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ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবতহফদন ছক 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃ                                        

              ফাাংরাহদ ইউহনহকা জাতীয় কবভন 

প্রবতহফদনাধীন ফছযঃ    ২০২১-২০২২ 

প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখঃ     ০৭/০৭/২০২২  

 

(১) প্রাবনক    

 

১. ১ কভ িকতিা/কভ িচাযীহদয াংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে) 

াংস্থায স্তয অনুহভাবদত 

দ 

পূযণকৃত  

দ 

শূন্যদ ফছযবববিক াংযবিত 

(বযহেননকৃত) অস্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 

 

     

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত 

অবপ (হভাে দ াংখ্যা) 

৩২ ২০ ১২  - বনহয়াগবফবধ 

চূড়ান্ত হর 

শূন্যহদ বনহয়াগ 

প্রদান কযা হফ। 

মভাে      

 

* অনুহভাবদত হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাহভ উহেখ কযহত হফ। 

         

১.২ শূন্যহদয বফন্যা  

অবতবযক্ত 

বচফ/তদূর্ধ্ি দ 

মজরা 

কভ িকতিায দ 

অন্যান্য ১ভ 

মেবণয দ 

২য় মেবণয দ ৩য় মেবণয 

দ 

৪থ ি মেবণয দ মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ৩ ২ ৬ ১ ১২    

 

১.৪       শূন্যদ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা থাকহর তায ফণ িনাঃ বনহয়াগবফবধ চূড়ান্ত কযা প্রহয়াজন। 

 

১.৬ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদান 

প্রবতহফদনাধীন  ছ   হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকতিা কভ িচাযী মভাে কভ িকতিা কভ িচাযী মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ - ৩  - -  - - 
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(২) অবিে আবি  

 

২.১  অবিে আবি াংক্রান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০২১ মথহক ৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত) 

 

(োকায অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযহত হফ) 

ক্রবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূহয  

নাভ 

অবিে আবি ব্রিবহে 

জফাহফয 

াংখ্যা 

বনষ্পবিকৃত অবিে আবি অবনষ্পন্ন অবিে আবি 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(মকাটি োকায়) 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(মকাটি োকায়) 

াংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ফাাংরাহদ 

ইউহনহকা জাতীয় 

কবভন,ভাধ্যবভক 

ও উচ্চ বিা 

বফবাগ, বিা 

ভন্ত্রণারয়, ১ জবয 

যায়ান মযাি , 

রাী-নীরহিত, 

ঢাকা। 

০৯ .৭৩৫২০৭৭ ০৯ ০ ০ ০৯ .৭৩৫২০৭৭ 

ফ িহভাে 

০৯ 

.৭৩৫২০৭৭ 

(হতয়ািয রি 

ফায়ান্ন াজায 

াতািয োকা 

ভাত্র)  

০৯ ০ ০ ০৯ 

.৭৩৫২০৭৭ 

(হতয়ািয রি 

ফায়ান্ন াজায 

াতািয োকা 

ভাত্র) 

 

উহেখ্য ভাধ্যবভক ও উচ্চ বিা বফবাগ, বিা ভন্ত্রণারহয়য হত্র ( স্মাযক নাং – ৩৭.১৮.০০০০.১৫১.২২.০০৭.২০১৮-১৮৬, তাবযখ 

২৪/১২/২০২০ বি.) ফাাংরাহদ ইউহনহকা জাতীয় কবভন, ঢাকা এয ২০১৫-২০১৮ অথ িফছহযয ০৭ টি অবিে আবিয ব্রিীে জফাহফ 

অনুহেদ ২,৩,৪,৫,৬ ও ৭ আবিমূ বনষ্পবিয সুাবয কহযহছ।  

 

 

(৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন  

  

৫.১        মদহয অবযন্তহয প্রবিণ (০১ জুরাই ২০২১ মথহক ৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত) 

 

প্রবিণ কভ িসূবচয মভাে াংখ্যা ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন াংস্থামূ মথহক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা  

১ ২ 

২৮ ৫২২ 
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৫.২   ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয কর্তিক প্রবতহফদনাধীন অথ িফছহয (২০২১-২২) মকান ইন-াউজ প্রবিহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায 

ফণ িনা 

 

Sl 

No: 

Topic Speaker Training 

Method 

Session 

Duration  

Number of 

Participants  

01 Launching & 

Introduction to 

Training Sessions 

Honorable Secretary, 

SHED, Ministry of 

Education 

Lecture and 

Discussion 

1h 

27/09/2021 

21 

02 APA & Citizen 

Charter  

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

27/09/2021 

42 

03 National Integrity 

Strategy  

Representative from 

Ministry of Education 

L & D  4h 

18/11/2021 

21 

04 RTI & GRS  Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D  4h 

18/11/2021 

38 

05 RTI  Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

23/11/2021 

20 

 06 

07 

RTI Representative from 

Cabinet Division & BNCU   

L & D 4h 

26/11/2021 

20 18  

 e-Governance and 

Innovation Idea 

Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

09/01/2022 

40 

08 e-Governance and 

Innovation Idea 

Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

10/01/2022 

42 

09 e-Governance and 

Innovation Idea 

Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

09/01/2022 

38 

10 e-Governance and 

Innovation Idea 

Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

09/01/2022 

40 

11 e-Filing & 

Archiving and 

Records keeping  

Representative from a2i & 

Department of Archive 

L & D 8h 

13/01/2022 

42 

12 GRS Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

17/05/2022 

20 
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13 e-filing Representative from 

Ministry of Education 

L & D 4h 

22/05/2022 

20 

14 GRS Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

24/05/2022 

21 

15 Citizen Charter & 

Manners and 

Etiquette  

Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

30/05/2022 

38 

16 Citizen Charter & 

RTI  

Representative from 

Ministry of Education & 

Representative from 

BNCU 

L & D 4h 

02/06/2022 

42 

   

৫.৫      প্রবতহফদনাধীন অথ িফছহয (০১ জুরাই ২০২১ মথহক ৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ িকতিায াংখ্যা   

 

(৬)  মবভনায/ওয়াকি াংক্রান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০২১ মথহক ৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত) 

 

মদহয অবযন্তহয মবভনায/ওয়াকিহয াংখ্যা মবভনায/ওয়াকিহ অাংগ্রণকাযীহদয াংখ্যা 

১ ২ 

২৫ ১৩০ 

 

 

(৭) তথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোয স্থান  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূহ 

কবম্পউোহযয মভাে 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূহ ইন্টাযহনে 

সুবফধা আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

াংস্থামূহ ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

াংস্থামূহ ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

আহছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূহ 

কবম্পউোয প্রববিত 

জনফহরয াংখ্যা 

কভ িকতিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৮   ছ   ছ    ছ ১৩ ০৪ 
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৯.২ প্রবতহফদনাধীন অথ িফছহয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি/উহেখহমাগ্য কাম িাফবর 

 

১. ইউহনহকা ও আইহহকায বনফ িাী মফাহি িয বা ও াধাযণ বায় ফাাংরাহদ মথহক প্রবতবনবধদহরয অাংগ্রণ এয জন্য 

প্রহয়াজনীয় াবচবফক ায়তা প্রদান কযা য়।  

 

২. ইউহনহকা াটি িবহন মপ্রাগ্রাভ ২০২০-২০২১ এয অধীহন ০৫ টি প্রকহেয কাজ ম্পন্ন কযা য়।  

 

৩. ২০২১-২০৩০ ম িন্ত ইউহনহকায ওহন মিহকি াংক্রান্ত কাম িক্রভ বযচারনায় জাতীয় কবভটি গঠহনয  মিহত্র বফএনবইউ 

মথহক প্রহয়াজনীয় াবচবফক ায়তা প্রদান কযা য়।  

 

৪. Transforming Education Pre-Summit & Summit       ন্যানার কনারহেন 

আহয়াজন কযা য়।  

 

৫. আন্তজিাবতক বিা বদফ -২০২২ উদমান কযা য়। 

 

৬. বফশ্ব গ্রন্থ ও কবযাইে বদফ উদমান কযা য়।  

 

৭.      ০১-০৩       ২০২১                দ  দ                       Global Space 

Science Summit-এ         দ             এ                          -এ          ,             

      এ         

 

৮.      ০৬-০৯        ২০২১                                   '  ৪২                       ১৪   

              এ     -এ                                              -এ              দ  

       দ            

 

৯. ICESCO Experts Panel-এ                  দ                    দ                     

               

 

১০. ICESCO Experts Panel-এ                  দ                                        
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১১.      ১৭      ২০২২                       "Expert Group Meeting on Artificial 

Intelligence News"-           -এ                      ,                 ,       দ       এ    

        (    এ ) এ          

 

১২.      ৩০      ২০২২                  দ  দ                 "Perspectives of the lady-

poem"                          World Poetry Day-                   দ    এ        । 

 

১৩. ১৫ জুরাই ২০২১ তাবযহখ এএবহনে প্যাবয মথহক দস্য যাহেয ন্যনার মকা-অবি িহনেযহদয াহথ একটি বা 

আহয়াজন কযা য়। বফএনবইউ প্রবতবনবধ এহত অাংগ্রণ কহযন। এহত বপউচায অফ এডুহকন ২০৫০ ীল িক মপাকা গ্রু 

বিকাহন অাংগ্রণকাযী দস্যহদয বফহল ধন্যফাদ জ্ঞান কযা য়। অাংগ্রণকাযী ৩২ টি মদহয ভহধ্য ফাাংরাহদ 

অন্যতভ। 

 

১৪. ২৩ জুরাই ২০২১ তাবযহখ  Evidence, Knowledge and Research in the Context of 

COVID-19: Fostering Equitable Partnerships for Mutual Learning       

                               ।       দ         এ              এ   এএ                   

                               । 

 

১৫. ২৮ জুরাই ২০২১ তাবযহখ “Aligning national  regional and global education 

targets: benchmarks for SDG 4”                                       ।       দ       

  এ              এ   এএ                                                  । 

 

১৬.                                (       )                                     ASPnet 

(Associated School Project  Network) এ                           দ            

                        । ২৭      ২০২২        উক্ত প্রবতহমাবগতায পুযকায বফতযণ কযা য়।   -              

         (‘    ),    -দ                  (‘    )      “                          দ ”       এ  

                             ।  

 

১৭. এএ                       -       দ       ৩০      ২০২২        “৪           এ                

     ”       এ           এ                                                                   

  ।                              .                  ,             ,               এ    

                 ,               ।                                  ছ                     এ    
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                          দ       ।                           দ                      এ         

                     ,                          । 

 

১৮.             দ        -                                         ২০২১-২০২২     ছ           

            “                  ,            –             ”                      ।               , 

  এ      এ        দ                    ’                                                      

                           এ                                       । 

 

১৯.              ,             , এ                         ,               ,          

Identification of sustainable mitigation measures for controlling 

increasing salinity in the coastal ecosystem of the Lower Bengal Delta of 

Bangladesh           এ     MAB Young Scientist Awards (YSA) 2022       । 

 

  

 স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী ও মুবজফফল ি উরহি বফগত ০১ জুরাই ২০২১ মথহক ৩১ ভাচ ি ২০২২ ম িন্ত ম্পাবদত কাম িাফরীঃ 

 

১. ফাাংরাহদ ইউহনহকা জাতীয় কবভহনয উহযাহগ Bangabandhu Bangladesh and UNESCO 

ীল িক একটি প্রকানা প্রকাবত কযা য়। এই প্রকানায় আন্তজিাবতক অাংগহন ফাাংরাহদহয ম্পকি উন্নয়হন ফঙ্গফন্ধুয 

অাভান্য ভূবভকা, ইউহনহকায াহথ ফাাংরাহদহয দীঘ ি ম্পকি ও অন্যান্য আনুলবঙ্গক বফলয় উস্থান কযা হয়হছ।   

 

২. জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুবজবুয যভাহনয জন্মতফল ি ইউহনহকায াহথ মমৌথবাহফ উদমাহনয অাং বহহফ 

প্রথভফাহযয ভহতা প্রফবতিত ‘The UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur 

Rahman International Prize for the Creative Economy’ াংক্রান্ত প্রচায কাম িক্রভ 

মথামথবাহফ ম্পন্ন কযা য়।  

 

৩. ‘The UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 

International Prize for the Creative Economy’ ভহনানয়ন প্রতযাী ফাাংরাহদ মথহক মভাে প্রাপ্ত 

১৮ টি প্রস্তাফনায ভধ্য মথহক ৭ টি প্রস্তাফনা ইউহনহকাহত মপ্রযণ কযা য়।  

 

৪. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াবনা ১১ নহবম্বয ২০২১ তাবযহখ ইউহনহকা দয দপ্তহয াযা বফশ্ব মথহক প্রাপ্ত ৬৯ টি ভহনানয়হনয 

ভধ্য মথহক উগান্ডাবববিক াংস্থা মভাটিব বক্রহয়ন এয াহত প্রথভফাহযয ভহতা প্রচবরত এই পুযকায তুহর মদন।  
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৫. ‘The UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 

International Prize for the Creative Economy’  বফএনবইউ’য উহযাহগ ২৫ নহবম্বয ২০২১ বি. 

তাবযহখ ফ িহভাে ১২ টি ফাাংরা ও ইাংহযবজ দদবনক বত্রকায় বফহল মক্রাড়ত্র প্রকা কযা য়।   

 

৩. স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তী ও মুবজফফল ি উরহিয Associated School Project Network (ASPnet) 

ভুক্ত প্রবতষ্ঠাহনয বিাথীহদয বনহয় যচনা প্রবতহমাবগতায আহয়াজন কযা য়।  

 

 

 

(হভাঃ মাহর ইভাভ খান) 

মিপুটি মহক্রোবয মজনাহযর 

ফাাংরাহদ ইউহনহকা জাতীয় কবভন 

মপানঃ ৯৬৭৫০০২ 

Email-natcombd@yahoo.com 

 

mailto:Email-natcombd@yahoo.com

