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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 : ২৮          ২০১৮,      ০৪.০০ 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।    প   বাধত                              চ  

(     )  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.  জ      -২০১৮ 

ভাদয ভন্ব বায 

কাম যধফফযণী দৃঢ়কযণ 

জ      -২০১৮                            

          চ   হ । 

জানুাধয-২০১৮ ভাদয 

কাম যধফফযণীয ২(খ) এয ধফলদ 

এ ভন্ত্রণারদয অধতধযক্ত ধিফ 

(কাম যক্রভ) কর্তযক উত্থাধত 

াংদাধনী জ      -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;  

ক. বা জানাদনা  মম, 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.‘       ও               ’           ‘ভধন্বত 

   ঋণ কাম যক্রভ’-এ   ম্ভাব্যতা  ম যদফক্ষদণয জন্য এ 

           চ  এ        এ              

     -২০১৭               হ ভবযফ উদজরায 

ধফপুয ইউধনদনয েনোড়া গ্রাভ দযজধভদন ধযদ যন 

কদযন।উক্ত ধযদ যনকাদর প্রাপ্ত ম যদফক্ষণ, উধস্থত 

াংধিষ্ট যকাধয কভ যকতযা এফাং স্থানী জনগদণয 

ভতাভদতয আদরাদক ‘ভধন্বত    ঋণ কাম যক্রভ’ এ  

খ                                  চ    জ  

২৬/০২/২০১৮      খ    প       চ       প     

এ                       হ   ছ           

    চ   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| 

 

২৬/০২/২০১৮      খ 

   প       চ       প      

                   

       ‘       ও       

        ’           ‘ভধন্বত 

   ঋণ কাম যক্রভ’ এ  খ    

                  জ      

     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 চ     

    ছ। ১-১৫         ২০১৮                  , 

              ,                    ,   ত্র 

জাযী ২১৮টি, স্ব উদযাদগ মনাট ২৩২টি, ডাক মথদক সৃধজত 

মনাট ২৬৮টি,               ই-  ই    এ    জ     

               ৬   । ই-  ই    এ          

              হও       প   ই-  ই          

   জ            প    

                হ  

  খ   হ  । 

 

 

অধতধযক্ত ধিফ 

(প্রান), কভ 

যুগ্মধিফ (ফাদজট ও 

আইধটি), কভ। 

http://www.msw.gov.bd/
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             জ     এ   ই-      h©µ‡gi MwZ 

Ae¨vnZ ivLvi wb‡ ©̀k †`b| 

৪.  জাতী শুদ্ধািায 

মকৌর আদরাদক 

গৃীত কভ যধযকল্পনা 

ফাস্তফান াংক্রান্ত;  

ক. শুদ্ধািায ফাস্তফান  ধফলদ কভ যধযকল্পনায ২০১৭-

২০১৮ অথ যফেদযয ধিতী ভত্রভাধক প্রধতদফদন গত 

১৫.০১.২০১৮ তাধযদখ ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগ মপ্রযণ কযা 

দদে। শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদাদনয ধনধভত্ত কাম যক্রভ িরভান 

আদে ভদভ য আদরািনা । 

 

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

wewa cÖYq‡bi wel‡q Awa`dZi †_‡K cÖ¯Íve 

cvIqv ‡M‡Q, G wel‡q Awa`dZ‡ii ¯§viK b¤̂i- 

41.01.0000.045.22.003. 13.-35, ZvwiL 

31 RyjvB 2017 wLª: †hv‡M 5 (cuvP) m`m¨ wewkó 

IqvwK© KwgwU MVb Kiv nq| MwVZ KwgwU‡K 28 

Rvbyqvwi 2018 n‡Z 30 Rvbyqvwi 2018 ch©šÍ 3 

(wZb) w`b mgvR‡mev Awa`dZ‡ii mfvK‡ÿ D³ 

AvB‡bi wewai Lmov cÖ¯Íy‡Zi KvR m¤úbœ Kivi 

AbygwZ cÖ`vb Kiv nq| eZ©gv‡b Kvh©µg Pjgvb 

i‡q‡Q|  

wcZv-gvZvi fiY-‡cvlY wewagvjv cÖbq‡bi wel‡q 

Awa`dZi †_‡K Lmov wewagvjv cvIqv ‡M‡Q| 

MZ 21/01/2018 Zvwi‡L  gš¿Yvj‡qi I‡qe 

mvB‡U Lmov wewagvjv Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q Ges 

G mswkøó †÷K †nvìvi‡`i wbKU gZvgZ Avnevb 

Kiv n‡q‡Q| gZvgZ GL‡bv cvIqv hvqwb|  

w` cÖ‡ekb Ae A‡dÛvm© Aa¨v‡`k 1960 iwnZ 

K‡i bZzb AvBb cÖYq‡bi wbwgË AvB‡bi Lmovi 

Dci †÷K‡nvìvi‡`i gZvgZ cvIqv †M‡Q| cÖvß 

gZvg‡Zi mgwš̂Z cÖwZ‡e`b •Zwi Kiv n‡q‡Q| 

MZ 10/01/2018 ZvwiL AvšÍ:gš¿Yvjq mfv 

AbywôZ n‡q‡Q| mfvi Kvh©weeiYxi wm×všÍ 

Abyhvqx GKwU my®úó I bvwZ`xN© cÖ¯Ívebv mn 

cÖYqb c~e©K Lmov •Zwi K‡i gš¿Yvj‡q †cÖi‡Yi 

Rb¨ gnvcwiPvjK, mgvR‡mev Awa`dZi‡K 

Aby‡iva Rvbv‡bv n‡q‡Q|  

‡¯^”Qv‡mex mgvRKj¨vY ms¯’vmg~n (‡iwR‡óªkb I 

wbqš¿b) AvBb, 2017 Gi Lmov gwš¿cwil` 

wefvM KZ©„K AvBb cÖbq‡bi j‡ÿ¨ MwVZ 

AvšÍ:gš¿Yvjq KwgwUi 22.08.2017 Zvwi‡L 

AbywôZ mfvi wm×všÍ Abyhvqx LmovwU cÖ¯‘Z K‡i 

me©mvavi‡bi gZvg‡Zi Rb¨ mgvRKj¨vY 

gš¿Yvj‡qi I‡qemvB‡U (www.msw.gov.bd) 

Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| GB AvB‡bi mv‡_ Ab¨ 

ক.১. শুদ্ধািায কভ য-ধযকল্পনা 

ফাস্তফান ধনধভত ভধনটধযাং 

কযদত দফ। 

২. ভন্ত্রণারদ কভ যযত কভ যকতযা-

কভ যিাযীগদণয ভদে শুদ্ধািায 

পুযস্কায প্রদাদনয জন্য প্রাথী 

চূড়ান্ত কযদত দফ। 

 
 

খ. .                

       আই  ও     , 

                          

   । 

 

 . w` cÖ‡ekb Ae A‡dÛvm© 

Aa¨v‡`k 1960 iwnZ K‡i 

bZzb AvBb cÖYq‡bi wbwgË 

AvB‡bi Lmov Awa`dZi 

n‡Z 20gvP©-2018 Zvwi‡Li 

g‡a¨ gš¿bvj‡q †cÖiY Ki‡Z 

n‡e 

 

3. RvZxq mgvRKj¨vY 

cwil` AvBb 2017 Gi 

cÖYxZ Lmov AvMvgx gvwmK 

mgš̂q mfvi c~‡e© P~ovšÍ 

Ki‡Z n‡e| 
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    চ  (   জ  ও 

 ই   ),  প  চ  
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    প  )    । 
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            ও 
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†Kvb AvB‡bi mvgÄm¨Zv Av‡Q wKbv Zv cixÿv 

K‡i gZvgZ †`qvi Rb¨ Awa`dZi, RvZxq 

cÖwZeÜx dvD‡Ûkb, wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj 

cÖwZeÜx myiÿv Uªv÷ Ges wbD‡iv-‡W‡fjc‡g›Uvj 

cÖwZeÜx myiÿv Uªvw÷ †evW©‡K ZvwM`cÎ †`qv 

n‡q‡Q| RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûkb n‡Z, 

GB AvBbwU Ab¨vb¨ AvB‡bi mv‡_ mvsNwl©K bq 

g‡g© Rvbv‡bv nq| Ab¨vb¨ cÖwZôvb Gi 

cÖwZwbwaMY 28/01/2018 Zvwi‡Li mgš̂q mfvq 

cÖYxZ AvB‡bi mv‡_ Ab¨vb¨ AvB‡bi msNl© †bB 

g‡g© †gŠwLK fv‡e Rvbvb| Ô‡¯^”Qv‡mex 

mgvRKj¨vY ms¯’v (‡iwR:I wbqš¿Y) AvBb, 

2017Õ Gi LmovwU cybivq gwš¿cwil` wefvM 

KZ©„K MwVZ ÔAvB‡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 KwgwUÕ eivei 

†cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` AvBb 

2017 Gi cÖYxZ Lmov gwš¿cwil` wefvM KZ©„K 

AvBb cÖbq‡bi †ÿ‡Î fvlvMZ DrKl© mvab, 

welqMZ h_v_©Zv Gi mswkøó Acivci AvB‡bi 

mv‡_ mvgÄm¨ weav‡bi j‡ÿ¨ MwVZ AvšÍ:gš¿Yvjq 

KwgwU eivei †cÖiY Kiv nq| gwš¿cwil` wefv‡Mi 

AvBb kvLv n‡Z LmovwU evsjv fvlv ev Í̄evqb 

†Kv‡li gZvgZ MÖnY Kivi Rb¨ civgk© †`qv nq| 

†m †cÖwÿ‡Z AvB‡bi LmovwU evsjv fvlv ev Í̄evqb 

†Kv‡l †cÖib Kiv nq| Gici evsjvfvlv ev¯Íevqb 

†_‡K cÖwgZK…Z cÖwZ‡e`bwU gwš¿cwil‡`i 

DcKwgwUi wbKU †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

গ. প্রধতফন্ধী ধফলক জাতী কভ যধযকল্পনায খড়া’য 

উয ১৪টি মফযকাধয াংস্থায ধনকট মথদক ভতাভত 

াওা মা। াংধিষ্ট মফযকাধয প্রধতষ্ঠাদনয ক্ষ মথদক 

আদফদদনয মপ্রধক্ষদত ভ বৃধদ্ধ কযা । তাদদয 

সুাধযদয মপ্রধক্ষদত জাতী কভ যধযকল্পনায চূড়ান্ত খড়া 

প্রণন কদয ভন্ত্রণারদ মপ্রযণ কযা দধের। ভন্ত্রণার এ 

ধফলদ গত ১৪/১২/১২১৭ তাধযদখ বা কদয 

কভ যধযকল্পনা আযও সুধনধদ যষ্ট কযায রদক্ষয একটি 

উকধভটি গঠন কদযদে। ইদতাভদে উকধভটি 

কভ যধযকল্পনা সুধনধদ যষ্ট কযদণয জন্য দুটি বা কদযদে। এ 

ধফলদ কাম যক্রভ িরভান আদে। 

ঘ. প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয জন্য প্রস্ত্ত্ততকৃত ডাটা মফইজ 

ব্যফায ও প্রকা াংক্রান্ত নীধতভারা প্রণন কদয 

০৯/১০/২০১৭ তাধযদখ ১৯২ নাং স্বাযদক ভন্ত্রণারদ মপ্রযণ 

কযা দে। ফতযভাদন পটওযায আদগ্রদডদনয কাজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

গ. প্রধতফন্ধী ধফলক জাতী 

কভ যধযকল্পনায চূড়ান্ত খড়া 

প্রণন কাজ ২০ভাি য-২০১৮ 

তাধযদখয ভদে ম্পন্ন কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

 
 
 

ঘ. ভাি য-২০১৮ ভাদয ভদে 

প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয জন্য 

প্রস্তুতকৃত ডাটা মফইজ ব্যফায 

ও প্রকা াংক্রান্ত নীধতভারা 
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িরভান আদে। প্রকা কযদত দফ।  

৫. ভাজদফা 

অধধদপতয 

 ) ১ভ মেধণয দ: ভাজদফা অধধদপতদযয 

ধযিারদকয অনুদভাধদত দ ১১টি। ফতযভাদন ধযিারদকয 

মকান দ শূন্য মনই।  

 

খ)ভাজদফা অধধদপতদযয অধতধযক্ত ধযিারদকয 

অনুদভাধদত দ ০৯(ন)টি। ফতযভাদনয অধতধযক্ত 

ধযিারদকয ০২ (দুই) টি দ শূন্য আদে।  

 

গ)ভাজদফা অধধদপতদযয উধযিারদকয অনুদভাধদত 

দ ৯৫(পঁিানব্বই) টি। ফতযভাদন উধযিারদকয ০৩ 

(ধতন) টি দ শূন্য আদে। 

 

ঘ) ভাজদফা অধধদপতদযয  হ     প  চ      

              প  ১২০  ।           হ     

প  চ      ৪০ (িধি) টি দ শূন্য। 

 

ঙ)    জ           /                      প  

৯৩৩ । 

         ১                প  ২০৮  (চ       

               ,  প  এ     , ই         

ই     )। 

২০৮  প    ১০%  হ     ২১ (এ  )  প        

     । ২০%  হ     ৪৩ (       )   প  প        

জ        ।       ১৪৪ টি দদয ভদে ১০২ টি দ  

পূযদণয প্রস্তাফ  গত ৩১/১০/২০১৭ তাধযদখ ধএধদত 

মপ্রযণ কযা দদে। অফধষ্ট ৪২ টি দদয ভদে ১ জদনয 

এধআয ক্রটি ধফচ্যযধত াংদাধদনয জন্য ফরা দদে। 

অফধষ্ট ৪১ টি দ পূযদণয জন্য ধএধদত ত্র মপ্রযণ 

কযা দে। 

ি) ২ মেধণয মভাট অনুদভাধদত দ ৪৫৫টি। ফতযভাদন 

কভ যযত ১৩২ জন। অফধষ্ট ৩২৩ টি দদয ভদে ২১৩ টি 

দ কাযী ভাজদফা অধপাদযয দ গত 

০৬/০৮/২০১৭ তাধযদখ সৃজন দদে। উক্ত ২১৩ টি দ 

ধফযভান ধনদাগ ধফধধদত  অন্তর্ভ যক্ত কযদনয জন্য 

ধনদাগধফধধ াংদাধদনয কাজ ভন্ত্রণারদ প্রধক্রাধীন।  

* ২ মেণীয ধফধবন্ন কযাটাগধযয ১১০ টি শূন্য দদয ভদে 

১০% ধাদফ ১১ টি দ াংযক্ষণ কযা দদে অফধষ্ট 

১১০-১১=৯৯ টি দদয ভদে  ৫৫ টি দ পূযদণয জন্য  

গত ৩১/১০/১০১৭ তাধযদখ ধএধদত মপ্রযণ কযা দদে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

*অফধষ্ট ৯৯-৫৫=৪৪ টি শূন্য দদয ভদে ২৮ টি দ 

দদান্নধতয জন্য অদক্ষভান। অফধ  ৪৪-২৮=১৬ টি  

দদয প্রস্তাফ মপ্রযদণয জন্য ভাধযিারক, ভাজদফা 

অধধদপতয মক ত্র মপ্রযণ কযা দদে। 

৩ মেধণ: র্ততী মেধণয মভাট অনুদভাধদত দ ৬৪২৬টি। 

ফতযভাদন শূন্য দ ৯৯৮টি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

৩ মেণীয ৭২ টি শূন্য দদ ধনদাদগয ধনধভত্ত 

২৫/০১/২০১৮ তাধযদখ ধনদাগ ধফজ্ঞধপ্ত মদা দদে। 

এোড়া ৩ মেণীয ধফধবন্ন কযাটাগধযয ৪৩৬ টি দদয  

োড়ত্র ২৬/০২/২০১৮ তাধযদখ ভন্ত্রণারদয ১৩১ নম্বয 

স্মাযদক  অধধদপতদয  মপ্রযণ কযা দদে।  

৪       : িতুথ য মেধণয মভাট অনুদভাধদত দ      । 

ফতযভাদন শূন্য দ  ৬ টি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(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 ৪থ য মেধণয কর শূন্য 

দ পূযদণয জন্য ধনদাগ ধফজ্ঞধপ্ত 

ধদদত দফ।  

 

(৩) দদান্নধত ও শূন্যদ পূযদণয 

ারনাগাদ তথ্যাধদ ধফস্তাধযতবাদফ 

আগাভী ভন্ব বায পূদফ য 

প্রান-৩ াখা মপ্রযণ কযদত 

দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 হ প  চ   , 

   জ     

        

অধতধযক্ত ধিফ 

(প্রান) , ধধনয 

কাযী ধিফ 

(প্রান-৬ াখা), 

কভ।  
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                           ০               

       /০ / ০        খ           ২৩২ নম্বয 

স্মাযদক প্রস্তাফ াওা মগদে মায নধথ উস্থান কযা 

দদে ভদভ য বা আদরািনা কযা । 

 

 

 

৬. ফাাংরাদদ জাতী 

ভাজকল্যাণ ধযলদ 
evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i 132 wbD 

B¯‹vUb¯’ wbR¯^ RvqMvq eûZj wewkó  

ÔÔmgvRKj¨vY febÕÕ wbg©v‡Yi Rb¨ MYc~Z© 

Awa`ßi KZ©„K cÖYxZ wWwcwc cieZ©x cÖ‡qvRbxq 

e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q ছ । 

   ৩১.১২.২০১৭     খ                      

             প  চ     হ              

জ        জ     প     এ       হ    চ  

             প                       

       খ       প প   :            

                  হ ।        হ      প প 

প                       হ   ছ। 

ফাাংরাদদ জাতী ভাজকল্যাণ 

ধযলদদয ধনজস্ব জধভদত  

‘‘ভাজকল্যাণ বফন’’ ধনভ যাদনয 

অগ্রগধত ধনধভত ভন্ত্রণারদক 

অফধত  কযদত দফ। 

ধনফ যাী ধিফ, 

ফাাংরাদদ জাতী 

ভাজকল্যাণ ধযলদ।  

৭. মখ জাদদ ধফন 

সুরতান আর-

নাধান  ট্রাস্ট 

(ফাাংরাদদ) 

ধভযপুযস্থ আর-নাধান উচ্চ ধফযারটিদক রাবজনক 

কযায ধফলদ ট্টাদষ্টয ধনফ যাী ধযিারক বা উধস্থত না 

থাকা এ ধফলদ আদরািনা ধন। 

ধভযপুযস্থ আর-নাধান উচ্চ 

ধফযারটিদক রাবজনককযদণ 

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, ভভত্রী 

ধল্প 

১.ভভত্রী ধদল্পয উৎাধদত াধন  ফাজাযজাতকযদণ 

ভাজদফা অধধদপতদযয ধফবাগী ধযিারকগণ াতা 

কযদেন।  

২.অদটাফয মথদক ধডদম্বয-২০১৭ ম যন্ত মুক্তা ধরাংধকাং 

ওাটায ও প্লাধষ্টক ণ্যাভগ্রী ধফনদনয রাব/ক্ষধতয 

ধাফ ধনম্নরূোঃ 

ক). মুক্তা ধরাংধকাং ওাটাযোঃদভাট আ ৩৪,৭০,৫৫১ টাকা 

(দিৌধত্র রক্ষ ত্তয াজায াঁিত একান্ন টাকা)দভাট ব্য 

১৭,৬০,৮৬৯ টাকা (দতয রক্ষ লাট াজায আটত 

ঊনত্তয টাকা) 

মভাট রাব=১৭,০৯,৬৮২ টাকা (দতয রক্ষ ন াজায 

েত ধফযাধ টাকা) 

খ) প্লাধষ্টক ণ্য াভগ্রীোঃদভাট আোঃ৭,১০,৫১৯ টাকা (াত 

রক্ষ দ াজায াঁিত উধন টাকা)দভাট ব্য 

১১,২৮,৯০৯ টাকা (এগায রক্ষ আটা াজায নত ন 

টাকা) মভাট ক্ষধত =৪,১৮,৩৯০ টাকা (িায রক্ষ আঠায 

াজায ধতনত নব্বই টাকা) 

মুনাপাোঃ ১২,৯১,২৯২ টাকা (ফায রক্ষ একানব্বই াজায 

দুইত ধফযানব্বই টাকা) 

বা বাধত ভভত্রী ধদল্পয প্লাধষ্টক ণ্যাভগ্রীদত 

মরাকান ওায অদন্তাল প্রকা কদযন এফাং 

মরাকাদনয  কাযণ অনুন্ধান ও প্লাধষ্টক াভগ্রী রাবজনক 

কযায ধফলদ ধক ধক কযণী তা ধনধ যাযদনয জন্য 

ভন্ত্রনারদয অধতধযক্ত ধিফ (প্রান) এয াদথ 

আদরািনা কদয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ভভত্রী ধদল্পয  ধনফ যাী 

ধযিারকদক ধনদদ যনা মদন।  

(১) ভভত্রী ধদল্পয উৎাধদত াধন 

ফাজাযজাতকযদণ ভাজদফা 

অধধদপতদযয ধফবাগী 

ধযিারকগণ াতা কযদফন।  

 

(২)ধনফ যাী ধযিারক ভন্ত্রণারদয 

অধতধযক্ত ধিফ (প্রান) এয 

াদথ ফদ ভভত্রী ধদল্পয 

উৎাধদত ণ্য াভগ্ররীয ফাজায 

দয ম যাদরািনা কদয প্লাধষ্টক 

াভগ্রী রাবজনক কযায ধফলদ 

মথামথ উদযাগ গ্রণ কযদফন ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধনফ যাী ধযিারক 

(যুগ্মধিফ), াযীধযক 

প্রধতফন্ধী সুযক্ষা ট্রাস্ট, 

ভভত্রী ধল্প। 
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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 উদযাগ গ্রণ কযা দদে। 

জীফন ফীভা কদ যাদযদনয ধফযভান ধরধদত এ ধযদণয 

প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয ফীভা কযদণয ধফলদ সুস্পষ্ট ধনদদ যনা 

না থাকা জীফন ফীভা কদ যাদযন কর্তযদক্ষয নীধত 

ধনধ যাযণী ম যাদ এনধডধড ব্যধক্তদদয ফীভাকযদণয ধফলটি 

ধফদফিনাধীন যদদে। জীফন ফীভা কদ যাদযদনয দে এ 

ধফলদ মমাগাদমাগ যক্ষা কযা দে। এ োড়া ধফধবন্ন ফীভা 

মকাম্পাধনয দে এ ধফলদ মমাগাদমাগ কযা দে। ৫টি 

ফীভা মকাম্পাধনয দে এ ধফলদ আদরািনা দদে। 

তাদদয ধনকট মথদক এনধডধড ব্যধক্তদদয ফীভাকযদণয 

ধরধ ধফলক প্রস্তাফ াওায য যফতী দদক্ষ গ্রণ 

কযা দফ। 

মদদয অটিজভ ও ধনউদযা-

মডদবরদভন্টার প্রধতফন্ধী 

ব্যধক্তদদয স্বাস্থয ও জীফন ঝুঁধক 

হ্রা কদল্প তাদদযদক স্বাস্থয ও গ্রু 

ফীভায আওতা আনায জন্য 

প্রধতদফী মদ বাযত অন্যান্য 

মদদয দৃষ্টান্ত াংগ্র পূফ যক 

উদযাগ গ্রণ কযদত দফ।  

ব্যফস্থানা ধযিারক,  

ধনউদযা-

মডদবরদভন্টার 

প্রধতফন্ধী  সুযক্ষা ট্রাস্ট। 

১০. ধফধফধ 

 

ক. অধডট আধত্ত 

ধনষ্পধত্ত ধফলক; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ.              

ধফলক 

প্রিাযণামূরক 

ক. জানুাধয ২০১৮ ম যন্ত ভাজকল্যান ভন্ত্রণার ও এয 

আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায ফ যদভাট ৯৮৮টি অধনষ্পন্ন অধডট 

আধত্ত যদদে। মাদত জধড়ত অদথ যয ধযভাণ 

৯৭,৫৪,০৮৮৫৯/- টাকা। 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রনার: ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদ জানুাধয 

২০১৮  ভাদ ১০টি অধনষ্পন্ন অধডট আধত্ত যদদে। 

ধিক্ষী বা ১০টি অধনষ্পন্ন অধডট আধত্তয ভদে ০৮ 

টি অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্তয জন্য সুাধয কযা দদে। ম 

মভাতাদফক ধিক্ষী বায সুাধয ম্বধরত জফাফ 

২৭/০২/২০১৮ তাধযদখ অধডট অধধদপতদয মপ্রযণ কযা 

দদে।   

ভাজদফা অধধদপতয: ভাজদফা অধধদপতদয 

জানুাধয ২০১৮ ম যন্ত ৯২২টি অধনষ্পন্ন অধডট আধত্ত 

যদদে। ধিক্ষী বা আফাদনয ধফলটি অধডট 

অধধদপতদয প্রধক্রাধীন। এোড়া ভাজদফা 

অধধদপতদযয অধডট আধত্তগুদরা ধফবাগ ধবধত্তক ধফবাজন 

কদয ধফবাগী ধযিারকদদয ধনকট মপ্রযদণয ধফলটি  

প্রধক্রাধীন। 

জাতী প্রধতফন্ধী উন্নন পাউদেন: জাতী প্রধতফন্ধী 

উন্নন পাউদেন জানুাধয ২০১৮ ম যন্ত ৩৯টি অধনষ্পন্ন 

অধডট আধত্ত যদদে। অধডট আধত্তগুদরা ধনষ্পধত্তয জন্য 

অবযন্তযীণ অধডট কধভটি গঠন কযা দদে এফাং অধডট 

আধত্ত মূ ধনষ্পধত্তয জন্য প্রদাজনী কাম যক্রভ িরভান 

আদে। 

জাতী ভাজকল্যাণ ধযলদ: জাতী ভাজকল্যাণ 

ধযলদ জানুাধয ২০১৮  ম যন্ত ১৭টি অধনষ্পন্ন অধডট 

আধত্ত যদদে। অধনষ্পন্ন ১৭  টি অধডট আধত্তয ভদে ২ 

টি অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্তয রদক্ষয আধত্তকৃত অথ য 

যকাধয মকালাগাদয াংধিষ্ট মকাদড জভা মদা দদে। 

মকালাগাদয টাকা জভাদাদনয প্রভানক াংযুক্ত কদয ২ টি 

অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্তয জন্য অধডট অধধদপতদয জফাফ 

মপ্রযণ কযা দদে। 

খ.                     চ                 

      -২০১৭                            -৬৩ 

    খ  ৩০/০১/২০১৮         হ   ও           

(১) ভন্ত্রণার ও এয আওতাধীন 

দপ্তয/াংস্থায অধডট আধত্ত 

ধনষ্পধত্তয রদক্ষয ধনধভত 

ধিক্ষী ও ধত্রক্ষী বা 

আফান কযদত দফ।  

 

(২)    জ               

      প    হ        ০১ 

    হ                   

    জ      প  চ        

               হ  । 

 

 ৩          প  চ         

      জ   জ              

 প               

     ।  

 ৪  জ                 

        এ   জ     

   জ     প            

 প                  জ  

  h©Ki e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e 

Ges G wel‡q AMÖMwZ gvwmK 

mgšq̂ mfvi c~‡e© gš¿Yvjq †K 

Rvbv‡Z n‡e| 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

খ. মমৌতুক ধনদযাধ ধফলক 

প্রিাযণামূরক কাম যক্রদভয 

অগ্রগধত ধনধভত মপ্রযণ কযদত 

াংস্থা প্রধানগণ ও 

যুগ্মধিফ (ফাদজট ও 

আইধটি), কভ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাধযিারক, 

ভাজদফা 

অধধদপতয,  
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কাম যক্রদভয ভাধক/ 

ভত্রভাধক প্রধতদফদন 

মপ্রযণ াংক্রান্ত; 
 

 

 

 

গ.ধজড়া 

জনদগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নন 
কভ যসূধি াংক্রান্ত; 

 

 

 

 

 
 

 

ঘ.        

   জ             

      

 

 

 

 

                 হ   ছ । 

 

গ.ধজড়া জনদগাষ্ঠীদক আফাদনয ভােদভ পুনফ যাদনয 

জন্য ১০টি মজরায মজরা প্রাকগণদক দু একয জধভ 

অধধগ্রদণয জন্য অধধদপতদযয স্মাযক নাং- ৬০ তাধযখ: 

২২-৩-২০১৭ মমাদগ ত্র মপ্রযণ কযা দধের। অযফধদ 

মকান অগ্রগধত না থাকা পুনযা তাধগদত্র প্রদান কযা 

দদে।  

 

 

 
 

 

ঘ.(১)         প  চ             জ   জ         

  h©µg Zz‡j a‡ib| ‡h mKj wefv‡Mi wefvMxq 

Kvh©vjq GL‡bv fvov Kiv m¤¢e nqwb †mmKj wefvMxq 

Kvh©vjq AvMvgx gvP©-2018 gv‡mi g‡a¨ fvov Kiv 

m¤¢e n‡e g‡g© mswkøó cwiPvjKMY mfvq Rvbvb| 

wefvMxq Kvh©vj‡qi Rb¨ Mvwo, Rbej I wefv‡Mi 

AvIZvaxb Kvh©vj‡qi Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i e`wjmn 

we`¨gvb  Ab¨vb¨ mgm¨vi Dci mfvq we¯ÍvwiZ 

Av‡jvPbv Kiv nq|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঙ.            -         (LDC)             

                                জ          

     এই  জ            ২০-২৫   চ  -২০১৮ ch©šÍ 

          `  প           হ      ছ। এ  

       হ        জ             ও এ       

                                  প           

   প                 ‡`©k †`b|  

দফ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১) ধজড়া জনদগাষ্ঠীদক 

আফাদনয ধফলদ ১০ মজরায 

মজরা প্রাক গদণয াদথ 

মমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ।  

(২) মজরা প্রাকগণ জধভ 

প্রদাদনয ধফলদ অাযগতা 

জানাদর তা  ভন্ত্রণারদক 

অফধত কযদত দফ। 

 

 

 (১)             জ   

        প  চ        জ   জ 

            ১       

(   জ           /     ) 

এ          চ      প    

          প          

                     

      হ  । 

 

(২)         প  চ          

 ও                    

প            এ          

ছ                      

                       

      । 

ঙ.                    ২০-

২৫   চ  -২০১৮ ch©šÍ এই  জ   

        প    জ      জ    

  h©µg MÖnY Ki‡Z n‡e| 

অধতধযক্ত ধিফ 

(কাম যক্রভ),কাধয 

ধিফ (াধনা), 

কভ।  
 

 হ প  চ   , 

   জ     

       ,        

  চ  (      ); 

 প  চ  (     চ-১) 

 

 

 
 

 

 

    চ  

(      ),        

প  চ   , 

   জ     

       । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         চ  

(     ),    

             ও 

        

প  চ     ,     । 

 

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

 

 

 

                            /- 

মভাোঃ ধজ  য যভান 
ধিফ 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার। 
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স্মাযক: ৪১.০০.০০০০.০৩৩.০৬.০২৯.১৬.557 22 dvêyb ১৪২৪ 
06 gvP© ২০১৮ 

ধফতযণ: দ কাম যাদথ য-(দজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয ন) 
 

1. gnvcwiPvjK, mgvR‡mev Awa`dZi, AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi, XvKv| 

2. AwZwi³ mwPe (cÖkvmb/cwiKíbv, Dbœqb I AvBb/cÖwZôvb I cÖwZewÜZv/Kvh©µg), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, 

XvKv| 

3. e¨e¯’vcbv cwiPvjK, RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûkb, RvZxq we‡kl wkÿv †K› ª̀, wgicyi-14, XvKv|  

4. wbe©vnx mwPe, evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`, 132 wbD B¯‹vUb, XvKv| 

5. wbe©vnx cwiPvjK, †kL Rv‡q` web myjZvb Avj-bvwnqvb Uªv÷ (evsjv‡`k), ebvbx, XvKv| 

6. hyM¥mwPe (cÖwZewÜZv/ ev‡RU I e¨e ’̄vcbv, Kvh©µg), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

7. cwiPvjK (cÖkvmb I A_©/Kvh©µg/cÖwZôvb), mgvR‡mev Awa`ßi, †k‡ievsjv bMi, XvKv| 

8. e¨e ’̄vcbv cwiPvjK, wbD‡iv-†W‡fj‡cg›Uvj cÖwZeÜx myiÿv Uªv÷, mgvR‡mev Awa`dZi, AvMviMuvI, XvKv| 

09. wbe©vnx cwiPvjK (hyM¥mwPe), kvixwiK cÖwZeÜx myiÿv Uªv÷, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, †÷kb †ivW, UsMx, MvRxcyi| 

10.cwiPvjK,wefvMxq Kvh©vjq (XvKv/PUªMÖvg/ivRkvnx/Lyjbv/ wm‡jU/ewikvj/iscyi/gqgbwmsn) mgvR‡mev Awa`dZi| 

11. DcmwPe (mKj),DccÖavb (cwiKíbv I Dbœqb), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

12. wmwbqi mnKvix mwPe/mnKvix mwPe (mKj), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

13. wmwbqi mnKvix cªavb/mnKvix cÖavb (cwiKíbv I Dbœqb kvLv-1/2), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

14. cÖavb wnmveiÿY Kg©KZ©v, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, wmwRG feb (4_© Zjv), †m¸bevwMPv, XvKv| 

15. wnmveiÿY Kg©KZ©v, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

16. wm‡÷g Gbvwjó, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv (তাঁদক        -২০১৮  ভাদয ভাধক ভন্ব বায কাম যধফফযণী 

ভন্ত্রণারদয ওদফাইদট প্রকাদয অনুদযাধ)| 

17. cÖkvmwbK Kg©KZ©v (mKj), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

  
 
* াং  ষ্ট করদক ১৫   চ  -২০১৮ এয ভদে ভন্ব বায ধদ্ধা    আদরাদক গৃীত কাম যক্রভ ও অগ্রগধত প্রধতদফদন প্রান-৩ অধধাখা 

মপ্রযণ কযায ধনধভত্ত ধনদদ যক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

      /- 

ধজ.এভ. আককাি মাদন 
উধিফ (প্রান-৩ াখা) 

মপান: ৯৫১৫৫৩৪ 
E-mail: parliament_mosw@yahoo.com 

 
জ্ঞাতাদথ য 
১। ধিদফয একা  ধিফ (ধধনয কাযী ধিফ), ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ধিফার, ঢাকা। 
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