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৪.১.২ 

বায় আলযা আলরাচনা য় যম, ফাাংরালদ যযরওলয়লত 

নফবােীয় যকাোয় যড োরাী দ লত ২৫% কাযী 

যরালকালভাটিব ভাস্টায যেড-২ এয লদান্ননত/ননলয়ালেয 

যেলে নোেত যমাগ্যতা পুনঃননধ মাযলণয প্রস্তাফ 

যযরথ ভন্ত্রণারয় লত েনপ্রান ভন্ত্রণারলয় যপ্রযণ 

কযা লয়লে। বানত ফলরন যম, এ নফললয় েনপ্রান 

ভন্ত্রণারলয় Pursue কযায েন্য ফাাংরালদ 

যযরওলয়য একেন নননদ মষ্ট কভ মকতমালক দানয়ত্ব প্রদান 

কযলত লফ। অনতনযি ভানযচারক (অফকাঠালভা) 

ফলরন যম, নডনড, ই-১ যক এ নফললয় দানয়ত্ব প্রদান কযা 

যমলত ালয।  

 

বায় outsourcing এয ভােদভ সুইায 

সনদাদগয সফলদ আদরািনা । অসতসযক্ত 

ভাসযিারক (আযএ) ফদরন রম, পূফ যাঞ্চদর 

outsourcing এয জন্য tender আহ্বান কযা 

দদে। সকন্তু িট্টগ্রাভ সফবাদগ রকউ tend er এ 

অাংগ্রণ না কযা Re-tender আহ্বান কযা 

দফ। ঢাকা সফবাদগ tender document 

drop কযা দদে। বাসত নদবম্বয/২০১৭ ভাদয 

১৫ তাসযদখয ভদে ঢাকা সফবাদগয কৃতকাম য দযদাতায 

অনুকূদর NOA ইসুয কযায জন্য সজএভ (পূফ য)-রক 

অনুদযাধ জানান।  
বা ফঙ্গফন্ধু রতুয উয সদদ ররাদকাদভাটিব 

াযাাদযয সফলদ আদরািনা । বা অফসত কযা 

 রম, এ সফলদ ভন্ত্রণারদ in house বা 

দদে। রতু সফবাদগয াদথ আদরািনা কদয সফদলজ্ঞ 

ম যাদ যাভ য গ্রণ কদয সদ্ধান্ত গ্রণ কযা রমদত 

াদয ভদভ য বাসত ভতাভত ব্যক্ত কদযন।  

২। দন্টম্যান ও 

ভভম যাদায দদয দদান্নসত 

সফসধ াংদাধদনয প্রস্তাফ এফাং 

ররাদকাদভাটিব ভাস্টায রগ্রড-২ 

এয দদান্নসত/সনদাদগয 

রক্ষদত্র সক্ষাগত রমাগ্যতা 

পুনোঃ সনধ যাযদণয প্রস্তাফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদ 

Pursue কযায েন্য 

নডনড, ই-১ যক দানয়ত্ব প্রদান 

কযলত লফ।  

 

৩। িট্টগ্রাভ সফবাদগ Re-

tender আহ্বফান কযদত 

দফ। 

 

৪। নদবম্বয/২০১৭ ভাদয ১৫ 

তাসযদখয ভদে ঢাকা 

সফবাদগয কৃতকাম য দযদাতায 

অনুকূদর NOA ইসুয কযায 

জন্য সজএভ (পূফ য) ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদফন।  

 

 

 

 

৫। ফঙ্গফন্ধু রতুয উয সদদ 

ররাদকাদভাটিব াযাাদযয 

সফলদ রতু সফবাদগয াদথ 

আদরািনা কদয সফদলজ্ঞ  

ম যাদ যাভ য কদয সদ্ধান্ত 

গ্রণ কযদত দফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ভাব্যফস্থাক, 

(পূফ য), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

 

 

 

 



বা আদরািনা  রম, ৩০টি ররাদকাদভাটিব ক্রদয 

সনসভত্ত সডসস প্রণদনয কাজ িরভান যদদে। 

বাসত ফদরন রম, এ সফলদ সদ্ধাদন্তয আদরাদক 

ভাননী ভন্ত্রীয অনুদভাদনক্রদভ কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

প্রদাজন । এ সফলদ সফস্তাসযত আদরািনা ।  

৬। ৩০টি ররাদকাদভাটিব 

ক্রদয সফলদ ভাননী ভন্ত্রীয 

অনুদভাদনক্রদভ কাম যক্রভ গ্রণ 

কযদত দফ।  

১। অসতসযক্ত সিফ 

(উন্নন ও সযকল্পনা), 

রযরথ ভন্ত্রণার।  

৪.২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.২.১ 

রযরওদয 

সনযাত্তা 

ব্যফস্থা 

বায় আলরাচনা য় যম, অসি সনফ যান মদন্ত্রয ব্যফায 

ও দ্ধসতয সফলদ প্রসক্ষণ আদাজদনয সনসভত্ত 

ফাাংরাদদ রযরওদ তথা রযরবফদনয সনযাত্তা 

ব্যফস্থায াদথ মৃ্পক্ত কভ যকতযা ও কভ যিাযীদদয 

তাসরকা রপ্রযদণয জন্য ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ-রক অনুদযাধ জাসনদ ত্র রপ্রযণ কযা দদে। 

তাসরকা প্রাসপ্তয য রযরথ ভন্ত্রণার ও ফাাংরাদদ 

রযরওদয ভন্বদ প্রসক্ষদণয আদাজন কযা দফ। এ 

সফলদ পাায াসব য ও সসবর সডদপন্স অসধদপ্তদযয  

াদথ রমাগাদমাগ কযা দদে।  

 

বানত ফলরন যম, যযরবফলনয অনি ননযাত্তায ালথ 

মাযা েনড়ত অথ মাৎ মাযা end users তালদয ননলয় 

প্রনেণ আলয়ােন েরুযী। প্রনেণ আলয়ােলনয পূলফ ম 

কভ মনযকল্পনা প্রণয়লনয েন্য পায়ায ানব ম ও ননবর 

নডলপন্স অনধদপ্তলযয াংনিষ্ট কভ মকতমালদয ালথ একটি 

বা আহ্বান কযলত লফ । তাোড়া আঞ্চনরক ম মালয়  

নেএভেণ একটি কভ মনযকল্পনা প্রণয়ন কযলফন এফাং 

অনি ননফ মান মলন্ত্রয ব্যফায ও অনি ননফ মান দ্ধনতয 

উয ভড়া ও প্রনেলণয আলয়ােন কযলফন। 

 

বায় উবয় অঞ্চলরয Stone Throwing 

Area-য তাসরকা উস্থান কযা । বাসত 

ফদরন যম, উবয় অঞ্চলরয Stone Throwing 

১। অসি সনফ যান মদন্ত্রয ব্যফায 

ও দ্ধসতয সফলদ প্রনেণ 

আলয়ােলনয পূলফ ম 

কভ মনযকল্পনা প্রণয়লনয েন্য 

পায়ায ানব ম ও ননবর 

নডলপন্স অনধদপ্তলযয াংনিষ্ট 

কভ মকতমালদয ালথ একটি বা 

আহ্বান কযলত লফ। 

 

 

 

২। আঞ্চনরক ম মালয়  

নেএভেণ একটি 

কভ মনযকল্পনা প্রণয়ন কযলফন 

এফাং অনি ননফ মান মলন্ত্রয 

ব্যফায ও অনি ননফ মান 

দ্ধনতয উয ভড়া ও 

প্রনেলণয আলয়ােন 

কযলফন। 

 

 

 

৩। থানা/উদজরা সবসত্তক 

“Stone Throwing 

Area”-য তাসরকা াংসিষ্ট 

১। অসতসযক্ত সিফ  

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২।ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। অসতসযক্ত সিফ  

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 



Area-য তাসরকা াংসিষ্ট রজরা প্রাকদদয  রপ্রযণ 

কদয এ সফলদ প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ 

জাসনদ ত্র রপ্রযণ কযদত দফ।  

রজরা প্রাকদদয রপ্রযণ কদয  

এ সফলদ প্রদাজনী ব্যফস্থা 

গ্রদণয অনুদযাধ জানাদত দফ।  

২। অসতসযক্ত 

ভাপুসর সযদ যক , 

রযরওদ পুসর। 

৪.৩ জনফর 

সনদাগ ও 

প্রসক্ষণ 

াংক্রান্ত 

রদেম্বয ২০১৭ ম যন্ত রযরথ ভন্ত্রণার ও ফাাংরাদদ 

রযরওদয জনফর ও শুন্য দদয সফফযণ সনম্নরূ: 

রযরথ ভন্ত্রণার 

রেণী রভাট দ কভ যযত 

জনফর 

শুণ্য দ ভন্তব্য 

১ভ ৪৩ ৩৫ ৮  

২ ৩৩ ৭ ২৬  

৩ ৩০ ১৯ ১১  

৪থ য ২৯ ২৬ ৩  

রভাট- ১৩৫ ৮৭ ৪৮  

 

ফাাংরাদদ রযরওদ 

রেণী রভাট দ কভ যযত 

জনফর 

শুণ্য দ ভন্তব্য 

১ভ ৫৪৮ ৪১১ ১৩৭  

২ ১৩৫৬ ৭১৪ ৬৪২  

৩ ২১৮৭৬ ১৩৩২৬ ৮৫৫০  

৪থ য ১৬৪৮৪ ১১০৩৮ ৫৪৪৬  

রভাট- ৪০২৬৪ ২৫৪৮৯ ১৪৭৭৫  

বা অফসত কযা  রম, ২০১৬ াদর সিভাঞ্চদরয 

সনদাদগয জন্য োড়ত্র প্রদানকৃত ৪৬১টি দদয ভদে 

২৩ কযাটাগযীয ৩৫৬টি দদ সনদাগ ম্পন্ন দদে। 

০৪ কযাটাগযীয দদ সনদাগ ফাকী যদদে। অস্থাী 

রগটসকায দদয সনদাগ কাম যক্রভ ীঘ্রই ম্পন্ন দফ। 

সফসবন্ন কযাটাগযীয দদয সফযীদত জনফর াংকট 

যদদে। আগাভী ৬ ভাদয ভদে এ াংকট আদযা তীব্র 

আকায ধাযণ কযদফ। পদর রযর িারনা অসুসফধায 

সৃসষ্ট দফ। অসতসযক্ত ভাসযিারক (আযএ) ফদরন 

রম,  সদপুয ওাকযদ জনফদরয াংকট যদদে। 

সদপুয ওাকযদ রভাট জনফদরয ভাত্র ৪০% 

কভ যযত। াাড়তরী ওাকযদ যদদে রভাট জনফদরয 

ভাত্র ৪৫%-৫০%। গত জুন ভা ফা তায পূদফ য রফ 

সকছু াংখ্যক েসভক  Advance 

১। উবয় অঞ্চলরয ননলয়াে 

কাম মক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযায 

রলেয নেএভ(পূফ ম ও নিভ) 

প্রলয়ােনীয় ব্যফস্থা েণ 

কযলফন।  

 

২। াভদনয ১ ফেদয মাযা 

অফদয মাদফন অথফা রম 

কর দ শূন্য দফ র 

অনুমাী অগ্রীভ োড়ত্র 

াংগ্রদয প্রস্তাফ সফআয দত 

ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযদত দফ।  

 

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 

২। নেএভ (পূফ ম ও 

নিভ), ফাাংরালদ 

যযরওলয়। 



Retirement-এ  িদর মাওা এ াংকদটয সৃসষ্ট 

দদে।  

বা উস্থান কযা  রম, ফাাংরাদদ রযরওদয ৪থ য 

রেণীয ৪৮৮২টি শূন্য দদয ভদে ৪৭৬৬টি দ যাসয 

সনদাদগয ভােদভ এফাং ১১৬টি দ দদান্নসতয ভােদভ 

পূযণদমাগ্য। এয ভদে ১৫৪১টি দদয সনদাগ কাম যক্রভ 

িরভান যদদে। ভাভরাজসনত কাযদণ ১৫৪৫টি দদয 

সনদাগ কাম যক্রভ স্থসগত যদদে।  

পূফ যাঞ্চদর খারাীয  ৮৬৫টি দদ ২০১৫ াদর 

সনদাদগয জন্য রভৌসখক যীক্ষা ম্পন্ন দদে। ভাভরা 

জসনত কাযদণ সনদাগ প্রদান কযা মাসন। ফতযভাদন 

ভাভরা জসনত vacate দদে। এ ভাদয রদলয 

সদদক সনদাগ ম্পন্ন কযা মাদফ। বাসত সনদাগ 

কাম যক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযায জন্য সজএভ (পূফ য) রক 

সনদদ যনা প্রদান কদযন। 

 বা শূন্য দদ সনদাদগয জন্য অসগ্রভ োড়ত্র প্রদান 

সফলদ আদরািনা । বাসত ফদরন রম, াধাযণত 

একটি সনদাগ প্রসক্রা ম্পন্ন দত এক ফেয ফা তাযও  

রফস ভদয প্রদাজন । এ কাযদণ আগাভী ১ ফেদয  

মাযা অফদয মাদফন অথফা রম কর দ শূন্য দফ র 

অনুমাী অগ্রীভ োড়ত্র াংগ্রদয প্রস্তাফ সফআয দত 

ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযদত দফ।  

৪.৪ রযরওদয 

যাজস্ব আ 

বৃসদ্ধ এফাং 

সযিারন 

ব্য হ্রা। 

১। APA-য রেযভাো অনুমায়ী  জুন/১৭ ভালয োত 

নবনত্তক  (মােী, ভারাভার, ালবমর ও অন্যান্য) অেমলনয 

ডাোনবনত্তক তথ্য ননম্নরূঃ 

ভা মােী 

(াোলয) 

োকা 

(রে) 

ালবমর 

োকা 

(রে) 

ভারাভার 

োকা 

(রে) 

নফনফধ 

োকা 

(রে) 

যভাে 

োকা 

(রে) 

জুন/

১৭ 

৬৯৪৮ ৭০৯৭ ১৪৬ ২১১৮ ১৬১৫৯ ২৫৫২০ 

বাসত ফদরন রম, যাজস্ব আদয রক্ষযভাত্রা অজযন 

কযা APA-য একটি ফড় টাদগ যট। সতসন যাজস্ব আদয 

১। আগাভী ভা দত যাজস্ব 

আদয ভাসক রক্ষযভাত্রা ও  

অজযন উদেখ কযদত দফ এফাং 

এ াংক্রান্ত তথ্য প্রদান কযদত 

দফ। 

২। অসজযত অথ য ও ব্যাাংদক 

ওা অদথ যয ভদে সভর 

১। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ 

২।  ভাব্যফস্থাক (পূফ য 

ও সিভ) 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

 



রক্ষযভাত্রা সনধ যাযণ কদয ভাসবসত্তক রক্ষযভাত্রা অজযদনয 

উয গুরুত্বাদযা কদযন। আগাভী ভা দত যাজস্ব 

আদয ভাসক রক্ষযভাত্রা এফাং অজযন  াংক্রান্ত তথ্য 

প্রদান কযদত দফ।  

অথ যফেয ভানীদত অথ যফেদযয রভাট আ এফাং যাষ্ট্রী 

রকালাগায/ব্যাাংদক জভাকৃত অদথ যয অাংদকয ভদে 

পাযাক সযরসক্ষত । সনসভত 

reconciliation এয ভােদভ এ ভস্যা ভাধান 

ম্ভফ ভদভ য ফাই একভত ন। ফাাংরাদদ রযর রথদক 

জানাদনা  রম, এক ভাদয আ যফতী ভাদ-ই 

ভন্ব কযা ম্ভফ দফ  না। এ সফল আদরািনা ।  

থাকদত দফ। প্রসত ভাদ, 

পূফ যফতী ভা/ভামূদয  

reconciliation 

প্রসতদফদন উস্থান কযদত 

দফ।   

৪.৫ ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

জসভদত 

অফসস্থত 

অবফধ স্থানা 

উদচ্ছদ 

কাম যক্রভ। 

 

 

আগস্ট/১৭ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয 

অঞ্চরসবসত্তক রভাট জসভ, অবফধ দখদর থাকা জসভ ও 

অবফধ দখর উদচ্ছদপূফ যক দখদর আনা জসভয তথ্য 

বা উস্থান কযা োঃ 

 

সডসজ, সফআয জানান রম, সনসভত উদচ্ছদ অসবমান 

সযিারনা, অবফধ দখরকৃত জসভ উদ্ধায রযদরয 

উদচ্ছদকৃত জসভদত রকউ রম ন স্থাী কাঠাদভা সনভ যাণ 

কযদত না াদয র সফলদ কাম যকযী দদক্ষ গ্রণ  

কযা  রচ্ছ। বাসত ফদরন রম, উদচ্ছদ অসবমান 

আদযা রজাযদায কযদত দফ।  

অসতসযক্ত সিফ (আইন) জানান রম, অদটাফয ভাদয 

৩ সকাংফা ৪থ য প্তাদয রযরভূসভ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

কভ যারায আদাজন কযা দফ। বাসত উক্ত 

অঞ্চর রভাট জসভ 

(একয) 

আগস্ট/১৭ 

ম যন্ত অবফধ 

দখদর থাকা 

জসভ (একয) 

আগস্ট/১৭ 

ভাদ 

উদ্ধাযকৃত 

জসভ 

(একয) 

ভা রদল 

অবফধ দখদর 

থাকা জসভ 

(একয) 

পূফ য ২৪৪৪০.৯৩  ৭৭৯.১৪ ৪.১০ ৭৭৫.০৪ 

সিভ ৩৭৪১৯.৩৫ ৩৩৪৮.২৫৪৯ ২.২৮ ৩৩৪৫.৯৭৪৯ 

রভাট ৬১৮৬০.২৮  ৪১২৭.৩৯৪৯ ৬.৩৮ ৪১২১.০১৪৯ 

১। সনসভত উদচ্ছদ অসবমান 

সযিারনা উদচ্ছদ অসবমান  

রজাযদায কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। “রযর ভূসভ ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত” কভ যারায  

আদাজন কযদত দফ  এফাং 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান ও আইন), 

রযরথ ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৩। সজএভ (পূফ য ও 

সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত 

কভ যকতযা (পূফ য ও 

সিভ)। 



কভ যারা ভাননী ভন্ত্রী ভদাদদক প্রধান অসতসথ 

সদদফ আভন্ত্রণ জানাদনায সফলদ তাঁয ভতাভত ব্যক্ত 

কদযন।   

ভাননী ভন্ত্রী ভদাদদক 

প্রধান অসতসথ সদদফ আভন্ত্রণ 

জানাদত দফ।  

৪.৬  ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

াটি যসপদকট 

ভাভরা 

সনষ্পসত্ত 

 

আগস্ট/২০১৭ ভা ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয াটি যসপদকট ভাভরায সফফযণ উস্থান কযা োঃ 

ক্রসভক 

নাং 

রযরওদ 

অঞ্চর 

জুরাই ২০১৭ ভাদয রজয আগস্ট ২০১৭ ভাদয 

সনষ্পসত্ত 

আগস্ট ২০১৭ ভাদয 

দাদয 

আগস্ট ২০১৭ ভাদয ভানাদন্ত 

ভাভরা দাফীকৃত টাকায 

সযভাণ 

ভাভরা আদাকৃত 

টাকায 

সযভাণ 

  ভাভরা দাফীকৃত টাকায 

সযভাণ 

১ পূফ য ১১২ ৫৮০৮৬৪৮৮/- - ৮৭০৮১/- - - ১১২ ৫৭৯৯৯৪০৭ 

২ সিভ ৪৯ ৪০৫০৭২৭৩/- - ১৫৩০০০/- - - ৪৯ ৪০৩৫৪২৭৩/- 

৩ রভাট ১৬১ ৯৮৫৯৩৭৬১/- - ২৪০০৮১/- - - ১৬১ ৯৮৩৫৩৬৮০/- 

 

 

আেস্ট ’ ২০১৭ ভাল যকান ভাভরায ননষ্পনত্ত য়নন। 

প্রতীয়ভান য়, ভাভরামূ ঠিকবালফ  নযচারনা 

কযা লে না।  

প্রধান ভূ-ম্পনত্ত কভ মকতমা (পূফ ম ও নিভ) োনান যম, 

রসডাং াটি যসপদকট ভাভরামূ দ্রুত সনষ্পসত্তয রদক্ষয 

যযলরয াটি মনপলকে ভাভরাগুলরা মালত একটি নননদ মষ্ট 

নদলন কযা য় য নফললয় অনুলযাধ োননলয় াংনিষ্ট 

যেরা প্রানেণলক ে যপ্রযণ কযা লয়লে। এেলনা 

Feedback াওয়া মায়নন। বানত যনডাং 

াটি মনপলকে ভাভরামূ দ্রুত ননষ্পনত্তয েন্য অনুলযাধ 

োনান। 

 

১। যনডাং াটি মনপলকে 

ভাভরামূ দ্রুত সনষ্পসত্তয 

জন্য প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ।  

 

১। অসতসযক্ত সিফ 

(প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, 

ফাাংরাদদ রযরওদ। 

৩। সজএভ (পূফ য ও 

সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত 

কভ যকতযা (পূফ য ও 

সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৫। উ-সিফ (ভূসভ), 

রযরথ ভন্ত্রণার। 



৪.৭ ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

ভূসভ উন্নন 

কয ও রৌয 

কয 

সযদাধ। 

ফাাংরাদদ রযরওদয সনকট ভূসভ উন্নন কয সদদফ ভূসভ ভন্ত্রণারদয দাফী এফাং সযদাসধত ভূসভ উন্ননকদযয 

সফফযণ উস্থান কযা োঃ 

 

 

ক্র: নাং অঞ্চর  আগস্ট ২০১৭ ভা 

ম যন্ত প্রাপ্ত দাফী 

ভূসভ উন্নন কয  

খাদত প্রাপ্ত ফযাদ্দ 

(২০১৭-১৮) 

ভূসভ উন্নন কয সযদাধ ভন্তব্য 

জুন ম যন্ত 

সযদাসধত 

(২০১৬-১৭) 

আগস্ট/১৭ ম যন্ত 

সযদাসধত 

 রভাট সযদাধ 

১ পূফ য ০.৮৯ ১৭.০০ রকাটি ১০.০০ রকাটি - -  

২ সিভ ২.১১ ১২.০০ রকাটি ৬.৬৬ রকাটি - -  

৩ রভাট ৩.০০ ২৯.০০ রকাটি ১৬.৬৬ রকাটি - -  

 

ভূসভ উন্নন কয সযদাদধয সফলদ আদরািনা 

। সডসজ সফআয জানান রম, ভূসভ উন্নন কয 

সযদাদধয জন্য ফযাদ্দকৃত অথ য রমন রপযত না 

মা রসদদক রক্ষয যাখা দচ্ছ। 

বাসত ফদরন রম, কাযী কসভনায (ভূসভ) 

অসপ দত দাফী াওায াদথ াদথ কয 

সযদাদধয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। ভূসভ 

উন্নন কদযয অথ য মাদত ভভত সযদাধ 

কযা  এফাং াংসিষ্ট একাউদন্ট তায প্রসতপরন 

ঘদট রসদদক রক্ষয যাখদত দফ। 

 

১। ভূসভ উন্নন কদযয অথ য 

রমন রপযত না মা রসদদক 

রক্ষয যাখদত দফ। 

 

২। কাযী কসভনায (ভূসভ) 

অসপ দত দাফী াওায 

াদথ াদথ কয সযদাদধয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

৩। ভূসভ উন্নন কদযয অথ য 

মাদত ভভত সযদাধ কযা 

 এফাং াংসিষ্ট একাউদন্ট 

তায প্রসতপরন ঘদট রসদদক 

রক্ষয যাখদত দফ। 

 

১। অসতসযক্ত সিফ (প্রান) 

ও (ফাদজট), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

 

৩। ভাব্যফস্থাক (পূফ য ও 

সিভ), ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৪। প্রধান ভূ-ম্পসত্ত কভ যকতযা 

(পূফ য ও সিভ), ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 



৪.৮ জুরাই/২০১৭ ম যন্ত ফাাংরাদদ রযরওদয অসডট আসত্ত এফাং দাফী ও সনষ্পসত্তয সফফযণ উস্থান কযা োঃ 

 

ক্রোঃ

নাং 

ভন্ত্রণার/ 

াংস্থা/অঞ্চর 

জুন ২০১৭ ম যন্ত আসত্ত ও দাফী জুরাই ২০১৭ ভাদ সনস্পসত্ত জুরাই ২০১৭ ভা ম যন্ত অসনষ্পন্ন আসত্ত ও দাফী 

াধাযন অসগ্রভ খড়া রভাট দাফী 

(াজায টাকা) 

াধাযন অসগ্রভ খড়া রভাট টাকা 

(াজাদয) 

াধাযন অসগ্রভ খড়া রভাট টাকা 

(াজাদয) 

১ রযরথ 

ভন্ত্রণার 

- - - - - - - - - - - - 

২ সফ আয ৫৭১ ৫৩ ১১০ ১৩৬৬৮৭৭ - - - - ৫৭১ ৫৩ ১১০ ১৩৬৬৮৭৭ 

৩ সফ আয 

(পূফ যঅঞ্চর) 

৫০৩৬ ৫৭১ ১৬৮ ২৯২৮৩৩৪৬৫ ২১ ৭ - ১২৩ ৫০৩১ ৫৬৪ ১৬৯ ২৯২৮৪০৯৫৩ 

৪ সফআয 

(সিভঅঞ্চর) 

৭৫৫৮ ৩০০ ৩১৯ ৪৩৮৮৩৯১৮ ১৫ - - ৩৫৬৫ ৭৫৫৯ ৩০০ ৩১৯ ৪৩৯৩৫৩৩০ 

৫ রভাট ১৩১৬৫ ৯২৪ ৫৯৭ ৩৩৮০৮৪২৬০ ৩৬ ৭ - ৩৬৮৮ ১৩১৬১ ৯১৭ ৫৯৮ ৩৩৮১৪৩১৬০  

ফাাংরাদদ 

রযরওদয 

অসডট 

আসত্ত 

সনষ্পসত্ত। 

সডসজ, সফআয জানান রম, অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তয 

ায বৃসদ্ধয সনসভত্ত সফবাগী প্রধানগ ণরক ত্র 

রপ্রযণ কযা দদে।  এোড়া ফাাংরাদদ রযরওদ 

দত গত ২২.০৮.২০১৭ সর: দত ২০.০৯.২০১৭ 

সর: তাসযখ ম যন্ত ২৯টি ব্রডীট জফাফ ভন্ত্রণারদ 

রপ্রযণ কযা দদে।  অসতসযক্ত সিফ (অসডট ও 

আইসটি) ফদরন রম, অসডট াংক্রান্ত ১২টি 

সত্রক্ষী বা কযদত দফ। সএ কসভটিয ৪১, ৪৫ 

ও ৫৪ তভ বায সদ্ধান্ত ফাস্তফান অগ্রগসত 

ফাাংরাদদ রযরওদ দত াওা মাসন। আগাভী 

২৬.১০.২০১৭ তাসযদখ বা অনুসিত দফ। তায 

পূদফ যই সতসন প্রসতদফদন রপ্রযদণয অনুদযাধ জানান। 

সতসন আদযা জানান রম, ১৩১৬১ টি াধাযণ 

আসত্ত সনষ্পসত্তয রদক্ষয Crash 

Program এ কাম যক্রভ িরভান। দপ্তয ওাযী 

তাসরকা/তথ্য সজএভগণদক জানাদনা দফ।  
 

 বাসত ফদরন রম, উদযয সযাংখ্যান 

ম যাদরািনা কযদর রদখা মা রভাট আসত্তয প্রা 

৯০% াধাযণ আসত্ত, মা Crash 

১। অসডট  আসত্ত সনষ্পসত্তয 

ায বৃসদ্ধ কযদত দফ এফাং এ 

সফলদ াংসিষ্ট করদক 

আদযা তৎয দত দফ। 
 

 

২। াধাযণ আসত্ত সনষ্পসত্তয 

রদক্ষয একটি Crash 

Program প্রণন 

কযলত লফ। 

 

৩। অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তয 

রদক্ষয সজএভ (পূফ য ও 

সিভ)-রক দদক্ষ সনদত 

দফ। 
 

৪। PA  কসভটিদত 

উস্থাসত আসত্তমূ দ্রুত ও 

কাম যকযবাদফ সনষ্পসত্তয রদক্ষয 

অসতসযক্ত সিফ (অসডট ও 

১। অসতসযক্ত সিফ  (অসডট ও 

আইসটি), রযরথ ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৩। অসতসযক্ত ভাসযিারক 

(অথ য), ফাাংরাদদ রযরওদ।  

৪। ভাব্যফস্থাক (পূফ য ও 

সিভ), ফাাংরাদদ রযরওদ। 



Program-এয ভােদভ সনষ্পসত্তদমাগ্য। অসডট 

সফবাদগয কভ যকতযাদদয ভন্বদ Crash 

Program-এয আদাজন কযদত দফ।  
অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তয রদক্ষয সজএভ (পূফ য ও 

সিভ)-রক দদক্ষ সনদত দফ। অসতসযক্ত সিফ 

(অসডট ও আইসটি) সনজস্ব দ্ধসতদত 

কভ যসযকল্পনা প্রণন কদয সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা 

সনদফন।  

আইসটি) সনজস্ব দ্ধসতদত 

কভ যসযকল্পনা প্রণন কদয  

আসত্তয সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদফন।  
 

৪.৯ ই-

পাইসরাং/ই-

রটডাসযাং/ 

উদ্ভাফনী 

সফল। 

নডনে, নফআয োনান যম সএটিই, রটসরকভ দপ্তদয 

২২.০১.২০১৭ তাসযখ দত ই-পাইসরাং িালু কযা 

দদে । ফতযভাদন সএটিই , রটসরকভ দপ্তদয ই-

পাইসরাং কাম যক্রভ িরভান যদদে।  

 

বা অফসত কযা  রম, ফাাংরাদদ রযরওদদত 

ই-পাইসরাং কাম যক্রভ সুিুবাদফ সযিারনায রদক্ষয 

রনদটয রম সযভান স্পীড প্রদাজন তা ফতযভাদন 

রনই। এয জন্য Broad Band 

Connection প্রদাজন। এ সফলদ 

ভন্ত্রণারদয অনুদভাদন গ্রণ কযদত দফ।  

 

১। ই- পাইনরাং কাম মক্রলভ 

েনতীরতা আনয়লনয 

রলেয ফাাংরালদ 

যযরওলয়লত Broad 

Band 

Connection 

স্থালনয প্রলয়ােনীয় 

কাম মক্রভ েণ কযলত লফ।  

 
 

 

১। অসতসযক্ত সিফ  (অসডট ও 

আইসটি এফাং অসতসযক্ত 

সিফ (প্রান), রযরথ 

ভন্ত্রণার। 

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ।  

 

৪.১০ রযরওদ 

পুসর এফাং 

রযরওদ 

সনযাত্তা 

ফাসনীয 

কাম যক্রভ। 

অসতসযক্ত সডআইসজ, রযরওদ পুসর বা জানান 

রম, রযরওদ পুসর রডদকাাট যা য এয অধীন 

িট্টগ্রাভ ও সদপুয রযরওদ রত আগস্ট/২০১৭ 

ভাদ ফ যদভাট ২৭৩১টি অসবমান সযিারনা কযা 

 এফাং টিসকট কাদরাফাজাযী, সফনা টিসকদট 

ভ্রভণকাযী, রেদনয োদদ ভ্রভণকাযী, ভাদক/ধুভান, 

রিাযাকাযফাযী, বফঘুদয/রটাকাই ও অন্যান্য অযাদধ 

রভাট ৪১৫০ ব্যসক্তদক রগ্রপতায কযা ।  

 

 

১। রেদন অস্ত্র, ভাদক 

অন্যান্য রিাযাইভার 

সযফন প্রসতদযাধকদল্প  

সনসভত অসবমান 

সযিারনা কযদত দফ  

এফাং রজরা ম্যাসজদেটদদয 

অফসত রযদখ সনসভত 

রভাফাইর রকাট য সযিারনা 

কযদত দফ। 

 

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

২। অসতসযক্ত ভাপুসর 

সযদ যক, রযরওদ পুসর। 

৩। িীপ কভাডযান্ট (পূফ য ও 

সিভ)। 



অসতসযক্ত সিফ (প্রান) বা অফসত কদযন রম, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদ আদাসজত একটি  বা সতসন 

উসস্থত সেদরন। উক্ত বা কাস্টভ সফবাদগয 

প্রসতসনসধ  ফাাংরাদদ ও বাযদতয ভদে িরািরযত  

সভত্রী রেদন রিাযািারাদনয সফলটি অফসত কদযন।  

বাসত ফদরন রম, সুসনসদ যষ্ট অসবদমাগ থাকদর এফাং 

সফলটি Recorded দর এ সফলদ ব্যফস্থা 

রনওা দফ। রমদতু উচ্চ ম যাদয আইন শৃঙ্খরা 

কসভটিদত সফলটি আদরািনা দদে, রদতু উক্ত 

বায কাম যসফফযণী প্রাসপ্তয য তা সডসজ সফআযদক 

রপ্রযণ কযা দফ এফাং সফলটি গুরুদত্বয াদথ 

সফদফিনা কযদত দফ।  

২। ফাাংরাদদ ও বাযদতয 

ভদে িরািরযত  সভত্রী 

রেদন রিাযািারাদনয 

সফলদ সুসনসদ যষ্ট অসবদমাগ 

থাকদর এ সফলদ ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদত দফ।  

৪.১১ সফবাগী 

ভাভরা 

সনষ্পসত্ত। 

সডসজ, সফআয জানান রম, সফবাগী ভাভরায দ্রুত 

সনস্পসত্তয কাম যক্রভ অব্যাত আদে। জুরাই/২০১৭  

ভাদয রজয ২৮২ টি,  আগস্ট/১৭ ভাদ নতুন 

ভাভরা দদে ৪৬টি, সনষ্পসত্ত দদে ৩৫টি। 

আগস্ট/২০১৭ ভাদয রজয ২৯৩টি। এ সফলদ 

সফস্তাসযত আদরািনা । বাসত ফদরন রম 

ভাভরায সযভাণ বৃসদ্ধ রদদে। সতসন সফবাগী 

ভাভরামূ দ্রুত সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ 

জানান।  

১। সফবাগী ভাভরামূ  

দ্রুত সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ।   

 

 

ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৪.১২ উন্নন 

প্রকল্প 

সযদ যন 

াংক্রান্ত 

বা উন্নন প্রকল্প সযদ যন াংক্রান্ত সফলদ 

আদরািনা । অসতসযক্ত সিফ (উন্নন ও 

সযকল্পনা) জানান রম, উন্নন প্রকল্প সযদ যন 

াংক্রান্ত ০৩ দস্যসফসষ্ট ০৪ টি কসভটি গঠন কযা 

দদে। আগাভী বা দত এ সফলদ অগ্রগসত 

প্রসতদফদন প্রদান কযা দফ।  

১। উন্নন প্রকল্প সযদ যন 

াংক্রান্ত গঠিত কসভটিমূ  

প্রসতভাদ অন্তত: একটি 

কদয উন্নন প্রকল্প 

সফস্তাদয সযদ যন  কযদফ 

এফাং অগ্রগসত প্রসতদফদন 

দাসখর কযদফ। 

 

১। অসতসযক্ত সিফ (উন্নন ও 

সযকল্পনা), রযরথ ভন্ত্রণার।  

 



৪.১৩ অসনষ্পন্ন 

সফল 

বা রযরথ ভন্ত্রণারদয সনকট ফাাংরাদদ 

রযরওদয এফাং ফাাংরাদদ রযরওদয সনকট 

ভন্ত্রণারদয অসনষ্পন্ন  সফলদয তাসরকা উস্থান 

কযা  । বাসত অসনষ্পন্ন সফলমূ দ্রুত 

সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ জানান।  

১। ভন্ত্রণারদয সনকট 

ফাাংরাদদ রযরওদয 

এফাং ফাাংরাদদ 

রযরওদয সনকট 

ভন্ত্রণারদয অসনষ্পন্ন 

সফলগুদরায পৃথক এফাং 

সফস্তাসযত তাসরকা রপ্রযণ 

কযদত দফ। 

 

২। অসনষ্পন্ন সফলমূ 

দ্রুত সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ।  

১। অসতসযক্ত সিফ (প্রান), 

রযরথ ভন্ত্রণার।  

২। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 

৪.১৪ সফসফধ(ক) বা অসতসযক্ত সিফ আইন জানান রম, 

ভন্ত্রণারদয আইন অনুসফবাদগয কাম যক্রদভয াদথ 

ভন্বদয জন্য সডসজ,সফআয-এয দপ্তদয রকান 

কভ যকতযা রনই। রদখা মা রম, গুরুত্বপূণ য ভাভরা 

প্রদাজনী কাগজত্র াংযুক্ত কদয মথাভদ 

াংসিষ্ট উসকর ও অসতসযক্ত সিফ(আইন)-রক 

যফযা কযা  না। পদর গুরুত্বপূণ য ভাভরা 

যকাদযয সফদক্ষ যা । ভন্ত্রণারদয আইন 

অসধাখায কাম যক্রদভয াদথ ভন্বদয রদক্ষয সতসন 

সডসজ, সফআয এয দপ্তদয একজন কভ যকতযাদক দাসত্ব 

প্রদাদনয সফলদ ভতাভত ব্যক্ত কদযন।  

অসতসযক্ত ভাসযিারক (অফকাঠাদভা) ফদরন 

রম,আইন অসধাখায কাম যক্রদভয াদথ ভন্ব 

াধদনয রদক্ষয সযিারক (াংস্থান)-রক দাসত্ব 

প্রদান কযা রমদত াদয। এ সফলদ সফস্তাসযত 

আদরািনা ।  

 

১। ভন্ত্রণারদয আইন 

অসধাখায কাম যক্রদভয 

াদথ ভন্বদয রদক্ষয 

ফাাংরাদদ রযরওদয  

সযিারক (াংস্থান)-এয 

দপ্তযদক দাসত্ব প্রদান 

কযদত দফ।  

১। ভাসযিারক, ফাাংরাদদ 

রযরওদ। 
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