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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম-                    Bbw÷wUDU        

প্রবিহিদনাধীন িছর   ২০১৫-১৬                          প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ-১৩/০৭/২০১৬   :   

 

(১) প্রশাসবনক    

 

১. ১ কম িকি িা/কম িচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ িছরবভবিক সংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 

 

     

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত 

অবিস (মমাে পদ সংখ্যা) 

৫৯ ৫৭ ২ ৯ ৫          

       

      

             

       

মমাে      

 

* অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাহম উহেখ করহি েহি। 

         

১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস  

অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

মজলা 

কম িকি িার পদ 

অন্যান্য ১ম 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর 

পদ 

৩য় মেবণর 

পদ 

৪র্ ি মেবণর 

পদ 

মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 ২    ২ 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (st r at egi c) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য 

র্াকহল িার িাবলকা 

 

১.৪       শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা  

 

১.৫       অন্যান্য পহদর িথ্য  

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে স্থানান্তবরি 

পহদর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে  

স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্যা 

১ ২ 

 

 

 

* মকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন  নাই। 

 

 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন  ছ   পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 
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কম িকি িা কম িচারী মমাে কম িকি িা কম িচারী মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 
      

 

১.৭ ভ্রমণ/পবরদশ িন (মদহশ)  

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(মমাে বদহনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/মেশাল 

এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন     

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ    
 

 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ) 

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (মমাে বদহনর সংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেশাল এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     

 

* কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 

১.৯    উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যা 

 

(২) অবিে আপবি  

 

২.১  অবিে আপবি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 

(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবিে আপবি ব্রিবশহে 

জিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবিে আপবি অবনষ্পন্ন অবিে আপবি 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(মকাটি োকায়) 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(মকাটি োকায়) 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(মকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

         

         

                   সি িহমাে 

 
 

২.২  অবিে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর মকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল মসসি 

মকসসমূহের িাবলকা   

 

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি- ছ   প্রবিহিদনাধীন  ছ   বনষ্পবিকৃি  মামলার সংখ্যা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 
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(২০১৫-১৬) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূহে পুবিভূত ি মমাে 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা 

চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অব্যােবি  অন্যান্য দণ্ড মমাে মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহি দাহয়রকৃি 

বরে মামলার সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মিহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা 

দাহয়রকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি মমাে 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

 (৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  

  

৫.১        মদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

 

প্রবশিণ কম িসূবচর মমাে সংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে মর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা  

১ ২ 

১২ ৪১৬ 

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (২০১৫-১৬) মকান ইন-োউজ প্রবশিহণর আহয়াজন 

করা েহয় র্াকহল িার িণ িনা: Bbw÷wUDU‡Ui      Kg©Pvix‡`i    ১  ও ২  Bb            

                       ছ  

   

৫.৩   প্রবশিণ কম িসূবচহি কম িকি িা/কম িচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর মিহে িড় রকহমর মকান সমস্যা 

র্াকহল িার িণ িনা  :             

 

৫.৪   মন্ত্রণালহয় অন্-দ্য-জি মেবনং (OJT)-এ্র ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্য-জি মেবনং আহয়াজন 

করহি িড় রকহমর মকান অসুবিধা আহছ বক-না:               

 

৫.৫   প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর জন্য বিহদশ              

গমনকারী কম িকি িার সংখ্যা:০৩ (   )       

 

 

(৬)  মসবমনার/ওয়াক িশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াক িশহপর সংখ্যা মসবমনার/ওয়াক িশহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্যা 

১ ২ 
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(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৫ মর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহরর মমাে 

সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ইন্টারহনে 

সুবিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোর প্রবশবিি 

জনিহলর সংখ্যা 

কম িকি িা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৭০            ২ ১০ 

 

 

 

 

(                ) 

        (     ) 

       -৯৫৭৪০৯৯ (    ) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


