
ভন্ত্রণারয় / বফবাগমূহয ভাবক প্রবতহফদন ছক 

 
 

ভন্ত্রণারয় / বফবাহগয নাভ    :   গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয,  ঢাকা।   আওতাধীন অবধদপ্তয / ংস্থায ংখ্যা : ৭০টি 

 

প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভ       :   জুন, ২০১৭           প্রবতহফদন প্রস্ত্তহতয তাবযখ :  ২- ০৭ - ২০১৭ 
 

(১) প্রাবনক  

 

ক. ১  কভ মকতমা/কভ মচাযীহদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাহজট) : 
 

ংস্থায নাভ অনুহভাবদত দ পূযণকৃত দ শূন্য দ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

অবধদপ্তয/ংস্থামূ/ 

ংমৄক্ত অবপ  

(হভাট দ ংখ্যা) 

 

যাজস্ব খাতভূক্ত       =  ৪৫৫ 

আনুলবিক খাতভূক্ত =  (১০+৩) টি     

লরাক নাই দ নাই বববতহত কভ মযত = ১৩        

 

৩৫6 99  

 

লভাট                           ৪৫৫             ৩৫6 99  

 

ক. ২  শূন্য হদয বফন্যা :   
 

অবতবযক্ত বচফ/ 

তদুধ মফ দ 

লজরা কভ মকতমায দ 

(হমভন বডব, এব) 

২য় -৯ভ লগ্রড ১০তভ ১১ তভ- ১৬ তভ লগ্রড ১৭ তভ- ২০ তভ লগ্রড লভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ১৭ ১৩ ৪৬ ২৩ 99 

 

ক. ৩  অতীফ গুযত্বপূণ ম দ শূন্য থাকহর তায তাবরকা : (অবতবযক্তবচফ/ ভদভম মাদা ম্পন্ন/ ংস্থা প্রধান এফং তদুধ মফ দ) :   

প্রহমাজয নয় ।                                                 
         

 

ক. ৪   বনহয়াগ/ হদান্নবত প্রদান :                                                  
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ মকতমা কভ মচাযী লভাট কভ মকতমা কভ মচাযী লভাট  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ০৪ ০৫ ০৫ - ০৫ - 
 

ক. ৫  শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয লকান ভস্যা থাকহর তায ফণ মনাাঃ    ম মায়রমেহভ শূন্য দ পূযণ কযা হে । 

  
খ.১  ভ্রভণ/বযদ মন (হদহ - বফহদহ ) : প্রহমাজয নয় । 
 
 ভন্ত্রী প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী বচফ ভ ব্য 

লদহ বফহদহ লদহ বফহদহ লদহ বফহদহ  

 

 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভ্রভণ/বযদ মন 

 

       

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ মন 

 

       

াফ মতয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ        

 
খ. ২ উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃতান্ত / বযদ মন প্রবতহফদন দাবখহরয ংখ্যা : প্রহমাজয নয়। 

 

 



-২- 

(২) আইন-শৃঙ্খরা বফলয়ক (শুধুভাত্র স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য) :   

 
ক. অযাধ ংরমোন্ত :  প্রহমাজয নয়। 

 
 

অযাহধয  ধযণ অযাহধয ংখ্যা 

 প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

খুন    

ধল মণ    

অবিংহমাগ    

এবড বনহে    

নাযী বনম মাতন    

ডাকাবত/যাাজাবন    

অস্ত্র/বফহফাযক ংরমোন্ত    

ফ মহভাট    

 

খ. দ্রুত বফচায আইহনয প্রহয়াগ :    প্রহমাজয নয়। 

 
 

আইন জাবযয য 

রমেভপুবিভূত ভাভরায 

ংখ্যা (আাবভয 

ংখ্যা) 

প্রবতহফদনাধীন 

ভাহ লগ্রপ্তাযকৃত 

আাবভয ংখ্যা 

আইন জাবযয য 

রমেভপুবিভূত 

লগ্রপ্তাযকৃত আাবভয 

ংখ্যা 

লকাট ম কর্তমক 

বনস্পবতকৃত 

রমেভপুবিভূত 

ভাভরায ংখ্যা 

াবি হয়হছ এভন ভাভরায 

রমেভপুবিভূত ংখ্যা 

 (াবি প্রাপ্ত আাবভয ংখ্যা) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

গ. লজহর ফন্দীয ংখ্যা :   প্রহমাজয নয়। 

 
 

ফন্দীয ধযণ 

 

ফবন্দয ংখ্যা ভন্তব্য 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা  

১ ২ ৩ ৪ 

াজবত     

াজাপ্রাপ্ত কহয়দী     

বডহটনুয     

আয ব (বযবরজড বপ্রজনায)     

লভাট     

 

গ .১ মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত আাবভ ংরমোন্ত:   প্রহমাজয নয়। 
 

আাবভয ংখ্যা  প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

১ ২ ৩ 

মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত আাবভয ংখ্যা 

 

   

মৃতুযদন্ড কাম মকয হয়হছ এভন আাবভয ংখ্যা 

 

   

 

 

ঘ. প্রাবনক প্রহয়াজহন লকান বফবধ বফধান জরুবযবাহফ প্রণয়ন ফা ংহাধহনয প্রহয়াজন অনুভূত হর তায ফণ মনা : প্রহমাজয নয়। 
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(৩)  অথ মননবতক (অথ ম বফবাহগয জন্য) : প্রহমাজয নয়। 
আইহটভ প্রবতহফদনাধীন 

ভা 

পূফ মফতী 

ভা 

পূফ মফতী  ফছহযয 

একই ভা 

(প্রবতহফদনাধীন) 

পূফ মফতী ফছহযয একই ভাহয 

তুরনায় তকযা বৃবি (+) ফা 

হ্রা (-) এয ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১।  বফহদবক মুদ্রায বযজাব ম   

     (বভাঃ ভাবকমন ডরায ) 
    

২।  প্রফা আয় ( বভাঃ ভাবকমন ডরায )     

৩।  আভদাবনয বযভাণ (বভাঃ ভাবকমন ডরায)     

৪।  ই.ব.বফ-এয তথ্যানুমায়ী যপ্তাবনয বযভাণ  

      (বভাঃ ভাবকমন ডরায) 

    

৫। ক) যাজস্ব আদাহয়য রেযভাত্রা (হকাটি টা:) 

   খ) যাজস্ব আদাহয়য বযভাণ লকাটি টাকায়) 
    

৬। লভাট অবযন্তযীন ঋণ (হকাটি টাকায় ) যকাযী খাত (নীট)         

৭। ঋণত্র লখারা  ( LCS opening ) 

 ক) খাদ্য হস্যয ভজুদ( চার ও গভ) (রেটন) 

 খ) অন্যান্য 

    

৮। খাদ্য হস্যয ভজুদ (রে লভাঃ টন )     

৯।  জাতীয় লবাক্তা মূল্য সুচক বযফতমহনয ায 

     (বববত ১৯৮৫-৮৬-১০০ ) 

 ক) ফাহযা ভাহয গড় বববতক  

 খ) হয়ন্ট টু হয়ন্ট বববতক 

    

 
 

(৪)   উন্নয়ন প্রকল্প ংরমোন্ত  তথ্য :  

 
 

ক.    উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ ম ফযাদ্দ ও ব্যয় ংরমোন্ত ( অহে ও কথায় ) :  
             (হকাটি টাকায়) 

ফতমভান অথ ম ফছহয এবডবহত 

ফযাদ্দ  

প্রবতহফদনাধীন ভা ম মন্ত ব্যহয়য বযভাণ 

ও ফযাহদ্দয বফযীহত  ব্যহয়য তকযা ায 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন  

প্রকল্প অনুহভাবদত হয় 

থাকহর তায  তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভন্ত্রণারহয় 

এবডব বযববউ বায তাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ 

১২.৪৫ 

 

ব্যহয়য বযভাণ  = ১২.৪০ 

    ব্যহয়য তকযা ায = ৯৯.৬০% 

 

- য়বন 

 
খ.   প্রকহল্পয অফস্থা ংরমোন্ত  তথ্য :  
 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ 

ভাপ্ত প্রকহল্পয 

তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ 

উহবাধনকৃত ভাপ্ত 

প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন  ভাহ চরভান প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বহহফ ভাপ্ত 

গুরুত্বপূণ ম অফকাঠাহভা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ 

উহবাধনকৃত ভাপ্ত প্রকহল্পয 

তাবরকা 

১ ২ ৩ ৪ 

 
- 

 
-  

 
’’ছয়টি লজরা াফবরক রাইহেবয উন্নয়ন ীল মক প্রকল্প’’ 

 

 
 নাযায়ণগি, লভৌরবীফাজায,গাজীপুয, ফযগুনা, চাঁদপুয ও কুবিয়ায় বফন 

বনভ মাণ কাজ চরভান । 

 
 

 

 

- 
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(৫)  উৎাদন বফলয়ক (ংবিি ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ) :   

ক.     কৃবল/বল্প ণ্য, ায, জ্বারানী ইতযাবদ :  প্রহমাজয নয়। 
 

রমেবভক 

নং 

হণ্যয নাভ ফতমভান অথ ম ফছহয 

উৎাদহনয রেযভাত্রা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ  

প্রকৃত উৎাদন 

উৎাদহনয ধাযা 

হভত্মালজনক বকনা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. ধান     

২. গভ     

৩. াট     

৪. আলু     

৫. বিঁয়াজ     

৬. তুরা     

৭. ফস্ত্র     

৮. সুতা     

৯. াটজাত দ্রব্য     

১০. ায (ইউবযয়া)     

১১. রফণ     

১২. বচবন     

১৩. ভৎস্য     

১৪. ভাং     

১৫. চা     

১৬. গ্যা     

১৭. কঠিন বরা     
 

খ.  লকান বফহল াভগ্রী/ াবব মহয উৎাদন ফা যফযা, মূহল্যয লেহত্র ফড় যকহভয ভস্যা ফা ংকহটয আো কযা হর 

তায  ফণ মনা :  প্রহমাজয নয়। 
 

গ.  বফদুযৎ যফযা (হভগাওয়াট): প্রহমাজয নয়। 
 

 

 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী  ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

হফ মাচ্চ চাবদা হফ মাচ্চ উৎাদন হফ মাচ্চ চাবদা হফ মাচ্চ উৎাদন হফ মাচ্চ চাবদা হফ মাচ্চ উৎাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

ঘ. বফদুযহতয বহেভ র (তকযা াহয) :   প্রহমাজয নয়। 
 

 

ংস্থায নাভ  প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বডববডব     

লডহকা     

বফহফা     

বফউহফা     

ওহজাাবডহকা     
 

ঙ. লডায লরাডহবডং-এয ভয়কার (ঘন্টায়) : প্রহমাজয নয়। 
 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

১ ২ ৩ 

   

P. R¡vjvwb †Z‡ji mieivn  ( †gt Ub ) :   প্রহমাজয নয়। 
 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী  ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

চাবদা যফযা চাবদা যফযা চাবদা যফযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 



-৫- 
 

(৬)   প্রধান প্রধান লক্টয কহ মাহযন মূহয রাব/হরাকানাঃ  প্রহমাজয নয়। 
 

 

ভাযাত্মক লরাকাবন প্রবতষ্ঠান 

ইউবনহটয নাভ 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ বফযাবষ্ট্রকৃত 

 হয়হছ এভন বভর/কাযখানায নাভ 

অদূয ববফষ্যহত ব্যফস্থানা ফা অন্য লকান ফা গুরুতয ভস্যায সৃবি 

হত াহয এভন প্রবতষ্ঠাহনয নাভ 

- - - 

 

(৭) অবডট আবত :  

 
ক. অবডট আবত ংরমোন্ত তথ্য : 
 

ভন্ত্রণারয় / ংস্থায 

নাভ 

অবডট  আবতয 

ংখ্যা 

টাকায বযভাণ েডীট জফাহফয       

ংখ্যা 

বনস্পবতয 

ংখ্যা 

লজয 

টাকায বযভাণ 

ভন্তব্য 

গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয 

াফাগ, ঢাকা 

 

১৬ ৬,৭৫,৫২,২৯৩/৫২ 

 

- - ৬,৭৫,৫২,২৯৩/৫২ 

 

২০০০ - ২০০৪  এয    ১টি 

২০১৩ - ২০১৫  এয    ৫টি 

২০১৫ - ২০১৬ এয  ১০টি 
 

 

 

 

খ. অবডট বযহাহট ম গুরুতয / ফড় যকহভয লকান জাবরয়াবত/অথ ম আত্নাৎ অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর ল ফ লক মূহয তাবরকা : প্রহমাজয নয়। 
 

(৮) শৃংখরা ও বফবাগীয় ভাভরা  (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/ ংস্থায বিবরত ংখ্যা ) : 

 
 

ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/ংস্থামূহ 

পুবিভুত লভাট বফবাগীয় ভাভরা 

গত ভাহ বনস্পবত ফতমভান অথ ম ফছহয লভাট 

বনস্পবতকৃত  বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 

  ফতমভাহন অবনস্পবতকৃত 

বফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা চাকুবযচ্যযবত / 

ফযখাি 
অন্যান্য 

দন্ড 

অব্যাবত 

 

১ - ১ - ১ ১ 
 

(৯)     ভানফ ম্পদ উন্নয়ন :  

 
ক. প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবেণ  :  প্রহমাজয নয়। 
 

 

প্রবেণ / কভ মসূচীয নাভ প্রবেহণয লভয়াদ উহদ্যাগী ংস্থা/ 

এহজন্পীয নাভ 

ভন্ত্রণারয় এফং আওতাধীন 

ংস্থামু  লথহক    

অংগ্রণ কাযীয ংখ্যা 

 

- 

 

- 
 

- 
 

- 

 
খ.  অবধদপ্তহয গত ভাহ লকান ইন-াউজ প্রবেহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ মনা : ১১-০৬-১৭ হত ১৫-০৬-১৭ ম মন্ত  ২টি ব্যাহচ 

মথারমেহভ ১৪ জন কভ মকতমা ও ১৫ জন কভ মচাযীহদযহক গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তহযয কাহজয ভান উন্নয়হনয রহেয ’গ্রন্থাগায বযচারনা ও তথ্যহফা 

কাম মরমেভ ’  ীল মক অবযন্তযীণ প্রবেণ প্রদান কযা হয়হছ ।  

 

গ.   প্রবেণ কভ মসূবচহত কভ মকতমা/কভ মচাযীহদয অং গ্রণ ফা ভহনানয়হনয লেহত্র ফড় যকহভয লকান ভস্যা থাকহর তায ফণ মনা :  নাই। 
 

ঘ.   ভন্ত্রণারহয়  অন বদ জফ লেবনং (OJT ) ব্যফস্থা আহছ বকনা ; না থাকহর অন বদ জফ লেবনং আহয়াজন কযহত ফড়  যকহভয লকান  

অসুবফধা  আহছ বকনা : প্রহমাজয নয়। 

 
 

ঙ.   প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবেহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ মকতমায ংখ্যা =  নাই     । 

 
 

 

 

 

 



-৬- 
 

(১০)  বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/ বফবাহগয উহেখহমাগ্য কাম মাফবর/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন / ভস্যা-ংকট :  

 
ক.   প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকা :  য়বন । 
 

 

খ.   প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুত্বপূণ ম / উহেখহমাগ্য কভ মকান্ড :  
 

খ.১ ‘‘চট্টগ্রাভ মুবরভ ইন্পটিটিউট ভাবিাযা কভহেক্স বনভ মাণ’’ ীল মক প্রকহল্পয বডবব বতবয কহয ভন্ত্রণারয় লথহক বযকল্পনা কবভহন লপ্রযণ 

কযা হয়হছ । ০৩-০৫-১৭ তাবযহখ বইব বা অনুবষ্ঠত হয়হছ । বায বন্ধান্ত লভাতাহফক বডবব পূন মগঠন কাজ চরভান । 

 

খ.২ জাতীয় কবফ কাজী নজরুর ইরাহভয ১১৮তভ  জন্ফাবল মকী ( ১১ই বজযষ্ঠ,১৪২৪ ফিাব্দ  ) ও ফাংরা নফফল ম ১৪২৪ উরহে ( ১৪ এবপ্রর,২০১৭  

উরহে  গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তহযয লবভনায কহে (২য় তরা ) অনুবষ্ঠত প্রবতহমাবগতায বফজয়ীহদয ভাহঝ নদ ও পুযস্কায বফতযহণয আহয়াজন কযা 

হয়হছ । 

  
খ.৩    গাজীপুয, লভৌরবীফাজায ,নাযায়ণগি, ফযগুনা, চাঁদপুয ও কুবিয়ায়  বফন বনভ মাণ কাজ চরভান যহয়হছ। 

 

 

খ.৪    ’’ছয়টি লজরা াফবরক রাইহেবয উন্নয়ন ীল মক প্রকল্প’’ এয লভয়াদ ( জুন,২০১৮)  বৃবিয  বফলয়  আই,এভ, ই,বডয  কাছ লথহক সুাবয াওয়া 

বগহয়হছ । 

 

 

খ.৫    গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয কর্তমক ২০১৬-২০১৭ অথ মাহর যাজস্ব খাহত নতুন পুিক  রমেহয়য বনবভত লদব  ও বফহদী পুিহকয বফহরয কাজ ম্পন্ন 

কযা হয়হছ । 
 

 

 

গ.   আগাভী  দুই ভাহ ( জুরাই ও আগে, ২০১৭) ম্পাবদতব্য অতীফ গুরুত্বপূণ ম / উহেখহমাগ্য কাম মাফবরাঃ   
 

 
গ.১    গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয কর্তমক ২০১৬-২০১৭ অথ মাহর যাজস্ব খাহত রমেয়কৃত পুিক অন্তভু মবক্তকযণ ও বফতযণ  । 

 
গ.২   গাজীপুয  লজরায যকাবয গণগ্রন্থাগাহযয বফন বনভ মাণ বনবভত াইবরং এয কাজ ম্পাদন । 

 

গ.৩   লভৌরবীফাজায  লজরায যকাবয গণগ্রন্থাগাহযয বফহনয ববত বনভ মাণ কাজ  ম্পাদন । 

 

গ.৪  ’’ছয়টি লজরা াফবরক রাইহেবয উন্নয়ন ীল মক প্রকল্প’’ এয অধীন ফযাি অনুমায়ী পুিক রমেহয়য কাজ ম্পাদন কযণ । 

 
গ.৫   গণগ্রন্থাগায অবধদপ্তয  এয আওতাধীন ওকত ওভান স্মৃবত বভরনায়তন, লবভনায কে ( নীচ তরা ও ২য় তরা ) বাড়ায কাম মরমেভ  এফং 

সুবপয়া কাভার জাতীয় গণগ্রন্থাগাহযয পুিকমূহয লরনহদহন ( লরবন্ডং বহেভ) দস্য ওয়ায কাম মরমেভ অনরাইন এয ভাধ্যহভ চালু কযা । 

 
গ.৬    ১৫ আগে,২০১৭ জাতীয় লাক বদফ উরহে  যচনা, আবৃবত, াঠচরমে ও বনধ মাবযত ফক্তৃতা  প্রবতহমাবগতায বফজ্ঞবপ্তয আহয়াজন কযা। 

 
ঘ.   আগাভী দুই ভাহ  ফড় যকহভয ভস্যা / ংকহটয আো কযা হর তায বফফযণাঃ  প্রহমাজয নয়।       

 

 

 

                                                                                                                                                                            

                           
                     (আীল কুভায যকায ) 

                                                         ভাবযচারক ( অবতবযক্ত বচফ ) 

                                   লপান : ৯৬৭১২৩৪  

 

 

 
 

 

 


