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৫.৩ ফাডল যক 

কভ যিদন 

চুডি 

 

 

 

 

 

 

বা জানাদনা  রম, ফাডল যক কভ যিাদন চুডিয 

রক্ষযভাত্রা অজযদনয ডনডভত্ত রযরথ ভন্ত্রণারদয 

২০১৭-১৮ অথ যফেদযয ফাডল যক কভ যিাদন চুডিয 

(APA) এয কড কদরয ডনকট রপ্রযণপূফ যক স্ব 

স্ব রক্ষদত্র প্রদমাজয অাং ফাস্তফাদনয অনুদযাধ কযা 

দদে। বা আদযা জানাদনা  রম, পূফ যফতী 

বায ডদ্ধান্ত রভাতাদফক ভন্ত্রণারদয ডাফ যক্ষণ 

কভ যকতযাদক  কল্যাণ কভ যকতযা ডনদাগ কযা দদে 

এফাং ফাডল যক প্রডতদফদন প্রণন কদয ওদফ াইদট 

প্রকা কযা দদে। বাডত ফদরন রম, APA-

রত ডনধ যাডযত রক্ষযভাত্রা মাদত মথাভদ অডজযত 

 র ডফলদ করদক দিতন থাকদত দফ। 

ডতডন APA-এয উয আগাভী ভাদ একটি বা 

আহ্বান কযায জন্য অডতডযি ডিফ (অডডট ও 

আইডটি)-রক ডনদদ যনা প্রদান কদযন । এোড়া, 

ডতডন ২০১৬-১৭ অথ য ফেদযয ফাডল যক প্রডতদফদন 

অনডতডফরদম্ব োাদনায জন্য ডনদদ যনা প্রদান 

কদযন। 

১। জানুাযী/২০১৮ ভাদ APA 

সংক্রোন্ত একটি বা আহ্বান কযদত 

দফ।  

২। ২০১৬-১৭ অথ য ফেদযয ফাডল যক 

প্রডতদফদন জানুাডয/১৮ ভাদয 

ভদধ্য োাদনায ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ। 

অডতডযি ডিফ  (প্রান/ 

অডডট ও আইডটি), 

রযরথ ভন্ত্রণার। 

৫.৪ জাতী 

শুদ্ধািায 

রকৌর 

ফাস্তফান 

গণ শুনানী আদাজদনয জন্য ভাননী ভন্ত্রীয 

েডত গ্রদণয ডনডভত্ত   নডথ উস্থাদনয জন্য 

বাডত ডনদদ যনা প্রদান কদযন।  

শুদ্ধািায রকৌর ফাস্তফাদনয অাং 

ডদদফ গণ শুনানী আদাজদনয 

ডনডভত্ত ভাননী ভন্ত্রীয েডত 

গ্ররণয জন্য নডথ উস্থান কযদত 

দফ।   

অডতডযি ডিফ 

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

 

৫.৫ ডফবাগী 

ভাভরা 

বা জানাদনা  রম, নদবম্বয/১৭ ম যন্ত অডনষ্পন্ন 

ডফবাগী ভাভরায াংখ্যা ৫০টি। তায ভদধ্য ৩৩টি 

ভাভরা অডবযুি কভ যকতযা রজর াজদত থাকায 

কাযদন স্থডগত যদদে। 

৩ ভাদয উদবয ০২ টি এফাং ৬ ভাদয উদবয ১৫ টি 

ডফবাগী ভাভরা অডনষ্পন্ন যদদে। 

ডফবাগী ভাভরা দ্রুত ডনষ্পডত্তয ব্যফস্থা গ্র রণয 

জন্য বাডত ডনদদ যনা প্রদান কদযন। 

ডফবাগী ভাভরাগুদরা দ্রুত ডনষ্পডত্ত 

কযদত দফ। 

 

 

১। অডতডযি ডিফ 

(কর), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

২। যুগ্ম-ডিফ (কর), 

রযরথ ভন্ত্রণার। 

৩। উ-ডিফ (কর), 

রযরথ ভন্ত্রণার। 

৫.৬ ই-পাইডরাং বা অডতডযি ডিফ (অডডট ও আইডটি) 

জানান রম,  ই-পাইডরাং এয ভাধ্যদভ নডথ ডনষ্পডত্তয 

াংখ্যা বৃডদ্ধয রদক্ষ অত্র ভন্ত্রণারদয Senior 

System Analyst, System 

Analyst Programmer এফাং  

Assistant Programmer রক  

ভন্ত্রণারদয অনুডফবাগ ডবডত্তক দাডত্ব প্রদান কযা 

দদে।  

বাডত ফদরন রম, ই-পাইডরাং এয ভাধ্যদভ নডথ 

ডনষ্পডত্তয াংখ্যা বৃডদ্ধ কযদত দফ। ডতডন আগাভী 

বা ই-পাইডরাং এয ভাধ্যদভ াখা ও অনুডফবাগ 

ডবডত্তক রভাট ডনষ্পডত্তকৃত নডথ, ডনষ্পডত্তকৃত ডাক 

ও নডথয াংখ্যাগত তথ্য উস্থাদনয ডনদদ যনা 

প্রদান কদযন।  

১।  ই-পাইডরাং এয ভাধ্যদভ নডথ 

ডনষ্পডত্তয াংখ্যা বৃডদ্ধ কযদত দফ।  

২। আগাভী বা  াখা ও 

অনুডফবাগ ডবডত্তক রভাট 

ডনষ্পডত্তকৃত নডথ এফাং  ই-পাইডরাং 

এয ভাধ্যদভ ডনষ্পডত্তকৃত ডাক ও 

নডথয াংখ্যাগত তথ্য  উস্থান 

কযদত দফ।  

 

 

১। কর কভ যকতযা, 

রযরথ ভন্ত্রণার।  

২। ডডনয ডদেভ 

এনাডরে, রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

৩। রপ্রাগ্রাভায, রযরথ 

ভন্ত্রণার। 
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