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                                                    গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার 
প্রান-৩ অধধাখা 

ফাাংরাদদ ধিফার, ঢাকা। 
www.msw.gov.bd 

 
ধফল: ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয   -২০১৮’য ভাধক ভন্ব বায কাম যধফফযণী। 

 
বাধত  : মভাোঃ ধজ  য যভান, ধিফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ধিফার, ঢাকা। 
বায তাধযখ ও ভ : ২৬   -২০১৮,      ৯.৩০ টা। 
বায স্থান    : ভন্ত্রণারদয দেরন কক্ষ (কক্ষ # ৩২৩, বফন # ৬, ৪থ য তরা, ফাাংরাদদ ধিফার, ঢাকা)। 

 
উধস্থত কভ যকতযাবৃদেয তাধরকা: ধযধষ্ট-‘ক’। 
 

বাধত উধস্থত করদক স্বাগত জাধনদ বায কাজ    কদযন।    পর  বাধতর                  র     র       

(     )  আদরািযসূধি অনুমাী ধফলমূ বা  প  প  কদযন। বায আদরািযসূধি অনুাদয ধফ  ধযত আদরািনা মদল ধন ফধণ যত 

ধদ্ধা মূ গৃীত । 

 

ক্রভ আদরািয ধফল আদরািনা ধদ্ধা  ফা ফানকাযী 

প্রধতষ্ঠান/কভ যকতযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১.   -২০১৮ ভাদয 

ভন্ব বায 

কাম যধফফযণী 

দৃঢ়কযণ 

  -২০১৮     র         র        র   

              হ । 

মকানরূ াংদাধন/ 

াংদমাজন না থাকা   -

২০১৮ ভাদয ভন্ব বায 

কাম যধফফযণী দৃঢ়কযণ কযা 

। 

অধতধযক্ত ধিফ 

(কর) ও াংস্থা 

প্রধানগণ, কভ। 

২. ভাননী প্রধানভন্ত্রী 

কর্তযক 

ভাজকল্যাণ 

ভন্ত্রণার 

ধযদ যনকাদর 

প্রদত্ত  ধনদদ যনা 

মূদয অগ্রগধত 

ম যাদরািনা  

ক. বা জানাদনা  মম, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ২৩ 

টি ধনদদ যনায ভদে ১৮ টি ফাস্তফাধত দদে। ২ 

নদবম্বয ২০১৪ তাধযদখ  ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার ধযদ যনকাদর প্রদত্ত 

ধনদদ যনা ফাস্তফান অগ্রগধত প্রধতদফদন প্রধতভাদয 

১০ তাধযদখয ভদে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদ মপ্রযণ 

অব্যাত আদে।  

  

 

খ.২৬/০২/২০১৮    র খ    প র        র 

   প               র       র        

‘   র   ও               ’           ‘ভধন্বত 

   ঋণ কাম যক্রভ’ এর খ                প র   

         র   র  হ    । 

K. wb‡ ©̀kbvmg~‡ni 

nvjbvMv` AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 

cÖwZgv‡mi 5 Zvwi‡Li g‡a¨ 

gš¿Yvj‡q †cÖiY Ki‡Z n‡e| 

cÖvß cÖwZ‡e`b msKjb K‡i 

gv‡mi 10 Zvwi‡Li g‡a¨ 

cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡q †cÖiY 

wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

 

   প র        র 

   প                র 

      র        ‘   র   ও 

              ’ 

          ‘ভধন্বত    ঋণ 

কাম যক্রভ’ এর খ    

              র     

      র   হ  ।  

অধতধযক্ত ধিফ 

(কর), কভ ও 

াংস্থা প্রধানগণ, 

উধিফ (প্রান-৩ 

অধধাখা)  

 

 

 

 

অধতধযক্ত ধিফ 

(কাম যক্রভ), কাযী 

ধিফ, (াধনা) 

কভ। 

  

৩. ধডধজটার নধথ 

ব্যফস্থানা; 
ভন্ত্রণারদয ধডধজটার নধথ ব্যফস্থানা কাম যক্রভ 

      র    । ৩১   -২০১৮              

     ,               ,                

     ,   ত্র জাযী ৪৪৯টি, স্ব উদযাদগ মনাট ৩৮৪ 

টি, ডাক মথদক সৃধজত মনাট ১১২৬টি।        র 

        র                ৩১   -২০১৮ পh©  

                র           । 

                প  র 

       হ  র খ   হ  ।  

 

অধতধযক্ত ধিফ 

(প্রান), কভ 

যুগ্মধিফ (ফাদজট ও 

আইধটি), কভ। 

http://www.msw.gov.bd/
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৪.  জাতী শুদ্ধািায 

মকৌর আদরাদক 

গৃীত 

কভ যধযকল্পনা 

ফাস্তফান 

াংক্রান্ত;  

ক.১. শুদ্ধািায ফাস্তফান  ধফলদ কভ যধযকল্পনায 

২০১৭-২০১৮ অথ যফেদযয ৩ ত্রত্রভাধক প্রধতদফদন 

১৫/০৪/২০১৮ তাধযদখ ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগ মপ্রযণ 

কযা দদে। 

 

খ.1. KvivMv‡i AvUK mvRvcÖvß bvix‡`i we‡kl 

myweav AvBb, 2006 Gi wewagvjv 2018Õi 

Lmovi wel‡q MZ 16.04.2018 ZvwiL cÖv_wgK 

ch©v‡jvPbvi wm×všÍ †gvZv‡eK AvMvgx 10 Kvh© 

w`e‡mi g‡a¨  LmovwU ms‡kvab K‡i cwigvwR©Z 

Kwc cyYivq G gš¿Yvj‡q †cÖiY Kivi wm×všÍ 

_vK‡jI GLb ch©šÍ D³ Lmov cvIqv hvqwb | G 

wel‡q mgvR‡mev Awa`dZ‡ii cªwZwbwai e³‡e¨ 

mfvcwZ Am‡šÍvl cÖKvk K‡ib Ges AvMvgx 3 

w`‡bi g‡a¨ cwigvwR©Z Lmov gš¿Yvj‡q †cÖiY 

Kivi wb‡ ©̀k †`b| 

খ.2. wcZv-gvZvi fiY-‡cvlY wewagvjv cÖbq‡bi 

wel‡q Awa`dZi †_‡K Lmov cÖ¯Íve cvIqv 

‡M‡Q| eZ©gv‡b gš¿Yvj‡qi I‡qe mvB‡U Lmov 

gZvgZwU Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q Ges G mswkøó 

†÷K †nvìvi‡`i wbKU gZvgZ Avnevb Kiv 

n‡q‡Q| gZvgZ GL‡bv cvIqv hvqwb|  

খ.3. Ôw` cÖ‡ekb Ae A‡dÛvm© Aa¨v‡`k 1960 

hy‡Mvc‡hvMx Ki‡Yi wbwgË ÔcÖ‡ekb AvBb, 

2017Õ Gi Lmovi Kwc gnvcwiPvjK, mgvR‡mev 

Awa`dZi n‡Z cvIqv wM‡qwQj| cÖvß LmovwU 

10/01/2018 Zvwi‡Li AvšÍtgš¿bvjq mfvi 

wm×všÍ Abyhvqx Lmov cwigvwR©Z nqwb|cybivq 

Lmov AvBbwUi cwigvwR©Z Kwc gš¿Yvj‡q 

†cÖi‡Yi Rb¨ gnvcwiPvjK mgvR‡mev 

Awa`dZi‡K Aby‡iva Kiv n‡q‡Q|  

খ.4.Ô‡¯̂”Qv‡mex mgvRKj¨vY ms¯’vmg~n (wbeÜb 

I wbqš¿b) AvBb, 2017Õ Gi AvB‡bi Lmov 

cÖbq‡bi ‡ÿ‡Î fvlvMZ DrKl© mvab, welqMZ 

h_v_©Zv Ges mswkøó Acivci AvB‡bi m‡½ 

mvgÄm¨ I m½wZ weav‡bi j‡ÿ¨ MwVZ 

AvšÍ:gš¿Yvjq KwgwUi 22.08.2017 Zvwi‡Li 

mfvi wm×všÍ †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq Kvh©µg 

MÖnYc~e©K cieZx© e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ cybivq 04 

†deªæqvwi 2018 Zvwi‡L gwš¿cwil` wefv‡Mi 

AvBb AwakvLvq †cÖiY Kiv n‡q‡Q|AvMvgx 

24/05/2018 Zvwi‡L D³ AvB‡bi Dci 

gwš¿cwil` wefv‡M mfv Avnevb Kiv n‡q‡Q| 

ক.১. শুদ্ধািায কভ য-ধযকল্পনা 

ফাস্তফান ধনধভত ভধনটধযাং 

কযদত দফ। 

 

 

 

খ. .                

       আই  ও     , 

                     

        । 

 

খ.2. KvivMv‡i AvUK 

mvRvcÖvß bvix‡`i we‡kl 

myweav AvBb, 2006 Gi 

wewagvjv 2018Õi 

cwigvwR©Z Lmovi wel‡q 

Av‡jvPbvi wbwgË 

AvšÍtgš¿Yvjq mfv Avnevb 

Ki‡Z n‡e|  

 

 

 

 

 

 

খ.3. Ôw` cÖ‡ekb Ae 

A‡dÛvm© Aa¨v‡`k 1960 

hy‡Mvc‡hvMx Ki‡Yi wbwgË 

ÔcÖ‡ekb AvBb, 2017Õ Gi 

Lmovi cwigvwR©Z Kwc 

mgvR‡mev Awa`dZi n‡Z  

AvMvgx 15 w`‡bi g‡a¨ 

gš¿Yvj‡q †cÖiY Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

খ.4. Ô‡¯^”Qv‡mex 

mgvRKj¨vY ms¯’vmg~n 

(wbeÜb I wbqš¿b) AvBb, 

2017Õ Gi AvB‡bi Lmov 

cwigvR©b K‡i mgvR‡mev 

Awa`dZi n‡Z  AvMvgx 15 

w`‡bi g‡a¨ gš¿Yvj‡q †cÖiY 

Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

 

 

 

            এ   

       (      ও 

     ),  প     

(         

    প  )    । 

 
    র       

(প র     ও 

    ),  

            ও 

 প     (   , ও 

      র  : 

     খ ),    । 
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খ.5.evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` AvBb 

2017 Gi cÖYxZ Lmov gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiY 

Kiv n‡q‡Q| 

 Lmov AvBbwU evsjv fvlvq cÖwgZKiY Kiv 

n‡q‡Q| 

 MZ 08.02.2018 wLª: ZvwiL gwš¿cwil` 

wefv‡M AvšÍ:gš¿Yvjq  mfv n‡q‡Q| 

 me©‡kl 16.04.2018 wLª: Zvwi‡Li 

gwš¿cwil` wefv‡Mi AvšÍ:gš¿Yvjq mfvi 

wm×všÍ Abyhvqx Lmov AvBbwU cybivq 

ms‡kvabc~e©K gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiY Kiv 

n‡q‡Q| 

  

গ. প্রধতফন্ধী ধফলক জাতী কভ যধযকল্পনায চূড়ান্ত 

খড়া প্রণন কাজ ম্পন্ন কযা দদে | ফতযভাদন 

প্রণীত খড়া ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগ মপ্রযদণয কাজ 

িরভান আদে।  

 

ঘ.                           - ১৯২ 

     : ০৯-১০-২০১৭                       

                     উপ            প 

                                       

             । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ. প্রধতফন্ধী ধফলক জাতী 

কভ যধযকল্পনায অগ্রগধত 

অব্যাত যাখদত দফ। 

 

 

 
 

ঘ. প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয জন্য 

প্রস্ত্ত্ততকৃত ডাটা মফইজ 

ব্যফায ও প্রকা াংক্রান্ত 

নীধতভারাটি দ্রুত অনুদভাদদনয 

ব্যফস্থা  গ্রণ কযদত দফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    র       

(       ও 

        ), 

 প     

(        ),    । 

 

 

 হ প র    , 

         

      র 

 

৫. ভাজদফা 

অধধদপতয 

ভাজদফা অধধদপতদযয ভাঠ ম যাদয কর শূন্য 

দ পূযণ াংক্রান্ত তথ্যাধদ : 

১ভ মেধণ : 

 ধযিারক এয অনুদভাধদত দ াংখ্যা - ১১ টি। 

শূন্য - মনই। 

 অধতধযক্ত ধযিারক এয অনুদভাধদত দ  াংখ্যা 

- ৯ টি। শূন্য - ৩ টি।  মা দদান্নধতয ভােদভ পূযণ 

কযা দফ। 

 উধযিারক/ভভান এয অনুদভাধদত দ াংখ্যা 

- ৯৫ টি। শূন্য - ৭ টি। ১ টি দ িরধত দাধত্ব 

প্রদাদনয ভােদভ পূযণ কযা দদে ফাধক ০৬ টি 

শূন্য দ দদান্নধতয ভােদভ পূযণ কযা দফ। 

 কাযী ধযিারক অনুদভাধদত দ াংখ্যা - ১২১ 

টি। শূন্য - ২ টি। মা দদান্নধতয ভােদভ পূযণ কযা 

দফ। 

 

  ভাজদফা অধপায/ভভান (১ভ মেধণ) 

অনুদভাধদত দাংখ্যা- ৯৩৫ টি। শূন্য - ২৪৭ টি। 

  ২৪৭ এয ১০% ধযজাব য - ২৫ টি এফাং 

২০%ধদদফ দদান্নধতয সুদমাগ যাখা দদে- ৪৯ 

টি। পদর াংযধক্ষত (২৫+৪৯) = ৭৪ টি। 

  ২৪৭-৭৪ = ১৭৩ টি শূন্য দদয ভদে ১০২ টি 

দদ ধএধয সুাধযদয ভােদভ যাধয 

ধনদাগ মদা দদে। 

(১) ভাজদফা অধধদপতদযয 

ধযিারক, অধতধযক্ত 

ধযিারক, 

উধযিারক,কাযী 

ধযিারক ইতযাধদ ১ভ মেধণ 

ও ২ মেধণয শূন্যদ পূযদণয 

কাম যক্রভ িরভান যাখদত দফ।  

 

(২) ৩ ও ৪ থ য মেণীয শূণ্য 

দদয ধনদাদগয ধনধভত্ত দ্রুত 

ধফজ্ঞধি প্রকা কযদত দফ।  

 

 (৩) দদান্নধত ও শূন্যদ 

পূযদণয ারনাগাদ তথ্যাধদ 

ধফস্তাধযতবাদফ আগাভী ভন্ব 

বায পূদফ য প্রান-৩ াখা 

মপ্রযণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 হ প র    , 

         

      র 
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  অফধষ্ট ১৭৩-১০২= ৭১ টি  শূন্য দদ যাধয 

জনফর ধনদাদগয ধনধভত্ত প্রস্তাফ মপ্রযদণয জন্য 

ভাজদফা অধধদপতযদক তাধগদত্র মদা 

দদে। 

২ মেধণ : 

  ভাজদফা অধপায (২ মেধণ)/ভভান 

অনুদভাধদত দ াংখ্যা- ৪৫৫ টি। শূন্য দদয 

াংখ্যা-৩২৩ টি। 

 তন্দে নফসৃষ্ট কাযী ভাজদফা অধপায 

দটি ধফযভান ধনদাগ ধফধধদত অন্তর্ভ যক্ত না 

থাকা -২১৩ টি দ যাধয ধনদাগ এফাং 

দদান্নধতয ভােদভ পূযণ কযা ম্ভফ 

দেনা।ধনদাগধফধধদত উক্ত দমূ অন্তর্ভ যক্ত 

কযায ধফলদ ভাজদফা অধধদপতদয ৩ টি 

বা অনুধষ্ঠত দদে। প্রস্তাফ ীঘ্রই 

ভন্ত্রণারদ মপ্রযণ কযা দফ। 

  ৩২৩-২১৩= ১১০ টি দদয ১০% ধদদফ 

ধযজাব য ১১ টি দ। 

  ১১০-১১ = ৯৯ টি দদয ভদে যাধয 

ধনদাদগয জন্য ৫৫ জদনয প্রস্তাফ ধএধ-মত  

মপ্রযণ কযা দদে। 

 ৯৯-৫৫ = ৪৪ টি দদয ভদে ২৮ টি দ যাধয 

দদান্নধতয জন্য াংযধক্ষত এফাং অফধষ্ট ৪৪-

২৮=১৬ টি দ যাধয ধনদাদগয প্রস্তাফ 

অধধদপতদয প্রধক্রাধীন যদদে। এ ধফলদ প্রস্তাফ 

মপ্রযদণয জন্য ভন্তণার দত ভাজদফা 

অধধদপতযদক তাধগদত্র প্রদান কযা দদে। 

৩ মেধণ : 

মভাট অনুদভাধদত দদয াংখ্যা : ৬৪৩৬ টি| মভাট 

শূন্য দদয াংখ্যা : ১৫৬১ টি 

 ৩ মেণীয যাধয ধনদাগদমাগ্য ৭২ (ফাাত্তয) 

টি শূন্য দদ ধনদাগ যীক্ষা ০৪/৫/২০১৮ 

তাধযদখ অনুধষ্ঠত দদে। 

 ৩ মেণীয ধফধবন্ন কযাটাগধযয ৪০ (িধি) টি 

দদ মুধক্তদমাদ্ধা মকাটা জনফর ধনদাদগয 

ধনধভত্ত ইদতাভদে ধফবাগী ফাোই/ধনফ যািন 

কধভটি কর্তযক সুাধয কযা দদে। মুধক্তদমাদ্ধা 

নদ াংক্রান্ত প্রতযণত্র  াওা মগদে। ীঘ্রই 

ধনদাগ প্রদান কযা দফ।  

 ৩ মেণীয ৪১৭ (িাযত দতয) টি শূন্য দদ 

জনফর ধনদাদগয ধনধভত্ত ভন্ত্রণার দত 

োড়ত্র মদা দদে। মথাীঘ্র যকাধয ধফধধ-

ধফধান অনুযণ পূফ যক ভাজদফা অধধদপতয 

দত  ধত্রকা ধনদাগ ধফজ্ঞধি জাধয কযা দফ। 

 

 অফধষ্ট শূন্য দদ যকাধয ধফধধ-ধফধান 

অনুমাী দদান্নধতদমাগ্য দদ দদান্নধত এফাং 

যাধয ধনদাগদমাগ্য দদ ধনদাগ প্রদান কযা 

দফ। 
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৪থ য মেধণ : 

মভাট অনুদভাধদত দদয াংখ্যা : ৪২৬০ টি। মভাট 

শূন্য দদয াংখ্যা : ৪৯৩ টি 

 ৪থ য মেণীয ধফধবন্ন কযাটাগধযয ১৪ (দিৌদ্দ) টি 

দদ মুধক্তদমাদ্ধা মকাটা জনফর ধনদাদগয 

ধনধভত্ত ধফবাগী ফাোই/ধনফ যািন কধভটি কর্তযক 

সুাধয কযা দদে। মুধক্তদমাদ্ধা নদ াংক্রান্ত 

প্রতযণত্র  াওা মগদে। ীঘ্রই ধনদাগ প্রদান 

কযা দফ।  

 ৪থ য মেণীয ২০০ (দুইত ) টি শূন্য দদ জনফর 

ধনদাদগয ধনধভত্ত োড়ত্র মদা দদে। তায 

ভদে ৭৫ টি দদয ধনদাগ ধফজ্ঞধি ০৭/-

৫/২০১৮ তাধযদখ জাতী  ধত্রকা প্রকা কযা 

দদে। অফধষ্ট ১২৫ টি দদয ধনদাগ ধফজ্ঞধি 

ীঘ্রই জাধয কযা দফ।  

     অফধষ্ট শূন্য দদ যকাধয ধফধধ-ধফধান 

অনুমাী   দদান্নধতদমাগ্য দদ দদান্নধত  এফাং 

যাধয ধনদাগদমাগ্য দদ ধনদাগ প্রদান কযা দফ। 

ধনদাগ যীক্ষা মমখাদন ভাত্র.০১% যীক্ষাথীয 

িাকধয াওায ম্ভাফনা মখাদন সুদূয ঞ্চগড়  

মদদয প্রতযন্ত অঞ্চর দত ঢাকা এদ ধনদাগ 

যীক্ষা অাংগ্রণ অভানধফক উদিখ কদয বাধত 

জানান মম ৭২ টি দদ ১ রক্ষ ১৪ াজায যীক্ষাথী 

অাংগ্রণ কযা ভাথাধছু ১ াজায টাকা খযি 

ধযদর মভাট ১১ মকাটি ৪০ রক্ষ টাকায অি 

দদে। এবাদফ গযীফ ভানুদলয টাকায অি 

গ্রণদমাগ্য ন। কাদজই পযাধভধর প্ল্যাধনাং ও 

প্রাইভাধয ধক্ষক ধনদাগ যীক্ষায আদদর 

ভাজদফা অধধদপতদযয ধনদাগ যীক্ষা মজরা 

দদয গ্রণ কযা যুধক্তঙ্গত।এদক্ষদত্র াংধিষ্ট মজরা 

প্রাদকয দমাধগতা গ্রণ কযা মমদত াদয। এ 

ধফলদ একটি নীধতভারা প্রস্তুতকদল্প এ ভন্ত্রণারদয 

অধতধযক্ত ধিফ ড. মভাোঃ নাধয উধদ্দন মক 

আফাক কদয ৫ দস্য ধফধষ্ট একটি কধভটি গঠন 

কযা । ভাজদফা অধধদপতদযয ধযিারক 

(প্রান), একজন উধযিারক এফাং ভন্ত্রণারদয 

দুজন কভ যকতযায ভন্বদ কধভটি গঠিত  দফ। 

৬. ফাাংরাদদ জাতী 

ভাজকল্যাণ 

ধযলদ 

                                   

‘‘            ’’        র    প প      

হ    ।    ৩১.১২.২০১৭    র খ          র 

                 র প র      হ          হ  

         র        প     র         

      র        খ       প প   :        

  র          র   র  হ    ।        হ   

           প প প র           ও    র  

 র  হ    । 

   ২৫.০৩.২০১৮   :    রখ প র            

ফাাংরাদদ জাতী 

ভাজকল্যাণ ধযলদদয 

ধনজস্ব জধভদত  

‘‘ভাজকল্যাণ বফন’’ 

ধনভ যাদনয অগ্রগধত ধনধভত 

ভন্ত্রণারদক অফধত  কযদত 

দফ। 

ধনফ যাী ধিফ, 

ফাাংরাদদ জাতী 

ভাজকল্যাণ 

ধযলদ।  
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              র    র              

         খ       প প                  

  র   র  হ               হ                 । 

৭. মখ জাদদ ধফন 

সুরতান আর-

নাধান  ট্রাস্ট 

(ফাাংরাদদ) 

ধভযপুযস্থ আর-নাধান উচ্চ ধফযারটিদক 

রাবজনক কযায ধফলদ ধনফ যাী ধযিারক বা 

ধফস্তাধযত আদরািনা কদযন। 

ধভযপুযস্থ আর-নাধান উচ্চ 

ধফযারটিদক রাবজনক 

কযদণ অগ্রগধত আগাভী 

ভাধক ভন্ব বায পূদফ য 

ভন্ত্রণারদ মপ্রযণ কযদত দফ। 

ধনফ যাী ধযিারক, 

মখ জাদদ ধফন 

সুরতান আর-

নাধান ট্রাস্ট 

(ফাাংরাদদ)। 

৮. াযীধযক প্রধতফন্ধী 

সুযক্ষা ট্রাস্ট, ত্রভত্রী 

ধল্প 

১.ত্রভত্রী ধদল্পয উৎাধদত াধন  ফাজাযজাতকযদণ 

ভাজদফা অধধদপতদযয ধফবাগী ধযিারকগণ 

াতা কযদেন।  

২.ধনফ যাী ধযিারক এফাং ভন্ত্রণারদয অধতধযক্ত 

ধিফ (প্রান) একদত্র ফদ ত্রভত্রী ধদল্পয উৎাধদত 

ণ্য াভগ্ররীয ফাজায দয ম যাদরািনা কদয প্ল্াধষ্টক 

াভগ্রী রাবজনক কযায ধফলদ বা ধফস্তাধযত 

আদরািনা । 

 

(১) ত্রভত্রী ধদল্পয উৎাধদত 

াধন ফাজাযজাতকযদণ 

ভাজদফা অধধদপতদযয 

ধফবাগী ধযিারকগণ 

াতা অব্যাত যাখদফন।  

(২)ত্রভত্রী ধদল্পয উৎাধদত 

াধন এফাং প্ল্াধষ্টক াভগ্রীয 

২০১৭-১৮ অথ যফেদযয রাব 

মরাকাদনয ধাফ পৃথকবাদফ 

ভাধক ধবধত্তদত প্রস্তুত কযদত 

দফ এফাং এ প্রধতষ্ঠান দত 

কতজন প্রধতফন্ধী ধকবাদফ 

উকৃত দদে তায ধফস্তাধযত 

তথ্য  জুরাই-২০১৮ ভাদয 

প্রথভ িাদ ভন্ত্রণারদ মপ্রযণ 

কযদত দফ।  

ধনফ যাী ধযিারক 

(যুগ্মধিফ), াযীধযক 

প্রধতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, 

ত্রভত্রী ধল্প। 

০৯. ধনউদযা-

মডদবরদভন্টার 

প্রধতফন্ধী সুযক্ষা 

ট্রাস্ট 

মদদয অটিজভ ও ধনউদযা-মডদবরদভন্টার 

প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয স্বাস্থয ও জীফন ঝুঁধক হ্রা কদল্প 

তাদদযদক স্বাস্থয ও গ্রু ফীভায আওতা আনায 

ধফলদ বা ধফস্তাধযত আদরািনা । 

 

 

 

 

 

 

মদদয অটিজভ ও ধনউদযা-

মডদবরদভন্টার প্রধতফন্ধী 

ব্যধক্তদদয স্বাস্থয ও জীফন 

ঝুঁধক হ্রা কদল্প তাদদযদক 

স্বাস্থয ও গ্রু ফীভায আওতা 

আনায ধফলদ আগাভী ভাধক 

ভন্ব বায পূদফ য অগ্রগধত 

ভন্ত্রণারদ মপ্রযণ কযদত দফ 

 

 

ব্যফস্থানা 

ধযিারক,  ধনউদযা-

মডদবরদভন্টার 

প্রধতফন্ধী  সুযক্ষা ট্রাস্ট 

১০. ধফফধ 

ক. অধডট আধত্ত 

ধনষ্পধত্ত ধফলক; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক.দভ-২০১৮ ম যন্ত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার ও এয 

আওতাধীন দিয/াংস্থায ফ যদভাট ৯৮১টি অধনষ্পন্ন 

অধডট আধত্ত যদদে। মাদত জধড়ত অদথ যয ধযভাণ 

৯৬,৮৮,৫২,২৯৪/- টাকা। 

 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রনার: ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদ 

মভ-২০১৮ ভাদ ১০টি অধনষ্পন্ন অধডট আধত্ত 

যদদে মায ভদে ০৮ টি অধডট আধত্ত ধনস্পধত্তয 

রদক্ষয ব্রডীট জফাফ স্থানী ও যাজস্ব অধধদিদয 

মপ্রযণ কযা দদে।  

 

(১) ভন্ত্রণার ও এয 

আওতাধীন দিয/াংস্থায 

অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্তয রদক্ষয 

ধনধভত ধিক্ষী ও ধত্রক্ষী 

বা আফান কযদত দফ।  

 

 ২          প র         

          র       প   

     র       র   ।  

 

 ৩  ৫ হ   র      পh©šÍ 

      প                

    র        র           

       র             র 

      র   । 

াংস্থা প্রধানগণ ও 

যুগ্মধিফ (ফাদজট ও 

আইধটি), কভ। 
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খ.          র   

ধফলক 

প্রিাযণামূরক 

কাম যক্রদভয 

ভাধক/ ত্রত্রভাধক 

প্রধতদফদন মপ্রযণ 

াংক্রান্ত; 

 

 

গ.ধজড়া 

জনদগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নন 
কভ যসূধি াংক্রান 

 

 

 

 

 

ঘ.        

         

              

 

 

 

 

ভাজদফা অধধদপতয: ভাজদফা অধধদপতদয 

মভ-২০১৮ ম যন্ত ৯১৮টি অধনষ্পন্ন অধডট আধত্ত 

যদদে। মভ-২০১৮ ভাদ ভাজদফা অধধদপতদযয 

০১ টি অধডট আধত্তয ব্রডীট জফাফ স্থানী ও 

যাজস্ব অধডট অধধদিদয মপ্রযণ কযা দদে।  

 

জাতী প্রধতফন্ধী উন্নন পাউদডেশন: জাতী 

প্রধতফন্ধী উন্নন পাউদডেশন মভ-২০১৮ ম যন্ত ৩৮টি 

অধনষ্পন্ন অধডট আধত্ত যদদে। আগাভী ভাদ 

আদযা ৪-৫টি অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্ত দফ ভদভ য 

পাউদডেশন দত জানাদনা দদে।  

 

জাতী ভাজকল্যাণ ধযলদ: জাতী ভাজকল্যাণ 

ধযলদ মভ-২০১৮ ম যন্ত ৩৮টি অধনষ্পন্ন অধডট 

আধত্ত যদদে। মভ-২০১৮ ভাদ ২ টি অধডট আধত্ত 

ধনষ্পধত্ত কযা দদে।  

ভন্ত্রণারদয যুগ্মধিফ (ফাদজট) এয াদথ বা কদয 

অধডট আধত্তগুদরায মেণীকযণ কযায ধফলদ 

ভাধযিারক, ভাজদফা অধধদপতয দত এখন 

ম যন্ত মকান উদযাগ গ্রণ কযা ধন।  

খ.          র            র             র 

      র-২০১৮ হ     -২০১৮     র       

          র    -২৫১    রখ  ২৪/০৬/২০১৮ 

        হ   ও                     র   র  

হ      

 

 

গ.                               

                                 জো 

প্রলাক বগুড়া এবং জো প্রলাক োমাপুর 

ব্যতিি অন্য জোগুলার জকান অগ্রগতি জনই।  

অবতলষ্ট জোগুলার জো প্রলাকগণলক 

িাতগদপত্র প্রদালনর তবয়টি অতিদফিলর 

প্রতিয়ািীন।  

 

 

ঘ.১.        প র         র  ও            

        প র          এ              

                         র   র   । 

 

ঘ.২. মােলবা অতিদফিলরর তনলয়াগ ম্পন্ন 

ওয়ার পর তনলয়াগকৃি েনব তবভাগ তভতিক 

তবভােন কলর তবভাগীয় পতরচাকগলণর কালে 

 ৪                   

   র             ও   র 

    র       প   

     র হ           

     -৩      খ     র  

 র   হ  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

খ. মমৌতুক ধনদযাধ ধফলক 

প্রিাযণামূরক কাম যক্রদভয 

অগ্রগধত ধনধভত মপ্রযণ 

কযদত দফ। 
 

 

 

 

 

(১) ধজড়া জনদগাষ্ঠীদক 

আফাদনয ধফলদ ১০ মজরায 

মজরা প্রাক গদণয াদথ 

মমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত 

দফ।  

 

 
 

ঘ.১.         প র        

  র  ও            

        প র          

এ                      

              র      

          র   র    । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ভাধযিারক, 

ভাজদফা 

অধধদপতয,  

অধতধযক্ত ধিফ 

(কাম যক্রভ),কাধয 

ধিফ (াধনা), 

কভ। 

 

 হ প র    , 

         

      র, 

    র  কাধয 

ধিফ (াধনা), 

কভ। 

 

 
 

       (      ), 

        প র    , 

         

      র। 
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পদায়লনর েন্য ন্যস্ত করা লব।  

ঘ.৩ ১ম জেণীর মােলবা / মমান এবং ২য় 

জেণীর কম মকি মালদর ব্যতিগি নতি এবং চাকুরী 

ংিান্ত যাবিীয় কাগেপত্রাতদ ংগ্রলর েন্য ক 

তবভালগর পতরচাকগণলক পত্র জপ্ররলণর তবয়টি 

অতিদফিলর প্রতিয়ািীন। িাোড়া ৩য় ও ৪ি ম জেণীর 

কম মচারীলদর ব্যতিগি নতি এবং চাকুরী ংিান্ত 

যাবিীয় কাগেপত্রাতদ স্ব স্ব জোয় ংরক্ষণ করা 

য়। তবিায় ৩য় ও ৪ি ম জেণীর কম মচারীলদর ব্যতিগি 

নতি এবং চাকুরী ংিান্ত যাবিীয় কাগেপত্রাতদ 

তবভাগীয় পতরচাকগY Zvui আওিািীন জো মূ 

লি ংগ্র করলবন।. 

 

 

 

 

 

 

অতোঃয আয মকান আদরািনা না থাকা উধস্থত করদক ধন্যফাদ জাধনদ বাধত বায ভাধি মঘালণা কদযন। 
 

 

 

 

  

                          র /- 

মভাোঃ ধজ  য যভান 
ধিফ 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


