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মুখব
ম ণালয়/িবভাগস েহর বািষক িতেবদেনর মা েম সরকাির কায েমর
তা eবং
জবাবিদিহতা িনি ত হয়। e
াপেট িত বছেরর ায় মি পিরষদ িবভােগর 3122-23
aথ-বছেরর কাযাবিলর বািষক িতেবদন কােশর uে াগ নoয়া হেয়েছ।
3। বাংলােদশ সরকােরর শাসন- ব ায় নীিত িনধারণ eবং িবিভ ম ণালয়/িবভােগর কাযাবিলর
সম য় সাধেন মি পিরষদ িবভাগ aত
ণ িমকা পালন কের থােক। পিরবী ণ লক o
সম য়ধম দািয় স াদেনর কারেণ e িবভােগর কাযপিরিধ aপরাপর ম ণালয়/িবভাগ থেক িক টা
িভ
িতর। মি সভা গঠন, মি সভার সদ গেণর মে দািয় ব ন, মি সভা- বঠক a ান,
মি সভা কিম স হ গঠন/ নগঠন, মি সভা o মি সভা কিম স হ ক ক হীত িস াে র বা বায়ন
সং া a গিত পযােলাচনা, জন শাসেনর সং ার o মােনা য়েনর লে িবিভ ক /কমসূিচ হণ
eবং িবভাগ, জলা o uপেজলা পযােয় সাধারণ শাসন পিরচালনা মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর
a
।
4। e িতেবদেন সংে েপ মি পিরষদ িবভােগর িবিভ aিধশাখার কমপিরিধ eবং মি পিরষদ
িবভােগর uে ােগ 3122-23 aথ-বছের a ি ত িবিভ
ণ বঠক, eসব বঠেক হীত িস াে র
বা বায়ন সং া a গিত, মি সভা ক ক a েমািদত আiন o িবিধস হ, চলমান ক /কমসূিচ
eবং স ািদত
ণ কাযাবিল েল ধরা হেয়েছ। eর মা েম মি পিরষদ িবভাগ ক ক 3122-23
aথ-বছের স ািদত
ণ কাজ স েক েয়াজনীয় ত পাoয়া যােব। eকiসে , e িতেবদন
থেক মি পিরষদ িবভােগর গঠন, কাঠােমা, কমপিরিধ o কমিব াস স েক ধারণা লাভ করা স ব
হেব। মি পিরষদ িবভাগ তথা সরকােরর ভিব ৎ কায ম পিরচালনার ে o িতেবদন
বান
রফাের িহসােব কাজ করেব বেল আমার িব াস।
5। মি পিরষদ িবভােগর 3122-23 aথ-বছেরর বািষক িতেবদন ণয়ন o কাশনার সে
স ৃ সকল কমকতা o কমচারীেক আ িরক ধ বাদ o aিভন ন জানাi।
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ক /কমসূিচ স িকত

2.1

মি পিরষদ িবভােগর পিরিচিত

2.2
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মি সভােক সািচিবক সহায়তা দােনর uে ে 2৯83
সােল মি পিরষদ িবষয়ক ম ণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-eর eক িবভাগ িহসােব
মি পিরষদ িবভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় ধানম ীর িনয় ণাধীন u ম ণালয় পরবত কােল
মি পিরষদ সিচবালয় নােম aিভিহত হয়। 2৯86 সােল মি পিরষদ িবভাগেক রা পিতর সিচবালেয়র
আoতায় eবং 2৯93 সােলর থম িদেক নরায় মি পিরষদ সিচবালেয়র আoতায়
করা হয়।
2৯93 সােল সামিরক আiন জািরর পর মি পিরষদ িবভাগেক ধান সামিরক আiন শাসেকর
সিচবালেয়র আoতায়
করা হয়। 2৯94 সােল মি পিরষদ িবভাগ নরায় রা পিতর সিচবালেয়র
আoতায়
হয়। সংসদীয় সরকার ব ার সে স িত রেখ 2৯৯2 সােল eক
য়ংস ণ
শাসিনক িবভাগ িহসােব বতমান মি পিরষদ িবভাগ গ ত হয়। গণতাি ক শাসন ব ােক
ািত ািনক প দoয়ার জ eবং সরকােরর aথৈনিতক সং ার কমসূিচ বা বায়েনর জ িবিভ
নীিত িনধারেণ eবং ম ণালয়/িবভাগস েহর কমকাে র সম য় সাধেন মি পিরষদ িবভাগ
ণ
িমকা পালন কের থােক। মি পিরষদ িবভাগ িবিভ ম ণালয়/িবভাগ eবং িবভাগীয় কিমশনার o
জলা শাসেকর মা েম মাঠ পযায় পয সরকােরর কমকা বা বায়েন িবিভ সম য়ধম পদে প
হণ কের থােক, যার ভাব সরকােরর সািবক u য়ন কমকাে িতফিলত হয়।
2.3 মহামা রা পিত, মাননীয় ধানম ী o মি সভার সদ ে র িনেয়াগ, শপথ, a াহিত,
দ র ব ন o মি সভার সদ ে র মে ম ণালয়/িবভাগস েহর জাতীয় সংসদ স িকত দািয়
aপণ; সংি
ি বগেক ম ী, িতম ী o uপম ী-eর পদমযাদা দান; মাননীয় ধান িবচারপিতর
শপথ হণ a ান পিরচালনা iত ািদ মি পিরষদ িবভােগর ধান দািয় । মহামা রা পিত, মাননীয়
ধানম ী o ম ীগেণর পািরেতািষক o িবধািদ সং া আiন ণয়ন o সংেশাধন স িকত
কাযাবিল; জাতীয় পতাকা িবিধ, জাতীয় স ীত িবিধ, জাতীয় তীক িবিধ, Warrant of
Precedence eবং Rules of Business ণয়ন, সংেশাধন o েয়াজেন e িলর া া সং া
কাযাবিল; ম ণালয়/িবভাগস েহর কমব ন; মহামা রা পিত, মাননীয় ধানম ী o ম ীগেণর
েটাকল সং া িনেদশমালা; মি সভার সদ গেণর সবা লক কাযািদ; রা ীয় তাষাখানার
ব াপনা o তদারিক; জাতীয় র ার সং া নীিতমালা ণয়ন, াধীনতা র ার দান, মহান
মুি ে uে খেযা aবদােনর জ িবেদিশ ি / িত ানেক স াননা দান, জাতীয় শাক িদবস
পালন iত ািদ িবষয়স হ মি পিরষদ িবভােগর কমপিরিধর আoতাধীন। মি পিরষদ িবভাগ ক ক
সমর ক, বাংলােদশ িতর া a ােদশ o বাংলােদশ িতর া িবিধ ণয়ন, িবতরণ eবং িনরাপদ
হফাজত সং া ত য়নপ সং হ o সংর ণ করা হয়।
2.4
মি পিরষদ িবভাগ সরাসির মাননীয় ধানম ীর ত াবধােন পিরচািলত হয়। আ ঃম ণালয়
সম াস েহর িন ি েত মি পিরষদ িবভাগ
ণ িমকা পালন কের থােক। মি সভা- বঠেকর
সািচিবক সহায়তা দান e িবভােগর ল দািয় । e ছাড়া, মি সভা- বঠেক হীত িস া স হ
বা বায়েনর a গিত পিরবী ণ o পযােলাচনা করাo e িবভােগর
ণ দািয় । সম দেশ
িবভাগ, জলা o থানা পযােয় শাসিনক কমকাে র তদারিক o সম য়সাধন মি পিরষদ িবভােগর
uে খেযা কাজ। e ছাড়া িনকার সভা a ান; িনকার িস া বা বায়েনর a গিত a সরণ; িবভাগ,
জলা, uপেজলা, থানা iত ািদর সীমানা িনধারণ; ন ন িবভাগ/ জলা/uপেজলা/থানা ি ; জলাস েহর
কার ভবনািদ িনমােণর ান িনবাচন iত ািদ কাযাবিল মি পিরষদ িবভােগর আoতাধীন।

2.5

গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 84(3) a ে দ eবং Rules of Business,
1996-eর rule 16(vi) a যায়ী iংেরিজ বছেরর ারে জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন
মহামা রা পিত ক ক েদয় ভাষণ ণয়ন বক মি সভা- বঠেক a েমাদেনর জ uপ াপন,
Rules of Business, 1996-eর rule 25(1) a সরেণ ম ণালয়/িবভাগস েহর মািসক কাযাবিলর
িতেবদন স লন eবং Rules of Business, 1996-eর rule 25(3) a সরেণ
ম ণালয়/িবভাগস েহর স িলত বািষক কাযাবিলর িতেবদন মি সভা- বঠেক uপ াপন মি পিরষদ
িবভােগর aপরাপর
ণ দািয় ।
2.6
মি পিরষদ িবভাগ হেত িবিভ জাতীয় কিম , মি সভা কিম , সিচব কিম , িনবাহী কিম
o িবেশষ কিম গঠন o নগঠন করা হয়। মি পিরষদ িবভােগর সািচিবক সহায়তায় শাসিনক
নিব াস সং া জাতীয় বা বায়ন কিম (িনকার)-eর সভা a ি ত হয়। e ছাড়া মি পিরষদ
িবভাগ িন বিণত ায়ী িতর মি সভা কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের থােকঃ
 সরকাির য় সং া মি সভা কিম ;
 aথৈনিতক িবষয় সং া মি সভা কিম ; eবং
 জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ।
e কিম িলেক সািচিবক সহায়তা দােনর পাশাপািশ িবিভ িবষেয় গ ত a ায়ী
কিম স হেকo সািচিবক সহায়তা দান করা হয়।

িতর মি সভা

2.7
মি পিরষদ িবভাগ িবিভ সমেয় গ ত িবেশষ সিচব কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান
কের থােক। e ছাড়া মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে িপিরয়র িসেলকশন বােডর সভা a ি ত হয়।
মি পিরষদ িবভাগ িন বিণত ায়ী িতর সিচব কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের থােকঃ


শাসিনক u য়ন সং া সিচব কিম ;

 সামািজক িনরাপ ােব নী কম িচ সংি



ক ীয় পিরবী ণ কিম ;

াশনাল মিনটিরং কিম (eনeমিস);
জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সং া টা েফাস কিম ;

 ন ন uপেজলা, থানা o তদ েক

াপন সং া সিচব কিম ; eবং

 আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দান সং া সিচব কিম ।

3.1

মি পিরষদ িবভােগর সাংগঠিনক কাঠােমা o িব াস

3.2 মি পিরষদ িবভােগর সাংগঠিনক কাঠােমা (TO&E) a যায়ী aিতির সিচেবর সরাসির
ত াবধােন পিরচািলত 12 আiন aিধশাখা eবং 6 a িবভােগর aধীেন 22 aিধশাখার আoতায়
e িবভােগর কমকা স ািদত হয়। মি পিরষদ িবভােগ মাট 23 aিধশাখা, 41 শাখা, 12 ক
সহায়তা সল eবং 12 কি uটার সল রেয়েছ। iেতামে 39 শাখার ম থেক ৯ শাখােক
সামিয়কভােব aিধশাখা িহসােব গ কের সখােন uপসিচব পযােয়র কমকতা পদায়ন করা হেয়েছ।
aিধশাখা িল হে ঃ (2) িনকার, (3) মি সভার িস া বা বায়ন পিরবী ণ, (4) মি সভার িস া
বা বায়ন সম য়, (5) রকড, (6) মাঠ শাসন
লা, (7) িবিধ, (8) য় o aথৈনিতক, (9) সরকার
গঠন o রা াচার, eবং (৯) মাঠ শাসন সং াপন। মি পিরষদ িবভােগর সবেমাট লাকবল 321 জন।
3122-23 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগ কমরত কমকতােদর তািলকা পিরিশ -2 e দখােনা হল।
3.3 মি পিরষদ সিচব মি পিরষদ িবভােগর শাসিনক ধান o ি ি পাল eকাuি ং aিফসার।
মি পিরষদ সিচেবর দা িরক কােজ সািবক সহায়তা দােনর জ eকজন aিতির সিচব রেয়েছন।
eছাড়া, িতনজন aিতির সিচব o iজন সিচব াচ a িবভােগর দািয়ে িনেয়ািজত আেছন। e
ছাড়া, চার জন সিচব চার aিধশাখার দািয়ে িনেয়ািজত আেছন।
3.4 সাংগঠিনক কাঠােমা a যায়ী a িবভাগ o আoতাধীন aিধশাখাস হ িন পঃ
a িবভাগস হ
aিধশাখাস হ*
2।

শাসিনক সং ার, বা বায়ন o
মিনটিরং

3।

মি সভা o িরেপাট

4।

শাসন o িবিধ

5।

জলা o মাঠ শাসন

6।

কিম o aথৈনিতক

2।
3।
4।
5।
6।
7।
8।
9।
৯।
21।
22।
23।

শাসিনক সং ার, বা বায়ন o মিনটিরং
শাসিনক u য়ন
আiিস
মি সভা
িরেপাট o রকড
শাসন
পিরক না o বােজট
িবিধ o সবা
জলা o মাঠ শাসন
জলা ািজে িস
কিম o aথৈনিতক
আiন (aিতির সিচব, মি পিরষদ
িবভাগ-eর সরাসির ত াবধােন পিরচািলত)

* 23 িনয়িমত aিধশাখা ছাড়াo নয় শাখােক সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত করা হেয়েছ।

2.4
িত aিধশাখার দািয়ে রেয়েছন eকজন uপসিচব eবং িত শাখার দািয়ে আেছন
eকজন িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব। িহসাব শাখায় চলিত দািয়ে eকজন িহসাবর ণ
কমকতা রেয়েছন। আiিস aিধশাখার আoতায় আiিস শাখায় eকজন িসে ম eনািল , eকজন
মiে া iি িনয়ার o eকজন eিসস া িসে ম eনািল o iজন িসিনয়র ডাটা eি /কে াল
aপােরটর eবং কি uটার সেল eকজন া ামার o eকজন ডাটা eি /কে াল aপােরটর
িনেয়ািজত আেছন। শাসিনক সং ার, বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখার আoতায় ক সহায়তা
সেল eকজন িসিনয়র সহকারী ধান িনেয়ািজত আেছন।
2.5 2011-12 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগর জ 16( াচ) ধান কম িত িনেদশক (KPI)
িনধারণ করা হয়। ধান কম িত িনেদশকস েহর ল মা া aজেনর a গিত সং া eক
িতেবদন পিরিশ -3 e দখােনা হল।
2.6 2011-12 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগর বািষক u য়ন কমসূিচেত 13( i)

ক /কমসূিচ
বা বায়নাধীন িছল। ক িলর uে , 2011-12 aথ-বছের aথ বরা , য় o বা বায়ন a গিত
সং া eক সংি িববরণ পিরিশ -4 e দখােনা হল।

4.1

মি পিরষদ িবভােগর ধান ধান কাযাবিল

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I
of the Rules of Business, 1996) a সাের মি পিরষদ িবভােগর ধান ধান কাযাবিল িন পঃ

2।

মি সভা o কিম স েহর সািচিবক সহায়তা দান।

3।
4।

মি সভা o কিম স েহর কাগজ o দিললপ eবং িস া স েহর হফাজত।
মি সভা o কিম র িস া স েহর a গিত o বা বায়ন পযােলাচনা।

5।
6।
7।
8।
9।

রা পিত, ধানম ী o a া ম ীর পািরেতািষক o িবেশষ aিধকার।
রা পিতর দায়মুি ।
রা পিতর শপথ হণ পিরচালনা eবং রা পিতর পদত াগ।
কাযিবিধমালা eবং ম ণালয় o িবভাগস েহর মে কাযব ন।
তাষাখানা।

৯। পতাকা িবিধমালা, জাতীয় স ীত িবিধমালা eবং জাতীয় তীক িবিধমালা।
৯ক। 26i আগ জাতীয় শাক িদবস পালন।
21।

ধানম ী, ম ী, িতম ী o uপমি গেণর িনেয়াগ o পদত াগ eবং ােদর শপথ পিরচালনা।

22। মণভাতা o দিনক ভাতা তীত ধানম ী, ম ী, িতম ী o uপমি গণ স িকত সাধারণ সবা।
22ক। ন িত দমন কিমশন সং া সকল িবষয়।
23।
ঘাষণা।

24।
25।
26।
27।
28।
29।
2৯।
31।

সিচব কিম o uপ-কিম স েহর সািচিবক দািয় ।
uপেজলা, জলা o িবভাগস েহর সাধারণ শাসন।
পদমান ম।
ফৗজদাির িবচার পিরবী ণ।
আ জািতক র ােরর জ মেনানয়ন দান।
শাসিনক সং ার/ নগঠন সং া জাতীয় বা বায়ন কিম (িনকার)।
e িবভােগর আিথক িবষয়সহ শাসন।
আ জািতক সং হাস েহর সে িলয়াে া eবং e িবভােগ বরা ত িবষয়স হ স েক
a া দশ o িব সং হার সে ি o সমেঝাতা স িকত িবষয়স হ।
32। e িবভােগ বরা ত িবষেয় সকল আiন।
33। জাতীয় র ার eবং র ার িবতরণী a ানস হ।
34। আ ঃম ণালয় সম য় সাধন।

5.1 মি পিরষদ িবভােগর কমব ন
5.2
আiন aিধশাখা
আiন aিধশাখা aিতির সিচব, মি পিরষদ িবভাগ eর সরাসির ত াবধােন পিরচািলত। আiন
aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.2.2

মি পিরষদ িবভাগ/মি পিরষদ সিচবেক স ৃ কের দােয়র ত দoয়ািন মামলা o িরট
িপ শনসহ a া মামলার িবষেয় সরকাির আiনজীবীর সে যাগােযাগ েম যাবতীয়
কায ম হণ;

5.2.3

e াডিমিনে ভ াi নাল o আিপল াi নােলর মামলাস েহর িবষেয় জবাব তির
করাসহ e িবষেয় াi নােল েয়াজনীয় কায ম হণ;

5.2.4 মি পিরষদ িবভােগর িবিভ আiনগত িবষেয় মতামত দান।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক)
আiন কাষ।
5.3
শাসিনক সং ার, বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখা
শাসিনক সং ার বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ
5.3.2 গভ া , পাবিলক স র excellence and leadership eবং শাসিনক সং ার সং া
িবষেয় িবিভ
াব uপ াপন, েয়াজনীয় ে e সং া গেবষণা কায ম হণ o
বা বায়ন eবং e সং া i েত িবিভ ম ণালয়/িবভাগ eবং দশীয় o আ জািতক
িত ান থেক া সং ার াব পযােলাচনা o সরকার িনধািরত ক পে র িবেবচনার
জ uপ াপন;

5.3.3 আ জািতক o আ িলক পযােয় জন শাসন o পাবিলক স র সং া a গিত aবিহত
হoয়ার লে
িশ ণ o aিভ তা িবিনময় কায ম হণ;
5.3.4 জন শাসনসহ a া
ে বেদিশক সাহা সং া
ােবর oপর মি পিরষদ িবভােগর
মতামত দান;
5.3.5 জন শাসন িশ ণ কায েমর সািবক মান u য়েনর জ জাতীয় পযােয় িবিভ জন শাসন
িশ ণ িত ান িবেশষতঃ িবিসeস শাসন eকােডিম, িবয়াম, িবিপe িস-eর সে
সম য়সাধন;
5.3.6 জন শাসন সং ার o শাসন িবষয়ক মি সভা কিম েক সািচিবক সহায়তা দান;
5.3.7 জন শাসেনর মােনা য়ন eবং সং ােরর লে িবিভ u য়ন ক /কমসূিচ হণ o
বা বায়ন;
5.3.8 মি পিরষদ িবভােগর capacity building সং া কায ম;
5.3.9 eনiিস, আieমiিড o eকেনক সং া িতেবদন/মতামত আদান- দান;
5.3.৯ প বািষক o বািষক u য়ন কমসূিচেত মি পিরষদ িবভােগর বরা হণ সং া কায ম।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখা o 12(eক)
(ক) শাসিনক সং ার শাখা,
(খ) বা বায়ন o মিনটিরং শাখা, eবং
(গ)
ক সহায়তা সল।
5.4

সেলর মা েম স াদন করা হয়ঃ

শাসিনক u য়ন aিধশাখা

শাসিনক u য়ন aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ
5.4.2 শাসিনক u য়ন সং া সিচব কিম েক সািচিবক সহায়তা দান;
5.4.3 াধীনতা পদক o a া জাতীয় র ার সং া নীিতমালা o িনেদশাবিল ণয়ন;
5.4.4 জাতীয় পদক পিরধান িনেদিশকা;
5.4.5 িবিভ শাসিনক iuিনট তথা িবভাগ, জলা, uপেজলা, থানা iত ািদর ি /o সীমানা
িনধারণ;
5.4.6 িনকার সভা a ান o e সভায় সািচিবক সহায়তা দান eবং িনকার সভার িস া
বা বায়েন েয়াজনীয় কায ম হণ;
5.4.7 জলাসদেরর কার ভবনািদ িনমাণ সং া টা েফাস কিম o াশনাল মিনটিরং কিম
(eনeমিস)- ক সািচিবক সহায়তা দান।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক)
(খ)

শাসিনক u য়ন শাখা, eবং
িনকার শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত)।

5.5

আiিস aিধশাখা

আiিস aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ
5.5.2

i-গভনেম
মoয়াক িত ার লে মি পিরষদ িবভাগ eবং মাঠপযােয়র aিফসস েহ
ত o যাগােযাগ ি র বহার ি o টকসi করা সং া কৗশলগত িস া হণ
eবং ICT স িকত সকল কােজ ন দান, িনেদশনা দান, ত াবধান eবং সম য় সাধন;

5.5.3 i-গভনেম
িত ার জ
i টেলশন করা;

েয়াজনীয় aবকাঠােমা াপন, সফটoয় ার তির o

া াম

5.5.4 সকল ম ণালয়/িবভাগ eবং আoতাধীন aিফসস েহ i-গভনেম চা করেণ আ ঃম ণালয়
সভা আেয়াজন;
5.5.5

মি পিরষদ িবভাগ eবং মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহর ICT স িকত কমপিরক না o
বােজট ণয়ন, a েমাদন eবং বা বায়েনর জ পদে প হণ;

5.5.6 সিচবালয় িনেদশমালা a সরেণ মি পিরষদ িবভােগর নিথ ব াপনা, রকড সংর ণ, নিথর
িনরাপ া িবধান iত ািদ িনি ত করার লে iেলক িনক ফাiল রিজে শন িসে ম,
িডিজটাল নিথ ন র প িত eবং ফাiল ািকং িসে ম বতেন েয়াজনীয় কায ম হণ o
বা বায়ন তদারিককরণ;
5.5.7 মি পিরষদ িবভােগর িবিভ শাখা/aিধশাখার কি uটার িসে ম u য়ন, া াম ণয়ন,
ন ন কি uটার সং হ, া াম iন েলশন o কি uটােরর যাবতীয় র ণােব ণ eবং
accessories দান;
5.5.8

মি পিরষদ িবভােগর সকল
ণ
াপন, িবিধ, নীিতমালা, সা লার িনয়িমতভােব
oেয়বসাiেট কাশ o oেয়বসাiট হালনাগাদকরণ;

5.5.9 মি পিরষদ িবভােগর সাভার eবং oয়াকে শন, লাকাল eিরয়া নটoয়াক (LAN) o
oয়াiড eিরয়া নটoয়াক (WAN) ব াপনা o তদারিককরণ;
5.5.৯ কি uটার বহারকারী কমকতা/কমচারীেদর িশ েণর ব াকরণ;
5.5.21 মি পিরষদ িবভােগ ািপত i ারেনেটর

ু বহার িনি তকরণ;

5.5.22 মি পিরষদ িবভােগর চািহদা মাতােবক কি uটােরর মা েম কাযস াদন/ া াম তিরর
ব া হণ;
5.5.23 কি uটােরর সেলর আসবাবপ , য পািত o

শনাির

ািদর ক রিজ ার সংর ণ।

uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক)

আiিস শাখা, eবং

(খ)

কি uটার সল।

5.6

মি সভা aিধশাখা

মি সভা aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.6.2 মি সভা- বঠেকর সািচিবক সহায়তা দান;
5.6.3 িবিভ ম ণালয়/িবভাগ থেক িরত মি সভার জ সারসংে পস হ পরী া কের
মি সভা- বঠেক uপ াপন;
5.6.4 মি সভা- বঠক আ ান o কাযপ
রণ, মি সভা- বঠেকর কাযিববরণী তকরণ eবং
মি সভার সদ o িবিভ ম ণালেয়র দািয় া ম ী o িতম ীগেণর aবেলাকেনর জ
u কাযিববরণী রণ o ফরত াি র ব া হণ;
5.6.5 মি সভা- বঠেক হীত িস া স হ মহামা রা পিতেক aবিহতকরণ, মি সভা- বঠেকর
হীত িস া বা বায়েনর জ সংি ম ণালয়/িবভােগর সিচেবর িনকট রণ eবং
িস া স েহর বা বায়ন a গিত মি সভােক aবিহতকরণ;
5.6.6 মি সভা- বঠেক হীত িস া স েহর বা বায়ন a গিতর মািসক িতেবদন ণয়ন o
মি সভােক aবিহতকরণ;
5.6.7 মি সভা- বঠেক হীত িস া স েহর বা বায়ন a গিত পযােলাচনার জ মি পিরষদ
সিচেবর সভাপিতে a ি ত সিচব সভার আেয়াজন o সািচিবক দািয় পালন;
5.6.8 মি সভা- বঠেক হীত িস া স েহর বা বায়ন a গিত পযােলাচনার জ আ :ম ণালয় সভার
আেয়াজন o সািচিবক সহায়তা দান।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 14(িতন) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক)
(খ)
(গ)
5.7

মি সভা- বঠক শাখা;
মি সভার িস া বা বায়ন পিরবী ণ শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত); eবং
মি সভার িস া বা বায়ন সম য় শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত)।

িরেপাট o রকড aিধশাখা

িরেপাট o রকড aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.7.2 গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 84(3) a ে দ eবং Rules of Business, 1996
eর rule 16(vi) মাতােবক iংেরিজ বছেরর ারে জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন
eবং ন ন জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন মহামা রা পিত ক ক েদয় ভাষেণর খসড়া
ণয়ন, মি সভা- বঠেক uপ াপন o ড়া করণ;
5.7.3 Rules of Business, 1996 eর rule 25(1) a সরেণ ম ণালয়/িবভাগস েহর মািসক
কাযাবিলর িতেবদন সং হ, স লন o মি সভােক aবিহতকরণ;

5.7.4 Rules of Business, 1996 eর rule 25 (3) a সরেণ িবিভ ম ণালয়/িবভাগস েহর
বািষক কাযাবিলর িতেবদন সং হ, স লন, মি সভা- বঠেক uপ াপন eবং কাশনা;
5.7.5 মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর মািসক িতেবদন ণয়ন, মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর
বািষক িতেবদন ণয়ন o কাশনা;
5.7.6 মি পিরষদ িবভাগ eবং eর আoতাধীন িত ােনর জনবল িবষয়ক
জন শাসন ম ণালয় eবং পিরসং ান েরােত রণ;

মািসক িতেবদন

5.7.7 সরকােরর িবিভ ময়ােদ মি পিরষদ িবভাগ ক ক স ািদত uে খেযা কাযাবিল/aিজত
সাফে র িতেবদন চািহদা মাতােবক ধানম ীর কাযালয় o ত aিধদ ের রণ;
5.7.8 মি সভা- বঠেকর িব ি , সারসংে প o কাযিববরণী বi আকাের াধাiকরণ o সংর ণ;
5.7.9 সমর
ক, খসড়া বাংলােদশ িতর া a ােদশ o খসড়া বাংলােদশ িতর া িবিধ
সংর ণ o িবতরণ eবং aিভর কগেণর িনকট থেক িনরাপদ হফাজেতর ত য়নপ
সং হ o সংর ণ;
5.7.৯ 36 বছেরর ঊে র ঐিতহািসক দিলল eবং মি সভা- বঠেকর সার-সংে প o কাযিববরণী
জাতীয় আকাiভ ক পে র িনকট হ া রকরণ।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13 ( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) িরেপাট শাখা, eবং
(খ) রকড শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত)।
5.8

শাসন aিধশাখা

শাসন aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.8.2

মি পিরষদ িবভােগর সকল েরর কমকতােদর পদায়ন eবং কমচারীেদর িনেয়াগ, বদলী,
পেদা িত, ায়ীকরণ, জ তা িনধারণ o পদ জন;

5.8.3 কমকতা/কমচারীেদর
ি য়াকরণ;

,

পনশন, িবভাগীয় মামলা iত ািদ

শাসিনক িবষয়ািদ

5.8.4 মি পিরষদ িবভােগর সকল কার মেনাহারী
ািদ, আসবাবপ , য পািত, কি uটার,
টিলেফান, যানবাহন ব াপনা o aবকাঠােমাগত িবধািদসহ কমকতা/কমচারীেদর
লিজি ক সােপাট দান;
5.8.5 পাি ক o মািসক িবভাগীয় সম য় সভার যাবতীয় কাযািদ, িবিভ
সে লন/uৎসব আেয়াজন o আ ায়েনর ব াকরণ;
5.8.6 মি পিরষদ িবভােগর কমব ন;

সিমনার/সভা/

5.8.7

পিরক না কিমশেনর সদ সহ ম ণালয়/িবভাগস েহর সিচব/ভার া সিচবগেণর
বাংলােদশ িবিভ িবেদিশ তাবাস/িমশন/আ জািতক সং া ক ক আেয়ািজত a ােন
যাগদােনর জ স িত দান সং া কায ম;

5.8.8

কমকতােদর দেশ/িবেদেশ িবিভ িশ ণ কােস মেনানয়ন, কমকতা/কমচারীগেণর জ
iন-হাuজ িশ েণর ব া হণ;

5.8.9

আ জািতক র ার/পদক/ খতাব হেণর জ বাংলােদশী নাগিরকেদর a েমাদন দান
eবং আ জািতক র ােরর মেনানয়ন দান সং া কায ম;

5.8.৯

াধীনতা র ার দান সং া কায ম;

5.8.21 26 আগ জাতীয় শাক িদবস পালন সং া কায ম;
5.8.22

তাষাখানা ( মiে া e া e াডিমিনে শন) লস, 2৯85 ণয়ন o রা ীয় তাষাখানার
ব াপনা o তদারিক ;

5.8.23 জাতীয় সংসদ িবষয়ক কাযািদ;
5.8.24 সিচবালয় েবেশ িবধা বি ত নাগিরকেদর িবিভ ম ণালেয় িতকার াি র েযাগ ি র
লে ক ীয় প হণ o aিভেযাগ শাখার মা েম aিভেযাগ/আেবদন প হণ o সংি
ম ণালেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ ;
5.8.25 e িবভােগ িরত প ািদ হণ o িবতরণ eবং e িবভাগ থেক a
সং া কাজ।
5.8.26 রা ীয় তাষাখানায় জমা ত িবিভ uপহারসাম ী সংর ণ,
িনলােম িব য় o িহসাব সংর ণ;

প স হ িবিল ব ন
ায়ন,

িণিব াসকরণ,

5.8.27 মি পিরষদ িবভােগর সম য় সভা সং া কাযাবিল;
5.8.28 মি পিরষদ িবভােগর aবি ত িবষয়ািদ;
5.8.29 মি পিরষদ িবভােগর িবিধ/নীিতমালা/

ণ

াপন/সা লারস েহর স লন কাশনা;

5.8.2৯ মি পিরষদ িবভােগর কমকতা/কমচারীেদর দেশ o িবেদেশ িবিভ oয়াকশপ, সভা,
সিমনার o িশ ণ কােস মেনানয়ন দান সং া কায ম;
5.8.31 সিচবালেয়র পিরদশন সং া িবিবধ আেদশ,
াপন, যাগােযাগপ iত ািদ সংর ণ o
তার uপর েয়াজনীয় ব া হণ;
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 17(ছয়) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) সং াপন শাখা,
(খ)
শাসন o লা শাখা,
(গ) সাধারণ সবা শাখা,
(ঘ) গাপনীয় o তাষাখানা শাখা,
(ঙ) সাধারণ শাখা eবং
(চ) ক ীয় প হণ o aিভেযাগ শাখা।

5.9

িবিধ o সবা aিধশাখা

িবিধ o সবা aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.9.2 মহামা রা পিত, মাননীয় ধানম ী, ম ী, িতম ী eবং uপম ীগেণর শপথ হণ a ান
সং া যাবতীয় কাজ;
5.9.3 মহামা রা পিত, মাননীয় ধানম ী, ম ী, িতম ী eবং uপম ীগেণর িনেয়াগপ ,
দািয় ভার হণ, দ র ব ন, দ র নব ন eবং পদত াগ সং া সকল কাযাবিল eবং
eতদসং া গেজট িব ি মু ণ o িবতরণ;
5.9.4 ম ী/ িতম ী/uপম ী পদমযাদা দান সং া কাযাবিল;
5.9.5 মহামা রা পিত o মাননীয় ধানম ীর িবেদশ সফর uপলে িবমান ব ের আমি ত
aিতিথবেগর তািলকা ণয়ন, আম ণপ মু ণ eবং সংি সকেলর মে িবতরণ;
5.9.6
5.9.7

ধান িবচারপিতর শপথ হণ a ান পিরচালনা;
ধান িনবাচন কিমশনার o a া কিমশনারগেণর িনেয়াগ, পদত াগ, aপসারণ o শপথ
a ান সং া রা পিতর সাংিবধািনক কােজ সহায়তা করা;

5.9.8 জাতীয় পতাকা িবিধ, জাতীয় স ীত িবিধ, জাতীয় তীক িবিধ, Warrant of Precedence,
Rules of Business, Allocation of Business iত ািদ ণয়ন, সংেশাধন o া া
সং া কাযাবিল;
5.9.9 রা পিত, ধানম ী, ম ী, িতম ী o uপম ীগেণর েটাকল সং া িনেদশাবিল;
5.9.৯ ম ী, িতম ী o uপম ীগেণর বতন, মণ ভাতা, মহাঘ ভাতা, বািড় ভাড়া ভাতা, িচিকৎসা
ভাতা, য় িনয়ামক ভাতা, আসবাবপ সরবরাহ, পৗরকর, oয়াসা, িব ৎ, াস o ালািন,
বািড় মরামত, মি সভা- বঠেকর আ ায়ন য় o ঐি ক ম ির iত ািদ িবষেয় বােজট o
সংেশািধত বােজট ণয়ন;
5.9.21 ম ী, িতম ী o uপম ীগেণর পািরেতািষক o ািধকার আiন a যায়ী িবিভ খাতস েহর
জ িত বছর আিথক বােজেটর াব ণয়ন;
5.9.22 জাতীয় সংসেদর কায ুভােব পিরচালনার িনিম মি সভার সদ ে র মে সকল
ম ণালয়/িবভাগ eর সংসদ স ক য় কাযব ন eবং সংসদ চলাকালীন সমেয় যিদ কান ম ী
aথবা িতম ী দেশর বাiের aব ান কেরন aথবা সংসেদ a পি ত থােকন তা হেল u
ম ী/ িতম ীর পিরবেত a
কান ম ী/ িতম ীেক ার ম ণালয়/িবভােগর সংসদ
স ক য় দািয় aপণ সং া কাজ;
5.9.23 মহামা রা পিত, মাননীয় ধানম ী, ম ী, িতম ী eবং uপম ীগেণর িবেদশ সফরকালীন
সমেয় ােদর দািয় ভার দান সং া কাযাবিল ;

5.9.24 িবমান ব েরর িভিভআiিপ o িভআiিপ লাu

বহােরর িনেদশনা সং া কাযাবিল;

5.9.25 Official Dress Code/National Dress Code সং া িনেদশাবিল।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 14(িতন) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) িবিধ শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত);
(খ) সরকার গঠন o রা াচার শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত); eবং
(গ) মি েসবা শাখা।

5.৯ পিরক না o বােজট aিধশাখা
পিরক না o বােজট aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.৯.2 মি পিরষদ িবভােগর রাজ আয় eবং a য়ন o u য়ন য়সহ সািবক বােজট ব াপনা;
5.৯.3 মি পিরষদ িবভােগর কাড নং 4-1512-1112 eর িবপরীেত বােজট ণয়ন eবং বােজট
আেলাচনা সভায় aংশ হণ বক বােজট বরা িনি তকরণ;
5.৯.4 সংি

aথ-বছেরর সংেশািধত বােজট ণয়ন;

5.৯.5

কৗশলগত uে
(strategic objective) eবং a ািধকােরর িভি েত ম েময়ািদ বােজট
কাঠােমা (MTBF) ত/ হালনাগাদকরণ;

5.৯.6

া স দসীমার (resource ceiling) মে aথিবভাগ o পিরক না কিমশন ক ক দ
িদকিনেদশনা a সরণ কের মি পিরষদ িবভােগর ম েময়ািদ বােজট া লন ণয়ন;

5.৯.7 আিথক বরা , বােজট িবভাজন, uপেযাজন সং া সকল িবষেয় aথ িবভােগর সে
যাগােযাগ াপন;
5.৯.8 মি পিরষদ িবভােগর MBF (Ministry Budget Framework)

ত o হালনাগাদকরণ;

5.৯.9 মি পিরষদ িবভােগর vision, mission পিরবধন, পিরমাজন o সংহতকরণ;
5.৯.৯ কমস াদন পিরমােপর জ

ম েময়ািদ ল মা া িনধারণ o uপ
কম িত িনেদশক
(performance indicator) u াবন o a গিত পযােলাচনা o হালনাগাদকরণ, মািসক
সম য় সভায় uপ াপন eবং চািহদা a যায়ী aথ িবভােগ ত
রণ;

5.৯.21 রাজ আহরণ o
রণ;

েয়র গিতধারা পযােলাচনা স িকত

5.৯.22 মাননীয় aথম ীর বােজট ব ৃতায় a ি র জ
aথ িবভােগ রণ।

মািসক িতেবদন aথ িবভােগ

মি পিরষদ িবভােগর ত

স লন o

5.৯.23 মি পিরষদ িবভােগর মািসক েয়র িহসাব িববরণী তির কের িস,e,o-eর কাযালেয়র
িহসােবর সে স িত সাধন (reconciliation);

5.৯.24 মি পিরষদ িবভােগর কমকতােদর দা িরক o আবািসক টিলেফান িবল পরী া কের িবল
তরীকরতঃ িস.e.o-eর কাযালেয় রণ eবং চক সং হ কের সংি
টিলেফান aিফেস
রণ;
5.৯.25 কমকতা o কমচারীেদর মািসক বতন, বেকয়া বতন, মণ ভাতা, aিতির দািয় ভাতা,
িচ িবেনাদন ভাতা, uৎসব ভাতা, ভিব তহিবল aি ম, হ িনমাণ aি ম, মাটর সাiেকল
aি ম, মাটর গাড়ী aি ম, কি uটার aি ম iত ািদ য় সং া িবল তির কের
মি পিরষদ িবভােগর ধান িহসাবর ণ কমকতা (িস.e.o)-eর কাযালেয় রণ;
5.৯.26 মি পিরষদ িবভােগর িবিবধ aিডটসহ aিডট o
আপি িন ি করণ;

লা শাখার সে

সম য় েম aিডট

uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) পিরক না o বােজট শাখা, eবং
(খ) িহসাব শাখা।
5.21

জলা o মাঠ শাসন aিধশাখা

জলা o মাঠ শাসন aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.21.2

জলা শাসক/uপেজলা িনবাহী aিফসােরর িফটিল
নীিতমালা ণয়ন/ সংেশাধন সং া িবষয়ািদ;

তকরণ eবং eতদসং া

5.21.3

িবভাগ, জলা o uপেজলা পযােয় সাধারণ শাসেন িনেয়ািজত কমকতােদর িশ েণ
যাগদােনর a মিত eবং িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসকগেণর
ম র o কম ল
ত ােগর a মিত দান সং া িবষয়ািদ;

5.21.4 িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসেকর কাযালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমা সং া িবষয়ািদ;
5.21.5

জলা o uপেজলা পযােয়র aিফসস হ পিরদশন eবং পিরদশন িতেবদেনর িভি েত
ব া হণ;

5.21.6

িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে মািসক সভা a ান;

5.21.7

জলা শাসক সে লেনর যাবতীয় কাযািদ স াদন;

5.21.8

িবভাগীয় o জলা u য়ন সম য় কিম র সভা সং া কাযাবিল;

5.21.9

জলা, uপেজলা পযােয় aন- -জব িনং, iন-হাuজ িনং, সিমনার/oয়াকশপ আেয়াজন
বা পিরচালনা স িকত কাযাবিল;

5.21.৯

মাঠ পযােয় কমরত িবিসeস ( শাসন) ক াডােরর কমকতােদর িব ে আনীত
aিভেযাগস হ পযােলাচনা o তদ করা eবং িবভাগীয় মামলা র a েমাদন দান,
তদে র পর মািণত aিভেযােগর িভি েত িবভাগীয় ব া হেণর জ
পািরশ রণ,
পািরেশর িভি েত জন শাসন ম ণালেয়র হীত ব া পিরবী ণ;

5.21.21 িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসকগেণর িনকট থেক া পাি ক গাপনীয় িতেবদন
পযােলাচনা কের u
িতেবদনস েহর িভি েত সামি ক িতেবদন ত, আiন- লা
সং া া িবেশষ িতেবদনস হ পযােলাচনা eবং েয়াজনীয় কায ব া হণ;
5.21.22 দেশর আiন- লা eবং মাঠ পযােয় শাসিনক কমকা পিরচালনায় u ূত িবিভ
সম ািদর িবষেয় িস া
হেণর িনিম জাতীয় পযােয় িবভাগীয় কিমশনারেদর
সভা/সে লন a ান;
5.21.23 মাঠ পযােয় া িতক েযাগ ব াপনা o াণ কায েমর সম য় সাধন;
5.21.24 পাবিলক পরী া সং া কায ম সম য়;
5.21.25 িনবাচন কিমশেনর a েরােধ িনবাচন পিরচালনা সং া সকল কার পিরপ জািরকরণ o
াসি ক কাযাবিল;
5.21.26 জিমর হ া র সং া দিলেলর
o পিরবী ণ;

াে

ািক দoয়া সং া মামলাস হ পযােলাচনা

5.21.27 আদালত পিরদশন তীত কিমশনার o জলা শাসকেদর a সকল দ র/ িত ান/
থানা/কারাগার িত পিরদশন/ দশন িতেবদন পিরবী ণ o ায়ন;
5.21.28 আ ঃম ণালয় পযােয় সম য় eবং জলা, uপেজলা পযােয় সামািজক u ু করেণর লে
মি পিরষদ িবভােগ িরত সরকােরর a ািধকার লক কমসূিচ সং া কাযাবিল;
5.21.29 মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহ মিহলা কমকতা/কমচারীেদর িনরাপ া িনি তকরণ, কােজর
পিরেবশ u য়ন eবং তােদর িব ে যৗন হয়রািন িতেরাধ সং া কায ম;
5.21.2৯ সিচবালয় তীত সরকাির aিধদ র/সং ার সংগঠন, কমকতা-কমচারী শাসন, পিরদশন,
মণ eবং eতদসং া িবিবধ আেদশ, াপন, যাগােযাগপ iত ািদ সংর ণ o তার
uপর েয়াজনীয় ব া হণ;
5.21.31 জাতীয়, আ জািতক িদবস o িবিভ কার িবেশষ কমসূিচ u যাপেনর িবষেয় সংি
ম ণালয়/িবভাগ ক ক হীত কমসূিচ মাঠ পযােয় বা বায়েনর িবষেয় েয়াজনীয় িনেদশনা
দান;
uি িখত কাযাবিল িন
(ক) মাঠ
(খ) মাঠ
(গ) মাঠ
(ঘ) মাঠ

বিণত 15(চার) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
শাসন সং াপন শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত);
শাসন সম য় শাখা;
শাসন
লা শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত); eবং
শাসন সংেযাগ শাখা।

5.22
জলা ািজে িস aিধশাখা
জলা ািজে িস aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.22.2 জলা ািজে িস িবষয়ক নীিতমালা, িনেদশাবিল, পিরপ o সাধারণ যাগােযাগ eবং
িনবাহী ািজে টগেণর মতা aপণ/ ত াহার সং া িবষয়ািদ;
5.22.3 জলা ািজে িস সং া িবিভ আiন ণয়ন eবং সংেশাধন সং া িবষয়ািদ;
5.22.4 ন িত দমন কিমশন সং া সংি

কাযাবিল;

5.22.5 জলা ািজে ট/িনবাহী ািজে টগেণর িবচারকায পযােলাচনা, ায়ন eবং িনবাহী
ািজে টগেণর কাটস েহর পিরদশন িতেবদন পযােলাচনা o পিরবী ণ;
5.22.6 জলার মািসক আiন-

লা সভার কাযিববরণী পযােলাচনা o a বত কায ম হণ;

5.22.7 মাবাiল কাট সং া কাযািদ পযােলাচনা;
5.22.8 মহানগর, জলা, uপেজলা o iuিনয়ন আiন-

লা কিম সং া কাযাবিল;

5.22.9 সংঘ ত তর aপরােধর uপর হীত ব া eবং তেদা ূত মামলার a গিত স েক মাঠ
শাসেনর িনকট থেক হালনাগাদ ত সং হ;
5.22.৯ আiন- লা o জাতীয় িনরাপ া সং া সাধারণ o গাপনীয় িতেবদনস হ সংর ণ eবং
eতদসং া কাযাবিল।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) জলা ািজে িস নীিত শাখা, eবং
(খ) জলা ািজে িস পিরবী ণ শাখা।

5.23

কিম o aথৈনিতক aিধশাখা

কিম o aথৈনিতক aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ
5.23.2 মি পিরষদ িবভাগ সরকাির িনেদশ a যায়ী িবিভ জাতীয় কিম , মি সভা কিম , সিচব
কিম , িনবাহী কিম o িবেশষ কিম গঠন, নগঠন, সংেশাধন সং া কায ম
aথৈনিতক aিধশাখার মা েম স াদন কের থােক।
5.23.3 কিম o aথৈনিতক aিধশাখা িন বিণত কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের
থােকঃ
 সরকাির য় সং া মি সভা কিম ;
 aথৈনিতক িবষয় সং া মি সভা কিম ;
 জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ; eবং
 আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দান সং া সিচব কিম ।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) কিম িবষয়ক শাখা; eবং
(খ) য় o aথৈনিতক শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত)।

6.1

3122-23 aথ-বছের a ি ত

6.2

মি সভা- বঠক

ণ বঠকস হ

িতেবদনাধীন aথ-বছের (3122-23) মাট 4৯ মি সভা- বঠক a ি ত হয়। িবিভ
ম ণালয়/িবভাগ থেক া 34৯ সারসংে প পরী া-িনরী া বক মি সভা- বঠকস েহ uপ াপন
করা হয়।

6.2.2 মি সভা- বঠেকর িস া স হ
মি সভা- বঠেক মাট 417 (সূিচিভি ক 39৯ o িবিবধ 28 ) িস া হীত হয় eবং 364
িস া বা বািয়ত হয়। মি সভা- বঠেক হীত 39৯ সূিচিভি ক িস াে র মে 347 িস া
বা বািয়ত হয় eবং 64 িস া বা বায়নাধীন আেছ। মি সভা- বঠেক হীত 28 িবিবধ িস াে র
মে সব িল িস া বা বািয়ত হয়। হীত িস া স হ মহামা রা পিতর সদয় aবগিতর জ
রণ
করা হয়। িবগত িতন বছের a ি ত মি সভা- বঠক, হীত িস া eবং িস া বা বায়ন সং া
eক লনা লক িচ িনে দoয়া হলঃ
aথ-বছর

311৯-21

3121-22

3122-23

58

54

4৯

461

362

417

381
(88.25%)

2৯7
(89%)

364
(93.79%)

িবষয়স হ
মি সভা- বঠক
হীত িস া
বা বািয়ত িস া
(বা বায়েনর হার)

6.3

মি সভা কিম স েহর বঠক

6.3.2 সরকাির য় সং া মি সভা কিম ঃ িতেবদনাধীন aথ-বছের (3122-23) সরকাির য়
সং া মি সভা কিম র 51 বঠক a ি ত হয়। সরকাির য় সং া মি সভা কিম র বঠেক
িবিভ ম ণালয়/িবভােগর 324
াব uপ াপন করা হয় eবং 312
াব a েমািদত হয়।
6.3.3 aথৈনিতক িবষয় সং া মি সভা কিম ঃ িতেবদনাধীন aথ-বছের aথৈনিতক িবষয়
সং া মি সভা কিম র 22 বঠক a ি ত হয়। মি সভা কিম র বঠকস েহ 4৯
াব
uপ াপন করা হয় eবং 45
াব a েমািদত হয়। e সকল বঠেকর িস া স হ বা বায়েনর জ
সংি ম ণালয়/িবভােগ রণ করা হয়।
6.3.4 জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ঃ াধীনতা র ার, e েশ পদক eবং বগম রােকয়া
পদক দােনর লে 3122-23 aথ-বছের জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম র 17 সভা
a ি ত হয়। e সব সভার পািরেশর আেলােক িন প র ার দান করা হয়ঃ

(ক) 42 জা য়াির 3123 তািরেখ ‘ বগম রােকয়া পদক, 3122’-eর িবষেয় জাতীয় র ার সং া
মি সভা কিম র পািরেশর পিরে ি েত 13 ( i) জন ধীেক ‘ বগম রােকয়া পদক, 3122’
দান করা হয়। র ার া গণ হে ন- বগম মেহ ে সা খা ন, e াডেভােকট eবং মর মা
a াপক হািমদা খানম (মরেণা র)।
(খ)

31 ফ য়াির 3123 তািরেখ a ি ত জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম র পািরেশর
পিরে ি েত 26 জন ধীেক ‘e েশ পদক, 3123’ দান করা হয়। র ার া গণ হে নভাষা আে ালেন (2) মমতাজ বগম (মরেণা র) (3) িশ কলায় মািব ল আিজম (মরেণা র)
(4) িশ কলায় তােরক মা দ (মরেণা র) (5) িশ কলায় ড. iনামুল হক (6) সাংবািদকতায়
eহেতশাম হায়দার চৗ রী (মরেণা র) (7) িশ ায় a াপক ড. aজয় মার রায় (8) িশ ায়
ড. মন ল আলম খান (9) িব ান o ি েত a াপক বেরন চ বত (৯) সমাজেসবায়
মৎ
ান মহােথর (21) ভাষা o সািহেত ড. মা ন আজাদ (মরেণা র)
(22) সাংবািদকতায় আশফাক মুনীর চৗ রী (িম ক মুনীর) (মরেণা র) (23) িশ কলায় জনাব
মামু র রশীদ (24) িশ কলায় a াপক ড. ক ণাময় গা ামী (25) িশ ায় ড. e ক নাজমুল
কিরম (মরেণা র) eবং (26) সাংবািদকতায় জনাব হািব র রহমান িমলন।

(গ)

36 মাচ 3123 তািরেখ a ি ত জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম র
পিরে ি েত 21 জন ধীেক ‘ াধীনতা র ার, 3123’ দান করা হয়।

6.3.5 মি সভা কিম স েহর িবগত িতন বছেরর
aথৈনিতক িবষয় সং া মি সভা কিম ,
লা সং া মি সভা কিম eবং কে
কিম রেয়েছ। সকল মি সভা কিম র
পিরসং ান িনে দoয়া হলঃ
aথ-বছর
কিম স হ
2। সরকাির য় সং া মি সভা
কিম
3। aথৈনিতক িবষয় সং া
মি সভা কিম
4। জাতীয় র ার সং া মি সভা
কিম
5। আiন- লা সং া মি সভা
কিম
6। কে র
ণ কমকতােদর
বদিল সং া মি সভা কিম

পািরেশর

বঠকঃ সরকাির য় সং া মি সভা কিম ,
জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম , আiনর
ণ কমকতােদর বদিল সং া মি সভা
িবগত িতন বছেরর বঠক a ান স িকত

311৯ -21
বঠক সং া

3121-22
বঠক সং া

3122-23
বঠক সং া

39

51

51

29

25

22

15

15

17

14

13

14

-

4

14

6.4 a া

ণ বঠকস হ

(ক) শাসিনক নিব াস সং া জাতীয় বা বায়ন কিম (িনকার)
মাননীয় ধানম ীর সভাপিতে িনকার-eর 217তম সভা 13 জা য়াির 3123 তািরেখ a ি ত হয়।
u সভায় বর না জলার আমতলী uপেজলাধীন ‘তালতলী’ থানােক uপেজলায় u ীতকরণ;
ময়মনিসংহ জলার গফর াo থানাধীন পাগলা তদ ক েক ণা থানায় u ীতকরণ; ভালা জলার
চরফ াশন থানাধীন ‘দি ণ আiচা বাজার’ তদ ক েক ‘দি ণ আiচা’ থানায় u ীতকরণ eবং
িব মান 31 পেদর aিতির িবিভ পদিবর সাত পদ জন; ভালা জলার চরফ াশন থানাধীন
‘চর শশী ষণ’ তদ ক েক ‘শশী ষণ’ থানায় u ীতকরণ eবং িব মান 31 পেদর aিতির
িবিভ পদিবর সাত পদ জন করা হয়।

(খ) সামািজক িনরাপ ােব নী কম িচ সংি
সামািজক িনরাপ ােব নী কম িচ সংি

‘ ক ীয় পিরবী ণ কিম ’
‘ ক ীয় পিরবী ণ কিম ’র eক সভা 19 ফ য়াির

3123 তািরেখ a ি ত হয়।
(গ) ন ন uপেজলা o থানা াপন সং া সিচব কিম
2৯ সে

(ঘ)

র 3122 eবং 35 নেভ র 3122 তািরেখ u কিম র 13( i) সভা a ি ত হয়।

শাসিনক u য়ন সং া সিচব কিম

িতেবদনাধীন aথ-বছের মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে
মাট 2৯ সভা a ি ত হয়।

শাসিনক u য়ন সং া সিচব কিম র

(ঙ) আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দান সং া সিচব কিম
িতেবদনাধীন aথ-বছের u কিম র 15(চার) সভা a ি ত হয়। eেত িবিভ ম ণালয়/ িবভােগর
সবেমাট 23
াব uপ াপন করা হয় eবং 21
াব a েমািদত হয়।

(চ) মি সভা- বঠেক হীত িস া বা বায়ন a গিত পযােলাচনা সং া আ ঃম ণালয় সভা
িতেবদনাধীন aথ-বছের মি সভা- বঠেক হীত িস াে র বা বায়ন a গিত পযােলাচনা স িকত
52 আ ঃম ণালয় সভা a ি ত হয়।

(ছ) িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে মািসক সম য় সভা
িতেবদনাধীন aথ-বছের মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে 22
মািসক সম য় সভা a ি ত হয়। e সকল সভায় িবভাগীয় কিমশনারগণেক িদক িনেদশনা লক
পরামশ দান করা হয় eবং জাতীয় িবিভ
ণ i েত মাট 247 িস া হীত হয়।

(জ) জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সং া টা েফাস-eর সভা
িতেবদনাধীন aথ-বছের টা েফাস-eর মাট 8(সাত) সভা a ি ত হয়। e সব সভায় মাট 249
িস া হীত হয়। uে খেযা িস া িলর মে রেয়েছ - দেশর 75 জলা সদের চীফ িডিশয়াল
আদালত ভবন িনমাণ কে র আoতায় নরিসংদী জলায় চীফ িডিশয়াল ািজে ট আদালত ভবন
িনমােণর িনিম িম বরাে র াব a েমাদন o িসরাজগ জলার ািনক নকশা a েমাদন,
ক বাজার িহল ডাuন সািকট হাuজ স সারেণর াপত নকশা a েমাদন, গাজী র জলায় কার
ভবন eলাকায় 1.26 শতাংশ জায়গার uপর জলা সাভার শন িনমাণ a েমাদন eবং জলা
শাসেকর কাযালয়, গাজী েরর ন ন ভবন িনমােণর াপত নকশা a েমাদন।

(ঝ) সিচব সভা
3122-23 aথ-বছের মাট 13( i) সিচব সভা a ি ত হয়। 26 সে র 3122 তািরেখ মাননীয়
ধানম ীর uপি িতেত 12(eক) সিচব সভা eবং 18 মাচ 3123 তািরেখ মি পিরষদ সিচেবর
সভাপিতে 12(eক) সিচব সভা a ি ত হয়।

(ঞ) জলা শাসক সে লন
মাঠ পযােয় কােজর গিতশীলতা ি o েয়াজনীয় সম য় সাধেনর uে ে মি পিরষদ িবভােগর
uে ােগ 37-39 লাi 3122 তািরেখ ‘ জলা শাসক সে লন, 3122’ a ি ত হয়। জাতীয় িবিভ
ণ i েত o মাঠ পযােয় িব মান সম ািদ সমাধানকে e সে লেন জলা শাসকগণেক
েয়াজনীয় পরামশ o িদকিনেদশনা দান করা হয়। সে লেন িবিভ ম ণালয়/িবভাগ স িকত মাট
েময়ািদ, 316 ম েময়ািদ eবং 278 দীঘেময়ািদ িস া ) হীত হয়।
634 িস া (262
েময়ািদ 262 িস াে র মে 25৯ , ম েময়ািদ 316 িস াে র মে 279 eবং দীঘেময়ািদ
278 িস াে র মে 221 িস া বা বািয়ত/িন ি হয়। সবেমাট 538 (92.75%) িস া
বা বািয়ত হয়।

(ট) Anti-corruption Task Team-eর সভা
িতেবদনাধীন aথ-বছের Anti-corruption Task Team-eর মাট িতন সভা a ি ত হয়।
(ঠ) আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দান সং া সিচব কিম ’র সভা
আ জািতক o আ িলক ক ক াদা দান সং া সিচব কিম ’র মাট চার সভা a ি ত হয়।
a ি ত সভায় মাট 1৯(নয়) আ জািতক সং ায় াদা দােনর িবষেয় িস া হীত হয়।

7.1

3121-22 aথ-বছের ণীত o সংেশািধত

7.2

আiন

ণ আiন o িবিধ

(2) Prime Minister’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012 eবং
Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges)
(Amendment) Act, 2012 যথা েম 3123 সােলর 27 o 28 ন র আiন েপ 2৯ ন 3123

তািরেখ বাংলােদশ গেজেট কািশত হয়।

7.3

িবিধ

(2) সংিবধান (প দশ সংেশাধন) আiন, 3122 মাতােবক Rules of Business,1996-eর ‘34.nonparty Care-Taker Government’ িশেরানাম eবং তদিবপরীেত uি িখত eি eবং Rules of
Business,1996-e পরবত েত সি েবিশত rule 3A o rule 21 eর Sub-rule (4A) eবং
তদিবপরীেত uি িখত eি স হ িব সং া eস.আর.o জাির করা হয়।
(3) দেশর রল যাগােযাগ ব ার u য়েনর মা েম aথৈনিতক স ি aজন eবং জনগণেক
রলপেথ যাতায়ােত যথাযথ সবা দােনর লে Railways Division- ক নগঠন কের Ministry of
Railways গঠন eবং কাযতািলকা িনধারণ করা হয়। e সং া
াপন 15 িডেস র 3122 তািরেখ
জাির করা হয়।
(4) সরকাির সবােক জনগেণর দারেগাড়ায় সমেয়ািচতভােব ৗেছ দoয়ার লে Science &
Technology Division eবং Information & Communication Technology Division- ক
নগঠন কের যথা েম Ministry of Science and Technology eবং Ministry of Information
and Communication Technology গঠন eবং ম ণালয় ’ র কাযতািলকা িনধারণ করা হয়। e
সং া
াপন 35 aে াবর 3122 তািরেখ জাির করা হয়।
(5) The National Anthem Rules, 1978-eর Schedule I সংেশাধন বক Serial 3 eর িবপরীেত
Column 1-e uি িখত eি স েহর পিরবেত ‘National Mourning Day (The 15th day of August
every year)’ িত াপন সং া
াপন 19 জা য়াির 3123 তািরেখ জাির করা হয়।
(6) 15 িডেস র 3122 তািরেখ Rules of Business 1996 সংেশাধন বক িশপ িকং, িশপ
িরসাiি ং o িশপ িবি ং সং া িবষয়ািদ Rules of Business 1996-eর Schedule I-e িশ
ম ণালেয়র কাযতািলকা করণ সং া
াপন 33 জা য়াির 3123 তািরেখ জাির করা হয়।
(7) Statistics Division-eর নাম পিরবতন কের ‘Statistics and Informatics Division
(পিরসং ান o ত
ব াপনা িবভাগ)’ নামকরণ করা হয় eবং eর কাযতািলকা সংেশাধন সং া
াপন 12 মাচ 3123 তািরেখ জাির করা হয়।
(8) Rules of Business 1996-eর rule-12 সংেশাধন Schedule-I e জন শাসন ম ণালেয়র
কাযতািলকা সংেশাধন eবং Schedule-IV o V সংেশাধন সং া
াপন 3৯ মাচ 3123 তািরখ
eবং 26 eি ল 3123 তািরেখ বাংলােদশ গেজেটর aিতির সং ায় কাশ করা হয়।

7.4

িবিবধ

(2) 18 লাi 3122 তািরেখ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর (প দশ সংেশাধন) আiন a যায়ী
জািতর িপতার িত িত সংর ণ o দশন সং া িবধান যথাযথভােব িতপালন eবং aধ ন
aিফসস েহ e িবষেয় েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর জ a েরাধ জািনেয় পিরপ জাির করা হয়।

(3) 16 ন 3123 তািরেখ সরকাির, আধা-সরকাির o ায় শািসত সং ার ষ কমকতাগণেক মাচনেভ র সমেয় আ ািনক বা বাধকতা িতেরেক ট-টাi পিরধান না কের aিফেস া , শাট
(aধ/ রাহাতা) পিরধােনর িনেদশনা সং া eক পিরপ জাির করা হয়।
(4) Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974-eর কিতপয় ল
সংেশাধন কের 17 ন 3123 তািরেখ
াপন জাির করা হয়।
(5) িবিভ ম ণালয়/িবভাগ ক ক আেয়ািজত সভায় িবভাগীয় কিমশনার, জলা শাসক o uপেজলা
িনবাহী aিফসারগণেক আম ণ জানােনার ে মি পিরষদ িবভােগর স িত হেণর িবষেয় eক
পিরপ জাির করা হয়।

8.1

3122-23 aথ-বছের মি পিরষদ িবভাগ ক ক স ািদত uে খেযা কাযাবিল

8.2

জাতীয় পযােয় স ািদত eবং িবিভ সম য়ধম কাযাবিল

(2) াধীনতা o মুি ে গৗরেবা ল aবদােনর ী িত প শহীদ লঃ কমা ার মায়াে ম
হােসন, শহীদ আ ল কালাম শাম ি ন, ডাঃ সয়দা বদ ন নাহার চৗ রী eবং নয়ীম গহরেক,
িচিকৎসািব ায় aন সাধারণ aবদােনর ী িত প a াপক াণ গাপাল দ েক, িশ াে ে
aসাধারণ aবদােনর ী িত প a াপক মাহা দ রিফ ল iসলামেক, সািহেত aন সাধারণ
aবদােনর ী িত প মর ম আ ল ফজলেক, গেবষণা o িশ ণ ে aসাধারণ aবদােনর
ী িত প ড. কাজী eম বদ ে াজােক, সাংবািদকতায় aন সাধারণ aবদােনর ী িত প মর ম
বজ র রহমানেক eবং িব ান o ি েত aসাধারণ aবদােনর ী িত প ড. কাম ল হায়দারেক
36 মাচ 3123 তািরেখ oসমানী িত িমলনায়তেন আেয়ািজত রা ীয় a ােন ‘ াধীনতা পদক
3123’-e িষত করা হয়।
(3) 2৯82 সােল বাংলােদেশর মহান মুি ে aিব রণীয় aবদােনর জ বাংলােদেশর জনগণ o
সরকােরর া o ত তার সেবা িনদশন প মুি
িবষয়ক ম ণালয় o পররা ম ণালেয়র
সািবক সহায়তায় 36 লাi 3122 তািরেখ ব ভবেন আেয়ািজত eক রা ীয় a ােন ভারেতর তৎকালীন
মাননীয় ধানম ী মিত iি রা গা ীেক বাংলােদশ াধীনতা স াননা (মরেণা র) দান করা হয়।
স াননা ারক
মিত iি রা গা ীর ব o ভারেতর াশনাল কংে স পা র িসেড িমেসস
সািনয়া গা ীর িনকট হ া র করা হয়। মি পিরষদ সিচব a ান পিরচালনা কেরন।
(4) মুি
িবষয়ক ম ণালয় o পররা ম ণালেয়র সািবক সহায়তায় 38 মাচ 3123 তািরেখ
ব ব আ জািতক সে লন কে আেয়ািজত ‘বাংলােদশ মুি
স াননা’ eবং ‘মুি
ম ী
স াননা’ দান a ােন বাংলােদেশর মহান মুি ে aসামা aবদােনর ী ত প িবিভ দেশর
19 জন স ািনত ি েক ‘বাংলােদশ মুি
স াননা’ (Bangladesh Liberation War
Honour) eবং 78 জন স ািনত ি o 18 িত ানেক ‘মুি
ম ী স াননা’ (Friends of
Liberation War Honour) দান করা হয়।

(5) 21

ন 3123 তািরেখ বাংলােদশ সফরকােল সৗিদ ি
HRH Alwaleed Bin Talal Bin
Abdulaziz Al Saud- ক ‘বাংলােদশ ম ী পদক’ (Bangladesh Friendship Medal) দান করা হয়।

(6) 3৯-41 ন 3122 তািরেখ জ ায় a ি ত iসলামী u য়ন াংেকর 47তম বািষক সভায়
াংেকর িনবাহী পিরচালক বােডর িনবাচেন বাংলােদেশর মেনানীত াথ aথৈনিতক স ক িবভােগর
সিচব জনাব মাহা দ মাশাররাফ হাসাiন iঞা পরবত িতন বছেরর জ িনবাহী পিরচালক
িনবািচত হoয়ার ফেল বাংলােদেশর ভাব িত আরo u ল হoয়ায় মি সভা- বঠেক 15 লাi 3122
তািরেখ eক aিভন ন াব হীত হয়। াব 21 লাi 3122 তািরেখ
াপেনর মা েম
সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(7) ীেসর eেথে a ি ত 24তম িবেশষ aিলি ক গমেস বাংলােদশ 32 ণপদক, 5 রৗ
পদক o 5
া পদক লাভ কের aনব সাফ aজন করায় aংশ হণকারী সকল খেলায়াড় eবং
সংি সকলেক আ িরক েভ া o aিভন ন জািনেয় 15 লাi 3122 তািরেখ মি সভা- বঠেক
eক aিভন ন াব হীত হয়। aিভন ন াব 21 লাi 3122 তািরেখ
াপেনর মা েম
সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(8) ব ব শখ মুিজব মিডেকল িব িব ালয় (BSMMU), িব া সং া (WHO), আ জািতক
সং া a জম ি কস eবং বাংলােদশ সরকােরর যৗথ uে ােগ 36-37 লাi 3122 তািরেখ ঢাকায়
দি ণ eশীয় a েলর থম a জম সে লন সফলভােব a ি ত হয়। মাননীয় ধানম ী শখ
হািসনার ক া সায়মা হােসন সব থম e সে লেনর uে াগ হণ কেরন। মাননীয় ধানম ীর সি য়
সমথেন সাফ জনকভােব e সে লন a ােনর মা েম আ জািতক a েন বাংলােদশ িবেশষ
মযাদায় aিধি ত হoয়ায় 12 আগ 3122 তািরেখর মি সভা- বঠেক মাননীয় ধানম ী শখ
হািসনােক o ার ক া সায়মা হােসনেক aিভন ন জািনেয় eক ধ বাদ াব হণ করা হয়।
ধ বাদ াব 25 আগ 3122 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(9) নারী o িশ র জীবনমান eবং া u য়েন ত
ি
বহােরর ে aন aবদােনর জ
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনােক রাে র িনuiয়েক আেয়ািজত eক বণাঢ a ােন 3122 সােলর
2৯ সে র সাuথ-সাuথ র াের িষত করা হয়। মাননীয় ধানম ীর সাuথ-সাuথ র ার লাভ
িবে বাংলােদেশর ভাব িত আরo u ল করায় 14 aে াবর 3122 তািরেখর মি সভা- বঠেক eক
aিভন ন
াব হীত হয়। aিভন ন
াব 21 aে াবর 3122 তািরেখ
াপেনর মা েম
সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(৯) 35 সে

র 3122 তািরেখ জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর 77তম aিধেবশেন বাংলা ভাষায় দ

ভাষেণ মাননীয় ধানম ী িব াপী েযাজ ‘জনগেণর মতায়ন’ মেডল uপ াপন কেরন, যা
আ জািতক a েন াপকভােব শংিসত হয় eবং জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর নাির সশেন
ড়া ভােব হীত হয়। মাননীয় ধানম ী ক ক জািতসংেঘ Ôজনগেণর মতায়ন o শাি র মেডলÕ
uপ াপন িবে বাংলােদেশর ভাব িত u ল করায় 37 িডেস র 3122 তািরেখর মি সভা- বঠেক
eক aিভন ন াব হীত হয়। aিভন ন াব 12 জা য়াির 3123 তািরেখ াপেনর মা েম
সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।

(21) 25-37 নেভ র 3122 তািরেখ বাংলােদেশ a ি ত আiিসিস মিহলা িব কাপ ি েকট বাছাi পেব
বাংলােদশ দল জাপানেক 21 uiেকেট, আয়ার া েক ৯6 রােন eবং রা েক ৯ uiেকেট পরািজত
কের oয়ানেড াটাস aজন করায় বাংলােদশ দেলর সাফে খেলায়াড় o কমকতাগণেক আ িরক
aিভন ন জািনেয় 39 নেভ র 3122 তািরেখ মি সভা- বঠেক eক aিভন ন াব হীত হয়।
aিভন ন াব 16 িডেস র 3122 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(22) রা নায়েকািচত o রদশ ন eবং শাি o গণতে র িত ঢ় a ীকােরর জ ভারেতর
ক ীয় সরকার ক ক পিরচািলত ি রা িব িব ালয় 23 জা য়াির 3123 তািরেখ মাননীয় ধানম ী
শখ হািসনােক িবরল মযাদা ণ স ানসূচক িড-িল িডি েত িষত করার ফেল বাংলােদেশর ভাব িত
u ল করায় 27 জা য়াির 3123 তািরেখ মি সভা- বঠেক eক aিভন ন
াব হীত হয়।
aিভন ন াব 34 জা য়াির 3123 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(23) 25 মাচ 3123 তািরেখ জািতসংেঘর ‘International Tribunal for the Law of the Sea
(ITLOS)’ বাংলােদশ-িময়ানমার সমু সীমা িনধারণ সং া মামলায় বাংলােদেশর পে রায় দান
কের। ei ঐিতহািসক সাফে 2৯ মাচ 3123 তািরেখ মি সভা- বঠেক হীত aিভন ন াব 33
মাচ 3123 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(24) চ াম জলার িমরসরাi uপেজলায় 22 লাi 3122 তািরেখ সংঘ ত মমাি ক সড়ক ঘটনায়
49 জন লছা সহ মাট 51 জেনর াণহািন ঘেট। রণকােলর ভয়াবহতম e সড়ক ঘটনায়
eকসে দেশর eত িল স াবনাময় o তাজা ােণর বদনাদায়ক পিরসমাি েত মি সভার 2৯ লাi
3122 তািরেখর বঠেক গভীর শাক o ঃখ কাশ কের eক শাক াব হীত হয়। শাক াব
36 লাi 3122 তািরেখর াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(25) 24 আগ

3122 তািরেখ ঢাকা-আিরচা মহাসড়েক সংঘ ত eক মমাি ক সড়ক ঘটনায়
ািতমান চলি িনমাতা তােরক মা দ eবং বসরকাির টিলিভশন চ ােনল e eন িনuেজর ধান
িনবাহী কমকতা আশফাক মুনীর িম ক oরেফ িম ক মুনীরসহ াচজন িনহত o িতনজন তর
আহত হoয়ায় 25 আগ 3122 তািরেখর মি সভা- বঠেক গভীর শাক o ঃখ কাশ কের eক
শাক াব হণ করা হয়। শাক াব 29 আগ 3122 তািরেখ
াপেনর মা েম সকেলর
াতােথ কাশ করা হয়।
(26) 23 সে র 3122 তািরেখ রিডo, টিলিভশন o চলি a েনর ে য় ি
eবং জনি য়
রবী স ীত o গণস ীত িশ ী aিজত রােয়র
েত মি সভার 16 সে র 3122 তািরেখর বঠেক
হীত শাক াব
াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(27) 2৯ িডেস র 3122 তািরেখ মি সভা- বঠেক বের িশ ািবদ o সািহিত ক, গণত ,
ধমিনরেপ তা o মু িচ ায় িব াসী জাতীয় a াপক কবীর চৗ রীর
েত হীত শাক াব
াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(28) িবিশ রাজনীিতিবদ, া ন ম ী, বাংলােদশ আoয়ামীলীেগর uপেদ া পিরষেদর সদ eবং
পািন স দ ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম র সভাপিত জনাব মাঃ আ র রা াক-eর
েত 37 িডেস র 3122 তািরেখর মি সভা- বঠেক eক শাক াব হীত হয়। াব 12
জা য়াির 3123 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।

(29) 16 জা য়াির 3123 তািরেখ দেশর িবিশ a ণী িশ -uে া া ামসন eiচ চৗ রীর
েত
27 জা য়াির 3123 তািরেখ মি সভা- বঠেক eক শাক াব হীত হয়। াব 34 জা য়াির
3123 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(2৯) মাছরাঙা টিলিভশেনর বাতা স াদক জনাব গালাম মা ফা সরoয়ার oরেফ সাগর সরoয়ার
eবং ার ী e eন বাংলার িসিনয়র িরেপাটার মেহ ন নাহার নী 22 ফ য়াির 3123 তািরেখ
ােদর বাসভবেন আততায়ীর হােত শংসভােব িনহত হন। তােদর aকাল েত 24 ফ য়াির 3123
তািরেখ মি সভা- বঠেক eক শাক াব হীত হয়। শাক াব 27 ফ য়াির 3123 তািরেখর
াপেনর মা েম সকেলর াতােথ জাির করা হয়।
(31) বের o িবিশ aিভেনতা জনাব মা ন ফরীিদর
েত 24 ফ য়াির 3123 তািরেখর
মি সভা- বঠেক শাক াব হীত হয়। শাক াব 27 ফ য়াির 3123 তািরেখর
াপেনর
মা েম সকেলর াতােথ জাির করা হয়।
(32) গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 67(3) a ে দ a যায়ী মহামা রা পিত 39 নেভ র
3122 তািরেখ জনাব রি ত সন , জনাব oবায় ল কােদর eবং ড. হাছান মাহমুদেক গণ জাত ী
বাংলােদশ সরকােরর ম ী পেদ িনেয়াগ দান কেরন। e সং া
াপন 39 নেভ র 3122 তািরেখ
সকেলর াতােথ জাির করা হয়।
(33) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী Rules of Business 1996-eর rule
3(iv)-e দ
মতাবেল 3৯ নেভ র 3122 তািরেখ ড. হাছান মাহমুদেক পিরেবশ o বন ম ণালেয়র
দািয় ব ন কেরন। e সং া
াপন 3৯ নেভ র 3122 তািরেখ সকেলর াতােথ জাির করা হয়।
(34) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী Rules of Business 1996-eর rule
3(iv)-e দ
মতাবেল 16 িডেস র 3122 তািরেখ 16( াচ) জন ম ী জনাব গালাম মাহা দ
কােদরেক (বািণজ ম ণালয়), জনাব মুহা দ ফা ক খানেক ( বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন
ম ণালয়), সয়দ আ ল হােসনেক (ত o যাগােযাগ ি ম ণালয়), জনাব রি ত সন েক
( রলপথ ম ণালয়), জনাব oবায় ল কােদরেক ( যাগােযাগ ম ণালয়) eবং 12 (eক) জন িতম ী
পিত iয়ােফস oসমানেক িব ান o ি ম ণালেয়র দািয় ব ন/ নঃব ন কেরন। e সং া
াপন 16 িডেস র 3122 তািরেখ জাির করা হয়।
(35) গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 229(2) a ে েদর uে
রণকে রাজৈনিতক
দলস েহর সে সংলােপর পিরে ি েত রা পিত, ধান িনবাচন কিমশনার বা a কান িনবাচন
কিমশনার িনেয়ােগর uে ে রা পিতর িনকট পািরশ দােনর জ চার সদ সম েয় eক
a স ান কিম গঠন কেরন। e সং া
াপন 32 জা য়াির 3123 তািরেখ জাির করা হয়।
(36) গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 229(2) a ে েদ দ মতাবেল মহামা রা পিত 19
ফ য়াির 3123 তািরেখ কাজী রিকবu ীন আহমদেক ধান িনবাচন কিমশনার পেদ, জনাব মাহা দ
আ হািফজ, জনাব মাহা দ আব ল মাবারক, ি েগিডয়ার জনােরল (aবঃ) মাঃ জােবদ আলী o
জনাব মাঃ শাহেনoয়াজেক িনবাচন কিমশনার পেদ িনেয়াগ দান কেরন। e সং া
াপন 19
ফ য়াির 3123 তািরেখ জাির করা হয়।

(37) Rules of Business 1996-eর rule 3(iv)-e দ
মতাবেল গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানম ী ক ক রলপথ ম ণালেয়র দািয়ে িনেয়ািজত ম ী জনাব রি ত সন
েক রলপথ ম ণালেয়র দািয় থেক a াহিত দান বক দ রিবহীন ম ী িহসােব দািয় দান
সং া
াপন 28 eি ল 3123 তািরেখ জাির করা হয়।
মতাবেল
(38) 29 eি ল 3123 তািরেখ Rules of Business 1996-eর Rule 3(iv)-e দ
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী ক ক যাগােযাগ ম ণালেয়র দািয় া মাননীয়
ম ী জনাব oবায় ল কােদরেক রলপথ ম ণালেয়র aিতির দািয় দান সং া
াপন জাির
করা হয়।
(39) গণ জাত ী বাংলােদেশর মহামা রা পিত িতেবদনাধীন aথ-বছের 22-27 সে র 3122
তািরখ পয eবং 12-21 eি ল 3123 তািরখ পয িস া র-e সরকাির সফের গমন কেরন।
মহামা রা পিতর ঢাকা ত াগ o েদশ ত াবতনকােল হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের
রা াচার সং া দািয় পালন করা হয়।
(3৯) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী িতেবদনাধীন aথ-বছের 28-3৯ সে র
3122 তািরখ পয
রা , 33-37 aে াবর 3122 তািরখ পয জামািন, 37-42 aে াবর 3122
তািরখ পয aে িলয়া, 1৯-23 নেভ র 3122 তািরখ পয মাল ীপ, 16-1৯ িডেস র 3122 তািরখ
পয িময়ানমার o iে ােনিশয়া, 22-23 জা য়াির 3123 তািরখ পয ভারত (ি রা), 22-25 eি ল
3123 তািরখ পয র , 31-35 eি ল 3123 তািরখ পয কাতার eবং 3৯-41 ম 3123 তািরখ
পয কাতার-e সরকাির সফের গমন কেরন। মাননীয় ধানম ীর ঢাকা ত াগ o েদশ ত াবতনকােল
হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের রা াচার সং া দািয় পালন করা হয়।
e িবভােগর
(41) মি পিরষদ িবভােগর 3123-24 aথ-বছেরর বােজট ি কায় a ি র লে
Ministry Budget Framework (MBF) aথাৎ িমশন টেম , ধান কাযাবিল, a ািধকার
খাতস হ eবং ধান কম িত িনেদশকস হ সংেশাধন o হালনাগাদ কের 1৯ ম 3123 তািরেখ aথ
িবভােগ রণ করা হয়।

(42) মাননীয় aথ ম ীর বােজট ব ৃতায় a ি র জ মি পিরষদ িবভােগর াসি ক o হালনাগাদ
ত -uপা সংবিলত িতেবদন (বাংলা o iংেরিজ)
িবভােগ রণ করা হয়।

ত কের 28 eি ল 3123 তািরেখ aথ

(43) িবভাগীয় কিমশনার eবং মে াপিলটন িলশ কিমশনারগেণর কাছ থেক া পাি ক গাপনীয়
িতেবদেনর িভি েত লাi 3122 থেক ন 3123 পয মাননীয় ধানম ীর িনকট 35 সারসংে প রণ করা হয়।
(44) মাননীয় ধানম ীর িনকট uপ ািপত পাি ক গাপনীয় িতেবদন (FCR)-eর
সার-সংে পেক aিধকতর ত ব ল, কাযকর eবং িবে ষণধম করার লে 3৯ নেভ র 3122
তািরেখ FCR eর ন ন ছক সকল িবভাগীয় কিমশনার eবং জলা শাসকগেণর িনকট রণ করা
হয়। eছাড়া, পাি ক গাপনীয় িতেবদন তগিতেত মি পিরষদ িবভােগ ৗছােনার লে সকল
জলা, িবভাগ o মি পিরষদ িবভােগর মে IEMS (Information Exchange
Management System) সফটoয় ার চা করা হয়।

(45) রা ামা পাবত জলায় মহান াধীনতা o জাতীয় িদবস 3122 u যাপন সং া a ানস েহ
জলা পযােয় সরকাির কমকতাগেণর াপক a পি িতর ে িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় ব া
হেণর জ 25 নেভ র 3122 তািরেখ 31 ম ণালয়/িবভােগ প
রণ করা হয়। জাতীয় o রা ীয়
িদবসস েহ কমকতাগেণর a পি িতর িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর কেঠার aব ান জলা
শাসকগণেক aবিহতকরণ eবং বিণত িদবেসর a ানস েহ কমকতাগেণর uপি িত িনি তকরেণর
জ িবভাগীয় কিমশনার বরাবর থক িনেদশনা দান করা হয়।
(46) শহীদ ি জীবী িদবস 3122, মহান িবজয় িদবস 3122, মহান াধীনতা o জাতীয় িদবস 3123,
পিব ঈদ-i-িমলা বী (সাঃ) 3123, শহীদ িদবস o আ জািতক মা ভাষা িদবস 3123, 28 মাচ
3123 তািরখ জািতর িপতা ব ব শখ মুিজ র রহমােনর ৯3তম জ িদবস o জাতীয় িশ িদবস3123, 28 eি ল 3123 ঐিতহািসক মুিজবনগর িদবস eবং মহান ম িদবস 3123 যথােযা মযাদায়
u যাপেনর লে সরকার ক ক হীত জাতীয় কমসূিচর িনিরেখ িবভাগীয় পযােয় কমসূিচ পালন eবং
জলা o uপেজলা পযােয় a প কমসূিচ হেণর েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর জ িবভাগীয়
কিমশনারগণেক a েরাধ জানােনা হয়।
(47) 27 aে াবর 3122 তািরখ িব খা িদবস 3122 u যাপেনর িবষেয় সরকার ক ক হীত
কমসূিচ বা বায়েনর লে
জলা o uপেজলায় েয়াজনীয় িনেদশনা দােনর জ
21 aে াবর 3122 তািরেখ মি পিরষদ সিচব িবভাগীয় কিমশনার বরাবর uপা ািনক প
রণ
কেরন।
(48) জাতীয় িদবস u যাপন uপলে জলা o uপেজলা শাসন থেক মি পিরষদ সিচব বরাবর
আম ণপ
রেণর িবষেয় 3৯ মাচ 3123 তািরেখ সকল িবভাগীয় কিমশনার, জলা শাসক eবং
uপেজলা িনবাহী aিফসার বরাবর কিতপয় পালনীয় িবষয় স েক িনেদশনা রণ করা হয়।
(49) জাতীয় েরাপণ aিভযান o েমলা 3123 বা বায়েনর লে
জলা o uপেজলা পযােয়
কমসূিচ হেণর িনেদশনা দােনর জ 23 eি ল 3123 তািরেখ সকল িবভাগীয় কিমশনারেক
a েরাধ জানােনা হয়।
(4৯) জাতীয় িভটািমন ‘e’ াস ক াে iন কমসূিচেত জলা o uপেজলা শাসনেক েয়াজনীয়
সহেযািগতা দােনর জ 14 ম 3123 তািরেখ িবভাগীয় কিমশনারগণেক a েরাধ করা হয়।
(51) জনসাধারেণর জ দশনীর িবিনমেয় u ু করেণর লে u রা গণভবন খােত বরা ত aেথর
আয়ন o য়ন কমকতা িনিদ করণ u রা গণভবন খােত 3122-23 aথ-বছেরর বােজট uপ াপন,
গণভবেনর িনরাপ া িনি তকরণােথ িনরাপ া িবষয়ক সর ামািদ য়, মরামিত কােজর জ aি ম
থাক বরা eবং বরা ত aেথর খাতoয়াির িবভাজেন ম ির াপন সং া কাযািদ স
করা হয়।
(52) িবিসeস ( শাসন) ক াডােরর 3৯ eবং 41তম ােচর িশ ানিবস কমকতাগেণর oিরেয়ে শন
িনং-eর জ মি পিরষদ িবভাগ ক ক eক o aিভ মিডuল ণয়ন করা হয়। ণীত মিডuল
a যায়ী দেশর 18 িবভােগর িবভাগীয় কিমশনার কাযালেয় oিরেয়ে শন িনং কায ম সফলভােব
a ি ত হয়।

(53) নবিনেয়াগ ত জলা শাসক o জলা ািজে টগেণর জ মি পিরষদ িবভাগ ক ক গত 34
জা য়াির 3123, 27 ম 3123 eবং 17 ন 3123 তািরেখ থক িতন ি িফং সশেনর আেয়াজন
করা হয়। ি িফং সশেন মি পিরষদ িবভাগ ক ক জলা o মাঠ শাসন সং া সা িতক িনেদশনাসংবিলত স লন ত বক জলা শাসকগণেক দান করা হয়।
(54) 26 আগ 3122 জািতর িপতা ব ব শখ মুিজ র রহমােনর 47তম শাহাদত বািষকীেত
জাতীয় শাক িদবস 3122 সারােদেশ যথােযা
মযাদায় পালনােথ ধানমি র
43 ন র ব ব
িত জা ঘর, গাপালগ জলার ি পাড়া জািতর িপতার সমািধ লসহ 75
জলা eবং 534 uপেজলায় যথাযথ কমসূিচ হণ করা হয়।
(55) 32 সে র 3122 তািরেখ মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত ‘ জলা শাসেকর দািয় o
কাযাবিল-3122’ শীষক ি কা সংি
সকল ম ণালয়/িবভাগ/িবভাগীয় কিমশনার/ জলা
শাসকগেণর কাযালেয় রণ করা হয়।
(56) ম ণালয়/িবভাগ ক ক িবভাগ, জলা o uপেজলা শাসেনর কমকতাগণেক িবিভ কিম েত
a
করেণর ে মি পিরষদ িবভােগর স িত হেণর িবষেয় সকল ম ণালয়/িবভােগর সিচব,
সকল িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসক বরাবর 24 িডেস র 3122 তািরখ প রণ করা হয়।
(57) ‘সহেজ a সরণেযা যৗথ সীমা সে লন প িত বতন সং া আ ঃম ণালয় কিম ’র
িতন সভা মি পিরষদ িবভােগ a ি ত হয়। কিম িব মান যৗথ সীমা সে লন নীিতমালা
েগাপেযাগী o হালনাগাদ বক য়ংস ণ নীিতমালা ণয়ন কের eবং e রা ম ণালেয় রণ
করা হয়।
(58) 19 জা য়াির 3123 তািরেখ মি পিরষদ িবভােগ সীমা হাট ব াপনা o পিরচালনার জ
পািরশ দােনর িনিম গ ত কিম র 7 সভায় Mode of Operation of Border Haat-eর
কিতপয় শত সংেশাধন eবং ভারত ক ক ািবত চার ন ন সীমা হাট াপেনর িবষেয় িস া
হীত হয় eবং e িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হেণর জ
রা ম ণালয়, বািণজ ম ণালয় eবং
িবভাগীয় কিমশনার, চ াম, িসেলট o রং রসহ সংি
জলা শাসকগণেক a েরাধ জািনেয় প
রণ করা হয়।
(59) uপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আiন, 3122-eর িনেদশনামেত uপেজলা পিরষেদ হ া িরত
দ রস েহর কায ম বা বায়ন িনি ত করার লে মাঠ পযােয় সংি দ রস হেক েয়াজনীয়
িনেদশনা দােনর জ
াথিমক o গণিশ া ম ণালয়, িশ া ম ণালয় eবং প ী u য়ন o সমবায়
িবভােগর সিচব eবং হ া িরত ম ণালয়/িবভােগর কমকতা/কমচারীগেণর কমতািলকা (Charter of
Duties) ণয়নসহ েয়াজনীয় কায ম হেণর িবষেয় ানীয় সরকার িবভােগর সিচব বরাবর 12 মাচ
3123 তািরেখ প রণ করা হয়।
(5৯) মঘনা নদী থেক বা uে ালেনর ফেল মানবািধকার লংঘন সং া aিভেযােগর ি েত 24
ম 3123 তািরেখ ‘A report on alleged sand extraction from the Meghna River causing
Human Rights violation of Mayadip Island residents’ শীষক িতেবদন পররা ম ণালেয়
রণ করা হয়। মায়া ীেপর aিধবাসীেদর দাির রীকরণ eবং জীবনযা ার সািবক মান u য়েনর
লে িবিবধ পদে প হণ করা হয় eবং মঘনা নদী থেক aৈবধ বা uে ালন ব করার জ 21
ম 3123 তািরেখ জলা শাসক নারায়ণগ o জলা শাসক িম া- ক িনেদশনা দoয়া হয়।

(61) 41 aে াবর 3122 তািরেখ নারায়ণগ

িস

কেপােরশন িনবাচন aবাধ,

,ু শাি ণ o
িনরেপ ভােব a ােনর লে িনবাচন কিমশনেক সহেযািগতা দােনর িবষেয় eবং িনবাচন কমকতা (িবেশষ
িবধান) আiন, 2৯৯2 eর িবধান a সরেণর জ 3( i)
ারক জাির করা হয়।

(62) 16 জা য়াির 3123 তািরেখ িম া িস কেপােরশন িনবাচন aবাধ,

,ু শাি ণ o িনরেপ ভােব
a ােনর লে িনবাচন কিমশনেক সহেযািগতা দােনর িবষেয় eবং িনবাচন কমকতা (িবেশষ িবধান) আiন,
2৯৯2 eর িবধান a সরেণর জ 3( i)
ারক জাির করা হয়।

(63) ন িত দমন কিমশেনর সহকারী পিরচালক 43 জন, uপ-সহকারী পিরচালক 43 জনেক সরাসির
িনেয়াগ দান eবং পিরচালক 15 জন, uপপিরচালক 41 জন, শাসিনক কমকতা
12 জন, ধান সহকারী 15 জন, িহসাবর ক 12 জন o u মান সহকারী/সহকারী পেদ 21 জনেক
পেদা িত দoয়া হয়।
(64) 3122-23 aথ-বছের ন িত দমন কিমশেন মাট 678 মামলা দােয়র, ৯75 চাজশীট o
627 eফআর দািখল করা হয়। eকi সমেয় 52 মামলায় সাজা eবং 247 মামলায় খালাস
দoয়া হয়।
(65) eিডিব o ডািনডা’র aথায়েন বাংলােদশ লাক শাসন িশ ণ কে (BPATC) ন িত দমন
কিমশেনর নবিনেয়াগ া েদর i মাস ময়ািদ িনয়ািদ িশ ণ দান করা হয়।
(66) জলা সফরকারী aতীব
ণ ি গণেক েটাকল দােনর
ব a সরেণর িবষয় জলা শাসকগণেক িনেদশনা দান করা হয়।

ে oয়াের aব ি িসেড

(67) aৈবধভােব িময়ানমােরর নাগিরকেদর বাংলােদেশ a েবশ রাধকে
েয়াজনীয় ব া হেণর িনেদশনা দান করা হয়।
(68) oeমeস o লভ
কায ম পিরচালনার জ
aিফসারগণেক িনেদশনা দান করা হয়।

জলা

জলা

শাসকেদর

শাসক o uপেজলা িনবাহী

(69) 29 মাচ 3123 তািরেখ মাননীয় ধানম ীর সভাপিতে জাতীয় েযাগ
সভা a ি ত হয়।

ব াপনা কাuি েলর

(6৯) মি পিরষদ িবভােগর 3122-23 aথ-বছের মাঠ শাসন
লা aিধশাখায় িবিসeস ( শাসন)
ক াডােরর কমকতােদর িব ে 333 aিভেযাগ পাoয়া গেছ। eর মে 36 র িবষেয় িবভাগীয়
মামলা র জ স িত দoয়া হয় eবং 291 মামলা নিথজাত করার জ বলা হয় aথাৎ মাট
316 aিভেযাগ িন ি করা হয়। aবিশ 28 aিভেযাগ িবভাগীয় কিমশনার eবং জলা
শাসকগেণর িনকট তদ াধীন রেয়েছ।
(71) 3122-23 aথ-বছের া মাণ আদালত পিরচালনা সং া িনধািরত ল মা া 28,463 র
িবপরীেত 47,115 া মাণ আদালত পিরচালনা করা হয়। 98,498 মামলা দােয়র করা হয় eবং
29,49,1৯,3৯7 টাকা জিরমানা আদায় করা হয়। িতেবদনাধীন aথ-বছের া মাণ আদালত
পিরচালনায় ল মা া aজেনর শতকরা হার 318.6।

(72) মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ কা ািন িলিমেটড (িব িসeল)
থেক মি পিরষদ িবভাগ, ধানম ীর কাযালয়, 8 িবভাগ o দেশর 75 জলায় মাট 86 end
point-e video conferencing system াপন করা হয়। e কায েমর মা েম মি পিরষদ িবভাগ,
ধানম ীর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয় eবং 75 জলা সদেরর সে fiber optic link
ািপত হয়। Fiber optic link eর মা েম কে র সে মাঠ পযােয়র সংেযাগ াপন, িবিভ দ েরর
কাযাবিল তদারিক eবং সরকােরর িবিভ কমসূিচ বা বায়েনর a গিত পযােলাচনার েযাগ ি হয়।
(73) মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন ধানম ীর কাযালেয়র Access to Information (A2I)
কমসূিচর সহায়তায় দেশর সকল জলায় i-সািভস কায ম বা বায়ন করা হয়। e কায ম
বা বায়েনর ফেল জনগণেক ত সরবরাহ o সবা দােন তা o জবাবিদিহতা িনি ত করা স ব
হে ।
(74) eশীয় u য়ন াংক (eিডিব)-eর সহায়তায় মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন ‘Supporting the
Good Governance Programme’ কে র আoতায় নাগিরক aিভেযাগ হণ o িতকােরর জ
িডিজটাল ব াপনায় grievances redressing system গেড় তালার কাজ করা হয়।
(75) মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন ধানম ীর কাযালেয়র Access to Information (A2I)
কমসূিচর সহায়তায় ত - ি র মা েম জনগেণর দারেগাড়ায় নাগিরক সবা ৗেছ দবার লে
জনগেণর চািহদা িন পেণর জ সারােদেশ iuিনয়নস েহ iuিনয়ন ত o সবা কে র (UISC)
কায ম চা করা হয়। 5,612 iuিনয়ন ত o সবা ক থেক ামীণ জনেগা ীর চািহদা a যায়ী
ত ত সরবরাহ করা হে ।
(76) জাতীয় াচার কৗশল (National Integrity Strategy সংে েপ, NIS) 32 ম 3123
তািরেখ মি সভা- বঠেক uপ াপন করা হয়। NIS আরo পরী া-িনরী া বক পািরশসহ নরায়
মি সভা- বঠেক uপ াপেনর জ 33 ম 3123 তািরেখ মাননীয় aথম ীর সভাপিতে 19 (আট)
সদ িবিশ eক কিম গঠন করা হয়। 35 ন 3123 তািরেখ কিম র থম সভা a ি ত হয়।
িবিভ ম ণালয়/িবভাগ থেক া মতামেতর িভি েত NIS-eর খসড়া ন ন কের ণয়েনর জ
eকজন পরামশক িনেয়ােগর িস া হীত হয়।
(77) সকল ম ণালয়/িবভােগর মেনানীত কমকতােদর iuিনেকাড বহার সং া িশ ণ দoয়া হয়
eবং বতমােন iuিনেকাড বহােরর মা েম িমত eনেকািডং-eর বহার করা হয়।
করা হয়। eেত 47
(78) সিচবালয় Network Backbone াপন স
সিচবালয় Network Backbone-eর সে সং করা হয়।

ম ণালয়/িবভাগ- ক

(79) LCG Working Group on Good Governance-eর 13 ( i) সভা 13 লাi 3122
eবং 24 ম 3123 তািরেখ a ি ত হয়।
(7৯) মি পিরষদ িবভাগ eবং eিডিব-eর যৗথ uে ােগ ‘Good Governance: Leveraging
Initiatives that Work’ শীষক গালেটিবল বঠক ঢাকায় 2৯ ম 3123 তািরেখ a ি ত হয়।

(81) 13 নেভ র 3122 তািরেখ a ি ত ‘জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ’র সভায় ‘জাতীয়
র ার/ পদক’-eর সং া 23 থেক 22- ত নািমেয় আনার পািরশ হীত হয়।
(82) ‘সার িবষয়ক জাতীয় সম য় o পরামশক কিম ’ ত ড গভনর, বাংলােদশ াংক-eর েল
িনবাহী পিরচালক ( বেদিশক মু ানীিত), বাংলােদশ াংক- ক সদ িহসােব a
করা হয়।
(83) সরকাির য় সং া মি সভা কিম , জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম , aথৈনিতক
িবষয় সং া মি সভা কিম , জাতীয় aথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিম (eকেনক), মৎ o
িচংিড় সং া জাতীয় কিম eবং eর িনবাহী কিম
নগঠন করা হয়।
(84) নবম জাতীয় সংসেদর 3123 সােলর থম aিধেবশেন মহামা রা পিত ক ক েদয় ভাষেণর
খসড়া পিরমাজেনর জ মি সভার িস া a সাের 13 জা য়াির 3123 তািরেখ মাননীয় ধানম ীর
জন শাসন িবষয়ক uপেদ ােক আ ায়ক কের গ ত ছয় সদ িবিশ কিম 5 সভার মা েম
ভাষেণর খসড়া সংেশাধন o পিরমাজন কের।
(85) 24 মাচ 3123 তািরেখ a ি ত ‘জাতীয় চলি
র ার সং া মি সভা কিম ’র সভায় 36
ে গৗরেবা ল o aসাধারণ aবদােনর ী িত প িবিশ িশ ী/কলা শলী/চলি েক ‘জাতীয়
চলি
র ার 3121’ দােনর জ পািরশ করা হয়।
সামািজক িনরাপ ােব নী কমসূিচ সংি
‘ ক ীয় পিরবী ণ কিম ’ ত নয়
ম ণালয়/িবভােগর সিচবেক a
কের 41 নেভ র 3122 তািরেখ u কিম নগঠন করা হয়।

(86)

(87) 27 ম 3123 তািরেখ ‘জাতীয় িব ান o
করা হয়।
(88) 27 ম 3123 তািরেখ দ তা u য়ন, জনশি
হয়।

ি পিরষেদর িনবাহী কিম ’ (ECNCST) নগঠন
o রিম া সং া মি সভা কিম গঠন করা

(89) 16 ন 3123 তািরেখ িবিনেয়াগ ি eবং স েদর সেবা ম বহার িনি তকরেণর লে
রা ায় িশ o বািণিজ ক িত ানস েহর u ৃ জিম িচি তকরেণর িবষেয় পািরশ দােনর জ
eক কিম গঠন করা হয়।
(8৯) 36 বছর aিত া হoয়ায় 2৯92 থেক 2৯97 সাল পয মি সভা বঠেকর কাযিববরণী,
সারসংে প o িব ি স েহর মাট 54 খ 22 aে াবর 3122 o 28 eি ল 3123 তািরেখ জাতীয়
আকাiভ-e হ া র করা হয়।
(91) িতেবদনাধীন aথ-বছের সমর
সভা a ি ত হয়।

ক হালনাগাদকরণ সং া আ ঃম ণালয় কিম র মাট 26

(92) নবম জাতীয় সংসেদর 3123 সােলর থম aিধেবশেন মহামা রা পিত ক ক েদয় ভাষণ
মি সভার a েমাদন হণ েম ড়া কের মুি ত আকাের জাতীয় সংসদ সিচবালেয় সরবরাহ করা
হয়।

(93) ম ণালয়/িবভাগস েহর 3121‐22 aথ‐বছেরর কাযাবিল স িকত বািষক িতেবদন কাশ o
সীিমত আকাের িবতরণ করা হয়।
(94) িতেবদনাধীন aথ-বছের সিচবালয় প হণ কে র মা েম aিভেযাগ সং া সবেমাট
36৯ প হীত হয় eবং প িল যথাযথভােব সংি ম ণালয়/িবভাগ বরাবর েয়াজনীয় ব া
হেণর জ
রণ করা হয়।

8.3

মি পিরষদ িবভােগর aভ রীণ পযােয় স ািদত কাযাবিল

(2) মি পিরষদ িবভােগ i-গভেন কায েম গিতশীলতা আনয়েনর লে মি পিরষদ িবভােগর
কি uটার ােব 12 লাi 3122 থেক 41 ন 3123 তািরখ পয 55 জন থম িণর কমকতা, 49
জন ি তীয় িণর কমকতা eবং 51 জন তীয় িণর কমচারীেক িডিজটাল নিথ ন র প িত, ফাiল
সাভার, eি ভাiরাস, i ারেনট, i- মiল eবং বাংলা iuিনেকাড বহার iত ািদ িবষেয় িশ ণ
দান করা হয়।
(3) িতেবদনাধীন বছের দেশর aভ ের িবিভ ধরেনর 36
িশ ণ কমসূিচেত মাট
47 জন কমকতা o কমচারী eবং 28 oয়াকশেপ 35 জন কমকতা aংশ হণ কেরেছন।
42 জন কমকতা িবেদশ িশ েণ aংশ হণ কেরেছন।
(4) সরকােরর মৗিলক নীিত িনধারণী দিললস েহ িতফিলত কৗশলগত uে , নীিত o
a ািধকােরর সে বােজট বরাে র যাগসূ িত া করা o ম েময়ােদ া
স েদর িভি েত
eক বা বস ত য় পিরক না
ত করার uে ে aথ ম ণালেয়র বােজট পিরপ -2 eর
িনেদশনা a সরেণ মি পিরষদ িবভােগর বােজট ব াপনা কিম র 38 িডেস র 3122 তািরেখর
সভার িস াে র আেলােক 3123-24 aথ-বছেরর বােজট া লন o 3124-25, 3125-26, 3126-27
eবং 3127-28 aথ-বছেরর বােজট ে পণ ত কের aথ িবভােগ রণ করা হয়। 3123-24 aথবছের 39.41 কা টাকার বােজট া লন ত করা হয় eবং পরবত চার aথ-বছেরর জ
যথা েম 3৯.86, 42.94, 45.17, eবং 47.55 কা টাকার বােজট ে পণ ত করা হয়।
(5) ‘ম ির o বরাে র দািবস হ (u য়ন o a য়ন)’ ি কায় সংেযাজেনর িনিম মি পিরষদ
িবভােগর মৗিলক o সা িতক কাযাবিল সং া
িতেবদন (বাংলা o iংেরিজ Version)
ণয়ন বক 37 ফ য়াির 3123 তািরেখ aথ িবভােগ রণ করা হয়।
(6) 3122-23 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগর ধান কম িত িনেদশকস েহর (KPI) বা বায়েন
সে াষজনক a গিত aিজত হয়। মি পিরষদ িবভাগ সংি মি সভার িস া বা বায়েনর হার
93.46 শতাংশ; মি পিরষদ িবভােগর কমকতাগেণর মাঠ পযােয়র aিফস পিরদশন মাপ
বা বায়েনর হার 217.77 শতাংশ; জলা শাসকগেণর বাৎসিরক পিরদশন মাপ বা বায়েনর হার
253.34 শতাংশ; জলা শাসক সে লেন জলা শাসন সংিশ িস া ( েময়ািদ) বা বায়েনর
হার ৯9.78 শতাংশ eবং বাৎসিরক মাবাiল কাট পিরচালনার মাপ বা বায়েনর হার 318.6
শতাংশ।
(7) মি পিরষদ িবভােগ বা বায়নাধীন ‘Supporting the Good Governance Programme’ e
58 tranche condition-eর মে 54 conditions বা বািয়ত হয়।

পিরিশ -12
3122-23 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগ কমরত কমকতাগেণর তািলকা
(সকল

ে জ তা a সরণ করা হয়িন)

িমক
কমকতার নাম o পিরিচত ন র
1। জনাব eম আ ল আিজজ eনিডিস (2418)
3। জনাব মাহা দ মাশাররাফ হাসাiন iঞা (3৯34)

পদিব
মি পিরষদ সিচব
মি পিরষদ সিচব

4।
5।
6।
7।
8।
9।

খ কার আেনায়া ল iসলাম (233৯)
জনাব eম, e, eন, িছি ক (2721)
Rbve giZzRv Avng` (2461)
জনাব মাঃ bRi“j Bmjvg (1155)
জনাব iসিতয়াক আহমদ (45৯6)
জনাব মাঃ ল কিরম (836৯)

aিতির
aিতির
aিতির
aিতির
aিতির
aিতির

৯।
21।
22।
23।
24।
25।
26।
27।
28।
29।

জনাব মাঃ bRi“j Bmjvg (1155)
জনাব মাঃ মঈন uি ন (4529)
জনাব eম. কায়সা ল iসলাম (4566)
জনাব iসিতয়াক আহমদ (45৯6)
জনাব মাঃ ল কিরম (836৯)
জনাব মুহা দ িদেলায়ার ব ত (4774)
জনাব মাঃ মা
র রহমান পাটoয়ারী (5519)
শখ মাহা দ শামীম iকবাল (5117)
জনাব মাঃ আব ল oয়া দ (587৯)
মীর মাশাররফ হােসন (5912)

সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব

2৯।
31।
32।
33।
34।
35।

জনাব মাঃ আব ল oয়া দ (587৯)
শখ মাহা দ শামীম iকবাল (5117)
মীর মাশাররফ হােসন (5912)
জনাব মাঃ মা
র রহমান পাটoয়ারী (5619)
ড. শাহ মাহা দ সানাuল হক (5132)
মাসা ৎ নািসমা বগম (5185)

uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব

সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব
সিচব

িমক
36।
37।
38।
39।
3৯।
41।
42।
43।
44।
45।
46।
47।
48।
49।
4৯।
51।
52।
53।
54।
55।

কমকতার নাম o পিরিচত ন র
বগম সাহান আরা বা (5245)
জনাব মাঃ মিশuর রহমান (632৯)
জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন (6459)
বগম মািলহা নািগস (6529)
জনাব মাঃ সাi র রহমান (6655)
বগম সািবহা পারভীন (6743)
বগম নীিলমা আখতার (6764)
জনাব মাঃ আজা র রহমান মি ক (6787)
জনাব শা ীর হােসন (6854)
জনাব বদের মুিনর ফরেদৗস (6856)
জনাব মাঃ শাহ আলম (6863)
বগম আেবদা আ তার (68৯4)
ড. নািসম আহেমদ (6৯16)
জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন (6879)
জনাব মাঃ আলী হােসন (6৯37)
জনাব মাঃ মেহদী হাসান (6৯81)
বগম হািব ন নাহার (7144)
বগম খারেশদা iয়াসমীন (7191)
বগম ফােতমা রিহম ভীনা (7382)
জনাব মাঃ আব স সামাদ (7৯62)

পদিব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব
uপসিচব (সং )
uপসিচব (নন-ক াডার)

56।

জনাব আ তােহর মুহা দ জােবর (7225)

57।

জনাব মাঃ রািজ ল আহসান (26986)

58।

Rbve †gvnv¤§` Ave`yj jwZd (6455)

59।
5৯।
61।
62।

জনাব মাঃ আলী হােসন (6৯37)
জনাব মেহদী হাসান (6৯81)
বগম হািব ন নাহার (7144)
বগম খারেশদা iয়াসমীন (7191)

মি পিরষদ সিচেবর eকা সিচব
(িসিনয়র সহকারী সিচব)
মি পিরষদ সিচেবর eকা সিচব
(িসিনয়র সহকারী সিচব)
মি পিরষদ সিচেবর eকা সিচব
(িসিনয়র সহকারী সিচব)
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব

িমক
63।
64।
65।
66।
67।
68।
69।
6৯।
71।
72।
73।
74।
75।
76।
77।
78।
79।
7৯।
81।
82।
83।
84।
85।
86।
87।
88।
89।
8৯।
91।
92।

কমকতার নাম o পিরিচত ন র
বগম ফােতমা রিহম ভীনা (7382)
জনাব মাঃ সাখাoয়াত হােসন (761৯)
জনাব মাহা দ খােলদ হাসান (7637)
বগম iয়াসিমন বগম (7651)
বগম আেয়শা আ ার (7681)
বগম মিনরা বগম (7745)
Rbve AvjZvd †nv‡mb সখ (6715)
জনাব মাঃ নজ ল iসলাম সরকার (7873)
ড. সয়দা ফারহানা র চৗ রী (7919)
বগম তাহিমনা iয়াসিমন (7924)
শখ র মাহা দ (26125)
জনাব মাঃ oসমান গিন (26192)
জনাব মুহা দ iu ফ (26366)
কাজী িনশাত র ল (26436)
জনাব মুহা দ রজােয় রাববী (26658)
জনাব মাঃ জিসম uি ন (268৯4)
Rbve †gvnv¤§` Avwgbyj Bmjvg Lvb (15526)
Rbve †gvnv¤§` Avkivdyj Avjg (15795)
Rbve †nv‡mb Avn‡g` (15876)
Rbve †gvnv¤§` Lv‡j`-Di-ingvb (15938)
Rbve cwZZ cveb †`ebv_ (11112)
বগম িশিরন আখতার (153৯)
Rbve cÖfvl P ivq (1412)
Rbve gwkDi ingvb (15514)
জনাব মাঃ মিজ ল হক
মাহা দ oয়ািহ ামান খান
জনাব মাঃ সালাহuি ন সরকার
জনাব মাঃ শাহীন িময়া
জনাব মাঃ গালাম মা াফা
জনাব রিফ ল iসলাম

পদিব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী সিচব
mnKvix mwPe (bb-K¨vWvi)
িসিনয়র সহকারী ধান
িসিনয়র সহকারী ধান
সহকারী ধান
গাপনীয় কমকতা
িসে ম eনািল
া ামার
মiে া iি িনয়ার
eিসস া িসে ম eনািল
িহসাবর ণ কমকতা (চলিত দািয় )

পিরিশ -13
মি পিরষদ িবভােগর ধান কম িত িনেদশকস হ (KPI)
aথ-বছরঃ 3122-23

িমক কম িত িনেদশক পিরমােপর eকক ল মা া
(সং া/শতকরা
হার)

aিজত
ল মা া

সে াষজনক/
সে াষজনক
নয়

ম

2

3

4

5

6

7

8

1.

মি পিরষদ িবভাগসংি মি সভার
িস া বা বায়েনর
হার

শতকরা হার

211%

93.46%

সে াষজনক

-

(62)

(53)
সে াষজনক

ল মা া
ছািড়েয়
গেছ।

সে াষজনক

ল মা া
ছািড়েয়
গেছ।

সে াষজনক

-

সে াষজনক

ল মা ার
ি ণ aিজত
হেয়েছ।

2.

3.

4.

5.

সং া o শতকরা
41
মি পিরষদ
হার
িবভােগর
(211%)
কমকতাগেণর মাঠ
পযােয়র aিফস
পিরদশন মাপ
বা বায়েনর হার
জলা শাসকগেণর সং া o শতকরা 5,719
হার
বাৎসিরক পিরদশন
(211%)
মাপ বা বায়েনর
হার
জলা শাসক
সে লেন জলা
শাসন সংি
িস া
( েময়ািদ)
বা বায়েনর হার

সং া o শতকরা
হার

43
(217.77%)

7665
(253.34%)

262

25৯

(211%)

(৯9.78%)

বাৎসিরক মাবাiল সং া o শতকরা 28,463
হার
কাট পিরচালনার
(211%)
মাপ বা বায়েনর
হার

47,115
(318.6%)

পিরিশ -14
মি পিরষদ িবভােগর আoতাধীন ক /কমসূিচ স িকত ত
3122-23 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগর আoতায় মাট 13( i) ক রেয়েছ। eক
a য়ন বােজেটর aধীন ‘িভিডo কনফােরি ং-eর মা েম মাঠ শাসেনর সােথ সম য়’ eবং a
u য়ন কমসূিচর আoতায় কািরগির সহায়তা ক ‘সােপা ং া ড গভ া
া াম’। ‘িভিডo
কনফােরি ং-eর মা েম মাঠ শাসেনর সােথ সম য়’ শীষক কমসূিচেত মাট বরা িছল 28.61
কা টাকা, ত ে
য় হেয়েছ 27.3634 কা টাকা। a িদেক ‘সােপা ং া ড গভ া
া াম’-e বরা মাট িছল 26.63 কা টাকা, ত ে
য় হেয়েছ 8.17 কা টাকা। ক িলর
ল uে , 3122-23 aথ-বছের aথ বরা eবং য় o বা বায়ন a গিত সংে েপ িনে uে খ
করা হল।
(ক)

ক /কমসূিচর নামঃ িভিডo কনফােরি ং-eর মা েম মাঠ শাসেনর সােথ সম য়।

2.1
সংি িববরণঃ
মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ কা ািন িলিমেটড (িব িসeল) থেক
মি পিরষদ িবভাগ, ধানম ীর কাযালয়, দেশর 8 িবভাগ o 75 জলায় মাট 86 end point-e
video conferencing system াপন করা হেয়েছ। e কায েমর মা েম মি পিরষদ িবভাগ,
ধানম ীর কাযালয় eবং 75 জলা সদেরর সে fiber optic link ািপত হেয়েছ। e fiber
optic link সারােদেশ i-গভ া িত া eবং ম ণালয়/িবভােগর সে জলা সদের aবি ত a া
aিফসস েহর ত আদান দােনo
ণ aবদান রাখেছ। e কমসূিচর মা েম কে র সে মাঠ
পযােয়র সংেযাগ াপন, িবিভ দ েরর কাযাবিল তদারিক eবং সরকােরর িবিভ কমসূিচ
বা বায়েনর a গিত পযােলাচনার েযাগ ি হেয়েছ।
3.1

কমসূিচর uে

ঃ

3.2

সরকােরর হীত নীিত, uে
eবং কমসূিচ স েক মাঠপযােয়র কমকতাগণেক িদকিনেদশনা দান, সরকােরর কমসূিচ বা বায়ন a গিত তদারিক, মাঠ পযােয়র সে ক ীয়
শাসেনর কাযকর সম য় সাধন eবং aিধকতর জবাবিদিহতা o তা িনি তকরণ;

3.3

সরকােরর u পযায় থেক মাঠ-পযােয়র u য়ন কমকা সহ আiনিনিবড় সম য় o তদারিককরণ;

লা সং া কায ম

3.4

সরকােরর u পযােয়র নীিতিনধারকগেণর সে মাঠ শাসেনর
নটoয়ািকং ব া াপেনর মা েম ত িস া হণ o বা বায়ন;

িতিনিধেদর i ার-

3.5

মাঠ শাসেন সভা আেয়াজেন ি য়াগত জ লতা eবং আিথক য় াসকরণ;

3.6

u গিত স
নটoয়াক বহােরর মা েম
i-গভ া িত া o i- সবা িনি তকরণ।

ক ীয় পযায়

থেক মাঠ পযােয়

4.1 কমসূিচর ময়াদঃ aে াবর 311৯ থেক ন 3123 পয ।
5.1 কে ােন স হঃ
5.2

ফাiবার aপ ক িলংক o িভিডo কনফােরি ং সর ামািদ াপন।

6.1 কমসূিচর মাট বরা 28.61 কা টাকা eবং মাট য় 27.3634 কা টাকা।
6.2 3122-23 aথ-বছেরর বরা o য়ঃ
মাট
(ল টাকা)
2861.11

7.1

uপ

বরা
িজoিব
(ল টাকা)
2861.11

ক
সাহা
-

য়
িজoিব
(ল টাকা)
2736.34

মাট
(ল টাকা)
2736.34

ক সাহা
-
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ফাiবার aপ ক িলংক o িভিডo কনফােরি ং সর ামািদ াপন।
8.1

aথায়েনর বিশ / uৎসঃ

কমসূিচর স ণ বােজট বরা বাংলােদশ সরকােরর (িজoিব) খাত থেক সং লান করা হয়।
9.1

কমসূিচর বা বায়ন a গিত o হালনাগাদ aব াঃ

‘িভিডo কনফােরি ং-eর মা েম মাঠ শাসেনর সােথ সম য়’ শীষক u য়ন কমসূিচর আoতায়
হেয়েছ।
86 end point-e য পািত installation-eর কায ম 41 ন 3123 eর মে স

(খ)
2.1

ক /কমসূিচর নামঃ সােপা ং া ড গভ া
সংি

া াম ।

িববরণঃ

eশীয় u য়ন

াংক (eিডিব)-eর কািরগির সহায়তায় মি পিরষদ িবভােগ বা বায়নাধীন
‘‘Supporting the Good Governance Program’’-eর ধান uে
হে সরকাির খােত
ন িত শমেন যথাযথ আiিন o পিলিস মoয়াক িত া eবং সরকাির িত ানস েহ ন িতর
াপকতা াসকরেণর uে েশ িত ানস হেক শি শালী কের ািত ািনক স মতা eমনভােব aজন
করা যােত িবিনেয়ােগর ু পিরেবশ তির হয় eবং সরকাির িত ানস েহর িত জনগেণর আ া
ািপত হয়। e কে র 58 Tranche conditions-eর মে 54 conditions iেতামে
বা বািয়ত হেয়েছ।
3.1

কমসূিচর uে ঃ
3.2 সরকাির খােত ন িত শমেন যথাযথ আiিন o পিলিস
িত ানস েহ ন িতর াপকতা াসকরণ;

মoয়াক িত া o সরকাির

3.3 সরকাির িত ানস হেক শি শালী কের ািত ািনক স মতা aজন করা o িবিনেয়ােগর
ু পিরেবশ তিরকরণ;
3.4 সরকাির িত ানস েহর িত জনগেণর আ া াপন।
4.1
কমসূিচর ময়াদঃ নেভ র 3118-িডেস র 3123।
5.1
কে ােন স হঃ
রাজ ঃ
5.2 বতন o ভাতা
5.3 সরবরাহ o সবা
5.4 িশ ণ
5.5 oয়াকশপ, সিমনার, সে লন
5.6 পরামশক ( দিশ-িবেদিশ)।
6.1

কমসূিচর মাট বরা 26.63 কা টাকা eবং মাট য় 8.17 কা টাকা।

6.2

3122-23 aথ-বছেরর বরা o য়ঃ

7.1

মাট
(ল টাকা)

বরা
িজoিব
(ল টাকা)

ক সাহা
(ল টাকা)

29৯.11

4৯.11

261.11

uপ

মাট
(ল টাকা)

য়
িজoিব
(ল টাকা)

ক সাহা
(ল টাকা)

229.61

21.37

219.35
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লধনঃ
7.2
স দ সং হঃ (ক) কি uটার o eে সিরজ, (খ) কি uটার সফটoয় ার।
8.1
aথায়েনর বিশ ঃ
কমসূিচ eশীয় u য়ন াংক (eিডিব) o বাংলােদশ সরকােরর িনজ aথায়েন পিরচািলত।
কে aংশ হণকারী আিথক িত ান o াংকঃ
eিডিব o ডািনডা।
9.1
কমসূিচর বা বায়ন a গিত o হালনাগাদ aব াঃ
eিডিব-eর কািরগির সহায়তায় মি পিরষদ িবভােগর বা বায়নাধীন ‘Supporting the Good
Governance Program’ শীষক কমসূিচ র 58 Tranche Conditions-eর মে 54
Conditions iেতামে বা বািয়ত হেয়েছ। aবা বািয়ত শতস হ বা বায়েনর জ e কািরগির
সহায়তা কমসূিচ (TPP) বা বায়েনর ময়াদ eবং ঋেণর aথ ছাড়করেণর ময়াদ 42 িডেস র 3123
পয ি করেত u য়ন সহেযাগী সং া eিডিব eবং aথৈনিতক স ক িবভাগ স িত দান কেরেছ।
কমসূিচর TPP সংেশাধেনর কায ম ি য়াধীন রেয়েছ।
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