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      অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

         কাম িাফর ীঃ যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাগ 
 
        আর্র্ িক ব্যফস্থানায চরভান ংস্কায কাম িক্রবভয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন এফং অর্ ি র্ফবাবগয ফিিভান ভূর্ভকা মর্ামর্বাবফ 

ারবনয সুর্ফধাবর্ ি অর্ ি র্ফবাবগয র্ফদ্যভান াংগঠর্নক কাঠাবভা অবযন্তয ণ পুনর্ফ িন্যাবয ভাধ্যবভ (বকান নতুন জনফর সৃজন 

ব্যর্িবযবক) ১৪ ফপব্রুয়ার্য ২০১০ র্রীঃ যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাগ গঠন কযা য়। যাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবয 

ফাবজট ও আর্র্ িক ভঞ্জুর্য অনুবভাদন/ম্মর্ি প্রদান, ভর্নটর্যং ফবরয প্রার্নক কাম িার্দ ম্পাদন, স্বায়ত্তার্ি 

প্রর্িষ্ঠানমূবয কাম িাফর  ও আর্র্ িক ব্যফস্থানায র্ফর্বন্ন র্ফলয়, যাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-ার্ি/র্ফর্ধফদ্ধ ংস্থা ও অধ নস্থ অংগ 

প্রর্িষ্ঠানমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভা য ক্ষা-র্নয ক্ষাপূফ িক দ সৃর্ি, দ ংযক্ষণ, যাজস্ব ফাবজবট দ স্থানান্তয, দ 

র্ফলুপ্তকযণ ইিযার্দ এ অনুর্ফবাবগয অন্যিভ দার্য়ত্ব। ২০১৯-২০ অর্ িফছবয  যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাগ কর্তিক ম্পার্দি 

উবেখবমাগ্য কাম িাফর  র্নবে উবেখ কযা বরাীঃ 
 

দ সৃর্ি/ংযক্ষণ/স্থানান্তয/স্থায় কযণ/র্ফলুর্প্ত 

 র্ফর্বন্ন যাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠাবনয ১ভ-৯ভ ফেবডয ৫৫৪টি, ১০ভ ফেবডয ১৩৯টি, ১১-১৬ ফেবডয ৬৪৪টি, 

১৭-২০ ফেবডয ৫৫৭টি দ ফভাট ১,৮৯৪টি দ সৃর্ি কযা বয়বছ; 

 র্ফর্বন্ন যাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠাবনয ১ভ-৯ভ ফেবডয ১,১৮৯টি, ১০ভ ফেবডয ২৫১টি, ১১-১৬ ফেবডয 

১,২১৩টি, ১৭-২০ ফেবডয ৩০৬টি দ ফভাট ২,৯৫৯টি দ ংযক্ষণ কযা বয়বছ; 
 

 র্ফর্বন্ন যাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তার্ি প্রর্িষ্ঠাবনয ১ভ-৯ভ ফেবডয ৮২টি, ১০ভ ফেবডয ১৯২টি, ১১-১৬ ফেবডয ১৪৬টি, ১৭-

২০ ফেবডয ৯৭টি দ ফভাট  ৫১৭টি দ স্থায় কযণ কযা বয়বছ; এফং 
 

 আউটবার্ িং প্রর্ক্রয়ায় ফফা েণ ন র্িভারা-২০১৮ অনুমায়  ফ িবভাট (৫১+৩১১+০+৩১৯+১,১৫৫)=  ১,৮৩৬টি 

ফফা ক্রবয়য ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ। 
 

 মানফান ও  অফিস সরঞ্জামাফি ংক্রান্ত  

 প্রধানভন্ত্র য কাম িারয়, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, র্ক্ষা ভন্ত্রণারয়, কৃর্ল ভন্ত্রণারয়, গৃায়ন ও গণপূিি ভন্ত্রণারয়, র্ল্প 

ভন্ত্রণারয়, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফার্নজয ভন্ত্রণারয়, ড়ক র্ফবাগ,  ে  উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ এফং র্যবফ ও 

ফন ভন্ত্রণারবয়য মানফান ক্রবয় ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; এফং 
 

 র্ফজ্ঞান ও প্রযুর্ি ভন্ত্রণারয়, শ্রভ ও কভ িংস্থান ভন্ত্রণারয়, াফ িিয চট্টোভ র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয়, জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ 

র্ফবাগ, ব্যাংক ও আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্ফবাগ, ার্ন ম্পদ ভন্ত্রণারবয়য টিওএন্ডই’ফি গার্ড় অন্তর্ভ িিকযণ, গার্ড় 

প্রর্িস্থান ও আউটবার্ িং এয ভাধ্যবভ গার্ড় বাড়ায ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ। 

আইন / র্ফর্ধভারায উয ভিাভি প্রদান  

 ফাংরাবদ এনার্জি ফযগুর্রটর্য কর্ভন (বচয়াযম্যান ও দস্য) এয ফফিন, বািা, দভম িাদা, ফজযষ্ঠিা ও চাকর্যয 

অন্যন্য িিার্দ র্ফর্ধভারা ২০১৭ এয র্ফলবয় ভিাভি প্রদান কযা বয়বছ;  

 ফাংরাবদ প্রার্ণম্পদ গবফলণা ইনর্িটিউবটয ৩ জন অফযপ্রাপ্ত কভ িকিিাবক অফবযাত্তয উৎফ বািা, ফাংরা 

নফফল ি বািা ও র্চর্কৎা বািা প্রদান র্ফলবয় ভিাভি প্রদান কযা বয়বছ; এফং   

 ফাংরাবদ চরর্িত্র উন্নয়ন কব িাবযবনয (র্ফএপর্ডর্) কভ িকিিা ও কভ িচায বদয ছুটি নগদায়ন বািা প্রদাবন ভিাভি 

প্রদান কযা বয়বছ। 
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ম্মান  বািা/প্রর্ক্ষণ বািা/ক ট এরাউন্স ংক্রান্ত 

 ফভাংরা ফন্দয কর্তিবক্ষয কভ িকিিা-কভ িচায বদয ১ ভাবয মূর ফফিবনয ভর্যভান অর্ ি  র্ফবল উৎা 

ফফানা/ম্মান  প্রদাবন ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; 

 ন্যানার র্ডবপন্স ফকা ি-এ অংেণকায  কভ িকিিাবদয প্রর্ক্ষণ বািা ও র্কট এরাউন্স ১২,০০০/- টাকা বি 

১৫,০০০/- বৃর্দ্ধবি ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ;  

 জাি য় র্ক্ষা ব্যফস্থানা একাবডভ  (নাবয়ভ) এয র্ফর্এ (াধাযণ র্ক্ষা) কযাডায এয জন্য বুর্নয়ার্দ প্রর্ক্ষণ 

ফকাব িয র্কট এরাউন্স ১০,০০০/- টাকা বি ১৫,০০০/- বৃর্দ্ধবি ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; 

 র্ফচায প্রান প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউবটয বুর্নয়ার্দ প্রর্ক্ষণ ফকা িমূব অংেণকায  প্রর্ক্ষণার্ীগবণয Kit 

Allowance বৃর্দ্ধবি ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; 

 ফবট্টাফাংরা র্যচারনা র্যলবদয ৩ জন ফর্:র্যচারবকয ম্মান য র্যভাণ বৃর্দ্ধবি ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; 

 ৮ভ ংফাদত্র ভজুর্য ফফাড ি ফযাবয়দাদ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ভর্নটর্যং টিবভয দস্যবদয জন্য ম্মান  পুন:র্নধ িাযবণ 

ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ;  

 ফাংরাবদ চরর্িত্র ও ফটর্রর্বন ইনর্িটিউট (র্ফর্টিআই) এয চরর্িত্র ও ফটর্রর্ববনয অনুষ্ঠান মূল্যায়নকায  

র্ক্ষার্ীবদয জন্য ম্মান  র্নধ িাযবণ ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; 

 ফাংরাবদ যাফায ফফাবড িয র্যচারনা র্যলবদয দস্যবদয ম্মান  বািা বৃর্দ্ধবি ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; এফং 

 ফাংরাবদ চরর্িত্র ও ফটর্রর্বন ইনর্িটিউবটয র্ফর্বন্ন বায় উর্স্থি দস্যগবণয ম্মান  বৃর্দ্ধবি ম্মর্ি প্রদান 

কযা বয়বছ। 

দনাভ র্যফিিন ংক্রান্ত 

 ফাংরাবদ ক্র ড়া র্ক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনয ক্র ড়া কবরবজয র্াফ কায  বদয দনাভ র্াফ কযর্ণক-এ র্যফিিন কযা 

বয়বছ; এফং 

 ফভর্যন র্পার্যজ একাবডর্ভ, চট্টোভ এয ‘র্ডইও (কর্ম্পউটায কায )’ বদয নাভ র্যফিিন কযা বয়বছ। 

অন্যান্য কাজ 

 যপ্তার্ন উন্নয়ন বুযবযায র্নজস্ব আয় দ্বাযা কভ িকিিা ও কভ িচায বদয ফনন স্ক ভ প্রফিিবন অর্ ি র্ফবাবগয ম্মর্ি প্রদান 

কযা বয়বছ; 

 যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাবগয “প্রার্নক ক্ষভিা অ িণ” প্রস্তুি কযা বয়বছ; 

 ফাংরাবদ প্রার্ণম্পদ গবফলণা ইনর্িটিউবটয ৩ জন অফযপ্রাপ্ত কভ িকিিাবক অফবযাত্তয উৎফ বািা, ফাংরা 

নফফল ি বািা ও র্চর্কৎা বািা প্রদাবন ভিাভি প্রদান কযা বয়বছ;  

 ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিি র্যট র্টিন নং-৮৪৬৯/২০১৯ এয ইংবযর্জ দপাওয়ায  জফাফ ফপ্রযণ কযা 

বয়বছ;  

 ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিি র্যট র্টিন নং-৭৮৩৯/২০১৯, ৭২৮০/২০১৯, ৮১৮৭/২০১৯ এয ইংবযর্জ 

দপাওয়ায  জফাফ ফপ্রযণ কযা বয়বছ;  

 াওয এরাকায় ভৎস্য অফিযণ ফকন্দ্র স্থান  ল িক প্রকবল্পয র্াফযক্ষক জনাফ আর্ফুর ইরাভ ফচৌধুয , উবম্ম কুরসুভ এফং 

অন্যান্য কর্তিক দাবয়যকৃি র্যট র্টিন নং-৩৭২১/২০১৯ এয ইংবযর্জ দপাওয়ায  জফাফ ফপ্রযণ কযা বয়বছ; এফং 

 িথ্য কর্ভবনয কভ িকিিা ও কভ িচায বদয ফাংরাবদ কভ িচায  কল্যাণ ফফাবড িয িার্রকার্ভি ংস্থাকযণ আর্র্ িক 

াায্য প্রদান কযা বয়বছ। 

 

 

 


