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মুখবন্ধ 
সিকাবিি র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শি বার্ষ িক প্রর্িববদন র্নিঃসবেবহ কম িসম্পাদন ও 

ব্যবস্থাপনা-সাংক্রান্ত িথ্য প্রকাবশি একটি কার্ িকি মাধ্যম। বার্ষ িক প্রর্িববদন মিণালয়/র্বভাবগি 

কার্ িাবর্ল সম্পবকি সামর্িক ধািণা প্রদাবনি পাশাপার্শ সিকার্ি কার্ িক্রবমি স্বচ্ছিাও র্নর্িি কবি। এ 

রপ্রক্ষাপবর্ মর্িপর্িষদ র্বভাগ র্নয়র্মিভাবব বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও প্রকাশ কবি আসবছ। পূবব িি 

ধািাবার্হকিায় ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি কার্ িাবর্লি ওপি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশি উবযাগ রনওয়া 

হবয়বছ।   

২।  বাাংলাবদশ সিকাবিি প্রশাসন-ব্যবস্থায় নীর্ি র্নধ িািণ, বাস্তবায়ন ও পর্িবীক্ষণ এবাং র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাবগি কার্ িাবর্লি সমন্বয় সাধবন মর্িপর্িষদ র্বভাগ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবি। জািীয় 

ও িাষ্ট্রীয় পর্ িাবয়ি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব, রর্মন মর্িসভা গঠন, মর্িসভাি সদস্যগবণি মবধ্য দার্য়ত্ব 

বণ্টন/পুনিঃবণ্টন, মর্িসভা-ববঠক অনুষ্ঠান, মর্িসভা কর্মটিসমূহ গঠন/পুনগ িঠন, মর্িসভা ও মর্িসভা 

কর্মটিসমূহ কর্তিক গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি অিগর্ি পর্ িাবলািনা এবাং মিণালয়/র্বভাগসমূবহি 

অর্ ি-বছির্ভর্িক বার্ষ িক প্রর্িববদন র্বষয়ক কার্ িাবর্ল এ র্বভাগ সম্পাদন কবি র্াবক। জািীয় পর্ িাবয় 

সুশাসবনি রকৌশল প্রণয়ন এবাং জনপ্রশাসবনি সাংস্কাি ও মাবনান্নয়বনি লবক্ষয র্বর্ভন্ন প্রকল্প/কম িসূর্ি 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবাং িথ্য ও রর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত ব্যবহাি সব িত্র সম্প্রসািবণি মাধ্যবম ই-গভন্যিান্স 

প্রর্িষ্ঠাি সমন্বয় ও পর্িবীক্ষণ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব। এ ছাড়া, মাঠপ্রশাসন ির্া র্বভাগ, 

রজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় সাধািণ প্রশাসন পর্িিালনা মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কার্ িপর্ির্ধভুক্ত।  

৩।   এ প্রর্িববদবন মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্বর্ভন্ন অর্ধশাখাি গঠনকাঠাবমা, কম িপর্ির্ধ ও কম ির্বন্যাস 

সম্পবকি ধািণাি পাশাপার্শ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি উবযাবগ ও আবয়াজবন ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি অনুর্ষ্ঠি 

র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি ববঠক, এসব ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন-অিগর্ি, মর্িসভা কর্তিক 

অনুবমার্দি আইন ও র্বর্ধসমূহ, গুরুত্বপূণ ি কার্ িাবর্লি সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ, িলমান প্রকল্প/কম িসূর্ি এবাং 

মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি কার্ িাবর্ল সম্পবকি প্রবয়াজনীয় 

িথ্যার্দ সাংবক্ষবপ সর্ন্নববশ কিা হবয়বছ। প্রর্িববদনটি মর্িপর্িষদ র্বভাগ ির্া সিকাবিি ভর্বষ্যৎ 

কম ি-পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়বনি রক্ষবত্র মূল্যবান দর্লল ও িথ্যসূত্র র্হসাবব ব্যবহৃি হবি পাবি।    

৪।   বার্ষ িক প্রর্িববদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনাি সবে সম্পৃক্ত সকল কম িকিিা ও কম িিািীবক আন্তর্িক 

ধন্যবাদ ও অর্ভনেন জানাই।  

 

 (রমাহাম্মদ রমাশািিাফ রহাসাইন ভূইঞা) 

 মর্িপর্িষদ সর্িব 

 



  



 

১.০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি পর্ির্ির্ি 

১.১ গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মর্িসভাবক সার্ির্বক সহায়িা প্রদাবনি উবেবে ১৯৭২ সাবল 

মর্িপর্িষদ র্বষয়ক মিণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এি একটি র্বভাগ র্হসাবব মর্িপর্িষদ 

র্বভাগ গঠন কিা হয়। মাননীয় প্রধানমিীি র্নয়িণাধীন উক্ত মিণালয় পিবিীকাবল মর্িপর্িষদ সর্িবালয় 

নাবম অর্ভর্হি হয়। ১৯৭৫ সাবল মর্িপর্িষদ র্বভাগবক িাষ্ট্রপর্িি সর্িবালবয়ি আওিায় এবাং ১৯৮২ সাবলি 

প্রর্ম র্দবক পুনিায় মর্িপর্িষদ সর্িবালবয়ি আওিায় ন্যস্ত কিা হয়। ১৯৮২ সাবল সামর্িক আইন জার্িি পি 

মর্িপর্িষদ র্বভাগবক প্রধান সামর্িক আইন প্রশাসবকি সর্িবালবয়ি আওিায় ন্যস্ত কিা হয়। ১৯৮৩ সাবল 

মর্িপর্িষদ র্বভাগ পুনিায় িাষ্ট্রপর্িি সর্িবালবয়ি আওিায় ন্যস্ত হয়। সাংসদীয় সিকাি ব্যবস্থাি সবে সের্ি 

রিবখ ১৯৯১ সাবল একটি স্বয়াংসম্পূণ ি প্রশাসর্নক র্বভাগ র্হসাবব বিিমান মর্িপর্িষদ র্বভাগ গঠিি হয়।  

১.২    গণিার্িক শাসনব্যবস্থাবক প্রার্িষ্ঠার্নক রূপ রদওয়াি জন্য এবাং সিকাবিি অর্ িননর্িক সাংস্কাি কম িসূর্ি 

বাস্তবায়বনি জন্য র্বর্ভন্ন নীর্ি-র্নধ িািবণ এবাং আন্তিঃমিণালয় সমস্যাসমূবহি র্নষ্পর্ি ও মিণালয়/ 

র্বভাগসমূবহি কম িকাবেি সমন্বয় সাধবন মর্িপর্িষদ র্বভাগ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবি র্াবক। মর্িপর্িষদ 

র্বভাগ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ এবাং র্বভাগীয় কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসবকি মাধ্যবম মাঠপর্ িায় পর্ িন্ত 

সিকাবিি কম িকাে বাস্তবায়বন র্বর্ভন্ন সমন্বয়ধমী পদবক্ষপ িহণ কবি র্াবক, র্াি প্রভাব সিকাবিি সার্ব িক 

উন্নয়ন কম িকাবে প্রর্িফর্লি হয়।  

১.৩    মহামান্য িাষ্ট্রপর্িি শপর্, মাননীয় প্রধানমিী  ও মর্িসভাি সদস্যবৃবেি র্নবয়াগ, শপর্, অব্যাহর্ি, 

দপ্তি-বণ্টন ও পুনব িণ্টন এবাং মর্িসভাি সদস্যবৃবেি মবধ্য মিণালয়/র্বভাগসমূবহি জািীয় সাংসদ সম্পর্কিি 

দার্য়ত্ব অপ িণ; সাংর্িষ্ট ব্যর্ক্তবগ িবক মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মিীি পদমর্ িাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান র্বিািপর্িি 

শপর্ িহণ অনুষ্ঠান পর্িিালনা ইিযার্দ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রধান দার্য়ত্ব। মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি, মাননীয় 

প্রধানমিী ও মর্িগবণি পার্িবিার্ষক ও সুর্বধার্দ সাংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সাংবশাধন সম্পর্কিি কার্ িাবর্ল; 

জািীয় পিাকা র্বর্ধ, জািীয় সেীি র্বর্ধ, জািীয় প্রিীক র্বর্ধ, ওয়াবিন্ট অব র্প্রর্সবর্ন্স এবাং রুলস অব 

র্বজবনস প্রণয়ন, সাংবশাধন ও প্রবয়াজবন এগুর্লি ব্যাখ্যা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িবণ্টন; 

মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি, মাননীয় প্রধানমিী ও মর্িগবণি প্রবর্াকল সাংক্রান্ত র্নবদ িশমালা; মর্িসভাি সদস্যগবণি 

রসবামূলক কার্ িার্দ; িাষ্ট্রীয় রিাশাখানাি ব্যবস্থাপনা ও িদাির্ক; মাননীয় প্রধানমিীি সবে মাঠপর্ িাবয় র্ভর্র্ও 

কনফাবির্ন্সাংবয় সহায়িা, জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত নীর্িমালা প্রণয়ন, স্বাধীনিা পুিস্কাি প্রদান, মহান মুর্ক্তযুবদ্ধ 

উবেখবর্াগ্য অবদাবনি জন্য র্ববদর্শ ব্যর্ক্ত/প্রর্িষ্ঠানবক সম্মাননা প্রদান, জািীয় রশাক র্দবস পালন ইিযার্দ 

র্বষয়সমূহ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িপর্ির্ধি আওিাধীন। মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক সমিপুস্তক, বাাংলাবদশ 

প্রর্িিক্ষা অধ্যাবদশ ও বাাংলাবদশ প্রর্িিক্ষা র্বর্ধ প্রণয়ন, র্বিিণ এবাং র্নিাপদ রহফাজি সাংক্রান্ত প্রিযয়নপত্র 

সাংিহ ও সাংিক্ষণ কিা হয়।   

১.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাগ সিাসর্ি মাননীয় প্রধানমিীি িত্ত্বাবধাবন পর্িিার্লি হয়। মর্িসভা-ববঠবকি 

সার্ির্বক সহায়িা প্রদান এ র্বভাবগি মূল দার্য়ত্ব। মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়বনি অিগর্ি 

পর্িবীক্ষণ ও পর্ িাবলািনা কিাও এ র্বভাবগি গুরুত্বপূণ ি  দার্য়ত্ব। এ ছাড়া, জনপ্রশাসবনি মাবনান্নয়ন ও সুশাসন 

রকৌশল প্রণয়ন; প্রশাসর্নক পুনর্ব িন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি) সভা অনুষ্ঠান এবাং এ 

সভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি অিগর্ি অনুসিণ; র্বভাগ, রজলা, উপবজলা, র্ানা ইিযার্দি সীমানা র্নধ িািণ; নতুন 

র্বভাগ/রজলা/উপবজলা/র্ানা সৃর্ষ্ট; রজলাসমূবহি রকাি ভবনার্দ র্নম িাবণি স্থান র্নব িািন ইিযার্দ কার্ িাবর্ল 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি আওিাধীন।  
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১.৫  জনপ্রশাসবনি মাবনান্নয়ন ও সুশাসন প্রর্িষ্ঠাকবল্প মর্িপর্িষদ র্বভাগ জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল 

ও সিকার্ি দপ্তবিি অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িি বাস্তবায়ন এবাং র্বর্ভন্ন সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনাি সমন্বয় ও পর্িবীক্ষণ কবি র্াবক। এ র্বভাগ িথ্য ও রর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত ব্যবহাি সব িত্র 

সম্প্রসািবণি মাধ্যবম ই-গভবন িন্স প্রর্িষ্ঠাি সমন্বয় ও পর্িবীক্ষবণি পাশাপার্শ রকন্দ্রীয় ও মাঠ পর্ িাবয় 

উদ্ভাবন কার্ িক্রম উৎসার্হিকিণ, পাইলটিাং, সম্প্রসািণ ও সমন্বয় এবাং সিকার্ি দপ্তবিি উিম িি িাসমূহ 

র্ির্িিকিণ ও রসগুর্ল বাস্তবায়বনি উবযাগ িহবণি দার্য়ত্ব পালন কবি।  

১.৬ গণপ্রজািিী বাাংলাবদবশি সাংর্বধাবনি ৭৩(২) অনুবচ্ছদ এবাং Rules of Business, 1996-
এি rule 16(vi) অনুর্ায়ী প্রবিযক সাধািণ র্নব িািবনি পি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্ধববশবনি সূিনায় 

এবাং প্রবিযক বছি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্ধববশবনি সূিনায় মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি কর্তিক প্রবদয় ভাষণ 

প্রণয়নপূব িক অনুবমাদবনি জন্য মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন, Rules of Business, 1996-এি rule 

25(1) অনুসিবণ মিণালয়/র্বভাগসমূবহি মার্সক কার্ িাবর্লি প্রর্িববদন সঙ্কলন/প্রণয়ন এবাং Rules of 

Business, 1996-এি rule 25(3) অনুসিবণ মিণালয়/র্বভাগসমূবহি অর্ ি-বছির্ভর্িক বার্ষ িক 

কার্ িাবর্লি প্রর্িববদন সঙ্কলন/প্রণয়নপূব িক মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অপিাপি 

গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব। 

১.৭ মর্িপর্িষদ র্বভাগ রর্বক র্বর্ভন্ন জািীয় কর্মটি, মর্িসভা-কর্মটি, সর্িব-কর্মটি, র্নব িাহী 

কর্মটি ও র্ববশষ কর্মটি গঠন ও পুনগ িঠন কিা হয়। মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সার্ির্বক সহায়িায় 

প্রশাসর্নক পুনর্ব িন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি)-এি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। এ ছাড়া, 

মর্িপর্িষদ র্বভাগ র্নম্নবর্ণ িি স্থায়ী প্রকৃর্িি মর্িসভা কর্মটিসমূহবক সার্ির্বক সহায়িা প্রদান কবি 

র্াবক: 

 সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি;     

 অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি; এবাং  

 জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি।  

এ কর্মটিগুর্লবক সার্ির্বক সহায়িা প্রদাবনি পাশাপার্শ র্বর্ভন্ন র্বষবয় গঠিি অস্থায়ী প্রকৃর্িি মর্িসভা 

কর্মটিসমূহবকও সার্ির্বক সহায়িা প্রদান কিা হয়।  

১.৮ মর্িপর্িষদ র্বভাগ র্বর্ভন্ন র্বষবয় গঠিি জািীয় কর্মটি, র্ববশষ কবি সর্িব-কর্মটিসমূহবক 

সার্ির্বক সহায়িা প্রদান কবি র্াবক। এ ছাড়া, মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব সুর্পর্িয়ি র্সবলকশন 

রবাবর্ িি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। মর্িপর্িষদ র্বভাগ র্নম্নবর্ণ িি স্থায়ী প্রকৃর্িি সর্িব-কর্মটিসমূহবক সার্ির্বক 

সহায়িা প্রদান কবি র্াবক:  

 প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি; 

 সামাজিক জিরাপত্তা বেষ্টিী কম মসূজি-সংজিষ্ট বকন্দ্রীয় পজরেীক্ষণ কজমটি; 

 ন্যাশনাল মর্নর্র্িাং কর্মটি (এনএমর্স); 

 রজলা সদবি রকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত র্াস্কবফাস ি কর্মটি;  

 নতুন উপবজলা, র্ানা ও িদন্তবকন্দ্র স্থাপন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি; এবাং 

 আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক িাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি। 
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২.০     মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সাাংগঠর্নক কাঠাবমা ও র্বন্যাস  

২.১ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সাাংগঠর্নক কাঠাবমা (TO&E) অনুর্ায়ী সর্িব (সমন্বয় ও সাংস্কাি)-এি 

িত্ত্বাবধাবন সমন্বয় ও সাংস্কাি ইউর্নর্ এবাং অর্ির্িক্ত সর্িববি সিাসর্ি িত্ত্বাবধাবন পর্িিার্লি আইন 

অর্ধশাখাসহ ৬টি অনুর্বভাবগি অধীবন ১৪টি অর্ধশাখাি আওিায় এ র্বভাবগি কার্ িাবর্ল সম্পার্দি হয়। 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগ রমার্ ১৪টি অর্ধশাখা, ৩৩টি শাখা এবাং দুইটি রকাষ িবয়বছ। ইবিামবধ্য ৩৩টি 

শাখাি মধ্য রর্বক ১৫টি শাখাবক সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি কবি রসখাবন উপসর্িব পর্ িাবয়ি 

কম িকিিা পদায়ন কিা হবয়বছ। অর্ধশাখাগুর্ল হবচ্ছ: (১) মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ, 

(২) মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৩) মর্িসভা-ববঠক, (৪) র্িবপার্ ি,  (৫) রিকর্ ি,  (৬) র্বর্ধ,  

(৭) সিকাি গঠন ও িাষ্ট্রািাি, (৮) সাধািণ, (৯) সাংস্থাপন, (১০) মাঠপ্রশাসন সাংস্থাপন,  

(১১) মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা, (১২) মাঠপ্রশাসন সমন্বয়, (১৩) মাঠপ্রশাসন সাংবর্াগ, (১৪) রজলা ম্যার্জবের্স 

পর্িবীক্ষণ এবাং (১৫) প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১। অগ িাবনািাম অনুর্ায়ী মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

পদসাংখ্যা ২৪৫টি। ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ কম িিি কম িকিিাবদি িার্লকা পর্ির্শষ্ট-১ 

এ রদখাবনা হল।  

২.২ মর্িপর্িষদ সর্িব মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রশাসর্নক প্রধান ও র্প্রর্ন্সপাল একাউর্ন্টাং অর্ফসাি। 

মর্িপর্িষদ সর্িববি দাপ্তর্িক কাবজ সার্ব িক সহায়িা প্রদাবনি জন্য সর্িব (সমন্বয় ও সাংস্কাি) এবাং 

একজন অর্ির্িক্ত সর্িব িবয়বছন। এ ছাড়া, পাঁিজন অর্ির্িক্ত সর্িব ছয়টি অনুর্বভাবগি দার্য়বত্ব 

র্নবয়ার্জি আবছন। সািজন যুগ্মসর্িব সািটি অর্ধশাখাি দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি আবছন।    

২.৩ সাাংগঠর্নক কাঠাবমা অনুর্ায়ী অনুর্বভাগ ও আওিাধীন অর্ধশাখাসমূহ র্নম্নরূপ: 

 অনুর্বভাগসমূহ  অর্ধশাখাসমূহ 

১। সমন্বয় ১। র্নকাি ও উন্নয়ন সমন্বয় 

২। প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয় 

২। 

 

সাংস্কাি ৩। সুশাসন ও অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা

৪। প্রশাসর্নক সাংস্কাি ও কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

৫। ই-গভবন িন্স 

৩। মর্িসভা ও র্িবপার্ ি  ৬। মর্িসভা  

৭। র্িবপার্ ি ও রিকর্ ি 

৪। প্রশাসন ও র্বর্ধ  ৮।  প্রশাসন  

৯। পর্িকল্পনা ও বাবজর্ 

১০। র্বর্ধ ও রসবা 

৫। রজলা ও মাঠ প্রশাসন  ১১। রজলা ও মাঠ প্রশাসন  

১২। রজলা ম্যার্জবের্স 

৬। কর্মটি ও অর্ িননর্িক  ১৩। কর্মটি ও অর্ িননর্িক  

 - ১৪। আইন (অর্ির্িক্ত সর্িব, মর্িপর্িষদ র্বভাগ-এি সিাসর্ি 

িত্ত্বাবধাবন পর্িিার্লি) 
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2.4 যুগ্মসর্িবগবণি দার্য়ত্বাধীন সািটি অর্ধশাখা ব্যিীি অবর্শষ্ট সািটি অর্ধশাখা এবাং 

সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি ১৫টি অর্ধশাখাি দার্য়বত্ব িবয়বছন একজন কবি উপসর্িব এবাং 

অন্যান্য শাখাি দার্য়বত্ব আবছন একজন কবি র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব/সহকািী সর্িব। র্হসাব শাখায় 

িলর্ি দার্য়বত্ব একজন র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা িবয়বছন। ই-গভবন িন্স অর্ধশাখাি আওিায় আইর্সটি শাখায় 

র্সবেম এনার্লে, সহকািী র্সবেম এনার্লে, রমইবন্টন্যান্স ইর্ির্নয়াি এবাং রপ্রািামাি র্নবয়ার্জি 

আবছন। সুশাসন ও অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা অর্ধশাখাি আওিায় প্রকল্প সহায়িা রসবল একজন সহকািী 

প্রধান র্নবয়ার্জি আবছন। এ ছাড়া, আইন রকাবষ একজন র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব র্নবয়ার্জি আবছন।   

2.5 ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি জন্য সািটি প্রধান কম িকৃর্ি র্নবদ িশক (KPI) 

র্নধ িািণ কিা হয়। প্রধান কম িকৃর্ি র্নবদ িশকসমূবহি লক্ষযমাত্রা অজিবনি অিগর্ি সাংক্রান্ত একটি 

প্রর্িববদন পর্ির্শষ্ট-২-এ রদখাবনা হল।  

2.6 ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্িবি িািটি প্রকল্প/কম িসূর্ি 

বাস্তবায়নাধীন র্ছল। এগুর্লি উবেে এবাং ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি অর্ িবিাে, ব্যয় ও বাস্তবায়ন অিগর্ির 

একটি সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ পর্ির্শষ্ট-৩-এ রদখাবনা হল।  

৩.০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রধান প্রধান কার্ িাবর্ল  

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I 

of the Rules of Business, 1996) অনুসাবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রধান কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

১।    মর্িসভা ও কর্মটিসমূহবক সার্ির্বক সহায়িা প্রদান।  

২।    মর্িসভা ও কর্মটিসমূবহি কাগজ ও দর্ললপত্র এবাং র্সদ্ধান্তসমূবহি রহফাজি। 

৩।    মর্িসভা ও কর্মটিসমূবহি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অিগর্ি পর্ িাবলািনা।  

৪।    িাষ্ট্রপর্ি, প্রধানমিী ও অন্যান্য মিীি পার্িবিার্ষক ও র্ববশষ অর্ধকাি।  

৫।    িাষ্ট্রপর্িি দায়মুর্ক্ত। 

৬।    িাষ্ট্রপর্িি শপর্ িহণ পর্িিালনা এবাং িাষ্ট্রপর্িি পদিযাগ।   

৭।    কার্ ির্বর্ধমালা এবাং মিণালয় ও র্বভাগসমূবহি মবধ্য কার্ িেণ্টন।  

৮।    রিাশাখানা।  

৯।     পিাকা র্বর্ধমালা, জািীয় সেীি র্বর্ধমালা এবাং জািীয় প্রিীক র্বর্ধমালা।  

৯ক।   ১৫ আগে জািীয় রশাক র্দবস পালন। 

১০। প্রধানমিী, মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি র্নবয়াগ ও পদিযাগ এবাং িাঁবদি শপর্ পর্িিালনা।  

১১। ভ্রমণভািা ও বদর্নকভািা ব্যিীি প্রধানমিী, মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগণ-সম্পর্কিি সাধািণ রসবা। 

১১ক।  দুনীর্ি দমন কর্মশন সাংক্রান্ত সকল র্বষয়।   

১২।   যুদ্ধ র াষণা।   

১৩।   সর্িব কর্মটি ও উপ-কর্মটিসমূবহি সার্ির্বক দার্য়ত্ব। 
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১৪।   উপবজলা, রজলা ও র্বভাগসমূবহি সাধািণ প্রশাসন।  

১৫।   পদমানক্রম।  

১৬।  রফৌজদার্ি র্বিাি পর্িবীক্ষণ।   

১৭।   আন্তজিার্িক পুিস্কাবিি জন্য মবনানয়ন প্রদান। 

১৮।  প্রশাসর্নক পুনগ িঠন সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি)।  

১৯।   এ র্বভাবগি আর্র্ িক র্বষয়সহ প্রশাসন। 

২০। আন্তজিার্িক সাংস্হাসমূবহি সবে র্লয়াবজাঁ এবাং এ র্বভাবগ বিােকৃি র্বষয়সমূহ সম্পবকি 

অন্যান্য রদশ ও র্বশ্বসাংস্হাি সবে চুর্ক্ত ও  সমব ািা সম্পর্কিি র্বষয়সমূহ। 

২১।   এ র্বভাবগ বিােকৃি র্বষবয় সকল আইন। 

২২।  জািীয় পুিস্কাি এবাং পুিস্কাি র্বিিণী অনুষ্ঠানসমূহ। 

২৩। প্রবিযক সাধািণ র্নব িািবনি পি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্ধববশবনি সূিনায় এবাং প্রবিযক বছি 

জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্ধববশবনি সূিনায় মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি কর্তিক প্রবদয় ভাষণ প্রণয়ন।   

২৪। মিণালয় ও র্বভাগসমূবহি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন। 

২৫। ‘জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল ,২০১২ ’ বাস্তবায়ন।  

২৬। সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি প্রবিিন 

২৭। আন্তিঃমিণালয় সমন্বয়সাধন।  

৪.০    মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িবণ্টন  

৪.১ আইন অর্ধশাখা   

আইন অর্ধশাখা অর্ির্িক্ত সর্িব, মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সিাসর্ি িত্ত্বাবধাবন পর্িিার্লি। আইন 

অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ:  

৪.১.১ মর্িপর্িষদ র্বভাগ/মর্িপর্িষদ সর্িববক সম্পৃক্ত কবি দাবয়িকৃি রদওয়ার্ন মামলা ও র্ির্ 

র্পটিশনসহ অন্যান্য মামলাি র্বষবয় সিকার্ি আইনজীবীি সবে রর্াগাবর্াগক্রবম র্াবিীয় 

কার্ িক্রম িহণ; 

৪.১.২ এর্র্মর্নবেটিভ ট্রাইব্যযনাল ও এর্র্মর্নবেটিভ আপীল ট্রাইব্যযনাবলি মামলাসমূবহি র্বষবয় 

জবাব বির্ি কিাসহ এ র্বষবয় প্রবয়াজনীয় কার্ িক্রম িহণ; এবাং  

৪.১.৩ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্বর্ভন্ন আইনগি র্বষবয় মিামি প্রদান। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল আইন রকাবষি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়। 
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৪.২ র্নকাি ও উন্নয়ন সমন্বয় অর্ধশাখা:  

র্নকাি ও উন্নয়ন সমন্বয় অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.২.১ প্রশাসর্নক পুনর্ব িন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি)-এি সভা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.২.২ নতুন উপবজলা ও র্ানা স্থাপন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটিি সভা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.২.৩ রজলা সদবি রকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত র্াস্কবফাস ি ও এিৎসম্পর্কিি জািীয় পর্িবীক্ষণ 

কর্মটি (এনএমর্স)-এি সভা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.২.৪ সামার্জক র্নিাপিা রবষ্টনী সাংক্রান্ত রকন্দ্রীয় পর্িবীক্ষণ কর্মটিি কার্ িাবর্ল।  

৪.২.৫ র্বর্ভন্ন উন্নয়ন সহবর্াগী এবাং জািীয় ও আন্তজিার্িক সাংস্থাসমূবহি সবে সামার্জক র্নিাপিা 

ও দার্িদ্র্য র্ববমািন সাংক্রান্ত র্বষবয় সাংলাপ ও সমন্বয় সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.২.৬ নাগর্িক িথ্য, র্সর্ভল রির্জবেশন ও র্সটিবজনস ভাইর্াল েযাটির্েক সাংক্রান্ত র্েয়ার্িাং 

কর্মটিি সভাি কার্ িাবর্ল এবাং এ র্বষবয় র্বর্ভন্ন সাংস্থাি কার্ িক্রম সমন্বয়। 

৪.২.৭ র্কবশািগি দার্িদ্র্য র্ববমািন ফাউবেশন সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.২.৮ ইস্তামু্বল কম িপর্িকল্পনা-সাংর্িষ্ট কার্ িাবর্ল এবাং এ সাংক্রান্ত মর্িপর্িষদ র্বভাবগি রফাকাল 

পবয়ন্ট-এি দার্য়ত্ব পালন। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

 (ক) র্নকাি; এবাং   

 (খ) উন্নয়ন সমন্বয়। 

৪.৩   প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয় অর্ধশাখা 

প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয় অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.৩.১ সর্িবসভাি আবয়াজন ও সর্িবসভাবক সার্ির্বক সহায়িা প্রদান। 

৪.৩.২ প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি-সাংর্িষ্ট কার্ িাবর্ল। 

৪.৩.৩ আন্তিঃমিণালয় সমন্বয় ও িৎসাংক্রান্ত র্সদ্ধান্ত পর্িবীক্ষণ র্বষয়ক কার্ িাবর্ল। 

৪.৩.৪ সিকার্ি দপ্তি/সাংস্থাসমূবহি জনবল হ্রাস/বৃর্দ্ধ, র্নবয়াগ ও িাকুর্ির্বর্ধ সাংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ 

 পিীক্ষণ। 

৪.৩.৫ প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটিি সুপার্িশ/র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অিগর্ি পর্িবীক্ষণ। 

৪.৩.৬ জািীয় পুিস্কাি ও জািীয় পদক সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

 (ক) প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয় শাখা-১ (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); এবাং 

 (খ) প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয় শাখা-২। 
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৪.৪ সুশাসন ও অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা অর্ধশাখা  

সুশাসন ও অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.৪.১ সুশাসন সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয় সিকাি কর্তিক গৃহীি কার্ িক্রবমি বাস্তবায়ন ও পর্িবীক্ষণ। 

৪.৪.২ সুশাসন সাংক্রান্ত নীর্ি/কম িসূর্ি পাইলটিাং ও বাস্তবায়ন। 

৪.৪.৩ সুশাসন রজািদািকিণ এবাং প্রশাসর্নক সাংস্কাবিি লবক্ষয মর্িপর্িষদ র্বভাবগি পবক্ষ উন্নয়ন 

প্রকল্প/কম িসূর্ি িহণ ও বাস্তবায়ন। 

৪.৪.৪ সুশাসন রজািদািকিবণি লবক্ষয দক্ষিা উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ িক্রম িহণ ও বাস্তবায়ন এবাং এ 

সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ িার্হদা পূিবণ র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনি কার্ িক্রম সমন্বয় সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.৪.৫ র্বর্ভন্ন স্তবি সিকার্ি দপ্তবি অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.৪.৬ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িি রফাকাল পবয়ন্ট-এি দার্য়ত্ব 

পালন। 

৪.৪.৭ আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক পর্ িাবয় জনপ্রশাসন সাংস্কাি, সুশাসন ও অিগর্ি সম্পবকি অবর্হি 

হওয়াি লবক্ষয প্রর্শক্ষণ ও অর্ভজ্ঞিা র্বর্নময় কার্ িক্রম িহণ। 

৪.৪.৮ সুশাসন রজািদািকিবণি লবক্ষয প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রবমি সার্ব িক মান উন্নয়বনি জন্য র্বর্ভন্ন 

জনপ্রশাসন প্রর্শক্ষণ প্রর্িষ্ঠাবনি সবে সমন্বয় সাধন। 

৪.৪.৯ সিকার্ি দপ্তবি র্সটিবজনস িার্ িাি বাস্তবায়ন, পর্িবীক্ষণ ও উন্নয়ন। 

৪.৪.১০ সুশাসন সাংক্রান্ত রলাকাল কনসালবর্টিভ গ্রুপ (এলর্সর্জ)-এি কার্ক্রবমি সমন্বয় সাধন। 
 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি একটি শাখা ও একটি রসবলি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

 (ক) সুশাসন ও অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা; এবাং 

 (খ) প্রকল্প সহায়িা রসল। 

৪.৫  প্রশাসর্নক সাংস্কাি ও কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অর্ধশাখা: 

প্রশাসর্নক সাংস্কাি ও কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.৫.১ শুদ্ধািাি, সুশাসন ও সাংস্কাি সাংক্রান্ত প্রস্তাব, উিম িি িা (best practices) ও গববষণালব্ধ জ্ঞান 

র্ির্িিকিণ এবাং জািীয় নীর্িবি প্রর্িফলন সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.৫.২ সুশাসন ও সাংস্কাি র্বষয়ক গববষণা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল। 

৪.৫.৩  সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িি বাস্তবায়ন, পর্িবীক্ষণ ও সমন্বয়। 

৪.৫.৪ জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল ও কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়বনি লবক্ষয র্বর্ভন্ন িাষ্ট্রীয় 

ও অ-িাষ্ট্রীয় প্রর্িষ্ঠান এবাং এ রক্ষবত্র কম িিি উন্নয়ন সহবর্াগী সাংস্থাসমূবহি কার্ িক্রবমি 

সমন্বয়। 

৪ .৫. ৫ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল ও কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িি রফাকাল 

পবয়ন্ট র্হসাবব দার্য়ত্ব পালন। 
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৪ .৫. ৬ জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল, কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি ও িথ্য-অর্ধকাি বাস্তবায়বনি লবক্ষয 

প্রকল্প/কম িসূর্ি িহণ এবাং বাস্তবায়ন। 

৪.৫.৭ জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল, কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি ও িথ্য-অর্ধকাি বাস্তবায়বনি লবক্ষয 

রসর্মনাি, কম িশালা, জন-অবর্হিকিণ সভা এবাং প্রর্শক্ষণ ও অর্ভজ্ঞিা র্বর্নময় কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

 (ক) শুদ্ধািাি ও প্রশাসর্নক সাংস্কাি; এবাং 

 (খ) কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা। 

৪.৬ ই-গভবন িন্স অর্ধশাখা 

ই-গভবন িন্স অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.৬.১ ই-গভবন িন্স এবাং ই-রসবা সম্প্রসািবণি রক্ষবত্র সহায়ক পর্িববশ বির্িি লবক্ষয প্রবয়াজনীয় 

নীর্িমালা প্রণয়ন/সাংবশাধন এবাং র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক গৃহীি এ সাংক্রান্ত 

উবযাগসমূবহি সমন্বয়। 

৪.৬.২ সকল খাি ও স্তবি আইর্সটিি ব্যবহাি বৃর্দ্ধি মাধ্যবম সিকার্ি কার্ িক্রম ও রসবাপ্রদান প্রর্ক্রয়ায় 

উদ্ভাবনী প্রয়াস উৎসার্হিকিণ এবাং এ সাংক্রান্ত নীর্িমালাি বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ। 

৪.৬.৩ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগবক িথ্য ও রর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত সাংক্রান্ত সিকার্ি  র্নবদ িশনাসমূহ 

বাস্তবায়বন উদ্বুদ্ধকিণ ও সহায়িা প্রদান এবাং এি প্রর্িপালন পর্িবীক্ষণ। 

৪.৬.৪ ‘জািীয় িথ্য ও রর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত নীর্িমালা, ২০০৯’-এি আওিায় গৃহীি র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাবগি ICT Action Item-এি বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পর্িবীক্ষণ। 

৪.৬.৫ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি জন্য িথ্য ও রর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্তি সুষ্ঠু ব্যবহাি ও র্নিাপদ ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত একটি সমর্ন্বি ব্যবস্থাি প্রবিিন এবাং এি বাস্তবায়ন র্নর্িিকিণ। 

৪.৬.৬ মর্িপর্িষদ র্বভাগ, র্বর্ভন্ন মিণালয় ও র্বভাগ এবাং মাঠপ্রশাসবনি ইবনাবভশন ও ই-ফাইর্লাং 

সাংক্রান্ত কার্ িাবর্লি সমন্বয় ও পর্িবীক্ষণ। 

৪.৬.৭ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি আওিাধীন িথ্য ও রর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত এবাং র্ভর্র্ও কনফাবির্ন্সাং 

সম্পর্কিি র্াবিীয় কার্ িক্রম। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

  (ক) ই-গভবন িন্স; এবাং 

 (খ) আইর্সটি। 

৪.৭ মর্িসভা অর্ধশাখা 

মর্িসভা অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল সাংবক্ষবপ র্নম্নরূপ: 

৪.৭.১ মর্িসভা-ববঠবকি সার্ির্বক সহায়িা প্রদান; 

৪.৭.২ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ রর্বক রপ্রর্িি মর্িসভাি জন্য সািসাংবক্ষপসমূহ পিীক্ষা কবি 

মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন;  
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৪.৭.৩ মর্িসভা-ববঠক আহ্বান ও কার্ িপত্র রপ্রিণ, মর্িসভা-ববঠবকি কার্ ির্ববিণী প্রস্তুিকিণ এবাং 

মর্িসভাি সদস্য ও র্বর্ভন্ন মিণালবয়ি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত প্রর্িমর্িগবণি অববলাকবনি জন্য উক্ত 

কার্ ির্ববিণী রপ্রিণ ও রফিি প্রার্প্তি ব্যবস্থা িহণ; 

৪.৭.৪ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূহ অবগর্িি জন্য মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি এবাং বাস্তবায়বনি জন্য 

সাংর্িষ্ট মিী/প্রর্িমিী ও সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাবগি সর্িবগবণি র্নকর্ রপ্রিণ; 

৪.৭.৫ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন অিগর্ি র্বষবয় সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগ 

রর্বক মার্সক প্রর্িববদন সাংিহ, পর্ িাবলািনা এবাং সঙ্কলন; 

৪.৭.৬ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন ত্বিার্ন্বি কিাি জন্য সাংর্িষ্ট মিণালয়/ 

র্বভাগসমূবহি সবে রর্াগাবর্াগ িক্ষা এবাং প্রবয়াজবন পিামশ ি প্রদান; 

৪.৭.৭ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন অিগর্িি বত্রমার্সক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও 

মর্িসভাবক অবর্হিকিণ; 

৪.৭.৮ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্ত-সাংর্িষ্ট নর্র্পবত্রি রগাপনীয়িা এবাং র্নিাপিা র্নর্িিকিণ; 

৪.৭.৯ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন অিগর্ি পর্ িাবলািনাি জন্য আন্তিঃমিণালয় সভাি 

আবয়াজন ও সার্ির্বক সহায়িা প্রদান। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি র্িনটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

 (ক)  মর্িসভা-ববঠক শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); 

(খ)  মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); এবাং 

 (গ)  মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি)।  

৪.৮  র্িবপার্ ি ও রিকর্ ি অর্ধশাখা 

র্িবপার্ ি ও রিকর্ ি অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল সাংবক্ষবপ র্নম্নরূপ: 

৪.৮.১ গণপ্রজািিী বাাংলাবদবশি সাংর্বধাবনি ৭৩(২) অনুবচ্ছদ এবাং Rules of Business, 1996-

এি rule 16(vi) রমািাববক প্রবিযক সাধািণ র্নব িািবনি পি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম 

অর্ধববশবনি সূিনায় এবাং প্রবিযক বছি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্ধববশবনি সূিনায় মহামান্য 

িাষ্ট্রপর্ি কর্তিক প্রবদয় ভাষবণি খসড়া প্রণয়ন, মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন ও চূড়ান্তকিণ এবাং 

বাাংলা ও ইাংবির্জ ভাষায় মুদ্র্ণ; 

৪.৮.২ Rules of Business, 1996-এি rule 25(1) অনুসিবণ মিণালয়/র্বভাগসমূবহি মার্সক 

কার্ িাবর্লি প্রর্িববদন সাংিহ, সঙ্কলন ও মর্িসভাবক অবর্হিকিণ; 

৪.৮.৩ Rules of Business, 1996-এি rule 25(3) অনুসিবণ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগসমূবহি 

অর্ ি-বছির্ভর্িক কার্ িাবর্লি প্রর্িববদন সাংিহ, সঙ্কলন, মর্িসভাি আবলািনাি জন্য মর্িসভা-

ববঠবক উপস্থাপন এবাং প্রকাশনা; 

৪.৮.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মার্সক কার্ িাবর্লি প্রর্িববদন প্রণয়ন ও মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

ওবয়বসাইবর্ সাংিক্ষণ; 
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৪.৮.৫    মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও ওবয়বসাইবর্ সাংিক্ষণ; 

৪.৮.৬  মর্িপর্িষদ র্বভাগ এবাং এি আওিাধীন প্রর্িষ্ঠাবনি জনবল র্বষয়ক বত্রমার্সক প্রর্িববদন 

জনপ্রশাসন মিণালয় এবাং পর্িসাংখ্যান ব্যযবিাবি রপ্রিণ; 

৪.৮.৭   মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল/অর্জিি সাফবল্যি প্রর্িববদন 

িার্হদা রমািাববক র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগ রপ্রিণ; 

৪.৮.৮ মর্িসভা-ববঠবকি র্বজ্ঞর্প্ত, সািসাংবক্ষপ ও কার্ ির্ববিণী বই আকাবি বাঁধাইকিণ ও সাংিক্ষণ;  

৪.৮.৯ সমিপুস্তক, খসড়া বাাংলাবদশ প্রর্িিক্ষা অধ্যাবদশ ও খসড়া বাাংলাবদশ প্রর্িিক্ষা র্বর্ধ 

সাংিক্ষণ ও র্বিিণ এবাং অর্ভিক্ষকগবণি র্নকর্ রর্বক র্নিাপদ রহফাজবিি প্রিযয়নপত্র 

সাংিহ ও সাংিক্ষণ;  

৪.৮.১০  সমিপুস্তক হালনাগাদকিণ; এবাং 

৪.৮.১১ ২৫ বছি ঊববিি ঐর্িহার্সক দর্লল এবাং মর্িসভা-ববঠবকি সািসাংবক্ষপ ও কার্ ির্ববিণী 

জািীয় আকিাইভস্ কর্তিপবক্ষি র্নকর্ হস্তান্তি। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

 (ক)   র্িবপার্ ি শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); এবাং 

 (খ)    রিকর্ ি শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি)। 

৪.৯ প্রশাসন অর্ধশাখা 

প্রশাসন অর্ধশাখাি  কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ:  

৪.৯.১ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সকল স্তবিি কম িকিিাবদি পদায়ন এবাং কম িিািীবদি র্নবয়াগ, বদর্ল, 

পবদান্নর্ি, স্থায়ীকিণ, রজযষ্ঠিা-র্নধ িািণ ও পদসৃজন; 

৪.৯.২  কম িকিিা/কম িিািীবদি ছুটি, রপনশন, র্বভাগীয় মামলা ইিযার্দ প্রশাসর্নক র্বষয় প্রর্ক্রয়াকিণ; 

৪.৯.৩  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সকল প্রকাি মবনাহািী দ্র্ব্য, আসবাবপত্র, র্িপার্ি, কর্ম্পউর্াি, 

রর্র্লবফান, র্ানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠাবমাগি সুর্বধার্দসহ কম িকিিা/কম িিািীবদি 

লর্জর্েক সাবপার্ ি প্রদান; 

৪.৯.৪  পার্ক্ষক ও মার্সক র্বভাগীয় সমন্বয় সভাি র্াবিীয় কার্ ি সম্পাদন এবাং র্বর্ভন্ন 

রসর্মনাি/সভা/সবম্মলন/উৎসব আবয়াজন ও আপ্যায়বনি ব্যবস্থাকিণ; 

৪.৯.৫  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িবণ্টন; 

৪.৯.৬ পর্িকল্পনা কর্মশবনি সদস্যসহ মিণালয়/র্বভাগসমূবহি র্সর্নয়ি সর্িব/সর্িব/ভািপ্রাপ্ত সর্িবগবণি 

বাাংলাবদশস্থ র্বর্ভন্ন র্ববদর্শ দূিাবাস/র্মশন/আন্তজিার্িক সাংস্থা কর্তিক আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন 

রর্াগদাবনি জন্য সম্মর্ি  প্রদান; 

৪.৯.৭ কম িকিিাবদি রদবশ/র্ববদবশ র্বর্ভন্ন ওয়াকশপ, সভা, রসর্মনাি ও প্রর্শক্ষণ রকাবস ি মবনানয়ন 

এবাং কম িকিিা/কম িিািীগবণি জন্য ইন-হাউজ প্রর্শক্ষবণি ব্যবস্থা িহণ; 
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৪.৯.৮ আন্তজিার্িক পুিস্কাি/পদক/রখিাব িহবণি জন্য বাাংলাবদর্শ নাগর্িকবদি অনুবমাদন প্রদান 

এবাং আন্তজিার্িক পুিস্কাবিি মবনানয়ন প্রদান; 

৪.৯.৯   স্বাধীনিা পুিস্কাি প্রদান সাংক্রান্ত কার্ িক্রম; 

৪.৯.১০  ১৫ আগে জািীয় রশাক র্দবস পালন সাংক্রান্ত কার্ িক্রম; 

৪.৯.১১  ‘রিাশাখানা (রমইর্ন্টন্যান্স এে এর্র্মর্নবেশন) রুলস, ১৯৭৪’-এি আবলাবক িাষ্ট্রীয় 

রিাশাখানাি ব্যবস্থাপনা ও িদাির্ক; 

৪.৯.১২  জািীয় সাংসদ র্বষয়ক কার্ িার্দ; 

৪.৯.১৩  সর্িবালবয় প্রবববশি সুর্বধা-বর্ঞ্চি নাগর্িকবদি র্বর্ভন্ন মিণালবয় প্রর্িকািপ্রার্প্তি সুবর্াগ 

সৃর্ষ্টি লবক্ষয রকন্দ্রীয় পত্র িহণ ও অর্ভবর্াগ শাখাি মাধ্যবম অর্ভবর্াগ/আববদনপত্র িহণ ও 

সাংর্িষ্ট মিণালবয় প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহবণি জন্য রপ্রিণ; 

৪.৯.১৪  সকল মিণালয়/র্বভাবগি পবক্ষ সর্িবালবয়ি বাইবি রর্বক আগি পত্রসমূহ িহণ ও 

মিণালয়/র্বভাগসমূবহ প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহবণি জন্য র্বিিণ;  

৪.৯.১৫  মর্িপর্িষদ র্বভাবগ রপ্রর্িি পত্রার্দ িহণ ও র্বিিণ এবাং এ র্বভাগ রর্বক অন্যত্র পত্রসমূহ 

র্বর্ল-বণ্টন সাংক্রান্ত কাজ; 

৪.৯.১৬ িাষ্ট্রীয় রিাশাখানায় জমাকৃি র্বর্ভন্ন উপহািসামিী সাংিক্ষণ, মূল্যায়ন, রের্ণর্বন্যাসকিণ, 

র্নলাবম র্বর্ক্র ও র্হসাব সাংিক্ষণ; 

৪.৯.১৭  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সমন্বয়সভা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; 

৪.৯.১৮   মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অবর্ণ্টি র্বষয়ার্দ; 

৪.৯.১৯  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্বর্ধ/নীর্িমালা/গুরুত্বপূণ ি প্রজ্ঞাপন/সাকুিলািসমূবহি সঙ্কলন প্রকাশনা; 

৪.৯.২০ সর্িবালবয়ি পর্িদশ িন সাংক্রান্ত র্বর্বধ আবদশ, প্রজ্ঞাপন, রর্াগাবর্াগপত্র ইিযার্দ সাংিক্ষণ ও 

 িাি ওপি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহণ; এবাং 

৪.৯.২১   মর্িপর্িষদ র্বভাবগ কম িিি কম িিািীবদি বাসা-বিাে সাংক্রান্ত কার্ িক্রম।  

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি ছয়টি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

(ক) সাংস্থাপন শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); 

(খ) প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা; 

(গ) সাধািণ রসবা শাখা; 

( ) রগাপনীয় ও রিাশাখানা শাখা; 

(ঙ) সাধািণ শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); এবাং 

(ি) রকন্দ্রীয় পত্র িহণ ও অর্ভবর্াগ শাখা।  

৪.১০ র্বর্ধ  ও রসবা অর্ধশাখা 

র্বর্ধ ও রসবা অর্ধশাখাি  কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.১০.১ মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি, মাননীয় প্রধানমিী, মিী, প্রর্িমিী এবাং উপ-মর্িগবণি শপর্-িহণ অনুষ্ঠান 

সাংক্রান্ত র্াবিীয় কাজ;  
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৪.১০.২   মাননীয় প্রধানমিী, মিী, প্রর্িমিী এবাং উপ-মর্িগবণি র্নবয়াগপত্র, দার্য়ত্বভাি িহণ, দপ্তি-

বণ্টন, দপ্তি-পুনব িণ্টন এবাং পদিযাগ সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল এবাং এিৎসাংক্রান্ত রগবজর্ র্বজ্ঞর্প্ত মুদ্র্ণ 

ও র্বিিণ;  

৪.১০.৩ মিী/প্রর্িমিী/উপ-মিীি পদমর্ িাদা প্রদান সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; 

৪.১০.৪ মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি ও মাননীয় প্রধানমিীি র্ববদশ সফি উপলবক্ষ র্বমানবেবি আমর্িি 

অর্ির্র্ববগ িি িার্লকা প্রণয়ন, আমিণপত্র মুদ্র্ণ এবাং সাংর্িষ্ট সকবলি মবধ্য র্বিিণ; 

৪.১০.৫ প্রধান র্বিািপর্িি শপর্ িহণ অনুষ্ঠান পর্িিালনা;  

৪.১০.৬ প্রধান র্নব িািন কর্মশনাি ও র্নব িািন কর্মশনািগবণি র্নবয়াগ, পদিযাগ, অপসািণ ও  

শপর্-অনুষ্ঠান সাংক্রান্ত িাষ্ট্রপর্িি সাাংর্বধার্নক কাবজ সহায়িা কিা; 

৪.১০.৭   মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি, মাননীয় প্রধানমিী ও অন্যান্য মিীি পার্িবিার্ষক ও প্রার্ধকাি সাংক্রান্ত 

আইন এবাং জািীয় পিাকা র্বর্ধ, জািীয় সেীি র্বর্ধ, জািীয় প্রিীক র্বর্ধ, Warrant of 

Precedence, Rules of Business, Allocation of Business among the different 

Ministries and Divisions, Instructions Regarding Personal Standard of the 

President, Instructions Regarding Personal Standard of the Prime Minister 

ইিযার্দ প্রণয়ন, সাংবশাধন ও ব্যাখ্যা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; 

৪.১০.৮ িাষ্ট্রপর্ি, প্রধানমিী, মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি প্রবর্াকল সাংক্রান্ত র্নবদ িশাবর্ল; 

৪.১০.৯ মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি রবিন, ভ্রমণ-ভািা, মহা ি-ভািা, বার্ড়ভাড়া-ভািা, র্ির্কৎসা-

ভািা, ব্যয়র্নয়ামক-ভািা, আসবাবপত্র সিবিাহ, রপৌিকি, ওয়াসা, র্বদুযৎ, গ্যাস ও জ্বালার্ন, 

বার্ড় রমিামি, মর্িসভা-ববঠবকি আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐর্চ্ছক মঞ্জুর্ি ইিযার্দ র্বষবয় বাবজর্ ও 

সাংবশার্ধি বাবজর্ প্রণয়ন; 

৪.১০.১০ মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি পার্িবিার্ষক ও প্রার্ধকাি আইন অনুর্ায়ী র্বর্ভন্ন খাবিি জন্য 

প্রর্ি বছি আর্র্ িক বাবজবর্ি প্রস্তাব প্রণয়ন; 

৪.১০.১১ জািীয় সাংসবদি কার্ ি সুষ্ঠুভাবব পর্িিালনাি জন্য মর্িসভাি সদস্যবৃবেি মবধ্য 

মিণালয়/র্বভাগসমূবহি সাংসদ সম্পকীয় কার্ িবণ্টন এবাং সাংসদ িলাকালীন রকান মিী অর্বা 

প্রর্িমিী রদবশি বাইবি অবস্থান কিবল অর্বা সাংসবদ অনুপর্স্থি র্াকবল িাঁি পর্িববিি অন্য 

রকান মিী/প্রর্িমিী/উপ-মিীবক িাঁি মিণালয়/র্বভাবগি  সাংসদ সম্পকীয় দার্য়ত্ব-অপ িণ; 

৪.১০.১২ র্বমানবেবিি র্ভর্ভআইর্প ও র্ভআইর্প লাউি ব্যবহাবিি র্নবদ িশনা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; এবাং 

৪.১০.১৩ Official  Dress Code/National Dress Code সাংক্রান্ত র্নবদ িশাবর্ল। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি র্িনটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

(ক) র্বর্ধ শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি);  

(খ) সিকাি গঠন ও িাষ্ট্রািাি শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); এবাং 

(গ) মর্িবসবা শাখা। 
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৪.১১ পর্িকল্পনা ও বাবজর্ অর্ধশাখা  

পর্িকল্পনা ও বাবজর্ অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.১১.১  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বাবজর্-সাংর্িষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দী িবময়ার্দ নীর্ি এবাং পর্িকল্পনা/কম ি-

পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকিণ; 

৪.১১.২    মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বাবজর্ কাঠাবমা প্রণয়ন ও হালনাগাদকিণ; 

৪.১১.৩   মর্িপর্িষদ র্বভাবগি িাজস্ব আবয়ি লক্ষযমাত্রা এবাং ব্যয়সীমা র্নধ িািণ; 

৪.১১.৪   মর্িপর্িষদ র্বভাবগি িাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যবয়ি প্রাক্কলন ও প্রবক্ষপণ প্রস্তুি ও 

র্ার্া এর্ি; 

৪.১১.৫  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি িাজস্ব বাবজর্ রর্বক অর্ িায়নকৃি উন্নয়ন কম িসূর্িি প্রস্তাব 

প্রণয়ন/পর্ িাবলািনা ও অনুবমাদবনি জন্য বাবজর্ ব্যবস্থাপনা কর্মটিি সভায় উপস্থাপন; 

৪.১১.৬  আগাম সাংিহ পর্িকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 
জন্য বাবজর্ বাস্তবায়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন; 

৪.১১.৭   িাজস্ব-আহিণ ও অর্ িছাড়সহ বাবজবর্ বিােকৃি সম্পবদি ব্যবহাি সম্পর্কিি িথ্যার্দ সাংিহ, 

র্ববিষণ এবাং এ সাংক্রান্ত প্রর্িববদন প্রণয়ন; 

৪.১১.৮  প্রশাসর্নক সাংস্কাি ও বাস্তবায়ন (পর্িকল্পনা/উন্নয়ন) অনুর্বভাবগি সবে সমন্ববয়ি মাধ্যবম 

মার্সক র্ভর্িবি বাবজবর্ র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রাি র্বপিীবি িাজস্ব-আহিবণি অিগর্ি এবাং 

অর্ধদপ্তি/সাংস্থাওয়ার্ি সকল কার্ িক্রম/প্রকল্প/কম িসূর্িি বাস্তবায়ন (financial and non-

financial) অিগর্ি পর্ িাবলািনা; 

৪.১১.৯  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রধান কম িকৃর্ি র্নবদ িশক এবাং ফলাফল র্নবদ িশক সাংক্রান্ত লক্ষযমাত্রাি 

র্বপিীবি প্রকৃি অজিনসহ বাবজর্ বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ; 

৪.১১.১০ অর্ ি র্বভাগ কর্তিক প্রণীি র্নবদ িশনা এবাং ছক অনুর্ায়ী বাবজর্ বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রর্িববদন 

প্রণয়ন; 

৪.১১.১১ পুনিঃউপবর্াজনসহ মর্িপর্িষদ র্বভাগবক প্রদি আর্র্ িক ক্ষমিাি র্র্ার্র্ ব্যবহাি 

র্নর্িিকিণ; 

৪.১১.১২  অর্ির্িক্ত বিাবেি প্রস্তাব (প্রবয়াজন হবল) পিীক্ষাপূব িক অর্ ি র্বভাবগ রপ্রিণ;  

৪.১১.১৩  অর্ ি বিাে ও ব্যবহাি সাংক্রান্ত িথ্যার্দ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ওবয়বসাইবর্ র্নয়র্মি প্রকাশ;  

৪.১১.১৪ র্বভাগীয় র্হসাববি (Departmental Accounts) সবে প্রধান র্হসাবিক্ষণ কম িকিিাি 

কার্ িালবয়ি র্হসাববি সমন্বয় সাধন; 

৪.১১.১৫ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বার্ষ িক উপবর্াজন র্হসাব প্রণয়ন এবাং র্নিীক্ষা প্রিযয়বনি জন্য মহা 

র্হসাব-র্নিীক্ষক ও র্নয়িবকি কার্ িালবয় রপ্রিণ; 

৪.১১.১৬ সিকার্ি র্হসাব কর্মটি (PAC) এবাং অন্যান্য সাংসদীয় স্থায়ী কর্মটিি জন্য বাবজর্ ও আর্র্ িক 

র্বষবয় প্রর্িববদন প্রস্তুিকিণ; 
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৪.১১.১৭ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অভযন্তিীণ ও র্বর্ধবদ্ধ র্নিীক্ষা-প্রর্িববদন পর্ িাবলািনা, র্নিীক্ষা-

আপর্িসমূহ র্নষ্পর্িি লবক্ষয র্র্ার্র্ ব্যবস্থা িহণ এবাং প্রবর্াজয রক্ষবত্র দায়ী ব্যর্ক্তবদি 

র্বরুবদ্ধ প্রশাসর্নক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা িহবণি র্বষবয় সমন্বয়সাধন; 

৪.১১.১৮ বাবজর্ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন র্বষবয় অর্ ি র্বভাগ, পর্িকল্পনা কর্মশন, অর্ িননর্িক 

সম্পকি র্বভাগ এবাং বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি সবে সমন্বয় িক্ষা কিা; 

৪.১১.১৯ বাবজর্ ব্যবস্থাপনা কর্মটি, বাবজর্ ওয়ার্কিাং গ্রুপ এবাং বাবজর্ ব্যবস্থাপনা কর্মটিি  

উপ-কর্মটিবক সার্ির্বক সহায়িা প্রদান এবাং বাবজর্ ব্যবস্থাপনা কর্মটিি সভাি কার্ ির্ববিণী 

অর্ ি র্বভাগ ও পর্িকল্পনা কর্মশবন রপ্রিণ র্নর্িিকিণ; 

৪.১১.২০ আর্র্ িক ব্যবস্থাপনাি সাংস্কাি/উন্নয়ন এবাং বাবজর্ ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত সকল র্বষবয় 

সমন্বয়সাধন; 

৪.১১.২১  বাবজর্  প্রণয়ন. বাস্তবায়ন ও পর্িবীক্ষণ এবাং প্রধান কম িকৃর্ি র্নবদ িশক ও ফলাফল র্নবদ িশক 

সাংক্রান্ত িথ্য ও উপাি সাংিহ, সাংিক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপনাি লবক্ষয Management 

Information System (MIS) স্থাপন এবাং পর্িিালনা/ব্যবস্থাপনা;  

৪.১১.২২ আর্র্ িক ব্যবস্থাপনাি সাংস্কাি/উন্নয়ন এবাং বাবজর্ ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত সকল র্বষবয় 

সমন্বয়সাধন;  

৪.১১.২৩  আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয় প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহণ;  

৪.১১.২৪ কম িকিিা ও কম িিািীবদি মার্সক রবিন, ববকয়া রবিন, ভ্রমণ-ভািা, অর্ির্িক্ত দার্য়ত্ব-ভািা, 

র্িির্ববনাদন ভািা, উৎসব ভািা, ভর্বষ্য িহর্বল অর্িম, গৃহর্নম িাণ-অর্িম, রমার্িসাইবকল-

অর্িম, রমার্িগাড়ী-অর্িম, কর্ম্পউর্াি-অর্িম, আনুষর্েক ব্যয় ইিযার্দি র্বল বির্ি কবি 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রধান র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা (র্স.এ.ও)-এি কার্ িালবয় রপ্রিণ;  

৪.১১.২৫  র্াবিীয় র্ববলি র্াকা আহিণ এবাং এিদসাংক্রান্ত সকল ব্যবয়ািি র্হসাব ও রিকর্ ি সাংিক্ষণ;  

৪.১১.২৬  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি আয়ন -ব্যয়ন কম িকিিা র্হসাবব দার্য়ত্ব পালন; 

৪.১১.২৭  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি রকার্ নম্বি ৩-০৪০১-০০০১-এি র্বপিীবি বাবজর্ প্রণয়ন এবাং বাবজর্ 

আবলািনা সভায় অাংশিহণপূব িক বাবজর্-বিাে র্নর্িিকিণ; এবাং 

৪.১১.২৮ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বাবজর্ ও ব্যবয়ি র্হসাব সাংক্রান্ত অর্র্র্ ও র্বর্বধ অর্র্র্ আপর্ি 

র্নষ্পর্িকিণ। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

(ক)  পর্িকল্পনা ও বাবজর্ শাখা; এবাং 

(খ)   র্হসাব শাখা। 

৪.১২ রজলা ও মাঠপ্রশাসন অর্ধশাখা 

রজলা ও মাঠপ্রশাসন অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ:  

৪.১২.১ রজলা প্রশাসক/উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাবিি র্ফর্র্লে প্রস্তুিকিণ এবাং এিৎসাংক্রান্ত 

নীর্িমালা প্রণয়ন/সাংবশাধন সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 
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৪.১২.২   র্বভাগ, রজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় প্রশাসবন র্নবয়ার্জি কম িকিিাবদি প্রর্শক্ষবণ রর্াগদাবনি 

অনুমর্ি এবাং র্বভাগীয় কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসকগবণি ছুটি মঞ্জুি ও কম িস্থল িযাবগি 

অনুমর্ি প্রদান সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 

৪.১২.৩ র্বভাগীয় কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসবকি কার্ িালবয়ি সাাংগঠর্নক কাঠাবমা সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 

৪.১২.৪ রজলা ও উপবজলা পর্ িাবয়ি অর্ফসসমূহ পর্িদশ িন এবাং পর্িদশ িন প্রর্িববদবনি র্ভর্িবি 

ব্যবস্থা িহণ; 

৪.১২.৫ র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি সবে মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব মার্সক সভা অনুষ্ঠান; 

৪.১২.৬ রজলা প্রশাসক সবম্মলন সম্পর্কিি কার্ িার্দ সম্পাদন;  

৪.১২.৭ র্বভাগীয় কর্মশনাবিি কার্ িালয় এবাং রজলা প্রশাসবকি কার্ িালয়-এি সবে র্ভর্র্ও 

কনফাবির্ন্সাং সাংক্রান্ত কার্ িার্দ;   

৪.১২.৮ রজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় অন-য-জব রট্রর্নাং, ইন-হাউজ রট্রর্নাং, রসর্মনাি/ওয়াকিশপ 

আবয়াজন বা পর্িিালনা সম্পর্কিি কার্ িাবর্ল;  

৪.১২.৯ মাঠপর্ িাবয় কম িিি র্বর্সএস (প্রশাসন) কযার্াবিি কম িকিিাবদি র্বরুবদ্ধ আনীি অর্ভবর্াগসমূহ 

িদন্তপূব িক র্নষ্পর্ি কিা এবাং র্বভাগীয় মামলা রুজুি জন্য সম্মর্ি প্রদান; 

৪.১২.১০ র্বভাগীয় কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসকগবণি র্নকর্ রর্বক প্রাপ্ত পার্ক্ষক রগাপনীয় প্রর্িববদন 

পর্ িাবলািনা কবি উক্ত প্রর্িববদনসমূবহি র্ভর্িবি সািসাংবক্ষপ প্রস্তুি ,মাননীয় প্রধানমিীি 

র্নকর্ উপস্থাপন এবাং িাঁি র্নবদ িবশি আবলাবক প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহণ;      

৪.১২.১১ রদবশি আইন-শৃঙ্খলা এবাং মাঠপর্ িাবয় প্রশাসর্নক কম িকাে পর্িিালনায় উদূ্ভি র্বর্ভন্ন 

সমস্যাি র্বষবয় র্সদ্ধান্ত িহবণি জন্য জািীয় পর্ িাবয় র্বভাগীয় কর্মশনািবদি সভা/সবম্মলন 

অনুষ্ঠান; 

৪.১২.১২ মাঠপর্ িাবয় প্রাকৃর্িক দুবর্ িাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্ িক্রবমি সমন্বয়সাধন; 

৪.১২.১৩ পাবর্লক পিীক্ষা সাংক্রান্ত কার্ িক্রম সমন্বয়;  

৪.১২.১৪  র্নব িািন কর্মশবনি অনুবিাবধ র্নব িািন পর্িিালনা সাংক্রান্ত সকল প্রকাি পর্িপত্র জার্িকিণ ও  

প্রাসর্েক কার্ িাবর্ল;  

৪.১২.১৫   র্বভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কর্মটিি সভা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; 

৪.১২.১৬   রজলা উন্নয়ন সমন্বয় কর্মটিি সভা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; 

৪.১২.১৭  র্বভাগীয় কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসকগবণি অর্ িাৎ মাঠপ্রশাসবনি সবে র্বর্ভন্ন মিণালয়/                        

র্বভাবগি সাংবর্াগ স্থাপন; 

৪.১২.১৮   মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কিণীয় পাব িিয িট্টিাম সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল;  

৪.১২.১৯   জর্ম-হস্তান্তি দর্লবলি েযাবম্প শুল্ক ফাঁর্ক রদওয়া সাংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্ িাবলািনা ও 

পর্িবীক্ষণ;  

৪.১২.২০  আদালি পর্িদশ িন ব্যিীি কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসকবদি অন্য সকল দপ্তি/প্রর্িষ্ঠান/ 

র্ানা/কািাগাি প্রভৃর্ি পর্িদশ িন/দশ িন প্রর্িববদন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;  

 

 

 

 

১৫ 



 

৪.১২.২১  রজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় সামার্জক উদু্বদ্ধকিবণি লবক্ষয মর্িপর্িষদ র্বভাবগ রপ্রর্িি 

সিকাবিি অিার্ধকািমূলক কম িসূর্ি সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল;  

৪.১২.২২  মাঠপর্ িাবয়ি কার্ িালয়সমূবহ মর্হলা কম িকিিা/কম িিািীবদি র্নিাপিা র্নর্িিকিণ, কাবজি 

পর্িববশ উন্নয়ন এবাং িাবদি র্বরুবদ্ধ রর্ৌন হয়িার্ন প্রর্িবিাধ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম; 

৪.১২.২৩ সর্িবালয় ব্যিীি সিকার্ি অর্ধদপ্তি/সাংস্থাি সাংগঠন, কম িকিিা-কম িিািী প্রশাসন, পর্িদশ িন, 

ভ্রমণ এবাং এিৎসাংক্রান্ত র্বর্বধ আবদশ, প্রজ্ঞাপন, রর্াগাবর্াগপত্র ইিযার্দ সাংিক্ষণ ও িাি 

ওপি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহণ; 

৪.১২.২৪ জািীয় ও আন্তজিার্িক র্দবসসমূহ এবাং র্বর্ভন্ন প্রকাি র্ববশষ কম িসূর্ি উদ র্াপবনি জন্য সাংর্িষ্ট 

মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক গৃহীি কম িসূর্ি মাঠপর্ িাবয় বাস্তবায়বনি র্বষবয় প্রবয়াজনীয় র্নবদ িশনা 

প্রদান;  

৪.১২.২৫ মন্ত্রণালয়/জেভাগ কর্তমক জেভাগ, বিলা ও উপজিলা প্রশাসজির কম মকর্মাগণজক জেজভন্ন কজমটিজর্ 

অন্তর্ভ মক্তকরজণর বক্ষজে মজন্ত্রপজরষদ জেভাজগর সম্মজর্ প্রদাি; 

৪.১২.২৬ সরকাজর দপ্তজর গণশুিাজি সম্পজকমর্ কার্ মক্রম সমন্বয়; এেং 

৪.১২.২৭ বর্ৌথ সীমান্ত সজম্মলি ও সীমান্ত-হাট সংক্রান্ত কার্ মাজদ।  

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি িািটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়: 

(ক)    মাঠপ্রশাসন সাংস্থাপন শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি);  

(খ)     মাঠপ্রশাসন সমন্বয় শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); 

(গ)     মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি); এবাং 

( )     মাঠপ্রশাসন সাংবর্াগ  শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি)। 

৪.১৩ রজলা ম্যার্জবের্স অর্ধশাখা 

 রজলা ম্যার্জবের্স অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

৪.১৩.১ রজলা ম্যার্জবের্স র্বষয়ক নীর্িমালা, র্নবদ িশাবর্ল, পর্িপত্র ও সাধািণ রর্াগাবর্াগ এবাং 

র্নব িাহী  ম্যার্জবের্গবণি ক্ষমিা অপ িণ/প্রিযাহাি সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ;  

৪.১৩.২  রজলা ম্যার্জবের্স সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন আইন প্রণয়ন এবাং সাংবশাধন সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 

৪.১৩.৩  দুনীর্ি দমন কর্মশন সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; 

৪.১৩.৪ রজলা ম্যার্জবের্/র্নব িাহী ম্যার্জবের্গবণি র্বিািকার্ ি পর্ িাবলািনা, মূল্যায়ন এবাং র্নব িাহী 

ম্যার্জবের্গবণি রকার্ িসমূবহি পর্িদশ িন প্রর্িববদন পর্ িাবলািনা ও পর্িবীক্ষণ;  

৪.১৩.৫  রজলাি মার্সক আইন-শৃঙ্খলা সভাি কার্ ির্ববিণী পর্ িাবলািনা ও অনুবিী কার্ িক্রম িহণ; 
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৪.১৩.৬  রমাবাইল রকার্ ি সাংক্রান্ত কার্ িার্দ পর্ িাবলািনা; 

৪.১৩.৭  মহানগি, রজলা, উপবজলা ও ইউর্নয়ন আইন-শৃঙ্খলা কর্মটি সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল;  

৪.১৩.৮  সাং টিি গুরুিি অপিাবধি ওপি গৃহীি ব্যবস্থা এবাং িবদাদূ্ভি মামলাি অিগর্ি সম্পবকি 

মাঠপ্রশাসবনি র্নকর্ রর্বক হালনাগাদ িথ্য সাংিহ;  

৪.১৩.৯  আইন-শৃঙ্খলা ও জািীয় র্নিাপিা সাংক্রান্ত সাধািণ ও রগাপনীয় প্রর্িববদনসমূহ সাংিক্ষণ এবাং 

এিৎসাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল।  

৪.১৩.১০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি দৃর্ষ্ট আকষ িণবর্াগ্য র্ববশষ ক্ষমিা আইন, শুল্ক আইন ও অন্যান্য মাইনি 

অযাবেি আওিাধীন র্বষয়সমূহ; এবাং 

৪.১৩.১১  িাঞ্চল্যকি মামলাি অিগর্িি জন্য গঠিি রজলা কর্মটিি কার্ িক্রম পর্িবীক্ষণ ও পর্ িাবলািনা। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়:  

(ক)  রজলা ম্যার্জবের্স নীর্ি শাখা; এবাং 

(খ)  রজলা ম্যার্জবের্স পর্িবীক্ষণ শাখা (সামর্য়কভাবব অর্ধশাখায় উন্নীি)। 

৪.১৪ কর্মটি ও অর্ িননর্িক অর্ধশাখা 

কর্মটি ও অর্ িননর্িক অর্ধশাখাি কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

 ৪.১৪.১ র্বর্ভন্ন জািীয় কর্মটি, মর্িসভা কর্মটি, সর্িব কর্মটি, র্নব িাহী কর্মটি ও র্ববশষ কর্মটি গঠন, 

পুনগ িঠন ও সাংবশাধন সাংক্রান্ত কার্ িক্রম; এবাং 

৪.১৪.২ র্নম্নবর্ণ িি কর্মটিসমূহবক সার্ির্বক সহায়িা প্রদান:  

 সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি; 

 অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি; 

 জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি; এবাং  

 আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক িাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি। 

উর্ের্খি কার্ িাবর্ল র্নম্নবর্ণ িি দুইটি শাখাি মাধ্যবম সম্পাদন কিা হয়:  

(ক) কর্মটি র্বষয়ক শাখা; এবাং 

(খ)  ক্রয় ও অর্ িননর্িক শাখা। 

৫.০ ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি অনুর্ষ্ঠি গুরুত্বপূণ ি ববঠকসমূহ  

৫.১ মর্িসভা-ববঠক  

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি (২০১৪-১৫) রমার্ ৪৬টি মর্িসভা-ববঠক অনুর্ষ্ঠি হয়।  
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৫.১.১ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি মর্িসভা-ববঠবক রমার্ ২৮২টি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়; এি মবধ্য ২০৪টি র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি হয় এবাং ৭৮টি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আবছ। গি র্িন অর্ ি-বছবি অনুর্ষ্ঠি মর্িসভা-ববঠক, 

গৃহীি র্সদ্ধান্ত এবাং র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত একটি র্িত্র র্নবম্ন রদওয়া হল:  

অর্ িবছ                      অর্ ি-বছি 

    র্ব        র্বষয়সমূহ   

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ মন্তব্য 

মর্িসভা-ববঠক ৫২টি ৪১টি ৪৬টি ৩০ জুন ২০১৫ 

পর্ িন্ত বাস্তবার্য়ি 
গৃহীি র্সদ্ধান্ত ৩০৬টি ২৪৩টি ২৮২টি 

বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধান্ত 

(বাস্তবায়বনি হাি) 

২৪৩টি  

(৭৯.৪১%) 

১৭৮টি 

(৭৩.২৫%) 

২০৪টি 

(৭২.৩৪%) 

৫.২ মর্িসভা কর্মটিসমূবহি ববঠক  

৫.২.১ সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি: প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটিি ৩২টি ববঠক অনুর্ষ্ঠি হয়। ববঠকসমূবহ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি ২৮২টি  প্রস্তাব 

উপস্থাপন কিা হয় এবাং ২৬৩টি প্রস্তাব অনুবমার্দি হয়।  

৫.২.২ অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি: প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি অর্ িননর্িক র্বষয় 

সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি ১৩টি ববঠক অনুর্ষ্ঠি হয়। মর্িসভা কর্মটিি ববঠকসমূবহ ৫৭টি প্রস্তাব 

উপস্থাপন কিা হয় এবাং ৪৭টি প্রস্তাব অনুবমার্দি হয়।  

৫.২.৩ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি: ‘স্বাধীনিা পুিস্কাি’, ‘একুবশ পদক’, ‘র্সর্ভল সার্ভ িস 

পদক’, ‘রবগম রিাবকয়া পদক’ এবাং ‘জািীয় িলর্িত্র পুিস্কাি’ প্রদাবনি লবক্ষয ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি 

জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি পাঁিটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। এ সব সভাি সুপার্িবশি আবলাবক 

র্নম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীি হয়: 

(ক) ২৩ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি 

সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ২৫ মাি ি ২০১৫ িার্িবখ সাি জন সুধীবক ‘স্বাধীনিা পুিস্কাি, ২০১৫’ 

প্রদান কিা হয়। পুিস্কাি প্রাপ্ত সুর্ধবৃে হবচ্ছন স্বাধীনিা ও মুর্ক্তযুবদ্ধ মিহুম কমােযান্ট মার্নক 

রিৌধুিী, শহীদ মামুন মাহমুদ, মিহুম শাহ এ. এম. এস. র্কবর্িয়া; সার্হবিয অধ্যাপক 

আর্নসুজ্জামান; সাংস্কৃর্িবি জনাব আব্দুি িাজ্জাক; গববষণা ও প্রর্শক্ষবণ র্. রমাহাম্মদ রহাবসন 

মেল এবাং সাাংবার্দকিায় প্রয়াি সবন্তাষ গুপ্ত।  

(খ) ২৭ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি 

সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ১৯ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ ১৫ জন সুধীবক ‘একুবশ পদক, ২০১৫’ 

প্রদান কিা হয়। সুর্ধগণ হবচ্ছন ভাষা আবোলবন মিহুম র্পয়ারু সিদাি (মিবণািি); 

র্শল্পকলায় জনাব এস.এ.আব্যল হায়াি, মিহুম আব্দুি িহমান বয়ার্ি (মিবণািি), জনাব 

এ.টি.এম. শামসুজ্জামান; মুর্ক্তযুবদ্ধ অধ্যাপক মর্জবি িহমান রদবদাস; গববষণায় জনাব 

আব্যল কালাম রমাহাম্মদ র্াকার্িয়া; র্শক্ষায় অধ্যাপক র্ািঃ এম.এ.মান্নান, জনাব সনৎ কুমাি 

সাহা; সমাজবসবায়  ণ িা ধািা রিৌধুিী, শ্রীমৎ সিযর্প্রয় মহাবর্ি, অধ্যাপক র্. অরূপ িিন 

রিৌধুিী; র্মর্র্য়ায় জনাব ফর্িদুি রিজা সাগি; ভাষা ও সার্হবিয অধ্যাপক র্দ্ববজন শম িা, জনাব 

মুহম্মদ নূরুল হুদা এবাং সাাংবার্দকিায় জনাব কামাল রলাহানী ।  
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(গ) ২২ জুলাই ২০১৪ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি সভায় 

‘র্সর্ভল সার্ভ িস পদক’ নীর্িমালাি কর্িপয় সাংবশাধনী প্রস্তাবসহ খসড়া নীর্িমালা 

চূড়ান্তকিবণি সুপার্িশ কিা হয়। 

( ) ১২ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি 

সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ০৯ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ অধ্যাপক মমিাজ রবগম এযার্বভাবকর্ 

ও র্মবসস রগালাপ বানুবক ‘রবগম রিাবকয়া পদক, ২০১৪’ প্রদান কিা হয়।  

(ঙ) ০৫ মাি ি ২০১৫ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি 

সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ২৫টি রক্ষবত্র িলর্িবত্র রগৌিববাজ্জ্বল ও অসাধািণ অবদাবনি 

স্বীকৃর্িস্বরূপ মবনানীি র্বর্শষ্ট র্শল্পী ও কলাকুশর্লবৃে এবাং িলর্িত্রবক ‘জািীয় িলর্িত্র 

পুিস্কাি-২০১৩’ প্রদান কিা হয়। 
 

৫.২.৪ মর্িসভা কর্মটিসমূবহি গি র্িন অর্-বছবিি ববঠক:  সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি, 

অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি, জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি, আইন-

শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি এবাং প্রকবল্পি গুরুত্বপূণ ি কম িকিিাবদি বদর্ল সাংক্রান্ত মর্িসভা 

কর্মটিি গি র্িন অর্-বছবিি ববঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিি পর্িসাংখ্যান র্নবম্ন রদওয়া হল: 
 

অর্ িবছ                       অর্ ি-বছি 

      ক      কর্মটিসমূহ   

 

২০১২-১৩ 

ববঠক সাংখ্যা 

        ২০১৩-১৪ 

         ববঠক সাংখ্যা 

       ২০১৪-১৫ 

        ববঠক সাংখ্যা 

১। সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 
২৯টি ৩০টি ৩২টি 

২। অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 
১১টি ১৪টি ১৩টি 

৩। জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 
০৫টি ০৪টি ০৫টি 

৪। আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 
০৩টি ০৬টি ০৫টি 

৫। প্রকবল্পি গুরুত্বপূণ ি 

কম িকিিাবদি বদর্ল সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 

০১টি  

৫.৩  অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি ববঠক ও কার্ িক্রম 

(ক)  জািীয় দুবর্ িাগ ব্যবস্থাপনা কাউর্ন্সল  

মাননীয় প্রধানমিীি সভাপর্িবত্ব ০৬ রম ২০১৫ িার্িবখ জািীয় দুবর্ িাগ ব্যবস্হাপনা কাউর্ন্সবলি সভা 

অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

 

১৯ 



 

(খ) নতুন উপবজলা ও র্ানা স্থাপন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি 

মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব ১০ রম ২০১৫ িার্িবখ নতুন উপবজলা ও র্ানা স্থাপন সাংক্রান্ত সর্িব 

কর্মটিি একটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

(গ)   প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটিি 

রমার্ ২৭টি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উক্ত সভাসমূবহ রমার্ ২০১টি প্রস্তাব উপস্থার্পি হবয় র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

( )   আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক িাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটি 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক িাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সর্িব 

কর্মটিি পাঁিটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। এবি র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি সব িবমার্ ১১টি প্রস্তাব উপস্থাপন কিা 

হয় এবাং ১১টি প্রস্তাবই অনুবমার্দি হয়।   

(ঙ)  সর্িব সভা 

মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি রমার্ র্িনটি সর্িবসভা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

(ি)  মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অিগর্ি পর্ িাবলািনা সাংক্রান্ত আন্তিঃমিণালয় সভা 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধাবন্তি বাস্তবায়ন অিগর্ি পর্ িাবলািনা সম্পর্কিি 

৫৫টি আন্তিঃমিণালয় সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

(ছ)  র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি সবে মার্সক সমন্বয় সভা 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি সবে ১১টি 

মার্সক সমন্বয় সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। এ সকল সভায় র্বভাগীয় কর্মশনািগণবক র্দক্-র্নবদ িশনামূলক 

পিামশ ি প্রদান কিা হয় এবাং জািীয় গুরুত্বপূণ ি র্বর্ভন্ন র্বষবয় রমার্ ৪০৮টি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়।   

(জ) রজলা সদবি রকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত র্াস্কবফাস ি-এি সভা 

প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি রজলা সদবি রকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত র্াস্কবফাস ি কর্মটিি রমার্ র্িনটি 

সভা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

 

( )  রজলা প্রশাসক সবম্মলন  

মাঠপর্ িাবয় কাবজি গর্িশীলিা বৃর্দ্ধ ও প্রবয়াজনীয় সমন্বয় সাধবনি উবেবে মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

উবযাবগ ০৮-১০ জুলাই ২০১৪ রময়াবদ ‘রজলা প্রশাসক সবম্মলন, ২০১৪’ অনুর্ষ্ঠি হয়। জািীয় র্বর্ভন্ন 

গুরুত্বপূণ ি ইসুযবি ও মাঠপর্ িাবয় র্বযমান সমস্যার্দ সমাধানকবল্প এ সবম্মলবন রজলা প্রশাসকগণবক 

প্রবয়াজনীয় পিামশ ি ও র্দক্-র্নবদ িশনা প্রদান কিা হয়। সবম্মলবন র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ সম্পর্কিি 

রমার্ ৪৬৪টি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এি মবধ্য ১৫৮টি স্বল্পবময়ার্দ, ১৩৩টি মধ্যবময়ার্দ এবাং ১৭৩টি 

দী িবময়ার্দ র্সদ্ধান্ত। স্বল্পবময়ার্দ ১৫৮টি র্সদ্ধাবন্তি মবধ্য ১৫৪টি, মধ্যবময়ার্দ ১৩৩টি র্সদ্ধাবন্তি মবধ্য 

১২৮টি এবাং দী িবময়ার্দ ১৭৩টি র্সদ্ধাবন্তি মবধ্য ১৫০টি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি/র্নষ্পর্ি হয়। সব িবমার্ ৪৩২টি 

(৯৩ শিাাংশ) র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি হয়।  

 

 

২০ 



 

(ঞ) জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল বাস্তবায়ন 

িাষ্ট্র ও সমাবজ শুদ্ধািাি এবাং সুশাসন প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষয সিকাি কর্তিক অনুবমার্দি ‘রসানাি বাাংলা গড়াি 

প্রিযয়: জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশল ২০১২’ বাস্তবায়বনি লবক্ষয ৫৯টি মিণালয়/র্বভাগ এবাং র্ির্িি সাংস্থায় 

বনর্িকিা কর্মটি গঠন কিা হয় এবাং শুদ্ধািাি বাস্তবায়বনি লবক্ষয কম ি-পর্িকল্পনা প্রণয়ন কিা হয়। 

বনর্িকিা কর্মটিি রফাকাল পবয়ন্ট এবাং মর্িপর্িষদ র্বভাবগ শুদ্ধািাি বাস্তবায়বনি সবে সাংর্িষ্ট রমার্ 

৭৯ জন কম িকিিাবক র্বর্সএস প্রশাসন একাবর্র্মবি পর্ িায়ক্রবম জানুয়ার্ি-রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ রময়াবদ 

পাঁির্দবনি প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। িাছাড়া, বনর্িকিা কর্মটিি সদস্য এবাং রফাকাল পবয়ন্ট 

কম িকিিাগবণি মধ্য রর্বক সািজন কম িকিিাবক সুশাসন ও দুনীর্ি প্রর্িবিাবধি ওপি জাপাবন সাি 

র্দবনি প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। শুদ্ধািাি রফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিাগবণি অাংশিহবণ শুদ্ধািাি কম ি-

পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুনীর্ি-প্রর্িবিাধ, জনস্বাবর্ ি িথ্য প্রকাশ প্রভৃর্ি র্বষবয় িািটি কম িশালা 

আবয়াজন কিা হয়। শুদ্ধািাি এবাং বনর্িকিা র্বষবয় সবিিনিা বৃর্দ্ধি লবক্ষয গণমাধ্যম, রবসিকার্ি 

সাংস্থা এবাং প্রর্শক্ষণ প্রর্িষ্ঠানসমূবহি প্রর্ির্নর্ধবদি অাংশিহবণ র্িনটি রসর্মনাি/কম িশালা আবয়াজন 

কিা হয়। শুদ্ধািাি প্রর্িষ্ঠায় অিার্ধকাি র্হসাবব র্ির্িি রক্ষত্র ‘খাবয রভজাল প্রর্িবিাধ’ এবাং ‘িথ্য 

অর্ধকাি আইন বাস্তবায়ন রজািদািকিণ’-এি লবক্ষয গঠিি কর্মটিি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। জািীয় শুদ্ধািাি 

রকৌশল বাস্তবায়বনি কাজ ত্বিার্ন্বি কিাি লবক্ষয জাপান ইন্টািন্যাশনাল রকা-অপাবিশন এবজর্ন্স 

(জাইকা)’ি অর্ িায়বন একটি কার্িগর্ি সহায়িা প্রকল্প িহণ কিা হয়। 

 

 )র্( সিকার্ি কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি প্রবিিন  

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি উবযাবগ ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছি রর্বক সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধর্ি প্রবিিন কিা হয়। এটি সুষ্ঠুভাবব বাস্তবায়বনি জন্য মর্িপর্িষদ সর্িববি রনর্তবত্ব একটি জািীয় 

কর্মটি এবাং সর্িব (সমন্বয় ও সাংস্কাি), মর্িপর্িষদ র্বভাবগি রনর্তবত্ব একটি কার্িগর্ি কর্মটি গঠন কিা 

হয়। সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িি আওিায় ৪৮টি মিণালয়/র্বভাবগি সর্িবগণ 

সুর্নর্দ িষ্ট লক্ষযমাত্রা অজিবনি লবক্ষয মর্িপর্িষদ সর্িববি সবে বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষি 

কবিবছন। এ লবক্ষয, এ সকল মিণালয়/র্বভাবগি সাংর্িষ্ট কম িকিিাগণবক বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত 

প্রণয়ন র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত অনুসাবি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত বাাংলায় 

প্রণয়বনি কার্ িক্রম িহণ কিা হয় এবাং এ সাংক্রান্ত একটি সফট ওয়যাি প্রস্তুি কিা হয়। 

৬.০ ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি প্রণীি ও সাংবশার্ধি গুরুত্বপূণ ি আইন ও র্বর্ধ  

৬.১ র্বর্ধ 

(১) ০৩ রসবেম্বি ২০১৪ িার্িবখ Ministry of Communications-এি পর্িববিি Ministry of 

Road Transport and Bridges (সড়ক পর্িবহন ও রসতু মিণালয়) এবাং Roads Division-এি 
পর্িববিি Road Transport and Highways Division (সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ) কিা হয়। 

(২) ১৬ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ Minstry of Power, Energy and Mineral Resourses-এি 

আওিাধীন A. Power Division এবাং ২২ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ Ministry of Cultural 

Affairs এবাং Ministry of Liberation War Affairs-এি কার্ িিার্লকা সাংবশাধন কিা হয়। 
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৭.০  ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল 

৭.১       জািীয় পর্ িাবয় সম্পার্দি এবাং র্বর্ভন্ন সমন্বয়ধমী কার্ িাবর্ল 

(১) ১৫ আগে ২০১৪ িার্িবখ জার্িি র্পিা বেবন্ধু রশখ মুর্জব্যি িহমাবনি ৩৯িম শাহাদি বার্ষ িকীবি 

সািাবদবশ র্র্াবর্াগ্য মর্ িাদায় ‘জািীয় রশাক র্দবস, ২০১৪’ পালনাবর্ ি ধানমর্েি ৩২ নম্বি সড়কস্থ 

বেবন্ধু স্মৃর্ি জাদু ি, বনানী কবিস্থান ও রগাপালগি রজলাি টুর্েপাড়াস্থ জার্িি র্পিাি সমার্ধস্থলসহ 

সকল রজলা এবাং উপবজলায় র্র্ার্র্ কম িসূর্ি িহণ কিা হয়। জািীয় পর্ িায়সহ রজলা ও উপবজলা 

পর্ িাবয় র্র্াবর্াগ্য মর্ িাদায় ‘জািীয় রশাক র্দবস, ২০১৪’ পার্লি হয়। 

(২) স্বাধীনিা পুিস্কাি সাংক্রান্ত নীর্িমালাি আবলাবক র্নজ র্নজ রক্ষবত্র রগৌিববাজ্জ্বল ও কৃর্িত্বপূণ ি 

অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ ২০১৫ সাবল ৭ জন সুধীবক ‘স্বাধীনিা পুিস্কাি, ২০১৫’ প্রদান কিা হয়। 

(৩) ১৯৭১ সাবল বাাংলাবদবশি মুর্ক্তযুবদ্ধ অসামান্য অবদাবনি জন্য ০৭ জুন ২০১৫ িার্িবখ ভািবিি 

প্রাক্তন প্রধানমিী শ্রী অর্ল র্বহািী বাজবপয়ীবক ‘বাাংলাবদশ মুর্ক্তযুদ্ধ সম্মাননা’ প্রদান কিা হয়। 

(৪) ১০ জুন ২০১৪ িার্িবখ সুইজািল্যাবেি রজবনভায় ইন্টািন্যাশনাল রর্র্লকর্মউর্নবকশন ইউর্নয়ন 

কর্তিক প্রধানমিীি কার্ িালবয়ি অযাকবসস-টু-ইনফিবমশন প্রকল্পবক ‘ওয়ার্ল্ি সার্মর্ অন ইনফিবমশন 

রসাসাইটি পুিস্কাি, ২০১৪’-এ ভূর্ষি কিা হয়। িথ্যপ্রযুর্ক্তি সবব িাি ব্যবহাবিি মাধ্যবম জনগবণি 

রদািবগাড়ায় রসবা রপৌৌঁবছ রদওয়া এবাং র্তণমূলপর্ িায় রর্বক উিপর্ িায় পর্ িন্ত অনলাইবন সিকার্ি রসবাসমূহ 

প্রদাবনি সুবর্াগ সৃর্ষ্টি মধ্য র্দবয় মানুবষি জীবনমাবন ইর্িবািক পর্িবিিন আনাি রক্ষবত্র অসামান্য 

অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ বাাংলাবদশ এ পুিস্কাি রপবয়বছ। এ অজিবনি মাধ্যবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি 

ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি হওয়ায় মাননীয় প্রধানমিীবক আন্তর্িক শুবভচ্ছা ও অর্ভনেন জ্ঞাপন কবি ২৩ জুন 

২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন প্রস্তাব ০১ জুলাই ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি 

মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।  

(৫) ০৭ জুলাই ২০১৪ িার্িবখ রহগ-এি পাঁি সদস্যর্বর্শষ্ট সার্লর্শ ট্রাইব্যযনাল বাাংলাবদশ-ভািি 

সমুদ্র্সীমা র্নধ িািণী মামলাি িায় র াষণা কবি। এি ফবল ববোপসাগবি ২০০ নটিকযাল মাইবলি 

একচ্ছত্র অর্ িননর্িক অঞ্চল এবাং ২০০ নটিকযাল মাইবলি বাইবি মহীবসাপান অঞ্চবল বাাংলাবদবশি 

অর্ধকাবিি আইনগি স্বীকৃর্ি র্নর্িি হয় এবাং ভািবিি সবে সুদী ি ৪০ বছবিি র্ববিাবধি শার্ন্তপূণ ি 

অবসান  বর্। বাাংলাবদশ ও ভািবিি মবধ্য সমুদ্র্সীমা র্নধ িািণ সাংক্রান্ত মামলায় বাাংলাবদবশি 

ন্যায়সেি দার্ব প্রর্ির্ষ্ঠি হওয়ায় প্রধানমিী রশখ হার্সনা এবাং এ কার্ িক্রবমি সবে সাংর্িষ্ট সকলবক 

আন্তর্িক অর্ভনেন জ্ঞাপন কবি ১৪ জুলাই ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন 

প্রস্তাব  ১৭ জুলাই ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।  

(৬) র্ফর্লর্স্তবনি গাজা উপিযকায় ইসিাইল র্ফর্লর্স্তর্নবদি ওপি র্নর্ব িিাবি রবামা বষ িবণি মাধ্যবম নািী 

ও র্শশুসহ র্নিীহ রবসামর্িক জনবগাষ্ঠীি হামলাি জন্য গভীি উবদ্বগ প্রকাশ ও ইসিাইর্ল আিাসবনি 

র্বরুবদ্ধ িীব্র র্নো জ্ঞাপন কবি এবাং অনর্ির্বলবম্ব এ হামলা ববন্ধি লবক্ষয ইসিাইবলি ওপি  িাপ  সৃর্ষ্টি  

জন্য  আন্তজিার্িক  সম্প্রদাবয়ি  প্রর্ি  আহ্বান জার্নবয়  ১৪ জুলাই ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক 

গৃহীি একটি র্নো প্রস্তাব ১৭ জুলাই ২০১৪ িার্িবখি প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ 

কিা হয়।  

 

 

২২ 



 

(৭) বাাংলাবদশ জািীয় সাংসবদি মাননীয় র্িকাি র্. র্শিীন শাির্মন রিৌধুিী র্িন বছি রময়াবদ 

কমনওবয়লর্ পাল িাবমন্টার্ি অযাবসার্সবয়শবনি (র্সর্পএ) রিয়ািপাস িন র্নব িার্িি হন। ০৯ অবোবি ২০১৪ 

িার্িবখ কযাবমরুবনি িাজধানী ইয়াউনবদ-রি অযাবসার্সবয়শবনি ৬০িম অর্ধববশবন এ র্নব িািন অনুর্ষ্ঠি 

হয়। কমনওবয়লর্ভুক্ত ৫৩টি রদশ রর্বক আগি প্রর্ির্নর্ধগণ রিয়ািপাস িন র্নব িািবন রভার্ার্ধকাি প্রবয়াগ 

কবিন। র্. র্শিীন শাির্মন রিৌধুিীি মবনানয়নপবত্র প্রস্তাবক র্হসাবব মাননীয় প্রধানমিী রশখ হার্সনা 

স্বয়াং স্বাক্ষি কবিন। ১৯৭৩ সাবল র্সর্পএ-এি সদস্যপদ প্রার্প্তি পি প্রর্মবাবিি মি এ সাংগঠবনি 

রিয়ািপাস িন পবদ প্রর্িদ্বর্িিাি মাধ্যবম বাাংলাবদবশি একজন প্রার্ীি র্নব িািন জার্িি জন্য একটি র্বিল 

অজিন। এই অজিবনি মাধ্যবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি হওয়ায় র্. র্শিীন শাির্মন 

রিৌধুিীবক আন্তর্িক শুবভচ্ছা ও অর্ভনেন জ্ঞাপন কবি ১৩ অবোবি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক 

গৃহীি অর্ভনেন প্রস্তাব ১৯ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ 

কিা হয়।   

(৮) র্বর্শষ্ট মুর্ক্তবর্াদ্ধা ও িাজননর্িক সাংগঠক রমা. বজলুি িহমান ২০ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ ৬৮ 

বছি বয়বস ঢাকায় ইবন্তকাল কবিন। র্ির্ন জার্িি র্পিা বেবন্ধু রশখ মুর্জব্যি িহমাবনি মহান আদশ ি 

ও প্রধানমিী রশখ হার্সনাি গণমুখী িাজনীর্িি একর্নষ্ঠ অনুসািী র্ছবলন। ১৫ আগে ১৯৭৫ িার্িবখ 

জার্িি র্পিাবক সপর্িবাবি হিযাি পি র্ির্ন র্ড়র্িকািীবদি র্বরুবদ্ধ প্রর্িবাদী অবস্থান িহণ কবিন। 

বীি মুর্ক্তবর্াদ্ধা ও সাংগঠক রমা. বজলুি িহমাবনি মৃতুযবি গভীি রশাক প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি 

শার্ন্ত কামনা কবি এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা জার্নবয়  ২০ 

অবোবি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ২৯ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ 

প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

(৯) র্বর্শষ্ট ইর্িহাসর্বদ, জািীয় অধ্যাপক আব্যল ফবয়জ সালাহ্উেীন আহমদ ১৯ অবোবি ২০১৪ 

িার্িবখ ঢাকায় ইবন্তকাল কবিন। র্ির্ন জার্িি র্পিা বেবন্ধু রশখ মুর্জব্যি িহমাবনি ‘অসমাপ্ত 

আত্মজীবনী’ প্রকাবশি রক্ষবত্র গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা িাবখন।  ২০১১ সাবল জািীয় অধ্যাপক র্হসাবব 

স্বীকৃর্িলাভ এবাং র্শক্ষা রক্ষবত্র র্ববশষ অবদাবনি জন্য িাঁবক একুবশ পদক ও স্বাধীনিা পুিস্কাবি ভূর্ষি 

কিা হয়। র্বর্শষ্ট ইর্িহাসর্বদ জািীয় অধ্যাপক আব্যল ফবয়জ সালাহ্উেীন আহমদ-এি অবদান েদ্ধা ও 

কৃিজ্ঞিাি সবে স্মিণ, িাঁি মৃতুযবি গভীি রশাক প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি শার্ন্ত কামনা কবি এবাং 

িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা জার্নবয়  ২০ অবোবি ২০১৪ িার্িবখি 

মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ২৯ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি 

অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

(১০) র্বর্শষ্ট র্শক্ষার্বদ প্রবফসি র্জল্লুি িহমান র্সর্েকী ১১ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ ঢাকায় ইবন্তকাল 

কবিন। িাঁি প্রকার্শি িবেি মবধ্য ‘Visions and Revisions’, ‘Quest for a Civil Soceity’, 

‘আমাি িলাি পবর্’ ইিযার্দ উবেখবর্াগ্য। প্রবফসি র্জল্লুি িহমান র্সর্েকী অধ্যাপনা, গববষণা ও 

সৃজনশীল িিনাি মাধ্যবম র্শক্ষা রক্ষবত্র অনন্য অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ ২০১০ সাবল ‘স্বাধীনিা পদক’-এ 

ভূর্ষি হন। মুক্তর্িন্তাি অর্ধকািী র্শক্ষার্বদ ও সার্হর্িযক প্রবফসি র্জল্লুি িহমান র্সর্েকীি মৃতুযবি 

গভীি রশাক ও দুিঃখ প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা কবি এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত 

পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি গভীি সমববদনা জার্নবয় ১৭ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক  

গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ২৩ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ 

কিা হয়।   

 

 

২৩ 



 

(১১) র্বর্শষ্ট স্থপর্ি এবাং সাভাবি অবর্স্থি জািীয় স্মৃর্িবসৌবধি নকশা প্রবণিা বসয়দ মাইনুল রহাবসন 

১০ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ ঢাকায় ইবন্তকাল কবিন। জািীয় স্মৃর্িবসৌধ, কািওয়ানবাজািস্থ 

আইআির্র্র্প ভবন, িট্টিাম রর্বভলপবমন্ট অর্র্িটি ভবন, িট্টিাম ইউর্িয়া সাি কািখানা ভবন, 

বাাংলাবদশ বাি কাউর্ন্সল ভবন, উিিা মবর্ল র্াউন এবাং পিমাণু শর্ক্ত কর্মশবনি র্বখ্যাি র্নউর্িয়াি 

রর্কবনালর্জ অর্র্র্র্িয়াবমি নকশা িাঁি সৃর্ষ্ট। স্থাপিযর্শবল্প অসামান্য অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ ১৯৮৭ 

সাবল বসয়দ মাইনুল রহাবসনবক একুবশ পদবক ভূর্ষি কিা হয়। জািীয় স্মৃর্িবসৌবধি নকশাকাি স্থপর্ি 

বসয়দ মাইনুল রহাবসবনি মৃতুযবি গভীি রশাক ও দুিঃখ প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা 

কবি এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি গভীি সমববদনা জার্নবয় ১৭ নবভম্বি ২০১৪ 

িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ২৩ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম 

সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

(১২) র্বর্শষ্ট সাাংবার্দক ও আন্তজিার্িক সম্পকি র্ববশষজ্ঞ জনাব জগলুল আহবমদ রিৌধুিী ২৯ নবভম্বি 

২০১৪ িার্িবখ এক মম িার্ন্তক সড়ক দু ির্নায় ইবন্তকাল কবিন। বাাংলাবদশ সাংবাদ সাংস্থা (বাসস)-এি 

র্দর্ে প্রর্ির্নর্ধ র্হসাবব দার্য়ত্ব পালনকাবল র্ির্ন রসখানকাি সাাংবার্দক ও কূর্ননর্িক মহবল র্ববশষ 

পর্ির্ির্ি লাভ কবিন। র্বর্শষ্ট সাাংবার্দক জনাব জগলুল আহবমদ রিৌধুিীি মৃতুযবি গভীি রশাক ও দুিঃখ 

প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা কবি এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি 

গভীি সমববদনা জার্নবয়  ০১ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব  ০৪ 

র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

(১৩) র্বর্শষ্ট র্িত্রর্শল্পী জনাব কাইয়ুম রিৌধুিী ৩০ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ ঢাকায় ইবন্তকাল কবিন। র্শল্পী 

কাইয়ুম রিৌধুিী রছষর্ট্টি ছয় দফা আবোলন, ঊনসিবিি এগাবিা দফা আবোলন এবাং বেবন্ধুি 

আহ্বাবন একািবিি মুর্ক্তযুদ্ধসহ রদবশি সকল গণিার্িক ও প্রগর্িশীল আবোলবন সর্ক্রয়ভাবব 

অাংশিহণ কবিবছন। মহান মুর্ক্তযুবদ্ধি রিিনা িাঁি র্িত্রকবম ি উজ্জ্বলভাবব প্রর্িফর্লি হবয়বছ। সাংস্কৃর্িি 

রক্ষবত্র অসামান্য অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ কাইয়ুম রিৌধুিীবক ১৯৮৬ সাবল একুবশ পদক এবাং ২০১৪ 

সাবল স্বাধীনিা পুিস্কাবি ভূর্ষি কিা হয়। নর্েি র্িত্রর্শল্পী কাইয়ুম রিৌধুিীি মৃতুযবি গভীি রশাক প্রকাশ 

ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা কবি এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি গভীি 

সমববদনা জার্নবয় ০১ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ০৪ র্র্বসম্বি 

২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।  

(১৪) বাাংলাবদশ র্শর্পাং কবপ িাবিশবনি র্নব িাহী পর্িিালক (প্রযুর্ক্ত) কযাবেন মঈন আহবমদ ২৭ নবভম্বি 

২০১৪ িার্িবখ International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এি মহাপর্িিালক 

পবদ র্নব িার্িি হন। ১৯৯৩ সাবল IMSO-এি সদস্যপদ প্রার্প্তি পি মহাপর্িিালক পবদ প্রর্িদ্বর্িিাি 

মাধ্যবম প্রর্মবাবিি মি বাাংলাবদবশি একজন প্রার্ীি র্নব িািন জার্িি জন্য একটি র্বিল অজিন। 

IMSO-এি মহাপর্িিালক পবদ বাাংলাবদবশি প্রার্ী র্নব িার্িি হওয়ায় রনৌ-পর্িবহন মিণালয়, পিিাষ্ট্র 

মিণালয় এবাং কযাবেন মঈন আহবমদবক আন্তর্িক শুবভচ্ছা ও অর্ভনেন জ্ঞাপন কবি ০৮ র্র্বসম্বি 

২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন প্রস্তাব ১১ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি 

মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।       

 

 

২৪ 



 

(১৫) জার্িি র্পিা বেবন্ধু রশখ মুর্জব্যি িহমান হিযা মামলাি ঐর্িহার্সক িায় প্রদানকািী র্বিািক, 

ঢাকাি সাববক রজলা ও দায়িা জজ এবাং বাাংলাবদশ সিকার্ি কম ি কর্মশবনি সাববক সদস্য কাজী 

রগালাম িসুল ১১ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ ঢাকায় ইবন্তকাল কবিন। র্ির্ন র্ছবলন একজন র্নভীক ও 

প্রজ্ঞাবান র্বিািক। িাঁি র্বিক্ষণিা ও কম ির্নষ্ঠা র্বিািক র্হসাবব িাঁবক এক অনন্য উিিায় প্রর্ির্ষ্ঠি 

কবির্ছল। ১৯৭৫ সাবলি ১৫ আগে জার্িি র্পিা বেবন্ধু রশখ মুর্জব্যি িহমান সপর্িবাি শাহাদি বিণ 

কবিন। িৎকালীন সিকাি ইনবর্মর্নটি আইন কবি এ নৃশাংস হিযাকাবেি র্বিাবিি পর্ রুদ্ধ কবি রদয়। 

১৯৯৬ সাবল প্রধানমিী রশখ হার্সনাি রনর্তত্বাধীন সিকাি দার্য়ত্ব িহবণি পি ইনবর্মর্নটি আইন বার্িল 

কিা হয়। এবি বেবন্ধু-হিযাি র্বিাবিি পবর্ র্বিাজমান প্রর্িবন্ধকিা দূিীভূি হয় এবাং রস বছিই এ 

 র্নাি র্বষবয় মামলা দাবয়ি কিা হয়। মামলাি র্বিাি রশবষ হিযাকাবেি ২৩ বছি পি ঢাকাি 

িৎকালীন রজলা ও দায়িা জজ কাজী রগালাম িসুল ০৮ নবভম্বি ১৯৯৮ িার্িবখ ১৫ জনবক মৃতুযদবে 

দর্েি কবি এ মামলাি িায় র াষণা কবিন। কাজী রগালাম িসুল-এি মৃতুযবি গভীি রশাক প্রকাশ ও 

িাঁি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি গভীি 

সমববদনা জ্ঞাপন কবি ১৫ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ১৮ 

র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়। 

(১৬) আন্তজিার্িক খ্যার্িসম্পন্ন রজবনাম র্বজ্ঞানী প্রবফসি মাকসুদুল আলম ২১ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ 

যুক্তিাবষ্ট্র ইবন্তকাল কবিন। র্ির্ন বাাংলাবদশ পার্ গববষণা ইনর্েটিউবর্ি জুর্ রজবনাম র্সবকাবয়র্ন্সাং 

প্রকবল্পি প্রধান র্বজ্ঞানী র্ছবলন। িাঁি রনর্তবত্ব ঢাকা র্বশ্বর্বযালয়, বাাংলাবদশ পার্ গববষণা ইনর্েটিউর্ 

ও িথ্যপ্রযুর্ক্ত প্রর্িষ্ঠান র্ার্াসফবর্ি একদল উযমী গববষবকি রর্ৌর্ প্রবিষ্টায় ২০১০ সাবল রিাষা 

পাবর্ি র্জন নকশা আর্বষ্কৃি হয়। ২০১০ সাবলি ১৬ জুন প্রধানমিী রশখ হার্সনা পাবর্ি রজবনাম 

র্সবকাবয়ন্স আর্বষ্কাবিি আনুষ্ঠার্নক র াষণা প্রদান কবিন। প্রবফসি মাকসুদুল আলবমি মৃতুযবি গভীি 

রশাক প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি 

প্রর্ি গভীি সমববদনা জ্ঞাপন কবি ২২ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি রশাকপ্রস্তাব ২৮ 

র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়। 

(১৭) ০৮ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ র্নউইয়কিস্থ জার্িসাং  সদি দপ্তবি অনুর্ষ্ঠি র্নব িািবন বাাংলাবদশ 

ইউএন উইবমন-এি ভাইস-রপ্রর্সবর্ন্ট র্নব িার্িি হয়। প্রধানমিী রশখ হার্সনাি রনর্তবত্ব নািীি উন্নয়ন ও 

ক্ষমিায়বনি রক্ষবত্র বাাংলাবদশ রর্ অভূিপূব ি সাফল্য অজিন কবিবছ, ইউএন উইবমন-এি র্নব িাহী রবাবর্ িি 

ভাইস রপ্রর্সবর্ন্ট র্হসাবব বাাংলাবদবশি র্নব িািন িািই স্বীকৃর্ি। এ র্নব িািবনি মাধ্যবম র্ববশ্ব 

বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি হওয়ায় প্রধানমিী রশখ হার্সনাবক আন্তর্িক শুবভচ্ছা ও অর্ভনেন 

জ্ঞাপন কবি ১২ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন প্রস্তাব ১৪ জানুয়ার্ি 

২০১৫ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

(১৮) বাাংলাবদবশি অকৃর্ত্রম বন্ধু, মুর্ক্তযুবদ্ধি সময়কাি বহু অমি গাবনি স্রষ্টা এবাং ভািবিি পর্িম 

ববেি প্রখ্যাি গীর্িকাি ও সুিকাি শ্রী রগার্বে হালদাি ১৭ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ কলকািায় 

মৃতুযবিণ কবিন। বাাংলাবদবশি মুর্ক্তযুবদ্ধি সময় র্ির্ন ‘রমািা একটি ফুলবক বাঁিাববা ববল যুদ্ধ কর্ি’ ,

‘পূব ি র্দগবন্ত সূর্ ি উবঠবছ, িক্ত লাল িক্ত লাল’, ‘একসাগি িবক্তি র্বর্নমবয় বাাংলাি স্বাধীনিা আনবল 

র্ািা’, ‘পদ্মা রম না র্মুনা, রিামাি আমাি ঠিকানা’সহ রবশ র্কছু কালজয়ী গান িিনা কবিন। স্বাধীন 

বাাংলা রবিাি রকবন্দ্র প্রিার্িি িাঁি এ সকল গান িণােবনি মুর্ক্তবর্াদ্ধা এবাং রদবশি মুর্ক্তকামী 

জনগণবক উজ্জীর্বি কবি। শ্রী রগার্বে হালদাি ১৩ র্র্বসম্বি ২০১৪ িার্িবখ কলকািাি একটি 

হাসপািাবল ভর্িি হবল প্রধানমিী রশখ হার্সনা িাঁি র্ির্কৎসাি ব্যয়ভাি িহবণি র াষণা প্রদান কবিন। শ্রী 

রগার্বে হালদাি িাঁি কালজয়ী গাবনি মাধ্যবম বাাংলাবদবশি মহান মুর্ক্তযুবদ্ধ রর্ অর্বস্মিণীয় অবদান  

 

 

২৫ 



 

রিবখবছন-িা গভীি েদ্ধাি সবে স্মিণ, িাঁি মৃতুযবি গভীি রশাক ও দুিঃখ প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি 

শার্ন্ত কামনা কবি এবাং িাঁি রশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদস্যবদি প্রর্ি গভীি সমববদনা জার্নবয় ১৯ 

জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ২১ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ 

প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।           

(১৯) সউর্দ আিববি মহামান্য বাদশাহ আব্দুোহ র্বন আব্দুল আর্জজ আল-সউদ ২৩ জানুয়ার্ি ২০১৫ 

িার্িবখ ইবন্তকাল কবিন। সউর্দ আিবসহ মধ্যপ্রাবিয শার্ন্ত ও র্স্থর্িশীলিা িক্ষায় িাঁি অবদান 

অপর্িসীম। সউর্দ আিববি রকন্দ্রীয় মজর্লবশ শুিায় ৩০ জন মর্হলাি অন্তভু ির্ক্ত র্ছল নািীি ক্ষমিায়বনি 

রক্ষবত্র িাঁি একটি সাহসী পদবক্ষপ। িাঁি সমবয় সউর্দ আিবব মর্হলাবদি রভার্ার্ধকাি এবাং অর্লর্ম্পবক 

অাংশিহবণি সুবর্াগ প্রদান কিা হয়। বাদশাহ আব্দুোহি শাসনামবল, র্ববশষি প্রধানমিী রশখ হার্সনাি 

রনর্তত্বাধীন সিকাবিি সমবয়, দু’রদবশি সম্পকি সুদৃঢ় এবাং সউর্দ আিবব বহু বাাংলাবদর্শি কম িসাংস্থান 

হয়। দুটি পর্বত্র মসর্জবদি র্জম্মাদাি এবাং সউর্দ আিববি মহামান্য বাদশাহ আব্দুোহ র্বন আব্দুল 

আর্জজ আল-সউদ-এি ইবন্তকাবল গভীি রশাক ও দুিঃখ প্রকাশ, িাঁি রুবহি মাগর্ফিাি কামনা এবাং 

রশাকসন্তপ্ত িাজপর্িবাি ও সউর্দ জনগবণি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা জ্ঞাপন কবি ২৬ জানুয়ার্ি ২০১৫ 

িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ২৯ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম 

সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।           

(২০) আধুর্নক র্সোপুবিি স্থপর্ি ও প্রর্ম প্রধানমিী এবাং বাাংলাবদবশি শুভানুধ্যায়ী র্ল কুয়ান ইউ ২৩ 

মাি ি ২০১৫ িার্িবখ মৃতুযবিণ কবিন। ১৯৫৯ রর্বক ১৯৯০ সাল পর্ িন্ত দী ি ৩১ বছি র্ল কুয়ান ইউ 

র্সোপুবিি রনর্তত্ব প্রদান কবিন। প্রধানমিী রশখ হার্সনাি রনর্তত্বাধীন সিকাবিি আমবল দু’রদবশি 

সম্পকি দৃঢ়িি হবয়বছ এবাং র্সোপুবি বহু বাাংলাবদর্শ কম িসাংস্থাবনি সুবর্াগ রপবয়বছন। প্রজ্ঞাবান ও 

দূিদশী রনিা র্ল কুয়ান ইউ’ি মৃতুযবি গভীি রশাক ও দুিঃখ প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী আত্মাি শার্ন্ত কামনা 

কবি এবাং র্সোপুবিি সিকাি ও জনগবণি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা জার্নবয় ৩০ মাি ি ২০১৫ িার্িবখি 

মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি রশাকপ্রস্তাব ০১ এর্প্রল ২০১৫ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি 

অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়। 

(২১) ০৬ রম ২০১৫ িার্িবখ ভািবিি িাজযসভায় এবাং ০৭ রম ২০১৫ িার্িবখ ভািবিি রলাকসভায় 

ভািি ও বাাংলাবদবশি মবধ্য ১৯৭৪ সাবল স্বাক্ষর্িি স্থলসীমানা চুর্ক্ত সব িসম্মর্িক্রবম অনুসমর্র্ িি হয়। 

ভািি কর্তিক ঐর্িহার্সক এই চুর্ক্ত অনুসমর্ িবনি ফবল দুই রদবশি মধ্যকাি ি্ র্ার্র্িফ রিাবয়দাদ প্রসূি 

সুদী ি ৬৮ বছবিি স্থলসীমানা সাংক্রান্ত সমস্যাি শার্ন্তপূণ ি র্নিসন হল। ভািিীয় পাল িাবমবন্টি উভয় কক্ষ 

কর্তিক চুর্ক্তটিি সব িসম্মি অনুসমর্ িন বাাংলাবদবশি প্রর্ি ভািবিি বন্ধুসুলভ ও রসৌহাযিপূণ ি মবনাভাববিই 

প্রর্িফলন। ভািবিি সিকাি, পাল িাবমন্ট ও জনগণবক ধন্যবাদ এবাং এই অসামান্য অজিবন রনর্তত্ব 

প্রদাবনি জন্য প্রধানমিী রশখ হার্সনাবক আন্তর্িক অর্ভনেন জার্নবয়  ১১ রম ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-

ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন প্রস্তাব ১৩ রম ২০১৫ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি 

জন্য প্রকাশ কিা হয়।  

(২২) ০৭ রম ২০১৫ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি যুক্তিাবজযি সাধািণ র্নব িািবন রলবাি পাটি ি মবনানীি বাাংলাবদর্শ 

বাংবশাদূ্ভি প্রার্ী র্মজ্  টিউর্লপ রিজওয়ানা র্সর্েক লেবনি হযাম্পবের্ অযাে র্কলবান ি, র্মজ্  রূপা হক ইর্লাং 

রসিাল অযাে অযাকর্ন এবাং র্মজ্  রুশনািা আলী রবর্নাল র্িন অযাে রবা র্নব িাির্ন এলাকা রর্বক র্বজয়ী হন। 

র্মজ্  টিউর্লপ রিজওয়ানা র্সর্েক জার্িি র্পিা বেবন্ধু রশখ মুর্জব্যি িহমাবনি রদৌর্হত্রী এবাং বাাংলাবদবশি 

প্রধানমিী রশখ হার্সনাি অনুজা রশখ রিহানাি কন্যা। এই অজিবনি মাধ্যবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি 

উজ্জ্বলিি হওয়ায় র্মজ্  টিউর্লপ রিজওয়ানা র্সর্েক এবাং র্মজ্  রুশনািা আলী ও র্মজ্  রূপা হকবক আন্তর্িক 

শুবভচ্ছা ও অর্ভনেন জার্নবয় ১১ রম ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন প্রস্তাব ১৩ রম 

২০১৫ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

 

 

 

২৬ 



 

(২৩) ০৬ জুন ২০১৫ িার্িবখ ভািবিি মাননীয় প্রধানমিী শ্রী নবিন্দ্র রমাদী দুই র্দবনি সফবি 

বাাংলাবদবশ আবসন।  ঢাকায় মাননীয় প্রধানমিী রশখ হার্সনা এবাং ভািবিি মাননীয় প্রধানমিী শ্রী 

নবিন্দ্র রমাদীি উপর্স্থর্িবি বাাংলাবদশ ও ভািবিি মবধ্য স্থল সীমান্ত চুর্ক্ত সাংক্রান্ত দর্লল র্বর্নময় হয়। 

এ ছাড়া, সড়ক, উপকূলীয় রনৌ-পর্িবহন, র্নিাপিা, ব্লু-ইবকানর্ম, রর্র্লবর্াগাবর্াগ এবাং বার্ণজয ও 

র্বর্নবয়াগসহ র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি র্বষবয় দুই রদবশি মবধ্য আর্টি চুর্ক্ত, ১১টি সমব ািা স্মািক ও একটি 

কালিািাল এক্সবিি রপ্রািাম স্বাক্ষর্িি, একটি র াষণা গৃহীি এবাং একটি সম্মর্িপত্র হস্তান্তর্িি হয়। 

ভািিীয় প্রধানমিী শ্রী নবিন্দ্র রমাদীি বাাংলাবদশ সফি সফলভাবব সম্পন্ন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমিী 

রশখ হার্সনাবক আন্তর্িক ধন্যবাদ এবাং অর্ভনেন জ্ঞাপন কবি ০৮ জুন ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-

ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন প্রস্তাব ১১ জুন ২০১৫ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি 

জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

(২৪) স্বিাষ্ট্র মিণালবয়ি র্সর্নয়ি সর্িব জনাব র্স র্কউ রক মুসিাক আহমদ ৩০ জানুয়ার্ি ১৯৮১ 

িার্িবখ বাাংলাবদশ র্সর্ভল সার্ভ িস (প্রশাসন) কযার্াবি রর্াগদানপূব িক দী ি প্রায় ৩৩ বছি ৬ মাস 

সিকাবিি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি পবদ অর্ধর্ষ্ঠি রর্বক ০৮ জুলাই ২০১৪ িার্িবখ র্সর্ভল সার্ভ িস রর্বক অবসি 

িহণ কবিন। অর্ ি র্বভাবগি র্সর্নয়ি সর্িব জনাব ফজবল কর্বি ০৩ জুলাই ২০১৪ িার্িবখ সিকার্ি 

িাকর্ি রর্বক অবসি িহণ কবিন। সুদী ি কম িজীববন সিিা, দক্ষিা ও র্বিক্ষণিাি সবে অর্প িি দার্য়ত্ব 

পালন কবি রদশ ও জার্িি কল্যাবণ গুরুত্বপূণ ি অবদান িাখাি জন্য এই র্সর্নয়ি সর্িবদ্বয়বক ধন্যবাদ 

জার্নবয়, িাঁবদি সব িােীণ কল্যাণ ও দী িায়ু কামনা কবি এবাং সিকার্ি িাকর্ি রর্বক অবসি িহবণি 

পিও িাঁিা রদবশি রসবায় র্নবয়ার্জি র্াকববন মবম ি আশা প্রকাশ কবি ০৭ জুলাই ২০১৪ িার্িবখি 

মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৩ জুলাই ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি 

অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।         

(২৫) সিকাি এ মবম ি র্সদ্ধান্ত িহণ কবি রর্, পূব ি-অনুবমার্দি সুর্নর্দ িষ্ট জনবল কাঠাবমা সাংবর্লি 

প্রর্িষ্ঠান/দপ্তবিি প্রধান র্কাংবা অন্যান্য পবদ মিী/প্রর্িমিী/উপ-মিীি পদমর্ িাদায় র্নযুক্ত রর্ সকল 

ব্যর্ক্তি প্রার্ধকাি পৃর্ক আইন/র্বর্ধ দ্বািা র্নধ িার্িি নয়, িাঁবদি রক্ষবত্র ‘The Ministers, Ministers 
of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973’-এি 

কম িকিিা-কম িিািী সাংক্রান্ত ধািা ১৪ এবাং রস্বচ্ছাধীন মঞ্জুর্ি সাংক্রান্ত ধািা ১৬ প্রবর্াজয হবব না এবাং 

র্ববদবশ িাষ্ট্রদূি/হাই কর্মশনাি ও অন্যান্য পবদ র্নযুক্ত ব্যর্ক্তববগ িি রক্ষবত্র উপযু িক্ত ধািা ১৪ ও ১৬ 

ছাড়াও উক্ত আইবনি বদর্নক ভািা সাংক্রান্ত ধািা ১০ এবাং র্ির্কৎসা-সুর্বধা সাংক্রান্ত ধািা ১৩ প্রবর্াজয 

হবব না। িাঁিা প্রির্লি র্নয়বম বদর্নক ভািা ও র্ির্কৎসা-সুর্বধা প্রাপ্য হববন। প্রধানমিীি র্ববশষ 

দূি/উপবদষ্টাবৃে এবাং জািীয় সাংসবদি উপবনিাি রক্ষবত্র এ র্সদ্ধান্ত প্রবর্াজয নয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন 

০৫ আগে ২০১৪ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়। 

(২৬) র্শক্ষা মিণালবয়ি সর্িব র্. রমাহাম্মদ সার্দক ১২ রফব্রুয়ার্ি ১৯৮৪ িার্িবখ বাাংলাবদশ র্সর্ভল 

সার্ভ িস (প্রশাসন) কযার্াবি রর্াগদানপূব িক দী ি প্রায় ৩০ বছি ৭ মাস সিকাবিি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি পবদ 

অর্ধর্ষ্ঠি রর্বক ১৮ রসবেম্বি ২০১৪ িার্িবখ র্সর্ভল সার্ভ িস রর্বক অবসি িহণ কবিন। কম িজীববন 

র্ির্ন সিিা ও দক্ষিাি সবে দার্য়ত্ব পালন কবিবছন। রদশ ও জার্িি কল্যাবণ গুরুত্বপূণ ি অবদান িাখাি 

জন্য র্. রমাহাম্মদ সার্দকবক ধন্যবাদ জার্নবয়, িাঁি সব িােীণ কল্যাণ ও দী িায়ু কামনা কবি এবাং 

সিকার্ি িাকর্ি রর্বক অবসি িহবণি পিও র্ির্ন রদবশি রসবায় র্নবয়ার্জি র্াকববন মবম ি আশা প্রকাশ 

কবি ১৫ রসবেম্বি ২০১৪ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব  ১৮ রসবেম্বি ২০১৪ 

িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়। 

 

 

২৭ 



 

(২৭) সিকাি বসয়দ রমায়াবজ্জম আলীবক ভািবি বাাংলাবদবশি হাই কর্মশনাি পবদ চুর্ক্তর্ভর্ক্তক 

র্নবয়ার্জি র্াকাকালীন প্রর্িমিীি পদমর্ িাদা প্রদান কবি। মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ০৫ আগে ২০১৪ 

িার্িবখি প্রজ্ঞাপবনি র্বধান সাবপবক্ষ ‘The Ministers, Ministers of State and Deputy 

Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973’ অনুর্ায়ী র্ির্ন রবিন-ভািা ও 

অন্যান্য আনুষর্েক সুবর্াগ-সুর্বধা প্রাপ্য হববন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২০ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ 

সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়। 

(২৮) বাাংলাবদশ জািীয় র্ক্রবকর্ দল বাাংলাবদবশ অনুর্ষ্ঠি বসুন্ধিা র্সবমন্ট আন্তজিার্িক র্ক্রবকর্ রর্ে 

র্সর্িবজ র্জম্বাব্যবয় র্ক্রবকর্ দলবক ৩-০ ব্যবধাবন হার্িবয় র্সর্িজ জয় কবি। বাাংলাবদশ জািীয় র্ক্রবকর্ 

দবলি এ সাফবল্য বাাংলাবদশ জািীয় র্ক্রবকর্ দবলি সফল অর্ধনায়ক মুশর্ফকুি ির্হমসহ সকল 

রখবলায়াড়, রকাি, কম িকিিা, বাাংলাবদশ র্ক্রবকর্ রবার্ ি এবাং যুব ও ক্রীড়া মিণালয়বক আন্তর্িক শুবভচ্ছা 

ও অর্ভনেন জার্নবয় এবাং র্নিলস অনুশীলবনি মাধ্যবম বাাংলাবদশ আগামীবিও র্ক্রবকবর্ কার্িি 

র্বজয় অজিন কবি জার্িি রগৌিব বৃর্দ্ধ কিবব মবম ি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত কবি  ১৭ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখি 

মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি অর্ভনেন প্রস্তাব ২৩ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি 

অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।   

(২৯) প্রধানমিীি মুখ্যসর্িব জনাব আবদুস রসাবহান র্সকদাি ১৯৮১ সাবলি জানুয়ার্ি মাবস বাাংলাবদশ 

র্সর্ভল সার্ভ িস (প্রশাসন) কযার্াবি রর্াগদানপূব িক দী ি ৩৪ বছি সিকাবিি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি পবদ 

অর্ধর্ষ্ঠি রর্বক ১৫ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ সিকার্ি িাকর্ি হবি অবসি িহণ কবিন। প্রধানমিীি 

মুখ্যসর্িব র্হসাবব িাঁি রসবা ও কিিব্যপিায়ণিা প্রশাংসনীয়। রদশ ও জার্িি রসবায় গুরুত্বপূণ ি অবদান 

িাখাি জন্য জনাব আবদুস রসাবহান র্সকদািবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবাং িাঁি সব িােীণ কল্যাণ ও দী িায়ু 

কামনা কবি ১৬ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব  

১৮ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ প্রজ্ঞাপবনি মাধ্যবম সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।  

(৩০) গণপ্রজািিী বাাংলাবদবশি সাংর্বধাবনি ৫৮ অনুবচ্ছবদি (১) দফাি (গ) উপ-দফা অনুর্ায়ী র্াক, 

রর্র্লবর্াগাবর্াগ ও িথ্যপ্রযুর্ক্ত মিণালবয়ি দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি মাননীয় মিী জনাব আবদুল লর্িফ 

র্সর্েকীি মিী পবদ র্নবয়াবগি অবসান হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ সকবলি 

অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।  

(৩১) গণপ্রজািিী বাাংলাবদবশি মহামান্য িাষ্ট্রপর্ি জনাব রমািঃ আবদুল হার্মদ ১৭ আগে ২০১৪ রর্বক 

২৫ আগে ২০১৪ ও ০৬ মাি ি ২০১৫ রর্বক ১৫ মাি ি ২০১৫ রময়াবদ লেন, যুক্তিাজয; ০১ অবোবি ২০১৪ 

রর্বক ১০ অবোবি ২০১৪ ও ২৪ জানুয়ার্ি ২০১৫ রর্বক ২৫ জানুয়ার্ি ২০১৫ রময়াবদ রসৌর্দ আিব; ২৭ 

অবোবি ২০১৪ রর্বক ২৯ অবোবি ২০১৪ রময়াবদ সাংযুক্ত আিব আর্মিাি; ০৬ নবভম্বি ২০১৪ রর্বক 

১৬ নবভম্বি ২০১৪ ও ২৯ এর্প্রল ২০১৫ রর্বক ০৪ রম ২০১৫ রময়াবদ র্সোপুি এবাং ১৮ র্র্বসম্বি ২০১৪ 

রর্বক ২৩ র্র্বসম্বি ২০১৪ রময়াবদ ভািবি সিকার্ি সফি কবিন। মহামান্য িাষ্ট্রপর্িি ঢাকা িযাগ ও 

স্ববদশ প্রিযাবিিনকাবল হর্িি শাহজালাল আন্তজিার্িক র্বমানবেবি িাষ্ট্রািাি সাংক্রান্ত দার্য়ত্ব পালন 

কিা হয়।  

 

 

২৮ 



 

(৩২) গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রধানমিী রশখ হার্সনা ২১ জুলাই ২০১৪ রর্বক ২৪ 

জুলাই ২০১৪ ও ১২ জুন ২০১৫ রর্বক ১৮ জুন ২০১৫ রময়াবদ লেন, যুক্তিাজয; ২১ রসবেম্বি ২০১৪ 

রর্বক ৩০ রসবেম্বি ২০১৪ রময়াবদ যুক্তিাষ্ট্র; ১৫ অবোবি ২০১৪ রর্বক ১৮ অবোবি ২০১৪ রময়াবদ 

ইিার্ল; ২৫ অবোবি ২০১৪ রর্বক ২৭ অবোবি ২০১৪ রময়াবদ সাংযুক্ত আিব আর্মিাি; ২৫ নবভম্বি 

২০১৪ রর্বক ২৮ নবভম্বি ২০১৪ রময়াবদ রনপাল; ০২ র্র্বসম্বি ২০১৪ রর্বক ০৪ র্র্বসম্বি ২০১৪ রময়াবদ 

মালবয়র্শয়া এবাং ২১ এর্প্রল ২০১৫ রর্বক ২৩ এর্প্রল ২০১৫ রময়াবদ ইবোবনর্শয়ায় সিকার্ি সফি 

কবিন। মাননীয় প্রধানমিীি ঢাকা িযাগকাবল হর্িি শাহজালাল আন্তজিার্িক র্বমানবেবি িাষ্ট্রািাি 

সাংক্রান্ত দার্য়ত্ব পালন কিা হয়। 

(৩৩) মাননীয় মিী/প্রর্িমিী কর্তিক সাংসদ সম্পকীয় কার্ িাবর্ল সম্পাদন সাংক্রান্ত মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

২০ জানুয়ার্ি ২০১৪ িার্িবখি এবাং ১১ রফব্রুয়ার্ি ২০১৪ িার্িবখি প্রজ্ঞাপন দুইটিি আাংর্শক 

সাংবশাধনক্রবম দশম জািীয় সাংসবদি অর্ধববশন িলাকালীন (ক) সড়ক পর্িবহন ও রসতু মিণালয় 

এবাং (খ) র্াক, রর্র্লবর্াগাবর্াগ ও িথ্য প্রযুর্ক্ত মিণালবয়ি সাংসদ র্বষয়ক র্াবিীয় কার্ ি সম্পাদন 

সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জন্য প্রকাশ কিা হয়।  

(৩৪) ২৭ জুলাই ২০১৪ িার্িবখি প্রজ্ঞাপনমূবল ‘প্রাইবভর্াইবজশন কর্মশন ও র্বর্নবয়াগ রবার্ ি 

একীভূিকিবণি প্রস্তাব প্রণয়ন কর্মটি’ি রময়াদ ৩০ কার্ ির্দবস বৃর্দ্ধ কিা হয়। কর্মটিি প্রর্িববদন ২১ 

রসবেম্বি ২০১৪ িার্িখ মাননীয় প্রধানমিীি র্নকর্ রপ্রিণ কিা হয়। পিবিী সমবয় ‘বাাংলাবদশ 

র্বর্নবয়াগ ও র্শল্প উন্নয়ন কর্তিপক্ষ আইন, ২০১৪’-এি খসড়াি র্বষবয় মাননীয় প্রধানমিীি অর্ ি 

উপবদষ্টাি মিামি পর্ িাবলািনাপূব িক আইবনি খসড়া পুনিঃপ্রণয়ন কবি ০৯ এর্প্রল ২০১৫ িার্িবখ 

প্রধানমিীি কার্ িালবয় রপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৫) ২০ নবভম্বি ২০১৪ িার্িবখি প্রজ্ঞাপনমূবল মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি িাষ্ট্রীয়/সিকার্ি কাবজ 

র্ববদবশ গমন ও রদবশ প্রিযাগমবনি সময় র্বমানবেবি এবাং রদবশি অভযন্তবি সফিকাবল অনুসিণীয় 

িাষ্ট্রািাি সাংক্রান্ত র্নবদ িশাবর্ল জার্ি কিা হয়। 

 )৩৬( ২৩ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখি প্রজ্ঞাপনমূবল সউর্দ আিববি বাদশাহ্  আবদুোহ র্বন আবদুল 

আর্জজ আল-সউবদি ইবন্তকাবল ২৪ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িখ বাাংলাবদবশ িাষ্ট্রীয়ভাবব রশাক পালন 

সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জার্ি কিা হয়। 

(৩৭) র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ রর্বক মর্িসভাি র্বববিনাি জন্য প্রাপ্ত সািসাংবক্ষপসমূবহি সাংখ্যাগি 

পর্ িাপ্তিা, প্রবয়াজনানুগ সম্পূণ িিা এবাং কাঠাবমাগি শুদ্ধিা র্ািাইকিি ১৯৯টি সািসাংবক্ষপ মর্িসভা-

ববঠবক উপস্থাপন এবাং সঠিকভাবব সািসাংবক্ষপ রপ্রিবণি পিামশ ি প্রদানপূব িক ২১টি সািসাংবক্ষপ সাংর্িষ্ট 

মিণালয়/র্বভাবগ রফিি রদওয়া হয়।    

(৩৮) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি রমার্ ১৯টি আইবনি খসড়া নীর্িগিভাবব এবাং ৩২টি আইবনি খসড়া 

চূড়ান্তভাবব মর্িসভায় অনুবমার্দি হয়।  

(৩৯) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি ছয়টি নীর্িমালা/কম িবকৌশল/কম িপর্িকল্পনা এবাং ২৩টি আন্তজিার্িক 

চুর্ক্ত/সমব ািা স্মািক মর্িসভা-ববঠবক অনুবমাদন কিা হয়।  

 

 

২৯ 

 



 

(৪০) ১৯৮৮ সাবল অনুর্ষ্ঠি মর্িপর্িষদ-ববঠবকি কার্ ির্ববিণী, সািসাংবক্ষপ ও র্বজ্ঞর্প্তসমূবহি রমার্ সাি 

খে বাঁধাইকৃি বই মর্িপর্িষদ র্বভাবগি রিকর্ ি অর্ধশাখা রর্বক স্থায়ীভাবব সাংিক্ষবণি জন্য পর্িিালক, 

আিকাইভস ও িোগাি অর্ধদপ্তি-এি র্নকর্ হস্তান্তি কিা হয়।  

(৪১) ১৯৭৭ সাবল প্রণীি সমিপুস্তক হালনাগাদকিবণি জন্য ১৯ জুলাই ২০১০ রর্বক র্সর্নয়ি সর্িব, 

প্রর্িিক্ষা মিণালবয়ি রনর্তবত্ব একটি আন্তিঃমিণালয় কর্মটি কাজ কিবছ। প্রর্িববদনাধীন সমবয় কর্মটিি 

রমার্ সািটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

(৪২) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি রমার্ জার্িকৃি আইবনি সাংখ্যা ২৫টি, র্া ইবিামবধ্য আইবন পর্িণি হবয়বছ। 

(৪৩) ২০১৫ সাবলি প্রািবে জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্ধববশবন প্রদি মহামান্য িাষ্ট্রপর্িি ভাষণ প্রণয়ন, 
মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন, মর্িসভাি অনুবমাদন িহণ এবাং ভাষবণি কর্প বাাংলা ও ইাংবির্জ ভাষায় 

মুদ্র্ণ কবি জািীয় সাংসদ সর্িবালবয় সিবিাহ কিা হয়।  

(৪৪) মিণালয় ও র্বভাগসমূবহি ২০১৩-১৪ অর্ ি-বছবিি কার্ িাবর্ল সম্পর্কিি বার্ষ িক প্রর্িববদন 

মর্িসভাি অনুবমাদন িহণক্রবম প্রণয়ন, মুদ্র্ণ ও সীর্মি আকাবি র্বিিণ কিা হয়।  

(৪৫) প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি জািীয় কর্মটিি দুইটি, কাউর্ন্সবলি িািটি, র্াস্কবফাবস িি র্িনটি, 

মর্িসভা কর্মটিি ১১টি এবাং সর্িব কর্মটিি নয়টিসহ সব িবমার্ ২৯টি কর্মটি গঠন/পুনগ িঠন কিা হয়। 

(৪৬) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি সর্িবালয় পত্র িহণ রকবন্দ্রি মাধ্যবম অর্ভবর্াগ সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন 

ব্যর্ক্ত/সাংস্থা/প্রর্িষ্ঠান রর্বক সব িবমার্ ২০টি অর্ভবর্াগ/আববদনপত্র পাওয়া র্ায় এবাং প্রর্িটি পত্র 

র্র্াসমবয় সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাবগ প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহবণি জন্য রপ্রিণ কিা হয়।  

(৪৭) সর্িবালয় র্নবদ িশমালা, ২০১৪-এি র্নবদ িশ ২৫৫ রমািাববক জনসাধািবণি আববদন/অর্ভবর্াবগি 

পাশাপার্শ ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি রদবশি সকল র্বভাগ, রজলা, উপবজলা এবাং র্বর্ভন্ন দপ্তি রর্বক 

সর্িবালবয় অবর্স্থি সকল মিণালয় ও র্বভাগ বিাবি রপ্রর্িি আনুমার্নক ৫ লক্ষ র্িঠিপত্র িহণ ও 

র্বিিণ কিা হয়। 

(৪৮) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি দুনীর্ি দমন কর্মশন কর্তিক সিকার্ি কম িিািীবদি র্বরুবদ্ধ দাবয়িকৃি 

পুর্িভূি রমার্ মামলাি সাংখ্যা ৫৫২টি, িাজির্শর্ ১৪৬টি ও অব্যাহর্ি রদওয়া হয় ১৪০টি মামলায়। 

অর্নষ্পন্ন মামলাি সাংখ্যা ২৬৬টি। দুনীর্ি প্রর্িবিাধকবল্প দুনীর্ি দমন কর্মশনবক আিও শর্ক্তশালী, 

জবাবর্দর্হিাসম্পন্ন ও কার্ িকি প্রর্িষ্ঠান র্হসাবব গবড় রিালাি জন্য দুনীর্ি দমন কর্মশন আইন, ২০০৪-

এি অর্ধকিি সাংবশাধবনি উবযাগ িহণ কিা হয়। ২৩ রসবেম্বি ২০১৪ এবাং ২৯ রসবেম্বি ২০১৪ 

িার্িবখ মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব দুনীর্ি দমন কর্মশন আইন, ২০০৪ সাংবশাধবনি র্বষবয় 

সাংর্িষ্ট সকল মিণালয়/র্বভাবগি প্রর্ির্নর্ধবদি অাংশিহবণ দুটি আন্তিঃমিণালয় সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

(৪৯) র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং রমবট্রাপর্লর্ন পুর্লশ কর্মশনািগবণি কাছ রর্বক প্রাপ্ত পার্ক্ষক রগাপনীয় 

প্রর্িববদবনি র্ভর্িবি জুলাই ২০১৪ রর্বক জুন ২০১৫ পর্ িন্ত মাননীয় প্রধানমিী বিাবি ২৪টি 

সািসাংবক্ষপ রপ্রিণ কিা হয়। সািসাংবক্ষপসমূবহ মাননীয় প্রধানমিীি প্রদি অনুশাসন বাস্তবায়বনি জন্য 

সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগবক অনুবিাধ কিা হয়।  

 

 

৩০ 
 



 

(৫০) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি একটি র্বভাগীয় কর্মশনাবিি কার্ িালয় ও ১৬টি রজলা প্রশাসবকি কার্ িালবয়ি 

সবে মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্ভর্র্ও কনফাবির্ন্সাং এবাং নবর্নবয়াগপ্রাপ্ত রজলা প্রশাসকগবণি জন্য দুইটি 

র্ব্রর্ফাং রসশন অনুর্ষ্ঠি হয়। 

(৫১) প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি রদবশি অভযন্তবি ১৪টি প্রর্শক্ষণ কম িসূর্িবি রমার্ ১৯ জন কম িকিিা এবাং 

১৩টি রসর্মনাি/ওয়াকিশবপ ১৮ জন কম িকিিা অাংশিহণ কবিন। এ ছাড়া, ৪৮ জন কম িকিিা র্ববদবশ 

অনুর্ষ্ঠি র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ কম িসূর্িবি অাংশিহণ কবিন।  

(৫২) ‘কযাপার্সটি রর্বভলপবমন্ট অব কযার্ববনর্ র্র্র্ভশন’ শীষ িক কম িসূর্িি আওিায় ২০১৪-১৫ অর্ ি-

বছবি IEMS software upgradation-এি জন্য পিামশ িক প্রর্িষ্ঠানবক কার্ িাবদশ প্রদান কিা হয় 
এবাং জুন ২০১৫-এি মবধ্য কম িসূর্ি সমাপ্ত হয়। 

(৫৩) নাগর্িক অর্ভবর্াগ িহণ ও প্রর্িকাবিি জন্য রকন্দ্রীয় Grievance Redress System গবড় 

রিালা হয়। প্রর্িটি মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক দার্খলকৃি প্রর্ি মাবস প্রাপ্ত অর্ভবর্াগ ও র্নষ্পর্িকৃি 

অর্ভবর্াবগি প্রর্িববদন এ র্বভাবগ সাংিক্ষণ ও সাংকলন কিা হয় এবাং বাৎসর্িক র্িবপার্ ি প্রস্তুি কিা হয়।  

 (৫৪) অনলাইবনি মাধ্যবম নাগর্িক অর্ভবর্াগ িহণ ও র্নষ্পর্িি জন্য একটি সফটওয়যাি প্রস্তুি কিা 

হয়। প্রর্িটি মিণালয়/র্বভাবগি GRS রফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিা এবাং আইটিবি দক্ষ একজন 
কম িকিিাসহ রমার্ ১৪০ জন কম িকিিাবক এ র্বষবয় প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়।  

(৫৫)  প্রধানমিীি কার্ িালবয়ি একবসস-টু-ইনফিবমশন রপ্রািাবমি সহায়িায় মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

িত্ত্বাবধাবন রদবশি ৬৪টি রজলায় রজলা ই-সার্ভ িস কার্ক্রম িলমান িবয়বছ। িাছাড়া, সকল 

মিণালয়/র্বভাবগ জািীয় ই-রসবা র্সবেম-এি প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম িলমান িবয়বছ। 

(৫৬) সিকার্ি দপ্তবি র্সটিবজনস্ িার্ িাি বাস্তবায়বনি র্বযমান অবস্থা সম্পবকি অবর্হি হওয়া; 

র্সটিবজনস্ িার্ িাি বাস্তবায়বনি িযাবলি র্ির্িিকিণ; এবাং কার্ িকি র্সটিবজনস্ িার্ িাি বাস্তবায়বনি 

জবন্য প্রবয়াজনীয় সুপার্িশ প্রণয়বনি লবক্ষয মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্নজস্ব অর্ িায়বন ‘সিকার্ি দপ্তবি 

র্সটিবজনস্ িার্ িাি বাস্তবায়ন পর্ির্স্থর্ি’ র্বষয়ক একটি গববষণা সম্পাদন কিা হয়। গববষণায় রদবশি 

র্বর্ভন্ন প্রশাসর্নক স্তবি র্সটিবজনস্ িার্ িাি বাস্তবায়বনি অিগর্ি, র্সটিবজনস্ িার্ িাি বাস্তবায়বনি িযাবলি 

প্রভৃর্ি র্বষবয় বাস্তবর্িত্র প্রর্িফর্লি হয় ।  

(৫৭) িথ্য অর্ধকাি আইন বাস্তবায়ন রজািদািকিণ এবাং িথ্য কর্মশনবক সহায়িা প্রদাবনি লবক্ষয 

সর্িব (সমন্বয় ও সাংস্কাি), মর্িপর্িষদ র্বভাবগি রনর্তবত্ব িথ্য অর্ধকাি র্বষয়ক একটি ওয়ার্কিাং গ্রুপ 

কার্ িকি িবয়বছ। র্বশ্বব্যাাংবকি সহায়িায় িথ্য অর্ধকাি বাস্তবায়বন র্বর্ভন্ন কম িকাে সাংবর্লি 

‘Connecting Citizens - RTI Implementation Plan’ প্রণয়ন কিা হয়। প্রর্িটি রজলায় রজলা 

প্রশাসবকি রনর্তবত্ব িথ্য অর্ধকাি উপবদষ্টা কর্মটি গঠন কিা হয়। 

(৫৮) মর্িপর্িষদ সর্িববি সভাপর্িবত্ব গঠিি Steering Committee on Civil Registration and 

Vital Statistics (CRVS)-এি র্নবদ িশনা অনুর্ায়ী এ র্বভাবগ ‘র্সআির্ভএস সর্িবালয়’ স্থাপন এবাং 

প্রধানমিীি কার্ িালবয়ি এটুআই রপ্রািাবমি আর্র্ িক ও কার্িগর্ি সহায়িায় মাি ি-রম ২০১৫ রময়াবদ 

র্াোইল রজলাি নাগিপুি উপবজলাি গয়হার্া ইউর্নয়বন র্সআির্ভএস পাইলর্ কার্ িক্রম বাস্তবায়ন কিা 

হয়।  
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(৫৯) সর্িব (সমন্বয় ও সাংস্কাি), মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সভাপর্িবত্ব অনুর্ষ্ঠি এক আন্তিঃমিণালয় সভায় 

সব িসম্মর্িক্রবম র্সআির্ভএস সর্িবালয়বক National CRVS Focal Point র্নধ িািণ এবাং স্বাস্থয 

অর্ধদপ্তবিি অর্ির্িক্ত মহাপর্িিালক প্রবফসি র্া. আব্যল কালাম আজাদবক Regional Steering 

Group on CRVS in Asia and the Pacific-এি প্রর্ির্নর্ধ মবনানয়ন কিা হয়। 

(৬০) ২৮টি মিণালয়/র্বভাবগি মাধ্যবম সামার্জক র্নিাপিা রবষ্টনী সাংক্রান্ত বাস্তবায়নাধীন ১৩৫টি 

কম িসূর্িি কার্ক্রম সমন্বয় সাধবনি জন্য ০১ জুন ২০১৫ িার্িবখ National Social Security 

Strategy মর্িসভায় অনুবমার্দি হয়। এটি বাস্তবায়বনি জন্য মর্িপর্িষদ র্বভাবগি উবযাবগ এবাং 

মর্িপর্িষদ র্বভাগ ও পর্িকল্পনা কর্মশবনি সাধািণ অর্ িনীর্ি র্বভাবগি মাধ্যবম রর্ৌর্ভাবব 

বাস্তবার্য়িব্য Social Security Policy Support (SSPS) Programme শীষ িক 

কার্িগর্ি প্রকল্প প্রস্তাব বির্ি কিা হয় এবাং বিিমাবন এটি পর্িকল্পনা কর্মশবন অনুবমাদবনি জন্য 

প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বছ।  

 (৬১) ৩১ রম ২০১৫ িার্িবখ ‘জনপ্রশাসবন উদ্ভাবনী িি িা: সোবনা ও কিণীয়’ র্বষবয় সর্িবগবণি 

পর্ িাবলািনাসভা অনুর্ষ্ঠি হয়।    

(৬২) ০৩-০৫ এর্প্রল ২০১৫ রময়াবদ খুলনায় অনুবষ্ঠয় 'Regional Consultation of Nansen 

Initiative on Climate Change, Disasters and Human Mobility in South Asia and 

Indian Ocean’ শীষ িক সবম্মলবন র্বর্ভন্ন রদশ ও আন্তজিার্িক সাংস্থাি ৫০-৬০ জন প্রর্ির্নর্ধসহ ১০০-

১২০ জন প্রর্ির্নর্ধ অাংশিহণ কবিন। এ র্বষবয় প্রবয়াজনীয় সহবর্ার্গিা ও র্নিাপিা র্বধাবনি ব্যবস্থা 

িহবণি জন্য খুলনা এবাং র্বশাি রজলাি রজলা প্রশাসকবক অনুবিাধ কিা হয়।  

(৬৩) ২৮ এর্প্রল ২০১৫ িার্িখ, মেলবাি, ঢাকা উিি র্সটি কবপ িাবিশন, ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিশন 

এবাং িট্টিাম র্সটি কবপ িাবিশবনি র্নব িািন অবাধ, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব অনুষ্ঠাবনি লবক্ষয 

র্নব িািন সাংর্িষ্ট আইবনি র্বধান সম্পবকি সজাগ রর্বক অর্প িি র্নব িাির্ন দার্য়ত্ব র্র্ার্র্ভাবব পালবনি 

র্বষয়টি র্নর্িি কিাি র্নর্মি র্নব িািন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা প্রদান এবাং র্নব িািন কম িকিিা (র্ববশষ 

র্বধান) আইন, ১৯৯১-এি র্বধান অনুসিণ সাংক্রান্ত দুইটি পর্িপত্র জার্ি কিা হয়।  

(৬৪) ৩০ রম ২০১৫ িার্িখ, শর্নবাি, জািীয় সাংসবদি ৯১ মাগুিা-১ র্নব িাির্ন এলাকাি শূন্য র ার্ষি 

আসবনি র্নব িািন অবাধ, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব অনুষ্ঠাবনি লবক্ষয র্নব িািন সাংর্িষ্ট আইবনি 

র্বধান সম্পবকি সজাগ রর্বক অর্প িি র্নব িাির্ন দার্য়ত্ব র্র্ার্র্ভাবব পালবনি র্বষয়টি র্নর্িি কিাি 

র্নর্মি র্নব িািন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা প্রদান এবাং র্নব িািন কম িকিিা (র্ববশষ র্বধান) আইন, ১৯৯১-এি 

র্বধান অনুসিণ সাংক্রান্ত দুইটি পর্িপত্র জার্ি কিা হয়।  

(৬৫) দশম জািীয় সাংসবদি ৯১ মাগুিা-১ র্নব িাির্ন এলাকাি শূন্য আসবনি র্নব িািবন ‘সাংসদ র্নব িািবন 

িাজননর্িক দল ও প্রার্ীি আিিণ র্বর্ধমালা, ২০০৮’ র্র্ার্র্ভাবব অনুসিবণি র্বষবয় র্নব িািন 

কর্মশবনি সর্িব কর্তিক মর্িপর্িষদ সর্িববি র্নকর্ রপ্রর্িি আধা-সিকার্ি পত্রটি সাংযুর্ক্তসহ র্বষয়টি 

মাননীঁয় প্রধানমিীি রগািিীভূি কিাি জন্য মুখ্যসর্িব বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 
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(৬৬) ৩৭৭টি উপবজলা পর্িষবদি সাংির্ক্ষি আসবনি মর্হলা সদস্যপদ র্নব িািবন ১৫ জুন ২০১৫ িার্িবখ 

অনুবষ্ঠয় রভার্িহবণি র্দন আইন-শৃঙ্খলা িক্ষা র্নর্িিকিবণ প্রবয়াজবন রমাবাইল রকার্ ি পর্িিালনাি জন্য 

সাংর্িষ্ট উপবজলা র্নব িাহী কম িকিিাগণবক অনুবিাধ কিা হয়।  

(৬৭) মর্িপর্িষদ র্বভাবগ ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি র্বর্সএস (প্রশাসন) কযার্াবিি কম িকিিাবদি র্বরুবদ্ধ 

১৯৯টি অর্ভবর্াগ পাওয়া র্ায়। এি মবধ্য র্বভাগীয় মামলাি জন্য অনুমর্ি প্রদান কিা হয় ৩৫টিি এবাং 

অর্ভবর্াগ নর্র্জাি হয় ১৪০টি, অর্ িাৎ রমার্ র্নষ্পর্ি হবয়বছ ১৭৫টি; অবর্শষ্ট ২৪টি অর্ভবর্াগ র্বভাগীয় 

কর্মশনাি এবাং রজলা প্রশাসকবদি র্নকর্ িদন্তাধীন িবয়বছ।  

(৬৮) জািীয় ও আন্তজিার্িক র্বর্ভন্ন র্দবস র্র্া- ‘মহান র্বজয় র্দবস, ২০১৪’; ‘মহান স্বাধীনিা ও 

জািীয় র্দবস, ২০১৫’; ‘শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মার্তভাষা র্দবস, ২০১৫’; ‘জার্িি র্পিা বেবন্ধু 

রশখ মুর্জব্যি িহমাবনি ৯৬িম জন্মর্দবস ও জািীয় র্শশু র্দবস, ২০১৫’; ‘মুর্জবনগি র্দবস, ২০১৫’; 

‘আন্তজিার্িক দুবর্ িাগ প্রশমন র্দবস, ২০১৫’ ‘মহান রম র্দবস, ২০১৫’ ‘জািীয় দুবর্ িাগ প্রস্তুর্ি র্দবস ও 

জার্কা সাংিক্ষণ সপ্তাহ ২০১৫’; ‘ বাাংলা নববষ ি ১৪২২’; র্র্াবর্াগ্য মর্ িাদায় উদ র্াপবনি লবক্ষয সিকাি 

কর্তিক গৃহীি জািীয় কম িসূর্িি র্নর্িবখ র্বভাগীয় পর্ িাবয় কম িসূর্ি পালন এবাং রজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় 

অনুরূপ কম িসূর্ি িহবণি প্রবয়াজনীয় র্নবদ িশনা প্রদাবনি জন্য র্বভাগীয় কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসকগণবক 

অনুবিাধ কিা হয়।  

(৬৯) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি ভ্রাম্যমাণ আদালি পর্িিালনা সাংক্রান্ত র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রা ২৯,৩৫২টিি 

র্বপিীবি ৫৫,৯৮৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালি পর্িিালনা কিা হয়। এ সমবয় ১,৩১,৩৪৩টি মামলা দাবয়ি 

এবাং ৩০,০৪,৮৪,৯০৩ র্াকা জর্িমানা আদায় কিা হয়। প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবি ভ্রাম্যমাণ আদালি 

পর্িিালনায় লক্ষযমাত্রা অজিন ১৯১ শিাাংশ। জুলাই ২০১৪ রর্বক জুন ২০১৫ রময়াবদ রফৌজদার্ি 

কার্ ির্বর্ধি আওিায় র্বিািাধীন ১,৬০,৭৭৬টি মামলা র্নষ্পর্ি হয়। 

(৭০) র্বভাগীয় কর্মশনাি ও রজলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৪ রর্বক জুন ২০১৫ রময়াবদ প্রমাপ অনুর্ায়ী 

ভ্রমণ, িার্ত্রর্াপন, পর্িদশ িন ও দশ িন কবিবছন। এজন্য প্রমাপ অজিনকািী কম িকিিাবদি ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

এবাং এ ধািা অব্যাহি িাখাি জন্য অনুবিাধ কিা হয়। রজলা প্রশাসকগবণি পর্িদশ িবনি র্বষয়টি 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি Key Performance Indicator (KPI)-ভুক্ত এবাং জুলাই ২০১৪ রর্বক জুন 

২০১৫ রময়াবদ KPI-এি লক্ষমাত্রা অর্জিি হয়। 

(৭১) বাাংলাবদবশ সমার্হি র্দ্বিীয় র্বশ্বযুবদ্ধ র্নহি জাপার্ন বসর্নকবদি রদহাববশষ উদ্ধাি ও 

প্রিযাবাসবনি র্বষবয় র্র্ার্র্ কার্ িক্রম িহণ কিা হয়।  

(৭২) র্দনাজপুি রজলাি র্বিল স্থলবেি িালু কিাি র্বষবয় রজলা প্রশাসক, র্দনাজপুবিি প্রস্তাব রনৌ-

পর্িবহন মিণালবয় রপ্রিণ কিা হয়।  

(৭৩)  খাযদ্র্বব্য র্বষাক্ত িাসায়র্নক দ্র্ব্য ব্যবহািকািীবদি র্বরুবদ্ধ ব্যবস্থা িহবণি জন্য প্রধানমিীি 

কার্ িালয় রর্বক প্রাপ্ত পত্র সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৪) পর্বত্র ঈদ-উল-র্ফিি ২০১৪ উপলবক্ষ সড়কপবর্ র্াত্রীসাধািবণি র্ািায়াি র্নর্ব িঘ্ন কিাি লবক্ষয 

অনুর্ষ্ঠি আন্তিঃমিণালয় সভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি জন্য সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র রপ্রিণ 

কিা হয়।    
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(৭৫) পাবর্লক পিীক্ষাসমূবহি প্রশ্নপত্র ফাঁবসি র্বষবয় র্শক্ষা মিণালয় কর্তিক গঠিি িদন্ত কর্মটিি 

সুপার্িবশি আবলাবক র্র্ার্র্ ব্যবস্থা িহবণি জন্য সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৬) রজলা পর্ িাবয় অনুর্ষ্ঠি গুরুত্বপূণ ি সভায় র্বভাগীয় প্রধানবদি উপর্স্থর্ি র্নর্িি কিাি জন্য মিণালয় 

এবাং র্বভাগসমূবহি র্সর্নয়ি সর্িব/সর্িব বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৭) ফলমূল ও খাযদ্র্বব্য ফিমার্লন এবাং র্বষাক্ত িাসায়র্নক দ্র্ব্য র্মেণকািীবদি র্বরুবদ্ধ অর্ভর্ান 

পর্িিালনাি র্বষবয় মিণালয় এবাং র্বভাগসমূবহি র্সর্নয়ি সর্িব/সর্িব, বিাবি পর্িপত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৭৮)  ২০১৫ র্শক্ষাববষ ি র্বনামূবল্য র্বিিবণি জন্য রপ্রর্িি পাঠ্যপুস্তবকি র্নিাপিা র্নর্িি কিাি 

প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহবণি জন্য সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৭৯) র্নর্দ িষ্ট স্থাবন রকািবার্ন/সাধািণ পশুি হার্ স্থাপন এবাং পশু জবাই কিাি সুর্নর্দ িষ্ট স্থান র্নধ িািণ 

কিাি জন্য স্থানীয় সিকাি র্বভাবগ পত্র রপ্রিণ কিা হয় এবাং রকািবার্নকৃি পশুি বজিয অপসািণ ও এি 

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাি জন্য সকল রজলা প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮০) পর্বত্র ঈদ-উল-আর্হা ও শািদীয় দূগ িা পূজা উপলবক্ষ বাাংলাবদশ রিলওবয় কর্তিক স্বাভার্বক ও 

র্ববশষ রট্রন সার্ভ িস পর্িিালনা, অর্িম টিবকর্ র্বর্ক্র, টিবকর্ কাবলাবাজার্ি রিাধ ও র্াত্রীবদি র্নিাপদ 

িলািবল সহবর্ার্গিা প্রদাবনি জন্য সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮১) ‘ইর্ প্রস্তুি ও ভার্া স্থাপন (র্নয়িণ) আইন, ২০১৩’ সম্পবকি জনসবিিনিা সৃর্ষ্টি কার্ িক্রম িহবণি 

জন্য সর্িব, পর্িববশ ও বন মিণালয় এবাং সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮২) ভূ-সম্পর্ি জবি দখবলি র্বষবয় অর্ভবর্াগ িহণ ও িদন্ত সাংক্রান্ত রজলা কর্মটি কর্তিক গৃহীি 

কার্ িক্রবমি অিগর্িি র্ববিণ রপ্রিবণি জন্য সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৩) রদবশি সকল মহাসড়বক দু ির্না র্নয়িণ এবাং শৃঙ্খলা র্বধাবনি জন্য অনবধ, র্ফর্বনসর্বহীন 

রমার্ির্ান, লাইবসন্সর্বহীন ড্রাইভাি, জািীয় ও আঞ্চর্লক মহাসড়বক িলািলকািী ইর্জবাইক, নর্সমন, 

কর্িমন, ভর্ভটিি র্বরুবদ্ধ সব িাত্মক অর্ভর্ান পর্িিালনা এবাং ভাড়ায় িার্লি বাস, র্মর্নবাস, র্হউম্যান 

হলাি ইিযার্দবি First Aid Box ও  অর্ি-র্নব িাপক িাখাি র্বষবয় প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহবণি জন্য 

সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং রজলা প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৪) ১৯৭১ সাবল মহান মুর্ক্তযুবদ্ধি সময় পাক হানাদাি বার্হনী ও িাবদি সহবর্াগী শার্ন্ত কর্মটি, 

িাজাকাি, আলবদি ও আল-শামস বার্হনী কর্তিক সাং টিি হিযা, গণহিযা, ধষ িণ, লুণ্ঠন, অর্িসাংবর্াগ 

এবাং অন্যান্য মানবিার্ববিাধী অপিাবধি িদন্তকাবজ সহায়িাি জন্য সাংর্িষ্ট রজলাি রজলা প্রশাসকবক 

অনুবিাধ জানাবনা হয়।  

(৮৫) পর্িববশ ও বন মিণালয় পর্িদশ িনকাবল মাননীয় প্রধানমিী প্রদি র্নবদ িশনা বাস্তবায়বনি জন্য 

সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৬) বাজাবি প্রির্লি অনবধ এনার্জি র্ড্রঙ্কবসি র্বরুবদ্ধ ব্যবস্থা িহবণি জন্য সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি 

বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৭) বীি মুর্ক্তবর্াদ্ধাবদি িার্লকাভুর্ক্তি লবক্ষয গঠিি উপবজলা/রমবট্রাপর্লর্ন র্ািাই-বাছাই কর্মটিবি 

উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি/অর্ির্িক্ত রজলা প্রশাসকবক ‘সদস্য সর্িব’ র্হসাবব অন্তভু িক্তকিবণ 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সম্মর্ি প্রদান কিা হয়।  

(৮৮) হিিাল ও অববিাধ কম িসূর্ি িলাকাবল স্বাভার্বক রিল রর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা িালু িাখাি র্বষবয় 

সাংর্িষ্ট রজলাি রজলা প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  
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(৮৯) এসএসর্স, দার্খল, এসএসর্স (রভাবকশনাল) ও দার্খল (রভাবকশনাল) পিীক্ষা ২০১৫ সুষ্ঠু, 

নকলমুক্ত ও ইর্িবািক পর্িবববশ অনুষ্ঠাবনি জন্য সকল রজলা প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৯০) বাাংলাবদশ র্বদুযৎ উন্নয়ন রবাবর্ িি অধীন র্বর্ভন্ন র্বদুযৎবকন্দ্র (রকর্পআই), উপবকন্দ্র, ভাোি, দপ্তি 

এবাং স্থাপনাসমূবহি র্নিাপিা র্নর্িিকিবণি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং রজলা প্রশাসক 

বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৯১)  রিািাই পবেি ক্রয়-র্বক্রয় এবাং রিািািালাবনি সবে জর্ড়িবদি র্বরুবদ্ধ ব্যবস্থা িহবণি জন্য 

র্সর্নয়ি সর্িব, স্বিাষ্ট্র মিণালয় বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৯২) র্িনটি পাব িিয রজলা পর্িষবদ হস্তান্তর্িি দপ্তিসমূবহ কম িকিিা পদায়ন, প্রিযাহাি এবাং বিােকৃি 

বাবজবর্ি সুষ্ঠু ব্যবহাবিি র্বষবয় সাংর্িষ্ট র্সর্নয়ি সর্িব/সর্িব বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৯৩)  অকৃর্ষ কাবজ কৃর্ষজর্মি ব্যবহাি র্নয়িণ কিাি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং রজলা 

প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৯৪) মুর্ক্তযুবদ্ধি ঐর্িহার্সক স্থানসমূহ সাংিক্ষবণি লবক্ষয িার্লকা রপ্রিবণি জন্য সাংর্িষ্ট রজলাি রজলা 

প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৯৫) নাবর্াবিি উিিা গণভবন দশ িবনি জন্য র্বযমান প্রববশমূল্য পুনর্ন িধ িািবণি র্বষবয় রজলা প্ররশাসক, 

নাবর্াি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।                                                                                                

(৯৬) সিকার্ি রর্াগাবর্াবগি রক্ষবত্র ই-রমইবলি ব্যবহাি উৎসার্হি কিাি জন্য সকল র্বভাগীয় 

কর্মশনাি এবাং রজলা প্রশাসকবক অনুবিাধ কিা হয়।                                                                                                     

(৯৭) ‘Local Capacity Building and Community Empowerment’ শীষ িক কম িসূর্িি 

আওিায় ভািবিি রকিালায় অনুবষ্ঠয় ইউর্নবসবফি সবে ইআির্র্’ি সম্মি প্রর্শক্ষণ পর্িকল্পনা 

অনুবমাদন ও প্রর্শক্ষণার্ী মবনানয়ন প্রদান কিা হয়।   

(৯৮) ‘ধূমপান ও িামাকজাি দ্র্ব্য ব্যবহাি (র্নয়িণ) আইন, ২০০৫’ বাস্তবায়বনি র্বষবয় সকল রজলা 

প্রশাসক এবাং উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৯৯)  ব্যয়বহুল স্থান র্হসাবব িাংপুি র্সটি কবপ িাবিশবনি আওিাধীন এলাকায় বর্ধ িি হাবি বার্ড়ভাড়া ও 

ভ্রমণ ভািা র্নধ িািবণি র্বষবয় জনপ্রশাসন মিণালয় বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০০) মহানগি, উপবজলা ও ইউর্নয়ন ভূর্ম অর্ফবসি অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন ও র্নিাপিাি র্বষবয় 

র্সর্নয়ি সর্িব, ভূর্ম মিণালয় বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০১) জািীয় মানবার্ধকাি কর্মশন কর্তিক আবয়ার্জি ‘মানবপািাি প্রর্িবিাধ ও পুনব িাসন: সাংর্িষ্টবদি 

কিণীয়’ শীষ িক কম িশালায় গৃহীি সুপার্িশ বাস্তবায়বনি জন্য সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগ বিাবি পত্র রপ্রিণ 

কিা হয়।  

(১০২) বাাংলাবদশ-ভািবিি মবধ্য বর্ িাি-হার্ স্থাপবনি র্বষবয় স্বাক্ষর্িিব্য সমব ািা স্মািবকি র্বষবয় 

মিামি প্রদান কিা হয়।  

(১০৩) র্সবলর্ র্বভাবগি অনাবার্দ জর্ম আবাবদি আওিায় আনাি জন্য কৃর্ষ উন্নয়ন র্বষয়ক রকাি 

কর্মটি গঠবনি জন্য কৃর্ষ মিণালয়বক অনুবিাধ কিা হয়। 

(১০৪) ‘বাাংলাবদশ ও ভািবিি মবধ্য স্বাক্ষর্িি স্থল সীমানা চুর্ক্ত, ১৯৭৪’ এবাং এি আওিায় ২০১১ 

সাবল প্রণীি প্রবর্াকল বাস্তবায়বনি লবক্ষয কম িপর্িকল্পনাি রূপবিখা প্রণয়বনি উবেবে অনুর্ষ্ঠি 

আন্তিঃমিণালয় সভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি জন্য রজলা প্রশাসক কুর্ড়িাম, লালমর্নিহার্, পঞ্চগড় ও 

নীলফামািী বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  
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(১০৫) ‘পবে পার্জাি রমাড়বকি বাধ্যিামূলক ব্যবহাি আইন, ২০১০’-এি বাস্তবায়বন এবাং 

পর্িববশবান্ধব পে র্হসাবব পাবর্ি বহুমুখী ব্যবহাি র্নর্িিকিবণি জন্য সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং 

রজলা প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০৬) পর্বত্র িমজান মাস সামবন রিবখ র্নিযপ্রবয়াজনীয় পবেি আমদার্ন, মজুদ, সিবিাহ, মূল্য 

পর্ির্স্থর্ি ও মূল্য বৃর্দ্ধি কািসার্জি িথ্য এবাং এ র্বষবয় কিণীয় সম্পর্কিি অনুসন্ধানী প্রর্িববদন সকল 

র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং রজলা প্রশাসক বিাবি রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০৭) র্বশ্বকর্ব িবীন্দ্রনার্ ঠাকুি এবাং জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমি জন্মবার্ষ িকী উদ র্াপবনি 

কম িসূর্ি সম্পবকি সকল রজলা প্রশাসক বিাবি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(১০৮) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অর্ির্িক্ত সর্িব ও যুগ্মসর্িবগণ কর্তিক ৪টি রজলা এবাং উপসর্িব ও 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িবগণ কর্তিক ২৭টি উপবজলা পর্িদশ িন প্রর্িববদবন প্রদি মন্তব্য এবাং সুপার্িবশি 

র্বষবয় প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা িহবণি জন্য সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূহবক পত্র রদওয়া হয়।  

(১০৯) National Centre for Good Governance, Mussoorie, India-রি অনুবষ্ঠয় প্রস্তার্বি 

প্রর্শক্ষবণি জন্য রজলা প্রশাসকগণবক িািটি গ্রুবপ ভাগ কবি ভািি গমবনি জন্য অনুমর্ি প্রদান কিা হয়।  

(১১০) রজলা প্রশাসক, র্াোইল জনাব রমািঃ মাহব্যব রহাবসনবক ০১-১২ জুন ২০১৫ রময়াবদ অর্বা 

ভ্রমবণি িার্িখ রর্বক ১২ র্দন যুক্তিাবষ্ট্র অনুবষ্ঠয় ‘10
th

 Annual Global Tobacco Control 

Leadership Program’-এ রর্াগদাবনি জন্য সম্মর্ি প্রদান কিা হয়।  

(১১১) ২৮-৩১ রম ২০১৫ রময়াবদ প্রধানমিীি কার্ িালবয়ি ‘Development Program for the 

Special Areas-Except Hill Tracts Area’ শীষ িক প্রকবল্পি আওিায় র্শক্ষা সফবি র্াইল্যাে 

ভ্রমবণি জন্য রজলা প্রশাসক, ঢাকা এবাং রজলা প্রশাসক র্সিাজগিবক কম িস্থল িযাবগি অনুমর্ি প্রদান 

কিা হয়।  

(১১২) র্বভাগীয় কর্মশনাি, িাংপুি র্বভাগবক ১৬-১৭ জুন ২০১৫ রময়াবদ ভািবিি কলকািায় অনুবষ্ঠয় 

Bangladesh-India Joint Boundary  Working  Group Meeting-এ রর্াগদাবনি জন্য ১৫ 

জুন ২০১৫ িার্িখ পূব িাবি কম িস্থল িযাবগি অনুমর্ি প্রদান কিা হয়।  

(১১৩) স্থানীয় সিকাি র্বভাগ কর্তিক আবয়ার্জি জাম িানী, সুইজািল্যাে, রিক-র্িপাবর্লক, রিন ও 

পতুিগাল-এ ১৪ র্দনব্যাপী অনুবষ্ঠয় ‘Management and Good Governance Practices in Local 

Government Institutions’ শীষ িক র্শক্ষণ/োর্র্ টুযি-এ আগে ২০১৫ এবাং পিবিী সমবয়ি র্বর্ভন্ন 

গ্রুবপ রজলা প্রশাসক, ঢাকা জনাব রিাফাজ্জল রহাবসন র্ময়া, রজলা প্রশাসক, পটুয়াখালী জনাব অর্মিাভ 

সিকাি, রজলা প্রশাসক, িট্টিাম জনাব রমজবাহ উর্েন, রজলা প্রশাসক, মুর্ন্সগি জনাব রমািঃ সাইফুল 

হাসান বাদল এবাং রজলা প্রশাসক, র্কবশািগি জনাব এস.এম. আলমবক র্ববদশ ভ্রমবণি জন্য সম্মর্ি 

প্রদান কিা হয়।  

(১১৪) রজলা প্রশাসক, পটুয়াখালী জনাব অর্মিাভ সিকািবক KeMen 2x660 MW Coal Fired 
Power Plant, Fuzhou, China পর্িদশ িবনি লবক্ষয ০৪-০৯ জুলাই ২০১৫ রময়াবদ অর্বা ভ্রমবণি 

িার্িখ রর্বক ছয় র্দন িীন ভ্রমবণি জন্য সম্মর্ি  জ্ঞাপন কিা হয়।  

(১১৫) ১৬-১৮ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ রময়াবদ ভািবিি নয়ার্দেীবি অনুবষ্ঠয় বাাংলাবদশ-ভািি স্বিাষ্ট্র সর্িব 

পর্ িাবয়ি ১৬িম সভা এবাং Joint Working Group-এি সভায় রজলা প্রশাসক, র্বশাি র্. রমািঃ 

হুমায়ুন কবীবিি রর্াগদাবনি র্বষবয় সম্মর্ি জ্ঞাপন কিা হয়।   
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(১১৬) বাাংলাবদশ অর্ িননর্িক অঞ্চল কর্তিপবক্ষি ‘Support to Capacity Building of BEZA’ 
শীষ িক প্রকবল্পি আওিায় ২২-২৯ জুন ২০১৫ রময়াবদ অনুবষ্ঠয় Investment Promotion and 
Study Tour in UAE (Dubai)-এ রর্াগদাবনি জন্য ২১ জুন ২০১৫ িার্িখ অপিাবি রজলা 

প্রশাসক, রমৌলভীবাজাি এবাং কক্সবাজািবক কম িস্থল িযাবগি অনুমর্ি প্রদান কিা হয়।  

(১১৭) ০২-০৪ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ রময়াবদ ভািবিি আগিিলায় অনুবষ্ঠয় রজলা প্রশাসক-রজলা ম্যার্জবের্ 

রর্ৌর্ সীমান্ত সবম্মলবন রর্াগদাবনি জন্য রজলা প্রশাসক, রমৌলভীবাজাি, হর্বগি, ব্রাহ্মণবার্ড়য়া এবাং 

িাোমাটি পাব িিয রজলাবক কম িস্থল িযাবগি অনুমর্ি  প্রদান কিা হয়।  

(১১৮) ‘একটি বার্ড় একটি খামাি’ প্রকবল্পি আওিায়  ১৫-২১ এর্প্রল ২০১৫ রময়াবদ অর্বা র্নকর্বিী 

সমবয় অনুবষ্ঠয় ‘Exposure to Rural Development Initiatives in Thailand’ শীষ িক র্শক্ষা 
সফবি উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি, সর্খপুি, র্াোইল; রসানািলা, বগুড়া; িায়পুিা, নির্সাংদী; র্শবালয়, 

মার্নকগি; র্শবগি, িাঁপাইনবাবগি; মুক্তাগাছা, ময়মনর্সাংহ; পীিগি, ঠাকুিগাঁও; রশিপুি সদি, 

রশিপুি; চুনারু ার্, হর্বগি; র্কবশািগি, নীলফামািী; পাইকগাছা, খুলনা এবাং নার্সিনগি, 

ব্রাহ্মণবার্ড়য়াবক অাংশিহবণি জন্য সম্মর্ি জ্ঞাপন কিা হয়।  

(১১৯) ভূর্ম মিণালয় কর্তিক বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছিাম )িাইবমর্ র্ভকটিমস র্িহযার্বর্লবর্শন প্রবজে (

প্রকবল্পি আওিায় রজলা প্রশাসক, পাবনা কাজী আশিাফ উেীন এবাং উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি, 

আবনায়ািা, িট্টিাম জনাব মুর্ফদুল আলমবক ০১-০৮ মাি ি ২০১৫ রময়াবদ ভািবি অনুবষ্ঠয় র্শক্ষাসফবি 

অাংশিহবণি জন্য সম্মর্ি জ্ঞাপন কিা হয়। 

(১২০) বাাংলাবদশ কর্ম্পউর্াি কাউর্ন্সল কর্তিক বাস্তবায়নাধীন ‘Development of National ICT 
Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet)’ শীষ িক প্রকবল্পি আওিায় 
২৩ জুন ২০১৫ িার্িবখ অনুবষ্ঠয় রসর্মনাবি সকল অর্ির্িক্ত রজলা প্রশাসক (আইর্সটি) ও মবনানীি 

উপবজলাসমূবহি উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসািগণবক; র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান এমর্পওভুর্ক্তি সুর্নর্দ িষ্ট নীর্িমালা 

প্রণয়বনি লবক্ষয ০৬ জুন ২০১৫ িার্িবখ অনুবষ্ঠয় রসর্মনাবি অাংশিহবণি জন্য প্রর্ি র্বভাগ রর্বক 

একজন কবি অর্ির্িক্ত রজলা প্রশাসক (র্শক্ষা ও আইর্সটি) এবাং উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসািবক; 

সিকার্ি প্রার্র্মক র্বযালবয়ি র্শক্ষক র্নবয়াগ পিীক্ষাি জন্য প্রশ্নপত্র রজলা পর্ িাবয় গঠিি কর্মটিি 

মাধ্যবম প্রণয়ন কার্ িক্রমটি সম্পূণ িরূবপ র্র্র্জর্াল পদ্ধর্িবি র্ববশষ প্রযুর্ক্তি মাধ্যবম সম্পন্ন কিাি লবক্ষয 

০৯-১০ এর্প্রল ২০১৫ রময়াবদ বাাংলাবদশ প্রবকৌশল র্বশ্বর্বযালবয় অনুবষ্ঠয় কম িশালায় রর্াগদাবনি জন্য 

সাংর্িষ্ট অর্ির্িক্ত রজলা প্রশাসকবক; স্থানীয় সিকাি র্বভাগ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন ‘উপবজলা গভবন িন্স 

প্রবজে’ কর্তিক আবয়ার্জি ‘র্ফন্যান্স, অর্র্র্ এবাং পাবর্লক প্রর্কউিবমন্ট রুল’ শীষ িক প্রর্শক্ষবণ উপবজলা 

র্নব িাহী অর্ফসািগণবক এবাং ২৩ নবভম্বি ২০১৪ রর্বক ১৫ জানুয়ার্ি ২০১৫ রময়াবদ র্বর্ভন্ন ব্যাির্ভর্িক 

পাঁি র্দনব্যাপী ‘উপবজলা পর্িষদ আইন ও প্রশাসন র্বষয়ক রমৌর্লক প্রর্শক্ষণ’-এ রর্াগদাবনি লবক্ষয 

মবনানীি উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসািগণবক কম িস্থল িযাবগি সম্মর্ি জ্ঞাপন কিা হয়।  

৭.২     মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অভযন্তিীণ রক্ষবত্র সম্পার্দি কার্ িাবর্ল   

(১)  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি িাজস্ব বাবজর্ রর্বক ৫০ জন প্রর্ম রের্ণি কম িকিিাি 

জন্য ৬ র্দনব্যাপী ‘Issues on Financial Management and Development’ র্শবিানাবম 
অভযন্তিীণ প্রর্শক্ষণ; ২ র্দনব্যাপী Government Performance Management System র্বষবয় 
কম িশালা এবাং ২ র্দনব্যাপী ‘আইন, র্বর্ধমালা ইিযার্দ প্রণয়ন পদ্ধর্ি এবাং খসড়া আইন ও র্বর্ধমালা 

পর্ িাবলািনাি রক্ষবত্র অনুসিণীয় র্বষয়’ র্শবিানাবম অভযন্তিীণ প্রর্শক্ষবণি আবয়াজন কিা হয়। এ ছাড়া, 

রমৌর্লক অর্ফস ব্যবস্থাপনা রকাবস ি ৪৫ জন র্দ্বিীয় রের্ণি কম িকিিা ও ৪২ জন র্তিীয় রের্ণি কম িিািী 

এবাং দক্ষিা উন্নয়ন রকাবস ি ৫৪ জন িতুর্ ি রের্ণি কম িিািীবক অভযন্তিীণ প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। 
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(২) ‘কযাপার্সটি রর্বভলপবমন্ট অব কযার্ববনর্ র্র্র্ভশন’ শীষ িক কম িসূর্িি আওিায় ২০১৪-১৫ 

অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ১৬ জন কম িকিিাবক ‘Training on Programming Language 

(Java/net platform/php) & Relational Database Management System (SQL 

Server/DB2/Oracle/Mysql) for the 1
st
 Class Officers of Cabinet Division’ এবাং ৫০ 

জন কম িকিিাবক ‘Business English Communication Skill Course for the 1
st
 Class 

Officers of Cabinet Division’ র্শবিানাবম প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। 

(৩) ৩০ অবোবি ২০১৪ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বাবজর্ ব্যবস্থাপনা কর্মটিি সভায় এ 

র্বভাবগি   ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি বাবজর্ বাস্তবায়ন পর্িকল্পনা অনুবমার্দি হয় এবাং অর্ ি র্বভাবগ রপ্রিণ 
কিা হয়। 

(৪) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি সাংবশার্ধি বাবজর্ প্রাক্কলন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) 

প্রণয়ন কবি ১১ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ অর্ ি র্বভাগ এবাং পর্িকল্পনা কর্মশবন রপ্রিণ কিা হয়। 

(৫) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মধ্যবময়ার্দ বাবজর্ কাঠাবমা সাংবশাধন ও হালনাগাদকিণ, ২০১৫-১৬ অর্ ি-

বছবিি বাবজর্ প্রাক্কলন ও পিবিী  দুই অর্ ি-বছবিি প্রবক্ষপণ প্রণয়ন কবি ১৩ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িবখ 

অর্ ি র্বভাগ এবাং পর্িকল্পনা কর্মশবন রপ্রিণ কিা হয়। 

(৬) কি ব্যিীি িাজস্ব (Non Tax Revenue) ও জািীয় িাজস্ব রবার্ ি বর্হভূ িি কি িাজস্ব (Non-

NBR Tax Revenue) আবয়ি প্রাক্কলন ও প্রবক্ষপণ প্রণয়ন কবি ২৮ জানুয়ার্ি ২০১৫ িার্িখ অর্ ি 
র্বভাবগ রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭) ‘মঞ্জুর্ি বিাবেি দার্বসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)’ শীষ িক বাবজর্ পুর্স্তকায় সাংবর্াজবনি জন্য 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি রমৌর্লক ও সাম্প্রর্িক কার্ িাবর্লি সাংর্ক্ষপ্ত প্রর্িববদন (বাাংলা ও ইাংবির্জবি) 

প্রস্তুি কবি ১২ রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ িার্িখ অর্ ি র্বভাবগ রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮) মাননীয় অর্ িমিীি ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি বাবজর্ বকৃ্তিায় অন্তভু ির্ক্তি জন্য এ র্বভাবগি সঙ্কর্লি 

প্রর্িববদন ১২ এর্প্রল ২০১৫ িার্িবখ অর্ ি র্বভাবগ রপ্রিণ কিা হয়।  

(৯) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি িাজস্ব বাবজবর্ি আওিায় বাস্তবায়নাধীন ‘কযাপার্সটি রর্বভলপবমন্ট অব 

র্ফর্ল্ এর্র্মর্নবেশন’ শীষ িক কম িসূর্িি র্পর্পএনর্ব ০১ এর্প্রল ২০১৫ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি এ র্বভাবগি 

বাবজর্ ব্যবস্থাপনা কর্মটিি সভায় কম িসূর্িি রমার্ ব্যয় অপর্িবর্িিি রিবখ সাংবশাধবনি প্রস্তাব 

অনুবমার্দি হয় এবাং র্বববিনাি জন্য ১৩ এর্প্রল ২০১৫ িার্িবখ অর্ ি র্বভাবগ রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ২০১৩-১৪ অর্ ি-বছবিি কার্ িাবর্ল সম্পর্কিি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন, মুদ্র্ণ 

ও প্রকাশ কিা হয়।     

(১১) ২০১৪ সাবল অনুর্ষ্ঠি মর্িসভা-ববঠবকি কার্ ির্ববিণী, র্বজ্ঞর্প্ত ও সািসাংবক্ষপসমূবহি রমার্ ২৯ খে 

রিকর্ ি বই আকাবি বাঁধাই কিা হয়।                                                                                                                                                                                                                  

(১২) ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ পাঁিজন কম িকিিা ও দুইজন কম িিািীবক পবদান্নর্ি প্রদান 

কিা হয় এবাং ১২ জন কম িিািী নতুন র্নবয়াগ কিা হয়।  
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পর্ির্শষ্ট-০১ 

২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ কম িিি কম িকিিাগবণি িার্লকা    

মর্িপর্িষদ সর্িব 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

1.  রমাহাম্মদ রমাশািিাফ রহাসাইন ভূইঞা 

পর্ির্ির্ি নম্বি-২৯২৩ 

মর্িপর্িষদ সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

সর্িব )সমন্বয় ও সাংস্কাি(  

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

1.  জনাব রমািঃ নজরুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১১৫৫ 

সর্িব 

(সমন্বয় ও সাংস্কাি) 

০২-০৩-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

ভািপ্রাপ্ত সর্িব )সমন্বয় ও সাংস্কাি(  

1.  জনাব রমািঃ নজরুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১১৫৫ 

ভািপ্রাপ্ত সর্িব 

(সমন্বয় ও সাংস্কাি) 

০৪-০৮-২০১৪ রর্বক 

০১-০৩-২০১৫ পর্ িন্ত 

 অর্ির্িক্ত সর্িব, মর্িপর্িষদ র্বভাগ 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

1.  জনাব  রমািঃ মঈন উর্েন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৩৪১৮ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ৩১-০৫-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

অর্ির্িক্ত সর্িব      

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

1.  জনাব রমািঃ নজরুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১১৫৫ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৩-০৮-২০১৪ পর্ িন্ত 

2.  জনাব এন. এম. র্জয়াউল আলম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৩৩৯৪ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

২৪-১২-২০১৪ পর্ িন্ত 

3.  জনাব ইসর্িয়াক আহমদ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৩৪৯৫ 

অর্ির্িক্ত সর্িব 

 

০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

২৩-১০-২০১৪ পর্ িন্ত 

4.  জনাব  রমািঃ মঈন উর্েন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৩৪১৮ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৫-২০১৫ পর্ িন্ত 
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ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

5.  জনাব রমািঃ মর্হউেীন খান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-২১৭৩ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

6.  জনাব রমািঃ মাক্ছুদুি িহমান পার্ওয়ািী 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪৫০৮ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

7.  জনাব রমািঃ রমাস্তার্ফজুি িহমান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪৫৯৯ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

8.  জনাব রমািঃ আবদুল ওয়াদুদ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪৭৬৯ 

অর্ির্িক্ত সর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 
 

যুগ্মসর্িব 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

1.  জনাব রমািঃ মর্হউেীন খান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-২১৭৩ 

যুগ্মসর্িব ২৯-১২-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত  

2.  জনাব রমািঃ মাক্ছুদুি িহমান পার্ওয়ািী 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪৫০৮ 

যুগ্মসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

3.  জনাব রমািঃ রমাস্তার্ফজুি িহমান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪৫৯৯ 

যুগ্মসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

4.  জনাব রমািঃ আশিাফ শামীম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪৬১৫ 

যুগ্মসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

5.  জনাব রমািঃ আবদুল ওয়াদুদ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪৭৬৯ 

যুগ্মসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

6.  রমাসাম্মৎ নার্সমা রবগম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪০৭৪ 

যুগ্মসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

7.  জনাব ফারুক আহবমদ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫২৮৯ 

যুগ্মসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

8.  জনাব রমািঃ আবনায়াি রহাবসন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৩৪৮ 

যুগ্মসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

9.  জনাব রমািঃ সাইদুি িহমান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৫৪৪ 

যুগ্মসর্িব (সাংযু ক্ত) ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

10.  র্. শার্হদা আকিাি  

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৫৪৭ 

যুগ্মসর্িব (সাংযু ক্ত) ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

11.  জনাব রমািঃ আব্দুল বার্িক 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৬১৭ 

যুগ্মসর্িব (সাংযু ক্ত) ০৭-৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

 

 

 

৪০ 



 

উপসর্িব 
 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

1.  র্. শাহ রমাহাম্মদ সানাউল হক 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৪০২১ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৫-০৮-২০১৪ পর্ িন্ত 

2.  জনাব রমািঃ সাইদুি িহমান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৫৪৪ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

3.  র্. শার্হদা আকিাি  

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৫৪৭ 

উপসর্িব ২২-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

4.  জনাব রমািঃ আব্দুল বার্িক 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৬১৭ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

5.  জনাব রমািঃ আজাদুি িহমান মর্েক 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৬৭৬ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৪-০৩-২০১৫ পর্ িন্ত 

6.  জনাব শাব্বীি রহাবসন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৭৪৩ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

7.  রখােকাি রমািঃ আব্দুল হাই, র্পএইির্র্ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৭৯৭ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

8.  জনাব হার্বব্যি িহমান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৫৮২৬ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

9.  র্মজ হার্বব্যন নাহাি 

পর্ির্ির্ি নম্বি -৬০৩৩ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

10.  র্মজ রখািবশদা ইয়াসমীন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬০৮০ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

১৩-০৫-২০১৫  পর্ িন্ত 

11.  জনাব রমািঃ মাহমুদুল হাসান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৩৩০ 

উপসর্িব ১৬-৭-২০১৪  রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

12.  জনাব রমািঃ নাজমুল হুদা র্সর্েকী 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৪১৩ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

13.  জনাব রমাহাম্মদ খাবলদ হাসান 

পর্ির্ির্ি নাং-৬৫২৫ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

14.  র্. আব্য শাহীন রমািঃ আসাদুজ্জামান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৫৩১ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

15.  র্মজ ইয়াসর্মন রবগম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৫৪০ 

উপসর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

 
৪১ 



 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

16.  র্মজ আবয়শা আক্তাি 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৫৭০ 

উপসর্িব ২৫-১১-২০১৪ রর্বক  

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

17.  জনাব রমািঃ সাখাওয়াি রহাবসন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৫০৯ 

উপসর্িব ০৭-০৪-২০১৫  রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

18.  জনাব রমািঃ সাইদুি িহমান  

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৩২ 

উপসর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

19.  র্মজ মর্নিা রবগম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৩৪ 

উপসর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

20.  জনাব মঈনউল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৪৬ 

উপসর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

21.  জনাব রমািঃ  আবদুোহ হারুন  

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৯৩ 

উপসর্িব  ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

22.  জনাব রমািঃ ছাইফুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৭৮৯ 

উপসর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

23.  র্মজ িাহর্মনা ইয়াসর্মন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৮১৩ 

উপসর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

24.  জনাব রমািঃ শাফায়াি মাহব্যব রিৌধুিী 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৮৪৩ 

উপসর্িব ০৭-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 
 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব/সহকািী সর্িব/সহকািী প্রধান 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

1.  জনাব রমািঃ সাখাওয়াি রহাবসন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৫০৯ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক  

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

2.  জনাব রমািঃ সাইদুি িহমান  

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৩২ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০৪-০২-২০১৫ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

3.  র্মজ মর্নিা রবগম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৩৪ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত 

4.  জনাব মঈনউল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৪৬ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ১২-১০-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত   

5.  জনাব রমািঃ  আবদুোহ হারুন  

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৬৯৩ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত     

 

 

৪২ 



 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

6.  জনাব এম এম আর্িফ পাশা 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৭০৮ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৪-০৮-২০১৪ পর্ িন্ত 

7.  জনাব রমািঃ ছাইফুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৭৮৯ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত        

8.  র্মজ িাহর্মনা ইয়াসর্মন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৮১৩ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত          

9.  জনাব রমািঃ শাফায়াি মাহব্যব রিৌধুিী 

পর্ির্ির্ি নম্বি-৬৮৪৩ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ১৯-০১-২০১৫ রর্বক  

০৬-০৪-২০১৫ পর্ িন্ত           

10.  জনাব র্িয়াসাি আল ওয়ার্সফ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫০৪০                             

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

11.  জনাব রমাহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ রিৌধুিী 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫০৪৭                          

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ১০-০২-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত  

12.  জনাব রমািঃ রমবহদী হাসান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫০৫২                          

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০৫-১১-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

13.  জনাব রমািঃ আশফাকুল আর্মন মুকুর্ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫০৭৩                            

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ২৫-০১-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত  

14.  জনাব রমািঃ ওসমান গর্ন 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫০৮১ 

মর্িপর্িষদ সর্িববি 

একান্ত সর্িব 

০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

15.  জনাব রমাহাম্মদ কামরুল হাসান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫১১১ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

16.  কাজী র্নশাি িসুল 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫৩২৫ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

17.  জনাব রমাহাম্মদ কায়বকাবাদ খেকাি 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫৪১৬ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ২৩-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

18.  জনাব রমািঃ ির্ফকুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫৫০৬ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত    

19.  জনাব রমাহাম্মদ জাবহদুি িহমান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫৫৭৪ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত   

 

 

৪৩ 



 

ক্রর্মক কম িকিিাি নাম ও পর্ির্ির্ি নম্বি পদর্ব কার্ িকাল 

20.  র্মজ মাহফুজা রবগম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫৬৯৮ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ২৫-০১-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

21.  কাজী নূরুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫৮৭১ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

22.  জনাব রমাহাম্মদ খাবলদ-উি-িহমান 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৫৯৩৮ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

23.  জনাব মুিঃ ইকিামুল ইসলাম 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১৬০৬৬ 

সর্িব (সমন্বয় ও 

সাংস্কাি)-এি একান্ত 

সর্িব (সহকািী সর্িব) 

০৬-০৪-২০১৫ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

24.  র্মজ মুন্না িাণী র্বশ্বাস 

পর্ির্ির্ি নম্বি-০৬০৯ 

সহকািী প্রধান ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

25.  জনাব রমািঃ আবদুি িব র্ময়া 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১১২৭৪ 

সহকািী সর্িব ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

26.  জনাব মনজুি আহবমদ 

পর্ির্ির্ি নম্বি-১১২৭৫ 

সহকািী সর্িব ২২-০৯-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

27.  জনাব রমাহাম্মদ ওয়ার্হদুজ্জামান খাঁন র্সবেম এনার্লে ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

28.  জনাব রমািঃ রগালাম রমাস্তফা সহকািী  র্সবেম 

এনার্লে 

০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

29.  জনাব রমািঃ শাহীন র্ময়া রমইবন্টন্যান্স ইর্ির্নয়াি ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

30.  জনাব রমািঃ সালাহউর্েন  রপ্রািামাি ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

31.  জনাব  রমািঃ মর্জব্যল হক রগাপনীয় কম িকিিা ০১-০৭-২০১৪ রর্বক 

৩০-০৬-২০১৫ পর্ িন্ত 

 

 

 

 

 

 

৪৪ 



 

পর্ির্শষ্ট-০২ 

 

২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রধান কম িকৃর্ি র্নবদ িশকসমূহ (KPI)  

ক্রর্মক 

নম্বি

র্নবদ িশক লক্ষযমাত্রা

(সাংখ্যা/শিকিা)

২০১৪-১৫

জুলাই ২০১৪ রর্বক জুন ২০১৫

 

মন্তব্য 

সাংখ্যা শিকিা

১ মর্িসভা কর্তিক গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ১০০% গৃহীি-২৮২ ৭২% সবন্তাষজনক

বাস্তবার্য়ি-২০৪

২ মর্িসভা কর্তিক গৃহীি মর্িপর্িষদ র্বভাগ 

সাংর্িষ্ট র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

১০০%
গৃহীি ৫১

৯০% সবন্তাষজনক

বাস্তবার্য়ি ৪৬

৩ মর্িসভায় আইন/নীর্িমালা/ কম িবকৌশল/ 

কম িপর্িকল্পনা অনুবমাদন প্রর্ক্রয়াকিণ

১০০% মর্িসভায় 

উপস্থার্পি-৭০

১০০% সবন্তাষজনক

মর্িসভা কর্তিক 

অনুবমার্দি-৭০

৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিাগবণি মাঠ 

পর্ িাবয়ি অর্ফস পর্িদশ িন প্রমাপ বাস্তবায়ন

(৩৬)

১০০%

(প্রর্ি মাবস ৩টি)

৩৬ ১০০% সবন্তাষজনক

৫ রজলা প্রশাসকগবণি বার্ষ িক পর্িদশ িন 

প্রমাপ অজিন

(৪ ৬০৮)

১০০% (প্রর্ি মাবস 

৩৮৪টি)

৮,৪৭৪ ১৮৪% সবন্তাষজনক

৬ রজলা প্রশাসক সবম্মলবন গৃহীি স্বল্পবময়ার্দ 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

১৫৮ টি

১০০%

১৫৪ ৯৭% সবন্তাষজনক

৭ রমাবাইল রকার্ ি পর্িিালনাি বাৎসর্িক 

প্রমাপ বাস্তবায়ন

৩৮৮

১০০%

(প্রর্িমাবস ২ ৪৪৯টি)

৫৫,৯৮৩ ১৯০% সবন্তাষজনক
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পর্ির্শষ্ট-০৩ 

 

 

২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ অনুন্নয়ন বাবজবর্ি অধীবন গৃহীি দু'টি কম িসূর্ি এবাং 

উন্নয়ন বাবজবর্ি অধীবন গৃহীি দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বছ। অনুন্নয়ন বাবজবর্ি অধীন কম িসূর্ি 

দু'টি হল: ১. ‘Capacity Development of Field Administration’ এবাং ২. ‘Capacity 

Development of Cabinet Division’ উন্নয়ন বাবজবর্ি আওিাধীন প্রকল্প দুটি হল : 

১.‘Improving Public Administration and Services Delivery through 

E-Solutions: Improving GRS (Output-3)’, ও ২. ‘National Integrity Strategy 

Support Project’. 
প্রকল্প/কম িসূর্িগুর্লি মূল উবেে, ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি বিাে এবাং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অিগর্ি 

সাংবক্ষবপ র্নবম্ন উবেখ কিা হল: 

(ক) প্রকল্প/কম িসূর্িি নাম: ‘Capacity Development of Field Administration’ 

 ১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ: 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগ বাস্তবায়নাধীন ‘Capacity Development of Field Administration’ শীষ িক  

কম িসূর্িি প্রধান উবেে হবচ্ছ, মাঠপ্রশাসবনি কম িকিিাবদি দক্ষিা-বৃর্দ্ধি মাধ্যবম কাবজি গুণগি ও 

পর্িমাণগি সক্ষমিাি উন্নয়ন, ই-রসবাি উন্নয়ন এবাং জনপ্রশাসন সাংস্কাি, সুশাসন এবাং সুর্নর্দ িষ্ট 

রপশাগি র্বষবয় কম িকিিাবদি মবধ্য র্মর্র্িয়া, পািির্িক  জ্ঞান ও অর্ভজ্ঞিা র্বর্নময়। 

 ২.০.    প্রকল্প/কম িসূর্িি উবেে: 

২.১ .  জনপ্রশাসন সাংস্কাি ও সুশাসন র্বষবয় মাঠপ্রশাসবনি কম িকিিাবদি সক্ষমিা বৃর্দ্ধ।  

২ .২ .  সিকাি র ার্ষি ‘র্র্র্জর্াল বাাংলাবদশ’ কম িসূর্িি সবে সের্ি রিবখ মাঠপ্রশাসবনি 

কম িকিিাবদি দক্ষিা-বৃর্দ্ধি মাধ্যবম ই-রসবাি মাবনান্নয়ন। 

২.৩. মাঠপ্রশাসবনি কম িকিিাবদি স্ব -স্ব রক্ষবত্র দক্ষিা- বৃর্দ্ধি মাধ্যবম মাঠপর্ িাবয় কাবজি 

গুণগি ও  পর্িমাণগি সক্ষমিাি উন্নর্ি। 

২ .৪.  জনপ্রশাসন সাংস্কাি, সুশাসন এবাং সুর্নর্দ িষ্ট রপশাগি র্বষবয় কম িকিিা, জনপ্রর্ির্নর্ধ, 

রবসিকার্ি খাি এবাং সুশীল সমাবজি মবধ্য র্মর্র্িয়া, পািির্িক জ্ঞান ও অর্ভজ্ঞিা 

র্বর্নময়। 

 ৩.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি রময়াদ: জানুয়ার্ি ২০১৫ হবি জুন ২০১৮ পষ িন্ত (৪২ মাস) 

 ৪.০. কবম্পাবনন্টসমূহ: 

৪ .১.  মাঠ পর্ িাবয়ি কম িকিিাবদি প্রর্শক্ষণ 

৪ .২.  রসর্মনাি/ওয়াকিসপ 

 

 

 

 

৪৬ 



 

 ৫.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি রমার্ বিাে: ৬২৭.৬৯ লক্ষ র্াকা (িাজস্ব বাবজর্)। 

 ৫.১. ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি রমার্ বিাে ৭১.৩৩ লক্ষ র্াকা। 

 ৫.২. ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি বিাে ও ব্যয়: 

 (লক্ষ র্াকায়) 

বিাে ব্যয় 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প সাহায্য 

৭১ .৩৩  ৭১ .৩৩  - ৬৯.৮৬ ৬৯.৮৬ - 

উপযুক্ত অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

সম্পদ সাংিহ: 

ক  .ল্যাপর্প  ০১টি 

খ  .রর্স্কর্প )ফুলবসর্(  ০২টি 

গ  .রলজাি র্প্রন্টাি  ০২টি 

  .স্কযানাি  ০২টি 

ঙ  .ফযাক্স রমর্শন  ০১টি 

ি  .ফবর্াকর্প রমর্শন  ০১টি 

  
  

প্রর্শক্ষণ প্রদান : Government Performance Management রকাবস ি ছয়টি ব্যাি; 

Public Procurement রকাবস ি পাঁিটি ব্যাি এবাং Project Management রকাবস ি পাঁিটি ব্যাবি 

সব িবমার্ ৪০০ জন মাঠ পর্ িাবয়ি কম িকিিাবক (রজলা প্রশাসক, অর্ির্িক্ত রজলা প্রশাসক/অর্ির্িক্ত রজলা 

ম্যার্জবের্, উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি, সহকািী কর্মশনাি (ভূর্ম), সহকািী কর্মশনাি) প্রর্শক্ষণ 

রদওয়া হয়। 

৭.০. অর্ িায়বনি ববর্শষ্টয/উৎস: সম্পূণ ি বাাংলাবদশ সিকাবিি র্নজস্ব অর্ িায়বন পর্িিার্লি। 

এ প্রকবল্প র্ববদর্শ  রকান অর্ িায়ন রনই।  

৮.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি বাস্তবায়ন অিগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: কম িসূর্িি রভৌি অিগর্ি 

শিভাগ সম্পন্ন হয় এবাং বাস্তবায়ন অিগর্ি প্রায় ৯৭.৯৫ ভাগ।  

(খ) প্রকল্প/কম িসূর্িি নাম: ‘Capacity Development of Cabinet Division’ 

১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ: 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগ বাস্তবায়নাধীন ‘Capacity Development of Cabinet Division’-

এি প্রধান উবেে হবচ্ছ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিা ও কম িিািীবদি দক্ষিাবৃর্দ্ধি মাধ্যবম ই-রসবাি 

মাবনান্নয়ন এবাং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি সবে সের্ি রিবখ স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হসম্পন্ন দক্ষ 

জনপ্রশাসবনি মাধ্যবম প্রার্িষ্ঠার্নক দক্ষিা বৃর্দ্ধপূব িক সুশাসন প্রর্িষ্ঠাি ভূর্মকা পালন। 

 

 

৪৭ 



 

২.০.     প্রকল্প/কম িসূর্িি উবেে: 

২.১. সিকাি র ার্ষি ‘র্র্র্জর্াল  বাাংলাবদশ’ কম িসূর্িি সবে সের্ি রিবখ মর্িপর্িষদ 

র্বভাবগি কম িকিিা/কম িিািীবদি আইর্সটি ব্যবহাবিি দক্ষিাবৃর্দ্ধি মাধ্যবম ই-রসবাি 

মাবনান্নয়ন এবাং মিণালয়/র্বভাগ ও মাঠপ্রশাসবনি সবে দ্রুি ও কার্কি সমন্বয় 

সাধন। 

২.২. মর্িপর্িষদ র্বভাবগি আইর্সটি র্িপার্ি উন্নয়ন ও কর্ম্পউর্াি ল্যাববি উন্নয়বনি 

মাধ্যবম প্রার্িষ্ঠার্নক সক্ষমিা বৃর্দ্ধ। 

২.৩. মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সকল রের্ণি কম িকিিা-কম িিািীি স্ব-স্ব রক্ষবত্র দক্ষিাবৃর্দ্ধি 

মাধ্যবম এ র্বভাবগি কাবজি গুণগি ও পর্িমাণগি সক্ষমিাি উন্নর্ি। 

৩.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি রময়াদ: জানুয়ার্ি ২০১৩ হবি জুন ২০১৫ 

৪.০. কবম্পাবনন্টসমূহ: 

৪.১. Hardware and Software Development 

৪.২. Training 

৪.৩. Seminar/Workshop 

৫.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি রমার্ বিাে: ২২৪.৮৯ লক্ষ র্াকা (িাজস্ব বাবজর্) 

৫.১. ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি রমার্ বিাে ৩৩.৫০ লক্ষ র্াকা। 

৫.২. ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি বিাে ও ব্যয়: 

)লক্ষ র্াকায়(  

বিাে ব্যয় 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প সাহায্য 

৩৩ .৫০  ৩৩ .৫০  - ৩৩ .৫০  ৩৩ .৫০  - 

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

        সম্পদ সাংিহ: 

 

ক. ল্যাপর্প ২০টি 

খ. রর্স্কর্প ২০টি 

গ. রলজাি র্প্রন্টাি ০৭টি 

 . স্কযানাি ১০টি 

ঙ. আসবাবপত্র ২০টি 

 

৪৮ 



 

৭.০. অর্ িায়বনি ববর্শষ্টয/উৎস: সম্পূণ ি বাাংলাবদশ সিকাবিি র্নজস্ব অর্ িায়বন পর্িিার্লি। এ 

প্রকবল্প র্ববদর্শ  রকান অর্ িায়ন রনই। 

৮.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি বাস্তবায়ন অিগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: কম িসূর্িি রভৌি অিগর্ি এবাং 

বাস্তবায়ন অিগর্ি শিভাগ।  

(গ) প্রকল্প/কম িসূর্িি নাম:  ‘Improving Public Administration and Services 

Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)’ 

১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ: প্রকল্পটিি মূল উবেে হল আন্ত:রসেি ই-সার্ভ িস িালুকিণ ও গভন্যিান্স 

শর্ক্তশালীকিণ। প্রকল্পটিি িািটি অাংশ িবয়বছ। িন্মবধ্য মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ি 

ব্যবস্থা সাংক্রান্ত পাঁি বছি রময়ার্দ রকৌশলগি পর্িকল্পনা এবাং র্িন বছি রময়ার্দ বাস্তবায়ন কম ি-

পর্িকল্পনা প্রস্তুি কিা হয়। নাগর্িক রসবা উন্নয়বনি লবক্ষয সিকার্ি কম িকাবে স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হ 

র্নর্িিকিবণ এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক এই প্রকবল্প সহায়িা প্রদান কিবছ।  

২.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি উবেে: এর্র্র্ব’ি কার্িগর্ি সহায়িায় মর্িপর্িষদ র্বভাবগ 

বাস্তবায়নাধীন ‘Improving Public Administration and Services Delivery through E-

Solutions: Improving GRS (Output-3)’ -এি প্রধান উবেে হবচ্ছ অর্ভবর্াগ িহণ ও র্নষ্পর্ি 

সাংক্রান্ত পর্িকল্পনা প্রণয়বন মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সক্ষমিা বৃর্দ্ধ এবাং এ প্রর্ক্রয়ায় অন্যান্য 

মিণালয়/র্বভাগবক সম্পৃক্ত কবি রসবা প্রদাবনি সক্ষমিা বৃর্দ্ধি মাধ্যবম সুশাসবনি উন্নয়ন সাধন। 

৩.০.  প্রকল্প/কম িসূর্িি রময়াদ: জানুয়ার্ি ২০১৪ হবি র্র্বসম্বি ২০১৫ (০২ বছি) 

৪.০.  কবম্পাবনন্টসমূহ: 

িাজস্ব: 

৪ .১  রবিন ও ভািা 

৪ .২  সিবিাহ ও রসবা 

৪ .৩  প্রর্শক্ষণ 

৪ .৪  ওয়াকিশপ  ,রসর্মনাি,  সবম্মলন 

৪ .৫  পিামশ িক )রদর্শ-র্ববদর্শ(  

৫.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি রমার্ বিাে : প্রকবল্পি রমার্ বিাে ১৪৫.০২ লক্ষ র্াকা। িন্মবধ্য র্জওর্ব 

১৭.০২ লক্ষ র্াকা এবাং প্রকল্প-সাহায্য ১২৮.০০ লক্ষ র্াকা। 

৫.১. ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি বিাে র্ছল ৮৭.০০ লক্ষ র্াকা। 

 

৪৯ 

 



 

৫.২. ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি বিাে ও ব্যয়: 

  (লক্ষ র্াকায়) 

বিাে ব্যয় 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প সাহায্য 

৮৭ .০০  ৫ .০০  ৮২ ৭৮ .৩৯  ৩ .৭৫  ৭৪ .৬৪  

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

       মূলধন: রনই। 

৭.০. অর্ িায়বনি ববর্শষ্টয/উৎস: কম িসূর্িটি এর্শয় উন্নয়ন ব্যাাংবকি অর্ িায়বন পর্িিার্লি। 

 

৮.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি বাস্তবায়ন অিগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: 

এর্র্র্ব-এি কার্িগর্ি সহায়িায় মর্িপর্িষদ র্বভাবগ বাস্তবায়নাধীন ‘Improving Public 

Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS 

(Output-3)’ প্রকল্পটি টির্পর্প অনুর্ায়ী রময়াদ জানুয়ার্ি ২০১৪ হবি  র্র্বসম্বি ২০১৫ পর্ িন্ত। ২০১৪-

১৫ অর্ ি-বছবি প্রকবল্পি কাজ ৯০ শিাাংশ বাস্তবায়ন হয়। আশা কিা র্াবচ্ছ র্নর্দ িষ্ট সমবয় অর্ িাৎ র্র্বসম্বি 

২০১৫ এি মবধ্য প্রকবল্পি কাজ সমাপ্ত হবব।  

( )      প্রকল্প/কম িসূর্িি নাম: ‘National Integrity Strategy Support Project’  

 

১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ: 

বাাংলাবদবশি িাষ্ট্র ও সমাবজ দুনীর্ি দমন ও শুদ্ধািাি প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষয একটি সমর্ন্বি উবযাগ 

র্হসাবব জািীয় শুদ্ধািাি রকৌশলপত্র প্রণয়ন কিা হয়। এই রকৌশলপত্র বাস্তবায়বন সহায়িা প্রদাবনি লবক্ষয 

প্রকল্পটি মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক বাস্তবায়ন কিা হবচ্ছ। এবি িাষ্ট্র, সুশীলসমাজ ও রবসিকার্ি খাবিি 

গুরুত্বপূণ ি প্রর্িষ্ঠানসমূবহি সক্ষমিা বৃর্দ্ধি প্রস্তাব কিা হয়। র্বযমান আইনকানুন, র্নয়মনীর্িি 

সাংস্কািসাধন এবাং প্রবয়াজনীয় রক্ষবত্র নতুন আইন ও পদ্ধর্ি প্রণয়ন কবি মূল লক্ষয বাস্তবায়বনি কর্া 

বলা হয়। শুদ্ধািাি প্রর্িষ্ঠাি নতুন প্রার্িষ্ঠার্নক র্বন্যাসও প্রস্তাব কিা হয়।  

২.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি উবেে: 

২ .১.  সিকাবিি র্নব িাহী র্বভাবগি জনপ্রশাসন এবাং স্থানীয় সিকািসমূহ সিকার্ি কম িকাবেি 

রকন্দ্রর্বন্দু। এসব প্রর্িষ্ঠাবনি স্বচ্ছিা, দায়বদ্ধিা প্রর্িষ্ঠা এবাং এগুর্লবি র্নযুক্ত 

কম িকিিা/কম িিািীবদি দুনীর্ি প্রর্িবিাধ ও শুদ্ধািাি প্রর্িষ্ঠাই রকৌশলটিি মূল উবেে।  

৩.০. প্রকল্প/কম িসূর্িি রময়াদ: রফব্রুয়ার্ি ২০১৫ রর্বক জানুয়ার্ি ২০১৭ (২৪ মাস) 

 

 

৫০ 



 

৪.০. কবম্পাবনন্টসমূহ: 

       িাজস্ব: 

৪ .১  রবিন ও ভািা 

৪ .২  সিবিাহ ও রসবা 

৪ .৩  প্রর্শক্ষণ 

৪ .৪  ওয়াকিশপ  ,রসর্মনাি ,সবম্মলন  

৪ .৫  পিামশ িক )রদর্শ-র্ববদর্শ(  

৫.০.  প্রকল্প/কম িসূর্িি রমার্ বিাে: প্রকবল্পি রমার্ বিাে ১,৪৩৩.৩৪ লক্ষ র্াকা। িন্মবধ্য 

র্জওর্ব ১৭৪.৪৫ লক্ষ র্াকা এবাং প্রকল্প-সাহায্য ১,২৫৮.৮৯ লক্ষ র্াকা। 

৫.১.  ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবি বিাে র্ছল ৩২৪.৩০ লক্ষ র্াকা। 

৫.২. ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি বিাে ও ব্যয়  

)লক্ষ র্াকায়(  

বিাে ব্যয় 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

রমার্ র্জওর্ব প্রকল্প সাহায্য 

৩২৪.৩০ - ৩২৪.৩০ ৩২৪.৩০ - ৩২৪.৩০ 

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

মূলধন: ৬.১. সম্পদ সাংিহ: (ক) কর্ম্পউর্াি ও এবক্সসর্িজ (খ) কনফাবিন্স রুম উন্নয়ন 

(গ) আসবাবপত্র ( ) অর্ফস ইকুইপবমন্ট। 

৭.০. অর্ িায়বনি ববর্শষ্টয/উৎস: কম িসূর্িটি জাপান ইন্টািন্যাশনাল রকা-অপাবিশন এবজর্ন্স 

(জাইকা) ও বাাংলাবদশ সিকাবিি অর্ িায়বন পর্িিার্লি।   

৮.০. প্রকল্প কম িসূর্িি বাস্তবায়ন অিগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: প্রকল্প বাস্তবায়ন অিগর্িি ২৩ 

ভাগ এবাং রভৌি অিগর্ি ১৩ ভাগ সম্পন্ন হবয়বছ।  
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