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ন্ত্রবভাদগর সামন্ত্রিক কার্ ৃাবন্ত্রল Rules of Business 1996 (Revised up to December 2014)-এর Schedule
I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-এ বন্ত্রণ ৃত আদে।
০২। রােীয় োন্ত্রয়ত্ব ষ্ষ্ঠও স ষ্রারুপেদপ পালদির ন্ত্রিন্ত্রমত এ এ ন্ত্রবভাগ কর্তক
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ন্ত্রবন্ত্রধ, পন্ত্ররপত্র, অন্ত্রিস আদেশ, অনুশাসি স সরকান্ত্রর আদেশ ন্ত্রিদে ৃশসমূহ এ ন্ত্রবভাগ এবাং অন্যান্য
মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর জন্য অনুসরণীয়। এ ন্ত্রবভাগ এবাং অন্যান্য সরকান্ত্রর অন্ত্রিসগুদলাদত প্রদয়াজদির সময় র্াদত
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সমদয় এ ন্ত্রবভাগ হদত জান্ত্ররকৃত সকল সরকান্ত্রর ন্ত্রিদে ৃশাবন্ত্রল সমন্ত্রন্বত কদর এ সাংকলিটি প্রকাদশর উদযাগ িহণ
করা হদয়দে। ইদতাপূদব ৃ অদটাবর ২০০৫ স ন্ত্রিদসম্বর ২০১০ সমদয়স অনুপেপ ন্ত্রিদে ৃশাবন্ত্রলর সাংকলি প্রকান্ত্রশত
হদয়ন্ত্রেল।
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ব্যবস্থাপিা, অন্ত্রভদর্াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থাপিা, সসবা প্রোি প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রসটিদজি রার্ ৃার)-উদ্ভাবিী ব্যবস্থার প্রদয়াগ
প্রভৃন্ত্রত কার্ ৃক্রদমর মােদম জিমুন্ত্রখ প্রশাসদির ভূন্ত্রমকা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হদে। তাই সকল কার্ ৃক্রদমর
সকন্দ্রন্ত্রবন্দুদত এখি জিগণ। সরকান্ত্রর অন্ত্রিদসর পাশাপান্ত্রশ তথ্য অন্ত্রধকার আইি, ২০০৯ এর মমৃ অনুসাদর সসবা
প্রতোশীরাস এ সাংকলি হদত প্রদয়াজিীয় তথ্য সপদত পাদরি। প্রশাসন্ত্রিক কার্ ৃব্যবস্থার বচ্েতা স জবাবন্ত্রেন্ত্রহতা
ন্ত্রিন্ত্রিতকদে এ সাংকলিটি অবোি রাখদব। সদব ৃাপন্ত্রর সরকাদরর র্াবতীয় িীন্ত্রতর আদলাদক ষ্ষ্ঠও স গন্ত্রতশীল
প্রশাসন্ত্রিক ন্ত্রসদ্ধান্ত িহণ স বাস্তবায়দি এ সাংকলিটি কার্ ৃকর ভূন্ত্রমকা পালি করদব বদল আশা করন্ত্রে।
০৪। এ সাংকলদির সকাি ত্রুটি-ন্ত্রবচ্যেন্ত্রত, মুদ্রণপ্রমাে পন্ত্ররলন্ত্রক্ষত হদল এবাং তা এ ন্ত্রবভাগদক অবন্ত্রহত করদল
পরবতী সাংস্করদণ তা ন্ত্রিরসদির ব্যবস্থা সিসয়া হদব। সাংকলিটি প্রকাদশ এ ন্ত্রবভাদগর কমৃকতৃাগণ অক্লান্ত
পন্ত্ররশ্রম কদরদেি। ন্ত্রবন্ত্রজ সপ্রস সাংকলিটি প্রকাদশর ব্যবস্থা কদরদে। এ ন্ত্রবভাদগর সাংন্ত্রিষ্ট সকল কমৃরারী এবাং
ন্ত্রবন্ত্রজ সপ্রদসর সাংন্ত্রিষ্ট সকলদক জািাই আন্তন্ত্ররক ধন্যবাে। িতুি এ সাংকলিটি সকদলর জন্য কার্ ৃসহায়ক হদবএর্াই প্রতোশা।
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প্রশাসন ও বিবি অনুবিভাগ
সািারণ শাখা সম্পবকিত

1

2

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
www.cabinet.gov.bd
2৯ কার্তিক ১৪১৮
তাবরখ ১৩ নভেম্বর ২০১১

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-৩৬০
পবরপত্র

বিষয়ঃ জাতীয় পর্ িাদয়র উৎসি/এতেসাংক্রান্ত বিবভন্ন বেিস উের্াপন/পালন উপলদে সরকার কর্তক
ি আদয়াবজত
অনুষ্ঠাদন আমবন্ত্রত সরকাবর কমিকতিাদের উপবথিতবত বনবচিততকরণ সাংক্রান্তত।
জাতীয় পর্ িাদয়র উৎসি এিাং এতেসাংক্রান্ত বিবভন্ন বেিস উের্াপন উপলদে সরকার কর্তক
ি আদয়াবজত যর্ সকল
অনুষ্ঠাদন মহামান্য রাষ্ট্রপবত/মাননীয় প্রিানমন্ত্রী উপবথিতত থাকদিন যস সকল অনুষ্ঠাদন ঢাকায় অিথিতানরত আমবন্ত্রত সকল
সরকাবর কমিকতিাদক উপবথিতত থাকদত হদিত। অথ িাৎ এ িরদনর অনুষ্ঠাদন আমবন্ত্রত সকল সরকাবর কমিকতিার উপবথিতবত
আিশ্যকীয়ত।
২ত। জাতীয় পর্ িাদয়র উৎসি বহসাদি আদয়াবজত বিবভন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান/বেিদসর তাবলকা বনম্নরূপঃ
একুদশ পেক বিতরণ অনুষ্ঠান, শহীে বেিস/আন্তজিাবতক মার্তভাষা বেিস (২১ যেব্রুয়াবর), স্বািীনতা পুরষ্কার
বিতরণ অনুষ্ঠান, জাবতর বপতার জন্ম বেিস ও জাতীয় বশশু বেিস (১৭ মার্ ি), স্বািীনতা ও জাতীয় বেিস (২৬
মার্ ি), জাতীয় যশাক বেিস (১৫ আগস্ট), বিজয় বেিস (১৬ বিদসম্বর), ঈে-উল-বেতর (১ শাওয়াল), ঈে-উলি
আর্হা (১০ বিলহজ্জ), ঈে-ই-বমলাদুন্নিী (১২ রবিউল আওয়াল), িাাংলা নিিষ ি (১ বিশাখ), দুগাপূজা,
িড়বেন
(২৫ বিদসম্বর), যিৌদ্ধ পূবণ িমা (যম মাদস), যম বেিস (১ যম), রিীন্দ্র জয়ন্তী (২৫ বিশাখ) এিাং নজরুল জয়ন্তী (১১
বজৈষ্ঠ)ত।
৩ত। এছাড়া মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি আদয়াবজত যকান অনুষ্ঠাদন মহামান্য রাষ্ট্রপবত/মাননীয় প্রিানমন্ত্রী উপবথিতত
থাকদল তাদত ঢাকায় অিথিতানরত আমবন্ত্রত সরকাবর কমিকতিাগদণর উপবথিতবত আিশ্যকীয় হদিত।
৪ত। ঢাকায় অিথিতানরত যকান আমবন্ত্রত কমিকতিা অসুথিততা িা অন্য যকান জরুবর কাদজ ব্যস্ত থাকার কারদণ উপর্য িক্ত
অনুষ্ঠানসমূদহ যর্াগোন করদত অপারগ হদল অনুষ্ঠাদনর পূদি িই মবন্ত্রপবরষে বিভাগ হদত অনুপবথিতবতর জন্য অনুমবত গ্রহণ
করদত হদিত।
৫ত। উপর্য িক্ত অনুষ্ঠানসমূদহ আমবন্ত্রত সরকাবর কমিকতিাগদণর উপবথিতবত বনবচিতত করার জন্য সাংবিষ্ট সকলদক
অনুদরাি করা হলত।

3

৬ত। জাতীয় পর্ িাদয়র উৎসি/এতেসাংক্রান্ত বিবভন্ন বেিস উের্াপন উপলদে সরকার কর্তক
ি আদয়াবজত অনুষ্ঠাদন
আমবন্ত্রত সরকাবর কমিকতিাদের উপবথিতবত বনবচিততকরদণর বিষদয় মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি জাবরকৃত ২ এবপ্রল ২০০৩
তাবরদখর ১(২৩)/২০০২-মপবি(সািারণ)/৮৬ সাংখ্যক পবরপত্র সাংদশািনক্রদম এটি জাবর করা হলত।
৭ত। জনস্বাদথ ি এ পবরপত্র জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ মঈন উবিন)
র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন ও বিবি)
বিতরণঃ
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
২ত। সবর্ি (সকল).........................................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
৩ত। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি - ১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
৪ত। প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকাত।
৫ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল) ..........................................বিভাগত।
৬ত। যজলা প্রশাসক (সকল)......................................যজলাত।
৭ত। মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল).........................................................মন্ত্রণালয়ত।
৮ত। সকল কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।

4
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

১৫ চৈত্র ১৪১৮
তাবরখ ২৯ মাৈ ি ২০১২

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-১১৫
পবরপত্র
বিষয়ঃ জাতীয় অনুষ্ঠাদন আমবন্ত্রত অবতবথদের উপবথিতবত বনবচিততকরণ সাংক্রান্তত।

জাতীয় পর্ িাদয় আদয়াবজত বিবভন্ন অনুষ্ঠাদন আমবন্ত্রত অবতবথবৃদের উপবথিতবত সম্পদকি র্থাসমদয় বনবচিতত না
হওয়ার কারদণ অদনক সময় আসন বিন্যাদস অসুবিিার সৃবষ্ট হয়ত। যকান যকান যেদত্র সামদনর বেদকর একাবিক সাবরদত
আসন শূন্য থাদক, র্া দৃবষ্টকটূত। আিার কখনও কখনও বিলদম্ব আগত অবতবথবৃদের র্দথাপর্যক্ত আসন যপদত অসুবিিা
হয়ত।
০২ত। উবলবখত অিথিতার পবরদপ্রবেদত, জাতীয় পর্ িাদয় আদয়াবজত অনুষ্ঠানসমূদহ, বিদশষত যর্ সকল অনুষ্ঠাদন
মহামান্য রাষ্ট্রপবত বকাংিা মাননীয় প্রিানমন্ত্রী উপবথিতত থাদকন যসগুবলর যেদত্র, আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর সাংবশষ্ট
অনুষ্ঠাদন আমবন্ত্রত অবতবথর উপবথিতবতর বিষয় আমন্ত্রণপদত্র উবলবখত যেবলদোন নম্বদর বনবচিতত করদত হদিত। আমবন্ত্রত
অবতবথ যকান কারদণ সাংবশষ্ট অনুষ্ঠাদন যর্াগোদন অপারগ হদল তাও আদয়াজকদেরদক জানাদত হদিত।
০৩ত। যর্ সকল আমবন্ত্রত ব্যবক্তর একান্ত সবর্ি রদয়দছন, সাংবশষ্ট অনুষ্ঠাদন তাঁদের উপবথিতবত/অনুপবথিতবতর বিষয়টি
বনবচিতত করা সাংবিষ্ট একান্ত সবর্দির কতিব্য বহসাদি বিদিবর্ত হদিত। অন্যান্য যেদত্র আমবন্ত্রত ব্যবক্ত অনুগ্রহপূি িক স্বয়াং
বকাংিা তাঁর যকান উপর্যক্ত প্রবতবনবি বিষয়টি বনবচিতত করদিনত। সশস্ত্র িাবহনীর যেদত্রও অনুরূপ ব্যিথিতা প্রদর্াজৈ হদিত।
০৪ত। জাতীয় অনুষ্ঠাদনর সুষ্ঠু ব্যিথিতাপনা ও র্থার্থ আসন বিন্যাদসর সুবিিাদথ ি অনুষ্ঠাদনর অন্তত একবেন পূদি ি
আমবন্ত্রত অবতবথর উপবথিতবত/অনুপবথিতবতর বিষয়টি বনবচিতত করার জন্য সাংবশষ্ট সকলদক অনুদরাি করা র্াদেত।
০৫ত। উপর্য িক্ত বসদ্ধান্ত তাঁর আওতািীন সকল প্রবতষ্ঠানদক অিবহতকরণ এিাং এর র্থার্থ িাস্তিায়দন সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি এিাং সাংবশষ্ট অন্য সকদলর সবক্রয় সহদর্াবগতা কামনা করা র্াদেত।
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণ (যজষ্ঠৈতার ক্রমানুসাদর নয়):
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
২ত। বিজ্ঞ এেবন ি যজনাদরল, এেবন ি যজনাদরদলর কার্ িালয়, ঢাকাত।
৩ত। গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংকত।
৪ত। কম্পদরালার এন্ড অবিের যজনাদরল, অবিে ভিন, ঢাকাত।
৫ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি,..............................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
৬ত। বপ্রবিপাল স্টাে অবেসার, সশস্ত্র িাবহনী বিভাগত।
৭ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, জাতীয় সাংসে সবর্িালয়, সাংসে ভিন, ঢাকাত।
৮ত। যরবজস্ট্রার, সুবপ্রম যকাে ি, ঢাকাত।
৯ত। সবর্ি,............................................................................কবমশনত।
১০ত। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি, .....................................................................ত।
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নম্বর-০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৩৮১
পবরপত্র
বিষয়ঃ জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপন/পালনত।

বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপন/পালদনর বিষদয় সরকার বনম্নিবণ িত বসদ্ধান্ত গ্রহণ করদছঃ
(ক) জাতীয় পর্ িাদয়র বনম্নবলবখত বেিস/উৎসিসমূহ র্থাদর্াগ্য মর্ িাোয় উদর্াপন/পালন করা হদিঃ
শহীে বেিস/আন্তজিাবতক মার্তভাষা বেিস (২১ যেব্রুয়াবর), জাবতর বপতার জন্ম বেিস ও জাতীয় বশশু
বেিস (১৭ মার্ ি), স্বািীনতা ও জাতীয় বেিস (২৬ মার্ ি), জাতীয় যশাক বেিস (১৫ আগস্ট), বিজয় বেিস
(১৬ বিদসম্বর), ঈে-উল-বেতর (১ শাওয়াল), ঈে-উল-আর্হা (১০ বজলহি), ঈে-ই-বমলাদুন্নিী (সাঃ)
ি
(১২ রবিউল আওয়াল), িাাংলা নিিষ ি (১ বিশাখ), দুগাপূজা,
িড়বেন (২৫ বিদসম্বর), যিৌদ্ধ পূবণ িমা (যম
মাদস), যম বেিস (১ যম), রিীন্দ্র জয়ন্তী (২৫ বিশাখ) এিাং নজরুল জয়ন্তী (১১ বজৈষ্ঠ)ত।
(খ)

যর্ সকল বেিস ঐবতহৈগতভাদি পালন করা হদয় থাদক অথিা িতিমান সমদয় যেদশর পবরদিশ সাংরেণ,
উন্নয়ন ও সামাবজক উদ্ধুদ্ধকরদণর জন্য বিদশষ সহায়ক, যস সকল বেিস উদেখদর্াগ্য কদলিদর পালন করা
যর্দত পাদরত। মাননীয় মবন্ত্রবৃে এ সকল অনুষ্ঠাদন সম্পৃক্ত থাকদিন এিাং এ িরদনর অনুষ্ঠাদনর গুরুব
বিদির্নায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রীদক আমন্ত্রণ জানাদনা হদিত। এ িরদনর অনুষ্ঠান আদয়াজদনর জন্য সরকাবর
উৎস হদত সদি িাচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) োকা িরাি করা যর্দত পাদরত। এ িরদনর বেিস হদেঃ
জাতীয় সমাজদসিা বেিস (২ জানুয়াবর), জাতীয় টিকা বেিস (িৎসদরর শুরুদত বনি িারণদর্াগ্য), বিশ্ব
প্রবতিন্ধী বেিস (১৫ মার্ ি), বিশ্ব আিহাওয়া বেিস (২৩ মার্ ি), জাতীয় র্লবচ্চত্র বেিস (৩ এবপ্রল), বিশ্ব
স্বাথিতৈ বেিস (৭ এবপ্রল), মুবজিনগর বেিস (১৭ এবপ্রল), বনরাপে মার্তব বেিস (২৮ যম), বিশ্ব পবরদিশ
বেিস (৫ জুন), বিশ্ব জনসাংখ্যা বেিস (১১ জুলাই), জাতীয় িালাবন বনরাপত্তা বেিস (৯ আগস্ট),
আন্তজিাবতক সােরতা বেিস (৮ যসদেম্বর), জাতীয় উৎপােনশীলতা বেিস (২ অদটাির), বশশু অবিকার
বেিস (অদটাির মাদসর প্রথম যসামিার), আন্তজিাবতক দুদর্ িাগ প্রশমন বেিস (১৩ অদটাির), বিশ্ব খাদ্য
বেিস (১৬ অদটাির), জাতীয় র্যি বেিস (১ নদভম্বর), জাতীয় সমিায় বেিস (নদভম্বর মাদসর প্রথম
শবনিার), বিশ্ব এইিস বেিস (১ বিদসম্বর) এিাং যিগম যরাদকয়া বেিস (৯ বিদসম্বর)ত।

(গ)

বিদশষ বিদশষ খাদতর প্রতীকী বেিসসমূহ সীবমত কদলিদর পালন করা হদিত। মাননীয় মবন্ত্রবৃে এ সকল
বেিদসর অনুষ্ঠাদন উপবথিতবতর বিষয় বিদির্না করদিনত। উন্নয়ন খাত হদত এ সকল বেিস পালদনর জন্য
যকান বিদশষ িরাি যেওয়া হদি নাত। এ পর্ িাদয়র বেিসগুবল হদেঃ
িাবষ িক প্রবশেণ বেিস (২৩ জানুয়াবর), জাতীয় কৈািার বেিস (৪ যেব্রুয়াবর), আন্তজিাবতক নারী অবিকার
ও আন্তজিাবতক শাবন্ত বেিস (৮ মার্ ি), বিশ্ব পাবন বেিস (২২ মার্ ি), বিশ্ব র্ক্ষ্মা বেিস (২৪ মার্ ি), জাতীয়
দুদর্ িাগ প্রস্তুবত বেিস (মার্ ি মাদসর যশষ বৃহস্পবতিার), বিশ্ব যমিা সম্পে বেিস (২৬ এবপ্রল), বিশ্ব যপ্রস
বিিম বেিস (৩ যম), আন্তজিাবতক যরি ক্রস ও যরি বক্রদসন্ট বেিস (৮ যম), বিশ্ব যেবলদর্াগাদর্াগ বেিস
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(১৫ যম), বিশ্ব তামাকমুক্ত বেিস (৩১ যম), বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রবতদরাি বেিস (১৭ জুন), আন্তজিাবতক
মােকাশবক্ত ও অবিি পার্ার প্রবতদরাি বেিস (২৬ জুন), আন্তজিাবতক সমিায় বেিস (জুলাই মাদসর প্রথম
শবনিার), আন্তজিাবতক ওদজান সাংরেণ বেিস (১৬ যসদেম্বর), বিশ্ব পর্ িেন বেিস (২৭ যসদেম্বর),
আন্তজিাবতক যনৌ বেিস (যসদেম্বদরর যশষ সপ্তাহ), বিশ্ব হাে ি বেিস (যসদেম্বর মাদসর ৪থ ি িার),
আন্তজিাবতক প্রিীণ বেিস (১ অদটাির), বিশ্ব িসবত বেিস (অদটাির মাদসর প্রথম যসামিার), বিশ্ব িাক
বেিস (৯ অদটাির), বিশ্ব মানবসক স্বাথিতৈ বেিস (১০ অদটাির), বিশ্ব সাো ছবড় বেিস (অদটাির),
জাবতসাংঘ বেিস (২০ অদটাির), জাতীয় যস্বোয় রক্তোন ও মরদণাত্তর র্ক্ষুোন বেিস (২ নদভম্বর), বিশ্ব
িাদয়দিটিক বেিস (১৪ নদভম্বর), প্যাদলস্টাইবন জনগদণর প্রবত আন্তজিাবতক সহমবমিতা বেিস (২৯
নদভম্বর), বিশ্ব মানিাবিকার বেিস (১০ বিদসম্বর), আন্তজিাবতক জীিবিবর্ত্রৈ বেিস (২৯ বিদসম্বর) এিাং
জাতীয় বশেক বেিসত।
(ঘ)

উপদর উবেবখত বতন িরদনর বেিস ছাড়াও বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সাংবিষ্ট েপ্তরসমূহ আরও বকছু
বেিস পালন কদর থাদক, যর্গুবল গতানুগবতক িরদনরত। যকান যকান যেদত্র এগুবল পুনরাবৃবত্তমূলক এিাং
িতিমান সমদয় যতমন যকান গুরুব িহন কদর নাত। সরকাদরর সময় এিাং সম্পে সাশ্রদয়র লদেৈ সরকাবর
সাংথিতাসমূহ এ িরদনর বেিস পালদনর সদে সম্পৃবক্ত পবরহার করদত পাদরত।

২ত। বশো সপ্তাহ, প্রাথবমক বশো সপ্তাহ, বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিশ্ব মার্তদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগস্ট), বিশ্ব বশশু সপ্তাহ (২৯
যসদেম্বর-৫ অদটাির), সশস্ত্র িাবহনী বেিস (২১ নদভম্বর), পুবলশ সপ্তাহ, বিবজবি সপ্তাহ, আনসার সপ্তাহ, মৎস্য পে,
বৃেদরাপণ অবভর্ান এিাং জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ পালদনর যেদত্র সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর বনদে িশনা বনদয়
কমিসূবর্ গ্রহণ করদিত। অনুদমাবেত কমিসূবর্ অনুর্ায়ী অনুষ্ঠানাবের আদয়াজন করা হদিত।
৩ত। জাতীয় পর্ িাদয়র উৎসিসমূহ ব্যতীত সািারণভাদি বেিস পালদনর যেদত্র আরও বসদ্ধান্ত হীহীত হদয়দছ যর্,
(ক) সাজসজ্জা ও িড় িরদনর বিবর্ত্রানুষ্ঠান র্থাসম্ভি পবরহার করদত হদিত। তদি, যরবিও ও যেবলবভশদন
আদলার্না এিাং সীবমত আকাদর যসবমনার/বসদম্পাবজয়াম আদয়াজন করা র্াদিত। কমিবেিদস
র¨vলী/যশাভার্াত্রা পবরহার করা হদিত।
(খ) যকান সপ্তাহ পালদনর যেদত্র অনুষ্ঠানসূবর্ সািারণভাদি বতন বেদনর মদে সীবমত থাকদিত।
(গ) সরকাবরভাদি হীহীত যকান কমিসূবর্ র্াদত অবেদসর কমিকাদন্ড ব্যাঘাত না ঘোয়, তা বনবচিতত করদত
হদি এিাং আদলার্না িা সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠানাবে ছুটির বেদন অথিা অবেস সমদয়র পদর আদয়াজদনর
যর্ষ্টা করদত হদিত।
(ঘ) নগে বকাংিা উপকরণ আকাদর অথ ি/সম্পে ব্যদয়র প্রদয়াজন হদি না এরূপ সািারণ ইদভন্টসমূহ ছুটির
বেদন বকাংিা কার্ িবেিদস আদয়াজন করা র্াদিত। যর্মন, মহামান্য রাষ্ট্রপবত ও মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর িাণী
প্রর্ার, পতাকা উদত্তালন (প্রদর্াজৈ যেদত্র), ঘদরায়া আদলার্না সভা, যরবিও ও যেবলবভশদন আদলার্না,
পবত্রকায় যপ্রস বিজ্ঞবপ্ত প্রোন ইতৈাবেত।
(ঙ) যকান বেিস িা সপ্তাহ পালন উপলদে রাজিানীর িাইদর যথদক/যজলা পর্ িায় হদত
কমিকতিা/কমির্ারীদেরদক ঢাকায় আনা র্থাসম্ভি পবরহার করা হদিত।
৪ত। উপর্য িক্ত বসদ্ধান্তসমূহ র্থার্থভাদি প্রবতপালদনর জন্য সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংথিতাদক অনুদরাি করা
হলত।
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৫ত। জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপন/পালন সম্পদকি মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি জাবরকৃত ১০ অদটাির ২০১১
তাবরদখর ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-৩৩১ সাংখ্যক পবরপত্র, ২ এবপ্রল ২০১২ তাবরদখর ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.
০১২.২০১০-১২০ সাংখ্যক পবরপত্র, ২ জুলাই ২০১২ তাবরদখর ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-২৩০ সাংখ্যক পবরপত্র
এিাং ২১ অদটাির ২০১২ তাবরদখর ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২-৩৬৭ সাংখ্যক পবরপদত্রর আাংবশক
সাংদশািনক্রদম এই পবরপত্র জাবর করা হলত।
৬ত। জনস্বাদথ ি এ আদেশ জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাঃ মঈন উবিন)
র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন ও বিবি)
বিতরণঃ
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকা

২ত।

বসবনয়র সবর্ি..................................................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩ত।

সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি..........................................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৪ত।

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

৫ত।

প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা

৬ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)............................................বিভাগ

৭ত।

যজলা প্রশাসক (সকল)....................................................যজলা

৮ত।

মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল)..........................................................

৯ত।

সকল কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

১০ত। অবেস কবপ/ মাস্টার কবপ
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সািারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

23 মাঘ ১৪১৯
তাবরখ ০৫ ফেব্রুয়ার্র ২০১৩

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৭৬
পবরপত্র

বিষয়ঃ এবপ্রল মাদসর ২৮ তাবরদখ ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা বেিস’ পালন এিাং বেিসটিদক ‘গ’ যশ্রবণভুক্ত বহসাদি
যঘাষণাত।
সরকার বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপদনর যেদত্র ‘গ’ যশ্রবণভুক্ত বেিস বহসাদি প্রবত িৎসর এবপ্রল
মাদসর ২৮ তাবরদখ ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা বেিস’ পালদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত।
২ত। উক্ত বসদ্ধান্ত র্থার্থভাদি প্রবতপালদনর জন্য সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংথিতাদক বনদে িশক্রদম অনুদরাি
করা হলত।

(যমাহাম্মে খাদলে-উর-রহমান)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬১৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণঃ
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকা
২ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি.................................................... মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩ত। প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা
৪ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)............................................বিভাগ
৫ত। যজলা প্রশাসক (সকল)....................................................যজলা
৬ত। মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল)................................................
৭ত। অবেস কবপ/ মাস্টার কবপ
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সািারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd
24 োদ্র ১৪২০
তাবরখ ০৮ ফেভেম্বর ২০১৩

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৩৫৯
পবরপত্র

বিষয়ঃ জুন মাদসর ০৯ তাবরদখ ‘বিশ্ব এৈাদক্রবিদেশন বেিস’ পালন এিাং বেিসটিদক ‘গ’ যশ্রবণভুক্ত বহসাদি যঘাষণাত।
সরকার বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপদনর যেদত্র ‘গ’ যশ্রবণভুক্ত বেিস বহসাদি প্রবত িৎসর জুন
মাদসর ০৯ তাবরদখ ‘বিশ্ব এ¨vযক্রবিদেশন বেিস’ পালদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত।
২ত। উক্ত বসদ্ধান্ত র্থার্থভাদি প্রবতপালদনর জন্য সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংথিতাদক বনদে িশক্রদম অনুদরাি
করা হলত।

(লুিনা বসবিকী)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণঃ
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকা
২ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি.................................................... মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩ত। প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা
৪ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)............................................বিভাগ
৫ত। যজলা প্রশাসক (সকল)....................................................যজলা
৬ত। মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল)................................................

10

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সািারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd
১৯ ফ ৌষ ১৪২০
তাবরখ ০২ জানুয়ার্র ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪১৬.৩৫.০০১১৩.০৪
বিষয়: ‘মবন্ত্রপবরষে সবর্ি’ পদের নাম র্থার্থভাদি বলখনত।

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সদে পত্রদর্াগাদর্াগ এিাং অন্যান্য সরকাবর কাদজ ‘মবন্ত্রপবরষে সবর্ি’ পদের নাম
র্থার্থভাদি যলখার বিষদয় এ বিভাদগর ০৮ এবপ্রল ২০১০ তাবরদখর ৯৫ সাংখ্যক স্মারদক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগদক
অনুদরাি করা হদয়বছলত। তা সদেও বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হদত প্রাপ্ত পদত্র এ সাংক্রান্ত ভুদলর পুনরাবৃবত্ত লেৈ করা
র্াদেত।
২ত। উদেখ্য, Rules of Business, 1996 (Revised up to July 2012)-এর Rule 17 ও তৎপরিতী
বিবভন্ন Rule-এ এিাং Warrant of Precedence, 1986 (Revised up to December, 2003)-এর ১২
নম্বর ক্রবমদক মবন্ত্রপবরষে সবর্দির পেটিদক ‘Cabinet Secretary’ বহসাদি আখ্যাবয়ত করা আদছত। িাাংলায় পেটি
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি এিাং ইাংদরবজদত Cabinet Secretary নাদম অবভবহতত। ঠিকানা যলখার যেদত্র পেনাদমর
অব্যিবহত পর প্রবতষ্ঠাদনর নাম বহসাদি িাাংলায় মবন্ত্রপবরষে বিভাগ এিাং ইাংদরবজদত Cabinet Division যলখা
সমীর্ীনত।
৩ত। রুলস অি বিজদনস এিাং সরকাদরর প্রশাসবনক কাঠাদমা সম্পদকি বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগর কমিকতিাগদণর
স্পষ্ট িারণা থাকা িাঞ্ছনীয়ত।
৪ত। এমতািথিতায়, মবন্ত্রপবরষে সবর্ি (Cabinet Secretary) পদের নাম র্থার্থভাদি যলখার বিষদয় সাংবিষ্ট
সকল কমিকতিাদক প্রদয়াজনীয় অনুশাসন প্রোদনর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।
(লুিনা বসবিকী)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৪০৯৭১
ই-যমইল: general_branch@cabinet.gov.bd
১ত।

(সকল)

............................................................................................. মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
............................................................ বিভাগ
অনুবলবপ:
১ত। অবতবরক্ত সবর্ি/ অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)/অবতবরক্ত সবর্ি (মবন্ত্রসভা ও বরদপাে ি)/অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি
ও অথ িবনবতক), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২ত। র্যগ্মসবর্ি (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
৩ত। মবন্ত্রপবরষে সবর্দির একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সািারণ অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd
১৫ আর্িন ১৪২১
তাবরখ ৩০ ফেভেম্বর ২০১৪

নম্বর: ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৩৮১
পবরপত্র

বিষয়: প্রবত িৎসর ২৬ জুন তাবরদখ উদর্াবপত মােকদ্রদব্যর অপব্যিহার ও অবিি পার্ার বিদরািী আন্তজিাবতক
বেিসটিদক ‘গ’ যশ্রবণ হদত ‘খ’ যশ্রবণদত উন্নীতকরণ সাংক্রান্তত।
জাতীয় ও আন্তজিাবতক পর্ িাদয়র বিবভন্ন বেিস র্থার্থভাদি উদর্াপদনর বিষদয় সরকার কর্তক
ি হীহীত বসদ্ধান্ত
িাস্তিায়দনর লদেৈ জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপন/পালন সম্পদকি মবন্ত্রপবরষে বিভাগ হদত
০৭ নদভম্বর ২০১২ তাবরদখ ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সাংখ্যক পবরপত্র জাবর করা হয়ত। সরকার উক্ত পবরপদত্রর
‘গ’ যশ্রবণভুক্ত ‘মােকদ্রদব্যর অপব্যিহার ও অবিি পার্ার বিদরািী আন্তজিাবতক বেিস (২৬ জুন)’-এর যশ্রবণ পবরিতিন
কদর ‘খ’ যশ্রবণদত উন্নীতকরদণর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত।
২ত। বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপন/পালন সাংক্রান্ত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ০৭ নদভম্বর ২০১২
তাবরদখর ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সাংখ্যক পবরপদত্রর অন্যান্য বনদে িশনা অপবরিবতিত থাকদিত।
(যমাঃ মাহমুদুল হাসান)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd
বিতরণ:
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকা

২ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকা

৩ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল)....................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৪ত।

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

৫ত।

প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা

৬ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল) ..........................................বিভাগ

৭ত।

যজলা প্রশাসক (সকল)...................................................যজলা

৮ত।

মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল).........................................................

৯ত।

সকল কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সািারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

২৫ োল্গুন ১৪২২
তাবরখ ০৮ মাৈ ি ২০১৬

নম্বর: ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.৮৮
পবরপত্র

বিষয়: জাতীয় দুদর্ িাগ প্রস্তুবত বেিস প্রবতিৎসর ‘মার্ ি মাদসর যশষ বৃহস্পবতিার’-এর পবরিদতি ‘১০ মার্ ি’ বনি িারণ
সাংক্রান্তত।
জাতীয় ও আন্তজিাবতক পর্ িাদয়র বিবভন্ন বেিস র্থার্থভাদি উদর্াপদনর বিষদয় সরকার কর্তক
ি হীহীত বসদ্ধান্ত
িাস্তিায়দনর লদেৈ জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপন/পালন সম্পদকি মবন্ত্রপবরষে বিভাগ হদত
০৭ নদভম্বর ২০১২ তাবরদখ ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সাংখ্যক পবরপত্র জাবর করা হয়ত। সরকার উক্ত পবরপদত্রর
‘গ’ যশ্রবণভুক্ত জাতীয় দুদর্ িাগ প্রস্তুবত বেিস প্রবতিৎসর ‘মার্ ি মাদসর যশষ বৃহস্পবতিার’-এর পবরিদতি ‘১০ মার্ ি’ বনি িারণ
কদরদছত।
২ত। বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপন/পালন সাংক্রান্ত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ০৭ নদভম্বর ২০১২
তাবরদখর ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.৩৮১ সাংখ্যক পবরপদত্রর অন্যান্য বনদে িশনা অপবরিবতিত থাকদিত।
বরয়াসাত আল ওয়াবসে
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকা
২ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল)....................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩ত। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
৪ত। প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা
৫ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল) ..........................................বিভাগ
৬ত। যজলা প্রশাসক (সকল)...................................................যজলা
৭ত। মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল).........................................................
৮ত। সকল কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সািারণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

06 চৈশাখ ১৪২৩
তাবরখ ১৯ এর্িল ২০১৬

নম্বর- ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১২.১৪৪
পবরপত্র

বিষয়: প্রবতিৎসর ২৮ এবপ্রল ‘জাতীয় যপশাগত স্বাথিতৈ ও যসইেটি বেিস’ পালন এিাং বেিসটিদক ‘গ’ যশ্রবণভুক্ত
বহসাদি যঘাষণাত।
সরকার বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উদর্াপদনর যেদত্র ‘গ’ যশ্রবণভুক্ত বেিস বহসাদি প্রবত িৎসর ২৮
এবপ্রল ‘জাতীয় যপশাগত স্বাথিতৈ ও যসইেটি বেিস’ পালদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত।
২ত। উক্ত বসদ্ধান্ত র্থার্থভাদি প্রবতপালদনর জন্য সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংথিতাদক বনদে িশক্রদম অনুদরাি
করা হলত।

বরয়াসাত আল ওয়াবসে
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৪০৯৭১
E-mail: general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকা
২ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল)....................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩ত। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
৪ত। প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা
৫ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল) ..........................................বিভাগ
৬ত। যজলা প্রশাসক (সকল)...................................................যজলা
৭ত। মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল).........................................................
৮ত। সকল কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
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সাংথিতাপন অবিশাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

৩১ চৈশাখ ১৪২২
তাবরখ ১৪ ফম ২০১৫

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.১৩.
অবেস আদেশ

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ইদনাদভশন টিম গঠন সাংক্রান্ত ১১ জুন ২০১৩ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.
ি করা হল:
১৩.৭৩২ সাংখ্যক অবেস আদেশ সাংদশািন কদর বনম্নরূপভাদি ইদনাদভশন টিম পুনগঠন
০১.
অবতবরক্ত সবর্ি (সাংস্কার)
বর্ে ইদনাদভশন অবেসার
০২.
র্যগ্মসবর্ি (পবরকল্পনা ও িাদজে)
সেস্য
০৩.
র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন)
সেস্য
০৪.
উপসবর্ি (বরদপাে ি)
সেস্য
০৫.
উপসবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার ও কমিসম্পােন সেস্য
ব্যিথিতাপনা)
০৬.
বসবনয়র সহকারী সবর্ি (মাঠ প্রশাসন সমন্বয়)
সেস্য
০৭.
উপসবর্ি (ই-গভদন িি)
সেস্য-সবর্ি
২ ত। ইদনাদভশন টিদমর কার্ িপবরবি:
(১) স্ব স্ব কার্ িালদয়র যসিাপ্রোন প্রবক্রয়া এিাং কাদজর অভৈন্তরীণ প্রবক্রয়ায় গুণগত পবরিতিন আনয়ন;
(২) এই সাংক্রান্ত কার্ িক্রদমর িাবষ িক কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন এিাং িছদরর শুরুদত মাবসক সমন্বয় সভায়
অনুদমােন গ্রহণ ও িাস্তিায়ন;
(৩) প্রবতমাদস টিদমর সভা অনুষ্ঠান, কমিপবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ িাদলার্না এিাং মাবসক সমন্বয়
সভায় উপথিতাপন;
(৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর/যজলা/উপদজলা পর্ িাদয় গঠিত সাংবিষ্ট অন্যান্য ইদনাদভশন টিদমর সদে
যর্াগাদর্াগ ও সমন্বয় সািন; এিাং
(৫) প্রবত িছর ৩১ জানুয়াবরর মদে পূি িিতী িছদরর একটি পূণ িাে িাবষ িক প্রবতদিেন প্রণয়ন, উহা
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ এিাং স্বীয় ওদয়িসাইদে প্রকাশ করাত।
৩ত। বনদে িশক্রদম এ আদেশ জাবর করা হল এিাং অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(যমাঃ সাখাওয়াত যহাদসন)
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৪৯৯৫
ই-যমইল establishment_sec@cabinet.gov.bd
৩১ চৈশাখ ১৪২২
তাবরখ ১৪ ফম ২০১৫

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৪১১.০৬.০০১.১৩.
অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হল :
১ত।

অবতবরক্ত সবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

২ত।

র্যগ্মসবর্ি (পবরকল্পনা ও িাদজে/প্রশাসন/যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
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৩ত।

উপসবর্ি (ই-গভদন িি/বরদপাে ি/প্রশাসবনক সাংস্কার ও কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৪ত।

বসবনয়র সহকারী সবর্ি (মাঠ প্রশাসন সমন্বয়), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৫ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্দির একান্ত সবর্ি (মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র সেয় অিগবতর জন্য)

৬ত।

সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার)-এর একান্ত সবর্ি (সবর্ি মদহােদয়র সেয় অিগবতর জন্য)

৭ত।

যপ্রাগ্রামার, আইবসটি শাখা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ [বিষয়টি ওদয়িসাইদে প্রকাদশর অনুদরািসহ]

৮ত।

অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ -এর ব্যবক্তগত কমিকতিা (অবতবরক্ত সবর্ি মদহােদয়র সেয় অিগবতর
জন্য)

৯ত।

অবেস কবপ/মাস্টার কবপ/গাি ি োইল
(যমাঃ সাখাওয়াত যহাদসন)
উপসবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
29 মাঘ ১৪১৯
তাবরখ ১২ ফেব্রুয়ার্র ২০১৩

নাং-০৪.০০.০০০০.৪১১.২৩.০০১.১৩.১২৫
পবরপত্র

বিষয়ঃ জাতীয় পর্ িাদয়র বিবভন্ন অনুষ্ঠাদন আমবন্ত্রত কমিকতিাবৃে কর্তক
ি তাঁদের জন্য বনি িাবরত থিতাদন আসন গ্রহণত।
জাতীয় পর্ িাদয়র বিবভন্ন গুরুবপূণ ি অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রহদণর জন্য সরকাদরর ঊর্ধ্িতন কমিকতিাগণদক আদয়াজকদের
পে যথদক আমন্ত্রণ জানাদনা হয়ত। আমবন্ত্রত কমিকতিাগদণর পেমর্ িাো অনুর্ায়ী অনুষ্ঠানথিতদল তাঁদের আসন বনি িারণ কদর
রাখা হয়ত। অনুষ্ঠাদনর মর্ িাো, ভািগাম্ভীর্ ি ও শৃঙ্খলা রোর স্বাদথ ি আদয়াজক কর্তপি ে কর্তক
ি বনি িাবরত থিতাদন আসন গ্রহণ
করা আমবন্ত্রত কমিকতিাগদণর োবয়বত।
২ত। সম্প্রবত লেৈ করা বগদয়দছ যর্, বকছু বকছু যেদত্র আমবন্ত্রত যকান যকান কমিকতিা বনি িাবরত থিতাদন আসন গ্রহণ না
কদর তাঁদের যজৈষ্ঠ কমিকতিাগদণর জন্য বনি িাবরত থিতাদন আসন গ্রহণ কদরনত। এদত অনুষ্ঠাদনর শৃঙ্খলা ব্যাহত এিাং
ব্যিথিতাপনা বিবিত হয়ত। বনি িাবরত থিতাদনর পবরিদতি অন্যত্র আসন গ্রহদণর প্রিণতা অিশ্যই পবরহার করা প্রদয়াজনত।
৩ত। জাতীয় পর্ িাদয় আদয়াবজত বিবভন্ন অনুষ্ঠাদনর ভািগাম্ভীর্ ি ও শৃঙ্খলা রো এিাং এগুবলর র্থার্থ ব্যিথিতাপনার
স্বাদথ ি বনি িাবরত থিতাদন আসন গ্রহদণর বিষদয় তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতািীন সকল প্রবতষ্ঠাদনর সাংবিষ্ট সকল
কমিকতিাদক প্রদয়াজনীয় পরামশি ও বনদে িশনা প্রোদনর জন্য সবিনয় অনুদরাি করা হলত।
(যমাঃ মঈন উবিন)
র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন ও বিবি)
যোনঃ ৯৫১৪৯৫৫
বিতরণঃ
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, পুরাতন সাংসে ভিন, যতজগাঁও, ঢাকা

২ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি,
........................................................................... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩ত।

অবেস কবপ/মাস্টার কবপ
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
১3 শ্রাৈণ ১৪২২
তাবরখ ২৮ জুলাই ২০১৫

স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৪১১.২৫.০০৪.১৩.৬৪৩
অবেস আদেশ

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর কমিকতিাগণদক জনপ্রশাসন-সাংবিষ্ট বিবভন্ন বিষদয় বিদশষাবয়ত জ্ঞানর্ ির্ায় উৎসাবহত করার
ি করা হল :
জন্য ১৬টি বিষয়বভবত্তক েল (Thematic Group) বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
ক্রম

১.

২.

৩.

৪.
৫.

Broad Thematic
Area

সুশাসন
(Governance)

োবরদ্রৈ বিদমার্ন ও
সামাবজক সুরো
(Poverty Reduction and
Social Protection)

শ্রম ও অবভিাসন
(Labour and Migration)

অিকাঠাদমা
(Infrastructure)

সরকাবর ক্রয়

Specific Areas
1. Law and Justice
2. Human Rights
3. Parliamentary Affairs
4. Security and Enforcement
5. Public Policy and Civil
Service
6. Anti-Corruption
7. Heritage and Culture
1. Social Protection
2. Micro-credit
3. NGO Affairs
4. Rural Development
5. Co-operatives
6. Social Welfare
1. Migration
2. Brain Drain
3. Skill Development
4. Overseas Employment
5. Expatriate Welfare
1. Transport
2. Communications
3. Housing
4. Energy
5. Power
1. Public Procurement

(Public Procurement)

৬.

৭.

উন্নয়ন ব্যিথিতাপনা
(Development
Management)

যজন্ডার
(Gender)

1. Development Planning
2. Project Management
3. Statistics and Informatics

1. Women Empowerment
2. Child Protection
3. Ethnic Communities
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Composition of the Thematic
Group
১ত। যমা: নজরুল ইসলাম, সবর্ি (সমন্বয় ও
সাংস্কার)
২ত। যমা: মবহউিীন খান ,অবতবরক্ত সবর্ি
৩ত। যমা: মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী, অবতবরক্ত
সবর্ি

১ত। যমা: আশরাে শামীম, র্যগ্মসবর্ি
২ত। যমা: সাইদুর রহমান, র্যগ্মসবর্ি
৩ত। মঈনউল ইসলাম, উপসবর্ি
৪ত। যমাহাম্মে আব্দুল ওয়াদুে যর্ৌধুরী, বসসস
১ত। তাহবমনা ইয়াসবমন, উপসবর্ি
২ত। যমা: রবেকুল ইসলাম, বসসস
৩ত। মনজুর আহদমেসহকারী সবর্ি ,
১ত। যমা: মঈন উবিন, অবতবরক্ত সবর্ি
২ত। যমা: আদনায়ার
,
৩ত। যমাঃ ছাইফুল ইসলাম, উপসবর্ি
১ত। যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান, অবতবরক্ত সবর্ি
২ত। যমা: সাখাওয়াত যহাদসন, উপসবর্ি
৩ত। যমা: যমদহেী হাসান, বসসস
৪ত। কাজী বনশাত রসুল, বসসস
১ত। যখােকার যমাঃ আব্দুল হাই, বপএইর্বি,
উপসবর্ি
২ত। হাবিবুন নাহার, উপসবর্ি
৩ত। যমা: আশোকুল আবমন মুকুে, বসসস
৪ত। যমাহাম্মে খাদলে-উর-রহমান, বসসস
১ত। যমাসাম্মৎ নাবসমা যিগম ,র্যগ্মসবর্ি
২ত। ি. শাবহো আকতার, র্যগ্মসবর্ি

ক্রম

Broad Thematic
Area

৮. মানি উন্নয়ন

(Human Development)

পবরদিশ
৯. (Environment)

কৃবষ ও খাদ্য বনরাপত্তা
১০. (Agriculture and Food
Security)

সরকাবর আথ ি ব্যিথিতাপনা
১১. (Public Financial
Management)

বশল্প, িাবণজৈ ও যিসরকাবর
খাদতর উন্নয়ন

১২. (Trade, Industries and
Private Sector
Development)

তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত
১৩. (Information and
Communication
Technology)

গণমােম ও তথ্য অবিকার
১৪. (Media and Right to

Specific Areas

1. Education
2. Health
3. Population
4. Nutrition
5. Human Resource Management
6. Youth & Sports
1. Environment
১ত। শাব্বীর
, উপসবর্ি
2. Climate Change
২ত। ইয়াসবমন যিগম, উপসবর্ি
3. Disaster Management
৩ত। মবনরা যিগম, উপসবর্ি
4. Land Management
1. Crops and Crop Diversity
১ত। যমাঃ আব্দুল িাবরক, র্যগ্মসবর্ি
2. Fisheries
২ত। যমাঃ আব্দুোহ হারুন, উপসবর্ি
3. Animal Husbandry
৩ত। মাহফুজা যিগম, বসসস
4. Forestry
5. Food Security
6. Water Management
1. Macro-economic
১ত। যমা: ওসমান গবন, একান্ত সবর্ি
Management
২ত। যমা: আিদুর রি বময়া, সহকারী সবর্ি
2. Budgeting and Expenditure
৩ত। যমা: মবজবুল হক, যগাপনীয় কমিকতিা
Control
৪ত। রবেকুল ইসলাম, বহসািরেণ কমিকতিা (র্ঃোঃ)
3. Banking and Insurances
4. Monetary Policy
5. Internal Resource
Mobilization
1. Trade
১ত। হাবিবুর রহমান, উপসবর্ি
2. Industries
২ত। যমাহাম্মে কামরুল হাসান, বসসস
3. Investment
৩ত। যমাহাম্মে কায়দকািাে খেকার, বসসস
4. Private Sector Development
৪ত। কাজী নূরুল ইসলাম, বসসস
5. SME
6. Corporate Social
Responsibility
1. E-Governance & Innovation ১ত। যমা: সালাহউবিন সরকার, যপ্রাগ্রামার
2. Internet and Networking
২ত। যমা: শাহীন বময়া, যমইদন্টন্যাি ইবিবনয়ার
3. District Portals
৩ত। যমা: যগালাম
, সহকারী বসদস্টম
4. UISCs

এনাবলস্ট

1. Media
2. Right to Information

Information)

আন্তজিাবতক সহদর্াবগতা

১৫. (International

1. International Affairs
2. Development Cooperation

Cooperation)

১৬. থিতানীয় সরকার

Composition of the Thematic
Group
১ত। যমা: আিদুল ওয়াদুে, অবতবরক্ত সবর্ি
২ত। যমা: সাইদুর রহমান, উপসবর্ি
৩ত। যমাহাম্মে জাদহদুর রহমান, বসসস

1. Local Government
2. Decentralization

(Local Government)

১ত। যমাঃ মাহমুদুল হাসান, উপসবর্ি
২ত। ি.আবু শাহীন যমাঃ আসাদুজ্জামান, উপসবর্ি
৩ত। আদয়শা আক্তার, উপসবর্ি
১ত। যমা: নাজমুল হুো বসবিকী, উপসবর্ি
২ত। মু. ইকরামুল ইসলাম, একান্ত সবর্ি
৩ত। মুন্না রাণী বিশ্বাস, সহকারী প্রিান
১ত। োরুক আহদমে, র্যগ্মসবর্ি
২ত। যমা: শাোয়াত মাহবুি যর্ৌধুরী, উপসবর্ি
৩ত। বরয়াসাত আল ওয়াবসে, বসসস

০২ত। বিদশষাবয়ত জ্ঞানর্র্ িার যেদত্র উপর্য িক্ত বিষয়বভবত্তক েলসমূহ বনম্নবলবখত কমিদকৌশল অনুসরণ করদি:
ক. ওদয়িসাইে, লাইদেবর ও অন্যান্য উৎস যথদক তথ্য সাংগ্রহ;
খ.
ও
দ
দ
;
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গ.

বনবে িষ্ট বিষয় বনদয় সময় সময় েলীয় আদলার্না;

ঘ. মাবসক সমন্বয় সভায় বিবভন্ন েল কর্তক
ি গুরুবপূণ ি ও বনবে িষ্ট বিষয় উপথিতাপন;
ঙ. বনি িাবর্ত বিষদয় একক/েলীয় প্রবতদিেন/বনিন্ধ প্রণয়ন ও প্রকাশত।
০৩ত। উপর্য িক্ত বিষয়ািবলর সদে সাংবিষ্ট যকান আইন/নীবতমালা/যকৌশলপত্র/প্রকল্প-েবলদলর খসড়া সম্পদকি বিবভন্ন
মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথদক মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর মতামত র্াওয়া হদল এ বিভাদগর সাংবিষ্ট শাখা/অবিশাখা যস সম্পদকি
প্রথদম সাংবিষ্ট বিষয়বভবত্তক েদলর মতামত গ্রহণ করদিত।
০৪ত। যেদশ ও বিদেদশ অনুদষ্ঠয় বিবভন্ন সভা/কমিশালা/যসবমনার/প্রবশেণ কমিসূবর্দত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
কমিকতিা যপ্ররদণর যেদত্র সাংবিষ্ট বিষয়বভবত্তক েলসমূদহর সেস্যগণদক মদনানয়ন প্রোদনর বিষয় অগ্রাবিকার বভবত্তদত
বিদির্না করদত হদিত।
০৫ত। বনদে িশক্রদম এ আদেশ জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(যমাঃ সাখাওয়াত যহাদসন)
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৪৯৯৫

১3 শ্রাৈণ ১৪২২
তাবরখ ২৮ জুলাই ২০১৫

স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৪১১.২৫.০০৪.১৩.
জ্ঞাতাদথ ি/কার্ িাদথ ি অনুবলবপ যপ্ররণ করা হল :
(সাংবিষ্ট কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ)

(যমাঃ সাখাওয়াত যহাদসন)
উপসবর্ি
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প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

পবরপত্র
২৮ চজৈষ্ঠ ১৪২০
তাবরখ ১১ জুন ২০১৩

নাং-০৪.৪১১.০০৯.০০.০০.০১০.২০১২.২৪৪

বিষয়: জাতীয় সাংসে সাংক্রান্ত কার্ িক্রদম মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সাংবিষ্ট কমিকতিা-কমির্ারীগদণর র্থার্থভাদি োবয়ব
পালন সাংক্রান্তত।
সাংসেীয় ব্যিথিতায় জাতীয় সাংসে হদে রাদষ্ট্রর সকল কমিকাদন্ডর যকন্দ্রবিন্দুত। জাতীয় সাংসে যকিল আইন প্রণয়ন
কদর না; মাননীয় মবন্ত্রগণ স্ব স্ব মন্ত্রণালদয়র কার্ িক্রম সম্পদকি সাংসদের কাদছ জিািবেবহ কদরনত। সাংসেীয় কার্ িক্রদম
সি িদতাভাদি সহায়তা প্রোন সকল কমিকতিা-কমির্ারীর কতিব্যত।
২ত। সবর্িালয় বনদে িশমালা ২০০৮-এর ২১১ যথদক ২২৪ সাংখ্যক বনদে িদশ জাতীয় সাংসদের প্রশ্ন, বসদ্ধান্ত-প্রস্তাি ও
প্রস্তাি সম্পদকি ব্যিথিতা গ্রহদণর পদ্ধবত বিস্তাবরতভাদি উদেখ করা হদয়দছত। এ সকল বনদে িশ র্থার্থভাদি প্রবতপালন করা
আিশ্যকত।
৩ত। জাতীয় সাংসদের অবিদিশন র্লাকাদল বেদনর কার্ িসূবর্দত অন্তভুিক্ত বিষদয়র সদে সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর
সবর্িগদণর সাংসদের সাংবিষ্ট গ্যালাবরদত উপবথিতত থাকা িাঞ্ছনীয়ত। যকান কারদণ সবর্দির পদে ঐ বেন সাংসদে উপবথিতত
থাকা সম্ভি না হদল একজন র্দথাপর্যক্ত কমিকতিা প্রদয়াজনীয় তথ্যাবেসহ গ্যালাবরদত উপবথিতত থাকদিনত।
৪ত। সবর্িালয় বনদে িশমালা ২০০৮-এর ২১৫ সাংখ্যক বনদে িদশ প্রদতৈক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তক
ি কাউবিল অবেসার
ও কাউবিল সহকারী বনদয়াদগর বিিান সবন্নদিশ এিাং তাদের োবয়ব ও কতিব্য বিশেভাদি উদেখ করা হদয়দছত। কাউবিল
অবেসার ও কাউবিল সহকারীগণ র্থার্থভাদি োবয়ব পালন করদছন বকনা তা বনয়বমতভাদি পবরিীেণ করা প্রদয়াজনত।
৫ত। উপর্য িক্ত বিষয়ািবলর র্থার্থ অনুসরণ বনবচিততকরদণর জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্িগণদক বিদশষভাদি
অনুদরাি করা র্াদেত।
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
১ত।

মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, ..............................................
(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)ত।

৩ত।

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

৪ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।

৫ত।

যপ্রাগ্রামার, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত। তাঁদক পবরপত্রটি মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ওদয়িসাইদে প্রকাদশর ব্যিথিতা
গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হলত।
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পবরকল্পনা ও িাদজে শাখা সম্পবকিত
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28

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
পবরকল্পনা ও িাদজে শাখা
(www.cabinet.gov.bd)

১১ আগস্ট ২০১৫
তাবরখ ২৭ শ্রাৈণ ১৪২২

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১২৫

অবেস আদেশ
অথ ি বিভাদগর ১৩ জুন ২০১২ তাবরদখর ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০০৮.৪২০ সাংখ্যক স্মারদকর আদলাদক
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ২০ জানুয়াবর ২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১০ সাংখ্যক অবেস আদেদশ
ি করা
গঠিত এ বিভাদগর িাদজে ওয়াবকিাং গ্রুদপর গঠন ও কার্ িপবরবি আাংবশক সাংদশািন কদর বনদম্নাবেবখতভাদি পুনগঠন
হল:
িাদজে ওয়াবকিাং গ্রুদপর গঠন ও কার্ িপবরবি
(1) গঠন:
ক্রবমক
নম্বর

পেবি ও কমিথিতল

পে

1.

অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সভাপবত

2.

অবতবরক্ত সবর্ি (প্রশাসন ও বিবি), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

3.

র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

4.

উপসবর্ি (ই-গভদন িি/ পবরকল্পনা ও িাদজে/ সুশাসন ও অবভদর্াগ ব্যিথিতাপনা/ সাংথিতাপন/ মাঠ
প্রশাসন সাংদর্াগ অবিশাখা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

5.

উপ-কমিসূবর্ পবরর্ালক/ উপ-প্রকল্প পবরর্ালক, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

6.

সাংবিষ্ট উপসবর্ি/ বসবনয়র সহকারী সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

7.

বসবনয়র সহকারী সবর্ি (সািারণ/ সািারণ যসিা/ মবন্ত্রদসিা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

8.

প্রিান বহসািরেণ কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

9.

সহকারী প্রিান (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

10.

সাংবিষ্ট বসবনয়র সহকারী/ সহকারী প্রিান, আথ ি-সামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন

সেস্য

11.

বহসািরেণ কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

12.

বসবনয়র সহকারী সবর্ি (পবরকল্পনা ও িাদজে), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য সবর্ি

(2) কার্ িপবরবি:
িাদজে ব্যিথিতাপনা কবমটির অনুদমােদনর জন্য উপথিতাপদনর পূদি ি বনদম্নাক্ত েবলল/প্রাক্কলন/বিিরণীসমূহ পরীো ও
চূড়ান্তকরণ:
1. মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর িাদজে সাংবিষ্ট পবরকল্পনা/ কমিপবরকল্পনা;
2. মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর খসড়া িাদজে কাঠাদমা (প্রথম ও বিতীয় ভাগ);
3. সবর্িালয় এিাং মবন্ত্রগণ অাংদশর রাজস্ব আদয়র লেৈমাত্রা এিাং ব্যয়সীমা;
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4.
5.
6.
7.

রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন ও প্রদেপণ;
আগাম সাংগ্রহ পবরকল্পনা (advance procurement plan) ও িাদজে িাস্তিায়ন পবরকল্পনা;
িাদজদে বনি িাবরত লেৈমাত্রার বিপরীদত রাজস্ব আহরণ এিাং ব্যদয়র অগ্রগবত সাংক্রান্ত বত্রমাবসক প্রবতদিেন;
প্রিান কমিকৃবত বনদে িশক এিাং েলােল বনদে িশক সাংক্রান্ত লেৈমাত্রার বিপরীদত প্রকৃত অজিন সাংক্রান্ত িাবষ িক
প্রবতদিেন;
8. িাদজে িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত প্রবতদিেন;
9. িাদজে ব্যিথিতাপনা কবমটির সভার কার্ িপত্র; এিাং
10. িাদজে ব্যিথিতাপনা কবমটি/ প্রিান বহসািোনকারী অবেসার (principal accounting officer) কর্তক
ি প্রেত্ত
িাদজে প্রণয়ন, িাস্তিায়ন, পবরিীেণ এিাং পর্ িাদলার্না সাংক্রান্ত অন্য যর্ যকান বিষয়ত।
যমাঃ রবেকুল ইসলাম
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫১৪১১৭

বিতরণ: (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয় (দৃ.আ. সাংবিষ্ট উপসবর্ি/ বসবনয়র সহকারী সবর্ি)ত।
অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রশাসন ও বিবি), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
উপসবর্ি (ই-গভদন িি/ পবরকল্পনা ও িাদজে/ সুশাসন ও অবভদর্াগ ব্যিথিতাপনা/ সাংথিতাপন/ মাঠ প্রশাসন
সাংদর্াগ অবিশাখা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
6. উপ-কমিসূবর্/ উপ-প্রকল্প পবরর্ালক, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
7. বসবনয়র সহকারী সবর্ি (সািারণ/ সািারণ যসিা/ মবন্ত্রদসিা/ পবরকল্পনা ও িাদজে), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
8. প্রিান বহসািরেণ কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
9. সহকারী প্রিান (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
10. সাংবিষ্ট বসবনয়র সহকারী/ সহকারী প্রিান, আথ ি-সামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশনত।
11. বহসািরেণ কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
1.
2.
3.
4.
5.
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
পবরকল্পনা ও িাদজে শাখা
(www.cabinet.gov.bd)

১১ আগস্ট ২০১৫
তাবরখ ২৭ শ্রাৈণ ১৪২২

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১২৬

অবেস আদেশ
অথ ি বিভাদগর ১৩ জুন ২০১২ তাবরদখর ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০০৮.৪২০ সাংখ্যক স্মারদকর আদলাদক
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ২০ জানুয়াবর ২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৪৩১.০৬.০১৫.১২.১১ সাংখ্যক অবেস আদেশ গঠিত
ি করা
এ বিভাদগর িাদজে ব্যিথিতাপনা কবমটির গঠন ও কার্ িপবরবি আাংবশক সাংদশািন কদর বনদম্নাবেবখতভাদি পুনগঠন
হল:
িাদজে ব্যিথিতাপনা কবমটির গঠন ও কার্ িপবরবি
(1) গঠন:
ক্রবমক
নম্বর
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

পেবি ও কমিথিতল
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
অবতবরক্ত সবর্ি (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
র্যগ্মসবর্ি (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রকল্প/ কমিসূবর্ পবরর্ালক (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
উপসবর্ি (পবরকল্পনা ও িাদজে অবিশাখা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সাংবিষ্ট র্যগ্মসবর্ি/ উপসবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়
সাংবিষ্ট উপপ্রিান, আথ ি-সামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন
িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাদগর প্রবতবনবি (পবরর্ালক পেমর্ িাোর বনদর্ নয়)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি (পবরকল্পনা ও িাদজে), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রিান বহসািরেণ কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
িাদজে ওয়াবকিাং গ্রুদপর প্রিান

পে
সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য (কাবরগবর)
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(২) কার্ িপবরবি:
১. মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর িাদজে সাংবিষ্ট স্বল্প, মে ও েীঘ িদময়াবে নীবতর খসড়া পরীো ও অনুদমােদনর জন্য
সুপাবরশ প্রোন;
2. িাদজে সাংবিষ্ট পবরকল্পনা/ কমিপবরকল্পনা অনুদমােন;
3. িাদজে কাঠাদমা অনুদমােন;
4. বিদেবশক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প গ্রহদণর বিষয় অনুদমােন;
5. সবর্িালয় এিাং মবন্ত্রগণ অাংদশর রাজস্ব আদয়র লেৈমাত্রা এিাং ব্যয়সীমা অনুদমােন;
6. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন ও প্রদেপণ অনুদমােন;
7. রাজস্ব িাদজে হদত অথ িায়নকৃত উন্নয়ন কমিসূবর্র প্রস্তাি পর্ িাদলার্না ও অনুদমােন;
8. আগাম সাংগ্রহ পবরকল্পনা (advance procurement plan) এিাং িাদজে িাস্তিায়ন পবরকল্পনা অনুদমােন;
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9. মাবসক বভবত্তদত িাদজদে বনি িাবরত লেৈমাত্রার বিপরীদত রাজস্ব আহরদণর অগ্রগবত এিাং সকল কার্ িক্রম/
প্রকল্প/ কমিসূবর্র িাস্তিায়ন (financial and non-financial) অগ্রগবত পর্ িাদলার্না এিাং রাজস্ব আদয়র
লেৈমাত্রা অজিন ও িাদজে িরাি অদপো ব্যদয়র পবরমাণ র্াদত যিশী না হয় যস লদেৈ প্রদয়াজনীয়
বেক্বনদে িশনা প্রোন;
10. বত্রমাবসক বভবত্তদত িাদজদে বনি িাবরত লেৈমাত্রার বিপরীদত রাজস্ব আহরণ এিাং ব্যদয়র অগ্রগবত সাংক্রান্ত
প্রবতদিেন পর্ িাদলার্না এিাং অনুদমােন;
11. প্রিান কমিকৃবত বনদে িশক এিাং েলােল বনদে িশক সাংক্রান্ত লেৈমাত্রার বিপরীদত প্রকৃত অজিন পবরিীেণ এিাং
লেৈমাত্রাসমূহ র্াদত অবজিত হয় তা বনবচিতত করার লদেৈ উপর্যক্ত ব্যিথিতা গ্রহণ এিাং এ সাংক্রান্ত িাবষ িক
প্রবতদিেন পর্ িাদলার্না ও অনুদমােন;
12. বনরীো প্রতৈয়দনর জন্য মহাবহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালদয় যপ্ররদণর পূদি ি মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
িাবষ িক উপদর্াজন বহসাি অনুদমােন; এিাং
13. অভৈন্তরীণ ও বিবিিদ্ধ বনরীো প্রবতদিেন পর্ িাদলার্না ও বনরীো আপবত্তসমূহ বনষ্পবত্তর লদেৈ প্রদয়াজনীয়
বেক্বনদে িশনা প্রোনত।
(৩) অন্যান্য:
 যকৌশলগত উদিশ্যসমূহ ও অগ্রাবিকার বনণ িয়, কমিকৃবত বনদে িশক (performance indicator) এিাং েলােল
বনদে িশক সাংক্রান্ত লেৈমাত্রা বনি িারণসহ এ জাতীয় বিদশষ যকান কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপর্যক্ত
কমিকতিাগদণর সমন্বদয় িাদজে ব্যিথিতাপনা কবমটির উপকবমটি গঠন করা যর্দত পাদর; এিাং
 িাদজে ব্যিথিতাপনা কবমটি িছদর সাত িা তদতাবিক সভায় বমবলত হদিত। তদি, প্রদয়াজনদিাদি কবমটির
সভাপবত যর্ যকান সময় বিদশষ সভা আহিান করদত পারদিনত।
যমাঃ রবেকুল ইসলাম
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫১৪১১৭
বিতরণ: (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
1. বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয় (দৃ.আ. সাংবিষ্ট র্যগ্মসবর্ি/ উপসবর্ি)ত।
2. সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
3. সবর্ি, িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, যশর-ই-িাাংলা নগর, ঢাকা [দৃ.আ. র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন
অনুবিভাগ)]ত।
4. সেস্য, আথ ি-সামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন, যশর-ই-িাাংলা নগর, ঢাকাত।
[দৃ.আ. র্যগ্মপ্রিান, প্যামদস্টক উইাং]ত।
5. অবতবরক্ত সবর্ি (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
6. র্যগ্মসবর্ি (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
7. উপসবর্ি (পবরকল্পনা ও িাদজে), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
8. প্রকল্প/ কমিসূবর্ পবরর্ালক (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
9. মবন্ত্রপবরষে সবর্দির একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
10. বসবনয়র সহকারী সবর্ি (পবরকল্পনা ও িাদজে), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
11. প্রিান বহসািরেণ কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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বিবি শাখা সম্পবকিত
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34

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ৯ কাবতিক, ১৪১৮ িোব্দ/২৪ অদটাির, ২০১১ বিস্টাব্দত।

এস. আর. ও. নম্বর ৩২৫ আইন/২০১১-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০১.২০১১ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর
সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত েমতািদল রাষ্ট্রপবত Rules of Business, ১৯৯৬-এ বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন
কবরদলন, র্থাঃউপবর-উক্ত Rules এর (ক)

rule 3A এিাং তদবিপরীদত উবেবখত এবিসমূহ বিলুপ্ত হইদি;

(খ)

rule 21 এর sub-rule (4A) এিাং তদবিপরীদত উবেবখত এবি বিলুপ্ত হইদি; এিাং

(গ)

rule “34. Non-party Care-Taker Government” বশদরানাম এিাং তদবিপরীদত

উবেবখত এবি বিলুপ্ত হইদিত।
২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ০৭ োল্গুন, ১৪২০ িোব্দ/ ১৯ যেব্রুয়াবর, ২০১৪ বিস্টাব্দ
এস. আর. ও. নম্বর ২৯-আইন/২০১৪ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত েমতািদল
রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996-এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থাঃউপবর-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and
Divisions)-এর “31. MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT, RURAL DEVELOPMENT
AND CO-OPERATIVES” বশদরানামার উপবশদরানাম ‘A. Local Government Division’-এর ক্রবমক
নম্বর 18 ও তদবিপরীদত উবেবখত এবির পর বনম্নরূপ নূতন ক্রবমক নম্বর 19. ও এবি সাংদর্াবজত হইদি, র্থাঃ“19. Preparation, approval and notification in official gazette of Master Plan of
Upazila, Paurashava and City Corporation area except cities where

government has
notification.”

established

development

authorities

by

gazette

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৮ মাঘ, ১৪২০ িোব্দ/১০ যেব্রুয়াবর, ২০১৪ বিস্টাব্দত।

এস. আর. ও. নম্বর ২৪-আইন/২০১৪ত।– Rules of Business, 1996 এর rule 3-যত প্রেত্ত েমতািদল
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর প্রিানমন্ত্রী এতবারা Ministry of Posts and Telecommunications (িাক ও
যেবলদর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়) এিাং Ministry of Information & Communication Technology (তথ্য ও
যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়)-যক একীভূত কবরয়া Ministry of Posts, Telecommunications and
ি
Information Technology (িাক, যেবলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়) নাদম পুনগঠনক্রদম
উহার আওতায়
Posts and Telecommunications Division (িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ বিভাগ) এিাং Information and
Communication Technology Division (তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ) বিভাগ নাদম দু’টি বিভাগ গঠন
কবরদলনত।
২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদি ত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

37

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৯ ভাদ্র, ১৪২১ িোব্দ/ ০৩ যসদেম্বর, ২০১৪ বিস্টাব্দত।
এস. আর. ও. নম্বর ২২৮-আইন/২০১৪ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত
েমতািদল রাষ্ট্রপবত, Rules of Business, 1996-এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থা:উপবর-উক্ত Rules এর SCHEDULE-I (Allocation of Business among the different Ministries
and Divisions)-এর Serial No. 11-এর(ক)

বশদরানাম “MINISTRY OF COMMUNICATIONS”-এর পবরিদতি “MINISTRY OF
ROAD TRANSPORT AND BRIDGES” প্রবতথিতাবপত হইদি; এিাং

(খ)

উপ-বশদরানাম “A. Roads Division”-এর পবরিদতি “A. Road Transport and Highways
Division” প্রবতথিতাবপত হইদিত।

২ত। এই প্রজ্ঞাপন অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৮ মাঘ, ১৪২০ িোব্দ/ ১০ যেব্রুয়াবর, ২০১৪ বিস্টাব্দত।
এস. আর. ও. নম্বর ২৫-আইন/২০১৪ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত
েমতািদল রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996-এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থা:উপবর-উক্ত Rules এর Schedule I (Allocation of Business among the Different Ministries
and Divisions) এর-

(ক) Serial No. 33 এিাং উহার বিপরীদত উবেবখত বশদরানাম “MINISTRY

OF POSTS AND

TELECOMMUNICATIONS” এিাং তদসাংবিষ্ট এবিসমূদহর পবরিদতি বনম্নরূপ Serial No. 33,

বশদরানাম ও এবিসমূহ প্রবতথিতাবপত হইদি, র্থা:“33. MINISTRY OF POSTS, TELECOMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
A.

POSTS AND TELECOMMUNICATIONS DIVISION.

1.

Postal Services.

2.

Post Office Savings Banks.

3.

Postal Life Insurance.

4.

Telecommunication services : telegraphs and telephones.

5.

Telephone industries.

6.

Administration of B.C.S. (Postal).

7.

Administration of B.C.S.(Telecommunication).

8.

Secretariat administration including financial matters.

9.

Administration and control of subordinate offices and organizations under the
Division.

10.

Liaison with International Organizations, protocols and agreements with
other countries and international bodies, relating to Postal and
Telecommunications services.

11.

All laws on subjects allotted to the Division.

12.

Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.

13.

Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees
taken in courts.
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B.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY DIVISION.

1.

Policy matters relating to Information and Communication Technology (ICT)
in pursuance of national objectives and plans.
Matters relating to Digital Bangladesh Task Force and other national entities
on ICT.
Co-ordination with other Ministries/Divisions in areas of ICT.
Undertaking promotional activities and providing support to ICT surveys,
research, design and development wherever necessary in coordination with
concerned persons and organisations as well as national and international
agencies.
Commercialisation of ICT services and formulation of guidelines for making
those easily accessible to the people, and monitoring of its implementation.
Undertaking appropriate measures for integrating Bangladesh with the
current ICT-related development initiatives in the international arena.
Secretariat administration and management of assets including financial and
human resources, movable and immovable properties as well as Key Point
Installations.
Matters relating to –
(i) Bangladesh Computer Council;
(ii) Hi-Tech Park Authority;
(iii) Office of the Controller of Certifying Authority;
(iv) Administration and control of subordinate offices and organisations.
Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and
agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted
to this Division.
All laws and rules on the subjects allotted to this Division.
Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
Undertaking any other measures needed for the promotion of ICT and making
its services available at the door steps of the citizen.
Any other measures needed for the promotion of ICT and their application to
the overall development of the nation.
Providing assistance to other Ministries/Divisions for the promotion of EGovernance, E-Infrastructure, E-Health, E-Commerce and similar other areas.
Taking initiatives on bridging the Digital Divide.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(খ)

Serial No. 45 এিাং উহার বিপরীদত উবেবখত বশদরানাম “MINISTRY OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY” ও তদসাংবিষ্ট এবিসমূহ বিলুপ্ত হইদিত।

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদি ত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৪ মাঘ, ১৪২০ িোব্দ/২৭ জানুয়াবর, ২০১৪ বিস্টাব্দত।
এস. আর. ও. নম্বর ১০-আইন/২০১৪ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত েমতািদল
রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996-এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থা:উপবর-উক্ত Rules এর Schedule I (Allocation of Business among the Different Ministries and
Divisions)-এর Serial No. 41 এিাং উহার বিপরীদত উবেবখত বশদরানাম “MINISTRY OF LIBERATION
WAR AFFAIRS” এিাং তদসাংবিষ্ট এবিসমূদহর পবরিদতি বনম্নরূপ Serial No., বশদরানাম ও এবিসমূহ প্রবতথিতাবপত
হইদি, র্থা:“41. MINISTRY OF LIBERATION WAR AFFAIRS
1.

Welfare of freedom fighters through implementation of various schemes.

2.

Matters relating to(a) Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust;
(b) Jatiyo Muktijoddha Council;
(c) Bangladesh Muktijoddha Sangsad;
(d) National Mausoleum, Savar;
(e) Muktijuddho Jadughor, Dhaka;
(f) Swadhinata Stambha Complex, Suhrawardy Udyan;
(g) Mujib Nagar Smriti Stambha Complex, Meherpur;
(h) Rayer Bazar Smrity Shoudha Complex;
(i) Mirpur Martyred Intellectuals Smrity Shoudha;
(j) Other organizations of freedom fighters;
(k) Other monuments and memorials relating to the Liberation War and the War of
Independence;
(l) Other museums relating to the War of Independence;
(m) Zila and Upazila Muktijoddha Complex.

3.
4.

Matters related to the War of Independence.
Formulation of policies and projects for preservation of the history of the War of
Independence.

5.
6.

Preparation and preservation of freedom fighters’ lists, publication of gazettes, issuance
of certificates and maintenance of database thereof.
Providing honorarium, remuneration, allowances, financial support, microcredit and
ration for the freedom fighters, injured freedom fighters, gallantry award winning
freedom fighters and martyred freedom fighters’ families.

7.
8.

Providing grants-in-aid to freedom fighters’ organizations.
Preservation and maintenance of historical places of the War of Independence and mass
graves of freedom fighters.

41

9.
10.

Providing financial support for burial and cremation of expired freedom fighters.
Muktijuddho-related history, art, literature, research and publication.

11.

Celebration of the following National days:
a. Independence and National Day, 26th March;
b. Historic Mujibnagar Day, 17th April;
c. Martyred Intellectuals Day, 14th December;
d. Victory Day, 16th December.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Training of freedom fighters and their children, grand children in different trades
including ICT, commensurate with national policies.
Monitoring quota of freedom fighters, their children and grand children for jobs in the
government, autonomous, semi-autonomous and non-government offices.
Rules and instructions regarding privileges and facilities of freedom fighters.
Enquiry into and resolution of miscellaneous problems of freedom fighters.
Conferring Honour/Award to foreign friends (individuals and organizations) of the
Bangladesh Liberation War.
Secretariat administration of this Ministry, including financial matters.
Administration and control of subordinate offices and organizations under this
Ministry.
Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and
agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this
Ministry.
All laws on subjects allotted to this Ministry.
Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in
courts.”

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদি ত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৬ যপৌষ, ১৪২০ িোব্দ/৩০ বিদসম্বর, ২০১৩ বিস্টাব্দ
এস. আর. ও. নম্বর ৩৯৪-আইন/২০১৩ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত
েমতািদল রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996-এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থা:উপবর-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and
Divisions)-এর “14. MINISTRY OF FOOD” বশদরানাদমর ক্রবমক নম্বর 10 ও তদবিপরীদত উবেবখত
এবিসমূদহর পর বনম্নরূপ নূতন ক্রবমক 10A. ও এবিসমূহ সবন্নদিবশত হইদি, র্থা:“10A. Administration of Food Safety Act, 2013.”
২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ২৫ আষাঢ়, ১৪২০ িোব্দ/০৯ জুলাই, ২০১৩ বিস্টাব্দ
এস. আর. ও নম্বর ২৪৬-আইন/২০১৩ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত
েমতািদল রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996-এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থাঃউপবর-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and
Divisions)-এর “25. MINISTRY OF INDUSTRIES” বশদরানাদমর(ক) ক্রবমক নাং 3 ও তদবিপরীদত উবেবখত এবির পবরিদতি বনম্নরূপ ক্রবমক নাং ও এবি প্রবতথিতাবপত হইদি,
র্থা:
“3. Promotion and protection of investment through international
investment agreements.”;

(খ) ক্রবমক নাং 17 ও তদবিপরীদত উবেবখত এবি বিলুপ্ত হইদি; এিাং
(গ)

ক্রবমক নাং 21 ও তদবিপরীদত উবেবখত এবির পবরিদতি বনম্নরূপ ক্রবমক নাং ও এবি প্রবতথিতাবপত
হইদি, র্থা:“21. Matters relating to micro, cottage industries and SMEs.”ত।

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১৫ বর্ত্র, ১৪১৮ িোব্দ/২৯ মার্ ি, ২০১২ বিস্টাব্দত।
এস. আর. ও. নম্বর ৮২-আইন/২০১২ত।-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত েমতািদল
রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996 এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থা:(১)

উপবর-উক্ত Rules এর–
(ক) rule12-এর উপান্তেীকাসহ উহাদত বতনিার উবেবখত ‘‘Ministry of Establishment”
শব্দগুবলর পবরিদতি ‘‘Ministry of Public Administration” শব্দগুবল প্রবতথিতাবপত হইদি;
(খ) Schedule-I (ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT
MINISTRIES AND DIVISIONS) এর Serial No. 18. এিাং তবিপরীদত উবেবখত
বশদরানাম ও এবিসমূদহর পবরিদতি বনম্নরূপ Serial No., বশদরানাম ও এবিসমূহ প্রবতথিতাবপত
হইদি, র্থা:-

“18. MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION
1.

Formulation of policy on regulation of civil services and determination of their
terms and conditions (policy on method of recruitment, age limit, qualification,
reservation of posts for certain areas and sex, medical fitness, examinations,
appointment, posting, transfer, deputation, leave, travel, seniority, promotion,
selection, suppression, retirement, superannuation, re-employment, appointment
on contract, conditions of pensions, determination of status etc).

2.

Enhancing capacity of the Bangladesh Civil Service to cope with and adapt to an
ever-changing environment.

3.

Developing and implementing fair, just and transparent Human Resource
Management and Development.

4.

Securing to all Government servants the rights and privileges conferred on them
by or under the Constitution, Law, Rule, Regulation, Statutory Orders in force.

5.

Interpretation of rules, regulations and orders on service conditions relating to
matters allocated to this Ministry.

6.

Policy regarding employment of non-nationals in the service of the Republic and
regulation of employment of foreigners in jobs in Bangladeshi enterprises.

7.

Honorary appointment of persons to Civil posts.

8.

Policy regarding classification of services and posts and determining their status.

9.

Determination of status of officers including status when posted in Bangladesh
Missions abroad other than officers of the Ministry of Foreign Affairs, grant of
ex-officio Secretariat status to non-Secretariat posts.
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10.

All matters regarding absorption/employment of surplus Government servants.

11.

All matters relating to formulation of policies, composition of Cadre Services
and advising other Ministries & Divisions on proper management of Cadre
Services under their control.

12.

Policy regarding recruitment of staff in the Ministry /Division and all matters
relating thereto including their duties and responsibilities.

13.

First appointment to any posts belonging to any regularly constituted Cadre
Service.

14.

(a) Administration of B. C. S. (Administration) Cadre.
(b) First appointment and administration of all other officers and staff of this
Ministry.
(c) Grant of Magisterial Power to other officer.

15.

Appointment and transfer of Officers in Upazilas, Zilas and Divisions following
existing policies and orders.

16.

All matters relating to Recruitment Rules for all Services and Posts under the
Republic.

17.

Nomination of Government servants to work as experts/consultants in Projects
and jobs at home and abroad.

18.

Nomination of Government servants in jobs in UN system and into its various
agencies as national representative.

19.

Administrative Research, Management and Reforms for better and economic
execution of Government business.

20.

Review and revision of Organogram and Equipment of the public offices.

21.

Review of organization, functions, method and procedures of Ministries,
Divisions, attached Departments and subordinate Offices.

22.

Simplifications of Government Forms.

23.

All matter relating to the Secretariat Instructions.

24.

Inspection and review of staff position in Ministries, Divisions, Attached
Departments and subordinate offices for optimum utilization of manpower.

25.

Appointment of Chairman and Managing Director who work as members of the
Board of Directors or Governors of Managing Boards by whatever name they
are called, of the Corporations, Boards, Authorities, Statutory Bodies etc. except
Universities, Higher and Secondary Education Boards, Banks and Financing
Institutions.

26.

Fixation of terms and conditions of all deputationists.

27.

Deputation of all officers under administrative control of this Ministry.

28.

Appointment of all Officers in the Secretariat at National Pay Scale (NPS) grade
1 to 9 and their interministerial transfer.
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29.

Appointment and Transfer of Private Secretary and Assistant Private Secretary
to Members of the Cabinet, other Ministers and Advisors.

30.

All matters relating to Attached Departments & Subordinate Offices and
Advisory Bodies of this Ministry, viz: (1) BPATC, (2) BCS (Admn.) Academy,
(3) Directorate. of Printing & Stationery, (4) Government Employees Welfare
Directorate, (5) Directorate of Government Transport, (6) Bangladesh Institute
of Administration and Management (BIAM).

31.

All matters relating to (1) Divisional Commissioner’s Office (2) Deputy
Commissioner’s Office and Upazila Nirbahi Officer's Office in consultation
with Cabinet Division.

32.

Ensuring high quality pro-people/citizen centric services delivered by Attached
Departments & Subordinate Offices of this Ministry.

33.

Policy regarding Discipline, Procedure & Enquiry, Appeal & Review and all
references thereto.

34.

Policy regarding Performance Appraisal, its countersignature, preservation,
representation on adverse comments, its use and all references thereto.

35.

Policy regarding conduct of the public servants and all references thereto.

36.

Policy regarding use & sale of stationery items and supply to Ministries,
Divisions and Attached Departments & Subordinate Offices.

37.

Policy on determination of office-hours and declaration of public holidays.

38.

All matters relating to the Welfare of Government Servants; Administration &
Management of welfare services such as Community Centers, Staff-bus facility
etc.

39.

All matters relating to Administration and Management of Government and
Autonomous Bodies, Benevolent & Group Insurance Funds and Welfare Grant.

40.

Policy regarding the official and residential telephone, cell phone, internet, fax
etc entitlement and matters related thereto regarding Government, Autonomous
and Semi-Autonomous Bodies & Corporations.

41.

Policy regarding liveries and matters related thereto.

42.

Policy regarding use, repair and disposal of Government Transport.

43.

Sanction of pension and other retirement benefits to the officers and staff under
the administrative control of this Ministry.

44.

Formulation of Departmental Examination Rules.

45.

Preparation and maintenance of History of Service Records, Seniority List and
List of up-to-date posting of Officers (Appointment & Deputation List).

46.

Policy on composition and functions of Departmental Promotion Committees
and Selection Boards.

47.

Career Planning of Government servants and matters related thereto.
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48.

All matters relating to representation of the Government servants.

49.

All matters relating to Service Associations.

50.

Reimbursement of legal expenses incurred by Government servants.

51.

Compilation of data/statistics relating to Government servants for use by the
Government for Career planning.

52.

Maintenance of Secretarial Record Room and Library.

53.

Use of Bengali language in official work.

54.

Budget of Finance Division, Ministry of Finance and its control.

55.

Policy on Training of Government servants in Bangladesh and abroad.

56.

Liaison with International Organizations and matters relating to Treaties and
Agreements with other countries and World Bodies relating to subjects allotted
to this Ministry.

57.

Collection of all information and data regarding subjects allocated to this
Ministry.

58.

All laws on subjects allotted to this Ministry.

59.

Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken
in Courts.

60.

Management of Data base of all officers of BCS Admin Cadre and officers of
other Cadres from NPS grade 5 to above for Career Planning.”

(গ) SCHEDULE-IV এর Serial No.8C এর পর উবেবখত বশদরানাম “MINISTRY OF
ESTABLISHMENT” এর পবরিদতি বশদরানাম “MINISTRY OF PUBLIC
ADMINISTRATION” প্রবতথিতাবপত হইদি;
(ঘ) SCHEDULE-V এর প্রারদম্ভ উবেবখত বশদরানাম “MINISTRY OF ESTABLISHMENT”
এর পবরিদতি বশদরানাম “MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION” প্রবতথিতাবপত
হইদিত।
২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১০ কাবতিক, ১৪১৯/২৫ অদটাির, ২০১২
এস. আর. ও. নম্বর ৩৬৩-আইন/২০১২ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত
েমতািদল মহামান্য রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996 এ বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থাঃউপবর-উক্ত Rules এর Schedule-I (ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE
DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS) এর Serial no.(ক) “11.MINISTRY OF COMMUNICATIONS” বশদরানাদমর
“A. Roads Division” উপ-বশদরানাদমর(অ) এবি 1 এর পর বনম্নরূপ নূতন এবি 1A সবন্নদিবশত হইদি, র্থা:“1A. Formulation of policies regarding Mass Rapid Transit (MRT).”;
(আ) এবি 2 এর পর বনম্নরূপ নূতন এবি 2A সবন্নদিবশত হইদি, র্থা:“2A. Development, improvement and maintenance of Mass Rapid Transit
(MRT).”;
(খ) “43. MINISTRY OF RAILWAYS” বশদরানাদমর, র্থাক্রদম, এবি 1 ও 2 এ উবেবখত “MRT,”
শব্দ এিাং কমাটি বিলুপ্ত হইদিত।
২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৮ োল্গুন, ১৪১৮ িোব্দ/১ মার্ ি, ২০১২ বিস্টাব্দ
এস.আর.ও নাং ৬৪-আইন/২০১২—Rules of Business, 1996 অতঃপর Rules িবলয়া উবেবখত, এর rule
3 যত প্রেত্ত েমতািদল গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর প্রিানমন্ত্রী MINISTRY OF PLANNING-এর অিীন Statistics
ি কবরদলন, র্থা:Division-এর নাম পবরিতিনক্রদম এতদিারা বনম্নরূদপ পুনগঠন
"Statistics and Informatics Division (পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ)”

২ ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ২৫ যপৌষ, ১৪১৮ িোব্দ/৮ জানুয়াবর, ২০১২ বিস্টাব্দ
এস. আর. ও নাং ০৯-আইন/২০১২ I-Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972
(P.O.No. 130 of 1972), এর Article 5 এ প্রেত্ত েমতািদল সরকার National Anthem Rules, 1978 এর বনম্নরূপ
অবিকতর সাংদশািন কবরল, র্থা:উপবর-উক্ত Rules এর Schedule I এর Serial 3 এর বিপরীদত Column 1 এ উবেবখত এবিসমূদহর পবরিদতি
বনম্নরূপ এবিসমূহ প্রবতথিতাবপত হইদি, র্থা:“ National Mourning Day (The 15th day of August every year)." 1

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৫ বিশাখ, ১৪১৮/২৮ এবপ্রল, ২০১১
এস. আর. ও. নম্বর ১০৩-আইন/২০১১-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৮.২০১০ত। গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর
সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত েমতািদল রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996 এর বনম্নরূপ অবিকতর
সাংদশািন কবরদলন, র্থা:
উপবর-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and
Divisions) এর.‘‘35. MINISTRY OF SCIENCE AND INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY’’ SL. No এিাং তদবিপরীদত উবেবখত বশদরানাম এিাং এতদসাংবিষ্ট এবিসমূদহর পবরিদতি বনম্নরূপ
SL. No. 35, বশদরানাম ও এবিসমূহ প্রবতথিতাবপত হইদি, র্থা:-

“35. MINISTRY

OF
TECHNOLOGY

A.

SCIENCE

AND

INFORMATION

&

COMMUNICATION

Science & Technology Division.
1. Formulation and review of national policies on Science and Technology (S&T) in
pursuance of national objectives and plans.
2. Implementation of recommendations of the National Committees on Science and
Technology.
3.3 Matters relating to National bodies on S&T.
4. S&T related research, development and similar areas and coordination among the
users.
5.5 Co-ordination of areas of S&T in which other Ministries/Divisions have interests
and capabilities.
6.6 Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of S&T surveys,
research, design and development where necessary in coordination with
concerned persons, organisations, national and international agencies.
7. Commercialisation of S&T services and formulation of guidelines for making it
easily accessible to the people and observation of its implementation.
8.8 Undertaking appropriate steps for integrating Bangladesh with the current S&T
related development initiatives in the international arena.
9. Secretariat administration including management of assets (financial, human
resource, movable/immovable properties and Key Point Installation.
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9 Administration and control of subordinate offices and organisations.
10.
11. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and
agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to
this Division.
12. All laws, rules, circulars on subjects allotted to this Division.
13. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
14. Undertaking all other measures needed for the promotion of S&T and

making

its services available at the door steps of the citizen.
15. Matters relating to:
1
i)
Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)
0
ii)
Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)
iii)

National Institute of Biotechnology (NIB)

iv)

Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre
(BANSDOC)

v)

Bangabandhu Sheikh Mojibur Rahman Novo Theatre (BSMRNT)

vi)

National Museum on Science and Technology (NMST)

vii)

Oceanographic Science

16. Regulation and development of Nuclear Power including generation of
electricity from any Nuclear Power Plant (up to the point of integration to the
national grid).
17. Regulation and development of Radio active source and nuclear fuel.
18. Construction and installation of S&T infrastructure, supervision of all other
areas excluding ICT.
1
19.
4 Observation of National Science week in collaboration with the research
bodies/educational institutions.
1
20.
8 Matters concerning domestic/appropriate technology particularly the ventures
including the commercialization of technology.
2
21.
0 All other measures needed for the promotion of S&T and their application to the
development and security of the nation.
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B.

Information & Communication Technology Division.
1.

Policy matters relating to Information and Communication Technology (ICT), in Pursuance
of National objectives and plans.

2.

Implementation of recommendations of Digital Bangladesh Task Force and matters relating
to National bodies on ICT.

3.

Co-ordination of areas of ICT with other Ministries/Divisions.

4.

Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of ICT surveys,
research, design and development where necessary in coordination with concerned
persons, organisations, national and international agencies.

5.

Commercialisation of ICT services and formulation of guidelines for making it
easily accessible to the people and observation of its implementation.

6.

Undertaking appropriate steps for integrating Bangladesh with the current ICT
related development initiatives in the international arena .

7.

Secretariat administration including management of assets (financial, human
resource, movable/immovable properties and Key Point Installation.

8.

Matters relating to(a) Bangladesh Computer Council;

(b) Hi-Tech Park Authority;
(c) Office of the Controller of Certifying Authority;
(d) Administration and control of subordinate offices and organisations.
9.

Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements
with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

10. All laws, rules, circulars on the subjects allotted to this Ddivision.
11. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.

12. Undertaking all other measures needed for the promotion of ICT and making its
services available at the door steps of the citizen.
13. All other measures needed for the promotion of ICT and their application to the
development and security of the nation.
14. Assistance to other Ministries/Divisions for the promotion of E-Governance,
E-Infrastructure, E-Health, E-Commerce, and similar other areas.
15. Initiative on bridging the Digital Divide.”ত।

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
এম আিদুল আবজজ এনবিবস
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ িোব্দ/০৪ বিদসম্বর, ২০১১ বিস্টাব্দ
এস. আর. ও. নম্বর ৩৬১-আইন/২০১১ত।- Rules of Business, 1996-এর Rule-3-এ প্রেত্ত েমতািদল
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকাদরর প্রিানমন্ত্রী এতবারা ‘‘MINISTRY OF RAILWAYS (যরলপথ মন্ত্রণালয়)” গঠন
কবরদলনত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ িোব্দ/০৪ বিদসম্বর, ২০১১ বিস্টাব্দ
এস. আর. ও. নম্বর ৩৬৫-আইন/২০১১ত।-গণপ্রজাতন্তী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৫৫ (৬) অনুদেদে প্রেত্ত
েমতািদল রাষ্ট্রপবত Rules of Business,1996-এর বনম্নরূপ অবিকতর সাংদশািন কবরদলন, র্থা:উপবর-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Busines among the Different Ministries and
Divisions)এর—
(ক)

SL. No. 35 এিাং উহার বশদরানাম "MINISTRY
SCIENCE AND INFORMATION &
COMMUNICATION TECHNOLOGY" এিাং তদবিপরীদত উবেবখত এবিসমূহ বিলুপ্ত হইদি; এিাং

(খ)

ও

SL.No.

এিাং উহার বিপরীদত উবেবখত বশদরানাম ও এবিসমূদহর পর, র্থাক্রদম বনম্নরূপ নতুন
বশদরানাম ও এবিসমূহ সাংদর্াবজত হইদি, র্থা:-

SL. No.

“44. Ministry of Science

Technology

1.

Formulation and review of national policies on Science and Technology (S & T) in
pursuance of national objectives and plans.

2.

Implentation of· recommendations of the National Committees on Science and
Technology.

3.

Matters relating to National bodies on S

4.

S T related research, development and similar areas and coordination among the
users.

5.

Co-ordination of areas of S & T in which other Ministries/ Divisions have interest
and capabilities.

6.

Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of S & T surveys,
research, design and development where necessary in coordination with concerned
persons, organisations, national and international agencies.

7.

Commercialisation of S & T services and formulation of guidelines for making it
easily accessible to the people and observation of its implementation.

8.

Undertaking appropriate steps for integrating Bangladesh with the current S & T related
development initiatives in the international arena.

9.

Secretariat administration including management of assets (financial, human resource,
movable/immovable properties and Key Point Installation).

10.

Administration and control of subordinate offices and organisations.

11.

Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements
with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.

12.

All laws, rules, circulars on subjects allotted to this Ministry.

13.

Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
·
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T

14. Undertaking all other measures needed for the promotion of S & T and making its
services availble at the door steps of the citizen.
15.

Matters relating to:
(i)

Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)

(ii) Bangladesh

Council

of

Scientific

and

Industrial

Research (BCSIR)
(iii) National Institute of Biotechnology (NIB)

(iv)

Bangladesh National Scientific and Technical
Documentation Centre (BANSDOC)
(v) Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre
(BSMRNT)
(vi) National Museum on Scienc and Technology (NMST) (vii) Oceanographic
Science
16. Regulation and development of Nuclear Power including generation of electricity
from any Nuclear Power Plant (up to the point of integration to the national
grid).
17. Regulation and development of Radio active source and nuclear fuel.
18. Construction and installation of S & T infrastructure, supervision of all other
areas excluding ICT.
19. Observation of National Science week in collaboration with the researc
bodies/educational institutions.
20. Matters concerning domestic/appropriate technology particularly the ventures
including the commercialization of technology.
21. All other measures needed for the promotion of S&T and their application to
the development and security of the nation.
45. Ministry of Information

Communication Technology

1.

Policy matters relating to Information and Communication Technology (ICT) in
pursuance of National objectives and plans.

2.

Implementation of recommendations of Digital Bangladesh Task Force and matters
relating to National bodies on ICT.

3.

Co-ordination of areas of ICT with other Minisrty/Divisions.

4.

Undertaking Promotional activities and financially sponsoring of CIT surveys, research,
design and development where necessary in coordination with concerned persons,
organisations, national and international agencies.

5.

Commercialisation of ICT services and formulation of guidelines for making it easily
accessible to the people and observation of its implementation.

6.

Undertaking appropriate steps integrating Bangladesh with the current ICT related
development initiatives in the international arena.·
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7.

Secretariat administration including management of assets (financial human
resource, movable/immovable properties and Key Point Installation).

8.

Matters relating to:(i) Bangladesh Computer Council;
(ii) Hi-Tech Park Authority;
(iii) Office of the Controller of Certifying Authority;
(iv) Aministration and control of subordinate offices and organisations.

9.

Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and
agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to
this Ministry.

10. All laws, rules, circulars on the subjects allotted to this Ministry.
11. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
12. Undertaking all other measures needed for the promotion of ICT and making its
services available at the door steps of the citizen.
13. All other measures needed for the promotion of ICT and their application
the development and security of the nation.
14.

to

Assistance to other Ministries/Divisions for the promotion of E-Governance,
E-Infrastructure, E-Health, B-Commerce and similar other areas.

15. Initiative on bridging the Digital Divide."

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,

যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৫ বিশাখ, ১৪১৮/২৮ এবপ্রল, ২০১১
এস. আর. ও. নম্বর ১০২-আইন/২০১১-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১১ত।- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর
সাংবিিাদনর ৫৫(৬) অনুদেদে প্রেত্ত েমতািদল রাষ্ট্রপবত Rules of Business, 1996 এর বনম্নরূপ অবিকতর
সাংদশািন কবরদলন, র্থাঃউপবর-উক্ত Rules এর Sechdule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and
Divisions) এর ‘11. MINISTRY OF COMMUNICATION SL. NO এিাং তদবিপরীদত উবেবখত বশদরানাম
এিাং এতদসাংবিষ্ট এবিসমূদহর পবরিদতি বনম্নরূপ SL.NO. 11 বশদরানাম ও এবিসমূহ প্রবতথিতাবপত হইদি, র্থা:‘‘11. MINISTRY OF COMMUNICATION
A.

Roads Division:
1. Formulation of policies regarding roads and road transport and other road related
transport like BRT.
2. Development, improvement and maintenance of national highways, regional
highways, district roads and other important roads including, bridges, culverts and
other road related transport like BRT etc.
3. Matters relating to (a) Roads and Highways Department (RHD), (b) Bangladesh
Road Transport Corporation (BRTC), (c) Bangladesh Road Transport Authority
(BRTA) & (d) Dhaka Transport Co-ordination Board (DTCB).
4. Road Transport co-ordination.
5. Monitor & Survey in the field of road transport, compulsory insurance of motor
vehicles and mechanically propelled vehicles.
6. Promotion of transport co-operation and institutions for development and
management of road transport.
7. Administration of B.C.S (Roads and Highways) cadres.
8. Matters relating to development and investment programmes and revenue budget
of road and road transport.
9. Determination and enforcement of safety standards.
10. Secretariat administration including financial matters.
11. Administration and control of subordinate offices and organisations under this
Division.
12. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and
agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to
this Division.
13. All laws on subjects allotted to this Division.
14. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.
15. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees
taken in courts.
16. Construction of tunnel bellow 1500m under surface and river.
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B.

Railways Division:

1.

Formulation of policies regarding Bangladesh Railway and other Rail related
Transport like MRT, Metro etc.

2.

Development, improvement and maintenance of Bangladesh Railway and other
Rail related Transport like MRT, Metro etc.

3.

Matters relating to (a) Bangladesh Railway Authority, (b) Bangladesh Railway &
(c) Department of Railway Inspection.

4.

Railway Transport co-ordination.

5.

Monitor & Survey in the field of railway transport.

6.

Promotion of transport co-operation and institutions for development and
management of railway transport.

7.

Administration of B.C.S (Railway: Engineering) and B.C.S (Railway:
Transportation and Commercial) cadres.

8.

Constitution and reconstitution of BRA.

9.

Matters relating to development and investment programmes and revenue budget
of Bangladesh Railway.

10. Determination and enforcement of safety standards.
11. Secretariat administration including financial matters.
12. Administration and control of subordinate offices and organisations under this
Division.
13. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and
agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to
this Division.
14. All laws on subjects allotted to this Division.
15. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.
16. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees
taken in courts.
C.

Bridges Division:

1.

All matters relating to planning (including feasibility study) implementation,
monitoring and evaluation of construction of bridges of 1500m or over, toll road,
flyover, expressway, causeway, link road etc.

2.

Undertake steps to secure required funds both from external and internal sources
for the implementation of such plan.

3.

Take all necessary steps to enter into agreements with various agencies for
securing funds for the implementation of the bridge projects and other projects
Jamuna Multipurpose Bridge subject to the approval of the Government.

4.

Enter in to Contracts/agreements with contractors and consultants as approved by
the Government for the execution of different components of such projects.
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5.

Operation and maintenance of the Multipurpose Bridges and other projects and
allow other agencies like Bangladesh Railway, GTCL, PDB and T&T Board,
mobiles operator etc. to operate and maintain their facilities located within the
designated area and enter into contracts with concerned agencies including private
concerns for these purposes.

6.

Determine and collect tolls for various classes of traffic using the Multipurpose
Bridges, Toll Roads etc.

7.

Take steps to secure and control development within the designated areas and
controlled zones at the entry and exit terminal ends of the Multipurpose Bridges.

8.

Employ and use traffic officers and other officials to enforce the by-laws, collect
tolls and carry out such duties as the Division may consider necessary to
discharge its functions.

9.

Appointment, promotion and administration of all officers and staffs in NNS
grade 1020.

10. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and
agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to
this Division.
11. All laws on subjects allotted to this Division.
12. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.
13. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees
taken in courts.
14. Secretariat administration including financial matters.
15. Administration and control of subordinate offices and organisations under this
Division.
16. Matters relating to Bangladesh Bridge Authority.”

২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
এম আিদুল আবজজ এনবিবস
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১০ মাঘ, ১৪২১/২৩ জানুয়াবর, ২০১৫
নাং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০.১১ সরকার এই মদমি বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছ যর্, সউবে আরদির মহামান্য
িােশাহ, িাাংলাদেদশর অকৃবত্রম িন্ধু, িােশাহ আিদুোহ বিন আিদুল আবজজ আল-সউদের ইদন্তকাদল ২৪ জানুয়াবর
২০১৫ শবনিার িাাংলাদেদশ রাষ্ট্রীয়ভাদি যশাক পালন করা হদিত।
২ত। এ উপলদে আগামীকাল ২৪ জানুয়াবর ২০১৫ শবনিার িাাংলাদেদশর সকল সরকাবর, আিাসরকাবর ও
স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান এিাং বশো প্রবতষ্ঠানসহ সকল সরকাবর ও যিসরকাবর ভিন এিাং বিদেশথিত িাাংলাদেশ
বমশনসমূদহ জাতীয় পতাকা অি িনবমত থাকদিত।
৩ত। সউবে িােশাহর রুদহর মাগদেরাদতর জন্য আগামীকাল ২৪ জানুয়াবর ২০১৫ শবনিার িাাংলাদেদশর সকল
মসবজদে বিদশষ যোয়া অনুবষ্ঠত হদিত। অন্যান্য িমীয় প্রবতষ্ঠাদন তাঁর আত্মার শাবন্তর জন্য বিদশষ প্রাথ িনার আদয়াজন করা
হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৬ বিশাখ, ১৪২১/২৯ এবপ্রল, ২০১৪
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০২.১৪.৬১ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র অিীন
প্রাইদভোইদজশন কবমশন এিাং বিবনদয়াগ যিাি িদক একীভূতকরদণর লদেৈ বিস্তাবরত প্রস্তাি প্রণয়দনর জন্য
‘প্রাইদভোইদজশন কবমশন ও বিবনদয়াগ যিাি ি একীভূতকরদণর প্রস্তাি প্রণয়ন কবমটি’ নাদম বনম্নরূপভাদি একটি
আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটি গঠন কদরদছ:
(ক) প্রাইদভোইদজশন কবমশন ও বিবনদয়াগ যিাি ি একীভূতকরদণর প্রস্তাি প্রণয়ন কবমটি:
ক্রম
নাম ও পেবি
১. জনাি যমাঃ মঈন উবিন, অবতবরক্ত সবর্ি (প্রশাসন ও বিবি), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২. জনাি এ এইর্ এম আেজাল যহাদসন এনবিবস, পবরর্ালক (র্যগ্মসবর্ি),
প্রাইদভোইদজশন কবমশন
৩. জনাি যমাঃ আিদুল ওয়াদুে, র্যগ্মসবর্ি (বিবি ও যসিা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
৪. জনাি যতৌবহদুর রহমান খান, পবরর্ালক (র্যগ্মসবর্ি), বিবনদয়াগ যিাি ি
৫. জনাি নীবতশ র্ন্দ্র সরকার, উপসবর্ি (স.ও ব্য.-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৬. ি. যেওয়ান মুহাম্মে হুমায়ূন কিীর, পবরর্ালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
৭. যখারদশো ইয়াসমীন, উপসবর্ি (বিবি), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

োবয়ব
আহ্বায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি:
(১) প্রাইদভোইদজশন কবমশন ও বিবনদয়াগ যিাি ি সাংক্রান্ত বিদ্যমান আইন এিাং সাংবিষ্ট অন্যান্য বিষয়
বিস্তাবরতভাদি পর্ িাদলার্নাপূি িক সাংথিতা দু’টিদক একীভূত কদর নতুন প্রবতষ্ঠান প্রবতষ্ঠার লদেৈ একটি
আইদনর খসড়া প্রণয়ন;
(২) একীভূত প্রবতষ্ঠাদনর জন্য একটি সমবন্বত সাাংগঠবনক কাঠাদমার খসড়া প্রণয়নত।
(গ) কবমটি প্রদয়াজনদিাদি নতুন সেস্য অন্তভুিক্ত (যকা-অে) করদত পারদিত।
(ঘ) কবমটি আগামী বতন মাদসর মদে একটি পূণ িাে প্রবতদিেন মবন্ত্রপবরষে সবর্দির বনকে োবখল করদিত।
(ঙ) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর বিবি অবিশাখা এ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যখারদশো ইয়াসমীন)
উপসবর্ি
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২০/০৬ বিদসম্বর, ২০১৩
নাং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০-১১৮ সরকার এই মদমি বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছ যর্, েবেণ আবিকার
িণ িিােবিদরািী মহান যনতা ও িাাংলাদেদশর অকৃবত্রম িন্ধু যনলসন ম্যাদন্ডলার মৃতুৈদত ০৭ বিদসম্বর ২০১৩ হদত ০৯
বিদসম্বর ২০১৩ (শবন, রবি ও যসামিার) বতন বেন রাষ্ট্রীয়ভাদি যশাক পালন করা হদিত। উবেবখত বেনসমূদহ িাাংলাদেদশর
সকল সরকাবর, আিাসরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান ও ভিন, সকল বশো প্রবতষ্ঠান এিাং বিদেশথিত িাাংলাদেশ
দূতািাসসমূদহ জাতীয় পতাকা অি িনবমত থাকদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম

(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ /২৬ নদভম্বর, ২০১২
নাং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০২.০০১.২০১০-১২৮-গত ২৪ নদভম্বর ২০১২ তাবরদখ ঢাকার উপকদে আশুবলয়ায় একটি
বতবর যপাশাক কারখানায় সাংঘটিত ভয়ািহ অবিকাদে ১১২ জন কমী প্রাণ হাবরদয়দছনত। একই বেদন র্ট্টগ্রাদমর
িহিারহাে এলাকায় বনমিাণািীন ফ্লাইওভাদরর গািাি র যভদে ১৪ জন বনহত হদয়দছনত। উক্ত দু’টি মমিাবন্তক দুঘ িেনায়
বনহতদের আত্মার মাগদেরাত কামনা কদর এিাং আহতদের দ্রুত সুথিততা কামনা কদর আজ ২৬-১১-২০১২ তাবরদখ
অনুবষ্ঠত মবন্ত্রসভা-বিঠদক যশাক প্রস্তাি গ্রহণ করা হদয়দছত।
২ত। সরকার এ মদমি বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছ যর্, উক্ত দু’টি দুঘ িেনায় বনহতদের প্রবত সম্মান প্রেশিনাদথ ি আগামীকাল ২৭
নদভম্বর ২০১২ তাবরখ মেলিার জাতীয় পর্ িাদয় যশাক পালন করা হদিত। এ উপলদে সকল সরকাবর, আিা-সরকাবর,
স্বায়েশাবসত ও যিসরকাবর প্রবতষ্ঠান/ভিদন এিাং বিদেশথিত িাাংলাদেশ বমশনসমূদহ জাতীয় পতাকা অি িনবমত থাকদিত।
যেদশর সকল মসবজদে বনহতদের রুদহর মাগদেরাত কামনা কদর যমানাজাত এিাং মবের, প্যাদগািা, গীজিা ও অন্যান্য
উপাসনালদয় বনহতদের আত্মার শাবন্তর জন্য বিদশষ প্রাথ িনা অনুবষ্ঠত হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম

(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২৭ চৈত্র ১৪২০
তাবরখ ১০ এর্িল ২০১৪

নম্বর-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৩.২০১০.৫৪
পবরপত্র

বিষয়: মন্ত্রণালয়/বিভাদগর োবয়দব বনদয়াবজত মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অনুপবথিতবতদত তাঁর পর্ িাদয় বনষ্পবত্তদর্াগ্য
বিষয়সমূহ প্রিানমন্ত্রীর বনকে উপথিতাপনত।
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকাদরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগর কাদজ অবিকতর গবতশীলতা আনয়ন এিাং েেতার
সদে কার্ িাবে বনষ্পন্ন করার স্বাদথ ি সরকার এই মদমি বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছ যর্, মন্ত্রণালয়/বিভাদগর োবয়দব বনদয়াবজত
মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অনুপবথিতবতদত তাঁর পর্ িাদয় বনষ্পবত্তদর্াগ্য বিষয়সমূহ প্রিানমন্ত্রীর বনকে উপথিতাপন করদত হদিত।

(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণ:
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল)ত।

৩ত।

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

৪ত।

মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মবন্ত্রবৃদের একান্ত সবর্িত।

৫ত।

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সকল কমিকতিাত।

৬ত।

উপসবর্ি (আইবসটি), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
৩০ চৈশাখ ১৪২০
তাবরখ ১৩ ফম ২০১৩

নম্বর:-০৪.৪২৩.০২২.০২.০৬.০০১.২০১২.৪৬

পবরপত্র
বিষয়: বিদুৈদতর সাশ্রয়ী ব্যিহার বনবচিততকরদণর লদেৈ এয়ারকুলার সি িবনম্ন ২৪ বিবগ্র যসলবসয়াস তাপমাত্রায় ব্যিহার
এিাং আিহাওয়া অনুর্ায়ী যপাশাক পবরিান সাংক্রান্তত।
বিদুৈদতর সাশ্রয়ী ব্যিহার বনবচিততকরদণর লদেৈ সরকাবর-যিসরকাবর সকল এয়ারকুলার সি িবনম্ন ২৪ বিবগ্র
যসলবসয়াস তাপমাত্রায় ব্যিহার সাংক্রান্ত সরকাবর বসদ্ধান্ত বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালদয়র বিদুৈৎ বিভাগ
হদত ইতঃপূদি ি সাংবিষ্ট সকলদক অিবহত করা হদয়দছত।
২ত। এ ছাড়া মবন্ত্রপবরষে বিভাগ যথদক ইতঃপূদি ি এ মদমি পবরপত্র জাবর করা হদয়দছ যর্, সরকাবর ও স্বায়ত্তশাবসত
প্রবতষ্ঠানসমূদহর সকল পুরুষ কমিকতিা মার্ ি-নদভম্বর সমদয় আনুষ্ঠাবনক িােিািকতা না থাকদল সুৈে-োই পবরিান না
কদর অবেদস প্যান্ট-শাে ি (অি ি/পুরা হাতা) পবরিান করদিনত।
৩ত। লেৈ করা র্াদে যর্, এয়ারকুলাদরর তাপমাত্রা সম্পদকি সরকাবর-যিসরকাবর সকদলর জন্য প্রদর্াজৈ উপর্য িক্ত
বসদ্ধান্ত এিাং গ্রীষ্মকালীন যপাশাক সম্পদকি সরকাবর ও স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠাদনর কমিকতিাদের জন্য প্রদর্াজৈ উবেবখত
বসদ্ধান্ত র্থার্থভাদি অনুসরণ করা হদে নাত।
৪ত। সকল সরকাবর, আিাসরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত, আিাস্বায়ত্তশাবসত ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠান কর্তক
ি এয়ারকুলাদরর
তাপমাত্রা ও গ্রীষ্মকালীন যপাশাক সাংক্রান্ত উপর্য িক্ত বসদ্ধান্তসমূদহর র্থার্থ িাস্তিায়ন বনবচিততকরদণর জন্য অনুদরাি করা
হলত। এয়ারকুলাদরর তাপমাত্রা সাংক্রান্ত বসদ্ধান্ত বিবভন্ন ব্যিসায়ী সাংগঠদনর মােদম যিসরকাবর খাতদক অিবহতকরদণর
জন্য িাবণজৈ মন্ত্রণালয়দক এিাং যিসরকাবর যস্বোদসিী সাংথিতাসমূহদক অিবহতকরদণর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও
এনবজও বিষয়ক বুৈদরাদক অনুদরাি করা হলত।
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)/বপ্রবিপাল স্টাে অবেসার, সশস্ত্র িাবহনী
বিভাগত।
৩ত। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
৪ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত। তাঁর বিভাদগর সকল যজলা প্রশাসকদক অিবহত করার জন্য অনুদরাি করা
হলত।
৫ত। মহাপবরর্ালক, এনবজও বিষয়ক বুৈদরাত।
৬ত। প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকাত। তাঁদক পবরপত্রটি িাাংলাদেশ যেবলবভশন ও িাাংলাদেশ যিতার
এিাং জাতীয় বেবনক পবত্রকাসমূদহ জরুবর বভবত্তদত প্রর্াদরর ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হলত।
৭ত। র্যগ্মসবর্ি (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
৮ত। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রবতমবন্ত্রগদণর একান্ত সবর্িত।
৯ত। মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
১০ত। যপ্রাগ্রামার, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত। তাঁদক পবরপত্রটি মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ওদয়িসাইদে প্রকাদশর ব্যিথিতা
গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হলত।
১ত।
২ত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২২ চজৈষ্ঠ ১৪২০
তাবরখ ০৫ জুন ২০১৩

নাং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০৬.০০১.২০১২-৭০
পবরপত্র
বিষয়ঃ কমিকতিাদের অবেদস পবরদিয় যপাশাকত।

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ০১ যসদেম্বর, ২০০৯ তাবরদখর মপবি-১৬/১/৯১-বিবি/১৩৮ সাংখ্যক পবরপদত্রর মােদম
সরকাবর, আিা-সরকাবর ও স্বায়ত্তশাবসত সাংথিতার পুরুষ কমিকতিাগণদক মার্ ি-নদভম্বর সমদয় আনুষ্ঠাবনক িােিািকতা
ব্যবতদরদক সুৈে-োই পবরিান না কবরয়া অবেদস প্যান্ট, শাে ি (অি ি/পুরাহাতা) পবরিাদনর বনদে িশনা প্রোন করা হয় (কবপ
অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)ত।
২ত। উপবর-উক্ত বনদে িশনা র্থার্থভাদি অনুসরদণর জন্য সাংবিষ্ট সকলদক পুনরায় অনুদরাি করা হইলত।

(যমাঃ আিদুল ওয়াদুে)
র্যগ্মসবর্ি (বিবি ও যসিা)
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)/বপ্রবিপাল স্টাে অবেসার,
সশস্ত্র িাবহনী বিভাগত।

৩ত।

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

৪ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত। তাঁহার বিভাগীয় সকল যজলা প্রশাসকদক অিবহত কবরিার জন্য অনুদরাি
জানাদনা হইলত।

৫ত।

প্রিান তথ্য কমিকতিা, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকাত। তাঁহাদক পবরপত্রটি িাাংলাদেশ যেবলবভশন ও িাাংলাদেশ যিতার
এিাং জাতীয় বেবনক পবত্রকাসমূদহ জরুবর বভবত্তদত প্রর্াদরর ব্যিথিতা গ্রহণ কবরদত অনুদরাি জানাদনা হইলত।

৬ত।

র্যগ্মসবর্ি (সকল), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।

৭ত।

মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রবতমবন্ত্রগদণর একান্ত সবর্িত।

৮ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২৩ আষাঢ় ১৪১৮
তাবরখ ০৭ জুলাই ২০১১

নাং-০৪.৪২৩.০২১.০১.০১.০০১.২০১১-৬২
বিষয়: জাবতর বপতার প্রবতকৃবতত।

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর পঞ্চেশ সাংদশািনী (২০১১ সদনর ১৪ নম্বর আইন) অনুর্ায়ী জাবতর
বপতার প্রবতকৃবত সাংরেণ ও প্রেশিন করার বনম্নরূপ বিিান করা হদয়দছঃ
“৪কত। জাবতর বপতার প্রবতকৃবতত। - জাবতর বপতা িেিন্ধূ যশখ মুবজবুর রহমাদনর প্রবতকৃবত রাষ্ট্রপবত,
প্রিানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রিান বির্ারপবতর কার্ িালয় এিাং সকল সরকারী ও আিা-সরকারী অবেস, স্বায়ত্তশাবসত
প্রবতষ্ঠান, সাংবিবিিদ্ধ সরকারী কর্তপি দের প্রিান ও শাখা কার্ িালয়, সরকারী ও যিসরকারী বশো প্রবতষ্ঠান,
বিদেদশ অিবথিতত িাাংলাদেদশর দূতািাস ও বমশনসমূদহ সাংরেণ ও প্রেশিন কবরদত হইদিত।”
২ত। জাবতর বপতার প্রবতকৃবত সাংরেণ ও প্রেশিন সাংক্রান্ত সাংবিিাদনর উপর্য িক্ত বিিান র্থার্থভাদি
প্রবতপালন এিাং অিস্তন অবেসসমূদহ এ বিষদয় প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোদনর জন্য অনুদরাি করা হদলাত। এ
সাংক্রান্ত পূদি ির সকল আদেশ, পবরপত্র, প্রজ্ঞাপন এতিারা িাবতল করা হদলাত।
এম আিদুল আবজজ এনবিবস
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণঃ
১ত। মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
২ত। সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল)ত।
৩ত। প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
৪ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
৫ত। প্রিান তথ্য অবেসার, তথ্য অবিেপ্তরত।
৬ত। মন্ত্রী/প্রবতমবন্ত্রগদণর একান্ত সবর্িত।
৭ত। মন্ত্রী/প্রবতমবন্ত্রগদণর একান্ত সবর্িত।
৮ত। প্রিানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগদণর একান্ত সবর্িত।
৯ত। এ বিভাদগর সকল কমিকতিাত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
০৬ অগ্রহাায়ণ ১৪২১
তাবরখ ২০ নভেম্বর ২০১৪

ন -০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৪-১৩৯

বিষয়: মন্ত্রী, প্রবতমন্ত্রী ও উপ-মবন্ত্রগদণর রাষ্ট্রীয়/সরকাবর কাদজ বিদেদশ গমন ও যেদশ প্রতৈাগমদনর সময় বিমানিেদর
এিাং যেদশর অভৈন্তদর সেরকাদল অনুসরণীয় রাষ্ট্রার্ার (Protocol)
দ
ত।
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ হদত বিগত ১৮ নদভম্বর, ২০০১ তাবরদখর মপবি-৩/১/২০০১-বিবি/১৩৯ সাংখ্যক স্মারদক জাবরকৃত
মন্ত্রী, প্রবতমন্ত্রী এিাং উপ-মবন্ত্রগদণর রাষ্ট্রীয়/সরকাবর কাদজ বিদেদশ ও যেদশর অভৈন্তদর সেরকালীন অনুসরণীয় রাষ্ট্রার্ার
সাংক্রান্ত বনদে িশািবল সাংদশািনপূি িক সরকার বনম্নরূপ নতুন বনদে িশািবল জাবর করদছ:
/

দ

রাষ্ট্রার্ার

বিদেশ সের:
/
/র্যগ্মসবর্ি

দ

দ

/

ত।

যেদশর অভৈন্তদর সের:
(১) যেদশর অভৈন্তদর সেরকাদল মন্ত্রী/মন্ত্রণালদয়র োবয়বপ্রাপ্ত প্রবতমন্ত্রীর অবভপ্রায় অনুর্ায়ী তাঁর ঢাকা তৈাগ ও
প্রতৈািতিনথিতদল মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সাংবিষ্ট কমিকতিা উপবথিতত থাকদিনত।
(২) যজলা সেদর র্থাসম্ভি যজলা প্রশাসক ও পুবলশ সুপার এিাং সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর থিতানীয় পর্ িাদয়র
যজৈষ্ঠতম কমিকতিা মন্ত্রীদক আগমন ও বিোদয়র থিতাদন অভৈথ িনা ও বিোয় সাংিি িনা জানাদিনত।
(৩) যজলা সেদর উপবথিতত থাকার জন্য যজলা প্রশাসক অথিা পুবলশ সুপাদরর বনদজর সরকাবর সের িাবতল িা
পবরিতিন করার প্রদয়াজন হদি নাত। এরূপ যেদত্র যজৈষ্ঠ অবতবরক্ত যজলা প্রশাসক/অবতবরক্ত পুবলশ সুপার মন্ত্রীদক অভৈথ িনা
ও বিোয় সাংিি িনা জানাদিনত। তদি, যজলা প্রশাসক পূদি িই বনদজর সেরসূবর্ জাবর কদর থাকদল মন্ত্রীর সেরসূবর্ পাওয়ার
পরই মন্ত্রীর সদে যর্াগাদর্াগ কদর বনবচিতত হদিন যর্, যজলা প্রশাসদকর সেদর থাকা আিশ্যক বকনাত। মন্ত্রী এরূপ ইো
প্রকাশ করদল যসদেদত্র যজলা প্রশাসক তাঁর সেরসূবর্ িাবতল করদিনত।
(৪) উপদজলা সের অথিা উপদজলার অন্য যকান থিতাদন মন্ত্রীর সেরকাদল উপদজলা বনি িাহী অবেসার, সহকারী
পুবলশ সুপার এিাং সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর থিতানীয় পর্ িাদয়র যজৈষ্ঠতম কমিকতিা মন্ত্রীদক অভৈথ িনা ও বিোয় সাংিি িনা
জানাদিনত। আিশ্যক না হদল যজলা প্রশাসক বকাংিা পুবলশ সুপাদরর এদেদত্র উপবথিতত থাকার প্রদয়াজন যনইত।
(৫) মন্ত্রীর আগমন ও প্রথিতাদনর সময় আিশ্যক না হদল বিমানিের িা যরলওদয় যস্টশদন যজলা প্রশাসক,
ঢাকা/র্ট্টগ্রাম-এর উপবথিতত থাকার প্রদয়াজন যনইত। যমদরাপবলেন পুবলদশর কবমশনাদরর যেদত্রও এটি প্রদর্াজৈত।
(৬) মবন্ত্রগদণর আগমন ও প্রথিতাদনর সময় বিভাগীয় কবমশনার অথিা সাংবিষ্ট যরদির যিপুটি ইিদপটর যজনাদরল
অি পুবলশ (বিআইবজ)-এর উপবথিতত থাকার প্রদয়াজন যনইত। বিভাগীয় কবমশনার সের েপ্তদর উপবথিতত থাকদল মন্ত্রীর
আগমদনর পর বতবন তাঁর সদে যসৌজন্যমূলক সাোৎ করদত পাদরনত।
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(৭) মবন্ত্রগদণর সেরসূবর্ পাওয়ার সদে সদে সাংবিষ্ট যজলার পুবলশ সুপার বনরাপত্তার ব্যাপাদর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা
গ্রহণ করদিনত।
(৮) যেদশর অভৈন্তদর মন্ত্রীর যরলদর্াদগ ্রমমণকালীন যরলওদয় পুবলশ বনদম্নাবেবখত বনদে িশািবল অনুসরণ করদি:
(ক) মন্ত্রীর সেরসূবর্ পাওয়ার সদে সদে যরলওদয় পুবলশ সুপার তৎেণাৎ সাংবিষ্ট রুদের সকল পুবলশ
যস্টশন/োঁবড়দক অিবহত করদিনত।
(খ) যর্ যস্টশদন মন্ত্রী যরন হদত অিতরণ এিাং যরদন পুনরায় আদরাহণ করদিন অথিা যকান জাংশদন যর্
থিতাদন যরন িেদলর প্রদয়াজন হদি যসসি থিতাদন পুবলদশর একজন পবরেশিক/উপ-পবরেশিক উপবথিতত
থাকদিনত।
(গ) যরলদর্াদগ র্ট্টগ্রাদম গমন ও প্রথিতাদনর সময় যসখাদন র্ট্টগ্রাম যরলওদয়র পুবলশ সুপার উপবথিতত
থাকদিনত।
প্রবতমন্ত্রী ও উপ-মবন্ত্রগদণর রাষ্ট্রার্ার
বিদেশ

:
/

-

দ

/

/উপসবর্ি

।
যেদশর অভৈন্তদর সের:
(১) যেদশর অভৈন্তদর সেরকাদল প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর অবভপ্রায় অনুর্ায়ী তাঁর ঢাকা তৈাগ ও প্রতৈািতিনথিতদল
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সাংবিষ্ট কমিকতিা উপবথিতত থাকদিনত।
(২) যজলা সেদর যজলা প্রশাসক/অবতবরক্ত যজলা প্রশাসক ও পুবলশ সুপার/অবতবরক্ত পুবলশ সুপার এিাং সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর থিতানীয় কমিকতিাবৃে প্রবতমন্ত্রী/উপ-মবন্ত্রগণদক আগমন ও বিোদয়র থিতাদন অভৈথ িনা ও বিোয় সাংিি িনা
জানাদিনত।
(৩) উপদজলা সেদর উপদজলা বনি িাহী অবেসার/বতবন উপবথিতত না থাকদল তার পরিতী যজৈষ্ঠ কমিকতিা ও একজন
সহকারী পুবলশ সুপার/বতবন উপবথিতত না থাকদল তার পরিতী যজৈষ্ঠ পুবলশ কমিকতিা এিাং সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর
থিতানীয় কমিকতিাবৃে প্রবতমন্ত্রী/উপ-মবন্ত্রগণদক অভৈথ িনা ও বিোয় সাংিি িনা জানাদিনত।
(৪) প্রবতমন্ত্রী/উপ-মবন্ত্রগদণর সেরসূবর্ পাওয়ার সদে সদে সাংবিষ্ট যজলার পুবলশ সুপার বনরাপত্তার ব্যাপাদর
প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিনত।
(৫) যেদশর অভৈন্তদর প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর যরলদর্াদগ ্রমমণকালীন যরলওদয় পুবলশ বনদম্নাবেবখত বনদে িশািবল
অনুসরণ করদি:
(ক) প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর সেরসূবর্ পাওয়ার সদে সদে যরলওদয় পুবলশ সুপার তৎেণাৎ সাংবিষ্ট রুদের
সকল পুবলশ যস্টশন/োঁবড়দক অিবহত করদিন;
(খ) যর্ যস্টশদন প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী যরন হদত অিতরণ এিাং যরদন পুনরায় আদরাহণ করদিন অথিা যকান
জাংশদন যর্ থিতাদন যরন িেদলর প্রদয়াজন হদি যসসি থিতাদন পুবলদশর একজন উপ-পবরেশিক উপবথিতত
থাকদিন;
(গ) র্ট্টগ্রাদম যরলদর্াদগ গমন ও প্রথিতাদনর সময় যসখাদন র্ট্টগ্রাম যরলওদয়র পুবলশ সুপার/ অবতবরক্ত
পুবলশ সুপার িা পরিতী যজৈষ্ঠ পুবলশ কমিকতিা উপবথিতত থাকদিনত।
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সািারণ বনদে িশািবল:
(১) মন্ত্রী /প্রবতমন্ত্রী /উপ-মবন্ত্রগদণর সেরসূবর্ সাংবিষ্ট কমিক তিাগদণর বনকে র্থাসমদয় যপ্ররণ করদত হদিত।
সেরসূবর্দত যকান পবরিতিন হদল তাও র্থাসমদয় সাংবিষ্ট সকলদক অিবহত করদত হদিত।
(২) সেরসূবর্ প্রণয়দনর সময় সেরটি সরকাবর, না ব্যবক্তগত তা মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মবন্ত্রগদণর েপ্তর হদত সাংবিষ্ট
কমিকতিাগণদক অিবহত করদত হদিত। সরকাবর সেদরর সময় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মবন্ত্রগদণর জন্য র্ানিাহন ও িাসথিতাদনর
ব্যিথিতা করা হদিত। ব্যবক্তগত সেদরর জন্য র্ানিাহন ও িাসথিতাদনর ব্যিথিতা করা হদল মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মবন্ত্রগণদক
প্রর্বলত বনয়দম ভাড়া পবরদশাি করদত হদিত।
(৩) একান্ত ব্যবক্তগত এিাং রাজবনবতক সেদরর মদে পাথ িকৈ রদয়দছত। স্বাভাবিক সরকাবর কাজকদমির পাশাপাবশ
একজন মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী রাজবনবতক কমিকাে, জনসভা ইতৈাবেদত যর্াগোন করদত পাদরনত। তদি, প্রাথী বহসাদি
বনি িার্নী প্রর্ার অবভর্াদনর অাংশ বহসাদি জনসভায় ভাষণ োন ও রাজবনবতক কমীদের সভায় যর্াগোন ব্যবক্তগত ্রমমণ
বহসাদি গণ্য হদিত।
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

০৬ অগ্রহাায়ণ ১৪২১
তাবরখ ২০ নভেম্বর ২০১৪

ন -০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০১.১৪.১৩৯
সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হল:
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, .......................................................... (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)ত।
৩ত। কবমশনার, .....................................বিভাগত। সাংবিষ্ট যজলা প্রশাসকগণদক অনুবলবপ যপ্ররদণর অনুদরািসহত।
৪ত।

প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

৫ত। র্যগ্মসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
৬ত। মন্ত্রী/প্রিানমন্ত্রীর উপদেষ্টা/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর একান্ত সবর্ি, ....................................................
৭ত।

উপসবর্ি (আইবসটি), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত। ওদয়িসাইদে প্রকাদশর অনুদরািসহত।

৮ত। মবন্ত্রপবরষে সবর্দির একান্ত সবর্িত।
(যমাঃ নাজমুল হুো বসবিকী)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫৭৫৪৪৬
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২৭ চৈত্র ১৪১৭
তাবরখ ১০ এর্িল ২০১১

নাং-০৪.৪২৩.০২২.০২.০৯.০০১.২০১১-৩৫

বিষয়: মহামান্য রাষ্ট্রপবতর বিদেশ র্াত্রা এিাং বিদেশ যথদক স্বদেশ প্রতৈািতিনকাদল অনুসরণীয় রাষ্ট্রার্ার (Protocol)
সাংক্রান্ত বনদে িশািলীত।
উপর্য িক্ত বিষদয় মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর বিগত ২৩ মার্ ি, ২০০৯ তাবরদখর মপবি-১/৭/৮৬-বিবি/৪৯নাং স্মারদকর
িশািলী
বনদে
সাংদশািনপূি িক সরকার এই মদমি বসদ্ধান্ত গ্রহণ কবরয়াদছ যর্, সরকাবর ও রাষ্ট্রীয় সেদর মহামান্য রাষ্ট্রপবতর
বিদেশ র্াত্রা ও বিদেশ হইদত স্বদেদশ প্রতৈািতিনকাদল বনদম্নাক্ত ব্যবক্তিগ ি বিমান িেদর উপবথিতত থাবকদিনঃ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

মবন্ত্রসভার যজৈষ্ঠতম ২ জন মন্ত্রীত।
মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ত।
বিদলাদমটিক যকাদরর প্রিানত।
স্বাগবতক যেশ/যেশসমূদহর বমশন প্রিানগণত।
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি; মুখ্য সবর্ি; যসনািাবহনী, যনৌ-িাবহনী ও বিমানিাবহনীর প্রিানগণত।
সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
রাষ্ট্রপবতর সবর্ি, রাষ্ট্রপবতর সামবরক সবর্িত।
মহা-পবরর্ালক, প্রবতরো যগাদয়ো মহাপবরেপ্তরত।
মহা-পবরর্ালক, জাতীয় বনরাপত্তা যগাদয়ো অবিেপ্তরত।
মহা-পুবলশ পবরেশিকত।
রাষ্ট্রার্ার প্রিান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
যমাঃ মঈন উবিন
র্যগ্ম সবর্ি

অিগবত ও প্রদয়াজনীয় কার্ িাদথ ি:
১ত।
২ত।
৩ত।
৪ত।
৫ত।
৬ত।
৭ত।
৮ত।
৯ত।
১০ত।
১১ত।
১২ত।
১৩ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
যসনা িাবহনী, যনৌ-িাবহনী ও বিমান িাবহনীর প্রিানগণত।
সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল)/বপ্রবিপাল স্টাে অবেসার, সশস্ত্র িাবহনী বিভাগত।
সবর্ি, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপবতর কার্ িালয়ত।
রাষ্ট্রপবতর সামবরক সবর্ি, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপবতর কার্ িালয়ত।
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
মহা-পবরর্ালক, জাতীয় বনরাপত্তা যগাদয়ো অবিেপ্তরত।
মহা-পবরর্ালক, প্রবতরো যগাদয়ো মহাপবরেপ্তরত।
মহা পুবলশ পবরেশিক, পুবলশ সের েপ্তর, ঢাকাত।
রাষ্ট্রার্ার প্রিান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
মাননীয় মন্ত্রী, প্রবতমবন্ত্রগদণর একান্ত সবর্িত।
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্িত।
বসবনয়র সহকারী সবর্ি, সরকার গঠন ও রাষ্ট্রার্ার শাখা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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সরকার গঠন ও রাষ্ট্রার্ার অবিশাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২১ শ্রািণ ১৪২১ িোব্দ/০৫ আগস্ট ২০১৪ বিস্টাব্দ
নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৪১.০০৯.১৪.২৭২—সরকার এ মদমি বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছ যর্, পূি ি-অনুদমাবেত সুবনবে িষ্ট
জনিল কাঠাদমা সাংিবলত প্রবতষ্ঠান/েপ্তদরর প্রিান বকাংিা অন্যান্য পদে মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পেমর্ িাোয় বনর্যক্ত যর্
সকল ব্যবক্তর প্রাবিকার পৃথক আইন/বিবি িারা বনি িাবরত নয়, তাঁদের যেদত্র “The Ministers, Ministers of State
and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973’-এর কমিকতিা-কমির্ারী সাংক্রান্ত িারা
১৪ এিাং যস্বর্ছািীন মঞ্জুবর সাংক্রান্ত িারা ১৬ প্রদর্াজৈ হদি নাত।
২ত। বিদেদশ রাষ্ট্রদূত/হাই কবমশনার ও অন্যান্য পদে বনর্যক্ত ব্যবক্তিদগরি যেদত্র উপর্য িক্ত িারা ১৪ ও ১৬ ছাড়াও উক্ত
আইদনর বেবনক ভাতা সাংক্রান্ত িারা ১০ এিাং বর্বকৎসা-সুবিিা সাংক্রান্ত িারা ১৩ প্রদর্াজৈ হদি নাত। তাঁরা প্রর্বলত বনয়দম
বেবনক ভাতা ও বর্বকৎসা-সুবিিা প্রাপ্য হদিনত।
৩ত। প্রিানমন্ত্রীর বিদশষ দূত/উপদেষ্টাবৃে এিাং জাতীয় সাংসদের উপদনতার যেদত্র এ প্রজ্ঞাপন প্রদর্াজৈ নয়ত।
৪ত। এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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মবন্ত্রদসিা শাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মবন্ত্রদসিা শাখা
১০ আষাঢ় ১৪২০
তাবরখ ২৪ জুন ২০১৩

নাং- ০৪.৪২২.০৪৮.০০.০৩.০১৮.২০১৩.১১৮
পবরপত্র
বিষয়: The Ministers,

Ministers of State and Deputy Minister (Remuneration and
Privileges) Act, 1973 অনুসরণ সাংক্রান্তত।

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, প্রবতমন্ত্রী ও উপমবন্ত্রগদণর পাবরদতাবষক ও প্রাবিকার সম্পবকিত
বিিানািবল The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and
Privileges) Act, 1973 (জুন, ২০১০ পর্ িন্ত সাংদশাবিত) শীষ িক আইদন সবন্নদিবশত রদয়দছত। আইনটির হালনাগাে কবপ
সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাদগ যপ্ররণ করা হদয়দছ এিাং মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ওদয়িসাইদেও এটি যেওয়া আদছত। মন্ত্রণালয়/
বিভাদগর সাংবিষ্ট সকল কমিকতিা, বিদশষত মাননীয় মন্ত্রী ও প্রবতমবন্ত্রগদণর একান্ত সবর্ি ও সহকারী একান্ত সবর্িগদণর
উক্ত আইন সম্পদকি স্পষ্ট িারণা থাকা িাঞ্ছনীয়ত।
০২ত। বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ হদত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ প্রাপ্ত যকান যকান পত্র যথদক প্রতীয়মান হয় যর্, মাননীয়
মন্ত্রী ও প্রবতমবন্ত্রগদণর প্রাবিকার সাংক্রান্ত উপর্য িক্ত আইন সম্পদকি সাংবিষ্ট সকদল সম্যক অিবহত ননত।
০৩ত। এমতািথিতায়, মাননীয় মন্ত্রী ও প্রবতমবন্ত্রগদণর প্রাবিকার সাংক্রান্ত বিষদয় পত্র যর্াগাদর্াদগর যেদত্র উবেবখত
আইদনর র্থার্থ অনুসরণ বনবচিততকরদণর বনবমত্ত মাননীয় মবন্ত্রগদণর একান্ত সবর্ি/ সহকারী একান্ত সবর্িসহ মন্ত্রণালয়/
বিভাদগর সাংবিষ্ট সকল কমিকতিাদক প্রদয়াজনীয় পরামশি/ বনদে িশনা প্রোদনর জন্য আবেষ্ট হদয় অনুদরাি করা হলত।

(যমাঃ ওসমান গবন)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৯৫৬০১২৬
বিতরণঃ
১ত।
২ত।

বসবনয়র সবর্ি/ সবর্ি/ ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ)ত।
মাননীয় মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি (সকল)ত।
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আইন শাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
আইন যকাষ
www.cabinet.gov.bd

২৪ োল্গুন ১৪১৮ৈঙ্গাব্দ
তাবরখ ০৭ মাৈ ি ২০১২ র্িস্টাব্দ

নম্বর-০৪.১১১.০০৪.০০.০২০.২০১২-২৮
পবরপত্র

বিষয়: বিজ্ঞ আোলদতর রায়/ আদেশ/বনদে িশনা র্থাসমদয় কর্তপ
ি দের বনকে উপথিতাপন ও এ বিষদয় দ্রুত ব্যিথিতা গ্রহণত।
মহামান্য সুবপ্রম যকাদে ির আপীল বিভাগ ও হাইদকাে ি বিভাগ এিাং অন্যান্য বিজ্ঞ আোলত কর্তক
ি বিবভন্ন মামলায়
সরকাদরর পদে িা বিপদে প্রেত্ত রায় (Judgment), আদেশ (Order) এিাং বনদে িশনা (Directives) পাওয়ার পর এ
বিষদয় দ্রুত ব্যিথিতা গ্রহণ করা না হদল অদনক সময় সরকাদরর স্বাথ ি ক্ষুন্ন হয়ত।
০২ত। লেৈ করা র্াদে যর্, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং অন্যান্য সরকাবর েপ্তদরর উর্ধ্িতন কর্তপি ে অদনক সময় মামলার
কার্ িক্রম এিাং বিজ্ঞ আোলদতর আদেশ, বনদে িশ ও রায় সম্পদকি র্থাসমদয় অিবহত হন নাত। যকান যকান যেদত্র মামলার
রায়/আদেশ/বনদে িশনার বিষদয় র্থাসমদয় আইনানুগ ব্যিথিতা গ্রহণ না করা এিাং তামাবে আইন িারা িাবরত হওয়ার
কারদণ আপীল করাও সম্ভি হয় নাত। েদল সরকাদরর আবথ িক েবতসহ নানাবিি সমস্যার সৃবষ্ট হয়ত। আোলদতর
রায়/আদেশ/বনদে িশনার পবরদপ্রবেদত র্থাসমদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করা না হদল যকান যকান সময় আোলত
অিমাননা মামলার উৎপবত্ত হয়ত। এদত সাংবিষ্ট সরকাবর কমিকতিাগণদকও অসুবিিার সম্মুখীন হদত হয়ত।
০৩ত। এমতািথিতায়, বিজ্ঞ আোলত কর্তক
ি যর্ যকান মামলায় প্রেত্ত রায়/আদেশ/বনদে িশনা তাৎেবণকভাদি েপ্তর
ি
প্রিাদনর নজদর আনা এিাং র্থাশীঘ্র সম্ভি আোলদতর আদেশ/বনদে িশ রাদয়র সাটিোইি
কবপ সাংগ্রহ করদত দ্রুত আইনানুগ
ব্যিথিতা যনওয়া িািনীয়ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্িবৃেদক মন্ত্রণালয়/বিভাদগসমূদহর সকল কমিকতিা এিাং তাঁদের আওতািীন
সকল অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/সাংথিতার প্রিানগণদক উপর্য িক্ত বিষদয় প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোদনর জন্য অনুদরাি করা হলত।
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণঃ
১ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি
----------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
২ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
------------------------------------------বিভাগত।
৩ত। যজলা প্রশাসক (সকল)
-------------------------------------------যজলাত।
২৪ োল্গুন ১৪১৮ৈঙ্গাব্দ
তাবরখ ০৭ মাৈ ি ২০১২ র্িস্টাব্দ

নম্বর-০৪.১১১.০০৪.০০.০২০.২০১২-২৮

অনুবলবপ সেয় অিগবতর জন্য বনদে িশক্রদম যপ্ররণ করা হলঃ
০১ত। বিজ্ঞ যরবজস্ট্রার, িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে ি, ঢাকাত।
০২ত। বিজ্ঞ সবলবসের, সবলবসের উইাং, আইন ও বির্ার বিভাগ, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
যমাহাম্মে আশরাফুল আলম
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
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২৫ চৈত্র ১৪১৮ ৈঙ্গাব্দ
তাবরখ ০৮ এর্িল ২০১২ র্িস্টাব্দ

নম্বর-০৪.১১১.০৩৫.০০.০০২.২০১০-৪২
পবরপত্র

বিষয়: সরকাদরর বিরুদদ্ধ োদয়রকৃত মামলায় বলবখত জিাি (affidavit in opposition) প্রোন সম্পদকি হাইদকাে ি
বিভাদগর পর্ িদিেণত।
বরে বপটিশন নম্বর ৬৪০৬/২০১০-এ িাাংলাদেশ সুবপ্রম যকাদে ির মাননীয় হাইদকাে ি বিভাগ এ মদমি আদেশ প্রোন
কদরদছন যর্, আোলত অনিরত এিাং অব্যাহতভাদি লেৈ করদছন যর্, সরকাদরর বিরুদদ্ধ োদয়রকৃত বিবভন্ন মামলায়
সরকাদরর সাংবিষ্ট বিবভন্ন বিভাগ ও কমিকতিাগণ কর্তক
ি বলবখত জিাি (affidavit in oppostition) প্রায় ৯০%যেদত্র
যপ্ররণ করা হয় না ত। েদল, সরকাদরর বিপদে মামলার রায় হয়ত। এদত জাবত, সরকার ও করোতাগদণর ব্যাপক েবত
হদেত। এ ছাড়া মাঠ পর্ িাদয়র বকছু কমিকতিা-কমির্ারীও এ পবরবথিতবতর জন্য োয়ী িদল প্রতীয়মান হয়ত।
০২ত। সরকাদরর বিপদে োদয়রকৃত মামলার জিাি বতবর, মামলার বিষদয় সরকাবর যকৌৌঁসুলীর সাংদগ যর্াগাদর্াগ,
শুনানীর বেন যকৌৌঁসুলীসহ আোলদত উপবথিতবত এিাং মামলার বিবভন্ন পর্ িাদয়র কার্ িক্রম পবরিীেণ, সাংবিষ্ট সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের আওতািীন সকল অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/সাংথিতার গুরুবপূণ ি োবয়বত। এ সকল পেদেপ সঠিক
সমদয় ও র্থার্থভাদি গ্রহণ করা হদল সরকাদরর স্বাথ ি রো এিাং মামলা যথদক উদ্ভূত বিবভন্ন সমস্যার বনরসন সম্ভিত।
সরকাদরর বিরুু্দদ্ধ রুজুকৃত মামলার বিষদয় বিজ্ঞ এেবন ি যজনাদরল/সবলবসের/বজবপ/বপবপ অবেদসর সদে যর্াগাদর্াগ
রো এিাং তাদেরদক মামলার বিষদয় প্রদয়াজনীয় তথ্যাবে র্থাসমদয় সরিরাহ করা িািনীয়ত।
০৩ত। যকান মামলার রায় সরকাদরর বিপদে যগদল একই আোলদত বরবভউ/বরবভশন করার সুদর্াগ রদয়দছত। এ
ছাড়া রাদয়র বিরুদদ্ধ প্রদয়াজনদিাদি উচ্চতর আোলদত আবপল করার বিিান রদয়দছত। মামলার রায় যঘাষণার পর র্থাশীঘ্র
রাদয়র নকদলর জন্য আদিেন করা সমীর্ীনত। রাদয়র নকদলর জন্য আদিেন করার তাবরখ যথদক রাদয়র নকল প্রাবপ্তর
তাবরখ পর্ িন্ত ব্যবয়ত সময় আবপল করার বনি িাবরত সমদয়র মদে গণনা করা হয় নাত। অিস্তন যকাদে ির রাদয়র নকল
পাওয়ার পর আবপদলর যর্ৌবক্তকতা (Statement of facts) তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণকসহ রাদয়র নকল এিাং মামলা োদয়দর
বিলম্ব হদল/তামাবে আইন িারা িাবরত হওয়ার যেদত্র বিলদম্বর র্থার্থ কারণ এিাং বিলদম্বর জন্য োয়ী ব্যবক্তদের
বিরুদদ্ধ হীহীত ব্যিথিতার িণ িনাসহ সবলবসের অবেদস আবপদলর জন্য পাঠাদত হয়ত।
০৪ত। লেৈ করা যগদছ যর্, সরকাদরর পদে র্দথষ্ট কারণ ও র্যবক্ত থাকা সদেও যকিল জিাি (Statement of
facts) উপথিতাপদনর অভাদি অদনক মামলার রায় সরকাদরর বিপদে র্ায়ত। আোলদত সরকার পদে যকৌৌঁসুলী উপবথিতত না
থাকার কারদণ যকান যকান সময় একতরো রায় (ex parte decree) হয়ত। যস কারদণ মামলার কার্ িক্রম বিবভন্ন স্তদর
পবরিীেদণর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রবতষ্ঠাদনর পদে একজন কমিকতিাদক োবয়ব প্রোন করা সমীর্ীন হদিত।
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০৫ত। এমতািথিতায়, সরকাদরর বিরুদদ্ধ োদয়রকৃত মামলায় প্রদয়াজনীয় তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণকসহ বলবখত জিাি
(affidavit in oppostition) র্থাসমদয় সবলবসের অবেস এিাং বিজ্ঞ এেবন ি যজনাদরল অবেদস যপ্ররণ বনবচিতত করদণর
বিষদয় সাংবিষ্ট সকলদক সো সতকি ও মদনাদর্াগী হওয়ার জন্য অনুদরাি করা হলত। এর মােদম সাংবিষ্ট সরকাবর
যকৌৌঁসুলীগণ র্থাসমদয় উপর্যক্ত আোলদত (affidavit in oppostition) উপথিতাপনপূি িক সরকাদরর পদে প্রবতিবিতা
করদত সেম হদি িদল আশা করা র্ায়ত। এ বিষদয় সরকাদরর সবর্িবৃেদক বনজ বনজ মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সকল কমিকতিা
এিাং তাদেঁর আওতািীন সকল অবিেপ্তর /পবরেপ্তর/সাংথিতার প্রিানগণদক প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোদনর জন্য অনুদরাি
করা হলত।
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণ:
১ত।
২ত।
৩ত।
৪ত।

মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি,
---------------------------------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
বিভাগীয় কবমশনার (সকল)---------------------------------------বিভাগত।
যজলা প্রশাসক (সকল)----------------------------------------------যজলাত।

অনুবলবপ:
১ত।
২ত।

বিজ্ঞ যরবজস্ট্রার, িাাংলাদেশ সুপ্রীমদকাে িত।
সবলবসের, আইন ও বির্ার বিভাগ, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
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০৬ কার্তিক ১৪২২
তাবরখ ২১ অভটাৈর ২০১৫

নম্বর-০৪.০০.০০০০.১১১.০৪.১৫-২৫২
পবরপত্র

বিষয়ঃ যমািাইল যকাে ি আইন, ২০০৯ ও প্রাসবেক অন্যান্য আইদনর আদলাদক যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনার সময়
এবিবকউটিভ ম্যাবজদস্ট্রে-এর আইবন এখবতয়াদরর মদে সীমািব্ধ থাকা এিাং আইদন বিিান না থাকদল
কারখানা িা থিতাির সম্পবত্ত বসলগালা না করা সম্পদকি মাননীয় হাইদকার্রে ি বিভাদগর বনদে িশনা অনুসরণত।
বরে বপটিশন নম্বর-৪০৭/২০১৫- এ মাননীয় হাইদকাে ি বিভাগ বনদম্নাক্ত বনদে িশনা প্রোন কদরদছন:
----------------“(4) Respondent No.6 being the Cabinet Secretary is directed to issue a
Circular to all Executive Magistrates within 2 Months from the date of
receipt of the copy of this Judgment to the effect that while exercising
powers under Mobile Court Ain, 2009 and the relevant laws they must not
exceed their lawful authority and must not put a factory or an immovable
property under sealed lock and key unless authorized by the relevant law.”

০২ত। মাননীয় হাইদকাে ি বিভাদগর বনদে িশনার আদলাদক তাঁর প্রবতষ্ঠাদন িা তাঁর প্রবতষ্ঠাদনর আওতািীন সকল
অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/সাংথিতা/কার্ িালদয় কমিরত এবিবকউটিভ ম্যাবজদস্ট্রেদক প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোদনর জন্য অনুদরাি
করা হলত। ইতঃপূদি ি মবন্ত্রপবরষে বিভাগ যথদক জাবরকৃত যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা সাংক্রান্ত বনদে িশনাসমূহ অনুসরণ
করার জন্যও অনুদরাি করা হলত।
(যমাহাম্মে খাদলে-উর রহমান)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৯৫৭৪৫৩৯
e-mail: law_cell@cabinet.gov.bd

বিতরণ:
১ত।
২ত।
৩ত।
৪ত।

মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি--------------------- মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
বিভাগীয় কবমশনার (সকল)---------------------------------------বিভাগত।
যজলা ম্যাবজদস্ট্রে (সকল)-------------------------------------------যজলাত।

অনুবলবপ:
১ত। বিজ্ঞ সবলবসের, আইন ও বির্ার বিভাগ, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
২ত। বিজ্ঞ যরবজস্ট্রার যজনাদরল, িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে িত।
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মবন্ত্রসভা ও বরদপাে ি অনুবিভাগ
মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সমন্বয় অবিশাখা সম্পবকিত
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সমন্বয় অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd
পবরপত্র
১৬ কার্তিক ১৪১৯
তাবরখ ৩১ অভটাৈর ২০১২

নাং- ০৪.০০.৩১৩.০০০০.০৬০১৯..১২-১৭২(১৮০)
বিষয়: সরকাবর কাদজ িাাংলা একাদিমীর প্রবমত িাাংলা িানানরীবত অনুসরণত।

লেৈ করা র্াদে যর্, বিবভন্ন মন্ত্রণালয়েপ্তরসমূদহ িাাংলা ভাষা ব্যিহাদরর/সাংথিতা/বিভাগ এিাং অবিেপ্তর/ যেদত্র
বিবভন্ন প্রকার িানানরীবত অনুসরণ করা হদেত। ভাষা ব্যিহাদরর যেদত্র িানাদনর শুদ্ধতা সম্পদকি র্ত্নিান হওয়া যর্মন
আিশ্যক, যতমবন সরকাবর কাদজ ভাষারীবতর সমরূপতা রোও গুরুবপূণ িত। িাাংলা একাদিমীর প্রবমত িাাংলা িানানরীবত
ইদতামদে পাঠ্যপুস্তকসহ বিবভন্ন যেদত্র অনুসৃত হদেত। িাাংলা একাদিমীর প্রবমত িাাংলা িানানরীবত অনুসরদণর মােদম
সরকাবর কাদজ িাাংলা ভাষার ব্যিহাদর সামিস্য বিিান সম্ভিত।
২ত। এমতািথিতায়, সরকাবর কাদজ সি িত্র িাাংলা একাদিমীর প্রবমত িাাংলা িানানরীবত অনুসরদণর জন্য অনুদরাি করা
হলত।
৩ত। উপর্য িক্ত বিষয়টি বনবচিততকরদণর সুবিিাদথ ি সকল মন্ত্রণালয়/সাংথিতা/বিভাগ এিাং অবিেপ্তর/েপ্তরসমূহ িাাংলা
একাদিমী কর্তক
ি প্রকাবশত সাংবিষ্ট অবভিানসমূদহর পর্ িাপ্ত সাংখ্যক কবপ সাংগ্রহ করদত পাদরত।
৪ত। জনস্বাদথ ি এ পবরপত্র জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(মীর যমাশাররে যহাদসন)
র্যগ্মসবর্ি (মবন্ত্রসভা)
js_cm@cabinet.gov.bd
বিতরণ:
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
২ত। বসবনয়র সবর্ি(সকল) সবর্ি/বপ্রবিপাল স্টাে অবেসার/
বিভাগত।/মন্ত্রণালয়--------------------------------

তাঁর আওতািীন অবিেপ্তরেপ্তরসমূহ /সাংথিতা/
এিাং কমিকতিাগণদকঅিবহতকরদণর জন্য
অনুদরাি জানাদনা হলত।

৩ত। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
৪ত। বিভাগীয় কবমশনার বিভাগত।-------------------(সকল)
৫ত। যজলা প্রশাসক যজলাত।-------------------------(সকল)
৬ত। সকল কমিকতিামবন্ত্রপবরষে বিভাগত। ,

তাঁর আওতািীন েপ্তরসমূহ এিাং কমিকতিাগণদক
অিবহতকরদণর অনুদরািসহত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মবন্ত্রসভা-বিঠক শাখা
www.cabinet.gov.bd
২৩ আষাঢ় ১৪২২
তাবরখ ০৭ জুলাই ২০১৫

নাং-০৪.০০.০০০০.৩১১.৩১.০০৪.১৫.৫০৮.(৫৩)

বিষয়: মবন্ত্রসভার বিদির্নার জন্য যপ্রবরত খসড়া আইন ও নীবতমালায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অবিেপ্তর, সাংথিতা, েপ্তর ও
পদের সঠিক নাম এিাং এ সকল আইন ও নীবতমালার খসড়া পর্ িাদলার্নার জন্য আদয়াবজত আন্তঃমন্ত্রণালয়
সভায় উপবথিতত কমিকতিাদের নাম ও পেবি পবরপূণ িভাদি বলবপিদ্ধকরণ সাংক্রান্তত।
বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথদক মবন্ত্রসভার বিদির্নার জন্য মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্রবরত খসড়া আইন ও
নীবতমালায় যকান যকান যেদত্র অবিেপ্তর, সাংথিতা ও েপ্তদরর নাম এিাং কমিকতিাগদণর পেবি সঠিকভাদি উদেখ করা হয়
নাত। েদল, প্রস্তাবিত আইন ও নীবতমালার ভাস্য ত্রুটিপূণ ি হওয়ার আশঙ্কা থাদকত। এছাড়া, এ সকল আইন ও নীবতমালার
খসড়া প্রণয়দনর জন্য বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগ আদয়বজত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপবথিতত কমিকতিাগদণর নাম ও পেবি
এিাং তাঁরা যর্ সকল প্রবতষ্ঠাদনর প্রবতবনবিব কদরন, যসগুবল নাম সভার কার্ িবিিরণীদত যকান যকান যেদত্র অবত
সাংদেদপ বকাংৈা অস্পষ্টভাদি বলবপিদ্ধ করার কারদণ সহজদিাে হয় নাত।
২ত। িবণ িত অিথিতার পবরদপ্রবেদত, মবন্ত্রসভার বিদির্নার জন্য মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ খসড়া আইন ও নীবতমালা
যপ্ররদণর যেদত্র বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অবিেপ্তর, সাংথিতা, েপ্তর ও পদের হালনাগে নাম সঠিকভাদি উদেখ এিাং এ
সাংকল আইন ও নীবতমালার খসাড় প্রণয়দনর উদিদশ্য আদয়াবজত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপবথিতত কমিকতিাদের নাম ও
পবেি এিাং প্রবতষ্ঠাদনর নাম সভার কার্ িাবিিরণীদত স্পষ্টােদর ও পবরপূণ িভাদি বলবপিদ্ধ করার বিষয়টি বনবচিততকরদণর
জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।
(মবনরা যিগম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫১১০৩৪
১ত। মুখ্য সবর্ি ,প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকাত।
২ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি,
.................................................. মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকারত।

95

জরুবর
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মবন্ত্রসভা-বিঠক শাখা
31 কার্তিক ১৪১৯
তাবরখ ১৪ নভেম্বর ২০১২

নাং -০৪.৩১১.০৩১.০১.০০.০০১.২০১০.৮৮৭(৫১)

বিষয়: মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেদপর সদে ‘যপ্রস বেে’ যপ্ররণত।
মবন্ত্রসভার বিঠক যশদষ বপ্রন্ট ও ইদলট্রনিবনক বমবিয়াদক বিঠদক বিদিবর্ত বিষয় ও হীহীত বসদ্ধান্ত সম্পদকি অিবহত
করা হয়ত। মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণকাদল এর সদে একটি ‘যপ্রস বেে’ অথ িাৎ
গণমােমকমীদের অিবহতকরদণর জন্য উপথিতাবপত বিষদয়র অবত সাংবেপ্ত সার সাংর্যক্ত করা হদল গণমােমদক তা
আরও কার্ িকরভাদি জানাদনা সম্ভিত। উদেখ্য, সাংসেীয় পদ্ধবত তথা মবন্ত্রসভা-শাবসত সরকার ব্যিথিতা বিদ্যমান এরূপ
বিবভন্ন যেদশ মবন্ত্রসভা ও মবন্ত্রসভার কবমটির বিদির্নার জন্য যপ্রবরত সারসাংদেদপর সদে ‘যপ্রস বেে’ যপ্ররদণর বিিান
রদয়দছত।
২ত। উক্ত যপ্রস বেে অি ি পৃষ্ঠা হদত এক পৃষ্ঠার মদে বুদলে পদয়দন্ট প্রস্তুত করা যর্দত পাদর এিাং তাদত
সারসাংদেদপ প্রেত্ত প্রস্তাদির যপ্রোপে, মূল বিষয়িস্তু, কাবিত েলােল, প্রদর্াজৈ যেদত্র উপকারদভাগীর িরন ও
সাংখ্যা, যেত্রবিদশদষ আবথ িক সাংদিষ এিাং সাংবিষ্ট যস্টকদহাল্ডার/জনগণ জানদত আগ্রহী হদত পাদরন এমন প্রাসবেক
তথ্য অন্তভুিক্ত থাকা িাঞ্ছনীয়ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররদণর পর বেেটি হালনাগাে করার প্রদয়াজন হদল সাংদশাবিত বেে
মবন্ত্রসভা-বিঠদকর আদগর বেন পর্ িন্ত এ বিভাদগ যপ্ররণ করা যর্দত পাদরত।
৩ত। িবণ িত পবরদপ্রবেদত, মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ যপ্ররণকাদল এর সদে অন্যান্য বিষদয়র পাশাপাবশ একটি
‘যপ্রস বেে’ সাংর্যক্ত করার জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।
(মবনরা যিগম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫১১০৩৪
১ত। প্রিানমন্ত্রীর মুখ্যসবর্ি ,প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
২ত। বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি
..................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকারত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মবন্ত্রসভা-বিঠক শাখা

স্মারক নাং- ০৪.০০.০০০০.৩১১.৩১.০০৪.১৩-১৩১(৫৫)

তাবরখ

০৭ ফেব্রুয়ার্র ২০১৩
২৫ মাঘ ১৪১৯

বিষয়: মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ প্রণয়ন ও যপ্ররণ, মবন্ত্রসভা-বিঠদক অাংশগ্রহণ এিাং মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন
সাংক্রান্ত বিবি-বিিান, রীবত ও পদ্ধবতত।
মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ প্রণয়ন ও যপ্ররণ, মবন্ত্রসভা-বিঠদক অাংশগ্রহণ এিাং মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর
বিষদয় বিবভন্ন বিবি-বিিান, রীবত ও পদ্ধবত প্রর্বলত আদছত। এ সকল বিবি-বিিান, রীবত ও পদ্ধবত র্থার্থভাদি
অনুসরদণর অনুদরাি জাবনদয় ইতঃপূদি ি বিবভন্ন সমদয় মবন্ত্রপবরষে বিভাগ হদত পত্র যেওয়া হদলও যকান যকান যেদত্র
এগুবলর ব্যতৈয় পবরলবেত হদেত।
২ত। িবণ িত অিথিতায়, উবেবখত বিবি-বিিান, রীবত ও পদ্ধবত অনুর্ায়ী কার্ িক্রম গ্রহদণর সুবিিাদথ ি এ সাংক্রান্ত করণীয়
বিষয়াবের একটি তাবলকা এিাং মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ প্রণয়ন ও যপ্ররণকাদল অনুসরদণর জন্য একটি যর্কবলস্ট
বনদে িবশত হদয় এ পদত্রর সদে পুনরায় যপ্ররণ করা হলত।

সাংর্যক্ত: িণ িনা অনুর্ায়ী ৩ (বতন) পাতাত।

(মবনরা যিগম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
৯৫১১০৩৪

১ত। প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্িত।
২ত। বসবনয়র সবর্ি
............................................................................. মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
৩ত। সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি
.............................................................................. মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
পত্রটির অনুবলবপ তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সকল শাখা/অবিশাখা/যসদলর গাি িোইদল সাংরেদণর ব্যিথিতা গ্রহদণর অনুদরািসহত।
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মবন্ত্রসভা-বিঠক সাংবিষ্ট বিষয়সমূদহ অনুসরণীয় বিবি-বিিান, রীবত ও পদ্ধবত
কত। মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ:
০১ত। যকান বিষয় মবন্ত্রসভা-বিঠদক উপথিতাপদনর উদদ্যাগ গ্রহদণর পূদি িই বনবচিতত হদত হদি যর্, (ক) বিদ্যমান বিবি-বিিান অনুর্ায়ী বিষয়টি মবন্ত্রসভা-বিঠদক উপথিতাপনদর্াগ্যত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর
বিবি ৪(২), ১৬, ২৫, ২৬ ও ২৭ এিাং সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০০৮-এর বনদে িশ ১১৫(১), ২২৫, ২৩২(৩) ও
২৩৩(৪)]; এিাং
(খ) বিষয়টি উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর কার্ িপবরবিভুক্তত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর প্রথম তেবসল]
০২ত। বিদির্ৈ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও র্থাসম্ভি স্বয়াংসম্পূণ ি একটি স্মারকবলবপ (সারসাংদেপ) আকাদর মবন্ত্রসভা-বিঠদক
উপথিতাপন করদত হদিত। সারসাংদেদপর বেঘ িৈ সািারণভাদি বতন পৃষ্ঠার যিবশ হওয়া িাঞ্ছনীয় নয়ত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬এর বিবি ১৯(১) এিাং সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০০৮-এর বনদে িশ ১০৩]
০৩ত। পরস্পর সাংবিষ্ট না হদল একটি সারসাংদেদপ একাবিক বিষদয় প্রস্তাি উপথিতাপন করা র্াদি নাত।
০৪ত। বিদির্ৈ বিষদয়র যপ্রোপে, প্রাসবেক তথ্যাবে, যর্ৌবক্তকতা ও বসদ্ধাদন্তর বিষয়সমূহ (points for
decision) সারসাংদেদপ সুস্পষ্টভাদি উদেখ করদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১৯(১)]
০৫ত। মবন্ত্রসভার বনকে কী বসদ্ধান্ত র্াওয়া হদে তা সারসাংদেদপর যশষ অনুদেদের অব্যিবহত পূদি ির অনুদেদে
সুস্পষ্টভাদি বলখদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১৯(১)]
০৬ত। সারসাংদেপ মবন্ত্রসভা-বিঠদক উপথিতাপদনর লদেৈ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররদণর জন্য উদদ্যাক্তা
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর োবয়বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর অনুদমােন গ্রহণ করদত হদি এিাং সারসাংদেদপর যশষ অনুদেদে তাঁর
সম্মবতর বিষয়টি উদেখ করদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১৯(১)]
০৭ত। উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি সারসাংদেদপর যশদষ স্বাের এিাং অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাের করদিনত।
[কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১৯(১) ও ২(১)(যজ) এিাং সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০০৮-এর বনদে িশ ২(২৫)]
০৮ত। বিদির্ৈ বিষয়টি সঠিকভাদি অনুিািদনর জন্য প্রদয়াজনীয় সকল প্রাসবেক কাগজপদত্রর সতৈাবয়ত অনুবলবপ
‘সাংলাগ’ বহসাদি সারসাংদেদপর সদে সাংর্যক্ত করদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১৯(১)]
০৯ত। বিদির্ৈ বিষদয়র সদে সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সদে পরামশি কদর বনদত হদিত। প্রাপ্ত পরামশি
সাংবেপ্ত আকাদর সারসাংদেদপ উদেখ এিাং পরামশি সাংিবলত পত্র/যনােবশদের অনুবলবপ সাংলাগ বহসাদি সারসাংদেদপর
সদে সাংর্যক্ত করদত হদিত। প্রাপ্ত পরামদশির সদে একমত হদয় ব্যিথিতা গ্রহণ করা হদয় থাকদল তার উদেখ এিাং একমত
না হদয় থাকদল না হওয়ার র্যবক্ত সারসাংদেদপ উদেখ করদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪,
১৪এ, ১৯(২) ও ১৯(৩) এিাং সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০০৮-এর বনদে িশ ১৪৭-১৬২]
১০ত। যকান বিষদয় প্রশাসবনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবর্ি কবমটি িা অন্য যকান কবমটির সুপাবরশ/মতামত গ্রহদণর
আিশ্যকতা থাকদল তা গ্রহণপূি িক সাংবেপ্ত আকাদর সারসাংদেদপ উদেখ করদত হদি এিাং সাংবিষ্ট কাগজপত্র বকাংিা
উদ্ধৃতাাংদশর সতৈাবয়ত অনুবলবপ সাংলাগ বহসাদি সারসাংদেদপর সদে সাংর্যক্ত করদত হদিত।
১১ত। আইন, নীবত ইতৈাবে প্রণয়ন/জাবরর প্রস্তাি করা হদল তার একটি খসড়া সাংলাগ বহসাদি সারসাংদেদপর সদে
সাংর্যক্ত করদত হদিত।
১২ত। আইন, নীবত ইতৈাবে সাংদশািদনর প্রস্তাি করা হদল প্রস্তাবিত সাংদশািনীর খসড়া; বিদ্যমান বিিান, প্রস্তাবিত
সাংদশািনী ও সাংদশািদনর যর্ৌবক্তকতা সাংিবলত একটি তুলনামূলক বিিরণী; এিাং বিদ্যমান আইন, নীবত ইতৈাবের কবপ
সাংলাগ বহসাদি সারসাংদেদপর সদে সাংর্যক্ত করদত হদিত। তুলনামূলক বিিরণীদত সাংদশািন/সাংদর্াজন/প্রবতথিতাপদনর
জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/িাদকৈর প্রবত সহদজই দৃবষ্ট আকষ িদণর জন্য যস অাংশ যমাো হরদে (bold font) মুদ্রণ করা িাঞ্ছনীয়
হদিত।
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১৩ত। আইন প্রণয়দনর প্রস্তাি মবন্ত্রসভার চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য বকাংিা যকান চুবক্ত/আইনগত েবলল মবন্ত্রসভার
অনুদমােদনর জন্য উপথিতাপদনর সময় যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ কর্তক
ি পরীবেত (vetted) খসড়ার
অনুবলবপ ও সাংবিষ্ট যনােবশদের অনুবলবপ সারসাংদেদপর সদে সাংলাগ বহসাদি সাংর্যক্ত করদত হদিত। [সবর্িালয়
বনদে িশমালা, ২০০৮-এর বনদে িশ ২২৯]
১৪ত। সাংলাগ বহসাদি যকান সভার কার্ িবিিরণী সাংর্যক্ত করা হদল যস সভায় উপবথিতত ব্যবক্তিদগরি তাবলকাও সাংর্যক্ত
করদত হদিত।
১৫ত। সারসাংদেদপর সদে একাবিক সাংলাগ থাকদল মবন্ত্রসভা কর্তক
ি বিদির্ৈ মুখ্য সাংলাগটি (যর্মন- আইন
প্রণয়দনর প্রস্তাদির যেদত্র আইদনর খসড়া, প্রবতদিেন উপথিতাপদনর যেদত্র প্রবতদিেদনর কবপ, ইতৈাবে) সারসাংদেদপর
অব্যিবহত পদর সাংর্যক্ত করদত হদিত।
১৬ত। সকল সাংলাগ সাংখ্যা িা িণ ি সাংিবলত ও ক্রমানুসাদর সবজ্জত পতাকা িারা বর্বনিতত এিাং সারসাংদেদপর
র্থাথিতাদন সাংলাদগর উদেখ করদত হদিত। সাংলাদগর যভতর পবরবশষ্ট থাকদল তা এমনভাদি বর্বনিতত করদত হদি র্াদত
যকানরূপ সাংশদয়র সৃবষ্ট না হয়ত।
১৭ত। সারসাংদেপ A4 আকাদরর সাো কাগদজ প্রস্তুত করদত হদিত। সারসাংদেপ কাগদজর এক পৃষ্ঠা ব্যিহার কদর
প্রস্তুত করার যেদত্র কাগদজর িাম বেদক ৩ যসবন্টবমোর ও অন্যান্য বেদক ২ যসবন্টবমোর এিাং উভয় পৃষ্ঠা ব্যিহার কদর
প্রস্তুত করার যেদত্র কাগদজর প্রথম পৃষ্ঠার িাম বেদক ও বিতীয় পৃষ্ঠার িান বেদক ৩ যসবন্টবমোর ও অন্যান্য সকল বেদক
২ যসবন্টবমোর মাবজিন রাখদত হদিত। এ বনয়ম সাংলাগসমূদহর যেদত্রও র্থাসম্ভি অনুসরণ করদত হদিত। [থিতায়ীভাদি
সাংরেদণর জন্য িাঁিাই করার সুবিিাদথ ি র্থার্থ মাবজিন রাখা একান্ত প্রদয়াজন]
১৮ত। সারসাংদেপ ও এর সাংলাগসমূদহর ছাপা স্পষ্ট এিাং েদন্টর আকার অন্তত ১৩ হদত হদিত।
১৯ত। সারসাংদেপ এিাং এর সাংলাগসমূহ স্পাইরাল িাইবন্ডাং িা অন্য যকানভাদি িই আকাদর িাঁিাই না কদর িাম
বেদকর উপদরর যকাণায় স্টৈাপলার বেদয় িা যসলাই কদর একসদে আেকাদত হদিত। [থিতায়ীভাদি সাংরেদণর জন্য িাঁিাই
করার সুবিিাদথ ি]
২০ত। বিদির্ৈ বিষয়টির সদে সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সাংখ্যা পাঁর্টির যিবশ না হদল ৭২ কবপ এিাং এই সাংখ্যা
পাঁর্টির যিবশ হদল যস অনুসাদর অবতবরক্ত সাংখ্যক সারসাংদেপ যপ্ররণ করদত হদিত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সদে
আদলার্নাক্রদম সারসাংদেদপর সঠিক সাংখ্যা বনি িারণ করা যর্দত পাদরত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১৯(১)]
২১ত। প্রবত যসামিার অনুবষ্ঠত মবন্ত্রসভার বনয়বমত সাপ্তাবহক বিঠদকর আদলার্ৈসূবর্ভুক্ত করার জন্য পূি িিতী
বুিিাদরর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ সারসাংদেপ যপ্ররণ করদত হদিত। এ সমদয়র পদর যপ্রবরত অবত জরুবর যকান বিষয়
মবন্ত্রসভা- বিঠদকর আদলার্ৈসূবর্ভুক্ত করদত হদল সাংবিষ্ট োবয়বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী কর্তক
ি মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর
অনুদমােন গ্রহণ করদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ১৯(৪)]
২২ত। সারসাংদেপ একটি অগ্রায়ণপত্রসহ এিাং যগাপনীয়তা রোর বনয়মািলী অনুসরণ কদর মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
মবন্ত্রসভা-বিঠক শাখার বসবনয়র সহকারী সবর্দির বনকে (কে-২০২, ভিন-১, িাাংলাদেশ সবর্িালয়) যপ্ররণ করদত হদিত।
একইসদে মবন্ত্রসভা-বিঠক শাখায় সারসাংদেদপর সফ্ে কবপ এিাং যপ্রস বেবোং-এর বপ্রন্ট ও সফ্ে কবপ যপ্ররণ করদত
হদিত।
২৩ত। বনদর্ প্রেবশিত কাঠাদমা অনুসরদণ সারসাংদেদপর বনবে িষ্ট থিতাদন র্থার্থভাদি ‘অবত যগাপনীয়’, কবপর ক্রবমক
সাংখ্যা, উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর নাম, ‘মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ’, নবথ নম্বর, তাবরখ, বিষয় ইতৈাবে বলখদত
হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২৪(১) এিাং সরকাবর েপ্তরসমূদহ ক্লাবসোইি বিষয়সমূদহর বনরাপত্তা শীষ িক পুবস্তকার
পবরদেে-১৩, ১৪]
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অবত যগাপনীয়
......কবপর........নম্বর কবপ
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
................................................
(মন্ত্রণালয়/বিভাদগর নাম)

মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ
নম্বর:

তাবরখ:----------------------

বিষয়: ...............................................................................................................................ত।
................................................................................................................................
...........................................................................................................................................ত।
২ত।
................................................................................................................................
...........................................................................................................................................ত।
..ত।
................................................................................................................................
...........................................................................................................................................ত।
..ত।
................................................................................................................................
...........................................................................................................................................ত।
..ত।
................................................................................................................................
...........................................................................................................................................ত।
..ত। (সারসাংদেদপর যশষ অনুদেদের অব্যিবহত পূদি ির অনুদেদে মবন্ত্রসভার বনকে কী বসদ্ধান্ত র্াওয়া হদে তা সুস্পষ্টভাদি
বলখদত হদিত।
আইন/অোদেদশর খসড়ার যেদত্র নীবতগত/চূড়ান্ত অনুদমােদনর বিষয়টি উদেখ করা সমীর্ীন হদিত।)
..................................................................................................................................
.........ত।
..ত। ..................................মন্ত্রণালদয়র োবয়বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী সারসাংদেপটি যেদখদছন, অনুদমােন
কদরদছন এিাং মবন্ত্রসভা-বিঠদক উপথিতাপদনর লদেৈ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররদণর জন্য সেয় সম্মবত জ্ঞাপন কদরদছনত।
(সবর্দির স্বাের)
(নাম)
(পেবি)
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খত। মবন্ত্রসভা-বিঠক:
০১ত। মবন্ত্রসভা-বিঠদকর যনাটিশ, সারসাংদেপ ও সাংবিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র ‘অবত যগাপনীয়’ যশ্রবণভুক্ত বিিায়
এগুবলর যগাপনীয়তা রোর বিষদয় র্থার্থ সতকিতা অিলম্বন করদত হদিত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ হদত যপ্রবরত এসকল
কাগজপত্র সাংিবলত খাম প্রাপক বনদজ খুলদিন িা তাঁর সম্মুদখ খুলদত হদিত। প্রাপক এসকল কাগজপদত্রর যগাপনীয়তা ও
বনরাপে যহোজত বনবচিতত করদিনত। এসকল কাগজপত্র েদোকবপ িা অন্য কারও বনকে হস্তান্তর করা র্াদি নাত।
[কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২৪(১) এিাং সরকাবর েপ্তরসমূদহ ক্লাবসোইি বিষয়সমূদহর বনরাপত্তা শীষ িক পুবস্তকার পবরদেে২১-এর অনুদেে ৩৮]
০২ত। আমন্ত্রণ ব্যবতদরদক যকউ মবন্ত্রসভা-বিঠদক উপবথিতত হদিন না এিাং যর্ বিষয় বিদির্নাকাদল উপবথিতত থাকার
জন্য আমন্ত্রণ জানাদনা হদয়দছ যস বিষয় ব্যতীত অন্য যকান বিষয় বিদির্নাকাদল বিঠক-কদে অিথিতান করদিন নাত।
০৩ত। মবন্ত্রসভা-বিঠদক যকান বিষয় বিদির্নাকাদল বিষয়টির উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি ব্যতীত অন্য
যকান কমিকতিার উপবথিতবত আিশ্যক হদল মবন্ত্রপবরষে সবর্দির মােদম মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অনুদমােন গ্রহণ করদত
হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২১(৫)(২)]
০৪ত। যকান বিষয় মবন্ত্রসভার অিগবতর জন্য উপথিতাপনকাদল র্থাসম্ভি সাংদেদপ উপথিতাপন করদত হদিত।
০৫ত। যকান বিষয় মবন্ত্রসভা-বিঠদক বিদিবর্ত হওয়ার পর সাংবিষ্ট সারসাংদেপ বিঠক-কদে যরদখ যর্দত হদিত।
যকান কারদণ তা সম্ভি না হদল যগাপনীয়তা রো কদর র্থাশীঘ্র সম্ভি সারসাংদেপটি মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যেরত পাঠাদত
হদিত।

গত। মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত:
০১ত। মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্িদক পত্র বেদয় অিবহত করা হয়ত। এ পদত্রর সদে সাংর্যক্ত
প্রাবপ্তস্বীকারপত্রটি প্রাপক বনদজ স্বাের করদিনত। স্বােবরত ও র্থার্থভাদি পূরণকৃত প্রাবপ্তস্বীকারপত্রটিদত িাইবর নম্বর
বলদখ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যেরত পাঠাদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২১(৭) এিাং সরকাবর েপ্তরসমূদহ ক্লাবসোইি
বিষয়সমূদহর বনরাপত্তা শীষ িক পুবস্তকার পবরদেে-৪৪]
০২ত। মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত সাংিবলত পত্রটি সবর্ি বনজ যহোজদত সাংরেণ করদিনত। এ সকল পদত্রর তাবলকা একটি
যরবজস্টাদর সাংরেণ করদত হদিত। সবর্ি কার্ িভার হস্তান্তরকাদল এ সকল পত্র উত্তরসূবরর বনকে হস্তান্তর করদিনত।
ি
হস্তান্তরকরণ সাটিবেদকদের
কবপ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ করদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২৪(৩) এিাং
সরকাবর েপ্তরসমূদহ ক্লাবসোইি বিষয়সমূদহর বনরাপত্তা শীষ িক পুবস্তকার অনুদেে-৫৪ ও সাংলাগ-৫]
০৩ত। মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্তদক সরকাদরর বসদ্ধান্ত বহসাদি উদেখ কদর তা পৃথক পত্র িারা িাস্তিায়ন-সাংবিষ্ট
কমিকতিাদক অিবহত করদত হদিত। মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত সাংিবলত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর পত্রটি িা তার েদোকবপ কারও
বনকে যপ্ররণ করা র্াদি নাত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২৩(২)]
০৪ত। মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত দ্রুত িাস্তিায়দনর পেদেপ গ্রহণ করদত হদিত। প্রদয়াজদন সাংবিষ্ট অন্যান্য
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সদে পরামশি/সমন্বয় করদত হদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২৩(১) ও ২৩(৩)]
০৫ত। যকান বসদ্ধাদন্তর িাস্তিায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্ িন্ত িাস্তিায়দনর োবয়বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ বসদ্ধান্তটি
িাস্তিায়দনর লদেৈ হীহীত কার্ িক্রদমর বিিরণসহ িাস্তিায়দনর অগ্রগবত সম্পদকি সুস্পষ্ট ও বিস্তাবরত তথ্য সাংিবলত
প্রবতদিেন প্রবত মাদসর র্ার তাবরদখর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ (মবন্ত্রসভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন পরীবিেণ অবিশাখায়)
যপ্ররণ করদিত। [কার্ িবিবিমালা, ১৯৯৬-এর বিবি ২৩(৪)]
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মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ প্রণয়ন ও যপ্ররণকাদল উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তক
ি ব্যিহাদরর জন্য

যর্কবলস্ট
(অনুসরণীয় বিবি-বিিান, রীবত ও পদ্ধবতর তাবলকার সদে বমবলদয় ব্যিহাদরর জন্য)

হাঁ প্রদর্াজৈ না
নয়

০১

বিষয়টি মবন্ত্রসভা-বিঠদক উপথিতাপনদর্াগ্য বকনা?

০২

বিষয়টি উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর কার্ িপবরবিভুক্ত বকনা?

০৩

সারসাংদেদপ শুধু একটি বিষদয় প্রস্তাি উপথিতাপন করা হদয়দছ বকনা?

০৪

সারসাংদেদপর বেঘ িৈ অনবিক বতন পৃষ্ঠা বকনা?

০৫

সারসাংদেদপর িক্তব্য সুস্পষ্ট বকনা?

০৬

সারসাংদেপটি র্থাসম্ভি স্বয়াংসম্পূণ ি বকনা?

০৭

সারসাংদেদপ বিদির্ৈ বিষদয়র যপ্রোপে উদেখ করা হদয়দছ বকনা?

০৮

সারসাংদেদপ বিদির্ৈ বিষয় সাংক্রান্ত প্রাসবেক তথ্যাবে উদেখ করা হদয়দছ বকনা?

০৯

সারসাংদেদপ প্রস্তাি সুস্পষ্টভাদি উদেখ করা হদয়দছ বকনা?

১০

প্রস্তাবিত বসদ্ধাদন্তর পদে র্যবক্তসমূহ সুস্পষ্টভাদি সারসাংদেদপ উদেখ করা হদয়দছ বকনা?

১১

মবন্ত্রসভার বনকে কী বসদ্ধান্ত র্াওয়া হদে তা সারসাংদেদপর যশষ অনুদেদের অব্যিবহত
পূদি ির অনুদেদে সুস্পষ্টভাদি িলা হদয়দছ বকনা?

১২

সকল প্রাসবেক কাগজপদত্রর অনুবলবপ সাংলাগ বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

১৩

সাংলাগ বহসাদি প্রেত্ত সকল কাগজপত্র সতৈাবয়ত করা হদয়দছ বকনা?

১৪

সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সদে পরামশি করা হদয়দছ বকনা?

১৫

পরামদশির বিষদয় সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০০৮-এর বনদে িশ ১৪৭-১৬২ অনুসরণ করা
হদয়দছ বকনা?

১৬

প্রাপ্ত পরামশি সাংবেপ্ত আকাদর সারসাংদেদপ উদেখ করা করা হদয়দছ বকনা?

১৭

পরামশি সাংিবলত পত্র/যনােবশদের অনুবলবপ সাংলাগ বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

১৮

প্রাপ্ত পরামদশির সদে একমত হদয় ব্যিথিতা গ্রহণ করা হদয় থাকদল তার সাংবেপ্ত বিিরণ
সারসাংদেদপ উদেখ করা হদয়দছ বকনা?

১৯

প্রাপ্ত পরামদশির সদে একমত না হদয় থাকদল না হওয়ার র্যবক্ত সারসাংদেদপ প্রোন করা
হদয়দছ বকনা?

২০

প্রশাসবনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবর্ি কবমটি িা অন্য যকান কবমটির সুপাবরশ/মতামত গ্রহদণর
আিশ্যকতা থাকদল তা গ্রহণ করা হদয়দছ বকনা?

২১

যকান কবমটির সুপাবরশ/মতামত গ্রহণ করা হদয় থাকদল তা সাংবেপ্ত আকাদর সারসাংদেদপ
উদেখ করা হদয়দছ বকনা?

২২

যকান কবমটির সুপাবরশ/মতামত গ্রহণ করা হদয় থাকদল সাংবিষ্ট কাগজপদত্রর অনুবলবপ
সাংলাগ বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?
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২৩

আইন, নীবত ইতৈাবে প্রণয়ন/জাবর/সাংদশািদনর প্রস্তাদির যেদত্র তার একটি খসড়া সাংলাগ
বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

২৪

বিদ্যমান আইন, নীবত ইতৈাবে সাংদশািদনর প্রস্তাদির যেদত্র বিদ্যমান বিিান, প্রস্তাবিত
সাংদশািনী ও সাংদশািদনর যর্ৌবক্তকতা সাংিবলত একটি তুলনামূলক বিিরণী সাংলাগ
বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

২৫

তুলনামূলক বিিরণীদত সাংদশািন/সাংদর্াজন/প্রবতথিতাপদনর জন্য প্রস্তাবিত শব্দ/িাকৈ যমাো
হরদে (bold font) মুদ্রণ করা হদয়দছ বকনা?

২৬

বিদ্যমান আইন, নীবত ইতৈাবে সাংদশািদনর প্রস্তাদির যেদত্র বিদ্যমান আইন, নীবত ইতৈাবের
কবপ সাংলাগ বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

২৭

আইদনর খসড়া চূড়ান্তভাদি অনুদমােন িা যকান চুবক্ত/আইনগত েবলল অনুদমােদনর
প্রস্তাদির যেদত্র যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ কর্তক
ি পরীবেত (vetted) খসড়ার
অনুবলবপ সাংলাগ বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

২৮

আইদনর খসড়া চূড়ান্তভাদি অনুদমােন িা যকান চুবক্ত/আইনগত েবলল অনুদমােদনর
প্রস্তাদির যেদত্র যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাদগর যভটিাং সাংবিষ্ট যনােবশদের
অনুবলবপ সাংলাগ বহসাদি সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

২৯

সাংলাগ বহসাদি যকান সভার কার্ িবিিরণী সাংর্যক্ত করা হদয় থাকদল তার সদে সভার
উপবথিতত ব্যবক্তিদগরি তাবলকা সাংর্যক্ত করা হদয়দছ বকনা?

৩০

একাবিক সাংলাগ থাকদল মুখ্য সাংলাগটি সারসাংদেদপর অব্যিবহত পদরই রাখা হদয়দছ
বকনা?

৩১

সাংলাগসমূহ সাংখ্যা িা িণ ি সাংিবলত পতাকা িারা বর্বনিতত করা হদয়দছ বকনা?

৩২

সাংলাগসমূহ ক্রমানুসাদর লাগাদনা হদয়দছ বকনা?

৩৩ সারসাংদেদপর র্থাথিতাদন সাংলাদগর উদেখ করা হদয়দছ বকনা?
৩৪

সাংলাদগর যভতর পবরবশষ্ট থাকদল র্াদত সাংশয় সৃবষ্ট না হয় তা বনবচিতত কদর পতাকাবর্বনিতত করা হদয়দছ বকনা?

৩৫

সারসাংদেদপর যশষ অনুদেদে মন্ত্রণালদয়র োবয়বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীর সম্মবত গ্রহদণর
বিষয়টি উদেখ করা হদয়দছ বকনা?

৩৬

উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি সারসাংদেদপর যশদষ স্বাের কদরদছন বকনা?

৩৭

উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি সারসাংদেদপর অন্যান্য পৃষ্ঠায় অনুস্বাের কদরদছন
বকনা?

৩৮

সারসাংদেপ A4 আকাদরর সাো কাগদজ প্রস্তুত করা হদয়দছ বকনা?

৩৯

সারসাংদেদপ র্থার্থ মাবজিন রাখা হদয়দছ বকনা?

৪০

সাংলাগসমূদহর আকাদরর ও মাবজিদনর যেদত্রও র্থাসম্ভি একই বনয়ম অনুসরণ করা হদয়দছ
বকনা?
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৪১

সারসাংদেপ ও এর সাংলাগগুবলর ছাপা স্পষ্ট বকনা?

৪২

সারসাংদেপ ও এর সাংলাগগুবলর েদন্টর আকার অন্তত ১৩ বকনা?

৪৩

সারসাংদেপ ও এর সাংলাগগুবলর শীষ ি িাম যকাণায় স্টৈাপলার বেদয় িা যসলাই কদর
একসদে আেকাদনা হদয়দছ বকনা?

৪৪

বনি িাবরত সাংখ্যক (িতিমাদন এ সাংখ্যা কমপদে ৭২টি) সারসাংদেপ যপ্ররণ করা হদে
বকনা?

৪৫

সারসাংদেদপর শীষ ি িান যকাদণ ‘অবত যগাপনীয়’ যলখা হদয়দছ বকনা?

৪৬

সারসাংদেদপর কবপর ক্রবমক সাংখ্যা যলখা হদয়দছ বকনা?

৪৭

সারসাংদেদপর শীদষ ি র্থার্থ থিতাদন উদদ্যাক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাদগর নাম যলখা হদয়দছ বকনা?

৪৮

সারসাংদেদপর শীদষ ি র্থার্থ থিতাদন ‘মবন্ত্রসভার জন্য সারসাংদেপ’ কথাটি যলখা হদয়দছ
বকনা?

৪৯

সারসাংদেদপর শীদষ ি র্থার্থ থিতাদন নবথ নম্বর ও তাবরখ যলখা হদয়দছ বকনা?

৫০

মবন্ত্রসভার আসন্ন বিঠদকই আদলার্ৈসূবর্ভুক্ত করা আিশ্যক এমন যকান বিষদয়র
সারসাংদেপ বিঠদকর অন্তত র্ার বেন (four clear days) পূদি ি মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ
করা না হদয় থাকদল বিষয়টি আদলার্ৈসূবর্ভুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অনুদমােন
গ্রহণ করা হদয়দছ বকনা?

৫১

সারসাংদেপটি অগ্রায়ণপত্রসহ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ পাঠাদনা হদে বকনা?

৫২

সারসাংদেপটি যগাপনীয়তা রো সাংক্রান্ত বিবি-বিিান অনুসরণ কদর মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ
পাঠাদনা হদে বকনা?

৫৩

সারসাংদেদপর সফ্ে-কবপ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ পাঠাদনা হদে বকনা?

৫৪

যপ্রস বেবোং-এর বপ্রন্ট ও সফ্ে কবপ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ পাঠাদনা হদে বকনা?

 যর্কবলদস্টর প্রবতটি প্রদশ্নর উত্তর ‘হাঁ’ অথিা ‘প্রদর্াজৈ নয়’ হদত হদিত।
(যর্ যকান পরামশি/সহদর্াবগতার জন্য মবন্ত্রসভা-বিঠক শাখার বসবনয়র সহকারী সবর্ি (যোন: ৯৫১১০৩৪)-এর সদে
যর্াগাদর্াগ করা যর্দত পাদর)
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প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৭৮- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার জাতীয় অথ িবনবতক পবরষে
(NEC) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) পবরষদের গঠনঃ
(১) যশখ হাবসনা

-

যর্য়ারপারসন

প্রিানমন্ত্রী
(২) মবন্ত্রসভার সকল সেস্য

-

সেস্য

(খ) সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
(২) গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক
(৩) পবরকল্পনা কবমশদনর সেস্যগণ
(৪) সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি
(গ) পবরষদের কার্ িপবরবিঃ
(১) োবরদ্রৈ বনরসন যকৌশলপত্র, িাবষ িক উন্নয়ন কমিসূবর্ এিাং অথ িবনবতক কমিপন্থা (পবলবস) বনরূপদনর
প্রাথবমক পর্ িাদয় সামবগ্রক বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(২) পবরকল্পনা, কমিসূবর্ এিাং কমিপন্থা চূড়ান্তকরণ এিাং অনুদমােন প্রোন;
(৩) উন্নয়ন কমিসূবর্ িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পর্ িাদলার্না;
(৪) আথ ি-সামাবজক উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় বসদ্ধান্ত ও ব্যিথিতা গ্রহণ; এিাং
(৫) জাতীয় অথ িবনবতক পবরষদের োবয়ব পালদন সহায়ক বিদিবর্ত যর্ যকান কবমটি গঠনত।
২ত। পবরষদের বিঠক প্রদয়াজনানুসাদর অনুবষ্ঠত হদিত।
৩ত। পবরকল্পনা বিভাগ পবরষেদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩০ জুলাই ২০১৫/১৫ শ্রািণ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৩০ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত
১৫/০১/২০১৪ তাবরদখর ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১১.২০১১-০৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত বনম্নবলবখত মবন্ত্রসভা
ি কবরয়াদছ :
কবমটিসমূহ পুনগঠন
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

জাতীয় অথ িবনবতক পবরষদের বনি িাহী কবমটি (একদনক);
সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি;
অথ িবনবতক বিষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি;
জাতীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি;
আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি ত।

ি পবরবশষ্ট ‘ক’ হইদত ‘ঙ’-যত প্রেত্ত হইলত।
২ত। উপর্য িক্ত মবন্ত্রসভা কবমটিসমূদহর পুনগঠন
৩ ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম

যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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পবরবশষ্ট-ক
(ক)

জাতীয় অথ িবনবতক পবরষদের বনি িাহী কবমটি (একদনক )

১ত।

কবমটির গঠন :
ক্রবমক নাং

নাম ও পেবি

োবয়ব

1.

যশখ হাবসনা
প্রিানমন্ত্রী

যর্য়ারপারসন

2.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

3.

জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

4.

জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

5.

যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

6.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

7.

খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

8.

ইবিবনয়ার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

সেস্য

9.

জনাি ওিায়দুল কাদের
মন্ত্রী, সড়ক পবরিহন ও যসতু মন্ত্রণালয়

সেস্য

10.

জনাি আবনসুল ইসলাম মাহমুে
মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

11.

জনাি শাহজাহান খান
মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়

সেস্য

12.

জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

13.

জনাি এম,এ, মান্নান
প্রবতমন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয় ও পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

14.

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

বিকল্প যর্য়ারম্যান

২ত। সহায়তাোনকারী কমিকতিাগদণর তাবলকা, কবমটির কার্ িপবরবি এিাং অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
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পবরবশষ্ট-খ
(খ)
১ত।

সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি
কবমটির গঠন :
ক্রবমক নাং

নাম ও পেবি

োবয়ব

1.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

2.

জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

3.

জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

4.

যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

5.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

6.

খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

7.

ইবিবনয়ার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

সেস্য

8.

জনাি ওিায়দুল কাদের
মন্ত্রী, সড়ক পবরিহন ও যসতু মন্ত্রণালয়

সেস্য

9.

জনাি আবনসুল হক
মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

10.

জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

11.

জনাি যমাঃ মুবজবুল হক (চুন্নু)
প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

12.

জনাি এম,এ,মান্নান
প্রবতমন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয় ও পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

13.

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

২ত। সহায়তাোনকারী কমিকতিাগদণর তাবলকা, কবমটির কার্ িপবরবি এিাং অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদি।
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পবরবশষ্ট-গ
(গ)

অথ িবনবতক বিষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি

১ত।

কবমটির গঠন :

ক্রবমক নম্বর
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
২ত।

নাম ও পেবি
জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়
জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়
বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
জনাি রাদশে খান যমনন
মন্ত্রী, যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়
জনাি আবনসুল হক
মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
জনাি নুরুল ইসলাম বি.এসবস
মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
ি. এস এ সামাে
বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিবনদয়াগ যিাি ি
জনাি এম,এ,মান্নান
প্রবতমন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয় ও পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

(২)

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

(৩)

গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক

(৪)

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ
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োবয়ব
আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(৫)

বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

(৬)

বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

(৭)

সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

(৮)

সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ

(৯)

সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ

(১০) সবর্ি, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
(১১) সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(১২) সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(১৩) পবরকল্পনা কবমশদনর সাংবিষ্ট সেস্য
(১৪) সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৩ত।

কবমটির কার্ িপবরবি এিাং অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
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পবরবশষ্ট-ঘ
(ঘ)

জাতীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি

১ত।

কবমটির গঠন :
নাম ও পেবি

ক্রবমক
নম্বর

োবয়ব

১.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

২.

জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

ইবিবনয়ার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

জনাি ওিায়দুল কাদের
মন্ত্রী, সড়ক পবরিহন ও যসতু মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

জনাি হাসানুল হক ইনু
মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

জনাি নুরুল ইসলাম নাবহে
মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯.

জনাি আসাদুজ্জামান নূর
মন্ত্রী, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

বসয়ে মহবসন আলী
মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১.

জনাি নুরুল ইসলাম বি.এসবস
মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

১২.

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

২। সহায়তাোনকারী কমিকতিাগদণর তাবলকা, কবমটির কার্ িপবরবি এিাং অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
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পবরবশষ্ট-ঙ
(ঙ)

আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি

১ত।

কবমটির গঠন :

ক্রবমক
নম্বর
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

নাম ও পেবি
জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়
জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
জনাি যমাহাম্মে নাবসম
মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

োবয়ব
আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য

খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
জনাি রাদশে খান যমনন
মন্ত্রী, যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়
জনাি হাসানুল হক ইনু
মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
জনাি আবনসুল ইসলাম মাহমুে
মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
জনাি শাজাহান খান
মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
জনাি আবনসুল হক
মন্ত্রী, আইন,বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জনাি নুরুল ইসলাম বি.এসবস
মন্ত্রী,প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
জনাি আসাদুজ্জামান খাঁন
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জনাি যমাঃ মুবজবুল হক (চুন্নু)
প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
বিষয়-সাংবিষ্ট মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২ত। সহায়তাোনকারী কমিকতিাগদণর তাবলকা, কবমটির কার্ িপবরবি এিাং অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০২ জুন ২০১৫/ ১৯ বজৈষ্ঠ ১৪২২
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১০৫ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ১৫
জানুয়াবর ২০১৪/ ০২ মাঘ ১৪২০ তাবরদখর ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১১.২০১১-০৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত অথ িবনবতক
বিষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ৬ নম্বর কার্ িপবরবি পবরমাজিনপূি িক বনম্নরূদপ প্রবতথিতাপন কবরয়াদছঃ
‘িাবণজৈ বৃবদ্ধ, বিদেবশক শ্রম িাজার সম্প্রসারণ, বিদেবশক শ্রম িাজাদরর র্াবহো বনরূপণ, যরবমদেি সাংক্রান্ত
কার্ িািবল পবরিীেণ, বিদেদশ জনশবক্ত যপ্ররদণর িাবষ িক লেৈমাত্রা বিদির্না ও অনুদমােন এিাং এ সকল
লেৈমাত্রা অজিদনর অগ্রগবত পর্ িাদলার্নাত।’
২ত। কবমটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ জানুয়াবর ২০১৫/ ০৭ মাঘ ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪.১০ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ১৫
জানুয়াবর ২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.০৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত
মবন্ত্রসভা কবমটিদত আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালদয়র োবয়দব বনদয়াবজত মাননীয় মন্ত্রী জনাি আবনসুল হকযক সেস্য বহসাদি অন্তভুিক্ত কবরয়াদছত।
২ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম

যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৫ জানুয়াবর ২০১৪/ ০২ মাঘ ১৪২০
নাং-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১১.২০১১-০৭ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার বনম্নবলবখত মবন্ত্রসভা কবমটিসমূহ গঠন
কদরদছঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

জাতীয় অথ িবনবতক পবরষদের বনি িাহী কবমটি (একদনক);
সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি;
অথ িবনবতক বিষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি;
জাতীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি;
আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটিত।

২ত। উপর্য িক্ত মবন্ত্রসভা কবমটিসমূদহর গঠন, এগুবলদক সহায়তাোনকারী কমিকতিাগদণর তাবলকা, কবমটিসমূদহর
কার্ িপবরবি (োমিস অি যরোদরি) এিাং এ সকল কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাদগর নাম
পবরবশষ্ট ‘ক’ হদত ‘ঙ’-যত প্রেত্ত হলত।
৩ত। যর্ সকল যেদত্র মবন্ত্রপবরষে বিভাগ ব্যবতদরদক অন্য যকান মন্ত্রণালয়/বিভাগ মবন্ত্রসভা কবমটিসমূদহর সাবর্বিক
সহায়তা প্রোন করদি, যস সকল যেদত্র সাংবিষ্ট মবন্ত্রসভা কবমটির সভার কার্ িবিিিরণী অনুদমাবেত হওয়ার বতন বেদনর
মদে এর অনুবলবপ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ (কবমটি ও অথ িবনবতক অনুবিভাগ) যপ্ররণ করদত হদিত।
৪ত। মবন্ত্রসভা কবমটিসমূদহর যর্ সকল সুপাবরশ চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য মবন্ত্রসভায় যপশ করার আিশ্যকতা
রদয়দছ, যসগুবল মবন্ত্রসভায় যপশ করদত হদিত। অন্যান্য সুপাবরশ রুলস অি বিজদনস অনুর্ায়ী মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর
অনুদমােদনর জন্য যপশ করদত হদিত।
৫ত। এতদ্সাংক্রান্ত বিষদয় পূদি িকার মবন্ত্রসভা কবমটিসমূহ িাবতল িদল গণ্য হদিত।
৬ত। এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
স্বােবরত/১৫-০১-২০১৪
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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পবরবশষ্ট-ক
জাতীয় অথ িবনবতক পবরষদের বনি িাহী কবমটি (একদনক )
(ক)

কবমটির গঠনঃ
ক্রবমক নাং

নাম ও পেবি

১.

যশখ হাবসনা
প্রিানমন্ত্রী

২.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

৩.

োবয়ব
যর্য়ারপারসন
বিকল্প যর্য়ারম্যান
সেস্য

৪.

জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

জনাি আিদুল লবতে বসবিকী
মন্ত্রী, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ এিাং তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত
মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
ইবিবনয়ার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

জনাি ওিায়দুল কাদের
মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১.

জনাি আবনসুল ইসলাম মাহমুে
মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

১২.

জনাি শাহজাহান খান
মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৩.

জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৪.

জনাি এম,এ, মান্নান
প্রবতমন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

৯.

১৫.

118

সেস্য

সেস্য

(খ) সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
(২) মুখ্য সবর্ি/সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
(৩) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
(৪) সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(৫) সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ
(৬) সবর্ি, অথ ি বিভাগ
(৭) সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
(৮) পবরকল্পনা কবমশদনর সেস্যগণ
(৯) সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(গ) বনি িাহী কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) সকল বিবনদয়াগ প্রকদল্পর উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাি (বিবপবপ) বিদির্না ও অনুদমােন;
(২) সরকাবর খাদত ২৫(পঁবর্শ) যকাটি োকার ঊদর্ধ্ি যমাে বিবনদয়াগ ব্যয় সাংিবলত প্রকল্পসমূদহ প্রকল্প মূল্যায়ন
কবমটি (বপইবস) সভার সুপাবরশ বিদির্না ও অনুদমােন;
(৩) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পর্ িাদলার্না;
(৪) যিসরকাবর উদদ্যাগ, যর্ৌথ উদদ্যাগ অথিা অাংশগ্রহণমূলক বিবনদয়াগ যকাম্পাবনসমূদহর প্রস্তাি বিদির্না;
(৫) যেদশর অথ িবনবতক পবরবথিতবতর পবরিীেণ এিাং সামবগ্রক অথ িবনবতক কমিকান্ড ও এর সদে সাংবিষ্ট নীবতবনি িারণী বিষয়সমূহ পর্ িাদলার্না;
(৬) বিদেবশক সহায়তার িাবষ িক লেৈমাত্রা বিদির্না ও অনুদমােন এিাং উক্ত লেৈমাত্রা অজিদনর অগ্রগবত
পর্ িাদলার্নাত।
(ঘ) বনি িাহী কবমটির বিঠক প্রদয়াজনানুসাদর অনুবষ্ঠত হদিত।
(ঙ) পবরকল্পনা বিভাগ বনি িাহী কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
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পবরবশষ্ট-খ
সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি
(ক)

কবমটির গঠনঃ
ক্রবমক নাং

(খ)

নাম ও পেবি

োবয়ব

১.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

২.

জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

জনাি আিদুল লবতে বসবিকী
মন্ত্রী, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ এিাং তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

ইবিবনয়ার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯.

জনাি ওিায়দুল কাদের
মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১.

জনাি যমাঃ মুবজবুল হক (চুন্নু)
প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

১২.

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
মুখ্য সবর্ি/ সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সবর্ি, অথ ি বিভাগ
সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
পবরকল্পনা কবমশদনর সাংবিষ্ট সেস্য
সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
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(গ)

কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১)

সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অবিেপ্তর/পবরেপ্তর, অিস্তন েপ্তর, আিা-সরকাবর,স্বায়ত্তশাবসত সাংথিতা ও রাষ্ট্রীয়
মাবলকানািীন বশল্প প্রবতষ্ঠান কর্তক
ি যপ্রবরত এককভাদি ৫০ (পঞ্চাশ) যকাটি োকার ঊদর্ধ্ির ক্রয় ও চুবক্ত
সম্পােদনর প্রস্তাি বিদির্না;

(২)

পরামশিক সাবভিস (কনসালদেবি সাবভিদসস) সাংক্রান্ত ১০ (েশ) যকাটি োকার ঊদর্ধ্ির চুবক্ত সম্পােদনর
প্রস্তাি বিদির্না;

(৩)

উপদরর (১) ও (২) উপ-অনুদেদে উবেবখত অাংদকর (অথ িাৎ র্থাক্রদম ৫০ যকাটি ও ১০ যকাটি োকার
ঊদর্ধ্ির) পুনঃ েরপত্র সাংক্রান্ত সকল প্রস্তাি বিদির্না;

(৪)

সরকাদরর বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাদনর অনুসৃত েরপত্র পদ্ধবতর পবরিীেণ ও পর্ িাদলার্নাত।

(ঘ)

কবমটির বিঠক প্রদয়াজনানুসাদর অনুবষ্ঠত হদিত।

(ঙ)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পবরিীেণ করদিত।

(র্)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।

121

পবরবশষ্ট-গ
অথ িবনবতক বিষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি
(ক)

কবমটির গঠনঃ

ক্রবমক নম্বর

নাম ও পেবি

োবয়ব

১.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

২.

জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

জনাি আব্দুল লবতে বসবিকী
মন্ত্রী, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ এিাং তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

জনাি রাদশে খান যমনন
মন্ত্রী, যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯.

জনাি আবনসুল হক
মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১.

ি. এস এ সামাে
বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিবনদয়াগ যিাি ি

সেস্য

১২.

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

(খ) সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

(২)

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

(৩)

গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক

(৪)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

(৫)

সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
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(৬)

সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(৭)

সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

(৮)

সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

(৯)

সবর্ি, অভৈন্ত রীণ সম্পে বিভাগ

(১০) সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ
(১১) সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(১২) পবরকল্পনা কবমশদনর সাংবিষ্ট সেস্য
(১৩) সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(গ)

কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১)

যেদশর সাবি িক অবথ িক ও অথ িবনবতক বিষয়াবে পর্ িাদলার্না ও মূল্যায়ন ;

(২)

মবন্ত্রসভায় উপথিতাপদনর পূদি ি বনমণবলবখত বিষয়/নীবতসমূহ বিদির্না ও সুপাবরশ প্রণয়নঃ
ক. িাবণজৈ নীবত(আমোবন নীবত, রপ্তাবন নীবতসহ) ;
খ. বশল্পনীবত;
গ. িাদজে ও কর সাংক্রান্ত প্রস্তািািবল;

(৩)

ব্যাাংক, বিমা ও আবথ িক প্রবতষ্ঠানসমূহ কর্তক
ি অনুসৃত নীবত পর্ িাদলার্না ও মূল্যায়ন এিাং এ সকল বিষদয়
প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রণয়ন;

(৪)

বিবভন্ন সরকাবর ও স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠাদনর অনুকূদল ভতুবি ক প্রোন সাংক্রান্ত বিষয়াবে;

(৫)

বিবিিদ্ধ সাংথিতাসমূদহর সম্পাবেত কার্ িািবল, বিদশষতঃ এদের আবথ িক কৃবত ও েলােল বিদির্না;

(6)

িাবণজৈ সম্প্রসারণ ও বিদেদশ জনশবক্ত যপ্ররদণর িাবষ িক লেৈমাত্রা বিদির্না ও অনুদমােন এিাং এ সকল
লেৈমাত্রা অজিদনর অগ্রগবত পর্ িাদলার্না;

(৭)

সরকাবর মাবলকানািীন প্রবতষ্ঠানসমূদহর উৎপাবেত দ্রদব্যর মূল্য অন্য যকান প্রবক্রয়ায় বনি িাবরত হদয় না
থাকদল তা বনি িারণ এিাং সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূদহর ৫০ (পঞ্চাশ) যকাটি োকার ঊর্ধ্ি মূল্যমাদনর
উৎপাবেত দ্রব্য/বশল্প কারখানার উপজাত বিক্রদয়র প্রস্তাি বিদির্না ও সুপাবরশত।

(ঘ)

কবমটির বিঠক প্রদয়াজনানুসাদর অনুবষ্ঠত হদিত।

(ঙ)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পবরিীেণ করদিত।

(র্)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
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পবরবশষ্ট-ঘ
জাতীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি
(ক)

কবমটির গঠনঃ

ক্রবমক
নম্বর

(খ)

নাম ও পেবি

োবয়ব

১.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

২.

জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

জনাি যতাোদয়ল আহদমে
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

জনাি আব্দুল লবতে বসবিকী
মন্ত্রী, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ এিাং তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

ইবিবনয়ার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

জনাি ওিায়দুল কাদের
মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

জনাি হাসানুল হক ইনু
মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯.

জনাি
ইসলাম নাবহে
মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

জনাি আসাদুজ্জামান নূর
মন্ত্রী, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১.

বসয়ে মহবসন আলী
মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১২.

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রী/ প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

(২)

মুখ্য সবর্ি/ সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

(৩)

সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৪)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ
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(৫)

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

(৬)

সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়

(৭) সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৮) সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
(গ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১)

জাতীয় পুরস্কার প্রোদনর লদেৈ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হদত প্রাপ্ত প্রস্তািসমূহ পরীো করা;

(২)

বিবভন্ন জাতীয় পুরস্কাদরর ক্রমবনি িারণ এিাং প্রদয়াজনদিাদি পবরিতিদনর জন্য সুপাবরশ প্রোন ;

(৩) নতুন জাতীয় পুরস্কার প্রিতিদনর প্রস্তাি পরীো করা ও সুপাবরশ প্রণয়নত।
(ঘ)

কবমটির বিঠক প্রদয়াজনানুসাদর অনুবষ্ঠত হদিত।

(ঙ)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পবরিীেণ করদিত।

(র্)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।

125

পবরবশষ্ট-ঙ
আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি
(ক)

কবমটির গঠনঃ
নাম ও পেবি

ক্রবমক
নম্বর
১.

জনাি আবমর যহাদসন আমু
আহিায়ক

মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়
২.

োবয়ব

জনাি যতাোদয়ল আহদমে

সেস্য

মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
৩.

জনাি আব্দুল লবতে বসবিকী

সেস্য

মন্ত্রী, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ এিাং তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
৪.

জনাি যমাহাম্মে নাবসম

সেস্য

মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম

সেস্য

মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
৬.

খেকার যমাশাররে যহাদসন

সেস্য

মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
৭.

জনাি রাদশে খান যমনন

সেস্য

মন্ত্রী, যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়
৮.

জনাি হাসানুল হক ইনু

সেস্য

মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
৯.

জনাি আবনসুল ইসলাম মাহমুে

সেস্য

মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
১০.

জনাি শাজাহান খান

সেস্য

মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
১১.

জনাি যমাঃ মুবজবুল হক (চুন্নু)

সেস্য

প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
১২.

জনাি আসাদুজ্জামান খাঁন

সেস্য

প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩.

বিষয়-সাংবিষ্ট মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী

সেস্য
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(খ)

সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
(২)

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

(৩)

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৪)

বপ্রবিপাল স্টাে অবেসার, সশস্ত্র িাবহনী বিভাগ

(৫)

বর্ে অি যজনাদরল স্টাে, যসনাসের

(৬)

মহাপুবলশ পবরেশিক

(৭)

মহাপবরর্ালক, িি িার গাি ি িাাংলাদেশ

(৮)

মহাপবরর্ালক, প্রবতরো যগাদয়ো সাংথিতা

(৯)

মহাপবরর্ালক, জাতীয় বনরাপত্তা যগাদয়ো সাংথিতা

(১০) মহাপবরর্ালক, আনসার ও বভবিবপ
(১১) মহাপবরর্ালক, যকাস্টগাি ি
(১২) মহাপবরর্ালক, মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবিেপ্তর
(১৩) মহাপবরর্ালক, রৈাবপি এৈাকশন ব্যাদেবলয়ান
(গ)

(ঘ)

কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১)

সাবি িক আইন-শৃঙ্খলা পবরবথিতবত পবরিীেণ ও পর্ িাদলার্না;

(২)

আইন-শৃঙ্খলা পবরবথিতবতর অিনবতর কারণ পর্ িদিেণ ও বর্বনিততকরণ এিাং এগুবল দূরীকরদণ
প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রোন;

(৩)

হরতাল, অিদরাি, িমিঘে ও জনসািারদণর স্বাভাবিক জীিনর্াত্রা ব্যাহতকারী অন্যান্য ঘেনা প্রবতদরাি
এিাং এগুবলর েদল জনজীিদন সৃষ্ট দুদভিাগ ও অর্লািথিতা বনরসদনর উদিদশ্য বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
ও সাংথিতাসমূদহর করণীয় পেদেপ সম্পদকি পরামশি প্রোন;

(৪)

উপর্য িক্ত বিষয়ািবলর সদে সম্পবকিত অন্য যর্ যকান বিষদয় প্রদয়াজনীয় পরামশি ও সুপাবরশ প্রোনত।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩০ জুলাই ২০১৫/১৫ শ্রািণ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৩১ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত
১৩/০২/২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত
ি কবরয়াদছ:
জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার) বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
১ত।

কবমটির গঠন :
ক্রবমক

নাম ও পেবি

োবয়ব

১.

যশখ হাবসনা
প্রিানমন্ত্রী

আহিায়ক

২.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

জনাি যমাহাম্মে নাবসম
মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

জনাি নুরুল ইসলাম নাবহে
মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

জনাি আবনসুল হক
মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

জনাি শামসুর রহমান শরীে
মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯.

জনাি আসাদুজ্জামান খাঁন
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

জনাি িীর িাহাদুর উ বশ বসাং
প্রবতমন্ত্রী, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১.

যিগম ইসমাত আরা সাদেক
প্রবতমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য
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ক্রবমক

নাম ও পেবি

োবয়ব

১২.

বিষয়- সাংবিষ্ট মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

১৩.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

সেস্য

১৪.

সেস্য

১৫.

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ

১৬.

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৭.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৮.

সেস্য (যভৌত অিকাঠাদমা), পবরকল্পনা কবমশন

সেস্য

১৯.

সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ

সেস্য

২০.

সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ

সেস্য

২১.

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

সেস্য

২২.

সবর্ি , সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সেস্য

সেস্য

২ত। কবমটির কার্ িপবরবি এিাং অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদি |
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম

যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৩ যেব্রুয়াবর২০১৪/ ০১ োল্গুন ১৪২০
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪ -৪১ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার ‘প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত
জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি’(বনকার) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(1) কবমটির গঠনঃ
ক্রবমক নাং

নাম ও পেবি

োবয়ব

১.

যশখ হাবসনা
প্রিানমন্ত্রী

আহিায়ক

২.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

জনাি আিদুল লবতে বসবিকী
মন্ত্রী, িাক, যেবলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

জনাি যমাহাম্মে নাবসম
মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

বসয়ে আশরাফুল ইসলাম
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

জনাি নুরুল ইসলাম নাবহে
মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

জনাি আবনসুল হক
মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

জনাি আ হ ম মুস্তো কামাল
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯.

জনাি শামসুর রহমান শরীে
মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

জনাি িীর িাহাদুর উ বশ বসাং
প্রবতমন্ত্রী, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১.

জনাি আসাদুজ্জামান খাঁন
প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য
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ক্রবমক নাং

নাম ও পেবি

োবয়ব

১২.

যিগম ইসমাত আরা সাদেক
প্রবতমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৩.

বিষয়- সাংবিষ্ট মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী

সেস্য

১৪.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

সেস্য

১৫.

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

১৬.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৭.

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৮.

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

সেস্য

১৯.

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

সেস্য

২০.

সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ

সেস্য

২১.

সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ

সেস্য

২২.

সেস্য (যভৌত অিকাঠাদমা), পবরকল্পনা কবমশন

সেস্য

২৩.

সবর্ি , সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সেস্য

(২) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(i)

নতুন বিভাগ, যজলা, বসটি কদপিাদরশন, উপদজলা, থানা ও যপৌরসভা গঠন/থিতাপদনর প্রস্তাি বিদির্না;

(ii)

বিভাগ, যজলা, বসটি কদপিাদরশন, উপদজলা, থানা ও যপৌরসভার সীমানা পুনবন িি িারণ সাংক্রান্ত প্রস্তাি
বিদির্নাত।

(৩)

কবমটি প্রদয়াজনদিাদি আরও সেস্য অন্তভুিক্ত (যকা-অে) করদত পারদিত।

(৪)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ এ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৭ আগস্ট ২০১৫/ ০২ ভাদ্র ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.১৪৩ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত
২৪ এবপ্রল ২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত িাাংলাদেশ পবরকল্পনা
ি কবরয়াদছ :
কবমশন বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
কবমশদনর গঠন :
(১) প্রিানমন্ত্রী

- যর্য়ারপারসন

(২) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

- বিকল্প যর্য়ারম্যান

(৩) মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

- ভাইস-যর্য়ারম্যান

(৪) পবরকল্পনা কবমশদনর সেস্যবৃে

- সেস্য

(৫) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

- সেস্য-সবর্ি

২ত। প্রদয়াজদন িাাংলাদেশ পবরকল্পনা কবমশদনর িবি িত সভা করা র্াইদি এিাং বনম্নবলবখত কমিকতিাগণদক
িাাংলাদেশ পবরকল্পনা কবমশদনর িবি িত সভায় যর্াগোদনর জন্য আমন্ত্রণ জানাদনা হইদি:
(১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি;
(২) প্রিানমন্ত্রীর মুখ্যসবর্ি/সবর্ি;
(৩) বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ;
(৪) বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ;
(৫) সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ;
(৬) সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
(৭) গুরুবপূণ ি আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপাথ িদকৈর ব্যাপাদর সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবিগণত।
৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৭-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার িাাংলাদেশ পবরকল্পনা কবমশন
বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক)

(খ)

কবমশদনর গঠনঃ
(১)

প্রিানমন্ত্রী

- যর্য়ারপারসন

(২)
(৩)
(৪)

পবরকল্পনা মন্ত্রী
পবরকল্পনা কবমশদনর সেস্যবৃে
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

- ভাইস-যর্য়ারম্যান
- সেস্য
- সেস্য-সবর্ি

কার্ িপবরবিঃ
(১)

রুলস্ অি বিজদনস, ১৯৯৬ এর বসবিউল-১ এ িবণ িত পবরকল্পনা মন্ত্রণালদয়র অন্তগতি পবরকল্পনা
কবমশদনর জন্য বনি িাবরত কার্ িািবলত।

(২)

যর্য়ারপারসন, িাাংলাদেশ পবরকল্পনা কবমশন-এর সভাপবতদব অনুদষ্ঠয় সভায় বনম্নবলবখত
কার্ িািবলও সম্পন্ন হদিঃ
(২.১)
(২.২)
(২.৩)
(২.৪)
(২.৫)

যেদশর সাবি িক অথ িবনবতক পবরবথিতবত পর্ িাদলার্না;
জাতীয় অথ িবনবতক পবরষদে উপথিতাপদনর জন্য িাবষ িক উন্নয়ন কমিসূবর্ চূড়ান্তকরণ;
জাতীয় অথ িবনবতক পবরষদে উপথিতাপদনর জন্য স্বল্প, মে ও েীঘ িদময়াবে পবরকল্পনা এিাং
পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনা িাস্তিায়ন পর্ িাদলার্না ও হালনাগােকরদণর বনদে িশনা প্রোন;
পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর সদে সম্পৃক্ত গুরুবপূণ ি বিষয়ািবল; এিাং
পবরকল্পনার গুরুবপূণ ি যকৌশলগত বিষয়ািবল সম্পদকি আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপাথ িকৈ দূরীকরণত।

২ত। প্রদয়াজদন িাাংলাদেশ পবরকল্পনা কবমশদনর িবি িত সভা করা র্াদি এিাং বনম্নবলবখত কমিকতিাগণদক িাাংলাদেশ
পবরকল্পনা কবমশদনর িবি িত সভায় যর্াগোদনর জন্য আমন্ত্রণ জানাদনা হদি :
(১)

সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

(২)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

(৩) সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ
(৪)

সবর্ি, িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগত।

(৫)

গুরুবপূণ ি আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপাথ িদকৈর ব্যাপাদর সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবিগণত।

৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩১ আগস্ট ২০১৫/ ১৬ ভাদ্র ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৪৫ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত
১৩ যেব্রুয়াবর ২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত জাতীয় প্রবশেণ
কাউবিদল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী বসয়ে আশরাফুল ইসলাম-যক এিাং প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক
কমিসাংথিতান মন্ত্রণালদয়র তোনীন্তন মাননীয় মন্ত্রীর থিতদল িতিমান মাননীয় মন্ত্রী জনাি নুরুল ইসলাম বি.এসবস-যক সেস্য
বহসাদি অন্তভুিক্ত কবরয়াদছত। এতিৈতীত, অবতবরক্ত সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর পবরিদতি বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয় উক্ত কাউবিদলর সেস্য-সবর্ি বহসাদি োবয়ব পালন কবরদিনত।
২ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৩ যেব্রুয়াবর২০১৪/ ০১ োল্গুন ১৪২০
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪২ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার ‘জাতীয় প্রবশেণ কাউবিল’
বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(১) কাউবিদলর গঠনঃ
ক্রবমক নাং

নাম ও পেবি

োবয়ব

১.

যশখ হাবসনা
প্রিানমন্ত্রী

সভাপবত

২.

জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

জনাি যমাহাম্মে নাবসম
মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

খেকার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

জনাি যমাঃ মুবজবুল হক (চুন্নু)
প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

যিগম ইসমাত আরা সাদেক
প্রবতমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯.

যর্য়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন

সেস্য

১০.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

সেস্য

১১.

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

১২.

যর্য়ারম্যান, পািবলক সাবভিস কবমশন

সেস্য

১৩.

গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক

সেস্য
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ক্রবমক নাং

নাম ও পেবি

োবয়ব

১৪.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৫.

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৬.

যরটর, বিবপএটিবস, সাভার, ঢাকা

সেস্য

১৭.

সেস্য (কার্ িক্রম ও আথ-ি সামাবজক অিকাঠাদমা), পবরকল্পনা কবমশন

সেস্য

১৮.

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১৯.

উপার্ার্ ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেস্য

২০.

সভাপবত, িাাংলাদেশ প্রবশেণ ও উন্নয়ন সবমবত

সেস্য

২১.

অবতবরক্ত সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য-সবর্ি

(1) কাউবিদলর কার্ িপবরবিঃ

(৩)

(i)

জাতীয় প্রবশেণ নীবতমালা প্রণয়ন, পর্ িাদলার্না, মূল্যায়ন এিাং সাংদশািনপূি িক র্যদগাপদর্াগী করার
লদেৈ বেক-বনদে িশনা প্রোন ;

(ii)

প্রবশেদণর যেদত্র অগ্রাবিকার বথিতর করা এিাং প্রাবিকাদরর বভবত্তদত সম্পে িরাদির বেকবনদে িশনা প্রোন;

(iii)

জনপ্রশাসদনর েেতা বৃবদ্ধ ও অথ িবনবতক উন্নয়ন প্রবক্রয়া বরাবন্বত করার উপদর্াগী জনপ্রশাসন
প্রবশেণ নীবতমালা প্রণয়ন ও এর িাস্তিায়ন সম্পদকি বেক-বনদে িশনা প্রোন;

(iv)

প্রর্বলত প্রবশেণ ব্যিথিতা মূল্যায়দনর বভবত্তদত এর েলােল ও কার্ িকাবরতা সম্পদকি অিবহত
হওয়া; এিাং

(v)

প্রর্বলত প্রবশেণ ব্যিথিতা অবিকতর েলপ্রসূ ও কার্ িকর করার ব্যাপাদর বেক-বনদে িশনা প্রোনত।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাউবিলদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
[

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৯ জানুয়াবর ২০১৫/ ১৬ মাঘ ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪.১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২৪ এবপ্রল
২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত জাতীয় মবহলা ও বশশু উন্নয়ন পবরষদে
(NCWCD) মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পবকিত সাংসেীয় থিতায়ী কবমটির সভাপবত যিগম যরদিকা মবমন,
এমবপ-যক সেস্য বহসাদি অন্তভুিক্ত কবরয়াদছত।
২ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮২- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার জাতীয় মবহলা ও বশশু উন্নয়ন
পবরষে (NCWCD) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক)

পবরষদের গঠনঃ
(১) প্রিানমন্ত্রী (২)

সভাপবত

মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয় -

সহ-সভাপবত

(৩) প্রবতমন্ত্রী, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

সহ-সভাপবত

(৪)

মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৫)

মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৬)

মন্ত্রী, িাক, যেবলদর্াগাদর্াগ ও তথ্য প্রর্যু্বক্ত মন্ত্রণালয়

(৭)

মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৮)

মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৯)

মন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয় -

সেস্য

- সেস্য

(১০) মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১১) মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১২) মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১৩) মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১৪) মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১৫) মন্ত্রী, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১৬) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১৭) প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১৮) প্রবতমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১৯) প্রবতমন্ত্রী, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(২০) প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(২১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি -

সেস্য

(২২) প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি -

সেস্য
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(২৩)

যমাছাঃ যসবলনা জাহান বলো, সাংসে সেস্য
৩০১ মবহলা আসন-১, রাংপুর বিভাগ

- সেস্য

(২৪)

যিগম আখতার জাহান, সাংসে সেস্য
৩০৫ মবহলা আসন-৫, রাজশাহী বিভাগ

- সেস্য

(২৫) জনাি বসরাজুল আকির, সাংসে সেস্য
৯১ মাগুরা-১, খুলনা বিভাগ

- সেস্য

(২৬)

- সেস্য

তালুকোর যমাঃ ইউনুস, সাংসে সেস্য
১২০ িবরশাল-২, িবরশাল বিভাগ

(২৭) যিগম েবজলাতুনদনছা ইবেরা, সাংসে সেস্য
৩২২ মবহলা আসন-২২, ঢাকা বিভাগ

- সেস্য

(২৮) জনাি মাহমুে উস সামাে যর্ৌধুরী, সাংসে সেস্য
২৩১ বসদলে-৩, বসদলে বিভাগ)

- সেস্য

(২৯) িাঃ বেপু মবন, সাংসে সেস্য
২৬১ র্াঁেপুর-৩, র্ট্টগ্রাম বিভাগ)

- সেস্য

(৩০) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৩১) বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ -

সেস্য

(৩২) বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩৩) সবর্ি, অথ ি বিভাগ

সেস্য

-

(৩৪) সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩৫) সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩৬) সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩৭) সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৩৮) সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩৯) সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৪০) সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৪১) সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ -

সেস্য

(৪২) সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ -

সেস্য

(৪৩) সবর্ি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৪৪) সেস্য (কার্ িক্রম বিভাগ), পবরকল্পনা কবমশন (৪৫) সেস্য (আথ ি-সামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ), পবরকল্পনা কবমশন
(৪৬) মহা-পবরর্ালক, মবহলা বিষয়ক অবিেপ্তর, ঢাকা -

সেস্য

(৪৭) যর্য়ারম্যান/বনি িাহী পবরর্ালক, জাতীয় মবহলা সাংথিতা, ঢাকা -

সেস্য
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সেস্য
সেস্য

(৪৮) যর্য়ারম্যান/পবরর্ালক, িাাংলাদেশ বশশু একাদিমী -

সেস্য

(৪৯)

যিগম মদনায়ারা হাবকম আলী,
প্রথম সহ সভাপবত, এেবিবসবসআই (FBCCI),
িাবড় নম্বর-১১, যরাি নম্বর-১, িাবরিারা,
বিদলাদমটিক যজান, ঢাকা

- সেস্য

(৫০)

বমদসস তাবনয়া িাখত
সািারণ সম্পােক, িাাংলাদেশ মবহলা সবমবত
ফ্লৈাে নম্বর-৫০৪/এ, ইস্টান ি হারমবন,
যরাি নম্বর-৭১, িাবড় নম্বর-১১/এ, গুলশান-২, ঢাকা

- সেস্য

(৫১)

যিগম আয়শা খানম,
সভাদনত্রী, িাাংলাদেশ মবহলা পবরষে
িাবড় নম্বর -১৩/এ, যরাি নম্বর-১,
পাকি যস্পদলনিার, এপাে িদমন্ট বি/৪,
িানমবন্ড আিাবসক এলাকা, ঢাকা

- সেস্য

(৫২)

যিগম আশরাফুদন্নছা যমাশাররে,
সভাদনত্রী, িাাংলাদেশ মবহলা আওয়ামী লীগ
িাসা- ১ নম্বর যগে মবনপুরী পাড়া,
১১৫ িবমবনও বস/১, যতজগাঁও, ঢাকা

- সেস্য

(৫৩) ি. রওনক হাবেজ,
যর্য়ারপাস িন, অটিজম ওদয়লদেয়ার োউদন্ডশন (AWF)
ফ্লৈাে নম্বর-৬/বস, হাউজ নম্বর-৫১, যরাি নম্বর-১০/এ
িানমবন্ড, ঢাকা

- সেস্য

(৫৪) বমদসস সাবিনা যহাদসন,
বপ্রবিপাল এিাং প্রবতষ্ঠাতা যপদরন্ট যমম্বার,
যসাসাইটি ের বে ওদয়লদেয়ার অি অটিবস্টক বর্লদেন (swAC)
িাবড় নম্বর-৮৩, যরাি নম্বর-১২/এ,
িানমবন্ড, ঢাকাত।

- সেস্য

(গ) পবরষদের কার্ িপবরবিঃ
(১)

আথ ি-সামাবজক উন্নয়নমূলক কমিকাদন্ড মবহলাদের অাংশগ্রহণ বনবচিতত করার উদিদশ্য বিবভন্ন
মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সাংথিতার উন্নয়নমূলক কার্ িক্রম সাংক্রান্ত নীবত প্রণয়ন ও কার্ িক্রদমর সমন্বয় সািন;

(২)

বশশুর স্বাথ ি ও অবিকার রো এিাং বশশু কল্যাদণর বনবমত্ত সাবি িক নীবত বনি িারণ ও অবিকার
সাংরেদণর উদিদশ্য প্রদয়াজনদিাদি নতুন আইন ও বিবিমালা প্রণয়ন এিাং বিদ্যমান আইনসমূদহর
সমদয়াপদর্াগী সাংদশািন ও পবরিতিদনর জন্য সুপাবরশ প্রণয়ন;
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(৩)

নারী ও বশশু উন্নয়দনর জন্য প্রণীত কমিপবরকল্পনার িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও মূল্যায়ন;

(৪)

Convention on Elimination of All forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), বশশু অবিকার সনদের িাস্তিায়ন, পর্ িদিেণ/পবরিীেণ;

(৫)

মবহলাদের আইনগত অবিকার, মবহলা উন্নয়ন এিাং মবহলাদের বনর্ িাতন প্রবতদরাি সাংক্রান্ত
বিষয়ািবল সম্বদন্ধ নীবত প্রণয়ন; এিাং

(৬)

সকল কমিদেদত্র মবহলাদের স্বাথ ি সাংরেণ, অাংশগ্রহণ ও তাদের ভাদগ্যান্নয়ন সম্পদকি হীহীত পেদেপ
িাস্তিায়দনর প্রদয়াজনীয় বসদ্ধান্ত গ্রহণত।

২ত। পবরষে ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় বমবলত হদিত।
৩ত। মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পবরষেদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৪-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্ িেন পবরষে
বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) জাতীয় পর্ িেন পবরষদের গঠনঃ
(১)

প্রিানমন্ত্রী -

সভাপবত

(২)

মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৪)

মন্ত্রী, যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৫)

মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৬)

মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৭)

মন্ত্রী, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৮)

মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৯)

প্রবতমন্ত্রী, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১০) প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১১) সবর্ি, যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয় -

সেস্য-সবর্ি

(খ) পবরষদের কার্ িপবরবিঃ
(১)

পর্ িেন উন্নয়ন সাংক্রান্ত জাতীয় ও আঞ্চবলক পবরকল্পনাসমূদহর নীবতগত অনুদমােন;

(২)

জাতীয় এিাং আন্তজিাবতক পর্ িাদয় প্রর্ার ও বিপণদনর মােদম িাাংলাদেদশর ভািমূবতি উন্নীতকরণ;

(৩) গুরুবপূণ ি পর্ িেন থিতানসমূদহ র্াতায়াদতর জন্য যর্াগাদর্াগ ব্যিথিতার উন্নয়দন নীবতগত বসদ্ধান্ত গ্রহণ;
(৪)

পর্ িেন সাংক্রান্ত আইন প্রদয়াগ এিাং অন্যান্য প্রশাসবনক ব্যিথিতা ও পেদেপ গ্রহদণ নীবতগত বসদ্ধান্ত
প্রোন;
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(৫)

যিসরকাবর খাদতর জন্য আবথ িক সুবিিাবে প্রোদনর জন্য পেদেপ গ্রহণ; এিাং

(৬)

পর্ িেন উপদেষ্টা কবমটির সুপাবরশসমূদহর পর্ িাদলার্না ও প্রদয়াজনীয় যেদত্র অনুদমােন প্রোনত।

২ত।

অনবিক প্রবত ছয় মাস অন্তর ‘জাতীয় পর্ িেন পবরষে’-এর সভা অনুবষ্ঠত হদিত।

৩ত।

এ সভার বসদ্ধান্ত িােতামূলক হদি এিাং সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এসি বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন করদিত।

৪ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৮-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত পবরষে
(NCST) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক)

পবরষদের গঠনঃ

(১)

প্রিানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার

- সভাপবত

(২)

প্রবতমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

- সহ-সভাপবত

(৩)

মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

(৪)

মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

(৫)

মন্ত্রী, িাক, যেবলদর্াগাদর্াগ ও তথ্য প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৬)

মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৭)

মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৮)

মন্ত্রী , পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৯)

মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়

- সেস্য

-

সেস্য
- সেস্য

-

(১০) মন্ত্রী, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১১)

মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১২)

মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

-

-

সেস্য

(১৩) প্রবতমন্ত্রী, বিদুৈৎ, জালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১৪)

সেস্য

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

-

(১৫) প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি

- সেস্য

(১৬) জনাি যগালাম েস্তগীর গাজী সাংসে সেস্য, নারায়নগি-১ (ঢাকা বিভাগ) (২০৪)

সেস্য

(১৭)

সেস্য

জনাি আদশক উোহ রবেক সাংসে সেস্য, কিিাজার-২ (র্ট্টগ্রাম বিভাগ) (২৯৫)

(১৮) জনাি যমাঃ আলী আজগার সাংসে সেস্য, চুয়ািাাংগা-২ (খুলনা বিভাগ) (৮০)

সেস্য

(১৯) জনাি এনামুল হক সাংসে সেস্য, রাজশাহী-৪ (রাজশাহী বিভাগ) (৫৫)

সেস্য
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(২০) জনাি ইমরান আহমে,
সাংসে সেস্য, বসদলে-৪ (বসদলে বিভাগ) (২৩২)

- সেস্য

(২১) জনাি আ খ ম জাহেীর যহাসাইন সাংসে সেস্য, পটুয়াখালয়-৩ (িবরশাল বিভাগ) (১১৩)

সেস্য

(২২) জনাি খাবলে মাহমুে যর্ৌধুরী সাংসে সেস্য, বেনাজপুর-২ (রাংপুর বিভাগ) (৭)

সেস্য

(২৩) বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(২৪) সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(২৫) সবর্ি, অথ ি বিভাগ -

সেস্য

(২৬) সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(২৭) সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

- সেস্য

(২৮) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ -

সেস্য

(২৯) সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ -

সেস্য

(৩০) সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩১) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩২) সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩৩) উপার্ার্ ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -

সেস্য

(৩৪) উপার্ার্ ি, িাাংলাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় -

সেস্য

(৩৫) উপার্ার্ ি, র্ট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় -

সেস্য

(৩৬) উপার্ার্ ি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় -

সেস্য

(৩৭) উপার্ার্ ি, িাাংলাদেশ কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয় -

সেস্য

(৩৮) উপার্ার্ ি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় -

সেস্য

(৩৯) উপার্ার্ ি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত বিশ্ববিদ্যালয় -

সেস্য

(৪০) উপার্ার্ ি, ইসলাবমক ইউবনভিাবসটি অি যেকদনালবজ -

সেস্য

(৪১) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ বিজ্ঞান ও বশল্প গদিষণা পবরষে

- সেস্য

(৪২) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন -

সেস্য

(৪৩) বনি িাহী যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ কৃবষ গদিষণা কাউবিল -

সেস্য

(৪৪) বনি িাহী পবরর্ালক, িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিল

- সেস্য

(৪৫) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ যমবিকৈাল বরসার্ ি কাউবিল -

সেস্য
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(৪৬) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ একাদিমী অি সাদয়িস -

সেস্য

(৪৭) প্রদেসর ি. সুলতানা সবে সাদিক যর্য়ারম্যান, পোথ ি বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেস্য

(৪৮) প্রদেসর ি. যমজিাহ উবিন আহদমে
সাদিক উপার্ার্ ি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও
যসদক্রোবর, িাাংলাদেশ একাদিমী অি সাদয়দিস

- সেস্য

(৪৯) ি. নঈম যর্ৌধুরী, সাদিক যর্য়ারম্যান িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন

সেস্য

(৫০) ি. অজয় িায়, পোথ ি বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ত।

সেস্য

(৫১) প্রদেসর ি. মুনাজ আহদম্মে নূর, উপ-উপর্ার্ ি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকাত।

সেস্য

(৫২) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয় -

সেস্য-সবর্ি

পবরষদের কার্ িপবরবিঃ

(খ)

(১) বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত বিষদয় জাতীয় নীবত ও পবরকল্পনা প্রণয়দন বেক-বনদেশিনা প্রোন এিাং পবরকল্পনা
িাস্তিায়দন সমন্বয় সািন;
(২)

যেদশর আথ ি-সামাবজক উন্নয়দন সহায়ক গদিষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহর অগ্রাবিকার বনি িারণ এিাং
তজ্জন্য প্রদয়াজনীয় অথ ি িরাদির ব্যিথিতা গ্রহণ;

(৩) বিবভন্ন গদিষণা প্রবতষ্ঠান কর্তক
ি হীহীত গদিষণা ও উন্নয়ন কার্ িক্রদমর মান ও কার্ িকাবরতা মূল্যায়ন,
সমন্বয় সািন এিাং গদিষণালদ্ধ েলােদলর ব্যিহাবরক প্রদয়াদগর সাথ িকতা বনরূপদনর ব্যিথিতা গ্রহণ; এিাং
(৪) বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্তর উন্নয়ন সাংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসবেক বিষয়ািবলত।
২ত। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত পবরষে প্রবত ৬ মাদস একিার এিাং প্রদয়াজন অনুসাদর আরও স্বল্প সমদয়র
ব্যিিাদন সভায় বমবলত হদিত।
৩ত। বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয় এ পবরষেদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৯- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত
পবরষদের বনি িাহী কবমটি (ECNCT) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
বনি িাহী কবমটির গঠনঃ

(ক)
(১)

প্রবতমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সভাপবত

(২)

বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

(৩)

সবর্ি, পবরদিশ ও িন

সেস্য

(৪)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

সেস্য

(৫)

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৬)

সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

সেস্য

(৭)

সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

সেস্য

(৮)

সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ

সেস্য

(৯)

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১০)

সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১১)

সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১২)

সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৩)

উপার্ার্ ি, িাাংলাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

সেস্য

(১৪)

যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ বিজ্ঞান ও বশল্প গদিষণা পবরষে

সেস্য

(১৫)

যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন

সেস্য

(১৬)

মহাপবরর্ালক, ন্যাশনাল ইনবস্টটিউে অি িাদয়াদেকদনালবজ

সেস্য

(১৭)

বনি িাহী পবরর্ালক, িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিল

সেস্য

(১৮)

পবরর্ালক, ইনবস্টটিউে অি এদপ্রাবপ্রদয়ে যেকদনালবজ,
িাাংলাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

সেস্য

(১৯)

ি. হাবিবুর রহমান, অোপক, পুরদকৌশল বিভাগ, িাাংলাদেশ
ইউবনভাবস িটি অি ইবিবনয়াবরাং এন্ড যেকদনালবজ, ঢাকা

সেস্য

(২০)

অোপক ি. যখারদশে আহম্মে কবির, যর্য়ারম্যান
বনউবক্লয়ার ইবিবনয়াবরাং বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাত।

সেস্য
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(২১)

ি. নঈম যর্ৌধুরী, সাদিক যর্য়ারম্যান,
িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন

সেস্য

(২২)

ি. যমজিাহ উবিন আহদমে, সাদিক উপার্ার্ ি,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সেস্য

(২৩)

প্রদেসর ি. যমাঃ জাের ইকিাল, বিভাগীয় প্রিান,
কবম্পউোর সাদয়ি এন্ড ইবিবনয়াবরাং বিভাগ,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বসদলে-৩১১৪

সেস্য

(২৪)

জনাি যমাস্তাো জিিার, প্রাক্তন সভাপবত,
িাাংলাদেশ কবম্পউোর সবমবত ও আইটি বিদশষজ্ঞ

সেস্য

(২৫)

যপ্রবসদিন্ট, যেিাদরশন অি িাাংলাদেশ
যর্ম্বার অি কমাস ি এন্ড ইন্ডাবস্ট্রজ

সেস্য

(২৬)

সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য-সবর্ি

(খ) বনি িাহী কবমটির কার্ িপবরবিঃ
বনি িাহী কবমটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত পবরষেদক বনম্নবলবখত বিষদয় পরামশি ও সহায়তা প্রোন করদিঃ
(1)

যেদশর আথ-ি সামাবজক উন্নয়ন পবরকল্পনায় উবেবখত বিবভন্ন যসটদরর লেৈ িাস্তিায়দন সহায়ক
প্রণয়নকৃত বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত নীবত হালনাগােকরণ;

(2)

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত বিষদয় নীবত এিাং প্রর্যবক্ত পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর লদেৈ বিবভন্ন
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর কার্ িক্রদমর সমন্বয় সািন;

(3) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত বিষদয় নীবত এিাং প্রর্যবক্ত পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পর্ িাদলার্না;
(4)

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত নীবত িাস্তিায়দনর লদেৈ প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রণয়ন;

(5)

উবেবখত বিষয়সমূহ সম্পদকি একটি সাবি িক প্রবতদিেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত পবরষদে উপথিতাপনত।

২ত। এ বনি িাহী কবমটি প্রদয়াজনদিাদি সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৩ত। বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয় এ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১২৯-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছ:
(ক) কবমটির গঠন :
১. প্রিানমন্ত্রী ২. মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয় ৩. মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয় ৪. মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয় ৫. মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয় ৬. মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় ৭. মন্ত্রী, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৮. মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় ৯. মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয় ১০. মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় ১১. বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিবনদয়াগ যিাি ি ১২. উপমন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় ১৩. সভাপবত, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় সম্পবকিত থিতায়ী কবমটি ১৪. মবন্ত্রপবরষে সবর্ি ১৫. প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি ১৬. বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয় ১৭. বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ ১৮. সেস্য (আথ ি-সামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ), পবরকল্পনা কবমশন ১৯. সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয় ২০. সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয় ২১. সেস্য (কার্ িক্রম বিভাগ), পবরকল্পনা কবমশন ২২. সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয় ২৩. সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয় ২৪. মহা-পবরর্ালক, পবরদিশ অবিেপ্তর ২৫. যর্য়ারম্যান, স্পারদসা ২৬. সভাপবত, িাাংলাদেশ বশল্প ও িবণক সবমবত ২৭. িাাংলাদেশ যিাোবনকৈাল যসাসাইটি মদনানীত প্রবতবনবি ২৮. িাাংলাদেশ জুওলবজকৈাল যসাসাইটি মদনানীত প্রবতবনবি ২৯. সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় -
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জাতীয় পবরদিশ কবমটি

আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি:
১.

জাতীয় পবরদিশ নীবত ও পবরদিশ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পর্ িাদলার্না;

২.

পবরদিশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাবতসাংঘ সদম্মলদন হীহীত বসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিায়দনর বিষয়াবে বিদির্না;

৩.

সরকাদরর পবরদিশ সাংক্রান্ত নীবত িাস্তিায়দন আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যািবল বর্বনিততকরণ ও সমািাদনর
প্রদয়াজনীয় বনদে িশ প্রোন;

৪.

আনুষবেক অন্যান্য বিষয়াবে বিদির্নাত।

(গ) কবমটি িছদর অন্তত একিার সভায় বমবলত হদিত।
(ঘ) প্রদয়াজনদিাদি কবমটি সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(ঙ) পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় এ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
২ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০৮ জানুয়াবর ২০১৫ / ২৫ যপৌষ ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪-০৭ সরকার ‘জাতীয় পবরদিশ কবমটির বনি িাহী কবমটি’ বনম্নরূপভাদি গঠন
কবরয়াদছ :
ক. কবমটির গঠন :
(১)

মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

:

আহিায়ক

(২)

মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(৩)

মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(৪)

মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(৫)

মন্ত্রী, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(৬)

বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিবনদয়াগ যিাি ি

:

সেস্য

(৭)

উপ-মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(৮)

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(৯)

বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(১০)

বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

:

সেস্য

(১১)

সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(১২)

সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ

:

সেস্য

(১৩)

সবর্ি, সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ

:

সেস্য

(১৪)

সবর্ি, িালাবন ও খবনজ সম্পে বিভাগ

:

সেস্য

(১৫)

সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(১৬)

সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়

:

সেস্য

(১৭)

সেস্য, সািারণ অথ িনীবত বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন

:

সেস্য

(১৮)

মহাপবরর্ালক, পবরদিশ অবিেপ্তর

:

সেস্য

(১৯)

ব্যিথিতাপনা পবরর্ালক, জলিায়ু পবরিতিন রাস্ট

:

সেস্য

(২০)

প্রিান িন সাংরেক, িন অবিেপ্তর

:

সেস্য
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(২১)

কাবি বরদপ্রদজন্টটিভ, আইইউবসএন

:

সেস্য

(২২)

সভাপবত, িাাংলাদেশ বশল্প ও িবণক সবমবত

:

সেস্য

(২৩)

পবরদিশ বিষদয় বিদশষজ্ঞ বসবভল যসাসাইটির একজন প্রবতবনবি
(পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় কর্তক
ি মদনানীত)

:

সেস্য

(২৪)

সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

:

সেস্য-সবর্ি

খ. কবমটির কার্ িপবরবি :
(১)

অনুদমাবেত জাতীয় পবরদিশ নীবত বিবভন্ন মন্ত্রণালয় িা বিভাগ কর্তক
ি িাস্তিায়দনর কার্ িক্রম
পবরিীেণ ও পর্ িাদলার্না;

(২)

অনুদমাবেত জাতীয় পবরদিশ নীবত িাস্তিায়ন কার্ িক্রদমর বিদিষণ এিাং পবরিবতিত যপ্রোপদে ইহার
সাংদশািন সম্পদকি প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রোন;

(৩) পবরদিশ সাংক্রান্ত বিবভন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যা দূরীকরদণ প্রাথবমক পেদেপ গ্রহণ ও প্রদয়াজনদিাদি
তাহা জাতীয় পবরদিশ কবমটিদত উপথিতাপন;
(৪)

জাতীয় পবরদিশ কবমটির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পবরিীেণ ;

(৫)

পবরদিশ সাংক্রান্ত অন্যান্য গুরুবপূণ ি বিষয়ত।

২ত। বনি িাহী কবমটি প্রদয়াজনদিাদি সেস্য যকা-অে করাসহ কবমটির উপর অবপিত োবয়ব পালদনর সুবিিাদথ ি স্বতন্ত্র
কাবরগবর প্যাদনল গঠনপূি িক সাংবিষ্ট বিষদয় ইহার মতামত বিদির্না কবরদত পাবরদিত।
৩ত। কবমটি িছদর অন্তত দুইিার সভায় বমবলত হইদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৯ যম, ২০১৪/ ০৫ বজৈষ্ঠ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১০০ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার বিবজোল িাাংলাদেশ োস্কদোস ি
বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক)

োস্কদোস ি-এর গঠনঃ
১. মাননীয় প্রিানমন্ত্রী

যর্য়ারপারসন

২. মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩. মন্ত্রী ,িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪. মন্ত্রী, িাক, যেবলদর্াগাদর্াগ ও তথ্যপ্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫. মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬. প্রবতমন্ত্রী, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

সেস্য

৭. প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি

সেস্য

৮. বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৯. বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

১০. সবর্ি, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ বিভাগ

সেস্য

১১. যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ যেবলদর্াগাদর্াগ বনয়ন্ত্রণ কবমশন

সেস্য

১২. কার্ িবনি িাহী পবরর্ালক, িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিল

সেস্য

১৩. পর্ িদিেক/প্রবতবনবি, কবম্পউোর সাদয়ি এন্ড ইবিবনয়াবরাং বিভাগ,
িাাংলাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

সেস্য

১৪. পর্ িদিেক/প্রবতবনবি, কবম্পউোর সাদয়ি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেস্য

১৫. সভাপবত, িাাংলাদেশ কবম্পউোর সবমবত

সেস্য

১৬. সভাপবত, িাাংলাদেশ এদসাবসদয়শন ের সেেওয়ৈার এন্ড
ইনেরদমশন সাবভিদসস

সেস্য

১৭. সভাপবত, এেবিবসবসআই

সেস্য

১৮. বনি িাহী পবরর্ালক, D.Net

সেস্য
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১৯. জনাি আনীর যর্ৌধুরী, পরামশিক,
একদসস টু ইনেরদমশন যপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

২০. জনাি ি. মুনাজ আহদমে,
িাাংলাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সেস্য

২১. জনাি শামীম আহসান, িাাংলাদেশ এদসাবসদয়শন ের সেেওয়ৈার
এন্ড ইনেরদমশন সাবভিদসস

সেস্য

২২. ি. ইয়াসবমন হক, অোপক, কবম্পউোর বিভাগ,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বসদলে

সেস্য

২৩. সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ
(খ)

সেস্য-সবর্ি

োস্কদোস ি-এর কার্ িপবরবিঃ
(১) িাাংলাদেদশর অথ িবনবতক, সামাবজক, িাবণবজৈক ও বিজ্ঞাবনক পবরমন্ডদল তথ্য প্রর্যবক্তর অিোদনর
সম্ভািনা বর্বনিততকরণ;
(২) তথ্য প্রর্যবক্তর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও বিকাদশর রূপদরখা প্রণয়ন;
(৩) দ্রুত পবরিতিনশীল এই প্রর্যবক্তর স্বল্প ও মে যময়াবে পবরকল্পনা প্রণয়ন এিাং এর আদলাদকঃ
(ক) যেদশর অভৈন্তদর তথ্য প্রর্যবক্তর applications সম্প্রসারদণর (র্থাঃ e-governance,
e-commerce/trade/finance, e-medicine, e-education/training

ইতৈাবে) সময়সূবর্ বভবত্তক লেৈমাত্রা ও িাস্তিায়ন কমিপবরকল্পনা বনি িারণ;
(খ) রপ্তাবন িাজাদর computer software এিাং IT-enabled service sector এর
সময়সূবর্ বভবত্তক লেৈমাত্রা ও িাস্তিায়ন কমিপবরকল্পনা বনি িারণ;
(গ) (ক) এিাং (খ) এর আদলাদক মানি সম্পে ও যভৌত অিকাঠাদমা (network
infrastructure, telecommunication equipemnt and service
sector) উন্নয়দনর সময়সূবর্ বভবত্তক লেৈমাত্রা ও কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন; এিাং

(ঘ) সমদয়াপদর্াগী আইন ও বনয়ন্ত্রণ অিকাঠাদমা (intellectual property rights,
electronic authentication, network security ইতৈাবে) প্রবতষ্ঠার লদেৈ
কমিপবরকল্পনা গ্রহণত।
(৪) উপদরাক্ত (১), (২) ও (৩) এর আদলাদক সাংবিষ্ট সকলদক প্রদয়াজনীয় বনদে িশ প্রোনত।
২ত। োস্কদোস ি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৩ত। োস্কদোস-ি এর যকন্দ্রবিন্দু (Focal point) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয় অিবথিতত হদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৯ যম, ২০১৪/ ০৫ বজৈষ্ঠ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৯৯ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার বিবজোল িাাংলাদেশ োস্কদোস িএর বনি িাহী কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
১.

প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি

সভাপবত

২.

বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

৪.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

যর্য়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব যিাি ি

সেস্য

৬.

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

সেস্য

৭.

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮.

সবর্ি, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ বিভাগ

সেস্য

৯.

সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০.

সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ

সেস্য

১১.

যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ যেবলদর্াগাদর্াগ বনয়ন্ত্রণ কবমশন

সেস্য

১২.

সেস্য, বিবনদয়াগ যিাি ি

সেস্য

১৩.

কার্ িবনি িাহী পবরর্ালক, িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিল

সেস্য

১৪.

বিভাগীয় প্রিান, কবম্পউোর সাদয়ি এন্ড ইবিবনয়াবরাং বিভাগ, িাাংলাদেশ প্রদকৌশল
বিশ্ববিদ্যালয়ত।

সেস্য

১৫.

সভাপবত, এেবিবসবসআই

সেস্য

১৬.

সভাপবত, িাাংলাদেশ কবম্পউোর সবমবত

সেস্য

১৭.

সভাপবত, িাাংলাদেশ এদসাবসদয়শন ের সেেওয়ৈার এন্ড ইনেরযমশন সাবভিদসস

সেস্য

১৮.

সভাপবত, িাাংলাদেশ ইন্টারদনে সাবভিদসস যপ্রাভাইিারস এদসাবসদয়শন

সেস্য

১৯.

সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

সেস্য-সবর্ি
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কবমটির কার্ িপবরবিঃ

(খ)

(১)

যেদশ তথ্য যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্তর র্থার্থ বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রদয়াদগর লদেৈ নানা পেদেপ, কলাযকৌশল ও উপায়-পদ্ধবত বিষদয় বিবজোল িাাংলাদেশ োস্কদোস ি-এর নীবত-বনি িারণী বসদ্ধান্ত গ্রহদণ
সহায়তা ও সুপাবরশ প্রোন এিাং সাংবিষ্ট বিষয়সমূদহ পবরর্াবলত কমিকান্ড বিষদয় োস্কদোস িদক অিবহত
রাখা;

(২)

বিবভন্ন স্বল্প, মে ও েীঘ ি যময়াবে কমিপবরকল্পনা গ্রহণ ও িাস্তিায়দন এিাং বিদ্যমান প্রবতিন্ধকতাগুবল
দূরীকরদণর উদিদশ্য সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগদক উপদেশ-পরামশি ও বেক-বনদে িশনা প্রোন এিাং
ক্রমান্বদয় একটি সমবন্বত জাতীয় কমিসূবর্র রূপদরখা প্রণয়দন ও পবরকবল্পতভাদি এর িাস্তিায়দন সহায়ক
ভূবমকা পালন;

(৩)

তথ্য যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্তর সম্ভািনা, সুদর্াগ, বিবভন্ন কাবরগবর, বশল্প ও ব্যিসাবয়ক বিষদয় এিাং এর
উন্নয়দন সরকাবর ও যিসরকাবর খাদতর র্থার্থ অাংশীোবরদবর উপায়-পদ্ধবত ও কলা-যকৌশলসমূহ
বর্বনিততকরণ, বিবভন্ন অিকাঠাদমা বতবর, বিদ্যমান প্রবতিন্ধকতাসমূদহর দূরীকরণ এিাং আইন ও
প্রর্যবক্তগত ব্যিথিতাপনা ও মাঠ পর্ িাদয় িাস্তিায়দনর লদেৈ সুপাবরশ প্রোন;

(৪)

তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্তর র্থার্থ বিকাদশ আইনগত (আইন ও বলগ্যাল যিমওয়াক সৃবষ্ট সাংক্রান্ত) ও
অন্যান্য প্রদয়াজনীয় (হািওি য়ৈার, সেেওয়ৈার ও যনেওয়াকি গঠন সাংক্রান্ত) অিকাঠাদমা সৃবষ্ট, আইন ও
প্রর্যবক্তগত ব্যিথিতাপনা, োবরদ্র বিদমার্দন এর ব্যিহার ও মাঠ পর্ িাদয় িাস্তিায়দনর লদেৈ বিবভন্ন পেদেপ
গ্রহণ, উৎসাহোন ও বেক-বনদে িশনা প্রোন;

(৫)

বিবজোল িাাংলাদেশ বনমিাদণ সরকাবর ব্যিথিতাপনার আধুবনকায়ন এিাং এর উন্নয়দন একটি েে ও স্বে
ব্যিথিতাপনা কাঠাদমা গদড় যতালার লদেৈ সমবন্বত কার্ িক্রম গ্রহণ; এিাং

(৬)

সাংবিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবেত।

২ত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি অন্য যর্ কাদরা উপদেশ-পরামশি গ্রহণ করদত পারদি িা অন্য কাউদক কবমটিদত অন্তভুিক্ত
করদত পারদিত।
৩ত। কবমটি প্রদয়াজনানুর্ায়ী বিঠদক বমবলত হদিত।
৪ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৫-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার জাতীয় বশল্প উন্নয়ন পবরষে (এন
বস আই বি) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক)

পবরষদের গঠনঃ
(১) প্রিানমন্ত্রী (২) মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয় (৩) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
(৪) মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয় (৫) মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয় (৬) মন্ত্রী, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় (৭) মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় (৮) মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় (৯) বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিবনদয়াগ যিাি ি (১০) প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয় (১১) প্রবতমন্ত্রী, বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালয় (১২) যর্য়ারম্যান, প্রাইদভোইদজশন কবমশন (১৩) জনাি যমাহাম্মে হাছান মাহমুে, সাংসে সেস্য, র্ট্টগ্রাম-৭ (১৪) জনাি ওমর োরুক যর্ৌধুরী, সাংসে সেস্য, রাজশাহী-১
(১৫) জনাি এ যক এম রহমতুোহ, সাংসে সেস্য, ঢাকা-১১ (১৬) জনাি তালুকোর আব্দুল খাদলক, সাংসে সেস্য, িাদগরহাে-৩ (১৭) গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক (১৮) বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
(১৯) বসবনয়র সবর্ি, িালাবন ও খবনজ সম্পে বিভাগ
(২০) সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ
(২১) সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
(২২) সবর্ি, অথ ি বিভাগ,অথ ি মন্ত্রণালয়
(২৩) সেস্য (বশল্প ও শবক্ত বিভাগ), পবরকল্পনা কবমশন
(২৪) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
(২৫) সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
(২৬) সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংসহান মন্ত্রণালয়
(২৭) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়
(২৮) সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
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-

সভাপবত
সহ-সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(২৯) সবর্ি, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় (৩০) বনি িাহী যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ এিদপাে ি প্রদসবসাং যজানস অথবরটি (যিপজা)
(৩১) সভাপবত, যেিাদরশন অি িাাংলাদেশ যর্ম্বার অি কমাস ি অৈান্ড ইন্ডাবস্ট্রজ (এেবিবসবসআই)
(৩২) সভাপবত, িাাংলাদেশ উইদমন যর্ম্বার অি কমাস ি অৈান্ড ইন্ডাবস্ট্রজ (বিিাবিউবসবসআই)
(৩৩) সভাপবত, িাাংলাদেশ যর্ম্বার অি ইন্ডাবস্ট্রজ (বিবসআই)
(৩৪) সভাপবত, েদরন ইনদভস্টরস্ যর্ম্বার অি কমাস ি অৈান্ড ইন্ডাবস্ট্রজ (এেআইবসবসআই)
(৩৫) সভাপবত, িাাংলাদেশ গাদমিন্টস যমনুেৈাকর্ারাস ি অৈান্ড এিদপাোস ি এদসাবসদয়শন (বিবজএমইএ)
(৩৬) সভাপবত, িাাংলাদেশ যেিোইল বমলস্ এদসাবসদয়শন (বিটিএমএ) (৩৭) সভাপবত, িাাংলাদেশ নীেউইয়ার যমনুেৈাকর্ারাস ি অৈান্ড এিদপাোস ি এদসাবসদয়শন (বিদকএমইএ)
(৩৮) সভাপবত, িাাংলাদেশ এমলয়াস ি যেিাদরশন (৩৯) যর্য়ারপাস িন, উইদমন এদিবপ্রবনউয়াস ি এদসাবসদয়শন (৪০) জনাি টিপু মুবশশ, এমবপ, সাদিক সভাপবত, বিবজএমইএ এিাং ব্যিথিতাপনা পবরর্ালক, বসপাল গ্রুপ বলঃ
(৪১) জনাি মবহউবিন যমাদনম, আব্দুল যমাদনম সুগার বরোইনাবর বলঃ
-

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(খ) পবরষদের কার্ িপবরবিঃ
(১) আদিেনকারী যকান উেীয়মান যর্াগ্য বশল্প প্রবতষ্ঠানদক অগ্রবিকারপ্রাপ্ত বশল্পখাদত অন্তভুিবক্তর যঘাষণা;
(২) বিদ্যমান অগ্রবিকারপ্রাপ্ত বশল্পখাদতর পর্ িাদলার্না ও তাবলকা হালনাগাে করাসহ প্রদেয়
প্রদণােনাসমূদহর িরণ ও শতি বনি িারণ;
(৩) বশল্পনীবত িাস্তিায়ন পর্ িাদলার্না;
(৪) যেদশর বশল্প উন্নয়ন ও প্রসার সাংবিষ্ট বিষয়াবেত।
২ত। পবরষে প্রবত ছয় মাদস একিার সভায় বমবলত হদিত।
৩ত। বশল্প মন্ত্রণালয় এ পবরষেদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত। পবরষে বিদশষ প্রদয়াজনদিাদি আরও সেস্য অন্তভুিক্ত ( যকা-অে) করদত পারদিত।
৫ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৬-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার জাতীয় বশল্প উন্নয়ন পবরষদের
(NCID) বনি িাহী কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১)

মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

(২)

বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৩)

বসবনয়র সবর্ি, িালাবন ও খবনজ সম্পে বিভাগ

সেস্য

(৪)

যর্য়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব যিাি ি

সেস্য

(৫)

সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৬)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

সেস্য

(৭)

সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৮)

সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৯)

সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

সেস্য

(১০) সবর্ি, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১১) সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ

সেস্য

(১২) সবর্ি, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ বিভাগ

সেস্য

(১৩) সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৪) সবর্ি, যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৫) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৬) সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৭) সবর্ি, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৮) সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণ সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৯) সেস্য-২, প্রাইদভোইদজশন কবমশন

সেস্য

(২০) যিপুটি গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক

সেস্য

(২১) বিবনদয়াগ যিাি-ি এর উপর্যক্ত প্রবতবনবি

সেস্য

(২২) বনি িাহী যর্য়ারম্যান, যিপজা

সেস্য
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(২৩) যর্য়ারম্যান, বিবসক

সেস্য

(২৪) বিভাগ প্রিান, বশল্প ও শবক্ত বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন

সেস্য

(২৫) সভাপবত, এেবিবসবসআই

সেস্য

(২৬) সভাপবত, বিিবিউবসবসআই

সেস্য

(২৭) সভাপবত, এমবসবসআই

সেস্য

(২৮) সভাপবত, বিবসবসআই

সেস্য

(২৯) সভাপবত, বিবসআই

সেস্য

(৩০) সভাপবত, এেআইবসবসআই

সেস্য

(৩১) সভাপবত, বসবসবসআই

সেস্য

(৩২) অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি (নীবত), বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য-সবর্ি

(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) কবমটি অগ্রাবিকারপ্রাপ্ত খাত বহসাদি স্বীকৃবতর জন্য যকান আদিেনকারী বশল্প প্রবতষ্ঠাদনর যর্াগ্যতা
পর্ িাদলার্না করদি এিাং এনবসআইবি-এর বনকে প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ যপশ করদি;
(২) পবরদিশ রোসহ বশল্পনীবত র্থার্থভাদি প্রবতপাবলত হদে বকনা কবমটি তা পবরিীেণ করদি;
(৩) বশল্পনীবত িাস্তিায়দন যকাথাও যকান সমস্যা হদল তা সমািান বকাংিা সমািাদনর সুপাবরশ করদি,
অনুরূপ যেদত্র যকান প্রবতষ্ঠাদনর অিদহলা িা অনীহা পবরলবেত হদল িা অনুরূপ যকান অবভদর্াগ
পাওয়া যগদল তা খবতদয় যেখদি এিাং প্রদয়াজদন সাংবশষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর বিরুদদ্ধ ব্যিথিতা গ্রহদণর সুপাবরশ
করদিত।
২ত।

প্রবত বতন মাস অন্তর কবমটির সভা অনুবষ্ঠত হদিত।

৩ত।

কবমটি প্রদয়াজদন নতুন সেস্য অন্তভুিক্ত (যকা-অে) করদত পারদিত।

৪ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০৪ যম ২০১৪/ ২১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৯২-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার যেদশ সুষ্ঠু বশল্পায়দন সহায়তা
প্রোদনর লদেৈ বনম্নরূপভাদি একটি সাবি িক বেক-বনদে িশনা কবমটি গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১)

মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

- আহিায়ক

(২)

বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিবনদয়াগ যিাি ি

(৩)

যর্য়ারম্যান, প্রাইদভোইদজশন কবমশন

(৪)

প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি -

(৫)

গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক

(৬)

বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৭)

সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ
ও যর্য়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব যিাি ি

- সেস্য

(৮)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

(৯)

সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(১০) সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ -

সেস্য

(১১) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

সেস্য

-

সেস্য
-

সেস্য
সেস্য

-

সেস্য

-

সেস্য

-

(১২) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

-

(১৩) সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য
-

(১৪) সবর্ি, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় -

সেস্য
সেস্য

(১৫) সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১৬) বনি িাহী যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ
এিদপাে ি প্রদসবসাং যজানস অথবরটি (যিপজা)

- সেস্য

(১৭) সভাপবত, এেবিবসবসআই -

সেস্য

(১৮) সভাপবত, নাবসি -

সেস্য

(১৯) যর্য়ারপারসন, উইদমন এিাবপ্রবনউয়াস ি এদসাবসদয়শন - সেস্য
(২০) অবতবরক্ত সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয় -

সেস্য-সবর্ি
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(খ) কবমটির কার্ িপবরবি :
(১) যেদশ পবরকবল্পত ও সুষ্ঠু বশল্পায়দন বশদল্পাদ্যাক্তাদের বশল্প কারখানা প্রবতষ্ঠা ও এগুদলা েেভাদি
পবরর্ালনা করার লদেৈ কবমটি প্রদয়াজনীয় তথ্যবভবত্তক পরামশি ও সাবি িক সহায়তা প্রোন করদি;
(২) ইতঃপূদি ি সরকাবর ও যিসরকাবর খাদত প্রবতবষ্ঠত বশল্প কারখানাগুদলার বিদ্যমান বিবিি সমস্যািবল
বনরসদন বিবভন্ন মন্ত্রলালয় ও সাংথিতাসমূদহর মদে সমন্বয়সািন কদর প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রণয়ন ও
সহায়তা প্রোন করদিত।
২ত।

প্রবত বতন মাস অন্তর কবমটির সভা অনুবষ্ঠত হদিত।

৩ত।

কবমটি প্রদয়াজদন নতুন সেস্য অন্তভুিক্ত (যকা-অে) করদত পারদিত।

৪ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/ ২৯ নদভম্বর ২০১২
নাং-০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬০ ® রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় সরকাদরর অব্যাহত কার্ িক্রদমর
অাংশ বহসাদি ‘যসানার িাাংলা গড়ার প্রতৈয়ঃ জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ িাস্তিায়দন বেক্-বনদে িশনা প্রোন এিাং শুদ্ধার্ার
অনুশীলন পর্ িাদলার্না ও পবরিীেদণর জন্য সরকার বনম্নরূপভাদি ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষে’ গঠন কবরয়াদছঃ
(১) প্রিানমন্ত্রী

সভাপবত

মন্ত্রী/উপদেষ্টাঃ
(২) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
(৩) মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৪) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
(৫) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৬) মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
(৭) মন্ত্রী, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়
(৮) মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়
(৯) প্রিানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা
(১০) প্রিানমন্ত্রীর আন্তজিাবতক সম্পকি বিষয়ক উপদেষ্টা

সেস্য
”
”
”
”
”
”
”
”

সাংসে সেস্যঃ
(১১) জনাি আব্দুল মবতন খসরু, সাংসে সেস্য, ২৫৩ কুবমো-৫
(১২) জনাি যমাঃ আকরাম যহাদসন যর্ৌধুরী, সাংসে সেস্য, ৪৮ নওগাঁ-৩
(১৩) জনাি আসাদুজ্জামান খাঁন, সাংসে সেস্য, ১৮৪ ঢাকা-১১

”
”
”

সাাংবিিাবনক ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠাদনর প্রিানঃ
(১৪) প্রিান বনি িার্ন কবমশনার
(১৫) যর্য়ারম্যান, দুনীবত েমন কবমশন
(১৬) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ মানিাবিকার কবমশন
(১৭) যর্য়ারম্যান, যপ্রস কাউবিল
(১৮) যর্য়ারম্যান, পািবলক সাবভিস কবমশন
(১৯) প্রিান তথ্য কবমশনার
(২০) অৈােবন ি যজনাদরল
(২১) কম্পদরালার এৈান্ড অবিের যজনাদরল

”
”
”
”
”
”
”
”
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বশোবিে, সুশীল সমাজ ও এনবজওঃ
(২২) যর্য়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
(২৩) উপার্ার্ ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(২৪) অোপক এম. সাইদুর রহমান খান, প্রাক্তন উপার্ার্ ি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২৫) বমজ আরমা েত্ত, বনি িাহী পবরর্ালক, বপ্রপ রাস্ট

দ
”
”
”

গণমােমঃ
(২৬) জনাি ইকিাল যসািহান যর্ৌধুরী, সভাপবত, বিএেইউদজ
(২৭) জনাি মবহউবিন আহমে, কলাবমস্ট ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

”
”

যিসরকাবর খাতঃ
(২৮) সভাপবত, এেবিবসবসআই
(২৯) সভাপবত, এমবসবসআই
(৩০) সভাপবত, বিবজএমইএ

”
”
”

সরকাবর কমিকতিাঃ
(৩১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
(৩২) প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি
(৩৩) গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক
(৩৪) বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৩৫) বসবনয়র সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৩৬) বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
(৩৭) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৩৮) ইিদপটর যজনাদরল অি পুবলশ
(৩৯) সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
(৪০) সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
(৪১) সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়
(৪২) সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
(৪৩) যর্য়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব যিাি ি
(৪৪) সবর্ি, অথ ি বিভাগ
(৪৫) যরটর, বিবপএটিবস
(৪৬) সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ
(৪৭) সবর্ি, জাতীয় সাংসে সবর্িালয়
(৪৮) সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়
(৪৯) সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
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২ত।

পবরষদের কার্ িপবরবিঃ
(ক) মবন্ত্রসভা-বিঠক কর্তক
ি অনুদমাবেত জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও সমন্বয়;
(খ)

রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার অনুশীলন পর্ িাদলার্না এিাং যস আদলাদক প্রদয়াজনীয় বেক্-বনদে িশনা প্রোন;

(গ)

জাতীয় পর্ িাদয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কমিপবরকল্পনা অনুদমােন;

(ঘ)

প্রদয়াজনদিাদি জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল সাংদশািন সম্পদকি সুপাবরশ প্রোন; এিাং

(ঙ)

সরকার প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।

৩ত।

পবরষে এই উদিদশ্য গঠিত বনি িাহী কবমটির সহায়তায় োবয়ব সম্পােন কবরদিত।

৪ত।

পবরষে িছদর অন্তত দু’িার বিঠদক বমবলত হইদিত।

৫ত।

জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৮ জানুয়াবর ২০১৪/ ১৫ মাঘ ১৪২০
নাং-০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২৯ নদভম্বর, ২০১২/ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
তাবরদখর ০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষদের বনি িাহী
কবমটিদত বনম্নবলবখত কমিকতিাবৃেদক অন্তভুিক্ত কবরয়াদছ :
(১) সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
(২) মহাপবরর্ালক, এনবজও বিষয়ক বুৈদরা
২ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)

166

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ১5 অগ্রহায়ণ ১৪১৯/২৯ নদভম্বর ২০১২
নাং-০৪.৬১১.০৭৪.০০.০২.২০১২-১৬১ রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় সরকাদরর অব্যাহত কার্ িক্রদমর
অাংশ বহসাদি ‘যসানার িাাংলা গড়ার প্রতৈয়ঃ জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ িাস্তিায়দন বেক্-বনদে িশনা প্রোন এিাং
শুদ্ধার্ার অনুশীলন পর্ িাদলার্না ও পবরিীেদণর উদিদশ প্রিানমন্ত্রীর যনর্তদব গঠিত জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা
পবরষেদক সহায়তা প্রোদনর জন্য সরকার বনম্নরূপভাদি উক্ত পবরষদের বনি িাহী কবমটি গঠন কবরয়াদছঃ
১.

মন্ত্রী ,অথ ি মন্ত্রণালয়

২.

মন্ত্রী, আইন র্ৈৈার ও েংেদ র্ৈষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.

প্রিানমন্ত্রীর আন্তজিাবতক সম্পকি বিষয়ক উপদেষ্টা

”

৪.

যর্য়ারম্যান, দুনীবত েমন কবমশন

”

৫.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

”

৬.

প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি

”

৭.

কম্পদরালার এৈান্ড অবিের যজনাদরল

”

৮.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

”

৯.

বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

”

সভাপবত
সেস্য

১০. বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

”

১১. সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়

”

১২. সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

”

১৩. সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ

”

১৪. সবর্ি, জাতীয় সাংসে সবর্িালয়

”

১৫. বমজ আরমা েত্ত ,বনি িাহী পবরর্ালক, বপ্রপ রাস্ট

”

১৬. জনাি ইকিাল যসািহান যর্ৌধুরী ,সভাপবত, বিএেইউদজ

”

১৭. সভাপবত, এেবিবসবসআই

”
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২ত। কবমটির কার্ িপবরবিঃ
বনম্নবলবখত কার্ ি সম্পােদন ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষে’-যক সহায়তা প্রোনঃ
(ক) মবন্ত্রসভা-বিঠক কর্তক
ি অনুদমাবেত ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও সমন্বয়;
(খ) রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার অনুশীলন পর্ িাদলার্না এিাং যস আদলাদক প্রদয়াজনীয় বেক্-বনদে িশনা
প্রোন;
(গ) জাতীয় পর্ িাদয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কমিপবরকল্পনা অনুদমােন;
(ঘ) প্রদয়াজনদিাদি জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল সাংদশািন সম্পদকি সুপাবরশ প্রোনএিাং ;
(ঙ) সরকার প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।
৩ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৮ যসদেম্বর ২০১৪/ ১৩ আবশ্বন ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.১৫৭- মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২০ আগস্ট ২০১৪/ ০৫ শ্রািণ ১৪২১
তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল এিাং জাতীয়
বস্টয়াবরাং কবমটির বনদম্নিবণ িত সেস্যগদণর পবরবর্বত ও ঠিকানা সরকার বনম্নরূদপ সাংদশািন কদরদছ :
(ক) জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিদলর সেস্য ক্রবমক নম্বর-৬০-এর নাম এিাং সাংদশাবিত পবরবর্বত ও ঠিকানা
বনম্নরূপ :
জনাি যমাঃ আিদুল হক
সাদিক সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
যিপুটি েীম বলিার, র্র জীবিকায়ন কমিসূর্ী
র্র জীবিকায়ন কমিসূর্ীর সবর্িালয়
আরবিএ কৈাম্পাস, যশরপুর, িগুড়াত।
(খ) জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটির সেস্য ক্রবমক নম্বর-৩৪-এর নাম এিাং সাংদশাবিত পবরবর্বত ও ঠিকানা বনম্নরূপ :
ি. কাজী োরুক আহম্মে
প্রবতষ্ঠাতা ও যর্য়ারম্যান, প্রবশকা মানবিক উন্নয়ন যকন্দ্র
আই/১-গ, যসকশন-২, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬ত।
৩ত। জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল ও জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি গঠন সাংক্রান্ত উক্ত প্রজ্ঞাপদনর অন্যান্য বিষয়
অপবরিবতিত থাকদিত।
৪ত। এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৮ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার পেী অঞ্চদলর েবরদ্র জনদগাবষ্ঠর
োবরদ্রৈ বিদমার্ন, আথ ি-সামাবজক অিথিতার উন্নয়দন এিাং পেী উন্নয়নদক র্থার্থ গুরুব ও অগ্রাবিকার প্রোন করার
লদেৈ জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল, জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি এিাং আন্তঃমন্ত্রণালয় বস্টয়াবরাং কবমটি বনম্নরূপভাদি
গঠন কদরদছ :
(১) জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল
(ক) জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল-এর গঠন :
১. প্রিানমন্ত্রী
২. মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
৩. মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
৪. মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়
৫. মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়
৬. মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৭. মন্ত্রী, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
৮. মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
৯. মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়
১০. মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
১১. মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
১২. মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়
১৩. মন্ত্রী, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১৪. মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৫. মন্ত্রী, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৬. মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৭. মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়
১৮. মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৯. প্রবতমন্ত্রী, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
২০. প্রবতমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
২১. প্রবতমন্ত্রী, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২২. প্রবতমন্ত্রী, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২৩. প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৪. প্রবতমন্ত্রী, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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-

সভাপবত
সহ-সভাপবত
সহ-সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২৫.
২৬.
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.
৩৩.
৩৪.
৩৫.
৩৬.
৩৭.
৩৮.
৩৯.
৪০.
৪১.
৪২.
৪৩.
৪৪.
৪৫.
৪৬.
৪৭.
৪৮.
৪৯.
৫০.
৫১.
৫২.
৫৩.
৫৪.
৫৫.
৫৬.
৫৭.
৫৮.

প্রবতমন্ত্রী, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
প্রবতমন্ত্রী, বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালয়
প্রবতমন্ত্রী, তথ্য ও যর্াগদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ
সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
সবর্ি, তথ্য ও যর্াগদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
সবর্ি, সড়ক বিভাগ
সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়
সবর্ি, যসতু বিভাগ
সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়
সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
বনিন্ধক ও মহাপবরর্ালক, সমিায় অবিেপ্তর, ঢাকাত।
মহাপবরর্ালক, িাাংলাদেশ পেী উন্নয়ন যিাি ি (বিআরবিবি), ঢাকা
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-

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

৫৯. ১ জন এনবজও প্রবতবনবি
বমজ যরাদকয়া কবির, যর্য়ারপাস িন, এিাি এিাং বনি িাহী পবরর্ালক
িাাংলাদেশ নারী প্রগ্রবত সাংঘ
১৩/১৪, িাির যরাি (৪থ ি তলা), িক-বি, যমাহাম্মেপুর, ঢাকাত।

-

সেস্য

৬০. ১ জন পেী উন্নয়ন বিষয়ক গদিষক
জনাি আিদুল হক, সাদিক অবতবরক্ত সবর্ি
যিপুটি েীম বলিার, র্র জীবিকায়ন কমিসূবর্র সবর্িালয়,
আরবিএ কৈাম্পাস, যশরপুর, িগুড়াত।
৬১. ১ জন পেী উন্নয়ন বিষদয় অবভজ্ঞ বিবশষ্ট ব্যবক্ত
কাজী এ টি এম আবনসুর রহমান বুলবুল, নাগরপুর, োোইল
িাবড় নাং-৬৭/বি, যরাি নাং- ১২ এ, যমঘালয়, িানমবন্ড আ/এ,
ঢাকাত।

-

সেস্য

-

সেস্য

(খ) কাউবিল-এর কার্ িপবরবি :
(1) পেী উন্নয়ন নীবতর উদিশ্যসমূহ িাস্তিায়দন নীবতগত বেক-বনদে িশনা প্রোন ;
(2) নীবতদত িবণ িত কমিসূবর্র বভবত্তদত পবরকল্পনা প্রণয়ন ও তা িাস্তিায়দন নীবতগত বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(3) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংথিতাসমূদহর পেী উন্নয়ন বিষয়ক কাদজ সমন্বয় সািনসহ জাতীয় পেী উন্নয়ন নীবতর
িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(4) পেী উন্নয়ন তথা োবরদ্রৈ বিদমার্দনর যেদত্র বজও-এনবজও’র কার্ িক্রদমর মদে সমন্বয় সািন এিাং
সাংবিষ্ট কার্ িক্রদমর মদে অাংশীোবরদবর উন্নয়ন সািনসহ একাবিক সাংথিতার অবভন্ন লেৈ অজিদনর জন্য
পবরর্াবলত কাদজর বিততা পবরহাদরর মােদম মূল্যিান সম্পদের সদি িাত্তম ব্যিহার বনবচিততকরদণ
প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(5) থিতানীয় পর্ িাদয় পেী উন্নয়ন বিষয়ক কাদজর সমন্বদয়র লদেৈ গঠিত কবমটিগুদলার কাদজর পবরিীেণ,
মূল্যায়ন ও প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোন;
(6) থিতানীয় জনপ্রবতবনবি, জনগণ এিাং সরকাবর উন্নয়ন কমীদের মদে কার্ িকর যর্াগাদর্াগ প্রবতষ্ঠার মােদম
জনগদণর উন্নত যসিা প্রাবপ্ত বনবচিততকরদণ বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(7) যেশী ও বিদেশী বিবভন্ন সাংথিতা কর্তক
ি পবরর্াবলত পেী উন্নয়ন বিষয়ক সমীো,গদিষণা এিাং প্রাদয়াবগক
গদিষণালব্ধ েলােল ও অবভজ্ঞতাদক আন্তথিত এিাং সমবন্বত কদর েলপ্রসূ যকৌশল ও কমিসূবর্ প্রণয়দন
বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(8) কাউবিদলর কাদছ বিদিবর্ত পেী উন্নয়দনর যর্ যকান বিষয় সম্পদকি বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(গ) কাউবিল িছদর অন্তত একিার সভায় বমবলত হদি;
(ঘ) পেী উন্নয়ন কার্ িক্রদম অিোন রদয়দছ এমন েে, অবভজ্ঞ ব্যবক্তদক জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল সেস্য
বহদসদি যকা-অে করদত পারদিত।
(ঙ) পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল-এর সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।

172

(২)

জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি

(ক) জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি-এর গঠন :
১.

মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

-

সভাপবত

২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.
২৪.
২৫.
২৬.
২৭.
২৮.
২৯.
৩০.
৩১.
৩২.

প্রবতমন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
সবর্ি, তথ্য ও যর্াগদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
সবর্ি, সড়ক বিভাগ
সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়
সবর্ি, যসতু বিভাগ
সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়
সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
মহাপবরর্ালক, এনবজও বিষয়ক বুৈদরা
মহাপবরর্ালক, িাাংলাদেশ পবরসাংখ্যান বুৈদরা

-

সহ-সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
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-

৩৩-৩৪

২ (দুই) জন এনবজও প্রবতবনবি (একজন নারী যনর্তব)
৩৩. যিগম অৈাদরামা েত্ত, বনি িাহী প্রিান/ বনি িাহী পবরর্ালক
বপ্রপ রাস্ট, িাসা নাং-৭২, সড়ক নাং-৮/এ,
িানমবন্ড আ/এ, ঢাকা-১২০৯ত।

-

সেস্য

-

সেস্য

-

সেস্য

৩৪. জনাি োরুক আহদমে
বনি িাহী পবরর্ালক, প্রবশকা, প্রবশকা ভিন,
বমরপুর-১১, ঢাকাত।
৩৫-৩৬

২ (দুই) জন পেী উন্নয়ন বিষয়ক গদিষণা প্রবতষ্ঠাদনর প্রবতবনবি
৩৫. কাজী রবেকুল আলম, যর্য়ারম্যান,
ঢাকা আহছাবনয়া বমশন, হাউজ নাং-১৯,
যরাি-১২ (বনউ), িানমবন্ড আ/এ, ঢাকাত।
৩৬. ি. বনলুোর যিগম, সাদিক এমবিএস,
বিবপএটিবস, সাভার, িাবড় নাং-২৭, ‘যলদভন্ডার’
এপাে িদমন্ট বি-১, যরাি নাং-৬
িানমবন্ড আ/এ, ঢাকা-১২০৫ত।

৩৭-৩৮.

২ (দুই) জন পেী উন্নয়ন বিষদয় অবভজ্ঞ বিবশষ্ট ব্যবক্ত
৩৭. ি. বমবহর কাবন্ত মজুমোর
সাদিক সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
৬২/বস, আবজমপুর এদস্টে, ঢাকা-১২০৫ত।
৩৮. যিগম োরাহ কবির
কাবি বিদরটর, এৈাকশন এইি িাাংলাদেশ
হাউজ-০৮, যরাি-১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ত।

(খ) জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি-এর কার্ িপবরবি :
(১) পেী উন্নয়ন নীবতর র্থার্থ িাস্তিায়দন জাতীয়

প্রদয়াজনীয় পরামশি ও সহায়তা যেওয়া;

(২) জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল কর্তক
ি হীহীত বসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৩) পেী উন্নয়ন নীবতর র্থার্থ িাস্তিায়ন বনবচিততকরণ;
(4) পেী উন্নয়ন ও োবরদ্রৈ বিদমার্ন যেদত্র বিবভন্ন মন্ত্রণালদয়র কাদজর সমন্বয় সািন এিাং কাদজর
বিততা পবরহাদরর লদেৈ প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ;
(5) জাতীয় কাউবিদল উপথিতাপদনর জন্য বিষয়/এদজন্ডা বনি িার্ন;
(6) পেী উন্নয়ন বিষয়ক বিবিি বিষয়ািবল;
(গ) জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি িছদর অন্তত ২(দুই) িার সভায় বমবলত হদি;
(ঘ) জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি প্রদয়াজনীয় সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(ঙ) পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
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(৩) আন্তঃমন্ত্রণালয় বস্টয়াবরাং কবমটি
(ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় বস্টয়াবরাং কবমটি-এর গঠন :
১. সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
২. অবতবরক্ত-সবর্ি (প্রশাসন), পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
৩. র্যগ্ম-সবর্ি ( আইন ও প্রবতষ্ঠান ), পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ
৪. র্যগ্ম-সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়
৫. র্যগ্ম-সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
৬. র্যগ্ম-সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
৭. র্যগ্ম-সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
৮. র্যগ্ম-সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯. র্যগ্ম-সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
১০. র্যগ্ম-সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
১১. র্যগ্ম-সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়
১২. র্যগ্ম-সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩. র্যগ্ম-সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৪. র্যগ্ম-সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়
১৫. র্যগ্ম-সবর্ি, সড়ক বিভাগ
১৬. র্যগ্ম-সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়
১৭. র্যগ্ম-সবর্ি, যসতু বিভাগ
১৮. র্যগ্ম-সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১৯. র্যগ্ম-সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০. র্যগ্ম-সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
২১. র্যগ্ম-সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
২২. র্যগ্ম-সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
২৩ র্যগ্ম-সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
২৪. র্যগ্ম-সবর্ি, তথ্য ও যর্াগদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ
২৫. র্যগ্ম-সবর্ি, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৬. র্যগ্ম-সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২৭. র্যগ্ম-সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
২৮. র্যগ্ম-সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
২৯. র্যগ্ম-সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০. র্যগ্ম-সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩১. মহাপবরর্ালক, এনবজও বিষয়ক বুৈদরা
৩২. মহাপবরর্ালক, িাাংলাদেশ পবরসাংখ্যান বুৈদরা
৩৩-৩৪ ২ (দুই) জন এনবজও প্রবতবনবি (একজন নারী যনর্তব)
৩৩. জনাি যমাঃ আবজজুল িারী
বনি িাহী পবরর্ালক, ইন্টারন্যাশনাল এদিল
এদসাবসদয়শন, যকানািাড়ী, যপাঃ-নীলনগর, গাজীপুর
৩৪. বমজ. যভলবর যেইলর
সমন্বয়কারী, রাস্ট ের বে বরহাবিবলদেশন অি বে
প্যারালাইজি, বসআরবপ, র্াপাইন, সাভার, ঢাকাত।
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-

সভাপবত
সহ-সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

-

সেস্য

৩৫-৩৬ ২ (দুই) জন পেী উন্নয়ন বিষয়ক গদিষণা প্রবতষ্ঠাদনর প্রবতবনবি
৩৫. জনাি যমাঃ আব্দুল কুদ্দুস
সাদিক মহাপবরর্ালক
িাাংলাদেশ পেী উন্নয়ন একাদিমী (িাি)ি , কুবমোত।
যহনাস ি এপাে িদমন্ট ৭ এ
৫৫, ল্যািদরেরী যরাি (বনউ এবলেৈান্ট যরাি)
ঢাকা-১২০৫ত।
৩৬. জনাি রিন কমিকার
বনি িাহী পবরর্ালক
যস্টপ টুওয়াি িস যিদভলপদমন্ট, ৩/৪, িক-বি,
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ত।
৩৭-৩৮ ২ (দুই) জন পেী উন্নয়ন বিষদয় অবভজ্ঞ বিবশষ্ট ব্যবক্ত

-

সেস্য

-

সেস্য

৩৭. বমজ মাদজো শওকত আলী
বনি িাহী পবরর্ালক
নবড়য়া উন্নয়ন সবমবত, িাকঘর ও উপদজলা- নবড়য়া,
যজলা- শবরয়তপুরত।
৩৮. জনাি যমাঃ আিদুল হান্নান
সাদিক যর্য়ারম্যান
িাবমল কমবপ্রদহবিভ বভদলজ যিদভলপদমন্ট
যকা-অপাদরটিভ যসাসাইটি বলঃ, পঞ্চিেী, কুবমোত।
(খ) আন্তঃমন্ত্রণালয় বস্টয়াবরাং কবমটি-এর কার্ িপবরবি :
(১) পেী উন্নয়ন নীবতর র্থার্থ িাস্তিায়দন জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটিদক প্রদয়াজনীয় পরামশি ও সহায়তা
যেওয়া ;
(2) জাতীয় পেী উন্নয়ন কাউবিল ও জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি কর্তক
ি হীহীত বসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিায়দন
প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ;
(3) পেী উন্নয়ন নীবতর র্থার্থ িাস্তিায়ন বনবচিততকরণ ;
(4) পেী উন্নয়ন ও োবরদ্রৈ বিদমার্ন যেদত্র বিবভন্ন মন্ত্রণালদয়র কাদজর সমন্বয় সািন এিাং কাদজর বিততা
পবরহাদরর লদেৈ প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ;
(5) জাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটিদত উপথিতাপদনর জন্য বিষয়/এদজন্ডা বনি িার্ন;
(6) পেী উন্নয়ন বিষয়ক বিবিি বিষয়ািবল;
(গ) আন্তঃমন্ত্রণালয় বস্টয়াবরাং কবমটি িছদর অন্তত ২(দুই) িার সভায় বমবলত হদি;
(ঘ) আন্তঃমন্ত্রণালয় বস্টয়াবরাং কবমটি প্রদয়াজনীয় সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(ঙ) পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় বস্টয়াবরাং কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
২ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৬ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার Revitalization of
Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীষ িক উন্নয়ন প্রকদল্পর National
Advisory Council (NAC) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছ :
(ক) কাউবিদলর গঠন :
1.
প্রিানমন্ত্রী

- সভাপবত

2.

মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

3.

মন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

4.

মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

- সেস্য

5.

মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

- সেস্য

6.

মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

-সেস্য

7.

প্রবতমন্ত্রী, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

-সেস্য

8.

প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি

-সেস্য

9.

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ

-সেস্য

10.

বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

-সেস্য

11.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

-সেস্য

12.

সেস্য (আথ িসামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ), পবরকল্পনা কবমশন

-সেস্য

- সেস্য
-সহ-সভাপবত

13. সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

-সেস্য

14.

সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

-সেস্য

15.

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

-সেস্য

16.

মহাপবরর্ালক, স্বাথিতৈ অবিেপ্তর

-সেস্য

17.

মহাপবরর্ালক, পবরিার পবরকল্পনা অবিেপ্তর

-সেস্য

18.

প্রকল্প পবরর্ালক, বরবভোলাইদজশন অি কবমউবনটি যহলথ যকয়ার ইবনবশদয়টিভস

-সেস্য

ইন িাাংলাদেশ প্রদজট
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(খ) কাউবিদলর কার্ িপবরবি (ToR) :
(১) কবমউবনটি বক্লবনক প্রকদল্পর কার্ িক্রম ও প্রকদল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ িাদলার্না;
(২) কবমউবনটি বক্লবনদকর কার্ িক্রম পর্ িাদলার্নাপূি িক প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৩) অন্যান্য প্রাসবেক বিষয়ত।
(গ) স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাউবিলদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
(ঘ) কাউবিল প্রদয়াজনদিাদি যকান ব্যবক্ত িা বিদশষজ্ঞদক পবরষদের সেস্য বহদসদি যকা-অে করদত পারদিত।
(ঙ) কাউবিল িছদর অন্তত একিার সভায় বমবলত হদিত।
(র্) প্রকদল্পর যময়ােদশদষ কাউবিল বিলুপ্ত িদল গণ্য হদিত।
২ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১২ যম ২০১৫/ ২৮ বিশাখ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.৯৩ - সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২৪ এবপ্রল ২০১৪ তাবরদখর
০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৯০ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত ‘মৎস্য ও বর্াংবড় সাংক্রান্ত জাতীয় কবমটি’যত বনদম্ন
ি সেস্য বহসাদি অন্তভুিক্ত কবরয়াদছ :
িবণ িত পেিারী ব্যবক্তিগদক
(১) প্রবতমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়;
(২) যর্য়ারম্যান, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয় সম্পবকিত সাংসেীয় থিতায়ী কবমটি; এিাং
(৩) জনাি ইেবতকার উবিন তালুকোর বপন্টু, সাংসে সেস্য, ১৫৯ যনত্রদকানা-৩ ও সেস্য, মৎস্য ও
প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয় সম্পবকিত সাংসেীয় থিতায়ী কবমটি ত।
২ত। মৎস্য ও বর্াংবড় সাংক্রান্ত জাতীয় কবমটির অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৯০- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মৎস্য ও বর্াংবড় সাংক্রান্ত জাতীয়
কবমটি এিাং এর বনি িাহী কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) মৎস্য ও বর্াংবড় সাংক্রান্ত জাতীয় কবমটি
১ত। কবমটির গঠনঃ
(১) প্রিানমন্ত্রী

যর্য়ারপারসন

(২) মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়

ভাইস- যর্য়ারপারসন

(৩) মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৪) মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৫) মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৬) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৭) মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৮) মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৯) মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১০) মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১১) সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১২) সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১৩) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়, বশল্প ভিন, মবতবিল, ঢাকা

সেস্য

(১৪) সেস্য (কৃবষ), পবরকল্পনা কবমশন

সেস্য

(১৫) ভাইস যর্য়ারম্যান, রপ্তাবন উন্নয়ন বুৈদরা, মবতবিল, ঢাকা

সেস্য

(১৬) মহাপবরর্ালক, মৎস্য অবিেপ্তর, মৎস্য ভিন, রমনা, ঢাকা

সেস্য

(১৭) সভাপবত, এেবিবসবসআই, ঢাকা

সেস্য

(১৮) সভাপবত, বহমাবয়ত খাদ্য রপ্তাবনকারক সবমবত

সেস্য

(১৯) সভাপবত িাাংলাদেশ বেস এন্ড বশ্রম্প োউদন্ডশন, গুলশান, ঢাকা

সেস্য

(২০) সভাপবত, জাতীয় বর্াংবড় র্াবষ সবমবত

সেস্য

(২১) সভাপবত, িাাংলাদেশ যমবরন বেশাবরজ এদসাবসদয়শন

সেস্য

(২২) সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়ত।

সেস্য-সবর্ি
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২ত। কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(ক) মৎস্য ও বর্াংবড় সম্পে উন্নয়ন বিষয়ক সাবি িক নীবত বনি িারণ;
(খ) পবরদিশ সম্মত ও লাগসই প্রর্যবক্ত ব্যিহাদরর মােদম অবিক পবরমাদণ বনরাপে মাছ র্াদষর লদেৈ
ভূবম ও পাবনর সদি িাত্তম ব্যিহার বনবচিততকরণাদথ ি বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(গ) উপকূলীয় অঞ্চদল পাবন উন্নয়ন যিাদি ির িন্যা বনয়ন্ত্রণ িাদেঁর অন্তভুিক্ত এলাকায় পবরদিশসম্মত উপাদয়
বর্াংবড় ও মৎস্য র্াদষর উন্নয়ন ও প্রসাদর বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(ঘ) মৎস্য ও বর্াংবড় সম্পে উন্নয়ন ও প্রসাদর সহায়ক অিকাঠাদমাগত উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রণয়দণর যেদত্র
প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(ঙ) মৎস্য ও বর্াংবড় র্াষ উপদর্াগী জলমহাল/জলাশয়সমূহ মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালদয়র বনকে
হস্তান্তর ও ব্যিথিতাপনার োবয়ব অপিণ বিষয়ক বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(র্) মৎস্য ও বর্াংবড় সম্পে ব্যিথিতাপনা ও উন্নয়দনর সদে অন্যান্য প্রাসবেক জাতীয়/ আন্তজিাবতক
বিষয়ািবল বিদির্নাত।
৩ত। কবমটি তাদের কার্ িপবরবিভুক্ত যকান বিষদয় অন্য যকান মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর সাংবশষ্ট থাকদল যস মন্ত্রণালদয়র
মাননীয় মন্ত্রী/সবর্ি/সাংথিতা প্রিানদক সভায় আমন্ত্রণ জানাদত পারদিত।
৪ত। কবমটির বনকে যকান বিষদয় বিদশষজ্ঞ মতামদতর প্রদয়াজন অনুভূত হদল কবমটি সরকাবর/ যিসরকাবর পর্ িাদয়
বিদশষজ্ঞগণদক সভায় অাংশগ্রহদণর আমন্ত্রণ জানাদত পারদিত।
৫ত। জাতীয় কবমটি িৎসদর কমপদে একিার বিঠদক বমবলত হদিত।
৬ত। মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
(খ) মৎস্য ও বর্াংবড় সাংক্রান্ত জাতীয় কবমটির বনি িাহী কবমটি
১ত। বনি িাহী কবমটির গঠনঃ
১. মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাবনসম্পে মন্ত্রণালয়

সভাপবত

২. বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩. বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪. বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫. সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬. সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭. সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

৮. সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য
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৯. সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ,বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

১০. সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

১১. সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

১২. গভিনর, িাাংলাদেশ ব্যাাংক- এর প্রবতবনবি (বজএম পেমর্ িাোর নীদর্ নয়)

সেস্য

১৩. বিভাগীয় কবমশনার (সকল)

সেস্য

১৪. মহাপবরর্ালক, িাাংলাদেশ পাবন উন্নয়ন যিাি,ি মবতবিল, ঢাকা

সেস্য

১৫. মহাপবরর্ালক, হাওড় উন্নয়ন যিাি ি, ঢাকা

সেস্য

১৬. বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিএআরবস, োমিদগে, ঢাকা

সেস্য

১৭. যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপিাদরশন, মবতবিল, ঢাকা

সেস্য

১৮. মহাপবরর্ালক, মৎস্য গদিষণা ইনবস্টটিউে, ময়মনবসাংহ

সেস্য

১৯. মহাপবরর্ালক, পবরদিশ অবিেপ্তর, পবরদিশ ভিন, আগারগাও, ঢাকা

সেস্য

২০. মহাপবরর্ালক, এনবজও বিষয়ক বুৈদরা, মৎস্য ভিন, রমনা, ঢাকা

সেস্য

২১. ব্যিথিতাপনা পবরর্ালক, পেী কমিসহায়ক োউদন্ডশন (বপদকএসএে), ঢাকা

সেস্য

২২. সভাপবত, বহমাবয়ত খাদ্য রপ্তাবনকারক সবমবত, বিজয়নগর, ঢাকা

সেস্য

২৩. যপ্রবসদিন্ট, িাাংলাদেশ বেস এন্ড বশ্রম্প োউদন্ডশন, গুলশান, ঢাকা

সেস্য

২৪. সভাপবত, জাতীয় বর্াংবড় র্াবষ সবমবত, সাতেীরা

সেস্য

২৫. সভাপবত, যমবরন বেশাবরজ এদসাবসদয়শন, ঢাকা

সেস্য

২৬. মহাপবরর্ালক, মৎস্য অবিেপ্তর, রমনা, ঢাকা

সেস্য-সবর্ি

২ত। বনি িাহী কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(ক) জাতীয় কবমটির জন্য এদজন্ডা প্রণয়ন;
(খ) মৎস্য ও বর্াংবড় সম্পে সাংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা বনরসদন সুপাবরশ প্রণয়ন;
(গ) মৎস্য ও বর্াংবড় র্াষ সাংক্রান্ত ভূবম ও পাবনর সদি িাত্তম ব্যিহার বনবচিততকরণাদথ ি প্রদয়াজদন ভূবম
ব্যিহার, পাবন সম্পে ব্যিথিতাপনা, বর্াংবড় র্াষ ইতৈাবে নীবতমালা প্রণয়ন;
(ঘ) উপকূলীয় অঞ্চদলর যপাল্ডারভূক্ত জবমদত পাবন উন্নয়ন যিাি ি (পাউদিা)-এর অিকাঠাদমাগত সুবিিাবে
ি
(িাঁি, স্লুইস যগে/যরগুদলের) ইতৈাবে েবতগ্রস্ত না কদর পবরবমত উপাদয় লিণ পাবন প্রদিশ ও বনগমন
বনবচিতত কদর মৎস্য ও বর্াংবড় র্াদষর প্রবতিন্ধকতা দূরীকরণ;
(ঙ) মৎস্য ও বর্াংবড় র্াষীগণদক প্রদয়াজনীয় ঋণ সুবিিা প্রোদনর ব্যিথিতা করাসহ আকবস্মক বিপর্ িয় যথদক
রোকদল্প বিমা সুবিিা প্রাবপ্তর ব্যিথিতা করার জন্য সুপাবরশ প্রণয়ন;
(র্) মৎস্য ও বর্াংবড় র্াষ, উৎপােন, প্রবক্রয়াকরণ, মানবনয়ন্ত্রণ, জাহাজীকরণ, িাজারজাতকরণ, রপ্তাবনকরণ
ইতৈাবে বিষয় পর্ িাদলার্না, সমস্যাসমূহ বর্বনিততকরণ ও প্রবতকাদরর ব্যিথিতাকরণ;
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(ছ) জাতীয় রপ্তাবনদত গুরুবপূণ ি অিোন রাখায় রপ্তাবন-ভতুবি ক একটি অাংশ উৎপােক (র্াবষ) পর্ িাদয়
বিতরদণর নীবতমালা প্রণয়ন;
(জ) মৎস্য ও বর্াংবড় র্াষ এলাকার আইন শৃঙ্খলা পবরবথিতবত পর্ িাদলার্না ও অিকাঠাদমাগত উন্নয়দনর জন্য
সুপাবরশমালা প্রণয়ন ও মাঠ পর্ িাদয় তা িাস্তিায়দনর ব্যিথিতাকরণ;
(ি) জাতীয় কবমটি কর্তক
ি অনুদমাবেত সুপাবরশমালা িাস্তিায়নসহ মৎস্য ও বর্াংবড় সম্পে ব্যিথিতাপনা ও
উন্নয়দনর সদে সাংবশষ্ট অন্যান্য প্রাসবেক বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণত।
৩ত। কবমটি তাদের কার্ িপবরবিভুক্ত যকান বিষদয় অন্য যকান মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর সাংবশষ্ট থাকদল যস মন্ত্রণালদয়র
মাননীয় মন্ত্রী/সবর্ি/সাংথিতা প্রিানদক সভায় আমন্ত্রণ জানাদত পারদিত।
৪ত। কবমটির বনকে যকান বিষদয় বিদশষজ্ঞ মতামদতর প্রদয়াজন অনুভূত হদল কবমটি সরকাবর/যিসরকাবর পর্ িাদয়
বিদশষজ্ঞগণদক সভায় অাংশগ্রহদণর আমন্ত্রণ জানাদত পারযিত।
৫ত। বনি িাহী কবমটি প্রবত র্ার মাস অন্তর বিঠদক বমবলত হদি এিাং এছাড়া প্রদয়াজদন যর্ যকান সময় বিঠদক
বমবলত হদত পারদিত।
৬ত। মৎস্য অবিেপ্তর এ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৭ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০৬ মার্ ি ২০১৪/ ২২ োল্গুন, ১৪২০

নাং-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০২.১৪-৫৫ সরকার রাদষ্ট্রর বিবভন্ন যগাদয়ো কার্ িক্রম সমন্বয়, ইহার সীমািদ্ধতা
দূরীকরণ এিাং এই কার্ িক্রদম গবতশীলতা আনয়দনর জন্য মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ২৯ জুলাই, ২০০৯/ ১৪ শ্রািণ ১৪১৬
তাবরদখর মপবি/ক:বি:শা:/মবন্ত্রপবরষে-১/২০০৯/১৬৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত ন্যাশনাল কবমটি ের ইদন্টবলদজি যকাঅবিদি নশন (এনবসআইবস)-যত বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়দক সেস্য বহসাদি অন্তভুিক্ত কবরয়াদছ ত।
২ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৯ জুলাই ২০০৯/ ১৪ শ্রািণ ১৪১৬
নাং- মপবি/কঃবিঃশাঃ/মবন্ত্রপবরষে-১/২০০৯/১৬৬-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রাদষ্ট্রর বিবভন্ন যগাদয়ো
কার্ িক্রম সমন্বয়, সীমািদ্ধতা দূরীকরণ ও গবতশীলতা আনয়দনর জন্য একটি সমন্বয় কবমটি গঠন করার বসদ্ধান্ত গ্রহণ
কবরয়াদছ:০১ত। নামকরণঃ কবমটির নাম হইদি ‘ন্যাশনাল কবমটি ের ইদন্টবলদজি যকা-অবি িদনশন’ িা সাংদেদপ
‘এনবসআইবস’ত।
০২ত। গঠনঃ কবমটির গঠন বনম্নরূপ হইদি:
(ক) সভাপবত - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকাদরর প্রিানমন্ত্রী ত।
(খ) প্রিান সমন্বয়ক - প্রিানমন্ত্রীর বনরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টাত।
(গ) সেস্যবৃেঃ
(১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
(২) মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
(৩) মহাপবরর্ালক, প্রবতরো যগাদয়ো মহাপবরেপ্তর
(৪) মহাপবরর্ালক, জাতীয় বনরাপত্তা যগাদয়ো অবিেপ্তর
(৫) মহাপবরর্ালক, যস্পশাল বসবকউবরটি যোস ি
(৬) মহা পুবলশ পবরেশিক
(ঘ) সহায়তাকারী কমিকতিা বহসাদি সভায় উপবথিতত থাবকদিনঃ
(৭) মহাপবরর্ালক, রৈাবপি এৈাকশন ব্যাোবলয়ন
(৮) এবিশনাল ইিদপটর যজনাদরল, যস্পশাল োঞ্চ
(৯) এবিশনাল ইিদপটর যজনাদরল, বসআইবি
এতিৈতীত কবমটি প্রদয়াজন ও যেত্র বিদির্নায় অন্যান্য সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা রোকারী িাবহনীর যগাদয়ো
প্রিান িা অন্য যকান কমিকতিাদক কবমটিদত সেস্য বহসাদি বনবে িষ্ট সময়কাদলর জন্য বনদয়াগ কবরদত পাবরদিত।
০৩ত। কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(ক) র্থাপ্রদয়াজদন (নূৈনতম প্রবতমাদস একিার) সমন্বয় সভায় বমবলত হইদি এিাং যেদশর বিরাজমান
বনরাপত্তা পবরবথিতবত মূল্যায়ন সাদপদে যগাদয়ো দুি িলতাসমূহ বর্নিতত ও যগাদয়ো কার্ িক্রম সুসমবন্বত
করার জন্য সুপাবরশ প্রণয়ন কবরদি;
(খ) যগাদয়ো কার্ িক্রদমর প্রদয়াজনীয়তাসমূহদক মূল্যায়ন করতঃ গুরুব বনি িারণ কবরদি;
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(গ) যগাদয়ো কার্ িক্রম সুসমবন্বত করার জন্য সাংথিতাসমূদহর কার্ িপবরবি ও যেত্র বনি িারণ কবরদি;
(ঘ) যগাদয়ো তথ্য আোন প্রোদনর জন্য সাংথিতাসমূদহর সহায়ক হইদি;
(ঙ) যগাদয়ো কার্ িক্রদম দুি িলতাসমূহ বর্নিতত করতঃ তা বনরসদন আশু ব্যিথিতা গ্রহণ কবরদি;
(র্) সভাপবত কর্তক
ি বনদে িবশত অন্যান্য যর্ যকান যগাদয়ো কার্ িক্রমত।
০৪ত। কবমটির সবর্িালয়ঃ
কবমটির একটি সবর্িালয় থাবকদি র্াহা প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয় অিবথিতত হইদিত। সবর্িালদয়র জন্য প্রদয়াজনীয়
অিকাঠাদমা ও জনিল সরকার কর্তক
ি বনদয়াদগর পূি ি পর্ িন্ত কবমটি কর্তক
ি সভায় বনি িাবরত বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী যর্ যকান
একটি যগাদয়ো সাংথিতা বনি িাবরত যময়াদে কবমটির সবর্িালদয়র োবয়ব পালন কবরদিত। সাংবিষ্ট যগাদয়ো সাংথিতার প্রিান
সভাপবতর অনুদমােনক্রদম উক্ত যময়াদে সবর্িালদয়র জন্য প্রদয়াজনীয় জনিল ও অিকাঠাদমাগত সুবিিা প্রোন
কবরদিনত।
০৫ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
এম আিদুল আবজজ, এনবিবস
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩১ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ
প্রকল্প সুষ্ঠুভাদি িাস্তিায়দনর বনবমত্ত বেক-বনদে িশনা প্রোন ও মবনেবরাং-এর জন্য বনম্নরূপভাদি জাতীয় কবমটি গঠন
কদরদছ:
(ক) কবমটির গঠন :
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)
(১৪)
(১৫)
(১৬)
(১৭)
(১৮)
(১৯)
(২০)
(২১)
(২২)
(২৩)
(২৪)

প্রিানমন্ত্রী
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়
প্রিানমন্ত্রীর বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে বিষয়ক উপদেষ্টা
বনি িাহী যর্য়ারম্যান, বিবনদয়াগ যিাি ি
প্রবতমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ
বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
ি. নঈম যর্ৌধুরী, সাদিক যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন (১ম পর্ িায়)
প্রকল্প
(২৫) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
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যর্য়ারপারসন
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি :
(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ প্রকদল্পর প্রাক-িাস্তিায়ন, িাস্তিায়ন পর্ িাদয়র মবনেবরাং এিাং িাস্তিায়ন
অগ্রগবত পর্ িাদলার্না ও প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(২) প্রকদল্পর স্ববাবিকার বনি িারণ, প্রকল্প িাস্তিায়ন পদ্ধবত বনি িার্ন এিাং প্রকল্প িাস্তিায়দনর লদেৈ অথ ি
যর্াগাদনর বিষদয় প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৩) প্রকল্প িাস্তিায়দনর পদথ িািাসমূহ বর্বনিততকরণ ও এ সম্পবকিত িািাসমূহ দূরীকরদণ সম্ভাব্য ব্যিথিতা
গ্রহদণর বনদে িশনা প্রোন;
(৪) পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র সরিরাহকারী সম্ভাব্য রাষ্ট্রসমূদহর সাদথ প্রকল্প িাস্তিায়ন ও র্থার্থ
পবরর্ালনার বিষয়গুদলা বিদির্নায় এদন বিপাবেক চুবক্ত সম্পােদনর বিষদয় প্রদয়াজনীয় বেকবনদে িশনা ও সম্পাবেত চুবক্তসমূদহর অগ্রগবত পর্ িদিেণ;
(৫) প্রকদল্পর িাস্তিায়ন কার্ িক্রম বরাবন্বত করা এিাং সুষ্ঠুভাদি িাস্তিায়দনর লদেৈ প্রদয়াজনীয়
অিকাঠাদমাগত পবরিতিন, পবরিি িন ও সাংদর্াজন, মানি সম্পে উন্নয়ন এিাং বনউবক্লয়ার সাদয়ি ও
বনউবক্লয়ার যেকদনালবজ সম্পবকিত বশো, গদিষণা ও উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহদণ বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৬) প্রকল্প িাস্তিায়দন যর্ সকল আন্তজিাবতক মানেন্ড পূরণ অতৈািশ্যক যস সকল মানেন্ড পূরদণর লদেৈ
প্রদয়াজনীয় চুবক্তসমূহ সম্পােদনর প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৭) যেদশর পারমাণবিক বনরাপত্তা বনবচিততকরণ ও যতজবিয় বিবকরণ বনয়ন্ত্রদণর লদেৈ বিদ্যমান
আইদনর র্থার্থ প্রদয়াগ বনবচিততকরণসহ উপর্যক্ত আইন প্রণয়ন ও বনউবক্লয়ার যরগুদলেবর
অিকাঠাদমা উন্নয়ন/প্রবতষ্ঠার লদেৈ প্রদয়াজনীয় বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৮) প্রকল্প িাস্তিায়দন যেশজ প্রর্যবক্ত, সম্পে ও অিকাঠাদমার সি িাবিক ব্যিহার বনবচিততকরদণ বেকবনদে িশনা প্রোনত।
২ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩২ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ
প্রকদল্পর িাস্তিায়ন অগ্রগবত বনয়বমতভাদি তোরবক, প্রকল্প সাংবিষ্ট ও কাবরগবর বিষয়াবে পর্ িাদলার্না ও বসদ্ধান্ত প্রোদনর
জন্য বনম্নরূপভাদি কাবরগবর কবমটি গঠন কদরদছ :
(ক)

কবমটির গঠন :
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)
(১৪)
(১৫)
(১৬)
(১৭)
(১৮)
(১৯)
(২০)

প্রবতমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ
বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সেস্য (আথ-ি সামাবজক অিকাঠাদমা বিভাগ), পবরকল্পনা কবমশন
সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণলায়
সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বিবনদয়াগ যিাদি ির বনি িাহী পবরষদের একজন সেস্য
উপার্ার্ ি, িাাংলাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
যর্য়ারম্যান, বনউবক্লয়ার ইবিবনয়াবরাং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেস্য (যভৌত বিজ্ঞান), িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
সেস্য (প্রদকৌশল), িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
সেস্য (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন), িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন
(১ম
পর্ িায়) প্রকল্প
(২১) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি ে
(২২) ি. নঈম যর্ৌধুরী, সাদিক যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
(২৩) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
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সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ)

কবমটির কার্ িপবরবি :
(১) প্রদয়াজনীয় জনিল বর্বনিতত কদর প্রকদল্পর প্রাক-িাস্তিায়ন ও িাস্তিায়ন পর্ িাদয় প্রকদল্পর প্রশাসবনক
অিয়ি (Organizational Structure) প্রণয়ন এিাং প্রাক-িাস্তিায়ন ও িাস্তিায়ন পর্ িাদয়র
কার্ িািবল র্থার্থভাদি সম্পােদনর লদেৈ প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ ও বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(২) প্রকদল্পর িাস্তিায়নকাল, িাস্তিায়ন পদ্ধবত, প্রর্যবক্ত হস্তান্তর এিাং প্রর্যবক্ত আন্তথিতকরণ পদ্ধবত
বনি িারদণর লদেৈ প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ ও বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৩) প্রকল্প িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় অদথ ির যর্াগান বনবচিতত করার লদেৈ অথ িায়দনর উৎসসমূহ
বর্বিতকরণ, অথ িায়দনর পদ্ধবত বনি িারণ এিাং পারমাণবিক বিদুৈৎ প্রকদল্পর অথ িায়দনর যেদত্র
সম্ভাব্য আবথ িক ও িাবণবজৈক সীমািদ্ধতা/ঝবৌঁ ক (Risk)-সমূহ বর্বনিততকরণ এিাং তা দূরীকরদণ
সরকাদরর সম্ভাব্য ভূবমকা বনি িারদণর লদেৈ প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ ও বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৪) সম্ভাব্য প্রর্যবক্ত সরিরাহকারী প্রবতষ্ঠান/যেশ-এর সাদথ যর্াগাদর্াগ থিতাপদনর মােদম প্রকদল্পর জন্য
উপর্যক্ত প্রর্যবক্ত বনি িার্ন, প্রর্যবক্ত হস্তান্তর ও অথ িায়ন সম্ববলত পূণ িাে প্রস্তাি প্রণয়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ
এিাং প্রস্তািনাটি প্রকদল্পর মবন্ত্রসভা কবমটির বনকে উপথিতাপন করার প্রদয়াজনীয় কার্ িব্যিথিতা গ্রহণ;
(৫) প্রকদল্পর প্রাক িাস্তিায়ন ও িাস্তিায়নকালীন বিবভন্ন পর্ িায় ও িাদপ আন্তজিাবতকভাদি প্রদর্াজৈ যর্
সকল Codes, Guides ও Standards অনুসরণ করা প্রদয়াজন যসগুদলা বর্বনিততকরণ
এিাং বনবচিততভাদি যসগুদলা অনুসরদণর লদেৈ প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ ও বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৬) পারমাণবিক বিদুৈৎ যকদন্দ্রর সাইে বনি িার্ন, বনবমিতব্য যকদন্দ্রর নকশা ও কাবরগবর বিষয়াবে
পুনবনরীেণ (review), বনমিাণ, পবরর্ালনা, িজিৈ ব্যিথিতাপনাসহ প্রকল্প িাস্তিায়ন ও পবরর্ালনা
সাংবিষ্ট বিবভন্ন কার্ িািবল তোরবক ও পারমাণবিক বনরাপত্তা ও বিবকরণ বনয়ন্ত্রণ দৃবষ্টদকাণ যথদক
বনয়ন্ত্রদণর জন্য একটি উপদর্াগী আইন প্রণয়নসহ একটি স্বতন্ত্র বনউবক্লয়ার যরগুদলেবর িবি
(Independent Nuclear Regularoty Body) প্রবতষ্ঠার লদেৈ প্রদয়াজনীয়
কার্ িক্রম গ্রহণ ও বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(৭) প্রকল্প িাস্তিায়দন সকল আন্তজিাবতক মানেন্ড (International Legal Instruments)
পূরদণর আিশ্যকীয়তা বর্বনিততকরদণ উদদ্যাগ গ্রহণ ও পূরদণর লদেৈ প্রদয়াজনীয় কার্ িব্যিথিতা গ্রহণ;
(৮) সুষ্ঠু ও বনরাপদে পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র পবরর্ালনা ও রেণাদিেদণর জন্য প্রদয়াজনীয়
মানিসম্পে উন্নয়দনর পন্থা/পদ্ধবত বনি িারণ ও কার্ িক্রম গ্রহদণ উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৯) পারমাণবিক পোথ ি বিজ্ঞান (Nuclear Physics)-এর বিবভন্ন যেদত্র এিাং পারমাণবিক
প্রর্যবক্ত বিষয়ক গদিষণা পবরর্ালনার লদেৈ প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(১০) প্রকল্প িাস্তিায়দন যর্ সকল যেশজ সম্পে, প্রর্যবক্ত ও অিকাঠাদমা ব্যিহার করা সম্ভি তা
র্থার্থভাদি বর্বনিততকরণ এিাং আন্তজিাবতকভাদি প্রর্বলত গুণগতমান িজায় যরদখ যেশজ সকল
সম্পে, প্রর্যবক্ত ও অিকাঠাদমার সি িাবিক ব্যিহার বনবচিততকরদণর উদদ্যাগ গ্রহণত।

২ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৩ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ
প্রকল্প িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় কার্ িািবল বর্বনিততকরণ ও সম্পােদনর জন্য প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহদণর বনবমত্ত
বনম্নরূপভাদি ওয়াবকিাং-গ্রুপ গঠন কদরদছ:
(ক) ওয়াবকিাং গ্রুপ-এর গঠন :
(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র সাংবিষ্ট মহাপবরর্ালক
(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(৪) অথ ি বিভাদগর সাংবিষ্ট র্যগ্ম-সবর্ি
(৫) অথ িবনবতক সম্পকি বিভাদগর সাংবিষ্ট অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্ম-সবর্ি
(৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন মহাপবরর্ালক
(৭) বিদুৈৎ বিভাদগর একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(৮) পবরকল্পনা কবমশদনর সাংবিষ্ট যসটদরর একজন র্যগ্ম-প্রিান
(৯) যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১০) যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাদগর সাংবিষ্ট র্যগ্ম-সবর্ি
(১১) পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১২) বশো মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১৩) িাবণজৈ মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১৪) বশল্প মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১৫) সড়ক বিভাদগর একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১৬) যরলপথ মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১৭) পাবন সম্পে মন্ত্রণালদয়র একজন র্যগ্ম-সবর্ি
(১৮) মহাপবরর্ালক, বসবপটিইউ, আইএমইবি
(১৯) যর্য়ারম্যান, বিদুৈৎ উন্নয়ন যিাি ি
(২০) মহাপবরর্ালক, পাবন উন্নয়ন যিাি ি
(২১) সেস্য (যভৌত বিজ্ঞান), িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
(২২) সেস্য (প্রদকৌশল), িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
(২৩) সেস্য (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন), িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
(২৪) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের একজন সেস্য
(২৫) িাাংলাদেশ প্রদকৌশল বিশ্ববিদ্যালদয়র উপার্ার্ ি কর্তক
ি মদনানীত
একজন প্রবতবনবি
(২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালদয়র উপার্ার্ ি কর্তক
ি মদনানীত বনউবক্লয়ার
ইবিবনয়াবরাং বিভাদগর একজন প্রবতবনবি
(২৭) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন (১ম পর্ িায়) প্রকল্প,
িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
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আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ) কার্ িপবরবি:
(১) আন্তজিাবতক মানেদন্ডর বনবরদখ প্রকল্পটি িাস্তিায়দনর লদেৈ প্রকদল্পর বিবভন্ন পর্ িায় ও িাদপর
কার্ িািবলসমূহ বর্বনিততকরণ ও িাস্তিায়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ;
(২) প্রকল্প এলাকায় বনবমিতব্য পারমাণবিক বিদুৈৎ যকদন্দ্রর িরণ, প্রকৃবত ও উৎপােন েমতা প্রভৃবত
বিষদয় বসদ্ধান্ত গ্রহদণর বনবমত্ত প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণসহ সম্ভাব্য সরিরাহকারীর তাবলকা প্রণয়ন
এিাং প্রর্যবক্ত সরিরাহ পদ্ধবত সম্পদকি িাস্তি িারণা লাদভর জন্য প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৩) প্রকল্প িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় অদথ ির যর্াগান (যেশীয় ও বিদেবশক মুদ্রা)-এর বনবমত্ত অথ িায়দনর
উৎসসমূহ বর্বনিততকরণ এিাং অথ িায়দনর শতিািবল বনি িারদণর জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৪) প্রর্যবক্ত সরিরাহকারী সম্ভাব্য প্রবতষ্ঠান/যেশসমূদহর সাদথ যর্াগাদর্াগ থিতাপদনর মােদম প্রকল্প
িাস্তিায়দন সরিরাহকারীর সহদর্াবগতার যেত্রসমূহ বর্বনিততকরদণর লদেৈ র্থার্থ ব্যিথিতা গ্রহণ;
(৫) প্রকল্প িাস্তিায়নকাদল সদি িাত্তম উপাদয় উপর্যক্ত যেশজ বশল্প প্রবতষ্ঠানসমূদহর অাংশগ্রহদণর বিষয়টি
বনবচিততকরণকদল্প প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৬) র্থাসমদয় প্রকল্পটি িাস্তিায়দনর জন্য ইকুইপদমন্ট রািদপাদে িশন লৈাবনাং এিাং বনরাপদে ও সাশ্রয়ী
উপাদয় পারমাণবিক বিদুৈৎ জাতীয় গ্রীদি সাংদর্াজন ও উৎপাবেত বিদুৈৎ সঞ্চালদনর জন্য বগ্রি
বসদস্টম-এর প্রদয়াজনীয় যিভলপদমন্ট-এর লদেৈ কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৭) প্রকল্প িাস্তিায়দন আন্তজিাবতক মানেদন্ডর সাদথ সেবত যরদখ প্রদয়াজনীয় অন্যান্য যভৌত, কাবরগবর,
আইনানুগ অিকাঠাদমা ও সাইে সাংবিষ্ট সুবিিাবে উন্নয়দনর লদেৈ প্রদয়াজনীয় সুপাবরশমালা প্রণয়ন;
(৮) প্রকদল্পর বিবভন্ন পর্ িাদয় অপবরহার্ ি মানি সম্পে উন্নয়দনর যেত্রসমূহ বর্বনিততকরণ এিাং এ বিষদয়
প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ;
(৯) প্রকদল্পর িাস্তিায়ন কার্ িক্রম বরাবন্বত করার লদেৈ বনবমিতব্য যকদন্দ্রর আকার-আকৃবত, িাস্তিায়ন
পদ্ধবত, অথ িায়দনর উৎস, প্রদয়াজনীয় যভৌত, কাবরগবর ও পারমাণবিক বনরাপত্তা সাংক্রান্ত যরগুদলেবর
অিকাঠাদমা, মানি সম্পে উন্নয়ন প্রভৃবত বিষয় সবন্নদিশ কদর একটি পূণ িাে প্রবতদিেন প্রণয়ন এিাং
প্রবতদিেনটি প্রকদল্পর কাবরগবর কবমটির বনকে উপথিতাপন করার লদেৈ প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণত।
২ত। কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৪ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ
প্রকল্প িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় কার্ িািবল বর্বনিততকরণ ও সম্পােদনর জন্য প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহদণ ওয়াবকিাং-গ্রুপদক
সহায়তা করার বনবমত্ত আেটি সাি-গ্রুপ বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছ:
(1) ইন্টারন্যাশনাল অৈর্লভগশনে, র্লগ্যাল এন্ড ফরগুভলটর্র অৈােভ টে এৈং র্নউর্িয়ার ফেেটি এন্ড
র্ের্কউর্রটি (International Obligations, Legal and Regulatory Aspects and Nuclear
Safety and Security) োৈ-গ্রু :
(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)

সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাদগর একজন প্রবতবনবি
পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে
উপ-প্রর্যবক্ত উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে
প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন (১ম পর্ িায়)
প্রকল্প, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন

আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ) সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত আইন ২০১২-এর অিীন বিবিমালা ও প্রবিিানমালাসহ র্ািতীয় প্রবিবি ও
সাংবিবি চূড়ান্তকরণ এিাং রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ প্রকল্প িাস্তিায়দন র্থার্থ আইন প্রণয়দন
উদদ্যাগ গ্রহণ;
(২) রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ প্রকল্প িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় International Legal
Instruments বর্বনিততকরণ এিাং যসগুদলা স্বােদরর বনবমত্ত প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহণ;
(৩) একটি কার্ িকর, স্বািীন এিাং উপর্যক্ত বনউবক্লয়ার যরগুদলেবর িবি থিতাপদন প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৪) যেদশ পারমাণবিক যসেটি কালর্ার গদড় যতালার লদেৈ র্থার্থ উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৫) পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র সাংবিষ্ট থিতাপনাসমূহ এিাং পারমাণবিক দ্রব্যাবে পবরিহন ও গুোমজাদতর
জন্য উপর্যক্ত বেবজকৈাল প্রদেকশন ব্যিথিতা গদড় যতালার বনবমত্ত র্থার্থ কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৬) সাি-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1-এর
Infrastructure Issues 1, 2, 5, 6, 7, 8, 14 এিাং 15 অনুসরণ করদি;
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(ক) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(২) মাবলকানা/ইনবস্টটিউশনাল যিমওয়াকি (Ownership/Institutional Framework) সাি-গ্রুপ:

(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:
(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৩) যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাদগর একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৪) অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৫) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৬) পবরকল্পনা কবমশদনর সাংবিষ্ট যসটদরর একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৭) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৮) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে

সেস্য

(৯) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে

সেস্য

(১০) উপ-প্রর্যবক্ত উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

সেস্য

(১১) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন (১ম পর্ িায়)

সেস্য-সবর্ি

প্রকল্প, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
(খ) সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ প্রকল্প িাস্তিায়দনর বিবভন্ন পর্ িাদয়র কার্ িািবল সুষ্ঠুভাদি সম্পােদনর
ি
জন্য অগানাইদজশন
অিয়ি প্রবতষ্ঠা করা;
(২) সাইে বনরাপত্তা প্রবতদিেন চূড়ান্তকরণ এিাং প্রকল্প এলাকার যভৌত অিকাঠাদমা উন্নয়দনর বনবমত্ত
প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৩) প্রকল্প িাস্তিায়ন পদ্ধবত এিাং বিদুৈৎ যকন্দ্র পবরর্ালনার বিষদয় সুপাবরশমালা প্রণয়দনর জন্য
র্থার্থ কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৪) প্রকল্প িাস্তিায়দন যেশীয় প্রবতষ্ঠানসহ প্রর্যবক্ত সরিরাহকারীর সহদর্াবগতার যেত্রসমূহ বর্বনিততকরণ
এিাং এ বিষদয় প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৫) সাি-গ্রুপ

IAEA Nuclear Energy Series
Infrastructure Issues 3 অনুসরণ করদি;

(গ) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
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No.

NG-G-3.1

-এর

(৩) বনউবক্লয়ার ফুদয়ল সাইদকল এন্ড ম্যাদনজদমন্ট অি যরবিওএৈাকটিভ ওদয়স্ট এন্ড বিকবমশবনাং
(Nuclear Fuel Cycle and Management of Radioactive Waste And
Decommissioning) সাি-গ্রুপ :
(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:
(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৩) পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৫) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে
(৬) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে
(৭) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন
(১ম পর্ িায়) প্রকল্প, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন

আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ) সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) িাাংলাদেদশর জন্য উপদর্াবগ একটি Nuclear Fuel Cycle Policy প্রণয়ন করা;
(২) পারমাণবিক বিদুৈৎ যকদন্দ্রর সরিরাহকারীর বনকে যথদক যকদন্দ্রর জীিিশায় িালাবন সরিরাহ
বনবচিততকরদণর জন্য প্রদয়াজনীয় শতিািবল বনি িারণ;
(৩) পারমাণবিক িালাবন ক্রয় অথিা ফুদয়ল সাইদকল উন্নয়ন েমতা অথিা পুনব্যিিহার উপদর্াবগতা
বিদির্না কদর েীঘ ি যময়াবে পবরকল্পনা প্রণয়ন;
(৪) সরিরাহকারীর বনকে Spent Fuel যেরত প্রোদনর পূি ি পর্ িন্ত অথিতায়ী যময়াদে Spent
Fuel Storage এর বিষদয় বেক-বনদে িশনা বনি িারদণর বনবমত্ত প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৫) Radioactive Waste Handling, Storage and Disposal বিষদয় বেকবনদে িশনা বনি িারদণর বনবমত্ত প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৬) প্রকল্প িাস্তিায়দনর বনবমত্ত Environmental Impact Assessment সম্পন্নকরদণর
জন্য প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৭) সাি-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1-এর
Infrastructure Issues 13, 16 এিাং 17 অনুসরণ করদি;
(গ) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(৪)

যিদভলপদমন্ট অি বহউম্যান বরদসাস ি (Development of Human Resources) সাি-গ্রুপ :

(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:
(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৫) অথ ি বিভাদগর একজন প্রবতবনবি

সেস্য
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(৬) বশো মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৭-৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুদয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কবমশদনর প্রবতবনবি

সেস্য

(১০) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে

সেস্য

(১১) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে

সেস্য

(১২) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন (১ম পর্ িায়) প্রকল্প,
িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন

সেস্য-সবর্ি

(খ) সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ প্রকল্প পবরর্ালনার জন্য প্রকদল্পর বিবভন্ন পর্ িাদয় প্রদয়াজনীয় জনিল
বনি িারণ;
(২) যেশীয় এিাং প্রকল্প সরিরাহকারীর উৎস হদত প্রদয়াজনীয় প্রবশেদণর যেত্রসমূহ বর্বনিততকরণ এিাং
তা িাস্তিায়দন র্থার্থ উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৩) প্রর্যবক্ত সরিরাহকারীর সহদর্াবগতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ প্রকদল্পর O&M Design
সম্পবকিত এিাং প্রকল্প ব্যিথিতাপনার জন্য প্রদয়াজনীয় েে যপশাজীিী গদড় যতালার লদেৈ On
the job training-এর বিষদয় প্রদয়াজনীয় প্রস্তািনা যপশকরণ;
(৪) প্রকদল্পর সাদথ সম্পৃক্ত অন্যান্য যপশাজীিীদের জন্য আন্তজিাবতক মানেদন্ডর বনবরদখ প্রদয়াজনীয়
প্রবশেদণর যেত্রসমূহ বর্বনিততকরণসহ তা িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৫) যেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূদহ পারমাণবিক প্রর্যবক্ত বিষয়ক যমৌবলক ও কাবরগবর গদিষণার যেত্রসমূহ
সম্প্রসারদণর বনবমত্ত র্থার্থ কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৬) সাি-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 -এর
Infrastructure Issues 10 অনুসরণ করদি;
(গ) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
ি
(৫) ন্যাশনাল পাটিবসদপশন
(National Participation) সাি-গ্রুপ :
(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:
(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৪) িাবণজৈ মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৫) বশল্প মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৬) পবরকল্পনা কবমশদনর সাংবিষ্ট যসটদরর একজন প্রবতবনবি
(৭) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে
(৮) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে
(৯) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন (১ম পর্ িায়) প্রকল্প,
িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
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আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(খ) সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) প্রকদল্পর জন্য যেশজ বনমিাণ সামগ্রী/দ্রব্যাবে ও যসিা প্রোদন জাতীয় যর্াগ্যতা বনরূপণ;
(২) জাতীয় থিতাপনা বনমিাণ সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূহদক প্রকদল্প অাংশগ্রহদণ উৎসাবহত করার লদেৈ
প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(৩) প্রকদল্পর পাশ্বিিতী এলাকায় সরকাবর অব্যিহৃত থিতাপনাসমূহ প্রকল্প িাস্তিায়দনর পর্ িাদয় প্রদয়াজন
যমাতাদিক ব্যিহার করা র্ায় বক না, তা বর্বনিততকরদণ প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৪) সাি-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1-এর
Infrastructure Issues 11, 12 এিাং 18 অনুসরণ করদি;
(গ) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(৬) োইন্যানবসাং (Financing) ও ক্রয় (Procurement) সাি-গ্রুপ :
(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:
(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৪) যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাদগর একজন প্রবতবনবি
(৫) অথ ি বিভাদগর একজন প্রবতবনবি
(৬) অথ িবনবতক সম্পকি বিভাদগর একজন প্রবতবনবি
(৭) বশল্প মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৮) িাবণজৈ মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(৯) বসবপটিইউ, আইএমইবি এর একজন প্রবতবনবি
(১০) উপ-প্রর্যবক্ত উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়
(১১) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে
(১২) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের একজন প্রবতবনবি
(১৩) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন
(১ম পর্ িায়) প্রকল্প, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশনত।
(খ)

আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) প্রকল্প িাস্তিায়দনর জন্য অদথ ির উৎসসমূহ বর্বনিততকরদণ প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ;
(২) অথ িায়দনর শতিািবল ও পদ্ধবত বর্বনিততকরদণ র্থার্থ উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৩) যকন্দ্র যথদক উৎপাবেত বিদুৈৎ বিপণদনর বনবমদত্ত একটি উপর্যক্ত নীবতমালা প্রণয়দন উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৪) পারমাণবিক বিদুৈৎ উৎপােন-প্রর্যবক্ত সাংবিষ্ট আন্তজিাবতক Procurement এর জন্য বিদ্যমান
জাতীয় নীবতমালাসমূদহর র্থাথ িতা র্ার্াই ও এ সাংক্রান্ত পবরিতিন ও পবরিি িদনর জন্য
সুপাবরশমালা প্রণয়ন;
(৫) সাি-গ্রুপ IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 -এর
Infrastructure Issues 4 এিাং 19 অনুসরণ করদি;

(গ) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
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(৭) বগ্রি বসদস্টম যিদভলপদমন্ট (Grid System Development) সাি-গ্রুপ :
(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:

(খ)

(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৪) বিদুৈৎ বিভাদগর একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৫) িাাংলাদেশ বিদুৈৎ উন্নয়ন যিাদিরি একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৬) পাওয়ার বগ্রি যকাম্পানীর একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৭) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে

সেস্য

(৮) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৯) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন
(১ম পর্ িায়) প্রকল্প, িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন

সেস্য-সবর্ি

সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) ভবিষ্যদত জাতীয় Grid-এ পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র সাংদর্াজদনর জন্য িতিমান Grid
System -এর প্রদয়াজনীয় সম্প্রসারদণর জন্য উদদ্যাগ গ্রহণ;
(২) Grid System -এর Reliability বনবচিততকরদণর জন্য র্থার্থ উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৩) পারমাণবিক বিদুৈৎ যকদন্দ্র সরিরাদহর জন্য অন-সাইে Power System থিতাপদন এিাং
প্রদয়াজনদিাদি পারমাণবিক বিদুৈৎ যকদন্দ্রর জন্য অে-সাইে Power প্রাবপ্তর সম্ভাব্যতা বিষদয়
উপর্যক্ত প্রবতদিেন প্রণয়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ;
(৪) সাি-গ্রুপ

IAEA Nuclear Energy
Infrastructure Issues 9 অনুসরণ করদি;

Series

No.

NG-G-3.1-এর

(গ) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(৮) ভারী র্ন্ত্রপাবত রািদপাদে িশন লাবনাং (Heavy Equipment Transportation Planning)
সাি-গ্রুপ:
(ক) সাি-গ্রুপ-এর গঠন:
(১) সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়

আহিায়ক

(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৪) সড়ক বিভাদগর একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৫) যসতু বিভাদগর একজন প্রবতবনবি

সেস্য

198

(৬) যরলপথ মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৭) যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(৮) িাাংলাদেশ অভৈন্তরীন যনৌ-পবরিহন কর্তপি ে (BIWTA)-এর একজন
প্রবতবনবি

সেস্য

(৯) র্রগ্রাম/মাংলা িের কর্তপি দের একজন প্রবতবনবি

সেস্য

(১০) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশদনর সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে

সেস্য

(১১) িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কর্তপি দের সাংবিষ্ট প্রবতবনবিবৃে

সেস্য

(১২) প্রকল্প পবরর্ালক, রূপপুর পারমাণবিক বিদুৈৎ যকন্দ্র থিতাপন (১ম পর্ িায়) প্রকল্প,

সেস্য-সবর্ি

িাাংলাদেশ পরমাণু শবক্ত কবমশন
(খ) সাি-গ্রুপ-এর কার্ িপবরবি:
(১) প্রকল্প িাস্তিায়দনর জন্য ভারী বনমিাণ সামগ্রী ও র্ন্ত্রপাবত পবরিহদন র্থাথ ি পবরিহন রুে বনি িারণ ও
এ সাংক্রান্ত কাদজ যেশীয় সেম পবরিহন প্রবতষ্ঠানসমূহ বর্বনিততকরণ;
(২) েীঘ ি যময়াদে প্রকল্প িাস্তিায়নকালীন পবরিহন সাংবিষ্ট সুবিিা/অসুবিিাসমূহ বনি িারণ;
(৩) পবরিহন যেদত্র যমৌসুমী জলিায়ু সাংবিষ্ট অন্তরায়সমূহ অবতক্রদম বিকল্প পবরিহন ব্যিথিতার সুপাবরশ
প্রণয়ন;
(গ) সাি-গ্রুপ প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
২ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০৪ যম, ২০১৪/ ২১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৯৫ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার সাদরর মূল্য ও সরিরাহ
পবরবথিতবত পর্ িাদলার্না ও সাবি িক সমন্বয় সািদনর জন্য ‘সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামশিক কবমটি’ বনম্নরূপভাদি
গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১)

যিগম মবতয়া যর্ৌধুরী
মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়

- আহিায়ক

(২)

জনাি আবমর যহাদসন আমু
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৩)

জনাি যমাঃ শহীদুজ্জামান সরকার, হুইপ, িাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে

- সেস্য

(৪)

সভাপবত, কৃবষ মন্ত্রণালয় সম্পবকিত সাংসেীয় থিতায়ী কবমটি

- সেস্য

(৫)

জনাি আব্দুল হাই, এমবপ, বিনাইেহ-১

- সেস্য

(৬)

যিগম সাগুেতা ইয়াসবমন এবমবল, এমবপ, মুবিগি-২

- সেস্য

(৭)

জনাি ছবি বিশ্বাস, এমবপ, যনত্রদকানা-১

- সেস্য

(৮)

যিগম আমাতুন বকিবরয়া যকয়া যর্ৌধুরী, এমবপ, মবহলা আসন-২৮

- সেস্য

(৯)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

- সেস্য

(১০) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১১) সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১২) সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১৩) যর্য়ারম্যান, বিবসআইবস

- সেস্য

(১৪) যর্য়ারম্যান, বিএবিবস

- সেস্য

(১৫) মহা-পবরর্ালক, বিএই

- সেস্য

(১৬) বনি িাহী পবরর্ালক (বিদেবশক মুদ্রানীবত), িাাংলাদেশ ব্যাাংক

- সেস্য

(১৭) যর্য়ারম্যান, বিএেএ

- সেস্য
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(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) যেদশ সকল প্রকার সাদরর উৎপােন/আমোবন র্াবহো ও মূল্য পবরবথিতবত পর্ িাদলার্না এিাং এ সম্পদকি
সুপাবরশ প্রণয়ন;
(২) কৃষকদের বনকে সঠিক সমদয় সার সরিরাদহর বনচিতয়তা বিিানকদল্প সার বিতরণ ব্যিথিতা
পর্ িাদলার্না ও এ বিষদয় সুপাবরশ/পরামশি প্রোন;
(৩) সাদরর বিলার বনদয়াদগর বিদ্যমান পদ্ধবত পর্ িাদলার্না এিাং এর র্থাথ িতা র্ার্াই কদর সুপাবরশ
প্রোন;
(4) ইউবরয়া ও নন-ইউবরয়া সার সরিরাহ ও বিতরণ সম্পবকিত প্রাসবেক অন্য যর্ যকান বিষয়
পর্ িাদলার্না ও এ সম্পদকি সুপাবরশ প্রণয়ন;
২ত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি আরও সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৩ত। কৃবষ মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১২ অদটাির ২০১৪/ ২৭ আবশ্বন ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৬২ - মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ২৪ এবপ্রল ২০১৪/ ১১ বিশাখ ১৪২১
তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত ‘পর্ িেন সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি’-যত
সরকার বনদম্ন িবণ িত সেস্যদক অন্তভুিক্ত কদরদছ :
(১) প্রবতমন্ত্রী, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
২ত। এ সাংক্রান্ত ইত:পূদি িকার প্রজ্ঞাপদনর অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাকদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৩-গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার পর্ িেন বশদল্পর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ,
মান বনয়ন্ত্রণ এিাং এ যসটদরর বিদ্যমান সমস্যাবে দূরীকরদণ সরকারদক পরামশি প্রোদনর জন্য পর্ িেন সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা
কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১) জনাি আবুল মাল আিদুল মুবহত
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
(২) জনাি রাদশে খান যমনন
মন্ত্রী, যিসামবরক বিমান পবরিহণ ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়
(৩) ইবিবনয়ার যমাশাররে যহাদসন
মন্ত্রী, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
(৪) জনাি ওিায়দুল কাদের
মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়
(৫) জনাি হাসানুল হক ইনু
মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
(৬) জনাি আদনায়ার যহাদসন
মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
(৭) জনাি শাজাহান খান
মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহণ মন্ত্রণালয়
(৮) জনাি আবুল হাসান মাহমুে আলী
মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণারয়
(৯) জনাি শামসুর রহমান শরীে
মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়
(১০) জনাি আসাদুজ্জামান খাঁন
প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(খ) সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণঃ
(১) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(২) বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
(৩) সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
(৪) সবর্ি, অথ ি বিভাগ
(৫) সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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-আহিায়ক
- সেস্য
-সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
-সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
-সেস্য
-সেস্য

(৬) সবর্ি, যনৌ-পবরিহণ মন্ত্রণালয়
(৭) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
(৮) সবর্ি, িমি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৯) সবর্ি, সড়ক বিভাগ
(১০) সবর্ি, যিসামবরক বিমান পবরিহণ ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়
(১১) সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়
(১২) সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
২ত। যিসামবরক বিমান পবরিহন ও পর্ িেন মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮০- বুবড়গো, শীতলেৈা, িালু, তুরাগ ও যেদশর গুরুবপূণ ি অন্যান্য
নে-নেীর নাব্যতা এিাং নেীর স্বাভাবিক গবত প্রিাহ অব্যাহত রাখার লদেৈ নেীর উভয় তীর, নেীর অভৈন্তদর অবিি
েখল ও অবিি থিতাপনাসমূহ উদেে, পবরদিশ সাংরেণ ও নেীর সাংস্কার করার লদেৈ প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহদণর
বিষদয় সুপাবরশ প্রণয়দনর জন্য োস্ক যোস ি সরকার বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) োস্ক যোদস ির গঠনঃ
(১)

মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়

- সভাপবত

(২)

মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৩)

মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৪)

মন্ত্রী, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৫)

মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৬)

মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৭)

মন্ত্রী, আইন, বির্ার, ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৮)

মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৯)

যনৌ-পরিহন মন্ত্রণালয় ও পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

- সেস্য

সম্পবকিত সাংসেীয় থিতায়ী কবমটির মাননীয় সভাপবতগণ
(১০) সাংবিষ্ট বসটি কদপিাদরশদনর যময়র

- সেস্য

(১১) সাংবিষ্ট থিতানীয় সাংসে সেস্য

- সেস্য

(১২) এেনী যজনাদরল, িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে ি

- সেস্য

(১৩) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১৪) বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১৫) বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

- সেস্য
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(১৬) মহা-পুবলশ পবরেশিক

- সেস্য

(১৭) সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(১৮)

- সেস্য

সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

(১৯) সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(২০) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(২১) সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(২২) সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ

- সেস্য

(২৩) সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(২৪) যর্য়ারম্যান, রাজিানী উন্নয়ন কর্তপে (রাজউক)

- সেস্য

(২৫) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প কদপিাদরশন (বিবসক) -

সেস্য

(২৬) মহাপবরর্ালক, ভূবম যরকি ি ও জবরপ অবিেপ্তর

- সেস্য

(২৭) মহাপবরর্ালক, পবরদিশ অবিেপ্তর

- সেস্য

(২৮) প্রিান প্রদকৌশলী, গণপূতি অবিেপ্তর, রমনা, ঢাকা

- সেস্য

(২৯) প্রশাসক, ঢাকা েবেণ/উত্তর বসটি কদপিাদরশন, ঢাকা

- সেস্য

(৩০) ব্যিথিতাপনা পবরর্ালক, ঢাকা ওয়াসা

- সেস্য

(৩১) যর্য়ারম্যান, বিআইিবিউটিএ -

সেস্য

(৩২) মহা পবরর্ালক, পাবন উন্নয়ন যিাি ি

- সেস্য

(৩৩) জনাি আবু নাদসর খান
যর্য়ারম্যান, পবরদিশ িাঁর্াও আদোলন
৫৮/১, কলািাগান, ১ম যলইন, ঢাকা

-

সেস্য

(৩৪) িাঃ যমাঃ আিদুল মবতন
সািারণ সম্পােক, িাাংলাদেশ পবরদিশ আদোলন
৯/১২, িক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

- সেস্য

(৩৫) সভাপবত/সািারণ সম্পােক, িাাংলাদেশ এনভায়নদমন্ট
লইয়ারস এদসাবসদয়শন (BELA)

- সেস্য

(৩৬) অোপক (িঃ) আনসারুল কবরম
পবরদিশ বিজ্ঞানী, কুতুিবেয়া, কিিাজার
(৩৭) সাংবিষ্ট যজলা প্রশাসক

-

সেস্য
- সেস্য
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(খ) োস্ক যোদস ির কার্ িপবরবিঃ
(১) বুবড়গোসহ শীতলেৈা, িালু, তুরাগ ও যেদশর গুরুবপূণ ি অন্যান্য নে-নেীর নাব্যতা এিাং নেীর
স্বাভাবিক গবত প্রিাহ অব্যাহত রাখার লদেৈ নেীর উভয় তীরসহ নেীর অভৈন্তদর অবিি েখলসহ
অবিি থিতাপনাসমূহ উদেে করার লদেৈ প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহদণর বিষদয় পরামশি প্রোন, সুপাবরশ
প্রণয়ন ও িাস্তিায়দনর জন্য বনদে িশনা প্রোন;
(২) পবরদিশ সাংরেণ ও নেী সাংস্কাদরর লদেৈ সুপাবরশ প্রণয়ন ও িাস্তিায়দনর জন্য প্রদয়াজনীয়
বনদে িশনা প্রোনত।
২ত। োস্ক যোস ি প্রদয়াজনদিাদি যকান বিদশষজ্ঞ/কমিকতিাদক সেস্য বহদসদি যকা-অে করদত পারদিত।
৩ত। যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয় োস্ক যোস িদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৫ যসদেম্বর ২০১৫/৩১ ভাদ্র ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৫২ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার যিতন বিষম্য দূরীকরণ সাংক্রান্ত
ি কবরয়াদছ :
মবন্ত্রসভা কবমটি বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রবতমন্ত্রী, অথ ি ও পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

- আহিায়ক
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য

(খ) সহায়তাোনকারী কমিকতিাগণ :
(১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
(২) প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি/সবর্ি
(৩) বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ
(৪) বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(৫) সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্িত।
(গ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) জাতীয় যিতন যস্কল িাস্তিায়দনর লদেৈ অবনষ্পন্ন যকইসসমূদহর পর্ িাদলার্না;
(২) যিতন যস্কদল বিষদম্যর বিষদয় প্রাপ্ত অবভদর্াগসমূহ পরীো-বনরীোদন্ত এইগুবল বনষ্পবত্তর লদেৈ
প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রোন; এিাং
(৩) এতেসাংবিষ্ট অন্যান্য বিষয় পর্ িাদলার্নাদন্ত সুপাবরশ প্রোনত।
২ত। অথ ি বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৩ত। কবমটির বিঠক প্রদয়াজনানুসাদর অনুবষ্ঠত হইদিত।
৪ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ২৪/০৪/২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৭৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত
যিতন বিষম্য দূরীকরণ সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি এতেিারা িাবতল িবলয়া গণ্য হইদিত।
৫ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩০ জুলাই ২০১৫/ ১৫ শ্রািণ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৩২ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত
২৪/০৪/২০১৪ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৮১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত "সামাবজক বনরাপত্তা িলয়
কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি”র নাম সাংদশািনপূি িক “সামাবজক বনরাপত্তা কমিসূবর্ সাংক্রান্ত
মবন্ত্রসভা কবমটি” নামকরণ কবরয়াদছ ত।
২ত। কবমটির গঠন ও কার্ িপবরবিসহ অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮১- সরকার সামাবজক বনরাপত্তা িলয় কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান
সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
(২) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
(৩) মন্ত্রী, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৪) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৫) প্রবতমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৬) প্রবতমন্ত্রী, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

-

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) প্রবত িছর মার্ ি মাদস কবমটির বিদশষ সভা অনুবষ্ঠত হদি এিাং উক্ত সভায় িয়স্কভাতা প্রোন
কমিসূবর্র পূি িিতী িছদরর সাবি িক মূল্যায়ন ও পরিতী িছদরর িাদজে বনি িারণ করা;
(২) অসেল প্রবতিন্ধীদের জন্য ভাতা বিতরণ কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং পরিতী
িছদরর িাদজে বনি িারণ করা;
(৩) বিিিা ও স্বামী পবরতৈক্তা দুঃথিত মবহলাদের জন্য ভাতা বিতরদণর সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং
পরিতী িছদরর এ সাংক্রান্ত িাদজে প্রণয়ন করা;
(৪) মুবক্তদর্াদ্ধাদের ভাতা প্রোন কার্ িক্রম, প্রাথী িাছাইদয় অনুদমাবেত নীবতমালার সাবি িক তোিিান ও
মূল্যায়ন এিাং এ সাংক্রান্ত িাদজে প্রণয়ন করা;
(৫) েবরদ্র মা’র জন্য মার্তবকালভাতা বিতরণ কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং িাদজে
বনি িারণ করা;
(৬) প্রবতিন্ধীদের জন্য বশো উপবৃবত্ত কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং িাদজে বনি িারণ করা;
(৭) বহজড়া জনদগাষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং িাদজে বনি িারণ করা;
(৮) েবলত, হবরজন ও যিদে জনদগাষ্ঠীর জীিনমান উন্নয়ন কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান মূল্যায়ন এিাং
িাদজে বনি িারণ করা;
(৯) কৈািার, বকিনী ও বলভার বসদরাবসস যরাগীর আবথ িক সহায়তা কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান মূল্যায়ন
এিাং িাদজে বনি িারণ করা; এিাং
(১০) র্া শ্রবমকদের জীিনমান উন্নয়ন কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান মূল্যায়ন এিাং িাদজে বনি িারণ করাত।
২ত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৩ত। কবমটি প্রবত বতনমাদস একিার বিঠদক বমবলত হদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)

210

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩০ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার প্রকল্প যশষ হওয়ার পূদি ি অথিা
প্রকদল্প বতন িছর কমিকাল যশষ হিার পূদি ি প্রকল্প পবরর্ালক/প্রকদল্পর গুরুবপূণ ি কমিকতিাগদণর িেবলর বিষয় বিদির্না
করার বনবমত্ত কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছ :
(ক) কবমটির গঠন :
১.

মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

-

সভাপবত

২.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩.

সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৪.

সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

-

সেস্য

৫.

সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ -

সেস্য

-

সেস্য
-

সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি :
পদোন্নবত/উচ্চতর পোয়ন এিাং শাবস্তমূলক ব্যিথিতা/বিভাগীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর বিষয় ব্যতীত ৩ (বতন) িছর
যময়াে সমাবপ্তর পূদি ি সরকাদরর বিবভন্ন মন্ত্রণালয় কর্তক
ি হীহীত প্রকদল্প বনদয়াবজত প্রকল্প পবরর্ালক/প্রকদল্পর
গুরুবপূণ ি কমিকতিাগণদক িেবল সাংক্রান্ত প্রস্তাি বিদির্না কদর সুপাবরশ প্রোন ত।
(গ) প্রকল্প সমাবপ্তর কারদণ িেবলর যেদত্র কবমটির বনকে উপথিতাপদনর প্রদয়াজন হদি নাত।
(ঘ) মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর বনদে িশক্রদম জাবরকৃত িেবল/বনদয়াগ আদেশসমূহ কবমটির সুপাবরদশর আওতা িবহভূিত
থাকদি এিাং তা সরাসবর কার্ িকর হদিত।
(ঙ) িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
২ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল, ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৯১- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার খাদ্য পবরকল্পনা ও পবরিারণ
কবমটি (এে বপ এম বস) বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১) মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(২) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
(৩) মন্ত্রী, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
(৪) মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয়
(৫) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
(৬) মন্ত্রী, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(৭) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
(৮) সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ
(৯) সবর্ি, অথ ি বিভাগ
(১০) সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ
(১১) সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(১২) সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১৩) সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(১৪) সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(১৫) সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
(১৬) সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
(১৭) মহা-পবরর্ালক, এেবপএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

- সভাপবত
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য-সবর্ি

(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) কবমটি সাবি িক খাদ্য পবরবথিতবতর উপর বনয়বমত নজর রাখদি;
(২) কবমটি খাদ্যশস্য উৎপােদনর পবরসাংখ্যান, খাদ্যশদস্যর র্াবহো বনরূপণ, খাদ্যশদস্যর মজুে, সামবগ্রক
খাদ্য ব্যিথিতাপনা, খাদ্য ও পুবষ্ট বনরাপত্তা এিাং খাদ্য সম্পকীয় অন্যান্য বিষয় পর্ িাদলার্না কদর সঠিক
বসদ্ধান্ত গ্রহদণ সরকারদক পরামশি যেদিত।
২ত। খাদ্য মন্ত্রণালদয়র খাদ্য পবরকল্পনা ও পবরিারণ ইউবনে (এে বপ এম ইউ) কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন
করদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ মার্ ি ২০১৪/ ০৬ বর্ত্র, ১৪২০
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০৩.১৪.৬২ - সরকার বিদেদশ অিথিতানরত আসামী (িাাংলাদেদশর নাগবরক)
যেরদক বির্ারাদথ ি ও েন্ডোনাদথ ি িাাংলাদেদশ আনয়দনর বিষয় পর্ িাদলার্না ও এ সম্পদকি প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহদণর
বনবমত্ত বনম্নরূপভাদি োস্কদোস ি গঠন কদরদছঃ
(ক) োস্কদোদস ির গঠনঃ
(১) মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(২) মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৩) প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৪) এেনী যজনাদরল, িাাংলাদেশ
(৫) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৬) মহা-পুবলশ পবরেশিক, পুবলশ যহিদকায়াে িাস ি
(৭) মহাপবরর্ালক, প্রবতরো যগাদয়ো মহাপবরেপ্তর
(৮) সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ
(৯) সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(১০) মহা-পবরর্ালক, জাতীয় বনরাপত্তা যগাদয়ো সাংথিতা -

- সভাপবত
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
সেস্য

(খ) োস্কদোস ি-এর কার্ িপবরবিঃ
(1) বিদেদশ অিথিতানরত আসামী (িাাংলাদেদশর নাগবরক) যেরদক বির্ারাদথ ি ও েন্ডোনাদথ ি িাাংলাদেদশ
আনয়দনর উদিদশ্য তাদের নাদমর তাবলকা প্রণয়ন;
(2) র্থার্থ সূত্র ব্যিহার কদর বিদেদশ আসামীদের অিথিতান বর্বনিততকরণ;
(3) সাংবিষ্ট যেশ হদত আসামীদেরদক যেদশ বেবরদয় আনার উপায় বনি িারণ এিাং যেরৎ আনার কার্ িক্রম
তোরবক;
(4) যকান আসামী ইদতামদে বিদেদশ নাগবরকব গ্রহণ কদর থাকদল যসদেদত্র তাদক বেবরদয় আনার
উপায় বনি িারণ ও এ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম তোরবক;
(5) এতেসাংক্রান্ত অন্য সকল কার্ িক্রমত।
(গ) উক্ত ‘োস্কদোস ি’-এর কার্ িক্রম পূদি ির িারািাবহকতায় পরিতী বনদে িশ না যেওয়া পর্ িন্ত অব্যাহত থাকদিত।
(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত ‘োস্কদোস ি’-যক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
(ঙ) এ ‘োস্কদোস ি’ প্রদয়াজদন যর্ কাউদক যকা-অে করদত পারদিত।
২ত। এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৭ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার বিদুৈৎ খাদতর উন্নয়দন ভারদতর
সাদথ স্বােবরত সমদিাতা স্মারদকর বভবত্তদত হীহীতব্য কার্ িক্রম র্থাদ্রুত িাস্তিায়দনর বিষদয় পরামশি প্রোদনর জন্য
মবন্ত্রসভা কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছ :
(ক) কবমটির গঠন :
(১) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

-

সভাপবত

(২) মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৩) প্রিানমন্ত্রীর অথ িবনবতক উপদেষ্টা

-

সেস্য

(৪) প্রিানমন্ত্রীর বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে বিষয়ক উপদেষ্টা

-

সেস্য

(৫) প্রবতমন্ত্রী, বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি :
(১) বিদুৈৎ খাত উন্নয়দন Bangladesh Power Development Board (BPDB) এিাং
National thermal Power Company (NTPC) Limited, India-এর মদে
স্বােবরত সমদিাতা স্মারদকর বভবত্তদত হীহীতব্য কার্ িক্রম র্থাদ্রুত িাস্তিায়দনর বিষদয় পরামশি
প্রোন; এিাং
(২) বিদুৈৎ খাদতর উন্নয়দন িাাংলাদেদশর যর্ যকান বিদুৈৎ সাংথিতা/ যকাম্পাবন এিাং বিদেশী যর্ যকান সাংথিতা/
যকাম্পাবনর মদে Joint Venture (JV)-এর বভবত্তদত বনবমিতব্য কয়লাবভবত্তক তাপ বিদুৈৎ
যকন্দ্রসহ সকল বৃহৎ কয়লা বিদুৈৎ যকন্দ্র প্রকল্প দ্রুত িাস্তিায়দনর জন্য হীহীতব্য কার্ িক্রদমর বিষদয়
পরামশি প্রোনত।
২ত।

বিদুৈৎ বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।

৩ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৯ অদটাির ২০১৫/ ০৪ কাবতিক ১৪২২
নম্বর-০৪.৬১১.০০.০০.০১০.২০১০-১৬১ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রাজিানী উন্নয়ন কর্তপি ে (রাজউক)
কর্তক
ি প্রণীত বিদেইল্ড এবরয়া লৈান (িৈাপ) আরও বিশেভাদি পর্ িাদলার্নাক্রদম চূড়ান্তকরদণর োবয়বপালনকারী
ি কবরয়াদছ :
মবন্ত্রসভা কবমটি বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
(ক) কবমটির গঠন :
(১) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
(২) মন্ত্রী, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
(৩) মন্ত্রী, সড়ক পবরিহন ও যসতু মন্ত্রণালয়
(৪) মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
(৫) মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
(৬) মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
(৭) মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়
(খ)

-

আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

সহায়তাোনকারী কমিকতিা :
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
সবর্ি, যসতু বিভাগ
সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়

-

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(গ) কবমটির কার্ িপবরবি :
জনপ্রবতবনবিদের পরামশি, ওদয়িসাইে ও অন্যান্য মােম যথদক প্রাপ্ত মতামত এিাং সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর মতামত পর্ িাদলার্নাক্রদম রাজিানী উন্নয়ন কর্তপি ে (রাজউক) কর্তক
ি প্রণীত বিদেইল্ড
এবরয়া লৈান (িৈাপ) চূড়ান্তকরণত।
২ত। হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
যোনঃ ৯৫১১০৩৬
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০১ এবপ্রল ২০১৪/ ১৮ বর্ত্র ১৪২০
নম্বর- ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১০.২০১০.৬৪ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রাজিানী উন্নয়ন কর্তপি ে কর্তক
ি
প্রণীত বিদেইল্ড এবরয়া লৈান (িৈাপ) আরও বিশেভাদি পর্ িাদলার্নাক্রদম চূড়ান্তকরদণর োবয়বপালনকারী মবন্ত্রসভা
ি কদরদছঃ
কবমটি বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
(ক) কবমটির গঠনঃ
ক্রবমক নম্বর

(খ)

পেবি ও মন্ত্রণালয়

োবয়ব

১.

মন্ত্রী, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

আহ্বায়ক

২.

মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.

মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৫.

মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৬.

মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়

সেস্য

সহায়তাোনকারী কমিকতিাঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, সড়ক বিভাগ
সবর্ি, যসতু বিভাগ
সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

-

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২ত। কবমটির কার্ িপবরবিসহ অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২২ জানুয়াবর ২০১৪/ ০৯ মাঘ ১৪২০
নাং-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০১০.২০১০.১১ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার রাজিানী উন্নয়ন কর্তপি ে কর্তক
ি
প্রণীত বিদেইল্ড এবরয়া লৈান (িৈাপ) আরও বিশেভাদি পর্ িাদলার্নাক্রদম চূড়ান্তকরদণর োবয়বপ্রাপ্ত মবন্ত্রসভা কবমটি
বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
ক্রবমক নম্বর
পেবি ও মন্ত্রণালয়
োবয়ব
১.
মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়
আহ্বায়ক
২.
মন্ত্রী, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
র্যগ্ম-আহ্বায়ক
৩.
মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়
সেস্য
৪.
মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
সেস্য
৫.
মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
সেস্য
৬.
মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
সেস্য
৭.
মন্ত্রী, ভূবম মন্ত্রণালয়
সেস্য
(খ)

সহায়তাোনকারী কমিকতিাঃ
(১) বসবনয়র সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়
(২) সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
(৩) সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
(৪) সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
(৫) সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
(৬) সবর্ি, সড়ক বিভাগ
(৭) সবর্ি, যসতু বিভাগ
(৮) সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়
(৯) সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

-

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(গ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
জনপ্রবতবনবিদের পরামশি, ওদয়িসাইে ও অন্যান্য মােম যথদক প্রাপ্ত মতামত এিাং সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর মতামত পর্ িাদলার্নাক্রদম রাজিানী উন্নয়ন কর্তপি ে কর্তক
ি প্রণীত বিদেইল্ড এবরয়া লৈান
(িৈাপ) চূড়ান্তকরণত।
(ঘ) কবমটি প্রদয়াজনদিাদি যর্ কাউদক যকা-অে করদত পারদি ত।
(ঙ) আহ্বায়দকর অনুপবথিতবতদত র্যগ্ম-আহ্বায়ক কবমটির সভায় সভাপবতব করদিনত।
২ত। হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৫ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার িাাংলাদেশ জাতীয় সাংরেণ
যকৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরদণর জন্য
বনম্নরূপভাদি একটি মবন্ত্রসভা কবমটি গঠন কদরদছ :
(ক) কবমটির গঠন :
(১) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয় -

আহ্বায়ক

(২) মন্ত্রী, কৃবষ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩) মন্ত্রী, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৪) মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৫) মন্ত্রী, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৬) মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৭) প্রিানমন্ত্রীর বিদুৈৎ, িালাবন ও খবনজ সম্পে বিষয়ক উপদেষ্টা -

সেস্য

(৮) প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৯) উপ-মন্ত্রী, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি:
বিদশষজ্ঞ কবমটির প্রবতদিেনসহ প্রাসবেক সকল বিষয় পর্ িাদলার্না কদর িাাংলাদেশ জাতীয় সাংরেণ
খসড়া চূড়ান্তকরণত।
২ত। পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় মবন্ত্রসভা কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদি এিাং উক্ত কবমটির বনদে িশনার
আদলাদক ‘Bangladesh National Conservation Strategy’-এর খসড়া সাংদশািন কদর িাাংলা
অনুিােসহ পুনরায় মবন্ত্রসভার অনুদমােদনর জন্য উপথিতাপন করদিত।
৩ত।

এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩০ নদভম্বর ২০১১/ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০.১৭৫- সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ০২ জুন ২০১০ তাবরদখর
০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্ সাংক্রান্ত ‘যকন্দ্রীয়
পবরিীেণ কবমটি’যত বনম্নবলবখত কমিকতিাবৃেদক অন্তভুিক্ত কদরদছঃ
(১) সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(২) সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ;
(৩) সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়;
(৪) সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;
(৫) সেস্য, সািারণ অথ িনীবত বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন;
(৬) সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ;
(৭) সবর্ি, পবরসাংখ্যান বিভাগ;
(৮) সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
(৯) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
২ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাকদিত।
৩ত। এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নুরুল কবরম
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০২ জুন ২০১০ বিঃ
নম্বর- ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার োবরদ্রৈ বিদমার্ন এিাং সামাবজক
বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র িাদজে, কমিসূবর্ িাস্তিায়ন এিাং উপকারদভাগীর সাংখ্যা ও তাবলকা যকন্দ্রীয়ভাদি মবনেবরাং-এর
জন্য বনম্নরূপভাদি ‘যকন্দ্রীয় পবরিীেণ কবমটি’ গঠন কদরদছ :
(ক) কবমটির গঠনঃ
(1)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

আহিায়ক

(2)

বসবনয়র সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

(3)

বসবনয়র সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(4)

বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

(5)

সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ

সেস্য

(6)

সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়

সেস্য

(7)

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

সেস্য

(8)

সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

সেস্য

(9)

সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(10) সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

(11) সবর্ি, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

(12) সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়

সেস্য

(13) সবর্ি, অথ ি বিভাগ

সেস্য

(14) সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়

সেস্য

(15) সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(16) সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

(17) সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ

সেস্য

(18) সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সেস্য

(19) সবর্ি, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

(20) সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

(21) সবর্ি হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

সেস্য

(22) সবর্ি, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেস্য

(23) সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সেস্য
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(24) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

সেস্য

(25) সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

সেস্য

(26) সবর্ি, খাদ্য বিভাগ

সেস্য

(27) সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়

সেস্য

(28) সবর্ি, পবরসাংখ্যান বিভাগ

সেস্য

(29) সেস্য, সািারণ অথ িনীবত বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন

সেস্য

(30) অবতবরক্ত সবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার, িাস্তিায়ন ও মবনেবরাং), সেস্য-সবর্ি
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২ত। কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(1)

সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাদগর সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র িাদজে পর্ িাদলার্না;

(2)

সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাদগর সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী সাংক্রান্ত কমিপবরকল্পনা পরীো ও সমন্বয়;

(3)

সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্সমূদহর উপকারদভাগী বনি িার্দনর নীবত, পদ্ধবত এিাং তাবলকা
পর্ িাদলার্না;

(4)

মাঠপর্ িাদয় কমিসূবর্ িাস্তিায়দনর জন্য বনদে িশনা প্রোন;

(5)

অথ ি বিভাগ কর্তক
ি উপকারদভাগীর তাবলকা প্রণয়ন কার্ িক্রম পর্ িাদলার্না ও বনদে িশনা প্রোন;

(6)

সাবি িক কার্ িাবে পবরিীেণত।

৩ত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি অন্য সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৪ত। সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূদহর কমিকতিাগদণর সমন্বদয় প্রস্তাবিত ওয়াবকিাং কবমটি গঠদনর বিষয়টি ‘যকন্দ্রীয়
পবরিীেণ কবমটি’ বিদির্না করদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নুরুল কবরম
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৩ যেব্রুয়াবর২০১৪/ ০১ োল্গুন ১৪২০
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৪৩ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার বনরাপে সড়ক সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা
কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছ :
(১) কবমটির গঠনঃ
ক্রবমক

(২)

নাম ও পেবি

োবয়ব
আহিায়ক

১.

মন্ত্রী, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়

২.

মন্ত্রী, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়

সেস্য

৩.

মন্ত্রী, যরলপথ মন্ত্রণালয়

সেস্য

৪.
৫.

মন্ত্রী , ভূবম মন্ত্রণালয়
প্রবতমন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য
সেস্য

৬.

প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সেস্য

৭.

প্রবতমন্ত্রী, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ

সেস্য

সহায়তাোনকারী কমিকতিাবৃে :
১.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

২.

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

৩.

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪.

মহা-পুবলশ পবরেশিক

৫.

সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়

৬.

সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

৭.

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

৮.

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

৯.

সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়

১০.

সবর্ি, সড়ক বিভাগ

১১.

সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়
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১২.

সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়

১৩.

যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ যরাি রািদপাে ি অথবরটি

১৪.

বনি িাহী পবরর্ালক, ঢাকা পবরিহন সমন্বয় কর্তপি ে

১৫.

প্রিান প্রদকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অবিেপ্তর

১৬.

যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ সড়ক পবরিহন কদপিাদরশন

(৩) কবমটির কার্ িপবরবি :
(i)
জাতীয় ও আঞ্চবলক মহাসড়দকর উপর ও এগুবলর পাশ্বি হদত হাে িাজার ও িাবণবজৈক থিতাপনা
অপসারণ সাংক্রান্ত বিষয়াবে;
(ii)
জাতীয় ও আঞ্চবলক মহাসড়দক যরবজদস্ট্রশনবিহীন অবিিভাদি র্লার্লরত নবছমন, কবরমন, ভেভটি,
ইবজিাইক িা অনুরূপ র্ানিাহন র্লার্ল িন্ধকরণ সাংক্রান্ত বিষয়াবে;
(iii) প্রাসবেক অন্য যর্ যকান বিষয়ত।
(৪)

সড়ক বিভাগ, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১১ নদভম্বর ২০১০/ ২৭ কাবতিক ১৪১৭
নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০৩.২০১০-১৯৫ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার যজলা সেদর যকার ভিন এলাকায়
বনমিাণ কাজ পবরিীেদণর লদেৈ জাতীয় পবরিীেণ কবমটি বনম্নরূপভাদি গঠন কদরদছ :
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ
সবর্ি, প্রস্তািক মন্ত্রণালয়/বিভাগ -

-

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(1) যজলা সেদর যকার ভিন এলাকায় বনমিাণ সাংক্রান্ত োস্কদোস ি কবমটির আওতা িবহভূিত যকান বিষয়
অনুদমােন;
(2) োস্কদোস ি কবমটি যজলা সেদর যকার ভিন এলাকায় বনমিাণ সাংক্রান্ত োবয়ব পালদনর যেদত্র বেক
বনদে িশনা র্াইদল সাংবশষ্ট বিষদয় বেক বনদে িশনা প্রোনত।
(গ) কবমটি প্রদয়াজনদিাদি নতুন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
(ঘ) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটির সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)

224

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১১ নদভম্বর ২০১০/ ২৭ কাবতিক ১৪১৭
নাং -০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০৩.২০১০-১৯৬ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার যকার ভিন এলাকায় যকার ভিন
িবহভূিত অন্যান্য সরকাবর েপ্তদরর জন্য থিতাপনা বনমিাদণর প্রস্তািনার বিষদয় দ্রুত বসদ্ধান্ত প্রোদনর লদেৈ োস্কদোস ি কবমটি
ি কদরদছ :
বনম্নরূপ পুনগঠন
(ক) োস্কদোদস ির গঠন :
(1) অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্ম-সবর্ি প্রশাসবনক সাংস্কার ও িাস্তিায়ন
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

আহিায়ক

(২) উপসবর্ি (উন্নয়ন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৩) তোিিায়ক প্রদকৌশলী (সমন্বয়) গণপূতি অবিেপ্তর

সেস্য

(৪) উপ-প্রিান থিতপবত (সাদকিল-১) থিতাপতৈ অবিেপ্তর (পূদি ির PWD এর পবরিদতি)

সেস্য

(৫) উপ-পবরর্ালক (গদিষণা ও সমন্বয়)
নগর উন্নয়ন অবিেপ্তর

-

(6) প্রস্তািক মন্ত্রণালয়/বিভাদগর প্রবতবনবি(উপ সবর্ি পেমর্ িাোর বনদম্ন নয়)

সেস্য
সেস্য

(খ) োস্কদোদস ির কার্ িপবরবি :
(1) োস্কদোস ি কবমটি যজলা সেদর বনদম্নাক্ত থিতাপনাসমূহ বনমিাণ/সম্প্রসারণ কাদজর থিতান বনি িার্ন প্রস্তাি
অনুদমােন করদিনঃ
(ক) যজলা প্রশাসদকর কার্ িালয় ও িাসভিন, যরজাবর ভিন, যরকি ি রুম, সাবকিে হাউজ, সরকাবর
কমিকতিা কমির্াবরদের িাসভিন, িরবমেবর ভিন;
(খ)

যজলা জজ, র্ীে জুবিবসয়াল ম্যাবজদস্ট্রে, র্ীে যমদরাপবলেন ম্যাবজদস্ট্রে ও মহানগর োয়রা
জজ আোলত ভিন ও িাসভিন;

(গ)

পুবলশ সুপাদরর কার্ িালয় ও িাসভিন;

(ঘ)

বসবভল সাজিদনর কার্ িালয় ও িাসভিন;

(ঙ)

গণপূতি বিভাদগর বনি িাহী প্রদকৌশলীর কার্ িালয় ও িাসভিন;
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(২)

(র্)

বিভাগীয় সের েপ্তদর বিভাগীয় কবমশনাদরর কার্ িালয় ও িাসভিন;

(ছ)

বিআইবজ-এর কার্ িালয় ও িাসভিন;

যজলা সেদর যকার ভিদনর অিকাঠাদমাগত মূল নকশা ও বিজাইন অনুদমােন এিাং অিকাঠাদমাগত
পবরিতিন সাংক্রান্ত প্রস্তাি অনুদমােন;

(৩) যজলা সেদর অিবথিতত যকার ভিন এলাকায় যকার ভিন ব্যতীত অন্য যকান প্রকার থিতাপনা বনমিাণ সাংক্রান্ত
বিষয় পর্ িাদলার্না ও অনুদমােন;
(৪)

বিভাগ/যজলা পর্ িাদয়র সরকাবর থিতাপনার প্রস্তাবিত মাস্টার লান িা থিতাপতৈ নকশায় প্রদয়াজনীয়
সাংদশািন/সাংদর্াজন/পবরিতিন ও অনুদমােন;

(৫)

জাতীয় পবরিীেণ কবমটির (এন এম বস) বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর অগ্রগবত পর্ িাদলার্না;

(গ)

প্রদয়াজনদিাদি এ কবমটি নতুন সেস্য অন্তভুিক্ত (যকা-অে) করদত পারদিত।

(ঘ)

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটির সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ মার্ ি ২০১১/ ১০ বর্ত্র ১৪১৭
নাং - মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-৩/২০০৪/ ৬৯ - মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২৭ অদটাির ২০০৪ তাবরদখর
মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-৩/২০০৪/ ২০৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল জাবরকৃত যর্ সমস্ত আন্তজিাবতক ও আঞ্চবলক সাংথিতায় িাাংলাদেশ
কর্তক
ি র্াঁো প্রোদনর িাস্তি উপদর্াবগতা বিদ্যমান যনই যস সকল সাংথিতা বর্বনিতত কদর সুবনবে িষ্ট সুপাবরশ প্রোন করার জন্য
গঠিত সবর্ি কবমটি'র নাম সাংদশািনপূি িক ‘আন্তজিাবতক ও আঞ্চবলক সাংথিতায় িাাংলাদেশ কর্তক
ি র্াঁো প্রোন সাংক্রান্ত সবর্ি
কবমটি’করা হলত।
২ত। কবমটির গঠন ও কার্ িপবরবিসহ আনুসবেক সকল বিষয় অপবরিবতিত থাকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
০৮ ফ ৌষ ১৪২০
তাবরখ ২২ র্িভেম্বর ২০১৩

নম্বর-০৪.৬১১.০০৬.০০.০২.০২.২০১৩- ১৫২

ইস্তাম্বুল কমি-পবরকল্পনার (Istanbul Programme of Action-IPoA)-এর পবরদপ্রবেদত
িাাংলাদেদশর করণীয় বিষয়াবে সম্পবকিত কমি-পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর সমন্বয় সািন ও পবরিীেদণর জন্য সরকার
বনম্নরূপ একটি ‘সমন্বয় ও পবরিীেণ কবমটি’ গঠন কবরয়াদছ :
২ত। কবমটির গঠন :
(1)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
- সভাপবত
(2)
বসবনয়র সবর্ি, পাবনসম্পে মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(3)
বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(4)
বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
- সেস্য
(5)
সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(6)
সবর্ি, িালাবন ও খবনজসম্পে বিভাগ
- সেস্য
(7)
সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
- সেস্য
(8)
সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(9)
সবর্ি, িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- সেস্য
(10)
সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ
- সেস্য
(11)
সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(12)
সবর্ি, অথ ি বিভাগ
- সেস্য
(13)
সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(14)
সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ
- সেস্য
(15)
সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(16)
সবর্ি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(17)
সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ
- সেস্য
(18)
সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(19)
সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ
- সেস্য
(20)
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
- সেস্য
(21)
সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
- সেস্য
(22)
সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিারকল্যাণ মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(23)
সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(24)
সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(25)
সেস্য, সািারণ অথ িনীবত বিভাগ
- সেস্য
(26)
সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
- সেস্য
(27)
সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
- সেস্য
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৩ত।

কবমটির কার্ িপবরবি :
(ক) এলবিবস হইদত িাাংলাদেদশর উত্তরণ-পবরকল্পনা ও উত্তরণ-যকৌশল প্রণয়ন এিাং উত্তরণ-সাংবিষ্ট
কার্ িািবল বনি িাদহর বনবমত্ত সাংবিষ্টতার বভবত্তদত বিবভন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাদগর মদে র্থার্থ কমিিণ্টন;
(খ) এলবিবসর বতনটি বনণ িায়দকর মাদনান্নয়নকারী কমিসূবর্সমূহ সমন্বদয়র জন্য বলি মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বনি িারণ;
(গ) এলবিবস বহসাদি িাাংলাদেদশর িতিমান অিথিতান ও অজিন (score) এিাং লেৈমাত্রার আদলাদক
ভবিষ্যদতর সম্ভাব্য অিথিতান বর্বনিততকরণ;
(ঘ) এলবিবস হইদত িাাংলাদেদশর উত্তরণ-পর্ িাদয় উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা র্ার্াই;
(ঙ) কবমটির উদিশ্য িাস্তিায়দন স্বল্প, মে ও েীঘ িদময়াবে কমি-পবরকল্পনা বনি িারণ; এিাং
(র্) সরকার প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।

৪ত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি অন্য সেস্য যকা-অে কবরদত পাবরদিত।
৫ত। কবমটি িছদর অন্তত দুইিার বিঠদক বমবলত হইদিত।
৬ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০২ নদভম্বর ২০১৪/ ১৮ কাবতিক ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১৭৩ সরকাদরর শূন্য পে পূরণ, আিশ্যকীয় নূতন পে সৃজন ও এই
সকল পদে বনদয়াদগর প্রবক্রয়া বরাবন্বত কবরিার বিষদয় সুপাবরশ প্রণয়ন এিাং এইগুবল িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় পেদেপ
গ্রহদণর জন্য মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২৪ এবপ্রল ২০১৪/১১ বিশাখ ১৪২১ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪৭৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত কবমটির কার্ িপবরবিদত সরকার বনদম্ন িবণ িত বিষয়টিও অন্তভুিক্ত কবরয়াদছ :
বশো, বর্বকৎসা ইতৈাবে বিদশষাবয়ত খাদত কমিকতিা বনদয়াদগর প্রবক্রয়া বরাবন্বত কবরিার লদেৈ খাতবভবত্তক কমি
কবমশন গঠন অথিা িাাংলাদেশ সরকাবর কমি কবমশদন যেত্রবভবত্তক কমিপবরসর সৃবষ্টর উপদর্াবগতা পর্ িাদলার্না
কবরয়া দ্রুত কার্ িক্রম গ্রহণ ত।
২ত। কবমটির গঠন ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৪ এবপ্রল ২০১৪/ ১১ বিশাখ, ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-৭৭ সরকাদরর শূন্য পে পূরণ আিশ্যকীয় নূতন পে সৃজন ও এই সকল
পদে বনদয়াদগর প্রবক্রয়া বরাবন্বত কবরিার বিষদয় সুপাবরশ প্রণয়ন এিাং এইগুবল িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহদণর
জন্য সরকার বনম্নরূপ কবমটি গঠন কবরয়াদছ t
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

-

আহ্বায়ক

(২)

বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

-

সেস্য

(৩) বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৪)

সবর্ি, অথ ি বিভাগ

-

সেস্য

(৫)

সবর্ি, বশো মন্ত্রণারয়

-

সেস্য

(৬) সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ

-

সেস্য

(৭)

-

সেস্য

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১)

আ ,

ও

-

দ

,

দ

ও

দ ;
(২) প্রদয়াজনদিাদি বিদ্যমান আইননীবতমালা সাংদশািন/বিবি/ ও নূতন আইননীবতমালা প্রণয়দনর /বিবি/
ব্যিথিতা গ্রহণত।
২ত। কবমটি প্রদয়াজদন নূতন সেস্য যকা-অে কবরদত পাবরদিত।
৩ত। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কবমটিদক সবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৪ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)

231

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৮ জুন, ২০১৪/ ০৪ আষাঢ়, ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-১১১ ‘িাাংলাদেশ যকাস্টগাি ি আইন, ২০১৪’-এর খসড়া পর্ িাদলার্না এিাং
ি
মবন্ত্রসভা-বিঠদকর পর্ িদিেদণর আদলাদক উক্ত খসড়া সাংদশািন, পবরমাজিন ও পুনগঠদনর
জন্য সরকার বনম্নরূপভাদি
একটি কবমটি গঠন কবরয়াদছঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১)

মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়

-

সভাপবত

(২)

প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

-

সেস্য

(৩) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৪)

সবর্ি, প্রবতরো মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৫)

সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ

-

সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
কবমটি ‘িাাংলাদেশ যকাস্টগাি ি আইন, ২০১৪’-এর খসড়া পর্ িাদলার্নাদন্ত গত ১৬-০৬-২০১৪ তাবরদখ অনুবষ্ঠত
ি
মবন্ত্রসভা-বিঠদকর পর্ িদিেদণর আদলাদক উক্ত খসড়ার প্রদয়াজনীয় সাংদশািন, পবরমাজিন ও পুনগঠদনর
পর
উহা চূড়ান্ত কবরদিত।
২ত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপর্য িক্ত কবমটি কর্তক
ি চূড়ান্তকৃত খসড়া যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাদগর যভটিাং
গ্রহণপূি িক মবন্ত্রসভার চূড়ান্ত অনুদমােদনর জন্য উপথিতাপন কবরদিত।
৩ত। কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে কবরদত পাবরদিত।
৪ত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৫ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিয়ষক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৯ এবপ্রল ২০১৫/ ০৬ বিশাখ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৮৮– গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার যেদশ জবেিাদের অদথ ির উৎস
অনুসন্ধান কার্ িক্রম আরও যজারোরকরণ এিাং এই কার্ িক্রম অবিকতর সমন্বদয়র লদেৈ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২০
আগস্ট ২০১৪/ ০৫ ভাদ্র ১৪২১ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত োস্কদোদস ি
বজএম, বেন্যাবিয়াল ইদন্টবলদজি ইউবনে (এেআইইউ), িাাংলাদেশ ব্যাাংক-এর পবরিদতি যহি অি িাাংলাদেশ
বেন্যাবিয়াল ইদন্টবলদজি ইউবনে, িাাংলাদেশ ব্যাাংক-যক সেস্য বহসাদি অন্তভুিক্ত কবরয়াদছ ত।
২ত। এই োস্কদোস ি গঠন সাংক্রান্ত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২০/০৮/২০১৪ এিাং ১১/১০/২০১৪ বিস্টাব্দ তাবরদখর
র্থাক্রদম ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ এিাং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৬১ নম্বর প্রজ্ঞাপদন
উবেবখত অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাবকদিত।
৩ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১১ অদটাির ২০১৪/ ২৬ আবশ্বন ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৬১- যেদশ জবেিাদের অদথ ির উৎস অনুসন্ধান কার্ িক্রম আরও যজারোর
এিাং এ কার্ িক্রম অবিকতর সমন্বদয়র লদেৈ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২০ আগস্ট ২০১৪/ ০৫ শ্রািণ ১৪২১ তাবরদখর
০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত োস্কদোস ি সরকার বনদম্নিবণ িত সেস্যগণদক অন্তভুিক্ত
কদরদছ :
(১) প্রবতমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(২) সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৩) মহাপবরর্ালক,
(৪) কবমশনার, ঢাকা যমদরাপবলেন পুবলশ;
২ত। োস্কদোস ি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৩ত। োস্কদোস ি-এর অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাকদিত।
৪ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৪/০৫ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৩৯ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার যেদশ জবেিাদের অদথ ির উৎস
অনুসন্ধান কার্ িক্রম আরও যজারোর এিাং এ কার্ িক্রম অবিকতর সমন্বদয়র লদেৈ বনম্নরূপভাদি একটি োস্কদোস ি গঠন
কদরদছ :
(১) োস্ক যোদস ির গঠন :
১.
মন্ত্রী, বশল্প মন্ত্রণালয়
২.
প্রবতমন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
৩.
প্রবতমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪.
গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক
৫.
বসবনয়র সবর্ি,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬.
মহাপুবলশ পবরেশিক
৭.
সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ
৮.
সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ
৯-১২. মহাপবরর্ালক, বিবজবি; মহাপবরর্ালক, আনসার ও বভবিবপ;
মহাপবরর্ালক, এনএসআই; মহাপবরর্ালক, বিবজএেআই
১৩.
অবতবরক্ত মহাপুবলশ পবরেশিক, এসবি
১৪.
মহাপবরর্ালক, ইসলাবমক োউদন্ডশন
১৫.
বজএম, এেআইইউ, িাাংলাদেশ ব্যাাংক
১৬.
পবরর্ালক, জাতীয় যেবলদর্াগাদর্াগ মবনেবরাং যসল
১৭.
অবতবরক্ত সবর্ি (রাজবনবতক),স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(২) োস্কদোস ি-এর কমিপবরবি (ToR) বনম্নরূপ :
১. যেদশ জবেিাদের অদথ ির উৎস অনুসন্ধান কার্ িক্রম আরও যজারোরকরণ এিাং এ কার্ িক্রদম
অবিকতর সমন্বদয়র লদেৈ প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহণ;
২. জবেিাদের অদথ ির উৎস/যর্াগানোতার বিরুদদ্ধ কার্ িকর ব্যিথিতা গ্রহদণর সুপাবরশ প্রণয়ন;
৩. জবে তৎপরতা যরাদি বনবিড় যগাদয়ো নজরোবর যজারোরকরণ;
৪. জবেিাে ও সামাবজক বিশৃু্ঙ্খলা সৃবষ্টর লদেৈ পবরর্াবলত যর্ যকান িরদণর অপতৎপরতা েমদন
আইনানুগ কার্ িকবর ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য র্থার্থ কর্তপেদক অিবহতকরণ; এিাং
৫. সাংবিষ্ট বিষদয় তথ্য /উপাত্ত সাংগ্রহ, বিদিষণ, পর্ িাদলার্না ও বসদ্ধান্ত গ্রহণ ত।
২ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩১ আগস্ট ২০১৪/১৬ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৪৭ - জাতীয় েেতা উন্নয়ন কাউবিল (NSDC) সবর্িালদয়র
সাাংগঠবনক মর্ িাো বনি িারণ এিাং জাতীয় েেতা ও যরবমদেি সাংবিষ্ট বিবভন্ন মবন্ত্রসভা কবমটির আিশ্যকতা ও
কার্ িপবরবি বনরূপদণর লদেৈ সুপাবরশ প্রোদনর জন্য সরকার বনম্নরূপ একটি কবমটি গঠন কবরয়াদছ:
(ক) কবমটির গঠন :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ
বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
সবর্ি, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ
সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়

-

আহ্বায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি :
(ক) জাতীয় েেতা উন্নয়ন কাউবিল (NSDC) সবর্িালদয়র সাাংগঠবনক মর্ িাো বনি িারদণর বিষদয়
সুপাবরশ প্রোন;
(খ) েেতা উন্নয়ন ও যরবমদেি সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি এিাং সাংবিষ্ট অন্যান্য মবন্ত্রসভা কবমটির
আিশ্যকতা ও কার্ িপবরবি পর্ িাদলার্নাপূি িক এ বিষদয় সুপাবরশ প্রোন; এিাং
(গ) সাংবিষ্ট অন্যান্য কার্ িক্রমত।
২ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ উক্ত কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৯ অদটাির ২০১৫/ ০৪ কাবতিক ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪-১৬২ Civil Registration and Vital Statistics
(CRVS) কার্ িক্রদমর সাবি িক সমন্বয় এিাং এতদ্সাংবিষ্ট বিষদয় পরামশি ও বেক্-বনদে িশনা প্রোদনর লদেৈ সরকার
ি
‘বসবভল যরবজদস্ট্রশন এৈান্ড ভাইোল স্টৈাটিসটিি (বসআরবভএস) সাংক্রান্ত বস্টয়াবরাং কবমটি’ বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
কবরয়াদছ :
(ক) কবমটির গঠন:
1.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

-

আহ্বায়ক

2.

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ

-

সেস্য

3.

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

4.

বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

-

সেস্য

5.

সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

6.

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

7.

সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

-

সেস্য

8.

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

9.

সবর্ি, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ বিভাগ

-

সেস্য

10.

সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়

-

সেস্য

11.

সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

-

সেস্য

12.

সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সেস্য

13.

সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

-

সেস্য

14.

সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

-

সেস্য

15.

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

-

সেস্য

16.

সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ

-

সেস্য

17.

সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ

-

সেস্য

18.

মহাপবরর্ালক, িাাংলাদেশ পবরসাংখ্যান বুৈদরা

-

সেস্য

19.

মহাপবরর্ালক, স্বাথিতৈ অবিেপ্তর

-

সেস্য

20.

মহাপবরর্ালক, এনআইবি উইাং, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়

-

সেস্য

21.

প্রকল্প পবরর্ালক, জন্ম ও মৃতুৈ বনিন্ধন প্রকল্প, থিতানীয় সরকার বিভাগ

-

সেস্য

22.

প্রকল্প পবরর্ালক, একদসস টু ইনেরদমশন যপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

-

সেস্য

237

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি:
(১) Civil Registration and Vital Statistics(CRVS)-ব্যিথিতার সাবি িক উন্নয়দনর
লদেৈ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগ হীহীত কার্ িক্রদমর সমন্বয় সািন;
(২) CRVS-কার্ িক্রম িাস্তিায়দনর লদেৈ সাংবিষ্ট সাংথিতাসমূহদক প্রদয়াজনীয় পরামশি ও বেক্-বনদে িশনা
প্রোন;
(৩) CRVS-বিষয়ক যকৌশলপত্র, কমিপবরকল্পনা ইতৈাবে পর্ িাদলার্না; এিাং
(৪) CRVS-সাংবিষ্ট অন্যান্য প্রদয়াজনীয় বিষয়ত।
২ত। প্রদেসর িা. আবুল কালাম আজাে, অবতবরক্ত মহাপবরর্ালক (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাথিতৈ অবিেপ্তর এিাং
জনাি আনীর যর্ৌধুরী, পবলবস এৈািভাইজার, একদসস টু ইনেরদমশন যপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয় বিদশষ
আমন্ত্রণক্রদম বস্টয়াবরাং কবমটির সভায় অাংশগ্রহণ কবরদিনত।
৩ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর বসআরবভএস সবর্িালয় উক্ত কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৪ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১১ যসদেম্বর ২০১৪/ ২৭ ভাদ্র ১৪২১
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৫২ -Civil Registration and Vital Statistics
(CRVS) কার্ িক্রদমর সাবি িক সমন্বয় এিাং এ সাংক্রান্ত বিষদয় পরামশি ও বেক্-বনদে িশনা প্রোদনর লদেৈ সরকার
বনম্নরূপ বস্টয়াবরাং কবমটি গঠন কবরয়াদছ :
(ক) কবমটির নাম : বসবভল যরবজদস্ট্রশন এৈাে ভাইোল স্টৈাটিসটিি (বসআরবভএস) সাংক্রান্ত বস্টয়াবরাং কবমটি
[ Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)]
(খ) কবমটির গঠন:
১.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

-

আহ্বায়ক

২.

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ

-

সেস্য

৩.

বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

-

সেস্য

৪.

সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

-

সেস্য

৫.

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

৬.

সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ

-

সেস্য

৭.

সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

-

সেস্য

৮.

সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

-

সেস্য

৯.

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

১০.

সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়

-

সেস্য

১১.

সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সেস্য

১২.

সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

-

সেস্য

১৩.

মহাপবরর্ালক, িাাংলাদেশ পবরসাংখ্যান বুৈদরা

-

সেস্য

১৪.

মহাপবরর্ালক, স্বাথিতৈ অবিেপ্তর

-

সেস্য

১৫.

প্রকল্প পবরর্ালক, জন্ম ও মৃতুৈ বনিন্ধন প্রকল্প, থিতানীয় সরকার বিভাগ

-

সেস্য

(গ) কবমটির কার্ িপবরবি:
(১) Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-ব্যিথিতার সাবি িক উন্নয়দনর
লদেৈ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগ হীহীত কার্ িক্রদমর সমন্বয় সািন;
(২) CRVS-কার্ িক্রম িাস্তিায়দনর লদেৈ সাংবিষ্ট সাংথিতাসমূহদক প্রদয়াজনীয় পরামশি ও বেক্-বনদে িশনা
প্রোন;
(৩) CRVS-বিষয়ক যকৌশলপত্র, কমিপবরকল্পনা ইতৈাবে পর্ িাদলার্না;
(৪) CRVS-সাংবিষ্ট অন্যান্য প্রদয়াজনীয় বিষয়ত।
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২ত। প্রদেসর িা. আবুল কালাম আজাে, অবতবরক্ত মহাপবরর্ালক (পওউ), স্বাথিতৈ অবিেপ্তর এিাং জনাি আনীর
যর্ৌধুরী, পবলবস এৈািভাইজার, এটুআই যপ্রাগ্রাম বিদশষ আমন্ত্রণক্রদম বস্টয়াবরাং কবমটির সভায় অাংশগ্রহণ কবরদিনত।
৩ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ উক্ত কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৪ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৮ যসদেম্বর ২০১৪/ ০৩ আবশ্বন ১৪২১
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৫৪ - গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান ‘The Customs
Act, 1969’ এিাং প্রস্তাবিত ‘কাস্টমস আইন, ২০১৪’-এর খসড়া পর্ িাদলার্নাপূি িক খসড়াটি চূড়ান্ত কবরিার বনবমত্ত
বনম্নরূপভাদি একটি কবমটি গঠন কবরয়াদছ :
(ক) কবমটির গঠন :
(১) প্রিানমন্ত্রীর মুখ্যসবর্ি -

আহিায়ক

(২) বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৩) বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৪) সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ -

সেস্য

(৫) সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৬) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয় -

সেস্য

(৭) সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ -

সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি :
গত ১৫-০৯-২০১৪ তাবরদখ মবন্ত্রসভা-বিঠদক উপথিতাবপত ‘কাস্টমস আইন, ২০১৪’-এর খসড়া বিদির্নাকাদল
মবন্ত্রসভা কর্তক
ি প্রেত্ত পর্ িদিেদণর আদলাদক ‘কাস্টমস আইন, ২০১৪’-এর খসড়া সাংদশািন, পবরমাজিন ও
ি
পুনগঠনক্রদম
চূড়ান্তকরণত।
(গ) কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে কবরদত পাবরদিত।
(ঘ) অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
(ঙ) ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৮ যম ২০১৫/ ০৪ বজৈষ্ঠ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৪-৯৫ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার যসাহরাওয়ােী উদ্যাদন বনবমিত
‘স্বািীনতা স্তম্ভ’, ‘স্বািীনতা জাদুঘর’ ও ‘বশখা বর্রন্তন’ এিাং ইহার পাশ্বিিতী এলাকার বনরাপত্তা ও যসৌের্ ি বিিানকদল্প
বনম্নরূপভাদি একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটি গঠন কবরয়াদছ :
(ক) কবমটির গঠন :
(১)

মন্ত্রী, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

-

আহিায়ক

(২)

সবর্ি, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৩)

সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

(৪)

সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় -

(৫)

উপার্ার্ ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- সেস্য

(৬)

প্রিান প্রদকৌশলী, গণপূতি অবিেপ্তর

- সেস্য

(৭)

প্রিান থিতপবত, থিতাপতৈ অবিেপ্তর

- সেস্য

(৮)

বিভাগীয় কবমশনার, ঢাকা

- সেস্য

(৯)

মহাপবরর্ালক, জাতীয় জাদুঘর

- সেস্য

(১০)

মহাপবরর্ালক, িাাংলা একাদিবম

- সেস্য

(১১)

পুবলশ কবমশনার, ঢাকা যমদট্টাপবলেন পুবলশ

- সেস্য

(১২)

প্রিান বনি িাহী কমিকতিা, ঢাকা (েবেণ) বসটি কদপিাদরশন

- সেস্য

(১৩)

প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন প্রবতবনবি
(মহাপবরর্ালদকর বনদর্ নদহ)

- সেস্য

(১৪)

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর একজন প্রবতবনবি
(র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নদহ)

- সেস্য

(১৫)

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নদহ)

- সেস্য

(১৬)

অথ ি বিভাদগর একজন প্রবতবনবি
(র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নদহ)

- সেস্য

(১৭)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র একজন প্রবতবনবি
(র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নদহ)

- সেস্য

(১৮)

র্যগ্মসবর্ি (উন্নয়ন), মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- সেস্য-সবর্ি
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সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবি :
(১) কবমটি যসাহরাওয়ােী উদ্যাদন বনবমিত স্বািীনতা স্তম্ভ ‘স্বািীনতা জাদুঘর’ ও ‘বশখা বর্রন্তন’ এিাং
ইহার পাশ্বিিতী এলাকার সাবি িক বনরাপত্তা ও যসৌের্ ি বিিানকদল্প িাস্তিমুখী কমি-পবরকল্পনা প্রণয়ন,
ইহার র্থার্থ িাস্তিায়ন এিাং এই সাংক্রান্ত কাদজর সমন্বয় ও পবরিীেণ কবরদি;
(২) কবমটি এই সম্পদকি েীঘ িদময়াদে করণীয় বিষয়ািবল সম্পদকি বেক-বনদে িশনা প্রোন কবরদি;
(গ) কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে কবরদত পাবরদি; এিাং
(ঘ) কবমটি প্রবত বতন মাদস অন্তত একিার সভায় বমবলত হইদিত।
২ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১০ যসদেম্বর ২০১৫/ ২৬ ভাদ্র ১৪২২
নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৬১১.০১৪.০১.১৫-১৫০ গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন প্রকদল্প প্রবতথিতাপক পরামশিক
ি কবরয়াদছঃ
বনদয়াগ সাংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কবমটি বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
(ক) কবমটির গঠন :
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

প্রকল্প িাস্তিায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি
- সভাপবত
প্রিানমন্ত্রীর মুখ্যসবর্ি কর্তক
- সেস্য
ি মদনানীত মহাপবরর্ালক পর্ িাদয়র একজন কমিকতিা
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ কর্তক
ি মদনানীত অনূৈন র্যগ্মসবর্ি পর্ িাদয়র একজন কমিকতিা - সেস্য
সবর্ি, অথ ি বিভাগ কর্তক
- সেস্য
ি মদনানীত অনূৈন র্যগ্মসবর্ি পর্ িাদয়র একজন কমিকতিা
সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ কর্তক
- সেস্য
ি মদনানীত অনূৈন র্যগ্মসবর্ি পর্ িাদয়র
একজন কমিকতিা
(৬) সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তক
- সেস্য
ি মদনানীত অনূৈন র্যগ্মসবর্ি
পর্ িাদয়র একজন কমিকতিা
(৭) প্রকল্প িাস্তিায়নকারী সাংথিতা প্রিান
- সেস্য-সবর্ি
(খ) কার্ িপবরবি :
কবমটি সাংবিষ্ট আইন, বিবি-বিিান, বনদে িশনা ও RFP েবলল অনুসরণপূি িক প্রকদল্পর পরামশিক
প্রবতষ্ঠাদনর মুখ্য জনিল/বিদশষজ্ঞ/ব্যবক্ত প্রবতথিতাপদনর প্রস্তাি বিদির্না কবরদিত।
(গ) এ সম্পদকি মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি ইতঃপূদি ি জাবরকৃত সকল প্রজ্ঞাপন িাবতল িবলয়া গণ্য হইদিত।
২ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিয়ষক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৫ বিদসম্বর ২০১৫/ ০১ যপৌষ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪.১৯৯ বিবভন্ন সমদয় সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূদহর বনদজদের মদে মামলার
উদ্ভি হয়ত। এ সকল মামলার কারদণ সরকাদরর অদনক গুরুবপূণ ি বসদ্ধান্ত ও কমিসূবর্র িাস্তিায়ন িািাগ্রস্ত এিাং সরকাবর
অদথ ির অপর্য় হয়ত। এ িরদনর পবরবথিতবতদত বিদরাি বনষ্পবত্ত এিাং বনদজদের মদে মামলা পবরহাদরর লদেৈ র্থার্থ
কার্ িক্রম গ্রহদণর জন্য সরকার বনম্নরূপ ‘আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত কবমটি’ গঠন কদরদছ:
(ক) কবমটির গঠন :
(১) সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ (২) যর্ সকল মন্ত্রণালদয়র মেকার বিদরাি বনষ্পবত্ত করা প্রদয়াজন
যস সকল মন্ত্রণালদয়র সবর্ি িা তাঁর প্রবতবনবি (৩) সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ (৪) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র প্রবতবনবি (মহাপবরর্ালক পর্ িাদয়র) (৫) র্যগ্মসবর্ি (সমন্বয়), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ -

আহিায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য সবর্ি

(খ) কবমটি প্রদয়াজদন আরও সেস্য যকা-অে এিাং বিদশষজ্ঞ-মতামত গ্রহণ করদত পারদিত।
(গ) কবমটির কার্ িপবরবি:
কবমটি একাবিক সরকাবর প্রবতষ্ঠাদনর পরস্পরবিদরািী অিথিতাদনর যেদত্র আোলদত মামলা না কদর
আদলার্নার মােদম বিদরাি বনষ্পবত্তর ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
(ঘ) উক্ত কবমটির বসদ্ধাদন্তর বিরুদদ্ধ সাংক্ষুব্ধ পে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা
কবমটিদত আবপল করদত পারদিত।
(ঙ) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
২ত। এ আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিয়ষক শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩১ বিদসম্বর ২০১৫/ ১৭ যপৌষ ১৪২২
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০০২.১৪. ২০৫
বিবভন্ন সমদয় সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূদহর বনদজদের মদে
মামলার উদ্ভি হওয়ার কারদণ সরকাদরর অদনক গুরুবপূণ ি বসদ্ধান্ত ও কমিসূবর্ িাস্তিায়ন িািাগ্রস্ত হওয়াসহ সরকাবর
অদথ ির অপর্য় হওয়ায় এই িরদনর পবরবথিতবতদত বিদরাি বনষ্পবত্ত এিাং বনদজদের মদে মামলা পবরহাদরর লদেৈ র্থার্থ
কার্ িক্রম গ্রহদণর জন্য গঠিত ‘আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত কবমটি’র বসদ্ধাদন্ত সাংক্ষুব্ধ পদের আবপল
বনষ্পবত্তর লদেৈ সরকার বনম্নরূপ ‘আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি’ গঠন কবরয়াদছ:
আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি:
(ক) কবমটির গঠন :
(১) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
(২) মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৩) সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র োবয়দব বনদয়াবজত মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী -

সভাপবত
সেস্য
সেস্য

(খ) সহায়তাোনকারী কমিকতিা :
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
মুখ্য সবর্ি/প্রিানমন্ত্রীর সবর্ি
সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ
সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(গ) কবমটির সভাপবতর বনজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ যকান আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাদির পে হইদল এই
কবমটির সেস্য বহসাদি বনদয়াবজত পরিতী যজৈষ্ঠ মন্ত্রী কবমটির সভাপবতর োবয়ব পালন কবরদিনত।
(ঘ) কবমটির কার্ িপবরবি:
আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত কবমটির বসদ্ধাদন্তর বিরুদদ্ধ সাংক্ষুদ্ধ পেগণ এই মবন্ত্রসভা কবমটির
বনকে আবপল োদয়র কবরদত পাবরদিত। মবন্ত্রসভা কবমটি উক্ত আবপল বনষ্পবত্ত কবরদি এিাং এই কবমটির
বসদ্ধান্ত চূড়ান্ত িবলয়া গণ্য হইদিত।
(ঙ) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
২ত। এই আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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যজলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ
মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অবিশাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

১২ চজৈষ্ঠ ১৪২২
তাবরখ ২৬ ফম ২০১৫

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.১৫৬.১৫-৩৪৬

বিষয়: মাঠ পর্ িাদয় কমিরত বিবসএস (প্রশাসন) কৈািাদরর কমিকতিাদের বিরুদদ্ধ আনীত অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত
Rules of Business, 1996-

Schedule-I

Allocation of Business

,
ও

among the different Ministries and Divisions

দ

দ
)

দ

ও

।
আ

দ
।

।

,

ও
দ

,

আ

দ
দ
।
ও

ও

,

দ

দ

।
ও

।

০২।

,

ও

)

দ

ও

খ

:
)

ও
দ

খ) আ

;
দ

আ

;
)
)

দ

দ

দ -

ও

দ

দ
ঙ)

দ

ও

;
। দ

;
দ

দ

দ

দ
;

দ
)

দ
দ

)

দ

।

দ

দ

দ
দ

;
দ
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দ

দ

;

)

দ

দ

ঝ)

দ

খ

দ
০৩।

দ
।

।
২ -১১-২০০১

খ

-৩

২৩) ২

-২)-

/২৬/০ /২০১
(যমা: মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী)
পবরবর্বত নম্বর-৪৫০৮
অবতবরক্ত সবর্ি, যজমাপ্র অনুবিভাগ
যোন: ৯৫৭৩৮৩৩
: ৭৩ ৩৩
ই-যমইল: addl__dfa@cabinet.gov.bd
:
১ত।

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন/ভূবম/........ মন্ত্রণালয়ত।

২ত।

সবর্ি, ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগত।

৩ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।

৪ত।

যজলা প্রশাসক (সকল)ত।

৫ত।

, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
(মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ওদয়িসাইদে প্রকাদশর অনুদরািসহ)ত।

অনুবলবপ সে অিগবতর জন্য যপ্ররণ করা হল:
১।
২।

,

।
/

/

।
(ি. শাবহো আকতার)
র্যগ্মসবর্ি
যোন: ৯৫১৪৮৮৭
-
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মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

০৬ চৈত্র ১৪১৭
তাবরখ ২০ মাৈ ি ২০১১

স্মারক নম্বর-০৪. ১৩.০২২.০০.০০.০০১.২০১১ ১

:

ও)

দ
।

:

: :

দ

দ-৩ ২০০৬-২১,

খ: ০৮.০২.২০০৭।
দ দ

ও
০৬
)
আদ আ

ও
০
০৬

)

দ
০৮ আ )
।

)

দ

।

দ

আ

আ

)
দ

১।
২।
৩।

,

,
,

দ

,

।

দ
ও

),

দ

।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

২৫ চজৈষ্ঠ ১৪১৮
তাবরখ ০8 জুন ২০১১

স্মারক নম্বর-০৪. ১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০- ৭
:

দ

২ ৭১

দ
১ ২

খ: ০৩

।
দ
দ

দ

- ২

)৮ -

ওদ

:
দ
০১।
০২।
০৩।
০ ।
০ ।

দ

দ

০৬।

খ

০২।

১
১
১
১
১

০১।
০২।
০৩।
০ ।
০ ।

১
৬

০৬।
০৭।
০৮।

ও

০৩।

২
২
২
১

দ

দ
আদ

২
২
৩
১
১

ও

।

।
)
-৭১৬৮৬ ৭
ই-যমইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

:
)

:
)

খ)

:
)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd
২6 চজৈষ্ঠ ১৪১৮
তাবরখ ০৯ জুন ২০১১

স্মারক নম্বর-০৪. ১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০- ৬১
:

দ

।

দ
২) ৬- ৭ ১১ ৭০) ১২

খ: ১২
:

দ
দ

২০০২

ও দ

দ
দ

-২

দ

)

)
১

১

১

২

১

১

-

১

-

১

-

১

৩

দ
দ

২
ও

:
ও

০২। ও
০৩।

।
দ

আদ

।

।
)
-৭১৬৮৬ ৭
ই-যমইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

:
)

:
।

খ)

:
দ
দ

দ
দ

,
দ

দ
)
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd
২৯ অগ্রহাায়ণ ১৪১৮
তাবরখ ১৩ র্িভেম্বর ২০১১

স্মারক নম্বর-০৪. ১৩.০০৬.০০.০০.০১৬.২০১১-৮৬
:

দ

দ
।

:

-

-৩-০২ ২০১০

)-৭ ,

ও
দ

দ

খ: ২৩. .২০১০।

,
২৩.৮.২০০

খ

।
০২।

:

৬

খ

,

“

”

২০০ ।

)
,

ও

।
।

৭

খ
ও
“

দ

,
খ
আ ”
দ

দ
০৩।

,

দ

দ
দ

খ

দ
।
দ

।
দ

দ )
-৭১৬৮৬ ৭

ই-যমইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

...........................................

)।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd
১৫ োল্গুন ১৪১৮
তাবরখ ২৭ ফেব্রুয়ার্র ২০১২

স্মারক নম্বর-০৪. ১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১১-১৭
:

।

:

দ

খ

: ০ . ১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০- ৭

ও
ও

খ: ০৮.৬.২০১১।

,
।
০৩

)

খ

,
দ

দ

।

দ

দ )
-৭১৬৮৬ ৭

ই-যমইল:gfa_branch@cabinet.gov.bd

...........................................

)।

:
............................................

)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd
০৬ োদ্র ১৪২১
তাবরখ ২১ আগস্ট ২০১৪

স্মারক নম্বর-০৪. ১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১১-৮ ০
বিষয়: পবরেশিন/েশিন প্রবতদিেন যপ্ররণত।
সূত্র: মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নম্বর: (১)
(২)
(৩)
(৪)

০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০-৪৫৭
০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১০-৪৬১
০৪.০০.০০০০.৫২২.০৩৫.০৮.১২-২৫৭
০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০৬.১৪-৩৯

তাবরখ: ০৮.৬.২০১১
তাবরখ: ০৯.৬.২০১১
তাবরখ: ০৯.১২.২০১৩
তাবরখ: ১৯.২.২০১৪

খ

,
দ

দ ,

আদ
দ
দ

দ
দ

দ

দ

দ

ও

দ
আ

।
দ

।

দ

দ
খ
দ

দ

ও
।

,

দ

দ ও
০২।
খ

দ

দ

দ

দ

।

,

দ
দ

দ

দ

দ

১০

।

(

ও
(
:

ও
৭৩৮৩৩

)
)

email: js_dfa(@cabinet.gov.bd

১।

.........................

)

২।

………….....…

)

:
।
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www.cabinet.gov.bd
০৬ োল্গুন ১৪২১
তাবরখ ১৮ ফেব্রুয়ার্র ২০১৫

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.১২.০০১.২০১ -১
:

(

দ )

সূত্র:

।
: ০ .০০.০০০০.১৩১.০০১.১২.১০১/১(৭০); তাবরখ: ০১.০২.২০১ ।

খ
সদে সাংর্যক্ত ছদকর বর্ত্রপ্রবতবলবপ এইসদে যপ্ররণ করা হলত।
উক্ত স্মারদক উদেখ করা হদয়দছ যর্, বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হদত প্রাপ্ত অবজিত ছুটির (িবহঃিাাংলাদেশ) প্রস্তাদি
বনম্নিবণ িত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সাংর্যক্ত না থাকায় উহা বনষ্পবত্ত করদত বিলম্ব হয়:
(ক) সাংবিষ্ট বহসািরেণ কমিকতিার েপ্তর থদক প্রেত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতৈয়নপত্র (মূল কবপ) না থাকা;
(খ) িাস্তিতার বনবরদখ যর্ৌবক্তক পবরমাণ খরর্ উদেখপূি িক বিদেশ ্রমমণ সাংক্রান্ত বনি িাবরত েরম র্থার্থভাদি
পূরণ না করা;
(গ) বনজ ব্যতীত বিদেদশ অিথিতানরত যকান আত্মীয়স্বজন খরর্ িহন করদল সম্মবত পত্র না থাকা;
(ঘ) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র ১৯-০৬-২০১১ তাবরদখর ০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১-১৪৪ (৫০০) এিাং
০৪ মার্ ি ২০১৪ তাবরদখর ০৩.০৬৯.০২৫.০৬.০০.০০৩.২০১১(অাংশ)-৩৯ (২০০) নম্বর পত্রসমূদহর বনদে িশনা
অনুর্ায়ী সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/বসবনয়র সবর্ি/সবর্দির অনুদমােন সম্ববলত যনাোাংদশর
সতৈাবয়ত ছায়াবলবপ না থাকা; এিাং
(ঙ) প্রাবথ িত ছুটির তাবরদখর সবন্নকদে/তাবরখ অবতিাবহত হওয়ার পর প্রস্তাি যপ্ররণত।
০২ত। এমতািথিতায়, উবেবখত বিষয়গুবল বনবচিতত কদর অবজিত ছুটি (িবহঃিাাংলাদেশ) মঞ্জুদরর প্রস্তাি যপ্ররদণর জন্য
বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।
:

দ।
( .

দ আ
:

)

৭৬ ৮৮

ই-যমইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd
১।
…………………….…..

)

২।
……………………….…

)

:
১।
২।

,

,

দ

,

।
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১১ োদ্র ১৪২২
তাবরখ ২৬ আগস্ট ২০১৫

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৩ .০৩৭.২০১ পবরপত্র
বিষয়: মাঠ প্রশাসদন

. .

)

কমিকতিাগদণর কমিথিতল তৈাগ সাংক্রান্তত।

জনগদণর যসিাপ্রাবপ্ত বনবচিতত করা এিাং মাঠ প্রশাসদনর কার্ িক্রদম গবতশীলতা িজায় রাখার স্বাদথ ি মাঠ প্রশাসদন
বনদয়াবজত . .
)
দ
।
,
কমিকতিা ছুটির
আদিেন যপ্ররদণর পর অনুদমােদনর অদপো না কদরই কমিথিতল তৈাগ কদরনত। তাছাড়া, যকান যকান কমিকতিা অনুদমাবেত
ছুটি যভাগ বকাংিা অবিদেদত্রর িাইদর অনুদষ্ঠয় প্রবশেণ/কমিশালা/সভা ইতৈাবেদত অাংশগ্রহদণর যেদত্র কমিথিতল তৈাদগর
পূদি ি ও কমিথিতদল প্রতৈািতিদনর পর সাংবিষ্ট ঊর্ধ্িতন কর্তপ
ি েদক অিবহত কদরন নাত।
।
০২। উপর্য িক্ত যপ্রোপদে, মাঠ প্রশাসদন কমিরত বি.বস.এস (প্রশাসন) কৈািাদরর কমিকতিাগণদক কমিথিতল তৈাদগর
যেদত্র বনদম্নাবেবখত বিষয়গুবল র্থার্থভাদি অনুসরদণর জন্য অনুদরাি করা হল:
(ক) সাপ্তাবহক ছুটির বেদন বকাংিা অনুরূপ অন্য যকান অিথিতায় বিনা অনুমবতদত কমিথিতল তৈাগ না করা;
(খ)

/
কর্তপি েদক অিবহত

/

দ

;

(গ) কমিথিতদল

কর্তপি েদক অিবহত

( )

খ

।

;
,
খ

।
০৩।

।
(যমাঃ মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী)
অবতবরক্ত সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
: ০২- ৭৩৮৩৩
েৈাি নম্বর: ০২-৯৫৭৩৫৩৩
email: Js_dfa(@cabinet.gov.bd

১ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
২ত। যজলা প্রশাসক (সকল)
:
১।
২।

,
,

।
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১০ চৈত্র ১৪২১
তাবরখ ২৪ মাৈ ি ২০১৫

নম্বর- ০৪.৫১৩.০১৬.০০.০০.০১০.২০১১-৩ ৩

বিষয়: বিভাগীয় কবমশনার/যজলা প্রশাসকগণ কর্তক
ি যজলা/উপদজলায় রাবত্রর্াপন সাংক্রান্ত প্রবতদিেন যপ্ররণ সাংক্রান্তত।
:

দ

:

১২ ১৩)০১-৮২

খ: ০৭.০৩.২০০৬

উপর্য িক্ত বিষদয় সূদত্র উবেবখত স্মারক আাংবশক সাংদশািনক্রদম বিভাগীয় কবমশনার/যজলা প্রশাসকগণ কর্তক
ি
রাবত্রর্াপন সাংক্রান্ত তথ্যাবে বনদম্নাবেবখত ছদক পরিতী মাদসর ১০ তাবরদখর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর মাঠ প্রশসান
সাংথিতাপন অবিশাখায় ই-যমইল যর্াদগ (email: gfa_branch@cabinet.gov.bd)
দ
।
১.

ও দ :

২.

খ:

৩.

/

:

.

দ

.

:

৬.
৭.

:

আ

:

:
(যমাঃ মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী)
সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
৭৩৮৩৩

১ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
.......................................

২ত। যজলা প্রশাসক (সকল)
.......................................
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মাঠ প্রশাসন সাংথিতাপন অবিশাখা
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১৭ চৈশাখ ১৪২২
তাবরখ ৩০ এর্িল ২০১৫

স্মারক ন : ০৪.০০.০০০০.৫১৩. .০০১.১ - ১২
:

ও

দ
দ

দ
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
ও
দ ,
খ খ

ও
খ

।

।
‘

খ

’

খ

,
দ

দ

দ

:
১.

।

।

খ
/ খ
ও

ও

৭৩৮৩৩

৬১১ ৭

০১৭১১৩৬২২৩
js_dfa@cabin
et.gov.bd

২.

ও
খ

১ ২

১০৩ ২৬ ০১৭১৮০৩০২ ৮
ds_dfa

৩.

.

দ আ

খ

১ ৮৮৭

১২৮ ০৮ ০১৭১৬৩২০ ১

.

.

দ আ

খ

১ ৮৮৭

১২৮ ০৮ ০১৭১৬৩২০ ১

fac_sec

দ
.

fac_sec

৯৫৭৬৪৮৮

খ

৬.

খ

২।

দআ

০১৭১১ ২৭৭৬

৭

...........

০১৭২০২৬ ৭৩৬
dfal_sec

৮.
দ

…..

faco_sec

৭

খ

ও

০০২৩ ৩ ০১৭১১৬ ৮১৭৮
gfa_branch

১১০৭

খ

৭.

.

)

১ ২

০২২১৩৮ ০১৭১৭ ৬৬ ১
cjme_sec

৬৬ ৬

খ

৩ ০০১৮ ০১৭১১০ ৭৮৮২
cpo_sec

ও

৭৩ ৩৩

।

(হাবিবুর রহমান)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫৭৬৪৮৮
ই-যমইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd
১।

(
)
…............................…
২।
)
……………………
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

১৬ চৈত্র ১৪২১
তাবরখ ৩০ মাৈ ি ২০১৫

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০৩.১৪-১৫০
বিষয়: সরকাবর যর্াগাদর্াদগর যেদত্র ই-যমইদলর ব্যিহার সাংক্রান্তত।
সূত্র:

মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪১.১৪-১০ তাবরখ: ০৬.০১.১৫

সরকাবর যর্াগাদর্াদগর যেদত্র ই-যমইদলর ব্যিহার সাংক্রান্ত বিষদয় সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০১৪-এর ১৫(৩) নম্বর
অনুদেদে সুষ্পষ্ট বনদে িশনা রদয়দছত। উক্ত বনদে িশনার র্থার্থ অনুসরণ বনবচিততকরদণর লদেৈ মবন্ত্রপবরষে বিভাগ যথদক
গত ০৬.০১.১৫ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪১.১৪-১০ নম্বর স্মারক জাবর করা হদয়দছত। বকন্তু লেৈ করা র্াদে
যর্, যকান যকান উপদজলা বনি িাহী অবেসার এ বনদে িশনা র্থার্থভাদি প্রবতপালন করদছন নাত।
২ত। এমতািথিতায়, সরকাবর যর্াগাদর্াদগর যেদত্র ই-যমইদলর ব্যিহার আরও েলপ্রসূ করার স্বাদথ ি বনদম্নাবেবখত
কার্ িক্রম গ্রহণ করার জন্য তাঁর আওতািীন উপদজলা বনি িাহী অবেসারগণদক বনদে িশনা প্রোদনর বনবমত্ত আবেষ্ট হদয়
অনুদরাি করা হল:
(ক) প্রদতৈক উপদজলা বনি িাহী অবেসার কর্তক
ি প্রবতবেন বনয়বমতভাদি যমইল যর্ক করা;
(খ) প্রদয়াজনীয় যমইলগুবলর বপ্রন্ট বনদয় সাংবিষ্ট নবথদত কার্ িক্রম গ্রহণ এিাং কবম্পউোদরও এ বিষদয়
একটি োইল খুদল যসখাদন সাংরেণ করা;
(গ) অপ্রদয়াজনীয় যমইল বিদলাপ (delete) কদর যমইল িদির যমমবরদত পর্ িাপ্ত থিতান (space) োঁকা
রাখা; এিাং
(ঘ) সম্ভাব্য নূৈনতম সমদয় প্রবতটি সরকাবর যমইদলর প্রাবপ্ত স্বীকার (acknowledgement) করাত।
৩ত। প্রদয়াজনদিাদি সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০১৪-এর কবপ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ওদয়ি-সাইে যথদক
িাউনদলাি করা যর্দত পাদরত।
সাংর্যক্ত: িণ িনামদত এক পৃষ্ঠাত।
(মঈনউল ইসলাম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৭৫৪৪৭

ই-যমইল: dfal_sec@ cabinet.gov.bd
১ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
২ত। যজলা প্রশাসক (সকল)
অনুবলবপ:
১ত। বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
২ত। সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
৩ত। যপ্রাগ্রামার, কবম্পউোর যসল, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ-মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ওদয়িসাইদে প্রকাদশর অনুদরািসহত।
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12 োল্গুন ১৪২১
তাবরখ 24 ফেব্রুয়ার্র ২০১৫

নম্বর-০৪.০০.০০০.৫১২.৮২.০৪৭.১৪-৯০
বিষয়: অবেস ভিদন ‘ধূমপানমুক্ত’ সতকিতামূলক যনাটিস প্রেশিন সাংক্রান্তত।

সূত্র: স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র স্মারক নম্বর-স্বাপকম/এনটিবসবস/োস্ক যোস ি/২০১৪/২১০ তাবরখ: ১৮.০১.২০১৫
উপর্য িক্ত বিষদয় সূদত্র উবেবখত স্মারদকর পবরদপ্রবেদত জানাদনা র্াদে যর্, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যিহার
(বনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫-এর িারা ৮-এ প্রদতৈক পািবলক যলদসর মাবলক, তোিিায়ক, বনয়ন্ত্রণকারী ব্যবক্ত িা ব্যিথিতাপক
কর্তক
ি উক্ত ভিদনর এক িা একাবিক জায়গায় ‘ধূমপান হইদত বিরত থাকুন, ইহা শাবস্তদর্াগ্য অপরাি’ সাংিবলত যনাটিস
িাাংলা এিাং ইাংদরবজ ভাষায় প্রেশিদনর বনদে িশনা রদয়দছত। যকান পািবলক যলদসর মাবলক, তোিিায়ক, বনয়ন্ত্রণকারী
ব্যবক্ত িা ব্যিথিতাপক উক্ত বিিান লঙ্ঘন করদল বতবন অনবিক এক হাজার োকা অথ িেদে েবেত হদিনত।
০২ত। এমতািথিতায়, তাঁর এিাং তাঁর আওতািীন েপ্তরসমূদহর দৃশ্যমান থিতাদন ‘ধূমপান হইদত বিরত থাকুন, ইহা
শাবস্তদর্াগ্য অপরাি’-সাংিবলত যনাটিস প্রেশিন এিাং আইন-লঙ্ঘনকারীদের বিরুদদ্ধ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যিহার
(বনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুর্ায়ী র্থার্থ ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।

(মঈনউল ইসলাম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-যমইল: dfal_sec@ cabinet.gov.bd
১ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
২ত। যজলা প্রশাসক (সকল)ত।
অনুবলবপ:
১ত। সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
২ত। র্যগ্মসবর্ি (প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ-মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ উবেবখত যনাটিস প্রেশিদনর অনুদরািসহত।
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২৩ োল্গুন ১৪২১
তাবরখ ০৫ ফেব্রুয়ার্র ২০১৫

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪৫.১৪-৬৩

বিষয়: ২৫ িছদরর অবিক পুরাদনা ‘ক যশ্রবণর’ যরকি িপত্র আরকাইভস ও গ্রশহাগার অবিেপ্তদর যপ্ররণত।
সূত্র:

সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর
বিও নম্বর- ৪৩.০০.০০০০.১১৫.২৫.০৬০.১৪-২৭(৮) তাবরখ: ২২.০১.১৫

উপর্য িক্ত বিষদয় সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তক
ি মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােয়দক বলবখত সূদত্র উবেবখত
আিা-সরকাবর পদত্রর ছায়াবলবপ এইসদে যপ্ররণ করা হলত। পদত্র উদেখ করা হদয়দছ যর্, জাতীয় আরকাইভস আইন,
১৯৮৩-এর ৯(২)(বি) িারা এিাং সবর্িালয় বনদে িশমালা, ২০১৪-এর বনদে িশ ৯৬-যত বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং তাদের
আওতািীন অবিেপ্তর, েপ্তর, বিভাগ ও যজলা পর্ িাদয়র কার্ িালয় যথদক ২৫ িছদরর অবিক সমদয়র পুরাতন ঐবতহাবসক
গুরুবপূণ ি নবথপত্র, েবলল-েস্তাদিজ, দুষ্প্রাপ্য ছবি, যপাস্টার, ম্যাপ ইতৈাবে েীঘ ি যময়াদে সাংরেদণর জন্য আরকাইভস ও
গ্রশহাগার অবিেপ্তদর যপ্ররদণর বনদে িশনা রদয়দছত। এছাড়া, ব্যবক্তপর্ িাদয় থাকা আরকাইভস উপকরণসমূহ সাংগ্রদহর জন্য
বিবভন্ন সমদয় জাতীয় বেবনক পবত্রকায় বিজ্ঞবপ্তও প্রর্ার করা হয়ত। উবেবখত বিিান অনুর্ায়ী বিভাগীয় কবমশনার এিাং
যজলা প্রশাসদকর কার্ িালদয় সাংরবেত এ িরদনর গুরুবপূণ ি নবথসমূহ জাতীয় আরকাইভস ও গ্রশহাগার অবিেপ্তদর
যপ্ররদণর বনদে িশনা প্রোদনর জন্য অনুদরাি জানাদনা হদয়দছত।
০২ত। এমতািথিতায়, তাঁর কার্ িালদয় সাংরবেত উবেবখত যশ্রবণর গুরুবপূণ ি নবথসমূহ বনয়বমতভাদি আরকাইভস ও
গ্রশহাগার অবিেপ্তদর যপ্ররণপূি িক মবন্ত্রপবরষে বিভাগদক অিবহত করার জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।
সাংর্যক্ত: িণ িনামদত এক পৃষ্ঠাত।

(মঈনউল ইসলাম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-যমইল: dfal_sec@ cabinet.gov.bd
১ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
২ত। যজলা প্রশাসক (সকল)ত।
অনুবলবপ:
১ত। সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
২ত। পবরর্ালক, জাতীয় আরকাইভস ও গ্রশহাগার অবিেপ্তর, ঢাকাত।
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১৯ মাঘ ১৪২১
তাবরখ ০১ ফেব্রুয়ার্র ২০১৫

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪৬.১৪-৪৮

বিষয়: আইনশৃঙ্খলা রো এিাং এতদসাংক্রান্ত কার্ িক্রম সমন্বদয়র জন্য বিভাগীয় পর্ িাদয় যকার কবমটি গঠন সাংক্রান্তত।
সূত্র:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র স্মারক নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০২.১৪-৮০ তাবরখ: ২৭.০১.২০১৫

উপর্য িক্ত বিষদয় সূদত্র উবেবখত স্মারদকর পবরদপ্রবেদত আইনশৃঙ্খলা রো এিাং এতদসাংক্রান্ত কার্ িক্রম সমন্বদয়র
জন্য বিভাগীয় পর্ িাদয় বনম্নরূপভাদি একটি যকার কবমটি গঠন করা হল:
বিভাগীয় কবমশনার

সভাপবত

পুবলশ কবমশনার, যমদরাপবলেন পুবলশ

সেস্য

বরবজয়ন কমান্ডার, বিবজবি

সেস্য

উপ-মহাপুবলশ পবরেশিক

সেস্য

বিভাগীয় অবেস প্রিান, বিবজএেআই

সেস্য

অবিনায়ক,

সেস্য

যজানাল কমান্ডার, যকাস্ট গাি ি

সেস্য

বিভাগীয় অবেস প্রিান, এনএসআই

সেস্য

পবরর্ালক, আনসার ও বভবিবপ

সেস্য

পুবলশ সুপার, হাইওদয় পুবলশ

সেস্য

অবতবরক্ত বিভাগীয় কবমশনার (সাবি িক)

সেস্য-সবর্ি

(প্রদর্াজৈ যেদত্র)

(প্রদর্াজৈ যেদত্র)

০২ত। কবমটি প্রদয়াজদন যর্ যকান কমিকতিাদক সেস্য বহসাদি যকা-অে করদত পারদিত।
০৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) আইন-শৃঙ্খলা রোর প্রদয়াজদন বিবভন্ন সূত্র যথদক আগাম তথ্য সাংগ্রহ এিাং উদ্ভূত পবরবথিতবত
যমাকাবিলায় তাৎেবণকভাদি পেদেপ গ্রহণ;
(খ) যজলা যকার কবমটি এিাং যজলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রবতদরাি কবমটিদক প্রদয়াজনীয় পরামশি ও
সহদর্াবগতা প্রোন;
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(গ) জরুবর পবরবথিতবতদত বিভাদগর আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত সাবি িক অিথিতা পর্ িাদলার্না এিাং প্রদয়াজন
অনুর্ায়ী সভায় বমবলত হদয় আইন-শৃঙ্খলা পবরবথিতবত বনয়ন্ত্রণ ও এতদসাংক্রান্ত কার্ িািবল সমন্বদয়র
কার্ িকর ব্যিথিতা গ্রহণ; এিাং
(ঘ) যকার কবমটির কার্ িক্রম সম্পবকিত প্রবতদিেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় যপ্ররণপূি িক প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয় ও
মবন্ত্রপবরষে বিভাগদক অিবহতকরণত।
০৪ত। উপর্য িক্ত বনদে িশনামদত প্রদয়াজনীয় কার্ িব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।

(মঈনউল ইসলাম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ই-যমইল: dfal_sec@ cabinet.gov.bd
বিভাগীয় কবমশনার
ঢাকা/র্ট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/িবরশাল/বসদলে/রাংপুরত।
অনুবলবপ:
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
২ত। বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/প্ররিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
৩ত। যজলা প্রশাসক (সকল)ত।
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১৮ চজৈষ্ঠ ১৪২১
তাবরখ ০১ জুন ২০১৪

নম্বর :০৪.০০০০০.০-১৪.০০১.৫১.৫১২.১৫৬
বিষয়: সরকাবর েপ্তদর গণশুনাবন গ্রহণত।

গত ০৭.০৪.১৪ তাবরদখ অনুবষ্ঠত সবর্ি-সভায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর যসিাপ্রতৈাশী জনগদণর অভাি-অবভদর্াগ
সরাসবর শ্রিদণর মােদম যসগুবল বনষ্পবত্ত এিাং নাগবরক যসিা প্রোদনর মান ও গবত বৃবদ্ধর লদেৈ সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগদক তাদের আওতািীন বিবভন্ন েপ্তদরর গণশুনাবনর ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য বনদে িশনা প্রোন কদরদছনত।
০২ত। িতিমাদন যজলা প্রশাসকগণ সািারণভাদি সকল কমিবেিদস এিাং বিদশষভাদি প্রবত বুিিার থিতানীয় জনগদণর
িক্তব্য শুদন থাদকনত। যসিাপ্রতৈাশী নাগবরকদের অভািঅবভদর্াদগর দ্রুত বনষ্পবত্ত এিাং এই কার্ িক্রম আরও সম্প্রসারদণর সরকাবর েপ্তর কর্তক
ি বনম্নিবণ িত ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হলঃ লদেৈ বিবভন্ন
( ১)

সপ্তাদহর একটি বনবে িষ্ট বেদন অবেস র্লাকাদল যসিাপ্রতৈাশী নাগবরকদের অভাি অবভদর্াগ-সম্পদকি
শুনাবন গ্রহণত। বনবে িষ্ট বেিদস সরকাবর ছুটি থাকদল পরিতী কার্ িবেিদস শুনাবন গ্রহণ;

(২)

গণশুনাবনর বেদন অন্য যকান সভা অনুষ্ঠান, পবরেশিন িা েশিদনর কমিসূবর্ না রাখা;

( ৩)

যসিাোদনর সদে সম্পৃক্ত অন্যান্য কমিকতিা/কমির্ারীদক শুনাবনকাদল উপবথিতত রাখা;

(৪)

যসিাপ্রতৈাশীদের আদিেন/অবভদর্াগ সাংক্রান্ত যরবজস্টার সাংরেণ (নমুনা পবরবশষ্ট-ক);

(৫ )

আদিেন/অবভদর্াগ বনষ্পবত্তর বিষদয় প্রদয়াজনীয় বসদ্ধান্ত প্রোন; বসদ্ধাদন্তর িাস্তিায়ন পবরিীেণ এিাং
েলােল যসিাপ্রতৈাশীদক অিবহতকরণ:

(৬)

আদিেন অবভদর্াদগর বিষয়টি শুনাবন গ্রহণকারী/অবেস সাংক্রান্ত না হদল সাংবিষ্ট অবেস প্রিাদনর
সদে দ্রুত যর্াগাদর্াগ কদর র্থার্থ ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য তাঁদক অনুদরাি জ্ঞাপন এিাং যসিাপ্রাথীদক
সাংবিষ্ট অবেদস যপ্ররণ;

(৭)

বলবখত িা যমৌবখক উভয় প্রকার আদিেন/অবভদর্াগ শুনাবনর জন্য গ্রহণ;

(৮)

অনলাইদন প্রাপ্ত আদিেনঅবভদর্াগ/ বিদির্নার জন্য গ্রহণ;

( ৯)

র্যবক্তর্যক্ত ও িাস্তিসম্মত প্রতীয়মান হদল যেবলদোদন প্রাপ্ত আদিেন/অবভদর্াগ বিদির্নার জন্য গ্রহণ;

(১০) আদিেন/অবভদর্াগ বনষ্পবত্তর জন্য যর্ সকল তদথ্যর প্রদয়াজন যসগুবল আদিেনকারী/
অবভদর্াগকারীর সদে না থাকদল কী কী তথ্য প্রদয়াজন, যস সম্পদকি যসিাপ্রোনকারীদক
তাৎেবণকভাদি অিবহতকরণ;
(১১) শুনাবন গ্রহণকারী কমিকতিার বনজ অবেস সাংক্রান্ত আদিেন/অবভদর্াগ/সমস্যা সম্পদকি র্থাসম্ভি
তাৎেবণকভাদি ব্যিথিতা গ্রহণ;
(১২) বিষয়টি শুনাবন গ্রহণকারী কমিকতিার আওতািীন যকান অবেস সাংক্রান্ত হদল যেবলদোদন সাংবিষ্ট
অবেসদক এ বিষদয় প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোন এিাং এর প্রবতপালন পবরিীেণ;
(১৩) নীবত বনি িারণী বিষয় হদল আদিেনটি সাংবিষ্ট ঊর্ধ্িতন কর্তপি দের বনকে যপ্ররণ এিাং
যসিাপ্রতৈাশীদক যস সম্পদকি অিবহতকরণ;
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(১৪) সািারণভাদি সাংবিষ্ট েপ্তদরর নাগবরক সনে (Citizen's Charter)-এর আদলাদক গণশুনাবন
গ্রহণ;
(১৫) গণশুনাবনর ব্যিথিতা সম্পদকি যসিাপ্রতৈাশী জনসািারণদক অিবহতকর করার স্বাদথ ি থিতানীয় গণমােম,
যজলা তথ্য িাতায়ন এিাং যজলার আওতািীন সকল ইউবনয়ন তথ্য ও যসিা যকন্দ্র (ইউআইএসবস)এর সাহাদয্য ব্যাপক প্রর্ার; এিাং
(১৬) গণশুনাবন গ্রহণকারী েপ্তদরর মাবসক সভায় এ কার্ িক্রদমর অগ্রগবত পর্ িাদলার্নাত।
০৩ত। গণশুনাবনর মূল উদিশ্য হল প্রিানত যজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় অিবথিতত প্রবতটি সরকাবর অবেদসর নাগবরক
সনে (Citizen's Charter)-এর বভবত্তদত জনগণদক প্রদেয় বিবভন্ন যসিার মান উন্নয়নত। অবিেপ্তর/সাংথিতাসমূদহর
যজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র অবেস প্রিানগণ উবেবখত বেক্-বনদে িশনা অনুর্ায়ী গণশুনাবন গ্রহণ করদিনত।
০৪ত। যজলা পর্ িাদয়র কমিকতিাগণ বনদজদের পবরর্াবলত গণশুনাবন ছাড়াও তাঁদের আওতািীন উপদজলা পর্ িাদয়র
কমিকতিাগদণর গণশুনাবন-কার্ িক্রম পবরিীেণ করদিনত। গণশুনাবন কার্ িক্রম সাংক্রান্ত প্রবতদিেন এইসদে সাংর্যক্ত ছদক
(পবরবশষ্ট-খ) পরিতী মাদসর পাঁর্ তাবরদখর মদে উপদজলা কার্ িালয় কর্তক
ি যজলা কার্ িালদয় এিাং েশ তাবরদখর মদে
যজলা কার্ িালয় কর্তক
ি প্রদর্াজৈ যেদত্র বিভাগীয় কার্ িালদয়র মােদম সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগ যপ্ররণ করদত হদিত।
০৫ত। যজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র অবেস ছাড়াও অন্য যর্ সকল েপ্তর নাগবরক যসিা প্রোদনর কাদজ প্রতৈেভাদি
সাংবিষ্ট, তারাও উপর্য িক্ত বনদে িশনার আদলাদক গণশুনাবন গ্রহণ করদিত।
০৬ত। সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ও সম্পদকি উপর্য িক্ত িণ িনা অনুর্ায়ী তাদের আওতািীন অবিেপ্তর/সাংথিতা ও মাঠ
পর্ িাদয়র অবেসসমূদহর জন্য র্থার্থ বনদে িশনা জাবর করদিত। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং অবিেপ্তর/সাংথিতার কাদজর প্রকৃবত
বিদির্নায় বনদয় এ বনদে িশনা বনি িারণ সমীর্ীন হদিত।
০৭ত।উপ র্য িক্ত বিষয়ািবলর আদলাদক তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাদগর আওতািীন েপ্তরসমূদহর গণশুনাবন গ্রহদণর
প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোন এিাং হীহীত কার্ িক্রম সম্পদকি মবন্ত্রপবরষে বিভাগদক অিবহত করার জন্য অনুদরাি করা হলত।
সাংর্যক্ত: িণ িনামদত (এক েে ি)ত।
(যমাঃ মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী)
র্যগ্মসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
৯৫৭৩৮৩৩ :যোন
e-mail: js_dfa@cabinet.gov.bd

১ত।
২ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি
----------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বিভাগীয় কবমশনার
ঢাকা/র্ট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/িবরশাল/বসদলে/রাংপুর

৩ত।
যজলা প্রশাসক
----------------------------------অনুবলবপ:

(সকল)

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকাত।
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১০ ফ ৌষ ১৪২০
তাবরখ 24 র্িভেম্বর ২১০৩

নম্বর-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১৩-৩১৪
বিষয়ঃ আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নত।

আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ১৮তম সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ১৯.১২.২০১৩
তাবরদখর ৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০৯.১২-১০৫৯ নম্বর স্মারদকর পবরদপ্রবেদত যজলার আইন-শৃঙ্খলা রো এিাং
এতদসাংক্রান্ত কার্ িক্রম সমন্বদয়র জন্য বনম্নরূপভাদি একটি যকার কবমটি গঠন করা হলঃ
যজলা প্রশাসক
পুবলশ সুপার
ব্যাোবলয়ান কমান্ডার (সীমান্তিতী যজলার যেদত্র/ অন্যান্য যেদত্র
বনকেিতী যসটর কমান্ডাদরর প্রবতবনবি), বিবজবি
কমান্ডার,
যজলা কমানিৈান্ট, আনসার ও বভবিবপ
উপপবরর্ালক, এনএসআই
অবতবরক্ত যজলা ম্যাবজদস্ট্রে

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

০২ত। কবমটি প্রদয়াজদন যর্ যকান কমিকতিাদক সেস্য বহসাদি যকা-অে করদত পারদিত।
০৩ত। উক্ত কবমটি আইন-শৃঙ্খলা রোর প্রদয়াজদন বিবভন্ন সূত্র যথদক আগাম তথ্য সাংগ্রহ করদি এিাং উদ্ভূত
পবরবথিতবত যমাকাবিলায় যর্ৌথ তাৎেবণক পেদেপ গ্রহণ করদিত। যকার কবমটি যজলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রবতদরাি
কবমটিদক প্রদয়াজনীয় পরামশি ও সহদর্াবগতা প্রোন করদিত। জরুবর পবরবথিতবতদত যকার কবমটি যজলার আইন-শৃঙ্খলা
সাংক্রান্ত সাবি িক অিথিতা পর্ িাদলার্না করদি এিাং প্রদয়াজনদিাদি সভায় বমবলত হদয় আইন-শৃঙ্খলা পবরবথিতবত বনয়ন্ত্রণ ও
এতদসাংক্রান্ত কার্ িািবল সমন্বদয়র কার্ িকর ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত। যকার কবমটির সভাপবত যজলার বেনবেন আইন-শৃঙ্খলা
সম্পবকিত বিষয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মবন্ত্রপবরষে বিভাগদক অিবহত রাখদিনত।
০৩ত। উপর্য িক্ত বনদে িশনামদত প্রদয়াজনীয় কার্ িব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।
(এম কাজী এমোদুল ইসলাম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ৯৫৭৫৪৪৭

দজলা প্রশাসক (সকল)
অনুবলবপ:
১ত।
২ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকা
বিভাগীয় কবমশনার, ঢাকা/র্ট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/িবরশাল/বসদলে/রাংপুর
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জরুবর

www.cabinet.gov.bd

নাং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০.৫০

তাবরখঃ ২৩.১১.১৪১৯/০৭.০৩.২০১৩

বিষয়ঃ মহানগর, যজলা, উপদজলা, যপৌরসভা, ওয়াি ি ও ইউবনয়ন পর্ িাদয় ‘সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রবতদরাি কবমটি’ গঠনত।
যেদশর বিবভন্ন এলাকায় সাংঘটিত সবহাংসতার পবরদপ্রবেদত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ৬ মার্ ি ২০১৩ তাবরদখর
৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০১.১৩.২৪২ সাংখ্যক স্মারদক সামাবজক অবথিতরতা সৃবষ্ট ও যেদশর বথিতবতশীলতা বিনষ্ট করার
অপদর্ষ্টা যরাি এিাং সি িত্র শাবন্ত-শৃঙ্খলা িজায় রাখার লদেৈ থিতানীয় গণ্যমান্য ব্যবক্তিগ ি এিাং বিবভন্ন সামাবজক,
সাাংস্কৃবতক, িমীয়, যপশাজীিী ও ব্যিসায়ী সাংগঠদনর প্রবতবনবিবৃেদক বনদয় গণসাংদর্াদগর মােদম জনমত সৃবষ্টর
বনদে িশনা যেওয়া হদয়দছত। মহানগর, যজলা, উপদজলা, যপৌরসভা, ওয়াি ি ও ইউবনয়ন পর্ িাদয় ‘সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রবতদরাি
কবমটি’ গঠদনর মােদম এ উদদ্যাগদক অবিকতর কার্ িকর ও েলপ্রসূ করা সম্ভিত। এ সকল কবমটিদত
জনপ্রবতবনবিবৃেদকও সম্পৃক্ত করা সমীর্ীনত।
২ত। এমতািথিতায়, যজলা পর্ িাদয় যজলা প্রশাসক এিাং উপদজলা পর্ িাদয় উপদজলা বনি িাহী অবেসাদরর সভাপবতদব
অবিলদম্ব ‘সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রবতদরাি কবমটি’ গঠদনর বনবমত্ত যজলা প্রশাসকগণদক বনদে িশনা প্রোদনর জন্য অনুদরাি
করা হলত। মহানগর এলাকায় উক্ত কবমটি গঠদনর বিষদয় থিতানীয় সরকার বিভাগ প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা জাবর করদিত। এ
সকল কবমটি সাংবিষ্ট এলাকায় সবহাংসতা ও নাশকতা যরাি এিাং শাবন্ত-শৃঙ্খলা িজায় রাখার লদেৈ বনয়বমতভাদি
পবরবথিতবত পর্ িাদলার্না এিাং থিতানীয় জনগদণর সহদর্াবগতা বনদয় র্থার্থ কার্ িক্রম গ্রহণ করদিত।
৩ত। যজলা কবমটির সভায় আদলার্নাপূি িক যপৌর ও ওয়াি ি কবমটি এিাং উপদজলা কবমটির সভায় আদলার্নাপূি িক
ইউবনয়ন কবমটি গঠন করদত হদিত। যজলা পবরষদের প্রশাসক ও উপদজলা পবরষদের যর্য়ারম্যান র্থাক্রদম যজলা ও
উপদজলা কবমটির সভায় উপদেষ্টা বহসাদি অাংশগ্রহণ করদিনত। মাননীয় সাংসে সেস্যবৃে তাঁদের বনজ এলাকায় অিথিতান
করদল তাঁরা বিদশষ আমন্ত্রদণ সাংবিষ্ট মহানগর/যজলা/উপদজলা কবমটির সভায় উপবথিতত যথদক প্রদয়াজনীয় পরামশি
প্রোন করদিনত।
৪ত। মহানগর ও যজলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রবতদরাি কবমটির সভার কার্ িবিিরণীর অনুবলবপ মবন্ত্রপবরষে বিভাগ,
প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, থিতানীয় সরকার বিভাগ, সাংবিষ্ট বিভাগীয় কবমশনাদরর কার্ িালয় এিাং প্রদয়াজন
অনুসাদর অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তদর যপ্ররণ করদত হদিত। যজলা প্রশাসকগণ উপদজলা, যপৌরসভা, ওয়াি ি ও ইউবনয়ন
পর্ িাদয় গঠিত এ সাংক্রান্ত কবমটিসমূদহর কার্ িক্রম পবরিীেণ করদিন এিাং এ সম্পবকিত সাংবেপ্ত প্রবতদিেন মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, থিতানীয় সরকার বিভাগ ও বিভাগীয় কবমশনাদরর কার্ িালদয় যপ্ররণ
করদিনত।
(আলতাে যহাদসন যসখ)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণ: কার্ িাদথ ি
১ত। সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
২ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
জ্ঞাতাদথ ি:
১ত। মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।
২ত। বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
পবরপত্র
০৯ শ্রাৈণ ২০১৯
তাবরখ 24 জুলাই ২০১২

নাং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-১৮২

বিষয় t মহাসড়ক-সাংলি িাজারসমূহ বনরাপে দূরদব থিতানান্তর এিাং মহাসড়দকর পাদশ্বি িাজার থিতাপন প্রবতদরাি
সাংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটি|
গত ১১.0৪.২০১২ তাবরদখ অনুবষ্ঠত আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা-কবমটির ১০ম সভায় উপর্য িক্ত বিষদয় হীহীত
বসদ্ধাদন্তর পবরদপ্রবেদত সড়ক দুঘ িেনা যরািকদল্প মহাসড়ক-সাংলি িাজারসমূহ মহাসড়ক হদত বনরাপে দূরদব থিতানান্তর
এিাং মহাসড়দকর পাদশ্বি িাজার থিতাপন প্রবতদরািকদল্প কার্ িকর ব্যিথিতা গ্রহদণর বনবমত্ত বনদম্নাক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটি
গঠন করা হলঃ
১) সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
সভাপবত
২) সড়ক বিভাগ এর প্রবতবনবি (র্যগ্ম-সবর্দির নীদর্ নয়)
সেস্য
(৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (র্যগ্ম-সবর্দির নীদর্ নয়)
সেস্য
(৩) ভূবম মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (র্যগ্ম-সবর্দির নীদর্ নয়)
সেস্য
(৪) যরলপথ মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (র্যগ্ম-সবর্দির নীদর্ নয়)
সেস্য
(৬) যর্য়ারম্যান বিআরটিএ
সেস্য
সড়ক বিভাগ এ কবমটির সাবর্বিক োবয়ব পালন করদিত।
২ত। কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(ক) জাতীয় ও আঞ্চবলক মহাসড়ক এিাং সড়দকর উপর অিবথিতত হাে-িাজার বনরাপে দূরদব থিতানান্তদরর
ব্যিথিতা গ্রহণ;
(খ) জাতীয় ও আঞ্চবলক মহাসড়ক এিাং সড়দকর পাদশ্বি হাে-িাজার থিতাপন প্রবতদরািকদল্প প্রদয়াজনীয়
ব্যিথিতা গ্রহণ;
(গ) হাে-িাজার থিতানান্তদর যজলা কবমটি কর্তক
ি যকান সুপাবরশ করা হদল যস বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা
গ্রহণ;
(ঘ) দুইমাদস অন্তত একিার সভায় বমবলত হদয় সাবি িক বিষয়াবে পর্ িাদলার্নাপূি িক হীহীত কাদর্ ির অগ্রগবত
সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগদক অিবহত করদিত।
৩ত। কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদি|
৪ত। এই পবরপদত্রর বনদে িশনা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(যমাঃ শাহ আলম)
উপ-সবর্ি
যোনঃ ৭১৬৮৩৯৬
বিতরণ t (যজৈষ্ঠ্তার বভবত্তদত নদহ)ত।
১ত।
২ত।
৩ত।
৪ত।
৫ত।
৬ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়ত।
সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগত।
সবর্ি, সড়ক বিভাগত।
সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়ত।
বিভাগীয় কবমশনার (সকল)|
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
পবরপত্র
০৯ শ্রাৈণ ১৪১৯
তাবরখ 24 জুলাই ২০১২

নাং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-১৮১

বিষয়ঃ অবিি থিতাপনা উদেেসহ পবরকবল্পতভাদি মহাসড়কগুবল সাংরেদণর লদেৈ কবমটি গঠনত।
গত ০২.০২.২০১২ তাবরদখ অনুবষ্ঠত সড়ক পবরিহন উপদেষ্টা পবরষদের ৩৬-তম সভায় উপর্য িক্ত বিষদয় হীহীত
বসদ্ধাদন্তর পবরদপ্রবেদত অবিি থিতাপনা উদেেসহ পবরকবল্পতভাদি মহাসড়কগুবল সাংরেদণর লদেৈ বনম্নরূপভাদি যজলা
কবমটি গঠন করা হলঃ
(১) যজলার মাননীয় সাংসে সেস্যবৃে
উপদেষ্টা
(২) যজলা প্রশাসক

-

সভাপবত

(২) পুবলশ সুপার

-

সেস্য

(৩) যর্য়ারম্যান, উপদজলা পবরষে(সকল)

-

সেস্য

(৪) বনি িাহী প্রদকৌশলী, সড়ক ও জনপথ

-

সেস্য

(৫) বনি িাহী প্রদকৌশলী, এলবজইবি

-

সেস্য

(৬

-

সেস্য

যময়র, যপৌরসভা(সকল)

(৭) যময়র, বসটি কদপিাদরশন (র্বে থাদক)-এর প্রবতবনবি

-

সেস্য

(৮) থিতানীয় গণ্যমান্য ব্যবক্ত (যজলা প্রশাসক কর্তক
ি মদনানীত) ২(দুই) জন
(১০) সড়ক পবরিহন মাবলক সবমবতর প্রবতবনবি

-

সেস্য

(১১) সড়ক পবরিহন শ্রবমক যেিাদরশদনর প্রবতবনবি

-

(১২) সহকারী পবরর্ালক, সাংবিষ্ট সাদকিল, বিআরটিএ

-

২ত।

সেস্য

সেস্য
সেস্য-সবর্ি

কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(ক) জাতীয় ও আঞ্চবলক মহাসড়ক এিাং সড়দকর উপর অিবথিতত হাে-িাজার/অবিি থিতাপনা অপসারণ
এিাং এই সকল বিষদয় আইনগত ব্যিথিতা গ্রহণ;
(খ) পবরকবল্পতভাদি মহাসড়কগুবল সাংরেদণর লদেৈ গণসদর্তনতা বৃবদ্ধসহ প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ;
(গ) মহসড়দক র্লার্ল অনুপদর্াগী কবরমন, নবছমন, ভেভটি, ইবজিাইক ইতৈাবে র্ানিাহদনর র্লার্ল
যরাি বনবচিততকরণ;
(ঘ) বেেদনসবিহীন অবিি র্ানিাহন বর্বনিতত কদর আইনগত ব্যিথিতা গ্রহণ; এিাং
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(ঙ) মাদস অন্তত একিার সভায় বমবলত হদয় সাবি িক বিষয়াবে পর্ িাদলার্নাপূি িক হীহীত কাদর্ ির অগ্রগবত
সড়ক বিভাগসহ সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এিাং িাাংলাদেশ যরাি রািদপাে ি অথবরটি
(বিআরটিএ)-যক অিবহতকরণত।
৩ত। কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৪ত। এই পবরপদত্রর বনদে িশনা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(যমাঃ শাহ আলম)
উপ-সবর্ি
যোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

বিতরণঃ
১ত।
২ত।
৩ত।
৪ত।
৫ত।
৬ত।
৭ত।
৮ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
সবর্ি, সড়ক বিভাগ, যর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ যরাি রািদপাে ি অথবরটি, পুরাতন বিমান িের সড়ক,এদলনিাড়ী, ঢাকাত। (তাঁদক গত
১৩.১০.২০১১ তাবরদখর বিআরটিএ/এনদোসঃি /জাঃসঃবনঃকাঃ/আরএস-৩৭/২০০৬-২৩৭ নম্বর স্মারদক
জাবরকৃত প্রজ্ঞাপন িাবতদলর জন্য অনুদরাি জানাদনা হল)ত।
বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
বিআইবজ (সকল)ত।
যজলা প্রশাসক (সকল)ত। তাঁদক কবমটির সেস্য মদনায়নপূি িক তাদেরদক অিবহত করার জন্য অনুদরাি
জানাদনা হলত।
পুবলশ সুপার (সকল)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd
নম্বর: ০৪.৫১২.০৮২.০৩৫.০০.০০.০১১.২০১০-১১২

তাবরখ: ৩০ এবপ্রল ২০১২ বিষ্টাব্দত।
পবরপত্র

বিষয়: দুগমি উপদজলার তাবলকা হালনাগােকরদণর জন্য কবমটি গঠনত।
সূত্র: ১ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নম্বর-মপবি/মাপ্রস২(১৪৩)/২০০২-২০০৪/৪৯ তাবরখ: ১৯.০৪.২০০৪ বিষ্টাব্দত।
২ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নম্বর-০৪.৪১৬.০০৬.০০.০১.০০১.২০১০-৪১৪, তাবরখ: ১১.১২.২০১১ বিষ্টাব্দত।
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি গত ১৯.০৪.২০০৪ তাবরদখ জাবরকৃত মপবি/মাপ্রস২(১৪৩)/২০০২-২০০৪/৪৯ স্মারদক
িাাংলাদেদশর পাি িতৈ এলাকা িবহভূিত ৩১টি উপদজলাদক সামবয়কভাদি দুগমি উপদজলা বহসাদি তাবলকাভুক্ত করা
হদয়বছলত। মবন্ত্রপবরষে সবর্দির সভাপবতদব অনুবষ্ঠত নদভম্বর ২০১১ মাদসর সমন্বয় সভায় দুগমি উপদজলার তাবলকা
হালনাগােকরদণর বসদ্ধান্ত হীহীত হয়ত। দুগমি উপদজলার তাবলকা হালনাগােকরদণর বসদ্ধাদন্তর যপ্রবেদত বনম্নরূপভাদি
একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটি গঠন করা হল:
(ক)
র্যগ্ম-সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সভাপবত
(খ)
উপ-সবর্ি (রেণাদিেণ), সড়ক বিভাগ
সেস্য
(গ)
উপ-সবর্ি (টি এ), যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়
সেস্য
(ঘ)
উপ-সবর্ি, (মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সেস্য
কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক)
(খ)

যর্াগাদর্াগ ব্যিথিতাসহ সাবি িক তথ্যবে পর্ িাদলার্নাপূি িক দুগমি উপদজলার তাবলকা হালনাগােকরদণর
যেদত্র সুপাবরশমালা প্রণয়ন;
বিবিি প্রাসবেক বিষয়াবে;

২ত। কবমটি আগামী ০২ (দুই) মাদসর মদে দুগমি উপদজলার তাবলকা হালনাগােকরদণর বিষদয় সুবনবে িষ্ট
সুপাবরশমালা মবন্ত্রপবরষে সবর্ি িরাির যপশ করদিত।
৩ত। কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে অথিা পবরিতিন করদত পারদিত।
৪ত। এ কবমটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(োদতমা রবহম ভীনা)
উপ-সবর্ি
যোনঃ ৭১৬৮৩৯৬
বিতরণঃ
১ত।
২ত।
৩ত।

সবর্ি, যনৌ-পবরিহন মন্ত্রণালয়ত।
ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, সড়ক বিভাগত।
র্যগ্ম-সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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পবরপত্র
২৬ মাঘ ১৪১৮
তাবরখ ০৮ ফেব্রুয়ার্র ২০১২

নাং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩৬.২০১০-৩০

বিষয়: সারাদেদশ সাংঘটিত সড়ক দুঘ িেনায় হতাহতদের বনভুিল ও সমবন্বত পবরসাংখ্যান প্রণয়দনর জন্য যজলা পর্ িাদয়
কবমটি গঠনত।
সূত্র :

জাতীয় সড়ক বনরাপত্তা
তাাং: ২২.৯.১১ বিস্টাব্দত।

কাউবিদলর

স্মারক

নাং-বিআরটিএ/এনদোস িঃ/আরএস-৩৭/২০০৬/২১৮,

গত ১১ যসদেম্বর ২০১১ তাবরদখ অনুবষ্ঠত জাতীয় সড়ক বনরাপত্তা কাউবিদলর ২০তম সভায় হীহীত বসদ্ধান্ত
যমাতাদিক সারাদেদশ সাংঘটিত সড়ক দুঘ িেনায় হতাহতদের বনভুিল ও সমবন্বত পবরসাংখ্যান প্রাবপ্তর লদেৈ যজলা পর্ িাদয়
বনদে িশক্রদম বনম্নরূপভাদি কবমটি গঠন করা হল:
(১) যজলা প্রশাসক (২) পুবলশ সুপার

সভাপবত
-

(৩) বসবভল সাজিন -

সেস্য
সেস্য

কবমটির কার্ িপবরবি:
(১)

কবমটি সাংঘটিত সড়ক দুঘ িেনায় হতাহতদের বনভুিল ও সমবন্বত পবরসাংখ্যান প্রস্তুত এিাং এ বিষদয়
একটি িাোদিজ প্রণয়ন করদি;

(২)

কবমটি প্রবত পদে সাংঘটিত সড়ক দুঘ িেনায় বনভুিল ও সমবন্বত তথ্য পরিবতি পদের ০৩ কার্ িবেিদসর
মদে পৃথকভাদি কার্ িবিিরণী যপ্ররদণর পবরিদতি সাংর্যক্ত ছক যমাতাদিক সরাসবর িাাংলাদেশ যরাি
রািদপাে ি অথবরটি িরাির এিাং অনুবলবপ মবন্ত্রপবরষে বিভাগ ও সড়ক বিভাদগ যপ্ররণ বনবচিতত করদিত।
িড় িরদনর/স্পশিকাতর/র্াঞ্চল্যকর সড়ক দুঘ িেনার যেদত্র কবমটিদক ২৪ ঘন্টার মদে সরাসবর
তাৎেবণক প্রবতদিেন মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণপূি িক অনুবলবপ সাংবিষ্ট কর্তপি ে িরাির যপ্ররণ
করদত হদি ;

(৩)

কবমটি সড়ক দুঘ িেনায় হতাহতদের উদ্ধার তৎপরতা, বর্বকৎসা ব্যিথিতা এিাং আইবন ব্যিথিতা গ্রহণসহ
তাৎেবণক ব্যিথিতার পাশাপাবশ অনুসরণমূলক কার্ িাবে গ্রহণ করদি;
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(৪)

কবমটি পাবেক সভায় বনয়বমতভাদি বমবলত হদয় সড়ক দুঘ িেনা প্রবতদরাদির লদেৈ সাবি িক বিষয়াবে
পর্ িাদলার্নান্ত দুঘ িেনা প্রবতদরাদি পবরকল্পনা গ্রহণ করদি;

(5)

বিবিি প্রাসবেক বিষয়াবেত।

২ত। কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
এ কবমটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

৩ত।

(োদতমা রবহম ভীনা)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬ ৯৫০৪ত।
fac_sec@cabinet.gov.bd

যজলা প্রশাসক (সকল)ত।
অনুবলবপঃ
১ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।

২ত।

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।

৩ত।

ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, সড়ক বিভাগত।

৪ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।

৫ত।

যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ যরাি রািদপাে ি অথবরটি ও সেস্য সবর্ি, জাতীয় সড়ক বনরাপত্তা কাউবিলত।
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বিষয়: সড়ক দুঘ িেনায় হতাহতদের বনভুিল ও সমবন্বত পবরসাংখ্যান প্রণয়দনর জন্য
যজলা পর্ িাদয় গঠিত কবমটির প্রবতদিেন সাংক্রান্ত ছকত।
যজলার

সাদলর

মাদসর

পদের

তাবরখ হদত

তাবরখ পর্ িন্ত সড়ক দুঘ িেনায় হতাহতদের সমবন্বত প্রবতদিেনত।

ক্রম

সাংঘটিত সড়ক
দুঘ িেনার
বিিরণ
(তাবরখ-সময়,
ঘেনাথিতল এিাং
দুঘ িেনার কারণ
সম্ববলত তথ্য)

হতাহদতর উদ্ধার
তৎপরতা এিাং
তাৎেবণকভাদি
হীহীত আইবন
ব্যিথিতা

প্রবতদিেনািীন মাদস
হতাহদতর প্রকৃত সাংখ্যা
বনহদতর
আহদতর
সাংখ্যা ও
সাংখ্যা ও
পবরর্য়
পবরর্য়

হাসপাতাদল
আহতদের
বর্বকৎসা
সাংক্রান্ত তথ্য

কবমটির
অনুবষ্ঠত
সভায় হীহীত
সুপাবরশ

যমাে

যজলা প্রশাসদকর স্বাের:
যজলা প্রশাসদকর নাম:
যজলা:
যোন নম্বর:
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মন্তব্য

বিষয়:
ক্রম সাংঘটিত সড়ক
দুঘ িেনার বিিরণ
(তাবরখ-সময়,
ঘেনাথিতল এিাং
দুঘ িেনার কারণ
সম্ববলত তথ্য)

যজলা পর্ িাদয় গঠিত কবমটির জন্য িড় িরদণর সড়ক দুঘ িেনার যেদত্র তাৎেবণক
প্রবতদিেন সাংক্রান্ত ছক (খ)ত।
ঘেনাথিতল
পবরেশিন
সাংক্রান্ত তথ্য

হতাহদতর
উদ্ধার তৎপরতা

হীহীত আইনী
পেদেপ
সাংক্রান্ত তথ্য

হাসপাতাদল আহতদের
মন্তব্য
বর্বকৎসা সাংক্রান্ত তথ্যাবে

যজলা প্রশাসদকর স্বাের:
যজলা প্রশাসদকর নাম:
যজলা:
যোন নম্বর:
যর্য়ারম্যান
িাাংলাদেশ যরাি রািদপাে ি অথবরটি ও
সেস্য সবর্ি, জাতীয় সড়ক বনরাপত্তা কাউবিলত।
অনুবলবপঃ
১ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।

২ত।

সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।

৩ত।

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।

৪ত।

ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, সড়ক বিভাগত।

৫ত।

বিভাগীয় কবমশনার,.................ত।
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www.cabinet.gov.bd

১৫ চৈত্র ১৪১৮
তাবরখ ২৯ মাৈ ি ২০১২

নাং-০৪.৫১২.০২৩.০০.০০.০০১.২০১০-৭৮

বিষয়ঃ জাতীয় বেিস উদর্াপন উপলদে যজলা ও উপদজলা প্রশাসন যথদক মবন্ত্রপবরষে সবর্ি িরাির আমন্ত্রণপত্র যপ্ররণ
সাংক্রান্তত।
বিবভন্ন জাতীয় বেিস উদর্াপন উপলদে যজলা ও উপদজলা প্রশাসন যথদক অদনক সময় মবন্ত্রপবরষে সবর্ি িরাির
আমন্ত্রণপত্র যপ্ররণ করা হদয় থাদকত। আমন্ত্রণপত্র যপ্ররদণর যেদত্র বনম্নবলবখত বিষয়ািবলর প্রবত র্ত্নিান হওয়ার জন্য
সাংবশষ্ট সকলদক বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা র্াদেঃ
ক.

যর্ যকান আমন্ত্রণপদত্র প্রাপদকর নাম উদলখ করা একটি প্রর্বলত রীবতত। নামবিহীন আমন্ত্রণপত্র যসৌজদন্যর
পবরর্ায়ক নয়;

খ.

বিবভন্ন জাতীয় বেিস উপলদে যজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় আদয়াবজত অনুষ্ঠাদন মবন্ত্রপবরষে সবর্দির
উপবথিতবত কাবিত হদল তাঁর পূি ি-সম্মবত বনদয় আমন্ত্রণপত্র পাঠাদত হদিত। যজলা/ উপদজলা পর্ িাদয়
আদয়াবজত কমিসূবর্ সম্পদকি মবন্ত্রপবরষে সবর্িদক যকিল অিবহত করার প্রদয়াজন অনুভূত হদল
অগ্রায়নপদত্রর মােদম কমিসূবর্র কবপ পাঠাদনা যর্দত পাদরত।

গ.

পত্রদর্াগাদর্াগ বকাংিা আমন্ত্রণপত্র যপ্ররদণর যেদত্র মবন্ত্রপবরষে সবর্দির পেবি মবন্ত্রপবরষে সবর্ি,
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ (ইাংদরবজদত Cabinet Secretary, Cabinet Division)--এভাদি বলখদত
হদিত।

২ত। অন্যান্য অবতবথর বনকে আমন্ত্রণপত্র যপ্ররদণর যেদত্রও উপর্য িক্ত বনদে িশনা অনুসরণদর্াগ্যত। আমন্ত্রণপদত্র আমবন্ত্রত
কমিকতিার নাম ও পেবি বনবচিতত হদয় সঠিকভাদি যলখা সমীর্ীনত।
ি
৩ত। নিিষ ি, ঈে-উল-বেতর, ঈে-উল-আর্হা, দুগাপূজা,
িড়বেন ইতৈাবে উপলদে শুদভো কাি ি যপ্ররদণর যেদত্রও
উপর্য িক্ত বনদে িশনা র্থার্থভাদি অনুসরদণর জন্য অনুদরাি করা র্াদেত।
( োদতমা রবহম ভীনা )
উপ-সবর্ি (সাংর্যক্ত)
যোনঃ ৭১৬৮৩৯৬
১ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
.........................................বিভাগত।

২ত।

যজলা প্রশাসক (সকল)
.........................................যজলাত।

৩ত।

উপদজলা বনি িাহী কমিকতিা (সকল)
.........................................উপদজলাত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

২৯ অগ্রহাায়ণ ১৪১৮
তাবরখ ১৩ র্িভেম্বর ২০১১

নাং-০৪.৫১২.০০৬.০০.০০.০০৫.২০১০-৩৩৪
পবরপত্র

বিষয়ঃ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তক
ি বিভাগ, যজলা ও উপদজলা প্রশাসদনর কমিকতিাগণদক বিবভন্ন কবমটিদত অন্তভুিক্তকরদণর
যেদত্র মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সম্মবত গ্রহণত।
সম্প্রবত লেৈ করা র্াদে যর্, মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সম্মবত ব্যবতদরদক বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং
অবিেপ্তর/সাংথিতা কর্তক
ি বিভাগীয় কবমশনার ও যজলা প্রশাসকসহ মাঠ প্রশাসদনর বিবভন্ন কমিকতিাদক বিবভন্ন কবমটিদত
অন্তভুিক্ত করা হদেত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ এ সম্পদকি অিবহত না থাকায় নানাবিি জটিলতার সৃবষ্ট হদেত।
২ত। Rules of Business, 1996-এর Schedule-I (Allocation of Business among the Different
Ministries and Divisions) অনুর্ায়ী বিভাগ, যজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র সািারণ প্রশাসন এিাং আন্তঃমন্ত্রণালয়
সমন্বয় মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর কার্ িপবরবিভুক্তত। এদেদত্র মাঠ প্রশাসদনর যকান কমিকতিাদক বিবভন্ন মন্ত্রণালদয়র কমিকতিা
সমন্বদয় গঠিত যকান কবমটিদত অন্তভুিক্তকরদণর যেদত্র মবন্ত্রবরষে বিভাদগর সম্মবত গ্রহদণর আিশ্যকতা রদয়দছত। উদেখ্য,
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সম্মবত ও প্রশাসবনক মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন ব্যবতদরদক অবিেপ্তর/সাংথিতা কর্তক
ি সরাসবর এ
িরদনর যকান কবমটি গঠন সমীর্ীন নয়ত।
৩ত। এমতািথিতায়, যকান মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তক
ি যকান কবমটি গঠনকাদল বিভাগীয় কবমশনার, যজলা প্রশাসক িা
মাঠ প্রশাসদনর অন্য যকান কমিকতিাদক কবমটিদত অন্তভুিক্ত করার প্রদয়াজনীয়তা অনুভূত হদল মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
সম্মবত গ্রহদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি জানাদনা হলত।
( োদতমা রবহম ভীনা )
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬৮৩৯৬
সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সকল)
.......................................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
অনুবলবপঃ
১ত।
২ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
.........................................বিভাগত।
যজলা প্রশাসক (সকল)
.........................................যজলাত।
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জরুবর
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

১৫ অগ্রহাায়ণ ১৪১৮
তাবরখ ২৯ নভেম্বর ২০১১

নাং-০৪.৫১২.০১৬.০০.০০.০০৫.২০১০-৩১৫

বিষয়:

সাংদশাবিত ছক যমাতাদিক পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন (FCR) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণত।

আইন-শৃঙ্খলা পবরবথিতবতসহ যেদশর সাবি িক বর্ত্র মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কাদছ উপথিতাপদনর লদেৈ বিভাগীয়
কবমশনারগদণর প্রবতদিেন এিাং যমদরাপবলোন এলাকার তথ্য সবন্নদিশ ও পর্ িাদলার্নাপূি িক মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি
পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন (FCR) সাংক্রান্ত সার-সাংদেপ প্রণয়ন করা হদয় থাদকত। এ প্রবতদিেনদক অবিকতর
কার্ িকর, আকষ িণীয়, আধুবনক ও র্যদগাপদর্াগী করার লদেৈ মার্ ি, ২০১১ তাবরদখ অনুবষ্ঠত বিভাগীয় কবমশনার সভার
বসদ্ধাদন্তর পবরদপ্রবেদত বিগত ০১.০৯.২০০৯ তাবরদখ জাবরকৃত মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৭/২৫৩ স্মারদকর
ছকটি সাংদশািনপূি িক পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন এর নতুন ছক প্রণয়ন করা হদয়দছ (কবপ সাংর্যক্ত)ত। নতুন এ ছদক
বিভাদগর আওতািীন রাজবনবতক, আইন-শৃঙ্খলা, সীমান্ত, খাদ্য পবরবথিতবত সাংক্রান্ত তদথ্যর পাশাপাবশ বিভাদগর
উন্নয়নমুখী, সমন্বয়মূলক, সামাবজক বনরাপত্তা, উিুদ্ধকরণ এিাং গ্রাহক যসিা ব্যিথিতাপনাসহ বিবিি তথ্যাবে সাংদর্াজন
করা হদয়দছত।
২ত। জানুয়াবর, ২০১২ সাল যথদক মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর বনকে নতুন ছদক পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন উপথিতাপদনর
লদেৈ বিভাগীয় কবমশনারগণদক বিদসম্বর মাদসর ২য় পদের (১৬ যথদক ৩১ বিদসম্বর) পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন
নতুন ছদক প্রণয়ন করদত হদিত।
৩ত। এমতািথিতায়, বিভাগীয় কবমশনারগণদক সাংদশাবিত ছক যমাতাদিক পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন পে
সমাপদনর ০৪ বেদনর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ বনবচিতত করার জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি জানাদনা হলত।
সাংর্যবক্ত: িণ িনামদতত।
( োদতমা রবহম ভীনা )
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬ ৮৩ ৯৬ত।
বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
অনুবলবপ:
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি
মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।

284

সাংদশাবিত েরদমে
পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন (FCR)-এর ছকত।
বিভাগ/যজলার

সাদলর

মাদসর
তাবরখ পর্ িন্ত ত।

তাবরখ হদত
১.

পদের যগাপনীয় প্রবতদিেন

রাজবনবতক পবরবথিতবতঃ
১.১

রাজবনবতক েদলর কমিতৎপরতা:

১.২ ছাত্র সাংগঠদনর কমিতৎপরতা:
১.৩ শ্রবমক ও যপশাজীিী সাংগঠদনর কমিতৎপরতা:
1.4 বনবষদ্ধ যঘাবষত র্রমপন্থী েল এিাং জবে তৎপরতা:
1.5 যেদশর স্বাথ ি/উন্নয়ন কমিকাদে ব্যাঘাত ও সরকাদরর ভািমূবতি ক্ষুণ্ণ হওয়া সাংক্রান্ত কমিকাে:
২.

আইন-শৃঙ্খলা পবরবথিতবত:
২.১ যজলা/বিভাদগ সাংঘটিত গুরুবপূণ ি ও র্াঞ্চল্যকর ঘেনার সাংবেপ্ত বিিরণ এিাং িতিমান অিথিতা:
২.২
পে

যজলা/বিভাদগ সাংঘটিত জঘন্য অপরাদির হ্রাস-বৃবদ্ধর প্রিণতা (সারবণ-ক):
খুন

িষ িণ

িাকাবত/ অবিসাংদর্াগ অপহরণ
েসুৈতা

এবসি
বনদেপ

নারী ও
বশশু
বনর্ িাতন

আইনশৃঙ্খলা
বিিকারী
অপরাি
(দ্রুত বির্ার)

বিদির্ৈ পে
বিগত পে
বিগত পদের
তুলনায়
হ্রাস/বৃবদ্ধ

২.৩

তাবলকাভুক্ত আসাবম/সন্ত্রাসী যগ্রেতাদরর বিিরণ (সারবণ-খ):

যগ্রেতারকৃত তাবলকাভুক্ত আসাবম/
সন্ত্রাসীর সাংখ্যা

যগ্রেতারকৃত তাবলকাভুক্ত আসাবম/
সন্ত্রাসীর নাম ও পবরর্য়
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মামলার নম্বর ও িারা

যমাে

২.৪

(ক)

২.৫

োঁবস কার্ িকর সাংক্রান্ত সাংবেপ্ত বিিরণঃ

২.৬

যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা সাংক্রান্ত তথ্য (সারবণ-গ):

পে

োঁবস ও র্ািজ্জীিন কারােে প্রোন সাংক্রান্ত মামলার সাংবেপ্ত তথ্য :

যমািাইল যকাে ি
পবরর্ালনার সাংখ্যা

মামলার সাংখ্যা

মামলার রায়
শাবস্ত
কারােে

মন্তব্য
অব্যাহবত

জবরমানা

বিদির্ৈ পে
গত পে

৩.

2.6

িড় িরদনর সড়ক, যরল ও যনৌ-দুঘ িেনার বিিরণ:

2.7

অবি-দুঘ িেনার বিিরণঃ

2.8

অন্যান্য দুঘ িেনার বিিরণঃ

২.৯

আইন-শৃঙ্খলা বনয়ন্ত্রদণ সমস্যা, হীহীত উদেখদর্াগ্য কার্ িক্রম এিাং সুপাবরশ:

সীমান্ত পবরবথিতবত:
3.1

সীমান্ত এলাকায় সাংঘটিত উদেখদর্াগ্য ঘেনা:

3.2

যর্ারার্ালান-প্রিণতা এিাং মালামাল আেক/বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত বিিরণী (সারবণ-ঘ):

পে

আেককৃত উদেখদর্াগ্য
মালামাদলর বিিরণ

আেককৃত মালামাদলর
আনুমাবনক মূল্য

মন্তব্য

বিদির্ৈ পে
গত পে
3.3
পে

যর্ারার্ালান বনদরাি কার্ িক্রদম যজলা োস্কদোদস ির কার্ িক্রম (সারবণ-ঙ):
যজলা োস্কদোস ি কর্তিক পবরর্াবলত
অবভর্ান সাংখ্যা

যজলা োস্কদোস ি কর্তিক উদ্ধারকৃত
মালামাদলর মূল্য

মন্তব্য

বিদির্ৈ পে
গত পে

4.

মােকবিদরািী অবভর্ান পবরর্ালনা সাংক্রান্ত তথ্য (সারবণ-র্):
পে

মােকবিদরািী অবভর্াদনর সাংখ্যা

উদ্ধারকৃত উদেখদর্াগ্য মােকদ্রদব্যর বিিরণ

বিদির্ৈ পে
গত পে
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মন্তব্য

৫.

খাদ্য পবরবথিতবত ও েসদলর েলনঃ
৫.১

খাদ্যদ্রদব্যর সরিরাহ ও মজুে পবরবথিতবতর বিিরণ (সারবণ-ছ)
(এককঃ যমবরক েন ওজদন )

পে

র্াল

যভাজৈ যতল

বর্বন

অন্যান্য দ্রব্য
দ্রব্য-১

মন্তব্য

দ্রব্য-২

বিদির্ৈ পে
গত পে

৫.২
পে

খাদ্যদ্রব্যসহ বনতৈপ্রদয়াজনীয় দ্রদব্যর মূদল্যর বিিরণ (সারবণ-জ)
(মূল্যঃ যকবজ/বলোর)
র্াল
(যমাো)

আো
(বর্কন) (যখালা)

সয়াবিন
যতল

(প্যাদকে)

(যিাতল)

যপঁয়াজ

বর্বন

িাল
(মশুর)

মন্তব্য

(যখালা)

বিদির্ৈ
পে
গত পে

৫.৩

খাদ্য-শস্য এর েলন (সারবণ-ি):
(েলনঃ যমবরক েদন)
গম

আউশ

আমন

যিাদরা

পাে

আলু

মন্তব্য
(উৎপােন সদন্তাষজনক বকনা)

লেৈমাত্রা
উৎপােন

৫.৪

খাদ্য েলন/উৎপােন/সরিরাদহ িড় িরদনর সমস্যা সাংক্রান্ত তথ্যাবে এিাং হীহীত ব্যিথিতাঃ

সার ও যপদরাবলয়ামজাত পোদথ ির মজুে পবরবথিতবত:

৬.

6.1
পে

সার ও যপদরাবলয়ামজাত দ্রব্যাবের মজুে পবরবথিতবত (সারবণ-ঞ):
সার
(যমবরক েন ওজদন)
ইউবরয়া

টিএসবপ

যপদরাবলয়ামজাত দ্রব্যাবে
( বলোর ওজদন )
পোশ

অকদেন

যপদরাল

বিদজল

মন্তব্য
যকদরাবসন

র্াবহো
মজুে

6.2

আগামী দু’মাদস সার, যপদরাবলয়ামজাত দ্রদব্যর সরিরাহ বকাংিা মজুদের যেদত্র সমস্যার আশঙ্কা
সাংক্রান্ত তথ্যাবে:
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৭.

দুদর্ িাগ পবরবথিতবতঃ
নেীভােন সাংক্রান্ত বিিরণ:
িন্যা, ঘুবণ িিড়, জদলাচ্ছ্বাস, পাহাড়-িস, ভূবমকম্প, সুনাবম ইতৈাবে সাংক্রান্ত বিিরণ:

৮.

বিভাগ/যজলার কমিকতিা/কমির্াবরদের সমন্বয় সািন সাংক্রান্ত পবরবথিতবত:
৮.১
যজলা/বিভাগািীন সরকাবর কমিকতিা কমির্ারীদের কমিথিতদল অিথিতান সাংক্রান্ত মন্তব্য:
৮.২
যজলা/বিভাগািীন সরকাবর কমিকতিা কমির্ারীদের সমন্বয় সািদনর যেদত্র সমস্যা (র্বে থাদক):
৮.৩ যজলা/বিভাগািীন কমিকাদের সােল্য, অগ্রগবত িা সম্ভািনার বিিরণ:
৮.৪
যজলা/বিভাগািীন সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র উদেখদর্াগ্য ব্যতৈয় (র্বে থাদক) এিাং
উত্তরদণর সুপাবরশ:
৮.৫
আগামী এক মাদস অনুদষ্ঠয় জাতীয় গুরুবপূণ ি বেিস উের্াপন/গুরুবপূণ ি সমাদিশ/উৎসি/অনুষ্ঠান
সম্পবকিত তথ্যাবে এিাং মাঠ পর্ িাদয় প্রস্ত্ত্তবত সাংক্রান্ত বিিরণ:
৮.৬ যজলা/বিভাগািীন যকান প্রকদল্পর িাস্তিায়দন মাত্রাবতবরক্ত বিলদম্বর যেদত্র প্রবতিন্ধকতা এিাং যজলা
প্রশাসক/বিভাগীয় কবমশনার কর্তক
ি হীহীত পেদেপ:
৮.৭
মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তক
ি আগামী দু’ মাদসর মদে যজলা/বিভাদগ উদিািন করার মত সমাপ্ত প্রকদল্পর
সাংবেপ্ত বিিরণ:
মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তক
ি প্রবতশ্রুত প্রকল্প িাস্তিায়দন উদেখদর্াগ্য সমস্যা ও উত্তরদণর সুপাবরশ (সারবণ-ে):

৯.
পে

প্রবতশ্রুবতর
সাংখ্যা

িাস্তিায়নকারী
সাংথিতার নাম

প্রকল্প িাস্তিায়দনর অগ্রগবত
িাস্তিাবয়ত িাস্তিায়নািীন অিাস্তিাবয়ত

িাস্তিায়দনর
যেদত্র
সমস্যা

যজলা প্রশাসক/
বিভাগীয় কবমশনার
কর্তিক হীহীত
পেদেপ

১০.

যজলা/বিভাগ-এর গ্রাহক যসিা, উিুদ্ধকরণ এিাং জনস্বাথিতৈ সম্পবকিত কার্ িািবল:
১০.১ ইউবনয়ন তথ্য ও যসিা যকন্দ্র এিাং উপদজলা, যজলা ও বিভাদগর ই-তথ্য যসিা কার্ িক্রম সম্পদকি
মতামত:
১০.২ যর্ৌন হয়রাবন, মােক অপরাি এিাং দুনীবত ইতৈাবের বিরুদদ্ধ সামাবজক উিুদ্ধকরণ সাংক্রান্ত
উদেখদর্াগ্য কার্ িক্রদমর বিিরণ:
১০.৩ জনস্বাদথিতৈর প্রবত হুমবক িা বিরল/সাংক্রামক যরাদগর প্রাদুভিাি সাংক্রান্ত তথ্য (র্বে থাদক):

১১.

যজলা/বিভাগ-এর সাবি িক পবরবথিতবত:
১১.১ আগামী এক মাদসর মদে উদেখদর্াগ্য সমস্যার আশঙ্কা /সরকাদরর আশু দৃবষ্ট আকষ িণদর্াগ্য বিষয়
এিাং যজলা প্রশাসক/বিভাগীয় কবমশনার কর্তক
ি হীহীত পেদেপ:
11.2 যজলা/বিভাদগর সাবি িক পবরবথিতবতর ওপর যজলা প্রশাসক/ বিভাগীয় কবমশনার-এর বনজস্ব মতামত:
11.3 মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর দৃবষ্ট আকষ িণদর্াগ্য রাষ্ট্রীয় গুরুবপূণ ি সমস্যা ও সম্ভািনার বিিরণ:
(

)

যজলা প্রশাসক / বিভাগীয় কবমশনার
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন
তাবরখঃ ঢাকা ২৪ যম ২০১১/১০ বজৈষ্ঠ ১৪১৮
নাং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৪৬.২০১০-১৪১ সীমান্তিতী যজলাসমূদহ যর্ৌথ সীমান্ত সদম্মলন অনুষ্ঠাদনর জটিলতা
বনরসনকদল্প সহদজ অনুসরণদর্াগ্য একটি পদ্ধবত প্রণয়দনর জন্য ‘‘যর্ৌথ সীমান্ত সদম্মলন পদ্ধবত প্রিতিন সাংক্রান্ত একটি
আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটি’’ বনদম্নাক্তভাদি গঠন করা হদলাঃ
(ক) কবমটির গঠনঃ
(১) অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
(২) র্যগ্ম সবর্ি (রাজবনবতক), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৩) র্যগ্ম সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
(৪) মহাপবরর্ালক (েবেণ এবশয়া), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য

(খ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) সীমান্তিতী যজলাসমূদহ যর্ৌথ সীমান্ত সদম্মলন আদয়াজদন বিদ্যমান পদ্ধবতর প্রবতিন্ধকতাসমূহ
শনাক্তকরণ;
(২) দ্রুত ও সেলভাদি যর্ৌথ সীমান্ত সদম্মলন আদয়াজদনর লদেৈ সহদজ অনুসরণদর্াগ্য পদ্ধবত প্রিতিন;
এিাং
(৩) বিবিি প্রাসবেক বিষয়াবেত।
২ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদি এিাং কবমটি প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে করদত
পারদিত।
৩ত। কবমটি আগামী ০২ (দুই) মাদসর মদে Joint Border Conference এর বিষদয় সহদজ
অনুসরণদর্াগ্য একটি পদ্ধবত প্রণয়দনর জন্য সুপাবরশ মবন্ত্রপবরষে সবর্ি িরাির যপশ করদিত।
৪ত। এ কবমটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(োদতমা রবহম ভীনা)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬৮৩৯৬
বিতরণঃ
১ত।
২ত।
৩ত।
৪ত।
৫ত।

সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
র্যগ্ম সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
উপ-পবরর্ালক, িাাংলাদেশ সরকাবর মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ও যলখসামগ্রী, েরম ও প্রকাশনা অবিেপ্তর, যতজগাঁও,
ঢাকা (পরিতী যগদজদে প্রকাদশর অনুদরািসহ) ত।
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www.cabinet.gov.bd
২৬ োল্গুন ১৪১৭
তাবরখ ১২ মাৈ ি ২০১১

নাং-০৪.৫১২.০১৬.০০.০০.০০৫.২০১০-৮৫

বিষয়ঃ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর জন্য বিভাদগর উদেখদর্াগ্য ঘেনাসমৃদ্ধ বিদিষণিমী, কার্ িকর, আকষ িণীয় এিাং
স্বয়াংসম্পূণ ি তথ্যিহুল পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন (FCR) বনি িাবরত তাবরদখর মদে র্থাসমদয় মবন্ত্রপবরষে
বিভাদগ যপ্ররণত।
সূত্র: (১) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নাং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৭/২৫৩, তাবরখঃ ০১.০৯.০৯ বিষ্টাব্দত।
(২) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নাং-মপবি/মাপ্রস/৯(৭৫)/২০০৭-২০০৯/৫২, তাবরখঃ ২৪.০২.০৯ বিষ্টাব্দত।
(৩) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নাং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৯/২৬, তাবরখঃ ২৮.০১.১০ বিষ্টাব্দত।
(৪) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নাং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৫/১৩৫, তাবরখঃ ২৪.১১.০৫ বিষ্টাব্দত।
(৫) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর স্মারক নাং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/২০০৪-২০০৫/১১৩, তাবরখঃ ০৬.১০.০৫ বিষ্টাব্দত।
উপর্য িক্ত বিষয় ও সূত্রথিত স্মারকসমূদহর যপ্রবেদত জানাদনা র্াদে যর্, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি বনি িাবরত ছদক
(পতাকা-ক ও খ) বিভাগীয় কবমশনারগদণর প্রবতদিেন এিাং যমদরাপবলেন এলাকার তথ্য সবন্নদিশনকরতঃ সমগ্র যেদশর
আইন-শৃাংখলা পবরবথিতবতসহ সাবি িক বর্ত্র মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কাদছ উপথিতাপদনর লদেৈ পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন
প্রণয়ন করা হদয় থাদকত। প্রবতমাদসর ০৪ এিাং ১৯ তাবরদখর মদে বিভাগীয় কবমশনারগদণর প্রবতদিেন মবন্ত্রপবরষে
বিভাদগ যপ্ররদণর জন্য বনদে িশনা প্রোন করা হদয়বছল (পতাকা-গ)ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ ২৪.১১.২০০৫ তাবরদখর স্মারদক
প্রবতদিেন প্রণয়নকাদল বিভাদগর গুরুবপূণ ি এিাং র্াঞ্চল্যকর ঘেনা সম্ববলত তথ্য িাে না পড়ার বিষদয় সতকিতা
অিলম্বদনর জন্য বিভাগীয় কবমশনারগণদক পরামশি প্রোন করা হদয়বছল (পতাকা-ঘ)ত। এছাড়া পাবেক যগাপনীয়
প্রবতদিেদন ‘আগামী ২ মাদসর মদে যজলায় উদিািন করার মত সমাপ্ত প্রকল্প থাকদল’ শীষ িক কলাদম জাতীয় পর্ িাদয়র
গুরুবপূণ ি/তাৎপর্ িপূণ ি প্রকল্পসমূহ উদেখ করার বিষদয় এ বিভাগ যথদক গত ০৬.১০.২০০৫ তাবরদখ বিভাগীয়
কবমশনারগণদক বনদে িশনা প্রোন করা হদয়বছল (পতাকা-ঙ)ত।
২ত। সম্প্রবত বিভাগীয় কবমশনারগদণর কাছ যথদক প্রাপ্ত পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন পর্ িাদলার্নায় পবরলবেত
হদে যর্, যকান যকান প্রবতদিেদন বিভাদগর সাবি িক বর্দত্রর প্রবতেলন ঘেদছ না এিাং কখনও কখনও এই প্রবতদিেন
গতানুগবতক, একদেঁদয় এিাং অনাকষ িণীয় হদয় পড়দছত। বিভাগীয় কবমশনারগণ কর্তক
ি যপ্রবরত তথ্য, উপাত্ত, ঘেনার
বভবত্তদত পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন প্রণয়ন করা হয় বিিায় অদনক যেদত্রই মবন্ত্রপবরষে বিভাগ যথদক মানসম্পন্ন,
কার্ িকর এিাং আকষ িণীয় প্রবতদিেন প্রণয়ন করা সম্ভি হদে নাত। পাবেক প্রবতদিেন বনি িাবরত তাবরদখর মদে এ বিভাদগ
যপ্ররদণর আিশ্যকতা থাকদলও যকান যকান বিভাগ যথদক অস্বাভাবিক বিলদম্ব প্রবতদিেন যপ্ররণ করা হদেত। এছাড়া যকান
যকান প্রবতদিেদন বিভাদগর গুরবপূণ ি ও র্াঞ্চল্যকর ঘেনা সম্ববলত তথ্য িাে পড়ার নবজর পাওয়া র্াদেত। যকান যকান
বিভাদগর প্রবতদিেদন অনুদেখদর্াগ্য গুরুবহীন প্রকদল্পর বিষদয় তথ্য উপথিতাপদনর পাশাপাবশ জঘন্য অপরাি এিাং খাদ্য
মওজুদের মত স্পশিকাতর বিষদয় ভুল তথ্য যপ্ররণ করার ঘেনা যেখা র্াদেত। আইন-শৃাংখলা বনয়ন্ত্রণ ও সরকাদরর
আশুদৃবষ্ট আকষ িণদর্াগ্য বিষদয় িারািাবহকভাদি একই বিিরণ/িক্তদব্যর পুনরাবৃবত্ত পবরলবেত হদেত। অদনক যেদত্রই
সাম্প্রবতক র্লমান ঘেনার সাদথ বিদিষণিমী মতামত অনুপবথিতত থাকদছত। এছাড়া যর্সি বিষদয় সরাসবর সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর কাদছ বিষয়টি সরাসবর উপথিতাপন কদর বনষ্পবত্তকরণ সম্ভি যসরকম বকছু সমস্যা সরকাদরর আশুদৃবষ্ট
আকষ িণদর্াগ্য বিষয় বহদসদি উপথিতাপন করা হদেত।
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৩ত। এমতািথিতায়, মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর জন্য পাবেক যগাপনীয় প্রবতদিেন প্রণয়নকাদল উপর্য িক্ত পর্ িদিেণ
বিদির্নায় এদন বিভাদগর উদেখদর্াগ্য ঘেনাসমৃদ্ধ বিদিষণিমী, কার্ িকর, আকষ িণীয় এিাং স্বয়াংসম্পূণ ি তথ্যিহুল
প্রবতদিেন পে সমাপদনর ০৪ বেদনর মদে ই-যমইদল সেট্ কবপ (dfal_sec@cabinet.gov.bd)
বনম্নস্বােরকারী িরাির, র্যগ্ম সবর্ি (যজমাপ্র) িরাির েৈাি কবপ এিাং মবন্ত্রপবরষে সবর্ি িরাির িাহক মারেত
হাি িকবপ যপ্ররণ বনবচিতত করার জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি জানাদনা হদলাত। পদত্রর সাদথ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
কমিকতিাগদণর োপ্তবরক যর্াগাদর্াগ সম্ববলত তথ্যাবে (পতাকা-র্) যপ্ররণ করা হদলাত।
সাংর্যবক্তঃ িণ িনামদতত।
(োদতমা রবহম ভীনা)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬ ৮৩ ৯৬ত।
বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
অনুবলবপ:
১ত।

অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।

২ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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২৭ ফ ৌষ ১৪১৭
তাবরখ ১০ জানুয়ার্র ২০১১

নাং-মপবি/মাপ্রস/৫(৭৩)/০৪-২০০৯/১৬

বিষয়: বিভাগবভবত্তক সাংঘটিত অপরাদির মদে মালামাল উদ্ধার সম্ববলত তথ্য যপ্ররণ প্রসদেত।
সূত্র:

বিভাগীয় কবমশনারগদণর বিদসম্বর ২০১০ মাদসর সমন্বয় সভার কার্ িবিিরণীত।

উপর্য িক্ত বিষয় ও সূদত্রর যপ্রবেদত মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র সভাপবতদব বিভাগীয় কবমশনারগদণর বিদসম্বর
২০১০ মাদসর সমন্বয় সভায় বনম্নিবণ িত বসদ্ধান্ত হীহীত হয়:
‘বিভাগবভবত্তক তুলনামূলক অপরাি বর্ত্র প্রবতদিেদনর ছদক একটি মন্তব্য কলাম সাংদর্াজন করদত হদি র্াদত
মালামাল উদ্ধার সম্ববলত তথ্য থাকদি’ত।
০২ত। বিভাগীয় কবমশনার সভার িবণ িত বসদ্ধাদন্তর যপ্রবেদত সকল বিভাগ যথদক মাসবভবত্তক মালামাল উদ্ধার
সম্পবকিত একটি পৃথক প্রবতদিেন মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ প্রবত মাদসর প্রথম ০৫ তাবরদখর মদে বনম্নস্বােরকারী িরাির
যপ্ররণ করদত হদিত। এদেদত্র উদেখ্য, পাবেক প্রবতদিেদনর জন্য বনি িাবরত ছক অপবরিবতিত থাকদিত।
০৩ত। এমতািথিতায়, বিদসম্বর ২০১০ মাদসর (০১ যথদক ৩১ বিদসম্বর পর্ িন্ত) মালামাল উদ্ধার সাংক্রান্ত বিভাগ বভবত্তক
তথ্য আগামী ০৩ (বতন) কার্ িবেিদসর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ করার জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি জানাদনা হদলাত।
একই সাদথ বিভাগীয় কবমশনার সভার বসদ্ধান্ত যমাতাদিক সকল বিভাগ যথদক জানুয়াবর ২০১১ মাদসর অপরাি সাংক্রান্ত
তথ্যাবের যেদত্র মালামাল উদ্ধার সম্ববলত একটি পৃথক প্রবতদিেন র্থাসমদয় মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ করার জন্য
অনুদরাি জানাদনা হলত।
(োদতমা রবহম ভীনা)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৭১৬ ৮৩ ৯৬ত।
বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
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অবত জরুবর
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা
www.cabinet.gov.bd
৩০ আষাঢ় ১৪১৭
তাবরখ ১৪ জুলাই ২০১০

নাং-মপবি/মাপ্রস/২(১১২)/৯৯-২০১০/১৯১
বিষয়: যমািাইল যোন ব্যিহার সাংক্রান্তত।

সম্প্রবত লেৈ করা র্াদে যর্, যজলা প্রশাসকগদণর যকউ যকউ তাঁর জন্য বনি িাবরত যমািাইল যোনটি ব্যিহাদর
র্দথষ্ট সদর্তনতার পবরর্য় বেদেন নাত। মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােয় সরকাবর প্রদয়াজদন যমািাইল যোদনর (০১৭১১৫৯৫৫৮৫) মােদম যর্াগাদর্াগ করদল তাঁর র্থার্থ যসৌজন্যতার সাদথ Response করদছন নাত। আিার যকান যকান
যেদত্র যজলা প্রশাসকগণ তাঁদের যমািাইল যোনটি বনদজর বনকে না যরদখ অন্য যকান ব্যবক্তর তোিিাদন রাখদছনত। এদত
কদর সরকাবর কাদজ শৃঙ্খলা বিবিত হদে, র্া অনবভদপ্রতত।
০২ত।

এমতািথিতায়, এ বিষদয় পরিতীদত র্থার্থ ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হদলাত।

(এন এম বজয়াউল আলম)
র্যগ্মসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা প্রশাসক (সকল)ত।
অনুবলবপ:
১ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।

২ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
নাং-০৪.৫১২.০২৩.০০.০০.০০১.২০১০-১৩৩,

তাবরখ: ০৫ যম, ২০১০/২২ বিশাখ, ১৪১৭ িোব্দত।
পবরপত্র

বিষয়: বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিদসর কমিসূবর্দত যজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় বিবভন্ন েপ্তদরর সরকাবর
কমিকতিাগদণর উপবথিতবত প্রসদেত।
সম্প্রবত সরকার কর্তক
ি বনি িাবরত বিবভন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এিাং আন্তজিাবতক বেিসসমূদহর মাঠ পর্ িাদয় যজলা ও
উপদজলায় বিবভন্ন বিভাগ/েপ্তদর সরকাবর কমিকতিাগদণর মদে অনুপবথিতত থাকার প্রিণতা লেৈ করা র্াদর্ছত। কখদনা
কখদনা কমিকতিাগণ জাতীয় বেিসসমূহদক সরকাবর ছুটির বেদনর মত যভাগ কদর থাদকনত। এটি অনাকাবিত এিাং
অনবভদপ্রতত। জাতীয় বেিসসমূদহ সরকাবর কমিকতিাগদণর অাংশগ্রহদণ স্বল্পতার কারদণ সরকাবর কমিসূবর্র বিি ঘদে থাদক
এিাং র্থাদর্াগ্য মর্ িাোয় জাতীয় বেিসসমূহ পালদনর যেদত্র সরকাদরর লেৈ ও উদিশ্য িাস্তিায়দনও সমস্যা সৃবষ্ট হয়ত।
০২ত। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় এিাং আন্তজিাবতক বেিদসর অনুষ্ঠানসমূদহ আমবন্ত্রত সকল সরকাবর কমিকতিার উপবথিতবত
আিশ্যকত। শারীবরক অসুথিততা অথিা অপবরহার্ ি কাদজ ব্যস্ততার কারদণ উবেবখত অনুষ্ঠানসমূদহ যর্াগোন করদত অপারগ
হদল অনুষ্ঠাদনর পূদি িই র্থাসমদয় সাংবিষ্ট যজলার যজলা প্রশাসক/উপদজলা বনি িাহী কমিকতিাদক অিবহত করদত হদিত।
০৩ত। সরকার কর্তক
ি বনি িাবরত জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় এিাং আন্তজিাবতক বেিদসর অনুষ্ঠানসমূহ র্থাদর্াগ্য মর্ িাোয়
উদর্াপদনর লদেৈ যজলা ও উপদজলার বিবভন্ন বিভাগ/েপ্তদর আমবন্ত্রত সকল সরকাবর কমিকতিার উপবথিতবত
বনবচিততকরদণর জন্য সাংবিষ্ট সকলদক অনুদরাি করা হদলাত।
(যমাহাম্মে আদতায়ার রহমান)
র্যগ্মসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
যোন: ৭১৬৪৪৪১
বিতরণ:
১ত। সবর্ি
----------------------------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
২ত। বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।
২ত। যজলা প্রশাসক (সকল)ত।
৩ত। উপদজলা বনি িাহী অবেসার (সকল)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

২৫ চৈত্র ১৪১৬
তাবরখ ০৮ এর্িল ২০১০

নাং-মপবি/মাপ্রস/২(৬১)/(অাংশ-১)/২০০৮-১০/১০৫
পবরপত্র

বিষয়: উপদজলা পবরষে যর্য়ারম্যানগণদক যজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির সেস্য বহদসদি অন্তভুিক্তকরণ প্রসাংদগত।
উপদজলা পবরষদের হস্তান্তবরত বিষদয় কার্ িক্রম পর্ িাদলার্না, পরামশি প্রোন ও বনদে িবশকা জাবরর উদিদশ্য জাতীয়
পর্ িাদয় গঠিত কবমটির ৩য় সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী উপদজলা পবরষে যর্য়ারম্যানগণদক যজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির
সেস্য বহসাদি অন্তভুিক্ত করা হদলাত।

(যমাহাম্মে আদতায়ার রহমান)
র্যগ্মসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
যোন: ৭১৬৪৪৪১
বিতরণ:
১ত।

সবর্ি, ----------------------------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগত।

২ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)ত।

৩ত।

যজলা প্রশাসক (সকল)ত।

৪ত।

যর্য়ারম্যান, উপদজলা পবরষে (সকল)ত।

৫ত।

উপদজলা বনি িাহী অবেসার (সকল)ত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সাংদর্াগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

০৯ চৈত্র ১৪১৫
তাবরখ ২৩ মাৈ ি ২০০৯

নাং-মপবি/মাপ্রস/২(৪৯)২০০৮(অাংশ-২)/৭৭

বিষয়: উপদজলা পর্ িাদয় উদর্াবপত বিবভন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান/উৎসি উপলদে জাতীয় পতাকা উদত্তালন ও সালাম গ্রহণ
সাংক্রান্তত।
উপর্য িক্ত বিষদয় মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ১৮.০৪.১৯৮৭ তাবরদখর মপবি-৫/১/৮৩-বিবি/৯৬ নাং স্মারক অনুর্ায়ী
জানাদনা র্াদে যর্, জাতীয় পতাকা বিবির র্তুথ ি অনুদেে যমাতাদিক উপদজলা পর্ িাদয় স্বািীনতা বেিস, বিজয় বেিস
এিাং সরকার যঘাবষত অন্য যর্ যকান বেদন আদয়াবজত অনুষ্ঠানাবে উপদজলা পবরষে যর্য়ারম্যান কর্তক
ি জাতীয় পতাকা
উদত্তালন ও সালাম গ্রহণ করা হদি (কবপ সাংর্যক্ত)ত।
০২ত। এমতািথিতায়, উক্ত বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য তাঁর আওতািীন যজলা ও উপদজলা
প্রশাসনদক প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা প্রোন করদত আবেষ্ট হদয় অনুদরাি করা হলত।

(যমা: শাহ আলম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৭১৬৮৩৯৬
বিভাগীয় কবমশনার,
ঢাকা, র্ট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, িবরশাল ও বসদলেত।
অনুবলবপ:
১ত।

সবর্ি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
িাাংলাদেশ সবর্িালয়
ঢাকাত।

[তাঁর মন্ত্রণালদয়র ১৬.০৩.০৯ তাবরদখর স্ব:ম:/(প্র:৩)/জাউ-২/২০০৯/২৫২
নাং স্মারদকর যপ্রবেদত]

২ত।

সবর্ি
মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকাবর পবরিহন পুল ভিন
সবর্িালয় সাংদর্াগ সড়ক
ঢাকাত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস পবরিীেণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

২৪ োদ্র ১৪২১
তাবরখ ৮ ফেভেম্বর ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০. ২২.১১৬.০১.১ .২৩০
: “

আ , ২০১০”
, ২০১৩”-

সূত্র:

ও

দ

আও
.ও.

“

“
।

: ২ .০০.০০০০.১০১.০০০.০০০.১ . ৮ তাবরখ: ৩.৯.১৪

আ , ২০১০”

“

, ২০১৩”

ও
খ

.ও.

।

২।

খ ৩২
দ

ও

দ

।

(এম. কাজী এমোদুল ইসলাম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৫১৪২৫
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

...(

)

:
...

)

আ

।)
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(একই তাবরখ ও নম্বদরর থিতলাবভবষক্ত হদি)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস
অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

১৪ আর্িন ১৪২০
তাবরখ ৩০ ফেভেম্বর ২০১৩

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.৩২.১৩-১৭১
বিষয়ঃ যেৌজোরী কার্ িবিবির আওতায় র্লমান মামলার বিিরণীত।

উপর্য িক্ত বিষদয়র পবরদপ্র যত জানাদনা র্াদে যর্, িাাংলাদেদশর বিবভন্ন যজলায় যেৌজোরী কার্ িবিবির আওতায়
র্লমান সকল মামলার তথ্য মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ থাকা প্রদয়াজনত। এ
একটি ছক প্রস্ত্ত্তত কদর
যপ্ররণ
করা হলত।
০২ত। এমতািথিতায়, সাংর্যক্ত ছক যমাতাদিক তাঁর বিভাদগর আওতাভুক্ত যজলাসমুদহর
প্রথম সপ্তাদহর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হদলাত।

খ তথ্য প্রবতমাদসর

সাংর্যক্ত: িণ িনামদতত।
(যখােকার যমাঃ আব্দুল হাই)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫৫১৪২৫
বিভাগীয় কবমশনার
ঢাকা/র্ট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/িবরশাল/ বসদলে/রাংপুরত।
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২৫ অগ্রহাায়ণ ১৪২০
তাবরখ ০৯ র্িভেম্বর ২০১৩

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.০৩৫.০৮.১২-২৫৭
বিষয়ঃ আোলত পবরেশিদনর প্রমাপ

ত।

গত ১৭.১১.২০১৩ তাবরদখ মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ মবন্ত্রপবরষে সবর্দির সভাপবতদব অনুবষ্ঠত নদভম্বর, ২০১৩ মাদসর
বিভাগীয় কবমশনার সমন্বয় সভার বসদ্ধাদন্তর পবরদপ্রবেদত আোলত পবরেশিদনর জন্য বনদম্নাক্ত প্রমাপ বনদে িশক্রদম
বনি িারণ করা হদলাঃ
র্ার জন্য প্রদর্াজন্য

প্রমাদপর হার

(ক) আোলত পবরেশিন

(ক) যজলা ম্যাবজদস্ট্রে

(খ) যকস যরকি ি পর্ িাদলার্না

(খ) যজলা ম্যাবজদস্ট্রে

(ক) মাদস কমপদে একটি বনি িাহী
ম্যাবজদস্ট্রদের আোলত পবরেশিন করা
(খ) মাদস কমপদে একটি যমািাইল
যকাে ি যকস যরকি ি পর্ িাদলার্না করাত।

ক্রবমক
নম্বর
১

২ত। এ প্রমাপ অনুর্ায়ী পবরেশিন ও পর্ িাদলার্না প্রবতদিেন প্রবত মাদসর ৭ তাবরদখর মদে বিভাগীয় কবমশনাদরর
মােদম মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ করদত হদিত।
৩ত। এ আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(যখােকার যমাঃ আব্দুল হাই)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫৫১৪২৫
বিতরণ:
যজলা ম্যাবজদস্ট্রে...(সকল)ত।
অনুবলবপ:
১ত।

বিভাগীয় কবমশনার...(সকল)ত।

২ত।

র্যগ্মসবর্ি (যজমাপ্র), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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পবরপত্র
৩০ শ্রাৈণ ১৪২০
তাবরখ ১৪ আগস্ট ২০১৩

স্মারক নম্বর: ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-১১৮
বিষয়: বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংথিতা কর্তক
ি যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা সাংক্রান্তত।
আইন-শৃঙ্খলা
বিবভন্ন
ওদ
পবরর্ালনার যজলায় কমিরত এবিবকউটিভ ম্যাবজদস্ট্রেদের পাশাপাবশ বিবভন্ন মন্ত্রণালদয়র
আও
দ /
/দ
(
)

আইন, ২০০৯
দ
দ
।

০২ত।

করা র্াদে যর্, বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/

আও

দ
খ

দখ দ

খ

।

।
।
০৩ত।

খ
(ক)

িবণ িত বসদ্ধা গ্রহণ করা হদয়দছ:

বনরসদনর

যকান মন্ত্রণালয়/
িা
আও
ি
ম্যাবজদস্ট্রে
যমািাইল যকাে পবরর্ালনা
হদি এিাং প্রদয়াজদন
সমন্ব
হদিত।

দ /
/দ
বনর্যক্ত এবিবকউটিভ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রেদক অিবহত রাখদত
যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা করদত

(খ) যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা
এবিবকউটিভ ম্যাবজদস্ট্রে
একটি প্রবতদিেন োবখল করদিনত।
(গ) যজলা ম্যাবজদস্ট্রে
কবমশনাদরর

এবিবকউটিভ ম্যাবজদস্ট্রে
দ
০ ( ) তাবরদখর মদে বিভাগীয়
যপ্ররণ করদিনত।

৪ত। এ পবরপত্র অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(

)
:

বিতরণ:
১ত।
২ত।
৩ত।
।

বসবনয়র সবর্ি/
...মন্ত্রণালয়ত।
বিভাগীয় কবমশনার...(সকল) ত।
যজলা ম্যাবজদস্ট্রে...(সকল) ত।
,
দ

।
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১ ২৬

মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস পবরিীেণ অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

০১ মাঘ ১৪২২
তাবরখ ১৪ জানুয়ার্র ২০১৬

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০৬.১৫-১৩
বিষয়: যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনার সাংদশাবিত প্রমাপ িাস্তিায়ন সাংক্রান্তত।

,আ
ও
যমািাইল যকাে ি আইন, ২০০৯ গুরুবপূণ ি
ভূবমকা পালন করদছত। আ ও েেতার সদে ও প্রদয়াগবসদ্ধভাদি যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনার লদেৈ মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কর্তক
ি জাবরকৃত বিদ্যমান প্রমাপ সাংদশািন করার প্রদয়াজনীয়তা অনুভূত হদেত। এর পবরদপ্রবেদত প্রদতৈক যজলার
আয়তন, অিথিতান, যভৌদগাবলক বিবশষ্টৈ, আথ ি-সামাবজক অিথিতা, উপদজলার সাংখ্যা, জনসাংখ্যা, সাংবিষ্ট যজলার যমািাইল
যকাে ি
সেমতা, বিভাগীয় কবমশনার ও যজলা ম্যাবজদস্ট্রেগদণর মতামত ইতৈাবে বিষয় বিদির্নায় যমািাইল
যকাে ি পবরর্ালনার প্রমাপ সাংক্রান্ত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ২৮ আগস্ট ২০১২ তাবরদখর ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.
০১৩.২০১১-১৩৬ নম্বর স্মারক িাবতলক্রদম তদথিতদল মাবসক বভবত্তদত যজলাওয়াবর যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনার প্রমাপ
বনদম্নাক্তভাদি পুনঃবনি িারণ করা হল:
ক্রম

যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনার
প্রমাপ (সাংখ্যায়)

যজলার নাম

ক)

ঢাকা ও কুবমো যজলা।

১৫০

খ)

র্ট্টগ্রাম যজলাত।

১০০

গ)

খুলনা, রাজশাহী, নওগাঁ, িগুড়া, পািনা, বসরাজগি, বেনাজপুর, োোইল ও
র্াঁেপুর যজলাত।
িবরশাল, রাংপুর, বসদলে, ময়মনবসাংহ, নারায়ণগি ও গাজীপুর যজলাত।

৭০
৬০

বকদশারগি, র্দশার, িাদগরহাে ও েবরেপুর যজলাত।

৫০

)
ঙ)
)

যনায়াখালী, োহ্মণিাবড়য়া, কিিাজার, কুবষ্টয়া, পটুয়াখালী, যভালা, হবিগি,
সুনামগি, যনত্রদকাণা, নাদোর ও গাইিান্ধা যজলাত।

)

নরবসাংেী, মাবনকগি, মুবিগি, জামালপুর, যেনী, র্াঁপাইনিািগি, কুবড়গ্রাম,
নীলোমারী, লালমবনরহাে, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সাতেীরা, বপদরাজপুর ও
যমৌলভীিাজার যজলাত।

)

যগাপালগি, শরীয়তপুর, যশরপুর, লক্ষ্মীপুর, বিনাইেহ, িরগুনা ও জয়পুরহাে
যজলাত।

ি)

মাোরীপুর, রাজিাড়ী, রাোমাটি, িােরিান ও খাগড়াছবড় পাি িতৈ যজলা,
চুয়ািাো, নড়াইল, মাগুরা, যমদহরপুর ও িালকাঠি
ত।
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৩

৩০
২২

০২ত। এমতািথিতায়, উপর্য িক্ত প্রমাপ অনুর্ায়ী যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনাপূি িক তথ্যাবে পরিতী মাদসর পাঁর্ তাবরদখর
মদে বনদম্নাবেবখত ছদক ই(e-court) আপদলাি করার জন্য অনুদরাি করা হল:
ক্রম যজলা

প্রমাপ

যমািাইল
মামলার সাংখ্যা
যকাদে ির সাংখ্যা

আোয়কৃত
জবরমানা
(োকায়)

আ
দ

িতিমান পূদি ির িতিমান পূদি ির িতিমান পূদি ির িতিমান পূদি ির িতিমান পূদি ির
মাস মাস মাস মাস মাস মাস মাস মাস মাস মাস
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১

(যমাঃ মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী)
অবতবরক্ত সবর্ি (যজমাপ্র)
যোন: ৯৫৭৩৮৩৩
যজলা ম্যাবজদস্ট্রে...(সকল)
অনুবলবপ:
১।

,

।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অথ ি বিভাগত।

৩ত।

বিভাগীয় কবমশনার...(সকল)-বিষয়টি মবনেবরাং করার অনুদরািসহত।
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২১ আষাঢ় ১৪১৮ৈঙ্গাব্দ
তাবরখ ০৫ জুলাই ২০১১ র্িস্টব্দ

নাং-০৪.৫২২.০০.০০.১১৩.২০১১-৯০
বিষয়: মাবসক বভবত্তদত যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনার প্রবতদিেন যপ্ররণ করাত।
সূত্র:

(১) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ১৫-০৫-২০১১ তাবরদখর ০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০১.১০-৭০ সাংখ্যক স্মারকত।
(২) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ০৭-০৬-২০১১ তাবরদখর ০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-৭৯ নম্বর স্মারকত।

উপর্য িক্ত বিষদয় জানাদনা র্াদে যর্, সূত্রথিত ১ নম্বর স্মারদক যপ্রবরত সাংদশাবিত ছদক যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা
সাংক্রান্ত পাবেক প্রবতদিেন যপ্ররদণর জন্য অনুদরাি করা হদয়বছল (ছায়াবলবপ সাংর্যক্ত)ত। পরিতীদত সূত্রথিত ২ নম্বর স্মারদক
যজলাওয়ারী যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনার প্রমাপ পূণবনি িারণ করতঃ এ সাংক্রান্ত প্রবতদিেন সূত্রথিত ১ নম্বর স্মারদক
উদেবখত বনি িাবরত ছদক পাবেদকর পবরিদতি মাবসক বভবত্তদত পরিতী মাদসর ০৫ তাবরদখর মদে এ বিভাদগ যপ্ররদণর
জন্য অনুদরাি করা হদয়বছল (ছায়াবলবপ সাংর্যক্ত)ত। লেৈ করা র্াদে যর্, যকান যকান যজলা হদত এখনও পাবেক এমনবক
সাপ্তাবহক বভবত্তদত যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা সাংক্রান্ত প্রবতদিেন যপ্ররণ করা হদেত।
২ত। এমতািথিতায়, সূত্রথিত ২ নম্বর স্মারদক তাঁর যজলার জন্য বনি িাবরত প্রমাপ অনুর্ায়ী যমািাইল যকাে ি পবরর্ালনা
করতঃ এতদসাংক্রান্ত প্রবতদিেন সূত্রথিত ১ নম্বর স্মারদক উদেবখত বনি িাবরত ছদক মাবসক বভবত্তদত যপ্ররণ বনবচিতত করার
জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হদলাত।
সাংর্যক্ত: িণ িনামদত ০২ পাতা
(মুহাম্মাে যরজাদয় রািিী)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৯৫৫১৪২৫
বিজ্ঞ যজলা ম্যাবজদস্ট্রে...(সকল)
অনুবলবপ:
বিভাগীয় কবমশনার...(সকল)
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(একই তাবরখ ও নম্বদরর থিতলাবভবষক্ত হদি)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস পবরিী ণ অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

১৪ আর্িন ১৪২০
তাবরখ ৩০ ফেভেম্বর ২০১৩

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৬.৩৩.১৩-১৭২
বিষয়: যমািাইল যকাদে ির আওতায় োদয়রকৃত আবপল মামলা সাংক্রা ত।

উপর্য িক্ত বিষদয়র
জানাদনা র্াদে যর্, িাাংলাদেদশর বিবভন্ন যজলায় যমািাইল যকাদে ির আওতায়
োদয়রকৃত র্লমান সকল আবপল মামলার তথ্য মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ থাকা প্রদয়াজনত। এ
একটি ছক
কদর
যপ্ররণ করা হলত।
০২ত। এমতািথিতায়, সাংর্যক্ত ছক যমাতাদিক তার বিভাদগর আওতাভুক্ত যজলাসমুদহর
প্রথম সপ্তাদহর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হদলাত।

খ তথ্য প্রবতমাদসর

সাংর্যক্ত: িণ িনামদতত।
(যখােকার যমাঃ আব্দুল হাই)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫৫১৪২৫
বিভাগীয় কবমশনার,
ঢাকা/র্ট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/িবরশাল/ বসদলে/রাংপুরত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রসী পবরিীেণ শাখা
www.cabinet.gov.bd

১৪ আষাঢ় ১৪১৮ ৈঙ্গাব্দ
তাবরখ ২৮ জুন ২০১১ র্িস্টাব্দ

০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.২০.১১-৮
বিষয়: যর্ারার্ালাদনর মােদম যভজাল সাদরর অনুপ্রদিশ যরাদি কার্ িকর ব্যিথিতা গ্রহণত।

সূত্র: সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালদয়র আিাসরকারী পত্র নম্বর আ স পত্র নাং-১২.০২৬.০৪০.০০.০০.০০৬.২০১০-৯৭, তাবরখ:
০৫.০৬.২০১১ বিস্টাব্দত।
উপর্য িক্ত বিষয় ও সূত্রথিত পদত্রর যপ্রবেদত জানাদনা র্াদে যর্, কখদনা কখদনা সীমাদন্তর ওপার হদত যর্ারার্ালাদনর
মােদম যেদশর বিবভন্ন এলাকায় নকল, যভজাল ও বনম্নমাদনর সার পার্ার হদয় আসার যপ্রবেদত িাজাদর নকল ও
যভজাল ও বনম্নমাদনর সার সহজপ্রাপ্য হদেত। এসি সার কৃষদকর আবথ িক েবতর পাশাপাবশ মাটি ও েসদলর উপর বিরুপ
প্রভাি যেলদছত।
০২ত। এমতািথিতায়, সীমাদন্তর ওপার হদত যর্ারার্ালাদনর মােদম এদেদশ বিবভন্ন নকল, যভজাল ও বনম্নমাদনর
সাদরর অনুপ্রদিশ যরাদি কার্ িকর ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হদলাত। উদেখ্য, সার পার্ার যরাদি এিাং
যভজাল ও নকল সার প্রস্তুতকারী/বিদক্রতাদের বিরুদদ্ধ সার ব্যিথিতাপনা আইন, ২০০৬ অনুর্ায়ী যমািাইল যকাে ি
পবরর্ালনা করার ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য তাঁদক ইতঃপূদি ি অত্র বিভাদগর ১২-০৪-২০১১ তাবরদখর
০৪.৫২২.১১৬.০০.০০.০১৩.২০১১-৫২ সাংখ্যক স্মারদক অনুদরাি জানাদনা হদয়বছল র্া অব্যাহত থাকদিত।
(মুহাম্মাে যরজাদয় রািিী)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোনঃ ৯৫৫১৪২৫
...

)।

:
১ত।

সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়ত।

২।

...(

)।

307

দ
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস পবরিীেণ অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

২৪ আষাঢ় ১৪২২
তাবরখ ০৮ জুলাই ২০১৫

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৩৫.০৩৭.২০১৫-১ ১
পবরপত্র
বিষয়: মাঠ পর্ িাদয় কমিরত কমির্ারীদের িেবল সাংক্রান্ত ত।

ইউবনয়ন, উপদজলা, যজলা ও বিভাগ পর্ িাদয়র সািারণ ও রাজস্ব প্রশাসদন বনদয়াবজত কমির্ারীদের একই পদে
বকাংিা একই কমিথিতদল বতন িছর যময়াে পূণ ি হদল িাস্তি অিথিতা বিদির্নায় সািারণত অন্যত্র িেবল করার যরওয়াজ
রদয়দছত।
দ বনদয়াবজত যকান যকান কমির্ারী একই পদে বতন িছদরর অবিককাল কমিরত থাকায় তারা সাংবিষ্ট
বিষদয় অবিক অবভজ্ঞতা
সুদর্াগ পাদেন, অন্যান্য বিষদয় অবভজ্ঞতা লাদভর সুদর্াগ যথদক িবঞ্চত হদেনত। তা
ছাড়া, একই পদে েীঘ িবেন কমিরত থাকায় যকান যকান কমির্ারী বিবভন্ন অবনয়দমর সদে জবড়দয় পড়দছনত। এ জন্য মাঠ
পর্ িাদয় বনদয়াবজত কমির্ারীদেরদক বিবভন্ন বিষদয় েে কদর গদড় যতালা এিাং একই পদে বকাংিা কমিথিতদল বতন িছদরর
যিবশ সময় িদর কমিরত কমির্ারীগণদক িাস্তি অিথিতাদভদে অন্যত্র িেবল করার জন্য ইদতামদে মবন্ত্রপবরষে বিভাগ হদত
বনদে িশনা যেওয়া হদয়দছত। বকন্তু লেৈ করা র্াদে যর্, যকান যকান যেদত্র বনদে িশনাটি র্থার্থভাদি িাস্তিাবয়ত হয়বনত।
০২ত। উপর্য িক্ত যপ্রোপদে ইউবনয়ন, উপদজলা, যজলা ও বিভাগ পর্ িাদয়র সািারণ ও রাজস্ব প্রশাসদন বনদয়াবজত
কমির্ারীদেরদক একই পে বকাংিা কমিথিতল হদত অন্যত্র িেবলর যেদত্র বনদম্নাবেবখত বিষয়গুবল অনুসরদণর জন্য অনুদরাি
করা হল:
ক) একই পদে বতন িছদরর অবিককাল র্ািৎ বনদয়াবজত কমির্ারীদক িাস্তি অিথিতাদভদে অন্যত্র িেবল
করদত হদি;
খ)

দুগমি অথিা প্রবতকূল যর্াগাদর্াগ ব্যিথিতাসম্পন্ন এলাকার যেদত্র সাংবিষ্ট কমির্ারীর যময়াে দুই িছর
হদলও তাদক অন্যত্র িেবল করা যর্দত পাদর;

গ)

সািারণ প্রশাসন ও ভূবম অবেদস কমিরত কমির্ারীদেরদক পর্ িায়ক্রদম সকল বিষদয় কাজ করার
সুদর্াগ যেওয়া যর্দত পাদর; এিাং

ঘ)

িেবলর যেদত্র বিষম্য পবরহাদরর জন্য সদর্ষ্ট থাকদত হদিত।
(যমাঃ মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী)
অবতবরক্ত সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
: ০২- ৭৩৮৩৩
েৈাি নম্বর: ০২-৯৫৭৩৫৩৩
ই-যমইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

১ত। বিভাগীয় কবমশনার...(সকল)।
২ত। যজলা প্রশাসক...(সকল)।
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দ
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস পবরিীেণ অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

২৪ আষাঢ় ১৪২২
তাবরখ ০৮ জুলাই ২০১৫

নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৩৫.০৩৭.২০১৫-১ ০
পবরপত্র
বিষয়: বিবভন্ন খাদতর আোয়কৃত অথ ি সরকাবর যকাষাগাদর জমাোন সাংক্রান্তত।

,
,
,
দ
সায়রাতমহাল ইজারার অথ ি/লাইদসি বে/্রমাম্যমাণ আোলদতর অথ িেে/ভূবম উন্নয়ন কর
ইতৈাবে আোয় করা হদয় থাদকত। লেৈ করা র্াদে যর্, যকান যকান যেদত্র আোয়কৃত অথ ি র্থার্থ পদ্ধবত অনুসরদণ
র্থাসমদয় সাংবিষ্ট খাদত জমা যেওয়া হয় নাত। এর েদল বিবভন্ন িরদনর আবথ িক অবনয়দমর আশঙ্কা যথদক র্ায়ত।
০২ত। উপর্য িক্ত যপ্রোপদে মাঠ পর্ িাদয়র সািারণ ও রাজস্ব প্রশাসন কর্তক
ি সায়রাতমহাল ইজারার অথ ি/লাইদসি
বে/ভূবম উন্নয়ন কর/্রমাম্যমাণ আোলদতর অথ িেে ইতৈাবে আদ
দ
বনদম্নাবেবখত বিষয়গুবল অনুসরদণর জন্য অনুদরাি করা হল:
ক) আোয়কৃত অথ ি/বে অিশ্যই বনি িাবরত রবশদের মােদম আোয় করদত হদি এিাং রবশদের মূলকবপ
সাংবিষ্ট গ্রাহকদক প্রোন করদত হদি;
খ)

Duplicate Carbon Receipt (DCR) র্থার্থভাদি সাংরেণ করদত হদি;

গ)

আোদয়র বেন অথিা পরিতী কার্ িবেিদস আোয়কৃত অথ ি বনি িাবরত র্ালাদনর মােদম সরকাবর
যকাষাগাদর জমা বেদত হদি;

ঘ)

Cash Transaction Report (CTR)
CTR র্ার্াই কদর বনদত হদি;

ঙ)

আ

দ
দ
;

,
)

ো
অথ ি জমা প্রোদনর বিষয়টি দ

আদ

,

আদ

সরকাবর যকাষাগাদর
।
(যমাঃ মাকছুদুর রহমান পােওয়ারী)
অবতবরক্ত সবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন)
: ০২- ৭৩৮৩৩
েৈাি নম্বর: ০২-৯৫৭৩৫৩৩
ই-যমইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

১ত।

বিভাগীয় কবমশনার...(সকল)ত।

২ত। যজলা প্রশাসক...(সকল)ত।
৩।

...

)।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস পবরিীেণ অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

১৪ ফ ৌষ ১৪২১
তাবরখ ২৮ র্িভেম্বর ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.০ .১ .১ .৩১৩
বিষয়: The Code of Criminal Procedure, 1898
।

আ , ২০০ -

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act of 1898)-

:

আ , ২০০ -

আও

:

দ

আও

আ

৩
১

আদ
Criminal

দ
(খ)
আদ
দ
২

Procedure,

The Code

1898-

১

১,০০০

১,০০১
/
।

আ , ২০০ -

আদ

Criminal Procedure, 1898-

।

২।
দ

১০%

২,০০০

২,০০০The Code of ১
০০
আও
দ
০১
১,০০০
১,০০১
২,০০০
২,০০০-

খ
।

খ

৩।

৩

দ

৬
আ

০

।

%
১২%
১০%
৮%
%

-

(email:

(%)

দ
২

৮%

আও

খ
খ

cjme_sec@cabinet.gov.bd)

১

দ

আও

;
আ

দ
খ

( )
of

আও

ও
২০১৩

৭

(%)

৮

১০

দ
আও
খ ০ .০০.০০০০. ২২.০৩ .০৮.১২.২ ৮
(এম. কাজী এমোদুল ইসলাম)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৫১৪২৫
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

:
...(

)

:
...

)
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[একই নম্বর ও তাবরদখ জারীকৃত প্রজ্ঞাপদনর থিতলাবভবষক্ত হইদি]
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ২৬ োল্গুন, ১৪১৭ িোব্দ/ ১০ মার্ ি ২০১১ বিস্টাব্দ
নম্বর-০৪.৫২১.০১১.০০.০০.০০১.২০১১-১০৮-দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ৬ িারা অনুসরদণ বনদম্নাক্ত
ব্যবক্তগণদক দুনীবত েমন কবমশদনর কবমশনার বনদয়াগ করা হইল:
(১)

জনাি যমাঃ িবেউজ্জামান, অিসরপ্রাপ্ত অবতবরক্ত সবর্ি

(২)

জনাি যমাঃ সাহাবুবিন, অিসরপ্রাপ্ত যজলা ও োয়রা জজ

২ত। দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ িারা অনুর্ায়ী কবমশনারগদণর পাবরশ্রবমক, ভাতা, পেমর্ িাো ও
অন্যান্য সুবিিাবে সুপ্রীম যকাদে ির হাইদকাে ি বিভাদগর একজন বির্ারদকর সমরূপ বনি িারণ করা হইলত।
৩ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জারী করা হইল এিাং ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
এম আিদুল আবজজ এনবিবস
মবন্ত্রপবরষে সবর্িত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস নীবত অবিশাখা
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ২৭ োল্গুন ১৪২২/ ১০ মার্ ি ২০১৬
নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫.১৯৮-দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সদনর ৫ নাং আইন)-এর
৬(১) িারার বিিানমদত বনম্ন-উবেবখত ব্যবক্তগণদক দুনীবত েমন কবমশদনর কবমশনার বনদয়াগ করা হল:
(১) জনাি ইকিাল মাহমুে, প্রাক্তন বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়; এিাং
(২) জনাি এ, এে, এম, আবমনুল ইসলাম, অিসরপ্রাপ্ত যজলা ও োয়রা জজত।
২ত। দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ৫(১) িারার বিিানমদত জনাি ইকিাল মাহমুে, কবমশনার, দুনীবত
েমন কবমশন-যক কবমশদনর যর্য়ারম্যান বনদয়াগ করা হলত।
৩ত। দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ িারার বিিানমদত কবমশদনর যর্য়ারম্যান জনাি ইকিাল
মাহমুদের যিতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিিা ও পেমর্ িাো সুপ্রীম যকাদে ির আপীল বিভাদগর একজন বির্ারদকর এিাং
কবমশনার জনাি এ, এে, এম, আবমনুল ইসলাদমর যিতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিিা ও পেমর্ িাো সুপ্রীম যকাদে ির হাইদকাে ি
বিভাদগর একজন বির্ারদকর সমরূপ বনি িারণ করা হলত।
৪ত। জনস্বাদথ ি এ প্রজ্ঞাপন জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে শবেউল আলম
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ১৯ মাঘ ১৪২২/ ০১ যেব্রুয়াবর ২০১৬
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.০৮.০৬৪.১৫-১২৬ দুনীবত েমন কবমশদনর যর্য়ারম্যান ও একজন কবমশনাদরর পে
শীঘ্রই শূন্য হদি বিিায় তদথিতদল দু’জন কবমশনার বনদয়াদগর জন্য সুপাবরশ প্রোদনর বনবমত্ত দুনীবত েমন কবমশন আইন,
২০০৪-এর ৭ িারা অনুর্ায়ী বনদম্নাবেবখত সেস্যবৃদের সমন্বদয় একটি িাছাই কবমটি গঠন করা হল:
(ক) বির্ারপবত জনাি বসয়ে মাহমুে যহাদসন
মাননীয় বির্ারক, আপীল বিভাগ, িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে ি

সভাপবত

(খ) বির্ারপবত এম, যমায়াজ্জাম যহাদসন
মাননীয় বির্ারক, হাইদকাে ি বিভাগ, িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে ি

সেস্য

(গ) জনাি মাসুে আহদমে
িাাংলাদেদশর মহা বহসাি-বনরীেক ও বনয়ন্ত্রক

সেস্য

(ঘ) জনাি ইকরাম আহদমে
যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ সরকারী কমিকবমশন

সেস্য

(ঙ) জনাি এম আিদুল আবজজ এনবিবস
(সি িদশষ অিসরপ্রাপ্ত মবন্ত্রপবরষে সবর্দির অব্যিবহত পূদি ির অিসরপ্রাপ্ত
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি)

সেস্য

২ত। কবমটির কার্ িপবরবি বনম্নরূপ:
িাছাই কবমটি, কবমশনার বনদয়াদগ সুপাবরশ প্রোদনর উদিদশ্য, উপবথিতত সেস্যদের অনূৈন বতন জদনর বসদ্ধাদন্তর
বভবত্তদত কবমশনাদরর প্রবতটি শূন্য পদের বিপরীদত দু’জন ব্যবক্তর নাদমর তাবলকা প্রণয়ন কদর উক্ত আইদনর িারা ৬এর অিীদন বনদয়াগ প্রোদনর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপবতর বনকে যপ্ররণ করদিত।
৩ত। অনূৈন র্ারজন সেদস্যর উপবথিতবতদত িাছাই কবমটির যকারাম গঠিত হদিত।
৪ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ উক্ত িাছাই কবমটির কার্ ি-সম্পােদন প্রদয়াজনীয় সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৫ত। এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে শবেউল আলম
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ০২ আষাঢ়, ১৪২০/ ১৬ জুন, ২০১৩
নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪৩৭-দুনীবত েমন কবমশদনর যর্য়ারম্যান বহসাদি জনাি যগালাম রহমাদনর
কার্ িকাল গণনার বিষদয় সাংশয় সৃষ্ট হওয়ায় দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ৩৬ িারামদত এই মদমি স্পষ্টীকরণ
করা র্াদে যর্, দুনীবত েমন কবমশদনর যর্য়ারম্যান জনাি যগালাম রহমাদনর োবয়ব গ্রহদণর তাবরখ অথ িাৎ ২৪-০৬২০০৯ তাবরখ হদত তাঁর কমিকাল (tenure) গণনা করদত হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ১২ আষাঢ়, ১৪২০/ ২৬ জুন, ২০১৩
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪৬৭-দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ৬ িারার বিিানমদত বনম্নউবেবখত ব্যবক্তদক দুনীবত েমন কবমশদনর কবমশনার পদে বনদয়াগ করা হলঃ
ি. নাবসরউিীন আহদমে
অিসরপ্রাপ্ত সবর্ি ও প্রাক্তন যর্য়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব যিাি িত।
২ত। দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ িারার বিিানমদত ি. নাবসরউিীন আহদমে, কবমশনার-এর
যিতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিিা ও পেমর্ িাো সুপ্রীম যকাদে ির হাইদকাে ি বিভাদগর একজন বির্ারদকর সমরূপ বনি িারণ করা
হলত।
৩ত। জনস্বাদথ ি এ প্রজ্ঞাপন জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ১২ আষাঢ়, ১৪২০/ ২৬ জুন, ২০১৩
নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪৬৮-দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ৫(১) িারার বিিানমদত
জনাি যমাঃ িবেউজ্জামান, কবমশনার, দুনীবত েমন কবমশন-যক কবমশদনর যর্য়ারম্যান বনদয়াগ করা হলত।
২ত। দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ১৩ িারার বিিানমদত কবমশদনর যর্য়ারম্যান জনাি
যমাঃ িবেউজ্জামাদনর যিতন, ভাতা, অন্যান্য সুবিিা ও পেমর্ িাো সুপ্রীম যকাদে ির আপীল বিভাদগর একজন বির্ারদকর
সমরূপ বনি িারণ করা হলত।
৩ত। জনস্বাদথ ি এ প্রজ্ঞাপন জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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[একই নম্বর ও তাবরদখ প্রবতথিতাবপত]
গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ০২ আষাঢ়, ১৪২০/ ১৬ জুন, ২০১৩
নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫২১.১১.০৫২.১৩.৪২৪-দুনীবত েমন কবমশদনর যর্য়ারম্যাদনর পে শীঘ্রই শূন্য হদি বিিায়
তদ্থিতদল ১(এক) জন কবমশনার বনদয়াদগর জন্য সুপাবরশ প্রোদনর বনবমত্ত দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ৭
িারা অনুর্ায়ী বনদম্নাবেবখত সেস্যবৃে সমন্বদয় একটি িাছাই কবমটি গঠন করা হলঃ
(ক) বির্ারপবত জনাি হাসান েদয়জ বসবিকী
মাননীয় বির্ারক, আবপল বিভাগ, িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে ি

সভাপবত

(খ) বির্ারপবত জনাি যমাঃ মঈনুল ইসলাম যর্ৌধুরী
মাননীয় বির্ারক, হাইদকাে ি বিভাগ, িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে ি

সেস্য

(গ) জনাি এ. টি. আহদমদুল হক যর্ৌধুরী
যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ সরকাবর কমি কবমশন

সেস্য

(ঘ) জনাি মাসুে আহদমে
িাাংলাদেদশর মহা বহসাি-বনরীেক ও বনয়ন্ত্রক

সেস্য

(ঙ) জনাি এম আব্দুল আবজজ এনবিবস
(সি িদশষ অিসরপ্রাপ্ত মবন্ত্রপবরষে সবর্ি)

সেস্য

২. কবমটির কার্ িপবরবি বনমণরূপঃ
িাছাই কবমটি, কবমশনার বনদয়াদগ সুপাবরশ প্রোদনর উদিদশ্য, উপবথিতত সেস্যদের অনূৈন বতন জদনর
বসদ্ধাদন্তর বভবত্তদত কবমশনাদরর একটি শূন্য পদের বিপরীদত দুই জন ব্যবক্তর নাদমর তাবলকা প্রণয়ন কদর
উক্ত আইদনর িারা ৬-এর অিীদন বনদয়াগ প্রোদনর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপবতর বনকে যপ্ররণ করদিত।
৩. অনূৈন র্ার জন সেদস্যর উপবথিতবতদত িাছাই কবমটির যকারাম গঠিত হদিত।
৪. মবন্ত্রপবরষে বিভাগ উক্ত িাছাই কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৫. এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ১০ আষাঢ়, ১৪২০/ ২৪ জুন, ২০১৩
নম্বর ০৪.৫২১.০১১.০০.০০.০০১.২০১০.৪৬২-দুনীবত েমন কবমশদনর যর্য়ারম্যাদনর োবয়দবর যময়াে উত্তীণ ি
হওয়ায় দুনীবত েমন কবমশন আইন, ২০০৪-এর ৫(১) িারামদত নতুন যর্য়ারম্যান বনর্যক্ত না হওয়া পর্ িন্ত উক্ত আইদনর
১২(১) িারার বিিানমদত কবমশনার জনাি যমাঃ িবেউজ্জামান সামবয়কভাদি দুনীবত েমন কবমশদনর যর্য়ারম্যাদনর
োবয়ব পালন করদিনত।
০২ত। জনস্বাদথ ি এ প্রজ্ঞাপন জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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সাংস্কার অনুবিভাগ
শুদ্ধার্ার ও প্রশাসবনক সাংস্কার শাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/ ২৭ নদভম্বর ২০১২
নাং-০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-২৮০ ® রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় সরকাদরর অব্যাহত কার্ িক্রদমর
অাংশ বহসাদি ‘যসানার িাাংলা গড়ার প্রতৈয়ঃ জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ িাস্তিায়দন বেক্-বনদে িশনা প্রোন এিাং শুদ্ধার্ার
অনুশীলন পর্ িাদলার্না ও পবরিীেদণর জন্য সরকার বনম্নরূপভাদি ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষে’ গঠন কবরয়াদছঃ
(১) প্রিানমন্ত্রী

সভাপবত

মন্ত্রী/উপদেষ্টাঃ
(২) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

সেস্য

(৩) মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়

”

(৪) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

”

(৫) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

”

(৬) মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

”

(৭) মন্ত্রী, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়

”

(৮) মন্ত্রী, বশো মন্ত্রণালয়

”

(৯) প্রিানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা

”

(১০) প্রিানমন্ত্রীর আন্তজিাবতক সম্পকি বিষয়ক উপদেষ্টা

”

সাংসে সেস্যঃ
(১১) জনাি আব্দুল মবতন খসরু, সাংসে সেস্য, ২৫৩ কুবমো-৫

”

(১২) জনাি যমাঃ আকরাম যহাদসন যর্ৌধুরী, সাংসে সেস্য, ৪৮ নওগাঁ-৩

”

(১৩) জনাি আসাদুজ্জামান খাঁন, সাংসে সেস্য, ১৮৪ ঢাকা-১১

”

সাাংবিিাবনক ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠাদনর প্রিানঃ
(১৪) প্রিান বনি িার্ন কবমশনার

”

(১৫) যর্য়ারম্যান, দুনীবত েমন কবমশন

”

(১৬) যর্য়ারম্যান, িাাংলাদেশ মানিাবিকার কবমশন

”

(১৭) যর্য়ারম্যান, যপ্রস কাউবিল

”

(১৮) যর্য়ারম্যান, পািবলক সাবভিস কবমশন

”

(১৯) প্রিান তথ্য কবমশনার

”

(২০) অৈােবন ি যজনাদরল

”

(২১) কম্পদরালার এৈান্ড অবিের যজনাদরল

”
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বশোবিে, সুশীল সমাজ ও এনবজওঃ
(২২) যর্য়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুবর কবমশন
(২৩) উপার্ার্ ি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(২৪) অোপক এম. সাইদুর রহমান খান, প্রাক্তন উপার্ার্ ি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(২৫) বমজ আরমা েত্ত, বনি িাহী পবরর্ালক, বপ্রপ রাস্ট

সেস্য
”
”
”

গণমােমঃ
(২৬) জনাি ইকিাল যসািহান যর্ৌধুরী, সভাপবত, বিএেইউদজ
(২৭) জনাি মবহউবিন আহমে, কলাবমস্ট ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

”
”

যিসরকাবর খাতঃ
(২৮) সভাপবত, এেবিবসবসআই
(২৯) সভাপবত, এমবসবসআই
(৩০) সভাপবত, বিবজএমইএ

”
”
”

সরকাবর কমিকতিাঃ
(৩১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

”

(৩২) প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি

”

(৩৩) গভন ির, িাাংলাদেশ ব্যাাংক

”

(৩৪) বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

”

(৩৫) বসবনয়র সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

”

(৩৬) বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

”

(৩৭) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

”

(৩৮) ইিদপটর যজনাদরল অি পুবলশ

”

(৩৯) সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়

”

(৪০) সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

”

(৪১) সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়

”

(৪২) সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

”

(৪৩) যর্য়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব যিাি ি

”

(৪৪) সবর্ি, অথ ি বিভাগ

”

(৪৫) যরটর, বিবপএটিবস

”

(৪৬) সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ

”

(৪৭) সবর্ি, জাতীয় সাংসে সবর্িালয়

”

(৪৮) সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়

”

(৪৯) সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ

”
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২ত। পবরষদের কার্ িপবরবিঃ
(ক) মবন্ত্রসভা-বিঠক কর্তক
ি অনুদমাবেত জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও সমন্বয়;
(খ) রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার অনুশীলন পর্ িাদলার্না এিাং যস আদলাদক প্রদয়াজনীয় বেক্-বনদে িশনা প্রোন;
(গ) জাতীয় পর্ িাদয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কমিপবরকল্পনা অনুদমােন;
(ঘ) প্রদয়াজনদিাদি জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল সাংদশািন সম্পদকি সুপাবরশ প্রোন; এিাং
(ঙ) সরকার প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।
৩ত। পবরষে এই উদিদশ্য গঠিত বনি িাহী কবমটির সহায়তায় োবয়ব সম্পােন কবরদিত।
৪ত। পবরষে িছদর অন্তত দু’িার বিঠদক বমবলত হইদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৯/ ২৭ নদভম্বর ২০১২
নাং-০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-২৮১ ® রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় সরকাদরর অব্যাহত কার্ িক্রদমর
অাংশ বহসাদি ‘যসানার িাাংলা গড়ার প্রতৈয়ঃ জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ িাস্তিায়দন বেক্-বনদে িশনা প্রোন এিাং শুদ্ধার্ার
অনুশীলন পর্ িাদলার্না ও পবরিীেদণর উদিদশ প্রিানমন্ত্রীর যনর্তদব গঠিত জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষেদক সহায়তা
প্রোদনর জন্য সরকার বনম্নরূপভাদি উক্ত পবরষদের বনি িাহী কবমটি গঠন কবরয়াদছঃ
1.
মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
সভাপবত
2.
মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সেস্য
3.
প্রিানমন্ত্রীর আন্তজিাবতক সম্পকি বিষয়ক উপদেষ্টা
”
4.
যর্য়ারম্যান, দুনীবত েমন কবমশন
”
5.
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
”
6.
প্রিানমন্ত্রীর মুখ্য সবর্ি
”
7.
কম্পদরালার এৈান্ড অবিের যজনাদরল
”
8.
বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
”
9.
বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
”
10. বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
”
11. সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়
”
12. সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
”
13. সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ
”
14. সবর্ি, জাতীয় সাংসে সবর্িালয়
”
15. বমজ আরমা েত্ত, বনি িাহী পবরর্ালক, বপ্রপ রাস্ট
”
16. জনাি ইকিাল যসািহান যর্ৌধুরী, সভাপবত, বিএেইউদজ
”
17. সভাপবত, এেবিবসবসআই
”
২ত। কবমটির কার্ িপবরবিঃ
বনম্নবলবখত কার্ ি সম্পােদন ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষে’-যক সহায়তা প্রোনঃ
(ক) মবন্ত্রসভা-বিঠক কর্তক
ি অনুদমাবেত ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও সমন্বয়;
(খ) রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার অনুশীলন পর্ িাদলার্না এিাং যস আদলাদক প্রদয়াজনীয় বেক্-বনদে িশনা প্রোন;
(গ) জাতীয় পর্ িাদয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত কমিপবরকল্পনা অনুদমােন;
(ঘ) প্রদয়াজনদিাদি জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল সাংদশািন সম্পদকি সুপাবরশ প্রোন; এিাং
(ঙ) সরকার প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।
৩ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নূরুল কবরম
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রশাসবনক সাংস্কার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

২২ চৈশাখ ১৪২০
তাবরখ ০৫ ফম ২০১৩

নাং- ০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০-৪০০
অবেস আদেশ

জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়দনর লদেৈ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সভাপবতদব অনুবষ্ঠত জাতীয় শুদ্ধার্ার
উপদেষ্টা পবরষদের প্রথম সভায় হীহীত বসদ্ধাদন্তর আদলাদক বনম্নিবণ িত কমিকতিাগদণর সমন্বদয় মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
বনবতকতা কবমটি গঠন করা হল:
বনবতকতা কবমটি

২ত।

১. মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

–সভাপবত

২. অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

–সেস্য

৩. অবতবরক্ত সবর্ি, প্রশাসবনক সাংস্কার ও িাস্তিায়ন অনুবিভাগ

–সেস্য

৪. অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রসভা ও বরদপাে ি অনুবিভাগ

_সেস্য

৫. অবতবরক্ত সবর্ি, কবমটি ও অথ িবনবতক অনুবিভাগ

– সেস্য

৬. র্যগ্মসবর্ি, প্রশাসন ও বিবি অনুবিভাগ

– সেস্য

৭. র্যগ্মসবর্ি, যজলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ

– সেস্য

৮. বিভাগীয় কবমশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

– সেস্য

৯. যজলা প্রশাসক, ঢাকা

– সেস্য

৮. উপসবর্ি, প্রশাসবনক সাংস্কার অবিশাখা

– সেস্য-সবর্ি

বনবতকতা কবমটির কার্ িপবরবি:
ক) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ এিাং এর আওতািীন মাঠ প্রশাসদন শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্র অবজিত সােল্য এিাং
অন্তরায় বর্বনিততকরণ;
খ)

পবরলবেত অন্তরায় দূরীকরদণ সময়ািদ্ধ কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন;

গ)

কমিপবরকল্পনা িাস্তিায়দনর োবয়ব কাদের ওপর ন্যস্ত থাকদি, তা বনি িারণ;
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ঘ)

এ বিভাদগ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় হীহীত কমিপবরকল্পনা িাস্তিায়ন ও পবরিীেণ; এিাং

ঙ)

জাতীয় শুদ্ধার্ার িাস্তিায়ন ইউবনদে এ বিভাদগর শুদ্ধার্ার িাস্তিায়দনর অগ্রগবত সাংক্রান্ত প্রবতদিেন
যপ্ররণত।

৩ত। কবমটির সেস্য সবর্ি এ বিভাদগর শুদ্ধার্ার যোকাল পদয়ন্ট বহসাদি োবয়ব পালন করদিনত।
৪ত। বনদে িশক্রদম এ আদেশ জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(ি. আবু শাহীন যমাঃ আসাদুজ্জামান)
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬০২

২২ চৈশাখ ১৪২০
তাবরখ ০৫ ফম ২০১৩

নাং- ০৪.২২১.০১৪.০০.০৪.০১৯.২০১০-৪০০

সেয় জ্ঞাতাদথ ি/কার্ িাদথ ি অনুবলবপ যপ্ররণ করা হল:
১ত।

অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

২ত।

অবতবরক্ত সবর্ি, প্রশাসবনক সাংস্কার ও িাস্তিায়ন অনুবিভাগ, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৩ত।

অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রসভা ও বরদপাে ি অনুবিভাগ, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৪ত।

অবতবরক্ত সবর্ি, কবমটি ও অথ িবনবতক অনুবিভাগ, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৫ত।

র্যগ্ম সবর্ি, প্রশাসন ও বিবি অনুবিভাগ, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৬ত।

র্যগ্ম সবর্ি, যজলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৭ত।

বিভাগীয় কবমশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

৮ত।

যজলা প্রশাসক, ঢাকা

৯ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্দির একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ (মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র সেয় অিগবতর জন্য)

১০ত। সকল কমিকতিা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
(ি. আবু শাহীন যমাঃ আসাদুজ্জামান)
উপসবর্ি
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩০ বর্ত্র ১৪২০/১৩ এবপ্রল ২০১৪
নম্বর-০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০.৫৬৪-জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষদের বনি িাহী কবমটির প্রথম সভার
(৩ যসদেম্বর ২০১৩) বসদ্ধান্ত অনুসাদর সরকার জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদলর আদলাদক ভূবম ব্যিথিতাপনার মাদনান্নয়দনর
লদেৈ বনম্নরূপ একটি উপকবমটি গঠন কবরয়াদছ:
২ত। উপকবমটির গঠন:
১.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সভাপবত

২.
৩.
৪.
৫.
৬.

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়
সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ
মহাপবরর্ালক, ভূবম জবরপ ও যরকি ি অবিেপ্তর
অবতবরক্ত সবর্ি (শৃঙ্খলা ও আইন), জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় কবমশনার, ঢাকা বিভাগ
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

-

সেস্য
সেস্য-সবর্ি

৭.
৮.

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদলর আদলাদক ভূবম ব্যিথিতাপনার বিদ্যমান র্ৈাদলিসমূহ বর্বনিততকরণ এিাং যসগুবল
সমািাদনর উপায় বনি িারণ;
(খ) ভূবম ব্যিথিতাপনার সদে সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূদহর কার্ িক্রম পবরিীেণ;
(গ) সাংবিষ্ট কর্তপি েদক ভূবম ব্যিথিতাপনার মাদনান্নয়ন সম্পদকি প্রদয়াজনীয় পরামশি প্রোন;
(ঘ) এ বিষদয় যস্টকদহাল্ডারদের সদে মতবিবনময় এিাং নাগবরক সন্তুবষ্ট পবরিীেণ; এিাং
(ঙ) ভূবম ব্যিথিতাপনার মাদনান্নয়দনর লদেৈ প্রর্বলত সরকাবর নীবত, আইন ও বিবি পর্ িাদলার্না এিাং
প্রদয়াজনদিাদি এগুবল সাংদশািদনর জন্য প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রোনত।
৪ত। উপকবমটি বতন মাস পরপর সভায় বমবলত হইদি এিাং প্রদয়াজদন এ বিষদয়র সদে সাংবিষ্ট যকান কমিকতিা িা
বিদশষজ্ঞদক সভায় আমন্ত্রণ জানাইদত পাবরদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তাহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
এন এম বজয়াঊল আলম
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩০ বর্ত্র ১৪২০/১৩ এবপ্রল ২০১৪
নম্বর-০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০.৫৬৫-জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষদের বনি িাহী কবমটির প্রথম সভার
(৩ যসদেম্বর ২০১৩) বসদ্ধান্ত অনুসাদর সরকার জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদলর আদলাদক তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়ন
এিাং তথ্য প্রকাশ কার্ িক্রম যজারোরকরদণর লদেৈ বনম্নরূপ একটি উপকবমটি গঠন কবরয়াদছ:
২ত। উপকবমটির গঠন:
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য কবমশদনর প্রবতবনবি
জাতীয় প্রকল্প পবরর্ালক, এটুআই যপ্রাগ্রাম
সভাপবত, বিএেইউদজ
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদলর আদলাদক তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়ন ও তথ্য প্রকাদশর যেদত্র
বিদ্যমান র্ৈাদলিসমূহ বর্বনিততকরণ এিাং যসগুবল সমািাদনর উপায় বনি িারণ;
(খ) তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়দনর সদে সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূদহর কার্ িক্রম পবরিীেণ;
(গ) সাংবিষ্ট কর্তপি েদক তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়ন এিাং তথ্য প্রকাশ কার্ িক্রম সম্পদকি প্রদয়াজনীয়
পরামশি প্রোন;
(ঘ) এ বিষদয় যস্টকদহাল্ডারদের সদে মতবিবনময় এিাং নাগবরক সন্তুবষ্ট পবরিীেণ; এিাং
(ঙ) তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়ন এিাং তথ্য প্রকাশ ব্যিথিতাপনার মাদনান্নয়দনর লদেৈ প্রর্বলত সরকাবর
নীবত, আইন ও বিবি পর্ িাদলার্না এিাং প্রদয়াজনদিাদি এগুবল সাংদশািদনর জন্য প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ
প্রোনত।
৪ত। উপকবমটি দুই মাস পরপর সভায় বমবলত হইদি এিাং প্রদয়াজদন বিষদয়র সদে সাংবিষ্ট যকান কমিকতিা িা
বিদশষজ্ঞদক সভায় আমন্ত্রণ জানাইদত পাবরদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তাহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
এন এম বজয়াঊল আলম
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩০ বর্ত্র ১৪২০/১৩ এবপ্রল ২০১৪
নম্বর-০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০.৫৬৬-জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষদের বনি িাহী কবমটির প্রথম সভার
(৩ যসদেম্বর ২০১৩) বসদ্ধান্ত অনুসাদর সরকার জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদলর আদলাদক খাদদ্য যভজাল প্রবতদরাদির লদেৈ
বনম্নরূপ একটি উপকবমটি গঠন কবরয়াদছ:
২ত। উপকবমটির গঠন:
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
মহাপবরর্ালক, বিএসটিআই
মহাপবরর্ালক, যভাক্তা অবিকার সাংরেণ অবিেপ্তর
মহাপবরর্ালক, স্বাথিতৈ অবিেপ্তর
মহাপবরর্ালক, পবরদিশ অবিেপ্তর
র্যগ্ম সবর্ি (যজলা ম্যাবজদস্ট্রবস), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সভাপবত, এেবিবসবসআই
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

- সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
- সেস্য-সবর্ি

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদলর আদলাদক খাদদ্য যভজাল প্রবতদরাি সাংক্রান্ত বিষদয় বিদ্যমান র্ৈাদলিসমূহ
বর্বনিততকরণ এিাং যসগুবল সমািাদনর উপায় বনি িারণ;
(খ) খাদদ্য যভজাল প্রবতদরাি সাংক্রান্ত সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূদহর কার্ িক্রম পবরিীেণ;
(গ) সাংবিষ্ট কর্তপি েদক খাদদ্য যভজাল প্রবতদরাি সম্পদকি প্রদয়াজনীয় পরামশি প্রোন;
(ঘ) এ বিষদয় যস্টকদহাল্ডারদের সদে মতবিবনময় এিাং নাগবরক সন্তুবষ্ট পবরিীেণ; এিাং
(ঙ) খাদদ্য যভজাল প্রবতদরাদির সদে সাংবিষ্ট সরকাবর নীবত, আইন ও বিবি পর্ িাদলার্না এিাং
প্রদয়াজনদিাদি এগুবল সাংদশািদনর জন্য র্থার্থ সুপাবরশ প্রোনত।
৪ত। উপকবমটি বতন মাস পরপর সভায় বমবলত হইদি এিাং প্রদয়াজদন এ বিষদয়র সদে সাংবিষ্ট যকান কমিকতিা িা
বিদশষজ্ঞদক সভায় আমন্ত্রণ জানাইদত পাবরদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তাহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
এন এম বজয়াঊল আলম
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রশাসবনক সাংস্কার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

০৮ ফ ৌষ ১৪২১
তাবরখ ২২ র্িভেম্বর ২০১৪

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৭১৫
পবরপত্র

ি
বিষয়: তথ্য অবিকার িাস্তিায়দনর বিষদয় অনুশীলন ও কমি-পবরকল্পনা বনি িারদণর জন্য ওয়াবকিাং গ্রুপ পুনগঠনত।
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ গত ২২ জুন ২০১৪ তাবরদখ ০৪.২২১.০৮৫.০০.০১.০২৫.২০১০.৬১১ নম্বর স্মারদক গঠিত তথ্য
ি করা হইল:
অবিকার বিষয়ক ওয়াবকিাং গ্রুপ বনম্নরূপভাদি পুনগঠন
১ত। সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ আহ্বায়ক
২ত। অবতবরক্ত সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয় সেস্য
৩ত। সবর্ি, তথ্য কবমশন
- সেস্য
৪ত। র্যগ্মসবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ সেস্য
৫ত। বিশ্বব্যাাংদকর প্রবতবনবি
সেস্য
৬ত। উপসবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ সেস্য-সবর্ি
২ত। ওয়াবকিাং গ্রুপ-এর কমিপবরবি:
ক) তথ্য অবিকার িাস্তিায়দনর জন্য অগ্রাবিকার বনি িারণ;
খ) বনি িাবরত অগ্রাবিকার িাস্তিায়দনর লদেৈ কমি-পবরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) তথ্য অবিকার িাস্তিায়দনর সদে সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূদহর সদে সমন্বয় সািন;
ঘ) তথ্য অবিকার ও স্বপ্রদণাবেত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্ িক্রদমর িাস্তিায়ন
যজারোরকরদণ প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রণয়ন;
৩ত। উক্ত ওয়াবকিাং গ্রুপ প্রবত মাদস কমপদে একিার সভায় বমবলত হইদি এিাং উপর্য িক্ত কাদজর অগ্রগবতর
প্রবতদিেন সাংবিষ্ট কর্তপ
ি েদক অিবহত কবরদি; এিাং
৪ত। উক্ত ওয়াবকিাং গ্রুপ প্রদয়াজদন সাংবিষ্ট বিষদয় যর্ যকান বিদশষজ্ঞ বকাংিা এই কাদজর সবহত সম্পৃক্ত যর্ যকান
প্রবতষ্ঠাদনর প্রবতবনবিদক সভায় অাংশগ্রহদণর জন্য আমন্ত্রণ জানাইদত পাবরদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই পবরপত্র জাবর করা হইল এিাং ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

বিতরণ:
১ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২ত। অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
৩ত। অবতবরক্ত সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়
৪ত। সবর্ি, তথ্য কবমশন, আগারগাঁও, ঢাকা
৫ত। র্যগ্মসবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
৬ত। কাবি িাইদরটর, বিশ্বব্যাাংক, ঢাকা কার্ িালয়, আগারগাঁও, ঢাকা
৭ত। উপসবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
৮ত। মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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(ি. আবু শাহীন যমা: আসাদুজ্জামান)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫১৩৬০২
ই-যমইল: asad6531@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রশাসবনক সাংস্কার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

০৮ আষাঢ় ১৪২১
তাবরখ ২২ জুন ২০১৪

স্মারক নম্বর:- ০৪.২২১.০৮৫.০০.০১.০২৫.২০১০.৬১১
পবরপত্র

বিষয়: তথ্য অবিকার িাস্তিায়দনর বিষদয় অনুশীলন ও কমি-পবরকল্পনা বনি িারদণর জন্য ওয়াবকিাং গ্রুপ গঠনত।
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, তথ্য কবমশন এিাং বিশ্বব্যাাংদকর যর্ৌথ উদদ্যাদগ আদয়াবজত ‘তথ্য অবিকার িাস্তিায়ন
পবরকল্পনা প্রণয়ন’ শীষ িক কমিশালার (Workshop on Formulation of Right to Information Implementation
Plan) সুপাবরদশর পবরদপ্রবেদত তথ্য অবিকার িাস্তিায়দনর বিষদয় অনুশীলন ও কমি-পবরকল্পনা বনি িারদণর জন্য বনম্নরূপ
একটি ওয়াবকিাং গ্রুপ গঠন করা হইল:
১ত। অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ আহ্বায়ক
২ত। অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ সেস্য
৩ত। অবতবরক্ত সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয় সেস্য
৪ত। সবর্ি, তথ্য কবমশন
- সেস্য
৫ত। বিশ্বব্যাাংদকর প্রবতবনবি
সেস্য
৬ত। উপসবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ সেস্য-সবর্ি
২ত। ওয়াবকিাং গ্রুপ-এর কমিপবরবি:
ক) তথ্য অবিকার িাস্তিায়দনর জন্য অগ্রাবিকার বনি িারণ;
খ) বনি িাবরত অগ্রাবিকার িাস্তিায়দনর লদেৈ কমি-পবরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) তথ্য অবিকার িাস্তিায়দনর সদে সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূদহর সদে সমন্বয় সািন;
ঘ) তথ্য অবিকার ও স্বপ্রদণাবেত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্ িক্রদমর িাস্তিায়ন
যজারোরকরদণ প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রণয়ন;
৩ত। উক্ত ওয়াবকিাং গ্রুপ প্রবত মাদস কমপদে একিার সভায় বমবলত হইদি এিাং উপর্য িক্ত কাদজর অগ্রগবতর
প্রবতদিেন সাংবিষ্ট কর্তপ
ি েদক অিবহত কবরদি; এিাং
৪ত। উক্ত ওয়াবকিাং গ্রুপ প্রদয়াজদন সাংবিষ্ট বিষদয় যর্ যকান বিদশষজ্ঞ বকাংিা এই কাদজর সবহত সম্পৃক্ত যর্ যকান
প্রবতষ্ঠাদনর প্রবতবনবিদক সভায় অাংশগ্রহদণর জন্য আমন্ত্রণ জানাইদত পাবরদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই পবরপত্র জাবর করা হইল এিাং ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

বিতরণ:
১ত।
২ত।
৩ত।
৪ত।
৫ত।
৬ত।
৭ত।

(ি. আবু শাহীন যমা: আসাদুজ্জামান)
উপসবর্ি
যোন: ৯৫১৩৬০২
ই-যমইল: asad6531@gmail.com
অবতবরক্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ;
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ;
অবতবরক্ত সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়; িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকা;
সবর্ি, তথ্য কবমশন, যশর-ই-িাাংলা নগর, ঢাকা;
কাবি িাইদরটর, বিশ্বব্যাাংক, ঢাকা কার্ িালয়, ঢাকা;
উপসবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ;
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৭ ভাদ্র ১৪২১/১১ যসদেম্বর ২০১৪
স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩-তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়দন সহায়তা প্রোদনর লদেৈ
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ গঠিত তথ্য অবিকার বিষয়ক ওয়াবকিাং গ্রুদপর সভার বসদ্ধান্ত অনুসাদর যজলা পর্ িাদয় তথ্য অবিকার
আইদনর িাস্তিায়ন যজারোরকরদণর লদেৈ সরকার প্রদতৈক যজলায় বনম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কবমটি গঠন কবরয়াদছ:
২ত। কবমটির গঠন:
১. যজলা প্রশাসক
২. পুবলশ সুপার
৩. বসবভল সাজিন
৪. উপদজলা যর্য়ারম্যান (যজলা প্রশাসক কর্তক
ি মদনানীত)
৫. অবতবরক্ত যজলা প্রশাসক (সাবি িক)
৬. একজন অেে (যজলা প্রশাসক কর্তক
ি মদনানীত)
৭. বনি িাহী প্রদকৌশলী (যজলা প্রশাসক কর্তক
ি মদনানীত)
৮. যজলা তথ্য কমিকতিা
৯. সভাপবত, যজলা যপ্রস ক্লাি
১০. সভাপবত, যজলা িার অৈাদসাবসদয়শন
১১. সভাপবত, যজলা যর্ম্বার অি কমাস ি অৈান্ড ইন্ডাবস্ট্রজ
১২. দুইজন এনবজও প্রবতবনবি (যজলা প্রশাসক কর্তক
ি মদনানীত)
১৩. একজন মবহলা প্রবতবনবি (যজলা প্রশাসক কর্তক
ি মদনানীত)
১৪. সুশীল সমাদজর একজন প্রবতবনবি (সনাক অথিা দুনীবত প্রবতদরাি
কবমটির সেস্য, যজলা প্রশাসক কর্তক
ি মদনানীত)
১৫. যজলা প্রশাসদকর কার্ িালদয়র োবয়বপ্রাপ্ত কমিকতিা

-

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

- সেস্য-সবর্ি

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) তথ্য অবিকার আইন এিাং এ সাংক্রান্ত বিবি-বিিান সম্পদকি জনসদর্তনতা বৃবদ্ধ;
(খ) তথ্য অবিকার ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরো সম্পদকি জনগণদক প্রদয়াজনীয় পরামশি প্রোন;
(গ) তথ্য অবিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তজিাবতক বেিস উের্াপন এিাং তথ্য অবিকার সাংক্রান্ত প্রবশেদণর
আদয়াজন;
(ঘ) যজলা পর্ িাদয় তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়দনর সদে সাংবিষ্ট বিবভন্ন সরকাবর/যিসরকাবর সাংথিতার
কার্ িক্রম সমন্বয়; এিাং
(ঙ) তথ্য অবিকার আইন সাংক্রান্ত বিদরাি বনষ্পবত্ত, তেদন্তর আদয়াজন এিাং এ আইন িাস্তিায়দন তথ্য
কবমশনদক প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোনত।
৪ত। কবমটি প্রবত মাদস একিার সভায় বমবলত হইদি এিাং প্রদয়াজদন বিষদয়র সদে সাংবিষ্ট অন্য যকান কমিকতিা
িা বিদশষজ্ঞদক সভায় আমন্ত্রণ জানাইদত পাবরদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তাহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নজরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার)

334

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০৮ যপৌষ ১৪২০/২২ বিদসম্বর ২০১৩
নাং ০৪.৬১১.০০৬.০০.০২.০২.২০১৩-১৫২-ইস্তাম্বুল কমি-পবরকল্পনার (Istanbul Programme of ActionIPoA)-এর পবরদপ্রবেদত িাাংলাদেদশর করণীয় বিষয়াবে সম্পবকিত কমি-পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর সমন্বয় সািন ও
পবরিীেদণর জন্য সরকার বনম্নরূপ একটি ‘সমন্বয় ও পবরিীেণ কবমটি’ গঠন কবরয়াদছ:
২ত। কবমটির গঠন:
(28) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
(29) বসবনয়র সবর্ি, পাবনসম্পে মন্ত্রণালয়
(30) বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(31) বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
(32) সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
(33) সবর্ি, িালাবন ও খবনজসম্পে বিভাগ
(34) সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ
(35) সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
(36) সবর্ি, িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(37) সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ
(38) সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
(39) সবর্ি, অথ ি বিভাগ
(40) সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(41) সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ
(42) সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(43) সবর্ি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(44) সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ
(45) সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়
(46) সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ
(47) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
(48) সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ
(49) সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিারকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(50) সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়
(51) সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(52) সেস্য, সািারণ অথ িনীবত বিভাগ
(53) সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
(54) সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
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-

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
- সেস্য
- সেস্য

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) এলবিবস হইদত িাাংলাদেদশর উত্তরণ-পবরকল্পনা ও উত্তরণ-যকৌশল প্রণয়ন এিাং উত্তরণ-সাংবিষ্ট
কার্ িািবল বনি িাদহর বনবমত্ত সাংবিষ্টতার বভবত্তদত বিবভন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাদগর মদে র্থার্থ কমিিণ্টন;
(খ) এলবিবসর বতনটি বনণ িায়দকর মাদনান্নয়নকারী কমিসূবর্সমূহ সমন্বদয়র জন্য বলি মন্ত্রণালয়/বিভাগ
বনি িারণ;
(গ) এলবিবস বহসাদি িাাংলাদেদশর িতিমান অিথিতান ও অজিন (score) এিাং লেৈমাত্রার আদলাদক
ভবিষ্যদতর সম্ভাব্য অিথিতান বর্বনিততকরণ;
(ঘ) এলবিবস হইদত িাাংলাদেদশর উত্তরণ-পর্ িাদয় উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা র্ার্াই;
(ঙ) কবমটির উদিশ্য িাস্তিায়দন স্বল্প, মে ও েীঘ িদময়াবে কমি-পবরকল্পনা বনি িারণ; এিাং
(র্) সরকার প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।
৪ত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি অন্য সেস্য যকা-অে কবরদত পাবরদিত।
৫ত। কবমটি িছদর অন্তত দুইিার বিঠদক বমবলত হইদিত।
৬ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ নূরুল কবরম)
অবতবরক্ত সবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ৩১ বিশাখ ১৪২১/১৪ যম ২০১৪
নম্বর-০৪.২২১.০২৪.০০.০০.০২১.২০১০.৫৮৯-ইস্তাম্বুল কমি-পবরকল্পনার সমন্বয় ও পবরিীেণ কবমটি’র প্রথম
সভার বসদ্ধান্ত অনুসাদর সরকার বনম্নরূপ একটি উপকবমটি গঠন কবরয়াদছ:
২ত। উপকবমটির গঠন:
১. অবতবরক্ত সবর্ি, উইাং-১ (আদমবরকা, ইইবপ ও জাপান), অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ ২. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ ৩. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), অথ ি বিভাগ ৪. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), স্বাথিতৈ ও পবরিারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), বশো মন্ত্রণালয় ৬. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), িাবণজৈ মন্ত্রণালয় ৭. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৮. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয় ৯. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১০. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয় ১১. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ ১২. প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্ি/উপসবর্ি), সািারণ অথ িনীবত বিভাগ ১৩. র্যগ্মসবর্ি (ইইবপ), অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ -

সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
ক) উপকবমটি সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূদহর সদে ঘবনষ্ঠ যর্াগাদর্াদগর মােদম ইস্তাম্বুল কমি-পবরকল্পনা
িাস্তিায়দন পরিতী করণীয় বনি িারণ কবরদি;
খ)

উপকবমটি ইস্তাম্বুল কমি-পবরকল্পনা অনুসাদর িাাংলাদেদশর স্বল্প, মেম ও েীঘ িদময়াবে কমি-পবরকল্পনা
প্রণয়ন ও হালনাগােকরদণর লদেৈ মূল কবমটির বনকে সুপাবরশ/প্রস্তাি উপথিতাপন কবরদি;

গ)

উপকবমটি হীহীত বসদ্ধান্ত ও কার্ িক্রম সম্পদকি সমন্বয় ও পবরিীেণ কবমটি-যক অিবহত কবরদি;

ঘ)

উপকবমটি প্রবত বতনমাস অন্তর সভায় বমবলত হইদি এিাং প্রদয়াজদন সেস্য যকা-অে কবরদত পাবরদিত।

৪ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তাহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
এন এম বজয়াঊল আলম
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ০৩ বিদসম্বর ২০১২/১৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
নাং-০৪.২২১.০১৪.০০.০৩.০১৯.২০১০-২৮৬ − গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার
গুরুব বিদির্না কদর শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় অব্যাহত কার্ িক্রদমর অাংশ বহসাদি ‘যসানার িাাংলা গড়ার প্রতৈয়: জাতীয় শুদ্ধার্ার
যকৌশল’ অনুদমােন কদরদছত। এই েবললটিদত রাষ্ট্র ও সমাদজ দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার লদেৈ বর্বনিতত বিবভন্ন
প্রবতষ্ঠাদনর মােদম আইনকানুন ও বিবিবিিাদনর সুষ্ঠু প্রদয়াগ, তাদের পদ্ধবতগত সাংস্কার ও উন্নয়ন, সেমতা বৃবদ্ধ এিাং
এসি প্রবতষ্ঠাদন বনদয়াবজত এিাং তাদের সদে সাংবিষ্ট সকদলর র্বরত্রবনষ্ঠা বিকাদশর লদেৈ নানামুখী কার্ িক্রম বর্বনিতত
করা হদয়দছত।
রাষ্ট্র ও সমাদজর সকল স্তদর শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্র উপর্য িক্ত যকৌশলপদত্র িবণ িত কমিপবরকল্পনা এিাং এদত বি ত
িাস্তিায়ন ও পবরিীেণ কাঠাদমা অনুসাদর জনপ্রশাসন ও সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূহ প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ ও িাস্তিায়ন
করদি এিাং বর্বনিতত পথদরখা অনুসরদণ উক্ত কমিসূবর্ িাস্তিায়দনর যেদত্র প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাহাম্মে যমাশাররাে যহাসাইন ভূইঞা)
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
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বনি িাহী সারসাংদেপ
১.
িাাংলাদেশ একটি উেীয়মান, প্রগবতশীল, গণতাবন্ত্রক, স্বদল্পান্নত রাষ্ট্রত। এই জাবতর লেৈ ‘রূপকল্প ২০২১’-এ উদেখ
করা হদয়দছ যর্, আগামী এক েশদক যেশটিদত ক্ষুিা, যিকারব, অবশো, িঞ্চনা ও োবরদ্রৈ থাকদি নাত। যেদশ বিরাজ
করদি সুখ, শাবন্ত, সম্প্রীবত ও সমৃবদ্ধত। সাংবিিাদনর প্রস্তািনা অনুর্ায়ী গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতদত ‘এমন এক যশাষণমুক্ত
সমাজতাবন্ত্রক সমাদজর প্রবতষ্ঠা’ হদি, ‘যর্খাদন সকল নাগবরদকর জন্য আইদনর শাসন, যমৌবলক মানিাবিকার এিাং
রাজবনবতক, অথ িবনবতক ও সামাবজক সাম্য, স্বািীনতা ও সুবির্ার বনবচিতত’ হদিত। সরকার বিশ্বাস কদর যর্, এই লেৈ
পূরদণ সুশাসন প্রবতষ্ঠা রাদষ্ট্রর অিশ্য-কতিব্য, এিাং যসই সুশাসন প্রবতষ্ঠায় দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতপালন একটি
গুরুবপূণ ি এিাং অপবরহার্ ি পরাদকৌশলত। ঐবতহৈগতভাদি লব্ধ এিাং িতিমান সরকাদরর আমদল গঠিত বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান এিাং
প্রণীত আইনকানুন, বিবিবিিান ও পদ্ধবত যসই লদেৈ কাজ কদর র্দলদছত। বকন্তু যকিল আইন প্রদয়াগ ও শাবস্ত প্রোদনর
মােদম দুনীবত বনমূ িল করা সম্ভি নয়, তার জন্য প্রদয়াজন রাষ্ট্রীয় ও সামাবজক যেদত্র একটি আদোলন গদড় যতালা,
র্াদত নাগবরকগণ র্বরত্রবনষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবক্তমাবলকানািীন ও সুশীল সমাদজর প্রবতষ্ঠানসমূদহ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা পায়ত।
এই লেৈদক সামদন যরদখই একটি যকৌশল-েবলল বহসাদি ‘যসানার িাাংলা গড়ার প্রতৈয়: জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ প্রণয়ন
করা হদয়দছত।
২.
২০০৮ সাদলর বনি িার্দন ম্যাদন্ডেপ্রাপ্ত িাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এিাং বনি িার্দন অাংশগ্রহণকারী অন্যান্য েদলর
বনি িার্নী ইশদতহাদরও ‘দুনীবতর বিরুদদ্ধ িহুমুখী ব্যিথিতা গ্রহদণর’ প্রবতশ্রুবত ব্যক্ত হদয়বছলত। োবয়ব গ্রহদণর পর যথদক
সরকার যসই প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী কাজ কদর র্াদেত। সুশাসন প্রবতষ্ঠার লদেৈ ইদতামদে িহুবিি কার্ িক্রম গ্রহণ করা
হদয়দছত। বিগত বতন িছর নয় মাদস সরকার ১৮০ টি আইন ও ৩৩ টি কমিদকৌশল ও নীবত প্রণয়ন কদরদছত। দুনীবত েমদন
গুরুবপূণ ি অিোন রাখদত সেম যর্সি আইন প্রণীত হদয়দছ তার মদে উদেখদর্াগ্য হল: ‘সন্ত্রাস বিদরািী আইন, ২০০৯’,
‘তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯’, ‘যভাক্তা অবিকার সাংরেণ আইন, ২০০৯’, ‘সরকাবর অথ ি ও িাদজে ব্যিথিতাপনা আইন,
২০০৯’, ‘জাতীয় মানিাবিকার কবমশন আইন, ২০০৯’, ‘র্াে িাি ি যসদক্রোবরজ আইন, ২০১০’, ‘জনস্বাথ-ি সাংবিষ্ট তথ্য
প্রকাশ (সুরো প্রোন) আইন, ২০১১’, ‘মানি পার্ার প্রবতদরাি ও েমন আইন, ২০১২’, ‘মাবন লন্ডাবরাং প্রবতদরাি আইন,
২০১২’, ‘প্রবতদর্াবগতা আইন, ২০১২’, ইতৈাবেত। এেদণ সুশাসন প্রবতষ্ঠায়, এিাং আরও সুবনবে িষ্টভাদি দুনীবত েমন ও
শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় এসি আইদনর প্রদয়াগ ও কার্ িকাবরতার মূল্যায়ন প্রদয়াজন, তাদের মদে সমন্বয় সািন ও সাংর্যক্ত
উদদ্যাগ গ্রহণ প্রদয়াজনত। যসইসদে এদেদত্র ভবিষ্যৎ কমিিারা বনি িারণও জরুবর হদয় পদড়দছত। এই শুদ্ধার্ার যকৌশলটি যস
লদেৈই হীহীত একটি উদদ্যাগ ত। দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা এিাং তাদের ভবিষ্যৎ-যকৌশল বর্বনিততকরণ ও
িাস্তিায়দন এই যকৌশল-েবললটি সহায়ক হদি িদল আশা করা হদেত।
৩.
িাাংলাদেশ জাবতসাংদঘর United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর
অনুসমথ িনকারী যেশত। দুনীবত বনমূ িদলর জন্য ‘যেৌজোরী আইনগত ব্যিথিতা গ্রহণ ও আন্তজিাবতক আইদনর মােদম দুনীবতর
প্রবতকার ছাড়াও দুনীবতর ঘেনা র্াদত না ঘদে তার জন্য প্রবতদরািমূলক ব্যিথিতা গ্রহণদক’ সিদর্দয় যিবশ গুরুব যেওয়া
হদয়দছ এই কনদভনশদনত। িাাংলাদেদশর ষষ্ঠ পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনা (২০১১-২০১৫) এিাং ‘রূপকল্প ২০২১’ এিাং
‘পবরদপ্রবেত পবরকল্পনা ২০১০-২০২১’-এও সমিমী কমিসূবর্ বর্বনিতত করা হদয়দছত। এই েবলদল বি ত কমিপবরকল্পনাসমূহ উবেবখত কনদভনশন ও পবরকল্পনাসমূদহর লেৈ অজিদন প্রণীত একটি সমবন্বত যকৌশলত।
৪.
শুদ্ধার্ার িলদত সািারণভাদি বনবতকতা ও সততা িারা প্রভাবিত আর্রণগত উৎকষ ি যিািায়ত। এর িারা একটি
সমাদজর কাদলাত্তীণ ি মানেে, নীবত ও প্রথার প্রবত আনুগতৈও যিািাদনা হয়ত। ব্যবক্তপর্ িাদয় এর অথ ি হল কতিব্যবনষ্ঠা ও
সততা, তথা র্বরত্রবনষ্ঠাত। এই েবললটিদত শুদ্ধার্াদরর এই অথ িই গ্রহণ করা হদয়দছত।
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৫.
শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা এিাং দুনীবত প্রবতদরাদির যেদত্র রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান যর্মন গুরুবপূণ ি ভূবমকা পালন কদর, যতমনই
পবরিার, বশোপ্রবতষ্ঠান, রাজবনবতক েল, গণমােম, সুশীল সমাজ ও এনবজও এিাং বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠান,
সাকুদল্য অরাষ্ট্রীয় বহসাদি বর্বনিতত প্রবতষ্ঠানসমূদহর ভূবমকাও সমবিক গুরুবপূণ িত। রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠানসমূহ বতনটি অদে
বিভক্ত – বির্ার বিভাগ, আইনসভা ও বনি িাহী বিভাগত। তারা স্বািীন সত্তায় তাদের বনজস্ব কমিবৃদত্ত র্থাক্রদম বির্ারকার্ ি,
রাদষ্ট্রর আইন প্রণয়ন ও বনি িাহীকার্ ি পবরর্ালনা কদরত। সাংবিিান অনুর্ায়ী গঠিত আরও বকছু প্রবতষ্ঠান রদয়দছ, যর্মন,
বনি িার্ন কবমশন, মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রক, সরকাবর কমিকবমশন, ন্যায়পাল, র্ারা সাাংবিিাবনক প্রবতষ্ঠান বহসাদি
গঠিত এিাং র্ারা িাদজে ও আবথ িক বনয়মািবল অনুসরণ সাদপদে বনি িাহী বিভাদগর বনয়ন্ত্রণমুক্ত যথদক স্বািীনভাদি
তাদের কমিসম্পােন কদরত। অন্য আরও বকছু প্রবতষ্ঠান আদছ র্ারা আলাো আইদনর মােদম সৃষ্ট, এিাং ‘সাংবিবিিদ্ধ
সরকাবর কর্তপি ে’ বহসাদি অবভবহত; যর্মন, দুনীবত েমন কবমশন, তথ্য কবমশন, মানিাবিকার কবমশন, ইতৈাবেত।
সাংবিিাদন থিতানীয় শাসদনর যর্ ব্যিথিতা বনদে িশ করা হদয়দছ তার পবরদপ্রবেদত গ্রাম ও শহদরর থিতানীয় শাসন প্রবতষ্ঠান
যর্মন, ইউবনয়ন পবরষে, উপদজলা পবরষে, যজলা পবরষে, যপৌরসভা, বসটি কদপিাদরশন গঠন করা হদয়দছত। দুনীবত েমন
ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্র এসি প্রবতষ্ঠাদনর সকদলর ভূবমকাদকই গুরুব প্রোন জরুবরত।
৬.
এই েবললটিদত রাষ্ট্র ও সমাদজ দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার লদেৈ উবেবখত প্রবতষ্ঠাদনর মােদম
আইনকানুন ও বিবিবিিাদনর সুষ্ঠু প্রদয়াগ, তাদের পদ্ধবতগত সাংস্কার ও উন্নয়ন, সেমতা বৃবদ্ধ এিাং সদি িাপবর এসি
প্রবতষ্ঠাদন বনদয়াবজত এিাং তাদের সদে সাংবিষ্ট সকদলর র্বরত্রবনষ্ঠা প্রবতষ্ঠার লদেৈ হীহীতব্য কার্ িক্রম বর্বনিতত করা
হদয়দছত। যর্সি গুরুবপূণ ি প্রবতষ্ঠান িাছাই করা হদয়দছ তারা হল: রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠাদনর মদে ১. বনি িাহী বিভাগ ও
জনপ্রশাসন, ২. জাতীয় সাংসে, ৩. বির্ার বিভাগ, ৪. বনি িার্ন কবমশন, ৫. অৈােবন ি যজনাদরদলর কার্ িালয়, ৬. সরকাবর
কমিকবমশন, ৭. মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয়, ৮. ন্যায়পাল, ৯. দুনীবত েমন কবমশন, ১০. থিতানীয়
সরকার এিাং অরাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠাদনর মদে ১. রাজবনবতক েল, ২. যিসরকাবর খাদতর বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠান, ৩.
এনবজও ও সুশীল সমাজ, ৪. পবরিার, ৫. বশোপ্রবতষ্ঠান ও ৬. গণমােমত। এই যকৌশলটির রূপকল্প হল ‘সুখী-সমৃদ্ধ
যসানার িাাংলা’ – রাষ্ট্র এিাং সমাজ বহসাদি এটিই িাাংলাদেদশর গন্তব্য; আর যসই গন্তদব্য যপৌৌঁছাদনার জন্য রাদষ্ট্র ও
সমাদজ সুশাসন প্রবতষ্ঠা সিদর্দয় জরুবর কাজত। ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ সুশাসন প্রবতষ্ঠার যেদত্র অতৈন্ত গুরুবপূণ ি একটি
যকৌশল বহসাদি বিদিবর্ত এিাং সরকার গুরুবপূণ ি একটি অিলম্বন বহসাদি এটি প্রণয়ন করদছত।
৭.
উবেবখত প্রবতষ্ঠানসমূহ দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার লদেৈ অব্যাহতভাদি তাদের োবয়ব ও কতিব্য পালন
কদর র্দলদছত। এগুবলদত পদ্ধবতগত সাংস্কারও সািন করা হদেত। তদি িতিমাদন এসি কার্ িক্রম ও সাংস্কার-উদদ্যাদগর মদে
সমন্বয় সািন ও এগুবলর একটি সবম্মবলত রূপ প্রোদনর প্রদয়াজন অনুভূত হদে – এই যকৌশলটিদত যস উদদ্যাগই যনওয়া
হদয়দছত। বর্বনিতত সকল প্রবতষ্ঠাদনর যেদত্র তাদের কৃতৈ, কৃবত, বিিতিন, িতিমান অিথিতা ও তাদের র্ৈাদলি তুদল িরা
হদয়দছ এিাং প্রদতৈদকর জন্য আলাো কমি-পবরকল্পনা বি ত করা হদয়দছত। কমি-পবরকল্পনায় িাস্তিায়নকাল বহসাদি
স্বল্পদময়াে (এক িছদরর মদে), মেদময়াে (বতন িছদরর মদে) এিাং েীঘ িদময়াে (পাঁর্ িছদরর মদে) বর্বনিতত করা করা
হদয়দছত। এই েবললটিদক নীবতগতভাদি একটি বিকাশমান েবলল বহসাদি গণ্য করা হদে এিাং এদত সমদয়র বিিতিদন
এিাং প্রদয়াজদনর বনবরদখ নতুন বসদ্ধান্ত ও কার্ িক্রম গ্রহণ ও িাস্তিায়দনর সুদর্াগ রাখা হদয়দছত। প্রবতটি
প্রবতষ্ঠান/প্রবতষ্ঠানগুদের যেদত্র বনদম্নাক্ত ছদক কার্ িক্রম (intervention) র্ৈর্িত করা হাভয়ভে:

ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক
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সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

৮.
মূলত জনপ্রশাসদনর মােদমই সরকার এই যকৌশলটি িাস্তিায়ন করদিত। যকৌশলটিদত রাদষ্ট্রর অন্য দু’টি অে –
বির্ার বিভাগ ও আইনসভা, এিাং সাাংবিিাবনক ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠাদনর জন্যও কমিসূবর্ প্রস্তাি করা হদয়দছত। শুদ্ধার্ার
প্রবতষ্ঠার উচ্চ গুরুব বিদির্না কদর এসি প্রবতষ্ঠান স্বতঃপ্রদণাবেত হদয় বর্বনিতত পথদরখা অনুসরদণ কমিসূবর্ িাস্তিায়ন
করদি িদল প্রতৈাশা করা হদেত। কমিসূবর্ িাস্তিায়দনর লদেৈ জনপ্রশাসন এসি প্রবতষ্ঠানদক কাবরগবর সহায়তা ও সম্পে
সরিরাহ করদিত। সুশীল সমাজ ও বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠাদনর শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্রও জনপ্রশাসন সহদর্াবগতা
প্রোন করদি এিাং কার্ িক্রম পবরিীেণ করদিত। ‘শুদ্ধার্ার যকৌশল’টি িাস্তিায়দনর জন্য একটি ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা
পবরষে’ গঠন করা হদিত। প্রিানমন্ত্রীর যনর্তদব মবন্ত্রপবরষদের কদয়কজন সেস্য, কদয়কজন আইনপ্রদণতা, সাাংবিিাবনক ও
সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠাদনর কদয়কজন প্রবতবনবি, মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, কদয়কটি মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি, এনবজও ও সুশীল
সমাজ, গণমােম এিাং ব্যবক্তখাদতর বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠাদনর কদয়কজন প্রবতবনবি সমন্বদয় এই উপদেষ্টা পবরষে
গঠন করা হদিত। সুশীল সমাজ, বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠান ও গণমােদমর সেস্যগণ পবরষদে সরকার কর্তক
ি মদনানীত
হদিনত। এই উপদেষ্টা পবরষে িছদর অন্ততপদে দু’িার সভায় বমবলত হদি এিাং শুদ্ধার্ার অনুশীলন পর্ িাদলার্না ও
পবরিীেণ করদি এিাং এ সম্পবকিত বেক-বনদে িশনা প্রোন করদিত। এই যকৌশল-েবললটির আওতায় বর্বনিতত কার্ িক্রম
বিদকন্দ্রীকৃতভাদি িাস্তিাবয়ত হদিত। এদত বর্বনিতত োবয়বপালনকারী প্রবতষ্ঠানসমূহ কার্ িক্রম িাস্তিায়ন করদি এিাং
সহায়তাকারী প্রবতষ্ঠানসমূহ তাদত সহায়তা প্রোন করদিত। প্রবত মন্ত্রণালয়/বিভাদগ ‘বনবতকতা কবমটি’ ও ‘শুদ্ধার্ার
যোকাল পদয়ন্ট’ প্রবতষ্ঠা করা হদিত। তারা সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর শুদ্ধার্ার ও দুনীবত েমন কার্ িক্রম িাস্তিায়ন করদি এিাং
পবরিীেণ করদিত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ এই প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিথিতার সবর্িালয় বহসাদি কাজ করদি এিাং সাবি িকভাদি সকল
কার্ িক্রদমর সমন্বয় সািন করদিত। দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ারদক স্বীকৃবত প্রোন ও উৎসাবহতকরদণর জন্য ‘শুদ্ধার্ার পুরস্কার’
প্রিতিন করা হদিত। যসই লদেৈ বনি িাহী বিভাগ, ব্যিসায় খাত ও সুশীল সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা ও উন্নয়দন র্ারা
উদেখদর্াগ্য অিোন রাখদিন, তাদের জন্য সরকার িাবষ িক পুরস্কার প্রিতিন করদিত।
৯.
এই যকৌশলটির রূপকল্প (vision) হদে সুখী-সমৃদ্ধ যসানার িাাংলাত। িাাংলাদেশ ও তার সাংগ্রামী মানুদষর এটিই
হল কাবিত গন্তব্যত। যসই লদেৈ যপৌৌঁছাদনার জন্য রাষ্ট্র, তার প্রবতষ্ঠানসমূদহ ও সমাদজ সুশাসন প্রবতবষ্ঠত করদি তা-ই
প্রতৈাবশতত। শুদ্ধার্ার যকৌশলদক এ প্রতৈাশা পূরদণর একটি অিলম্বন বহসাদি প্রণয়ন করা হদয়দছত। আশা করা র্ায় যর্, এই
যকৌশলটির অনুসরণ ও িাস্তিায়ন চূড়ান্ত পর্ িাদয় জনগণ ও জাবতর বপতার স্বপ্ন ‘যসানার িাাংলা’ প্রবতষ্ঠায় কার্ িকর অিোন
রাখদিত।
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অোয় ১
পেভূবম
১.১ ভূবমকা
(ক)

িাাংলাদেশ একটি উেীয়মান, প্রগবতশীল, গণতাবন্ত্রক, স্বদল্পান্নত রাষ্ট্রত। এই জাবতর লেৈ ‘রূপকল্প ২০২১’-এ উদেখ

করা হদয়দছ যর্, আগামী এক েশদক যেশটিদত ক্ষুিা, যিকারব, অবশো, িঞ্চনা ও োবরদ্রৈ থাকদি না; যেদশ বিরাজ
করদি শাবন্ত, সুখ, যসৌের্ ি ও সমৃবদ্ধত। সাংবিিাদনর প্রস্তািনা অনুর্ায়ী গণতাবন্ত্রক পদ্ধবতদত ‘এমন এক যশাষণমুক্ত
সমাজতাবন্ত্রক সমাদজর প্রবতষ্ঠা’ হদি ‘যর্খাদন সকল নাগবরদকর জন্য আইদনর শাসন, যমৌবলক মানিাবিকার এিাং
রাজবনবতক, অথ িবনবতক ও সামাবজক সাম্য, স্বািীনতা ও সুবির্ার বনবচিতত’ হদিত।
(খ)

রাষ্ট্র বহসাদি িাাংলাদেশ জনগদণর মেল এিাং জাতীয় জীিদনর সি িত্র উচ্চােশি প্রবতষ্ঠায় বনদিবেতত। িাাংলাদেদশর

স্বািীনতার যঘাষণাপদত্র ‘জনগদণর জন্য সাম্য, মানবিক মর্ িাো ও সামাবজক সুবির্ার বনবচিততকরণ’ এিাং ‘জাবতসাংদঘর
সনে যমদন র্লার’ প্রবতশ্রুবত প্রোন করা হদয়দছত। ন্যায়বভবত্তক, দুনীবতমুক্ত ও শুদ্ধার্ারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রবতষ্ঠার মােদমই
যকিল মানিসত্তার যসই মর্ িাো এিাং মূদল্যর প্রবত শ্রদ্ধাদিাি বনবচিতত করা সম্ভিত। িতিমান সরকার ২০০৯ সাদল োবয়ব
গ্রহদণর পর যথদকই সি িজনীন এসি আেদশির িাস্তিায়ন এিাং যসইসদে সাাংবিিাবনক যমৌলনীবত পালদন ন্যায়পরায়ণ,
দুনীবতমুক্ত ও শুদ্ধার্ারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রবতষ্ঠায় সদর্ষ্ট আদছত। বনি িার্দন ম্যাদন্ডেপ্রাপ্ত রাজবনবতক েল িাাংলাদেশ
আওয়ামী লীদগর ২০০৮ সাদলর বনি িার্নী ইশদতহাদর িলা হদয়দছ, ‘দুনীবতর বিরুদদ্ধ লড়াই করার যেদত্র িহুমুখী ব্যিথিতা
গ্রহণ করা হদিত। েমতািান যলাকদের িছরওয়াবর সম্পদের বিিরণী োবখল করদত হদিত। ঘুষ, িলপ্রদয়াদগর মােদম অথ ি
আোয়, র্াঁোিাবজ এিাং দুনীবত দূর করার জন্য কড়াকবড় ব্যিথিতা গ্রহণ করা হদিত। র্ারা অনুপাবজিত ও কাদলা োকার
মাবলক, র্ারা ব্যাাংদকর ঋণদখলাবপ, যেন্ডারিাজ এিাং রাষ্ট্র ও সমাদজর সি িদেদত্র যপবশশবক্ত ব্যিহার কদর তাদের
বিরুদদ্ধ কদঠার ব্যিথিতা গ্রহণ করা হদিত। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবক্তমাবলকানািীন প্রবতষ্ঠাদনর একাবিপতৈ যভদে যেওয়া হদিত।’
বনি িার্দন অাংশগ্রহণকারী অন্যান্য েদলর বনি িার্নী ইশদতহাদরও অনুরূপ প্রবতশ্রুবত ব্যক্ত হদয়দছত।
১.২ শুদ্ধার্াদরর িারণা
শুদ্ধার্ার িলদত সািারণভাদি বনবতকতা ও সততা িারা প্রভাবিত আর্রণগত উৎকষ ি যিািায়ত। এর িারা একটি
সমাদজর কাদলাত্তীণ ি মানেে, নীবত ও প্রথার প্রবত আনুগতৈও যিািাদনা হয়ত। ব্যবক্তপর্ িাদয় এর অথ ি হল কতিব্যবনষ্ঠা ও
সততা, তথা র্বরত্রবনষ্ঠাত। এই েবললটিদতও শুদ্ধার্াদরর এই অথ িদকই গ্রহণ করা হদয়দছত। ব্যবক্তর সমবষ্টদতই প্রবতষ্ঠান সৃবষ্ট
হয় এিাং তাদের সবম্মবলত লেৈই প্রবতষ্ঠাদনর লদেৈ প্রবতেবলত হয়ত। প্রাবতষ্ঠাবনক শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় ব্যবক্তপর্ িাদয়
শুদ্ধার্ার অনুশীলন অতৈন্ত গুরুবপূণ ি; সমবন্বত রূপ বহসাদি প্রাবতষ্ঠাবনক শুদ্ধার্ার অনুশীলনও জরুবরত। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন
ও অন্যান্য প্রাবতষ্ঠাবনক বনয়মনীবত ও েশিন এমনভাদি প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রদয়াজন র্াদত এগুবল শুদ্ধার্ারী জীিন
প্রবতষ্ঠায় সহায়ক হয়ত। িাাংলাদেদশর সমাজ বিবভন্ন খাত, র্থা রাষ্ট্র, ব্যিসাপ্রবতষ্ঠান এিাং সুশীল সমাদজ বিবভন্ন
আইনকানুন, বনয়মনীবত, ঐবতহৈ ও সাংস্কৃবত পালন ও লালন কদর শুদ্ধার্ার অনুশীলন কদর র্দলদছ এিাং সমদয়র র্াবহো
অনুর্ায়ী তাদত সাংস্কার ও উন্নয়ন সািন করদছত।
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১.৩ শুদ্ধার্াদরর লদেৈ প্রবতবষ্ঠত আইনকানুন ও বনয়মনীবত এিাং হীহীত পেদেপ
(ক) িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর যর্তনা বনদে িশ কদর যর্, িাাংলাদেশ হদি একটি ন্যায়বভবত্তক, শুদ্ধার্ারী সমাজ; এর
নাগবরকবৃে, পবরিার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যিসাপ্রবতষ্ঠান এিাং সুশীল সমাজও হদি দুনীবতমুক্ত ও শুদ্ধার্ারীত। ব্যবক্তমানুদষর জীিন
ও সম্পবত্তর বনরাপত্তা ও অবিকার সাংরেণ এিাং সাাংবিিাবনক যমৌবলক অবিকার প্রবতষ্ঠার জন্য রাদষ্ট্রর আইনকানুন ও
বিবিবিিান প্রণীত হদয়দছ এিাং অনুসৃত হদেত। ১৯৭২ সাদলর ৪ঠা নদভম্বর তাবরদখ হীহীত আমাদের সাংবিিাদন রাষ্ট্র
পবরর্ালনায় কবতপয় মূলনীবত বনি িাবরত হয়ত। যসই অনুর্ায়ী আমাদের প্রতৈয় হল:
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

মানুদষর ওপর মানুদষর যশাষণ যথদক মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যিােী সমাজলাভ বনবচিততকরণ (১০ অনুদেে);
যমৌবলক মানিাবিকার ও স্বািীনতা বনবচিততকরণ (১১ অনুদেে);
মানিসত্তার মর্ িাো ও মূদল্যর প্রবত শ্রদ্ধাদিাি বনবচিততকরণ (১১ অনুদেে);
সকল নাগবরদকর জন্য সুদর্াদগর সমতা বনবচিততকরণ (১৯ অনুদেে);
নাগবরদকর মদে সম্পদের সুষম িণ্টন ও সুষম সুদর্াগ-সুবিিা বনবচিততকরণ (১৯ অনুদেে);
জাতীয় জীিদনর সি িস্তদর মবহলাদের অাংশগ্রহণ ও সুদর্াদগর সমতা বনবচিততকরণ (১৯ অনুদেে);
প্রদতৈদকর যর্াগ্যতা বিদির্না কদর কমিানুর্ায়ী পাবরশ্রবমক বনবচিততকরণ (২০ অনুদেে);
যকান ব্যবক্তদক অনুপাবজিত আয় যভাগ যথদক অসমথ িকরণ (২০ অনুদেে)ত।

এই সূদত্র রাষ্ট্র ও সমাদজ কার্ িকরভাদি ন্যায় ও সততা প্রবতষ্ঠা এিাং সেলতার সদে দুনীবত প্রবতদরাি এিাং
শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা সরকাদরর একটি মূল নীবতত।
(খ) যর্ যকানও িরদনর েমতা প্রদয়াগ বকাংিা সুদর্াগ ব্যিহাদরর উদদ্যাদগ দুনীবত সাংঘটিত হদত পাদরত। যসজন্য
দুনীবত প্রবতদরাদির বিিান সুদূর অতীত যথদকই র্ালু রদয়দছত। ১৮৬০ সাদলর Penal Code-এ দুনীবত প্রবতদরাদির
বিিান রদয়দছত। ১৯৪৭ সাদল দুনীবত েমন আইন পাশ হয়ত। ২০০৪ সাদলর ৫ নম্বর আইদন ‘যেদশ দুনীবত ও দুনীবতমূলক
কার্ ি প্রবতদরাদির লদেৈ দুনীবত ও অন্যান্য সুবনবে িষ্ট অপরাদির অনুসন্ধান ও তেন্ত পবরর্ালনার জন্য একটি স্বািীন দুনীবত
েমন কবমশন প্রবতষ্ঠা এিাং আনুষবেক বিষয়াবে সম্পদকি বিিান’ প্রণীত হয়ত। এই আইদনর আওতায় যর্সি কার্ ি অপরাি
িদল বিদিবর্ত হয় তা হল: ‘(খ) The Prevention of Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)-এর অিীন
শাবস্তদর্াগ্য অপরাি; (গ) The Penal Code 1860 (Act XLV of 1860)-এর sections 161-169, 217, 218, 408,
409 and 477A-এর অিীন শাবস্তদর্াগ্য অপরািসমূহ;’ এিাং এসি অপরাদির সদে সাংর্যক্ত সহায়তাকারী ও
ষড়র্ন্ত্রমূলক ও প্রদর্ষ্টামূলক অপরািকার্ িত। সম্প্রবত প্রণীত ‘মাবন লন্ডাবরাং প্রবতদরাি আইন, ২০১২’-এর আওতািীন
অপরািও দুনীবত বহসাদি বিদিবর্তত। সহজ িণ িনায় এসি অপরাি হল সরকাবর কমির্ারীদের বিি পাবরশ্রবমক ব্যতীত
অন্যবিি িকবশশ গ্রহণ; সরকাবর কমির্ারীদের অসাধু উপাদয় প্রভাবিত করার জন্য িকবশশ গ্রহণ; সরকাবর কমির্ারী
কর্তক
ি বিনামূদল্য মূল্যিান িস্তু গ্রহণ; যকানও মানুদষর েবত সািনাদথ ি সরকাবর কমির্ারীদের আইন অমান্যকরণ;
সরকাবর কমির্ারীর যিআইবন ব্যিসা পবরর্ালনা; কাউদক সুবিিা প্রোদনর জন্য সরকাবর কমির্ারী কর্তক
ি আইদনর বনদে িশ
অমান্যকরণ, ভুল যরকি ি ও বলবপ প্রস্ত্ত্ততকরণ; অসাধু উপাদয় সম্পবত্ত আত্মসাৎকরণ; অপরািমূলক বিশ্বাসভে;
প্রতারণা; জাবলয়াবত; সরকাবর নবথপত্র ও যরবজস্টার, জামানত, উইল ইতৈাবে জালকরণ; বহসািপত্র বিকৃতকরণ, অথ ি
পার্ার, ইতৈাবেত। অন্যবিি আবথ িক দুনীবত, অনুপাবজিত সম্পবত্তলাভ ও যভাগ, অথ িসম্পবত্ত পার্াদরর দুনীবত প্রবতদরাদির
জন্য আয়কর আইদন কৃত অপরািদকও দুনীবতমূলক অপরাি িদল গণ্য করা হয়ত। যকিল জনপ্রশাসদনই নয়,
ব্যিসাপ্রবতষ্ঠান এিাং সুশীল সমাজ ও এনবজও-র দুনীবত প্রবতদরািকদল্প দুনীবত েমন আইন কার্ িকর আদছত। সরকার
কর্তক
ি অনুসৃত ক্রয় প্রবক্রয়ায় স্বেতা আনয়ন ও দুনীবত প্রবতদরাদির লদেৈ ‘পািবলক প্রবকউরদমন্ট আইন ২০০৬’ ও
‘পািবলক প্রবকউরদমন্ট বিবিমালা, ২০০৮’ অনুসৃত হয়ত। এনবজওদের কার্ িক্রম তোিিান ও পবরিীেদণর জন্য সরকার
প্রণীত আইবন ও বনয়ন্ত্রণমূলক বনয়মনীবত অনুসরণ করা হয়ত। বশল্প, ব্যিসা-িবণদজৈর যেদত্র িাবণবজৈক আইনসমূহ
প্রদর্াজৈ হয়ত। সামবগ্রকভাদি এই সকল আইনকানুন ও বনয়মনীবত শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা ও প্রবতপালদন অিোন রাদখত।
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(গ) প্রাবতষ্ঠাবনক সাংস্কার সািন, নতুন বনয়মনীবত প্রবতষ্ঠা এিাং দুনীবতর বিরুদদ্ধ বনরন্তর ব্যিথিতা গ্রহদণর মােদম
সরকার রাদষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যর্ষ্টা অব্যাহত যরদখদছত। সরকার দুনীবত েমন কবমশনদক শবক্তশালী কদরদছত।
‘মাবন লন্ডাবরাং প্রবতদরাি আইন, ২০১২’-এর সুষ্ঠু প্রদয়াগ ও িাস্তিায়দনর উদিদশ্য িাাংলাদেশ ব্যাাংদকর সেমতা বৃবদ্ধ
করা হদয়দছত। ‘জনস্বাথ ি-সাংবিষ্ট তথ্য প্রোন (সুরো) আইন, ২০১১’ প্রণয়ন কদর দুনীবত সাংঘেন সম্পবকিত ঘেনার
সাংিােোতাদের সুরো প্রোদনর ব্যিথিতা কদর দুনীবত প্রবতদরািদক যজারোর করা হদয়দছত। অতৈন্ত গুরুবপূণ ি ‘তথ্য
অবিকার আইন, ২০০৯’ পাশ কদর সরকার জনসািারণ এিাং গণমােদমর প্রদয়াজনীয় তথ্যপ্রাবপ্তর োবি ও র্াবহো
যমোদনার উদদ্যাগ গ্রহণ কদরদছত। এটি িাস্তিায়দনর জন্য তথ্য কবমশনও প্রবতষ্ঠা করা হদয়দছত। সাংসদের কার্ িক্রদম
অবিকতর স্বেতা আনয়ন ও গণমানুদষর কাদছ এর কার্ িক্রম প্রর্ার প্রসাদরর জন্য ‘সাংসে যেবলবভশন’ র্ালু করা হদয়দছত।
ব্যিসার যেদত্র একাবিপতৈ যরািকদল্প ব্যিসায় ‘প্রবতদর্াবগতা আইন, ২০১২’ প্রণয়ন করা হদয়দছত। সাংবিিাদনর পঞ্চেশ
সাংদশািনীর মােদম বির্ারক ও ম্যাবজদস্ট্রেগদণর স্বািীনতা বনবচিতত কদর বির্ারকাদর্ ি শুদ্ধার্ার অনুশীলনদক যজারোর
করা হদয়দছত। সরকার দুনীবতর মামলাসমূহ পবরর্ালনাদক বরাবন্বত ও যজারোর কদরদছ; পৃথক ‘প্রবসবকউশন উইাং’
প্রবতষ্ঠা কদরদছত। সরকাবর কমিকতিাদের (প্রদর্াজৈ যেদত্র) আয়কর প্রোন ও সম্পবত্তর বহসাি প্রোদনর ব্যিথিতা গ্রহণ করা
হদয়দছত। বনি িার্ন কবমশদনর স্বািীনতাদক যজারোর করার জন্য বনজস্ব কমিকতা-কমির্ারী বনদয়াগ ও আবথ িক স্ববনয়ন্ত্রদণর
ব্যিথিতা গ্রহণ করা হদয়দছত। জনপ্রশাসদনও প্রভূত সাংস্কার সাবিত হদয়দছত। সুশাসন প্রবতষ্ঠা এিাং উন্নয়নমূলক কার্ িক্রম
বরাবন্বত করার লদেৈ সরকার বিবভন্ন পদ্ধবতগত সাংস্কার সািন কদরদছ এিাং নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রদর্াজৈ যেদত্র
তাদের সাংদশািন আনয়ন কদরদছত। নিম জাতীয় সাংসদের প্রথম যথদক ত্রদয়ােশ অবিদিশদন (জুন, ২০১২) পাশকৃত ১৮০
টি আইদনর মদে উবেবখত আইনসমূহ ছাড়াও দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার লদেৈ প্রণীত উদেখদর্াগ্য আইন ও
নীবত হল: ‘সন্ত্রাসবিদরািী আইন, ২০০৯’, ‘যভাক্তা অবিকার সাংরেণ আইন, ২০০৯’, ‘জাতীয় মানিাবিকার কবমশন
আইন, ২০০৯’, ‘আইন-শৃঙ্খলা বিিকারী অপরাি (দ্রুত বির্ার) (সাংদশািন) আইন, ২০১০’, ‘সরকাবর অথ ি ও িাদজে
ব্যিথিতাপনা আইন, ২০০৯’, ‘র্াে িাি ি যসদক্রোবরজ আইন, ২০১০’, ‘পাবরিাবরক সবহাংসতা (প্রবতদরাি ও সুরো) আইন,
২০১০’, ‘পদন িাগ্রাবে বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ ‘মানি পার্ার প্রবতদরাি ও েমন আইন, ২০১২’, ‘জাতীয় বশশুশ্রম বনরসন
নীবত, ২০১০, ইতৈাবেত।
১.৪ শুদ্ধার্ার যকৌশল প্রণয়দনর যর্ৌবক্তক বভবত্ত
(ক) তেগতভাদি িলা র্দল যর্, উবেবখত আইনকানুন ও প্রথা-পদ্ধবত এিাং উন্নয়ন উদদ্যাগ দুনীবত প্রবতদরাদির যেদত্র
কার্ িকর ভূবমকা রাখদত পাদর এিাং তা র্দথষ্ট িদল বিদিবর্ত হদত পাদরত। বকন্তু অবভজ্ঞতা হদত প্রতীয়মান হয় যর্, সুষ্ঠু
প্রদয়াদগর অভাদি এগুবলর মােদম কাবিত েল পাওয়া র্াদে নাত। বিবভন্ন আইন ও কার্ িক্রদমর মদে সমন্বয় সািনও
এখাদন িড় িািাত। রাষ্ট্র ও সমাদজর বিবভন্ন পবরবথিতবতদত দুনীবত প্রবতদরাদির জন্য বিবভন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক
ব্যিথিতার প্রিতিন করা হয়ত। িতিমান পবরবথিতবতদত এগুবলর মদে সমন্বয় ও সামিস্য বিিান প্রদয়াজনত। অতীদত যেদশর
অথ িবনবতক ও সামাবজক কার্ িক্রম এত বিশাল এিাং বিপুল বছল না; সম্প্রবত যকিল সরকাবর খাতই নয়, এনবজও খাত ও
যিসরকাবর খাদতও উন্নয়নমূলক কমিকাদের বিপুল প্রসার ঘদেদছত। এ সকল কমিকাদে বিপুল পবরমাণ সম্পদের
সাংবিষ্টতা ঘেদছ এিাং পূদি িকার সাাংগঠবনক ব্যিথিতা ও পদ্ধবত এিাং যলাকিদলর মােদম তাদের সুষ্ঠু িাস্তিায়ন কষ্টকর
হদয় পড়দছ; সরকাবর-ব্যিথিতাপনা ও উন্নয়দনর সদে সাংবিষ্ট যলাকজদনর দুনীবতর সুদর্াগও বৃবদ্ধ যপদয়দছত। সদি িাপবর,
সামাবজক মূল্যদিাদির যেদত্র অিেদয়র কারদণ যলাকজদনর মদে দুনীবতর প্রিণতাও িাড়দছ িদল প্রতীয়মান হয়ত।
পবরিবতিত এই পবরবথিতবতদত সরকার দুনীবতর বিরুদদ্ধ সাংগ্রাম যজারোর কদরদছ; এরই সমবন্বত প্রদর্ষ্টা বহসাদি এিাং
শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার সকল উদদ্যাদগর কার্ িকাবরতা বৃবদ্ধর লদেৈই শুদ্ধার্ার যকৌশলটি প্রণয়ন করা হদয়দছত।
(খ) প্রথম ও বিতীয় ‘োবরদ্রৈ বিদমার্ন যকৌশলপদত্র’ দুনীবতদক উন্নয়দনর একটি প্রিান প্রবতিন্ধক বহসাদি বর্বনিতত করা
হদয়বছল এিাং এর প্রবতকারমূলক উদদ্যাদগর বিষয় বিদির্না করা হদয়বছলত। র্লমান ষষ্ঠ পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনায় (২০১১২০১৫) সুশাসন ও দুনীবত েমনদক র্দথষ্ট গুরুব প্রোন করা হদয়দছত। েবললটিদত ‘দুনীবত বনয়ন্ত্রণ’ বশদরানাদমর উপঅনুদেদে িলা হদয়দছ যর্, ‘‘সরকার দুনীবত সুরাহা করার গুরুব স্বীকার কদর এিাং অবিকতর হাদর ‘ই-গভন্যিাি’
র্ন্ত্রপাবত ব্যিহার কদর, ‘বসটিদজন র্াে িার’ প্রণয়ন কদর নাগবরকগদণর প্রতৈাশার প্রবতেলন ঘটিদয়, সরকাদরর
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কমিকােদক অবিকতর স্বে বভবত্তর ওপর প্রবতষ্ঠা কদর এিাং তাদের তথ্যপ্রাবপ্তর অবিকার প্রোদনর পদ্ধবত প্রবতষ্ঠা কদর
দুনীবতর সুদর্াগ হ্রাস করার লদেৈ ঐকাবন্তক প্রদর্ষ্টা র্াবলদয় র্াদেত।’’ ‘রূপকল্প ২০২১’ িাস্তিায়দনর লদেৈ প্রণীত
‘িাাংলাদেদশর পবরদপ্রবেত পবরকল্পনা ২০১০-২০২১’ দুনীবত েমদনর উদদ্যাগদক একটি আদোলন বহসাদি অবভবহত কদর
সরকাবর কাদজ ‘জিািবেবহ ও স্বেতা প্রবতষ্ঠা’, ‘স্বে সাংগ্রহ পদ্ধবত প্রবতষ্ঠা’, ‘বনবতকতা ও মূল্যদিাদির উন্নয়ন সািন’,
‘কার্ িকর ন্যায়পাল’ প্রবতষ্ঠা, এিাং ‘আইনশৃঙ্খলা’ পদ্ধবতর উন্নয়দনর ওপর গুরুবাদরাপ কদরদছত। দুনীবতবিদরািী এই
আদোলন িাস্তিায়দনর লদেৈ উবেবখত পবরকল্পনাসমূহ অতৈন্ত গুরুবপূণ িত। যসইসদে একটি সমবন্বত ও সাংহত পরাদকৌশল
অনুসরণ করা হদল দুনীবত েমন অবিকতর কার্ িকর হদি িদল প্রতীয়মান হয়ত।
(গ) সরকাবর েপ্তর ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠাদন তথ্যপ্রর্যবক্তর ব্যিহার অবত সহদজ বিবভন্ন কমিকাদে স্বেতা ও জিািবেবহ
প্রবতষ্ঠা করদত পাদরত। ভূবম যরকি,ি পুবলদশর সািারণ িাদয়বর, কারখানার মূল্য সাংদর্াজদনর বহসাি, বশোপ্রবতষ্ঠাদন ভবতি
িা পরীোর বিষয়, এ সকল যেদত্র তথ্যপ্রর্যবক্তর ব্যিহার দুনীবত উৎপােন করদত সেমত। সরকার তাই মদন কদর যর্,
সরকাবর েপ্তদর অথিা িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠাদন তথ্যপ্রর্যবক্তর র্থার্থ ব্যিহার দুনীবত প্রবতদরাদি কার্ িকর ভূবমকা পালদন
সেম এিাং অদনদক যেদত্র তা সম্ভি কদর তুদলদছত। যসজন্য সরকার ব্যাপকভাদি তথ্যপ্রর্যবক্তর ব্যিহার দ্রুতাবয়ত করার
কমিসূবর্ গ্রহণ কদরদছত।
(ঘ) স্বািীনতা লাদভর যগাড়া যথদকই িাাংলাদেশ জাবতসাংদঘর হীহীত সকল নীবত ও কনদভনশদনর প্রবত অব্যাহতভাদি
সমথ িন প্রোন কদর আসদছত। িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ২৫ অনুদেদে উদেবখত আদছ যর্, ‘ ... আন্তজিাবতক আইদনর ও
জাবতসাংঘ সনদে িবণ িত নীবতসমূদহর প্রবত শ্রদ্ধা – এই সকল নীবত হইদি রাদষ্ট্রর আন্তজিাবতক সম্পদকির বভবত্ত...ত।’ত।
জাবতসাংদঘর United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) জাবতসাংদঘর একটি উদেখদর্াগ্য
কনদভনশন এিাং িাাংলাদেশ তা অনুসমথ িন কদরদছত। উবেবখত কনদভনশনটিদত দুনীবত বনমূ িদলর জন্য ‘যেৌজোবর
আইনগত ব্যিথিতা গ্রহণ, আন্তজিাবতক আইদনর মােদম দুনীবতর প্রবতকার ছাড়াও দুনীবতর ঘেনা র্াদত না ঘদে তার জন্য
প্রবতদরািমূলক ব্যিথিতা গ্রহণদক’ সিদর্দয় যিবশ গুরুব যেওয়া হদয়দছত। এই কনদভনশদন উদেখ করা হদয়দছ যর্, ‘প্রদতৈক
সেস্য-রাষ্ট্র তার আইন-ব্যিথিতার যমৌবলক নীবতমালা অনুর্ায়ী কার্ িকর এিাং সমবন্বত দুনীবতবিদরািী নীবত প্রণয়ন করদি
র্া সমাদজর অাংশগ্রহণদক উন্নত করদি এিাং আইদনর শাসন, জনসম্পে এিাং জনসাংদর্াদগর উপর্যক্ত ব্যিথিতাপনা, সততা,
স্বেতা এিাং জিািবেবহ-নীবতর প্রবতেলন ঘোদিত।’ (অনুদেে ৫.১)ত। এই যপ্রোপদে শুদ্ধার্ার যকৌশল প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন
গুরুবপূণ ি হদয় যেখা বেদয়দছত। এ কনদভনশন িাস্তিায়দনর বিষদয় জাবতসাংদঘ প্রেত্ত িাাংলাদেশ সরকাদরর প্রবতদিেদন
গুরুদবর সদে উদেখ করা হদয়দছ যর্, ‘বিবিি অভৈন্তরীণ পদ্ধবতগত দুি িলতার সুদর্াদগই দুনীবতর প্রসার ঘদেত।’ পদ্ধবতগত
যসসি দুি িলতা কাটিদয় ওঠা এিাং দুনীবত প্রবতদরািদক একটি কার্ িকর ও গবতশীল আদোলন বহসাদি গদড় যতালার
লদেৈ যকৌশল-েবলল বহসাদি এিাং দুনীবত প্রবতদরাি ও শুদ্ধার্ার উৎসাবহতকরদণর যেদত্র অব্যাহত কার্ িক্রদমর
প্রবতবনবিবমূলক েবলল বহসাদি সরকার এই ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ প্রণয়ন করদছত।
১.৫ জাতীয় শুদ্ধার্ার ব্যিথিতা
(ক) সমাজ ও রাদষ্ট্র দুনীবত বনমূ িল ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার প্রদর্ষ্টা এদক অপদরর সদে অোেীভাদি জবড়তত। রাষ্ট্র
আইনকানুন প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন কদর তাদত অগ্রণী ভূবমকা পালন কদর, সমাজ তা প্রবতপালন কদর; যসইসদে সমাদজর
নীবতদর্তনা ও মূল্যদিািও রাদষ্ট্র প্রবতেবলত হয়ত। এই সম্পদকির জোজাদল ব্যবক্তমানুদষর বনবতকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন
ও প্রবতষ্ঠা যর্মন প্রদয়াজন, যতমবন তার র্যক্তরূপ প্রবতষ্ঠানগত শুদ্ধার্ার উন্নয়ন ও প্রবতষ্ঠাও জরুবরত। এই যকৌশলটির চূড়ান্ত
লেৈ ব্যবক্তমানুদষর শুদ্ধার্ার, অন্য কথায় র্বরত্রবনষ্ঠা প্রবতষ্ঠা; বকন্তু এর হাবতয়ার বহসাদি প্রবতষ্ঠানদক যিদছ যনওয়া
হদয়দছত। রাষ্ট্র, যিসরকাবর ব্যিসা খাত ও সুশীল সমাদজর যর্সি প্রবতষ্ঠান শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্র সিদর্দয় গুরুবপূণ ি
ভূবমকা পালন কদর িদল প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিদির্না করা হদয়দছ; শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার লদেৈ প্রাবতষ্ঠাবনক
বনয়ম-নীবতর উন্নয়ন সািন, যেত্রবিদশদষ আইন ও পদ্ধবতর পবরিতিন এিাং নতুন আইন ও পদ্ধবত প্রিতিন, যলাকিদলর
েেতার উন্নয়ন, এিাং তাদের মদে সমন্বয় সািন কদর কার্ িকাবরতা বৃবদ্ধর প্রস্তাি করা হদয়দছ এ েবললটিদতত।
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(খ) একজন মানুদষর বনবতকতা বশো শুরু হয় পবরিাদর এিাং শুদ্ধার্ার অনুসরদণর যেদত্র তা অতৈন্ত গুরুবপূণ ি
প্রবতষ্ঠানত। তার পদরর িাদপ আদছ বশোপ্রবতষ্ঠান; বনবতক জীিন গড়ার যেদত্র এর ভূবমকা অপবরসীমত। এ যপ্রোপদে
শুদ্ধার্াদরর যকৌশদল এগুবলর ওপর যজার যেওয়া প্রদয়াজনত। সরকাদরর বনি িাহী বিভাদগর জনপ্রশাসন ও থিতানীয়
সরকারসমূহ সরকাবর কমিকাদের যকন্দ্রবিন্দুত। এসি প্রবতষ্ঠাদনর স্বেতা ও োয়িদ্ধতা প্রবতষ্ঠা, এিাং এগুবলদত বনর্যক্ত
কমিকতিা-কমির্ারীদের দুনীবত প্রবতদরাি ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠাই যকৌশলটির মূল লেৈত। রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠানসমূহ বতনটি অদে
বিভক্ত – আইনসভা, বনি িাহী বিভাগ ও বির্ার বিভাগত। তারা স্বািীন সত্তায় তাদের কমিবৃদত্ত র্থাক্রদম রাদষ্ট্রর আইন
প্রণয়ন, বনি িাহীকার্ ি ও বির্ারকার্ ি পবরর্ালনা কদরত। সাংবিিান অনুর্ায়ী গঠিত আরও বকছু প্রবতষ্ঠান রদয়দছ, যর্মন,
বনি িার্ন কবমশন, মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয়, সরকাবর কমিকবমশন, ন্যায়পাল িাদজে ও আবথ িক
বনয়মািবল পালন সাদপদে স্বািীনভাদি কমিসম্পােদন েমতািানত। অন্য আরও বকছু প্রবতষ্ঠান আদছ র্ারা আলাো
আইদনর মােদম সৃষ্ট এিাং ‘সাংবিবিিদ্ধ সরকাবর কর্তপ
ি ে’ বহসাদি অবভবহতত। যর্মন, দুনীবত েমন কবমশন, তথ্য
কবমশন, মানিাবিকার কবমশন, ইতৈাবেত। সাংবিিাদন থিতানীয় শাসদনর যর্ ব্যিথিতা বনদে িশ করা হদয়দছ তার পবরদপ্রবেদত
গ্রাম ও শহদরর থিতানীয় শাসন প্রবতষ্ঠান যর্মন, ইউবনয়ন পবরষে, উপদজলা পবরষে, যজলা পবরষে, যপৌরসভা ও বসটি
কদপিাদরশন সৃবষ্ট করা হদয়দছত। দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্র এসি প্রবতষ্ঠাদনর সকদলর ভূবমকাদকই বিদির্না
করা জরুবরত। এদেদত্র রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান যর্মন অপবরহার্ ি ভূবমকা পালন কদর যতমনই রাজবনবতক েল, গণমােম, সুশীল
সমাজ ও এনবজও এিাং ব্যবক্তখাদতর বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠান, সাকুদল্য অরাষ্ট্রীয় বহসাদি বর্বনিতত প্রবতষ্ঠানও গুরুবপূণ ি
ভূবমকা পালন কদর আসদছত। সাবি িক বির্াদর বনম্নিবণ িত প্রবতষ্ঠানসমূহদক শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যকৌশল িাস্তিায়দনর জন্য
বর্বনিতত করা হদয়দছ:
(অ) রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান
1. বনি িাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
2. জাতীয় সাংসে
3. বির্ার বিভাগ
4. বনি িার্ন কবমশন
5. অৈােবন ি যজনাদরল
6. সরকাবর কমিকবমশন
7. মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয়
8. ন্যায়পাল
9. দুনীবত েমন কবমশন
10. থিতানীয় সরকার
(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান
1.
2.
3.
4.
5.
6.

রাজবনবতক েল
যিসরকাবর খাদতর বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠান
এনবজও ও সুশীলসমাজ
পবরিার
বশোপ্রবতষ্ঠান
গণমােম
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(গ) এই যকৌশলটি প্রণয়দনর লদেৈ বিদ্যমান েবললপত্র পর্ িাদলার্না করা হদয়দছ; বিবভন্ন যপশাজীিী সাংগঠন, সুশীল
সমাজ ও নাগবরকদগাষ্ঠীর সদে উদেখদর্াগ্য সাংখ্যক পরামশিসভা আদয়াজন কদর তাদের মতামত বিদির্না করা
হদয়দছ; মাননীয় সাংসে সেস্য ও অন্যান্য অাংশীজদনর প্রেত্ত অবভমত গ্রহণ করা হদয়দছত। জনমত র্ার্াইদয়র জন্য খসড়া
যকৌশলপত্রটি মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ওদয়িসাইদে উন্মুক্ত করা হদয়বছল এিাং তাদত প্রাপ্ত মতামত সাংগ্রহ করা হদয়দছত।
যকৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করার লদেৈ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগর বলবখত মতামতও গ্রহণ করা হদয়দছত। খসড়াটি পর্ িাদলার্নার
জন্য মবন্ত্রসভা কর্তক
ি গঠিত মাননীয় অথ িমন্ত্রীর যনর্তবািীন কবমটি কদয়কটি সভায় বমবলত হদয় েবললটির কাঠাদমা ও
বিষয়িস্তু সম্পদকি যর্সি মতামত প্রকাশ ও বনদে িশনা প্রোন কদরদছন তার আদলাদক সাবি িকভাদি এই েবললটি বিন্যস্ত
করা হদয়দছত। এই যকৌশলপত্রটি দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্াদরর চূড়ান্ত েবলল নয়; সমদয় সমদয় এটি পর্ িাদলাবর্ত হদি এিাং
এর উন্নয়ন সািন করা হদি – এই িারণার আদলাদকই এই েবললটি প্রণয়ন করা হদয়দছত।
1.6 রূপকল্প ও অবভলেৈ (Vision and Mission)
রূপকল্প:

সুখী-সমৃদ্ধ যসানার িাাংলাত।

অবভলেৈ:

রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান ও সমাদজ সুশাসন প্রবতষ্ঠাত।
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অোয় ২
জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল — রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান
এই যকৌশলপত্রটিদত বিবভন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠাদন শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার উদিদশ্য এর যপ্রোপে ও র্ৈাদলি
িণ িনা করা হদয়দছ এিাং লেৈ, সুপাবরশ ও কম ি-পবরকল্পনা উপথিতাপন করা হদয়দছত। কম ি-পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর যেদত্র
স্বল্প, মে ও েীঘ িদময়াে প্রস্তাি করা হদয়দছ: এ যময়ােসমূহ র্থাক্রদম এক িছর, বতন িছর এিাং পাঁর্ িছরত।

২.১ বনি িাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
২.১.১ যপ্রোপে
(ক) রাষ্ট্রপবত, প্রিানমন্ত্রী ও মবন্ত্রসভা, থিতানীয় শাসনব্যিথিতা, প্রবতরো কমিবিভাগ ও অৈােবন ি যজনাদরদলর েপ্তর এিাং
মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অবিেপ্তর, পবরেপ্তর, েপ্তর, সাংবিবিিদ্ধ ও স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান এিাং এ সকল প্রবতষ্ঠাদন বনদয়াবজত
বিপুল সাংখ্যক সামবরক-যিসামবরক কমিকতিা বনদয় বনি িাহী বিভাগ গঠিতত। বনি িাহী বিভাদগর যিসামবরক কমিকতিাকমির্ারী বনদয় জনপ্রশাসনত। সরকাবর কমিকাদের একটি বৃহৎ অাংশ এই বিভাদগর মােদম পবরর্াবলত হদয় থাদক এিাং
শুদ্ধার্ার প্রবতপালদনর যেদত্র এই বিভাগ সিদর্দয় গুরুবপূণ ি ভূবমকা পালন করদত পাদরত। বনি িাহী বিভাগ রাদষ্ট্রর অন্যান্য
অে, যর্মন, আইনসভা ও বির্ার বিভাগ এিাং অন্যান্য সাাংবিিাবনক সাংথিতার স্বািীনতা সুরো কদর এিাং তাদেরদক
প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন কদরত। শুদ্ধার্ার পালনাদথ ি প্রণীত ও প্রবতবষ্ঠত আইনকানুন, সাংসে, সাংসেীয় থিতায়ী কবমটি
এিাং বির্ার বিভাদগর কাদছ জিািবেবহর মােদম এই বিভাদগ বনদয়াবজত কমিকতিা-কমির্ারীগণ শুদ্ধার্ার পালন কদরনত।
(খ) জনপ্রশাসদন বনর্যক্ত কমিকতিাগণ র্াদত স্বেতা ও বনয়মবনষ্ঠা পালন কদর এিাং েলীয় প্রভাি ও হস্তদেদপর ঊদর্ধ্ি
যথদক নাগবরকদের যসিা প্রোন করদত সেম হয় তা বনবচিতত করা অতৈন্ত জরুবরত। যসই লদেৈ স্বািীনতার পর যথদক
জনপ্রশাসদন প্রভূত সাংস্কার সািন করা হদয়দছত। স্বািীনতার অব্যিবহত পরই যকন্দ্রীয় ও প্রাদেবশক কৈািার ও সাবভিদসর
মদে সমন্বয় সািন করা হদয়দছ; পরিতী পর্ িাদয় জনপ্রশাসনদক ঊনবত্রশটি কৈািার সাবভিদস বিন্যস্ত করা হদয়দছ;
কম িকতিা-কম ির্ারীদের কৃবত মূল্যায়দন এিাং পদোন্নবত প্রোদন নতুন পদ্ধবত র্ালু করা হদয়দছ, আবথ িক পাবরদতাবষক
বৃবদ্ধ করা হদয়দছ এিাং পদ্ধবত ও প্রবক্রয়ায় বিবভন্ন সাংস্কার সািন করা হদয়দছত। জনপ্রশাসদন শুদ্ধার্ার বনবচিতত করার
লদেৈ সি িদেদত্রই ‘আর্রণবিবি’ ও ‘সরকাবর কমির্ারী শৃঙ্খলা ও আপীলবিবি’ প্রর্যক্ত হয়ত। সরকাবর কমিকতিাগণদক
িতিমাদন ‘আয়কর আইদনর’ বিিান অনুসাদর আয়কর ও সম্পদের বহসাি প্রোন করদত হয়ত। দুনীবত েমন কবমশদনর
কার্ িপবরবি সম্পূণ ি জনপ্রশাসদন ব্যাপ্তত। জনপ্রশাসদনর সকল কমিকতিা-কমির্ারীর দুনীবতর বিষদয় দুনীবত েমন কবমশন
স্বািীনভাদি অনুসন্ধান পবরর্ালনা কদর অবভদর্াগ োদয়র ও মামলা পবরর্ালনা কদরত। দুনীবতর বিষদয় সদর্তনতা সৃবষ্টর
লদেৈ সকল সরকাবর প্রবশেণ প্রবতষ্ঠাদন দুনীবত েমন বিষয়ক পাঠক্রম অনুসৃত হদেত।
(গ) িতিমান সরকাদরর আমদল জনপ্রশাসদনর বিপুল কমির্দজ্ঞ েেতা আনয়ন, দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার
যেদত্র প্রভূত কার্ িক্রম িাস্তিাবয়ত হদয়দছত। বিগত সাদড় বতন িছদর সরকার বনয়ম-নীবত, পদ্ধবত ও আইনকানুদনর
সাংস্কার সািন কদর সুশাসনদক যজারোর করার উদদ্যাগ গ্রহণ কদরদছত। নতুন আইন প্রণয়ন, তাদের সাংস্কার ও পদ্ধবতগত
উন্নয়দনর মদে উদেখদর্াগ্য হদে: িাদজে ও পবরকল্পনা খাদত ‘সরকাবর অথ ি ও িাদজে ব্যিথিতাপনা আইন, ২০০৯
প্রণয়ন’; ‘সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগদক মেদময়াবে িাদজে কাঠাদমার আওতাভুক্তকরণ’; ‘কমিকৃবতবভবত্তক বনরীো
কার্ িক্রম’ র্ালুকরণ; আবথ িক খাদত ‘মাবন লন্ডাবরাং প্রবতদরাি আইন ২০১২’ প্রণয়ন; ‘সন্ত্রাসবিদরািী আইন (সাংদশািন)
২০১২’ প্রণয়ন; ‘বসবকউবরটিজ এিদর্ি কবমশন (পািবলক ইসুৈ) বিবিমালা, ২০০৬’ সাংদশািন; বশো খাদত ‘বশো
নীবত’ জাবর; স্বাথিতৈ খাদত ‘স্বাথিতৈ নীবত’ জাবর; বশল্পায়ন উদদ্যাদগর যেদত্র ‘বশল্প নীবত ২০১০’ অনুদমােন, ‘যভাক্তা
অবিকার সাংরেণ আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন; জলিায়ু ও পবরদিশ খাদত ‘িাাংলাদেশ পবরদিশ সাংরেণ (সাংদশািন) আইন
২০১০’ জাবর; বিবজোল িাাংলাদেশ প্রবতষ্ঠার যেদত্র ‘জাতীয় আইবসটি আইন, ২০০৯ ও আইবসটি নীবতমালা, ২০০৯’
প্রণয়ন, সকল িরদনর সরকাবর ক্রদয়র জন্য e-procurement ও e-monitoring ব্যিথিতা র্ালুকরণ; নারী ও
বশশুকল্যাণ খাদত ‘জাতীয় বশশুশ্রম নীবত, ২০১০’ জাবর; সুশাসদনর যেদত্র ‘তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন;
‘জনস্বাথ ি সাংবিষ্ট তথ্য প্রোন (সুরো) আইন, ২০১১’ প্রণয়ন; ‘সাংবিিান (পঞ্চেশ সাংদশািন) আইন, ২০১১’ প্রণয়ন;
‘মানিপার্ার প্রবতদরাি ও েমন আইন, ২০১২’ প্রণয়ন; ‘বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয় আইন, ২০১০’ প্রণয়ন; ‘জাতীয়
মানিাবিকার কবমশন আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন, ইতৈাবেত। এসি আইন ও ব্যিথিতা সুশাসন প্রবতষ্ঠা করার যেদত্র প্রভূত
অিোন রাখদছত।
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(ঘ) নীবত বিদিষণ ও বসদ্ধান্ত গ্রহদণর যেদত্র জনপ্রশাসন গুরুবপূণ ি ভূবমকা পালন কদরত। সুতরাাং তাদের েেতার
উন্নয়ন অতৈন্ত গুরুবপূণ িত। জনপ্রশাসনদক অবিকতর স্বে, োয়িদ্ধ ও দুনীবতমুক্ত করার লদেৈ কমিকতিা-কমির্ারীদের
সম্পদের বহসাি অবিকতর বনবিড়ভাদি মবনের করা প্রদয়াজনত। কমিকতিা-কমির্ারীদের কমিমূল্যায়ন, পদোন্নবত প্রোন,
কমিজীিন যসাপাদনর অগ্রগবত সািন, প্রদণােনা প্রোদন অবিকতর সুষ্ঠুতা আনয়ন এিাং পবরিতিনশীল যপ্রোপদের সদে
এগুবলর সামিস্য বিিান প্রদয়াজনত। জনপ্রশাসদন আইনকানুন, বিবিবিিাদন পবরিতিন ও সাংস্কার সািন কদর এদক
অবিকতর র্যদগাপদর্াগী কদর যতালার মােদম কমিকতিা-কমির্ারীদের শুদ্ধার্ার বনবচিতত করাও জরুবরত। বকছু বকছু সমস্যা
জনজীিনদক বিপর্ িস্ত কদর; যর্মন, ভূবম মাবলকানা ও অবিকাবরদবর যেদত্র আইদনর দুি িল প্রদয়াগ, ভূবম ব্যিথিতাপনায়
দুনীবত, ভূবম ব্যিহাদরর যেদত্র র্দথোর্ার, যভজাল খািার ও পদণ্যর প্রসার, ইতৈাবেত। সুশাসন প্রবতষ্ঠার স্বাদথ ি
কদঠারভাদি আইন ও বিবিবিিান প্রদয়াগ এিাং নতুন বকছু আইন ও নীবত প্রণয়ন জরুবর হদয় যেখা বেদয়দছত।
২.১.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 বসবভল সাবভিস আইন প্রণয়ন;
 উন্নততর োয়িদ্ধতাসহ কমিসম্পােদন পািবলক সাবভিদসর অবিকতর স্বািীনতা বনবচিততকরণ;
 প্রশাসবনক কমিপ্রবক্রয়ায় অবিকতর েেতা ও কার্ িকাবরতা আনয়ন;
 বনি িাহী বিভাদগর কমিকতিা-কমির্ারীদের পদোন্নবত, িেবল ও প্রদণােনামূলক পাবরদতাবষদকর সদে সম্পাবেত
কমি-মূল্যায়দনর সাংদর্াগ সািন;
 অন্যান্য খাদতর সদে সামিস্য যরদখ প্রবতদর্াবগতামূলক যিতন ও সুবিিা-কাঠাদমা প্রবতষ্ঠা;
 বিবভন্ন কৈািাদরর মদে সুদর্াদগর অবিকতর সামিস্য বিিান কদর পািবলক সাবভিদসর সামবগ্রক সাংস্কার
সািন;
 সুস্পষ্টভাদি বি ত প্রাবতষ্ঠাবনক কার্ িািবল (যর্মন, আইন প্রদয়াগ ও তেন্ত) বনবচিতত কদর অবিকতর
নাগবরকিান্ধি আইনশৃঙ্খলা িাবহনী গদড় যতালা;
 জনপ্রশাসদন (বিদশষত পদোন্নবত, িেবল, বিদেবশক বনদয়াগ, ইতৈাবেদত) দৃবষ্টগ্রাহৈ বনরদপেতা অিলম্বদন
অবিকতর যমিািী ও যর্াগ্য কমিকতিাদের বনদয়াদগর ব্যিথিতা বনবচিততকরণত।
২.১.৩ লেৈ ও সুবনবে িষ্ট সুপাবরশ
লেৈ
জনগদণর র্াবহো ও োবির প্রবত দ্রুত সাড়া োদন সেম, এিাং জনগণ ও সাংসদের বনকে োয়িদ্ধ, স্বে বনি িাহী
বিভাগ প্রবতষ্ঠাত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. প্রবত িছর বনবে িষ্ট সমদয় জনপ্রশাসদন বনদয়াবজত কমিকতিা-কমির্ারীদের সম্পে-বিিরণী বনি িাবরত
কর্তপি দের বনকে জমাোদনর ব্যিথিতা করা;
2. যিআইবন কাজ ও অসোর্রণ সম্পদকি তথ্য-প্রোনকারী ব্যবক্তদের সুরোর জন্য ‘জনস্বাথ ি সাংবিষ্ট তথ্য
প্রকাশ (সুরো প্রোন) আইন’ িাস্তিায়ন;
3. পািবলক সাবভিদস grievance redress system-এর আওতায় অবভদর্াগ ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত প্রিতিন;
4. একটি আধুবনক িাবষ িক সম্পাবেত কম ি-মূল্যায়ন পদ্ধবত এিাং প্রদণােনা ও পাবরদতাবষক ব্যিথিতার প্রিতিন;
5. প্রবত িছর বনয়বমতভাদি শূন্য পদে কম িকতিা-কম ির্ারী বনদয়াগ বনবচিতত করাত।
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মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
১. পািবলক সাবভিদসর েেতা বৃবদ্ধ ও আধুবনকায়দনর জন্য বসবভল সাবভিস আইন প্রণয়ন;
২. কম িকতিা-কম ির্ারীদের ‘কমিজীিন উন্নয়ন পবরকল্পনা’ প্রণয়দনর মােদম একটি েে, োয়িদ্ধ, যর্াগ্য ও
দ্রুত সাড়াোন-সেম বনি িাহী বিভাগ প্রবতষ্ঠা;
৩. কম িকতিা-কম ির্ারীদের সেমতা উন্নয়দনর জন্য কমিকালীন প্রবশেণ পবরর্ালনা এিাং প্রবশেণ
প্রবতষ্ঠানসমূদহর সেমতা বৃবদ্ধকরণ;
৪. যজৈষ্ঠতা, কৃবত, জ্ঞান ও েেতার বভবত্তদত প্রবতদর্াবগতামূলক পদোন্নবত পদ্ধবত প্রিতিন;
৫. সরকাবর যসিায় কার্ িকাবরতা আনয়ন ও গণমানুদষর কাদছ তা দ্রুত ও সহজলভৈ করার লদেৈ ই-গভন্যিাি
প্রিতিন ও তার প্রসার;
৬. সরকাবর কাদজ বনদয়াবজত কম িকতিা-কম ির্ারীদের জন্য যর্ৌবক্তক যিতন কাঠাদমা বনি িারণ ও জীিনর্াত্রার
ব্যদয়র সদে সামিস্য বিিান কদর এগুবলর সমন্বয় সািনত।
২.১.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

বসবভল সাবভিস আইন প্রণয়ন

বসবভল সাবভিস আইন প্রণীত

মেদময়াদে

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ

২.

‘কমিজীিন উন্নয়ন পবরকল্পনা’ কমিজীিন উন্নয়ন পবরকল্পনা
প্রণয়ন
প্রণীত ও অনুসৃত;
পদোন্নবতদত স্বেতা ও
যর্ৌবক্তক নীবতমালা অনুসৃত

মেদময়াদে

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

৩.

অাংশগ্রহণমূলক সম্পাবেত
কমি-মূল্যায়ন পদ্ধবত প্রিতিন

স্বল্পদময়াদে

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

সকল মন্ত্রণালয়/
বিভাগ

৪.

বিিানানুসাদর আয় ও সম্পদের জমাকৃত বিিরণী-প্রবতদিেন
বিিরণ বনয়বমতভাদি বনি িাবরত
কর্তিপদের কাদছ জমাোন

স্বল্পদময়াদে

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/
বিভাগ

৫.

সরকাবর কমিকতিাকমির্ারীদের জন্য উন্নততর
যিতন ও সুবিিাবে প্রোন

থিতায়ী যিতন ও সাবভিস
কবমশন প্রবতবষ্ঠত

েীঘ িদময়াদে

অথ ি বিভাগ

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

৬.

ই-গভন্যিাি প্রিতিদনর জন্য
তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত
অিকাঠাদমা প্রবতষ্ঠা

ক) সকল মন্ত্রণালদয়/ বিভাদগ
তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্তর
প্রর্লন এিাং ব্যিহার;
(খ) ই-গভন্যিাি-এর মােদম
লব্ধ সরকাবর যসিার সাংখ্যা ও
মান বৃবদ্ধ

স্বল্পদময়াদে

তথ্য ও
যর্াগাদর্াগ
প্রর্যবক্ত বিভাগ

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

৭.

অবভদর্াগ ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত
প্রিতিন

সরকাবর েপ্তরসমূদহ অবভদর্াগ
ব্যিথিতাপনার জন্য ‘যোকাল
পদয়ন্ট’ বনি িাবরত এিাং
জনসািারণ যস সম্পদকি
অিবহত

স্বল্পদময়াদে

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

সকল মন্ত্রণালয়/
বিভাগ

নতুনভাদি হীহীত মূল্যায়ন
পদ্ধবত অনুসৃত
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কার্ িক্রম

ক্রবমক

কমিসম্পােন সূর্ক
গুে গঠিত ও যগদজদে
বিজ্ঞবপ্ত প্রকাবশত

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

েীঘ িদময়াদে

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

সকল মন্ত্রণালয়

৮.

মন্ত্রণালয়সমূদহর গুে
(cluster) গঠন

৯.

‘জনস্বাথ ি সাংবিষ্ট তথ্য প্রকাশ যগদজদে আইন প্রকাবশত
(সুরো প্রোন) আইন, ২০১১
প্রণয়ন’

িাস্তিাবয়ত

যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

১০.

মামলা তেদন্ত পৃথক তেন্ত
বিভাগ প্রিতিন করা

স্বল্পদময়াদে

স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়

যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ; জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়; অথ ি
বিভাগ

১১.

ভূবম ব্যিথিতার আধুবনকীকরণ ও ভূবম ব্যিথিতায় ‘বিবজোইজড্’
ভূবম ব্যিহার পবরকল্পনা
পদ্ধবত প্রবতবষ্ঠতত।
িাস্তিায়ন

মেদময়াদে

ভূবম মন্ত্রণালয়

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

১২.

কদঠারভাদি খাদ্য ও পদণ্যর
যভজাল প্রবতদরাি

যগদজদে আইন প্রকাবশত

যভজাল প্রবতদরাি আইদনর
সুষ্ঠু িাস্তিায়ন

স্বল্পদময়াদে এিাং বিএসটিআই
অব্যাহতভাদি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২.২ জাতীয় সাংসে
২.২.১ যপ্রোপে
(ক) স্বািীনতার পর হদত িাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে সাংসেীয় ও রাষ্ট্রপবতশাবসত, উভয় প্রকার সরকার প্রতৈে
কদরদছত। ১৯৯১ সাল যথদক িাাংলাদেদশ সাংসেীয় পদ্ধবতর সরকার র্ালু আদছ এিাং ২০০৯ সাল যথদক নিম সাংসে
কার্ িকর ‘োয়িদ্ধ প্রবতষ্ঠান’ বহসাদি োবয়ব পালন করদছত। এই সাংসদের প্রথম অবিদিশদনই বনি িাবরত সাংসেীয়
কবমটিসমূহ গঠন করা হদয়দছ এিাং যসগুবলদত সরকার ও বিদরািীেলীয় সাংসে সেস্যগদণর আনুপাবতক প্রবতবনবিব
বনবচিতত করা হদয়দছত। কবমটিসমূদহর সভা বনয়বমতভাদি অনুবষ্ঠত হয় এিাং আদলাবর্ত বিষয় সম্পদকি সি িসািারণদক
বনয়বমতভাদি অিবহত করা হয়ত।
(খ) জাতীয় সাংসে গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিান এিাং সাংসদের কার্ িপ্রণালী-বিবি অনুর্ায়ী যমৌবলক োবয়ব
বহসাদি অব্যাহতভাদি আইন প্রণয়ন, বনি িাহী বিভাদগর কার্ িক্রম তোরবক, তোিিান ও প্রবতবনবিবমূলক কার্ ি সম্পােন
করদছত। সাংসে সেস্যগণ সবক্রয়ভাদি আইনপ্রণয়ন প্রবক্রয়ায় অাংশগ্রহণ করদছন এিাং সরকাবর বহসাি সম্পবকিত সাংসেীয়
থিতায়ী কবমটি সরকাদরর ‘িাবষ িক আবথ িক বহসাি’ ও ‘বনবে িষ্টকরণ বহসাি’ এিাং তৎসম্পবকিত মহা বহসাি বনরীেক ও
বনয়ন্ত্রদকর বরদপাে ি ও তৎপ্রণীত অন্যান্য বরদপাে ি পরীোর মােদম বিবভন্ন েপ্তদরর কার্ িািবল পর্ িদিেণ ও তোিিান
করদছনত। স্বািীনভাদি বনি িাহী বিভাদগর ভূবমকা পর্ িাদলার্না, সাংসেীয় থিতায়ী কবমটিসমূদহর কার্ িসম্পােন, সাংবক্রয়ভাদি
প্রদশ্নাত্তরপি ি পবরর্ালনা এিাং অন্যান্য কাদর্ ির মােদম সাংসে প্রিানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃদের োয়িদ্ধতা বনবচিতত করদছত।
সাংসেীয় কবমটিসমূহ এখন অবিকতর তৎপর হদয়দছ এিাং প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রদহর জন্য তারা মাঠপর্ িাদয়ও বিঠক
করদছত। সাংসে সেস্যগদণর এিাং থিতায়ী কবমটিসমূদহর সাবর্বিক র্াবহো পূরদণ জাতীয় সাংসে সবর্িালয় অবিকতর
সেমতা অজিন কদরদছত। সাংসে কার্ িক্রদম স্বেতা আনয়দনর লদেৈ সাংসদের অবিদিশনসমূহ ‘সাংসে যেবলবভশন’-এর
মােদম সরাসবর সম্প্রর্ার করা হয়ত। জাতীয় সাংসে ও সাংসে সবর্িালদয়র সকল কার্ িক্রমদক বিবজোল পদ্ধবতর
আওতায় আনয়দনর মােদম ‘বিবজোল পালিাদমন্ট’ থিতাপদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দছত।
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(গ) সি িবিষদয় সরকাবর ও বিদরািীেলীয় সেস্যগদণর সবক্রয় অাংশগ্রহদণর মােদমই যকিল জাতীয় সাংসে ‘োয়িদ্ধ
প্রবতষ্ঠান’ বহসাদি সম্পূণ িরূদপ বিকবশত হদত পাদরত। িতিমাদন (২০১২ সাদল) প্রিান বিদরািীেদলর সাংসে সেস্যগণ
কবমটি-কার্ িক্রদম অাংশগ্রহণ করদলও বনয়বমত অবিদিশদন যর্াগোন যথদক বিরত রদয়দছনত। সাংসেীয় গণতন্ত্র প্রবতষ্ঠায়
কার্ িকর ভূবমকা পালনাদথ ি বনয়বমত অবিদিশদন সকল েদলর সাংসে সেস্যগদণর অাংশগ্রহণ বনবচিতত করা প্রদয়াজনত।
২.২.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 জাতীয় সাংসে ও বনি িাহী বিভাদগর মদে উন্নততর োয়িদ্ধতামূলক সম্পকি প্রবতষ্ঠা;
 সাংসেীয় থিতায়ী কবমটিসমূদহর উন্নততর তোিিানকার্ ি সম্পােন;
 কার্ িকর ‘োইন্যানবশয়াল ওভারসাইে কবমটি’ (সরকাবর বহসাি কবমটি, সরকাবর প্রবতষ্ঠান কবমটি,
অনুবমত বহসাি কবমটি) গঠন, তাদের পবরিীেণ ও তোরবক কার্ ি সম্পােন;
 সাংসদের বনয়বমত অবিদিশদন বিদরািীেদলর অাংশগ্রহণ বনবচিততকরণ;
 সাংসে সেস্য ও সাংসে সবর্িালদয়র কমিকতিাদের সেমতা বৃবদ্ধকরণ;
 সাংসেীয় থিতায়ী কবমটিসমূহদক উন্নততর লবজবস্টক সহায়তা প্রোনত।
২.২.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
সাংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকাদরর কার্ িক্রম তোরবকর (oversight) মােদম জনগদণর আশা-আকািার
প্রবতেলন ঘটিদয় সাংসেীয় গণতাবন্ত্রক ব্যিথিতা সুসাংহতকরণত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. কার্ িপ্রণালী-বিবির আওতায় প্রদশ্নাত্তরপদি ি প্রিানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃে এিাং বিদরািীেলীয় সাংসে সেস্যদের
জন্য যর্ৌবক্তক সময় বনবচিততকরণ;
2. সাংসে সেস্যিগ ি ও সাংসে সবর্িালদয়র কমিকতিাদের (ক) আইন প্রণয়ন প্রবক্রয়া, (খ) সাংসেীয়
কবমটিসমূদহর কার্ িবনি িাহ, ও (গ) িাদজে প্রবক্রয়ায় সেমতা বৃবদ্ধ;
3. সরকাবর বহসাি সম্পবকিত থিতায়ী কবমটি কর্তক
ি সরকাদরর ‘িাবষ িক আবথ িক বহসাি’ ও সরকাদরর
িষ্টকরণ
‘বনবে
বহসাি’ তৎসম্পবকিত মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর বরদপাে ি ও তৎপ্রণীত অন্যান্য
বরদপাে ি পরীোর মােদম বিবভন্ন েপ্তদরর কার্ িািবল পর্ িদিেণ ও তোিিান যজারোরকরণ;
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. সাংসদের অবিদিশদন বিদরািীেদলর বনয়বমত অাংশগ্রহণ বনবচিততকরণ;
2. সাংসদের প্রথম অবিদিশদনই বিবভন্ন েদলর আনুপাবতক প্রবতবনবিদবর বভবত্তদত সাংসেীয় থিতায়ী
কবমটিসমূহ গঠদনর রীবত অব্যাহত রাখা;
3. প্রণীতব্য আইন কার্ িকরভাদি পর্ িাদলার্না এিাং সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র োয়িদ্ধতা বনবচিততকদল্প সাংসে
কর্তক
ি থিতায়ী কবমটিসমূহদক পর্ িাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রোন বনবচিততকরণ; যসইসদে কার্ িপ্রণাবল বিবির
আওতায় বিদশষজ্ঞদের অাংশগ্রহদণর ব্যিথিতা কদর কবমটিসমূহদক শবক্তশালীকরণ;
4. জাতীয় সাংসেদক অবিকতর েে ও কার্ িকর করার জন্য র্দথাপর্যক্ত সহায়তা প্রোনত।
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২.২.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

১.

সাংবিিান ও কার্ িপ্রণালীবিবি অনুর্ায়ী সাংসদের
প্রথম অবিদিশদন
বিদরািীেলসমূদহর সদে
পরামশিক্রদম সাংসেীয়
কবমটিসমূহ গঠন অব্যাহত
রাখা

ভবিষ্যৎ বনি িার্দনর পর
সাংসদের প্রথম অবিদিশদন
সকল সাংসেীয় কবমটি গঠন
সম্পন্ন করা

২.

বিদরািীেলীয় সেস্যগদণর
সাংসদের অবিদিশদন
বনয়বমত অাংশগ্রহণ বনবচিতত
করার উদদ্যাগ গ্রহণ

৩.

প্রিানমন্ত্রী/মন্ত্রীগদণর
প্রদশ্নাত্তরপদি ি কার্ িপ্রণাবলবিবির আওতায়
বিদরািীেলীয় সাংসে
সেস্যসহ সকল সেদস্যর
জন্য যর্ৌবক্তক সময়
িরািকরণ

৪.

সময়

সহায়তাকারী

স্পীকার;
সাংসে যনতা

রাজবনবতক
েলসমূদহর
সাংসে যনতা;
সাংসদে
বিদরািীেলীয়
যনতা

সাংসে অবিদিশদন
র্লমান ও
বিদরািীেলীয় সাংসে
েীঘ িদময়াদে
সেস্যগদণর বনয়বমত
অাংশগ্রহদণর যেদত্র আইবন
সাংস্কার সাবিত; বনয়বমত
উপবথিতবতর সাংস্কৃবত প্রবতবষ্ঠত

স্পীকার;
সাংসে যনতা

সাংসদে বিদরািী
েলীয় যনতা

প্রিানমন্ত্রী/মন্ত্রীগদণর
প্রদশ্নাত্তরপদি ি
বিদরািীেলীয় সাংসে
সেস্যগদণর িবি িত হাদর
অাংশগ্রহণ

স্পীকার

মন্ত্রীবৃে

সাংসে সেস্যগদণর সম্পদের সাংসদের প্রথম অবিদিশদন েীঘ িদময়াদে
বিিরণ জনসমদে প্রকাদশর সম্পে-বিিরণী সাংক্রান্ত তথ্য
ব্যিথিতা প্রিতিন
সি িসািারদণর বনকে উন্মুক্ত

স্পীকার

সাংসে সেস্যবৃে;
সাংসদে
প্রবতবনবিবকারী
েলীয় যনর্তবৃে

৫.

সাংবিিান ও কার্ িপ্রণাবলঅব্যাহতভাদি অনুসৃত
বিবিদত বনি িাবরত োবয়দবর
বভবত্তদত বনয়বমতভাদি
সরকাবর বহসাি কবমটির
বিঠক অনুষ্ঠান

সরকাবর বহসাি
কবমটি

৬.

সাংসেীয় থিতায়ী কবমটিসমূদহর মাবসক বিঠক অনুষ্ঠান,
র্লমান
বনয়বমত বিঠক অব্যাহত
সুপাবরশ প্রোন ও অব্যাহত
রাখা
অনুসরণ
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সাংসদের
প্রথম
অবিদিশন
র্লাকাদল

োবয়ব

র্লমান

র্লমান;
সকল
অবিদিশন

থিতায়ী কবমটির থিতায়ী কবমটির
সভাপবতবৃে সেস্যবৃে; মহা
বহসাি বনরীেক
ও বনয়ন্ত্রক;
সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

কার্ িক্রম

ক্রবমক

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

৭.

িাদজে প্রবক্রয়া পবরিীেণ
এিাং ‘োইন্যানবশয়াল
ওভারসাইে’ কবমটিসমূদহর
বিঠক অনুষ্ঠাদনর বিষদয়
সাংসে সেস্যবৃে ও সাংসে
সবর্িালদয়র কমিকতিাদের
েেতা বৃবদ্ধ

সাংসে সবর্িালদয়র িাদজে র্লমান
পর্ িদিেণ ইউবনে র্ালু;
সাংসে সেস্য ও সাংসে
সবর্িালদয়র কমিকতিাদের
জন্য প্রবশেণ/কমিশালা
আদয়াবজত

জাতীয় সাংসে অথ ি বিভাগ;
সবর্িালয়
পবরকল্পনা
মন্ত্রণালয়; মহা
বহসাি বনরীেক
ও বনয়ন্ত্রক

৮.

জনিল, সরিাম, অবেস
সাংথিতাদনর মােদম থিতায়ী
কবমটিসমূহদক সহায়তা
প্রোন

থিতায়ী কবমটিসমূদহর র্াবহো র্লমান
অনুর্ায়ী জনিল, সরিাম ও
অবেস প্রাবপ্ত

জাতীয় সাংসে জনপ্রশাসন
সবর্িালয়
মন্ত্রণালয়; অথ ি
বিভাগ

৯.

জাতীয় সাংসে ও সাংসেীয় ই-সাংসে প্রিবতিত; সকল
কার্ িপদ্ধবতদত তথ্য-প্রর্যবক্তর আইন, বিবি, নীবত এিাং
ব্যিহার
সাকুিলার ওদয়িসাইদে
প্রকাবশত ও আকিাইদভ
সাংরবেত

র্লমান

জাতীয় সাংসে তথ্য ও যর্াগাদর্াগ
সবর্িালয়
প্রর্যবক্ত বিভাগ;
অথ ি বিভাগ

১০

জনগদণর প্রবত সাংসে
সেস্যগদণর োবয়ব ও
জিািবেবহ বনবচিততকদল্প
তাঁদের জন্য একটি
আর্রণবিবি প্রণয়ন ও
প্রবতপালন

েীঘ িদময়াদে

জাতীয় সাংসে

র্লমান

জাতীয় সাংসে

জাতীয় সাংসে সেস্যদের
জন্য আর্রণবিবি প্রণীত ও
বনয়বমতভাদি প্রবতপাবলত

১১. জাতীয় সাংসদের বপটিশন বপটিশন কবমটির বিঠক
কবমটিদক অবিকতর কার্ িকর বনয়বমত অনুবষ্ঠত
করা

২.৩ বির্ার বিভাগ
২.৩.১ যপ্রোপে:
(ক) আপীল বিভাগ ও হাইদকাে ি বিভাগ বনদয় গঠিত িাাংলাদেশ সুপ্রীম যকাে ি এিাং যসইসদে অিস্তন আোলতসমূহ ও
প্রশাসবনক রাইবুনাল বনদয় বির্ার বিভাগ গঠিতত। রাষ্ট্রপবত িাাংলাদেদশর প্রিান বির্ারপবতর বনদয়াগোন কদরন এিাং তাঁর
সদে পরামশিক্রদম আপীল ও হাইদকাে ি বিভাদগর অন্যান্য বির্ারকদক বনদয়াগোন কদরন; রাষ্ট্রপবত অিস্তন আোলদতর
জন্য প্রণীত বিবি অনুর্ায়ী বির্ার বিভাগীয় পে িা বির্ার বিভাগীয় ম্যাবজদস্ট্রে পদেও বনদয়াগোন কদরনত। বির্ার বিভাগ
সম্পূণ ি স্বািীনভাদি স্বীয় োবয়ব পালন কদরত। সাংবিিাদন উদেখ আদছ যর্, ‘এই সাংবিিাদনর বিিানািবল সাদপদে প্রিান
বির্ারপবত ও অন্যান্য বির্ারক বির্ারকার্ ি পালদনর যেদত্র স্বািীন থাবকদিনত।’ আইনসভা কর্তক
ি প্রণীত এিাং বিদ্যমান
আইন অনুর্ায়ী বির্ারকার্ ি পবরর্ালনা করা এিাং নাগবরকদের যমৌবলক অবিকার ও আইদনর শাসন সমুন্নত রাখা বির্ার
বিভাদগর োবয়বত।
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(খ) বির্ার বিভাদগর স্বািীনতা বনবচিতত করার লদেৈ এই বিভাদগর বিন্যাস ও কমিপবরবিদত প্রভূত পবরিতিন সািন
করা হদয়দছত। ২০০৭ সাদলর ১ নদভম্বর ‘জুবিবশয়াল ম্যাবজদস্ট্রবস’-যক আনুষ্ঠাবনকভাদি বনি িাহী বিভাগ হদত সম্পূণ ি পৃথক
করা হদয়দছত। সাংবিিাদনর পঞ্চেশ সাংদশািনী আইন ২০১১ অনুর্ায়ী সাংবিিাদনর ১১৬ক অনুদেেিদল ‘বির্ার
কমিবিভাদগ বনর্যক্ত ব্যবক্তগণ এিাং ম্যাবজদস্ট্রেগণ বির্ারকাদর্ ি স্বািীন থাবকদিন’ মদমি বনবচিতত করা হদয়দছত। তাঁদের
‘বনয়ন্ত্রণ (কমিথিতল বনি িারণ, পদোন্নবতোন ও ছুটি মঞ্জুবরসহ) ও শৃঙ্খলাবিিান’ রাষ্ট্রপবতর ওপর ন্যস্ত করা হদয়দছত।
শারীবরক ও মানবসক অসামথ্যি ও গুরুতর অসোর্রদণর যেদত্র সুপ্রীম যকাদে ির বির্ারকগদণর অপসারণ সুপাবরশ করার
জন্য সাংবিিাদন সুপ্রীম জুবিবশয়াল কাউবিল গঠদনর ব্যিথিতা আদছত।
(গ) িাাংলাদেদশর একজন প্রিান বির্ারপবত তাঁর সম্পদের বহসাি জমা বেদয় দৃষ্টান্ত থিতাপন কদরদছন; এর অনুসরণ
শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় প্রভূত সহায়ক হদত পাদরত। বির্ারকগদণর সুষ্ঠু বনদয়াগ, বির্াবরক প্রবতষ্ঠানসমূহদক অবিকতর আবথ িক
স্বায়ত্তশাসন প্রোন, সম্পাবেত কমি-মূল্যায়ন পদ্ধবতর প্রিতিন এিাং সুপ্রীম যকাদে ির যরবজস্ট্রাদরর েপ্তর অবিকতর
শবক্তশালীকরণ, বির্ার ব্যিথিতার েেতা বৃবদ্ধর যেদত্র সহায়ক হদি িদল প্রতীয়মান হয়ত। মামলা-যমাকিমার জে
বনরসনও অতৈন্ত জরুবরত।
২.৩.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 স্বে বনদয়াগ পদ্ধবত প্রিতিন;
 বির্ার বিভাদগর অবিকতর আবথ িক স্বায়ত্তশাসন;
 বির্ারকগদণর োয়িদ্ধতা অবিকতর দৃশ্যমান করা;
 নতুন বিষদয় প্রণীত আইদনর যেদত্র (যর্মন, ‘মাবন লন্ডাবরাং’) উন্নততর তথ্য-ব্যিথিতা প্রবতষ্ঠা;
 বির্ার বিভাগ সম্পদকি জনগদণর িারণা উজ্জ্বলতর করা;
 বির্ারক-মামলা অনুপাদতর উন্নয়ন সািন;
 যর্ৌবক্তক সমদয় মামলার বনষ্পবত্তত।
২.৩.৩ লেৈ ও সুবনবে িষ্ট সুপাবরশ
লেৈ
রাদষ্ট্রর একটি স্বািীন, কার্ িকর ও বনরদপে অে বহসাদি বির্ার বিভাদগর প্রবতষ্ঠা লাভত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. জুবিবশয়াল কমিকতিাদের আর্রণবিবির র্থার্থ িাস্তিায়ন;
2. যসিার মান বৃবদ্ধর লদেৈ সুপ্রীম যকাদে ির যরবজস্ট্রাদরর কার্ িালয়দক শবক্তশালীকরণত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. সুপ্রীম যকাদে ি বির্ারক বনদয়াদগর লদেৈ আইন/বিবিমালা/নীবতমালা প্রণয়ন;
2. বনদয়াগ ও পদোন্নবতর জন্য সাংবিিাদনর সাংবিষ্ট অনুদেে অনুসাদর বিবি প্রণয়ন এিাং যর্াগ্যতার
মানেদের প্রদয়াগ বনবচিততকরণ;
3. বির্াবরক প্রবতষ্ঠাদনর জন্য প্রদয়াজনীয় লবজবস্টি, সরিাম ও যলাকিল প্রোন;
4. অব্যাহতভাদি বির্ারকগদণর প্রদয়াজনীয় প্রবশেণ প্রোদনর আদয়াজন করা;
5. মামলার জে হ্রাসকরণ;
6. বিকল্প বিদরাি বনষ্পবত্তর ব্যিথিতা সম্প্রসারণ ও যজারোরকরণত।
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২.৩.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

সুপ্রীম যকাদে ির বির্ারক
বনদয়াদগর উদিদশ্য
মদনানয়দনর জন্য
আইন/বিবিমালা/নীবতমালা
প্রণয়ন

আইন/বিবিমালা/
নীবতমালা প্রণীত

মেদময়াদে

আইন ও বির্ার সুপ্রীম যকাে ি
বিভাগ

২.

বিিানানুসাদর িৎসরাদন্ত
বির্ারক ও কমির্ারীদের
সম্পদের বহসাি-বিিরণী
বনি িাবরত কর্তপি দের বনকে
জমাোন

সম্পদের বহসাি-বিিরণী
জমাোন এিাং
তৎসম্পবকিত প্রবতদিেন

মেদময়াদে

আইন ও বির্ার সুপ্রীম যকাে ি
বিভাগ

৩.

সুপ্রীম জুবিবশয়াল কাউবিদলর
েলপ্রসূ কার্ িবনি িাদহর জন্য
পদ্ধবত, নীবত ও কার্ িপ্রণাবল
প্রণয়ন ও তাদের িাস্তিায়ন

সুপ্রীম জুবিবশয়াল
কাউবিদলর

স্বল্পদময়াদে

আইন ও বির্ার সুপ্রীম যকাে ি
বিভাগ

৪.

বির্ারকগদণর সেমতা
উন্নয়দনর লদেৈ প্রবশেণ ও
অন্যান্য কার্ িক্রম পবরর্ালনা
এিাং বির্ার প্রশাসন প্রবশেণ
ইিটিটিউে শবক্তশালীকরণ

প্রবশেণ ও সেমতা
উন্নয়ন কার্ িক্রদমর
প্রবতদিেন

৫.

প্রদয়াজদনর বনবরদখ অবতবরক্ত বির্ারক ও মামলার
বির্ারক বনদয়াগ
অনুপাদতর উন্নয়ন

েীঘ িদময়াদে

আইন ও বির্ার জনপ্রশাসন
বিভাগ;
মন্ত্রণালয়; অথ ি
বিভাগ
জুবিবশয়াল
কবমশন

৬.

যরবজস্ট্রাদরর কার্ িালয়দক
শবক্তশালীকরণ

যরবজস্ট্রাদরর কার্ িালদয়র
যসিা-মাদনর উন্নয়ন

স্বল্পদময়াদে

আইন ও বির্ার জনপ্রশাসন
বিভাগ
মন্ত্রণালয়; অথ ি
বিভাগ

৭.

যেওয়াবন মামলার সময়সীমা
বনি িারণ

যেওয়াবন মামলা
বনষ্পবত্তদত সময়সীমা
হ্রাসপ্রাপ্ত

েীঘ িদময়াদে

আইন ও বির্ার
বিভাগ

৮.

আোলত অিমাননার সাংজ্ঞা
বনি িারণ

আোলত অিমাননার
সাংজ্ঞা বনি িাবরত

মেদময়াদে

আইন ও বির্ার
বিভাগ

৯.

বিকল্প বিদরাি বনষ্পবত্তর ব্যিথিতা বিকল্প বিদরাি বনষ্পবত্তর
গ্রহণ
সাংখ্যা বৃবদ্ধ

পদ্ধবত, নীবত, কার্ িপ্রণাবল
প্রণীত
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স্বল্পদময়াদে ও বির্ার প্রশাসন সুপ্রীম যকাে ি;
অব্যাহতভাদি
প্রবশেণ
জনপ্রশাসন
ইিটিটিউে; মন্ত্রণালয়; অথ ি
বিভাগ
আইন ও বির্ার
বিভাগ

র্লমান ও আইন ও বির্ার
অব্যাহতভাদি
বিভাগ

২.৪ বনি িার্ন কবমশন
২.৪.১ যপ্রোপে
(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ১১৮ অনুদেদের বিিান যমাতাদিক গঠিত এিাং রাষ্ট্রপবত কর্তক
ি
বনদয়াবজত প্রিান বনি িার্ন কবমশনার এিাং অন্য র্ারজন কবমশনার বনদয় িতিমাদন বনি িার্ন কবমশন সাংবিিানবনদে িবশত বনি িার্ন ও সাংবিষ্ট অন্যান্য কার্ িাবে সম্পন্ন করার োবয়ব পালন করদছনত। ‘অনুসন্ধান পদ্ধবত’ অনুসরণাদন্ত
রাষ্ট্রপবতর বনকে উপথিতাবপত প্যাদনল হদত বতবন প্রিান ও অন্যান্য বনি িার্ন কবমশনারদক বনদয়াগোন কদরদছনত।
সাংবিিান অনুর্ায়ী বনি িার্ন কবমশদনর ‘োবয়ব পালদনর যেদত্র স্বািীনতা’ বনবচিততকরদণ ‘বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়
আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন করা হদয়দছত। এই আইদনর আওতায় বনি িার্ন কবমশন জাতীয় সাংসে ও থিতানীয় পর্ িাদয়র বনি িার্ন
পবরর্ালনা কদরত। কবমশন সবর্িালয়দক কবমশদনর অিীদন ন্যস্ত করা হদয়দছ, কবমশদনর খাদত এিাং বনয়ন্ত্রদণ আলাো
িাদজে িরাদির ব্যিথিতা গ্রহণ করা হদয়দছ এিাং স্বে, বনরদপে বনি িার্ন পবরর্ালনায় কবমশনদক সেম করার লদেৈ
একাবিক আইন ও বিবিমালা প্রণয়ন এিাং পদ্ধবত প্রবতষ্ঠা করা হদয়দছত।
(খ) বনি িার্ন কবমশন নতুন বনদয়াগবিবি প্রণয়দনর মােদম সবর্িালয় ও মাঠপর্ িাদয়র কার্ িালয়সমূদহর কমিকতিাকমির্ারীদের সমবন্বত কদরদছত। কাঠাদমাগত পবরিতিন আনয়ন, অবিক সাংখ্যক যলাকিদলর বনদয়াগ ও সুষ্ঠু প্রাবতষ্ঠাবনক
ব্যিথিতাপনার মােদম এটি একটি শবক্তশালী প্রবতষ্ঠান বহসাদি আবিভূিত হদয়দছত।
(গ) সাংবিিাদনর ১১৮ ও ১১৯ অনুদেদের িদল বনি িার্ন কবমশন বনদয়াদগর বিষদয় অবিকতর স্বেতা প্রবতষ্ঠার
উদদ্যাগ যনওয়া হদয়দছত।
২.৪.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ:
 সি িজনীনভাদি গ্রহণদর্াগ্য বনি িার্ন কবমশন গঠন;
 বনি িার্ন কবমশদনর স্বািীনতা সমুন্নত রাখা;
 বিদ্যমান বনি িার্ন আইন ও বিবিমালার সুষ্ঠু প্রদয়াগ;
 সাংবিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠানসমূদহর সদে কার্ িকর অাংশীোবরব প্রবতষ্ঠা;
 বনি িার্ন-সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূদহর পারস্পবরক সহদর্াবগতা যজারোর করা;
 বনি িার্নী বিদরাদির দ্রুত বনষ্পবত্তত।
২.৪.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
অিাি, বনরদপে ও বিশ্বাসদর্াগ্য বনি িার্ন অনুষ্ঠাদন সেম সম্পূণ ি স্বািীন সাাংবিিাবনক প্রবতষ্ঠান বহসাদি বনি িার্ন
কবমশনদক কার্ িকর রাখাত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. জাতীয় পবরর্য়পত্র সাংক্রান্ত কার্ িক্রম অব্যাহত রাখা;
2. বনি িার্ন ব্যিথিতায় কমিরত কমিকতিা ও কমির্ারীদের সেমতা বৃবদ্ধ;
3. র্থার্থ র্াবহো বনরূপদণর বভবত্তদত সেমতা বৃবদ্ধকরণ এিাং বনি িার্ন কবমশন প্রবশেণ ইিটিটিউেদক
শবক্তশালী করা;
4. উন্নততর প্রর্যবক্তর মােদম কবমশদনর কাবরগবর সেমতা বৃবদ্ধ এিাং বনি িার্ন ব্যিথিতাপনায় উৎকষ ি সািনত।
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মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. কবমশনারগদণর বনদয়াগ এিাং তাঁদের সুবিিা বিষয়ক আইন/ বিবিমালা/ নীবতমালার সাংস্কার সািন;
2. বনি িার্ন কবমশদনর প্রস্তাবিত সাাংগঠবনক কাঠাদমা সরকার কর্তক
ি অনুদমােন;
3. উন্নততর বনি িার্নী সাংস্কৃবত র্র্ িা বনবচিততকরদণর লদেৈ বনি িার্কমেলী ও প্রাথীদের সদর্তনতা বৃবদ্ধ;
4. বনি িার্নী বিদরাি দ্রুত বনষ্পবত্তর লদেৈ আইবন ও প্রাবতষ্ঠাবনক সাংস্কারত।
২.৪.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক
কার্ িক্রম
কমিসম্পােন সূর্ক
সময়
১. কবমশনারগদণর বনদয়াগ সাংসদে বিদির্নার জন্য মেদময়াদে
ও সুবিিাবে সম্পদকি
আইন-প্রস্তাি উপথিতাবপত
খসড়া আইন/ বিবিমালা/
নীবতমালা প্রণয়ন
২.

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন সবর্িালদয়র
সাাংগঠবনক কাঠাদমা
শবক্তশালীকরণ
সকল উপদজলা ও যজলা
এিাং আঞ্চবলক পর্ িাদয়
সবক্রয় সাভিার যস্টশন,
িাোদিইজ বিজাস্টার
বরকভাবর যসন্টার এিাং
ঢাকায় ইদলকশন
বরদসাস ি যসন্টার বনমিাণ
বনি িার্ন কমিকতিাদের
সেমতা বৃবদ্ধ

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন প্রবশেণ
ইিটিটিউে প্রবতষ্ঠা ও
সুসবজ্জতকরণ
বনি িার্নী বিদরাি বনষ্পবত্ত
সাংক্রান্ত আইন
সাংদশািন; বনি িার্নী
রাইবুনাদলর সেমতা
বৃবদ্ধ
বনি িার্কমেলী, যভাোর
ও যভােপ্রাথীদের
সদর্তনতা বৃবদ্ধর লদেৈ
কার্ িক্রম পবরর্ালনা

সরকাদরর বিদির্নার
জন্য সাাংগঠবনক
কাঠাদমা উপথিতাবপত

মেদময়াদে

োবয়ব
িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন; আইন,
বির্ার ও সাংসে
বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহায়তাকারী
মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

িাাংলাদেশ বনি িার্ন মবন্ত্রপবরষে
কবমশন; জনপ্রশাসন বিভাগ
মন্ত্রণালয়

সকল উপদজলা ও যজলা স্বল্পদময়াদে
এিাং আঞ্চবলক পর্ িাদয়
সবক্রয় সাভিার যস্টশন,
িাোদিইজ বিজাস্টার
বরকভাবর যসন্টার এিাং
ঢাকায় ইদলকশন বরদসাস ি
যসন্টার বনমিাণ
মাঠপর্ িাদয়র কমিকতিাসহ র্লমান
কবমশদনর সকল
কমিকতিা বনি িার্ন
ব্যিথিতাপনা বিষদয়
প্রবশবেত
প্রবশেণপ্রাপ্ত প্রবশেক; স্বল্পদময়াদে
প্রবশেণ সামগ্রীর লভৈতা
বনবচিতত

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

বনি িার্নী বিদরাি দ্রুততর মেদময়াদে
সমদয় বনষ্পন্ন

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

আইন, বির্ার ও
সাংসে বিষয়ক
মন্ত্রণালয়

উবিষ্ট জনদগাষ্ঠী করণীয় স্বল্পদময়াদে
সম্পদকি অিবহত

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

359

২.৫ অৈােবন ি যজনাদরল
২.৫.১ যপ্রোপে
(ক) অৈােবন ি যজনাদরল একটি সাাংবিিাবনক পে; এ পদের অবিকারী ব্যবক্ত সরকাদরর মুখ্য আইন কমিকতিাত। অৈােবন ি
যজনাদরল এিাং তাঁর কার্ িালয় রাদষ্ট্রর স্বাথ ি ও আইন সমুন্নত রাখার জন্য বির্ার বিভাগদক সহায়তা োন কদরনত। অৈােবন ি
যজনাদরল বিবভন্ন যমাকিমায় রাদষ্ট্রর প্রবতবনবিব কদরন এিাং তাঁর কাদছ যপ্রবরত বিবভন্ন বিষদয় সরকারদক পরামশি
প্রোন কদরনত। িতিমাদন ‘িাাংলাদেশ আইন কমিকতিা আদেশ, ১৯৭২’ অনুসরদণ রাষ্ট্রপবত অৈােবন ি যজনাদরলদক
বনদয়াগোন কদরনত। তাঁর র্াকবরর যময়াে রাষ্ট্রপবতর সন্তুবষ্টর ওপর বনভিরশীলত।
(খ) রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান ও গণমানুদষর সুবির্ার-প্রাবপ্ত এিাং রাষ্ট্রীয় স্বাথ ি সমুন্নত রাখার যেদত্র অৈােবন ি যজনাদরল ও
অন্যান্য আইন কমিকতিা কর্তক
ি স্বািীনভাদি এিাং বনরদপেতা ও েেতার সদে োবয়ব পালন অতৈন্ত জরুবরত। অথিতায়ী
বনদয়াদগর যেদত্র যর্াগ্য আইনজীিীগণদক সুপ্রীম অৈাবিশনাল, যিপুটি ও অৈাবসস্টৈান্ট অৈােবন ি যজনাদরল বহসাদি এিাং
যজলাপর্ িাদয় পািবলক প্রবসবকউের এিাং সরকাবর উবকল বহসাদি বনদয়াগোন অতৈন্ত গুরুবপূণ ি এিাং এ লেৈ পূরদণ
প্রদয়াজনীয় আইন/বিবিমালা প্রণয়ন করা প্রদয়াজনত।
২.৫.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 অৈােবন ি যজনাদরদলর কার্ িালদয়র স্বািীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এিাং বনরদপে, েে ও ‘যেবনউরবভবত্তক’ যপশাোর
আইন কমিকতিা বনদয়াগ;
 অৈােবন ি যজনাদরদলর কার্ িালদয়র প্রবত উন্নততর বিশ্বাস ও আথিতার মদনাভাি সৃবষ্ট;
 দুনীবত ও ‘মাবন লন্ডাবরাং’-এর মামলায় প্রবতবনবিদবর জন্য পর্ িাপ্ত জ্ঞান ও েেতা অজিন;
 েবরদ্র জনগদণর আইবন সহায়তা বনবচিততকরণত।
২.৫.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
সাংবিিান ও যেদশর বির্ার ব্যিথিতাদক সমুন্নত রাখার জন্য অৈােবন ি যজনাদরদলর কার্ িালয়দক একটি স্বািীন, বনরদপে
এিাং েে প্রবতষ্ঠান বহসাদি গদড় যতালাত।
স্বল্প ও মেদময়াবে সুপাবরশ
1. আইন কমিকতিাগদণর সেমতা বৃবদ্ধকদল্প ব্যিথিতা গ্রহণ;
2. আইন কমিকতিাগদণর জিািবেবহ বনবচিততকরণত।
েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
১. রাষ্ট্রস্বাথ ি রোর জন্য সুস্পষ্ট কার্ িপবরবিসহ বনবে িষ্ট সমদয়র জন্য অৈােবন ি যজনাদরল বনদয়াগ; অৈােবন ি
যজনাদরল ও অন্যান্য আইন কমিকতিার বনদয়াগ ও সুবিিার বিষদয় আইন/বিবিমালা প্রণয়ন;
২. যেওয়াবন, রীে ও যেৌজোবর শাখার মত বিদশষাবয়ত ইউবনে থিতাপনপূি িক অৈােবন ি যজনাদরদলর কার্ িালয়
ি
পুনগঠন;
৩. েবরদ্র জনগদণর আইবন সহায়তা কার্ িক্রম সম্প্রসারণত।
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২.৫.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

১.

বিদশষাবয়ত ইউবনে (রীে,
যেওয়াবন, যেৌজোবর) সৃবষ্টর
জন্য অৈােবন ি যজনাদরদলর
ি
কার্ িালদয়র পুনগঠন

মেদময়াদে
রীে. যেওয়াবন ও
যেৌজোবর মামলার জন্য
পৃথক পৃথক ইউবনে
গঠিত

অৈােবন ি
যজনাদরদলর
কার্ িালয়

আইন ও বির্ার
বিভাগ

২.

অৈােবন ি সাবভিদসস আইন
প্রণয়ন

অৈােবন ি সাবভিদসস আইন মেদময়াদে
প্রণীত

যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ

অৈােবন ি যজনাদরদলর
কার্ িালয়; আইন ও
বির্ার বিভাগ

৩.

অথিতায়ী বনদয়াদগর যেদত্র
প্রস্তাবিত অৈােবন ি
বনবে িষ্ট যময়াদের জন্য (পাঁর্ সাবভিদসস আইন
িছর) অৈােবন ি অৈাবিশনাল, অনুসরদণ বনদয়াগোন
যিপুটি ও অৈাবসস্টৈান্ট
অৈােবন ি যজনাদরলদের
বনদয়াগ প্রোন

মেদময়াদে

আইন ও বির্ার
বিভাগ

৪.

আইন কমিকতিাদের সেমতা প্রবশেণপ্রাপ্ত উন্নততর
বৃবদ্ধকদল্প ব্যিথিতা গ্রহণ
েেতাসম্পন্ন আইন
কমিকতিা

স্বল্প, মে ও
েীঘ ি যময়াদে

অৈােবন ি
যজনাদরদলর
কার্ িালয়; আইন ও
বির্ার বিভাগ

৫.

েবরদ্র জনগদণর আইবন
অবিক সাংখ্যক েবরদ্র স্বল্প, মে ও
সহায়তা কার্ িক্রদমর পবরসর মানুদষর আইবন সহায়তা েীঘ ি যময়াদে
বৃবদ্ধ
লাভ

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়; বির্ার
প্রশাসন প্রবশেণ
ইিটিটিউে
অৈােবন ি যজনাদরল; অথ ি বিভাগ
আইন ও বির্ার
বিভাগ

২.৬ সরকাবর কমিকবমশন
২.৬.১ যপ্রোপে
(ক) সাাংবিিাবনক প্রবতষ্ঠান বহসাদি সরকাবর কমিকবমশন ‘প্রজাতদন্ত্রর কদমি বনদয়াগোদনর জন্য উপর্যক্ত ব্যবক্তবৃেদক
মদনানয়দনর উদিদশ্য র্ার্াই ও পরীো পবরর্ালনা’ কদর, এিাং ‘রাষ্ট্রপবত কর্তক
ি যকান বিষদয় পরামশি র্াওয়া হইদল
বকাংিা কবমশদনর োবয়ব সাংক্রান্ত যকান বিষয় কবমশদনর বনকে যপ্ররণ করা হইদল যসই সম্বদন্ধ রাষ্ট্রপবতদক উপদেশ
োন’ কদরত। রাষ্ট্রপবত কবমশদনর সভাপবত এিাং অন্যান্য সেস্যদক বনদয়াগোন কদরন, র্াঁরা স্বািীনভাদি তাঁদের োবয়ব
পালন কদরনত।
(খ) িতিমান কবমশন পরীো পদ্ধবতদত শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার লদেৈ বিবভন্ন পদ্ধবতর উন্নয়ন সািন কদরদছ, ‘বসবভল
সাবভিস (সরাসবর বনদয়াদগর জন্য িয়স, যর্াগ্যতা ও পরীো) বিবিমালা, ১৯৮২’-যত সাংদশািন এদনদছ; যমৌবখক পরীোর
যেদত্র সাংিােপদত্রর সম্পােক, সরকাবর কমিকতিা, সরকাবর ও যিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালদয়র বশেক এিাং কদপিাদরে
সাংথিতার প্রিানদের সমন্বদয় বিদশষজ্ঞ যিাি ি গঠদনর ব্যিথিতা গ্রহণ কদরদছত। প্রবতষ্ঠানটির অভৈন্তরীণ ব্যিথিতাপনার উন্নয়নকদল্প
‘কবমশন বনদয়াগ বিবিমালা’ জাবর করা হদয়দছত। যর্াগ্য প্রাথী িাছাই করার যেদত্র পদ্ধবতগত বকছু সাংস্কারও সািন করা
হদয়দছত।
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(গ) বনদয়াদগর যেদত্র জটিলতা পবরহার এিাং ন্যায্যতা প্রবতষ্ঠার লদেৈ ব্যাপক সমীোর বভবত্তদত বিদ্যমান যকাো
পদ্ধবতদক যর্ৌবক্তকীকরদণর একটি প্রস্তাি িতিমাদন বিদির্নািীন আদছত। প্রজাতদন্ত্রর কদমি রাষ্ট্রপবতদক পরামশিোন ছাড়াও
প্রজাতদন্ত্রর কদমি ‘এক শাখা যথদক অন্য শাখায় পদোন্নবত োন িা িেবলকরদণর জন্য প্রাথীর উপদর্াবগতা সম্পবকিত
অনুসরণীয় নীবতসমূহ’ সম্পদকি তাঁদক পরামশিোন কবমশদনর োবয়দবর অন্তভুিক্তত। এদেদত্র কমি কবমশদনর ভূবমকাদক
আরও যজারোর করা প্রদয়াজনত।
২.৬.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 আবথ িক ও ব্যিথিতাপনাগত প্রশাসনসহ সরকাবর কমিকবমশদনর অবিকতর স্বািীনতা অজিন;
 সরকাবর কমিকবমশদনর অবিকতর বিশ্বাস ও আথিতা অজিন;
 অবিকতর স্বে ও ত্রুটিহীন বনদয়াগ পদ্ধবত প্রবতষ্ঠা;
 প্রজাতদন্ত্রর কদমি বনদয়াবজত কম িকতিা-কম ির্ারীদের পদোন্নবতর মানেে বনি িারণ;
 কবমশদনর পরীোসমূদহ আধুবনক পরীো কমিদকৌশলাবে অনুসরদণর ব্যিথিতা গ্রহণ;
 কবমশন সবর্িালদয়র উন্নততর সেমতা অজিন;
 কবমশদনর অভৈন্তরীণ জিািবেবহ পদ্ধবতর উন্নবত সািন;
 প্রবত িছর বনয়বমতভাদি িাাংলাদেশ বসবভল সাবভিদসর বিবভন্ন কৈািাদর কমিকতিা বনদয়াগত।
২.৬.৩ লেৈ ও সুবনবে িষ্ট সুপাবরশ
লেৈ
উপর্যক্ত সরকাবর কমিকতিাদের বনদয়াগ সুপাবরশ করার লদেৈ সরকাবর কমিকবমশদনর একটি কার্ িকর, আধুবনক ও
যপশাোর প্রবতষ্ঠান বহসাদি প্রবতষ্ঠালাভত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
১. আধুবনক বনদয়াগ প্রবক্রয়া বিষদয় সরকাবর কমিকবমশদনর কমিকতিা ও কমির্ারীদের সেমতা বৃবদ্ধত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. যমিাবভবত্তদত অবিকতর বনদয়াগ ও যকাো পদ্ধবত যর্ৌবক্তকীকরণ;
2. কম িকতিা-কম ির্ারীদের পদোন্নবত সাংক্রান্ত মানেে বনি িারণ ও তা িস্তিায়দনর মােদম পদোন্নবত
সুপাবরশকরণ;
3. সরকাবর কমিকবমশদনর সভাপবত ও অন্যান্য সেস্যগদণর বনদয়াদগর মানেে ও প্রবক্রয়া পুনবি িদির্না
এিাং অবিকতর স্বে মদনানয়ন প্রবক্রয়া অনুসরণ;
4. তথ্য-প্রর্যবক্তবভবত্তক মদনানয়ন পদ্ধবত প্রিতিন (আদিেন প্রবক্রয়াকরণ, প্রাথবমক ও বলবখত পরীো
অনুষ্ঠান)ত।
5. যমৌবখক পরীোয় স্বেতা ও িস্তুবনষ্ঠতা আনয়দনর লদেৈ ম্যানুদয়ল প্রণয়ন;
6. সাাংবিিাবনক অিথিতাদনর আদলাদক কবমশদনর ব্যিথিতাপনাগত ও আবথ িক স্বায়ত্তশাসন প্রোন ও কবমশদনর
সবর্িালয়দক শবক্তশালীকরণ;
7. কবমশদনর কমিকাে একাবিক কবমশদনর মদে বিভাজদনর মােদম প্রাথী র্ার্াইকাদর্ ি সুষ্ঠুতা ও দ্রুততা
আনয়নত।
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২.৬.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

সরকাবর কমিকবমশদনর
সভাপবত ও সেস্যগদণর
সভাপবত ও সেস্যগদণর
মদনানয়ন নীবতমালা
মদনানয়ন নীবতমালা প্রণয়ন রাষ্ট্রপবত কর্তক
ি অনুদমাবেত
ও তেনুসাদর কবমশদনর
সভাপবত ও অন্য সেস্যগদণর
মদনানয়ন প্রোন

মেদময়াদে

রাষ্ট্রপবতর
কার্ িালয়

সরকাবর কমি
কবমশন

২.

তথ্য-প্রর্যবক্তবভবত্তক পরীো- নয় যথদক িাদরা মাদসর
পদ্ধবত প্রিতিন
মদে পািবলক পরীোর
প্রবক্রয়া সম্পন্ন

মেদময়াদে

সরকাবর কমি
কবমশন

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

৩.

সুবনবে িষ্ট মান অনুর্ায়ী
যমৌবখক পরীোর নম্বর
যমৌবখক পরীো পবরর্ালনার প্রোদন প্রবমত মান অজিন
জন্য বনদে িবশকা প্রণয়ন ও
অনুসরণ

মেদময়াদে

সরকাবর কমি
কবমশন

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

৪.

কমিকতিা-কমির্ারীদের
কমিকবমশন কর্তক
ি
পদোন্নবতর মানেে বনি িারণ পদোন্নবতর মানেে
ও এর িাস্তিায়ন
বনি িাবরত এিাং িাস্তিাবয়ত

মেদময়াদে

সরকাবর কমি
কবমশন

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

৫.

যকাো পদ্ধবতর
যর্ৌবক্তকীকরদণর মােদম
যমিা যকাো বৃবদ্ধ

যমিাবভবত্তদত অবিকতর
সাংখ্যক মদনানয়ন লাভ

িাদপ িাদপ ও
েীঘ িদময়াদে

সরকাবর কমি
কবমশন

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

৬.

সরকাবর কমিকবমশদনর
আবথ িক ও ব্যিথিতাপনাগত
স্বায়ত্তশাসদনর লদেৈ নীবত
প্রণয়ন

সরকাবর কমিকবমশদনর
বনি িাবরত সুবিিাবে ও
িাদজে লাভ এিাং বনজস্ব
কমিকাে পবরর্ালনায়
সেমতা অজিন

স্বল্পদময়াদে

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ ও
জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

সরকাবর কমি
কবমশন

৭.

সরকাবর কমিকবমশন কর্তক
ি র্াবহো বনরূপণ সম্পন্ন
আধুবনক বনদয়াগ পদ্ধবত
প্রবশেণ পবরকল্পনা প্রণীত
বিষদয় র্াবহোবভবত্তক
পবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত
প্রবশেণ প্রোন

স্বল্পদময়াদে

সরকাবর কমি
কবমশন

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

৮.

একাবিক কমিকবমশন প্রবতষ্ঠা একাবিক কমিকবমশন
প্রবতবষ্ঠত

েীঘ িদময়াদে

জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ ও
সরকাবর
কমিকবমশন
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২.৭ মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রক
২.৭.১ যপ্রোপে
(ক) িাাংলাদেদশর মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রক প্রজাতদন্ত্রর সরকাবর বহসাি এিাং সকল আোলত, সরকাবর
কর্তপি ে (৫০% সরকাবর যশয়ার িা স্বাথ ি-সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানও এদত অন্তভুিক্ত) ও কমির্ারীর সরকাবর বহসাি বনরীো
কদরন এিাং অনুরূপ বহসাি সম্পদকি রাষ্ট্রপবতর বনকে বরদপাে ি প্রোন কদরনত। কমিবৃদত্তর আওতািীন প্রবতষ্ঠানসমূদহর
আবথ িক োয়িদ্ধতা বনবচিতত করার মােদম মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয় রাদষ্ট্রর ‘ওয়ার্িগ’ বহসাদি কাজ
কদরত।
(খ) মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রক কর্তক
ি সম্পাবেত উবেবখত বরদপাে িসমূদহ বিবিবিিাদনর অনুসরণ, আবথ িক
বনরীো এিাং কমিসম্পােদনর যেদত্র জনস্বাদথ ির সুরো সম্পদকি পর্ িদিেণ উদেখ থাদক, র্া পরিতী সমদয় সাংসদে
উপথিতাপন করা হয়ত। সরকাবর বহসাি সম্পবকিত সাংসেীয় থিতায়ী কবমটি এসি বরদপাে ি পর্ িাদলার্না কদর বনি িাহী বিভাগদক
প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা ও সুপাবরশ প্রোন কদরত। ‘ভৈালু ের মাবন’ বনরীোর প্রবত বিদশষ মদনাদর্াগ প্রোদনর জন্য একটি
পৃথক ‘কৃবত বনরীো (performance audit) পবরেপ্তর’ গঠিত হদয়দছত। ২০০৯ সাল নাগাে এ পবরেপ্তর উবনশটি
প্রবতদিেন প্রণয়ন কদরদছ র্ার মদে র্ারটি প্রবতদিেন সরকাবর বহসাি কবমটিদত ইদতামদে আদলাবর্ত হদয়দছত।
(গ)
বনরীো প্রবতদিেন পর্ িাদলার্নার লদেৈ সাবর্বিক ব্যিথিতা তথা কবমটির সুপাবরশ সঙ্কলন, সাংবিষ্ট বনরীোিীন
প্রবতষ্ঠান/মন্ত্রণালদয় সুপাবরশ যপ্ররণ, এিাং কবমটির পরিতী সভায় আদলার্নার জন্য উপথিতাপনার সেমতা বৃবদ্ধ করা
প্রদয়াজনত। বনরীো কর্তপি দের অনুসৃত বনরীো-মান ও বনরীো পদ্ধবতদক র্থার্থ মাত্রায় আধুবনকায়নও অতৈন্ত জরুবরত।
২.৭.২ র্ৈাদলি
এ যেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 গ্রহণদর্াগ্য ও স্বাভাবিক সমদয়র ব্যিিাদন মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর বরদপাে ি লভৈ হওয়া, র্াদত
তাঁর কার্ িালয় সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূদহর আবথ িক োয়িদ্ধতা বনরূপদণর োবয়ব র্থার্থভাদি পালন করদত
সেম হয়;
 বনরীো-পর্ িদিেণাবে পবরপালদনর জন্য মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয় কর্তক
ি বনদে িশনা
প্রোন এিাং প্রেত্ত সুপাবরশ িাস্তিায়দনর অগ্রগবত অনুসরণ;
 আধুবনক বনরীো পদ্ধবতর সদে সেবত বিিান কদর মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালদয়র
(প্রার্যবক্তক বভবত্তসহ) সেমতা বৃবদ্ধ এিাং েে জনিল গঠন;
 বনরীো ও বহসাি কার্ িক্রদমর পৃথকীকরণত।
২.৭.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
সকল সরকাবর প্রবতষ্ঠাদনর কাদছ আবথ িক স্বেতার োবিোর একটি কার্ িকর প্রবতষ্ঠান বহসাদি মহা বহসাি বনরীেক
ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালদয়র প্রবতষ্ঠা লাভত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. শাবস্তমূলক ব্যিথিতা গ্রহদণর মােদম বনরীোিীন সাংথিতা কর্তক
ি বনি িাবরত সমদয় বনরীো পর্ িদিেণ ও
সুপাবরশ পবরপালন বনবচিততকরণ;
2. র্থাসমদয় বনরীো প্রবতদিেন প্রকাশ এিাং সি িসািারদণর অিগবতর জন্য উন্মুক্তকরণত। এ সম্পবকিত
আইন পবরিতিন ও পবরমাজিনত।
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মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. বনজ োবয়ব পালদনর যেদত্র মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রকদক সাংবিিাদন প্রেত্ত স্বািীনতার
পবরদপ্রবেদত আবথ িক, প্রশাসবনক ও কাবরগবর েমতা প্রোদনর মােদম এ কার্ িালয়দক একটি
সাাংবিিাবনক সাংথিতা বহসাদি শবক্তশালীকরণ;
2. সদি িাৎকৃষ্ট আন্তজিাবতক মাদনর বনরীোর সদে সেবত যরদখ মহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রদকর
কার্ িালদয়র জনিল বনদয়াগ ও তাদের প্রবশেণ প্রোদনর মােদম সেমতা বৃবদ্ধত।
২.৭.৪ কমিপবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

মহা বহসাি বনরীেক ও
জাতীয় সাংসে কর্তক
ি
বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয়দক আবথ িক, বনরীো আইন পাশ
প্রশাসবনক ও কাবরগবর বেক
হদত অবিকতর স্বশাবসত করার
লদেৈ প্রশাসবনক ব্যিথিতা গ্রহণ

মেদময়াদে মহা বহসাি বনরীেক জনপ্রশাসন
ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয় মন্ত্রণালয়
ও অথ ি বিভাগ

২.

বনরীোর পূিীভূত অবনষ্পন্ন
কাজ সম্পােদনর জরুবর
কমিসূবর্ গ্রহণ

৩.

সদি িাৎকৃষ্ট আন্তজিাবতক মাদনর ‘যেকবনকৈাল অবিটিাং’ ও মেদময়াদে মহা বহসাি বনরীেক সকল সরকাবর
ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয় েপ্তর
বনরীোর সদে সেবত যরদখ ‘পারেরদমি অবিটিাং’
ব্যিথিতা প্রবতবষ্ঠত
মহা বহসাি বনরীেক ও
বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালদয়র
‘যেকবনকৈাল অবিটিাং’ ও
‘পারেরদমি অবিটিাং’ ব্যিথিতা
প্রিতিন ও প্রবতষ্ঠা

৪.

েেমূলক ব্যিথিতা গ্রহদণর
মােদম বনরীোিীন সাংথিতা
কর্তক
ি বনি িাবরত সমদয় বনরীো
পর্ িদিেণ ও সুপাবরশ
পবরপালন বনবচিতত করার
কার্ িব্যিথিতা গ্রহণ

৫.

কমিপবরকল্পনা প্রণীত
‘ভৈালু ের মাবন’
বনবচিততকরদণর জন্য ‘যসাশাল
পারেরদমি অবিে’-এর
েেতা উন্নয়ন সাংক্রান্ত কম িপবরকল্পনা প্রণয়ন

৬.

বনরীো ও বহসাি কার্ িক্রদমর বনরীো ও বহসাি পৃথক মেদময়াদে মহা বহসাি বনরীেক অথ ি বিভাগ
পর্ িায়ক্রবমক পৃথকীকরণ
কার্ িক্রম বহসাদি প্রবতবষ্ঠত
ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয়

সম্মত স্বাভাবিক বিলবম্বত স্বল্পদময়াদে মহা বহসাি বনরীেক সকল সরকাবর
সমদয়র মদে বনরীো
ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয় েপ্তর
প্রবতদিেনসমূহ োবখল
ও সরকাবর বহসাি
সম্পবকিত কবমটি

সকল বনরীোিীন সাংথিতা স্বল্পদময়াদে মহা বহসাি বনরীেক সকল সরকাবর
কর্তক
ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয় েপ্তর
ি বনি িাবরত সমদয়র
ও অথ ি বিভাগ
মদে বনরীো পর্ িদিেদণর
জিািোন এিাং তা না করা
হদল সরকার কর্তক
ি
শাবস্তমূলক ব্যিথিতা গ্রহণ
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স্বল্পদময়াদে মহা বহসাি বনরীেক অথ ি বিভাগ
ও বনয়ন্ত্রদকর কার্ িালয়

২.৮ ন্যায়পাল
২.৮.১ যপ্রোপে
(ক)

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেদশর সাংবিিাদনর ৭৭ অনুদেদের আওতায় ন্যায়পাল আইন পাশ হদয়দছত। ন্যায়পাল বনদয়াগ

এিাং ন্যায়পাদলর েপ্তর প্রবতষ্ঠা এখনও অসম্পন্ন রদয়দছত। ন্যায়পাদলর েপ্তর প্রবতবষ্ঠত হদল তা একটি স্বািীন প্রবতষ্ঠান
বহসাদি সাংক্ষুব্ধ নাগবরকদের অবভদর্াগ গ্রহণ করদি, যস সম্পদকি অনুসন্ধান পবরর্ালনা করদি এিাং সাংদশািনমূলক
ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
(খ)

ন্যায়পাদলর েপ্তর র্াদত স্বািীন সত্তা বনদয় কার্ িকরভাদি োবয়ব পালন করদত পাদর তার জন্য এই প্রবতষ্ঠানটিদক

আবথ িক স্বায়ত্তশাসন প্রোন করদত হদিত। ন্যায়পাদলর েমতা ও অবিদেত্রও সুবনবে িষ্টভাদি বনি িারণ করদত হদিত।
২.৮.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 ন্যায়পাল বনদয়াগ ও ন্যায়পাদলর েপ্তর প্রবতষ্ঠা;
 অন্যান্য সাাংবিিাবনক ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠাদনর (যর্মন, দুনীবত েমন কবমশন, মানিাবিকার কবমশন)
সদে োবয়ব ও কৃদতৈর বিততা পবরহারত।
২.৮.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
কার্ িকর ন্যায়পাল েপ্তর প্রবতষ্ঠা ত।

স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. ন্যায়পাল বনদয়াগ, তাঁর েপ্তর প্রবতষ্ঠা ও প্রদয়াজনীয় সম্পে িরাি করা;
2. ন্যায়পাদলর েপ্তদরর জন্য কার্ িপবরর্ালনা নীবতমালা, কমিপ্রবক্রয়া ও পদ্ধবত প্রণয়নত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. সাংসেীয় গণতাবন্ত্রক ব্যিথিতা, কমিপবরসর ও আবথ িক স্বায়ত্তশাসদনর বনবরদখ ‘ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০’
পর্ িাদলার্না করা এিাং অন্যান্য সাাংবিিাবনক প্রবতষ্ঠাদনর সদে োবয়ব ও কৃদতৈর বিততা পবরহাদরর
ব্যিথিতা গ্রহণত।
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২.৮.৩ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

ন্যায়পাল, তাঁর েপ্তদরর ন্যায়পাল, কমিকতিা/
কমিকতিা ও
কমির্ারী বনদয়াবজত
কমির্ারীবৃদের বনদয়াগ

স্বল্পদময়াদে

জাতীয় সাংসে

জাতীয় সাংসে
সবর্িালয়

২.

ন্যায়পাদলর কার্ িালদয়র
যভৌত সুবিিাবে এিাং
ঢাকা ও আঞ্চবলক
কার্ িালয়সমূদহর জন্য
প্রদয়াজনীয় সরিাম ও
সামগ্রী সরিরাহ

প্রদয়াজনীয় যভৌত সুবিিা
ও সরিামসহ
ন্যায়পাদলর েপ্তর ও
আঞ্চবলক কার্ িালয়সমূহ
প্রবতবষ্ঠত

স্বল্পদময়াদে

যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ

জাতীয় সাংসে
সবর্িালয়;

৩.

ন্যায়পাদলর েপ্তদরর
কমিপবরর্ালনার
বিবিবিিান ও
কার্ িপদ্ধবত প্রণয়ন

বিবিবিিান ও কার্ িপদ্ধবত
প্রণীত

মেদময়াদে

জাতীয় সাংসে
সবর্িালয়;

যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ

৪.

ন্যায়পাদলর েপ্তদরর
সুপাবরশ সাংিবলত
কার্ িািবল পর্ িাদলার্না ও প্রবতদিেন প্রণীত
পবরিতিদনর জন্য
সুপাবরশ প্রণয়ন

মে যময়াদে

ন্যায়পাল

জাতীয় সাংসে
সবর্িালয়;
যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ

২.৯ দুনীবত েমন কবমশন
২.৯.১ যপ্রোপে
(ক) দুনীবতর বিরুদদ্ধ অব্যাহতভাদি লড়াই এিাং শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্র দুনীবত েমন কবমশন সিদর্দয় গুরুবপূণ ি
প্রবতষ্ঠানত। সরকার নতুন আইদনর আওতায় দুনীবত েমন বুৈদরার কার্ িক্রম ও কাঠাদমা সাংস্কাদরর মােদম দুনীবত েমন
কবমশন প্রবতষ্ঠা কদরত। নতুন কবমশন পুরাতন কম িকতিা-কম ির্ারীদের বনদয় র্াত্রা শুরু কদর ইদতামদে নতুন কাঠাদমা ও
কমিপবরবি প্রবতষ্ঠা কদরদছত। প্রবতষ্ঠানটি জনপ্রশাসন, ব্যিসাপ্রবতষ্ঠান ও বসবভল যসাসাইটির প্রবতষ্ঠান ও এগুবলদত বনর্যক্ত
ব্যবক্তবৃদের দুনীবতমূলক কার্ িাবে বনদয় অনুসন্ধান র্ালায়, তেন্ত পবরর্ালনা কদর এিাং সাংবিষ্ট আইদনর অিীদন অবভদর্াগ
োদয়র ও মামলা পবরর্ালনার মােদম দুনীবত প্রবতদরাদির কার্ িকর ব্যিথিতা গ্রহণ কদরত।
(খ) সরকার কবমশদনর যর্য়ারম্যান ও কবমশনার বনদয়াগ এিাং কাঠাদমা অনুর্ায়ী িবি িত যলাকিল বনদয়াবজত
কদরদছত। কবমশনদক অবিকতর েে ও কার্ িকর প্রবতষ্ঠান বহসাদি গদড় যতালার জন্য তথ্যপ্রর্যবক্ত, অনুসন্ধান ও তেন্তকার্ ি,
‘যহায়াইে কলার’ অপরাি, ‘মাবন লন্ডাবরাং’ অবভর্যদক্তর অবিকার, ইতৈাবে বিষয় অন্তভুিক্ত কদর কম িকতিা-কম ির্ারীদের
ব্যাপক প্রবশেদণর ব্যিথিতা কদরদছত। িাাংলাদেশ জাবতসাংদঘর দুনীবতবিদরািী কনদভনশদন স্বাের কদরদছ এিাং অভৈন্তরীণ
োয়িদ্ধতা ছাড়াও কবমশন আন্তজিাবতক পর্ িাদয়র একটি োয়িদ্ধ প্রবতষ্ঠান বহসাদি আবিভূিত হদয়দছত। িড় এিাং
আন্তজিাবতক পর্ িাদয়র অথ ি পার্ার যরািকদল্প িাাংলাদেশ ‘মাবন লন্ডাবরাং প্রবতদরাি আইন, ২০১২’ পাশ কদরদছ এিাং তার
িাস্তিায়দন দুনীবত েমন কবমশন কার্ িকর ভূবমকা পালন করদছত।
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(গ)

দুনীবত েমন কবমশনদক আবথ িক, প্রশাসবনক ও আন্তজিাবতক পর্ িাদয়র অথ ি পার্ার এিাং অন্যান্য দুনীবতমূলক

কার্ িকলাদপর ব্যাপক অনুসন্ধান, তেন্ত এিাং মামলা পবরর্ালনা করদত হয় বিিায় এর সেমতা ও েেতা প্রভূতভাদি বৃবদ্ধ
করা প্রদয়াজন এিাং এর স্বািীনতা বনবচিতত করা জরুবরত। দুনীবত সম্পবকিত তেন্ত পবরর্ালনার যেদত্র কবমশদনর
বনরদপেতা সমুন্নত যরদখ তার োয়িদ্ধতাও বনবচিতত করা প্রদয়াজন; যসই লদেৈ আইনও সাংস্কার করা আিশ্যকত।
২.৯.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 স্বািীনভাদি এিাং বনরদপেতার সদে কবমশদনর কার্ িক্রম পবরর্ালনার জন্য আবথ িক ও আইবন েমতা
লাভ;
 দুনীবত েমন কবমশদনর বনরদপেতা সমুন্নত রাখা এিাং োয়িদ্ধতা বনবচিততকরণ;
 মানসম্পন্ন যসিাোন বনবচিতত করার জন্য প্রাবতষ্ঠাবনক ও জনিল-সাংবিষ্ট সেমতা বৃবদ্ধ;
 কবমশন কর্তক
ি পর্ িাপ্ত সম্পে লাভ;
 তেন্তকার্ ি পবরর্ালনা ও অবভদর্াগ োবখদলর যেদত্র কবমশদনর কমিকতিাদের েেতা বৃবদ্ধ;
 দুনীবত েমদন বনদয়াবজত কমিকতিাদের দৃঢ়ভাদি শুদ্ধার্ার অনুসরণ, তাদের স্বেতা ও জিািবেবহ
বনবচিততকরণ;
 দুনীবতবিদরািী অিথিতাদন নাগবরক ও আইন-প্রদণতাদের দৃঢ় সমথ িন প্রোদনর সুদর্াগ সৃবষ্টত।
২.৯.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
দুনীবত েমদন কার্ িকর একটি প্রবতষ্ঠান বহসাদি দুনীবত েমন কবমশদনর প্রবতষ্ঠালাভত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. কবমশদনর েেতা ও সেমতা উন্নয়দনর ব্যিথিতা গ্রহণ;
2. দুনীবত সম্পদকি তথ্য-প্রোনকারীদের সুরোয় সহায়তা প্রোন;
3. দুনীবত প্রবতদরাি কবমটি গঠদন নাগবরকদের সম্পৃক্ত করার জন্য যর্াগাদর্াগ কমিদকৌশল প্রিতিন;
4. বনয়বমতভাদি কবমশদনর সেস্য ও কম িকতিা-কম ির্ারীদের সম্পদের বহসাি প্রোন এিাং কবমশদনর
ওদয়িসাইদে তা প্রেশিদনর ব্যিথিতা গ্রহণ;
5. দুনীবতর তেন্ত পবরর্ালনায় কবমশদনর স্বািীনতা বনবচিততকরণ;
6. দুনীবত েমন কবমশদনর বনরদপেতা ও োয়িদ্ধতা বনবচিততকরণত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. সদি িাৎকৃষ্ট দুনীবত প্রবতদরাি পরাদকৌশদলর অনুকরণ ও অনুশীলন;
2. দুনীবত প্রবতদরাদি সদর্তনতা সৃবষ্ট ও প্রবতদরাি গদড় যতালার যেদত্র নাগবরকদগাষ্ঠী ও গণমােদমর সদে
যর্ৌথ উদদ্যাগ অব্যাহত রাখাত।
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২.৯.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

আইবন কাঠাদমা সাংস্কাদরর
বিদ্যমান আইন
মােদম কবমশদনর সেমতা
সাংদশাবিত
বৃবদ্ধকরণ এিাং তেন্ত পবরর্ালনায়
পূণ ি স্বািীনতা প্রোন

স্বল্পদময়াদে

দুনীবত েমন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

২.

কবমশদনর কার্ িক্রদমর অবিকতর বিদ্যমান আইন
বনরদপেতা ও োয়িদ্ধতা
সাংদশাবিত
বনবচিততকরণ

মেদময়াদে

দুনীবত েমন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

৩.

কবমশদনর েেতা ও সেমতা প্রবশেণ পবরকল্পনা
বৃবদ্ধর লদেৈ প্রবশেণ ও অন্যান্য প্রণীত ও তেনুসাদর
কার্ িক্রম গ্রহণ
কার্ িক্রম িাস্তিাবয়ত

র্লমান

দুনীবত েমন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

৪.

বিবভন্ন সাংথিতার সদে কবমশদনর দুনীবত েমন কবমশন
প্রাবতষ্ঠাবনক যর্াগাদর্াগ ব্যিথিতার কর্তক
ি র্াবহিামাত্র তথ্য
উন্নয়ন
প্রাবপ্তর সুদর্াগ লাভ

স্বল্পদময়াদে

দুনীবত েমন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ;সাংবিষ্ট
প্রবতষ্ঠানসমূহ

৫.

প্রমাবণত উৎকৃষ্ট অনুশীলন
উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধবতর মেদময়াদে
(best practices) অনুকরণ ও উত্তদরাত্তর িাস্তিায়ন
অনুশীলদনর মােদম প্রাবতষ্ঠাবনক
সাংস্কার সািন

দুনীবত েমন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

৬.

সরকাবর প্রবতষ্ঠান, রাজবনবতক কার্ িকর দুনীবত-বিদরািী স্বল্পদময়াদে এিাং দুনীবত েমন
প্রবতষ্ঠান, ব্যিসাপ্রবতষ্ঠান ও
অবভর্ান িাস্তিাবয়ত
অব্যাহতভাদি কবমশন
সুশীল সমাজ ও গণমােদমর
মােদম দুনীবতর বিরুদদ্ধ
জনসদর্তনতা বৃবদ্ধর উদদ্যাগ
গ্রহণ

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

৭.

দুনীবত প্রবতদরাদির লদেৈ
জাতীয় শুদ্ধার্ার ইউবনে ও
বনবতকতা কবমটি গঠন ও
শবক্তশালীকরদণ সহায়তা প্রোন

‘জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ স্বল্পদময়াদে
অনুর্ায়ী শুদ্ধার্ার যকৌশল
িাস্তিায়ন ইউবনেসমূহ
গঠিত ও কার্ িকর

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

দুনীবত েমন
কবমশন

৮.

দুনীবত প্রবতদরাদি বনদয়াবজত
ব্যবক্তদের দুনীবত প্রবতদরাদির
জন্য মবনেবরাং যসল প্রবতষ্ঠা

মবনেবরাং যসল প্রবতবষ্ঠত স্বল্পদময়াদে

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

দুনীবত েমন
কবমশন

৯.

জনপ্রবতবনবিসহ রাজবনবতক
যনর্তবৃেদক দুনীবত-বিদরািী
কার্ িক্রদম অাংশগ্রহদণর জন্য
উিুদ্ধ করা

যনর্তবৃদের দুনীবতবিদরািী প্রর্ারণা ও
কার্ িক্রদম সবক্রয়ভাদি
অাংশগ্রহণ

দুনীবত েমন
কবমশন

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ

দুনীবত েমন
কবমশন

িাাংলাদেশ
ব্যাাংক

স্বল্পদময়াদে

১০. অথ িসম্পে পার্ারদরাদি কার্ িকর ‘মাবন লন্ডাবরাং প্রবতদরাি স্বল্পদময়াদে ও
ব্যিথিতা গ্রহণ
আইন’ অব্যাহতভাদি অব্যাহতভাদি
িাস্তিাবয়ত
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২.১০ থিতানীয় সরকার
২.১০.১ যপ্রোপে
(ক) সাংবিিাদনর ৫৯ ও ৬০ অনুদেেিদল থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূদহর প্রবতষ্ঠা এিাং তাদের কার্ িািবল পবরর্াবলত
হয়ত। সাংবিিাদন বি ত আদছ যর্, ‘আইনানুর্ায়ী বনি িাবর্ত ব্যবক্তদের সমন্বদয় গঠিত প্রবতষ্ঠানসমূদহর ওপর প্রজাতদন্ত্রর
প্রদতৈক প্রশাসবনক একাাংদশর থিতানীয় শাসদনর ভার প্রোন করা হইদি’ এিাং এই প্রবতষ্ঠানসমূহ ‘(ক) প্রশাসন ও সরকাবর
কমির্ারীদের কার্ ি; (খ) জনশৃঙ্খলা রো’; এিাং (গ) ‘জনসািারদণর কার্ ি ও অথ িবনবতক উন্নয়ন সম্পবকিত পবরকল্পনা
প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন’ করদত পারদিত। এই বভবত্তদতই স্বািীনতার পর িাাংলাদেদশ থিতানীয় সরকার বিকবশত হদয়দছ এিাং
িতিমাদন ইউবনয়নস্তদর ইউবনয়ন পবরষে, উপদজলাস্তদর উপদজলা পবরষে, যজলাস্তদর যজলা পবরষে এিাং রাজিানী,
বিভাগ ও িড় যজলা শহদর বসটি কদপিাদরশন এিাং যছাে শহদর যপৌরসভা প্রবতবষ্ঠত হদয়দছত।
(খ) িতিমান সরকাদরর আমদল পবরর্াবলত বনি িার্নসমূদহ ইউবনয়ন ও উপদজলা পবরষেসমূহ এিাং যপৌরসভা ও বসটি
কদপিাদরশনসমূদহ জনপ্রবতবনবিগণ বনি িাবর্ত হদয় োবয়ব পালন করদছনত। থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহ ও থিতানীয়ভাদি
িাস্তিায়নদর্াগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও পবরকল্পনাসমূদহ সরকার সম্পদের পবরমাণও বৃবদ্ধ কদরদছত।
(গ) থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহ তাদের উন্নয়ন পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর জন্য সরকাদরর সম্পে িরাদির ওপর
বনভিরশীলত। এ িরাি এিাং যসইসদে তাদের সম্পে আহরদণর েমতা বৃবদ্ধ করা প্রদয়াজনত। থিতানীয় সরকাদরর বনি িাবর্ত
প্রবতবনবি ও কম িকতিা-কম ির্ারীদের েেতা উন্নয়নও জরুবরত। সদি িাপবর বনি িাবর্ত প্রবতবনবি এিাং এসি থিতানীয় সরকার
প্রবতষ্ঠাদন কমিরত কম িকতিা-কম ির্াবরদের কমিকাদে স্বেতা, োয়িদ্ধতা বনবচিতত করাও অতৈন্ত গুরুবপূণ িত। সরকাবর
কমিকাে, এনবজওদের কার্ িক্রম, থিতানীয় উদদ্যাগ ও থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূদহর কার্ িক্রদমর মদে সমন্বয় সািারণ
নাগবরকদের অথ িবনবতক ও সামাবজক উন্নয়দন গুরুবপূণ ি অিোন রাখদিত। থিতানীয় সরকারসমূদহ বনি িাবর্ত প্রবতবনবি,
আইনপ্রদণতা ও বনি িাহী বিভাদগর োবয়ব পালনকারীদের ভূবমকা ও োবয়বও স্পষ্ট করা প্রদয়াজনত।
(ঘ) ‘আইনানুর্ায়ী বনি িাবর্ত ব্যবক্তদের সমন্বদয় গঠিত প্রবতষ্ঠানসমূদহর ওপর প্রজাতদন্ত্রর প্রদতৈক প্রশাসবনক
একাাংদশর থিতানীয় শাসদনর ভার প্রোন করা হইদি’ মদমি সাংবিিাদন যর্ প্রতৈয় ব্যক্ত করা হদয়বছল তা যকন্দ্রীয় সরকাদরর
এখবতয়ার যথদক থিতানীয় সরকাদর বকছু বকছু যেদত্র েমতা ও োবয়দবর বিদকন্দ্রীকরণ (devolution) বনদে িশ কদরত।
থিতানীয় সরকাদর, বিদশষত গ্রামীণ থিতানীয় সরকাদর কার্ িকরভাদি এ িরদনর বিদকন্দ্রীকরণ এখনও প্রবতবষ্ঠত হয়বনত।
অবিকন্তু, থিতানীয় সরকাদরর স্তরও একাবিকত। যকান যকান যেদত্র সরকাদরর ‘সাংরবেত’ ও ‘হস্তান্তবরত’ বিষয়াবে বর্বনিতত
করাও দুষ্করত। সুতরাাং থিতানীয় সরকাদরর মূল যকন্দ্র বর্বনিতত করাও প্রদয়াজনত।
২.১০.২. র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 থিতানীয় পর্ িাদয় যসিাসমূদহর মান উন্নয়ন ও সমন্বয় সািন;
 থিতানীয় সরকাদরর প্রবতবনবি ও কম িকতিা-কম ির্ারীদের োয়িদ্ধতা-পদ্ধবতর উন্নয়ন;
 থিতানীয় সরকাদরর প্রবতবনবি ও কম িকতিা-কম ির্ারীদের সেমতা বৃবদ্ধ;
 সামাবজক-অথ িবনবতক-যভৌদগাবলক িাস্তিতার আদলাদক থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূদহ সম্পে িরাি
বৃবদ্ধকরণ;
 থিতানীয় সরকাদরর যকন্দ্রবিন্দু বথিতরীকরণ;
 োবয়ব ও েমতার বিদকন্দ্রীকরণ;
 থিতানীয় রাজস্ব সাংগ্রহ ও তার বভবত্ত বৃবদ্ধ করার মােদম থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহ শবক্তশালীকরণত।
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২.১০.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
স্বে, োয়িদ্ধ, স্ববনভির, গণদকবন্দ্রক এিাং ববরত সাড়া োদন সেম থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠাত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. থিতানীয় সরকাদরর বিবভন্ন স্তদর েমতার বিদকন্দ্রীকরণ;
2. উপদজলা পবরষে যর্য়ারম্যান ও সাংসে সেস্যগদণর এখবতয়ার সুবনবে িষ্টকরণ;
3. যজলা পবরষদের কমিপবরবি বনবে িষ্ট করা এিাং যজলাস্তদর কমিরত অন্যান্য কমিকতিার সদে সম্পকি
স্পষ্টীকরণত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. সরকাবর সম্পদে জনগদণর উন্নততর ও ন্যায্যতর অবিকার প্রবতষ্ঠা;
2. থিতানীয় সরকার প্রবতষ্ঠাদনর ব্যিথিতাপনা উন্নয়ন, স্বেতা ও োয়িদ্ধতা বৃবদ্ধর পদ্ধবতগত সাংস্কার ও উন্নয়ন
সািন;
3. থিতানীয় সরকার প্রবতবনবিদের সেমতা উন্নয়দনর লদেৈ সৃজনশীল এিাং িহুমুখী উদদ্যাগ গ্রহণত।
4. থিতানীয় সরকাদর বনদয়াবজত জনপ্রবতবনবি ও কম িকতিা-কম ির্ারীদের সেমতা বৃবদ্ধ ও ‘থিতানীয় সরকার
সাবভিস’ প্রবতষ্ঠাত।
২.১০.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

সামাবজক-অথ িবনবতকযভৌদগাবলক িাস্তিতার
আদলাদক (জনসাংখ্যা,
আয়তন, অনগ্রসরতা)
থিতানীয় সরকারসমূদহ
সম্পে িরাি বৃবদ্ধকরণ

িাৎসবরকভাদি বৃবদ্ধপ্রাপ্ত
িরাি

স্বল্পদময়াদে

থিতানীয় সরকার থিতানীয় সরকার
বিভাগ
প্রবতষ্ঠানসমূহ

২.

থিতানীয় সরকার
প্রবতষ্ঠানসমূদহর আদয়র
বভবত্তর পবরসর বৃবদ্ধকরণ

নতুন যেদত্র থিতানীয় সরকার
প্রবতষ্ঠানসমূহদক কর
সাংগ্রদহর সুদর্াগোন; ‘বিক্রয়
কর’, ‘মূল্য সাংদর্াজন কর’
আহরণ করার আইবন বভবত্ত
প্রোন

মেদময়াদে

থিতানীয় সরকার থিতানীয় সরকার
বিভাগ
প্রবতষ্ঠানসমূহ

৩.

থিতানীয় সরকাদরর বনি িাবর্ত
প্রবতবনবি ও কমিকতিাকমির্ারীদের স্বেতা ও
োয়িদ্ধতা বনবচিততকরদণর
জন্য নাগবরক উদদ্যাগ গ্রহণ

সাংগঠিত নাগবরকদগাষ্ঠী
কর্তক
ি বরদপাে ি কাি ি োবখল
এিাং থিতানীয় সরকাদরর
সাংথিতাসমূহ যথদক তথ্য লাভ

মেদময়াদে

থিতানীয় সরকার
প্রবতষ্ঠানসমূহ
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সুশীল সমাজ;
যপশাজীিী
প্রবতষ্ঠান

ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

৪.

থিতানীয় সরকাদর (বিদশষত গাইিলাইন প্রণীত
উপদজলা ও যজলা পবরষে)
সাংসে সেস্য ও সরকাবর
কমিকতিাগদণর ভূবমকা ও
এখবতয়ার সুবনবে িষ্টকরণ

স্বল্পদময়াদে

থিতানীয় সরকার থিতানীয় সরকার
বিভাগ
প্রবতষ্ঠানসমূহ

৫.

যজলা পবরষদের কমিপবরবি কমিপবরবি বনি িাবরত ও
বনি িারণ এিাং যজলাদক
স্পষ্টীকৃত
থিতানীয় সরকাদরর
যকন্দ্রবিন্দু বহসাদি
বর্বনিততকরণ

মেদময়াদে

থিতানীয় সরকার
বিভাগ

৬.

থিতানীয় সরকার সাবভিস
প্রিতিন

থিতানীয় সরকার সাবভিস বিবি
প্রণয়ন ও তেনুসাদর
যলাকিল বনদয়াগত।

েীঘ িদময়াদে

থিতানীয় সরকার
বিভাগ

৭.

থিতানীয় সরকাদরর
প্রবতবনবি, কমিকতিাকমির্ারীদের সেমতা
বৃবদ্ধকরণ

প্রবশেণ ও সেমতা বৃবদ্ধ
কার্ িক্রদমর প্রবতদিেন
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র্লমান

মবন্ত্রপবরষে
বিভাগ ও
জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়

থিতানীয় সরকার সাংবিষ্ট প্রবশেণ
বিভাগ
প্রবতষ্ঠানসমূহ

অোয় ৩
জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল — অরাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান
৩.১ রাজবনবতক েল
৩.১.১ যপ্রোপে
(ক) গণতাবন্ত্রক রাষ্ট্রব্যিথিতায় িহু রাজবনবতক েদলর অবস্তব ও বক্রয়াশীলতা অপবরহার্ িত। রাষ্ট্র ও জনগদণর মেিতী
অিথিতাদন যথদক এিাং েল কর্তক
ি মদনানীত ও জনগণ কর্তক
ি বনি িাবর্ত হদয় রাজনীবতবিেগণ রাদষ্ট্রর বিবভন্ন অদের কৃতৈ
পবরর্ালনা কদরনত। তাঁরা আইনসভার সেস্য বহসাদি বনি িাবর্ত হদয় আইন প্রণয়ন কদরন, সরকার গঠন কদর রাদষ্ট্রর
বনি িাহী বিভাগ পবরর্ালনা কদরনত। িাাংলাদেদশ িতিমাদন বনিবন্ধত রাজবনবতক েদলর সাংখ্যা ৩৬টিত।
(খ)
িাাংলাদেদশ স্বািীনতা অজিন ও গণতন্ত্র প্রবতষ্ঠায় রাজবনবতক েলসমূহই সিদর্দয় গুরুবপূণ ি ভূবমকা পালন
কদরদছত। িাাংলাদেশ বিবভন্ন সমদয় সামবরক শাসন প্রতৈে কদরদছত। তদি, যেদশ অবিকাাংশ সমদয় গণতাবন্ত্রক ব্যিথিতা
বিদ্যমান বছল এিাং গণতন্ত্র প্রবতষ্ঠা ও পুনঃপ্রবতষ্ঠায় রাজবনবতক েলসমূহ মূল শবক্ত বহসাদি কাজ কদরদছত। সাবি িক
শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার জন্য রাজবনবতক েলসমূদহর কমিকাদে শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠাও অতৈন্ত জরুবর তাদের আবথ িক স্বেতা িজায়
রাখা, তহবিল ব্যিথিতাপনার যেদত্র অবিে সম্পন্ন করা এিাং সাাংগঠবনক বক্রয়াকাদে গণতাবন্ত্রক পদ্ধবত ও সাংস্কৃবতর
প্রবতেলন অতৈন্ত গুরুবপূণ িত।
৩.১.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 রাজবনবতক েলসমূদহ অবিকতর গণতন্ত্র-র্র্া;ি
 েদলর তহবিল ব্যিথিতাপনায় অবিকতর স্বেতা আনয়ন;
 নাগবরকদের প্রদয়াজন সম্পদকি অবিকতর সদর্তনতা প্রেশিন;
 সাাংঘবষ িক রাজবনবতক কমিকাে পবরহারত।
৩.১.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
বনি িার্কমেলীর স্বাদথ ির প্রবতভূ গণতাবন্ত্রক প্রবতষ্ঠান বহসাদি প্রবতষ্ঠালাভত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
১. গণপ্রবতবনবিব আদেদশর সদে সেবতপূণ ি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রিতিন;
েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. সুস্পষ্ট বনি িার্নী ইশদতহার প্রণয়ন ও বনি িার্দনর পর তার র্থার্থ িাস্তিায়ন;
2. রাজবনবতক েদলর তহবিল ব্যিথিতাপনায় স্বেতা প্রবতষ্ঠা;
3. রাজবনবতক েলসমূহ কর্তক
ি একটি সম্মত আর্রণবিবি প্রণয়ন ও অনুসরণত।
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৩.১.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

রাজবনবতক
েলসমূহ

সহায়তাকারী/
তোিিানকারী
িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

মেদময়াদে

রাজবনবতক
েলসমূহ

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

র্লমান

রাজবনবতক
েলসমূহ

িাাংলাদেশ বনি িার্ন
কবমশন

র্লমান

রাজবনবতক
েলসমূহ

যরি ইউবনয়নসমূহ,
সুশীল সমাজ

১.

গণপ্রবতবনবিব আইন
অনুসরদণ েলসমূদহর
গঠনতন্ত্র িাস্তিায়ন

সকল েদলর (যকন্দ্রীয় স্বল্পদময়াদে এিাং
ও যজলা পর্ িাদয়)
অব্যাহতভাদি
কাউবিল সভা অনুষ্ঠান

২.

রাজবনবতক েদলর
আর্রণ সম্পদকি সম্মত
বিবি প্রণয়ন ও
অনুসরণ

একটি সম্মত
আর্রণবিবি প্রণীত

৩.

প্রাথী মদনানয়ন ও
েলীয় তহবিল
ব্যিথিতাপনায় স্বেতা
আনয়ন

প্রাথী মদনানয়দনর
যেদত্র সভা অনুষ্ঠান;
েলীয় যনর্তব
বনি িার্দনর যেদত্র
কাউবিল অনুষ্ঠান;
েলীয় তহবিদলর আয়ব্যদয়র বনরীবেত
বহসাি লভৈ

৪.

যরি ইউবনয়ন, সুশীল
বিঠক অনুবষ্ঠত ও
সমাজ ও যপশাজীিী
যর্ৌথ কার্ িক্রম হীহীত
প্রবতষ্ঠানসমূদহর সদে
রাজবনবতক েদলর
পরামশি উৎসাবহতকরণ

োবয়ব

৩.২ যিসরকাবর খাদতর বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠান
৩.২.১ যপ্রোপে
িাাংলাদেদশর আথ িসামাবজক উন্নয়দন যিসরকাবর খাত ক্রমিি িমানভাদি গুরুবপূণ ি ভূবমকা পালন করদছ এিাং
স্বািীনতার পর যথদক এর ভূবমকা উত্তদরাত্তর বৃবদ্ধ যপদয়দছত। বিপুল সাংখ্যক ক্ষুদ্র, মািাবর ও বৃহৎ বশল্প ও িাবণবজৈক
প্রবতষ্ঠান এখন ব্যিসায়ী কার্ িক্রম পবরর্ালনা করদছ, সম্পে সৃবষ্ট ও তাদত মূল্যসাংদর্াজদন বনদয়াবজত রদয়দছ এিাং
জনগদণর র্াবহো অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সামগ্রী সরিরাহ করদছত। বজবিবপদত যিসরকাবর খাদতর অিোন ক্রমিি িমানত।
বিপুল আয়তদনর এই যসটদরর শুদ্ধার্ার যর্মন উন্নয়দনর জন্য জরুবর যতমনই জনকল্যাণ ও জনদসিা বনবচিতত করার
জন্যও তা আিশ্যকীয়ত। যিসরকাবর খাদত কদপিাদরে সাংস্কৃবতর প্রর্লন ও প্রবতষ্ঠা প্রদয়াজনত। ঋণদখলাবপ সাংস্কৃবতর
অিসানও জরুবরত। যভাক্তাদের অবিকার সাংরেদণর জন্য ‘যভাক্তা অবিকার সাংরেণ আইন, ২০০৯’-এর সুষ্ঠু িাস্তিায়ন
প্রদয়াজনত। ব্যিসাপ্রবতষ্ঠাদনর ষড়র্ন্ত্রমূলক আর্রণ বনয়ন্ত্রদণর জন্য ব্যিসাদয়র প্রবতদর্াবগতা আইন িাস্তিায়নও অতৈন্ত
গুরুবপূণ িত। ব্যাাংবকাং, োইন্যানবশয়াল ও নন-ব্যাাংক োইন্যানবশয়াল খাদতর কার্ িক্রদম অবিকতর স্বেতা ও োয়িদ্ধতা
প্রবতষ্ঠাও প্রদয়াজনীয় হদয় যেখা বেদয়দছত। দুনীবতর মােদম লব্ধ অদথ ির অন্যতম উৎস ও আিার যর্দহতু ব্যাাংবকাং খাদতর
প্রবতষ্ঠান, যসদহতু তাদের সুষ্ঠু ও বনবিড় পবরিীেণ প্রদয়াজনত। সম্প্রবত ‘মাবিদলদভবলাং মাদকিটিাং’ ব্যিসা প্রসার লাভ
কদরদছ এিাং অপ্রতৈাবশতভাদি তা প্রভূত দুনীবতর জন্ম বেদেত। এ িরদনর ব্যিসা বনয়ন্ত্রদণর যেদত্র আইদনর অপর্ িাপ্ততা
লেৈ করা যগদছ; সুতরাাং এজন্য কার্ িকর আইন প্রণয়নও জরুবর হদয় পদড়দছত।
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৩.২.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 ব্যাাংক-ঋণদখলাবপ সমস্যার সমািান;
 উন্নততর কদপিাদরে ব্যিথিতাপনার প্রিতিন;
 কমির্ারীদের ন্যায্য ও কমিসম্পােনবভবত্তক মজুবর ও যিতন প্রোন;
 যভাক্তা অবিকার ও যেউবলয়া আইদনর সুষ্ঠু প্রদয়াগ;
 মাবিদলদভল মাদকিটিাং ব্যিসাদয় বনয়মবনষ্ঠা আনয়ন;
 ব্যিসায় প্রবতদর্াবগতা আইন িাস্তিায়ন কদর যর্াগসাজশমূলক আর্রণ প্রবতদরাি;
 যর্ম্বার ও সবমবতসমূদহর মদে স্ববনয়ন্ত্রণ, স্বেতা ও সাংস্কৃবতর প্রবতষ্ঠাত।
৩.২.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
জনগদণর আথ িসামাবজক উন্নয়দন োয়িদ্ধ ও গণমুখী খাত বহসাদি স্বে যিসরকাবর বশল্প ও িাবণবজৈক খাদতর
প্রবতষ্ঠাত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ:
1. যিসরকাবর খাদতর বনয়ন্ত্রণকারী আইন, যর্মন, ‘যেউবলয়া আইন’, ‘যভাক্তা সুরো আইন’-এর কার্ িকর
প্রদয়াগ বনবচিততকরণ;
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ:
1. যিসরকাবর খাদতর উন্নয়দন সহায়তা প্রোদনর লদেৈ প্রবতবষ্ঠত সরকাবর প্রবতষ্ঠান, যর্মন, রপ্তাবন উন্নয়ন
বুৈদরা, ‘ন্যাশনাল যপ্রািাবটবভটি যসন্টার’-প্রভৃবতর কার্ িক্রম যজারোরকরণ;
2. মূল্য বনি িারদণ একাবিপতৈ প্রবতদরাি, পবরদিশ সাংরেণ, শ্রম আইন অনুসরণ এিাং নূৈনতম ও ন্যায্য
মজুবর প্রোদনর বিষদয় যর্ম্বার ও সবমবতসমূদহর বনয়ন্ত্রণ ও তোরবক যজারোরকরণ;
3. শুদ্ধার্াদরর অগ্রদূত বহসাদি বর্বনিতত ব্যিসা প্রবতষ্ঠানসমূহদক পুরস্কৃত করার মােদম উৎকৃষ্ট অনুশীলনদক
উৎসাবহত করা;
4. ব্যিসা-প্রবতষ্ঠানসমূহদক র্থার্থ আয়কর প্রোদন উৎসাবহত ও িাে করা;
5. জাতীয় িাবণবজৈক প্রবতদর্াবগতা পবরষে (National Commercial Competitive Council)
গঠন;
6. অবনবতক উপাদয় ব্যিসা সাংগ্রহকারী প্রবতষ্ঠাদনর বিরুদদ্ধ ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য আইবন ও প্রশাসবনক
কাঠাদমা প্রবতষ্ঠা;
7. ‘মাবিদলদভল মাদকিটিাং’ ব্যিসার যেদত্র সুষ্ঠু আইবন কাঠাদমা প্রবতষ্ঠাত।
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৩.২.৪ কম ি-পবরকল্পনা
ক্রবমক
কার্ িক্রম
১. ব্যিসায় স্ববনয়ন্ত্রণ ব্যিথিতা
যজারোরকরণ

২.

কমিসম্পােন সূর্ক
যর্ম্বার সবমবতসমূহ
কর্তক
ি বিবি প্রবতপাবলত
এিাং লঙ্ঘনকারীদের
বিরুদদ্ধ ব্যিথিতা হীহীত
ঋণদখলাবপদের বিরুদদ্ধ
দ্রুত মামলা রুজু এিাং
যেউবলয়া আইদনর কার্ িকর রায় প্রোন
প্রদয়াগ

সময়
র্লমান

োবয়ব
যর্ম্বার ও
সবমবতসমূহ

সহায়তাকারী
িাবণবজৈক
যকাম্পাবনসমূহ

র্লমান

িাাংলাদেশ ব্যাাংক

যর্ম্বার ও
সবমবতসমূহ;
ব্যাাংক ও বিবভন্ন
আবথ িক প্রবতষ্ঠান
ব্যিসায়ী
সবমবতসমূহ

৩

ব্যিসায় প্রবতদর্াবগতা
আইদনর সুষ্ঠু িাস্তিায়ন

৪.

কদপিাদরে পবরর্ালন বিবি
বসবকউবরটিজ অৈান্ড
অথ ি বিভাগ
লঙ্ঘনকারীদের বিরুদদ্ধ
এিদর্ি কবমশন
ব্যিথিতা গ্রহণ
ন্যায্যতা ও কৃবতবভবত্তক
িাবণজৈ মন্ত্রণালয় বশল্প মন্ত্রণালয়; শ্রম
যিতন, মজুবর ও সুবিিাবে
ও কমিসাংথিতান
প্রোদনর বিষদয়
মন্ত্রণালয়; যর্ম্বার
ব্যিসাপ্রবতষ্ঠান, যরি
ও সবমবতসমূহ
ইউবনয়দনর মদে মবতকৈ
প্রবতষ্ঠা
র্থার্থ ও বনয়বমত কর
ব্যিসাপ্রবতষ্ঠাদনর প্রেত্ত র্লমান ও
িাবণজৈ মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব
পবরদশাদি ব্যিসাকদরর পবরমাণ বৃবদ্ধ
অব্যাহতভাদি
যিাি;ি ব্যিসাপ্রবতষ্ঠানসমূহদক
প্রবতষ্ঠানসমূহ,
উৎসাবহতকরণ এিাং যশ্রষ্ঠ
অনুশীলনকারীদের পুরস্কার
প্রোন
যভাক্তা অবিকার আইদনর যভাক্তাগদণর সন্তুবষ্ট
র্লমান এিাং িাবণজৈ মন্ত্রণালয় বশল্প মন্ত্রণালয়;
সুষ্ঠু িাস্তিায়ন
অব্যাহতভাদি
যর্ম্বার ও
সবমবতসমূহ
মাবিদলদভল মাদকিটিাং
নতুন আইন প্রণীত ও
স্বল্পদময়াদে িাবণজৈ মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ব্যিসার যেদত্র আইবন
অনুসৃত
কাঠাদমা প্রবতষ্ঠা
‘মাইদক্রাদক্রবিে যরগুদলেবর মাইদক্রাদক্রবিে
র্লমান ও
িাাংলাদেশ ব্যাাংক এনবজও বুৈদরা
অথবরটি’র পবরিীেণ
কার্ িক্রদম অবিকতর
অব্যাহতভাদি
কার্ িক্রম যজারোর করা
স্বেতা ও োয়িদ্ধতা
প্রবতবষ্ঠত
‘ইনবশওদরি যিদভলপম্যান্ট িীমা কার্ িক্রদমর
র্লমান ও
িাবণজৈ মন্ত্রণালয়
অথ ি মন্ত্রণালয়
অৈান্ড যরগুদলেবর অথবরটি’র পবরসর ও স্বেতায়
অব্যাহতভাদি
(আইবিআরএ) কার্ িক্রম উন্নয়ন সাবিত
যজারোর করা

৫

৬.

৭.

৯.

১০.

১১.

জাতীয় িাবণবজৈক
র্লমান
প্রবতদর্াবগতা কবমশন
প্রবতবষ্ঠত ও কার্ িকর
কদপিাদরে সাংথিতার
র্লমান
বিরুদদ্ধ আইবন ব্যিথিতা
হীহীত
বশল্পদেদত্র িি ও
স্বল্পদময়াদে এিাং
সাংঘাতমূলক ঘেনার
অব্যাহতভাদি
হ্রাস
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িাবণজৈ মন্ত্রণালয়

৩.৩ এনবজও ও সুশীল সমাজ
৩.৩.১ যপ্রোপে
(ক) "পবরিার, রাষ্ট্র এিাং বশল্প-িাবণদজৈর িাইদর বিবভন্ন যপশার মানুষ যর্খাদন তাদের স্বাথ ি সুরো ও কল্যাণ
প্রদর্ষ্টায় সাংগঠিত হয়, তাদক সুশীল সমাজ বহসাদি বর্বনিতত করা হয়"ত। সুশীল সমাজ িাাংলাদেদশ একটি সবক্রয় খাত
এিাং এর অন্যতম প্রাবতষ্ঠাবনক রূপ হদে যিসরকাবর উন্নয়ন প্রবতষ্ঠান (এনবজও)সমূহত।যেদশর আথ িসামাবজক উন্নয়দনর
যঘাবষত লেৈ বনদয় বিবভন্ন এনবজও কাজ কদর র্দলদছ এিাং ইদতামদে িাাংলাদেদশ একটি শবক্তশালী এনবজও যসটর
প্রবতষ্ঠালাভ কদরদছত। এ ছাড়া, সরকার ও ব্যিসা-প্রবতষ্ঠাদনর িাইদর অদনক বশেক, গদিষক, যপশাজীিী, উন্নয়নকমী
এিাং যস্বোদসিী স্বতঃপ্রদণাবেতভাদি উন্নয়ন কার্ িক্রদম সহায়তা প্রোন করদছন; যসিামূলক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠানসমূদহর
কার্ িক্রদমর োয়িদ্ধতা বৃবদ্ধ, সামাবজক, রাষ্ট্রীয় ও সাাংস্কৃবতক বিবভন্ন ইসুৈদত জনমত গঠন এিাং গণমানুদষর সদর্তনতা
সৃবষ্টদত কাজ কদর র্দলদছনত। সামবগ্রকভাদি তারা সুশীল সমাজ বহসাদি পবরবর্তত।
(খ) র্বেও যস্বোদসিী বহসাদি সুশীল সমাজ ও এনবজওসমূহ প্রাথবমকভাদি তাদের বনজস্ব প্রাবতষ্ঠাবনক কাঠাদমা ও
পদ্ধবতর বনকে োয়িদ্ধ, বকন্তু চূড়ান্ত পর্ িাদয় তারা রাদষ্ট্রর আইনকানুন ও সামাবজক প্রথার কাদছ োয়িদ্ধত। রাষ্ট্র
যেত্রবিদশদষ তাদের কার্ িক্রদম আবথ িক ও অন্যান্য সহায়তা প্রোন কদর এিাং তারাও রাদষ্ট্রর কার্ িক্রদম সহদর্াবগতা প্রোন
কদরত। বকন্তু তাদের মূল কাজ হল রাষ্ট্রীয় ও ব্যিসাবয়ক কমিবৃদত্তর িাইদর যথদক উন্নয়দন সহায়তা প্রোন এিাং রাষ্ট্রীয় ও
ব্যিসায়ী প্রবতষ্ঠান ও কার্ িক্রদমর োয়িদ্ধতা দৃশ্যমান কদর গণমানুদষর স্বািীনতার পবরসর বৃবদ্ধ ও উন্নয়ন বরাবন্বতকরণত।
গণতদন্ত্রর বিকাদশ তারাও গুরুবপূণ ি ভূবমকা পালন করদত পাদরত।
(গ) সুশীল সমাদজর প্রবতবনবিবৃে ও এনবজওসমূদহর কার্ িক্রদম েলবনরদপেতা িজায় রাখা, রাজবনবতক সম্পৃক্ততা
পবরহার করা এিাং পবরর্ালনার যেদত্র আবথ িক স্বেতা অনুশীলন করা তাদের কার্ িক্রদম শুদ্ধার্াদরর মাপকাঠি িদল
বিদিবর্তত। এসি যেদত্র উন্নয়ন সািন অতৈন্ত জরুবরত। এনবজও-র কার্ িক্রমদক স্বেতর করা এিাং তাদের োয়িদ্ধতা
বনবচিতত করার জন্য পর্ িাপ্ত আইবন কাঠাদমা সৃবষ্ট, স্বে বনদয়াগ পদ্ধবত প্রবতষ্ঠা, সরকাদরর সাাংগঠবনক সেমতা বৃবদ্ধ ও
আমলাতাবন্ত্রক জটিলতা বনরসনও গুরুবপূণ িত।
৩.৩.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 প্রদর্াজৈ আইবন কাঠাদমর মদে এনবজওসমূদহর কার্ িক্রম পবরর্ালনা;
 সুশীল সমাদজর েলবনরদপে ভূবমকা পালন;
 সরকার, সুবিিাদভাগী ও কার্ িক্রদম অাংশগ্রহণকারী এনবজওদের োয়িদ্ধতার উন্নয়ন;
 এনবজও-র কার্ িকর পবরিীেণ, আয়-ব্যদয়র বহসাি এিাং র্ািতীয় কার্ িক্রম সাংক্রান্ত তথ্য প্রকাদশর ব্যিথিতা
প্রবতষ্ঠা;
 এনবজওর কার্ িক্রদম আমলাতাবন্ত্রকতা হ্রাস ও তার প্রসার উৎসাবহতকরণত।
৩.৩.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
োয়িদ্ধ ও গণমানুদষর উন্নয়দন অেীকারািদ্ধ সুশীল সমাদজর প্রবতষ্ঠাত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ:
1. আইনপ্রদণতা, নীবতবনি িারক ও গণমােদমর সদে অবিকতর বমথবিয়ার সুদর্াগ সৃবষ্ট;
2. এনবজওদের বনিন্ধদনর জন্য একক বনিন্ধন-সাংথিতা প্রবতষ্ঠা;
3. এনবজও সাংক্রান্ত আইন ও বিবিসমূদহর কার্ িকর িাস্তিায়ন;
4. এনবজওসমূদহর বনদয়াগ প্রবক্রয়ায় স্বেতা বনবচিততকরণ;
5. এনবজওদের কমিকাদে অবিকতর োয়িদ্ধতার ব্যিথিতা গ্রহণ এিাং নাগবরকদের মতামত প্রোদনর সুদর্াগ সৃবষ্ট;
6. প্রতৈন্ত এলাকায় অবতেবরদ্রদের আথ িসামাবজক উন্নয়দনর লদেৈ এনবজওদের কার্ িক্রদমর সম্প্রসারণ;
7. এনবজওদের গভন্যিাি পদ্ধবতদত সাংস্কার সািন ও তাদের কার্ িক্রদম অবিকতর স্বেতা আনয়নত।
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৩.৩.৪ কমিপবরকল্পনা
ক্রবমক
কার্ িক্রম
১. সরকাবর নীবতবনি িারণমূলক ও
অন্যান্য গুরুবপূণ ি কমিসূবর্ ও
কমিকাদের বিষদয় সুশীল
সমাদজর সদে অবিকতর
বমথবিয়ার (interaction)
সুদর্াগ সৃবষ্ট

২.

৩.

৪.
৫.
৬.

কমিসম্পােন সূর্ক
আদয়াবজত যসবমনার,
কমিশালা, বসদম্পাবজয়াদম
সুশীল সমাদজর সেস্যবৃে,
এনবজও ও যস্বোদসিী
প্রবতষ্ঠাদনর অাংশগ্রহণ;
সুশীল সমাদজর পরামশি
োন, তাদের গদিষণামূলক
কাজ ও বুবদ্ধবৃবত্তক র্র্ িার
বিকাশ
এনবজওদের কার্ িক্রদম
এনবজও ও থিতানীয় সরকাবর
অবিকতর স্বেতা আনয়ন
প্রবতষ্ঠাদনর বনকে
োবখলকৃত বরদপাে ি কাি ি;
িাৎসবরক িাদজে
জনসমদে প্রকাশ;
ওদয়িসাইদে বনয়বমতভাদি
কার্ িক্রম উপথিতাপন
এনবজওদের অভৈন্তরীণ বনয়ন্ত্রণ এনবজওদের
ব্যিথিতার উন্নয়ন
যসিাপ্রোনকারী,
যসিাগ্রহীতাদের সাংগঠদনর
পদ্ধবত, উদিশ্য সম্পদকি সুষ্ঠু
তথ্য লাভ ও অনুসরণ
এনবজওসমূদহর প্রবমত
প্রবমত বহসািরেণ ও
বহসািরেণ ও বনরীো-পদ্ধবত বনরীো-পদ্ধবত প্রিবতিত
প্রিতিন
এনবজও-র বনদয়াদগ স্বেতা স্বে বনদয়াগনীবত
বিিাদন প্রদয়াজনীয়
প্রবতপাবলত
আইন/বিবি/ নীবতমালা প্রণয়ন
এনবজও ও সরকাদরর উন্নয়ন সরকার ও এনবজওর উন্নয়ন
কার্ িক্রদমর বিততা পবরহার কমিসূবর্ সম্পূরক কার্ িক্রম
বহসাদি প্রবতবষ্ঠত

সময়
র্লমান ও
েীঘ িদময়াদে

োবয়ব
এনবজও
বিষয়ক বুৈদরা

সহায়তাকারী
তোিিাদন:
প্রিানমন্ত্রীর
কার্ িালয়

স্বল্পদময়াদে

এনবজও
থিতানীয় সরকার
বিষয়ক বুৈদরা পেী উন্নয়ন ও
সমিায়
মন্ত্রণালয়

েীঘ িদময়াদে

এনবজওসমূহ;
এনবজও
বিষয়ক বুৈদরা

তোিিাদন:
প্রিানমন্ত্রীর
কার্ িালয়

মেদময়াদে

এনবজওসমূহ; তোিিাদন:
এনবজও
প্রিানমন্ত্রীর
বিষয়ক বুৈদরা
কার্ িালয়
মেদময়াদে এনবজও বুৈদরা যলবজসদলটিভ ও
সাংসে বিষয়ক
বিভাগ
েীঘ িদময়াদে এনবজওসমূহ; তোিিাদন:
এনবজও
প্রিানমন্ত্রীর
বিষয়ক বুৈদরা
কার্ িালয়

৩.৪ পবরিার
৩.৪.১ যপ্রোপে
মানুদষর বনবতক জীিন ও বনবতকতার মূল বভবত্ত হল পবরিার যথদক গদড়-ওঠা মূল্যদিািত। জীিদনর অবিকাাংশ
যেদত্র মানুষ যর্ বনবতক মূল্যদিাি লালন ও অনুসরণ কদর তার উৎস হদে পবরিারত। সহস্র িছদরর ঐবতহৈিাহী সভৈতা ও
সাংস্কৃবতর পােপীঠ িাাংলাদেশত। এ সমাদজ পাবরিাবরক ঐবতহৈ আিহমানকাল িদর টিদক আদছ এিাং তা বৃহত্তর
জনদগাষ্ঠীর জীিনিারাদক বনয়বন্ত্রত করদছত। বকন্তু সাম্প্রবতককাদলর নগরায়ন, বিশ্বায়ন, অথ িবনবতক জীিদনর দ্রুত প্রসার ও
উন্নয়ন, প্রর্যবক্ত, বিদশষত তথ্য প্রর্যবক্তর সম্প্রসারণ, গণমােদমর প্রসার, যেবলবভশন ও প্রদমাে-িাবণদজৈর বিদফারণ,
ব্যিসা-িাবণদজৈর বিশ্বায়ন ও দ্রুত প্রসার, বিবশ্বক ও যেশীয় রাজবনবতক ব্যিথিতা ও সাংস্কৃবত এিাং বশোর িাবণবজৈকীকরণ
পবরিাদরর সাংস্কৃবতদক প্রভূতভাদি প্রভাবিত করদছ এিাং ঐবতহৈিাহী মূল্যদিািদক দ্রুত পবরিবতিত করদছত। ব্যবক্ত ও
প্রাবতষ্ঠাবনকপর্ িাদয় শুদ্ধার্ার অনুশীলনদকও তা প্রভূতভাদি প্রভাবিত করদছত।
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৩.৪.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 পাবরিাবরক িন্ধন সুদৃঢ়করণ;
 পবরিাদর বনবতক বশোোনদক প্রসাবরত ও যজারোরকরণ;
 ‘যরাল মদিলদের’ কার্ িক্রম উৎসাবহতকরণত।
৩.৪.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
পবরিারদক বনবতক মূল্যদিাদির উৎস বহসাদি পুনঃপ্রবতষ্ঠা করাত।
েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ:
1. বশশুদের মদে বনবতক বশো বিস্তাদরর যেদত্র পবরিাদরর ভূবমকার ওপর গুরুব প্রোন করার যেদত্র
বপতামাতাদের উৎসাহ যজাগাদনা;
2. নাগবরকদের যস্বো-উদদ্যাদগ উৎসাহ প্রোন;
3. ‘যরাল মদিলদের’ কমি ও কীবতির প্রর্ার ও প্রসার ঘোদনা;
4. বশশু-বকদশার, বপতামাতা এিাং থিতানীয় প্রবতষ্ঠান তথা বিদ্যালয়, িমি ও ন্যায়বভবত্তক প্রবতষ্ঠান, বশল্প ও
সাাংস্কৃবতক যগাষ্ঠীর মেকার অবিকতর যর্াগাদর্াগ উৎসাবহতকরণত।
৩.৪.৪ কমি-পবরকল্পনা
ক্রবমক
কার্ িক্রম
১. বশোপ্রবতষ্ঠাদনর সদে
মাতা-বপতাদের
(parents) মত
বিবনমদয়র আদয়াজন
করা
২. বশশু-বকদশার ও তরণতরুণীদের যস্বোদসিা,
যেশদপ্রম ও
জনদসিামূলক কমিকাদে
অাংশগ্রহদণ উৎসাহ ও
সহায়তা প্রোন
৩. ‘যরাল মদিলদের’ কমি
ও কীবতির প্রর্ার প্রসার
ঘোদনা
৪.

কমিসম্পােন সূর্ক
সভা অনুবষ্ঠত ও
কার্ িক্রম পবরর্াবলত

সময়
র্লমান

উবেবখত কমিকাদে
বশশু-বকদশার, তরুণতরুণীদের অবিক হাদর
অাংশগ্রহণ

র্লমান

থিতানীয় সরকার
বিভাগ,
বিদ্যালয়সমূহ

বপতামাতা, সুশীল
সমাজ, থিতানীয়
সরকার
প্রবতষ্ঠানসমূহ

েীঘ িদময়াদে

থিতানীয় সরকার
প্রবতষ্ঠান; বশো
মন্ত্রণালয়; সাংস্কৃবত
বিষয়ক মন্ত্রণালয়
থিতানীয় সরকার
বিভাগ

বমবিয়া, সুশীল
সমাজ

কার্ িক্রদমর প্রর্ার ও
প্রসার সম্পবকিত
প্রবতদিেন

বশোগত ও যপশাগত কার্ িক্রদম বপতামাতার
উন্নয়ন বিষদয়
উপবথিতবত ও অাংশগ্রহণ
কবমউবনটিবভবত্তক বশশু
ও র্যি কল্যাণ
যকন্দ্রসমূহদক সহায়তা
োন
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র্লমান

োবয়ব
সহায়তাকারী
থিতানীয় সরকার
বপতামাতা,
বিভাগ, বশো
বিদ্যালয় ও থিতানীয়
মন্ত্রণালয় ও প্রাথবমক
সরকার
ও গণবশো মন্ত্রণালয় প্রবতষ্ঠানসমূহ

থিতানীয় সরকার
প্রবতষ্ঠানসমূহ

৩.৫ বশোপ্রবতষ্ঠান
৩.৫.১ যপ্রোপে
পবরিাদরর পর যর্ প্রবতষ্ঠাদনর কার্ িক্রম মানুদষর বনবতক জীিদন সিদর্দয় যিবশ ও েীঘ িথিতায়ী প্রভাি বিস্তার কদর,
তা হল বশোপ্রবতষ্ঠানত। এসি প্রবতষ্ঠাদন বশশু-বকদশার, তরুণ-তরুণীরা যর্মন বিবভন্ন বিষদয় তথ্য, যসিা ও েেতা লাভ
কদর যতমনই বনবতক িারণা ও প্রবশেণ যপদয় থাদকত। িাাংলাদেদশ প্রাথবমক ও মােবমক পর্ িাদয়র বশো পদ্ধবতর
কদয়কটি িারা রদয়দছ যর্গুবলর মদে িাাংলা ভাষাবভবত্তক মূলিারার বশো-ব্যিথিতা, ইাংদরবজ ভাষাবভবত্তক বশোব্যিথিতা,
িমীয় বশোদকবন্দ্রক ও আরবি ভাষাবভবত্তক মাদ্রাসা বশোব্যিথিতা এিাং িমিবশোর উদিদশ্য কওবম মাদ্রাসার বশোিারা
উদেখদর্াগ্যত। সকল বশোিারায়ই বনবতকতা বশো যেওয়া হয়, তদি এ বিষদয় সুষ্ঠু তোিিাদনর অভাি এিাং বিবভন্ন
িারায় গুরুব প্রোদনর তারতদম্যর কারদণ এগুবলর কার্ িকাবরতায় তারতম্য ঘেদছত।
৩.৫.২ র্ৈাদলি
এদেদত্র প্রিান র্ৈাদলিসমূহ বনম্নরূপ:
 বশোপ্রবতষ্ঠানসমূদহর কার্ িকর সামাবজক তোিিান;
 বনবতকভাদি শুদ্ধ জীিন গদড় যতালার যেদত্র বশো ও িমিবিশ্বাসবভবত্তক প্রবতষ্ঠানসমূদহর স্বতঃতৎপর
ভূবমকা পালন;
 সহায়ক বশেণপদ্ধবতসহ পর্ িাপ্ত সামগ্রী ও সম্পে প্রোনত।
৩.৫.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
বনবতকতা বশোর যেদত্র কার্ িকর প্রভািবিস্তারকারী প্রবতষ্ঠান বহসাদি বশো ও িমিবভবত্তক প্রবতষ্ঠানসমূদহর
প্রবতষ্ঠালাভত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. বনবতক মূল্যদিাি বিকাদশ প্রাথবমক ও মােবমক পর্ িাদয় সািারণ ও িমিবভবত্তক বশোপ্রবতষ্ঠানদক
অবিকতর সেম কদর গদড় যতালার যেদত্র সহায়তা োন;
2. সািারণ বশোর অবিদেদ্য অে বহসাদি বনবতক বশোর প্রসার ঘোদনা;
3. উবেবখত প্রবতষ্ঠানসমূদহ থিতানীয় প্রবতবনবি ও সুশীল সমাদজর তোরবক বৃবদ্ধ ও তাদের সুপাবরশ
িাস্তিায়ন;
4. যমদয়দের উপবৃবত্তর পবরসর বৃবদ্ধত।
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৩.৫.৪ কমি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

১.

প্রাথবমক ও মােবমক
স্তদরর সকল বিদ্যালদয়
বনবতক বশো কার্ িক্রম
যজারোরকরণ

জাতীয় সেীদতর পর
বনবতকতা বশোর কার্ িক্রম
পবরর্ালনা; সকল
বিদ্যালদয় িয়স্কাউে ও
গালিসগাইি কার্ িক্রম
িাস্তিায়ন

মেদময়াদে

বশো মন্ত্রণালয়;
প্রাথবমক ও
গণবশো
মন্ত্রণালয়

িমি বিষয়ক
মন্ত্রণালয়

২.

সািারণ বশোয়
বনবতক বশোর
পাঠক্রম ও উপর্যক্ত
বশোপদ্ধবত প্রিতিন

প্রাথবমক ও মােবমক
স্তদরর বশোসূবর্দত িমীয়
ও বনবতক বশোর
অন্তভুিবক্ত বনবচিততকরণ

মেদময়াদে

বশো মন্ত্রণালয়;
প্রাথবমক ও
গণবশো
মন্ত্রণালয়

িমি বিষয়ক
মন্ত্রণালয়

৩.

বিদ্যালয় ও িমিবভবত্তক
প্রবতষ্ঠানসমূদহর
তোরবকদত থিতানীয়
সরকার প্রবতবনবিদের
সম্পৃক্তকরণ

থিতানীয় সরকার
প্রবতবনবিগণ তোরবক
কাদর্ ি অন্তভুিক্ত;

মেদময়াদে

বশো মন্ত্রণালয়; থিতানীয় সরকার
প্রাথবমক ও
বিভাগ
গণবশো
মন্ত্রণালয়

মেদময়াদে

বশো মন্ত্রণালয়; থিতানীয় সরকার
প্রাথবমক ও
বিভাগ
গণবশো
মন্ত্রণালয়

৪.

বনরদপে বশোনুরাগী
ব্যবক্তিগ ি সমন্বদয়
ম্যাদনবজাং কবমটি গঠিত

যমদয়বশশুদের
অবিকসাংখ্যক যমদয়বশশুর
উপবৃবত্তর পবরসর বৃবদ্ধ উপবৃবত্ত লাভ

৩.৬ গণমােম
৩.৬.১ যপ্রোপে
(ক) মুদ্রণ এিাং ইদলকরবনক প্রর্ার-মােম সহদর্াদগ গঠিত িাাংলাদেদশর গণমােদম সাম্প্রবতককাদল একটি বিলি
সাংগঠিত হদয়দছত। িতিমাদন িাাংলাদেদশ ৪৭১ টি বেবনক, সাপ্তাবহক, পাবেক, মাবসক, বত্রমাবসক ও ষান্মবসক পবত্রকা
বমবিয়া-বলস্টভুক্ত (এর মদে ৩২০ টি সাংিােপত্র বেবনক)ত। ১১ টি যিসরকাবর এে.এম যিতারদকন্দ্র, ১৪ টি কবমউবনটি
যরবিও, যিশ কদয়কটি যকদন্দ্রর মােদম সরকাবর যরবিও – ‘িাাংলাদেশ যিতার’ এিাং ৩ টি সরকাবর যেবলবভশন র্ৈাদনল
এিাং ২৭ টি যিসরকাবর র্ৈাদনল বনয়বমতভাদি তথ্য সাংগ্রহ, প্রর্ার ও সম্প্রর্াদরর কাজ কদর র্দলদছত। রাষ্ট্রীয় ও
ব্যিসাপ্রবতষ্ঠান এিাং সুশীল সমাদজর বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাদনর কার্ িক্রদম স্বেতা ও োয়িদ্ধতা বৃবদ্ধ, বভবত্তহীন ও বিকৃত সাংিাে
প্রর্ার যরাি এিাং এসি প্রবতষ্ঠাদন বনদয়াবজত ব্যবক্তিদগরি শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠায় গণমােদমর কার্ িক্রম অতৈন্ত গুরুবপূণ ি
ভূবমকা পালন কদরত।
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(খ) িাাংলাদেদশ গণমােম বিপুল পবরসদর স্বািীনতা যভাগ কদর – সাংিাে সাংগ্রহ, বনি িার্ন এিাং প্রর্ার ও সম্প্রর্াদরর
যেদত্র তাদের ওপর যকানও রাষ্ট্রীয় বনয়ন্ত্রণ প্রদয়াগ করা হয় নাত। তদি, সরকার পবরর্াবলত গণমােম, যরবিও ও
যেবলবভশন সরকাবর দৃবষ্টভবে ও উন্নয়ন উদদ্যাদগর ওপর গুরুব বেদয় তাদের কার্ িক্রম পবরর্ালনা কদরত। তথ্য অবিকার
আইন, ২০০৯ পাশ হওয়ার েদল সাাংিাবেকগণ সহদজ বিবভন্ন সাংবিবিিদ্ধ ও অন্য প্রকার সাংথিতা যথদক সাংিাে সাংগ্রহ
করদত সেম হদেনত।
(গ)

সাাংিাবেকদের যেদত্র পূণ ি বনরাপে অিথিতা বনবচিতত করা সময়সাদপেত। কখনও কখনও তাদেরদক ভীবতপূণ ি ও

প্রবতকূল অিথিতার মদে কাজ করদত হয়; তারা মাদিমদে সবহাংসতারও বশকার হদেনত। এ িরদনর সমস্যার বনরসন
করা প্রদয়াজনত। পাশাপাবশ গণমােদমর অবিকতর োয়িদ্ধতা ও যপশাগত বনবতকতা িজায় রাখা আিশ্যকত। খির
পবরদিশদনর যেদত্র িস্তুবনষ্ঠতা অতৈন্ত জরুবর; েেতা ও বনরদপেতার অভাদি যকান যকান যেদত্র ্রমাবন্তপূণ ি ও
পেপাতমূলক খির পবরদিবশত হদেত। অভৈন্তরীণ বনয়ন্ত্রণ-ব্যিথিতা প্রবতষ্ঠা কদর এিাং ব্যিসাবয়ক স্বাদথ ির ঊদর্ধ্ি যথদক
গণতাবন্ত্রক সমাজ প্রবতষ্ঠা এিাং অিাি তথ্যপ্রিাহ বনবচিততকরদণ গণমােম গুরুবপূণ ি ভূবমকা রাখদি, তা-ই প্রতৈাবশতত।
৩.৬.২ র্ৈাদলি
 তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় গণমােম কর্তক
ি র্াবর্ত তথ্য লাভ;
 গণমােদমর বিচুৈবত সম্পদকি যপ্রস কাউবিদলর স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যিথিতা গ্রহণ;
 ব্যিসাবয়ক ও েলগত স্বাথ িমুক্ত বনরদপে ও স্বে গণমােদমর প্রবতষ্ঠা;
 সাাংিাবেকদের জন্য আর্রণবিবি প্রণয়ন এিাং এর অনুসরণ;
 সাাংিাবেকদেরদক সাবি িক বনরাপত্তা বিিানত।
৩.৬.৩ লেৈ ও সুপাবরশ
লেৈ
নাগবরকদের কেস্বর বহসাদি স্বািীন, পেপাতহীন ও োয়িদ্ধ গণমােদমর প্রবতষ্ঠাত।
স্বল্পদময়াবে সুপাবরশ
1. সাংিােকমীদের সাংিাে সাংগ্রহ, প্রবক্রয়াজাতকরণ ও পবরদিশনার যেদত্র যপশাগত েেতার উন্নয়ন;
2. গণমােদমর সহায়তায় বনবিড় পরামশিক্রদম তথ্য অবিকার আইন িাস্তিায়ন;
3. সরকাবর বিজ্ঞাপন নীবত পর্ িাদলার্না এিাং এদত অবিকতর স্বেতা বনবচিততকরণত।
মে ও েীঘ িদময়াবে সুপাবরশ
1. সাাংিাবেকদের যপশাগত েেতার উন্নয়ন;
2. গণমােম-প্রবতষ্ঠানসমূদহর জন্য প্রবমত সম্পােকীয় নীবত এিাং এ যপশায় বনদয়াবজত ব্যবক্তদের জন্য
আর্রণবিবি প্রিতিন;
3. জাতীয় ও থিতানীয়পর্ িাদয় র্থার্থ পাবরদতাবষক ও সুবিিাবে প্রোন;
4. গণমােদমর সম্পােনা ও ব্যিথিতাপনার পৃথকীকরদণর মােদম সম্পােকীয় স্বািীনতা বনবচিততকরণত।
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৩.৬.৪ কমি-পবরকল্পনা
ক্রবমক

কার্ িক্রম

কমিসম্পােন সূর্ক

সময়

োবয়ব

সহায়তাকারী

র্লমান

তথ্য কবমশন

তথ্য ও অন্যান্য
মন্ত্রণালয়

১.

তথ্য অবিকার আইন
প্রদয়াগ

২

পেপাতহীন ও স্বে
উন্মুক্ত প্রবতদর্াবগতার
সরকাবর বিজ্ঞাপন নীবত মােদম সরকাবর বিজ্ঞাপন
অনুসরণ
প্রর্াবরত

স্বল্পদময়াদে

তথ্য মন্ত্রণালয়

গণমােম
সাংথিতাসমূহ;
সরকাবর
প্রবতষ্ঠানসমূহ

৩.

গণমােদম শুদ্ধার্ার
বনবচিততকরণ

গণমােমকমীদের জন্য
আর্রণবিবি প্রণয়ন,
প্রবতপালন ও িাস্তিায়ন

স্বল্পদময়াদে

গণমােদমর
সাংথিতাসমূহ

তথ্য মন্ত্রণালয়;
যপ্রস কাউবিল

৪.

সাাংিাবেকদের জন্য
‘ওদয়জ যিাদি ির’
সুপাবরশ িাস্তিায়ন

গণমােমকমীদের ওদয়জ
যিাদি ির সুপাবরশ অনুর্ায়ী
যিতন ও অন্যান্য সুবিিাবে
লাভ

মেদময়াদে

গণমােদমর
সাংথিতাসমূহ

তথ্য মন্ত্রণালয়

৫.

সাংিােকমীদের সাংিাে
সাংগ্রহ, প্রবক্রয়াজতকরণ
ও পবরদিশনার যেদত্র
যপশাগত েেতার
উন্নয়ন

িহুমুখী প্রবশেণ যকাদস ি
কমী ও সাাংিাবেকদের
প্রবশেণ লাভত। ্রমাবন্তপূণ ি ও
পেপাতদুষ্ট সাংিাে প্রর্ার
বনরসনত।

র্লমান ও
েীঘ িদময়াদে
অবিকতর
কার্ িক্রম গ্রহণ

গণমােদমর
সাংথিতাসমূহ

তথ্য মন্ত্রণালয়

৬.

গণমােদমর ‘ওয়ার্িগ’ গণমােদমর কার্ িক্রম
বহসাদি যপ্রস
সম্পদকি যপ্রস কাউবিদলর
কাউবিদলর
বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন
যজারোরকরণ

৭.

৮.

বিবি ও পদ্ধবত অনুসাদর
সরকাবর েপ্তর যথদক
নাগবরক ও গণমােদমর
তথ্য লাভ

স্বল্পদময়াদে এিাং যপ্রস কাউবিল
অব্যাহতভাদি

গণমােম
সাংথিতাসমূহ

সাাংিাবেকদের জন্য
বনরাপে কমিপবরদিশ
সৃবষ্ট

গণমােমকমীদের বিরুদদ্ধ স্বল্পদময়াদে এিাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সবহাংসতার ঘেনার বনরসন অব্যাহতভাদি

গণমােম
সাংথিতাসমূহ

তথ্য কবমশদনর
সেমতা বৃবদ্ধ

তথ্য কবমশদনর জন্য পর্ িাপ্ত মেদময়াদে ও তথ্য মন্ত্রণালয়
জনিল বনদয়াগ ও
অব্যাহতভাদি
উপকরণ সরিরাহ

অথ ি বিভাগ ও
জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়
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অোয় ৪: িাস্তিায়ন ও উপসাংহার
৪.১ িাস্তিায়ন ব্যিথিতা
(ক) রাদষ্ট্র ও সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা সরকাদরর সাাংবিিাবনক ও আইনগত থিতায়ী োবয়ব; সুতরাাং সরকারদক অব্যাহতভাদি এই
লদেৈ কার্ িক্রম পবরর্ালনা করদত হদিত। এই েবললটিদত শুদ্ধার্ার অনুসরদণর যেদত্র বিদ্যমান আইনকানুন, প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিথিতা ও
পদ্ধবতর একটি িহুিাবিস্তৃত ও সবম্মবলত রূপ সাংদেদপ তুদল িরা হদয়দছত। এসি ব্যিথিতা ও পদ্ধবতর উন্নয়ন ও সাংস্কাদরর প্রস্তািও করা
হদয়দছ এদতত। মূলত বনি িাহী বিভাদগর আওতািীন জনপ্রশাসদনর মােদমই এই শুদ্ধার্ার যকৌশলটি িাস্তিায়ন করা হদিত। যকৌশলটিদত
রাদষ্ট্রর অন্য দুটি অে – বির্ার বিভাগ এিাং আইনসভা এিাং সাাংবিিাবনক ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠাদনর জন্যও কমিসূবর্ প্রস্তাি করা
হদয়দছত। শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার উচ্চ গুরুব বিদির্না কদর এসি প্রবতষ্ঠান স্বতঃপ্রদণাবেত হদয় বর্বনিতত পথদরখা অনুসরদণ কমিসূবর্ িাস্তিায়ন
করদি িদল প্রতৈাশা করা হদেত। কমিসূবর্ িাস্তিায়দনর লদেৈ জনপ্রশাসন এসি প্রবতষ্ঠানদক কাবরগবর সহায়তা যেদি এিাং সম্পে
সরিরাহ করদিত। সুশীল সমাজ ও বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠাদনর শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার যেদত্রও জনপ্রশাসন সহদর্াবগতা প্রোন করদি
এিাং কার্ িক্রম পবরিীেণ করদিত। যকৌশলটিদত বর্বনিতত কার্ িক্রম সময়বনি িাবরত, বকন্তু শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার বিষয়টি যকান সমদয়র
পবরসদর সীবমত নয়; সুতরাাং এই যকৌশলও অব্যাহতভাদি উন্নত ও পবরশীবলত করদত হদি; এিাং কমি-পবরকল্পনা প্রণয়ন ও
িাস্তিায়দনও পবরিতিন ও উন্নয়ন সািন করদত হদিত।
(খ)
এই ‘শুদ্ধার্ার যকৌশল’টি িাস্তিায়দনর জন্য একটি ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষে’ গঠন করা হদিত। প্রিানমন্ত্রীর যনর্তদব
মবন্ত্রপবরষদের কদয়কজন সেস্য, কদয়কজন আইনপ্রদণতা, সাাংবিিাবনক ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠাদনর কদয়কজন প্রবতবনবি, মবন্ত্রপবরষে
সবর্ি, কদয়কটি মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি, এনবজও ও সুশীল সমাজ, গণমােম এিাং ব্যবক্তখাদতর বশল্প ও িাবণবজৈকপ্রবতষ্ঠাদনর
কদয়কজন প্রবতবনবি সমন্বদয় এই উপদেষ্টা পবরষে গঠন করা হদিত। সুশীল সমাজ, বশল্প ও িাবণবজৈক প্রবতষ্ঠান ও গণমােদমর
সেস্যগণ পবরষদে সরকার কর্তক
ি মদনানীত হদিনত। এই উপদেষ্টা পবরষে িছদর অন্ততপদে দু’িার সভায় বমবলত হদি এিাং শুদ্ধার্ার
অনুশীলন পর্ িাদলার্না ও পবরিীেণ করদি এিাং এ সম্পবকিত বেক-বনদে িশনা প্রোন করদিত। কাদজর সুবিিাদথ ি এ পবরষদের বনি িাহী
কবমটি গঠন করা র্াদিত।
(গ) মবন্ত্রপবরষে সবর্দির তোিিাদন মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর প্রশাসবনক সাংস্কার ও িাস্তিায়ন অনুবিভাদগর অবতবরক্ত সবর্দির
যনর্তদব মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর একটি ইউবনে ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার িাস্তিায়ন ইউবনে’ বহসাদি কাজ করদিত। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও
উবেবখত সাাংবিিাবনক ও সাংবিবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠানসমূদহ যজৈষ্ঠ কমিকতিাদের সমন্বদয় প্রিানমন্ত্রীর অনুদমােনক্রদম ‘বনবতকতা কবমটি’ গঠন
করা হদিত। বনবতকতা কবমটির একজন কমিকতিাদক ‘যোকাল পদয়ন্ট’ বহসাদি মদনানীত কদর উবেবখত প্রবতষ্ঠানসমূদহ ‘শুদ্ধার্ার
িাস্তিায়ন ইউবনে’ প্রবতষ্ঠা করা হদিত। এনবজও ও ব্যিসা প্রবতষ্ঠাদনর শুদ্ধার্ার িাস্তিায়দনর বিষয়াবে তোিিান ও পবরিীেণ করদি
র্থাক্রদম এনবজও বিষয়ক বুৈদরা ও িাবণজৈ মন্ত্রণালয়ত। বিদ্যমান ‘অবভদর্াগ ব্যিথিতার যোকাল পদয়ন্ট’-যক শুদ্ধার্ার সম্পবকিত
কার্ িক্রদমর ‘যোকাল পদয়দন্টর’ োবয়ব প্রোন করা যর্দত পাদরত। ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন ইউবনে’ উবেবখত প্রবতষ্ঠানদক
বনবতকতা যোকাল পদয়ন্ট-এর মােদম জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদল বি ত কমি-পবরকল্পনা অনুসরদণ বিস্তাবরত কার্ িক্রম প্রণয়ন ও
িাস্তিায়দনর বনদে িশনা প্রোন করদিত।
(ঘ) ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশল’ সমদয় সমদয় সাংদশািদনর প্রদয়াজন হদিত। ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষে’-এর সুপাবরশ এিাং
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অনুদমােনক্রদম এ যকৌশলপত্র সাংদশািন করা র্াদিত।
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৪.২ পবরিীেণ ও পর্ িাদলার্না
(ক) প্রিানমন্ত্রীর যনর্তবািীন ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার উপদেষ্টা পবরষদের’ বনদে িশনা অনুর্ায়ী ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার িাস্তিায়ন ইউবনে’
মবন্ত্রপবরষে সবর্দির তোিিাদন শুদ্ধার্ার সম্পবকিত সকল নীবত-বনি িারণ, কার্ িক্রম-িাস্তিায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগবত মূল্যায়ন এিাং
নতুন নীবত ও যকৌশল প্রণয়দনর যেদত্র যকন্দ্রীয় ‘যোকাল পদয়ন্ট’ বহসাদি কাজ করদিত। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রবতদিেদন উবেবখত
প্রবতষ্ঠানসমূদহ গঠিত ইউবনেসমূহ তাদের কার্ িক্রদমর িাস্তিায়ন অগ্রগবত জাতীয় িাস্তিায়ন ইউবনদে বরদপাে ি করদি এিাং জাতীয়
িাস্তিায়ন ইউবনে তা সমন্বয় করদিত। সুশীল সমাজ ও এনবজওসমূদহর শুদ্ধার্ার কার্ িক্রম পর্ িাদলার্না ও পবরিীেণ করদি এনবজও
বিষয়ক বুৈদরা, এিাং যিসরকাবর বশল্প ও িাবণবজৈক খাদতর শুদ্ধার্ার কার্ িক্রম বিবভন্ন িবণক ও বশল্পসবমবতর মােদম িাবণজৈ
মন্ত্রণালদয়র বনবতকতা কবমটি কর্তক
ি পর্ িাদলাবর্ত ও পবরিীবেত হদিত। এই লদেৈ এনবজওসমূদহ ও বশল্প ও িবণক সবমবতসমূদহ শুদ্ধার্ার
যোকাল পদয়ন্ট গঠদনর জন্য র্থাক্রদম এনবজও বিষয়ক বুৈদরা ও িাবণজৈ মন্ত্রণালয় গাইিলাইন প্রণয়ন করদি এিাং তা িাস্তিায়দন
সহায়তা প্রোন করদিত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ‘শুদ্ধার্ার যকৌশল িাস্তিায়ন ইউবনে’ সাাংবিিাবনক সাংথিতাসমূহদক শুদ্ধার্ার যকৌশল প্রবতষ্ঠার
যেদত্র ‘বনবতকতা কবমটি’ ও ‘যোকাল পদয়ন্ট’ গঠদন উৎসাহ প্রোন করদি এিাং প্রদয়াজনীয় সহায়তা যেদিত।
(খ) ‘জাতীয় শুদ্ধার্ার িাস্তিায়ন ইউবনে’ শুদ্ধার্ার সম্পবকিত সকল প্রবতদিেন পর্ িাদলার্না ও সমন্বয় কদর তা জাতীয় উপদেষ্টা
পবরষদের বিদির্নার জন্য উপথিতাপন করদিত। িাস্তিায়ন ইউবনে জাতীয় উপদেষ্টা পবরষদের সকল বনদে িশনা ও পরামশি মন্ত্রণালয়/বিভাগ
ও অন্যান্য ইউবনেদক অিগত করদি এিাং তাদের িাস্তিায়ন পবরিীেণ করদিত। পবরিীেণ ও পর্ িাদলার্নার জন্য িাস্তিায়ন ইউবনে
প্রদয়াজনদিাদি যকান উপর্যক্ত প্রবতষ্ঠানদকও বনদয়াগ করদত পারদিত। এদেদত্র গদিষণা পবরর্ালনা, বিদশষ প্রদয়াজদন তথ্য সাংগ্রহ,
প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিথিতা ও পদ্ধবতর উন্নয়ন এিাং যলাকিদলর সেমতা বৃবদ্ধর জন্য জাতীয় ইউবনে র্থার্থ ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
(গ) সরকাবর, যিসরকাবর খাত ও সুশীল সমাদজর ব্যবক্ত ও প্রবতষ্ঠানদক দুনীবত েমন ও প্রবতদরাি এিাং শুদ্ধার্ার পালন ও তাদত
সহায়তাোদনর জন্য পুরস্কৃত করদল সি িদেদত্র শুদ্ধার্ার অবিকতর উৎসাবহত হদিত। যসই লদেৈ সরকার বনি িাহী বিভাগ, ব্যিসায় খাত ও
সুশীল সমাদজ শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠা ও বিকাদশ র্ারা উদেখদর্াগ্য অিোন রাখদিন, তাদের জন্য িাবষ িক পুরস্কার প্রিতিন করদিত।
৪.৩ উপসাংহার
িাাংলাদেদশর রাষ্ট্র ও সমাদজ দুনীবত েমন ও শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার লদেৈ একটি সমবন্বত উদদ্যাগ বহসাদি এই যকৌশলপত্রটি প্রণয়ন
করা হদয়দছত। এদত রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও যিসরকাবর খাদতর গুরুবপূণ ি প্রবতষ্ঠানসমূদহর সেমতা বৃবদ্ধর প্রস্তাি করা হদয়দছত। বিদ্যমান
আইনকানুন, বনয়মনীবতর সাংস্কার সািন এিাং প্রদয়াজনীয় যেদত্র নতুন আইন ও পদ্ধবত প্রণয়ন কদর মূল লেৈ িাস্তিায়দনর কথা িলা
হদয়দছত। শুদ্ধার্ার প্রবতষ্ঠার নতুন প্রাবতষ্ঠাবনক বিন্যাসও প্রস্তাি করা হদয়দছত।
এই যকৌশলটি একটি বিকাশমান েবললত। শুদ্ধার্াদরর ওপর গুরুব বেদয় ‘যপ্রবেত পবরকল্পনা, ২০২১’-এ দুনীবত েমনদক একটি
আদোলন বহসাদি গদড় যতালার অেীকার ব্যক্ত করা হদয়দছত। যসই অেীকারদক কার্ িকরভাদি িাস্তিায়দনর লদেৈই সরকার এই
‘শুদ্ধার্ার যকৌশল’ প্রণয়ন কদরদছত। আশা করা র্ায় যর্, যসানার িাাংলা গড়ার পদথ এই যকৌশল েলপ্রসূ ভূবমকা রাখদিত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রশাসবনক সাংস্কার শাখা
০৯ র্িভেম্বর ২০১০
তাবরখ ২৫ অগ্রহাায়ণ ১৪১৭

স্মারক নম্বর- ০৪..২২১.০২২০০.০০.০২০-২০১০-৮২
সরকাবর আদেশ

প্রাশাসবনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবর্ি কবমটির গত ১৪ অদটাির ২০১০ তাবরদখ অনুবষ্ঠত সভার সুপাবরদশর আদলাদক
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ০৩ যম ২০০৩ তাবরদখর মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১ নম্বর স্মারদক জাবরকৃত
রাজস্ব খাদত পে সৃবষ্ট, উন্নয়ন প্রকল্প যথদক রাজস্ব খাদত পে থিতানান্তর, পে সাংরেণ, পে থিতাবয়করণ ইতৈাবে বিষদয় নীবত
ও পদ্ধবত সাংক্রান্ত আদেশটিদত সরকার বনম্নরূপ সাংদশািনী আনয়দনর জন্য বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছ:
“মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ০৩ যম ২০০৩ তাবরদখর মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১ নম্বর স্মারদক জাবরকৃত
অথিতায়ীভাদি পে সৃবষ্টপূি িক িছরবভবত্তক পে সাংরেদণর নীবতমালা কৈািার পে থিতায়ীভাদি সৃজদনর যেদত্র প্রদর্াজৈ
হদি নাত। তদি এ বিষয়টি ভবিষ্যদত অন্য যকান যেদত্র নজীর বহসাদি ব্যিহার করা র্াদিনা”ত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(খেকার আদনায়ারুল ইসলাম)
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার ও িাস্তিায়ন)
যোনঃ ৭১৬৯৩৮০
বিতরণ:
১ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি/মূখ্য সবর্ি/সবর্ি ............................................................ মন্ত্রণালয়/বিভাগ

২ত।

প্রিান তথ্য কমিকতিা, বপআইবি

৩ত।

উপবনয়ন্ত্রক, িাাংলাদেশ েরমস ও প্রকাশনা অবেস, যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের বিদশষ সাংখ্যায়
প্রকাদশর অনুদরাি করা হল)ত।
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www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.১৭

তাবরখ: ০৮ মাঘ ১৪২১/২১ জানুয়াবর ২০১৫
পবরপত্র

বিষয়: সরকাবর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত (Government Performance Management System) এর
আওতায় িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত (Annual Performance Agreement) সম্পােনত।
সরকাবর কমিকতিা-কমির্ারীদের েেতা এিাং োয়িদ্ধতা বৃবদ্ধর মােদম অভীষ্ট লেৈমাত্রা অজিদনর জন্য পৃবথিীর
বিবভন্ন যেদশ েলােলবভবত্তক (results-oriented) কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত (Performance Management
System) র্ালু রদয়দছত। সরকাদরর রূপকল্প (vision) র্থার্থভাদি িাস্তিায়দনর স্বাদথ ি িাাংলাদেদশও সরকাবর
প্রবতষ্ঠানসমূদহর জন্য কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত প্রিতিদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দছত। এর মােদম সরকাবর
প্রবতষ্ঠানসমূদহর েেতা ও োয়িদ্ধতা বৃবদ্ধ পাদি এিাং বনবিড় পবরিীেদণর মােদম বিদঘাবষত নীবত ও কমিসূবর্র র্থার্থ
িাস্তিায়ন বরাবন্বত করা সম্ভি হদি িদল আশা করা র্ায়ত।
২ত। সরকাবর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবতর (Government Performance Management System GPMS)
আওতায় প্রদতৈক মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি স্ব স্ব কমি-পবরকল্পনা িাস্তিায়দনর লদেৈ মবন্ত্রপবরষে সবর্দির সদে একটি
িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত (Annual Performance Agreement-APA) স্বাের করদিনত। মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মাননীয়
প্রিানমন্ত্রীর প্রবতবনবি এিাং কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা সাংক্রান্ত জাতীয় কবমটির সভাপবত বহসাদি এিাং মন্ত্রণালয়/বিভাদগর
সবর্ি স্ব স্ব মন্ত্রণালয় তথা মন্ত্রণালদয়র োবয়বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রবতবনবি বহসাদি এ চুবক্তদত স্বাের করদিনত।
৩ত। প্রদতৈক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকাদরর সাবি িক উন্নয়ন অগ্রাবিকার (development priorities), বিদশষত
যপ্রবেত পবরকল্পনা ২০১০-২১ ও সাংবিষ্ট পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনার সদে সামিস্য যরদখ এিাং Allocation of Business
ও মন্ত্রণালদয়র িাদজে কাঠাদমার আদলাদক স্ব স্ব িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়ন করদিত। কমিসম্পােন চুবক্তদত
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর বভশন, বমশন, যকৌশলগত উদিশ্য, এগুবল অজিদনর জন্য অগ্রাবিকারবভবত্তদত করণীয় বিষয়সমূহ
(Activities) এিাং কমিকৃবত বনদে িশকসমূহ (Performance Indicators) ও লেৈমাত্রা (Targets) বি ত হদিত। সাংবিষ্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাদগর োবয়বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত অনুদমােন করদিনত।
৪ত। িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়দনর সুবিিাদি ি একটি নীবতমালা (Guidelines for Annual Performance
Agreement) প্রণয়ন করা হদয়দছত। এ নীবতমালা িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়দনর বিষয় প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা,

অনুসরণীয় প্রবক্রয়া ও সময়সীমা অন্তভুিক্ত রদয়দছত। িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিল িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়দনর
সুবিিাদথ ি একটি সেেওয়ৈার (Annual Performance Agreement Management System-APAMS) প্রস্তুত
কদরদছত। িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়ন সাংক্রান্ত নীবতমালার অনুবলবপ এই সদে সাংর্যক্ত করা হলত।
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৫ত। উপর্য িক্ত নীবতমালা অনুসরদণ এিাং এ সাংক্রান্ত সেেওয়ৈার ব্যিহার কদর িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়নপূি িক
আগামী ০১ যেব্রুয়াবর ২০১৫ তাবরদখর মদে মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সমন্বয় ও সাংস্কার ইউবনদে যপ্ররণ করার জন্য সকল
মন্ত্রণালয়/বিভাগদক অনুদরাি জানাদনা হলত।
(যমাঃ নজরুল ইসলাম)
ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সমন্বয় ও
সাংস্কার)
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
1.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

2.

মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকাত।

3.

বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকাত।

4.

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

5.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

6.

বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।

7.

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

8.

বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

9.

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

10. বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
11. বসবনয়র সবর্ি, প্রবতরো মন্ত্রণালয়, গণভিন কমদলি, যশদর িাাংলা নগর, ঢাকাত।
12. সবর্ি, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
13. সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
14. সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
15. সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
16. সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
17. সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।
18. সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।
19. সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।
20. সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যসগুনিাবগর্া, ঢাকা৷
21. সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
22. সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
23. সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
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24. সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
25. সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
26. সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ,আগারগাঁও, ঢাকাত।
27. সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
28. সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
29. সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
30. সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
31. সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
32. সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
33. সবর্ি, িমি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
34. সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
35. সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
36. সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়, বশল্প ভিন, মবতবিল, ঢাকাত।
37. সবর্ি, িালানী ও খবনজ সম্পে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
38. সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
39. সবর্ি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পে মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
40. সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
41. সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
42. সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
43. সবর্ি, সড়ক পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
44. সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়, যরল ভিন, আব্দুল গবণ যরাি, ঢাকাত।
45. সবর্ি, যনৌ-পবরিহণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
46. সবর্ি, যিসামবরক বিমান পবরিহণ ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
47. সবর্ি, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
48. সবর্ি, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
49. সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
50. সবর্ি, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পবরিহণ পুল ভিন, িাাংলাদেশ সবর্িালয় বলাংক যরাি, ঢাকাত।
51. সবর্ি, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়, প্রিাসী কল্যাণ ভিন, ইস্কােন গাদি িন, ঢাকাত।
52. সবর্ি, যসতু বিভাগ, যসতু ভিন, বনউ এয়ারদপাে ি যরাি, িনানী, ঢাকাত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রশাসবনক সাংস্কার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

১১ অগ্রহাায়ণ ১৪২১
তাবরখ ২৫ নভেম্বর ২০১৪

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.৬৮৭
পবরপত্র

বিষয়ঃ সরকাবর েপ্তদর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত িাস্তিায়দনর লদেৈ যকার কবমটি গঠনত।
সরকাবর েপ্তদর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত (Government Performance Management
System) িাস্তিায়দনর লদেৈ প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রণয়দনর জন্য বনম্নরূপ যকার কবমটি গঠন করা হইল:
১ত। সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সভাপবত

২ত। মহাপবরর্ালক, গভন্যিাি ইদনাদভশন ইউবনে, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

সেস্য

৩ত। বনি িাহী পবরর্ালক, িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিল

সেস্য

৪ত। প্রবতবনবি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (র্যগ্মসবর্ি পেমর্ িাোর বনদম্ন নদহ)

সেস্য

৫ত। প্রবতবনবি, অথ ি বিভাগ (র্যগ্মসবর্ি পেমর্ িাোর বনদম্ন নদহ)

সেস্য

৬ত। প্রবতবনবি, সািারণ অথ িনীবত বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন (র্যগ্মসবর্ি পেমর্ িাোর বনদম্ন নদহ)

সেস্য

৭ত। প্রবতবনবি, িাস্তিায়ন, পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (র্যগ্মসবর্ি পেমর্ িাোর বনদম্ন নদহ)

সেস্য

৮ত। র্যগ্মসবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য-সবর্ি

২ত। যকার কবমটির কমিপবরবি:
(ক) এই বিষদয় অন্যান্য যেদশর উৎকৃষ্ট র্র্ িা (best practices)সমূহ পর্ িাদলার্নাদন্ত িাাংলাদেদশর
বিবভন্ন সরকাবর েপ্তদর প্রর্লদনর লদেৈ কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবতর খসড়া প্রণয়ন;
(খ) প্রস্তাবিত কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবতর সদে িতিমাদন প্রর্বলত অন্যান্য প্রশাসবনক পদ্ধবত ও
ব্যিথিতাপনার সমন্বয় সািন;
(গ) উক্ত কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত িাস্তিায়দনর লদেৈ প্রদয়াজনীয় প্রর্যবক্ত ও যকৌশল উদ্ভািন এিাং
বিদ্যমান পদ্ধবতর উন্নয়ন সািদনর সুপাবরশ প্রণয়ন;
(ঘ) এই পদ্ধবত প্রিতিদনর লদেৈ আবথ িক সাংদিষ বনরূপণ;
(ঙ) উক্ত পদ্ধবত প্রিতিদনর যেদত্র িতিমাদন প্রর্বলত বিবি-বিিান সাংদশািদনর প্রদয়াজনীয়তা র্ার্াই এিাং
এই সম্পদকি করণীয় বিষয়াবে বর্বনিততকরণ; এিাং
(র্) সরকাবর েপ্তদর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত প্রিতিদনর সদে সাংবিষ্ট অন্যান্য বিষদয় প্রদয়াজনীয়
সুপাবরশ প্রোনত।
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৩ত। কবমটি প্রবত মাদস কমপদে একিার সভায় বমবলত হইদি এিাং সমদয় সমদয় তাহাদের কাদজর অগ্রগবত
সাংবিষ্ট কর্তপি েদক অিবহত কবরদিত।
৪ত। যকার কবমটি তাহাদের কাদজর সদে সম্পৃক্ত যর্ যকান প্রবতষ্ঠাদনর প্রবতবনবিদক বকাংিা এই বিষদয়র সদে
সাংবিষ্ট যকান বিদশষজ্ঞদক কবমটির সভায় অাংশগ্রহদণর জন্য আমন্ত্রণ জানাইদত পাবরদিত।
৫ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
(ি. আবু শাহীন যমাঃ আসাদুজ্জামান)
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬০২
ই-যমইলঃ asad6531@gmail.com
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার বভবত্তদত নয়):
১ত।

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকা (উপর্যক্ত প্রবতবনবি মদনানয়দনর অনুদরািসহ)

২ত।

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকা (উপর্যক্ত প্রবতবনবি মদনানয়দনর
অনুদরািসহ)

৩ত।

সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ, যশর-ই-িাাংলা নগর, ঢাকা (উপর্যক্ত প্রবতবনবি মদনানয়দনর অনুদরািসহ)

৪ত।

ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৫ত।

ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, যশর-ই-িাাংলা নগর, ঢাকা (উপর্যক্ত প্রবতবনবি
মদনানয়দনর অনুদরািসহ)

৬ত।

বনি িাহী পবরর্ালক, িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিল, আগারগাঁও, ঢাকা

৭ত।

মহাপবরর্ালক, গভন্যিাি ইদনাদভশন ইউবনে, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকা

৮ত।

র্যগ্মসবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

অনুবলবপ:
১ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকা

২ত।

বসবনয়র সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকাত।
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নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.০১৮

তাবরখ: ০৮ মাঘ ১৪২১/২১ জানুয়াবর ২০১৫
প্রজ্ঞাপন

সরকার বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগ সরকাবর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত (Performance Management
System) িাস্তিায়দনর লদেৈ বনম্নরূপভাদি একটি জাতীয় কবমটি গঠন কবরয়াদছ:
(১)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সভাপবত

(২)

মুখ্যসবর্ি/বসবনয়র সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

-

সেস্য

-

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ
সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
র্যগ্মসবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)

-

২ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত িাস্তিায়দনর বিষদয় সাবি িক বেক-বনদে িশনা প্রোন;
(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাদগর িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত পরীো-বনরীোপূি িক চূড়ান্তকরণ;
(গ) িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্তর আদলাদক িাস্তিায়দনর অগ্রগবত ষান্মাবষক বভবত্তদত পর্ িাদলার্নাপূি িক তা
কাবিত পর্ িাদয় উন্নয়দনর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহদক প্রদয়াজনীয় পরামশি প্রোন;
(ঘ) প্রবত অথ ি-িছর যশদষ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূদহর িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্তর মূল্যায়ন এিাং এর েলােল
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর বনকে উপথিতাপন;
(ঙ) জাতীয় উন্নয়ন লেৈমাত্রা অজিদন কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনার কার্ িকাবরতা পর্ িাদলার্না এিাং প্রদয়াজদন তা
পবরমাজিন ও হালনাগােকরণ; এিাং
(র্) কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা সাংক্রান্ত বিষদয় সরকার কর্তক
ি প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।
৩ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং তাহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।

রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
(ি. আবু শাহীন যমাঃ আসাদুজ্জামান)
উপসবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা শাখা
www.cabinet.gov.bd

১৯ মাঘ ১৪২১
তাবরখ ০১ ফেব্রুয়ার্র ২০১৫

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.২২১.২৯.০৪৬.১৪.০২৭
পবরপত্র

বিষয়: সরকাবর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত-এর আওতায় কাবরগবর কবমটি গঠন সাংক্রান্তত।
বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগ সরকাবর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত িাস্তিায়দনর লদেৈ গঠিত জাতীয় কবমটিদক
সহায়তা প্রোদনর জন্য বনম্নরূপভাদি একটি কাবরগবর কবমটি গঠন করা হল:
১ত। সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ -

সভাপবত

২ত। মহাপবরর্ালক (গভন্যিাি ইদনাদভশন ইউবনে), প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয় -

সেস্য

৩ত। অবতবরক্ত সবর্ি (কমিজীিন পবরকল্পনা ও প্রবশেণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৪ত। অবতবরক্ত সবর্ি (িাদজে-১), অথ ি বিভাগ

- সেস্য

-

সেস্য

৫ত। সাংবিষ্ট অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি (সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ) -

সেস্য

৬ত। র্যগ্মসবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -

সেস্য

৭ত। র্যগ্মসবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেস্য

-

৮ত। র্যগ্মসবর্ি (সমন্বয়), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

৯ত। উপসবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার ও কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ ২ত।

সেস্য
সেস্য-সবর্ি

কাবরগবর কবমটি-এর কমিপবরবি:
ক) কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা সাংক্রান্ত জাতীয় কবমটির পদে বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগর িাবষ িক কমিসম্পােন
চুবক্ত পরীো-বনরীো;
খ)

িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত সাংদশািন/পবরমাজিদনর জন্য প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রোন;

গ)

িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্তর িাস্তিায়ন পবরিীেণ এিাং উক্ত কাদজ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাদগর মদে সমন্বয় সািন;

ঘ)

বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তক
ি যপ্রবরত িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্তর ষান্মাবসক িাস্তিায়ন প্রবতদিেন র্ার্াইিাছাই ও মূল্যায়ন অদন্ত জাতীয় কবমটির বনকে উপথিতাপন;

ঙ)

সরকার কর্তক
ি প্রেত্ত অন্য যর্ যকান োবয়ব পালনত।
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৩ত। উক্ত কবমটি মাদস এক িা একাবিকিার সভায় বমবলত হদি এিাং প্রদয়াজদন উক্ত বিষদয়র যকান বিদশষজ্ঞ
ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠানদক উক্ত কাদজর সদে সম্পৃক্ত করদত পারদিত।
৪ত। জনস্বাদথ ি এ আদেশ জাবর করা হল এিাং তা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
(যমাহাম্মে জাদহদুর রহমান)
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
যোন: ৯৫৮৮৩৯৫
ই-যমইল: gpm_sec@cabinet.gov.bd
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
১ত।

ভারপ্রাপ্ত সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

২ত।

মহাপবরর্ালক (গভন্যিাি ইদনাদভশন ইউবনে), প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

৩ত।

অবতবরক্ত সবর্ি (কমিজীিন পবরকল্পনা ও প্রবশেণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৪ত।

অবতবরক্ত সবর্ি (িাদজে-১), অথ ি বিভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়

৫ত।

র্যগ্মসবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৬ত।

র্যগ্মসবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৭ত।

র্যগ্মসবর্ি (সমন্বয়), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৮ত।

উপসবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার ও কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সেয় অিগবতর জন্য অনুবলবপ:
১ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি,...........................................................মন্ত্রণালয়/বিভাগত।

২ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সমন্বয় ও সাংস্কার ইউবনে
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৮২১.২৯.০৪৯.১৫.১১৮

তাবরখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২২/৩০ জুন ২০১৫
পবরপত্র

বিষয়: ‘সরকাবর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত’র আওতায় ২০১৫-১৬ অথ ি-িছদরর ‘িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত’
(Annual Performance Agreement) সম্পােনত।
সরকাদরর বিদঘাবষত নীবত ও কমিসূবর্র র্থার্থ িাস্তিায়দনর মােদম কাবঙ্খত লেৈ অজিন এিাং সরকাবর
কমিকাদে োয়িদ্ধতা বনবচিততকরদণর বনবমত্ত ২০১৪-১৫ অথ িিছর হদত সরকাবর কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত
(Government Performance Management System-GPMS) র্ালু করা হদয়দছত। এ পদ্ধবতর আওতায় ৪৮টি
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সদে ২০১৪-১৫ অথ িিছদরর িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত সম্পােন করা হয়ত। গত িছদরর ন্যায় এ
িছরও প্রদতৈক মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি স্ব স্ব মন্ত্রণালদয়র োবয়বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তথা মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি বহসাদি
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রবতবনবি তথা মবন্ত্রপবরষে সবর্দির সদে একটি িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত স্বাের করদিনত।
২ত। সরকাদরর সাবি িক উন্নয়ন-অগ্রাবিকার, বিদশষত যপ্রবেত পবরকল্পনা ও পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনার সদে সামিস্য
যরদখ সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাদগর উন্নয়ন লেৈমাত্রা, Allocation of Business এিাং মন্ত্রণালদয়র িাদজে কাঠাদমার
আদলাদক প্রদতৈক মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব স্ব িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়ন করদিত। কমিসম্পােন চুবক্তদত
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর বভশন, বমশন, যকৌশলগত উদিশ্য, এগুবল অজিদনর জন্য অগ্রাবিকারবভবত্তদত করণীয় বিষয়সমূহ
(Activities) এিাং কমিসম্পােন সূর্ক (Performance Indicators) ও লেৈমাত্রা (Targets) বি ত হদিত। সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সবর্ি িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্তর প্রথম খসড়া অনুদমােন করদিনত। তদি, সরকাবর কমিসম্পােন
সাংক্রান্ত কাবরগবর কবমটির মতামত/পর্ িদিেদণর আদলাদক উক্ত খসড়া চুবক্ত পবরমাজিদনর পর সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র
োবয়বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এ চুবক্ত চূড়ান্তভাদি অনুদমােন করদিনত। এ িছর চুবক্তটি িাাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হদি এিাং
এর একটি ইাংদরবজ ভাস িন থাকদিত।
৩ত। ২০১৫-১৬ অথ ি-িছদরর িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়দনর সুবিিাদথ ি একটি নীবতমালা (Guidelines for
Annual Performance Agreements) প্রণয়ন করা হদয়দছত। এ নীবতমালায় িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়দনর বিষদয়
প্রদয়াজনীয় বনদে িশনা, অনুসরণীয় প্রবক্রয়া ও কার্ িক্রম িাস্তিায়দনর সময়সূবর্ অন্তভুিক্ত রদয়দছত। এ লদেৈ প্রস্তুতকৃত একটি
সেট্ওয়ৈাদরর মােদম চুবক্তটি প্রণয়ন ও প্রবক্রয়াকরণ করা হদিত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ প্রদতৈক মন্ত্রণালয়/বিভাদগর
কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা সাংক্রান্ত টিদমর পাঁর্জন সেদস্যর জন্য ২ জুলাই ২০১৫ তাবরখ হদত প্রবশেদণর আদয়াজন
কদরদছত। িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত প্রণয়ন সাংক্রান্ত নীবতমালার অনুবলবপ এইসদে সাংর্যক্ত করা হলত।
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৪ত। উপর্য িক্ত নীবতমালা অনুসরদণ এ সাংক্রান্ত প্রবশেণ সমাবপ্তর পাঁর্ কমিবেিদসর মদে িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্ত
প্রণয়নপূি িক মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর সমন্বয় ও সাংস্কার ইউবনদে যপ্ররণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগদক অনুদরাি
জানাদনা হলত।
(যমাঃ নজরুল ইসলাম)
সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার)
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
1.

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

2.

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

3.

বসবনয়র সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।

4.

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

5.

বসবনয়র সবর্ি, িাবণজৈ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

6.

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

7.

সবর্ি, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

8.

সবর্ি, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

9.

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

10. সবর্ি, অভৈন্তরীণ সম্পে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
11. সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
12. সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।
13. সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।
14. সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ, যশদরিাাংলা নগর, ঢাকাত।
15. সবর্ি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যসগুনিাবগর্া, ঢাকা৷
16. সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
17. সবর্ি, যলবজসদলটিভ ও সাংসে বিষয়ক বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
18. সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
19. সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
20. সবর্ি, বিজ্ঞান ও প্রর্যবক্ত মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
21. সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকাত।
22. সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
23. সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
24. সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
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25. সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
26. সবর্ি, তথ্য মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
27. সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
28. সবর্ি, িমি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
29. সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
30. সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
31. সবর্ি, বশল্প মন্ত্রণালয়, বশল্প ভিন, মবতবিল, ঢাকাত।
32. সবর্ি, িালানী ও খবনজ সম্পে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
33. সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
34. সবর্ি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পে মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
35. সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
36. সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
37. সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
38. সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
39. সবর্ি, সি়ক পবরিহন ও মহাসড়ক বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
40. সবর্ি, যরলপথ মন্ত্রণালয়, যরল ভিন, আব্দুল গবণ যরাি, ঢাকাত।
41. সবর্ি, যনৌ-পবরিহণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
42. সবর্ি, যিসামবরক বিমান পবরিহণ ও পর্ িেন মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
43. সবর্ি, িাক ও যেবলদর্াগাদর্াগ বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
44. সবর্ি, পাি িতৈ র্ট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
45. সবর্ি, বিদুৈৎ বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
46. সবর্ি, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পবরিহণ পুল ভিন, িাাংলাদেশ সবর্িালয় বলাংক যরাি, ঢাকাত।
47. সবর্ি, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়, প্রিাসী কল্যাণ ভিন, ইস্কােন গাদি িন, ঢাকাত।
48. সবর্ি, যসতু বিভাগ, যসতু ভিন, বনউ এয়ারদপাে ি যরাি, িনানী, ঢাকাত।
অনুবলবপ সেয় অিগবতর জন্য:
১.

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।

২.

মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকাত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২১ জানুয়াবর ২০১০/৮ িাঘ ১৪১৬
নাং মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৪/৯৮/৮- গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার “সামাবজক বনরাপত্তা িলয় কমিসূবর্র
সাবি িক তোিিান সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি” বনম্নরুপ গঠন কদরদছঃ(ক) কবমটির নামঃ “সামাবজক বনরাপত্তা িলয় কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটিত।”
(খ) কবমটির গঠনঃ
(১) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়

- সভাপবত

(২) মন্ত্রী, থিতানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৩)মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৪) প্রবতমন্ত্রী, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(৫) প্রবতমন্ত্রী, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- সেস্য

(গ) কবমটির কার্ িপবরবিঃ
(১) প্রবত িৎসর মার্ ি মাদস কবমটির বিদশষ সভা অনুবষ্ঠত হদি এিাং উক্ত সভায় িয়স্কভাতা প্রোন
কমিসূবর্র পূি িিতী িৎসদরর সাবি িক মূল্যায়ন ও পরিতী িৎসদরর িাদজে বনি িারণ করা;
(২ ) অেম প্রবতিন্ধীদের জন্য ভাতা বিতরণ কমিসূবর্র সাবি িক তেিিান ও মূল্যায়ন এিাং পরিতী িছদরর
িাদজে বনি িারণ করা;
(৩) বিিিা ও স্বামী পবরতৈক্তা দুঃথিত মবহলাদের জন্য ভাতা বিতরদণর সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং
পরিতী িছদরর এ সাংক্রান্ত িাদজে প্রণয়ন করা;
(৪) অসেল মুবক্তদর্াদ্ধাদের ভাতা প্রোন কার্ িক্রম, প্রাথী িাছাইদয় অনুদমাবেত নীবতমালার সাবি িক
তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং এ সাংক্রান্ত িাদজে প্রণয়ন করা;
(৫) েবরদ্র মা’র জন্য মার্তবকালভাতা বিতরণ কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং িাদজে
বনি িারণ করা; এিাং
(৬) প্রবতিন্ধীদের জন্য বশো উপবৃবত্ত কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান ও মূল্যায়ন এিাং িাদজে বনি িারণ করাত।
(ঘ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
(ঙ)

কবমটি প্রবত বতনমাদস একিার বিঠদক বমবলত হদিত।

২ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ২৮ আগস্ট ২০০৬ তাবরদখর মপবি/ কঃবিঃশাঃ/মসক-৪/৯৮/৯৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল
গঠিত ‘িয়স্কভাতা প্রোন কমিসূবর্র সাবি িক তোিিান সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি’ এতিারা িাবতল িদল গণ্য হদিত।
৩ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাহাম্মে আদতায়ার রহমান
র্যগ্ম-সবর্ি (কবমটি)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ, ৩০ নদভম্বর ২০১১/১৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
নাং ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-১৭৫- সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর গত ০২ জুন ২০১০ (১৯ বজৈষ্ঠ ১৪১৭)
তাবরদখর ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূর্ী সাংক্রান্ত
‘যকন্দ্রীয় পবরিীেণ কবমটি’ যত বনম্নবলবখত কমিকতিাবৃেদক অন্তভুিক্ত কদরদছঃ
(১) সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(২) সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ;
(৩) সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়;
(৪) সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;
(৫) সেস্য, সািারণ অথ িনীবত বিভাগ, পবরকল্পনা কবমশন;
(৬) সবর্ি, ব্যাাংক ও আবথ িক প্রবতষ্ঠান বিভাগ
(৭) সবর্ি, পবরসাংখ্যান বিভাগ;
(৮) সবর্ি, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৯) সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
২ত।

কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাকদিত।

৩ত।

এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নুরুল কবরম
র্যগ্ম-সবর্ি ( কবমটি ও অথ িবনবতক)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
িাস্তিায়ন ও মবনেবরাং শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৯ বজৈষ্ঠ ১৪১৭/ ০২ জুন ২০১০
নাং- ০৪.৬১১.০০৬.০০.০০.০০২.২০১০-৯৩–োবরদ্র বিদমার্ন এিাং সামাবজক খাদতর উন্নয়নদক অবিক গুরুব
বেদয় সরকার কর্তক
ি হীহীত সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র আওতায় প্রকৃত সুবিিাদভাগীরা র্াদত সুবিিা পান এিাং
সুবিিাদভাগী বনি িার্দন বিততা পবরহাদরর লদেৈ সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র িাদজে, কমিসূবর্ িাস্তিায়ন এিাং
উপকারদভাগীর সাংখ্যা ও তাবলকা যকন্দ্রীয়ভাদি মবনেবরাং-এর জন্য সরকার বনম্নরূপ একটি ‘ যকন্দ্রীয় পবরিীেণ
কবমটি’ গঠন কবরয়াদছ:
২ত।

কবমটির গঠন:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়
সবর্ি, পাবনসম্পে মন্ত্রণালয়
সবর্ি, অথ ি বিভাগ
সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায়
সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়
সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়
সবর্ি, পবরদিশ ও িন মন্ত্রণালয়
সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ বিভাগ
সবর্ি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ
সবর্ি, পাি িতৈ র্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, শ্রম ও কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়
সবর্ি, মুবক্তর্যদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সবর্ি, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সবর্ি, প্রিাসী কল্যাণ ও বিদেবশক কমিসাংথিতান মন্ত্রণালয়
সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার, িাস্তিায়ন ও মবনেবরাং),
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
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আহ্বায়ক
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(1) সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাদগর সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র িাদজে পর্ িাদলার্না;
(2) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাদগর সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী সাংক্রান্ত কমি-পবরকল্পনা পরীো ও সমন্বয়;
(3) সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসুবর্সমূদহর উপকারদভাগী বনি িার্দনর নীবত, পদ্ধবত এিাং তাবলকা
পর্ িাদলার্নাত।
(4) মাঠপর্ িাদয় কমিসূবর্ িাস্তিায়দনর জন্য বনদে িশনা প্রোন;
(5) অথ ি বিভাগ কর্তক
ি উপকারদভাগীর তাবলকা প্রণয়ন কার্ িক্রম পর্ িাদলার্না ও বনদে িশনা প্রোনত।
(6) সাবি িক কার্ িাবে পবরিীেণত।
৪ত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি অন্য সেস্য যকা- অে কবরদত পাবরদিত।
৫ত। সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূদহর কমিকতিাগদণর সমন্বদয় প্রস্তাবিত ওয়াবকিাং কবমটি গঠদনর বিষয়টি ‘যকন্দ্রীয়
পবরিীেণ কবমটি’ বিদির্না কবরদিত।
৬ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমা: নুরুল কবরম
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
িাস্তিায়ন ও মবনেবরাং শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৯ যপৌষ ১৪১৭/১২ জানুয়াবর ২০১১
নাং- ০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৩–োবরদ্র বিদমার্ন এিাং সামাবজক খাদতর উন্নয়নদক অবিক গুরুব
বেদয় সরকার কর্তক
ি হীহীত সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র আওতায় প্রকৃত সুবিিাদভাগীরা র্াদত সুবিিা পান এিাং
সুবিিাদভাগী বনি িার্দন বিততা পবরহাদরর লদেৈ সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র িাদজে, কমিসূবর্ িাস্তিায়ন এিাং
উপকারদভাগীর সাংখ্যা ও তাবলকা উপদজলাবভবত্তক মবনেবরাং এর জন্য সরকার বনম্নরূপ একটি ‘উপদজলা সামাবজক
বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্ িাস্তিায়ন কবমটি’ গঠন কবরয়াদছ:
২ত। কবমটির গঠন:
ক্রর্মক
পেবি
(1)
উপদজলা পবরষে যর্য়ারম্যান
(2)
উপদজলা বনি িাহী কমিকতিা
(3)
উপদজলা কৃবষ কমিকতিা
(4)
উপদজলা প্রাবণসম্পে কমিকতিা
(5)
উপদজলা সমাজদসিা কমিকতিা
(6)
উপদজলা বশো কমিকতিা
(7)
উপদজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কমিকতিা
(8)
উপদজলা মবহলা বিষয়ক কমিকতিা
(9)
উপদজলা পেী উন্নয়ন কমিকতিা
(10) ইউবনয়ন পবরষে যর্য়ারম্যানবৃে
(11) কার্ িক্রম সাংবিষ্ট বিভাদগর উপদজলা কমিকতিা

-

উপদেষ্টা
সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

৩ত। কার্ িপবরবি:
(1) উপকারদভাগীর তাবলকা চূড়ান্ত এিাং উপদজলা পর্ িাদয় সাংরেদণর ব্যিথিতা করদিত।
(2) বনি িাবরত নীবতমালা অনুসাদর উপকারদভাগীদের অথ ি/খাদ্যদ্রব্য/অন্যান্য দ্রব্যাবে প্রোদনর বিষয়টি
বনবচিতত করদিত।
(3) কমিসূবর্র অগ্রগবত মবনেবরাং করদিত।
(4) উপকারদভাগীর একাবিক কমিসূবর্র সুবিিা যভাগ িদন্ধর ব্যিথিতা বনদিত।
(5) কমিসূবর্র অগ্রগবত প্রবতদিেন র্থাবনয়দম যপ্ররণ বনবচিতত করদিত।
(6) প্রদয়াজনদিাদি নতুন সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৪ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
খেকার আদনায়ারুল ইসলাম
অবতবরক্ত সবর্ি
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
িাস্তিায়ন ও মবনেবরাং শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ০৮ োল্গুন ১৪১৮/২০ যেব্রুয়াবর ২০১২
নাং- ০৪.২২২.০৫৮.০০.০৩.০১৪.২০১০-১৪৯ সরকার মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর ১২ জানুয়াবর ২০১১ তাবরদখর
০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৩ সাংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূদল গঠিত ‘উপদজলা সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্
িাস্তিায়ন কবমটি’ যত বনম্নিবণ িত কমিকতিাবৃেদক সেস্য বহসাদি অন্তভুিক্ত কদরদছ:
(ক)

উপদজলা প্রদকৌশলী;

(খ)

উপদজলা সমিায় কমিকতিা;

(গ)

উপদজলা খাদ্য বনয়ন্ত্রক;

(ঘ)

উপদজলা র্যি উন্নয়ন কমিকতিাত।

২ত। কবমটির কার্ িপবরবি ও অন্যান্য বিষয় অপবরিবতিত থাকদিত।
৩ত। এটি অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমা: নজরুল ইসলাম
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
িাস্তিায়ন ও মবনেবরাং শাখা
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ২৯ যপৌষ ১৪১৭/১২ জানুয়াবর ২০১১
নাং- ০৪.২২২.০৫৮.০০.০০.০১৪.২০১০-১৫৪–োবরদ্র বিদমার্ন এিাং সামাবজক খাদতর উন্নয়নদক অবিক গুরুব
বেদয় সরকার কর্তক
ি হীহীত সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র আওতায় প্রকৃত সুবিিাদভাগীরা র্াদত সুবিিা পান এিাং
সুবিিাদভাগী বনি িার্দন বিততা পবরহাদরর লদেৈ সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র িাদজে, কমিসূবর্ িাস্তিায়ন এিাং
উপকারদভাগীর সাংখ্যা ও তাবলকা যজলাবভবত্তক মবনেবরাং এর জন্য সরকার বনম্নরূপ একটি ‘যজলা সামাবজক বনরাপত্তা
যিষ্টনী কমিসূবর্ পবরিীেণ কবমটি’ গঠন কবরয়াদছ:
২ত।

কবমটির গঠন:
ক্রর্মক নং
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

পেিী
যজলা প্রশাসক
বনি িাহী প্রদকৌশলী (এলবজইবি)
বসবভল সাজিন
উপ-পবরর্ালক (কৃবষ)
যজলা িন কমিকতিা
যজলা মৎস্য কমিকতিা (মৎস্য)
যজলা প্রাবণ সম্পে কমিকতিা (প্রাবণ সম্পে)
যজলা আনসার এৈািজুদেন্ট
যজলা খাদ্য বনয়ন্ত্রক
উপ-পবরর্ালক (পবরিার পবরকল্পনা)
উপ-পবরর্ালক (সমাজদসিা)
উপ-পবরর্ালক (র্যি উন্নয়ন অবিেপ্তর)
উপ-পবরর্ালক (বিআরবিবি)
যজলা মুবক্তদর্াদ্ধা কমান্ডার
যজলা মবহলা বিষয়ক কমিকতিা
যজলা বশো অবেসার
যজলা প্রাথবমক বশো অবেসার
যজলা পবরসাংখ্যান কমিকতিা
যময়র, যপৌরসভা
উপদজলা বনি িাহী অবেসার
যর্য়ারম্যান, উপদজলা পবরষে
যজলা ত্রাণ ও পুনি িাসন কমিকতিা
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সভাপবত
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সবর্ি

৩ত। কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) যজলা পর্ িাদয় সকল বিভাগ/েপ্তরসমূদহর সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্র িাদজে পর্ িাদলার্নাত।
(খ) যজলা পর্ িাদয় সকল বিভাগ/েপ্তরসমূদহর সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী সাংক্রান্ত কমিপবরকল্পনা পরীো ও
সমন্বয়ত।
(গ) যজলা পর্ িাদয় সামাবজক বনরাপত্তা যিষ্টনী কমিসূবর্সমূদহর উপকারদভাগী বনি িার্দনর নীবত, পদ্ধবত এিাং
তাবলকা পর্ িাদলার্নাত।
(ঘ) যজলা পর্ িাদয় সাবি িক কার্ িাবে পবরিীেণ ও যজলা পর্ িাদয় কমিসূবর্ িাস্তিায়দনর বনদে িশনা প্রোনত।
(ঙ) উক্ত কবমটি প্রবত ০৩ (বতন) মাদস একিার সভা আহ্বান করদি এিাং এ সাংক্রান্ত একটি প্রবতদিেন
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ করদিত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি অন্য সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
৪ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
খেকার আদনায়ারুল ইসলাম
অবতবরক্ত সবর্িত।

412
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
কবমটি বিষয়ক শাখা
cÖÁvcb
ঢাকা, ১১ যসদেম্বর ২০১৪/২৭ ভাদ্র ১৪২১
নাং: 04.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.১৫২–Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)
কার্ িক্রদমর সাবি িক সমন্বয় এিাং এ সাংক্রান্ত বিষদয় পরামশি ও বেক্-বনদে িশনা প্রোদনর লদেৈ সরকার বনম্নরূপ বস্টয়াবরাং
কবমটি গঠন কবরয়াদছ:
(ক) কবমটির নাম: বসবভল যরবজদস্ট্রশন এৈাে ভাইোল স্টৈাটিসটিি (বসআরবভএস) সাংক্রান্ত বস্টয়াবরাং কবমটি
[Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)]
(খ) কবমটির গঠন:
1. মবন্ত্রপবরষে সবর্ি

- আহ্বায়ক

2. বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ

- সেস্য

3. বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগ

- সেস্য

4. সবর্ি, অথ িবনবতক সম্পকি বিভাগ

- সেস্য

5. সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়

- সেস্য

6. সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগ

- সেস্য

7. সবর্ি, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাগ

- সেস্য

8. সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগ

- সেস্য

9. সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

- সেস্য

10. সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়

- সেস্য

11. সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

- সেস্য

12. সবর্ি, িাস্তিায়ন পবরিীেণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

- সেস্য

13. মহাপবরর্ালক, িাাংলাদেশ পবরসাংখ্যান বুৈদরা

- সেস্য

14. মহাপবরর্ালক, স্বাথিতৈ অবিেপ্তর

- সেস্য

15. প্রকল্প পবরর্ালক, জন্ম ও মৃতুৈ বনিন্ধন প্রকল্প, থিতানীয় সরকার - সেস্য
বিভাগ
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(গ) কবমটির কার্ িপবরবি:
(ক) Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)-ব্যিথিতার সাবি িক উন্নয়দনর লদেৈ বিবভন্ন
মন্ত্রণালয়/বিভাদগ হীহীত কার্ িক্রদমর সমন্বয় সািন;
(খ) CRVS-কার্ িক্রম িাস্তিায়দনর লদেৈ সাংবিষ্ট সাংথিতাসমূহদক প্রদয়াজনীয় পরামশি ও বেক্-বনদে িশনা
প্রোন;
(গ) CRVS-বিষয়ক যকৌশলপত্র, কমিপবরকল্পনা ইতৈাবে পর্ িাদলার্না;
(ঘ) CRVS-সাংবিষ্ট অন্যান্য প্রদয়াজনীয় বিষয়ত।
২ত। প্রদেসর িা. আবুল কালাম আজাে, অবতবরক্ত মহাপবরর্ালক (পওউ), স্বাথিতৈ অবিেপ্তর এিাং জনাি আনীর
যর্ৌধুরী, পবলবস এৈািভাইজার, এটুআই যপ্রাগ্রাম বিদশষ আমন্ত্রণক্রদম বস্টয়াবরাং কবমটির সভায় অাংশগ্রহণ কবরদিনত।
৩ত। মবন্ত্রপবরষে বিভাগ উক্ত কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন কবরদিত।
৪ত। ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
(যমাঃ যমাস্তাবেজুর রহমান)
র্যগ্মসবর্ি (কবমটি ও অথ িবনবতক)ত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১২ আবশ্বন ১৪১৯ িোব্দ/২৭ যসদেম্বর ২০১২ বিস্টাব্দ
নাং-০৪.২২২.০৫৮.০০.০৩.০১৪.২০১০-২৫৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/অিস্তন েপ্তরসমূহ কর্তক
ি
অবভন্নভাদি নাগবরদকর সািারণ তথ্য সাংগ্রহ, সাংরেণ এিাং তথ্যসমূহদক পারস্পবরক প্রদয়াজদন ব্যিহার-উপদর্াগী
করার মােদম নাগবরক যসিা সহজতর ও দ্রুততর করার লদেৈ নাগবরদকর যমৌবলক উপাত্ত কাঠাদমা (Citizen Core
Data Structure, CCDS) অনুসরণ করা প্রদয়াজনত। এ যপ্রোপদে এখন যথদক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অবিেপ্তর/
পবরেপ্তর/অিস্তন েপ্তরসমূদহ নাগবরকদের তথ্য সাংগ্রদহর যেদত্র বনম্নিবণ িত ১২টি উপাত্ত আিবশ্যকভাদি এিাং ০৮টি
উপাত্ত ঐবেকভাদি ব্যিহার করদত হদিঃ
আিশ্যকীয় উপাত্ত (Mandatory Fields)

ঐবেক উপাত্ত (Optional Fields)

১ত। আইবি নাং
২ত। নাম
(ক) িাাংলা
(খ) ইাংদরবজ
৩ত। মাতার তথ্যািবল
৪ত। বপতার তথ্যািবল
৫ত। জন্ম তাবরখ
৬ত। জন্মথিতান
৭ত। জাতীয়তা
৮ত। যজন্ডার
৯ত। িমি
১০ত। যপশা
১১ত। িতিমান ঠিকানা
১২ত। থিতায়ী ঠিকানা

১ত। যর্ নাদম পবরবর্ত
২ত। রদক্তর গ্রুপ
৩ত। বশোগত যর্াগ্যতা
৪ত। বিিাবহক তথ্যািবল
৫ত। অসামথ্যি
৬ত। জাবতসত্তা
৭ত। প্রিাসী িাাংলাদেশী বক-না
৮ত। িাদয়াদমবরক তথ্যািবল

২ত। CCDS-এর বনদে িবশকা ও সি িদশষ সাংস্করণ (সািারণ ও কাবরগবর িণ িনা) মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
ওদয়িসাইদে (http://www.cabinet.gov.bd/) পাওয়া র্াদিত। বনদে িবশকা যথদক বিবভন্ন উপাদত্তর (CCDS
Field Definitions এিাং CCDS Description about each Field) বিশে বিিরণ উোহরণসহ পাওয়া
র্াদিত।
৩ত। এ ছাড়া, িাাংলাদেশ পবরসাংখ্যান বুৈদরা BBS যথদক (http://www.bbs.gov.bd/) CCDS সাংক্রান্ত
সকল প্রকার যকাদির হালনাগােকৃত তাবলকা পাওয়া র্াদিত। যকাদির ব্যাখ্যা িা নতুন যকান যকাি প্রিতিদনর যেদত্র BBS
প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত। এ যেদত্র প্রশাসবনক, যভৌদগাবলক িা অন্য যকান কারদণ নতুন যকাি বতবর করদত হদল
সাংবিষ্ট েপ্তর BBS-যক অিবহত করদিত।
৪ত। এ আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
যমাঃ নজরুল ইসলাম
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)
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416

ই-গভদনিি শাখা সম্পবকিত
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
ঢাকা, ১৮ বজৈষ্ঠ ১৪১৮/০১ জুন ২০১১
নাং ০৪.২২২.০৪৫.০০.০১.০০৭.২০১০.৩১—সরকাবর বসদ্ধান্ত অনুসাদর সরকাবর কাদজ কবম্পউোদর িাাংলার
ব্যিহার দ্রুত প্রবমতকরণ বনবচিততকরণসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অবিনস্ত েপ্তরসমূদহ অনবতবিলদম্ব িাাংলা
ইউবনদকাি-এর ব্যিহার শুরু করদত হদিত। যসমদত ইউবনদকাি-৬.০ েন্ট-এর জুরুবর ব্যিহার বনবচিততকরদণর লদেৈ
ি
িাাংলাদেশ কবম্পউোর কাউবিদলর উদদ্যাদগ ইউবনদকাি কনদসাটিয়াদমর
হীহীত মান UNICODE 6.0 এর আদলাদক
BDS 1520:2011 Specification for Bangla Coded Character set for Information Interchange
িাাংলাদেশ মানটি Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) কর্তক
ি গত ১৫-০২-২০১১ তাবরদখ
জাতীয় মান বহদসদি হীহীত হদয়দছত। যসইসদে UNICODE 6.0 মাদনর কদয়কটি েদন্টর তাবলকা কবম্পউোদর

ব্যিহাদরর সুবিিাদথ ি বনদম্ন উদেখ করা হদলাঃ
ক্রবমক নাং

েন্ট

১ত।

বনকস (NIKOSH)

স্ববাবিকারী
িাাংলাদেশ বনি িার্ন কবমশন

২ত।

যসালায়মানবলবপ (Solaimanlipi)

মুক্ত লাইদসি

৩ত।

বৃো (Vrinda)

মাইদক্রাসেে কদপিাদরশন

৪ত।

সুতনীওএমদজ (SutonnyOMJ)

আনে কবম্পউোরস্

৫ত।

মুবক্ত (Mukti)

বলন্যাি

২ত। িবণ িত অিথিতার আদলাদক সরকাবর কাদজ কবম্পউোদর িাাংলা ব্যিহার দ্রুত প্রবমতকরণ বনবচিততকরদণর লদেৈ
সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অবিেপ্তরসমূদহ উবেবখত ইউবনদকাি-৬.০ েন্ট ব্যিহার করদত হদিত।
৩ত। এ আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
খেকার আদনায়ারুল ইসলাম
অবতবরক্ত সবর্িত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
প্রজ্ঞাপন
তাবরখ: ২৫ বর্ত্র ১৪১৯/০৮ এবপ্রল ২০১৩
নাং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮—জনপ্রশাসদন কাদজর গবতশীলতা ও উদ্ভািনী েেতা বৃবদ্ধ এিাং
নাগবরকদসিা প্রোন প্রবক্রয়া দ্রুত ও সহবজকরদণর পন্থা উদ্ভািন ও র্র্ িার লদেৈ সরকার প্রদতৈক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্ িাদয়
বর্ে ইদনাদভশন অবেসার এিাং সাংথিতা/যজলা/উপদজলা পর্ িাদয় ইদনাদভশন অবেসাদরর যনর্তদব একটি কবরয়া ইদনাদভশন
টিম গঠদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কবরয়াদছত। িতিমাদন বিদ্যমান আইবসটি যোকাল পদয়ন্ট-এর পেনাম মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্ িাদয়
বর্ে ইদনাদভশন অবেসার এিাং অবিেপ্তর/সাংথিতা/যজলা/উপদজলা পর্ িাদয় ইদনাদভশন অবেসার বহসাদি পবরিবতিত হইদিত।
২ত। ইদনাদভশন টিদমর গঠন:
মন্ত্রণালয়/
বিভাগ
পর্ িায়

বর্ে ইদনাদভশন
অবেসার
সেস্য

-

অবিেপ্তর/
সাংথিতা পর্ িায়

ইদনাদভশন অবেসার
সেস্য

-

যজলা পর্ িায়

ইদনাদভশন অবেসার
সেস্য

-

উপদজলা
পর্ িায়

ইদনাদভশন অবেসার
সেস্য

-

-

অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি পর্ িাদয়র একজন
কমিকতিা;
মদনানীত কমিকতিা ৩-৫ জন (নূৈনতম ০১
জন কবরয়া কমিকতিা আইবসটি ও পবরকল্পনা
অনুবিভাগ/অবিশাখা/শাখা হইদত মদনানীত
হইদিন)ত।
মন্ত্রণালয়/বিভাদগ িতিমাদন বিদ্যমান ওয়াকি
ইমপ্রুভদমন্ট টিম (Work Improvement
Team/WIT)
ইদনাদভশন টিম বহসাদি
রূপান্তবরত হইদি এিাং WIT-প্রিান বর্ে
ইদনাদভশন অবেসার বহসাদি মদনানীত হইদিনত।
পবরর্ালক পর্ িাদয়র একজন কমিকতিা;
মদনানীত কমিকতিা ৩-৫ জন (নূৈনতম ০১ জন
কবরয়া কমিকতিা আইবসটি/পবরকল্পনা যসল হইদত
মদনানীত হইদিনত।
অবতবরক্ত যজলা প্রশাসক;
সহকারী কবমশনার ১ জন;
যজলার অন্যান্য েপ্তর যথদক মদনানীত কমিকতিা
৩-৫ জনত।
উপদজলা বনি িাহী অবেসার;
সহকারী কবমশনার (ভূবম);
উপদজলার অন্যান্য েপ্তর যথদক মদনানীত
কমিকতিা ৩-৫ জনত।

৩ত। ইদনাদভশন টিদমর সেস্য মদনানয়দনর যেদত্র বিদির্ৈ পূি িেেতা:
উচ্চতর প্রবশেণ/বশো গ্রহণকারী, অবতবরক্ত োবয়বগ্রহণ ও নতুন উদ্ভািনীমূলক কাদজ আগ্রহী, যনর্তব প্রোদন
সেম, েলীয়ভাদি কাজ কবরদত স্বেে এিাং অন্যদক সহায়তা কবরিার মানবসকতা ও েমতাসম্পন্ন কমিকতিাগণদক এই
টিদমর সেস্য বহসাদি মদনানয়দনর জন্য বিদির্না করা র্াইদত পাদরত। িেবলজবনত িা অন্য যকান র্যবক্তসেত কারদণ
সাংবিষ্ট কর্তপি ে সমদয় সমদয় বর্ে ইদনাদভশন অবেসার/ইদনাদভশন অবেসার এিাং ইদনাদভশন টিদমর সেস্য পবরিতিন
কবরদত পাবরদিনত। মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্ িাদয় সবর্ি, অবিেপ্তর/সাংথিতা পর্ িাদয় অবিেপ্তর/সাংথিতাপ্রিান এিাং যজলা ও
উপদজলা পর্ িাদয় যজলা প্রশাসক ইদনাদশভন টিম গঠন কবরদিনত।
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৪ত। ইদনাদভশন টিদমর কার্ িপবরবি:
1) স্ব স্ব কার্ িালদয়র যসিা প্রোন প্রবক্রয়া এিাং কাদজর অভৈন্তরীণ প্রবক্রয়ায় গুণগত পবরিতিন আনয়ন;
2) এই সাংক্রান্ত কার্ িক্রদমর িাৎসবরক কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন এিাং িৎসদরর শুরুদত মাবসক সমন্বয় সভায়
অনুদমােন গ্রহণ ও িাস্তিায়ন;
3) প্রবতমাদস টিদমর সভা অনুষ্ঠান, কমিপবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত পয়িাদলার্না এিাং মাবসক সমন্বয়
সভায় উপথিতাপন;
4) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর/যজলা/উপদজলা পর্ িাদয় গঠিত সাংবিষ্ট অন্যান্য ইদনাদভশন টিদমর সবহত
যর্াগাদর্াগ ও সমন্বয় সািন; এিাং
5) প্রবত িৎসর ৩১ জানুয়াবরর মদে পূি িিতী িৎসদরর একটি পূণ িাে িাৎসবরক প্রবতদিেন প্রণয়ন, উহা
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ এিাং স্বীয় ওদয়িসাইদে প্রকাশ করাত।
৫ত। বর্ে ইদনাদভশন/ইদনাদভশন অবেসাদরর োবয়ব ও কার্ িািবল:
1) স্ব স্ব কার্ িালদয়র ইদনাদভশন টিদমর যনর্তব প্রোন;
2) পবরিতিদনর বূপকার বহসাদি স্বীয় কার্ িালদয় যসিা প্রোন ও অভৈন্তরীণ কমিপ্রবক্রয়ায় গুণগত পবরিতিন
আনয়দনর লদেৈ সৃজনশীল র্র্ িার সাংস্কৃবত ও যেত্র গবড়য়া যতালা, আইবসটি ও সকল উদ্ভািনী
কার্ িক্রদমর ব্যাপকতা বৃবদ্ধর মােদম সরকাবর কাজকদমি উদ্ভািনদক উৎসাবহত করা, প্রদয়াজনীয়
প্রবশেদণর মােদম টিম-সেস্যগদণর কমিস্পৃহার বিকাশসািন এিাং উদ্ভািনী যমলার প্রবতদর্াবগতায়
অাংশগ্রহণ;
3) নাগবরক যসিা সহবজকরণ (service process simplification)-এর জন্য বিদ্যমান ব্যিথিতার সাংস্কার
সািন এিাং বসটিদজন র্াে িাদরর র্থার্থ িাস্তিায়ন;
4) স্বীয় কার্ িালদয়র সম্ভাব্য সকল যসিাদক ই-যসিায় রূপান্তদর সমন্বয়দকর োবয়ব পালন এিাং ই-োইল
ব্যিথিতাপনা পদ্ধবত ও বর্ঠিপত্র, িকুদমন্ট ইতৈাবে ইদলকরবনক পদ্ধবতদত আোন-প্রোদনর ব্যিথিতা গ্রহণদক
উৎসাবহতকরণ;
5) স্ব স্ব কার্ িালদয়র র্ািতীয় তথ্যািবলর সবন্নদিশ কবরয়া প্রবতষ্ঠাদনর যপ্রাোইল বতবর ও হালনাগাে রাখার
ব্যিথিতা গ্রহণ এিাং কার্ িালদয়র ওদয়িসাইে বনয়বমত হালনাগােকরণ এিাং ওদয়িসাইদে অবভদর্াগ গ্রহণ
ও বনষ্পবত্তর ব্যিথিতা গ্রহণ;
6) জাতীয় আইবসটি নীবতমালায় িবণ িত ICT Action Plan-এর র্থার্থ িাস্তিায়ন বনবচিততকরণ;
7) স্ব স্ব কার্ িালদয়র আইবসটি কার্ িক্রদমর িাদজে বতবর, প্রকল্প গ্রহণ, অথ িায়দনর ব্যিথিতা গ্রহণ, কার্ িক্রম
পর্ িদিেণ, অগ্রগবত মূল্যায়ন এিাং মাবসক সমন্বয় সভায় উপথিতাপন;
8) তথ্য অবিকার আইন অনুসাদর স্ব স্ব কার্ িালদয়র বনি িাবরত োবয়বপ্রাপ্ত কমিকতিার সবহত সমন্বয়সািন;
এিাং
9) জাতীয় ই-বজে (e-GIF: e-Governance Interoperability Framework)-এর আওতায়
আইবসটি কার্ িক্রমদক আেশিমাদন আনয়ন (standardization) ও ইন্টারঅপাদরবিবলটি বনবচিততকরণত।
৬ত। সাংবিষ্ট কর্তপি ে এই প্রজ্ঞাপদনর আদলাদক ইদনাদভশন টিম গঠনপূি িক মবন্ত্রপবরষে বিভাগদক অিবহত কবরদিন
এিাং টিমদক র্থার্থ সহদর্াবগতা প্রোন কবরদিনত।
৭ত। জনস্বাদথ ি এই আদেশ জাবর করা হইল এিাং ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
যমাঃ নজরুল ইসলাম
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রসওিা)ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার

উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন
বনদে িবশকা, ২০১৫

সমন্বয় ও সাংস্কার ইউবনে
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
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উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন
বনদে িবশকা, ২০১৫
১. যপ্রোপে
সরকাবর কমির্ারীদের েেতা বৃবদ্ধর মােদম নাগবরক যসিা সহবজকরণ ও সুশাসন সুসাংহতকরদণ জনপ্রশাসদন
উদ্ভািন র্র্ িার ভূবমকা গুরুবপূণ িত। পৃবথিীর অদনক যেদশই সরকাবর যসিা প্রবক্রয়াদক সহজতর ও জনিান্ধি করার লদেৈ
উদ্ভািন কার্ িক্রম বিকাদশর উদিদশ্য বিবভন্ন পর্ িাদয় ইদনাদভশন টিম গঠন করা হদয়দছত। উদ্ভািন উদদ্যাগ গ্রহণ ও উদদ্যাগ
গ্রহদণর সুদর্াগ সৃবষ্ট, েেতা উন্নয়ন এিাং প্রদয়াজনীয় নীবত-পদ্ধবত প্রণয়দন ইদনাদভশন টিমসমূহ উদেখদর্াগ্য ভূবমকা
রাখদছত।
িাাংলাদেদশর জনপ্রশাসদন উদ্ভািন র্র্ িার বিষয়টিদক প্রাবতষ্ঠাবনক রূপ প্রোদনর লদেৈ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ,
অবিেপ্তর/সাংথিতা এিাং যজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় একটি কদর ‘ইদনাদভশন টিম’ গঠদনর জন্য মবন্ত্রপবরষে বিভাগ ২০১৩
সাদল একটি প্রজ্ঞাপন জাবর কদর (পবরবশষ্ট-ক)ত। এ পবরদপ্রবেদত বিবভন্ন পর্ িাদয় প্রায় সহস্রাবিক ইদনাদভশন টিম গঠিত
হদয়দছত। েপ্তরসমূদহর যসিা প্রোন প্রবক্রয়া সহবজকরণ এিাং কাদজর অভৈন্তরীণ প্রবক্রয়ায় গুণগত পবরিতিন আনার লদেৈ
িাৎসবরক কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন সাংবিষ্ট েপ্তদরর ইদনাদভশন টিদমর অন্যতম োবয়বত।
বকন্তু উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণয়দন সকল েপ্তদরর সােল্য সমান নয়ত। অদনক প্রবতষ্ঠান অাংশীজনদের সদে
আদলার্নার মােদম অতৈন্ত সুবর্বন্তত কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন করদলও বকছু প্রবতষ্ঠাদনর প্রণীত কমিপবরকল্পনা র্দথষ্ট
মানসম্পন্ন নয়ত। তাছাড়া, উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন কদরবন এমন প্রবতষ্ঠানও রদয়দছত। এ বিষদয় একটি সুবনবে িষ্ট
মানেে ও পর্ িাপ্ত বেকবনদে িশনা না থাকার েদলই প্রবতষ্ঠানসমূহ উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণয়দন সমান আগ্রহ প্রকাশ
কদরবন মদমি িারণা করা র্ায়ত। এ পবরদপ্রবেদত উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়দন ইদনাদভশন টিদমর কাদজ
সহায়তা ও উৎসাহ প্রোদনর লদেৈ এ বনদে িবশকাটি প্রণয়ন করা হলত।
২. উদিশ্য ও ব্যিহার
উদ্ভািন কমিপবরকল্পনার উদিশ্য হল সরকাবর েপ্তদর উদ্ভািনী কার্ িক্রমদক সুশৃঙ্খল, বনয়মতাবন্ত্রক ও
প্রাবতষ্ঠাবনকীকরণ এিাং এ লদেৈ োয়িদ্ধতা সৃবষ্টত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর জাবরকৃত প্রজ্ঞাপন অনুয়ায়ী গঠিত ইদনাদভশন
টিদমর িাৎসবরক উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন এিাং মূল্যায়দনর কাদজ এ বনদে িবশকা ব্যিহৃত হদিত। উদেখ্য,
বনদে িবশকাটিদত যকিল মূল বিদির্ৈ বিষয়সমূহ িণ িনা করা হদয়দছ, বিস্তাবরত পথবনদে িশ যেওয়া হয়বনত। ইদনাদভশন
টিমগুবল বনজ অবিদেদত্রর প্রদয়াজন, প্রদয়াগদেত্র ও প্রাসবেকতা বিদির্নায় বনদে িবশকাটির সদে প্রদয়াজনীয় উপাোন
যর্াগ করদত পাদরত। উদ্ভািনী র্র্ িায় অবভজ্ঞতার িারািাবহকতা এিাং গভীরতা অজিদনর পবরক্রমায় সমদয় সমদয় এ
বনদে িবশকাটির পবরমাজিন প্রদয়াজন হদিত।
৩. উদ্ভািন কমিপবরকল্পনার প্রিান বিদির্ৈ বিষয়
উদ্ভািনীমূলক কমিকাদের প্রিান র্ারটি িাপ রদয়দছ, র্থা(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

উদ্ভািনী িারণার বিকাশ ও র্ার্াই,
উদ্ভািনী িারণার পরীো িা পাইলটিাং,
পাইলে উদদ্যাদগর পর্ িাদলার্না ও মূল্যায়ন এিাং
উপর্যক্ত পাইলে উদদ্যাদগর বৃহত্তর প্রবতেলনত।
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অপরবেদক, সরকাবর েপ্তদর উদ্ভািনী উদদ্যাদগর সািারণ যেত্রগুবলর মদে রদয়দছ(ক) যসিায় নাগবরদকর যভাগাবন্ত লাঘি,
(খ) যসিা প্রোদনর িতিমান ব্যিথিতার উন্নয়ন িা নতুন যসিা প্রোদনর মােম প্রিতিন,
(গ) নাগবরদকর সদে যর্াগাদর্াগ,
(ঘ) োপ্তবরক অভৈন্তরীণ কমিপ্রবক্রয়ার উন্নয়ন এিাং
(ঙ) সরকাবর-যিসরকাবর ও অন্যান্য প্রবতষ্ঠাদনর সদে অাংশীোরব ইতৈাবেত।
প্রর্যবক্তগত দ্রুত অগ্রগবতর েদল তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত, বিদশষত যমািাইল প্রর্যবক্ত িতিমাদন উদ্ভািনী
কমিকােদক বরাবন্বত করদছ, র্বেও সিদেদত্রই প্রর্যবক্তর ব্যিহার আিবশ্যক নাও হদত পাদরত। উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা
প্রণয়দনর যেদত্র ইদনাদভশন টিমগুবল বনজ অবিদেত্র-সাংবিষ্ট অন্যান্য প্রাসবেক বিষদয়র পাশাপাবশ বনদম্নর বিষয়গুবল
বিদির্নায় বনদত পাদরত।
৩.১. অাংশীজনদের সম্পৃক্ততা
প্রবতষ্ঠাদনর উদ্ভািনী কমিকাদে সকল অাংশীজদনর সাংদিষ ও কার্ িকর ভূবমকা পালদনর সুদর্াগ সৃবষ্ট করা
ইদনাদভশন টিমগুবলর োবয়বত। উদ্ভািনী কাদজর সমন্বয়সািন, উদ্ভািনী কাদজর সহায়ক পবরদিশ সৃবষ্ট এিাং প্রাবতষ্ঠাবনক
স্মৃবত সাংরেণাদথ ি প্রদয়াজনীয় িকুদমদন্টশন বনবচিতত করার জন্য ইদনাদভশন টিম বনজ বনজ প্রবতষ্ঠাদনর ‘ইদনাদভশন
যসদক্রোবরদয়ে’ বহসাদি কাজ করদিত।
৩.২. কমিপবরকল্পনায় অন্তভুিবক্তর জন্য বিদির্ৈ বিষয়াবে
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী প্রবতটি ইদনাদভশন টিম বনজ বনজ অবিদেদত্র িাৎসবরক কমিপবরকল্পনা
প্রণয়ন করদিত। কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন করার প্রদয়াজদন বনদম্ন িবণ িত ইবেতমূলক (indicative) বিষয়গুবল বিদির্নায়
যনওয়া যর্দত পাদরত। বনজ বনজ যপ্রোপে, প্রদয়াজন, অগ্রাবিকার ও সেমতা বিদির্নায় যরদখ ইদনাদভশন টিমগুবল
িাস্তিমুখী িাৎসবরক কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন বনবচিতত করদিত।
ক্রবমক

৩.২.১

উদ্ভািদনর যেত্র

কমিপবরকল্পনার জন্য বিদির্ৈ বিষয়

যসিা প্রবক্রয়া সহবজকরণ

অবিদেদত্রর প্রিান প্রিান যসিাসমূহ কী?
যকান যসিাসমূহ নাগবরদকর র্াবহো বিদির্নায় অবিকতর গুরুবপূণ ি?
যসিাসমূদহর বিষদয় নাগবরক সন্তুবষ্টর জবরপ আদছ বক?
নাগবরদকর র্াবহো যিািার জন্য গণশুনানীর ব্যিথিতা আদছ বক?
যসিা সহবজকরদণর প্রিান প্রিান উপাোনগুবল (যসিা প্রোদনর সময়,
যসিাগ্রহীতার ব্যয়, অবেস-র্াতায়াদতর সাংখ্যা, গুণগত মান) কী এিাং এগুবল
লাঘদির জন্য কী উদদ্যাগ গ্রহণ করা র্ায়?
যসিা প্রোন প্রবক্রয়ায় যসিাগ্রহীতার সদে িতিমাদন কীভাদি যর্াগাদর্াগ করা
হয়?
যসিা প্রোন কাদজ প্রিান সমস্যাগুবল কী? এগুবল কীভাদি সমািান করা র্ায়?
বিবজোল তথ্য ও যসিা যকদন্দ্র এ যসিাটি পাওয়া সম্ভি বক?
যসিা প্রোন প্রবক্রয়ার সদে অন্য েপ্তর/প্রবতষ্ঠাদনর সাংদিষ থাকদল কীভাদি
পারস্পবরক অাংশীোবরর মােদম যসিা প্রোন জটিলতামুক্ত করা র্ায়?
যসিা প্রোদন তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত িা যমািাইল প্রর্যবক্ত সম্পৃক্ত করার
সুদর্াগ আদছ বক?
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ক্রবমক

উদ্ভািদনর যেত্র

কমিপবরকল্পনার জন্য বিদির্ৈ বিষয়
োপ্তবরক অভৈন্তরীণ প্রিান কমিপ্রবক্রয়াসমূহ কী? সািারণভাদি যকান কমিপ্রবক্রয়া
অবিকতর ব্যিহৃত হয়? যকান যকান কমিপ্রবক্রয়া অবিকতর জটিল, ব্যয় ও
সময়সাদপে?
অভৈন্তরীণ এসি কমিপ্রবক্রয়ায় িাপ, সময়, ব্যয় ও অন্যান্য অপর্য় হ্রাস করার
সুদর্াগ আদছ বক?

৩.২.২

োপ্তবরক অভৈন্তরীণ
কমিপ্রবক্রয়ার উন্নয়ন

এসি কমিপ্রবক্রয়ার সদে অন্য শাখা/েপ্তর/প্রবতষ্ঠাদনর সাংদিষ আদছ বক এিাং
এদেদত্র পারস্পবরক অবিকতর সমন্বদয়র সুদর্াগ রদয়দছ বক? এদত তথ্য ও
যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত িা যমািাইল প্রর্যবক্ত সম্পৃক্ত করার সুদর্াগ আদছ বক?
োপ্তবরক অভৈন্তরীণ কাদজ কীভাদি তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্তর সদি িাত্তম
ব্যিহার বনবচিতত করা র্ায়?
োপ্তবরক কমিকাে, বিদশষত িাৎসবরক িাদজে, ক্রয়, প্রকল্প কার্ িক্রম, িাৎসবরক
প্রবতদিেন ইতৈাবে তদথ্যর অিাি প্রিাহ কীভাদি বনবচিতত করা র্ায় এিাং
অবিকতর স্বেতা আনা র্ায়?
কীভাদি জাতীয় শুদ্ধার্ার যকৌশদল িবণ িত শুদ্ধার্ার র্র্ িার পবরদিদশর উন্নয়ন করা
র্ায়?
উদ্ভািন র্র্ িার জন্য বনজ অবিদেদত্র প্রিান প্রবতিন্ধকতাগুবল কী এিাং বর্বনিতত
প্রবতিন্ধকতা বনরসদন কী উদদ্যাগ গ্রহণ করা র্ায়?
বনজ অবিদেদত্র উদ্ভািন র্র্ িার সহায়ক পবরদিশ বতবর করার জন্য ঊর্ধ্িতন
পর্ িাদয়র কী কী সুবনবে িষ্ট যনর্তবমূলক ভূবমকা প্রদয়াজন?
উদ্ভািনী িারণা প্রোদন বনজ অবিদেদত্র সকল পর্ িাদয়র জনিলদক কীভাদি
উৎসাবহত করা র্ায়?
উদ্ভািনী িারণার পরীোমূলক িাস্তিায়দন কী ব্যিথিতা যনওয়া র্ায়?

৩.২.৩

উদ্ভািন-সহায়ক পবরদিশ
বতবর

উদ্ভািনী র্র্ িার জন্য বনজ অবিদেদত্র সদর্তনতা ও েেতাবৃবদ্ধমূলক কী ব্যিথিতা
(প্রবশেণ, যসবমনার, ওয়াকিশপ, অন্য েপ্তদরর উদদ্যাগ পবরেশিন, বিদেদশর
অবভজ্ঞতা অজিন ইতৈাবে) যনওয়া র্ায়?
উদ্ভািন র্র্ িার জন্য প্রদয়াজনীয় বরদসাস ি, র্ন্ত্রপাবত ইতৈাবের যর্াগান বৃবদ্ধ এিাং
র্থার্থ ব্যিহার কীভাদি বনবচিতত করা র্ায়?
উদ্ভািন উদদ্যাগ িাস্তিায়দনর যেদত্র বনজ অবিদেদত্র যকান আদেশ-বনদে িশ, র্র্ িা,
বিবি-বিিান সাংক্রান্ত প্রবতিন্ধকতা আদছ বক? বিদ্যমান িাস্তিতার আদলাদক এ
প্রবতিন্ধকতা কীভাদি বনরসন করা র্ায়?
ইদতামদে যর্সি উদ্ভািনী উদদ্যাগ িাস্তিায়নািীন আদছ যসগুবলর পবরেশিন,
পর্ িাদলার্না, েদলাআপ, ঝবৌঁ ক বনরসন, মবনেবরাং ও মূল্যায়দনর লদেৈ কী
ব্যিথিতা যনওয়া র্ায়?
হীহীত উদ্ভািনী উদদ্যাগ যথদক অবজিত অবভজ্ঞতা যশয়ার করার জন্য কী ব্যিথিতা
যনওয়া র্ায়?
উদ্ভািন র্র্ িায় সেল উদদ্যাগী কমিকতিাদক কীভাদি স্বীকৃবত প্রোন করা র্ায়?
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ক্রবমক

উদ্ভািদনর যেত্র

কমিপবরকল্পনার জন্য বিদির্ৈ বিষয়
স্বীয় অবিদেদত্র উদ্ভািন র্র্ িার যেদত্র অন্য যকান েপ্তর/প্রবতষ্ঠান/ব্যবক্ত/যগাষ্ঠীর
সদে অাংশীোরব এিাং যনেওয়াবকিাং-এর সুদর্াগ আদছ বক?

৩.২.৪

পাে িনারবশপ ও
যনেওয়াবকিাং

সাংবিষ্ট অন্যান্য ইদনাদভশন টিদমর সদে যনেওয়াবকিাং-এর মােদম উদ্ভািন
র্র্ িার যেত্র কীভাদি অবিকতর যজারোর ও অথ িিহ করা র্ায়?
জনস্বাথ ি সাংবিষ্ট বসদ্ধান্ত গ্রহণ, নীবত, বিবি-বিিান, আইন-কানুন প্রণয়ন
প্রবক্রয়ায় কীভাদি জনসম্পৃবক্ত বৃবদ্ধ করা র্ায়?
জনসম্পৃবক্ত বৃবদ্ধর উদিদশ্য তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত িা যমািাইল প্রর্যবক্ত
সম্পৃক্ত করার সুদর্াগ আদছ বক?
উদ্ভািনী িারণা আহিান, পর্ িাদলার্না ও মত বিবনমদয় এিাং নাগবরক ও সুশীল
সমাদজর সদে যসতু িন্ধন বতবরদত ইদলট্রনিবনক যসাশ্যাল বমবিয়া ব্যিহাদরর
সুদর্াগদক কীভাদি কাদজ লাগাদনা র্ায়?

৩.২.৫

যসাশ্যাল বমবিয়ার
ব্যিহার

বনজ েপ্তদর এিাং বনজ অবিদেত্র-সাংবিষ্ট অন্যান্য েপ্তদর যসাশাল বমবিয়া
ব্যিহারদক কীভাদি উৎসাবহত করা র্ায়? এদেদত্র যকান বনদে িবশকা প্রণয়ন
করা র্ায় বক?
যসাশাল বমবিয়া ব্যিহাদর োপ্তবরক জনিদলর ওবরদয়দন্টশদনর প্রদয়াজন আদছ
বক? এ বিষদয় কী ব্যিথিতা যনওয়া র্ায়?

৩.৩. কমিপবরকল্পনা প্রণয়দনর ছক
প্রবতটি ইদনাদভশন টিম স্বীয় অবিদেদত্র এক িছদর সম্পাবেতব্য উদদ্যাগসমূদহর (এ বনদে িবশকার ৩.১ নাং
অনুদেদের আদলাদক) একটি কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন করদিত। কমিপবরকল্পনায় বনদম্নর ছদক উবেবখত তথ্যসমূহ
সুবনবে িষ্টভাদি উদেখ থাকা প্রদয়াজনক্রবমক
নম্বর

০১.

প্রস্তাবিত বিষয়
(হীহীতব্য কাদজর
নাম)

িাস্তিায়নকাল
(শুরু ও সমাবপ্তর
তাবরখ)

োবয়বপ্রাপ্ত
কমিকতিা
(যর্ কমিকতিার
যনর্তদব
সম্পাবেত হদি
তাঁর নাম ও
পেবি)

প্রতৈাবশত েলােল
(কাজটি সম্পন্ন হদল
গুণগত িা পবরমাণগত
কী পবরিতিন আসদি)

পবরমাপ
(প্রতৈাবশত েলােল
বতবর হদয়দছ বক না
তা পবরমাদপর মানেে

উোহরণঅনলাইদন জবমর
নামজাবরকরদণর
ব্যিথিতা করা

উোহরণযেব্রুয়াবর ১,
২০১৫- ৩০ জুন
২০১৫

উোহরণজনাি
যিনজাবমন
অবিকারী, উপসবর্ি, উন্নয়ন
অবিশাখা

উোহরণ- নতুন
ব্যিথিতায় নামজাবরদত
সময়, খরর্ বকাংিা
র্াতায়াত কম
লাগদি, িা
যসিাগ্রহীতার
যভাগাবন্ত কমদিত।

উোহরণ- যসিা
প্রাবপ্তর যেদত্র
যসিাগ্রহীতার সময়
িা যসিা প্রাবপ্তর ব্যয়
িা যসিা প্রাবপ্তর
লদেৈ যসিাগ্রবহতার
অবেস র্াতায়াদতর
সাংখ্যা

উদ্ভািন কমিপবরকল্পনার একটি নমুনা পবরবশষ্ট-খ যত প্রেত্ত হলত।
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৪. ইদনাদভশন টিদমর কার্ িক্রম মূল্যায়ন
ইদনাদভশন টিদমর কার্ িক্রম মূল্যায়ন পদ্ধবত একটি স্ব-মূল্যায়ন ব্যিথিতাত। মাবসক সমন্বয় সভায় িাৎসবরক
কমিপবরকল্পনার যপ্রোপদে ইদনাদভশন টিদমর কার্ িক্রম মূল্যায়ন করদত হদিত। মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর প্রজ্ঞাপদনর
আদলাদক এ সাংক্রান্ত িাৎসবরক একটি প্রবতদিেন বতবর কদর স্ব স্ব ওদয়িসাইদে প্রকাশ করদত হদি এিাং এর কবপ
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ করদত হদিত। িৎসর যশদষ পরিতী পৃষ্ঠায় প্রেবশিত ছদক উবেবখত বিষয়াবের আদলাদক
ইদনাদভশন টিদমর কার্ িক্রম মূল্যায়ন করা হদিত।
কমিমূল্যায়ন ছক
ক্রবমক

মূল্যায়দনর বিষয়

কমিকৃবত সূর্ক

মূল্যায়ন

৪.১

উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা

উদ্ভািন কমিপবরকল্পনা প্রণীত

না =০; হৈাঁ = ৫

৪.২

ইদনাদভশন টিদমর সভা

প্রবত মাদস ইদনাদভশন টিদমর সভা অনুবষ্ঠত

প্রবতটি সভার জন্য ০১
সদি িাচ্চ- ১০

িাৎসবরক প্রবতদিেন স্বীয় ওদয়িসাইদে প্রকাবশত না =০; হৈাঁ = ৫

৪.৩

ইদনাদভশন টিদমর
িাৎসবরক প্রবতদিেন

৩১ জানুয়াবরর মদে পূি িিতী িৎসদরর িাৎসবরক না =০; হৈাঁ = ৫
প্রবতদিেন মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্রবরত

৪.৪

উদ্ভািনী িারণা আহিান, কমিকতিা/কমির্ারীদের বনকে হদত উদ্ভািনী িারণা না =০; হৈাঁ = ৫
র্ার্াই ও িাছাই সাংক্রান্ত আহিান এিাং প্রাপ্ত উদ্ভািনী িারণাগুবল
কার্ িক্রম
র্ার্াইপূি িক অগ্রাবিকার বভবত্তদত সঙ্কবলতত।

৪.৫

উদ্ভািনী
িারণার উদ্ভািনী িারণা িাস্তিায়দনর জন্য পাইলে প্রকল্প প্রবতটি প্রকদল্পর জন্য ২;
প্রদোোইবপাং/ পাইলটিাং
হীহীত
সদি িাচ্চ ১০

৪.৬

উদ্ভািনী উদদ্যাদগর
(প্রদোোইপ/ পাইলে)
অবজিত অবভজ্ঞতা

উদ্ভািনী উদদ্যাগ িাস্তিাবয়ত

৪.৭

জাতীয়ভাদি িাস্তিায়ন
(যস্কবলাং আপ)

উদ্ভািনী পাইলে প্রকল্প যেশব্যাপী/বৃহত্তর প্রবতটি প্রকদল্পর জন্য ৫;
অবিদেদত্র িাস্তিাবয়ত (যস্কবলাং আপ)
সদি িাচ্চ ১০

৪.৮

উদ্ভািনী সেমতা বৃবদ্ধ

বনজ অবিেদত্র উদ্ভািনী সেমতা বৃবদ্ধমূলক প্রবতটি উদদ্যাদগর জন্য
প্রবশেণ, যসবমনার, ওয়াকিশপ, বশোসের ০২; সদি িাচ্চ ১০
ইতৈাবে আদয়াবজত

৪.৯

যনেওয়াবকিাং ও
পাে িনারবশপ

অাংশীজনদের সদে মতবিবনময় সভা আদয়াবজত প্রবতটি উদদ্যাদগর জন্য
০২; সদি িাচ্চ ১০

৪.১০

যসাশ্যাল বমবিয়ার ব্যিহার োপ্তবরক কাদজ যসাশ্যাল বমবিয়া ব্যিহৃত

৪.১১

ই-যসিা

প্রবতটি উদদ্যাদগর জন্য
০২; সদি িাচ্চ ১০

সেল এিাং বিেল উভয় উদদ্যাগসমূহ যথদক প্রবতটি িকুদমদন্টর জন্য
অবজিত অবভজ্ঞতা বরদপাে ি আকাদর বিবভন্ন মােদম ০১; সদি িাচ্চ ৫
প্রর্াবরত

না =০; হৈাঁ = ৫

বনজ অবিদেদত্রর বিবভন্ন যসিা ই-যসিায় প্রবতটি যসিার জন্য ২;
রূপান্তবরত
সদি িাচ্চ ১০
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৫. সামবগ্রক মূল্যায়ন
অনুদেে ৪-এ িবণ িত বিষয়সমূদহ যমাে ১০০ নম্বর িরাি করা হদয়দছত। এর মে যথদক প্রাপ্ত নম্বদরর বভবত্তদত
ইদনাদভশন টিমসমূদহর কমিতৎপরতা ও সােদল্যর চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হদিত। সামবগ্রক মূল্যায়দনর মানেে হদি বনম্নরূপ:
প্রাপ্ত নম্বর

মূল্যায়দনর যশ্রবণ

৯০-১০০

অসািারণ

৮০-৯০

অবত উত্তম

৭০-৮০

উত্তম

৬০-৭০

যমাোমুটি মাদনর

৬০-এর বনদম্ন

দুি িল

িাাংলাদেদশর জনপ্রশাসদন উদ্ভািনী র্র্ িার যেকসই সাংস্কৃবতর সূর্না করার যেদত্র ইদনাদভশন টিমসমূহ গুরুবপূণ ি
ভূবমকা রাখদত সেমত। এ লদেৈ প্রবতটি ইদনাদভশন টিদমর িছরব্যাপী সবক্রয় কার্ িক্রম প্রদয়াজনত। ইদনাদভশন টিমগুবলদক
সবক্রয় করদত এিাং সুবনবে িষ্ট লেৈ অজিন ও প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম সম্প্রসারণ করদত বনজ বনজ কমিপবরকল্পনা প্রদয়াজনত।
এ ছাড়া, ইদনাদভশন টিমগুবলর কার্ িক্রদমর মূল্যায়ন, প্রবতদর্াবগতা ও প্রদয়াজনীয় স্বীকৃবত প্রদয়াজনত। এ বনদে িবশকাটি
কমিপবরকল্পনা প্রণয়ন ও কার্ িক্রম মূল্যায়দনর একটি গাইিলাইন বহসাদি প্রণীত হল; র্া ইদনাদভশন টিমগুবল বনজ
প্রদয়াজদন ব্যিহার করদত পাদরত। এ সাংক্রান্ত অবিকতর ব্যাখ্যা িা সহদর্াবগতার প্রদয়াজন হদল মবন্ত্রপবরষে বিভাদগর
সমন্বয় ও সাংস্কার ইউবনে অথিা প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একদসস টু ইনেরদমশন যপ্রাগ্রাদমর সদে যর্াগাদর্াগ করা
যর্দত পাদরত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

১৫ আষাঢ় ১৪২২
তাবরখ ২৯ জুন ২০১৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১৭.১৩.১৯
প্রজ্ঞাপন

ভূবম তথ্য ও যসিা কাঠাদমা (Land Information & Service Architecture: জবম) র্থার্থভাদি বতবর ও
িাস্তিায়ন এিাং এই কাঠাদমার আওতায় ভূবম জবরপ, যরবজদস্ট্রশন ও বমউদেশন কার্ িক্রম সমন্বদয়র লদেৈ প্রদয়াজনীয়
সুপাবরশ প্রণয়দনর জন্য বনম্নরূপ কবমটি গঠন করা হল:
1. সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

সভাপবত

2. মহাপবরর্ালক, ভূবম যরকি ি ও জবরপ অবিেপ্তর

সেস্য

3. মহাপবরেশিক, বনিন্ধন িাাংলাদেশ, বনিন্ধন পবরেপ্তর

সেস্য

4. ভূবম মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নয়)

সেস্য

5. আইন ও বির্ার বিভাদগর প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নয়)

সেস্য

6. ভূবম সাংস্কার যিাদি ির প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নয়)

সেস্য

7. ভূবম আপীল যিাদি ির প্রবতবনবি (র্যগ্মসবর্দির বনদর্ নয়)

সেস্য

8. জনাি আনীর যর্ৌধুরী, পবলবস এৈািভাইজার, এটুআই যপ্রাগ্রাম

সেস্য

9. ি. যমা: আব্দুল মান্নান, পবরর্ালক, ই-সাবভিস, এটুআই যপ্রাগ্রাম

সেস্য-সবর্ি

২ত। কার্ িপবরবি:
ভূবম তথ্য ও যসিা কাঠাদমা (Land Information & Service Architecture: জবম) র্থার্থভাদি বতবর ও
িাস্তিায়ন এিাং এই কাঠাদমার আওতায় ভূবম জবরপ, যরবজদস্ট্রশন ও বমউদেশন কার্ িক্রম সমন্বদয়র লদেৈ করণীয়
বিষয়াবে সম্পদকি প্রদয়াজনীয় সুপাবরশ প্রণয়নত।
৩ত। কবমটি প্রদয়াজনদিাদি আরও সেস্য যকা-অে করদত পারদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
মাহফুজা যিগম
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
পবরবর্বত নম্বর: ১৫৬৯৮
যোন: ৯৫৫৮৮৩৯৫
েৈাি: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd
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১৫ আষাঢ় ১৪২২
তাবরখ ২৯ জুন ২০১৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১৭.১৩.১৯

অনুবলবপ সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য যপ্ররণ করা হল (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
১. মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
২. বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
৩. সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
৪. যর্য়ারম্যান, ভূবম আপীল যিাি ি, যসগুনিাবগর্া, ঢাকাত।
৫. যর্য়ারম্যান, ভূবম সাংস্কার যিাি,ি বিআইিবিউটিএ ভিন, ১৪১-১৪৩, মবতবিল িাবণবজৈক এলাকা, ঢাকাত।
৬. সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
৭. সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
৮. মহাপবরর্ালক, ভূবম যরকি ি ও জবরপ অবিেপ্তর, ২৮, শহীে তাজউবিন আহদমে সরবণ, যতজগাঁও, ঢাকাত।
৯. মহাপবরেশিক, বনিন্ধন িাাংলাদেশ, বনিন্ধন পবরেপ্তর, ১৪, আব্দুল গবণ যরাি, ঢাকাত।
১০. প্রকল্প পবরর্ালক, এটুআই যপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
১১. জনাি আনীর যর্ৌধুরী, পবলবস এৈািভাইজার, এটুআই যপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
১২. ি. যমাঃ আব্দুল মান্নান, পবরর্ালাক, ই-সাবভিস, এটুআই যপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, ঢাকাত।
১৩. মবন্ত্রপবরষে সবর্ি মদহােদয়র একান্ত সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, িাাংলাদেশ সবর্িালয়, ঢাকাত।
মাহফুজা যিগম
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
পবরবর্বত নম্বর: ১৫৬৯৮
যোন: ৯৫৫৮৮৩৯৫
েৈাি: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
ই-গভদন িি শাখা
www.cabinet.gov.bd

০৫ অগ্রহাায়ণ ১৪২২
তাবরখ ১৯ নভেম্বর ২০১৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৬৬.০১০.১৫.৬৬
প্রজ্ঞাপন

একটি গবতশীল প্রশাসবনক ব্যিথিতা প্রিতিদনর লদেৈ সরকাবর কমিসম্পােন স্বেতা, োয়িদ্ধতা ও প্রাবতষ্ঠাবনক
সেমতা বৃবদ্ধ এিাং সম্পদের র্থার্থ ব্যিহার বনবচিততকরণকদল্প সরকাবর েপ্তর/সাংথিতাসমূদহ কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা
পদ্ধবত র্ালু করা হদয়দছত। সরকাবর যসিা নাগবরকগদণর যোরদগাড়ায় কম সমদয়, কম খরদর্ ও যভাগাবন্তবিহীনভাদি
যপৌদছ যেওয়ার বনবমত্ত িাবষ িক কমিসম্পােন চুবক্তর আিবশ্যক যকৌশলগত উদিদশ্যর ‘যসিা প্রবক্রয়ায় উদ্ভািন কার্ িক্রম
িাস্তিায়ন’ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম (activity)-এর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অবিেপ্তর/সাংথিতা কর্তক
ি কমপদে একটি কদর
যসিা প্রবক্রয়া সহবজকরণ ও একটি কদর অনলাইন যসিা র্ালুকরদণর বিষয় অন্তভুিক্ত করা হদয়দছত। মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও
অবিেপ্তর/সাংথিতা কর্তক
ি হীহীত উবেবখত কার্ িক্রম সুর্ারুরূদপ িাস্তিায়দনর লদেৈ বনম্নবলবখত কবমটি গঠন করা হল:
(ক) কবমটির গঠন:
1. অবতবরক্ত সবর্ি (সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
আহিায়ক
2. উপসবর্ি, প্রশাসবনক সাংস্কার ও কমিসম্পােন ব্যিথিতাপনা অবিশাখা
সেস্য
3. উপসবর্ি, সুশাসন ও অবভদর্াগ ব্যিথিতাপনা অবিশাখা
সেস্য
4. তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রর্যবক্ত বিভাদগর একজন প্রবতবনবি (উপসবর্দির বনদম্ন নয়)
সেস্য
5. সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়বিভাদগর একজন উপর্যক্ত প্রবতবনবি/
সেস্য
6. একদসস টু ইনেরদমশন যপ্রাগ্রাম, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র একজন উপর্যক্ত
সেস্য
প্রবতবনবি
7. উপসবর্ি, ই-গভদন িি অবিশাখা, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
সেস্য-সবর্ি
(খ) কবমটির কার্ িপবরবি:
১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অবিেপ্তর/সাংথিতাসমূহ কর্তক
ি হীহীত একটি যসিা সহবজকরণ ও একটি ই-যসিা
র্ালুকরণ কার্ িক্রম িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় সমন্বয় সািন;
২. প্রবত মাদস একিার সভায় বমবলত হদয় যসিা পদ্ধবত সহবজকরণ এিাং ই-যসিা র্ালুকরদণর অগ্রগবত
পর্ িাদলার্না ও পবরিীেণ; এিাং
৩. প্রবত িছর যসিা পদ্ধবত সহবজকরণ ও ই-যসিা িাস্তিায়ন বিষয়ক প্রবতদিেন প্রণয়নত।
০২ত। উবেবখত কবমটি প্রদয়াজদন যকান উপর্যক্ত ব্যবক্তদক কবমটির সভায় আমন্ত্রণ জানাদত পারদিত।
০৩ত। এ আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম,
মাহফুজা যিগম
বসবনয়র সহকারী সবর্ি
পবরবর্বত নম্বর: ১৫৬৯৮
যোন: ৯৫৫৮৮৩৯৫
েৈাি: ৯৫১৩৩০২
E-mail: eg_sec@cabinet.gov.bd

উপ-পবরর্ালক
িাাংলাদেশ সরকাবর েরমস্ ও প্রকাশনা অবেস, যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের পরিতী সাংখ্যায়
প্রজ্ঞাপনটি অবতবরক্ত যগদজে আকাদর প্রকাশ কদর ২০০ (দুইশত) কবপ জরুবরবভবত্তদত মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ
যপ্ররদণর জন্য অনুদরাি জানাদনা হলত।)

431

432

সমন্বয় অনুবিভাগ
বনকার শাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বনকার শাখা
www.cabinet.gov.bd

১৯ োল্গুন ১৪২১
তাবরখ ০৩ মাৈ ি ২০১৫

নাং-০৪.০০.০০০০.৭২১.০৬.০০১.১৫-০৯(১৫)
প্রজ্ঞাপন

২৬ জানুয়াবর ২০১৫ তাবরদখ অনুবষ্ঠত মবন্ত্রসভা-বিঠদকর বসদ্ধাদন্তর পবরদপ্রবেদত ময়মনবসাংহ প্রশাসবনক বিভাগ
গঠদনর লদেৈ বিষয়টি সামবগ্রকভাদি পরীো ও পর্ িাদলার্না কদর সুপাবরশ যপশ করার জন্য বনম্নরূপ কবমটি গঠন করা
হল :
২ত। কবমটির গঠন :
(১) সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সভাপবত

(২) প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র প্রবতবনবি (মহাপবরর্ালক পর্ িাদয়র)

-

সেস্য

(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি)

-

সেস্য

(৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি)

-

সেস্য

(৫) হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি)

-

সেস্য

(৬) অথ ি বিভাদগর প্রবতবনবি (অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি)

-

সেস্য

(৭) ভূবম মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবি (অবতবরক্ত সবর্ি/র্যগ্মসবর্ি)

-

সেস্য

(৮) র্যগ্মসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

-

সেস্য

(৯) উপসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।

-

সেস্য-সবর্িত।

কবমটির কার্ িপবরবি :
(ক) ময়মনবসাংহ বিভাগ গঠদনর যর্ৌবক্তকতা সম্পদকি মতামত প্রোন;
(খ) নতুন বিভাদগর বিভাগীয় সের েপ্তদর যকান যকান অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/সাংথিতার অবেস থিতাপন করা
প্রদয়াজন, যস বিষদয় সুপাবরশ প্রোন;
(গ) উবেবখত অবেসসমূহ থিতাপদনর জন্য প্রদয়াজনীয় যভৌত অিকাঠাদমা বনরূপণ;
(ঘ) প্রস্তাবিত বিভাগীয় অবেসসমূদহর জন্য প্রদয়াজনীয় যলাকিল বনি িারণ;
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(ঙ) যভৌত অিকাঠাদমা এিাং যলাকিদলর জন্য আবথ িক সাংদিষ বনরুপণ;
(র্) প্রস্তাবিত বিভাদগর সীমানা সম্পদকি সুপাবরশ প্রোন; এিাং
(ছ) সাংবিষ্ট অন্যান্য বিষয়ত।
৩ত। কবমটি দুই মাদসর মদে সুপাবরশ যপশ করদি এিাং প্রদয়াজনদিাদি নতুন সেস্য যকা-অে করদত পারদি ত।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম
স্বােবরত/( যমাঃ মবহউিীন খান )
র্যগ্মসবর্ি (সমন্বয়)ত।
উপপবরর্ালক
িাাংলাদেশ েরমস ও প্রকাশনা অবেস
যতজগাঁও, ঢাকা
(িাাংলাদেশ যগদজদের অবতবরক্ত সাংখ্যায় জরুবর বভবত্তদত প্রকাদশর জন্য)ত।
বিতরণ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়):
১ত।

মবন্ত্রপবরষে সবর্ি, মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

২ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়

৩ত।

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৪ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫ত।

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়

৬ত।

বসবনয়র সবর্ি, অথ ি বিভাগ

৭ত।

সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়

৮ত।

সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

৯ত।

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবর্ি-১, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয় (মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সেয় অিগবতর জন্য)

১০ত। কবমশনার, ঢাকা বিভাগ
১১ত। র্যগ্মসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
১২ত। যজলা প্রশাসক, ঢাকা/ময়মনবসাংহ
১৩ত। উপসবর্ি (যজলা ও মাঠ প্রশাসন), মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
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৩০ আর্িন ১৪২২
তাবরখ ১৫ অভটাৈর ২০১৫

স্মারক নম্বর(৯)৯৬.১৫.০০১.০৬.৭২১.০০০০.০০.০৪-

বিষয় : ময়মনবসাংহ প্রশাসবনক বিভাগ গঠদনর বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সাংক্রান্তত।
সরকার ময়মনবসাংহ, যনত্রদকাণা, জামালপুর ও যশরপুর−এ র্ারটি যজলা বনদয় ময়মনবসাংহ প্রশাসবনক বিভাগ গঠন
কদরদছত। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ইদতামদে ময়মনবসাংহ বিভাগ গঠন সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জাবর কদরদছত। এ ছাড়াও,
ময়মনবসাংহ বিভাগ গঠদনর বিষদয় বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত হীহীত হদয়দছ :
(ক) এ বিভাদগর সের েপ্তর ময়মনবসাংহ শহদর বকাংিা পাশ্বিিতী যকান সুবিিাজনক থিতাদন থিতাবপত হদিত। পুরাতন
েহ্মপুত্র নদের পূি িপাড় সবন্নবহত এলাকার পবরকবল্পত উন্নয়দনর মােদম বিভাগীয় সের েপ্তর থিতাপদনর
সম্ভাব্যতা পরীো কদর যেখা যর্দত পাদরত। বিকল্প বহসাদি ময়মনবসাংহ শহদরর কাশর যমৌজায় বিএবিবস’র
অনুকূদল ইতপূদি ি অবিগ্রহণকৃত ও অব্যিহৃত এিাং পরিতীকাদল পুনঃগ্রহণকৃত (resumed) ২.৯০ একর
জবমদত বিভাগীয় পর্ িাদয়র েপ্তরসমূহ থিতাপন করা যর্দত পাদর;
(খ) বিভাগীয় পর্ িাদয়র েপ্তরসমূদহর জন্য িহুতল বিবশষ্ট ভিন বনমিাণ করদত হদি;
(গ) অিকাঠাদমা বনমিাদণর সময় ভূবমকম্প ঝবৌঁ কর বিষয়টি বিদির্নায় রাখদত হদি;
(ঘ) ময়মনবসাংহ প্রশাসবনক বিভাদগ প্রাথবমক পর্ িাদয় বিভাগীয় কবমশনার ও উপ-মহাপুবলশ পবরেশিদকর
কার্ িালয় এিাং পর্ িায়ক্রদম অন্যান্য বিভাগীয় কার্ িালয় থিতাপন করা হদিত। ময়মনবসাংহ যজলা পবরষে ভিদন
সামবয়কভাদি উক্ত কার্ িালয় ৩টি থিতাপন করা হদিত। উক্ত ভিদন অিবথিতত দুনীবত েমন কবমশদনর সমবন্বত
আঞ্চবলক কার্ িালয় ও কলকারখানা পবরেশিদকর কার্ িালয় অন্যত্র থিতানান্তর করদত হদি;
(ঙ) প্রাথবমক কার্ িক্রম শুরু করার জন্য যজলা পবরষে ভিন সাংস্কাদরর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদত হদি;
(র্) অন্যান্য প্রশাসবনক বিভাদগর আেদল ময়মনবসাংহ বিভাগীয় কবমশনার ও যরি বিআইবজ অি পুবলশ
কার্ িালদয়র জনিল কাঠাদমা সৃবজত হদি এিাং;
(ছ) সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ র্থার্থ পদ্ধবত অনুসরদণ বিভাগীয় পর্ িাদয় স্ব স্ব অবেদসর জন্য যলাকিল
কাঠাদমা বনি িারণ করদিত।
২ত। এমতািথিতায় উপর্য িক্ত বসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিায়দন প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য বনদে িশক্রদম অনুদরাি করা হলত।
স্বােবরত/১৫-১০-২০১৫ ইাং
(হাবিবুন নাহার)
উপসবর্ি
যোন :৯৫১৩৬৪৪ত।
বিতরণ :
০১ত।
০২ত।
০৩ত।
০৪ত।
০৫ত।
০৬ত।
০৭ত।
০৮ত।
০৯ত।

মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়;
বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়;
সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়;
কবমশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা;
উপ-পুবলশ পবরেশিক, ঢাকা যরি, ঢাকা;
যজলা প্রশাসক, ময়মনবসাংহ;
পুবলশ সুপার, ময়মনবসাংহত।
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প্রজ্ঞাপন
২৫ চজৈষ্ঠ ১৪২১
তাবরখ ০৮ জুন ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৪(১)
বিষয় : বসদলে যজলার ওসমানী নগর থানাদক উপদজলায় উন্নীতকরণত।

প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর ১০৯তম সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সরকার
বসদলে যজলার িালাগি উপদজলার আেটি ইউবনয়ন র্থা : (১) উমরপুর (২) সােীপুর (৩) পবচিতম বপলনপুর (৪) বুরুো
িাজার (৫) যগায়ালা িাজার (৬) তাজপুর (৭) েয়ামীর এিাং (৮) উছমানপুর সমন্বদয় ওসমানী নগর উপদজলা গঠদনর
বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত। উক্ত উপদজলার বিবভন্ন অবেদসর জন্য বনম্নরূপ অবেস যসে-আপ অনুদমােন করা হদয়দছ :
ক্রবমক
নম্বর

থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

কমিকতিা-কমির্ারী
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১.

উপদজলা বনি িাহী অবেসাদরর কার্ িালয়
(ক) সাংরবেত
(খ) হস্তান্তবরত

১

১৫

১৬

২.

উপদজলা ভূবম অবেস

১

১১

১২

৩.

থানা (পুবলশ যস্টশন)

১

২৫

২৬

৪.

উপদজলা বহসাি রেণ অবেস

১

৩

৪

৫.

উপদজলা বশো অবেস

৩

৩

৬

৬.

১

১৬

১৭

৭.

উপদজলা প্রদকৌশল অবেস
উপদজলা বনি িার্ন অবেস

১

২

৩

৮.

উপদজলা আনসার ও বভবিবপ অবেস

১

২

৩

৯.

উপদজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কমিকতিার অবেস

১

১

২

১০.

উপদজলা খাদ্য অবেস

১

৩

৪

১১.

উপদজলা পবরষদের যর্য়ারম্যাদনর অবেস

-

৩

৩

১২.

উপদজলা স্বাথিতৈ ও পবরিার পবরকল্পনা কমিকতিার
অবেস (হাসপাতালসহ)

১০

৩৭

৪৭

১৩.

উপদজলা কৃবষ অবেস

৩

২৪

২৭

১৪.

উপদজলা প্রাবণসম্পে অবেস

২

৭

৯
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ক্রবমক
নম্বর

থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

কমিকতিা-কমির্ারী
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১৫.

উপদজলা মৎস্য অবেস

১

৪

৫

১৬.

উপদজলা পবরিার পবরকল্পনা অবেস

২

৮

১০

১৭.

উপদজলা জনস্বাথিতৈ প্রদকৌশল অবেস

১

৭

৮

১৮.

উপদজলা মবহলা বিষয়ক অবেস

১

১

২

১৯.

উপদজলা পেী উন্নয়ন অবেস

২

১

৩

২০.

উপদজলা সমাজ যসিা অবেস

১

৯

১০

২১.

উপদজলা মােবমক বশো অবেস

২

৪

৬

২২.

উপদজলা সমিায় অবেস

১

৩

৪

২৩.

উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস

১

৩

৪

২৪.

উপদজলা র্যি উন্নয়ন অবেস

১

৬

৭

৪০

১৯৮

২৩৮

সি িদমাে =

২ত। উপর্য িক্ত সরকাবর বসদ্ধাদন্তর আদলাদক সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর ওসমানী নগর উপদজলা থিতাপদনর
লদেৈ যলাকিল বনদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
৩ত। ওসমানী নগর উপদজলার সের েপ্তর উপদজলার দুবলয়ারিে যমৌজায় থিতাপন করদত হদিত।
স্বােবরত/০৮/০৬/২০১৪
(এন এম বজয়াউল আলম)
অবতবরক্ত সবর্ি
উপপবরর্ালক
িাাংলাদেশ েরম ও প্রকাশনা অবেস
যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের অবতবরক্ত সাংখ্যায় প্রকাদশর জন্য)ত।
২৫ চজৈষ্ঠ ১৪২১
তাবরখ ০৮ জুন ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৪(২১)

সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হল : (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।

৩ত।

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়ত।

৪ত।

বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগত।
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৫ত।

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ত।

৬ত।

সবর্ি, অথ ি বিভাগত।

৭ত।

সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়ত।

৮ত।

সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগত।

৯ত।

সবর্ি, খাদ্য বিভাগত।

১০ত। সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
১১ত। সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ত।
১২ত। সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়ত।
১৩ত। সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ত।
১৪ত। সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
১৫ত। সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
১৬ত। সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়ত।
১৭ত। সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগত।
১৮ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়ত।
১৯ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়ত।
২০ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়ত।
২১ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
স্বােবরত/০৮/০৬/২০১৪
(হাবিবুন নাহার )
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬৪৪ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বনকার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন
২৫ চজৈষ্ঠ ১৪২১
তাবরখ ০৮ জুন ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৫(১)
বিষয় : খাগড়াছবড় পাি িতৈ যজলার গুইমারা থানাদক উপদজলায় উন্নীতকরণত।

প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর ১০৯তম সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সরকার
খাগড়াছবড় পাি িতৈ যজলার মাটিরাো উপদজলার গুইমারা ইউবনয়ন, মহালছবড় উপদজলার বসন্দুকছবড় ইউবনয়ন এিাং
রামগড় উপদজলার হােছবড় ইউবনয়ন সমন্বদয় গুইমারা উপদজলা গঠদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত। উক্ত উপদজলার বিবভন্ন
অবেদসর জন্য বনম্নরূপ অবেস যসে-আপ অনুদমােন করা হদয়দছ :
ক্রবমক
নম্বর

থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

কমিকতিা-কমির্ারী
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১.

উপদজলা বনি িাহী অবেসাদরর কার্ িালয়
(ক) সাংরবেত
(খ) হস্তান্তবরত

১

১৫

১৬

২.

উপদজলা ভূবম অবেস

১

১১

১২

৩.

থানা (পুবলশ যস্টশন)

১

২৫

২৬

৪.

উপদজলা বহসাি রেণ অবেস

১

৩

৪

৫.

উপদজলা বশো অবেস

৩

৩

৬

৬.

১

১৬

১৭

৭.

উপদজলা প্রদকৌশল অবেস
উপদজলা বনি িার্ন অবেস

১

২

৩

৮.

উপদজলা আনসার ও বভবিবপ অবেস

১

২

৩

৯.

উপদজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কমিকতিার অবেস

১

১

২

১০.

উপদজলা খাদ্য অবেস

১

৩

৪

১১.

উপদজলা পবরষদের যর্য়ারম্যাদনর অবেস

-

৩

৩

১২.

উপদজলা স্বাথিতৈ ও পবরিার পবরকল্পনা কমিকতিার
অবেস (হাসপাতালসহ)

১০

৩৭

৪৭

১৩.

উপদজলা কৃবষ অবেস

৩

২৪

২৭

১৪.

উপদজলা প্রাবণসম্পে অবেস

২

৭

৯

১৫.

উপদজলা মৎস্য অবেস

১

৪

৫
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ক্রবমক
নম্বর

থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

কমিকতিা-কমির্ারী
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১৬.

উপদজলা পবরিার পবরকল্পনা অবেস

২

৮

১০

১৭.

উপদজলা জনস্বাথিতৈ প্রদকৌশল অবেস

১

৭

৮

১৮.

উপদজলা মবহলা বিষয়ক অবেস

১

১

২

১৯.

উপদজলা পেী উন্নয়ন অবেস

২

১

৩

২০.

উপদজলা সমাজ যসিা অবেস

১

৯

১০

২১.

উপদজলা মােবমক বশো অবেস

২

৪

৬

২২.

উপদজলা সমিায় অবেস

১

৩

৪

২৩.

উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস

১

৩

৪

২৪.

উপদজলা র্যি উন্নয়ন অবেস

১

৬

৭

৪০

১৯৮

২৩৮

সি িদমাে =

২ত। উপর্য িক্ত সরকাবর বসদ্ধাদন্তর আদলাদক সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর গুইমারা উপদজলা থিতাপদনর লদেৈ
যলাকিল বনদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
৩ত। গুইমারা উপদজলার সের েপ্তর উপদজলার ১৯৭ নাং গুইমারা যমৌজায় থিতাপন করদত হদিত।
স্বােবরত/০৮/০৬/২০১৪
(এন এম বজয়াউল আলম)
অবতবরক্ত সবর্ি
উপপবরর্ালক
িাাংলাদেশ েরম ও প্রকাশনা অবেস
যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের অবতবরক্ত সাংখ্যায় প্রকাদশর জন্য)ত।
২৫ চজৈষ্ঠ ১৪২১
তাবরখ ০৮ জুন ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২০.৬০০.১.১৪.৪৫(২১)

সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হল : (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।

৩ত।

বসবনয়র সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়ত।

৪ত।

বসবনয়র সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগত।

৫ত।

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ত।
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৬ত।

সবর্ি, অথ ি বিভাগত।

৭ত।

সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়ত।

৮ত।

সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগত।

৯ত।

সবর্ি, খাদ্য বিভাগত।

১০ত। সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
১১ত। সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ত।
১২ত। সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়ত।
১৩ত। সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ত।
১৪ত। সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
১৫ত। সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
১৬ত। সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়ত।
১৭ত। সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগত।
১৮ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়ত।
১৯ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, হীহায়ন ও গণপূতি মন্ত্রণালয়ত।
২০ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়ত।
২১ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
স্বােবরত/০৮/০৬/২০১৪
(হাবিবুন নাহার )
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬৪৪ত।
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২৭ চজৈষ্ঠ ১৪২১
তাবরখ ১০ জুন ২০১৪

নম্বর-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.১৪.৪৬(২০০)
পবরপত্র

বিষয় : এক উপদজলা হইদত অন্য উপদজলায় ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজন এিাং বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন
ি সাংক্রান্ত নীবতমালাত।
অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা পুনগঠন
প্রথম অাংশ : এক উপদজলা হইদত অন্য উপদজলায় ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজনসাংক্রান্ত নীবতমালাত।
এক উপদজলা হইদত অন্য উপদজলায় ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজন যেদত্র িতিমাদন সুস্পষ্ট নীবতমালা না থাকায়
নানাবিি অসুবিিার সম্মুখীন হইদত হয়ত। এই পবরদপ্রবেদত এক উপদজলা হইদত অন্য উপদজলায় ইউবনয়ন/ওয়াি ি
সাংদর্াজদনর যেদত্র প্রদয়াজনীয় শতি সাংিবলত একটি নীবতমালা থাকা িাঞ্ছনীয় বিিায় সরকার কর্তক
ি বনম্নিবণ িত
নীবতমালা জাবর করা হইল :
(১) এক উপদজলা হইদত অন্য উপদজলায় ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজন যেদত্র বনদম্নাক্ত শতিািবল পূরণ কবরদত
হইদি :
(ক) এক উপদজলার সবহত অন্য উপদজলার ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজদনর যেদত্র যর্ৌবক্তক কারণ
উদেখপূি িক প্রস্তাবিত ইউবনয়ন/ওয়াি ি যর্ উপদজলার সবহত সাংদর্াজন করা হইদি এিাং যর্ উপদজলা
হইদত বিদয়াজন করা হইদি যসই সকল এলাকার যভৌদগাবলক অিথিতান, যর্াগাদর্াগ ব্যিথিতা এিাং
প্রস্তাবিত সাংদর্াজন না করার কারদণ জনগদণর অসুবিিা হইদতদছ বক-না যসই সম্পদকি বিস্তাবরত
ব্যাখ্যা থাবকদত হইদি;
(খ) প্রস্তাবিত ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজদন যকান প্রকার আইনগত, যেকবনকৈাল িা প্রশাসবনক
িােিািকতা আদছ বকনা তাহাও উদেখ কবরদত হইদি;
(গ) যর্ উপদজলার সবহত ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজন হইদি যসই উপদজলা এিাং যর্ উপদজলা হইদত
ইউবনয়ন/ওয়াি ি কতিন কবরয়া সাংদর্াজন করা হইদি যসই উপদজলার ইউবয়দনর সাংখ্যা, জনসাংখ্যা
এিাং আয়তন ইতৈাবে ইউবনয়দনর নামসহ উদেখ কবরদত হইদি;
(ঘ) ইউবনয়ন/ওয়াি ি সাংদর্াজদনর েদল উপদজলা গঠদনর সময় আদরাবপত মূল শতিাবের পবরিতিন হইদি
বকনা উহা বিদির্নায় রাবখদত হইদি;
ি
(ঙ) প্রস্তাবিত পুনগঠদনর
েদল িাাংলাদেশ বনি িার্ন কবমশন কর্তক
ি যঘাবষত জাতীয় সাংসদের বনি িার্নী
এলাকার সীমানার বিষদয় জটিলতার সৃবষ্ট হইদি বকনা যসই বিষদয় সুস্পষ্ট মতামত থাবকদত হইদিত।
বনি িার্ন কবমশন কর্তক
ি যঘাবষত সাংসে বনি িার্দনর বনি িার্নী এলাকার সীমানার সবহত সাাংঘবষ িক
যকান প্রস্তাি বিদির্না করা র্াইদি নাত।
ি
(২) পুনগঠদনর
যেদত্র মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি ২৪-১০-২০০৪ তাবরদখ জাবরকৃত নতুন উপদজলা, থানা ও
তেন্তদকন্দ্র থিতাপদনর সাংদশাবিত নীবতমালা র্থার্থভাদি অনুসরণ কবরদত হইদিত।
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ি
(৩) এক উপদজলার ইউবনয়ন/ওয়াি ি অন্য উপদজলার সবহত সাংর্যক্ত কবরয়া উপদজলা পুনগঠদনর
প্রস্তাি
প্রবক্রয়াকরদণর পদ্ধবত :
(ক) বিদির্ৈ এলাকার যমাে জনসাংখ্যার কমপদে শতকরা এক ভাগ ব্যবক্তর স্বাের সাংিবলত আদিেদনর
বভবত্তদত সাংবিষ্ট উপদজলা বনি িাহী অবেসার এই নীবতমালায় িবণ িত বিিাদনর আদলাদক প্রদয়াজনীয়
তথ্য সাংগ্রহ কবরয়া এই বিষদয় মতামতসহ যজলা প্রশাসদকর কাদছ প্রস্তাি যপ্ররণ কবরদিনত। যজলা
প্রশাসক কর্তক
ি র্থার্থভাদি পরীো-বনরীোদন্ত প্রস্তািটি র্থার্থ িবলয়া প্রতীয়মান হইদল বতবন উহা
সুপাবরশক্রদম বিভাগীয় কবমশনাদরর মােদম থিতানীয় সরকার বিভাদগর যপ্ররণ কবরদিনত। থিতানীয়
সরকার বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অথ ি বিভাগ ও পবরকল্পনা বিভাদগর মতামত গ্রহণপূি িক উক্ত
প্রস্তাদির র্থাথ িতা পরীো কবরয়া তাহাদের মতামদতর আদলাদক সার-সাংেপ প্রস্তুত কবরয়া
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ কবরদি;
(খ) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, থিতানীয় সরকার বিভাগ হইদত প্রাপ্ত প্রস্তািটি পরীোদন্ত মবন্ত্রপবরষে সবর্দির
যনর্তবািীন 'নতুন উপদজলা ও থানা থিতাপন সাংক্রান্ত সবর্ি কবমটি'র বিদির্নার জন্য উপথিতাপন কবরদিত।
সবর্ি কবমটি থিতানীয় সরকার বিভাদগর সুপাবরশ সাংিবলত প্রস্তাি পর্ িাদলার্নাদন্ত প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস
সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর বিদির্নার জন্য চূড়ান্ত সুপাবরশ প্রোন কবরদিত।
বিতীয় অাংশ : বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা/ইউবনয়ন/
ি সাংক্রান্ত নীবতমালাত।
ওয়াি ি পুনগঠন
িতিমাদন যকান সুবনবে িষ্ট নীবতমালা না থাকায় বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট
ি
এলাকা লইয়া উপদজলা/ইউবনয়ন/ওয়াি ি পুনগঠদনর
যেদত্র নানাবিি অসুবিিার সম্মুখীন হইদত হয়ত। এই পবরদপ্রবেদত
ি
বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা/ইউবনয়ন/ওয়াি ি পুনগঠদনর
যেদত্র প্রদয়াজনীয় শতি সাংিবলত একটি নীবতমালা থাকা িাঞ্ছনীয় বিিায় সরকার কর্তক
ি বনম্নিবণ িত নীবতমালা জাবর করা
হইল :
ি
(১) বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা পুনগঠদনর
জন্য বনদম্নাক্ত শতিািবল পূরণ কবরদত হইদি :
(ক) বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা/
ি
ইউবনয়ন/ওয়াি ি পুনগঠদনর
প্রস্তাি উপথিতাপদনর যেদত্র উহার যর্ৌবক্তকতা উদেখপূি িক প্রস্তাবিত
উপদজলা/ইউবনয়ন/ওয়াি-ি এর যভৌদগাবলক অিথিতান সম্পদকি বিস্তাবরত তথ্যাবে সবন্নদিবশত কবরদত
হইদি;
(খ) বিদ্যমান উপদজলার যর্ অাংশ কতিন কবরয়া বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত করা হইয়াদছ বকাংিা যর্
অাংশটুকু বিদ্যমান বসটি কদপিাদরশদনর সবহত সাংদর্াজন করা হইদি যসই এলাকার যভৌদগাবলক
অিথিতান, বিদ্যমান উপদজলার অিবশষ্ট অাংদশর যভৌদগাবলক অিথিতান, ইউবনয়দনর সাংখ্যা, স্কৈার্ ম্যাপ,
আয়তন, জনসাংখ্যা, যর্াগাদর্াগ-ব্যিথিতা, বশো ও স্বাথিতৈ খাত ইতৈাবে সম্পদকি বিস্তাবরত তথ্য
ইউবনয়দনর নামসহ সবন্নদিবশত কবরদত হইদি;
(গ) এই বিষদয় যকান প্রকার আইনগত, যেকবনকৈাল িা প্রশাসবনক িােিািকতা আদছ বকনা তাহাও
উদেখ কবরদত হইদি;
(ঘ) বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদনর অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা/
ি
ইউবনয়ন/ওয়াি ি পুনগঠদনর
েদল উপদজলা/ইউবনয়ন/ওয়াি ি গঠদনর সময় আদরাবপত মূল শতিাবের
পবরিতিন হইদি বকনা উহা বিদির্নায় রাবখদত হইদি;
ি
(ঙ) প্রস্তাবিত পুনগঠদনর
েদল িাাংলাদেশ বনি িার্ন কবমশন কর্তক
ি যঘাবষত জাতীয় সাংসদের বনি িার্নী
এলাকার সীমানার বিষদয় জটিলতার সৃবষ্ট হইদি বকনা যসই বিষদয় সুস্পষ্ট মতামত থাবকদত হইদিত।
বনি িার্ন কবমশন কর্তক
ি যঘাবষত সাংসে বনি িার্দনর বনি িার্নী এলাকার সীমানার সবহত সাাংঘবষ িক
যকান প্রস্তাি বিদির্না করা র্াইদি নাত।
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ি
(২) পুনগঠদনর
যেদত্র মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কর্তক
ি ২৪-১০-২০০৪ তাবরদখ জাবরকৃত উপদজলা, থানা এিাং
তেন্তদকন্দ্র থিতাপদনর সাংদশাবিত নীবতমালা র্থার্থভাদি অনুসরণ কবরদত হইদিত।
(৩) বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা/
ি
ইউবনয়ন/ওয়াি ি পুনগঠদনর
প্রবক্রয়াকরণ পদ্ধবত :
(ক) বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা/
ি
ইউবনয়ন/ ওয়াি ি পুনগঠদনর
জন্য বিদির্ৈ এলাকার যমাে জনসাংখ্যার কমপদে শতকরা এক ভাগ
ব্যবক্তর স্বাের সাংিবলত আদিেদনর বভবত্তদত সাংবিষ্ট উপদজলা বনি িাহী অবেসার/যজলা প্রশাসক
নীবতমালায় িবণ িত বিিাদনর আদলাদক প্রদয়াজনীয় তথ্য সাংগ্রহ কবরয়া র্থার্থভাদি পরীোবনরীোদন্ত প্রস্তািটি বিভাগীয় কবমশনাদরর মােদম থিতানীয় সরকার বিভাদগ যপ্ররণ কবরদিনত। থিতানীয়
সরকার বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অথ ি বিভাগ ও পবরকল্পনা বিভাদগর মতামত গ্রহণপূি িক উক্ত
প্রস্তাদির র্থাথ িতা পরীো কবরয়া তাহাদের মতামদতর আদলাদক সার-সাংদেপ প্রস্তুত কবরয়া
মবন্ত্রপবরষে বিভাদগ যপ্ররণ কবরদি;
(খ) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ, থিতানীয় সরকার বিভাগ হইদত প্রাপ্ত প্রস্তািটি পরীোদন্ত মবন্ত্রপবরষে সবর্দির
যনর্তবািীন 'নতুন উপদজলা ও থানা থিতাপন সাংক্রান্ত সবর্ি কবমটি'র বিদির্নার জন্য উপথিতাপন
কবরদিত। সবর্ি কবমটি থিতানীয় সরকার বিভাদগর সুপাবরশ সাংিবলত প্রস্তাি পর্ িাদলার্নাদন্ত প্রশাসবনক
পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর বিদির্নার জন্য বিদ্যমান/নিসৃষ্ট বসটি
ি
কদপিাদরশদন অন্তভুিক্ত এলাকা ব্যতীত অিবশষ্ট এলাকা লইয়া উপদজলা/ইউবনয়ন/ওয়াি ি পুনগঠদনর
চূড়ান্ত সুপাবরশ প্রোন কবরদিত।
২ত। জনস্বাদথ ি এই পবরপত্র জাবর করা হইল এিাং ইহা অবিলদম্ব কার্ িকর হইদিত।
স্বােবরত/১১/৬/২০১৪
(এন এম বজয়াউল আলম )
অবতবরক্ত সবর্িত।
বিতরণ :
১ত।

মুখ্য সবর্ি
প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্ি
....................................... মন্ত্রণালয়/বিভাগত।

৩ত।

পুবলশ মহাপবরেশিক
পুবলশ যহিদকায়াে িাস,ি ঢাকাত।

৪ত।

বিভাগীয় কবমশনার (সকল)
.................................... বিভাগত।

৫ত।

উপমহাপুবলশ পবরেশিক (সকল)
.................................বিভাগত।

৬ত।

যজলা প্রশাসক (সকল)
............................... যজলাত।

৭ত।

পুবলশ সুপার (সকল)
.............................. যজলাত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বনকার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন
৩০ ফ ৌষ ১৪১৯
তাবরখ ১৩ জানুয়ার্র ২০১৩

নাং-০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১৩-১২(১)
বিষয়ঃ ময়মনবসাংহ যজলার তারাকাো থানাদক উপদজলায় উন্নীতকরণত।

প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর ১০৭ তম সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সরকার
ময়মনবসাংহ যজলার ফুলপুর উপদজলাদক বিভক্ত কদর ১০ (েশ)টি ইউবনয়ন র্থাঃ (১) তারাকাো (২) িাবনহালা (৩)
কাকানী (৪) গাঁলাগাও (৫) িাবলখাঁ (৬) ঢাকুয়া (৭) রামপুর (৮) কামাবরয়া (৯) কামারগাঁও ও (১০) বিস্কা সমন্বদয়
তারাকাো উপদজলা গঠদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত। উক্ত উপদজলার বিবভন্ন অবেদসর জন্য বনম্নরূপ অবেস যসে-আপ
অনুদমােন করা হদয়দছঃ
থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

ক্রবমক
নাং

কমিকতিা/কমির্ারী
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১.

উপদজলা বনি িাহী অবেসাদরর কার্ িালয়
(ক) সাংরবেত
(খ) হস্তান্তবরত

১

১৫

১৬

২.

উপদজলা ভূবম অবেস

১

১১

১২

৩.

থানা (পুবলশ যস্টশন)

১

২৫

২৬

৪.

উপদজলা বহসাি রেণ অবেস

১

৩

৪

৫.

উপদজলা বশো অবেস

৩

৩

৬

৬.

১

১৬

১৭

৭.

উপদজলা প্রদকৌশল অবেস
উপদজলা বনি িার্ন অবেস

১

২

৩

৮.

উপদজলা আনসার ও বভবিবপ অবেস

১

২

৩

৯.

উপদজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কমিকতিার অবেস

১

১

২

১০.

উপদজলা খাদ্য অবেস

১

৩

৪

১১.

উপদজলা পবরষদের যর্য়ারম্যাদনর অবেস

-

৩

৩

১২.

উপদজলা স্বাথিতৈ ও পবরিার পবরকল্পনা কমিকতিার অবেস
(হাসপাতালসহ)

১০

৩৭

৪৭

১৩.

উপদজলা কৃবষ অবেস

৩

২৪

২৭

১৪.

উপদজলা প্রাবণসম্পে অবেস

২

৭

৯
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ক্রবমক
নাং

থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

কমিকতিা/কমির্ারী
কমিকতিা
১

কমির্ারী
৪

যমাে
৫

১৫.

উপদজলা মৎস্য অবেস

১৬.

উপদজলা পবরিার পবরকল্পনা অবেস

২

৮

১০

১৭.

উপদজলা জনস্বাথিতৈ অবেস

১

৭

৮

১৮.

উপদজলা মবহলা বিষয়ক অবেস

১

১

২

১৯.

উপদজলা পেী উন্নয়ন অবেস

২

১

৩

২০.

উপদজলা সমাজ যসিা অবেস

১

৯

১০

২১.

উপদজলা মােবমক বশো অবেস

২

৪

৬

২২.

উপদজলা সমিায় অবেস

১

৩

৪

২৩.

উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস

১

৩

৪

২৪.

উপদজলা র্যি উন্নয়ন অবেস

১

৬

৭

৪০

১৯৮

২৩৮

সি িদমাে

২ত। উপর্য িক্ত সরকাবর বসদ্ধাদন্তর আদলাদক সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর তারাকাো উপদজলা থিতাপদনর
লদেৈ যলাকিল বনদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
৩ত। তারাকাো উপদজলার সের েপ্তর পূি ি তালবেঘী ও যমাকাবময়া যমৌজায় থিতাপন করদত হদিত।
স্বােবরত/১৩/০১/২০১৩
(যমাঃ নজরুল ইসলাম )
অবতবরক্ত সবর্ি
উপবনয়ন্ত্রক
িাাংলাদেশ েরমস ও প্রকাশনা অবেস
যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের অবতবরক্ত সাংখ্যায় প্রকাদশর জন্য)ত।
৩০ ফ ৌষ ১৪১৯
তাবরখ ১৩ জানুয়ার্র ২০১৩

নাং- ০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১৩-১২(২০)

সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হলঃ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ত।

৩ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।

৪ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।

৫ত।

সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগত।

448

৬ত।

সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়ত।

৭ত।

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগত।

৮ত।

সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়ত।

৯ত।

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়ত।

১০ত। সবর্ি, অথ ি বিভাগত।
১১ত। সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়ত।
১২ত। সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
১৩ত। সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
১৪ত। সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ত।
১৫ত। সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়ত।
১৬ত। সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়ত।
১৭ত। সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ত।
১৮ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
১৯ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, খাদ্য বিভাগত।
২০ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়ত।
২১ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগত।
স্বােবরত/১৩/০১/২০১৩
(হাবিবুন নাহার)
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬৪৪ত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বনকার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন
১৬ ফ ৌষ ১৪২০
তাবরখ ৩০ ফম ২০১৩

নাং-০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৩-৬৫(১)
বিষয়ঃ নাদোর যজলার নলিাো থানাদক উপদজলায় উন্নীতকরণত।

প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর ১০৮তম সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সরকার
নাদোর সের উপদজলার নলিাো যপৌরসভা এিাং (১) েহ্মপুর, (২) মািনগর, (৩) খাজুরা, (৪) বপপরুল ও (৫)
বিপ্রদিলঘবরয়া ইউবনয়দনর সমন্বদয় নলিাো উপদজলা গঠদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত। উক্ত উপদজলার বিবভন্ন অবেদসর
জন্য বনম্নরূপ অবেস যসে-আপ অনুদমােন করা হদয়দছ :
ক্রবমক
নম্বর

থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

কমিকতিা-কমির্ারী
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১.

উপদজলা বনি িাহী অবেসাদরর কার্ িালয়
(ক) সাংরবেত
(খ) হস্তান্তবরত

১

১৫

১৬

২.

উপদজলা ভূবম অবেস

১

১১

১২

৩.

থানা/পুবলশ যস্টশন

১

২৫

২৬

৪.

উপদজলা বহসাি রেণ অবেস

১

৩

৪

৫.

উপদজলা বশো অবেস

৩

৩

৬

৬.

১

১৬

১৭

৭.

উপদজলা প্রদকৌশল অবেস
উপদজলা বনি িার্ন অবেস

১

২

৩

৮.

উপদজলা আনসার ও বভবিবপ অবেস

১

২

৩

৯.

উপদজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কমিকতিার অবেস

১

১

২

১০.

উপদজলা খাদ্য অবেস

১

৩

৪

১১.

উপদজলা যর্য়ারম্যাদনর অবেস

-

৩

৩

১২.

উপদজলা স্বাথিতৈ ও পবরিার পবরকল্পনা
অবেস (হাসপাতালসহ)

১০

৩৭

৪৭

১৩.

উপদজলা কৃবষ অবেস

৩

২৪

২৭

১৪.

উপদজলা প্রাবণসম্পে অবেস

২

৭

৯

১৫.

উপদজলা মৎস্য অবেস

১

৪

৫

কমিকতিার
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ক্রবমক
নম্বর

থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

কমিকতিা-কমির্ারী

১৬.

উপদজলা পবরিার পবরকল্পনা অবেস

কমিকতিা
২

১৭.

উপদজলা জনস্বাথিতৈ প্রদকৌশল অবেস

১

৭

৮

১৮.

উপদজলা মবহলা বিষয়ক অবেস

১

১

২

১৯.

উপদজলা পেী উন্নয়ন অবেস

২

১

৩

২০.

উপদজলা সমাজ যসিা অবেস

১

৯

১০

২১.

উপদজলা মােবমক বশো অবেস

২

৪

৬

২২.

উপদজলা সমিায় অবেস

১

৩

৪

২৩.

উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস

১

৩

৪

২৪.

উপদজলা র্যি উন্নয়ন অবেস

১

৬

৭

৪০

১৯৮

২৩৮

সি িদমাে =

কমির্ারী
৮

যমাে
১০

২ত। উপর্য িক্ত সরকাবর বসদ্ধাদন্তর আদলাদক সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/েপ্তর নলিাো উপদজলা থিতাপদনর লদেৈ
যলাকিল বনদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
৩ত। নলিাো উপদজলার সের েপ্তর উপদজলার বুবড়রভাগ যমৌজায় থিতাপন করদত হদিত।
স্বােবরত/৩০-০৫-২০১৩
(যমাঃ নজরুল ইসলাম )
অবতবরক্ত সবর্ি
উপপবরর্ালক
িাাংলাদেশ েরমস ও প্রকাশনা অবেস
যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের অবতবরক্ত সাংখ্যায় প্রকাদশর জন্য)ত।
১৬ ফ ৌষ ১৪২০
তাবরখ ৩০ ফম ২০১৩

নাং- ০৪.০০.০০০০.২১২.০৬.০০১.২০১৩-৬৫(২০)

সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হল : (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

বসবনয়র সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ত।

৩ত।

বসবনয়র সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।

৪ত।

সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়ত।

৫ত।

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগত।

৬ত।

সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়ত।
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৭ত।

সবর্ি, অথ ি বিভাগত।

৮ত।

সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়ত।

৯ত।

সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।

১০ত। সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ত।
১১ত। সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়ত।
১২ত। সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
১৩ত। সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়ত।
১৪ত। সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ত।
১৫ত। সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়ত।
১৬ত। সবর্ি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিথিতাপনা বিভাগত।
১৭ত। সবর্ি, খাদ্য বিভাগত।
১৮ত। সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
১৯ত। সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
২০ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়ত।
২১ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগত।
স্বােবরত/৩০-০৫-২০১৩
( সাবিহা পারভীন )
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬৪৪ত।
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মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বনকার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন
২২ ফ ৌষ ১৪১৮
তাবরখ ০৫ জানুয়ার্র ২০১২

নাং-০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১১-৮(১)
বিষয়ঃ িরগুনা যজলার আমতলী উপদজলািীন ‘তালতলী’ থানাদক উপদজলায় উন্নীতকরণত।

প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর ১০৬ তম সভায় সরকার িরগুনা যজলার
আমতলী উপদজলাদক বিভক্ত কদর ০৭ (সাত)টি ইউবনয়ন র্থাঃ (১) পঁর্াদকাড়াবলয়া, (২) যছােিগী, (৩)কড়ইিাড়ীয়া,
(৪) শাবরকখালী, (৫) িড়িগী, (৬) বনশানিাড়ীয়া ও (৭) যসানাকাো সমন্বদয় প্রস্তাবিত ‘তালতলী’ উপদজলা গঠদনর
বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত। উক্ত উপদজলার বিবভন্ন অবেদসর জন্য বনম্নরূপ অবেস যসে-আপ অনুদমােন করা হদয়দছঃ
থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

ক্রবমক
নাং

জনিল
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১.

উপদজলা বনি িাহী অবেসাদরর কার্ িালয়
(ক) সাংরবেত
(খ) হস্তান্তবরত

১

১৫

১৬

২.

উপদজলা ভূবম অবেস

১

১১

১২

৩.

থানা/পুবলশ যস্টশন

১

২৫

২৬

৪.

উপদজলা বহসাি রেণ অবেস

১

৩

৪

৫.

উপদজলা বশো অবেস

৩

৩

৬

৬.

১

১৬

১৭

৭.

উপদজলা প্রদকৌশল অবেস
উপদজলা বনি িার্ন অবেস

১

২

৩

৮.

উপদজলা আনসার ও বভবিবপ অবেস

১

২

৩

৯.

উপদজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কমিকতিার অবেস

১

১

২

১০.

উপদজলা খাদ্য অবেস

১

৩

৪

১১.

উপদজলা যর্য়ারম্যাদনর অবেস

-

৩

৩

১২.

উপদজলা স্বাথিতৈ ও পবরিার পবরকল্পনা কমিকতিার অবেস
(হাসপাতালসহ)

১০

৩৭

৪৭

১৩.

উপদজলা কৃবষ অবেস

৩

২৪

২৭

১৪.

উপদজলা প্রাবণ সম্পে অবেস

২

৭

৯

১৫.

উপদজলা মৎস্য অবেস

১

৪

৫
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থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

ক্রবমক
নাং

জনিল
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১৬.

উপদজলা পবরিার পবরকল্পনা অবেস

২

৮

১০

১৭.

উপদজলা জনস্বাথিতৈ অবেস

১

৭

৮

১৮.

উপদজলা মবহলা বিষয়ক অবেস

১

১

২

১৯.

উপদজলা পেী উন্নয়ন অবেস

২

১

৩

২০.

উপদজলা সমাজ যসিা অবেস

১

৯

১০

২১.

উপদজলা মােবমক বশো অবেস

২

৪

৬

২২.

উপদজলা সমিায় অবেস

১

৩

৪

২৩.

উপদজলা পবরসাংখ্যাণ অবেস

১

৩

৪

২৪.

উপদজলা র্যি উন্নয়ন অবেস

১

৬

৭

৪০

১৯৮

২৩৮

সি িদমাে

২ত। উপর্য িক্ত সরকাবর বসদ্ধাদন্তর আদলাদক সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ‘তালতলী’ উপদজলা থিতাপদনর লদেৈ
যলাকিল বনদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
৩ত। ‘তালতলী’ উপদজলার সের েপ্তর ‘িড়িগী’ যমৌজায় থিতাপন করদত হদিত।
স্বােবরত/০৫-০১-২০১২
( যমাঃ নজরুল ইসলাম )
র্যগ্মসবর্ি
উপবনয়ন্ত্রক
িাাংলাদেশ েরমস ও প্রকাশনা অবেস
যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের অবতবরক্ত সাংখ্যায় প্রকাদশর জন্য)ত।
২২ ফ ৌষ ১৪১৮
তাবরখ ০৫ জানুয়ার্র ২০১২

নাং- ০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১১-৮(২০)

সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হলঃ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

সবর্ি, অথ ি বিভাগত।

৩ত।

সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ত।

৪ত।

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।

৫ত।

সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়ত।

৬ত।

সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগত।
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৭ত।

সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়ত।

৮ত।

সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ত।

৯ত।

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগত।

১০ত। সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়ত।
১১ত। সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
১২ত। সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়ত।
১৩ত। সবর্ি, খাদ্য বিভাগত।
১৪ত। সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবন সম্পে মন্ত্রণালয়ত।
১৫ত। সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
১৬ত। সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
১৭ত। সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ বিভাগত।
১৮ত। সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়ত।
১৯ত। সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়ত।
২০ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
স্বােবরত/০৫-০১-২০১২
(আদিো আক্তার)
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬৪৪ত।
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
বনকার অবিশাখা
www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন
২৮ আষাঢ় ১৪১৮
তাবরখ ১২ জুলাই ২০১১

নাং-০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১০-৭৯
বিষয়ঃ পটুয়াখালী যজলার গলাবর্পা উপদজলাদক বিভক্ত কদর 'রাোিালী' উপদজলা গঠনত।

প্রশাসবনক পুনবি িন্যাস সাংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর ১০৫ তম সভায় সরকার পটুয়াখালী যজলার
গলাবর্পা উপদজলাদক বিভক্ত কদর ০৫ (পাঁর্)টি ইউবনয়ন র্থাঃ (১) রাোিালী, (২) িড় িাইশবেয়া, (৩) যছাে
িাইশবেয়া, (৪) র্র যমান্তাজ ও (৫) র্াবলতাবুবনয়া সমন্বদয় প্রস্তাবিত ‘রাোিালী’ উপদজলা গঠদনর বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদছত।
উক্ত উপদজলার বিবভন্ন অবেদসর জন্য বনম্নরূপ অবেস যসে-আপ অনুদমােন করা হদয়দছঃ
থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

ক্রবমক
নাং

জনিল
কমিকতিা

কমির্ারী

যমাে

১.

উপদজলা বনি িাহী অবেসাদরর কার্ িালয়
(ক) সাংরবেত
(খ) হস্তান্তবরত

১

১৫

১৬

২.

উপদজলা ভূবম অবেস

১

১১

১২

৩.

থানা/পুবলশ যস্টশন

১

২৫

২৬

৪.

উপদজলা বহসাি রেণ অবেস

১

৩

৪

৫.

উপদজলা বশো অবেস

৩

৩

৬

৬.

১

১৬

১৭

৭.

উপদজলা প্রদকৌশল অবেস
উপদজলা বনি িার্ন অবেস

১

২

৩

৮.

উপদজলা আনসার ও বভবিবপ অবেস

১

২

৩

৯.

উপদজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কমিকতিার অবেস

১

১

২

১০.

উপদজলা খাদ্য অবেস

১

৩

৪

১১.

উপদজলা যর্য়ারম্যাদনর অবেস

-

৩

৩

১২.

উপদজলা স্বাথিতৈ ও পবরিার পবরকল্পনা কমিকতিার অবেস
(হাসপাতালসহ)

১০

৩৭

৪৭

১৩.

উপদজলা কৃবষ অবেস

৩

২৪

২৭

১৪.

উপদজলা প্রাবণ সম্পে অবেস

২

৭

৯

১৫.

উপদজলা মৎস্য অবেস

১

৪

৫
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থিতাবপতব্য অবেদসর নাম

ক্রবমক
নাং

জনিল
কমিকতিা
২

কমির্ারী
৮

যমাে
১০

১৬.

উপদজলা পবরিার পবরকল্পনা অবেস

১৭.

উপদজলা জনস্বাথিতৈ অবেস

১

৭

৮

১৮.

উপদজলা মবহলা বিষয়ক অবেস

১

১

২

১৯.

উপদজলা পেী উন্নয়ন অবেস

২

১

৩

২০.

উপদজলা সমাজ যসিা অবেস

১

৯

১০

২১.

উপদজলা মােবমক বশো অবেস

২

৪

৬

২২.

উপদজলা সমিায় অবেস

১

৩

৪

২৩.

উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস

১

৩

৪

২৪.

উপদজলা র্যি উন্নয়ন অবেস

১

৬

৭

৪০

১৯৮

২৩৮

সি িদমাে

২ত। উপর্য িক্ত সরকাবর বসদ্ধাদন্তর আদলাদক সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ‘রাোিালী’ উপদজলা থিতাপদনর লদেৈ
যলাকিল বনদয়াদগর প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহণ করদিত।
৩ত। ‘রাোিালী’ উপদজলার সের েপ্তর ‘িাদহরর্র’ যমৌজায় থিতাপন করদত হদিত।
স্বােবরত/১২-০৭-২০১১
( খেকার আদনায়ারুল ইসলাম )
অবতবরক্ত সবর্ি (প্রশাসবনক সাংস্কার ও িাস্তিায়ন)
মবন্ত্রপবরষে বিভাগত।
উপবনয়ন্ত্রক
িাাংলাদেশ েরমস ও প্রকাশনা অবেস
যতজগাঁও, ঢাকা (িাাংলাদেশ যগদজদের অবতবরক্ত সাংখ্যায় প্রকাদশর জন্য)ত।
২৮ আষাঢ় ১৪১৮
তাবরখ ১২ জুলাই ২০১১

নাং- ০৪.২১২.০০৬.০১.০০.০০১.২০১০-৭৯(২০)

সেয় অিগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যিথিতা গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ যপ্ররণ করা হলঃ (যজৈষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)
১ত।

মুখ্য সবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়ত।

২ত।

সবর্ি, অথ ি বিভাগত।

৩ত।

সবর্ি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ত।

৪ত।

সবর্ি, স্বাথিতৈ ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।

৫ত।

সবর্ি, কৃবষ মন্ত্রণালয়ত।
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৬ত।

সবর্ি, পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগত।

৭ত।

সবর্ি, ভূবম মন্ত্রণালয়ত।

৮ত।

সবর্ি, র্যি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ত।

৯ত।

সবর্ি, থিতানীয় সরকার বিভাগত।

১০ত। সবর্ি, প্রাথবমক ও গণবশো মন্ত্রণালয়ত।
১১ত। সবর্ি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ত।
১২ত। সবর্ি, বশো মন্ত্রণালয়ত।
১৩ত। সবর্ি, খাদ্য বিভাগত।
১৪ত। সবর্ি, মৎস্য ও প্রাবন সম্পে মন্ত্রণালয়ত।
১৫ত। সবর্ি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ত।
১৬ত। সবর্ি, মবহলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ত।
১৭ত। সবর্ি, দুদর্ িাগ ব্যিথিতাপনা ও ত্রাণ বিভাগত।
১৮ত। সবর্ি, বনি িার্ন কবমশন সবর্িালয়ত।
১৯ত। সবর্ি, হীহায়ণ ও গণপূতি মন্ত্রণালয়ত।
২০ত। ভারপ্রাপ্ত সবর্ি, পবরকল্পনা বিভাগত।
স্বােবরত/১২-০৭-২০১১
( আদিো আক্তার )
উপসবর্ি
যোনঃ ৯৫১৩৬৪৪ত।
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প্রশাসবনক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা সম্পবকিত
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাদেশ সরকার
মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

১৭ ফ ৌষ ১৪২২
তাবরখ ৩১ র্িভেম্বর ২০১৫

নাং-০৪.০০.০০০০.৭১২.০৪.০০৪.১৫-৫৪
পবরপত্র

বিষয়: সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূদহর বনদজদের মদে মামলা পবরহাদরর লদেৈ করণীয় বনি িারণ বিষয়ক বনদে িশািবলত।
সূত্র:

প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র স্মারক নম্বর ০৩.০৬৯.০০৪.০২.০০.০১২.২০১৫-২১২, তাবরখ: ২৯ আবশ্বন ১৪২২/
১৪ অদটাির ২০১৫

বিবভন্ন সমদয় সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূদহর বনদজদের মদে মামলার উদ্ভি হয়ত। এ সকল মামলার কারদণ সরকাদরর
অদনক গুরুবপূণ ি বসদ্ধান্ত ও কমিসূবর্র িাস্তিায়ন িািাগ্রস্ত এিাং সরকাবর অদথ ির অপর্য় হয়ত। এ িরদনর পবরবস্ত্হবতদত
আন্তঃপ্রবতষ্ঠান বিদরাি বনষ্পবত্ত এিাং বনদজদের মদে মামলা পবরহাদরর লদেৈ র্থার্থ কার্ িক্রম গ্রহদণর জন্য সরকার
দুটি কবমটি গঠন কদরদছন র্া বনম্নরূপ:
১ত। আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনস্পবত্ত কবমটি
২ত। আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনস্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি
২ত। আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত কবমটি:
(ক) কবমটির গঠন:
১ত। সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ
২ত। যর্ সকল মন্ত্রণালদয়র মেকার বিদরাি-বনষ্পবত্ত করা প্রদয়াজন
যস সকল মন্ত্রণালদয়র সবর্ি িা তাঁর প্রবতবনবি
৩ত। সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ
৪ত। প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালদয়র প্রবতবনবি (মহাপবরর্ালক পর্ িাদয়র)
৫ত। র্যগ্মসবর্ি (সমন্বয়), মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

- আহ্বায়ক
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য
- সেস্য-সবর্ি

(খ) কবমটি প্রদয়াজদন আরও সেস্য যকা-অে এিাং বিদশষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করদত পারদিত।
(গ) কবমটির কার্ িপবরবি:
কবমটি একাবিক প্রবতষ্ঠাদনর পরস্পরবিদরািী অিস্ত্হাদনর যেদত্র আোলদত মামলা না কদর আদলার্নার মােদম
বিদরাি বনস্পবত্তর ব্যিস্ত্হা গ্রহণ করদিত।
(ঘ) উক্ত কবমটির বসদ্ধাদন্তর বিরুদদ্ধ সাংক্ষুদ্ধ পেগণ 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনস্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা
কবমটি'যত আবপল করদত পারদিত।
(ঙ) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ কবমটিদক সাবর্বিক সহায়তা প্রোন করদিত।
৩ত। আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনস্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি:
(ক) কবমটির গঠন:
(১) মন্ত্রী, অথ ি মন্ত্রণালয়
(২) সাংবিষ্ট মন্ত্রণালদয়র োবয়দব বনদয়াবজত মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী
(৩) মন্ত্রী, আইন, বির্ার ও সাংসে বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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- সভাপবত
- সেস্য
- সেস্য

(খ)

সহায়তাকারী কমিকতিা:
(১) মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
(২) মুখ্যসবর্ি/প্রিানমন্ত্রীর সবর্ি
(৩) সবর্ি, সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়
(৪) সবর্ি, আইন ও বির্ার বিভাগ
(৫) সবর্ি (সমন্বয় ও সাংস্কার)-মবন্ত্রপবরষে বিভাগ

(গ)

কবমটির সভাপবতর বনজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ যকান মামলার পে হদল এ কবমটির সেস্য বহসাদি বনদয়াবজত
পরিতী যজৈষ্ঠ কবমটির সভাপবতর োবয়ব পালন করদিনত।

(ঘ) কবমটির কার্ িপবরবি:
'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত কবমটি'র বসদ্ধাদন্তর বিরুদদ্ধ সাংক্ষুু্ব্ধ পেগণ 'আন্তঃমন্ত্রনালয় আইনগত
বিদরাি বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি'র বনকে আবপল োদয়র করদত পারদিত। মবন্ত্রসভা কবমটি উক্ত আবপল বনষ্পবত্ত
করদি এিাং এই কবমটির বসদ্ধান্ত চূড়ান্ত িদল গণ্য হদিত।
(ঙ) মবন্ত্রপবরষে বিভাগ 'আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি'যক সাবর্বিক
সহায়তা প্রোন করদিত।
৪ত। কমিপদ্ধবত:
সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূদহর মদে মতাবনকৈ হদল রাদষ্ট্রর বনি িাহী কাঠাদমার মদে সমািান করদত হদিত। উপদজলা
পর্ িাদয় িা অনুরূপ পর্ িাদয় দুটি েপ্তদরর মদে বিদরাি যেখা বেদল সাংবিষ্ট েপ্তর প্রিানিয় আলাপ-আদলার্নার মােদম তার
বনস্পবত্ত করদিত। এ পর্ িাদয় বিদরাি বনস্পবত্ত সম্ভি না হদল যজলা বকাংিা অনুরূপ পর্ িাদয় আলাপ-আদলার্নার মােদম
সমস্যার বনরসন করদত হদিত। তাদতও সমািান সম্ভি না হদল অবিেপ্তর/সাংস্ত্হা পর্ িাদয় সভা কদর বিদরাি বনস্পবত্ত
করদত হদিত। অবিেপ্তর/সাংস্ত্হা বিদরাি বনস্পবত্তদত ব্যথ ি হদল মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্ িাদয় তা সমািাদনর উদদ্যাগ বনদত হদিত।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিদরাি বনস্পবত্ত করদত না পারদল বিষয়টি বনস্পবত্তর জন্য 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনস্পবত্ত
কবমটি'যত উপস্ত্হাপন করদত হদিত। 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনস্পবত্ত কবমটি' কর্তক
ি যকাদনা বিদ্যমান বিষদয়র
বনস্পবত্ত করা সম্ভি না হদল যসটি 'আন্ত:মন্ত্রণালয় আইনগত বিদরাি বনস্পবত্ত সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি'যত যপ্ররণ করদত
হদিত।
৫ত। এ আদেশ অবিলদম্ব কার্ িকর হদিত।
স্বােবরত-/
৩১-১২-২০১৫
যমাহাম্মে শবেউল আলম
মবন্ত্রপবরষে সবর্ি
বিতরণ:
১ত।
২ত।

মুখ্যসবর্ি, প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালয়, যতজগাঁও, ঢাকাত।
বসবনয়র সবর্ি/সবর্ি/ভারপ্রাপ্ত সবর্িত।
------------------------------------------------------------ মন্ত্রণালয়/বিভাগত।
-২৮ ৬-২০১৬ ১৭

-১) ০০

, ২০১৬।
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