
ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ভাবক প্রবতহফদন ছকঃ 

 ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃ     আহরক্ট্রবনক স্বাক্ষয ার্ট িবপহকট প্রদানকাযী কর্তিহক্ষয বনয়ন্ত্রক (ববএ)-এয কাম িারয় 

           তথ্য ও যমাগাহমাগ প্রমৄবি বফবাগ। 

প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভঃ যভ, ২০২১ বি:                                         প্রবতহফদন প্রস্তুহতয তাবযখঃ  ০১/০৬/২০২১ বি:। 

 

(১) প্রাবনক    

ক. ১ কভ িকতিা/কভ িচাযীহদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহট): 

ংস্থায স্তয নুহভাবদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ - - - - 

বধদপ্তয/ংস্থামূ/ংমৄি বপ  

(হভাট দ ংখ্যা) 

৫৫ ৩২ ২৩        - 

যভাট ৫৫ ৩২ ২৩ - 

 

ক. ২ শূন্য হদয বফন্যাঃ 

বতবযি বচফ/ 

তদূর্ধ্ি দ 

যজরা কভ িকতিায 

দ (হমভন বডব, 

এব) 

ন্যান্য ১ভ 

যেণীয দ 

২য় যেণীয দ ৩য় যেণীয দ ৪থ ি যেণীয দ যভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ১২ ০ ০৩ ০৮ ২৩ 

 

ক.৩ তীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ শূন্য থাকহর তায তাবরকাঃ  (বতবযি বচফ/ ভদভম িাদা ম্পন্ন/ংস্া প্রধান 

এফং তদূর্ধ্ি দ) প্রহমাজয নয়। 

 

ক. ৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদানঃ   

প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকতিা কভ িচাযী যভাট কভ িকতিা কভ িচাযী যভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - ২ - ২ - 
 

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয যকান ভস্যা থাকহর তায ফণ িনাঃ প্রহমাজয নয়। 

খ.১ ভ্রভন/বযদ িন (হদহ-বফহদহ) 

 ভন্ত্রী প্রবতভন্ত্রী/ ঈভন্ত্রী বচফ ংস্থা প্রধান ও ন্যান্য কভ িকতিা 

ভ্রভন/ 

বযদ িন 

যদহ বফহদ

য 

যদহ বফহদহ যদহ বফহদ

য 

যদহ বফহদহ 

 

- - - - - -  - 

 

 

- 

 



খ.২ ঈহযাি ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত বযদ িন প্রবতহফদন দাবখহরয ংখ্যাঃ  

(২) অআন-শৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য) 

ক. যাধ ংক্রান্তঃ প্রহমাজয নয়। 

 যাহধয ধযণ যাহধয ংখ্যা 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ িফতী ভা পূফ িফতী ফছহযয একআ ভা  

১ ২ ৩ 

খুন    

ধল িণ    

বিংহমাগ    

এবড বনহক্ষ    

ডাকাবত/যাাজাবন    

স্ত্র বফহফাযক ংক্রান্ত    

ফ িহভাট    

 

খ.  দ্রুত  বফচায অআহনয প্রহয়াগঃ প্রহমাজয নয়। 

অআন জাবযয য 

ক্রভপুবিভূত 

ভাভরায ংখ্যা 

(অাবভয ংখ্যা) 

প্রবতহফদনাধীন 

ভাহ 

যেপ্তাযকৃত 

অাবভয 

ংখ্যা 

অআন জাবযয য 

ক্রভপুবিভূত 

যেপ্তাযকৃত 

অাবভয ংখ্যা 

যকাট ি কর্তিক 

বনষ্পবত্তকৃত 

ক্রভপুবিভূত 

ভাভরায ংখ্যা 

াবস্ত হয়হছ এভন ভাভরায 

ক্রভপুবিভূত ংখ্যা  

(াবস্ত প্রাপ্ত অাবভয ংখ্যা) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

গ. যজহর ফবিয ংখ্যাঃ প্রহমাজয নয়। 

ফবিয ধযণ ফবিয ংখ্যা ভন্তব্য 

প্রবতহফদনাধীন 

ভা 

পূফ িফতী ভা পূফ িফতী ফছহযয একআ ভা   

১ ২ ৩ ৪ 

াজবত     

াজাপ্রাপ্ত কহয়দী     

বডহটনুয     

অয.ব (বযবরজড বপ্রিজনায)     

যভাট     

 

গ. ১ মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত অাবভ ংক্রান্তঃ প্রহমাজয নয়। 

অাবভয ংখ্যা প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ িফতী ভা পূফ িফতী ফছহযয একআ ভা 

১ ২ ৩ 

মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত অাবভয ংখ্যা    

মৃতুযদন্ড কাম িকয হয়হছ এভন অাবভয ংখ্যা    

 



ঘ.  প্রাবনক প্রহয়াজহন যকান বফবধ বফধান জরুবযবাহফ প্রণয়ন ফা ংহাধহনয প্রহয়াজন নুভূত হর তায ফণ িনাঃ  প্রহমাজয নয়। 

 

(৩) থ িননবতক (থ ি বফবাহগয জন্য)  

অআহটভ প্রবতহফদনাধীন 

ভা 

পূফ িফতী 

ভা 

পূফ িফতী ফছহযয একআ 

ভা 

(প্রবতহফদনাধীন) 

পূফ িফতী ফছহযয একআ 

ভাহয তুরনায় তকযা 

বৃবি (+) ফা হ্রা (-) এয 

ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১।  বফহদবক মুদ্রায বযজাব ি 

     (বভঃ ভাবকিন ডরায) 

 

 

   

২।  প্রফা অয় (বভঃ ভাবকিন ডরায)     

৩।  অভদাবনয বযভাণ (বভঃ ভাবকিন ডরায)     

৪।  আ,ব,বফ-এয তথ্যানুমায়ী যপ্তাবনয 

বযভাণ     (বভঃ ভাবকিন ডরায) 

    

৫।  ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ যাজস্ব 

অদাহয়য রক্ষযভাত্রা (হকার্ট টাকায়) 

খ)  যাজস্ব অদাহয়য বযভাণ (হকার্ট টাকায়) 

    

৬।  যভাট ন্তফতীকারীন ঋণ (হকার্ট টাকায়) 

যকাযী খাত (নীট) 

    

৭।  ঋণত্র যখারা (LCs opening) 

বভঃ  ডরায 

ক)  খাদ্য স্য (চার ও গভ) (রক্ষ টন)     

     খ)   ন্যান্য                

    

৮।  খাদ্য হস্যয ভজুদ  

     (রক্ষ যভ: টন) 

 

 

   

৯।  জাতীয় যবািা মূল্য সূচক বযফতিহনয 

ায (বববত্ত ১৯৮৫-৮৬-১০০) 

ক) ফাহযা ভাহয গড় বববত্তক 

খ) হয়ন্ট টু হয়ন্ট বববত্তক 

    

 

(৪) ঈন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত তথ্যঃ  

ক. ঈন্নয়ন প্রকহল্পয থ ি ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত (হে ও কথায়): 

ফতিভান থ ি-ফছহয এবডবহত ফযাদ্দ 

(হকার্ট টাকায়) 

প্রবতহফদনাধীন ভা ম িন্ত 

ব্যহয়য বযভাণ 

ও 

 ফযাহদ্দয বফযীহত ব্যহয়য 

তকযা ায 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন 

প্রকল্প নুহভাবদত হয় থাকহর 

তায  তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ 

ভন্ত্রণারহয় এবডব বযববঈ 

বায তাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ 

৭.৫৭ ৩.৭৮ যকার্ট 

১০ %  

_ _ 

 

 

খ. প্রকহল্পয ফস্থা ংক্রান্ত তথ্য: 



প্রবতহফদনাধীন 

ভাহ ভাপ্ত 

প্রকহল্পয  

তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ 

ঈহবাধনকৃত ভাপ্ত 

প্রকহল্পয  তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান  প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বাহফ 

ভাপ্ত গুরুত্বপূণ ি ফকাঠাহভা 

অগাভী দু’ভাহয ভহে 

ঈহবাধন কযা হফ এভন 

ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা 

১ ২ ৩ ৪ 

- - 

 

 

 

১। Establishment of SOC& DR Infrastructure 

স্থাহনয বনবভত্ত র্টকাদায প্রবতষ্ঠাহনয াহথ চুবিত্র ম্পাদন 

কযা হয়হছ।   

২। ওহয়ফ ট্রাস্ট বডট এফং রুট বএ Configuration 

কযায রহক্ষয EoI পুন: অফান কযা হয়হছ।  

- 

(৫) ঈৎাদন বফলয়ক (ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ) 

ক.  কৃবল/বল্প ণ্য, ায, জ্বারাবন আতযাবদঃ   

ক্রবভক হণ্যয নাভ ফতিভান থ ি ফছহয 

ঈৎাদহনয রক্ষযভাত্রা 

প্রবতহফদনাধীন ভা  

ম িন্ত প্রকৃত ঈৎাদন 

ঈৎাদহনয ধাযা 

হন্তালজনক বকনা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. চার     

২. গভ     

৩. াট     

৪. অলু      

৫. বিঁয়াজ     

৬. তুরা     

৭. ফস্ত্র     

৮. সুতা      

৯. াটজাত দ্রব্য     

১০. ায (আঈবযয়া)     

১১. রফণ     

১২. বচবন     

১৩. ভৎস্য     

১৪. ভাং     

১৫. চা     

১৬. গ্যা     

১৭. কঠিন বরা     

খ. যকান বফহল াভেী/াবব িহয ঈৎাদন ফা যফযা মূহল্যয যক্ষহত্র ফড় যকহভয ভস্যা ফা েহটয অো কযা হর 

তায ংবক্ষপ্ত ফণ িনাঃ প্রহমাজয নয়। 

গ. বফদুযৎ যফযা (হভগাওয়াট): 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ িফতী ভা পূফ িফতী ফছহযয একআ ভা 

হফ িাচ্চ চাবদা হফ িাচ্চ ঈৎাদন হফ িাচ্চ চাবদা হফ িাচ্চ ঈৎাদন হফ িাচ্চ চাবদা হফ িাচ্চ ঈৎাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

 

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



ংস্থায নাভ প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ িফতী  ভা পূফ িফতী  ফছহযয একআ ভা ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বডববডব     

যডহকা     

বফহফা     

বফঈহফা      

ওহজাাবডহকা      

 

ঙ.  যডায যরাডহবডং-এয ভয়কার (ঘন্টায়): 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ িফতী  ভা পূফ িফতী  ফছহযয একআ ভা 

১ ২ ৩ 

   

চ. জ্বারাবন যতহরয যফযা (হভবট্রক টন ): 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ িফতী  ভা পূফ িফতী ফছহযয একআ ভা 

চাবদা যফযা চাবদা যফযা চাবদা যফযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

       

 

ছ. ঢাকা-চট্টোভ যভহট্টা এরাকায় াবন যফযা (াজায গ্যারন): 

 প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ িফতী ভা পূফ িফতী  ফছহযয একআ ভা 

যভহট্টা এরাকা চাবদা যফযা চাবদা যফযা চাবদা যফযা 

ঢাকা       

চট্টোভ       

 

 

(৬) প্রধান প্রধান যক্টয কহ িাহযনমূহয রাব/হরাকানঃ প্রহমাজয নয়। 



ভাযাত্মক যরাকাবন  

প্রবতষ্ঠান/ আঈবনহটয নাভ 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ বফযাষ্ট্রীকৃত হয়হছ 

এভন বভর/কাযখানায নাভ 

দূয ববফষ্যহত ব্যফস্থানা ফা ন্য যকান ফা গুরুতয 

ভস্যায সৃবষ্ট হত াহয এভন প্রবতষ্ঠাহনয নাভ 

১ ২ ৩ 

(৭) বডট অবত্ত  

ক. বডট অবত্ত ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ বডট 

অবত্তয 

ংখ্যা 

টাকায বযভাণ 

(রক্ষ টাকায়) 

ব্রডীহট 

জফাহফয 

ংখ্যা 

বনষ্পবত্তয 

ংখ্যা 

যজয 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

আহরক্ট্রবনক স্বাক্ষয 

ার্ট িবপহকট 

প্রদানকাযী কর্তিহক্ষয 

বনয়ন্ত্রক (ববএ)-এয 

কাম িারয় 

১ ০.২৪৭৫ 

(থ ি ফছয ২০১২-১৩)  

১ ০ ১ চূড়ান্ত বনষ্পবত্তয জন্য ডাক, 

যটবরহমাগাহমাগ, বফজ্ঞান, তথ্য এফং 

প্রমৄবি বডট বধদপ্তয ফযাফয যপ্রযণ 

কযা হয়হছ। 

১ ৯৭.২৭৫ 

(থ ি ফছয ২০১৩-১৪) 

১ ০ ১ চূড়ান্ত বনষ্পবত্তয জন্য বব-ক্ষীয় বায় 

CAFO বপহয প্রতযয়নহত্রয 

সুাবয কহযহছন য যভাতাহফক 

CAFO ফযাফয ত্র যপ্রযণ কযা হয়হছ। 

যমাগাহমাগ ব্যত যহয়হছ। 

১ ৭.২০ 

(থ ি ফছয ২০১৫-১৬) 

১ ০ ১ চূড়ান্ত বনষ্পবত্তয জন্য ডাক, 

যটবরহমাগাহমাগ, বফজ্ঞান, তথ্য এফং 

প্রমৄবি বডট বধদপ্তয ফযাফয যপ্রযণ 

কযা হয়হছ। 

২ (অবথ িক ংবিষ্টতা যনআ) 

২০১৬-১৭ 

২ ০ ২  

খড়া অবত্ত 

৩ ১১.১২৭০৭ 

(থ ি ফছয ২০১৮-১৯) 

৩ ০ ৩ ২০/১০/২০২০ বি: তাবযহখ বডট 

ব্রডীহটয জফাফ যপ্রযণ কযা হয়হছ। 

ফ িহভাট ৮ ১১৫.৮৪৯৫৭ ৮ ০ ৮  

খ. বডট বযহাহট ি গুরুতয/ফড় যকহভয যকান জাবরয়াবত/থ ি অত্মাৎ, বনয়ভ ধযা হড় থাকহর য ফ যকমূহয তাবরকাঃ 

প্রহমাজয নয়। 

(৮)  শৃঙ্খরা ও বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয় ও বধদপ্তয/ংস্থায বিবরত ংখ্যা)  

ভন্ত্রণারয় 

/বধদপ্তয/ংস্থামূহ 

পুবিভূত যভাট বফবাগীয় 

ভাভরা 

গত ভাহ বনষ্পবত্তয ংখ্যা ফতিভান থ ি ফছহয যভাট 

বনষ্পবত্তকৃত বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 

ফতিভাহন বনষ্পবত্তকৃত 

বফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা 

চাকুযীচুযবত/

ফযখাস্ত 

ন্যান্য 

দন্ড 

ব্যাবত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

 

 



(৯) ভানফম্পদ ঈন্নয়ন   

ক. প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত প্রবক্ষণ কভ িসূবচঃ 

প্রবক্ষণ কভ িসূবচয নাভ প্রবক্ষহণয  

যভয়াদ 

 

ঈহদ্যাগী ংস্থা/এহজন্সীয নাভ 

 

ভন্ত্রণারয় এফং 

অওতাধীন ংস্থামূ 

যথহক ংেণকাযীয 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

Event Management Module 

প্রবক্ষণ। 

২ বদন ববএ কাম িারয় ০২ 

বদনব্যাী PPR বফলয়ক প্রবক্ষণ। বদনব্যাী ববএ কাম িারয় ২৩ 

Block Chain in Bangladesh: 

Status, Scopes, Prospects & 

Challenges" বফলয়ক যবভনায। 

০১ বদন ববএ কাম িারয় ০১ 

 

১. Event Management Module প্রবক্ষণ। 

২. বদনব্যাী PPR বফলয়ক প্রবক্ষণ। 

৩. Block Chain in Bangladesh: Status, Scopes, Prospects & Challenges" বফলয়ক যবভনায। 

 

খ. প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবক্ষহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ িকতিায ংখ্যাঃ প্রহমাজয নয়। 

 

(১০)  বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয ঈহেখহমাগ্য কাম িাফবর/অআন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-েটঃ  

ক. প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন অআন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকাঃ প্রহমাজয নয়। 

১. “মুবজফ ফল ি-২০২০” ঈদ্মান ঈরহক্ষয অহয়াবজত যচনা প্রবতহমাবগতায বফজয়ী প্রাথীহদয পুযস্কায প্রদান কযা হয়হছ।  

২. যখ াবনা পটওয়যায যটকহনারবজ াকি ববএ কাম িারহয়য বডবজস্টায বযকবাবয যন্টায স্থাহনয বনবভত্ত ফকাঠাহভা 

ঈন্নয়ন কযা হয়হছ। 

৩. বএ ভবনটবযং বহস্টভ স্থান ও বনযাত্তা বফধান ীল িক প্রকহল্পয SOC& DR Infrastructure স্থান ংক্রান্ত কাহজয 

চুবিত্র ম্পাদন কযা হয়হছ। 

৪. Webtrust Audit & Root CA Configuration কযায বনবভত্ত EoI অফান কযা হয়হছ।  

 

খ) অগাভী দুআ ভাহ (জুন-জুরাআ) ম্পাবদতব্য তীফ গুরুত্বপূণ ি কাহজয তাবরকাঃ 

1. আহরক্ট্রবনক স্বাক্ষয ার্ট িবপহকট প্রদানকাযী কর্তিহক্ষয বনয়ন্ত্রক-এয (ববএ) কাম িারহয়য ঈহদ্যাহগ “বডবজটার বনযাত্তায় 

যভহয়হদয হচতনতা” বফলয়ক প্রবক্ষণ অহয়াজন কযা হফ। 

2. আহরক্ট্রবনক স্বাক্ষয ার্ট িবপহকট প্রদানকাযী কর্তিহক্ষয বনয়ন্ত্রক-এয (ববএ) কাম িারহয়য ঈহদ্যাহগ “বডবজটার স্বাক্ষয” 

বফলয়ক প্রবক্ষহণয অহয়াজন কযা হফ। 



3. ববএ কাম িারহয়য কর কভ িকতিা ও কভ িচাযীহদয ২০২০-২১ থ িহনয জন্য ৬০ ঘন্টা ন-দ্য-জফ প্রবক্ষণ অহয়াজন 

কযা হফ। 

4. যখ াবনা পটওয়যায যটকহনারবজ াকি ববএ কাম িারহয়য বডবজস্টায বযকবাবয যন্টায স্থাহনয কাজ ম্পন্ন কযা 

হফ। 

5. বএ ভবনটবযং বহস্টভ স্থান ও বনযাত্তা বফধান ীল িক প্রকহল্পয SOC& DR Infrastructure স্থাহনয কাম িক্রভ 

েণ কযা হফ।   

 

 গ. অগাভী দুআ ভাহ (জুন-জুরাআ) ফড় যকহভয যকান ভস্যা/েহটয অো কযা হর তায বফফযণঃ প্রহমাজয নয়। 

 

বনয়ন্ত্রহকয স্বাক্ষযঃ 

 

নাভঃ   অবু াইদ যচৌধুযী 

বনয়ন্ত্রক (মৄগ্মবচফ) 


