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ফাণী 

আদৄর্নও বযতায অগ্রমাত্রা ভৄদ্রণ  প্রওানায গুরুত্ব অনস্বীওাম ি। ভানফ বযতায সুর্তওাকায ফরা  ভৄদ্রণ ব্যফস্থাদও। ঞ্চদ 

তাব্দীদত ভৄদ্রণমন্ত্র আর্ফষ্কায ায য তথদও  অদ্যফর্ধ াযার্ফদে  তালনভৄি আদৄর্নও ভাচ র্ফর্নভ িাদণ ভৄদ্রণ  প্রওানা অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভওা ারন ওদয আদঙ। 

তথ্যপ্রার্প্তয অর্ধওায ওর নাকর্যদওয অন্যতভ তভৌর্রও অর্ধওায। ওল্যাণভরও যাষ্ট্র র্ফর্নভ িাদণ স্বচ্ছতা  চফাফর্দর্তা 

র্নর্িতওযণ অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি র্নাভও মায চন্য তদথ্যয াংযক্ষণ এফাং তদথ্যয অফাধ প্রফা আফশ্যওী। এই রদক্ষযদও াভদন তযদঔ 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদযয ম্পার্দত ওাম িাফরী , অনুর্ফবাকভদয ওাম িক্রভ এফাং বর্ফষ্যৎ ওভ ির্যওল্পনা ইতযার্দ 

তথ্যার্দ ফার্ল িও প্রর্তদফদন আওাদয প্রওার্ত দচ্ছ তচদন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত।  

আদৄর্নও মন্ত্রার্তয ক্র  ব্যফাদযয ভাধ্যদভ আভাদদয  ভৄদ্রণ  প্রওানা ব্যফস্থা এও কর্তয ঞ্চাযণ দদঙ তমটি প্রর্তটি তক্ষদত্র 

বালা  জ্ঞাদনয ম্প্রাযদণ নফ র্দকদন্তয উদন্ল খটিদদঙ। ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয যওার্য, 

আধা-যওার্য, স্বাত্তার্ত প্রর্তষ্ঠাদনয র্নতযওভ ি র্যঘারনা ব্যফাম ি অতযাফশ্যওী পযভ ভৄদ্রণ াংর্িষ্ট মাফতী ওাম িার্দ ম্পাদন 

এফাং যওার্য অর্পভদ তেনাযী াভগ্রী যফযাদ এফাং চনগুরুত্বপূণ ি এফাং তকানী ভৄদ্রণ াংক্রান্ত ওাচ ওদয আদঙ।  

ভৄদ্রণ  প্রওানা র্ক্ষা  বযতা র্ফওাদয তভৌর্রও র্ফল। আদৄর্নও বযতা ভৄদ্রণ ব্যফস্থা নতুন এও ভাত্রা ফন ওদয ঘদরদঙ। 
ফাাংরাদদদয উচ্চ র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠানভদ এই র্ফলদ  উচ্চতয অধ্যদনয সুদমাক সৃর্ষ্ট ায ওাযদণ তভধাফী, ৎ, দক্ষ  সৃচনীর 

ভানুদলয ন্ধান াা মাদফ মাদদয াত র্দদ ফতিভান যওায ২০৪১ াদরয উন্নত র্ফদেয তম রুওল্প ততর্য ওদযদঙ তায দ্বাযপ্রাদন্ত 

তৌৌঁঙাদনা চ দফ। 

আর্ভ ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন ২০১৭-২০১৮ প্রওানায াপল্য ওাভনা ওর্য। 
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ফাণী 

 ঠিও ওভ ির্যওল্পনা, দক্ষ ব্যফস্থানা, অতযাদৄর্নও প্রভের্ি প্রদাক  ভানফ ম্পদদয দফ িাত্তভ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ  

প্রওানা ওাম িক্রভদও র্ফেভাদন উন্নীতওযণ গ্রাও  তফায ভান র্নর্িত ওযায রক্ষয র্নদই ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয থ ঘরা।  

ফতিভান র্ফে ব্যফস্থা তথ্য াংযক্ষণ  তদথ্যয অফাধ প্রফা র্নর্িত ওযা খুফই গুরুত্বপূণ ি। ভৄদ্রণ  প্রওা না অর্ধদপ্তদযয ২০১৭-

২০১৮ অথ িফঙদযয ম্পার্দত ওভ িসূঘী, অচিন, অনু র্ফবাকভদয ওাম িক্রভ এফাং বর্ফষ্যৎ ওভ ির্যওল্পনায ওাম িক্রভ র্নদ ফার্ল িও 

প্রর্তদফদন প্রওা ওযদঙ তচদন আর্ভ অতযন্ত আনর্িত। প্রতযাা যার্ঔ এ প্রওানা ফ িদল তথ্য ম্বর্রত র্ঘত্র তদদয উন্নন  অগ্রমাত্রা 

ইর্তফাঘও প্রবাফ তপরদফ। 

চনপ্রান ভন্ত্রণারদয অধীনস্থ KPI-ভুি প্রর্তষ্ঠান র্দদফ প্রর্তষ্ঠারগ্ন তথদওই এ অর্ধদপ্তয যওাদযয তকদচট  তকানী 

র্ফল ওর গুরুত্বপূণ ি ভৄদ্রণ, তরঔাাভগ্রী  পযভ প্রস্তুত  প্রওানায দার্ত্ব সুষ্ঠুবাদফ ারন ওদয আদঙ। তাঙাড়া যওার্য, আধা-

যওার্য এফাং স্বাত্তার্ত প্রর্তষ্ঠানভদয চন্য তওন্দ্রীবাদফ তেনাযী দ্রব্য ক্র এফাং যফযাদ গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভওা ারন ওদয আদঙ।  

অর্ধদপ্তদযয কঠন  ওাম িাফরী ম্বর্রত ২০১৭-২০১৮ অথ িফঙদযয ফার্ল িও এই প্রর্তদফদনটি ভৄদ্রণ  প্রওানা  ম্পদওি ওরদও 

ম্যও ধাযণা প্রদান ওযদফ এফাং ইর্তা  ঐর্তয াংযক্ষদণয দৃর্ষ্ঠদওাণ তথদও এও তথ্য বাণ্ডায র্দদফ ওাচ ওযদফ। স্বচ্ছতা  

চফাফর্দর্তা প্রর্তষ্ঠা ঞ্চভফাদযয ভত প্রওার্ত এই ফার্ল িও প্রর্তদফদন াও ভূর্ভওা ারন ওযদফ। এ প্রওানা এওর্দদও তমভন 

অর্ধদপ্তয ম্পদওি এওটি স্পষ্ট ধাযণা র্দদফ, অযর্দদও প্রর্তষ্ঠাদনয ওাম িক্রদভয স্বচ্ছতা  চফাফর্দর্তা প্রর্তষ্ঠা াও ভূর্ভওা ারন 

ওযদফ। 

আর্ভ ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন ২০১৭-২০১৮ প্রওাদও  স্বাকত চানার্চ্ছ এফাং উি ওাম িারদয ওাম িক্রদভয 

উত্তদযাত্তয াপল্য ওাভনা ওর্য। 
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ম্পাদওী 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্দদপ্তযাধীন তপ্রভদয ভাধ্যদভ যওার্য চন-গুরুত্বপূণ ি ভৄদ্রণ ওাচ ম্পাদন ঙাড়া আধাযওার্য  

স্বাত্তার্ত প্রর্তষ্ঠাদনয ঘার্দা অনুমাী ভৄদ্রণ র্ফলও মাফতী ওভ িওাণ্ড ম্পদান ওযা । াাার্ অর্ধদপ্তযাধীন অন্য দুটি 

অর্প ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প এফাং ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প ভৄর্দ্রত াভগ্রী ওর যওার্য অর্পদয চন্য পযভ  

তেনার্য দ্রব্যার্দ াংগ্র  যফযাদয গুরুত্বপূণ ি দার্ত্ব ারন ওযদঙ। এ াংক্রান্ত তফাব্যফস্থাদও আয চ  ওাম িওয ওযায চন্য 

অর্ধদপ্তদযয অধীনস্থ াতটি আঞ্চর্রও (ঢাওা, ঘট্টগ্রাভ, খুরনা, ফগুড়া, ফর্যার, যাংপুয  র্দরট) অর্প গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভওা ারন ওযদঙ 

এফাং ভভনর্াং আঞ্চর্রও অর্প নাদভ আদযওটি অর্প অর্তীঘ্রই তায ওাম িক্রভ শুরুয অদক্ষা। 

ভদয াদথ ভৄদ্রণ তওৌদরয আদৄর্নওান দদঙ। আদৄর্নও  ভানম্মত তভর্নার্য আভদানী ওযা দচ্ছ এফাং আদযা উন্নতভাদনয 

তভর্ন আনায প্রর্ক্রা ঘরভান।  পরস্বরূ ভৄদ্রণ ভান উন্নত দচ্ছ। আভাদদয তদদ ভৄদ্রণ র্ল্প র্ফওাদয ভ ম্ভাফনা যদদঙ এফাং এই 

র্ল্পদও এর্কদ র্নদ মাায চন্য সুদূয প্রাযী ফাস্তফর্বর্ত্তও ওভ ির্যওল্পনা গ্রণ ওযা দচ্ছ। প্রওার্ত প্রর্তদফদদন অর্ধদপ্তয এয 

অধীনস্থ তপ্র  দপ্তযভদয ফণ িনা , র্ভন  র্বন এফাং আদৄর্নওাদনয রদক্ষয গৃীত উদদ্যাকভ াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্ত তুদর ধযা 

দদঙ। এদত অর্ধদপ্তদযয াাংকঠর্নও ওাঠাদভা , চনফর, ফার্ল িও ওভ ির্যওল্পনা , র্নর্ভত  ফাস্তফার্ত ওাম িাফরীয র্ফফযণ তপ্রদয 

মন্ত্রার্তয তথ্য র্ন্নদফর্ত ওযা দদঙ। উদেখ্য , তথ্য অর্ধওায আইন ২০০৯ এয ফাধ্যফাধওতা ঙাড়া ম্পার্দত ওভ িওাদণ্ডয ভল্যান 

 চফাফর্দর্ র্নর্িতওযদণ ফার্ল িও প্রর্তদফদন প্রস্তুত  প্রওা চরুর্য।  

প্রর্তদফদনটি প্রস্তুদতয চন্য কঠিত ওর্ভটিয ম্মার্নত দস্যবৃি , অর্ধদপ্তয  অধীনস্থ অর্প/তপ্রভদয তথ্যাফরী াংগ্র  

ভৄদ্রদণয াদথ চর্ড়ত াংর্িষ্ট ওর ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদও র্নযর র্যশ্রদভয চন্য আন্তর্যও শুদবচ্ছা  ধন্যফাদ চানার্চ্ছ। অর্ধদপ্তদযয 

ভার্যঘারও ভদাদদয ভল্যফান যাভ ি  র্দও-র্নদদ িনায চন্য তাঁয প্রর্ত আর্ভ আন্তর্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞান ওযর্ঙ। আা ওযর্ঙ তম , 

প্রর্তদফদনটি অর্ধদপ্তয  এয অধীনস্থ দপ্তয/তপ্রভদয ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয দক্ষতা বৃর্ি , দাফিতা সৃর্ষ্ট এফাং চফাফর্দর্ 

র্নর্িতওযদণ াও ভূর্ভওা যাঔদফ।  

প্রর্তদফদনটি ত্রুটিভৄি যাঔদত আন্তর্যওতায াদথ তঘষ্টা ওযা দদঙ। তা  তে র্ওছু তথ্য খাটর্ত  ভৄদ্রণ র্ফভ্রাট তথদও মাা 

খুফই স্বাবার্ফও। এ র্ফলদ াঠওবৃদিয ক্ষভাসুিয দৃর্ষ্ট ওাভনা ওযর্ঙ। াঠদওয সুর্ঘর্ন্তত ভতাভত  যাভ ি আকাভী প্রওানাদও আয 

ভি ওযদফ ফদর আা ওযর্ঙ। 

 

 

 (ভৄাম্মাদ আর-আভীন) 

 (অর্তর্যি র্ঘফ) 

 র্যঘারও  আহ্বাও 

 ফার্ল িও প্রর্তদফদন প্রণন ওর্ভটি 

 

 

 

র্যঘারও 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয 

চনপ্রান ভন্ত্রণার 



 

উক্রভর্ণওা 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয ফতিভান চনপ্রান ভন্ত্রণারাধীন ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয ভৄদ্রণ, প্রওানা  তেনার্যচ তফা 

প্রায অন্যান্য অথ িননর্তও ওভ িওাদণ্ড তদদয ার্ফ িও উন্নদন ইর্তফাঘও প্রবাফ তপদর আদঙ। উন্নত  দ্রুত ভদ প্রওানা ভানুদলয চীফনমাত্রাদও 

কর্তীর ওদযদঙ। র্িটি ানাভদর অোদ তাব্দীয ভাছাভার্ছ  তথদও ওরওাতায  যওাদযয ভৄদ্রণ ওাদচয চন্য তরটায তপ্রদয মাত্রা শুরু দর 

আদৄর্নওতায তঙাঁা কত তাব্দীয আর্য দও তথদও অপদট র্প্রর্ন্টাং  তভর্দন ভৄদ্রদণয ওাম িক্রভ ঘদর আদঙ। র্িটি যওাদযয ওাদচয 

ঘার্দাক্রদভ ১৯৪৭ াদর ওরওাতা তপ্রদয এওটি াঔা ঢাওা স্থান ওযা  “তফঙ্গর কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র” নাদভ মা ফতিভাদন ফাাংরাদদ 

যওার্য ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) নাদভ র্যর্ঘত। বাযত-ার্ওস্তান স্বাধীনতা রাদবয য ার্ওস্তান তওন্দ্রী যওাদযয তপ্র র্দদফ ১৯৫৬ াদর 

ডাওা কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র নাদভ এওটি তপ্র ঘালু ওদয তা ফতিভান স্বাধীন ফাাংরাদদ এওই নাদভ তপ্রটি ঘর আদঙ। ঊনর্ফাং তাব্দীয তল 

র্দদও আদৄর্নও প্রভের্িয তঙাঁা অপদট র্প্রর্ন্টাং তভর্দন ভৄদ্রণ ওাচ শুরু দদঙ। 

১৯৭১ াদরয ১৬ র্ডদম্বয স্বাধীনতা রাদবয য ভৄদ্রণ  প্রওানা ওাদচয র্নন্ত্রদণয চন্য াংস্থান ভন্ত্রণারাধীন ( ফতিভান চনপ্রান 

ভন্ত্রণার) এ প্রর্তষ্ঠানটিয নাভ র্ঙর “ভৄদ্রণ, তরঔাভগ্রী, পযভ  প্রওানা র্যদপ্তয”। ওাদচয কর্তীরতা  ওাদচয র্যর্ধ র্ফদফঘনা ওদয ২০০৫ 

াদর এ প্রর্তষ্ঠানদও অর্ধদপ্তদয উন্নীত ওযন ওযা  এফাং ২০১০ াদর ভৄদ্রণ তরঔাভগ্রী পযভ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয নাভ চীওযদণয রদক্ষয 

“ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয” নাদভ অর্বর্ত ওযা । 

এ অর্ধদপ্তয ভরত এওটি তফা প্রদানওাযী াংস্থা। ওাদচয  তফায ধযণ অনুমাী অর্ধদপ্তদযয ওাম িক্রভদও ওদওটি ইউর্নদট র্ফবি ওযা 

দঙ। এগুদরা র ১। ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার ( র্ফর্চ তপ্র), ২। কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ( র্চর্র্), ৩। ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার 

(র্ফএর্র্), ৪। ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প (র্ফএপর্), ৫। ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প এফাং ঢাওা, ঘট্টগ্রাভ, খুরনা, ফর্যার, যাংপুয, 

ফগুড়া  র্দরট র্ফবাদক ১টি ওদয তভাট ৭টি আঞ্চর্রও অর্প। এফাং ভভনর্াং আঞ্চর্রও অর্প নাদভ আদযওটি অর্প অর্তীঘ্রই তায ওাম িক্রভ 

শুরুয অদক্ষা। 

ফতিভান যওায  তপ্রদয াংযক্ষণ, উন্নন  আদৄর্নওাদন অতযন্ত আন্তর্যও। যওাদযয রক্ষয ফাস্তফাদন এ অর্ধদপ্তয ওভ ির্যওল্পনা 

প্রণনপূফ িও ওাম িক্রভ গ্রণ ওদযদঙ। যওাদযয প্রওানা  ভৄদ্রদণয ভাদনান্নদন ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয এ অর্ধদপ্তয ওর্তিও ম্পার্দত ওাম িওভদয 

ভদধ্য গুরুত্বপূণ ি ওাম িভদয ফণ িনা এ প্রর্তদফদদন ফণ িনা ওযা দদঙ। 

ফতিভান কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয র্ডর্চটার ফাাংরাদদ কড়ায প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফান  তফায ভান র্নব িযতমাগ্য  সুরব ভদল্য বৃর্িয রদক্ষয এ 

অর্ধদপ্তয ওর্তিও (দৃশ্যত ফা অদৃশ্য) মা মা ওযণী ( র্ডর্চটার মান্ত্রার্ত ক্র, প্রর্ক্ষণ, ই-পাইর্রাং, অনরাইন র্যকুইর্চন র্দেভ, পযাক্স, দব 

াইট প্রওা, এএভএয ভাধ্যদভ ভৄর্দ্রত তথ্য চানাদনা, অর্বদমাক গ্রণ, তভাফাইর নম্বয, দফ ফক্স, ই-তভইর তঔারা, ডাওদমাদক গ্রণ, ইদনাদবন 

টিভ কঠন, ইর্চর্ র্নফন্ধন, র্নযাত্তা ওাম িক্রভ ইতযার্দ) তায প্রা ফগুদরা আদৄর্নও উন্নত প্রভের্িয ভাধ্যদভ তপ্র  অর্প ম িাদয ওভ িদক্ষদত্র 

অনুযণ ওযা দদঙ। এ অর্ধদপ্তদযয আইন শৃঙ্খরা যক্ষা  ওাদচয কর্তদও ত্বযার্িত ওযায চন্য অর্ধদপ্তদযয উর্যঘারওদদয র্নদ প্রর্ত প্তাদয 

তাভফায ভার্যঘারও ভদাদদয বার্তদত্ব বা অনুর্ষ্ঠত দ থাদও। এঙাড়া প্রর্ত ভাদ ভার্ও ভি বা, তওাট ি তওভদয বা, প্রর্ত র্তন 

ভা অন্তয অন্তয তনর্তওতা ওর্ভটি বা দ থাদও।  এ প্রর্ক্রা ঘরভান থাওদফ এফাং এ অর্ধদপ্তয তদদও আয এওধা এর্কদ র্নদ মাদফ ভদভ ি 

ফায র্ফো।   
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র্যর্ঘর্ত 

  



 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয  

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয চনপ্রান ভন্ত্রণারদয এওটি াংভেি াংস্থা। অত্র অর্ধদপ্তয ঢাওা’য 

ততচকাঁ র্ল্প এরাওা অফর্স্থত। স্বাধীন াফ িদবৌভ ফাাংরাদদদয অভূযদদয াদথ াদথ যওার্য ভৄদ্রণ, তরঔ-াভগ্রী, পযভ  প্রওানা 

এফাং তেনাযী অর্পদয উত্তযসূযী র্দদফ তৎওারীন াংস্থান ভন্ত্রণারদয Resolution No- G11/1p-13/72-1002, Dated- 30 

August 1972 তভাতাদফও যওাদযয ৪টি অর্প  তপ্রদয ওাম িক্রভ তদাযর্ও  র্নন্ত্রদণয চন্য ভৄদ্রণ, তরঔ-াভগ্রী, পযভ  প্রওানা 

র্যদপ্তদযয সৃর্ষ্ট । মায ভাধ্যদভ যওার্য ওর ভৄদ্রণ , প্রওানা  তেনার্য ভারাভার যফযাদয তফা প্রদাদন কর্ত ঞ্চায  এফাং 

২০০৫ াদরয ২৬ত এর্প্রর  যওায প্রর্তষ্ঠানটিদও অর্ধদপ্তদয উন্নীত ওদয। অর্ধদপ্তদযয নাভ চ ওযায রদক্ষয  ১৫ই জুন ২০১০ াদর 

ভৄদ্রণ, তরঔাভগ্রী, পযভ  প্রওানা অর্ধদপ্তযদও  ‘ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয’ (র্ডর্র্) নাভওযণ ওযা । ভার্যঘারও অর্ধদপ্তদযয 

প্রধান। তাঁয র্নন্ত্রণাধীন র্তনটি তপ্র, দুটি অর্প  াতটি আঞ্চর্রও অর্পভ র্নম্নরূোঃ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩টি তপ্র 

 (১) ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) ; 

 (২) কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র (র্চর্ তপ্র) ; 

 (৩) ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার (র্ফএর্র্) ; 

 

২টি অর্প 

 (১) ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প (র্ফএপর্) ; 

 (২) ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প (র্ফএ)। 

আঞ্চর্রও অর্পভ 

 (1) XvKv AvÂwjK Awdm, 

 (2) PÆMÖvg AvÂwjK Awdm,  

 (3) Lyjbv AvÂwjK Awdm, 

 (4) e¸ov AvÂwjK Awdm, 

 

 (5) ewikvj AvÂwjK Awdm,  

 (6) iscyi AvÂwjK Awdm, 

 (7) wm‡jU AvÂwjK Awdm| 

 

প্রদতযও তপ্র, ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প এফাং ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প-এয প্রধানকণ উর্যঘারও এফাং আঞ্চর্রও 

অর্পদয দার্দত্ব এওচন ওদয ম্যাদনচায ওভ িযত আদঙন। 

 



 

ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) 

র্িটি ানাভদর বাযতফদল ি তফ র্ওছু ঙাাঔানা র্ঙর মায ভদধ্য র্িভ ফাাংরায তওারওাতা অফর্স্থত তফঙ্গর কবন িদভন্ট 

তপ্র উদেঔদমাগ্য। ১৯৪৭ াদর বাযত র্ফবাদকয য স্বাধীন যাদষ্ট্রয র্প্রন্ট-াউ র্দদফ তওারওাতায তফঙ্গর কবোঃ তপ্রদয র্ওছু ভৄদ্রণ 

তভর্ন  চনফর ঢাওায নার্চভউদ্দীন তযাদড তন্ট্রার তচদরয অবযন্তদয ইে তফঙ্গর কবন িদভন্ট তপ্র স্থার্ত । ইে তফঙ্গর 

কবন িদভন্ট তপ্রদয প্রথভ ওদন্ট্রারায র্নভেি ন র্ভোঃ র্ , র্, ডানওান। ১৯৪৮ াদর তপ্রটি ওদও ভণ তরড-টাই তভটার এফাং দু ’টি 

পুযাতন ফাষ্পঘার্রত ঙাায তভর্ন র্নদ ভৄদ্রণ ওাচ শুরু ওদয। যফতীদত এটিদও ১৯৫৩ াদর ফতিভান স্থান ততচকাঁ র্ল্পাঞ্চর এরাওা 

স্থানান্তয ওযা । ১৯৫৬ াদর ইে ার্ওস্তান কবন িদভন্ট তপ্র (ইর্র্চর্) র্দদফ র্যর্ঘর্তয ভাধ্যদভ যাষ্ট্রী ভৄদ্রণ ওাদচ তপ্রটি 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভওা যাঔদত ক্ষভ । তঔন এয তরাওফর র্ঙর ১ ,৪০০ চন। 

  

ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণারদয ভর বফন 

ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার চনপ্রান ভন্ত্রণারদয ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তযাধীন অতযন্ত াংদফদনীর (তওর্আইভুি) এওটি 

প্রর্তষ্ঠান মা ব্যাওবাদফ ‘র্ফর্চ তপ্র ’ নাদভ র্যর্ঘত। যওাদযয মাফতী গুরুত্বপূণ ি ভৄদ্রণ ওাচ , তমভন- তকদচট, ফাদচট, র্যদাট ি, র্ফর, 

এযাট, অর্ড িন্যান্প, র্রপদরট, তাোয, আদদত্র, অথ িননর্তও ভীক্ষা, চান িার, পযভ (েযান্ডাড ি  নন-েযান্ডাড ি) , র্ড প্যাড, র্ড ঔাভ, 

দাাতত্র ইতযার্দ এ তপ্র তথদও ভৄর্দ্রত দ থাদও। তবৌদকার্রও  যাচননর্তও ট র্যফতিদন পুনক িঠন াংক্রান্ত অফওাঠাদভা , চনর্ি, 

প্রভের্ি  উৎাদন র্ফলদ যওার্য ভৄদ্রণ  প্রওানা ওাচ দ্রুততায াদথ ম্পন্ন ওদয ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) তায 

র্নচস্ব স্বওীতা ফচা তযদঔদঙ। তাঙাড়া তকানী াঔায র্নযাত্তায স্বাদথ ি াফ িক্ষর্ণও ভর্নটর্যাং ওযায র্নর্ভদত্ত অতযাদৄর্নও র্র্ 

ওযাদভযা স্থান ওযা দদঙ। যওাদযয মাফতী তকানী ভৄদ্রণ ওাচ সুর্ফন্যস্ত ায স্বাদথ ি র্তাত র্নন্ত্রণ এয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা 

দদঙ। আয উদেখ্য তম, যওার্য ভৄদ্রণ ওাদচয র্নযাত্তায স্বাদথ ি এ তপ্রদয ভর পটদও তভটারর্ডদটটয তকট স্থান ওযা দদঙ।  

 ১৯৭১ াদর ফাাংরাদদ নাদভ স্বাধীন াফ িদবৌভ যাদষ্ট্রয অভুযদ খটদর এটি ফাাংরাদদ কবণ িদভন্ট তপ্র ফা ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার 

(র্ফর্চ তপ্র) নাদভ র্যর্ঘর্ত রাব ওদয। ফতিভাদন এ তপ্রদ তভাট ওভ িওতিা ১৬ চন এফাং ৩  ৪থ ি তশ্রণীয ওভ িঘাযী ১২০০ চন তভাট 

চনফর ১২১৬ চন ফতিভাদন যদদঙ। 



 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র চনপ্রান ভন্ত্রণারদয ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয অধীন গুরুত্বপূণ ি এওটি প্রর্তষ্ঠান।  তদানীন্তন  

ার্ওস্তান তওন্দ্রী যওাদযয ভৄদ্রণ ওাম িার্দ ম্পন্ন ওযায চন্য ১৯৫৩ াদর ঢাওা ‘তন্ট্রার তপ্র’ নাদভ এয মাত্রা শুরু । প্রথভ ম িাদ 

তপ্রটি ার্ওস্তান তওন্দ্রী যওাদযয র্ল্প ভন্ত্রণারদয র্নন্ত্রদণ র্ঙর। তপ্রদয প্রধান ওাম িার ওযার্ঘদত এফাং তায অধীদন ঘাযটি ইউর্নট 

অর্প মথাক্রদভ ওযার্ঘ , রাদায, ইরাভাফাদ  ঢাওা অফর্স্থত র্ঙর। ১৯৬৯ াদর ার্ওস্তান যওায তপ্রটিদও াফর্রও র্রর্ভদটড 

তওাম্পার্নদত রূান্তয ওদয। তঔন এয নতুন নাভওযণ  ‘র্দ র্প্রর্ন্টাং ওদ িাদযন অফ ার্ওস্তান র্রর্ভদটড ’। স্বাধীনতায য ফাাংরাদদ 

যওায (ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ১৯৭২ াদরয আদদ নম্বয-৮১) র্প্রর্ন্টাং ওদ িাদযন (তবটিাং) অড িায , ১৯৭২ তার্যঔ ১৪ জুরাই , ১৯৭২ এয 

ভাধ্যদভ তপ্রটিদও কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র নাদভ গ্রন ওদযন। যফতীদত ৩০ আকে , ১৯৭২ াদরয আদদ নাং-ওড়.এ-১১/১ঘ-১৩/৭২-

১০০২ পধোঃফ- ৩০-০৮-১৯৭২ এয ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয অন্যান্য তপ্রদয াদথ কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্রদয ওাচ র্নধ িাযণ 

ওযা । ততচকাঁ র্ল্প এরাওায ১২৩ , ীদ তাচউদ্দীন আভদ যর্ণদত ৫.৬৬ এওয চর্ভয উয অফর্স্থত তপ্রটিদত এওতরা াঁঘটি 

ওার্যকর্য বফন  তদাতরা এওটি প্রার্নও বফন যদদঙ। যওার্য গুরুত্বপূণ ি  তকানী ভৄদ্রণ ওাচ ম্পাদদনয ওাযদণ কবন িদভন্ট 

র্প্রর্ন্টাং তপ্র এওটি তওর্আইভুি প্রর্তষ্ঠান র্দদফ র্ফদফর্ঘত। 

 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্রদয ভর বফন পটও 

ওভ িফন্টন অনুমাী কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র (১) প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণার , (২) আইন, র্ফঘায  াংদ র্ফলও ভন্ত্রণার , (৩) ডাও 

তটর্রদমাকাদমাক  তথ্যপ্রভের্ি ভন্ত্রণার , (৪) তমাকাদমাক ভন্ত্রণার , (৫) তনৌ র্যফণ ভন্ত্রণার , (৬) তফাভর্যও র্ফভান র্যফন  

ম িটন ভন্ত্রণার , (৭) ফাাংরাদদ র্নফ িাঘন ওর্ভন র্ঘফার , (৮) ভেফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার , (৯) াফ িতয ঘট্রগ্রাভ র্ফলও ভন্ত্রণার , (১০) 

র্ল্প ভন্ত্রণার ,  (১১) প্রফাী ওল্যাণ ভন্ত্রণার  (১২) তযর ভন্ত্রণার (১৩) ফাাংরাদদ চাতী াংদ র্ঘফার  াংর্িষ্ট দপ্তযভদয 

মাফতী ভৄদ্রণ  ফাঁধাইদয ওাচ ওদয থাদও। ফাাংরাদদ জুর্ডর্ার ার্ব ি ওর্ভন র্ঘফার  ফাাংরাদদ সুর্প্রভ তওাদট িয াইদওাট ি 

র্ফবাদকয ভৄদ্রণ ওাচ এ তপ্রদয আতাভুি।  



 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার 

‘ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার’ কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয চনপ্রান ভন্ত্রণারাধীন ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয এওটি 

তপ্র। যওাদযয র্নযাত্তাভৄরও ভৄদ্রণ ওাম িার্দ ম্পাদন ওযায রদক্ষ ১৯৭৫ াদর ফ িপ্রথভ ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার দত 

র্ওছুাংখ্যও ওভ িঘাযী  ওদওটি তভর্ন র্নদ তেনার্য অর্প এয তকাডাউদনয চন্য র্নর্ভ িত বফদন ‘ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার’ 

ভৄদ্রণ ওাচ শুরু ওদয। অতোঃয র্ফর্বন্ন ধযদনয চণগুরুপুণ ি র্র্ওউর্যটি ডকুদভন্ট ভৄদ্রণ/যফযাদয ওাম িক্রভ শুরু ।  প্রর্তষ্ঠারগ্ন তথদওই 

ফাাংরাদদ যওাদযয াাার্ আধা-যওার্য  স্বাত্তার্ত প্রর্তণ্ঠাদনয ঘার্দা অনুমাী র্ফর্বন্ন প্রওায র্র্ওউর্যটি  নন-

র্র্ওউর্যটি ইনস্ট্রুদভন্ট/ডকুদভন্টস্ এয ভৄদ্রণ  যফযা ম্পর্ওিত ওাম িার্দ এ ভৄদ্রণারদ ম্পাদন ওযা দচ্ছ।  ফতিভাদন এই তপ্রদ 

ভঞ্জুযীকৃত চনফর ১৭৬ চন। 

 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণারদয ভৄদ্রণ ওাদচয াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনাোঃ- 

 ১। র্াফ ভা-র্নন্ত্রদওয ওাম িারদয র্প্র-অর্ডট তঘও  

 ২। র্র্চর্ডএপ ওাম িারদয প্রর্তযক্ষা তঘও  

 ৩। র্ফর্বন্ন যওার্য, আধা-যওার্য  স্বাত্তার্ত প্রর্তষ্ঠাদনয র্র্ওউর্যটি এফাং নন-র্র্ওউর্যটি ডকুদভন্ট  

 ৪। চাতী ঞ্চ র্যদপ্তদযয দচ আন িায ফন্ড  র্ফর্বন্ন ভল্যভাদনয ঞ্চত্র র্ফর্নদাক ফন্ড  

 ৫। র্ফর্বন্ন ব্যাাংদওয তঘও  

 ৬। ডাও র্ফবাদকয তাোর অড িায  

 ৭। র্ফর্বন্ন র্ক্ষা তফাড ি, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা র্ক্ষা তফাড ি, তার্ভপ্যার্থও র্ক্ষা তফাড ি  র্ফের্ফদ্যারভদয াটি ির্পদওট, 

ভাওিীট  অন্যান্য র্নযাত্তাভরও ডকুদভন্টঘ 

 ৮। ঢাওা র্টি ওদ িাদযদনয তট্রড রাইদন্প ফই  র্যক্সা বযান কাড়ীয তটাদওন  

 ৯। ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্পদয র্ফর্বন্ন প্রওায পযভ  তযর্চোয।  



 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয চনপ্রান ভন্ত্রণারদয আতাধীন ভৄদ্রণ  প্রওানা 

অর্ধদপ্তদযয এওটি ইউর্নট অর্প।  এটি তৎওারীন পূফ ি ার্ওস্তান যওার্য ভৄদ্রণারদয অর্ফদচ্ছদ্য অাং র্াদফ ওাচ শুরু ওদয। 

ফাাংরাদদ তযজুদরন নাং-র্চ-২/আইর্-১৩/৭২-১০০২, তার্যঔ-৩০/০৮/১৯৭২ এয আদদ ফদর পযভ  প্রওানা াভগ্রীয ঘার্দাত্র 

াংগ্র এফাং ঘার্দাকৃত ভারাভার ভৄদ্রণ ওদয তদব্যাী যওার্য দপ্তযভদয ভদধ্য র্ফতযদণয প্রদাচনী দদক্ষ তনায রদক্ষয 

অর্ধদপ্তযাধীন এওটি পৃথও ইউর্নট র্াদফ ঘালু ওযা ।  

 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্পদয ভর বফন ০৩(র্তন) তরা র্ফর্ষ্ট। মায নীঘ তরা ভৄর্দ্রত পযভভ াংযক্ষণ  তদাতরা 

প্রওানা াভগ্রী াংযক্ষণ  প্রার্নও ওাচ-ওভ ি ওযা  এফাং র্ততী তরা ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয এয ওামার ি অফর্স্থত। 

তাঙাড়া তনা পযভ াংযক্ষদণয চন্য ০১(এও) টি র্দ্বতর গুদাভ যদদঙ। অযর্দদও ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদয  অবযন্তদয পযভ 

াংযক্ষদণয চন্য এওটি বৃদাতদনয গুদাভ যদদঙ। 

এ অর্প তথদও ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয তার্রওাভুি যওার্য দপ্তয ভদয ঘার্দা অনুমাী র্ফর্বন্ন প্রওায পযভ, তযর্চোয 

ইতযার্দ র্ফনাভদল্য যফযা ওযা । এ-ওর পযভ  তযর্চোদযয ভদধ্য দার্ঔরা, র্ডর্আয, তট্রচাযী ঘারান, পাইর ওবায, ত্র চাযী 

তযর্চষ্টায, ত্র প্রার্প্ত তযর্চষ্টায, টাওা আদাদয যর্দ, ার্চযা ঔাতা, আউড তডায টির্ওট, ভতুয নদ পযভ, ভজুদ  দযর্চষ্টায, র্যভা 

ফর্, টি ফর্, ফারাভ, নওদরয যর্দ, তফতন র্ফর পযভ, এর্আয, ভ্রভণ র্ফর পযভ, এরএ তঘও ফই, পাইন ফর্, ঔর্তায পযভ, রক 

ফর্, র্ফর তযর্চষ্টায, ওযা ফর্, ফনচ যাচস্ব পযভ, ভাোয তযার, র্র্ড, র্র্ড, র্চর্ড, এপআইআয, নন-এপআইআয, ার্ব ি ফর্, 

আযর্, ত-তযার, র্র্, র্ডউটি তযর্চষ্টায, র্র্, ফাতিা পযভ, াদযন্ট তযর্চষ্টায, ঘাচিীট, তওাট ি পযভ, র্যটাণ ি পযভ, াদাট ি পযভ, 

অড িায ীট, তাাও র্দল্পয যর্দ ফর্, তনা পযভ ইতযার্দ অন্যতভ। তাঙাড়া ভদল্যয র্ফর্নভদ র্নওাহ্ াংক্রান্ত মাফতী পযভ যফযা 

ওযা । এঙাড়া চাতী াংদদ া া যওাদযয ওর আইন, অধ্যাদদ, এআয এফাং যওাদযয র্ফর্বন্ন ভ চার্য ওযা 

র্ফর্ধ-র্ফধান প্রওানা আওাদয ভৄদ্রণ এফাং র্নচস্ব র্ফক্র তওন্দ্র এদচদন্টয ভাধ্যদভ চনাধাযদনয ওাদঙ র্ফর্ক্রয ব্যফস্থ ওযা দ থাদও। 

উদেখ্য ত, অর্পদয তোফধাদন র্ফক্র তওন্দ্র যদদঙ। এয এওটি ভর অর্প বফন ততচকাঁদ এফাং অযটি ১৪/২, ততাঔানা তযাদড 

(চাতী তপ্র ক্লাদফয উদটা র্দদও) অফর্স্থত। প্রর্তষ্ঠাদনয প্রওানা াভগ্রী চনাধযদনয ওাদঙ র্ফর্ক্রয চন্য তার্রওাভুি এদচন্ট 

যদদঙ। ঢাওায ফাইদয যওার্য, আধা-যওার্য  স্বাত্তার্ত অর্পভদয পযভ  তযর্চোয ঘট্রগ্রাভ, খুরনা, ফগুড়া, ফর্যার, 

যাংপুয  র্দরট আঞ্চর্রও অর্প তথদও যফযা ওযা । 



 

evsjv‡`k †÷kbvix Awdm 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প চনপ্রান ভন্ত্রণারদয অধীনন্থ  ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তযাধীন এওটি ইউর্নট অর্প। এ অর্পটি 

১৯৫২ াদর তদানীন্তন ার্ওস্তান আভদর ততচকাঁ র্ল্পাঞ্চদর ৫.৭২ এওয চর্ভয উয প্রর্তর্ষ্ঠত । প্রর্তষ্ঠায য তথদও ১৯৮৫ ার 

মন্তি ভগ্র ফাাংরাদদদয যওার্য অর্প-আদারত  স্কুর-ওদরদচ ফযাদদ্দয র্ফযীদত ঘার্দানুমাী তেনাযী দ্রব্য-াভগ্রী  এ অর্প 

তথদও যফযা ওযা দতা । ১৯৮৫ াদর অর্ধদপ্তদযয অধীদন ঢাওা ,ঘট্রগ্রাভ,ফগুড়া, খুরনা ৪ টি আঞ্চর্রও অর্প প্রর্তষ্ঠা ওযা  এফাং 

আঞ্চর্রও অর্পভদয ভাধ্যদভ উি ভারাভার যফযা ওযা  । এ ফঙয আয ৩ টি আঞ্চর্রও অর্প , মথাক্রদভ ফর্যার ,যাংপুয  

র্দরট ঘালু ওযা দদঙ । 

 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদয ওাচ  

 অর্পটি তদ-র্ফদদ তথদও উন্নতভাদনয ওাকচ র্ফর্বন্ন প্রওায তেনাযী দ্রব্য  ভৄদ্রণ াভগ্রী ক্র/াংগ্র ওদয থাদও। তদী 

ওাকদচয অর্ধওাাং ওণ িপৄরী  তায র্ভরস্ র্রর্ভদটড তথদও  র্নধ িার্যত ভদল্য এফাং অন্যান্য ওাকচ  ভৄদ্রণ াভগ্রী , তেনাযী দ্রব্য 

ফাচায তথদও দযত্র/তওাদটদনয ভাধ্যদভ ক্র ওযা দ থাদও ।  

ক্র/াংগৃীত ওাকচ  তেনাযী দ্রব্য ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ওাম িার , ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার ,র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার , ফাাংরাদদ 

সুপ্রীভ তওাট ি, র্নম্ন-আদারত, র্ফর্বন্ন যওার্য , আধা-যওার্য  স্বাত্ব-ার্ত অর্পদ ঘার্দা অনুমাী আঞ্চর্রও অর্প ভদয 

ভাধ্যদভ যফযা ওযা এ অর্পদয প্রধান ওাচ ।  

এঙাড়া ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) , কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র , র্র্ওউর্যটি র্প্রর্ন্টাং তপ্রদয  ঙাা/ ভৄদ্রণ  ফাঁধাই 

ওাদচয চন্য প্রদাচনী ওাকচ ভৄদ্রণ  ফাঁধাই াভগ্রী এ অর্প তথদও যফযা ওযা  । ৬৪ টি তচরা প্রাদওয ওাম িারদয 

তট্রচাযীদত যার্য ওার্ট্রচ তায (Plain Security Paper) যফযা ওযা   । এ ওার্ট্রচ তায র্ফদদ তথদও আভদানী ওযা  । 

সুপ্রীভ তওাট ি ভন্ত্রণার  অর্প-আদারদত ৭ টি আঞ্চর্রও  ( ঢাওা , ঘটগ্রাভ,খুরনা,ফগুড়া, ফর্যার, র্দরট  যাংপুয) অর্পদয 

ভাধ্যদভ ওাকচ র্ফর্বন্ন প্রওায তেনাযী ভারাভার যফযা ওযা দ থাদও ।  

 



 

আঞ্চর্রও অর্পভ 

 

ঢাওা আঞ্চর্রও অর্প 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প বফন, ততচকাঁ ঢাওায এওাাংদ ১৯৮৫ াদর ঢাওা আঞ্চর্রও অর্প প্রর্তর্ষ্ঠত । আঞ্চর্রও 

অর্প র্ফবাকী ম িাদ যওার্য অর্পদ তেনাযী  পযভ যফযাদয দার্ত্ব ারন ওদয থাদও। 

ঢাওা আঞ্চর্রও অর্প কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয ৫৩টি ভন্ত্রণার র্ফবাক এফাং অধীনস্থ াংভেি দপ্তয, অর্ধদপ্তয, র্যদপ্তয 

এফাং ঢাওা র্ফবাদক পযভ  তেনাযী ভারাভার যফযা ওদয থাদও।  

ঢাওা আঞ্চর্রও  ওাম িারদয অনুদভার্দত চনফর ২১ চন। ম্যাদনচায (২ তশ্রণী) উি অর্পদয দার্ত্ব ারন ওদযন।  

 

ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্প 

ঘট্টগ্রাভ ভানকযীয াাড়তরী এরাওা াচীওযাম্প র্ফর্ডাং নাং-৭-এয বাড়া ফাড়ীদত ১৯৮৫ াদর ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্প 

প্রর্তর্ষ্ঠত । আঞ্চর্রও অর্প র্ফবাকী ম িাদ যওার্য অর্পদ তেনাযী  পযভ যফযাদয দ্বার্ত্ব ারন ওদয থাদও। ঘট্টগ্রাভ 

আঞ্চর্রও অর্প ফতিভান ঘট্টগ্রাভ র্ফবাদকয ৮টি তচরা  ৬১টি উদচরা পযভ  তেনাযী যফযা ওদয থাদও।  

ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও ওাম িারদ ওভ িযত অনুদভার্দত চনফর ১০ চন। ম্যাদনচায (২ তশ্রর্ণ) উি অর্পদয দার্ত্ব ারন ওদযন। 

 

খুরনা আঞ্চর্রও অর্প 

খুরনা র্টিয ৩নাং ইে-াউথ াউর্চাং এদেট, ঔার্রপুদযয বাড়া ফাড়ীদত ১৯৮৫ াদর খুরনা আঞ্চর্রও অর্প প্রর্তর্ষ্ঠত । 

আঞ্চর্রও অর্প র্ফবাকী ম িাদ যওার্য অর্পদ তেনাযী  পযভ যফযাদয দার্ত্ব ারন ওদয থাদও। খুরনা আঞ্চর্রও অর্প 

ফতিভাদন ১০টি তচরায যওার্য অর্পভদয অনুকূদর পযভ  তেনাযী যফযা ওদয থাদও। 

খুরনা আঞ্চর্রও ওাম িারদ অনুদভার্দত চনফর ২১ চন। ম্যাদনচায (২ তশ্রর্ণ) উি অর্পদয দার্ত্ব ারন ওদযন।  

 

ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প 

াদফও যাচাী র্ফবাদকয যওার্য অর্পভদ তফাদাদনয চন্য ১৯৮৫ াদর ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প প্রর্তর্ষ্ঠত । আঞ্চর্রও 

অর্প র্ফবাকী ম িাদ যওার্য অর্পদ তেনাযী  পযভ যফযাদয দার্ত্ব ারন ওদয থাদও। ১৩৩, তযপুয তযাড, ওদরানীফাচায, 

ফগুড়ায বাড়া ফাড়ীদত ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্পদয ওাম িক্রভ ঘালু আদঙ। ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প ৮টি তচরা য যওার্য অর্পভদয 

অনুকূদর পযভ  তেনাযী যফযা ওদয থাদও। 

ফগুড়া আঞ্চর্রও ওাম িারদ ফতিভাদন অনুদভার্দত চনফর ২১ চন। ম্যাদনচায (২ তশ্রর্ণ) উি অর্পদয দার্ত্ব ারন ওদযন। 



 

ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প 

ফর্যার দযয প্রাণ তওন্দ্র র্িভ ফগুড়া তযাডস্থ ও ম্যানন এয নীঘ তরা বাড়া ফাড়ীদত ২০১৬-১৭ অথ ি ফঙদয ২৬ জুরাই তথদও 

ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প ওাম িক্রভ রু ওদয। আঞ্চর্রও অর্প র্ফবাকী ম িাদ যওার্য অর্পদ তেনাযী  পযভ যফযাদয দার্ত্ব 

ারন ওদয থাদও। ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প ফতিভাদন ৬টি তচরা য যওার্য অর্পভদয অনুকূদর পযভ  তেনাযী যফযা ওদয 

থাদও। 

ফর্যার আঞ্চর্রও ওাম িারদ অনুদভার্দত চনফর ১২ চন। ম্যাদনচায (২ তশ্রর্ণ) উি অর্পদয দার্ত্ব ারন ওদযন  

 

যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প 

যাংপুয আঞ্চর্রও অর্পটি যাংপুয ভানকদযয উদেঔদমাগ্য টার্ভ িনার  ারা ঘত্তদযয াংদমাক টার্ভ িনার তযাদডয ভধ্যস্থদর 

(কদণপুদয) অফর্স্থত। অর্পটি  ২০১৬-১৭ অথ ি ফঙদয ২ অদটাফয তথদও ওাম িক্রভ রু ওদয। আঞ্চর্রও অর্প র্ফবাকী ম িাদ যওার্য 

অর্পদ তেনাযী  পযভ যফযাদয দার্ত্ব ারন ওদয থাদও। যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প ফতিভাদন ৮টি তচরা য যওার্য অর্পভদয 

অনুকূদর পযভ  তেনাযী যফযা ওদয থাদও। 

যাংপুয আঞ্চর্রও ওাম িারদ অনুদভার্দত চনফর ১২ চন। ম্যাদনচায (২ তশ্রর্ণ) উি অর্পদয দার্ত্ব ারন ওদযন  

 

র্দরট আঞ্চর্রও অর্প 

গ্রাও তফায ভান তদাযদকাড়া তৌৌঁদঙ তদায চন্য এফাং চনকদণয ম্পৃিতা ফাড়াদনায রদক্ষয তেনার্য দ্রব্য  পযভ াভগ্রীয 

প্রাপ্যতা যওার্য অর্প আদারদত চতয ওযায চন্য চনপ্রান ভন্ত্রণার, ভৄদ্রণ াঔায ০৬ ভাঘ ি ২০১৬ তার্যদঔয ০৫.০০.০০০০. 

১২০.১৫.০১৩.০৬.-৭৫ নম্বয আদদদ র্দরট র্ফবাদকয ০৪ (ঘায)টি তচরা র্নদ (র্দরট, র্ফকঞ্জ, তভৌরবীফাচায  সুনাভকঞ্জ) র্দরট 

আঞ্চর্রও অর্প সৃর্ষ্ট ওযা । র্দরট আঞ্চর্রও অর্প প্রাথর্ভও অফস্থা ঢাওাস্থ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদয আর্ঙ্গনা এওটি 

ওদক্ষ ওাম িক্রভ শুরু ওদয। যফতীদত ০১ র্ডদম্বয ২০১৬ ার দত র্দরদটয াচারার উ-দয ফাড়ী বাড়া ওদয যওার্য অর্প 

আদারদত তেনার্য দ্রব্য  পযভ তযর্চোয যফযাদয ওাচ শুষ্ঠুবাদফ ম্পাদন ওদয আদঙ।  

র্দরট আঞ্চর্রও ওাম িারদ ফতিভাদন অনুদভার্দত চনফর ২১ চন। ম্যাদনচায (২ তশ্রর্ণ) উি অর্পদয দার্ত্ব ারন ওদযন। 
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Awa`ß‡ii wmwU‡Rb PvU©vi 

 

µwgK 

b¤^i 
 †h †h wel‡q †mev cÖ`vb Kiv nq †mev MÖnYKvix wb®úwËi mgqmxgv gšÍe¨ 

1 evsjv‡`k †M‡RU gy`ªY I cÖKvk miKvwi, Avav-miKvwi, 

¯^vqËkvwmZ 

cÖwZôvb/‡emiKvwi e¨w³ Ges 

K‡c©v‡ikb 

mvßvwnK †emiKvwi 

ch©v‡q A‡_©i 

wewbg‡q 

2 evsjv‡`k †M‡RU AwZwi³ msL¨v 

gy`ªY I cÖKvk 

miKvwi, Avav-miKvwi, 

¯^vqËkvwmZ cÖwZôvb I 

†Kv¤úvwb 

cÖ‡qvRb †gvZv‡eK 

•`wbK 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î 

A‡_©i wewbg‡q 

3 miKvwi Awdm/Av`vj‡Z e¨eüZ 

wewfbœ cÖKvi dig gy`ªY I mieivn 

miKvwi, Avav miKvwi, 

¯^vqËkvwmZ cÖwZôvb 

•`wbK  

4 ev‡RU eB, ev‡RU e³…Zv gy`ªY A_© gš¿Yvjq 7 w`b †_‡K 15 w`b eQ‡i ỳBevi 

5 wbe©vPbx e¨vjU †ccvi gy`ªY wbe©vPb Kwgkb mwPevjq wbe©vPb Kwgkb cÖ`Ë 

mgqmxgv 

Pvwn`v Abymv‡i 

6 nvB‡Kv‡U©i KRwj÷ gy`ªY gnvgvb¨ nvB‡KvU© wefvM •`wbK  

7 evsjv‡`k RvZxq msm‡`i •`bw›`b 

Kvh©ZvwjKv/Kvh©weeiYx I msm` 

weZK© gy`ªY 

evsjv‡`k RvZxq msm` msm` PjvKvjxb 

•`wbK/Pvwn`v Abymv‡i 

 

8 gnvwnmve wbixÿK I wbqš¿‡Ki 

evwl©K wi‡cvU© gy`ªY 

gnvwnmve wbixÿK I 

wbqš¿‡Ki Kvh©vjq 

cÖwZôv‡bi Pvwn`v 

Abymv‡i 

eQ‡i GKevi 

9 wewfbœ AvBb, wewa I g¨vby‡qj gy`ªY miKvwi, Avav miKvwi, 

¯^vqËkvwmZ cÖwZôvb 

cÖwZôvb KZ©„K cÖ`Ë 

mgqmxgv 

cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î 

A‡_©i wewbg‡q 

10 evsjv‡`k cvewjK mvwf©m Kwgk‡bi 

wewfbœ cixÿvi wm‡jevm Ges 

DËicÎ gy ª̀Y 

evsjv‡`k miKvwi Kg©Kwgkb wcGmwm KZ©„K cÖ`Ë 

mgqmxgv 

 

11 wmwRG I wmwRwWGd-Gi †PK, 

wewfbœ e¨vs‡Ki †PK I WvK wefv‡Mi 

†cv÷vj AW©vi gy`ªY 

†K›`ªxq e¨vsK, gnvwnmve 

wbixÿK I wbqš¿K Ges 

Af¨šÍixY m¤ú` wefvM 

cÖwZôvb KZ©„K cÖ`Ë 

mgqmxgv 

 

12 wewfbœ cvewjK cixÿvi †Mvcbxq 

cÖkœcÎ, mb`cÎ I b¤̂icÎ gy ª̀Y 

RvZxq wek¦we`¨vjq/wkÿv 

†evW©mg~n 

H A‡_©i wewbg‡q 

 

  



 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয র্বন  র্ভন 

অর্ধদপ্তদযয র্বনোঃ ভানম্মত ভৄদ্রণ  প্রওানা। 

অর্ধদপ্তদযয র্ভনোঃ প্রার্তষ্ঠার্নও ক্ষভতা বৃর্িয ভাধ্যদভ স্বল্পতভ ভদ মথামথ র্নযাত্তা  স্বচ্ছতায াদথ ভানম্মত ভৄদ্রণ, 

প্রওানা  তেনাযী াভগ্রী যফযা র্নর্িতওযণ।  

 

Awa`ß‡ii mvaviY D‡Ïk¨ 

 †`‡ki Av_©mvgvwRK Dbœqb Z¡ivwš^Z Ges mymsnZ Ki‡Yi j‡ÿ¨ RbM‡Yi Rb¨ GKwU wbf©i‡hvM¨ I AvaywbK gv‡bi gy`ªY †mev 

cÖ̀ v‡b G Awa`ßi hvÎv ïiæ K‡i‡Q| mwVK cwiKíbv, `ÿ e¨e ’̄vcbv, AvaywbK cÖhyw³ cÖ‡qvM Ges gvbem¤ú‡`i m‡e©vËg e¨env‡ii gva¨‡g 

gy`ªY I cÖKvkbv Kvh©µg‡K wek¦gv‡b DbœxZKiYmn MÖvnK †mevi gvb wbwðZ Kiv | 

1. m‡ev©”P †MvcbxqZv iÿv K‡i miKv‡ii Kvh©µgmg~n `ÿZv, wek¦¯ÍZv, `vwqZ¡kxjZv I K‡Vvi wbivcËvi mv‡_ m¤úv`b 

Kiv|  

2. cÖ‡qvRbxqZv I AMÖvwaKv‡ii wbwg‡Ë wewfbœ gš¿Yvjq, wefvM, `ßi, ms ’̄v I mvsweavwbK cÖwZôvbmg~‡ni Rb-¸iæZ¡c~Y© 

gy`ªY KvR m¤úv`b Kiv| 

3. mvßvwnK †M‡RU I AwZwi³ msL¨vi †M‡RUmg~‡ni Pvwn`v m‡e©v”P ¸iæZ¡ w`‡q cÖKv‡ki e¨e ’̄v Kiv| 

4. cÖKvwkZe¨ Z_¨mg~n Rbmvavi‡Yi Rb¨ wbqwgZ I‡qemvB‡U cÖKvk  Kiv| 

5. miKv‡ii mKj Awd‡m gy`ªY I †÷kbvix gvjvgvj myôz e¨envi e¨e ’̄vcbv, eÈb I h_vh_ msiÿ‡Yi e¨e ’̄v MÖnY Kiv| 

6. mKj ÷¨vÛvW© I bb-÷¨vÛvW© dig, miKvwi Rvb©vj, cÖKvkbv, wewa, eB, cÖÁvcb BZ¨vw` gy`ªY I mieivn Kiv| 

7. miKvi KZ©„K RvwiK…Z Av‡`k-wb‡`©k, wbqg-bxwZ I wm×všÍmg~n ev Í̄evqb Kiv| 

 

 

Awa`ßi Ges Gi Aaxb¯’ `ßimg~‡ni Rbej wPÎ t 

µwgK Awd‡mi bvg Aby‡gvw`Z Rbej Kg©iZ Rbej k~b¨ c‡`i msL¨v 

1| gy`ªY I cÖKvkbv Awa`ßi cÖavb Kvh©vjq 75 41 34 

2| evsjv‡`k miKvwi gy`ªYvjq (wewR †cÖm) 1216 842 374 

3| Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖm (wRwcwc) 563 366 197 

4| evsjv‡`k wbivcËv gy`ªYvjq 176 134 42 

5| evsjv‡`k dig I cÖKvkbv Awdm 140 86 54 

6| evsjv‡`k †÷kbvix Awdm 94 45 49 

7| 7wU  AvÂwjK Awdmmg~n 121 61 60 

†gvU t 2385 1575 810 



 

অর্ধদপ্তদযয ওাম িাফর্রোঃ- 

ক্রর্ভও ওাম িাফরী 

১) ভৄদ্রণ  তেনার্য াংক্রান্ত মাফতী র্ফলদ যওাযদও যাভ ি প্রদান ; 

২) ওর যওার্য অর্প ওর্তিও ভৄদ্রণ  তেনার্য ম্পর্ওিত র্ফর্ধ-র্ফধান প্রদাক  ফাস্তফান র্নর্িতওযণ এফাং 

তওান ভাযাত্ধও অফদরা  আইনবদঙ্গয র্ফলদ যওাযদও অফর্তওযণ ; 

৩) ভদ ভদ যওার্য অর্পগুদরা র্যদ িদনয ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ  তেনাযী ভারাভাদরয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা , ফণ্টন  

মথামথ র্াফ াংযক্ষণ ব্যফাদযয তক্ষদত্র র্ভতব্যর্তা র্নর্িতওযণ ; 

৪) ওর যওার্য অর্প-আদারতভদ ব্যফাদযয চন্য তেনাযী যঞ্জাভার্দ এফাং পযভ যফযা ; 

৫) যওার্য অর্পভদয চন্য পযভ  তেনাযী দ্রব্যার্দ যফযা প্রদাদনয অনুকূদর প্রদাচনী অথ ি তথাও ফযাদ্দ ; 

৬) পযভ, তেনাযী  যওার্য প্রওানা ব্যফাদযয র্নর্ভদত্ত ওর অর্প-আদারত মথার্নদভ তার্রওাভুর্িওযণ ; 

৭) অর্ধদপ্তযাধীন অর্প/তপ্রভদয ব্যফায অদমাগ্য/অনুদমাকী ভারাভার  ওাকচত্র মথার্নদভ র্নষ্পর্ত্তওযদণয 

ব্যফস্থা গ্রণ ; 

৮) ওর যওার্য অর্প ওর্তিও পযভ  তেনাযীয চন্য তাঁদদয দার্ঔরকৃত ঘার্দাত্র যীক্ষা-র্নযীক্ষাপূফ িও 

যফযাদয র্যভাণ  প্রদাচনীতা র্নরূণ ; 

৯) ওর প্রওায েযান্ডাড ি, নন-েযান্ডাড ি পযভ, যওার্য চান িার, প্রওানা, র্ফর্ধ, ফই, তকদচট, প্রজ্ঞান ইতযার্দ ভৄদ্রণ  

যফযা ; 

১০) যওার্য ফাদচট, াংদদয ওাম ির্ফফযণী, অর্ডট র্যদাট ি, াফর্রও এযাওাউন্টস্ ওর্ভটিয র্যদাট ি, ভাভান্য 

াইদওাদট িয ওচর্রে, তডথ তযপাদযন্প, এর্ডর্ র্যদাট ি, তযগুদরন, অর্ড িন্যান্প  ম্যানুার ইতযার্দ ভৄদ্রদণয 

ব্যফস্থাওযণ ; 

১১) র্নযাত্তা তকানীতা যক্ষায ভাধ্যদভ তদদয ভস্ত র্ক্ষাদফাড ি, র্ফের্ফদ্যারদয প্রশ্নত্র, নদত্র এফাং অন্যান্য 

তকানী ভৄদ্রণ ওাচ ; 

১২) াইপায তওাড, ডাও র্ফবাদকয নন-জুর্ডর্ার েযাম্প, ওর প্রওায চাতী ঞ্চত্র, দচ আন িায 

তডদবরদভন্ট ফন্ড, ব্যাাংদওয তঘও ফই র্ফর্বন্ন াংস্থায তকানী/অর্ত তকানী ভৄদ্রণ ওাচ ; 

১৩) অধীনস্থ অর্প/তপ্রভ র্যদ িন  এয াদথ াংদমাক  ভি যক্ষা ; 

১৪) র্ফবাকী র্নফ িাঘন/র্নদাক ওর্ভটিয ভাধ্যদভ প্রথভ তশ্রণীয দ ব্যতীত অন্যান্য ওর দদ র্নদাক , দদান্নর্ত  

ফদরী াংক্রান্ত ওাম িক্রভ ম্পাদন ; 

১৫) অর্ধদপ্তযাধীন অর্প/তপ্রভদয চন্য ভৄদ্রণ তভর্ন  খুঘযা মন্ত্রাাং, র্নযাত্তা ওাকচ/দার্রর্রও ওাকচ  

যাার্নও দ্রব্যার্দ আভদানী ; 

১৬) অধীনস্থ অর্প/তপ্রভদয ফাদচট ততযী, আ-ব্য াংক্রান্ত র্যদাট ি যীক্ষা-র্নযীক্ষাপূফ িও তা ভন্ত্রণারদ তপ্রযণ ; 

১৭) অর্ধদপ্তযাধীন অর্প/তপ্রভদয অফযপ্রাপ্ত ওভ িওতিা-ওভ িঘাযীদদয অফয বাতা/আনুদতার্লও ইতযার্দ প্রদান ; 

১৮) ইউর্নট অর্প  তপ্রভদয প্রর্তদফদদনয র্বর্ত্তদত ভার্ও যাচস্ব আ  ব্যদয র্াফ প্রস্তুতওযণ ; 

১৯) উত্থার্ত অর্ডট আর্ত্তভ র্নষ্পর্ত্ত এফাং যওার্য র্াফ ম্পর্ওিত প্রর্তদফদদনয র্নদদ িনা ফাস্তফান ; 

২০) মথামথ যীক্ষা-র্নযীক্ষায ভাধ্যদভ ভৄদ্রণ তভর্নার্দ , মন্ত্রার্ত, ভৄদ্রণ াভগ্রী, তেনাযী দ্রব্যার্দ ইতযার্দ ক্রদয র্ফর 

র্যদাধ ; 

২১) অর্ধদপ্তযাধীন অর্প/তপ্রভদয চন্য ভারাভার াংগ্র, র্ফতযণ  ভজুদ র্যভাদণয ফার্ল িও র্াফ যীক্ষা-

র্নযীক্ষা  মাঘাই ; 

২২) তপ্রভদয চনফর  তদনুমাী তভর্দনয উৎাদন ক্ষভতায প্রর্ত দৃর্ষ্ট যাঔা , তপ্রভদয গুদাভ র্যদ িন এফাং 

ভৄদ্রণ ওাদচয অগ্রকর্ত ম িাদরাঘনা ; 

২৩) অর্ধদপ্তদযয মাফতী প্রার্নও  আর্থ িও ওাম িক্রভ ; 

২৪) যওায ওর্তিও ভদ ভদ চার্যকৃত আদদ-র্নদদ ি, র্নভ-নীর্ত  র্িান্তভ ফাস্তফান ; 

২৫) তফযওার্য তপ্রভ মথামথবাদফ র্যদ িনপূফ িও তার্রওাভুিওযণ। 



 

 

 

 

 

 

 

প্রর্তদফদন 

  



 

প্রধান ওাম িার 

স্বাধীন াফ িদবৌভ ফাাংরাদদদয অভূযদদয াদথ াদথ যওাদযয Caterer Services of Printing, Stationaery 

and Forms materials  প্রওানায প্রদাচনীতা তভটাদনায রদক্ষয ১৯৭২ াদর এ অর্পদয চন্। ৫টি অর্প তপ্র এফাং ৭টি 

আঞ্চর্রও অর্পদয ভাধ্যদভ এ অর্ধদপ্তয ওাম িক্রভ র্যঘারনা ওদয থাদও। অর্ধদপ্তদযয প্রধান ওাম িার অধীনস্থ অর্প তপ্রভদয 

তোফধান  র্নন্ত্রণ ওদয থাদও। 

 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙয াংক্রান্ত ওাম িাফর্র  

ফাাংরাদদ যওাদযয তশ্রণী র্ফন্যাকৃত তকানী ভৄদ্রণ ওাচ অন্যান্য ওর ভৄদ্রণ ওাচ ম্পাদন , তদদয ওর অর্প-

আদারদত গুণকত ভান ম্পন্ন তেনাযী াভগ্রী যফযাওযণ , তফায ভাদনান্নন  চফাফ র্দর্তা র্নর্িতওযদণয র্নর্ভত্ত এ অর্ধদপ্তয 

র্নযর ওাচ ওদয মাদচ্ছ। সুলভ সুদমাক সুর্ফধাদও াভদন তযদঔ তদদয উন্ননদও ত ¦যার্িত ওযদণয ফাস্তফতায র্নর্যদঔ মতদূয ম্ভফ 

গ্রাদওয চন্য এওটি র্নব িযদমাগ্য , ভের্িঙ্গত আদৄর্নওভাদনয তফা র্নর্িত ওযা। অর্পদয ওভ ির্যদফ উন্নত ওযা দদঙ। ফার্ল িও 

ওভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফান ওযা দদঙ। ওভ িঘাযীদদয ইন্টাযদনট ব্যফাদযয সুর্ফধাদথ ি অর্পদয র্বতদয াইপাই ডযঋয সুর্ফধা 

র্নর্িত ওযা দদঙ। দক্ষতা  ভাদনান্নদনয চন্য ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয অর্ধদপ্তদযয ননদটওর্নওযার ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীকণদও 

ম িাক্রদভ অবযন্তযীণ প্রর্ক্ষণ প্রদান ওযা দদঙ। অর্ধদপ্তদযয ভর Web Domain এ Web Mail াংভের্ি ওযা দদঙ  

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদযয ওাম িাফর্র র্নদম্ন উদেঔ ওযা দরাোঃ 

 ১। র্ফর্বন্ন যওার্য , আধা যওার্য  স্বাত্তার্ত অর্পদয Job Work (ঠিওা ওাচ) ; 

 ২। ওর র্ক্ষাদফাড ি , প্রাথর্ভও র্ক্ষা অর্ধদপ্তয, াফর্রও র্ফের্ফদ্যার  যওার্য ওভ ি ওর্ভদনয প্রশ্নত্র ভৄদ্রণ ; 

 ৩। চাতী াংদদয াংদ র্ফতওি ওর ভৄদ্রণ ; 

 ৪। ভাভান্য  াইদওাট ি র্ফবাদকয তদর্নও ভাভরায ওাম িতার্রওা (ওচর্রে)  তডথ তযপাদযন্প ভৄদ্রণ ; 

 ৫। র্নফ িাঘন ওর্ভন র্ঘফারদয ব্যারট তায মাফতী ভৄদ্রণ ওাচ ; 

 ৬। র্ফর্বন্ন যওার্য , আধা যওার্য  স্বাত্তার্ত প্রর্তষ্ঠাদনয র্ফর্বন্ন প্রওায  র্র্ওউর্যটি এফাং নন র্র্ওউর্যটি 

ডকুদভন্ট ভৄদ্রণ ; 

 ৭। র্ফর্বন্ন ব্যাাংওভদয তঘও ভৄদ্রণ ; 

 ৮। র্ফর্বন্ন র্ক্ষাদফাড ি , র্ফের্ফদ্যারদয াটি ির্পদওট, ভাওির্ট  অন্যান্য র্নযাত্তাভরও ডকুদভন্ট ভৄদ্রণ ; 

 ৯। যওার্য াাতারভদয টির্ওট এফাং প্রত্দতে  অর্ধদপ্তদযয র্ফর্বন্ন ভল্যভাদনয প্রদফ টির্ওট ভৄদ্রণ ; 

 ১০। াপ্তার্ও  অর্তর্যি াংখ্যা তকদচট ভৄদ্রদণয ব্যফস্থা  র্ফতযণ র্নর্িতওযণ ; 

 ১১। ওযাদরন্ডায  ডাদর্য প্রওানা াংক্রান্ত ওর ওাম িক্রভ গ্রণ ; 

 ১২। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত , ভাননী প্রধানভন্ত্রী , র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার , ফাাংরাদদ সুপ্রীভদওাট ি, র্নম্ন আদারত, র্ফর্বন্ন যওার্য 

আধা যওার্য   স্বাত্তার্ত অর্পদ/ওাম িারদ ওর প্রওায ভৄদ্রণ ওাচ ম্পন্নওযণ ; 

 ১৩। যওাদযয ওর েযান্ডাড ি  নন-েযান্ডাড ি পযভ ওর প্রওায ভৄদ্রণ ওাচ ম্পাদন  র্ফতযণ ; 

 ১৪। ওর যওার্য অর্প-আদারদত তেনাযী ভারাভার মথাভদ যফযাওযণ।  



 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয গৃীতব্য ওভ ির্যওল্পনা  

র্ফদ্যভান অফওাঠাদভায ভাদনান্নন , তপ্রভ ভেদকাদমাকী  আদৄর্নওাদন ম িাপ্ত অথ ি ফযাদ্দ প্রার্প্ত , আইর্টি তর 

র্িারীওযণ, ই-পাইর্রাং  ই-তটন্ডায ঘালুওযণ এফাং ওভ িঘাযীদদয প্রদাচনী প্রর্ক্ষণ , এফ ব্যফস্থাওযণ এওটি ঘযাদরঞ্জ দ 

দার্ড়দদঙ। ভাভর্ও  প্রর্তদমার্কতাভরও র্ফদেয াদথ তারর্ভর্রদ অর্ধদপ্তদযয অফস্থানদও দৃঢ়ওযদণয রদক্ষয ২০১৬-১৭ অথ ি-

ফঙদযয গৃীতব্য ওভ ির্যওল্পনাভোঃ 

 ১। তপ্রভদয আদৄর্নওীওযণ  ম িাপ্ত চনফর র্নর্িতওদল্প শূন্যদভ পূযণ ; 

 ২। অর্প অদটাদভন র্দেভ ঘালুওযণ ; 

 ৩। দ্রুততভ ভদ তকদচট ভৄদ্রণ  ারনাকাদ তথ্য দফাইদট প্রওা ; 

 ৪। আইর্টি তদরয ক্ষভতা বৃর্িওযণ ; 

 ৬। ই-পাইর্রাং ব্যফস্থা ঘালুওযণ ; 

 ৭। ই-তটন্ডায ওাম িক্রভ ঘালুওযণ ; 

 ৮। নতুন আদৄর্নও র্ডর্চটার ভৄদ্রণ তভর্ন ক্র ; 

 ৯। ফার্ল িও ওভ িম্পাদন চুর্িয ঠিও ফাস্তফান ; 

 ১০। অর্ধদপ্তদযয ভর অর্প র্ফর্ডাং ম্প্রাযণ ; 

 ১১। ইউর্নট অর্প/তপ্রদয তটওর্নওযার/ননদটওর্নওযার ওভ িঘাযীদদয দক্ষতা বৃর্িয রদক্ষয ৬০ খণ্টা প্রর্ক্ষণ ; 

 ১২। ভভনর্াং র্ফবাদক নতুন আঞ্চর্রও অর্প সৃর্ষ্টওযণ ।  

 

বর্ফষ্যৎ র্যওল্পনা  ওাম িক্রদভয র্ফফযণ  

উন্নত ভৄদ্রণ  প্রওানা ততযীদত গৃীত বর্ফলৎ র্যওল্পনা  ওাম িক্রভ র্নদম্ন তদা দরাোঃ  

 ১। তপ্রভদয চন্য ইনর্ক্রদটড অদটাদভদটড তভর্ন এফাং র্ডর্চটার অপদট তভর্ন ক্র ; 

 ২। অর্ধদপ্তযাধীন ৭টি আঞ্চর্রও অর্পদয চন্য র্নচস্ব বফন র্নভ িাণ ; 

 ৩। ওার্যকর্য  অওার্যকর্য ওভ িঘাযীদদয মাতাাদতয  সুর্ফধাদথ ি দুটি োপফা ক্র ; 

 ৪। প্রধান ওাম িার অর্প/তপ্রভদয আফার্ও বফন র্নভ িাণ ; 

 ৫। তায তটর্োং ল্যাফ প্রর্তষ্ঠা ওযা ; 

 ৬। তদদ  তদদয ফার্দয ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয প্রর্ক্ষণ প্রদান ; 

 ৭। অর্প ম্প্রাযণ ; 

 ৮। ইন্টাযদনট ব্যান্ডউইথ বৃর্ি ; 

 ৯। ভারাভার গ্রণ  র্ফতযদণয র্াফ অদটাদভন র্দেদভ ঘালু ওযা ।  



 

চনফদরয র্ফফযণ  :- (২০১৭-২০১৮) 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট 
ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ ০৯ ০২ ৪৮ ১৬ ৭৫ ২৬-১১-২০১৮ 

তার্যঔ ম িন্ত 

র্াফ অনুমাী ওভ িযত ০৪ ০২ ২৮ ০৪ ৩৮ 

শূন্যদ ০৫ ০০ ২০ ১২ ৩৭ 

২০১৭-১৮ অর্প/তপ্রদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্য 

অর্পদয নাভ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয াংদার্ধত ফাদচট ফযাদ্দ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয প্রকৃত ব্য 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয ৫,৬২,৫৫,০০০/- ৩,৬৮,৮৪,০০০/- 

 
 
 
 
২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয অর্ডট আর্ত্ত  র্নষ্পর্ত্তয র্ফফযণী  

অাংওভ াচায টাওা 

অর্প/তপ্রদয নাভ 

১
৯
৭
২
 

ার
 

তথ
দ
ও

 ত
ভ

াট
 

অ
র্ড

ট
  

আ


র্ত্ত
য
 


াং
খ্য

া চর্ড়ত টাওায 

র্যভাণ 

তভাট র্নষ্পর্ত্তয 

াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

অদথ িয র্যভাণ 

ফ
ত

ি ভ
াদ

ন
 অ

র্ন
ষ্প

ন্ন
 

অ
র্ড

ট
 আ


র্ত্ত

য
 


াং
খ্য

া 
ফতিভাদন 

আর্ত্তকৃত অদথ িয 

র্যভাণ 

প্রধান ওাম িার ২৩৪টি ৬০,৩৯,১১ ৫০টি ২০,১৪,৪৮ ১৮৪টি ৪০,২৪,৬৩ 

ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার ৫৬৫টি ১৬০,৯৯,৮৫ ৬১টি ১,৬৭,৬০ ৫০৪টি ১৫৯,৩২,২৪ 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ৪৭৬টি ১০৬,৫৮,২১ ২৪২টি ৩৯,৯২,১১ ২৩৪টি ৬৯,৬৬,১০ 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার ২৭৬টি ২৯৯,৫৪,৫৭ ১৭৪টি ২৭১,৫৯,৫৯ ১০২টি ২৭,৯৪,৯৮ 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা 

অর্প 

৩০২টি ১০,২৫,৯৪ ২৬০টি ৭,৮৫,৪১ ৪২টি ২,৪০,৫৩ 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প ৪৬৪টি ১২৪,২৫,৭৩ ২৯৯টি ৭৫,০৩,৩২ ১৬৫টি ৪৯,২২,৪১ 

ফ িদভাট ২৩১৭টি ৭৬২,০৩,৪১ ১০৮৬টি ৪১৬,২২,৫১ ১২৩১টি ৩৪৮,৮০,৮৯ 

 



 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্য 

অর্প র্যঘারনায চন্য ফাদচট ফযাদ্দ অদথ িয র্যভাদণয উয ওাদচয অগ্রকর্ত  উন্নর্ত র্যরর্ক্ষত । ঘার্দা র্নরূণ ওযা এওটি 

ঘযাদরর্ঞ্জাং ওাচ দর তা সুষ্ঠুবাদফ প্রণন ওযা ম্ভফ দদঙ। 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয ফাদচট ফযাদ্দ  ঔযদঘয র্ফফযণ (অাংওভ াচায টাওা) 

 অর্পদয নাভ  াংদার্ধত ফাদচট ফযাদ্দ প্রকৃত ব্য 

প্রধান ওাম িার ৫,৬২,৫৫ ৩,৬৮,৮৪ 

র্ফর্চ তপ্র ৮৪,৫০,৭৪ ৭৮,৭৬,২৫ 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ৪১,৮৮,৮৫ ৩৬,১৭,০৭ 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার ২৬,৩৩,০৪ ১৭,০৬,৪৭ 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ৩,৮৩,৮০ ৩,৪১,৫৬ 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প ৪,২৪,৩৩ ৩,২৩,৩১ 

তেনাযী তোয ৫১,৪৫,০০ ৪৫,৩৫,৯৯ 

ঢাওা আঞ্চর্রও অর্প ১,১১,৪৭ ২৪,১২ 

ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্প ৫২,১৫ ৩৯,৫৩ 

খুরনা আঞ্চর্রও অর্প ৮৭,৬৮ ৫৬,১৮ 

ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প ৬০,৯৯ ৪৩,৯৬ 

যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প ৪৬,৪৫ ৩৫,১৩ 

র্দরট আঞ্চর্রও অর্প ৪৪,৮০ ২৪,৮২ 

ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প ৪৫,৪৫ ৩৪,৩৩ 

তভাট = ২০২,৮১,৪০ ১৭৪,৮৫,৩৯ 

 

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদযয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয রক্ষযভাত্রা ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয আ 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয ৪,৩৩,০০০/- ২,৯১,০০০/- 

 
অর্ধদপ্তদযয যাচস্ব াংগ্রদয রক্ষযভাত্রা  আ 

ভৄদ্রণ  প্রওানায ভাদনান্নন এ অর্ধদপ্তদযয প্রধান রক্ষয । এ অর্ধদপ্তয ভৄদ্রণ  প্রওানা এফাং তেনাযী যফযা ওযায াাার্ 

যাচস্ব আ বৃর্িদত গুযম্নত্বপূণ ি ভূর্ভওা ারন ওযদঙ। র্নদভণ াযণীদত এ অর্ধদপ্তদযয যাচস্ব আদয   রক্ষযভাত্রা অচিন  যাচস্ব ব্যদয 

তুরনাভরও র্ফফযণী তুদর ধযা দরা। 

 



 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণ (অাংওভ াচায টাওা) 

অর্পদয নাভ  যাচস্ব প্রার্প্তয রক্ষযভাত্রা আ 

প্রধান ওাম িার ৪,৩৩ ২,৯১ 

র্ফর্চ তপ্র ২৭,০০,৫৯ ২৯,৫৬,৮৯ 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ৫,১৩ ২,২১ 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার ১০,১৭ ৭,৫০ 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ১,২২,১৩ ১,৩৭,৮১ 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প ১৬,১৪,২২ ৬,৩৬,৬১ 

ঢাওা আঞ্চর্রও অর্প ৯৩,৭১ ২৭,৫৪ 

ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্প ৯৩,৭১ ২৮,২৪ 

খুরনা আঞ্চর্রও অর্প ৯৩,৭১ ১১,০৭ 

ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প ৮৭,৬৯ ১২,৯১ 

যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প ৮৫,৩৩ ৭,০৭ 

র্দরট আঞ্চর্রও অর্প   

ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প ৯২,৭৮ ৪,৯৮ 

   

তভাট= ৩১,৯৯৮০ ৩৭,২১৩০ 

ফর্ ভৄদ্রদণয অনার্ত্তয ঙাড়ত্র প্রদান (NOC) 

র্ফর্বন্ন যওার্য, আধা-যওার্য  স্বাত্তার্ত াংস্থা/দপ্তদযয র্ফর্বন্ন প্রওায প্রওানা, প্রর্তদফদন, ম্যানুদর, তাোয, র্রপদরট ইতযার্দ 

াংর্িষ্ট দপ্তয/প্রর্তষ্ঠাদনয র্নচস্ব ব্যফস্থানা ভৄদ্রদণয অনার্ত্ত প্রদানদও ঙাড়ত্র ফদর। ভৄদ্রণ  প্রওানা  অর্ধদপ্তযাধীন ৩ (র্তন) টি তপ্র 

মথা- (১) ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র), (২) কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র (র্চর্র্)  (৩) ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণারদ 

(র্ফএর্র্)  ভৄদ্রদণয চন্য তপ্রর্যত তওান ভৄদ্রণ ওাচ উি তপ্রত্র ভদয স্বল্পতা, মার্ন্ত্রও/ওার্যকর্য ভস্যা  ঘার্দাওাযী দপ্তদযয 

ঘার্দা/ফণ িনা অনুমাী প্রদাচনী ভৄদ্রণ াভগ্রী তপ্রদ না থাওদর এফাং তপ্র ভদ উি ওাচ ওযা ম্ভফ না দর তদক্ষদত্র  ঘার্দাওাযী 

দপ্তদযয অনুকূদর অনার্ত্ত ইসুয ওযা । যওার্য র্নভ অনুমাী ঘার্দাওাযী দপ্তয/াংস্থা তাদদয ভৄদ্রণ ওাদচয ঘার্দাত্র ফাাংরাদদ 

পযভ  প্রওানা অর্পদ তপ্রযণ ওদয। ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ওভ ি ফণ্টননাভা অনুাদয উি ওাচ াংর্িষ্ট তপ্রদয অনুকূদর 

ভৄদ্রণাদদ প্রদান ওদয। তপ্র ওর্তিক্ষ  তপ্রর্যত াংর্স্দষ্ট ভৄদ্রণ ওাচ ওযা ম্ভফ না দর অাযকতায র্ফলটি ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা 

অর্পদও অফর্ত ওদয। ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প উি অাযকতায র্ফলটি ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয ভার্যঘারদও 

অফর্ত ওদয। ভার্যঘারও াংর্স্দষ্ট অর্প/তপ্রদয অাযকতায র্ফলটি ার্ফ িও র্ফদফঘনা ওদয ঘার্দাওাযী দপ্তদযয অনুকূদর 

অনার্ত্ত/ঙাড়ত্র প্রদান ওদয। তম তওান অনার্ত্ত/ঙাড়দত্রয াদথ ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প, াংর্স্দষ্ট তপ্র এফাং ভৄদ্রণ  

প্রওানা অর্ধদপ্তয (প্রধান ওাম িার) ম্পৃি, তাই অনার্ত্ত/ঙাড়ত্র প্রদাদন ৫ তথদও ১২ র্দন ম িন্ত  ভ রাদক। 

 



 

ফার্ল িও ওভ ি ম্পাদন চুর্ি ২০১৭-১৮ 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয ‘‘দক্ষ  ওাম িওয প্রান’’ এফাং অর্বরক্ষয ‘‘প্রার্তষ্ঠার্নও ক্ষভতা বৃর্িয ভাধ্যদভ এওটি দক্ষ তফাভঔী, 

ওল্যাণধভী  দাফি অর্ধদপ্তয কদড় ততারা। এ অর্বরক্ষয অচিদন ২০১৭-১৮ ফার্ল িও ওভ িম্পদন চুর্িদত ৩ টি তওৌরকত ফাস্তফাদন 

২৩টি ওাম িক্রভ র্ঘর্িত ওদয এফাং এ ওাম িক্রদভয চন্য ২৩টি ওভ ি ম্পাদন সূঘও ফা Performance Indicator র্নধ িাযণ ওদয 

প্রর্তটিয চন্য রক্ষযভাত্রা র্স্থয ওদযদঙ। অযর্দদও ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক ৫টি আফর্শ্যও তওৌরকত উদদ্দদশ্যয র্ফযীদত ২২টি ওাম িক্রভ 

র্নধ িাযণ ওদযদঙ। র্নধ িার্যত তওৌরকত উদদ্দদশ্যভদয অধীন ২৫টি ওভ িম্পাদন সূঘও যদদঙ। এ ওর সূঘদওয তভাট ভান ১০০ এয 

ভদধ্য ৮৪.৮ অর্চিত দদঙ।  

ওভ ি ম্পাদন চুর্ি ২০১৭-১৮ এয ফার্ল িও অচিন  ভল্যান  

 তওৌরকত 

উদদ্দশ্য 

তওৌরকত উদদ্দদশ্যয অধীন 

ওাম িক্রদভয াংখ্যা 

সূঘদওয াংখ্যা তভাট ভান অর্চিত ভান 

াধাযণ তওৌরকত 

উদদ্দশ্য 

(১) প্রর্তষ্ঠার্নও 

ক্ষভতাবৃর্ি 

১১ ১১ ৩৭ ২৭.২ 

(২) ভৄর্দ্রত াভগ্রী  

তেনাযী দ্রব্যার্দ 

ঘার্দাভত র্ফতযণ 

৬ ৬ ২৬ ২৬.০০ 

(৩) স্বচ্ছতা  

চফাফর্দর্তা 

র্নর্িত ওযণ 

৬ ৬ ১৭ ১৫.৬ 

 তভাট ২৩ ২৩ ৮০ ৬৮.৮০ 

আফর্শ্যও তওৌরকত 

উদদ্দশ্য 

(১) দক্ষতায াংদক 

ফার্ল িও ওভ িম্পাদন 

চুর্ি ফাত্ধফান 

৫ ৫ ৪ ২ 

(২) ওাম িির্ত  

তফায ভাদনান্নন 

৯ ১০ ৯ ৭ 

(৩) আর্থ িও 

ব্যফস্থানায উন্নন 

৩ ৪ ৩ ৩ 

(৪) দক্ষতা  

তনর্তওতায উন্নন 

২ ৩ ২ ২ 

(৫) তথ্য অর্ধওায  

স্বপ্রদণার্দত তথ্য 

প্রওা ফাত্ধফান 

৩ ৩ ২ ২ 

 তভাটোঃ ২২ ২৫ ২০ ১৬.০০ 

ফ িদভাট অচিনোঃ  ১০০ ৮৪.৮ 

ফার্ল িও ৬০ খণ্টা অবযন্তযীণ প্রর্ক্ষণ 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয ক্ষভতা বৃর্িয অাং র্দদফ অর্ধদপ্তদযয র্ফর্বন্ন ত্ধদযয ওভ িওতিা  ওভ িঘাযীদদযদও ম িাক্রদভ তদদ-

র্ফদদদ প্রর্ক্ষণ প্রদাদনয ব্যফস্থা ওযা দদঙ। এযই ধাযাফার্ওতা ফার্ল িও ওভ িম্পাদন চুর্ি (এর্এ) এয ফার্ল িও ৬০ খণ্টা 

অবযভত্ধযীণ প্রর্ক্ষণ ম্পন্ন ওযা দদঙ। এঙাড়া র্ওছুাংখ্যও ওভ িওতিাদও ফাাংরাদদ তরাও প্রান প্রর্ক্ষণ তওন্দ্র (র্ফর্এটির্)  

র্ফর্এ প্রান এওাদডর্ভদত বুর্নার্দ প্রর্ক্ষণ ম্পন্ন ওদয। 



 

চাতী শুিাঘায তওৌর ফাস্তফান   

যওার্য অর্পদ চনাধাযদণয তফা াায অন্যতভ অভত্ধযা র শুিাঘাদযয অনুর্স্থত। ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয শুিাঘায 

ফাস্তফাদনয রক্ষয চাতী শুিাঘায তওৌরত্র অনুাদয ওাম িক্রভ গ্রণ ওদযদঙ। এ রদক্ষয ভার্যঘারদওয বার্তদত্ব ১৭ই নদবম্বয 

২০১৩ তার্যদঔ এওটি তনর্তওতা ওর্ভটি কঠিত দর ভদয প্রদাচনীতা ২৬/৪/২০১৬ তার্যদঔ  তনর্তওতা ওর্ভটিয পুনক িঠন ওযা 

। ওর্ভটি শুিাঘায ফা স্তফাদন ওভ ির্যওল্পনা প্রণন ওদয। ওভ ির্যওল্পনা ফাত্ধফান  ভর্নটর্যাং ওযায চন্য তনর্তওতা ওর্ভটিয 

র্নর্ভত বা আদাচন ওযা । প্রর্তদফদনাধীন ফঙদয ৪টি বা আদাচন ওযা দদঙ। তনর্তওতা ওর্ভটি  ভার্ও ভি বা 

শুিাঘায  সুাদনয ভস্যাভ র্ঘর্িত ওযণ  ভাধাদনয আদরাঘনা ওযা । শুিাঘায তপাওার দন্ট র্নদাক  তায দার্ত্ব 

ওতিব্য ওভ িফণ্টদন অভত্ধভু িি ওযা দদঙ। শুিাঘায ফাস্তফাদন ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয গৃীত উদেঔদমাগ্য ওাম িক্রভ র্নভণরূোঃ 

 চনাধাযদণয র্নর্ফ িদে তফা প্রদাদনয চন্য এ অর্ধদপ্তয প্রধান ওাম িার ওর অর্প/তপ্রদ তল্প তডক্স তঔারায উদদ্যাক গ্রণ 

ওযা দদঙ।  

 চনকদণয  র্নর্ফ িদে তফা াায দথ অ ন্তযাভ দূয ওযায চন্য গ্রাওদদয ভতাভত ওাম িক্রভ ম্প্রাযদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

ওযা দদঙ।  

 শুিাঘায ফাস্তফাদনয র্ফলদ ৪৯ চন ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদও অবযন্তযীণ প্রর্ক্ষণ প্রদান ওযা দদঙ।  

 এ অর্ধদপ্তদয অর্বদমাক ব্যফস্থানা ির্তয উন্নদনয রদক্ষয অর্বদমাক র্নষ্পর্ত্তয চন্য  র্যঘারওদও র্নদাক তদা দদঙ। 

অর্ধদপ্তদযয ভার্ও বা অর্বদমাদকয র্নষ্পর্ত্তয র্ফলটি এদচন্ডাভুি ওযা দদঙ। তবাক অর্বদমাক র্নষ্পর্ত্ত ওযা দদঙ।  

 ই-কবদন িন্প র্দেভ উন্নদনয রদক্ষয ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদয Electronic Government Procurement (e-GP) 
ঘালুয রদক্ষয এ অর্ধদপ্তদযয e-GP াংক্রান্ত  দুইচন ওভ িওতিাদও তপাওার দন্ট র্দদফ e-GP র্ফলদ Central 
Procurement Technical Unit (CPTU) দত র্ির্পাং প্রদান ওযা দদঙ। CPTU দত প্রর্ক্ষণ প্রদান  Access 
Code াায য এ অর্ধদপ্তদযয এওটি ইউর্নট অর্প Bangladesh Stationery Office (BSO) এ 

যীক্ষাভরওবাদফ e-GP ঘালু ওযা দদঙ।  

 ওাদচয কর্ত দূত ওযায চন্য ই-পাইর্রাং র্দেভ ঘালু ওযা দদঙ। 

 

অর্বদমাক ব্যফস্থানা  

অর্বদমাক ব্যফস্থানা ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয গু রুপূণ ি অাং। ভৄদ্রণ, প্রওানা এফাং তেনার্য যফযা াংক্রাভত্ধ চনাধাযদণয 

অর্বদমাক গুরুত্বওাদয র্ফদফঘনাপূফ িও উা র্নষ্পর্ত্তয রদক্ষয ওাম িক্রভ গ্রণ ওযা । এ  তক্ষদত্র দুই ধযদনয অর্বদমাক রক্ষয ওযা মা। 

প্রথভতোঃ  ব্যর্ি ফা প্রর্তষ্ঠান ওর্তিও ভৄদ্রণ, প্রওানা এফাং তেনার্যচ যফযা, র্দ্বতীত এ অর্ধদপ্তদযয তওান ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীয র্ফ রুতি 

উত্থার্ত অর্বদমাক। উব প্রওায র্রর্ঔত অর্বদমাক গ্রদণয চন্য এ অর্ধদপ্তদযয র্ততী তরা র্নধ িার্যত ফাক্স যাঔা আদঙ এফাং র্নষ্পর্ত্তয 

রদক্ষয র্যঘারওদও তপাওার দন্ট র্নদাকপূফ িও অর্বদমাক র্নষ্পর্ত্ত ব্যফস্থা ওযা । এ অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন র্ফলদ উত্থার্ত অর্বদমাদকয 

তপ্রর্ক্ষদত প্রদমাচয তক্ষদত্র মথামথ তদপ্তপূফ িও প্রদাচনী ওাম িক্রভ গ্রণ ওযা দ থাদও।  

অর্ধদপ্তদযয অফস্থানোঃ 

অর্ধদপ্তদযয প্রধান ওাম িার-এয অফস্থান ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প বফদনয ৩ তরা। অর্ধদপ্তদয অর্প তপ্রভদয তভাট চর্ভয 

র্যভাণ ৩২.৬৯৭৬ এওয। চর্ভ তযওড ি র্নদ র্ওছু চটিরতা থাওদর র্নষ্পর্ত্তয রদক্ষয প্রদাচনী দদক্ষ তনা দদঙ। 



 

অর্ধদপ্তদযয অর্প/তপ্রভদয ভূ-ম্পর্ত্ত 

ক্রর্ভও 

নাং 
অর্প/প্রর্তষ্ঠান তভৌচা ঔর্তান 

দাক 
চর্ভয 

র্যভাণ 

(এওয) 
তযওড ি/ভন্তব্য 

আযএ 

দাক 
র্ল্প স্দট র্টি 

১. ফাাংরাদদ যওার্য 

ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) 
ততচকাঁ 

র্ল্প 

এরাওা 

আযএ-১০ ৩৬১০ ৩৭৫ 

৩৭৬ 

৩৭৭ 

৩৭৮ 

৩৭৯ 

৩৮০ 

--- ৫.৮১২৮ এর.এ. তও নাং-

৩/৪৮-৪৯ এয ভাধ্যদভ 

অর্ধগ্রণকৃত  

(র্ফর্চ তপ্র নাদভ 

তযওড ি) 

র্ফর্চ তপ্র োপ 

তওাাট িায (প্রাথর্ভও 

র্ফদ্যার, ভর্চদ, 

ভাদ্রাা  যাত্ধা) 

ঐ আযএ-০৪ ৪২১৩ 

৪২১৫ 

৪২১৭ 

৪২১৮ 

৪২১৯ 

৪২২০ 

৪২২১ 

৪২২২ 

৪২৭১ 

৫১২৩ 

১১ 

১২ 

১৩ 

১৪ 

২৩ 

২৪ 

২৫ 

২৬ 

৩৫ 

৩৬ 

--- .০৫৩৬ 

.৯২৭২ 

.৪৯৪৪ 

.১২১২ 

২.৫৭৬০ 

.৫৯৯২ 

.১৯৮০ 

.১৬৭২ 

.৪৮২৮ 

.২৯৪০ 

ঐ 

(কণপূতি  নকয উন্নন 

র্ফবাক নাদভ ঔড়া 

তযওড ি) 

৫.৯১৩৬ 

২. কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ততচকাঁ 

র্ল্প 

এরাওা 

আযএ-১০ ৩৬১২ ১০২-১০৭ --- ৫.৬১৪৪ এর.এ. তও নাং-

৩/৪৮-৪৯ এয ভাধ্যদভ 

অর্ধগ্রণকৃত  

(কণপূতি  নকয উন্নন 

র্ফবাক নাদভ ঔড়া 

তযওড ি) 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং 

তপ্রদয  োপ তওাাট িায 
ঐ আযএ-০৪ ২০৫০ ২৭৯ 

(অাং) 

২৮১-

২৮৪ 

--- ৩.৯৮৪০ ফাাংরাদদ যওাদযয 

দক্ষ তচরা প্রাও 

ঢাওা 

৩. ফাাংরাদদ র্নযাত্তা 

ভৄদ্রণার 
ততচকাঁ 

র্ল্প 

এরাওা 

আযএ-০৫ ৩৬০৩ ৩৭০ ৫৩১১ ০.৮৯ ফাাংরাদদ র্র্ওউর্যটি 

র্প্রর্ন্টাং তপ্র, ততচকাঁ, 

ঢাওা। 

৪. ভৄদ্রণ  প্রওানা 

অর্ধদপ্তয, ফাাংরাদদ 

পযভ  প্রওানা 

অর্প ফাাংরাদদ 

র্নযাত্তা ভৄদ্রণার, 

তঔরায ভাঠ উচ্চ 

র্ফদ্যার  ফাাংদরা 

ততচকাঁ 

র্ল্প 

এরাওা 

আযএ-০৪ ৩৬০২ 

৩৬০৩ 

৩৬০৪ 

৩৬০৫ 

৩৬০৬ 

৩৬০৭ 

৩৬৭-

৩৭২ 
-- ৫.৭৬২৮ কণপূতি  নকয উন্নন 

র্ফবাদকয নাদভ তযওড ি 

৫. ফাাংরাদদ তেনাযী 

অর্প (োপ তওাাট িায 

) 

ততচকাঁ 

র্ল্প 

এরাওা 

আযএ-০১ ৩৪০৩ ৩৬১-

৩৬৬ 
৭০০৩ ৫.৬১  



 

অর্ধদপ্তদযয অর্প/তপ্রদয র্ফর্ডাং  তওাাট িাযোঃ 

অর্ধদপ্তয এফাং এয র্নন্ত্রণাধীন অর্পভদয চন্য তভাট ১৮টি অর্প বফন এফাং ৪২টি আফার্ও বফন যদদঙ। আফার্ও বফনভদ 

ফ্ল্যাদটয াংখ্যা ৬২৮টি। ঢাওা ঙাড়া অন্যান্য আঞ্চর্রও অর্পভ বাড়া ফাড়ীদত অফর্স্থত।  

বফন  আফান াংক্রাভত্ধ তথ্য 

অর্পদয নাভ 

অর্প-

তওাাট িাদযয 

প্রকৃর্ত 

র্ফর্ডাং র্ফফযণ 
বফন/ফ্ল্াদটয 

াংখ্যা 
র্নভ িাণ ওার 

র্নভ িাণওারীন 

ব্য 
ভন্তব্য 

ভৄদ্রণ  প্রওানা 

অর্ধদপ্তয 

অর্প অর্প বফন  ১টি ১৯৮২-৮৪ - 

পযভ  প্রওানা 

অর্প বফদনয ৩ 

তরা 

তওাাট িায 

অর্পা ি তওাাট িায-৬টি ১১টি ফ্ল্যাট - -  

োপ তওাাট িায -১টি ১২টি ফ্ল্যাট ২০০০-২০০২ -  

     

ফাাংরাদদ 

যওার্য 

ভৄদ্রণার 

 

অর্পদয ভর বফন  তপ্র ৮ ১৯৫৬-১৯৫৭  র্ফর্চ তপ্রদয  

ফাাংদরা-১ ১   ব্যফস্থানা ১টি 

ভাধ্যর্ভও র্ফদ্যার, 

১টি তঔরায ভাঠ, ১টি 

ক্লাফ  োপ 

তওাাট িায াংরগ্ন ১টি 

ভর্চদ  

তপাযওার্না ভাদ্রাা 

আদঙ। 

অর্পা ি তওাাট িায ২টি ৪ (ফ্ল্যাট)   

োপ তওাাট িায-এ টাই-৬টি ১১২ (ফ্ল্যাট) ১৯৫৬-১৯৫৭  

োপ তওাাট িায-র্ফ টাই-১২টি ১৭৮ (ফ্ল্যাট) ২০০০-২০০২  

১ ওক্ষ র্ফর্ষ্ট ৫৮ (ফ্ল্যাট)   

তভাট = ৩৫৩    

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং 

তপ্র 

অর্প/তপ্র 
প্রার্নও বফন  তপ্র 

র্ফর্ডাং 
৫ ১৯৫৬-১৯৫৭ -- 

কণপূতি অর্ধদপ্তয 

ওর্তিও র্নর্ভ িত 
তওাাট িায 

অর্পা ি তওাাট িায ১টি ৩টি ফ্ল্াট ১৯৫৬-১৯৫৭ -- 

৩ তশ্রর্ণয র্চ টাই ৩টি 
১২৬টি ফ্ল্যাট 

১৯৯৯-২০০৩ -- 

৩ তশ্রর্ণয র্চ টাই ৩টি  -- 

৪থ ি তশ্রর্ণয এইঘ টাই ২টি ৮৯টি ফ্ল্যাট ১৯৫৬-১৯৫৭ -- 

তভাট ২১৮টি ফ্ল্যাট  -- 

ফাাংরাদদ 

র্নযাত্তা 

ভৄদ্রণার 

অর্প অর্পদয ভর বফন ১ ১৯৭৪-১৯৭৫ -- 

 
োপ তওাাট িায োপ তওাাট িায ১টি ১০টি ফ্ল্যাট ২০০০-২০০২ -- 

ফাাংরাদদ পযভ 

 প্রওানা 

অর্প 

অর্প  অর্পদয ভর বফন ২টি ১৯৫৬-১৯৫৭ -- -- 

ফাাংরাদদ 

তেনার্য অর্প 

অর্প অর্পদয ভর বফদনয র্দ্বতরা ১টি  ১৯৫৪ -- --- 

তকাডাউন অর্পদয ভর বফদনয র্নঘতরা  ৩টি    

তওাাট িায োপ তওাাট িায ৩ তশ্রর্ণ ২টি  ২০টি ফ্ল্যাট ১৯৯১ -- - 

 ৪থ ি তশ্রর্ণয ১টি তওাাট িায ৪টি ফ্ল্যাট ১৯৯১ -- -- 

 



 

অর্ধদপ্তদযয মানফাদনয ব্যফস্থানাোঃ 

র্ডর্র্  এয অন্যান্য অর্পভ প্রদাচনী াংখ্যও মাফান ক্র, ফযাদ্দ, যক্ষ ণাতফক্ষণ  র্যঘারনা াংক্রাভত্ধ মাফতী ওাম িক্রভ 

ওদয থাদও। ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীয অর্প মাতাাদতয সুষ্ঠু ব্যফস্থা র্ফদ্যভান। এ াংক্রা ন্ত ওাম িক্রভ ম্পাদদনয চন্য এওচন ওাযী 

র্যঘারও (প্রান-১) ম্পৃি যদদঙ। 

অর্ধদপ্তদযয মানফান াংক্রান্ত ারনকাদ তথ্যার্দ 

 অর্প/তপ্রদয 

নাভ 
মানফাদনয 

র্ফফযণ 
অনুদভার্দত 

াংখ্যা 
ফতিভান 

াংখ্যা 
ক্রদয  

তার্যঔ 

ক্র ওারীন  

ভল্য 

তযর্চদেন 

 নম্বয 

ব্যফাযওাযী 

ভৄদ্রণ  প্রওানা 

অর্ধদপ্তয (প্রধান 

ওাম িার) 

চী ০১ 

 

০১ ২৯/০৫/২০১৩ ৫৬,০৫,০০০ ঢাওা তভদট্রা-খ 

১৩-৭৬৩৩ 

ভার্যঘারও 

োপ ফা 

(র্দনা) 
০২ ০২ 

২৯/০৫/১৯৯০  

১৩,৫০,০০০ 

ঢাওা তভদট্রা-ঘ 

০৮-০০১২ 
 

অর্প/তপ্রদয 

ওভ িঘাযীদদয 

মাতাাদতয চন্য  
োপ ফা 

(র্দনা) 
২৯/০৫/১৯৯০ ১৩,৫০,০০০ ঢাওা তভদট্রা-ঘ 

০৮-০০১৩ 

ফাাংরাদদ 

যওার্য ভৄদ্রণার 
ভাইদক্রাফা (উন্নন 

ঔাত) 
০১ ২০/০৬/১৯৯৪ --- ঢাওা তভদট্রা-ঘ 

০২-৩৫১৩ 

অর্প ওাদচ 

 
ভাইদক্রাফা ০১ 

 

০১ ২৯/০৫/১৯৯৭ -- ঢাওা তভদট্রা-ঘ 

৫১-০৯৭১ 

র্ফর্চ তপ্রদ 

দাপ্তর্যও ওাদচ 

ব্যফাদযয চন্য 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং 

তপ্র 

ট্রাও ০১ 

 

০১ ২৫/০৫/১৯৯২ ৭,৭০,০০০ ঢাওা তভদট্রা-ন 

৮৯১৬ 

অর্প ওাদচ 

ভাইদক্রাফা 

(র্ভতসুর্ফর্) 

০১ 

 

০১ ২০১৬-১৭ ৩৯,৯৯,৫০০ ঢাওা তভদট্রা-ঘ 

৫৬-২২০৩ 

 

ফাাংরাদদ পযভ 

 প্রওানা অর্প 

ডাফর তওর্ফ 

র্ওআ 

(র্নান 

নাবাযা), ২৪৮৮ 

র্র্ 

০১ 

 

০১ ১৩/০৬/২০১৩ ৪১,৭২,০০০ ঢাওা তভদট্রা-ঠ 

১৩-১৯৬৯ 

দাপ্তর্যও ওাদচ 

ট্রাও (ইসুজু 

চাান), ৫৭৮৫ 

র্র্ 

০১ 

 

০১ ২৭/০৪/১৯৮৭ ৭,২৫,০০০ ঢাওা তভদট্রা-ন 

৮০৪৫ 

তপ্র তথদও ভৄর্দ্রত 

াভগ্রী  তকদচট 

র্যফন ওাদচ 

র্নদার্চত 

ফাাংরাদদ 

তেনাযী অর্প 

ভাইদক্রাফা ০১ 

 

০১ ৩১-০৫-২০১৭ ৩৯,৯৫,৭০০ ঢাওা তভদট্রা-ঘ 

৫৬-২১৭২ 

 

ডাফর তওর্ফন 

র্ওআ 
াংগৃীত 

 

০১  জুন/২০১৩ --- ঢাওা তভদট্রা-ঠ 

১১-৫২৯১ 

র্যফন পুর 

তথদও াংগ্রকৃত 

ফাাংরাদদ 

র্নযাত্তা ভৄদ্রণার 

ডাফর 

তওর্ফনভেি 

র্ওআ বযান 

(র্ভতসুর্ফর্) 

০১ ০১ ০৬/০৫/২০০৩ ১৮,৮৩,০০০ ঢাওা তভদট্রা-ঠ 

১১-৪৯৮৯ 

ভৄদ্রণ াভগ্রী 

র্যফন  

মাতাত  

পওি র্রপট 

তভর্ন ভদডর-

৫ এপর্ড ৩০, 

তরার্ডাং 

ওযাার্টি-

৩০০০ তওর্চ 

০১ ০১ ১৯৮৭ ৮,৪৯,০০০ - - 



 

অর্ধদপ্তদযয আইর্টি াঔা 

অর্ধদপ্তদযয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি াঔা র আইর্টি াঔা।  র্ফকত ভদয তুরনা ফতিভাদন অর্ধদপ্তদযয ওাম িক্রভ ফহুরাাংদ বৃর্ি াায 

াাার্ আইর্টি াঔায ওাম িক্রভ বৃর্ি তদদঙ। এই াঔাদও আদযা আদৄর্নওান  প্রভের্ি র্নব িয ওযা এফাং রূওল্প ২০২১ 

ফাস্তফাদনয রদক্ষয অর্ধদপ্তদয র্নচ  অর্ধদক্ষদত্র ফ িাত্ধও তঘষ্টা ঘার্রদ মাদচ্ছ। এ অর্ধদপ্তদযয ওাম িাফরী র্ডর্চটার তথা প্রভের্ি র্নব িয 

ওযায রক্ষয  ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয তম ওর ওাম িক্রভ ম্পাদন ওযা দদঙ র্ওাংফা ঘরভান যদদঙ তায ভদধ্য উদেঔদমাগ্য দরাোঃ  

 ১।  অর্ধদপ্তদযয ার্ফ িও র্নযাত্তা ব্যফস্থা র্নর্িত ওযায রদক্ষয পূদফ ি স্থার্ত CCTV system এয াাার্     আয 

৬টি CCTV ওযাদভযা স্থাদনয র্িান্ত গৃীত দদঙ। 

 ২। অর্ধদপ্তদযয ডানার্ভও দফাইট ততযীয ভাধ্যদভ তথ্য ফাতাদনয ারনাকাদ ওাচ ঘরভান। এদত ওর প্রওায 

তথ্য তাৎক্ষর্ণও আদডট, র্ডর্রট এফাং আওিাইব ওযা মাদফ।  

 ৩। এ এভ এ  ই-তভইদরয ভাধ্যদভ তথ্য আদান প্রদাদনয ওাচ প্রর্ক্রাধীন।  

 ৪। ই-পাইর্রাং র্দেভ ঘালু ওযা দদঙ।  

 ৫। ই-র্চর্ ঘালু ওযা দদঙ।  

 ৬। অর্ধদপ্তদযয ওর ওভ িওতিাদদয দপ্তদযয র্নচস্ব তডাদভইদন ই-তভইর এওাউন্ট ততর্য ওযা দদঙ। এদত ওর 

ওভ িওতিা ই-তভইর ব্যফাদযয সুদমাক াদচ্ছ।  

 ৭। আইর্টি াঔাদও এওটি আদৄর্নও  ওাম িওয াঔা র্দদফ প্রর্তষ্ঠায রদক্ষয বর্ফষ্যত র্যওল্পনা প্রণন  

ফাস্তফাদনয চন্য প্রদাচনী ব্যফস্থা গ্রণ দচ্ছ। 

 ৮। অন্যান্য অর্প/তপ্রদও আইটি াতা  যাভ ি প্রদান।  

 ৯। প্রদাচন অনুমাী াড িায  পট্ায ক্রদয ব্যফস্থা গ্রণ।  

 ১০। র্নচস্ব দফাইদট ( www.dpp.gov.bd) এয যক্ষণাদফক্ষণ ওযা। 

 ১১। ই-তভইর  দফ াব িায যক্ষণাদফক্ষণ ওযা।  

 ১২। প্রধান ওাম িারদয াদথ ০৫টি অর্প। তপ্রদ অটিওযার াংদমাক র্যপূণ ি ল্যান তটাদয ওাচ ভাপ্ত দদঙ।  

পদর প্রর্তটি ওর্ম্পউটায র্যদা ি তার্যাং  াইর্স্পড ইন্টাযদনট িাউর্চাং এয সুর্ফধা রাব ওযদঙ।  

 ১৩। এযা র্িতওন াদ িাট প্রদান ওযা।  

 ১৪। LAN    WiFi তনটাওি যক্ষণাদফক্ষণ ওযা। 

 ১৫। অর্ধদপ্তদযয াইর্স্পড ইন্টাযদনট সুর্ফধা রাদবয চন্য ৮ এভর্ফর্এ তথদও ১৪ এভর্ফর্এ ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত ওযা 

দদঙ।  

 ১৬। ভার্টর্ভর্ডা প্রদচওন এফাং র্এ র্দেভ যক্ষণাদফক্ষণ ওযা।  

 ১৭। ওর্ম্পউটায, র্প্রন্টায  স্ক্যানায নানর্ফধ াড িায যক্ষণাদফক্ষণ ওযা।  

 ১৮। IP  PABX র্দেভ যক্ষণাদফক্ষণ ওযা। 

 ১৯। অর্ধদপ্তয ওর্তিও আদার্চত র্ফর্বন্ন অনুষ্ঠান, বা, তর্ভনায, াওি এ আইটি াতা প্রদান এফাং ওর্তিক্ষ প্রদত্ত 

 র্নদদ ির্ত দার্ত্ব ম্পাদন। 

 ২০। ইন্টাযদনট ব্যফায র্নন্ত্রণ ওযা।  



 

ভানফ ম্পদ উন্নন  

প্রর্তষ্ঠাদনয ক্ষভতা অদনওাাংদ র্নব িযীর ভানফ ম্পদ উন্নদনয উয। প্রর্তষ্ঠাদনয রক্ষয অচিদনয চন্য  দক্ষ ভানফ ম্পদ 

কদড়দতারা  অতযাফশ্যও । ভরত, র্ক্ষা   প্রর্ক্ষণ দক্ষ চনফর কদড় ততারায  তক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভওা ারন ওদয থাদও । ভৄদ্রণ  

প্রওানা অর্ধদপ্তয তায চনফদরয  দক্ষতা বৃর্িয চন্য যওায ওর্তিও তখার্লত ফার্ল িও ৬০ খন্টা  প্রর্ক্ষদণয রক্ষযভাত্রা  র্নধ িাযণ ওদযদঙ । 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয ওর্তিও ভানফ ম্পদ উন্নদন ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয ৪৯ চন ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয প্রর্ক্ষণ  প্রদান ওদযদঙ । 

 

 

তথ্য প্রদানওাযী এফাং অর্বদমাক গ্রণওাযী ওভ িওতিা 

ফাাংরাদদ তথ্য অর্ধওায আইন, ২০০৯ এয র্ফধান অনুমাী ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয  দক্ষ তথ্য প্রদাদনয চন্য এওচন 

ওভ িওতিাদও তথ্য প্রদানওাযী ওভ িওতিা র্দদফ দার্ত্ব প্রদান ওযা দদঙ। দার্ত্বপ্রাপ্ত ওভ িওতিা এ আইন অনুমাী র্ফর্বন্ন ভদ ঘার্ত 

তথ্য প্রদান ওদয থাদওন, তাঙাড়া র্তর্ন চনকদণয র্ফর্বন্ন অর্বদমাক গ্রণ  শুদন থাদওন। র্তর্ন র্ফর্বন্ন ভদ চনকদণয র্নওট দত 

অর্বদমাকভ গ্রণ ওদযন এফাং ভাধাদনয প্রদাচনী  দদক্ষ র্নদ থাদওন। অর্ধদপ্তদযয দার্ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানওাযী/অর্বদমাক 

গ্রণওাযী ওভ িওতিা দরনোঃ 

তথ্য প্রদানওাযী  অর্বদমাক গ্রণওাযী  ওভ িওতিা  

ওভ িওতিায নাভ 
ঠিওানা 

অর্প ফাা 

চনাফ আবু পাাদ তভাোঃ তাাক 

(ওাযী র্যঘারও প্রান-১) 
ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয 

ততচকাঁ, ঢাওা-১২০৮। 

তপান-৮৮৯১২৫৪ 

তভাফাইর-০১৭১৬৪৬৭৯৭৩ 

ই-তভইর-ad1@dpp.gov.bd 

 

 

  



 

ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার 

াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্তোঃ 

ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার চনপ্রান ভন্ত্রণারদয ভৄদ্রণ  প্রওানা  অর্ধদপ্তযাধীন অতযন্ত াংদফদনীর (তওর্ আইভূি) এওটি 

প্রর্তষ্ঠান মা ব্যাওবাদফ ‘র্ফর্চ তপ্র’ নাদভ র্যর্ঘত। র্িটি ানাভদর বাযতফদল ি তফ র্ওছু ঙাাঔানা র্ঙর মায ভদধ্য র্িভ ফাাংরায  

তওারওাতা অফর্স্থত তফঙ্গর কবন িদভন্ট তপ্র উদেঔদমাগ্য। ১৯৪৭ াদর বাযত র্ফবাদকয য স্বাধীন যাদষ্ট্রয র্প্রন্ট- াউ র্দদফ 

তওারওাতায তফঙ্গর কবোঃ তপ্রদয র্ওছু ভৄদ্রণ তভর্ন  চনফর ঢাওায নার্চভ উর্দ্দন তযাদড তন্ট্রার তচদরয অবযন্তদয ইে তফঙ্গর 

কবণ িদভন্ট তপ্র স্থার্ত ।  ইে তফঙ্গর কবণ িদভন্ট তপ্রদয প্রথভ ওদন্ট্রারায র্নভেি ন  র্ভোঃ র্ র্ ডানওান।  ১৯৪৮ াদর তপ্রটি 

ওদও ভণ তরড- টাই তভটার এফাং দৃটি পুযাতন ফাষ্পঘার্রত ঙাায তভর্ন র্নদ ভৄদ্রণ ওাচ শুরু ওদয। যফতীদত এ টিদও ১৯৫৩ াদর 

ফতিভান স্থান ততচকাঁ র্ল্পাঞ্চর এরাওা স্থানান্তয ওযা ।  ১৯৫৬ াদর ইে ার্ওস্তান কবণ িদভন্ট তপ্র (ইর্চর্) র্দদফ র্যর্ঘর্তয 

ভাধ্যদভ যাষ্ট্রী ভৄদ্রণ ওাদচ তপ্রটি গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভওা যাঔদত ক্ষভ । তঔন এয তরাওফর র্ঙর ১,৪০০ চন। ১৯৭১ াদর ফাাংরাদদ 

নাদভ স্বাধীন াফ িদবৌভ যাদষ্ট্রয অভুযদ খটদর এটি ফাাংরাদদ কবণ িদভন্ট তপ্র ফা ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) নাদভ 

র্যর্ঘর্ত রাব ওদয। 

প্রর্তষ্ঠাদনয ফতিভান অফস্থা/াম্প্রর্তও উদেঔদমাগ্য অচিন এফাং বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ  

াম্প্রর্তও অচিনোঃ ই-কবর্ণ্িান্প এয আতা অদটাদভন র্দেভ ঘালুয ওাম িক্রভ ঘরভান যদদঙ। ই- নর্থ ঘালু ওযা দদঙ।  ওভ িওতিা  

ওভ িঘাযীদদয আয দক্ষতা অচিদণয রদক্ষয প্রর্তর্নত প্রর্ক্ষণ প্রদান অব্যাত যদদঙ। এঙাড়া াঔাগুদরাদত পূদফ িয তঘদ অর্ধও 

র্যভাদণ ওর্ম্পউটায যফযা ওযা ওাদচয কর্ত আয বৃর্ি তদদঙ।  

বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ যাষ্ট্রী ভৄদ্রণ ওাচদও ঠিও ভাদন  র্যভাদণ তনায চন্য র্ফদেয াদথ তার র্ভর্রদ ওাদচয দক্ষতা  

কর্তীরতা আনদনয রদক্ষয তপ্রভ আদৄর্নওান ওযদত দফ। ত রদক্ষয অপ্রদাচনী দর্ফন্যা  নতুন দ সৃচন, চনফর বৃর্িয 

ওাচ ঘরভান যদদঙ, নতুনবাদফ অক িাদনাগ্রাভ ততর্য, অতযাদৄর্নও ভৄদ্রণ তভর্ন  দমাকী অন্যান্য তভর্ন ক্রদয প্রস্তাফ ওযা দদঙ। 
ওভ িঘাযীদদয ফাস্থান াংওট দূযীওযদণয চন্য ঘায ইউর্নট র্ফর্ষ্ট ০২ টি দ তরা বফন র্নভ িাদণয উদদ্যাক গ্রণ ওযা দদঙ। দূনীর্ত 

হ্রাওদল্প  ব্যাওবাদফ ওদরয অাংগ্রণ র্নর্িতওদল্প ই- তটন্ডার্যাং ঘালু ওযা দদঙ এফাং ই- পাইর্রাং প্রর্ক্রা শুরু দদঙ। দ্রুত 

ভদয ভদধ্য তকানী ভৄদ্রণ ওাচ ম্পাদন ওযায চন্য তকানী াঔা আদৄর্নওাদনয ওাচ প্রর্ক্রাধীন আদঙ। ওভ িঘাযীদদয আয দক্ষ 

  তমাগ্য ওদয কদড় ততারায চন্য অবযন্তযীন প্রর্ক্ষদনয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ।  

চনফদরয র্ফফযণ  :- (২০১৭-২০১৮) 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট 
ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ ০৩ ০৭ ৯৭১ ২৩০ ১২১১ ০৬-০১-২০১৯ 

তার্যঔ ম িন্ত 

র্াফ অনুমাী 
ওভ িযত ০২ ০২ ৭১০ ১১০ ৮২৪ 

শূন্যদ ০১ ০৫ ২৬১ ১২০ ৩৮৭ 

 



 

২০১৭- ২০১৮ অথ ি ফঙদয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভোঃ 

 অথ ি ফঙয অর্চিত াপল্য/ম্পার্দত ওাদচয র্ফফযণ 

২০১৭-২০১৮ 

র্ফবাকাযী 

(ও)    ৫০ চদনয ঘাকুযী স্থাীওযণ; 

(ঔ) ৬০ চদনয তনন/ার্যফার্যও তনন; 

(ক) ০৫ চদনয াা্ইদওাদট িয র্যট র্টিন দপাাযী চফাফ। 
(খ) ২৫০ চদনয প্রর্ক্ষণ। 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয উদেঔদমাগ্য উৎাদদনয র্ফফযদণয াদথ ২০১৬-১৭ অথ ি ফঙদযয উৎাদদনয তুরনাভরও 

 র্ফফযণোঃ 

অথ ি ফঙয তভাট 

ান্ডুর্রর্য 

াংখ্যা 

ইদম্প্রন 

াংখ্যা 

ফাঁধাই/ম্পার্দত ওাদচয র্যভাণ (াংখ্যা) ব্যফহৃত 

ওাকদচয 

র্যভাণ 

(টন) 

ব্যফহৃত ওাকদচয 

ভল্য (টাওা) 
ফই লুচ ঔাভ ওাড ি 

২০১৬-১৭ ২৫৪০৮৩ ২০৪৭৬৪৯৪৮ ৩১৭০৫২২ ২৮২৬৩৬০৫ ৬৪৮১৪৭১ ২০২৩৭২ ২৩৩৭ ২৩,৫৯,৭৬,৭৯৪ 

২০১৭-১৮ ১৭৫২৩৩ ২৩৩৯১৮৮৫৪ ৪১২১৪৩৭ ৩৪০০৭৪৫৩ ৫৯৩২৬০২ ২৫৮৯৬৫ ২৯৪৬ ২৫,৫৫,৯৬২০৩ 

  

২০১৭-২০১৮ অথ ি -ফঙদয ওভ ি র্যওল্পনা  অর্চিত াপল্য 

ক্রর্ভও নাং প্রধান প্রধান তশ্রণী/আইদটভভ রক্ষভাত্রা 
অর্চিত াপল্য/ 

ম্পার্দত ওাম িক্রদভয র্ফফযণ 

০১। ওাম িাদদ প্রার্প্ত ৬০০০ ৫৭৭৯ 

০২। তভাট ডদওদটয াংখ্যা ৬০০০ ৫৭৭৯ 

০৩। তভাট ান্ডুর্রর্য পৃষ্ঠায র্যভাণ ২,০০,০০০ ১,৭৫,২৩৩ 

০৪। ইদম্প্রদনয াংখ্যা ২৩,৫০.০০,০০০ ২৩,৩৯,১৮,৮৫৪ 

০৫। ফই ফাঁধাই ৪৫,০০,০০০ ৪১,২১,৪৩৭ 

০৬। লুচ পযভ ভৄদ্রণ  যফযা ১,৫০,০০,০০০ ১,৫৩,১৭,৩০০ 

০৭। ঔাভ ততযী  যফযা ১,০০,০০০ ৯১,১০০ 

০৮। ওাড ি ভৄদ্রণ  যফযা ৫৭,০০,০০০ ৫৭,০৮,০০০ 

০৯। ব্যফহৃত ওাকদচয র্যভাণ ২৬,০০.০০,০০০ ২৫,৫৫,৯৬২০৩ 

 

  



 

২০১৭-২০১৮ অথ ি -ফঙদয তকানী াঔা উৎাদদনয র্ফফযণ ২০১৬-১৭ অথ ি ফঙদযয াদথ উৎাদদনয তুরনা ভরও 

র্ফফযণোঃ 

 

ভা ইদম্প্রন তভাট ান্ডুর্রর্য  পৃষ্ঠায র্যভাণ ভন্তব্য 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮  

জুরাই ৩১৯৭১৩২ ৮৫৮২৯৪৮ ৩৩৪২ ১৭৬১  

আকে ১৩৮২৮৩৩৯ ১৫৬৬৬১২৯ ৮১৮৪ ১৪৫০০  

তদন্ফম্বয ২৪৩৬৮৯৯৮ ২৪৭০৩৩৬৫ ৯৮৮৩ ১৩৭৬০  

অদটাফয ২৪২৩৪৮২৪ ২৫৫৭৯১০৫ ৩১৯১ ৮২৪৩  

নদবম্বয ১৪২৬৪০১০ ১৭৫৮৮৫৫৬ ১২০১৩ ৮৯৭৯  

র্ডদম্বয ২০৪৪৮৮০৪ ২৩০১৭৯৩৮ ৪৭০৮১ ৯৫৪৪  

চানুার্য ২০৫২১৩৯৩ ১৮৬৬৫০১৬ ২৬৮৫৩ ৭৭৯৬  

তপব্রুার্য ১৮৫২০৪০৫ ১৭৬৮২০৫৪ ৩১৬২৪ ১১১০০  

ভাঘ ি ১৮৫২২০৮৫ ২৪২০৪২৯৫ ২৯৬১১ ১৬২২৮  

এর্প্রর ৫২৬১৬৮৭ ২৯৭৮১৪৬ ৬১৯৩ ১৯০৯  

তভ ৪৮১৫৩১০ ১৮৩৪৪৯০ ১৩৬৫ ১৪৪৮  

জুন ২৭১০০৭৭ ২৭৬৬৯৬০ ২৫৮১ ৩৩০৮  

২০১৮-১৯ অথ ি -ফঙদযয ওভ ি র্যওল্পনা 

এ তপ্রদ ভরতোঃ যওাদযয মাফতী ভৄদ্রণ ওাচ ভৄদ্রণ  ফাঁধাইপূফ িও যফযা ওযা দ থাদও। আকাভী ২০১ ৮-২০১৯অথ িফঙদযয 

৫ভ তশ্রর্ণয ভানী যী ক্ষায তকানী প্রশ্নত্র, তচ এ র্,তচর্ডর্  যীক্ষায প্রশ্নত্র এ এ র্, দার্ঔর  ওার্যকর্য র্ক্ষা তফাদড িয 

অধীদন এ এ র্, তবাদওনার, দার্ঔর (তবাদওনার) যী ক্ষায প্রশ্নত্র সুষ্ঠুবাদফ ভৄদ্রণ  প্যাদওটচাতপূফ িও যফযাওযণ। চাতী 

র্ফের্ফদ্যার  র্ফর্বন্ন র্ক্ষাদফাড িভদয তকানী প্রশ্নত্র ভৄদ্রণ ওযা। প্রর্তফঙদযয ন্যা আকাভী ফঙদয চাতী ফাদচট র্ফর্এ 

যীক্ষা ওযাডায এফাং নন ওযাডায যীক্ষায তকানী ভৄদ্রণ ওাচ ম্পাদন ওযা। র্ফকত অথ ি ফঙদযয ন্যা আকাভী ২০১ ৮-২০১৯ 

(জুরাই/২০১৮ দত জুন/২০১৯) অথ ি ফঙদযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার, র্ফবাক, দপ্তয দত তপ্রর্যত ভৄর্দ্রতব্য ভৄদ্রণ ওাদচয ঘার্দায তপ্রর্ক্ষদত ভৄদ্রণ 

 ফাঁধাইপূফ িও  যফযাদয প্রদাচনী ব্যফস্থা গ্রণওযণ। 

  



 

২০১৭-২০১৮ অথ ি -ফঙদয াংগ্রকৃত মন্ত্রার্তয র্ফফযণোঃ 

অপদট/তভর্ন াঔা 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১ Four Color Offset Printing Machine-1Unit যফযা াা মার্ন 

(প্রর্ক্রাধীন) 

০৫.৮২.০০০০.০১৮.০৭.০২৫(১).১৭-১৮/১৭১৮ 

তার্যঔোঃ ১৪-০৬-১৮ ভদর ওাম িাদদ প্রদান ওযা 

দদঙ।  

০২  Bi-Color Offset Printing Machine-01 Unit যফযা াা মার্ন 

(প্রর্ক্রাধীন) 

০৫.৮২.০০০০.০১৮.০৭.০২৯(১).১৭-১৮/১৭১৯ 

তার্যঔোঃ ১৪-০৬-১৮  ভদর ওাম িাদদ প্রদান ওযা 

দদঙ। 

ফাইর্ন্ডাং াঔা 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১ Mat Glossy Lamination Machine-1Unit 

Brand: GMP 

Model: EXCELM-PLUS1080RMS 

২৬-০৬-২০১৮  

০২  Hand Numbering Machine -48 Nos. 

Brand: Reiner, Made in Germany. 

০৬-০৩-২০১৮ 

তকানী াঔা 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১ Industrial Continuous Inkjet Printer 

Brand : Drucker, Model : a-l 

০২-০১-২০১৮  

০২ Digital Copy Printer 

Brand:RICOH, Model : DD5450 

Serial No. G195R690040 

RICOH Company Ltd, Origin : Japan. 

০২-০১-২০১৮ 

০৩ Embedded HD-TVI  DVRMachine 

(16-20 TB Supportable),LTS DVR 

Model: LTD8416T-ST 

২০-০৫-২০১৮ 

০৪ Label Printer 

BIXOLON THERMAL LABEL PRINTER 

Model: SLP-TX400 

Sl. No. DGSVNKA17110025, Made in Korea. 

২০-০৫-২০১৮  

ওর্ম্পউটায/আইর্টি াঔা) 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১ Computer-38 Nos. 

HP ProDesk 400 G4 MT 7th Gen. Intel i5-7500, Intel Chipset H270, 

RAM 4 GB, HDD-1TB, Monitor-HP LV2011 LED 20ʺ with Mouse, 

Keyboard & CD Drive. 

২৬-০৬-২০১৮  

০২ Printer-20 Nos. 

HP M402dn-mirror Print 

২৬-০৬-২০১৮ 

০৩ Scanner -20 Nos. 

Canon Lide-120 

২৬-০৬-২০১৮ 

০৪ Scanner -07 Nos. 

HP Laser jet Pro MFP M227sdn. 

২৬-০৬-২০১৮ 



 

২০১৭-১৮ প্রর্তষ্ঠাদনয গুরুত্বপূন ি ওাম িাফরীয র্ফফযণ 

 

ক্রর্ভও 

নাং 
গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

০১। এ তপ্রদ ফাাংরাদদ যওাদযয তমাকাদমাক ভন্ত্রণার, আইন  র্ফঘায ভন্ত্রণার, ডাও  তটর্রদমাকাদমাক ভন্ত্রণার, 

প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণার, তনৌ-র্যফণ ভন্ত্রণার, র্নফ িাঘন ওর্ভন র্ঘফার, ফাাংরাদদ চাতী াংদ র্ঘফারদয চফ 

ওাচ ব্যতীত ফাাংরাদদ যওাদযয ওর ভন্ত্রণার (নফসৃষ্ট ভন্ত্রণার), এয অধীনস্থ ওর অর্ধদপ্তয  র্যদপ্তয, 

যাষ্ট্রর্তয ওাম িার, প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার, ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক, ফাাংরাদদ যওার্য ওভ িওর্ভন র্ঘফারদয ওর 

প্রওায চফ ওাচ ভৄদ্রণ  ততযী ওযা । উ তেখ্য তম, তমওর ভন্ত্রণার/ র্ফবাক/দপ্তদযয চফ ওাচ ওযা  না, 

তওর অর্পদয ওর প্রওায তকদচট ভৄদ্রণ ওযা  এফাং চাতী াংদ র্ঘফারদয উত্থার্ত, উত্থানী, গৃীত 

ওর প্রওায র্ফর এফাং আইন ভৄদ্রণ ওযা । ওর র্ ক্ষা তফাড ি, এএর্/এইঘএর্  এয ভভান, 

তচএর্/তচর্ডর্  র্এর্, উন্ুি র্ফের্ফদ্যার, ইরাভী র্ফের্ফদ্যার  চাতী র্ফের্ফদ্যারদয মাফতী 

প্রশ্নত্র এফাং যওার্য অন্যান্য র্ফবাকী যীক্ষায প্রশ্নত্র ভৄদ্রণ ওযা ।  

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্পদয ঘার্দাত্র তভাতাদফও অত্র তপ্রদ োন্ডাড ি, ননোন্ডাড ি  র্র্বর পযভ ভৄদ্রদণয 

ওাচ ম্পাদন ওদয থাদও। এঙাড়া এ র্ আয ১ভ তশ্রণী, ফাোঃ পযভ নাং ২৯০/খ(াংদার্ধত), ত-তঘও ফই  (তফতদনয 

তঘও ফই), ফাোঃ পযভ নাং ৫০, ব্যর্িকত ডাদযী, ফাোঃ পযভ নাং ৫৩৫৫  তওাট ি র্প তযর্চষ্টায, তট্রড ভাওি চান িার, 

ইতযার্দ; ফাাংরাদদ পুর্রদয র্ফর্বন্ন পযভ, তমভনোঃ র্র্ড ফই, কুঘর্যদত্রয তার্রওা ফই, অর্বদমাক প্রর্তদফদন ফই, 

র্চর্ড ফই, দুির্যত্র তার্রওা ফই, র্র্ড ফই, ভারঔানা তযর্চষ্টায, অর্বদমাকত্র, ভাষ্টায তযার তযর্চষ্টায, প্রাথর্ভও তথ্য 

প্রর্তদফদন, অনুন্ধান র্স্দ, র্ডউটি তযর্চষ্টায, হুকুভনাভা (র্র্ ফই), তালাওার্দয র্ফফযণী, নন-এপ আই আয, 

তগ্রপতাযী দযাানা তযর্চষ্টায, ইতযার্দ; 

ঔাদ্য র্ফবাদকয র্ফর্বন্ন পযভ, তমভন: তফাছাই ঔারা র্নদদ ি ফই, তপায প্রাই ওাড ি, র্ফর্র আদদ (র্ড,) ফই, র্ব-

ইনবদ, চন ভা  ভজুদ নদ, ফিয তফাছাই/ঔারা র্নদদ ি ফই, ইতযার্দ ; 

চাতী যাচস্ব তফাদড িয যাচস্ব আদাদয র্ফর্বন্ন আইটি র্র্যচ তমভন, আইটি-৮৬(াং), ১৯৮৪ াদরয আওয 

অধ্যাদদদয ৮৩(১) ধাযানুমাী তনাটি, আই টি-১১ক(ফাাংরা), আই টি-১১কক(ফাাংরা), আওয অধ্যাদদ, ১৯৮৪ এয 

অধীন আওয র্যটাণ ি পযভ,  আই টি-১১খ(ফাাংরা), আই টি-১১খ(ইাংদযচী) এটিএভ-৮০, এওাউন্ট র্ি, আই টি-

১১ক(ইাংদযচী), আই টি-৩১ (র্য) অথ ি প্রদানওাযীদও তদ যর্দ, ১৯৮৪ াদরয আওয অধ্যাদদদয ৭৯ ধাযানুমাী 

তনাটি, র্যত্র, ইতযার্দ ; 

ফন র্ফবাদকয র্ফর্বন্ন পযভ, তমভন: যর্দ ফই, যওাযদও তদ টাওায যর্দ ফই, াযর্ভট ফই, াযর্ভদটয র্যফদতি 

তদ াটি ির্পদওট, ইতযার্দ। 

এঙাড়া াদাট ি অর্ধদপ্তদযয ০১-৩০ ম িন্ত র্ড,আই,র্, পযভ এফাং অন্যান্য ভৄদ্রণ ওাচ এ তপ্রদ ম্পন্ন ওযা । 

০২। এ তপ্রদ প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণার, তমাকাদমাক ভন্ত্রণার, আইন, র্ফঘায  াংদ র্ফলও ভন্ত্রণার, তনৌ-র্যফণ ভন্ত্রণার, 

র্নফ িাঘন ওর্ভন র্ঘফার, ডাও  তটর্রদমাকাদমাক ভন্ত্রণার, তফাভর্যও র্ফভান  ম িটন ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ 

চাতী াংদ র্ঘফার ব্যতীত ওর ভন্ত্রণার/র্ফবাক/অর্ধদপ্তয/দপ্তদযয চফ ওাচ ভৄদ্রণ  ফাঁধাই ওযা । চফ 

ওাচগুদরা র্নদম্ন প্রদত্ত র : 



 

 

 

অর্ডট র্যদাট ি, চাতী ফাদচট, তওা ি কাইড, ফার্ল িও প্রর্তদফদন, াভর্ওী, বুওদরট, াম্পদরট, ওর চাতী 

র্দফদয তাোয, র্েওায, র্রপদরট, দাাত ওাড ি, ঔাভ, র্ড ঔাভ, দূতাফাভদয র্নদাকত্র, ওভ িবায আজ্ঞাত্র, 

প্রতযাফানত্র, এক্সকুদটায, তভদভা প্যাড, তযর্চোয, পাইর ওবায, তপাডায, ডাও প্যাড, র্ি প্যাড, র্ড তরটায, 

তরটাযদড প্যাড, র্ড প্যাড, যর্দ ফই, ড্রর্য, র্নউচ তরটায, তকট া ফই, ম্যানুদর, ওভর্স্দদভন্টস্ র্ি/ওাড ি, 

ডাদযী, ওযাদরন্ডায, স্মযর্ণওা, র্বর্চটিাং ওাড ি (াংস্থান ভন্ত্রণার ওর্তিও অনুদভার্দত), বালণ, তপ্রাগ্রাভ বুওদরট, 

নীর্তভারা, ট্যাক, তাে ওাড ি, তভনু ওাড ি, তটর্ফর ত ওাড ি, কাইড ম্যা, র্চ র্যত্র, িীপ ওবায, ওাম িফণ্টন 

তার্রওা, র্যক্রভা, ির্উয, নদত্র, ায-াং তক্ষ প্যাড, ায-াং তক্ষ পাইর ওবায, উদমাচন র্াফ, আর্থ িও 

র্াফ, তপ্র র্ক্লর্াং পযভ, ভােদড ইতযার্দ যওাদযয মাফতী ভৄদ্রণ ওাচ। 

২০১৭-১৮ াদর ম্পার্দত ভৄদ্রণ ওাদচয র্ফফযণ 

জুরাই/২০১৭  

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

১. ০২-০৭-২০১৭ স্থানী  যাচস্ব অর্ডটঅর্ধদপ্তয ২০১৫-১৬ দনয অর্ডট র্যদাট ি (স্থানী যওায র্ফবাক) ১ভ ঔণ্ড ৭৫০ ফই 

২. ০২-০৭-২০১৭ স্থানী  যাচস্ব অর্ডটঅর্ধদপ্তয ২০১৫-১৬ দনয অর্ডট র্যদাট ি (স্থানী যওায র্ফবাক) ২ ঔণ্ড ১০০ ফই 

৩. ০২-০৭-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক র্ফবাকী ওর্ভনায  তচরাপ্রাওকদণযDatabase পুর্স্তওা ৪০০ ফই 

৪. ০৪-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ২০১৭-২০১৮ দনযভন্ত্রণার/র্ফবাকর্বর্ত্তও ফাদচট, শ্রভ  ওভ িাংস্থান 

ভন্ত্রণার 

২০০ ফই 

৫. ০৪-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ড়ও র্যফণ  ভাড়ও র্ফবাক ৪০০ ফই 

৬. ০৪-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার তযরথ ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

৭. ০৪-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার তনৌর্যফণ ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

৮. ০৪-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার প্রফাী ওল্যাণ  তফদদর্ওওভ িাংস্থান ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

৯. ০৪-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ততু র্ফবাক ১০০ ফই 

১০. ০৫-০৭-২০১৭ স্থানী যওায, েীউন্নন  ভফা ভন্ত্রণার চন্ র্নফন্ধন পযভ ২০,০০,০০০ 

১১. ০৫-০৭-২০১৭ স্থানী যওায, েীউন্নন  ভফা ভন্ত্রণার ভতুয র্নফন্ধন পযভ ৫,০০,০০০ 

১২. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ২০১৭-২০১৮ দনযভন্ত্রণার/র্ফবাকর্বর্ত্তও ফাদচট, প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার ২০০ ফই 

১৩. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভার্াফ র্নযীক্ষও র্নন্ত্রদওয ওাম িার ১০০ ফই 

১৪. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার অবযন্তযীণ ম্পদ র্ফবাক ৪০০ ফই 

১৫. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার আইন  র্ফঘায র্ফবাক ৪০০ ফই 

১৬. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার তরর্চদরটিব  াংদ র্ফলওর্ফবাক ৫০ ফই 

১৭. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্ফজ্ঞান  প্রভের্িভন্ত্রণার ১৫০ ফই 

১৮. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার জ্বারানী  ঔর্নচ ম্পদভন্ত্রণার ১০০ ফই 

১৯. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভৎস্য  প্রাণী ম্পদভন্ত্রণার ৪০০ ফই 

২০. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্যদফ  ফন ভন্ত্রণার ২০০ ফই 

২১. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্ফদুযৎ র্ফবাক ১০০ ফই 

২২. ০৫-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার সুপ্রীভ তওাট ি ৫০ ফই 

২৩. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ৫০ ফই 

২৪. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার চাতী াংদ ১০০ ফই 

২৫. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্নফ িাঘন ওর্ভন ২০০ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

২৬. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার চনপ্রান ভন্ত্রণার ৫০০ ফই 

২৭. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার যওাযী ওভ ি ওর্ভন ৫০ ফই 

২৮. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

২৯. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার স্ত্র ফার্নী র্ফবাক ৫০ ফই 

৩০. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার স্বাস্থয তফা র্ফবাক ২০০ ফই 

৩১. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার কৃর্ল ভন্ত্রণার ৪০০ ফই 

৩২. ০৬-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ার্ন ম্পদ ভন্ত্রণার ২০০ ফই 

৩৩. ০৯-০৭-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি (অথ ি ভন্ত্রণার) ১ভ ঔণ্ড ৮০০ ফই 

৩৪. ০৯-০৭-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি (অথ ি ভন্ত্রণার) ২ ঔণ্ড ১০০ ফই 

৩৫. ১০-০৭-২০১৭ ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয ঔড়া ‘‘ভৄদ্রণ  প্রওানানীর্তভারা-২০১৬’’ াংদাধন ১০ ফই 

৩৬. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ২০১৭-২০১৮ দনযভন্ত্রণার/র্ফবাকর্বর্ত্তও ফাদচট, ব্যাাংও  আর্থ িও 

প্রর্তষ্ঠান র্ফবাক 

১০০ ফই 

৩৭. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার অথ িননর্তও ম্পওি র্ফবাক ৫০ ফই 

৩৮. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্যওল্পনা র্ফবাক ১০০ ফই 

৩৯. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ফাস্তফান র্যফীক্ষণভল্যান র্ফবাক ৫০ ফই 

৪০. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্যাংখ্যান র্ফবাক ৩০০ ফই 

৪১. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ফার্নচয ভন্ত্রণার ১৫০ ফই 

৪২. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ৩০০ ফই 

৪৩. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার প্রাথর্ভও  কণর্ক্ষাভন্ত্রণার ৪০০ ফই 

৪৪. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভাধ্যর্ভও  উচ্চ র্ক্ষার্ফবাক ২০০ ফই 

৪৫. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার তথ্য  তমাকাদমাক প্রভের্ির্ফবাক ১০০ ফই 

৪৬. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার গৃান  কণপূতিভন্ত্রণার ৩০০ ফই 

৪৭. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার তথ্য ভন্ত্রণার ৩০০ ফই 

৪৮. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার াংস্কৃর্ত র্ফলও ভন্ত্রণার ২০০ ফই 

৪৯. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ধভ ি র্ফলও ভন্ত্রণার ২০০ ফই 

৫০. ১০-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার স্বাস্থয র্ক্ষা  র্যফাযওল্যাণ র্ফবাক ২০০ ফই 

৫১. ১০-০৭-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক The People’s Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 
(Revised upto October 2010) পুনোঃ ভৄদ্রণ 

২০০ ফই 

৫২. ১০-০৭-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক Rules of Business, 1996 (Revised upto April 2017)  ২০০ ফই 

৫৩. ১০-০৭-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক Allocation of Business among the different Miniseries 
and Division. (Schedule 1 of Rules of Business 1996) 
(Revised up to April 2017)  

২০০ ফই 

৫৪. ১১-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ২০১৭-২০১৮ দনয ভন্ত্রণার/র্ফবাকর্বর্ত্তওফাদচট, অথ ি র্ফবাক ৬০০ ফই 

৫৫. ১১-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার চনর্নযাত্তা র্ফবাক ২০০ ফই 

৫৬. ১১-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভাচ ওল্যাণ ভন্ত্রণার ২০০ ফই 

৫৭. ১১-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভর্রা  র্শু র্ফলওভন্ত্রণার ২০০ ফই 

৫৮. ১১-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভেফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার ২০০ ফই 

৫৯. ১১-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার স্থানী যওায র্ফবাক ৪০০ ফই 

৬০. ১১-০৭-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার শ্রীরাংওায ভাভান্যযাষ্ট্রর্তয ফাাংরাদদ যওার্য পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ 

বুওদরট 

২৫০ ফই 

৬১. ১১-০৭-২০১৭ ভৎস্য  প্রার্ণম্পদভন্ত্রণার ‘‘Yearly book Fisheries Statistics of Bangladesh 2015-
16 ’’ পুর্স্তওা 

১,২০০ ফই 

৬২. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক ৫০ ফই 

৬৩. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার েী উন্নন  ভফার্ফবাক ২০০ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

৬৪. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্ল্প ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

৬৫. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

৬৬. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভূর্ভ ভন্ত্রণার ৪০০ ফই 

৬৭. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ঔাদ্য ভন্ত্রণার ৪০০ ফই 

৬৮. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার দুদম িাক ব্যফস্থানা ত্রান ভন্ত্রণার ৪০০ ফই 

৬৯. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার তফাভর্যও র্ফভান র্যফন ম িটন ভন্ত্রণার  ১০০ ফই 

৭০. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ডাও  তটর্রদমাকাদমাক র্ফবাক ২০০ ফই 

৭১. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার াফ িতয ঘট্টগ্রাভ র্ফলওভন্ত্রণার ১০০ ফই 

৭২. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভৄর্িভেি র্ফলওভন্ত্রণার ১০০ ফই 

৭৩. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার দূনীর্ত দভন ওর্ভন ১০০ ফই 

৭৪. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ওার্যকর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষার্ফবাক ১০০ ফই 

৭৫. ১২-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার সুযক্ষা তফা র্ফবাক ২০০ ফই 

৭৬. ১২-০৭-২০১৭ স্থানী  যাচস্ব অর্ডটঅর্ধদপ্তয ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি (অথ ি ভন্ত্রণার) ১ভ ঔণ্ড ৭৫০ ফই 

৭৭. ১২-০৭-২০১৭ স্থানী  যাচস্ব অর্ডটঅর্ধদপ্তয ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি (অথ ি ভন্ত্রণার) ২ ঔণ্ড ১০০ ফই 

৭৮. ১৩-০৭-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক তচরা প্রাও দম্মরন ২০১৭এয ওভ িসূঘী ৪৫০ ফই 

৭৯. ১৩-০৭-২০১৭ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানাঅর্ধদপ্তয ১৫ আকে চাতী তাওর্দফ-২০১৭ উরদক্ষ তাোয ১০,০০,০০০ 

৮০. ১৭-০৭-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার চাতী াফর্রও ার্ব ি র্দফ চনপ্রান দও প্রদান উরদক্ষ 

সুদবযর্নয 

২,০০০ ফই 

৮১. ১৮-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভঞ্জুযী  ফযাদ্দ দাফীযর্ফস্তার্যত র্ফফযণ (অনুন্নন) (২০১৭-২০১৮) ৭০০ ফই 

৮২. ১৯-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ভধ্য তভাদী াভর্েওঅথ িননর্তও নীর্ত র্ফবৃর্ত (২০১৭-২০১৮ দত ২০১৯-

২০২০) 

১,০০০ ফই 

৮৩. ১৯-০৭-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার Medium Term Macroeconomic Policy Statement 
(2017-2018 to 2019-2012) 

১,০০০ ফই 

৮৪. ১৯-০৭-২০১৭ ফাাংরাদদ যওাযী ওভ িওভর্ন র্ঘফার ৩৮তভ র্ফর্এ যীক্ষাযর্রর্ঔত যীক্ষায ভর উত্তযত্র ২,০০,০০০ 

৮৫. ১৯-০৭-২০১৭ ফাাংরাদদ যওাযী ওভ িওভর্ন র্ঘফার ৩৮তভ র্ফর্এ যীক্ষাযর্রর্ঔত যীক্ষায ভর অর্তর্যি উত্তযত্র ১০,০০,০০০ 

৮৬. ১৯-০৭-২০১৭ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১১-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি (স্থানী যওায প্রদওৌর অর্ধদপ্তয) ১ভ 

ঔণ্ড 

৭১৩ ফই 

৮৭. ১৯-০৭-২০১৭ স্থানী  যাচস্ব অর্ডটঅর্ধদপ্তয ২০১১-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি (স্থানী যওায প্রদওৌর অর্ধদপ্তয) ২ 

ঔণ্ড 

১১৩ ফই 

আকে/২০১৭  
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1.  ০২-০৮-২০১৭ ঔাদ্য অর্ধদপ্তয গুদাভ তরচায (কর) ২,০০০ ফই  

1.  ০২-০৮-২০১৭ তথ্য ভন্ত্রণার তকট া ফই  ৫০০ ফই  

2.  ০২-০৮-২০১৭ শ্রভ  ওভ িাংস্থান ভন্ত্রণার ২০১৫ াদরয তরফায চান িার ভৄদ্রণ  ২০০ ফই  

3.  ০২-০৮-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয র্ঙ্গাপুয-এ যওার্য পয উরদক্ষ তপ্রাগ্রাভ 

বুওদরট  
৩৫০ ফই  

4.  ০২-০৮-২০১৭ কণগ্রন্থাকায অর্ধদপ্তয  চাতী র্দফ উরদক্ষয নদত্র ১২,০০০  

5.  ০৩-০৮-২০১৭ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১২-১৩ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৩-১৫ ভৄদ্রণ (স্বাস্থয  র্যফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণার) ১ভ ঔ- 
৭৫০ ফই  

6.  ০৩-০৮-২০১৭ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১২-১৩ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৩-১৫ ভৄদ্রণ (স্বাস্থয  র্যফায 

ওল্যাণ ভন্ত্রণার) ২ ঔ- 
১০০ ফই  

7.  ০৬-০৮-২০১৭ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৭-২০১৮ অথ িফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূঘী (ইাংদযর্চ)  ৪০০ ফই 

8.  ০৬-০৮-২০১৭ তথ্য অর্ধদপ্তয তপ্র র্ক্লর্াং পযভ  ৩,০০,০০০ 
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9.  ০৬-০৮-২০১৭ তথ্য অর্ধদপ্তয পযার্ডাং পযভ  ২৪,০০০ 

10.  ০৭-০৮-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার List of Bangladesh Representative Abroad and 
officer at the Headquarters 

৩,০০০ ফই  

11.  ০৮-০৮-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  Statistic of Civil Officers and Staff’ 2016 পুর্স্তওা ২০০ ফই 

12.  ০৮-০৮-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার  তনাটবুও  ৫০০ ফই 

13.  ০৮-০৮-২০১৭ ফার্ণচয ভন্ত্রণার আভদানী নীর্ত আদদ ২০১৫-১৮ এয (ইাংদযর্চ)  ২,০০০ ফই 

14.  ০৮-০৮-২০১৭ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার তকট া ফই  ৬০০ ফই 

15.  ০৯-০৮-২০১৭ চাতী তবািা অর্ধওায াংযক্ষণ অর্ধদপ্তয  ২০১৫-১৬ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ৫০০ ফই 

16.  ১০-০৮-২০১৭ র্যদফ  ফন ভন্ত্রণার  র্রপদরট (তওাযফানী শুয ফচিয অফাযণ)  ৩,০০,০০০ 

17.  ১০-০৮-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার (আন র্ফবাক) র্ফত্র ঈদ-উর-আমায উরদক্ষ আভন্ত্রণত্র ৬,৮০০  

18.  ১২-০৮-২০১৭ যওার্য ওভ ি ওর্ভন র্ঘফার ফার্ল িও প্রর্তদফদন/২০১৬  ১০০ ফই 

19.  ১৭-০৮-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার ফাাংরাদদ কভ  ভূট্টা কদফলণা ইনর্েটিউট র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি ১,৩০০ ফই 

20.  ১৮-০৮-২০১৭ চাতী ঞ্চ অর্ধদপ্তয  প্রঘাযত্র  ১০,০০০ ওর্  

21.  ১৮-০৮-২০১৭ তস্পার র্র্ওউর্যটি তপা ি র্ঘট ফই  ৫,০০০ ফই  

22.  ২১-০৮-২০১৭ ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ২০১৮ দনয তফাড ি ডাদর্য ১৫,০০০ 

23.  ২১-০৮-২০১৭ ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ২০১৮ দনয ীট ওযাদরন্ডায ১,৬০,০০০ 

24.  ২১-০৮-২০১৭ ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ২০১৮ দনয ওাড ি ওযাদরন্ডায ১,৩০,০০০ 

25.  ২১-০৮-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ২০১৭-১৮ দনয ভন্ত্রণার/র্ফবাকর্বর্ত্তও ফাদচট ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক ৫০ ফই 

26.  ২১-০৮-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার র্নফ িাঘন ওর্ভন  ২০০ ফই 

27.  ২১-০৮-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার স্বাস্থয তফা র্ফবাক  ৫০ ফই 

28.  ২১-০৮-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার সুযক্ষা তফা র্ফবাক  ২০০ ফই 

29.  ২১-০৮-২০১৭ র্াফ ভার্নন্ত্রদওয ওাম িার  ২০১৩-৭-১৪ অথ িফঙদযয ফাাংরাদদ যওাদযয আর্থ িও র্াফ  ৭৫০ ফই 

30.  ২২-০৮-২০১৭ স্বাস্থয  র্যফায ওল্যাণ ভন্ত্রণার  লধ প্রান অর্ধদপ্তদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন-২০১৬ ১,০০০ ফই 

31.  ২২-০৮-২০১৭ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প ঢাওা আঞ্চর্রও অর্পদয ২০১৭-১৮ অথ িফঙদযয ফযাদ্দ র্ফবাচন ফই ২০ ফই 

32.  ২৩-০৮-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  ভাননী ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী  র্র্নয র্ঘফ ভদাদদয ঈদ উর আমায 

শুদবচ্ছা ওাড ি  ঔাভ 
৩,৯০০  

৪,২০০ 

33.  ২৭-০৮-২০১৭ চাতী যাচস্ব তফাড ি, ঢাওা।  আওয র্যত্র-১ (২০১৭-১৮) ২০,০০০ ফই  

34.  ২৭-০৮-২০১৭ চাতী যাচস্ব তফাড ি, ঢাওা।  র্যটাণ ি পূযণ  ওয প্রর্তাদন র্নদদ ির্ওা  ২০,০০০ ফই  

35.  ২৭-০৮-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার  ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ঈদ উর আমায শুদবচ্ছা ওাড ি (ফাাংরা  

ইাংদযর্চ) 
৩০,৭৫০ 

36.  ২৭-০৮-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার  ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ঈদ উর আমায শুদবচ্ছা ওাড ি-এয ঔাভ (ফাাংরা 

 ইাংদযর্চ) 
৩০,৭৫০ 

37.  ৩০-০৮-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার  ভৄখ্য র্ঘফ ভদাদদয ঈদ উর আমায শুদবচ্ছা ঔাভ  ১,৫০০ 

38.  ৩০-০৮-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার  ভার্যঘারও (প্রান) অর্তোঃ র্ঘফ ভদাদদয ঈদ উর আমায 

শুদবচ্ছা ওাড ি  
১,৫০০ 

39.  ৩০-০৮-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার  ভার্যঘারও (প্রান) অর্তোঃ র্ঘফ ভদাদদয ঈদ উর আমায 

শুদবচ্ছা ওাড ি-এয ঔাভ 
১,৫০০ 

40.  ৩০-০৮-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ফাাংরাদদদয আথ ি-াভার্চও অগ্রমাত্রা এফাং াভর্ষ্টও অথ িনীর্তয 

াভর্গ্রও অফস্থান (ফাাংরা)  
১,০০০ ফই 

41.  ৩০-০৮-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার Socio Economic Progress of Bangladesh and 
Recent Macroeconomic Situation (English)  

১,০০০ ফই  

42.  ৩০-০৮-২০১৭ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প  ফর্যার আঞ্চর্রও অর্পদয ২০১৭-১৮ দনয ফযাদ্দ র্ফবাচন ফই ২০ ফই  

43.  ৩০-০৮-২০১৭ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প  র্দরট আঞ্চর্রও অর্পদয ২০১৭-১৮ দনয ফযাদ্দ র্ফবাচন ফই ২০ ফই  

 



 

তদন্ফম্বয/২০১৭  

ক্রভোঃ নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

2.  ০৬-০৯-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার ‘‘Bangladesh Marches On’’ (English)  ১,০০০ ফই  

3.  ০৬-০৯-২০১৭ াংস্কৃর্ত র্ফলও ভন্ত্রণার ‘‘ ফাাংরাদদ চাতী গ্রন্থর্ঞ্জ-২০১৪’’ ভৄদ্রণ ১,৫০০ ফই 

4.  ০৭-০৯-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ওাচার্ওস্তান-এ যওার্য পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৩৫০ ফই  

5.  ০৭-০৯-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক  তচরা প্রাও দম্মরন ২০১৭-এয ওাম ির্ফযণী ফই  ৪০০ ফই  

6.  ০৭-০৯-২০১৭ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প  চ্ট্ট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্পদয ২০১৭-১৮ দনয ফযাদ্দ র্ফবাচন ফই ২০ ফই  

7.  ১০-০৯-২০১৭ ফাাংরাদদ ট্যার্যপ ওর্ভন ২০১৫-১৬ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন ২০০ ফই 

8.  ১০-০৯-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক  ২০১৫-১৬ অথ িফঙদযয ওাম িাফরী ম্পর্ওিত ফার্ল িও প্রর্তদফদন ২৫০ ফই  

9.  ১৩-০৯-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ভেিযাষ্ট্র-এ যওার্য পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৮০০ ফই  

10.  ১৯-০৯-২০১৭ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প  চ্ট্ট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্পদয ২০১৭-১৮ দনয ফযাদ্দ র্ফবাচন ফই ২০ ফই  

11.  ২০-০৯-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার তথ্য অর্ধওায আইন, ২০০৯ অনুমাী  চনপ্রান ভন্ত্রণার এফাং এয অধীন 

দপ্তযভদয দার্ত্বপ্রাপ্ত ওভ িওতিাদদয নাভ  ঠিওানা ম্বর্রত পুর্স্তওা 
১,০০০ ফই  

12.  ৩০-০৯-২০১৭ ভৄর্িভেি র্ফলও ভন্ত্রণার ভান স্বাধীনতা  চাতী র্ফ ২০১৭ উরদক্ষ চাতী স্মৃর্ত তৌদধয চন্য 

আভন্ত্রণত্র  
২৭,১০০ 

13.  ৩০-০৯-২০১৭ ভৄর্িভেি র্ফলও ভন্ত্রণার ভান স্বাধীনতা  চাতী র্ফ ২০১৭ উরদক্ষয চাতী স্মৃর্ত তৌদধয চন্য 

আভন্ত্রণদত্রয চন্য ঔাভ 
৩৬,৮০০ 

14.  ৩০-০৯-২০১৭ ভৄর্িভেি র্ফলও ভন্ত্রণার ভান স্বাধীনতা  চাতী র্ফ ২০১৭ উরদক্ষয চাতী স্মৃর্ত তৌদধয চন্য র্েওায  ৪৩,৫০০ 

15.  ৩০-০৯-২০১৭ ভৄর্িভেি র্ফলও ভন্ত্রণার র্যত্র  ২৩,০০০ 

16.  ৩০-০৯-২০১৭ ভৄর্িভেি র্ফলও ভন্ত্রণার গ্যারার্য ম্যা ৩০,০০০ 

অদটাফয/২০১৭ 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

1.  ০৮-১০-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ২০১৮ াদরয ডাদযী ৩,০০০ ফই 

2.  ১৬-১০-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ১৬ই র্ডদম্বয ২০১৭ ভান র্ফচ র্দফ উরদক্ষযআভন্ত্রণত্র ১০,৫০০  

3.  ১৬-১০-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ১৬ই র্ডদম্বয ২০১৭ ভান র্ফচ র্দফ উরদক্ষযঔাভ ১৬,৯০০ 

4.  ১৬-১০-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ১৬ই র্ডদম্বয ২০১৭ ভান র্ফচ র্দফ উরদক্ষযডাাগ্রাভ  ১১,০০০ 

5.  ১৬-১০-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ১৬ই র্ডদম্বয ২০১৭ ভান র্ফচ র্দফ উরদক্ষযর্েওায  ১৪,৫০০ 

6.  ১৬-১০-২০১৭ ফাাংরাদদ যওার্য ওভ ি ওর্ভন  প্রশ্নত্র স্মাযও  ৩৬,০০০ 

7.  ১৬-১০-২০১৭ ফাাংরাদদ যওার্য ওভ ি ওর্ভন  প্রশ্নত্র ততর্যয চন্য ব্যফহৃত র্ট  ২৫,০০০ 

8.  ১৮-১০-২০১৭ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৪-১৫ অথ িফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূর্ঘভূি ভাপ্ত প্রওল্পভদয 

ভল্যান প্রর্তদফদন (১ভ ঔন্ড) 
২০০ ফই  

9.  ১৮-১০-২০১৭ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৪-১৫ অথ িফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূর্ঘভূি ভাপ্ত প্রওল্পভদয 

ভল্যান প্রর্তদফদন (২ ঔন্ড) 
২০০ ফই  

10.  ১৮-১০-২০১৭ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৪-১৫ অথ িফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূর্ঘভূি ভাপ্ত প্রওল্পভদয 

ভল্যান প্রর্তদফদন (৩ ঔন্ড) 
২০০ ফই  

11.  ১৮-১০-২০১৭ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৪-১৫ অথ িফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূর্ঘভূি ভাপ্ত প্রওল্পভদয 

ভল্যান প্রর্তদফদন (৪থ ি ঔন্ড) 
২০০ ফই  

12.  ১৮-১০-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ওনসুযরায র্যর্ন্ফ ফই ১,০০,০০০ ফই  

13.  ১৮-১০-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ভেিযাচয-এ যওার্য পয উরদক্ষ তপ্রাগ্রাভ বুওদরট ৩৫০ ফই 

14.  ২২-১০-২০১৭ র্াফ র্নন্ত্রও (যাচস্ব) এয দপ্তয (ভূর্ভ 

ভন্ত্রণার) 
২০১৬-২০১৭ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ৩০০ ফই  

15.  ৩১-১০-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার ফাাংরাদদ ওদরচ অফ র্পর্চর্ান র্ফর ২০১৭ র্যদাট ি ১,২০০ ফই 

16.  ৩১-১০-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার ভানফ তদদ অঙ্গ প্রতযঙ্গ াংদমাচন (াংদাধন) র্ফর ২০১৭ র্যদাট ি ১,২০০ ফই 

 



 

নদবম্বয/২০১৭  

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ  ঘার্দা 

1.  ০১-১১-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার  Newsletter পুনোঃভৄদ্রণ ৫০০ ফই  

2.  ০৯-১১-২০১৭ গৃাণ  কণপূতি ভন্ত্রণার র্ঘফারদয প্রদফদয া ফই  ১৫০ ফই  

3.  ০৯-১১-২০১৭ স্থানী যওায, রস্দী উন্নন  

ভফা ভন্ত্রণার 
রস্দী উন্নন  ভফা র্ফবাদকয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ৫০০ ফই  

4.  ১১-১১-২০১৭ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১১-১২ অথ িফঙদযয অর্ডট ফার্ল িও র্যদাট ি (স্বাস্থয প্রদওৌর অর্ধদপ্তয) 

১ভ ঔ- 
৭১৩ ফই  

5.  ১১-১১-২০১৭ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১১-১২ অথ িফঙদযয অর্ডট ফার্ল িও র্যদাট ি (স্বাস্থয প্রদওৌর অর্ধদপ্তয) 

২ ঔ- 
১১৩ ফই  

6.  ১৩-১১-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার ২০১৬-১৭ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ১,০০০ ফই  

7.  ১৩-১১-২০১৭ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভানফ প্রাঘায তযাধ ম্পর্ওিত Bangladesh Country Report  (ইাং)  ১,০০০ ফই  

8.  ১৪-১১-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার ফঙ্গভাতা তঔ পর্চরাতুদন্নঙা ভৄর্চফ  প্রভের্ি র্ফের্ফদ্যার র্ফর, ২০১৭ 

র্যদাট ি  
১,৪০০ ফই  

9.  ১৬-১১-২০১৭ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয  ১৬ র্ডদম্বয ভান র্ফচ র্দফ ২০১৭ উরদক্ষযদাোয  ৪,০০,০০০  

10.  ১৬-১১-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার যাচাী উন্নন ওর্তিক্ষ র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

11.  ১৬-১১-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার কৃর্ল ওাদচ ভুকব িস্থ ার্ন ব্যফস্থানা র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

12.  ১৬-১১-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার ফীচ র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

13.  ২১-১১-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার ব্যাাংও তওাম্পানী (াং) র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

14.  ২৬-১১-২০১৭ দুনীর্ত দভন ওর্ভন আন্তচিার্তও  দুনীর্ত র্ফদযাধী র্দফ-২০১৭ ারন উরদক্ষয তাোয  ৬,০০,০০০  

15.  ২৭-১১-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার His Holiness the Pope Fancies  ফাাংরাদদ পয উরদক্ষয 

তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  
৫০০ ফই  

16.  ২৮-১১-২০১৭ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয  ইউদনদস্ক্া ওর্তিও ৭ ই ভাদঘয বালদণয স্বীকৃর্ত উদমান উরদক্ষয তাোয  ৪,০০,০০০  

17.  ২৯-১১-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার  কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয বালণ  ৪০০  ফই 

18.  ৩০-১১-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওদম্বার্ডা যওাযী পয উরদক্ষ তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৬০০ ফই  

র্ডদম্বয/২০১৭  

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

1.  ০২-১২-২০১৭ ভর্রা র্ফলও অর্ধদপ্তয  বাতা র্যদাধ ওাড ি  ৬,০০,০০০  

2.  ০৩-১২-২০১৭ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার  সুযক্ষা তফা র্ফবাদকয ২০১৬-২০১৭ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ৫০০ ফই  

3.  ০৭-১২-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফ্রান্প-এ যওাযী পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৫০০ ফই  

4.  ০৯-১২-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয তুযস্ক্-এ যওাযী পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৩০০ ফই  

5.  ১০-১২-২০১৭ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ‘‘তটওই উন্নন অর্বষ্ট রক্ষ ভাত্রায সূঘওভ’’ ৩ ফাাংরা বুওদরট  ৮০০ ফই  

6.  ১০-১২-২০১৭ চাতী াংদ র্ঘফার নচরুর ইনর্েটিউট র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

7.  ১৩-১২-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক ১৯৯০ াদর অনুর্ষ্ঠত ভর্ন্ত্রর্যলদ উদদষ্টা র্যলদ তফঠদওয াযাংদক্ষ (ওাম ি 

র্ফফযণী) 
১৬ ঔ-  

8.  ১৫-১২-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শুদবচ্ছা ওাড ি ৫৫০ 

9.  ১৫-১২-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শুদবচ্ছা ওাড ি এয ঔাভ ৬০০ 

10.  ১৫-১২-২০১৭ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার র্ফর্বন্ন প্রওাদযয পযভ  ৪৭,০০০ 

11.  ১৭-১২-২০১৭ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার তুযদস্ক্য ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফাাংরাদদ-এ যওাযী পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৪০০ ফই  

12.  ১৮-১২-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  ভাননী ভন্ত্রীয চন্য শুদবচ্ছা ওাড ি  ১,৫০০ 

13.  ১৮-১২-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  ভাননী ভন্ত্রীয চন্য শুদবচ্ছা ওাড ি-এয ঔাভ ১,৬০০ 

14.  ১৮-১২-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  ভাননী প্রর্তভন্ত্রীয চন্য শুদবচ্ছা ওাড ি  ১,৫০০ 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

15.  ১৮-১২-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  ভাননী প্রর্তভন্ত্রীয চন্য শুদবচ্ছা ওাড ি-এয ঔাভ ১,৬০০ 

16.  ১৮-১২-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  র্র্নয র্ঘফ ভদাদদয চন্য শুদবচ্ছা ওাড ি  ১,২০০ 

17.  ১৮-১২-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  র্র্নয র্ঘফ ভদাদদয চন্য শুদবচ্ছা ওাদড িয ঔাভ ১,৩০০ 

18.  ১৮-১২-২০১৭ চনপ্রান ভন্ত্রণার  প্রর্ক্ষণ  প্রর্তষ্ঠাদন যওার্য অনুদান প্রদান াংক্রান্ত নীর্তভারা-২০১৭ ১,০০০ ফই 

19.  ১৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি (অগ্রণী ব্যাাংও র্রোঃ) ১ভ ঔ-  ৮০০ ফই 

20.  ১৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি (অগ্রণী ব্যাাংও র্রোঃ) ২ ঔ-  ১০০ ফই 

21.  ১৯-১২-২০১৭ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার Newsletter ২,০০০ ফই 

22.  ২০-১২-২০১৭ দূতাফা অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৫-১৬ দনয অর্ডট র্যদাট ি (যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার) ১ভ ঔ-  ৭০০ ফই 

23.  ২০-১২-২০১৭ দূতাফা অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৫-১৬ দনয অর্ডট র্যদাট ি (যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার) ২ ঔ-  ১০০ ফই 

24.  ২২-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয র্ফদল অর্ডট র্যদাট ি 

(তফর্ও ব্যাাংও) ১ভ ঔ-  
৮০০ ফই 

25.  ২২-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয র্ফদল অর্ডট র্যদাট ি 

(তফর্ও ব্যাাংও) ২ ঔ-  
১০০ ফই 

26.  ২২-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফর্ও 

ব্যাাংও) ১ভ ঔ-  
৮০০ ফই 

27.  ২২-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফর্ও 

ব্যাাংও) ২ ঔ-  
১০০ ফই 

28.  ২২-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফর্ও 

ব্যাাংও) ১ভ ঔ-  
৮০০ ফই 

29.  ২২-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফর্ও 

ব্যাাংও) ২ ঔ-  
১০০ ফই 

30.  ২৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফর্ও 

ব্যাাংও) ১ভ ঔ-  
৮০০ ফই 

31.  ২৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফর্ও 

ব্যাাংও) ২ ঔ-  
১০০ ফই 

32.  ২৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১২-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তানারী 

ব্যাাংও) ১ভ ঔ-  
৮০০ ফই 

33.  ২৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১২-১৩ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তানারী 

ব্যাাংও) ২ ঔ-  
১০০ ফই 

34.  ২৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (রূারী 

ব্যাাংও) ১ভ ঔ-  
৮০০ ফই 

35.  ২৮-১২-২০১৭ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ াদরয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (রূারী 

ব্যাাংও) ২ ঔ-  
১০০ ফই 

36.  ২৮-১২-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক দভ চাতী াংদদয ২০১৮ াদরয প্রথভ অর্ধদফদন ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত ওর্তিও 

উদদ্বাধনী বালণ (ফাাংরা) 
৩,০০০ ফই 

37.  ২৮-১২-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক দভ চাতী াংদদয ২০১৮ াদরয প্রথভ অর্ধদফদন ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত ওর্তিও 

উদদ্বাধনী বালণ (ইাংদযর্চ) 
১,৫০০ ফই 

38.  ২৮-১২-২০১৭ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক ২০১৬-১৭ অথ িফঙদযয ওাম িাফরী ম্পর্ওিত ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ১,২৫০ ফই 

39.  ২৮-১২-২০১৭ ভূর্ভ ভন্ত্রণার  ২০১৬-১৭ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ১,০০০ ফই 

চানুার্য/২০১৮  

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

১. ০১-০১-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার নচরুর ইনর্েটিউট র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই 

২. ০১-০১-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  ফাাংরাদদদয অথ িননর্তও ভীক্ষা-২০১৭ (ফাাংরা) পুনোঃভৄদ্রণ ৬০০ ফই 

৩. ০১-০১-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  ফার্ল িও প্রর্তদফদন-২০১৭ পুনোঃভৄদ্রণ ৬০০ ফই 

৪. ০১-০১-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  ফাদচট ফিৃতা (ফাাংরা) ২০১৭-১৮ (পুনোঃভৄদ্রণ) ৬০০ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

৫. ০১-০১-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  Budget Speech (English)/২০১৭-১৮ (পুনোঃভৄদ্রণ) ৬০০ ফই 

৬. ০১-০১-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  ফাদচদটয াংর্ক্ষপ্ত ায ফাাংরা/২০১৭-১৮ (পুনোঃভৄদ্রণ) ৬০০ ফই 

৭. ০১-০১-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  Budget in brief/২০১৭-১৮ (পুনোঃভৄদ্রণ) ৬০০ ফই 

৮. ০২-০১-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয উন্নন তভরা ২০১৮ এয তাোয ১,০০,০০০ 

৯. ০২-০১-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তানারী 

ব্যাাংও র্রোঃ) ১ভ ঔণ্ড  

৮০০ ফই 

১০. ০২-০১-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তানারী 

ব্যাাংও র্রোঃ) ২ ঔণ্ড  

১০০ ফই 

১১. ০৫-০১-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয উন্নন তভরা ২০১৮ এয তাোয ১,০০,০০০ 

১২. ০৫-০১-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয উন্নন তভরা ২০১৮ এয তাোয ১,০০,০০০ 

১৩. ০৬-০১-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  ফাাংরাদদদয অথ িননর্তও ভীক্ষা-২০১৭ (ইাংদযর্চ)  ৩,৫০০ ফই 

১৪. ০৭-০১-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার তঔ ার্না র্ফের্ফদ্যার র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৪০০ ফই 

১৫. ০৮-০১-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফাভর্যও র্ফভান, ফস্ত্র, াট, ঔাদ্য, স্বাস্থয 

 র্ল্প ভন্ত্রণার) ১ভ ঔণ্ড 

৮০০ ফই 

১৬. ০৮-০১-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ াদরয অর্ডট র্যদাট ি (তফাভর্যও র্ফভান, ফস্ত্র, াট, ঔাদ্য, স্বাস্থয 

 র্ল্প ভন্ত্রণার) ২ ঔণ্ড  

১০০ ফই 

১৭. ০৭-০১-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার র্ফদুযৎ র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই 

১৮. ০৮-০১-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০০৯-১৪ অথ িফঙদযয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি 

(র্ফদুযৎ, জ্বারানী  ঔর্নচ ম্পদ ভন্ত্রণার) ১ভ ঔণ্ড 

৮০০ ফই 

১৯. ০৮-০১-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০০৯-১৪ অথ িফঙদযয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ াদরয অর্ডট র্যদাট ি 

(র্ফদুযৎ, জ্বারানী  ঔর্নচ ম্পদ ভন্ত্রণার) ২ ঔণ্ড 

১০০ ফই 

২০. ১৪-০১-২০১৮ ফাাংরাদদ যওাযী ওভ িওর্ভন 

র্ঘফার 

ফার্ল িও প্রর্তদফদন-২০১৭ ২,৫০০ ফই 

২১. ১৬-০১-২০১৮ চনপ্রান ভন্ত্রণার যওাযী কাড়ীয ইর্তা ফই  ২,০০০ ফই 

২২. ১৬-০১-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার ান ে ার্ব ি র্ফর, ২০১৭ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই 

২৩. ১৬-০১-২০১৮ ফাাংরাদদ ট্যার্যপ ওর্ভন  ২০১৬-১৭ াদরয ফার্ল িও প্রর্তদফদন-২০১৭ ২০০ ফই 

২৪. ১৭-০১-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয  ২১ ত তপব্রুার্য, ২০১৮ ীদ র্দফ  আন্তচিার্তও ভার্তবালা র্দফ 

উরদক্ষয তাোয 

৩,০০,০০০ 

২৫. ২৩-০১-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ইদিাদনর্ায ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ফাাংরাদদ  যওাযী পয উরদক্ষয 

তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  

৩৫০ ফই 

২৬. ২৮-০১-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার আইন-শৃঙ্খরা র্ফেওাযী অযাধ (দ্রুত র্ফঘায) াংদাধন র্ফর, ২০১৭ 

র্যদাট ি  

১,৪০০ ফই 

২৭. ২৯-০১-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার Newsletter ২,০০০ ফই 

তপব্রুার্য/২০১৮  

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

1.  ০১-০২-২০১৮ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক The National Anthem Rules, 1798 (Amend act up to 
January, 2012) 

১,০০০ ফই  

2.  ০১-০২-২০১৮ ভর্রা র্ফলও অর্ধদপ্তয  ২০১৬-২০১৭ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন ৭০০ ফই 

3.  ০১-০২-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০০৯-১০ দত ২০১১-১২ অথ িফঙদযয অর্ডট র্যদাট ি (ড়ও র্যফন  ততু 

ভন্ত্রণার) ১ভ ঔ-  
৭১৩ ফই 

4.  ০১-০২-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০০৯-১০ দত ২০১১-১২ অথ িফঙদযয অর্ডট র্যদাট ি (ড়ও র্যফন  ততু 

ভন্ত্রণার) ২ ঔ-  
১১৩ ফই 

5.  ০১-০২-২০১৮ ঔাদ্য অর্ধদপ্তয াপ্তার্ও ইনবদ র্ফফযণী (ইফ)  ৩,০০০ ফই 

6.  ০১-০২-২০১৮ ঔাদ্য অর্ধদপ্তয তদর্নও প্রার্প্ত  তপ্রযণ (দফ)  ১,০০০ ফই 

7.  ০১-০২-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার সুইচাযল্যাদন্ডয ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ফাাংরাদদ  যওাযী পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ ৩৫০ ফই  



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

বুওদরট  

8.  ০১-০২-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার প্রর্তযক্ষা ফার্নীভদয প্রধানদদয (র্নদাক, তফতন বাতা এফাং অন্যান্য সুর্ফধা) 

র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি  
১,২৫০ ফই  

9.  ০৩-০২-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার দচ আন িা ি ওল্যাণ তফাড ি র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি  ১,২০০ ফই  

10.  ০৪-০২-২০১৮ ভৎস্য প্রাণী ম্পদ ভন্ত্রণার Year book of Fisheries Statistics of Bangladesh 2016-17 ১,৫০০ ফই  

11.  ০৭-০২-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার প্রর্তযক্ষা ফার্নীভদয প্রধানদদয (র্নদাক, তফতন বাতা এফাং অন্যান্য সুর্ফধা) 

র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি (পুনোঃভৄদ্রণ) 
২০০ ফই  

12.  ০৭-০২-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  ফাদচট ২০১৭-১৮ প্রথভ প্রার্ন্তও ফাদচট ফাত্ধফান অগ্রকর্তয কর্তধাযা এফাং 

াভর্ষ্ঠও প্রর্তদফদন 
১,৫০০ ফই  

13.  ০৭-০২-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয ‘‘ভানফতায ভানওন্যা, চনদনত্রী তঔ ার্না’’ তাোয ৩,০০,০০০ 

14.  ০৭-০২-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয ‘‘আদৄর্নও ফাাংরাদদ র্ফর্নভ িাদণয তশ্রষ্ঠ ওার্যকয তঔ ার্না ’’ তাোয ৩,০০,০০০ 

15.  ০৮-০২-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার সুইচাযল্যাদন্ডয ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ফাাংরাদদ  যওাযী পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ 

বুওদরট  
৫০০ ফই  

16.  ১০-০২-২০১৮ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ফাাংরাদদ পুর্রদয ২০১৫ দনয ফাৎর্যও প্রার্নও প্রর্তদফদন  ১,০০০ ফই  

17.  ১২-০২-২০১৮ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ২৬ ভাঘ ি ২০১৮ ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ উদ্যান উরদক্ষয আভন্ত্রণত্র  ১০,৫০০ 

18.  ১২-০২-২০১৮ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ২৬ ভাঘ ি ২০১৮ ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ উদ্যান উরদক্ষযআভন্ত্রণদত্রয 

ঔাভ 
১৬,৯০০ 

19.  ১২-০২-২০১৮ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ২৬ ভাঘ ি ২০১৮ ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ উদ্যান উরদক্ষয ডাাগ্রাভ  ১১,০০০ 

20.  ১২-০২-২০১৮ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ২৬ ভাঘ ি ২০১৮ ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ উদ্যান উরদক্ষয র্েওায  ১৪,৫০০ 

21.  ১৩-০২-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার তঔ ার্না চাতী ভেফ উন্নন ইনর্েটিউট র্ফর ২০১৮ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

22.  ১৫-০২-২০১৮ ঔাদ্য ভন্ত্রণার আবযন্তযীণ ঔাদ্য াংগ্র নীর্তভারা-২০১৭ ৩,০০০ ফই 

23.  ১৬-০২-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার েী উন্নন তফাড ি র্ফর ২০১৮ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

24.  ১৮-০২-২০১৮ দুনীর্ত দভন ওর্ভন দুনীর্ত প্রর্তদযাধ প্তা-২০১৮ ারন উরদক্ষয তাোয ৪,০০,০০০ 

25.  ১৮-০২-২০১৮ দুনীর্ত দভন ওর্ভন দুনীর্ত প্রর্তদযাধ প্তা-২০১৮ ারন উরদক্ষয তাোয ৪,০০,০০০ 

26.  ১৮-০২-২০১৮ দুনীর্ত দভন ওর্ভন দুনীর্ত প্রর্তদযাধ প্তা-২০১৮ ারন উরদক্ষয তাোয  ৪,০০,০০০ 

27.  ১৮-০২-২০১৮ আযওাইব  কণগ্রন্থাকায অর্ধদপ্তয ২০১৬-১৭ দনয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ২০০ ফই 

28.  ১৮-০২-২০১৮ স্থানী যওায, েী উন্নন  ভফা 

ভন্ত্রণার 
স্থানী যওায র্ফবাদকয ২০১৬-১৭ দনয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ৫০০ ফই 

29.  ১৯-০২-২০১৮ ভৄর্িভেি  র্ফলও ভন্ত্রণার ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ ২০১৮ উরদক্ষয াবায চাতী স্মৃর্ত তৌদধয 

চন্য আভন্ত্রণত্র 

৪,৫০০ 

30.  ১৯-০২-২০১৮ ভৄর্িভেি  র্ফলও ভন্ত্রণার ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ ২০১৮ উরদক্ষয াবায চাতী স্মৃর্ত তৌদধয 

চন্য আভন্ত্রণদত্রয ঔাভ 

৪,৫০০ 

31.  ১৯-০২-২০১৮ ভৄর্িভেি  র্ফলও ভন্ত্রণার ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ ২০১৮ উরদক্ষয র্েওায  ৫,১০০ 

32.  ২০-০২-২০১৮ ভূর্ভ াংস্ক্ায তফাড ি ২০১৬-১৭ দনয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ১,০০০ ফই 

33.  ২০-০২-২০১৮ র্যওল্পনা র্ফবাক  ২০১৬-১৭ অর্থফঙদযয াংদার্ধত ফার্ল িও উন্নন কর্থসূঘী ২০০ ফই 

34.  ২১-০২-২০১৮ র্যওল্পনা র্ফবাক  ২০১৬-১৭ অর্থফঙদযয ফার্ল িও উন্নন কর্থসূঘী (এর্ডর্) ফাস্তফান অগ্রকর্ত 

ম িাদরাঘনা প্রর্তদফদন  
৩৫০ ফই 

35.  ২৫-০২-২০১৮ প্রধানর্ন্ত্রীর কার্থালয় Newsletter  ২,০০০ ফই  

36.  ২৭-০২-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার ফাাংরাদদ র্ফজ্ঞান  র্ল্প কদফলণা র্যলদ আইন, ২০১৮ র্যদাট ি  ১,৩০০ ফই  

ভাঘ ি/২০১৮  

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ  ঘার্দা 

1.  ০১-০৩-২০১৮ ভূর্ভ ভন্ত্রণার র্ঘফারদয প্রদফত্র ফই  ২০০ ফই 

2.  ০১-০৩-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয  ২৬ ভাঘ ি ভান স্বাধীনতা  চাতী র্দফ’ ২০১৮ উরদক্ষ তাোয ৩,০০,০০০ 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ  ঘার্দা 

3.  ০১-০৩-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার  র্বদতনাদভয ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ফাাংরাদদ যওার্য পয উরদক্ষ তপ্রাগ্রাভ 

বুওদরট  

৪০০ ফই  

4.  ০১-০৩-২০১৮ ঘরর্চ্চত্র  প্রওানা অর্ধদপ্তয  ১৭ ভাঘ ি চার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু তঔ ভৄর্চবুয যভাদনয চন্ র্দফ  চাতী র্শু 

র্দফ’ ২০১৮ উরদক্ষ তাোয 

৩,০০,০০০ 

5.  ০৩-০৩-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১২-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি কণপূতি অর্ধদপ্তয ১ভ ঔণ্ড  ৭১৩ ফই  

6.  ০৩-০৩-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১২-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি কণপূতি অর্ধদপ্তয ২ ঔণ্ড  ১১৩ ফই  

7.  ০৩-০৩-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি র্র্বর এর্বদন অথর্যটি অফ ফাাংরাদদ ১ভ ঔণ্ড  ৭১৩ ফই  

8.  ০৩-০৩-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি র্র্বর এর্বদন অথর্যটি অফ ফাাংরাদদ ২ ঔণ্ড  ১১৩ ফই  

9.  ০৫-০৩-২০১৮ ধভ ি র্ফলও ভন্ত্রণার চাতী জ্জ্ব  ভযা নীর্ত ২,৫০০ ফই 

10.  ০৫-০৩-২০১৮ ধভ ি র্ফলও ভন্ত্রণার জ্জ্ব প্যাদওচ  ৫,০০০  

11.  ০৫-০৩-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার  ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয বাযদত যওার্য পযউরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৪০০ ফই  

12.  ০৭-০৩-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার  ভাননী প্রধানভন্ত্রীয র্ঙ্গাপুদয যওার্য পয উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  ৫০০ ফই  

13.  ০৮-০৩-২০১৮ দুদম িাক ব্যফস্থানা অর্ধদপ্তয  ঘারান ফই ৫০০ ফই  

14.  ০৮-০৩-২০১৮ ফাাংরাদদ ভূতার্েও চর্য 

অর্ধদপ্তয  

তযওড ি অফ র্দ র্চরর্চওযার াদব ি অফ ফাাংরাদদ (বর্রউভ-১৪,াট ি-৪)  ৫০০ ফই  

15.  ০৮-০৩-২০১৮ ফাাংরাদদ ভূতার্েও চর্য 

অর্ধদপ্তয  

তযওড ি অফ র্দ র্চরর্চওযার াদব ি অফ ফাাংরাদদ (বর্রউভ-১৪,াট ি-৫)  ৫০০ ফই  

16.  ০৮-০৩-২০১৮ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার  ২০১৭-১৮ অথ িফঙদযয াংদার্ধত ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূঘী ১,৫০০ ফই  

17.  ১৫-০৩-২০১৮ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক  স্বাধীনতা পুযস্ক্ায ২০১৮ এয পুযস্ক্ায প্রাপ্ত সুধীবৃদিয াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্ত ফই  ১,৫০০ ফই  

18.  ২১-০৩-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  ২০১৪-১৫ অথ িফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন  ১০০ ফই  

19.  ২১-০৩-২০১৮ চাতী ঞ্চ অর্ধদপ্তয  ঞ্চ প্তা ২০১৮ উরদক্ষ তাোয  ১৫,০০০  

20.  ২১-০৩-২০১৮ ভর্রা র্ফলও  অর্ধদপ্তয ওভ িচীফী ল্যাওদটটিাং ভাদায াতা তর্ফর ওভ িসূঘীয ২০১৭-১৮ দনয বাতা 

র্যদাধ ওাড ি 

২,০০,০০০  

21.  ২১-০৩-২০১৮ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার র্ঘফারদয প্রদফত্র ফই  ১০০ ফই 

22.  ২৭-০৩-২০১৮ চনপ্রান ভন্ত্রণার ‘‘দর্ফয র্যবালা ২০১৮’’ ীল িও পুর্স্তওা  ৩,০০০ ফই 

এর্প্রর/২০১৮ 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তযতার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

1.  ০৩-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার 

 

ফাদচট ২০১৭-১৮, র্দ্বতী প্রার্ন্তও (জুরাই-র্ডদম্বয)মন্তি ফাদচট 

ফাস্তফান অগ্রকর্ত  আ-ব্যদয কর্তধাযা এফাং াভর্ষ্ঠও 

অথ িননর্তওর্ফদিলণ াংক্রান্ত প্রর্তদফদন 

৬০০ ফই 

 

2.  ০৪-০৪-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার ‘‘ফাাংরা নফফল ি-১৪২৫’’ উরদক্ষ শুদবচ্ছা ওাড ি ৩০,৫০০ টি 

3.  ০৪-০৪-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার ‘‘ফাাংরা নফফল ি-১৪২৫’’ উরদক্ষ শুদবচ্ছা ওাড ি-এযঔাভ ৩০,৫০০ টি 

4.  ০৪-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার ফাাংরাদদ র্ল্প প্রর্তষ্ঠান চাতীওযণ র্ফর’ ২০১৭ র্যদাট ি ১,২০০ ফই 

5.  ০৪-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার Sugar (road developments) (যর্তওযণ র্ফর’ ২০১৭ 

র্যদাট ি) 

১,২০০ ফই 

6.  ০৪-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার তফৌধ ধভী ওল্যাণ ট্রাে র্ফর’ ২০১৭ র্যদাট ি ১,৩০০ ফই 

7.  ০৪-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার র্িষ্স্োন ধভী ওল্যাণ ট্রাে র্ফর’ ২০১৭ র্যদাট ি ১,৩০০ ফই 

8.  ০৪-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার কাচীপুয ভানকযী পুর্র, র্ফর ২০১৭ র্যদাট ি ১,৪০০ ফই 

9.  ০৪-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার যাংপুয ভানকযী পুর্র, র্ফর ২০১৭ র্যদাট ি ১,৪০০ ফই 

10.  ০৫-০৪-২০১৮ যওাযী ওভ িঘাযী াাতার ২০১৫-১৬ দনয ফার্ল িও প্রর্তদফদন ৫০০ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তযতার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

11.  ০৭-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার তনার্নফা র্ফর ২০১৭ র্যদাট ি ১,২৫০ ফই 

12.  ০৮-০৪-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার ফারাইনাও (তর্োইড) র্ফর ২০১৭ র্যদাট ি ১,৩০০ ফই 

13.  ০৯-০৪-২০১৮ ধভ ি র্ফলও ভন্ত্রণার (জ্জ অর্প) জ্জোঃ উভযাোঃ র্মাযত পুর্স্তওা ১,৫০,০০০ ফই 

14.  ০৯-০৪-২০১৮ ধভ ি র্ফলও ভন্ত্রণার (জ্জ অর্প) আইর্ড ওাড ি ৫,০০০ 

15.  ১০-০৪-২০১৮ যাষ্ট্রর্তয ওাম িার ওভ িসূঘী ৩,২০০০ 

16.  ১২-০৪-২০১৮ যযাষ্ট্রভন্ত্রণার ভাননীপ্রধানভন্ত্রীয তৌর্দ আযফ  ভেিযাচয-এ যওার্য পয 

উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট 

৫০০ ফই 

17.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ২০১৭-১৮ দনয ম্পূযও ভঞ্জুযী  ফযাদদ্দয দাফী (অনুন্নন  

উন্নন) ফাদচট ফইটিয ঘটী পুর্স্তওা-যাষ্ট্রর্তয ওাম িার 
২৫ ফই 

18.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার চাতী াংদ ৩০ ফই 

19.  ১১-০৪-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার ৩০ ফই 

20.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক ২০ ফই 

21.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার র্নফ িাঘন ওর্ভন ৫০ ফই 

22.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার চনপ্রান ভন্ত্রণার ৫০ ফই  

23.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার যওাযী ওভ ি ওর্ভন ২৫ ফই 

24.  ১১-০৪-২০১৭ অথ ি ভন্ত্রণার অথ ি র্ফবাক ১৫০ ফই 

25.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার অথ ি র্ফবাক-ভার্াফ র্নযীক্ষও  র্নন্ত্রদওয ওাম িার ৫০ ফই 

26.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার অবযন্তযীণ ম্পদ র্ফবাক ৫০ ফই 

27.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ব্যাাংও  আর্থ িও প্রর্তষ্ঠান র্ফবাক ৩০ ফই 

28.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার অথ িননর্তও ম্পওি র্ফবাক ৫০ ফই 

29.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার র্যওল্পনা র্ফবাক ৫০ ফই 

30.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ফাস্তফান র্যফীক্ষণ ভল্যান র্ফবাক ৪০ ফই 

31.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার র্যাংখ্যান র্ফবাক  ৫০ ফই 

32.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ফার্ণচয ভন্ত্রণার ৬০ ফই 

33.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

34.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

35.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার স্ত্র ফার্নী র্ফবাক ৫০ ফই 

36.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার আইন  র্ফঘায র্ফবাক ৫০ ফই 

37.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার তরর্চদরটিব  াংদ র্ফলও র্ফবাক ৫০ ফই 

38.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার প্রাথর্ভও  কণর্ক্ষা ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

39.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভাধ্যর্ভও  প্রভের্ি ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

40.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার র্ফজ্ঞান  প্রভের্ি ভন্ত্রণার ৩০ ফই 

41.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার স্বাা্স্থয তফা র্ফবাক  ১০০ ফই  

42.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার তথ্য  তমাকাদমাক প্রভের্ি ভন্ত্রণার ৩০ ফই  



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তযতার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

43.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভাচ ওল্যাণ ভন্ত্রণার ২৫ ফই 

44.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভর্রা  র্শু র্ফলও ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

45.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার শ্রভ  ওভ িাংস্থান ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

46.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার গৃান  কণপূতি ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

47.  ১২-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার তথ্য ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

48.  ১৩-৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার চনর্নযাত্তা ১০০ ফই 

49.  ১৩-৪-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার Newsletter ২,০০০ ফই 

50.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার াংস্কৃর্ত র্ফলও ভন্ত্রণার  ৫০ ফই 

51.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ধভ ি র্ফলও ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

52.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভেফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

53.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার স্থানী যওায র্ফবাক ৮০ ফই 

54.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার েী  উন্নন  ভফা র্ফবাক  ১০০ ফই 

55.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার র্ল্প ভন্ত্রণার  ৫০ ফই 

56.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

57.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার জ্বারানী  ঔর্নচ ম্পদ ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

58.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার কৃর্ল ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

59.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

60.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার র্যদফ  ফন ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

61.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভূর্ভ ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

62.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ার্ন ম্পদ ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

63.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ঔাদ্য ভন্ত্রণার ১০০ ফই 

64.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার দুদম িাক ব্যফস্থানা  ত্রান র্ফবাক ৫০ ফই 

65.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ড়ও র্যফণ  ভাড়ও র্ফবাক ৫০ ফই 

66.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার তযরথ ভন্ত্রণার  ৫০ ফই 

67.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার তনৌ-র্যফণ ভন্ত্রণার  ৫০ ফই 

68.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার তফাভর্যও র্ফভান র্যফন  ম িটন ভন্ত্রণার  ৩০ ফই 

69.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ডাও  তটর্রদমাকাদমাক ভন্ত্রণার ৩০ ফই 

70.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার াফ িতয ঘট্টগ্রাভ র্ফলও ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

71.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার র্ফদুযৎ র্ফবাক ৫০ ফই 

72.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার সুপ্রীভ তওাট ি ৪০ ফই 

73.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ভৄর্িভেি র্ফলও ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

74.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার প্রফাী ওল্যাণ  তফদদর্ও ওভ িাংস্থান ভন্ত্রণার ৫০ ফই 

75.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার দূনীর্ত দভন ওর্ভন ৫০ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তযতার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

76.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ততু র্ফবাক ৫০ ফই 

77.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার ওার্যকর্য  ভাদ্রাা র্ক্ষা র্ফবাক ৫০ ফই 

78.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার সুযক্ষা তফা র্ফবাক ৫০ ফই 

79.  ১৬-০৪-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার স্বাস্থয র্ক্ষা  র্যফায ওল্যাণ র্ফবাক ১০০ ফই 

80.  ১৬-০৪-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ দনয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

(ওণ িপৄরী তায র্ভর) ১ভ ঔ- 
৮০০ ফই 

81.  ১৬-০৪-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১৩ দনয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

(ওণ িপৄরী তায র্ভর) ২ ঔ- 
১০০ ফই 

82.  ১৭-০৪-২০১৮ চনপ্রান ভন্ত্রণার  Statistics of Civil Officers and Staff, 2017 ীল িও 

র্যাংখ্যান পুর্ত্ধওা  
১,০০০ ফই 

83.  ১৮-০৪-২০১৮ ফাাংরাদদ পুর্র    তস্পার িাঞ্চ  আকভনী ওাড ি (ইর্ড ওাড ি)  ৩০,০০,০০০ 

84.  ১৮-০৪-২০১৮ ফাাংরাদদ পুর্র    তস্পার িাঞ্চ  ফর্ িকভন ওাড ি (ইর্ড ওাড ি)  ৫০,০০,০০০ 

85.  ১৮-০৪-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

(ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার) ১ভ ঔ-  
৮০০ ফই 

86.  ১৮-০৪-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয র্াফ ম্পর্ওিত ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

(ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ এফাং ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার) ২ ঔ-  
১০০ ফই 

87.  ২১-৪-২০১৮ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূঘীভুিভাপ্ত প্রওল্প 

ভতয ভল্যান প্রর্তদফদন (১ভ ঔণ্ড) 
২০০ ফই 

88.  ২১-৪-২০১৮ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূঘীভুিভাপ্ত প্রওল্প 

ভতয ভল্যান প্রর্তদফদন (২ ঔণ্ড) 
২০০ ফই 

89.  ২১-৪-২০১৮ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূঘীভুিভাপ্ত প্রওল্প 

ভতয ভল্যান প্রর্তদফদন (৩ ঔণ্ড) 
২০০ ফই 

90.  ২১-৪-২০১৮ র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ২০১৫-১৬ অথ ি ফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূঘীভুিভাপ্ত প্রওল্প 

ভতয ভল্যান প্রর্তদফদন (৪থ ি ঔণ্ড) 
২০০ ফই 

91.  ২২-৪-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ‘‘র্ডএর র্াফ র্ফফযণী  র্নদদ িওা (২০১৬-১৭) অথ িফঙযম িন্ত ৪০০ ফই 

92.  ২৪-৪-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার ভাননী প্রধানভন্ত্রীয অদের্রা-এ যওাযী পরউরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ 

বুওদরট 
৫০০ ফই 

93.  ৩০-৪-২০১৮ দুদম িাক ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার র্ঘফারদয া ফই ৩০০ ফই 

তভ/২০১৮ 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

1.  ০৫-০৫-২০১৮ র্যওল্পনাভন্ত্রণার ২০১৮-১৯অথ ি ফঙদযয ফার্ল িও উন্নন ওভ িসূঘী (এর্ডর্) ঔড়া ২০০ ফই 

 

2.  ০৭-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ২০১৮-১৯ অথ িফঙদযয ফাদচট দর্ররার্দয চন্য ঔাভ (ওাড়ভেি) ২,২০০টি 

3.  ০৭-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ২০১৮-১৯ অথ িফঙদযয ভাননী অথ িভন্ত্রী ভদাদদয শুল্ক, ওয  অন্যান্য যাচস্ব আযণ 

াংক্রান্ত ায াংদক্ষ পুর্স্তওায ওবায 
১২০টি 

4.  ০৭-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ২০১৮-১৯ অথ িফঙদযয ভাননী অথ িভন্ত্রী ভদাদদয শুল্ক, ওয  অন্যান্য যাচস্ব আযণ 

াংক্রান্ত ায াংদক্ষ পুর্স্তওায তপাডায 
১২০টি 

5.  ০৭-০৫-২০১৮ ভর্রার্ফলও অর্ধদপ্তয প্রর্ক্ষণাথীদদযনদত্র ৫০,০০০ 

6.  ০৭-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার যাষ্ট্রাাত্ত প্রর্তষ্ঠানভদয ২০১৮-১৯ অথ িফঙদযয ফাদচদটয াংর্ক্ষপ্তায ২,২০০ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

(ভর্নটর্যাংদর) 

7.  ০৭-০৫-২০১৮ র্াফ ভার্নন্ত্রদওয ওাম িার ২০১৪-১৫ অথ ি ফঙদযয ফাাংরাদদ যওাদযয উদমাচন র্াফ (তফযওার্য) অনুন্নন  ৭৫০ ফই  

8.  ০৭-০৫-২০১৮ র্াফ ভার্নন্ত্রদওয ওাম িার ২০১৪-১৫ অথ ি ফঙদযয ফাাংরাদদ যওাদযয উদমাচন র্াফ (তফযওার্য) উন্নন  ৭৫০ ফই  

9.  ০৭-০৫-২০১৮ র্াফ ভার্নন্ত্রদওয ওাম িার  ২০১৪-১৫ অথ ি ফঙদযয ফাাংরাদদ যওাদযয ডাওর্ফবাদকযউদমাচন র্াফ ৭৫০ ফই  

10.  ০৮-০৫-২০১৮ ফাাংরাদদপযভ  প্রওানা অর্প ভৄদ্রণ প্রওানা নীর্তভারা-২০১৮ ১২০ ফই 

11.  ০৮-০৫-২০১৮ ফাাংরাদদপযভ  প্রওানা অর্প অবযন্তযীণঔাদ্য স্য াংগ্র নীর্তভারা-২০১৭ ৩,০০০ ফই 

12.  ১০-০৫-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার (ভর্নটর্যাং তর) যাষ্ট্রাত্ত প্রর্তষ্ঠান ভদয ২০১৮-১৯ দনয ফাদচট ফই (ভর = ৫০০ ফই ওদ িাদযন 

াযী (২১×৪০) = ৮৪০ ফই) 
১,৩৪০ ফই 

 

13.  ১০-০৫-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার (ভর্নটর্যাং তর) যাষ্ট্রাত্ত প্রর্তষ্ঠান ভদয ২০১৮-১৯ দনয ফাদচট ফই (ভর = ৫০০ ফই ওদ িাদযন 

াযী (২৫×৪০) = ১,০০০ ফই) 
১,৫০০ ফই 

 

14.  ১২-০৫-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীযওাম িার ইপতাদযযদাাত ওাড ি ২৩,২৬০ 

15.  ১২-০৫-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীযওাম িার ইপতাদযযদাাত ওাড ি-এয ঔাভ ২৫,২০০ 

16.  ১২-০৫-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীযওাম িার তযাডম্যা ২০,০০০ 

17.  ১৩-০৫-২০১৮ ধভ ির্ফলও ভন্ত্রণার তপ্রর্ক্রনর্ি/তভর্ডওযার ব্যফস্থাত্র ১,২০০ ফই 

18.  ১৩-০৫-২০১৮ ধভ ির্ফলও ভন্ত্রণার তভর্ডওযারর্ট্রটদভন্ট ওাড ি ৭০,০০০ ফই 

19.  ১৪-০৫-২০১৮ চাতীাংদ র্ঘফার াংর্ফধান (প্তভ াংদাধন) র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি ১,৩০০ ফই 

20.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ম্পূযও আর্থ িও র্ফবৃর্ত -২০১৭-১৮ ২,৬০০ ফই 

21.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ফার্ল িও আর্থ িও র্ফবৃর্ত-২০১৮-১৯ ২,৬০০ ফই 

22.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার Annual Financial Statement-2018-19 ১,১০০ ফই 

23.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার াংভেি তর্ফর প্রার্প্ত-২০১৮-১৯ ৩,০০০ ফই 

24.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার Consolidated Fund-Receipt-2018-19 ১,১০০ ফই 

25.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার প্রচাতদন্ত্রয যওাযী র্াফ র্ফস্তার্যত 

ফযাদ্দ ২০১৮-১৯ 
১,১০০ ফই 

26.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার র্ফস্তার্যত ফাদচট (উন্নন) ২০১৮-১৯ ২,৬০০ ফই 

27.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ভঞ্জুর্য  ফযাদদ্দয দাফীভ (র্যঘারন উন্নন) ২০১৮-১৯ ২,৬০০ ফই 

28.  ১৫-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার Demands for Grants and Appropriation (Operational and 
development) 2018-19 

২,০০০ ফই 

29.  ১৫-০৫-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীযওাম িার নীর্তভারা ৫০০ ফই 

30.  ১৭-০৫-২০১৮ চাতীাংদ র্ঘফার আফাার্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি ১,২৫০ ফই 

31.  ২১-০৫-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীযওাম িার ভাননীপ্রধানভন্ত্রীয ঈদুর-র্পতদযয শুদবচ্ছা ওাড ি ৩০,৫০০ 

32.  ২১-০৫-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীযওাম িার ভাননীপ্রধানভন্ত্রীয ঈদুর-র্পতদযয শুদবচ্ছা ওাড ি ৩১,৫০০ 

33.  ২১-০৫-২০১৮ ফার্ণচযভন্ত্রণার চাতীএর্আই (Active Pharmaceutical Ingredients 
ল্যাফদযটর্যর্ফওাযও(Reagents) উৎাদন যপ্তার্ন নীর্ত 

২০০ ফই 

34.  ২২-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ফাাংরাদদঅথ িননর্তও ভীক্ষা-২০১৮ (ফাাংরা) ৫,০০০ ফই 

35.  ২২-০৫-২০১৮ যযাষ্ট্রভন্ত্রণার ভাননীপ্রধানভন্ত্রীয বাযত-এ যওাযী পর উরদক্ষয তপ্রাগ্রাভ বুওদরট ৫০০ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ ঘার্দা 

36.  ২৪-০৫-২০১৮ প্রধানভন্ত্রীযওাম িার News letter ২,০০০ 

37.  ২৬-০৫-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০০৮-০৯ দত ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৫-১৬ (েী দার্যদ্র র্ফদভাঘন) ১ভ 

ঔ- 
৭৫০ ফই 

38.  ২৬-০৫-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০০৮-০৯ দত ২০১৪-১৫ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৫-১৬ (েী দার্যদ্র র্ফদভাঘন) ২ 

ঔ- 
১০০ ফই 

39.  ২৬-০৫-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি ( র্ক্ষা ভন্ত্রণার)  ১ভ ঔ- ৭৫০ ফই 

40.  ২৬-০৫-২০১৮ ফার্ণর্চযও অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি (র্ক্ষা ভন্ত্রণার)  ২ ঔ- ১০০ ফই 

41.  ২৭-০৫-২০১৮ ফাাংরাদদপযভ  প্রওানা অর্প ভৄদ্রণ প্রওানা নীর্তভারা-২০১৮ ১৫০ ফই 

42.  ২৭-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার র্ডর্চটারফাাংরাদদদয দথ অগ্রমাত্রাোঃ ারর্ঘত্র ২০১৮ ৪,০০০ ফই 

43.  ২৯-০৫-২০১৮ র্াফভার্নন্ত্রণদওয ওাম িার ২০১৪-১৫অথ ি ফঙদযয ফাাংরাদদ যওাদযয আর্থ িও র্াফ ভৄদ্রণ ৭৫০ ফই 

44.  ৩০-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার Policy Medium Term Macroeconomic Statement  ১,০০০ ফই 

45.  ৩০-০৫-২০১৮ অথ িভন্ত্রণার ভধ্যদভার্দ াভর্ষ্টও অথ িননর্তও নীর্তর্ফবৃর্ত ১,০০০ ফই 

জুন/২০১৮  

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ  ঘার্দা 

1.  ০২-০৬-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার দচ আন িা ওল্যাণ তফাড ি র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি ১,২০০ ফই 

2.  ০২-০৬-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  তচন্ডায ফাদচট প্রর্তদফদন ২০১৮-১৯ ৩,০০০ ফই 

3.  ০২-০৬-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  র্ফওর্ত র্শু, ভি ফাাংরাদদ র্শু ফাদচট  ২,৫০০ ফই 

4.  ০২-০৬-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  র্ফওর্ত র্শু, ভি ফাাংরাদদ র্শু ফাদচট  ২,৫০০ ফই 

5.  ০৪-০৬-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  Medium Term Budget Framework 2018-19 
to 2020-2021 

১,৫০০ ফই 

6.  ০৪-০৬-২০১৮ অথ ি ভন্ত্রণার  Blooming Children: Prosperous 
Bangladesh/2018-19 

 

7.  ০৪-০৬-২০১৮ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার  ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ওানাডা-এ যওাযী পর উরদক্ষ 

তপ্রাগ্রাভ বুওদরট  
৫০০ ফই  

8.  ০৫-০৬-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার ঘট্টগ্রাভ উন্নন ওর্তিক্ষ র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি ১,৩০০ ফই 

9.  ০৫-০৬-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার খুরনা উন্নন ওর্তিক্ষ র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি ১,৩৫০ ফই 

10.  ০৫-০৬-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার তনার্নফা র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি ৬২০ ফই 

11.  ০৯-০৬-২০১৮ চনপ্রান ভন্ত্রণার Statistics of Civil Officers and Staff 2017 ীল িও 

পুস্তও 

১,৫০০ ফই 

12.  ০৯-০৬-২০১৮ ফাাংরাদদ যওাযী ওভ ি ওর্ভন র্ঘফার র্ফর্এ যীক্ষা ম্যানুার  ৫০০ ফই 

13.  ০৯-০৬-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১২-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

গ্রাণ  কণপূতি ভন্ত্রণার (১ভ ঔণ্ড) 

৭১৩ ফই 



 

ক্রর্ভও নাং প্রার্প্তয তার্যঔ ভন্ত্রণার/দপ্তদযয নাভ ওাদচয র্ফফযণ  ঘার্দা 

14.  ০৯-০৬-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১২-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

গ্রাণ  কণপূতি ভন্ত্রণার (২ ঔণ্ড) 

১১৩ ফই 

15.  ০৯-০৬-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

গ্রাণ  কণপূতি ভন্ত্রণার (১ভ ঔণ্ড) 

৭১৩ ফই 

16.  ০৯-০৬-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১৩-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

গ্রাণ  কণপূতি ভন্ত্রণার (২ ঔণ্ড) 

১১৩ ফই 

17.  ০৯-০৬-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১২ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

গ্রাণ  কণপূতি ভন্ত্রণার (১ভ ঔণ্ড) 

৭১৩ ফই 

18.  ০৯-০৬-২০১৮ পূতি অর্ডট অর্ধদপ্তয ২০১০-১২ দনয অর্ডট র্যদাট ি 

গ্রাণ  কণপূতি ভন্ত্রণার (২ ঔণ্ড) 

১১৩ ফই 

19.  ০৯-০৬-২০১৮ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক  স্বাধীনতা পুযস্ক্ায াংক্রান্ত র্নদদ িনাফর্র (২০১৬ম িন্ত 

াংদার্ধত)  

১,০০০ ফই 

20.  ১১-০৬-২০১৮ স্থানী যওায, েী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার তকইট া ফই ১০,০০০ ফই 

21.  ১১-০৬-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১২-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৪-১৫ 

অথ ি ভন্ত্রণার (১ভ ঔণ্ড) 

৭৫০ ফই 

22.  ১১-০৬-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০১২-১৪ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৪-১৫ 

অথ ি ভন্ত্রণার (২ ঔণ্ড) 

১০০ ফই 

23.  ১১-০৬-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০০৫-১৩ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৩-১৪  

স্থানী যওায র্ফবাক (১ভ ঔণ্ড) 

৭৫০ ফই 

24.  ১১-০৬-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০০৫-১৩ দনয অর্ডট র্যদাট ি ২০১৩-১৪ 

স্থানী যওায র্ফবাক (২ ঔণ্ড) 

১০০ ফই 

25.  ১১-০৬-২০১৮ চনপ্রান ভন্ত্রণার ‘‘যওার্য তটর্রদপান, তলুরায, পযাক্স  ইন্টাযদন’’ 

নীর্তভারা, ২০১৮  

৫,০০০ ফই 

26.  ১২-০৬-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০০৯-১৩ দনয র্াফ ম্পর্ওিত অর্ডট র্যদাট ি ২০১৩-১৪ 

র্ক্ষা ভন্ত্রণার (১ভ ঔণ্ড) 

৭৫০ ফই 

27.  ১২-০৬-২০১৮ স্থানী  যাচস্ব অর্ডট অর্ধদপ্তয  ২০০৯-১৩ দনয র্াফ ম্পর্ওিত অর্ডট র্যদাট ি ২০১৩-১৪ 

র্ক্ষা ভন্ত্রণার (২ ঔণ্ড) 

১০০ ফই 

28.  ১২-০৬-২০১৮ চাতী তবািা অর্ধওায াংযক্ষণ অর্ধদপ্তয  ২০১৬-১৭ অথ ি ফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন ৫০০ ফই 

29.  ১২-০৬-২০১৮ ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ ভন্ত্রণার  ‘‘তভযাভত  াংযক্ষণ’’ এফাং র্নভ িাণ  পূতি (অন্যান্য বফন  

অফওাঠাদভা) ঔাদত উন্নন ওাচ ফাস্তাফান র্নদদ ির্ওা ২০১৮ 

১,৫০০ ফই 

30.  ১৯-০৬-২০১৮ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক  তচরা প্রাও দম্মরন ২০১৭ এয র্িান্তভদয ফাস্তাফান 

প্রর্তদফদন  

৪০০ ফই 

31.  ১৯-০৬-২০১৮ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক  তচরা প্রাও দম্মরন ২০১৮ এয ওাম িত্র ৪০০ ফই 

32.  ২০-০৬-২০১৮ ঔাদ্য অর্ধদপ্তয  চনভান  ভজুদ নদ ফই  ২০,০০০ ফই 

33.  ২৬-০৬-২০১৮ চাতী াংদ র্ঘফার ফাাংরাদদ তপ্র ইনর্েটিউট র্ফর, ২০১৮ র্যদাট ি ১,৪০০ ফই 

 



 

২০১৭-১৮ অর্প/তপ্রদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্য 

অর্পদয নাভ ২০১৭- ১৮ অথ ি ফঙদয াংদার্ধত ফাদচট ফযাদ্দ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয প্রকৃত ব্য 

ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার 

(র্ফর্চ তপ্র) 

৮৪,৫০,৭৪,০০০ ৭৮,৭৬,২৫,৫৭৬ 

অর্প/ তপ্রদয ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদযয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণ 

অর্পদয নাভ ২০১৭- ১৮ অথ ি ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয রক্ষভাত্রা ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয আ 

ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার 

(র্ফর্চ তপ্র) 

২৭,০০,৫৯,০০০ ২৯,৫৬,৮৯,৯৮১ 

আর্প/ তপ্রদয ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয অর্ডট আর্ত্ত  র্নষ্পর্ত্তয র্ফফযণী 

অর্পদয নাভ ১৯৭২ ার 

তথদও তভাট 

অর্ডট আর্ত্তয 

াংখ্যা 

চর্ড়ত টাওায 

র্যভাণ 

তভাট র্নস্পর্ত্তয 

াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

অদথ িয র্যভাণ 

ফতিভাদন অর্নষ্পন্ন 

অর্ডট আর্ত্তয 

াংখ্যা 

ফতিভাদন আর্ত্তকৃত 

অদথ িয র্যভাণ 

ফাাংরাদদ যওাযী 

ভৄদ্রণার (র্ফর্চ তপ্র) 

৫৬৫ টি ১,৬০,৯৯,৮৫,২০৪/- ৬১ টি ১,৬৭,৬০,৫৭৬/- ৫০৪ টি ১৫৯.৩২,২৪,৬২৮/- 

অর্পদয ভূ ম্পর্ত্ত, তওাাট িাদযয র্াফ 

ক্রর্ভও 

নাং 
অর্প/প্রর্তষ্ঠান তভৌচা ঔর্তান 

দাক 
চর্ভয 

র্যভাণ 

(এওয) 

তযওড ি/ভন্তব্য 
আযএ 

দাক 
র্ল্প িট র্টি 

ও) ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার 

(র্ফর্চ তপ্র) 

ততচকাঁ 

র্ল্প 

এরাওা 

আযএ-১০ ৩৬১০ ৩৭৫ 

৩৭৬ 

৩৭৭ 

৩৭৮ 

৩৭৯ 

৩৮০ 

--- ৫.৮১২৮ এর.এ. তও নাং-

৩/৪৮-৪৯ এয 

ভাধ্যদভ 

অর্ধগ্রণকৃত  

(র্ফর্চ তপ্র নাদভ 

তযওড ি) 

ঔ) র্ফর্চ তপ্র োপ তওাাট িায 

(প্রাথর্ভও র্ফদ্যার, ভর্চদ, 

ভাদ্রাা  যাস্তা) 

ঐ আযএ-০৪ ৪২১৩ 

৪২১৫ 

৪২১৭ 

৪২১৮ 

৪২১৯ 

৪২২০ 

৪২২১ 

৪২২২ 

৪২৭১ 

৫১২৩ 

১১ 

১২ 

১৩ 

১৪ 

২৩ 

২৪ 

২৫ 

২৬ 

৩৫ 

৩৬ 

--- .০৫৩৬ 

.৯২৭২ 

.৪৯৪৪ 

.১২১২ 

২.৫৭৬০ 

.৫৯৯২ 

.১৯৮০ 

.১৬৭২ 

.৪৮২৮ 

.২৯৪০ 

ঐ 

(কণপূতি  নকয 

উন্নন র্ফবাক নাদভ 

ঔড়া তযওড ি) 

৫.৯১৩৬ 



 

ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণারদয অর্প/তপ্র র্ফর্ডাং  তওাাট িাযোঃ 

১ অর্প অর্পদয ভর বফন  তপ্র ৮ ১৯৫৬-১৯৫৭  র্ফর্চ তপ্রদয 

ব্যফস্থানা ১টি 

ভাধ্যর্ভও র্ফদ্যার, 

১টি তঔরায ভাঠ, ১টি 

ক্লাফ  োপ 

তওাাট িায াংরগ্ন ১টি 

ভর্চদ  

তপাযওার্না ভাদ্রাা 

আদঙ। 

২ তওাাট িায 

ফাাংদরা-১ ১   

অর্পা ি তওাাট িায-২টি ৪ (ফ্ল্যাট)   

োপ তওাাট িায-এ টাই-৬টি ১১২ (ফ্ল্যাট) ১৯৫৬-১৯৫৭  

োপ তওাাট িায-র্ফ টাই-১২টি ১৭৮ (ফ্ল্যাট) ২০০০-২০০২  

১ ওক্ষ র্ফর্ষ্ট ৫৮ (ফ্ল্যাট)   

তভাট = ৩৫৩    
 

 

শুিাঘায, ইদনাদবনভ ওভ িওান্ড 

 

 চাতী শুিাঘায তওৌর ওভ ির্যওল্পনা 

 র্যফীক্ষণ ওাঠাদভা যীক্ষণ 

 ফার্ল িও ক্র র্যওল্পনা প্রণন 

 শুিাঘায তওৌর াংক্রান্ত ফাদচট ফযাদ্দ 

 চাতী শুিাঘায তওৌর াংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ প্রদান 
 

ভানী ওথাোঃ  

 ফাাংরাদদ যওাযী ভৄদ্রণার চনপ্রান ভন্ত্রণার-এয ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্ততযাধীন কনপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয 

১ভ “ও” তশ্রর্ণয তওর্ আইভূি যওাযী প্রর্তষ্ঠান মা ব্যাওবাদফ র্ফর্চ তপ্র নাদভ র্যর্ঘত। এ তপ্রটি যওাদযয No loss no 

gain প্রর্তষ্ঠান র্দদফ যওাদযয মাফতী গুরুত্বপূন ি ভৄদ্রণ ওাচ র্ফদল ওদয চাতী ফাদচট, র্যদাট ি, র্ফর, আইন, অধ্যাদদ, 

র্রপদরট, তাোয, আদদত্র অথ িননর্তও ভীক্ষা, াভর্ওী, পযভ, র্ডপ্যাড  ঔাভ, দাাতত্র এফাং ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয র্ঘফার ওর ভন্ত্রণারদয অর্ত গুরুত্বপূণ ি তকদচট ভৄদ্রণ এফাং দফ াইদট তা প্রওা ওদয তা র্নচস্ব স্বওীতা ফচা 

তযদঔদঙ। াাার্ র্ফর্বন্ন তফাড ি, র্ফের্ফদ্যারদয তকানী ভৄদ্রণ ওাচ র্নর্িদ্র র্নযাত্তা, র্ফেস্ততা, বাফ ভর্তি  উত্তদযাত্তয উজ্জ্বর ওদয 

ঘদরদঙ। র্ফর্চ তপ্রদয যওাদযয No loss no gain প্রর্তষ্ঠান দর র্ফর্বন্ন াত্বার্ত প্রর্তষ্ঠান র্ফদল ওদয র্ফর্বন্ন তফাড ি, 

র্ফের্ফদ্যারদয তকানী ভৄদ্রণ ওাচ ম্পন্ন ওদয প্রর্ত ফঙযই উদেঔদমাগ্য র্যভাণ যাচস্ব আ ওদয যওাদযয উন্নন প্রর্ত্রা গুরুত্বপূণ ি 

ভূর্ভওা ারন ওদয আদঙ। ভেদকয ঘার্দায াদথ তার র্ভর্রদ তপ্রদয তবৌত অফওাঠাদভা াাংকঠর্নও ওাঠাদভা াংস্ক্ায  আদৄর্নওান, 

র্ডর্চটার র্প্রর্ন্টাং তভর্ন াংগ্র, ওভ িঘাযীদদয আফান াংওট র্নযন, দক্ষ চনফর সৃর্ষ্ট এফাং তপ্রদয শুন্য দগুদরা দ্রুত পূযদণয ভাধ্যদভ 

এ তপ্রদয ক্ষভতা বৃর্ি ওযা দর আা ওযা মা আকাভী র্দনগুদরাদত এ তপ্র আদৄর্নও র্ফদে এওটি অন্যতভ তপ্র র্দদফ র্ফদেয বুদও 

ভাথা উঁচু ওদয দাঁড়াদফ।  
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কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্রদয াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্ত 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র চনপ্রান ভন্ত্রণারদয ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয অধীন গুরুত্বপূণ ি এওটি প্রর্তষ্ঠান। ার্ওস্তান 

যওাদযয উদদ্যাদক ১৯৫৩ াদর ঢাওা  ‘তন্ট্রার তপ্র’ নাদভ এয মাত্রা শুরু । প্রথভ ম িাদ তপ্রটি ার্ওস্তান তওন্দ্রী যওাদযয র্ল্প 

ভন্ত্রণারদয র্নন্ত্রদণ র্ঙর। তপ্রদয প্রধান ওাম িার ওযার্ঘদত এফাং তায অধীদন ঘাযটি ইউর্নট অর্প মথাক্রদভ ওযার্ঘ , রাদায, 

ইরাভাফাদ  ঢাওা অফর্স্থত র্ঙর। ১৯৬৯ াদর ার্ওস্তান যওায তপ্রটিদও াফর্রও র্রর্ভদটড তওাম্পার্নদত রূান্তয ওদয। তঔন 

এয নতুন নাভওযণ  ‘র্প্রর্ন্টাং ওদ িাদযন অফ ার্ওস্তান তপ্র ’। স্বাধীনতায য ১৯৭২ াদর ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয এও আদদ ফদর 

ফাাংরাদদ যওায তপ্রটিয ভার্রওানা গ্রণ  ওাচ র্নধ িাযণ ওদযন। াাার্ এয নাভ র্যফতিন ওদয যাঔা  কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং 

তপ্র। ততচকাঁ র্ল্প এরাওায ১২৩ , ীদ তাচউদ্দীন আভদ যর্ণদত ৫.৬৬ এওয চর্ভয উয অফর্স্থত তপ্রটিদত এওতরা াঁঘটি 

ওার্যকর্য বফন  তদাতরা এওটি প্রার্নও বফন যদদঙ।  যওার্য গুরুত্বপূণ ি  তকানী ভৄদ্রণ ওাচ ম্পাদদনয ওাযদণ কবন িদভন্ট 

র্প্রর্ন্টাং তপ্র এওটি তওর্আইভুি প্রর্তষ্ঠান র্দদফ র্ফদফর্ঘত।  

প্রর্তষ্ঠাদনয ফতিভান অফস্থা/াম্প্রর্তও উদেঔদমাগ্য অচিন এফাং বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ- 

 (১) ২০১৮-২০১৯ অথ ি-ফঙদয কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্রদয ক্ষভতা বৃর্িওযণ প্রওদল্পয আতা র্নম্নফর্ণ িত তভর্নভ ক্র  ওাম িক্রভ 

ঘরদঙোঃ- 

 ও. ভার্ট ওারায ীটদপড অপদট ভৄদ্রণ তভর্ন-০১ তট 

 ঔ.  স্বাংর্ক্র তপার্ডাং তভর্ন-০১ তট 

 ক.  র্ের্ঘাং তভর্ন-০২ তট 

 খ.  ওাটিাং তভর্ন-০১টি 

 গ.  াযদপট ফাইর্ন্ডাং তভর্ন-০১ তট 

 (২) ওভ ির্যদফ  র্নযাত্তা ব্যফস্থা উন্নতওযদণয রদক্ষ গৃীত ওভ িসূর্ঘ 

 ও. তভর্ন াঔায অাং র্ফদল ীতাত র্নর্ন্ত্রত ওযায ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ।  

 ঔ. ার্ফ িও র্নযাত্তা ব্যফস্থা তচাযদাযওযদণয চন্য তপ্রদয র্ফর্বন্ন াঔা , ওর্যদডাদয  তপ্র অবযন্তদয ৩২টি র্র্ 

ওযাদভযা স্থান ওযা দদঙ। 

 ক. তপ্র অবযন্তয র্যস্ক্ায র্যচ্ছন্ন যাঔা ওভ ির্যদফ উন্নতওযদণয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ। 

(৩) তপ্রদয আদৄর্নওান এফাং অন্যান্য অফস্থা উন্নতওযদণয রদক্ষ বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ- 

 ও. ওভ িওতিা-ওভ িঘাযীদদয আফান ভস্যা র্নযদনয রদক্ষয ফহুতর র্ফর্ষ্ট আফার্ও বফন র্নভ িাদণয প্রস্তাফ তপ্রযণ 

 ঔ. তপ্রদয র্যদফ র্যচ্ছন্ন  ওভ িদাদমাকী ওযায দদক্ষ গ্রণ। 

 ক. তপ্রদয আদৄর্নওাদনয রদক্ষয আদৄর্নও তপ্র বফন র্নভ িাদণয র্যওল্পনা গ্রণ ওযা দদঙ। 



 

প্রর্তষ্ঠাদনয অনুদভার্দত তভাট চনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট 
ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ ০২ ০৬ ৪৬০ ৯৫ ৫৬৩ ০৬-০১-২০১৯ 

তার্যঔ ম িন্ত 

র্াফ অনুমাী 
ওভ িযত ০২ ০৩ ২৮১ ৭২ ৩৫৮ 

শূন্যদ ০০ ০৩ ১৭৯ ২৩ ২০৫ 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভ 

 ১। ওভ িওতিা-ওভ িঘাযীদদয র্নধ িার্যত ভদ আকভন এফাং র্নধ িার্যত ভ ম িন্ত অফস্থান র্নর্িত ওযা দদঙ। 

 ২। ার্ফ িও র্নযাত্তা ব্যফস্থা তচাযদাযওযদণয চন্য তপ্রদয র্ফর্বন্ন াঔা , ওর্যদডাদয  তপ্র অবযন্তদয ৩২টি র্র্ 

ওযাদভযা স্থান ওযা দদঙ। 

 ৩। উৎাদন রক্ষয অচিন দঘতনতা  উদ্বিওযণ ওাম িক্রভ গ্রণ। 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয উদেঔদমাগ্য উৎাদদনয র্ফফযদণয াদথ ২০১৬-১৭ অথ ি-ফঙদযয উৎাদদনয তুরনাভরও র্ফফযণোঃ- 

 

অথ ি-ফঙয 

তভাট ান্ডুর্রর্য 

াংখ্যা 

 

ইদম্প্রন াংখ্যা 

ফাঁধাই/ম্পার্দত ওাদচয র্যভাণ (াংখ্যা) ব্যফহৃত ওাকদচয 

র্যভাণ (টন) 

ব্যফহৃত ওাকদচয 

ভল্য (টাওা) 

ফই লুচ ঔাভ ওাড ি 

২০১৭-১৮ ২,৭৯,৬১২ ৯,৫৫,৩৬,৪৭৯ ২৩,৭০,১৬৬ ৩,৩০,৩৪,৭৯১ ৪৮,৫৫,০০০ ৮,৬০,০০০ ১,০৭৩.৮৩৩ তভোঃটন ১০,২৭,১৪,০৩৩/৯৫ 

২০১৬-১৭ ২,৯৩,১৫৬ ৮,২০,০৫,২৯৮ ২৬,৩৭,৩২৮ ৩,১৬,৫২,৪৯৭ ৪৬,৯৭,৯৩০ ১৩,৫৫,০০০ ৯৭২.০৬২ তভোঃটন ৯,২৯,৭৯,৪৫৭/৩৫ 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয ওভ ির্যওল্পনা  অর্চিত াপল্য 

ক্রর্ভও নাং প্রধান প্রধান তশ্রণী/আইদটভভ রক্ষযভাত্রা অর্চিত াপল্য/ম্পার্দত ওাম িক্রতভয র্ফফযণ 

০১। ওদম্পাচকৃত পৃষ্ঠা ৩,০০,০০০ টি ২,৭৯,৬১২ টি 

০২। ভৄদ্রণ তদল পৃষ্ঠায াংখ্যা (ইদম্প্রন) ৮,৫৫,০০,০০০ টি ৯,৫৫,৩৬,৪৭৯ টি 

০৩। ফই ফাঁধাই  যফযা ২০,০০,০০০ টি ২৩,৭০,১৬৬ টি 

০৪। লুচ পযভ যফযা ৩,৫০,০০,০০০ টি ৩,৩০,৩৪,৭৯১ টি 

০৫। ইনদবরা ততযী  যফযা ২৫,০০,০০০ টি ৪৮,৫৫,০০০ টি 

০৬। ওাড ি ততযী  যফযা ১০,০০,০০০ টি ৮,৬০,০০০ টি 

০৭। পাইর ওবায - ২৪,৩৪,০০০ টি 

০৮। ব্যফহৃত ওাকদচয র্যভাণ ১২০০.০০ তভোঃটন ১,০৭৩.৮৩৩ তভোঃটন 



 

২০১৮-১৯ অথ ি-ফঙদযয র্যওল্পনা 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্রদয প্রধান রক্ষয দরা যওাদযয ঘার্দা অনুমাী ভানম্পন্ন ভৄদ্রণ াভগ্রী উৎাদন  মথাভদ যফযা ওযা। 

ফতিভাদন রক্ষয পূযদণ ভৄদ্রণ প্রর্তষ্ঠানটিয বর্ষ্যৎ র্যওল্পনা দচ্ছ দক্ষ চনফর ততর্য  আদৄর্নও মন্ত্রার্ত াংদমাচদনয ভাধ্যদভ ার্ফ িও 

উন্নন  তফায দফ িাচ্চ ভান র্নর্িতওযণ। 

 ১।  পূদফ িয ফঙদযয তুরনা উৎাদন ২৫% বৃর্িওযণ 

 ২। ২০১৮-২০১৯ অথ ি-ফঙদয কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্রদয ক্ষভতা বৃর্িওযণ প্রওদল্পয আতা র্নম্নফর্ণ িত তভর্নভ ক্র- 

 ও. ভার্ট ওারায ীটদপড অপদট ভৄদ্রণ তভর্ন-০১ তট 

 ঔ. স্বাংর্ক্র তপার্ডাং তভর্ন-০২ তট 

 ক. র্ের্ঘাং তভর্ন-০২ তট 

 খ. ওাটিাং তভর্ন-০১টি 

 গ. াযদপট ফাইর্ন্ডাং তভর্ন-০১ তট 

 ৩। ২০১৮-১৯ অথ ি-ফঙদযয র্নর্ভত ফযাদ্দ প্রার্প্ত দত র্নম্নফর্ণ িত  তভর্নভ ক্রদয র্যওল্পনা 

 ও. অদটাদভটিও এনদবরা তভর্ওাং তভর্ন-০১ (এও) টি। 

 ঔ. অদটা নাম্বার্যাং তভর্ন-০১ (এও) টি। 

 ক. ম্যাট তরর্ভদনটিাং তভর্ন-০১ (এও) টি। 

 খ. তভযাভতদমাগ্য  তভযাভত চরুর্য তভর্নভ তভযাভতওযণ।  

 গ. তপ্রদয আদৄর্নওাদনয রদক্ষয আদৄর্নও তপ্র বফন র্নধ িাদণয প্রস্তাফ তপ্রযণ 

 ৪। ওভ িওতিা-ওভ িঘাযীদদয আফান ভস্যা র্নযদনয রদক্ষয ফহুতর র্ফর্ষ্ট আফার্ও বফন র্নভ িাদণয প্রস্তাফ তপ্রযণ 

 ৫। তপ্রদয আবযন্তযীণ র্যদফ র্যচ্ছন্ন আদৄর্নও  ওভ িদাদমাকী ওযায গৃীত দদক্ষ ফাস্তফান। 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয ক্রকৃত তভর্নভদয তার্রওা : 

তভর্ন াঔা 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১। Bi-color Sheet Fed Offset Printing Machine with 

fully Automatic Perfecting System-01 unit 

Model : Heidelberg Speedmaster 5x74-2-P. 

Origin : Chaina 

 নদবম্বয ২০১৮ নাকাদ 

তভর্নটিয যফযা গ্রণ 

ওযা দফ।  

প্রদ াঔা 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১। Automatic Positive Plate Exposure Machine-01 unit  

Procemace Model : 122E,  

Origin : Chaina 

১৬-০৭-২০১৮  

০২। Automatic Positive Plate Processor Machine  

-01 unit Procemace Model : 125 PCC,  

Origin : Chaina 

১৬-০৭-২০১৮  



 

ফাইর্ন্ডাং াঔা 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১। Delux Heavy Duty Wire Stitching Machine-01 unit  

Model : N3BH  

Origin : USA 

১৬-০৭-২০১৮  

০২। Automatic Programmable Paper Cutting Machine -

01 unit 

Model : Euro Cutter Display AD1160 

Origin : Korea 

 ফিদয ঔারাদয অদক্ষা 

০৩। Automatic Envelope Punching Machine-01 unit  

Model : THNC-2560 

Origin : TAIWAN 

২৯-০৯-২০১৮  

০৪। Automatic 3 Fold Folding Machine-02 unit 

Model : T-535-E/44x F535A56 

Origin : Portugal 

 র্ডদম্বয ২০১৮ নাকাদ 

দর্ণ্য যফযা গ্রণ ওযা 

দফ।  

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয ওর্ম্পউটায, র্প্রন্টায, ল্যাট, স্ক্যানায  প্রদচটয াংগ্র (ওর্ম্পউটায/আইর্টি াঔা) 

ক্রর্ভও নাং তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

০১। Computer-4 Nos 

Processor : Quad core, 8 MB, 3.60 GHz 

Motherboard : Inel q170 chipset 

Origin : USA 

১৫-০১-২০১৮  

০২। Laser Jet Printer-1 No 

Brand : HP. HP Laser Jet M606DN (E6B72A) 

Origin : USA 

১৫-০১-২০১৮  

০৩। U.P.S-8 No 

Brand : Apollo 

Origin : Chaina. 

১৫-০১-২০১৮  

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র এয গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরীয র্ফফযণ 

ওভ িফন্টন অনুমাী কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র র্নম্নফর্ণ িত ভন্ত্রণার /তাদদয অধীনস্ত অর্পভদয ওর প্রওায ভৄদ্রণ ওাচ ম্পন্ন ওদয 

থাদওোঃ- 

(১) প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণার , (২) আইন , র্ফঘায  াংদ র্ফলও ভন্ত্রণার , (৩) ড়ও র্যফন  ততু ভন্ত্রণার , (৪) ডাও, 

তটর্রদমাকাদমাক  তথ্যপ্রভের্ি ভন্ত্রণার , (৫) তনৌ-র্যফন ভন্ত্রণার , (৬) তফাভর্যও র্ফভান ঘরাঘর  ম িটন ভন্ত্রণার , (৭) র্নফ িাঘন 

ওর্ভন র্ঘফার , (৮) ভেফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার , (৯) াফ িতয ঘট্রগ্রাভ র্ফলও ভন্ত্রণার , (১০) র্ল্প ভন্ত্রণার , (১১) প্রফাী ওল্যাণ 

ভন্ত্রণার াংর্িষ্ট ভন্ত্রণার/র্ফবাদকয ওর েযান্ডাড ি, নন-েযান্ডাড ি পযভ, তট্রড ভাওি চান িার, াফর্রদওন, বুওদরট মাফতী ভৄদ্রণ  

ফাঁধাইদয ওাচ ওদয থাদও।  

এঙাড়া এ তপ্র- 

  চাতী াংদদয অর্ধদফন াংক্রান্ত প্রশ্ন  প্রদশ্নাত্তয , ওর্ভটিয র্যদাট ি, াংদ র্ফতওি (ওাম িফাদয র্যদাট ি) 

মাফতী ভৄদ্রণ ; 



 

  ভাননী াইদওাট ি-এয তদর্নও ভাভরায ওাম িতার্রওা (ওচর্রষ্ট)  তডথ তযপাদযন্প এফাং ওর প্রওায 

পযভ/তযর্চোয ভৄদ্রণ ; 

  ফাাংরাদদ  র্নফ িাঘন ওর্ভন র্ঘফারদয  র্নফ িাঘন াংক্রান্ত ব্যারট তায , পযভ, প্যাদওট, র্নদদ ির্ওা, ম্যানুদর, 

পাইর ওবায ইতযার্দ ভৄদ্রণ ; 

  ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ওর্তিও তপ্রর্যত র্ফর্বন্ন যাচস্ব আদা াংক্রান্ত পযভ  তযর্চোযভ ভৄদ্রণ । 

 ২০১৭-২০১৮ াদর ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য ভৄদ্রণ ওাদচয র্ফফযণ  

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

 

০১। 
ফাাংরাদদ সুপ্রীভ তওাট ি  াইদওাট ি র্ফবাক 

১. ভাভান্য সুপ্রীভ তওাট ি, াইদওাট ি র্ফবাদকয তদর্নও ভাভরায ওাম িতার্রওা (ওচর্রে)- ৫,৬৬,৩৫৩টি  

২. তডথ তযপাদযন্প-২,৯৫০টি  

৩ ২০১৮ াদরয সুপ্রীভ তওাদট িয ার ওযাদরন্ডায=১০,০০০টি  

৪ ২০১৮ াদরয সুপ্রীভ তওাদট িয ওাড ি  ওযাদরন্ডায=১৪,০০০টি 

৫ ২০১৮ াদরয সুপ্রীভ তওাদট িয ছুটিয তার্রওা=৪,৪০০টি  

৬ ২০১৮ াদরয সুপ্রীভ তওাদট িয ছুটিয র্ফজ্ঞর্প্ত=৩,০০০টি  

৭ প্রধান র্ফঘাযর্ত ভদাদকদণয ফাাংরা নফফল ি এফাং ঈদ-উর-র্পতয উরক্ষয শুদবচ্ছা ওাড ি  ঔাভ =  ১,১০০টি 

৮ র্ফঘাযর্ত ভদাদদয ফাাংরা নফফল ি এফাং ঈদ-উর-র্পতয উরদক্ষয শুদবচ্ছা ওাড ি  ঔাভ =৪,০০০টি  

৯. াইদওাট ি তপৌচদাযী পযভ-৩৩=১,০০,০০০টি  

১০. াইদওাট ি তপৌচদাযী পযভ-২১=২,০০,০০০টি  

১১. াইদওাট ি র্ফবাদকয ফাদাভী ফড় ঔাভ-১,০০,০০০টি  

১২. াইদওাট ি র্ফবাদকয ফাদাভী তঙাট ঔাভ-২,০০,০০০টি  

১৩. াইদওাট ি তপৌচদাযী পযভ-৬=২,৫০,০০০টি  

১৪. াইদওাট ি র্ফবাদকয পযভ-২৪ (তদানী)=৫০,০০০টি  

১৫. আীর তফাড ি-এয পাইর (র্পতা)=৫,০০০টি  

১৬. াইদওাট ি র্ফবাদকয পযভ-৩০=১,০০,০০০টি  

১৭. াইদওাট ি র্ফবাদকয পযভ  আয-৪=৫০টি 

১৮. াইদওাট ি র্ফবাদকয পযভ র্চ-২=৫,০০০টি  

১৯. পযভ নাং-২৬ পাইর ওবায-৬০,০০০টি  

২০. পযভ নাং-২৮ পাইর ওবায-৬০,০০০টি  

০২। 
আইন, র্ফঘায  াংদ র্ফলও ভন্ত্রণার 

১. আইন ওর্ভদনয ফার্ল িও প্রর্তদফদন-২০১৭=২০০টি  

২. তগ্রদডন তার্রওা ফই-২০০টি  

৩. আইন, র্ফঘায   াংদ র্ফলও ভন্ত্রণারদয র্রগ্যার াইদচয ঔাভ-৫,০০০টি 



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

৪. আইন, র্ফঘায   াংদ র্ফলও ভন্ত্রণারদয তঙাট ঔাভ-৫,০০০টি 

৫. আইন, র্ফঘায   াংদ র্ফলও ভন্ত্রণারদয এ-৪ াইদচয ঔাভ-৫,০০০টি 

৬. আইন, র্ফঘায   াংদ র্ফলও ভন্ত্রণারদয তরর্চদরটিব র্ফবাদকয ভেগ্মর্ঘফ দভম িাদা ম্বর্রত প্যাড-৭৫টি 

৭. আইন র্ঘফ ভদাদদয দফীভেি প্যাড-২০টি  

৮. ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ায-াংদক্ষ পাইর ওবায-১,০০০টি  

৯. ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ায-  াংদক্ষ পাইর ওবায-১,০০০টি 

১০. আইন  র্ফঘায র্ফবাদকয ায-  াংদক্ষ প্যাড-১০টি 

০৩। 
র্ল্প ভন্ত্রণার 

১. র্ল্প ভন্ত্রণারদয তট্রড ভাওি চান িার-২৮৯=১৩৫টি 

২. র্ল্প ভন্ত্রণারদয তট্রড ভাওি চান িার-২৯০=১৩৫টি 

৩. তবৌদকার্রও চান িার-০৩=১২০টি 

৪. যওাযী তফযওাযী ফস্ত্র ওদরয ২০১৩-১৪ দত ২০১৫-১৬ ম িন্ত উৎাদনীরতা র্ফলও প্রর্তদফদন-১০০টি 

৫. যান র্ল্প ঔাদত র্নফ িার্ঘত ব্যর্ি ভার্রওানধীন লধ প্রস্তুতওাযও র্ল্প প্রর্তষ্ঠাদনয ২০১২ -১৩ দত ২০১৪ -১৫ 

র্ফলও প্রর্তদফদন-২০০টি 

৬. ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন-৪০০টি 

৭. যওার্য তফযওার্য ওদরচভদয ২০১৩, ২০১৪  ২০১৫ াদরয তনপূর্ণ্তায প্রফণতা র্ফলও প্রর্তদফদন-১০০টি 

৮. ফাাংরাদদ র্ঘর্ন   ঔাদ্য র্ল্প ওদ িাদযন এয র্নন্ত্রণাধীন র্ঘর্ন ওদরয ২০১২ -১৩ দত ২০১৫ -১৬ ম িন্ত 

উৎাদনীরতা র্ফলও প্রর্তদফদন-১০০টি 

৯. ফাাংরাদদ ব্যাাংদওয র্নন্ত্রণাধীন ওর্ত প্রর্তষ্ঠাদনয ২০১৪ দত ২০১৬ ম িন্ত উৎাদনীরতা র্ফলও প্রর্তদফদন -

১০০টি 

১০. চাতী উৎাদনীরতা র্দফ তাোয-২০১৭=৬০,০০০টি 

১১. এনর্ ২০১৬-১৭ অথ ি-ফঙদযয ফার্ল িও প্রর্তদফদন-১০০টি 

১২. ২০১৬-১৭ অথ ি-ফঙদযয ার্ফ িও ওভ িওাদন্ডয উয উৎাদনীরতা র্ফলও (এনর্) ফাতিা-৫০০টি 

১৩. র্বর্চটিাংওাড ি-২,৫০০টি 

১৪. প্যাড-৫০০টি 

১৫. ঔাভ-২৪,০০০টি 

০৪। ভেফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার 

১. ২০১৭-১৮ াদরয ক্রীড়া ওভ িওতিাদদয চন্য  ক্রীড়া পুর্স্তওা-৪০০টি 

২. চাতী ভেফ র্দফ-২০১৭ উরদক্ষ  ব্রুর্ায-৬,০০০টি 

৩. চাতী ভেফ র্দফ-২০১৭  উরদক্ষ স্মযর্ণওা-৬,০০০টি 

৪. চাতী ভেফ র্দফ-২০১৭ উরদক্ষ তপাডায-৪,০০০টি  

৫. চাতী ভেফ র্দফ-২০১৭ উরদক্ষয পর ওথা ফই-১,০০০টি  



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

৬. চাতী ভেফ র্দফ-২০১৭ উরদক্ষ র্েওায-২,০০০টি  

৭. ভেফ াংকঠদনয র্নফন্ধদনয চন্য আদফদনত্র (পযভ-ও)-১৬,০০০টি  

৮. স্বীকৃর্তদত্রয চন্য আদফদন-১৬,০০০টি  

৯. র্নফন্ধন ফর্-১৬,০০০টি  

১০. তস্বচ্ছা অফাযদণয চন্য আদফদন-১৬,০০০টি  

১১. পযভ ক র্নফন্ধন নদ-১৬,০০০টি  

১২. পযভ খ স্বীকৃর্তত্র-১৬,০০০টি  

০৫। প্রফাী ওল্যাণ  তফদদর্ও ওভ িাংস্থান ভন্ত্রণার 

১. প্রফাী ওল্যাণ ভন্ত্রণারদয ফার্ল িও প্রর্তদফদন ২০১৬-১৭=১,০০০টি  

০৬। র্ফর্ফধ 

১. ১৫ ই আকে চাতী তাও র্দফ-২০১৭ উরদক্ষ তাোয-২,০০,০০০টি  

২. উন্নন তভরা উরদক্ষ তাোয-২,০০,০০০টি  

৩. ভানফতায ভানওন্যা চনদনত্রী তঔ ার্না  তিাকান ম্বর্রত তাোয-৩,০০,০০০টি 

৪. দুনীর্ত দভন ওর্ভদনয দুনীর্ত  প্রর্তদযাধ প্তা-২০১৮ ারন উরদক্ষ তাোয-৩,০০,০০০টি 

৫. অথ ি ভন্ত্রণারদয ভধ্যদভার্দ ফাদচট ওাঠাদভা ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২১=১,৫০০টি  

০৭। র্নওা ওাদম ি ব্যফহৃত পযভ 

১. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬১৬ (যর্দ ফই)-১০,০০০টি  

২. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০১ (র্নওানাভা পযভ) = ১৬,০০,০০০টি  

৩. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০২  (র্ফ তারাও)= ১,০০০টি 

৪. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬১৪ (তযাচ নাভঘা)- ২,৫০০টি  

৫. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০৮ (ইনদডক্স ফই)-৫,০০০টি  

৬. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০৪ (র্ তারাও ফই)-৫,০০০টি  

৬. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০০ (র্নওানাভা ফই)-১০,০০০টি  

৭. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬১১ (ওযাটারক ফই)-২,০০০টি  

৮. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০৫ (র্ তারাও পযভ)-৫,০০,০০০টি  

৯. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০২/২৫ (র্ফ তারাও ফই)-১,০০,০০০টি  

১০. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬০৩ (র্ফ তারাও পযভ)-৩,০০,০০০টি  

১১. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৬১২ (র্প ফই)-৫০০টি 

০৮। ভন্ত্রণার/অন্যান্য অর্পদ ব্যফহৃত পযভ 

১. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৭৬ (ওযা ফই)- ১০,০০০টি  

২. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৪২ (র্ফর তযর্চোয)-১০,০০০টি  



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

৩. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৪৮  (ার্চযা ফই)=৯২৭টি 

৪. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৫৯ (াদযন্ট ফই)-২,০০০টি  

৫. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৪৫/এ (রক ফই)-১০,০০০টি  

৬. ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫ (ওভ িওতিাদদয ছুটিয পযভ)-২,০০,০০০টি  

০৯। আদারদত ব্যফহৃত পযভ 

১. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৮৯০ (আদদ নাভা)-২০,০০,০০০টি  

২. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৯৭১ (চার্ভননাভা পযভ)-৫,০০,০০০টি  

৩. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৭২৫ (ওাম িতার্রওা)-৫,০০,০০০টি  

৪. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৯০৩  (আাভীয প্রর্ত ভন)=১০,০০,০০০টি 

৫. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৯১৮  (স্বাক্ষী উর্স্থত ১ভ াদযন্ট)=-১০,০০,০০০টি 

৬. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৮৫৯ (১৬৪ ধাযা চফান ফর্ি)-১,০০,০০০টি  

৭. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৮৭৫=১,০০,০০০টি  

৮. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৯৬৭  (স্বাক্ষীয প্রর্ত ভন)=১০,০০,০০০টি 

৯. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৮৭২ (তওাট ি াটি ির্পদওট)-৫,০০,০০০টি  

১০. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৮৫৭ (চফান ফর্ি)-১০,০০,০০০টি  

১১. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৮১৭ =২,০০,০০০টি 

১২. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৬১৭ (তওাট ি র্প)-৫,০০,০০০টি  

১৩. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৬১৬ (তওাট ি র্প)-১০,০০,০০০টি  

১৪. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৩৭২৫ (ওাম িতার্রওা)-৫,০০,০০০টি  

১৫. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৫৩৩৩ (ভাোয তযার)-৪,০০০টি  

১০। র্নফন্ধন অর্ধদপ্তয 

১. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৪৮৫ (ফারাভ ফই)-১০ ,০০৩টি 

২. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৫৪৩ (তো ফই)-৪ ,৩৬০টি 

৩. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১৫৫৮ (টি ফই)-১৬ ,৮০০টি 

৪. ফাাংরাদদ পযভ নাং-৫৪৬৩/এ (ঔর্তান পযভ)-১০,০০,০০০টি  

৫. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১০৬৯=৩,০০,০০০টি  

৬. ফাাংরাদদ পযভ নাং-১০৭৭ (দার্ঔরা ফই)-২৩ ,২০০টি 

১১। চাতী াংদ 

১. চাতী াংদদয তফঠদও তভৌর্ঔও উত্তযদাদনয চন্য প্রশ্ন তার্রওা-৬৩,০০০টি  

২. চাতী াংদদয তফঠদও র্রর্ঔত উত্তযদাদনয চন্য প্রশ্ন তার্রওা-৬৩,০০০টি  

৩. চাতী াংদদয তফঠদও তভৌর্ঔও উত্তযদাদনয চন্য প্রশ্ন  উত্তয-৪৬,৯০০টি  



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

৪. চাতী াংদদয তফঠদও র্রর্ঔত উত্তযদাদনয চন্য প্রশ্ন  উত্তয-৪৬,৯০০টি  

৫. চাতী াংদদয তফঠদও ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওর্তিও তভৌর্ঔও উত্তযদাদনয চন্য প্রশ্ন তার্রওা-৭,০০০টি  

৬. চাতী াংদদয তফঠদও ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওর্তিও তভৌর্ঔও উত্তযদাদনয চন্য প্রশ্ন  উত্তয-৯৮,০০০টি  

৭. ২০১৭ দনয চাতী াংদদয ডাদর্য-৩,০০০টি  

৮. ২০১৭ দনয চাতী াংদদয ওযাদরন্ডায-৩,০০০টি  

৯. াংদ র্ফতওি (ওাম িফাদয র্যদাট ি)-২৮,০৫০টি  

১০. ওাম িফাদয াযাাং-৩,২৫০টি  

১১. তদর্নও বুদরটিন-৩২,৮৫০টি  

১২. াপ্তার্ও বুদরটিন-১২,৬০০টি  

১৩. গ্রন্থাকায বুদরটিন (নাং-৯২, ৯৩, ৯৪  ৯৫)-৪,০০০টি  

১৪. চাতী াংদ র্ঘফারদয তটর্রদপান ার্ওা-২০১৭=২,০০০টি  

১৫. র্র্এ-এয ৬৩তভ দম্মরদনয দওট তপ্রাগ্রাভ  তটর্রদপান াও-৮০০টি  

১৬. ভূর্ভ ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৬৫০টি  

১৭. যওাযী প্রর্তশ্রুর্ত ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ৩ র্যদাট ি-৬০০টি  

১৮. র্ফদুযৎ, জ্বারানী  ঔর্নচ ম্পদ ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ১ভ র্যদাট ি-৭০০টি  

১৯. শ্রভ  ওভ িাংস্থান ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ১ভ র্যদাট ি-৬৫০টি  

২০. যওাযী র্াফ ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ৭ভ র্যদাট ি-১,২০০টি  

২১. ভর্রা  র্শু র্ফলও ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৭৫০টি  

২২. যওাযী প্রর্তষ্ঠান ওর্ভটিয ৩ র্যদাট ি-৭০০টি  

২৩. ১০ভ চাতী াংদদয াংদ ওর্ভটিয ১ভ র্যদাট ি-৫০০ টি  

২৪. তনৌ-র্যফন ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ৪থ ি র্যদাট ি-৬০০টি  

২৫. াংস্কৃর্ত ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ১ভ র্যদাট ি-৫০০টি  

২৬. ভেফ   ক্রীড়া ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৫০০টি 

২৭. ধভ ি ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৫০০টি  

২৮. াংস্কৃর্ত ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৫০০টি  

২৯. াফ িতয ঘট্টগ্রাভ র্ফলও  ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৭০০টি 

৩০. যওাযী র্াফ ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ৮ভ র্যদাট ি-১,২০০টি  

৩১. ার্ন ম্পদ ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ৩ র্যদাট ি-৮০০টি  

৩২. তনৌ-র্যফন ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ৫ভ র্যদাট ি-৬০০টি  

৩৩. কৃর্ল ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৬০০টি  

৩৪. দুদমাক   ত্রাণ ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ১ভ র্যদাট ি-৬০০টি 

৩৫. তথ্য ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৬৫০টি  



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

৩৬. ভাচ ওল্যাণ ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৭০০টি  

৩৭. অনুর্ভত র্াফ ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৭০০টি  

৩৮. র্যওল্পনা ভন্ত্রণার ম্পর্ওিত স্থাী ওর্ভটিয ২ র্যদাট ি-৬০০টি  

৩৯. ভাননী তডপুটি স্পীওায, হুই, ঘীপ হুই র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয স্থাী ওর্ভটিয বার্তয র্ড প্যাড- ২০০টি  

৪০. ভাননী, তডপুটি স্পীওায, হুই, ঘীপ হুই র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয স্থাী ওর্ভটিয বার্তয র্বর্চটিাং -১৭,২০০টি 

৪১. ভাননী াংদ দস্যদদয দরর্বর্ত্তও নাদভয তার্রওা-১,৭০০টি  

৪২. চাতী াংদ র্ঘফারদয-২০১৬ াদরয ফার্ল িও প্রর্তদফদন-১,০০০টি  

৪৩. চাতী াংদদয নদ-২৯৩টি  

৪৪. র্দদনয ওাম িসূঘী-৭০০টি  

৪৫. ওাউর্ন্পরয অর্পাযদদয ওাম িক্রভ ার্ওা-১,০০০টি  

৪৬. র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারদয ফাদচট ম িাদরাঘনায চন্য বুওদরট-১,২০০টি  

        এঙাড়া চাতী াংদদয ওাম িফাদয র্যদাট ি, প্রদশ্নাত্তয, আইদনয ফই ইতযার্দ ফাঁধাইওযণ, র্বআইর্ গ্যারাযী া, 

াাংফার্দও া, াধাযণ া, র্যত্র, কাড়ীয েীওায, ার্ওিাং  িান, ভাননী স্পীওায, তডপুটি স্পীওায, র্ফদযাধী দরী 

তনতা, ঘীপ হুই, হুই-এয নফফদল িয শুদবচ্ছা ওাড ি  ঈদ শুদবচ্ছা ওাড ি, ঔাভ, পাইর ওবায, ভাননী াংদ দস্যদদয 

ার্চযা ঔাতা, তপাডায ইতযার্দ ভৄদ্রণ ওাচ। 

১২। র্নফ িাঘন ওর্ভন 

১. র্টি ওদ িাদযন র্নফ িাঘন-এয চন্য তার্রাং এদচদন্টয চন্য র্নদদ ির্ওা-১,৫০,০০০টি  

২. র্প্রচাইর্ডাং অর্পায  ওাযী র্প্রচাইর্ডাং অর্পাযদদয প্রর্ক্ষণ  ম্যানুদর-২১,৬০০টি 

৩. তার্রাং অর্পাযদদয  প্রর্ক্ষণ ম্যানুদর-৩৬,৩০০টি 

৪. র্নফ িাঘন র্যঘারনা ম্যানুদর -২,২০০টি  

৫. র্নফ িাঘর্ন এদচন্ট এফাং তার্রাং এদচন্টদদয চন্য র্নদদ ির্ওা-৫,০০০টি  

৬. র্টি ওদ িাদযন, তচরা র্যলদ, উদচরা, তৌযবা এফাং ইউর্নন র্যলদ র্নফ িাঘন উরদক্ষ ব্যারট তায-

১,৩২,২১,৭১৫ টি 

৭. ভদনানত্র-৪৫,৭০০টি  

৮. চাভানত ফর্ (পযভ-ঔ)-২,১৭০টি  

৯. র্ফর্বন্ন প্রওাদযয পযভ-১০,২৯,২০০টি  

১০. র্ফর্বন্ন প্রওাদযয প্যাদওট-৩,৪৮,৯৫০টি  

১১. আঘযণ র্ফর্ধভারা-৮৪,০০০টি  

১২. র্যঘত্র-১০,৩৯,৬৫০টি  

১৩. তাোয-২৮,৭৫০টি  

১৪. তবাটায তার্রওা ারনাকাদওযণ ২০১৭ উরদক্ষয তথ্য াংগ্রওাযী  সুাযবাইচাযদদয প্রর্ক্ষদণয  র্নদদ ির্ওা-

৭১,০০০টি 



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

১৩। প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণার 

১. ২০১৮ াদরয াভর্যও ফার্নীয ডাদর্য (উন্নতভাদনয)-৩,০০০টি  

২. ২০১৮ াদরয াভর্যও ফার্নীয ডাদর্য (াধাযণ)-৭,০০০টি  

৩. ২০১৮ াদরয াভর্যও ফার্নীয তনাট বুও-৫,০০০টি  

৪. র্ফএএপএ-৭২৮= ১০,০০০টি  

৫. ফাদপ-১১৫= ৫৫০টি  

৬. ফাদপঅর্ন-২২৩= ১১,২৫০টি  

৭. ফাদপা-২১০৯= ১০০টি  

৮. ফাদপক-১৭২০/এ= ৭০০টি  

৯. আইএএর্ফ = ১,৫৮,০০০টি  

১০. র্ফএএপএ-৬৮= ৫০,০০০টি  

১১. ফাদপঅড ি-২৩৮৭ (তঙাট)= ৫,০০০টি  

১২. র্ফএএপদচড-২১৮৩/এ= ২,০০০টি  

১৩. তচএআই-১/২০০৮= ১,০০০টি  

১৪. ফাদপঘ-১৩৩৫= ২০,০০০টি  

১৫. র্ফএএপএভ-১৫২০= ৫,০০০টি  

১৬. র্ডর্চর্ডর্ রুটিন অড িায-১২= ৮,০০০টি  

১৭. র্ডর্-৫ (ফাাংরা)= ৮,০০০টি  

১৮. ফাদপত-১২= ১,০০,০০০টি  

১৯. ফাদপত-৩৬= ১,৫০০টি  

২০. র্ফএএপর্ড= ১৫,০০০টি  

২১. র্ডর্চর্ডর্ পাইর ওবায= ২০,০০০টি  

২২. ফাদপদফ-৫৫১= ২,০০০টি  

২৪. ফাদপঅড ি-১৪১০= ৫,০০০টি  

২৫. ঔাওী পাইর ওবায= ৪১,০০০টি  

২৬. ফাদপঙ-১২৮২= ২০,০০০টি  

২৭. র্ফএএপটি-১৭৫২= ১,০০০টি  

২৮.আর্ভ ি বুও-৪০৬= ৫,০০০টি 

২৯. র্ফএএপটি-১৭১১= ৫০০টি  

৩০. র্ফএএপ-২৭৯০= ৫,০০০টি  

৩১. ফাদপ--৮১১= ৮২৭টি  



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

৩২. ফাদপা-২০৯৬= ১,৭৮০টি  

৩৩. ফাদপা-২২২৫= ২,০১০টি 

৩৪. ফাদপা-ফ-৯৫৭/র্ফ= ১৬,৪০০টি  

৩৫. ফাদপা-২১৯৭= ৫,০০০টি  

৩৬. ফাদপ-ঘ-১৩৫০= ১৬,০০,০০০টি 

৩৭. ফাদপা-২২৮৬/এ= ৫,০০,০০০টি  

৩৮. ফাদপ-ঘ-১৩১২= ৫,০০,০০০টি 

৩৯. ফাদপ-ঘ-১৩১৬= ১৮,৫০,০০০টি  

৪০. র্ফএএপ (এএভই) ই-এ-৩১= ৩,০০০টি  

৪১. ফাদপঅড ি-১৩৭০= ৩,০০,০০০টি  

৪২. ফাদপঅর্ন-২৪৪= ১,৪১৫টি  

৪৩. র্ফএএপ (র্এভএ)-৬৮০= ১,০০,০০০টি  

৪৫. ফাদপ--৮৫৫= ৫০,০০০টি  

৪৬. ফাদপ--১৩৭= ৩,০০,০০০টি  

৪৭. র্ফএএপ (ইএভই) ই-৭২= ১,০০,০০০টি  

৪৮. র্ফএএপ (ইএভই) ই-৭৩= ১,০০,০০০টি  

৪৯. ফাদপা-৩০৯৪= ১,০০,০০০টি  

৫০. র্ফএএপ (ইএভই) ই-১৪= ১,০০,০০০টি  

৫১. ফাদপর্ফ-১৯৪৮/এ= ৩০,০০০টি  

৫২. র্ফএএপ (ইএভই) ই-২৪= ২০,০০০টি  

৫৩. র্ফএএপএ-১৫১৯= ১,০০০টি  

৫৪. র্ফএএপএ-২১০৯= ২০০টি  

৫৫. ফাদপ-১৭৫= ১,০০০টি  

৫৬. ফাদপত-৩৬= ২০০টি  

৫৭. র্ফএএপদচড-২১৮৩/এ= ৫০০টি  

৫৮. র্ফএএপ-৪৫= ১,২০০টি  

৫৯. ফাদপত-০৩/র্ফ= ২০০টি  

৬০. আই এ এর্ফ-১১২ (র্দরওন তডার্ায) = ১০,০০০টি  

৬১. পাইর ওবায (আন্ত :ফার্নী র্নফ িাঘন ল িদ) = ১০,০০০টি 

৬২. ফাদপঅড ি-২৮৬২= ২,০০,০০০টি 



 

ক্র. নাং গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরী 

 র্ফর্ফধ 

এঙাড়া যওাযী যাচস্ব আদা াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন েযান্ডাড ি  নন-েযান্ডাড ি পযভ, চাযী র্নফন্ধন ফই, াঔা ডাদর্য 

র্নফন্ধন ফই, তযর্চোয, পাইর ওবায (এ-৯৭  ভগ্র ভন্ত্রণারদয পাইর), ফগুড়া  যাংপুয আঞ্চর্রও অর্পদয ফযাদ্দ 

র্ফবাচন ফই, ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয চন্য তেনাযী দ্রদব্যয ভল্য তার্রওা, র্ফর্বন্ন প্রওায ঔাভ, তনাটীট প্যাড, দাকটানা 

ঔাতা, পাইর ফ্ল্া ইতযার্দ ভৄদ্রণ/ফাঁধাই ওদয যফযা ওযা দদঙ। 

২০১৭-১৮ অর্প/তপ্রদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্য 

অর্পদয নাভ ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয াংার্ধত 

ফাদচট ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয 

প্রকৃত ব্য 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ৪১,৮৮,৮৫,০০০/- ৩৬,১৭,০৭,০০০/- 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয যাচস্ব 

আ 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ৫,১৩,০০০/- ২,২১,৯১০/- 

১৫। অর্প/তপ্রদয ২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদযয অর্ডট আর্ত্ত  র্নষ্পর্ত্তয র্ফফযণী 

অর্পদয নাভ ১৯৭২ ার তথদও 

তভাট অর্ডট 

আর্ত্তয াংখ্যা 

চর্ড়ত টাওায 

র্যভাণ 

তভাট র্নষ্পর্ত্তয 

াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত অথ ি 

র্যভাণ 

ফতিভাদন অর্নষ্পন্ন 

অর্ডট আর্ত্তয 

াংখ্যা 

ফতিভাদন আর্ত্তকৃত 

অদথ িয র্যভাণ 

কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ৪৭৬ টি ১০৬,৫৮,২১,৫৫৮/- ২৪২ টি ৩৯,৯২,১১,২৬৬/- ২৩৪ টি ৬৯,৬৬,১০,২৯২/- 

অর্পদয ভূ-ম্পর্ত্ত, তওাাট িাদযয র্াফ 

ক্রর্ভও নাং ভূর্ভ/বফদনয র্ফফযণ বফন/চর্ভয র্যভাণ/াংখ্যা 

১। তপ্রদয তভাট চর্ভয র্যভাণ ৫.৬১৪৪ এওয 

২। ১তরা র্ফর্ষ্ট ওার্যকর্য বফন ৫টি 

৩। ২তরা র্ফর্ষ্ট প্রার্নও বফন ১টি 

৪। তওাাট িাদযয চর্ভয র্যভাণ ৩.৯৮৪০ এওয। 

৫। ওভ িঘাযীদদয ফফাদয চন্য ৪তরা র্ফর্ষ্ট বফন ৫টি 

৬। ওভ িঘাযীদদয ফফাদয চন্য ৫তরা র্ফর্ষ্ট বফন ৩টি 



 

শুিাঘায, ইদনাদবনভ  

 শুিাঘায : ১. ভানুফর্তিতা র্নর্ভত উর্স্থর্ত র্নর্িতওযণ 

   ২. উৎাদদনয ক্রদভান্নর্ত 

   ৩. যওাযী ম্পদ  ম্পর্ত্ত যক্ষণাদফক্ষণ  মথামথ ব্যফায র্নর্িতওযণ  

   ৪. উৎাদন অঘ/অঘ হ্রা 

ইদনাদবনভ : ১. র্র্ ওযাদভযা স্থান 

   ২. কর্ত ম্পন্ন আদৄর্নও তভর্ন াংগ্র 

   ৩. র্যস্ক্ায র্যচ্ছন্নতায তক্ষদত্র ব্যর্ি ম িাদন উদ্বুিওযণ  ম্পৃিওযণ 

   ৪. ফর্যাকত  অর্তর্থদদয চন্য দটিাং রুভ স্থান 

   ৫. নাযী ফান্ধফ ওভ ির্যদফ সৃর্ষ্ট-পৃথও তৌঘাকায, নাভাচ ওক্ষ প্রভৃর্ত ততর্য 

   ৬. প্রাথর্ভও র্ঘর্ওৎায মন্ত্রার্ত াংগ্র  ব্যফায   

 

 

উাংায : 

যওার্য র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার  অধীনস্ত দপ্তযভদয র্ফর্বন্ন প্রওায ভৄদ্রণ ভানম্মতবাদফ ম্পন্ন ওযা খুফই গুরুত্বপূণ ি। এওটি উন্নত   

ওাম িওয  ভৄদ্রণ ব্যফস্থানায চন্য প্রদাচন সুষ্ঠু র্যওল্পনা এফাং র্স্থর্তীর ওভ ির্যদফ মা ইদতাভদধ্য অদনওাাংদ র্নর্িত ওযা ম্ভফ 

দদঙ। ফতিভান ভৄদ্রণ ব্যফস্থা এফাং বর্ফষ্যত ঘার্দায র্নর্যদঔ ভেদকাদমাকী ভৄদ্রণার কদড় ততারা , নতুন নতুন প্রভের্িয ব্যফায , 

ভেদকাদমাকী  ফাস্তফম্মত চনফর ওাঠাদভা , র্নদাক  দদান্নর্ত নীর্তভারা প্রণন র্ফলদ উদদ্যাক গ্রণ চরুর্য। এঙাড়া র্ফর্বন্ন প্রওায 

ভৄদ্রণ ওাম িম্পন্ন ওযায াাার্ ওাদচয র্যফীক্ষণ  স্বাংর্ক্র ভৄদ্রণ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত ওাম িক্রভ র্যঘারনা ওযা প্রদাচন। মর্দ 

ইর্তভদধ্য ভৄদ্রণ  প্রওানা ঔাদতয ম্প্রাযণ এফাং ভেদকাদমাকী ওযায চন্য যওায র্ফর্বন্ন ওাম িক্রভ গ্রণ ওদযদঙন। এটায অব্যার্ত 

থাওদর অর্ঘদযই কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র এওটি আদৄর্নও স্বাং ম্পূণ ি তপ্রদ র্যণত দফ এফাং ঘার্দানুমাী ভৄর্দ্রত াভগ্রী যফযা 

ওযদত ক্ষভ দফ। 

  



 

evsjv‡`k wmwKDwiwU wcÖw›Us †cÖm 

াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্তোঃ   

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয চনপ্রান ভন্ত্রণারাধীন ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয 

এওটি তপ্র। যওাদযয র্নযাত্তাভৄরও ভৄদ্রণ ওাম িার্দ ম্পাদন ওযায রদক্ষ ১৯৭৫ াদর ফ িপ্রথভ ফাাংরাদদ যওার্য ভৄদ্রণার 

দত র্ওছুাংখ্যও ওভ িঘাযী  ওদওটি তভর্ন র্নদ তেনার্য অর্প এয তকাডাউদনয চন্য র্নর্ভ িত বফদন ‘ফাাংরাদদ 

র্নযাত্তা ভৄদ্রণার’ ভৄদ্রণ ওাচ শুরু ওদয। অতোঃয র্ফর্বন্ন ধযদনয চণগুরুপুণ ি র্র্ওউর্যটি ডকুদভন্ট ভৄদ্রণ/যফযাদয ওাম িক্রভ 

শুরু ।  প্রর্তষ্ঠারগ্ন তথদওই ফাাংরাদদ যওাদযয াাার্ আধা-যওার্য  স্বাত্তার্ত প্রর্তণ্ঠাদনয ঘার্দা অনুমাী 

র্ফর্বন্ন প্রওায র্র্ওউর্যটি  নন-র্র্ওউর্যটি ইনস্ট্রুদভন্ট/ডকুদভন্টস্ এয ভৄদ্রণ  যফযা ম্পর্ওিত ওাম িার্দ এ ভৄদ্রণারদ 

ম্পাদন ওযা দচ্ছ। 

সাম্প্রতিক উল্লেখল্লমাগ্য অর্জনঃ 

সযকাতয, আধা-সযকাতয ও স্বায়ত্বাতসি প্রতিষ্ঠাল্লনয চাতহি তসতকউতযটি ও নন- তসতকউতযটি ডকুল্লভন্টস্ রক্ষ্যভাত্রা 

অনুমায়ী মুদ্রণ ও সযফযাহ কযা হল্লয়ল্লে। তসতকউতযটি ডকুল্লভন্টস্ মুদ্রল্লণয রল্লক্ষ্য তফল্লে থেল্লক 2,200 যীভ তসতকউতযটি থচক 

থায আভোতন কযা হল্লয়ল্লে। ইল্লিাভল্লে 1টি আধুতনক মুদ্রণ থভতন ও 1টি থায কাটিিং থভতন ক্রয় কযা হল্লয়ল্লে। প্রল্লসস ও 

ফাইতন্ডিং াখা 2য় িরায় স্থানান্তল্লযয কার্ শুরু হল্লয়ল্লে। থপ্রল্লসয তনযাত্তা তনতিি কল্লল্প থকতআই এয তনল্লে জনা থভািাল্লফক 

থপ্রল্লসয চাযাল্ল টহর যাস্তা তনভ জাণ কযা হল্লয়ল্লে। 38 র্ন কভ জচাযীল্লক অবযন্তযীণ (ফৎসল্লয 60 ঘন্টা) প্রতক্ষ্ণ প্রোন কযা 

হল্লয়ল্লে।   
 

বতফষ্যৎ তযকল্পনাঃ 

থপ্রল্লসয সক্ষ্ভিা বৃতদ্ধয র্ন্য দ্রুি গতিয আধুতনক মুদ্রণ থভতনাতযর্ ক্রয়/সিংগ্রহ কযা, শূণ্য েসমূহ পূযণ কযা, 

প্রততক্ষ্ি র্নফর সৃতি কযা, তনযাত্তা ফর্ায় থযল্লখ তসকউতযটি ও নন-তসকউতযটি ডকুল্লভন্টস্ মোসভল্লয় মুদ্রণ ও সযফযাহ কযা, 

সকর কভ জকিজা/কভ জচাযীল্লেয র্ন্য ফাসস্থাল্লনয ব্যফস্থা কযা, কভ জতযল্লফ উন্নয়ল্লনয রল্লক্ষ্য থপ্রস তফতডিং বাটি জকযাতর সম্প্রসাযণ ও 

আধুতনকায়ন কযা, দ্রুি োপ্ততযক কার্ সম্পােল্লনয র্ন্য প্রতিটি থডল্লে 1টি কল্লয কতম্পউটায ও ইন্টাযল্লনল্লটয ব্যফস্থা কযা, র্রুতয 

তচতকৎসা থসফা প্রোল্লনয রল্লক্ষ্য তচতকৎসক তনল্লয়াগ কযা বতফষ্যৎ তযকল্পনায় যল্লয়ল্লে।  

প্রর্তষ্ঠাদনয অনুদভার্দত তভাট চনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট 
ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ ০২ ০২ ১০৬ ৬৬  ০৬-০১-২০১৯ 

তার্যঔ ম িন্ত 

র্াফ অনুমাী 
ওভ িযত ০২ ০১ ৭৮ ৪৮  

শূন্যদ ০০ ০১ ২৮ ১৮  



 

৬। ২০১৭-১৮ অথ ফঙদয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভ 

অথ ি ফঙয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভ 

২০১৭-১৮ ও)  ০৩ চন ওভ িঘাযীদও তনন প্রদান ওযা দদঙ; 

ঔ)    চনপ্রান ভন্ত্রণারদয ৬০ খন্টা ব্যাী প্রর্ক্ষণ ওভ িসূঘীয আতা ৮৬  চন ওভ িঘাযীয প্রর্ক্ষণ 

প্রদান ওযা দদঙ;  

ক)   তফা প্রতযাীদদয কণশুনানী গ্রদণয রদক্ষয র্ফজ্ঞর্প্ত তনাটি তফাদড ি টার্নদ তদা দদঙ; 

খ)    ১২টি ভার্ও ভি বা দদঙ; 

গ)     তও, র্, আই াদব ি টীদভয সুার্য তভাতাদফও ৬ টি র্নযাত্তা ওর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত দদঙ;  

ঘ)     চাতী শুিাঘায ফাত্ধফাদনয রদক্ষয ৪ টি শুিাঘায/তনর্তওতা ওর্ভটিয বা অনুর্ষ্ঠত দদঙ;  

ঙ)     ফার্ল িও ওভ িম্পাদন চুর্ি (APA) র্নধ িার্যত ভীভায ভদধ্য স্বার্ক্ষর্যত দদঙ; 

চ)    র্টিদচন ঘাট িায অন্যান্য তথ্যার্দ দফাইদট র্নর্ভত ারনাকাদ ওযা দদঙ; 

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয উদেঔদমাগ্য উৎাদদনয র্ফফযদণয াদথ ২০১৬-১৭ অথ ি ফঙদযয উৎাদদনয তুরনাভৄরও র্ফফযণোঃ- 

অথ ফঙয তভাট ান্ডুর্রর্য 

াংখ্যা 

ইদম্প্রন াংখ্যা ফাঁধাই/ম্পার্দত ওাদচয র্যভান (াংখ্যা) ব্যফহৃত ওাকদচয 

র্যভান (টন) 

ব্যফহৃত ওাকদচয  

ভল্য (টাওা) 

ফই লুচ ঔাভ  

২০১৭-১৮ -- ৩,২৪,০০,০০০ -- ৯,২১,৩৬,৪৫০ --  ২৭,২২৫ যীভ ২,৯৯,৯৭,৭৪১/- 

২০১৬-১৭ -- ৩,৩৬,০০,০০০ -- ১০,৭৫,১৫,৬৯৫ --    

২০১৭-১৮ অথ ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনা  অর্চত াপল্য  

ক্রর্ভও নাং প্রধান প্রধান তশ্রণী/আইদটভভ রক্ষভাত্রা 
অর্চত াপল্য/ম্পার্দত 

ওামক্রদভয র্ফফযণ 

১। র্ফর্বন্ন যওাযী প্রর্তষ্ঠাদনয তঘও ৩৫,০০,০০০ ৪১,০০,০০০ 

২। ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ওর্তিও 

আদযার্ত র্ফর্বন্ন পযভ 
৭,৯৮,০০,০০০ ৬,৯৬,৫২,৮০০ 

৩। র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয াটি ির্পদওট  ভাওিীট ২,০০,০০০ ৮,৩০০ 

৪। প্রত্দতে অর্ধদপ্তদযয র্ফর্বন্ন ভদল্যভাদনয প্রদফ টির্ওট ২০,০০,০০০ ৫৬,৬২,০০০ 

৫। চাতী যাচস্ব তফাদড িয র্ফর্বন্ন ওয আদাদয যর্দ  ৬০,০০,০০০ ১,২৪,৬৮,০০০ 

৬। র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাদনয ডকুদভন্টস্ ৫,০০,০০০ ২,৪৫,৩৫০ 

 তভাট = ৯,২০,০০,০০০ ৯,২১,৩৬,৪৫০ 

 



 

২০১৮-১৯ অথ িফঙদযয ওভ ির্যওল্পনা  

অথ িফঙয বর্ফষ্যৎ ওভ ির্যওল্পনা 

২০১৮-১৯ 

র্ফবাক/াঔাাযী মা ওযদত ঘাই র্যভান 

র্ফর্বন্ন যওাযী প্রর্তষ্ঠাদনয তঘও ৩৩,০০,০০০ 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ওর্তিও আদযার্ত র্ফর্বন্ন পযভ ৮,০০,০০,০০০ 

র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয াটি ির্পদওট  ভাওিীট ১,১০,০০০ 

প্রত্দতে অর্ধদপ্তদযয র্ফর্বন্ন ভদল্যভাদনয প্রদফ টির্ওট ৩০,২৫,০০০ 

চাতী যাচস্ব তফাদড িয র্ফর্বন্ন ওয আদাদয যর্দ ৬০,৪৫,০০০ 

র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাদনয ডকুদভন্টস্ ৫,২০,০০০ 

তভাট = ৯,৩০,০০,০০০ 

২০১৭-১৮ অথ ফঙদয াংগ্রকৃত মন্ত্রার্তয র্ফফযণ  

তভর্ন াঔা 

ক্রর্ভও 

নাং 

 তভর্দনয নাভ  ভদডর নাং াংগ্রদয 

তার্যঔ 

ভন্তব্য 

১। 01 No Bi-Colour Sheet Fed Offset Printing 

Machine with fully Automatic Perfecting 

System 

 ওাম িাদদ নাং-০৫.৮৪.০০০০.০০৬.০৭.০১০.১৮/১৫০০/৬ তার্যঔ 

২১/০৬/২০১৮ এফাংএর/র্ নাং-০৩৩৭১৮০১০০২১ তার্যঔ 

৩০/০৬/২০১৮ এয ভাধ্যদভ ০১টি Bi-Colour Sheet Fed Offset 

Printing Machine with fully Automatic Perfecting System 
ক্র/আভাদনীয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ। অদ্যাফর্দ যফযা াা 

মার্ন। 

২। 01 No Automatic Programmable Paper 

Cutting Machine 

 ওাম িাদদ নাং-০৫.৮৪.০০০০.০০৬.০৭.০১৩.১৮/১৫২৪/৬ তার্যঔ 

২৫/০৬/২০১৮ এফাংএর/র্ নাং-০৩৩৭১৮০১০০১৮ তার্যঔ 

৩০/০৬/২০১৮ এযভাধ্যদভ ০১টি Automatic Programmable Paper 

Cutting Machine ক্র/আভাদনীয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ। 
অদ্যাফর্দ যফযা াা মার্ন। 

ফাইর্ন্ডাংাঔা 

ক্রর্ভও

নাং 
তভর্দনযনাভ  ভদডরনাং াংগ্রদয তার্যঔ ভন্তব্য 

১. 02 Nos Book Wire Stiching Machine, 

Manuafacture : DeluxerStitcher Company 

Inc. 3747 North Acorn Lane, Franklin Park, 

IL 60131, USA, Model : M30, 

Made in USA. 

২৩/১০/২০১৮ ০২টি Book Wire Stiching Machine ২৩/১০/২০১৮ তার্যদঔ এ 

ভৄদ্রণারদ যফযা াা য ৩০/১০/২০১৮ তার্যদঔ ফার্যও 

র্যদ িন ওযা দদঙ এফাং যফযাওার্য পাভ ি ওর্তিও উি তভর্ন ০২টি 

ফাইর্ন্ডাং াঔা ১২/১১/২০১৮ তার্যদঔ স্থানপূফ িও ভদনানীত 

অাদযটযদদয প্রর্ক্ষণ প্রদান ওযা দচ্ছ। 

২. 02 Nos Automatic Straight Barrel Number 

Printing Machine 

-- ওাম িাদদ নাং-০৫.৮৪.০০০০.০০৬.০৭.০১১.১৮/১৩৩৪/৬ তার্যঔ 

২১/০৫/২০১৮ এফাংএর/র্ নাং-০৪৯৯১৮০১০০৮৮ তার্যঔ 

২৮/০৬/২০১৮ এযভাধ্যদভ ০২টি Automatic Straight Barrel Number 

Printing Machine ক্র/আভাদনীয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা দদঙ। ফতিভাদন 

তভর্ন দু’টি ঔারাদয রদক্ষয আইর্র্ড, ওভরাপুয, ঢাওা যদদঙ। 



 

ওর্ম্পউটায/আইটিাঔা) 

ক্রর্ভওনাং তভর্দনযনাভ  ভদডরনাং াংগ্রদযতার্যঔ ভন্তব্য 

১. 01 No Desktop Computer, Brand : Dell,  

Origin : China. 

01 No Multipurpose Printer, Brand : HP,  

Origin : USA 

01 No HP LaserJet Pro Printer M706n,  

Brand : HP, Origin : USA. 

২৬/০৬/২০১৮ Desktop Computer, Multipurpose Printer তোযা 

ঔা এফাং HP LaserJet Pro Printer M706n প্রদ 

াঔা ব্যফাদযয চন্য ক্র/াংগ্রওযাদদঙ। 

২০১৭-১৮ প্রর্তষ্ঠাদনয গুরুত্বপূণ ওামাফরীয র্ফফযণ  

ক্রর্ভও নাং গুরুত্বপূণ ওামাফরী 

১. র্ফর্বন্ন যওাযী প্রর্তষ্ঠাদনয তঘও 

২. ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প ওর্তিও আদযার্ত র্ফর্বন্ন পযভ  

৩. র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনয াটি ির্পদওট  ভাওিীট 

৪. প্রত্দতে অর্ধদপ্তদযয র্ফর্বন্ন ভদল্যভাদনয প্রদফ টির্ওট 

৫. চাতী যাচস্ব তফাদড িয র্ফর্বন্ন ওয আদাদয যর্দ 

৬. র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাদনয ডকুদভন্টস্ 

২০১৭-১৮ াদর ভৄদ্রণ ওাদচয র্ফফযণ  

ক্রর্ভও নাং দপ্তয/প্রর্তষ্ঠাদনয নাভ ভৄদ্রণ ওাদচয র্ফফযণ 

১। র্াফ ভার্নন্ত্রও ওাম িার  র্র্চএ অর্পদয র্ফর্বন্ন ধযদনয তঘও 

২। ওনদট্রারায তচনাদযর র্ডদপন্প পাইনান্প ওাম িার প্রর্তয ভন্ত্রণারদয তঘও 

৩। ফাাংরাদদ তযরদ  ফাাংরাদদ তযরদয তঘও 

৪। চাতী যাচস্ব তফাড ি  র্ফর্বন্ন ধযদনয ওয আদাদয যর্দ 

৫। চাতী ঞ্চ অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন ভল্যভাদনয দচ আণ িায ফন্ড 

৬। ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাক  েযাম্প তবন্ডায তযর্চষ্ট্রায 

৭। প্রত্দতে অর্ধদপ্তয  র্ফর্বন্ন ভল্যভাদনয প্রদফ টিদওট 

৮। ফাাংরাদদ ডাও র্ফবাক  র্ফর্বন্ন ভল্যভাদনয তাষ্টার অড িায 

৯। তফযওাযী র্ক্ষও র্নফন্ধন ওর্তিক্ষ  তফযওাযী র্ক্ষও র্নফন্ধন াটি ির্পদওট 

১০। ঘট্টগ্রাভ র্ফের্ফদ্যার  র্ফর্বন্ন  ধযদনয াটি ির্পদওট 



 

ক্রর্ভও নাং দপ্তয/প্রর্তষ্ঠাদনয নাভ ভৄদ্রণ ওাদচয র্ফফযণ 

১১। ফঙ্গফন্ধু তঔ ভৄর্চফয তভর্ডওযার র্ফের্ফদ্যার র্ফর্বন্ন  ধযদনয ভাওি াটি ির্পদওট 

১২। উন্ুি র্ফের্ফদ্যার  র্ফর্বন্ন  ধযদনয াটি ির্পদওট 

১৩। ঢাওা র্ক্ষ তফাড ি র্ফর্বন্ন  ধযদনয ভাওি াটি ির্পদওট 

১৪। তার্ভপ্যার্থও র্ক্ষ তফাড ি র্ফর্বন্ন  ধযদনয াটি ির্পদওট 

১৫। তানারী ব্যাাংও  র্ফর্বন্ন ধযদনয র্ফদল তঘও 

১৬। ফাাংরাদদ তটর্রর্বন তটর্রর্বন রাইদন্প 

১৭। ভৄদ্র র্যফন অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন  ধযদনয াটি ির্পদওট 

১৮। ঢাওা উত্তয  দর্ক্ষণ র্টি ওদ িাদযন  র্যক্সা  বযান কার্ড়য তটাদওন/র্ফর 

১৯। র্নফ িাঘন ওর্ভন র্ঘফার ব্যারট তায 

২০। স্বাস্থয  র্যফায ওল্যাণ ভন্ত্রণার াাতাদরয ওর ধযদনয পযভ  যর্দ 

২১। ভাচওল্যান ভন্ত্রণার ভাচ তফা অর্ধদপ্তদযয ওর ধযদনয পযভ 

২২। আইন  র্ফঘায র্ফবাক তওাদট ব্যফহৃত র্ফর্বন্ন ধযদনয পযভ 

২৩। ফারাদদ ফন র্ফবাক র্ফর্বন্ন ধযদনয পযভ 

২৪। ভূর্ভ ভন্ত্রণার র্ফর্বন্ন ধযদনয পযভ 

২৫। ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প র্ফর্বন্ন ধযদনয র্ফর পযভ 

২০১৭-২০১৮ ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্য 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অথ ফঙদয াংদার্ধত ফাদচট ফযাদ্দ ২০১৭-২০১৮ অথ ফঙদয প্রকৃত ব্য 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার ২৬,৩৩,০৪,০০০.০০ ১৭,০৬,৪৭,২৭৬.৬৩ 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয  আদয র্ফফাযণ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অথ ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয রক্ষযভাত্রা ২০১৭-২০১৮ অথ ফঙদয আ 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার ১০,১৭,০০০.০০ ৭,৫০,৮৫৫.৩৫ 

 

 

 

 



 

 অর্প/তপ্রদয ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয অর্ডট আর্ত্ত  র্নস্পর্তয র্ফফাযণ 

অর্পদয নাভ ১৯৭৪ ার তথদও 

তভাট আর্ত্তয 

াংখ্যা 

চর্ড়ত টাওায 

 র্যভান 

তভাট র্নস্পর্ত্তয 

াংখ্যা 

র্নস্পর্ত্তকৃত অদথ িয 

র্যভান 

ফতিভাদন অর্নস্পন্ন 

আর্ত্তয াংখ্যা 

ফতিভাদন আর্ত্তকৃত 

অদথ িয র্যভান 

ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার ২৭৬ ২৯৯,৫৪,৫৭,৪৫৬.৭৫ ১৭৪ ২৭১,৫৯,৫৯,৪৩০.০৮ ১০২ ২৭,৯৪,৯৮,০২৬.৬৭ 

অর্পদয ভূ-ম্পর্ত্ত, তওাাটাদযয র্াফ 

 অফস্থান  তশ্রণী  তভৌচা ঔর্তান দাক চর্ভয র্যভান ভন্তব্য 

াদফও ার র্টি 

উত্তদয যাত্ধা  তেনাযী অর্প, দক্ষদণ 

ভাঠ পূদফ ি পযভ  প্রওানা অর্প  

র্িদভ র্ফর্চ তপ্র াইস্কুর, ১ও তশ্রণী 

তওর্আই প্রর্তষ্ঠান। 

নাই নাই নাই নাই নাই আনুভার্নও ২.৫ 

র্ফখা  

(০.৮০ এওয) 

 

তওাাটায র্ফর্ডাং ০১ টি, তওাাটায াংখ্যাোঃ ১০ টি। 

শুদ্ধাচায, ইনাল্লবনসমূহ কভ জকান্ডঃ  

শুদ্ধাচাযঃ  

1। শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ল্লনয রল্লক্ষ্য ননতিকিা কতভটিয সবা প্রতি 3ভাস অন্তয তনয়তভি অনুতষ্ঠি হল্লে।  

3। অতবল্লমাগ গ্রহণ ও তনষ্পতত্তয ব্যফস্থা গ্রহণ কযা হল্লয়ল্লে।  
4। গণশুনানীয কাম জক্রভ গ্রহণ কযা হল্লয়ল্লে।  
5। থনন থকইস এফিং অতডট আতত্ত তনষ্পতত্তয প্রল্লচিা অব্যাহি আল্লে।    

 

ইল্লনাল্লবন সমূহঃ  

1। োপ্ততযক কাল্লর্ ফািংরা ইউল্লনাল্লকাড ব্যফহায চালু কযা হল্লয়ল্লে।  

2। কাল্লর্য গতি দ্রুি কযায র্ন্য ই-পাইতরিং চালু কযা হল্লয়ল্লে। 

ভানী ওথা 

‘‘ফাাংরাদদ র্নযাত্তা ভৄদ্রণার’’ কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয তও, র্, আই তগ্রড-১ ভূি র্নযাত্তাভৄরও ভৄদ্রণ প্রর্তষ্ঠান দর 

অদ্যাফর্ধ এয আদৄর্নওান  ভেদকাদমাকী প্রর্তষ্ঠাদন রূ রাব ওদযর্ন। র্ফে মঔন অতযাদৄর্নও প্রভের্িয ভৄদ্রণ ওাদচ এর্কদ মাদচ্ছ, তঔন 

ফাাংরাদদ যওাদযয এ ভৄদ্রণ প্রর্তষ্ঠাদন নাতন ির্তয ভৄদ্রণ মন্ত্রার্ত র্দদ যওাদযয গুযম্নত্বপূণ ি ভৄদ্রণ ওাম িার্দ ঘরভান যদদঙ। 

আদৄর্নও র্ফদেয াদথ তার-র্ভর্রদ এ ভৄদ্রণ র্ল্পদও আদযা কর্তর্রওযদণয রদক্ষ অতযাদৄর্নও প্রভের্িয তভর্নাযীচ  প্রর্ক্ষণ চনফর 

এওাভত্ধ প্রদাচন। এ তপ্র আদৄর্নওাদনয  তক্ষদত্র এওটি সুর্যওর্ল্পত উদদ্যাক/প্রওল্প গ্রণ ওযা দযওায। এচন্য প্রদাচন আদৄর্নও 

প্রভের্িয ভৄদ্রণ তভর্নাযীচ াংগ্র/স্থান; তপ্র অবযভত্ধদয স্থান াংকুরান না া তপ্র ম্প্রাযদণয ব্যফস্থা ওযা; অর্ধও র্নযাত্তা 

র্নর্িত ওদল্প ভগ্র তপ্রদও র্.র্.টি.র্ব ওযাদভযায আতা আনন ওযা; র্ফদ্যভান শূন্য দ পূযণ, অতযাফশ্যওী দ সৃর্ষ্ট ওর্ত 

দদয দর্ফ র্যফতিন/দ পুনোঃর্ফন্যাওযণ; ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদযদও আই.র্.টি এয উদয উচ্চতয প্রর্ক্ষণ প্রদান ওযা; 

ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদযদও স্থানী  তফদদর্ও প্রর্ক্ষদণ প্রর্র্ক্ষতওযণ; তপ্রদয ওভ ির্যদফদয উন্নন।  



 

evsjv‡`k dig I cÖKvkbv Awdm 

র্যর্ঘর্ত: 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয চনপ্রান ভন্ত্রণারদয আতাধীন ভৄদ্রণ  প্রওানা 

অর্ধদপ্তদযয এওটি ইউর্নট অর্প।  এটি তৎওারীন পূফ ি ার্ওস্তান যওার্য ভৄদ্রণারদয অর্ফদচ্ছদ্য অাং র্াদফ ওাচ শুরু ওদয। 

ফাাংরাদদ তযজুদরন নাং-র্চ-২/আইর্-১৩/৭২-১০০২, তার্যঔ-৩০/০৮/১৯৭২ এয আদদ ফদর পযভ  প্রওানা াভগ্রীয ঘার্দাত্র 

াংগ্র এফাং ঘার্দাকৃত ভারাভার ভৄদ্রণ ওদয তদব্যাী যওার্য দপ্তযভদয ভদধ্য র্ফতযদণয প্রদাচনী দদক্ষ তনায রদক্ষয 

অর্ধদপ্তযাধীন এওটি পৃথও ইউর্নট র্াদফ ঘালু ওযা । ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্পদয ভর বফন ০৩(র্তন) তরা র্ফর্ষ্ট। মায 

নীঘ তরা ভৄর্দ্রত পযভভ াংযক্ষণ  তদাতরা প্রওানা াভগ্রী াংযক্ষণ  প্রার্নও ওাচ-ওভ ি ওযা  এফাং র্ততী তরা ভৄদ্রণ 

 প্রওানা অর্ধদপ্তয এয ওাম িার অফর্স্থত। তাঙাড়া তনা পযভ াংযক্ষদণয চন্য ০১(এও) টি র্দ্বতর গুদাভ যদদঙ। অযর্দদও 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদয অবযন্তদয পযভ াংযক্ষদণয চন্য এওটি বৃদাতদনয গুদাভ যদদঙ।  

 

এ অর্প তথদও ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয তার্রওাভুি যওার্য দপ্তযভদয ঘার্দা অনুমাী র্ফর্বন্ন প্রওায পযভ, 

তযর্চোয ইতযার্দ র্ফনাভদল্য যফযা ওযা । এ-ওর পযভ  তযর্চোদযয ভদধ্য দার্ঔরা, র্ডর্আয, তট্রচাযী ঘারান, পাইর ওবায, 

ত্র চাযী তযর্চষ্টায, ত্র প্রার্প্ত তযর্চষ্টায, টাওা আদাদয যর্দ, ার্চযা ঔাতা, আউড তডায টির্ওট, ভতুয নদ পযভ, ভজুদ  দযর্চষ্টায, 

র্যভা ফর্, টি ফর্, ফারাভ, নওদরয যর্দ, তফতন র্ফর পযভ, এর্আয, ভ্রভণ র্ফর পযভ, এরএ তঘও ফই, পাইন ফর্, ঔর্তায 

পযভ, রক ফর্, র্ফর তযর্চষ্টায, ওযা ফর্, ফনচ যাচস্ব পযভ, ভাোয তযার, র্র্ড, র্র্ড, র্চর্ড, এপআইআয, নন-এপআইআয, ার্ব ি 

ফর্, আযর্, ত-তযার, র্র্, র্ডউটি তযর্চষ্টায, র্র্, ফাতিা পযভ, াদযন্ট তযর্চষ্টায, ঘাচিীট, তওাট ি পযভ, র্যটাণ ি পযভ, াদাট ি 

পযভ, অড িায ীট, তাাও র্দল্পয যর্দ ফর্, তনা পযভ ইতযার্দ অন্যতভ। তাঙাড়া ভদল্যয র্ফর্নভদ র্নওাহ্ াংক্রান্ত মাফতী পযভ 

যফযা ওযা । এঙাড়া চাতী াংদদ া া যওাদযয ওর আইন, অধ্যাদদ, এআয এফাং যওাদযয র্ফর্বন্ন ভ চার্য 

ওযা র্ফর্ধ-র্ফধান প্রওানা আওাদয ভৄদ্রণ এফাং র্নচস্ব র্ফক্র তওন্দ্র এদচদন্টয ভাধ্যদভ চনাধাযদনয ওাদঙ র্ফর্ক্রয ব্যফস্থ ওযা দ 

থাদও। উদেখ্য তম, অর্পদয তোফধাদন র্ফক্র তওন্দ্র যদদঙ। এয এওটি ভর অর্প বফন ততচকাঁদ এফাং অযটি ১৪/২, ততাঔানা 

তযাদড (চাতী তপ্র ক্লাদফয উদটা র্দদও) অফর্স্থত। প্রর্তষ্ঠাদনয প্রওানা াভগ্রী চনাধযদনয ওাদঙ র্ফর্ক্রয চন্য তার্রওাভুি এদচন্ট 

যদদঙ। ঢাওায ফাইদয যওার্য, আধা-যওার্য  স্বাত্তার্ত অর্পভদয পযভ  তযর্চোয ঘট্রগ্রাভ, খুরনা, ফগুড়া, ফর্যার, 

যাংপুয  র্দরট আঞ্চর্রও অর্প তথদও যফযা ওযা ।  

                



 

চনফদরয র্ফফযণ  :- (২০১৭-২০১৮) 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ ০২ ০৩ ৬৬ ৬৯ ১৪০  

ওভ িযত ০১ ০২ ৩৩ ৪৭ ৮৩  

শুর্ণ্দ ০১ ০১ ৩৩ ২২ ৫৭  

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভ:  

অর্পদয ওামক্রিভ তভাট ১৪টি াঔায ভাধ্যদভ র্যঘার্রত । াঔাগুদরা রোঃ- 

            (১) প্রান ওাভ র্াফ াঔা  

 (২) ইনদডন্ট তডক্স  

 (৩) র্র্বর পযভ  

 (৪) াভর্যও পযভ াঔা  

 (৫) যফযা াঔা  

 (৬) পযভ র্াফ  তরচায াঔা  

  (৭) র্নর্ভত  অন্যান্য প্রওানা াঔা  

            (৮) অন্যান্য পযভ াঔা 

 (৯) র্ফক্র তওন্দ্র-১  

 (১০) র্ফক্র তওন্দ্র-২  

 (১১) র্াফ  তরচায াঔা  

 (১২) রাইদিযী াঔা  

  (১৩) র্নযাত্তা াঔা  

          (১৪) উর্যঘারদওয ওক্ষ 

  

ক্রর্ভও 

নাং 

গুরুত্বপুণ ি ওাম িাফরী 

০১ ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প তথদও ভন্ত্রণার,অর্ধদপ্তয,র্যদপ্তয ভাঠ মাদিয ওর যওাযী অর্প ভদ ঘার্দা  

প্রদাচন ভার্পও র্ফর্বন্ন প্রওাদযয পযভ ভৄদ্রদণয ব্যফস্থা গ্রন। ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয পযভ/প্রওানা/তকদচট প্রার্প্ত  যফযাদয 

র্ফফযণীোঃ-  

 দ্রদব্যয র্ফফযণ পূদফ িয তচয 

০১/৭/১৭ মন্তি 

তপ্র দত প্রার্প্ত 

০১/৭/১৭ দত 

৩০/৬/১৮ মন্তি 

ফদভ িাট ভজুদ 

০১/৭/১৭ দত 

৩০/৬/১৮ মন্তি 

তভাট যফযা 

০১/৭/১৭ দত 

৩০/৬/১৮ মন্তি 

অফর্ষ্ট 

০১/৭/১৮ মন্তি 

পযদভয াংখ্যা 

(১৪০০ প্রওাদযয) 

৬,৭১,২৯,০৫৯ টি 

পযভ 

১৫,৫২,৫৩,৬৫৮ 

টি পযভ 

২২,২৩,৮২,৭১৭ টি 

পযভ 

১৪,০০,১১,৮০৪ টি 

পযভ 

৮,২৩,৭০,৯১৩ টি 

পযভ 

র্ফর্বন্ন প্রওানা 

(১৮৮৮ প্রওাদযয) 

৭,২৮,২৯৯ টি  ৭৯৫ টি  ৭,২৯,০৯৪ টি  ৩,৯৭৫ টি  ৭,২৫,১১৯ টি  

 াপ্তার্ও তকদচট  প্রর্ত প্তাদ ৩৭০০ ওর্ তকদচট ভৄর্দ্রত দদঙ। 

অর্তর্যি াংখ্যায 

তকদচট 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয ৭৩৯ টি ভৄর্দ্রত দদঙ। 

০২ তনা, তনৌ  র্ফভান ফার্নীয পযভ ভৄদ্রণ  র্ফতযন র্নর্িত ওযণ। 

০৩ নন েযান্ডাড ি পযভ /তযর্চষ্ট্রায ভৄদ্রণ  র্ফতযণ র্নর্িতওযণ।  



 

ক্রর্ভও 

নাং 

গুরুত্বপুণ ি ওাম িাফরী 

০৪ ফাাংরাদদ তকদচট (াপ্তার্ও  অর্তর্যি াংখ্যা) ভৄদ্রদণয ব্যফস্থা  র্ফতযণ র্নর্িত ওযা। 

০৫ র্ফক্রদমাগ্য পযভ/প্রওানা/এ,আয,/আইন ইতযার্দ র্ফর্ক্র ওদয যাচস্ব আ। 

০৬ ীট ওযাদরন্ডায/ওাড ি ওযাদরন্ডায/র্যর্পর/ডাদযী প্রওানা াংক্রান্ত ওর ওামাফরী গ্রণ এফাং যফযা। 

০৭ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয তথ্য অর্ধওায আইদন ৭২ চন আদফদনওাযীদও তথ্য যফযা ওযা দদঙ এফাং এ ঔাদত ৪৯০/-(ঘাযত নব্বই) 

টাওা যওাদয যাচস্ব আ দদঙ। 

০৮ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয র্ফফা র্নফন্ধও (Marriage Register) এয র্নওট দত যাচস্ব আ দদঙ ২৯,৭১২৭০/১১ (ঊনর্ত্র 

রক্ষ এওাত্তয াচায দুইত ত্তয টাওা একাদযা া) টাওা । 

০৯ প্রর্তষ্ঠাদনয র্নযাত্তায স্বাদথ ি র্র্ ওযাদভযা স্থান ওযা দদঙ। 
১০ ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয আকভন  প্রস্থান মথাভদ র্নর্িতওযদণয রদক্ষয ফাদাদভর্ট্রও ার্চযা ঘালু ওযা দদঙ। 
১১ এঙাড়া যওাদযয র্ফর্বন্ন ধযদনয র্নদদ ি মথাভদ প্রর্তারন ওযা । 

 

৬০ খন্টা প্রর্ক্ষদণয আতা ওভ িঘাযীদদয প্রর্ক্ষণ প্রদানযত অফস্থা উর্যঘারও, চনাফ তভা: আফদুর ভাদরও। 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনাোঃ-  

 ১. অর্প আদারদতয ঘার্দা  প্রদাচনীতায তপ্রর্ক্ষদত ওাম িওয ফার্ল িও ভৄদ্রণ র্যওল্পনা গ্রণ।  

 ২. র্ফর্বন্ন অর্প আদারদত যফযা াংক্রান্ত পযভ  তযর্চষ্ট্রাদযয তথ্যার্দ ওর্ম্পউটাদয াংযক্ষণ।  

 ৩. ভৄদ্রণাদদদয অনুকূদর তপ্র তথদও াংগৃীত পযভ/তযর্চষ্ট্রাদযয র্াফ ওর্ম্পউটাদয াংযক্ষণ। 

 ৪. তকদচট মথাভদ ভৄদ্রণ ওদয গ্রাওদদয র্নওট র্ফতযদণয ব্যফস্থা ওযা।  

 ৫.  ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয প্রর্ক্ষদনয ভাধ্যদভ দক্ষতা উন্নন। 

 ৬.  অনরাইদন র্যকুইদচন র্দেভ ঘালু ওযা। 

 ৭. প্রর্তষ্ঠাদনয র্নযাত্তায স্বাদথ ি র্র্ ওযাদভযা স্থান ওযা। 
 ৮. ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয আকভন  প্রস্থান মথাভদ র্নর্িতওযদণয রদক্ষয ফাদাদভর্ট্রও ার্চযা ঘালু ওযা। 



 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয অর্চিত াপল্য  :  

 ১. অনরাইদনয ভাধ্যদভ পযভ  তযর্চষ্টায এয ঘার্দা গ্রণ ওযা। 
 ২. ওার্ঙ্খত রক্ষযভাত্রায  অচিন র্নর্িত ওযা।  

 ৩. যাচস্ব আদা াংক্রান্ত পযভ ঘার্দা তভাতাদফও যফযা র্নর্িত ওযা। 
 ৪. গ্রাও ম িাদ দ্রুততভ ভদ যফযা তফা র্নর্িত ওযা। 
 ৫. প্রর্তষ্ঠাদনয র্নযাত্তায স্বাদথ ি র্র্ ওযাদভযা স্থান ওযা দদঙ। 
 ৬. ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয আকভন  প্রস্থান মথাভদ র্নর্িতওযদণয রদক্ষয ফাদাদভর্ট্রও ার্চযা ঘালু ওযা দদঙ। 
 ৭. ভান একুদ তফই তভরা/২০১৮, তত ের ফযাদ্দ র্নদ এই অর্প তথা ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয ওাম িক্রভ    

                ম্বদন্ধ াপদরয াদথ দ িনাথীদদয ভাদছ অফর্ত/প্রঘায ওযা দদঙ। মাাদত অদনও াড়া াা তকদঙ এফাং  

                আভাদদয প্রওার্ত ফই র্ফক্র ওদয আানুরু যাচস্ব আ ওযা ম্ভফ দদঙ। 
৮.  প্রর্তটি ওর্ম্পউটাদয ইন্টাযদনট াংদমাক স্থান ওযা দদঙ। 

৯. ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয ম িাক্রদভ প্রর্ক্ষণ প্রদান ওযা দচ্ছ।  
 

  

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনা:  

 ১. অর্প আদারদতয ঘার্দা  প্রদাচনীতায তপ্রর্ক্ষদত ওামওিয  ফার্ল িও ভৄদ্রণ র্যওল্পনা গ্রণ। 

 ২. র্ফর্বন্ন অর্প আদারদত যফযা াংক্রান্ত পযভ  তযর্চষ্ট্রাদযয তথ্যার্দ ওর্ম্পউটাদয াংযক্ষণ।  

 ৩. ভৄদ্রণাদদদয অনুকূদর তপ্র তথদও াংগৃীত পযভ/তযর্চষ্ট্রাদযয র্াফ ওর্ম্পউটাদয াংযক্ষণ। 

 ৪. তকদচট মথাভদ ভৄদ্রণ ওদয গ্রাওদদয র্নওট র্ফতযদণয ব্যফস্থা ওযা।  

 ৫. র্ডর্চটার গ্রন্থাকায প্রর্তষ্ঠা ওযা। 

 ৬.  র্যষ্কায, র্যচ্ছন্নতা ফচা তযদঔ ভানম্মত আফাফ-ত্র ব্যফায সুিয ওভ ি র্যদফ সৃর্ে ওযা। 

 



 

ওভ ির্যওল্পনা 

দ্রদব্যয র্ফফযণ রক্ষযভাত্রা 

পযভ  ৩০,০০,০০,০০০ টি পযভ 

র্ফর্বন্ন প্রওানা (ফই, পুর্স্তওা, ফার্ল িও প্রর্তদফদন) ৫,০০০ টি 

াপ্তার্ও তকদচট ৫০০ টি (প্রর্ত প্তাদ) 

ডাদর্য ১৬,০০০ টি 

ীট ওযাদরন্ডায (র্ফনাভদল্য) ১,৬০,০০০ টি 

ওাড ি ওযাদরন্ডায (র্ফনাভদল্য) ১,২০,০০০ টি 

ীট ওযাদরন্ডায (র্ফক্র) ১০,০০০ টি 

ওাড ি ওযাদরন্ডায (র্ফক্র) ১০,০০০ টি 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয অর্ডট আর্ত্ত র্নস্পর্ত্তয াপল্য  ারনাকাদ র্ফফযণীোঃ- 

 অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয র্নর্ভদত্ত র্ফকত ০১(এও) ফঙদয (২০১৭-২০১৮) এ ওাম িারদ ০১টি র্দ্ব-ক্ষী বা অনুর্ষ্ঠত দদঙ। উি 

বা তভাট ১৩টি অর্ডট আর্ত্ত উত্থার্ত । তন্দধ্য অর্ডট অর্ধদপ্তয ওর্তিও ১০টি আর্ত্ত ভীভাাংা ওযা । ভীভাাংর্ত ১০টি 

আর্ত্তয াদথ ম্পৃি টাওায র্যভাণ ৪৮,৩২,৩৫৯/-(আটঘর্ে রক্ষ ফর্ত্র াচায র্তনত ঊনলাট) টাওা। উদেখ্য তম, র্ফকত 

০৪/০৫/২০১৭ র্ি: তার্যদঔ এওটি র্ত্র-ক্ষী বা অনুর্ষ্ঠত দদঙ। উি র্ত্র-ক্ষী বা তভাট ২০টি অর্ডট আর্ত্ত ম িাদরাঘনা ওযা 

। তন্দধ্য ১৭টি অর্ডট আর্ত্ত ফ িম্মর্তক্রদভ র্নষ্পর্ত্তয সুার্য ওযা দদঙ। র্নষ্পর্ত্তয চন্য সুার্যকৃত ১৭টি আর্ত্তয াদথ 

ম্পৃি টাওায র্যভাণ ১,০৭,৫৯,০৩৫/-(এও তওাটি াত রক্ষ ঊনলাট াচায পঁর্ত্র) টাওা। অত্র অর্পদয অর্ডট আর্ত্ত 

ার্ফওি/ারনাকাদ র্যাংখ্যান র্নম্নরূোঃ- 

 ১৯৭২ ার তথদও 

তভাট আর্ত্তয াংখ্যা 

আর্ত্তকৃত অদথ িয 

র্যভান 

জুন/১৮মন্তি 

র্নষ্পর্ত্তয াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত আর্ত্তয 

াদথ অদথ িয র্যভান 

 

ফতিভাদন অর্নষ্পন্ন 

আর্ত্তয াংখ্যা 

ফতিভাদন অর্নষ্পন্ন 

আর্ত্তয াদথ ম্পৃি 

অদথ িয র্যভান 

৩০২টি ১০,২৫,৯৪,৫৭০/- ২৬০টি ৭,৮৫,৪১,২১৩/- ৪২টি ২,৪০,৫৩,৩৫৭/- 

 

 

 



 

শুিাঘায ,ইদনাদবনভ ওভ িওান্ড: 

 ১. ২০১৭-২০১৮ অথ িফঙদযয ০৪টি বায ভদধ্য ইদতাভদধ্য এ অর্পদয তনর্তওতা ওর্ভটিয ০২ টি বা অনুর্ষ্ঠত      

দদঙ। 
 ২. গৃীত র্িান্তভদয ফাস্তফান  অগ্রকর্ত প্রর্তদফদন প্রধান ওাম িারদ তপ্রযণ ওযা দচ্ছ। 
 ৩. প্রর্ত ভাদ অনুর্ষ্ঠত ভার্ও ভন্ বা শুিাঘায তওৌদরয র্ফর্বন্ন এদচন্ডা অন্তভু িি ওদয আদরাঘনা ওযা । 
 ৪. অবযন্তযীন প্রর্ক্ষণ ব্যফস্থা ঘরভান যদদঙ। 
 ৫. নর্থভ ই-পাইর্রাং এয আতা আনায ওাচ ঘরভান যদদঙ। 
 ৬. এ অর্পদয অর্ধওাাং অর্ডট আর্ত্ত ইদতাভদধ্য র্নষ্পর্ত্ত দদঙ এফাং অফর্ষ্টগুর্র দ্রুত র্নষ্পর্ত্তয ওাচ ঘরভান      

যদদঙ।  
 ৭. প্রর্তষ্ঠাদনয র্নযাত্তায স্বাদথ ি র্র্ ওযাদভযা স্থান ওযা দদঙ। 
 ৮. ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয আকভন  প্রস্থান মথাভদ র্নর্িতওযদণয রদক্ষয ফাদাদভর্ট্রও ার্চযা ঘালু ওযা দদঙ।  
 

 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প এয র্ফক্র তওন্দ্র 

  



 

উাংায:  

 ফতিভান ভদ যওাদযয র্ফর্বন্ন আদদ/তকদচট মথাভদ ভৄদ্রণ ওদয গ্রাওদদয র্নওট র্ফতযদণয ব্যফস্থা ওযা এফাং 

অনরাইদন র্যকুইদচন র্দেভ ঘালু ওযা খুফই গুরুত্বপূণ ি  ভদাদমাকী। তই রদক্ষয ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প; অর্প 

ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ গ্রাও ম িাদ দ্রুততভ ভদ যফযা তফা র্নর্িত ওার্ঙ্খত রক্ষযভাত্রা  অচিদন সুঘারুবাদফ দার্ত্ব ারন ওদয 

আদঙ। তদফ র্ফর্বন্ন ভদ প্রর্তফন্ধওতা সৃর্ষ্ট , তমভন: এ অর্পদয পযভ  অন্যান্য  প্রওানা ভৄদ্রদণয চন্য র্ফর্চদপ্র র্তনটি 

তপ্রদয উয র্নব িযীর। উি তপ্রভ মথাভদ ঘার্দা তভাতাদফও পযভ ভৄদ্রণ ম্ভফ  না। এঙাড়া, র্যফন চটিরতায ওাযদণ 

আঞ্চর্রও অর্পভদ ভভত ভারাভার তৌৌঁঙাদনা মা না। র্ফআযটির্ ঘার্দা তভাতাদফও কাড়ী যফযা ওযদত াদয না । যওাদযয 

উন্নদনয ধাযাফার্ওতা যক্ষাদথ ি যওার্য অর্প আদারদতয ন্যা এ অর্পদয ওভ িওান্ড প্রভের্ি র্নব িয এফাং আয ভানম্মত আদৄর্নও 

ওভ ির্যদফ সৃর্ষ্ট ওযা প্রদাচন। ত তভাতাদফও প্রর্তষ্ঠানটি অদনও প্রর্তফন্ধওতা দত্ব ম িাক্রদভ ভেদকাদমাকী উদদ্যাদকয ভাধ্যদভ 

াধাযদণয তফা ওদয মাদচ্ছ। 
    

 

ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্প এয র্ফক্র তওন্দ্র 

 

 

 

 

 

 



 

ফাাংরাদদ তেনাযী  অর্প 

 

াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্তোঃ 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পটি চনপ্রান ভন্ত্রণারদয অধীনস্থ ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধীদপ্তযাধীন এওটি ইউর্নট অর্প।  এ অর্পটি 

১৯৫২ াদর তদানীন্তন ার্ওস্থান আভদর ততচকাঁ র্ল্পাঞ্চদর ৫ .৭২ এওয চর্ভয উয প্রর্তর্ষ্ঠত । প্রর্তষ্ঠায য তথদও ১৯৮৫ ার 

ম িন্ত ভগ্র ফাাংরাদদদয যওাযী অর্প আদারত , স্কুর ওদরদচ ফযাদদ্দয র্ফযীদত ঘার্দানুমাী  ওাকচ  তেনাযী দ্রব্যাভগ্রী 

যফযা ওযা দতা। ১৯৮৫াদর যওাযী ওাচওদভ ি কর্তীরতা আনাদনয রদক্ষ অর্ধদপ্তদযয অর্ধদন  ঢাওা , ঘট্রগ্রাভ, খুরনা  ফগুড়া 

০৪টি আঞ্চর্রও অর্প প্রর্তষ্ঠা ওযা  এফাং আঞ্চর্রও  অর্পভদয ভাধ্যদভ উি ভারাভার যফযা ওযা । ম্প্রর্ত আয ০৩টি 

আঞ্চর্রও অর্প মথাক্রদভ ফর্যার, যাংপুয  র্দরদট ঘালু ওযা দদঙ। 

প্রর্তষ্ঠাদনয ফতিভান অফস্থা/ম্প্রর্ত উদেঔদমাগ্য অচিন এফাং বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ 

ক্র ওাম িক্রদভয চ্ছতা, প্রর্তদমাকীতা বৃর্ি ওদয দূনীর্তভৄি ওাম িক্রভ র্নর্িত ওযা দদঙ। এ  অর্পদয  

www.bso.gov.bd দফ াইদট  ওর দযত্র র্ফজ্ঞর্প্ত প্রঘায এফাং অনরাইদন দযত্র দর্রর  ডাউনদরাড ওদয ক্রদয ব্যফস্থাা্ 

ওযা দদঙ।  ওর দযদাতায দযত্র  র্নযাদদ দার্ঔদরয সুর্ফধাদথ ি ফাাংরাদদ র্ঘফার , ঢাওা র্ফবাকী ওর্ভনাদযয ওাম িার  

০৭টি অর্পদ দযত্র দার্ঔদরয  ব্যফস্থা ওযা দদঙ। প্রথভফাদযয ভদতা ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদ াাংফার্দও  

supplier/stake holderতদয াদথ ভত র্ফর্নভ বা অনুর্ষ্ঠ দদঙ। ম্প্রর্ত digitalization  এয ভাধ্যদভ গুদাদভ 

store manegement based soft ware ঘালু ওযা দদঙ। 

 বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ 

(ও) অনুদভার্দত  চনফর ওাঠাদভাদত দ পূযন ওযা। 

(ঔ) ওন িপৄযী তায র্ভর র্র: এয াাার্ অন্য তায  র্ভদরয ওাকদচয  প্রাধান্য তদা।  

(ক) ১০০% ই- তটন্ডায ওাম িক্রভ  ঘালু ওযা। 

প্রর্তষ্ঠাদনয অনুদভার্দত তভাট চনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ ০৪ ০২ ৪৮ ৪০ ৯৪  

ওভ িযত ০২ ০২ ১৭ ১৮ ৩৯  

শুর্ণ্দ ০২ ০০ ৩১ ২২ ৫৫  

 

 

http://www.bso.gov.bd/


 

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভৄ: 

  ১. তদ-র্ফদদ তথদও উন্নতভাদনয ওাকচ র্ফর্বন্ন প্রওায তেনাযী - ভারাভার ক্র/াংগ্র ওযা । 
 ২. ক্র/াংগৃর্ত ওাকচ  তেনাযী দ্রব্য ভাভান্য যাষ্টপ্রর্তয ওাম িার , ভাননী  প্রধানভন্ত্রীয  ওাম িার   র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রনার, ফাাংরাদদ সুপ্রীভ তওাট ি র্নম্ন আদারত , র্ফর্বন্ন যওাযী , আদা-যওাযী  স্বাত্ব -ার্ত অর্পদ ঘার্দা 

অনুমাী আঞ্চর্রও অর্পভদয ভাধ্যদভ যফযা ওযা । 
 ৩. র্ফর্চ তপ্র ,কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র ,  র্র্ওউর্যটি র্প্রর্ন্টাং তপ্রদ ঙাায চন্য প্রদাচনী ওাকচ   ভৄদ্রন াভগ্রী যফযা 

ওযণ। 

 ৪.  ৬৪  টি তচরায তচরা  প্রাদওয ওাম িারদয তট্রচাযীদত যার্য ওার্ট্র িচ তায যফযা ওযা।  

 ৫. ওার্ট্র িচ তায র্ফদদ তথদও আভদানী ওযা। 

 ৬. অর্ধদপ্তযাধীন  অর্প, তপ্র ভদয চন্য ভারাভার াংগ্র, র্ফতযন  ভজুদ ভারাভাদরয যীক্ষা-র্নযীক্ষা ওযন : 

 ৭. যওাযী যাচস্ব আদা র্নর্িত ওযন এফাং যওাযী  ম্পদদয সুষ্ঠু  যক্ষনাদফক্ষন : 

 ৮. র্ফর্বন্ন যওাযী অর্প  আদারদত পদটাওর্ায  তভর্ন যফযা ওযন। 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনা  অর্চিত াপল্য : 

ক্রর্ভও নাং প্রধান প্রধান তশ্রণী/আইদটভভ রক্ষযভাত্রা অর্চিত াপল্য/ম্পার্দত ওামক্রদভয র্ফফযণ 

১. ২৬৭১-অর্তর্যি প্রদত্ত টাওা আদা ১০,০০০/- ৪,৬৭,০৮৭/১২ 

২. ২৬৮১-র্ফর্ফধ যাচস্ব  প্রার্প্ত ৩,০০,০০০/- ৪,৫৯,৭০৮/- 

৩. ওার্ট্র িচ তায ১৬,১৪,২২,০০০/- ৬,৩৬,৬১,৫২০/- 

ওার্ট্র িচ তায াংক্রান্ত র্ফলদ াইদওাদট ি 

ভাভরা ঘরভান থাওা ২০১৭ -২০১৮ অথ ি 

ফঙদয রক্ষযভাত্রা তঘদ যাচস্ব প্রার্প্ত ওভ  , 

তদফ ওার্ট্র িচ তায াংগ্র অব্যাত আদঙ , 

আা ওযা মা এ ফঙয যাচস্ব প্রার্প্ত ফাড়দফ ।  

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনা : 

          ভানম্মত তফা র্নর্িতওযদণয রদক্ষয ফাাংরাদদ তেনাযী  অর্পদয গৃীত বর্ফলৎ র্যওল্পনা  ওামক্রভ র্নম্নরু : 

 (ক) ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদয ফাদচট ৬৩ ,০০,০০,০০০/- টাওায (েযাম্প  ীর ঔাদত -৬২,৫০,০০,০০০/- টাওা  

অর্প যঞ্জাভ ঔাদত -৫০,০০,০০০/- টাওা) ফযাদ্দ াা তকদঙ । উি ফাদচদটয র্ফযীদত অর্ধদপ্তযাধীন 

আঞ্চর্রও অর্প  তপ্র ভদয ঘার্দায র্বর্ত্তদত ওাকচ ,তেনাযী দ্রব্য  অর্প তভর্নার্দ াংগ্র পূফ িও 

যফযা ওযায চন্য র্নম্নরু ক্র র্যওল্পনা প্রস্তুত ওযা দদঙ : 

 i) র্ফর্বন্ন প্রওায ওাকচ (ওন িপৄর্র তায র্ভর তথদও ক্র প্রস্তাফ )=২০,২৩,৭৫,০৯৫/- টাওা । 



 

 ii) তটন্ডাদযয ভাধ্যদভ াংগ্রতব্য তদী /র্ফদদী ওাকচ/তেনাযী=৩৮,৬৬,৩২,০৯৭/- টাওা ক্র 

প্রস্তাফ । 

 iii) পদটাওর্ায তভর্ন দযত্র আফাদনয ভাধ্যদভ =৪৮,৫৫,০০০/- টওায ক্র র্যওল্পনা 

াদত তনা দদঙ । 

 (ঔ) ই-তটন্ডার্যাং ঘালুওযণ ফা ই-র্চর্ । 

২০১৭-১৮ অথ ি  ফঙদয প্রর্তষ্ঠাদনয  গুরুত্বপূন ি ওাম িাফরীয  র্ফফযন: 

তদ র্ফদদ তথদও উন্নতভাদনয ওাকচ র্ফর্বন্ন তেনাযী ভারাভার াংগ্রপূফ িও ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ওাম িার,ভাণনী প্রধান 

ভন্ত্রীয ওাম িার, ফাাংরাদদ সুর্প্রভ তওাট ি, র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার র্নম্ন আদারত ,র্ফর্বন্ন যওাযী,আদা-যওাযী  স্বাত্ব ার্ত অর্পদ 

যফযা ওযাই ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদয ভর ওাচ। ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প ওাকচ র্ওছু ভৄদ্রন াভগ্রী যার্য র্ফর্চ 

তপ্র,কবন িদভন্ট র্প্রর্ন্টাং তপ্র,র্র্ওউর্যটি র্প্রর্ন্টাং তপ্রদ যফযা ওদয থাদও। এঙাড়া ৬৪  তচরা প্রাদওয ওাম িারদয তট্রচাযীদত ওার্ট্রচ 

তায (plain security paper) এ অর্প তথদও যফযা ওযা । সুর্প্রভদওাট ি অন্যান্য অর্প আদারদত ০৭( াত) টি 

আঞ্চর্রও (ঢাওা, ঘট্রগ্রাভ, খুরনা,ফগুড়া,ফর্যার,যাংপুয  র্দরট) অর্পদয ভাধ্যদভ ওাকচ র্ফর্বন্ন তোনযী ভারাভার  যফযা  ওযা 

দ থাদও। 

 ২০১৭-১৮ অর্প/তপ্রদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্যোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অর্থি ফঙদয 

াংদার্ধত ফাদচট ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ অথ ি  ফঙদয 

প্রকৃত ব্য 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প -০০১১ ৪,২৪,৩৩,০০০/- ৩,২৩,৩১,০০০/- 

তেনাযী তষ্টায-০০১৩ ৫১,৪৫,০০,০০০/- ৪৫,৩৫,৯৯,০০০/- 

২০১৮-২০১৯ অর্থি ফঙদযয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অর্থি ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ ি  ফঙদয আ 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প -০০১১ ১৬,১৪,২২,০০০/- ৬,৩৬,৬১,৫২০/১২ 

২০১৮-২০১৯ অর্থি ফঙদযয অর্ডট আর্ত্ত  র্নস্পর্ত্তয র্ফফযণীোঃ 

অর্পদয নাভ ১৯৭২ ার তথদও 

তভাট অর্ডট 

আর্ত্তয াংখ্যা  

চর্ড়ত টাওায র্যভান তভাট 

র্নস্পর্ত্তয 

াংখ্যা 

র্নস্পর্ত্তকৃত অদথ িয 

র্যভান 

ফতিভাদন 

অর্নস্পন্নর্ডট 

আর্ত্তয াংখ্যা  

ফতিভাদন আর্ত্তকৃত 

অদথ িয র্যভান 

ফাাংরাদদ তেনাযী 

অর্প  

৪৬৪ টি  ১২৪,২৫,৭৩,৮৭৮/০২ ২৯৯ টি ৭৫,০৩,৩২,৪৯৩/৪৬ ১৬৫ টি ৪৯.২২,৪১,৩৮৪/৫৬ 



 

অর্পদয ভূ-ম্পর্ত, তওাাটাদযয র্াফোঃ 

ক্রর্ভও 

নম্বয 

   অর্প প্রর্তষ্ঠান তভৌচা ঔর্তান আয এ দাক দাক র্ল্পাঞ্চর র্টি চর্ভয র্যভান     

      এওয 

      তযওড ি/ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. ফাাংরাদদদেনাযী 

অর্প ( ৩টি োপ 

তওাাট িায)                 

 

ততচকাঁ 

র্ল্প এরাওা 

আয এ-

০১ 

৩৪০৩ ৩৬১-৩৬৬ - ৫.৭২ ফাাংরাদদ 

যওাদযয দক্ষ 

তচরা প্রাও 

ঢাওা। 

শুিাঘায ,ইদনাদবনভ ওভ িওান্ড: 

শুিাঘায ফরদত াধাযণ বাদফ তনর্তওতা  ততা দ্বাযা প্রবার্ফত আঘযন কত উৎওর্ষি তফাছা। এয দ্বাযা এওটি ভাদচয 

ওাদরাত্তীর্ণি ভানদন্ড , নীর্ত  প্রথায প্রর্ত আনুকতয  তফাছাদনা  ।  যাদষ্ট্রয অন্যতভ রক্ষয  দার্ত্ব র নাকর্যদওয চন্য আইদনয 

ান, তভৌর্রও অর্ধওায , ততা, ন্যার্ফঘায প্রর্তষ্ঠা এফাং যাচননর্তও , অথ িননর্তও াভার্চও আর্ধওায ফাস্তফান ওযা। তই রক্ষয 

ফাস্তফাদণয  চন্য যাে সু -ান  প্রর্তষ্ঠায উদদ্যাক গ্রন ওদয । এ তক্ষদত্র এওটি অর্যাম ি  তওৌর র ভাচ  যাষ্টদও দুনীর্তভৄি 

যাঔা এফাং তদদ শুিাঘায প্রর্তষ্টা। তানায ফাাংরা কড়ায প্রতয র্নদ চাতী শুিাঘায তওৌর ফাস্তফাদনয রদক্ষয প্রর্ত র্তন ভা য য 

ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদ শুিাঘায াংক্রান্ত বা অনুর্ষ্ঠত দচ্ছ । ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প তথ্য ফাস্তফাদন (দফাইট) 

ইদনাদবন  তফা  ির্ত র্চওযন (এর্এ) াংক্রান্ত তথ্য ারনাকাদ ওযদনয ওাম িক্রভ ঘরভান আদঙ ।  

ভানী ওথা: 

ফাাংরাদদ  তেনাযী অর্প ভরত এওটি তফাভরও প্রর্তষ্ঠান । দযত্র /তটন্ডাদযয ভাধ্যদভ র্ফর্বন্ন প্রওায ওাকচ , তেনাযী দ্রব্য  

ভৄদ্রণ াভগ্রী াংগ্র ওদয অর্ধদপ্তযাধীন তপ্র ভদ , ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ওাম িার , ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ওাম িার , ফাাংরাদদ র্নফ িাঘন 

ওর্ভন ভগ্র ফাাংরাদদদয যওাযী অর্প -আদারত, স্কুর-ওদরচ যফযা ওদয থাদও । এ অর্পদ ৯৪ টি অনুদভার্দত দদয ভদধ্য 

র্ফর্বন্ন ওযাটাকর্যদত ৫৫ টি দ শুর্ণ্ আদঙ । প্রদাচনী চনফদরয অবাদফ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদয ার্ফ িও ওামক্রভ  ব্যাত দচ্ছ 

। অর্ঘদযই তরাওফর র্নদাক র্ফদল ওদয ৪থ ি তশ্রণীয কাড ি র্নদাক অতযন্ত  চরুযী ।  ফাাংরাদদ তেনাযী োপ  তওাাট িাযগুদরা পুযাতন 

 চযাচীণ ি , উদের্ঔত স্থাদন ফহুতরা বফন র্নভ িাণ ওযদর ওভ িওতিা /ওভ িঘাযীকদণয আফার্ও ভস্যায ভাধান দফ  ওাদচ আদযা 

কর্তীরতা আদফ । তেনাযী অর্পদয ৩ টি বৃদাওায গুদাদভয ভদধ্য ৩ /৪ রক্ষ যীভ ওাকচ থাদও ।  ঙাদ গুদরা  Chemical 

Treatment  বাদরাভদতা তভযাভত ওযদর ঙাঁদদয ার্ন ড়া ফন্ধ দফ  ওাকদচয ভদতা ার্ন াংদফদনীর ভারাভাদরয ভান 

অক্ষুন্ন  থাওদফ। 

  



 

XvKv AvÂwjK Awdm 

াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্তোঃ 

১৯৮৫ াদর 04 টি র্ফবাকী ম িাদ যওাযী অর্প ভদ তেনাযী ভারাভার যফযা তদায চন্য ০৪ টি   আঞ্চর্রও 

অর্প স্থান ওযা । তন্দধ্য  ঢাওা আঞ্চর্রও অর্প অন্যতভ। ঢাওা আঞ্চর্রও অর্পদয আতা কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যওাদযয ৫১টি ভন্ত্রণার/র্ফবাক ঢাওা র্ফবাদকয ২০টি তচরায প্রা ৪,০০০ যওাযী অর্প আদারত নন-তর্াং অর্প 

র্াদফ এফাং তর্াং অর্প র্দদফ ১২ টি অর্প তার্রওাভূি আদঙ। তার্রওাভূি যওাযী অর্প আদারদত তেনাযী 

ভারাভার স্বল্পতভ ভদয ভদধ্য দ্রুততায াদথ যফযা ওযা এ অর্পদয ভর ওাচ। 

অজজন এফং ববফষ্যত বযকল্পন াঃ 

২০১৭-১৮ আবথ জক ফছরয ঢ ক  আঞ্চবরক অবপ রত ত বরক ভূক্ত অবপ মূরয মূর ফয দ্দ, নফ য়নকৃত ফয দ্দ, নতুন 

ত বরক ভূক্ত ইতয বদ ফ ফদ ফয দ্দকৃত ট ক য স্টেন যী ভ র ভ র ফ ংর রদ স্টেন যী অবপ রত ংগ্র করয বনধ জ বযত  রয 

এফং ফয দ্দ অনুম য়ী ভন্ত্রণ রয় বফববন্ন যক যী অবপ আদ ররত স্বল্পতভ ভরয়য ভরে স্বচ্ছত য  রথ যফয  কয  য়। 

ববফষ্যরত ত বরক ভূক্ত স্টবয়ং ও ননরবয়ং অবপরয অনুকূরর স্বল্পতভ ভরয়য ভরে ফয দ্দত্র জ যী করয ১০০% স্বচ্ছত য  রথ 

ভ র ভ র যফয রয বযকল্পন  যরয়রছ।  

প্রবতষ্ঠ রনয অনুরভ বদত স্টভ ট জনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ নাই ০১ ০৯ ১১ ২১  

ওভ িযত নাই ০১ ০৬ ০৮ ১৫  

শুর্ণ্দ নাই ০০ ০৩ ০৩ ০৬  

২০১৭-১৮ অথ জ ফছরয ম্প বদত উরেখরম গ্য প্র বনক ক জমূ  

 (ক) ০১ (এক) জন কভ জচ যীরক স্টনন প্রদ ন। 

 (খ) ০৫ ( াঁচ) জন কভ জচ যীয শ্র বি বফরন দন ছুটি ব ত  ভঞ্জুয। 

 (গ) ০৫( াঁচ) জন কভ জচ যীয ববফষ্য তবফর রত অগ্রীভ উরত রন ভঞ্জুয। এফং 

 (ঘ) ০১(এক) জন কভ জচ যীয চ কুযী ১০(দ) ফৎয পূণ জ ওয় য় উচ্চতয স্টগ্রড প্রদ ন ইতয বদ। 

২০১৮-১৯ অথ জ ফছরযয কভ জবযকল্পন    



 

২০১৮-১৯ অথ জ ফছরয ৫১টি ভন্ত্রণ রয় ঢ ক  বফব রগয কর যক যী অবপ আদ ররতয চ বদ য আরর রক  ১০০% 

স্বচ্ছত য  রথ স্টেন যী ভ র ভ র যফয রয ভ েরভ স্টফ  প্রদ ন কয য কভ জবযকল্পন  যরয়রছ। 

২০১৭-১৮ প্রবতষ্ঠ রনয গুরুত্বপূণ জ ক ম ফরীয বফফযণ 

২০১৭-১৮ অথ জ ফছরয স্টেন যী খ রত ফয দ্দকৃত ট ক য ভ র ভ র ফ ংর রদ স্টেন যী অবপ রত ংগ্র করয ঢ ক য 

এফং ঢ ক য ফ ইরযয  বফববন্ন যক যী অবপরয অনুকূরর ইস্যয ব উচ য ততযী করয স্টেন যী ভ র ভ র যফয  প্রদ ন কয  , 

ভ র ভ ররয ব ফ স্টযবজষ্ট রয (বকবি, বয লুরয়ন, স্টরজ য এফং বফন ক ড জ) বরবফদ্ধ কয  এফং প্রবত আবথ জক  ররয স্টরল 

প্রধ ন ক ম রয় স্টথরক বনধ জ যণ কয  ত বযরখ উক্ত ব ফ বফফযণী স্টযবজষ্ট য (বকবি, বয লুরয়ন) প্রধ ন ক ম ররয় স্টপ্রযণ কয  

এফং গুদ রভ ভজুদকৃত ভ র ভ ররয ব ফ/যক্ষণ রফক্ষণ কয  ইতয বদ অত্র প্রবতষ্ঠ রনয গুরুত্বপূণ জ ক জ।  

২০১৭-১৮ অবপ/স্টপ্ররয ফ রজট ফয দ্দ ও প্রকৃত ব্যয় 

অবপরয ন ভ ২০১৭-১৮ অথ জ ফছরয ংর বধত 

ফ রজট ফয দ্দ 

২০১৭-১৮ অথ জ ফছরয প্রকৃত ব্যয় 

ঢ ক  আঞ্চবরক অবপ                   ১,১১,৪৭             ২৪,১২ 

২০১৭-১৮ অথ জ ফছরযয য জস্ব ংগ্র ও আরয়য বফফযণী 

অবপরয ন ভ ২০১৭-১৮ অথ জ ফছরয য জস্ব 

প্র বিয রক্ষযভ ত্র  

২০১৭-১৮ অথ জ ফছরয আয় 

ঢ ক  আঞ্চবরক অবপ                  ৯৩,৭১          ২৭,৫৪ 

২০১৭-১৮ অথ জ ফছরযয অবডট আবত ও বনষ্পবতয বফফযণী 

অবপরয ন ভ ১৯৭২  র স্টথরক 

স্টভ ট অবডট 

আবতয ংখ্য  

জবিত ট ক য বযভ ন স্টভ ট বনষ্পবতয 

ংখ্য  

বনষ্পবতকৃত অরথ জয 

বযভ ন 

ফত জভ রন অবনস্পন্ন 

অবডট আবতয 

ংখ্য  

ফত জভ রন আবতকৃত 

অরথ জয বযভ ন 

ঢ ক  আঞ্চবরক 

অবপ 

১২৪টি ২১,৭০,৯০,৯৩৮/৮১ ৪১টি ৭,৬৪,৬১,২৮৭/৭৫ ৮৩টি ১৪,০৬,২৯,৬৫১/০৬ 

 

  



 

PÆMÖvg AvÂwjK Awdm 

াংর্ক্ষপ্ত র্যঘ 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয, ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্প, ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয র্নন্ত্রণাধীন ১টি আঞ্চর্রও ওাম িার। ১৯৮৫ 

াদর ঘট্টগ্রাদভ এই আঞ্চর্রও অর্প ওাম িক্রভ শুরু ওদয। ফতিভাদন এটি ঘট্টগ্রাভস্থ াাড়তরর্য াচী ওযাদম্পয ৭ নম্বয বফদন অফর্স্থত 

১৯৮৫ ার ইদত এই অর্প েনাযী  পযভ াভগ্রী সুনাদভয াদথ যফযা ওদয আদঙ। ফতিভাদন ঘট্টগ্রাভ, ওক্সফাচায, যাাংকাভাটি, 

ফািযফান, ঔাকড়াঙর্ড়, তনাাঔারী, রক্ষ্মীপুয  তপণী তচরায ওর অর্প আদারদত তেনাযী  পযভ এফাং র্নওা  তারাভ তযর্চর্ে 

াংক্রান্ত মাফতী পযভ  তযর্চোয ভাগ্রী যফযা ওযা ইদতদঙ। ম্যাদনচায অর্প প্রধান র্দদফ ওভ িযত আদঙন।  

প্রর্তষ্ঠাদনয ফতিভান অফস্থা  াম্প্রর্তও উদেঔদমাগ্য অচিন এফাং বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ- 

অত্র প্রর্তষ্ঠানটি এওটি তফাভরও প্রর্তষ্ঠান। ফতিভাদন তার্রওাভুি প্রা ১৩০০ যওাযী প্রর্তষ্ঠাদন তেনাযী  পযভ াভগ্রী এফাং 

আতাধীন ০৮ (আট) তচরায র্নওা তযর্চোযদদয পযভ াভগ্রী যফযা ওর্যা আর্দতদঙ। ভঞ্জুযীকৃত ২২টি দদয ভদধ্য ১৫টি দ 

শূন্য যদদঙ। ০৬ (ঙ) চন ওভ িঘাযী দ্বাযা অর্পদয মাফতী ওাচ র্যঘারনা ওযা ইদতদঙ। শূন্য দদ দান ইদর প্রর্তষ্ঠাদনয তফায 

ভান আদযা বৃর্ি াইদফ। 

চনপ্রান ভন্ত্রণারদয র্নদদ িনা তভাতাদফও ওভ িঘাযীদদযদও ফঙদয ৬০ (লাট) খণ্টা অবযন্তযীণ প্রর্ক্ষদণয ওাম িক্রভ এফাং ভাননী 

প্রধানভন্ত্রী ওর্তিও র্নদদ িনা ভ ফাস্তফাদনয র্নর্ভত্ত উম িভেি ভন্ত্রণারদয প্রদত্ত র্নদদ িনা তভাতাদফও তদদয ম্পদদয মথামথ ব্যফায 

 র্যফব িযীরতা তথদও তফয দ আত্দর্নব িযীর চার্তদত র্যণত ইদত এফাং যার্ষ্ট্র ওাম িক্রদভ ভৄর্িভেদিয তঘতনা  ফঙ্গফন্ধু আদ ি 

প্রর্তপরদনয র্নর্ভত্ত আদরাঘনা অনুষ্ঠান প্রর্তভাদ ঘরভনা যর্াদঙ। উি প্রর্ক্ষণ ওাম িক্রভ প্রদণয পদর ওভ িঘাযীদদয ওভ িদক্ষতা বৃর্ি 

ইদতদঙ। পদর তাদদয স্ব-স্ব ওাদচ কর্ত ঞ্চার্যত তইদফ এফাং এদত যওাযী যাচস্ব ঔাদত আ বৃর্ি াদফ।  

প্রবতষ্ঠ রনয অনুরভ বদত স্টভ ট জনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ নাই ০১ ১০ ১১ ২২  

ওভ িযত নাই ০১ ০৬ ০২ ০৯  

শূন্যদ নাই ০০ ০৪ ০৯ ১৩  

২০১৭-১৮ অথ ি-ফঙদয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভোঃ- 

 ও। চনপ্রান ভন্ত্রণারদয র্নদদ িদয আদরাদও এই অথ ি ফঙদযয জুরাই/১৭ ইদত জুন/১৮ ম িন্ত ওভ িঘাযীদদয দক্ষতা বৃর্ি 

 তফায ভান উন্নদনয রদক্ষয ভাদ ৫ (াঁঘ) খণ্টা প্রর্ক্ষণ ওভ িসূঘী ম্পন্ন ওযা ইদতদঙ। এই অথ ি ফঙদয ফ িদভাট ৬০ 

খণ্টা প্রর্ক্ষণ ওভ িসূর্ঘ ফাস্তফান ওযা ইদতদঙ। এদত ওভ িঘাযীদদয দক্ষতা বৃর্ি  তফা প্রদাদন উদ্ভুি ইদতদঙ।  

 ঔ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ওর্তিও প্রদত্ত র্নদদ িনাভ প্রর্তারন াংক্রান্ত চনপ্রান ভন্ত্রণারদয প্রদত্ত র্নদদ িনা অনুাদয 

ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয ভদধ্য প্রর্তভাদ আদরাঘনা অনুষ্ঠান ঘালু আদঙ। 

 ক। ১ চন ওভ িওতিা  ০৩ চন ওভ িঘাযীদও শ্রার্ন্তর্ফদনাদন ছুটি  বাতা প্রদান ওযা ইদতদঙ।  



 

 খ। অত্র অর্পদয ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীকণ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ তর্ফদর ০১ র্দদনয তফতন ফাফদ ৩৮৩৫/- টাওা প্রদান 

ওদযন। 

২০১৮-১৯ অথ ি ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনাোঃ- 

 ১। ফযাদ্দকৃত যওাযী অর্প (তর্াং নন তর্াং)ভদয অনুকূদর তেনাযী  পযভ াভগ্রী র্ফর্ধ তভাতাদফও 

যফযাওযণ। 

 ২। ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয তফতন বাতার্দ র্যদাধওযণ।  

 ৩। র্নওা তযর্চোযদদয অনুকূদর চভাকৃত অদথ িয র্ফযীদত র্নওা তযর্চোয  পযভ যফযাপূফ িও যাচস্বঔাদত আ 

বৃর্ি। 

 ৪। ফাাংরাদদ তেনাযী অর্প  ফাাংরাদদ পযভ  প্রওানা অর্পদ ফার্ল িও  ভার্ও ঘার্দা তপ্রযণপূফ িও তেনাযী  

পযভ াভগ্রী াংগ্রওযণ। 

 ৫। ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয ওাদচয ভান  ওভ িদক্ষতা ফাড়াদনায প্রদঘষ্টা অব্যাত যাঔা।  

২০১৭-১৮ াদরয গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরীয র্ফফযণোঃ- 

 ১। ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয ১২৭২টি তার্রওাভুি অর্পভদয অনুকূদর ১,৫১,৭৭,১১০/- (এও তওাটি এওান্ন রক্ষ াতাত্তয 

াচায এওত দ) টাওা ভদেয তেনাযী াভগ্রী যফযা ওযা দদঙ।  

 ২। াংর্িষ্ট তার্রওাভুি অর্পভদয অনুকূদর যওাযী যাচস্ব আদা, তযর্চর্ে অর্পদয র্ফর্বন্ন পযভ, যওাযী 

ওভ িঘাযী/ওভ িওতিাদদয তফতন বাতা াংক্রান্ত মাফতী পযভ  তযর্চোয যফায ওযা দদঙ।  

 ৩। ২০১৭-১৮ াদরয ফাৎর্যও গুদাভ ভজুদ র্নরূদনয ওাচ অতযন্ত পরতায র্ত সুম্পন্ন ওযা  দদঙ।  

 ৪। ভৄর্রভ র্নওা  তারাও তযর্চোয  র্ন্দু র্ফফা তযর্চোযকদণয অনুকূদর তাাদদয চভাকৃত টাওায র্ফযীদত 

র্নওা তযর্চোয  পযভ াভগ্রী যফযাপূফ িও যাচস্ব আ বৃর্ি।  

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্যোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয াংদার্ধত 

ফাদচট ফযাদ্দ 

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদযয প্রকৃত ব্য 

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয, ঘট্টগ্রাভ 

আঞ্চর্রও অর্প, ঘট্টগ্রাভ 

৫২,১৫,০০০/- ৩৯,৫৩,৫৭০/- 

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদযয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদযয আ 

ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও অর্প, ঘট্টগ্রাভ ৯৩,৭১,০০০/- ২৮,২৪,৭২৮/- 

 

  



 

২০১৭-১৮ অথ জ ফছরযয অবডট আবত ও বনষ্পবতয বফফযণী 

অবপরয ন ভ ১৯৭২  র স্টথরক 

স্টভ ট অবডট 

আবতয ংখ্য  

জবিত ট ক য বযভ ন স্টভ ট বনষ্পবতয 

ংখ্য  

বনষ্পবতকৃত অরথ জয 

বযভ ন 

ফত জভ রন অবনস্পন্ন 

অবডট আবতয 

ংখ্য  

ফত জভ রন আবতকৃত 

অরথ জয বযভ ন 

ঘট্টগ্রাভ আঞ্চর্রও 

অর্প, ঘট্টগ্রাভ 

৩০টি ৪৯,৭৭,৩৮১/- ৫টি ২০,৪১,৬৬১/- ২৫টি ২৯,৩৫,৭২০/- 

ভানী ওথাোঃ 

অর্পদয ওাম িক্রভ সুিযবাদফ ম্পাদদনয চন্য ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীকণ ফ িদা দঘষ্ট যর্াদঙন। শূন্য দদ দান ইদর চনফর বৃর্ি 

াদফ। অর্পদয তফায ভান  বৃর্ি াদফ। তথার্ ফতিভাদন র্নদার্চত ল্পাংখ্যও চনফর দ্বাযা অর্পদয ওাচ সুষ্ঠুবাদফ ম্পন্ন ওযা 

ইদতদঙ। 

 

 

  



 

Lyjbv AvÂwjK Awdm 

 

mswÿß cwiwPwZ t- 

cÖwZôv‡bi eZ©gvb Ae¯’v/mv¤úªwZK D‡jøL‡hvM¨ AR©b Ges fwel¨Z cwiKíbvt- Awd‡mi •`bw›`b cÖkvmwbK Kg©KvÛ myô fv‡e 

m¤úv`b Kiv n‡”Q| Kg©Pvix‡`i  †Kvb cÖKvi  Awbqg ,Ae‡njv, MvdjwZ, AvPvi-AvPib I Awd‡m Dcw¯’wZ K‡Vvi fv‡e wbqš¿b 

Kiv nq| D‡jøL‡hvM¨  ¸iæZ¡c~b© AR©b t Lyjbv wefv‡Mi 10wU †Rjvi miKvix Awd‡mi AbyKz‡j †÷kbvix I digm& weGmI I 

weGdwcI,XvKv n‡Z cÖvwß ¯^v‡c‡ÿ mieivn Kiv nq Ges gymwjg weevn †iwRóvi I wn›`y weevn †iwRóvi‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK  

•eevwnK/ZvjvK msµvšÍ dig †iwRóvi mieivn Kiv nq| miKvix Awd‡mi AbyKz‡j  weGmI n‡Z cÖvwß ¯^v‡c‡ÿ kZKiv 99% 

fvM gvjvgvj mieivn Kiv n‡q‡Q Ges gymwjg †iwRóvi I wn›`y †iwRóvi‡`i †ÿ‡Î kZfvM digm& mieivn Kiv n‡q‡Q| 

প্রবতষ্ঠ রনয অনুরভ বদত স্টভ ট জনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ নাই ০১ ০৯ ১১   

ওভ িযত নাই ০১ ০৩ ০৮   

শূন্যদ নাই ০০ ০৬ ০৩   

2017-2018 A_© eQ‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ cÖkvmwbK KvRmg~nt-  

Awd‡mi •`bw›`b cÖkvmwbK Kg©KvÛ myô fv‡e m¤úv`b Kiv n‡”Q| Kg©Pvix‡`i  †Kvb cÖKvi  Awbqg ,Ae‡njv, MvdjwZ, AvPvi-

AvPib I Awd‡m Dcw¯’wZ K‡Vvi fv‡e wbqš¿b Kiv nq| 

2018-2019 A_© eQ‡ii Kg©cwiKíbvt- 

100% mKj ZvwjKv fz³ Awd‡mi AbyKz‡j †÷kbvix I digm& mieivn wbwðZ Kiv| 

2017-2018 cÖwZôv‡bi ¸iæZ¡c~b© Kvh©ejxi weeiYt- 

ZvwjKv fz³ mKj miKvix Awdm mg~‡n 100% ‡÷kbvix I digm& mieivn †mev wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 

2017-2018 Awdm/‡cÖ‡mi ev‡RU eivÏ I cÖK…Z e¨q 

Awd‡mi bvg 2017-2018 A_© eQ‡i ms‡kvwaZ 

ev‡RU eivÏ 

2017-2018 A_© eQ‡i cÖK…Z e¨q 

gy`ªY I cÖKvkbv Awa`ßi, Lyjbv 

AvÂwjK Awdm, Lyjbv| 

87,68,000/- 56,18,205/- 



 

2017-2018 A_© eQ‡ii ivR¯^ msMÖn I Av‡qi weeiY 

Awd‡mi bvg 2017-2018 A_© eQ‡i ivR¯̂ cÖvwßi 

jÿ¨gvÎv 

2017-2018 A_© eQ‡i Avq 

gy`ªY I cÖKvkbv Awa`ßi, Lyjbv 

AvÂwjK Awdm, Lyjbv| 

93,71,000/- 11,07,470/- 

2017-2018 A_© eQ‡ii AwWU AvcwË I wb¯úwËi weeiYx 

Awd‡mi bvg 1972 mvj †_‡K 

†gvU AwWU 

AvcwËi msL¨v 

RwoZ UvKvi 

cwigvb 

‡gvU wb¯úwËi 

msL¨v 

wb¯úwËK…Z A‡_©i 

cwigvb 

eZ©gv‡b 

Awb¯úbœ 

AwWU 

AvcwËi 

msL¨v 

eZ©gv‡b AvcwËK…Z 

A‡_©i cwigvb 

Lyjbv AvÂwjK Awdm, 

Lyjbv| 

151 wU 1,56,75,106/- 

ev 157 jÿ 

1985 mvj n‡Z 

A`¨vewa 151 wU 

AwWU AvcwËi 

g‡a¨ 38wU 

wb¯úwË n‡q‡Q 

10,45,111/25 113 wU 1,46,29,994/75 

 

  



 

ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প 

 

াংর্ক্ষপ্ত র্যঘোঃ- 

১৯৮৫ াদর ফগুড়া  আঞ্চর্রও অর্পটি প্রর্তর্ষ্ঠত । ফতিভান ম িাদ ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্পদয আতাধীন যাচাী র্ফবাদকয ০৮ 

(আট) টি তচরায ১ ,১৯৮ টি তার্রওাভুি অর্পদয  অনুকুদর র্ফর্বন্ন প্রওায তেনাযী ভারাভার যফযা ওদয  আদঙ। াাার্ 

তার্রওাভূি অর্প ভদয অনুকুদর র্ফর্বন্ন প্রওায চনগুরুত্বপূণ ি পযভ াভগ্রী যফযা র্দদ যওার্য তফাদান ওাম িক্রাভ ফাস্তফান ওযা 

তদঙ। তাঙাড়া কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায ওর্তিও র্নদাক প্রাপ্ত ম্মানীত র্নওা তযর্চোযদদয র্নওা  তারাও তযর্চর্ে াংক্রান্ত 

মাফতীাা তযর্চোয  পযভ যফযা র্দদ যওার্য তফাদান ওাম িক্রদভ াতা প্রদান ওযা দদঙ।ভৄদ্রণ  প্রওানা অীধদপ্তয, ফগুড়া 

আঞ্চর্রও অর্প, অদ্যাফর্ধ প্রধান ওাম িারদয র্নন্ত্রদণ তথদও অর্পদয ওাম িক্রভ পরবাদফ র্যঘার্রত দচ্ছ। 

প্রর্তষ্ঠাদনয ফতিভান অফস্থা/াম্প্রর্তও উদরস্দঔদমাগ্য অচিন এফাং বর্ফষ্যত র্যওল্পনাোঃ 

প্রর্তষ্ঠানটি ফতিভাদন অদনও বার অফস্থাদন আদঙ। ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয ফযাদ্দকৃত ১,৫১,২২,০০০/- টাওায ভদধ্য ১,৩৩,২১,৭৩২.৩৫ 

াাওায তেনার্য ভারাভার যফযা ওদয দদঙ। ম তওযা ৮৮% এফাং বর্ফষ্যদত ১০০% যফযাদয র্যওল্পনা আদঙ।  

প্রবতষ্ঠ রনয অনুরভ বদত স্টভ ট জনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ নাই ০১ ০৯ ১১ ২১  

ওভ িযত নাই ০১ ০২ ০৫ ০৮  

শূন্যদ নাই ০০ ০৭ ০৬ ১৩  

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয ম্পার্দত উদরস্দঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভোঃ 

যাচাী র্ফবাদকয ৮টি তচরায ওর যওার্য অর্প/আদারতভদ তেনার্য দ্রব্যার্দ  পযভভ ঘার্দা তভাতাদফও সুষ্ঠুবাদফ 

যফযা ম্পূণ ি ওযা দদঙ। তেনার্য ভারাভার যফযাদয র্যভাণ তওযা ৮৮ বাক।  

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদযয ওভ ি র্যওল্পনাোঃ  

অত্র অর্পদয ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদয ওর যওার্য অর্ভদ ফযাদ্দকৃত টাওায ভদধ্য ১০০ বাক তেনার্য দ্রব্যার্দ যফযা ম্পূণ ি 

ওযা এফাং াংর্স্দষ্ট অর্পভদয প্রদাচন তভাতাদফও প্রদাচনী পযভ যফযা র্নর্িত ওযা।  

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয প্রর্তষ্ঠাদনয গুযম্নত্বপূণ ি ওাম িাফরীয র্ফফযণীোঃ  

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয অত্র অর্পদয ফাদচট ফযাদ্দ র্ঙর ফ িদভাট ১,৫১,২২,০০০/- টাওা। তনভদধ্য ১,৩৩,২১,৭৩২.৩৫ /- টাওায 

তেনার্য ভারাভার যফযা ওযা দদঙ, মা তওযা ৮৮%।  



 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্পদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্যোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮  অথ ি ফঙদয াংদার্ধত 

ফাদচট ফযাদ্দ 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয প্রকৃত ব্য 

ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প, ফগুড়া ফ িদভাট ৬০,৯৯,০০০/- টাওা ফ ি তভাট ৪৩,৯৬,০০০/- টাওা 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্পদয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয 

রÿাা্ম ভাত্রা 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয আ 

ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প, ফগুড়া ফ িদভাট ৮৭,৬৯,০০০/- টাওা। ফ িদভাট ১২,৯১,৮০৩/- টাওা। 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয অর্ডট আর্ত্ত  র্নষ্পর্ত্তয র্ফফযণীোঃ 

অর্পদয নাভ 

 

১৯৮৫ ার তথদও 

তভাট অর্ডট 

আর্ত্তয াংখ্যা 

চর্ড়ত টাওায 

র্যভাণ 

তভাট র্নষ্পর্ত্তয 

াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃত অদথ িয 

র্যভাণ 

ফতিভাদন অর্নষ্পন্ন 

অর্ডট আর্ত্তয 

াংখ্যা 

ফতিভাদন আর্ত্তকৃত 

অদথ িয র্যভাণ 

ফগুড়া  আঞ্চর্রও 

অর্প 

১৩৫টি ১,১৭,৩৬,৮০৩/৬৫ ১৭টি ৪,৩৩,০৭৮/৪৫ ১১৮টি ১,১৩,০৩,৭৫২/২০ 

ভানী ওথাোঃ  

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তযাধীন ফগুড়া আঞ্চর্রও অর্প এওটি তফাভরও প্রর্তষ্ঠান। গুযম্নত্বপূণ ি তেনার্য  পযভ াভগ্রী তার্রওাভুি 

যওার্য অর্/আদারদত অথ্র ওাম িার দত যফযা ওযা ম। অর্পদয ার্ফ িও ওাম িক্রভ দভত্ধালচনও। তদফ বর্ফষ্যদত আয সুিয 

বাদফ অর্প র্যঘারনায আাফাদ ব্যি ওর্য। স্থানী প্রান এফাং গুযম্নত্বপূণ ি অর্পদয ভতাভত  যাভ িদও দফ িাচ্চ গুযম্নতফ র্দদ 

অর্পটি র্যঘার্রত দচ্ছ। 

  



 

র্দরট আঞ্চর্রও অর্প 

াংর্ক্ষপ্ত র্যঘ 

চনপ্রান ভন্ত্রণার , ভৄদ্রণ াঔায ০৬ ভাঘ ি ২০১৬ তার্যদঔয-০৫.০০.০০০০.১২০.১৫.০১৩.০৬.-৭৫ নম্বয আদদদ  র্দরট র্ফবাদকয 

০৪(ঘায)টি তচরা র্নদ (র্দরট , র্ফকঞ্জ,তভৌরবীফাচায, সুনাভকঞ্জ) র্দরট আঞ্চর্রও অর্প সৃর্ষ্ট ওযা ।  র্দরট আঞ্চর্রও অর্প 

প্রাথর্ভও অফ¯া ঢাওা¯ ফাাংরাদদ তেনাযী অর্পদয আর্ঈনা এওটি ওদক্ষ ওাম িক্রভ শুরু ওদয। যফতীদত ০১র্ডদম্বয ২০১৬ ার 

দত র্দরদটয াচারার উ-দয ফাড়ী বাড়া ওদয যওাযী অর্প আদারদত তষ্টনাযী দ্রব্য পযভ/তযর্চষ্টায যফযাদয ওাচ সুষ্ট 

বাদফ ম্পাদন ওদয আদঙ। 

প্রর্তষ্টাদনয ফতিভান অফস্থা/াম্প্রর্তও উদেঔদমাগ্য অচিন এফাং বর্ফষ্যৎ র্যওল্পনা াোঃ- 

র্দরট র্ফবাদকয াাচারার উদয (ফ øও-র্ড,তযাড নাং-২২ , ফাা নাং-১৬) বাড়া ওযা ফার্ড়দত র্দরট আঞ্চর্রও অর্প  অফর্স্থত। 

২০১৭-১৮ াদর ফাাংরাদদ তষ্টনাযী অর্প দত ৫৮ ,০০,০০০/- টাওায তেনাযী ভারাভার াংগ্র ওদয র্ফর্বন্ন  যওাযী অর্প 

আদারদত ৫৭,০৮,০০০/-টাওায তষ্টনাযী ভারাভার যফযা তদ। এ ঙাড়া যওাযী অর্প আদারদতয ঘার্দা অনুমাী পযভ/তযর্চষ্টায 

যফযা ওযা । 

প্রবতষ্ঠ রনয অনুরভ বদত স্টভ ট জনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ নাই ০১ ০৪ ০৭ ১২  

ওভ িযত নাই ০১ ০১ ০০ ০২  

শূন্যদ নাই ০০ ০৩ ০৭ ১০  

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয র্দরট আঞ্চর্রও অর্পদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্যোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮  অথ ি ফঙদয াংদার্ধত 

ফাদচট ফযাদ্দ 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয প্রকৃত ব্য 

র্দরট আঞ্চর্রও অর্প, র্দরট ফ িদভাট ৪৪,৮০,০০০/- টাওা ফ ি তভাট ২৪,৮২,২৪৯/- টাওা 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয র্দরট আঞ্চর্রও অর্পদয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয 

রÿাা্ম ভাত্রা 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয আ 

র্দরট আঞ্চর্রও অর্প, র্দরট ফ িদভাট ২,৬৬,০০০/- টাওা। ফ িদভাট ০৪,৫২,০৭৪/- টাওা। 

 



 

ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প 

াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্ত :  

ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয, ফর্যার  আঞ্চর্রও অর্প ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফঙদযয ২৬ জুরাই দত ফর্যার দযয প্রাণ তওন্দ্র র্িভ 

ফগুড়া তযাডস্থ   ও ম্যানন- এয নীঘ তরা  ওাম িক্রভ শুরু  ।  

প্রর্তষ্ঠাদনয ফতিভান অফস্থা/াম্প্রর্তও উদেঔদমাগ্য অচিণ এফাং বর্ফষ্যত র্যওল্পনা : 

ফতিভাদন ফর্যার  র্ফবাদকয ৬টি তচরায যওার্য আর্প -আদারত,যওার্য স্কুর ওদরচ-এয  অনুকূদর  তেনাযী  পযভ াভগ্রী এফাং  

৬টি তচরায অধীন ওর উদচরায প্রর্তটি াড ি  ইউর্নদনয   র্নওাহ্  তযর্চষ্ট্রাযদদয র্ফর্বন্ন তযর্চষ্টায  পযভাভগ্রী যফযা ওযা 

 । 

প্রবতষ্ঠ রনয অনুরভ বদত স্টভ ট জনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ নাই ০১ ০৪ ০৭ ১২  

ওভ িযত নাই ০১ ০৩ ০২ ০৬  

শূন্যদ নাই ০০ ০১ ০৫ ০৬  

২০১৭-২০১৮ অর্প/তপ্রদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্য : 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয াংদার্ধত 

ফাদচট ফযাদ্দ 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয প্রকৃত 

ব্য 

ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প, ফর্যার। ৪৫,৪৫,০০০/- ৩৪,৩৩,৭২২/৪২ 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণ 

 অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয 

যাচস্ব প্রার্প্তয রক্ষযভাত্রা  
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয 

প্রকৃত  আ 

ভন্তব্য 

ফর্যার আঞ্চর্রও অর্প, ফর্যার। ৯২,৭৮,০০০/- ৪,৯৮,৪১৯/৭৬ তওাদনা তর্াং অর্প তার্রওাভুি না  

া তওফরভাত্র ফইত্র  প্রওানা 

ঔাদত যাচস্ব প্রার্প্ত  । ওাদচই ঐ ঔাদত 

রক্ষয ভাত্রায তঘদ  তফী আ দদঙ। 

ভানী ওথা :  

যওাদযয ভৄর্দ্রত ওর পযভ াভগ্রী  মথাভদ  যফযা াা তকদর  ওর অর্প –আদারদত  যফযা ওযা দর  এ অর্ধদপ্তদযয 

গুরুত্ব বৃর্ি তত । এ ঙাড়া  তচরা প্রাও, ফর্যার ওাম িারদয বফদনয ঔার্র  ওদওটি ওক্ষ  এ ওাম িারদয চন্য ফযাদদ্দয ব্যফস্থা ওযা 

দর  এফাং অর্পটি তঔদন স্থানান্তয ওযা দর যওাদযয অদনও অদথ িয াশ্র দতা। 



 

যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প 

াংর্ক্ষপ্ত র্যর্ঘর্তোঃ 

 ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তয , যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প , যাংপুয ২০-১০-২০১৬ র্িোঃ তার্যদঔ অত্র আঞ্চর্রও অর্পটি প্রর্তর্ষ্ঠত । 

অদ্যফর্ধ প্রধান ওাম িারদয র্নন্ত্রদন তথদও অর্পদয ওাম িক্রভ পরবাদফ র্যঘার্রত দচ্ছ।  ফাাংরাদদ তেনার্য  ফাাংরাদদ পযভ  

প্রওানা অর্প , ঢাওা দত তেনার্য  পযভ ভারাভার াংগ্র পূফ িও যাংপুয র্ফবাদকয আতাধীন ০৮ (আট) টি তচরায যওার্য 

অর্প-আদারদত ঘার্দা তভাতাদফও পযভ  তেনার্য  ভারাভার এফাং র্নওা তযর্চষ্ট্রাযদদয পযভ/তযর্চোয যফযা ওযা দফ। 

যাংপুয র্ফবাদকয তম ওর অর্প/আদারত এঔদনা এ অর্ধদপ্তদযয অনুকূদর তার্রওাভূি র্ন ত ওর অর্প/আদারতদও তার্রওাভূি 

ওযায চন্য উদ্বুি ওযা। প্রধান ওাম িারদয র্নন্ত্রণ তথদও অর্পদয ওাম িক্রভ পরবাদফ র্যঘারনা ওযা।  

প্রর্তষ্ঠাদনয ফতিভান অফস্থা/াম্প্রর্তও উদেঔদমাগ্য অচিন এফাং বর্ফষ্যত র্যওল্পনা াোঃ  

প্রর্তষ্ঠানটি ফতিভাদন অদনও বার অফস্থাদন আদঙ। ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয ফযাদ্দকৃত ১ ,২৩,৯২,০০০/-টাওায ভদধ্য ১ ,১৬,১৪,৫২৭/-

টাওায তেনার্য ভারাভার াা তকদঙ এফাং ০১-০৭-২০১৭ র্িোঃ তার্যদঔয তচয ১৪ ,৯৩,৯৫৩/- টাওা ফ িদভাট= ১ ,৩১,০৮,৪৮০/- 

টাওায তেনার্য ভারাভাদরয ভদধ্য ১ ,০২,৯৫,১৫৫/- টাওায ভারাভার যফযা ওযা দদঙ।  

প্রবতষ্ঠ রনয অনুরভ বদত স্টভ ট জনফর 

র্ফফযণ ১ভ তশ্রণী ২ তশ্রণী ৩ তশ্রণী ৪থ ি তশ্রণী তভাট ভন্তব্য 

অনুদভার্দত দ নাই ০১ ০৪ ০৭ ১২  

ওভ িযত নাই ০১ ০২ ০৪ ০৭  

শূন্যদ নাই ০০ ০২ ০৩ ০৫  

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয ম্পার্দত উদেঔদমাগ্য প্রার্নও ওাচভ াোঃ 

যাংপুয র্ফবাদকয ৮ টি তচরায ওর যওার্য অর্প/আদারতভদ তেনার্য দ্রব্যার্দ  পযভভ এফাং র্নওা তযর্চোযদদয ঘার্দা 

তভাতাদফও পযভ/তযর্চোয সুষ্ঠুবাদফ যফযা ম্পূণ ি ওযা দদঙ। এফাং অল্পভদয ভদধ্য যফযা তফাপ্রদান  র্ফর্বন্ন ওাচ-ওভ ি 

ম্পাদন ওদয র্দদন-র্দন তা ারনাকাদ ওযা দদঙ। 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনা  অর্চিত াপল্য াোঃ 

২০১৬-২০১৭ অথ ি ফঙয দত এ ওাম িারদয ওভ িওতিা/ওভ িঘার্যকণ উৎা-উর্দ্দনায  াদথ ওাচ ওদয এদদঙ। তরাওফর প্রা অদধ িও 

থাওায দত্ত ¡ ওদঠায র্যশ্রদভয ভাধ্যদভ তিওতা  র্ফেস্ততায াদথ যাংপুয র্ফবাদকয ৮ তচরায র্ফর্বন্ন তার্রওাভূি 

অর্প/আদারদতয তেনার্য/পযভ যফযাদয ওর ওাম িক্রভ র্নষ্পাদন ওযা দদঙ। 

  



 

২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদযয ওভ ির্যওল্পনা াোঃ  

অত্র অর্পদয ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদয ওর যওার্য তার্রওাভুি অর্পভদ ফযাদ্দকৃত টাওায ভদধ্য ১০০ বাক তেনার্য দ্রব্যার্দ 

যফযা ম্পূণ ি এফাং তার্রওাভূি অর্প  র্নওা তযর্চোযদদয প্রদাচন তভাতাদফও প্রদাচর্ন পযভ ভ যফযা র্নর্িত ওযা।  

২০১৭-১৮ অথ ি ফঙদয াংগ্রকৃত মন্ত্রার্তয র্ফফযণোঃ 

ক্রর্ভও নাং অর্প যঞ্জাভ/মন্ত্রার্ত অনুদভার্দত াংখ্যা ব্যফহৃত াংখ্যা ভন্তব্য 

১। তটর্রদপান ১ ১  

২। পদটাওর্ তভর্ন ১ - অদ্যফর্ধ াংগ্র ওযা র্ন। 

৩। ওর্ম্পউটায ৪ ২ ফাওী ২টি অদ্যফর্ধ াংগ্র ওযা ম্ভফ 

র্ন। আদযা ২টি ওর্ম্পউটায র্ফদল 

প্রদাচন। 

৪। র্প্রন্টায ১ ১  

৫। স্ক্যানায ১ ১  

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদযয প্রর্তষ্ঠাদনয গুরুত্বপূণ ি ওাম িাফরীর র্ফফযণ াোঃ  

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয তেনার্য অর্প দত প্রার্প্ত ফ িদভাট ১ ,৩১,০৮,৪৮০/- তন্দধ্য ১ ,০২,৯৫,১৫৫/- টাওায তেনার্য ভারাভার 

যফযা ওযা দদঙ। তেনার্য তর্াং অর্প/র্নওা তযর্চোয যফযাকৃত তোনার্য/পযভ/ তযর্চটায ভারাভাদরয ভল্য ফাফদ 

টাওা তট্রচার্য ঘারাদনয ভাধ্যদভ ভল্য ফাফদ অর্ধদপ্তদযয তওাদড চভা প্রদান পূফ িও তেনার্য/পযভ/তযর্চোয যফযা ওযা দদঙ।  

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয যাংপুয আঞ্চর্রও অর্পদয ফাদচট ফযাদ্দ  প্রকৃত ব্যোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮  অথ ি ফঙদয াংদার্ধত 

ফাদচট ফযাদ্দ 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয প্রকৃত ব্য 

যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প, যাংপুয ফ িদভাট ৪৬,৪৫,০০০/- টাওা ফ ি তভাট ৩৫,১৩,০০০/- টাওা 

২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয র্দরট আঞ্চর্রও অর্পদয যাচস্ব াংগ্র  আদয র্ফফযণোঃ 

অর্পদয নাভ ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয যাচস্ব প্রার্প্তয 

রÿাা্ম ভাত্রা 
২০১৭-২০১৮ অথ ি ফঙদয আ 

র্দরট আঞ্চর্রও অর্প, র্দরট ফ িদভাট ৮৫,৩৩,০০০/- টাওা। ফ িদভাট ০৭,০৭,০০০/- টাওা। 

 

  



 

শুিাঘায, ইদনাদবনভ ওভ িওান্ড াোঃ  

২০১৬-২০১৭ অথ ি ফঙয দত নফসৃষ্ট এই ওাম িারদ ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীকণ উৎা-উদ্দীনায াদথ ওাচ ওদয এদদঙন। 

ওভ িওতিা/ওভ িঘাযীদদয ার্চযা/উর্স্থর্ত দন্তালচনও। শৃঙ্খরায াদথ ওাম িম্পাদন ওযা দচ্ছ। তরাওফর প্রা অদধ িও থাওা দত্ত 

ওদঠায র্যশ্রদভয ভাধ্যদভ তওিতা  র্ফ ^স্ততায াদথ ওর ওাম িক্রভ র্নস্পাদন ওযা দচ্ছ। ওভ িাওাদন্ড স্বচ্ছতা  চফাফর্দর্তা 

আনন ওযা দদঙ। অল্প ভদয ভদধ্য যফযা তফা প্রদান  র্ফর্বন্ন ওাচ-ওভ ি ম্পাদন ওদয র্দদনয র্দন তা ার-নাকাদ ওযন ওযা 

দচ্ছ। ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফঙদয (ঘরর্ত) শূন্য দ পূযন ওযা দর র্ফকত অথ ি ফঙদযয তুরনা শুিাঘায  ইদনাদবন ভদয ওভ িওাদন্ডয 

আয উন্নর্ত/শ্রীবৃর্ি  তফকফান খটাদনা ম্ভফ দফ। 

ভানী ওথা াোঃ  

চনপ্রান ভন্ত্রনারাধীন ভৄদ্রণ  প্রওানা অর্ধদপ্তদযয যাংপুয আঞ্চর্রও অর্প র্দদফ যাংপুয র্ফবাদকয আতাধীন যওার্য অর্প-

আদারদত র্ফদল ওদয যওার্য পযভ  তেনার্য ভারাভার যফযা তফা প্রদান ওযা যওাদযয মদথষ্ট শ্রভ , ভ  আর্থ িও াশ্র 

দচ্ছ। যাংপুয র্ফবাদকয আতাধীন ০৮ (আট) টি তচরায যওার্য অর্প-আদারদতয ওাম িক্রদভ এই আঞ্চর্রও ওাম িারটি মদথষ্ট াও 

ভূর্ভওা ারন ওযা এই আঞ্চর্রও ওাম িারদয প্রদাচনীতা  গুরুত্ব অর্যীভ। 
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MINISTRY OF CABINET AFFAIRS 
Establishment Division 

General Branch 
RESOLUTION 

 

Ko.G-II/lP'-I3/72-lO02— 30th August l972— Prior to liberation of Bangladesh Government Printing 
and Stationery along with printing and supply of Forms were being controlled and administered by two 
sets of organisations. The requirements of the erstwhile Central offices located in the territory now 
comprising Bangladesh were being met by the office of the Deputy Controller, Stationery, Forms and 
Publications and those of the erstwhile Provincial Government by the former East Pakistan Government 
Press and the Provincial Stationery Office. With the emergence of People’s Republic of Bangladesh as 
independent and sovereign nation, it had become necessary to reorganise the Printing, Stationery and 
Forms Offices to suit the needs of a National Government. 

2. The new Offices : — 

In order to streamline the administration of Printing, Stationery and Forms, Government have 
been pleased to create the following new offices : 

(i) Bangladesh Government Press : 

The former East Pakistan Government Press has been named as Bangladesh Government Press. 
This Press has been divested of its functions with regard to the indenting and supply of forms and sale of 
priced publications. This Press shall be responsible for printing of all jobs, forms and miscellaneous work as 
are assigned to it by Government. 

(ii) Government Printing Press : 

Under the Printing Corporation (Vesting) Order, 1972 (President’s Order No. 81 of 1972), the 
former Printing Corporation of Pakistan in Bangladesh has been taken over by Government and has been 
named as “Government Printing Press”. This Press shall be responsible for printing of all jobs, form and 
miscellaneous work as are assigned to it by Government. 

(iii) Bangladesh Stationery Office : 

The former Provincial Stationery Office and Stationery portion of Office of the Deputy Controller, 
Stationery Forms and Publications have been grouped together to form the new Bangladesh Stationery 
Office. This Office shall be responsible to supply articles of Stationery as per approved list of Government 
required for the use of those offices of the Government of Bangladesh who are/would be registered as 
indentors with the Controller of Printing and Stationery. Henceforth supply from this office would be made 
only to those offices who are entitled to Free Issues. 

(iv) Bangladesh Forms and Publications Office : 

The Forms and Publications Branch of the former Government Press and the Forms and 
Publications portion of the Office of the Deputy Controller, Stationery, Forms and Publications have been 
grouped together to form the new Bangladesh Forms and Publications office. This Office should be 
responsible for compiling the-annual indents of forms of the offices under the Government of Bangladesh, 
issue orders to the respective Presses, receive and store the printed materials and supply them to their 
respective destinations as per indent. This office should also control the Forms Budget and would suggest 
to the Controller such monetary allotments at the beginning of the financial year as are appropriate 
keeping in view the average cost in respect of a particular office during the past three years. 



 

3. Officers in-Charge and their duties :— 

(i) Bangladesh Government Press would be under the charge of a Superintendent. He is directly in-
Charge of the Press. He would be responsible for the efficient and economical management of the Press. 
He shall enjoy Administrative and Financial powers as are/would be delegated to him by Government from 
time to time. 

(ii) Government Printing Press would be under the charge of a Manager. His responsibilities, 
powers and functions would be the same as those of the Superintendent, Bangladesh Government Press. 

(iii) Bangladesh Stationery Office would be under the charge of a Deputy Controller. He would 
responsible for the procurement, storage and distribution of all stationery articles to the authorised 
indentors strictly on the basis of monetary allotments made in favour of different offices. He would enjoy 
administrative and financial powers as would be delegated to him by Government. 

 (iv) Bangladesh Forms and Publications Office would be under the charge of an Assistant 
Controller. He shall be responsible for compiling annual indents from different offices at the beginning the 
financial year and arrange to get forms printed, stored and despatched. He would enjoy administrative and 

financial powers as would be delegated to him by Government. 

4. Department of Printing and Stationery and the Controller of Printing and Stationery : 

The above four offices would constitute the Department of Printing and Stationery under the 
administrative control of the Establishment Division. The Controller of Printing and Stationery would be the 

Head of the Department. 

(i) The Controller of Printing and Stationery shall act as the adviser to Government in all matters 
connected with Printing and Stationery. Except where specifically provided for by rule, no purchase 

stationery, typewriters, copying, duplicating or similar machines can be made except through him no his 
advice. He is responsible for seeing that the stores are properly stocked, that the stores of good quality and 

properly kept and that indents submitted in accordance with rules are and correctly attended to. He will 
bring to the notice of Government any serious breach or of continued neglect of the rules now in force ; in 
more serious cases he will refer for orders of Government of Bangladesh. The Controller is also responsible 
for regulating the monetary allotment from time to time and for seeing that any monetary allotment fixed 
is not exceeded.  

 

He shall undertake periodical verification of stock and ensure that there is no pilferage of stock. 
Such inspection report shall be submitted to the Government :  

(ii) The Controller would exercise the full administrative and financial powers of the Head attached 

Department and such other administrative and financial powers as would he delegated to him by 
Government. 

(iii) The Controller would supervise and coordinate the activities of the four offices under his 

control. 

(iv) The Controller would immediately undertake to revise three separate Manuals one each for 
Printing Stationery and Forms with a view to bringing uniformity in the erstwhile Central and Provincial 
Government Rules and suiting to the needs of a new national Government. This work is to be completed by 
November, 1972 positively. 



 

5. Location of the Offices:— The Office of the Controller of Printing and Stationery would up in the 

administration block of the office of the former Provincial Stationery Office. 

(ii) Bangladesh Stationery Office would be housed in the office of the former Deputy Controller of 

Stationery, Forms and Publications. The godowns of the former Provincial Stationery Office would be under 

the management of the Bangladesh Stationery Office.  

(iii) Bangladesh Forms and Publications Office would be housed in the former Forms and 

Publications Branch of the Bangladesh Government Press.  

(iv) The two Presses would remain where they are. 

6. Distribution of work between the two Government presses:— The distribution of work of the 

two presses would be as follows: 

A. Government Printing Press :  

(i) All kinds of printing work including printing of standard, non-standard and saleable forms 

relating to the following Ministries and their subordinate and attached offices/units : 

(a) Ministry of Defence. 

(b) Ministry of Law and Parliamentary Affairs. 

(c) Ministry of Communications.  

(d) Ministry of Posts, Telegraphs and Telephones.  

(e) Ministry of Shipping, Inland and Water Transport and Airways. 

B. Bangladesh Government Press :  

(i) All kinds of Printing works including printing of standard, non-standard and saleable forms 

relating to the following Ministries and their subordinate and attached offices/units : 

(a) All other Ministries which are not allotted to the Government Printing Press. 

(b) Bangladesh Gazette. 

7. The above arrangements are purely temporary and subject to review by Government from time 

to time. The Manual shall incorporate in detail the working system in these offices. 

8. Ordered that this Resolution be published in the Bangladesh Gazette. 
 

 

 

 M. M. ZAMAN 

 Secretary. 
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PART-IIIA—ORDINANCES AND ORDERS PROMULGATED BY THE PRESIDENT OF THE 
PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH. 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS 

(Law Division) 

NOTIFICATION 

No. 573-Pub—17th July, 1972—The following Order made by the President, on the advice of the 

Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh on the l4th July, I972, is hereby published for 

general information: — 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS 

(Law Division) 
President’s Order No. 81 of 1972. 

THE PRINTING CORPORATION (VESTING) ORDER, 1972. 

WHEREAS it is expedient in the public interest to provide for the taking over by the Government of 

the undertaking of the Printing Corporation of Pakistan Limited in Bangladesh and for matter ancillary 

thereto ; 

Now, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read the 

Provisional Constitution of Bangladesh Order, I972, and in exercise of all powers enabling him in that 

behalf, the President is pleased to make the following order :— 

1. (i) This Order may be called the Printing Corporation (Vesting) order, 1972 ; 

(ii) It shall come into force at once. 

2. In this order, unless the context otherwise requires. 

(a) “Government” means the Government of the People’s Republic of Bangladesh; 

(b) “Printing -Corporation” means the undertaking in Bangladesh of the Printing 

Corporation Pakistan Limited registered as a Public Limited Company under the 

Companies Act, I972 (Act VII of I913); 

(c) “Undertaking” includes any business, asset, right, power, authority and privilege, and 

property movable and immovable, including land, building, press, machinery, cash or 

balance, reserve fund, Investments, and any other right or interest in, or arising out of 

such property and any book of accounts, register, record and any other document of 

whatever nature relating thereto. 



 

3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any 

memorandum or articles of association, or in any contract or agreement, or in any deed or other 

instrument, on the commencement of this Order.— 

(a) the entire undertaking of the Printing Corporation shall stand transferred to, and vest in, the 

Government ; 

(b) all debts and liabilities incurred all obligations undertaken, all contracts entered into and all 

agreements made, by or with the Printing Corporation shall, unless the Government 

otherwise directs, stand transferred to, and be deemed to have been incurred, undertaken 

entered into, or made by or with, the Government ; 

(c) all suits and other legal proceedings instituted by or against the Printing corporation in 

Bangladesh before the commencement of this Order shall, unless the Government otherwise 

directs, be deemed to have been instituted by or against the Government and may be 

continued or proceeded with accordingly ; 

(d) all officers and other employees of the Printing Corporation shall stand transferred to the 

Government on such terms and conditions as the Government may determine: 

Provided that an officer or other employee so transferred shall have the option not to continue in 

the service of the Government. 

4. The Government may, for the purpose of removing any difficulty arising out of, or in connection 

with, or in relation to the transfer of the undertaking of the Printing Corporation under Article 3, make 

such order as it considers expedient and any such order shall be deemed to be, and given effect to as, part 

of the provisions of this Order. 

5. The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the 

purposes of this Order. 

DACCA : ABU SAYEED CHOWDHURY 
The 14th July, I972. President of the 
 People's Republic of Bangladesh. 
 

 

 AZIMUDDIN AHMAD 
 Deputy Secretary. 
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gy`ªY I cÖKvkbv Awa`ß‡ii Kg©KZ©vM‡Yi †Uwj‡dvb, †gvevBj I B-‡gBj b¤¦img~n 

cÖavb Kvh©vjq 

bvg I c`ex †dvb bv¤̂vi, 

Awdm 

†dvb bv¤̂vi, 

evmv 

†gvevBj/B-‡gBj 

Rbve G. Gd. Avwgb †PŠayix 

gnvcwiPvjK 
8891251 (wcG) 

8891497 (mivmwi) 

8891250 (d¨v·) 

55035091 01713007777 
dg@dpp.gob.bd 

aminchoudury@gmail.com 

Rbve ksKi †fŠwgK 

wm‡÷g Gbvwj÷ 

-- -- 01533220055 

systemanalyst@dpp.gov.bd 

Rbve Avey dvnv` †gvt †mvnvM 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb-1) 

8891254 -- 01716467973 

fsuhag@gmail.com 

Rbve †gvnv¤§` Avãyj gvbœvb 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvt-2) 
8891241 -- 01912507230 

ad2@dpp.gov.bd 

Rbve †gvt †gv¯ÍvwdRyi ingvb 

g¨v‡bRvi 

-- -- 01718533655 

drshohel38@yahoo.com 

bvRbxb Avn‡g` 

g¨v‡bRvi 

- - 01763729968 

nazninahmed85@gmail.com 

evsjv‡`k miKvwi gy ỳªYvjq (wewR †cÖm) 

Rbve †gvt ZvwiKzj Bmjvg Lvb 

DccwiPvjK 

9112422 (mivmwi) 

9117415 (wcG) 

--- ০১৭১১০৩৯৬৮৭ 

tikhanfd@gmail.com 

†PŠayix †gvt nvweeyi ingvb mvw`K 

mnKvix cwiPvjK (†cÖm) 

029112554 - 01715108600 

chowdhuryhabib7@gmail.com 

Rbve †gvt knx`yj Bmjvg 

g¨v‡bRvi 

-- -- 01521256029 

shahiduldpp68@gmail.com 

চনাফ তভাোঃ তফরাদত তাদন 

ম্যাদনচায (তপ্র প্রান) 

  ০১৭১৫০৩০৯৭৮ 

belayet138@gmail.com 

চনাফ তভাোঃ আবুর ওারাভ আচাদ 

ম্যাদনচায (তোয এন্ড তওায তটর্ওাং) 
  ০১৭১৯৮৩০৮৭৫ 

†iv‡Kqv Av³vi 

ev‡RU Awdmvi 

- --- 01733747963 

Mfb©‡g›U wcÖw›Us †cÖm (wRwcwc) 

Rbve †gvt Avmv`y¾vgvb 

DccwiPvjK 

8870200 -- 01715234016 

asad15404@gmail.com 

Rbve gynv¤§` Avnmvbyi ingvb 

mnKvix cwiPvjK  (†cÖm) (Pjt `vt) 

- - 01715007870 

ranarahman47@hotmail.com 

Rbve †gvt †gvRv‡¤§j nK 

g¨v‡bRvi (†cÖm cÖkvmb) (Pjt `vt) 

- - 01912170735 

mmhaquegpp1962@gmail.com 

Rbve Avey Iqvnve †gvt gvmyg 

g¨v‡bRvi (†÷vi GÛ †Kqvi †UwKs) 

  01716335265 



 

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

Rbve †K. Gg. byiæ¾vgvb 

ev‡RU Awdmvi 

- - 01923133140 

narujjaman@gmail.com 

Rbve kvnvbvR gnj 

g¨v‡bRvi (†cÖm) (PjwZ `vwqZ¡) 

-- -- 01718218943 

sahanajmohol@gmail.com 

 

evsjv‡`k wbivcËv gy ª̀Yvjq 

bvg I c`ex †dvb bv¤̂vi, 

Awdm 

†dvb bv¤̂vi, 

evmv 

†gvevBj/B-‡gBj 

Rbve †gvt mvLvIqvZ †nv‡mb, 

DccwiPvjK 

8891214 9104884 01746 390136 

dd_bspp@yahoo.com 

Rbve †gvt Av‡bvqviæj Bmjvg 

wmwKDwiwU Awdmvi (†÷vi) 

8891476 -- 
01733747643 

aislamdpp@.gmail.com 

evsjv‡`k dig I cÖKvkbv Awdm 

Rbve †gvt Avãyj gv‡jK 

Dc-cwiPvjK 
8891205  

01828800880 

malek3166@hotmail.com 

†gvt gwnDwÏb 

g¨v‡bRvi 
8891328 -- 01703543278 

Rbve Avjx wnib 

g¨v‡bRvi 
8891328  

01722315957 

ali71hiron@gmail.com 

evsjv‡`k †÷kbvix Awdm 

Rbve †eªbRb Pv¤^yMs 

DccwiPvjK 

8891718 (wcG) 

8891717 (mivmwi) 
-- 

01715122900 

dd.bso@dpp.gov.bd 

Rbve †kL AvwbQzi ingvb 

wnmve iÿY Kg©KZ©v 

8891375 

----- 
-- 01980487209 

 8891377 -- 01912836901 

Rbve myRb ivq 

g¨v‡bRvi 
-- -- 

01772737463 

sujonroy15@gmail.com 

†eMg Lv‡j`v wkixb -- -- 
01817001741 

jharna.shirin@gmail.com 

 

 

 



 

AvÂwjK Awdmmg~‡ni †Uwj‡dvb, †gvevBj I B-‡gBj b¤¦img~n 

 

Awd‡mi bvg 
bvg I c`ex Awdm evmv †gvevBj/B-‡gBj 

XvKv AvÂwjK 

Awdm 

†eMg kvgmzbœvnvi, 

g¨v‡bRvi (PjwZ `vwqZ¡) 

8891738 --- 01937651323 

akbarshamsun@gmail.com 

PÆMÖvg AvÂwjK 

Awdm 

Rbve †gvt Avãym Qvjvg 

g¨v‡bRvi  

031-751605 --- 01712 682754 

ppc.gov.bd@gmail.com 

Lyjbv AvÂwjK 

Awdm 

Rbve kwn`yj Bmjvg,  

g¨v‡bRvi 

041-762821 --- 01613503045 

islam.shahid223@gmail.com  

e¸ov AvÂwjK 

Awdm 

Rbve †gvt mwdKzj Bmjvg 

g¨v‡bRvi 

051-65384 --- 01712 099959 

ppk.gov.bd@gmail.com 

msislam0999@gmail.com 

ewikvj 

AvÂwjK Awdm 

Rbve †gvt AvdRvj  -- --- ০১৭১৬১১৮২৭৬ 
managerdppbz@gmail.com 

iscyi AvÂwjK 

Awdm 

Rbve Gbvgyj nK 

g¨v‡bRvi 

05165384 --- 01636207636 

ehoque1971@gmail.com 

wm‡jU  AvÂwjK 

Awdm 

Rbve gwneyj Inve 

Rvqdix  g¨v‡bRvi 

(PjwZ `vwqZ¡) 

-- --- 01670605480 

amhibulwahb@gmail.com 

  

mailto:ppk.gov.bd@gmail.com

