাোঃ সুভাইয়া গ্রকফ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

৯৪৬২৪৮৬ (অপ্রন) 

৯৪৬৩১৫১ (াা) 

#  ০১৭৩৩৯৫৮৭৮৭ 

ফ্রাাংক্সোঃ ৯৪৬৪৪৩৩ 

adcgnarsingdi@mopa
.gov.bd  

5.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ফাপ্রদওকি 

চদা নলড িন্দু 

গ্রত 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

৭৭১০৪৮০ 

#০১৭১৩৩১১৯০৮ 

remians7672@
gmail.com  

চদা ভাপ্রযতা 

গ্রনভলতৌ 

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় 

ফাপ্রদওকি 

০২-৭৭১০৩৯৫ 

 #  ০১৭১৫১০৮০৯৭ 

dcmanikganj@mopa.
gov.bd  

6.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ভৄপ্রন্পকি 

চদা যাল 

নুভাঢ চালাদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

০২-৬১২০০৪ 

#০১৬৭১০৪৬৪৬৪ 

nshimu07.du@
yahoo.com.uk  

চদা গ্রফালাম্মত নচলম 

আপ্রচফ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও), ভৄপ্রন্পকি 

০২-৭৬১১১০২ 

#  ০১৭৬২৬৮৭২৫২ 

adcgeneralmunshigan
j@yahoo.com 

Fazla_azim21@yahoo
.com  

ক্র: ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ 

দাফ  ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ     ই-

গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  ই-গ্রফইম 

7.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

দাভায়দকি 

গ্রকফ গ্রলালদ 

আভা গ্রকফ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ, 

দাভায়দকি 

#০১৭১৭৪০০৭৬৩ hosnearabina30
@ gmail.com   

চদা গ্রফাোঃ আপ্রদছুভ 

ভলফাদ প্রফজা 

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, দাভায়দকি 

৭৬৪৬৬৪৪ 

#  ০১৭১৩০৮১৩৫৩ 

dcnarayangonj@mopa.
gov.bd  

8.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

নপ্রভতনৄভ 

চদা গ্রফাোঃ 

ধাভলপচ 

ফপ্রেও 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৬৩১-৬৭০৪৪ 

#১৭২১৬৫৪৬৭৫ 

mollikbnk@yah

oo. com 

চদা ভতাভ ভানঢ 

আমী  

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় 

০৬৩১-৬৩০২২ 

#  ০১৭৪১১১৮৮৮৬ 

 

mailto:adcgnarsingdi@mopa.gov.bd
mailto:adcgnarsingdi@mopa.gov.bd
mailto:dcmanikganj@mopa.gov.bd
mailto:dcmanikganj@mopa.gov.bd
mailto:adcgeneralmunshiganj@yahoo.com
mailto:adcgeneralmunshiganj@yahoo.com
mailto:hosnearabina30@gmail.com
mailto:hosnearabina30@gmail.com
mailto:dcnarayangonj@mopa.gov.bd
mailto:dcnarayangonj@mopa.gov.bd
mailto:adcictfaridpur@yahoo.com
mailto:adcictfaridpur@yahoo.com
mailto:dcfaridpur@mopa.gov.bd
mailto:dcfaridpur@mopa.gov.bd
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9.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ফাতাভীনৄভ 

আপ্রযর কুফাভ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

প্রদ িালী 

ম্যাপ্রচলেঝ 

০৬৬১-৬১৩১৬ 

#০১৭৪৯১৯৩৫১

৩ 

asis.jps@gmail.

com 

 

ঔালমত গ্রফালাম্মত চাওী 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

০৬৬১-৬২৬২৭ 

#  ০১৭৪৯০০০০০৪ 

   

10.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গ্রকাধামকি 

চদা প্রচমাম 

গ্রলালদ 

প্রপ্রদয়ভ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০২-৬৬৮৫৫২০ 

#০১৭২৮২২২৬২

৩ 

Luck_hossain@

gmail.com 
চদা গ্রফাোঃ ঔপ্রমলুভ 

ভলফাদ 

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, গ্রকাধামকি 

০২-৬৬৮৫৫২১ 

#  ০১৭১৫১৬৮৪৯৮ 

dcgopalganj@mopa.go

v.bd  

11.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ভাচাড়ী 

যঢরূধা 

ঢালুওতাভ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

প্রদ িালী 

ম্যাপ্রচলেঝ 

০৬৪১-৬৫৫২১ 

(অপ্রন) 

#০১৭৯৯২৮০৪৮১ 

#০১৭৫৮৮১৬৬৬৬ 

talukdersatarup

a@ gmail.com 
চদা গ্রফাোঃ ভপ্রনকুম 

ইমাফ ঔাদ, গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময়, 

ভাচাড়ী 

০৬৪১-৬৫৪০৫ #  

০১৭৩৩৩৩৬৪০০ 

dcrajbari@mopa.

gov.bd  

12.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

যভীয়ঢনৄভ 

চদা ইফভাদ 

যালাভীয়াভ 

(১৭৫২২) 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময় 

#০১৯৬১১৩৩৫১১ Imran.epg@gm
ail. com  

চদা গ্রফাোঃ 

য়াপ্রলদুচচাফাদ (৬৮৫৮) 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় (াপ্র িও), 

যভীয়ঢনৄভ 

#  ০১৯৬১১৩৩৫০২ 

wahidade@gmail.com  

13.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

চাফামনৄভ 

চদা 

গ্রচযাপ্রঢশ্বভ 

ধাম 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

#০১৭২৭২৪১০২১ shoumo.mkt@g
mail.com  

চদা গ্রফাোঃ যালাবুপ্রদ্দদ ঔাদ 

গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়  

০৯৮১-৬৩১৮৮ 

#  ০১৭১৩০৬১১০০ 

dcjamalpur@mopa.

gov.bd 

14.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গ্রযভনৄভ 

চদা গ্রঢৌপ্রঙন 

আললফত 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

#০১৭২৮৩২৮৬৬

০  

 

 

Taueseef.du@g

mail.com  
চদা গ্রফাোঃ লায়তাভ আমী 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় (াপ্র িও), গ্রযভনৄভ 

#  ০১৭২৬৭৭৪৮৪১  

adcgsherpur@mopa.gov.
bd  

15.  গ্রচমা 

িযালওভ 

চদা গ্রফা: 

আম-আপ্রফদ 

#০১৭১৭-

৬৩৯৬৭৪ 

du.alamin@gm
ail. com 

চদা প্রচ.এফ. ালমল 

উপ্রদ্দদ 

mailto:tropakabir07@gmail.com
mailto:tropakabir07@gmail.com
mailto:adcgmadaripur@gmail.com
mailto:adcgmadaripur@gmail.com
mailto:dcgopalganj@mopa.gov.bd
mailto:dcgopalganj@mopa.gov.bd
mailto:dcrajbari@mopa.gov.%20bd
mailto:dcrajbari@mopa.gov.%20bd
mailto:Imran.epg@gmail
mailto:Imran.epg@gmail
mailto:Rezamcj2@gmail.com
mailto:Rezamcj2@gmail.com
mailto:adcgsherpur@mopa.gov.bd
mailto:adcgsherpur@mopa.gov.bd
mailto:du.alamin@gmail
mailto:du.alamin@gmail
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প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, ভাচযালী 

ক্র: 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, ধতপ্র, 

গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ  ই-

গ্রফইম 

19.  প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, 

ভাচযালী 

চদা ভায়লাদ 

আললফত 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৭২১৭৭০৯১৮ 

#০১৬৭১০০৫৮৮৪ 

raihan.buet03@
gmail.com 

 

 

চদা গ্রফা: আদুম লান্নাদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ভাচযালী 

০৭২১-৭৭২২৩৩ 

#  ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.gov
.bd  

 

গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় 

ক্র: 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

20.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ভাচযালী 

চদা নুরুম লাই 

গ্রফালাম্মত আদাঙ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 প্রদ িালী 

ম্যাপ্রচলেঝ 

০৭২১-৭৭৫৯৫৩ 

#০১৭২২১১২৯১৫ 

nurulhai@gmail.
com 

চদা গ্রফা: আদুম লান্নাদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ভাচযালী 

০৭২১-৭৭২২৩৩ 

#  ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.
gov.bd  

21.  গ্রচমা 

িযালওভ 

চদা গ্রফা: 

ফপ্রদভৄম লও  

০৭৭১-৬২২৩৮ 

#০১৭২৬-৭২০৫৫১ 

aonatore@gmail.

com 

 

চদা গ্রফা: আব্দুম লান্নাদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, 

ফয়ফদপ্রাংল 
ধপ্রভপ্রঘপ্রঢ দাং-

১৭৫৬৬ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ফয়ফদপ্রাংল 

 ০৯১-৬১৪৪৪ 

# ০১৭১৩-৩৭৯৮২২ 

divcommymensingh@mo

pa.gov.bd  

16.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

প্রওলযাভকি 

চদা এ,ট, 

এফ নভলাত 

গ্রঘৌদৄভী 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৯৪১৬১৭৯২ 

#০১৭১৬৫৬৩২৫

০ 

farhad1702@ya
hoo.com  

চদা চাপ্রফম আললফত 

(৬৬৭৩) 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় (াপ্র িও) 

০৯৪১৬১৮৩২ 

#  ০১৭১২১০৩২০০ 

Jamil6673@gmail.com  

17.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গ্রদত্রলওাদা 

চদা গ্রফাোঃ 

াপ্রত উভ 

ভপ্রলফ চাপ্রতত 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৯৫১-৬১৭২৩ 

#০১৭১৮৩৮৮৫২

২ 

zaxzadid@gmai

l. com 
চদা গ্রলমালুদ্দীদ আলফত 

ওপ্রফযদাভ, ঠাওা 

০২৮৩১৫০৮৫ 

divcomdhaka@mopa.gov.

bd 

18.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ঝাোইম 

চদা চদ 

গ্রওলদপ্রট 

চাপ্রম্বম  

প্রপ্রদয়ভ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৯২১-৬২১১৭  

#০১৭১৮৪১৫২৪৮  

চদা গ্রলমালুদ্দীদ আলফত 

ওপ্রফযদাভ, ঠাওা 

  ০২৮৩১৫০৮৫ 

divcomdhaka@mopa.gov.

bd 

mailto:pstodivconrajshahi@gmail.com
mailto:pstodivconrajshahi@gmail.com
mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:aonatore@gmail.com
mailto:aonatore@gmail.com
mailto:Farhad1702@yahoo.com
mailto:Farhad1702@yahoo.com
mailto:Jamil6673@gmail.com
mailto:sanwar_3008@yahoo.com
mailto:sanwar_3008@yahoo.com
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ক্র: 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

ওাব িাময়, 

দালঝাভ 
িযাপ্রদও 

ওফ িওঢিা 

ওাব িাময়, ভাচযালী 

০৭২১-৭৭২২৩৩ 

#  ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.
gov.bd  

22.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ঘাঁধাইদা

কি 

চদা ভাফকৃর∙ 

ফ িদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

এপ্রক্সপ্রওউটপ 

ম্যাপ্রচলেঝ 

 

০৭৮১-৫২২২২ 

#০১৭৬৫০২৩৩৩৩ 

Ramkrishna06

3@gmail.com 

 

চদা গ্রফা: আদুম লান্নাদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ভাচযালী 

০৭২১-৭৭২২৩৩ 

#  ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.
gov.bd  

23.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

দকাঁ 

চদা শুপাপ্রয 

গ্রখার  

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

 #০১৭১৯২৯২৬৮৮ subasish_cu@yah

oo.com 

 

চদা গ্রফা: আদুম লান্নাদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

০৭২১-৭৭২২৩৩ 

#  ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.

gov.bd 

24.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ধাদা 

চদা ভৄলাম্মত 

ইফাঈম 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৭৩১-৬৫৫৪৪ 

#০১৭৪২৫২১০৫৫ 

ismail5155@gmai

l. com 
চদা গ্রফা: আদুম লান্নাদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

০৭২১-৭৭২২৩৩ 

#  ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.

gov.bd

25.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

প্রভাচকি 

চদা 

াইদুজ্জাফাদ 

গ্রঘৌদৄভী 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ, 

অপ্রপলবাক  ঢথ্য 

যাঔা 

 

০৭৫১-৬২০৫১ 

# 

০১৮২৯৬০৫২৬৫ 

sazibvet@gmail.

com 
চদা গ্রফা: আদুম লান্নাদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

০৭২১-৭৭২২৩৩ 

#  ০১৭১৩-২০২০৪০ 

divcomrajshahi@mopa.

gov.bd

26.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গুড়া 

চদা লাপ্রবুম 

লাাদ রুপ্রফ 

(১৬৯৬২) 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

০৫১-৬৩৪০৪ 

#০১৭১৬৭৩৭৩৫৭ 

rumeanft@gmail.

com 
গ্রফাোঃ গ্রঔাভলযত আমফ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

০৫১-৬৯১৫০ 

#  ০১৭৩৩৩৩৫৪০৩ 

Alamkhorshed70@gmail

.com  

27.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

চয়নৄভলাঝ 

চদা গ্রফাোঃ আবুম 

লালফ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৫৭১-৫১৩৮৩ 

#০১৬৭১৮০৯৭০৯ 

acictjoypurhat@

gmail.com 
চদা গ্রফাোঃ গ্রঔাভলযত 

আমফ, প্রজ্ঞ অপ্রঢপ্রভি 

গ্রচমা ম্যাপ্রচলেঝ 

  ০৫৭১-৬২২৫২ 

#০১৭৭৬১০৫০৮৮ (ব্য) 

#০১৭৭৪৮১৩৭০২ 

mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:divcomrajshahi@mopa.gov.bd
mailto:Shanaz.munni@yahoo.com
mailto:Shanaz.munni@yahoo.com
mailto:Sahid.net.bd.@gmail.com
mailto:Sahid.net.bd.@gmail.com
mailto:Alamkhorshed70@gmail.com
mailto:Alamkhorshed70@gmail.com
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ক্র: 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

(অপ্রন) 

Khorshed6281@hotmail.

com 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় অপ্রন, ভাংনৄভ 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

28.  প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, 

ভাংনৄভ 

চদাা চয়শ্রী 

ভাদী ভায় 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

 

০৫২১-৫৪৭০০  

#০১৭৫০৭৭০০৫০ 

roy.jshree@gmail.

com 

 

চদা ওাচী লাাদ 

আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ভাংনৄভ 

০৫২১-৬৩৫৪৫ (অ) 

 # ০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divrangpur@mopa.

gov.bd  

গ্রচযালওভ ওাব িাময় 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

29.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ভাংনৄভ 

চদা গ্রতাযীর 

গ্রঘৌদৄভী 

গ্রদচাভঢ গ্রটনৄট 

ওালমটভ, 

ভাংনৄভ 

০৫২১-৬২০৮০ 

#০১৭৫৫৫০০৩৩৩ 

Deba16880@

yahoo. com 
চদা ওাচী লাাদ 

আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#  ০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

30.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

প্রতদাচনৄভ 

চদা গ্রফাঙাোঃ 

আনলভাচা 

ঔাতুদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৭৬৫২৩৬২৩২ frozaruna1982@g

mail.com 
চদা ওাচী লাাদ 

আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

31.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ঞাকুভকাঁ  

চদা গ্রফাোঃ 

ফালবুবুম লও 

(১৭৬০৭) 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

ঞাকুভকাঁ 

পাভিাপ্ত 

#০১৭৮১৪১২২৮৮ Mahbub17607@g

mail.com 
চদা ওাচী লাাদ 

আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#  ০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

mailto:Khorshed6281@hotmail.com
mailto:Khorshed6281@hotmail.com
mailto:roy.jshree@gmail.com
mailto:roy.jshree@gmail.com
mailto:divrangpur@mopa.gov.bd
mailto:divrangpur@mopa.gov.bd
mailto:Afrozaruna1982@gmail.com
mailto:Afrozaruna1982@gmail.com
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ওফ িওঢিা divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

32.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ধ্চবকড়  

চদা গ্রফাোঃ 

আব্দুম ওালতভ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ, 

াথাভড যাঔা 

 

০৫৬৮-৬১৭৯৩ 

#০১৭১৭-৬৮০৮০৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

akader031@gmail

.com 
ওাচী লাাদ আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

33.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

দীমনাফাভী  

প্রলভাতা ভাদী 

ভায় 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

#০১৭৩৩৩৯০৬৫৬ Info.nilphamari@

gmail.com 
ওাচী লাাদ আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, 

ভাংনৄভ। 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

34.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

কুপ্রড়োফ  

চদা দাপ্রচফ 

উদ্দীদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

 

Prithibidujes21@

yahoo.com 
ওাচী লাাদ আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#  ০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

35.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

কাইান্ধা  

চদা গ্রফাোঃ 

গ্রঢৌপ্রলদুম 

ভলফাদ লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৫৪১-৫১৬১২ 

#০১৭২৭২১০২৪৯ 

towhidbau@gmail

.com 
ওাচী লাাদ আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

36.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

মামফপ্রদভলাঝ  

 

চদা আব্দুম 

গ্রফাঢালম 

ভওাভ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

ম্যাপ্রচলেঝ 

০৫৯১-৬১৩৬৭ 

#০১৮৫৬৪৯০৬৭

৮ 

admlalmonirht@g

mail.com 

 

ওাচী লাাদ আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

37.      ওাচী লাাদ আললফত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

ভাংনৄভ প্রপাক 

০৫২১-৬৭৪০০ (অপ্রন) 

#০১৭৩০৩২৬৯৭০ 

divcomrangpur@mopa.

gov.bd 

mailto:admlalmonirht@gmail.com
mailto:admlalmonirht@gmail.com
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ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

38.   প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, 

প্রভযাম 

চদা গ্রফাোঃ 

নূরুম আমফ 

অপ্রঢপ্রভি 

প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময় 

(ভাচস্ব), 

প্রভযাম 

০৪৩১-৬৪৮২০ 

#০১৭১৫৬৩৫১১০ 

Nurul-alam-

5335@ ahoo.com  

 

 

চদা গ্রফাোঃ কাউ, 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, প্রভযাম প্রপাক 

০৪৩১-৬৫০২৪ 

#০১৭১৩৪৫০০৫৯ 

divcombarisal@mopa.
gov.bd  

 

গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময়        

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

39.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

প্রভযাম 

চদা আপ্রন 

আললফত  

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৭১৮৪৪৪৩৭৪ Lenin.bge@gmail
.com  

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, প্রভযাম 

০৪৩১-৬৩৮৬৬ 

#  ০১৮১৯২৩০৫৫০ 

debarisal@mopa.gov.bd 
alam11.5726@gmail.co

m  

40.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ছামওাঞী 

গ্রকফ াপ্রভদা 

আনপ্রভদ ভৄস্তানা 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৭১৪৪৯৬৯০৩ Sabrinamustafal3
@ gmail.com  

চদা গ্রফাোঃ চপ্রলরুম 

ইমাফ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও), ছামওাঠি  

#০১৬৭০৯০৯০৯০ 

zahirndc@yahoo.com  

41.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

প্রধলভাচনৄভ  

চদা গ্রফাোঃ 

ালয়দুম 

আলভপ্রনদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৪৬১-৬২৩১৯ 

#০১৭১২৯০৯৭৭৯ 

S-arefin-du@
yahoo.com 

চদা এ.লও.এফ. 

যাপ্রফভৄম লও প্রঙপ্রদ্দওী 

গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় 

প্রধলভাচনৄভ 

০৪৬১-৬২৪০০ 

#০১৭১৫১০৮৮০৫ 

dcpirojpur@mopa.gov.
bd  

42.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গ্রপামা  

চদা গ্রফা: 

আপ্রযকুভ ভলফাদ 

গ্রঘৌদৄভী 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

(আইপ্রট) 

০৪৯১-৬১২০০ 

#০১৭১৭-

৭৫৫৫২৭ 

ashiqfiroz@yahoo

.com  
গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, গ্রপামা  

০৪৯১-৬২৪০০ 

#০১৭১৫২১১৮৯৯ 

dcbhola@mopa.gov.

bd 

43.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ধটুয়াঔামী  

চদা গ্রফাোঃ 

আম-ভৄিাপ্রতভ 

গ্রলালদ, 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৪৪১-৬২৯৩১ 

#০১৭৫৫৬২৮১৭৩ 

mukta17178@gm

ail. com 

অণা, 
mukta83@yahoo.

com 

 

চদা গ্রফাোঃ ঢপ্রবুভ 

ভলফাদ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

mailto:divcombarisal@mopa.gov.bd
mailto:divcombarisal@mopa.gov.bd
mailto:Lenin.bge@gmail.com
mailto:Lenin.bge@gmail.com
mailto:alam11.5726@gmail.com
mailto:alam11.5726@gmail.com
mailto:S-arefin-du@yahoo.com
mailto:S-arefin-du@yahoo.com
mailto:dcpirojpur@mopa.gov.%20bd
mailto:dcpirojpur@mopa.gov.%20bd
mailto:ashiqfiroz@yahoo.com
mailto:ashiqfiroz@yahoo.com
mailto:mukta17178@gmail.com
mailto:mukta17178@gmail.com
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ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

 গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় 

ধটুয়াঔামী 

০৪৪১-৬২৩৮৬ 

#০১৭১৩৩৩৩৪১০১ 

bdmail@gmail.com 

44.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ভগুদা  

চদা িফণ 

ভিদ খঝও 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৭৮৯৭২২৬৬৬ promatharanja@g

mail.com  
চদা গ্রফাোঃ নুরুজ্জাফাদ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

০৪৪৮-৬২৪৭৬ 

#০১৭১১৭৩৩৮১৫ 

nuruzzamanuk@gmail.

com    

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

ক্র:  
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

        ই-গ্রফইম 

45.  প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, 

ঘট্টোফ 

চদা আপ্রন 

ইফপ্রঢয়াচ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

(আইপ্রট) 

০৩১-৬৩০৫৭৬ 

#০১৭৮৮৫৫০৭১০ 

Imtiazasif2001@

yahoo.com  
গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ 

ওপ্রফযদাভ, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@mop

a .gov.bd 

গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় 

ক্র: দাং ফন্ত্রডাময়/ তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  ই-গ্রফইম 

46.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ঘট্টোফ 

 

চদা ঢাপ্রফফ 

আম ইয়াপ্রফদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

 

  

০৩১-৬১১৫৮১ 

#০১৭৭৬০০৮১৩০ 

 

 

Tamin.al.yiameen
@ gmail.com 

 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@m
opa.gov.bd 

47.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ওক্সাচাভ 

চদা গ্রফাোঃ 

আপ্রফনুম 

ইমাফ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৩৪১-৬৩৩৮১ 

#০১৬১৯৪৮৬১৫৩ 

dawnvista.uzzal@
gmail.com 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@m
opa.gov.bd

48.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

চদা গ্রফাোঃ 

হুফায়ুদ ওীভ 

 

০৩৫১-৬২০৫৬ 

homayunkabir.bd
@ gmail.com 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

mailto:promatharanja@gmail.com
mailto:promatharanja@gmail.com
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ক্র: দাং ফন্ত্রডাময়/ তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  ই-গ্রফইম 

ভাোফাট  গ্রদচাভঢ 

গ্রটনৄট 

ওালমটভ 

#০১৭১৭৮৭৭৫৫২ ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@m
opa.gov.bd 

49.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ঔাকড়াঙপ্রড়  

চদা গ্রফাোঃ 

ইফভাদ 

গ্রলালদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

০৩৭১-৬১২৮৫ 

#০১৫৫২৬৪৫১৯৫ 

imzir@econdu.ac.
bd 

 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

 ০৩১-৬১৫২৪৭ 

#  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong
@mopa.gov.bd 

50.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ান্দভাদ  

রুফী ঘক্রঢী 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#  

০১৫৫৬৩০৮২৫৫ 

rafabangla@
yahoo.com 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@m
opa.gov.bd 

51.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

কুপ্রফো  

চদা গ্রফাোঃ 

প্রদওারুজ্জাফাদ 

গ্রদচাভঢ 

গ্রটনৄট 

ওালমটভ 

 

০৮১৬০৩১৫ 

# 

০১৭১১১২৫৬৫৭ 

nikar16797@
gmail.com 

 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@
mopa.gov.bd 

52.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

োþডাড়ীয়া 

গ্রকফ 

ইয়াপ্রফদ 

দালাভ রুফা 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

(আইপ্রট) 

#  

০১৭২৭৮৯৭৩১০ 

acictbrahmanbaria
@ yahoo.com 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@
mopa.gov.bd 

53.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ঘাঁতনৄভ 

াপ্রতয়া গ্রচপ্রভদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

# 

০১৭৪৪২৯৭৬০৫ 

sadiya.bau@gmail
. com 

 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@m
opa.gov.bd 

54.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গ্রদায়াঔামী 

চদা গ্রফাোঃ 

ভফাদ 

গ্রলালদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৩২১-৬১০৯৩ 

#  

০১৭০৫৪০১০১২ 

Ac.g.noakhali@
gmail.com 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@
mopa.gov.bd 

mailto:Leemon30@gmail.com
mailto:Leemon30@gmail.com
mailto:acictbrahmanbaria@yahoo.com
mailto:acictbrahmanbaria@yahoo.com
mailto:sadiya.bau@gmail.%20com
mailto:sadiya.bau@gmail.%20com
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ক্র: দাং ফন্ত্রডাময়/ তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  ই-গ্রফইম 

55.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গ্রনদী  

চদা 

গ্রফালাম্মত 

আমী 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

০৩৩১-৬২০১০ 

#  

০১৭১৩১৮৭৩০৪ 

mdalibcs33@
gmail.com  

গ্রফা: আপ্রফদ উম 

আলাদ  

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, গ্রনদী 

০৩৩১-৭৪০০০ 

#  ০১৭১৩-১২১১৩৫ 

email.dcfeni@mopa.g
ov.bd 

56.  গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, 

মক্ষ্মীনৄভ 

চদা গ্রফাোঃ 

আপ্রভনেম 

ইমাফ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

#  

০১৭৮৮৫৭৭৭২০ 

quicksoliding48@
gmail.com 

 

গ্রফা: রুহুম আপ্রফদ  

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, ঘট্টোফ 

০৩১-৬১৫২৪৭ 

#  ০১৭১৩১২০৭৯৫ 

divcomchittagong@
mopa.gov.bd 

 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, খুমদা 

 

ক্র: দাং 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত ওফ িওঢিাভ    

ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

57.  প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, 

খুমদা 

চদা গ্রযঔ 

ফপ্রলউপ্রদ্দদ  

 লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৪১-২৮৫০০৪৩ 

(অপ্রন) 

# 

০১৭৭৭০১৫৭৭৭ 

sheikhrumy86@
gmail.com 

 

চদা গ্রফালাম্মত নারুও 

গ্রলালদ 

অপ্রঢপ্রভি প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

০৪১-২৮৫০০৩৭ (অ:) 

#  ০১৭৩৩০৭৩০০১ 

     ০১৭৪৩৯৪০৮৯২ 

mfh86_adm@yahoo.com 

 
গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় 

 

ক্র: 

দাং 

ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

58.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

খুমদা 

চদা ভাপ্রচ 

কুফাভ ভায় 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, খুমদা 

০৪১-৭২৫২৩৩ 

#  ০১৭১২৯০০৩১১ 

 

 

 

rajibkumarroy@g
mail.com 

 

 

চদা গ্রফাোঃ াঔায়াৎ 

গ্রলালদ 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(প্রযক্ষা  আইপ্রট) 

০৪১-৭৩১৩৭৮ 

# ০১৭১২২৪৯৯৬৩ 

shsaka@gmail.com 

mailto:mdalibcs33@gmail.com
mailto:mdalibcs33@gmail.com
mailto:sheikhrumy86@gmail.com
mailto:sheikhrumy86@gmail.com
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ক্র: 

দাং 

ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

59.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ালকভলাঝ 

চদা এ, এইঘ, 

ইভনাদ উপ্রদ্দদ 

আললফত, 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ, 

ালকভলাঝ 

ওালমটভ 

০৪৬৮-৬৪০৮০ 

# ০১৭১৯৪৩২৬৯৮ 

 

 

bagerhatacict@g
mail.com 

 

চদা গ্রফাোঃ আদু 

াফাত   প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়, 

খুমদা  ০৪১-২৮৫০০৩৫ 

#  ০১৭১৩-৪০০৩৯৪ 

divcmkhulna@mop.gov.

bd 

60.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

াঢক্ষীভা 

চদা গ্রফাোঃ 

গ্রফাযাভন গ্রলালদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

 

০৪৭১-৬৪১০১ (অ) 

# ০১৭২৩২০০৯১১ 

mhmiludu@gmail

.com 

 

 

চদা আবুম ওালযফ গ্রফাোঃ 

ফপ্রলউপ্রদ্দদ  

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, াঢক্ষীভা 

৪৭১-৬৩২০১ 

(অ) 

#  ০১৭১৫-২১২২৭৭ 

dcsatkhira@mopa.gov.
bd  

61.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

বলযাভ  

চদা াপ্রচয়া 

আনভীদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

 

#  ০১৯২৯৮৮৯২১৪ Saziaafrin29@
gmail.com 

চদা গ্রফাোঃ আদু 

াফাত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, খুমদা 

০৪১-২৮৫০০৩৫ 

#   

০১৭১৩-৪০০৩৯৪ 

divcomkhulna@mopa
.gov.bd  

62.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

প্রছদাইতল 

চদা গ্রাললম 

সুমঢাদ জুমওাভ 

দাইদ ওপ্রভ 

(১৭৩৭৪) 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

০৪৫১-৬২৯৯৭ 

# 

০১৫৫২৪৬৩৩৪৩ 

stenpadj@yahoo.
com 

 

চদা আবু ালমল গ্রফাোঃ 

ফপ্রলউপ্রদ্দদ ঔাঁ (৬৭৮৩) 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও)  

গ্রনাদ-০৪৫১-৬২৪৪৭ 

#  ০১৭১৫০০১৫০৫ 

adcgjhenaidah@mopa.
gov.bd 

63.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

ফাগুড়া  

চদা তীধও 

কুফাভ গ্রত যফ িা 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ  

#  ০১৭১৮৯৪৯৭৪৪ dipaksharmadu19
86@gmail.com 

চদা ভৄলাোঃ ফালবুভ 

ভলফাদ গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, ফাগুভা 

০৪৮৮-৬২৩০২ 

#  ০১৭২০২২২৫১৮ 

dcmagura.@mopa.gov.
bd  

64.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

দড়াইম 

চদা আপ্রচফ 

উপ্রদ্দদ (১৭৫৫৯)  

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৯১১০৫৮৬৮৯ 

#০১৮৩১১২২৪৩৫ 

azimdof@gmail.
com 

 

চদা আদন্দ কুফাভ 

প্রশ্বা, অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় (াোঃ) 

দড়াইম।  

০৪৮১-৬২৫৯৬ 

#০১৭৭০৪৩১৪১৫ 

adcgnarail@mopa.gov.
bd. 

65.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

চদা ীফা 

যাভপ্রফদ (১৭৪৯৪) 

লওাভী 

০৭১-৬২৩১৫ 

#০১৭১০৪০২৬৪৭ 

seema.sharmin@
gmail.com 

 

চদা গ্রফাোঃ আদু াফাত 

প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়, খুমদা 

mailto:dcsatkhira@mopa.gov.%20bd
mailto:dcsatkhira@mopa.gov.%20bd
mailto:divcomkhulna@mopa.gov.bd
mailto:divcomkhulna@mopa.gov.bd
mailto:adcgihenaidah@mopa.gov.bd
mailto:adcgihenaidah@mopa.gov.bd
mailto:জনাব%20মুহাঃ%20মাহবুবর%20রহমান%20জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়,%20মাগুরা০৪৮৮-৬২৩০২#  ০১৭২০২২২৫১৮dcmagura.@mopa.gov. bd
mailto:জনাব%20মুহাঃ%20মাহবুবর%20রহমান%20জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়,%20মাগুরা০৪৮৮-৬২৩০২#  ০১৭২০২২২৫১৮dcmagura.@mopa.gov. bd
mailto:জনাব%20মুহাঃ%20মাহবুবর%20রহমান%20জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়,%20মাগুরা০৪৮৮-৬২৩০২#  ০১৭২০২২২৫১৮dcmagura.@mopa.gov. bd
mailto:জনাব%20মুহাঃ%20মাহবুবর%20রহমান%20জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়,%20মাগুরা০৪৮৮-৬২৩০২#  ০১৭২০২২২৫১৮dcmagura.@mopa.gov. bd
mailto:জনাব%20মুহাঃ%20মাহবুবর%20রহমান%20জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়,%20মাগুরা০৪৮৮-৬২৩০২#  ০১৭২০২২২৫১৮dcmagura.@mopa.gov. bd
mailto:জনাব%20মুহাঃ%20মাহবুবর%20রহমান%20জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়,%20মাগুরা০৪৮৮-৬২৩০২#  ০১৭২০২২২৫১৮dcmagura.@mopa.gov. bd
mailto:জনাব%20মুহাঃ%20মাহবুবর%20রহমান%20জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়,%20মাগুরা০৪৮৮-৬২৩০২#  ০১৭২০২২২৫১৮dcmagura.@mopa.gov. bd
mailto:Muhammad_talut@yahoo.com
mailto:Muhammad_talut@yahoo.com
mailto:adcgnarail@mopa.gov.%20bd
mailto:adcgnarail@mopa.gov.%20bd
mailto:seema.sharmin@%20gmail.
mailto:seema.sharmin@%20gmail.
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ক্র: 

দাং 

ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

কুপ্রষ্টয়া ওপ্রফযদাভ 

 

০৪১-২৮৫০০৩৫ 

#  ০১৭১৩৪০০৩৯৪ 

divcomkhulna@mopa.
gov.bd 

66.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

চুয়াটাো 

নভচাদা ঔাদফ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৮৩৮২৯৮৬

০৯ 

fkakoly11@
gmail.com 

 

আদজুফাদ আভা 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

০৭৬১-৬৩২২১ 

#০১৭১২৬৬৪১৩৬ 

anjuman2174@
gmail.com 

 প্রপাকীয় ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময়,  প্রলমঝ 

ক্র: 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ 

 ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
   ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম 

দম্বভ  ই-গ্রফইম 

67.  প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ 

ওাব িাময়,  

প্রলমঝ 

ভৄোঃ ঢাদপীভ 

লাাদ রুফাদ 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

   

০৮২১-৮৪০০০৫ 

#০১৭৫২-

৩৬৯২৯২ 

th_ruman@
yahoo.com  

 

গ্রফাোঃ আচফ ঔাদ 

অপ্রঢপ্রভি প্রপাকীয় 

ওপ্রফযদালভভ ওাব িাময় 

(াপ্র িও) 

  ০৮২১-৮৪০২০০ 

#  ০১৭১১৫৭৪৪৬৬ 

azamkhan63@
gmail.com 

িপ্রঢওে 

ওফ িওঢিা গ্রফাোঃ 

ফাভৄনুভ 

ভলফাদ 

ওপ্রফযদালভভ 

এওান্ত প্রঘ 

গ্রনাদ:০৮২১-

৮৪০০০৫  

#০১৭৩০-

৩৩১০০৩ 

Mamun2360@

gmail.com 

গ্রচমা িযালওভ ওাব িাময় 

ক্র: 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

68.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

প্রলমঝ 

চদা গ্রফাোঃ 

যাপ্রলদুম আমফ 

লওাভী  

ওপ্রফযদাভ  

 

#০১৭১০৪৪৬০৪৮ 

#০১৯৮৭০৫৫০৩৩ 

Shahidul1025110

25@gmail.com 

 

চদা গ্রফাোঃ যপ্রলদুম 

ইমাফ 

গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময়, প্রলমঝ 

০৮২১-৭১৬১০০ (অ:) 

#  ০১৭১৫২৯৭৪০৫ 

dcsylhet@yahoo.com  

69.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

গ্রফৌমপীা

চাভ 

গ্রলাাইদ 

গ্রফালাম্মত লাই 

চওী 

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

০৮৬১৬৪২২২    

#০১৫৩৪৫০৪২৪৭ 

joki_53@yahoo.

com 
চদা গ্রফাোঃ ওাফরুদ 

লাাদ গ্রচমা িযালওভ 

ওাব িাময় 

০৮৬১-৬৩২০২ 

#  ০১৭১৫১৭১৭৮৬ 

dcmoulvibazar@

mopa.gov.bd 

70.  গ্রচমা 

িযালওভ 

রুাইয়া 

আনলভাচ 

#০১৭১৮৩১৫৯৯০ rubaiyaafroz@

yahoo.com 
াপ্রদা আমফ 

 গ্রচমা িযালওভ 

mailto:Sakumar03ru@gmail.com
mailto:Sakumar03ru@gmail.com
mailto:dcsylhet@yahoo.com
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ক্র: 
ফন্ত্রডাময়/ 

তপ্তভ 

তাপ্রয়েিাপ্ত 

ওফ িওঢিাভ দাফ  

ধতপ্র 

গ্রনাদ দম্বভ  

গ্রফাাইম দম্বভ 
ই-গ্রফইম ঠিওাদা 

আপ্রধম ওর্তিধলক্ষভ দাফ, 

ধতপ্র, গ্রনাদ, গ্রফাাইম দম্বভ 

 ই-গ্রফইম 

ওাব িাময়, 

লপ্রকি  
লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

ওাব িাময়, লপ্রকি 

০৮৩১-৬২১০০ 

#  ০১৭১৫১০৯৯৩৯ 

dchabiganj@mopa.

gov.bd 

71.  গ্রচমা 

িযালওভ 

ওাব িাময়, 

সুদাফকি  

চদা প্রচদাঢ 

ভলফাদ  

লওাভী 

ওপ্রফযদাভ 

#০১৯৭৯৩৩৯৩৪১ Rahman-

rocketmail12@

yahoo.com 

চদা গ্রতপ্রচৎ প্রাংল 

অপ্রঢপ্রভি গ্রচমা 

িযালওভ ওাব িাময় 

(ভাচস্ব), সুদাফকি 

০৮৭১-৬১৬০৭ 

#০১৭১২৯৯২০৮৬ 

adcgsunamganj@

mopa.gov.bd  
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১৪.০০ RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q Kg©iZ ৯ফ  ঢদূর্ধ্ি গ্রেলটভ ওফ িঘাভীলতভ bvg, `vßwiK, AvevwmK †Uwj‡dvb, 

†gvevBj b¤̂i Ges B-†gBj wVKvbv : 

১৪.১  gš¿xi `ßi

µ bvg I c`we 

†Uwj‡dvb b¤î 

†gvevBj b¤̂i B-†gBj A¨v‡Wªm 
`vßwiK AvevwmK 

1. •mq` Avkivdzj 

Bmjvg Gg.wc. 

gvbbxq gš¿x 

9577111 9343000 01715403945  

 

2. G Gd Gg 

nvqvZzjøvn 

gš¿xi GKvšÍ mwPe 

9577122 9102001 01558503491 psminister@mopa.gov.bd 

3. G. †K. Gg. mv¾v` 

†nv‡mb 

gš¿xi mnKvix GKvšÍ 

mwPe 

9577133 ৯৩৫৭৬৫৫ 01713633398 apsminister@mopa.gov.bd 

4. Rbve gwgbyj nK 

প্রপ্রদয়ভ ঢথ্য  

চদাংলবাক ওফ িওঢিা 

৯৫৭৭৪৩৩ ৯৩৪৩৩৫৪ 01711176110 infominister@mopa.gov.bd 

 

১৪.২  cÖwZgš¿xi `ßi 
১. BmgvZ Aviv mv‡`K, 

Gg.wc 

gvbbxq cÖwZgš¿x 

9557878 ৯৮৪৪৯৫৯ 01715048138 stateminister@mopa.gov.

bd 

২. Rbve †gvt kvnwiqvi 

Kv‡`i wQwÏKx 

cÖwZgš¿xi GKvšÍ mwPe 

9570700 81901০7 01711331858 psstateminister@mopa.gov

.bd 

৩. Rbve ‡gv: gÄyiæj 

nvwdR 

cÖwZgš¿xi mnKvix 

GKvšÍ mwPe 

9570770 -  01710864747 azfarbd@hotmail.com 

৪. Rbve gynv¤§` wkcjy 

Rvgvb 

wmwbqi ঢথ্য  

চদাংলবাক ওফ িওঢিা 

9574425 - ০১৫৫০৫৫২২০২ prosec@mopa.gov.bd 

১৪.৩ wmwbqi mwP‡ei `ßi 
1.  W. Kvgvj Ave`yj 

bv‡mi †P․ayix 

wmwbqi mwPe 

9570100 9346000 01713063430 srsecretary@mopa.gov.bd 

2.  Rbve gwbi †nv‡mb 

†P․ayix 

wmwbqi mwP‡ei GKvšÍ 

mwPe 

 

9514377 9336071 01713129385 pssec@mopa.gov.bd 

  

mailto:psminister@mopa.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
mailto:stateminister@mopa.gov.bd
mailto:stateminister@mopa.gov.bd
mailto:psstateminister@mopa.gov.bd
mailto:psstateminister@mopa.gov.bd
mailto:azfarbd@hotmail.com
mailto:prosec@mopa.gov.bd
mailto:srsecretary@mopa.gov.bd
mailto:pssec@mopa.gov.bd
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১৪.৪ AwZwi³ mwP‡ei `ßi 
1. Rbve †gvt Beªvnxg 

†nv‡mb Lvb 

AwZwi³ mwPe 

9514479 9863300 01935195707 addlsecy@mopa.gov.bd 

 

2. এপ্রএফ আদুম নািাল 
ভেগ্মmwPe (Dbœqb) 

9577983 7193980 ০১৭১৫৬৬০০১৯ jsdevbr@mopa.gov.bd 

3. †eMg iæ¤§vb AvLZvi 

Lvb 

hyM¥mwPe 

(wm.Avi.অপ্রথযাঔা) 

954৫৯৭১ ৯৬৬০৭৪৮ 01983242142  crbr@mopa.gov.bd 

4. bvdwiRv k¨vgv 

উধপ্রঘ (ধপ্রভওেদা) 

৯৫৪৫৯৭৬ 7212863 01712133203 planbr@mopa.gov.bd 

5. দাপ্রতভা লায়তাভ 

wm:m:m:  

(cwi‡Kvl-1) 

9540058 -  ০১৮১৬৮৪৫২৩০ acplancell1@mopa.gov.bd 

6. kvn & †gvRvwn` DwÏb  

wm:m:m:  

(cwi‡Kvl-2) 

৯৫৪০৭৫৯  ০১৭20096744 acplancell2@mopa.gov.bd  

 

7. গ্রলফন্ত গ্রলদভী কুপ্র  

wm:m:িথাদ 

 (cwi‡Kvl-3) 

৯৫৪০৫৪৯   pcell3@mopa.gov.bd 

8. Rbve G wU Gg 

kixdzj Bmjvg 
wmwbqi mnKvix 

mwPe (Dbœqb) 

  01711903642 dev@mopa.gov.bd 

 

9. গ্রফা: আদুভ ভ 

প্র. . িথাদ 

(ধপ্রভলওার-৪) 

9540058 
  

pcell4@mopa.gov.bd 

10. গ্রফ্ল্াভা প্রমপ্রও 

চালাদ 

প্র. . প্রঘ 

 (প্রআভ-১) 

৯৫১৪০৬৪  ০১৭১২৫৫৮৫৫৯ cr1@mopa.gov.bd 

১১. kvn Avãyj ZvwiK 

DcmwPe (wm.Avi-2) 
9568791 8396560 01717438706 sascr2@mopa.gov.bd  

১২. †kwjbv Lvbg 

wm. m. m.  

(wm.Avi-3) 

9550393 -  01712720202 sascr3@mopa.gov.bd 

 

mailto:addlsecy@mopa.gov.bd
mailto:jsdevbr@mopa.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
mailto:acplancell1@mopa.gov.bd
mailto:acplancell2@mopa.gov.bd
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
mailto:sascr2@mopa.gov.bd
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১৪.৫ cÖkvmb AbywefvM 

1.  গ্রফা: ভৄয়ালজ্জফ 

গ্রলাাইদ 

AwZwi³ mwPe  

9573733 ৯০০২৪০৯ 017১৬২০১১০০ adminwing@mopa.gov.bd 

2.  Rbve †gvt mvgïj 

wKewiqv †P․ayix 

hyM¥mwPe  

(gy ª̀Y I cwienY) 

9549140 9346148 01817010909 adminprintbr@mopa.gov.b

d 

3.  Rbve Av‡bvqviæj 

Bmjvg miKvi 

hyM¥mwPe (m:I K:) 

9540618 9661513 01712246041 adminsecbr@mopa.gov.bd 

4.  নারুও আললফত 

hyM¥mwPe (cÖkvmb) 
9512218 - ০১৭১১৯২৯২৪ adminbr@mopa.gov.bd 

5.  গ্রফাাম্মৎ লাপ্রফতা 

গ্রকফ 

ভেগ্মmwPe (ev‡RU 

e¨e¯’vcbv) 

9540663 ৯৩৩৮০২০ ০১৫৫২৩৪০৩৯০ budgetmngtbr@mopa.gov.

bd 

6.  প্রভধদ ঘাওফা 

DcmwPe, cÖkvmb-1  
9540218 - ০১৭১৫২৫০২১৯ adminint@mopa.gov.bd  

7.  Rbve G we Gg 

Avwgb Djøvn byix 

DcmwPe, cÖkvmb-2 

9540159 ৯৬১৬০৩২ 01552488827  

admincord@mopa.gov.bd  

8.  ইপ্রময়া সুফদা 

DcmwPe, cÖkvmb-

3 

9540682 ৮১১৫৯৭৪ 
017114  adminfa@mopa.gov.bd 

9.  bvmixb Rvnvb 

DcmwPe, cÖkvmb-

4 

9540540 8058765 01789202967 admincs@mopa.gov.bd 

10.  Rbve †gvt Avjx 

K`i 

DcmwPe, cÖkvmb-

5  

9540378 ৫৫০৭৬০৫০ 0197999৯800 adminpen@mopa.gov.bd 

11.  Rbve †gvt gvmy ỳj 

nvmvb 

DcmwPe, ev‡RU I 

AwWU 

9545953 -  01771969731 adminbudg@mopa.gov.bd 

12.  গ্রফা: যালপ্রভয়াচ 

DcmwPe, ev‡RU I 

cwiexÿY 

9514489 -  ০১৭১৫৩০৬৪৭৪ adminbudgmon@mopa.gov

.bd 

13.  ওাউাভ দাপ্রভদ 

প্র. . mwPe, 

mwPevjq kvLv 

9514889 -  ০১৭১৫০১৬৪৮৫ adminsec@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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14.  আলময়া আিাভ 

DcmwPe (Kj¨vY) 
9549621 9836034 01719779995 adminwelf@mopa.gov.bd 

15.  gv‡jKv Lvqiæb †bQv 

DcmwPe, cwienY 

AwakvLv 

9556010 9101141 ০১৭১১০০৫৬৪৬ admintrans@mopa.gov.bd 

16.  dwi`v Bqvmwgb 

wmwbqi mnKvix 

mwPe (gy ª̀Y) 

৯৫৪০১৮০ 7542825 ০১৭১৪৪৯৯০৯৭ adminprint@mopa.gov.bd 

17.  Rbve Avdmvi 

Avjx 

wnmveiÿY Kg©KZ©v 

9577104 9666365 01715594947 accofficer@mopa.gov.bd 

18.  †eMg kvgmybœvnvi 

Lvb 

jvB‡eªwiqvb 

9577107 9671369 01718489256 librarian@mopa.gov.bd 

১৪.৬ G.wc.wW. AbywefvM   

1. Rbve myexi wK‡kvi 

†P․ayix 

AwZwi³ mwPe  

৯৫১৪২৮৮ ৮১৫৫৮২০ ০১৭১১৮২৪৯৭৩ apdwing@mopa.gov.bd 

2. Rbve †gvt wgRvbyi 

ingvb 

DcmwPe , Ewb 

AwakvLv 

৯৫৭৩২২২ ৯৫৭৩২২২ ০১৭১২৬৮২৩৫২ 

sabr@mopa.gov.bd 

3. তয়তা নাভলাদা 

ওাউদাইদ 

উধmwPe, Ewb-1

৯৫৭৪৫৫৮ 9341229 01715119775 

sa1@mopa.gov.bd 

4. Rbve †i`Iqvb 

Avn‡g` 

wmwb: mn: mwPe, 

Ewb-2 

৯৫১৪৯৯৩  01711105574 

sa2@mopa.gov.bd 

5. Rbve gy: Rmxg 

DwÏb Lvb, 

DcmwPe, Ewb-3 

৯৫১৪৫২২ 9006964 01711211701 sa3@mopa.gov.bd 

6. চদা গ্রফালাম্মত নুলভ 

আমফ প্রপ্রদ্দওী 

wmwb: mn: mwPe, 

Ewb-4 

৯৫৭৭১০২  ০১৭১১৫৮৬৮০৩ 

sa4@mopa.gov.bd 

7. 

DcmwPe, (gvV 

cÖkvmb) 

9515021   

8. †eMg Lv‡j`v 

AvLZvi 

9574559 -  01552437882 fa1@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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DcmwPe, gvV 

cÖkvmb-1 
9. †eMg Avwjqv 

†g‡ni 

DcmwPe, gvV 

cÖkvmb-2 

9514071 - 017166269000 fa2@mopa.gov.bd 

10

. 

Rbve গ্রফালাম্মত 

ওাফরুজ্জাফাদ 

DcmwPe, gvV 

cÖkvmb-3  

9575443 9332545 ০১৭১২০০৯২৩১ fa3@mopa.gov.bd 

11. Rbve  †gvt ZwgRyj 

Bmjvg Lvb, wm: 

mn: mwPe  

gvV cÖkvmb-4 

9514074  fa4@mopa.gov.bd 

12. Rbve আবুম নালঢ 

গ্রফালাম্মত প্রনকুম 

ইমাফ 

wm: mn: mwPe, gvV 

cÖkvmb-5 

9574560 -  01713271741 fa5@mopa.gov.bd 

13

. 

†eMg kvnvbviv 

LvZzb 

DcmwPe 

(bewb‡qvM) 

9574007 9615519 01712522220 napp@mopa.gov.bd 

14

. 

†eMg Avdmvix 

Lvbg 

DcmwPe (•e‡`wkK 

wb‡qvM) 

৯৫৭৪৫৬১ ৯১১৮৮৯৮ ০১৭১১১৬৩৮৩৪ 

fapp@mopa.gov.bd 

১৪.৭ wm.wc.wU. AbywefvM 

1.  Rbve †gvt iwKe 

†nv‡mb 

AwZwi³ mwPe  
৯৫40632 8332680 01712991846 

cptwing@mopa.gov.bd 

2.  গ্রফালাম্মত চয়নুম 

াভী 

ভেগ্মপ্রঘ (প্রপ্রধ) 

৯৫৭৪৫৫৩ 9515021 ০১৭১২৮২৬১৯৯ 
cpbr@mopa.gov.bd 

3.  Rbve আ.ওা.লফাোঃ 

প্রতদারুম ইমাফ 

hyM¥mwPe  

(A: I •e: cÖ:) 

৯৫৭৪৫৫৪ 9135667 01711955993 

trngbr@mopa.gov.bd 

4.  W. Ave`yj nvwg` 

DcmwPe, we‡`k 

cÖwkÿY AwakvLv 

৯৫৭৪৪২৬ 8181239 ০১৭১২৫৯৬৩৯৬ 

ft@mopa.gov.bd 

5.  •mq`v gvQzgv Lvbg 9515525 -  01715050707 it1@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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wm: mn: mwPe, 

Af¨šÍixY cÖwkÿY-

1 
6.  kv‡n Gwj` gvBbyj 

Avwgb 

wm: mn: mwPe, 

Af¨šÍixY cÖwkÿY-

2 

9556852 -  01715201314 it2@mopa.gov.bd 

7.  গ্রফাোঃ আলদায়ারুম 

ইমাফ ভওাভ, 

উধপ্রঘ, Af¨šÍixY 

cÖwkÿY-3 

9577113 58310525 ০১৭১৬১১৯০১২ 

it3@mopa.gov.bd 

8.  AvjvDwÏb Avjx 
wm: mn: 

প্রঘ,we‡`k 

cÖwkÿY M‡elYv 

BDwbU 

9588647 8101752 ০১৭৬৬৫২১৫১৫ 

ftru@mopa.gov.bd 

9.  গ্রী ভাদী ওফ িওাভ 

DcmwPe, wmwc-১ 
৯৫১৪৮৫৫   cp1@mopa.gov.bd 

10.  ঢপ্রদফা ঢাপ্রফদ 

প্র..প্রঘ, wmwc-২ 
৯৫১৩৫৪৪  01717509985 

cp2@mopa.gov.bd 

11.  গ্রফাোঃ নচলম ভাপ্রব্ব 

প্র. . প্রঘ, 

wmwc- ৩ 
9588661  

cp3@mopa.gov.bd 

12.  Rbve †gvt 

†gvQ‡jn DwÏb 

wmwbqi wm‡÷gm&& 

Gbvwj÷ 

9540485 9341011 01715048070 ssa@mopa.gov.bd 

13.  Rbve †gvt nvwdRyi 

ingvb 

wm‡÷gm&& Gbvwj÷ 

9556460  01711321504 sa@mopa.gov.bd 

14.  Rbve †gvt gwZqvi 

ingvb 

†cÖvMÖvgvi-1 

9540195 8057194 01712976454 prog1@mopa.gov.bd 

15.  Rbve †gvt 

†gvn‡mb DwÏb 

†cÖvMÖvgvi-2 

7119450 -  01552322455 prog2@mopa.gov.bd 

16.  Rbve RvwKi 

Avng` 

mnKvix ®cÖvMÖvgvi-

1 

7119465 01552322699 asstprog1@mopa.gov.bd 

17.  †eMg dvnwg`v 

Bmjvg 

9556437 -  01716517323 asstprog2@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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১৪.৮ msMVb I e¨e¯’vcbv AbywefvM (mIe¨) 

1. †eMg D¤§yj nvQbv 

AwZwi³ mwPe  
9573744 8152709 01711817724 omwing@mopa.gov.bd 

2. Rbve ঢধদ ঘন্দ্র 

প্রডও 

hyM¥mwPe (mIe¨-1 

AwakvLv) 

9545471 

৮৪০১০০৪ 01718141830 

ombr1@mopa.gov.bd 

3. Rbve †gvt AvqvZ 

Dj¨v gRyg`vi  

hyM¥mwPe (DØ„Ë)

9574556 7286222 01552420796 surbr@mopa.gov.bd 

4. Rbve iZb P› ª̀ 

ধপ্রিঢ 

hyM¥mwPe (mIe¨-2) 

9562666 - 01716262937 ombr2@mopa.gov.bd 

5. †eMg †Rv‡e`v 

LvZzb 

hyM¥mwPe (mIe¨-

3) AwakvLv 

9569400 ৯৮৫২৫৪৫ 01711014236 ombr3@mopa.gov.bd 

mnKvix †cÖvMÖvgvi-

2 
18.  Rbve †gvt RvwKi 

†nv‡mb 

mnKvix ®cÖvMÖvgvi-

3 

9556464 -  01712241165 asstprog3@mopa.gov.bd 

19.  KvRx gwReyi 

ingvb 

mnKvix ®cÖvMÖvgvi-৪ 

9556424  01971003685 asstprog4@mopa.gov.bd 

20.  গ্রফা: প্রময়াওঢ আমী 

mnKvix ®cÖvMÖvgvi-

৫

9540652 9631475 01711473377 

asstprog5@mopa.gov.bd 

21.  Rbve †gvt Ave ỳj 

gwZb 

mnKvix 

†gBb‡Ub¨vÝ 

BwÄwbqvi 

9540350 9134744 01552322265 ame@mopa.gov.bd 

22.  Rbve †gvt †iRvDj 

†gv¯Ídv 

wmwbqi Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

9572187 - 01552312583 sco@mopa.gov.bd 
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6. ‡gvnv¤§` RvwKi 

†nv‡mb 

wm: Gmv: Awdmvi 

mIe¨-১

৯৫৭৪০১২ 9022123 01552300959 

om1@mopa.gov.bd 

8. চদা গ্রফাোঃ ফায়সুভ 

ফালভৄত গ্রঘৌদৄভী, 

DcmwPe, mIe¨-2 

9573804 ৫৮৯৫৭৪৪৭ ০১৭১১৮৫৮০৪১ om2@mopa.gov.bd 

9.  †eMg dvinvbv 

nvqvZ 

এযাmv: Awdmvi 

mIe¨-3 

9558368 -  01712169800 om3@mopa.gov.bd 

10

. 

†eMg RvwKqv 

myjZvbv 

wm: এযাmv: 

Awdmvi, mIe¨-4 

9550961 - 01819850205 om4@mopa.gov.bd 

11. গ্রতয়াদ ফালবুবুভ 

ভলফাদ 

wm: এযাmv: 

Awdmvi, mIe¨-5 

9577110 ৯০১২৪৩৭ 0171৬৩০৫২১০ om5@mopa.gov.bd 

12. যালাদাভা ইয়াপ্রফদ 

প্রমপ্রম 

wm: এযাmv: 

Awdmvi, mIe¨-6 

9577108 ৯৫৭১৬১১ ০১৭২৬৬৪৬৫৫০ om6@mopa.gov.bd 

13. দাঈফা গ্রলালদ 

DcmwPe, mIe¨-7 
9577109 

 
০১৭১৪১০২৭৩৮ om7@mopa.gov.bd 

14

. 

†eMg gywbgv nvwdR 

DcmwPe, mIe¨-8 

9511054 8191818 01552342315 om8@mopa.gov.bd 

15. Rbve mv‡jn 

Avng` †gvRvd&di 

DcmwPe, mIe¨-9 

৪৭১১৫৪০২ 9670987 0175200386 om9@mopa.gov.bd 

16. †eMg Rv‡n`v 

cvifxb 

DcmwPe, mIe¨-3

(11) 

9574556 ৯৫৩০৮৯৯ 01712526969 om10@mopa.gov.bd 

17. KvRx  ‡gvnv¤§` 

mvBdzj Bmjvg 

উধপ্রঘ, mIe¨-11

9571126 ৯৩৩২৫৪৫ ০১৭৬৪১৯৮১৩৫ om11@mopa.gov.bd 

18. †gvnv¤§` gvmy` 

Avjg wQwÏK 

DcmwPe, mIe¨-

12 

9514150 9332545 01712092740 

om12@mopa.gov.bd 

19. ®eMg b~wm©qv Kgj 

DcmwPe (DØ„Ë) 
9514164 -  01715000145 sur@mopa.gov.bd 
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20. দাপ্রফা ইয়াপ্রফদ 

কলরডা ওফ িওঢিা 

(DØ„Ë) 

9545113 -  ০১৫৫৩২৮৭৮৩৮ surru@mopa.gov.bd 

 

১৪.৯  k„•Ljv I ঢতন্ত AbywefvM 

1.  †gv: wbRvg DwÏb 

AwZwi³ mwPe  

9512290 9341899 01552366728 dispwing@mopa.gov.bd 

2. †gvt Ave ỳj 

KvBDg miKvi 

hyM¥mwPe (k„•Ljv-1 

AwakvLv)

9577105 9330796 01819116324 disbr1@mopa.gov.bd 

3. MvRx †gvt 

Avmv ỳ¾vgvb Kwei  

wm: mn: mwPe 

(শৃঙ্খমা-১ ৯৫৭৩৬১৮ - 01711980094 

dis1@mopa.gov.bd 

৪. †P․aywi mvwgqv 

Bqvmgxb 

wm: mn: mwPe

(k„•Ljv-2) 

9574304 - 01711245780 dis2@mopa.gov.bd 

৫. ঢালপ্রফদা গ্রকফ 

wm: mn: mwPe

(k„•Ljv-৩) 

৯৫৭৪০৮১ 
 

০১৭৮৯৪৪৪৫২১ dis3@mopa.gov.bd 

৬. গ্রফাোঃ এদাভৄম লও 

wm: mn: mwPe 

(k„•Ljv-৪) 

৯৫৭৮০১৩ 
 

01710945133 dis4@mopa.gov.bd 

৭. ‡gvt †Z․wdK-B-

jvnx গ্রঘৌayix 

wm: mn: mwPe

(k„•Ljv-৫) 

৯৫৭৪০৮২ ০১৭১২২৪৯৭১৫ dis5@mopa.gov.bd 

৮. hyM¥mwPe  

(Z`šÍ-২) 

৯৫১৪৪৭২    

 

১৪.১০ আইদ AbywefvM 

১. গ্রকফ গ্রকাধা 

গ্রঘৌদৄভী 

অপ্রঢপ্রভি প্রঘ  

 
৯০২৭৭১৪ 01715592488 lawwing@mopa.gov.bd 

২. Rbve Av b g 

Kz`iæZ-B-Ly`v 

hyM¥mwPe (AvBb) 

9540929 9332098 01937559636 lawbr1@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd/en/home/content/1/3/14
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৩. আবু ঢাললভ 

ভৄলাম্মত চালভ 

উধপ্রঘ (আইদ) 

৯৫৭৭১১৩ ৯৩৩৪৭২২ ০১৭২৭৬০৮০৯০ 

lawbr3@mopa.gov.bd 

6. ‡gvt gwkDi 

ingvb 

উধপ্রঘ (আইদ-

১) 

৯৫৭৪৩০৫ - 01712544774 lcell1@mopa.gov.bd 

7.  

আইদ-2 যাঔা 

9561836 - - lcell2@mopa.gov.bd 

৮.  

আইদ-৩যাঔা

৯৫১১০৬৮ 
  

lcell3@mopa.gov.bd 

১৪.১১  wewa AbywefvM  

1. Rbve †gvt Avãyj 

nvwKg 

AwZwi³ mwPe  

9514486 7287199 01715462767 regwing@mopa.gov.bd 

2. Rbve Aveyj 

Kvjvg AvRv` 

AwZwi³ mwPe 

(wewa-2) 

9546174 9355657 01711735609 regbr2@mopa.gov.bd 

৩. ঔন্দওাভ গ্রফালাম্মত 

আমী 

wm: mn: mwPe, 

wewa-1 

9515552 - ০১৭১২৫৪২১৯৮ reg1@mopa.gov.bd 

5. bvwmgv AvLZvi 

DcmwPe, wewa-2 
9540198 9333997 01936822997 reg2@mopa.gov.bd 

6. Rbve †gvt †Rvni 

Avjx  

wm: mn: mwPe, 

wewa-3 

9574304 - 01556336036 reg3@mopa.gov.bd 

7. Rbve †gvt 

AvjgMxi †nv‡mb 

wm: mn: mwPe, 

wewa-4 

9514492 - 01711909815 reg4@mopa.gov.bd 

8. ‡gvt AwjDi 

ingvb 

wm: mn: mwPe, 

wewa-5 

9540363 7191347 01716049517 reg5@mopa.gov.bd 
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১৪.১২  ms¯‹vi I M‡elYv AbywefvM  

1. গ্রকফ ামফা 

ফালভৄত 

AwZwi³ mwPe  

9540070 ৫৫১৬৬৮০৭ 01553378621 rrlwing@mopa.gov.bd 

2.  

hyM¥mwPe 

(evev‡Kv) 

9515545 -- -  babacobr@mopa.gov.bd 

3. ভেগ্মপ্রঘ

(cwimsL¨vb I 

M‡elYv) 

9574080 - -   

4.  

we‡klÁ 

9561440 - 
 

 

5. Abyc Kzgvi 

ZvjyK`vi 

wmwbqi mnKvix 

mwPe 

9576353 -- 01812313230 babaco@mopa.gov.bd  

 

6. Rbve †nvmvBb 

wi`Iqvb Avjx 

Lvb, 

wm.Aby.Awdmvi  

(Abyev` 

Dc‡Kvl) 

9570664 -  01713148232 transcell1@mopa.gov.bd 

 

7. †eMg jvebx 

Bqvmgxb 

প্র. mnKvix mwPe 

9574301 -  01711075555 rescell1@mopa.gov.bd 

8. Rbve †gvt 

†gv¯Ídv 

এাইনলভন্ট অরপায 

(Abyev`

Dc‡Kvl) 

9540664 -  01671724595 translationoff@mopa.gov.bd 

9. Rbve †gvt kwdKzj 

Bmjvg 

mnKvix mwPe 

95415৬২ 01552463848 rescell3@mopa.gov.bd 

10. Rbve †gvt 

kvnRvnvb wgqv, 

M‡elYv Kg©KZ©v 

9574302 8315411 01552325079 rescell2@mopa.gov.bd 

11. †eMg ivwk`v 

LvZzb 

mnKvix mwPe 

9556452 
 

01911206690 rescell4@mopa.gov.bd 
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১৪.১৩ evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgkb/mshy³ `ßi-ms ’̄v 

1.  ট .গ্রফালাম্মত াপ্রতও 

®Pqvig¨vb, 

evsjv‡`k miKvix 

Kg© Kwgkb 

mwPevjq 

9113293 ০১৭৫৫০০৮৮২২  

2.  প্রঘ 

াাংমালতয ভওাভী 

ওফ ি ওপ্রফযদ 

প্রঘাময় 

৫৫০০৬৬২২ ৫৮১৫৩২৮৮ ০১৫৫৪৬০০০৫৭ secretary@bpsc.gov.bd 

3.  আ. ম. ফ. আদুভ 

ভলফাদ 

†i±i, 

we.wc.G.wU.wm. 

7745028 ৮৩৩১৪৮৮ ০১৭১০৮২৬৩৪৩ rector@bpatc.org.bd 

4.  ট. এফ আমাফ 

আমফ †i±i, 

we.wm.Gm. 

(cÖkvmb) GKv‡Wwg 

৫৫১৬৫৯০১ ৯১২১২৭৬ ০১৭৫৫৬১৮৪৫৫ m.aslam.alam@gmail.com

- 

5.  ®eMg wkixb 

AvLZvi 

gnvcwiPvjK 

evsjv‡`k Kg©Pvix 

Kj¨vY †evW©  

9349323 

9353045 

- 01856413450 

 

dg@bkkb.gov.bd 

6.  gybmx kvnveywÏb 

Avn‡g` 

ciwenb Kwgkbvi, 

miKvwi hvbevnb 

Awa`ßi 

9563421 9343770 01713043874 Poribool@gmail.com 

7.  গ্রকফ প্রপওারুদ গ্রদঙা 

gnvcwiPvjK, gy ª̀Y I 

cÖKvkbv Awa`ßi 

8891251 - 01552330834 munjurl357@yahoo. com 

8.  †gvt byiæj Bmjvg 

gnvcwiPvjK, weqvg 
9356328 ৯৬৬৬১৫৪ 01552422243 

biamfoundationdg@gmail.

com 

9.  Wv: mvw`qv mvRgxb 

wmwÏKv 

ZË¡veavqK, 

evsjv‡`k miKvwi 

Kg©Pvix nvmcvZvj 

৯৫৫৪০১৭ 01711693688 geh@hospi.dghs.gov.bd

mailto:rector@bpatc.org
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10.  Avd‡ivRv myjZvbv 

mv‡jn

cÖavb wnmveiÿY 

Kg©KZ©v,

RbcÖkvmb gš¿Yvjq 

9561796  01775920640 afs192006@yahoo.com 

  

 

 


