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ভর্িবা  র্যবাট ি অনুর্ফবাগ 
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ফাাংরাবদ যকার্য ভৄদ্রণার 

অবটাফয ২০২০ 

 



 

ভৄখফন্ধ 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ভিণার/র্ফবাবগয কভ িম্পাদন  ব্যফস্থানা াংক্রান্ত তথ্য উস্থাবনয 

একটি প্রাবার্গক  কাম িকয ভাধ্যভ। এবত যকার্য কাম িক্রভ ম্পাদন  র্যচারনায ক্ষেবে 

গর্তীরতা, েভতা, স্বচ্ছতা, জফাফর্দর্  উদ্ভাফনী উবযাগ প্রর্তপর্রত  এফাং কভ িম্পাদবনয 

একটি গুরুত্বনণ ি দর্রর র্াবফ প্রর্তবফদনটি র্ফবফর্চত । ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াাংগঠর্নক 

কাঠাবভা, কভ ির্যর্ধ, কভ ির্ফন্যা  ২০১৯-২০ অথ িফছবয ম্পার্দত গুরুত্বনণ ি কাম িাফর্র ম্পবকি 

একটি স্বচ্ছ ধাযণা প্রদাবনয রবেে প্রর্তফছবযয ন্যা এফছয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকাবয উবযাগ 

ক্ষনা ববছ। 

২।  ভর্ির্যলদ র্ফবাগ ভাননী প্রধানভিীয প্রতেে তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত । জাতী  যাষ্ট্রী 

ম িাবয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি দার্ত্ব, যকাবযয প্রান-ব্যফস্থা নীর্ত-র্নধ িাযণ, ফাস্তফান  র্যফীেণ 

এফাং র্ফর্বন্ন ভিণার  র্ফবাবগয কাম িাফর্রয ভন্বাধবন ভর্ির্যলদ র্ফবাগ গুরুত্বনণ ি দার্ত্ব 

ারন কবয।  

৩।   ফার্ল িক প্রর্তবফদনটিবত ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াংর্েপ্ত র্যর্চর্ত, াাংগঠর্নক কাঠাবভা, 

কভ ির্যর্ধ  অনুর্ফবাগর্বর্িক কভ ির্ফন্যা ম্পবকি ধাযণা প্রদাবনয াাার্ এ র্ফবাবগয উবযাবগ 

২০১৯-২০ অথ িফছবয অনুর্িত র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি বফঠক, বফঠবকয র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান-অগ্রগর্ত, 

ভর্িবা কর্তিক অনুবভার্দত আইন  র্ফর্ধভ, ম্পার্দত গুরুত্বনণ ি কাম িাফর্র এফাং চরভান 

প্রকল্প/কভ িসূর্চ ম্পবকি প্রবাজনী তথ্যার্দ াংবেব র্ন্নবফ কযা ববছ। এছাড়া, ভর্ির্যলদ 

র্ফবাবগয ক্ষনর্তবত্ব জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদ্ মাবনয র্ফর্বন্ন 

কাম িক্রবভয াংর্েপ্ত তথ্যার্দ এ প্রর্তবফদবন র্ন্নবফ কযা ববছ।  

৪।   যকাবযয বর্ফষ্যৎ কভ ি-র্যকল্পনা প্রণন  ফাস্তফাবনয ক্ষেবে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয এ 

ফার্ল িক প্রর্তবফদনটি তথ্যসূে র্াবফ গুরুত্বনণ ি ভূর্ভকা যাখবত াবয। প্রর্তবফদনটি াংকরন  

প্রকানায বঙ্গ াংর্িষ্ট করবক আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ  অর্বনন্নন জানাই।   
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1 

১.০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্যর্চর্ত 

১.১ গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভর্িবাবক ার্চর্ফক াতা প্রদাবনয উবেবে ১৯৭২ 

াবর ভর্ির্যলদ র্ফলক ভিণার (Ministry of Cabinet Affairs)-এয একটি র্ফবাগ র্াবফ 

ভর্ির্যলদ র্ফবাগ গঠন কযা । ভাননী প্রধানভিীয র্নিণাধীন উক্ত ভিণার যফতীকাবর 

ভর্ির্যলদ র্চফার নাবভ অর্বর্ত । ১৯৭৫ াবর ভর্ির্যলদ র্ফবাগবক যাষ্ট্রর্তয 

র্চফারবয আতা এফাং ১৯৮২ াবরয প্রথভ র্দবক নৄনযা ভর্ির্যলদ র্চফারবয আতা 

ন্যস্ত কযা । ১৯৮২ াবর াভর্যক আইন জার্যয য ভর্ির্যলদ র্ফবাগবক প্রধান াভর্যক আইন 

প্রাবকয র্চফারবয আতা ন্যস্ত কযা । ১৯৮৩ াবর ভর্ির্যলদ র্ফবাগ নৄনযা যাষ্ট্রর্তয 

র্চফারবয আতা ন্যস্ত । াংদী যকায ব্যফস্থায বঙ্গ াংগর্ত ক্ষযবখ ১৯৯১ াবর একটি 

স্বাংম্পূণ ি প্রার্নক র্ফবাগ র্াবফ ফতিভান ভর্ির্যলদ র্ফবাগ গঠিত । 

১.২ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ ভাননী প্রধানভিীয যার্য তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত । ভর্িবা-

বফঠবকয ার্চর্ফক াতা প্রদান এ র্ফবাবগয ভর দার্ত্ব। ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভ 

ফাস্তফাবনয অগ্রগর্ত র্যফীেণ  ম িাবরাচনা কযা এ র্ফবাবগয গুরুত্বনণ ি দার্ত্ব। এছাড়া, 

প্রার্নক নৄনর্ফ িন্যা াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি-এয (র্নকায) বা অনুিান এফাং এ বায 

র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবনয অগ্রগর্ত অনুযণ; র্ফবাগ, ক্ষজরা, র্টি কব িাবযন, উবজরা, থানা, ক্ষৌযবা 

ইতোর্দয ীভানা ননর্ন িধ িাযণ; নতুন র্ফবাগ/বজরা/র্টি কব িাবযন/উবজরা/থানা/বৌযবা 

গঠন/স্থান; ক্ষজরাভবয ক্ষকায বফনার্দ র্নভ িাবণয স্থান র্নফ িাচন ইতোর্দ কাম িাফর্র ভর্ির্যলদ 

র্ফবাবগয আতাধীন। 

১.৩ গণতার্িক ানব্যফস্থাবক প্রার্তিার্নক রূ ক্ষদায জন্য এফাং যকাবযয অথ িননর্তক 

াংস্কায কভ িসূর্চ ফাস্তফাবনয জন্য র্ফর্বন্ন নীর্ত-র্নধ িাযবণ এফাং আন্তঃভিণার ভস্যাভবয র্নষ্পর্ি 

 ভিণার/র্ফবাগভবয কভ িকাবেয ভন্ব াধবন ভর্ির্যলদ র্ফবাগ গুরুত্বনণ ি ভূর্ভকা ারন 

কবয থাবক। ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ এফাং র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা 

প্রাবকয ভাধ্যবভ র্তণভর ম িাব যকাবযয কভ িকাে ফাস্তফাবন র্ফর্বন্ন ভন্বধভী দবে গ্রণ 

কবয থাবক, মায প্রবাফ যকাবযয ার্ফ িক উন্নন কভ িকাবে প্রর্তপর্রত ।  

১.৪ ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয থ, ভাননী প্রধানভিী  ভর্িবায দস্যবৃবন্নয র্নবাগ, থ, 

অব্যার্ত, দপ্তয-ফণ্টন  নৄনফ িণ্টন এফাং ভর্িবায দস্যবৃবন্নয ভবধ্য ভিণার/র্ফবাগভবয জাতী 

াংদ ম্পর্কিত দার্ত্ব অ িণ; াংর্িষ্ট ব্যর্ক্তফগ িবক ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভিীয দভম িাদা প্রদান; 

ভাননী প্রধান র্ফচাযর্তয থ গ্রণ অনুিান র্যচারনা ইতোর্দ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান 

দার্ত্ব। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননী প্রধানভিী  ভর্িগবণয ার্যবতার্লক  সুর্ফধার্দ াংক্রান্ত আইন 

প্রণন  াংবাধন ম্পর্কিত কাম িাফর্র; জাতী তাকা র্ফর্ধ, জাতী াংগীত র্ফর্ধ, জাতী প্রতীক 

র্ফর্ধ, াবযন্ট অফ র্প্রর্বডন্প এফাং রুল  অফ র্ফজবন প্রণন, াংবাধন  প্রবাজবন এগুর্রয 
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ব্যাখ্যা াংক্রান্ত কাম িাফর্র; ভিণার/র্ফবাগভবয কভ িফণ্টন; ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননী প্রধানভিী 

 ভর্িগবণয প্রবটাকর াংক্রান্ত র্নবদ িভারা; ভর্িবায দস্যগবণয ক্ষফাভরক কাম িার্দ; যাষ্ট্রী 

ক্ষতাাখানায ব্যফস্থানা  তদাযর্ক; ভাননী প্রধানভিীয বঙ্গ ভাঠম িাব র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাংব 

াতা, জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত নীর্তভারা প্রণন, স্বাধীনতা নৄযস্কায প্রদান, ভান ভৄর্ক্তভেবদ্ধ 

উবেখবমাগ্য অফদাবনয জন্য র্ফবদর্ ব্যর্ক্ত/প্রর্তিানবক ম্মাননা প্রদান, জাতী ক্ষাক র্দফ ারন 

ইতোর্দ র্ফলভ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ ির্যর্ধয আতাধীন।  

১.৫  জনপ্রাবনয ভাবনান্নন  সুান প্রর্তিাকবল্প ভর্ির্যলদ র্ফবাগ সুান ক্ষকৌর 

প্রণন;  জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর  যকার্য দপ্তবযয অর্ববমাগ ব্যফস্থানা দ্ধর্তয ফাস্তফান এফাং 

র্ফর্বন্ন যকার্য দপ্তবয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানায ভন্ব  র্যফীেণ কবয থাবক। এ র্ফবাগ তথ্য  

ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত ব্যফায ফ িে ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ ই-গববন িন্প প্রর্তিায ভন্ব  র্যফীেবণয 

াাার্ ক্ষকন্ধ  ভাঠম িাব উদ্ভাফন কাম িক্রভ উৎার্তকযণ, াইরটিাং, ম্প্রাযণ  ভন্ব এফাং 

যকার্য দপ্তবযয উিভ চচ িাভ র্চর্িতকযণ  ক্ষগুর্র ফাস্তফাবনয উবযাগ গ্রবণয দার্ত্ব ারন 

কবয থাবক।  

১.৬ গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয াংর্ফধাবনয ৭৩(২) অনুবচ্ছদ এফাং Rules of Business, 1996-

এয rule 16(vi) অনুমাী প্রবতেক াধাযণ র্নফ িাচবনয য জাতী াংবদয প্রথভ অর্ধবফবনয 

সূচনা এফাং প্রবতেক ফছয জাতী াংবদয প্রথভ অর্ধবফবনয সূচনা ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কর্তিক 

প্রবদ বালণ প্রণননফ িক অনুবভাদবনয জন্য ভর্িবা-বফঠবক উস্থান; ভিণার/র্ফবাগভবয 

ভার্ক কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন াংকরন/প্রণন, এফাং ভিণার/র্ফবাগভবয অথ িফছযর্বর্িক ফার্ল িক 

কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন াংকরন/প্রণননফ িক ভর্িবা-বফঠবক উস্থান ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

অযায গুরুত্বনণ ি দার্ত্ব। এছাড়া ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক ভযনৄস্তক, ফাাংরাবদ প্রর্তযো 

অধ্যাবদ  ফাাংরাবদ প্রর্তযো র্ফর্ধ প্রণন, র্ফতযণ এফাং র্নযাদ ক্ষপাজত াংক্রান্ত প্রতেনে 

াংগ্র  াংযেণ কযা । 

১.৭ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ ক্ষথবক র্ফর্বন্ন জাতী কর্ভটি, ভর্িবা-কর্ভটি, র্চফ-কর্ভটি, র্নফ িাী 

কর্ভটি  র্ফবল কর্ভটি গঠন  নৄনগ িঠন কযা । ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্নম্নফর্ণ িত স্থাী প্রকৃর্তয 

ভর্িবা কর্ভটিভবক ার্চর্ফক াতা প্রদান কবয থাবক: 

 প্রার্নক নৄনর্ফ িন্যা াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায); 

 র্নযািা াংক্রান্ত জাতী কর্ভটি; 

 জাতী শুদ্ধাচায উবদষ্টা র্যলদ; 

 জাতী শুদ্ধাচায উবদষ্টা র্যলবদয র্নফ িাী কর্ভটি; 

 যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি;  
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 অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি; এফাং  

 জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি।  

 আন্তঃভিণার আইনগত র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি।  

এ কর্ভটিভবক ার্চর্ফক াতা প্রদাবনয াাার্ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক র্ফর্বন্ন র্ফলব 

গঠিত অস্থাী প্রকৃর্তয ভর্িবা কর্ভটিভবক ার্চর্ফক াতা প্রদান কযা ।  

১.৮ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্ফর্বন্ন র্ফলব গঠিত জাতী কর্ভটি র্ফবল কবয র্চফ-কর্ভটিভবক 

ার্চর্ফক াতা প্রদান কবয থাবক। এছাড়া ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব সুর্র্যয র্বরকন 

ক্ষফাবড িয বা অনুর্িত । ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্নম্নফর্ণ িত স্থাী প্রকৃর্তয র্চফ-কর্ভটিভবক 

ার্চর্ফক াতা প্রদান কবয থাবক:  

 প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি; 

 আন্তজিার্তক  আঞ্চর্রক াংস্থা ফাাংরাবদ কর্তিক চাঁদা প্রদান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি; 

 র্র্বর ক্ষযর্জবেন এোে বাইটার স্ট্োটিটিক্স (র্আযর্বএ) াংক্রান্ত র্স্ট্ার্যাং কর্ভটি;  

 উচ্চ আদারবত চরভান র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয যকার্য স্বাথ ি-াংর্িষ্ট ভাভরা র্যচারনা 

কাম িক্রভ র্যফীেবণয র্নর্ভি আন্তঃভিণার কর্ভটি; 

 াভার্জক র্নযািা ক্ষফষ্টনী কভ িসূর্চ-াংর্িষ্ট ক্ষকন্ধী ব্যফস্থানা কর্ভটি Central 

Management Committee-CMC);  

 ক্ষজরা দবয ক্ষকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত টাস্কবপা ি কর্ভটি; এফাং 

 নতুন উবজরা  থানা স্থান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি;  

২.০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াাংগঠর্নক কাঠাবভা  র্ফন্যা  

২.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াাংগঠর্নক কাঠাবভা (To&E) অনুমাী র্চফ (ভন্ব  াংস্কায)-এয 

তত্ত্বাফধাবন ভন্ব  াংস্কায ইউর্নট এফাং ৬টি অনুর্ফবাবগয অধীবন ২০টি অর্ধাখা এফাং নতুনবাবফ 

সৃর্জত ক্ষতাাখানা ইউর্নট-এয আতা এ র্ফবাবগয কাম িাফর্র ম্পার্দত । ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ 

ক্ষভাট ৫১টি াখা এফাং একটি ক্ষর যববছ। ইবতাভবধ্য ৫১টি াখায ভধ্য ক্ষথবক ২৭টি াখাবক 

াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত কবয ক্ষখাবন উর্চফ ম িাবয কভ িকতিা দান কযা ববছ। 

অর্ধাখাগুর্র বচ্ছ: (১) ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান র্যফীেণ, (২) ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান 

ভন্ব, (৩) ভর্িবা-বফঠক, (৪) ক্ষযকড ি, (৫) র্যবাট ি, (৬) াংস্থান, (৭) াধাযণ ক্ষফা, (৮) 

াধাযণ, (৯) র্ফর্ধ, (১০) ভর্িবফা, (১১) র্যকল্পনা  ফাবজট, (১২) আইন-১, (১৩) ভাঠ প্রান 

াংস্থান, (১৪) ভাঠ প্রান শৃঙ্খরা, (১৫) ভাঠ প্রান ভন্ব, (১৬) ভাঠ প্রান াংবমাগ, (১৭) 

ক্র  অথ িননর্তক, (১৮) কর্ভটি র্ফলক, (১৯) প্রার্নক উন্নন  ভন্ব-১, (২০) াভার্জক 
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র্নযািা, (২১) র্র্বর ক্ষযর্জবেন, (২২) উন্নন অর্বরে ফাস্তফান, (২৩) সুান, (২৪) ই-

গববন িন্প-১, (২৫) ই-গববন িন্প-২, (২৬) অর্ববমাগ ব্যফস্থানা, (২৭) তথ্য অর্ধকায। অগ িাবনাগ্রাভ 

অনুমাী ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয দাংখ্যা ৩৮৫টি। ২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ কভ িযত 

কভ িকতিাবদয তার্রকা র্যর্ষ্ট-১ এ ক্ষদখাবনা বরা।  

২.২ ভর্ির্যলদ র্চফ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রার্নক প্রধান  র্প্রর্ন্পার একাউর্ন্টাং অর্পায। 

ভর্ির্যলদ র্চবফয দাপ্তর্যক কাবজ ার্ফ িক াতা প্রদাবনয জন্য র্চফ (ভন্ব  াংস্কায) এফাং 

একজন অর্তর্যক্ত র্চফ যববছন। ছজন অর্তর্যক্ত র্চফ ছটি অনুর্ফবাবগয দার্বত্ব র্নবার্জত 

আবছন। এছাড়া এক জন অর্তর্যক্ত র্চফ এফাং ক্ষতয জন ভেগ্মর্চফ বনযটি অর্ধাখায দার্বত্ব 

র্নবার্জত আবছন।  

২.৩ াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমাী অনুর্ফবাগ  আতাধীন অর্ধাখা  াখাভ র্নম্নরূ: 

অনুর্ফবাগ  অর্ধাখা াখা/ক্ষর 

ভর্িবা  

র্যবাট ি  

ভর্িবা 

ভর্িবা-বফঠক  

ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান র্যফীেণ  

ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান ভন্ব  

র্যবাট ি  ক্ষযকড ি 
র্যবাট ি  

ক্ষযকড ি  

প্রান  

র্ফর্ধ  

প্রান 

াংস্থান  

াধাযণ ক্ষফা-১  

াধাযণ ক্ষফা-২ 

াধাযণ  

ক্ষকন্ধী ে গ্রণ  অর্ববমাগ  

প্রান  শৃাংখরা  

ক্ষতাাখানা ইউর্নট প্রান াখা  

র্ফর্ধ  ক্ষফা 

র্ফর্ধ 

যকায গঠন  যাষ্ট্রাচায  

ভর্িবফা  

র্যকল্পনা  ফাবজট 
র্যকল্পনা  ফাবজট  

র্াফ 

আইন 
আইন-১ 

আইন-২ 
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অনুর্ফবাগ  অর্ধাখা াখা/ক্ষর 

ক্ষজরা  ভাঠ 

প্রান 

ক্ষজরা  ভাঠ প্রান 

ভাঠ প্রান াংস্থান  

ভাঠ প্রান ভন্ব  

ভাঠ প্রান শৃাংখরা 

ভাঠ প্রান াংবমাগ 

ক্ষজরা ম্যার্জবের্ 
ক্ষজরা ম্যার্জবের্ নীর্ত  

ক্ষজরা ম্যার্জবের্ র্যফীেণ  

ক্ষজরা  ভাঠ 

প্রান 

ভাঠ প্রান র্যফীেণ  

ভল্যান 

উন্নন কাম িক্রভ র্যফীেণ  

ভূর্ভ যাজস্ব  ভূর্ভ ব্যফস্থানা কাম িক্রভ র্যফীেণ  

আইন-শৃঙ্খরা কাম িক্রভ র্যফীেণ  

র্ফবাগী প্রান কভ িম্পাদন-ব্যফস্থানা  

ক্ষজরা প্রান কভ িম্পাদন-ব্যফস্থানা  

কর্ভটি  

অথ িননর্তক  
কর্ভটি  অথ িননর্তক 

কর্ভটি র্ফলক  

ক্র  অথ িননর্তক  

ভন্ব 

(ভন্ব  

াংস্কায 

ইউর্নটভুক্ত) 

প্রার্নক উন্নন  ভন্ব প্রার্নক উন্নন  ভন্ব-১ 

প্রার্নক উন্নন  ভন্ব-২ 

র্নকায র্নকায-১ 

র্নকায-২ 

র্র্বর ক্ষযর্জবেন  

াভার্জক র্নযািা 
র্র্বর ক্ষযর্জবেন 

াভার্জক র্নযািা 

উন্নন অর্বরে ফাস্তফান  

ভন্ব 
উন্নন অর্বরে ফাস্তফান 

উন্নন অর্বরে ভন্ব  আন্তঃভিণার দ্বন্দ র্নযন 

াংস্কায 

(ভন্ব  

াংস্কায 

ইউর্নটভুক্ত) 

কভ িম্পাদন নীর্ত  ভল্যান কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা (নীর্ত  ভন্ব) 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা (ভল্যান) 

কভ িম্পাদন ফাস্তফান 

র্যফেণ 
কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা (ফাস্তফান র্যফীেণ-১) 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা (ফাস্তফান র্যফীেণ-২) 

প্রার্নক াংস্কায শুদ্ধাচায  

তথ্য অর্ধকায  

প্রকল্প  গবফলণা প্রকল্প 

গবফলণা  
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অনুর্ফবাগ  অর্ধাখা াখা/ক্ষর 

সুান  অর্ববমাগ 

ব্যফস্থানা 
সুান  

অর্ববমাগ ব্যফস্থানা  

ই-গববন িন্প ই-গববন িন্প-১ 

ই-গববন িন্প-২ 

আইর্টি ক্ষর  

২.৪ অর্তর্যক্ত র্চফ এফাং ভেগ্মর্চফগবণয দার্ত্বাধীন অর্ধাখা ব্যতীত অফর্ষ্ট অর্ধাখা এফাং 

াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত অর্ধাখায দার্বত্ব যববছন একজন কবয উর্চফ এফাং অন্যান্য 

াখায দার্বত্ব আবছন একজন কবয র্র্নয কাযী র্চফ/কাযী র্চফ। র্াফ াখা একজন 

র্াফযেণ কভ িকতিা যববছন। ই-গববন িন্প অর্ধাখায আতা আইর্টি ক্ষবর র্র্নয র্বস্ট্ভ 

এনার্রস্ট্, র্বস্ট্ভ এনার্রস্ট্, র্র্নয ক্ষভইবন্টন্যান্প ইর্ির্নায এফাং কার্য ক্ষপ্রাগ্রাভাযগণ 

র্নবার্জত আবছন। প্রকল্প  গবফলণা অর্ধাখায আতা প্রকল্প াখা একজন র্র্নয কাযী 

প্রধান র্নবার্জত আবছন। ক্ষতাাখানা ইউর্নটটি নতুনবাবফ সৃর্জত ববছ। ভাঠ প্রান র্যফীেণ  

ভল্যান অর্ধাখা এফাং াধাযণ ক্ষফা-২ াখায কাম িক্রভ শুরু প্রর্ক্রাধীন যববছ। এছাড়া, 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অধীন জাতী র্নযািা ক্ষর গঠিত ববছ।  

২.৫   জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদ্ মান একটি র্ফবল গুরুত্বনণ ি 

কাম িক্রভ। ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ক্ষনর্তবত্ব এ কাম িক্রভটি র্যচার্রত বচ্ছ। এ াংক্রান্ত র্ফফযণ  

প্রর্তবফদবন র্ন্নবফর্ত ববছ। 

২.৬ ২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয জন্য াতটি প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িক (KPI) 

র্নধ িাযণ কযা । প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িকভবয রেেভাো অজিবনয অগ্রগর্ত াংক্রান্ত একটি 

প্রর্তবফদন র্যর্ষ্ট-২-এ ক্ষদখাবনা বরা।  

২.৭ ২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফার্ল িক উন্নন কভ িসূর্চবত াতটি প্রকল্প এফাং 

এর্ডর্ ফর্ভূ িত একটি কভ িসূর্চ ফাস্তফানাধীন র্ছর। এগুর্রয উবেে এফাং ২০১৯-২০ অথ িফছবয 

অথ িফযাে, ব্য  ফাস্তফান-অগ্রগর্তয একটি াংর্েপ্ত র্ফফযণ র্যর্ষ্ট-৩-এ ক্ষদখাবনা বরা।  

৩.০  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান কাম িাফর্র  

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule 

I of the Rules of Business, 1996) (Revised up to 2017) অনুাবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  
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প্রধান কাম িাফর্র র্নম্নরূ:  
১। ভর্িবা  ভর্িবা কর্ভটিভবক ার্চর্ফক াতা প্রদান;  

২। ভর্িবা  কর্ভটিভবয র্দ্ধান্ত ফাস্তফান-অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা;  

৩। ভর্িবা  কর্ভটিভবয কাগজ  দর্ররে এফাং র্দ্ধান্তভবয ক্ষপাজত; 

৪। যাষ্ট্রর্ত, প্রধানভিী  অন্যান্য ভিীয ার্যবতার্লক  র্ফবল অর্ধকায;  

৫। যাষ্ট্রর্তয দাভৄর্ক্ত;  
৬। যাষ্ট্রর্তয থ গ্রণ র্যচারনা এফাং যাষ্ট্রর্তয দতোগ;  
৭। প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয র্নবাগ  দতোগ এফাং তাঁবদয থ 

র্যচারনা;  

৮। কাম ির্ফর্ধভারা এফাং ভিণার  র্ফবাগভবয ভবধ্য কাম িফণ্টন;  

৯। ক্ষতাাখানা;  

১০। তাকা র্ফর্ধভারা, জাতী ঙ্গীত র্ফর্ধভারা এফাং জাতী প্রতীক র্ফর্ধভারা;  

১১। ১৫ আগস্ট্ জাতী ক্ষাক র্দফ ারন; 

১২। ভ্রভণবাতা  বদর্নকবাতা ব্যতীত প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগণ ম্পর্কিত 

াধাযণ ক্ষফা; 

১৩। দুনীর্ত দভন কর্ভন াংক্রান্ত কর র্ফল;  

১৪। ভেদ্ধ ক্ষঘালণা;  

১৫। র্চফ কর্ভটি  উ-কর্ভটিভবয ার্চর্ফক দার্ত্ব; 

১৬। উবজরা, ক্ষজরা  র্ফবাগভবয াধাযণ প্রান;  

১৭। দভানক্রভ;  

১৮। ক্ষপৌজদার্য র্ফচায র্যফীেণ;  

১৯। আন্তজিার্তক নৄযস্কাবযয জন্য ভবনানন প্রদান; 

২০। প্রার্নক নৄনর্ফ িন্যা াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায)-এয বা অনুিান;  

২১। ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আর্থ িক র্ফল প্রান; 

২২। আন্তজিার্তক াংস্থাভবয বঙ্গ র্রাবজাঁ এফাং এ র্ফবাবগ ফযােকৃত র্ফলভ ম্পবকি 

অন্যান্য ক্ষদ  র্ফশ্বাংস্থায বঙ্গ চুর্ক্ত  ভবঝাতা ম্পর্কিত র্ফলভ; 

২৩। ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ফযােকৃত র্ফলব কর আইন; 

২৪। জাতী নৄযস্কায এফাং নৄযস্কায র্ফতযণী অনুিানভ; 
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২৫। প্রবতেক াধাযণ র্নফ িাচবনয য জাতী াংবদয প্রথভ অর্ধবফবনয সূচনা এফাং 

প্রবতেক ফছয জাতী াংবদয প্রথভ অর্ধবফবনয সূচনা ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কর্তিক 

প্রবদ বালণ প্রণন;  

২৬। ভিণার  র্ফবাগভবয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণন; 

২৭। ‘জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ২০১২’, ফাস্তফান;  

২৮। যকার্য দপ্তবয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত প্রফতিন; 

২৯।  জনপ্রাবনয ভাবনান্নন  সুান ক্ষকৌর প্রণন; 

৩০।    াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চ ফাস্তফান; 

৩১।    ই-গববন িন্প ফাস্তফান; 

৩২। আন্তঃভিণার ভন্বাধন;  

৩৩। আন্তঃভিণার র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কাম িক্রভ। 

 

৪.০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িফণ্টন 

ভর্িবা  র্যবাট ি অনুর্ফবাগ 

ভর্িবা অর্ধাখা 

১।  ভর্িবা-বফঠক াখা  

১.১ র্ফর্বন্ন ভিণার /র্ফবাগ ক্ষথবক ভর্িবায র্ফবফচনায জন্য প্রাপ্ত াযাংবেবয 

াংখ্যাগত ম িাপ্ততা  ,প্রবাজনানুগ ম্পূণ িতা এফাং কাঠাবভাগত ঠিকতা র্নর্জতকযণ;  

১.২ ভর্িবা -বফঠবকয জন্য ভর্িবায দস্যগবণয র্নকট প্রস্তার্ফত আবরাচেসূর্চ এফাং 

াযাংবে র্ফরর্প্ত ক্ষপ্রযণ এফাং ভর্িবা -বফঠক অনুিাবনয জন্য প্রবাজনী 

ব্যফস্থানা ম্পাদন; 

১.৩ ভর্িবা-বফঠবকয আবরাচনা  র্দ্ধান্তভবয াংর্েপ্ত ‘ক্ষযকড ি অফ র্ডকান’ এফাং 

‘ক্ষযকড ি অফ র্ডর্ন ’র্রর্ ফদ্ধকযণ  ভাননী প্রধানভিীয অনুবভাদন গ্রণ; 

১.৪ ভর্িবা -বফঠবকয কাম ির্ফফযণীয অনুর্রর্ ভর্িবায দস্যগবণয র্নকট ক্ষপ্রযণ  

র্নধ িার্যত ভবয ভবধ্য ক্ষপযৎ প্রার্প্ত র্নর্জতকযণ; 

১.৫ ভর্িবা -বফঠবক গৃীত র্দ্ধাবন্তয উ র্তভ াংর্িষ্ট ভিী  র্চফগবণয র্নকট 

প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয র্নর্ভবি ক্ষপ্রযণ; 

১.৬ ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভ অফগর্তয জন্য ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয র্নকট ক্ষপ্রযণ; 
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১.৭ কাম ির্ফফযণী র্রর্ফদ্ধকযবণ ক্ষকাবনা ভুর-ত্রুটিয র্ফলব ক্ষকাবনা ভিী কর্তিক দৃর্ষ্ট আকল িণ 

কযা বর তৎর্যবপ্রর্েবত, প্রবমাজে ক্ষেবে ভাননী প্রধানভিীয অনুবভাদন গ্রণক্রবভ 

াংর্িষ্ট দাপ্তর্যক কাগজে কাম ির্ফফযণী াংবাধন এফাং াংবার্ধত কাম ির্ফফযণী 

জার্যকযণ; 

১.৮ ভর্িগবণয র্নকট ক্ষপ্রর্যত কাগজবেয একটি তার্রকা াংযেণ এফাং তাঁবদয দার্ত্ব 

অফানকাবর তা ক্ষপযত গ্রণ; 

১.৯ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান-অগ্রগর্ত র্যফীেবণয জন্য ভর্িবা-

বফঠবক গৃীত র্দ্ধাবন্তয উ র্তভ ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান র্যফীেণ অর্ধাখা 

ক্ষপ্রযণ; 

১.১০ ভর্িবা-বফঠক াংর্িষ্ট ক্ষযকড িভ মথা: র্ফরর্প্ত, াযাংবে  কাম ির্ফফযণী 

স্থাীবাবফ াংযেবণয জন্য ক্ষযকড ি াখা ক্ষপ্রযণ; 

১.১১ ভর্িবা-বফঠবক উস্থাবনয জন্য প্রাপ্ত াযাংবে প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রবণয 

র্নর্ভবি উবযাক্তা ভিণার/র্ফবাবগ ক্ষপযত প্রদান; 

১.১২ ভর্িবা-বফঠবক উস্থাবনয জন্য াযাংবে মথামথবাবফ বতর্যয র্ফলব র্নবদ িনা 

জার্যকযণ; এফাং 

১.১৩ ভর্িবা-বফঠক াংর্িষ্ট কাজ  নর্থবেয ক্ষগানীতা এফাং র্নযািা র্নর্জতকযণ।  

২। ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান র্যফীেণ াখা 

২.১ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্তভ ডাবর্যভুক্ত কবয ফাস্তফান র্যফীেবণয জন্য 

প্রবাজনী াংখ্যক নর্থ সৃজন; 

২.২ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান-অগ্রগর্ত র্ফলব াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাগ 

ক্ষথবক ভার্ক  র্ফবল প্রর্তবফদন াংগ্র  ম িাবরাচনা; 

২.৩ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান ত্বযার্ন্বত কযায রবেে াংর্িষ্ট ভিণার  

র্ফবাগভবয বঙ্গ ক্ষমাগাবমাগ যো এফাং প্রবমাজে ক্ষেবে যাভ ি প্রদান; 

২.৪ ভর্িবা-বফঠবকয ক্ষকাবনা র্দ্ধাবন্তয ফাস্তফান ম্পন্ন ববছ র্ক না, ক্ষ-র্ফলব র্দ্ধান্ত 

গ্রণ এফাং াংর্িষ্ট ভিণার  র্ফবাগবক অফর্তকযণ; 

২.৫ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান-অগ্রগর্তয বেভার্ক প্রর্তবফদন প্রণন  

ভর্িবা-বফঠবক উস্থান; 

২.৬ ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান-অগ্রগর্ত ম িাবরাচনায জন্য 

আন্তঃভিণার বা আবাজবন  ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান ভন্ব অর্ধাখাবক 

াতা প্রদান; এফাং 
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২.৭ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্ত-াংর্িষ্ট নর্থবেয ক্ষগানীতা যো, র্নযািা র্নর্জতকযণ 

 াংযেণ। 

৩। ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান ভন্ব াখা 

৩.১ ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান-অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা  র্যফীেবণয 

জন্য আন্তঃভিণার বা আবাজন  ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

৩.২ 
ভর্িবা অনুর্ফবাগ/অর্ধাখায আন্তঃাখা ভন্ব  ভর্ন্বত র্যবাট ি প্রণন; 

৩.৩ 
ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান-অগ্রগর্তয বেভার্ক প্রর্তবফদন 

‘প্রণবন ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান র্যফীেণ াখা-ক্ষক াতা প্রদান;  

৩.৪ 
ভর্িবা-বফঠবক উস্থার্ত র্ফল  গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফণ িানুক্রর্ভক সূর্চ 

প্রস্তুতকযণ; 

৩.৫ 
র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ ক্ষথবক ভর্িবা-বফঠবকয কাম ির্ফফযণীয উ র্ত াংযেণ  

র্নযাদ ক্ষপাজবতয প্রতেন াংগ্র এফাং াংযেণ; 

৩.৬ ভর্িবা  র্যবাট ি অনুর্ফবাবগয কভ িকতিা/কভ িচার্যগবণয কভ িভল্যান  অর্প-

ব্যফস্থানা ম্পর্কিত বেভার্ক বা আবাজন; 

৩.৭ ভর্িবা  র্যবাট ি অনুর্ফবাবগয প্রর্ত ভাব ম্পার্দত অতীফ গুরুত্বনণ ি উবেখবমাগ্য 

কাবজয তার্রকা াংর্িষ্ট াখা/অর্ধাখা ক্ষথবক াংগ্রনফ িক প্রর্তবফদন প্রণন এফাং তা 

র্যবাট ি াখা ক্ষপ্রযণ; 

৩.৮ প্রর্ত অথ িফছবয ভাননী অথ িভিী কর্তিক প্রদি ফাবজট ফকৃ্ততা অন্তভু ির্ক্তয জন্য 

ভর্িবা  র্যবাট ি অনুর্ফবাগ কর্তিক ম্পার্দত গুরুত্বনণ ি কাবজয াংর্েপ্ত প্রর্তবফদন 

প্রণননফ িক ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্যকল্পনা  ফাবজট াখা ক্ষপ্রযণ; 

৩.৯ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রর্ত অথ িফছবযয কাম িাফর্র াংক্রান্ত ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণবনয 

জন্য ভর্িবা  র্যবাট ি অনুর্ফবাবগয তথ্যার্দ াংর্িষ্ট াখা/অর্ধাখা ক্ষথবক 

াংগ্রনফ িক প্রর্তবফদন প্রণন এফাং তা র্যবাট ি াখা ক্ষপ্রযণ; 

৩.১০ ফছবযয শুরুবত জাতী াংবদ ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কর্তিক প্রবদ বালবণ অন্তভু ির্ক্তয জন্য 

ভর্িবা  র্যবাট ি অনুর্ফবাবগয তথ্যার্দ কর াখা/অর্ধাখা ক্ষথবক াংগ্র কবয 

অনুর্ফবাগর্বর্িক প্রর্তবফদন প্রণননফ িক তা র্যবাট ি াখা ক্ষপ্রযণ; এফাং 

৩.১১ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্ত-াংর্িষ্ট কর নর্থবেয ক্ষগানীতা  র্নযািা 

র্নর্জতকযণ। 
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র্যবাট ি  ক্ষযকড ি অর্ধাখা 

৪। র্যবাট ি াখা 

৪.১ াংদ-দস্যবদয প্রবতেক াধাযণ র্নফ িাচবনয য প্রথভ অর্ধবফবনয সূচনা এফাং 

প্রবতেক ফছয প্রথভ অর্ধবফবনয সূচনা যাষ্ট্রর্ত কর্তিক াংবদ প্রবদ বালবণয 

খড়া প্রণন, ভর্িবা-বফঠবক উস্থান  চূড়ান্তকযণ এফাং ফাাংরা  ইাংবযর্জ 

বালা ভৄদ্রণ এফাং র্ফতযণ; 

৪.২ ভিণার/র্ফবাগভবয ভার্ক কভ ি-ম্পাদনর্ফলক প্রর্তবফদন াংগ্র, াংকরন  

ভর্িবাবক অফর্তকযণ; 

৪.৩ ভিণার/র্ফবাগভবয অথ িফছযর্বর্িক কভ ি-ম্পাদনর্ফলক প্রর্তবফদন াংগ্র, 

াংকরন, ভর্িবায আবরাচনায জন্য ভর্িবা-বফঠবক উস্থান  চূড়ান্তকযণ, 

প্রকানা র্ফতযণ এফাং ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বফাইবট প্রকানায ফ্টকর্ প্রকা; 

৪.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভার্ক কভ ি-ম্পাদনর্ফলক প্রর্তবফদন প্রণন এফাং 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বফাইবট প্রকা; 

৪.৫ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণন, প্রকানা, র্ফতযণ এফাং ভর্ির্যলদ 

র্ফবাবগয বফাইবট তা প্রকা; এফাং 

৪.৬ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাবজয অর্জিত াপবল্যয প্রর্তবফদন 

চার্দা ক্ষভাতাবফক র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগ ক্ষপ্রযণ। 
৫।  ক্ষযকড ি াখা  

৫.১ ভর্িবা-বফঠবকয র্ফরর্প্ত, াযাংবে  কাম ির্ফফযণীয সূর্চে বতর্য কবয ফই 

আকাবয ফাঁধাইনফ িক াংযেণ; 

৫.২ াংফাদে/াভর্কীবত প্রকার্ত াংফাদ  তথ্য অর্ধদপ্তয ক্ষথবক প্রাপ্ত ক্ষায র্ির্াং 

াংযেণ, যীেণ এফাং প্রবমাজে ক্ষেবে মথামথ ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য াংর্িষ্ট 

দপ্তয/কর্তিবেয র্নকট ক্ষপ্রযণ; 

৫.৩ ভযনৄস্তক াংযেণ  র্ফতযণ এফাং অর্বযেকগবণয র্নকট ক্ষথবক র্নযাদ 

ক্ষপাজবতয প্রতেনে াংগ্র  াংযেণ; এফাং 

৫.৪ জাতী আযকাইবব াংযেণবমাগ্য দর্ররে আযকাইব  গ্রন্থাগায অর্ধদপ্তয 

র্নকট স্তান্তয। 
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প্রান  র্ফর্ধ অনুর্ফবাগ 

প্রান অর্ধাখা 

৬। াংস্থান াখা 

৬.১ টিএন্ডই, কভ িফণ্টন, নতুন দ সৃজন  নফর্নবাগ াংক্রান্ত কাজ; 

৬.২ কভ িকতিা  কভ িচাযীগবণয ফদর্র, বদান্নর্ত, চাকর্য স্থাীকযণ  ক্ষজেিতা র্নধ িাযণ; 

৬.৩ কভ িকতিা  কভ িচাযীগবণয ব্যর্ক্তগত নর্থ, ার্ব ি বুক, ছুটি ক্ষযর্জস্ট্ায, প্রর্তস্বােযকৃত 

ফার্ল িক ক্ষগানী অনুবফদন পযভ াংযেণ  ারনাগাদকযণ; 

৬.৪ কভ িকতিা  কভ িচাযীগবণয ফার্ল িক ক্ষফতন বৃর্দ্ধ, দেতাীভা অর্তক্রবভয অনুভর্ত, 

টাইভ ক্ষস্কর, র্বরকন ক্ষগ্রড, অর্গ্রভ ফর্ধ িত ক্ষফতন, ম্মানীবাতা, দার্ত্ববাতা, র্ফবল 

বাতা  অফযবাতা প্রদান; 

৬.৫ র্চর্কৎা-সুর্ফধা ব্যর্তত কভ িকতিা  কভ িচাযী-কল্যাণ ম্পর্কিত অন্যান্য র্ফল; 

৬.৬ কভ িকতিা  কভ িচার্যগবণয র্ফর্বন্ন অর্গ্রভ ভঞ্জুর্য; 

৬.৭ কভ িকতিা  কভ িচার্যগবণয াবাট ি  র্ফবদভ্রভণ াংক্রান্ত কাম িক্রভ গ্রণ;  

৬.৮ কভ িকতিা  কভ িচার্যগণবক র্ফবল/অর্তর্যক্ত/চরর্ত দার্ত্ব প্রদান; 

৬.৯ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয চার্দা অনুমাী ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিাগবণয 

তার্রকা ক্ষপ্রযণ; 

৬.১০ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং এয আতাধীন প্রর্তিাবনয জনফর র্ফলক বেভার্ক 

প্রর্তবফদন জনপ্রান ভিণার এফাং র্যাংখ্যান বুেবযাবত ক্ষপ্রযণ;  

৬.১১ কভ িকতিা  কভ িচার্যগবণয ক্ষমাগদানে  র্চফার-প্রবফে াংক্রান্ত কাম িক্রভ 

গ্রণ; 

৬.১২ এ র্ফবাবগ াংভেক্ত কভ িকতিাগবণয ক্ষমাগদান  অব্যার্ত প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৬.১৩ কভ িকতিাগবণয প্রর্েণ-াংর্িষ্ট াংভের্ক্ত কভ িসূর্চ; এফাং 

৬.১৪ কভ িকতিা/কভ িচার্যগবণয চাকর্য-াংর্িষ্ট অন্যান্য কাম িক্রভ গ্রণ। 

৭।   াধাযণ ক্ষফা াখা 

৭.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয জন্য ভবনাাযী দ্রব্যার্দ ক্র  এ-াংক্রান্ত র্াফ াংযেণ;  

৭.২ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আফাফে, র্পক্সচায, র্পটিাং  মিার্ত যফযা, াংযেণ 

 র্নফন্ধন;  



13 

৭.৩ র্রবার্যজ প্রদান; 

৭.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয মানফান ব্যফায াংক্রান্ত কাজ (াফ িের্ণক, যকার্য  

ব্যর্ক্তগত); 

৭.৫ ভন্ত্রিবা-কক্ষ যক্ষণাবফক্ষণ, ন্ত্রিতকযণ, ততজত্র যফযা; 

৭.৬ গ্রণ  ক্ষপ্রযণ ইউর্নবটয ব্যফস্থানা; 

৭.৭ ক্ষর্ভনায, বম্মরন  উৎফ আবাজবনয আপ্যান াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৭.৮ দপ্তযর্ফীন ভিীয দপ্তবযয ব্যফস্থাকযণ  রর্জর্স্ট্ক যফযা াংক্রান্ত কাবজয ভন্ব; 

৭.৯ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ক্ষটর্রবপান, ক্ষরবপান, ইন্টাযকভ, কর্ম্পউটায, ট্যাফবরট র্র্, 

ইন্টাযবনট  পোক্স এফাং কভ িকতিাগবণয আফার্ক ক্ষটর্রবপান  ইন্টাযবনট াংবমাগ 

স্থান  র্ফর র্যবাধ;  

৭.১০ প্রবটাকর র্ফলক কাম িক্রভ;  

৭.১১ গ্রন্থাগায-ব্যফস্থানা; 

৭.১২ ফই, াংফাদে, াভর্কী ইতোর্দ াংগ্র এফাং াংর্িষ্ট ক্ষযর্জস্ট্ায াংযেণ; 

৭.১৩ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বঙ্গ অন্যান্য ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তবযয ভন্ব; এফাং 

৭.১৪ ভৄদ্রণ  প্রকানা াংক্রান্ত কাম িক্রভ গ্রণ। 

৮। াধাযণ াখা 

৮.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভন্ববা াংক্রান্ত কাম িক্রবভয দার্ত্ব ারন; 

৮.২ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ/অর্ধদপ্তয/াংস্থায কভ িকতিা/কভ িচার্যগবণয আবফদন র্কাংফা 

তাবদয র্ফরুবদ্ধ উত্থার্ত অর্ববমাগ াংক্রান্ত কাম িক্রভ;  

৮.৩ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্ফর্ধ/নীর্তভারা/গুরুত্বনণ ি প্ররান/ার্কিরাযভবয াংকরন 

প্রকানা; 

৮.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিা/কভ িচার্যগণবক ক্ষদব  র্ফবদব র্ফর্বন্ন াকি, 

বা, ক্ষর্ভনায  প্রর্েবণ ভবনানন প্রদান; 

৮.৫ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ কর্তিক আবার্জত বা/কভ িারা/ক্ষর্ভনায এফাং গঠিত/ 

প্রস্তার্ফত টাস্কবপা ি, কর্ভটি ফা ক্ষফাড িভব এ র্ফবাবগয প্রর্তর্নর্ধ ভবনানন; 

৮.৬ ভিণার/র্ফবাবগয চার্দা অনুমাী র্ফর্বন্ন অনুিাবনয জন্য ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

কভ িকতিা/কভ িচাযী ভবনানন;  

৮.৭ ফার্ণর্জেক গুরুত্বনণ ি ব্যর্ক্ত (র্আইর্) র্নফ িাচন; 
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৮.৮ ‘তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯’ অনুমাী এ র্ফবাবগয দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায এতদ্ র্ফলক 

দার্ত্ব ারন; 

 ৮.৯ জাতী র্দফ উদ্ মান/ারন াংক্রান্ত কাজ; 

৮.১০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিাগবণয জন্য দ িনাথী াফই যফযা; এফাং 

৮.১১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অফর্ণ্টত কাজ। 

 

৯। ক্ষকন্ধী ে গ্রণ  অর্ববমাগ াখা 

৯.১ ফাাংরাবদ র্চফারব অফর্স্থত র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয োর্দ ক্ষকন্ধীবাবফ 

গ্রণনফ িক াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগ স্তান্তয; 

৯.২ ভিী/র্চফ ফযাফয দার্খরকৃত অর্ববমাগ গ্রণ এফাং প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য 

তাঁবদয দপ্তবয ক্ষপ্রযণ; এফাং 

৯.৩ অর্ববমাবগয র্ফলব াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাগ কর্তিক গৃীত ব্যফস্থা ম্পবকি তথ্য 

াংগ্রনফ িক যফতী কাম িক্রভ গ্রণ। 

 

১০। প্রান  শৃঙ্খরা াখা  

১০.১ কভ িকতিা  কভ িচার্যগবণয র্ফবাগী ভাভরা াংক্রান্ত কাজ; 

১০.২ স্বাধীনতা নৄযস্কাবযয জন্য স্বণ িদক  ক্ষযর্িকা প্রস্তুত এফাং এতৎাংক্রান্ত কাজ; 

১০.৩ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্নযািা াংক্রান্ত কাজ; 

১০.৪ জরুর্য প্রবাজবন র্নিণকে স্থান  ব্যফস্থানা; 

১০.৫ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিা  কভ িচার্যগবণয ফাা ফযাে; 

১০.৬ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিা  কভ িচার্যগবণয র্চর্কৎা াংক্রান্ত আর্থ িক াতায 

আবফদন প্রর্ক্রাকযণ; 

১০.৭ র্ফলুপ্ত র্ফবাগী উন্নন ক্ষফাড িভবয অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি; 

১০.৮ ফাাংরাবদস্থ র্ফবদর্ দূতাফা/াইকর্ভন  আন্তজিার্তক াংস্থাভবয অনুিাবন 

আভর্িত কভ িকতিাবক ক্ষমাগদাবনয অনুভর্ত প্রদান; 

১০.৯ আন্তজিার্তক নৄযস্কায াংক্রান্ত কাজ; 

১০.১০ প্রান  র্ফর্ধ অনুর্ফবাবগয আন্তঃাখা ভন্ব  ভর্ন্বত র্যবাট ি প্রণন; এফাং 

১০.১১ প্রান  র্ফর্ধ অনুর্ফবাবগয বেভার্ক ভন্ববায আবাজন। 
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ক্ষতাাখানা ইউর্নট 

১১। প্রান াখা 

১১.১ ক্ষতাাখানা মাদুঘয াংক্রান্ত নীর্ত প্রণন; 

১১.২ ক্ষতাাখানা বফন  র্ভউর্জাবভয ফাবজট প্রণন; 

১১.৩ আইন  র্ফর্ধ অনুমাী ক্ষতাাখানা বফন  র্ভউর্জাবভয কাম িার্দ ম্পাদন; 

১১.৪ অধীনস্থ কভ িকতিাবদয প্রার্নক  আর্থ িক েভতা স্তান্তয াংক্রান্ত সুস্পষ্ট স্থাী 

আবদ প্রদান; 

১১.৫ ক্ষতাাখানা বফন  র্ভউর্জাবভয কর কাম িক্রভ র্নিণ  তত্ত্বাফধান; 

১১.৬ অধীনস্থ কভ িকতিাবদয ছুটি প্রদান াংক্রান্ত; 

১১.৭ কভ িকতিাবদয দার্ত্ব  কতিব্য র্নধ িাযণ কযা; 

১১.৮ যাজস্ব াংগ্র র্নর্জত কযবত ক্ষমখাবন প্রবমাজে এফাং তায চাজি অনুমাী যকাযী 

ম্পর্ি যেণাবফেণ কযা; 

১১.৯ ক্ষতাাখানা বফন  র্ভউর্জাবভয ভস্ত র্যফণ, ঞ্চ অর্ধগ্রণ, ক্র এফাং ম্পর্ি 

যেণাবফেণ  ব্যফায াংক্রান্ত মাফতী দার্ত্ব ারন; 

১১.১০ ক্ষতাাখানা বফন  র্ভউর্জাবভয গাবড িন, ক্ষটর্রবপান, অর্ি সুযো, র্নষ্কান ব্যফস্থা 

 চুর্যয প্রর্তবযাবধ প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ;  

১১.১১ ক্ষতাাখানা বফন  র্ভউর্জাবভয র্নযািায জন্য দাফদ্ধ এফাং এয কর 

স্থাফয/স্থাফয ম্পর্িয যেণাবফেণ; 

১১.১২ ক্ষতাাখানা ইউর্নবটয প্ররান, র্ফর্ধ, নীর্তভারা, র্যে ইতোর্দ র্নর্ভতবাবফ 

বফাইবট প্রকা, বফাইট ারনাগাদকযণ এফাং র্নর্ভত বফাইবটয ডাটা 

ব্যাক-আ র্নর্জতকযণ; 

১১.১৩ ক্ষতাাখানা ইউর্নবটয র্ডর্জটার ক্ষ-ক্ষযার র্বস্ট্ভ ব্যফস্থানা কাম িক্রবভয উন্নন এফাং 

কার্যগর্য াতা প্রদান; 

১১.১৪ ক্ষতাাখানা ইউর্নট কর্তিক ফাস্তফার্ত ফ্ ট োবযয ক্ষা ি ক্ষকাড ডাটাবফইজ যেণাবফেণ; 

১১.১৫ ক্ষতাাখানা ইউর্নবটয গুরুত্বনণ ি তথ্য াংযেবণয জন্য র্ডর্বর্ড/াড িড্রাইব/বনড্রাইব 

প্রভৃর্ত ব্যফাবযয ক্ষেবে তিকতা অফরম্ববনয র্ফলব কর কভ িকতিা-কভ িচাযীবদযবক 

বচতন কযা। 

১১.১৬ াংযেবণয ল্যাফবযটর্যয ঠিক যেণাবফেবণয কাজটি মথামথবাবফ ম্পন্ন কযা; 

১১.১৭ ল্যাফবযটর্য ভবধ্য উকযণ তার্রকা বতর্যকযণ; 

১১.১৮ ল্যাফবযটর্যবত ফস্তুয মথামথ াংযেণ র্নর্জত কযায জন্য র্নর্ভত গ্যারার্য র্যদ িন; 
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১১.১৯ অনুবভাদন অনুমাী ক্ষকান ফস্তুয জন্য আবরাকর্চেভেক্ত এফাং যাার্নক প্রর্ক্রা 

াংযেবণয কাম িক্রভ গ্রণ; 

১১.২০ ল্যাফবযটর্যয ফস্তুগুর্রয অথ িননর্তক  ভভত াংযেণ র্নর্জতকযণ; 

১১.২১ অবন্বলণ, জর্য এফাং মাদুঘয ফস্তু াংগ্রব বমার্গতাকযণ; 

১১.২২ ক্ষতাাখানা বফন  র্ভউর্জাবভয ফস্তু অজিবনয জন্য যেকবদয র্নর্ভত প্রস্তাফনা; 

এফাং 

১১.২৩ র্নজ র্নজ ক্ষেবেয ফস্তুয ভল্যান এফাং তাবদয ক্ষরবফরগুর্র প্রস্তুতকযণ। 

র্ফর্ধ  ক্ষফা অর্ধাখা 

১২। র্ফর্ধ াখা  

১২.১ র্নবম্নার্ের্খত আইন/র্ফর্ধ/র্নবদ িাফর্র প্রণন, াংবাধন, ব্যাখ্যা প্রদান, ফাস্তফান  

র্যফীেণ: 

 1.  Acts:  

  (i) The President’s (Remuneration and Privileges) Act, 1975; 

  (ii) The Prime Minister’s (Remuneration and Privileges) Act, 

1975; 

  (iii) The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers 

(Remuneration and Privileges) Act, 1973; 

  (iv) যাষ্ট্রর্তয অফয বাতা, আনুবতার্লক  অন্যান্য সুর্ফধা আইন, ২০১৬; 

  (v) The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 

1972 (P.O. No. 130 of 1972). 

 2. Rules: 

  (i) People’s Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972; 

  (ii) The National Anthem Rules, 1978; 

  (iii) Bangladesh National Emblem Rules, 1972; 

  (iv) Rules of Business, 1996. 

 3. Instructions: 

  (i) Instructions regarding Personal Standard of the President; 

  (ii) Instructions regarding Personal Standard of the Prime 

Minister;  
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  (iii) Instructions regarding Protocol of the President, Prime 

Minister, Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers; 

  (iv) Official Dress Code/National Dress; এফাং 

 4. Warrant of Precedence, 1986. 

১৩। যকায গঠন  যাষ্ট্রাচায াখা 

১৩.১ ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয থ  কাম িবায গ্রণ াংক্রান্ত কাজ; 

১৩.২ ভাননী প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয র্নবাগ, থ, দপ্তয ফণ্টন/ 

নৄনফ িণ্টন, প্রযো, মানফান  ফাস্থান এফাং র্নবাগ-অফান াংক্রান্ত কাজ; 

১৩.৩ ভিী/প্রর্তভিী/উ-ভিীয দভম িাদা প্রদান; 

১৩.৪ ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননী প্রধানভিীয র্ফবদব গভন  ক্ষদব প্রতোফতিনকাবর 

র্ফভানফন্নবয আভর্িত অর্তর্থগবণয তার্রকা প্রণন, আভিণে র্ফতযণ  যাষ্ট্রাচায 

ারন; 

১৩.৫ ভর্িবায দস্যগবণয ভবধ্য ভিণার/র্ফবাগভবয াংদ ম্পকী কাম িফণ্টন এফাং 

াংদ চরাকারীন ক্ষকান ভিী/প্রর্তভিীয অনুর্স্থর্তবত অন্য ক্ষকান ভিী/প্রর্তভিীবক 

াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগয াংদ ম্পকী দার্ত্ব অ িণ; 

১৩.৬ প্রধান র্ফচাযর্তয থ গ্রণ াংক্রান্ত কাজ; 

১৩.৭ প্রধান র্নফ িাচন কর্ভনায  র্নফ িাচন কর্ভনাযগবণয র্নবাগ, দতোগ  অাযণ 

াংক্রান্ত যাষ্ট্রর্তয াাংর্ফধার্নক দার্ত্বারবন াতা প্রদান;  

১৩.৮ ভর্ির্যলদ/ভর্িবা-বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন/ধন্যফাদ  ক্ষাকপ্রস্তাফভবয প্ররান 

জার্য; এফাং 

১৩.৯ বা/বফঠবকয জন্য ভর্িবা-কে ফযাে। 

১৪। ভর্িবফা াখা 

১৪.১ ার্যবতার্লক  প্রার্ধকায আইন অনুমাী ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয ক্ষফতন, 

ফার্ড়বাড়া বাতা, ব্য র্নাভক বাতা, র্নফ িাচনী এরাকা বাতা  র্নফ িাচনী এরাকায 

অর্প র্যচারনা বাতা, ভ্রভণব্য, র্চর্কৎাব্য, ক্ষৌযকয, াা, র্ফদুেৎ, গ্যা  

জ্বারার্ন, ক্ষবরার  লুর্িকোন্ট, আফার্ক বফন যেণাবফেণ, প্রযী -কে  র্নভ িাণ, 

আফাফে যফযা, ক্ষস্বচ্ছাধীন ভঞ্জুর্য ইতোর্দ খাবতয জন্য ফাবজট প্রণন; 

১৪.২ ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয ভ্রভণব্য খাবত ফযােকৃত অথ ি র্ফর্বন্ন ভিণারবয 
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ভবধ্য র্ফবাজন  চার্দা অনুমাী অর্তর্যক্ত ফযাে প্রদান; 

১৪.৩ ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয র্চর্কৎা-র্ফর যীো-র্নযীোনফ িক াংর্িষ্ট ফাবজট 

ক্ষথবক ভঞ্জুর্য প্রদান; 

১৪.৪ ক্ষস্বচ্ছাধীন ভঞ্জুর্য াংক্রান্ত কাজ; 

১৪.৫ ভর্িবা-বফঠক, প্রার্নক াংস্কায াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায)  

অন্যান্য ভর্িবা কর্ভটিয র্ফর্বন্ন বায আপ্যান াংক্রান্ত ফাবজট প্রণন  ব্য 

র্নফ িা; 

১৪.৬ ার্যবতার্লক  প্রার্ধকায আইন অনুমাী ভিী, প্রর্তভিী  উ -ভর্িগবণয  যকার্য 

ফাস্থাবন আফাফে  অন্যান্য াজ-যিাভ যফযা, ক্ষফযকার্য ফাস্থান 

যেণাবফেণ  ক্ষফযকার্য ফাস্থাবন অস্থাী প্রযী -কে  র্নভ িাবণয ফাবজট-ফযাে প্রদান; 

১৪.৭ ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয ক্ষদবয অবেন্তবয এফাং র্ফবদব ভ্রভণ াংক্রান্ত তথ্যার্দ 

াংকরন; 

১৪.৮ দপ্তযর্ফীন ভর্িগবণয কভ িকতিা  কভ িচাযী র্নবাগ এফাং তাঁবদয ক্ষফতন  আনুলর্ঙ্গক 

বাতার্দয ফাবজট প্রস্তুতকযণ; 

১৪.৯ র্ফভানফন্নবযয র্বর্বআইর্  র্বআইর্ রাউি ব্যফায াংক্রান্ত কাজ; এফাং 

১৪.১০ ার্যবতার্লক  প্রার্ধকায আইন অনুমাী অথ িফছয ক্ষবল ভিী, প্রর্তভিী   

উ-ভর্িগবণয র্ফর্বন্ন খাবত ফযােকৃত অবথ িয ব্যর্ত  অব্যর্ত র্াবফয প্রর্তবফদন 

প্রধান র্াফযেণ কভ িকতিায র্নকট ক্ষথবক াংগ্র  ম িাবরাচনা। 

র্যকল্পনা  ফাবজট অর্ধাখা 

১৫। র্যকল্পনা  ফাবজট াখা 

১৫.১ ফাবজট-াংর্িষ্ট স্বল্প, ভধ্য  দীঘ িবভার্দ নীর্ত এফাং র্যকল্পনা/কভ ির্যকল্পনা প্রণন 

 ারনাগাদকযণ; 

১৫.২ ভধ্যবভার্দ ফাবজট কাঠাবভা প্রণন  ারনাগাদকযণ; 

১৫.৩ যাজস্ব আবয রেেভাো  ব্যীভা র্নধ িাযণ; 

১৫.৪ যাজস্ব আ, অনুন্নন  উন্নন ব্যবয প্রাক্করন  প্রবেণ প্রস্তুত;  

১৫.৫ াংবার্ধত ফাবজট প্রণন; 

১৫.৬ যাজস্ব ফাবজট ক্ষথবক অথ িানকৃত উন্নন কভ িসূর্চয প্রস্তাফ প্রণন/ম িাবরাচনা  

অনুবভাদবনয জন্য ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটিয বা উস্থান; 

১৫.৭ আগাভ াংগ্র র্যকল্পনা (advance procurement plan)  ফাবজট ফাস্তফান 
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র্যকল্পনা প্রণন এফাং ফাস্তফান;  

১৫.৮ যাজস্ব আযণ  অথ িছাড় এফাং ফাবজবট ফযােকৃত ম্পবদয ব্যফায ম্পর্কিত 

তথ্যার্দ াংগ্র  র্ফবিলণ এফাং এ-াংক্রান্ত প্রর্তবফদন প্রণন; 

১৫.৯ াংর্িষ্ট অনুর্ফবাগ/অর্ধাখায বঙ্গ ভন্ববয ভাধ্যবভ ভার্ক র্বর্িবত  

ফাবজবট র্নধ িার্যত রেেভাোয র্ফযীবত যাজস্ব আযবণয অগ্রগর্ত এফাং এ  

র্ফবাবগয কর কাম িক্রভ/প্রকল্প/কভ িসূর্চয আর্থ িক  অ-আর্থ িক ফাস্তফান-অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা; 

১৫.১০ প্রধান কভ িকৃর্ত  পরাপর র্নবদ িক রেেভাোয র্ফযীবত প্রকৃত অজিন এফাং ফাবজট 

ফাস্তফান র্যফীেণ; 

১৫.১১ ফাবজট ফাস্তফান াংক্রান্ত বেভার্ক প্রর্তবফদন প্রণন  অথ ি র্ফবাবগ ক্ষপ্রযণ; 

১৫.১২ নৄনঃউবমাজন এফাং ভর্ির্যলদ র্ফবাগবক প্রদি অন্যান্য আর্থ িক েভতায মথামথ 

ব্যফায র্নর্জতকযণ; 

১৫.১৩ অর্তর্যক্ত ফযাবেয প্রস্তাফ যীো-র্নযীোনফ িক অথ ি র্ফবাবগ ক্ষপ্রযণ; 

১৫.১৪ অথ ি ফযাে  ব্যফায াংক্রান্ত তথ্য ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বফাইবট র্নর্ভতবাবফ 

প্রকা; 

১৫.১৫ র্ফবাগী র্াবফয (departmental accounts) বঙ্গ প্রধান র্াফযেণ কভ িকতিায 

কাম িারবয র্াবফয ঙ্গর্তাধন; 

১৫.১৬ ফার্ল িক উবমাজন র্াফ র্নযীো  প্রতেন; 

১৫.১৭ যকার্য র্াফ ম্পর্কিত াংদী স্থাী কর্ভটি অন্যান্য াংদী স্থাী কর্ভটিয 

জন্য ফাবজট  আর্থ িক র্ফলব প্রর্তবফদন প্রস্তুতকযণ; 

১৫.১৮ র্নযীো-প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা, র্নযীো-আর্িভ র্নষ্পর্িয রবেে মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রণ এফাং প্রবমাজে ক্ষেবে দাী ব্যর্ক্তবদয র্ফরুবদ্ধ প্রার্নক  শৃঙ্খরাভরক ব্যফস্থা 

গ্রবণয র্ফলব ভন্বাধন; 

১৫.১৯ ফাবজট-ব্যফস্থানা ম্পর্কিত র্ফর্বন্ন র্ফলব অথ ি র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন, 

অথ িননর্তক ম্পকি র্ফবাগ এফাং ফাস্তফান র্যফীেণ  ভল্যান র্ফবাবগয বঙ্গ 

ভন্বাধন; 

১৫.২০ ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটি  ফাবজট ার্কিাং গ্রুবক ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

১৫.২১ ফাবজট প্রণন, ফাস্তফান  র্যফীেণ এফাং প্রধান কভ িকৃর্ত  পরাপর র্নবদ িক 

তথ্য-উাি াংগ্র, াংযেণ এফাং ব্যফস্থানায রবেে Management 

Information System (MIS) স্থান এফাং এয ব্যফস্থানা; এফাং 

১৫.২২ ফাবজট প্রণন, ফাস্তফান  র্যফীেণ আর্থ িক ব্যফস্থানা ম্পর্কিত কর র্ফলব 
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ভন্বাধন। 

১৬। র্াফ াখা 

১৬.১ কভ িকতিা  কভ িচার্যগবণয ভার্ক ক্ষফতন, ফবকা ক্ষফতন, মাফতী বাতা  র্ফর্বন্ন 

অর্গ্রভ াংক্রান্ত র্ফর বতর্য কবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান র্াফযেণ কভ িকতিায 

কাম িারব ক্ষপ্রযণ;  

১৬.২ আনুলর্ঙ্গক ব্য াংক্রান্ত র্ফর প্রস্তুতনফ িক প্রধান র্াফযেণ কভ িকতিায কাম িারব 

ক্ষপ্রযণ;  

১৬.৩ মাফতী র্ফবরয টাকা উবিারন, র্ফতযণ এফাং এ-াংক্রান্ত কর ব্যবয র্াফ  

ক্ষযকড ি াংযেণ; 

১৬.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভার্ক ব্যবয র্াফ-র্ফফযণী প্রস্তুতনফ িক প্রধান র্াফযেণ 

কভ িকতিায কাম িারবয র্াবফয বঙ্গ ঙ্গর্তাধন (reconciliation); 

১৬.৫ কোফই র্রখন এফাং কো াংক্রান্ত মাফতী প্রভাণে  ক্ষযর্জস্ট্ায াংযেণ; 

১৬.৬ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয এফাং অফলুপ্ত দুনীর্ত দভন বুেবযায আন-ব্যন কভ িকতিায 

দার্ত্ব ারন মাফতী আর্থ িক প্রার্নক কাম ি ম্পাদন; 

১৬.৭ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ  অফলুপ্ত দুনীর্ত দভন বুেবযায জন্য প্রস্তুতকৃত ফাবজট  

যীেণ; 

১৬.৮ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফাবজট  ব্যবয র্াফ াংক্রান্ত অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি; 

১৬.৯ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিাগবণয দাপ্তর্যক  আফার্ক ক্ষটর্রবপান র্ফর  

র্যবাধ; 

১৬.১০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্ফর্ফধ অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি; 

১৬.১১ কভ িকতিা/কভ িচার্যগবণয ক্ষফতন র্নধ িাযণ (fixation); 

১৬.১২ র্ফর্বন্ন অথ িননর্তক ক্ষকাবডয র্ফযীবত খযবচয র্াফ ফাবজট ফইবত র্রর্ফদ্ধকযণ  

াংযেণ; 

১৬.১৩ অফলুপ্ত দুনীর্ত দভন বুেবযায কভ িকতিা-কভ িচার্যগবণয ক্ষনন ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

কভ িকতিা-কভ িচার্যগবণয ক্ষনন-র্ফলক কাবজ াতা প্রদান; এফাং 

১৬.১৪ র্ফর্বন্ন প্রকায ক্ষযর্জস্ট্ায াংযেণ (র্ফর্ফধ াটি ি ক্ষবভন্ট ক্ষযর্জস্ট্ায, মাফতী প্রার্প্ত  

র্যবাধ ক্ষযর্জস্ট্ায)। 
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আইন অর্ধাখা 
১৭। আইন-১ াখা 

১৭.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ/ভর্ির্যলদ র্চফবক ম্পৃক্ত কবয দাবযকৃত ভাভরা  র্যট 

র্টিন র্ফলব যকার্য ক্ষকৌৌঁসুর্রয বঙ্গ ক্ষমাগাবমাগক্রবভ মাফতী কাম িক্রভ গ্রণ; এফাং 

১৭.২ প্রার্নক রাইবুেনার  প্রার্নক আর্র রাইবুেনাবর দাবযকৃত ভাভরাভবয জফাফ 

বতর্য এফাং যকার্য ক্ষকৌৌঁসুর্রয বঙ্গ ক্ষমাগাবমাগক্রবভ প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ। 

১৮। আইন-২ াখা 

১৮.১ অন্যান্য ভিণার/র্ফবাগ কর্তিক প্রস্তুতকৃত খড়া আইন/র্ফর্ধ/নীর্তয য ভতাভত প্রদান;  

১৮.২ আইবনয খড়া প্রণবনয ক্ষেবে বালাগত উৎকল ি াধন, র্ফলগত মথাথ িতা এফাং 

াংর্িষ্ট অযায আইবনয বঙ্গ াভিস্য  াংগর্ত র্ফধাবনয রবেে আন্তঃভিণার 

কর্ভটি-ক্ষক ার্চর্ফক াতা প্রদান; এফাং 

১৮.৩ কাউর্ন্পর অর্পাবযয কাজ। 

ক্ষজরা  ভাঠ প্রান অনুর্ফবাগ 

ক্ষজরা  ভাঠ প্রান অর্ধাখা 

১৯। ভাঠ প্রান াংস্থান াখা  

১৯.১ ক্ষজরা প্রাক/উবজরা র্নফ িাী অর্পাবযয র্পটর্রস্ট্ প্রস্তুতকযণ এফাং এতৎাংক্রান্ত 

নীর্তভারা প্রণন/াংবাধন; 

১৯.২ র্ফবাগী কর্ভনায/ক্ষজরা প্রাক/উবজরা র্নফ িাী অর্পায -এয  কাম িারবয 

াাংগঠর্নক কাঠাবভা াংক্রান্ত র্ফলার্দ; 

১৯.৩ র্ফবাগ, ক্ষজরা  উবজরা ম িাব াধাযণ প্রাবন র্নবার্জত কভ িকতিাগবণয 

প্রর্েবণ ক্ষমাগদাবনয অনুভর্ত প্রদান; 

১৯.৪ র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাকগবণয ছুটি ভঞ্জুয  কভ িস্থর তোবগয অনুভর্ত প্রদান; 

১৯.৫ র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাকগবণয ভ্রভণ র্ফফযণী যীো  অনুফতী কাম িক্রভ গ্রণ; 

১৯.৬ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিাগণ কর্তিক ক্ষজরা  উবজরায অর্পভ র্যদ িন 

এফাং র্যদ িন প্রর্তবফদবনয র্বর্িবত ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৯.৭ র্ফর্বন্ন ক্ষদবয যাষ্ট্রদূত  দূতাফাবয কভ িকতিা এফাং র্ফবদর্ াংস্থায কভ িকতিাগবণয র্ফর্বন্ন 

ক্ষজরা পযকাবর তাঁবদযবক উভেক্ত ক্ষৌজন্য প্রদ িন, প্রবাজনী বমার্গতা প্রদান  

র্নযািা র্ফধাবনয ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য াংর্িষ্ট ক্ষজরা প্রাকবক র্নবদ িনা প্রদান; 

১৯.৮ ক্ষজরা প্রাকগবণয চার্দা অনুমাী ফাাংরাবদ র্র্কউর্যটি র্প্রর্ন্টাং ক্ষপ্র ক্ষথবক 
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ক্ষদবয কর ক্ষজরা প্রাবকয কাম িারব স্ট্োম্প ক্ষবন্ডয ক্ষযর্জস্ট্ায যফযা 

কাম িক্রবভয ভন্ব াধন; 

১৯.৯ র্নফ িাচন কর্ভন এয অনুবযাবধ র্নফ িাচন র্যচারনা াংক্রান্ত প্রবাজনী র্নবদ িনা 

জার্যকযণ  আনুলর্ঙ্গক কাজ; এফাং 

১৯.১০ জর্ভয স্তান্তয দর্রবরয স্ট্োম্প শুল্ক পাঁর্ক ক্ষদা াংক্রান্ত ভাভরাভ ম িাবরাচনা  

র্যফীেণ। 

২০। ভাঠ প্রান ভন্ব াখা  

২০.১ ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয বঙ্গ ভার্ক বা অনুিান; 

২০.২ জাতী ম িাব র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয বা/বম্মরন অনুিান; 

২০.৩ ক্ষজরা প্রাক বম্মরন াংক্রান্ত কাজ; 

২০.৪ দুবম িাগ ব্যফস্থানা  োণ কাম িক্রভ ভন্ব; 

২০.৫ আন্তঃভিণার ভন্ব এফাং ক্ষজরা  উবজরা ম িাব াভার্জক উদু্বদ্ধকযবণয রবেে 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ক্ষপ্রর্যত যকাবযয অগ্রার্ধকাযভরক কভ িসূর্চ াংক্রান্ত কাজ; 

২০.৬ ক্ষজরা  উবজরা ম িাব অন-র্দ-জফ ক্ষরর্নাং, ইন-াউজ ক্ষরর্নাং, ক্ষর্ভনায/াকি 

আবাজন ফা র্যচারনা; 

২০.৭ র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাক কর্তিক র্ডর্জটার ক্ষন্টায, উন্নন প্রকল্প  

র্োপ্রর্তিান র্যদ িন প্রর্তবফদবনয র্ফলব কাম িক্রভ গ্রণ; 

২০.৮ ভাঠপ্ররাবনয বঙ্গ র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং াংক্রান্ত কাজ; 

২০.৯ র্ফবাগী  ক্ষজরা উন্নন ভন্ব কর্ভটিয বা াংক্রান্ত কাজ; 

২০.১০ ার্কিট াউজ ব্যফায/ব্যফস্থানা াংক্রান্ত কাজ; 

২০.১১ ক্ষজরা  ভাঠ প্রান অনুর্ফবাবগয ভন্বভরক কাজ; এফাং 

২০.১২ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ অনুবি স্থানী যকায র্ফবাগ াংক্রান্ত বা/কাম িক্রভ ভন্ব 

াংক্রান্ত কাজ। 

২১। ভাঠ প্রান শৃঙ্খরা াখা  

২১.১ ভাঠম িাব কভ িযত র্ফর্এ (প্রান) কোডাবযয কভ িকতিাগবণয র্ফরুবদ্ধ আনীত 

অর্ববমাগ তদন্তনফ িক র্নষ্পর্িকযণ; 

২১.২ ভাঠম িাব কভ িযত র্ফর্এ (প্রান) কোডাবযয কভ িকতিাগবণয র্ফরুবদ্ধ র্ফবাগী 

ভাভরা রুজুয জন্য ম্মর্ত প্রদান; 

২১.৩ র্চফার ব্যতীত অর্ধদপ্তয/াংস্থায াংগঠন, কভ িকতিা-কভ িচাযী প্রান, র্যদ িন, 
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ভ্রভণ এফাং এতৎাংক্রান্ত র্ফর্ফধ আবদ, প্ররান, ক্ষমাগাবমাগে ইতোর্দ াংযেণ  

এয য প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ; 

২১.৪ ভাঠম িাবয কাম িারভব ভর্রা কভ িকতিা/কভ িচার্যগবণয র্নযািা র্নর্জতকযণ, 

কাবজয র্যবফ উন্নন এফাং তাঁবদয র্ফরুবদ্ধ ক্ষমৌন যার্ন প্রর্তবযাধ াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ; এফাং 

২১.৫ র্ফবাগী কর্ভনায, ক্ষজরা প্রাক  অন্যান্য কভ িকতিায ভূর্ভব্যফস্থানা (উবজরা 

 ইউর্নন ভূর্ভ অর্প, যাজস্ব াখা, এর.এ াখা, াটি ির্পবকট াখা ইতোর্দ)  

াংক্রান্ত র্যদ িন প্রর্তবফদবনয য র্যফীেণ, ভল্যান  অন্যান্য মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রণ। 

২২। ভাঠ প্রান াংবমাগ াখা  

২২.১ র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয র্নকট ক্ষথবক Information Exchange Management 

System (IEMS) -এয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত ার্েক ক্ষগানী প্রর্তবফদন াংগ্র , াংকরন  

াযাংবে আকাবয ভাননী প্রধানভিী ভীব উস্থান এফাং াযাংবেব 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভতাভত  ভাননী প্রধানভিী কর্তিক প্রদি অনুান  

ফাস্তফান; 

২২.২ র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাকগবণয র্নকট ক্ষথবক প্রাপ্ত র্ফর্বন্ন ভিণার/ 

র্ফবাগ-ম্পৃক্ত প্রস্তাফ/সুার্যবয য প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ; 

২২.৩ যকাবযয অগ্রার্ধকাযভরক কভ িসূর্চ ব্যতীত অন্যান্য াধাযণ র্ফলব র্ফর্বন্ন 

ভিণার/র্ফবাগ ক্ষথবক ক্ষজরা  উবজরা প্রান কর্তিক ফাস্তফাবনয জন্য ক্ষপ্রর্যত 

অনুবযাধ, র্নবদ ি, প্ররান, র্যে ইতোর্দ র্ফবাগী কর্ভনায, ক্ষজরা প্রাক  

উবজরা র্নফ িাী অর্পাযগবণয র্নকট ক্ষপ্রযণ; 

২২.৪ জাতী  আন্তজিার্তক র্দফ এফাং অন্যান্য র্ফবল কভ িসূর্চ উদ্মাবনয র্ফলব 

াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাগ কর্তিক গৃীত কভ িসূর্চ ভাঠম িাব ফাস্তফান/ফাস্তফাবন 

বমার্গতা প্রদান; 

২২.৫ াফ িতে চট্টগ্রাভ াংক্রান্ত ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কযণী র্ফলার্দ; 

২২.৬ ক্ষদবয অবেন্তবয ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননী প্রধানভিীয পয াংক্রান্ত কাজ; 

২২.৭ ভিণার/র্ফবাগ কর্তিক র্ফবাগ, ক্ষজরা  উবজরা প্রাবনয কভ িকতিাগণবক র্ফর্বন্ন 

কর্ভটিবত অন্তভু িক্তকযবণয ক্ষেবে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান ; 

২২.৮ ক্ষজরা প্রাকগবণয কভ ির্যকল্পনা াংক্রান্ত কাজ; 

২২.৯ র্ফবাগী কর্ভনায; র্যচারক, স্থানীয যকায; ক্ষজরা প্রাক; এফাং উর্যচারক, 

স্থানী যকায-এয দার্ত্ব  কাজ র্নধ িাযণ/ারনাগাদকযণ; 
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২২.১০ উিযা গণবফন াংক্রান্ত কাজ; 

২২.১১ ভাঠম িাবয কভ িকতিাগণ কর্তিক উবজরা র্যলদ  ইউর্নন র্যলদ র্যদ িন 

প্রর্তবফদন র্যফীেণ; 

২২.১২ ক্ষজরায ক্ষের্ণ র্যফতিন াংক্রান্ত কাজ; 

২২.১৩ ফাাংরাবদ-বাযবতয ীভান্ত-াট াংক্রান্ত কাজ; 

২২.১৪ ক্ষজরা প্রাক-ক্ষজরা ম্যার্জবেট ীভান্ত বম্মরন াংক্রান্ত কাজ; 

২২.১৫ জাতী র্যবফ কর্ভটি াংক্রান্ত কাজ; এফাং 

২২.১৬ খায র্যকল্পনা  র্যধাযণ কর্ভটি াংক্রান্ত কাজ। 

ক্ষজরা ম্যার্জবের্ অর্ধাখা 

২৩। ক্ষজরা ম্যার্জবের্ নীর্ত াখা 

২৩.১ ক্ষজরা ম্যার্জবের্ র্ফলক নীর্তভারা, র্নবদ িাফর্র, র্যে এফাং াধাযণ ক্ষমাগাবমাগ 

াংক্রান্ত কাজ; 

২৩.২ এর্ক্সর্কউটিব ম্যার্জবেটগবণয েভতা অ িণ/প্রতোায াংক্রান্ত র্ফলার্দ; 

২৩.৩ ক্ষজরা ম্যার্জবের্ াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন আইন প্রণন এফাং াংবাধন াংক্রান্ত র্ফলার্দ; 

২৩.৪ াফর্রক যীো াংক্রান্ত কাজ; এফাং 

২৩.৫ দুনীর্ত দভন কর্ভনাংর্িষ্ট কাজ। 

 

২৪। ক্ষজরা ম্যার্জবের্ র্যফীেণ াখা 

২৪.১ ক্ষজরা ম্যার্জবেট/অর্তর্যক্ত ক্ষজরা ম্যার্জবেট/এর্ক্সর্কউটিব ম্যার্জবেটগবণয 

র্নফাযণভরক (preventive) র্ফচাযকাম ি ম িাবরাচনা  ভল্যান; 

২৪.২ ক্ষজরা ম্যার্জবেট/অর্তর্যক্ত ক্ষজরা ম্যার্জবেট কর্তিক আদারত র্যদ িন  

ক্ষভাফাইর ক্ষকাবট িয ক্ষক ক্ষযকড ি ম িাবরাচনা; 

২৪.৩ এর্ক্সর্কউটিব ম্যার্জবেটগবণয ক্ষকাট িভবয র্যদ িন প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা  

র্যফীেণ; 

২৪.৪ ক্ষজরায ভার্ক আইন -শৃঙ্খরা  বায কাম ির্ফফযণী ম িাবরাচনা  অনুফতী কাম িক্রভ 

গ্রণ; 

২৪.৫ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয দৃর্ষ্ট আকল িণবমাগ্য র্ফবল েভতা আইন, শুল্ক আইন  
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অন্যান্য ভাইনয এোবটয আতাধীন র্ফল; 

২৪.৬ ক্ষভাফাইর ক্ষকাট ি াংক্রান্ত কাজ ম িাবরাচনা; 

২৪.৭ ক্ষভাফাইর ক্ষকাট ি আইবনয আতাধীন আর্র ভাভরা ম িাবরাচনা; 

২৪.৮ আইন-শৃঙ্খরা র্ফলক াাংগঠর্নক কাজ; 

২৪.৯ ভানগয, ক্ষজরা, উবজরা  ইউর্নন আইন -শৃঙ্খরা  কর্ভটি াংক্রান্ত কাজ; 

২৪.১০ ক্ষজরা, উবজরা  ইউর্নন িা  নাকতা প্রর্তবযাধ কর্ভটি াংক্রান্ত কাজ; 

২৪.১১ আইন -শৃঙ্খরা  াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয কাজ; 

২৪.১২ আইন -শৃঙ্খরা  াংক্রান্ত ক্ষকায কর্ভটিয কাজ; 

২৪.১৩ ভাঠম িাব াংঘটিত গুরুতয অযাবধয য গৃীত ব্যফস্থা এফাং তৎাংর্িষ্ট 

ভাভরায অগ্রগর্ত ম্পবকি ভাঠপ্রাবনয র্নকট ক্ষথবক ারনাগাদ তথ্য াংগ্র; 

২৪.১৪ চাঞ্চল্যকয ভাভরায অগ্রগর্তয জন্য গঠিত ক্ষজরা কর্ভটিয কাম িক্রভ র্যফীেণ  

ম িাবরাচনা; 

২৪.১৫ আইন -শৃঙ্খরা   জাতী র্নযািা াংক্রান্ত াধাযণ  ক্ষগানী প্রর্তবফদনভ 

াংযেণ এফাং এতৎাংক্রান্ত কাজ; 

২৪.১৬ দুঘ িটনা তাতবদয র্নভু ির  ভর্ন্বত তথ্য াংগ্র; 

২৪.১৭ ক্ষজরা ম্যার্জবেট কর্তিক থানা  কাযাগায র্যদ িন প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা  

র্যফীেণ; 

২৪.১৮ কাযান্তযীণ র্শু-র্কবাযবদয অফস্থা উন্নবনয রবেে গঠিত জাতী টাস্কবপাব িয 

বা াংক্রান্ত; এফাং 

২৪.১৯ কাযান্তযীণ র্শু-র্কবাযবদয ভার্ক র্যাংখ্যান ম িাবরাচনানফ িক তাবদয 

ভৄর্ক্তদাবনয প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য ক্ষজরা প্রাকগণবক র্নবদ িনা 

প্রদান। 

কর্ভটি  অথ িননর্তক অনুর্ফবাগ 

কর্ভটি  অথ িননর্তক অর্ধাখা 

২৫। কর্ভটি র্ফলক অর্ধাখা 

২৫.১ কর্ভটি র্ফলক কাজ, কর্ভটি গঠন,  নৄনগ িঠন, াংবাধন ইতোর্দ; 

২৫.২ জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

২৫.৩ আন্তজিার্তক  আঞ্চর্রক াংস্থা ফাাংরাবদ কর্তিক চাঁদা প্রদান াংক্রান্ত র্চফ 
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কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

২৫.৪ কর্ভটিয র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবনয অগ্রগর্ত র্যফীেণ; এফাং 

২৫.৫ কর্ভটি  অথ িননর্তক অনুর্ফবাবগয অধীন াখাভবয ভবধ্য ভন্বভরক কাজ। 

২৬। ক্র  অথ িননর্তক াখা 

২৬.১ যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

২৬.২ অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান ;এফাং 

২৬.৩ ফর্ণ িত ভর্িবা কর্ভটিদ্ববয র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবনয অগ্রগর্ত র্যফীেণ।  

ভন্ব অনুর্ফবাগ 

প্রার্নক উন্নন  ভন্ব অর্ধাখা 

২৭। প্রার্নক উন্নন  ভন্ব-১ াখা  

২৭.১ প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি াংর্িষ্ট কাজ; 

২৭.২ যকার্য দপ্তয/াংস্থাভবয জনফর হ্রা/বৃর্দ্ধ াংক্রান্ত প্রস্তাফ প্রার্নক উন্নন 

াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটিয র্ফবফচনায জন্য উস্থান; 

২৭.৩ প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটিয সুার্য/র্দ্ধান্ত ফাস্তফান-অগ্রগর্ত 

র্যফীেণ; 

২৭.৪ চাকর্য  র্নবাগর্ফর্ধ এফাং জনফর াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয প্রস্তাবফয য 

ভতাভত প্রদান এফাং ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয এ াংক্রান্ত ক্ষপাকার ববন্টয দার্ত্ব 

ারন। 

 

২৮। প্রার্নক উন্নন  ভন্ব-২ াখা 

২৮.১ র্চফ-বা াংর্িষ্ট মাফতী কাবজয ভন্ব াধন; 

২৮.২ র্চফ -বা  গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান র্যফীেণ; 

২৮.৩ র্চফ -বা  কর্তিক গঠিত র্ফর্বন্ন উকর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

২৮.৪ জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত নীর্তভারা  র্নবদ িাফর্র প্রণন; 

২৮.৫ স্বাধীনতা দক াংক্রান্ত প্রস্তাফভ প্রাথর্ভকবাবফ মাচাই-ফাছাই; 

২৮.৬ জাতী দক র্যধান র্নবদ ির্কা প্রণন/াংবাধন াংক্রান্ত কাজ; 

২৮.৭ ভন্ব  াংস্কায ইউর্নবটয মাফতী ভন্ব কাম িক্রভ ম্পাদন কযা। 
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র্নকায অর্ধাখা 

২৯। র্নকায াখা-১ াখা 

২৯.১ প্রার্নক নৄনর্ফ িন্যা াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায)-এয বা অনুিান 

এফাং এতৎাংক্রান্ত ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

২৯.২ র্নকায-এয র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবন প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ এফাং ফাস্তফান-অগ্রগর্ত 

র্যফীেণ; 

২৯.৩ প্রার্নক নৄনর্ফ িন্যা াংক্রান্ত জাতী নীর্তভারা/র্নবদ ির্কা প্রণন  ারনাগাদকযণ;  

২৯.৪ নতুন উবজরা  থানা স্থান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটিয বা আবাজন এফাং 

এতৎাংক্রান্ত কাবজ দাপ্তর্যক বমার্গতা; 

২৯.৫ ক্ষজরা দবয ক্ষকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত টাস্কবপা ি কর্ভটিয বা অনুিান এফাং 

এতৎাংক্রান্ত কাজ; এফাং 

২৯.৬ জাতী র্যফীেণ কর্ভটিয (এনএভর্) বা াংক্রান্ত কাবজ াতা প্রদান। 

৩০। র্নকায াখা-২ াখা 

৩০.১ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয প্রার্নক  আর্থ িক েভতা র্ফবকন্ধীকযণ াংক্রান্ত প্রস্তাফ 

ম িাবরাচনা কর্ভটি-এয বা অনুিান এফাং এতদ্ াংক্রান্ত ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

৩০.২ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয প্রার্নক  আর্থ িক েভতা র্ফবকন্ধীকযণ াংক্রান্ত প্রস্তাফ 

ম িাবরাচনা  র্ফবিলণ কযা এফাং প্রবাজনী কযণী ম্পবকি সুার্য প্রদান; 

৩০.৩ প্রার্নক  আর্থ িক েভতা র্ফবকন্ধীকযণ াংক্রান্ত র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবন প্রবাজনী 

কাম িক্রভ গ্রণ এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্যফীেণ; 

৩০.৪ ভন্ব  াংস্কায ইউর্নবটয প্রার্নক  প্রর্ক্রাগত র্ফলার্দ ম্পাদন; এফাং 

৩০.৫ ভন্ব অনুর্ফবাবগয মাফতী প্রর্তবফদবনয ভন্ব াধন। 

র্র্বর ক্ষযর্জবেন  াভার্জক র্নযািা অর্ধাখা 

৩১। র্র্বর ক্ষযর্জবেন াখা 

৩১.১ র্র্বর ক্ষযর্জবেন এন্ড বাইটার স্ট্োটিটিক্স (র্আযর্বএ) াংক্রান্ত র্স্ট্ার্যাং 

কর্ভটি’-এয বা অনুিান এফাং এতদ্ াংক্রান্ত ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

৩১.২ র্আযর্বএ াংক্রান্ত র্স্ট্ার্যাং কর্ভটি-এয র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবন প্রবাজনী কাম িক্রভ 

গ্রণ এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্যফীেণ; 

৩১.৩ র্আযর্বএ ফাস্তফান কাম িক্রবভয আন্তঃভিণার/র্ফবাগ এফাং আন্তঃাংস্থা ভন্ব কযা; 

৩১.৪ ‘র্আযর্বএ ফাস্তফান কর্ভটি’-এয বা অনুিান এফাং এতদ্ াংক্রান্ত ার্চর্ফক 
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াতা প্রদান; 

৩১.৫ র্আযর্বএ র্চফারবয মাফতী প্রার্নক  প্রর্ক্রাগত কাম িক্রভ ম্পাদন; 

৩১.৬ ‘Asia-Pacific Regional Steering Committee on CRVS’-এয 

ফাাংরাবদবয Focal Point র্াবফ র্আযর্বএ র্চফারবয ার্চর্ফক কাম িক্রভ 

ম্পাদন; এফাং 

৩১.৭ র্আযর্বএ াংর্িষ্ট প্রকল্পভবয ব্যফস্থনা কাম িক্রভ ম্পাদন। 

৩২। াভার্জক র্নযািা াখা 

৩২.১ াভার্জক র্নযািা াংক্রান্ত ‘ক্ষকন্ধী ব্যফস্থানা কর্ভটি’-এয বা অনুিান এফাং 

এতদ্ াংক্রান্ত ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

৩২.২ ‘ক্ষকন্ধী ব্যফস্থানা কর্ভটি’-এয র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবন প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ এফাং 

ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্যফীেণ; 

৩২.৩ াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চ ফাস্তফান কাম িক্রবভয আন্তঃভিণার/র্ফবাগ এফাং 

আন্তঃাংস্থা ভন্ব  র্যফীেণ; 

৩২.৪ ‘National Social Security Strategy (NSSS)’ ফাস্তফান কযা এফাং ফাস্তফান 

অগ্রগর্ত র্যফীেণ; 

৩২.৫ এনএএএ ফাস্তফান কাম িক্রবভয আন্তঃভিণার/র্ফবাগ এফাং আন্তঃাংস্থা ভন্ব 

াধন; এফাং 

৩২.৬ াখা কর্তিক ফাস্তফানধীন াংর্িষ্ট কর প্রকবল্পয ব্যফস্থানা কাম িক্রভ ম্পাদন। 

 

উন্নন অর্বরে ফাস্তফান  ভন্ব অর্ধাখা 

৩৩। উন্নন অর্বরে ফাস্তফান াখা 

৩৩.১ Sustainable Development Goal-SDG ফাস্তফাবন াংর্িষ্ট অর্বরে এফাং 

টাবগ িবটয ক্ষেবে র্রড র্ফবাগ র্াবফ ভন্ব কর্ভটি-এয বা অনুিান এফাং 

এতদ্ াংক্রান্ত ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

৩৩.২ Sustainable Development Goal-SDG ফাস্তফাবন ক্ষপাকার বন্ট র্াবফ 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ ি-র্যকল্পনা ফাস্তফান  র্যফীেণ; 

৩৩.৩ এর্ডর্জ-এয অর্বরে-১ এফাং অর্বরে-১৬ এয ফাস্তফান কাম িক্রবভয আন্তঃভিণার/ 

র্ফবাগ এফাং আন্তঃাংস্থা ভন্ব  র্যফীেণ; 
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৩৩.৪ এর্ডর্জ-এয অর্বরে-১ এফাং অর্বরে-১৬ এয ফাস্তফান কাম িক্রভ াংক্রান্ত ভর্িবায 

র্দ্ধান্ত ফাস্তফান  র্যফীেণ; এফাং 

৩৩.৫ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয এর্ডর্জ াংর্িষ্ট প্রকবল্পয ব্যফস্থানা কাম িক্রভ ম্পাদন। 

৩৪। উন্নন অর্বরে ভন্ব  আন্তঃভিণার দ্বন্দ র্নযন াখা 

৩৪.১ ইস্তামু্বর কভ ি-র্যকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) ফাস্তফান 

াংক্রান্ত ‘ভন্ব  র্যফীেণ কর্ভটি’ -এয বা অনুিান এফাং এতদ্ াংক্রান্ত ার্চর্ফক 

াতা প্রদান; 

৩৪.২ ইস্তামু্বর কভ ি-র্যকল্পনা ফাস্তফান াংক্রান্ত ‘ভন্ব  র্যফীেণ কর্ভটি’-এয র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফাবন প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্যফীেণ; 

৩৪.৩ ইস্তামু্বর কভ ি-র্যকল্পনা ফাস্তফান কাম িক্রবভয আন্তঃভিণার/র্ফবাগ এফাং আন্তঃাংস্থা 

ভন্ব  র্যফীেণ; 

৩৪.৪ ইস্তামু্বর কভ ি র্যকল্পনা াংর্িষ্ট প্রকবল্পয ব্যফস্থানা কাম িক্রভ ম্পাদন; 

৩৪.৫ আন্তঃভিণার আইনগত র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি াংক্রান্ত কর্ভটি-এয বা অনুিান এফাং 

এতদ্ াংক্রান্ত ার্চর্ফক াতা প্রদান; এফাং 

৩৪.৬ আন্তঃভিণার আইনগত র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি াংক্রান্ত কর্ভটিয র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবন 

প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্যফীেণ। 

াংস্কায অনুর্ফবাগ 

 কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা (নীর্ত  ভল্যান) অর্ধাখা 

৩৫। কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা (নীর্ত  ভন্ব) াখা 

৩৫.১ ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি (এন্ত্রএ) প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত 

নীন্ত্রতভারা, ন্ত্রনবদ িন্ত্রকা ও কাঠাবভা প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ; 

৩৫.২ জনপ্রান ভিণারয়, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ, সুযক্ষা  সফা ন্ত্রফবাগ, ড়ক ন্ত্রযফন ও 

ভাড়ক ন্ত্রফবাগ, সতু ন্ত্রফবাগ, সযরথ ভিণারয়, সফাভন্ত্রযক ন্ত্রফভান ন্ত্রযফন ও 

ম িটন ভিণারয়, সনৌ-ন্ত্রযফন ভিণারয়, থ ি ন্ত্রফবাগ, বযন্তযীণ ম্পদ ন্ত্রফবাগ, 

ন্ত্রযকল্পনা ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা ন্ত্রফবাগ, ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও 
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মূল্যায়ন ন্ত্রফবাগ এফং একর ভিণারয়/ন্ত্রফবাবগয অওতাধীন দপ্তয/ংস্থা ও ভাঠ 

ম িাবয়য কাম িারয়মূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ন্ত্রযফীক্ষণ এফং ভন্বয়;  

৩৫.৩ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাবযয কাম িারয় চট্টগ্রাভ ও ন্ত্রবরট এফং অওতাধীন সজরা প্রাবকয 

কাম িারয় ও উবজরা ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রপাবযয কাম িারবয়য ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি প্রণয়ন, 

ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ভন্বয়;  

৩৫.৪ ২ ও ৩ নং নুবেবদ ফন্ত্রণ িত ন্ত্রপমূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি ন্ত্রফলয়ক তথ্য 

ংযক্ষণ ও ারনাগাদকযণ;  

৩৫.৫ যকান্ত্রয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত জাতীয় কন্ত্রভটি এফং কান্ত্রযগন্ত্রয কন্ত্রভটিবক 

ান্ত্রচন্ত্রফক ায়তা প্রদান এফং বায ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ভন্বয় ও ন্ত্রযফীক্ষণ; এফং  

৩৫.৬ এন্ত্রএ ন্ত্রফলবয় প্রকল্প প্রণয়ন, চরভান/ংন্ত্রিষ্ট প্রকবল্পয গ্রগন্ত্রত ম িাবরাচনা ও 

প্রবয়াজনীয় ভন্বয়। 

৩৬। কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা (ভল্যান) াখা 

৩৬.১ প্রাথন্ত্রভক ও গণন্ত্রক্ষা ভিণারয়, ভাধ্যন্ত্রভক ও উচ্চন্ত্রক্ষা ন্ত্রফবাগ, কান্ত্রযগযী ও ভাদ্রাা 

ন্ত্রক্ষা ন্ত্রফবাগ, তথ্য ও সমাগাবমাগ প্রযুন্ত্রি ন্ত্রফবাগ, ডাক ও সটন্ত্ররবমাগাবমাগ ন্ত্রফবাগ, 

ন্ত্রফজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রি ভিণারয়, ভূন্ত্রভ ভিণারয়, ান্ত্রনম্পদ ভিণারয়, যযাষ্ট্র ভিণারয়, 

প্রফাীকল্যাণ ও তফবদন্ত্রক কভ িংস্থান ভিণারয়, অন্ত্রথ িক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রফবাগ, ফান্ত্রণজয 

ভিণারয়, থ িননন্ত্রতক ম্পকি ন্ত্রফবাগ এফং এ কর ভিণারয়/ন্ত্রফবাবগয অওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থা ও ভাঠ ম িাবয়য কাম িারয়মূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি প্রণয়ন, 

ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ন্ত্রযফীক্ষণ ও ভন্বয়; 

৩৬.২ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাবযয কাম িারয় ঢাকা ও ভয়ভনন্ত্রং এফং অওতাধীন সজরা 

প্রাবকয কাম িারয় ও উবজরা ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রপাবযয কাম িারবয়য ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন 

চুন্ত্রি প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ভন্বয়;  

৩৬.৩ ১ ও ২ নং নুবেবদ ফন্ত্রণ িত ন্ত্রপমূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি ন্ত্রফলয়ক তথ্য 

ংযক্ষণ ও ারনাগাদকযণ;  

৩৬.৪ ভিণারয়/ন্ত্রফবাবগয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রিয ধ িফান্ত্রল িক ও ফান্ত্রল িক (চূড়ান্ত) মূল্যায়ন 

ংক্রান্ত কাম িক্রভ ভন্বয়; 

৩৬.৫ উন্নয়ন বমাগী থফা ংস্থায াবথ এন্ত্রএ ংন্ত্রিষ্ট কাবজয ভন্বয়, 

৩৬.৬ কভ িম্পাদন নীন্ত্রত ও মূল্যায়ন ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রধাখা/াখায কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয 

ংস্থান ন্ত্রফলয়ান্ত্রদ; এফং  

৩৬.৭ এন্ত্রএ ংক্রান্ত প্রান্ত্রনক ন্ত্রফলয়ান্ত্রদ। 



31 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ফাস্তফান র্যফীেণ অর্ধাখা 

৩৭। কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ফাস্তফান র্যফীেণ-১ াখা 

৩৭.১ স্বাস্থয সফা ন্ত্রফবাগ, স্বাস্থয ন্ত্রক্ষা ও ন্ত্রযফায কল্যাণ ন্ত্রফবাগ, অআন ও ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ, 

সরন্ত্রজবরটিব ও ংদ ন্ত্রফলয়ক ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রফদ্যযৎ ন্ত্রফবাগ, জ্বারান্ত্রন ও খন্ত্রনজ ম্পদ 

ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রল্প ভিণারয়, গৃায়ণ ও গণপূতি ভিণারয়, ফস্ত্র ও াট ভিণারয়, শ্রভ ও 

কভ িংস্থান ভিণারয়, যুফ ও ক্রীড়া ভিণারয়, ধভ ি ন্ত্রফলয়ক ভিণারয়, ংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রফলয়ক 

ভিণারয় এফং একর ভিণারয়/ন্ত্রফবাবগয অওতাধীন দপ্তয/ংস্থা ও ভাঠ ম িাবয়য 

কাম িারয়মূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

ংক্রান্ত কাম িক্রভ ন্ত্রযফীক্ষণ এফং ভন্বয়; 

৩৭.২ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাবযয কাম িারয় যাজাী ও যংপুয এফং অওতাধীন সজরা প্রাবকয 

কাম িারয় ও উবজরা ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রপাবযয কাম িারবয়য ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি প্রণয়ন, 

ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ভন্বয়;  

৩৭.৩ ১ ও ২ নং নুবেবদ ফন্ত্রণ িত ন্ত্রপমূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি ন্ত্রফলয়ক তথ্য 

ংযক্ষণ ও ারনাগাদকযণ;  

৩৭.৪ ভিণারয়/ন্ত্রফবাবগয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি স্বাক্ষয নুষ্ঠান অবয়াজন ংক্রান্ত কাজ 

ভন্বয়াধন; 

৩৭.৫ ফান্ত্রল িক প্রন্ত্রতবফদন এন্ত্রএ ন্ত্রফলবয় ন্ত্রযবাট ি প্রণয়ন এফং এন্ত্রএ ংন্ত্রিষ্ট প্রকানায 

কাজ; এফং 

৩৭.৬ কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রধাখা/াখায কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ংস্থান 

ন্ত্রফলয়ান্ত্রদ। 

 

৩৮। কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ফাস্তফান র্যফীেণ-২ াখা 

৩৮.১ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাবগয ভন্বয় ও ংস্কায আউন্ত্রনট, প্রধানভিীয কাম িারয়, স্থানীয় যকায 

ন্ত্রফবাগ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ন্ত্রফবাগ, কৃন্ত্রল ভিণারয়, ভৎস্য ও প্রান্ত্রণম্পদ ভিণারয়, 

খাদ্য ভিণারয়, দ্যবম িাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়, মুন্ত্রিযুদ্ধ ন্ত্রফলয়ক ভিণারয়, 

ন্ত্রযবফ ফন ও জরফায়ু ন্ত্রযফতিন ভিণারয়, তথ্য ভিণারয়, াফ িতয চট্টগ্রাভ ন্ত্রফলয়ক 

ভিণারয়, ভন্ত্ররা ও ন্ত্রশু ন্ত্রফলয়ক ভিণারয় এফং একর ভিণারয়/ন্ত্রফবাবগয 

অওতাধীন দপ্তয/ংস্থা ও ভাঠ ম িাবয়য কাম িারয়মূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি 

প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ন্ত্রযফীক্ষণ ও ভন্বয়; 

৩৮.২ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাবযয কাম িারয় খুরনা ও ফন্ত্রযার এফং অওতাধীন সজরা প্রাবকয 

কাম িারয় ও উবজরা ন্ত্রনফ িাী ন্ত্রপাবযয কাম িারবয়য ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি প্রণয়ন, 

ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ভন্বয়;  
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৩৮.৩ ১ ও ২ নং নুবেবদ ফন্ত্রণ িত ন্ত্রপমূবয ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি ন্ত্রফলয়ক তথ্য 

ংযক্ষণ ও ারনাগাদকযণ; 

৩৮.৪ কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রন্ত্রক্ষণ, সন্ত্রভনায, কভ িারা এফং ভতন্ত্রফন্ত্রনভয় বায 

অবয়াজন;  

৩৮.৫ এন্ত্রএ ংন্ত্রিষ্ট কর াখা/ন্ত্রধাখায কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন ফাবজট প্রস্তুন্ত্রত, ফাস্তফায়ন 

ন্ত্রযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ভন্বয় ও ন্ত্রযবাটি িং; 

৩৮.৬ ফান্ত্রল িক কভ িম্পাদন চুন্ত্রি ংক্রান্ত এন্ত্রএএভএ পট ওয়যায যক্ষণাবফক্ষণ, ব্যফস্থানা 

ও উন্নয়ন ংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৩৮.৭ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাবগয ভন্বয়বা, ভন্বয় ও ংস্কায আউন্ত্রনবটয ভন্বয়বা ন্ত্রফন্ত্রবন্ন 

বায এন্ত্রএ ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফলবয় ন্ত্রযবাট ি প্রদান, বায ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ভন্বয়; এফং 

৩৮.৮ ঊর্ধ্িতন কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত ন্যান্য কাজ। 

 

প্রার্নক াংস্কায অর্ধাখা 

৩৯। শুদ্ধাচায াখা 

৩৯.১ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে যাষ্ট্রী  অযাষ্ট্রী প্রর্তিাবন ভাফদ্ধ 

কভ ি-র্যকল্পনা প্রণন, ফাস্তফান র্যফীেণ, প্রর্তবফদন প্রস্তুত  উস্থান; 

৩৯.২ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে প্রণীত ভাফদ্ধ কভ ি-র্যকল্পনা  

র্যফীেণ প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা  র্পডব্যাক প্রদান; 

৩৯.৩ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে ভিণার/র্ফবাগ/যাষ্ট্রী প্রর্তিান 

কর্তিক অথ িফছয ক্ষবল স্বভল্যার্ত চূড়ান্ত প্রর্তবফদবনয য ম িাবরাচনা এফাং 

প্রভাণক যীো াববে চূড়ান্ত ভল্যান; 

৩৯.৪ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয র্নর্ভি অোকন-িোন/ ক্ষযাডম্যা প্রণন  

উস্থান; 

৩৯.৫ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ বনর্তকতা 

কর্ভটিয বা আবাজন, ভাফদ্ধ কভ ি-র্যকল্পনা প্রণন, ফাস্তফান  র্যফীেণ; 

৩৯.৬ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে প্রকল্প/কভ িসূর্চ গ্রণ  ফাস্তফান; 

৩৯.৭ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌবরয আতা গঠিত উবদষ্টা র্যলদ, র্যলবদয র্নফ িাী 

কর্ভটি, জাতী শুদ্ধাচায ফাস্তফান ইউর্নট (NIIU) এফাং র্ফর্বন্ন উকর্ভটিয বা 

আবাজন; 
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৩৯.৮ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে ক্ষর্ভনায, কভ িারা, জনঅফর্তকযণ 

বা এফাং প্রর্েণ  অর্বরতা র্ফর্নভ াংক্রান্ত কাম িক্রভ গ্রণ; 

৩৯.৯ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ/াংস্থা 

শুদ্ধাচায াংক্রান্ত উিভ চচ িা (best practice) াংগ্র  প্রচায; 

৩৯.১০ শুদ্ধাচায নৄযস্কায নীর্তভারা প্রণন  র্যভাজিন াংক্রান্ত কাম িক্রভ;        

৩৯.১১  জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে আইন/র্ফর্ধ/নীর্তভারা প্রণন  

াংবাধন;          

৩৯.১২ জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয রবেে গঠিত বনর্তকতা কর্ভটিয কাম িক্রভ 

র্যফীেণ; এফাং   

৩৯.১৩ াংস্কায অনুর্ফবাবগয কাম িক্রভ ভন্ব।  

 

৪০। তথ্য অর্ধকায াখা  

৪০.১ তথ্য অর্ধকায আইন ফাস্তফাবন তথ্য কর্ভবনয াবথ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ/াংস্থায 

ভন্বাধন; 

৪০.২ তথ্য অর্ধকায আইন ফাস্তফাবনয রবেে অাংীজন এফাং উন্নন বমাগী াংস্থায 

কাম িক্রভ ভন্বাধন; 

৪০.৩ তথ্য অর্ধকায ার্কিাং গ্রুবয বা আহ্বান, র্দ্ধান্ত ফাস্তফান  অগ্রগর্ত র্যফীেণ; 

৪০.৪ র্ফর্বন্ন ভিণার /র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থা  ভম িাবয কাম িারব স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকা 

 এয র্যফীেণ; 

৪০.৫ তথ্য অর্ধকায আইন ফাস্তফাবন ৬৪টি ক্ষজরা গঠিত ক্ষজরা উবদষ্টা কর্ভটিয কাম িক্রভ 

র্যচারনা াতা প্রদান  র্যফীেণ; 

৪০.৬ ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থা  ভম িাবয কাম িারব র্নবাগকৃত দার্ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিাবদয প্রর্েণ ভন্ব; 

৪০.৭ তথ্য অর্ধকায ফাস্তফান াংক্রান্ত ফার্ল িক র্যফীেণ প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা  সুার্য 

ফাস্তফান; 

৪০.৮ প্রার্নক াংস্কায াংক্রান্ত প্রস্তাফ র্চর্িতকযণ এফাং উস্থান; বা আহ্বান, 

প্রর্তবফদন প্রস্তুত এফাং সুার্য ফাস্তফান াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৪০.৯ প্রার্নক াংস্কায াংক্রান্ত প্রস্তাফ জাতী নীর্তবত প্রর্তপরন াংক্রান্ত কাজ; 

৪০.১০ প্রার্নক াংস্কায র্ফলব বফবদর্ক াায্য াংস্থা কর্তিক ক্ষপ্রর্যত প্রর্তবফদবনয য 
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ভতাভত প্রদান; 

৪০.১১ প্রার্নক াংস্কায াংক্রান্ত ক্ষর্ভনায/র্বম্পার্জাভ/কভ িারা আবাজন/অাংগ্রণ; 

৪০.১২ াকি ভর্ির্যলদ র্চফ-বা আবাজবন ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

৪০.১৩ াকি ভর্ির্যলদ র্চফ-বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান  অগ্রগর্ত র্যফীেণ; এফাং  

৪০.১৪ প্রার্নক াংস্কায াংক্রান্ত আঞ্চর্রক প্রস্তাফ ভন্ব, উস্থান  ফাস্তফান। 

প্রকল্প  গবফলণা অর্ধাখা 

৪১। প্রকল্প াখা  

৪১.১ উন্নন প্রকল্প/কভ িসূর্চয TPP/DPP  প্রণন  াংবাধন; 

৪১.২ প্রকল্প ম িাবরাচনা বায জন্য প্রর্তবফদন প্রণন  র্দ্ধান্ত ফাস্তফান এফাং অনুযণ; 

৪১.৩ প্রকল্প অনুবভাদন র্ফলব র্ফর্বন্ন বা ম্পর্কিত র্ফলার্দ; 

৪১.৪ ফার্ল িক উন্নন কভ িসূর্চবত ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফযাে গ্রণ  ছাড়কযণ; 

৪১.৫ উন্নন প্রকল্প ফাস্তফাবনয ক্ষেবে আর্থ িক ম্পবদয াংস্থান  ফাস্তফাবনয র্ফলব 

র্যকল্পনা কর্ভন, অথ িননর্তক ম্পকি র্ফবাগ, অথ ি র্ফবাগ, আইএভইর্ড এফাং অন্যান্য 

াংর্িষ্ট াংস্থাভবয াবথ ক্ষমাগাবমাগ  প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪১.৬ উন্নন বমাগীয জন্য (াংর্িষ্ট/প্রবমাজে প্রকবল্পয) র্ফর্বন্ন ক্ষদব/াংস্থায র্িপ/টর্কাং 

বন্ট প্রণন, োরা  াংবমাগ যো; 

৪১.৭ প্রধানভিীয কাম িার, আইএভইর্ড, র্যকল্পনা কর্ভন, অথ ি র্ফবাগ, ইআযর্ড অন্যান্য 

াংস্থা ফযাফবয উন্নন প্রকল্প ম্পর্কিত তথ্য ইতোর্দ ক্ষপ্রযণ; এফাং  

৪১.৮ আন্তজিার্তক াংস্থায বঙ্গ উন্নন াংর্িষ্ট মাফতী চুর্ক্ত/এইড ক্ষভবভাবযন্ডাভ/এইড 

কনবাটি িাভ ম্পর্কিত কাম িক্রভ। 

৪২। গবফলণা াখা 

৪২.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয গবফলণা কাম িক্রভ ার্ফ িক ভন্বাধন এফাং গবফলণা 

প্রর্তবফদনভ াংযেণ; 

৪২.২ এনইর্  একবনক বা উস্থার্ত প্রকল্প/কভ িসূর্চয ায-াংবেবয য 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভতাভত/ভন্তব্য ক্ষপ্রযণ; 

৪২.৩ Fast Track Project Monitoring Committee-এয র্দ্ধান্ত ফাস্তফান াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৪২.৪ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগ সুান উন্নবনয র্নর্ভি গৃীত প্রকবল্পয প্রর্তবফদন প্রণন; 
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৪২.৫ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগ গৃীত সুান র্ফলক উিভ চচ িায তথ্য াংগ্র  কাম িকয 

ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪২.৬ সুান র্ফলক প্রকার্ত গবফলণা প্রর্তবফদন/ভীো প্রর্তবফদন াংগ্র/াংযেণ; 

৪২.৭ জাতী উন্নন র্যকল্পনায য ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভতাভত/প্রর্তবফদন প্রণন; 

৪২.৮ নতুন প্রকল্প গ্রবণয জন্য ধাযণাে প্রস্তুত; 

৪২.৯ ফর্র্ফ িশ্ব তথা উন্ননীর ক্ষদবয বঙ্গ ফাাংরাবদবয প্রকল্প গ্রবণয তুরনাভৄরক র্চে 

প্রর্তবফদন বতর্য; এফাং  

৪২.১০ তথ্য র্ফবিলণ এফাং খড়া স্ট্ার্ড র্যবাট ি প্রস্তুত। 

সুান  অর্ববমাগ ব্যফস্থানা অর্ধাখা 

৪৩। সুান াখা 

৪৩.১ সুান ক্ষজাযদাযকযবণয রবেে যকায কর্তিক গৃীত কাম িক্রবভয ফাস্তফান র্যফীেণ 

এফাং এ াংক্রান্ত আন্তঃভিণার বা আবাজন; 

৪৩.২ যকার্য দপ্তবয সুান ক্ষজাযদাযকযবণয রবেে দেতা উন্নন াংক্রান্ত কাম িক্রভ  

গ্রণ  ফাস্তফান এফাং এ র্ফলব প্রর্েণ- চার্দা নযবণ র্ফর্বন্ন প্রর্তিাবনয কাম িক্রভ 

ভন্ব; 

৪৩.৩ যকার্য দপ্তবয ক্ষফায ভাবনান্নন  সুান প্রর্তিায রবেে নীর্ত/কভ িসূর্চ াইরটিাং 

 ফাস্তফান;  

৪৩.৪ যকার্য দপ্তবয র্টিবজনস্  চাট িায ফাস্তফান, র্যফীেণ  উন্নন াংক্রান্ত কাজ; 

৪৩.৫ জনপ্রান  াংর্িষ্ট অন্যান্য ক্ষেবে বফবদর্ক াায্য াংক্রান্ত প্রস্তাবফয য 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান;  

৪৩.৬ সুান াংক্রান্ত ক্ষরাকার কনারবটটিব গ্রু (LCG)-এয কাম িক্রবভয ভন্বাধন; 

৪৩.৭ ভাঠ ম িাব যকার্য দপ্তবযয বঙ্গ সুান াংক্রান্ত উন্নন প্রকবল্পয কাবজয ভন্ব; 

৪৩.৮ স্বাত্বার্ত  যাষ্ট্রাাত্ব প্রর্তিাবন র্টিবজন চাট িায ফাস্তফান, র্যফীেণ  

উন্নন; এফাং  

৪৩.৯ জাতী দেতা উন্নন কাউর্ন্পর (NSDC) াংক্রান্ত কাম িক্রভ ভন্ব। 

৪৪। অর্ববমাগ ব্যফস্থানা াখা 

৪৪.১ র্ফর্বন্ন স্তবযয যকার্য দপ্তবয অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা (Grievance Redress 



36 

System) কাম িক্রভ র্যফীেণ  ভন্ব; 

৪৪.২ অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা াংক্রান্ত ক্ষকন্ধী র্যফীেণ কর্ভটিবক ার্চর্ফক 

াতা প্রদান এফাং কর্ভটিয র্দ্ধান্ত ফাস্তফান -র্যফীেণ;  

৪৪.৩ অর্ববমাগ অনুন্ধান  র্নষ্পর্িয কাম িক্রভ গ্রণ; 

৪৪.৪ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগভ কর্তিক অর্ববমাবগয প্রকৃর্ত  কাযণ ম্পর্কিত 

গবফলণারব্ধ পরাপবরয র্বর্িবত জনবফায ভান বৃর্দ্ধয র্নর্ভি প্রবাজনী 

াংস্কাযভরক কাম িক্রবভয উবযাগ গ্রণ; 

৪৪.৫ যকার্য দপ্তবয অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা র্ফলব বা, ক্ষর্ভনায, কভ িারা, 

প্রর্েণ  অর্বরতা র্ফর্নভ কাম িক্রভ গ্রণ; 

৪৪.৬ র্েকা প্রকার্ত ক্ষকান াংফাদ, প্রর্তবফদন ফা র্চঠিবে যকার্য অর্ববমাবগয উবেখ 

থাকবর ক্ষগুর্র যীোবন্ত র্নষ্পর্িয উবযাগ গ্রণ;  

৪৪.৭ যকার্য প্রর্তিান ক্ষথবক প্রাপ্ত অর্ববমাগভ র্ফবিলণ কবয ক্ষম কর অর্ববমাবগয 

নৄনযাবৃর্ি ঘবট থাবক ক্ষ র্ফলব কাম িক্রভ গ্রণ;  

৪৪.৮ অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানায কাম িক্রভ সুাংত কযায রবেে কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয 

প্রর্েণ প্রদান; এফাং  

৪৪.৯ GRS পটোয ব্যফস্থানা  উন্নন।  

ই-গববন িন্প অর্ধাখা 

৪৫। ই-গববন িন্প-১ াখা 

৪৫.১ ই-গববন িন্প এফাং ই-ক্ষফা ম্প্রাযবণয ক্ষেবে াক র্যবফ বতর্যয রবেে 

প্রবাজনী নীর্তভারা প্রণন/াংবাধন এফাং র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ  আতাধীন 

দপ্তযভ কর্তিক গৃীত এতৎাংক্রান্ত উবযাগভবয ভন্ব; 

৪৫.২ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগবক তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত াংক্রান্ত যকার্য র্নবদ িনাভ 

ফাস্তফাবন উদ্বুদ্ধকযণ, াতা প্রদান  র্যফীেণ; 

৪৫.৩ জাতী তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত নীর্তভারা, ২০১৮-এয আতা গৃীত র্ফর্বন্ন 

ভিণার/র্ফবাবগয কভ ির্যকল্পনা (Action Plan)-এয ফাস্তফান ভন্ব  

র্যফীেণ; 

৪৫.৪ ক্ষদব ই-গববন িন্প প্রর্তিা ক্ষনর্তস্থানী ভূর্ভকা ারবনয রবেে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

একটি ভর্ন্বত  ার্ফ িক ক্ষকৌর প্রণন; 
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৪৫.৫ ই-ক্ষফা াংক্রান্ত কর আইন, নীর্ত, গাইডরাইন (জাতী তথ্য ফাতান, ক্ষফা দ্ধর্ত 

জীকযণ, ই-ক্ষকাট ি ইতোর্দ)  আদ িভান (স্ট্োন্ডাড ি) প্রণবন ভন্ব াধন; 

৪৫.৬ কর ভিণার/র্ফবাগ  অর্ধদপ্তয/াংস্থাভবয ই-পাইর ফাস্তফান  ম্প্রাযবণ 

ভন্ব াধন; 

৪৫.৭ ভাঠম িাব ই-ক্ষফা, জাতী তথ্য ফাতান, ভার্ির্ভর্ডা িারুভ, ভূর্ভ-ক্ষফা, র্ডর্জটার 

ক্ষন্টায এফাং উদ্ভাফনর্ফলক কাম িক্রভ র্যদ িন  প্রর্তবফদন প্রণন; 

৪৫.৮ তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্তবত ফাাংরা বালা প্রর্ভতকযবণয রবেে কর 

ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তবয ইউর্নবকাবডয ব্যফায র্নর্জতকযবণয কাম িক্রভ র্যফীেণ; 

এফাং  

৪৫.৯ দার্ত্বপ্রাপ্ত ভিণার/র্ফবাগভবয কভ িম্পাদন-ব্যফস্থানা, অর্ববমাগ-ব্যফস্থানা, 

জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর, র্টিবজন্প চাট িায প্রভৃর্ত ফাস্তফান াংক্রান্ত কাজ। 

৪৬। ই-গববন িন্প-২ াখা 

৪৬.১ কর ভিণার/র্ফবাগ  এয আতাধীন দপ্তযভব আইর্টিয ব্যফায বৃর্দ্ধয 

ভাধ্যবভ যকার্য কাম িক্রভ  ক্ষফা প্রদান প্রর্ক্রা উদ্ভাফনী প্রা উৎার্তকযণ এফাং 

এতৎাংক্রান্ত নীর্তভারায ফাস্তফান র্যফীেণ;  

৪৬.২ তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্তয ব্যফায ম্প্রাযবণয রবেে বা, কভ িারা, ক্ষর্ভনায, 

বম্মরন  উভেক্ত প্রর্েবণয আবাজন; 

৪৬.৩ ই-গববন িন্প-াংক্রান্ত উিভ চচ িাভ ফাস্তফাবনয উবযাগ গ্রণ;  

৪৬.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং অন্যান্য ভিণার/র্ফবাবগ ইবনাববন টিভ-াংর্িষ্ট মাফতী 

কাম িক্রবভয ভন্ব; 

৪৬.৫ ভূর্ভবফা াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন উবযাগভবয ভন্ব াধন; 

৪৬.৬ ক্ষফাদ্ধর্ত জীকযণ াংক্রান্ত কাজ ভন্ব; 

৪৬.৭ Open Government Data ম্পর্কিত কাজ ভন্ব; 

৪৬.৮ কর র্ফবাগ, ক্ষজরা  উবজরা ম িাব ই-পাইর ফাস্তফান  ম্প্রাযবণ 

ভন্বাধন; 

৪৬.৯ ইউর্নন/ক্ষৌযবা/র্টি কব িাবযবনয র্ডর্জটার ক্ষন্টাযভবয কাম িক্রভ র্যফীেণ 

এফাং এতৎাংক্রান্ত ভার্ক প্রর্তবফদন প্রণন; 

৪৬.১০ ভিণার/র্ফবাগ এফাং অন্যান্য প্রর্তিাবনয বঙ্গ ভবঝাতা-চুর্ক্ত স্বােবযয ভাধ্যবভ 

প্রাপ্ত ফযাে ফন্টন; 
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৪৬.১১ ভিণার/র্ফবাগ এফাং ভাঠম িাবয অর্পভব তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্তয ব্যফায 

বৃর্দ্ধ-াংর্িষ্ট প্রর্েবণয ব্যফস্থাকযণ; 

৪৬.১২ ফাাংরাবদ জাতী তথ্য ফাতাবনয আতা প্রস্তুতকৃত কর যকার্য বফাইবটয 

কনবটন্ট ারনাগাদকযণ কাম িক্রবভয ভন্বাধন; এফাং  

৪৬.১৩ দার্ত্বপ্রাপ্ত ভিণার/র্ফবাগভবয কভ িম্পাদন-ব্যফস্থানা, অর্ববমাগ-ব্যফস্থানা, 

জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর, র্টিবজনস্  চাট িায প্রভৃর্ত ফাস্তফান াংক্রান্ত কাজ। 

৪৬.১৪ যকার্য দপ্তবয উদ্ভাফন কাম িক্রভবক সুশৃঙ্খর, র্নভতার্িক  প্রার্তিার্নকীকযণ এফাং 

এ রবেে দাফদ্ধতা সৃর্ষ্টয রবেে ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয াংস্থা  ভাঠ ম িাবয 

কাম িারব ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ িযর্কল্পনা প্রণন ; 

৪৬.১৫ ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ িযর্কল্পনা ফাস্তফাবনয রবেে ভিণার/র্ফবাগ/যাষ্ট্রী প্রর্তিান 

কর্তিক অথ িফছয ক্ষবল স্বভল্যার্ত চূড়ান্ত প্রর্তবফদবনয য ম িাবরাচনা এফাং প্রভাণক 

যীো াববে চূড়ান্ত ভল্যান 

৪৭। আইর্টি ক্ষর 

৪৭.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং এয অর্ধবেবে তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত ম্পর্কিত মাফতী 

কার্যগর্য কাজ তথা াড িোয, ফ্টোয, ক্ষনটাকি, াবিায, ইন্টাযবনট  

বফাইট ব্যফস্থানা এফাং এতৎাংক্রান্ত ফাবজট  র্যকল্পনা প্রণন; 

৪৭.২ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ স্থার্ত র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং র্বস্ট্ভ-াংর্িষ্ট কার্যগর্য কাজ 

ম্পাদন; 

৪৭.৩ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখা/অর্ধাখায কর্ম্পউটায র্বস্ট্ভ উন্নন,  

ফ্ টোয বতর্য  ক্ষপ্রাগ্রাভ ইনস্ট্বরন ইতোর্দ কাজ ম্পাদন; 

৪৭.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিাগবণয ব্যফহৃত যকার্য ই -ক্ষভইর একাউন্ট াংক্রান্ত 

কাজ; 

৪৭.৫ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ইবরক্ট্রর্নক ডাক, র্ডর্জটার র্গবনচায, ইবরক্ট্রর্নক পাইর, 

ইবরক্ট্রর্নক ক্ষযকড ি র্কর্াং প্রভৃর্ত ফাস্তফাবন ভন্বাধন; 

৪৭.৬ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কর প্ররান, র্ফর্ধ, নীর্তভারা, র্যে ইতোর্দ 

র্নর্ভতবাবফ বফাইবট প্রকা, বফাইট ারনাগাদকযণ  র্নর্ভত ডাটা 

ক্ষফকআ গ্রণ র্নর্জতকযণ; 

৪৭.৭ Information Exchange Management System (IEMS) ফ্টোয 

ব্যফায কবয ার্েক ক্ষগানী প্রর্তবফদন (এপর্আয) প্রস্তুতকযবণ বমার্গতা 
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প্রদান এফাং ফ্টোয-ব্যফস্থানা তদাযর্ক; 

৪৭.৮ ভাঠম িাব ই-ক্ষফা, জাতী তথ্য ফাতান, ভার্ির্ভর্ডা িা রুভ, র্ডর্জটার ক্ষন্টায 

এফাং আইর্টি র্ফলক কাম িক্রভ র্যদ িন  প্রর্তবফদন প্রণন-াংক্রান্ত কাম িাফর্র; 

৪৭.৯ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ স্থার্ত াবিায, াকিবস্ট্ন, ক্ষরাকার এর্যা ক্ষনটাকি 

(LAN), াইড এর্যা ক্ষনটাকি (WAN), াই-পাই ক্ষনটাকি এফাং আইর্ 

ক্ষপান ক্ষনটাকি ব্যফস্থানা তদাযর্ক; 

৪৭.১০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয টিএন্ডইভুক্ত কর্ম্পউটায াব িায, ক্ষডস্কট কর্ম্পউটায, 

ল্যাট, ট্যাফবরট, এর্ন্টবাইযা ফ্ টোয, অাবযটিাং র্বস্ট্ভ ফ্ টোয, 

ক্ষপ্রাবজটয, যাউটায, সুইচ, র্প্রন্টায, স্কোনায, ইউর্এ, আইর্ ক্ষপান, র্বর্ড 

কনপাবযর্ন্পাং র্বস্ট্ভ ইতোর্দ মিার্ত যেণাবফেণ এফাং স্ট্ক ক্ষযর্জস্ট্ায  র্র্ে 

বুক াংযেণ; 

৪৭.১১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ব্যফায অনুবমাগী কর আইর্টি-াংর্িষ্ট মিার্তয 

প্রর্তবফদন প্রণন  র্নষ্পর্িকযণ াংক্রান্ত কাবজ াতা প্রদান; 

৪৭.১২ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কর্ম্পউটায ল্যাবফয সুিু ব্যফায র্নর্জতকযণ; 

৪৭.১৩ ভর্ির্যলদ কে এফাং ভর্ির্যলদ র্ফবাগস্থ ভাননী প্রধানভিীয কাম িারব স্থার্ত 

কর্ম্পউটায মিাাং এফাং ইন্টাযবনবটয সুিু ব্যফায র্নর্জতকযণ; 

৪৭.১৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখা/অর্ধাখা/অনুর্ফবাগ কর্তিক উস্থার্ত 

াাযবন্ট উস্থানা কার্যগর্য বমার্গতা প্রদান; এফাং  

৪৭.১৫ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কর কর্ম্পউটাবয এর্ন্টবাইযা পট োবযয কাম িকার্যতা 

র্নর্ভতবাবফ যীোকযণ এফাং প্রবাজনী রাফরসুেটিাং র্নর্জতকযণ। 

 

৫.০  ২০১৯-২০ অথ িফছবয অনুর্িত গুরুত্বনণ ি বফঠকভ 

৫.১ ভর্িবা-বফঠক  

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয (২০১৯-২০) ক্ষভাট ২৭টি ভর্িবা-বফঠক অনুর্িত । এ ভব র্ফর্বন্ন 

ভিণার/র্ফবাগ বত প্রাপ্ত াযাংবেভ যীো-র্নযীোনফ িক ক্ষভাট ১৮০টি াযাংবে 

ভর্িবা-বফঠবক র্ফবফচনায জন্য উস্থান কযা । এ ছাড়া র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ ক্ষথবক 

ভর্িবায র্ফবফচনায জন্য প্রাপ্ত াযাংবেভবয াংখ্যাগত ম িাপ্ততা, প্রবাজনানুগ ম্পূণ িতা এফাং 

কাঠাবভাগত শুদ্ধতা মাচাই কবয ঠিকবাবফ াযাংবে ক্ষপ্রযবণয যাভ ি প্রদাননফ িক ০৫টি 

াযাংবে াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগ ক্ষপযত ক্ষপ্রযণ কযা । 
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৫.১.১ ভর্িবা-বফঠবকয র্দ্ধান্ত ফাস্তফান 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয ভর্িবা-বফঠবক ক্ষভাট ২৩৬টি র্দ্ধান্ত গৃীত ; এয ভবধ্য ১৭৫টি র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফার্ত  এফাং ৬১টি র্দ্ধান্ত ফাস্তফানাধীন আবছ। গত র্তন অথ িফছবয অনুর্িত ভর্িবা-বফঠক, 

গৃীত র্দ্ধান্ত এফাং র্দ্ধান্ত ফাস্তফান াংক্রান্ত একটি র্চে র্নবম্ন ক্ষদা বরা: 
  

              অথ িফছয              

  র্ফলভ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ভন্তব্য 

ভর্িবা-বফঠক ৩৩ ৩১ ২৭ ৩০ জুন ২০২০ ম িন্ত 

ফাস্তফার্ত (*Covid-

19 জর্নত কাযবণ ২০১৯-

২০ অথ িফছবয ফাস্তফাবনয 

ায কভ)। 

গৃীত র্দ্ধান্ত ২৯৫ ২৭৪ ২৪৯ 

ফাস্তফার্ত র্দ্ধান্ত 

(ফাস্তফাবনয ায) 

২৪০ 

(৮১.৩৬%) 

২৩৫ 

(৮৫.৭৭%) 

১৯১ 

(৭৭%) 

৫.২ ভর্িবা কর্ভটিভবয বফঠক  

৫.২.১ প্রার্নক নৄনর্ফ িন্যা াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায): প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয 

র্নকায-এয ১১৬তভ বা অনুর্িত ।  

৫.২.২ যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি: প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয যকার্য ক্র াংক্রান্ত 

ভর্িবা কর্ভটিয ৩০টি বফঠক অনুর্িত । বফঠকভব র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয ১৭০টি প্রস্তাফ 

উস্থান কযা  এফাং ১৫৮টি প্রস্তাফ অনুবভার্দত ।  

৫.২.৩ অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি: প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয অথ িননর্তক র্ফল 

াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয ২২টি বফঠক অনুর্িত । ভর্িবা কর্ভটিয বফঠকভব ৪৩টি প্রস্তাফ 

উস্থান কযা  এফাং ৩৯টি প্রস্তাফ অনুবভার্দত ।  

৫.২.৪    জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি: ‘স্বাধীনতা নৄযস্কায’, ‘এর্কব দক’, ‘ক্ষফগভ 

ক্ষযাবকা দক’ এফাং ‘জাতী চরর্চ্চে নৄযস্কায’ প্রদাবনয রবেে ২০১৯-২০ অথ িফছবয জাতী নৄযস্কায 

াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয চাযটি বা অনুর্িত । এ ফ বায সুার্যবয আবরাবক র্নম্নরূ ব্যফস্থা  

গৃীত :  
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 (ক) ১০ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যবখ অনুর্িত বা জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয 

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত ০৮ জন র্ফর্ষ্ট ব্যর্ক্ত এফাং একটি প্রর্তিানবক ‘স্বাধীনতা নৄযস্কায, 

২০২০’ প্রদান কযা । নৄযস্কাযপ্রাপ্ত সুধীবৃন্ন বচ্ছন – স্বাধীনতা  ভৄর্ক্তভেদ্ধ ক্ষেবে জনাফ 

ক্ষগারাভ দস্তগীয গাজী, ফীযপ্রতীক, এভর্; ভযহুভ কভান্ডায (অফ.) আফদুয যউপ; র্দ 

বুর্দ্ধজীফী ভৄম্মদ আবনাায াা; জনাফ আর্জজুয যভান র্চর্কৎার্ফযা ক্ষেবে অধ্যাক ডা. 

ক্ষভা. উফাদুর কফীয ক্ষচৌদৄযী; অধ্যাক ডাঃ এ, ক্ষক, এভ, এ, ভৄকতার্দয র্ো ক্ষেবে 

বাযবতশ্বযী ক্ষাভস্  এফাং াংস্কৃর্ত ক্ষেবে জনাফ কারীদ দা  ক্ষপযবদৌী ভজুভদায। 

 (খ) ২৭ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ অনুর্িত বা জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয 

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত ১১টি ক্ষেবে ২০ জন সুধী এফাং একটি প্রর্তিানবক ‘এর্কব দক, 

২০২০’ প্রদান কযা । সুধীগণ বচ্ছন– বালা আবন্নারবন ভযহুভ আর্ভনুর ইরাভ ফাদা; 

র্ল্পকরা (াংগীত) ক্ষেবে ক্ষফগভ ডার্রা নর্ন, জনাফ ঙ্কয যা, ক্ষফগভ র্ভতা ক; 

র্ল্পকরা (অর্বন) ক্ষেবে জনাফ এ এভ ভীন; র্ল্পকরা (নৃতে) ক্ষেবে জনাফ ক্ষভাঃ ক্ষগারাভ 

ক্ষভাস্তপা খান, র্ল্পকরা (চারুকরা) ক্ষেবে অধ্যাক র্ল্পী ড. পর্যদা জাভান; ভৄর্ক্তভেদ্ধ ক্ষেবে 

ভযহুভ াজী আক্তায যদায, ভযহুভ আব্দুর জব্বায, ভযহুভ ডাঃ আ.আ.ভ. ক্ষভফাহুর ক 

(ফাচ্চু ডাক্তায); াাংফার্দকতা ক্ষেবে জনাফ জাপয াবজদ (আরী াবজদ জাপয); গবফলণা 

ক্ষেবে ড. জাাঙ্গীয আরভ, াবপজ-ক্বাযী আোভা বদ ক্ষভাাম্মদ ছাইনেয যভান র্নজাভী 

া  ফাাংরাবদ ভৎস্য গবফলণা  ইনর্স্ট্টিউট; ভাজবফা ক্ষেবে সূর্প ক্ষভাাম্মদ র্ভজানুয 

যভান; র্ো ক্ষেবে অধ্যাক ড. র্ফর্কযণ প্রাদ ফড়ুা; অথ িনীর্ত ক্ষেবে অধ্যাক ড. 

াভসুর আরভ; বালা  ার্তে ক্ষেবে ড. নুরুন নফী, ভযহুভ র্কদায আর্ভনুর ক, ক্ষফগভ 

নাজভৄন ক্ষনা র্ার্য এফাং র্চর্কৎা ক্ষেবে অধ্যাক ড. াবফা আখতায।  

(গ) ২১ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ অনুর্িত বা জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয 

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত ২১ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ াঁচজন র্ফর্ষ্ট নাযী ব্যর্ক্তত্ব-ক্ষক ‘ক্ষফগভ 

ক্ষযাবকা দক, ২০১৯’ প্রদান কযা । দকপ্রাপ্ত নাযী ব্যর্ক্তত্বগণ বচ্ছন- নাযী র্ো, নাযী 

অর্ধকায, নাযীয আথ ি-াভার্জক উন্নন, ার্তে  াংস্কৃর্তয ভাধ্যবভ নাযী জাগযণ ক্ষেবে 

ক্ষফগভ ক্ষর্রনা খাবরক; নাযী র্ো ক্ষেবে অধ্যে াভসুন নাায; নাযী র্ো, নাযী অর্ধকায, 

নাযীয আথ ি-াভার্জক উন্নন ক্ষেবে ড. নুরুননাায পজনবনা (ভযবণািয); নাযী অর্ধকায 

ক্ষেবে র্ভজ্ াড়ী ফসু এফাং নাযীয আথ ি-াভার্জক উন্নন ক্ষেবে ক্ষফগভ আখতায জাান। 

(ঘ)  ১৪ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ অনুর্িত বা জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয 

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত ২৮টি ক্ষেবে চরর্চ্চবে ক্ষগৌযবফাজ্জ্বর  অাধাযণ অফদাবনয 

স্বীকৃর্তস্বরূ ০৩টি প্রর্তিান এফাং ৬০ জন র্ফর্ষ্ট র্ল্পী, করার্কর্র  চরর্চ্চেবক ‘জাতী 

চরর্চ্চে নৄযস্কায-২০১৭ এফাং ২০১৮’ প্রদান কযা ।  
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৫.২.৫  ভর্িবা কর্ভটিভবয গত র্তন অথ িফছবযয বফঠক: যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা 

কর্ভটি, অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি, জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি এফাং 

আইন-শৃঙ্খরা াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয গত র্তন অথ ি ফছবযয বফঠক অনুিান ম্পর্কিত র্যাংখ্যান 

র্নবম্ন প্রদি বরা: 

                             অথ িফছয 

    কর্ভটিভ 

২০১৭-১৮ 

বফঠক াংখ্যা 

২০১৮-১৯ 

বফঠক াংখ্যা 

২০১৯-২০ 

বফঠক াংখ্যা 

 ১।  যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি ৩৫টি ২৬টি ৩০টি 

 ২।  অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি ৩০টি ২১টি ২২টি 

 ৩।  জাতী নৄযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি ০৪টি ০৩টি ০৪টি 

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বনণ ি বফঠক  কাম িক্রভ 

(ক) নতুন উবজরা  থানা স্থান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি: 

ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব ২১ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ নতুন উবজরা  থানা স্থান াংক্রান্ত 

র্চফ কর্ভটিয একটি বা অনুর্িত । বা পর্যদনৄয র্টি কব িাবযন প্রর্তিা; ক্ষগাারগি 

ক্ষজরায ক্ষগাারগি ক্ষৌযবায ীভানা ম্প্রাযণ; ফাবগযাট ক্ষজরায ক্ষভাাংরাবাট ি ক্ষৌযবায 

ীভানা ম্প্রাযণ; নাযাণগি ক্ষজরায ক্ষানাযগাঁ ক্ষৌযবায ীভানা াংবকাচন; র্বরট ক্ষজরায 

র্ফশ্বনাথ উবজরা ক্ষৌযবা গঠন; গাজীনৄয ক্ষজরায কার্রানকয ক্ষৌযবায ীভানা ম্প্রাযণ; 

র্কর্ভো ক্ষজরায ‘আদ ি দয’ উবজরা’ র্যলবদয দয দপ্তয র্কর্ভো র্টি কব িাবযন এরাকা 

বত উক্ত উবজরায আভড়াতরী ইউর্নবনয উর্জযনৄয ক্ষভৌজায ছের্খর নাভক স্থাবন স্থানান্তয; 

চুাডাঙ্গা ক্ষজরায দাভৄড়হুদা উবজরায দ িনা তদন্তবকন্ধবক থানা উন্নীতকযণ; ফর্যার ক্ষজরায 

ক্ষভবর্ন্নগি  কার্জযাট থানায প্রার্নক ীভানা নৄনর্নর্রধ িাযণ; দ্মা ফহুভৄখী ক্ষতু প্রকল্প এরাকা 

‘দ্মা ক্ষতু (উিয)’ থানা স্থান; দ্মা ফহুভৄখী ক্ষতু প্রকল্প এরাকা ‘দ্মা ক্ষতু (দর্েণ)’ থানা 

স্থান; ঠার্কযগাঁ ক্ষজরায দয থানাবক র্ফবক্ত কবয ভুেী থানা স্থান; ক্ষনাাখারী ক্ষজরায ার্তা 

উবজরাধীন বাানচয নাভক স্থাবন একটি থানা স্থান; চট্টগ্রাভ ক্ষজরায যাঙ্গুর্না থানাবক র্ফবক্ত 

কবয ‘দর্েণ যাঙ্গুর্না’ থানা স্থান; এফাং কক্সফাজায ক্ষজরায দয ভবডর থানাবক র্ফবক্ত কবয 

ঈদগাঁ তদন্তবকন্ধবক থানা উন্নীতকযবণয র্দ্ধান্ত গৃীত । 

(খ) প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটিয 

ক্ষভাট ১৮টি বা অনুর্িত । র্দ্ধান্তভবয ভবধ্য ৬০,৪৭৯টি দসৃজন; ১,০৫৫টি দ র্ফলুর্প্ত; ২৯টি 
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র্নবাগ র্ফর্ধভারা/প্রর্ফধানভারা প্রণন/াংবাধবনয সুার্য কযা । র্যবফ ফন  জরফায়ু 

র্যফতিন ভিণারবয Allocation of Business াংবাধন, র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয আতাধীন 

দপ্তয প্রধাবনয ১৩টি দ ক্ষগ্রড-২ ক্ষথবক ক্ষগ্রড-১ এ উন্নীতকযণ, খায অর্ধদপ্তবযয অর্তর্যক্ত 

ভার্যচারবকয ০১টি দ ক্ষগ্রড-৩ ক্ষথবক ক্ষগ্রড-২ এ উন্নীতকযণ, আনায  গ্রাভ প্রর্তযো ফার্নীয 

ব্যাটার্রন আনায বদয ক্ষফতন ক্ষস্কর জাতী ক্ষফতন ক্ষস্কর, ২০১৫ অনুমাী ১৮ ক্ষথবক  ১৭; ল্যান্প 

নাবক ১৭ ক্ষথবক ১৬  নাবক ১৬ ক্ষথবক ১৫ ক্ষগ্রবড উন্নীতকযণ এফাং তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত 

র্ফবাবগয আতা ফাাংরাবদ ক্ষডটা ক্ষন্টায ক্ষকাম্পার্ন গঠবনয সুার্য কযা । 

(গ) আন্তজিার্তক  আঞ্চর্রক াংস্থা ফাাংরাবদ কর্তিক চাঁদা প্রদান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয আন্তজিার্তক  আঞ্চর্রক াংস্থা ফাাংরাবদ কর্তিক চাঁদা প্রদান াংক্রান্ত 

র্চফ কর্ভটিয ০৬টি বা অনুর্িত । এবত র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয ফ িবভাট ৪টি প্রস্তাফ 

উস্থান কযা  এফাং ৪টি প্রস্তাফই সুার্য কযা ।  

(ঘ) র্চফ বা 

ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট একটি র্চফ বা অনুর্িত । উক্ত 

বা ক্ষভাট ০৮টি গুরুত্বনণ ি র্দ্ধান্ত গৃীত । 

(ঙ) ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্ত ফাস্তফান-অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা াংক্রান্ত আন্তঃভিণার বা 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধাবন্তয ফাস্তফান-অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা ম্পর্কিত 

৫৭টি আন্তঃভিণার বা অনুর্িত । 

(চ) আন্তঃভিণার আইনগত র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কর্ভটিয বা 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয আন্তঃভিণার আইনগত র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কর্ভটিয ১৩টি বা অনুর্িত । 

বা র্ফর্বন্ন ভিণার  র্ফবাবগয ভবধ্য সৃষ্ট ০৫টি র্ফবযাধী র্ফল র্নষ্পর্ি কযা ।  

(ছ) র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয বঙ্গ ভার্ক ভন্ব বা 

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয বঙ্গ ০৮টি 

ভার্ক ভন্ব বা অনুর্িত । এ কর বা র্ফবাগী কর্ভনাযগণবক র্দক্-র্নবদ িনাভরক 

যাভ ি প্রদান কযা  এফাং জাতী গুরুত্বনণ ি র্ফর্বন্ন র্ফলব ক্ষভাট ২২৪টি র্দ্ধান্ত গৃীত ।   

(জ) ক্ষজরা দবয ক্ষকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত টাস্কবপা ি-এয বা  

প্রর্তবফদনাধীন অথ িফছবয ক্ষজরা দবয ক্ষকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত টাস্কবপা ি কর্ভটিয ক্ষভাট ৩টি 

বা অনুর্িত । ২৯ আগস্ট্ ২০১৯ তার্যবখ অনুর্িত ক্ষজরা দবয ক্ষকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত 
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টাস্কবপা ি কর্ভটিয ১৯০তভ, ১৩ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ ১৯১তভ এফাং ২৭ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ 

১৯২তভ বা অনুর্িত ।  

(ঝ) ক্ষজরা প্রাক বম্মরন  

ভাঠম িাব কাবজয গর্তীরতা বৃর্দ্ধ  প্রবাজনী ভন্ব াধবনয উবেবে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

উবযাবগ ১৪-১৮ জুরাই ২০১৯ ক্ষভাবদ ‘ক্ষজরা প্রাক বম্মরন, ২০১৯ অনুর্িত । জাতী র্ফর্বন্ন 

গুরুত্বনণ ি ইসুেবত  ভাঠম িাব র্ফযভান ভস্যা ভাধানকবল্প এ বম্মরবন ক্ষজরা প্রাকগণবক 

প্রবাজনী যাভ ি  র্দক্-র্নবদ িনা প্রদান কযা । বম্মরবন র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ ম্পর্কিত 

ক্ষভাট ৩৩০টি র্দ্ধান্ত গৃীত । এয ভবধ্য ৫৩টি স্বল্পবভার্দ, ১২৭টি ভধ্যবভার্দ এফাং ১৫০টি 

দীঘ িবভার্দ র্দ্ধান্ত গ্রণ কযা । স্বল্পবভার্দ ৫৩টি র্দ্ধাবন্তয ভবধ্য ৪৫টি র্দ্ধান্ত ফাস্তফার্ত 

ববছ। ক্ষজরা প্রাক বম্মরবন গৃীত স্বল্পবভার্দ র্দ্ধান্তভ ফাস্তফান ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

অন্যতভ ক্ষকর্আই। 

(ঞ) জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফান 

(১) যাষ্ট্রী  অযাষ্ট্রী প্রর্তিানভব সুান াংতকযণ  একটি দুনীর্ত র্ফবযাধী াংস্কৃর্ত গবড় 

ক্ষতারায রবেে ভিণার/র্ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রী প্রর্তিানভ কর্তিক প্রণীত  ফাস্তফার্ত ২০১৮-১৯ 

অথ িফছবযয জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভ ি-র্যকল্পনা ভল্যান কযা । ভল্যান প্রর্তবফদনভ 

ম িাবরাচনা ক্ষদখা মা ক্ষম ভিণার/র্ফবাগভ গবড় ৮২.০৯ তাাং নম্বয অজিন কবযবছ। পরাপর 

র্ফবিলবণ ক্ষদখা মা ক্ষম ৬টি ভিণার/র্ফবাগ ৯৬ তাাংবয ঊববি; ৯টি ভিণার/র্ফবাগ ৯১-৯৫ 

তাাং; ৮টি ভিণার/র্ফবাগ ৮৬-৯০ তাাং, ১৩টি ভিণার/র্ফবাগ ৮১-৮৫ তাাং, ৪টি 

ভিণার/র্ফবাগ ৭৬-৮০ তাাং, ৪টি ভিণার/র্ফবাগ ৭০-৭৫ তাাং এফাং ৭টি ভিণার/র্ফবাগ 

৭০ তাাংবয র্নবম্ন নম্বয অজিন কবযবছ। 

(২) ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভ ি-র্যকল্পনা ফাস্তফান  স্বভল্যান দ্ধর্তবত 

নম্বয প্রদাবন দেতা বৃর্দ্ধয রবেে ভিণার/র্ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রী প্রর্তিানভবয এফাং র্ফবাগী 

কর্ভনাবযয কাম িারবয শুদ্ধাচায ক্ষপাকার বন্ট কভ িকতিাগবণয অাংগ্রবণ ৭টি প্রর্েণ অনুর্িত 

। ভিণার/র্ফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রী প্রর্তিানভবয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর 

কভ ি-র্যকল্পনায বেভার্ক ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্যফীেবণয র্নর্ভি শুদ্ধাচায ক্ষপাকার বন্ট 

কভ িকতিাগবণয অাংগ্রবণ ২টি র্পডব্যাক কভ িারা আবাজন কযা । 

(৩) র্ফবাগী কর্ভনাবযয কাম িারবয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভ ি-

র্যকল্পনায বেভার্ক ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্যফীেবণয র্নর্ভি অর্তর্যক্ত র্ফবাগী কর্ভনায  

শুদ্ধাচায ক্ষপাকার বন্ট কভ িকতিাগবণয অাংগ্রবণ একটি র্পডব্যাক কভ িারা আবাজন কযা । 

স্থানী যকায প্রর্তিাবন জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয র্নর্ভি জুরাই ২০১৯ ক্ষথবক জুন 

২০২২ ক্ষভাবদ জাান আন্তজিার্তক বমার্গতা াংস্থা (জাইকা)-এয কার্যগর্য াতা ‘জাতী 

শুদ্ধাচায ক্ষকৌর াতা প্রকল্প  (ক্ষপজ-২)’ গ্রণ কযা ।  ‘জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর াতা প্রকল্প  

(ক্ষপজ-২)’-এয আতা ১৩ অবটাফয ২১৯ তার্যবখ স্থানী যকায প্রর্তিাবনয বনর্তকতা কর্ভটিয 
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গঠন  ২০১৯-২০২০ অথ িফছবযয কভ ি-র্যকল্পনা চূড়ান্তকযবণয রবেে কভ িারা অনুর্িত । 

প্রকবল্পয আতা স্থানী যকায প্রর্তিাবন বনর্তকতা কর্ভটিয গঠন  ২০১৯-২০ অথ িফছবযয কভ ি-

র্যকল্পনা প্রণবনয রবেে ৮টি াইরট উবজরা প্রর্েণ (র্যবন্টন) কাম িক্রভ অনুর্িত  

(ফাবকযগি, বালুকা, ক্ষচৌগাছা, গজার্যা, াটাজাযী, ক্ষগারাগি, ফা  নীরপাভাযী দয)। 

যফতীবত ২৩ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যবখ স্থানী যকায প্রর্তিাবন বনর্তকতা কর্ভটিয কাম িক্রভ 

ম িাবরাচনা াংক্রান্ত কভ িারা অনুর্িত ববছ। কভ িারা প্রধান অর্তর্থ র্াবফ ভর্ির্যলদ র্চফ 

এফাং র্ফবল অর্তর্থ র্াবফ স্থানী যকায র্ফবাগ, জনপ্রান ভিণার এফাং তথ্য ভিণার-এয 

র্চফবৃন্ন উর্স্থত র্ছবরন। স্থানী ম িাব শুদ্ধাচায ফাস্তফান কাম িক্রবভয অাং র্াবফ শুদ্ধাচায 

ক্ষপ্রাবভাটাযবদয অাংগ্রবণ যাজাী ক্ষজরায ফা এফাং মবায ক্ষজরায ক্ষচৌগাছা উবজরা কভ িারা 

অনুর্িত ।  

(৪) প্রজাতবিয কভ িচাযীবদয শুদ্ধাচায চচ িা উৎা প্রদাবনয রবেে ‘শুদ্ধাচায নৄযস্কায প্রদান 

নীর্তভারা, ২০১৭’ অনুমাী র্র্নয র্চফ/র্চফ ম িাব জনাফ আবু ক্ষনা ক্ষভা: যভাতুর ভৄর্নভ, 

র্র্নয র্চফ, অবেন্তযীণ ম্পদ র্ফবাগ (র্র্নয র্চফ র্াবফ জ্বারার্ন  খর্নজম্পদ র্ফবাবগ 

কভ িকাবরয জন্য), র্ফবাগী কর্ভনায ম িাব জনাফ ক্ষভা: ক্ষভাস্তার্পজুয যভান র্এএ, র্ফবাগী 

কর্ভনায, ঢাকা (র্ফবাগী কর্ভনায র্াবফ র্বরট র্ফবাবগ কভ িকাবরয জন্য), ভর্ির্যলদ 

র্ফবাবগ কভ িযত ক্ষগ্রড-১ বত ক্ষগ্রড-১০ ভুক্তবদয ভবধ্য জনাফ ক্ষভা: ভাভৄনুয যীদ ভূঞা, ভেগ্মর্চফ 

(ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ উর্চফ র্াবফ কভ িকাবরয জন্য) এফাং ক্ষগ্রড-১১ বত ক্ষগ্রড-২০ ভুক্তবদয ভবধ্য 

জনাফ ক্ষভা: াজারার, াঁট-ভৄদ্রাের্যক কাভ কর্ম্পউটায অাবযটয-ক্ষক শুদ্ধাচায নৄযস্কায ২০১৯-২০ 

প্রদান কযা ।  

(ট) যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত ফাস্তফান  

(১) ভাননী প্রধানভিীয উর্স্থর্তবত ১৩ জুরাই ২০১৯ তার্যবখ ৫১টি ভিণার/র্ফবাবগয র্র্নয 

র্চফ/র্চফ এফাং ভর্ির্যলদ র্চবফয ভবধ্য ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত স্বােয 

অনুিান ম্পন্ন । ৩০ জুন ২০১৯ তার্যবখ ৮টি র্ফবাবগয র্ফবাগী কর্ভনায এফাং ভর্ির্যলদ 

র্চবফয ভবধ্য ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত স্বােয অনুিান ম্পন্ন । অযাফর্ধ 

৫১টি ভিণার/র্ফবাগ, ৩২১টি দপ্তয/াংস্থা  ভাঠ ম িাবয প্রা ১৬,০০০ যকার্য অর্প এর্এ 

স্বােবযয ভাধ্যবভ কভ িম্পাদন ফাস্তফান কযবছ।  

(২) কর র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাবকয কাম িার এফাং অর্ধকাাং উবজরা র্নফ িাী 

অর্পাবযয কাম িারবয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত ফাস্তফান প্রর্ক্রা এর্এএভএ পটোবযয 

আতা আনা ববছ। ভাঠ ম িাবয কর অর্পবয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত এর্এএভএ 

পটোবযয আতা আনায রবেে কর র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাবকয কাম িারবয 

দুইজন কবয কভ িকতিাবক এর্এএভএ পটোয র্ফলব প্রর্েণ প্রদান কযা ববছ মাযা র্নজ 

র্নজ অর্ধবেবেয অন্যান্য অর্পবয কভ িকতিাবদয প্রর্েণ প্রদান কযবফ।  
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(৩) র্ডর্জটার দ্ধর্তবত এর্এ প্রণন, র্যফীেণ  ভল্যাবনয র্নর্ভি এর্এএভএ নাভক একটি 

পটোয বতর্য কযা ববছ মা অযাফর্ধ প্রা ৭০০ যকার্য অর্প ব্যফায কযবছ। এর্এ-ক্ষত 

শুদ্ধাচায, নাগর্যক ক্ষফায ভান বৃর্দ্ধ, কভ ির্যবফবয উন্নন, আর্থ িক র্ফলব জফাফর্দর্  

কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয প্রর্েবণয য র্ফবল গুরুত্ব প্রদান কযা একর র্ফলব যকার্য 

অর্পভব বচতনতা বৃর্দ্ধ ক্ষববছ। 

(৪) ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক র্ফর্বন্ন যকার্য অর্পবয প্রা ৮,০০০ যকার্য কভ িকতিাবক এর্এ 

র্ফলক প্রর্েণ প্রদান কযা ববছ। এছাড়া প্রর্তটি যকার্য অর্প র্নজ উবযাবগ কভ িকতিাবদয 

এর্এ র্ফলব প্রর্েণ প্রদান কযবছ। এর্এভ অর্পভবয বফাইবট প্রকা কযা বচ্ছ মা 

কভ িম্পাদবন স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্ বৃর্দ্ধবত াক বচ্ছ। প্রর্ত ফছবযয ন্যা ২০২০-২১ অথ িফছবযয 

ভিণার/র্ফবাগ, দপ্তয/াংস্থা  ভাঠ ম িাবয অর্পভবয জন্য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত াংক্রান্ত 

র্নবদ ির্কা জার্য কযা ববছ। ভৄর্জফ ফল ি উদমান উরবেে কর ভিণার/র্ফবাগ কর্তিক এর্এ-

ক্ষত জনফান্ধফ র্ফবল কাম িক্রবভয অন্তভু ির্ক্ত র্নর্জত কযা ববছ। এর্এ ফাস্তফাবনয পবর যকার্য 

অর্পভব পরাপরধভী কভ িম্পাদন বৃর্দ্ধ ক্ষববছ এফাং কভ িম্পাদবন অর্পভবয ভবধ্য সুস্থ 

প্রর্তবমার্গতা সৃর্ষ্ট ববছ।  

(ঠ) ই-গববন িন্প ফাস্তফান 

(১) ২০১৯-২০ অথ িফছবয ভিণার/র্ফবাগ বত উবজরা ম িন্ত কর যকার্য দপ্তবয নর্থ 

ব্যফস্থানা ম িাক্রবভ একটি কাম িকয দ্ধর্ত প্রচরবনয রবেে ০৮টি ব্যাবচ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

ক্ষলারতভ ক্ষগ্রড বত তদূবি ক্ষগ্রবডয ১৮৭ জন কভ িকতিা-কভ িচাযীবদযবক দুই র্দন ব্যাী ই-নর্থ-র্ফলক 

প্রর্েণ প্রদান কযা । ০৮ আগস্ট্  ২২ আগস্ট্ ২০১৯ তার্যবখ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ এফাং 

আতাধীন অর্ধদপ্তয/াংস্থাভবয নাগর্যক-ক্ষফা উদ্ভাফনী কাম িক্রবভয অগ্রগর্ত র্ফলক দুটি 

ম িাবরাচনা বা অনুর্িত । গত ১২ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ই-নর্থয 

র্ফযভান ভস্যা র্নযন াংক্রান্ত বা অনুর্িত । 

(২) ২৬ আগস্ট্ ২০১৯ তার্যবখ যকার্য প্রর্তিাবন াভার্জক ক্ষমাগাবমাগ-ভাধ্যভ ব্যফায াংক্রান্ত 

র্নবদ ির্কা ২০১৬ অর্ধকতয ভবাবমাগী কযায রবেে র্ফযভান র্নবদ ির্কাটি যীো-র্নযীোনফ িক 

সুার্য প্রণবনয জন্য গঠিত কর্ভটিয র্দ্বতী বা অনুর্িত । ৩ ক্ষবন্ফম্বয এফাং ১২ ক্ষবন্ফম্বয 

২০১৯ তার্যবখ কর যকার্য কাম িারব ব্যফাবযয জন্য     ভর্ন্বত  র্ডর্জটার র্ডবাই, ইন্টাযবনট  

তথ্য যেণাবফেণ এফাং র্নযািা র্নবদ ির্কা প্রণবনয রবেে গঠিত কর্ভটিয ২টি  বা অনুর্িত । 

৩০ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখ র্ডর্জটার গবন িবভন্ট আইন ২০১৯-এয খড়া চূড়ান্তকযবণয রবেে 

কভ িারা অনুর্িত । ২৮ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ র্ডর্জটার র্ডবাই, ইন্টাযবনট এফাং তথ্য 

যেণাবফেণ  র্নযািা র্নবদ ির্কা, ২০২০  জার্য কযা । ৩০ জানুার্য এফাং ১৭ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ 

তার্যবখ ভূর্ভ ক্ষযর্জবেন  নাভজার্যয ভবধ্য ভন্ব াধবনয রবেে দুটি বা অনুর্িত । ১২ 
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জানুার্য ২০২০ তার্যবখ র্ডর্জটার গবন্যিান্প আইন ২০২০-এয খড়া চূড়ান্তকযণ াংক্রান্ত বা 

অনুর্িত । ০১ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ ২০১৯-২০ অথ িফছবযয যাজস্ব আদাবয ার্ফ িক র্ফল 

ম িাবরাচনা  কযণী াংক্রান্ত বা অনুর্িত । 

(ড) অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা 

জনগবণয র্নকট প্রাবনয জফাফর্দর্ র্নর্জতকযণ, ক্ষফায ভাবনান্নন এফাং সুান াংতকযবণয 

রবেে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন কর ভিণার/র্ফবাবগ অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা 

Grievance Redress System (GRS) দ্ধর্ত চালু কযা ববছ। এ দ্ধর্ত যকার্য ক্ষফা প্রার্প্ত 

এফাং প্রদি ক্ষফায ভান ম্পবকি াধাযণ নাগর্যবকয অর্ববমাগ প্রর্তকাবয গুরুত্বনণ ি ভূর্ভকা ারন 

কযবছ। ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক ২০১৫ াবর ফাাংরা  ইাংবযর্জ বালা (www.grs.gov.bd) 

অন-রাইন GRS চালু কযা । পরশ্রুর্তবত াংক্ষুদ্ধ ক্ষফা প্রতোীগণ তাবদয অর্ববমাগভ 

(Grievances) াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগ অনরাইন  অপরাইন উব দ্ধর্তবত দার্খর কযবত 

াবযন।  অনরাইন GRS-এয র্দ্বতী বা িন বতর্য কযা ববছ। অনরাইন GRS software-এয 

র্দ্বতী বা িনটিবত ক্ষম ক্ষকান জাগা ক্ষথবক ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থা এফাং ভাঠ ম িাবয অর্পব 

অর্ববমাগ দার্খর কযায সুবমাগ যববছ। ক্ষবাগার্ন্তর্ফীন জনবফা র্নর্জতকযবণয রবেে ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্তবত অর্ববমাগ র্নষ্পর্ি াংক্রান্ত কাম িক্রভবক আফর্েক ক্ষকৌরগত উবেে র্ববফ 

অন্তভু িক্ত কযা ববছ। ৪টি ক্ষজরা অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রর্েণ প্রদান কযা 

ববছ। তাছাড়া, ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয Platform for Dialogue (N4D) প্রকবল্পয আতা 

অনরাইবন অর্ববমাগ ক্ষজাযদায কযায রবেে ১৩টি ক্ষজরা GRS software র্ফলক প্রর্েণ প্রদান 

কযা ববছ। নাগর্যক ক্ষফা াংক্রান্ত অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা অর্ধকতয শৃাংখরা র্ফধান, 

কর্ত অস্পষ্টতা দূযীকযণ এফাং অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা একটি সুর্নর্দ িষ্ট দ্ধর্ত অনুযবণয 

র্নর্ভি অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত র্নবদ ির্কা ২০১৫ (র্যভার্জিত ২০১৮) প্রণন কবয তা 

কর ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থা এফাং ভাঠ ম িাবয কর অর্পব ক্ষপ্রযণ কযা কযা ববছ। 

(ঢ) ক্ষফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত াংক্রান্ত কাম িক্রভ: 

যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত জাতী কর্ভটি কর্তিক র্নধ িার্যত পযম্যাট অনুমাী 

ভিণার/র্ফবাগ এফাং ভিণার/র্ফবাবগয আতাধীন দপ্তয/াংস্থাভ কর্তিক ক্ষফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

(Citizen’s Charter) প্রণন র্নর্জত কযা ববছ। তাছাড়া ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তবত ক্ষফা 

প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত াংক্রান্ত কাম িক্রভবক আফর্েক ক্ষকৌরগত উবেে র্াবফ অন্তভু িক্ত কযা ববছ। 

ভিণার/র্ফবাগভবয ক্ষফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত র্নর্ভত র্যফীেণ ব্যফস্থা প্রফতিন কযা ববছ। ভাঠ 

http://www.grs.gov.bd/
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ম িাবয কর অর্পভব ক্ষফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত প্রণবনয র্নর্ভি র্নবদ িনা প্রদান কযা ববছ। 

ভর্ির্যলদ র্ফবাগ ক্ষথবক প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি কর্তিক অনুবভার্দত পযম্যাট 

অনুমাী ক্ষফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত প্রণন ফাস্তফাবনয র্ফলব ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৪টি ক্ষজরা ক্ষজরা 

ম িাবয দপ্তয/াংস্থায কভ িকতিাবদয ভন্বব প্রর্েণ আবাজন কযা ববছ। ভর্ির্যলদ র্ফবাগ 

কর্তিক ক্ষফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (র্টিবজন  চাট িায) প্রণন াংক্রান্ত র্নবদ ির্কা, ২০১৭ প্রণননফ িক 

ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয/াংস্থাভব ক্ষপ্রযণ কযা ববছ। 

(ন) ইবনাববন াংক্রান্ত কাম িক্রভ:  

২২, ২৪ এফাং ২৬ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখ ভিণার/র্ফবাবগয ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফাবন কযণী-র্ফলক ৩টি কভ িারা অনুর্িত । রূকল্প-২০২১ তথা র্ডর্জটার ফাাংরাবদ 

ফাস্তফাবনয রেেবক াভবন ক্ষযবখ যকার্য ক্ষফা নাগর্যকবদয ক্ষদাযবগাড়া কভ ভব, কভ খযবচ 

 ক্ষবাগার্ন্তর্ফীনবাবফ ক্ষৌৌঁবছ ক্ষদায র্নর্ভি ‘ক্ষফা প্রর্ক্রায উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফান’ াংক্রান্ত 

কাম িক্রবভয আতা ভিণার/র্ফবাগ এফাং অর্ধদপ্তয/াংস্থা কর্তিক কভবে একটি কবয ক্ষফা 

প্রর্ক্রা র্জকযণ কযায র্দ্ধান্ত গৃীত । উর্ের্খত কাম িক্রভ সুচারুরূব ফাস্তফাবনয রবেে 

ভিণার/র্ফবাগ এফাং অর্ধদপ্তয/াংস্থা কর্তিক র্জকৃত ক্ষফা প্রর্ক্রায ফাস্তফান  অগ্রগর্ত 

ম িাবরাচনা র্ফলব ৮টি কভ িারা অনুর্িত । যকার্য অর্পবয ক্ষফা দ্ধর্ত র্জকযবণয রবেে 

ক্ষফা র্জকযণ ম্যানুার প্রকা কযা । ২৭ নববম্বয ২০১৯ তার্যবখ ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্দফ 

২০১৯’ উরবেে নৄযস্কায/ম্মাননা প্রদাবনয র্নর্ভি র্নধ িার্যত কোটাগর্যবত ক্ষেি ভিণার, অর্ধদপ্তয, 

র্ফবাগ, ক্ষজরা এফাং উবজরা র্নফ িাচন কবয তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত র্ফবাবগ ক্ষপ্রযণ কযা । 

() র্র্বর ক্ষযর্জবেন এন্ড বাইটার স্ট্োটিটিক্স (র্আযর্বএ) কাম িক্রভ: 

(১) আন্তজিার্তকবাবফ জন্, ভতুে, ভতুেয কাযণ এফাং র্ফব, তারাক  দিক এই দুটি র্ফলব স্থাী 

এফাং র্নযফর্চ্ছন্ন র্নফন্ধন এফাং উক্ত র্নফন্ধবনয র্বর্িবত নীর্তর্নধ িাযবণ াক র্ফর্ফধ গুরুত্বনণ ি 

র্যাংখ্যান বতর্য  প্রচাযবক র্র্বর ক্ষযর্জবেন অোন্ড বাইটার স্ট্োটিটিক (CRVS) ফরা 

। ফাাংরাবদব এফ র্ফলবয াাার্ জনগবণয ক্ষদান্তয/অর্বপ্রান (In and Out 

Migration) এফাং র্োথীয Enrollment াংক্রান্ত তথ্য অন্তভু িক্ত কবয র্যাংখ্যান বতর্যয র্ফলটি 

CRVS
+.. 

(CRVS and Beyond) নাবভ র্যর্চর্ত রাব কবযবছ। এয ভাধ্যবভ াভার্জক 

র্নযািা যকাবযয কর ক্ষফা অন্তভু িক্ত কবয একটি ভর্ন্বত ক্ষফা প্রদান ব্যফস্থানা 

(Integrated Service Delivery Platform-ISDP) গবড় ক্ষতারা বফ। ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 
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তত্ত্বাফধাবন ফাস্তফার্ত Technical Support for CRVS System Improvement in 

Bangladesh Phase-ীল িক কার্যগর্য াতা প্রকবল্পয ভাধ্যবভ জন্  ভতুে র্নফন্ধনবক অর্ধকতয 

কাম িকয কযায জন্য স্বাস্থে অর্ধদপ্তয, র্যফায র্যকল্পনা অর্ধদপ্তয এফাং ক্ষযর্জোয ক্ষজনাবযবরয 

কাম িার, জন্  ভতুে র্নফন্ধন, স্থানী যকায র্ফবাবগয বঙ্গ ভন্ব কবয গাজীনৄবযয কারীগি 

উবজরাবত ‘কারীগি ভবডর’ উদ্ভাফন এফাং ফাস্তফান কযা ববছ। এ প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদব 

প্রথভফাবযয ভবতা াাতাবরয ফাইবয ভত ব্যর্ক্তয ভতুেয কাযণ (Cause of death) Verbal 

Autopsy (VA) দ্ধর্তয ভাধ্যবভ র্নধ িাযবণয কাম িক্রভ শুরু । 

(২) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন ফাস্তফার্ত র্আযর্বএ াংক্রান্ত উক্ত প্রকবল্পয ভাধ্যবভ স্বাস্থে 

ভিণারবয স্বাস্থে অর্ধদপ্তবযয তত্বাফধাবন র্ফশ্ব স্বাস্থে াংস্থায আইর্র্ড ক্ষকাড অনুমাী াাতাবর 

ভতুেফযণকাযী ব্যর্ক্তয ভতুেয অন্তর্ন ির্ত কাযণ র্নণ ি াংক্রান্ত International form of Medical 

Certification of Cause of Death (IMCCoD) দ্ধর্তয কাম িক্রভ র্ফর্বন্ন াাতাবর 

পরতায বঙ্গ র্যচার্রত বচ্ছ। উবেখ্য ক্ষম উক্ত প্রকল্প চালুয য ভতুেয কাযণ র্নণ ি র্ফলব 

ফাাংরাবদ আন্তজিার্তক বাবফ ‘No cause of death’ ডাটা গ্রু ক্ষথবক  ‘Cause of death’ ডাটা 

গ্রু-এ উন্নীত ববছ। ইবতাভবধ্য একত দটি যকার্য-ক্ষফযকার্য াাতাবরয প্রা ফাবযা াজায 

র্চর্কৎকবক আন্তজিার্তক র্নভানুমাী ভতুেয কাযণ র্নণ ি র্ফলব প্রর্েণ প্রদান কযা ববছ এফাং 

র্ফর্বন্ন াাতাবর র্চর্কৎবকয তত্ত্বাফধাবন ভত প্রা এক রে ঞ্চা াজায ভানুবলয ভতুেয কাযণ 

আইর্র্ড ক্ষকাড অনুমাী র্চর্িত কযা ববছ; মা স্বাস্থে অর্ধদপ্তবযয র্ডএইচআইএ-২ াবিাবয 

াংযেণ কযা ববছ।  

(৩) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ার্ফ িক তত্বাফধাবন িোন ইন্টাযন্যানার ফাাংরাবদ কর্তিক 

‘OpenCRVS’ াইরট কাম িক্রভ জুরাই ২০১৯ ক্ষথবক নযর্াংদী ক্ষজরায দয উবজরা এফাং 

র্কর্ড়গ্রাভ ক্ষজরায ভুরুাংগাভাযী উবজরা ফাস্তফান কযা বচ্ছ। উবেখ্য ক্ষম ‘OpenCRVS’ একটি 

বন ক্ষা ি র্ডর্জটার র্আযর্বএ ভাধান মা অন্যান্য যকার্য র্বস্ট্বভয াবথ 

আন্তঃম্পকিবমাগ্য (বমভন: স্বাস্থে এফাং এনআইর্ড র্বস্ট্ভ), সুযর্েত এফাং অর্ধকাযর্বর্িক র্বস্ট্ভ 

মা য এফাং গ্রাভ ম িাব কাম িকয বাবফ জন্  ভতুে র্নফন্ধবন াতা কযবফ। মায ভাধ্যবভ 

যকাবযয ক্ষনা CRVS and Beyond উবযাগ এফাং বফর্শ্বক রেে ‘Leaving No One 

Behind’ অজিবন কাম িকয ভূর্ভকা যাখবফ। 

(প)  াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চ াংক্রান্ত কাম িক্রভ: 

(১) যকাবযয বফ িাচ্চ অগ্রার্ধকায প্রাপ্ত একটি গুরুত্বনণ ি র্ফল বচ্ছ াভার্জক র্নযািা। জার্তয 

র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভান ক্ষুধা  দার্যদ্রে ভৄক্ত ক্ষানায ফাাংরা গঠবনয স্বপ্ন ক্ষদবখর্ছবরন। 
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জার্তয র্তায স্বপ্ন, রূকল্প ২০২১  ২০৪১, ক্ষটকই উন্নন অবীষ্ট এফাং যকাবযয র্নফ িাচনী 

অঙ্গীকাবযয আবরাবক াভার্জক র্নযািা ব্যফস্থা াংস্কাবযয রবেে ভর্ির্যলদ র্ফবাগ াংর্িষ্ট 

ভিণারভবয বঙ্গ ক্ষমৌথবাবফ র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ গ্রণ এফাং নীর্তভারা  ক্ষকৌর প্রণন কবযবছ। 

াভার্জক র্নযািা ব্যফস্থাবক সুদে  ভেবগাবমাগী কবয ক্ষতারায র্নর্ভি প্রণন কযা  জাতী 

াভার্জক র্নযািা ক্ষকৌর, ২০১৫।  

(২) জাতী াভার্জক র্নযািা ক্ষকৌর ফাাংরাবদব জীফনচক্র-র্বর্িক াভার্জক র্নযািা ব্যফস্থা 

প্রফতিবনয একটি দীঘ ি-ক্ষভার্দ র্যকল্পনা (২০১৫-২০২৫)। এবত র্শু ফ ক্ষথবক বৃদ্ধ ফ ম িন্ত 

প্রর্তটি স্তবযয জনগবণয জন্য ভর্ন্বত কাম িক্রভ র্নর্জত কযায ব্যফস্থা যাখা । ভর্ির্যলদ র্ফবাগ 

এ ক্ষকৌর ফাস্তফাবনয র্নর্ভি াভার্জক র্নযািা াংর্িষ্ট ৩৫টি ভিণার/র্ফবাবগয কাম িক্রভ 

ভন্ববয দার্ত্ব ারন কযবছ। আগাভী ২০২১ ার নাগাদ জীফনচক্রর্বর্িক াভার্জক র্নযািা 

ব্যফস্থা নণ িাঙ্গরূব ফাস্তফাবনয র্যকল্পনা যববছ।  

(৩) ফাাংরাবদব ফতিভাবন প্রা ১২৫টি াভার্জক র্নযািা কাম িক্রভ প্রচর্রত যববছ। এ কর 

কাম িক্রভভ র্ফর্বন্ন ভিণারবয ভবধ্য ভন্ব এফাং র্যফীেবণয জন্য ভর্ির্যলদ র্চবফয ক্ষনর্তবত্ব 

ক্ষকন্ধী ব্যফস্থানা কর্ভটি যববছ। প্রকল্পভ আয র্নর্ফড়বাবফ ভন্ববয র্নর্ভি ভিণারভবয 

াঁচটি র্ফলর্বর্িক গুচ্ছ গঠন কযা বছ। এছাড়া, উবজরা, ক্ষজরা এফাং র্ফবাগী ম িাব াভার্জক 

কাম িক্রভ ভন্ববয জন্য উবজরা র্নফ িাী অর্পায, ক্ষজরাপ্রাক এফাং র্ফবাগী কর্ভনাবযয 

ক্ষনর্তবত্ব স্থানী ম িাব াভার্জক র্নযািা ব্যফস্থানা কর্ভটি যববছ। 

(৪) াভার্জক র্নযািায ফাস্তফান ব্যফস্থা সুান র্নর্জত কযায জন্য জাতী াভার্জক 

র্নযািা ক্ষকৌবরয সুার্যবয আবরাবক আইর্টির্বর্িক কর্ত ব্যফস্থা র্ফর্নভ িাবণয কাম িক্রভ 

চরভান যববছ। তন্বধ্য সুর্ফধাববাগীয ডাটাবফইজ র্নভ িাণ, র্াংবগর ক্ষযর্জর্ে এভআইএ, অর্ববমাগ 

প্রর্তকায ব্যফস্থা (GRS), র্ডর্জটার দ্ধর্তবত অথ ি র্ফতযণ, পরাপরর্বর্িক র্যফীেণ  ভল্যান 

(M&E) অন্যতভ। 

(৫) জাতী াভার্জক র্নযািা ক্ষকৌর ফাস্তফাবন ভিণার/র্ফবাগভবয দার্ত্ব সুস্পষ্ট এফাং 

সুর্নর্দ িষ্ট কযায রবেে ২০১৬-২০২১ ার ম িন্ত াঁচ ফছয ক্ষভার্দ কভ ির্যকল্পনা প্রণন কযা । 

কভ ির্যকল্পনাটি ফাাংরাবদবয াংর্ফধান, প্তভ ঞ্চ-ফার্ল িক র্যকল্পনা, ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত, 

জাতী শুদ্ধাচায ক্ষকৌর, অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা, তথ্য অর্ধকায আইন এফাং 

ভিণার/র্ফবাগভবয অর্বরবেেয বঙ্গ ভন্ব াধন কযা ববছ। াভার্জক র্নযািা ব্যফস্থা 

াংস্কাবযয জন্য কবকটি নতুন কাম িক্রভ প্রফতিবনয র্যকল্পনা গ্রণ কযা ববছ। আগাভী ২০২১ 

ক্ষথবক ২০২৫ ার ম িন্ত র্দ্বতী ক্ষভাবদয কভ ির্যকল্পনা কাম িক্রভ খুফই ীঘ্র শুরু কযা বফ।  
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৬.০ ২০১৯-২০ অথ িফছবয প্রণীত  াংবার্ধত গুরুত্বনণ ি আইন, র্ফর্ধ  নীর্ত 

৬.১ আইন 

‘আইবনয খড়া প্রণবনয ক্ষেবে বালাগত উৎকল ি াধন, র্ফলগত মথাথ িতা এফাং াংর্িষ্ট অযায 

আইবনয বঙ্গ াভিস্য  াংগর্ত র্ফধাবনয রবেে গঠিত আন্তঃভিণার কর্ভটি’ কর্তিক র্নবম্নাক্ত 

১৮টি আইন ভর্িবা উস্থাবনয জন্য সুার্য কযা : 

ক্রভ র্বযানাভ ভিণার/র্ফবাবগয নাভ ক্ষভাট বা/ 

তার্যখ 

সুার্যবয 

তার্যখ/ভন্তব্য 

০১ ফাাংরাবদ ভাদ্রাা র্ো ক্ষফাড ি 

আইন, ২০১৯ 

কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ো 

র্ফবাগ 

০৩টি ০৩/০৭/১৯ 

০২ আকা বথ র্যফন আইন, ২০১৯ ক্ষফাভর্যক র্ফভান র্যফন  

ম িটন ভিণার 

০২টি ২৩/৭/১৯ 

০৩ ঢাকা র্শু াাতার  ইনর্স্ট্টিউট 

আইন, ২০১৯ 

স্বাস্থে ক্ষফা র্ফবাগ ০২টি ২০/১০/১৯ 

০৪ ফাাংরাবদ াভৄদ্র অঞ্চর আইন, 

২০১৯ 

যযাষ্ট্র ভিণার ০৩টি ২৪/১০/১৯ 

০৫ আবার্ডনভেক্ত রফণ আইন, ২০১৯ র্ল্প ভিণার ০৩টি ০২/১২/১৯ 

০৬ ফাাংরাবদ রাববর এবজর্ন্প (র্নফন্ধন 

 র্নিণ) আইন, ২০১৯ 

ক্ষফাভর্যক র্ফভান র্যফন  

ম িটন ভিণার 

০১ টি ০৩/১২/১৯ 

০৭ ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভান 

র্ফশ্বর্ফযার আইন, ২০১৯   

ভাধ্যর্ভক  উচ্চর্ো র্ফবাগ ০২টি ১৭/১২/১৯ 

০৮ সুনাভগি র্ফরান  প্রভের্ক্ত 

র্ফশ্বর্ফযার আইন, ২০১৯ 

ভাধ্যর্ভক  উচ্চর্ো র্ফবাগ ০২টি ১৭/১২/১৯ 

০৯ র্শু র্দফামত্ন ক্ষকন্ধ আইন, ২০১৯ ভর্রা  র্শু র্ফলক 

ভিণার 

০৪ টি ২৯/১২/১৯ 

১০ ক্ষডর্জগবনবটড ক্ষযপাবযন্প ইনর্স্ট্টিউট 

পয ক্ষকর্ভকোর ক্ষভজাবযবভন্ট, 

ফাাংরাবদ আইন, ২০১৯ 

র্ফরান  প্রভের্ক্ত ভিণার ০৩টি ৩০/১২/১৯ 

১১ ভাদকদ্রব্য র্নিণ (াংবাধন) আইন, 

২০১৯ 

সুযো ক্ষফা র্ফবাগ ০১টি ১৫/০১/২০ 

১২ ফাাংরাবদ জাতী জাদুঘয আইন, 

২০১৯ 

াংস্কৃর্ত র্ফলমক ভিণার ০১টি ১৬/০১/২০ 

১৩ ফাাংরাবদ ম িটন কব িাবযন আইন, 

২০১৯ 

ক্ষফাভর্যক র্ফভান র্যফন  

ম িটন ভিণার 

২টি ০৩/০২/২০ 

১৪ ক্ষফযকার্য ক্ষভর্ডকোর  ক্ষডন্টার স্বাস্থে র্ো  র্যফায কল্যাণ ০৩টি ০৯/০২/২০ 
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ক্রভ র্বযানাভ ভিণার/র্ফবাবগয নাভ ক্ষভাট বা/ 

তার্যখ 

সুার্যবয 

তার্যখ/ভন্তব্য 

কবরজ আইন, ২০২০ র্ফবাগ 

১৫ ক্ষখ ার্না ক্ষভর্ডকোর র্ফশ্বর্ফযার 

আইন, খুরনা, ২০২০ 

স্বাস্থে র্ো  র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাগ 

০১টি ১৬/২/২০ 

১৬ ফাাংরাবদ ট্যেয অাবযটয (র্নফন্ধন 

 র্যচারনা) আইন, ২০২০ 

ক্ষফাভর্যক র্ফভান র্যফন  

ম িটন ভিণার 

০১টি ১৬/২/২০ 

 

১৭ ফাাংরাবদ জাতী আযকাইব 

আইন, ২০২০ 

াংস্কৃর্ত র্ফলক ভিণার ০১ টি ২৩/০২/২০ 

১৮ ফাাংরাবদ চরর্চ্চে র্ল্পী কল্যাণ রাষ্ট 

আইন, ২০২০ 

তথ্য ভিণার ০১টি ০৮/৭/২০ 

 

৬.২ র্ফর্ধ/নীর্ত 

(১) ভাননী প্রধানভিীয র্ফবদ মাো এফাং র্ফবদ ক্ষথবক স্ববদব প্রতাফতিনকাবর অনুযণী যাষ্ট্রাচায 

াংক্রান্ত র্নবদ িাফরী ১১ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যখ জার্য কযা । 

(২) ভিণার/র্ফবাবগ ব্যফহৃত যকাবযয র্ফর্বন্ন দনাভ  দর্ফভবয র্ফর্ধ ফর্ভূ িত ব্যফায 

াংক্রান্ত র্যে ২৩ অবটাফয ২০১৯ তার্যখ জার্য কযা । 

৭.০  জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদ্ মান াংক্রান্ত কাম িক্রভ: 

     জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদ্ মাবনয রবেে যকায গত 

১৪.০২.২০১৯ তার্যবখ ‘জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদ্ মান 

জাতী কর্ভটি’ এফাং ‘জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদ্ মান 

জাতী ফাস্তফান কর্ভটি’ গঠন কবয। ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্না জাতী কর্ভটিয বার্ত 

এফাং ড. কাভার আফদুর নাবয ক্ষচৌদৄযী (প্রধানভিীয ভৄখ্যর্চফ দভম িাদাম্পন্ন)  দস্য র্চফ। 

ভাননী র্স্পকায, ফাাংরাবদবয প্রধান র্ফচাযর্ত, ক্ষদবয যাজননর্তক ব্যর্ক্তত্ব, ফতিভান  

াবফকভিী, র্োর্ফদ, ক্ষরখক, াাংস্কৃর্তক ব্যর্ক্তত্ব, ক্রীড়ার্ফদ, র্ভর্ডা ব্যর্ক্তত্ব  াাংফার্দক 

ভাবজয র্ফর্ষ্টজন র্ভর্রব ১১৯ জন এ কর্ভটিবত অন্তভু িক্ত আবছন।  

০২। জাতী ফাস্তফান কর্ভটিয দস্যাংখ্যা ৮০ জন। মায বার্ত জাতী অধ্যাক ক্ষভাাম্মদ 

যর্পর্কর ইরাভ এফাং প্রধান ভন্বক ড. কাভার আফদুর নাবয ক্ষচৌদৄযী। ভর্ির্যলদ র্ফবাগ 

জাতী কর্ভটি  জাতী ফাস্তফান কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান কযবছ। 

০৩।  ২০.০৩.২০১৯ তার্যবখ ভাননী প্রধানভিীয বার্তবত্ব উর্ের্খত দুটি কর্ভটিয ক্ষমৌথবা 

অনুর্িত । বা আবরাচনায য দস্যগণ কর্তিক ৮৫টি প্রস্তাফ এফাং র্ফর্বন্ন ক্ষস্ট্কবাল্ডাবযয কাছ 
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ক্ষথবক র্রর্খতবাবফ আয ৪৯টি ফ িবভাট ১৩৪টি প্রস্তাফ াা মা। উক্ত ক্ষমৌথবায র্দ্ধাবন্তয 

আবরাবক ৮টি উকর্ভটি গঠন কযা । উকর্ভটি ভ বরা: (১) ক্ষর্ভনায, াকি  

আবরাচনা বা আবাজন উকর্ভটি, (২) আন্তজিার্তক কভ িসূর্চ  ক্ষমাগাবমাগ উকর্ভটি, (৩) 

াাংস্কৃর্তক অনুিান  প্রদ িনী আবাজন উকর্ভটি (৪) প্রকানা  ার্তে অনুিান উকর্ভটি, (৫) 

আন্তজিার্তক প্রকানা  অনুফাদ উকর্ভটি, (৬) ক্রীড়া  আন্তজিার্তক ট্যন িাবভন্ট আবাজন 

উকর্ভটি, (৭) র্ভর্ডা, প্রচায  ডর্কবভবন্টন উকর্ভটি;  (৮) চরর্চ্চে  তথ্যর্চে উকর্ভটি। 

ভাননী প্রধানভিীয অনুবভাদনক্রবভ যফতী ভব র্নযািা র্ফলক আয একটি উকর্ভটি গঠন 

কযা । প্রর্তটি উকর্ভটি র্ফর্বন্ন ার্কিাং গ্রুবয ভাধ্যবভ জন্তফার্ল িকীয র্ফর্বন্ন বা কবয 

তাবদয সুার্য প্রদান কবয জাতী ফাস্তফান কর্ভটিবক াতা কযবছ।  

০৪। র্ফর্বন্ন উৎ ক্ষথবক প্রাপ্ত ক্ষমফ প্রস্তাফ জাতী  আন্তজিার্তকবাবফ ফঙ্গফন্ধুয জন্তফার্ল িকী 

উদ্ মাবনয র্নর্যবখ তাৎম িভ  গুরুত্বফ তা াংর্িষ্ট উকর্ভটিভ কর্তিক ভর্ন্বত কবয ২৯৩টি 

কভ িসূর্চ াংফর্রত একটি র্ফলর্বর্িক  ভর্ন্বত কভ ির্যকল্পনা প্রস্তুত কযা  মা ভাননী প্রধানভিী 

কর্তিক অনুবভার্দত । যফতী ভব অনুবভার্দত কভ ির্যকল্পনাবত ক্ষভাট ২৯৮টি কভ িসূর্চ র্রর্ফদ্ধ 

কবয কভ ির্যকল্পনাটি চূড়ান্ত কযা । জাতী কর্ভটিয র্নবদ িনায আবরাবক  জাতী ফাস্তফান 

কর্ভটিয তত্ত্বাফধাবন উর্ের্খত ভর্ন্বত কভ ির্যকল্পনা অনুমাী ভৄর্জফফবল ি (১৭ই ভাচ ি ২০২০ বত 

১৭ই ভাচ ি ২০২১ ম িন্ত) ক্ষদ  ক্ষদবয ফাইবয র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ ফাস্তফান কযা বচ্ছ। উবেখ্য, যার্য 

ক্ষকন্ধী তদাযর্কয ফাইবয কর ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয, র্ফবাগ/বজরা/উবজরা প্রান, যকার্য, 

ক্ষফযকার্য, াভার্জক  াাংস্কৃর্তক াংস্থা কবরই জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবফয 

জন্তফার্ল িকী উরবেে মায মায র্নজস্ব কভ িসূর্চ ফাস্তফান কযবছ। 

০৫।     ভর্ন্বত কভ ির্যকল্পনা গৃীত ২৯৮টি কভ িসূর্চয ভবধ্য উবেখবমাগ্য কভ িসূর্চ: 

০১. তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত র্ফবাগ কর্তিক বফাইট বতর্য; 

০২. াংস্কৃর্ত র্ফলক ভিণার কর্তিক র্থভ াং র্নফ িাচন; 

০৩. তথ্য  ক্ষমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত র্ফবাগ কর্তিক ক্ষরাবগা র্নফ িাচন  উবন্াচন; 

০৪. ফাাংরাবদ ক্ষনাফার্নী, প্রধানভিীয কাম িার, ভর্রা  র্শু র্ফলক ভিণার, গৃাণ 

 গণনতি ভিণার জাতী ফাস্তফান কর্ভটি কর্তিক উবদ্বাধন অনুিান [জাতী তাকা 

উবিারন, ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননী প্রধানভিী কর্তিক ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয 

প্রর্তকৃর্তবত েদ্ধা রান, ট্যর্ঙ্গাড়া জাতী র্শু র্দফবয অনুিান, ১৭ই ভাচ ি (র্ফকার) 

ক্ষাযাাদী উযাবন ঢাকায অনুিান, র্ফবল ক্ষদাা/প্রাথ িনা আবাজন, ক্ষজরা  উবজরা 

র্ফর্বন্ন দপ্তয, াংস্থা  র্ো প্রর্তিাবনয ভন্বব জন্তফার্ল িকীয উবদ্বাধন অনুিান 

আবাজন, র্ফর্বন্ন র্ো প্রর্তিাবন জন্তফার্ল িকী উদ্ মান]; 



54 

০৫. জাতী াংদ র্চফার কর্তিক জাতী াংবদ র্ফবল অর্ধবফবনয আবাজন; 

০৬. যযাষ্ট্র ভিণার কর্তিক ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবফয জুর্র র্কর্য দক প্রার্প্ত র্দফ 

উদ্ মান; 

০৭. ভর্রা  র্শু র্ফলক ভিণার কর্তিক ফঙ্গভাতা ক্ষফগভ পর্জরাতুন ক্ষনছা ভৄর্জবফয 

জন্র্দন ারন; 

০৮. জাতী ফাস্তফান কর্ভটি কর্তিক জার্তয ে ক্ষথবক ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভানবক 

‘ফঙ্গফন্ধু’ উার্ধ প্রদান র্দফ উদমান; 

০৯. ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয নাবভ একটি আন্তজিার্তক 

নৄযস্কায প্রফতিন; 

১০. জাতী ফাস্তফান কর্ভটি কর্তিক ফাাংরা  ইাংবযর্জবত ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জফ 

জন্তফার্ল িকী স্মাযক গ্রন্থ প্রকা; 

১১. যযাষ্ট্র ভিণার কর্তিক কর্প ক্ষটর্ফর ফই প্রকা; 

১২. জাতী ফাস্তফান কর্ভটি  যযাষ্ট্র ভিণার কর্তিক ফাবাগ্রার্প প্রকা; 

১৩. র্ো ভিণার/জাতী ফাস্তফান কর্ভটি কর্তিক অনুফাদ গ্রন্থ প্রকা (প্রথভ ফ ি); 

১৪. যযাষ্ট্র ভিণার কর্তিক ফঙ্গফন্ধুয র্নফ িার্চত বালণ ইাংবযর্জ ছাড়া ১২টি বালা (র্র্ন্ন, 

উদু ি, পযার্, জাভ িান, চাইর্নজ, আযর্ফ, পার্ ি, স্পোর্ন, রু, ইটার্রান, ক্ষকার্যান, 

জাার্ন) অনুফাদ; 

১৫. জাতী ফাস্তফান কর্ভটি, র্ো ভিণার, যযাষ্ট্র ভিণার  র্আযআই কর্তিক 

অনুফাদগ্রন্থ প্রকা (২ ফ ি); 

১৬. ফাাংরা একাবডর্ভ কর্তিক ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবফয জীফন  কভ ির্বর্িক ১০০টি প্রকানা; 

১৭. যযাষ্ট্র ভিণার কর্তিক ইউবনবস্কাবত ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবফয নাবভ নৄযস্কায প্রফতিন; 

১৮. World Economic Forum কর্তিক World Economic Forum-এ ফঙ্গফন্ধু 

ক্ষখ ভৄর্জবফয জন্তফার্ল িকী উদ্ মান  ফাাংরাবদবক Country of Focus র্ববফ 

উস্থান; 

১৯. যযাষ্ট্র ভিণার কর্তিক ইউর্নবার্ িটি অফ রন্ডন  র্ফশ্ববাযতী র্ফশ্বর্ফযার র্ফবদব 

আয াঁচটি ফঙ্গফন্ধু ক্ষচায স্থাবনয উবযাগ গ্রণ; ইউর্নবার্ িটি অফ কোভর্িবজ ফঙ্গফন্ধু 

ক্ষন্টায স্থান; রন্ডবন ভাদাভ তুবা জাদুঘয  জার্তাংঘ দয দপ্তবয ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবফয 

বাস্কম ি স্থান; 

২০. স্ত্র ফার্নী র্ফবাগ কর্তিক ফঙ্গফন্ধু ক্ষভবভার্যার আন্তজিার্তক ক্ষর্ভনাবযয আবাজন; 
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২১. াংস্কৃর্ত র্ফলক ভিণার কর্তিক অভয এর্কব ফইবভরা ২০২১ ফঙ্গফন্ধুবক উৎগ ি কযা, 

জন্তফার্ল িকী উরবেে ঢাকা আন্তজিার্তক ফইবভরা-২০২০ আবাজন  ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ 

ভৄর্জফবক উৎগ িকযণ; 

২২. ঢাকা র্রট ক্ষপস্ট্ কর্তিক ঢাকা র্রটাযার্য ক্ষপর্স্ট্বোর (Dhaka Lit Fest) ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ 

ভৄর্জফবক উৎগ িকযণ; 

২৩. তথ্য ভিণার কর্তিক ২৪টি খে র্বর্ড র্চে র্নভ িাণ (ব্যার্প্তকার ২-৩ র্ভর্নট) (াভার্জক 

গণভাধ্যবভ প্রচাবযয জন্য); 

২৪. তথ্য ভিণার কর্তিক ৭টি বফ র্র্যজ (ব্যার্প্তকার ৬-১০ র্ভর্নট), ১২টি স্বল্প বদঘ িে 

চরর্চ্চে, ৬টি এর্নবভবটড র্শুবতাল চরর্চ্চে র্নভ িাণ (ব্যার্প্তকার ১০ র্ভর্নট); 

২৫. তথ্য ভিণার কর্তিক র্ভর্ডা কনপাবযন্প আবাজন (র্ফবদব); 

২৬. ভেফ  ক্রীড়া ভিণার/ফানেবপ কর্তিক ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভান আন্তজিার্তক ক্ষগাল্ড 

কা নেটফর-২০২০ আবাজন; 

২৭. র্ফরান  প্রভের্ক্ত ভিণার কর্তিক পর্যদনৄবযয বাঙ্গা উবজরা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জফ 

ভান ভর্ন্নয স্থান; 

২৮. ক্ষফাভর্যক র্ফভান র্যফন  ম িটন ভিণার কর্তিক র্ফভান ফন্নয  র্ফভান 

ফাাংরাবদবক জন্তফার্ল িকীয ক্ষরাবগা র্দব র্িতকযণ; 

২৯. র্ল্প ভিণার কর্তিক ‘ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জফ র্ল্প নৄযস্কায’ প্রদান; এফাং 

৩০. ফাাংরাবদ ফড িায গাড ি (র্ফর্জর্ফ) কর্তিক র্যতোক্ত র্ফর্বক “ফঙ্গফন্ধু র্ো র্নবকতন” 

র্ববফ রূান্তযকযণ। 

 ৩১. ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক ১৫ আগস্ট্ ২০২০ তার্যবখ জাতী ম িাব  াযাবদব্যাী 

ক্ষাক র্দফ ারন উরবেে অনুিান আবাজন  ব্যফস্থানা এফাং জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু 

ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয গৃীত দবেভ  প্রণীত আইন, র্ফর্ধভারা র্ফলব াংকরন 

প্রকা। 

০৬। ফঙ্গফন্ধুয জন্তফার্ল িকী উদ্ মাবনয জন্য অথ ি র্ফবাগ কর্তিক ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ২০১৯-২০ 

অথ ি ফছবযয ফাবজবট াধাযণ ক্ষথাক ফযাে খাবত ১০০ ক্ষকাটি টাকা প্রদান কযা । উক্ত ফযাে ক্ষথবক 

জাতী ফাস্তফান কর্ভটিয অনুকূবর ২১ ক্ষকাটি ১৭ রে ৫০ াজায টাকা, তথ্য অর্ধদপতয কর্তিক 

র্ভর্ডা ক্ষন্টায স্থাবনয জন্য তথ্য ভিণারবক ৪৩ রে ৪০ াজায টাকা, তথ্য ভিণার কর্তিক 

র্বর্ড  চরর্চ্চে র্নভ িাণ  এ াংক্রান্ত অনুিান  উৎফ ফাফদ ১২ ক্ষকাটি ৫০ রে টাকা, 

জনপ্রান ভিণারবয অনুকূবর ৫৩ ক্ষজরা ৫৫ টি েণগণনা মিস্থান  ভিণারবয র্নজস্ব 

কাম িক্রভ ফাস্তফাবনয  জন্য ৬ ক্ষকাটি ৫২ রে টাকা, র্ফবদস্থ ৭৭ টি র্ভবন ভৄর্জফফল ি উদ্ মাবনয 
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জন্য যযাষ্ট্র ভিণারবয অনুকূবর ১০ ক্ষকাটি টাকা এফাং াংস্কৃর্ত র্ফলক ভিণারবক ১১ক্ষকাটি ১১ 

রে ৪৭ াজায ৫০০ টাকা ছাড় ক্ষভাট ৬১ ক্ষকাটি ৭৪ রে ৩৭ াজায ৫০০ টাকা ছাড় কযা । 

র্কন্তু ৩০ জুন ২০২০ তার্যখ ম িন্ত ভর্ির্যলদ র্ফবাগ বত ক্ষভাট ১৯,৮৪,৯৬,১০০ টাকা প্রকৃত ব্য 

। ভৄর্জফফল ি ারবনয জন্য র্ফর্বন্ন ভিণার, র্ফবাগ, দপ্তয, াংস্থা  যকার্য-ক্ষফযকার্য াংগঠন 

কর্তিক প্রা ৮০৩ ক্ষকাটি টাকায চার্দা াা মা। র্ফনৄর র্যভাণ এই অবথ িয প্রবাজন যববছ র্ক 

না তা ম িাবরাচনা কযায জন্য ভর্ির্যলদ র্চফবক আহ্বাক এফাং অর্তর্যক্ত র্চফ (ক্ষজরা ভাঠ 

প্রান অনুর্ফবাগ)-ক্ষক দস্য-র্চফ কবয াঁচ দস্য র্ফর্ষ্ট ফাবজট ম িাবরাচনা  অথ ি ফযাে 

াংক্রান্ত একটি কর্ভটি গঠন কযা । উক্ত কর্ভটি ভৄর্জফফল ি ারন উরবেে ফযােকৃত ফাবজট 

ম িাবরাচনা কযবফ; ভৄর্জফফল ি ারন উরবেে অবথ িয প্রবাজনীতা  চার্দা র্নরূণ কযবফ; 

কর্ভটি প্রবাজন অনুমাী বা কযবফ এফাং প্রবাজনী অথ ি ফযাবেয সুার্য কযবফ এফাং কর্ভটি 

প্রবাজবন দস্য ক্ষকা-অন্ফ কযবত াযবফ। 

(ক)  ফঙ্গফন্ধুয ঐর্তার্ক স্ববদ প্রতোফতিন র্দফ  ভৄর্জফফবলয ি েণগণনা কাম িক্রভ উবদ্বাধন: 

ফঙ্গফন্ধুয ঐর্তার্ক স্ববদ প্রতোফতিন র্দফবক উরেে কবয ভাননী প্রধানভিী র্ফগত ১০ 

জানুার্য ২০২০ তার্যবখ ক্ষতজগাঁ নৄযাতন র্ফভান ফন্নবয জন্তফার্ল িকীয েণগণনা কাম িক্রবভয শুব 

উবদ্বাধন কবযন। জাতী ফাস্তফান কর্ভটিয র্নবদ িব স্থানী যকায র্ফবাগ কর্তিক ক্ষদবয ১২টি র্টি 

কব িাবযবন ক্ষভাট ২৭টি েণগণনা মি স্থান কযা ববছ। জনপ্রান ভিণার কর্তিক র্টি 

কব িাবযন এরাকা ফর্ভু িত ক্ষদবয ৫৩টি ক্ষজরা ক্ষভাট ৫৫টি েণগণনা (বভবযনৄয উবজরায 

ভৄর্জফনগবয ০১টি এফাং ট্যর্ঙ্গাড়া উবজরা ০১টি) মি স্থান কযা ববছ। উবজরা ম িাব ক্ষজরা 

প্রাবনয র্দক্ র্নবদ িনা উবজরা প্রান স্থানী ব্যফস্থানা েণগণনা মি স্থান কবযবছ। এয 

াাার্ র্ফর্বন্ন র্ফশ্বর্ফযার, যকার্য-ক্ষফযকার্য প্রর্তিান, ক্ষনা, ক্ষনৌ  র্ফভান ফার্নীয 

াভর্যক ঘাঁটিভব েণগণনা মি স্থান কযা ববছ। ক্ষদবয কর র্ফবাগী য, ক্ষজরা  র্টি 

কব িাবযন গুরুত্বনণ ি স্থাবন এরইর্ড র্িন স্থান কবয র্তণভর ম িাব স্থানী জনগণ ক্ষকন্ধী 

ভৄর্জফফবলয ি েণগণনা কাম িক্রবভয উবদ্বাধন অনুিান যার্য উববাগ কবযবছ। গত ১৭ ভাচ ি ২০২০ 

তার্যবখয প্রথভ প্রয, অথ িাৎ ১৬ ভাচ ি ২০২০ তার্যখ র্দফাগত যাত ১২.০০ টায ভ েণগণনা 

মিভ শূন্য প্রদ িন কবয।  

 

 



57 

(খ) ১৭ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদ্ মাবনয উবদ্বাধন 

অনুিান:  

ঢাকায জাতী প্যাবযড স্কাবয গত ১৭ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয 

জন্তফার্ল িকী উদ্ মাবনয উবদ্বাধন অনুিানটি র্ফযভান ক্ষকার্বড-১৯ র্যর্স্থর্তয কাযবণ  

জনভাগভ র্যাযনফ িক বাচুিার দ্ধর্তবত ীর্ভত আকাবয ম্পন্ন কযা ।  

(গ) ২৬ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ ভান স্বাধীনতা র্দফ  জাতী র্দফ অনুিান: 

২৬ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ ভান স্বাধীনতা র্দফ  জাতী র্দফ অনুিান আবাজবন ভৄর্ক্তভেদ্ধ র্ফলক 

ভিণারবক র্নবদ িনা প্রদান কযা ।  

(ঘ) ফাাংরা  ইাংবযর্জবত ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জফ জন্তফার্ল িকী স্মাযকগ্রন্থ প্রকা: 

ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জফ জন্তফার্ল িকী উদ্ মান উবদ্বাধন অনুিান উরবেে জাতী ফাস্তফান কর্ভটি 

কর্তিক ‘ক্ষকাটি ভানুবলয কন্ঠস্বয’ র্বযানাবভ একটি স্মাযকগ্রন্থ প্রকা কযা । 

৮.০  ২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র 

৮.১  জাতী ম িাব ম্পার্দত এফাং র্ফর্বন্ন ভন্বধভী কাম িাফর্র 

(১) ১৫ আগস্ট্ ২০১৯ তার্যবখ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয ৪৪তভ াাদত 

ফার্ল িকীবত াযাবদব মথাবমাগ্য ভম িাদা ‘জাতী ক্ষাক র্দফ, ২০১৯’ ারনাবথ ি ধানভর্ন্ডয ৩২ নম্বয 

ড়কস্থ ফঙ্গফন্ধু স্মৃর্ত জাদুঘয, ফনানী কফযস্থান  ক্ষগাারগি ক্ষজরায ট্যর্ঙ্গাড়াস্থ জার্তয র্তায 

ভার্ধস্থর কর ক্ষজরা এফাং উবজরা মথামথ কভ িসূর্চ গ্রণ কযা । জাতী ম িা ক্ষজরা 

 উবজরা ম িাব মথাবমাগ্য ভম িাদা ‘জাতী ক্ষাক র্দফ, ২০১৯’ ার্রত । 

(২) স্বাধীনতা নৄযস্কায াংক্রান্ত নীর্তভারায আবরাবক র্নজ র্নজ ক্ষেবে ক্ষগৌযবফাজ্জ্বর  কৃর্তত্বনণ ি 

অফদাবনয স্বীকৃর্তস্বরূ ২০২০ াবর ০৮ জন র্ফর্ষ্ট ব্যর্ক্ত  একটি প্রর্তিানবক স্বাধীনতা নৄযস্কায 

প্রদান াংক্রান্ত দার্ত্ব ারন কযা । 

(৩) ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট জার্যকৃত আইবনয াংখ্যা ১৮টি। এ ভব ভর্িবা-বফঠবক ক্ষভাট 

১১টি নীর্তভারা/কভ িবকৌর/কভ ির্যকল্পনা এফাং ১১টি আন্তজিার্তক চুর্ক্ত/ভবঝাতা স্মাযক অনুবভাদন 

কযা । 

(৪) ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ২৭টি আইবনয খড়া নীর্তগতবাবফ এফাং ২০টি আইবনয খড়া 

চূড়ান্তবাবফ ভর্িবা অনুবভার্দত ।  
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(৫)  ১৬ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখ ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্না ড. কারাভ স্মৃর্ত ইন্টাযন্যানার 

এবক্সবরন্প অোাড ি-২০১৯’ অজিবনয ভধ্য র্দব র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয া 

ভর্িবায ১৪ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২৩ অবটাফয ২০১৯ 

তার্যবখয ৩১৪ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৬) র্শুবদয ভর্ন্বত টিকাদান কভ িসূর্চবত ফাাংরাবদবয অনন্য াপল্য অজিবনয ক্ষেবে অনফয 

অফদাবনয স্বীকৃর্তস্বরূ ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নাবক খ্যার্তভান আন্তজিার্তক াংস্থা Global 

Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) কর্তিক ‘বোকর্ন র্বযা’ ম্মাননা 

ভূর্লত া ভর্িবায ১৪ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২৩ অবটাফয 

২০১৯ তার্যবখয ৩১৫ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৭) ২৬ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখ তরুণবদয দেতা উন্নবন ফাাংরাবদবয অাভান্য াপবল্যয 

স্বীকৃর্তস্বরূ জার্তাংঘ র্শু তর্ফর ইউর্নবপ কর্তিক ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নাবক ভম িাদানণ ি 

‘চোর্ম্পন অফ র্স্কর ক্ষডববরবভন্ট পয ইয়ুথ অোাড ি’ নৄযস্কায ক্ষদা । ভম িাদানণ ি এই 

অজিবনয ভাধ্যবভ র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয া ভর্িবায ১৪ অবটাফয ২০১৯ 

তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২৩ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয ৩১৬ াংখ্যক প্ররান 

ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৮) ৫ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখ আঞ্চর্রক এফাং বফর্শ্বক ার্ন্তপ্রর্তিা অনফয অফদাবনয 

স্বীকৃর্তস্বরূ বাযবতয করকাতা এর্াটিক ক্ষাাইটি কর্তিক ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নাবক 

ভম িাদানণ ি ‘ক্ষটবগায র্ অোাড ি’ এই নৄযস্কায ক্ষদা । ভম িাদানণ ি এই অজিবনয ভাধ্যবভ র্ফবশ্ব 

ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয া ভর্িবায ১৪ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত 

অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২৩ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয ৩১৭ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট 

প্রকার্ত । 

(৯) ফাাংরাবদ যকাবযয র্নউবযাবডববরবভন্টার র্ডজঅড িায এন্ড অটিজভ র্ফলক জাতী উবদষ্টা 

কর্ভটিয বার্ত, আন্তজিার্তক খ্যার্তম্পন্ন অটিজভ র্ফবলর, র্ফশ্ব স্বাস্থে াংস্থায ভানর্ক 

স্বাস্থের্ফলক র্ফবলর উবদষ্টা প্যাবনবরয দস্য, জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয 

ক্ষদৌর্েী এফাং ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নায সুবমাগ্যা কন্যা র্ভজ্  াভা াবজদ ক্ষাবন বফর্শ্বক  

ভানর্ক স্বাবস্থে উদ্ভাফনী নাযী ক্ষনর্তবত্বয ১০০ জবনয তার্রকা অন্তভু িক্ত ন। এ র্ফযর ম্মান 

আন্তজিার্তক র্যভেবর ফাাংরাবদবয অফস্থান  বাফভর্তি আয ক্ষগৌযফভ, সুাংত  উজ্জ্বর কযা 

ভর্িবায ১৪ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২৩ অবটাফয ২০১৯ 

তার্যবখয ৩১৮ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 
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(১০) জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয ক্ষদৌর্েী এফাং ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নায 

অনুজা ক্ষখ ক্ষযানায কন্যা র্ভজ্  টিউর্র ক্ষযজানা র্র্েক রন্ডবনয স্বনাভধন্য াংফাদে 

‘ইর্বর্নাং স্ট্োন্ডাড ি’ কর্তিক প্রকার্ত ২০১৯ াবর ভেক্তযাবজেয প্রবাফারী যাজনীর্তর্ফবদয তার্রকা 

অন্তভু িক্ত ন। র্ভজ্  টিউর্র ক্ষযজানা র্র্েক রন্ডবনয ফবচব প্রবাফারী যাজনীর্তর্ফবদয 

তার্রকা অন্তভু িক্ত া আন্তজিার্তক ক্ষেবে ফাাংরাবদবয ম্মানজনক অফস্থান আয উন্নত  

সুাংত । পবর র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয া ভর্িবায ১৪ অবটাফয ২০১৯ 

তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২৩ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয ৩১৯ াংখ্যক প্ররান 

ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(১১) আন্তজিার্তক খ্যার্তম্পন্ন ভার্কিন াভর্কী ‘ক্ষপাফ ি’ কর্তিক ১২ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ ‘The 

World’s Most Powerful Women in 2019’ ীল িক তার্রকা প্রকা কযা ববছ। ‘ক্ষপাফ ি’ 

কর্তিে ব্যফা, ভানফবফা, গণভাধ্যভ  যাজনীর্তবত প্রর্তর্নর্ধত্বকাযী ক্ষম নাযীগণ ক্ষনর্তস্থানী 

ভূর্ভকা ক্ষযবখবছন, ঐ-কর কীর্তিভী ১০০ জনবক র্নব এই তার্রকা বতর্য কবযবছ। এই তার্রকা 

ফাাংরাবদবয প্রধানভিী ক্ষখ ার্নায অফস্থান ২৯তভ। শুদৄ ভার্কিন াভর্কী ‘ক্ষপাফ ি’ই ন এ ফছয 

আন্তজিার্তক াংস্থা উইর্কর্রক খ্যার্তভান নাযী যকায-প্রধান র্াবফ সুদীঘ িকার যাষ্ট্র র্যচারনায 

র্ফলব র্যচার্রত এক গবফলণা প্রণীত তার্রকা ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নাবক দীঘ িতভ 

ক্ষভাবদ ক্ষদ র্যচারনা র্ফবশ্বয খ্যার্তম্পন্ন ীল ি নাযী যকায-প্রধাবনয তার্রকা অন্তভু িক্ত কবয। 

ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্না এবকয য এক গুরুত্বনণ ি ম্মাননা  স্বীকৃর্ত অজিবনয ভাধ্যবভ 

আন্তজিার্তক র্যভেবর ফাাংরাবদবয অফস্থানবক ক্রভাগত সুাংত কবয চবরবছন। এযই 

ধাযাফার্কতা প্রর্থতমা াভর্কী ‘ক্ষপাফ ি’ কর্তিক ‘The World’s Most Powerful 

Women in 2019’ ীল িক তার্রকা ক্ষমাগ্যতা  েভতায র্বর্িবত স্বী অফস্থান সুদৃঢ় কযায 

ভধ্য র্দব র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয কযা ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নাবক 

অর্বনন্নন  আন্তর্যক শুববচ্ছা জার্নব ভর্িবায ২৩ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত 

অর্বনন্নন প্রস্তাফ ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয ৪০৬ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট 

প্রকার্ত ।  

(১২) ১২ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ অনুর্িত ভেক্তযাবজেয াধাযণ র্নফ িাচবন ফাাংরাবদর্ ফাংবাদ্ভূত র্ভজ্ 

টিউর্র ক্ষযজানা র্র্েক র্ততীফায, র্ভজ্ রুনাযা আরী চতুথ িফায, র্ভজ্ রূা ক র্ততীফায  

র্ভজ্ আপানা ক্ষফগভ প্রথভফাবযয ভবতা র্ফজ অজিবনয ভধ্য র্দব ভেক্তযাবজেয ার িাবভবন্টয দস্য 

র্নফ িার্চত ববছন। ভেক্তযাবজেয াউজ অফ কভবন্প ফাাংরাবদর্ ফাংবাদ্ভূত র্ভজ্ টিউর্র ক্ষযজানা 

র্র্েক, র্ভজ্ রুনাযা আরী, র্ভজ্ রূা ক এফাং র্ভজ্ আপানা ক্ষফগবভয জনপ্রর্তর্নর্ধত্ব এফাং ঐ 

ক্ষদবয আইন প্রণন প্রর্ক্রা তাঁবদয র্ক্র অাংগ্রণ  কাম িকয কভ িতৎযতা ফাঙার্র জার্তয 

জন্য র্নঃবন্নব ক্ষগৌযবফয র্ফল। এ র্ফজ আন্তজিার্তক ক্ষেবে ফাাংরাবদবয ম্মানজনক অফস্থানবক 
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আয উন্নত  সুাংত কবযবছ। এই অজিবনয ভাধ্যবভ র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয 

া প্রধানভিী ক্ষখ ার্নায অনুজা ক্ষখ ক্ষযানায কন্যা র্ভজ্ টিউর্র ক্ষযজানা র্র্েক- 

র্ভজ্ রুনাযা আরী, র্ভজ্ রূা ক এফাং আপানা ক্ষফগভবক আন্তর্যক শুববচ্ছা  অর্বনন্নন জার্নব 

ভর্িবায ২৩ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ 

তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত ।  

(১৩) র্িটি াভর্কী য ইবকানর্ভস্ট্ ম্যাগার্জবনয গবফলণা প্রর্তিান ‘য ইবকানর্ভস্ট্ ইবন্টর্রবজন্প 

ইউর্নট’ কর্তিক র্যচার্রত জর্যব র্ফশ্ব গণতি সূচবক ফাাংরাবদ ৮০তভ স্থান রাব কযায 

র্যবপ্রর্েবত ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্না-ক্ষক অর্বনন্নন জার্নব ভর্িবায ২৭ জানুার্য ২০২০ 

তার্যবখয বফঠবক গৃীত প্রস্তাফ ১০ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট 

প্রকার্ত । আন্তজিার্তক খ্যার্তম্পন্ন  প্রবাফারী ভার্কিন াভর্কী ‘ক্ষপাফ ি’ কর্তিক ২২ এর্প্রর 

২০২০ তার্যবখ প্রকার্ত ‘8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis’ 

ীল িক র্নফবন্ধ কানার্ডান ক্ষরখক র্ভজ্  আর্ববা উইবটনফাগ ি-কক্স ক্ষকার্বড-১৯ কবযানা বাইযা 

ক্ষভাকাবফরা নাযী ক্ষনর্তত্বাধীন আটটি ক্ষদবয গৃীত দবেবয য আবরাকাত কবযন। ‘8 

(More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis’ র্নফবন্ধ ভাননী প্রধানভিী 

ক্ষখ ার্না ক্ষকার্বড-১৯ কবযানা বাইযা াংকট ক্ষভাকাবফরা ত্বর্যত কাম িকয ব্যফস্থা গ্রণ 

কবযবছন, মা স্বনাভধন্য আন্তজিার্তক াংস্থা ‘াল্ডি ইবকাবনার্ভক ক্ষপাযাভ’ কর্তিক ‘প্রাংনী 

উবযাগ’ ভবভ ি আখ্যার্ত ববছ। ‘ক্ষপাফ ি’-এয উক্ত র্নফবন্ধ কবযানা ক্ষভাকাবফরা ভাননী প্রধানভিী 

ক্ষখ ার্নায গৃীত  উবযাবগয ভূী প্রাংা কযা । 

(১৪) ‘য ইবকানর্ভস্ট্’-এ প্রকার্ত কবযানা বাইযা-উদূ্ভত র্যর্স্থর্তবত র্ফবশ্বয কভ ঝৌঁর্কবত থাকা 

উদীভান অথ িনীর্তয ক্ষদবয তার্রকা ীল ি দব অফস্থাবনয কাযবণ র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি 

উজ্জ্বরতয া ভর্িবা কর্তিক ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নাবক অর্বনন্নন  আন্তর্যক শুববচ্ছা 

জার্নব ভর্িবায ২৪ বফাখ ১৪২৭/০৭ ক্ষভ ২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ১১ ক্ষভ 

২০২০ তার্যবখয ১২১ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(১৫) ক্ষকার্বড-১৯ কবযানা বাইযাবয াংকট ক্ষভাকাবফরা ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নায গৃীত 

দবেভ র্ফশ্ব স্বাস্থে াংস্থা কর্তিক ইবতাভবধ্য বন্তালজনক ভবভ ি প্রাংর্ত ববছ। এযই 

ধাযাফার্কতা প্রর্থতমা াভর্কী ‘ক্ষপাফ ি’ কর্তিক প্রকার্ত ‘8 (More) Women Leaders 

Facing The Coronavirus Crisis’ ীল িক র্নফবন্ধ উবের্খত পর নাযী ক্ষনেীবদয তার্রকা 

অন্তভু ির্ক্তয ভাধ্যবভ র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয কযা ভর্িবা কর্তিক ভাননী প্রধানভিী 

ক্ষখ ার্নাবক উষ্ণ অর্বনন্নন  আন্তর্যক শুববচ্ছা জার্নব ভর্িবায ২৪ বফাখ ১৪২৭/০৭ ক্ষভ 

২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ১১ ক্ষভ ২০২০ তার্যবখয ১২০ াংখ্যক প্ররান 

ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত ।  
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(১৬) ফলীান যাজনীর্তর্ফদ, ভৄর্ক্তভেদ্ধকারীন ভৄর্জফনগয যকাবযয উবদষ্টা, ভৄর্ক্তভেবদ্ধয অন্যতভ 

াংগঠক এফাং ফাাংরাবদ ন্যানার আাভী াটি ি, ন্যা (বভাজাপপয)-এয বার্ত অধ্যাক 

জনাফ ক্ষভাজাপপয আভবদয ভতুেবত ভর্িবায ২৬ আগস্ট্ ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত 

ক্ষাকপ্রস্তাফ ০২ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(১৭) র্ফর্ষ্ট যভাণু র্ফরানী, ফাাংরাবদ যভাণু র্ক্ত র্নিণ কর্তিবেয ক্ষচাযম্যান এফাং 

ফাাংরাবদ যভাণু র্ক্ত কর্ভবনয াবফক ক্ষচাযম্যান অধ্যাক ড. নঈভ ক্ষচৌদৄযীয ভতুেবত 

ভর্িবায ০৯ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ১৬ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখয 

প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(১৮) ০৭ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখ স্কটল্যাবন্ডয ডার্ন্ডয ক্ষপাট ির্বর অনুর্িত নাযী টি-ক্ষটাবর্ন্ট 

র্ফশ্বকাবয ফাছাইবফ িয পাইনার ক্ষখরা ফাাংরাবদ জাতী নাযী র্ক্রবকট দর থাইল্যাবন্ডয নাযী 

র্ক্রবকট দরবক ৭০ যাবন যার্জত কবয চোর্ম্পন া ভর্িবায ০৯ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখয 

বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ১৬ ক্ষবন্ফম্বয ২০১৯ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট 

প্রকার্ত । 

(১৯) দীঘ িতভ ক্ষভাবদ ক্ষদ র্যচারনা র্ফবশ্বয খ্যার্তম্পন্ন ীল ি নাযী যকায-প্রধাবনয তার্রকা 

ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্নায নাভ অন্তভু িক্ত া আন্তজিার্তক র্যভেবর ফাাংরাবদবয অফস্থান 

আয উন্নত  সুাংত । এবত র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয া ভর্িবায ১৪ 

অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২৩ অবটাফয ২০১৯ তার্যবখয ৩১৩ 

াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(২০) গত ০২ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ ভেক্তযাজের্বর্িক প্রখ্যাত াংফাদ ভাধ্যভ ‘য পাইন্যার্ন্পার 

টাইভ’ গ্রুবয ভার্ক ম্যাগার্জন ‘য ব্যাাংকায’ ভাননী অথ িভিী জনাফ আভ ভৄস্তপা কাভারবক 

২০২০ াবরয জন্য ‘পাইন্যান্প র্ভর্নস্ট্ায অফ য ইায পয ক্ষলাফার এন্ড এর্া-প্যার্র্পক এাড ি 

২০২০’-এ ভূর্লত কযা । ২০২০ াবরয জন্য ফাাংরাবদবয অথ িভিীয র্ফবশ্বয ক্ষেি অথ িভিী র্াবফ 

নৄযস্কৃত া ফাঙ্গার্র জার্তয জন্য এক র্ফযর ম্মাননা অজিন। ভম িাদানণ ি এই নৄযস্কাবয ভূর্লত 

ায ভধ্য র্দব র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয কযা ভাননী অথ িভিী জনাফ আভ 

ভৄস্তপা কাভারবক অর্বনন্নন  আন্তর্যক শুববচ্ছা জার্নব ভর্িবায ০৮ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয 

বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ২০ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট 

প্রকার্ত । 

(২১) একাদ জাতী াংবদয চট্টগ্রাভ-৮ (ক্ষফাারখারী-চান্নগাঁ) আবনয াংদ-দস্য, জাতী 

ভাজতার্িক দর (জাদ)-এয একাাংবয বার্ত, অর্বর ার িাবভন্টার্যান, র্ফর্ষ্ট যাজনীর্তর্ফদ 

 ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধা জনাফ ভইনউেীন খান ফাদর ০৭ নববম্বয ২০১৯ তার্যবখ ৬৭ ফছয 
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ফব  ইবন্তকার কবযন (ইন্নার্রোব ... যার্জউন)। জনাফ ভইনউেীন খান ফাদবরয ভতুেবত গবীয 

ক্ষাক প্রকা  তাঁয রূবয ভাগবপযাত কাভনা কবয এফাং তাঁয ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত 

আন্তর্যক ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ১১ নববম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ১৭ 

নববম্বয ২০১৯ তার্যবখয ৩৫১ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত ।   

(২২) ফবযণ্য কর্ফ  স্থর্ত জনাফ যর্ফউর হুাইন ২৬ নববম্বয ২০১৯ তার্যবখ ৭৬ ফছয ফব 

ইবন্তকার কবযন (ইন্নার্রোর্ ...যার্জউন)। জনাফ যর্ফউর হুাইবনয ভতুেবত গবীয ক্ষাক  দুঃখ 

প্রকা কবয এফাং তাঁয র্ফবদী আত্মায ভাগবপযাত কাভনা  ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত 

গবীয ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ৯ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ১৫ 

র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয ৩৯৩ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(২৩) র্ফর্ষ্ট বালানর্নক যন আযা ফাচ্চু ০৩ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ ৮৭ ফছয ফব ইবন্তকার 

কবযন (ইন্নার্রোর্ ... যার্জউন)। যন আযা ফাচ্চুয ভতুেবত গবীয ক্ষাক প্রকা কবয এফাং তাঁয 

রূবয ভাগবপযাত কাভনা  ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত আন্তর্যক ভবফদনা জার্নব 

ভর্িবায ৯ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ১৫ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয ৩৯৪ 

াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত ।  

(২৪) ফবযণ্য র্চেগ্রাক জনাফ ভানেজুয যভান খান ০৬ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ ৭০ ফছয ফব 

ইবন্তকার কবযন (ইন্নার্রোর্ ...যার্জউন)। জনাফ ভানেজুয যভান খাবনয ভতুেবত গবীয ক্ষাক  

দুঃখ প্রকা কবয এফাং তাঁয র্ফবদী আত্মায ভাগবপযাত কাভনা  ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয 

প্রর্ত গবীয ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ৯ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ১৫ 

র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয ৩৯৫ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(২৫) র্ফর্ষ্ট দাথ ির্ফরানী, র্োর্ফদ এফাং ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধা অধ্যাক অজ র্কভায যা ০৯ র্ডবম্বয 

২০১৯ তার্যবখ ৮৪ ফছয ফব ভতুেফযণ কবযন। অধ্যাক অজ র্কভায যাবয ভতুেবত গবীয ক্ষাক 

 দুঃখ প্রকা কবয এফাং তাঁয র্ফবদী আত্মায ার্ন্ত কাভনা  ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত 

আন্তর্যক ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ২৩ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ৩০ 

র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(২৬) প্রধানভিীয াভর্যক র্চফ ক্ষভজয ক্ষজনাবযর র্ভা ক্ষভাাম্মদ জনুর আবফদীন, ফীয র্ফক্রভ, 

এর্, র্এর্ ১৭ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ ৫৯ ফছয ফব ইবন্তকার কবযন (ইন্নার্রোর্ ... 

যার্জউন)। ক্ষভজয ক্ষজনাবযর র্ভা ক্ষভাাম্মদ জনুর আবফদীবনয অকারভতুেবত গবীয ক্ষাক  দুঃখ 

প্রকা কবয এফাং তাঁয র্ফবদী আত্মায ভাগবপযাত কাভনা  ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত 

গবীয ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ২৩ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ৩০ 

র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 
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(২৭) র্ফর্ষ্ট ভাজকভী  ক্ষফযকার্য াংস্থা ফাাংরাবদ রুযার অোডবান্পবভন্ট কর্ভটি (ব্র্যাক)-এয 

প্রর্তিাতা  ইবভর্যটা ক্ষচায স্যায পজবর াান আবফদ ২০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ ৮৩ ফছয 

ফব ইবন্তকার কবযন (ইন্নার্রোর্ ... যার্জউন)। স্যায পজবর াান আবফবদয ভতুেবত গবীয 

ক্ষাক  দু:খ প্রকা কবয এফাং তাঁয র্ফবদী আত্মায ভাগবপযাত কাভনা  ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয 

দস্যবদয প্রর্ত গবীয ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ২৩ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত 

ক্ষাকপ্রস্তাফ ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(২৮) াবফক প্রধান র্ফচাযর্ত জনাফ ভাভৄদুর আভীন ক্ষচৌদৄযী ২২ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ ৮২ ফছয 

ফব ভতুেফযণ কবযন (ইন্নার্রোর্ ... যার্জউন)। জনাফ ভাভৄদুর আভীন ক্ষচৌদৄযীয ভতুেবত গবীয 

ক্ষাক  দুঃখ প্রকা কবয, তাঁয র্ফবদী আত্মায ভাগবপযাত কাভনা  ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয 

দস্যবদয প্রর্ত গবীয ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ২৩ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত 

ক্ষাকপ্রস্তাফ ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(২৯) ভাবনয ভাভান্য সুরতান কাবু র্ফন াঈদ আর াঈদ গত ১০ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ 

ইবন্তকার কবযন (ইন্নার্রোর্ া ইন্না ইরাইর্ যার্জউন)। ভতুেকাবর তাঁয ফ বর্ছর ৭৯  ফছয। 

ভাবনয ভাভান্য সুরতান কাবু র্ফন াঈদ আর াঈদ- এয ভতুেবত ভগ্র ভৄর্রভ র্ফবশ্ব এক 

অনযণী শূন্যতায সৃর্ষ্ট র। ফাাংরাবদবয এ যভ র্নতলীয ভতুেবত গবীয ক্ষাক  দুঃখ প্রকা, 

তাঁয রুবয ভাগর্পযাত কাভনা কবয এফাং ক্ষাকন্তপ্ত যাজর্যফায  ভাবনয জনগবণয প্রর্ত 

আন্তর্যক ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ২০ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত একটি 

ক্ষাকপ্রস্তাফ ২৬ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩০) জাতী অধ্যাক ড. জার্ভলুয ক্ষযজা ক্ষচৌদৄযীয ভতুেবত গবীয ক্ষাক  দুঃখ প্রকা, তাঁয র্ফবদী 

আত্মায ভাগবপযাত কাভনা এফাং তাঁয ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত গবীয ভবফদনা 

জার্নব ভর্িবায ২৪ বফাখ ১৪২৭/০৭ ক্ষভ ২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত একটি ক্ষাকপ্রস্তাফ ১১ ক্ষভ 

২০২০ তার্যবখয ১১৮ াংখ্যক প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩১) জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয ঘর্নি চয, গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয 

াংর্ফধান প্রবণতাবদয ভবধ্য অন্যতভ এফাং ফঙ্গফন্ধু তো ভাভরায প্রধান আইনজীফী প্রাত 

অোডববাবকট র্যাজুর বকয ধর্ভ িণী, আইন, র্ফচায  াংদ র্ফলক ভিী জনাফ আর্নসুর বকয 

ভা এফাং ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধা র্ভব জাানাযা ক ১৮ এর্প্রর ২০২০ তার্যবখ ইবন্তকার কবযন 

(ইন্নার্রোর্ ... যার্জউন)। ভতুেকাবর তাঁয ফ বর্ছর ৮৫ ফছয। 

(৩২) র্ভব জাানাযা বকয ভতুেবত গবীয ক্ষাক প্রকা, ভযহুবভয র্ফবদী আত্মায ভাগবপযাত 

কাভনা এফাং তাঁয ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত গবীয ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ২৪ 
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বফাখ ১৪২৭/০৭ ক্ষভ ২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত একটি ক্ষাকপ্রস্তাফ ১১ ক্ষভ ২০২০ ফাাংরাবদ 

ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩৩) ক্ষদফবযণ্য র্োর্ফদ, প্রর্থতমা গবফলক, খ্যার্তভান ার্র্তেক  জাতী অধ্যাক 

আর্নসুিাভান ১৪ ক্ষভ ২০২০ তার্যবখ ৮৩ ফছয ফব ইবন্তকার কবযন (ইন্নার্রোর্ ... যার্জউন)। 

অধ্যাক আর্নসুিাভাবনয ভতুেবত গবীয ক্ষাক  দুঃখ প্রকা, তাঁয র্ফবদী আত্মায ভাগবপযাত 

কাভনা এফাং তাঁয ক্ষাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত গবীয ভবফদনা জার্নব ভর্িবায ০৮ জুন 

২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ক্ষাকপ্রস্তাফ ১৪ জুন ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ 

ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩৪) প্রধানভিীয ভৄখ্যর্চফ জনাফ ক্ষভাঃ নর্জবুয যভান ১৯৮২ বনয র্নর্ভত ব্যাবচ ফাাংরাবদ 

র্র্বর ার্ব ি (প্রান) কোডাবয ক্ষমাগদাননফ িক প্রা ৩৬ ফৎয যকাবযয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি বদ 

অর্ধর্িত ক্ষথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ যকার্য চার্কর্য বত অফয গ্রণ কবযবছন। জনাফ 

ক্ষভাঃ নর্জবুয যভান সুদীঘ ি ভ প্রজাতবিয কবভ ি র্নভেক্ত ক্ষথবক ক্ষাদার্যত্ব, দেতা, র্ফচেণতা  

সুনাবভয বঙ্গ দার্ত্ব ারবনয ভধ্য র্দব ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ কাজ কবয ক্ষগবছন। ক্ষদ  

জার্তয ক্ষফা গুরুত্বনণ ি অফদান যাখায জন্য জনাফ ক্ষভাঃ নর্জবুয যভানবক ধন্যফাদ জার্নব এফাং 

তাঁয ফ িাঙ্গীণ কল্যাণ  দীঘ িায়ু কাভনা কবয ভর্িবায ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত 

ধন্যফাদ প্রস্তাফ ০৭ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩৫) যযাষ্ট্র ভিণারবয র্র্নয র্চফ জনাফ ক্ষভাঃ ীদুর ক ফাাংরাবদ র্র্বর ার্ব ি 

(যযাষ্ট্র) কোডাবযয ১৯৮৪ ব্যাবচয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক প্রা ৩৪ ফছয যকাবযয র্ফর্বন্ন 

গুরুত্বনণ ি বদ অর্ধর্িত ক্ষথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ র্র্বর ার্ব ি বত অফয গ্রণ 

কবযবছন। প্রজাতবিয একজন র্নিাফান কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ গুরুত্বনণ ি অফদান 

যাখায জন্য জনাফ ক্ষভাঃ ীদুর ক-ক্ষক আন্তর্যক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ কল্যাণ  

দীঘ িায়ু কাভনা কবয ভর্িবায ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ধন্যফাদ প্রস্তাফ ০৭ 

জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩৬) ভাধ্যর্ভক  উচ্চ র্ো র্ফবাবগয র্র্নয র্চফ জনাফ ক্ষভা: ক্ষাযাফ ক্ষাাইন ফাাংরাবদ 

র্র্বর ার্ব ি (প্রান) কোডাবযয ১৯৮৪ ব্যাবচয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক প্রা ৩৪ ফছয 

যকাবযয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি বদ অর্ধর্িত ক্ষথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ যকার্য চার্কর্য বত 

অফয গ্রণ কবযবছন। প্রজাতবিয একজন র্নিাফান কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ 

গুরুত্বনণ ি অফদান যাখায জন্য জনাফ ক্ষভা. ক্ষাযাফ ক্ষাাইন-ক্ষক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ 

কল্যাণ  দীঘ িায়ু কাভনা কবয ভর্িবায ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ধন্যফাদ প্রস্তাফ 

০৭ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 
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(৩৭) জনাফ পবজ আম্মদ ১৯৮৭ াবর ফাাংরাবদ র্র্বর ার্ব ি (কৃর্ল) কোডায এফাং বয 

১৯৮৮ াবর ফাাংরাবদ র্র্বর ার্ব ি (প্রান) কোডাবযয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক দীঘ ি 

৩২ ফছয যকাবযয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি বদ অর্ধর্িত ক্ষথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ যকার্য 

চার্কর্য বত অফয গ্রণ কবযবছন। জনাফ পবজ আম্মদ সুদীঘ ি ভ প্রজাতবিয কবভ ি র্নভেক্ত 

ক্ষথবক ক্ষাদার্যত্ব, দেতা  র্ফচেণতায বঙ্গ দার্ত্ব ারবনয ভাধ্যবভ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ 

কাজ কবয ক্ষগবছন। প্রজাতবিয একজন র্নিাফান কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ গুরুত্বনণ ি 

অফদান যাখায জন্য জনাফ পবজ আম্মদ-ক্ষক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ কল্যাণ  

দীঘ িায়ু কাভনা কবয ভর্িবায ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ধন্যফাদ প্রস্তাফ ০৭ 

জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩৮) তথ্য ভিণারবয র্চফ জনাফ আফদুর ভাবরক ফাাংরাবদ র্র্বর ার্ব ি (প্রান) কোডাবযয 

১৯৮৪ ব্যাবচয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক সুদীঘ ি ৩৪ ফছয যকাবযয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি বদ 

অর্ধর্িত ক্ষথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ যকার্য চার্কর্য বত অফয গ্রণ কবযবছন। প্রজাতবিয 

একজন র্নিাফান কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ গুরুত্বনণ ি অফদান যাখায জন্য জনাফ 

আফদুর ভাবরকবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ কল্যাণ  দীঘ িায়ু কাভনা কবয 

ভর্িবায ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ধন্যফাদ প্রস্তাফ ০৭ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয 

প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৩৯) ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ ভিণারবয র্র্নয র্চফ জনাফ ক্ষভাঃ যইছউর আরভ ভের ফাাংরাবদ 

র্র্বর ার্ব ি (প্রান) কোডাবযয ১৯৮৪ ব্যাবচয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক প্রা ৩৪ ফছয 

যকাবযয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি বদ অর্ধর্িত ক্ষথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ র্র্বর ার্ব ি বত 

অফয গ্রণ কবযবছন। প্রজাতবিয একজন র্নিাফান কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ 

গুরুত্বনণ ি অফদান যাখায জন্য ক্ষভাঃ যইছউর আরভ ভের-ক্ষক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ 

কল্যাণ  দীঘ িায়ু কাভনা কবয ভর্িবায ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ধন্যফাদ প্রস্তাফ 

০৭ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৪০) প্রর্তযো ভিণারবয র্চফ জনাফ আখতায ক্ষাবন ভূইা ফাাংরাবদ র্র্বর ার্ব ি (প্রান) 

কোডাবযয ১৯৮৪ ব্যাবচয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক সুদীঘ ি ৩৪ ফছয যকাবযয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি 

বদ অর্ধর্িত ক্ষথবক ৩১ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখ যকার্য চার্কর্য বত অফয গ্রণ 

কবযবছন। প্রজাতবিয একজন র্নিাফান কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ গুরুত্বনণ ি অফদান 

যাখায জন্য জনাফ আখতায ক্ষাবন ভূইা-ক্ষক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ কল্যাণ  দীঘ িায়ু 

কাভনা কবয ভর্িবায ৩০ র্ডবম্বয ২০১৯ তার্যবখয বফঠবক গৃীত ধন্যফাদ প্রস্তাফ ০৭ জানুার্য 

২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 
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(৪১) অবেন্তযীণ ম্পদ র্ফবাবগয র্র্নয র্চফ  জাতী যাজস্ব ক্ষফাবড িয াবফক ক্ষচাযম্যান জনাফ 

ক্ষভাাযযপ ক্ষাবন ভূ ৌঁইা ফাাংরাবদ র্র্বর ার্ব ি (অর্ডট এোন্ড একাউন্ট) কোডাবযয ১৯৮১ 

ব্যাবচয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক প্রা ৩৯ ফছয যকাবযয র্ফর্বন্ন গুরুত্বনণ ি বদ অর্ধর্িত 

ক্ষথবক ০৩ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ যকার্য চার্কর্য বত অফয গ্রণ কবযন। প্রজাতবিয একজন 

র্নিাফান কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ গুরুত্বনণ ি অফদান যাখায জন্য ভর্িবা জনাফ 

ক্ষভাাযযপ ক্ষাবন ভূ ৌঁইাবক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ কল্যাণ  দীঘ িায়ু কাভনা কবয 

ভর্িবায ০৮ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত একটি ধন্যফাদ প্রস্তাফ ২০ জানুার্য ২০২০ 

তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৪২) প্রধানভিীয কাম িারবয র্র্নয র্চফ জনাফ ািাদুর াান ফাাংরাবদ র্র্বর ার্ব ি 

(প্রান) কোডাবযয ১৯৮৫ ব্যাবচয কভ িকতিা র্াবফ ক্ষমাগদাননফ িক প্রা ৩২ ফছয যকাবযয র্ফর্বন্ন 

গুরুত্বনণ ি বদ অর্ধর্িত ক্ষথবক ১০ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ র্র্বর ার্ব ি বত অফয গ্রণ কবযন। 

একজন প্রার, র্ফচেণ  সৃজনীর কভ িকতিা র্াবফ ক্ষদ  জার্তয কল্যাবণ গুরুত্বনণ ি অফদান 

যাখায জন্য জনাফ ািাদুর াান-ক্ষক ধন্যফাদ জার্নব এফাং তাঁয ফ িাঙ্গীণ কল্যাণ  দীঘ িায়ু 

কাভনা কবয ভর্িবায ০৮ জানুার্য ২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত একটি ধন্যফাদ প্রস্তাফ ২০ 

জানুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৪৩) দর্েণ আর্িকা অনুর্িত আইর্র্ অনূবি-১৯ র্ফশ্বকা র্ক্রবকবট ফাাংরাবদ অনূবি-১৯ জাতী 

র্ক্রবকট দর অযার্জত চোর্ম্পন া ভর্িবায ১০ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যবখয বফঠবক গৃীত 

অর্বনন্নন প্রস্তাফ ১৬ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৪৪) ‘ই-র্ভউবটন’ উবযাগ ফাস্তফাবনয স্বীকৃর্তস্বরূ ‘স্বচ্ছ  জফাফর্দর্ভরক যকার্য প্রর্তিাবনয 

র্ফকা’ কোটাগর্যবত ফাাংরাবদ যকাবযয ভূর্ভ ভিণারবক ম্প্রর্ত জার্তাংবঘয ভম িাদানণ ি 

‘ইউনাইবটড ন্যান াফর্রক ার্ব ি অোাড ি-২০২০’-এ ভূর্লত কযা । আন্তজিার্তক অঙ্গবন 

এরূ াপল্য অজিন ফাাংরাবদবয বাফভর্তি আয সুাংত কবযবছ। এই র্যবপ্রর্েবত ভূর্ভ ভিণার 

জার্তাংবঘয ভম িাদানণ ি ‘ইউনাইবটড ন্যান াফর্রক ার্ব ি অোাড ি-২০২০’ াা ভাননী 

প্রধানভিী ক্ষখ ার্নাবক আন্তর্যক শুববচ্ছা  অর্বনন্নন জার্নব ভর্িবায ০৮ জুন ২০২০ 

তার্যবখয বফঠবক গৃীত অর্বনন্নন প্রস্তাফ ১৪ জুন ২০২০ তার্যবখয প্ররান ভাযপত ফাাংরাবদ 

ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৪৫) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয াংর্ফধাবনয ৫৬ অনুবচ্ছবদয (২) দপা অনুমাী ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত ১১ 

জুরাই ২০১৯ তার্যবখ গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয একজন ভিী এফাং একজন প্রর্তভিী র্নবাগ 

দান কবযবছন ভবভ ি উক্ত তার্যবখ জার্যকৃত প্ররান ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 
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(৪৬) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভিী রুর অফ র্ফজবন, ১৯৯৬-এয রুর 

৩(৪)-এ প্রদি েভতাফবর ১৩ জুরাই ২০১৯ তার্যবখ একজন ভিী এফাং একজন প্রর্তভিীয ভবধ্য 

দপ্তয ফণ্টন কবযবছন ভবভ ি উক্ত তার্যবখ জার্যকৃত প্ররান ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট প্রকার্ত । 

(৪৭) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভিী রুর অফ র্ফজবন, ১৯৯৬-এয রুর 

৩(৪)-এ প্রদি েভতাফবর ১৩ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যবখ একজন ভিী  দুইজন প্রর্তভিীয ভবধ্য 

ভিণারবয দার্ত্ব নৄনফ িণ্টন কবযবছন ভবভ ি উক্ত তার্যবখ জার্যকৃত প্ররান ফাাংরাবদ ক্ষগবজবট 

প্রকার্ত । 

(৪৮) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভিী ক্ষখ ার্না ১২ জানুার্য ২০২০ 

তার্যবখ যকার্য পবয আবুধাফী, াংভেক্ত আযফ আর্ভযাবতয উবেবে ঢাকা তোগ কবযন। ভাননী 

প্রধানভিীয প্রস্থানকাবর মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভানফন্নবয যাষ্ট্রাচাবযয দার্ত্ব ারন কযা 

।  

(৪৯) ক্ষদবয কর র্ো প্রর্তিাবন র্োথীবদয অাংগ্রবণ শুদ্ধসুবয জাতী াংগীত র্যবফন 

প্রর্তবমার্গতা ২০২০  ২৬ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ ফঙ্গফন্ধু জাতী ক্ষস্ট্র্ডাবভ জাতী াংগীত 

র্যবফন কভ িসূর্চ ারন উরবেে ক্ষভাট ৫,৪২,৬৫,০০০ টাকা ব্য  অর্গ্রভ উবিারবন ভঞ্জুর্য 

রান কযা । এ প্রর্তবমার্গতা ইউর্নন, ক্ষৌযবা, উবজরা, ক্ষজরা, র্টি কযবাবযন  

র্ফবাগী ম িাব সুিুবাবফ ম্পন্ন । 

(৫০ ) ভিণার/র্ফবাগভবয ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয কাম িাফর্র ম্পর্কিত ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

ভর্িবায অনুবভাদন গ্রণক্রবভ প্রণন, ভৄদ্রণ  ীর্ভত আকাবয র্ফতযণ কযা । 

(৫১) একাদ জাতী াংবদয প্রথভ অর্ধবফবনয সূচনা প্রদি ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয বালণ প্রণন, 

ভর্িবা-বফঠবক উস্থান, ভর্িবায অনুবভাদন গ্রণ এফাং বালবণয কর্ ফাাংরা  ইাংবযর্জ বালা 

ভৄর্দ্রত কবয জাতী াংদ র্চফারব ক্ষপ্রযণ কযা । জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয 

জন্তফার্ল িকী ‘ভৄর্জফফল ি-২০২০’ উরবেে একাদ জাতী াংবদয র্ফবল অর্ধবফবন প্রবদ 

ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয বালবণয কর্ ফাাংরা  ইাংবযর্জ বালা ভৄদ্রণ কযা । 

(৫২) ভিণার/র্ফবাগভবয কাম িাফর্র ম্পর্কিত ভার্ক প্রর্তবফদন প্রণননফ িক ায-াংবে 

ভাননী প্রধানভিীয অনুবভাদনক্রবভ অনুানরূব াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগ ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৫৩) র্চফার র্নবদ িভারা, ২০১৪-এয ২৫৫ নম্বয অনুবচ্ছদ ক্ষভাতাবফক জনাধাযবণয 

আবফদন/অর্ববমাবগয াাার্ ২০১৯-২০ অথ ি-ফছবয ক্ষদবয কর র্ফবাগ, ক্ষজরা, উবজরা এফাং 

র্ফর্বন্ন দপ্তয বত ফাাংরাবদ র্চফারব অফর্স্থত কর ভিণার  র্ফবাগ ফযাফবয ক্ষপ্রর্যত 

আনুভার্নক ৫,৩০,০০০ র্চঠিে ক্ষকন্ধী ে গ্রণ  অর্ববমাগ াখা কর্তিক গ্রণ  র্ফতযণ কযা 

। 
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(৫৪) র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষভবরার্রটন নৄর্র কর্ভনাযগবণয র্নকট ক্ষথবক প্রাপ্ত ার্েক 

ক্ষগানী প্রর্তবফদবনয র্বর্িবত প্রস্তুতকৃত ২৪টি াযাংবে ভাননী প্রধানভিী ফযাফয ক্ষপ্রযণ কযা 

। 

(৫৫) যকার্য কভ িকতিাবদয যকার্য প্রর্তিাবন াভার্জক ক্ষমাগাবমাগ ভাধ্যভ ব্যফায াংক্রান্ত 

র্নবদ ির্কা নীর্তভারা না ভানা াংক্রান্ত ে কর ভিণার/র্ফবাগ, র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা 

প্রাক ফযাফয ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৫৬) কার্যগর্য  ভাদ্রাা র্ো প্রর্তিাবনয ভাঠ ম িাবয কাম িক্রভ তদাযর্কয জন্য কর ক্ষজরা 

প্রাক ফযাফয ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৫৭) ফাাংরাদ ভর্দ্ধ অজিবন তরুণবদয অাংগ্রণ ীল িক কভ িারা এফাং র্ফর্নবাগ ম্প্রাযবণ 

ফাাংরাবদ র্ফর্নবাগ উন্নন কর্তিে (র্ফডা) বত গৃীত কাম িক্রভ অফর্তকযণ াংক্রান্ত বা প্রাপ্ত 

সুার্য ফাস্তফাবনয জন্য প্রধানভিীয কাম িারব ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৫৮) যকার্য চাকর্যবত প্রাথর্ভকবাবফ র্নফ িার্চত প্রাথীবদয স্বাস্থে যীোয অাং র্ববফ ভাদকাক্ত 

র্নধ িাযক যীোয (বডা ক্ষটস্ট্) ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য জনপ্রান ভিণারব ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৫৯) ভৄর্জফফল িবক াভবন ক্ষযবখ র্যচ্ছন্ন ফাাংরাবদ গবড় ক্ষতারায রবেে ‘র্যচ্ছন্ন গ্রাভ-র্যচ্ছন্ন 

য’ কাম িক্রবভয র্ফস্তার্যত কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফাবনয জন্য কর র্ফবাগী কর্ভনায, ক্ষজরা 

প্রাক  উবজরা র্নফ িাী অর্পাযবদয র্নবদ িনা প্রদান কযা । 

(৬০) ফীয ভৄর্ক্তবমাদ্ধাবদয ভবধ্য ম্মার্ন বাতা ই-ক্ষবভন্ট (G2P) দ্ধর্তবত প্রদাবনয র্নর্ভি র্নধ িার্যত 

পযভ নযবণয জন্য াংর্িষ্ট ক্ষজরা প্রাকবক ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬১) ভারবর্ায Back For Good (B4G) নাভক কভ িসূর্চ চালুকযবণয ভাধ্যবভ General 

Amnesty ক্ষঘালণা াংক্রান্ত আন্তঃভিণার বা র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবনয জন্য কর ক্ষজরা প্রাক  

উবজরা র্নফ িাী অর্পায ফযাফয ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬২) উবজরাভব জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উরবেে 

েণগণনা (Countdown) কাম িক্রবভয উৎফ আবাজবন মথামথ ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য কর ক্ষজরা 

প্রাক  উবজরা র্নফ িাী অর্পাযবক ে ক্ষপ্রযণ কযা । ১০ জানুার্য ২০২০ তার্যবখ জার্তয 

র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয ঐর্তার্ক স্ববদ প্রতোফতিন র্দফ  ভৄর্জফফবল িয েণগণনা 

উবদ্বাধন উরবেে র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাকবদয র্নবদ িনা প্রদান াংক্রান্ত ে কর 

র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাক ফযাফয ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬৩) কক্সফাজায য/ক্ষৌয এরাকাবক ব্যফহুর ক্ষঘালণায র্ফলব াংর্িষ্টবদয ফযাফয ে ক্ষপ্রযণ 

কযা । 
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(৬৪) ক্ষদী চা র্ল্পবক যো কযায রবেে প্রবাজনী কাম িকয ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য কর র্ফবাগী 

কর্ভনায  ক্ষজরাপ্রাক ফযাফয ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬৫) ১৭ ভাচ ি জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ক্ষখ ভৄর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী  জাতী র্শু র্দফ 

উদ্মাবন প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য কর ক্ষজরাপ্রাক  উবজরা র্নফ িাী অর্পায ফযাফয 

ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬৬) ‘ফঙ্গফন্ধু  ভানফার্ধকায’ র্বযানাবভ যচনা প্রর্তবমার্গতা আবাজবন ভাঠ প্রানবক 

প্রবাজনী র্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য কর ক্ষজরা প্রাক  উবজরা র্নফ িাী অর্পায ফযাফয ে 

ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬৭)  ক্ষদব্যাী কবযানাবাইযা (ক্ষকার্বড-১৯)-এয প্রাদুবিাফ এফাং ব্যাক র্ফস্তায ক্ষযাধকবল্প কর 

ম িাবয কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয স্বাস্থের্ফর্ধ র্নর্জতকযবণয র্ফলব কর র্র্নয র্চফ, র্চফ, 

র্ফবাগী কর্ভনায, ক্ষজরাপ্রাক ফযাফয ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬৮) ২৫ ভাচ ি গণতো র্দফ এফাং ২৬ ভাচ ি ভান স্বাধীনতা  জাতী র্দফ-২০২০ উদ্মান 

উরবেে াংবার্ধত জাতী কভ িসূর্চ কর ক্ষজরা প্রাক  উবজরা র্নফ িাী অর্পায ফযাফয 

ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৬৯) কর্বড-১৯ র্যর্স্থর্তবত র্নর্ভত উৎাদন, ে ক্র, প্রস্তুতকৃত ণ্য যফযা  র্ফণবনয 

প্রবাজনী বমার্গতা প্রদাবনয জন্য কর ক্ষজরাপ্রাক ফযাফয ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৭০) দার্খর, আর্রভ, পার্জর  কার্ভর ভাদ্রাায র্েক-কভ িচাযী কর বদ র্নবাবগ র্ডর্জয 

প্রর্তর্নর্ধ র্ববফ ক্ষজরাপ্রাকবক ভবনানবনয র্দ্ধান্ত নৄনফ িারকযবণয র্ফলব কার্যগর্য  ভাদ্রাা 

র্ো র্ফবাগ ফযাফয ে ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৭১) র্ফবাগী কর্ভনায  ক্ষজরা প্রাকগণ জুরাই ২০১৯ ক্ষথবক জুন ২০২০ ম িন্ত প্রভা অনুমাী 

ভ্রভণ, যার্েমান, র্যদ িন  দ িন কবযবছন। এবত ক্ষজরা  উবজরা ম িাব কাবজয দেতা বৃর্দ্ধ, 

স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্তা র্নর্জতকযণ গর্তীরতা বৃর্দ্ধ ক্ষববছ। এজন্য প্রভা অজিনকাযী 

কভ িকতিাবদয ধন্যফাদ রান প্রভা অজিবনয এই ধাযা অব্যাত যাখায জন্য অনুবযাধ কযা । 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিা কর্তিক ক্ষজরা/উবজরা র্যদ িন প্রর্তবফদবনয সুার্য/ভন্তবব্যয 

আবরাবক াংর্িষ্ট কর ভিণার/র্ফবাগবক উর্ের্খত র্ফলব ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য অনুযাবধ কযা ।  

ক্ষজরা প্রাকগবণয র্যদ িবনয র্ফলটি ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয KPI (Key Performance 

Indicators)-ভুক্ত এফাং জুরাই ২০১৯ ক্ষথবক জুন ২০২০ ম িন্ত KPI-এয রেভাো অর্জিত । 
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(৭২) জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২০ ম িন্ত একাদ জাতী াংদ র্নফ িাচন র্ফর্বন্ন র্টি 

কব িাবযন, জাতী াংবদয শূন্য ক্ষঘার্লত আবন উর্নফ িাচন, র্নফ িাচন সুিুবাবফ র্যচারনায 

র্নর্ভি প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্য াংর্িষ্ট করবক ে ক্ষদা ।  

(৭৩) ক্ষজরাপ্রাকগবণয র্তন র্দবনয বনর্ভর্িক ছুটি ভঞ্জুয  কভ িস্থর তোবগয অনুভর্ত প্রদাবনয 

এখর্তায র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয য ন্যস্তকযণ; এফাং র্ফবাগ/ক্ষজরা/উবজরা ম িাব বা 

অনুিাবনয র্নর্ভি তার্যখ র্নধ িাযবণয জন্য র্যে জার্য কযা । 

(৭৪) উর্যচারক, স্থানী যকাযবক কর ক্ষের্ণয ক্ষৌযবায কাম িক্রভ র্যদ িন  ভর্নটর্যাং-এয 

েভতা প্রদান কযা । 

(৭৫)  ক্ষটকই উন্নন অবীষ্ট-১৬ ফাস্তফান অগ্রগর্ত ম িাবরাচনায জন্য বমাগী ভিণার/র্ফবাগ, 

উন্নন বমাগী এফাং এনর্জ প্রর্তর্নর্ধবদয ভন্বব একটি বা/কভ িারা আবাজন কযা । 

(৭৬) ক্ষটকই উন্নন অবীষ্ট ফাস্তফান াংক্রান্ত ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রর্তবফদন SDGs 

Implementation Review (SIR) াধাযণ অথ িনীর্ত র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভবন ক্ষপ্রযণ কযা 

। 

(৭৭) জার্তাংবঘ উস্থাবনয র্নর্ভি Voluntary National Review (VNR) প্রস্তুবতয জন্য 

ক্ষটকই উন্নন অবীষ্ট-১৬ এয র্ফলব প্রণীত ভর্ন্বত প্রর্তবফদন প্রধানভিীয কাম িারব ক্ষপ্রযণ কযা 

।  

(৭৮)  National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business 

Reforms (NCMID)-এয ৪থ ি বা আবাজন কযা । 

(৭৯) এরর্জইর্ডয অধীন “ক্ষদব্যাী গ্রাভীণ ফাজায অফকাঠাবভা উন্নন” (র্আযএভআইর্ডর্) 

প্রকবল্পয আতা টাঙ্গাইর ক্ষজরায র্ফর্বন্ন াবট Two Stored Rural Market Building র্নভ িাণ 

াংক্রান্ত র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কযা । 

(৮০) ফাাংরাবদ ক্ষযরবয চরভান প্রকল্পভবয অধীবন র্নভ িাণাধীন/র্নর্ভ িতব্য র্ফর্বন্ন ক্ষযর ক্ষতুয 

ক্ষনর্ববগন র্িাবযন্প র্ফলব ক্ষনৌ-র্যফন ভিণারবয াবথ বাটি িকোর  যাইজন্টার র্িাবযন্প 

র্ফলব উদূ্ভত জটিরতা র্নযন াংক্রান্ত র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কযা । 

(৮১) ভার্নকগি দয উবজরায দাড়া ক্ষভৌজায আয এ ১০৯ দাবগয ০.৪৬ একয জর্ভয 

ভার্রকানা র্নব ক্ষজরা প্রাবকয কাম িার, ভার্নকগি  ক্ষজরা দাযা জজ-এয কাম িার, 

ভার্নকগি এয ভবধ্য সৃষ্ট র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কযা । 
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(৮২) যাজধানী উন্নন কর্তিে কর্তিক ার্তযর্ঝর প্রকবল্পয জন্য ক্ষাবটর ইন্টাযন্যানার র্রর্ভবটড 

(র্র)-এয ভার্রকানাধীন ১.১৯৭৩ একয জর্ভ ব্যফায াংক্রান্ত র্ফলব ক্ষফাভর্যক র্ফভান র্যফন 

 ম িটন ভিণারবয বঙ্গ গৃান  গণনতি ভিণারবয ভবধ্য সৃষ্ট র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কযা । 

(৮৩) ইস্তামু্বর কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফান াংক্রান্ত ‘ভন্ব  র্যফীেণ’ কর্ভটিয বা আবাজন কযা 

। ৪টি উন্নন প্রকবল্পয ভাধ্যবভ ২৬টি কার্যগর্য প্রর্েণ ক্ষকন্ধ র্নব প্রফাী কল্যাণ  বফবদর্ক 

কভ িাংস্থান ভিণার এফাং েভ  কভ িাংস্থান ভিণারবয র্ফবযাধ র্নষ্পর্ি কযা । 

(৮৪) জার্তাংবঘয OHRLLS এ ক্ষপ্রযবণয জন্য ইস্তামু্বর কভ ির্যকল্পনা ফাস্তাফান াংক্রান্ত তথ্য 

অথ িননর্তক ম্পকি র্ফবাবগ ক্ষপ্রযণ কযা । 

(৮৫) সুান র্নর্জবত নাযীবদয অাংগ্রণ উদ্বুদ্ধ কযায রবেে গত ২৮ জুরাই  ২৯ ক্ষবন্ফম্বয 

২০১৯ তার্যখ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বমার্গতা  ক্ষফযকার্য াংস্থা The Carter-এয উবযাবগ 

ভিণার/র্ফবাবগয দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিাবদয র্নব তথ্য অর্ধকায  ক্ষজন্ডায র্ফলক কভ িারা 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বাকবে অনুর্িত ববছ।   

(৮৬) তথ্য অর্ধকায আইন-এয ফাস্তফান ভরত র্তনটি র্ফলবয ভাধ্যবভ উরর্দ্ধ কযা মা, ক্ষগুবরা 

বরা প্রার্তিার্নক প্রস্তুর্ত, তথ্য ক্ষচব নাগর্যবকদয র্নকট বত আবফবদনয াংখ্যা এফাং যাবষ্ট্রয 

স্বর্দচ্ছা। যাবষ্ট্রয এ স্বর্দচ্ছায একটি ফর্:প্রকা বরা স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকা। কর ভিণার/র্ফবাগ 

ক্ষমন স্বপ্রবণার্দতবাবফ তথ্য প্রকা কবয তাযই র্দক র্নবদ িনা প্রদাবনয রবেে ১৬ জানুার্য ২০২০ 

তার্যখ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আবাজবন তথ্য অর্ধকায আইন  স্বপ্রবণার্দত তথ্য প্রকা াংক্রান্ত 

কভ িারা ভর্ির্যলদ কে, ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ অনুর্িত ।    

(৮৭) তথ্য অর্ধকায আইবনয এক দক নর্তিবত র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয র্র্নয র্চফ/র্চফ 

এফাং াংর্িষ্ট াংস্থা প্রধানগবণয াবথ তথ্য অর্ধকায ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্ফলক ভতর্ফর্নভ বা 

০৮ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যখ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বমার্গতা  তথ্য কর্ভবনয উবযাবগ 

অর্পা ি িাফ ঢাকা অনুর্িত ।  

(৮৮) ১৩ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যখ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অফাধ তথ্যপ্রফা চচ িায ক্ষেবে ‘স্বপ্রবণার্দত 

তথ্য প্রকা র্নবদ ির্কা, ২০২০’ প্রকা কযা  এফাং উক্ত র্নবদ ির্কা তথ্য অর্ধকায ক্ষফাফবক্স 

আবরাড কযা ।   

(৮৯) ১৯৯২ াবর অনুর্িত ভর্িবা-বফঠবকয কাম ির্ফফযণী, াযাংবে এফাং র্ফরর্প্তভবয ১১ খে 

ক্ষযকড ি জাতী আযকাইবব স্থাীবাবফ াংযেবণয র্নর্ভি ফই আকাবয ফাঁধাই কযা । 

(৯০) জানুার্য ২০১৮ ক্ষথবক র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত ক্ষভাবদ অনুর্িত ভর্িরবা-বফঠবকয কাম ির্ফফযণী, 

র্ফরর্প্ত এফাং াযাংবেভব নিা নম্বয প্রদান এফাং সূর্চে বতর্য কবয ক্ষভাট ৪৭ খে ক্ষযকড ি ফই 

আকাবয ফাঁধাই কযা । 
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(৯১) ২০১৯-২০ অথ িফছবয তথ্য অর্ধদপ্তয ক্ষথবক প্রাপ্ত ক্ষায র্ির্াংভবয ভবধ্য গুরুত্বনণ ি ১০৮টি 

ক্ষায র্ির্াং প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাগ ফযাফয ক্ষপ্রযণ কযা ।  

৮.২ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অবেন্তযীণ ম্পার্দত কাম িাফর্র  

(১) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয যাজস্ব খাবতয ফযাে ক্ষথবক এ র্ফবাবগয নফভ ক্ষথবক 

তদূবি ক্ষগ্রডভুক্ত ৭১ জন কভ িকতিাবক ক্ষভাট ১৫ র্দনব্যাী, দভ ক্ষগ্রডভুক্ত ৫২ জন কভ িকতিাবক  

১০ র্দনব্যাী, এগায ক্ষথবক ক্ষলার ক্ষগ্রডভুক্ত ৭২ জন কভ িচাযীবক ক্ষভাট ১০ র্দনব্যাী এফাং বতয ক্ষথবক 

র্ফ ক্ষগ্রডভুক্ত ৮৩ জন কভ িচাযীবক ১০ র্দনব্যাী অবেন্তযীণ প্রর্েণ প্রদান কযা । অর্তর্যক্ত 

র্চফ/ভেগ্মর্চফ/উর্চফ ম িাবয ০৭ কভ িকতিাবক Overseas Exposure Visit’ ীল িক প্রর্েবণ 

ক্ষস্পন  ভযবক্কা এফাং ভক র্নধন  ক্ষডঙ্গুজ্বয ব্যফস্থা কাম িক্রভ বযজর্ভবন র্যদ িবন অাংগ্রবণয 

জন্য র্ঙ্গানৄয-এ ক্ষপ্রযণ কযা । এ র্ফবাবগয দভ ক্ষগ্রডভুক্ত ৪৭ জন কভ িকতিাবক িীফনী প্রর্েবণ 

অাংগ্রবণয জন্য আঞ্চর্রক ক্ষরাক-প্রান প্রর্েণ ক্ষকন্ধ, যাজাী ক্ষপ্রযণ কযা ।  উক্ত 

প্রর্েবণয মাফতী ব্য ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রর্েণ খাবতয ফযাে বত র্নফ িা কযা । 

(২) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয গবফলণা র্নবদ ির্কা, ২০১৭ (অবটাফয, ২০১৯ ম িন্ত াংবার্ধত) প্রকা 

কযা । 'Implementation of Citizen’s Charter at different Levels of 

Government: an Assessment'; 'Addressing Inter-District Boundary Delimitation 

Issues in Bangladesh: Problems and Way forward' এফাং 'Prospects of linking 

Individual Performance with Annual Performance Agreement ' ীল িক র্তনটি 

গবফলণা ম্পন্ন । 

(৩) ২৪ ক্ষপব্রুার্য ২০২০ তার্যখ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বমার্গতা  ক্ষযযকার্য াংস্থা The 

Carter-এয উবযাবগ ভিণার/র্ফবাবগয দার্ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিাবদয র্নব RTI Intensive 

Refresher traing এফাং ক্ষজন্ডায র্ফলক কভ িারা ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বাকবে অনুর্িত । 

(৪) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয কাম িাফর্র ম্পর্কিত ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণন, ভৄদ্রণ 

 প্রকা কযা ।  

(৫) জানুার্য ২০১৮ ক্ষথবক র্ডবম্বয ২০১৮ ম িন্ত ক্ষভাবদ অনুর্িত ভর্িরবা-বফঠবকয কাম ির্ফফযণী, 

র্ফরর্প্ত এফাং াযাংবেভব নিা নম্বয প্রদান এফাং সূর্চে বতর্য কবয ক্ষভাট ৪৭ খে ক্ষযকড ি ফই 

আকাবয ফাঁধাই কযা । 

(৬) ২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ০৩ জন কভ িকতিা এফাং ০৩ জন কভ িচার্যবক বদান্নর্ত 

প্রদান কযা ।  
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র্যর্ষ্ট-০১ 

২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ কভ িযত কভ িকতিাগবণয তার্রকা  

 

ক্রর্ভক কভ িকতিায নাভ  র্যর্চর্ত নম্বয দর্ফ কাম িকার 
1.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ র্পউর আরভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১০৯৮ 
ভর্ির্যলদ র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

২৭-১০-২০১৯ ম িন্ত 

2.  খন্নকায আবনাারুর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১২২৯ 
ভর্ির্যলদ র্চফ ২৮-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

3.  ক্ষখ ভৄর্জবুয যভান এনর্ডর্  

র্যর্চর্ত নম্বয-৪৯৫৪ 

র্চফ  )ভন্ব  াংস্কায(  ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক  

০৯-০৩-২০২০ ম িন্ত 

4.  জনাফ ক্ষভাঃ কাভার ক্ষাবন 

র্যর্চর্ত নম্বয-৪১২৭ 

র্চফ  )ভন্ব  াংস্কায(  ১০-০৩-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

5.  জনাফ ক্ষভাঃ আছাদুিাভান র্ভা 

র্ফর্এভ (ফায), র্র্এভ 

র্ফর্-৬০৮৮০২০৯৩৩ 

প্রধান র্নফ িাী কভ িকতিা,  

জাতী র্নযািা াংক্রান্ত ক্ষর 

১৫-০৯-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

6.  জনাফ ক্ষভাঃ ক্ষভাস্তার্পজুয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৪৫৯৯ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

০২-০৩-২০২০ ম িন্ত 

7.  জনাফ ক্ষভাঃ ক্ষারতান আহ্ভদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৪৫০৭ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

8.  জনাফ এ ক্ষক ভর্উর্েন আভদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৪৫১৩ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১৭-১১-২০১৯ ম িন্ত 

9.  ক্ষভাাম্মৎ নার্ভা ক্ষফগভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৪০৭৪ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

10.  জনাফ ক্ষভাঃ ক্ষযজাউর আান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫২৪১ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০৯-০৯-২০১৮ ক্ষথবক 

০৬-১১-২০১৯ ম িন্ত 

11.  র্ভজ্ াান আযা ফানু, এনর্ডর্ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৪১৩৪ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১৬-০৪-২০২০ ম িন্ত 

12.  জনাফ আঃ গাফ্পায খান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৫৬৭ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

13.  জনাফ ক্ষভাঃ আব্দুর ফার্যক 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৬১৭ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

14.  ড. ানাজ আবযর্পন এনর্ডর্ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৫৩৯ 

অর্তর্যক্ত র্চফ ২৩-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

২২-১০-২০১৯ ম িন্ত 
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ক্রর্ভক কভ িকতিায নাভ  র্যর্চর্ত নম্বয দর্ফ কাম িকার 
15.  ড. আবু াবরহ্ ক্ষভাস্তপা কাভার 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৬৫১ 

অর্তর্যক্ত র্চফ 

 

 ২৩-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক  

২২-১০-২০১৯ ম িন্ত 

16.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ এভদাদ উো 

র্ভান  র্যর্চর্ত নম্বয-৫৭০৪ 

অর্তর্যক্ত র্চফ (াংভেক্ত) ২৩-০১-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

17.  জনাফ ক্ষভাঃ াভসুর আবযর্পন 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৭৭৩ 

অর্তর্যক্ত র্চফ  ২৩-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

২২-১০-২০১৯ ম িন্ত 

18.  ড. ক্ষভাঃ আব্দুর ভান্নান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৬৮৭ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক  

০৩-০৭-২০১৯ ম িন্ত 

19.  জনাফ ক্ষভাঃ আযাপ ক্ষাবন 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৭০৫ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

২২-১০-২০১৯ ম িন্ত 

20.  জনাফ ক্ষভাঃ ক্ষগারাভ পারুক 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৯৩৮ 

ভেগ্মর্চফ ০২-০৩-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

21.  ড. ক্ষভাঃ ভৄর্পর্কয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৫৯৯৩ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

22.  জনাফ ক্ষভাঃ যাাত আবনাায 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬০২২ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

23.  জনাফ ক্ষভাঃ খর্রলুয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬০৪৫ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

24.  জনাফ ক্ষভাঃ াবজদুর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয -৬০৯২ 
ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

25.  বদ নার্য এযাদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬২৫৩ 

ভেগ্মর্চফ (াংভেক্ত) ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

26.  জনাফ ক্ষভাঃ ার্ফরুর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৩৬৩ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

27.  জনাফ র্পউর আর্জভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৩৬৫ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

28.  ড. ক্ষদান ভৄাম্মদ হুভায়ূন কফীয 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৪০৭ 

ভেগ্মর্চফ ২০-০৪-২০২০ ক্ষথবক  

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

29.  জনাফ ক্ষভাঃ নাজভৄর হুদা র্র্েকী 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৪১৩ 

ভেগ্মর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১৩-০১-২০২০  ম িন্ত 

30.  জনাফ অজ র্কভায চক্রফিী 

র্যর্চর্ত নম্বয ৭৬২৫ 

ভেগ্মর্চফ (াংভেক্ত) ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১২-০১-২০২০ ম িন্ত 
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31.  জনাফ ক্ষভাঃ ভাভৄনুয যীদ ভূঞা 

 র্যর্চর্ত নম্বয-৬৪৯২ 

ভেগ্মর্চফ ০৫-০৬-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

০৪-০৬-২০২০ ম িন্ত 

32.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ খাবরদ াান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৫২৬ 

 

ভেগ্মর্চফ ১৮-০৬-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

33.  র্ভজ্ আবা আক্তায 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৫৭০ 

ভেগ্মর্চফ ০৫-০৬-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

০৪-০৬-২০২০ ম িন্ত 

34.  জনাফ ক্ষভাঃ াইদুয যভান  

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৬৩২ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

35.  র্ভজ্ ভর্নযা ক্ষফগভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৬৩৪ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

36.  জনাফ ক্ষভাঃ আফদুো ারুন 

র্যর্চর্ত নম্বয -৬৬৯৩  

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

37.  ক্ষভাাঃ সুযাইা ক্ষফগভ 

র্যর্চর্ত নম্বয -৬৭ ৪৫ 

উর্চফ ০২ -০ ১ -২০ ২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত  

38.  জনাফ ক্ষভাঃ ছাইনের ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয -৬৭৮৯  

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

39.  জনাফ ক্ষভাঃ ক্ষযজাউর ইরাভ  

র্যর্চর্ত নম্বয -৬৭৯২  

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

40.  জনাফ ক্ষভাঃ াপাাত ভাবুফ 

ক্ষচৌদৄযী 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৮৪৩ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

41.  জনাফ র্যাাত আর ার্প 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫০৪০                             

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

42.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ আব্দুর াদুদ 

ক্ষচৌদৄযী 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫০৪৭                          

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

43.   জনাফ ক্ষভাঃ আপার্কর আর্ভন 

ভৄর্কট 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫০৭৩                            

উর্চফ  ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-১২-২০১৯ ম িন্ত  

44.  জনাফ ক্ষভাঃ র্পবযাজ আবভদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫১১৯ 

উর্চফ ১০-১২-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 
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45.  র্ভজ্ ক্ষফফী াযবীন 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫১২৭ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

46.  জনাফ ক্ষভাঃ কাভরুর াান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫১৮৩ 

উর্চফ (াংভেক্ত) ১৮-০২-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

47.  ড. আযানের আরভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫২০৪ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

২৯-১০-২০১৯ ম িন্ত 

48.  জনাফ ক্ষভাঃ র্দুর ইরাভ ক্ষচৌদৄযী 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫২০৮ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯  ক্ষথবক  

৩০-০৬ -২০ ২০ ম িন্ত 

49.  জনাফ ভাভৄদ ইফবন কাবভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫২১৩ 

ভর্ির্যলদ র্চবফয 

একান্ত র্চফ 

২৯-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

50.  ড. ক্ষভাাম্মদ আর্জজুর ক 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫২২১ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

51.  ক্ষভাছাঃ ক্ষভাব িদা ক্ষপযবদৌ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫২৬৭ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

52.  জনাফ ক্ষভাঃ ািাদুর াান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৩২৩ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

53.  জনাফ ক্ষভাঃ ভর্নরুর ইরাভ 

াটাযী 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৩৩০ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

54.  জনাফ এইচ, এভ, নূরুর ইরাভ  

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৩৬৮ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

২৯-১০-২০১৯ম িন্ত 

55.  জনাফ ক্ষভাঃ ভখবরছুয যভান 

র্যর্চর্ত নাং ১৫৩৮২ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

56.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ কাবকাফাদ 

খন্নকায 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৪১৬ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

57.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ র্ভজানুয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৪২৫ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

58.  র্ভজ্ ভৄর্ িদা াযর্ভন 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৪৪৩ 

উর্চফ ১২-০১-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

59.  জনাফ ক্ষভাঃ জাাঙ্গীয ক্ষাবন 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৪৮৪ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

60.  জনাফ ভৄাম্মদ লুৎপয যভান  

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৪৮৭ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

61.  জনাফ ক্ষভাঃ যর্পর্কর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৫০৬ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 
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62.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ আর্ভনুর ইরাভ 

খান র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৫২৬ 
উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

63.  খন্নকায ার্দা আযার্পন 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৫৫৭ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

64.  ক্ষভাাম্মদ জাবদুয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৫৭৪ 

উর্চফ  ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

২৬-০৮-২০১৯ ম িন্ত 

65.  খন্নকায ইর্তাক আবভদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৫৮১ 
উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

66.  জনাফ কাজী ভাবুবুর আরভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৬৩২ 

উর্চফ )াংভেক্ত(   ২১-০১-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

67.  জনাফ ভৄাম্মদ আাদুর ক 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৬৬৪ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

68.  জনাফ তানবীয আবভদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৭১১ 

উর্চফ ১৫-১২-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

69.  ক্ষচৌদৄযী ক্ষভাািভ আভদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৭৩৮ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

70.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ র্দুর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৭৬৪ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

71.  জনাফ ঙ্কজ ক্ষঘাল 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৯১০ 

উর্চফ  )াংভেক্ত(  ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

72.  জনাফ ক্ষভাঃ র্ভজানুয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৯৬৪ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

73.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ আরতাপ ক্ষাবন 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৯৬৯ 

উর্চফ ০৮-০৮-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

74.  ক্ষভাছাঃ র্র্যন ফনভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৯৯০ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

০৪-০২-২০২০ ম িন্ত   

75.  ড. উর্ভ ি র্ফনবত ারাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৫৯৬৪ 

উর্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

76.  জনাফ ভৄাম্মদ র্নজাভ উেীন 

আাবম্মদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬০৫২ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

77.  জনাফ ক্ষতৌর্দ ইরাী 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬০৭৩ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

78.  জনাফ তানফীয ক্ষভাাম্মদ আর্জভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬১২০ 

র্র্নয কাযী র্চফ ১৩-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 
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79.  জনাফ ভৄাম্মদ ভৄতার্ভৄর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬০৭৪ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১৩-১০-২০১৯ ম িন্ত 

80.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ যাবদ ক্ষাবন 

ক্ষচৌদৄযী 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬১৮২ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১২-০৯-২০১৯ ম িন্ত 

81.  ক্ষফগভ যন আযা রাফনী 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬২৬২ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

82.  জনাফ জার্কয ক্ষাবন 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৩৫৭ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০৬-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

83.  গাজী তার্যক ারভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৪৬২ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

84.  জনাফ ক্ষভাঃ পাউজুর কফীয 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৫৮৯ 

র্র্নয কাযী র্চফ ১৩ -১০-২০১৯  ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

85.  জনাফ আয.এইচ. এভ. আরার 

কর্ফয 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৫৫৯ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১৪-১০-২০১৯ ম িন্ত 

86.  জনাফ ভৄাম্মদ াইনের ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৮২৮ 

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

87.  া নুযাত জাান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৯১৯ 

উর্যচারক (র্র্নয 

কাযী র্চফ) 

০১-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

০২-০২-২০২০ ম িন্ত    

88.  র্ভজ্ নার্দ সুরতানা 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৯৩১ 

র্র্নয কাযী র্চফ ১৭-১০-২০১৯ তার্যখ 

ক্ষথবক ৩০-০৬-২০২০ 

ম িন্ত 

89.  জনাফ ার্যায  জার্ভর 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৬৯৩২ 

র্চফ (ভন্ব  াংস্কায) এয 

একান্ত র্চফ 

০১-০৭-২০১৯ অযাহ্ণ 

ক্ষথবক ০৭-০৭-২০১৯ 

র্চফ (ভন্ব  াংস্কায) এয 

একান্ত র্চফ 

০৯-০৬-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

90.  জনাফ ক্ষভাঃ ভৄর্পর্কয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৭২৫৬ 

র্চফ (ভন্ব  াংস্কায) এয 

একান্ত র্চফ 

০৮-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

০৮-০৩-২০২০ ম িন্ত 

91.  র্ভজ্ ভৄন্না যাণী র্ফশ্বা 

র্যর্চর্ত নম্বয -    ০৬০৯  

র্র্নয কাযী প্রধান ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

92.  জনাফ র্দন ক্ষদফনাথ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৭৪৪৯ 

র্র্নয কাযী র্চফ ১৯-০৯-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

93.  জনাফ ক্ষভা াবজদুর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৭৪৮২ 

উর্যচারক, র্র্নয 

কাযী র্চফ 

২৪-০৩-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 
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ক্রর্ভক কভ িকতিায নাভ  র্যর্চর্ত নম্বয দর্ফ কাম িকার 
94.  জনাফ ইপবতখায ইউনু 

র্যর্চর্ত নম্বয-১৭৫২৯ 

র্র্নয কাযী র্চফ 

(াংভেক্ত) 

২১-০১-২০২০ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

95.  জনাফ ক্ষভাাম্মদ ার্দুিাভান 

খাঁন 

র্র্নয র্বস্ট্ভ এনার্রস্ট্ ০২-১২-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

র্বস্ট্ভ এনার্রস্ট্ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

০১-১২-২০১৯ ম িন্ত 

96.  জনাফ ক্ষভাঃ াীন র্ভা র্র্নয ক্ষভইবন্টন্যান্প ইর্ির্নায ০২-১২-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

ক্ষভইবন্টন্যান্প ইর্ির্নায ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

০১-১২-২০১৯ ম িন্ত 

97.  জনাফ ক্ষভাঃ ারাউর্েন যকায র্বস্ট্ভ এনার্রস্ট্ ১১-১২-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

ক্ষপ্রাগ্রাভায ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

১০-১২-২০১৯ ম িন্ত 

98.  জনাফ ভনজুয আবভদ 

র্যর্চর্ত নম্বয -১১২৭৫  

র্র্নয কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩১-১২-২০১৯ ম িন্ত 

99.  জনাফ যর্পর্কর ইরাভ র্াফযেণ কভ িকতিা ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

100.  জনাফ এ, এভ জাাঙ্গীয ক্ষভাব িদ 

র্যর্চর্ত নম্বয-১১৫০১ 

কাযী র্চফ ০১-০৭-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

101.  জনাফ ক্ষভাঃ আবু জাপয কাযী ক্ষপ্রাগ্রাভায (াংভেক্ত) ০৩-০৯-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

102.  জনাফ আাদুিাভান র্ার কাযী ক্ষপ্রাগ্রাভায (াংভেক্ত) ০৩-০৯-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

103.  র্ভজ্ খাতুবন জান্নাত কাযী ক্ষভইনবটন্যান্প 

ইর্ির্নায 

২৮-১০-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 

104.  জনাফ ক্ষভাঃ যার্ফর্কর াান কাযী ক্ষপ্রাগ্রাভায (াংভেক্ত) ০৮-০৯-২০১৯ ক্ষথবক 

৩০-০৬-২০২০ ম িন্ত 
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র্যর্ষ্ট-০২ 

২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িকভ (KPI)  

 

ক্রর্ভক 

নম্বয 

 

র্নবদ িক 

 

রেেভাো 

(াংখ্যা/ 

তকযা) 

২০১৯-২০ 

রেেভাো অজিবনয অগ্রগর্ত ভন্তব্য 

জুরাই ২০১৯ ক্ষথবক জুন ২০২০ 

ম িন্ত 

 

   াংখ্যা তকযা 

১ 
ভর্িবা কর্তিক গৃীত র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফান 
১০০% 

গৃীত-২৪৯ 

৭৭%  ফাস্তফার্ত-

১৯১ 

২ 

ভর্িবা কর্তিক গৃীত 

ভর্ির্যলদ র্ফবাগ াংর্িষ্ট 

র্দ্ধান্ত ফাস্তফান 

১০০% 

গৃীত-৬৩ 

১০০%  ফাস্তফার্ত-

৬৩ 

৩ 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

কভ িকতিাগবণয ভাঠ ম িাবয 

অর্প র্যদ িন প্রভা 

ফাস্তফান 

(৩৬) 

১০০% 

 (প্রর্ত ভাব 

৩টি) 

২৬ ৭২%  

৪ 

ক্ষজরা প্রাক বম্মরবন 

গৃীত স্বল্পবভার্দ র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফান 

(৫৩) 

১০০% 
৪৫ ৮৫%  

৫ 
ক্ষজরা প্রাকগবণয ফার্ল িক 

র্যদ িন প্রভা অজিন 

(৯,২১৬) 

১০০% 

 (প্রর্ত ভাব 

৭৬৮টি) 

৯,২৪৪ ১০০%  

৬ 
ক্ষভাফাইর ক্ষকাট ি র্যচারনায 

ফার্ল িক প্রভা ফাস্তফান 

৩৬,০৬০ 

১০০% 

 (প্রর্তভাব 

৩,০০৫টি) 

৬৫,৯২৬ ১৮৩%  

৭ 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 

ফাস্তফাবনয ায (ভিণার/ 

র্ফবাগভবয অর্জিত নম্ববযয 

গড়) 

৯০(%) - * 

২০১৯-২০ 

অথ িফছবযয এর্এ 

চুর্ক্ত ভল্যাবন য 

কাম িক্রভ চরভান 

যববছ। 

 

 

* ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয অজিন ৮৬.৫ তাাং।  
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র্যর্ষ্ট-০৩ 

 

২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আতাধীন প্রকল্প/কভ িসূর্চ ম্পর্কিত তথ্য 

 

২০১৯-২০ অথ িফছবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অধীবন একটি কভ িসূর্চ এফাং াতটি প্রকল্প 

ফাস্তফানাধীন যববছ। ফাবজবটয অধীবন কভ িসূর্চটি র: ১. প্রার্নক  আইর্টি র্ফলক দেতা 

উন্নন এফাং প্রকল্প াতটি র: ১. Social Security Policy Support (SSPS) Program; ২. 

Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration; ৩. 

Platforms for Dialogue-Strengthening Inclusion and Participation in Decision 

Making and Accountability Mechanisms in Bangladesh ;৪. Support to the 

central Management committee’s (CMC) policy Guidance on Child Component 

of the NSSS; ৫.Technical Assistance for promoting Nutrition Sensitive Social 

Security programmes (PNSSSP); ৬.Technical Support for CRVS System 

Improvement in Bangladesh (Phase-III) এফাং ৭. ‘National Integrity Strategy 

Support Project, Phase-2. প্রকল্পগুর্রয ভর উবেে, ২০১৯-২০ অথ িফছবয ফযাে, ব্য এফাং 

ফাস্তফান অগ্রগর্ত াংবেব র্নবম্ন উবেখ কযা র: 

(ক) প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ: Capacity Development of Cabinet Division Related to 

Administration & ICT 

১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

 ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয আইর্টি ব্যফায দেতা বৃর্দ্ধ, দে 

ভানফম্পদ উন্নন, কর্ম্পউটায াভগ্রী এফাং আইর্টি মিার্ত াংবমাজবনয ভাধ্যবভ প্রর্তিার্নক 

েভতা বৃর্দ্ধ। 

২.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে:  

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ১৬ এফাং তদূবি ক্ষগ্রবডয কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয আইর্টি ব্যফায 

দেতা বৃর্দ্ধ, াইফায র্নযািা দেতা উন্নন, দে ভানফম্পদ উন্নন, কর্ম্পউটায াভগ্রী এফাং 

আইর্টি মিার্ত াংবমাজবনয ভাধ্যবভ প্রর্তিার্নক েভতা বৃর্দ্ধ। কর ক্ষগ্রবডয কভ িকতিা-

কভ িচাযীয স্ব-স্ব ক্ষেবে তথ্য  প্রভের্ক্ত দেতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ এ র্ফবাবগয কাবজয গুণগত  

র্যভাণগত েভতায উন্নর্ত।  

 ৩.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ: র্ডবম্বয ২০১৮ ইবত নববম্বয ২০২০ ম িন্ত। 
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 ৪.০. কবম্পাবনন্টভ:  

১। কর্ম্পউটায  মিাাং ক্র 

২। প্রর্েণ  

৩। ক্ষর্ভনায 

 

 ৫.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাট ফযাে: ৩৯৪.৮০ রে 

 ৫.১. ২০১৯-২০২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ফযাে: ২২৬.১৭ রে  

          ৫.২. ২০১৯-২০২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: ফযাে ২২৬.১৭ রে টাকা  ব্যা ১৬৬.৯৫ 

রে টাকা    

(রে টাকা) 

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট  র্জর্ফ প্রকল্প াায্য ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

২২৬.১৭ ২২৬.১৭ -- ১৬৬.৯৫ ১৬৬.৯৫ -- 

৬.০. উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

 ম্পদ াংগ্র: প্রবমাজে নব। 

৭.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ:  র্জর্ফ 

৮.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা: ক্ষবৌত অগ্রগর্ত: ৭৪.২১ 

তাাং এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত: ৪২.২৯ তাাং 

(খ) প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ:  Social Security Policy Support (SSPS) Programme  

 ১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

 জাতী াভার্জক র্নযািা ক্ষকৌর ফাস্তফাবন প্রবাজনী নীর্ত াতা (policy 

support) প্রদাবনয জন্য ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয উবযাবগ Social Security Policy Support 

(SSPS) Programme ীল িক প্রকল্পটি গ্রণ কযা । ভর্ির্যলদ র্চবফয ক্ষনর্তবত্ব র্যচার্রত 

াভার্জক র্নযািা ক্ষফষ্টনী াংক্রান্ত ক্ষকন্ধী ব্যফস্থানা কর্ভটি (Central Management 
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Committee-CMC)-ক্ষত ার্ফ িক বমার্গতা প্রদাননফ িক াভার্জক র্নযািা কাম িক্রভভবয দে 

 কাম িকয ফাস্তফাবনয াতা কযা এ প্রকবল্পয অন্যতভ কাজ। ইউএনর্ডর্ এফাং র্ডএপআইর্ডয 

কার্যগর্য বমার্গতা ভর্ির্যলদ র্ফবাগ  র্যকল্পনা কর্ভবনয াধাযণ অথ িনীর্ত র্ফবাগ 

ক্ষমৌথবাবফ এ প্রকল্পটি ফাস্তফান কযবছ।  এ রবেে দে জনম্পদ বতর্যয জন্য ক্ষদব  র্ফবদব 

র্ফর্বন্ন প্রর্েণ কাম িক্রভ গৃীত বচ্ছ। এ উবেবে ফাাংরাবদ ক্ষরাকপ্রান প্রর্েণ ক্ষকন্ধ  

এনআইএরর্জ এফাং অন্যান্য প্রর্েণ ক্ষকবন্ধয বঙ্গ অাংীদার্যত্ব গবড় ক্ষতারা বফ। র্ফর্বন্ন ক্ষদবয 

াভার্জক র্নযািা ব্যফস্থায উিভ চচ িা াংক্রান্ত অর্বরতা র্ফর্নভ, র্ো পয ইতোর্দ এ প্রকবল্পয 

কাম িক্রবভয অন্তভুক্তি। 

২.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে:  

২.১. ফাাংরাবদব একটি আদৄর্নক অন্তভু ির্ক্তভরক (inclusive) াভার্জক র্নযািা 

ব্যফস্থায কাঠাবভা বতর্য; 

২.২. াভার্জক র্নযািা াংক্রান্ত ক্ষফা প্রদান দ্ধর্তবত সুান দৃঢ়কযণ। 

২.৩. জীফন-চক্রর্বর্িক াভার্জক র্নযািা কাঠাবভা অনুমাী াভার্জক র্নযািা 

প্রকল্পভবয নৄনর্ফ িন্যা, একক ক্ষযর্জর্ের্বর্িক এভআইএ প্রণন, অর্ববমাগ 

র্নযন ব্যফস্থা কাম িকযকযণ, ই-ক্ষবভন্ট দ্ধর্ত ম্প্রাযণ এফাং পরাপরর্বর্িক 

আদৄর্নক র্যফীেণ  ভল্যান ব্যফস্থা প্রর্তিায জন্য এ প্রকল্প কাজ কযবছ। 

৩.০.     প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ: জুরাই ২০১৪ বত জুন ২০২৩ 

৪.০. কবম্পাবনন্টভ: 

৪.১.  Hardware and Software Development 

৪.২.  Training 

৪.৩.  Seminar/Workshop 

৫.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাট ফযাে: ৪৫৩৪.৯২ রে টাকা  

৫.১. ২০১৯-২০২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ফযাে ৩৩৫.০০ রে টাকা। 

 

৫.২. ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: 

(রে টাকা) 

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

৩৩৫.০০ ০২.০০ ৩৩৩.০০ ৩৩৪.২৯ ১.২৯ ৩৩৩.০০ 
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৬.০.  উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

         ম্পদ াংগ্র: 

ক. ল্যাট  

খ. ক্ষডস্কট (নেরবট)  

গ. ক্ষরজায র্প্রন্টায  

ঘ. স্কোনায  

ঙ. আফাফে  

৭.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ: ইউএনর্ডর্ এফাং র্ডএপআইর্ডয কার্যগর্য বমার্গতা র্যচার্রত। 

৮.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা: কভ িসূর্চয ক্ষবৌত অগ্রগর্ত ক্ষনই এফাং 

ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রা ১০০ তাাং। 

(গ) প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ: Capacity Development of the Cabinet Division and Field 

Administration 

১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ:  

ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং ভাঠপ্রাবনয কভ িকতিাবদয দেতা উন্নন এফাং অর্ধকতয 

স্বচ্ছতায বঙ্গ সুিুবাবফ যকার্য কাম িক্রভ তথা আন্তঃভিণার এফাং ভাঠপ্রাবনয কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযবত াবযন ক্ষজন্য ম্পূিণ র্জর্ফ অথ িাবন (প্রকল্প ব্য ১১৮৯.০০ রে টাকা এফাং ক্ষভাদ 

জানুার্য ২০১৮ বত জুন ২০২১ ম িন্ত) ‘Capacity Development of the Cabinet Division 

and Field Administration’ ীল িক কার্যগর্য াতা প্রকল্পটি অনুবভার্দত ।  
২.০. প্রকবল্পয উবেে:  

ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং ভাঠপ্রাবনয কভ িকতিাবদয র্ফর্বন্ন যকার্য ইসুে তথা-দার্যদ্রে 

র্ফবভাচন, াভার্জক র্নযািা, ভানফম্পদ ব্যফস্থানা, সুান, র্র্বর ার্ব ি াংস্কায, 

র্যবফগত র্যফতিন, াফর্রক প্রাইববট াট িনাযর্ ইতোর্দ এফাং ভাভর্ক র্ফলভবয প্রর্ত 

গবীয রান রাব, দেতা  েভতা বৃর্দ্ধয র্নর্ভি বফবদর্ক প্রর্েণ/র্বর্জট/াংভের্ক্ত াংক্রান্ত কাজ 

ঠিকবাবফ ম্পাদনই এ প্রকবল্পয উবেে। 

 

৩.০. প্রকবল্পয/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ:  জানুার্য ২০১৮ বত জুন ২০২১ (৪২ ভা)। 

৪.০. কবম্পাবনন্টভ: 

যাজস্ব:    ৪.১. াংর্েপ্ত ক্ষকা ি  

৪.২. ভ্রভণ ব্য 

৪.৩. াংভের্ক্ত প্রর্েণ 
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৫.০. প্রকবল্পয ক্ষভাট ফযাে:  প্রকবল্পয ক্ষভাট ফযাে ৩৪৯৯.৫৫ রে টাকা।  

৫.১. ২০১৯-২০ অথ িফছবয ফযাে র্ছর ১১৪৭.০০ রে টাকা। 
 

৫.২. ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: 

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প 

াায্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

১,১৪৭.০০ ১,১৪৭.০০ - ৭৫৮.৩৩ ৭৫৮.৩৩ - 

 

 

৬.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ:  র্জর্ফ অথ িাবন র্যচার্রত। 

         ম্পদ াংগ্র: কর্ম্পউটায-২টি, ল্যাট-২টি, পবটাকর্ ক্ষভর্ন-১টি, পোক্স ক্ষভর্ন-১টি, 

স্কোনায-১টি।             

 

৭.০. প্রকবল্পয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা:  ফাস্তফান অগ্রগর্ত ৬০ তাাং এফাং 

প্রকবল্পয ক্ষবৌত কাম িক্রভ ৬২তাাং। 

(ঘ)  প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ:  Platforms for Dialogue-‘Strengthening Inclusion and 

Participation in Decision Making and Accountability Mechanisms in 

Bangladesh’ 
১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অধীবন এফাং ইউবযাী ইউর্নবনয কার্যগর্য  আর্থ িক াতা 

elatforms for Dialogue- ‘ trengthening onclusion and earticipation in Decision 

taeing and Accountability techanisms in dangladesh’ ীল িক কার্যগর্য াতা 

প্রকল্পটি ফাস্তফার্ত বচ্ছ। প্রকল্পটিয ভর উবেবে বচ্ছ  - ফাাংরাবদব গণতার্িক অর্ধকাযবক 

র্ক্তারী এফাং  জফাফর্দর্ভরক কাম িক্রভবক উন্নত কযা। প্রকবল্পয উবেে র্নবম্নাক্ত Result Area 

-এয ভাধ্যবভ ফাস্তফার্ত বফ: 

২.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে: 

প্রকবল্পয উবেে এফাং Result Area র্নবম্ন উস্থান কযা র :  

২.১. Overall objective: To strengthen democratic ownership and 

improve accountability mechanisms in Bangladesh. 
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২.২. Specific objective:   To promote a more enabling environment for 

the effective engagement and participation of the citizens and civil 

society in decision making and oversight. 

২.৩. Result Area 1: CSO’s ability to influence government policy and 

practice raised through better accountability to and more effective 

representation of citizens’ interests. 

২.৪. Result Area 2: Accountability and responsiveness of government 

officials raised through enhanced capacity building of decision makers 

and engagement with CSO’s. 

২.৫. Result Area 3: New tools and policy platforms for more effective 

dialogue between citizens and government are developed and utilized. 

৩.০.     প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ: ০১ জুরাই ২০১৭ বত ৩০ জুন ২০২১। 

৪.০. কবম্পাবনন্টভ: 

৪.১.  Research/Study 

৪.২.  Training 

৪.৩.  Seminar/Workshop 

৪.৪. National experts 

৫.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাট ফযাে: ১১,৪৭৩.৯৯ রে টাকা;  

৫.১. ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ফযাে ৩,৯০৫.০০ রে টাকা। 

৫.২. ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: 

 )রে টাকা(  

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

৩৯০৫.০০ ১৩.০০ ৩৮৯২.০০ ৩২৯১.৫৬ ৩.৯৫ ৩২৮৭.৬১ 

৬.০.  উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

         ম্পদ াংগ্র: 

ক. আফাফে 

খ. কর্ম্পউটায যিাভ 

৭.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ:  ইউবযাী ইউর্নবনয কার্যগর্য   আর্থ িক াতা র্যচার্রত। 
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৮.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা: কভ িসূর্চয ক্ষবৌত অগ্রগর্ত ৮০ তাাং 

ম্পন্ন ববছ এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রা ৫৭ তাাং।  

(ঙ)  প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ: ‘Support to the central Management Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child Component of the NSSS’ 

১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 
 

ইউর্নবপ-এয আর্থ িক াতা ‘Support to the central Management 

Committee’s (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS’ ীল িক 

কার্যগর্য াতা প্রকল্পটি ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অধীবন ফাস্তফার্ত বচ্ছ। এ প্রকবল্প ভর্িবা কর্তিক 

২০১৫ াবর অনুবভার্দত National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh-এ 

জীফন-চক্রর্বর্িক াভার্জক র্নযািা ক্ষকৌবর র্শুবদয জন্য র্ফবলার্ত  নথক কভ িসূর্চ প্রণন 

 ফাস্তফাবনয জন্য রূবযখা প্রদান কযা ববছ। তাছাড়া, র্শুয র্ফকা  অর্ধকায র্নর্জতকযবণয 

জন্য ফহুভখী কাম িক্রভ  কভ িসূর্চয র্নবদ িনা এফাং ক্ষটকই উন্নন অবীষ্ট (Sustainable 

Development Goals)-এয কর ক্ষেবেই র্শুয স্বাথ ি াংযেবণয র্ফলটি এ প্রকবল্প গুরুত্ব 

ক্ষববছ। এ প্রকল্পটিয উবেে বচ্ছ: রান  ােে প্রভাণ দ্বাযা াম্য  র্স্থর্তীরতায আবরাবক 

জাতী  উ -জাতী ম িাব র্শুবদয অর্ধকায উরর্ব্ধকযণ এফাং নীর্তয র্যবফ ভর্দ্ধকযণ।  

২.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে: 

ক) ‘Child-focused Social Protection Policy Unit (CSPPU)’ প্রর্তিাকযবণয 

ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগ র্শু র্ফলক ফর্রি  উদ্ভাফনী নীর্ত, ক্ষকৌর এফাং 

প্রকল্প র্যচারনায জন্য যাভ ি ক্ষফা প্রদান;   

খ)  ভিণার/র্ফবাগভব এ াংক্রান্ত উিভ চচ িায যীোভরক কাম িক্রভ আনুার্তকবাবফ 

ফাড়াবনা  ভল্যান কযা; এফাং  

গ) র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ এফাং র্ো প্রর্তিাবনয বঙ্গ ভন্ব কবয রানর্বর্িক 

র্শুবকর্ন্ধক র্নযািা  এফাং এ াংর্িষ্ট নীর্ত প্রণন কযা;  

৩.০.    প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ: জানুার্য ২০১৮ বত র্ডবম্বয ২০২০ ম িন্ত । 

৪ .০.      কবম্পাবনন্টভ: 

৪.১.  Consultancy 

৪.২.  Training 

৪.৩.  Seminar/Workshop 
৪.৪. PGU Establishment 
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৫.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাট ফযাে: প্রকবল্পয প্রস্তার্ফত ক্ষভাট ব্য ৮১২.৮০ রে টাকা। 

৫.১. ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ফযাে ২৯০.০০ রে টাকা। 

৫.২. ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: 

)রে টাকা(  

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

২৯০.০০ ৭০.০০ ২২০.০০ ১২২.৩৮ ৩০.০৯ ৯২.২৯ 

৬.০.  উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

         ম্পদ াংগ্র: 

ক.কর্ম্পউটায 

এোকববার্যজ 

খ .অর্প যিাভ 

গ .পার্ন িচায  র্পক্সা ি 

ঘ .র্র্জইউ স্থানা 

 
৭.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ: র্জর্ফ এফাং ইউর্নবপ-এয আর্থ িক াতা র্যচার্রত। 

৮.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা: কভ িসূর্চয ক্ষবৌত অগ্রগর্ত ৬৫ তাাং 

এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রা ৪০ তাাং। 

(চ)  প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ: :  ‘Technical   Assistance   for   Promoting    Nutrition    

Sensitive Social   Security  Programmes’ 

১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

World Food Programme (WFP)-এয আর্থ িক াতা ‘Technical Assistance 

for Promoting Nutrition Sensitive Social Security Programmes’ ীল িক কার্যগর্য 

াতা প্রকল্পটি ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অধীবন ফাস্তফার্ত বচ্ছ। উক্ত কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রকল্পটিয 

উবেবে র: াভান্ত্রজক ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফলয়ক সকন্ত্রিয় ব্যফস্থানা কন্ত্রভটি (CMC)-সক অন্তঃভিণারয় 

ভন্বয় কাম িক্রভ ন্ত্রিারীকযবণয রবক্ষয কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রদান কযা মায পবর খাদ্য ন্ত্রনযাত্তা 

এফং পুন্ত্রষ্টয উন্নয়বনয ভাধ্যবভ দান্ত্রযদ্রয ন্ত্রনযন বফ।  

২.০. প্রকল্প/কভ িসূন্ত্রচয উবেে:  a. To contribute in effective and efficient systems for 

policy review, evidence generation  and policy  formulation related to the 

nutrition sensitive social security programmes;  
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b. To promote coordination among various government agencies and 

private sector organizations  for scaling up rice fortification; 

c. To improve effectiveness and efficiency of the selected social 

security programmes  through strengthening multi-sectoral partnerships 

and interagency coordination; 

d.  To advocate for integration of the Behavior Change Communication 

(BCC) in Social Security Programmes, as approprite; 

e. To promote common learning for relevant government stakeholders; 
 

 

৩.০.     প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ: জানুার্য ২০১৯ বত জুন ২০২১ ম িন্ত।  

 

৪.০. কবম্পাবনন্টভ 

 ৪.১.  Consultancy 

৪.২.  Training 

 ৪.৩.  Seminar/Workshop 

৪.৪. PIU Establishment (Renovation) 

৫.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাট ফযাে: প্রকবল্পয প্রস্তার্ফত ক্ষভাট ব্য ৭১২.২০ রে টাকা;  

৫.১. ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ফযাে ২৯৭.০০ রে টাকা। 

৫ .২ . ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: 

)রে টাকা(  

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

২৯৭.০০ ৮.০০ ২৮৯.০ ০ ১৩২.৩৫ - ১৩২.৩৫ 

৬.০.  উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

         ম্পদ াংগ্র: প্রবমাজে ন। 

৭.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ: World Food Programme (WFP)-এয আর্থ িক াতা 

র্যচার্রত। 

৮.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা: কভ িসূর্চয ক্ষবৌত অগ্রগর্ত ৩০.৯৫ 

তাাং এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রা ৪৪.৫৬ তাাং। 
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(ছ) প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ: Technical Support for CRVS System 

Improvement in Bangladesh (Phase-III) 

১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

 র্নউইকি র্বর্িক  প্রর্তিান Vital Strategies-এয আর্থ িক াতা ‘Technical 

Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (Phase-III)’ ীল িক 

কার্যগর্য াতা প্রকল্পটি ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয উবযাবগ এফাং (১) ভর্ির্যলদ র্ফবাগ (২) 

ক্ষযর্জোয ক্ষজনাবযবরয কাম িার, জন্  ভতুে র্নফন্ধন (৩) স্বাস্থে অর্ধদপ্তয ৪) র্যফায র্যকল্পনা 

অর্ধদপ্তয এফাং (৫) ফাাংরাবদ র্যাংখ্যান বুেবযা-এয ভাধ্যবভ ফাস্তফার্ত বচ্ছ। প্রকবল্পয প্রস্তার্ফত 

ক্ষভাট ব্য ৮৭.২৩ রে (াতার্ রে ক্ষতই াজায) টাকা; তন্বধ্য প্রকল্প াায্য ৭২.৮৩ রে 

(ফাািয রে র্তযার্ াজায) টাকা (Vital Strategies) এফাং র্জর্ফ ১৪.৪০ রে (ক্ষচৌে রে 

চর্ে াজায) টাকা এফাং ক্ষভাদ জানুার্য ২০২০ বত জুন ২০২১ ম িন্ত র্নধ িাযণ কযা ববছ। 
 

২.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে:  

 প্রকবল্পয ভর উবেে-ফাাংরাবদব CRVS ব্যফস্থাবক ক্ষটকই  প্রার্তিার্নকীকযণ কযা। 

এছাড়া সুর্নর্দ িষ্ট উবেেভ বচ্ছ: 

ক) UNE CAe-এয র্যর্জনার এোকন ক্ষিভাকি অনুমাী অভতা র্নরূন,  CRVS 

কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য আইর্ন  প্রার্তিার্নক কাঠাবভাবক র্ক্তারীকযবণয র্নর্ভি Central 

Management Committee (CMC), ফাস্তফান কর্ভটি এফাং উকর্ভটি/কভ িকতিাগণবক াতা 

কযা;  

খ) কারীগি ভবডর ফাস্তফাবনয ভাধ্যবভ ক্ষযর্জোয ক্ষজনাবযর এয দপ্তবযয জন্  ভতুে 

র্নফন্ধন কাম িক্রভবক র্ক্তারীকযণ  জতয কযা এফাং CRVS র্ফজবন প্রব উন্নন কাঠাবভা 
গঠন কযা;    

গ)   Hospital Mortality Technical Working Group-এয কাম িক্রভ এফাং CRVS 

Phase-2 এয চরভান কাম িক্রভভ অব্যাত যাখা নযর্াংদী, ভভনর্াং, যাজাী, 

নীরপাভাযী, খুরনা, ফর্যার, চট্টগ্রাভ এফাং র্বরট ক্ষজরায যকাযী  ক্ষফযকাযী াাতারভব 

আন্তজিার্তক MCCoD (Medically Certified Cause of Death) পযবভয ব্যফায উন্নীত কযা; 

এফাং   

ঘ)  উর্ের্খত ০৮টি ক্ষজরায কর উবজরা জাতী ম িাব প্রর্তর্নর্ধত্বীর Verbal 

Autopsy   ক্ষযকর্ড িাং এয জন্য CoD (Cause of Death)-এয ব্যফায উন্নীত কযা।  
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৩.০.   প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ:  

জানুার্য ২০২০ বত জুন ২০২১ ম িন্ত। 

৪.০. কবম্পাবনন্টভ: 

৪.১.  Training  
৪.২.  Honorarium 

৪.৩.  Entertainment Expenses 

৪.৪. Seminar/Conference 

৫.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাট ফযাে: প্রকবল্পয প্রস্তার্ফত ক্ষভাট ব্য ৮৭.২৩ রে টাকা;  

৫.১. ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ফযাে ৩৮.০০ রে টাকা। 

৫.২. ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: 

 

 (রে টাকা) 

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

৩৮.০০ ০৪.০০ ৩৪.০০ .৫৫ - .৫৫ 

 

৬.০.  উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

         ম্পদ াংগ্র: প্রবমাজে ন। 

৭.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ: র্নউইকি র্বর্িক  প্রর্তিান Vital Strategies-এয আর্থ িক 

াতা র্যচার্রত। 

৮.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা: ক্ষবৌত অগ্রগর্ত ০.০০ তাাং এফাং 

ফাস্তফান অগ্রগর্ত ০.৬৩ তাাং। 

(জ) প্রকল্প /কভ িসূর্চয নাভ:  ‘National Integrity Strategy Support Project, 

Phase-2’। 
১.০. াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

 JICA- এয আর্থ িক াতা ‘National Integrity Strategy Support Project, 

Phase-2’ীল িক কার্যগর্য াতা প্রকল্পটি ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অধীবন ফাস্তফার্ত বচ্ছ। 
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২.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে:  

প্রকবল্পয ভর উবেে – জনপ্রান  তায আতাধীন প্রর্তিানভব চ্ছতা  জফাফর্দর্তা 

বৃর্দ্ধকযণ। এছাড়া সুর্নর্দ িষ্ট উবেেভ বচ্ছ- 

1. Promoting Integrity Practice and application in different government 

organization. 

2. Introducing online system for NIS monitoring and evalution. 

3. Capacity building of public officials, teachers and local government 

representatives. 

৩.০.  প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাদ: জুরাই ২০১৯ বত জুন ২০২২ ম িন্ত। 

৪.০. কবম্পাবনন্টভ: 

৪.১.  Travelling 

৪.২.  Training 

৪.৩.  Consultancy 

৪.৪. Survey 
 

 ৫.০. প্রকল্প/কভ িসূর্চয ক্ষভাট ফযাে: প্রকবল্পয প্রস্তার্ফত ক্ষভাট ব্য ১৯৩০.৩৪ রে টাকা;  

৫.১. ২০১৯-২০ অথ িফছবয ক্ষভাট ফযাে ৬২৮ রে টাকা। 

৫.২. ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফযাে  ব্য: 

 )রে টাকা(  

ফযাে ব্য 

ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য ক্ষভাট র্জর্ফ প্রকল্প াায্য 

৬২৮.০০ ৬৯.০০ ৫৫৯.০০ ৫৭৮.২৫ - ৫৭৮.২৫ 

 

৬ .০.   উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

         ম্পদ াংগ্র: প্রবমাজে ন। 

৭.০. অথ িাবনয বফর্ষ্টে/উৎ: JICA-এয আর্থ িক াতা র্যচার্রত। 

৮ .০. প্রকল্প /কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা :  প্রকবল্পয ক্ষবৌত অগ্রগর্ত ৮০.৮৫ 

তাাং এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রা ৯২ তাাং।  


