
ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবিহফদন ছক 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ ংস্কৃবি বফলয়ক ভন্ত্রণারয়    আওিাধীন অবধদপ্তয/ংস্থায ংখ্াাঃ  ১৮ টি 

প্রবিহফদনাধীন ফছয   ২০১৬-১৭                          প্রবিহফদন প্রস্তুবিয িাবযখ  ১২.০৭.২০১৭ 

 

(১) প্রাবনক    

 

১. ১ কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয ংখ্া (যাজস্ব ফাহজহট) 

ংস্থায স্তয অনুহভাবদি 

দ 

পূযণকৃি  

দ 

শূন্যদ ফছযবববিক 

ংযবিি 

(বযহটননকৃি) 

অস্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 

 

     

অবধদপ্তয/ংস্থামূ/

ংযুক্ত অবপ (হভাট 

দ ংখ্া) 

৪৫৫ ৩৫২ ১০৩ ৮১  

মভাট      

 

* অনুহভাবদি হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাহভ উহেখ কযহি হফ।         

১.২ শূন্যহদয বফন্যা  

অবিবযক্ত 

বচফ/িদূর্ধ্ি দ 

মজরা 

কভ িকিিায দ 

অন্যান্য ১ভ 

মেবণয দ 

২য় মেবণয 

দ 

৩য় মেবণয 

দ 

৪র্ ি মেবণয 

দ 

মভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

- 

০১ ১৬ ১৩ ৪৫ ২৮ ১০৩ 



১.৩ অিীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (অবিবযক্ত বচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/ংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহর  

িায িাবরকা 

 

১.৪       শূন্যদ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ িনা  

১.৫       অন্যান্য হদয িথ্য  

প্রবিহফদনাধীন ফছহয উন্নয়ন ফাহজট মর্হক যাজস্ব ফাহজহট স্থানান্তবযি 

হদয ংখ্া 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয উন্নয়ন ফাহজট মর্হক যাজস্ব 

ফাহজহট  স্থানান্তহযয  জন্য প্রবিয়াধীন হদয ংখ্া 

- - 

- 

 

- 

* মকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন  নাই। 

১.৬ বনহয়াগ/হদান্নবি প্রদান 

প্রবিহফদনাধীন  ছ   হদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকিিা কভ িচাযী মভাট কভ িকিিা কভ িচাযী মভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৫ ০৯  ২০ ১৯ ৩৯ - 

 (২) অবডট আবি  

 

২.১  অবডট আবি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৬ মর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 

(টাকায অঙ্ক মকাটি টাকায় প্রদান কযহি হফ) 

িবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূহয  

নাভ 

অবডট আবি ব্রডবহট 

জফাহফয 

ংখ্া 

বনষ্পবিকৃি অবডট আবি অবনষ্পন্ন অবডট আবি 

ংখ্া টাকায বযভাণ 

(হকাটি টাকায়) 

ংখ্া টাকায 

বযভাণ 

(হকাটি 

টাকায়) 

ংখ্া টাকায 

বযভাণ 

(হকাটি 



টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. গণগ্রন্থাগায 

অবধদপ্তয 

 

১৪   ৬.৩৭      ০৮ - - ১৪   ৬.৩৭      

                   ফ িহভাট 

 

 

২.২  অবডট বযহাহট ি গুরুিয/ফড় যকহভয মকান জাবরয়াবি/অর্ ি আত্মাৎ, অবনয়ভ ধযা হড় র্াকহর মফ 

মকমূহয িাবরকা   

 

(৩) শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এফং অবধদপ্তয/ংস্থায বিবরি ংখ্া)  

প্রবিহফদনাধীন অর্ ি- ছ   

(২০১৬-১৭) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/ 

ংস্থামূহ পুবিভূি মভাট 

বফবাগীয় ভাভরায ংখ্া 

প্রবিহফদনাধীন  ছ   বনষ্পবিকৃি  ভাভরায ংখ্া অবনষ্পন্ন  বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্া 
চাকুবযচ্যুবি/ 

ফযখাস্ত  

অব্যাবি  অন্যান্য দণ্ড মভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০২  ০১  ০১ ০১ 

(৪) যকায কর্তিক/যকাহযয বফরুহি দাহয়যকৃি ভাভরা (০১ জুরাই ২০১৬ মর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 

যকাবয ম্পবি/স্বার্ ি যিাহর্ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/আওিাধীন 

ংস্থামূ কর্তিক দাহয়যকৃি 

ভাভরায ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এয 

বফরুহি দাহয়যকৃি বযট 

ভাভরায ংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়হনয 

মিহে যকাহযয বফরুহি 

দাহয়যকৃি ভাভরায ংখ্া 

দাহয়যকৃি মভাট 

ভাভরায ংখ্া 

বনষ্পবিকৃি মভাট 

ভাভরায ংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ০২  ০২ ০১ 

 (৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন  

  



৫.১        মদহয অবুন্তহয প্রবিণ (০১ জুরাই ২০১৬ মর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 

প্রবিণ কভ িসূবচয মভাট ংখ্া ভন্ত্রণারয় এফং আওিাধীন ংস্থামূ মর্হক অংগ্রণকাযীয ংখ্া  

১ ২ 

09 1৯০ 

 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয কর্তিক প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয (২০১৬-১৭) মকান ইন-াউজ প্রবিহণয আহয়াজন 

কযা হয় র্াকহর িায ফণ িনাাঃ 

 

 কভ িকিিা-কভ িচাবযগহণয দিিা ও িভিা বৃবিয রহিু বফগি ২০১০-১১ অর্ িফছয মর্হক গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয প্রবিণ 

খাহি বনয়বভিবাহফ অর্ ি ফযাদ্দ কযা হে। ২০১৬-২০১৭ অর্ ি ফছহয ফযাহদ্দয বযভাণ বছর ১২.৫০ রি টাকা এফং  ১৯০ 

জন কভ িকিিা/কভ িচাযীহক বফববন্ন বফলহয় প্রবিণ প্রদান কযা হয়হছ। 

 

৫.৩   প্রবিণ কভ িসূবচহি কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয অংগ্রণ ফা ভহনায়হনয মিহে ফড় যকহভয মকান ভস্যা 

র্াকহর িায ফণ িনা t ভস্যা  মনB। 

 

৫.৪   ভন্ত্রণারহয় অন্-দ্য-জফ মেবনং (OJT)-এয ব্যফস্থা আহছ বক-না; না র্াকহর অন্-দ্য-জফ মেবনং আহয়াজন 

কযহি ফড় যকহভয মকান অসুবফধা আহছ বক-না?   

 

৫.৫   প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয (০১ জুরাই ২০১৬ মর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ 

গভণকাযী কভ িকিিায ংখ্া t ০৩ জন 

 

(৬)  মবভনায/ওয়াকি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৬ মর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 

মদহয অবুন্তহয মবভনায/ওয়াকিহয ংখ্া মবভনায/ওয়াকিহ অংগ্রণকাযীহদয ংখ্া 



১ ২ 

- 

 

- 

(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউটায স্থান  

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূহ 

কবম্পউটাহযয মভাট 

ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূহ ইন্টাযহনট 

সুবফধা আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

ংস্থামূহ ল্যান 

(LAN) সুবফধা আহছ 

বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূহ ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থামূহ 

কবম্পউটায প্রববিি 

জনফহরয ংখ্া 

কভ িকিিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

270wU   ছ   ছ   B ৬৬ জ  ৭০ জ  

 

৯.২  প্রবিহফদনাধীন অর্ ি-ফছহয ম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহমাগ্য কাম িাফবর 

 

ক. গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তহযয যাজস্ব খাহি ৯ভ মগ্রহড-এয ৩৮টি সৃবজি  রাইহব্রবযয়ান হদয ভহে ২০টি হদ 

বএবয সুাবযহয আহরাহক ২০ জন রাইহব্রবযয়ান  বনহয়াগ মদয়া হয়হছ।  

খ. যাজস্ব খাহি বফববন্ন মগ্রহডয ৩য় ও ৪র্ ি মেবণয ১৯টি হদ জনফর বনহয়াগ মদয়া হয়হছ।   
 

গ. মদব্যাী অবধদপ্তহযয বনয়ন্ত্রণাধীন যকাবয গণগ্রন্থাগাযমূহ ২০১৬-১৭ অর্ িফছহয  ১৫ আগষ্ট জািীয় মাক 

বদফ স্বাধীনিা বদফ ও বফজয় বদফ বফববন্ন জািীয় বদফ উরহি যচনা, আবৃবি, ফইাঠ, াঠচি 

ইিুাবদ প্রবিহমাবগিায আহয়াজন কযা হয়হছ এফং ৫২,৮০০ জন প্রবিহমাগী এ প্রবিহমাবগিায় অংগ্রণ 

কহযহছ। বফজয়ীহদয ভাহঝ পুযস্কায ও নদ বফিযণ কযা হয়হছ।  

 

ঘ. গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তহযয  অধীনস্থ গ্রন্থাগাযমূহয ভােহভ ২০১৬-১৭  অর্ ি-ফছহয াযাহদহ ৫৯ রি ৬১ াজায 

াঠকহক গ্রন্থাগায ও িথ্যহফা প্রদান কযা হয়হছ। 
 

ঙ. মভাফাইর মপান মকাম্পাবন ‘যবফ-য হমাবগিায় সুবপয়া কাভার জািীয় গণগ্রন্থাগায  এফং ০৬টি বফবাগীয় 

যকাবয গণগ্রন্থাগাহয  ২০১৬-১৭  অর্ িফছহয ১রি ৫০ াজায ৩ ি াঠকহক বফনামূহল্য ইন্টাযহনট মফা প্রদান 

কযা হয়হছ। 
  

চ. গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয কর্তিক অধীনস্থ গ্রন্থাগাযমূহয জন্য ২০১৬-১৭ অর্ ি-ফছহয ২,৫০,০০,০০০/-(দুই মকাটি বে 

রি) টাকায ৯২৯৯৬টি  মদব-বফহদব- ফই িয় কহয বফিযণ কযা হয়হছ। 
 

ছ.                                          ছ। 
 

 



জ.  গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তহযয ওকি ওভান স্মৃবি বভরনায়িন এফংদু’টি মবভনায র ফযাহদ্দয কাম িিভ অনরাইহন 

কযায ব্যফস্থা কযা হয়হছ। িাছাড়া সুবপয়া কাভার জািীয় গণগ্রন্থাগাহযয পুস্তক মরনহদন কযায বনবভি 

আহফদনেঅনরাইহন কযা হয়হছ। 

 

ঝ.  গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয এয  ফাবুক মৌন্দম ি পূহফ িয মচহয় আযও মফব বযফিিন কযা হয়হছ। বফহনয ববড়হি গাছ 

ও ফুহরয টফ ফাহনা হয়হছ। বনচিরা মর্হক ৩য় িরায প্রহিুক কহিয াভহনও টফ ফাহনা হয়হছ। এছাড়াও 

অবধদপ্তয এয চত্ত্বহযয গ্রীর যংকযণ ও মভযাভি কাজ ম্পন্ন কযা হয়হছ। 

 

ঞ. গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয ও সুবপয়া কাভার জািীয় গণগ্রন্থাগাহযয াবফ িক বনযািা ব্যফস্থা মজাড়দাযকযহণয রহি¨ 

আনায দস্য ৬ জন বৃবি কহয ১৮ জহন উন্নীি কযা হয়হছ। এছাড়াও চত্ত্বয, াঠকি ও অবপ কি, 

বভরনায়িন, মবভনায কি ব.ব. কুাহভযায আওিায় আনা হয়হছ। প্রধান পটক ও অবধদপ্তয বফহন আচ িওহয় 

ংস্থান কযা হয়হছ। মায পহর যকাবয ম্পদ যিায সু-ব্যফস্থা হয়হছ। 

ট.  Bill & Melinda Gates Foundation এয আবর্ িক ায়িায় বব্রটি কাউবির কর্তিক Libraries Unlimited 

প্রকল্প ফাত্মফায়হনয ভােহভ গণগ্রন্থাগাযমূহয জনফহরয দিিা বৃবিকযণ এফং উন্নিিয াঠকহফাদান 

বনবিিকযণ। 

 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকহল্পয অর্ ি ফযাদ্দ ও ব্যয় ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৬ মর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয 

মভাট প্রকহল্পয ংখ্া  

 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয এবডবহি 

মভাট ফযাদ্দ (হকাটি টাকায়) 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয 

ফযাহদ্দয বফযীহি ব্যহয়য 

বযভাণ ও ফযাহদ্দয 

বফযীহি ব্যহয়য িকযা 

ায 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয ভন্ত্রণারহয় 

এবডব বযববউ বায ংখ্া  

১ ২ ৩ ৪ 

০১ ১২.৪৫(  ) ১২.৩৮(  ) ১২   

 

 ১৫.২ প্রকহল্পয অফস্থা (০১ জুরাই ২০১৬ মর্হক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

শুরু কযা নতুন 

প্রকহল্পয ংখ্া 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয 

ভাপ্ত  প্রকহল্পয 

িাবরকা 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয 

উহবাধনকৃি ভাপ্ত প্রকহল্পয 

িাবরকা 

প্রবিহফদনাধীন ফছহয চরভান 

প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বাহফ ভাপ্ত 

গুরুত্বপূণ ি অফকাঠাহভা 

১ ২ ৩ ৪ 



- - - - 

 
 

(আীল কুভায যকায) 
ভাবযচারক (অবিবযক্ত বচফ) 

      ৯৬৭১২৩৪ 

e-mail: dg.dpl.2012@gmail.com 

 

mailto:dg.dpl.2012@gmail.com

