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রফলয়ঃ খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষক্ষয ২০১৫-২০১৬ থ ৃফছক্ষযয ফারলকৃ প্ররতক্ষফদন প্রপ্রযণ প্রসঙ্গে। 

 

সূত্রঃ গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, প্রান-৩ রধাখায ১০/০৬/২০১৫ আং তারযক্ষখয ২৫.০১৫.০০১. ০২.০৩.০২৫. ২০১২-১০১৪ 

 নং স্মাযক৷ 
 

 

 

উর্যকৃ্ত রফলয় ও সূক্ষত্রাস্থ স্মাযক্ষকয প্রপ্ররক্ষক্ষত খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষক্ষয ২০১৫-২০১৬ থ ৃ ফছক্ষযয কামাৃফরীয ফারলকৃ 

প্ররতক্ষফদন ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ রনধাৃরযত ছক প্রভাতাক্ষফক প্রণয়ন কযতঃ উায ০১(এক) প্রস্থ প্ররতক্ষফদন ভক্ষাদক্ষয়য দয় ফগরত ও 

প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রক্ষণয জন্য প্রেয়াযম্যান এয নুক্ষভাদক্রক্ষভ প্রপ্রযণ কযা ক্ষরা৷ 

 

ংর্যরক্তঃ ফণনৃা প্রভাতাক্ষফক। 
 

(রস্কায তাজুর আরাভ) 

         উরেফ 

রেফ 

খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

খুরনা৷ 

প্রপান- (০৪১) ৭২২৩৮৬৷ 

রেফ 

গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয় 

ফাংরাক্ষদ রেফারয়, ঢাকা। 
 

অনুলিলিঃ অবগলি ও প্রঙ্গয়োজনীয় ব্যবস্থো গ্রহঙ্গের জন্য প্রপ্ররে করো হঙ্গিো। 
 

১। উ-রেফ, প্রান-৩ রধাখা, গৃায়ন ও গণপূত ৃভন্ত্রণারয়, ফাংরাক্ষদ রেফারয়, ঢাকা৷ 
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১ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাগমূক্ষয ফারলকৃ প্ররতক্ষফদন ছক 
 

 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাক্ষগয নাভঃ খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ, খুরনা৷  অওতাধীন রধদপ্তয/ ংস্থায ংখ্াঃ  

প্ররতক্ষফদনাধীন ফছযঃ ২০১ ৫-২০১৬   প্ররতক্ষফদন প্রস্তুরতয তারযখঃ ৩০/০৬/২০১৬ 

 

(১) প্রারনক 

১.১ কভকৃতাৃ / কভেৃাযীক্ষদয ংখ্া (যাজস্ব ফাক্ষজক্ষে)- ২৫৯ 

ংস্থায স্তয নুক্ষভারদত দ পূযণকৃত দ শূণ্য দ ফছয রবরিক ংযরক্ষত 

(রযক্ষেননকৃত) স্থায়ী দ 

ভন্ত্রণারয় - - - - 

রধদপ্তয/ ংস্থামূ/ ংর্যক্ত 

রপ (প্রভাে দ ংখ্া) 

২৫৯ ২১৪ ৪৫ - 

প্রভাে ২৫৯ ২১৪ ৪৫ - 

 

১.২ শূন্যক্ষদয রফন্যা  

রতরযক্ত 

রেফ/ তদুর্দ্ ৃ

দ 

প্রজরা 

কভকৃতাৃয দ 

ন্যান্য ১ভ 

প্রশ্রণীয দ  

২য় প্রশ্রণীয 

দ 

৩য় প্রশ্রণীয দ ৪থ ৃপ্রশ্রণীয দ প্রভাে 

- - *১২ #০৩  ১২  ১৮ ৪৫ 

 

 

* ১ভ প্রশ্রণীয ১২টি শূণ্য ক্ষদয ভক্ষে ০৫টি দ ক্ষদান্নরতক্ষমাগ্য, অআন কভকৃতাৃয ০১টি দ অউে প্রারংৃ এয ভােক্ষভ 

এফং ০৬ টি দ যারয রনক্ষয়াগক্ষমাগ্য৷ 

 

# ২য় প্রশ্রণীয ০৩টি শূণ্য ক্ষদয ভক্ষে ০১টি দ ঙ্গদোন্নলিঙ্গ োগ্য এফং ০২ টি দ যারয রনক্ষয়াগক্ষমাগ্য।  

 

 ৩য় প্রশ্রণীয ১২টি শূণ্য ক্ষদয ভক্ষে ০৪টি দ ক্ষদান্নরতক্ষমাগ্য, ০১টি ভাভরায কাযক্ষণ রনক্ষয়াগ ম্ভফ ক্ষে না এফং 

ফাকী ৭টি দ যারয রনক্ষয়াগক্ষমাগ্য৷ 

 

 ৪থ ৃপ্রশ্রণীয ১৮টি ক্ষদয ভক্ষে ০১টি দ ১০% প্রকাোয় ংযরক্ষত এফং ১৭টি দ যারয রনক্ষয়াগক্ষমাগ্য৷  

 

 

১.৩ তীফ গুরুত্বপূণ ৃ(Strategic) দ (রতরযক্ত রেফ/ ভদভমাৃদাম্পন্ন/ ংস্থা-প্রধান/তদুধ)ৃ শূণ্য থাকক্ষর তায  

 তাররকাঃ নাআ। 
 

১.৪ শূণ্য দ পূযক্ষণ ফড় যকক্ষভয প্রকান ভস্যা থাকক্ষর তায ফণনৃাঃ নাআ। 
 

১.৫ ন্যান্য ক্ষদয তথ্যঃ  

প্ররতক্ষফদনাধীন ফছক্ষয উন্নয়ন ফাক্ষজে প্রথক্ষক যাজস্ব ফাক্ষজক্ষে 

স্থানান্তরযত ক্ষদয ংখ্া 

প্ররতক্ষফনাধীন ফছক্ষয উন্নয়ন ফাক্ষজে প্রথক্ষক যাজস্ব ফাক্ষজক্ষে 

স্থানান্তক্ষযয জন্য প্ররক্রয়াধীন ক্ষদয ংখ্া 

- - 

 প্রকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রক্ষয়াজন নাআ৷ 

 

 



২ 

১.৬ রনক্ষয়াগ/ ক্ষদান্নরত প্রদানঃ  

প্ররতক্ষফদনাধীন ফছক্ষয ক্ষদান্নরত নতুন রনক্ষয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভকৃতাৃ কভেৃাযী প্রভাে কভকৃতাৃ কভেৃাযী   প্রভাে 

- - - - - -  
 

১.৭ ভ্রভন/ রযদনৃ (প্রদক্ষ)-  

ভ্রভন/ রযদনৃ 

(প্রভােরদক্ষনয ংখ্া) 

ভন্ত্রী/ উক্ষদষ্টা প্ররতভন্ত্রী/ 

উভন্ত্রী/ 

প্রোর 

এরস্টযান্ট 

রেফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - 

 

- - - 

- - - - - 

 

১.৮ ভ্রভন/ রযদণৃ (রফক্ষদক্ষ)  

ভ্রভন/ রযদনৃ 

(প্রভােরদক্ষনয ংখ্া) 

ভন্ত্রী/ উক্ষদষ্টা প্ররতভন্ত্রী/ উভন্ত্রী/ 

প্রোর এরস্টযান্ট 

রেফ ভন্তব্য 

- - - - - 

 

*কতরদন রফক্ষদক্ষ ভ্রভন কক্ষযক্ষছন সুরনরদষৃ্টবাক্ষফ উক্ষেখ কযক্ষত ক্ষফ। 

১.৯     উক্ষযাক্ত ভ্রভক্ষনয য ভ্রভন বৃিান্ত/ রযদণৃ প্ররতক্ষফদন দারখক্ষরয ংখ্াঃ  

(২) রিে অরি 

2.1 রিে অরি ংক্রান্ত তথ্য (০১ জুরাআ ২০১৫ প্রথক্ষক ৩০ জুন ২০১৬ মনৃ্ত)ঃঃ  

(োকায ংক প্রকাটি োকায় প্রদান কযক্ষত ক্ষফ) 

ক্ররভক ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগমূক্ষয 

নাভ 

রিে অরি ব্রিীক্ষে 

জফাক্ষফয 

ংখ্া 

রনষ্পরিকৃত রিে 

অরি 

রনষ্পন্ন রিে অরি 

ংখ্া োকায 

রযভান 

(প্রকাটি 

োকায়) 

ংখ্া োকায রযভান 

(প্রকাটি োকায়) msL¨v োকায রযভান 

(প্রকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 খুরনা উন্নয়ন 

কর্তৃক্ষ 

খুরনা। 

২৩ ৩২.৪৬৮৩ ৩৯ ২ ০.৬৬৬২ ১৪৯ ১২৭.৭৩০৩ 

me© ‡gvU- 
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২.২ রিে রযক্ষাক্ষে ৃগুরুতয / ফড় যকক্ষভয প্রকান জাররয়ারত/ থ ৃঅত্মাৎ, রনয়ভ ধযা ক্ষড় থাকক্ষর প্রফ প্রক 

মূক্ষয তাররকা। এ ধযক্ষণয প্রকান অরি প্রনআ। 

 (৩) শৃঙ্খরা/রফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফং রধদপ্তয/ংস্থায রিররত ংখ্া)  

প্ররতক্ষফদনাধীন থ-ৃফছক্ষয 

(২০১৫-১৬) 

ভন্ত্রণারয়/রধদপ্তয/ংস্তামূক্ষ 

পুরিভূত প্রভাে রফবাগীয় ভাভরায 

ংখ্া 

প্ররতক্ষফদনাধীন ফছক্ষয রনষ্পরিকৃত ভাভরায ংখ্া রনষ্পন্ন 

রফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্া 

োকুযচ্যযরত/ফযখাস্ত ব্যরত 

 

ন্যান্য দন্ড প্রভাে 

‡gvU = 0১ 

 

- - - - 01 

 

(৪) যকায কর্তকৃ/যকাক্ষযয রফরুক্ষর্দ্ দাক্ষয়যকৃত ভাভরা (০১ জুরাআ ২০১৫ প্রথক্ষক ৩০ জুন ২০১৬ মনৃ্ত)  

যকারয ম্পরি/স্বাথ ৃযক্ষাক্ষথ ৃ

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অওতাধীন ংস্তামূ কর্তকৃ 

দাক্ষয়যকৃত ভাভরায ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ-এয 

রফরুক্ষর্দ্ দাক্ষয়যকৃত 

রযে ভাভরায ংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ক্ষনয প্রক্ষক্ষত্র 

যকাক্ষযয রফরুক্ষর্দ্ 

দাক্ষয়যকৃত ভাভরায 

ংখ্া 

দাক্ষয়যকৃত প্রভাে 

ভাভরায ংখ্া 

রনষ্পরিকৃত প্রভাে 

ভাভরায ংখ্া 

(K) †KwWG KZ…©K `v‡qiK…Z gvgjv = ০১টি 

(L) †KwWGi weiæ‡× `v‡qiK…Z gvgjv = 0৯ wU 

ixU gvgjvi msL¨v= 

01 wU 

শূণ্য ১১wU  ০৮wU 

 

(৫) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  

৫.১ প্রদক্ষয বযন্তক্ষয প্ররক্ষণ (০১ জুরাআ ২০১৪ প্রথক্ষক ৩০ জুন ২০১৫ মনৃ্ত)  

প্ররক্ষণ কভসৃূেীয প্রভাে ংখ্া ভন্ত্রণারয়এফং অওতাধীন ংস্থামূ প্রথক্ষক ংগ্রণকাযীয ংখ্া। 

১১ ২৩ Rb 

 

৫.২ ভন্ত্রণারয়/রধদপ্তয কর্তকৃ প্ররতক্ষফদনাধীন থ-ৃফছক্ষয (২০১৫-১৬) প্রকান আন-াউজ প্ররক্ষক্ষণয অক্ষয়াজন 

কযা ক্ষয় থাক্ষক তায ফণনৃাঃ প্রক্ষমাজয নয়। 

 

৫.৩ প্ররক্ষণ কভসৃূরেক্ষত কভকৃতাৃ/কভেৃাযীক্ষদয ংগ্রণ ফা ভক্ষনানায়ক্ষনয প্রক্ষক্ষত্র ফড় যকক্ষভয প্রকান ভস্যা 

থাকক্ষর তায ফণনৃাঃ প্রনআ। 

৫.৪ ভন্ত্রণারক্ষয় ন্-দ্য  জফ প্রেরনং (OJT)- এর ব্যবস্থো আঙ্গে লক-নো; নো থোকঙ্গি ন্-দ্য জফ প্রেরনং অক্ষয়াজন 

কযক্ষত ফড় যকক্ষভয প্রকান সুরফধা অক্ষছ রক-নাঃ প্রনআ। 

 



৪ 

৫.৫ প্ররতক্ষফদনাধীন থ-ৃফছক্ষয (জুরাআ ২০১৫ প্রথক্ষক ৩০ জুন-২০১৬ মনৃ্ত) প্ররক্ষক্ষণয জন্য রফক্ষদ গভনকাযী 

কভকৃতাৃয ংখ্াঃ নাআ। 

 

(৬) প্ররভনায/ওয়াকৃ ংক্রান্ত তথ্য (০১ জুরাআ ২০১৫ প্রথক্ষক ৩০ জুন-২০১৬ মনৃ্ত)   

প্রদক্ষয বযন্তক্ষয প্ররভনায/ওয়াকৃক্ষয ংখ্া প্ররভনায/ওয়াকৃক্ষ ংগ্রণকাযীয ংখ্া 

- - 

 

(৭) তথ্যপ্রর্যরক্ত ও করম্পউোয স্থান (০১ জুরাআ ২০১৫ প্রথক্ষক ৩০ জুন-২০১৬ মনৃ্ত) 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/

ংস্থামূক্ষ 

করম্পউোক্ষযয 

প্রভাে ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ং

স্থামূক্ষ আন্টাযক্ষনে 

সুরফধা অক্ষছ রকনা 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ং

স্থামূক্ষ ল্যান 

(LAN) সুরফধা 

অক্ষছ রকনা 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/

ংস্থামূক্ষ ওয়ান 

(WAN) সুলবধো 

আঙ্গে লক নো 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থামূক্ষ 

কলিউটোর প্রলিলিি 

জনবঙ্গির সংখ্যো 

কভকৃতাৃ কভেৃাযী 

5৮ Av‡Q Av‡Q bvB 22 Rb 76 Rb 

 

(৮) যকারয প্ররতষ্ঠানমূক্ষয অক্ষয়য রবযাং/মুনাপা/অদায়কৃত যাজস্ব প্রথক্ষক যকারয প্রকালাগাক্ষয জভায রযভাণ 

(থ ৃরফবাক্ষগয জন্য) 

(প্রকাটি োকায়) 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ হ্রা (-)/ 

বৃরর্দ্য (+) 

ায 

রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত জৃন রক্ষযভাত্রা  প্রকৃত জৃন  

যাজস্ব অয়  ট্যাক্স 

প্রযরবরনউ  

- - - - - 

নন-ট্যাক্স 

প্রযরবরনউ  

১.৫৬ 1.৫৬ 1.৫0 1.৫0 (+) ৪% 

উদৃ্বি (ব্যফারয়ক অয় প্রথক্ষক)  - - - - - 

রবযাং রাক্ষফ  - - - - - 

 

 

 

 



5 

(1) cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i m¤úvw`Z D‡j øL‡hvM¨ Kvh©vejx/ AvBb, wewa I bxwZ cÖYqb/ mgm¨v- m¼U t   

প্রকান ভস্যা প্রনআ। 

 

9.1 cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i bZzb AvBb, wewa I bxwZ cÖYqb n‡q _vK‡j Zvi ZvwjKv t খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

অআন ২০১৬ এয খড়া ভন্ত্রণারক্ষয় প্রপ্রযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

9.2 cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y©/ D‡j øL‡hvM¨ Kg©KvÛ t 

(K) wewfbœ cÖK‡íi evwYwR¨K cøU †UÛv‡ii gva¨‡g eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

(খ) Abby‡gvw`Z ’̄vcbv AcmviYmn A‣ea `Lj`vi D‡”Q` Kiv n‡q‡Q| 

(গ) we`¨yr mvkªq msµvšÍ †dvKvj c‡q›U wb‡qvM Kiv n‡q‡Q| †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v we`¨yr mvkª‡qi 

wel‡q cÖwZwbqZ gwbUwis Ki‡Q| 

 

9.3 201৬-201৭ A_© eQ‡i gš¿Yvj‡qi Kg©KvÛ m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ eo iK‡gi †Kvb mgm¨v/ msK‡Ui 

Avk¼v Kiv n‡j Zvi weeiY t প্রনB| 

 

(2) gš¿Yvj‡qi D‡Ïk¨ mvab msµvšÍ t 

 

10.1 201৫-201৬ A_© eQ‡ii Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g gš¿Yvj‡qi Avi× D‡Ïk¨vejx m‡š ÍvlRbKfv‡e mvwaZ 

n‡q‡Q wK ? cÖ‡hvR¨ bq| 

 

 

10.2 D‡Ïk¨vejx mvwaZ bv n‡q _vK‡j Zvi KviYmg~n t cÖ‡hvR¨ bq| 

 

 

10.3 gš¿Yvj‡qi Avi× D‡Ïk¨vejx Av‡iv `ÿZv I mvd‡j¨i mv‡_ mvab Kivi j‡ÿ¨ †h me e¨e ’̄v/ 

c`‡ÿc MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i †m m¤ú‡K© gš¿Yvj‡qi mycvwik t cÖ‡hvR¨ bh| 

 

 



৬ 

13.1 mivmwi •e‡`wkK wewb‡qvM (d‡ib WvB‡i± Bb‡fó‡g›U) msµvš Í (ïaygvÎ cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi Rb¨) 

mivmwi •e‡`wkK wewb‡qv‡Mi 

cwigvb (gvwK©b Wjv‡i) 

cÖwZ‡e`bvaxb eQi c~e©eZ©x ỳB eQi 

২০১৫-২০১৬ ২01৩-২০1৪ 201৪-201৫ 

- - - 

 

 

(১৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রোন্ত Í t 

১৪.১ উন্নয়ন প্রকঙ্গল্পর অথ ৃফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত (ংক্ষক ও কথায়) t 

প্ররতক্ষফদনাধীন ফছক্ষয 

প্রভাে প্রকক্ষল্পয ংখ্া ও 

নতুন প্রকক্ষল্পয ংখ্া 

প্ররতক্ষফদনাধীন ফছক্ষয এরিলঙ্গি 

বরোদ্দ (প্রকোটি টোকোয়)  

প্রলিঙ্গবদনোধীন বেঙ্গর বরোঙ্গদ্দর 

লবরীঙ্গি ব্যঙ্গয়র লরমোন ও বরোঙ্গদ্দর 

লবরীঙ্গি ব্যঙ্গয়র িিকরো হোর  

প্রলিঙ্গবদনোধীন বেঙ্গর 

মন্ত্রেোিঙ্গয় এলিল 

লরলিউ সিোর সংখ্যো  

সরকোরী অঙ্গথ ে© 

১। নুক্ষভারদত-১ 

 

মূি বরোদ্দ- ৫০.০০ প্রকোটি টোকো  (ঞ্চোি 

প্রকোটি টোকো) 

সংঙ্গিোলধি বরোদ্দ- ১৯.০০ প্রকোটি টোকো 

(উরনি প্রকোটি টোকো) 

 

ব্যঙ্গয়র লরমোন- ১৯.০০ প্রকোটি 

টোকো (উরনি প্রকোটি টোকো) 

িিকরো হোর- ১০০%   

 

 

 

 

১২টি 
রনজস্ব ক্ষথ ৃ© 

১। নুক্ষভারদত-৫ 

 

 

মূি বরোদ্দ- ১৫০.১২ প্রকোটি টোকো  (এক 

ত ঞ্চা দিলমক এক দুই প্রকোটি 

টোকো) 

সংঙ্গিোলধি বরোদ্দ- ১.০৭ প্রকোটি টোকো 

(এক দিলমক শূণ্য াত প্রকোটি টোকো) 

 

ব্যঙ্গয়র লরমোন- ০.৭৫১৯ প্রকোটি 

টোকো (শূণ্য দরভক াত াঁে এক 

নয় প্রকোটি টোকো) 

িিকরো হোর- ৭০.২৭%   

  - 

   

১৪.২  প্রকঙ্গল্পর অবস্থোিঃ 

প্রলিঙ্গবদনোধীন বেঙ্গর সমোপ্ত প্রকঙ্গল্পর িোলিকো  প্রলিঙ্গবদনোধীন বেঙ্গর 

উঙ্গবোধনকৃি সমোপ্ত প্রকঙ্গল্পর 

িোলিকো  

প্রলিঙ্গবদনোধীন বেঙ্গর চিমোন প্রকঙ্গল্পর 

কঙ্গিোঙ্গনন্ট লহঙ্গসঙ্গব সমোপ্ত গুরুত্বপূণ ৃ

ফকাঠাক্ষভা  

১। রিরজোর অকৃাআব এন্ড ম্যাক্ষনজক্ষভন্ট 

পেওয়ায রনভাৃণ। 

প্রনআ প্রনআ 

 

 

 

 

          

mwPe 

Lyjbv Dbœqb KZ…©cÿ 

Lyjbv| 


