
 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবতবফদন ছক 
 
ভন্ত্রণারয়/বফবাবগয নাভ       : তথ্য ভন্ত্রণারবয়য আওতাধীন ফাাংরাবদ চরবিত্র হন্সয হফার্ ি, ঢাকা।  

আওতাধীন অবধদপ্তয/াংস্থায াংখ্যা   : 
প্রবতবফদনাধীন ফছয        :  ২০১৫-১৬     প্রবতবফদন প্রস্তুবতয তাবযখ : ২৮-০৬-২০১৫  
 

(১) প্রাবনক    
 

১. ১ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাবজবে)  
াংস্থায স্তয অনুবভাবদত 

দ 

পূযণকৃত  

দ 

শূন্যদ ফছযবববিক াংযবিত 

(বযবেননকৃত) অস্থায়ী 

দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 
 

     

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/

াংযুক্ত অবপ (হভাে 

দ াংখ্যা) 

 

ফাাংরাবদ চরবিত্র 

হন্সয হফার্ ি, ঢাকা।  

 

 

 
৩৩ 

 

 

 
১৭ 

 

 

 
১৬ 

 

 

 
১ 

অনুমভোদদত মদয অদতদযক্ত ০৩ (দতন)টি মদ (দযচ্ছন্নতো 

কভী-২, দনযোত্তো প্রযী-১) দতনজন কভ মচোযী কভ মযত আমছন। 

তোমদয চোকুদয ভোদিয মে ঐফ মদয দফলুদি ঘটমফ।  

 
দনজস্ব দনময়োগদফদধ প্রণয়মনয জন্য জনপ্রোন ভন্ত্রণোরময়য 

প্রোদনক উন্নয়ন ংক্রোন্ত দচফ কদভটিয সুোদযম ম্মদত 

জ্ঞোমনয জন্য ফোংরোমদ োফদরক োদব ম কদভমন প্রপ্রযণ 

কযো ময়মছ। সুোদযটি ফোংরোমদ োফদরক োদব ম 

কদভমনয দভটিং এ উস্থোমনয অমক্ষোয় যময়মছ। 

দনময়োগদফদধ প্রণীত মর শূন্য মদ জনফর দনময়োমগয উমযোগ 

প্রনয়ো মফ।  

হভাে ৩৩ ১৭ ১৬ ১  
 

* অনুবভাবদত হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাবভ উবেখ কযবত বফ। 

         

১.২ শূন্যবদয বফন্যা  

অবতবযক্ত 

বচফ/তদূর্ধ্ি দ 

হজরা 

কভ িকতিায দ 

অন্যান্য ১ভ 

হেবণয দ 

২য় হেবণয 

দ 

৩য় হেবণয 

দ 

৪থ ি হেবণয 

দ 

হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x 
 

x 
 

x 
 

১ ১১ ৪ ১৬ 

১.৩ অতীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/াংস্থা -প্রধান/তদূর্ধ্ি) শূন্য থাকবর  

 তায তাবরকা : প্রবমাজয নয়। 

 

১.৪       শূন্যদ পূযবণ ফড় যকবভয হকান ভস্যা থাকবর তায ফণ িনা :  

 দনজস্ব দনময়োগদফদধ প্রণয়মনয কোজটি দচফ কদভটিমত প্রপ্রযমণয জন্য প্রোদনক ভন্ত্রণোরময় প্রদক্রয়োধীন যময়মছ। 

দনময়োগদফদধ প্রণীত মর শূন্য মদ জনফর দনময়োগ প্রদয়ো ম্ভফ মফ। 

 

১.৫       অন্যান্য বদয তথ্য  : 

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে হথবক যাজস্ব ফাবজবে স্থানান্তবযত 

বদয াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে হথবক যাজস্ব ফাবজবে  

স্থানান্তবযয  জন্য প্রবিয়াধীন বদয াংখ্যা 

১ ২ 

x x 

 

চরভান াতা-২ 



 

োতো-২ 

১.৬ বনবয়াগ/বদান্নবত প্রদান  

প্রবতবফদনাধীন বছরে বদান্নবত নতুন বনবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 
কভ িকতিা কভ িচাযী হভাে কভ িকতিা কভ িচাযী হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x x x x  

 
১.৭ ভ্রভণ/দযদ মন (প্রদম)  

ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদবনয াংখ্যা) 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/হোর 

এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প দযদ মন x x x x 

োফ মতয চট্টগ্রোমভ ভ্রভণ x x x x 
 

১.৮ ভ্রভ ণ/বযদ িন (বফবদব) 
ভ্রভণ/বযদ িন 

 (হভাে বদবনয াংখ্যা) * 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

হোর এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

x x x x  
 

১.৯    উবযাক্ত ভ্রভবণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদ িন প্রবতবফদন দাবখবরয াংখ্যা  : প্রবমাজয নয়। 

 

(২) অবর্ে আবি  
 

২.১  অবর্ে আবি াংিান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৫ হথবক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত) 
(োকায অঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

িবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূবয  

নাভ 

অবর্ে আবি ব্রর্ববে 

জফাবফয 

াংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত অবর্ে আবি অবনষ্পন্ন অবর্ে আবি 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 
াংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

(১) ফাাংরাবদ 

চরবিত্র হন্সয 

হফার্ ি, ঢাকা।  

৫টি ০.০০০০৯৬ ৫টি ৩টি ০.০০০০২১ ২টি ০.০০০০৭৫ 

ফ িবভাে ৫টি ০.০০০০৯৬ ৫টি ৩টি ০.০০০০২১ ২টি ০.০০০০৭৫ 

 
 

২.২  অবর্ে বযবাবে ি গুরুতয/ফড় যকবভয হকান জাবরয়াবত/অথ ি আত্মাৎ, অবনয়ভ ধযা বড় থাকবর হফ হকমূবয 

তাবরকা  : প্রবমাজয নয়। 

 

(৩) শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এ্ফাং অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরত াংখ্যা)  

প্রবতবফদনাধীন অথ ি-বছরে 

(২০১৫-১৬) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/ 

াংস্থামূব পুবিভূত হভাে 

বফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা 

প্রবতবফদনাধীন বছরে বনষ্পবিকৃত  ভাভরায াংখ্যা অবনষ্পন্ন  বফবাগীয় ভাভরায 

াংখ্যা চাকুবযচ্যযবত/ 

ফযখাস্ত  

অব্যাবত  অন্যান্য দণ্ড হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

x x x x x x 
 

চরভান াতা-৩ 

 

 

 



 

াতা-৩ 

 

(৪) যকায কর্তিক/যকাবযয বফরুবি দাবয়যকৃত ভাভরা (০১ জুরাই ২০১৫ হথবক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত) 
 

যকাবয ম্পবি/স্বাথ ি যিাবথ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/আওতাধীন 

াংস্থামূ কর্তিক দাবয়যকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এ্য 

বফরুবি দাবয়যকৃত বযে 

ভাভরায াংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয 

হিবত্র যকাবযয বফরুবি 

দাবয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা 

দাবয়যকৃত হভাে 

ভাভরায াংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত হভাে 

ভাভরায াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

x ৪টি - (৬৬+৪) = ৭০টি ৪টি 

 

 (৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        হদবয অবযন্তবয প্রবিণ (০১ জুরাই ২০১৫ হথবক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত) 
 

প্রবিণ কভ িসূবচয হভাে াংখ্যা ভন্ত্রণারয় এ্ফাং আওতাধীন াংস্থামূ হথবক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা  

১ ২ 

৪ ৮ জন। 
 

1. Training in Budgeting and Accountings System (TIBAS)15 - ২ জন 

2. National Portal Framework - ২ জন 

3. e-gp Systems organization Admin - ২ জন 

4. Focal Point Officer (Law) - ২ জন 
 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয কর্তিক প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয (২০১৫-১৬) হকান ইন-াউজ প্রবিবণয আবয়াজন কযা 

বয় থাকবর তায ফণ িনা :  

 

িবভক নাং প্রবিবণয ববযানাভ  প্রবিবণয তাবযখ প্রবিবণয ভয় 

০১ বর্বজোর নবথ ব্যফস্থানা   ১৭-০২-২০১৬ কার ১১:০০ ো হথবক দুপুয ১২:০০ ো। 

০২ বর্বজোর নবথ ব্যফস্থানা   ২৪-০২-২০১৬ কার ১১:০০ ো হথবক দুপুয ১২:০০ ো। 
০৩ চরবিত্র াটি িবপবকন আইন ২৫-০২-২০১৬ কার ১১:০০ ো হথবক দুপুয ১২:০০ ো। 
০৪ ইবনাববন টিভ কর্তিক ই-পাইবরাং ০৯,১২,১৩ জুন, ২০১৬ কার ১০:০০ ো হথবক বফকার ৫:০০ ো। 

০৫ ভাভরা বযচারনা াংিান্ত  আগে/২০১৫ কার ১১:০০ ো হথবক দুপুয ১২:০০ ো। 

   

৫.৩   প্রবিণ কভ িসূবচবত কভ িকতিা/কভ িচা যীহদয অাংগ্রণ ফা ভবনানয়বনয হিবত্র ফড় যকবভয হকান ভস্যা থাকবর 

 তায ফণ িনা  :  জনফর াংকে।   
 

৫.৪   ভন্ত্রণারবয় অন্- দ্য-জফ হেবনাং (OJT)-এ্য ব্যফস্থা আবছ বক-না; না থাকবর অন্-দ্য-জফ হেবনাং আবয়াজন  কযবত 

 ফড় যকবভয হকান অসুবফধা আবছ বক-না? : প্রবমাজয নয়।  
 

৫.৫      প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয (০১ জুরাই ২০১৫ হথবক ৩০ জুন ২০১৬  ম িন্ত) প্রবিবণয জন্য বফবদ গভনকাযী 

 কভ িকতিায াংখ্যা : ০১ জন (বাই হচয়াযম্যান)।   
 

(৬)  হবভনায/ওয়াকি াংিান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৫ হথবক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত) 
হদবয অবযন্তবয হবভনায/ওয়াকিবয াংখ্যা হবভনায/ওয়াকিব অাংগ্রণকাযীবদয াংখ্যা 

১ ২ 

x x 

চরভান াতা-৪ 

 

 

 

 



 

 

াতা-৪ 

 

(৭) তথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোয স্থান (০১ জুরাই ২০১৪ হথবক ৩০ জুন ২০১৫ ম িন্ত) 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূব 

কবম্পউোবযয হভাে 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূব ইন্টাযবনে 

সুবফধা আবছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

াংস্থামূব ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

আবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূব ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

আবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূব 

কবম্পউোয প্রববিত জনফবরয 

াংখ্যা 

কভ িকতিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৫টি  যাঁ যাঁ নাই ০৭ ০৬ 
 

(৮)   যকাবয প্রবতষ্ঠানমূবয আবয়য রবযাাং/মুনাপা/আদায়কৃত যাজস্ব হথবক যকাবয হকালাগাবয জভায বযভাণ  

(অথ ি বফবাবগয জন্য)  

(োকায অঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ হ্রো(-)/বৃদিয (+) োয 

রক্ষযভোত্রো প্রকৃত অজমন রক্ষযভোত্রো প্রকৃত অজমন রক্ষযভোত্রো প্রকৃত অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যোজস্ব 

আয় 

ট্যোক্স প্রযদবদনউ x x x x x x 
নন-ট্যোক্স প্রযদবদনউ ০.৪১৭০ ০.৪৬৭৪ ০.৩০১০ ০.৪৭৯১ (+) (+) 

উদ্বৃত্ত (ব্যফোদয়ক আয় প্রথমক) x x x x x x 
রবযোং দোমফ x x x x x x 

 

(৯) প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছহয ম্পাবদত উবেখবমাগ্য কাম িাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে    
 

৯.১  প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয নতুন আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন কবয থাকবর তায তাবরকা : প্রবমাজয নয়। 

 

৯.২ প্রবতবফদনাধীন অথ ি-ফছবয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফবর 
 

(ক) চরদিত্র  প্রন্সয ংক্রোন্ত কোম মক্রভ: 
 

■ ফোংরোমদ চরদিত্র প্রন্সয প্রফোমড ম প্রদী-দফমদী ফ মপ্রকোয ফোদণদজযক  অফোদণদজযক ফোংরো  ইংমযজী এফং আভদোনীকৃত 

চরদিত্রমূ ফোংরোমদম প্রদ মমনয জন্য প্রন্সয কযো  ময় থোমক।  
 

■  ২০১৫-২০১৬ অথ ম ফছময 2৮ জুন ম মন্ত 76টি পূণ মদদঘ ময ফোংরো, ৫9টি পূণ মদদঘ ময ইংমযদজ, ৩৭টি স্বল্পদদঘ ময ফোংরো, ২টি প্রোভোণ্য 

চরদিত্র, ৬০টি ফোংরো চরদিমত্রয প্রেইরোয এফং ১৮টি দফজ্ঞোনদচত্র প্রন্সয কযো ময়মছ। এয ভমে 74 টি পূণ মদদঘ ময ফোংরো, 

59টি পূণ মদদঘ ময ইংমযদজ, 37টি স্বল্পদদঘ ময ফোংরো, 60টি ফোংরো প্রেরোয  এফং 18টি দফজ্ঞোনদচমত্রয অনুকূমর প্রন্সয নদত্র 

জোদয কযো ময়মছ। 
 

■  ফদণ মত ভময়  ৫টি পূণ মদদঘ ময ফোংরো  চরদিত্র  জনোধোযমণয ভমে প্রদ মন উমমোগী নয় ভমভ ম প্রন্সয আমফদনত্র ফোদতর 

প্রঘোলণো কযো য়।  ফোদতরকৃত চরদিত্রগুমরোয ভমে প্রময়োজনীয় ংমোধন/ংমমোজমনয  য ৩টি চরদিমত্রয প্রন্সয নদত্র 

জোদয কযো ময়মছ।  
 

■  এছোড়ো এ ভময় দফদবন্ন চরদিত্র উৎমফয জন্য প্রভোট ১ ৬৪টি দফমদদ চরদিত্র যীক্ষণপূফ মক দফমল প্রন্সয নদত্র জো দয 

কযো ময়মছ।  
 

■  135টি চরদিমত্রয প্রোস্টোয অনুমভোদন প্রদয়ো ময়মছ।  
 

■ আইনশৃঙ্খরো যক্ষোকোযী ফোদনী কর্তমক  প্রদময দফদবন্ন স্থোন প্রথমক জব্দকৃত ৩টি চরদিমত্রয ৪টি দপ্রন্ট দফজ্ঞ আদোরমতয 

দনমদ মম যীক্ষো কময ভতোভমতয জন্য এ দিময প্রপ্রযণ কযো ময়দছর । দযপ্রপ্রদক্ষমত চরদিমত্রয দপ্রন্টগুমরো যীক্ষো কময 

ংদিষ্ট থোনোয় ভতোভত প্রদোন কযো ময়মছ। 
চরভান াতা-৫ 

 



 

াতা-৫ 

(খ)     দযদ মনকৃত প্রজরোয নোভ  প্রভোট দমনভো মরয ংখ্যো : 
 

 ঢোকো, নোযোয়ণগঞ্জ, গোজীপুয, ভোদনকগঞ্জ, নযদংদী, টোংগোইর, দযোজগঞ্জ, ফগুড়ো, জয়পুযোট, গোইফোন্ধো, প্রযপুয, 

ভয়ভনদং, জোভোরপুয, যংপুয, দদনোজপুয, রোরভদনযোট, নীরপোভোযী, োফনো, যোজোী, চোোইনফোফগঞ্জ, নগাঁ, ঞ্চগড়, 

ঠোকুযগাঁ, খুরনো, মমোয, কুদষ্টয়ো, োতক্ষীযো, প্রভমযপুয, পদযদপুয, ভোদোযীপুয, যীয়তপুয, প্রগোোরগঞ্জ, দফ-ফোড়ীয়ো, দকমোযগঞ্জ, 

দমরট, প্রভৌরবীফোজোয, দফগঞ্জ, কুদভল্লো, প্রপনী, রক্ষ্মীপুয, প্রনোয়োখোরী, চট্টগ্রোভ, কক্সফোজোয, ফোন্দযফোন, ফদযোর, প্রবোরো, দমযোজপুয 

 টুয়োখোরী প্রজরোয ৩৫৩টি দমনভো র দযদ মন কযো ময়মছ।  
 

(গ) দযদ মন কোম মক্রভ : 
 

 ফতমভোমন চরদিত্র প্রন্সযদ আইন  দফদধ কমঠোযবোমফ প্রময়োগ কযো মচ্ছ। দযদ মন কোম মক্রভ প্রজোযদোয কযো ময়মছ। 

দযদ মকগণ ভোঠ ম মোময় দনয়দভতবোমফ দযদ মমন মোমচ্ছন। চরদিত্র দমল্পয সুষ্ঠু দযমফ ফজোয় যোখোয স্বোমথ ম আইন  দফদধ 

রংঘনকোযী চরদিত্রগুমরোয দফরুমি দফদধ প্রভোতোমফক দফদবন্ন দমক্ষ গ্রণ কযো ময়মছ।  

 

 চরদিমত্র প্রন্সযদফীন অিীর গোন  দৃশ্য ংমমোজন কময প্রদ মন কযোয দোময় কুদভল্লো প্রজরোয প্রকোতয়োরী ধোনোধীন ‘রুোরী’ 

দমনভো র প্রথমক ‘‘প্রপযোযী আোভী ’’; দফ-ফোড়ীয় প্রজরোয আশুগঞ্জ ধোনোধীন ‘প্রভঘনো’ দমনভো র প্রথমক ‘‘অড মোয’’; খুরনো 

ভোনগযীয ‘প্রোোইটি’ দমনভো র প্রথমক ‘‘ট দরডোয’’ এফং ‘জনতো’ দমনভো র প্রথমক ‘‘প্রতমযো োন্ডো এক গুন্ডো ’’  ; নোযোয়ণগঞ্জ 

প্রজরোয প্রোনোযগাঁ ধোনোধীন ‘রোবরী’ দমনভো র প্রথমক ‘‘রোলু কোই’’, একই থোনোয ‘আভন্ত্রণ’ দমনভো র প্রথমক ‘‘Sexy Girl & 

Dimention’’, দদিযগঞ্জ থোনোধীন ‘যংধনু’ দমনভো র প্রথমক ‘‘ঘোড় প্রতড়ো’’, ‘স্বণ মো ভর’ দমনভো র প্রথমক ‘‘প্রচনো জোনো ত্রু ’’, 

‘যোজ ভর’ দমনভো র প্রথমক ‘‘দফলোক্ত প্রচোখ’’; প্রপনী প্রজরোয ‘দুরোর’ দমনভো র প্রথমক ‘‘চোদন্দ গযভ’’; গোজীপুয প্রজরোয ‘ঊল্কো’ 

দমনভো র প্রথমক ‘‘টোইমটরদফীন ইংমযদজ ছদফ ’’; জয়পুযোট প্রজরোয ‘নোজভো’ দমনভো র প্রথমক ‘‘প্রকয়োভত’’; ঢোকো প্রজরোয 

োবোযস্থ ‘দউদর’ দমনভো র প্রথমক ‘‘টোইমটরদফীন ইংমযদজ  দন্দী ছদফ ’’ এফং ঢোকো ভোনগযীয ‘যোদজয়ো’ দমনভো র প্রথমক 

‘‘অোন্ত প্রভময় ’’, ‘ছন্দ’ দমনভো র প্রথমক ‘‘প্রভময় অযণ ’’, ‘আজোদ’ দমনভো র প্রথমক ‘‘ঘোড় প্রতড়ো ’’, ‘ভোনী’ দমনভো র 

প্রথমক ‘‘বোড়োমট খুনী’’ চরদিত্রগুমরো জব্দ কযোয জন্য এ দিয প্রথমক ংদিষ্ট থোনোয় জব্দত্র প্রপ্রযণ কযো ময়মছ।  

 

 এছোড়ো অনুমভোদনদফীন প্রোস্টোয  দ্বোযো প্রচোযকোম ম চোরোমনোয দোময়  ৯টি চরদিমত্রয প্রমমোজকমক ব্যোখ্যো তরফ কময তকম 

কযো ময়মছ। চরদিমত্র অিীরতো, প্রন্সযদফীন চরদিত্র এফং চরদিমত্রয অিীর দৃশ্য  অিীর প্রচোয োভগ্রীয দফরুমি ফোংরোমদ 

চরদিত্র প্রন্সয প্রফোড ম তৎয যময়মছ। 
 

(ঘ) যোজস্ব আয়  : 
 

ফোংরোমদ চরদিত্র প্রন্সয প্রফোড ম যকোমযয একটি গুরুত্বপূণ ম কয-ব্যদতত যোজস্ব আদোয়কোযী প্রদতষ্ঠোন। ২০১ ৫-২০১৬ অথ ম 

ফছময ২৮ জুন ম মন্ত চরদিত্র প্রন্সয  স্ক্রীদনং দপ ফোফদ = ৪৬,৭৪,০০০/-(দছচদল্ল রক্ষ চুয়োত্তয োজোয) টোকো যোজস্ব আয় ময়মছ।  
 

(ঙ)  দডদজটোর ফোংরোমদ  আইদটি  উন্নয়ন :  
 

 ফর্তভান সযকারযয অন্যর্ভ রক্ষ্য ডিডিটার ফাাংরারে ও আইডসটি সাংক্রান্ত উন্নয়রনয েরক্ষ্ ডিরসরফ এ বফারি তয কভ তকর্তা 

ও আইডসটি সম্পৃক্ত কভ তচাযীরেয কডম্পউটাযডবডিক জ্ঞান ও ফাস্তফডবডিক প্রডক্ষ্ণ প্রোন কযা িরয়রে। এোড়াও ডনিস্ব িাইনাডভক 

ওরয়ফ সাইট চালুসি ইন্টাযরনট সাংরমাগ বনয়া িরয়রে। এোড়াও এ বফারি তয Citizen Charter, কাম তক্রভ সাংক্রান্ত র্থ্য, উাি এ 

েপ্তরযয ওরয়ফ সাইট www.bfcb.gov.bd বর্ সডন্নরফডর্ কযা িরয়রে। ওরয়ফ সাইটটি প্রডর্ডনয়র্ আরিট কযা িরে। 

ডিডিটার নডি নম্বরযয ব্যফিায শুরু কযা িরয়রে এফাং ই-পাইডরাং প্রফর্তরনয িন্য প্ররয়ািনীয় প্রডক্ষ্ণ গ্রিণ কযা িরয়রে। প্রধানভন্ত্রীয 

কাম তাররয়য এটুআই প্রকল্প বিবক ইউিায আইডি ও াসওয়াি ত াওয়ায য ই-পাইডরাং কাম তক্রভ শুরু কযা িরফ। এোড়াও e-GP 

Systems organization Admin য এ দিমযয ২ জন কভ মকতমো প্রদক্ষণ গ্রণ কমযমছন। বদফষ্যমত ই-প্রটন্ডোদযং এয য 

প্রময়োজনীয় প্রদক্ষণ গ্রণ কময ই-প্রটন্ডোদযং ব্যফস্থো চোলু কযো মফ।  

 

(চ) জোতীয় চরদিত্র পুযস্কোয-২০১ ৪ : 
 

 ফোংরোমদ চরদিত্র প্রন্সয প্রফোড ম জোতীয় চরদিত্র পুযস্কয-২০১ ৪ প্রদোন উরমক্ষ গঠিত জুদয প্রফোড মমক োদচদফক োয়তো 

প্রদোন কমযমছ। এ ভয় প্রফোমড ম পুযস্কোমযয জন্য জভোকৃত ৩০টি চরদিমত্রয দস্ক্রদনং কযো য়। পুযস্কোয ফোছোই এয কোমজ োয়তো 

প্রদোমনয োোোদ প্রফোড ম পুযস্কোমযয জন্য চূড়ো ন্তবোমফ দনফ মোদচত ২ ৬টি কযোটোগদযয ২ ৯টি োইমটন প্রণয়ন  দবদড দিদং প্রস্ত্ত্তত 

কযো য়।  

চরভান াতা-৬ 

http://www.fcb-bd.org/


 

াতা-৬ 

 
৯.৩       ২০১৫-১৬ অথ ি-ফছবয ভন্ত্রণারবয়য কাম িাফবর ম্পাদবন ফড় যকবভয হকান ভস্যা/ঙ্কহেয আঙ্কা কযা বর  তায 

বফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃবতয ভস্যা/ঙ্কে উবেবখয প্রবয়াজন হনই; উদাযণ: দ সৃজন, শূন্যদ পূযণ ইতযাবদ) 

  

 ফোংরোমদ চরদিত্র প্রন্সয প্রফোমড ময অনুমভোদদত দংখ্যো ৩৩টি। এযভমে ২য়, ৩য়  ৪থ ম প্রেদণয প্রভোট ১৬টি দ শূন্য 

যময়মছ। দনজস্ব দনময়োগদফদধ নো থোকোয় শূন্য মদ জনফর দনময়োগ প্রদয়ো ম্ভফ মচ্ছ নো। ফোংরোমদ চরদিত্র প্রন্সয প্রফোমড ময 

কভ মকতমো/কভ মচোযী দনময়োগদফদধভোরো, ২০১৫ প্রণয়মনয রমক্ষয জনপ্রোন ভন্ত্রণোরময়য প্রোদনক উন্নয়ন ংক্রোন্ত দচফ কদভটিয 

সুদয ফোংরোমদ যকোদয কভ মকদভন দচফোরময় প্রপ্রযণ কযো ময়মছ। সুোদযটি ফোংরোমদ যকোদয কভ মকদভন দচফোরময়য 

দভটিংএ উস্থোমনয অমক্ষোয় যময়মছ। দনময়োগ দফদধভোরো প্রণীত মর শূন্যমদ জনফর দনময়োগ প্রদয়ো ম্ভফ মফ।  

 

(১০)    ভন্ত্রণারবয়য উবেশ্য াধন াংিান্ত   

10.1 ২০১৫-১৬ অথ ি-ফছবযয কাম িাফবরয ভাধ্যবভ ভন্ত্রণারবয়য আযি উবেশ্যাফবর বন্তালজনকবাবফ াবধত বয়বছ বক?  

 

■ প্রন্সয ংক্রোন্ত আইন, দফদধ  নীদত ঠিক প্রদতোরমনয ভোেমভ চরদিমত্রয প্রন্সয কোম মক্রভ দযচোরনো, দযদ মন কোম মক্রভ 

প্রজোযদোয  টোস্কমপো ম গঠন কযোয ভোেমভ চরদিত্র দল্পমক অংস্কৃদত, অ িীরতো  মূল্যমফোমধয অফক্ষয় প্রথমক যক্ষো 

কযোয জন্য কোম মকয দমক্ষ গ্রণ কযো ময়মছ। এয পমর োযোমদময অদধকোং দমনভো মর অোরীন  প্রন্সযদফীন 

দৃশ্য চরদিত্র প্রদ মন ফন্ধ এফং সুস্থ  রুদচীর চরদিমত্রয আইনোনুগ প্রদ মন দনদিত কযো ম্ভফ ময়মছ।  

 

■ জোতীয় চরদিত্র পুযস্কোয- ২০১৪ প্রদোমনয রমক্ষয গঠিত জুদয প্রফোড মমক ফোংরোমদ চরদিত্র প্রন্সয প্রফোড ম কর্তমক োদচদফক 

োয়তো প্রদোন, এ উরমক্ষ প্রকোদত স্মযদণকোয় প্রটক্সট যফযো এফং পুযস্কোয প্রদোন অনুষ্ঠোমনয জন্য দবদড দিদং  

োইমটন প্রণয়ন কযো ময়মছ। এয পমর জোতীয় চরদিত্র পুযস্কোয- ২০১৪ প্রদোন পরবোমফ ম্পন্ন কযমত োয়ক ভূদভকো 

োরন কমযমছ প্রন্সয প্রফোড ম।   

 

১০.২   উবেশ্যাফবর াবধত না বয় থাকবর তায কাযণমূ   :   প্রবমাজয নয়। 

১০.৩   ভন্ত্রণারবয়য আযি উবেশ্যাফবর আযও দিতা ও াপবল্যয হঙ্গ াধন কযায রবিয হম ফ ব্যফস্থা/দবি গ্রণ 

কযা হমবত াবয, হ ম্পবকি ভন্ত্রণারবয়য সুাবয :  

 

অনুবেদ ১১-২৪ প্রবমাজয নয়।  

 

 

  

  

       ববনয়য বচফ/বচবফয স্বািয: 

       নাভ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


