
্যাটেজিক ্যান 
কাটভ্ ফড কজভশনটেে, ঢাকা 

 



রঃ
 
নং 

কা য্ভ  ভয়হভা পজেভাটপ
ে একক  

30 িন 2016 
প য্ত ল্য  

30 িন 
2016 প য্ত  
অিয ন 

31 
A‡±vei/201

5 প য্ত  
অিয ন 

দাজয়ব/ 
ফা ফায়ন  

ভত
ফয  

1 ভাজক কভযপাদন 
ভলযায়ন রজিটফদন 

01.07.2015 জরঃ 
চাল   

রজিটফদটন
ে ছক 
রুি ও 
চাল কো  

জন য্াজেি রটিযক 
কভযকিয াে জফপেহটি 
রজি ভাট একি 
কটে রজিটফদন 
রণয়ন   

রজিটফদন 
ছক রুি, 
চাল ও 
রজিটফদন 
রণয়ন  

Pvjy Kiv n‡q‡Q কােহ/উপ/্ম
/ 
অজিজেত 
কজভশনাে/ 
কজভশনাে  

 

 

2 

(ক) ফড জফ্ারাত 
রজিঠান পজেদশযন 

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  

রজিঠাটনে 
ং্যা 

রজিঠাটনে 
ং্যাঃ1800 ি 
(রজি ভাট রজিঠান 
পজেদশযটনে ং্যাঃ 
150 ি)    

রজিঠাটনে 
ং্যাঃ. .   
ি 

720wU cÖwZôvb 
cwi`k©b m¤úbœ 

কােহ োিব 
কভযকিয া/ 
োিব কভযকিয া/ 
কােহ- 
ডেপি কজভশনাে 

(্) ঝঁ জক ফযফ াপনাে 
আওিায় ফড 
জফ্ারাত রজিঠান 
পজেদশযন ও জনফােণ 
কা য্রভ  

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  
 

আেক/অ
জনয়ভ 
ভাভলাে 
ং্যা  

ডভাে ভাভলাে 
ং্যা  
= 60 ি  

ডভাে 
ভাভলাে 
ং্যাঃ . .   
ি 
 

8wU cÖwZôv‡bi 
weiƒ‡× ivR¯ ̂
dvuwK gvgjv 
Kiv n‡q‡Q| 

জনফােক দল  

3 ফড কজভশনাটেে, 
ঢাকা এে আওিা্হন 
ফড জফবাগ/াটকয ল 
পজেদশযন  

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  
 

পজেদশযনক়
ি  
জফবাগ/া
ডকয ল/শা্া
ে ং্যা  

কােহ কজভশনাে/ 
উপকজভশনাে 
রজিভাট  04 ফাে 
িাে াটকয ল/শা্া 
পজেদশযন কেটফন । 
্ম /অজিজেত 
কজভশনােঃ 2 ি শা্া 
ও কজভশনে 1 ি শা্া  
পজেদশযন কেটফন।  

জচফালয় 
জনটদয শভালা 
2014 
অনাটে 
শা্া 
পজেদশযন ও 
রজিটফদন 
দাজ্ল 

mnKvix 
Kwgkbvi 20 
evi, 
hyM¥/AwZ:Kwgk
bvi 10 evi, 
Kwgkbvi 5 evi 

কােহ/উপ/্ম
/ 
অজিজেত 
কজভশনাে/ 
কজভশনাে  
 



রঃ
 
নং 

কা য্ভ  ভয়হভা পজেভাটপ
ে একক  

30 িন 2016 
প য্ত ল্য  

30 িন 2016 
প য্ত  অিয ন 

31 
A‡±vei/15 
প য্ত  
অিয ন 

দাজয়ব/ 
ফা ফায়ন  

ভত
ফয 

4 এটেজেি ফটডে ড্টে 
আভদাজন রাপযিা 
ড্ৌজতকহকেণ 

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  

রজিঠাটনে 
ং্যা 

রজিঠাটনে 
ং্যাঃ 200 ি  

রজিঠাটনে 
ং্যাঃ. . . . 
    ি 

105 াটকয ল/জেজবশন  

5 োিব ল্যভাো অিয ন 01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  

আদাটয়ে 
পজেভাণ 

739.33  ডকাি 

োকা  
ডভাে আদাটয়ে 
পজেভাণঃ   

313.86 
‡KvwU 

াটকয ল/জেজবশন  

6 দহ য্জদটনে অজনপন 
অজেে জনপনকেণ 

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  
 

অজেে 
জনপটনে 
ং্যা  

3 ফছটেে অজ্ক 
ভটয় অজনপন 
অজেে ভ 
জনপনকেণ 

ডভাে অজেে 
ং্যাঃ . .   ি 
 

336 কােহ োিব 
কভযকিয া/ 
োিব কভযকিয া/ 
কােহ/উপ/্ম/ 
অজিজেত কজভশনাে 

7 ইউজে আড়াআজড় 
্াচাইকেণ 

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  
 

ইউজে 
্াচাইটয়ে 
ং্যা 

60 ি ডভাে 
্াচাইটয়ে 
ং্যাঃ . . .ি 

10 ইউজে ্াচাই শা্া 

8 ইউজপ ইযে পটফয 
েতাজনট্াগয পটণযে 
ভিদ ্াচাইকেণ ও 
ফযাংক ডবজেজিটকশন 

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  
 
 

্াচাইক়ি 
রজিঠাটনে 
ং্যা 

ইক়ি ইউজপে 
2%-3% রজিঠান  

্াচাইক়ি 
ইউজপে ং্যাঃ 
. . . ি 
 
ভাভলাে 
ং্যাঃ. . .ি 

42 ইউজপ শা্া  

9 েহে ভাভলাে 
িটলাআপকেণ 

01 িলাই 2015 
টি 30 িন 
2016 জরঃ প য্ত  

ভাভলাে 
ং্যা 

ভাভলাে ং্যাঃ 
300 ি।  

িটলাআপক়ি 
ভাভলাে 
ং্যাঃ . . . . 

81 াটকয ল/জেজবশন  
 



রঃ
 
নং 

কা য্ভ  ভয়হভা পজেভা
ডপে 
একক  

30 িন 2016 
প য্ত ল্য  

30 িন 2016 
প য্ত  অিয ন 

31 
A‡±vei/15 
প য্ত  অিয ন 

 

দাজয়ব/ 
ফা ফায়ন  

ভতফয  

10 ফড কজভশনাটেটে 
কভযকিয া-কভযচােহে 
্ােজি পেটণ প য্াত 
ং্যক কভযকিয া 
পদায়ন  

01 িলাই 
2015 টি 30 
িন 2016 জরঃ 
প য্ত  

পদায়নক়
ি 
কভযকিয াে 
ং্যা 

অনটভাজদি 

TO&E 
অনাটে 

প য্াত ং্যক 

কভযকিয া 
পদায়ন  

অনটভাজদি 

TO&E অনাটে 
প য্াত ং্যক 

কভযকিয া 
পদায়টনে িনয 
িািহয় োিব 

ডফাটেয  অনটো্ 

পে ডরেণ 

RvZxq ivR¯^ 
†ev‡W© Aby‡iva cÎ 
†cÖiY Kiv 
n‡q‡Q| 

িনরশান 
শা্া  

11 কভযিহফন উনয়টনে 
লট্য 
কভযকিয া/কভযচােহটদে 
রজশ্ণ রদান 

01 িলাই 
2015 টি 30 
িন 2016 জরঃ 
প য্ত  

রজশ্ণ 
ও 
রজশ্ণাথী
ে ং্যা 

রজশ্টণে 
ং্যাঃ 6ি  
 
রজশ্ণাথীে 
ং্যাঃ 150 
িন  

রজশ্টণে ং্যাঃ 
. . . ি  
 
রজশ্ণাথীে 
ং্যাঃ . . . িন  

3wU 
‡gvU 90 Rb 

িনরশান 
শা্া  

12 ডটক ডাডােটদে 
াটথ ভিজফজনভয় 

01 িলাই 
2015 টি 30 
িন 2016 জরঃ 
প য্ত  

বাে 
ং্যা 

বাে ং্যাঃ 
12 ি 

 
- 

 

4wU কজভশনাে 

13 অজবট্াগ জনপজিে 
িনয ডিাকাল পটয়ট 
জন য্ােণ 

01 িলাই 
2015 টি 30 
িন 2016 জরঃ 
প য্ত  

জনটয়াগক
েণ 

ডিাকাল 
পটয়ট 
জন য্ােণ কো। 

ডিাকাল পটয়ট 
জন য্ােণ কো 
টয়টছ। 

‡dvKvj c‡q›U 
wba©viY Kiv 
n‡q‡Q| 

িনরশান 
শা্া  
 



রঃ
 
নং 

কা য্ভ  ভয়হভা পজেভাটপ
ে একক  

30 িন 2016 প য্ত 
ল্য  

30 িন 2016 
প য্ত  অিয ন 

31 
A‡±vei/15 
প য্ত  অিয ন 

দাজয়ব/ 
ফা ফায়ন  

ভত
ফয  

14 জিটিন 
চােয াে 
কা য্কেণ 

01 িলাই 
2015 টি 30 
িন 2016 
জরঃ প য্ত  

রফজিয ি জিটিন চােয াে 

কা য্কেণ 
রফিয ন কো টয়টছ cÖeZ©b Kiv 

n‡q‡Q| 
কজভশনাে 

15 ওটয়ফাইে 
কা য্কেকেণ 

চলভান 
রজরয়া 

ালনাগাদ
ক়ি 

রজিজদন ালনাগাদ কো  রজিঠাটনে কল 
িথয (অজেে, 
ফটকয়া, ভাভলা, 
িকানা, 
ভাজলকানা), 
এ.আে.ও, 
াকয লাে, আটদশ, এ 
দতটেে অবযতেহণ 
ফদলহ ংরাত আটদশ 
ইিযাজদ 
ালনাগাদক়ি 

cÖwZw`b 
I‡hemvBU 
nvjbvMv` Kiv 
n‡”Q| 

কােহ/উপ
/্ম 
কজভশনাে ও 
ডরারাভাে 

16 ইটােটনে 
জফ্া রদান 

01 িলাই 
2015 টি 30 
িন 2016 
জরঃ প য্ত  
 

ইটােটনে 
জফ্া 
বজলি 
জপজে 
ং্যা 

কল রথভ ডেণহে 

কভযকিয াটদে ইটােটনে 

জফ্া রদান 

কােহ কজভশনাে 
ও িদ্ য 
কভযকিয াটদে 
ইটােটনে জফ্া 
েটয়টছ 
 

mnKvix Kwgkbvi 
I Z`y× © 
Kg©KZ©vM‡Yi 
B›Uvi‡›U myweav 
i‡q‡Q Ges wZbwU 
†d¬v‡i wifi 
myweav i‡h‡Q| 

কজভশনাে  

17 ই-রজকউেটভট 
রফিয ন 

01 িলাই 
2015 টি 30 
িন 2016 
জরঃ প য্ত  
 

রফজিয ি Central Procurement 
Technical Unit (CPTU) 
এে াটথ ড্াগাট্াগপফযক 
ই-রজকউেটভট রফিয ন 
কোে উপট্াজগিা ্াচাই 
ও চালকেণ 

- ডরারাভাে ও 
কােহ/উপ 
কজভশনাে 
(জি.এল 
শা্া)  



 

1.   kZfvM ¯^”QZvi (transparency) mv‡_ w`‡bi KvR w`‡bB ‡kl K‡i (Quantity and Timeliness) Awdm     
Z¨vM Kivi Rb¨ mKj ÷vd‡K DØy×Kiণ; 

 
2.   Zথ¨ cªhyw³i mwVK e¨envi (ICT as an enabler) wbwðZ Kivi gva¨‡g wbixÿv Kvh©µg †Rvi`vi I eÛ myweavi  
Ace¨envi †ivaK‡í B‡Zvg‡a¨ GmvBKzWv Iqvì© Gi mv‡_ ms‡hvMmn eÛ gwWDj, AbjvBb  BD.wW. I BD.wc. Pvjy Kivi cÖ Í̄ve 
RvZxq ivR¯ ̂†ev‡W © †cÖiY;   

 
3.   ও‡qe Gbv‡ej mvwf ©‡mm: eÛ I e‡ÛW cÖwZôvb msµvšÍ Z_¨, ‡hgb: cÖwZôvb Pvjy bvwK eÜ, jvB‡mÝ ¯’wMZ wKbv, me©‡kl 

wbixÿvi eQi, ‡Rbv‡ij e‡Ûi †gqv`, gvgjv msµvšÍ Z_¨, `vexbvgv/ e‡Kqvi Z_¨, Avg`vbx cÖwc¨Zvmn Ab¨vb¨ Z_¨ wbqwgZ 
www.cbc.gov.bd G ালনাগাদ কেণ n‡”Q; 
 

 

4.  †hme cÖwZôvb e‡Ûi Ace¨envi K‡i Zvi weiæ‡× AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnb K‡i Rwigvbv Av`v‡qi gva¨‡g ivR¯^ AvniY; 
 

5. AvwcjvZ UªvBeÿ bvj, gvbbxq mywcÖg †KvU© I nvB‡KvU© Gi wePvivaxb gvgjv wb¯úwËi gva¨‡g  ivR¯^ Av`vq (AvcxjvZ UªvBey¨bvj G 
wePvivaxb gvgjv mg~n wb®úwËi Rb¨ mnKvix KwgkbviMY ïbvbx‡Z AskMÖnY, nvB‡KvU © I mywcÖg †KvU© G wePvivaxb gvgjv mg~n ª̀æZ wb®úwËi 
j‡ÿ¨ KRwj÷fz³ Ki‡Yi Rb¨ G¨vUwb© †Rbv‡i‡ji `ß‡i wbqwgZ †hvMv‡hvM iÿv, Gbv‡jvMvm gvgjvmn ivR‡¯^i  w`K w`‡q ¸iæZ¡c~Y© gvgjvi 
ZvwjKv cÖ ‘̄ZKiY I RvZxq ivR¯ ̂†evW© I GUwb© †Rbv‡i‡ji Awd‡mi mv‡_ wbqwgZ †hvMv‡hvM KiY);  

 

6. mvwU©wd‡KU gvgjv `v‡q‡ii gva¨‡g e‡Kqv cvIbv wb®úwË mv‡c‡ÿ ivR¯^ Av`v†qi e¨e¯’v; 
 

 

http://www.cbc.gov.bd/


 

7. Abv`vqx ivR¯^ Av`v‡qi j‡ÿ¨, cÖ‡qvR‡b e¨vsK GKvD›U wd«R, 202 aviv Rvwi, BIN 

suspend K‡i h_vh_ e¨e ’̄v MÖnb c~e©K ivR¯^ Av`vq; DwjøwLZ Kvh©µg MÖnYc~e©K 
2014-2015 A_©eQ‡i  27.00 †KvwU UvKv ivR¯ ̂Av`vq Kiv m¤¢e  n‡q‡Q; 

 

8.  ivR¯^ Av`v‡qi Kvh©µg †Rvi`viKiY I eÛ e¨e ’̄vi Ace¨envi †ivaK‡í 02 wU wbeviK 
`j MVb; 

 

9. ivR¯^ Av`v‡qi jÿ¨gvÎv AR©‡bi িটনয G `ß‡ii Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i wbqwgZfv‡e 
BbnvDm cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡”Q Ges ïé e¨e ’̄vcbv DrKl© mva‡bi Rb¨ G cÖwµqv PjwZ 
A_©eQ‡iI Ae¨vnZ ivLv Ges  

 

10. Kv÷gm& eÛ Kwgkbv‡iU, XvKv Gi cÖvq 96% ivR¯^ Av`vq n‡q _v‡K †nvgKbRv¤úkb Gi 
11 wU cÖwZôvb †_‡K| PjwZ A_©-eQ‡ii wba©vwiZ ivR¯^ jÿ¨gvÎv 739.33 †KvwU UvKv 
Av`v‡qi j‡ÿ¨ Av‡jvP¨ cÖwZôvb KZ©„c‡ÿi mv‡_ wbqwgZ †hvMv‡hvM iÿvKiY|   

 


