
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয নাভ: ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম আওতাধীন অবধদপ্তয/াংস্থায াংখ্যা : ০৮ (আট) টি 

প্রবতদফদনাধীন ফছয    :  ২০২১-২০২২ প্রবতদফদন প্রস্তুদতয তাবযখ             : ২৬/০৭/২০২২ 

 

০১। প্রাবনক: 

 

 ১.১ কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাদজদট) 

 

াংস্থায স্তয অনুদভাবদত দ পূযণকৃত 

দ 

শূন্যদ ফছযবববিক 

াংযবিত 

(বযদটননকৃত) 

অস্থায়ী দ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ - - - - - 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ 

বফাড ম এফাং এয আওতাধীন 

াংমৄক্ত অবপ (বভাট দ 

াংখ্যা 

২৭০ ১৪৬ 

 

১২৪ -                          : ৭৯   

                                 : 

১    

                        :  ৭  

                     : ১   

      

 

১.২ শূন্যদদয বফন্যা 

 

অবতবযক্ত 

বচফ/তদূর্ধ্ম দ 

বজরা কভ মকতমায দ অন্যান্য ১ভ বেবণয দ ২য় বেবণয দ ৩য় বেবণয দ ৪থ ম বেবণয দ বভাট 

- - ২৪  ৯ ৫৫ ৩৩ ১২১ 

 

১.৩ অতীফ গুরুত্বপূণ ম (strategic) দ শূন্য থাকদর তায তাবরকা (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম মাদা ম্পন্ন/াংস্া প্রধান এফাং 

তদূর্ধ্ম দ): প্রদমাজয  নয়। 

 
১.৪  শূন্যদ পূযদণ ফড় যকদভয বকান ভস্যা থাকদর তায ফণ মনা: প্রদমাজয  নয় 

 

১.৫ অন্যান্য দদয তথ্য 

 

প্রবতদফদনাধীন ফছদয উন্নয়ন ফাদজট বথদক যাজস্ব ফাদজদট স্থানান্তবযত 

দদয াংখ্যা 

প্রবতদফদনাধীন ফছদয উন্নয়ন ফাদজট বথদক যাজস্ব ফাদজদট স্থানান্তদযয 

জন্য প্রবিয়াধীন দদয াংখ্যা 

- - 

 

১.৬ বনদয়াগ ফা দদান্নবত প্রদান 

 

প্রবতদফদনাধীন ফছদয দদান্নবত নতুন বনদয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ মকতমা কভ মচাযী বভাট কভ মকতমা কভ মচাযী বভাট ৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ ০৭ ২০ - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



১.৭ ভ্রভণ/বযদ মণ (দদদ):   

ভ্রভন/বযদ মন  

(বভাট বদদনয াংখ্যা) 

ভন্ত্রী/উদদষ্টা 

 

প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী 

/দোরএয াবদেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

                                  

                            

- -  - 

বফাদড ম বফবাগীয় কাম মারয়, চট্টগ্রাভ 

বযদ মন 

- -  - 

বফাদড ম বনজস্ব জবভ ফান্দযফাদন বযদ মন - -   

                                 - -   

                            

                    

- -   

 

১.৮ ভ্রভণ/বযদ মণ (বফদদদ): 

   
ভ্রভণ/বযদ মন  

(বভাট বদদনয াংখ্যা)  

ভন্ত্রী/উদদষ্টা 

 

প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী /দোরএয াবদেন্ট বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

Women and power: Leadership 

in a new world              

           ১৫-২      ২ ২২ 

- -  - 

 

১.৯ উদযাক্ত ভ্রভদণয য ভ্রভণ বৃিান্ত বযদ মন প্রবতদফদন দাবখদরয াংখ্যা:প্রদমাজয  নয়। 
 

(২) অবডট আবি  

 

২.১. অবডট আবি াংিান্ত তথ্য (০১জুরাই, ২ ২১ বথদক ৩০ জুন, ২০২২ ম মন্ত): 

িবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগ 

মূদয 

নাভ 

অবডট আবি ব্রডীদট 

জফাদফয 

াংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত অবডট আবি বনষ্পবিয 

াংখ্যা 

বজয 

 

ভন্তব্য 

াংখ্যা টাকায 

বযভাণ 

(দকাটি 

টাকায়) 

াংখ্যা টাকায বযভাণ 

(দকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪  ৫ ৬ ৭ 

 ফাাংরাদদ 

কভ মচাযী 

কল্যাণ 

বফাড ম 

 

৪৬ ১০৭.৮১ ৪৬ ৩৮ ২০০৪-২০১২ 

অথ ম ফছদয বভাট 

১০৩.৫৭ বকাটি 

টাকায আবি 

বনেবি দয়দছ। 

৩৮ ৮ ২০০৪-২০১২ অথ ম ফছদয 

বভাট ১০৩.৫৭ বকাটি 

টাকায আবি বনেবি 

দয়দছ। ২  ৪-২০০৮ 

অথ ম ফছদয ৪.২৪ বকাটি 

টাকায আবি বনষ্পবিয 

অদিায় আদছ। 

 

২.২ অতীফ গুরুত্বপূণ ম (strategic) দ শূন্য থাকদর তায তাবরকা (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম মাদা ম্পন্ন/াংস্া প্রধান এফাং 

তদূর্ধ্ম দ): প্রদমাজয  নয়। 

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

 

প্রবতদফদনাধীন অথ ম-ফছদয (২০২১-২০২২) 

ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থামূদ পুবিভূত বভাট বফবাগীয় ভাভরায 

াংখ্যা 

প্রবতদফদনাধীন ফছদয বনষ্পবিকৃত ভাভরায াংখ্যা  অবনষ্পন্ন বফবাগীয় 

ভাভারায াংখ্যা 

 চাকবযচ্যয বত/ 

ফযখাস্ত 

অব্যাবত অন্যান্য দণ্ড  বভাট 

- - - - - - 

 

 

 



৪.          যকায কর্তমক/যকাদযয বফরুদে দাদয়যকৃত ভাভরা (১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত) : 

 

যকাবয ম্পবি/স্বাথ ম যিাদথ ম 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/আওতাধীন 

াংস্থামূ কর্তমক দাদয়যকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এয 

বফরুদে দাদয়যকৃত 

যীট ভাভরায াংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়দনয বিদে যকাদযয 

বফরুদে দাদয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা 

দাদয়যকৃত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত

ভাভরায 

াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

 

৫. ভানফম্পদ উন্নয়ন: 

৫.১ বদদয অবয ন্তদয প্রবিণ (১জুরাই, ২০২১ বথদক ৩০ জুন, ২০২২ম মন্ত): 

প্রবিণ কভ মসূবচয াংখ্যা ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন াংস্থামূ বথদক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা 
১২০  ২৬১ 

 

৫.২ ভন্ত্রণারয় /অবধদপ্তয কর্তমক প্রবতদফনাধীন অথ ম-ফছদয (২০২১-২২) বকান ইন্-াউজ প্রবিদণয  আদয়াজন কযা দয় থাকদর তায 

ফণ মনা: ফাাংরাদদ  কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম এয কভ মকতমা ও কভ মচাযীদদয ৫০ ঘন্টায ইন-াউজ প্রবিণ কবম্পউটায ল্যাদফ প্রবিণ প্রদান কযা 

য়। 

৫.৩ প্রবিণ কভ মসূবচদত কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয অাং গ্রণ ফা ভদনানয়দনয বিদে ফড় যকদভয বকান ভস্যা থাকদর তায ফণন মা: 

প্রদমাজয  নয়। 

৫.৪ ভন্ত্রণারদয় অন্ দা জফ বেবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আদছ বক না; না থাকদর অন্ দা জফ বেবনাং আদয়াজন কযদত ফড় যকদভয বকান 

অসুবফধা আদছ বক না: অন্ দা জফ বেবনাংএয ব্যফস্থা আদছ। 

৫.৫ প্রবতদফদনাধীন ভাদ প্রবিদণয জন্য বফদদ গভনকাযী কভ মকতমায াংখ্যা: প্রদমাজয  নয়। 

(৬) ববভনায/ওয়াকম াংিান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন, ২০২২ ম মন্ত) 

বদদয অবয ন্তদয ববভনায/ওয়াকমদয াংখ্যা ববভনায/ওয়াকমদ অাংগ্রণকাযীদদয াংখ্যা 
১ ২ 

 ৪ ১২  

 

(৭) তথ্য প্রমৄবক্ত ও কবম্পউটায স্থান 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূদ 

কবম্পউটাদযয বভাট াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূদ 

ইন্টাযদনট সুবফধা 

আদছ বকনা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/

াংস্থামূদ ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

বভাট াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূ

ব ওয়ান (WAN) সুবফধা 

আদছ বকনা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূদ 

কবম্পউটায প্রববিত জনফদরয াংখ্যা 

কভ মকতমা কভ মচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৫ আদছ আদছ আদছ ৩১ ৬২ 

 

(৮) প্রবতদফদনাধীন অথ ম-ফছদয ম্পাবদত উদেখদমাগ্য কাম মাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কট: ফাাংরাদদ 

কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম (তবফরমূ বযচারনা ও যিণাদফিণ)বফবধভারা, ২০০৬ এয আাংবক াংদাধন কযা দয়দছ। 

৯.১ প্রবতদফদনাধীন অথ ম-ফছদয ম্পাবদত উদেখদমাগ্য কাম মাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন কদয থাকদর তায তাবরকা: 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম (তবফরমূ বযচারনা ও যিণাদফিণ)বফবধভারা, ২০০৬ এয আাংবক াংদাধন কযা দয়দছ। 



৯.২ প্রবতদফদনাধীন অথ মফছদয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ম/উদেখদমাগ্য কাম মাফবর: 

 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময ২০২১-২০২২ অথ মফছদযয কাম মাফরী বনম্নরূ: 

(ক) ভাবক কল্যাণ বাতা: যকাবয ও তাবরকাভূক্ত স্বায়ত্বাবত াংস্থায অিভ ও কভ মযত অফস্ায় বকান কভ মকতমা 

কভ মচাযী মৃতুফযণ কযদর তায বযফাযদক অনবধক ১৫ (দনয) ফছয এফাং কভ মকতমা কভ মচাযী অফয প্রাবপ্তয য ১০ ফছয অবতিান্ত 

ওয়ায পূদফ ম মৃতুয ফযণ কযদর মৃতুয য তাবযখ দত ১০ ফছদযয অফবষ্ট ভয় ম মন্ত দফ মাচ্চ ২,০০০/- (   াজায) টাকা াদয 

ধাযাফাবকবাদফ ভাবক কল্যাণ বাতা প্রদান কযা য়। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও 

উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৬৩,৩৭,৮১,৯৩৩/- ৫০,২৩,০০,১৭৬/- ৩,৯৭৩ এফাং পূফ ম দত চরভান ৩৪,১৮২ জন দভাট ৩৮,১৫৫ 

জন, চরবত ফছয ২,৫৩৪টি কাদড ময বভয়াদ বল দয়দছ। 

(খ) বফদল াায্য (বচবকৎা, বিাবৃবি এফাং দাপন/অদন্তয বষ্টবিয়া): যকাবয ও তাবরকাভূক্ত স্বায়ত্বাবত াংস্থায় কভ মযত, 

অফযপ্রাপ্ত, মৃত কভ মকতমা কভ মচাযীয বনজ ও বযফাদযয দস্যদদয জন্য প্রবত অথ মফছদয একফায বচবকৎা অনুদান বদয়া য়। যকাবয 

ও তাবরকাভূক্ত স্বায়ত্বাবত াংস্থায মৃত, অিভ ও অফযপ্রাপ্ত কভ মকতমা কভ মচাযীয অনবধক দু’ন্তানদক নফভ বেবণ বথদক দফ মাচ্চ 

ম মাদয় অধ্যয়দনয জন্য ফছদয একফায বনবদ মষ্ট াদয বিাবৃবি প্রদান কযা য়। যকাবয ও তাবরকাভূক্ত স্বায়ত্বাবত াংস্থায মৃত, 

অিভ ও অফযপ্রাপ্ত কভ মকতমা কভ মচাযীয ও তাদদয বযফাদযয বকান দদস্যয মৃতুয য বিদে ফ মাকুদল্য ৩০,০০০/- 

দাপন/অদন্তয বষ্টবিয়ায অনুদান ফাফদ প্রদান কযা দে। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও 

উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৪০,৩৬,৭৮,৬০০/- ৩৭,৭৪, ৭,৮৯৬/- ২১,২৫৭ জন 

(গ) বদদ ও বফদদদ জটির ও ব্যয়ফহুর বযাদগয বচবকৎা      :  স্বল্প আদয়য কভ মযত যকাবয কভ মকতমা, 

কভ মচাযীয বনদজয বদদ/বফদদদ জটির ও ব্যয়ফহুর বযাদগয বচবকৎায় চাকুযী জীফদন এক ফা একাবধক ফাদয দফ মাচ্চ ২ (দুই) রাখ 

টাকা আবথ মক অনুদান প্রদান কযা য়। যকাবয কভ মকতমা কভ মচাযীদদয অায় অফস্থায় এ াায্য প্রদান যকাদযয একটি ভৎ 

উদযাগ। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২   ৪৫,  ,০০,০০০/- ৩ ,৪৬, ৭,   /- ১,৮৭৫ জন 

 (ঘ) বমৌথফীভায এককারীন অনুদান: যকাবয ও তাবরকাভূক্ত স্বায়ত্বাবত াংস্থায় চাকবযযত অফস্থায় বকান কভ মকতমা 

কভ মচাযীয মৃতুয  দর তায বযফাযদক উক্ত কভ মচাযীয ফ মদল প্রাপ্ত ভাবক মূরদফতদনয ২৪ (চবি) ভাদয ভবযভাণঅথ ম ফা অনূধ ম 

২ (দুই) রাখ টাকা বমৌথফীভায এককারীন অনুদান বদদফ প্রদান কযা য়। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য 

বাফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৭৯,৫৭,৮৩,০০০/- ৭২,৯১,৬৫,২৪২/- ৩,৯৩৪জন 

(ঙ) বিাবৃবি:  প্রজাতদন্ত্রয ১৩ বথদক ২০ বগ্রদডয কভ মযত যকাবয কভ মচাযীদদয অনবধক দু’ন্তানদক ৬ষ্ঠ বেবণ বথদক দফ মাচ্চ 

ম মাদয় অধ্যয়দনয জন্য ফছদয একফায বিাবৃবি বদয়া য়। এ কভ মসূবচ ১৩ বথদক ২০ বগ্রদডয কভ মচাযীদদয বছদর বভদয়দদয বিায় 

বফদল অফদান যাখদছ। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ২৬, ২৭, ৯ , ৫৪৩/- ২৬, ১৯, ৪৫,  ৯৩/- ৬ , ৭৩    

(চ) োপফা কভ মসূবচ: োপফাদ মাতায়াদতয জন্য ফড়ফাদ প্রবত বকদরাবভটাদয ৫০ য়া ও বভবনফাদ ১০০ য়া াদয 

বাড়া আদায় কযা য়। এ কভ মসূবচয অধীদন ফতমভাদন চরভান ৭৬টি ফাদয ভদধ্য ৫০টি যকাদযয এফাং ২৬টি বফআযটিব দত 

বাড়াকৃত ফা যদয়দছ। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ১৬,৭ ,৯ ,   /- ১০,৬৫,৩০,৫৫৮/- ৬৯৯৭ জন 

(ছ) দাপন/অদন্তয বষ্টবিয়া:  যকাবয কভ মচাযীয বনজ ও  বযফাদযয দস্যদদয মৃতুয য বিদে দাপন/অদন্তয বষ্টবিয়ায জন্য 

৩০,০০০/- (বে াজায) টাকা অনুদান ফাফদ প্রদান কযা দে। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও 

উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ১ ,৬২,৬ ,   /- ৭,৫৬,৭৩, ০০/- ৩, ২৮জন 
 



(জ) ক্লাফ/কবভউবনটি বন্টায:  যকাবয কভ মকতমা কভ মচাযীদদয আফাবক এরাকায় তাদদয দ্বাযা বযচাবরত ক্লাফ/কবভউবনটি 

বন্টাযদক এফাং নতুন ক্লাফ/কবভউবনটি বন্টাযস্থাদনয জন্য প্রবত ফছয আবথ মক অনুদান ফযাদ্দ বদয়া য়। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ 

জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম উকাযদবাগী ক্লাফ/কবভউবনটি বন্টাদযয াংখ্যা 

২০২১-২০২২  ৫২,  ,   /- ১৯,৩০,০০০/- ৩   
 

(ঝ) ফাবল মক িীড়া প্রবতদমাবগতা:  ঢাকা ভানগযী ও বফবাগীয় ম মাদয় ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফবযার, বদরট ও 

যাংপুদয কভ মযত যকাবয কভ মকতমা কভ মচাযী ও তাদদয ন্তানদদয জন্য প্রবত ফছয িীড়া প্রবতদমাবগতায আদয়াজন কযা দয় থাদক। ০১ 

জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম প্রবতদমাগীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ১,০৪,০০,০০০/- ৯৮,৭১,৬২৪/- ২,৩৪২    

(ঞ) ভবরা কাবযগবয প্রবিণ বকন্দ্র: যকাবয কভ মকতমা কভ মচাযীদদয ওয বনব মযীর ভবরাদদযদক কভ মমূখী বিায় 

ববিত কদয আত্মবনবমযীর কযায রদিয  ঢাকা ভানগযী, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা ও ফবযাদর ভবরা কাবযগবয প্রবিণ বকদন্দ্র 

কবম্পউটায, গ্রাবপক্স বডজাইন, বদিটাবযদয়র াইন্স, বরাই, এভব্রয়ডাবয, উরবুনন বকা ম চালু আদছ। প্রবিণ বকন্দ্রমূদ যকাবয 

কভ মকতমা কভ মচাযীদদয স্ত্রী ও কন্যাগণ প্রবিণ গ্রণ কদয বফববন্ন যকাবয/আধাযকাবয ও স্বায়ত্বাবত প্রবতষ্ঠাদন চাকবয বনদয় এফাং 

বনদজ আত্মকভ মাংস্থাদনয ভাধ্যদভ তাযা াভাবজকবাদফ প্রবতষ্ঠা রাব কযদছ বতভবন বযফাদয আবথ মক স্বেরতা আনয়দন ভূবভকা 

যাখদছ। বকন্দ্রগুদরায বযচারনায় ৪৭টি দ যদয়দছ। ০১ জুরাই ২০২১ বথদক ৩০ জুন ২০২২ ম মন্ত আয়-ব্যদয়য বাফ ও 

উকাযদবাগীয াংখ্যা বনম্নরূ: 

অথ মফছয ফাদজট ফযাদ্দ ব্যবয়ত অথ ম প্রবিণাথীয াংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৪,২১,৩৬,১৩৫/- ২,৮৫,১৪,২০৭/- ৯৫৩ জন 

০২। ২০২২-২৩ অথ মফছদয গৃীতব্য কভ মবযকল্পনা;  

 স্থায়ী আদয়য উৎ সৃবষ্টয উদদ্দদে ঢাকাস্থ বদরকুায় বফাদড ময ৩ বফঘা ১৫ কাঠা জবভদত ১২ তরা বফন                      

             

 চট্টগ্রাদভয আগ্রাফাদস্থ কবভউবনটি বন্টাদযয (কল্যাণ বকন্দ্র) স্থদর ফহুতর বফন                           

 কুয়াকাটায় ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময বযে াউজ কাভ বযদাট ম বনভ মাদণয রদিয  জবভ রীজ গ্রণ এফাং জবভদত ীভানা 

প্রাচীয বনভ মাণ;   

 ভবতবঝর ভবরা কাবযগবয প্রবিণ                                                ; 

                                                                                       

                                                                                               

         ৪ ৩৩                         ; 

 জটির ও ব্যয়ফহুর বযাদগয বচবকৎা অনুদাদনয আদফদন অনরাইদন গ্রণ; 

 াধাযণ বচবকৎা অনুদাদনয আদফদন অনরাইদন গ্রদণয াইরট প্রবিয়া ফাস্তফায়ন (প্রধান কাম মারয়); 

 োপফাদ মাতায়াদতয জন্য টিদকট প্রদান কাম মিদভয অনরাইন ব্যফস্থানা (ই-টিদকটিাং) চালু; 

 কভ মচাযীয বযফাদযয বনব মযীর ভবরাদদয জন্য প্রধান কাম মারদয়  ভবতবঝরস্থ প্রবিণ      ২টি নতুন প্রবিণ বকা ম 

চালুকযণ। 



০৩। SDG – এয রিয মূ অজমদন গৃীত কভ মবযকল্পনা (মবদ থাদক); প্রদমাজয  নয়। 

০৪। আন্তজমাবতক াংস্থামূদয দঙ্গ বদ্বাবিক আদরাচনা/ভদঝাতা স্মাযক/চ্যবক্ত এফাং বফদদবক পদয অবজমত পরতায 

বফফযণ (মবদ থাদক); প্রদমাজয  নয়। 

০৫। দপ্তয/াংস্থামূদয উন্নয়দনয ববফষ্যৎ বযকল্পনা ও কাম মিদভয বফফযণ (মবদ থাদক); প্রদমাজয  নয়। 

                                        ১২          ২                                         

                                  

 চট্টগ্রাদভয আগ্রাফাদস্থ কবভউবনটি বন্টাদযয (কল্যাণ বকন্দ্র) স্থদর ফহুতর বফন                               

                    ; 

 কুয়াকাটায় ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময বযে াউজ কাভ বযদাট ম বনভ মাদণয রদিয  জবভ রীজ গ্রণ এফাং জবভদত 

ীভানা প্রাচীয বনভ মাদণয উদযাগ বনয়া দয়দছ;  

 ভবতবঝর ভবরা কাবযগবয প্রবিণ                                                        ; 

                                                                                               

         ৪ ৩৩                                                                  

 

০৬। শৃঙ্খরাজবনত ও দূনীবত প্রবতদযাদধ গৃীত কাম মিভ (মবদ থাদক): 

 বটিদজন চাট মায-এ                বনধ মাবযত                            দে; 

                                                         ibas++                    employee 

verification          

 বফাপ্রাথীয নাদভ বমৌথফীভায এককারীন অনুদান, জটির ও ব্যয়ফহুর বযাদগয বচবকৎা অনুদান, াধাযণ বচবকৎা      , 

বিাবৃবি, দাপন অনুদান এয ভঞ্জুবযকৃত অথ ম বফাপ্রাথীয ব্যাাংক বাদফ EFT এয ভাধ্যদভ যাবয বৌৌঁদছ বদয়া দে;  

 GRS এফাং NIS এয ফাস্তফায়ন; 

 আদফদনকাযীদক অবপদ visit শূদন্যয বকাঠায় নাবভদয় আনা দয়দছ। 

০৭। ই-গবদন মন্স/ইদনাদবন বফলদয় গৃীত কাম মিভ:  

 “    -        -                   ” াংিান্ত ইদনাদবন উদযাগ ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। 

                                                                                                    

                                                                                       ৪         

          ১                                                                          

(Service Simplification Software) ১৫ ১২ ২ ২১                        

                      –  ১  ৭ ২ ২১                                                                  

৭৫          প্রা        

                       - 

  ১  ৭ ২ ২১                                      ৭৫                                          

                                                                                           ৬৭ 

                         

 ২৭/ ১/২ ২২                            ৭৫                                      ১ ,   /-    

    ৩ ,   /-                     ; 

         -  ১  ৭ ২ ২১                                      ৭৫                              ২        ৯  

                                                                              ৬৭                  

       

 “                                ”                         ২        স্বাস্থয  অবধদপ্তদযয স্থায়ী বভবডদকর 

বফাড ম             মাচাই ফাছাই কবভটি)           ১৩  ৯ ২ ২১                                 ১       

 ঠ           ”                                                                               

       



                /                 ১ / ৪/২ ২২                                        

০৮। কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয কল্যাদণ গৃীত কাম মিভ: ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময প্রধান কাম মারয় দত 

আদফদনকাযীগণদক আদফদন গ্রদণয ডাদয়বয নম্বয ও তাবযখ, আদফদদন আবি/ত্রুটি থাকদর তা জাবনদয় এফাং আদফদন অনুদভাদদনয 

বফলয়টি তাদদয (বফাপ্রাথীয) বভাফাইর বপাদন SMS এয ভাধ্যদভ জানাদনা দে। বফাপ্রাথীয নাদভ বমৌথফীভায এককারীন অনুদান, জটির 

ও ব্যয়ফহুর বযাদগয বচবকৎা অনুদান, াধাযণ বচবকৎা, বিাবৃবি, দাপন অনুদান এয ভঞ্জুবযকৃত অথ ম বফাপ্রাথীয ব্যাাংক বাদফ EFT 

এয ভাধ্যদভ যাবয বৌৌঁদছ বদয়া দে। 

০৯। তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯-এয আদরাদক গৃীত কাম মিভ (তথ্য যফযাদয বভাট আদফদদনয াংখ্যা, 

যফযাকৃত তদথ্যয াংখ্যা এফাং তথ্য কবভন ফযাফয দাদয়যকৃত আবদরয াংখ্যা ইতয াবদ); ২০২১-২০২২ অথ মফছদয 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ম  তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এয আদরাদক তথ্য যফযাদয জন্য ০৪      টি আদফদন াওয়া বগদছ 

এফাং ০৪     টি আদফদদনয জফাফ প্রদান কযা দয়দছ। 

১০। ভাঠ ম মাদয়য ফাস্তফাবয়ত উদেখদমাগ্য কাম মিভ (গণপূতমবফবাগ/স্থানীয় যকায বফবাগ, দুদম মাগ ব্যস্থানা ও োণ 

ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফাস্তফাবয়ত প্রকল্প ব্যতীত):  

 চট্টগ্রাদভয আগ্রাফাদস্থ কবভউবনটি বন্টাদযয (কল্যাণ বকন্দ্র) স্থদর ফহুতর বফন                               

                    ; 

 কুয়াকাটায় ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ময বযে াউজ কাভ বযদাট ম বনভ মাদণয রদিয    ৬৯     জবভ রীজ গ্রণ 

এফাং জবভদত ীভানা প্রাচীয বনভ মাদণয উদযাগ বনয়া দয়দছ। এ কাদজয জন্য                               

    ; 

 

১১। প্রবতদফদদন উদেখ কযায ভদতা অন্য বকান বফলয়: 

“কল্যাণ বাতা, বমৌথফীভা ও দাপন অনুদান একীভুত কদয ১টি পযদভয আদফদন গ্রণ এফাং ১ জন বযচারদকয অধীদন এক 

াদথ অনরাইদন আদফদন গ্রণ ও অনুদভাদন।  

১২। ফাবল মক প্রবতদফদদন মুদ্রদণয জন্য ছবফ (মবদ থাদক): 
 

 
২ ২১-২২                                              

 
 ২ ২১-২২                                             
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