গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
চরচ্চিত্র ও প্রকানা অচ্চধদপ্তয
তথ্য বফন
১১২ াচ্চকটি াউ রযাড, ঢাকা।
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নচ্চথ নাং ১৫.৫৭.০০০০.০০১.১৬.০০২.১১

তাচ্চযখ:

আলাঢ়, ১৪২৬
জুন ২০২০

ি ফাচ্চল িক প্রচ্চতদফদন রপ্রযণ।
চ্চফল: ভন্ত্রণার ও চ্চফবাগমূদয ২০১৯-২০২০ অথ িফছদযয কাম িাফচ্চর ম্পচ্চকত
সূত্র: (ক) ভচ্চন্ত্রচ্চযলদ চ্চফবাদগয চ্চযদাট ি অচ্চধাখায ১৬ জুন ২০২০ তাচ্চযদখয ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৭.০০১.২০.৩৭ াংখ্যক
স্মাযক।
(খ) তথ্য ভন্ত্রণারদয প্রান-২ অচ্চধাখায ২২ জুন ২০২০ তাচ্চযদখয ১৫.০০.০০০০.০১৫.১৬.০২০.১৮.১২১ াংখ্যক
স্মাযক।

উমৄ িক্ত চ্চফল ও সূদত্রয প্রচ্চত দ দৃচ্চি আকল িণপূফ িক জানাদনা মাদে রম, চরচ্চিত্র ও প্রকানা
অচ্চধদপ্তদযয ২০১৯-২০২০ অথ ি ফছদযয ফাচ্চল িক প্রচ্চতদফদন এতদ্দঙ্গ রপ্রযণ কযা দরা।
দ অফগচ্চত ও প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।

.ভ.রগারাভ চ্চকফচ্চযা
ভাচ্চযচারক (অচ্চতচ্চযক্ত দাচ্চত্ব)
রপান:৮৩৩১০৩৪
চ্চচফ
তথ্য ভন্ত্রণার
ফাাংরাদদ চ্চচফার, ঢাকা।
[দৃ.আ. উচ্চচফ, চ্চযদাট ি অচ্চধাখা]
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ফাচ্চল িক প্রচ্চতদফদন-২০১৯-২০২০
ভন্ত্রণার/চ্চফবাগমূদয ফাচ্চল িক প্রচ্চতদফদন ছক
ভন্ত্রণার/চ্চফবাদগয নাভ: চরচ্চিত্র ও প্রকানা অচ্চধদপ্তয,
তথ্য ভন্ত্রণার, ঢাকা।
প্রচ্চতদফদনাধীন ফছয: ২০১৯-২০২০

আওতাধীন াংস্থায াংখ্যা: নাই
প্রচ্চতদফদন প্রস্ত্তচ্চতয তাচ্চযখ : ৩০-০৬-২০২০চ্চি.

(১) প্রাচ্চনক :
১.১ কভিকতিা/কভিচাযীদদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাদজদট) :
াংস্থায স্তয

অনুদভাচ্চদত দ

পূযণকৃত শূন্যদ

শূন্যদ

১
তথ্য ভন্ত্রণার
চরচ্চিত্র ও প্রকানা
অচ্চধদপ্তয, ১১২ াচ্চকটি
াউ রযাড, ঢাকা১০০০।
রভাট

২

৩

৪

ফছযচ্চবচ্চতক
াংযচ্চিত
(চ্চযদটননকৃত)
অস্থাী দ
৫

৩৪৮

১৯৭

১৫১

৩

৩৪৮

১৯৭

১৫১

৩

*অনুদভাচ্চদত দদয হ্রা/বৃচ্চিয কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেখ কযদত দফ।
১.২ শূন্য দদয চ্চফন্যাঃ
মৄগ্ চ্চচফ/
রজরা
অন্যান্য ১ভ
২
৩ রেণীয দ
তদুধ ি দ
কভিকতিায
রেণীয দ
রেণীয দ
দ
১
২
৩
৪
৫
১
১৭
১১
৬৩

ভন্তব্য *

৬

৪থ ি রেণীয দ

রভাট

৬
৬০

৭
১৫১

১.৩ অতীফ গুরুত্বপূণ ি (Strategic) দ (অচ্চতচ্চযক্ত চ্চচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/াংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ি) শূন্য থাকদর তায তাচ্চরকা
ভাচ্চযচারক-১টি, উচ্চযচারক/ম্পাদক-২টি, উচ্চযচারক (চারুকরা ও নকা)-১টি, ল্যাফদযটচ্চয সুাচ্চযনদটনদডন্ট-১টি,
কাযী চ্চযচারক-৫টি, চ্চফজ্ঞান কভিকতিা-২টি, কাযী চ্চচত্রপ্রদমাজক-১টি, চ্চিপ্ট যাইটায-১টি, চ্চাফযিণ কভিকতিা-১টি,
ম্যাদনজায-১টি ও প্রাচ্চনক কভিকতিা-১টি দ রভাট = ১৭টি দ শূন্য।
১.৪ শূন্যদ পূযদণ ফড় যকদভয রকান ভস্যা থাকদর তায ফণ িনা
প্রদমাজয ন
১.৫ অন্যান্য দদয তথ্য
প্রচ্চতদফদনাধীন ফছদয উন্নন ফাদজট রথদক যাজস্ব ফাদজদট
স্থানান্তচ্চযত দদয াংখ্যা
১
প্রদমাজয ন
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প্রচ্চতদফদনাধীন ফছদয উন্নন ফাদজট রথদক যাজস্ব ফাদজদট
স্থানান্তদযয জন্য প্রচ্চিাধীন দদয াংখ্যা
২
প্রদমাজয ন

-২*রকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রদাজন নাই।
১.৬ চ্চনদাগ/দদান্নচ্চত প্রদান
প্রচ্চতদফদনাধীন ফছদয দদান্নচ্চত
কভিকতিা
কভিচাযী
রভাট
১
২
৩
২
২

কভিকতিা
৪
-

নতুন চ্চনদাগ প্রদান
কভিচাযী
৫
২৯

ভন্তব্য
রভাট
৬
২৯

৭

(৪) যকায কর্তিক/যকাদযয চ্চফরুদি দাদযকৃত ভাভরা (০১ জুরাই ২০১৯ রথদক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত)
যকাচ্চয ম্পচ্চত/স্বাথ ি
ভন্ত্রণার/চ্চফবাগ-এয
উন্নন প্রকল্প
দাদযকৃত রভাট
চ্চনষ্পচ্চতকৃত রভাট ভাভরায
ি
যিাদথ
চ্চফরুদি দাদযকৃত
ফাস্তফাদনয রিদত্র
ভাভরায াংখ্যা
াংখ্যা
ভন্ত্রণার/চ্চফবাগ/আওতাধীন চ্চযট ভাভরায াংখ্যা
যকাদযয চ্চফরুি
াংস্থামূ কর্তিক
দাদযকৃত ভাভরায
দাদযকৃত ভাভরায াংখ্যা
াংখ্যা
১
২
৩
৪
৫
(৫) ভানফম্পদ উন্নন
৫.১ রদদয অবযন্তদয প্রচ্চিণ (০১ জুরাই ২০১৯ রথদক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত)
প্রচ্চিণ কভিসূচ্চচয রভাট াংখ্যা
১
৮

ভন্ত্রণার এফাং আওতাধীন াংস্থামূ রথদক অনাংগ্রণকাযীয াংখ্যা
২
১৯৩

৫.২ ভন্ত্রণার/ অচ্চধদপ্তয কর্তিক প্রচ্চতদফদনাধীন অথ ি-ফছদয (২০১৯-২০) রকান ইন-াউজ প্রচ্চিদণয আদাজন কযা দ থাকদর
তায ফণ িনা
ই-পাইচ্চরাং, অনরাইন রফতন (ibas++), াফচ্চরক প্রচ্চকউযদভন্ট আইন-২০০৬ এফাং াফচ্চরক প্রচ্চকউযদভন্ট চ্চফচ্চধভারা২০০৮ অচ্চপ ব্যফস্থানা ও আচ্চর চ্চফচ্চধভারা, অচ্চপ াচ্চজযা ও তযাগ, ছুটিচ্চফচ্চধ।
৫.৩ প্রচ্চিণ কভিসূচ্চচদত কভিকতিা/কভিচাযীদদয অাংগ্রণ ফা ভদনানদনয রিদত্র ফড় যকদভয রকান ভস্যা থাকদর তায ফণ িনা
কাযী চ্চযচারক ও ভদ ভম িাদায কভিকতিায রফ চ্চকছু দ শূন্য থাকা প্রচ্চিদণ ভদনানন প্রদাদন ভস্যা রদখা রদ
৫.৪ ভন্ত্রণারদ অন্-দ্য-জফ রটচ্চনাং (OJT)-এয ব্যফস্থা আদছ চ্চক-না; না থাকদর অন্-দ্য-জফ রটচ্চনাং আদাজন কযদত ফড়
যকদভয রকান অনুচ্চফধা আদছ চ্চকনা?
প্রদমাজয ন
৫.৫ প্রচ্চতদফদনাধীন অথ ি-ফছদয (০১ জুরাই ২০১৯ রথদক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত) প্রচ্চিদণয জন্য চ্চফদদ গভনকাযী কভিকতিায
াংখ্যা -১ জন
৬. রচ্চভনায/ওাকি াংিান্ত তথ্য:
রদদয অবযন্তদয রচ্চভনায/ওাকিদয াংখ্যা
১
১টি
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রচ্চভনায/ওাকিদ অাংগ্রণকাযীদদয াংখ্যা
২
৬০ জন

-৩৭. তথ্য প্রমৄচ্চক্ত ও কচ্চম্পউটায স্থান:
ভন্ত্রণার/চ্চফবাগ/াংস্থামূদ ভন্ত্রণার/চ্চফবাগ/ ভন্ত্রণার/চ্চফবাগ/ ভন্ত্রণার/চ্চফবাগ/াংস্থা
ভন্ত্রণার/চ্চফবাগ/াংস্থামূদ
কচ্চম্পউটাদযয রভাট াংখ্যা
াংস্থামূদ
াংস্থামূদ
মূদ ওান (wan)
কচ্চম্পউটায প্রচ্চচ্চকত জনফদরয
ইন্টাযদনট সুচ্চফধা ল্যান (Lan)
সুচ্চফধা আদছ চ্চকনা
াংখ্যা
আদছ চ্চকনা
সুচ্চফধা আদছ
কভিকতিা
কভিচাচ্চয
চ্চকনা
১
২
৩
৪
৫
৬
২২টি
আদছ
আদছ
১৭ জন
৫৬ জন
৮. যকাচ্চয প্রচ্চতষ্ঠানমূদয আদয রবযাাং/মুনাপা/আদাকৃত যাজস্ব রথদক যকাচ্চয রকালাগাদয জভায চ্চযভাণ
(অাংক মূ াজায টাকা)

১
যাজস্ব আ

ট্যাক্স রযচ্চবনুয
নন-ট্যাক্স
রযচ্চবনুয
উদ্বৃত (ব্যফাচ্চক আ রথদক)
রবযাাং চ্চাদফ

২০১৯-২০২০
রিযভাত্রা প্রকৃত অজিন
২
৩
৬৪,৯০

৫৩,৭৯

২০১৮-২০১৯
রিযভাত্রা
প্রকৃত অজিন
৪
৫
৮৪,৭১

৩৮,৩৩

হ্রা(-)/বৃচ্চিযয(+) ায
রিযভাত্রা
প্রকৃত অজিন
৬
৭
-

-

(৯) প্রচ্চতদফদনাধীন অথ িফছদয ম্পাচ্চদত উদেখদমাগ্য কাম িাফচ্চর/আইন, চ্চফচ্চধ ও নীচ্চত প্রণন/ ভস্যা ঙ্কট
প্রদমাজয ন
৯.১ প্রচ্চতদফদনাধীন অথ িফছদয নতুন আইন, চ্চফচ্চধ ও নীচ্চত প্রণন কদয থাকদর তায তাচ্চরকা
প্রদমাজয ন
৯.২. প্রচ্চতদফদনাধীন অথ িফছদয ম্পাচ্চদত গুরুত্বপূণ ি /উদেখদমাগ্য কাম িাফচ্চর
ক)
১.

ক

:
(১২
), ১
২০
মূরক ম্যাগাচ্চজন।
২.
ক
(১২
),১
৩৫
চ্চত্রকা
৩.
ক
(৪
), ১২
প্রকাচ্চত ত্রত্রভাচ্চক ম্যাগাচ্চজন

, যকাদযয উন্নন চ্চযকল্পনা ও ফাস্তফাচ্চত কভিসূচ্চচ জনগণদক অফচ্চতকযণ
,উন্নন কভিসূচ্চচ ম্পদকি চ্চশু-চ্চকদাযদদয অফচ্চতকযণমুরক ও াচ্চতয
ক , যকায গৃীত উন্নন কভিসূচ্চচ ও চ্চফদদদ প্রচাদযয জন্য ইাংদযজীদত

খ) অযাডক প্রকানা:
প্রকানায নাভ:
১.ফাাংরাদদ ম িটন আকল িণ:
যাজাী চ্চফবাগ : ৪ াজায কচ্চ,ম িটন চ্চফলক অযারফাভ
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-৪২. ২১ র রপব্রুাচ্চয আন্তজিাচ্চতক ভার্তবালা চ্চদফ, ২৬ র ভাচ ি ভান চ্চফজ চ্চদফ, ১৭ই ভাচ ি জাতী চ্চশু চ্চদফ, ১৫ আগস্ট
জাতী রাক চ্চদফ এফাং ফঙ্গফন্ধুয জন্মত ফাচ্চল িকী উরদিয ফাাংরা ও ইাংদযচ্চজ বালা রাস্টায মু্রণণ ও চ্চফতযণ, ৫০ রি
কচ্চ, চাচ্চদা রভাতদফক চ্চফচ্চবন্ন জাতী চ্চদফদয চ্চফলচ্চবচ্চতক
৩.চ্চচত্র ফঙ্গফন্ধু (ফাাংরা ও ইাংদযচ্চজ) ীল িক অযারফাভ ত্রতচ্চয, ২৫০০ কচ্চ
৪.‘ফঙ্গফন্ধুয বালণ’- ৪ াজায কচ্চ ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুচ্চজবুয যভান প্রদত ৭ ভাচ ি ১৯৭১ রথদক ফ িদল বালদণয াংকরন
(পুন:মু্রণণ)
৫.ফঙ্গফন্ধু জ াঠ (ফাাংরা)- ৫ াজায কচ্চ, জাচ্চতয চ্চতায জীফন ও কভিচ্চবচ্চতক চ্চফদল প্রকানা (পুন:মু্রণণ)
৬.ভীী নাযী পচ্চজরাতুন রনছা (ফাাংরা)- ৫ াজায কচ্চ, ভীী নাযী পচ্চজরাতুন রনছায জীফন ও কভিচ্চবচ্চতক চ্চফদল
প্রকানা (পুন:মু্রণণ)
৭.জাচ্চতয চ্চতা ফঙ্গফন্ধু রখ মুচ্চজবুয যভান-এয দাপ্তচ্চযক ছচ্চফ মু্রণণ- ৩০ াজায কচ্চ
৮.ভাভান্য যাষ্ট্রচ্চত-এয দাপ্তচ্চযক ছচ্চফ মু্রণণ- ৩ াজায কচ্চ
৯.যকাচ্চয দপ্তদযয দপ্তয প্রধাদনয অচ্চপ কি ও চ্চভরনানতদন টাঙ্গাদনায জন্য ভাননী প্রধানভন্ত্রী য নতুন ছচ্চফ মু্রণণ- ২০
াজায কচ্চ
১০. তথ্য ভন্ত্রণারদয ফাচ্চল িক প্রচ্চতদফদন মু্রণণ- ১ াজায কচ্চ
১১.ফতিভান যকাদযয ১০ ফছয পূচ্চত ি উরদি ফাাংরা বালা পুস্তক প্রকা- ১২০০ কচ্চ
১২.ফতিভান যকাদযয ১০ ফছয পূচ্চত ি উরদি ইাংদযচ্চজ বালা পুস্তক প্রকা- ১০০০ কচ্চ
১৩.ম িটন আকল িণ পুস্তদকয ছচ্চফ াংগ্র- ১০০০ কচ্চ
১৪. The Historic 7th March Speech of The Father of The Nation Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman- ৫ াজায কচ্চ, জাচ্চতয চ্চতা ফঙ্গফন্ধু রখ মুচ্চজবুয যভাদনয ৭ ভাদচ িয বালদণয
ফাাংরা ও ইাংদযচ্চজ াংকরন (পুন:মু্রণণ)
:
২০১৯

ক

২০২০

ক

:

১.
/
-৫৯৫ । (ক) ক -৩২৬ ( )
-২৬৯
২.
-৪৩৮
৩.
-১৮৭
৪. (ক)
:
ক
- ০৪ ( )
ক
ক
-১৮
৫. চ্চভচ্চডা তাচ্চরকাভু্চ্চক্ত ফাচ্চতর কযা দদছ-০১টি
৬. চ্চনযীিা প্রতযনত্র জাচ্চয কযা দদছ-৫৪৯টি
৭. চ্চফজ্ঞান ায চ্চনধ িাযণ/পুন:চ্চনধ িাযণ রভাট চ্চত্রকা-৫৩৫টি
৮. ৮ভ ওদজ রফাড ি ভচ্চনটচ্চযাং কচ্চভটি কর্তিক অনুদভাচ্চদত ফচ্চধ িত চ্চফজ্ঞান ায প্রদানকৃত চ্চত্রকায াংখ্যা-২০
৯. ৮
ক
-২৩৩
১০. ৮
-০৬
১১. ৮
ক ক ক
-২০
১২.
ক ক
ক
-১৮৭
১৩.
ক
-২০৭
১৪. ২০১৯-২০২০

ক
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২৭৫১

ক

।

-৫২০১৯-২০২০
- ৮১

,

:

-৩৩

প্রাভাণ্যচ্চচত্র:
১. আদৄচ্চনক প্রমৄচ্চক্ত ও উন্নত স্বাস্থযদফা
২. চ্চযদফ সুযিা
৩. মৄফ উন্নদন রাচ্চবচ্চতক কাচ্চযগযী চ্চিায সুদমাগ
৪.ফতিভান যকাদযয উন্নন (ড়ক, রতু, রযর)
৫. কৃচ্চল খাদ্য ও পুচ্চি
৬. চাভড়া চ্চল্প ও চ্চযদফ
৭. ফাাংরাদদদয চা চ্চল্প
৮. অধ্যাক আচ্চনসুজ্জাভাদনয জীফন ও কভি
৯. ম িটন আকল িণ: াদজক
১০. ফাাংরাদদদয ইরাভী স্থাতযচ্চল্প
১১. চ্চে উন্নদন ফাাংরাদদ
১২. ভান মুচ্চক্তমৄদি চ্চভত্র রদদয ভূচ্চভকা
১৩. মুচ্চক্তমৄদিয স্মৃচ্চত: বাটিাাড়া মৄি, রগাারগঞ্জ
১৪. মুচ্চক্তমৄদিয স্মৃচ্চত: ভাযাজপুয মৄি, চ্চদনাজপুয
কাচ্চনীচ্চচত্র-০৫টি
১. দুনীচ্চত প্রচ্চতদযাদধ ফাাংরাদদ
২. চ্চফফা চ্চফদেদচ্চফদযাধী দচতনতা
৩. চ্চশুদদয স্বাস্থযচ্চিা ও চ্চনম িাতন প্রচ্চতদযাধ
৪. নাযী চ্চনম িাতন প্রচ্চতদযাদধ আইনী াতা
৫. গগন যকযা: জীফন ও কভি
টিচ্চব চ্চপরায-১২টি
১. ভাফাচ্চত রযাগ প্রচ্চতদযাধ
২. রেস্ট কযান্সায দচতনতা
৩. গফাচ্চদ শু ও দুগ্ধ খাভায
৪. গুজফ: দচতনতায চ্চফকল্প রনই
৫. চ্চকদায চ্চকদাযীদদয পুচ্চি
৬. আভায গ্রাভ আভায য
৭.কভিাংস্থান ও মৃচ্চি
৮.স্কুর চ্চপচ্চডাং (চ্চভড রড চ্চভর) কাম িিভ
৯.ড়ক দুঘ িটনা ও নাগচ্চযক দচতনতা
১০.স্বদেয রভদরা রযর
১১.াচ্চতয চ্চঝর: যাজধানীয রৌন্দদযিয প্রতীক
১২. মুচ্চক্তদমািাদদয বাতা
াংফাদচ্চচত্র ও চ্চফদল াংফাদচ্চচত্র:
১. ২৪টি াংফাদচ্চচত্র ও ১২টি চ্চফদল াংফাদচ্চচত্র (দভাট ৩৬টি)
ফঙ্গফন্ধু রখ মুচ্চজবুয যভাদনয জন্মতফাচ্চল িকী ও মুচ্চজফফল ি উরদিয চ্চফদল প্রাভাণ্যচ্চচত্র -০৬টি
১. ভানচ্চফক ফঙ্গফন্ধু
২.ফঙ্গফন্ধু রথদক চ্চফশ্বফন্ধু
ি ফঙ্গফন্ধু
৩. রদ পুনগঠদন
৪. রমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নদন ফঙ্গফন্ধু
৫. কৃচ্চল উন্নদন ফঙ্গফন্ধু
৬. মুচ্চজফল ি াংিান্ত চ্চফদল প্রাভাণ্যচ্চচত্র
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-৬ফঙ্গফন্ধু রখ মুচ্চজবুয যভাদনয জন্মতফাচ্চল িকী ও মুচ্চজফফল ি উরদিয তাঁয জীফন ও কদভিয চ্চফচ্চবন্ন চ্চফলদয উয টিচ্চব চ্চপরায১০টি
১. ফঙ্গফন্ধুয অভয ফাণী/বালণ
২. উন্নন কভিকাদে ফঙ্গফন্ধু
৩. চ্চশুদদয াদথ ফঙ্গফন্ধু
৪. কৃচ্চল উন্নদন ফঙ্গফন্ধু
৫. পুচ্চর ফাচ্চনীয উদেদ ফঙ্গফন্ধু
৬. প্রচ্চতযিা ফাচ্চনীয উদেদ ফঙ্গফন্ধু
৭.যকাচ্চয কভিচাযীদদয উদেদ ফঙ্গফন্ধু
৮. াাংফাচ্চদকদদয াদথ ফঙ্গফন্ধু
৯. রমাগাদমাগ প্রমৄচ্চক্তয উন্নদন ও ফঙ্গফন্ধু
১০. ধভী ম্প্রীচ্চত ও ফঙ্গফন্ধু
এছাড়াও ফঙ্গফন্ধু িণগণনা চ্চফলক িচ্চভক ১ ও ২, চ্চভচ্চরটাচ্চয একাদডচ্চভয উয ৮টি এফাং ৭টি চ্চবচ্চডও চ্চি ভা ও চ্চশু উন্নন
রমাগাদমাগ কাম িিভ (৫ভ ম িাদ) ৪টি কাচ্চনীচ্চচত্র চ্চনভিাণ কযা দদছ।
৯.৩ ২০১৯-২০ অথ ি-ফছদয ভন্ত্রণারদয কাম িাফচ্চর ম্পাদদন ফড় যকদভয রকান ভস্যা/ঙ্কদটয আঙ্কা কযা দর তায চ্চফফযণ
(াধাযণ/রুটিন প্রকৃচ্চতয ভস্যা/ঙ্কট উদেদখয প্রদাজন রনই; উদাযণ: দ সৃজন, শূন্যদ পূযণ ইতযাচ্চদ)
(১০) ভন্ত্রণারদয উদেশ্য াধন াংিান্ত
১০.১ ২০১৯-২০২০ অথ িফছদয কাম িাফচ্চরয ভাধ্যদভ ভন্ত্রণারদয অফরুি উদেশ্যাফচ্চর দন্তালজনকবাদফ াচ্চধত দদছ চ্চক?
দন্তালজনক
১০.২ উদেশ্যাফচ্চর াচ্চধত না দ থাকদর তায কাযণমূ
প্রদমাজয ন
১০.৩ ভন্ত্রণারদয আযি উদেশ্যাফচ্চর আযও দিতা ও াদপযয দঙ্গ াধন কযায রদিয রম ফ ব্যফস্থা/দদি গ্রণ কযা
রমদত াদয, র ম্পদকি ভন্ত্রণারদয সুাচ্চয
চ্চনদাগ, দদান্নচ্চত ও প্রচ্চিণ
১.৭ ভ্রভণ/চ্চযদিন (দদদ)
ভ্রভণ/চ্চযদিন
(দভাট চ্চদদনয াংখ্যা)
১
উন্নন প্রকল্প চ্চযদিন
াফ িতয চট্টগ্রাদভ ভ্রভণ

ভন্ত্রী/উদদিা
২

১.৮ ভ্রভণ/চ্চযদিন (চ্চফদদদ)
ভ্রভণ/চ্চযদিন
ভন্ত্রী/উদদিা
(দভাট চ্চদদনয াংখ্যা)*
১
২
উন্নন প্রকল্প চ্চযদিন
াফ িতয চট্টগ্রাদভ ভ্রভণ

প্রচ্চতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/দাার
এযাচ্চদস্টন্ট
৩

চ্চচফ

ভন্তব্য

৪

৫

প্রচ্চতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/দাার
এযাচ্চদস্টন্ট
৩

চ্চচফ

ভন্তব্য

৪

৫
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-৭কতচ্চদন চ্চফদদদ ভ্রভণ কদযদছন সুচ্চনচ্চদ িিবাদফ উদেখ কযদত দফ।
১.৯ উদযাক্ত ভ্রভদণয য ভ্রভণবৃতান্ত/ চ্চযদিন প্রচ্চতদফদন দাচ্চখদরয াংখ্যা
২. অচ্চডট আচ্চত:
২.১ অচ্চডট আচ্চত াংিান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৯ রথদক ৩০ জুন-২০২০ ম িন্ত)
িচ্চভক

১
১

ভন্ত্রণার/
অচ্চডট আচ্চত
েডচ্চদট
চ্চফবাগমূদয াংখ্যা টাকায চ্চযভাণ
জফাদফয
নাভ
াংখ্যা
(দকাটি টাকা)
২
৩
৪
৫
চরচ্চিত্র ও
৫৩
৯,৬৬,২৬,২৫৭/৯৯ ২
প্রকানা
অচ্চধদপ্তয

(টাকায অাংক রকাটি টাকা প্রদান কযদত দফ)
চ্চনষ্পচ্চতকৃত অচ্চডট আচ্চত
অচ্চনষ্পন্ন অচ্চডট আচ্চত
াংখ্যা টাকায চ্চযভাণ
াংখ্যা টাকায চ্চযভাণ
(দকাটি টাকা)
(দকাটি টাকা)
৬
৭
৮
৯
৯,৬৬,২৬,২৫৭/৯৯ ৫৩
৯,৬৬,২৬,২৫৭/৯৯

ফ িদভাট = ৯,৬৬,২৬,২৫৭/৯৯

২.২ অচ্চডট চ্চযদাদট ি গুরুতয/ফড় যকদভয রকান জাচ্চরাচ্চত/অথ ি আত্মাৎ, অচ্চনভ ধযা ড়দর র ফ রকমূদয তাচ্চরকা:
৩. দুনীচ্চত ও শৃঙ্খরা (ভন্ত্রণার ও অচ্চধদপ্তয/াংস্থায চ্চিচ্চরত াংখ্যা):
প্রচ্চতদফদনাধীন ফছদয ভন্ত্রণার/
প্রচ্চতদফদনাধীন ফছদয চ্চনষ্পচ্চতকৃত ভাভরায াংখ্যা
অচ্চধদপ্তয/াংস্থামূদ পুচ্চঞ্জভূত রভাট
চাকুচ্চযচ্যযচ্চত/
অন্যান্য দে
অব্যাচ্চত
রভাট
চ্চফবাগী ভাভরায াংখ্যা
ফযখাস্ত
১
২
৩
৪
৫
-

অচ্চনষ্পচ্চতকৃত
চ্চফবাগী
ভাভরায াংখ্যা
৬
-

.ভ.রগারাভ চ্চকফচ্চযা
ভাচ্চযচারক (অচ্চতচ্চযক্ত দাচ্চত্ব)
রপান:৮৩৩১০৩৪
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