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বাস্তবায়ন অনুববভাগ
অর্ থ ববভাগগর বাস্তবায়ন অনুববভাগগর উগেখগ াগ্য কা থক্রমসমূহ হগ াোঃ সরকাবর, আধা-সরকাবর, স্ব-শাবসত প্রবতষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত
প্রবতষ্ঠান ও অর্ থ গ্নী প্রবতষ্ঠানসমূগহর কমথকতথা/কমথচারীগের ববতনগে বনধ থারণ। সক বেবণর কমথকতথা/কমথচারীগের ববতন বে
উন্নীতকরণ/গবতনগে পুনোঃ বনধ থারণ ও ববতন ববষম্য দূরীকরগণ প্রগয়াজনীয় পেগেপ গ্রহণ। সরকাগরর বববভন্ন মন্ত্রণা য়/ববভাগ এবং
অধীনস্থ সরকাবর, স্ব-শাবসত প্রবতষ্ঠান ও অর্ থ গ্নী প্রবতষ্ঠানসমূগহর কমথকতথা/কমথচারীগের টাইম বে ও বসগ কশন বগ্রড প্রোন।
সরকাবর, স্ব-শাবসত প্রবতষ্ঠান ও অর্ থ গ্নী প্রবতষ্ঠান সমূগহর কমথকতথা- কমথচারীগের টাইম বে /বসগ কশন বগ্রড প্রোগন উদ্ভূত জটি তা
বনরসগন ব্যাখ্যা/মতামত প্রোন। সরকার কর্তথক জাতীয় ববতন কবমশন গঠন এবং ববতন কবমশগনর সুপাবরশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
কা থাব ী। ববতন ববষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির বস ান্ত বাস্তবায়ন। ববতন সংক্রান্ত জাবরকৃত াবতীয় সার্কথ ার, স্মারক,
প্রজ্ঞাপন/পবরপত্র ইতযাবে হা নাগােকরণ এবং মুদ্রগণর ব্যবস্থা করা। ববগেশস্থ বাং াগেশ দূতাবাগস কমথরত কমথকতথা-কমথচারীগের
ববতন ও ভাতাবে বনধ থারণ। আো গতর রায় বাস্তবায়গনর পূগব থ সংবশষ্ট মাম ার ববষগয় সক প্রবক্রয়া সম্পন্ন হগয়গে বক না এ ববষগয়
আইন বকাগষর সাগর্ সমন্বয় সাধন। ২০১৬-১৭ অর্ থবেগর বাস্তবায়ন অনুববভাগ কর্তথক গৃহীত কা থক্রমসমূহ সংগেগপ উপস্থাপন করা
হগ াোঃ


সরকাবর কমথচারীগের ববতন-ভাতাবে তাঁগের জীবন- াত্রার ব্যগয়র সাগর্ সামঞ্জস্যপূণ থ রাখার এবং মূল্যস্ফীবতর সাগর্
সমন্বয়করগণর উপায় বনধ থারগণর গেয সাবব থক ববষয় ববচার-ববগেষণপূব থক একটি সুবচবন্তত সুপাবরশমা া প্রণয়গনর গেয
সরকাবর কমথচারীগের ভববষ্যৎ ববতন-ভাতা বনধ থারণ ও পবরবধ থগনর ববষগয় একটি প থাগ াচনা কবমটি গঠন।



অর্ থ ববভাগগর ২১ বসগেম্বর, ২০১৬ পবরপগত্রর মাধ্যাগম জাতীয় ববতনগে , ২০১৫ স্পবষ্টকরণ।

 উবেবখত কা থাব ী োড়াও বনগে ববণ থত কা থাব ী সম্পােন করা হগয়গেোঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ে)
(জ)
(ঝ)

বববভন্ন মন্ত্রণা য়/ববভাগসমূহ এবং তার আওতাধীন েপ্তর/অবধেপ্তর/পবরেপ্তর এবং সংস্থার
অস্থায়ীভাগব রাজস্বখাগত নবসৃষ্ট/সৃবজত পেসমূগহর ববতনগগ্রড বনধ থারণ: বমাট ৩৪,৯৬১ টি
বববভন্ন মন্ত্রণা য়/ববভাগসমূহ এবং তার আওতাধীন েপ্তর/অবধেপ্তর/পবরেপ্তর এবং সংস্থার উন্নয়ন
প্রকল্প হগত অস্থায়ীভাগব রাজস্বখাগত স্থানান্তবরত পগের ববতনগগ্রড বনধ থারণ: বমাট ৩,২৭৬ টি
বসগ কশন বগ্রড/টাইমগে ববষগয় মতামত প্রোন: বমাট ১০৩ টি
রীট বপটিশন/এটি মাম ার েফা ওয়ারী জবাব প্রোন বমাট ৯৮ টি
বনস্পবত্তকৃত মাম া বমাট সংখ্যা ৪ টি
জাতীয় সংসগের প্রগনাত্তর প্রোন ৫টি
ববববধ ববষগয় মতামত/ব্যাখ্যা প্রোন বমাট ৮৫টি
ববতনগে উন্নীত ও পুনোঃবনধ থারণ ২১৭টি
ববতন ববষম্য দূরীকরণ ববষগয় মতামত প্রোন বমাট ৩টি
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