
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

প্রান-১(াংস্থান) অধধাখা 

নাং-২৪.০০.০০০০.১১১.০৬.০০১(অাং).১৫-       তাধযখঃ-১২/০৪/২০১৫। 

অধপ আদদ 
 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য সুধনধদ িষ্ট কাম িমূদয মথাভদয় (Time bound) ভানম্মত ফাস্তফায়ন এফাং কভ িধিয়ায় গুণগত 

ধযফতিন আনয়দনয রদযে গঠিত ৭টি ধফলয়ধবধিক দর (Thematic Group) ধনম্নরূবাদফ পুনগ িঠন কযা দরাঃ- 

Broad 

Thematic Area 

Specific Area Composition of the Thematic Group 

(১) ভানফ ম্পদ 

     উন্নয়ন 

১.১  

১.২  

১.৩   

১.৪   

কোধযয়ায প্লাধনাং 

প্রাধতষ্ঠাধনক যভতা বৃধি 

Need based training  
কভ িকতিা/কভ িচাযী কল্যাণ 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

যুগ্ম-ধচফ (াট-২) 

যুগ্ম-ধচফ (ফস্ত্র) 

যুগ্ম-ধচফ (াট-৩) 

উ-ধচফ (প্রান-১) 

উধচফ (ও) 

সয়দ যাদদুর হাদন 

 ধধনয়য কাযী ধচফ 

-  আফায়ক 

-   দস্য  

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

(২) আধথ িক  

     ব্যফস্থানা 

২.১   

২.২   

২.৩   

২.৪ 

২.৫   

ফাদজট  

অধডট  

আধথ িক যভতা  

নন-ট্যাক্স হযধবধনউ 

যকাধয িয় 

          * কাম িিয়  * হফা িয় 

          * ণ্য িয় * ই-ধজধ 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

৭. 

যুগ্ম-ধচফ (ফাদজট) 

যুগ্ম-ধচফ (ফস্ত্র-২) 

যুগ্ম-ধচফ (অধডট) 

উধচফ (প্রান) 

উধচফ (ফস্ত্র-৩) 

ধধনয়য কাযী প্রধান (ধযঃ-১)  

কাযী ধচফ (ফাদজট) 

-  আফায়ক 

-   দস্য  

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

(৩) আইন, 

     ম্পধি ও  

     ম্পদ  

     ব্যফস্থানা 

৩.১ 

৩.২ 

৩.৩ 

৩.৪ 

৩.৫ 

৩.৬ 

 

আইন  

ধফধধভারা 

প্রধফধানভারা 

নীধতভারা 

ভূধভ ব্যফস্থানা ধফলয়ক পটওয়ায ধনভ িান 

ভূধভ হযকড ি ারনাগাদকযণ ও াংযযণ ভূধভ 

ব্যফস্থানা 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

৭. 

যুগ্ম-ধচফ (ফস্ত্র) 

যুগ্ম-ধচফ (াট) 

যুগ্ম-ধচফ (াট-২) 

যুগ্ম-ধচফ (াট-৩) 

উধচফ (হফওধফ) 

উধচফ (ফস্ত্র-৩) 

কাযী ধচফ (আইন) 

-  আফায়ক 

-   দস্য  

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

(৪) ই-াধব ি ৪.১ 

৪.২ 

৪.৩ 

৪.৪ 

৪.৫ 

৪.৬ 

৪.৭ 

৪.৮ 

৪.৯ 

ওদয়ফাইট ব্যফস্থানা 

ই-হফা 

ই-গবদন িন্স 

ই-কভা ি 

ই-ভধনটধযাং 

ই-হটন্ডাধযাং 

ডাটা হফইজ 

হনটওয়াধকিাং 

তথ্য অধধকায 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

 
৬. 

 
৭. 

যুগ্ম-ধচফ (প্রান) 

যুগ্ম-ধচফ (াট-৩) 

উধচফ (প্রান-১) 

উধচফ (ও) 

সয়দ যাদদুর হাদন 

ধধনয়য কাযী ধচফ 

জনাফ আধযপ আভদ 

ধচদফয একান্ত ধচফ 

কাযী হপ্রাগ্রাভায 

-  আফায়ক 

-   দস্য  

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

 
-   দস্য 

 
-   দস্য 

(৫) ভয়াফি 

   কভ িধযকল্পনা 

৫.১ 

 

 
৫.২ 

৫.৩ 

 

 
৫.৪ 

৫.৫ 

৫.৬ 

রুকল্প/হপ্রধযত ধযকল্পনা/ঞ্চফাধল িকী 

ধযকল্পনা ইতোধদয আদরাদক নতুন ভয়াফি 

কভ িধযকল্পনা প্রণয়ন  

ভন্ত্রণারদয় ভয়াফি কভ িধযকল্পনা প্রণয়ন 

কভ িধযকল্পনা ফাস্তফায়দন অন্তযায়মূ 

ধচধিতকযণ এফাং ভস্যা দূযীকযদণ 

প্রদয়াজনীয় সুাধয প্রণয়ন  

ফাস্তফায়ন অগ্রগধত উস্থান 

ফাধল িক উন্নয়ন কভ িসূচী 

ঞ্চফাধল িকী ধযকল্পনা 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

৫. 

৬. 

অধতধযক্ত ধচফ 

যুগ্ম-ধচফ (ফস্ত্র) 

যুগ্ম-ধচফ (াট) 

যুগ্ম-ধচফ (াট-২) 

যুগ্ম-ধচফ (ফস্ত্র-২) 

উপ্রধান (ধযঃ) 

- আফায়ক 

-   দস্য  

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

-   দস্য 

(অয াতা দ্রষ্টব্য  



-২- 
 

Broad Thematic 

Area 
Specific Area Composition of the Thematic 

Group 

 ৫.৭ 

৫.৮ 

৫.৯ 

৫.১০ 

৫.১১ 

৫.১২ 

৫.১৩ 

হপ্রধযত ধযকল্পনা 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রধতশ্রুধত 

National Sustainable Strategy 

Millennium Development Goal 

Post 2015 Development Agenda 

Public Private Partnership 
Preliminary Development Project Proposal 

   

(৬) KPI  ৬.১  ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ এফাং প্রধানভন্ত্রীয কাম িারদয়য GIU 

কর্তিক প্রদি ধনদদ িনা/গাইডরাইন অনুমায়ী ভন্ত্রণারদয় 

গৃীত কাম িিভ এফাং ফাস্তফায়ন অগ্রগধত উস্থান 

১. 

২. 

৩. 

 
৪. 

 
৫. 

যুগ্ম-ধচফ (াট) 

যুগ্ম-ধচফ (াট-৩) 

সয়দ যাদদুর হাদন 

ধধনয়য কাযী ধচফ 

ধধনয়য কাযী ধচফ  

(ফস্ত্র-১)  

কাযী ধচফ (ফাদজট)  

- আফায়ক 

-   দস্য  

-   দস্য 

 
-   দস্য 

 
-   দস্য 

৬.২ 

 

Annual Performance Agreement (APA) 

এয খড়া চূড়ান্তকযণ, ভন্ত্রণারয় এফাং াংস্থাওয়াযী 

প্রদয়াজনীয় Performance Indicators 

ধচধিতকযণ, উস্থান এফাং ভধনটধযাং 

(৭) ইদনাদবন ৭.১ 

 

 
৭.২  

 

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ এফাং প্রধানভন্ত্রীয কাম িারদয়য 

ধনদদ িনা অনুমায়ী ভন্ত্রণারদয় গৃীত কাম িিভ এফাং 

ফাস্তফায়ন অগ্রগধত উস্থান 

ফাস্তফায়ন হকৌর উস্থান, ধাযণাত্র প্রস্তুত। 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

 
৫. 

যুগ্ম-ধচফ (াট-৩) 

উধচফ (প্রান-১) 

উধচফ (ও) 

সয়দ যাদদুর হাদন 

ধধনয়য কাযী ধচফ 

কাযী হপ্রাগ্রাভায 

- আফায়ক 

-   দস্য  

-   দস্য 

-   দস্য 

 
-   দস্য 

 

২। উযু িক্ত ধফলয়ধবধিক দরমূ ধনম্নধরধখত কভ িদকৌর অনুযণ কযদফঃ-  

 (ক) তথ্য াংগ্র,  

 (খ) দরীয় আদরাচনা  

 (গ) ভাধক বায় ধফধবন্ন দর কর্তিক গুরুত্বপূণ ি ও ধনধদ িষ্ট ধফলয় উস্থান এফাং  

 (ঘ) ধনফ িাধচত ধফলদয় একক/দরীয় প্রধতদফদন/ধনফন্ধ প্রণয়ন ও প্রকা । 
৩। এ ভন্ত্রণারদয়য াংধিষ্ট াখা/অধধাখা ও অধীন দপ্তয/াংস্থামূ হকান ধফলদয় ভতাভত প্রদাদনয হযদত্র াংধিষ্ট ধফলয়ধবধিক 

দদরয ভতাভত গ্রণ কযদফ। 
৪। উযু িক্ত ধফলয়ধবধিক দরমূদয কাম িিভ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য অধতধযক্ত ধচফ ভধনটধযাং ও ভন্বয় কযদফন । 
৫। ধনদদ িিদভ এ আদদ জাযী কযা দরা । মা অধফরদে কাম িকয দফ। 
   

 (আদভদ কফীয) 

উধচফ 

হপানঃ ৯৫৪০৪৭৭ 

নাং-২৪.০০.০০০০.১১১.০৬.০০১(অাং).১৫-       তাধযখঃ-১২/০৪/২০১৫। 
 

দয় অফগধত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুধরধ হপ্রযণ কযা দরাঃ- 
 

০১। যুগ্ম-ধচফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০২। উধচফ (কর)/উপ্রধান,  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৩। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 
০৪। ধচদফয একান্ত ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা ।  
০৫। ভাননীয় প্রধতভন্ত্রীয একান্ত ধচফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 
০৬। ধধনয়য কাযী ধচফ/ধধনয়য কাযী প্রধান/কাযী ধচফ/কাযী প্রধান (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৭। কাযী হপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
০৮। অধতধযক্ত ধচদফয ব্যধক্তগত কভ িকতিা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা । 
 

(আদভদ কফীয) 

উধচফ। 


