ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়
প্রান-১ াখা
উদ্যেশ্যাফর ীঃ
“জেন্ডায ভতাহবহিক ভাে ও সুযহিত হশু” রুকল্প এফং ‘নায ও হশুয অহধকায প্রহতষ্ঠা জরাতধাযায় ম্পৃক্তকযণ’ অহবরি হনদ্যয় ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় হফহবন্ন
উন্নয়ন ও েনকল্যাণমূরক কাে কদ্যয মাদ্যে। ভন্ত্রণারদ্যয়য আযদ্ধ উদ্যেশ্যাফর আদ্যযা দিতা ও াপদ্যল্যয দ্যে াধন কযায রদ্যিে ম যাপ্ত কভযকতযা-কভযচায দ্যদয কভযদিতা ও
জাগত জ্ঞান দ্বাযা দি ব্যফস্থানায় এ ভন্ত্রণারয় হনযরবাদ্যফ কাে কযদ্যে।

০২.

০৩.

ভন্ত্রণারদ্যয়য কাম যক্রদ্যভ গহত রতা
আনয়দ্যনয রদ্যিে যুদ্যগাদ্যমাগ
হফহবন্ন/আইন/হফহধভারা/ন হত প্রণয়ন ,
আইহটি হবহিক কভযদিতা ও
জাগত জ্ঞান বৃহদ্ধ
, ফাহল যক
কভযম্পাদন চুহক্ত,োত য় শুদ্ধাচায
জকৌর, অহবদ্যমাগ প্রহতকায ব্যফস্থানা
ও এহডহে ফাস্তফায়ন এফং ঞ্চফাহল যক
হযকল্পনায় হফধৃত হফলয়াহদ যকায
কতযক ভয় ভয় গৃ ত ংস্কাযমূরক
কাম যক্রভমূ ম্পাদদ্যনয
রদ্যিে
াংগঠহনক কাঠাদ্যভা ারনাগাদকযদ্যণ
নতুন াখা গঠদ্যন দ সৃেন।
সৃেনকৃত দ ফেযহবহিক ফেযহবহিক দ ংযিদ্যণ হনধ যাহযত
ংযিণ ।
ভদ্যয় নহথ উস্থান। েনপ্রান ও
অথ য ভন্ত্রণারদ্যয়য ম্মহত গ্রণ।
দ স্থায় কযণ
যকাহয হনদ্যদ যনা অনুয জণ দ
স্থায় কযজণ প্রদ্যয়ােন য় তথ্য ংগ্র।
নতুন দ সৃেন

কযণ য়

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১
ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয

১ভ

২য়

৩য়

২০১৯

াংগঠহনক কাঠাদ্যভা
ারনাগাদকযদ্যণ প্রস্তাহফত
কাঠাদ্যভা প্রস্তুত নহথ
উস্থান। েনপ্রান ও অথ য
ভন্ত্রণারদ্যয় প্রস্তাফ জপ্রযণ।

প্রান১ াখা

-

-

-

অনুদ্যভাদন জদ্যল হেও
োহযকযণ

প্রান১ াখা

∙

∙

∙

আদ্যদ োহযকযণ

প্রান১ াখা

-

১ভ
েনপ্রাদ্যন
জপ্রযণ

কভযদ্যকৌর

২০২০
-

২০২১
-

দ ঘ যদ্যভয়াদ
০৫
ফেয

ভন্তব্য

২০২২-২৬

২য়
অথ য ভন্ত্রণারদ্যয়
জপ্রযণ (ব্যীঃহনীঃ)

০১.

ন হতগত উদ্যেশ্য

অথ
৩য় য
ভন্ত্রণারদ্যয়
জপ্রযণ
(ফাস্তীঃ)

ক্র.

চরভান

-

-

-

∙

-

-

-

ক্র.

০৪.
০৫.

০৬.

ন হতগত উদ্যেশ্য

েনফর স্থায় কযণ
ভন্ত্রণারদ্যয়য কভযকতযাকভযচায দ্যদয গৃ হনভযাণ/গৃ
জভযাভত/ জভাটয াইদ্যকর/
জভাটয গাড় / কহম্পউটায
ইতোহদ অহগ্রভ প্রদান ।
জপাকার দ্যয়ন্ট কভযকতযা
ভদ্যনানয়ন

০৭.

শূন্য দ পূযণ

০৮.

দ্যদান্নহত

কভযদ্যকৌর

প্রাপ্ত আদ্যফদন নহথদ্যত উস্থান

কযণ য়

আদ্যদ োহযকযণ

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১
ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয

১ভ

২০১৯

২য়

৩য়

২০২০

প্রান১ াখা

২০২১

দ ঘ যদ্যভয়াদ
০৫
ফেয

ভন্তব্য

২০২২-২৬

চরভান

ফাদ্যেট ফযাদ্যেয জপ্রহিদ্যত অথ য
কহভটিয সুাহযদ্যয জপ্রহিদ্যত
হফবােন/আদ্যফদন আহ্বান , কহভটিয চাহত অহগ্রদ্যভয ভঞ্জুয আদ্যদ
বা আহ্বান ।
োহযকযণ

প্রান১ াখা

োহযকৃত আদ্যদ অনুযদ্যণ নতুন
প্রস্তাদ্যফয জপ্রহিদ্যত পুনযায় নহথ
উস্থান ।
সৃেনকৃত নতুন দ ও অন্যান্য কাযদ্যণ
সৃষ্ট শূন্য দ পূযদ্যণ হডহহ কহভটিয
যকাহয হনদ্যদ যনা অনুযণ

আদ্যদ োহযকযণ

প্রান১ াখা

∙

-

-

-

-

-

-

-

প্রদ্যমােে জিদ্যে (১ভ ও ২য়)
জেন য শূন্য দ পূযদ্যণয
হনহভি ফাংরাদ্যদ যকাহয
কভয কহভন হচফারয়-জত
প্রস্তাফ জপ্রযণ/ ৩য় ও ৪থ য
জেন য শূন্য দ পূযদ্যণ হডহহ
কহভটিয বা আহ্বাদ্যনয
ভাধ্যদ্যভ প্রদ্যয়ােন য় উদ্যোগ
গ্রণ।
(ক) ২য় জথদ্যক ১ভ অথফা ৩য়
জথদ্যক ২য় জেন দ্যত দ্যদান্নহতয
রদ্যিে প্রাথীয কর
কাগেে দ্যদান্নহতয
প্রস্তাফ ফাংরাদ্যদ যকাহয কভয
কহভন হচফারদ্যয় জপ্রযণ।
(খ) ৪থ য জথদ্যক ৩য় জেণ দ্যত
দ্যদান্নহতয রদ্যিে হডহহ বা
আহ্বান।

প্রান১ াখা

-

-

∙

-

-

-

-

-

প্রান১ াখা

-

∙

-

-

-

-

-

হপডায দধায দ্যদয জমাগ্যতা অেযন
াদ্যদ্যি ০৩(হতন) ভা পূফ য জথদ্যক
প্রদ্যয়ােন য় তথ্য ংগ্র কযণ

∙
চরভান

-

ক্র.

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

০৯.

PRL/ জনন ভঞ্জুয

১০.

উচ্চতয জস্কর/হদ্যরকন
জগ্রড

১১.

ম্মান বাতা প্রদান

১২.

প্লাউ এয হনদ্যয়াগহফহধ
চূড়ান্তকযণ

১৩.

শুদ্ধাচায চচ যায কভযহযকল্পনা ভহন্ত্রহযলদ জথদ্যক প্রাপ্ত েক অনুমায়
প্রণয়ন ও শুদ্ধাচায পুযস্কায
কাম যক্রভ গ্রণ এফং পুযস্কায প্রদাদ্যনয
প্রদান।
েন্য কভযচায ভদ্যনানয়ন/ফাোইকযণ

কভযকতযা-কভযচায দ্যদয PRL তাহরকা
ারনাগাদ কযণ। PRL এ গভদ্যণয
হনধ যাহযত ভয় ভায ০২(দুই) ভা পূদ্যফ য
নহথ উস্থান ।
প্রাহপ্ত াদ্যদ্যি তাহরকা
ারনাগাদকযণ।

কযণ য়

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১
ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয

১ভ

২য়

৩য়

২০১৯

২০২০

দ ঘ যদ্যভয়াদ
০৫
ফেয

ভন্তব্য

হনধ যাহযত ভদ্যয়য ভদ্যধ্য ছুটি
ভঞ্জুয  ছুটি নগদায়দ্যনয
ভঞ্জুয আদ্যদ োহয কযণ।

প্রান১ াখা

∙

-

-

-

-

২০২১
-

হনধ যাহযত ভদ্যয়য পূদ্যফ য
প্রদ্যয়ােন য় কাগেে
ংগ্রকযণ ও নহথদ্যত
উস্থান।
নহথ অনুদ্যভাদন জদ্যল হেও
োহযকযণ।

প্রান১ াখা

∙

∙

∙

-

-

-

-

-

প্রান১ াখা

-

∙

-

-

-

-

-

-

প্রান১ াখা

-

-

-

∙

-

-

-

প্রান১

-

∙

ম্মান বাতা প্রদাদ্যনয রদ্যিে অথ য ফেয
জল ওয়ায ০১ (এক) ভা পূদ্যফ য
জমাগ্য কভযকতযা- কভযচায দ্যদয তাহরকা
প্রস্তুতকযণ।
হনদ্যয়াগহফহধ য িা-হনয িা কযণ।
য িাদ্যন্ত মথামথ কতযি
ফযাফয উস্থান।
ভহন্ত্রহযলদ জথদ্যক প্রাপ্ত ে
নহথদ্যত উস্ান।

-

-

২০২২-২৬
-

-

প্রান-২ াখা
ক্রহভ
ক

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

দাহয়ত্ব

ফাহম যক চাহদা
হনরুন কদ্যয ক্রদ্যয়য
ব্যফস্া গ্রণ।
গাড় , পোক্স, পদ্যটাকহয়ায,
অহতহযক্ত চাহদা
কহম্পউটায, এহ, হপ্রন্টায ক্রয় ও হনরুন কদ্যয
টিওএন্ডইভূক্তকযণ।
টিওএন্ডইভূক্ত কযায
ব্যফস্া গ্রণ।
কর প্রকায পযভ এোন্ড
ফযাে জভাতাদ্যফক
জেনায ক্রয়, যকায দপ্তয
চাহদা প্রস্তুত কদ্যয
দ্যত ংগ্র ও হফতযণ ।
পযভ এোন্ড
জেনায অহপদ্য
জপ্রযণ
কর প্রকায দাওয়াত কাড য, ঈদ প্রাপ্যতা জভাতাদ্যফক
কাড য, নফফদ্যল যয কাড য এফং
কাড য প্রস্তুদ্যতয
হবহেটিং কাড য মুদ্রণ।
ব্যফস্া গ্রণ।
ভাইদ্যক্রাফা ব্যফাযকায
ভাইদ্যক্রাফা
কভযকতযাদ্যদয হনকট দ্যত বাড়া
ব্যফাযকায দ্যদয
আদায় ও ব্যাংদ্যক েভাকযণ।
তাহরকা ারনাগাদ
কযণ।

প্রান২ াখা

৬

গাড় য জ্বারান ইসুে, হফর
হযদ্যাধ ও রগ ফহ ংযিণ।

৭

হচফারদ্যয়য গাড় প্রদ্যফদ্যয
হেকায ংগ্রকযণ।

১
২

৩

৪
৫

কর প্রকায ক্রয় ও জভযাভত
ংক্রান্ত কাে।

হনরুহত চাহদা জভাতাদ্যফক
ক্রদ্যয়য েন্য জটন্ডায/জকাদ্যটন/
যাহয ক্রদ্যয়য ব্যফস্া গ্রণ।
হনরুহত চাহদা জভাতাদ্যফক
টিওএন্ডইভূক্তকযজণ েনপ্রান
ভন্ত্রণারদ্যয় অতীঃয অথ য হফবাদ্যগ
প্রস্তাফ জপ্রযণ।
হনরুহত চাহদা জভাতাদ্যফক
পযভ এোন্ড জেনায অহপ
দ্যত পযভ এোন্ড জেনায
ংগ্র ও ংহিষ্ট দপ্তয/াখায়
হফতযণ।
জকাদ্যটন/যাহয চাহদা
জভাতাদ্যফক কাড য মুদ্রণ কদ্যয
যফযা।
ারনাগাদ তাহরকা জভাতাদ্যফক
ভাইদ্যক্রাফা ব্যফাযকায দ্যদয
হনকট দ্যত ভয়ভত হফর আদায়
কদ্যয চারাদ্যনয ভাধ্যদ্যভ যকায
জকালাগাদ্যয েভাকযণ।
প্রদ্যয়ােন য়তা হনরুন প্রদ্যয়ােন অনুাদ্যয হফহধ
কদ্যয জ্বারান ইসুে
জভাতাদ্যফক জ্বারান ইসুে, হফর
এফং হফর হযদ্যাধ
হযদ্যাধ এফং রগ ফহ ংযিণ
কযণ।
কযণ।
হচফারদ্যয়য গাড়
চাহদা প্রাহপ্ত াদ্যদ্যি হনধ যাহযত
প্রদ্যফদ্যয হেকাজযয পযদ্যভ প্রস্তাফ জপ্রযদ্যণয ভাধ্যদ্যভ
জভয়াদপূহতযয আদ্যগ েনহনযািা হফবাগ দ্যত হেকায
হেকায ংগ্রদ্য
ংগ্রদ্যয ব্যফস্া গ্রণ
দদ্যি গ্রণ।

স্বল্পদ্যভয়াদ
(১ ফেয)
১ভ
✓

২য়
✓

দ ঘ যদ্যভয়াদ
(৫ ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ
(৩ ফেয)
৩য়
✓

প্রান২ াখা

১ভ

✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

২য়

✓

৩য়

✓

১ভ

২য়

ভন্তব্য
৩য়

ক্রহভ
ক
৮

৯

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কি জভযাভত, বফদুেহতক
প্রাপ্ত চাহদাদ্যেয
ংদ্যমাদ্যগয েন্য
ংহিষ্টদ্যদয হবহিদ্যত কি
দপ্তদ্যয ে দ্বাযা জমাগাদ্যমাগ কযা। জভযাভত, বফদুেহতক
ংদ্যমাদ্যগ ব্যফস্া
গ্রণ।
পাহন যচায ক্রয় ও জভযাভতকযণ।
হফহবন্ন াখায
চাহদা হনরুন কযা
ক্রয়/জভযাভদ্যতয
ব্যফস্া গ্রণ।
অহগ্রভ উদ্যিারন
কযা এফং
মথাভদ্যয় ভন্বদ্যয়
ব্যফস্া গ্রণ।
ভান স্বাধ নতা ও
োত য় হদফ এফং
হফেয় হদফ
ংক্রান্ত কাদ্যেয
েন্য প্রস্তুহত জনয়া।
অহডট কাদ্যে অহডট
টিভদ্যক াহফ যক
দ্যমাহগতায়
ব্যফস্া জনয়া।

কযণ য়

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(১ ফেয)
১ভ
✓

২য়
✓

৩য়
✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

কি জভযাভত, বফদুেহতক
ংদ্যমাদ্যগয েন্য গণপূতয হফবাদ্যগয
াদ্যথ তাৎিহণক ে জমাগাদ্যমাগ
কযা।

প্রান২ াখা

হনরুহত চাহদা জভাতাদ্যফক
ক্রয়/জভযাভদ্যতয েন্য হহআয
২০০৮ অনুমায় জটন্ডায/
জকাদ্যটন/ যাহয ক্রদ্যয়য
ব্যফস্া গ্রণ।
বায উহস্ত দস্যদ্যদয
আপ্যায়দ্যনয েন্য অহগ্রভ উদ্যিারন
কযা এফং খযচকৃত অথ য
মথাভদ্যয় ভন্বয় কযা।
মুহক্তযুদ্ধ হফলয়ক ভন্ত্রণারদ্যয়য
হনদ্যদ যনা জভাতাদ্যফক হদফ
ারদ্যন প্রদ্যয়ােন য় ব্যফস্া গ্রণ
কযা।

১০

হফহবন্ন বায অহগ্রভ উদ্যিারন ও
ভম্বয়।

১১

ভান স্বাধ নতা ও োত য় হদফ
এফং হফেয় হদফ ংক্রান্ত কাে।

১২

যকায অহডট টিভদ্যক াহফ যক
দ্যমাহগতা কযা।

অহডট টিদ্যভয চাহদা জভাতাদ্যফক
প্রদ্যয়ােন য় কাগেে
যফযা প্রদ্যয়ােন য়
দ্যমাহগতা কযা।

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

১৩

অহপ জে ফযাে
ংক্রান্ত কভযকতযা/কভযচায দ্যদয চাহদা জভাতাদ্যফক প্রাপ্যতা অনুমায়
অহপ জে ফযাদ্যেয েন্য গণপূতয
কাে এফং কভযকতযা/ কভযচায দ্যদয েন্য অহপ জে
প্রদ্যয়ােন হনরুন
ভন্ত্রণারয়/আফান হযদপ্তদ্যয ে
কি ফযাে ।

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

১৪

ংফাদে যফযা, ফই ক্রয়
এফং হফর হযদ্যা জধয ব্যফস্া
গ্রণ

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

কযা।

জমাগাদ্যমাগ অব্যাত যাখা।

ংফাদে ও ফই
এয প্রাহধকায ও
চাহদা হনরুন
কদ্যয ব্যফস্া গ্রণ।

প্রাহধকায ও চাহদা জভাতাদ্যফক
যফযা এফং মথাভদ্যয় হফর
হযদ্যাদ্যধ ব্যফস্া গ্রণ।

দ ঘ যদ্যভয়াদ
(৫ ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ
(৩ ফেয)
১ভ

২য়

৩য়

১ভ

২য়

ভন্তব্য
৩য়

ক্রহভ
ক

ন হতগত উদ্যেশ্য

১৫

ভন্ত্রণারদ্যয়য হচঠি-ে গ্রণ ও
জপ্রযণ ংক্রান্ত কাম যাহদ।

১৬

তথ্য অহধকায আইদ্যনয
আওতাধ ন কাে।

১৭

হটিদ্যেন চাট যায ংক্রান্ত কাম যাহদ।

১৮

অহবদ্যমাগ প্রহতকায ব্যফস্থা
(GRS)।

কভযদ্যকৌর
জডা
যাইডায/জভাটয
াইদ্যকর প্রস্তুত
যাখা।
চাহত তথ্য
যফযাদ্য ব্যফস্া
গ্রণ।
হটিদ্যেন চাট যায
ারনাগাদ যাখা।
অহবদ্যমাগ ফক্স এফং
অন-রাইদ্যন প্রাপ্ত
অহবদ্যমাগ

কযণ য়

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(১ ফেয)
১ভ
✓

২য়
✓

৩য়
✓

প্রান২ াখা

✓

✓

✓

প্রান২ াখা
প্রান২ াখা

✓

✓

✓

✓

✓

✓

হফহবন্ন স্ান জথদ্যক প্রাপ্ত
হচঠিে/কাড য মথাভদ্যয় হফতযণ/
জপ্রযদ্যণ তহড়ৎ ব্যফস্া গ্রণ।

প্রান২ াখা

হনধ যাহযত ভদ্যয়য ভদ্যধ্য তথ্য
যফযাদ্য মথামথ ব্যফস্া গ্রণ।
ারনাগাদ হটিদ্যেন চাট যায প্রস্তুত
কযা।
প্রাপ্ত অহবদ্যমাদ্যগয হফলদ্যয় তহড়ৎ
ব্যফস্া গ্রণ কযা।

দ ঘ যদ্যভয়াদ
(৫ ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ
(৩ ফেয)
১ভ

২য়

৩য়

১ভ

২য়

ভন্তব্য
৩য়

প্রান-৩ াখা
ক্রীঃ
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

৬.
৭.
৮.
৯.

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ১ফেয)
১ভ
২য়
৩য়

ভানন য় প্রধানভন্ত্র য প্রহতশ্রুহত ও
হনদ্যদ যনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কাে
োত য় ংদ্যদ ভানন য় প্রধানভন্ত্র য
ও ভানন য় ভন্ত্র য প্রদ্যনািয প্রণয়ন
ংক্রান্ত কাে
ংদ য় স্ায় কহভটিয কাম যে
প্রনয়ন ও বা ম্পহকযত কাম য
ম্পাদন
োত য় ংদ ম্পহকযত ভদ্যয়
ভদ্যয় হনদ্যদ যহত কভয ম্পাদন
কভযকতযাদ্যদয আফাহক ও দাপ্তহযক
জটহরদ্যপান ংদ্যমাগ প্রদান ও হফর
প্রদান

অধ নস্ দপ্তয/ংস্া
জথদ্যক তথ্য ংগ্র
অধ নস্ দপ্তয/ংস্া
জথদ্যক তথ্য ংগ্র

ারনাগাদ তথ্য ংগ্র

প্রান-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

ারনাগাদ তথ্য ংগ্র

প্রা-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

অধ নস্ দপ্তয/ংস্া
জথদ্যক তথ্য ংগ্র

ারনাগাদ তথ্য ংগ্র

প্রা-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

প্রা-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

প্রা-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

ইন্টাযদ্যনট ংদ্যমাগ ও আফাহক
জটহরদ্যপাদ্যন এহডএএর ংদ্যমাগ
প্রদান
কভযকতযাদ্যদয নাভ,কি জটহরদ্যপান ও
ইন্টাযদ্যনট নম্বয ম্বহরত তাহরকা
ারনাগাদ কযা
কভযকতযাদ্যদয দাপ্তহযক জটহরদ্যপান
জভযাভত ও যফযা কযা
দপ্তয/ংস্ায হফদুৎ হফর হযদ্যাধ
ংক্রান্ত

চাহদা প্রাহপ্তয য
তাৎিহনক ব্যফস্া গ্রন

প্রা-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

নতুন কভযকতযায
জমাগদাদ্যনয য / হনদ্যদ যনা
জভাতাদ্যফক কাম য ম্পাদন
চাহদা জভাতাদ্যফক
কভযম্পাদন
হনদ্যদ যনা জভাতাদ্যফক কভয
ম্পাদন

প্রা-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

প্রা-৩ াখা

স্বল্পদ্যভয়াদ

প্রা-৩ াখা

ভধ্যদ্যভয়াদ

হনদ্যদ যনা জভাতাদ্যফক কভয
ম্পাদন
চাহদা প্রাহপ্তয য
তাৎিহনক ব্যফস্া গ্রন

প্রাপ্যতায হবহিদ্যত
চাহতব্য ঠিকানায়
ংদ্যমাগ প্রদাদ্যনয
ব্যফস্া গ্রন ও হফর
হযদ্যাধ কযা

ভধ্যদ্যভয়াদ
(৩ ফেয)
৪থ য
৫ভ

৬ষ্ঠ

দ ঘ যদ্যভয়াদ
(৫ফেয)
৭ভ
৮ভ
৯ভ

স লাখা
ক্রম

নীতিগি উদ্দেশ্য

কমমদ্দকৌল

করণীয়

দাতয়ত্ব

স্বল্পদ্দময়াদী (অগ্রাতিকার 1
বছর)

মধ্যদ্দময়াদী ৩ বছর
সযৌতুক তনদ্দরাি আইন ২০১৭ এর
ব্যাপক প্রচারণা ও জনদ্দচিনিা সৃতি
করা। ইদ্দকট্রতনক ও তপ্রন্ট তমতডয়া
 রকারী ও সবরকারী উদ্দযাদ্দগ
ারাদ্দদদ্দল ব্যাপক প্রচারণা চাাদ্দনা।
তনয মাতিি, দুঃস্থ মতা ও তলশুদ্দদর
আতে মক ায়িা প্রদাদ্দনর ার
ক্রমান্বদ্দয় বৃতি করা।

1.

নারী ও তলশু তনয মািন প্রতিদ্দরাি

মতিপতরদ তবভাগ সতজদ্দটিভ ও
ংদ তবয়ক তবভাদ্দগর াদ্দে
মন্বয় ািন কদ্দর সযৌতুক তনদ্দরাি
আইন ২০১৭ প্রণয়ন।

2.

সুতবিাবতিি ও দুঃস্থ নারীদ্দদর
দক্ষিা উন্নয়দ্দন আতে মক ায়িা
প্রদান

তনয মাতিি, দুঃস্থ মতা ও তলশুদ্দদর
আতে মক ায়িা প্রদান

3.

তডএনএ ল্যাবদ্দরটরী ব্যবস্থাপনা
অতিদপ্তর ংক্রান্ত কাজ

তডএনএ ল্যাবদ্দরটরী ব্যবস্থাপনা
অতিদপ্তর স্থাপদ্দনর নীতিগি
অনুদ্দমাদদ্দনর জন্য যাবিীয়
প্রলাতনক কায মক্রম ম্পন্ন করা।

জনব তনদ্দয়াগ অন্যান্য ক
কায মক্রম গ্রণ এবং এর কায মকাতরিা
ম্পদ্দকম ারাদ্দদদ্দল ব্যাপক প্রচারণা
চাাদ্দনা।

দীঘ মদ্দময়াদী ৫ বছর
সযৌতুক আদান প্রদাদ্দনর ার
কতমদ্দয় তনদ্দয় আা।

তনয মাতিি, দুঃস্থ মতা ও তলশু
কল্যাণ িতব পতরচানা
নীতিমাাদ্দক যুদ্দগাপদ্দযাগী
কদ্দর অদ্দে মর পতরমাণ বৃতি
তনয মাতিি, দুঃস্থ মতা ও
তলশুদ্দদর দ্দব মাচ্চ ায়িা
প্রদান করা।
নারী ও তলশুদ্দদর আইনগি
ায়িা প্রদাদ্দনর দ্দক্ষে এর
কায মক্রমদ্দক গতিলী করা।

তবতভন্ন রকারী ও সবরকারী দপ্তদ্দরর
াদ্দে মন্বয় ািন কদ্দর ভতবষ্যৎ
কমমপতরকল্পনা প্রণয়ন।
4.

5.

South Asia Initiative to
End Violence Against
Children
(SAIEVAC)
ংক্রান্ত কায মক্রম
নারী ও তলশু তনয মািন প্রতিদ্দরাি
ংক্রান্ত অতভদ্দযাগ/িথ্য ংগ্র ও
ব্যবস্থা গ্রণ

এ ংক্রান্ত প্রদ্দয়াজনীয় আইনগি
ব্যবস্থা গ্রদ্দণর জন্য তচব,
জনতনরাপত্তা তবভাগ, স্বরাষ্ট্র
মিণায়, ংতিি সজার সজা
প্রলাক ও পুতল সুপারদ্দক পত্র
সপ্ররণ করা য়।

এ ংক্রান্ত যাবিীয় কায মক্রম
মতনটতরং করা য়।

নারী ও তলশু তনয মািদ্দনর ার
কতমদ্দয় তনদ্দয় আা।

ক্রম

নীতিগি উদ্দেশ্য

কমমদ্দকৌল

করণীয়

দাতয়ত্ব

স্বল্পদ্দময়াদী (অগ্রাতিকার 1
বছর)

মধ্যদ্দময়াদী ৩ বছর

দীঘ মদ্দময়াদী ৫ বছর

6.

নারী ও তলশু তনয মািন দমন ংক্রান্ত
আইন ও তবতি প্রণয়ন ংক্রান্ত
কায মক্রম

উক্ত আইনমূদ্দক যুদ্দগাপদ্দযাগী
করার জন্য উদ্দযাগ গ্রণ।

প্রলাতনক কায মক্রম

নারী ও তলশুর ক্ষমিায়ন বৃতি

7.

Child Marriage Action Plan

ন্যালনা এোকলন প্ল্োন চূড়ান্ত করা।

বাল্যতববা বদ্দে ব্যাপক প্রচারণা
চাাদ্দনা।
তনয়তমি িদারতককরণ

বাল্যতববা বে করা

8.

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কায মক্রম
আইন ায়িা ংক্রান্ত মাতক
প্রতিদ্দবদন ংরক্ষণ

9.

কারাবন্দী তলশু তকদ্দলারদ্দদর মুতক্তর
তবদ্দয় সজা পয মাদ্দয় মন্বয় ািন

10.

সজা, উপদ্দজা ও ইউতনয়ন
পয মাদ্দয়র নারী ও তলশু তনয মািন
প্রতিদ্দরাি কতমটির কায মক্রম িদারতক

এ ংক্রান্ত তবদ্দয় ংতিি কদ্দক
আরও গতিলী করার জন্য পত্র
সপ্ররণ করা দ্দব।
ক সজার াদ্দে মন্বয় ািন ও তনয়তমি িদারতককরণ
এ ংক্রান্ত তবদ্দয় দ্রুি কায মক্রম
গ্রদ্দণর জন্য সজা প্রলাদ্দকর তনকট
পত্র সপ্ররণ
এ কায মক্রম সজারদার করার জন্য
তনয়তমি িদারতককরণ
প্রতিটি সজায় পত্র সপ্ররণ করা দ্দব।

মামা তনষ্পতত্তর ংখ্যা
বাড়াদ্দনা ও আইনগি ায়িা
তনতিি করা।
কারাবন্দী তলশু তকদ্দলারদ্দদর
অতিকার তনতিিকরণ
নারী ও তলশু তনয মািন বে
করা।

সচকতস্ট
ক্রম

কাদ্দজর তববরণ

অগ্রগতি

1.

নারী ও তলশু তনয মািন প্রতিদ্দরাি ংক্রান্ত

নারী ও তলশু তনয মািন, সযৌন য়রাতন ও সযৌন তনপীড়ন সরািকদ্দল্প করণীয় তনি মারদ্দণর তনতমদ্দত্ত এ মিণাদ্দয়র তচব জনাব নাতছমা
সবগম এনতডত এর ভাপতিদ্দত্ব এক মিতবতনময় ভ গি ২৯/০৮/১৭ িাতরদ্দখ অনুতিি য়। উক্ত ভার তিান্ত সমািাদ্দবক
ারাদ্দদদ্দল নারী ও তলশু তনয মািন, সযৌন য়রাতন ও সযৌন তনপীড়ন সরািকদ্দল্প একটি মতনটতরং কতমটি গঠন করা য়। উক্ত কতমটি
তবতভন্ন মদ্দয় ভা কদ্দর মতা ও তলশু তবয়ক মিণায়দ্দক পরামলম ও ায়িা প্রদান করদ্দবন এবং উক্ত তবয়গুদ্দা মতনটতরং
করদ্দবন।

2.

তডএনএ ল্যাবদ্দরটরী ব্যবস্থাপনা অতিদপ্তর ংক্রান্ত কাজ

জদদ্যয হফচায ব্যফস্থায় ন্যানার পদ্যযনহক হডএনএ জপ্রাপাইহরং ল্যাফদ্যযটয য কাম যক্রভ ও অফদান হফদ্যফচনায় জযদ্যখ নায ও
হশুয প্রহত ংহংতা প্রহতদ্যযাদ্যধ হডএনএ আইন, ২০১৪ এয ২০ নং ধাযা অনুমায় ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারদ্যয়য অধ দ্যন
হডএনএ ল্যাফদ্যযটয ব্যফস্থানা অহধদপ্তয স্থাদ্যনয হনহভি ৯২টি দ সৃেদ্যন ম্মহত প্রদাদ্যনয রদ্যিে গত ১৯-০৭-২০১৭ তাহযদ্যখ
অথ য ভন্ত্রণারদ্যয় হড.ও ে জপ্রযণ কযা য়।

ক্রম

কাদ্দজর তববরণ

3.

Child Marriage Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কায মক্রম

4.

বাল্যতববা তনদ্দরাি তবতিমাা, ২০১৭ (খড়া) চূড়ান্তকরণ ংক্রান্ত

5.

সযৌতুক তনদ্দরাি আইন, ২০১৭

6.

জািীয় মতা ও তলশু উন্নয়ন পতরদ (NCWCD) ংক্রান্ত

অগ্রগতি
ফাল্যহফফা হনদ্যযাধকদ্যল্প োত য় কভযহযকল্পনা ২০১৭-২০৩০ এয খড়া চূড়ান্তকযদ্যণয রদ্যিে ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়
এফং ইউহনদ্যপ ও ইএনএপহএ এয জমৌথ উদ্যোদ্যগ ১৯ জুরাই, ২০১৭ তাহযখ ফেফন্ধু আন্তেযাহতক দ্যম্মরন জকদ্যে কভযারা
অনুহষ্ঠত য়। কভযারায় প্রাপ্ত সুাহযদ্যয হবহিদ্যত োত য় কভযহযকল্পনাটি প্রদ্যয়ােন য় ংদ্যাধন, হযভােযন ও হযফধ যন কযা
দ্যয়দ্যে। এ কভযহযকল্পনা ফাস্তফায়দ্যনয াদ্যথ জমফ ভন্ত্র ণারয়/হফবাদ্যগয ংহিষ্টতা যদ্যয়দ্যে জফ ভন্ত্রণারয়/হফবাদ্যগয হনকট জথদ্যক
ভতাভত গ্রদ্যণয হনহভি ংহিষ্ট হফহবন্ন ভন্ত্রণারয়/হফবাদ্যগ ে জপ্রযণ কযতীঃ ে প্রাহপ্তয ১৫ (দ্যনয) হদদ্যনয ভদ্যধ্য ভতাভত
জপ্রযদ্যণয েন্য অনুদ্যযাধ কযা দ্যয়দ্যে।
ফাল্যহফফা হনদ্যযাধ হফহধভারা ২০১৭ চূড়ান্তকযদ্যণয রদ্যিে এয খড়া ভন্ত্রণারদ্যয়য ওদ্যয়ফাইদ্যট প্রকা কযা দ্যয়দ্যে। উক্ত
হফহধভারায উয হফহবন্ন দপ্তয/ংস্থায ভতাভত াওয়া হগদ্যয়দ্যে। ফাল্যহফফা হনদ্যযাধ হফহধভারা ২০১৭ এয খড়া চূড়ান্তকযদ্যণয
হফলয়টি প্রহক্রয়াধ ন যদ্যয়দ্যে।
সযৌতুক তনদ্দরাি আইন, ২০১৭ ’ এর খড়া সভটিংদ্দয়র জন্য গি ২৪/০৮/২০১৭ িাতরদ্দখ সতজদ্দটিভ ও ংদ তবয়ক তবভাদ্দগ
সপ্ররণ করা দ্দয়দ্দছ।

আইহটি াখা
ক্রীঃ
ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযন য়

দাহয়ত্ব

নং
১.

২.

৩.

৪.
৫.

স্বল্পদ্যভয়াদ (অগ্রাহধকায ০১
ফেয
১ভ

কহম্পউটায মূদ্যয
াড যওয়োয ভস্যায
ভাধান

কর াখায কহম্পউটায এয
কনহপগাদ্যযন তথ্য ংগ্র

ইন্টাযদ্যনট ংদ্যমাগ
এফং গহত
উন্নহতকযন

ক) প্রাথহভক ম যাদ্যয় হকউহফ’য
জনটওয়াকয দুফ যর এভন স্থাদ্যন
হফটিহএরংদ্যমাগ প্রদান।
খ) উদ্যযাক্ত ভাধান এয য
ইন্টাযদ্যনট এয গহত বৃহদ্ধ না দ্যর
Local Area Network এয
ভাধ্যদ্যভ উচ্চ গহতয BTCL এয
ব্রডব্যান্ড কাদ্যনকন গ্রন কযদ্যত দ্যফ।
ক) পটওয়োয টি ব্যফায এয েন্য
দপ্তয/ংস্থা জক জেইহনং প্রদান।
খ)পটওয়োয টি ভহনটয কযায েন্য
রাইব ডাটা 
ডোদ্যফাড য
প্রস্তুতকযণ।
গ) পটওয়োযটিয ত্রুটি জদ্যর তা
ভাধানকযণ এফং যফতী
ব্যফস্থানা।

প্রহিন ফাতায়ন
চালুকযণ

E-Filing এয ভহনটহযং, হযদ্যাট য এন্যারাইহ
গহত ত্বযাহন্বত কযা
ওদ্যয়ফাইট
তত্ত্বাফধান ও
উন্নহতকযন

কদ্যন্টন্ট/তথ্য ংগ্র

ফতযভান কনহপগাদ্যযন তথ্য ংগ্র প্রদ্যতেকটি
কহম্পউটায এয এফং হযদ্যাট য প্রস্তুতকযণ এফং
প্রান াখায় চাহদা জপ্রযণ

২য়

৩য়

ভধ্যজভয়াদ ০৩ ফেয
২০১৯

২০২০

২০২১

আইহটি াখা,
প্রান-২ াখা
চরভান

∙

ক)হফটিহএরংদ্যমাগ এয েন্য আদ্যফদন কযা
আইহটি াখা,
দ্যফ। LAN প্রহক্রয়া কযায পূদ্যফ য প্রাথহভক
প্রান-২ াখা
ম যাদ্যয়হফটিহএরএয ংদ্যমাগ প্রদ্যমােে স্থাদ্যন
প্রদান কযন।
খ) LAN জট আ এয েন্য জটন্ডায এফং
জবন্ডয ফাোই প্রহক্রয়া ম্পাদন। BTCL এয
ভাযপতইন্টাযদ্যনট এয ংদ্যমাগ আনায প্রহক্রয়া
ম্পাদন।
ক) অধ নস্থ দপ্তয/ংস্থায াদ্যথ উক্ত ব্যাাদ্যয
আইহটি াখা
আদ্যরাচনা পূফ যক জেইহনং এয হহডউর হনধ যাযণ।
খ) পটওয়োয প্রদানকায ব্যাহক্ত অথফা
প্রহতষ্ঠান কর্তযক প্রদ্যমােে জিদ্যে উন্নহতাধন।

∙

∙

ক) ভহনটহযং এয হবহিদ্যত প্রহতভাদ্য
াখাহবহিক হনধ যাহযত টাদ্যগটয পূযদ্যণ ায়তা
প্রদান ও চাহদা াদ্যদ্যি প্রহিণ প্রদান।

আইহটি াখা,
প্রহিণ াখা

ভন্ত্রণারদ্যয়য ভস্ত াখায কাম যক্রভ এয তথ্য
হনয়হভত ওদ্যয়ফাইট এ ারনাগাদকযণ।

আইহটি াখা

∙

∙
চরভান

∙

∙

চরভান

চরভান
চরভান

দ ঘ যদ্যভয়দ
০৫ ফেয

ভন্তব্য

ফাদ্যেট াখা
ক্রীঃ

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

দাহয়ত্ব

নং

স্বপ্লদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ১ ফেয)
১ভ

১

ভন্ত্রণারয় ও অধ নস্থ দপ্তয/ংস্থা
যােস্ব ফাদ্যেট প্রণয়ন ও
প্রদ্যয়ােন য় কাম যক্রভ

অথ য হফবাদ্যগয চাহত হনধ যাহযত
তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য ম্পন্ন কযা।

ফাদ্যেট
াখা



২

ভধ্য-জভয়াদ ফাদ্যেট কাঠাদ্যভা
ম্পযহকত কাম যক্রভ

অথ য হফবাদ্যগয চাহদা জভাতাদ্যফক ও
হনধ যাহযত তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য ম্পন্ন
কযা।

ফাদ্যেট
াখা



৩

ফাদ্যেট ফক্তৃতায তথ্যাহদ জপ্রযণ

অথ য হফবাদ্যগয চাহদা জভাতাদ্যফক ও
হনধ যাহযত তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য ম্পন্ন
কযা।

ফাদ্যেট
াখা



৪

হফএভহ বা আফান এফং এ
ংক্রান্ত কাম যক্রভ

বেভাহক হবহিদ্যত/প্রদ্যয়ােন অনুমায়
বা কযা দ্যফ।

ফাদ্যেট
াখা



৫

অনুন্নয়ন ফাদ্যেদ্যটয আওতায়
ভন্ত্রণারয় দপ্তয/ংস্থায কভযসূহচ
অনুদ্যভাদন, প্রহক্রয়াকযণ ও অথ য
োড়কযণ

চাহদা জভাতাদ্যফক/প্রদ্যয়ােন অনুমায়
তাৎিহনকবাদ্যফ ম্পন্ন কযা দ্যফ।

ফাদ্যেট
াখা



৬

ংদ্যাহধত ফাদ্যেট প্রণয়ন

অথ য হফবাদ্যগয হনধ যাহযত ভদ্যয় ম্পন্ন
কযা।



৭

অথ য উদ্যমােন

চাহদা জভাতাদ্যফক/
অনুমায় ম্পন্ন কযা।

ফাদ্যেট
াখা
ফাদ্যেট
াখা

প্রদ্যয়ােন



দ ঘ য জভয়াদ

ভধ্যদ্যভয়াদ

(অগ্রাহধকায ৩ ফেয) (অগ্রাহধকায ৫ ফেয)

২য়

৩য়

১ভ

২য়

৩য়











ভন্তব্য

৮

অব্যহয়ত অদ্যথ যয হাফ ংগ্র,
ভন্বয় এফং অথ য হফবাদ্যগ ও
হএও অহপদ্য জপ্রযণ ংক্রান্ত

চাহদা জভাতাদ্যফক/
অনুমায় ম্পন্ন কযা।

প্রদ্যয়ােন

ফাদ্যেট
াখা



৯

জকাড ফযাে ও ফাদ্যেট ম্মান
ংক্রান্ত প্রস্তাফ অথ য হফবাদ্যগ
জপ্রযণ ংক্রান্ত

চাহদা জভাতাদ্যফক/
অনুমায় ম্পন্ন কযা।

প্রদ্যয়ােন

ফাদ্যেট
াখা



১০

ফাহল যক কাম য ম্পাদন চুহক্ত,
ফাস্তফায়ন ভহনটহযং ও মূল্যায়ন

ভহন্ত্রহযলদ হফবাদ্যগয হনধ যাহযত
তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য ম্পন্ন কযা।

ফাদ্যেট
াখা



১১

হযদ্যাট য ংক্রান্ত ( কভযসূহচয
ভাহক প্রহতদ্যফদন, াভাহেক
হনযািা জফষ্টন য ভাহক
প্রহতদ্যফদন এফং নন ট্যাক্স
প্রহতদ্যফদন)

কভযসূহচ ভাহক হযদ্যাট য ও নন ট্যাক্স
ভাহক হযদ্যাট য অথ য হফবাদ্যগ
এফং
াভাহেক হনযািা জফষ্টন য হযদ্যাট য
ভহন্ত্রহযলদ হফবাদ্যগ প্রহত ভাদ্য ১০
তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য জপ্রযণ কযা।

ফাদ্যেট
াখা



অহডট াখা
ক্রভ
১
২
৩

৪

৫
৬
৭

স্বল্প জভয়াদ
ভধ্য জভয়াদ
দ ঘ য জভয়াদ
( ১ ফেদ্যযয ভদ্যধ্য) (৩ ফেদ্যযয ভদ্যধ্য) (৫ ফেদ্যযয ভদ্যধ্য)

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

দাহয়ত্ব

ভন্ত্রণারয় এফং অধ নস্থ দপ্তয/
ংস্থায় ফযােকৃত অথ য ঠিকবাদ্যফ
ব্যদ্যয়য হনহভি ভহনটহযং ও
মূল্যায়ন জোযদাযকযণ এফং
উত্থাহত অহডট আহিমূ
হনষ্পহিকযণ।

ভন্ত্রণারয় ও অধ নস্থ দপ্তয/ংস্থা যােস্ব
ও উন্নয়ন ফাদ্যেদ্যটয অহডট হনষ্পহিয
প্রদ্যয়ােন য় কাম যক্রভ।
যােস্ব ও উন্নয়ন ফাদ্যেদ্যটয আওতায়
উত্থাহত অহডট হনষ্পহিয েন্য হদ্বি য় ও হে-ি য় বা আফান।
অহডট ংক্রান্ত াফহরক একা
উন্ট
কহভটি ও হএহে অহপদ্যয াদ্যথ
জমাগাদ্যমাগ, বায় জমাগদান এফং
প্রহতদ্যফদন বতয ।

অহডট হযদ্যাট য প্রাহপ্ত স্বা জদ্যি ১ ভাদ্যয
ভদ্যধ্য ব্যফস্থা গ্রণ।

অহডট াখা



চাহদা জভাতাদ্যফক/প্রহত ৩(হতন) ভাদ্য
ংহিষ্ট বা কযা।

অহডট াখা



হযদ্যাট য প্রাহপ্ত স্বাদ্যদ্যি ১(এক) ভাদ্যয
ভদ্যধ্য হহেএ অহপদ্যয াদ্যথ
জমাগাদ্যমাদ্যগয ভাধ্যদ্যভ বা কযা।
হযদ্যাট য প্রাহপ্তয াদ্যদ্যি হযদ্যাদ্যট য
উদ্যেহখত তাহযদ্যখ
ভন্ত্রণারয় এফং দপ্তয/ংস্থায ভাহক
হযদ্যাট য প্রদান
যফতী ভাদ্যয
৫
তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য ফাস্তফায়ন কযা।
২। বেভাহক, শুদ্ধাচায এফং এহএ
প্রহতদ্যফদন যফতী ভাদ্যয ৭ তাহযদ্যখয
ভদ্যধ্য জপ্রযণ কযা।
৩। ফাৎহযক প্রহতদ্যফদন যফতী ফেদ্যযয
১ ভাদ্যয ভদ্যধ্য জপ্রযণ কযা।
প্রহত ৩ ভা যয অথ য োড় কযা।

অহডট াখা



অহডদ্যটয ভাহক,
বেভাহক এফং
ফাৎহযক প্রহতদ্যফদন।

ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ (ভহফঅ/োভ) অথ য
োড়কযণ ও প্রহতদ্যফদন।
ক্ষুদ্রঋণ ন হতভারা প্রণয়ন ও
ারনাগাদকযণ
েয  ও ভ িাকযণ।

প্রদ্যয়ােন অনুমায় /উদ্ধযতন কর্তযদ্যিয
হনদ্যদ যনা অনুমায়
কর্তযদ্যিয হনদ্যদ যনা অনুমায়


অহডট াখা





অহডট াখা




অহডট াখা



হাফাখা
কাম যাফর য হফফযণ

ক্রহভক
নং

স্বল্প জভয়াদ

ভধ্যভ জভয়াদ

দ ঘ য জভয়াদ

১জুরাই/১৭ দ্যত ৩০জুন/১৮ ভা ম যন্ত কাম যাফর য ম যায়/
ভন্তব্য

০১.

যােস্ব ফাদ্যেট প্রণয়দ্যণ ফাদ্যেট াখাদ্যক াহফ যক দ্যমাহগতা প্রদান।

√

×

×

অদ্যটাফয দ্যত এহপ্রর ভা ম যন্ত।

০২.

কর জগ্রদ্যডয কভযচায দ্যদয ভাহক জফতন হফর এফং ফদ্যকয়া জফতন হফর

√

×

×

প্রহত ভাদ্যয ১৮ তাহযখ দ্যত ২৪ তাহযখ ম যন্ত এফং ফদ্যকয়া

প্রণয়ন।
০৩.

কর জগ্রদ্যডয কভযচায দ্যদয ভ্রভণ বাতা হফর এফং অহগ্রভ হফর প্রণয়ন।

জফতন প্রাহপ্ত াদ্যদ্যি তাৎিহণকবাদ্যফ।
√

×

×

প্রহত ভাদ্যয ০১ তাহযখ দ্যত ২০ তাহযখ ম যন্ত এফং ভঞ্জুয
আদ্যদ াদ্যদ্যি তাৎিহণকবাদ্যফ।

০৪.

ভঞ্জুয আদ্যদ াদ্যদ্যি আনুলাংহগক হফর এফং হফহবন্ন প্রকায অহগ্রভ হফর

√

×

×

প্রণয়ন

প্রহত ভাদ্যয ০১ তাহযখ দ্যত ২০ তাহযখ ম যন্ত এফং ভঞ্জুয
আদ্যদ াদ্যদ্যি তাৎিহণকবাদ্যফ।

০৫.

ভন্ত্রণারদ্যয়য হফহবন্ন প্রকায ব্যয় ংক্রান্ত হাফ ংযিণ।

√

×

×

প্রহত ভাদ্যয ০৫ তাহযখ দ্যত ১০ তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য।

০৬.

ভন্ত্রণারয় কর্তযক হযচাহরত কল্যাণ ও অনুদান ংক্রান্ত এফং হাফ ংযিণ।

√

×

×

ভঞ্জুয আদ্যদ াদ্যদ্যি তাৎিহণকবাদ্যফ এফং প্রহত ভাদ্যয
০৫ তাহযখ দ্যত ১০ তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য হাফ ংযিণ।

০৭.

হনম যাহতত, দুীঃস্থ ভহরা ও হশু কল্যাণ তহফদ্যরয হযদ্যাট য প্রদান ।

√

×

×

কর্তদ্যিয হনদ্যদযনা অনুমায় তাৎিহণকবাদ্যফ।

০৮.

ভন্ত্রণারদ্যয়য অহডট-আহি হনষ্পহিকদ্যল্প অহডট াখাদ্যক াহফ যক দ্যমাহগতা

√

×

×

অহডট াখায প্রদ্যয়ােন অনুমায় তাৎিহণক বাদ্যফ।

√

×

×

ভঞ্জুয আদ্যদ প্রাহপ্ত াদ্যদ্যি তাৎিহণকবাদ্যফ ফা ৩০ জুদ্যনয

প্রদান।
০৯.

োত য় অনুষ্ঠানাহদয ব্যয় হনফ যাদ্যয েন্য হফর প্রণয়ন, হফর াদ্যয ব্যফস্থাকযণ

ভদ্যধ্য।

এফং গৃ ত অহগ্রভ ভন্বদ্যয়য কাম যক্রভ গ্রণ।
১০.

কর জগ্রদ্যডয কভযকতযা/কভযচায দ্যদয জনন কোদ্যরন্ডায বতয ও ারনাগাদ।

√

×

×

প্রহত ফৎয োনুয়াহয ভাদ্য।

১১.

কর জগ্রদ্যডয কভযকতযা/ কভযচায দ্যদয বহফষ্য তহফর চুড়ান্ত উদ্যিারদ্যন

√

×

×

হ.আয.এর আদ্যদ প্রাহপ্ত াদ্যদ্যি।

ায়তাকযণ।

ক্রহভক
নং

কাম যাফর য হফফযণ

স্বল্প জভয়াদ

ভধ্যভ জভয়াদ

দ ঘ য জভয়াদ

১জুরাই/১৭ দ্যত ৩০জুন/১৮ ভা ম যন্ত কাম যাফর য ম যায়/
ভন্তব্য

১২.

কর জগ্রদ্যডয কভযকতযা/ কভযচায দ্যদয জনন পযভ বতয দ্যত ায়তা প্রদান।

√

×

×

হ.আয.এর জল ওয়ায ৪ (চায) ভা পূদ্যফ য।

১৩.

প্রধান হাফযিণ কভযকতযায হত প্রাহপ্ত ও ব্যদ্যয়য হাফ হযকনহদ্যরন।

√

×

×

যফতী ভাদ্যয ০৫ তাহযখ দ্যত ১৫ তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য।

১৪.

যকাদ্যযয হফহবন্ন প্রকায প্রাহপ্তয (নন-ট্যাক্স জযহবহনউ) হাফ প্রদান।

√

×

×

যফতী ভাদ্যয ০৫ তাহযখ দ্যত ১৫ তাহযদ্যখয ভদ্যধ্য।

১৫.

াধাযণ বহফষ্য তহফর এয ফাৎহযক হাফ প্রদাদ্যনয ব্যফস্থা গ্রণ।

×

√

×

প্রহতফেয আগষ্ট ভাদ্য।

১৬.

১১তভ জগ্রড দ্যত ২০তভ জগ্রদ্যডয কভযচায দ্যদয অহেযত ছুটিয ংযিণ।

×

√

×

প্রহতফেয জপব্রুয়ায ভাদ্য।

১৭.

কভযকতযা/কভযচায দ্যদয ফাৎহযক জফতন হফফযণ বতয ।

×

√

×

প্রহত ফেয জুরাই দ্যত জদ্যেম্বয ভাদ্যয ভদ্যধ্য।

১৮.

×

√

×

প্রহত ফেয জুরাই দ্যত জদ্যেম্বয ভাদ্যয ভদ্যধ্য।

১৯.

কভযকতযা/কভযচায দ্যদয ফাৎহযক জফতন দ্যত উৎদ্য আয়কয কতযদ্যনয হাফ
প্রদাদ্যন ায়তা।
১১তভ জগ্রড দ্যত ২০তভ জগ্রদ্যডয কভযচায দ্যদয ই.এর.হ,হ প্রদান।

×

√

×

প্রাপ্যতা াদ্যদ্যি ও চাহদায হবহিদ্যত।

২০.

কর জগ্রদ্যডয কভযচায দ্যদয জনন আদ্যফদন চূড়ান্তকযদ্যণ ায়তা কযা।

×

√

×

চাহদা অনুমায় ও প্রাপ্যতায হবহিদ্যত।

২১.

কর জগ্রদ্যডয কভযচায দ্যদয জফতন হনধ যাযণ ।

×

×

√

োত য় জফতন জস্কর, টাইভদ্যস্কর, হদ্যরকন জগ্রড জস্কর প্রাহপ্ত
াদ্যদ্যি।

প্রতলক্ষণ অতিলাখা
কযণ য়

দাহয়ত্ব

০১.

োত য় হবন ও রিে
অেযদ্যন দিতা ও
জনর্তদ্যত্বয জকৌর
অফহতকযণ।

োত য় দিতা উন্নয়ন
কভযহযকল্পনা ন হত,২০১১ ও
েনপ্রান ভন্ত্রণারদ্যয়য ৬০ ঘন্টা
প্রহিদ্যণয অনুযদ্যণ ইনাউে
ও অন্যান্য প্রহিণ প্রদান।

জেেষ্ঠ কভযকতযাদ্যদয েন্য
প্রহিণ
জনর্তদ্যত্বয হফকা এফং কর
অহধাখা
কভযকতযা/কভযচায দ্যদয জাগত
দিতা উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুহক্ত
ব্যফাদ্যয দিতাবৃহদ্ধয উয
প্রহিদ্যণয আদ্যয়ােন কযা।

জদদ্যয অবেন্তদ্যয
যকাহয,জফযকাহয ও
স্থাহয়ত্বাহত প্রহতষ্ঠান
এফংহফদ্যদদ্য
কভযকতযাদ্যদয প্রহিদ্যন
জপ্রযণ

তথ্যপ্রযুহক্ত ব্যফাদ্যয প্রহহিত
কযা ও জাগত হনযািায
রদ্যিে প্রহিদ্যণ জপ্রযণ।

কভযকতযা/কভযচায
ভদ্যনানয়নপূফ যক হে.ও োয
কযণ

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১ ফেয)
১ভ

০২.

প্রহিণ
অহধাখা

২য়

দ ঘ যদ্যভয়াদ
০৫
ফেয

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয
৩য়

১.এহডহে ম্যাহং ভহনটহযং
২.এনআইএ, আযটিআই, হেআয এ
৩.এহএ
৪. প্রকল্প প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও
মূল্যায়ন
৫. হহহ
৬.ইন্টান্যানার জনদ্যগাহদ্যয়ন
জটকহনক
৬. ই পাইহরং ও ই-জফা
৭. জযোল্ট জফইেড ম্যাদ্যনেদ্যভন্ট
৮. াইফায হহকউহযটি
৯. জকাহং উইথ ক্লাইদ্যভট জচইঞ্জ
১০. টিভ হফহডং/োত য় ংদ্যদয
কাম যপ্রণার , হফহধ ও ংদ হযচারনা
ংক্রান্ত
১১. হডহহ ও ডকুদ্যভন্ট বতয
১২. হফহবন্ন এো বতয ও ব্যফায
১৩. অটিেভ
∙
∙
∙

২০১৯

৩য়

কভযদ্যকৌর

২য়

ন হতগত উদ্যেশ্য

২০২০

২০২১

পূজফ যয
ধাযাফাহকতায়
প্রহিণ চরভান
থাকদ্যফ।
হযফহতযত
হযহস্থহতদ্যত
হফলদ্যয় নতুনত্ব
আদ্যফ।

পূদ্যফ যয
ধাযাফাহকতায়
প্রহিণ চরভান
থাকদ্যফ।

১ভ

ক্র.

চরভান

ভন্তব্য

ক্র.

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১ ফেয)
১ভ

০৩.

স্থায় প্রহিণ একাদ্যডভ
বফন হনভযান

ভহহফভ এয অধ দ্যন কর
হফবাগ/ংস্থায প্রহিণ একই
আভদ্যব্ররায ন দ্যচ হযচারনায
রদ্যিে একাদ্যডভ বফন হনভযান

প্রস্তাফ অনুদ্যভাদন ও েহভ
ক্রদ্যয়য ব্যফস্থা জনয়া।

প্রহিণ
অহধাখা

-

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয

২য়

৩য়

২০১৯

২০২০

-

-

েহভ
ক্রদ্যয়য
প্রস্তুহত
গ্রণ

-

২০২১
বফন
হনভযান

দ ঘ যদ্যভয়াদ
০৫
ফেয

ভন্তব্য

প্রহিণ
হযচারনা

ফাদ্যেট
প্রাহপ্ত
জপ্রহিদ্যত
ফহণ যত
ভদ্যয়
ফাস্তফায়ন

ভহফঅ-১ াখা
ক্র:নং

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

1.

নতুন দ সৃেন

2.

সৃেনকৃত দ ফেযহবহিক ফেযহবহিক দ ংযিদ্যণ হনধ যাহযত
ংযিণ ।
ভদ্যয় নহথ উস্থান। েনপ্রান ও
অথ য ভন্ত্রণারদ্যয়য ম্মহত গ্রণ।
ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদ্যযয ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদ্যযয প্রস্তাদ্যফয
কভযচায দ্যদয গৃ হনভযাণ/গৃ জপ্রহিদ্যত কভযকতযা/কভযচায দ্যদয ঋণ
জভযাভত/জভাটয াইদ্যকর/ ভঞ্জুয প্রস্তাফ কযা।
জভাটয গাড় /কহম্পউটায
ইতোহদ অহগ্রভ প্রদান ।

3.

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদ্যযয
াংগঠহনক কাঠাদ্যভা ারনাগাদকযণ
এফং নতুন াখা গঠদ্যন দ সৃেন।

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০৩ ফেয)
১ভ
২য়
৩য়

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৬
দ ঘ যদ্যভয়াদ ০৯
ফেয
ফেয
৪থ য ৫ভ ৬ষ্ঠ ৭ভ ৮ভ ৯ভ

কযণ য়

দাহয়ত্ব

াংগঠহনক কাঠাদ্যভা
ারনাগাদকযদ্যণ প্রস্তাহফত
কাঠাদ্যভা প্রস্তুত নহথ
উস্থান। েনপ্রান ও
অথ য ভন্ত্রণারদ্যয় প্রস্তাফ
জপ্রযণ।
অনুদ্যভাদন জদ্যল হেও
োহযকযণ

ভহফঅ-১

-

-

∙

-

-

-

-

-

-

ভহফঅ-১

∙

∙

∙

-

-

-

-

-

-

অনুদ্যভাহদত প্রস্তাদ্যফয
জপ্রহিদ্যত চাহত অহগ্রদ্যভয
ভঞ্জুয আদ্যদ োহযকযণ

ভহফঅ-১

∙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

েনফর হনয়হভতকযণ

প্রাপ্ত আদ্যফদন নহথদ্যত উস্থান

আদ্যদ োহযকযণ

ভহফঅ-১

∙

-

5.

দ স্থায় কযণ

যকাহয হনদ্যদ যনা অনুয জণ দ
স্থায় কযজণ প্রদ্যয়ােন য় তথ্য ংগ্র।

আদ্যদ োহযকযণ

ভহফঅ-১

-

-

-

-

∙

-

-

-

-

6.

শূন্য দ পূযণ

সৃেনকৃত নতুন দ ও অন্যান্য কাযদ্যণ
সৃষ্ট শূন্য দ পূযদ্যণ যকাহয হনদ্যদ যনা
অনুযণ হডহহ কহভটিয

প্রদ্যমােে জিদ্যে (১ভ ও ২য়)
জেন য শূন্য দ পূযদ্যণয
হনহভি ফাংরাদ্যদ যকাহয
কভয কহভন হচফারয়-জত
প্রস্তাফ জপ্রযণ/ ৩য় ও ৪থ য
জেন য শূন্য দ পূযদ্যণ
হডহহ কহভটিয বা
আহ্বাদ্যনয ভাধ্যদ্যভ
প্রদ্যয়ােন য় উদ্যোগ গ্রণ।

ভহফঅ-১

-

-

∙

-

-

-

-

-

-

ক্র:নং

ন হতগত উদ্যেশ্য

7.

দ্যদান্নহত

8.

PRL/ জনন ভঞ্জুয

9.

উচ্চতয জস্কর/হদ্যরকন
জগ্রড

10.

ডাটা ব্যাচ বতয কযা

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

হপডায দধায দ্যদয জমাগ্যতা অেযন
াদ্যদ্যি ০৩(হতন) ভা পূফ য জথদ্যক
প্রদ্যয়ােন য় তথ্য ংগ্র কযণ

(ক) ২য় জথদ্যক ১ভ অথফা
৩য় জথদ্যক ২য় জেন দ্যত
দ্যদান্নহতয রদ্যিে প্রাথীয
কর কাগেে
দ্যদান্নহতয প্রস্তাফ
ফাংরাদ্যদ যকাহয কভয
কহভন হচফারয়-জত
জপ্রযণ।
কভযকতযা-কভযচায দ্যদয PRL তাহরকা হনধ যাহযত ভদ্যয়য ভদ্যধ্য ছুটি
ারনাগাদ কযণ। PRL এ গভদ্যণয ভঞ্জুয  ছুটি নগদায়দ্যনয
হনধ যাহযত ভয় ভায ০২(দুই) ভা ভঞ্জুয আদ্যদ োহয কযণ।
পূদ্যফ য নহথ উস্থান ।
প্রাহপ্ত াদ্যদ্যি তাহরকা
হনধ যাহযত ভদ্যয়য পূদ্যফ য
ারনাগাদকযণ।
প্রদ্যয়ােন য় কাগেে
ংগ্রকযণ ও নহথদ্যত
উস্থান।
জেরা ভহরা হফলয়ক কভযকতযা এফং
জপ্রাগ্রাভ অহপাযদ্যদয ডাটা ব্যাচ বতয
কযা ।

জেরা ভহরা হফলয়ক
কভযকতযা এফং জপ্রাগ্রাভ
অহপাযদ্যদয ডাটা ব্যাচ
বতয কযায েন্য ভহফঅ -জক
ে জদয়া

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০৩ ফেয)
১ভ
২য়
৩য়

ভহফঅ-১

-

∙

ভহফঅ-১

∙

-

ভহফঅ-১

∙

∙

-

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৬
দ ঘ যদ্যভয়াদ ০৯
ফেয
ফেয
৪থ য ৫ভ ৬ষ্ঠ ৭ভ ৮ভ ৯ভ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

∙

∙

-

-

-

-

-

-

∙

∙

ভহফঅ-২ অহধাখা
কাম যক্রভ
১. হশু হদফামত্ন জকে আইন, ২০১৭ :
ক. আইদ্যনয খড়া প্রণয়ন
খ. খড়া ম যাদ্যরাচনা
গ. আন্ত:ভন্ত্রণারয় বা
ঘ. ভহন্ত্রবায ন হতগত অনুদ্যভাদদ্যনয েন্য জপ্রযণ
২. যােস্বখাদ্যত স্থানান্তহযত প্রকল্পমূদ্যয দ ংক্রান্ত:
ক. ভাপ্ত প্রকদ্যল্প কভযযত কভযকতযাদ্যদয ছুটি মাফত য়
প্রাহনক কাম যাহদ ম্পাদন
খ. দ ংযিণ
গ. দ হনয়হভতকযণ
ঘ. দ স্থায় কযণ
৩. দহযদ্র ভা’য ভার্তত্বকার বাতা প্রদান কভযসুচ :
ক. অথ য োড় (১ভ-৪থ য হকহস্ত)
খ. হেয়াহযং কহভটিয বা
গ. ন হতভারা ংদ্যাধন
(i) ম যাদ্যরাচনা বা এফং সুাহয উস্থান
(ii) চূড়ান্ত অনুদ্যভাদন
ঘ. এনহেও হদ্যরকদ্যন প্রাহনক অনুদ্যভাদন
৪. হফবাগ য় দ্যয েহয়তা পাউদ্যন্ডদ্যনয বফন হনভযাণ ংক্রান্ত:
ক. েহভ ফযাদ্যেয েন্য গণপূতয ভন্ত্রণারদ্যয় ে জপ্রযণ
খ. েহভয জযহি ফাফদ অথ য ফযাে
গ. দহরর ম্পাদন
৫. কভযে ফ ভহরা জাদ্যের ংস্কায ংক্রান্ত:
ক. জাদ্যেরমূ ংস্কায
খ. জাদ্যেরমূ গণপূতয অহধদপ্তদ্যযয বুকভূক্ত কযদ্যণয
েন্য ে জপ্রযণ

স্বল্প জভয়াদ কভযহযকল্পনা
জুরাই/ আগষ্ট/ জদ্যে./১৮ অদ্যটা/১৮
১৮
১৮

নদ্যব/১৮

ভধ্য জভয়াদ কভযহযকল্পনা
হডদ্য/১৮ োনু/১৮ জপব্রু/১৮

দ ঘ য জভয়াদ কভযহযকল্পনা
য
ভাচ/১৮
এহপ্রর/১৮ জভ/১৮
জুন/১৮

৬. জরাই জভহন ক্রয় এফং হফতযণ কাম যক্রভ :
ক. জরাই জভহন ক্রয়
খ. দু:স্থ ভহরায নাদ্যভয তাহরকা জচদ্যয় ভানন য় ংদ
দস্যগদ্যণয হনকট ে জপ্রযণ
গ. হফতযণ কাম যক্রভ
৭. যােস্বখাদ্যত স্থানান্তহযত প্রকদ্যল্পয গাড় ংক্রান্ত:
৮. ল্যাকদ্যটটিং ভাদায ায়তা তহফর কভযসুচ :
ক. অথ য োড় (১ভ-৪থ য হকহস্ত)
খ. হেয়াহযং কহভটিয বা
গ. ন হতভারা ংদ্যাধন
(i) ম যাদ্যরাচনা বা এফং সুাহয উস্থান
(ii) চূড়ান্ত অনুদ্যভাদন
৯. ে হফকায়দ্যনয েন্য দিতাহবহিক প্রহিণ কভযসূহচ:
ক. অথ য োড় (১ভ-৪থ য হকহস্ত)
খ. হেয়াহযং কহভটিয বা
১০. ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয কর্তযক হযচাহরত ৭টি প্রহিণ
জকদ্যেয প্রাহনক কাম যক্রভ :
১১. েহয়তা পাউদ্যন্ডন ংক্রান্ত :
ক. অথ য োড় ংক্রান্ত
খ. প্রাহনক কাম যক্রভ
১২. ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয কর্তযক হযচাহরত ‘ভহরা
জস্বোদ্যফ ভােকল্যাণ জকে” ংক্রান্ত :
ক. অথ য োড় (১ভ হকহস্ত)
খ. অথ য োড় (২য় হকহস্ত)
গ. হেয়াহযং কহভটিয বা
ঘ. অনুদাদ্যনয জচক হফতযণ
১৩. প্রাপ্ত হচঠি/ ে মথাভদ্যয় ডাইয , নহথদ্যত উস্থান এফং
হনষ্পহি ও োয কযণ :
১৪. কর্তযদ্যিয হনদ্যদ য জভাতাদ্যফক তাৎিহনক জম জকান হফলয়
হনষ্পহিকযণ :

আইন াখা
ক্র: নং

কাম যাফর য হফফযণ

১
২
০১. ফাল্য হফফা হনদ্যযাধ হফহধভারা-২০১৮ প্রণয়ন
ংক্রান্ত কাম যক্রভ
০২. জমৌতুক হনদ্যযাধ আইন-২০১৮ প্রণয়ন ংক্রান্ত
কাম যক্রভ
০৩. অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/হফবাদ্যগয প্রণ ত খড়া
আইন/ন হতভারা/কভযহযকল্পনা ইতোহদয হফলদ্যয়
ভতাভত প্রদান।

স্বল্প জভয়াদ
(৬ ভা-১ ফেয)
৩





ভধ্য জভয়াদ
দ ঘ য জভয়াদ
(১ ফেয+ জথদ্যক ৩ ফেয ম যন্ত) (৩ ফেয + জথদ্যক ৫ ফেয ম যন্ত)
৪

৫

ভন্তব্য
৭
ফাল্য হফফা প্রহতদ্যযাধ আইদ্যনয াদ্যথ
হভর জযদ্যখ।
পূদ্যফ যয আইন ংদ্যাধনপূফ যক নতুন
আইন প্রণয়ন।

উন্নয়ন অহধাখা
ক্রহভক
নং

কাম যাফর য হফফযণ

স্বল্প

ভধ্যভ

দ ঘয

চরভান/রুটিন







চরভান ও অব্যাত বাদ্যফ

১.

উন্নয়ন প্রকদ্যল্পয ১ভ ও ২য় জেণ য কভযকতযায হনদ্যয়াগ

২.

চরভান প্রকল্প মূদ্যয ফযােকৃত অদ্যথ যয ব্যয় হফবােন ও
ভান ৪ হকহস্তদ্যত অথ য োড় কযণ





-

-

৩.

হেওহফ অদ্যথ য গৃ ত উন্নয়ন প্রকদ্যল্পয কভযকতযা ও কভযচায য
দ সৃেন ও ংযিণ

-





চরভান ও অব্যাত বাদ্যফ

৪.

চরভান প্রকদ্যল্পয প্রকল্প হেয়াহযং কহভটিয বা অনুষ্ঠান







চরভান ও অব্যাত বাদ্যফ

৫.

হবহেহড ংক্রান্ত মাফত য় কাম যক্রভ





চরভান ও দ ঘ য জভয়াদ্যদ

-

৬.

প্রকল্প মুদ্যয গৃ ত কভয হযকল্পনা ও ক্রয় হযকল্পনা
ম যাদ্যরাচনা ও আইএভইহডদ্যত জপ্রযণ





-

৭.

প্রকল্প ংহিষ্ট হফহবন্ন বা, জহভনায ও ওয়াকযদ্য
অংগ্রণ







প্রদ্যয়ােন অনুাদ্যয

৮.







চরভান ও অব্যাত বাদ্যফ

৯.

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং ভন্ত্রণারদ্যয়য
আওতাধ ন দপ্তয/ংস্থা কর্তযক হেওহফ ও বফদ্যদহক
াাদ্যে গৃ ত উন্নয়ন প্রকদ্যল্পয মাফত য় প্রাহনক
কাম যক্রভ
ই-পাইহরং নহথে উস্থান ও হনষ্পহি কযণ







চরভান ও অব্যাত বাদ্যফ

১০.

প্রকল্প হযচারক হনদ্যয়াগ ংক্রান্ত







চরভান ও অব্যাত বাদ্যফ

ভন্তব্য

wkï াখা

০১.

০২.
০৩.

০৪.

ন হতগত উদ্যেশ্য

RvZxq w`em cvjb

কভযদ্যকৌর

1) 17 gvP© RvwZi wcZv e½eÜzi
Rb¥w`em I RvZxq wkï w`em
cvjb|
2) wek¦ wkï w`em I wkï AwaKvi
mßvn cvjb
3) RvZxq †kvK w`em
RvZxq ch©v‡q wkï‡`i evsjv‡`k wkï GKv‡Wwg KZ…©K
cyi¯‹…ZKiY
RvZxq wkï cyi¯‹vi,2018 cÖ`vb
AvBb cÖYqb
(1) evsjv‡`k wkï GKv‡Wwg AvBb,
2018 cÖYqb |
(2) wkï AwaKvi Kwgkb AvBb
cÖYqb|
evsjv‡`k wkï GKv‡Wwgi evsjv‡`k wkï GKv‡Wwgi Kg©Pvix
Kg©Pvix cÖweavbgvjv
cÖweavbgvjv 1990 ms‡kva‡bi
ms‡kvab
j‡ÿ¨ Kvh©µg MÖnY

০৫.

wkï myiÿv Awa`ßi MVb

০৬.

RvwZms‡N wmAviwm
(CRC) cÖwZ‡e`b †cÖiY

কযণ য়

দাহয়ত্ব

w`em cvjb Av‡qvR‡b mvwe©K
Kvh©µg MÖnY

wkï
kvLv

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১
ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয

১ভ

২য়

৩য়

২০১৯

-

-

-

২০২০

দ ঘ যদ্যভয়াদ ০৫ ভন্তব্য
ফেয

২০২১

২০২২-২৬

চরভান

ক্র.

wkï
kvLv
AvšÍtgš¿Yvjq mfv Avnevb
Ges mvims‡ÿc gwš¿cwil`
wefv‡M †cÖiY

evsjv‡`k wkï GKv‡Wwgi
Kg©Pvix cÖweavbgvjv 1990
ms‡kvabc~e©K AvBb
gš¿Yvj‡qi †fwUs MÖnYcye©K
†M‡RU cÖKvk
wkï myiÿv Awa`ß‡ii Kvh©vewj,
AM©v‡bvMÖvg BZ¨vw` cÖYq‡bi Kvh©µg
MÖnY
cÖwZ cuvP eQi AšÍi wmAviwm
(CRC) cÖwZ‡e`b cÖbqY

∙

wkï
kvLv

∙

wkï
kvLv

∙

wkï
kvLv

-

-

-

-

wkï
kvLv

∙

-

-

-

-

-

∙-

-

-

-

-

ক্র.

০৭.
০৮.

০৯.

১০.

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

wkï bxwZi Kg©cwiKíbv
cÖYqb|
evsjv‡`k wkï GKv‡Wwgi (1) evwkG Gi evrmwiK ev‡RU Gi
cÖkvmwbK
Kvh©µg
A_© QvoKiY
cwiPvjbv
(2) Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i eQiwfwËK
c` msiÿY
(3) AvšÍRv© wZK mvs¯‹…wZK wewbg‡qi
Kvh©µg MÖnY
(4) ‡`kx/we‡`kx
eB
†gjvq
AskMÖnYmn Ab¨vb¨ cÖkvmwbK
Kvh©vewj|
evsjv‡`k wkï GKv‡Wwgi (5) evwkG Gi evrmwiK ev‡RU Gi
cÖkvmwbK
Kvh©µg
A_© QvoKiY
cwiPvjbv
(6) Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i eQiwfwËK
c` msiÿY
(7) AvšÍRv© wZK mvs¯‹…wZK wewbg‡qi
Kvh©µg MÖnY
(8) ‡`kx/we‡`kx
eB
†gjvq
AskMÖnYmn Ab¨vb¨ cÖkvmwbK
Kvh©vewj|
wkï weKvk †K›`ª msµvšÍ (1) 6wU wkï weKvk †K‡›`ªi AbyK‚‡j
Kvh©vewj
A_© Qvo
(2) wkï weKvk †K›`ª Kvh©µg
g~j¨vqb|

কযণ য়

1) A_© Qvo Ges c` msiÿY
Gi Rb¨ cÖ¯vÍ e A_©
gš¿Yvj‡q †cÖiY|
2) Rvcvb Ges Zzi‡¯‹ wkï
mvs¯‹…wZK `j †cÖiY|
3) KwjKvZvmn
Ab¨vb¨
†`‡ki eB †gjvq wkï
GKv‡Wwgi AskMÖnY I
eB †cÖiY|
4) A_© Qvo Ges c` msiÿY
Gi Rb¨ cÖ¯vÍ e A_©
gš¿Yvj‡q †cÖiY|
5) Rvcvb Ges Zzi‡¯‹ wkï
mvs¯‹…wZK `j †cÖiY|
6) KwjKvZvmn
Ab¨vb¨
†`‡ki eB †gjvq wkï
GKv‡Wwgi AskMÖnY I
eB †cÖiY|
1)
A_© Qvo Gi Rb¨
cÖ¯vÍ e A_© gš¿Yvj‡q †cÖiY|
2)
wkï weKvk †K›`ª
Kvh©µg g~j¨vq‡bi evsjv‡`k
Dbœqb M‡elYv cÖwZôvb
(weAvBwWGm) †K wb‡qvM
cÖ`vb Ges A_© QvoKiY|

দাহয়ত্ব

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১
ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয

১ভ

২য়

৩য়

২০১৯

২০২০

wkï
kvLv
wkï
kvLv

-

-

∙

-

-

∙

wkï
kvLv

∙

-

wkï
kvLv

∙

∙

দ ঘ যদ্যভয়াদ ০৫ ভন্তব্য
ফেয

-

২০২১
-

২০২২-২৬
∙-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

∙

-

-

-

-

-

-

ক্র.

১১.

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

AwURg wel‡q Kvh©µg ÷ªv‡UwRK cø¨vb di AwURg I m¦v¯’¨ gš¿Yvj‡q gvwmK
MÖnY
wbD‡iv‡W‡fjc‡g›Uvj wWRAW©vi, cÖwZ‡e`b
†cÖiY
Ges
2016-21 Abyhvqx Kvh©µg MÖnY|
÷ªv‡UwRK cø¨vb di AwURg
I
wbD‡iv‡W‡fjc‡g›Uvj
wWRAW©vi,
2016-21
ev¯Íevqb|

দাহয়ত্ব

wkï
kvLv

দ ঘ যদ্যভয়াদ ০৫ ভন্তব্য
ফেয

স্বল্পদ্যভয়াদ
(অগ্রাহধকায ০১
ফেয)

ভধ্যদ্যভয়াদ ০৩ ফেয

১ভ

২য়

৩য়

২০১৯

২০২০

২০২১

২০২২-২৬

-

∙

-

-

-

-

-

-

োভ াখা
ক্র:
নং
১

২

৩

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

োভ এয কাম যক্রভদ্যক োভ এয কাম যক্রদ্যভ গহত রতা
গহত র কযা
আনয়দ্যনয রদ্যিে যুদ্যগাদ্যমাগ
হফহবন্ন/ আইন/ হফহধভারা/ ন হত
প্রণয়ন, আইহটি হবহিক কভযদিতা
ও জাগত জ্ঞান বৃহদ্ধ, ফাহল যক
কভযম্পাদন চুহক্ত, োত য় শুদ্ধাচায
জকৌর,
অহবদ্যমাগ
প্রহতকায
ব্যফস্থানা ও এহডহে ফাস্তফায়ন
এফং ঞ্চফাহল যক হযকল্পনায় হফধৃত
হফলয়াহদ যকায কর্তযক ভয়
ভয়
গৃ ত
ংস্কাযমূরক
কাম যক্রভমূ ম্পাদদ্যনয রদ্যিে
োভ-জক হনদ্যদ যনা প্রদান
োত য় ভহরা ংস্থায
োত য় ভহরা ংস্থায কভযকতযাকভযকতযা/কভযচায দ্যদয
কভযচায দ্যদয বেভাহক হবহিদ্যত
েন্য বেভাহক ফযাে
জফতন বাতা প্রদান।
োড়কযণ ংক্রান্ত।
োত য় ভহরা ংস্থায োত য় ভহরা ংস্থা দ্যত জপ্রহযত
কভযকতযা/কভযচায দ্যদয
প্রস্তাফ অনুমায় কাম যক্রভ গ্রণ
হনদ্যয়াগ, দ্যদান্নহত,
জফতনদ্যস্কর, হদ্যরকন
জগ্রড জস্কর ও জনন
ভঞ্জুয ংক্রান্ত কাম যক্রভ।

কযণ য়

দাহয়ত্ব

স্বল্প জভয়াদ
(৬ ভা -১ ফেয)
১ভ
২য়
৩য়

োভ াখা

অথ য হফবাদ্যগয োভ াখা
ফাদ্যেট ফযাে
াদ্যদ্যি অথ য
োড়কযণ
োভ এয
োভ াখা
প্রস্তাফভদ্যত
অনুদ্যভাদন
প্রদান।




ভধ্য জভয়াদ
(১ ফেয- ৩ ফেয)
৪থ য
৫ভ
৬ষ্ঠ

দ ঘ য জভয়াদ
(৩ ফেয- ৫ ফেয)
৭ভ ৮ভ
৯ভ

ক্র:
নং

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

কযণ য়

দাহয়ত্ব

৪

োত য় ভহরা ংস্থায
েন্য আইন/ন হতভারা
ও হফহধভারা প্রণয়ন
ংক্রান্ত।

োত য় ভহরা ংস্থা দ্যত প্রাপ্ত
প্রণ ত আইন-ন হতভারা ও
হফহধভারা প্রণয়ন হফলদ্যয় কাম যক্রভ
গ্রণ

৫

োত য় ভহরা ংস্থায
৬৪টি জেরা কহভটি ও
৫০ টি উদ্যেরা কহভটি
গঠন এফং ংহিষ্ট
হফলদ্যয় অন্যান্য কাম যক্রভ
গ্রণ।
োত য় ভহরা ংস্থায
জেরা কভদ্যপ্লক্স বফন
হনভযাদ্যনয েন্য েহভ
অহধগ্রণ ও হনভযানকাে
তদাযহক কযা।
োত য় ভহরা ংস্থায
কর প্রকায
ক্রয়/হফক্রয়/হনরাভ
কাম যক্রদ্যভ অংগ্রণ ও
অনুদ্যভাদন ংক্রান্ত
কাম যক্রভ।

োভ জেরা/উদ্যেরা াখা দ্যত োভ এয ৬৪ টি োভ াখা
প্রাপ্ত প্রস্তাফ অনুমায় কাম যক্রভ জেরা ও ৫০ টি
গ্রণ।
উদ্যেরা কহভটি
গঠন।

৬

৭

স্বল্প জভয়াদ
(৬ ভা -১ ফেয)
১ভ
২য়
৩য়

োত য় ভহরা োভ াখা
ংস্থা কর্তযক
প্রণ ত আইনন হতভারা ও
হফহধভারা
েনপ্রান/অথ য
ভন্ত্রণারদ্যয়
জপ্রযণ।

োভ দ্যত প্রাপ্ত প্রস্তাফ অনুমায়
কাম যক্রভ গ্রণ।

োভ
দ্যত োভ াখা
প্রাপ্ত
প্রস্তাফ
অনুমায় ব্যফস্থা
গ্রণ কযা য়।

োভ দ্যত প্রাপ্ত প্রস্তাফ অনুমায়
কাম যক্রভ গ্রণ।

োভ দ্যত
প্রাপ্ত প্রস্তাফ এ
ভন্ত্রণারয় দ্যত
অনুদ্যভাদন

োভ াখা

ভধ্য জভয়াদ
(১ ফেয- ৩ ফেয)
৪থ য
৫ভ
৬ষ্ঠ

দ ঘ য জভয়াদ
(৩ ফেয- ৫ ফেয)
৭ভ ৮ভ
৯ভ







ক্র:
নং

ন হতগত উদ্যেশ্য

কভযদ্যকৌর

৮

োত য় ভহরা ংস্থায
উন্নয়ন প্রকল্প দ্যত যােস্ব
ফাদ্যেদ্যট েনফর স্থানান্তয
, দ ংযিণ, দায়ন
এফং জফতন-বাতা প্রদান
ংক্রান্ত মাফত য়
কাম যক্রভ।

োভ এয উন্নয়ন প্রকল্প দ্যত
যােস্ব ফাদ্যেদ্যট েনফর স্থানান্তয ,
দ ংযিণ, দায়ন এফং জফতনবাতা প্রদান ংক্রান্ত মাফত য়
কাম যক্রদ্যভয অনুদ্যভাদদ্যনয েন্য
েনপ্রান/অথ যভন্ত্রণারদ্যয় জপ্রযণ
কযা।

োভ
এয োভ াখা
প্রস্তাফভদ্যত
ব্যফস্থা
গ্রণ
কযা য়।

৯

োত য় ভহরা ংস্থায
হনফ যা কহভটি ও
হযচারনা হযলদ
কহভটি গঠন ংক্রান্ত
কাম যক্রভ গ্রণ।

োভ এয হনফ যা কহভটি ও
হযচারনা
হযলদ
কহভটিয
জগদ্যেদ্যটয
েন্য
েনপ্রান
ভন্ত্রণারদ্যয় জপ্রযণ।

োভ
এয োভ াখা
প্রস্তাফভদ্যত এ
ভন্ত্রণারয় দ্যত
কহভটি
অনুদ্যভাদন
াদ্যদ্যি জপ্রযণ
কযা য়।

১০

োত য় ভহরা ংস্থায
কভযকতযা/কভযচায কর্তযক
ভাভান্য সুপ্র ভ জকাদ্যট য
দাদ্যয়যকৃত ভাভরামূদ্যয
কাম যক্রভ।

কযণ য়

দাহয়ত্ব

ভাভরামূদ্যয
োভ াখা
হফলদ্যয়
প্রদ্যয়ােন য়
কাম যক্রভ গ্রদ্যণয
েন্য োভ-এ
জপ্রযণ।

স্বল্প জভয়াদ
(৬ ভা -১ ফেয)
১ভ
২য়
৩য়

ভধ্য জভয়াদ
(১ ফেয- ৩ ফেয)
৪থ য
৫ভ
৬ষ্ঠ







দ ঘ য জভয়াদ
(৩ ফেয- ৫ ফেয)
৭ভ ৮ভ
৯ভ

ভন্বয় াখা
ক্রহভক নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

কাম যাফর য হফফযণ
৮ ভাচ য ২০১৮ আন্তেযাহতক নায হদফ
ভাহক ভন্বয় বা আফান
ভহন্ত্রহযলদ হফবাদ্যগ ভাহক প্রহতদ্যফদন জপ্রযণ
ভহন্ত্রবা বফঠদ্যকয হদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগহতয তথ্যাহদ জপ্রযণ
জেরা প্রাক দ্যম্মরদ্যন গৃ ত হদ্ধাদ্যন্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগহতয তথ্যাহদ জপ্রযণ
ফাহল যক প্রহতদ্যফদন ভহন্ত্রহযলদ হফবাদ্যগ জপ্রযণ

স্বল্প

প্রহতফেয োত য় ংদ্যদয ১ভ অহধদ্যফদ্যন প্রদি ভাভান্য যাষ্টহতয বালদ্যণয
তথ্যাহদ জপ্রযণ

√

ভধ্যভ

দ ঘয

চরভান/রুটিন

ভন্তব্য

√
√
√
√
√
√

জুরাই ভাদ্য ভহন্ত্রহযলদ হফবাদ্যগ
জপ্রযণ কযা য়।
অদ্যটাফয ভাদ্য ভহন্ত্রহযলদ হফবাদ্যগ
জপ্রযণ কযা য়।

