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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাে
কার্াবল
আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার চলমান সংস্কার কার্ িক্রবমর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং অর্ ি র্বভাবের বিিমান ভূর্মকা র্র্ার্র্ভাবব
পালবনর সুর্বধাবর্ ি অর্ ি র্বভাবের র্বদ্যমান সাংেঠর্নক কাঠাবমা অভযন্তর ণ পুনর্ব িন্যাবসর মাধ্যবম (বকান নতুন জনবল সৃজন
ব্যর্িবরবক) ১৪ ফেব্রুয়ার্র ২০১০ র্রীঃ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাে েঠন করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠানসমূবহর
বাবজট ও আর্র্ িক মঞ্জুর্র অনুবমাদন/সম্মর্ি প্রদান, মর্নটর্রং ফসবলর প্রশাসর্নক কার্ িার্দ সম্পাদন, স্বায়ত্তশার্সি
প্রর্িষ্ঠানসমূবহর কার্ িাবল ও আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার র্বর্ভন্ন র্বষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শার্সি/র্বর্ধবদ্ধ সংস্থা ও অধ নস্থ অংে
প্রর্িষ্ঠানসমূবহর সাংেঠর্নক কাঠাবমা পর ক্ষা-র্নর ক্ষাপূব িক পদ সৃর্ি, পদ সংরক্ষণ, রাজস্ব বাবজবট পদ স্থানান্তর, পদ
র্বলুপ্তকরণ ইিযার্দ এ অনুর্বভাবের অন্যিম দার্য়ত্ব। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাে কর্তিক সম্পার্দি
উবেখবর্াগ্য কার্ িাবল র্নবে উবেখ করা হবলাীঃ
পদ সৃর্ি/সংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায় করণ/র্বলুর্প্ত
➢ র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠাবনর ১ম-৯ম ফেবের ৬৯৫টি, ১০ম ফেবের ৩৪৬টি, ১১-১৬ ফেবের ৭১৫টি,
১৭-২০ ফেবের ২৪০টি এবং আউটবসার্স িং এর ১৪৭টি পদসহ ফমাট ২,১৪৩টি পদ সৃর্ি করা হবয়বছ;
➢ র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠাবনর ১ম-৯ম ফেবের ৯০০টি, ১০ম ফেবের ৩৩৬টি, ১১-১৬ ফেবের ১৩৬৬টি,
১৭-২০ ফেবের ৬৩৪টি এবং আউট ফসার্স িং এর ৪৯৭টি পদসহ ফমাট ৩,৭৩৩টি পদ সংরক্ষণ করা হবয়বছ;
➢ র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠাবনর ১ম-৯ম ফেবের ২৪১টি, ১০ম ফেবের ১৮২টি, ১১-১৬ ফেবের ৯৬১টি, ১৭২০ ফেবের ৭০টি পদসহ ফমাট ১৪৫৪টি পদ স্থায় করণ করা হবয়বছ; এবং
র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠাবনর প্রর্িষ্ঠাবনর ১ম-৯ম ফেবের ১২৫টি, ১০ম ফেবের ৩২৪টি, ১১-১৬ ফেবের
৩৩৮টি, ১৭-২০ ফেবের ১০৯টি পদসহ ফমাট ৮৯৬টি পদ র্বলুর্প্তকরণ করা হবয়বছ।
র্ানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত
➢

➢ বাংলাবদশ র্বর্নবয়াে উন্নয়ন কিিপক্ষ (র্বো) এর জন্য ২টি ফকাস্টার/র্মর্নবাস (এর্স) ক্রবয় সম্মর্ি জ্ঞাপন করা
হবয়বছ;
➢ বাংলাবদশ রপ্তান প্রর্ক্রয়াকরণ এলাকা কর্তিপক্ষ (ফবপজা) এর ৭টি ইর্পবজে এর জন্য ৭টি োরববজ ট্রাক ক্রবয় সম্মর্ি
জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ বাংলাবদশ রপ্তান প্রর্ক্রয়াকরণ এলাকা কর্তিপক্ষ (ফবপজা) এর ৪টি মাইবক্রাবাস, ৩টি কার, ১টি বাস (বড়) ক্রবয়
সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
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➢ ফবসরকার্র ইর্পবজে এর র্নব িাহ ফসবলর জন্য ১টি কার, ১টি মাইবক্রাবাস ক্রবয় সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ জাি য় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর জন্য ১টি জ প ক্রবয় সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ র্সবলট কযাবেট কবলজ এর জন্য ১টি র্পকআপ, কুর্মো কযাবেট কবলবজর জন্য ১টি কার, রাজশাহ কযাবেট কবলজ
এর জন্য ১টি বাসসহ ফমাট ৩টি র্ানবাহন ক্রবয় সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ কৃর্ষ মন্ত্রণালয়াধ ন বারটান এর জন্য ১টি কার, ১টি র্মর্নবাস (এর্স) ক্রবয় সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ র্বর্পএটির্স এর জন্য ২টি মাইবক্রাবাস ক্রবয় সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ বাংলাবদশ কৃর্ষ েববষণা কাউর্িবলর জন্য প্রর্িস্থাপক র্হবসবব ১টি জ প, ২টি কার, ১টি র্মর্নবাস ক্রবয় সম্মর্ি
জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ বাংলাবদশ ইনর্িটিউট অব ম্যাবনজবমন্ট (র্বআইএম) এর জন্য ২টি মাইবক্রাবাস ক্রবয়র অনুমর্ি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ জাি য় গৃহায়ন কর্তিপবক্ষর জন্য ২টি জ প োর্ড় ক্রবয়র অনুবমাদন প্রদান করা হবয়বছ;
➢ বাংলাবদশ স্টযান্ডাে িস এন্ড ফটর্স্টং ইিটিটিউশন (র্বএসটিআই) এর টিওএন্ডই-ফি ৪টি Calibration Van এবং ৪টি
োবল ফকর্বন র্পক-আপ অন্তর্ভিক্তকরবণ সম্মর্ি প্রদান করা হবয়বছ;
ি
➢ র্েএর্প োটিলাইজার
ফকাম্পান র্লর্মবটে এর জন্য একটি নতুন এযাম্বুবলি ক্রবয়র সম্মর্ি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ স্থান য় সরকার ইনর্স্টটিউট (এনআইএলর্জ) এর অনুকূবল অবকবজা ফ ার্ষি ১টি পাবজবরা জ প ও ১টি মাইবক্রাবাস
এর পর্রববিি নতুন ১টি পাবজবরা জ প ও ১টি মাইবক্রাবাস ক্রবয় অর্ ি র্বভাবের সম্মর্ি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ বাংলাবদশ র্নরাপদ খাদ্য কর্তিপক্ষ এর সাংেঠর্নক কাঠাবমার্ভক্ত ১টি জ প োড় , ৫টি কার, ৩টি মাইবক্রাবাস এবং ১টি
র্পক-আপ (োবল ফকর্বন) ক্রবয় অর্ ি র্বভাবের সম্মর্ি প্রদান করা হবয়বছ; এবং
➢ বাংলাবদশ ফসতু কর্তিপবক্ষর টিওএন্ড’ইবি ০৬ (ছয়)টি োর্ড় অন্তর্ভিক্তকরবণর জন্য সম্মর্ি প্রদান করা হবয়বছ।
মিামি/সম্মর্ি প্রদান
➢ র্শক্ষা মন্ত্রণালয়াধ ন আন্তজিার্িক মার্তিভাষা ইনর্স্টটিউবটর প্রর্শক্ষণ ফকাবস ির বক্তা/অর্ির্র্ বক্তা/প্রর্শক্ষণার্ীবদর
সম্মান ভািা পুনীঃর্নধ িারবণ সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়াধ ন বাংলাবদশ ফলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ফকন্দ্র কর্তিক পর্রচার্লি ফকার ফকাস ি প্রর্শক্ষণার্ী ও
আরর্পএটির্সর র্বর্ভন্ন ফকাবস ির অর্ির্র্ বক্তাবদর সম্মান ভািা পুনীঃর্নধ িারণ করা হবয়বছ;
➢ বাংলাবদশ প্রর্িবর্াে িা কর্মশবনর ‘পুনর্ব িববচনা প্রর্বধানমালা, ২০১৮’ এবং ‘আর্পল র্বর্ধমালা’, ২০১৮ এর
সংবশার্ধি খসড়ার উপর মিামি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ জ বন ব মা কবপিাবরশন (কমিকিিা-কমিচার ) চাকর্র প্রর্বধানমালা ১৯৯২ এর ২(র)নং প্রর্বধান এবং ১১(৪)নং উপপ্রর্বধান অনুর্ায় জ বন ব মা কবপিাবরশবন কমিরি সংর্িি কমিচার েণবক র্বআইএ র্েবলামা অজিবনর জন্য
পর্রচালক পষ িবদর অনুবমাদনক্রবম ২টি র্ববশষ ফবিন বৃর্দ্ধ প্রদাবনর র্বষবয় মিামি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ পাব িিয চট্টোম আঞ্চর্লক পর্রষবদর সদস্যেবণর মার্সক পার্রববিার্ষক বৃর্দ্ধবি অর্ ি র্বভাবের মিামি প্রদান করা
হবয়বছ;
➢ র্নউবরা ফেবভলপবমন্টাল প্রর্িবন্ধ সুরক্ষা ট্রাবস্টর(এনর্ের্ে সুরক্ষা ট্রাস্ট) আউটবসার্স িং পদ্ধর্িবি র্নবয়ােকৃি
জনববলর র্বষবয় মিামি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ পে সঞ্চয় ব্যাংবকর টিওএন্ডই (TO&E) ফি ২০টি এয়ার কর্ন্ডশনার অন্তর্ভিক্তকরবণ সম্মর্ি জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
এবং
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➢ চট্টোবমর বাঁশখার্লবি সরকার্র ও ফবসরকার্র অংশ দার্রবত্ব বাংলাবদশ এনার্জি ফপাট ি র্লর্মবটে (র্বইর্পএল) নামক
ফকাম্পান েঠবনর লবক্ষয মিামি প্রদান করা হবয়বছ।
অন্যান্য কার্ িাবল
➢ জাি য় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ক্ত জাদু বরর টিওএন্ডই-ফি Thriller Rider with Prime Mover (Movie Bus)
অন্তর্ভিক্তকরণ সংক্রান্ত;
➢ ফমাংলা বন্দর কর্তিপক্ষ (বমাবক)’র ৪র্ ি ফেণ র ৩২ কযাটাের্রর ৫১০টি পবদ আউটবসার্স িং-এর পর্রববিি সরাসর্র
র্নবয়াে প্রদান সংক্রান্ত;
➢ ফনৌপর্রবহন মন্ত্রণালবয়র অধ ন চট্টোম বন্দর কর্তিপক্ষ (চবক)’র ৪র্ ি ফেণ র ‘োয়ার োইটার’ পদ আউটবসার্স িং-এর
পর্রববিি সরাসর্র র্নবয়াে প্রদান প্রসংবে;

➢ জাি য় র্বজ্ঞান ও প্রযুু্র্ক্ত জাদু বরর ২৪টি এয়ারকুলার টিওএন্ডই-ফি অন্তর্ভির্ক্তকরণ প্রসবে;
➢ পর্রকল্পনা র্বভাবের আওিাধ ন জাি য় পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন একাবের্ম (এনএর্পর্ে) এর কমিচার কল্যাণ িহর্ববল
এককাল ন ৫০.০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান মঞ্জুর্র প্রদান;
➢ ৯ম সংবাদপত্র মজুর্র ফবাে ি কর্তিক অন্তবিীকার্লন মহা িভািা প্রদান;
➢ বাংলাবদশ রাবার ফবাবে ির জন্য র্ানবাহন এবং অর্েস সরঞ্জামার্দ টিওএন্ডইবি অন্তর্ভিক্তকরণ;
➢ বাংলাবদশ বনর্শল্প উন্নয়ন কবপিাবরশবনর সদর দপ্তবরর জন্য র্ানবাহন ও অর্েস সরঞ্জামার্দ টিওএন্ডইবি
অন্তর্ভিক্তকরণ; এবং
➢ র্রট র্পটিশন নং-৪৬০১/২০১১ এর উপর আর্পল র্বভাবের ০৬-০৩-২০১৮ িার্রবখর রাবয়র র্বরুবদ্ধ র্রর্ভউ োউন্ডস
ফপ্ররণ।
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