.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয়
সরকাির আবাসন পিরদ র
শাসন ( ক ীয়) শাখা
www.doga.gov.bd
ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৬.০৫.০০১.১৯.৩১১

তািরখ:

২৩ আষাঢ় ১৪২৭
০৭ জুল াই ২০২০

িবষয়:
সূ :

২০১৯-২০২০ অথ বছেরর বািষক কাযাবিলর িতেবদন রণ।
২৫.০১৫.০০১.০২.০৩.০২৫.২০১২(অংশ-৪)-৩১৬, তািরখ ২৫/০৬/২০২০

উপযু িবষয় ও সূে র ি েত সরকাির আবাসন পিরদ েরর ২০১৯-২০২০ অথবছেরর বািষক কাযাবিলর
িতেবদন পরবতী কাযােথ িনেদশ েম এতৎসে
রণ করা হেলা।

৮-৭-২০২০

আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

উপসিচব, শাসন শাখা-৩, গৃহায়ন ও গণপূত
ম ণালয়

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ফ া : +৮৮০২৯৫৪৬৪৬৩
ইেমইল: adminsec@doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৬.০৫.০০১.১৯.৩১১/১(৪)

তািরখ:

২৩ আষাঢ় ১৪২৭
০৭ জুল াই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন
পিরদ র
৪) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

৮-৭-২০২০

আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

১

1
ি প্ররিবফদন ছক
যকারয অফান রযদপ্তয-এযফারলক
দপ্তবযয নাভঃ যকারয অফান রযদপ্তয
প্ররিবফদনাধীন ফছয
২০১৯-২০

প্ররিবফদন প্রস্তুরিয িারযখ ০৭/০৭/২০২০

(১) প্রারনক
১. ১ কভিকিিা/কভিচাযীবদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাবজবে)
ংস্থায স্তয
১
ভন্ত্রণারয়

নুবভারদি
দ
২

পূযণকৃি
দ
৩

শূন্যদ

৪৬৩

৩৬৮

৯৫

রধদপ্তয/ংস্থামূ/ংযুক্ত
রপ (মভাে দ ংখ্যা)
মভাে

ফছযরবরিক ংযরিি
(রযবেননকৃি) স্থায়ী দ
৫

৪

ভন্তব্য*
৬

* নুবভারদি বদয হ্রা/বৃরিয কাযণ ভন্তব্য করাবভ উবেখ কযবি বফ।
১.২ শূন্যবদয রফন্যা
রিরযক্ত
মজরা
রচফ/িদূর্ধ্ি দ কভিকিিায দ
১
২

ন্যান্য ১ভ
মেরণয দ
৩

২য় মেরণয
দ
৪

৩য় মেরণয
দ
৫

৪র্ ি মেরণয
দ
৬

মভাে

৫৪

৩৬

৯৫

৫

৭

১.৩ িীফ গুরুত্বপূণ ি (
strategic) দ (রিরযক্ত রচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/ংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকবর
িায িাররকা
প্রবমাজয নয়
১.৪
শূন্যদ পূযবণ ফড় যকবভয মকান ভস্যা র্াকবর িায ফণ িনা
প্রবমাজয নয়
১.৫
ন্যান্য বদয িথ্য
প্রবমাজয নয়
প্ররিবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে মর্বক যাজস্ব ফাবজবে স্থানান্তরযি প্ররিবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে মর্বক যাজস্ব ফাবজবে
বদয ংখ্যা
স্থানান্তবযয জন্য প্ররিয়াধীন বদয ংখ্যা

১

২

* মকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রবয়াজন নাআ।

১.৬ রনবয়াগ/বদান্নরি প্রদান
প্রবমাজয নয়
কভিকিিা

১

প্ররিবফদনাধীন বছরে বদান্নরি
কভিচাযী

২

মভাে

কভিকিিা

নতুন রনবয়াগ প্রদান
কভিচাযী

মভাে

ভন্তব্য

৩

৪

৫

৬

৭

2
১.৭ ভ্রভণ/রযদিন (মদব)
প্রবমাজয নয়
ভ্রভণ/রযদিন
(মভাে রদবনয ংখ্যা)

১
উন্নয়ন প্রকল্প রযদিন
াফ িিয চট্টগ্রাবভ ভ্রভণ

ভন্ত্রী/উবদষ্টা

প্ররিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/মোর
এযারবেন্ট

রচফ

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

১.৮ ভ্রভণ/রযদিন (রফবদব)
প্রবমাজয নয়
ভ্রভণ/রযদিন
(মভাে রদবনয ংখ্যা) *

১

ভন্ত্রী/উবদষ্টা

প্ররিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/
মোর এযারবেন্ট

রচফ

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

* কিরদন রফবদব ভ্রভণ কবযবছন সুরনরদ িষ্টবাবফ উবেখ কযবি বফ।
১.৯ উবযাক্ত ভ্রভবণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/রযদিন প্ররিবফদন দারখবরয ংখ্যা
প্রবমাজয নয়

(২) রিে অরি
২.১ রিে অরি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১ ৯ মর্বক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত)
িরভক ভন্ত্রণারয়/
রফবাগমূবয
নাভ

১

২
সেকারে
আবাসন
পরেদপ্তে

রিে অরি
ব্রিরবে
ংখ্যা
োকায রযভাণ জফাবফয
(মকাটি োকায়) ংখ্যা

৩
৩৮৩

৪
৪১.৪৬৭২

(োকায ঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযবি বফ)
রনষ্পরিকৃি রিে অরি
রনষ্পন্ন রিে অরি
ংখ্যা
োকায রযভাণ ংখ্যা
োকায রযভাণ
(মকাটি োকায়)
(মকাটি োকায়)

৫
০২

৬
১৬

৭
৩.২৫

৮
৩৬৭

৯
৩৮.২১৭২

ফ িবভাে

২.২ রিে রযবাবে ি গুরুিয/ফড় যকবভয মকান জাররয়ারি/র্ ি অত্মাৎ, রনয়ভ ধযা বড় র্াকবর মফ
মকমূবয িাররকা
প্রবমাজয নয়

3
(৩) শৃঙ্খরা/রফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফং রধদপ্তয/ংস্থায রিররি ংখ্যা)
প্ররিবফদনাধীন র্-বি ছরে
(২০১৯-২০) ভন্ত্রণারয়/রধদপ্তয/
ংস্থামূব পুরিভূি মভাে
রফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা

প্ররিবফদনাধীন বছরে রনষ্পরিকৃি ভাভরায ংখ্যা
চাকুরযচ্যযরি/
ব্যারি
ন্যান্য দণ্ড
মভাে
ফযখাস্ত

১
০৫

২

৩

৪

৫

রনষ্পন্ন রফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

৬
০৫

(৪) যকায কর্তক
ি /যকাবযয রফরুবি দাবয়যকৃি ভাভরা (০১ জুরাআ ২০১৯ মর্বক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত)
যকারয ম্পরি/স্বার্ ি যিাবর্ ি ভন্ত্রণারয়/রফবাগ-এয উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয
ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অওিাধীন রফরুবি দাবয়যকৃি রযে মিবে যকাবযয রফরুবি
ংস্থামূ কর্তিক দাবয়যকৃি
ভাভরায ংখ্যা
দাবয়যকৃি ভাভরায ংখ্যা
ভাভরায ংখ্যা

১

২

৯৮

৯৮

দাবয়যকৃি মভাে
ভাভরায ংখ্যা

রনষ্পরিকৃি মভাে
ভাভরায ংখ্যা

৪

৫

৯৮

২

৩

(৫) ভানফম্পদ উন্নয়ন
৫.১

মদবয বযন্তবয প্ররিণ (০১ জুরাআ ২০১৯ মর্বক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত)
প্ররিণ কভিসূরচয মভাে ংখ্যা

ভন্ত্রণারয় এফং অওিাধীন ংস্থামূ মর্বক ংগ্রণকাযীয ংখ্যা

১

২

০৫

৫৪

৫.২ ভন্ত্রণারয়/রধদপ্তয কর্তিক প্ররিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয (২০১ ৯-২০) মকান আন-াউজ প্ররিবণয অবয়াজন কযা বয়
র্াকবর িায ফণ িনা
 এটুঅআ-এয বমারগিায় ০১ রদনব্যাী আ-নরর্ ংিান্ত প্ররিণ (কভিকিি/কভি
া চাযী ম িায়)
 এটুঅআ-এয বমারগিায় ০১ রদনব্যাী নাগরযক মফায় উদ্ভাফন ংিান্ত প্ররিণ (কভিকিিা /কভিচাযী
ম িায়)
৫.৩ প্ররিণ কভিসূরচবি কভিকিিা/কভিচাযীবদয ংগ্রণ ফা ভবনানয়বনয মিবে ফড় যকবভয মকান ভস্যা র্াকবর িায
ফণ িনা
আনাউজ প্ররিবণয মিবে স্থান ংকে
৫.৪
দপ্তবয ন্-দ্য-জফ মেরনং (OJT)-এয ব্যফস্থা অবছ রক-না; না র্াকবর ন্-দ্য-জফ মেরনং অবয়াজন কযবি ফড়
যকবভয মকান সুরফধা অবছ রক-না?
OJT-এয ব্যফস্থা যবয়বছ। ফড় ধযবণয সুরফধা মনআ।
৫.৫ প্ররিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয (০১ জুরাআ ২০১
কভিকিিায ংখ্যা
০৫ (াঁচ) জন

৯ মর্বক ৩০ জুন ২০ ২০ ম িন্ত) প্ররিবণয জন্য রফবদ গভনকাযী
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(৬) মরভনায/ওয়াকি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৯ মর্বক ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত)
মদবয বযন্তবয মরভনায/ওয়াকিবয ংখ্যা

মরভনায/ওয়াকিব ংগ্রণকাযীবদয ংখ্যা

১
২

২
৪১

(৭) িথ্যপ্রযুরক্ত ও করম্পউোয স্থান
ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/
ংস্থামূব
করম্পউোবযয মভাে
ংখ্যা

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/
ংস্থামূব আন্টাযবনে
সুরফধা অবছ রক না

১
৫২

২

ভন্ত্রণারয় /রফবাগ/
ংস্থামূব ল্যান
(LAN) সুরফধা
অবছ রক না

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/
ংস্থামূব ওয়ান
(WAN) সুরফধা
অবছ রক না

৩
যাঁ

৪
না

যাঁ

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থামূব
করম্পউোয প্রররিি
জনফবরয ংখ্যা

কভিকিিা

কভিচাযী

৫
১২

৬
৪০

(৮) যকারয প্ররিষ্ঠানমূবয অবয়য রবযাং/মুনাপা/অদায়কৃি যাজস্ব মর্বক যকারয মকালাগাবয জভায রযভাণ
(র্ ি রফবাবগয জন্য)
(োকায ঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযবি বফ)
২০১৮-১৯
হ্রা(-)/বৃরিয (+) ায

২০১৯-২০

১
যাজস্ব অয়

ট্যাক্স
মযরবরনউ
নন-ট্যাক্স
মযরবরনউ

রিযভাো

প্রকৃি জিন

রিযভাো

প্রকৃি জিন

রিযভাো

প্রকৃি জিন

২

৩

৪

৫

৬

৭

৫৫.৪৩

২৬.৪৬

৪৯.৪৯

৫১.৬৫

উদ্বৃি (ব্যফারয়ক অয় মর্বক)
রবযাং রাবফ

(৯) প্ররিবফদনাধীন র্ -ি ফছবয ম্পারদি উবেখবমাগ্য কাম িাফরর/অআন, রফরধ ও নীরি প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে
৯.১ প্ররিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয নতুন অআন, রফরধ ও নীরি প্রণয়ন কবয র্াকবর িায িাররকা
 Bangladesh Allocation Rules, 1982
(ংবারধি সুারয প্রণয়ন কযা বয়বছ)
 যকারয অফান রযদপ্তবযয (মগবজবেি ও নন-মগবজবেি) কভিকিিা/কভিচাযী রনবয়াগ রফরধভারা, ২০১৩
(ংবারধি সুারয প্রণয়ন কযা বয়বছ)
৯.২ প্ররিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয ম্পারদি
গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফরর
 কর অবফদন নরাআবন গ্রণ
 যকারয কভিচাযীগবণয নুকূবর না-দারফ নদ প্রদান
 যকারয অফান রযদপ্তবযয ফাা ংিান্ত িাোবফজ ১০০% ারনাগাদকযণ
 নরাআবন না-দারফ নদ প্রদান ব্যফস্থানা কাম িকযীকযণ
 রপ স্থান ব্যফস্থানা ও মফযকারয ফারড় বাড়ায ছাড়ে প্রদান
 দপ্তবয ১০০% আ-নরর্ ব্যফস্থা চালুকযণ
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ওবয়ফরবরিক আবভআর ব্যফস্থানা চালুকযণ
াভারজক মমাগাবমাগ ভাধ্যভ ব্যফায কবয মফাগ্ররিায াবর্ ম্পকি স্থান
গুগর পভি ব্যফায কবয রববমাগ রনষ্পণ্ন ব্যফস্থা চালুকযণ
দপ্তবযয মগ্রি ১৬ ফা িদূর্ধ্ি মগ্রিভুক্ত কভিচাযীগবণয মফিন-বািা আএপটি-এয ভাধ্যবভ প্রদান

৯.৩
২০১৯-২০ র্ ি-ফছবয ভন্ত্রণারবয়য কাম িাফরর ম্পাদবন ফড় যকবভয মকান ভস্যা/ঙ্কবেয অঙ্কা কযা বর িায
রফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃরিয ভস্যা/ঙ্কে উবেবখয প্রবয়াজন মনআ; উদাযণ: দ সৃজন, শূন্যদ পূযণ আিযারদ)
প্রবমাজয নয়।
signed
Nooman Digitally
by Nooman
Abdulla Abdullah
Date: 2020.07.07
16:40:34 +06'00'
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