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       অর্ ি র্বভাবগর র্বর্ভন্ন অনুর্বভাগ ও ংস্থার 

         কায িাব ীঃ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাগ 
 
        রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তলার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবর বাবজট ও আর্র্ িক মঞ্জুর্র অনুবমাদন/ম্মর্ি প্রদান, মর্নটর্রং সবর 

প্রলার্নক কায িার্দ ম্পাদন, স্বায়ত্তলার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবর কায িাব  ও আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার র্বর্ভন্ন র্বয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-

লার্ি/র্বর্িবদ্ধ ংস্থা ও অি নস্থ অংগ প্রর্িষ্ঠানমূবর াংগঠর্নক কাঠাবমা পর ক্ষা-র্নর ক্ষাপূব িক পদ সৃর্ি, পদ ংরক্ষণ, 

রাজস্ব বাবজবট পদ স্থানান্তর, পদ র্বলুপ্তকরণ ইিযার্দ এ অনুর্বভাবগর অন্যিম দার্য়ত্ব। ২০২০-২১ অর্ িবছবর  রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান 

অনুর্বভাগ কর্তিক ম্পার্দি উবেখবযাগ্য কায িাব  র্নবে উবেখ করা বাীঃ 
 

পদ সৃর্ি/ংরক্ষণ/স্থানান্তর/স্থায় করণ/র্বলুর্প্ত 

 র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তলার্ি প্রর্িষ্ঠাবনর ১ম-৯ম সেবডর ৮৬১টি, ১০ম সেবডর ৩৪৮টি, ১১-১৬ সেবডর ১,৭৭১টি, 

১৭-২০ সেবডর ১,১০৪টি পদ সমাট ৪,০৮৪টি পদ সৃর্ি করা বয়বছ; 

 র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তলার্ি প্রর্িষ্ঠাবনর ১ম-৯ম সেবডর ৭৪৭টি, ১০ম সেবডর ২৪৭টি, ১১-১৬ সেবডর ২,৭৭৫টি, 

১৭-২০ সেবডর ৪১৮টি পদ সমাট ৪,১৮৭টি পদ ংরক্ষণ করা বয়বছ; 
 

 র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তলার্ি প্রর্িষ্ঠাবনর ১ম-৯ম সেবডর ২০৪টি, ১০ম সেবডর ১৪টি, ১১-১৬ সেবডর ১২৫টি 

পদ সমাট ৩৪৩টি পদ স্থায় করণ করা বয়বছ; এবং 
 

 আউটবার্ িং প্রর্িয়ায় সবা েণ ন র্িমাা-২০১৮ অনুযায়  ব িবমাট  ৪,৪২৪টি সবা িবয়র ম্মর্ি প্রদান করা 

বয়বছ। 

 

সপনলন/েযাচুইটি ও সপনলন র্বর্িমাা ংিান্ত 

 বাংাবদল রপ্তার্ন প্রর্িয়াকরণ এাকা কর্তিপক্ষ (সবপজা) এর কম িকিিা/কম িচার বদর জন্য সপনলন স্ক ম প্রবিিবন অর্ ি 

র্বভাবগর ম্মর্ি প্রদান; 

 বাংাবদল িান গববণা ইনর্িটিউবটর (র্বর্র) কম িকিিা/কম িচার বদর জন্য সপনলন স্ক ম প্রবিিবন অর্ ি র্বভাবগর 

ম্মর্ি প্রদান; 

 বাংাবদল রপ্তার্ন উন্নয়ন ব্যযবরা কম িচার  (অবরভািা, অবরজর্নি সুর্বিার্দ ও ািারণ ভর্বষ্য ির্ব) 

প্রর্বিানমাা, ২০২১ এর র্ববয় মিামি প্রদান।  

 ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠ র কাচারা একাবডর্ম, র্বর্রর্লর্র, দুগ িাপুর, সনত্রবকানা এর ০২ জন কম িচার র র্র্পএফ এবং অবর 

সুর্বিার্দ প্রদাবন ম্মর্ি; 

 জাি য় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর কম িচার বদর আনুবিার্ক ও অবরভািা এবং ভর্বষ্য ির্ববর ১৩% মুনাফা 

প্রদাবন ম্মর্ি জ্ঞাপন; 

 

যানবান িয়/ টিওএর্িভুক্িকরণ/আউটবার্ িং-এ ভাড়া ংিান্ত  

 জাি য় দক্ষিা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (এনএর্ড)-এর টিওএিই-সি ০৩টি জ প গাড়  ও ০১টি মাইবিাবা অন্তভুক্ িিকরবণ 

ম্মর্ি প্রদান করা য়। পালাপার্ল আউটবার্ িং এর মাধ্যবম ০২টি মাইবিাবাবর সবা িবয় ম্মর্ি প্রদান করা 

বয়বছ;  
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 বাংাবদল পার্ন উন্নয়ন সবাবড ির কম িচার গবণর অর্ফব যািায়াবির র্নর্মত্ত ০৭টি বা ভাড়ার র্ববয় ম্মর্ি প্রদান 

করা বয়বছ; 

 বাংাবদল পার্ন উন্নয়ন সবাবড ির কন্ট্রাক্ট এি প্রর্কউরবমন্ট স দপ্তবরর জন্য আউটবার্ িং এর মাধ্যবম ০১টি সডান 

কার ও ০১টি মাইবিাবা ০২ বছবরর জন্য ভাড়ার র্ববয় ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ; 

 জয়পুরাট গা ি কযাবডট কববজর টিওএিইভুক্ি ০১টি মাইবিাবা প্রর্িস্থাপবনর মাধ্যবম িবয় ম্মর্ি প্রদান করা 

বয়বছ; 

 রাজলা  কযাবডট কববজর টিওএিইভুক্ি ০১টি র্পকআপ প্রর্িস্থাপবনর মাধ্যবম িবয় ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ; 

 আন্তজিার্িক মার্তভাা ইনর্িটিউট এর টিওএিই-সি ০১টি মাইবিাবা অন্তভুক্ িিকরবণ ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ; 

 বাংাবদল কর্ম্পউটার কাউর্ি (র্বর্র্) কর্তিক বাস্তবায়নাি ন ‘র্ডর্জটা র্বট র্টি’ ল  িক প্রকবের জ প গার্ড় 

টিওএিইভুক্িকরবণ ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ। 

 

ম্মান  ভািা/প্রর্লক্ষণ ভািা/ক ট এাউি ংিান্ত 

 বাংাবদল পে  র্বদুযিায়ন সবাবড ির (বাপর্বববা) সবাড ি দস্যগবণর ম্মান  ৫০০০/- টাকা র্নি িারণ করা বয়বছ; 

 সটকই ও নবায়নবযাগ্য জ্বাার্ন উন্নয়ন কর্তিপক্ষ (সেডা) এর ইন্টান ির্লপ সপ্রাোবমর ইন্টান িবদর মার্ক ম্মান  

১০,০০০/- টাকা র্নি িারণ করা বয়বছ।  

 জাি য় র্লক্ষা ব্যবস্থাপনা একাবডর্ম (নাবয়ম)-এর র্বওর্জ অনুবমার্দি প্রর্লক্ষণ সকা িমূবর মবধ্য সর্বক ১০টি 

স্বেবময়ার্দ সকা ি অনাইবন পর্রচানার জন্য দদর্নক অনাইন প্রর্লক্ষণ ভািার ার র্নি িারবণ ম্মর্ি প্রদান করা 

বয়বছ; 

 জাি য় র্লক্ষা ব্যবস্থাপনা একাবডর্ম (নাবয়ম) কর্তিক পর্রচার্ি ০৫টি স্বেবময়ার্দ সকা ি অনাইবন পর্রচানার জন্য 

ভািা/ব্যয় ার র্নি িারবণ ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ; 

 বাংাবদল সাক ও কারুর্লে ফাউবিলবনর কম িকিিা/কম িচার বদর ০১ মাবর মূ সবিবনর মপর্রমান ম্মান  

প্রদাবন ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ; 

 র্বর্পএটির্, াভার ও আঞ্চর্ক সাক-প্রলান প্রর্লক্ষণ সকবে (আরর্পএটির্) র্নবয়ার্জি ডািারবদর দদর্নক 

ম্মান  ১০০০ টাকা র্নি িারবণ ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ;  

 র্বর্পএটির্’র ৭০িম ব্যর্নয়ার্দ প্রর্লক্ষণার্ীগবদর অনাইবন প্রর্লক্ষবণর জন্য দদর্নক প্রর্লক্ষণ ভািার ার ৩০০ টাকা 

র্নি িারবণ ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ; 

পদনাম পর্রবিিন ংিান্ত 

 বাংাবদল মাকাল গববণা ও দুর অনুিাবন প্রর্িষ্ঠান (স্পারবা) এর ‘র্চব’ পদনাম পর্রবিিন কবর ‘পর্রচাক’ 

র্ববব পর্রবিিবন ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ; 

 বাংাবদল কর্ম্পউটার কাউর্ি (র্বর্র্)-এর র্চব পবদর পদনাম ‘অর্ির্রি পর্রচাক(মানব ম্পদ ও সবা)’ 

র্ববব পর্রবিিবন ম্মর্ি প্রদান করা বয়বছ। 

অন্যান্য কাজ 

 ২০২০-২১ অর্ িবছর সর্বক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাবগর নর্র্মূ র্নস্পর্ত্তর কায িিম File Tracking System 

এর মাধ্যবম Monitoring করা বে। 


