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কেন্দ্রীয় তহডিসের নসেম্বর’২১ইং মাসসর সমন্বয় সোর িাস্তিায়ন ও অগ্রগডত পর্ যাসোচনা 

 

ক্রঃ 

নং 

ডিষয় ডসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন ও অগ্রগডত 

1.  কেন্দ্রীয় তহডিসের অর্ য 

আদায় ও অনুদান প্রদান 

(ে) ডিডেন্ন ডশল্প প্রডতষ্ঠাসনর 

েেযাশং হসত অর্ য আদায় এিং 

অনুদান প্রদান সংক্রান্ত োর্ যক্রসমর 

অগ্রগডত সমন্বয়সোয় উপস্থাপন 

েরসত হসি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) কেন্দ্রীয় তহডিসের োর্ যক্রসম 

গডতশীেতা ও জিািডদডহতা 

আনয়সনর েসযয দ্রুত েডমটি গঠন 

েসর আইন প্রণয়সনর োর্ যক্রম গ্রহণ 

েরসত হসি। 

(ে) কেন্দ্রীয় তহডিসে নসেম্বর’২১ইং মাসস শতোগ 

রপ্তাডনমূখী ততডর কপাষাে ডশসল্পর রপ্তাডন আসদশ হসত 

কমাটঃ ৬,৮২,৮১,৮৩০/-(ছয়সোটি ডিরাডশ েয এোডশ 

হাজার আটশত ডিশ) টাো প্রাপ্ত হসয়সছ। 

 কেন্দ্রীয় তহডিসের সি যসমাট অর্ যপ্রাডপ্তর পডরমানঃ- 

৩১৮,১২,৬২,৬৪৬/-(ডতনশত আঠাসরা কোটি িার 

েয িাষডি হাজার ছয়শত কছচডিশ) টাো। 

 কেন্দ্রীয় তহডিসের নসেম্বর’২১ইং পর্ যন্ত কমাট 

এফ.ডি.আর-এর পডরমাণ ৯৯,৩৬,৫৫,১৬৬/- 

(ডনরানব্বই কোটি ছডিশ েয পঞ্চান্ন হাজার এেশত 

কছষডি টাো মাি)। 

কেন্দ্রীয় তহডিে হসত নসেম্বর’২১ইং মাসস কোন আডর্ যে 

সহায়তা প্রদান েরা হয় নাই। 

 কেন্দ্রীয় তহডিে হসত সি যসমাট আডর্ যে অনুদাসনর 

পডরমানঃ- ১০৭,১৩,৮০,৯৭২/- (এেশত সাত কোটি 

কতর েয আডশ হাজার নয়শত িাহাত্তর টাো মাি)। 

 

(খ) কেন্দ্রীয় তহডিসের পরিতী কিাি য সোয় আসোচনার 

ডেডত্তসত উক্ত েডমটি গঠন েরা হসি। 
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2.  APA ২০২১-২০২২ 

িাস্তিায়সনর অগ্রগডত 

পর্ যাসোচনা 

(ে) মন্ত্রণােসয়র ও আওতাধীন 

অডধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার APA 

১০০% েযযমািা অজযসনর েসযয 

সংডিষ্ট সেেসে প্রসয়াজনীয় 

োর্ যক্রম গ্রহণ েরসত হসি। 

(ে) APA ২০২১-২০২২ ১০০% েযযমািা অজযসনর 

েসযয সূচে অনুর্ায়ী ডনধ যাডরত সমসয় িাস্তিায়ন েরা 

হসে এিং এর প্রডতসিদন প্রমানেসহ মন্ত্রণােসয়র APA 

েডমটির ডনেট কপ্ররণ েরা হসয়সছ। 

 

3.  ই-ফাইডেং-এ নডর্ 

ডনষ্পডত্তর হার িাড়াসনা 

(ে) সেে অডধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা 

হাি যফাইসে প্রাপ্ত িাে ফ্রন্টসিস্ক হসত 

১০০% আপসোি েসর ই-ফাইসের 

মাধ্যসম ডনষ্পডত্তর োর্ যক্রম গ্রহণ 

েরসত হসি। 

(খ) ডনম্নতম মজুরী কিাি য, 

িাংোসদশ শ্রডমে েল্যাণ 

ফাউসেশন, শ্রম আপীে ট্রাইব্যযনাে, 

কেন্দ্রীয় তহডিসের ই-ফাইডেং 

োর্ যক্রম আরও কজারদার েরসত 

হসি। 

(ে) ফ্রন্টসিস্ক হসত প্রাপ্ত সেে িাে ই-ফাইসে আপসোি 

েসর পরিতী োর্ যক্রম গ্রহণ েরা হসে। 

 

 

 

(খ) কেন্দ্রীয় তহডিসের আডর্ যে োর্ যক্রম ব্যাডতত সেে 

োর্ যক্রম ই-ফাইসে ডনষ্পডত্ত েরা হসে। মহাপডরচােে 

ই-ফাইডেং োর্ যক্রম আরও কজারদার েরসত সংডশষ্ট 

সেেসে ডনসদ যশনা ডদসয়সছন। 

 

 

4.  অেযন্তরীণ  প্রডশযণ (ে) সেে অডধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার 

প্রডশযণ েম য-পডরেল্পনা অনুর্ায়ী 

স্বাস্থযডিডধ কমসন আিডিেোসি ৬০ 

ঘণ্টা ইন-হাউজ প্রডশযণ গ্রহসণর 

ব্যিস্থা অব্যাহত রাখসত হসি। 

(ে) কেন্দ্রীয় তহডিসের প্রডশযণ েম য-পডরেল্পনা অনুর্ায়ী 

স্বাস্থযডিডধ কমসন গত ২৮/১১/১২ইং হসত ০২/১২/১২ইং 

তাডরখ পর্ যন্ত কেন্দ্রীয় তহডিসের সেে 

েম যেতযা/েম যচারীসে ৩০ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রডশযণ 

প্রদান েরা হসয়সছ। কেন্দ্রীয় তহডিসের প্রডশযণ 

েযাসেোর অনুর্ায়ী উক্ত প্রডশযণ োর্ যক্রম অব্যাহত 

র্ােসি। 

5.  তথ্য িাতায়ন 

হােনাগাদেরণ 

সেে অডধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব 

ওসয়িসাইসট মন্ত্রণােসয়র গুরুত্বপূণ য 

োর্ যক্রসমর ছডি/ডচি ডনয়ডমত 

আপসোি ও হােনাগাদ রাখসত 

হসি। 

কেন্দ্রীয় তহডিসের গুরুত্বপূণ য োর্ যক্রসমর ছডি/ডচি 

ডনয়ডমত ওসয়িসাইসট 

(www.centralfund.gov.bd) আপসোি ও 

হােনাগাদ েরা হসে। 

 

 

স্বাঃ- 

(তাঃ- ১২/১২/২০২১) 

জুিাসয়র আে মামুন 

সহোরী পডরচােে (চঃদাঃ) 

কেন্দ্রীয় তহডিে 
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