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১.০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি 

১.১ েণপ্রজািিী িাাংলাগদশ সিকাগিি মন্ত্রিসভাগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাগেি উগেগে ১৯৭২ সাগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিষয়ক 

মিণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এি একটি ন্ত্রিভাে ন্ত্রহসাগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে েঠে কিা হয়। মােেীয় প্রধােমিীি 

ন্ত্রেয়িণাধীে উক্ত মিণালয় পিিিীকাগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিিালয় োগম অন্ত্রভন্ত্রহি হয়। ১৯৭৫ সাগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক িাষ্ট্রপন্ত্রিি 

সন্ত্রিিালগয়ি আওিায় এিাং ১৯৮২ সাগলি প্রথম ন্ত্রদগক পুেিায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিিালগয়ি আওিায় ন্যস্ত কিা হয়। ১৯৮২ সাগল 

সামন্ত্রিক আইে জান্ত্রিি পি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক প্রধাে সামন্ত্রিক আইে প্রশাসগকি সন্ত্রিিালগয়ি আওিায় ন্যস্ত কিা হয়। ১৯৮৩ 

সাগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে পুেিায় িাষ্ট্রপন্ত্রিি সন্ত্রিিালগয়ি আওিায় ন্যস্ত হয়। সাংসদীয় সিকাি ব্যিস্থাি সগে সাংেন্ত্রি রিগে ১৯৯১ 

সাগল একটি স্বয়াংসম্পূণ ণ প্রশাসন্ত্রেক ন্ত্রিভাে ন্ত্রহসাগি িিণমাে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে েঠিি হয়।  

১.২ েণিান্ত্রিক শাসেব্যিস্থাগক প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক রূপ রদওয়াি জন্য এিাং সিকাগিি অথ ণনেন্ত্রিক সাংস্কাি কম ণসূন্ত্রি িাস্তিায়গেি জন্য 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন েীন্ত্রি-ন্ত্রেধ ণািগণ এিাং আন্তঃমিণালয় সমস্যাসমূগহি ন্ত্রেষ্পন্ত্রি ও মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণকাগেি সমন্বয় সাধগে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ত্বপূর্ণ ণ ণ কান্ত্রমকা পালে কগি থাগক। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে এিাং ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও 

রজলা প্রশাসগকি মাধ্যগম মাঠপর্ ণায় পর্ ণন্ত সিকাগিি কম ণকাে িাস্তিায়গে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সমন্বয়ধমী পদগেপ গ্রহণ কগি থাগক, র্াি প্রভাি 

সিকাগিি সান্ত্রি ণক উন্নয়ে কম ণকাগে প্রন্ত্রিফন্ত্রলি হয়।  

১.৩ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি শপথ, মােেীয় প্রধােমিী ও মন্ত্রিসভাি সদস্যবৃগেি ন্ত্রেগয়াে, শপথ, অব্যাহন্ত্রি, দতি-িণ্টে ও 

পুেি ণণ্টে এিাং মন্ত্রিসভাি সদস্যবৃগেি মগধ্য মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি জািীয় সাংসদ সম্পন্ত্রকণি দান্ত্রয়ূর্ অপ ণণ; সাংন্ত্রিষ্ট ব্যন্ত্রক্তিে ণগক 

মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মিীি পদমর্ ণাদা প্রদাে; মােেীয় প্রধাে ন্ত্রিিািপন্ত্রিি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠাে পন্ত্রিিালো ইিযান্ত্রদ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি প্রধাে দান্ত্রয়ূর্। মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী ও মন্ত্রিেগণি পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও সুন্ত্রিধান্ত্রদ সাংক্রান্ত আইে প্রণয়ে ও 

সাংগশাধে সম্পন্ত্রকণি কার্ ণািন্ত্রল; জািীয় পিাকা ন্ত্রিন্ত্রধ, জািীয় সাংেীি ন্ত্রিন্ত্রধ, জািীয় প্রিীক ন্ত্রিন্ত্রধ, ওয়াগিন্ট অি ন্ত্রপ্রন্ত্রসগেন্স এিাং 

বপল স অি ন্ত্রিজগেস প্রণয়ে, সাংগশাধে ও প্রগয়াজগে এত্ন্ত্রলি ব্যাখ্যা সাংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল; মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণিণ্টে; মহামান্য 

িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী ও মন্ত্রিেগণি প্রগ াকল সাংক্রান্ত ন্ত্রেগদ ণশমালা; মন্ত্রিসভাি সদস্যেগণি রসিামূলক কার্ ণান্ত্রদ; িাষ্ট্রীয় 

রিাশাোোি ব্যিস্থাপো ও িদািন্ত্রক; মােেীয় প্রধােমিীি সগে মাঠপর্ ণাগয় ন্ত্রভন্ত্রেও কেফাগিন্ত্রন্সাংগয় সহায়িা, জািীয় পুিস্কাি 

সাংক্রান্ত েীন্ত্রিমালা প্রণয়ে, স্বাধীেিা পুিস্কাি প্রদাে, মহাে মুন্ত্রক্তযুগে উগেেগর্াগ্য অিদাগেি জন্য ন্ত্রিগদন্ত্রশ ব্যন্ত্রক্ত/প্রন্ত্রিষ্ঠােগক 

সম্মােো প্রদাে, জািীয় রশাক ন্ত্রদিস পালে ইিযান্ত্রদ ন্ত্রিষয়সমূহ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণপন্ত্রিন্ত্রধি আওিাধীে। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

কর্তণক সমিপুস্তক, িাাংলাগদশ প্রন্ত্রিিো অধ্যাগদশ ও িাাংলাগদশ প্রন্ত্রিিো ন্ত্রিন্ত্রধ প্রণয়ে, ন্ত্রিিিণ এিাং ন্ত্রেিাপদ রহফাজি সাংক্রান্ত 

প্রিযয়েপত্র সাংগ্রহ ও সাংিেণ কিা হয়। 

১.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে মােেীয় প্রধােমিীি সিাসন্ত্রি িত্ত্বািধাগে পন্ত্রিিান্ত্রলি হয়। মন্ত্রিসভা-বিঠগকি সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে 

এ ন্ত্রিভাগেি মূল দান্ত্রয়ূর্। মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূহ িাস্তিায়গেি অগ্রেন্ত্রি পন্ত্রিিীেণ ও পর্ ণাগলািো কিাও এ ন্ত্রিভাগেি 

ত্বপূর্ণ ণ ণ দান্ত্রয়ূর্। এ ছাড়া, জেপ্রশাসগেি মাগোন্নয়ে ও সুশাসে রকৌশল প্রণয়ে; প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে 

কন্ত্রমটি-এি (ন্ত্রেকাি) সভা অনুষ্ঠাে এিাং এ সভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গেি অগ্রেন্ত্রি অনুসিণ; ন্ত্রিভাে, রজলা, ন্ত্রসটি কগপ ণাগিশে, 

উপগজলা, থাো, রপৌিসভা ইিযান্ত্রদি সীমাো ণ েন্ত্রে ণধ ণািণ; েতুে ন্ত্রিভাে/গজলা/ন্ত্রসটি কগপ ণাগিশে/উপগজলা/থাো/গপৌিসভা 

েঠে/স্থাপে; রজলাসমূগহি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেম ণাগণি স্থাে ন্ত্রেি ণািে ইিযান্ত্রদ কার্ ণািন্ত্রল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আওিাধীে।  

১.৫  জেপ্রশাসগেি মাগোন্নয়ে ও সুশাসে প্রন্ত্রিষ্ঠাকগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে জািীয় শুোিাি রকৌশল ও সিকান্ত্রি দতগিি 

অন্ত্রভগর্াে ব্যিস্থাপো পেন্ত্রিি িাস্তিায়ে এিাং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সিকান্ত্রি দতগি কম ণসম্পাদে ব্যিস্থাপোি সমন্বয় ও পন্ত্রিিীেণ কগি 

থাগক। এ ন্ত্রিভাে িথ্য ও রর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ব্যিহাি সি ণত্র সম্প্রসািগণি মাধ্যগম ই-েভগে ণন্স প্রন্ত্রিষ্ঠাি সমন্বয় ও 

পন্ত্রিিীেগণি পাশাপান্ত্রশ রকন্দ্র ও মাঠপর্ ণাগয় উদ্ভািে কার্ ণক্রম উৎসান্ত্রহিকিণ, পাইলটিাং, সম্প্রসািণ ও সমন্বয় এিাং 

সিকান্ত্রি দতগিি উিম িি ণাসমূহ ন্ত্রিন্ত্রিিকিণ ও রসত্ন্ত্রল িাস্তিায়গেি উগযাে গ্রহগণি দান্ত্রয়ূর্ পালে কগি।  
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১.৬ েণপ্রজািিী িাাংলাগদগশি সাংন্ত্রিধাগেি ৭৩(২) অনুগেদ এিাং Rules of Business, 1996-এি rule 16(vi) 

অনুর্ায়ী প্রগিযক সাধািণ ন্ত্রেি ণািগেি পি জািীয় সাংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগেি সূিোয় এিাং প্রগিযক িছি জািীয় সাংসগদি 

প্রথম অন্ত্রধগিশগেি সূিোয় মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি কর্তণক প্রগদয় ভাষণ প্রণয়েণ ি ণক অনুগমাদগেি জন্য মন্ত্রিসভা-বিঠগক 

উপস্থাপে; Rules of Business, 1996-এি rule 25(1) অনুসিগণ মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি মান্ত্রসক কার্ ণািন্ত্রলি 

প্রন্ত্রিগিদে সাংকলে/প্রণয়ে, এিাং rule 25(2)                              rule 25(3) অনুসিগণ 

মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি অথ ণ-িছিন্ত্রভন্ত্রিক িান্ত্রষ ণক কার্ ণািন্ত্রলি প্রন্ত্রিগিদে সাংকলে/প্রণয়েণ ি ণক মন্ত্রিসভা-বি  ঠগক উপস্থাপে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অপিাপি ত্বপূর্ণ ণ ণ দান্ত্রয়ূর্। 

১.৭ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে রথগক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন জািীয় কন্ত্রমটি, মন্ত্রিসভা-কন্ত্রমটি, সন্ত্রিি-কন্ত্রমটি, ন্ত্রেি ণাহী কন্ত্রমটি ও ন্ত্রিগশষ কন্ত্রমটি 

েঠে ও পুেে ণঠে কিা হয়। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িায় প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে 

কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)-এি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ ছাড়া মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি স্থায়ী প্রকৃন্ত্রিি মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিসমূহগক 

সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে কগি থাগক: 

 সিকান্ত্রি ক্রয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি;  

 অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি; এিাং  

 জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি।  

এ কন্ত্রমটিত্ন্ত্রলগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাগেি পাশাপান্ত্রশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় েঠিি অস্থায়ী প্রকৃন্ত্রিি মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিসমূহগকও 

সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে কিা হয়।  

১.৮ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় েঠিি জািীয় কন্ত্রমটি, ন্ত্রিগশষ কগি সন্ত্রিি-কন্ত্রমটিসমূহগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা 

প্রদাে কগি থাগক। এ ছাড়া মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগূর্ সুন্ত্রপন্ত্রিয়ি ন্ত্রসগলকশে রিাগে ণি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি স্থায়ী প্রকৃন্ত্রিি সন্ত্রিি-কন্ত্রমটিসমূহগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে কগি থাগক:  

 প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি; 

 সামাজিক জিরাপত্তা বেষ্টিী কম মসূজি-সংজিষ্ট বকন্দ্রীয় ব্যেস্থাপিা কজমটি; 

 জসজিল বরজিস্ট্রেশি এ্যান্ড িাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স সজসররজিএ্স  সং্া্ত  জস্ট্য়াজরং কজমটি; 

 ন্যাশোল মন্ত্রে ন্ত্রিাং কন্ত্রমটি (এেএমন্ত্রস); 

 রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেম ণাণ সাংক্রান্ত  াস্কগফাস ণ কন্ত্রমটি;  

 েতুে উপগজলা ও থাো স্থাপে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি এিাং 

 আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সাংস্থায় িাাংলাগদশ কর্তণক িাঁদা প্রদাে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি। 

২.০     মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সাাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা ও ন্ত্রিন্যাস  

২.১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সাাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা (TO&E) অনুর্ায়ী সন্ত্রিি (সমন্বয় ও সাংস্কাি)-এি িত্ত্বািধাগে সমন্বয় ও 

সাংস্কাি ইউন্ত্রে  এিাং অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিগিি িত্ত্বািধাগে পন্ত্রিিান্ত্রলি আইে অন্ত্রধশাোসহ ৬টি অনুন্ত্রিভাগেি অধীগে ১৪টি 

অন্ত্রধশাোি আওিায় এ ন্ত্রিভাগেি কার্ ণািন্ত্রল সম্পান্ত্রদি হয়। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে রমা  ১৪টি অন্ত্রধশাো, ৩৬টি শাো এিাং 

একটি রসল িগয়গছ। ইগিামগধ্য ৩৬টি শাোি মধ্য রথগক ২৩টি শাোগক সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি কগি রসোগে 

উপসন্ত্রিি পর্ ণাগয়ি কম ণকিণা পদায়ে কিা হগয়গছ। অন্ত্রধশাোত্ন্ত্রল হগে: (১) মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ, (২) 

মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে সমন্বয়, (৩) মন্ত্রিসভা-বিঠক, (৪) রিকে ণ, (৫) সাংস্থাপে, (৬) প্রশাসে ও শৃঙ্খলা, (৭) সাধািণ 

রসিা, (৮) সাধািণ, (৯) ন্ত্রিন্ত্রধ,  (১০) সিকাি েঠে ও িাষ্ট্রািাি, (১১) মন্ত্রিগসিা, (১২) আইে-১, (১৩) মাঠপ্রশাসে সাংস্থাপে, 

(১৪) মাঠপ্রশাসে শৃঙ্খলা, (১৫) মাঠপ্রশাসে সমন্বয়, (১৬) মাঠপ্রশাসে সাংগর্াে, (১৭) রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস পন্ত্রিিীেণ, (১৮) 

ক্রয় ও অথ ণনেন্ত্রিক, (১৯) ন্ত্রেকাি, (২০) উন্নয়ে সমন্বয়, (২১)                 , (২২) প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে ও সমন্বয়-১  
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এিাং (২৩) প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে ও সমন্বয়-২। অে ণাগোগ্রাম অনুর্ায়ী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি পদসাংখ্যা ২৪৯টি। ২০১৬-১৭ অথ ণ-

িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে কম ণিি কম ণকিণাগদি িান্ত্রলকা পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-১ এ রদোগো হল।  

২.২ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রশাসন্ত্রেক প্রধাে ও ন্ত্রপ্রন্ত্রন্সপাল একাউন্ত্রন্টাং অন্ত্রফসাি। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি 

দাতন্ত্রিক কাগজ সান্ত্রি ণক সহায়িা প্রদাগেি জন্য সন্ত্রিি (সমন্বয় ও সাংস্কাি) এিাং একজে অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি িগয়গছে। ছয়জে 

অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি ছয়টি অনুন্ত্রিভাগেি দান্ত্রয়গূর্ ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে। এ ছাড়া দুই জে অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি এিাং সািজে যুগ্মসন্ত্রিি 

েয়টি অন্ত্রধশাোি দান্ত্রয়গূর্ ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে।   

২.৩ সাাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা অনুর্ায়ী অনুন্ত্রিভাে ও আওিাধীে অন্ত্রধশাোসমূহ ন্ত্রেম্নরূপ: 

অনুন্ত্রিভাে অন্ত্রধশাো শাো/গসল 

১. সমন্বয় (সমন্বয় ও সাংস্কাি 

ইউন্ত্রে ভুক্ত) 

১. ন্ত্রেকাি ও উন্নয়ে সমন্বয় ১. ন্ত্রেকাি  
২.  উন্নয়ে সমন্বয়  

২. প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে   
     

৩.  প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে ও সমন্বয়-১ 

৪.  প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে ও সমন্বয়-২ 

২.        (সমন্বয় ও সাংস্কাি 

ইউন্ত্রে ভুক্ত) 

৩.  সুশাসে ও অন্ত্রভগর্াে 

ব্যিস্থাপো 
৫.  সুশাসে ও অন্ত্রভগর্াে ব্যিস্থাপো  

৬. পন্ত্রিকেো ও উন্নয়ে  

৪.                  

                 

৭.                         

৮.                   

 ৫. ই-       ৯.  ই-      -১  

১০.  ই-      -২  

১১.   ই        

৩.  মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ ৬. মন্ত্রিসভা ১২.  মন্ত্রিসভা-বিঠক 
১৩.  মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ 
১৪.  মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে সমন্বয় 

৭. ন্ত্রিগপা ণ ও রিকে ণ ১৫.  ন্ত্রিগপা ণ 
১৬.  রিকে ণ 

৪. প্রশাসে ও ন্ত্রিন্ত্রধ ৮. প্রশাসে ১৭. সাংস্থাপে 
১৮. প্রশাসে ও শৃঙ্খলা 
১৯. সাধািণ রসিা 
২০. রোপেীয় ও রিাশাোো 
২১. সাধািণ 

২২. রকন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অন্ত্রভগর্াে  

৯. পন্ত্রিকেো ও িাগজ  ২৩. পন্ত্রিকেো ও িাগজ  

২৪. ন্ত্রহসাি  

১০. ন্ত্রিন্ত্রধ ও রসিা ২৫. ন্ত্রিন্ত্রধ 
২৬. সিকাি েঠে ও িাষ্ট্রািাি  
২৭. মন্ত্রিগসিা 

১১. আইে ২৮. আইে-১ 

২৯.  ই -২ 

৫. রজলা ও মাঠপ্রশাসে  ১২. রজলা ও মাঠ প্রশাসে ৩০. মাঠপ্রশাসে সাংস্থাপে 

৩১. মাঠপ্রশাসে সমন্বয় 

৩২. মাঠপ্রশাসে শৃঙ্খলা 

৩৩. মাঠপ্রশাসে সাংগর্াে 

১৩. রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস ৩৪. রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস েীন্ত্রি 

৩৫.  রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস পন্ত্রিিীেণ 

৬. কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক ১৪. কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক ৩৬. কন্ত্রমটি ন্ত্রিষয়ক  

৩৭. ক্রয় ও অথ ণনেন্ত্রিক  
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2.4 অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি এিাং যুগ্মসন্ত্রিিেগণি দান্ত্রয়ূর্াধীে েয়টি অন্ত্রধশাো ব্যিীি অিন্ত্রশষ্ট পাঁিটি অন্ত্রধশাো এিাং 

সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি ২৩টি অন্ত্রধশাোি দান্ত্রয়গূর্ িগয়গছে একজে কগি উপসন্ত্রিি এিাং অন্যান্য শাোি দান্ত্রয়গূর্ 

আগছে একজে কগি ন্ত্রসন্ত্রেয়ি সহকািী সন্ত্রিি/সহকািী সন্ত্রিি। ন্ত্রহসাি শাোয় িলন্ত্রি দান্ত্রয়গূর্ একজে ন্ত্রহসািিেণ কম ণকিণা 

িগয়গছে। ই-েভগে ণন্স অন্ত্রধশাোি আওিায় আইন্ত্রসটি রসগল ন্ত্রসগেম এোন্ত্রলে, সহকািী ন্ত্রসগেম এোন্ত্রলে, রমইগন্টন্যান্স 

ইন্ত্রিন্ত্রেয়াি এিাং রপ্রাগ্রামাি ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে। সুশাসে ও অন্ত্রভগর্াে ব্যিস্থাপো অন্ত্রধশাোি আওিায় পন্ত্রিকেো ও উন্নয়ে 

শাো  একজে সহকািী প্রধাে ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে।  

2.5 ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জন্য সািটি প্রধাে কম ণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশক (KPI) ন্ত্রেধ ণািণ কিা হয়। প্রধাে 

কম ণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশকসমূগহি লেযমাত্রা অজণগেি অগ্রেন্ত্রি সাংক্রান্ত একটি প্রন্ত্রিগিদে পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-২-এ রদোগো হল।  

2.6 ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ ণক উন্নয়ে কম ণসূন্ত্রিগি পাঁিটি প্রকে/কম ণসূন্ত্রি িাস্তিায়োধীে ন্ত্রছল। 

এত্ন্ত্রলি উগেে এিাং ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি অথ ণিিাে, ব্যয় ও িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রির একটি সাংন্ত্রেত ন্ত্রিিিণ পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-৩-এ 

রদোগো হল।  

৩.০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে কার্ ণািন্ত্রল  

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

Business, 1996) অনুসাগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নরূপ:  
১।    মন্ত্রিসভা ও কন্ত্রমটিসমূহগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে।  

২।    মন্ত্রিসভা ও কন্ত্রমটিসমূগহি কােজ ও দন্ত্রললপত্র এিাং ন্ত্রসোন্তসমূগহি রহফাজি। 

৩।    মন্ত্রিসভা ও কন্ত্রমটিসমূগহি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো।  

৪।    িাষ্ট্রপন্ত্রি, প্রধােমিী ও অন্যান্য মিীি পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও ন্ত্রিগশষ অন্ত্রধকাি।  

৫।    িাষ্ট্রপন্ত্রিি দায়মুন্ত্রক্ত।  
৬।    িাষ্ট্রপন্ত্রিি শপথ গ্রহণ পন্ত্রিিালো এিাং িাষ্ট্রপন্ত্রিি পদিযাে।   

৭।    কার্ ণন্ত্রিন্ত্রধমালা এিাং মিণালয় ও ন্ত্রিভােসমূগহি মগধ্য কার্ ণেণ্টে।  

৮।    রিাশাোো।  

৯।     পিাকা ন্ত্রিন্ত্রধমালা, জািীয় সেীি ন্ত্রিন্ত্রধমালা এিাং জািীয় প্রিীক ন্ত্রিন্ত্রধমালা।  

৯ক।   ১৫ আেে জািীয় রশাক ন্ত্রদিস পালে। 

১০। প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মন্ত্রিেগণি ন্ত্রেগয়াে ও পদিযাে এিাং িাঁগদি শপথ পন্ত্রিিালো।  

১১। ভ্রমণভািা ও বদন্ত্রেকভািা ব্যিীি প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মন্ত্রিেণ সম্পন্ত্রকণি সাধািণ রসিা। 

১১ক।  দুেীন্ত্রি দমে কন্ত্রমশে সাংক্রান্ত সকল ন্ত্রিষয়।   

১২।   যুে র াষণা।   

১৩।   সন্ত্রিি কন্ত্রমটি ও উপ-কন্ত্রমটিসমূগহি সান্ত্রিন্ত্রিক দান্ত্রয়ূর্। 

১৪।    উপগজলা, রজলা ও ন্ত্রিভােসমূগহি সাধািণ প্রশাসে।  

১৫।    পদমােক্রম।  

১৬।  রফৌজদান্ত্রি ন্ত্রিিাি পন্ত্রিিীেণ।   

১৭।   আন্তজণান্ত্রিক পুিস্কাগিি জন্য মগোেয়ে প্রদাে। 

১৮।  প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)-এি সভা অনুষ্ঠাে।  

১৯।   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আন্ত্রথ ণক ন্ত্রিষয়সহ প্রশাসে। 

২০। আন্তজণান্ত্রিক সাংস্হাসমূগহি সগে ন্ত্রলয়াগজাঁ এিাং এ ন্ত্রিভাগে িিােকৃি ন্ত্রিষয়সমূহ সম্পগকণ অন্যান্য রদশ ও 

ন্ত্রিশ্বসাংস্হাি সগে চুন্ত্রক্ত ও  সমগ ািা সম্পন্ত্রকণি ন্ত্রিষয়সমূহ। 

২১।    এ ন্ত্রিভাগে িিােকৃি ন্ত্রিষগয় সকল আইে। 

২২।  জািীয় পুিস্কাি এিাং পুিস্কাি ন্ত্রিিিণী অনুষ্ঠােসমূহ। 
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২৩। প্রগিযক সাধািণ ন্ত্রেি ণািগেি পি জািীয় সাংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগেি সূিোয় এিাং প্রগিযক িছি জািীয় 

সাংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগেি সূিোয় মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি কর্তণক প্রগদয় ভাষণ প্রণয়ে।  

২৪। মিণালয় ও ন্ত্রিভােসমূগহি িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে। 

২৫। ‘জািীয় শুোিাি রকৌশল ২০১২’, িাস্তিায়ে।  

২৬। সিকান্ত্রি দতগি কম ণসম্পাদে ব্যিস্থাপো পেন্ত্রি প্রিিণে। 

২৭। আন্তঃমিণালয় সমন্বয়সাধে।  

৪.০    মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণিণ্টে  

সমন্বয় অনুন্ত্রিভাে 

                  অন্ত্রধশাো 

১।       শাো 

 ১.১ প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)-এি সভা অনুষ্ঠাে 

এিাং এিৎসাংক্রান্ত সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

১.২ ন্ত্রেকাি-এি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গে প্রগয়াজেীয় কার্ ণক্রম গ্রহণ এিাং িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি 

পন্ত্রিিীেণ; 

১.৩ প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় েীন্ত্রিমালা/ন্ত্রেগদ ণন্ত্রশকা প্রণয়ে ও হালোোদকিণ;  

১.৪                    ঠ                                          

   ; 

১.৫                     (      )              ; 

১.৬ রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেম ণাণ সাংক্রান্ত  াস্কগফাস ণ কন্ত্রমটিি সভা অনুষ্ঠাে এিাং 

এিৎসাংক্রান্ত    ; 

১.৭ সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো, অন্ত্রভগর্াে-ব্যিস্থাপো, জািীয় 

শুোিাি রকৌশল, ন্ত্রসটিগজ    িা ণাি প্রভৃন্ত্রি িাস্তিায়ে; এিাং 

১.৮ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২।             শাো 

 ২.১ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক গৃহীি সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা রিষ্টেী কম ণসূন্ত্রি পন্ত্রিিীেণ ও 

সমন্বয়; 

২.২ োেন্ত্রিক িথ্য, ন্ত্রসন্ত্রভল রিন্ত্রজগেশে          ভাই াল েযাটিন্ত্রেকস       

                                             ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সাংস্থাি 

কার্ ণক্রম       

২.৩ ন্ত্রকগশািেি দান্ত্রিদ্র্য ন্ত্রিগমািে ফাউগেশে সাংক্রান্ত কাজ; 

২.৪ সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা রিষ্টেী কম ণসূন্ত্রি এিাং ইস্তামু্বল কম ণপন্ত্রিকেো পন্ত্রিিীেণ সাংক্রান্ত 

রকন্দ্রীয় কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

২.৫ 

 

২.৬ 

                                -       ,        -       , 

                  ,                                

             ই                                           

২.৭ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য      
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৩।                       -১       

 ৩.১ 
প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি সাংন্ত্রিষ্ট      

৩.২ 
সিকান্ত্রি দতি/সাংস্থাসমূগহি জেিল হ্রাস/বৃন্ত্রে সাংক্রান্ত প্রস্তাি প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে 

সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটিি ন্ত্রিগিিোি জন্য উপস্থাপে; 

৩.৩ 
প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিশ/ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি 

পন্ত্রিিীেণ; 

৩.৪ 
িাকন্ত্রি ও ন্ত্রেগয়ােন্ত্রিন্ত্রধ এিাং জেিল সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি প্রস্তাগিি 

ওপি মিামি প্রদাে এিাং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি এ সাংক্রান্ত রফাকাল পগয়গন্টি দান্ত্রয়ূর্ 

পালে; 

৩.৫ 
সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো, অন্ত্রভগর্াে-ব্যিস্থাপো, 

জািীয় শুোিাি রকৌশল, ন্ত্রসটিগজ    িা ণাি প্রভৃন্ত্রি িাস্তিায়ে; এিাং 

৩.৬ 
ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৪।                       -২      

 ৪.১ সন্ত্রিি-সভা সাংন্ত্রিষ্ট      

 ৪.২ সন্ত্রিি-সভায় গৃহীি ন্ত্রসোন্ত      িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ;  

 ৪.৩ সন্ত্রিি-সভা কর্তণক েঠিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপকন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

 ৪.৪ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত েীন্ত্রিমালা ও ন্ত্রেগদ ণশািন্ত্রল প্রণয়ে; 

 ৪.৫ স্বাধীেিা পদক সাংক্রান্ত         প্রাথন্ত্রমকভাগি র্ািাই-িাছাই; 

 ৪.৬ জািীয় পদক পন্ত্রিধাে ন্ত্রেগদ ণন্ত্রশকা প্রণয়ে/সাংগশাধে            

 ৪.৭                                                 

 ৪.৮ সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো, অন্ত্রভগর্াে-ব্যিস্থাপো, জািীয় শুোিাি রকৌশল, 

ন্ত্রসটিগজ    িা ণাি প্রভৃন্ত্রি িাস্তিায়ে; এিাং 

 ৪.৯ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

              

                        অন্ত্রধশাো 

৫।                            শাো 

 ৫.১ 
সুশাসে রজািদািকিগণি লগেয সিকাি কর্তণক গৃহীি কার্ ণক্রগমি িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ 

এিাং এ সাংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় সভা আগয়াজে; 

৫.২ 
সুশাসে রজািদািকিগণি লগেয দেিা উন্নয়ে সাংক্রান্ত কার্ ণক্রম গ্রহণ ও িাস্তিায়ে 

এিাং এ ন্ত্রিষগয় প্রন্ত্রশেণ- িান্ত্রহদা ণ িগণ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি কার্ ণক্রম সমন্বয়; 

৫.৩ 
সিকান্ত্রি দতগি রসিাি মাগোন্নয়ে ও সুশাসে প্রন্ত্রিষ্ঠাি লগেয েীন্ত্রি/কম ণসূন্ত্রি পাইলটিাং 

ও িাস্তিায়ে;  
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৫.৪ 
সিকান্ত্রি দতগি          িা ণাি িাস্তিায়ে, পন্ত্রিিীেণ ও উন্নয়ে; 

৫.৫ 
ন্ত্রিন্ত্রভন্ন স্তগিি সিকান্ত্রি দতগি                        (Grievance Redress 

System) কার্ ণক্রম পন্ত্রিিীেণ ও সমন্বয়; 

৫.৬ 
অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপো সাংক্রান্ত রকন্দ্রীয় পন্ত্রিিীেণ কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক 

সহায়িা প্রদাে এিাং কন্ত্রমটিি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে-পন্ত্রিিীেণ; 

৫.৭ 
অন্ত্রভগর্াে অনুসন্ধাে ও ন্ত্রেষ্পন্ত্রিি কার্ ণক্রম গ্রহণ;  

৫.৮ 
অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপো ন্ত্রিষগয় সভা, রসন্ত্রমোি, কম ণশালা, েগিষণা, প্রন্ত্রশেণ ও 

অন্ত্রভজ্ঞিা ন্ত্রিন্ত্রেময় কার্ ণক্রম গ্রহণ; 

৫.৯ 
জেপ্রশাসে ও সাংন্ত্রিষ্ট অন্যান্য রেগত্র বিগদন্ত্রশক সাহায্য সাংক্রান্ত প্রস্তাগিি ওপি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মিামি প্রদাে;  

৫.১০ 
সুশাসে সাংক্রান্ত রলাকাল কেসালগ টিভ গ্রুপ (LCG)-এি কার্ ণক্রগমি সমন্বয়সাধে;  

৫.১১ 
মাঠপ্রশাসগেি সগে সুশাসে সাংক্রান্ত উন্নয়ে প্রকগেি কাগজি সমন্বয়সাধে;  

৫.১২ 
সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো, অন্ত্রভগর্াে-ব্যিস্থাপো, 

জািীয় শুোিাি রকৌশল, ন্ত্রসটিগজ    িা ণাি প্রভৃন্ত্রি িাস্তিায়ে;  

৫.১৩ 
প্রধােমিীি কার্ ণালয়স্থ এগেস-টু ইেফিগমশে (এটুআই) রপ্রাগ্রাম ও মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি মগধ্য সম্পান্ত্রদি MoU            এিাং 

৫.১৪ 
ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৬                       

 ৬.১ 
উন্নয়ে প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি TPP/DPP প্রণয়ে ও সাংগশাধে; 

৬.২ 
প্রকে/কম ণসূন্ত্রি সাংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রিগিদে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ; 

৬.৩ 
এেইন্ত্রস ও একগেক সভায় উপস্থান্ত্রপি প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি সািসাংগেগপি ওপি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মিামি/মন্তব্য রপ্রিণ; 

৬.৪ 
িান্ত্রষ ণক উন্নয়ে কম ণসূন্ত্রিগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িিাে গ্রহণ ও ছাড়কিণ; 

৬.৫ 
জািীয় উন্নয়ে পন্ত্রিকেোি ওপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মিামি/প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে; 

৬.৬ 
সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো, অন্ত্রভগর্াে-ব্যিস্থাপো, 

জািীয় শুোিাি রকৌশল, ন্ত্রসটিগজ    িা ণাি প্রভৃন্ত্রি িাস্তিায়ে; এিাং  

৬.৭ 
ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

                                         

৭।                                

 ৭.১ শুোিাি, সুশাসে ও সাংস্কাি সাংক্রান্ত প্রস্তাি, উিম িি ণা (best practices) ও 

েগিষণালব্ধ জ্ঞাে ন্ত্রিন্ত্রিিকিণ এিাং জািীয় েীন্ত্রিগি প্রন্ত্রিফলে সাংক্রান্ত কাজ;  

৭.২ 
জািীয় শুোিাি রকৌশল িাস্তিায়গেি লগেয িাষ্ট্রীয়, অিাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রিষ্ঠাে এিাং উন্নয়ে 

সহগর্ােী সাংস্থাি কার্ ণক্রম সমন্বয়সাধে;  

৭.৩ 
জািীয় শুোিাি রকৌশল িাস্তিায়গেি লগেয প্রকে/কম ণসূন্ত্রি গ্রহণ ও িাস্তিায়ে; 
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৭.৪ 
জািীয় শুোিাি রকৌশগলি আওিায় েঠিি উপগদষ্টা পন্ত্রিষদ, পন্ত্রিষগদি ন্ত্রেি ণাহী কন্ত্রমটি 

এিাং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপকন্ত্রমটিি সভা সাংক্রান্ত কাজ;   

৭.৫ 
জািীয় শুোিাি রকৌশল িাস্তিায়গেি লগেয রসন্ত্রমোি, কম ণশালা, জেঅি   কিণ সভা 

এিাং প্রন্ত্রশেণ ও অন্ত্রভজ্ঞিা ন্ত্রিন্ত্রেময় কার্ ণক্রম গ্রহণ;  

৭.৬ 
শুোিাি, সুশাসে এিাং সাংস্কাি সাংক্রান্ত েগিষণা কার্ ণক্রম, রসন্ত্রমোি/ন্ত্রসগম্পান্ত্রজয়াম/ 

কম ণশালা আগয়াজে/অাংশগ্রহণ            

৭.৭ িথ্য অন্ত্রধকাি আইে ও স্বপ্রগণান্ত্রদি িথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত কাজ; 

৭.৮ সাকণ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি সভা আগয়াজে, ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে ও পন্ত্রিিীেণ;  

৭.৯ সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো, অন্ত্রভগর্াে-ব্যিস্থাপো, 

জািীয় শুোিাি রকৌশল, ন্ত্রসটিগজ    িা ণাি প্রভৃন্ত্রি িাস্তিায়ে; এিাং  

৭.১০ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৮।                         

৮.১ সিকান্ত্রি দতগি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো পেন্ত্রি িাস্তিায়ে সাংক্রান্ত েীন্ত্রিমালা/ 

ন্ত্রেগদ ণন্ত্রশকা/কাঠাগমা প্রণয়ে ও হালোোদকিণ;   

৮.২ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্ত প্রণয়ে ও পর্ ণাগলািো, িাস্তিায়ে-

পন্ত্রিিীেণ ও মূল্যায়ে;   

৮.৩ িান্ত্রষ ণক কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্ত সাংক্রান্ত স  ওয়যাি প্রণয়ে, হালোোদকিণ, আধুন্ত্রেকায়ে ও 

ব্যিস্থাপো; 

৮.৪ সিকান্ত্রি দতগি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো পেন্ত্রি িাস্তিায়গেি লগেয ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাে/অাংন্ত্রশজগেি সগে রসন্ত্রমোি, কম ণশালা ও মিন্ত্রিন্ত্রেময়সভাি 

আগয়াজে;   

৮.৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ও এি আওিাধীে দতগিি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো; 

৮.৬ কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো সাংক্রান্ত েগিষণা কার্ ণক্রম গ্রহণ এিাং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিশ্বন্ত্রিযালয়/ 

প্রন্ত্রিষ্ঠাে কর্তণক সম্পান্ত্রদি েগিষণালব্ধ প্রিন্ধ পর্ ণাগলািো;  

৮.৭ কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো পেন্ত্রি সাংক্রান্ত ন্ত্রিষগয় প্রন্ত্রশেণ ও অন্ত্রভজ্ঞিা ন্ত্রিন্ত্রেময় কার্ ণক্রম 

গ্রহণ;  

  ৮.৮ সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কম ণসম্পাদে-ব্যিস্থাপো, অন্ত্রভগর্াে-ব্যিস্থাপো, 

জািীয় শুোিাি রকৌশল, ন্ত্রসটিগজ    িা ণাি প্রভৃন্ত্রি িাস্তিায়ে;      

৮.৯ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 
 

ই-               

৯      ই-েভগে ণন্স-১ শাো 

৯.১ ই-ে      এিাং ই-রসিা সম্প্রসািগণি রেগত্র সহায়ক পন্ত্রিগিশ বিন্ত্রিি লগেয 

প্রগয়াজেীয় েীন্ত্রিমালা প্রণয়ে/সাংগশাধে এিাং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে           

       কর্তণক গৃহীি এিৎসাংক্রান্ত উগযােসমূগহি সমন্বয়; 

৯.২                                                সিকান্ত্রি             

                , সহায়িা প্রদাে            

৯.৩                                   , ২০১৫-         গৃহীি       

                          (Action Plan)-                  

       ; 
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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                                    -       ,        -       , 

                  , ন্ত্রসটিগজ                                 ;     

৯.১১                                

১০.    ই-েভগে ণন্স-২ শাো 

১০.১                                        ই                

                                                              

                                      ;  

১০.২                                             ,        ,        , 

                           ; 

১০.৩ ই-      -                                        

১০.৪                                       ই          -      

                      

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                                    -       ,        -
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       ,                   ,                                    

   ;     

১০.১৫                                

১১     ই        

১১.১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এিাং এি অন্ত্রধগেগত্র িথ্য ও রর্াোগর্াে      সম্পন্ত্রকণি র্ািিীয় 

কান্ত্রিেন্ত্রি কাজ িথা হাে ণওয়যাি, স  ওয়যাি, রে ওয়াকণ, সাভণাি, ইন্টািগে  ও 

ওগয়িসাই  ব্যিস্থাপো এিাং এিৎসাংক্রান্ত িাগজ  ও পন্ত্রিকেো প্রণয়ে; 

১১.২ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে       ন্ত্রভন্ত্রেও কেফাগিন্ত্রন্সাং ন্ত্রসগেম-সাংন্ত্রিষ্ট         কাজ 

সম্পাদে; 

১১.৩                                                        , 

                      ই       ই                 

১১.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণােণ কর্তণক ব্যিহৃি সিকান্ত্রি ই-রমইল একাউন্ট 

সাংক্রান্ত কাজ; 

১১.৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে ইগলক্ট্রন্ত্রেক োক, ন্ত্রেন্ত্রজ াল ন্ত্রসেগেিাি, ইগলক্ট্রন্ত্রেক ফাইল, 

ইগলক্ট্রন্ত্রেক রিকে ণ ন্ত্রকন্ত্রপাং      িাস্তিায়গে সমন্বয় সাধে; 

১১.৬ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সকল প্রজ্ঞাপে, ন্ত্রিন্ত্রধ, েীন্ত্রিমালা, পন্ত্রিপত্র ইিযান্ত্রদ 

ন্ত্রেয়ন্ত্রমিভাগি ওগয়িসাইগ  প্রকাশ, ওগয়িসাই  হালোোদকিণ ও ন্ত্রেয়ন্ত্রমি ো া 

রিকআপ গ্রহণ ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ; 

১১.৭ Information Exchange Management System (IEMS) স  ওয়যাি ব্যিহাি 

কগি পান্ত্রেক রোপেীয় প্রন্ত্রিগিদে (এফন্ত্রসআি) প্রস্তুিকিগণ সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে এিাং 

স  ওয়যাি-ব্যিস্থাপো িদািন্ত্রক; 

১১.৮   ঠ       ই-    ,                ,                  ,         

           ই                                       -      

          

১১.৯ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে স্থান্ত্রপি সাভণাি, ওয়াকণগেশে, রলাকাল এন্ত্রিয়া রে ওয়াকণ 

(LAN), ওয়াইে এন্ত্রিয়া রে ওয়াকণ (WAN), ওয়াই-ফাই রে ওয়াকণ এিাং আইন্ত্রপ 

রফাে রে ওয়াকণ ব্যিস্থাপো িদািন্ত্রক; 

১১.১০                      ই                 ,              , 

     ,       ,      ই           ,                      , 

       ,       ,  ই ,      ,       , ই     ,  ই       ,       

                ই                                            

          

১১.১১                                     ই   -              

                                   

১১.১২                                                    

১১.১৩                                                                

                  ই                             

১১.১৪                                                          
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১১.১৫                                    ই                           

                                                     

১১.১৬ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ অনুন্ত্রিভাে 

মন্ত্রিসভা অন্ত্রধশাো 

১২   মন্ত্রিসভা-বিঠক শাো  

১২.১ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে রথগক মন্ত্রিসভাি ন্ত্রিগিিোি জন্য প্রাত সািসাংগেগপি 

সাংখ্যােি পর্ ণাতিা, প্রগয়াজোনুে সম্পূণ ণিা এিাং কাঠাগমােি সঠিকিা  

ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ;  

১২.২ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি জন্য মন্ত্রিসভাি সদস্যেগণি ন্ত্রেক  প্রস্তান্ত্রিি আগলািযসূন্ত্রি এিাং 

সািসাংগেপসহ ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রত রপ্রিণ এিাং মন্ত্রিসভা-বিঠক অনুষ্ঠাগেি জন্য প্রগয়াজেীয় 

ব্যিস্থাপো সম্পাদে; 

১২.৩ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি আগলািো ও ন্ত্রসোন্তসমূগহি সাংন্ত্রেত ‘রিকে ণ অি ন্ত্রেসকাশেস’  

এিাং রিকে ণ অি ন্ত্রেন্ত্রসশে ন্ত্রলন্ত্রপিেকিণ ও মােেীয় প্রধােমিীি অনুগমাদে গ্রহণ; 

১২.৪ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি কার্ ণন্ত্রিিিণীি অনুন্ত্রলন্ত্রপ মন্ত্রিসভাি সদস্যেগণি ন্ত্রেক  রপ্রিণ ও 

ন্ত্রেধ ণান্ত্রিি সমগয়ি মগধ্য রফিৎ প্রান্ত্রত ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ; 

১২.৫ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোগন্তি উদ্ধৃন্ত্রিসমূহ সাংন্ত্রিষ্ট মিী ও সন্ত্রিি     ন্ত্রেক  

প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহণাগথ ণ রপ্রিণ; 

১২.৬ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূহ অিেন্ত্রিি জন্য মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি ন্ত্রেক  রপ্রিণ; 

১২.৭ কার্ ণন্ত্রিিিণী ন্ত্রলন্ত্রপিেকিগণ রকাে ভুল-ত্রুটিি ন্ত্রিষগয় রকাে মিী কর্তণক দৃন্ত্রষ্ট আকষ ণণ 

কিা হগল িৎপন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি, প্রগর্াজয রেগত্র মােেীয় প্রধােমিীি অনুগমাদে গ্রহণক্রগম 

সাংন্ত্রিষ্ট দাতন্ত্রিক কােজপত্রসহ কার্ ণন্ত্রিিিণী সাংগশাধে এিাং সাংগশান্ত্রধি কার্ ণন্ত্রিিিণী 

জান্ত্রিকিণ; 

১২.৮ মন্ত্রিেগণি ন্ত্রেক  রপ্রন্ত্রিি কােজপগত্রি একটি িান্ত্রলকা সাংিেণ এিাং িাঁগদি দান্ত্রয়ূর্ 

অিসােকাগল িা রফিৎ গ্রহণ; 

১২.৯ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি পন্ত্রিিীেগণি জন্য মন্ত্রিসভা-

বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোগন্তি উদ্ধৃন্ত্রিসমূহ মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ 

অন্ত্রধশাোয় রপ্রিণ; 

১২.১০ মন্ত্রিসভা-বিঠক সাংন্ত্রিষ্ট রিকে ণসমূহ র্থা- ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রত, সািসাংগেপ ও কার্ ণন্ত্রিিিণী 

স্থায়ীভাগি সাংিেগণি জন্য রিকে ণ শাোয় রপ্রিণ; 

১২.১১ মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপগেি জন্য প্রাত সািসাংগেপ প্রগয়াজেীয় কার্ ণক্রম গ্রহণাগন্ত 

উগযাক্তা মিণালয়/ন্ত্রিভাগে রফিৎ প্রদাে; 
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১২.১২ মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপগেি জন্য সািসাংগেপ র্থার্থভাগি বিন্ত্রিি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রেগদ ণশো 

জান্ত্রিকিণ; 

১২.১৩ মন্ত্রিসভা-বিঠক সাংন্ত্রিষ্ট কাজ ও েন্ত্রথপগত্রি রোপেীয়িা এিাং ন্ত্রেিাপিা ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ; 

    

১২.১৪ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য দান্ত্রয়ূর্-কম ণ সম্পাদে। 

১৩  মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ শাো 

১৩.১ মন্ত্রিসভা-বিঠক শাো রথগক প্রাত মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্তসমূহ োগয়ন্ত্রিভুক্ত কগি  

িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেগণি জন্য প্রগয়াজেীয় সাংখ্যক েন্ত্রথ সৃজে; 

১৩.২ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি ন্ত্রিষগয় সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাে 

রথগক মান্ত্রসক ও ন্ত্রিগশষ প্রন্ত্রিগিদে সাংগ্রহ ও পর্ ণাগলািো; 

১৩.৩ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে ূর্িান্ত্রন্বি কিাি লগেয সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয় 

ও ন্ত্রিভােসমূগহি সগে রর্াোগর্াে িো এিাং প্রগয়াজগে িান্ত্রেদ/ পিামশ ণ প্রদাে; 

১৩.৪ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি রকাে ন্ত্রসোগন্তি িাস্তিায়ে সম্পন্ন হগয়গছ ন্ত্রক ো, রস-ন্ত্রিষগয় ন্ত্রসোন্ত 

গ্রহণ এিাং সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়   ন্ত্রিভােগক অিন্ত্রহিকিণ; 

১৩.৫ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রিি বত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে ও 

মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপ  পে; 

১৩.৬       -  ঠ                          -                     

          সভা আগয়াজগে  মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে সমন্বয় অন্ত্রধশাোগক 

সহায়িা প্রদাে;   

১৩.৭ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্ত-সাংন্ত্রিষ্ট েন্ত্রথপগত্রি রোপেীয়িা    , ন্ত্রেিাপিা 

ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ        ;     

১৩.৮ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য      -         । 

১৪  মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে সমন্বয় শাো 

১৪.১ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো             
জন্য আন্তঃমিণালয় সভা আগয়াজে ও      সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

১৪.২ মন্ত্রিসভা অনুন্ত্রিভাে/অন্ত্রধশাোি আন্তঃশাো সমন্বয় ও সমন্ত্রন্বি ন্ত্রিগপা ণ প্রণয়ে; 

১৪.৩ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রিি বত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রিগিদে 

প্রণয়গে ‘মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ শাো’-রক সহায়িা     ; 

১৪.৪ মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থান্ত্রপি ন্ত্রিষয় ও      ন্ত্রসোন্তসমূগহি িণ ণানুক্রন্ত্রমক সূন্ত্রি 

প্রস্তুিকিণ; 

১৪.৫ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে রথগক মন্ত্রিসভা-বিঠগকি কার্ ণন্ত্রিিিণীি উদ্ধৃন্ত্রি সাংিেণ ও 

ন্ত্রেিাপদ রহফাজগিি প্রিযয়ে সাংগ্রহ এিাং সাংিেণ; 

১৪.৬ মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ অনুন্ত্রিভাগেি কম ণকিণা/কম ণিা  েগণি কম ণমূল্যায়ে ও অন্ত্রফস-

ব্যিস্থাপো সম্পন্ত্রকণি বত্রমান্ত্রসক সভা আগয়াজে; 

১৪.৭ মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ অনুন্ত্রিভাগেি প্রন্ত্রি মাগস সম্পান্ত্রদি অিীি ত্বপূর্ণ ণ ণ উগেেগর্াগ্য 

কাগজি িান্ত্রলকা সাংন্ত্রিষ্ট শাো/অন্ত্রধশাো রথগক সাংগ্রহণ ি ণক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে এিাং 

িা ন্ত্রিগপা ণ শাোয় রপ্রিণ; 
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১৪.৮ প্রন্ত্রি অথ ণ-িছগি মােেীয় অথ ণমিী কর্তণক প্রদি িাগজ  িকৃ্তিায় অন্তভু ণন্ত্রক্তি জন্য 

মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ অনুন্ত্রিভাে কর্তণক সম্পান্ত্রদি ত্বপূর্ণ ণ ণ       সাংন্ত্রেত প্রন্ত্রিগিদে 

প্রণয়েণ ি ণক মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি পন্ত্রিকেো ও িাগজ  শাোয় রপ্রিণ; 

১৪.৯ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রন্ত্রি অথ ণ-িছগিি          সাংক্রান্ত িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রিগিদে 

প্রণয়গেি জন্য মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ অনুন্ত্রিভাগেি িথ্যান্ত্রদ সাংন্ত্রিষ্ট শাো/অন্ত্রধশাো 

রথগক সাংগ্রহণ ি ণক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে এিাং িা ন্ত্রিগপা ণ শাোয় রপ্রিণ; 

১৪.১০ িছগিি শুবপগি জািীয় সাংসগদ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি কর্তণক প্রগদয় ভাষগণ অন্তভু ণন্ত্রক্তি 

জন্য মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ অনুন্ত্রিভাগেি িথ্যান্ত্রদ সকল শাো/অন্ত্রধশাো রথগক সাংগ্রহ 

কগি অনুন্ত্রিভােন্ত্রভন্ত্রিক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়েণ ি ণক িা ন্ত্রিগপা ণ শাোয় রপ্রিণ;  

১৪.১১ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্ত-সাংন্ত্রিষ্ট সকল েন্ত্রথপগত্রি রোপেীয়িা ও ন্ত্রেিাপিা 

ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ;     

১৪.১২ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য দান্ত্রয়ূর্-কম ণ সম্পাদে।  

ন্ত্রিগপা ণ                 

১৫  ন্ত্রিগপা ণ শাো 

 ১৫.১ সাংসদ-সদস্যগদি প্রগিযক সাধািণ ন্ত্রেি ণািগেি    প্রথম অন্ত্রধগিশগেি সূিোয় এিাং 

প্রগিযক িছি প্রথম অন্ত্রধগিশগেি সূিোয় িাষ্ট্রপন্ত্রি কর্তণক সাংসগদ প্রগদয় ভাষগণি 

েসড়া প্রণয়ে, মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপে ও চূড়ান্তকিণ এিাং িাাংলা ও ইাংগিন্ত্রজ 

ভাষায় মুদ্র্ণ এিাং ন্ত্রিিিণ; 

১৫.২ মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি মান্ত্রসক    -           প্রন্ত্রিগিদে সাংগ্রহ, সাংকলে ও 

মন্ত্রিসভাগক অিন্ত্রহিকিণ; 

১৫.৩ মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি অথ ণ-িছিন্ত্রভন্ত্রিক    -           প্রন্ত্রিগিদে সাংগ্রহ, 

সাংকলে, মন্ত্রিসভাি আগলািোি জন্য মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপে ও চূড়ান্তকিণ, 

প্রকাশোি ন্ত্রিিিণ এিাং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ওগয়িসাইগ                 

প্রকাশ; 

১৫.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মান্ত্রসক    -           প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে এিাং 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ওগয়িসাইগ  প্রকাশ; 

১৫.৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে, প্রকাশো,  ন্ত্রিিিণ এিাং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি ওগয়িসাইগ     প্রকাশ; 

১৫.৬ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তণক সম্পান্ত্রদি উগেেগর্াগ্য কাজ/অন্ত্রজণি সাফগল্যি প্রন্ত্রিগিদে 

িান্ত্রহদা রমািাগিক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ; এিাং 

১৫.৭ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য দান্ত্রয়ূর্-কম ণ সম্পাদে। 

১৬   রিকে ণ শাো  

১৬.১ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রত, সািসাংগেপ ও কার্ ণন্ত্রিিিণীি সূন্ত্রিপত্র বিন্ত্রি কগি িই 

আকাগি িাঁধাইণ ি ণক সাংিেণ; 

১৬.২ সাংিাদপত্র/সামন্ত্রয়কীগি প্রকান্ত্রশি সাংিাদ ও িথ্য অন্ত্রধদতি রথগক প্রাত রপপাি ন্ত্রিন্ত্রপাং 

সাংিেণ, পিীেণ এিাং প্রগর্াজয রেগত্র র্থার্থ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সাংন্ত্রিষ্ট 

দতি/কর্তণপগেি ন্ত্রেক  রপ্রিণ; 

১৬.৩ সমিপুস্তক সাংিেণ ও ন্ত্রিিিণ এিাং অন্ত্রভিেকেগণি ন্ত্রেক  রথগক ন্ত্রেিাপদ 

রহফাজগিি প্রিযয়েপত্র সাংগ্রহ ও সাংিেণ; 

  

 

১৬.৪ জািীয় আিকাইভগস সাংিেণগর্াগ্য দন্ত্রললপত্র আিকাইভস ও গ্রন্থাোি অন্ত্রধদতি 
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ন্ত্রেক  হস্তান্তি; এিাং 

১৬.৫ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

প্রশাসে ও ন্ত্রিন্ত্রধ অনুন্ত্রিভাে 

প্রশাসে অন্ত্রধশাো 

১৭   সাং          

১৭.১ টিওএেই, কম ণিণ্টে, েতুে পদ সৃজে ও েিন্ত্রেগয়াে সাংক্রান্ত কাজ; 

১৭.২ কম ণকিণা ও কম ণিান্ত্রিেগণি িদন্ত্রল, পগদান্নন্ত্রি, িাকন্ত্রি স্থায়ীকিণ ও রজযষ্ঠিা ন্ত্রেধ ণািণ;  

১৭.৩ কম ণকিণা ও কম ণিা  েগণি ব্যন্ত্রক্তেি েন্ত্রথ, সান্ত্রভ ণস বুক, ছুটি রিন্ত্রজোি, 

প্রন্ত্রিস্বােিকৃি িান্ত্রষ ণক রোপেীয় অনুগিদে ফিম সাংিেণ ও হালোোদকিণ;  

১৭.৪ কম ণকিণা ও কম ণিান্ত্রিেগণি িান্ত্রষ ণক রিিে বৃন্ত্রে, দেিাসীমা অন্ত্রিক্রগমি অনুমন্ত্রি, 

 াইম রস্কল, ন্ত্রসগলকশে রগ্রে, অন্ত্রগ্রম িন্ত্রধ ণি রিিে, সম্মােীভািা, দান্ত্রয়ূর্ভািা, ন্ত্রিগশষ 

ভািা ও অিসিভািা প্রদাে; 

১৭.৫ ন্ত্রিন্ত্রকৎসা-সুন্ত্রিধা ব্যন্ত্রিি কম ণকিণা ও কম ণিািী-কল্যাণ সম্পন্ত্রকণি অন্যান্য ন্ত্রিষয়; 

১৭.৬ কম ণকিণা ও কম ণিা  েগণি       অন্ত্রগ্রম মঞ্জুন্ত্রি; 

১৭.৭ কম ণকিণা ও কম ণিা  েগণি পাসগপা ণ ও ন্ত্রিগদশভ্রমণ সাংক্রান্ত কাজ;  

১৭.৮ কম ণকিণা ও কম ণিান্ত্রিেণগক ন্ত্রিগশষ/অন্ত্রিন্ত্রিক্ত/     দান্ত্রয়ূর্ প্রদাে সাংক্রান্ত কাজ; 

১৭.৯ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রহদা অনুর্ায়ী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণােগণি 

িান্ত্রলকা রপ্রিণ; 

১৭.১০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এিাং এি আওিাধীে প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি জেিল ন্ত্রিষয়ক বত্রমান্ত্রসক 

প্রন্ত্রিগিদে জেপ্রশাসে মিণালয় এিাং পন্ত্রিসাংখ্যাে বুযগিাগি রপ্রিণ;  

১৭.১১                                          -                  

১৭.১২ এ ন্ত্রিভাগে সাংযুক্ত কম ণকিণােগণি রর্ােদাে ও অব্যাহন্ত্রি সাংক্রান্ত কাজ; 

১৭.১৩                  -                  ;  

১৭.১৪        /                 -              ; এিাং 

১৭.১৫ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ।  

১৮  প্রশাসে ও শৃঙ্খলা শাো  

১৮.১ কম ণকিণা ও কম ণিান্ত্রিেগণি ন্ত্রিভােীয় মামলা সাংক্রান্ত কাজ; 

১৮.২ স্বাধীেিা          ন্য স্বণ ণপদক ও রিন্ত্রিকা প্রস্তুি এিাং এ  সাংক্রান্ত কাজ; 

১৮.৩ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রেিাপিা সাংক্রান্ত    ; 

১৮.৪ জবপন্ত্রি প্রগয়াজগে ন্ত্রেয়িণকে স্থাপে   ব্যিস্থাপো; 

১৮.৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি           কম ণিা  েগণি িাসা িিাে; 

১৮.৬ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণা   কম ণিান্ত্রিেগণি ন্ত্রিন্ত্রকৎসা সাংক্রান্ত               

আগিদে প্রন্ত্রক্রয়াকিণ; 

১৮.৭ ন্ত্রিলুত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ে রিাে ণসমূগহি অন্ত্রে  আপন্ত্রি ন্ত্রেষ্পন্ত্রি; 

১৮.৮ িাাংলাগদশস্থ ন্ত্রিগদ   দূিািাস/হাইকন্ত্রমশে ও আন্তজণান্ত্রিক সাংস্থাসমূগহি অনুষ্ঠাগে 

আমন্ত্রিি কম ণকিণাগক রর্ােদাগেি অনুমন্ত্রি প্রদাে; 

১৮.৯ আন্তজণান্ত্রিক পুিস্কাি সাংক্রান্ত    ; 

১৮.১০ প্রশাসে ও ন্ত্রিন্ত্রধ অনুন্ত্রিভাগেি                                    

১৮.১১ প্রশাসে ও ন্ত্রিন্ত্রধ অনুন্ত্রিভাগেি বত্রমান্ত্রসক সমন্বয়সভা;     
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১৮.১২ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

১৯।   সাধািণ রসিা শাো 

১৯.১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জন্য মগোহািী দ্র্ব্যান্ত্রদ ক্রয়   এ-সাংক্রান্ত       সাংিেণ;  

১৯.২ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আসিািপত্র, ন্ত্রফ িাি, ন্ত্রফটিাংস ও র্িপান্ত্রি সিিিাহ, সাংিেণ 

ও ন্ত্রেিন্ধে;  

১৯.৩             ; 

১৯.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি র্ােিাহে ব্যিহাি সাংক্রান্ত     (সাি ণেন্ত্রণক, সিকা     

ব্যন্ত্রক্তেি); 

১৯.৫ মন্ত্রিসভা-   িেণাগিেণ, সন্ত্রিিকিণ, বিজসপত্র সিিিাহ; 

১৯.৬            ই              ; 

১৯.৭ রসন্ত্রমোি, সগম্মলে ও উৎসি আগয়া     আপ্যায়ে সাংক্রান্ত    ; 

১৯.৮ দতিন্ত্রিহীে মিীি দতগিি ব্যিস্থাকিণ ও               সাংক্রান্ত           ; 

১৯.৯ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি র ন্ত্রলগফাে,        , ইন্টািকম,        ,            , 

ইন্টািগে  ও ফযাে এিাং কম ণকিণা   ি আিান্ত্রসক র ন্ত্রলগফাে   ই              

স্থাপে ও ন্ত্রিল পন্ত্রিগশাধ;  

১৯.১০ প্রগ াকল সাংক্রান্ত    ;  

১৯.১১ গ্রন্থাোি-ব্যিস্থাপো; 

১৯.১২  ই,        ,         ই                                  ; 

১৯.১৩                                                    

১৯.১৪ মুদ্র্ণ ও প্রকাশো সাংক্রান্ত কাজ;     

১৯.১৫ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২০।   রোপেীয় ও রিা  োো শাো 

২০.১ Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974 

       ;  

২০.২ িাষ্ট্রীয় রিা  োোয় জমাকৃি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপহাি-সামগ্রী সাংিেণ, মূল্যায়ে, রে   

ন্ত্রিন্যাসকিণ, ন্ত্রেলাগম ন্ত্রিক্রয় ও ন্ত্রহসাি সাংিেণ; 

২০.৩ উপহাি প্রাপকেণ কর্তণক উপহাি-সামগ্রী সাংিেগণি প্রস্তাি ন্ত্রেষ্পন্ত্রিকিণ;  

২০.৪ রিা  োো মূল্যায়ে কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

২০.৫                          ;     

২০.৬ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২১।   সাধািণ শাো 

২১.১           মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সমন্বয়সভা সাংক্রান্ত কাজ; 
২১.২ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদতি/      কম ণকিণা/কম ণিান্ত্রিেগণি আগিদে ন্ত্রকাংিা 

িাগদি ন্ত্রিবপগে উত্থান্ত্রপি অন্ত্রভগর্াে সাংক্রান্ত কাজ;  

২১.৩ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রধ/েীন্ত্রিমালা/ত্বপূর্ণ ণ ণ প্রজ্ঞাপে/সার্কণলািসমূগহি       

প্রকাশো; 
২১.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণা/কম ণিান্ত্রিেণগক রদগশ ও ন্ত্রিগদগশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ওয়াকণশপ, 

সভা, রসন্ত্রমোি ও প্রন্ত্রশেগণ মগোেয়ে প্রদাে; 

২১.৫ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক আগয়ান্ত্রজি সভা/কম ণশালা/গসন্ত্রমোি এিাং 
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েঠিি/প্রস্তান্ত্রিি  াস্কগফাস ণ, কন্ত্রমটি িা রিাে ণসমূগহ এ ন্ত্রিভাগেি প্রন্ত্রিন্ত্রেন্ত্রধ  

মগোেয়ে; 
২১.৬ মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রহদা অনুর্ায়ী ন্ত্রিন্ত্রভন্ন অনুষ্ঠাগেি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি 

কম ণকিণা/কম ণিািী মগোেয়ে;  
২১.৭ িান্ত্রণন্ত্রজযক ত্বপূর্ণ ণ ণ ব্যন্ত্রক্ত (ন্ত্রসআইন্ত্রপ) ন্ত্রেি ণািে; 
২১.৮ 'িথ্য অন্ত্রধকাি আইে, ২০০৯' অনুর্ায়ী এ ন্ত্রিভাগেি দান্ত্রয়ূর্প্রাত কম ণকিণাি 

এিদ ন্ত্রিষয়ক দান্ত্রয়ূর্ পালে; 

২১.৯ জািীয় ন্ত্রদিস উদ র্াপে/পালে সাংক্রান্ত কাজ; 

২১.১০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণােগণি জন্য দশ ণোথী পাশিই সিিিাহ; 

২১.১১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অিন্ত্রণ্টি কাজ; এিাং 

২১.১২ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২২।   রকন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অন্ত্রভগর্াে শাো 

 ২২.১ িাাংলাগদশ সন্ত্রিিালগয় অিন্ত্রস্থি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রি      পত্রান্ত্রদ রকন্দ্রীয়ভাগি 

গ্রহণণ ি ণক সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রি      স্তান্তি; 

২২.২ মিী/সন্ত্রিি িিািি দান্ত্রেলকৃি অন্ত্রভগর্াে গ্রহণ এিাং                        

      দতগি রপ্রিণ; 

২২.৩ অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক গৃহীি ব্যিস্থা স     িথ্য 

সাংগ্রহণ ি ণক পিিিী কার্ ণক্রম গ্রহণ;     

২২.৪ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

                        

 

২৩                         

 

২৩.১ িাগজ -সাংন্ত্রিষ্ট স্বে, মধ্য ও দী ণগময়ান্ত্রদ েীন্ত্রি এিাং পন্ত্রিকেো/কম ণপন্ত্রিকেো 

প্রণয়ে ও হালোোদকিণ; 

২৩.২ মধ্যগময়ান্ত্রদ িাগজ  কাঠাগমা প্রণয়ে ও হালোোদকিণ; 

২৩.৩ িাজস্ব আগয়ি লেযমাত্রা   ব্যয়সীমা ন্ত্রেধ ণািণ; 

২৩.৪ িাজস্ব আয়, অনুন্নয়ে ও উন্নয়ে ব্যগয়ি প্রাক্কলে ও প্রগেপণ প্রস্তুি;  

২৩.৫ সাংগশান্ত্রধি িাগজ  প্রণয়ে; 

২৩.৬ িাজস্ব িাগজ  রথগক অথ ণায়েকৃি উন্নয়ে কম ণসূন্ত্রিি প্রস্তাি প্রণয়ে/ পর্ ণাগলািো ও 

অনুগমাদগেি জন্য িাগজ  ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি সভায় উপস্থাপে; 

২৩.৭ আোম সাংগ্রহ পন্ত্রিকেো (advance procurement plan) ও িাগজ  িাস্তিায়ে 

পন্ত্রিকেো প্রণয়ে এিাং িাস্তিায়ে;  

২৩.৮ িাজস্ব আহিণ ও অথ ণছাড় এিাং িাগজগ  িিােকৃি সম্পগদি ব্যিহাি সম্পন্ত্রকণি 

িথ্যান্ত্রদ সাংগ্রহ   ন্ত্রিগিষণ এিাং এ-      প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে; 

২৩.৯ সাংন্ত্রিষ্ট অনুন্ত্রিভাে/ অন্ত্রধশাোি সগে সমন্বগয়ি মাধ্যগম মান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রিগি িাগজগ  

ন্ত্রেধ ণান্ত্রিি লেযমাত্রাি ন্ত্রিপিীগি িাজস্ব আহিগণি অগ্রেন্ত্রি এিাং এ ন্ত্রিভাগেি সকল 

কার্ ণক্রম/ প্রকে/ কম ণসূন্ত্রিি          -      িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো; 

২৩.১০ প্রধাে কম ণকৃন্ত্রি   ফলাফল ন্ত্রেগদ ণশক লেযমাত্রাি ন্ত্রিপিীগি প্রকৃি অজণে এিাং 

িাগজ  িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ; 
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২৩.১১ িাগজ  িাস্তিায়ে সাংক্রান্ত বত্রমান্ত্রসক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে ও অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ; 

২৩.১২ পুেঃউপগর্াজে এিাং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক প্রদি অন্যান্য আন্ত্রথ ণক েমিাি র্থার্থ 

ব্যিহাি ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ; 

২৩.১৩ অন্ত্রিন্ত্রিক্ত িিাগেি প্রস্তাি পিীো-ন্ত্রেিীোণ ি ণক অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ; 

২৩.১৪ অথ ণ িিাে ও ব্যিহাি সাংক্রান্ত িথ্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ওগয়িসাইগ  

ন্ত্রেয়ন্ত্রমিভাগি প্রকাশ; 

২৩.১৫ ন্ত্রিভােীয় ন্ত্রহসাগিি (departmental accounts) সগে প্রধাে ন্ত্রহসািিেণ 

কম ণকিণাি কার্ ণালগয়ি ন্ত্রহসাগিি     সাধে; 

২৩.১৬ িান্ত্রষ ণক উপগর্াজে ন্ত্রহসাি ন্ত্রেিীো   প্রিযয়ে; 

২৩.১৭ সিকান্ত্রি ন্ত্রহসাি সম্পন্ত্রকণি             কন্ত্রমটি   অন্যান্য সাংসদীয় স্থায়ী 

কন্ত্রমটিি জন্য িাগজ  ও আন্ত্রথ ণক ন্ত্রিষগয় প্রন্ত্রিগিদে প্রস্তুিকিণ; 

২৩.১৮ ন্ত্রেিীো-প্রন্ত্রিগিদে পর্ ণাগলািো, ন্ত্রেিীো-আপন্ত্রিসমূহ ন্ত্রেষ্পন্ত্রিি লগেয র্থার্থ 

ব্যিস্থা গ্রহণ এিাং প্রগর্াজয রেগত্র দায়ী ব্যন্ত্রক্তগদি ন্ত্রিবপগে প্রশাসন্ত্রেক ও শৃঙ্খলামূলক 

ব্যিস্থা গ্র     ন্ত্রিষগয় সমন্বয়সাধে; 

২৩.১৯ িাগজ -ব্যিস্থাপো সম্পন্ত্রকণি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় অথ ণ ন্ত্রিভাে, পন্ত্রিকেো কন্ত্রমশে, 

অথ ণনেন্ত্রিক সম্পকণ ন্ত্রিভাে এিাং িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ ও মূল্যায়ে ন্ত্রিভাগেি সগে 

সমন্বয়    ; 

২৩.২০ িাগজ  ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটি   িাগজ  ওয়ান্ত্রকণাং গ্রু    সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

২৩.২১ িাগজ  প্রণয়ে, িাস্তিায়ে ও পন্ত্রিিীেণ এিাং প্রধাে কম ণকৃন্ত্রি   ফলাফল ন্ত্রেগদ ণশক 

িথ্য-উপাি সাংগ্রহ, সাংিেণ এিাং ব্যিস্থাপোি লগেয Management 

Information System (MIS) স্থাপে        ব্যিস্থাপো; 

২৩.২২ িাগজ  প্রণয়ে, িাস্তিায়ে ও পন্ত্রিিীেণসহ আন্ত্রথ ণক ব্যিস্থাপো সম্পন্ত্রকণি সকল 

ন্ত্রিষগয় সমন্বয়সাধে;     

২৩.২৩ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২৪।  ন্ত্রহসাি শাো 

২৪.১ কম ণকিণা ও কম ণিা  েগণি মান্ত্রসক রিিে, িগকয়া রিিে,        ভািা         

অন্ত্রগ্রম সাংক্রান্ত ন্ত্রিল বিন্ত্রি কগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে ন্ত্রহসািিেণ কম ণকিণাি 

কার্ ণালগয় রপ্রিণ;  

২৪.২ আনুষন্ত্রেক ব্যয় সাংক্রান্ত ন্ত্রিল         প্রধাে ন্ত্রহসািিেণ কম ণকিণাি কার্ ণালগয় 

রপ্রিণ;  

২৪.৩ র্ািিীয় ন্ত্রিগলি  াকা       ,       এিাং এ-সাংক্রান্ত সকল ব্যগয়ি ন্ত্রহসাি ও 

রিকে ণ সাংিেণ; 

২৪.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মান্ত্রসক ব্যগয়ি ন্ত্রহসাি-ন্ত্রিিিণী         প্রধাে ন্ত্রহসািিেণ 

কম ণকিণাি কার্ ণালগয়ি ন্ত্রহসাগিি     সেন্ত্রিসাধে (reconciliation); 

২৪.৫ কযাশিই ন্ত্রলেে     কযাশ সাংক্রান্ত র্ািিীয় প্রমাণপত্র           সাংিেণ; 

২৪.৬ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি এিাং অিলুত দুেীন্ত্রি দমে বুযগিাি আয়ে-ব্যয়ে কম ণকিণাি 

দান্ত্রয়ূর্পালেসহ র্ািিীয় প্রশাসন্ত্রেক কার্ ণ সম্পাদে; 

২৪.৭ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে                            প্র িকৃি িাগজ  পিীেণ; 

২৪.৮ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িাগজ  ও ব্যগয়ি ন্ত্রহসাি সাংক্রান্ত অন্ত্রে  আপন্ত্রি ন্ত্রেষ্পন্ত্রি; 

২৪.৯ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণা     দাতন্ত্রিক ও আিান্ত্রসক র ন্ত্রলগফাে ন্ত্রিল 

       ; 
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২৪.১০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রিধ অন্ত্রে  আপন্ত্রি ন্ত্রেষ্পন্ত্রি; 

২৪.১১ কম ণকিণা/কম ণিান্ত্রি     রিিে ন্ত্রেধ ণািণ (fixation); 

২৪.১২ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন অথ ণনেন্ত্রিক রকাগেি ন্ত্রিপিীগি েিগিি ন্ত্রহসাি িাগজ  িইগি ন্ত্রলন্ত্রপিেকিণ ও 

সাংিেণ; 

২৪.১৩                              -কম ণিান্ত্রিেগণি                  

               -কম ণিান্ত্রিেগণি      -                      ; 

২৪.১৪ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রকাি রিন্ত্রজোি সাংিেণ (ন্ত্রিন্ত্রিধ পা   রপগমন্ট রিন্ত্রজোি, র্ািিীয় প্রান্ত্রত ও 

পন্ত্রিগশাধ রিন্ত্রজোি);       

২৪.১৫ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

ন্ত্রিন্ত্রধ ও রসিা অন্ত্রধশাো 

২৫। ন্ত্রিন্ত্রধ শাো  

২৫.১             ই /    /               ,        ,          , 

                 : 

 1. 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)                  ,                        ই , ২০১৬  

 (v) The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem 

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

 2. Rules: 

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

 (ii) The National Anthem Rules, 1978;  

 (iii) Bangladesh National Emblem Rules, 1972;  

 (iv) Rules of Business, 1996. 

 3.    Instructions: 

 (i)  Instructions regarding Personal Standard of the President; 

 (ii) Instructions regarding Personal Standard of the Prime 

Minister;  

 (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 ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২৬।   
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২৬.১                                           ; 

২৬.২               ,    ,            -              ,    ,     

   /      ,     ,                            -               ; 

২৬.৩    /      /  -                  ; 

২৬.৪                                                                

                                     ,                        

    ; 

২৬.৫                           /                              

                          /                          

   /                     /                              ; 
২৬.৬                                 ; 

২৬.৭                                                  ,                 

                                               ;  

২৬.৮         /      -  ঠ              /                      

          ; 

২৬.৯    /  ঠ             -কে     ;      

২৬.১০ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২৭। মন্ত্রিগসিা শাো 

২৭.১ পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও প্রান্ত্রধকাি আইে অনুর্ায়ী মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মন্ত্রিেগণি রিিে, 

িান্ত্রড়ভাড়া ভািা, ব্যয় ন্ত্রেয়ামক ভািা, ন্ত্রেি ণািেী এলাকা ভািা ও ন্ত্রেি ণািেী এলাকাি 

অন্ত্রফস পন্ত্রিিালো ভািা, ভ্রমণব্যয়, ন্ত্রিন্ত্রকৎসাব্যয়, রপৌিকি, ওয়াসা, ন্ত্রিদুযৎ, গ্যাস ও 

জ্বালান্ত্রে, রপগরাল ও লুন্ত্রিকযান্ট, আিান্ত্রসক ভিে িেণাগিেণ, প্রহিী-কে ন্ত্রেম ণাণ, 

আসিািপত্র সিিিাহ, রস্বোধীে মঞ্জুন্ত্রি ইিযান্ত্রদ োগিি জন্য িাগজ  প্রণয়ে; 

২৭.২ মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মন্ত্রিেগণি ভ্রমণব্যয় োগি িিােকৃি অথ ণ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালগয়ি 

মগধ্য ন্ত্রিভাজে ও               অন্ত্রিন্ত্রিক্ত িিাে প্রদাে; 

২৭.৩ মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মন্ত্রিেগণি ন্ত্রিন্ত্রকৎসা-ন্ত্রিল পিীো-ন্ত্রেিীোণ ি ণক সাংন্ত্রিষ্ট িাগজ  

রথগক মঞ্জুন্ত্রি প্রদাে; 

২৭.৪ রস্বোধীে মঞ্জুন্ত্রি সাংক্রান্ত কাজ; 

২৭.৫ মন্ত্রিসভা-বিঠক, প্রশাসন্ত্রেক সাংস্কাি সাংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)   

                             আপ্যায়ে সাংক্রান্ত িাগজ  প্রণয়ে ও ব্যয় 

ন্ত্রেি ণাহ; 

২৭.৬ পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও প্রান্ত্রধকাি আইে অনুর্ায়ী মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মন্ত্রিেগণি সিকান্ত্রি 

িাসস্থাগে আসিািপত্র ও অন্যান্য সাজ-সিিাম সিিিাহ, রিসিকান্ত্রি িাসস্থাে 

িেণাগিেণ ও রিসিকান্ত্রি িাসস্থাগে অস্থায়ী প্রহিী-কে ন্ত্রেম ণাগণি িাগজ -িিাে প্রদাে; 

২৭.৭ মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপ-মন্ত্রিেগণি রদগশি অভযন্তগি এিাং ন্ত্রিগদগশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত 

           ; 

২৭.৮ দতিন্ত্রিহীে মন্ত্রিেগণি কম ণকিণা ও কম ণিািী ন্ত্রেগয়াে এিাং িাঁগদি রিিে ও 

আনুষন্ত্রেক ভািান্ত্রদি িাগজ  প্রস্তুি   ; 

 ২৬        সিকাি েঠে ও িাষ্ট্রািাি শাো 
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২৭.৯ ন্ত্রিমােিেগিি ন্ত্রভন্ত্রভআইন্ত্রপ ও ন্ত্রভআইন্ত্রপ লাউি ব্যিহাি সাংক্রান্ত কাজ; 

২৭.১০ পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও প্রান্ত্রধকাি আইে অনুর্ায়ী অথ ণ-িছি রশগষ মিী, প্রন্ত্রিমিী ও  

উপ-মন্ত্রিেগণি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন োগি িিােকৃি অগথ ণি ব্যন্ত্রয়ি ও অব্যন্ত্রয়ি ন্ত্রহসাগিি 

প্রন্ত্রিগিদে                                  সাংগ্রহ ও পর্ ণাগলািো;     

২৭.১১  র্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

 

আইে অন্ত্রধশাো 

২৮  আই -১      

২৮.১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে/মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিিগক সম্পৃক্ত কগি দাগয়িকৃি মামলা ও ন্ত্রি  

ন্ত্রপটিশে ন্ত্রিষগয় সিকান্ত্রি রকৌৌঁসুন্ত্রলি সগে রর্াোগর্ােক্রগম র্ািিীয় কার্ ণক্রম গ্রহণ; 

২৮.২

  

        রাইবুযোল ও              রাইবুযোগল দাগয়িকৃি মামলাসমূগহি 

জিাি বি                   ন্ত্রলি                  প্রগয়াজেীয় কার্ ণক্রম গ্রহণ; 

    

২৮.৩ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

২৯  আইে-২      

২৯.১            /                       ই /    /                

    ;  

২৯.২                    ;     

২৯.৩ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

         ঠ              

রজলা ও মাঠপ্রশাসে অন্ত্রধশাো 

৩০।  মাঠপ্রশাসে সাংস্থাপে শাো  

 ৩০.১ রজলা প্রশাসক/উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী অন্ত্রফসাগিি ন্ত্রফ ন্ত্রলে প্রস্তুিকিণ এিাং এিৎসাংক্রান্ত 

েীন্ত্রিমালা প্রণয়ে/সাংগশাধে; 

৩০.২ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি/গজলা প্রশাস /উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী অন্ত্রফসাি-এি কার্ ণালগয়ি 

সাাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা সাংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ; 

৩০.৩ ন্ত্রিভাে, রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয় সাধািণ প্রশাসগে ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি কম ণকিণােগণি 

প্রন্ত্রশেগণ রর্ােদাগেি অনুমন্ত্রি প্রদাে; 

৩০.৪ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকেগণি ছুটি মঞ্জুি ও কম ণস্থল িযাগেি অনুমন্ত্রি 

প্রদাে; 

৩০.৫ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকেগণি ভ্রমণ ন্ত্রিিিণী পিীো ও অনুিিী 

কার্ ণক্রম গ্রহণ;  

৩০.৬ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণােণ কর্তণক রজলা ও উপগজলাি অন্ত্রফসসমূহ পন্ত্রিদশ ণে 

এিাং পন্ত্রিদশ ণে প্রন্ত্রিগিদগেি ন্ত্রভন্ত্রিগি ব্যিস্থা গ্রহণ; 

৩০.৭ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন রদগশি িাষ্ট্রদূি ও দূিািাগসি কম ণকিণা এিাং ন্ত্রিগদন্ত্রশ সাংস্থাি কম ণকিণােগণি 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন রজলা সফিকাগল িাঁগদিগক উপযুক্ত রসৌজন্য প্রদশ ণে, প্রগয়াজেীয় সহগর্ান্ত্রেিা 

প্রদাে ও ন্ত্রেিাপিা ন্ত্রিধাগেি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সাংন্ত্রিষ্ট রজলা প্রশাসকগক ন্ত্রেগদ ণশো 
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প্রদাে; 

৩০.৮ রজলা প্রশাসকেগণি িান্ত্রহদা অনুর্ায়ী িাাংলাগদশ ন্ত্রসন্ত্রকউন্ত্রিটি ন্ত্রপ্রন্ত্রন্টাং রপ্রস রথগক 

রদগশি সকল রজলা প্রশাসগকি কার্ ণালগয় েযাম্প রভ িস রিন্ত্রজোি  সিিিাহ 

কার্ ণক্রগমি সমন্বয় সাধে; 

৩০.৯ ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশে এি অনুগিাগধ ন্ত্রেি ণািে পন্ত্রিিালো সাংক্রান্ত প্রগয়াজেীয় ন্ত্রেগদ ণশো 

জান্ত্রিকিণ ও আনুষন্ত্রেক কাজ; 

৩০.১০ জন্ত্রমি হস্তান্তি দন্ত্রলগলি েযাম্প শুল্ক ফাঁন্ত্রক রদওয়া সাংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্ ণাগলািো 

ও পন্ত্রিিীেণ; এিাং 

৩০.১১ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৩১। মাঠপ্রশাসে সমন্বয় শাো   

৩১.১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগূর্ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি সগে মান্ত্রসক সভা 

অনুষ্ঠাে; 

৩১.২ জািীয় পর্ ণাগয় ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি সভা/সগম্মলে অনুষ্ঠাে; 

৩১.৩ রজলা প্রশাসক সগম্মলে সাংক্রান্ত কাজ; 

৩১.৪ দুগর্ ণাে ব্যিস্থাপো ও ত্রাণ কার্ ণক্রম সমন্বয়; 

৩১.৫ আন্তঃমিণালয় সমন্বয় এিাং রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয় সামান্ত্রজক উদু্বেকিগণি 

লগেয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে রপ্রন্ত্রিি সিকাগিি অগ্রান্ত্রধকািমূলক কম ণসূন্ত্রি সাংক্রান্ত 

কাজ; 

৩১.৬ রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয় অে-ন্ত্রদ-জি ররন্ত্রোং, ইে-হাউজ ররন্ত্রোং, রসন্ত্রমোি/ 

ওয়াকণশপ আগয়াজে িা পন্ত্রিিালো; 

৩১.৭ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক কর্তণক ন্ত্রেন্ত্রজ াল রসন্টাি, উন্নয়ে প্রকে ও 

ন্ত্রশোপ্রন্ত্রিষ্ঠাে পন্ত্রিদশ ণে প্রন্ত্রিগিদগেি ন্ত্রিষগয় কার্ ণক্রম গ্রহণ;  

৩১.৮ মাঠপ্ররশাসগেি সগে ন্ত্রভন্ত্রেও কেফাগিন্ত্রন্সাং সাংক্রান্ত কাজ; 

৩১.৯ ন্ত্রিভােীয় ও রজলা উন্নয়ে সমন্বয় কন্ত্রমটিি সভা সাংক্রান্ত কাজ; 

৩১.১০ সান্ত্রকণ  হাউজ ব্যিহাি/ব্যিস্থাপো সাংক্রান্ত কাজ;  

৩১.১১ রজলা ও মাঠপ্রশাসে অনুন্ত্রিভাগেি সমন্বয়মূলক কাজ; এিাং 

৩১.১২ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৩২।   মাঠপ্রশাসে শৃঙ্খলা শাো  

 ৩২.১ মাঠপর্ ণাগয় কম ণিি ন্ত্রিন্ত্রসএস (প্রশাসে) কযাোগিি কম ণকিণােগণি ন্ত্রিবপগে আেীি 

অন্ত্রভগর্াে িদন্তণ ি ণক ন্ত্রেষ্পন্ত্রিকিণ; 

৩২.২ মাঠপর্ ণাগয় কম ণিি ন্ত্রিন্ত্রসএস (প্রশাসে) কযাোগিি কম ণকিণােগণি ন্ত্রিবপগে ন্ত্রিভােীয় 

মামলা বপজুি জন্য সম্মন্ত্রি প্রদাে; 

৩২.৩ সন্ত্রিিালয় ব্যিীি অন্ত্রধদতি/সাংস্থাি সাংেঠে, কম ণকিণা-কম ণিািী প্রশাসে, পন্ত্রিদশ ণে, 

ভ্রমণ এিাং এিৎসাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রিধ আগদশ, প্রজ্ঞাপে, রর্াোগর্ােপত্র ইিযান্ত্রদ সাংিেণ ও 

িাি ওপি প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহণ; 

৩২.৪ মাঠপর্ ণাগয়ি কার্ ণালয়সমূগহ মন্ত্রহলা কম ণকিণা/কম ণিান্ত্রিেগণি ন্ত্রেিাপিা ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ, 

কাগজি পন্ত্রিগিশ উন্নয়ে এিাং িাঁগদি ন্ত্রিবপগে রর্ৌে হয়িান্ত্রে প্রন্ত্রিগিাধ সাংক্রান্ত 

কার্ ণক্রম; 

৩২.৫ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি, রজলা প্রশাসক ও অন্যান্য কম ণকিণাি কান্ত্রমব্যিস্থাপো (উপগজলা 

ও ইউন্ত্রেয়ে কান্ত্রম অন্ত্রফস, িাজস্ব শাো, এল.এ শাো, সাটি ণন্ত্রফগক  শাো ইিযান্ত্রদ) 
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সাংক্রান্ত পন্ত্রিদশ ণে প্রন্ত্রিগিদগেি ওপি পন্ত্রিিীেণ, মূল্যায়ে ও অন্যান্য র্থার্থ ব্যিস্থা 

গ্রহণ; এিাং 

৩২.৬ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৩৩।  মাঠপ্রশাসে সাংগর্াে শাো  

 ৩৩.১ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি ন্ত্রেক  রথগক Information Exchange 

Management System (IEMS)-এি মাধ্যগম প্রাত পান্ত্রেক রোপেীয় প্রন্ত্রিগিদে 

সাংগ্রহ, সাংকলে ও সািসাংগেপ আকাগি মােেীয় প্রধােমিী সমীগপ উপস্থাপে এিাং 

সািসাংগেগপ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মিামি ও মােেীয় প্রধােমিী কর্তণক প্রদি 

অনুশাসে িাস্তিায়ে; 

৩৩.২ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকেগণি ন্ত্রেক  রথগক প্রাত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাে-সম্পৃক্ত প্রস্তাি/সুপান্ত্রিগশি ওপি প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহণ; 

৩৩.৩ সিকাগিি অগ্রান্ত্রধকািমূলক কম ণসূন্ত্রি ব্যিীি অন্যান্য সাধািণ ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাে রথগক রজলা ও উপগজলা প্রশাসে কর্তণক িাস্তিায়গেি জন্য রপ্রন্ত্রিি 

অনুগিাধ, ন্ত্রেগদ ণশ, প্রজ্ঞাপে, পন্ত্রিপত্র ইিযান্ত্রদ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি, রজলা প্রশাসক ও 

উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী অন্ত্রফসািেগণি ন্ত্রেক  রপ্রিণ;  

৩৩.৪ জািীয় ও আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রদিস এিাং অন্যান্য ন্ত্রিগশষ কম ণসূন্ত্রি উদ র্াপগেি ন্ত্রিষগয় 

সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক গৃহীি কম ণসূন্ত্রি মাঠপর্ ণাগয় িাস্তিায়ে/িাস্তিায়গে 

সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে; 

৩৩.৫ পাি ণিয িট্টগ্রাম সাংক্রান্ত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কিণীয় ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ; 

৩৩.৬ রদগশি অভযন্তগি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি ও মােেীয় প্রধােমিীি সফি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.৭ মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক ন্ত্রিভাে, রজলা ও উপগজলা প্রশাসগেি কম ণকিণােণগক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

কন্ত্রমটিগি অন্তভু ণক্তকিগণি রেগত্র মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সম্মন্ত্রি প্রদাে;  

৩৩.৮ রজলা প্রশাসকেগণি কম ণপন্ত্রিকেো সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.৯ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি; পন্ত্রিিালক, স্থােীি সিকাি; রজলা প্রশাসক; এিাং 

উপপন্ত্রিিালক, স্থােীয় সিকাি-এি দান্ত্রয়ূর্ ও কাজ ন্ত্রেধ ণািণ/হালোোদকিণ; 

৩৩.১০ উিিা েণভিে সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১১ মাঠপর্ ণাগয়ি কম ণকিণােণ কর্তণক উপগজলা পন্ত্রিষদ ও ইউন্ত্রেয়ে পন্ত্রিষদ পন্ত্রিদশ ণে 

প্রন্ত্রিগিদে পন্ত্রিিীেণ; 

৩৩.১২ রজলাি রেন্ত্রণ পন্ত্রিিিণে সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৩ িাাংলাগদশ-ভািগিি সীমান্ত-হা  সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৪ রজলা প্রশাসক-রজলা ম্যান্ত্রজগে  সীমান্ত সগম্মলে সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৫ জািীয় পন্ত্রিগিশ কন্ত্রমটি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৩.১৬ োয পন্ত্রিকেো ও পন্ত্রিধািণ কন্ত্রমটি সাংক্রান্ত কাজ; এিাং 

৩৩.১৭ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

রজলা ম্যান্ত্রজগে   অন্ত্রধশাো 

৩৪। রজলা ম্যান্ত্রজগে   েীন্ত্রি শাো 

৩৪.১ রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস ন্ত্রিষয়ক েীন্ত্রিমালা, ন্ত্রেগদ ণশািন্ত্রল, পন্ত্রিপত্র এিাং সাধািণ রর্াোগর্াে 

সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৪.২ এন্ত্রেন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগে েগণি েমিা অপ ণণ/প্রিযাহাি সাংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ; 
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৩৪.৩ রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস সাংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইে প্রণয়ে এিাং সাংগশাধে সাংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ; 

৩৪.৪ পািন্ত্রলক পিীো সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৪.৫ দুেীন্ত্রি দমে কন্ত্রমশেসাংন্ত্রিষ্ট কাজ; এিাং 

৩৪.৬ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৩৫। রজলা ম্যান্ত্রজগে   পন্ত্রিিীেণ শাো  

৩৫.১ রজলা ম্যান্ত্রজগে /অন্ত্রি    রজলা ম্যান্ত্রজগে /এন্ত্রেন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগে েগণি 

ন্ত্রেিািণমূলক (preventive) ন্ত্রিিািকার্ ণ পর্ ণাগলািো ও মূল্যায়ে; 

৩৫.২ রজলা ম্যান্ত্রজগে /অন্ত্রিন্ত্রিক্ত রজলা ম্যান্ত্রজগে  কর্তণক আদালি পন্ত্রিদশ ণে ও রমািাইল 

রকাগ ণি রকস রিকে ণ পর্ ণাগলািো; 

৩৫.৩ এন্ত্রেন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগে েগণি রকা ণসমূগহি পন্ত্রিদশ ণে প্রন্ত্রিগিদে পর্ ণাগলািো ও 

পন্ত্রিিীেণ; 

৩৫.৪ রজলাি মান্ত্রসক আইে-শৃঙ্খলা সভাি কার্ ণন্ত্রিিিণী পর্ ণাগলািো ও অনুিিী কার্ ণক্রম 

গ্রহণ; 

৩৫.৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি দৃন্ত্রষ্ট আকষ ণণগর্াগ্য ন্ত্রিগশষ েমিা আইে, শুল্ক আইে ও 

অন্যান্য মাইেি এযাগেি  আওিাধীে ন্ত্রিষয়; 

৩৫.৬ রমািাইল রকা ণ সাংক্রান্ত কাজ পর্ ণাগলািো; 

৩৫.৭ রমািাইল রকা ণ আইগেি আওিাধীে আন্ত্রপল মামলা পর্ ণাগলািো; 

৩৫.৮ আইে-শৃঙ্খলা ন্ত্রিষয়ক সাাংেঠন্ত্রেক কাজ; 

৩৫.৯ মহােেি, রজলা, উপগজলা ও ইউন্ত্রেয়ে আইে-শৃঙ্খলা কন্ত্রমটি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৫.১০ রজলা, উপগজলা ও ইউন্ত্রেয়ে সিাস ও োশকিা প্রন্ত্রিগিাধ কন্ত্রমটি সাংক্রান্ত কাজ; 

৩৫.১১ আইে-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি কাজ; 

৩৫.১২ আইে-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত রকাি কন্ত্রমটিি কাজ; 

৩৫.১৩ মাঠপর্ ণাগয় সাং টিি ত্বপিি অপিাগধি ওপি গৃহীি ব্যিস্থা এিাং িৎন্ত্রিষ্ট মামলাি 

অগ্রেন্ত্রি সম্পগকণ মাঠপ্রশাসগেি ন্ত্রেক  রথগক হালোোদ িথ্য সাংগ্রহ; 

৩৫.১৪ িাঞ্চল্যকি মামলাি অগ্রেন্ত্রিি জন্য েঠিি রজলা কন্ত্রমটিি কার্ ণক্রম পন্ত্রিিীেণ ও 

পর্ ণাগলািো; 

৩৫.১৫ আইে-শৃঙ্খলা ও জািীয় ন্ত্রেিাপিা সাংক্রান্ত সাধািণ ও রোপেীয় প্রন্ত্রিগিদেসমূহ 

সাংিেণ এিাং এিৎসাংক্রান্ত কাজ; 

৩৫.১৬ দু ণ োয় হিাহিগদি ন্ত্রেভু ণল ও সমন্ত্রন্বি িথ্য সাংগ্রহ; 

৩৫.১৭ রজলা ম্যান্ত্রজগে  কর্তণক থাো ও কািাোি পন্ত্রিদশ ণে প্রন্ত্রিগিদে পর্ ণাগলািো ও 

পন্ত্রিিীেণ; 

৩৫.১৮ কািান্তিীণ ন্ত্রশশু-ন্ত্রকগশািগদি অিস্থা উন্নয়গেি লগেয েঠিি জািীয়  াস্কগফাগস ণি 

সভা সাংক্রান্ত; 

৩৫.১৯ কািান্তিীণ ন্ত্রশশু-ন্ত্রকগশািগদি মান্ত্রসক পন্ত্রিসাংখ্যাে পর্ ণাগলািোণ ি ণক িাগদি 

মুন্ত্রক্তদাগেি প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য রজলা প্রশাসকেণগক ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাে; 

এিাং 

৩৫.২০ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 
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কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক অনুন্ত্রিভাে 

       অথ ণনেন্ত্রিক অন্ত্রধশাো 

৩৬।   কন্ত্রমটি ন্ত্রিষয়ক শাো 

 ৩৬.১ কন্ত্রমটি ন্ত্রিষয়ক কাজ (কন্ত্রমটি েঠে/সাংগশাধে ইিযান্ত্রদ); 

৩৬.২ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

৩৬.৩ আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সাংস্থায় িাাংলাগদশ কর্তণক িাঁদা প্রদাে সাংক্রান্ত      

কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

৩৬.৪ কন্ত্রমটি                                        সমন্বয়মূলক কাজ; এিাং 

৩৬.৫ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

৩৭।   ক্রয় ও অথ ণনেন্ত্রিক শাো 

৩৭.১ সিকা   ক্রয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; 

৩৭.২ অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে; এিাং 

৩৭.৩ ঊর্ধ্ণিে কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্যান্য কাজ। 

 

৫.০    ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি অনুন্ত্রষ্ঠি ত্বপূর্ণ ণ ণ বিঠকসমূহ  

৫.১    মন্ত্রিসভা-বিঠক  

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি (২০১৬-১৭) রমা  ৩৭টি মন্ত্রিসভা-বিঠক অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ সমগয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/          

                     -                ২৬৬                  -  ঠ                          

                   /                                                              , 

                       ঠ                ই                                            ১০  

                     /                            

৫.১.১  মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে 

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি মন্ত্রিসভা-বিঠগক রমা  ৩৪৭টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয়; এি মগধ্য ২৪৬টি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিান্ত্রয়ি হয় এিাং 

১০১টি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়োধীে আগছ। েি ন্ত্রিে অথ ণ-িছগি অনুন্ত্রষ্ঠি মন্ত্রিসভা-বিঠক, গৃহীি ন্ত্রসোন্ত এিাং ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে 

সাংক্রান্ত একটি ন্ত্রিত্র ন্ত্রেগম্ন রদওয়া হল:  

অথ ণিছ                      অথ ণ-িছি 

    ন্ত্রি        ন্ত্রিষয়সমূহ   

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ মন্তব্য 

মন্ত্রিসভা-বিঠক ৪৬টি ৪৬টি ৩৭  ৩০ জুে ২০১৭ 

পর্ ণন্ত িাস্তিান্ত্রয়ি 
গৃহীি ন্ত্রসোন্ত ২৮২টি ৩৪৮টি ৩৪৭  

িাস্তিান্ত্রয়ি ন্ত্রসোন্ত 

(িাস্তিায়গেি হাি) 

২০৪টি 

(৭২.৩৪%) 

২৬৭টি 

(৭৬.৭২%) 

২৪৬  

 ৭০.৮৯%  
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৫.২ মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিসমূগহি বিঠক  

৫.২.১ প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সাংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)  প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি ন্ত্রেকাি কন্ত্রমটিি 

একটি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। ০৯ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি ন্ত্রেকাি-এি ১১৩িম সভায় র্কন্ত্রমো রজলায় 'লালমাই" োগম 

েতুে উপগজলা েঠে;  ন্ত্রপগিাজপুি রজলাি 'ন্ত্রজয়ােেি' উপগজলাি োম পন্ত্রিিিণে কগি 'ইন্দুিকােী' োমকিণ এিাং িট্টগ্রাম 

রজলাি িেোইশ উপগজলাধীে রদাহাজািী রপৌিসভা প্রন্ত্রিষ্ঠাি প্রস্তাি অনুগমান্ত্রদি হয়। 

৫.২.২ সিকান্ত্রি ক্রয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি: প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি সিকান্ত্রি ক্রয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি ৩১টি 

বিঠক অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। বিঠকসমূগহ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি ২৮৬টি প্রস্তাি উপস্থাপে কিা হয় এিাং ২৫৯টি প্রস্তাি 

অনুগমান্ত্রদি হয়।  

৫.২.৩ অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি: প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা 

কন্ত্রমটিি ২৬টি বিঠক অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি বিঠকসমূগহ ৮২টি প্রস্তাি উপস্থাপে কিা হয় এিাং ৭৫টি প্রস্তাি 

অনুগমান্ত্রদি হয়।  

৫.২.৪ জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি: ‘স্বাধীেিা পুিস্কাি’, ‘এর্কগশ পদক’, ‘রিেম রিাগকয়া পদক’ এিাং ‘জািীয় 

িলন্ত্রিত্র পুিস্কাি’ প্রদাগেি লগেয ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি    টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ 

সি সভাি সুপান্ত্রিগশি আগলাগক ন্ত্রেম্নরূপ ব্যিস্থা গৃহীি হয়:  
(ক) ০২ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিগশি 

পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি ২৪ মাি ণ ২০১৭ িান্ত্রিগে ১৫ জে ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট ব্যন্ত্রক্ত ও একটি প্রন্ত্রিষ্ঠােগক ‘স্বাধীেিা পুিস্কাি, ২০১৭’ 

প্রদাে কিা হয়। পুিস্কািপ্রাত সুধীবৃে হগেে - স্বাধীেিা ও মুন্ত্রক্তযুে রেগত্র গ্রুপ কযাপগ ে (অি ) শামসুল আলম, 

       ,       , জোি আশিাফুল আলম, শহীদ রমাঃ েজমুল হক ন্ত্রপ.এস.ন্ত্রপ, ন্ত্রপ.ন্ত্রপ.এম, মিহুম বসয়দ 

মহন্ত্রসে আলী, শহীদ এে. এম. োজমুল আহসাে, শহীদ ফয়জুি িহমাে আহগমদ ও িাাংলাগদশ ন্ত্রিমাে িান্ত্রহেী; 

ন্ত্রিন্ত্রকৎসান্ত্রিযা েগত্র অধ্যাপক ো  এ. এইি. এম. রিৌন্ত্রহদুল আগোয়াি রিৌধুিী; সান্ত্রহিয রেগত্র রিেম িাগিয়া 

োতুে, মিহুম রোলাম সামদােী রকািায়শী; সাংস্কৃন্ত্রি রেগত্র  প্রগফসি েেি এোমুল হক ও ওস্তাদ িজলুি িহমাে 

িাদল; সমাজগসিা রেগত্র জোি      কাজী ওন্ত্রিই; েগিষণা ও প্রন্ত্রশেণ রেগত্র জোি শামসুিামাে োে ও 

অধ্যাপক ে. লন্ত্রলি রমাহে োথ (প্রয়াি) এিাং               প্রগফসি রমাহাম্মদ আসাদুিামাে। 

  (ে) ০২ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিগশি 

পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি আ টি রেগত্র ১৭ জে সুধীগক ‘এর্কগশ পদক, ২০১৭’ প্রদাে কিা হয়। সুধীেণ হগেে ভাষা আগোলগে 

ভাষা বসন্ত্রেক অধ্যাপক ে. শন্ত্রিফা োতুে; ন্ত্রশেকলা (সাংেীি) রেগত্র সুষমা দাস, জোি জুলহাস উন্ত্রেে আহগমদ ও 

ওস্তাদ আন্ত্রজজুল ইসলাম; ন্ত্রশেকলা (িলন্ত্রিত্র) রেগত্র জোি িােভীি রমাকাগম্মল; ন্ত্রশেকলা (ভাস্কর্ ণ) রেগত্র বসয়দ 

আব্দুোহ োন্ত্রলদ; ন্ত্রশেকলা (ো ক) রেগত্র সািা র্াগকি; সাাংিান্ত্রদকিা রেগত্র জোি আবুল রমাগমে; েগিষণা 

রেগত্র বসয়দ আকিম রহাগসে; ন্ত্রশো রেগত্র প্রগফসি ইগমন্ত্রি াস ে. আলমেীি রমাহাম্মদ ন্ত্রসিাজুউেীে; ন্ত্রিজ্ঞাে ও 

প্রযুন্ত্রক্ত রেগত্র অধ্যাপক ে.  জান্ত্রমলুি রিজা রিৌধুিী; সমাজগসিা রেগত্র অধ্যাপক ো. মাহমুদ হাসাে; ভাষা ও 

সান্ত্রহিয রেগত্র মিহুম কন্ত্রি ওমি আলী ও সুর্কমাি িড়ুয়া; সাাংিান্ত্রদকিা রেগত্র              ;        (   ) 

                             ন্ত্রশেকলা (সাংেীি) রেগত্র      িহমিউোহ আল মাহমুদ রসন্ত্রলম। 

  (ে) ২৯ েগভম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিগশি 

পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি ০৯ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে   ই                                              
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‘রিেম রিাগকয়া পদক, ২০১৬’ প্রদাে কিা হয়।                      ০৫ (   )                 ‘     

           ’                                                             

( ) ৩০ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিগশি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি 

২৫টি রেগত্র িলন্ত্রিগত্র রেৌিগিাজ্জ্বল ও অসাধািণ অিদাগেি স্বীকৃন্ত্রিস্বরূপ ৩১ জে ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট ন্ত্রশেী, কলার্কশন্ত্রল ও 

িলন্ত্রিত্রগক ‘জািীয় িলন্ত্রিত্র পুিস্কাি-২০১৫’ প্রদাে কিা হয়।  

৫.২.৫ মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিসমূগহি েি ন্ত্রিে অথ ©-িছগিি বিঠক: সিকান্ত্রি ক্রয় সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় 

সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, আইে-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি এিাং 

প্রকগেি ত্বপূর্ণ ণ ণ কম ণকিণাগদি িদন্ত্রল সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি েি ন্ত্রিে অথ ©-িছগিি বিঠক অনুষ্ঠাে সম্পন্ত্রকণি 

পন্ত্রিসাংখ্যাে ন্ত্রেগম্ন রদওয়া হল: 

                       
      ক          -    

             কন্ত্রমটিসমূহ 

২০১৪-১৫ 

বিঠক সাংখ্যা 

২০১৫-১৬ 

বিঠক সাংখ্যা 

২০১৬-১৭ 

বিঠক সাংখ্যা 

১। সিকান্ত্রি ক্রয় সাংক্রান্ত 

মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি 

৩২টি ৩৩টি ৩১  

২। অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় 

সাংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি 

১৩টি ২৪টি ২৬  

৩। জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত 

মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি 

০৫টি ০৫টি ০৪  

৪। আইে-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত 

মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি 

০৫টি ০৬টি ০৪  

৫.৩  অন্যান্য ত্বপূর্ণ ণ ণ বিঠক ও কার্ ণক্রম 

(ক) েতুে উপগজলা ও থাো স্থাপে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগূর্ ২০ েগভম্বি ২০১৬     ১৩ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ িান্ত্রিগে েতুে উপগজলা ও থাো স্থাপে সাংক্রান্ত 

সন্ত্রিি কন্ত্রমটিি দুটি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। সভায় পািো রজলাি ঈশ্বিদী থাোধীে লেীর্কো পুন্ত্রলশ িদন্তগকন্দ্র স্থাপে এিাং এি 

কার্ ণক্রম পন্ত্রিিালোি জন্য ১৭টি পদ সৃজে; িাজশাহী রজলাি িােমািা থাোধীে িাগহিপুি পুন্ত্রলশ িদন্তগকন্দ্র স্থাপে এিাং 

এি কার্ ণক্রম পন্ত্রিিালোি জন্য ১৭টি পদ সৃজে; েিন্ত্রসাংদী রজলাি মগোহিদী থাোধীে িামপুি পুন্ত্রলশ ফাঁন্ত্রড়গক িদন্তগকগন্দ্র 

উন্নীিকিণ; ন্ত্রদোজপুি রজলাি পাি ণিীপুি থাোধীে রমাস্তফাপুি ইউন্ত্রেয়গেি আমিাড়ীগি একটি এিাং হািড়া ইউন্ত্রেয়গেি 

ভিােীপুগি একটি কগি রমা  দুটি পুন্ত্রলশ িদন্তগকন্দ্র স্থাপে এিাং এি কার্ ণক্রম পন্ত্রিিালোি জন্য ৩৪টি পদ সৃজে; রেত্রগকাণা 

রজলাি রমাহেেি থাোি ৬ োং সুয়াইি এিাং ৭ োং োেলাজুি ইউন্ত্রেয়গেি সমন্বগয় আদশ ণ েেি িাজাগি 'আদশ ণ েেি' পুন্ত্রলশ 

িদন্তগকন্দ্র স্থাপে এিাং এি কার্ ণক্রম পন্ত্রিিালোি জন্য ১৭টি পদ সৃজে কিা হয়। 

(ে)   প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি 

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগূর্ প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটিি রমা  ১৮টি সভা 

অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। উক্ত সভাসমূগহ রমা  ২৩৮টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয়।  
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(ে)   আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সাংস্থায় িাাংলাগদশ কর্তণক িাঁদা প্রদাে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি 

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সাংস্থায় িাাংলাগদশ কর্তণক িাঁদা প্রদাে সাংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটিি িািটি 

সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি সি ণগমা  পাঁিটি প্রস্তাি উপস্থাপে কিা হয় এিাং পাঁিটি প্রস্তািই সুপান্ত্রিশ 

কিা হয়।  

( )  সন্ত্রিি সভা 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগূর্ ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি রমা  ন্ত্রিেটি সন্ত্রিি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।  

(ঙ)  মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো সাংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় সভা 

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোগন্তি িাস্তিায়ে-অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো সম্পন্ত্রকণি ৫৩টি আন্তঃমিণালয় 

সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। 

(ি) আন্তঃমিণালয় আইেেি ন্ত্রিগিাধ ন্ত্রেষ্পন্ত্রি কন্ত্রমটিি সভা 

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি আন্তঃমিণালয় আইেেি ন্ত্রিগিাধ ন্ত্রেষ্পন্ত্রি কন্ত্রমটিি ৭টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। সভায়       

                        িািটি ন্ত্রিগিাধীয় ন্ত্রিষয় ন্ত্রেষ্পন্ত্রি কিা হয়। 

(ছ)  ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি সগে মান্ত্রসক সমন্বয় সভা 

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগূর্ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি সগে ১১টি মান্ত্রসক সমন্বয় সভা 

অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ সকল সভায় ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেণগক ন্ত্রদক্-ন্ত্রেগদ ণশোমূলক পিামশ ণ প্রদাে কিা হয় এিাং জািীয় ত্বপূর্ণ ণ ণ 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় রমা  ২৮১টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয়।   

(জ) রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেম ণাণ সাংক্রান্ত  াস্কগফাস ণ-এি সভা 

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িছগি রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেম ণাণ সাংক্রান্ত  াস্কগফাস ণ কন্ত্রমটিি রমা  দুটি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। ২৪ 

জুলাই ২০১৬ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেম ণাণ সাংক্রান্ত  াস্কগফাস ণ কন্ত্রমটিি ১৮০িম সভায়  রজলা 

প্রশাসক, ন্ত্র োইদহ-এি েতুে িাসভিে ন্ত্রেম ণাগণি স্থান্ত্রেক েকশা অনুগমাদে; প্রন্ত্রিটি রজলা ররজান্ত্রিি জন্য প্রশস্ত কে 

ন্ত্রেম ণাগণি (ঢাকা, িট্টগ্রাম, িাজশাহী, খুলো, িন্ত্রিশাল, ন্ত্রসগল  ও িাংপুি ন্ত্রিভাগেি রজলাসমূহ) প্রস্তাি েীন্ত্রিেিভাগি 

অনুগমাদে এিাং িাগেিহা  রজলাি মাংলা িেি এলাকায় রিষ্ট হাউজ ন্ত্রেম ণাগণি ন্ত্রিষগয় অোপন্ত্রি জ্ঞাপে কিা হয়। ২৪ 

অগোিি ২০১৬ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায় ন্ত্রপগিাজপুি রজলায় অন্ত্রিন্ত্রিক্ত রজলা প্রশাসকগদি িাসভিে ন্ত্রেম ণাগণি সাংগশান্ত্রধি 

স্থাপিয েকশা অনুগমাদে; মাঠপ্রশাসগে কম ণিি পুবপষ ও মন্ত্রহলা কম ণকিণাগদি জন্য েিন্ত্রম ন্ত্রি ন্ত্রেম ণাগণ কগেি স্থাপিয 

েকশা অনুগমাদে;  িাগেিহা  কাগলেগিগ  িহুিল ভিে ন্ত্রেম ণাগণি প্রস্তাি েীন্ত্রিেিভাগি অনুগমাদে;  ময়মেন্ত্রসাংহ সান্ত্রকণ  

হাউজ উর্ধ্ণমুেী সম্প্রসািগণি প্রস্তাি েীন্ত্রিেিভাগি অনুগমাদে; রজলা প্রশাসক,  ালকাঠি-এি িাসভিে সাংলগ্ন স্থাগে একটি 

আধাপাকা(টিেগসে) গ্যাগিজ ন্ত্রেম ণাগণি প্রস্তাি অনুগমাদে; িাাংলাগদগশি ৬৪টি রজলা সদগি ন্ত্রিফ জুন্ত্রেন্ত্রসয়াল ম্যান্ত্রজগে  

আদালি ভিে ন্ত্রেম ণাণ ১ম পর্ ণায় (২য় সাংগশাধেী) প্রকগেি আওিায় ন্ত্রেন্ত্রম ণিব্য  ালকাঠি ও ন্ত্রপগিাজপুি রজলাি ন্ত্রসগজএম 

আদালি ভিেসমূগহি স্থান্ত্রেক/স্থাপিয েকশা অনুগমাদে; িাাংলাগদগশি ৬৪টি রজলা সদগি ন্ত্রিফ জুন্ত্রেন্ত্রসয়াল ম্যান্ত্রজগে  

আদালি ভিে ন্ত্রেম ণাণ ১ম পর্ ণায় (২য় সাংগশাধেী) প্রকগেি আওিায় ন্ত্রেন্ত্রম ণিব্য িাোমাটি এিাং রভালা রজলাি ন্ত্রসগজএম 

আদালি ভিেসমূগহি স্থান্ত্রেক েকশা অনুগমাদে কিা হয়। ১৪ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি ১৮২িম সভায় িাংপুি 

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোগিি অন্ত্রফস কমগিগে ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোগিি িাাংগলা ও অন্যান্য িাসভিে ন্ত্রেম ণাগণি স্থান্ত্রেক েকশা 

(সাই  িযাে) অনুগমাদে;  কন্ত্রমশোি, খুলো ন্ত্রিভাে-এি েতুে কার্ ণালয় ন্ত্রেম ণাগণি সাংগশান্ত্রধি স্থাপিয েকশা অনুগমাদে; 

‘মান্ত্রেকেি সিকান্ত্রি অন্ত্রফসসমূগহি জন্য িহুিল ভিে ন্ত্রেম ণাণ’-শীষ ণক প্রকগেি স্থান্ত্রেক েকশা অনুগমাদে; ন্ত্রিভােীয় সদগি 
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অিযাধুন্ত্রেক সান্ত্রকণ  হাউজ ন্ত্রেম ণাগণি লগেয প্রাত প্রস্তান্ত্রিি স্থাে/কান্ত্রমি স্থান্ত্রেক েকশা অনুগমাদে; সকল রজলায় সান্ত্রকণ  

হাউগজি উর্ধ্ণমুেী সম্প্রসািণ সাংক্রান্ত প্রকে (৩১টি রজলাি সান্ত্রকণ  হাউগজি উর্ধ্ণমুেী সম্প্রসািগণি প্রস্তাি) অনুগমাদে; 

র্কন্ত্রমো রজলা প্রশাসক কার্ ণালয় সাংলগ্ন গ্যাগিজ ন্ত্রেম ণাগণি প্রস্তাি অনুগমাদে। 

( )  রজলা প্রশাসক সগম্মলে  

মাঠপর্ ণাগয় কাগজি েন্ত্রিশীলিা বৃন্ত্রে ও প্রগয়াজেীয় সমন্বয় সাধগেি উগেগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি উগযাগে ২৬-২৯ জুলাই 

২০১৬ রময়াগদ ‘রজলা প্রশাসক সগম্মলে, ২০০৬’ অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। জািীয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ত্বপূর্ণ ণ ণ ইসুযগি ও মাঠপর্ ণাগয় ন্ত্রিযমাে 

সমস্যা সমাধােকগে এ সগম্মলগে রজলা প্রশাসকেণগক প্রগয়াজেীয় পিামশ ণ ও ন্ত্রদক্-ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাে কিা হয়। সগম্মলগে 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে সম্পন্ত্রকণি রমা  ৪৭৭টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয়। এি মগধ্য ১২৯টি স্বেগময়ান্ত্রদ, ১৪৮টি মধ্যগময়ান্ত্রদ এিাং 

২০০টি দী ণগময়ান্ত্রদ ন্ত্রসোন্ত। স্বেগময়ান্ত্রদ ১২৯টি ন্ত্রসোগন্তি মগধ্য ১২১টি, মধ্যগময়ান্ত্রদ ১৪৮টি ন্ত্রসোগন্তি মগধ্য ১৩৮টি এিাং 

দী ণগময়ান্ত্রদ ২০০টি ন্ত্রসোগন্তি মগধ্য ১৮৯টি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিান্ত্রয়ি/ন্ত্রেষ্পন্ত্রি হয়। সি ণগমা  ৪৪৭টি (৯৩.৯২ শিাাংশ) ন্ত্রসোন্ত 

িাস্তিান্ত্রয়ি হয়। উগেখ্য, ২০১৫ সগে অনুন্ত্রষ্ঠি রজলা প্রশাসক সগম্মলগে রমা  ৪৭৮টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয় এিাং ন্ত্রসোন্ত 

িাস্তিায়ে/ন্ত্রেষ্পন্ত্রিি হাি     ৯৩.০৫%। রজলা প্রশাসক সগম্মলগে গৃহীি স্বেগময়ান্ত্রদ ন্ত্রসোন্তসমূহ িাস্তিায়ে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি অন্যিম রকন্ত্রপআই। 

(ঞ) জািীয় শুোিাি রকৌশল িাস্তিায়ে 

িাষ্ট্র ও সমাগজ শুোিাি ও সুশাসে প্রন্ত্রিষ্ঠাি ন্ত্রেন্ত্রমি ‘রসাোি িাাংলা েড়াি প্রিযয়  জািীয় শুোিাি রকৌশল ২০১২’ 

িাস্তিায়গেি লগেয ৬১টি মিণালয়/ন্ত্রিভাে/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রিষ্ঠাে এিাং ন্ত্রিিি সাংস্থায় বেন্ত্রিকিা কন্ত্রমটি েঠে কিা 

হগয়গছ এিাং শুোিাি িাস্তিায়গেি লগেয কম ণ-পন্ত্রিকেো প্রণয়ে কিা হগয়গছ। ৬১টি মিণালয়/ন্ত্রিভাে/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রিষ্ঠাগে ০১ জুলাই ২০১৬ হগি ৩০ জুে ২০১৭ সমগয়ি জন্য জািীয় শুোিাি রকৌশল কম ণ-পন্ত্রিকেো প্রণয়ে এিাং 

পন্ত্রিিীেগণি লগেয প্রণীি পন্ত্রিিীেণ-কাঠাগমাি আগলাগক বত্রমান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রিগি িা পন্ত্রিিীেণ কিা হগয়গছ। ২০১৬-২০১৭ 

অথ ণ-িছগি শুোিাি রকৌশল িাস্তিায়গেি ন্ত্রেন্ত্রমি এেন্ত্রজও, ন্ত্রমন্ত্রেয়া এিাং রিসিকান্ত্রি প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি প্রন্ত্রিন্ত্রেন্ত্রধগদি সমন্বগয় পৃথক 

পৃথক রসন্ত্রমোি/কম ণশালা আগয়াজে কিা হগয়গছ। িাছাড়া মাঠপর্ ণাগয় ন্ত্রিভাে ও রজলায় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন দতগিি কম ণকিণা, স্থােীয় 

সিকাি ও সুশীলসমাগজি প্রন্ত্রিন্ত্রেন্ত্রধ, সাাংিান্ত্রদক, রসিাপ্রিযাশী জেেণ রজলা দুেীন্ত্রি ন্ত্রিগিাধী কন্ত্রমটিি সদস্য, ন্ত্রশেক প্রভৃন্ত্রি 

কযাগ েন্ত্রিি প্রন্ত্রিন্ত্রেন্ত্রধেগণি অাংশগ্রহগণ ন্ত্রদেব্যাপী ১২টি কম ণশালা আগয়াজে কিা হগয়গছ। প্রন্ত্রি ন্ত্রিে মাস পি পি শুোিাি 

রফাকাল পগয়ন্টগদি ন্ত্রেগয় শুোিাি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি সাংক্রান্ত কম ণশালা আগয়াজে কিা হগয়গছ। স্বপ্রগণান্ত্রদি িথ্য প্রকাশ 

ন্ত্রেগদ ণন্ত্রশকা প্রণয়ে কিা হগয়গছ এিাং ‘িথ্য অন্ত্রধকাি আইে, ২০০৯’-এি ১০ ধািা রমািাগিক প্রগিযক সিকান্ত্রি অন্ত্রফগস 

দান্ত্রয়ূর্প্রাত কম ণকিণা ও আন্ত্রপল কর্তণপে ন্ত্রেগয়াে কিা হগয়গছ। সিকাগিি সি ণস্তগি শুোিািগক অনুপ্রান্ত্রণি কিাি লগেয 

সকল সিকান্ত্রি দতগিি জন্য শুোিাি পুিস্কাি েীন্ত্রিমালা ২০১৭ প্রণয়ে কিা হগয়গছ। অন্ত্রধকন্তু, শুোিাি রকৌশল িাস্তিায়ে ও 

এ সাংন্ত্রিষ্ট অন্যান্য ন্ত্রিষয়ান্ত্রদি উপি ৬টি েগিষণা কার্ ণক্রম সম্পন্ন কিা হগয়গছ। 

( ) সিকান্ত্রি কম ণসম্পাদে ব্যিস্থাপো পেন্ত্রি          

মিণালয়/ন্ত্রিভাে, দতি/সাংস্থাি এিাং ন্ত্রিভােীয়/আঞ্চন্ত্রলক ও রজলা পর্ ণাগয়ি কার্ ণালয়সমূগহি ২০১৬-১৭ অথ ণিছগিি িান্ত্রষ ণক 

কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্ত প্রণয়ে, িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ ও মূল্যায়গেি জন্য ৩টি পৃথক েীন্ত্রিমালা জান্ত্রি কিা হগয়গছ এিাং 

িদানুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অথ ণিছগি মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি ন্ত্রসন্ত্রেয়ি সন্ত্রিি/সন্ত্রিগিি সগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি িান্ত্রষ ণক 

কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্ত িাস্তিান্ত্রয়ি হগয়গছ। িাছাড়া মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি পাশাপান্ত্রশ িাগদি আওিাধীে দতি/সাংস্থা এিাং 

মাঠপর্ ণাগয়ি কার্ ণালয়সমূগহি সগে িান্ত্রষ ণক কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্ত িাস্তিান্ত্রয়ি হগয়গছ; মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূহ কর্তণক প্রস্তুিকৃি 

২০১৬-১৭ অথ ণিছগিি িান্ত্রষ ণক কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্তসমূহ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ওগয়িসাইগ  এিাং স্ব স্ব মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি 
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ওগয়িসাইগ  আপগলাে কিা হগয়গছ; মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি ২০১৫-১৬ অথ ণিছগিি িান্ত্রষ ণক কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্তগি ন্ত্রিধৃি 

লেযমাত্রাি ন্ত্রিপিীগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক প্রস্তুিকৃি মূল্যায়ে প্রন্ত্রিগিদেসমূহ পর্ ণাগলািোণ ি ণক সমন্ত্রন্বি মূল্যায়ে 

প্রন্ত্রিগিদে মােেীয় প্রধােমিীি সদয় অিেন্ত্রিি জন্য উপস্থাপে কিা হগয়গছ; িান্ত্রষ ণক কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্তি আওিায় 

পন্ত্রিিন্ত্রিণি ফিম্যাগ  ন্ত্রসটিগজন স িা ণাি প্রণয়ে, অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপো পেন্ত্রি প্রিিণে, শুোিাি রকৌশল িাস্তিায়ে 

এিাং িথ্য অন্ত্রধকাি আইগেি আওিায় স্ব-প্রগণান্ত্রদি িথ্য প্রকাশ সাংক্রান্ত ন্ত্রেগদ ণন্ত্রশকা প্রণয়ে ও িদানুর্ায়ী কার্ ণক্রম 

পন্ত্রিিালো, অন্ত্রে  আপন্ত্রি ন্ত্রেষ্পন্ত্রি সাংক্রান্ত কার্ ণক্রম িদািন্ত্রক কিা হগয়গছ এিাং মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি এন্ত্রপএএমএস 

সফ  ওয়যাি ব্যিহািকািী কম ণকিণাগদি-রক এ সাংক্রান্ত সফ  ওয়যাি ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশেণ, ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা 

প্রশাসগকি কার্ ণালয়সহ মাঠপর্ ণাগয়ি অন্যান্য কম ণকিণা এিাং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণাগদি সিকান্ত্রি কম ণসম্পাদে 

ব্যিস্থাপো পেন্ত্রি িাস্তিায়ে সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশেণ প্রদাে কিা হগয়গছ। 

(ঠ) ই-               
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( ) অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপো 

জেপ্রশাসগে স্বেিা ও জিািন্ত্রদন্ত্রহিা ন্ত্রেন্ত্রিিকিগণি লগেয অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাপো (Grievance Redress 

System-GRS) পেন্ত্রি িালু আগছ। সিকাগিি দায়িেিা ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ ও রসিাি মাে উন্নয়গে এ পেন্ত্রি ন্ত্রিগশষ কার্ ণকি 

কান্ত্রমকা পালে কিগছ। অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থাগক জেেগণি জন্য আিও রিন্ত্রশ অাংশগ্রহণমূলক এিাং সহজ কিাি লগেয 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      অেলাইে ন্ত্রভন্ত্রিক অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা িালু কিা হয়। অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা 

িাস্তিায়গে একটি সুন্ত্রেন্ত্রদ ণষ্ট পেন্ত্রি অনুসিগণি সুন্ত্রিধাগথ ণ ‘অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রিকাি ব্যিস্থা সাংক্রান্ত ন্ত্রেগদ ণন্ত্রশকা, ২০১৫’ প্রণয়ে কিা 

হয়।                       ই                                              ২              

                    োেন্ত্রিক রসিাকার্ ণক্রগম স্বেিা আেয়ে, রসিা কার্ ণক্রগম জেেগণি অাংশীদান্ত্রিূর্ বৃন্ত্রে এিাং 

সিকান্ত্রি দতগি কম ণকিণা কম ণিান্ত্রিগদি জিািন্ত্রদন্ত্রহি মাধ্যগম োেন্ত্রিকগদি সন্তুন্ত্রষ্ট অজণগে এ েতুে পেন্ত্রি ত্বপূর্ণ ণ ণ কান্ত্রমকা 

পালে কিগছ। 

(ঢ) রসিা প্রদাে প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি               

িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূগহ সুশাসে সুসাংহি কিাি লগেয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িত্ত্বািধাগে পন্ত্রিিন্ত্রিণি কাঠাগমাগি সকল 

মিণালয়/ন্ত্রিভাে এিাং দতি/সাংস্থাসমূহ কর্তণক অন্ত্রভন্ন ফিম্যাগ  রসিা প্রদাে প্রন্ত্রিশ্রুন্ত্রি (ন্ত্রসটিগজেস্ িা ণাি) প্রণয়ে কিা হয়। 

সমগয়ি সগে প্রন্ত্রিন্ত্রেয়ি পন্ত্রিিিণেশীল োেন্ত্রিক রসিাসমূহগক ন্ত্রিগিিোয় ন্ত্রেগয় প্রণীি এ ন্ত্রসটিগজেস্ িা ণাি সিকাগিি 

জিািন্ত্রদন্ত্রহিা, স্বেিা এিাং রসিা প্রদাগেি মােন্ত্রসকিা োেন্ত্রিক সাধািগণি ন্ত্রেক  সহগজ দৃেমাে ন্ত্রেন্ত্রিি           

অন্যিম ত্বপূর্ণ ণ ণ কান্ত্রমকা পালে কিগছ।  
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                ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’-              

                          । এ          ও                                              , 

                      এ                    ,    ও          ,                   এ           

                              ‘           ’       এ                   । এ             

                                (cause of death)                       Verbal Autopsy (VA) 

এ    Medical Certification of Cause of Death (MCCoD)                           ।  

                                         

                                                          ‘                  ’  Cental 

Management Committee                                National Social Security Strategy- 

NSSS                      ই       -                                  Social Security Policy 

Support (SSPS) Programme                             ই       বিলা প্রশাসস্ট্রির অজিজরক্ত বিলা 

প্রশাসকস্ট্রের িন্য প্রজশক্ষণ প্রোি; কুজমল্লার োংলাস্ট্রেশ পল্লী উন্নয়ি এ্কাস্ট্রেজমর সহায়িায় মাঠ পর্ মাস্ট্রয়র কম মকিমাস্ট্রের িন্য 

প্রজশক্ষণ মজেউল ও National Institute of Local Government-NILG-এ্র মাধ্যস্ট্রম ইউজিয়ি পজরষে 

বিয়ারম্যািস্ট্রের িন্য প্রজশক্ষণ মজেউল তিজর; মজিসিা-তেঠস্ট্রকর জসদ্ধা্ত  োস্তোস্ট্রয়স্ট্রির জিজমত্ত ‘সরকাস্ট্ররর জেজিন্ন বময়াস্ট্রে 

স২০০৮-০৯ হস্ট্রি ২০১৪-১৫  গৃহীি সামাজিক জিরাপত্তা বেষ্টিী কম মসূজিসমূহ এ্েং এ্সস্ট্রের ফলাফস্ট্রলর সময়জিজত্তক 

তুলিামূলক পজরসংখ্যাি’-শীষ মক প্রজিস্ট্রেেি প্রকাশ ইিযাজে কার্ ম্ ম োস্তোয়ি করা হয়।  

৬.০ ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি প্রণীি ও সাংগশান্ত্রধি ত্বপূর্ণ ণ ণ আইে ও ন্ত্রিন্ত্রধ  

৬.১ আইে 

(১) President’s Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No. XVIII of 1979)-          

                          পন্ত্রিমাজণেণ ি ণক িাাংলা ভাষায় নূিেভাগি ‘িাষ্ট্রপন্ত্রিি অিসিভািা, আনুগিান্ত্রষক 

ও অন্যান্য সুন্ত্রিধা আইে, ২০১৬’ প্রণীি হয়। আইেটি ০৪ অগোিি ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ জািীয় সাংসগদ পাস 

হয় এিাং ১৩ অগোিি ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকান্ত্রশি হয়। 
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৬.২ ন্ত্রিন্ত্রধ 

(১) ন্ত্রশো মিণালয়গক পুেে ণঠে কগি উক্ত মিণালগয়ি অধীে মাধ্যন্ত্রমক ও উি ন্ত্রশো ন্ত্রিভাে এিাং কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্র্াসা 

ন্ত্রশো ন্ত্রিভাে োগম দুটি ন্ত্রিভাে েঠে              ৩০       ২০১৬                        দুটি         

কার্ ণিান্ত্রলকা সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ০১ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকাশ কিা হয়  

(২)                                   Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI) 

    Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA)-             ২৮        ২০১৬ 

                          

(৩) স্বিাষ্ট্র মিণালয়গক পুেে ণঠে কগি উক্ত মিণালগয়ি অধীে জেন্ত্রেিাপিা ন্ত্রিভাে এিাং সুিো রসিা ন্ত্রিভাে োগম দুটি 

ন্ত্রিভাে েঠে এিাং েঠিি ন্ত্রিভাে দুটিি কার্ ণিান্ত্রলকা ন্ত্রেধ ণািণ কগি ১৯ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপে জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৪)                    মিণালয়গক পুে ণেঠে কগি উক্ত মিণালগয়ি অধীে ‘স্বাস্থয রসিা ন্ত্রিভাে’ এিাং ‘স্বাস্থয ন্ত্রশো ও 

পন্ত্রিিাি কল্যাণ’ ন্ত্রিভাে োগম দুটি ন্ত্রিভাে েঠে এিাং েঠিি ন্ত্রিভাে দুটিি কার্ ণিান্ত্রলকা ন্ত্রেধ ণািণ কগি ১৬ মাি ণ ২০১৭ িান্ত্রিগে 

দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপে জান্ত্রি কিা হয়  

(৫)                                             ‘আন্ত্রথ ণক প্রন্ত্রিষ্ঠাে ন্ত্রিভাে’ (Financial Institutions 

Division)                                   সাংগশাধে সাংক্রান্ত    প্রজ্ঞাপে ২৫      ২০১৭        জান্ত্রি 

কিা হয়  

(৬)                                                                                         ২৭ 

     ২০১৭                    

(৭)        ই                                      ,                                  ই    

                                                         ই                  ঠ   

                   -           ১১    ২০১৭        একটি আন্তঃমিণালয় কন্ত্রমটি েঠে কিা হয়   

(৮)                                                                                              

১৬    ২০১৭                    

 ৭.০  ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তণক সম্পান্ত্রদি উগেেগর্াগ্য কার্ ণািন্ত্রল 

 ৭.১       জািীয় পর্ ণাগয় সম্পান্ত্রদি এিাং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সমন্বয়ধমী কার্ ণািন্ত্রল 

(১) ১৫ আেে ২০১৬ িান্ত্রিগে জান্ত্রিি ন্ত্রপিা িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজবুি িহমাগেি ৪১িম শাহাদি িান্ত্রষ ণকীগি সািাগদগশ 

র্থাগর্াগ্য মর্ ণাদায় ‘জািীয় রশাক ন্ত্রদিস, ২০১৬’ পালোগথ ণ ধােমন্ত্রেি ৩২ েম্বি সড়কস্থ িেিন্ধু স্মৃন্ত্রি জাদু ি, িোেী 

কিিস্থাে ও রোপালেি রজলাি টুন্ত্রেপাড়াস্থ জান্ত্রিি ন্ত্রপিাি সমান্ত্রধস্থলসহ সকল রজলা এিাং উপগজলায় র্থার্থ কম ণসূন্ত্রি 

গ্রহণ কিা হয়। জািীয় পর্ ণায়সহ রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয় র্থাগর্াগ্য মর্ ণাদায় ‘জািীয় রশাক ন্ত্রদিস, ২০১৬’ পান্ত্রলি হয়। 

(২) স্বাধীেিা পুিস্কাি সাংক্রান্ত েীন্ত্রিমালাি আগলাগক ন্ত্রেজ ন্ত্রেজ রেগত্র রেৌিগিাজ্জ্বল ও কৃন্ত্রিূর্ণ ণ ণ অিদাগেি স্বীকৃন্ত্রিস্বরূপ 

২০১৭ সাগল ১৫ জে ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট ব্যন্ত্রক্ত ও একটি কৃিী প্রন্ত্রিষ্ঠােগক ‘স্বাধীেিা পুিস্কাি, ২০১৭’ প্রদাে কিা হয়। 

(৩) োিীি েমিায়গে অসামান্য অিদাগেি স্বীকৃন্ত্রিস্বরূপ ২১ রসগেম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে জান্ত্রিসাংগ ি োিী ন্ত্রিষয়ক সাংস্থা 

ইউএে-উইগমে কর্তণক মােেীয় প্রধােমিী রশে হান্ত্রসোগক ‘িযাগে  ৫০-৫০ িযান্ত্রম্পয়ে’ এিাং রলািাল পা ণোিন্ত্রশপ রফািাম 
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কর্তণক ‘এগজন্ট অি রিি অযাওয়াে ণ’ পুিস্কাগি কান্ত্রষি কিা হয়। মােেীয় প্রধােমিীি ‘িযাগে  ৫০-৫০ িযান্ত্রম্পয়ে’ এিাং 

‘এগজন্ট অি রিি অযাওয়াে ণ’ অজণগেি মাধ্যগম ন্ত্রিগশ্ব িাাংলাগদগশি ভািমূন্ত্রিণ উজ্জ্বল হওয়ায় মােেীয় প্রধােমিী রশে 

হান্ত্রসোগক উষ্ণ অন্ত্রভেেে ও আন্তন্ত্রিক শুগভো                  ০৩        ২০১৬ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি 

গৃহীি হয়। 

 (৪) িথ্যপ্রযুন্ত্রক্তি জেগি িাাংলাগদগশি সুসাংহি অিস্থাে সুন্ত্রেন্ত্রিিকিগণ দূিদশী ও সুদূিপ্রসািী উগযাে গ্রহগণি 

স্বীকৃন্ত্রিস্বরূপ প্রধােমিীি িথ্য ও রর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিষয়ক উপগদষ্টা জোি সজীি আহগমদ ওয়াগজদগক ১৯ রসগেম্বি 

২০১৬ িান্ত্রিগে ‘আইন্ত্রসটি ফি রেগভলপগমন্ট অযাওয়াে ণ-২০১৬’-রি কান্ত্রষি কিা হয়। িািটি খ্যািোমা প্রন্ত্রিষ্ঠাে-ওয়ার্ল্ণ 

অে ণাোইগজশে অি েভগে ণন্স এে কন্ত্রম্পটিটিভগেস; য িাে ন্ত্ররন্ত্রফন্ত্রেও; য রলািাল ফযাশে ফি রেগভলপগমন্ট এিাং 

যুক্তিাগষ্ট্রি ন্ত্রেউ রহগভে ন্ত্রিশ্বন্ত্রিযালগয়ি স্কুল অি ন্ত্রিজগেস সন্ত্রম্মন্ত্রলিভাগি ন্ত্রেউ ইয়গকণ এক িণ ণাঢয অনুষ্ঠাগেি মাধ্যগম জোি 

সজীি আহগমদ ওয়াগজদগক এই পুিস্কাি প্রদাে কগি। ‘আইন্ত্রসটি ফি রেগভলপগমন্ট অযাওয়াে ণ-২০১৬’ অজণগেি মাধ্যগম 

ন্ত্রিগশ্ব িাাংলাগদগশি ভািমূন্ত্রিণ উজ্জ্বলিি কিাি জন্য মােেীয় প্রধােমিী এিাং িাঁি সুগর্াগ্য পুত্র এিাং প্রধােমিীি িথ্য ও 

রর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিষয়ক উপগদষ্টা জোি সজীি আহগমদ ওয়াগজদগক আন্তন্ত্রিক শুগভো ও অন্ত্রভেেে জ্ঞাপে     

        ০৩        ২০১৬ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীি হয়। 

(৫) ৯ অগোিি ২০১৬ িান্ত্রিগে যুক্তিাগজযি ন্ত্রিগিাধী দল রলিাি পাটি ণি রেিা রজগিন্ত্রম কিন্ত্রিে িাঁি ছায়া-মন্ত্রিসভায় 

িাাংলাগদন্ত্রশ িাংগশাদূ্ভি ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রলপ রিজওয়াো ন্ত্রসন্ত্রেক এমন্ত্রপ-রক োগো ন্ত্রমন্ত্রেোি ফি আন্ত্রল ণ ইয়াস ণ এডুগকশে পগদ 

ন্ত্রেযুক্ত কগিে। এই অজণগেি মধ্য ন্ত্রদগয় ন্ত্রিগশ্ব িাাংলাগদগশি ভািমূন্ত্রিণ উজ্জ্বলিি হওয়ায় ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রলপ রিজওয়াো ন্ত্রসন্ত্রেক-

রক আন্তন্ত্রিক শুগভো ও অন্ত্রভেেে জ্ঞাপে             ২৪        ২০১৬ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীি হয়। 

এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২৬        ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ   প্রকান্ত্রশি হয়। 

(৬) যুক্তিাগজযি ন্ত্রিগিাধী দল রলিাি পাটি ণি রেিা রজগিন্ত্রম কিন্ত্রিে িাঁি ছায়া-মন্ত্রিসভায় িাাংলাগদন্ত্রশ িাংগশাদূ্ভি ন্ত্রমজ্  রূপা 

হক এমন্ত্রপ-রক োগো ন্ত্রমন্ত্রেোি ফি রহাম অযাগফয়াস ণ উইথ রিসপন্ত্রন্সন্ত্রিন্ত্রলটি ফি ক্রাইম ন্ত্রপ্রগভেশে পগদ ন্ত্রেযুক্ত কগিে। এই 

অজণগেি মাধ্যগম ন্ত্রিগশ্ব িাাংলাগদগশি ভািমূন্ত্রিণ উজ্জ্বলিি হওয়ায় ন্ত্রমজ্  রূপা হকগক আন্তন্ত্রিক শুগভো ও অন্ত্রভেেে জ্ঞাপে 

            ২৪        ২০১৬ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২৬        ২০১৬ 

িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  সকগলি অিেন্ত্রিি জন্য প্রকান্ত্রশি হয়।  

(৭) িাাংলাগদগশি িহুল আকান্ত্রিি পদ্মা রসতু প্রকগে কাোোি পিামশ ণক প্রন্ত্রিষ্ঠাে এসএেন্ত্রস-লাভান্ত্রলে-রক  

ঘুষ-দুেীন্ত্রিি মাধ্যগম কাজ পাইগয় রদওয়াি অন্ত্রভগর্াগে কাোোি আদালগি দাগয়িকৃি মামলা ১০ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে 

োন্ত্রিজ হগয় র্ায়। আদালি উক্ত অন্ত্রভগর্ােগক অন্তঃসািশূন্য, কেোপ্রসূি এিাং োলেেন্ত্রভন্ত্রিক ন্ত্রহসাগি আখ্যান্ত্রয়ি কগি। 

ন্ত্রিশ্বব্যাাংক পদ্মা রসতু প্রকগে দুেীন্ত্রিি ষড়র্গিি অন্ত্রভগর্াে উত্থাপে কগি িাাংলাগদশগক রহয় প্রন্ত্রিপন্ন কিাি রর্ ন্ত্রভন্ত্রিহীে 

অপপ্রয়াস গ্রহণ কগিন্ত্রছল, এই িাগয়ি ফগল িা অমূলক পর্ ণিন্ত্রসি হল। ন্ত্রিগশ্বি দিিাগি িাাংলাগদগশি মর্ ণাদাণ ণ ণ অিস্থাে 

অন্ত্রধকিি সুসাংহি হল। পদ্মা রসতু প্রকগেি সফল িাস্তিায়ে এিাং বিন্ত্রশ্বক পন্ত্রিমেগল িাাংলাগদগশি ভািমূন্ত্রিণ উিগিািি 

বৃন্ত্রে কিায় মােেীয় প্রধােমিী রশে হান্ত্রসোগক উষ্ণ অন্ত্রভেেে ও আন্তন্ত্রিক শুগভো জ্ঞাপেণ ি ণক িাঁি সুস্বাস্থয ও দী ণায়ু 

কামো             ১৩         ২০১৭ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীি হগয়গছ। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৫ 

        ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । মােেীয় প্রধােমিী রশে হান্ত্রসো িাষ্ট্র ও জেেগণি মর্ ণাদা 

সমুন্নি রিগে রকােরূপ ন্ত্রিগদন্ত্রশ অথ ণায়ে ব্যন্ত্রিগিগক ন্ত্রেজস্ব অথ ণায়গে পদ্মা রসতু ন্ত্রেম ণাগণি রর্ সময়ানুে উগযাে দৃঢ়িাি সগে 

গ্রহণ কগিন্ত্রছগলে িা র্থাথ ণ প্রমান্ত্রণি হগয়গছ। মােেীয় প্রধােমিীি িন্ত্রলষ্ঠ ও দূিদশী রের্তগূর্ি ফগল আন্তজণান্ত্রিক পন্ত্রিমেগল 

িাাংলাগদগশি ভািমূন্ত্রিণ উজ্জ্বলিি হগয়গছ এিাং িাাংলাগদগশি মর্ ণাদা সমুন্নি িগয়গছ।  
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(৮) িাাংলাগদশ সিকাগিি স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণালগয়ি ন্ত্রেউগিাগেগভলপগমন্টাল ন্ত্রেজঅে ণাি অযাে অটিজম ন্ত্রিষয়ক 

জািীয় উপগদষ্টা কন্ত্রমটিি সভাপন্ত্রি, আন্তজণান্ত্রিক খ্যান্ত্রিসম্পন্ন অটিজম ন্ত্রিগশষজ্ঞ, ন্ত্রিশ্ব স্বাস্থয সাংস্থাি মােন্ত্রসক স্বাস্থযন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিগশষজ্ঞ উপগদষ্টা প্যাগেগলি সদস্য, জান্ত্রিি ন্ত্রপিা িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজবুি িহমাগেি রদৌন্ত্রহত্রী এিাং মােেীয় প্রধােমিী রশে 

হান্ত্রসোি সুগর্াগ্যা কন্যা ন্ত্রমজ্  সায়মা ওয়াগজদ রহাগসে               কর্তণক ০১ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ িান্ত্রিগে ‘           

     ই      -ই              ’ মগোেীি হে। প্রন্ত্রিিন্ধী ও মােন্ত্রসক স্বাস্থয োগি প্রধােমিী রশে হান্ত্রসোি 

রের্তূর্াধীে সিকাগিি গৃহীি পদগেপসমূহ ন্ত্রিশ্বব্যাপী প্রশাংন্ত্রসি হগে। একই ধািািান্ত্রহকিায় ন্ত্রিশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা কর্তণক ন্ত্রমজ্  

সায়মা ওয়াগজদ রহাগসে-এি এই মগোেয়ে আগিকটি উগেেগর্াগ্য অজণে। এ ন্ত্রিিল সম্মাে আন্তজণান্ত্রিক পন্ত্রিমেগল 

িাাংলাগদগশি অিস্থাে ও ভািমূন্ত্রিণ আিও রেৌিিময়, সুসাংহি ও উজ্জ্বলিি কিায় মােেীয় প্রধােমিী রশে হান্ত্রসো এিাং িাঁি 

সুগর্াগ্যা কন্যা ন্ত্রমজ্  সায়মা ওয়াগজদ রহাগসেগক আন্তন্ত্রিক শুগভো ও অন্ত্রভেেে জ্ঞাপে             ০৩      ২০১৭ 

িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীি হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ০৬      ২০১৭ িান্ত্রিগেি িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা    

  । 

(৯)                     -৩       মােেীয়     -       ই       ই                             য় 

ন্ত্রহজড়া ন্ত্রলগেি মানুষগদি         জন্য ‘       ’          , বৃো   ন্ত্রেম ণাণ   অন্যান্য                 

                                              (        )      রসাোল ই                   

‘            ওয়াে ণ-২০১৭’-রি কান্ত্রষি হগয়গছে। ‘            ওয়াে ণ-২০১৭’                   

                         কিায় মােেীয় সাংসদ-সদস্য    ই       ই             অন্ত্রভেেে ও আন্তন্ত্রিক 

শুগভো জ্ঞাপে             ২৭         ২০১৭ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি        প্রস্তাি             এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপে ০২      ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(১০) ৮    ২০১৭              যুক্তিাগজযি       ন্ত্রেি ণািগে ল রেি হযাম্পগেে অযাে ন্ত্রকলিাে ণ          

                    , রিথোল ন্ত্রগ্রে অযাে রিা          বপশোিা আলী     ইন্ত্রলাং রসন্ট্রা                   

    রূপা হক                                                                         এই 

অজণগেি মাধ্যগম ন্ত্রিগশ্ব িাাংলাগদগশি ভািমূন্ত্রিণ উজ্জ্বলিি হওয়ায় প্রধােমিী রশে হান্ত্রসোি অনুজ রশে রিহাোি কন্যা ন্ত্রমজ্  

টিউন্ত্রলপ রিজওয়াো ন্ত্রসন্ত্রেক-সহ ন্ত্রমজ্  বপশোিা আলী ও ন্ত্রমজ্  রূপা হকগক আন্তন্ত্রিক শুগভো ও অন্ত্রভেেে জ্ঞাপে কগি 

       ১২    ২০১৭ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৪    ২০১৭ িান্ত্রিগে 

িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(১১) িষীয়াে িাজেীন্ত্রিন্ত্রিদ, জান্ত্রিি      িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজবুি িহমাগেি  ন্ত্রেষ্ঠ সহিি, স্বাধীে িাাংলাগদগশি সাংন্ত্রিধাে 

প্রণয়ে কন্ত্রমটিি সদস্য, মুন্ত্রক্তযুগেি অন্যিম সাংেঠক ও মুন্ত্রক্তযুেকালীে সিকাগিি পন্ত্রিমাঞ্চলীয় রজাে ১-এি রিয়ািম্যাে 

          সাংসদ-               এম আব্দুি ি    ৪        ২০১৬                    (ই         ... 

      )।            এম আব্দুি িন্ত্রহগমি মৃতুযগি েভীি রশাক ও দুঃে প্রকাশ এিাং মিহুগমি ন্ত্রিগদহী আত্মাি 

মােগফিাি কামো কগি ও িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি েভীি সমগিদো জান্ত্রেগয়         ৫        

২০১৬           ঠ                             

(১২) ১০ রসগেম্বি ২০১৬ িান্ত্রিে সকাগল োজীপুি রজলাি  েী ন্ত্রিন্ত্রসক ন্ত্রশেেেিীগি ট্যাম্পাগকা ফগয়লস কািোোয় 

িয়লাি ন্ত্রিগফািগণি ফগল সৃষ্ট ভয়ািহ অন্ত্রগ্নকাগে ৩৯ জে ন্ত্রেহি এিাং ৩৬ জে আহি হে। িন্মগধ্য শোক্তকৃি ৩১টি 

মৃিগদহ ন্ত্রেক াত্মীয়গদি ন্ত্রেক  হস্তান্তি কিা হয়। আহি ব্যন্ত্রক্তেণ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন হাসপািাগল ন্ত্রিন্ত্রকৎসাধীে িগয়গছে।          

             এ মম ণান্ত্রন্তক দু ণ োয় ন্ত্রেহি ব্যন্ত্রক্তেগণি জন্য েভীি রশাক ও দুঃে প্রকাশ এিাং িাগদি আত্মাি 

মােগফিাি          , িাগদি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি েভীি সমগিদো জান্ত্রেগয় এিাং আহি ব্যন্ত্রক্তিগে ণি 

দ্রুি সুস্থিা কামো             ৩        ২০১৬           ঠ                            
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(১৩) িাাংলা সান্ত্রহগিযি উজ্জ্বল েেত্র এিাং সব্যসািী রলেক বসয়দ শামসুল হক ২৭ রসগেম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে ইগন্তকাল কগিে 

(ইন্নান্ত্রলোগহ ... িান্ত্রজউে)। বসয়দ শামসুল হগকি                                                       

                                                                        ৩        ২০১৬ 

          ঠ                            

 ১৪) থাইল্যাগেি িাজা এিাং িাাংলাগদগশি শুভানুধ্যায়ী মহামান্য ভুন্ত্রমিল আদুলাগদজ ১৩ অগোিি ২০১৬ িান্ত্রিগে মৃতুযিিণ 

কগিে। এন্ত্রশয়াি প্রাজ্ঞ রেিা মহামান্য ভুন্ত্রমিল আদুলাগদজ-এি মৃতুযগি েভীি রশাক ও দুঃে প্রকাশ কগি এিাং থাইল্যাে 

িাজপন্ত্রিিাগিি সদস্য ও জেেগণি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়         ২৪        ২০১৬           ঠ       

                     এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২৬        ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকান্ত্রশি হয়।  

 ১৫) িাঁপাইেিািেগিি রজলা প্রশাসক জোি রমাঃ জান্ত্রহদুল ইসলাম ১৭ অগোিি ২০১৬ িান্ত্রিগে ইগন্তকাল কগিে 

(ইন্নান্ত্রলোগহ ... িান্ত্রজউে)। প্রজািগিি কগম ণ ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি জোি রমাঃ জান্ত্রহদুল ইসলাগমি রপশাদান্ত্রিূর্মূলক অিদাে েোি 

সগে স্মিণ, িাঁি মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ ও মিহুগমি বপগহি মােন্ত্রফিাি কামো কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি 

সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়         ২৪        ২০১৬           ঠ                        

        এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২৬        ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকান্ত্রশি হয়। 

(১৬) ঢাকা রমন্ত্রেকযাল কগলগজি সাগিক অধ্যে এিাং িাাংলাগদশ রমন্ত্রেকযাল অযাগসান্ত্রসগয়শগেি সাগিক সভাপন্ত্রি ও আজীিে 

সদস্য ো. আবুল কাগশম ৫ েগভম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে ইগন্তকাল কগিে (ইন্নান্ত্রলোগহ ... িান্ত্রজউে)। ো. আবুল কাগশগমি 

মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ ও মিহুগমি বপগহি মােন্ত্রফিাি কামো কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি 

আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়         ৭       ২০১৬           ঠ                            এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপে ১০       ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ         হয়। 

(১৭) ঢাকা রমন্ত্রেকযাল কগলজ এিাং িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজি রমন্ত্রেকযাল ন্ত্রিশ্বন্ত্রিযালগয়ি প্যাথলন্ত্রজ ন্ত্রিভাগেি কািণ ি ণ প্রধাে 

অধ্যাপক ো. ফাবপক আগোয়াবপল আন্ত্রজম ৫ েগভম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে ইগন্তকাল কগিে (ইন্নান্ত্রলোগহ ... িান্ত্রজউে)। মৃতুযকাগল 

িাঁি িয়স হগয়ন্ত্রছল ৭৪ িছি। ো. ফাবপক আগোয়াবপল আন্ত্রজগমি মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ ও মিহুগমি বপগহি মােন্ত্রফিাি 

কামো কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়         ৭       ২০১৬ 

          ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১০       ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  

       হয়। 

(১৮) িাাংলাগদগশি ন্ত্রশশুন্ত্রিন্ত্রকৎসাি পন্ত্রথকৃৎ এিাং জািীয় অধ্যাপক োঃ এম আি োে ৫ েগভম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে ইগন্তকাল 

কগিে (ইন্নান্ত্রলোগহ ... িান্ত্রজউে)। অধ্যাপক     এম আি োগেি মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ ও মিহুগমি বপগহি মােন্ত্রফিাি 

কামো কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়         ৭       ২০১৬ 

          ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১০       ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  

       হয়। 

(১৯) ন্ত্রকউিাি সমাজিান্ত্রিক ন্ত্রিিগিি অন্ত্রিসাংিান্ত্রদি রেিা, ন্ত্রিগশ্বি মুন্ত্রক্তকামী মানুগষি রপ্রিণাি উৎস, িাাংলাগদগশি অকৃন্ত্রত্রম 

িন্ধু ন্ত্রকউিা প্রজািগিি সাগিক রপ্রন্ত্রসগেন্ট ন্ত্রফগদল আগলজাগন্দ্রা কাগরা বপজ ২৫ েগভম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে মৃতুযিিণ কগিে। 

মৃতুযকাগল িাঁি িয়স হগয়ন্ত্রছল ৯০ িছি। ন্ত্রফগদল কাগরাি মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ, িাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি শান্ত্রন্ত কামো 

    ন্ত্রকউিাি সিকাি ও জেেণ এিাং ন্ত্রফগদল কাগরাি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো      

            ০৫        ২০১৬           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ০৮        

২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      ।     



35 

 

(২০) প্রন্ত্রিগিশী ও িন্ধুিাষ্ট্র ভািগিি িান্ত্রমলোড়ু িাগজযি মুখ্যমিী ভািগিি জেন্ত্রপ্রয় ও প্রন্ত্রথির্শা িাজেীন্ত্রিক জয়ািাম 

জয়লন্ত্রলিা ০৫ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে মৃতুযিিণ কগিে। জয়লন্ত্রলিাি মৃতুযগি েভীি রশাক ও দুঃে প্রকাশ ও িাঁি ন্ত্রিগদহী 

আত্মাি শান্ত্রন্ত কামো কগি     ভািগিি সিকাি ও জেেগণি প্রন্ত্রি েভীি সমগিদো                ১২        

২০১৬           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৫        ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ 

রেগজগ  প্রকা                

(২১) মােেীয় প্রধােমিীি ন্ত্রিগশষ সহকািী জোি মাহবুবুল হক শান্ত্রকল ০৬ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে ইগন্তকাল কগিে 

(ইন্নান্ত্রলোগহ ... িান্ত্রজউে)। মৃতুযকাগল িাঁি িয়স হগয়ন্ত্রছল ৪৮ িছি।      মাহবুবুল হক শান্ত্রকরলি মৃতুযগি েভীি রশাক 

প্রকাশ ও মিহুগমি বপগহি মােন্ত্রফিাি কামো কগি     িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো 

জান্ত্রেগয়         ১২        ২০১৬           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৫ 

       ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      ।  

(২২) দশম জািীয় সাংসগদি োইিান্ধা-১ (সুেিেি) আসগেি সাংসদ-সদস্য এিাং ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িাজেীন্ত্রিন্ত্রিদ মেজুবপল ইসলাম 

ন্ত্রল ে ৩১ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে কন্ত্রিপয় দুবৃ ণি কর্তণক ন্ত্রেহি হে (ইন্নান্ত্রলোগহ ... িান্ত্রজউে)।      মেজুবপল ইসলাম 

ন্ত্রল রেি মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ ও িাঁি রূগহি মােগফিাি কামো কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি 

প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়         ০২         ২০১৭           ঠ                            এ 

সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ০৪         ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(২৩) িাাংলাগদশ সুপ্রীম রকাগ ণি আন্ত্রপল ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিিািপন্ত্রি রমাহাম্মদ িজলুি িহমাে ১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে 

ইগন্তকাল কগিে (ইন্নান্ত্রলোন্ত্রহ...িান্ত্রজউে)। ন্ত্রিিািপন্ত্রি রমাহাম্মদ িজলুি িহমারেি মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ ও িাঁি 

ন্ত্রিগদহী আত্মাি শান্ত্রন্ত কামো কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়         

০২         ২০১৭           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ৪         ২০১৭ িান্ত্রিগে 

িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(২৪)                              ,     -                                  ৪         ২০১৭ 

                   (ই        ...       )।                                 মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ 

ও িাঁি বপগহি মােগফিাি কামো কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয় 

        ০৯         ২০১৭           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১১         ২০১৭ 

িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(২৫)                              ,                                               , 

                                                                                 ২৪         

২০১৭                    (ই             ই   ই  ই         )।                                মৃতুযগি 

েভীি রশাক প্রকাশ ও িাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি          কামো এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক 

সমগিদো                  ৩০         ২০১৭           ঠ                            এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপে ২         ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(২৬)                                         ;     ,                         ;           

                ই ,                                                   ;          ;        

                                           ৫         ২০১৭                   ।            

        মৃতুযগি েভীি রশাক       প্রকাশ   িাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি      কামো     এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি 



36 

 

সদস্যগদি প্রন্ত্রি েভীি সমগিদো                ৬         ২০১৭           ঠ                            

এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ৮         ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(২৭) জান্ত্রিি ন্ত্রপিা িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজবুি িহমাগেি  ন্ত্রেষ্ঠ সহগর্ােী, মহাে         রের্তস্থােীয়    ঠ , মুন্ত্রক্তযুেকালীে 

অস্থায়ী সিকাগিি     ,              , কৃন্ত্রষ ও োয মিণালগয়ি     এিাং                           এ, 

এইি, এম,            ি সহধন্ত্রম ণণী ও ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট সমাজকমী রিেম                ৬ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে ইগন্তকাল 

কগিে (ইন্নান্ত্রলো   ... িান্ত্রজউে)। রিেম জাহাোিা জামাগেি মৃতুযগি েভীি রশাক       প্রকাশ   িাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি 

         কামো এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি েভীি সমগিদো                  ৬         

২০১৭           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ৮         ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ 

রেগজগ  প্রকা      । 

(২৮)        ন্ত্রেযুক্ত                  ও                 জোি                    স ১১ মাি ণ ২০১৭ 

িান্ত্রিগে িান্ত্রজগলি িান্ত্রসন্ত্রলয়ায় ইগন্তকাল কগিে (ইন্নান্ত্রলোন্ত্রহ ওয়াইন্না ইলাইন্ত্রহ িান্ত্রজউে)।                     

        মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ   মিহুগমি বপগহি মােন্ত্রফিাি কামো     এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি 

সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো                ১৩      ২০১৭           ঠ                            

এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৬      ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা        

(২৯) জান্ত্রিি ন্ত্রপিা িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজবুি িহমাে হিযামামলাি প্রধাে আইেজীিী অযােগভাগক  রমা. ন্ত্রসিাজুল হগকি কন্ত্রেষ্ঠ 

পুত্র এিাং আইে, ন্ত্রিিাি ও সাংসদ ন্ত্রিষয়ক মিী জোি আন্ত্রেসুল হগকি রছা  ভাই জোি আন্ত্রিফুল হক িন্ত্রে ১১ মাি ণ ২০১৭ 

িান্ত্রিগে যুক্তিাগষ্ট্রি োলাস শহগিি সাউথ ওগয়োে ণ ইউন্ত্রেভান্ত্রস ণটি হাসপািাগল ইগন্তকাল কগিে (ইন্নান্ত্রলোন্ত্রহ ওয়াইন্না 

ইলাইন্ত্রহ িান্ত্রজউে)  জোি আন্ত্রিফুল হক িন্ত্রে’ি অকাল মৃতুযগি েভীি রশাক প্রকাশ ও মিহুগমি বপগহি মােন্ত্রফিাি কামো 

কগি এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো                ১৩      ২০১৭         

  ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৬      ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(৩০)       েীন্ত্রিকাি, সুিকাি,       , সেীি         ও ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট          জোি       োে্  ২১ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ 

       ই           (ই         ...       )। জোি      আোগেি                                 

                   এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো                ২৪ 

     ২০১৭           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২৬      ২০১৭ িান্ত্রিগেি 

িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

 ৩১)                                               .            ১৩    ২০১৭                   

                   ই            ই         ...        ।         .                   মৃতুযগি েভীি 

রশাক       প্রকাশ ও                      িাি কামো এিাং িাঁি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি      

সমগিদো                  ১৫    ২০১৭           ঠ                            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২১ 

   ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(৩২) ১২ জুে ২০১৭ িান্ত্রিগে িট্টগ্রাম, িাোমাটি, িােিিাে, কেিাজাি ও োেড়াছন্ত্রড় রজলায় এিাং ১৮ জুে ২০১৭ িান্ত্রিগে 

রমৌলভীিাজাি রজলায় অন্ত্রি বৃন্ত্রষ্টজন্ত্রেি পাহাড়ধস ও পাহা   ঢগলি কািগণ ১৫৮ জগেি প্রাণহান্ত্রে  গ গছ। এ   োয় জান্ত্রি 

েভীিভাগি রশাকাহি।                                    ২২৭     এ মম ণান্ত্রন্তক   োয় ন্ত্রেহিগদি জন্য েভীি 

রশাক ও দুঃে প্রকাশ ও িাঁগদি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগফিাি ও শান্ত্রন্ত কামো কগি, িাঁগদি রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি 

প্রন্ত্রি েভীি সমগিদো জান্ত্রেগয় এিাং আহি ব্যন্ত্রক্তেগণি দ্রুি আগিাগ্য লাগভি জন্য প্রাথ ণো             ১৯    ২০১৭ 
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          ঠ                        এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২১    ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা    

  । 

(৩৩) ১৪ জুে ২০১৭ িান্ত্রিগে লেগেি েথ ণ রকেন্ত্রসাং গেি লাটিমাি রিােস্থ রগ্রেন্ত্রফল  াওয়াগি এক ভয়ািহ অন্ত্রগ্নকাগেি 

  ো  গ । এই ভয়ািহ অন্ত্রগ্নকাগে কগয়কজে িাাংলাগদন্ত্রশসহ ১৭ জে ন্ত্রেহি হয়। এ মম ণান্ত্রন্তক অন্ত্রগ্নকাগেি   োয় 

যুক্তিাগজযি সিকাি ও জেেগণি প্রন্ত্রি আন্তন্ত্রিক সমগিদো জান্ত্রেগয়, ন্ত্রেহিগদি জন্য েভীি রশাক ও দুঃে প্রকাশ ও িাঁগদি 

ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগফিাি ও শান্ত্রন্ত কামো    ,       রশাকসন্তত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি েভীি সমগিদো জান্ত্রেগয় 

এিাং আহি ব্যন্ত্রক্তেগণি দ্রুি আগিাগ্য লাগভি জন্য প্রাথ ণো কগি         ১৯    ২০১৭           ঠ            

            এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২১    ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(৩৪)                                 ই                                            র ে 

       ১-১ ম্যাগি        । দুই র ে ম্যাগিি এই ন্ত্রসন্ত্রিগজি প্রথমটিগি িট্টগ্রাগম ২২ িাগে পিান্ত্রজি হগলও ঢ   য় 

      ন্ত্রসন্ত্রিগজি ন্ত্রদ্বিীয় ও রশষ      ১০৮                                                    ই 

                                             দল                                          

                                       ৩১        ২০১৬ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীি হগয়গছ। এ 

সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ০৩       ২০১৬ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ         হয়। 

 (৩৫) েণপ্রজািিী িাাংলাগদগশি সাংন্ত্রিধাগেি ১১৮(১) অনুগেগদি উগেে ণ িণকগে ন্ত্রেিন্ত্রন্ধি িাজনেন্ত্রিক দলসমূগহি 

সগে অনুন্ত্রষ্ঠি িাষ্ট্রপন্ত্রিি আগলািোি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি প্রধাে ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশোি িা অন্য রকাে ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশোি ন্ত্রেগয়াগেি 

লগেয         ন্ত্রেক  সুপান্ত্রিশ প্রদাগেি জন্য একটি অনুসন্ধাে কন্ত্রমটি েঠে কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২৫         

২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      ।  

 ৩৬)        ই                                                                        ,          

                                          .       -ই-ই           ,                             

                       ই                                                (Energy Adviser)     

                                                                                           

                            ২৭    ই ২০১৬                                   

(৩৭) েণপ্রজািিী িাাংলাগদগশি সাংন্ত্রিধাগেি ১১৮(১) অনুগেগদ প্রদি েমিািগল মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি ৬ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ 

িান্ত্রিগে        .   .           প্রধাে ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশোি পগদ ন্ত্রেগয়াে কগিগছে। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ৬         

২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(৩৮) েণপ্রজািিী িাাংলাগদগশি সাংন্ত্রিধাগেি ১১৮(১) অনুগেগদ প্রদি েমিািগল মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি ৬ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ 

রসামিাি জোি মাহবুি িালুকদাি, জোি রমাঃ িন্ত্রফর্কল ইসলা ,                         :     : (  :)         

                                                   এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ৬         ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ 

রেগজগ  প্রকা      । 

(৩৯) যুি ও ক্রীড়া মিণালগয়ি সন্ত্রিি কাজী আেিাি উন্ত্রেে আহগমদ দী ণ প্রায় ৩৩     সিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ত্বপূর্ণ ণ ণ পগদ 

অন্ত্রধন্ত্রষ্ঠি রথগক ২৮ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে অিসি গ্রহণ     । রদশ ও জান্ত্রিি কল্যাগণ ত্বপূর্ণ ণ ণ অিদাে িাোি জন্য 

কাজী আেিাি উন্ত্রেে আহগমদগক ধন্যিাদ       , সিকান্ত্রি িাকন্ত্রি রথগক অিসি গ্রহগণি পিও ন্ত্রিন্ত্রে রদগশি রসিায় 

ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি থাকগিে                           ও িাঁি পন্ত্রিিাগিি সকগলি দী ণায়ু, সুস্বাস্থয ও সুেি জীিে কামো 

            ২৭         ২০১৭ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ০২      

২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 
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(৪০) জোি মাহবুি আহগমদ                                                                         

                           এন্ত্রশয়াে রেগভলপগমন্ট ব্যাাংগকি ন্ত্রিকে ন্ত্রেি ণাহী পন্ত্রিিালক ন্ত্রহসাগি দান্ত্রয়ূর্          । 

সিকান্ত্রি কম ণকিণা ন্ত্রহসাগি দী ণকাল রদগশি রসিায় ত্বপূর্ণ ণ ণ অিদাে িাোয় জোি মাহবুি আহগমদ-রক আন্তন্ত্রিক অন্ত্রভেেে 

ও ধন্যিাদ       , এন্ত্রশয়াে রেগভলপগমন্ট ব্যাাংগকি ন্ত্রিকে ন্ত্রেি ণাহী পন্ত্রিিালক ন্ত্রহসাগি দান্ত্রয়ূর্ পালগেি রেগত্র িাঁি 

সি ণােীণ সাফল্য কামো             ও িাঁি পন্ত্রিিাগিি সকগলি দী ণায়ু, সুস্বাস্থয ও সুেি জীিে কামো             

০২      ২০১৭ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গ্রহণ কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ০২      ২০১৭ িান্ত্রিগে 

িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা        

(৪১)                                                                                       

                            (১-১)                                      ই                  

                                        -       ’      ই                                       

                         ,     ,                                                              

                                                                                       

                                           ২০      ২০১৭ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি অন্ত্রভেেে প্রস্তাি গ্রহণ 

কিা হয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২২      ২০১৭ িান্ত্রিগে িাাংলাগদশ রেগজগ  প্রকা      । 

(৪২) েণপ্রজািিী িাাংলাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি জোি রমাঃ আিদুল হান্ত্রমদ ০১ জুলাই ২০১৬ রথগক ০৪ জুলাই ২০১৬ 

রময়াগদ ভু াে; ২৮ আেে ২০১৬ রথগক ০৪ রসগেম্বি ২০১৬ রময়াগদ যুক্তিাজয; ০৬ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ রথগক ১১ ন্ত্রেগসম্বি 

২০১৬ রময়াগদ ন্ত্রসোপুি এিাং ২৪ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ রথগক ০৪ রম ২০১৭ রময়াগদ যুক্তিাজয ও জাম ণাে সিকান্ত্রি সফি কগিে। 

মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি ঢাকা িযাে ও স্বগদশ প্রিযািিণেকাগল হর্িি শাহজালাল আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রিমােিেগি িাষ্ট্রািাি সাংক্রান্ত 

দান্ত্রয়ূর্ পালে কিা হয়।  

(৪৩) েণপ্রজািিী িাাংলাগদশ সিকাগিি মােেীয় প্রধােমিী রশে হান্ত্রসো ১৪ জুলাই ২০১৬ রথগক ১৬ জুলাই ২০১৬ রময়াগদ 

মগোন্ত্রলয়া; ১৪ রসগেম্বি ২০১৬ রথগক ২৫ রসগেম্বি ২০১৬ রময়াগদ কাোো ও যুক্তিাষ্ট্র; ১৫        ২০১৬ রথগক ১৬ 

অগোিি ২০১৬ এিাং ০৭ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ হগি ১০ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ রময়াগদ       ১৪ েগভম্বি ২০১৬ রথগক ১৬ েগভম্বি ২০১৬ 

রময়াগদ          ১৫         ২০১৭ রথগক ২১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ রময়াগদ  ই        ১৬         ২০১৭     ১৯ 

        ২০১৭                 ০৬      ২০১৭     ০৮      ২০১৭        ই           ২৯    ২০১৭     ৩০    

২০১৭                  ১৩    ২০১৭     ১৭    ২০১৭         ই    সিকান্ত্রি সফি কগিে। মােেীয় 

প্রধােমিীি ঢাকা িযােকাগল হর্িি শাহজালাল আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রিমােিেগি িাষ্ট্রািাি সাংক্রান্ত দান্ত্রয়ূর্ পালে কিা হয়। 

(৪৪) ২০১৬-১৭    -                  ই         ৩৬               -  ঠ        ১২  

        /        /               ৩১              /                             

(৪৫) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি রমা  ৪৬টি আইগেি েসড়া েীন্ত্রিেিভাগি এিাং ৩২টি আইগেি েসড়া চূড়ান্তভাগি মন্ত্রিসভায় 

অনুগমান্ত্রদি হয়।  

(৪৬) মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি ২০১৫-১৬ অথ ণ-িছগিি কার্ ণািন্ত্রল সম্পন্ত্রকণি িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রিগিদে মন্ত্রিসভাি অনুগমাদে 

গ্রহণক্রগম প্রণয়ে, মুদ্র্ণ ও সীন্ত্রমি আকাগি ন্ত্রিিিণ কিা হয়। 

(৪৭) ২০১৭ সাগলি প্রািগে জািীয় সাংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগে প্রদি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি ভাষণ প্রণয়ে, মন্ত্রিসভা-বিঠগক 

উপস্থাপে, মন্ত্রিসভাি অনুগমাদে গ্রহণ এিাং ভাষগণি কন্ত্রপ িাাংলা ও ইাংগিন্ত্রজ ভাষায় মুন্ত্রদ্র্ি কগি জািীয় সাংসদ সন্ত্রিিালগয় 

রপ্রিণ কিা হয়। 
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(৪৮) ১৯৮৯                    -  ঠ              ,                                         

                 ই           ই                                         ০৭    ২০১৭        

       ,     ই                                            

(৪৯) ১৯৭৭                                                                            

                                                                                      

(৫০) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিবপগে দাগয়িকৃি ৮০টি মামলায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক 

‘রমাকান্ত্রিলা ন্ত্রিিাদী’ উগেে কিা হয়। মামলাসমূগহি ন্ত্রিষগয় প্রগয়াজেীয় আইোনুে কার্ ণক্রম গ্রহগণি জন্য সাংন্ত্রিষ্ট 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগে বপলন্ত্রেন্ত্রশ/আিন্ত্রজ/িাগয়ি কন্ত্রপ রপ্রিণ কিা হয়। 

(৫১) জেিাগীয় কজমশিার এ্েং বমস্ট্ররাপজলটি পুজলশ কজমশিারগস্ট্রণর জিকট বেস্ট্রক প্রাপ্ত পাজক্ষক বগাপিীয় প্রজিস্ট্রেেস্ট্রির 

জিজত্তস্ট্রি প্রস্তুিকৃি ২৪টি সার-সংস্ট্রক্ষপ মািিীয় প্রধািমিী েরাের বপ্ররণ করা হয়। পান্ত্রেক রোপেীয় প্রন্ত্রিগিদগে উপস্থান্ত্রপি 

এিাং মােেীয় প্রধােমিী কর্তণক অনুগমান্ত্রদি প্রস্তাি িাস্তিায়গেি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয় ও ন্ত্রিভাে এিাং সকল ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৫২) ‘Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE)’-                  ন্ত্রিেটি 

পাইল  প্রকে িাস্তিায়েকািী                                ,                                 

                        ৩৬৯                                                   

      /                            Evidence-Informed Policy Making (EIPM)-      Policy 

                     ,                /        Policy                                

স৫৩  ২৮-২৯ জুলাই ২০১৬ বময়াস্ট্রে অনুজিি ‘উন্নয়ি উদ্ভােস্ট্রি িিপ্রশাসি’-শীষ মক সাজমস্ট্রট মজিপজরষে জেিাস্ট্রগর স্ট্ল 

রস্ট্রয়ািি এ্েং পজরিালিা করা হয়। 

স৫৪  ০৭ বসস্ট্রেম্বর ২০১৬ িাজরস্ট্রে োংলাস্ট্রেস্ট্রশ জসররজিএ্স োস্তোয়স্ট্রি সহায়িা প্রোস্ট্রির িন্য Bloomberg 

Philanthropies-এ্র ‘Data for Health (D4H) Initiative’-শীষ মক কাজরগজর সহায়িা প্রাজপ্তজেষয়ক এ্কটি চুজক্ত 

স্বাক্ষজরি হয়। 

(৫৫) মিণালয়/জেিাস্ট্রগর প্রশাসজিক ও রজে মক ক্ষমিা জেস্ট্রকন্দ্রীকরণ সং্া্ত  প্রস্তাে পর্ মাস্ট্রলািিা ও জসদ্ধা্ত  োস্তোয়স্ট্রি 

রইিগি পেস্ট্রক্ষপ গ্রহণ সং্া্ত  কজমটির প্রেম সিা ১৬ অস্ট্রটাের ২০১৬ িাজরস্ট্রে,           ০২ িস্ট্রিম্বর ২০১৬ িাজরস্ট্রে 

এ্েং তৃিীয় সিা ২০ মাি ম ২০১৭ িাজরস্ট্রে অনুজিি হয়। 

স৫৬  ২৩ িানুয়াজর ২০১৭ িাজরস্ট্রে সপ্তম পঞ্চোজষ মক পজরকল্পিা এ্েং বটকসই উন্নয়ি অিীষ্ট লস্ট্রক্ষযর কম ম-পজরকল্পিা প্রণয়ি 

সং্া্ত  প্রেম র্ত ঃমিণালয় সিা ২৩ িানুয়াজর ২০১৭ িাজরস্ট্রে এ্েং জিিীয় র্ত ঃমিণালয় সিা ০৬ মাি ম ২০১৭ িাজরস্ট্রে  

অনুজিি হয়। 

স৫৭  ২৪ িানুয়াজর ২০১৭ িাজরস্ট্রে জেজসএ্স কম মকিমাগস্ট্রণর জেজিন্ন বকাস্ট্রস ম National Social Security Strategy 

(NSSS) অ্ত র্ভ মক্ত করার সম্ভাব্যিাজেষয়ক র্ত ঃমিণালয় সিা অনুজিি হয়। 

স৫৮  ১৯ িানুয়াজর ২০১৭ িাজরস্ট্রে ইস্তামু্বল কম ম-পজরকল্পিা (Istanbul Programme of Action-IPoA) োস্তোয়ি 

সং্া্ত  ‘সমন্বয় ও পজরেীক্ষণ কজমটি’-এ্র জিিীয় সিা অনুজিি হয়। 

স৫৯  ১৮ বফব্রুয়াজর ২০১৭ িাজরস্ট্রে ‘National Validation Workshop on Civil Registration Vital Statistics 

(CRVS) Enterprise Architecture’-শীষ মক কম মশালা অনুজিি হয়। 
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স৬০  ২৭ মাি ম ২০১৭      ০৫ জেিব্যাপী িািীয় সামাজিক জিরাপত্তা বকৌশল োস্তোয়স্ট্রির িন্য মিণালয়/জেিাগজিজত্তক 

েসড়া কম ম-পজরকল্পিার জেষস্ট্রয় কম মশালা অনুজিি হয়। 

স৬১  ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’-শীষ মক                

প্রকস্ট্রল্পর Project Implementation Committee (PIC)-এ          ১১ বম ২০১৭ িাজরস্ট্রে এ্েং Project 

Steering Committee (PSC)-এ          ০৮ জুি ২০১৭ িাজরস্ট্রে         । 

স৬২  ২০           ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’-শীষ মক                

প্রকস্ট্রল্পর Project Steering Committee (PSC)-এ                  । 

স৬৩  ১৪        ই          -১            ১.১ - ১.৪                 -                 িাগি 

                                                             

স৬৪  ২০১৬-১৭ অে ম-েছরব্যাপী ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ 

এ্েং ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’-শীষ মক দুইটি                প্রকল্প োস্তোয়ি 

করা হয়।  

(৬৫) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকেণ জুলাই ২০১৬ হগি জুে ২০১৭ মাস পর্ ণন্ত প্রমাপ অনুর্ায়ী ভ্রমণ, িান্ত্রত্রর্াপে, 

পন্ত্রিদশ ণে, দশ ণে কগিগছে। রজলা প্রশাসকেগণি পন্ত্রিদশ ণগেি ন্ত্রিষয়টি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি Key Performance 

Indicator (KPI)-ভুক্ত এিাং জুলাই ২০১৬ রথগক জুে ২০১৭ পর্ ণন্ত KPI-এি লেযমাত্রা অন্ত্রজণি হয়।  

(৬৬) উন্নয়ে কর্তণপগেি আওিা-িন্ত্রহভু ণি এলাকায় সুউি ভিে ন্ত্রেম ণাগণি েক্ শা অনুগমাদে এিাং ত্েেি মাে 

ন্ত্রেন্ত্রিিকিগণি ন্ত্রিষগয়                                    িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৭) জািীয় ন্ত্রভ ান্ত্রমে ‘এ’ িাস কযাগম্পইে কম ণসূন্ত্রি এিাং National Household Database (NHD)     

         সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাগেি জন্য সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি এিাং রজলা প্রশাসকগক অনুগিাধ কিা হয়। 

(৬৮) রমৌলভীিাজাি রজলাি কমলেি উপগজলায় একটি কান্ত্রিেন্ত্রি স্কুল ও কগলজ প্রন্ত্রিষ্ঠা এিাং উপগজলা স্বাস্থয কমগিগে 

এযামু্বগলন্স িিাগেি জন্য র্থাক্রগম কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্র্াসা ন্ত্রশো ন্ত্রিভাে এিাং স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণালগয় পত্র রপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৬৯) ২০১৬-১৭ সাগলি কৃন্ত্রষগসি রমৌসুগম ন্ত্রেিিন্ত্রেন্নভাগি জ্বালান্ত্রে রিল সিিিাহ মন্ত্রে ন্ত্রিাং কিাি জন্য সকল রজলা 

প্রশাসক ও উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী অন্ত্রফসািগক অনুগিাধ কিা হয়। 

(৭০) মগহশোলী উপগজলাি মািািিাড়ী ও ধল া া ইউন্ত্রেয়গে একটি র কন্ত্রেকযাল স্কুল স্থাপে এিাং মােিসম্পদ উন্নয়গে 

ন্ত্রশন্ত্রেি ও রমধািী ন্ত্রশোথীগদি ন্ত্রিষয়ন্ত্রভন্ত্রিক ন্ত্রেন্ত্রগ্র অজণগেি জন্য ন্ত্রশো-বৃন্ত্রি প্রদাগেি পদগেপ গ্রহগণি জন্য মাধ্যন্ত্রমক ও 

উি ন্ত্রশো ন্ত্রিভাে এিাং কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্র্াসা ন্ত্রশো ন্ত্রিভাগে পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭১) কেিাজাি রজলাি োসজন্ত্রমি ন্ত্রদয়ািা জন্ত্রিপ সম্পাদগেি ন্ত্রিষগয় কান্ত্রম মিণালগয় পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭২) েিন্ত্রেযুক্ত রজলা প্রশাসকেগণি ন্ত্রিেিছি রময়ান্ত্রদ অগ্রান্ত্রধকািন্ত্রভন্ত্রিক কম ণপন্ত্রিকেো িাস্তিায়গেি কার্ ণক্রম গ্রহণ কিা 

হয়। 

(৭৩)  াঙ্গুয়াি হাওড় এলাকাি সম্পদ ও জীিনিন্ত্রিত্রয িোি লগেয প্রস্তুিকৃি ন্ত্রিন্ত্রধমালা, েীন্ত্রিমালা ও মৎস্যসম্পদ আহিণ 

ব্যিস্থাপো পেন্ত্রিি ওপি মিামি পন্ত্রিগিশ ও িে মিণালগয় রপ্রিণ কিা হয়।  

(৭৪) কেিাজাি রজলাি শাহপিীি দ্বীপ এলাকাি ৬৮ েম্বি রপার্ল্াগিি রভগে র্াওয়া রিন্ত্রড়িাঁধ পুেন্ত্রে ণম ণাণ এিাং পািো 

শহগিি মধ্য ন্ত্রদগয় প্রিান্ত্রহি ইছামন্ত্রি েদীগক িাঁিাগি কার্ ণক্রম গ্রহগণি ন্ত্রিষগয় পান্ত্রে সম্পদ মিণালগয় পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 
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(৭৫) হিদন্ত্রিদ্র্গদি জন্য ১০  াকা/গকন্ত্রজ মূগল্য িাল ন্ত্রিিিণ কার্ ণক্রম পন্ত্রিিীেগণি ন্ত্রিষগয় সকল রজলা প্রশাসকগক অনুগিাধ 

কিা হয়। 

(৭৬) ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রস কম ণিািীগদি র্ািায়াি-ভািা ও িান্ত্রড়ভাড়া-ভািা ঢাকা শহগি কম ণিি কম ণিািীগদি প্রাপ্যিাি অনুরূপ 

হাগি প্রদাগেি ন্ত্রিষগয় মিামি জেপ্রশাসে মিণালগয় রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৭) কাগজি ন্ত্রিন্ত্রেমগয় োয কম ণসূন্ত্রিি আওিায় িিােকৃি অগথ ণি ওপি অন্ত্রগ্রম আয়কি ও ভযা  মওর্কগফি ন্ত্রিষগয় অথ ণ 

ন্ত্রিভাে, দুগর্ ণাে ব্যিস্থাপো ও ত্রাণ এিাং োয মিণালগয় পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৭৮) প্রন্ত্রিটি ‘রজলা ও উপগজলায় একটি মগেল মসন্ত্রজদ কমগিে ন্ত্রেম ণাণ’-শীষ ণক প্রকগেি জন্য জন্ত্রম 

দাে/সাংগ্রহ/অন্ত্রধগ্রহগণি ন্ত্রিষগয় ধম ণ ন্ত্রিষয়ক মিণালগয় এিাং রজলা প্রশাসকেগণি ন্ত্রেক  পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৯) ন্ত্রিন্ত্রেকল এলাকায় অেনুগমান্ত্রদি আে মাড়াইকগল ত্ড় উৎপাদে িন্ধ এিাং ইক্ষু এলাকায় ইক্ষু ও ত্গড়ি অিাধ িলািল 

ন্ত্রেয়িগণি ন্ত্রিষগয় সাংন্ত্রিষ্ট রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮০) িাংপুি সুোি ন্ত্রমগলি সাগহিেি িান্ত্রণন্ত্রজযক োমাগিি জন্ত্রমগি ন্ত্রিন্ত্রধ-িন্ত্রহকা ণিভাগি  ি রিালা িন্ধ ও উগেদকিণ ন্ত্রিষগয় 

ন্ত্রশে মিণালয় িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮১) সীমান্তিিী এলাকা ন্ত্রদগয় প্রাণী-স্বাগস্থযি জন্য েন্ত্রিকি রেিগয়ে ও হিগমাে জািীয় ঔষধ রিািািালাে প্রন্ত্রিগিাধ এিাং 

রকািিান্ত্রেি পশুহাগ  আেি রক্রিা-ন্ত্রিগক্রিা ও পশুি ন্ত্রেিাপিা ন্ত্রেন্ত্রিিকিগণি ন্ত্রিষগয় সাংন্ত্রিষ্ট রজলা প্রশাসক িিািি পত্র 

রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮২) ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসড়ক রথগক রলাক ও কাবপন্ত্রশে ফাউগেশগে র্াওয়াি িাস্তাটি িাি রলগে উন্নীিকিণ ন্ত্রিষগয় স্থােীয় 

সিকাি ন্ত্রিভাে িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৩) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সগে ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি এিাং ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোগিি সগে রজলা 

প্রশাসকেগণি িান্ত্রষ ণক কম ণসম্পাদে চুন্ত্রক্তি ন্ত্রিষগয় সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।   

(৮৪) রিকে ণ বপগম সাংিন্ত্রেি ত্বপূর্ণ ণ ণ েন্ত্রথপত্র র্থার্থভাগি সাংিেণ এিাং আিকাইভস্  ও গ্রন্হাোি অন্ত্রধদতগি রপ্রিগণি 

ন্ত্রিষগয় সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৫) েন্ত্রিকি িাসায়ন্ত্রেকমুক্ত ফল ও রভজালমুক্ত োয ন্ত্রেন্ত্রিিকিগণি লগেয পদগেপ গ্রহগণি জন্য সকল ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৬) ন্ত্রিদুযৎ উৎপাদে এিাং িান্ত্রহদাি মগধ্য ভািসাম্য িোি ন্ত্রেন্ত্রমি ন্ত্রিদুযগিি দে ও সােয়ী ব্যিহাগিি ন্ত্রিষগয় সকল 

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।   

(৮৭) ন্ত্রসটি কগপ ণাগিশে/গপৌিসভা/গজলা শহগিি ন্ত্রেধ ণান্ত্রিি স্থাগে ২০১৬ সাগলি রকািিান্ত্রেি পশু জিাই ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ এিাং 

পশু রমা ািাজাকিগণ িাসায়ন্ত্রেগকি ব্যিহাি প্রন্ত্রিগিাগধ কার্ ণকি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সকল রজলা প্রশাসক িিািি পত্র 

রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৮) োন্ত্রড়গি রময়াগদািীণ ণ গ্যাস ন্ত্রসন্ত্রলোি ব্যিহাগি ঝৌঁন্ত্রকি ন্ত্রিষগয় জ্বালান্ত্রে ও েন্ত্রেজ সম্পদ ন্ত্রিভাগে পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৯) জেিান্ধি কান্ত্রম অন্ত্রফস ন্ত্রিষয়ক রসাোল ন্ত্রমন্ত্রেয়া সাংলাগপি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গেি লগেয কান্ত্রম মিণালয় এিাং কান্ত্রম 

ন্ত্রিষয়ক উদ্ভািেী িি ণাি িথ্য রপ্রিগণি ন্ত্রিষগয় সকল রজলা প্রশাসক িিািি পত্র  রপ্রিণ কিা হয়।   

(৯০) ব্যন্ত্রক্তমান্ত্রলকাোধীে জন্ত্রম রথগক নুন্ত্রড় পাথি উগিালগেি ফগল জেস্বাথ ণ ও পন্ত্রিগিশ সাংিেগণি ন্ত্রিষগয় জ্বালান্ত্রে ও 

েন্ত্রেজ সম্পদ ন্ত্রিভাে এিাং পন্ত্রিগিশ ও িে মিণালয় িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।   
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(৯১) ফিমান্ত্রলে ন্ত্রেয়িণ আইে, ২০১৫ এিাং ফিমান্ত্রলে (আমাদান্ত্রে, উৎপাদে, পন্ত্রিিহণ, মজুদ, ন্ত্রিক্রয় ও ব্যিহাি) 

ন্ত্রেয়িণ ন্ত্রিন্ত্রধমালা, ২০১৫ অনুর্ায়ী কার্ ণক্রম গ্রহগণি ন্ত্রিষগয় সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিিি পত্র রপ্রিণ 

কিা হয়।   

(৯২) ন্ত্রসোগি  ও ন্ত্রিন্ত্রড় োি রথগক র্থার্থ িাজস্ব সাংগ্রগহ সৃষ্ট অন্ত্রেিয়িা দূিীকিগণি লগেয ন্ত্রেিািক কার্ ণক্রম গ্রহগণি 

জন্য সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৩) ‘ন্ত্রিশ্ব অটিজম সগিিেিা ন্ত্রদিস’ উদ র্াপগেি ন্ত্রিষগয় সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ   

কিা হয়। 

(৯৪)    রিসিকান্ত্রি ন্ত্রশো প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি ন্ত্রশোথীগদি মান্ত্রসক রিিে ও অন্যান্য ন্ত্রফ সিকাগিি ন্ত্রেগদ ণশো ব্যন্ত্রিগিগক িন্ত্রধ ণি 

হাগি আদায় ো কিাি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সন্ত্রিি, ন্ত্রশো মিণালয় এিাং সকল রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৫) জান্ত্রিি ন্ত্রপিা িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজবুি িহমাগেি ৯৭িম জন্মন্ত্রদিস ও জািীয় ন্ত্রশশু ন্ত্রদিস-২০১৭ র্থার্থভাগি 

উদ ্ র্াপগে সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি, রজলা প্রশাসক ও উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী অন্ত্রফসািগক অনুগিাধ কিা হয়।  

(৯৬)                     -                                           সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি, রজলা 

প্রশাসক ও উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী অন্ত্রফসাি িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(৯৭) রজলা, উপগজলা ও ইউন্ত্রেয়ে পর্ ণাগয় সকল প্রন্ত্রিষ্ঠােগক কাগেকটিন্ত্রভটিি আওিায় আোি জন্য সকল ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৮)   মহাসড়গক অনিধ স্থাপো অপসািগণ ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাগেি ন্ত্রিষগয় সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসক িিািি 

পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৯)  রমৌলভীিাজাি রজলাি কমলেি উপগজলাি োসজন্ত্রম িগোিগস্তি ন্ত্রিষগয় র্থার্থ কার্ ণক্রম গ্রহগণি জন্য রজলা 

প্রশাসক, রমৌলভীিাজাি-রক অনুগিাধ কিা হয়।   

(১০০) খুলো রজলাি ডুমুন্ত্রিয়া উপগজলাি িঘুোথপুি পুন্ত্রলশ িদন্ত রকন্দ্রগক ণ ণ ণাে থাোয় উন্নীিকিগণি ন্ত্রিষগয় স্বিাষ্ট্র 

মিণালগয় পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(১০১)              Base Transceiver Station (BTS)                                          

                                         

(১০২)                         ই-    ই                                                        

                                  

(১০৩)                                                                  ‘                ’ 

                                                                          

(১০৪)        T20                                                                  অনুগিাধ 

কিা হয়।   

(১০৫)                  /                                     -            ,                

                                ন্ত্রিষগয় মৎস্য ও প্রান্ত্রণসম্পদ মিণালয় িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০৬) িট্টগ্রাম মহােেি এলাকাধীে োন্ত্রসিািাদ হাউন্ত্রজাং রসাসাইটি ও খুলশী আিান্ত্রসক এলাকাি রেগজ ভুক্ত ৪৩টি 

পন্ত্রিিযাক্ত িান্ত্রড় রিহাি হওয়া রথগক িোি ন্ত্রিষগয় গৃহায়ে ও েণণ িণ মিণালয়গক অনুগিাধ কিা হয়।   
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(১০৭)     -                 ই                                      ই             -            

                 /                                   িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০৮) উপগজলা ন্ত্রিজ্ঞাে ও প্রযুন্ত্রক্ত িাি েঠগেি                          অনুগিাধ কিা হয়।   

(১০৯) কেিাজাগিি ন্ত্রহল প সান্ত্রকণ  হাউগজি ন্ত্রিগশষ সাংস্কাি ও ন্ত্রেম ণাগণি জন্য অথ ণ িিাগেি ন্ত্রিষগয় জেপ্রশাসে 

মিণালয়গক অনুগিাধ কিা হয়।   

(১১০) রজলা প্রশাসগকি কার্ ণালগয় োিীগদি জন্য পৃথক প্রোলে কে স্থাপগেি ন্ত্রিষগয় সকল রজলা প্রশাসকগক অনুগিাধ 

কিা হয়।   

(১১১)   ই                       /         -                                    /        

                     /                      /                                      

(১১২)                                                                                  

                              

(১১৩)                  ঢ                                          ,              ঢ      

                                                                

(১১৪) ইউন্ত্রেগসগফি সহায়িাপুষ্ট Local Capacity Building and Community Empowerment (LCBC) 

                             (২০১৭-২০২০)                                                     

                 পত্র রপ্রিণ কিা হয়।।   

(১১৫) োিয়ণেি রিলওগয় রেশে িাষাড়ায় স্থাোন্তি, িাষাড়া হগি োিায়ণেি রিলওগয় রেশে পর্ ণন্ত রিলপগথি স্থগল 

সড়ক পথ এিাং ন্ত্রিযমাে রিলওগয় রেশগে িহুিল ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িান্ত্রণন্ত্রজযক ভিে ন্ত্রেম ণাগণি ন্ত্রিষগয় রিলপথ মিণালয় িিািি পত্র 

রপ্রিণ কিা হয়।  

(১১৬) সুিন্ত্রন্ধ োল সাংস্কাগিি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয় িিািি পত্র রপ্রিণ কিা হয়।। 

(১১৭) র্গশাি রজলাি ভিগদহ ও িৎসাংলগ্ন এলাকাি জলািেিাি ন্ত্রিষগয় পান্ত্রে সম্পদ মিণালগয় পত্র রপ্রিণ কিা হয়। 

(১১৮                      H.E. Mr. Xi Jinping ১৪-১৫        ২০১৬                           

             ১৫        ২০১৬            ০৯.০০-০৯.১৫                                         

                                  ,                                              ঢ          

                            

(১১৯)   ই                                                         ১০                     ২২-

২৫         ২০১৭                   ঢ   ,                                                         

                                    ,                                                    

                                    

 ১২০)                         H.E. Mr. Mahmoud Abbas ০১-০৩         ২০১৭ রময়াগদ িাাংলাগদগশ 

সিকান্ত্রি সফিকাগল                                 কাগল িাঁগক উপযুক্ত রসৌজন্য প্রদশ ণে, প্রগয়াজেীয় 

সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে ও ন্ত্রেিাপিা ন্ত্রিধাগেি ব্যিস্থা গ্রহ    জন্য রজলা প্রশাসক, ঢ             কিা হয়  
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(১২১     ই/২০১৬         ২০১৭                  High Commissioner, Ambassador            

                                                                          ,          

                                                                              

(১২২)  ২৮        ২০১৬ িান্ত্রিে,      ,            ন্ত্রেি ণািে অিাধ, সুষ্ঠু, শান্ত্রন্তণ ণ ণ ও ন্ত্রেিগপেভাগি অনুষ্ঠাগেি 

লগেয ন্ত্রেি ণািে-সাংন্ত্রিষ্ট আইগেি ন্ত্রিধাে সম্পগকণ সজাে রথগক অন্ত্রপ ণি ন্ত্রেি ণািেী দান্ত্রয়ূর্ র্থার্থভাগি পালগেি ন্ত্রিষয়টি 

ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ ও ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশেগক সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে     ন্ত্রেি ণািে কম ণকিণা (ন্ত্রিগশষ ন্ত্রিধাে) আইে, ১৯৯১-এি ন্ত্রিধাে 

অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পন্ত্রিপত্র জান্ত্রি কিা হয়।  

(১২৩) ২২        ২০১৬ িান্ত্রিে,         ,          ন্ত্রসটি           ন্ত্রেি ণািে অিাধ, সুষ্ঠু, শান্ত্রন্তণ ণ ণ ও  

ন্ত্রেিগপেভাগি অনুষ্ঠাগেি লগেয ন্ত্রেি ণািে-সাংন্ত্রিষ্ট আইগেি ন্ত্রিধাে সম্পগকণ সজাে রথগক অন্ত্রপ ণি ন্ত্রেি ণািেী দান্ত্রয়ূর্ 

র্থার্থভাগি পালগেি ন্ত্রিষয়টি ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ, ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশেগক সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে     ন্ত্রেি ণািে কম ণকিণা (ন্ত্রিগশষ ন্ত্রিধাে) 

আইে, ১৯৯১-এি ন্ত্রিধাে অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পন্ত্রিপত্র জান্ত্রি কিা হয়।  

(১২৪)      জািীয় সাংসগদি ২৯   ই    -১ ন্ত্রেি ণািন্ত্রে এলাকাি শূন্যর ান্ত্রষি আসগেি ন্ত্রেি ণািে সুষ্ঠুভাগি সম্পাদগেি 

লগেয                          /                           ই                                   

                     /     /      /                  ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশেগক সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে এিাং ন্ত্রেি ণািে 

কম ণকিণা (ন্ত্রিগশষ ন্ত্রিধাে) আইে, ১৯৯১ (১৯৯১ সগেি ১৩ েম্বি আইে) অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পন্ত্রিপত্র জান্ত্রি কিা হয়।    

(১২৫) ৩০      ২০১৭         ,                       ন্ত্রেি ণািে ও      জািীয় সাংসগদি ২২৫       -২ 

ন্ত্রেি ণািেী এলাকাি শূন্যর ান্ত্রষি আসগেি ন্ত্রেি ণািে সুষ্ঠুভাগি সম্পাদগেি লগেয                          /            

               ই                                                        /     /      /       

           ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশেগক সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে এিাং ন্ত্রেি ণািে কম ণকিণা (ন্ত্রিগশষ ন্ত্রিধাে) আইে, ১৯৯১ (১৯৯১ সগেি ১৩ 

েম্বি আইে) অনুসিণ সাংক্রান্ত দুটি পন্ত্রিপত্র জান্ত্রি কিা হয়।    

(১২৬) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি ও যুগ্মসন্ত্রিিবৃে কর্তণক ৭টি রজলা, ৩টি উপগজলা ও  টি       ই-  ই    

           উপসন্ত্রিি   ন্ত্রসন্ত্রেয়ি সহকািী সন্ত্রিিবৃে কর্তণক ৯টি উপগজলা পন্ত্রিদশ ণে প্রন্ত্রিগিদগে উন্ত্রেন্ত্রেি 

মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি ওপি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহ পত্র রপ্রিণ কিা হয়।  

(১২৭) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি ন্ত্রিন্ত্রসএস (প্রশাসে) কযাোগিি কম ণকিণাগদি ন্ত্রিবপগে ৩১৬টি অন্ত্রভগর্াে পাওয়া র্ায়। এি মগধ্য 

৩০টি ন্ত্রিভােীয় মামলা বপজুি জন্য অনুমন্ত্রি প্রদাে কিা হয় এিাং ১৪৮টি েন্ত্রথজাি কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ১৩৮টি অন্ত্রভগর্াে 

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি এিাং রজলা প্রশাসকেগণি ন্ত্রেক  িদন্তাধীে িগয়গছ। ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি দুেীন্ত্রি দমে কন্ত্রমশে কর্তণক 

সিকান্ত্রি কম ণিািীগদি ন্ত্রিবপগে দাগয়িকৃি পুিীকাি রমা  মামলাি সাংখ্যা ২৩১টি। এি মগধ্য ৩৯৩টি মামলায় িাজণশী  এিাং 

২২৯টি মামলায় অব্যাহন্ত্রি রদওয়া হয়। অন্ত্রেষ্পন্ন মামলাি সাংখ্যা ২৭৯টি। 

(১২৮) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ব্যন্ত্রক্ত/সাংস্থা/প্রন্ত্রিষ্ঠাে রথগক অন্ত্রভগর্াে সাংক্রান্ত সি ণগমা  পাঁিটি আগিদেপত্র পাওয়া 

রেগছ। প্রন্ত্রিটি পত্র র্থাসমগয় সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগে প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য রপ্রিণ কিা হয়। সন্ত্রিিালয় 

ন্ত্রেগদ ণশমালা, ২০১৪-এি ২৫৫ েম্বি অনুগেদ রমািাগিক জেসাধািগণি আগিদে/অন্ত্রভগর্াগেি পাশাপান্ত্রশ ২০১৬-১৭ অথ ণ-

িছগি রদগশি সকল ন্ত্রিভাে, রজলা, উপগজলা এিাং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন দতি হগি সন্ত্রিিালগয় অিন্ত্রস্থি সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাে িিািি 

রপ্রন্ত্রিি আনুমান্ত্রেক ৫,৩০,০০০টি পত্র গ্রহণ ও ন্ত্রিিিণ কিা হয়। 

(১২৯) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি ৫৩,৮২৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালি পন্ত্রিিালো কিা হয়। এ সমগয় ১,১০,৪৩০টি মামলা দাগয়ি 

এিাং ৪৮,০১,৯৭,৮১৭  াকা জন্ত্রিমাো আদায় কিা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালি পন্ত্রিিালোয় ১৪৯ শিাাংশ লেযমাত্রা অন্ত্রজণি 

হয়।  
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(১৩০) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি ২৮টি মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি/পন্ত্রিষদ/কন্ত্রমশে ও অন্যান্য কন্ত্রমটিি েঠে/পুেে ণঠেণ ি ণক প্রজ্ঞাপে জান্ত্রি 

কিা হয়।  

(১৩১) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি একটি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোগিি কার্ ণালয় ও ১০টি রজলা প্রশাসগকি কার্ ণালগয়ি সগে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রভন্ত্রেও কেফাগিন্ত্রন্সাং এিাং েিন্ত্রেগয়ােপ্রাত রজলা প্রশাসকেগণি ন্ত্রিন্ত্রফাং রসশে অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। 

(১৩২) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি ৭টি রসন্ত্রমোি/ওয়াকণশগপ ১২ জে কম ণকিণা অাংশগ্রহণ কগিে। এ ছাড়া ১০১ জে কম ণকিণা 

ন্ত্রিগদগশ অনুন্ত্রষ্ঠি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশেণ কম ণসূন্ত্রিগি অাংশগ্রহণ কগিগছে।  

(১৩৩) ন্ত্রিভাে/রজলা/উপগজলা পর্ ণাগয় অনুগষ্ঠয় মান্ত্রসক সভাি িান্ত্রিে সুন্ত্রেন্ত্রদ ণষ্টকিণ সাংক্রান্ত একটি পন্ত্রিপত্র ০৮.০৮.২০১৬ 

িান্ত্রিগেি ৭৩২ েম্বি স্মিগক জান্ত্রি কিা হয়।  

(১৩৪) রজলা পন্ত্রিষদ/উপগজলা পন্ত্রিষদ/গপৌিসভায় অনুগষ্ঠয় মান্ত্রসক সভাি িান্ত্রিে সুন্ত্রেন্ত্রদ ণষ্টকিণ              ০৯ 

রসগেম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে স্থােীয় সিকাি ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ কিা হয়।  

 ১৩৫)                                                                                          

                  database              

 ১৩৬)   ঠ                                                                                

      ,                                                   

 ১৩৭)                                     ২ -                                             

                                

(১৩৮) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক ঢাকায় অনুগষ্ঠয় সভায় ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি, রজলা প্রশাসক ও উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী 

অন্ত্রফসািেগণি অাংশগ্রহগণি আিেকিা থাকগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ণ ি ণ-সম্মন্ত্রি গ্রহগণি জন্য সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি  

ন্ত্রসন্ত্রেয়ি সন্ত্রিি/সন্ত্রিি/ভািপ্রাত সন্ত্রিিেণগক পুেিায় অনুগিাধ কিা হয়।  

(১৩৯)           ,         -                                                                   

                                                                                  

                         

৭.২    মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অভযন্তিীণ রেগত্র সম্পান্ত্রদি কার্ ণািন্ত্রল   

(১)  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগিি িাজস্ব োগিি িিাে রথগক এ ন্ত্রিভাগেি েিম রথগক িদূর্ধ্ণ রগ্রেভুক্ত ৫৯ 

জে কম ণকিণাগক রমা  ১৬ ন্ত্রদেব্যাপী, দশম রগ্রেভুক্ত ৩৯ জে কম ণকিণাগক সাি ন্ত্রদেব্যাপী, এোি রথগক রষাল রগ্রেভুক্ত ৪৬ 

জে কম ণিািীগক রমা  ছয় ন্ত্রদেব্যাপী এিাং সগিি রথগক ন্ত্রিশ রগ্রেভুক্ত ৫৮ জে কম ণিািীগক িাি ন্ত্রদেব্যাপী অভযন্তিীণ 

প্রন্ত্রশেণ প্রদাে কিা হয়।       /                                          ‘                       ’-

                                                                                        

                                                                                           

                                         ,                                            

                                                     

(২) ‘মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণাগদি প্রশাসন্ত্রেক ও আন্ত্রথ ণক েমিা’ পুন্ত্রস্তকাটিি ‘আন্ত্রথ ণক েমিা িণ্টে’ অাংশটি 

হালোোদ কগি পিিিী প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সাংস্থাপে অন্ত্রধশাোয় রপ্রিণ কিা হয়। 
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(৩) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগূর্ ২৩ অগোিি ২০১৬ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি িাগজ  ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি সভায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগিি রকায়া ণািন্ত্রভন্ত্রিক িাগজ  িাস্তিায়ে পন্ত্রিকেো এিাং প্রথম রকায়া ণাগিি িাগজ  িাস্তিায়ে 

অগ্রেন্ত্রি প্রন্ত্রিগিদে অনুগমাদে কগি অথ ণ ন্ত্রিভাে িিািি রপ্রিণ কিা হয়। 

(৪) িাগজ  িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়গেি জন্য ২০০৯-১০ রথগক ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪,  

২০১৪-১৫,  ২০১৫-১৬ এিাং ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছিসমূগহি িাগজগ  র ান্ত্রষি ত্বপূর্ণ ণ ণ কার্ ণক্রম/ কম ণসূন্ত্রিি প্রথম প্রান্ত্রন্তগকি 

অগ্রেন্ত্রি প্রন্ত্রিগিদে ০৭ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ কিা হয়।   

(৫) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রি   ২৯ ন্ত্রেগসম্বি ২০১৬ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি িাগজ  ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি সভায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি মধ্যগময়ান্ত্রদ িাগজ  কাঠাগমা (MBF); ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগিি সাংগশান্ত্রধি িাগজ  প্রাক্কলে (অনুন্নয়ে ও উন্নয়ে); 

২০১৭-১৮ অথ ণ-িছগিি িাগজ  প্রাক্কলে ও পিিিী দুই অথ ণ-িছগিি প্রগেপণ অনুগমান্ত্রদি হয়। অিঃপি ০২ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ 

িান্ত্রিগে সভাি কার্ ণন্ত্রিিিণীসহ অথ ণ ন্ত্রিভাে এিাং আথ ণ-সামান্ত্রজক অিকাঠাগমা ন্ত্রিভাে, পন্ত্রিকেো কন্ত্রমশে িিািি রপ্রিণ 

কিা হয়।   

(৬) কি ব্যিীি িাজস্ব (Non-Tax Revenue) ও জািীয় িাজস্ব রিাে ণ িন্ত্রহকা ণি কি িাজস্ব (Non NBR Tax 

Revenue) আগয়ি প্রাক্কলে ও প্রগেপণ প্রণয়ে কগি ২৬ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিগে অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ কিা হয়। 

(৭) ‘মঞ্জুন্ত্রি িিাগেি দান্ত্রিসমূহ (অনুন্নয়ে ও উন্নয়ে)’-শীষ ণক িাগজ  পুন্ত্রস্তকায় সাংগর্াজগেি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি 

রমৌন্ত্রলক ও সাম্প্রন্ত্রিক কার্ ণািন্ত্রলি সাংন্ত্রেত প্রন্ত্রিগিদে (িাাংলা ও ইাংগিন্ত্রজগি) প্রস্তুি কগি  

২৪ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ িান্ত্রিে অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ কিা হয়। 

(৮) মােেীয় অথ ণমিীি ২০১৭-১৮ অথ ণ-িছগিি িাগজ  িকৃ্তিায় অন্তভু ণন্ত্রক্তি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০০৮-০৯  

অথ ণ-িছি রথগক ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগিি উগেেগর্াগ্য অজণে, ২০১৭-১৮ অথ ণ-িছগিি কম ণ-পন্ত্রিকেো  

(সতম পঞ্চিান্ত্রষ ণক কম ণ-পন্ত্রিকেোি সগে সামিস্য রিগে) এিাং ২০১৭-১৮ রথগক ২০১৯-২০ অথ ণ-িছগিি মধ্যগময়ান্ত্রদ কম ণ-

পন্ত্রিকেো সম্বন্ত্রলি প্রন্ত্রিগিদে ০৬ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ িান্ত্রিগে অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ কিা হয়। 

(৯) ২০১৭-১৮ অথ ণ-িছগিি মােেীয় অথ ণমিীি িাগজ  িকৃ্তিায় ‘ন্ত্রেন্ত্রজ াল িাাংলাগদগশি পগথ অগ্রর্াত্রা’ অন্তভু ণন্ত্রক্তি ন্ত্রিষগয় 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তণক গৃহীি পদগেপসমূহ, এত্ন্ত্রলি অগ্রেন্ত্রি এিাং আোমীি পন্ত্রিকেো ইিযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় হালোোদ িথ্য  

১৩ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ িান্ত্রিগে অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ কিা হয়।  

(১০) িাগজ  পন্ত্রিপত্র-২-এি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি অনুন্ত্রষ্ঠি িাগজ  ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি সভায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি  

২০১৭-১৮ অথ ণ-িছগিি জন্য ৯৫.০৫ রকাটি  াকাি প্রাক্কলে এিাং ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ ণ-িছগিি জন্য র্থাক্রগম 

১০১.৭০ রকাটি ও ১০৮.৮২ রকাটি  াকাি প্রগেপণ চূড়ান্ত অনুগমাদেণ ি ণক ০৭ রম ২০১৭ িান্ত্রিগে অথ ণ ন্ত্রিভাে ও পন্ত্রিকেো 

কন্ত্রমশগে রপ্রিণ কিা হয়।  

(১১) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৫-১৬ অথ ণ-িছগিি কার্ ণািন্ত্রল সম্পন্ত্রকণি িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে, মুদ্র্ণ ও প্রকাশ কিা হয়।  

(১২) প্রন্ত্রিগিদোধীে সমগয় িথ্য অন্ত্রধদতি রথগক প্রাত রপপাি ন্ত্রিন্ত্রপাং সমূগহি মগধ্য ত্বপূর্ণ ণ ণ ২৩৩টি রপপাি ন্ত্রিন্ত্রপাং 

প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সাংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাে িিািি রপ্রিণ কিা হয়।  

(১৩) ৩    ২০১৭                ২০১৫             ২০১৫                           -  ঠ    

          ,                                                             ৩৬           ই       

    ই                              

(১৪) ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে ১২ জে কম ণকিণাগক পগদান্নন্ত্রি প্রদাে কিা হয় এিাং পাঁি জে কম ণিািী েতুে 

ন্ত্রেগয়াে কিা হয়। 
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পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-০১ 

২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে কম ণিি কম ণকিণােগণি িান্ত্রলকা  

              

                                             
1.  জোি রমাহাম্মদ শন্ত্রফউল আলম 

           -১০৯৮ 
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      
 

                    

                                             

১.        .   .            

           -৩৩৯৪ 

সন্ত্রিি (সমন্বয় ও 

সাংস্কাি) 

০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

           ,                 

                                             

১.            ঈ       

           -৩৪১৮ 

            ০১-০৭-২০১৬      

৩১-১০-২০১৬      

২.                   

           -৩১৯৯ 

            ১৫-১১-২০১৬      

০৭-০৬-২০১৭      

৩. জোি   .                  

           -৪৭৬৯ 

            ২২-০৬-২০১৭ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭      

               

                                             

1.                    

           -৩১৯৯ 

            ০১-০৭-২০১৬      

১৪-১১-২০১৬      

2.  জোি রমাঃ মন্ত্রহউেীে োে 

           -২১৭৩ 

             ০১-০৭-২০১৬ রথগক 

২৮-১২-২০১৬      

3.                                  

           -৪৫০৮ 

            ০১-০৭-২০১৬ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭      

4.  জোি রমা  রমাস্তান্ত্রফজুি িহমাে 

পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি েম্বি-৪৫৯৯ 

            ০১-০৭-২০১৬ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭      

5.  জোি                 

           -৪৭৬৯ 

            ০১-০৭-২০১৬ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭      

6.                       

           -৪৫০৭ 

            ২০-১২-২০১৬       

৩০-০৬-২০১৭      

7.                    

           -৪৫১৩ 

            ১৩-১১-২০১৬ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭      

8.                        

           -৪৬১৫ 

            ০১-০৭-২০১৬ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭      
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9.                            

           -৫২৩০ 

            ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

10.  জোি                     

           -৪০৭৪ 

            ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

       

                                             

১.                           

           -৫২৩০ 

       ০১-০৯-২০১৭      

২৬-১১-২০১৬      

২. জোি                     

           -৪০৭৪ 

       ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৩.                          

           -৫৩৪৮ 

       ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৪.                    

           -৪১৩৪ 

     যুগ্ম     ৩১-০১-২০১৭      

৩০-০৬-২০১৭      
৫.                                 

           -৫৪৬৪ 

যুগ্ম     ৩১-০৮-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

৬.             ই         

           -৫৫৪৪ 
যুগ্ম     ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

৭.      রমাঃ আব্দুল িান্ত্রিক 

           -৫৬১৭ 

যুগ্ম     ০১-০৭-২০১৬ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭ পর্ ণন্ত 

৮.  .                       

           -৫৬৫১ 

যুগ্ম     ২৭-১২-২০১৬ রথগক 

৩০-০৬-২০১৭ পর্ ণন্ত 

৯.                        

           -৫৭০৫ 

যুগ্ম     ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭ পর্ ণন্ত 

১০.                   

         ম্বি-৫৭৪৩ 

যুগ্ম     ২৭-১১-২০১৬      

২৮-০৩-২০১৭       

১১.                    ই,    ই    

           -৫৭৯৭ 

যুগ্ম     ২৭-১১-২০১৬       

০২-০১-২০১৭      

১২.                   

           -৫৮২৬ 

যুগ্ম     ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

       
 

                                             

১.                        

           -৫৭০৫ 

       ০১-০৭-২০১৬       

২৬-১১-২০১৬      

২.                   

         ম্বি-৫৭৪৩ 

       ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৩.                    ই,    ই    

           -৫৭৯৭ 

       ০১-০৭-২০১৬       

২৬-১১-২০১৬      

৪.                   

           -৫৮২৬ 

       ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      



49 

 

৫.                   

            -৬০৩৩ 

       ০১-০৭-২০১৬      

 ২৮-০২-২০১৭      

৬.                  ই     

            -৬০৯২ 

       ০১-০৭-২০১৬      

      ৩০-০৬-২০১৬      

   ৭.                            

           -৬৪১৩ 

       ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

৮.                               

               -৬৫১৫ 

       
০১-০৭-২০১৬      

০৯-০৫-২০১৭      

৯. 

 

     ই            

           -৬৫৪০ 

       ০১-০৭-২০১৬      

১৬-০১-২০১৭      

১০.                 

           -৬৫৭০ 

       ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১১.                           

           -৬৫০৯ 

উপ     (      ০১-০৭-২০১৬      

২১-১১-২০১৬      

১২. জোি রমাঃ সাইদুি িহমাে  

           -৬৬৩২ 

উপসন্ত্রিি (      ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১৩.                

           -৬৬৩৪ 

উপসন্ত্রিি (      ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১৪.       ঈ    ই     

           -৬৬৪৬ 

উপসন্ত্রিি (      ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭       

১৫. জোি      আিদুোহ হাবপে 

পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি েম্বি-৬৬৯৩ 

উপসন্ত্রিি (      ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১৬.                       

       -৬৭১৫ 

উপসন্ত্রিি ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১৭. জোি রমাঃ ছাইফুল ইসলাম 

পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি েম্বি-৬৭৮৯ 

উপসন্ত্রিি (    ) ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১৮.             ই     

পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি েম্বি-৬৭৯২ 

উপসন্ত্রিি (    ) ০৮-০১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১৯. জোি রমাঃ শাফায়াি মাহবুি রিৌধুিী 

           -৬৮৪৩ 

উপসন্ত্রিি (    ) ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২০.                        

           -১৫০৪০ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২১. জোি রমাহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ রিৌধুিী 

           -১৫০৪৭ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২২.                        

           -১৫০৫২ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৩. জোি রমাঃ আশফার্কল আন্ত্রমে মুর্ক  

           -১৫০৭৩ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      
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২৪.                     

           -১৫০৮১ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৭-১১-২০১৬      

২৩-০১-২০১৭      

২৫.  .             

           -১৫০৯২ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৬.                           

           -১৫১১১ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৭-১১-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৭.  .            

           -১৫২০৪ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৩-০৪-২০১৭       

৩০-০৬-২০১৭      

২৮.                         

           -১৫২৬৭ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৩-০৪-২০১৭       

৩০-০৬-২০১৭      

    :              

           -১৫৩২৩ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৩-০৪-২০১৭      

৩০-০৬-২০১৭      

    ই   -ই-     

           -১৫৩৬৬ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৩-০৪-২০১৭      

৩০-০৬-২০১৭      

২৯.       ই ,   ,     ই      

           -১৫৩৬৮ 

(উপসন্ত্রিি) 

         

            

      

২৩-০৪-২০১৭      

৩০-০৬-২০১৭      

৩০.                              

           -১৫৪১৬ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৩-০৪-২০১৭      

৩০-০৬-২০১৭      

৩১.               

           -১৫৪৬৫ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৩-০৪-২০১৭      

৩০-০৬-২০১৭      

৩২.                  

           -১৫৪৮৭ 

উপসন্ত্রিি (    ) ২৩-০৪-২০১৭      

৩০-০৬-২০১৭      

                                             

                                             

১.                        

           -১৫০৪০ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

২. জোি রমাহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ রিৌধুিী 

           -১৫০৪৭ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৩.                        

           -১৫০৫২ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৪. জোি রমাঃ আশফার্কল আন্ত্রমে মুর্ক  

           -১৫০৭৩ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৫.                     

           -১৫০৮১ 

                   ২৬-১০-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৬.  .             

           -১৫০৯২ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬      

৭.                           

           -১৫১১১ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২৬-১১-২০১৬       



51 

 

৮.  .            

           -১৫২০৪ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২২-০৪-২০১৭      

৯.                         

           -১৫২৬৭ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২২-০৪-২০১৭      

১০.    :              

           -১৫৩২৩ 

                   ০৩-০৪-২০১৭      

২২-০৪-২০১৭      

১১.                

           -১৫৩২৫ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

০৩-১২-২০১৬      

১২.    ই   -ই-     

           -১৫৩৬৬ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২২-০৪-২০১৭      

১৩.       ই ,   ,     ই      

           -১৫৩৬৮ 

                

          

(                  ) 

০১-০৭-২০১৬      

২২-০৪-২০১৭      

১৪.                              

           -১৫৪১৬ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২২-০৪-২০১৭      

১৫.               

           -১৫৪৬৫ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২২-০৪-২০১৭      

১৬.                  

           -১৫৪৮৭ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

২২-০৪-২০১৭      

১৭. জোি             

            -১৫৫০৪ 

                   ০১-০৩-২০১৭      

২০-০৬-২০১৭      

১৮. জোি            ই     

           -১৫৫০৬ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

১৯.                     

           -১৫৫৫৭ 

                   ০১-০৭-২০১৬       

৩০-০৬-২০১৭      

   ২০.                      

           -১৫৫৬৫ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২১.         হাম্মদ জাগহদুি িহমাে 

           -১৫৫৭৪ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২২.       ই             

           -১৫৫৮১ 

                   ২০-০৬-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৩. জোি মুহাম্মদ আসাদুল হক 

           -১৫৬৬৪ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৪. ন্ত্রম  মাহফুজা রিেম 

           -১৫৬৯৮ 

                   ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৫.                            

           -১৫৭৬১ 

                   ০১-০৭-২০১৬       

৩০-০৬-২০১৭      

২৬. রিেম মুন্না িাণী ন্ত্রিশ্বাস 

পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি েম্বি-০৫৮৬ 

সহকািী প্রধাে ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৭. জোি মেজুি আহগমদ 

পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি েম্বি-১১২৭৫ 

            ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      
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২৮.                                           ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

২৯.                                             ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

৩০.                        ই      ই        ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

৩১.                                ০১-০৭-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      

৩২.            ই                      ০২-০৯-২০১৫      

৩০-০৬-২০১৬      

৩৩.                                        ০১-১২-২০১৬      

৩০-০৬-২০১৭      
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পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-০২ 

 

২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে কম ণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশকসমূহ (KPI)  

ক্রন্ত্রমক 

েম্বি 

 

ন্ত্রেগদ ণশক 

 

লেযমাত্রা 

(সাংখ্যা/শিকিা) 

২০১৬-১৭ 

জুলাই ২০১৬ রথগক  

জুে ২০১৭ 

মন্তব্য 

সাংখ্যা শিকিা 

১. মন্ত্রিসভা কর্তণক গৃহীি ন্ত্রসোন্ত 

িাস্তিায়ে 

১০০% গৃহীি-৩৪৭ ৭১% 

সগন্তাষজেক 

িাস্তিান্ত্রয়ি-২৪৬ 

২. মন্ত্রিসভা কর্তণক গৃহীি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে সাংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে 

১০০% গৃহীি-৬৬ ৯৫% 

সগন্তাষজেক 

িাস্তিান্ত্রয়ি-৬৩ 

৩. মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম ণকিণােগণি 

মাঠপর্ ণাগয়ি অন্ত্রফস পন্ত্রিদশ ণে প্রমাপ 

িাস্তিায়ে 

(৩৬) 

১০০% 

(প্রন্ত্রি মাগস ৩টি) 

৯২ ২৫৬% 
সগন্তাষজেক 

 

৪. রজলা প্রশাসকেগণি িান্ত্রষ ণক পন্ত্রিদশ ণে 

প্রমাপ অজণে 

(৯,২১৬) 

১০০%  

(প্রন্ত্রি মাগস 

৭৬৮টি) 

১১,১৭৩ ১২১% 

সগন্তাষজেক 

 

৫. রজলা প্রশাসক সগম্মলগে গৃহীি 

স্বেগময়ান্ত্রদ ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে 

(১৩১) 

১০০% 

১২১ ৯২% সগন্তাষজেক 

 

৬. রমািাইল রকা ণ পন্ত্রিিালোি 

িাৎসন্ত্রিক প্রমাপ িাস্তিায়ে 

৩৬,৩৬০ 

১০০% 

(প্রন্ত্রিমাগস ৩,০০৫টি) 

৫২,৫২৪ 

 

১৪৬% 
সগন্তাষজেক 

 

৭.                     

              

(      /                 

        ) 

৮৬  %  - -       
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পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-০৩ 

২০১৬-১৭    -                                                   

 

২০১৬-১৭ অথ ণিছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে অনুন্নয়ে িাগজগ ি অধীগে একটি কম ণসূন্ত্রি এিাং উন্নয়ে িাগজগ ি অধীগে িািটি 

প্রকে িাস্তিায়োধীে িগয়গছ। অনুন্নয়ে িাগজগ ি অধীগে িাস্তিায়োধীে কম ণসূন্ত্রিটি হল  ১.Capacity Development of 

Field Administration এিাং উন্নয়ে িাগজগ ি অধীগে িাস্তিায়োধীে প্রকে িািটি 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 এিাং ৪. Technical Support for 

CRVS System Improvement in Bangladesh. 
 

 প্রকেত্ন্ত্রলি মূল উগেে, ২০১৬-১৭ অথ ণিছগি িিাে, ব্যয় এিাং িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি সাংগেগপ েীগি উগেে কিা হল  

(ক) প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি োম  ‘Capacity Development of Field Administration’ 
   

১.০. সাংন্ত্রেত ন্ত্রিিিণ   

  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়োধীে ‘Capacity Development of Field Administration’-শীষ ণক 

কম ণসূন্ত্রিি প্রধাে উগেগে হগে  মাঠপ্রশাসগেি কম ণকিণাগদি প্রন্ত্রশেগণি মাধ্যগম দাতন্ত্রিক কাগজ দেিা বৃন্ত্রে র্াগি সিকান্ত্রি 

কাগজি মাে এিাং েন্ত্রি বৃন্ত্রেি পাশাপান্ত্রশ অথ ণ সােয়, স্বেিা ও জিািন্ত্রদন্ত্রহিা বৃন্ত্রে পায়। 

২.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি উগেে   

  

২.১. সিকাি র ান্ত্রষি ‘ন্ত্রেন্ত্রজ াল িাাংলাগদশ’ কম ণসূন্ত্রিি সগে সেন্ত্রি রিগে মাঠপ্রশাসে কম ণকিণাগদি আইন্ত্রসটি 

ব্যিহাগিি দেিা বৃন্ত্রেি মাধ্যগম ই-রসিাি মাগোন্নয়ে এিাং মিণালয়/ন্ত্রিভাে ও মাঠপ্রশাসগেি সগে দ্রুি 

ও কার্ ণকি সমন্বয় সাধে। 

  

২.২. জেপ্রশাসে সাংস্কাি এিাং সুশাসে ন্ত্রিষগয় মাঠপ্রশাসগেি কম ণকিণাগদি সেমিা বৃন্ত্রে। 
 

২.৩. মাঠপ্রশাসে কম ণকিণাগদি স্ব-স্ব রেগত্র দেিা বৃন্ত্রেি মাধ্যগম মাঠপর্ ণাগয় কাগজি ত্ণেি ও পন্ত্রিমাণেি 

সেমিাি উন্নন্ত্রি। 

 

৩.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রময়াদ  জানুয়ান্ত্রি ২০১৫ হগি জুে ২০১৮ পর্ ণন্ত (৪২ মাস) 
 

৪.০. কগম্পাগেন্টসমূহ  

 ৪.১. Training 

৪.২. Seminar/Workshop 

৫.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রমা  িিাে  ৬২৭.৬৯ লে  াকা (িাজস্ব িাগজ ) 

৫.১. ২০১৬-১৭ অথ ণিছগি রমা  িিাে ১৬০.৭৪ লে  াকা। 
 

 

 

৫.২. ২০১৬-১৭ অথ ণিছগিি িিাে ও ব্যয়  

(লে  াকায়) 

িিাে ব্যয় 

রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য 

১৬০.৭৪ ১৬০.৭৪ - ১১৫.৪৪ ১১৫.৪৪ - 
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৬.০. উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহ  

       সম্পদ সাংগ্রহ  

ক. ল্যাপ প ০২টি 

ে. রেস্ক প (ফুলগস ) ০১টি 

ে. রলজাি ন্ত্রপ্রন্টাি ০১টি 

 . স্কযাোি ০১টি 

ঙ. অন্ত্রফস সিিামান্ত্রদ ১০টি 

ি. হাে ণ ড্রাইভ ০৪টি 

ছ. ফযাে রমন্ত্রশে ০১টি 

জ. ফগ াকন্ত্রপয়াি রমন্ত্রশে                    ০১টি 

৭.০. অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্ট/উৎস   সম্পূণ ণ িাাংলাগদশ সিকাগিি অনুন্নয়ে িাগজগ ি অথ ণায়গে পন্ত্রিিান্ত্রলি। এ প্রকগে 

ন্ত্রিগদন্ত্রশ  রকাে অথ ণায়ে রেই। 

৮.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থা  কম ণসূন্ত্রিি রভৌি অগ্রেন্ত্রি শিভাে সম্পন্ন হগয়গছ 

এিাং িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি প্রায়  শিকিা ৫০ ভাে। 

(ে) প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি োম  ‘National  Integrity  Strategy Support Project’  

১.০. সাংন্ত্রেত ন্ত্রিিিণ    

 িাাংলাগদগশি িাষ্ট্র এিাং সমাগজ দুেীন্ত্রি দমে ও শুোিাি প্রন্ত্রিষ্ঠাি লগেয একটি সমন্ত্রন্বি উগযাে ন্ত্রহসাগি জািীয় 

শুোিাি রকৌশলপত্র প্রণয়ে কিা হয়। এই রকৌশলপত্র িাস্তিায়গে সহায়িা প্রদাগেি লগেয প্রকেটি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে কর্তণক িাস্তিায়ে কিা হয়। এগি িাষ্ট্র, সুশীলসমাজ এিাং রিসিকান্ত্রি োগিি ত্বপূর্ণ ণ ণ প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূগহি 

সেমিা বৃন্ত্রেি প্রস্তাি কিা হয়। ন্ত্রিযমাে আইেকানুে, ন্ত্রেয়মেীন্ত্রিি সাংস্কািসাধে এিাং প্রগয়াজেীয় রেগত্র েতুে 

আইে এিাং পেন্ত্রি প্রণয়ে কগি মূল লেয িাস্তিায়গেি কথা িলা হয়। শুোিাি প্রন্ত্রিষ্ঠাি েতুে প্রন্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক 

ন্ত্রিন্যাসও প্রস্তাি কিা হয়। 

২.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি উগেে   

  

২.১. সিকাগিি ন্ত্রেি ণাহী ন্ত্রিভাগেি জেপ্রশাসে এিাং স্থােীয় সিকািসমূহ সিকান্ত্রি কম ণকাগেি রকন্দ্রন্ত্রিন্দু। এসি 

প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি স্বেিা, দায়িেিা প্রন্ত্রিষ্ঠা এিাং এত্ন্ত্রলগি ন্ত্রেযুক্ত কম ণকিণা/কম ণিািীগদি দুেীন্ত্রি প্রন্ত্রিগিাধ ও 

শুোিাি প্রন্ত্রিষ্ঠাই প্রকেটিি মূল উগেে। 

 

৩.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রময়াদ  রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৫ রথগক জুে ২০১৭ (৩০ মাস) 

৪.০. কগম্পাগেন্টসমূহ    

       িাজস্ব  

৪.১ রিিে ও ভািা 

৪.২ সিিিাহ ও রসিা 

৪.৩ প্রন্ত্রশেণ (গদগশ ও ন্ত্রিগদগশ) 

৪.৪ ওয়াকণশপ, রসন্ত্রমোি, সগম্মলে 

৪.৫ পিামশ ণক (গদন্ত্রশ-ন্ত্রিগদন্ত্রশ) 
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৫.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রমা  িিাে   প্রকগেি রমা  িিাে ১৪৩৩.৩৪ লে  াকা। িন্মগধ্য ন্ত্রজওন্ত্রি ১৭৪.৪৫ লে 

 াকা এিাং প্রকে সাহায্য ১২৫৮.৮৯ লে  াকা।  

 

৫.১. ২০১৬-১৭ অথ ণ-িছগি িিাে ন্ত্রছল ৫৮৬.০০ লে  াকা। 

 

৫.২. ২০১৬-১৭ অথ ণিছগিি িিাে ও ব্যয়  

                                                                                        (লে  াকায়) 

িিাে ব্যয় 

রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য 

৫৮৬.০০ ৬৭.০০ ৫১৯.০০ ৫৮০.০৭ ৬১.০৭ ৫১৯.০০ 

 

৬.০. উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহ  

       মূলধে  ৬.১. সম্পদ সাংগ্রহ  (ক) কন্ত্রম্পউ াি ও এগেসন্ত্রিজ (ে)  কেফাগিন্স বপম উন্নয়ে (ে) আসিািপত্র  

( ) অন্ত্রফস ইর্কইপগমন্ট 

 

৭.০. অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্ট/উৎস  প্রকেটি জাপাে ইন্টািন্যাশোল রকা-অপাগিশে এগজন্ত্রন্স (জাইকা) ও িাাংলাগদশ 

সিকাগিি ন্ত্রেজস্ব অথ ণায়গে পন্ত্রিিান্ত্রলি। 

 

৮.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থা   প্রকগেি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি  শিকিা ৯৯ ভাে 

এিাং রভৌি অগ্রেন্ত্রি  শিকিা ৬৩ ভাে সম্পন্ন হগয়গছ। 

 

(ে) প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি োম   ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’. 
   

১.০. সাংন্ত্রেত ন্ত্রিিিণ  জািীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা রকৌশল িাস্তিায়গে প্রগয়াজেীয় েীন্ত্রি সহায়িা (policy 

support) প্রদাগেি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি উগযাগে ‘Social security Policy Support (SSPS) 

Programme’-শীষ ণক প্রকেটি গ্রহণ কিা হগয়গছ। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি রের্তগূর্ পন্ত্রিিান্ত্রলি সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা 

রিষ্টেী সাংক্রান্ত রকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিগক (Central Management Committee-CMC) সান্ত্রি ণক 

সহগর্ান্ত্রেিা প্রদােণ ি ণক সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা কার্ ণক্রমসমূগহি দে ও কার্ ণকি িাস্তিায়রে সহায়িা কিা এ প্রকগেি 

অন্যিম কাজ। ইউএেন্ত্রেন্ত্রপ এিাং ন্ত্রেএফআইন্ত্রে-এি কান্ত্রিেন্ত্রি সহগর্ান্ত্রেিায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ও পন্ত্রিকেো 

কন্ত্রমশগেি সাধািণ অথ ণেীন্ত্রি ন্ত্রিভাে রর্ৌথভাগি এ প্রকেটি িাস্তিায়ে কিগছ। এ লগেয দে জেসম্পদ বিন্ত্রিি জন্য 

রদগশ ও ন্ত্রিগদগশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশেণ কার্ ণক্রম গৃহীি হগে। এ উগেগে িাাংলাগদশ রলাকপ্রশাসে প্রন্ত্রশেণ রকন্দ্র ও 

এেআইএলন্ত্রজ এিাং অন্যান্য প্রন্ত্রশেণ রকরন্দ্রি সগে অাংশীদান্ত্রিূর্ েগড় রিালা হগি। ন্ত্রিন্ত্রভন্ন রদগশি সামান্ত্রজক 

ন্ত্রেিাপিা ব্যিস্থাি উিম িি ণা সাংক্রান্ত অন্ত্রভজ্ঞিা ন্ত্রিন্ত্রেময়, ন্ত্রশো সফি ইিযান্ত্রদ এ প্রকগেি কার্ ণক্রগমি অন্তভু ণক্ত। 

 

২.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি উগেে  প্রকগেি উগযেত্গলা হগে -  
  

  

২.১. িাাংলাগদগশ একটি আধুন্ত্রেক অন্তণভুন্ত্রক্তমূলক (inclusive) সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা ব্যিস্থাি কাঠাগমা বিন্ত্রি;   
 

২.২. সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা সাংক্রান্ত রসিা প্রদাে পেন্ত্রিরি সুশাসে দৃঢ়ীকিণ; 

২.৩. জীিে-িক্রন্ত্রভন্ত্রিক সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা কাঠাগমা অনুর্ায়ী সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিা প্রকেসমূগহি পুেন্ত্রি ণন্যাস, 

একক রিন্ত্রজন্ত্রে ন্ত্রভন্ত্রিক এমআইএস প্রণয়ে, অন্ত্রভগর্াে ন্ত্রেিসে ব্যিস্থা কার্ ণকিকিণ, ই-রপগমন্ট পেন্ত্রি 
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সম্প্রসািণ এিাং ফলাফলন্ত্রভন্ত্রিক আধুন্ত্রেক পন্ত্রিিীেণ ও মূল্যায়ে ব্যিস্থা প্রন্ত্রিষ্ঠাি জন্য এ প্রকে কাজ 

কিগছ। 

 

৩.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রময়াদ  জুে/১৪ হগি  ন্ত্রেগসম্বি ২০১৭ 
 

৪.০. কগম্পাগেন্টসমূহ  

৪.১. Hardware and Software Development 

 ৪.২. Training 

৪.৩. Seminar/Workshop 

৫.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রমা  িিাে   ৪৫৩৪.৯২ লে  াকা  

৫.১. ২০১৬-১৭ অথ ণিছগি রমা  িিাে ১১৫০.০০ লে  াকা। 

৫.২. ২০১৫-১৬ অথ ণিছগিি িিাে ও ব্যয়  

                                                                                                 (লে  াকায়) 

িিাে ব্যয় 

রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য 

১১৫০.০০ ৮.০০ ১১৪২.০০ ১১৫০.০০ ৮.০০ ১১৪২.০০ 

 

৬.০. উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহ  

       সম্পদ সাংগ্রহ  

ক. ল্যাপ প ২০টি 

ে. রেস্ক প ২০টি 

ে. রলজাি ন্ত্রপ্রন্টাি ০৭টি 

 . স্কযাোি ১০টি 

ঙ. আসিািপত্র ২০টি 

৭.০. অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্ট/উৎস   ইউএেন্ত্রেন্ত্রপ এিাং ন্ত্রেএফআইন্ত্রে-এি কান্ত্রিেন্ত্রি সহগর্ান্ত্রেিায় পন্ত্রিিান্ত্রলি।  
 

৮.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থা  প্রকেটিি রভৌি অগ্রেন্ত্রি শিভাে সম্পন্ন হগয়গছ 

এিাং িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি শিকিা ৪৯ ভাে। 

 

( ) প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি োম  ‘Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in 

Bangladesh’. 

 

১.০. সাংন্ত্রেত ন্ত্রিিিণ  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে DFID-এি আন্ত্রথ ণক সহায়িায় ‘Building Capacity for the use 

of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh’-শীষ ণক প্রকেটি গ্রহণ কিা হগয়গছ। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে প্রকগেি উগযােী মিণালয়। প্রধাে িাস্তিায়েকািী মিণালয়/ন্ত্রিভাে হগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এিাং 

সহগর্ােী িাস্তিায়েকািী মিণালয় হগে পন্ত্রিগিশ ও িে মিণালয়, স্বাস্থয ও পন্ত্রিিািকল্যাণ  মিণালয় ও িান্ত্রণজয 

মিণালয়। 

এ প্রকগেি মূল উগেে হগে সিকাগিি েীন্ত্রি প্রণয়গে েগিষণাি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন িথ্য/ফলাফল (Research evidence) 

ব্যিহাগিি রেগত্র সিকাগিি েীন্ত্রি ন্ত্রেধ ণািকগদি সেমিা বৃন্ত্রে কিা। 



58 

 

 

২.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি উগেে  প্রকেটিি মূল উগেে হল সিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ধিগেি েীন্ত্রি প্রণয়গে Evidence 

Informed Policy Making ন্ত্রিষগয় েীন্ত্রি ন্ত্রেধ ণািণকািীগদি দেিা বৃন্ত্রে। িাছাড়া প্রকেটিি সুন্ত্রেন্ত্রদ ণষ্ট 

উগেে ন্ত্রেম্নরূপ  

২.১. Evidence-based েীন্ত্রি প্রণয়গে প্রন্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক কাঠাগমা বিন্ত্রি; 

২.২. পাইল কৃি ন্ত্রিেটি মিণালগয়ি Evidence-based েীন্ত্রি ব্যিহাগি সেমিা বিন্ত্রি; 

২.৩. Evidence-based েীন্ত্রি প্রণয়গেি সগিিেিা ও এি উপকান্ত্রিিা বৃন্ত্রে। 

 

৩.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রময়াদ  েগভম্বি ২০১৫ হগি  েগভম্বি  ২০১৭ (০২ িছি) 
 

৪.০. কগম্পাগেন্টসমূহ  

 

িাজস্ব  

৪.১ রিিে ও ভািা 

৪.২ সিিিাহ ও রসিা 

৪.৩ প্রন্ত্রশেণ 

৪.৪ ওয়াকণশপ, রসন্ত্রমোি, সগম্মলে 

৪.৫ পিামশ ণক (গদন্ত্রশ-ন্ত্রিগদন্ত্রশ) 

৫.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রমা  িিাে  প্রকগেি রমা  িিাে ১৬৯৬.০০ লে  াকা। িন্মগধ্য ন্ত্রজওন্ত্রি ৮.০০ লে  াকা 

এিাং প্রকে সাহায্য ১৬৮৮.০০ লে  াকা। 

৫.১. ২০১৬-১৭ অথ ণিছগি িিাে ন্ত্রছল ৮১৩.০০ লে  াকা। 

৫.২. ২০১৬-১৭ অথ ণিছগিি িিাে ও ব্যয়  

                                                                                                              (লে  াকায়) 

িিাে ব্যয় 

রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য 

৮১৩.০০ ৪.০০ ৮০৯.০০ ৭২০.৭৫ ২.৬৫ ৭১৮.১০ 

 

৬.০. উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহ  

       মূলধে  রেই। 

 

৭.০. অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্ট/উৎস   প্রকেটি DFID-এি অথ ণায়গে পন্ত্রিিান্ত্রলি। 

 

৮.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থা   িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি শিকিা ৯২ ভাে এিাং 

প্রকগেি রভৌি কার্ ণক্রম রেই। 

(ঙ) প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি োম   ‘Technical Support for CRVS System Improvement in 

Bangladesh’. 

 

১.০. সাংন্ত্রেত ন্ত্রিিিণ  প্রকগেি প্রাক্কন্ত্রলি ব্যয় ৩৯১.০০ লে  াকা।  িন্মগধ্য ন্ত্রজওন্ত্রি ব্যয় ১.০০ লে  াকা এিাং 

ন্ত্রে উইয়কণ ন্ত্রভন্ত্রিক প্রন্ত্রিষ্ঠাে Vital Strategies-হগি প্রাত প্রকে সাহায্য ৩৯০.০০ লে  াকা এিাং প্রকগেি 
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রময়াদ এন্ত্রপ্রল ২০১৬ হগি জুে ২০১৭ পর্ ণন্ত। একটি একক আইন্ত্রে-ব্যিস্থাপোি মাধ্যগম োেন্ত্রিগকি জীিে-প্রিাগহি 

উগেেগর্াগ্য   োসমূহ িথ্য-উপাি আকাগি সাংিেণ এিাং এি ন্ত্রভন্ত্রিগি সিকাগিি সকল রসিা ন্ত্রেন্ত্রিি কিাি 

লগেয Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) উগযাগেি সূত্রপাি। বিন্ত্রশ্বক লেয 'Get everyone 

in the picture'- িাস্তিায়গেি ন্ত্রেন্ত্রমি িাগষ্ট্রি প্রগিযক োেন্ত্রিকগকই ন্ত্রিন্ত্রিিকিগণি মাধ্যগম িাঁি জীিগেি ত্বপূর্ণ ণ ণ 

  ো ও িথ্যান্ত্রদ রর্মে  জন্ম, মৃতুয ইিযান্ত্রদ সাং টিি হওয়াি সগে সগে (as it occurs) ন্ত্রেিন্ত্রন্ধি কিা (civil 

registry) এিাং িাি ন্ত্রভন্ত্রিগি প্রগয়াজেীয় সকল ধিগেি পন্ত্রিসাংখ্যাে (vital statistics) বিন্ত্রি কিাি ন্ত্রেয়ন্ত্রমি 

প্রশাসন্ত্রেক প্রন্ত্রক্রয়াই হল CRVS । আন্তজণান্ত্রিক পন্ত্রিমেগল জন্ম (birth), মৃতুয (death), মৃতুযি কািণ (cause of 

death), ন্ত্রিিাহ (marriage), িালাক (divorce), এিাং দিক (adoption) এ ছয়টি ন্ত্রিষয়গক ন্ত্রসআিন্ত্রভএস-এি 

অন্তভু ণক্ত িগল ধগি রেওয়া হয়। িাাংলাগদগশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সিকান্ত্রি সাংস্থা (প্রধােি স্থােীয় সিকাি ন্ত্রিভাে, পন্ত্রিসাংখ্যাে 

ও িথ্য ব্যিস্থাপো ন্ত্রিভাে এিাং স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণালয়) পৃথক পৃথক ভাগি িহু আগে রথগকই civil 

registration এিাং vital statistics কার্ ণক্রম িাস্তিায়ে কগি িগলগছ। ন্ত্রকন্তু এসকল কার্ ণক্রগম বদ্বিিা, 

অসামিস্যিা এিাং কেগো কেগো বিপিীিয রদো র্ায়। এজন্য             একটি সমন্ত্রন্বি প্রন্ত্রক্রয়াি 

পন্ত্রিকেো      কিা হগয়গছ র্াি মাধ্যগম জন্ম ও মৃতুয ন্ত্রেিন্ধে প্রন্ত্রক্রয়াগক আিও সহজিি কিা র্ায় এিাং  এি 

সগে মৃতুযি কািণ সাংযুক্ত কিা হগয়গছ রর্ে  এি মাধ্যগম স্বাস্হযন্ত্রিষয়ক ত্বপূর্ণ ণ ণ পন্ত্রিসাংখ্যাে প্রস্তুি কিা র্ায়।  

প্রকগেি মূল উগেে হগে ‘িাাংলাগদগশ CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) ব্যিস্থা 

শন্ত্রক্তশালীকিগণি জন্য কান্ত্রিেন্ত্রি সহায়িা প্রদাে কিা’।  

২.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি উগেে   প্রকগেি সুন্ত্রেন্ত্রদ ণষ্ট উগেেসমূহ   

ক) িাাংলাগদগশ CRVS ব্যিস্থা সুষ্ঠুভাগি িাস্তিায়গেি জন্য শন্ত্রক্তশালী িাস্তিায়ে কাঠাগমা (Enterprise 

Architecture) েগড় রিালা; 

ে)  োজীপুগিি কালীেি উপগজলাি জন্ম ও মৃতুয ন্ত্রেিন্ধে ব্যিস্থাপোগক শন্ত্রক্তশালীকিণ;  

ে) পাইলটিাং উপগজলা  োজীপুগিি কালীেগি জন্ম ও মৃতুয ন্ত্রেিন্ধে কার্ ণক্রম সঠিক সমগয়  সম্পূণ ণরূগপ 

সম্পন্নকিণ; 

 ) িািটি পাইলটিাং হাসপািাগল মৃতুযি কািণ  ন্ত্রেধ ণািগণি জন্য ন্ত্রিশ্বস্বাস্থয সাংস্থা প্রিন্ত্রিণি আন্তজণান্ত্রিক MCCoD 

(Medically Certified Cause of Death) ফিম প্রিলে কিা;  

ঙ) উপযুক্ত স্বাস্থযকমীগদি ICD-10 রকান্ত্রোং-এি আওিায় মৃতুযি কািণ ন্ত্রেধ ণািগণি জন্য মৃতুযি িািন্ত্রেক কািণ 

ন্ত্রেধ ণািণ (Verbal Autopsy) ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশেণ প্রদাে; এিাং 

ি) কান্ত্রিি ফলাফল প্রান্ত্রতি জন্য  সাংন্ত্রিষ্ট কম ণকিণা ও কম ণিািীগদি ত্ণেি এিাং রপশােি দেিা উন্নয়ে কিা। 

৩.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রময়াদ  এন্ত্রপ্রল ২০১৬ হগি জুে  ২০১৭ (১৫ মাস) 

৪.০. কগম্পাগেন্টসমূহ  

িাজস্ব  

৪.১ রিিে ও ভািা 

৪.২ সিিিাহ ও রসিা 

৪.৩ প্রন্ত্রশেণ 

৪.৪ ওয়াকণশপ, রসন্ত্রমোি, সগম্মলে 

৪.৫ পিামশ ণক (গদন্ত্রশ-ন্ত্রিগদন্ত্রশ) 
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৫.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি রমা  িিাে  প্রকগেি রমা  িিাে ৩৯১.০০ লে  াকা। িন্মগধ্য ন্ত্রজওন্ত্রি ১.০০ লে  াকা 

এিাং প্রকে সাহায্য ৩৯০.০০ লে  াকা। 

৫.১. ২০১৬-১৭ অথ ণিছগি িিাে ন্ত্রছল ৩৯১.০০ লে  াকা। 

৫.২. ২০১৫-১৬ অথ ণিছগিি িিাে ও ব্যয়  

(লে  াকায়) 

িিাে ব্যয় 

রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য রমা  ন্ত্রজওন্ত্রি প্রকে সাহায্য 

৩৯১.০০ ১.০০ ৩৯০.০০ ২৬৯.৮৩ - ২৬৯.৮৩ 

 

৬.০. উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহ  

       মূলধে  রেই। 

 

৭.০. অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্ট/উৎস   প্রকেটি ন্ত্রে উইয়কণ ন্ত্রভন্ত্রিক প্রন্ত্রিষ্ঠাে Vital Strategies-এি অথ ণায়গে পন্ত্রিিান্ত্রলি। 

 

৮.০. প্রকে/কম ণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থা  িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি শিকিা ৬৯ ভাে এিাং 

প্রকগেি রভৌি কার্ ণক্রম রেই। 

 


