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       ২০১৬ 

মুখবন্ধ 

                                       ,      ,                    

      ।                   ঠ -  ঠ    ,         ,            ২০১৫-১৬    -     

                                                                          

                                                                        । 

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

মিণালয়/র্বভাবগি কার্ িাবর্লি সমন্বয়সার্বন মর্িপর্িষদ র্বভাগ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবি। 

জািীয় ও িাষ্ট্রীয় পর্ িাবয়ি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব, যর্মন মর্িসভা গঠন, মর্িসভাি সদযগণগবণি 

মবে দার্য়ত্ব বণ্টন-পু    ন, মর্িসভা-ববঠক অনুষ্ঠান, মর্িসভা কর্মটিসমূহ গঠন/পুনগ িঠন, মর্িসভা 

ও মর্িসভা কর্মটিসমূহ কর্তিক গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি অগ্রগর্ি পর্ িাবলাচনা এবাং মিণালয়/ 

র্বভাগসমূবহি অর্ ি-বছির্ভর্িক বার্ষ িক প্রর্িববদন র্বষয়ক কার্ িাবর্ল এ র্বভাগ সম্পাদন কবি র্াবক। 

            /                               ,                , জািীয় পর্ িাবয় 

সুশাসবনি যকৌশল প্রণয়ন, জনপ্রশাসবনি সাংস্কাি ও মাবনান্নয়বনি লবক্ষে র্বর্ভন্ন প্রকল্প/কম িসূর্চ প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন এবাং িথ্য ও যর্াগাবর্াগ প্রযুর্ি ব্যবহাি সব িত্র সম্প্রসািবণি মােবম ই-গভর্ন্িান্স 

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

র্বভাগ, যজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় প্রশাসন পর্িচালনা        মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

কার্ িপর্ির্র্ভুি।  

৩।   এ প্রর্িববদবন মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্বর্ভন্ন অর্র্শাখাি গঠনকাঠাবমা, কম িপর্ির্র্ ও কম ির্বর্ন্াস 

সম্পবকি র্ািণাি      পাশাপার্শ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি উবযাগ ও আবয়াজবন ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি 

অনুর্ষ্ঠি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি ববঠক, ববঠবক  র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি, মর্িসভা কর্তিক 

অনুবমার্দি আইন ও র্বর্র্সমূহ, গুরুত্বপূণ ি কার্ িাবর্লি সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ, চলমান প্রকল্প/কম িসূর্চ এবাং 

মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি কার্ িাবর্ল সম্পবকি প্রবয়াজনীয় 

িথ্যার্দ সাংবক্ষবপ সর্ন্নববশ কিা হবয়বছ।                                     -        

                                                                     

          ।  

৪।   প্রর্িববদনটি                                     আন্তর্িক র্র্ন্বাদ ও অর্ভনন্দন 

জানাই। 
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১.০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি পর্ির্চর্ি ১ 
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 ৫.১ মর্িসভা-ববঠক ৩৪ 
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 ৫.২.৪ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি ৩৫ 
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৭.০ ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য 
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 ৭.১ জািীয় পর্ িাবয় সম্পার্দি এবাং র্বর্ভন্ন সমন্বয়র্মী কার্ িাবর্ল ৪০ 
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 পর্ির্শষ্ট-০২: ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রর্ান কম িকৃর্ি 
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৬৭ 
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১.০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি পর্ির্চর্ি 

১.১ গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মর্িসভাবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদাবনি উবেবে ১৯৭২ সাবল 

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

র্বভাগ গঠন কিা হয়। মাননীয় প্রর্ানমিীি র্নয়িণার্ীন উি মিণালয় পিবিীকাবল মর্িপর্িষদ সর্চবালয় 

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

সাবলি প্রর্ম র্দবক পুনিায় মর্িপর্িষদ সর্চবালবয়ি আওিায় র্ন্স্ত কিা হয়। ১৯৮২ সাবল সামর্িক আইন 

জার্িি পি মর্িপর্িষদ র্বভাগবক প্রর্ান সামর্িক আইন প্রশাসবকি সর্চবালবয়ি আওিায় র্ন্স্ত কিা হয়। 

১৯৮৩ সাবল মর্িপর্িষদ র্বভাগ পুনিায় িাষ্ট্রপর্িি সর্চবালবয়ি আওিায় র্ন্স্ত হয়। সাংসদীয় সিকাি 

ব্যবস্থাি সবে সাংগর্ি যিবখ ১৯৯১ সাবল একটি স্বয়াংসম্পূণ ি প্রশাসর্নক র্বভাগ র্হসাবব বিিমান মর্িপর্িষদ 

র্বভাগ গঠিি হয়।  

১.২    গণিার্িক শাসনব্যবস্থাবক প্রার্িষ্ঠার্নক রূপ যদওয়াি জর্ন্ এবাং সিকাবিি অর্ িননর্িক সাংস্কাি 

কম িসূর্চ বাস্তবায়বনি জর্ন্ র্বর্ভন্ন নীর্ি-র্নর্ িািবণ এবাং আন্তঃমিণালয় সমযগণাসমূবহি র্নষ্পর্ি ও 

মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িকাবেি সমন্বয় সার্বন মর্িপর্িষদ র্বভাগ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবি র্াবক। 

মর্িপর্িষদ র্বভাগ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ এবাং র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসবকি মােবম 

মাঠপর্ িায় পর্ িন্ত সিকাবিি কম িকাে বাস্তবায়বন র্বর্ভন্ন সমন্বয়র্মী পদবক্ষপ গ্রহণ কবি র্াবক, র্াি প্রভাব 

সিকাবিি সার্ব িক উন্নয়ন কম িকাবে প্রর্িফর্লি হয়।  

১.৩    মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্িি শপর্, মাননীয় প্রর্ানমিী ও মর্িসভাি সদযগণবৃবন্দি র্নবয়াগ, শপর্, অব্যাহর্ি, 

দপ্তি-বণ্টন ও পুনব িণ্টন এবাং মর্িসভাি সদযগণবৃবন্দি মবে মিণালয়/র্বভাগসমূবহি জািীয় সাংসদ 

সম্পর্কিি দার্য়ত্ব অপ িণ; সাংর্িষ্ট ব্যর্িবগ িবক মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মিীি পদমর্ িাদা প্রদান; মাননীয় প্রর্ান 

র্বচািপর্িি শপর্ গ্রহণ অনুষ্ঠান পর্িচালনা ইিোর্দ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রর্ান দার্য়ত্ব। মহামার্ন্ 

িাষ্ট্রপর্ি, মাননীয় প্রর্ানমিী ও মর্িগবণি পার্িবিার্ষক ও সুর্বর্ার্দ সাংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সাংবশার্ন 

সম্পর্কিি কার্ িাবর্ল; জািীয় পিাকা র্বর্র্, জািীয় সাংগীি র্বর্র্, জািীয় প্রিীক র্বর্র্, ওয়াবিন্ট অব 

র্প্রর্সবর্ন্স এবাং রুল স অব র্বজবনস প্রণয়ন, সাংবশার্ন ও প্রবয়াজবন এগুর্লি ব্যাখ্যা সাংক্রান্ত কার্ িাবর্ল; 

মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িবণ্টন; মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্ি, মাননীয় প্রর্ানমিী ও মর্িগবণি প্রবঅনাকল সাংক্রান্ত 

র্নবদ িশমালা; মর্িসভাি সদযগণগবণি যসবামূলক কার্ িার্দ; িাষ্ট্রীয় যিাশাখানাি ব্যবস্থাপনা ও িদাির্ক; 

মাননীয় প্রর্ানমিীি সবে মাঠপর্ িাবয় র্ভর্র্ও কনফাবির্ন্সাংবয় সহায়িা, জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত নীর্িমালা 

প্রণয়ন, স্বার্ীনিা পুিস্কাি প্রদান, মহান মুর্িযুবদ্ধ উবেখবর্াগ্য অবদাবনি জর্ন্ র্ববদর্শ ব্যর্ি/প্রর্িষ্ঠানবক 

সম্মাননা প্রদান, জািীয় যশাক র্দবস পালন ইিোর্দ র্বষয়সমূহ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িপর্ির্র্ি 

আওিার্ীন। মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক সমিপুস্তক, বাাংলাবদশ প্রর্িিক্ষা অোবদশ ও বাাংলাবদশ প্রর্িিক্ষা 

র্বর্র্ প্রণয়ন, র্বিিণ এবাং র্নিাপদ যহফাজি সাংক্রান্ত প্রিেয়নপত্র সাংগ্রহ ও সাংিক্ষণ কিা হয়।  

১.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাগ সিাসর্ি মাননীয় প্রর্ানমিীি িত্ত্বাবর্াবন পর্িচার্লি হয়। মর্িসভা-ববঠবকি 

সার্চর্বক সহায়িা প্রদান এ র্বভাবগি মূল দার্য়ত্ব। মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়বনি অগ্রগর্ি 

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

সুশাসন যকৌশল প্রণয়ন; প্রশাসর্নক পুনর্ব ির্ন্াস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি-এি (র্নকাি) সভা 

অনুষ্ঠান এবাং এ সভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি অগ্রগর্ি অনুসিণ; র্বভাগ, যজলা, র্সটি কবপ িাবিশন, উপবজলা, 

র্ানা, যপৌিসভা ইিোর্দি সীমানা পূনর্ন ির্ িািণ; নতুন র্বভাগ/বজলা/র্সটি কবপ িাবিশন/উপবজলা/র্ানা/ 
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যপৌিসভা গঠন/স্থাপন; যজলাসমূবহি যকাি ভবনার্দ র্নম িাবণি স্থান র্নব িাচন ইিোর্দ কার্ িাবর্ল মর্িপর্িষদ 

র্বভাবগি আওিার্ীন।  

১.৫  জনপ্রশাসবনি মাবনান্নয়ন ও সুশাসন প্রর্িষ্ঠাকবল্প মর্িপর্িষদ র্বভাগ জািীয় শুদ্ধাচাি 

যকৌশল ও সিকার্ি দপ্তবিি অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্িি বাস্তবায়ন এবাং র্বর্ভন্ন সিকার্ি দপ্তবি 

কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনাি সমন্বয় ও পর্িবীক্ষণ কবি র্াবক। এ র্বভাগ িথ্য ও যর্াগাবর্াগ প্রযুর্ি 

ব্যবহাি সব িত্র সম্প্রসািবণি মােবম ই-গভবন িন্স প্রর্িষ্ঠাি সমন্বয় ও পর্িবীক্ষবণি পাশাপার্শ যকন্দ্র ও 

মাঠপর্ িাবয় উদ্ভাবন কার্ িক্রম উৎসার্হিকিণ, পাইলটিাং, সম্প্রসািণ ও সমন্বয় এবাং সিকার্ি দপ্তবিি 

উিম চচ িাসমূহ র্চর্িিকিণ ও যসগুর্ল বাস্তবায়বনি উবযাগ গ্রহবণি দার্য়ত্ব পালন কবি।  

১.৬ গণপ্রজািিী বাাংলাবদবশি সাংর্বর্াবনি ৭৩(২) অনুবেদ এবাং Rules of Business, 

1996-এি rule 16(vi) অনুর্ায়ী প্রবিেক সার্ািণ র্নব িাচবনি পি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম 

অর্র্ববশবনি সূচনায় এবাং প্রবিেক বছি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্র্ববশবনি সূচনায় মহামার্ন্ 

িাষ্ট্রপর্ি কর্তিক প্রবদয় ভাষণ প্রণয়নপূব িক অনুবমাদবনি জর্ন্ মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন, Rules of 

Business, 1996-এি rule 25(1) অনুসিবণ মিণালয়/র্বভাগসমূবহি মার্সক কার্ িাবর্লি 

প্রর্িববদন সাংকলন/প্রণয়ন এবাং Rules of Business, 1996-এি rule 25(3) অনুসিবণ 

মিণালয়/র্বভাগসমূবহি অর্ ি-বছির্ভর্িক বার্ষ িক কার্ িাবর্লি প্রর্িববদন সাংকলন/প্রণয়নপূব িক 

মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অপিাপি গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব। 

১.৭ মর্িপর্িষদ র্বভাগ যর্বক র্বর্ভন্ন জািীয় কর্মটি, মর্িসভা-কর্মটি, সর্চব-কর্মটি, র্নব িাহী 

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

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

মর্িপর্িষদ র্বভাগ র্নম্নবর্ণ িি স্থায়ী প্রকৃর্িি মর্িসভা কর্মটিসমূহবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান কবি 

র্াবক: 

 সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি;   

 অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি; এবাং  

 জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি।  

এ কর্মটিগুর্লবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদাবনি পাশাপার্শ র্বর্ভন্ন র্বষবয় গঠিি অস্থায়ী প্রকৃর্িি 

মর্িসভা কর্মটিসমূহবকও সার্চর্বক সহায়িা প্রদান কিা হয়।  

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

সার্চর্বক সহায়িা প্রদান কবি র্াবক। এ ছাড়া, মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব সুর্পর্িয়ি 

র্সবলকশন যবাবর্ িি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। মর্িপর্িষদ র্বভাগ র্নম্নবর্ণ িি স্থায়ী প্রকৃর্িি  

সর্চব-কর্মটিসমূহবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান কবি র্াবক:  

 প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটি; 

 সামাজিক জিরাপত্তা বেষ্টিী কম মসূজি-সংজিষ্ট বকন্দ্রীয় ব্যেস্থাপিা কজমটি; 

 জসজিল বরজিস্ট্রেশি এ্যান্ড িাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (জসআরজিএ্স) সংক্রান্ত জস্ট্য়াজরং কজমটি; 

 র্ন্াশনাল মর্নঅনর্িাং কর্মটি (এনএমর্স); 

 যজলা সদবি যকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত অনাস্কবফাস ি কর্মটি;  

 নতুন উপবজলা ও র্ানা স্থাপন সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটি এবাং 

 আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক চাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটি। 
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২.০     মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সাাংগঠর্নক কাঠাবমা ও র্বর্ন্াস  

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

িত্ত্বাবর্াবন সমন্বয় ও সাংস্কাি ইউর্নঅন এবাং অর্ির্িি সর্চববি সিাসর্ি িত্ত্বাবর্াবন পর্িচার্লি আইন 

অর্র্শাখাসহ ৬টি অনুর্বভাবগি অর্ীবন ১৪টি অর্র্শাখাি আওিায় এ র্বভাবগি কার্ িাবর্ল সম্পার্দি 

হয়। মর্িপর্িষদ র্বভাবগ যমাঅন ১৪টি অর্র্শাখা, ৩৩টি শাখা এবাং দুইটি যকাষ িবয়বছ। ইবিামবে 

৩৩টি শাখাি মে যর্বক ১২টি শাখাবক সামর্য়কভাবব অর্র্শাখায় উন্নীি কবি যসখাবন উপসর্চব 

পর্ িাবয়ি কম িকিিা পদায়ন কিা হবয়বছ। অর্র্শাখাগুর্ল হবে: (১) মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

পর্িবীক্ষণ, (২) মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৩) মর্িসভা-ববঠক, (৪) যিকর্ ি,  

(৫) সিকাি গঠন ও িাষ্ট্রাচাি, (৬) সাংস্থাপন, (৭) মাঠপ্রশাসন সাংস্থাপন, (৮) মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা, 

(৯) মাঠপ্রশাসন সমন্বয়, (১০) মাঠপ্রশাসন সাংবর্াগ, (১১) যজলা ম্যার্জবের্স পর্িবীক্ষণ এবাং  

(১২) প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১। অগ িাবনাগ্রাম অনুর্ায়ী মর্িপর্িষদ র্বভাবগি পদসাংখ্যা  

২৪৫টি। ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ কম িিি কম িকিিাবদি িার্লকা পর্ির্শষ্ট-১  

এ যদখাবনা হল।  

২.২ মর্িপর্িষদ সর্চব মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রশাসর্নক প্রর্ান ও র্প্রর্ন্সপাল একাউর্ন্টাং অর্ফসাি। 

মর্িপর্িষদ সর্চববি দাপ্তর্িক কাবজ সার্ব িক সহায়িা প্রদাবনি জর্ন্ সর্চব (সমন্বয় ও সাংস্কাি) এবাং 

একজন অর্ির্িি সর্চব িবয়বছন। এ ছাড়া, ছয়জন অর্ির্িি সর্চব ছয়টি অনুর্বভাবগি দার্য়বত্ব 

র্নবয়ার্জি আবছন। সািজন যুগ্মসর্চব সািটি অর্র্শাখাি দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি আবছন।   

২.৩ সাাংগঠর্নক কাঠাবমা অনুর্ায়ী অনুর্বভাগ ও আওিার্ীন অর্র্শাখাসমূহ র্নম্নরূপ: 

অনুর্বভাগ অর্র্শাখা শাখা/বসল 

১. সমন্বয় (সমন্বয় ও সাংস্কাি 

ইউর্নঅনভুি) 

১. র্নকাি ও উন্নয়ন সমন্বয় ১. র্নকাি  
২.  উন্নয়ন সমন্বয়  

২. প্রশাসর্নক উন্নয়ন    
    

৩.  প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ 

৪.  প্রশাসর্নক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ 

২.        (সমন্বয় ও সাংস্কাি 

ইউর্নঅনভুি) 

৩.  সুশাসন ও অর্ভবর্াগ 

ব্যবস্থাপনা 
৫.  সুশাসন ও অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা  

৬. পর্িকল্পনা ও উন্নয়ন  

৪.                  

                 

৭.                         

৮.                   

 ৫. ই-       ৯.  ই-      -১  

১০.  ই-      -২  

১১.   ই        

৩.  মর্িসভা ও র্িবপাঅন ি ৬. মর্িসভা ১২.  মর্িসভা-ববঠক 
১৩.  মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ 
১৪.  মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় 

৭. র্িবপাঅন ি ও যিকর্ ি ১৫.  র্িবপাঅন ি 
১৬.  যিকর্ ি 

৪. প্রশাসন ও র্বর্র্ ৮. প্রশাসন ১৭. সাংস্থাপন 
১৮. প্রশাসন ও শৃঙ্খলা 
১৯. সার্ািণ যসবা 
২০. যগাপনীয় ও যিাশাখানা 
২১. সার্ািণ 

২২. যকন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অর্ভবর্াগ  
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৯. পর্িকল্পনা ও বাবজঅন ২৩. পর্িকল্পনা ও বাবজঅন 

২৪. র্হসাব  

১০. র্বর্র্ ও যসবা ২৫. র্বর্র্ 
২৬. সিকাি গঠন ও িাষ্ট্রাচাি  
২৭. মর্িবসবা 

১১. আইন ২৮. আইন-১ 

২৯.  ই -২ 

৫. যজলা ও মাঠপ্রশাসন  ১২. যজলা ও মাঠ প্রশাসন ৩০. মাঠপ্রশাসন সাংস্থাপন 

৩১. মাঠপ্রশাসন সমন্বয় 

৩২. মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা 

৩৩. মাঠপ্রশাসন সাংবর্াগ 

১৩. যজলা ম্যার্জবের্স ৩৪. যজলা ম্যার্জবের্স নীর্ি 

৩৫.  যজলা ম্যার্জবের্স পর্িবীক্ষণ 

৬. কর্মটি ও অর্ িননর্িক ১৪. কর্মটি ও অর্ িননর্িক ৩৬. কর্মটি র্বষয়ক  

৩৭. ক্রয় ও অর্ িননর্িক  

2.4 যুগ্মসর্চবগবণি দার্য়ত্বার্ীন সািটি অর্র্শাখা ব্যিীি অবর্শষ্ট সািটি অর্র্শাখা এবাং 

সামর্য়কভাবব অর্র্শাখায় উন্নীি ১২টি অর্র্শাখাি দার্য়বত্ব িবয়বছন একজন কবি উপসর্চব এবাং 

অর্ন্ার্ন্ শাখাি দার্য়বত্ব আবছন একজন কবি র্সর্নয়ি সহকািী সর্চব/সহকািী সর্চব। র্হসাব শাখায় 

চলর্ি দার্য়বত্ব একজন র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা িবয়বছন। ই-গভবন িন্স অর্র্শাখাি আওিায় আইর্সটি 

শাখায় র্সবেম এনার্লে, সহকািী র্সবেম এনার্লে, যমইবন্টর্ন্ান্স ইর্ির্নয়াি এবাং যপ্রাগ্রামাি 

র্নবয়ার্জি আবছন। সুশাসন ও অর্ভবর্াগ ব্যবস্থাপনা অর্র্শাখাি আওিায় প্রকল্প সহায়িা যসবল 

একজন সহকািী প্রর্ান র্নবয়ার্জি আবছন। এ ছাড়া, আইন যকাবষ একজন র্সর্নয়ি সহকািী সর্চব 

র্নবয়ার্জি আবছন।  

2.5 ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি জর্ন্ সািটি প্রর্ান কম িকৃর্ি র্নবদ িশক (KPI) 

র্নর্ িািণ কিা হয়। প্রর্ান কম িকৃর্ি র্নবদ িশকসমূবহি লক্ষেমাত্রা অজিবনি অগ্রগর্ি সাংক্রান্ত একটি 

প্রর্িববদন পর্ির্শষ্ট-২-এ যদখাবনা হল।  

2.6 ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চবি চািটি প্রকল্প/কম িসূর্চ 

বাস্তবায়নার্ীন র্ছল। এগুর্লি উবেে এবাং ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি অর্ িবিাে, ব্যয় ও বাস্তবায়ন-

অগ্রগর্ির একটি সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ পর্ির্শষ্ট-৩-এ যদখাবনা হল।  

৩.০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রর্ান কার্ িাবর্ল  

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule 

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

১।    মর্িসভা ও কর্মটিসমূহবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান।  

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

৩।    মর্িসভা ও কর্মটিসমূবহি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি পর্ িাবলাচনা।  

৪।    িাষ্ট্রপর্ি, প্রর্ানমিী ও অর্ন্ার্ন্ মিীি পার্িবিার্ষক ও র্ববশষ অর্র্কাি।  

৫।    িাষ্ট্রপর্িি দায়মুর্ি। 

৬।    িাষ্ট্রপর্িি শপর্ গ্রহণ পর্িচালনা এবাং িাষ্ট্রপর্িি পদিোগ।   
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৭।    কার্ ির্বর্র্মালা এবাং মিণালয় ও র্বভাগসমূবহি মবে কার্ িেণ্টন।  

৮।    যিাশাখানা।  

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

৯ক।   ১৫ আগে জািীয় যশাক র্দবস পালন। 

১০। প্রর্ানমিী, মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি র্নবয়াগ ও পদিোগ এবাং িাঁবদি শপর্ 

পর্িচালনা।  

১১। ভ্রমণভািা ও বদর্নকভািা ব্যিীি প্রর্ানমিী, মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগণ সম্পর্কিি 

সার্ািণ যসবা। 

১১ক।  দুনীর্ি দমন কর্মশন সাংক্রান্ত সকল র্বষয়।   

১২।   যুদ্ধ য াষণা।   

১৩।   সর্চব কর্মটি ও উপ-কর্মটিসমূবহি সার্চর্বক দার্য়ত্ব। 

১৪।    উপবজলা, যজলা ও র্বভাগসমূবহি সার্ািণ প্রশাসন।  

১৫।    পদমানক্রম।  

১৬।  যফৌজদার্ি র্বচাি পর্িবীক্ষণ।   

১৭।   আন্তজিার্িক পুিস্কাবিি জর্ন্ মবনানয়ন প্রদান। 

১৮।  প্রশাসর্নক পুনর্ব ির্ন্াস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি)-এি সভা অনুষ্ঠান।  

১৯।   মর্িপর্িষদ র্বভাবগি আর্র্ িক র্বষয়সহ প্রশাসন। 

২০। আন্তজিার্িক সাংস্হাসমূবহি সবে র্লয়াবজাঁ এবাং এ র্বভাবগ বিােকৃি  

র্বষয়সমূহ সম্পবকি অর্ন্ার্ন্ যদশ ও র্বশ্বসাংস্হাি সবে চুর্ি ও  সমব ািা সম্পর্কিি 

র্বষয়সমূহ। 

২১।    এ র্বভাবগ বিােকৃি র্বষবয় সকল আইন। 

২২।  জািীয় পুিস্কাি এবাং পুিস্কাি র্বিিণী অনুষ্ঠানসমূহ। 

২৩। প্রবিেক সার্ািণ র্নব িাচবনি পি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্র্ববশবনি সূচনায় এবাং 

প্রবিেক বছি জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্র্ববশবনি সূচনায় মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্ি কর্তিক 

প্রবদয় ভাষণ প্রণয়ন।   

২৪। মিণালয় ও র্বভাগসমূবহি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন। 

২৫। ‘জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল ২০১২’, বাস্তবায়ন।  

২৬। সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি প্রবিিন। 

২৭। আন্তঃমিণালয় সমন্বয়সার্ন।  
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৪.০    মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িবণ্টন  

সমন্বয় অনুর্বভাগ 

                  অর্র্শাখা 

১।       শাখা 

 ১.১ প্রশাসর্নক পুনর্ব ির্ন্াস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি)-এি সভা অনুষ্ঠান 

এবাং এিৎসাংক্রান্ত সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

১.২ র্নকাি-এি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বন প্রবয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ এবাং বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি 

পর্িবীক্ষণ; 

১.৩ প্রশাসর্নক পুনর্ব ির্ন্াস সাংক্রান্ত জািীয় নীর্িমালা/র্নবদ ির্শকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকিণ;  

১.৪                    ঠ                                          

   ; 

১.৫                     (      )              ; 

১.৬ যজলা সদবি যকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত অনাস্কবফাস ি কর্মটিি সভা অনুষ্ঠান এবাং 

এিৎসাংক্রান্ত    ; 

১.৭ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অর্ভবর্াগ-ব্যবস্থাপনা, জািীয় 

শুদ্ধাচাি যকৌশল, র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রভৃর্ি বাস্তবায়ন; এবাং 

১.৮ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

২।             শাখা 

 ২.১ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক গৃহীি সামার্জক র্নিাপিা যবষ্টনী কম িসূর্চ পর্িবীক্ষণ ও 

সমন্বয়; 

২.২ নাগর্িক িথ্য, র্সর্ভল যির্জবেশন          ভাইঅনাল েোটির্েকস       

                                             র্বষবয় র্বর্ভন্ন সাংস্থাি 

কার্ িক্রম       

২.৩ র্কবশািগি দার্িদ্র্ে র্ববমাচন ফাউবেশন সাংক্রান্ত কাজ; 

২.৪ সামার্জক র্নিাপিা যবষ্টনী কম িসূর্চ এবাং ইস্তামু্বল কম িপর্িকল্পনা পর্িবীক্ষণ সাংক্রান্ত 

যকন্দ্রীয় কর্মটিবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

২.৫ 

 

২.৬ 

                                -       ,        -       , 

                  ,                                

             ই                                           

২.৭ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্    । 

                            

৩।                       -১       

 ৩.১ প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটি সাংর্িষ্ট      

৩.২ সিকার্ি দপ্তি/সাংস্থাসমূবহি জনবল হ্রাস/বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত প্রস্তাব প্রশাসর্নক উন্নয়ন 

সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটিি র্বববচনাি জর্ন্ উপস্থাপন; 

৬ 



৩.৩ প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটিি সুপার্িশ/র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি 

পর্িবীক্ষণ; 

৩.৪ চাকর্ি ও র্নবয়াগর্বর্র্ এবাং জনবল সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি প্রস্তাববি 

ওপি মিামি প্রদান এবাং মর্িপর্িষদ র্বভাবগি এ সাংক্রান্ত যফাকাল পবয়বন্টি দার্য়ত্ব 

পালন; 

৩.৫ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অর্ভবর্াগ-ব্যবস্থাপনা, 

জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল, র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রভৃর্ি বাস্তবায়ন; এবাং 

৩.৬ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

৪।                       -২      

 ৪.১ সর্চব-সভা সাংর্িষ্ট      

 ৪.২ সর্চব-সভায় গৃহীি র্সদ্ধান্ত      বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ;  

 ৪.৩ সর্চব-সভা কর্তিক গঠিি র্বর্ভন্ন উপকর্মটিবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

 ৪.৪ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত নীর্িমালা ও র্নবদ িশাবর্ল প্রণয়ন; 

 ৪.৫ স্বার্ীনিা পদক সাংক্রান্ত         প্রার্র্মকভাবব র্াচাই-বাছাই; 

 ৪.৬ জািীয় পদক পর্ির্ান র্নবদ ির্শকা প্রণয়ন/সাংবশার্ন            

 ৪.৭                                                 

 ৪.৮ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অর্ভবর্াগ-ব্যবস্থাপনা, 

জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল, র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রভৃর্ি বাস্তবায়ন; এবাং 

 ৪.৯ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

              

                        অর্র্শাখা 

৫।                            শাখা 

 ৫.১ সুশাসন যজািদািকিবণি লবক্ষে সিকাি কর্তিক গৃহীি কার্ িক্রবমি বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ 

এবাং এ সাংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় সভা আবয়াজন; 

৫.২ সুশাসন যজািদািকিবণি লবক্ষে দক্ষিা উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্ িক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

এবাং এ র্বষবয় প্রর্শক্ষণ- চার্হদা পূিবণ র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনি কার্ িক্রম সমন্বয়; 

৫.৩ সিকার্ি দপ্তবি যসবাি মাবনান্নয়ন ও সুশাসন প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষে নীর্ি/কম িসূর্চ পাইলটিাং 

ও বাস্তবায়ন;  

৫.৪ সিকার্ি দপ্তবি          চাঅন িাি বাস্তবায়ন, পর্িবীক্ষণ ও উন্নয়ন; 

৫.৫ র্বর্ভন্ন স্তবিি সিকার্ি দপ্তবি                        (Grievance Redress 

৭ 



System) কার্ িক্রম পর্িবীক্ষণ ও সমন্বয়; 

৫.৬ অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত যকন্দ্রীয় পর্িবীক্ষণ কর্মটিবক সার্চর্বক 

সহায়িা প্রদান এবাং কর্মটিি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-পর্িবীক্ষণ; 

৫.৭ অর্ভবর্াগ অনুসন্ধান ও র্নষ্পর্িি কার্ িক্রম গ্রহণ;  

৫.৮ অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা র্বষবয় সভা, যসর্মনাি, কম িশালা, গববষণা, প্রর্শক্ষণ ও 

অর্ভজ্ঞিা র্বর্নময় কার্ িক্রম গ্রহণ; 

৫.৯ জনপ্রশাসন ও সাংর্িষ্ট অর্ন্ার্ন্ যক্ষবত্র বববদর্শক সাহায্য সাংক্রান্ত প্রস্তাববি ওপি 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মিামি প্রদান;  

৫.১০ সুশাসন সাংক্রান্ত যলাকাল কনসালবঅনটিভ গ্রুপ (LCG)-এি কার্ িক্রবমি সমন্বয়সার্ন;  

৫.১১ মাঠপ্রশাসবনি সবে সুশাসন সাংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকবল্পি কাবজি সমন্বয়সার্ন;  

৫.১২ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অর্ভবর্াগ-ব্যবস্থাপনা, 

জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল, র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রভৃর্ি বাস্তবায়ন;  

৫.১৩ প্রর্ানমিীি কার্ িালয়স্থ এবেস-টু ইনফিবমশন (এটুআই) যপ্রাগ্রাম ও মর্িপর্িষদ 

র্বভাবগি মবে সম্পার্দি MoU            এবাং 

৫.১৪ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

৬।                      

 ৬.১ উন্নয়ন প্রকল্প/কম িসূর্চি TPP/DPP প্রণয়ন ও সাংবশার্ন; 

৬.২ প্রকল্প/কম িসূর্চ সাংর্িষ্ট প্রর্িববদন র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগ যপ্রিণ; 

৬.৩ এনইর্স ও একবনক সভায় উপস্থার্পি প্রকল্প/কম িসূর্চি সািসাংবক্ষবপি ওপি 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মিামি/মন্তব্য যপ্রিণ; 

৬.৪ বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বিাে গ্রহণ ও ছাড়কিণ; 

৬.৫ জািীয় উন্নয়ন পর্িকল্পনাি ওপি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মিামি/প্রর্িববদন প্রণয়ন; 

৬.৬ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অর্ভবর্াগ-ব্যবস্থাপনা, 

জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল, র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রভৃর্ি বাস্তবায়ন; এবাং  

৬.৭ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

                                         

৭।                                

 ৭.১ শুদ্ধাচাি, সুশাসন ও সাংস্কাি সাংক্রান্ত প্রস্তাব, উিম চচ িা (best practices) ও 

গববষণালব্ধ জ্ঞান র্চর্িিকিণ এবাং জািীয় নীর্িবি প্রর্িফলন সাংক্রান্ত কাজ;  

৭.২ জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল বাস্তবায়বনি লবক্ষে িাষ্ট্রীয়, অিাষ্ট্রীয় প্রর্িষ্ঠান এবাং উন্নয়ন 

সহবর্াগী সাংস্থাি কার্ িক্রম সমন্বয়সার্ন;  

৭.৩ জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল বাস্তবায়বনি লবক্ষে প্রকল্প/কম িসূর্চ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

৭.৪ জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশবলি আওিায় গঠিি উপবদষ্টা পর্িষদ, পর্িষবদি র্নব িাহী কর্মটি 

৮ 



এবাং র্বর্ভন্ন উপকর্মটিি সভা সাংক্রান্ত কাজ;   

৭.৫ জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল বাস্তবায়বনি লবক্ষে যসর্মনাি, কম িশালা, জনঅব   কিণ সভা 

এবাং প্রর্শক্ষণ ও অর্ভজ্ঞিা র্বর্নময় কার্ িক্রম গ্রহণ;  

৭.৬ শুদ্ধাচাি, সুশাসন এবাং সাংস্কাি সাংক্রান্ত গববষণা কার্ িক্রম, যসর্মনাি/র্সবম্পার্জয়াম/ 

কম িশালা আবয়াজন/অাংশগ্রহণ            

৭.৭ িথ্য অর্র্কাি আইন ও স্বপ্রবণার্দি িথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত কাজ; 

৭.৮ সাকি মর্িপর্িষদ সর্চব সভা আবয়াজন, র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পর্িবীক্ষণ;  

৭.৯ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অর্ভবর্াগ-ব্যবস্থাপনা, 

জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল, র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রভৃর্ি বাস্তবায়ন; এবাং  

৭.১০ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

৮।                         

৮.১ সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত নীর্িমালা/ 

র্নবদ ির্শকা/কাঠাবমা প্রণয়ন ও হালনাগাদকিণ;   

৮.২ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি কম িসম্পাদন চুর্ি প্রণয়ন ও পর্ িাবলাচনা, বাস্তবায়ন-

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;   

৮.৩ বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি সাংক্রান্ত স অনওয়োি প্রণয়ন, হালনাগাদকিণ, আধুর্নকায়ন 

ও ব্যবস্থাপনা; 

৮.৪ সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি বাস্তবায়বনি লবক্ষে র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাগ/অাংশীজবনি সবে যসর্মনাি, কম িশালা ও মির্বর্নময়সভাি 

আবয়াজন;   

৮.৫ মর্িপর্িষদ র্বভাগ ও আওিার্ীন দপ্তবিি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা; 

৮.৬ কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত গববষণা কার্ িক্রম গ্রহণ এবাং র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালয়/ 

প্রর্িষ্ঠান কর্তিক সম্পার্দি গববষণালব্ধ প্রবন্ধ পর্ িাবলাচনা;  

৮.৭ কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি সাংক্রান্ত র্বষবয় প্রর্শক্ষণ ও অর্ভজ্ঞিা র্বর্নময় কার্ িক্রম 

গ্রহণ;  

  

৮.৮ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগসমূবহি কম িসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অর্ভবর্াগ-ব্যবস্থাপনা, 

জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল, র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রভৃর্ি বাস্তবায়ন;      

৮.৯ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 
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ই-               

৯।     ই-গভবন িন্স-১ শাখা 

৯.১ ই-গ      এবাং ই-যসবা সম্প্রসািবণি যক্ষবত্র সহায়ক পর্িববশ বির্িি লবক্ষে 

প্রবয়াজনীয় নীর্িমালা প্রণয়ন/সাংবশার্ন এবাং র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ           

       কর্তিক গৃহীি এিৎসাংক্রান্ত উবযাগসমূবহি সমন্বয়; 

৯.২                                                সিকার্ি             

                , সহায়িা প্রদান            

৯.৩                                   , ২০১৫-         গৃহীি       

                          (Action Plan)-                  

       ; 

৯.৪      ই-                                                          

                             ; 

৯.৫                                             ,        ,        , 

                           ; 

৯.৬ ই-    -           ই ,     ,   ই   ই                   ,      

            , ই-      ই                                            

৯.৭                                      ই-  ই                    

           

৯.৮   ঠ       ই-    ,                ,                  ,    -    , 

                                                           -

           

৯.৯                                                     

                  ই                                           

৯.১০                                    -       ,        -       , 

                  , র্সটিবজ                       -         ;     

৯.১১                              । 

 

১০.    ই-গভবন িন্স-২ শাখা 

১০.১                                        ই                

                                                              

                              -       ;  

১০.২                                             ,        ,        , 

                           ; 

১০.৩ ই-      -                                        

১০.৪                                       ই          -      
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১০.৫                                           

১০.৬                                  

১০.৭ Open Government Data             

১০.৮          ,                      ই-  ই                         

      

১০.৯ ই                                                        

                                         

১০.১০   ঠ       ই-    ,                ,                  ,    -    , 

                                                            

           

১০.১১                                           -                 

        -           

১০.১২                    ঠ                                      

         -                       

১০.১৩                                                   

      ই                                          

১০.১৪                                    -       ,        -

       ,                   ,                                    

   ;     

১০.১৫                              । 

১১।    ই        

১১.১ মর্িপর্িষদ র্বভাগ এবাং এি অর্র্বক্ষবত্র িথ্য ও যর্াগাবর্াগ      সম্পর্কিি র্াবিীয় 

কার্িগর্ি কাজ ির্া হার্ িওয়োি, স অনওয়োি, যনঅনওয়াকি, সাভিাি, ইন্টািবনঅন ও 

ওবয়বসাইঅন ব্যবস্থাপনা এবাং এিৎসাংক্রান্ত বাবজঅন ও পর্িকল্পনা প্রণয়ন; 

১১.২ মর্িপর্িষদ র্বভাবগ       র্ভর্র্ও কনফাবির্ন্সাং র্সবেম-সাংর্িষ্ট         কাজ 

সম্পাদন; 

১১.৩                                                        , 

                      ই       ই                 

১১.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিাগণ কর্তিক ব্যবহৃি সিকার্ি ই-যমইল একাউন্ট 

সাংক্রান্ত কাজ; 

১১.৫ মর্িপর্িষদ র্বভাবগ ইবলক্ট্রর্নক র্াক, র্র্র্জঅনাল র্সগবনচাি, ইবলক্ট্রর্নক ফাইল, 

ইবলক্ট্রর্নক যিকর্ ি র্কর্পাং      বাস্তবায়বন সমন্বয় সার্ন; 

১১.৬ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সকল প্রজ্ঞাপন, র্বর্র্, নীর্িমালা, পর্িপত্র ইিোর্দ 

র্নয়র্মিভাবব ওবয়বসাইবঅন প্রকাশ, ওবয়বসাইঅন হালনাগাদকিণ ও র্নয়র্মি র্াঅনা 

যবকআপ গ্রহণ র্নর্িিকিণ; 
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১১.৭ Information Exchange Management System (IEMS) 

স অনওয়োি ব্যবহাি কবি পার্ক্ষক যগাপনীয় প্রর্িববদন (এফর্সআি) প্রস্তুিকিবণ 

সহবর্ার্গিা প্রদান এবাং স অনওয়োি-ব্যবস্থাপনা িদাির্ক; 

১১.৮   ঠ       ই-    ,                ,                  ,         

           ই                                       -      

          

১১.৯ মর্িপর্িষদ র্বভাবগ স্থার্পি সাভিাি, ওয়াকিবেশন, যলাকাল এর্িয়া যনঅনওয়াকি 

(LAN), ওয়াইর্ এর্িয়া যনঅনওয়াকি (WAN), ওয়াই-ফাই যনঅনওয়াকি এবাং আইর্প 

যফান যনঅনওয়াকি ব্যবস্থাপনা িদাির্ক; 

১১.১০                      ই                 ,              , 

     ,       ,      ই           ,                      , 

       ,       ,  ই ,      ,       , ই     ,  ই       ,       

                ই                                            

          

১১.১১                                     ই   -              

                                   

১১.১২                                                    

১১.১৩                                                                

                  ই                             

১১.১৪                                                          

                                            

১১.১৫                                    ই                           

                                                     

১১.১৬ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 
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মর্িসভা ও র্িবপাঅন ি অনুর্বভাগ 
মর্িসভা অর্র্শাখা 

১২।  মর্িসভা-ববঠক শাখা  

১২.১ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ যর্বক মর্িসভাি র্বববচনাি জর্ন্ প্রাপ্ত সািসাংবক্ষবপি 

সাংখ্যাগি পর্ িাপ্তিা, প্রবয়াজনানুগ সম্পূণ িিা এবাং কাঠাবমাগি সঠিকিা  

র্নর্িিকিণ;  

১২.২ মর্িসভা-ববঠবকি জর্ন্ মর্িসভাি সদযগণগবণি র্নকঅন প্রস্তার্বি আবলাচেসূর্চ এবাং 

সািসাংবক্ষপসহ র্বজ্ঞর্প্ত যপ্রিণ এবাং মর্িসভা-ববঠক অনুষ্ঠাবনি জর্ন্ প্রবয়াজনীয় কাজ 

সম্পাদন; 

১২.৩ মর্িসভা-ববঠবকি আবলাচনা ও র্সদ্ধান্তসমূবহি সাংর্ক্ষপ্ত ‘যিকর্ ি অব র্র্সকাশনস’ 

র্লর্পবদ্ধকিণ ও মাননীয় প্রর্ানমিীি অনুবমাদন গ্রহণ; 

১২.৪ মর্িসভা-ববঠবকি কার্ ির্ববিণীি অনুর্লর্প মর্িসভাি সদযগণগবণি র্নকঅন যপ্রিণ ও 

র্নর্ িার্িি সমবয়ি মবে যফিৎ প্রার্প্ত র্নর্িিকিণ; 

১২.৫ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধাবন্তি উদ্ধৃর্িসমূহ সাংর্িষ্ট মিী ও সর্চব     র্নকঅন 

প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণাবর্ ি যপ্রিণ; 

১২.৬ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূহ অবগর্িি জর্ন্ মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্িি র্নকঅন যপ্রিণ; 

১২.৭ কার্ ির্ববিণী র্লর্পবদ্ধকিবণ যকান ভুল-ত্রুটিি র্বষবয় যকান মিী কর্তিক দৃর্ষ্ট আকষ িণ 

কিা হবল িৎপর্িবপ্রর্ক্ষবি, প্রবর্াজে যক্ষবত্র মাননীয় প্রর্ানমিীি অনুবমাদন গ্রহণক্রবম 

সাংর্িষ্ট দাপ্তর্িক কাগজপত্রসহ কার্ ির্ববিণী সাংবশার্ন এবাং সাংবশার্র্ি কার্ ির্ববিণী 

জার্িকিণ; 

১২.৮ মর্িগবণি র্নকঅন যপ্রর্িি কাগজপবত্রি একটি িার্লকা সাংিক্ষণ এবাং িাঁবদি দার্য়ত্ব 

অবসানকাবল িা যফিৎ গ্রহণ; 

১২.৯ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষবণি জর্ন্ মর্িসভা-

ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধাবন্তি উদ্ধৃর্িসমূহ মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ 

অর্র্শাখায় যপ্রিণ; 

১২.১০ মর্িসভা-ববঠক সাংর্িষ্ট যিকর্ িসমূহ র্র্া- র্বজ্ঞর্প্ত, সািসাংবক্ষপ ও কার্ ির্ববিণী 

স্থায়ীভাবব সাংিক্ষবণি জর্ন্ যিকর্ ি শাখায় যপ্রিণ; 

১২.১১ মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপবনি জর্ন্ প্রাপ্ত সািসাংবক্ষপ প্রবয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণাবন্ত 

উবযািা মিণালয়/র্বভাবগ যফিৎ প্রদান; 

১২.১২ মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপবনি জর্ন্ সািসাংবক্ষপ র্র্ার্র্ভাবব বির্িি র্বষবয় র্নবদ িশনা 
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জার্িকিণ; 

১২.১৩ মর্িসভা-ববঠক সাংর্িষ্ট কাজ ও নর্র্পবত্রি যগাপনীয়িা এবাং র্নিাপিা র্নর্িিকিণ; 

    

১২.১৪ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

১৩। মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ শাখা 

১৩.১ মর্িসভা-ববঠক শাখা যর্বক প্রাপ্ত মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্তসমূহ র্াবয়র্িভুি কবি  

বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষবণি জর্ন্ প্রবয়াজনীয় সাংখ্যক নর্র্ সৃজন; 

১৩.২ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি র্বষবয় সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগ 

যর্বক মার্সক ও র্ববশষ প্রর্িববদন সাংগ্রহ ও পর্ িাবলাচনা; 

১৩.৩ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন ত্বিার্ন্বি কিাি লবক্ষে সাংর্িষ্ট মিণালয় 

ও র্বভাগসমূবহি সবে যর্াগাবর্াগ িক্ষা এবাং প্রবয়াজবন িার্গদ/ পিামশ ি প্রদান; 

১৩.৪ মর্িসভা-ববঠবকি যকান র্সদ্ধাবন্তি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবয়বছ র্ক না, যস র্বষবয় র্সদ্ধান্ত 

গ্রহণ এবাং সাংর্িষ্ট মিণালয়   র্বভাগবক অবর্হিকিণ; 

১৩.৫ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন-অগ্রগর্িি বত্রমার্সক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও 

মর্িসভা-ববঠবক উপ  পন; 

১৩.৬       -  ঠ                          -                     

          সভা আবয়াজবন  মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অর্র্শাখাবক 

সহায়িা প্রদান;   

১৩.৭ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্ত-সাংর্িষ্ট নর্র্পবত্রি যগাপনীয়িা    , র্নিাপিা 

র্নর্িিকিণ        ;     

১৩.৮ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

১৪। মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা 

১৪.১ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িাবলাচনা            

জর্ন্ আন্তঃমিণালয় সভা আবয়াজন ও     সার্চর্বক সহায়িা প্রদান;

১৪.২ মর্িসভা অনুর্বভাগ/অর্র্শাখাি আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমর্ন্বি র্িবপাঅন ি প্রণয়ন; 

১৪.৩ মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্তসমূবহি বাস্তবায়ন-অগ্রগর্িি বত্রমার্সক প্রর্িববদন 

প্রণয়বন ‘মর্িসভাি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ শাখা’ যক সহায়িা     ; 

১৪.৪ মর্িসভা-ববঠবক উপস্থার্পি র্বষয় ও     র্সদ্ধান্তসমূবহি বণ িানুক্রর্মক সূর্চ 

প্রস্তুিকিণ; 

১৪.৫ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ যর্বক মর্িসভা-ববঠবকি কার্ ির্ববিণীি উদ্ধৃর্ি সাংিক্ষণ ও 

র্নিাপদ যহফাজবিি প্রিেয়ন সাংগ্রহ এবাং সাংিক্ষণ; 

১৪.৬ মর্িসভা ও র্িবপাঅন ি অনুর্বভাবগি কম িকিিা/কম িচা  গবণি কম িমূল্যায়ন ও অর্ফস
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ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিি বত্রমার্সক সভা আবয়াজন; 

১৪.৭ মর্িসভা ও র্িবপাঅন ি অনুর্বভাবগি প্রর্ি মাবস সম্পার্দি অিীব গুরুত্বপূণ ি উবেখবর্াগ্য 

কাবজি িার্লকা সাংর্িষ্ট শাখা/অর্র্শাখা যর্বক সাংগ্রহপূব িক প্রর্িববদন প্রণয়ন এবাং 

িা র্িবপাঅন ি শাখায় যপ্রিণ; 

১৪.৮ প্রর্ি অর্ ি-বছবি মাননীয় অর্ িমিী কিিক প্রদি বাবজঅন বিৃিায় অন্তভু ির্িি জর্ন্ 

মর্িসভা ও র্িবপাঅন ি অনুর্বভাগ কর্তিক সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি       সাংর্ক্ষপ্ত প্রর্িববদন 

প্রণয়নপূব িক মর্িপর্িষদ র্বভাবগি পর্িকল্পনা ও বাবজঅন শাখায় যপ্রিণ;

১৪.৯ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রর্ি অর্ ি-বছবিি          সাংক্রান্ত বার্ষ িক প্রর্িববদন 

প্রণয়বনি জর্ন্ মর্িসভা ও র্িবপাঅন ি অনুর্বভাবগি িথ্যার্দ সাংর্িষ্ট শাখা/অর্র্শাখা 

যর্বক সাংগ্রহপূব িক প্রর্িববদন প্রণয়ন এবাং িা র্িবপাঅন ি শাখায় যপ্রিণ;

১৪.১০ বছবিি শুরুবি জািীয় সাংসবদ মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্ি কর্তিক প্রবদয় ভাষবণ অন্তভু ির্িি 

জর্ন্ মর্িসভা ও র্িবপাঅন ি অনুর্বভাবগি িথ্যার্দ সকল শাখা/অর্র্শাখা যর্বক সাংগ্রহ 

কবি অনুর্বভাগর্ভর্িক প্রর্িববদন প্রণয়নপূব িক িা র্িবপাঅন ি শাখায় যপ্রিণ;  

১৪.১১ মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্ত সাংর্িষ্ট সকল নর্র্পবত্রি যগাপনীয়িা ও র্নিাপিা 

র্নর্িিকিণ;    

১৪.১২ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ।  

র্িবপাঅন ি                 

১৫। র্িবপাঅন ি শাখা 

 

 ১৫.১ সাংসদ সদযগণবদি প্রবিেক সার্ািণ র্নব িাচবনি   প্রর্ম অর্র্ববশবনি সূচনায় এবাং

প্রবিেক বছি প্রর্ম অর্র্ববশবনি সূচনায় িাষ্ট্রপর্ি কর্তিক সাংসবদ প্রবদয় ভাষবণি

খসড়া প্রণয়ন, মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন ও চূড়ান্তকিণ এবাং বাাংলা ও ইাংবির্জ 

ভাষায় মুদ্র্ণ এবাং র্বিিণ;

১৫.২ মিণালয় র্বভাগসমূবহি মার্সক      প্রর্িববদন সাংগ্রহ সাংকলন ও মর্িসভাবক

অবর্হিকিণ  

১৫.৩ মিণালয়/র্বভাগসমূবহি অর্ ি বছির্ভর্িক কাবজি প্রর্িববদন সাংগ্রহ, সাংকলন, 

মর্িসভাি আবলাচনাি জর্ন্ মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন ও চূড়ান্তকিণ প্রকাশনা

র্বিিণ এবাং মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ওবয়বসাইবঅন প্রকাশ;

১৫.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মার্সক কাবজি প্রর্িববদন প্রণয়ন এবাং মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

ওবয়বসাইবঅন প্রকাশ;

১৫.৫ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও র্বিিণ এবাং

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ওবয়বসাইবঅন প্রকাশ; 

১৫.৬ মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কাজ/অর্জিি সাফবল্যি প্রর্িববদন 

চার্হদা যমািাববক র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগ যপ্রিণ; এবাং 

১৫.৭ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 
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১৬।  যিকর্ ি শাখা  

১৬.১ মর্িসভা ববঠবকি র্বজ্ঞর্প্ত, সািসাংবক্ষপ ও কার্ ির্ববিণীি সূর্চপত্র বির্ি কবি বই 

আকাবি বাঁর্াইপূব িক সাংিক্ষণ;

১৬.২ সাংবাদপত্র/সামর্য়কীবি প্রকার্শি সাংবাদ ও িথ্য অর্র্দপ্তি যর্বক প্রাপ্ত যপপাি র্ির্পাং 

সাংিক্ষণ, পিীক্ষণ এবাং প্রবর্াজে যক্ষবত্র র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ সাংর্িষ্ট 

দপ্তি/কর্তিপবক্ষি র্নকঅন যপ্রিণ; 

১৬.৩ সমিপুস্তক সাংিক্ষণ ও র্বিিণ এবাং অর্ভিক্ষকগবণি র্নকঅন যর্বক র্নিাপদ 

যহফাজবিি প্রিেয়নপত্র সাংগ্রহ ও সাংিক্ষণ; 
 

১৬.৪ জািীয় আিকাইভবস সাংিক্ষণবর্াগ্য দর্ললপত্র আিকাইভস ও গ্রন্থাগাি অর্র্দপ্তি-এি 

র্নকঅন হস্তান্তি; এবাং 

১৬.৫ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ।

প্রশাসন ও র্বর্র্ অনুর্বভাগ 

প্রশাসন অর্র্শাখা 

১৭।  সাং          

১৭.১ টিওএেই, কম িবণ্টন, নতুন পদ সৃজন ও নবর্নবয়াগ সাংক্রান্ত কাজ; 

১৭.২ কম িকিিা ও কম িচার্িগবণি বদর্ল, পবদান্নর্ি, চাকর্ি স্থায়ীকিণ ও যজেষ্ঠিা র্নর্ িািণ;  

১৭.৩ কম িকিিা ও কম িচা  গবণি ব্যর্িগি নর্র্, সার্ভ িস বুক, ছুটি যির্জোি, 

প্রর্িস্বাক্ষিকৃি বার্ষ িক যগাপনীয় অনুববদন ফিম সাংিক্ষণ ও হালনাগাদকিণ;  

১৭.৪ কম িকিিা ও কম িচার্িগবণি বার্ষ িক যবিন বৃর্দ্ধ, দক্ষিাসীমা অর্িক্রবমি অনুমর্ি, 

অনাইম যস্কল, র্সবলকশন যগ্রর্, অর্গ্রম বর্র্ িি যবিন, সম্মানীভািা, দার্য়ত্বভািা, র্ববশষ 

ভািা ও অবসিভািা প্রদান; 

১৭.৫ র্চর্কৎসা-সুর্বর্া ব্যর্িি কম িকিিা ও কম িচািী-কল্যাণ সম্পর্কিি অর্ন্ার্ন্ র্বষয়; 

১৭.৬ কম িকিিা ও কম িচা  গবণি       অর্গ্রম মঞ্জুর্ি; 

১৭.৭ কম িকিিা ও কম িচা  গবণি পাসবপাঅন ি ও র্ববদশভ্রমণ সাংক্রান্ত কাজ;  

১৭.৮ কম িকিিা ও কম িচার্িগণবক র্ববশষ/অর্ির্িি/     দার্য়ত্ব প্রদান সাংক্রান্ত কাজ; 

১৭.৯ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি চার্হদা অনুর্ায়ী মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিাগবণি 

নাবমি িার্লকা যপ্রিণ; 

১৭.১০ মর্িপর্িষদ র্বভাগ এবাং এি আওিার্ীন প্রর্িষ্ঠাবনি জনবল র্বষয়ক বত্রমার্সক 

প্রর্িববদন জনপ্রশাসন মিণালয় এবাং পর্িসাংখ্যান বুেবিাবি যপ্রিণ;

১৭.১১                                          -                  
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১৭.১২ এ র্বভাবগ সাংযুি কম িকিিাগবণি যর্াগদান ও অব্যাহর্ি সাংক্রান্ত কাজ; 

১৭.১৩                  -                  ;  

১৭.১৪        /                               ; এবাং 

১৭.১৫ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ।  

১৮। প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা  

১৮.১ কম িকিিা ও কম িচার্িগবণি র্বভাগীয় মামলা সাংক্রান্ত কাজ; 

১৮.২ স্বার্ীনিা          র্ন্ স্বণ িপদক ও যির্িকা প্রস্তুি এবাং এ  সাংক্রান্ত কাজ; 

১৮.৩ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্নিাপিা সাংক্রান্ত    ; 

১৮.৪ জরুর্ি প্রবয়াজবন র্নয়িণকক্ষ স্থাপন   ব্যবস্থাপনা; 

১৮.৫ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি           কম িচা  গবণি বাসা বিাে; 

১৮.৬ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিা   কম িচার্িগবণি র্চর্কৎসা সাংক্রান্ত               

আববদন প্রর্ক্রয়াকিণ; 

১৮.৭ র্বলুপ্ত র্বভাগীয় উন্নয়ন যবার্ িসমূবহি অর্র্অন আপর্ি র্নষ্পর্ি; 

১৮.৮ বাাংলাবদশস্থ র্ববদ   দূিাবাস/হাইকর্মশন ও আন্তজিার্িক সাংস্থাসমূবহি অনুষ্ঠাবন 

আমর্িি কম িকিিাবক যর্াগদাবনি অনুমর্ি প্রদান; 

১৮.৯ আন্তজিার্িক পুিস্কাি সাংক্রান্ত    ; 

১৮.১০ প্রশাসন ও র্বর্র্ অনুর্বভাবগি                                    

১৮.১১ প্রশাসন ও র্বর্র্ অনুর্বভাবগি বত্রমার্সক সমন্বয়সভা;     

১৮.১২ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

১৯।   সার্ািণ যসবা শাখা 

১৯.১ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি জর্ন্ মবনাহািী দ্র্ব্যার্দ ক্রয়   এ সাংক্রান্ত       সাংিক্ষণ;  

১৯.২ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি আসবাবপত্র, র্ফ চাি, র্ফটিাংস ও র্িপার্ি সিবিাহ, সাংিক্ষণ 

ও র্নবন্ধন;  

১৯.৩             ; 

১৯.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্ানবাহন ব্যবহাি সাংক্রান্ত     (সাব িক্ষর্ণক, সিকা     

ব্যর্িগি); 

১৯.৫ মর্িপর্িষদ-   িক্ষণাববক্ষণ, সর্িিকিণ, বিজসপত্র সিবিাহ; 

১৯.৬            ই              ; 
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১৯.৭ যসর্মনাি, সবম্মলন ও উৎসব আবয়া     আপ্যায়ন সাংক্রান্ত    ; 

১৯.৮ দপ্তির্বহীন মিীি দপ্তবিি ব্যবস্থাকিণ ও               সাংক্রান্ত           ; 

১৯.৯ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি যঅনর্লবফান,        , ইন্টািকম,        ,            , 

ইন্টািবনঅন ও ফোে এবাং কম িকিিা   ি আবার্সক যঅনর্লবফান   ই              

স্থাপন ও র্বল পর্িবশার্;  

১৯.১০ প্রবঅনাকল সাংক্রান্ত    ;  

১৯.১১ গ্রন্থাগাি-ব্যবস্থাপনা; 

১৯.১২  ই,        ,         ই                                  ; 

১৯.১৩                                                    

১৯.১৪ মুদ্র্ণ ও প্রকাশনা সাংক্রান্ত কাজ;     

১৯.১৫ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

২০।   যগাপনীয় ও যিা  খানা শাখা 

২০.১ Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974 

       ;  

২০.২ িাষ্ট্রীয় যিা  খানায় জমাকৃি র্বর্ভন্ন উপহাি-সামগ্রী সাংিক্ষণ, মূল্যায়ন, যে   

র্বর্ন্াসকিণ, র্নলাবম র্বক্রয় ও র্হসাব সাংিক্ষণ; 

২০.৩ উপহাি প্রাপকগণ কর্তিক উপহাি-সামগ্রী সাংিক্ষবণি প্রস্তাব র্নষ্পর্িকিণ;  

২০.৪ যিা  খানা মূল্যায়ন কর্মটিবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

২০.৫                          ;     

২০.৬ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

২১।   সার্ািণ শাখা 

২১.১           মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সমন্বয়সভা সাংক্রান্ত কাজ; 

২১.২ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ/অর্র্দপ্তি/      কম িকিিা/কম িচার্িগবণি আববদন র্কাংবা 

িাবদি র্বরুবদ্ধ উত্থার্পি অর্ভবর্াগ সাংক্রান্ত কাজ;  

২১.৩ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্বর্র্/নীর্িমালা/গুরুত্বপূণ ি প্রজ্ঞাপন/সা ি্লািসমূবহি       

প্রকাশনা; 

২১.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিা/কম িচার্িগণবক যদবশ ও র্ববদবশ র্বর্ভন্ন ওয়াকিশপ, 

সভা, যসর্মনাি ও প্রর্শক্ষবণ মবনানয়ন প্রদান; 

২১.৫ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক আবয়ার্জি সভা/কম িশালা/বসর্মনাি এবাং 

গঠিি/প্রস্তার্বি অনাস্কবফাস ি, কর্মটি বা যবার্ িসমূবহ এ র্বভাবগি প্রর্ির্নর্র্  

মবনানয়ন; 
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২১.৬ মিণালয়/র্বভাবগি চার্হদা অনুর্ায়ী র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠাবনি জর্ন্ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

কম িকিিা/কম িচািী মবনানয়ন;  

২১.৭ বার্ণর্জেক গুরুত্বপূণ ি ব্যর্ি (র্সআইর্প) র্নব িাচন; 

২১.৮ 'িথ্য অর্র্কাি আইন, ২০০৯' অনুর্ায়ী এ র্বভাবগি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিাি 

এিদ র্বষয়ক দার্য়ত্ব পালন; 

২১.৯ জািীয় র্দবস উদ র্াপন/পালন সাংক্রান্ত কাজ; 

২১.১০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিাগবণি জর্ন্ দশ িনার্ী পাশবই সিবিাহ; 

২১.১১ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অবর্ণ্টি কাজ; এবাং 

২১.১২ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

২২।   যকন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অর্ভবর্াগ শাখা 

 ২২.১ বাাংলাবদশ সর্চবালবয় অবর্স্থি র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্ব      পত্রার্দ যকন্দ্রীয়ভাবব 

গ্রহণপূব িক সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্ব      স্তান্তি; 

২২.২ মিী/সর্চব বিাবি দার্খলকৃি অর্ভবর্াগ গ্রহণ এবাং                        

      দপ্তবি যপ্রিণ; 

২২.৩ অর্ভবর্াবগি র্বষবয় সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক গৃহীি ব্যবস্থা স     িথ্য 

সাংগ্রহপূব িক পিবিী কার্ িক্রম গ্রহণ;     

২২.৪ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

 

                        

 

২৩।                        

 

২৩.১ বাবজঅন-সাংর্িষ্ট স্বল্প, মে ও দী িবময়ার্দ নীর্ি এবাং পর্িকল্পনা/কম িপর্িকল্পনা 

প্রণয়ন ও হালনাগাদকিণ; 

২৩.২ মেবময়ার্দ বাবজঅন কাঠাবমা প্রণয়ন ও হালনাগাদকিণ; 

২৩.৩ িাজস্ব আবয়ি লক্ষেমাত্রা   ব্যয়সীমা র্নর্ িািণ; 

২৩.৪ িাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যবয়ি প্রাক্কলন ও প্রবক্ষপণ প্রস্তুি;  

২৩.৫ সাংবশার্র্ি বাবজঅন প্রণয়ন; 
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২৩.৬ িাজস্ব বাবজঅন যর্বক অর্ িায়নকৃি উন্নয়ন কম িসূর্চি প্রস্তাব প্রণয়ন/ পর্ িাবলাচনা ও 

অনুবমাদবনি জর্ন্ বাবজঅন ব্যবস্থাপনা কর্মটিি সভায় উপস্থাপন; 

২৩.৭ আগাম সাংগ্রহ পর্িকল্পনা (advance procurement plan ও বাবজঅন বাস্তবায়ন 

পর্িকল্পনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন;  

২৩.৮ িাজস্ব আহিণ ও অর্ িছাড় এবাং বাবজবঅন বিােকৃি সম্পবদি ব্যবহাি সম্পর্কিি 

িথ্যার্দ সাংগ্রহ   র্ববিষণ এবাং এ-      প্রর্িববদন প্রণয়ন; 

২৩.৯ সাংর্িষ্ট অনুর্বভাগ/ অর্র্শাখাি সবে সমন্ববয়ি মােবম মার্সক র্ভর্িবি বাবজবঅন 

র্নর্ িার্িি লক্ষেমাত্রাি র্বপিীবি িাজস্ব আহিবণি অগ্রগর্ি এবাং এ র্বভাবগি সকল 

কার্ িক্রম/ প্রকল্প/ কম িসূর্চি          -      বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি পর্ িাবলাচনা; 

২৩.১০ প্রর্ান কম িকৃর্ি   ফলাফল র্নবদ িশক লক্ষেমাত্রাি র্বপিীবি প্রকৃি অজিন এবাং 

বাবজঅন বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ; 

২৩.১১ বাবজঅন বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত বত্রমার্সক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও অর্ ি র্বভাবগ যপ্রিণ; 

২৩.১২ পুনঃউপবর্াজন এবাং মর্িপর্িষদ র্বভাগবক প্রদি অর্ন্ার্ন্ আর্র্ িক ক্ষমিাি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি র্নর্িিকিণ; 

২৩.১৩ অর্ির্িি বিাবেি প্রস্তাব পিীক্ষা-র্নিীক্ষাপূব িক অর্ ি র্বভাবগ যপ্রিণ; 

২৩.১৪ অর্ ি বিাে ও ব্যবহাি সাংক্রান্ত িথ্য মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ওবয়বসাইবঅন 

র্নয়র্মিভাবব প্রকাশ; 

২৩.১৫ র্বভাগীয় র্হসাববি departmental accounts সবে প্রর্ান র্হসাবিক্ষণ 

কম িকিিাি কার্ িালবয়ি র্হসাববি     সার্ন; 

২৩.১৬ বার্ষ িক উপবর্াজন র্হসাব র্নিীক্ষা   প্রিেয়ন; 

২৩.১৭ সিকার্ি র্হসাব সম্পর্কিি             কর্মটি   অর্ন্ার্ন্ সাংসদীয় স্থায়ী 

কর্মটিি জর্ন্ বাবজঅন ও আর্র্ িক র্বষবয় প্রর্িববদন প্রস্তুিকিণ; 

২৩.১৮ র্নিীক্ষা-প্রর্িববদন পর্ িাবলাচনা, র্নিীক্ষা-আপর্িসমূহ র্নষ্পর্িি লবক্ষে র্র্ার্র্ 

ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং প্রবর্াজে যক্ষবত্র দায়ী ব্যর্িবদি র্বরুবদ্ধ প্রশাসর্নক ও শৃঙ্খলামূলক 

ব্যবস্থা গ্র     র্বষবয় সমন্বয়সার্ন; 

২৩.১৯ বাবজঅন-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন র্বষবয় অর্ ি র্বভাগ, পর্িকল্পনা কর্মশন, 

অর্ িননর্িক সম্পকি র্বভাগ এবাং বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি সবে 

সমন্বয়    ; 

২৩.২০ বাবজঅন ব্যবস্থাপনা কর্মটি   বাবজঅন ওয়ার্কিাং গ্রু    সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

২৩.২১ বাবজঅন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্িবীক্ষণ এবাং প্রর্ান কম িকৃর্ি   ফলাফল র্নবদ িশক 

িথ্য-উপাি সাংগ্রহ, সাংিক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপনাি লবক্ষে Management 

Information System (MIS) স্থাপন        ব্যবস্থাপনা; 
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২৩.২২ বাবজঅন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্িবীক্ষণসহ আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিি সকল 

র্বষবয় সমন্বয়সার্ন;     

২৩.২৩ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

২৪।  র্হসাব শাখা 

২৪.১ কম িকিিা ও কম িচা  গবণি মার্সক যবিন, ববকয়া যবিন,        ভািা         

অর্গ্রম সাংক্রান্ত র্বল বির্ি কবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রর্ান র্হসাবিক্ষণ কম িকিিাি 

কার্ িালবয় যপ্রিণ;  

২৪.২ আনুষর্েক ব্যয় সাংক্রান্ত র্বল         প্রর্ান র্হসাবিক্ষণ কম িকিিাি কার্ িালবয় 

যপ্রিণ;  

২৪.৩ র্াবিীয় র্ববলি অনাকা       ,       এবাং এ-সাংক্রান্ত সকল ব্যবয়ি র্হসাব ও 

যিকর্ ি সাংিক্ষণ; 

২৪.৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মার্সক ব্যবয়ি র্হসাব-র্ববিণী         প্রর্ান র্হসাবিক্ষণ 

কম িকিিাি কার্ িালবয়ি র্হসাববি     সের্িসার্ন (reconciliation); 

২৪.৫ কোশবই র্লখন     কোশ সাংক্রান্ত র্াবিীয় প্রমাণপত্র           সাংিক্ষণ; 

২৪.৬ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি এবাং অবলুপ্ত দুনীর্ি দমন বুেবিাি আয়ন-ব্যয়ন কম িকিিাি 

দার্য়ত্বপালনসহ র্াবিীয় প্রশাসর্নক কার্ ি সম্পাদন; 

২৪.৭ মর্িপর্িষদ র্বভাগ                            প্র িকৃি বাবজঅন পিীক্ষণ; 

২৪.৮ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি বাবজঅন ও ব্যবয়ি র্হসাব সাংক্রান্ত অর্র্অন আপর্ি র্নষ্পর্ি; 

২৪.৯ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিা     দাপ্তর্িক ও আবার্সক যঅনর্লবফান র্বল 

       ; 

২৪.১০ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্বর্বর্ অর্র্অন আপর্ি র্নষ্পর্ি; 

২৪.১১ কম িকিিা/কম িচার্ি     যবিন র্নর্ িািণ (fixation); 

২৪.১২ র্বর্ভন্ন অর্ িননর্িক যকাবর্ি র্বপিীবি খিবচি র্হসাব বাবজঅন বইবি র্লর্পবদ্ধকিণ ও 

সাংিক্ষণ; 

২৪.১৩                              -কম িচার্িগবণি                  

               -কম িচার্িগবণি      -                      ; 

২৪.১৪ র্বর্ভন্ন প্রকাি যির্জোি সাংিক্ষণ (র্বর্বর্ পা   যপবমন্ট যির্জোি, র্াবিীয় প্রার্প্ত ও 

পর্িবশার্ যির্জোি);       

২৪.১৫ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 
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র্বর্র্ ও যসবা অর্র্শাখা 

২৫।  র্বর্র্ শাখা  

২৫.১             ই /    /               ,        ,          ,           

       : 

 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) The President’s Pension Ordinance, 1979; 

 (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;  

 (iii) Instructions regarding Protocol of the President, Prime 

Minister, Ministers, Ministers of State and Deputy 

Ministers; 

 (iv) Official Dress Code/National Dress. 

 4.   Warrant of Precedence, 1986;     

২৫.২ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

 

২৬।  সিকাি গঠন ও িাষ্ট্রাচাি শাখা 

 

২৬.১                                           ; 

২৬.২               ,    ,            -              ,    ,     
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   /      ,     ,                            -               ; 

২৬.৩    /      /  -                  ; 

২৬.৪                                                                

                                     ,                        

    ; 

২৬.৫                           /                              

                          /                          

   /                     /                              ; 

২৬.৬                                 ; 

২৬.৭                                                  ,    ,          

                                                      ;  

২৬.৮       -  ঠ              /                                ; 

২৬.৯    /  ঠ               -কক্ষ     ;      

২৬.১০ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

২৭।  মর্িবসবা শাখা 

২৭.১ পার্িবিার্ষক ও প্রার্র্কাি আইন অনুর্ায়ী মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি যবিন, 

বার্ড়ভাড়া ভািা, ব্যয় র্নয়ামক ভািা, র্নব িাচনী এলাকা ভািা ও র্নব িাচনী এলাকাি 

অর্ফস পর্িচালনা ভািা, ভ্রমণব্যয়, র্চর্কৎসাব্যয়, যপৌিকি, ওয়াসা, র্বদুেৎ, গ্যাস ও 

জ্বালার্ন, যপবরাল ও লুর্িকোন্ট, আবার্সক ভবন িক্ষণাববক্ষণ, প্রহিী-কক্ষ র্নম িাণ, 

আসবাবপত্র সিবিাহ, যস্বোর্ীন মঞ্জুর্ি ইিোর্দ খাবিি জর্ন্ বাবজঅন প্রণয়ন; 

২৭.২ মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি ভ্রমণব্যয় খাবি বিােকৃি অর্ ি র্বর্ভন্ন মিণালবয়ি 

মবে র্বভাজন ও               অর্ির্িি বিাে প্রদান; 

২৭.৩ মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি র্চর্কৎসা র্বল পিীক্ষা-র্নিীক্ষাপূব িক সাংর্িষ্ট বাবজঅন 

যর্বক মঞ্জুর্ি প্রদান; 

২৭.৪ যস্বোর্ীন মঞ্জুর্ি সাংক্রান্ত কাজ; 

২৭.৫ মর্িসভা-ববঠক, প্রশাসর্নক সাংস্কাি সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি)   

                             আপ্যায়ন সাংক্রান্ত বাবজঅন প্রণয়ন ও ব্যয় 

র্নব িাহ; 

২৭.৬ পার্িবিার্ষক ও প্রার্র্কাি আইন অনুর্ায়ী মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি সিকার্ি 

বাসস্থাবন আসবাবপত্র ও অর্ন্ার্ন্ সাজ-সিিাম সিবিাহ, যবসিকার্ি বাসস্থান 

িক্ষণাববক্ষণ ও যবসিকার্ি বাসস্থাবন অস্থায়ী প্রহিী কক্ষ র্নম িাবণি বাবজঅন-বিাে প্রদান; 

২৭.৭ মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি যদবশি অভেন্তবি এবাং র্ববদশভ্রমণ সাংক্রান্ত       
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     ; 

২৭.৮ দপ্তির্বহীন মর্িগবণি কম িকিিা ও কম িচািী র্নবয়াগ এবাং িাঁবদি যবিন ও 

আনুষর্েক ভািার্দি বাবজঅন প্রস্তুি   ; 

২৭.৯ র্বমানবন্দবিি র্ভর্ভআইর্প ও র্ভআইর্প লাউি ব্যবহাি সাংক্রান্ত কাজ; 

২৭.১০ পার্িবিার্ষক ও প্রার্র্কাি আইন অনুর্ায়ী অর্ ি-বছি যশবষ মিী, প্রর্িমিী ও  

উপ-মর্িগবণি র্বর্ভন্ন খাবি বিােকৃি অবর্ িি ব্যর্য়ি ও অব্যর্য়ি র্হসাববি 

প্রর্িববদন                                  সাংগ্রহ ও পর্ িাবলাচনা;     

২৭.১১  র্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

 

আইন অর্র্শাখা 

২৮। আই -১      

২৮.১ মর্িপর্িষদ র্বভাগ/মর্িপর্িষদ সর্চববক সম্পৃি কবি দাবয়িকৃি মামলা ও র্িঅন 

র্পটিশন র্বষবয় সিকার্ি যকৌৌঁসুর্লি সবে যর্াগাবর্াগক্রবম র্াবিীয় কার্ িক্রম গ্রহণ; 

২৮.২

  

        রাইবুেনাল ও              রাইবুেনাবল দাবয়িকৃি মামলাসমূবহি 

জবাব বি                   র্লি                  প্রবয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ; 

    

২৮.৩ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

২৯। আইন-২      

২৯.১            /                       ই /    /                

    ;  

২৯.২                    ;     

২৯.৩ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

         ঠ              

যজলা ও মাঠপ্রশাসন অর্র্শাখা 

৩০।  মাঠপ্রশাসন সাংস্থাপন শাখা  

 ৩০.১ যজলা প্রশাসক/উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাবিি র্ফঅনর্লে প্রস্তুিকিণ এবাং এিৎসাংক্রান্ত 

নীর্িমালা প্রণয়ন/সাংবশার্ন; 

৩০.২ র্বভাগীয় কর্মশনাি/বজলা প্রশাস /উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি-এি কার্ িালবয়ি 

সাাংগঠর্নক কাঠাবমা সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 

৩০.৩ র্বভাগ, যজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় সার্ািণ প্রশাসবন র্নবয়ার্জি কম িকিিাগবণি 

প্রর্শক্ষবণ যর্াগদাবনি অনুমর্ি প্রদান; 
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৩০.৪ র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসকগবণি ছুটি মঞ্জুি ও কম িস্থল িোবগি অনুমর্ি 

প্রদান; 

৩০.৫ র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসকগবণি ভ্রমণ র্ববিণী পিীক্ষা ও অনুবিী 

কার্ িক্রম গ্রহণ;  

৩০.৬ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিাগণ কর্তিক যজলা ও উপবজলাি অর্ফসসমূহ পর্িদশ িন 

এবাং পর্িদশ িন প্রর্িববদবনি র্ভর্িবি ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৩০.৭ র্বর্ভন্ন যদবশি িাষ্ট্রদূি ও দূিাবাবসি কম িকিিা এবাং র্ববদর্শ সাংস্থাি কম িকিিাগবণি 

র্বর্ভন্ন যজলা সফিকাবল িাঁবদিবক উপযুি যসৌজর্ন্ প্রদশ িন, প্রবয়াজনীয় সহবর্ার্গিা 

প্রদান ও র্নিাপিা র্বর্াবনি ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ সাংর্িষ্ট যজলা প্রশাসকবক র্নবদ িশনা 

প্রদান; 

৩০.৮ যজলা প্রশাসকগবণি চার্হদা অনুর্ায়ী বাাংলাবদশ র্সর্কউর্িটি র্প্রর্ন্টাং যপ্রস যর্বক 

েোম্প যভ িস যির্জোি যদবশি সকল যজলা প্রশাসবকি কার্ িালবয় সিবিাবহ 

সমন্বয় সার্ন; 

৩০.৯ র্নব িাচন কর্মশন বাাংলাবদশ-এি অনুবিাবর্ র্নব িাচন পর্িচালনা সাংক্রান্ত প্রবয়াজনীয় 

র্নবদ িশনা জার্িকিণ ও আনুষর্েক কাজ; 

৩০.১০ জর্মি হস্তান্তি দর্লবলি েোম্প শুল্ক ফাঁর্ক যদওয়া সাংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্ িাবলাচনা 

ও পর্িবীক্ষণ; এবাং 

৩০.১১ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

৩১।  মাঠপ্রশাসন সমন্বয় শাখা   

৩১.১ মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি সবে মার্সক সভা 

অনুষ্ঠান; 

৩১.২ জািীয় পর্ িাবয় র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি সভা/সবম্মলন অনুষ্ঠান; 

৩১.৩ যজলা প্রশাসক সবম্মলন সাংক্রান্ত কাজ; 

৩১.৪ দুবর্ িাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্ িক্রম সমন্বয়; 

৩১.৫ আন্তঃমিণালয় পর্ িাবয় সমন্বয় এবাং যজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় সামার্জক 

উদ্বুদ্ধকিবণি লবক্ষে মর্িপর্িষদ র্বভাবগ যপ্রর্িি সিকাবিি অগ্রার্র্কািমূলক 

কম িসূর্চ সাংক্রান্ত কাজ; 

৩১.৬ যজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় অন-র্দ-জব যরর্নাং, ইন-হাউজ যরর্নাং, যসর্মনাি/ 

ওয়াকিশপ আবয়াজন বা পর্িচালনা; 

৩১.৭ র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক কর্তিক র্র্র্জঅনাল যসন্টাি, উন্নয়ন প্রকল্প ও 

র্শক্ষাপ্রর্িষ্ঠান পর্িদশ িন প্রর্িববদবনি র্বষবয় কার্ িক্রম গ্রহণ;  

৩১.৮ মাঠপ্ররশাসবনি সবে র্ভর্র্ও কনফাবির্ন্সাং সাংক্রান্ত কাজ; 

৩১.৯ র্বভাগীয় ও যজলা উন্নয়ন সমন্বয় কর্মটিি সভা সাংক্রান্ত কাজ; 
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৩১.১০ সার্কিঅন হাউজ ব্যবহাি সাংক্রান্ত কাজ;  

৩১.১১ যজলা ও মাঠপ্রশাসন অনুর্বভাবগি সমন্বয়মূলক কাজ; এবাং 

৩১.১২ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

 

৩২।   মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা  

 ৩২.১ মাঠপর্ িাবয় কম িিি র্বর্সএস (প্রশাসন) কোর্াবিি কম িকিিাগবণি র্বরুবদ্ধ আনীি 

অর্ভবর্াগ িদন্তপূব িক র্নষ্পর্িকিণ; 

৩২.২ মাঠপর্ িাবয় কম িিি র্বর্সএস (প্রশাসন) কোর্াবিি কম িকিিাগবণি র্বরুবদ্ধ র্বভাগীয় 

মামলা রুজুি জর্ন্ সম্মর্ি প্রদান; 

৩২.৩ সর্চবালয় ব্যিীি অর্র্দপ্তি/সাংস্থাি সাংগঠন, কম িকিিা-কম িচািী প্রশাসন, পর্িদশ িন, 

ভ্রমণ এবাং এিৎসাংক্রান্ত র্বর্বর্ আবদশ, প্রজ্ঞাপন, যর্াগাবর্াগপত্র ইিোর্দ সাংিক্ষণ ও 

িাি ওপি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৩২.৪ মাঠপর্ িাবয়ি কার্ িালয়সমূবহ মর্হলা কম িকিিা/কম িচার্িগবণি র্নিাপিা র্নর্িিকিণ, 

কাবজি পর্িববশ উন্নয়ন এবাং িাবদি র্বরুবদ্ধ যর্ৌন হয়িার্ন প্রর্িবিার্ সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রম; 

৩২.৫ র্বভাগীয় কর্মশনাি, যজলা প্রশাসক ও অর্ন্ার্ন্ কম িকিিাি ভূর্মব্যবস্থাপনা (উপবজলা 

ও ইউর্নয়ন ভূর্ম অর্ফস, িাজস্ব শাখা, এল.এ শাখা, সাটি ির্ফবকঅন শাখা ইিোর্দ) 

সাংক্রান্ত পর্িদশ িন প্রর্িববদবনি ওপি পর্িবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অর্ন্ার্ন্ র্র্ার্র্ ব্যবস্থা 

গ্রহণ; এবাং 

৩২.৬ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

৩৩।  মাঠপ্রশাসন সাংবর্াগ শাখা  

 ৩৩.১ র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি র্নকঅন যর্বক Information Exchange 

Management System (IEMS)-এি মােবম প্রাপ্ত পার্ক্ষক যগাপনীয় প্রর্িববদন 

সাংগ্রহ, সাংকলন ও সািসাংবক্ষপ আকাবি মাননীয় প্রর্ানমিী বিাবি উপস্থাপন এবাং 

সািসাংবক্ষবপ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মিামি ও মাননীয় প্রর্ানমিী কর্তিক প্রদি 

অনুশাসন বাস্তবায়ন; 

৩৩.২ র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসকগবণি র্নকঅন যর্বক প্রাপ্ত র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাগ-সম্পৃি প্রস্তাব/ সুপার্িবশি ওপি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৩৩.৩ সিকাবিি অগ্রার্র্কািমূলক কম িসূর্চ ব্যিীি অর্ন্ার্ন্ সার্ািণ র্বষবয় র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাগ যর্বক যজলা ও উপবজলা প্রশাসন কর্তিক বাস্তবায়বনি জর্ন্ যপ্রর্িি 

অনুবিার্, র্নবদ িশ, প্রজ্ঞাপন, পর্িপত্র ইিোর্দ র্বভাগীয় কর্মশনাি, যজলা প্রশাসক ও 

উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসািগবণি র্নকঅন যপ্রিণ;  

৩৩.৪ জািীয় ও আন্তজিার্িক র্দবস এবাং অর্ন্ার্ন্ র্ববশষ কম িসূর্চ উদ র্াপবনি র্বষবয় 

সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক গৃহীি কম িসূর্চ মাঠপর্ িাবয় বাস্তবায়ন/বাস্তবায়বন 

সহবর্ার্গিা প্রদান; 

৩৩.৫ পাব িিে চট্টগ্রাম সাংক্রান্ত মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কিণীয় র্বষয়ার্দ; 
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৩৩.৬ যদবশি অভেন্তবি মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্ি ও মাননীয় প্রর্ানমিীি সফি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.৭ মিণালয়/র্বভাগ কর্তিক র্বভাগ, যজলা ও উপবজলা প্রশাসবনি কম িকিিাগণবক র্বর্ভন্ন 

কর্মটিবি অন্তভু িিকিবণি যক্ষবত্র মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সম্মর্ি প্রদান;  

৩৩.৮ যজলা প্রশাসকগবণি কম িপর্িকল্পনা সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.৯ র্বভাগীয় কর্মশনাি; পর্িচালক, স্থানীি সিকাি; যজলা প্রশাসক; এবাং 

উপপর্িচালক, স্থানীয় সিকাি-এি দার্য়ত্ব ও কাজ র্নর্ িািণ/হালনাগাদকিণ; 

৩৩.১০ উিিা গণভবন সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১১ মাঠপর্ িাবয়ি কম িকিিাগণ কর্তিক উপবজলা পর্িষদ ও ইউর্নয়ন পর্িষদ পর্িদশ িন 

প্রর্িববদন পর্িবীক্ষণ; 

৩৩.১২ যজলাি যের্ণ পর্িবিিন সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৩ বাাংলাবদশ-ভািবিি সীমান্ত-হাঅন সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৪ যজলা প্রশাসক-যজলা ম্যার্জবেঅন সীমান্ত সবম্মলন সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৫ জািীয় পর্িববশ কর্মটি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৬ খায পর্িকল্পনা ও পর্ির্ািণ কর্মটি সাংক্রান্ত কাজ; এবাং 

৩৩.১৭ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

যজলা ম্যার্জবে   অর্র্শাখা 

৩৪।  যজলা ম্যার্জবে   নীর্ি শাখা 

 ৩৪.১ যজলা ম্যার্জবের্স র্বষয়ক নীর্িমালা, র্নবদ িশাবর্ল, পর্িপত্র এবাং সার্ািণ 

যর্াগাবর্াগ সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৪.২ এর্ের্কউটিভ ম্যার্জবেঅনগবণি ক্ষমিা অপ িণ/প্রিোহাি সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 

৩৪.৩ যজলা ম্যার্জবের্স সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন আইন প্রণয়ন এবাং সাংবশার্ন সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ; 

৩৪.৪ পাবর্লক পিীক্ষা সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৪.৫ দুনীর্ি দমন কর্মশনসাংর্িষ্ট কাজ; এবাং 

৩৪.৬ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

৩৫।  যজলা ম্যার্জবে   পর্িবীক্ষণ শাখা  

৩৫.১ যজলা ম্যার্জবেঅন/অর্ি    যজলা ম্যার্জবেঅন/এর্ের্কউটিভ ম্যার্জবেঅনগবণি 

র্নবািণমূলক (preventive) র্বচািকার্ ি পর্ িাবলাচনা ও মূল্যায়ন; 

৩৫.২ যজলা ম্যার্জবেঅন/অর্ির্িি যজলা ম্যার্জবেঅন কর্তিক আদালি পর্িদশ িন ও যমাবাইল 

যকাবঅন িি যকস যিকর্ ি পর্ িাবলাচনা; 

৩৫.৩ এর্ের্কউটিভ ম্যার্জবেঅনগবণি যকাঅন িসমূবহি পর্িদশ িন প্রর্িববদন পর্ িাবলাচনা ও 

পর্িবীক্ষণ; 

৩৫.৪ যজলাি মার্সক আইন-শৃঙ্খলা সভাি কার্ ির্ববিণী পর্ িাবলাচনা ও অনুবিী কার্ িক্রম 
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গ্রহণ; 

৩৫.৫ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি দৃর্ষ্ট আকষ িণবর্াগ্য র্ববশষ ক্ষমিা আইন, শুল্ক আইন ও 

অর্ন্ার্ন্ মাইনি এোবেি  আওিার্ীন র্বষয়; 

৩৫.৬ যমাবাইল যকাঅন ি সাংক্রান্ত কাজ পর্ িাবলাচনা; 

৩৫.৭ যমাবাইল যকাঅন ি আইবনি আওিার্ীন আর্পল মামলা পর্ িাবলাচনা; 

৩৫.৮ আইন-শৃঙ্খলা র্বষয়ক সাাংগঠর্নক কাজ; 

৩৫.৯ মহানগি, যজলা, উপবজলা ও ইউর্নয়ন আইন-শৃঙ্খলা কর্মটি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৫.১০ যজলা, উপবজলা ও ইউর্নয়ন সিাস ও নাশকিা প্রর্িবিার্ কর্মটি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৫.১১ আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি কাজ; 

৩৫.১২ আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত যকাি কর্মটিি কাজ; 

৩৫.১৩ মাঠপর্ িাবয় সাং টিি গুরুিি অপিাবর্ি ওপি গৃহীি ব্যবস্থা এবাং িদ সাংর্িষ্ট মামলাি 

অগ্রগর্ি সম্পবকি মাঠপ্রশাসবনি র্নকঅন যর্বক হালনাগাদ িথ্য সাংগ্রহ; 

৩৫.১৪ চাঞ্চল্যকি মামলাি অগ্রগর্িি জর্ন্ গঠিি যজলা কর্মটিি কার্ িক্রম পর্িবীক্ষণ ও 

পর্ িাবলাচনা; 

৩৫.১৫ আইন-শৃঙ্খলা ও জািীয় র্নিাপিা সাংক্রান্ত সার্ািণ ও যগাপনীয় প্রর্িববদনসমূহ 

সাংিক্ষণ এবাং এিৎসাংক্রান্ত কাজ; 

৩৫.১৬ দু িঅননায় হিাহিবদি র্নভু িল ও সমর্ন্বি িথ্য সাংগ্রহ; 

৩৫.১৭ যজলা ম্যার্জবেঅন কর্তিক র্ানা ও কািাগাি পর্িদশ িন প্রর্িববদন পর্ িাবলাচনা ও 

পর্িবীক্ষণ; 

৩৫.১৮ কািা-অন্তিীণ র্শশু-র্কবশািবদি অবস্থা উন্নয়বনি লবক্ষে গঠিি জািীয় অনাস্কবফাবস িি 

সভা সাংক্রান্ত; 

৩৫.১৯ কািা-অন্তিীণ র্শশু-র্কবশািবদি মার্সক পর্িসাংখ্যান পর্ িাবলাচনাপূব িক িাবদি 

মুর্িদাবনি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ যজলা প্রশাসকগণবক র্নবদ িশনা প্রদান; 

এবাং 

৩৫.২০ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 
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কর্মটি ও অর্ িননর্িক অনুর্বভাগ 

       অর্ িননর্িক অর্র্শাখা 

৩৬।   কর্মটি র্বষয়ক শাখা 

 ৩৬.১ কর্মটি র্বষয়ক কাজ (কর্মটি গঠন/সাংবশার্ন ইিোর্দ); 

৩৬.২ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

৩৬.৩ আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক চাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত      

কর্মটিবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

৩৬.৪ কর্মটি                                        সমন্বয়মূলক কাজ; এবাং 

৩৬.৫ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

৩৭।   ক্রয় ও অর্ িননর্িক শাখা 

৩৭.১ সিকা   ক্রয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; 

৩৭.২ অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিবক সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; এবাং 

৩৭.৩ ঊর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদি অর্ন্ার্ন্ কাজ। 

 

৫.০    ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি অনুর্ষ্ঠি গুরুত্বপূণ ি ববঠকসমূহ  

৫.১    মর্িসভা-ববঠক  

প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি (২০১৫-১৬) যমাঅন ৪৬টি মর্িসভা-ববঠক অনুর্ষ্ঠি হয়।  

৫.১.১  মর্িসভা-ববঠবকি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি মর্িসভা-ববঠবক যমাঅন ৩৪৮টি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়; এি মবে ২৬৭টি র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি হয় এবাং ৮১টি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নার্ীন আবছ। গি র্িন অর্ ি-বছবি অনুর্ষ্ঠি মর্িসভা-

ববঠক, গৃহীি র্সদ্ধান্ত এবাং র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত একটি র্চত্র র্নবম্ন যদওয়া হল:  

অর্ িবছ                      অর্ ি-বছি 

    র্ব        র্বষয়সমূহ   

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ মন্তব্য 

মর্িসভা-ববঠক ৪১টি ৪৬টি ৪৬টি ৩০ জুন ২০১৬ 

পর্ িন্ত বাস্তবার্য়ি 

গৃহীি র্সদ্ধান্ত ২৪৩টি ২৮২টি ৩৪৮টি 

বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধান্ত 

(বাস্তবায়বনি হাি) 

১৭৮টি 

(৭৩.২৫%) 

২০৪টি 

(৭২.৩৪%) 

২৬৭টি 

(৭৬.৭২%) 

৫.২ মর্িসভা কর্মটিসমূবহি ববঠক  

৫.২.১ প্রশাসর্নক পুনর্ব ির্ন্াস সাংক্রান্ত জািীয় বাস্তবায়ন কর্মটি (র্নকাি): প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি 

র্নকাি কর্মটিি র্িনটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভাসমূবহ ময়মনর্সাংহ প্রশাসর্নক র্বভাগ গঠন, 

একটি উপবজলা গঠন, দু’টি যপৌিসভা প্রর্িষ্ঠা, র্িনটি র্ানা স্থাপন এবাং ঢাকা উিি র্সটি কবপ িাবিশন 

ও ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিশবনি এলাকা সম্প্রসািবণি প্রস্তাব অনুবমার্দি হয়। 

২৯ 



৫.২.২ সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি: প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটিি ৩৩টি ববঠক অনুর্ষ্ঠি হয়। ববঠকসমূবহ র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি ২৯০টি প্রস্তাব 

উপস্থাপন কিা হয় এবাং ২৬৯টি প্রস্তাব অনুবমার্দি হয়।  

৫.২.৩ অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি: প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি অর্ িননর্িক র্বষয় 

সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি ২৪টি ববঠক অনুর্ষ্ঠি হয়। মর্িসভা কর্মটিি ববঠকসমূবহ ৫৮টি প্রস্তাব 

উপস্থাপন কিা হয় এবাং ৫১টি প্রস্তাব অনুবমার্দি হয়।  

৫.২.৪ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটি: ‘স্বার্ীনিা পুিস্কাি’, ‘এ্বশ পদক’, ‘র্সর্ভল সার্ভ িস 

পদক’, ‘যবগম যিাবকয়া পদক’ এবাং ‘জািীয় চলর্িত্র পুিস্কাি’ প্রদাবনি লবক্ষে ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি 

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

র্নম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীি হয়: 

(ক) ০১ মাচ ি ২০১৬ ও ১৬ মাচ ি ২০১৬ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটিি সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ২৪ মাচ ি ২০১৬ িার্িবখ ১৫ জন র্বর্শষ্ট ব্যর্ি  

ও একটি প্রর্িষ্ঠানবক ‘স্বার্ীনিা পুিস্কাি, ২০১৬’ প্রদান কিা হয়। পুিস্কািপ্রাপ্ত সুর্র্বৃন্দ 

হবেন - স্বার্ীনিা ও মুর্িযুদ্ধ যক্ষবত্র জনাব আবুল মাল আবদুল মুর্হি; জনাব মুহাঃ ইমাজ 

উর্েন প্রামার্ণক; মিহুম যমৌলভী আচমি আলী খান; যস্কায়াড্রন র্লর্াি (অবঃ) বদরুল 

আলম, বীি উিম; শহীদ শাহ্      মর্জদ; শহীদ এম. আবদুল আলী; মিহুম এ,বক,এম 

আবদুি িউফ; মিহুম যক.এম. র্শহাবউর্েন ও বসয়দ হাসান ইমাম; মার্তভাষা যক্ষবত্র 

মিহুম ির্ফ্ল ইসলাম ও জনাব আব্দুস সালাম; র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি যক্ষবত্র মিহুম অোপক  

র্. মাকসুদুল আলম; র্চর্কৎসার্বযা যক্ষবত্র র্াঃ এম আি খান; সার্হিে যক্ষবত্র কর্ব 

র্নম িবলন্দু গুণ; সাংস্কৃর্ি যক্ষবত্র অোপক যিজওয়ানা যচৌধুিী বর্ন্া এবাং জনবসবা যক্ষবত্র 

বাাংলাবদশ যনৌবার্হনী।  

(খ) ২৭ জানুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি 

সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ২০ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ ১৬ জন সুর্ীবক ‘এ্বশ পদক, 

২০১৬’ প্রদান কিা হয়। সুর্র্গণ হবেন ভাষা আবন্দালবন র্বচািপর্ি কাজী এবাদুল হক; 

র্াঃ সাইদ হায়দাি; মিহুম বসয়দ যগালাম র্কবর্িয়া এবাং র্. জসীম উর্েন আহবমদ; 

র্শল্পকলায় যবগম জাহানািা আহবমদ; জনাব পর্েি অমবিশ িায় যচৌধুিী; যবগম শাহীন 

সামাদ; জনাব আমানুল হক এবাং মিহুম কাজী আবনায়াি যহাবসন; মুর্িযুবদ্ধ জনাব 

মর্ফদুল হক; সাাংবার্দকিায় জনাব যিায়াব খান; গববষণায় অোপক র্াঃ এ র্ব এম 

আবদুোহ ও জনাব মাংবছন চীাং মাংর্ছন্ ; ভাষা ও সার্হবিে জনাব যজোর্িপ্রকাশ দি; 

অোপক র্. হায়াৎ মামুদ এবাং জনাব হাবীবুোহ র্সিাজী।   

(গ) ০৫ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি 

সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ০৯ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখ মিহুমা র্. িাইবুননাহাি িশীদ 

(কর্বিত্ন, র্র্,র্লঅন) ও র্বর্ব িাবসলবক ‘যবগম যিাবকয়া পদক, ২০১৫’ প্রদান কিা হয়।  

( ) ১৮ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ ও ০৩ এর্প্রল ২০১৬ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি 

সাংক্রান্ত মর্িসভা কর্মটিি সুপার্িবশি পর্িবপ্রর্ক্ষবি ২৬টি যক্ষবত্র চলর্িবত্র যগৌিববাজ্জ্বল ও 

অসার্ািণ অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ ২৯ জন র্বর্শষ্ট র্শল্পী, কলা্শর্লবৃন্দ ও চলর্িত্রবক 

‘জািীয় চলর্িত্র পুিস্কাি-২০১৪’ প্রদান কিা হয়।  

৩০ 



 

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

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

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

মর্িসভা কর্মটিি গি র্িন অর্-বছবিি ববঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিি পর্িসাংখ্যান র্নবম্ন  

যদওয়া হল: 
 

অর্ িবছ                       অর্ ি-বছি 

      ক      কর্মটিসমূহ   

 

২০১৩-১৪ 

ববঠক সাংখ্যা 
২০১৪-১৫ 

ববঠক সাংখ্যা 

২০১৫-১৬ 

ববঠক সাংখ্যা 

১। সিকার্ি ক্রয় সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 

৩০টি ৩২টি ৩৩টি 

২। অর্ িননর্িক র্বষয় সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 

১৪টি ১৩টি ২৪টি 

৩। জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 

০৪টি ০৫টি ০৫টি 

৪। আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 

০৬টি ০৫টি ০৬টি 

৫। প্রকবল্পি গুরুত্বপূণ ি 

কম িকিিাবদি বদর্ল সাংক্রান্ত 

মর্িসভা কর্মটি 

 

৫.৩  অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ ি ববঠক ও কার্ িক্রম 

(ক) নতুন উপবজলা ও র্ানা স্থাপন সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটি: 

মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব ১৪ জুলাই ২০১৫, ২৫ আগে ২০১৫, ১৬ যসবেম্বি ২০১৫,  

১১ নবভম্বি ২০১৫ এবাং ৩ মাচ ি ২০১৬ িার্িবখ নতুন উপবজলা ও র্ানা স্থাপন সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটিি 

পাঁচটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

(খ)   প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটি 

প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব প্রশাসর্নক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সর্চব 

কর্মটিি যমাঅন ২৫টি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভাসমূবহ যমাঅন ২৩১টি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়।  

(গ)   আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক চাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সর্চব কর্মটি 

প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সাংস্থায় বাাংলাবদশ কর্তিক চাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত 

সর্চব কর্মটিি র্িনটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। এবি র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি সব িবমাঅন চািটি প্রস্তাব 

উপস্থাপন কিা হয় এবাং দুইটি প্রস্তাব অনুবমার্দি হয়।  

( )  সর্চব সভা 

মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি যমাঅন চািটি সর্চব সভা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

৩১ 



(ঙ)  মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি পর্ িাবলাচনা সাংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় সভা 

প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি মর্িসভা-ববঠবক গৃহীি র্সদ্ধাবন্তি বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি পর্ িাবলাচনা 

সম্পর্কিি ৫৩টি আন্তঃমিণালয় সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

(চ)  র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি সবে মার্সক সমন্বয় সভা 

প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব র্বভাগীয় কর্মশনািগবণি সবে ১১টি 

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

পিামশ ি প্রদান কিা হয় এবাং জািীয় গুরুত্বপূণ ি র্বর্ভন্ন র্বষবয় যমাঅন ৩০৩টি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়।   

(ছ) যজলা সদবি যকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত অনাস্কবফাস ি-এি সভা 

প্রর্িববদনার্ীন অর্ ি-বছবি যজলা সদবি যকাি ভবনার্দ র্নম িাণ সাংক্রান্ত অনাস্কবফাস ি কর্মটিি যমাঅন চািটি 

সভা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

(জ)  যজলা প্রশাসক সবম্মলন  

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

উবযাবগ ২৮-৩০ জুলাই ২০১৫ যময়াবদ ‘যজলা প্রশাসক সবম্মলন, ২০১৫’ অনুর্ষ্ঠি হয়। জািীয় 

র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি ইসুেবি ও মাঠপর্ িাবয় র্বযমান সমযগণা সমার্ানকবল্প এ সবম্মলবন যজলা 

প্রশাসকগণবক প্রবয়াজনীয় পিামশ ি ও র্দক্-র্নবদ িশনা প্রদান কিা হয়। সবম্মলবন র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাগ সম্পর্কিি যমাঅন ৪৭৮টি র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এি মবে ১৩৪টি স্বল্পবময়ার্দ, ১৪৭টি 

মেবময়ার্দ এবাং ১৯৭টি দী িবময়ার্দ র্সদ্ধান্ত। স্বল্পবময়ার্দ ১৩৪টি র্সদ্ধাবন্তি মবে ১৩০টি, মেবময়ার্দ 

১৪৭টি র্সদ্ধাবন্তি মবে ১৪৩টি এবাং দী িবময়ার্দ ১৯৭টি র্সদ্ধাবন্তি মবে ১৭৪টি র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি/র্নষ্পর্ি হয়। সব িবমাঅন ৪৪৭টি (৯৩.৫ শিাাংশ) র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি হয়।  

( ) জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল বাস্তবায়ন 

িাষ্ট্র ও সমাবজ শুদ্ধাচাি এবাং সুশাসন প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষে সিকাি কর্তিক অনুবমার্দি ‘যসানাি বাাংলা গড়াি 

প্রিেয়: জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল ২০১২’ বাস্তবায়বনি লবক্ষে ৫৯টি মিণালয়/র্বভাগ এবাং র্চর্িি সাংস্থায় 

বনর্িকিা কর্মটি গঠন কিা হয় এবাং শুদ্ধাচাি বাস্তবায়বনি লবক্ষে কম ি-পর্িকল্পনা প্রণয়ন কিা হয়। প্রায় 

সকল মিণালয়/র্বভাগ/সাংস্থায় ০১ জানুয়ার্ি ২০১৫ যর্বক ৩০ জুন ২০১৬ সমবয়ি জর্ন্ জািীয় শুদ্ধাচাি 

যকৌশল কম ি-পর্িকল্পনা প্রণয়ন কবিবছ এবাং িা পর্িবীক্ষবণি লবক্ষে পর্িবীক্ষণ-কাঠাবমা প্রণয়ন কিা 

হয়। বত্রমার্সক র্ভর্িবি িা পর্িবীক্ষণ কিা হবে। এনর্জও, র্মর্র্য়া এবাং যবসিকার্ি প্রর্িষ্ঠাবনি 

প্রর্ির্নর্র্বদি সমন্ববয় সভা/যসর্মনাি আবয়াজন চলমান িবয়বছ। মাঠপর্ িাবয় র্বভাগ ও যজলাপর্ িাবয় 

র্বর্ভন্ন দপ্তবিি কম িকিিা, স্থানীয় সিকাি ও সুশীল সমাবজি প্রর্ির্নর্র্, সাাংবার্দক, যসবাপ্রিোশী জনগণ, 

যজলা দুনীর্ির্ববিার্ী কর্মটিি সদযগণ, র্শক্ষক প্রভৃর্ি কোবঅনগর্িি প্রর্ির্নর্র্গবণি অাংশগ্রহবণ র্দনব্যাপী 

কম িশালা আবয়াজন কিা হবে। স্কুল, কবলজ ও মাদ্র্াসাি র্শক্ষকবদি জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশল র্বষয়ক 

প্রর্শক্ষণ যদওয়া হবে। উিম চচ িা র্বষবয় একটি গববষণা কার্ িক্রম পর্িচার্লি হবয়বছ এবাং র্নব িার্চি 

উিম চচ িাি র্ভর্িবি একটি র্্বমন্টার্ি র্নম িাণ কিা হবয়বছ। প্রর্ানমিীি আন্তজিার্িক সম্পকি র্বষয়ক 

উপবদষ্টা কর্তিক অবোবি ২০১৫ মাবস একটি যসর্মনাবিি মােবম এ র্্বমন্টার্ি উম্মুি কিা হয়। 

মিণালয়/র্বভাগ/সাংস্থাি শুদ্ধাচাি যফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিাবদি জর্ন্ যদবশ-র্ববদবশ স্বল্পবময়ার্দ 

প্রর্শক্ষণ আবয়াজন কিা হবে। প্রর্ি র্িন মাস পি পি শুদ্ধাচাি যফাকাল পবয়ন্টবদি র্নবয় শুদ্ধাচাি 

বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি সাংক্রান্ত কম িশালা আবয়াজন কিা হবে। শুদ্ধাচাি যফাকাল পবয়ন্টবদি অাংশগ্রহবণ 
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র্বর্ভন্ন সমবয় দক্ষিা বৃর্দ্ধ সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ ও কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। যজলা পর্ িাবয় িথ্য অর্র্কাি 

আইন বাস্তবায়ন যজািদাি কিাি লবক্ষে প্রবিেক যজলাি যজলা প্রশাসকবক সভাপর্ি কবি যজলা 

উপবদষ্টা কর্মটি গঠনপূব িক কর্মটিি র্নয়র্মি সভা আহ্বান ও পর্িবীক্ষণ কিা হবে। ‘স্ব-প্রবণার্দি িথ্য 

প্রকাশ র্নবদ ির্শকা প্রণয়ন সহার্য়কা’ বির্িি লবক্ষে র্বর্ভন্ন সমবয় আবয়ার্জি কম িশালায় সহায়িা প্রদান 

কিা হবে এবাং ‘িথ্য অর্র্কাি আইন, ২০০৯’-এি ১০ র্ািা যমািাববক প্রবিেক সিকার্ি অর্ফবস 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা ও আর্পল কর্তিপক্ষ র্নবয়াগ কিা হয়। 

(ঞ) সিকার্ি কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি          

সিকার্ি দপ্তবি কম িসম্পাদন পদ্ধর্ি বাস্তবায়বনি অাংশ র্হসাবব ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাবগি র্সর্নয়ি সর্চব/সর্চববি সবে মর্িপর্িষদ সর্চববি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি 

বাস্তবার্য়ি হয়। মিণালয়/র্বভাগসমূহ কর্তিক প্রস্তুিকৃি ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্িসমূহ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ওবয়বসাইবঅন এবাং স্ব-স্ব মিণালয়/র্বভাবগি ওবয়বসাইবঅন আপবলার্ 

কিা হয়। বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্িি আওিায় পর্িবর্িিি ফিম্যাবঅন র্সটিবজ  চাঅন িাি প্রণয়ন, অর্ভবর্াগ 

প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা পদ্ধর্ি প্রবিিন, শুদ্ধাচাি যকৌশল বাস্তবায়ন এবাং িথ্য অর্র্কাি আইবনি আওিায় 

স্ব-প্রবণার্দি িথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত র্নবদ ির্শকা প্রণয়ন ও িদানুর্ায়ী কার্ িক্রম পর্িচালনা, অর্র্অন আপর্ি 

র্নষ্পর্ি সাংক্রান্ত উন্নয়ন কার্ িক্রম িদাির্ক কিা হবে।             /                            

                                                                          

      ।                /     /                              ১২      ২০১৬        

‘                         ’                           ।             /        

                          /                                          ।        

                                                 /                 ২০১৪-১৫ 

   -                                                                         

  ।                                                            ২০১৬-১৭    -

                                                            /     ,    /      

           /                                                                   

      । 

৬.০ ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি প্রণীি ও সাংবশার্র্ি গুরুত্বপূণ ি আইন ও র্বর্র্  

৬.১ আইন 

(১) ‘The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016’ 

বাাংলাবদশ জািীয় সাংসবদ পাস হওয়াি পি ১২ যম ২০১৬ িার্িবখ বাাংলাবদশ যগবজবঅন প্রকার্শি হয়। 

(২) ‘The Prime Minister’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 

2016’ বাাংলাবদশ জািীয় সাংসবদ পাস হওয়াি পি ১২ যম ২০১৬ িার্িবখ বাাংলাবদশ যগবজবঅন 

প্রকার্শি হয়। 

(৩) ‘The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and 

Privileges) (Amendment) Act, 2016’ বাাংলাবদশ জািীয় সাংসবদ পাস হওয়াি পি ১২ যম 

২০১৬ িার্িবখ বাাংলাবদশ যগবজবঅন প্রকার্শি হয়। 

(৪) ‘দুনীর্ি দমন কর্মশন আইন, ২০০৪’ সাংবশার্নপূব িক ‘দুনীর্ি দমন কর্মশন (সাংবশার্ন) আইন, 

২০১৬’ বাাংলাবদশ জািীয় সাংসবদ পাস হওয়াি পি ২১ জুন ২০১৬ িার্িবখ বাাংলাবদশ যগবজবঅন 

প্রকার্শি হয়। 
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৬.২ র্বর্র্ 

(১) ১৩ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখি এস.আি.ও নম্বি ৩৬৭-আইন/২০১৫ দ্বািা Ministry of 

Cultural Affairs এবাং Ministry of Liberation War Affairs-এি কার্ িিার্লকা সাংবশার্ন 

কিা হয়। 

 (২) ১২ জুন ২০১৬ িার্িবখি স্মািবক ‘The Ministers, Ministers of State and Deputy 

Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973’-এি ১৬ র্ািাি (২) উপ-র্ািা 

অনুর্ায়ী মাননীয় মিী, প্রর্িমিী ও উপ-মর্িগবণি যস্বোর্ীন মঞ্জুর্ি যর্বক যকান একটি যকবস প্রবদয় 

অবর্ িি পর্িমাণ বৃর্দ্ধ কবি মর্িগবণি যক্ষবত্র র্বযমান ২৫,০০০ অনাকাি পর্িববিি সবব িাি ৫০,০০০ 

অনাকায়; প্রর্িমর্িগবণি যক্ষবত্র ৬,০০০ অনাকাি পর্িববিি সবব িাি ৩৫,০০০ অনাকায় ও উপ-মর্িগবণি 

যক্ষবত্র ৬,০০০ অনাকাি পর্িববিি সবব িাি ২৫,০০০ অনাকায় উন্নীি কিা হয়। 

৭.০  ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবর্ল 

৭.১       জািীয় পর্ িাবয় সম্পার্দি এবাং র্বর্ভন্ন সমন্বয়র্মী কার্ িাবর্ল 

(১) ১৫ আগে ২০১৫ িার্িবখ জার্িি র্পিা বেবন্ধু যশখ মুর্জবুি িহমাবনি ৪০িম শাহাদি 

বার্ষ িকীবি সািাবদবশ র্র্াবর্াগ্য মর্ িাদায় ‘জািীয় যশাক র্দবস, ২০১৫’ পালনাবর্ ি র্ানমর্েি ৩২ নম্বি 

সড়কস্থ বেবন্ধু স্মৃর্ি জাদু ি, বনানী কবিস্থান ও যগাপালগি যজলাি টুর্েপাড়াস্থ জার্িি র্পিাি 

সমার্র্স্থলসহ সকল যজলা এবাং উপবজলায় র্র্ার্র্ কম িসূর্চ গ্রহণ কিা হয়। জািীয় পর্ িায়সহ যজলা 

ও উপবজলা পর্ িাবয় র্র্াবর্াগ্য মর্ িাদায় ‘জািীয় যশাক র্দবস, ২০১৫’ পার্লি হয়। 

(২) স্বার্ীনিা পুিস্কাি সাংক্রান্ত নীর্িমালাি আবলাবক র্নজ র্নজ যক্ষবত্র যগৌিববাজ্জ্বল ও কৃর্িত্বপূণ ি 

অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ ২০১৬ সাবল ১৫ জন র্বর্শষ্ট ব্যর্ি ও একটি কৃিী প্রর্িষ্ঠানবক ‘স্বার্ীনিা 

পুিস্কাি, ২০১৬’ প্রদান কিা হয়। 

(৩) গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রর্ানমিী কর্তিক রুল স অব র্বজবনস, ১৯৯৬-এি রুল 

৩(৪)-এ প্রদি ক্ষমিাববল স্থানীয় সিকাি, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মিণালবয়ি মাননীয় মিী বসয়দ 

আশিাফুল ইসলামবক দপ্তির্বহীন এবাং প্রবাসী কল্যাণ ও বববদর্শক কম িসাংস্থান মিণালবয়ি মাননীয় 

মিী খন্দকাি যমাশািিফ যহাবসবনি অনুকূবল স্থানীয় সিকাি, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মিণালয় ও 

প্রবাসী কল্যাণ ও বববদর্শক কম িসাংস্থান মিণালবয়ি (অর্ির্িি দার্য়বত্ব) দার্য়ত্ব পুনব িণ্টন কবিন।  

এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৯ জুলাই ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকাশ কিা হয়। 

(৪) গণপ্রজািিী বাাংলাবদবশি সাংর্বর্াবনি ৫৬ অনুবেবদি (২) দফা অনুর্ায়ী মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্ি  

১৪ জুলাই ২০১৫ িার্িবখ (১) জনাব নুরুল ইসলাম র্ব.এসর্স, (২) স্থপর্ি ইয়াবফস ওসমান ও  

(৩) জনাব আসাদুিামান খাঁনবক মিী পবদ এবাং (৪) যবগম িািানা হার্লম ও (৫) জনাব নুরুিামান 

আহবমদবক প্রর্িমিী পবদ র্নবয়াগ দান কবিন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৪ জুলাই ২০১৫ িার্িবখ 

সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকাশ কিা হয়।  

(৫) গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রর্ানমিী ‘রুল স অব র্বজবনস, ১৯৯৬’-এি রুল 

৩(৪)-এ প্রদি ক্ষমিাববল মাননীয় মিী জনাব নুরুল ইসলাম র্ব.এসর্স-এি অনুকূবল প্রবাসী কল্যাণ 

ও বববদর্শক কম িসাংস্থান মিণালয়; মাননীয় মিী স্থপর্ি ইয়াবফস ওসমান-এি অনুকূবল র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ি মিণালয় এবাং মাননীয় মিী জনাব আসাদুিামান খাঁন-এি অনুকূবল স্বিাষ্ট্র মিণালবয়ি 

দার্য়ত্ব বণ্টন কবিন। মাননীয় প্রর্িমিী যবগম িািানা হার্লম-এি অনুকূবল র্াক ও যঅনর্লবর্াগাবর্াগ 

র্বভাগ এবাং মাননীয় প্রর্িমিী জনাব নুরুিামান আহবমদ-এি অনুকূবল খায মিণালবয়ি দপ্তি বণ্টন 

কবিন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৪ জুলাই ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকাশ কিা হয়। 
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(৬) গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রর্ানমিী ‘রুল স অব র্বজবনস, ১৯৯৬’-এি রুল 

৩(৪)-এ প্রদি ক্ষমিাববল মাননীয় দপ্তির্বহীন মিী বসয়দ আশিাফুল ইসলাবমি অনুকূবল জনপ্রশাসন 

মিণালবয়ি দার্য়ত্ব পুনব িণ্টন কবিন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৬ জুলাই ২০১৫ িার্িবখ সকবলি 

অবগর্িি জর্ন্ প্রকাশ কিা হয়। 

(৭) ১৫ আগে ২০১৫ িার্িবখ স্বার্ীন বাাংলাবদবশি মহান স্থপর্ি, সব িকাবলি সব িবেষ্ঠ বাোর্ল, 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু যশখ মুর্জবুি িহমাবনি ৪০িম শাহাদৎ বার্ষ িকী উপলবক্ষে ১০ আগে ২০১৫ 

িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবকি প্রািবে জার্িি র্পিা বেবন্ধু যশখ মুর্জবুি িহমাবনি স্মৃর্িি প্রর্ি েদ্ধা 

জ্ঞাপনাবর্ ি মর্িসভাি সদযগণবৃন্দ দাঁর্ড়বয় এক র্মর্নঅন নীিবিা পালন কবিন। অিঃপি জার্িি র্পিা 

বেবন্ধু যশখ মুর্জবুি িহমানবক গভীি েদ্ধাি সবে স্মিণ, বেবন্ধুি সবে শাহাদৎ বিণকািী িাঁি 

মহীয়সী সহর্র্ম িণী যবগম ফর্জলাতুবন্নছা মুর্জব, পুত্র যশখ কামাল, যশখ জামাল ও যশখ িাবসল এবাং 

িাঁি পর্িবাবিি আিও কবয়কজন সদযগণ ও স্বজনবক স্মিণ কবি পবনিই আগবেি মহান শহীদ 

বেবন্ধু এবাং িাঁি পর্িবাবিি সদযগণ ও স্বজনবদি রুবহি মাগবফিাি কামনা এবাং বাোর্ল জার্ি 

ঐকেবদ্ধভাবব এই গভীি যশাকবক অপর্িবময় শর্িবি পর্িণি কবি প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাি যনর্তবত্ব 

বেবন্ধুি স্ববেি যসানাি বাাংলা গবড় তুলবব মবম ি প্রিেয় ব্যি কবি মর্িসভা-ববঠবক একটি প্রস্তাব 

গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ আগে ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকাশ  

কিা হয়। 

(৮) গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি সমাজকল্যাণমিী, বীি মুর্িবর্াদ্ধা এবাং র্বর্শষ্ট িাজনীর্ির্বদ 

বসয়দ মহর্সন আলী ১৪ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ র্সোপুি যজনাবিল হাসপািাবল ৬৬ বছি বয়বস 

ইবন্তকাল কবিন। বসয়দ মহর্সন আলীি মৃতুেবি গভীি যশাক প্রকাশ কবি এবাং িাঁি রূবহি 

মাগবফিাি কামনা ও িাঁি যশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদযগণবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা জ্ঞাপন কবি 

১৪ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি যশাকপ্রস্তাব গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ১৬ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(৯) ১৪ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ জার্িসাং  পর্িববশ কম িসূর্চ (ইউএনইর্প) কর্তিক মাননীয় প্রর্ানমিী 

যশখ হার্সনাবক পর্লর্স র্লর্াির্শপ কোঅনাগর্িবি জার্িসাংব ি পর্িববশর্বষয়ক সবব িাি পদক 

‘চোর্ম্পয়নস অফ র্দ আর্ ি’-এ ভূর্ষি কিা হয়। এবকি পি এক গুরুত্বপূণ ি সম্মাননা লাভ আন্তজিার্িক 

পর্িমেবল বাাংলাবদবশি অবস্থানবক আিও সুসাংহি কিবছ। এি র্ািাবার্হকিায় জার্িসাং  পর্িববশ 

কম িসূর্চি ‘চোর্ম্পয়নস অফ র্দ আর্ ি’ পদক অজিবনি মােবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি 

কিাি জর্ন্ মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাবক উষ্ণ অর্ভনন্দন ও আন্তর্িক শুবভো জ্ঞাপন কবি  

২১ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি অর্ভনন্দন প্রস্তাব গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ২৩ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(১০) ২০ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ বাাংলাবদবশি সাববক প্রর্ান র্বচািপর্ি, র্বচািপর্ি  

যমা. িাফািাল ইসলাম এবাং হাইবকাঅন ি র্বভাবগি সাববক র্বচািপর্ি, র্বচািপর্ি যমা. আওলাদ 

আর্ল যনদািল্যােবসি যহবগ অবর্স্থি স্থায়ী সার্লর্শ আদালি (Permanent Court of 

Arbitration)-এি সদযগণপদ লাভ কবিন। এই অজিবনি মােবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি 

উজ্জ্বলিি হওয়ায় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনা এবাং র্বচািপর্ি যমা. িাফািাল ইসলাম ও র্বচািপর্ি 

৩৫ 



যমা. আওলাদ আর্লবক আন্তর্িক অর্ভনন্দন ও শুবভো জ্ঞাপন কবি ২১ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখি 

মর্িসভা-ববঠবক একটি অর্ভনন্দন প্রস্তাব গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৩ যসবেম্বি ২০১৫ 

িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(১১) যদবশি যঅনকসই উন্নয়বন িথ্য ও যর্াগাবর্াগ প্রযুর্িি র্র্ার্র্ ব্যবহাি র্নর্িিকিবণি যক্ষবত্র 

অসামার্ন্ অবদাবনি স্বীকৃর্িস্বরূপ আন্তজিার্িক যঅনর্লকর্মউর্নবকশন ইউর্নয়ন (আইটিইউ)  

২৬ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাবক ‘যঅনকসই উন্নয়বন আইর্সটি পদক’ 

(ICT’s in Sustainable Development Award)-এ ভূর্ষি কবি। গুরুত্বপূণ ি ও মর্ িাদাসম্পন্ন 

এই সম্মাননা লাভ আন্তজিার্িক পর্িমেবল বাাংলাবদবশি অবস্থানবক আিও সুসাংহি কবিবছ।  

এ যপ্রক্ষাপবঅন আইটিইউ’ি ‘যঅনকসই উন্নয়বন আইর্সটি পদক’ অজিবনি মােবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি 

ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি কিাি জর্ন্ মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাবক উষ্ণ অর্ভনন্দন ও আন্তর্িক 

শুবভো জ্ঞাপন কবি ০৫ অবোবি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি অর্ভনন্দন প্রস্তাব গৃহীি 

হয়। এ-সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৮ অবোবি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(১২) মর্িপর্িষদ সর্চব জনাব যমাহাম্মদ যমাশািিাফ যহাসাইন ভূইঞা বাাংলাবদশ সিকাবিি 

মবনানয়বন নবভম্বি মাবসি শুরুবি র্বশ্বব্যাাংবকি র্বকল্প র্নব িাহী পর্িচালক র্হসাবব দার্য়ত্ব গ্রহবণি 

অব্যবর্হি পূবব ি মর্িপর্িষদ সর্চব র্হসাবব ২৬ অবোবি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক িাঁি যশষ 

উপর্স্থর্িি র্দবন মর্িসভা দী ি চাকর্ি-জীববন িাঁি মূল্যবান অবদাবনি কর্া স্মিণ কবি। জনাব 

যমাশািিাফ যহাসাইন ভূইঞা প্রায় ৩৫ বছি র্াবৎ সিিা, দক্ষিা ও যপশাদার্িবত্বি সবে দার্য়ত্ব 

পালবনি মােবম র্নবজবক যদশ ও জার্িি কল্যাবণ র্নবয়ার্জি যিবখবছন। সিকার্ি কম িকিিা র্হসাবব 

দী িকাল যদবশি যসবায় গুরুত্বপূণ ি অবদান িাখায় জনাব যমাহাম্মদ যমাশািিাফ যহাসাইন ভূইঞা-যক 

আন্তর্িক অর্ভনন্দন ও র্র্ন্বাদ জার্নবয় এবাং যসইসবে র্বশ্বব্যাাংবকি র্বকল্প র্নব িাহী পর্িচালক 

র্হসাবব দার্য়ত্ব পালবনি যক্ষবত্র িাঁি সব িােীণ সাফল্য কামনা কবি মর্িসভা-ববঠবক একটি র্র্ন্বাদ 

প্রস্তাব গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৮ অবোবি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ 

প্রকার্শি হয়। 

(১৩) ইউবনবস্কাি ৩৮িম সার্ািণ সবম্মলবন যদবশি অভেন্তবি মার্তভাষাি উন্নয়ন, সাংিক্ষণ এবাং 

বর্হর্ব িবশ্ব মার্তভাষাি প্রচাি ও প্রসাবিি যক্ষবত্র উবেখবর্াগ্য অবদান িাখাি জর্ন্ আন্তজিার্িক 

মার্তভাষা ইনর্েটিউঅনবক ইউবনবস্কাি কোঅনাগর্ি-২ প্রর্িষ্ঠান র্হসাবব স্বীকৃর্ি প্রদান কিা হয়। 

আন্তজিার্িক মার্তভাষা ইনর্েটিউঅন ইউবনবস্কাি কোঅনাগর্ি-২ প্রর্িষ্ঠান র্হসাবব উন্নীি হওয়ায় র্ববশ্ব 

বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি কিাি জর্ন্ মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাবক উষ্ণ অর্ভনন্দন ও 

আন্তর্িক শুবভো এবাং র্শক্ষামিী জনাব নুরুল ইসলাম নার্হদ, র্শক্ষা মিণালয়, সাংস্কৃর্ি র্বষয়ক 

মিণালয়, পিিাষ্ট্র মিণালয় ও অর্ ি র্বভাবগি সাংর্িষ্ট সকলবক আন্তর্িক র্র্ন্বাদ জ্ঞাপন কবি  

০৯ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি র্র্ন্বাদ প্রস্তাব গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন 

১১ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(১৪) জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগি সর্চব জনাব যমাঃ আবুবকি র্সর্েক ৩০ নবভম্বি ২০১৫ 

িার্িবখ ৫৭ বছি বয়বস ইবন্তকাল কবিন। প্রজািবিি কবম ি জনাব যমাঃ আবুবকি র্সর্েবকি 

যপশাদার্িত্বমূলক অবদান েদ্ধাি সবে স্মিণ কবি িাঁি মৃতুেবি গভীি যশাক প্রকাশ ও মিহুবমি 

রুবহি মাগর্ফিাি কামনা কবি এবাং িাঁি যশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদযগণবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা 

৩৬ 



জার্নবয় ৩০ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি যশাকপ্রস্তাব গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ০৩ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(১৫) যনৌ-পর্িবহন মিণালবয়ি সর্চব জনাব শর্ফক আলম যমবহদী ১৯ জুন ১৯৮৩ িার্িবখ 

বাাংলাবদশ র্সর্ভল সার্ভ িস (প্রশাসন) কোর্াবি যর্াগদানপূব িক সিকাবিি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি পবদ 

অর্র্র্ষ্ঠি যর্বক ৩০ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখ অবসি গ্রহণ কবিন। যদশ ও জার্িি যসবায় গুরুত্বপূণ ি 

অবদান িাখাি জর্ন্ জনাব শর্ফক আলম যমবহদীবক র্র্ন্বাদ জার্নবয়, িাঁি সব িােীণ কল্যাণ ও 

দী িায়ু কামনা কবি এবাং সিকার্ি চাকর্ি যর্বক অবসি গ্রহবণি পিও র্ির্ন যদবশি যসবায় 

র্নবয়ার্জি র্াকববন মবম ি আশা প্রকাশ কবি ৩০ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি 

র্র্ন্বাদ প্রস্তাব গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৩ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ 

প্রকার্শি হয়। 

(১৬) র্শক্ষাসর্চব জনাব যমা. নজরুল ইসলাম খান ১৯ জুন ১৯৮৩ িার্িবখ বাাংলাবদশ র্সর্ভল সার্ভ িস 

(প্রশাসন) কোর্াবি যর্াগদানপূব িক সিকাবিি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি পবদ অর্র্র্ষ্ঠি যর্বক ৩০ নবভম্বি 

২০১৫ িার্িবখ অবসি গ্রহণ কবিন। যদশ ও জার্িি কল্যাবণ গুরুত্বপূণ ি অবদান িাখাি জর্ন্ জনাব 

যমা. নজরুল ইসলাম খানবক র্র্ন্বাদ জার্নবয়, িাঁি সব িােীণ কল্যাণ ও দী িায়ু কামনা কবি এবাং 

সিকার্ি চাকর্ি যর্বক অবসি গ্রহবণি পিও র্ির্ন যদবশি যসবায় র্নবয়ার্জি র্াকববন মবম ি আশা 

প্রকাশ কবি ৩০ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি র্র্ন্বাদ প্রস্তাব গৃহীি হয়।  

এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৩ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(১৭) সাববক সমাজকল্যাণমিী, বীি মুর্িবর্াদ্ধা এবাং র্বর্শষ্ট িাজনীর্ির্বদ এনামূল হক যমাস্তফা 

শহীদ ২৫ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ ৭৮ বছি বয়বস ইবন্তকাল কবিন। এনামূল হক যমাস্তফা শহীবদি 

মৃতুেবি গভীি যশাক প্রকাশ কবি ও মিহুবমি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা কবি এবাং িাঁি 

যশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদযগণবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা জার্নবয় ২৯ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখি 

মর্িসভা-ববঠবক একটি যশাকপ্রস্তাব গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০২ মাচ ি ২০১৬ িার্িবখ 

সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(১৮) ২৪ মাচ ি ২০১৬ িার্িবখ যুিিাবষ্ট্রি র্নউইয়কির্ভর্িক আন্তজিার্িক খ্যার্িসম্পন্ন সামর্য়কী 

‘ফিচুন’ কর্তিক র্ববশ্বি পঞ্চাশ জন মহান যনিাি িার্লকা প্রকার্শি হয়। উি িার্লকায় বাাংলাবদবশি 

প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাি অবস্থান দশম। প্রর্র্ির্শা সামর্য়কী ‘ফিচুন’-এ র্ববশ্বি মহান যনিাবদি 

িার্লকায় স্বীয় অবস্থান অন্তভু ির্িি মােবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি কিাি জর্ন্ 

মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাবক উষ্ণ অর্ভনন্দন ও আন্তর্িক শুবভো জ্ঞাপন কবি মর্িসভাি  

২৮ মাচ ি ২০১৬ িার্িবখি ববঠবক একটি অর্ভনন্দন প্রস্তাব গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৯ মাচ ি 

২০১৬ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়।  

(১৯) ২১ এর্প্রল ২০১৬ িার্িবখ জার্িসাং  মহাসর্চব বান র্ক-মুন ও র্বশ্বব্যাাংক গ্রুবপি যপ্রর্সবর্ন্ট 

র্জম ইয়াং র্কম কর্তিক ‘জার্িসাংব ি পার্নর্বষয়ক উিপর্ িাবয়ি প্যাবনল’-এি সদযগণ র্হবসবব মাননীয় 

প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাি নাম য াষণা কিা হয়। উবেখ্য, মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাসহ র্ববশ্বি 

১০ জন িাষ্ট্র ও সিকাি-প্রর্ান এবাং দু’জন র্ববশষ উপবদষ্টার্বর্শষ্ট এ প্যাবনল দুই বছি দার্য়ত্ব পালন 

কিবব। মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনা উি প্যাবনবলি সদযগণ র্নব িার্চি হওয়ায় আন্তজিার্িক 

পর্িমেবল বাাংলাবদবশি অবস্থান আিও সুসাংহি হবয়বছ। িাঁি সফল যনর্তত্ব সমগ্র র্ববশ্ব সমাদৃি 

হবে এবাং আন্তজিার্িক পর্ িাবয় র্বর্ভন্ন যক্ষবত্র যনর্তত্ব প্রদাবনি জর্ন্ িাঁবক মবনানীি কিা হবে। িাঁি 

৩৭ 



এ অজিবনি মােবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি কিাি জর্ন্ মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ 

হার্সনাবক উষ্ণ অর্ভনন্দন ও আন্তর্িক শুবভো জ্ঞাপন কবি ২৫ এর্প্রল ২০১৬ িার্িবখি মর্িসভা-

ববঠবক একটি অর্ভনন্দন প্রস্তাব গৃহীি হয়। এ-সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৭ এর্প্রল ২০১৬ িার্িবখ সকবলি 

অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(২০) সাববক স্বাস্থে ও পর্িবাি কল্যাণ প্রর্িমিী, দশম জািীয় সাংসবদি সদযগণ, বীি মুর্িবর্াদ্ধা, 

র্বর্শষ্ট িাজনীর্ির্বদ ও সমাজকমী র্া. কোবেন (অব.) মর্জবুি িহমান ফর্কি ০২ যম ২০১৬ 

িার্িবখ ৬৯ বছি বয়বস ইবন্তকাল কবিন। র্া. কোবেন (অব.) মর্জবুি িহমান ফর্কবিি মৃতুেবি 

গভীি যশাক প্রকাশ ও মিহুবমি র্ববদহী আত্মাি মাগবফিাি কামনা কবি এবাং িাঁি যশাকসন্তপ্ত 

পর্িবাবিি সদযগণবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা জার্নবয় ০২ যম ২০১৬ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক 

একটি যশাকপ্রস্তাব গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৪ যম ২০১৬ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ 

প্রকার্শি হয়। 

(২১) সমাজকল্যাণ প্রর্িমিী, বীি মুর্িবর্াদ্ধা, র্বর্শষ্ট িাজনীর্ির্বদ ও সমাজকমী জনাব প্রবমাদ 

মানর্কন ১১ যম ২০১৬ িার্িবখ ভািবিি মুম্বাইবয়ি একটি হাসপািাবল র্চর্কৎসার্ীন অবস্থায় ৭৭ 

বছি বয়বস মৃতুেবিণ কবিন। প্রবমাদ মানর্কবনি মৃতুেবি গভীি যশাক ও দুঃখ প্রকাশ ও িাঁি র্ববদহী 

আত্মাি শার্ন্ত কামনা কবি এবাং িাঁি যশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদযগণবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা 

জার্নবয় ৩০ যম ২০১৬ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি যশাকপ্রস্তাব গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ৩১ যম ২০১৬ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়।  

(২২) উপমহাবদবশি নািীবদি প্রর্ম সাপ্তার্হক পর্ত্রকা ‘যবগম’-এি সম্পাদক নূিজাহান যবগম ২৩ যম 

২০১৬ িার্িবখ ৯১ বছি বয়বস ইবন্তকাল কবিন। নূিজাহান যবগম মৃতুেবি গভীি যশাক প্রকাশ ও িাঁি 

রূবহি মাগবফিাি কামনা কবি এবাং িাঁি যশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি সদযগণবদি প্রর্ি আন্তর্িক সমববদনা 

জার্নবয় ৩০ যম ২০১৬ িার্িবখি মর্িসভা-ববঠবক একটি যশাকপ্রস্তাব গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ৩১ যম ২০১৬ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়।  

(২৩) আন্তজিার্িক খ্যার্িসম্পন্ন মার্কিন সামর্য়কী ‘যফাব িস’ কর্তিক ০৬ জুন ২০১৬ িার্িবখ  

‘The World’s Most Powerful Women in 2016’ শীষ িক িার্লকা প্রকাশ কিা হয়।  

এ িার্লকায় বাাংলাবদবশি প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাি অবস্থান র্ছল ৩৬িম র্া গি বছবি র্ছল ৫৯িম। 

একইসবে ‘যফাব িস’ কর্তিক ‘The World’s Most Powerful Women in Politics 2016’ 

শীষ িক িার্লকাও প্রকাশ কিা হয়। এ িার্লকায় মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনাি অবস্থান র্ছল ২৬ 

জবনি মবে ১৫িম। উবেখ্য, যুিিাবষ্ট্রি র্নউইয়কি-র্ভর্িক আন্তজিার্িক খ্যার্িসম্পন্ন সামর্য়কী 

‘ফিচুন’ কর্তিক ২৪ মাচ ি ২০১৬ িার্িবখ প্রকার্শি ‘World’s Greatest Leaders’ শীষ িক র্ববশ্বি 

পঞ্চাশ জবনি িার্লকায় যশখ হার্সনাবক দশম স্থাবন অন্তভু িি কিা হয়। প্রর্র্ির্শা সামর্য়কী 

‘যফাব িস’-এ The World’s Most Powerful Women in 2016 শীষ িক িার্লকায় স্বীয় অবস্থান 

উন্নি কিাি মােবম র্ববশ্ব বাাংলাবদবশি ভাবমূর্িি উজ্জ্বলিি কিাি জর্ন্ মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ 

হার্সনাবক উষ্ণ অর্ভনন্দন ও আন্তর্িক শুবভো জ্ঞাপন কবি ১৩ জুন ২০১৬ িার্িবখি মর্িসভা-

ববঠবক একটি অর্ভনন্দন প্রস্তাব গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৪ জুন ২০১৬ িার্িবখ সকবলি 

অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(২৪) গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রর্ানমিী ‘রুল স অব র্বজবনস, ১৯৯৬’-এি রুল 

৩(৪)-এ প্রদি ক্ষমিাববল খায মিণালবয়ি মাননীয় প্রর্িমিী জনাব নুরুিামান আহবমবদি দপ্তি 

৩৮ 



বণ্টন কবি িাি অনুকূবল সমাজকল্যাণ মিণালবয়ি দার্য়ত্ব পুনব িণ্টন কবিন। এ-সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন  

১৯ জুন ২০১৬ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(২৫) স্ব স্ব পবদ অর্র্র্ষ্ঠি র্াকাকালীন ঢাকা উিি র্সটি কবপ িাবিশবনি যময়ি জনাব আর্নসুল হক ও 

ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিশবনি যময়ি জনাব যমাহাম্মদ সাইদ যখাকন এবাং নািায়ণগি র্সটি 

কবপ িাবিশবনি যময়ি যবগম যসর্লনা হায়াৎ আইভী              উপ-মিীি পদমর্ িাদা, যবিন-

ভািা ও আনুষর্েক অর্ন্ার্ন্ সুবর্াগ-সুর্বর্া প্রাপ্য হববন মবম ি সিকাি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কবি। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ২১ জুন ২০১৬ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্ প্রকার্শি হয়। 

(২৬) স্ব পবদ অর্র্র্ষ্ঠি র্াকাকালীন িাংপুি র্সটি কবপ িাবিশবনি যময়ি জনাব সিফুেীন আহবম্মদ 

প্রর্িমিীি পদমর্ িাদা, যবিন-ভািা ও আনুষর্েক অর্ন্ার্ন্ সুবর্াগ-সুর্বর্া প্রাপ্য হববন মবম ি সিকাি 

র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কবি। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৯ জুন ২০১৬ িার্িবখ সকবলি অবগর্িি জর্ন্  

প্রকার্শি হয়। 

(২৭) গণপ্রজািিী বাাংলাবদবশি মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্ি জনাব যমাঃ আবদুল হার্মদ ০৭ আগে ২০১৫ 

যর্বক ১৩ আগে ২০১৫ যময়াবদ র্াইল্যাে, র্ভবয়িনাম; ২৩ আগে ২০১৫ যর্বক ৩১ আগে ২০১৫ 

ও ২৮ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ যর্বক ১০ মাচ ি ২০১৬ যময়াবদ লেন, যুিিাজে; ০১ র্র্বসম্বি ২০১৫ যর্বক 

০৫ র্র্বসম্বি ২০১৫ র্সোপুি সিকার্ি সফি কবিন। মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্িি ঢাকা িোগ ও স্ববদশ 

প্রিোবিিনকাবল হর্িি শাহজালাল আন্তজিার্িক র্বমানবন্দবি িাষ্ট্রাচাি সাংক্রান্ত দার্য়ত্ব পালন  

কিা হয়।  

(২৮) গণপ্রজািিী বাাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রর্ানমিী যশখ হার্সনা ২৩ যসবেম্বি ২০১৫ যর্বক 

০৩ অবোবি ২০১৫ যময়াবদ যুিিাষ্ট্র; ০৩ নবভম্বি ২০১৫ যর্বক ০৬ নবভম্বি ২০১৫ যময়াবদ 

আবুর্াবী ও যনদািল্যােস; ১৫ যম ২০১৬ যর্বক ২১ যম ২০১৬ যময়াবদ বুলবগর্িয়া; ২৬ মাচ ি ২০১৬ 

যর্বক ২৯ মাচ ি ২০১৬ যময়াবদ জাপান এবাং ০৩ জুন ২০১৬ যর্বক ০৭ জুন ২০১৬ যময়াবদ যসৌর্দ 

আিব সিকার্ি সফি কবিন। মাননীয় প্রর্ানমিীি ঢাকা িোগকাবল হর্িি শাহজালাল আন্তজিার্িক 

র্বমানবন্দবি িাষ্ট্রাচাি সাংক্রান্ত দার্য়ত্ব পালন কিা হয়। 

(২৯) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ২০ জানুয়ার্ি ২০১৪ িার্িবখি প্রজ্ঞাপন আাংর্শক সাংবশার্নক্রবম দশম 

জািীয় সাংসবদি অর্র্ববশন চলাকালীন পর্িকল্পনা মিণালবয়ি সাংসদ র্বষয়ক কার্ িাবর্ল সম্পাদন 

সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ আগে ২০১৫ িার্িবখ জার্ি কিা হয়। 

(৩০) দশম জািীয় সাংসবদি অর্র্ববশন চলাকালীন প্রর্িিক্ষা মিণালবয়ি সাংসদ র্বষয়ক কার্ িাবর্ল 

সম্পাদন সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৩ যম ২০১৬ িার্িবখ জার্ি কিা হয়। 

(৩১) দশম জািীয় সাংসবদি অর্র্ববশন চলাকালীন খায মিণালয় ও সমাজকল্যাণ মিণালবয়ি 

সাংসদ র্বষয়ক র্বষয়ক কার্ িাবর্ল সম্পাদন সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ জুন ২০১৬ িার্িবখ জার্ি কিা হয়। 

(৩২) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাবগি র্বরুবদ্ধ দাবয়িকৃি ৯৩টি মামলায় মর্িপর্িষদ 

র্বভাগবক ‘যমাকার্বলা র্ববাদী’ উবেখ কিা হয়। মামলাসমূবহি র্বষবয় প্রবয়াজনীয় আইনানুগ 

কার্ িক্রম গ্রহবণি জর্ন্ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাবগ রুলর্নর্শ/আির্জ/িাবয়ি কর্প যপ্রিণ কিা হয়। 

৩৯ 



(৩৩) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি র্বর্ভন্ন ব্যর্ি/সাংস্থা/প্রর্িষ্ঠান যর্বক অর্ভবর্াগ সাংক্রান্ত সব িবমাঅন ১২টি 

আববদনপত্র পাওয়া যগবছ এবাং প্রর্িটি পত্র র্র্াসমবয় সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাবগ প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহবণি জর্ন্ যপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৪) র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং যমবরাপর্লঅনন পুর্লশ কর্মশনািগবণি র্নকঅন যর্বক প্রাপ্ত পার্ক্ষক 

যগাপনীয় প্রর্িববদবনি র্ভর্িবি প্রস্তুিকৃি ২৪টি সাি-সাংবক্ষপ মাননীয় প্রর্ানমিী বিাবি যপ্রিণ  

কিা হয়। 

(৩৫) পর্বত্র ঈদ-উল-র্ফিি ও ঈদ-উল-আর্হা উপলবক্ষে সড়কপবর্ র্ািায়ািকািী র্াত্রীসার্ািবণি 

র্ািায়াি র্নর্ব িঘ্ন কিাি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ  

কিা হয়।  

(৩৬) যজলা উন্নয়ন সমন্বয় কর্মটি ও যজলা আইন-শৃঙ্খলা কর্মটিি সভায় অনুপর্স্থি কম িকিিাবদি 

িথ্য যপ্রিবণি র্বষবয় সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৭) National Plan of Action to End Child Marriage প্রণয়বনি জর্ন্ র্বভাগীয় পর্ িাবয় 

পিামশ ি সভা আবয়াজবনি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৮) পার্ক্ষক যগাপনীয় প্রর্িববদবন উপস্থার্পি এবাং মাননীয় প্রর্ানমিী কর্তিক অনুবমার্দি প্রস্তাব 

বাস্তবায়বনি জর্ন্ র্বর্ভন্ন মিণালয় ও র্বভাগ এবাং সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক 

বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৯) খর্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বর্র্মালা ২০১২ সাংবশার্বনি র্বষবয় জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ 

বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০) নাবঅনাবিি উিিা গণভবন িক্ষণাববক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাি র্বষবয় র্বভাগীয় কর্মশনাি, িাজশাহী ও 

যজলা প্রশাসক, নাবঅনাি বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪১) চাঁপাইনবাবগি যজলাি যসানা মসর্জদ স্থলবন্দবিি িাজস্ব আদাবয়ি লক্ষেমাত্রা অজিবনি র্বষবয় 

কর্িপয় সুপার্িশ অভেন্তিীণ সম্পদ র্বভাবগ যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪২) ভূয়া ড্রাইর্ভাং লাইবসন্সর্ািী/ব্যবহািকািী যমাঅনির্ান চালক, র্ফঅনবনসর্বহীন র্ানবাহন এবাং 

যমাঅনির্ান অোবদশ ১৯৮৩ অনুর্ায়ী অননুবমার্দি র্ানবাহবনি র্বরুবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহবণি র্বষবয় সকল 

র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৩) র্নর্দ িষ্ট স্থাবন যকািবার্ন/সার্ািণ পশুি হাঅন স্থাপন এবাং পশু জবাই কিাি সুর্নর্দ িষ্ট স্থান 

র্নর্ িািবণি র্বষবয় সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৪) মার্নকগি কাবলেবিঅন চত্ববি যজলা আইনজীবী সর্মর্ি কর্তিক র্বর্র্-বর্হভূ িিভাবব দশ িলা 

ভবন র্নম িাণ প্রর্িবিাবর্ি র্বষবয় সর্চব, আইন ও র্বচাি র্বভাগ এবাং যজলা প্রশাসক মার্নকগি 

বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৫) অর্নবন্ধনকৃি এবাং র্বর্র্-বর্হভূ িিভাবব র্নবন্ধনকৃি যমাবাইল র্সম জব্দ কিাি র্বষবয় সকল 

যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 
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(৪৬) আন্তজিার্িক িথ্য জানাি অর্র্কাি র্দবস উপলবক্ষে ‘িথ্য যমলা’ আবয়াজবন সহবর্ার্গিা 

প্রদাবনি জর্ন্ সাংর্িষ্ট যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৭) ‘এ্বশ পদক ২০১৬’-এি মবনানয়বনি জর্ন্ সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৮) মানবস্বাবস্থেি জর্ন্ ক্ষর্িকি যেিবয়র্/হিবমান/ক্ষর্িকি উপাদান র্দবয় পশু যমাঅনািাজকিণ 

প্রর্িবিাবর্ি লবক্ষে কার্ িক্রম গ্রহবণি জর্ন্ সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৯) জার্িসাং  সার্ািণ পর্িষবদি অর্র্ববশন চলাকাবল বাাংলাবদবশি অর্ িননর্িক ও সামার্জক 

অজিন সাংক্রান্ত প্রচাি কার্ িক্রম গ্রহবণি জর্ন্ সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৫০) সিকার্ি হাঅন-বাজািসমূবহি ইজািালব্ধ আবয়ি ৪% অর্ ি মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক মিণালবয়ি সাংর্িষ্ট 

ব্যাাংক র্হসাবব জমা প্রদাবনি র্বষবয় সকল যজলা প্রশাসক বিবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৫১) োল্যজেোহ প্রজিস্ট্ররাস্ট্রে প্রোিমন্ত্রীর কার্ মালস্ট্রয়র গিস্ট্রি মন্স ইস্ট্রিাস্ট্রিশি ইউজিট কর্তমক আস্ট্রয়াজিি 

সিায় গৃহীি জসদ্ধান্ত োস্তোয়স্ট্রির জেষস্ট্রয় সকল বিলা প্রশাসক েরাের পত্র বপ্ররণ করা হয়। 

(৫২) জহিড়া িিস্ট্রগাষ্ঠীর মািোজেকার সংরক্ষণ ও উন্নয়স্ট্রির জেষস্ট্রয় স্বাস্থয ও পজরোর কল্যাণ 

মন্ত্রণালয় েরাের পত্র বপ্ররণ করা হয়। 

(৫৩) প্রবাবস মৃি কমীি পর্িবাবিি নাবালক সন্তাবনি অনুকূবল আর্র্ িক অনুদান র্বিিবণি যক্ষবত্র 

‘নাবালবকি প্রাপ্য অাংশ উবিালবনি ক্ষমিাপত্র’ স্বাক্ষি/প্রর্িস্বাক্ষিকিবণি র্নবদ িশনা সকল যজলা 

প্রশাসকবক অবর্হি কিা হয়। 

(৫৪) ‘বাাংলাবদশ পার্ন আইন, ২০১৩’-এি র্বষবয় জনসবচিনিা বৃর্দ্ধকবল্প প্রচািার্ভর্ান এবাং 

‘বাাংলাবদশ পার্ন র্বর্র্-২০১৫’-এি খসড়াি ওপি মিামি গ্রহবণি লবক্ষে কম িশালা আবয়াজবন 

সহবর্ার্গিা প্রদাবনি জর্ন্ সাংর্িষ্ট যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৫) মহান স্বার্ীনিা ও জািীয় র্দবস, মহান র্বজয় র্দবস, শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মার্তভাষা 

র্দবসসহ অর্ন্ার্ন্ র্দবস উদ র্াপবনি র্বষবয় সকল যজলা প্রশাসক এবাং র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি 

পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৬) ‘প্রর্িটি যজলা ও উপবজলায় একটি মবর্ল মসর্জদ কমবিে র্নম িাণ’ শীষ িক প্রকবল্পি জর্ন্ জর্ম 

দান/সাংগ্রহ/অর্র্গ্রহবণি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ  

কিা হয়। 

(৫৭) সিকার্ি কম িকিিাগণ কর্তিক সামার্জক যর্াগাবর্াগ মােবমি ব্যবহাবি দার্য়ত্বশীলিাি পর্িচয় 

প্রদাবনি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৮) পাঅনজাি সামগ্রীি ব্যবহাবিি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র 

যপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৯) জািীয় র্ভঅনার্মন ‘এ ’ িাস কোবম্পইন কম িসূর্চবি সহবর্ার্গিা প্রদাবনি জর্ন্ সকল র্বভাগীয় 

কর্মশনাি, যজলা প্রশাসক ও উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি বিাবি যপ্রিণ কিা হয়। 

(৬০) যসৌি র্বদুেৎবকন্দ্র স্থাপবনি যক্ষবত্র ভূর্মি বহুমুখী ব্যবহাি র্নর্িিকিবণি র্বষবয় সকল 

র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 
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(৬১) যনাঅনার্ি পাবর্লক কর্তিক বয়স সাংক্রান্ত র্মথ্যা এর্ফবর্র্ভঅন বন্ধ কিাি র্বষবয় সর্চব, আইন ও 

র্বচাি র্বভাগ বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৬২) বাাংলা ১৪২২ সবনি নবান্ন উৎসব উদ র্াপবনি র্বষবয় সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৬৩) খুলনা র্প্রর্ন্টাং এে প্যাবকর্জাং র্লর্মবঅনবর্ি বর্োং কার্ িক্রম িদবন্ত উদূ্ভি জটিলিাি 

পর্িবপ্রর্ক্ষবি সুর্প্রম যকাবঅন িি আর্পল র্বভাবগি আবদশ বাস্তবায়বন সহবর্ার্গিা প্রদাবনি র্বষবয় 

র্বভাগীয় কর্মশনাি, খুলনা এবাং যজলা প্রশাসক, খুলনা বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৪) র্পবিাজপুবিি যজলা প্রশাসবকি কার্ িালবয় ‘যজলা প্রশাসবকি কার্ িালয়’ শীষ িক নামফলক 

ব্যবহাবি র্নবষর্াজ্ঞাি র্বষবয় সর্চব, আইন ও র্বচাি র্বভাগ বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৫) উপবজলা পর্ িাবয় র্নর্ম িি আদালি ভববনি যমিামি ও িক্ষণাববক্ষবণি দার্য়ত্ব উপবজলা 

পর্িষবদি র্নকঅন হস্তান্তবিি র্বষবয় সর্চব, গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালয় বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৬) র্সিাজগি যজলাি িাঁি সমৃদ্ধ এলাকাি ভূগভিস্থ পার্নি দূষণ এবাং িা প্রর্িকাবিি ব্যবস্থা 

গ্রহবণি র্বষবয় র্শল্প মিণালয়, স্বাস্থে ও পর্িবাি কল্যাণ মিণালয়, কৃর্ষ মিণালয়, বস্ত্র ও পাঅন 

মিণালয়, পর্িববশ ও বন মিণালয় এবাং স্থানীয় সিকাি র্বভাগ বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৭) জািীয় জীববনি সব িত্র একটি িাজস্ববান্ধব সাংস্কৃর্ি সৃজবনি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি, 

যজলা প্রশাসক ও উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৮) পাব িিে চট্টগ্রাম অঞ্চবল বসবাসিি বার্সন্দাবদি স্থায়ী নাগর্িকবত্বি সনদপত্র প্রদাবনি র্বষয় 

সাংর্িষ্ট র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৯) অনবর্ভাবব গ্যাস সাংবর্াগ প্রদাবনি লবক্ষে র্বর্র্-বর্হভূ িিভাবব গ্যাস লাইন স্থাপবনি র্বষবয় 

জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগবক অনুবিার্ কিা হয়। 

(৭০) িাজবাড়ী যজলাবক বাল্যর্ববাহ মুি কিাি র্বষবয় র্বভাগীয় কর্মশনাি, ঢাকা ও যজলা প্রশাসক, 

ঢাকা বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৭১) ইউর্নয়ন ও যপৌিসভায় স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ লাইবির্ি স্থাপবনি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি 

ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৭২) ০৮-১৮ জানুয়ার্ি ২০১৬ যময়াবদ ‘বেবন্ধু যগাল্ডকাপ আন্তজিার্িক ফুঅনবল টুন িাবমন্ট’ আবয়াজবন 

সহবর্ার্গিা প্রদাবনি র্বষবয় যজলা প্রশাসক, র্বশাি ও র্বভাগীয় কর্মশনাি, খুলনা বিাবি পত্র যপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৭৩) মহাসড়বক অনবর্ স্থাপনা অপসািবণ র্নবদ িশনা প্রদাবনি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও 

যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৪) যিকর্ ি রুবম সাংির্ক্ষি গুরুত্বপূণ ি নর্র্পত্র র্র্ার্র্ভাবব সাংিক্ষণ এবাং আিকাইভস ও গ্রন্হাগাি 

অর্র্দপ্তবি যপ্রিবণি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 
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(৭৫) যবসিকার্ি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনি র্শক্ষার্ীবদি মার্সক যবিন ও অর্ন্ার্ন্ র্ফ সিকাবিি র্নবদ িশনা 

ব্যর্িবিবক বর্র্ িি হাবি আদায় না কিাি র্বষবয় র্শক্ষা মিণালয় ও সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র 

যপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৬) The Daily Star পর্ত্রকায় প্রকার্শি ‘Art for living’ র্শবিানাবমি সাংবাদ-প্রর্িববদন 

জেিাগীয় কজমশিার, িট্টগ্রাম ও যজলা প্রশাসক, চাঁদপুি বিাবি যপ্রিণ কিা হয়। The Daily Star 

পর্ত্রকায় প্রকার্শি ‘Crisis of quality seeds worries boro farmers in 5 N dists’ 

র্শবিানাবমি সাংবাদ প্রর্িববদন সর্চব, কৃর্ষ মিণালয় ও যজলা প্রশাসক, িাংপুি, নীলফামািী, 

লালমর্নিহাঅন, ্র্ড়গ্রাম ও গাইবান্ধা; The Daily Star পর্ত্রকায় প্রকার্শি ‘Blind man runs 

successful footpath business’ ‘Students attend classes under open sky’ 

র্শবিানাবমি সাংবাদ-প্রর্িববদন জেিাগীয় কজমশিার, রংপুর, েজরশাল ও যজলা প্রশাসক, র্পবিাজপুি, 

গাইবান্ধা এবাং প্রর্ম আবলা পর্ত্রকায় প্রকার্শি ‘ঐর্িবহে হাতুর্ড়ি  া!’ র্শবিানাবমি সাংবাদ-

প্রর্িববদন র্বভাগীয় কর্মশনাি, ঢাকা ও যজলা প্রশাসক, নািায়ণগি বিাবি যপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৭) র্বর্ভন্ন র্িবনি মাদকদ্র্ব্য যচািাচালানী এবাং ব্যবহািকািীবদি র্বরুবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহবণি র্বষবয় 

সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৮) পাবর্লক সার্ভ িস ইবনাবভশন এবাং দার্য়ত্ব পালবনি যক্ষবত্র অনর্ন্ অবদান িাখাি জর্ন্ পুিস্কাি 

প্রদাবনি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৯) কর্মউর্নটি র্ির্নক ও র্শশু র্বকাশ সাংক্রান্ত কার্ িক্রবম সহবর্ার্গিা প্রদাবনি র্বষবয় সকল 

র্বভাগীয় কর্মশনাি, যজলা প্রশাসক ও উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসাি বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮০) কৃর্ষবসচ যমৌসুবম জ্বালার্ন যিবলি র্নিবর্েন্ন সিবিাবহি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও 

যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮১) যজলা, উপবজলা ও ইউর্নয়ন পর্ িাবয় সকল প্রর্িষ্ঠানবক কাবনকটির্ভটিি আওিায় আনাি 

র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮২) জনবান্ধব ভূর্ম অর্ফস র্বষয়ক যসাোল র্মর্র্য়া সাংলাবপি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি লবক্ষে ভূর্ম 

মিণালয় এবাং ভূর্ম র্বষয়ক উদ্ভাবনী চচ িাি িথ্য যপ্রিবণি র্বষবয় সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র 

যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৩) নািী ও র্শশুি প্রর্ি সর্হাংসিা প্রর্িবিাবর্ জািীয় কম িপর্িকল্পনা বাস্তবায়বনি র্বষবয় সকল 

র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৪) ‘ফিমার্লন র্নয়িণ আইন, ২০১৫’ এবাং ফিমার্লন (আমদার্ন, উৎপাদন, পর্িবহণ, মজুদ, 

র্বক্রয় ও ব্যবহাি) র্নয়িণ র্বর্র্মালা, ২০১৫ অনুর্ায়ী কার্ িক্রম গ্রহবণি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় 

কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৫) কেবাজাি যজলা ক্রীড়া সাংস্থাি র্নজস্ব জায়গায় আধুর্নক র্জমবনর্সয়াম র্নম িাবণি র্বষবয় যুব 

ও ক্রীড়া মিণালয় বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 
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(৮৬) ‘র্বশ্ব অটিজম সবচিনিা র্দবস’ উদ র্াপবনি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা 

প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৭) পাব িিে চট্টগ্রাম উন্নয়ন যবার্ ি-এি িাবাি বাগান প্রকবল্পি জর্ন্ ভূর্ম অর্র্গ্রহবণি র্বষবয় পাব িিে 

চট্টগ্রাম র্বষয়ক মিণালয় বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৮) খাগড়াছর্ড় পাব িিে যজলায় িামাবকি আগ্রাসন বন্ধ কিাি র্বষবয় স্বাস্থে ও পর্িবাি কল্যাণ 

মিণালয়, ভূর্ম মিণালয়, পাব িিে চট্টগ্রাম র্বষয়ক মিণালয়, কৃর্ষ মিণালয় এবাং পর্িববশ ও বন 

মিণালয় বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৯) ক্ষর্িকি িাসায়র্নকমুি ফল ও যভজালমুি খায র্নর্িিকিবণি লবক্ষে পদবক্ষপ গ্রহবণি জর্ন্ 

সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৯০) র্বদুেৎ উৎপাদন ও চার্হদাি মবে ভািসাম্য িক্ষাি লবক্ষে র্বদুেবিি দক্ষ ও সােয়ী ব্যবহাবিি 

র্বষবয় সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৯১) ‘অনলাইন স্কুল ম্যাবনজবমন্ট র্সবেম’ চালুকিবণি র্বষবয় র্শক্ষা মিণালয় বিাবি পত্র যপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৯২) িাজবাড়ী যজলাি যদৌলির্দয়া যফর্ি াবঅন প্রবববশি এবপ্রাচ যিার্ র্নম িাবণি জর্ন্ সড়ক পর্িবহন 

ও মহাসড়ক র্বভাবগ পত্র যপ্রিণ কিা হয়।  

(৯৩) গার্ড়বি যময়াবদািীণ ি গ্যাস র্সর্লোি ব্যবহাবি ুঁৌঁর্কি র্বষবয় জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগ 

পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৪) বাাংলাবদশ ও ভািবিি সীমান্তবিী যজলাি যজলা প্রশাসক ও যজলা ম্যার্জবেঅন পর্ িাবয় যর্ৌর্ 

সীমান্ত সবম্মলন আবয়াজন সাংক্রান্ত গুে সাংবশার্বনি র্বষবয় স্বিাষ্ট্র মিণালয় বিাবি পত্র যপ্রিণ  

কিা হয়। 

(৯৫) ২০১৬-১৭ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সবে র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং র্বভাগীয় 

কর্মশনাবিি সবে যজলা প্রশাসকগবণি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্িি র্বষবয় সকল র্বভাগীয় 

কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৬) পর্বত্র িমজান মাবস র্নিেপ্রবয়াজনীয় পবযেরি মূল্য র্স্থর্িশীল ও সহনীয় পর্ িাবয় িাখাি র্বষবয় 

সকল যজলা প্রশাসক বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৭) র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৫ হবি জুন ২০১৬ মাস পর্ িন্ত প্রমাপ 

অনুর্ায়ী ভ্রমণ, িার্ত্রর্াপন, পর্িদশ িন, দশ িন কবিবছন। যজলা প্রশাসকগবণি পর্িদশ িবনি র্বষয়টি 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি Key Performance Indications (KPI)-ভুি এবাং জুলাই ২০১৫ যর্বক 

জুন ২০১৬ মাস পর্ িন্ত KPI-এি লক্ষেমাত্রা অর্জিি হয়।  

(৯৮) Dr. Tathagata Roy, Governor of the State of Tripura, India ০৯-১৩ র্র্বসম্বি 

২০১৫ যময়াবদ বাাংলাবদশ সফিকাবল ঢাকা যজলাি পাশাপার্শ নািায়ণগি ও ্র্ষ্টয়া যজলা 

সফিকাবল প্রবয়াজনীয় সহবর্ার্গিা ও র্নিাপিা র্বর্াবনি ব্যবস্হা গ্রহবণি জর্ন্ যজলা প্রশাসক ঢাকা, 

নািায়ণগি ও ্র্ষ্টয়াবক অনুবিার্ কিা হয়। 
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(৯৯) Her Majesty the Queen Mother Tshering Pem Wangchuck ১৪-১৮ মাচ ি ২০১৬ 

যময়াবদ বাাংলাবদশ সফিকাবল প্রবয়াজনীয় সহবর্ার্গিা ও র্নিাপিা র্বর্াবনি ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ 

যজলা প্রশাসক, ঢাকা, মার্নকগি ও গাজীপুিবক অনুবিার্ কিা হয়।  

(১০০) র্লথুয়ার্নয়াি মাননীয় প্রর্ানমিী H.E. Mr. Algirdas Butkevicius ১৬-১৮ যফব্রুয়ার্ি 

২০১৬ যময়াবদ বাাংলাবদবশ সিকার্ি সফিকাবল ১৭ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ িার্িখ সাভািস্থ জািীয় 

স্মৃর্িবসৌবর্ পুষ্পস্তবক অপ িণ কবিন। সফিকাবল      উপযুি যসৌজর্ন্ প্রদশ িবন প্রবয়াজনীয় 

সহবর্ার্গিা প্রদান ও র্নিাপিা র্বর্াবনি ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ যজলা প্রশাসক, ঢাকাবক র্নবদ িশনা 

প্রদান কিা হয়।  

(১০১) ভুঅনাবনি মাননীয় পিিাষ্ট্র মিী H.E. Lyonpo Damcho Dorji ২২-২৪ এর্প্রল ২০১৬ 

যময়াবদ িাংপুি যজলা সফিকাবল সার্ব িক সহবর্ার্গিা ও র্নিাপিা সম্পর্কিি র্বষবয় প্রবয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ যজলা প্রশাসক, িাংপুিবক অনুবিার্ কিা হয়।  

(১০২) ্বয়বিি মাননীয় প্রর্ানমিী H.H. Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad 

Al-Sabah ০৩-০৫ যম ২০১৬ যময়াবদ বাাংলাবদশ সফিকাবল সার্ব িক সহবর্ার্গিা ও র্নিাপিা 

সম্পর্কিি র্বষবয় প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ যজলা প্রশাসক, ঢাকাবক অনুবিার্ কিা হয়।  

(১০৩) ২৮-৩০ জুলাই ২০১৫ যময়াবদ অনুবষ্ঠয় যজলা প্রশাসক সবম্মলন, ২০১৫-এ আগি র্বভাগীয় 

কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসকগবণি কম িস্থল িোবগি অনুমর্ি প্রদান কিা হয়; র্বভাগীয় কর্মশনাি ও 

যজলা প্রশাসকগবণি এবাং িাঁবদি সফিসেীবদি আবাসবনি ব্যবস্থা গ্রহবণি সাংর্িষ্ট সকলবক পত্র 

যদওয়া হয়।  

(১০৪) ১০ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখ দশম জািীয় সাংসবদি ১৩৩ অনাোইল-৪ র্নব িাচর্ন এলাকাি শূর্ন্ 

য ার্ষি আসবনি র্নব িাচন অবার্, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব অনুষ্ঠাবনি লবক্ষে র্নব িাচন সাংর্িষ্ট 

আইবনি র্বর্ান সম্পবকি সজাগ যর্বক অর্প িি র্নব িাচর্ন দার্য়ত্ব র্র্ার্র্ভাবব পালবনি র্বষয়টি র্নর্িি 

কিাি লবক্ষে র্নব িাচন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা প্রদান এবাং ‘র্নব িাচন কম িকিিা (র্ববশষ র্বর্ান) আইন, 

১৯৯১’-এি র্বর্ান অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পর্িপত্র জার্ি কিা হয়। 

(১০৫) ০৮ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখ দশম জািীয় সাংসবদি ২৩৭ যমৌলভীবাজাি-৩ র্নব িাচর্ন এলাকাি 

শূর্ন্ য ার্ষি আসবনি র্নব িাচন অবার্, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব অনুষ্ঠাবনি লবক্ষে র্নব িাচন 

সাংর্িষ্ট আইবনি র্বর্ান সম্পবকি সজাগ যর্বক অর্প িি র্নব িাচর্ন দার্য়ত্ব র্র্ার্র্ভাবব পালবনি র্বষয়টি 

র্নর্িি কিাি লবক্ষে র্নব িাচন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা প্রদান এবাং ‘র্নব িাচন কম িকিিা (র্ববশষ র্বর্ান) 

আইন, ১৯৯১’-এি র্বর্ান অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পর্িপত্র জার্ি কিা হয়। 

(১০৬) ৩০ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখ ২৩৪টি যপৌিসভা র্নব িাচন অবার্, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব 

অনুষ্ঠাবনি লবক্ষে র্নব িাচন সাংর্িষ্ট আইবনি র্বর্ান সম্পবকি সজাগ যর্বক অর্প িি র্নব িাচর্ন দার্য়ত্ব 

র্র্ার্র্ভাবব পালবনি র্বষয়টি র্নর্িি কিাি লবক্ষে র্নব িাচন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা প্রদান এবাং 

‘র্নব িাচন কম িকিিা (র্ববশষ র্বর্ান) আইন, ১৯৯১’-এি র্বর্ান অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পর্িপত্র  

জার্ি কিা হয় এবাং উি যপৌিসভা র্নব িাচন অবার্, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব অনুষ্ঠাবনি  
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লবক্ষে র্নব িাচন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা কিাি জর্ন্ সকল মিণালয়/র্বভাগবক অনুবিার্  

জানাবনা হয়। 

(১০৭) মাচ ি ও জুন ২০১৬ যময়াবদ ছয়টি পর্ িাবয় ৪,২৭৫টি ইউর্নয়ন পর্িষদ র্নব িাচবনি সার্ািণ 

র্নব িাচন অবার্, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব অনুষ্ঠাবনি লবক্ষে র্নব িাচন সাংর্িষ্ট আইবনি র্বর্ান 

সম্পবকি সজাগ যর্বক অর্প িি র্নব িাচর্ন দার্য়ত্ব র্র্ার্র্ভাবব পালবনি র্বষয়টি র্নর্িি কিাি লবক্ষে 

র্নব িাচন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা প্রদান এবাং ‘র্নব িাচন কম িকিিা (র্ববশষ র্বর্ান) আইন, ১৯৯১’-এি 

র্বর্ান অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পর্িপত্র জার্ি কিা হয় এবাং উি ইউর্নয়ন পর্িষদসমূবহ র্নব িাচন 

অবার্, সুষ্ঠু, শার্ন্তপূণ ি ও র্নিবপক্ষভাবব অনুষ্ঠাবনি লবক্ষে র্নব িাচন কর্মশনবক সহবর্ার্গিা কিাি জর্ন্ 

সকল মিণালয়/র্বভাগবক অনুবিার্ জানাবনা হয়। 

(১০৮) ৩০ র্র্বসম্বি ২০১৫ িার্িবখ যপৌিসভা র্নব িাচন সুষ্ঠুভাবব সম্পাদবনি লবক্ষে ‘যপৌিসভা 

(র্নব িাচন আচিণ) র্বর্র্মালা, ২০১৫’-এি ২২ র্বর্র্ প্রর্িপালন সাংক্রান্ত র্বষবয় র্নব িাচন কর্মশন 

সর্চববি র্নকঅন যর্বক প্রাপ্ত আর্া-সিকার্ি পত্রটি মাননীয় মিী, প্রর্িমিী, উপ-মিী, মাননীয় 

প্রর্ানমিীি উপবদষ্টাগবণি যগাচিীভূি কিাি জর্ন্ সাংর্িষ্ট একান্ত সর্চব এবাং সকল মাননীয় সাংসদ 

সদযগণগবণি যগাচিীভূি কিাি জর্ন্ র্সর্নয়ি সর্চব, জািীয় সাংসদ সর্চবালয় বিাবি পত্র যপ্রিণ  

কিা হয়।   

(১০৯) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অর্ির্িি সর্চব ও যুগ্মসর্চববৃন্দ কর্তিক ১০টি যজলা, ৪টি উপবজলা ও 

একটি ইউর্নয়ন র্র্র্জঅনাল যসন্টাি, উপসর্চব এবাং র্সর্নয়ি সহকািী সর্চববৃন্দ কর্তিক ৮টি উপবজলা 

পর্িদশ িন প্রর্িববদবন উর্ের্খি মন্তব্য/সুপার্িবশি ওপি ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ সাংর্িষ্ট মিণালয়/ 

র্বভাগসমূবহ পত্র যপ্রিণ কিা হয়।  

(১১০) ‘The Bangladesh Registration Manual 1983’-এি ২৮৯ অনুবেবদ বর্ণ িি র্নবদ িশনা 

অনুর্ায়ী যজলা প্রশাসকগণ বছবি অন্তি একবাি যজলা যির্জোবিি কার্ িালয় এবাং অর্ির্িি যজলা 

প্রশাসকগণ সাব-যির্জোি অর্ফস পর্িদশ িনপূব িক র্নয়র্মি পর্িদশ িন প্রর্িববদন আইন ও র্বচাি 

র্বভাগ বিাবি যপ্রিণ এবাং মর্িপর্িষদ র্বভাবগ অনুর্লর্প যপ্রিবণি জর্ন্ সকল যজলা প্রশাসকবক 

অনুবিার্ কিা হয়।  

(১১১) যজলা প্রশাসকবদি পর্িবাি িাঁবদি কম িস্থবল িাখাি র্বষবয় প্রর্ানমিীি কার্ িালবয়ি ১৯ আগে 

২০১৫ িার্িবখি র্নবদ িশনা এবাং মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ইিঃপূবব ি জার্িকৃি র্নবদ িশনাসমূহ অনুসিবণি 

জর্ন্ সকল যজলা প্রশাসকবক এবাং র্বষয়টি র্নর্িিকিণসহ এ র্বভাগবক অবর্হি কিাি জর্ন্ সকল 

র্বভাগীয় কর্মশনািবক অনুবিার্ কিা হয়।  

(১১২) ঢাকা র্বভাবগি র্বভাগীয় কর্মশনাি র্হসাবব ১৯৭২ সাবলি পূবব ি র্াঁিা কম িিি র্ছবলন িাঁবদি 

নাম ও কার্ িকাল সাংক্রান্ত িথ্য সাংগ্রবহি লবক্ষে র্বভাগীয় কর্মশনাি, ঢাকা কর্তিক ২০ আগে ২০১৫ 

িার্িবখি স্মািবক গঠিি কর্মটিবক সার্ব িক সহবর্ার্গিা প্রদাবনি জর্ন্ পর্িচালক, র্ন্াশনাল 

আকিাইভস এে লাইবির্ি পর্িদপ্তিবক অনুবিার্ কিা হয়।  

(১১৩) মাঠপর্ িাবয়ি র্বর্ভন্ন কার্ িালয়/প্রর্িষ্ঠাবনি উন্নয়ন প্রকল্প পর্িদশ িন/দশ িন, এর্ের্কউটিভ 

ম্যার্জবেঅন আদালি পর্িদশ িন এবাং যমাবাইল যকাবঅন িি যকস যিকর্ ি পর্ িাবলাচনাপূব িক র্নর্ িার্িি প্রমাপ 
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অনুর্ায়ী পর্িদশ িন/দশ িন/বকস যিকর্ ি পর্ িাবলাচনা সাংক্রান্ত প্রর্িববদন র্নর্ িার্িি সমবয় পিবিী মাবসি 

১০ িার্িবখি মবে মর্িপর্িষদ র্বভাবগ যপ্রিণ র্নর্িি কিাি জর্ন্ যজলা প্রশাসকগণবক অনুবিার্ 

কিা হয়।  

(১১৪) ২০১৫-১৬ র্শক্ষাববষ ি এমর্বর্বএস/র্বর্র্এস যকাবস ি ভর্িি পিীক্ষা সুষ্ঠুভাবব অনুষ্ঠাবনি লবক্ষে 

প্রবয়াজনীয় সহবর্ার্গিা প্রদাবনি জর্ন্ যজলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, ময়মনর্সাংহ, িাজশাহী, র্সবলঅন, 

িাংপুি, বর্িশাল, ্র্মো, খুলনা, বগুড়া, ফর্িদপুি, র্দনাজপুি, পাবনা, যনায়াখালী, কেবাজাি, 

র্বশাি, সািক্ষীিা, র্কবশািগি, ্র্ষ্টয়া এবাং যগাপালগিবক অনুবিার্ কিা হয়। 

(১১৫) যজলা প্রশাসবকি পদ যর্বক ঢাকায় বদর্লকৃি কম িকিিাগবণি নাবম বাসা বিাে প্রদাবনি 

র্বষবয় র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ সর্চব, গৃহায়ণ ও গণপূিি মিণালবয়ি বিাববি পত্র যপ্রিণ  

কিা হয়।  

(১১৬) সিকার্ি চাকর্িজীবী স্ত্রী/স্বামীি একই র্কাংবা র্নকঅনবিী কম িস্থবল পদায়ন/বদর্ল সাংক্রান্ত 

র্বষবয় র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ র্সর্নয়ি সর্চব/সর্চব/ভািপ্রাপ্ত সর্চব বিাবি পত্র যপ্রিণ কিা হয়।  

(১১৭) যজলা প্রশাসবকি পদ হবি বদর্লকৃি কম িকিিাগবণি সন্তানবদি পূব িিন র্শক্ষা-প্রর্িষ্ঠাবন ভর্িি 

সাংক্রান্ত র্বষবয় র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ সর্চব, র্শক্ষা মিণালয়বক অনুবিার্ কিা হয়।  

(১১৮) মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্ি, মাননীয় প্রর্ানমিী ও অর্ি গুরুত্বপূণ ি ব্যর্িি র্নিাপিা সমন্ববয়ি জর্ন্ 

র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসকগবণি অর্ফস ও বাসাি হালনাগাদ যঅনর্লবফান, ফোে ও 

যমাবাইল নম্বিসমূবহি িার্লকা মহাপর্িচালক, যেশাল র্সর্কউর্িটি যফাস ি, প্রর্ানমিীি কার্ িালয় 

বিাবি যপ্রিণ কিা হয়।  

(১১৯) যজলা প্রশাসকগণ কর্তিক বিিমান ব্যবহৃি গাড়ীি পর্িববিি স্বিি িাং ও মবর্বলি পাঁচ দিজা 

র্বর্শষ্ট নতুন জীপ গাড়ী বিাে প্রদান র্বষবয় র্র্ার্র্ ব্যবস্হা গ্রহবণি জর্ন্ র্সর্নয়ি সর্চব, জনপ্রশাসন 

মিণালয়বক অনুসিণ কিা হয়। 

(১২০) যজলা প্রশাসকগণ কর্তিক পর্িচার্লি এল আি ফাে পর্িচালনাি সুর্নর্দ িষ্ট নীর্িমালা প্রণয়ন 

সাংক্রান্ত কর্মটিবি র্বভাগীয় কর্মশনাি, ঢাকা এবাং যজলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, নািায়ণগি ও 

বর্িশালবক মবনানয়ন প্রদান কিা হয়।  

(১২১) সিকার্ি কম িকাবে গর্িশীলিা আনয়ন, দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবাং স্বেিা ও জবাবর্দর্হিা 

র্নর্িিকিবণি লবক্ষে ২০১৬-১৭ অর্ ি-বছি হবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সবে র্বভাগীয় কর্মশনািবদি 

এবাং র্বভাগীয় কর্মশনািবদি সবে যজলা প্রশাসকবদি বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষবিি  

লবক্ষে বার্ষ িক কম িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষবণ কম িকিিা মবনানয়ন প্রদান ও  

প্রর্শক্ষবণ অাংশগ্রহবণি জর্ন্ সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং যজলা প্রশাসকবক অনুবিার্  

কিা হয়। 

(১২২) যজলা ও মাঠপ্রশাসন অনুর্বভাবগি অর্ীবন ১৯ জুন ২০১৬ িার্িবখি স্মািবক মর্নঅনর্িাং 

অর্র্শাখা নাবম একটি পৃর্ক অর্র্শাখা এবাং প্রস্তার্বি অর্র্শাখাি আওিায় পাঁচটি শাখা সৃজবনি জর্ন্ 

িাজস্ব খাবি যমাঅন ২৩টি পদ সৃজবনি প্রস্তাব মর্িপর্িষদ র্বভাবগি সাংস্থাপন অর্র্শাখায় যপ্রিণ  

কিা হয়।  
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(১২৩) র্দ্বিীয় যের্ণভুি কম িকিিাসহ ইউর্নয়ন, উপবজলা, যজলা ও র্বভাগ পর্ িাবয়ি সার্ািণ ও িাজস্ব 

প্রশাসবন একই কম িস্থবল র্িন বছবিি অর্র্ক কম িিি কম িকিিা/কম িচািীবদি িথ্য ১৬ জুন ২০১৬ 

িার্িবখি মবে মর্িপর্িষদ র্বভাবগ ই-যমইলবর্াবগ (gfa_branch@ cabinet.gov.bd) যপ্রিণ 

কিাি জর্ন্ সকল র্বভাগীয় কর্মশনাি ও যজলা প্রশাসকবক অনুবিার্ কিা হয়।  

(১২৪) সামার্জক র্নিাপিা কম িসূর্চ প্রণয়ন ও বাস্তবায়বন দক্ষিা বৃর্দ্ধি জর্ন্ মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক 

বাস্তবায়নার্ীন Social Security Policy Support (SSPS) Programme শীষ িক কার্িগ   

সহায়িা প্রকবল্পি আওিায় ছয়টি মিণালয়/র্বভাবগি সািজন কম িকিিাবক র্াইল্যাবেি র্চয়াাংমাইবয়  

১৪ র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়। এ ছাড়া এ খাবি মানবসম্পদ বির্ি ও দক্ষিা বৃর্দ্ধি জর্ন্  

১৭ এর্প্রল ২০১৬ িার্িবখ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিাবদি জর্ন্ Orientation on the National 

Social Security Strategy (NSSS) শীষ িক প্রর্শক্ষণ কম িশালাি আবয়াজন কিা হবয়বছ এবাং 

মাঠপর্ িাবয় সামার্জক র্নিাপিা যবষ্টনী কম িসূর্চ বাস্তবায়নকািী কম িকিিা/কমচািীবদি Training Need 

Analysis কিা হবয়বছ। National Social Security Strategy (NSSS)-এি বাস্তবায়বনি র্নর্মি 

সিকার্ি ও যবসিকার্ি পর্ িাবয় গৃহীি অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাসমূবহি একর্ত্রকিণ (integration) 

সাংক্রান্ত কার্িগর্ি কর্মটি গঠন কিা হয়।  

(১২৫) র্সর্ভল যির্জবেশন এে ভাইঅনাল েোটিসটিে (র্সআির্ভএস) সাংক্রান্ত র্েয়ার্িাং কর্মটিি দুইটি 

সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। এ ছাড়া, এ কার্ িক্রমবক গর্িশীল এবাং অর্র্কিি কার্ িকি কিাি জর্ন্ র্সআির্ভএস 

সাংক্রান্ত র্েয়ার্িাং কর্মটি পুনগ িঠন এবাং র্সআির্ভএস বাস্তবায়ন কর্মটি গঠন কিা হয়। ২২ যম ২০১৬ 

এবাং ২২ জুন ২০১৬ িার্িবখ র্সআির্ভএস বাস্তবায়ন কর্মটিি র্র্াক্রবম প্রর্ম ও র্দ্বিীয় সভা অনুর্ষ্ঠি 

হয়। এ কার্ িক্রম যজািদাি কিাি লবক্ষে Preparatory Phase of Civil Registration and Vital 

Statistics in Bangladesh শীষ িক প্রকল্প বির্ি কিা হয় র্া অনুবমাদবনি জর্ন্ পর্িকল্পনা কর্মশবন 

প্রর্ক্রয়ার্ীন িবয়বছ। ০৯-১০ র্র্বসম্বি ২০১৫ যময়াবদ র্াইল্যাবেি ব্যাাংকবক অনুর্ষ্ঠি Workshop for 

National CRVS Focal Point-এ বাাংলাবদবশি প্রর্ির্নর্র্ত্ব কিা হয় এবাং CRVS Country 

Baseline Report প্রস্তুি কবি UN-ESCAP-এ যপ্রিণ কিা হয়। বাাংলাবদবশ র্সআির্ভএ 

বাস্তবায়বন কার্িগর্ি সহায়িা প্রদাবনি জর্ন্ Bloomberg Philanthropies-এি সবে Data for 

Health-র্বষয়ক সমব ািা হয়। 

(১২৬) িাষ্ট্রীয় প্রর্িষ্ঠানসমূবহ সুশাসন প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষে এবাং সার্ািণ মানুবষি হয়িার্ন লা ববি 

উবেবে মর্িপর্িষদ র্বভাবগি িত্ত্বাবর্াবন পর্িবর্িিি কাঠাবমাবি সকল মিণালয়/র্বভাগ এবাং 

দপ্তি/সাংস্থাসমূহ কর্তিক অর্ভন্ন ফিম্যাবঅন র্সটিবজ    চাঅন িাি প্রণয়ন কিা হয়। িাছাড়া মাঠপর্ িাবয়ি 

অর্ফসসমূবহও যসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (র্সটিবজ  চাঅন িাি) সফলভাবব প্রণয়ন কিা হয়। সমবয়ি সবে 

প্রর্ির্নয়ি পর্িবিিনশীল নাগর্িক যসবাসমূহবক র্বববচনায় র্নবয় প্রণীি এ র্সটিবজ   চাঅন িাি 

সিকাবিি জবাবর্দর্হ, স্বেিা এবাং যসবা প্রদাবনি মানর্সকিা বির্ি এবাং যসবা প্রিোশী সার্ািণ 

মানুবষি হয়িার্ন লা বব গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কিবছ।  

(১২৭) জনগণ সিকার্ি দপ্তবিি প্রর্িশ্রুি যসবা ও পবযেরি মান সম্পবকি অসন্তুষ্ট বা সাংক্ষুব্ধ হবল 

সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাবগি অর্ভবর্াগ র্নের্িকািী কম িকিিাি র্নকঅন অর্ভবর্াগ দার্খল কিবি 

৪৮ 

mailto:cjme_sec@cabinet.gov.bd


পাবিন। সম্প্রর্ি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি িত্ত্বাবর্াবন একটি অন-লাইবন অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা 

চালু িবয়বছ। িাছাড়া, মাঠপর্ িাবয়ি দপ্তিসমূবহ সপ্তাবহি একটি র্নর্দ িষ্ট র্দন র্ার্ ি কবি নাগর্িবকি 

অর্ভবর্াগ শুনার্নি ব্যবস্থা চালু কিা হয়। সার্ািণ জনগণ সিকার্ি যসবা প্রার্প্তবি যর্ যকান 

অসবন্তাষ/হয়িার্নি র্বষবয় উি র্নর্দ িষ্ট র্দবন িাবদি বিব্য দপ্তি প্রর্াবনি র্নকঅন উপস্থাপন কিবি 

পািবছন।  

(১২৮) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি র্বর্সএস প্রশাসন কোর্াবিি কম িকিিাবদি র্বরুবদ্ধ ১৬১টি অর্ভবর্াগ 

পাওয়া যগবছ। এি মবে ১৯টি র্বভাগীয় মামলা রুজুি জর্ন্ অনুমর্ি প্রদান কিা হয় এবাং  

৭৯ নর্র্জাি কিা হয়। অবর্শষ্ট ৬৩টি অর্ভবর্াগ র্বভাগীয় কর্মশনাি এবাং যজলা প্রশাসকগবণি 

র্নকঅন িদন্তার্ীন িবয়বছ। ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি দুনীর্ি দমন কর্মশন কর্তিক সিকার্ি কম িচািীবদি 

র্বরুবদ্ধ দাবয়িকৃি পুিীভূি যমাঅন মামলাি সাংখ্যা ৪৪৭টি। এি মবে ৮৯টি মামলায় চাজিশীঅন এবাং 

১৫৯টি মামলায় অব্যাহর্ি যদওয়া হয়। অর্নষ্পন্ন মামলাি সাংখ্যা ৩২৯টি। 

(১২৯) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি ৬০,২৮৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালি পর্িচালনা কিা হয়। এ সমবয় 

১,৫৩,৬৭৮টি মামলা দাবয়ি এবাং ৫২,২৬,৩৬,৪৯৯ অনাকা জর্িমানা আদায় কিা হয়। ভ্রাম্যমাণ 

আদালি পর্িচালনায় ১৮৭ শিাাংশ লক্ষেমাত্রা অর্জিি হয়।      ই                  ই-     ই  

                                                       ,                  

   /                                                       ই-     ই        

                                                        ই                 

                                                                   ,  ই   

                                         প্রর্শক্ষক-প্রর্শক্ষণ (TOT) প্রদাবনি 

                 ।        ১৫                           প্রর্শক্ষক-প্রর্শক্ষণ (TOT) 

               ৪৮        প্রর্শক্ষক-প্রর্শক্ষণ (TOT) ১০                       

                                                   ই            

২৬.৪.২০১৬                   ।                               ২০১৬          

৪৫        প্রর্শক্ষক-প্রর্শক্ষণ (TOT)              । 

(১৩০) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি যমাঅন ২৫টি আইবনি খসড়া নীর্িগিভাবব এবাং ৫৫টি আইবনি খসড়া 

চূড়ান্তভাবব মর্িসভায় অনুবমার্দি হয়।  

(১৩১) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি ১১টি নীর্িমালা/কম িবকৌশল/কম িপর্িকল্পনা এবাং ১৯টি আন্তজিার্িক 

চুর্ি/সমব ািা স্মািক মর্িসভা-ববঠবক অনুবমাদন কিা হয়।  

(১৩২) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি যমাঅন জার্িকৃি আইবনি সাংখ্যা ৪৭টি। 

(১৩৩) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি ২১টি মর্িসভা কর্মটি, পর্িষদ, কর্মশন ও অর্ন্ার্ন্ কর্মটি গঠন ও 

পুনগ িঠন কিা হয়।  

(১৩৪) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি একটি র্বভাগীয় কর্মশনাবিি কার্ িালয় ও ১০টি যজলা প্রশাসবকি 

কার্ িালবয়ি সবে মর্িপর্িষদ র্বভাবগি র্ভর্র্ও কনফাবির্ন্সাং এবাং নবর্নবয়াগপ্রাপ্ত যজলা 

প্রশাসকগবণি র্ির্ফাং যসশন অনুর্ষ্ঠি হয়। 

৪৯ 



(১৩৫) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি যদবশি অভেন্তবি ৪টি প্রর্শক্ষণ কম িসূর্চবি যমাঅন ৪ জন কম িকিিা এবাং 

১১টি যসর্মনাি/ওয়াকিশবপ ২০ জন কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবিন। এ ছাড়া ২৪ জন কম িকিিা র্ববদবশ 

অনুর্ষ্ঠি র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ কম িসূর্চবি অাংশগ্রহণ কবিন।  

৭.২    মর্িপর্িষদ র্বভাবগি অভেন্তিীণ যক্ষবত্র সম্পার্দি কার্ িাবর্ল   
 

(১)  মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি িাজস্ব খাবিি বিাে যর্বক এ র্বভাবগি নবম 

যর্বক িদূর্ধ্ি যগ্রর্ভুি ৫৭ জন কম িচািীবক ‘Training Course on Public Financial 

Management’ এবাং ‘Training Course on Contemporary Development Issues’ দুটি 

র্শবিানাবম যমাঅন ১৩র্দন অভেন্তিীণ প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। দশম যগ্রর্ভুি ৪২ জন কম িচািীবক 

‘যমৌর্লক অর্ফস ব্যবস্থাপনা’ ও ‘প্রর্মি বাাংলা বানান’ দুটি র্শবিানাবম যমাঅন র্িন র্দন অভেন্তিীণ 

প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। যষাল যর্বক এগাি যগ্রর্ভুি ৪০ জন কম িচািীবক ‘যমৌর্লক অর্ফস 

ব্যবস্থাপনা’ ও ‘যনাঅন র্লখন ও নর্র্ উপস্থাপন’ দুটি র্শবিানাবম যমাঅন র্িন র্দন অভেন্তিীণ প্রর্শক্ষণ 

প্রদান কিা হবয়বছ। সবিি যর্বক র্বশ যগ্রর্ভুি ৬৪ জন কম িচািীবক ‘দক্ষিা উন্নয়ন’ ও ‘অর্ফস 

ব্যবস্থাপনা’ দুটি র্শবিানাবম যমাঅন র্িন র্দন অভেন্তিীণ প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হয়।  

(২) মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব ২৮ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি বাবজঅন ব্যবস্থাপনা 

কর্মটিি সভায় মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি যকায়াঅন িাির্ভর্িক বাবজঅন বাস্তবায়ন 

পর্িকল্পনা এবাং ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি চতুর্ ি যকায়াঅন িাবিি বাবজঅন বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি প্রর্িববদন 

অনুবমাদন কবি অর্ ি র্বভাগ বিাবি যপ্রিণ কিা হয়। 

(৩) নাবঅনািস্থ উিিা গণভবন দশ িবনি জর্ন্ প্রববশমূল্য এবাং অর্ন্ার্ন্ নন-ট্যাে যির্ভর্নউ (এনটিআি) 

আইবঅনবমি পুনঃর্নর্ িার্িি হাি অর্ ি র্বভাবগি সম্মর্িি আবলাবক ১৫ অবোবি ২০১৫ িার্িখ যর্বক 

কার্ িকি কিাি জর্ন্ যজলা প্রশাসক নাবঅনািবক র্নবদ িশনা প্রদান কবি ২৭ যসবেম্বি ২০১৫ িার্িবখ পত্র 

যপ্রিণ কিা হয়।  

(৪) বাবজঅন বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি র্বষয়ক প্রর্িববদন প্রণয়বনি জর্ন্ ২০০৯-১০ যর্বক ২০১২-১৩, 

২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবাং ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছিসমূবহি বাবজবঅন য ার্ষি গুরুত্বপূণ ি কার্ িক্রম/ 

কম িসূর্চি প্রর্ম প্রার্ন্তবকি অগ্রগর্ি প্রর্িববদন ১০ নবভম্বি ২০১৫ িার্িবখ অর্ ি র্বভাবগ যপ্রিণ  

কিা হয়।  

(৫) মর্িপর্িষদ সর্চববি সভাপর্িবত্ব ১৩ জানুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি বাবজঅন ব্যবস্থাপনা 

কর্মটিি সভায় মর্িপর্িষদ র্বভাবগি মেবময়ার্দ বাবজঅন কাঠাবমা (MBF); ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি 

সাংবশার্র্ি বাবজঅন প্রাক্কলন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন); ২০১৬-১৭ অর্ ি-বছবিি বাবজঅন প্রাক্কলন ও পিবিী 

দুই অর্ ি-বছবিি প্রবক্ষপণ এবাং ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি প্রর্ম যকায়াঅন িাবিি বাবজঅন বাস্তবায়ন-অগ্রগর্ি 

প্রর্িববদন অনুবমার্দি হয়। অিঃপি ১৭ জানুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ সভাি কার্ ির্ববিণীসহ অর্ ি র্বভাগ 

এবাং আর্ ি-সামার্জক অবকাঠাবমা র্বভাগ, পর্িকল্পনা কর্মশন বিাবি যপ্রিণ কিা হয়।  

(৬) কি ব্যিীি িাজস্ব (Non-Tax Revenue) ও জািীয় িাজস্ব যবার্ ি বর্হভূ িি কি িাজস্ব (Non-

NBR Tax Revenue) আবয়ি প্রাক্কলন ও প্রবক্ষপণ প্রণয়ন কবি ০১ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ অর্ ি 

র্বভাবগ যপ্রিণ কিা হয়। 

৫০ 



(৭) ‘মঞ্জুর্ি বিাবেি দার্বসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)’ শীষ িক বাবজঅন পুর্স্তকায় সাংবর্াজবনি জর্ন্ 

মর্িপর্িষদ র্বভাবগি যমৌর্লক ও সাম্প্রর্িক কার্ িাবর্লি সাংর্ক্ষপ্ত প্রর্িববদন (বাাংলা ও ইাংবির্জবি) 

প্রস্তুি কবি ০১ যফব্রুয়ার্ি ২০১৬ িার্িবখ অর্ ি র্বভাবগ যপ্রিণ কিা হয়। 

(৮) মাননীয় অর্ িমিীি ২০১৬-১৭ অর্ ি-বছবিি বাবজঅন বিৃিায় অন্তভু ির্িি জর্ন্ মর্িপর্িষদ 

র্বভাবগি ২০০৮-০৯ অর্ ি-বছি যর্বক ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি উবেখবর্াগ্য অজিন, ২০১৬-১৭  

অর্ ি-বছবিি কম ি-পর্িকল্পনা (সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক কম ি-পর্িকল্পনাি সবে সামিযগণ যিবখ) এবাং  

২০১৬-১৭ যর্বক ২০১৮-১৯ অর্ ি-বছবিি মেবময়ার্দ কম ি-পর্িকল্পনা সাংবর্লি প্রর্িববদন ৩১ মাচ ি 

২০১৬ িার্িবখ অর্ ি র্বভাবগ যপ্রিণ কিা হয়। 

(৯) ২০১৬-১৭ অর্ ি-বছবিি মাননীয় অর্ িমিীি বাবজঅন বিৃিায় অন্তভু ির্িি জর্ন্ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি 

‘র্র্র্জঅনাল বাাংলাবদশ’ সাংক্রান্ত প্রর্িববদন ২৭ এর্প্রল ২০১৬ িার্িবখ অর্ ি র্বভাবগ যপ্রিণ কিা হয়।  

(১০) বাবজঅন পর্িপত্র-২ এি পর্িবপ্রর্ক্ষবি অনুর্ষ্ঠি বাবজঅন ব্যবস্থাপনা কর্মটিি সভায় মর্িপর্িষদ 

র্বভাবগি ২০১৬-১৭ অর্ ি-বছবিি জর্ন্ ৯৭.৫৭ যকাটি অনাকাি প্রাক্কলন এবাং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ 

অর্ ি-বছবিি জর্ন্ র্র্াক্রবম ১০৪.৩৯ যকাটি ও ১১১.৬৮ যকাটি অনাকাি প্রবক্ষপণ চূড়ান্ত অনুবমাদনপূব িক 

০৮ যম ২০১৬ িার্িবখ অর্ ি র্বভাগ ও পর্িকল্পনা কর্মশবন যপ্রিণ কিা হয়।  

(১১) মর্িপর্িষদ র্বভাবগি ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি কার্ িাবর্ল সম্পর্কিি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন, 

মুদ্র্ণ ও প্রকাশ কিা হয়।  

(১২) মিণালয়/র্বভাগসমূবহি ২০১৪-১৫ অর্ ি-বছবিি কার্ িাবর্ল সম্পর্কিি বার্ষ িক প্রর্িববদন 

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

 ১৩ ২০১৬ সাবলি প্রািবে জািীয় সাংসবদি প্রর্ম অর্র্ববশবন প্রদি মহামার্ন্ িাষ্ট্রপর্িি ভাষণ 

প্রণয়ন, মর্িসভা-ববঠবক উপস্থাপন, মর্িসভাি অনুবমাদন গ্রহণ এবাং ভাষবণি কর্প বাাংলা ও 

ইাংবির্জ ভাষায় মুর্দ্র্ি কবি জািীয় সাংসদ সর্চবালবয় যপ্রিণ কিা হয়। 

(১৪) ১৯৮৯ সাবল অনুর্ষ্ঠি মর্িপর্িষদ-ববঠবকি কার্ ির্ববিণী ও সািসাংবক্ষপসমূবহি সাি খে ও 

র্বজ্ঞর্প্তি এক খেসহ যমাঅন আঅন খে যিকর্ ি স্থায়ীভাবব সাংিক্ষবণি র্নর্মি জািীয় আিকাইভবস 

যপ্রিবণি লবক্ষে বই আকাবি বাঁর্াই কিাি কাজ র্বর্জ যপ্রবস চলমান িবয়বছ।  

(১৫) ১৯৭৭ সাবল প্রণীি সমিপুস্তক হালনাগাদকিবণি জর্ন্ সর্চব, প্রর্িিক্ষা মিণালবয়ি যনর্তবত্ব 

গঠিি আন্তঃমিণালয় কর্মটিি র্নকঅন যর্বক সাংবশার্র্ি খসড়া সমিপুস্তক পাওয়া যগবছ। খসড়া 

সমিপুস্তকটি যভটিাংবয়ি জর্ন্ যলর্জসবলটিভ ও সাংসদ র্বষয়ক র্বভাবগ যপ্রিবণি কার্ িক্রম চলমান 

িবয়বছ। 

(১৬) ২০১৫ সাবল অনুর্ষ্ঠি মর্িসভা-ববঠবকি কার্ ির্ববিণী, র্বজ্ঞর্প্ত ও সািসাংবক্ষপসমূবহি যমাঅন ৩৫ 

খে যিকর্ ি বই আকাবি বাঁর্াই কিাি জর্ন্ প্রস্তুি কিা হয়। 

(১৭) প্রর্িববদনার্ীন সমবয় িথ্য অর্র্দপ্তি যর্বক প্রাপ্ত যপপাি র্ির্পাং সমূবহি মবে গুরুত্বপূণ ি ৬৮টি 

যপপাি র্ির্পাং প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহবণি জর্ন্ সাংর্িষ্ট মিণালয়/র্বভাগ বিাবি যপ্রিণ কিা হয়।  

৫১ 



(১৮) ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ একজন কম িকিিাবক পবদান্নর্ি প্রদান কিা হয় এবাং 

১৬ জন কম িচািী নতুন র্নবয়াগ কিা হয়। 

 

 

 

 

পর্ির্শষ্ট-০১ 

২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ কম িিি কম িকিিাগবণি িার্লকা  

              

                                           

1.  জনাব যমাহাম্মদ যমাশািিাফ যহাসাইন ভূইঞা 

           -২৯২৩ 

মর্িপর্িষদ সর্চব ০১-০৭-২০১৫      

২৮-১০-২০১৫      
 

                                           

1.  জনাব যমাহাম্মদ শর্ফউল আলম 

           -১০৯৮

মর্িপর্িষদ সর্চব ২৯-১০-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬     

                    

                                             

১. জনাব যমা: নজরুল ইসলাম 

           -১১৫৫ 

সর্চব 

(সমন্বয় ও সাংস্কাি) 

০১-০৭-২০১৫      

০৬-১২-২০১৫      

২.        .   .            

           -৩৩৯৪ 

সর্চব (সমন্বয় ও 

সাংস্কাি) 

১৪-০৬-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

৩.        .   .            

           -৩৩৯৪ 

ভািপ্রাপ্ত সর্চব (সমন্বয় ও 

সাংস্কাি) 

১৩-১২-২০১৫      

১৩-০৬-২০১৬      

           ,                 

                                           

১.            ঈ       

           -৩৪১৮ 

            ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

               

                                           

1.                    

           -৩১৯৯ 

            ১১-৮-২০১৫ যর্বক 

৩০-০৬-২০১৬      

2.  জনাব যমাঃ মর্হউেীন খান 

           -২১৭৩ 

            ০১-০৭-২০১৫ যর্বক 

৩০-০৬-২০১৬      

3.                                  

           -৪৫০৮ 

            ০১-০৭-২০১৫ যর্বক 

৩০-০৬-২০১৬      

৫২ 



                                           

4.  জনাব যমা: যমাস্তার্ফজুি িহমান 

পর্ির্চর্ি নম্বি-৪৫৯৯ 

            ০১-০৭-২০১৫ যর্বক 

৩০-০৬-২০১৬      

5.  জনাব                 

           -৪৭৬৯ 

            ০১-০৭-২০১৫ যর্বক 

৩০-০৬-২০১৬      

6.                        

           -৪৬১৫ 

            ২৫-০৫-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

       

                                           

১.                       

           -৪৬১৫ 

       ০১-০৭-২০১৫      

২৪-০৫-২০১৬      

২. জনাব                     

           -৪০৭৪ 

       ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

৩.                 

         ম্বি-৫২৮৯ 

       ০১-০৭-২০১৫      

২৫-০৫-২০১৬      

৪.                          

           -৫৩৪৮ 

       ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

৫.             ই         

           -৫৫৪৪ 
যুগ্ম     ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

৬. র্. শার্হদা আকিাি  

পর্ির্চর্ি নম্বি-৫৫৪৭ 

যুগ্ম     ০১-০৭-২০১৫ যর্বক 

২৬-০৬-২০১৬ পর্ িন্ত 

৭.      যমাঃ আব্দুল বার্িক 

           -৫৬১৭ 

যুগ্ম     ০১-০৭-২০১৫ যর্বক 

৩০-০৬-২০১৬ পর্ িন্ত 

       
 

                                           

1.   .    :           

         ম্বি-৫৬৮৭ 
       ০৭-০৯-২০১৫       

০৩-০৪-২০১৬      

2.                    

         ম্বি-৫৭৪৩ 

       ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

3.                    

            -৬০৩৩ 

       ০১-০৭-২০১৫      

 ৩০-০৬-২০১৬      

4.                     ই,    ই    

           -৫৭৯৭ 

       ০১-০৭-২০১৫       

৩০-০৬-২০১৬      

                                           

5.                    

           -৫৮২৬ 

       ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

6.                             

           -৬৪১৩ 

       ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

৫৩ 



7.                           

          -৬৫২৫ 

       ০১-০৭-২০১৫       

২৮-৭-২০১৫      

8.   .                         

           -৬৫৩১ 

       ০১-০৭-২০১৫      

২১-১২-২০১৫      

9.       ই            

           -৬৫৪০ 

       ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

10.                  

           -৬৫৭০ 

       ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

11.                            

           -৬৫০৯ 

উপ     (      ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

12.  জনাব যমাঃ সাইদুি িহমান  

           -৬৬৩২ 

উপসর্চব (      ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

13.                 

           -৬৬৩৪ 

উপসর্চব (      ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

14.        ঈ    ই     

           -৬৬৪৬ 

উপসর্চব (      ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

15.  জনাব      আবদুোহ হারুন 

পর্ির্চর্ি নম্বি-৬৬৯৩ 

উপসর্চব (      ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

16.                        

       -৬৭১৫ 

উপসর্চব ০৯-০৩-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

17.  জনাব যমাঃ ছাইফুল ইসলাম 

পর্ির্চর্ি নম্বি-৬৭৮৯ 

উপসর্চব (    ) ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

18.               ই       

           -৬৮১৩ 

উপসর্চব ০১-০৭-২০১৫ যর্বক 

১৬-০৮-২০১৫      

19.  জনাব যমাঃ শাফায়াি মাহবুব যচৌধুিী 

           -৬৮৪৩ 

উপসর্চব (    ) ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

                                             

                                             

1.                         

           -১৫০৪০ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

2.  জনাব যমাহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ যচৌধুিী 

           -১৫০৪৭ 

              

     

০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

3.                         

           -১৫০৫২ 

              

     

০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

4.  জনাব যমাঃ আশফা্ল আর্মন মু্অন 

           -১৫০৭৩ 

              

     

০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

5.                      

           -১৫০৮১ 

                

          

০১-০৭-২০১৫      

২৫-১০-২০১৫      

৫৪ 



6.                      

           -১৫০৮১ 

              

     
২৬-১০-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

7.   .             

           -১৫০৯২ 

              

     

০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

8.                            

           -১৫১১১ 

              

     

০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

9.   .            

           -১৫২০৪ 

              

     
১৩-০১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

10.                          

           -১৫২৬৭ 

                   ২৫-০২-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

11.                 

           -১৫৩২৫ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

12.        ই ,   ,     ই      

           -১৫৩৬৮ 

                

          

২৯-১০-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

13.                               

           -১৫৪১৬ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

14.                

           -১৫৪৬৫ 

                   ১৯-০১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

15.  জনাব            ই     

           -১৫৫০৬ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

16.                      

           -১৫৫৫৭ 

                   ০১-০৭-২০১৫       

৩০-০৬-২০১৬      

                                             

17.                       

           -১৫৫৬৫ 

                   ২০-০৩-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

18.          হাম্মদ জাবহদুি িহমান 

           -১৫৫৭৪ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

19.  জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক 

           -১৫৬৬৪ 

                   ১৪-০৩-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৬      

20.  র্ম  মাহফুজা যবগম 

           -১৫৬৯৮ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

21.                             

           -১৫৭৬১ 

                   ১১-০১-২০১৬       

৩০-০৬-২০১৬      

22.                ই     

           -১৫৮৭১ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

২০-০১-২০১৬      

23.                    -  -      

           -১৫৯৩৮ 

                   ০১-০৭-২০১৫      

২৪-০১-২০১৬      

24.          ই      ই     

           -১৬০৬৬ 

     (       

     )-        

     (           ) 

০১-০৭-২০১৫      

০৪-০১-২০১৬      

25.  যবগম মুন্না িাণী র্বশ্বাস 

পর্ির্চর্ি নম্বি-০৫৮৬ 

সহকািী প্রর্ান ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

৫৫ 



26.                         

           -১১২৭৪ 

            ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

27.  জনাব মনজুি আহবমদ 

পর্ির্চর্ি নম্বি-১১২৭৫ 

            ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

28.                                            ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

29.                                       

       

০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

30.                         ই      ই        ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

31.                                 ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

32.                                     ০১-০৭-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

33.             ই                      ০২-০৯-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

পর্ির্শষ্ট-০২ 

 

২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগি প্রর্ান কম িকৃর্ি র্নবদ িশকসমূহ (KPI)  

ক্রর্মক 

নম্বি 

 

র্নবদ িশক 

 

লক্ষেমাত্রা 

(সাংখ্যা/শিকিা) 

২০১৫-১৬ 

জুলাই ২০১৫ যর্বক  

জুন ২০১৬ 

 

মন্তব্য 

সাংখ্যা শিকিা 

১ মর্িসভা কর্তিক গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ১০০% গৃহীি-৩৪৮ ৭৬% সবন্তাষজনক 

বাস্তবার্য়ি-২৬৫ 

২ মর্িসভা কর্তিক গৃহীি মর্িপর্িষদ র্বভাগ 

সাংর্িষ্ট র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

১০০% গৃহীি-৪০ ৯৫% সবন্তাষজনক 

বাস্তবার্য়ি-৩৮ 

৩ মর্িসভায় আইন/নীর্িমালা/ কম িবকৌশল/ 

কম িপর্িকল্পনা অনুবমাদন প্রর্ক্রয়াকিণ 

১০০% মর্িসভায় 

উপস্থার্পি-৭০ 

১০০% সবন্তাষজনক 

মর্িসভা কর্তিক 

অনুবমার্দি-৭০ 

৪ মর্িপর্িষদ র্বভাবগি কম িকিিাগবণি 

মাঠপর্ িাবয়ি অর্ফস পর্িদশ িন প্রমাপ 

বাস্তবায়ন 

(৩৬) 

১০০% 

(প্রর্ি মাবস ৩টি) 

৪৬ ১২৭% সবন্তাষজনক 

৫ যজলা প্রশাসকগবণি বার্ষ িক পর্িদশ িন 

প্রমাপ অজিন 

(৪,৬০৮) 

১০০%  

(প্রর্ি মাবস ৩৮৪টি) 

৮,৬৯৭ ১৮৮% সবন্তাষজনক 

৫৬ 



৬ যজলা প্রশাসক সবম্মলবন গৃহীি 

স্বল্পবময়ার্দ র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

১৩৪টি 

১০০% 

১৩০ ৯৭% সবন্তাষজনক 

৭ যমাবাইল যকাঅন ি পর্িচালনাি বাৎসর্িক 

প্রমাপ বাস্তবায়ন 

৩২,২৪৭ 

১০০% 

(প্রর্িমাবস ২,৬৮৭টি) 

৬০,২৮৭ ১৮৬% সবন্তাষজনক 

 
 
 

পর্ির্শষ্ট-০৩ 

 

২০১৫-১৬ 
 

২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি মর্িপর্িষদ র্বভাবগ অনুন্নয়ন বাবজবঅনি অর্ীবন একটি কম িসূর্চ এবাং 

উন্নয়ন বাবজবঅনি অর্ীবন র্িনটি প্রকল্প বাস্তবায়নার্ীন িবয়বছ। অনুন্নয়ন বাবজবঅনি অর্ীবন কম িসূর্চ 

একটি হল: ১.Capacity Development of Field Administration এবাং উন্নয়ন বাবজবঅনি 

অর্ীবন প্রকল্প র্িনটি হল: ১. National Integrity Strategy (NIS) Support Project ২. 

Social Security Policy Support (SSPS) Programme ৩. Building Capacity for 

the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh 
প্রকল্পগুর্লি মূল উবেে, ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি বিাে এবাং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

সাংবক্ষবপ র্নবম্ন উবেখ কিা হল: 

(ক) প্রকল্প/কম িসূর্চি নাম: ‘Capacity Development of Field Administration’ 

 ১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ:  

মর্িপর্িষদ র্বভাবগ বাস্তবায়নার্ীন ‘Capacity Development of Field 

Administration’ শীষ িক কম িসূর্চি প্রর্ান উবেবে হবে মাঠপ্রশাসবনি কম িকিিাবদি প্রর্শক্ষবণি 

মােবম দাপ্তর্িক কাবজ দক্ষিা বৃর্দ্ধ র্াবি সিকার্ি কাবজি মান এবাং গর্ি বৃর্দ্ধি পাশাপার্শ অর্ ি 

সােয়, স্বেিা ও জবাবর্দর্হ বৃর্দ্ধ পায়। 

২.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি উবেে:  

২.১. সিকাি য ার্ষি ‘র্র্র্জঅনাল বাাংলাবদশ’ কম িসূর্চি সবে সের্ি যিবখ মাঠপ্রশাসন 

কম িকিিাবদি আইর্সটি ব্যবহাবিি দক্ষিা বৃর্দ্ধি মােবম ই-যসবাি মাবনান্নয়ন এবাং মিণালয়/র্বভাগ 

ও মাঠপ্রশাসবনি সবে দ্রুি ও কার্ িকি সমন্বয় সার্ন। 

২.২. জনপ্রশাসন সাংস্কাি এবাং সুশাসন র্বষবয় মাঠপ্রশাসবনি কম িকিিাবদি সক্ষমিা বৃর্দ্ধ। 

২.৩. মাঠপ্রশাসন কম িকিিাবদি স্ব-স্ব যক্ষবত্র দক্ষিা বৃর্দ্ধি মােবম মাঠপর্ িাবয় কাবজি গুণ ও 

পর্িমাণগি সক্ষমিাি উন্নর্ি। 

৩.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি যময়াদ: জানুয়ার্ি ২০১৫ হবি জুন ২০১৮ পর্ িন্ত (৪২ মাস) 

 

 

৫৭ 



৪.০. কবম্পাবনন্টসমূহ: 

 ৪.১. Training 

৪.২. Seminar/Workshop 

৫.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি যমাঅন বিাে: ৬২৭.৬৯ লক্ষ অনাকা (িাজস্ব বাবজঅন) 

৫.১. ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি যমাঅন বিাে ১৫২.৩৭ লক্ষ অনাকা। 

৫.২. ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি বিাে ও ব্যয়: 

 (লক্ষ অনাকায়) 
 

বিাে ব্যয় 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

১৫২.৩৭ ১৫২.৩৭ - ১২৭.৮২ ১২৭.৮২ - 

 

 

৬.০. উপযুি অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

       সম্পদ সাংগ্রহ: 

ক. ল্যাপঅনপ ০১টি 

খ. যর্স্কঅনপ (ফুলবসঅন) ০২টি 

গ. যলজাি র্প্রন্টাি ০২টি 

 . স্কোনাি ০২টি 

ছ. ফোে যমর্শন ০১টি 

জ. ফবঅনাকর্প যমর্শন ০১টি 

 

৭.০.  অর্ িায়বনি ববর্শষ্ট/উৎস: সম্পূণ ি বাাংলাবদশ সিকাবিি র্নজস্ব অর্ িায়বন পর্িচার্লি।  

এ প্রকবল্প র্ববদর্শ যকান অর্ িায়ন যনই। 

৮.০.  প্রকল্প/কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: কম িসূর্চি যভৌি অগ্রগর্ি 

শিভাগ সম্পন্ন হবয়বছ এবাং বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি প্রায় শিকিা ৩২ ভাগ। 

 ( ) প্রকল্প/কম িসূর্চি নাম: ‘National Integrity Strategy Support Project’  

১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ:  

বাাংলাবদবশি িাষ্ট্র এবাং সমাবজ দুনীর্ি দমন ও শুদ্ধাচাি প্রর্িষ্ঠাি লবক্ষে একটি সমর্ন্বি 

উবযাগ র্হসাবব জািীয় শুদ্ধাচাি যকৌশলপত্র প্রণয়ন কিা হয়। এই যকৌশলপত্র বাস্তবায়বন সহায়িা 

প্রদাবনি লবক্ষে প্রকল্পটি মর্িপর্িষদ র্বভাগ কর্তিক বাস্তবায়ন কিা হবে। এবি িাষ্ট্র, সুশীলসমাজ 

এবাং যবসিকার্ি খাবিি গুরুত্বপূণ ি প্রর্িষ্ঠানসমূবহি সক্ষমিা বৃর্দ্ধি প্রস্তাব কিা হয়। র্বযমান 

আইনকানুন, র্নয়মনীর্িি সাংস্কািসার্ন এবাং প্রবয়াজনীয় যক্ষবত্র নতুন আইন এবাং পদ্ধর্ি প্রণয়ন কবি 

মূল লক্ষে বাস্তবায়বনি কর্া বলা হয়। শুদ্ধাচাি প্রর্িষ্ঠাি নতুন প্রর্িষ্ঠার্নক র্বর্ন্াসও প্রস্তাব কিা হয়। 

 

 

৫৮ 



 

২.০.  প্রকল্প/কম িসূর্চি উবেে:  

২.১.  সিকাবিি র্নব িাহী র্বভাবগি জনপ্রশাসন এবাং স্থানীয় সিকািসমূহ সিকার্ি কম িকাবেি 

যকন্দ্রর্বন্দু। এসব প্রর্িষ্ঠাবনি স্বেিা, দায়বদ্ধিা প্রর্িষ্ঠা এবাং এগুর্লবি র্নযুি কম িকিিা/কম িচািীবদি 

দুনীর্ি প্রর্িবিার্ ও শুদ্ধাচাি প্রর্িষ্ঠাই প্রকল্পটিি মূল উবেে। 

৩.০.  প্রকল্প/কম িসূর্চি যময়াদ: যফব্রুয়ার্ি ২০১৫ যর্বক জানুয়ার্ি ২০১৭ (২৪ মাস) 

৪.০.  কবম্পাবনন্টসমূহ:   

       িাজস্ব: 

৪.১ যবিন ও ভািা 

৪.২ সিবিাহ ও যসবা 

৪.৩ প্রর্শক্ষণ 

৪.৪ ওয়াকিশপ, যসর্মনাি, সবম্মলন 

৪.৫ পিামশ িক (বদর্শ-র্ববদর্শ) 

 

৫.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি যমাঅন বিাে: প্রকবল্পি যমাঅন বিাে ১৪৩৩.৩৪ লক্ষ অনাকা। িন্মবে 

র্জওর্ব ১৭৪.৪৫ লক্ষ অনাকা এবাং প্রকল্প সাহায্য ১২৫৮.৮৯ লক্ষ অনাকা।  

৫.১. ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি বিাে র্ছল ৮৪৭.০০ লক্ষ অনাকা। 

 

৫.২. ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি বিাে ও ব্যয়: 

(লক্ষ অনাকায়) 

বিাে ব্যয় 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

৮৪৭.০০ ১০৭.০০ ৭৪০.০০ ৮২৩.৬৩ ৮৩.৬৩ ৭৪০.০০ 

 

৬.০. উপযুি অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

       মূলর্ন: ৬.১.  সম্পদ সাংগ্রহ: (ক) কর্ম্পউঅনাি ও এবেসর্িজ (খ) কনফাবিন্স রুম উন্নয়ন 

(গ) আসবাবপত্র ( ) অর্ফস ই্ইপবমন্ট 

৭.০. অর্ িায়বনি ববর্শষ্ট/উৎস: প্রকল্পটি জাপান ইন্টাির্ন্াশনাল যকা-অপাবিশন এবজর্ন্সি 

(জাইকা) ও বাাংলাবদশ সিকাবিি র্নজস্ব অর্ িায়বন পর্িচার্লি। 

৮.০.  প্রকল্প/কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

শিকিা ৫৭ ভাগ এবাং যভৌি অগ্রগর্ি শিকিা ৩৭ ভাগ সম্পন্ন হবয়বছ। 

(খ) প্রকল্প/কম িসূর্চি নাম: Social Security Policy Support (SSPS) Programme 

 ১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ: িািীয় সামাজিক জিরাপত্তা বকৌশল োস্তোয়স্ট্রি প্রস্ট্রয়ািিীয় িীজি সহায়িা 

(policy support) প্রদাস্ট্রির িন্য মজন্ত্রপজরষদ জেিাস্ট্রগর উস্ট্রযাস্ট্রগ ‘Social Security Policy Support 

(SSPS) Programme’ শীষ মক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হস্ট্রয়স্ট্রে। মজন্ত্রপজরষদ সজিস্ট্রের বির্তস্ট্রে পজরিাজলি 

সামাজিক জিরাপত্তা বেষ্টিী সংক্রান্ত বকন্দ্রীয় ব্যেস্থাপিা কজমটি [Central Management Committee 

(CMC)] বক সাজে মক সহস্ট্রর্াজগিা প্রদািপূে মক সামাজিক জিরাপত্তা কার্ মক্রমসমূস্ট্রহর দক্ষ ও কার্ মকর 

৫৯ 



োস্তোয়বি সহায়িা করা এ্ প্রকস্ট্রল্পর অন্যিম কাি। ইউএ্িজিজপ এ্েং জিএ্ফআইজি’র কাজরগজর 

সহস্ট্রর্াজগিায় মজন্ত্রপজরষদ জেিাগ ও পজরকল্পিা কজমশস্ট্রির সাোরণ অর্ মিীজি জেিাগ বর্ৌর্িাস্ট্রে এ্ প্রকল্পটি 

োস্তোয়ি করস্ট্রে। এ্ লস্ট্রক্ষয দক্ষ িিসম্পদ তিজরর িন্য বদশ ও জেস্ট্রদস্ট্রশ জেজিন্ন প্রজশক্ষণ কার্ মক্রম গৃহীি 

হস্ট্রে। এ্ উস্ট্রেস্ট্রে োংলাস্ট্রদশ বলাকপ্রশাসি প্রজশক্ষণ বকন্দ্র ও এ্িআইএ্লজি এ্েং অন্যান্য প্রজশক্ষণ 

বকবন্দ্রর সস্ট্রে অংশীদাজরে গস্ট্রড় বিালা হস্ট্রে। জেজিন্ন বদস্ট্রশর সামাজিক জিরাপত্তা ব্যেস্থার উত্তম িি মা 

সংক্রান্ত অজিজ্ঞিা জেজিময়, জশক্ষা সফর ইিযাজদ এ্ প্রকস্ট্রল্পর কার্ মক্রস্ট্রমর অন্তর্ভ মক্ত। 

২.০.  প্রকল্প/কম িসূর্চি উবেে: প্রকস্ট্রল্পর উস্ট্রেেগুস্ট্রলা হস্ট্রে -  

২.১.  োংলাস্ট্রদস্ট্রশ এ্কটি আধুজিক অন্তর্ভ মজক্তমূলক (inclusive) সামাজিক জিরাপত্তা ব্যেস্থার 

কাঠাস্ট্রমা তিজর;   

২.২.  সামাজিক জিরাপত্তা সংক্রান্ত বসো প্রদাি পদ্ধজিবি সুশাসি দৃঢ়ীকরণ; 

২.৩. িীেিিক্রজিজত্তক সামাজিক জিরাপত্তা কাঠাস্ট্রমা অনুর্ায়ী সামাজিক জিরাপত্তা 

প্রকল্পসমূস্ট্রহর পুিজে মন্যাস, এ্কক বরজিজে জিজত্তক এ্মআইএ্স প্রণয়ি, অজিস্ট্রর্াগ জিরসি 

ব্যেস্থা কার্ মকরকরণ, ই-বপস্ট্রমন্ট পদ্ধজি সম্প্রসারণ এ্েং ফলাফলজিজত্তক আধুজিক 

পজরেীক্ষণ ও মূল্যায়ি ব্যেস্থা প্রজিষ্ঠার িন্য এ্ প্রকল্প কাি করস্ট্রে। 

৩.০.  প্রকল্প/কম িসূর্চি যময়াদ: জুন ২০১৪      র্র্বসম্বি ২০১৭ 

৪.০.  কবম্পাবনন্টসমূহ: 

৪.১. Hardware and Software Development 

৪.২. Training 

৪.৩. Seminar/Workshop 

৫.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি যমাঅন বিাে:  ৪৪৩৫.০০ লক্ষ অনাকা  

৫.১. ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি যমাঅন বিাে ১০৫৯.০০ লক্ষ অনাকা। 

৫.২. ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি বিাে ও ব্যয়: 

(লক্ষ অনাকায়) 

বিাে ব্যয় 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

১০৫৯.০০ ০৭.০০ ১০৫২.০০ ১০৭১.৮০ - ১০৭১.৮০ 

 

 

 

৬.০. উপযুি অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

       সম্পদ সাংগ্রহ: 

ক. ল্যাপঅনপ ২০টি 

খ. যর্স্কঅনপ ২০টি 

গ. যলজাি র্প্রন্টাি ০৭টি 

 . স্কোনাি ১০টি 

ঙ. আসবাবপত্র ২০টি 

৭.০. অর্ িায়বনি ববর্শষ্ট/উৎস: ইউএ্িজিজপ এ্েং জিএ্ফআইজি-এ্র কাজরগজর সহস্ট্রর্াজগিায় 

পর্িচার্লি।  

৮.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: প্রকল্পটিি যভৌি অগ্রগর্ি 

শিভাগ সম্পন্ন হবয়বছ এবাং বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি শিকিা ২৪ ভাগ। 

৬০ 



(গ) প্রকল্প/কম িসূর্চি নাম: Building Capacity for the use of Research Evidence 
(BCURE) in Bangladesh 

১.০. সাংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ: মর্িপর্িষদ র্বভাবগ DFID-এি আর্র্ িক সহায়িায় Building 

Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh 

শীষ িক প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হবয়বছ। মর্িপর্িষদ র্বভাগ প্রকবল্পি উবযাগী মিণালয়। প্রর্ান 

বাস্তবায়নকািী মিণালয়/র্বভাগ হবে মর্িপর্িষদ র্বভাগ এবাং সহবর্াগী বাস্তবায়নকািী 

মিণালয় হবে পর্িববশ ও বন মিণালয়, স্বাস্থে ও পর্িবািকল্যাণ মিণালয় এবাং 

বার্ণজে মিণালয়। 

 এ প্রকবল্পি মূল উবেে হবে সিকাবিি নীর্ি প্রণয়বন গববষণাি র্বর্ভন্ন িথ্য/ফলাফল 
(research evidence) ব্যবহাবিি যক্ষবত্র সিকাবিি নীর্ি র্নর্ িািকবদি সক্ষমিা বৃর্দ্ধ 
কিা। 

২.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি উবেে: প্রকল্পটিি মূল উবেে হল সিকাবিি র্বর্ভন্ন র্িবণি নীর্ি 

প্রণয়বন Evidence Informed Policy Making র্বষবয় নীর্ি র্নর্ িািকবদি দক্ষিা 
বৃর্দ্ধ। িাছাড়া প্রকল্পটিি সুর্নর্দ িষ্ট উবেে র্নম্নরূপ: 

২.১.  Evidence-based নীর্ি প্রণয়বন প্রর্িষ্ঠার্নক কাঠাবমা বির্ি; 

২.২. পাইলঅনকৃি র্িনটি মিণালবয়ি evidence-based নীর্ি ব্যবহাবি সক্ষমিা বির্ি; 

২.৩. Evidence-based নীর্ি প্রণয়বনি সবচিনিা ও এি উপকার্িিা বৃর্দ্ধ। 

৩.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি যময়াদ: নবভম্বি ২০১৫ হবি নবভম্বি ২০১৭ (০২ বছি) 

৪.০.  কবম্পাবনন্টসমূহ: 

িাজস্ব: 

৪.১ যবিন ও ভািা 

৪.২ সিবিাহ ও যসবা 

৪.৩ প্রর্শক্ষণ 

৪.৪ ওয়াকিশপ, যসর্মনাি, সবম্মলন 

৪.৫ পিামশ িক (বদর্শ-র্ববদর্শ) 

৫.০. প্রকল্প/কম িসূর্চি যমাঅন বিাে: প্রকবল্পি যমাঅন বিাে ১৬৯৬.০০ লক্ষ অনাকা। িন্মবে 

র্জওর্ব ৮.০০ লক্ষ অনাকা এবাং প্রকল্প সাহায্য ১৬৮৮.০০ লক্ষ অনাকা। 

৫.১.  ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবি বিাে র্ছল ৫৫২.৩০ লক্ষ অনাকা। 

৫.২.  ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবিি বিাে ও ব্যয়: 

                (লক্ষ অনাকায়) 

 

বিাে ব্যয় 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

যমাঅন র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

৫৫২.০০ ২.০০ ৫৫০.০০ ৪৬০.৩০ ০.৯৬ ৪৫৯.৩৪ 

৬.০.  উপযুি অবকাঠাবমা খািসমূহ: 

     মূলর্ন: যনই। 

৭.০.  অর্ িায়বনি ববর্শষ্ট/উৎস: প্রকল্পটি DFID-এি অর্ িায়বন পর্িচার্লি। 

৮.০.  প্রকল্প/কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি শিকিা  

২৭ ভাগ এবাং প্রকবল্পি যভৌি কার্ িক্রম যনই। 

৬১ 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৬২ 


