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      অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

         কাম িাফর ীঃ প্রান ও ভন্বয় অনুর্ফবাগ 

 

        প্রান ও ভন্বয় অনুর্ফবাগ অর্ ি র্ফবাবগয কর প্রার্নক দার্য়ত্ব, অর্ ি র্ফবাগ এফং এয অধ নস্থ দপ্তবযয অস্থায়  দ 

ংযক্ষণ এফং অস্থায়  দবক স্থায়  বদ রূান্তয ংক্রান্ত মাফি য় কাম িার্দ এফং অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাবগয ভবে 

মর্ামর্ ভন্বয় াধন কবয র্াবক। ২০১৯-২০ অর্ িফছবয প্রান ও ভন্বয় অনুর্ফবাবগয উবেখবমাগ্য ম্পার্দি কাম িাফর  র্নব  

দদওয়া বরাীঃ 

 ভর্ির্যলদ বফঠবকয অর্ ি র্ফবাগ ংর্িষ্ট র্দ্ধান্তমূবয ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ দপ্রযণ 

কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাগ ও অধ নস্থ দপ্তয/অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তয/ংস্থামূবয ১২টি ভার্ক কভ িকাবেয ও ১টি ফার্ল িক কভ িকাবেয 

প্রর্িবফদন ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 প্রধানভি য কাম িারয়, ভর্ির্যলদ র্ফবাগ, জনপ্রান ভিণারয় ও অন্যান্য ভিণারয়/র্ফবাগ দর্বক প্রাপ্ত াধাযণ 

আবদ/ার্কিরায/র্ফজ্ঞর্প্তমূ পৃষ্াংকন কবয ংর্িষ্ট কবরয র্নকট দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 ভানন য় অর্ িভি য ২০১৯-২০ অর্ িফছবযয দেচ্ছাধ ন ির্ফর দর্বক ১০ রক্ষ টাকা র্ফর্বন্ন ব্যর্িয অনুকূবর ভঞ্জুর্য 

আবদ জার্য কযা বয়বছ; 

 ২০২০-২১ অর্ ি ফছবযয ফাবজট প্রণয়ন ও দঘালণায জন্য প্রাক ফাবজট বা অনুষ্ান কর প্রকায রর্জর্ষ্টক াবাট ি 

প্রদান কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাগ ও এয অধ নস্থ দপ্তবযয কভ িকিিা/কভ িচায বদয স্থায় /অস্থায়  প্রবফত্র জায  ও নফায়বনয র্নর্ভত্ত েযাষ্ট্র 

ভিণারবয় ত্র দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 জাি য় ংবদয ‘অর্ ি ভিণারয় ম্পর্কিি স্থায়  কর্ভটি’য বফঠক ম্পর্কিি কাম িক্রবভয উয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগ প্রাপ্ত র্ফর্বন্ন অর্ববমাগ ও র্নষ্পর্ত্তয ১২টি প্রর্িবফদন ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয ভন্বয় বা ম্পর্কিি কাম িাফর্র ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাগ ম্পর্কিি র্ফলবয় ভানন য় প্রধানভি  ও অর্ িভি য প্রবনাত্তয প্রধানভি য কাম িারয় ও জাি য় ংদ 

র্চফারবয় দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 জনফর ংক্রান্ত বত্রভার্ক ও ফার্ল িক প্রর্িবফদন দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 িথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ অনুমায়  র্ফর্বন্ন আবফদনবত্রয চার্ি িথ্য যফযা কযা বয়বছ; 

 র্ফর্এ (র্নয ক্ষা ও র্াফ) কযাডায কভ িকিিাবদয দগ্রড-১, দগ্রড-২, দগ্রড-৩, দগ্রড-৪, দগ্রড-৫ ও দগ্রড-৬ বদ 

বদান্নর্ি প্রদান কযা বয়বছ; 

 ভা র্াফ র্নয ক্ষক ও র্নয়িক,  র্াফ ভা র্নয়িক, কবরারায দজনাবযর র্ডবপন্স পাইনান্স এয কাম িারয়, র্পভা 

এফং অর্ডট অর্ধদপ্তযমূবয জন্য ১০৩টি বদয দগ্রড উন্ন িকযণ, ৭১০টি দ সৃজন, ১০টি বদয দনাভ র্যফিিন 

এফং ৩৪টি দ র্ফলুর্প্ত কযা বয়বছ;                                             
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 ভা র্াফ র্নয ক্ষক ও র্নয়িক,  র্াফ ভা র্নয়িক, কবরারায দজনাবযর র্ডবপন্স পাইনান্স এয কাম িারয়, 

দযরওবয় র্াফ র্ফবাগ এফং অধ নস্থ দপ্তযমূব নন-কযাডায দগবজবটড কভ িকিিা এফং নন-দগবজবটড কভ িচায বদয 

জন্য এক ভূি র্নবয়াগর্ফর্ধ প্রণয়ন ংক্রান্ত প্রস্তাফ জনপ্রান ভিণারবয় দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 র্ফর্এ (র্নয ক্ষা ও র্াফ) কযাডায ও নন-কযাডায কভ িকিিাবদয উচ্চ র্ক্ষায র্নর্ভত্ত দপ্রলণ/র্ক্ষা ছুটি ভঞ্জুয কযা 

বয়বছ; 

 র্এেএর্জ এফং র্র্জএ কাম িারবয়য র্নবয়াবগয র্নর্ভত্ত ছাড়ত্র প্রদান কযা বয়বছ; 

 র্এেএর্জ, র্র্জএ ও  র্র্জর্ডএপ কাম িারবয়য কভ িকিিাবদয অর্প এফং আফার্ক দটর্রবপাবনয ভঞ্জুর্য প্রদান 

কযা বয়বছ; 

 মৃত্যযফযণকায  কভ িকিিা-কভ িচায য র্যফাযবক আর্র্ িক অনুদান প্রদান কযা বয়বছ; 

 ভাভান্য আদারবিয যাবয়য আবরাবক কভ িকিিা-কভ িচায বদয টাইভবের ও র্বরকন দগ্রড প্রদান কযা বয়বছ; 

 র্ফবাগ য় ভাভরায আবরাবক চাকর্য বি ফযখাস্ত এফং ার্স্ত ভওর্কপ কযা বয়বছ; 

 র্যট ভাভরায যাবয়য আবরাবক দফিন-বািা প্রার্প্ত ংক্রান্ত ভঞ্জুর্য জ্ঞান কযা বয়বছ; 

 ফাংরাবদ র্চফারবয় র্নভ িাণাধ ন ২০ িরা র্ফর্ষ্ট ১১ নং বফবনয মাফি য় পূিি ও বফদ্যযর্িক কাম িাফর্র ংক্রান্ত 

প্রার্নক কাম িক্রভ ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 বফর্িক কবযানা ভাভার্য ংক্রভণ বি যক্ষা দবি অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখা/দপ্তবয ব্যফাবযয জন্য যাে 

স্যার্নটাইজায, ভাে, দর্ির ইিযার্দ সুযক্ষা াভগ্র  ক্রয় ংক্রান্ত মাফি য় কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ; 

 কবযানা প্রাদ্যব িাবফয কাযবণ াভার্জক দূযত্ব ফজায় যাখবি কভ িকিিাবদয জুভ র্ভটিং-এ ব্যফাবযয জন্য ওবয়ফ 

কযাবভযা ক্রয় ও র্ফিযণ কযা বয়বছ; 

 নত্যন ১১ নং বফবনয ২০ িরা ম িন্ত Network Switch ও অন্যান্য মিাং  ক্রয় ও স্থান ংক্রান্ত  কাম িার্দ 

ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয জন্য ৭৫টি কর্ম্পউটায এফং ৫০টি Low Range Laser Printer ংর্িষ্ট মিাং ক্রয় কাম িক্রভ 

ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখায় ব্যফাবযয জন্য মাফি য় দষ্টনায  দ্রব্যার্দ ংগ্র, ক্রয় ও র্ফিযণ কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয প্রার্নক র্নয়িণাধ ন ভাইবক্রাফা এয যক্ষণাবফক্ষণ ও এফ গার্ড়য জ্বারার্ন র্ফর র্যবাধ এফং 

অর্ ি র্ফবাবগয উদ্ধিিন কভ িকিিাবদয র্ফর্বন্ন াখা/দপ্তবয ব্যফাবযয জন্য মাফি য় কর্ম্পউটায দটানায ও ংর্িষ্ট 

মিাং ংগ্র, ক্রয় ও র্ফিযণ কযা বয়বছ; 

 কভ িকিিাবদয াফ িক্ষর্ণক ব্যফহৃি গার্ড়য জ্বারার্ন র্ফর র্যবাধ মািায়ািকায  কভ িকিিাবদয র্নকট দর্বক বাড়া 

আদায় ংক্রান্ত কাম িাফর্র ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 ভানন য় অর্ িভি /অর্ ি র্চফ ভবাদয় কর্তিক দদ /র্ফবদ  র্ফর্বন্ন ম িাবয়য উদ্ধিিন কভ িকিিা/ম্মার্নি ব্যর্িফবগ িয 

াবর্ আবরাচনা বা এফং দবাজবায আবয়াজন অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন বায় আপ্যায়ন, যভজান ভাব ফাবজট 

প্রণয়বনয কাবজ র্নবয়ার্জি কভ িকিিা-কভ িচায বদয ইপিার্যয ব্যফস্থা গ্রণ, র্ফর র্যবাধ এয ব্যফস্থা ও অন্যান্য 

আনুলর্িক কাম িার্দ ম্পন্ন কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয ৪র্ ি দের্ণয কভ িচায বদয জন্য দালাক-র্যচ্ছদ যফযা এফং এ ংক্রান্ত মাফি য় কাজ ম্পন্ন কযা 

বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয কভ িকিিা ও কভ িচায বদয জন্য অর্পব ব্যফাবযয র্নর্ভত্ত আফাফত্র ংগ্র, ক্রয়, দভযাভি, র্ফিযণ 

ংক্রান্ত কাম িাফর্র ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয কভ িকিিাবদয  র, নাভপরক বির্যকযণ, যফযা ও স্থান ংক্রান্ত কাম িাফর  ম্পাদন কযা বয়বছ; 
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 অর্ ি র্ফবাবগয কভ িকিিাবদয দাপ্তর্যক দটর্রবপান স্থানান্তয, আফার্ক দটর্রবপান ভঞ্জুর্য, স্থানান্তয, র্ফর র্যবাধ 

ংক্রান্ত কাম িাফর্র দাপ্তর্যক কাবজয সুর্ফধায জন্য ইন্টাযকভ দটর্রবপান স্থান ও যক্ষণাবফক্ষণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র 

ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 ফাবজট প্রণয়ন ও দ ংক্রান্ত কর প্রকায রর্জর্ষ্টক াবাট ি প্রদান এফং ফাবজট দ উরবক্ষ 

আপ্যায়ন/াংফার্দক বম্মরবনয কর ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ; 

 র্ফিব্যাংক/আই. এভ. এপ. কভ িকিিাবদয প্রবটাকর িাবদয ম্মাবন র্ফর্বন্ন দবাজ বা আবয়াজন কযা বয়বছ; 

 র্ডর্জটার ার্জযা দভর্ন স্থান কযা বয়বছ; 

 র্চফারয় (অর্ ি র্ফবাগ), ভর্নটর্যং দর, টাকার ও মুদ্রা, দেজার্য প্রর্িষ্ান, র্াফ ভা র্নয়িক ও এয অধ নস্থ 

দপ্তযমূ এফং পাইনার্ন্সয়ার র্যবাটি িং কাউর্ন্সবরয ফার্ল িক ফাবজট প্রণয়ন/ফযাদ্দ প্রদান, অর্ ি ছাড়কযণ/র্ফিযণ, 

ফাবজট ফাস্তফায়ন ও র্যফ ক্ষণ ংক্রান্ত কাম িাফর্র ম্পাদন কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (APA), জাি য় শুদ্ধাচায দকৌর কভ ি-র্যকল্পনা (NIS), ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা (Innovation) প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও ংর্িষ্ট প্রর্িবফদন ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (APA), জাি য় শুদ্ধাচায দকৌর কভ ি-র্যকল্পনা (NIS), ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা (Innovation) ংর্িষ্ট প্রর্ক্ষবণয ভন্বয় াধন কযা বয়বছ; 

 ২০১৯-২০ অর্ িফছবয ফার্ল িক ৬০ ঘন্টা প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চয আওিায় অর্ ি র্ফবাবগয ১০৩ জন কভ িকিিা/কভ িচায বক 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয কভ িকিিা/কভ িচায য ভন্ববয় ‘নাগর্যক দফায় উদ্ভাফন’ র্ফলবয় ০৩টি কভ িারায আবয়াজন কযা 

বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয কর ২য়, ৩য় ও ৪র্ ি দের্ণয কভ িকিিা/কভ িচায বক র্ফআযর্ডটিআই, র্বরবট ০৫ র্দনব্যা  প্রর্ক্ষবণ 

দপ্রযণ কযা বয়বছ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয অধ ন আইর্এপ এ অর্ ি র্ফবাবগয ১০০ জন কভ িকিিা/কভ িচায বক Introduction to Budget 

Management র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ; এফং 

 ১২৬ জন কভ িকিিা প্রর্ক্ষবণয জন্য র্ফবদব গভন কবযবছন এফং ২২টি দর্ভনায/ওয়াকিব ১২৩ জন কভ িকিিা 

অংগ্রণ কবযবছন। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ।৩৭।



ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৯-২০ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





































 

 

 



ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৯-২০ 

 

 

 
অর্ ি র্চফ কর্তিক অর্ ি র্ফবাবগয কভ িকিিা ও কভ িচায গবণয দক্ষিা উন্নয়বন অবযন্তয ণ প্রর্ক্ষণ উববাধন 

 
অর্ ি র্ফবাবগয কভ িকিিা ও কভ িচায গবণয দক্ষিা উন্নয়বন অবযন্তয ণ প্রর্ক্ষণ -১ 

অর্ ি র্ফবাবগয কভ িকিিা ও কভ িচায গবণয দক্ষিা উন্নয়বন অবযন্তয ণ প্রর্ক্ষণ -২



 ।৩৯।                                                                                                                          


