
 

 

 

 

 

নং- ২৪.০৬.০০০০.০০০.১৬.০০৬.১৮.২৭                                    তারিখ- ০১/০২/২০২২ 

 

 

রিষয়: জানুয়ারি/২০২২ মাসেি মারেক কার্ যািরি েম্পরকযত প্ররতসিদন প্রপ্রিণ।  

সূত্র:  েমন্বয় ও েংেদ অরিশাখাি ১১/০২/২০২১ তারিসখি পত্র নং- ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০০৬.২০(অংশ-১)-৪৭ 

 

      

         উপর্য যক্ত রিষয় ও সূসত্রি প্রপ্ররিসত িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাসড যি জানুয়ারি/২০২২ মাসেি মারেক কার্ যািরি েম্পরকযত 

প্ররতসিদন রনি যারিত ছক প্রমাতাসিক  মস াদসয়ি েদয় অিগরত ও পিিতী ব্যিস্থা গ্র সণি জন্য এতদোসে প্রপ্রিণ কিা  সিা। 

 

 

েংর্যক্তঃ  ৪(চাি) প্রস্থ 

  

                 স্বাক্ষরিত/- ০১/০২/২০২২ 

           শ্যাম রকসশাি িায়  

       ম াপরিচািক 

                    প্র ানঃ ০৭২১৭৭৫৮১৬                                                                                           

                      

েরচি                         

িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণািয়               

িাংিাসদশ েরচিািয়  

ঢাকা 

 

দৃরি আকষ যণঃ  উপেরচি, েমন্বয় ও েংেদ অরিশাখা 

 

অনুরিরপ েদয় অিগরতি জন্যঃ 

১। উপেরচি, িস্ত্র-২ অরিশাখা, িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণািয়, ঢাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংিাসদশ েিকাি 

িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাড য 

িারিয়াপুকুি, িাজশা ী। 

প্রটরিস ানঃ   775816, 776283 

  যাক্সঃ 880-721-773592 
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মন্ত্রণািয়/রিভাগেমূস ি মারেক প্ররতসিদন ছক 

 

মন্ত্রণািয়/রিভাসগি নাম : িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাড য 

প্ররতসিদনািীন মাসেি নাম : জানুয়ারি/২০২২ 

প্ররতসিদন প্রস্তুরতি তারিখ- ০১/০২/২০২২ 

(১) প্রশােরনক   

      ক.১.কম যকতযা/কম যচািীসদি েংখ্যা (িাজস্ব িাসজসট) : 

েংস্থাি স্তি অনুসমারদত 

পদ 

পুিণকৃত 

পদ 

শূন্যপদ মন্তব্য 

িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণািয় - - - - 

অরিদপ্তি/েংস্থােমূ /েংর্যক্ত 

অর ে (সমাট েংখ্যা) ১টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন 

প্রিাড য 
৫৮১ ১৬৬ ৪১৫  উসেখ্য প্রর্, একীভূত প্ররতষ্ঠান িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাসড যি 

অনুসমারদত ৫৮১ টি পসদি রজও জারি  সয়সছ   
েি যসমাট = ৫৮১ ১৬১ ৪২০ 

 

ক.২.শূন্য পসদি রিন্যাে : 

অরতরিক্ত 

েরচি/তদুি য পদ 

প্রজিা কম যকতযাি পদ (সর্মন রডরে, 

এেরপ) 

অন্যান্য ১ম 

প্রেরণি পদ 

২য় প্রেরণি 

পদ 

৩য় প্রেরণি 

পদ 

৪ে য প্রেরণি 

পদ 

প্রমাট 

- - ৫৭ ৫৪ ২৭১ ৩৮ ৪২০ 

 

ক.৩.অতীি গুরুত্বপূণ য (Strategic) পদ শুন্য োকসি তাি তারিকা(অরতরিক্ত েরচি/েমপদ মর্ যাদা েম্পন্ন/েংস্থা প্রিান এিং তদুর্দ্য পদ) 

প্রসর্াজয নস । 

     

ক.৪. রনসয়াগ/পসদান্নরত প্রদান : 

প্ররতসিদনািীন মাসে পসদান্নরত নতুন রনসয়াগ প্রদান 
মন্তব্য 

কম যকতযা কম যচািী প্রমাট কম যকতযা কম যচািী প্রমাট 

- - - - - - - 

 

ক.৫ শূন্য পদ পূিসণ িড় িকসমি প্রকান েমস্যা োকসি তাি িণ যনাঃ  িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাসড যি প্ররিিানমািা ও োংগঠরনক কাঠাসমা 

চুড়ান্ত  ওয়াি পি রনসয়াগ প্ররিয়াকিণ পদসিপ গৃ ীত  সি।  

 

ক.৬ চরেশ শতাংসশি ওপসি প্রর্ েকি মন্ত্রণািয়/রিভাগ এিং এি আওতািীন দপ্তি/েংস্থােমূস ি শূন্যপদ িসয়সছ তা পুিণ কিসত  সিঃ ২০১৩ 

োসিি ১৩ নং আইন িসি োসিক িাংিাসদশ প্রিশম প্রিাড য, িাংিাসদশ প্রিশম গসিষণা ও প্ররশিণ ইন্সটিটিউট এিং িাংিাসদশ রেল্ক  াউসেশন 

একীভুত  সয় িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাড য গঠিত  য়। একীভূত প্ররতষ্ঠাসনি জনিসিি োংগঠরনক কাঠাসমা অনুসমাদন না  ওয়াি কািসণ শূন্য 

পদ পূিণ িন্ধ িসয়সছ। 

 

ক.৭  প্রকারভড-১৯ েংিান্ত প্ররতসিাি ও রনয়ন্ত্রসণি অংশ র োসি জনেমাগমপূণ য এিং প্রকাশ্য স্থাসন োিান রদসয়  াত প্রিায়াি রিদ্যমান 

স্থাপনাগুসিাি েংখ্যা আিও বৃরর্দ্ি ব্যিস্থা গ্র ণ কিসত  সিঃ  িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাসড য  প্রকারভড-১৯ েংিান্ত প্ররতসিাি ও রনয়ন্ত্রসণি 

অংশ র োসি জনেমাগমপূণ য এিং প্রকাশ্য স্থাসন োিান রদসয়  াত প্রিায়াি রিদ্যমান স্থাপনাগুসিাি েংখ্যা আিও বৃরর্দ্ি ব্যিস্থা গ্র ণ কিা 

 সয়সছ। 

 

ক.৮. ‘োিাসদসশ কসিানা রনয়ন্ত্রসণ িাখসত ‘প্রনা মাস্ক-প্রনা োরভ যে’ -প্রলাগান প্রজািদাি কিাি জন্য েিকারি-প্রিেিকারি প্ররতষ্ঠানেমূ , েশস্ত্র এিং 

আইন-শৃঙ্খিা িার নীসক সুষ্পি রনসদ যশনা প্রদওয়া প্রর্সত পাসি। একই োসে প্ররতষ্ঠানেমূ ে  েকি উন্মকু্ত স্থাসন টানাসনাি ব্যিস্থা রনরিত কিসত 

 সিঃ িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাসড য  ‘প্রনা মাস্ক-প্রনা োরভ যে’ - প্রলাগান প্রজািদাি কিাি জন্য টানাসনাি ব্যিস্থা রনরিত কিা  সয়সছ। 

 

 

 

 



 

খ. ১  ভ্রমন/পরিদশ যন (সদসশ-রিসদসশ): প্রসর্াজয নয়। 

 

মন্ত্রী প্ররতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী েরচি মন্তব্য 

প্রদসশ রিসদসশ প্রদসশ রিসদসশ প্রদসশ রিসদসশ 

ভ্রমণ/পরিদশ যন - - - - - - - 

উন্নয়ন প্রকল্প পরিদশ যন - - - - - - - 

পাি যতয চট্রগ্রাসম ভ্রমণ - - - - - - - 

 

খ. ২ উপসিাক্ত ভ্রমসণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদশ যণ প্ররতসিদন দারখসিি েংখ্যাঃ- প্রসর্াজয নয়। 

(২)  আইন-শৃঙ্খিা রিষয়ক (শুধুমাত্র স্বিাি মন্ত্রণািসয়ি জন্য)               :-     প্রসর্াজয নয়। 

(৩) অে যননরতক (শুধুমাত্র অে য রিভাসগি জন্য)                                  :-    প্রসর্াজয নয়। 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংিান্ত তথ্যঃ  

ক)  উন্নয়ন প্রকসল্পি অে য িিাদ্দ ও ব্যয় েংিান্ত (অংসক ও কোয়) : জানুয়ারি/২০২২ পর্ যন্ত 

প্রকসল্পি নাম িতযমান অে য 

িছসি এরডরপসত 

িিাদ্দ (সকাটি 

টাকায়) 

প্ররতসিদনািীন মাে 

পর্ যন্ত ব্যসয়ি পরিমাণ 

ও িিাসদ্দি রিপিীসত 

ব্যসয়ি শতকিা  াি 

প্ররতসিদনািীন মাসে 

নতুন প্রকল্প অনুসমারদত 

 সয় োকসি তাি 

তারিকা 

প্ররতসিদনািীন 

মাসে মন্ত্রণািসয় 

এরডরপ রিরভউ 

েভাি তারিখ 

প্রিশম চাষ েম্প্রোিণ ও উন্নয়সনি 

মাধ্যসম পাি যতয প্রজিােমূস ি দারিদ্র 

রিসমাচন শীষ যক প্রকল্প (জুিাই'২০১৭-

জুন'২০২২)। প্রাক্করিত ব্যয় ২৫০৭.০০ 

িি টাকা।  

৮.০০ প্রকাটি 

(আট দশরমক শূন্য 

শূন্য প্রকাটি) 

৩০৪.৩৫ িি 

৩৮.০৪% 

 

২৩/০১/২০২২ 

  প্রিশম চাষ েম্প্রোিসণি মাধ্যসম বৃ ত্তি 

িংপুি প্রজিাি দারিদ্র হ্রােকিণ শীষ যক 

প্রকল্প (এরপ্রি'২০১৯-জুন'২০২৩) প্রাক্করিত 

ব্যয় ২৪৪৮.০০ িি টাকা।  

৭.০০ প্রকাটি     

(োত দশরমক 

শূন্য শূন্য প্রকাটি) 

৩৪৩.০১ িি 

৪৮.৭১% 

িাংিাসদসশ প্রিশম রশসল্পি েম্প্রোিণ ও 

উন্নয়সনি জন্য েমরন্বত পরিকল্পনা'' 

( ২য় পর্ যায়) (জুিাই, ২০২১-জুন, ২০২৪) 

প্রাক্করিত ব্যয় ৪৯৭৩.০০ িি টাকা 

১.০০ প্রকাটি     

(এক দশরমক শূন্য 

শূন্য প্রকাটি) 

১১.২৫ িি 

১১.২৫% 

ক. (১) িারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচি আওতায় গৃ ীত প্রকল্পগুরিি কাজ র্োর্েভাসি েম্পন্ন কিাি িসিয েময়াির্দ্ কম যপরিকল্পনা গ্র ণে  রনরিড় 

মরনটরিং কিাি জন্য েকি মন্ত্রণািয় এিং রিভাগেমু সক রনসদ যশনা প্রদানঃ  িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাসড যি িারষ যক উন্নয়ন কম যসূরচি 

আওতায় গৃ ীত প্রকল্পগুরিি কাজ র্োর্েভাসি েম্পন্ন কিাি িসিয েময়াির্দ্ কম যপরিকল্পনা গ্র ণে  রনরিড় মরনটরিং কিাি কার্ যিম গ্র ণ 

কিা  সে। 

   (১.২) রিসশষতঃ প্রকল্প এিাকা রনি যাচসনি প্রিসত্র মন্ত্রণািয়/রিভাগেমূ  রিসশষ দৃরি িাখসি। পািস্পরিক োংঘরষ যক িা পরিসিশগতভাসি 

বিপিীতয েম্পন্ন প্রকল্পেমূ  একই এিাকায় গৃ ীত  সি প্রেসিসত্র োরি যক রদক রিসিচনা কিসত  সিঃ পািস্পরিক োংঘরষ যক িা পরিসিশগতভাসি 

বিপিীতয েম্পন্ন প্রকল্পেমূ  িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাসড য িতযমাসন িাস্তিায়নািীন নাই। তসি প্রকল্প এিাকা রনি যাচন এিং ভরিষ্যসত প্রকল্প 

প্রণয়সন উক্ত রিষসয় েজাগ দৃরি  িাখা  সি।  

খ) প্রকসল্পি অিস্থা েংিান্ত তথ্যঃ 

প্ররতসিদনািীন মাসে 

েমাপ্ত প্রকসল্পি তারিকা 

প্ররতসিদনািীন মাসে উসবািনকৃত 

েমাপ্ত প্রকসল্পি তারিকা 

প্ররতসিদনািীন মাসে চিমান প্রকসল্পি 

কসম্পাসনন্ট র োসি েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য 

অিকাঠাসমা 

আগামী দু'মাসেি মসধ্য 

উসবািন কিা  সি এমন 

েমাপ্ত প্রকসল্পি তারিকা 

- - - - 

 



( িরমক ৫ (ক)  সত (ছ) পর্ যন্ত প্রসর্াজয নস ) । 

(৬)  প্রিান প্রিান প্রেক্টি কসপ যাসিশন েমূস ি িাভ/সিাকোন : প্রসর্াজয নস । 

(৭)  অরডট আপরত্তঃ  

 (ক) অরডট আপরত্ত েংিান্ত তথ্যঃ জানুয়ারি/২০২২ মাে পর্ যন্ত 

মন্ত্রণািয়/ 

েংস্থাি নাম 

অরডট 

আপরত্তি 

েংখ্যা 

টাকাি 

পরিমান 

(িি টাকায়) 

ব্রডশীসট জিাসিি 

েংখ্যা/ উত্থারপত 

আপরত্ত 

রনষ্পরত্তি 

েংখ্যা 

প্রজি মন্তব্য 

 

িাংিাসদশ 

প্রিশম 

উন্নয়ন 

প্রিাড য, 

িাজশা ী। 

১৯০                                                               ৪৮১১.৮৮ 

(আটচরেশ 

প্রকাটি এগাি 

িি 

আটাআরশ 

 াজাি টাকা 

মাত্র)। 

উত্থারপত/ 

ব্রডশীট জিাি  

 

- 

 

১৯০ 

জানুয়ারি/২০২২ মাসে অরডট আপরত্তি েংখ্যা রছি ১৯০টি।  

গত ২৮/০১/২০২১ ররঃ তারিসখ রত্রপারিক েভা অনুরষ্ঠত 

 য়। উক্ত েভায় ২৫টি কার্ যপত্র আসিাচনা  য়। আসিাচনাসন্ত 

১১টি আপরত্ত রনষ্পরত্তি সুপারিশ পাওয়া র্ায় জরড়ত টাকাি 

পরিমান ৩৮৬.০৪ িি টাকা।রনষ্পরত্ত পত্র এখনও পাওয়া 

র্ায়রন। স্মািক নং-২৪.০৬.০০০০.০১২.৩২.০০১.২০.৯১ ও 

৯৩  তারিখ ২০/১২/২০   সত স্মািক নং -

২৪.০৬.০০০০.০১২.৫৬. ০০১.২০.২২৯  তারিখ 

০৮/১১/২০২১  এি মাধ্যসম প্রমাট ৭৮টি রত্র-পারিক েভাি 

কার্ যপত্র  িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণািসয়  ও িারণরজযক অরডট 

অরিদপ্তি, িাজশা ীসত প্রপ্রিণ কিা  সয়সছ। েভাি তারিখ  

এখনও পাওয়া র্ায়রন। 

 

খ)   অরডট রিসপ যাসট গুরুতি/িড় িকসমি প্রকান জারিয়ারত/অে য আত্মোৎ,অরনয়ম িিা পসড় োকসি প্রে েি প্রকেেমূস ি তারিকাঃ প্রনই 

 

(৮)  শৃংখিা ও রিভাগীয় মামিা (মন্ত্রণািয় ও অরিদপ্তি/েংস্থাি েরিরিত েংখ্যা):      

মন্ত্রণািয়/অরিদপ্তি/ েংস্থা 

েমূস  পুরিভুত প্রমাট 

রিভাগীয় মামিা 

গত মাসে রনষ্পরত্তি েংখ্যা িতযমান অে য িছসি প্রমাট 

রনষ্পরত্তকৃত রিভাগীয় 

মামিাি েংখ্যা 

িতযমাসন অরনষ্পরত্তকৃত 

রিভাগীয় মামিাি 

েংখ্যা 

চাকুিীচুযরত/িিখাস্ত অন্যান্য দে অব্যা রত 

  ১৩ - - - ১  ১২ 

 

(৯)  মানিেম্পদ উন্নয়ন 

     (ক) প্ররতসিদনািীন মাসে েমাপ্ত প্ররশিণ কম যসুরচঃ প্রনই 

 

   খ) মন্ত্রণািয়/অরিদপ্তসি প্রকান ইন- াউজ প্ররশিসণি আসয়াজন কিা  সয় 

োকসি তাি িণ যনা 

 : ২টি রিষসয় প্রমাট ৭৭ জন ইন- াউজ প্ররশিণ গ্র ণ 

কসিসছ। 

(গ) 

প্ররশিণ কম যসূচীসত কম যকতযা/কম যচািীসদি অংশ গ্র ণ িা মসনানয়সনি 

প্রিসত্র িড় িকসমি প্রকান েমস্যা োকসি তাি িণ যনা 

 : জনিি রদন রদন কমসত োকায় প্রজিাি িাইসি প্ররশিণ 

কম যসূরচসত অংশগ্র ণ িা মসনানয়ন প্রদাসনি প্রিসত্র উক্ত 

কম যকতযা/কম যচািীি প্ররশিণকারিন দারয়ত্ব- 

প্রদান/দারয়ত্বপািন একটি িড় িাঁিা। 

(ঘ) মন্ত্রণািসয় অন  দ্য জি প্রট্ররনং (OJT) এি ব্যিস্থা আসছ রকনা, না 

োকসি অন  দ্য জি প্রট্ররনং আসয়াজন কিসত িড় িকসমি প্রকান 

অসুরিিা আসছ রকনা 

 :  

(ঙ) প্ররতসিদনািীন মাসে প্ররশিসণি জন্য রিসদশ গমনকািী কম যকতযাি 

েংখ্যাঃ 
-- 

 

(১০) উসেখসর্াগ্য কার্ যািিী/আইন, রিরি ও নীরত প্রণয়ন/েমস্যা-েংকট : 

(ক)  প্ররতসিদনািীন মাসে নতুন আইন, রিরি ও নীরত প্রণয়ন  সয় োকসি তাি তারিকা : 

 

 

 

 

 

 



(খ) প্ররতসিদনািীন মাসে অতীি গুরুত্বপূণ য/উসেখসর্াগ্য কার্ যািরি : 

১) েম্প্রোিণ এিাকায় প্রিশম চারষসদি তুুঁতগাছ  সত মান েম্পন্ন তুুঁত পাতা উৎপাদসনি িসিয পরিচর্ যা কাসজি তদািরক ও কারিগরি 

রনসদ যশনা প্রদান কিা  সয়সছ। 

২) আমাি িারড় আমাি খামাি ‘শীষ যক প্রকসল্প গ্রাম উন্নয়ন েরমরতি েদস্যসদি প্রিশম চাসষ েম্পৃক্তকিসণি কার্ যিম গ্র ণ কিা  সয়সছ। 

     ৩) রপ-১ িীজাগািেমূস  বচতা/১৪২৮ িসেি পলুপািন ও প্রিাগমুক্ত প্রিশম রডম উৎপাদন কার্ যিম চিমান। 

     ৪) েিকারি পর্ যাসয় সুতা উৎপাদন- ১০৮.২০০ প্রকরজ। 

     ৫) প্রিশম কািখানায় কাপড় উৎপাদন- ১০৭৭ রমটাি। 

 

(গ )  আগামী দুই মাসে (স ব্রুয়ারি ও মাচ য/২০২২)  েম্পারদতব্য অতীি গুরুত্বপূণ য কাসজি তারিকাঃ-  

১) আমাি িারড় আমাি খামাি ‘শীষ যক প্রকসল্প গ্রাম উন্নয়ন েরমরতি েদস্যসদি প্রিশম চাসষ েম্পৃক্তকিসণি কার্ যিম গ্র ণ কিা  সি। 

২) রপ-১ প্রিশম িীজাগািেমূস  বজষ্ঠা/১৪২৮ িসেি পলুপািন কার্ যিম চিসি। 

 

 (ঘ) আগামী দুই মাসে (জানুয়ারি ও প্র ব্রুয়ারি/২০২২) িড় িকসমি প্রকান েমস্যা/েঙ্কসটি আশঙ্কা কিা  সি তাি রিিিণঃ-  

 

 

 

 

স্বািরিত/-  ০১/০২/২০২২ 

ম াপরিচািক                                                   েরচসিি স্বািি 

িাংিাসদশ প্রিশম উন্নয়ন প্রিাড য,  

িাজশা ী।      
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