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      অথ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায  

                   কাম িাফর ীঃ প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাগ 
 

          প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাবগয ম্পার্দত কাম িাফর য ভবে যবেবে যকার্য অর্পবয কভ িকতিা/কভ িচার্যবদয র্ফর্বন্ন বাতা 

র্নধ িাযণ/পুনর্ফ িবফচনা কযা। ২০১৯-২০ অথ িফেবয এ অনুর্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখাে ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর  র্নম্নরূীঃ 
 

ম্মান  বাতা প্রদান: 

 

 ম্মান  বাতা প্রদাবন ঘটনাবতায অনুভর্ত প্রদান;  

 ২০১৯-২০ অথ িফেবযয কর ভন্ত্রণারে/র্ফবাবগয ভেবভোদ  ফাবেট কাঠাবভা প্রণেবনয াবথ ম্পৃক্ত উর্চফ 

এফং তদর্নম্ন কভ িচার্যবদয মূর বফতবনয ভর্যভাণ ম্মান  প্রদান; 

 র্রবটকর্নক/ভবনাবটকর্নক ইনর্িটিউট ও বটকর্নকযার স্কুর এযান্ড কবরবেয ২ে র্পট র্যচারনায াবথ 

ম্পৃক্ত র্ক্ষক/কভ িচায গবণয েন্য বেডর্বর্তক র্নধ িার্যত াবয ভার্ক ম্মান  প্রদান; 

 ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কর্তিক োত ে ংবদ প্রদত বালবণয ইংবযে  বা িন প্রণেবনয েন্য ম্মান  প্রদাবন ম্মর্ত 

জ্ঞান; 

 বদওোন  আদারবতয অফকাকার ন ছুটি ববাবগয র্যফবতি অফকাকার ন েে র্ববফ দার্েত্ব ারবনয েন্য 

ম্মান  প্রদান; 

 সুর্র্যেয র্বরকন বফাবড িয দস্যগণবক ম্মান  প্রদান; 

 োর্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু বখ মুর্েবুয যভাবনয েন্তফার্ল িক  উদ মান উরবক্ষ গঠিত র্ফর্বন্ন কর্ভটি/উকর্ভটিয 

বাে অংেণকায  দস্যগণবক ম্মান  প্রদান; 

 আইবনয খড়া প্রণেবনয বক্ষবে বালাগত উৎকল ি াধন, র্ফলেগত মথাথ িতা এফং ংর্লিষ্ট  অযায আইবনয বঙ্গ 

াভঞ্জস্য ও ংগর্ত র্ফধাবনয রবক্ষয ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ কর্তিক গঠিত কর্ভটিয দস্যবদয ম্মান  প্রদান; 

 ভন্ত্রণারে/র্ফবাগ/অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তয/দপ্তয-এয কভ িচায বদয অনুকূবর আকর্িক, কবঠায শ্রভাে ফা কৃর্তত্বপূণ ি 

কাবেয েন্য ম্মান  ভঞ্জুর্য; 

 ভানন ে প্রধানভন্ত্র য ংবদয প্রবনাতয প্রণেবনয াবথ ম্পৃক্ত কাউর্ন্পর অর্পায ও ােক কভ িচায গবণয 

অনুকূবর মূর বফতবনয ভর্যভাণ ম্মান  প্রদান; 

 োত ে চরর্িে ন র্তভারা ২০১৭ এয আওতাে গঠিত “চরর্িে র্ফলেক োত ে যাভ িক” কর্ভটিয ম্মান  

প্রদান; এফং 

 ১০ভ োত ে ংবদয ২১তভ অর্ধবফন (ফাবেট) উরবক্ষ শ্রভাে কাে ম্পাদবনয েন্য ম্মান  প্রদান। 

 

ম্মান  বাতায ায র্নধ িাযণ ও পুন:র্নধ িাযণ: 

 ন্যানার র্ডবপন্প বকাব ি (এনর্ডর্) অংেণকায  কভ িকতিাগবণয প্রর্ক্ষণ বাতা এফং র্কট এযারাউন্প 

পুন:র্নধ িাযণ; 

 ২১ আগ্ট  বেবনড াভরা ভাভরায রাতক আাভ বদয বক্ষ State Defence র্ববফ র্নবোগকৃত 

আইনে ফ বদয র্প কভ ির্দফ র্বর্তক এয র্যফবতি ভাভরা র্বর্তক পুন:র্নধ িাযণ; 

 বর্ভনায/ওোকি ফাস্তফােবনয র্নর্ভত ম্মান য ায র্নধ িাযবণ ম্মর্ত জ্ঞান; 
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 োত ে র্ক্ষা ব্যফস্থানা একাবডর্ভ (নাবেভ) কর্তিক র্যচার্রত বুর্নোর্দ প্রর্ক্ষণ বকাব িয প্রর্ক্ষণাথীগবণয 

দদর্নক প্রর্ক্ষণ বাতায ায পুন:র্নধ িাযণ; 

 ৮ভ ংফাদে ভজুর্য বফাড ি বযাবেদাদ ফাস্তফােন ংক্রান্ত ভর্নটর্যং টিবভয দস্যবদয েন্য ম্মান  পুন:র্নধ িাযণ; 

  বর্ভনায/ওোকি ফাস্তফােবনয র্নর্ভত ম্মান য ায র্নধ িাযবণ ম্মর্ত জ্ঞান; 

 ভন্ত্রণারে/র্ফবাগ, অর্ধদপ্তয, র্যদপ্তয এফং দপ্তবয র্নবোগ/বদান্নর্ত ংর্লিষ্ট  কাবেয ম্মান /ার্যবতার্লক ায 

পুন:র্নধ িাযণ; 

 কর্যাইট বফাবড িয বচোযম্যান ও দস্যবদয ম্মান  পুন:র্নধ িাযণ; 

 র্ফর্এ প্রান একাবডর্ভবত চরভান আইন ও প্রান বকাব িয প্রর্ক্ষণাথীবদয র্কট এযারাউন্প পুন:র্নধ িাযণ; 

 ফাংরাবদ কৃর্ল গবফলণা ইনর্িটিউট (ফার্য) এফং ফাংরাবদ ট্যযর্যেভ বফাড ি (র্ফটির্ফ) এয বফাড ি অফ 

ম্যাবনেবভবেয  দস্যবদয ম্মান  পুন:র্নধ িাযণ; 

 োত ে চরর্িে পুযস্কায ২০১৭ ও ২০১৮ প্রদাবনয রবক্ষয গঠিত জুর্য বফাবড িয দস্যবদয ম্মান  পুন:র্নধ িাযণ; 

 োত ে আযকাইব উবদ্ট া র্যলবদয দস্যবদয ম্মান  র্নধ িাযণ; 

 োত ে প্রাথর্ভক র্ক্ষা একাবডভ  (বন) বফাড ি অফ গবণ িয-এয বচোযম্যান ও দস্যগবণয  ম্মান  পুন:র্নধ িাযণ; 

 ফাংরাবদ োত ে োদুঘয, বফাড ি  অফ ট্রার্িবেয  বার্ত ও দস্যবদয ম্মান  পুন:র্নধ িাযণ; 

 গণপূতি বট্রর্নং একাবডর্ভ ও বটর্িং ল্যাফবযটয  কর্তিক আবোর্েত প্রর্ক্ষবণয ব্যে ও বাতায ায পুন:র্নধ িাযণ; 

 র্ফর্এ (কয) একাবডর্ভ, ঢাকা কর্তিক র্যচার্রত র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ বকাব ি অর্তর্থ ফক্তায ম্মান  এফং 

অংেণকায  প্রর্ক্ষণাথীবদয দদর্নক বাতা পুন:র্নধ িাযণ; 

 ভৎস্য প্রর্ক্ষণ একাবডর্ভ, াবায, ঢাকা কর্তিক আবোর্েত প্রর্ক্ষণ বকা িমূবয অর্তর্থ ফক্তা ম্মান  এফং 

প্রর্ক্ষণাথীবদয প্রর্ক্ষণ বাতায ায পুন:র্নধ িাযণ; 

 ফাস্তফােন র্যফ ক্ষণ ও মূল্যােন র্ফবাবগয আওতাধ ন র্িোর্যং, বটকর্নকযার ও মূল্যােন কর্ভটিয বার্ত এফং 

দস্যগবণয ম্মান য ায পুন:র্নধ িাযণ; 

 বফযকায  র্ক্ষক র্নফন্ধন ও প্রতযেন কর্তিবক্ষয য ক্ষা র্যচারনায েন্য ম্মান /ার্যশ্রর্ভবকয ায 

পুন:র্নধ িাযণ; এফং 

 োত ে স্থান ে যকায ইনর্িটিউবটয (এনআইএরর্ে) র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ বকাব ি অংেণকায গবণয দদর্নক 

প্রর্ক্ষণ বাতায র্যভাণ পুন:র্নধ িাযণ। 

 

ভতাভত/ম্মর্ত প্রদান 

 র্ফবদব অফর্স্থত র্ভনমূবয েন্য স্থান ের্বর্তক কভ িচায  র্নবোগ এফং তাবদয আর্থ িক সুর্ফধার্দ প্রাপ্যতা 

ংক্রান্ত খড়া ন র্তভারায উয ভতাভত প্রদান; 

 চুর্ক্তর্বর্তক র্নবোগপ্রাপ্ত কভ িচায বদয বফতন বাতা র্নধ িাযণ র্ফলবে ভতাভত প্রদান;  

 বফাভর্যক প্রাবন চাকর্যযত অফস্থাে বকাবনা যকার্য কভ িচায য মৃত্যযফযণ এফং গুরুতয আত বে স্থাে  

অক্ষভতাের্নত আর্থ িক অনুদান প্রদান ন র্তভারা, ২০১৩ এয চূড়ান্ত ংবার্ধত (২০১৯) খড়া ন র্তভারায 

র্ফলবে ভতাভত প্রদান; 

 যকার্য বভর্ডবকর কবরেমূব কভ িযত বফর্ক াফবেবেয র্ক্ষকবদয ভার্ক প্রবণাদনা বাতা প্রদাবন অথ ি 

র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান; 

 গণবমাগাবমাগ অর্ধদপ্তবযয র্ফর্বন্ন অর্পব দদর্নক র্বর্তক র্নবোর্েত শ্রর্ভকবদয ভজুর্যয ায র্নধ িাযবণ অথ ি 

র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান; 

 প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠাবন কভ িযত/দােনকৃত র্ফর্এ (পুর্র) কযাডাবযয কভ িকতিাবদয অনুকূবর প্রর্ক্ষণবাতা ৩০ 

জুন, ২০১৫ তার্যবখ আর্যত মূর বফতবনয ৩০% াবয অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান; 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন  ২০১৯-২০ 

 

।43। 

 

 ব্যেফহুর স্থান র্ববফ ভেভনর্ং র্টি কব িাযন এরাকায েন্য ভার্ক ফার্ড় বাড়া বাতায ায অন্যান্য 

স্থাবনয বচবে ৫% অর্ধক াবয এফং দদর্নক বাতা াধাযণ াবযয বচবে ৩০% অর্ধক াবয র্নধ িাযবণ অথ ি 

র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান; 

 যকার্য ইউনান  ও আয়ুবফ ির্দক বভর্ডবকর কবরে ও াাতার এফং যকার্য বার্ভপ্যার্থক বভর্ডবকর 

কবরে ও াাতার এয ইোনী  বাতা র্ফদ্যভান ৭,৫০০/- (াত াোয াঁচত) টাকা বত বৃর্ি কবয 

১০,০০০/- (দ াোয) টাকাে পুনীঃর্নধ িাযবণ অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান; 

 ফাংরাবদবয র্ফভান ফার্ন য কভ িচায বদয াফর্রক বলার্দং, কযাবডটবদয ইউর্নপযভ ও বলার্দং আইবটভ এফং 

র্ফভান বনাবদয বলার্দং ও অন্যান্য দ্রব্যার্দ ংক্রান্ত র্ফভান ফার্ন য র্নবদ ির্কা ০১/৮২ এফং ০২/৮২ 

ংবাধবন  ম্মর্ত জ্ঞান; 

 ফাংরাবদ বনাফার্ন  র্ফভান (ব্যফায ও র্নেন্ত্রণ) প্রর্ফধানভারা-২০১৯ প্রণেবন ংবার্ধত খড়া র্ফলবে 

ম্মর্ত জ্ঞান; 

 বেএআই -০১/২০১৬ বত নত্যনবাবফ প্রফর্তিত  ফ্লাইট-ক্রুবদয উড্ডেন বফতন প্রার্প্তয র্নর্ভত ন র্তভারা প্রণেবন 

ম্মর্ত জ্ঞান; 

 কভান্ড/িাপ/চােি প্রর্ক্ষক বফতন-প্রদান ংক্রান্ত Pay & Allowance Regulation, Volume-I  এয 

র্ফর্ধ-৩২ র্ ংবাধবন ম্মর্ত  জ্ঞান; 

  ফাংরাবদ বনাফার্ন বত কভ িযত বের্ওগবণয েন্য ব্যাবেে অফ য যাংক এএআই (র্ফ)-১/এ/৮২-বত 

ংবমােবন ম্মর্ত জ্ঞান; 

 স্ত্র ফার্ন য জুর্নেয কর্ভন্ড অর্পায (বের্ও) ও াবেিেগবণয দভম িাদা উন্নর্তয বক্ষবে র্ক্ষাগত 

বমাগ্যতা  র্র্থরকযবণ ম্মর্ত জ্ঞান; 

 র্ডবপন্প ার্ব িব কভান্ড অযান্ড িাপ কবরে (র্ডএর্এর্)- এয াংগঠর্নক কাঠাবভা পুনগ িঠবনয েন্য দ 

সৃেন ও দ র্ফলুপ্তকযবণ ম্মর্ত জ্ঞান;  

 প্রর্তযক্ষা বগাবেন্দা ভার্যদপ্তয এয াংগঠর্নক কাঠাবভা পুনগ িঠন র্ফলবে ম্মর্ত জ্ঞান; 

 ‘ইন এইড ট্য র্র্বর াওোয’ এয আওতাে কক্সফাোয বেরাে ফরপূফ িক ফাস্তুচুযত ভাোনভায নাগর্যকবদয 

কযাম্প এরাকাে আইন-শংখরা র্যর্স্থর্ত উন্নর্তকবে বভাতাবেনকৃত বনাদস্যবদয বভাতাবেনকার ন ভবে 

বাতার্দ প্রদাবনয বক্ষবে আয-৭৩ র্র্থর ংক্রান্ত ম্মর্ত জ্ঞান; এফং 

 স্ত্র ফার্ন  র্ফবাবগয ২০২০-২১ অথ িফেবযয ফাবেট প্রাক্করন এফং যফতী দুই অথ িফেবযয ফাবেট প্রবক্ষন 

প্রণেণ ংক্রান্ত ম্মান  বাতা ভঞ্জুয  প্রংবগ ম্মর্ত জ্ঞান। 

 

 

অন্যান্য কাম িাফর  

অথ ি র্ফবাবগয প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাগ কর্তিক প্রণ ত বফাভর্যক যকার্য কভ িচায বদয বনন ভঞ্জুর্য ও র্যবাধ ংক্রান্ত 

র্ফর্ধ/ির্ত অর্ধকতয ে কযণ আবদ, ২০০৯ দ ঘ ি প্রাে ১১ ফেয পূবফ ি োর্য কযা ে। োয কৃত এ আবদটি মৄবগাবমাগ  না 

ওোে র্ফদ্যভান বনন ির্ত অর্ধকতয ে কযণ ও আধুর্নক কযবণয রবক্ষয অথ ি র্ফবাগ কর্তিক “যকার্য কভ িচায গবণয 

বনন ে কযণ আবদ, ২০২০” োর্যপূফ িক এটি পুর্স্তকা আকাবয প্রণেন কযা বেবে। এ নত্যন আবদটি যকার্য প্রান ও 

আর্থ িক ব্যফস্থানাে র্নবম্নাক্ত ইর্তফাচক অফদান যাখবফীঃ 

 

 বনন ির্ত আধুর্নক কযণ ও আবযা ে কযবণয পবর প্রার্নক ও আর্থ িক ব্যফস্থানাে অর্ধক গর্ত রতা 

আবফ ও শঙ্খরা প্রর্তর্ষ্ঠত বফ; 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন  ২০১৯-২০ 

 

।44। 

 

 যকার্য কভ িচায গবণয  চাকর্য ংক্রান্ত তথ্যার্দয মথামথ ংযক্ষবণয অবাবফ পূবফ ি অফযকার ন সুর্ফধার্দ প্রদাবন 

র্িান্ত েবণয বক্ষবে েটিরতা সৃর্্ট  বতা। নত্যন আবদব যকার্য কভ িচায য ই-চাকর্য বৃতান্ত ংযক্ষবণয 

ফােফাধকতা থাকাে চাকর্যকার ন তবথ্যয ঘাটর্ত পূযণপূফ িক অফযকার ন সুর্ফধার্দ প্রদাবনয র্িান্ত েবণয বক্ষবে 

এটি প্রার্নক কর্তিক্ষবক ােতা কযবফ; 

 পূবফ ি যকার্য কভ িচায য মৃত্যযয য ংর্লিষ্ট  র্ফর্ধ-র্ফধাবনয েরবযতায অবাবফ তায উতযার্ধকায র্নণ িবে 

প্রার্নক কর্তিক্ষ ভস্যায মু্মখ ন বতন। নত্যন আবদব উতযার্ধকায র্নণ িে ংক্রান্ত র্ফর্ধ-র্ফধান ংবমােন 

কযাে মৃত যকার্য কভ িচায য উতযার্ধকায  বে র্নণ িে ম্ভফ বফ; 

 বকান অফযগভণকায  যকার্য কভ িচায য র্ফরুবি অর্ডট আর্ত থাকবর উক্ত অর্ডট আর্ত মথাভবে র্নষ্পর্তয 

অবাবফ তায বনন প্রার্প্তবত র্ফরম্ব ঘটবতা এফং র্তর্ন েযান য র্কায বে অফযকাবর ভানবফতয ে ফনমাবন 

ফাে বতন। নত্যন বনন আবদব অফযগাভ  কভ িচায গবণয অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত (মর্দ থাবক) দ্রুত র্নষ্পর্তয 

র্ফধান কযাে অর্ডট আর্তবত ের্ড়ত কভ িচায গবণয বে বনন প্রার্প্তয সুবমাগ ঘটাে তাবদয দুদ িা রাঘফ বফ; 

এফং  

 পূবফ িয বনন ে কযণ আবদব বনন প্রর্ক্রোে তথ্য প্রমৄর্ক্ত ব্যফাবযয বকান সুবমাগ র্ের না। নত্যন আবদব ই-

চাকর্য বৃতান্ত IBAS++ software এ অন্তর্ভ িক্তকযণ এফং এরর্র্, রাম্পোে, আনুবতার্লক ও ভার্ক বনন 

অনরাইবন বপ্রযবণয ব্যফস্থা থাকাে এটি তথ্য প্রমৄর্ক্তয প্রায ও ই-গববন িন্প প্রর্তষ্ঠাে ােক বফ এফং যকাবযয 

র্ডর্েটার ফাংরাবদ গড়ায ন র্ত ফাস্তফােবন অফদান যাখবফ।  

 


