
িবিবগতগত  ০২০২  জলুাইজলুাই  ২০১৭২০১৭  ি াি া   তািরেখতািরেখ  অ ি তঅ ি ত  সিচবসিচব  সভারসভার  িস া সমেূহরিস া সমেূহর
বা বায়নবা বায়ন  অ গিতরঅ গিতর  িতেবদনিতেবদন।।

আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ--১১

ম ণালয়/িবভাগঃ কিৃষ ম ণালয়/
দ র/সং াঃ বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)

িমকিমক  
নংনং

সিচবসিচব  সভারসভার  িস া সমহূিস া সমহূ বারটানবারটান  কতকৃকতকৃ  গহৃীতগহৃীত  পদে পপদে প/ / 
বা বায়নবা বায়ন  অ গিতঅ গিত

০১। জি বাদ দমন এবং মাদক ব বসা িনয় েণ মাঠ পযােয় কাযকর 
ব ব া হণ এবং এ ে  আইন েয়ােগর পাশাপািশ 
জনসেচতনতামলূক কায ম হণ করেত হেব;

জি বাদ দমন এবং মাদক ব বসা িনয় ণ ও আইন েয়াগ সং া  কায েমর 
সােথ এ িত ােনর সংি তা নই। তেব এ িত ান কতৃক আেয়ািজত মাঠ 
পযােয়র িশ েণ অংশ হণকারীেদর মােঝ জি বাদ ও মাদক ব বসার ফল 
স েক সেচতনতামলূক কায ম পিরচািলত হে । 

সরকাির কমচাির িহেসেব নয়; দশে িমক নাগিরক ও 
জনগেণর সবক িহেসেব জনকল ােণ আ িনেয়ােগ 
সহকমীেদর উ ু  করেত হেব;

সরকাির কমচাির িহেসেব নয়; বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি িটউট (বারটান) এর কমকতা/ কমচারীেদরেক দশে িমক নাগিরক ও 
জনগেণর সবক িহেসেব জনকল াণমলূক সকল কােজ িনেয়ািজত থাকেত উ ু  
করা হেয় থােক।  

আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ--২২
ম ণালয়/িবভাগ ও এর আওতাধীন অিধদ র/সং া সমেূহর  পদ পরূণ স িকত তথ

‘ছক’

খ) অিধন  অিধদ র/সং ার তথ :

১



অিধন  অিধদ র/সং ার নাম ম রুীকতৃ পেদর সংখ া
(কমকতা-কমচারী)

কমরত কমকতা-কমচারীর 
সংখ া

শূ পেদর সংখ া 
(কমকতা-কমচারী)

সবেমাট জনবল 
সংখ া

১ম িণ ২য় 
িণ

৩য় 
িণ

৪থ 
িণ 
 
  

১ম 
িণ

২য় 
িণ

৩য় 
িণ

৪থ 
িণ 
 
  

১ম 
িণ

২য় 
িণ

৩য় 
িণ

৪থ 
িণ 
 
  

ম রুীকতৃকমরতশূ

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬)
বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
৭৭ ৩৯ ৭৮ ৩০ ৩৪ ১২ ৪৭ ৩ ৪৩ ২৭ ৩১ ২৭ ২২৪ ৯৬ ১২৮

সবেমাট : ৭৭ ৩৯ ৭৮ ৩০ ৩৪ ১২ ৪৭ ৩ ৪৩ ২৭ ৩১ ২৭ ২২৪ ৯৬ ১২৮

পাদটীকাঃপাদটীকাঃ বারটান আইন-২০১২ এর ১৯ (৫) ধারা মাতােবক িবলু  বােডর ১৫ জন কমকতা/কমচারী িনেয়ািজত আেছ। ত েধ  ০৯ জন
কমকতা/ কমচারীর পদনাম ও বতন ড িমল থাকায় তঁােদর সৃজনকতৃ পেদর সমে েল সম য় কের পদায়ন করা হয়। িক  িবলু  বােডর ০৬ জন
কমকতা/কমচারীর ( শাসিনক কমকতা-০১িট এবং গেবষণা সহকারী’র-০৫িট) ০৬িট পেদর পদনাম সৃজনকতৃ পেদর পদনােমর সােথ অিমল থাকায় তঁােদর
সৃজনকতৃ পেদর সমে েল সম য় কের পদায়ন করা হয় িন। যার ি েত ০৬ জন কমকতা/কমচারীেক একই েডর ০৬িট পেদ সমে েল সম য়পবূক পদায়েনর
জ  ০৯ আগ  ২০২০ ি া  তািরখ ম ণালেয় প  রণ করা হেয়েছ।

আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ--৩৩

ই-নিথ বা বায়ন অ গিত

‘ছক’

((আগআগ   ২০১৭২০১৭  থেকথেক  অে াবরঅে াবর  ২০২০২০২০  সমেয়রসমেয়র  তথতথ ))

ক) ম ণালয়/িবভাগ স িকত তথ :  েযাজ  নেহ।
২



ম ণালয়/িবভাগ শাখা/অিধশাখার 
সংখ া

মাট নাট 
িন ে র সংখ া 

ডাক থেক সৃিজত 
নাট

-উেদ ােগ নােট 
িন

প জাির মাট ডােকর সংখ া মাট অিন  ডাক সকল ডাক 
ই-নিথেত 

আপেলাড করা 
হয় িক না?

- - - - - - - - -

খ) অিধন  অিধদ র/সং ার তথ :

অিধন  অিধদ র/ 
সং ার নাম

শাখা/অিধশাখার সংখ া মাট নাট িন ে র 
সংখ া 

ডাক থেক সিৃজত নাট -উেদ ােগ 
নােট িন

প জাির মাট ডােকর সংখ া মাট অিন  ডাক সকল ডাক ই-নিথেত 
আপেলাড করা 

হয় িক না?
বা◌ংলােদশ 
ফিলত পিু  
গেবষণা ও 

িশ ণ 
ইনি িটউট 
(বারটান)

৩৩ ২২৬৪ ৩২৬৪ ১১৫৩ ২২৮০ ৭৬৩৫ ৫৪৩ হা

৩


