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ভন্ত্রিবা ও ন্ত্রযপাট ট অনুন্ত্রফবাগ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদ যকায 

ফাাংরাপদ যকান্ত্রয মুদ্রণার 

সপেম্বয ২০১৪ 



ভৄখফন্ধ 

যকাপযয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণার/ন্ত্রফবাগ কর্তটক প্রকান্ত্রত ফান্ত্রল টক প্রন্ত্রতপফদপনয ভাধ্যপভ তাপদয 

কাম টাফন্ত্রর ম্পপকট াভন্ত্রিক ধাযণা রাব এফাং যকান্ত্রয কাম টক্রপভয স্বচ্ছতা ন্ত্রনন্ত্রিত কযা ম্ভফ । 

ফান্ত্রল টক প্রন্ত্রতপফদন স্বতঃপ্রপণান্ত্রদতবাপফ তথ্য প্রকাপযও একটি কাম টকয ভাধ্যভ। এ সপ্রক্ষাপট ন্ত্রফগত 

ফছযমূপয ধাযাফান্ত্রকতা ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ২০১৩-১৪ অথ ট-ফছপযয কাম টাফন্ত্ররয ওয ফান্ত্রল টক 

প্রন্ত্রতপফদন প্রকাপয উপযাগ সনওা পপছ।   

২।  গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদ যকাপযয নীন্ত্রত ন্ত্রনধ টাযণ, নীন্ত্রতয ফাস্তফান ন্ত্রযফীক্ষণ এফাং ন্ত্রফন্ত্রবন্ন 

ভিণার/ন্ত্রফবাপগয কাম টাফন্ত্ররয ভন্ব াধপন ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ গুরুত্বপূণ ট ভূন্ত্রভকা ারন কপয। 

জাতী ও যাষ্ট্রী ম টাপয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গুরুত্বপূণ ট দান্ত্রত্ব, সমভন ভন্ত্রিবা গঠন, ভন্ত্রিবায দস্যগপণয 

ভপধ্য দান্ত্রত্ব ফণ্টন, ভন্ত্রিবায বফঠক অনুষ্ঠান, ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিমূ গঠন/পুনগ টঠন, ভন্ত্রিবা ও 

ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিমূ কর্তটক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফাপনয অিগন্ত্রত ম টাপরাচনা এফাং ভিণার/ 

ন্ত্রফবাগমূপয অথ ট-ফছযন্ত্রবন্ত্রিক ফান্ত্রল টক প্রন্ত্রতপফদন ন্ত্রফলক কাম টাফন্ত্রর এ ন্ত্রফবাগ ারন কপয থাপক। 

এছাড়া ন্ত্রফবাগ, সজরা ও উপজরা ম টাপ াধাযণ প্রান ন্ত্রযচারনা ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয 

কাম টাফন্ত্ররয অন্তর্ভ টক্ত। তদুন্ত্রয সদপ সুান াংতকযণ এফাং প্রান ব্যফস্থায াংস্কায ও 

ভাপনান্নপনয রপক্ষে ন্ত্রফন্ত্রবন্ন প্রকল্প/কভ টসূন্ত্রচ প্রণন ও ফাস্তফান এফাং তথ্য ও সমাগাপমাগ প্রযুন্ত্রক্ত 

ব্যফায ফ টত্র ম্প্রাযপণয ভাধ্যপভ ই-গবর্ন্টান্স প্রন্ত্রতষ্ঠায ভন্ব ও ন্ত্রযফীক্ষপণয গুরুত্বপূণ ট দান্ত্রত্ব 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ওয অন্ত্র টত পপছ।  

৩।   এ প্রন্ত্রতপফদপন াংপক্ষপ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অন্ত্রধাখায কভ টন্ত্রযন্ত্রধ এফাং ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাপগয উপযাপগ ও আপাজপন ২০১৩-১৪ অথ ট-ফছপয অনুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গুরুত্বপূণ ট বফঠক, এফ বফঠপক 

গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূপয ফাস্তফান-অিগন্ত্রত, ভন্ত্রিবা কর্তটক অনুপভান্ত্রদত আইন ও ন্ত্রফন্ত্রধমূ, চরভান 

প্রকল্প, কভ টসূন্ত্রচ এফাং ম্পান্ত্রদত গুরুত্বপূণ ট কাম টাফন্ত্ররয াংন্ত্রক্ষপ্ত ন্ত্রফফযণ তুপর ধযা পপছ। এ 

প্রন্ত্রতপফদপন ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয গঠন-কাঠাপভা, কভ টন্ত্রযন্ত্রধ ও কভ টন্ত্রফর্ন্া ম্পপকট ধাযণায 

াাান্ত্র ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কর্তটক ২০১৩-১৪ অথ ট-ফছপয ম্পান্ত্রদত গুরুত্বপূণ ট কাজ ম্পপকট 

প্রপাজনী তথ্যান্ত্রদ ন্ত্রন্নপফ কযা পপছ। প্রন্ত্রতপফদনটি ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ তথা যকাপযয বন্ত্রফষ্যৎ  

কভ ট-ন্ত্রযকল্পনা প্রণন ও কাম টক্রভ ন্ত্রযচারনায সক্ষপত্র গুরুত্বপূণ ট দন্ত্ররর ও তথ্যসূত্র ন্ত্রাপফ ব্যফহৃত 

পত াপয।    

৪।   ম্প্রন্ত্রত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয কাম টক্রপভ ন্ত্রকছু নতুন ভাত্রা যুক্ত পপছ। ২০১৪-১৫ অথ ট-ফছপযয 

প্রন্ত্রতপফদপন এগুন্ত্ররয প্রন্ত্রতপরন থাকপফ ফপর আা কযা মা।   

৫।  ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ২০১৩-১৪ অথ ট-ফছপযয ফান্ত্রল টক প্রন্ত্রতপফদন প্রণন ও প্রকানায পে 

ম্পৃক্ত কর কভ টকতটা ও কভ টচান্ত্রযপক আন্তন্ত্রযক ধর্ন্ফাদ ও অন্ত্রবনন্দন জানাই। 

                                        

 (মভাাম্মদ মভাাযযাপ মাাইন ভূইঞা) 
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১.০ ভর্ির্যলদ র্ফবা মগয র্যর্চর্ত 

১.১ গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভর্িবাবক ার্চর্ফক াতা প্রদাবনয উবেবে ১৯৭২ 

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

ভর্ির্যলদ র্ফবাগ গঠন কযা  । ভাননী প্রধানভিীয র্নিণাধীন উক্ত ভিণার যফতী কাবর 

ভর্ির্যলদ র্চফার নাবভ অর্বর্ত  । ১৯৭৫ াবর ভর্ির্যলদ র্ফবাগবক যাষ্ট্রর্তয 

র্চফারবয আতা এফাং ১৯৮২ াবরয প্রথভ র্দবক পুনযা ভর্ির্যলদ র্চফারবয আতা 

ন্যস্ত কযা । ১৯৮২ াবর াভর্যক আইন জা র্যয য ভর্ির্যলদ র্ফবাগবক প্রধান াভর্যক আইন 

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

র্চফারবয আতা ন্যস্ত  । াংদী যকায ব্যফস্থায  মঙ্গ ঙ্গর্ত মযবখ ১৯৯১ াবর একটি 

স্বাংম্পূণ ি প্রার্নক র্ফবাগ র্াবফ ফতিভান ভর্ির্যলদ র্ফবাগ গঠিত ।  
১.২    গণতার্িক ান ব্যফস্থাবক প্রার্তষ্ঠার্নক রূ মদ ায জন্য এফাং যকাবযয অথ িননর্তক 

াংস্কায কভ িসূর্চ ফাস্তফাবনয জন্য র্ফর্বন্ন নীর্ত র্নধ িাযবণ এফাং আন্তঃভিণার ভস্যামূপয ন্ত্রনষ্পন্ত্রি 

ও ভিণার/র্ফবাগভবয কভ িকা মেয ভন্ব াধবন ভর্ির্যলদ র্ফবাগ গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন 

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

প্রাবকয ভাধ্যবভ ভাঠ ম িা ম িন্ত যকাবযয কভ িকা ে ফাস্তফাবন র্ফর্বন্ন ভন্বধভী দবে গ্রণ 

কবয থাবক, মায প্রবাফ যকাবযয ার্ফ িক উন্নন কভ িকামে প্রর্তপর্রত ।  
১.৩    ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত,  ভাননী প্রধানভিী   ভর্িবায  দস্যবৃবেয  র্নবাগ,  থ,  

অব্যার্ত, দপ্তয  ফ ণ্টন   ভর্িবায দস্যবৃবেয  ভবধ্য ভিণার/র্ফবাগভবয জাতী াংদ 

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

প্রধান র্ফচাযর্তয থ গ্রণ অনুষ্ঠান র্যচারনা ইতযার্দ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান দার্ত্ব । 
ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননী প্রধানভিী  ভন্ত্রিগবণয ার্যবতার্লক  সুর্ফধার্দ াংক্রান্ত আইন প্রণন 

 াংবাধন ম্পর্কিত কাম িাফর্র; জাতী তাকা র্ফর্ধ, জাতী  ঙ্গীত র্ফর্ধ, জাতী প্রতীক র্ফর্ধ, 

Warrant of Precedence এফাং Rules of Business প্রণন, াংবাধন  প্রবাজবন এগুর্রয 

ব্যাখ্যা াংক্রান্ত কাম িাফর্র; ভিণার/র্ফবাগভবয কভ িফ ণ্টন; ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননী প্রধানভিী 

 ভন্ত্রিগবণয প্রবটাকর াংক্রান্ত র্নবদ িভারা; ভর্িবায দস্যগবণয মফাভরক কাম িার্দ; যাষ্ট্রী 

মতাাখানায ব্যফস্থানা  তদাযর্ক; জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত নীর্তভারা প্রণন, স্বাধীনতা পুযস্কায 

প্রদান, ভান ভৄর্ক্তভেবদ্ধ উবেখবমাগ্য অফদাবনয জন্য র্ফবদর্ ব্যর্ক্ত/প্রর্তষ্ঠানবক ম্মাননা প্রদান, 

জাতী মাক র্দফ ারন  ইতযার্দ র্ফলভ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ ির্যর্ধয আতাধীন । 
ভর্ির্যলদ র্ফবাগ  কর্তিক ভযপুস্তক, ফাাংরাবদ প্রর্তযো অধ্যাবদ  ফাাংরাবদ প্রর্তযো র্ফর্ধ 

প্রণন, র্ফতযণ এফাং র্নযাদ মপাজত াংক্রান্ত প্রতযনত্র াংগ্র  াংযেণ কযা ।   
১.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ যার্য ভাননী প্রধানভিীয তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত   । ভর্িবা-

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

ফাস্তফামনয অগ্রগর্ত র্যফীেণ  ম িাবরাচনা কযা এ র্ফবাবগয গুরুত্বপূণ ি  দার্ত্ব । এ ছাড়া, 

জনপ্রাপনয ভাপনান্নন ও সুান সকৌর প্রণন, র্নকায বা অনুষ্ঠান; র্নকায র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফামনয অগ্রগর্ত  অনুযণ; র্ফবাগ,  মজরা, উবজরা, থানা ইতযার্দয ীভানা র্নধ িাযণ; নতুন 

র্ফবাগ/মজরা/ উবজরা/থানা সৃর্ষ্ট; মজরাভবয মকায বফনার্দ র্নভ িাবণয স্থান র্নফ িাচন -ইতযার্দ 

কাম িাফর্র ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আতাধীন।  
১.৫  জনপ্রাপনয ভাপনান্নন ও সুান প্রন্ত্রতষ্ঠাকপল্প ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ জাতী শুদ্ধাচায 

সকৌর ও যকান্ত্রয দপ্তপযয অন্ত্রবপমাগ ব্যফস্থানা দ্ধন্ত্রতয ফাস্তফান এফাং ন্ত্রফন্ত্রবন্ন যকান্ত্রয দপ্তপয 

কভ টম্পাদন ব্যফস্থানায ভন্ব ও ন্ত্রযফীক্ষণ কপয থাপক। এ ন্ত্রফবাগ সকন্দ্রী ও ভাঠ ম টাপ উদ্ভাফন  

 



কাম টক্রভ উৎান্ত্রতকযণ, াইরটিাং ম্প্রাযণ ও ভন্ব এফাং যকান্ত্রয দপ্তপযয উিভ চচ টামূ 

ন্ত্রচন্ত্রিতকযণ এফাং সগুন্ত্রর ফাস্তফাপনয উপযাগ িপণয দান্ত্রত্ব ারন কপয।  

১.৬ গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয াংর্ফধাবনয ৭৩(২) অনুবেদ এফাং  Rules of Business,  

1996-এয rule 16(vi) অনুমাী প্রপতেক াধাযণ ন্ত্রনফ টাচপনয য জাতী াংবদয প্রথভ 

অর্ধবফবনয সূচনা এফাং প্রপতেক ইাংবযর্জ ফ ছয জাতী াংবদয প্রথভ অর্ধবফবন য সূচনা 

ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কর্তিক প্রবদ বালণ প্রণনপূফ িক অনুবভাদবনয জন্য ভর্িবা -বফঠবক উস্থান , 

Rules of Business, 1996-এয rule 25(1) অনুযবণ ভিণার/র্ফবাগভবয ভার্ক 

কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন ঙ্করন/প্রণন এফাং Rules of Business, 1996-এয rule 25(3) অনুযবণ 

ভিণার/র্ফবাগভবয অথ ট-ফছযন্ত্রবন্ত্রিক ফার্ল িক কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন  ঙ্করন/প্রণনপূফ টক 

ভর্িবা-বফঠবক উস্থান  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অযায গুরুত্বপূণ ি দার্ত্ব। 
১.৭     ভর্ির্যলদ র্ফবাগ বত র্ফর্বন্ন জাতী কর্ভটি, ভর্িবা কর্ভটি, র্চফ কর্ভটি, র্নফ িাী 

কর্ভটি  র্ফবল কর্ভটি গঠন  পুনগ িঠন কযা   । ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ার্চর্ফক াতা 

প্রার্নক পুনন্ত্রফ টন্যা াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায) -এয বা অনুর্ষ্ঠত  । এ ছাড়া, 

ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্নম্নফর্ণ িত স্থাী প্রকৃর্তয ভর্িবা কর্ভটিভবক ার্চর্ফক াতা প্রদান কবয 

থাবক: 

 যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি;     

 অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি; এফাং  

 জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি।  
এ কর্ভটিগুর্রবক ার্চর্ফক াতা প্রদাবনয াাার্ র্ফর্বন্ন র্ফলব গঠিত অস্থাী প্রকৃর্তয 

ভর্িবা কর্ভটিভবক ার্চর্ফক াতা প্রদান কযা ।  
১.৮ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্ফর্বন্ন ন্ত্রফলপ গঠিত জাতী কন্ত্রভটি, র্ফবল কপয র্চফ কর্ভটিভবক 

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

মফাবড িয বা অনুর্ষ্ঠত  । ভর্ির্যলদ র্ফবাগ র্নম্নফর্ণ িত স্থাী প্রকৃর্তয র্চফ কর্ভটিভবক 

ার্চর্ফক াতা প্রদান কবয থাবক:  

 প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি; 

 সামাজিক জিরাপত্তা বেষ্টিী কম মসূজি সংজিষ্ট বকন্দ্রীয় পজরেীক্ষণ কজমটি; 

 ন্যানার ভর্নটর্যাং কর্ভটি (এনএভর্); 

 মজরা দবয মকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত টাস্কবপা ি কর্ভটি ;  

 নতুন উবজরা, থানা  তদন্তবকন্দ্র স্থান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি; এফাং 

 আন্তজিার্তক  আঞ্চর্রক াংস্থা ফাাংরাবদ কর্তিক চাঁদা প্রদান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি। 
২.০     ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াাংগঠর্নক কাঠাবভা  র্ফন্যা  

২.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াাংগঠর্নক কাঠাবভা (TO&E) অনুমাী অর্তর্যক্ত র্চ মফয যার্য 

তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত ১টি আইন অর্ধাখা  এফাং ৫টি অনুর্ফবাবগয অধীবন ১ ১টি অর্ধাখা  আইন 

অর্ধাখা ১২টি অর্ধাখায আতা এ র্ফবাবগয কাম িাফর্র ম্পার্দত  । ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ 

মভাট ১২টি অর্ধাখা, ২৯টি াখা, ১টি প্রকল্প াতা মর , ১টি কর্ম্পউটায মর এফাং ১টি আইন 

সকাল যববছ। ইবতাভবধ্য ২৯টি াখায ভধ্য মথবক ৯টি াখাবক াভর্কবাবফ অর্ধাখা  উন্নীত 

কবয মখাবন উর্চফ ম িাবয কভ িকতিা দান কযা ববছ । অর্ধাখাগুর্র বে : (১) প্রার্নক 



াংস্কায, (২) র্নকায, (৩) ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান র্যফীেণ, ( ৪) ভর্িবায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান 

ভন্ব, (৫) মযকড ি, (৬) র্ফর্ধ, (৭) যকায গঠন  যাষ্ট্রাচায,  (৮) ভাঠ প্রান াংস্থান , এফাং (৯) 

ভাঠ প্রান শৃঙ্খরা াখা। অগ টাপনািাভ অনুমাী ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয দাংখ্যা ২০৮। ২০১৩-১৪ 

অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ কভ িযত কভ িকতিাবদয তার্রকা র্যর্ষ্ট-১ এ মদখাবনা র।  
২.২ ভর্ির্যলদ র্চফ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রার্নক প্রধান  র্প্রর্ন্পার একাউর্ন্টাং অর্পায । 
ভর্ির্যলদ র্চবফয দাপ্তর্যক কাবজ ার্ফ িক াতা প্রদাবনয জন্য একজন অর্তর্যক্ত র্চফ 

যববছন। এছাড়া, চাযজন অর্তর্যক্ত র্চফ  একজন ভেগ্মর্চফ ৫টি অনুর্ফবাবগয দার্বত্ব র্নবার্জত 

আবছন। ৫ জন ভেগ্মর্চফ ৫টি অর্ধাখায দার্বত্ব র্নবার্জত আবছন।    
২.৩ াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমাী অনুর্ফবাগ  আতাধীন অর্ধাখাভ র্নম্নরূ : 

 

 অনুর্ফবাগভ  অর্ধাখাভ 

১। প্রার্নক াংস্কায  ফাস্তফান  ১। প্রার্নক াংস্কায, ফাস্তফান  ভর্নটর্যাং  

২। প্রার্নক উন্নন  

৩। আইর্টি 
২। ভর্িবা  র্যবাট ি  ৪। ভর্িবা  

৫। র্যবাট ি  মযকড ি  
৩। প্রান  র্ফর্ধ  ৬।  প্রান  

৭। র্যকল্পনা  ফাবজট 

৮। র্ফর্ধ  মফা  
৪। মজরা  ভাঠ প্রান  ৯। মজরা  ভাঠ প্রান  

১০। মজরা ম্যার্জবের্  
৫। কর্ভটি  অথ িননর্তক  ১১।  কর্ভটি  অথ িননর্তক  

 - ১২। আইন (অর্তর্যক্ত র্চফ, ভর্ির্যলদ র্ফবাগ-

এয যার্য তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত) 
 

2.4 প্রর্তটি অর্ধাখায দার্বত্ব যববছন একজন উর্চফ এফাং প্রর্তটি াখায দার্বত্ব আবছন 

একজন র্র্নয কাযী র্চফ/কাযী র্চফ । র্াফ াখা  চরর্ত দার্বত্ব একজন র্াফযেণ 

কভ িকতিা যববছন । আইর্টি অর্ধাখায আতা  আইর্টি াখা একজন র্বেভ এনার্রে, 

একজন মভইবন্টন্যান্প ইর্ির্নায  একজন এর্েযান্ট র্বেভ এনার্রে  এফাং কর্ম্পউটায মবর 

একজন মপ্রাগ্রাভায র্নবার্জত  আবছন। প্রার্নক াংস্কায , ফাস্তফান  ভর্নটর্যাং অর্ধাখায 

আতা প্রকল্প াতা মবর একজন কাযী প্রধান র্নবার্জত আবছন । এছাড়া আইন সকাপল 

একজন ন্ত্রন্ত্রনয কাযী ন্ত্রচফ ন্ত্রনপান্ত্রজত আপছন।   

2.5 ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয জন্য ৭টি প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িক (KPI) 

র্নধ িাযণ কযা । প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িকভবয রেযভাত্রা অজি মনয অগ্রগর্ত াংক্রান্ত একটি  

প্রর্তবফদন র্যর্ষ্ট-২ এ মদখাবনা র।  

2.6 ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  ফার্ল িক উন্নন কভ িসূর্চবত ৩টি প্রকল্প/কভ িসূর্চ 

ফাস্তফানাধীন র্ছর। প্রকল্পগুর্রয উবেে  এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয অথ ি ফযাে, ব্য  ফাস্তফান 

অগ্রগর্তর একটি াংর্েপ্ত র্ফফযণ র্যর্ষ্ট-৩ এ মদখাবনা র।  



৩.০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান প্রধান কাম িাফর্র  

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND 

DIVISIONS (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুাবয ভর্ির্যলদ 

র্ফবাবগয প্রধান কাম িাফর্র র্নম্নরূ:  

১।    ভর্িবা  কন্ত্রভটিমুপক ার্চর্ফক াতা প্রদান।  
২।    ভর্িবা  কর্ভটিভবয কাগজ  দর্ররত্র এফাং র্দ্ধান্তভবয মপাজত। 
৩।    ভর্িবা  কর্ভটিভবয র্দ্ধান্ত ফাস্তফান অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা।  
৪।    যাষ্ট্রর্ত, প্রধানভিী  অন্যান্য ভিীয ার্যবতার্লক  র্ফবল অর্ধকায।  
৫।    যাষ্ট্রর্তয দাভৄর্ক্ত।  
৬।    যাষ্ট্রর্তয থ গ্রণ র্যচারনা এফাং যাষ্ট্রর্তয  দতযাগ।   
৭।    কাম ির্ফর্ধভারা এফাং ভিণার  র্ফবাগভবয ভবধ্য কাম িবণ্টন।  
৮।    সতাাখানা।  
৯।     তাকা র্ফর্ধভারা, জাতী ঙ্গীত র্ফর্ধভারা এফাং জাতী প্রতীক র্ফর্ধভারা।  
৯ক।   ১৫ আগে জাতী মাক র্দফ ারন। 
১০। প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয র্নবাগ  দতযাগ এফাং তাঁবদয থ 

র্যচারনা।  
১১। ভ্রভণবাতা  বদর্নকবাতা ব্যতীত প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগণ ম্পর্কিত াধাযণ 

মফা। 
১১ক।  দুনীর্ত দভন কর্ভন াংক্রান্ত কর র্ফল।   
১২।   ভেদ্ধ মঘালণা।   
১৩।   র্চফ কর্ভটি  উ-কর্ভটিভময ার্চর্ফক দার্ত্ব। 
১৪।   উবজরা, মজরা  র্ফবাগভবয াধাযণ প্রান।  
১৫।   দভানক্রভ।  
১৬।  মপৌজদার্য র্ফচায র্যফীেণ।   
১৭।   আন্তজিার্তক পুযস্কাবযয জন্য ভবনানন প্রদান। 
১৮।  প্রার্নক াংস্কায/পুনগ িঠন াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায)।  
১৯।   এ র্ফবাবগয আর্থ িক র্ফল প্রান। 
২০। আন্তজিার্তক াংস্াভবয  মঙ্গ র্রাবজাঁ এফাং এ র্ফবাবগ ফযােকৃত র্ফলভ ম্পবকি 

অন্যান্য মদ  র্ফশ্বাংস্ায মঙ্গ চুর্ক্ত   ভবঝাতা ম্পর্কিত র্ফলভ। 
২১।   এ র্ফবাবগ ফযােকৃত র্ফলব কর আইন। 
২২।  জাতী পুযস্কায এফাং পুযস্কায র্ফতযণী অনুষ্ঠানভ।  
২৩। আন্তঃভিণার ভন্ব াধন।  

৪.০    ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িফণ্টন  

৪.১ আইন অর্ধাখা   

আইন অর্ধাখা অর্তর্যক্ত র্চফ, ভর্ির্যলদ র্ফবাগ-এয যার্য তত্ত্বাফধাবন র্যচার্রত । আইন 

অর্ধাখায কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ:  



৪.১.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ/ভর্ির্যলদ র্চফবক ম্পৃক্ত কবয দাবযকৃত  মদার্ন ভাভরা  র্যট 

র্টিন অন্যান্য ভাভরায র্ফলব যকার্য আইনজীফীয  মঙ্গ মমাগাবমাগক্রবভ মাফতী 

কাম িক্রভ গ্রণ; 

৪.১.২ এডর্ভর্নমেটিব  ট্রাইব্যযনার    আর্র ট্রাইব্যযনাবরয  ভাভরাভবয র্ফলব জফাফ বত র্য 

কযা এ র্ফলব ট্রাইব্যযনাবর প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ; এফাং  

৪.১.৩ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন আইনগত র্ফলব ভতাভত প্রদান। 
উর্ের্খত কাম িাফর্র আইন মকাবলয ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা । 
৪.২ প্রার্নক াংস্কায , ফাস্তফান  ভর্নটর্যাং অর্ধাখা  

প্রার্নক াংস্কায, ফাস্তফান  ভর্নটর্যাং অর্ধাখায কাম িাফর্র র্নম্নরূ :  

 ৪.২.১ গবন্যিান্প, াফর্রক মক্টয excellence and leadership এফাং প্রার্নক াংস্কায 

াংক্রান্ত র্ফলব র্ফর্বন্ন প্রস্তাফ উস্থান, প্রবাজনী মেবত্র এ াংক্রান্ত গবফলণা কাম িক্রভ 

গ্রণ  ফাস্তফান এফাং এ াংক্রান্ত ইসুযবত র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ এফাং মদী  

আন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠান মথবক প্রাপ্ত াংস্কায প্রস্তাফ ম িাবরাচনা  যকায -র্নধ িার্যত 

কর্তিবেয র্ফবফচনায জন্য উস্থান;  

৪.২.২ আন্তজিার্তক  আঞ্চর্রক ম িাব জনপ্রান  াফর্রক মক্টয াংক্রান্ত অগ্রগর্ত অফর্ত 

ায রবেয প্রর্েণ  অর্বজ্ঞতা র্ফর্নভ কাম িক্রভ গ্রণ;  

৪.২.৩ জনপ্রান অন্যান্য মেবত্র বফবদর্ক াায্য াংক্রান্ত প্রস্তাবফয য ভর্ির্যলদ 

র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

৪.২.৪ জনপ্রান প্রর্েণ কাম িক্রবভয ার্ফ িক ভান উন্নবনয জন্য জাতী ম িাব র্ফর্বন্ন 

জনপ্রান প্রর্েণ প্রর্তষ্ঠান র্ফবলত র্ফর্এ (প্রান) একাবডর্ভ, র্ফাভ, র্ফর্এটির্ -

এয বঙ্গ ভন্ব াধন; 

৪.২.৫   জাতী  আন্তজিার্তক ম িাব প্রার্নক ব্যফস্থানা  াংস্কায, গবন্যিান্প ইসুয ইতযার্দ 

র্ফলক গবফলণা কাম িক্রভ, াকি,  মর্ভনায-র্বম্পার্জাবভ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

অাংগ্রবণয জন্য প্রস্তাফ উস্থান; 

৪.২.৬   জাতী শুদ্ধাচায ফাস্তফান ইউর্নট র্াবফ শুদ্ধাচায মকৌর ম্পর্কিত কর নীর্ত-র্নধ িাযণ, 

কাম িক্রভ ফাস্তফান  ভন্ব, অগ্রগর্ত ভল্যান এফাং নতুন নীর্ত  মকৌর প্রণন;  

৪.২.৭ জনপ্রান াংস্কায  সুান র্ফলক ভর্িবা কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান;   

৪.২.৮ জনপ্রাবনয  ভামনান্নন ও াংস্কাবযয রবেয র্ফর্বন্ন উন্নন প্রকল্প/কভ িসূ র্চ গ্রণ  

ফাস্তফান; 

৪.২.৯ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয capacity building াংক্রান্ত কাম িক্রভ িণ ও ফাস্তফান; 

৪.২.১০ এনইর্, আইএভইর্ড  একবনক াংক্রান্ত প্রর্তবফদন/ভতাভত আদান-প্রদান;  

৪.২.১১ ঞ্চফার্ল িক  ফার্ল িক উন্নন কভ িসূর্চবত ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফযাে গ্রণ াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ; 

৪.২.১২ াভান্ত্রজক ন্ত্রনযািা সফষ্টনী কাম টক্রভ; 

৪.২.১৩ ‘াপাটি টাং ন্ত্রদ গুড গবর্ন্টান্স সপ্রািাভ’ প্রকপল্পয আওতা Grievances Redressing 
 System গপড় সতারা; 

৪.২.১৪ াকট ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফগপণয বায আপাজন; 

৪.২.১৫ ইস্তামু্বর কভ ট-ন্ত্রযকল্পনা ফাস্তফান ভন্ব ও ন্ত্রযফীক্ষণ; 

৪.২.১৬ যকান্ত্রয কভ টম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধন্ত্রত (Government Performance) াংক্রান্ত 

 সন্ত্রভনায আপাজন; এফাং 



৪.২.১৭ উন্নন প্রকপল্পয ফযাদ্দ ও ব্য াংক্রান্ত কাম টক্রভ।  

উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত দুইটি াখা  একটি মবরয ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা  : 

 (ক) প্রার্নক াংস্কায াখা  (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত); 

 (খ) ফাস্তফান  ভর্নটর্যাং াখা ; এফাং 

 (গ) প্রকল্প াতা মর । 

৪.৩   প্রার্নক উন্নন অর্ধাখা  

প্রার্নক উন্নন অর্ধাখায কাম িাফর্র র্নম্নরূ:  

৪.৩.১ প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান;  

৪.৩.২ স্বাধীনতা দক  অন্যান্য জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত নীর্তভারা  র্নবদ িাফ র্র প্রণন; 

৪.৩.৩ জাতী  দক র্যধান র্নবদ ির্কা; 

৪.৩.৪    র্কবাযগি পাউবেন াংক্রান্ত কাম িক্রভ তত্ত্বাফধান; 

৪.৩.৫ র্ফর্বন্ন প্রার্নক ইউর্নট তথা র্ফবা গ, মজরা, ন্ত্রটি কপ টাপযন, উবজরা, সৌযবা, থানা 

ইতযার্দয সৃর্ষ্ট  ীভানা র্নধ িাযণ; 

৪.৩.৬ র্নকায বা অনুষ্ঠান  এ বা ার্চর্ফক াতা প্রদান এফাং র্নকায বায র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফাবন প্রবাজনী কাম িক্রভ গ্রণ; 

৪.৩.৭    নতুন উপজরা ও থানা স্থান াংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিপক ান্ত্রচন্ত্রফক াতা প্রদান;  

৪.৩.৮ মজরা দবযয মকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত টাস্কবপা ি কর্ভটি  ন্যানার ভর্নটর্যাং  

কর্ভটি (এনএভর্)-মক ার্চর্ফক  াতা প্রদান; এফাং 

৪.৩.৯ ‘কোান্ত্রটি সডবরপভন্ট অফ সকন্ত্রফপনট ন্ত্রডন্ত্রবন’ ীল টক কভ টসূন্ত্রচয আওতা প্রন্ত্রক্ষণ ও 

সন্ত্রভনায আপাজন।  

উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত দুইটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা  : 

 (ক) প্রার্নক উন্নন াখা ; এফাং 

 (খ) র্নকায  াখা (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত)। 

 

৪.৪ আইর্টি অর্ধাখা 

আইর্টি অর্ধাখায কাম িাফর্র র্নম্নরূ:  

৪.৪.১ ই-গব ন িবভন্ট মেভাকি প্রর্তষ্ঠায রবেয ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং ভাঠম িাবয অর্পভব 

তথ্য  মমাগাবমাগ প্রভের্ক্তয ব্যফায বৃর্দ্ধ  মটকই কযা াংক্রান্ত মকৌরগত র্দ্ধান্ত গ্রণ 

এফাং ICT ম্পর্কিত কর কাবজ মনর্তত্ব দান, র্নবদ িনা প্রদান, তত্ত্বাফধান  ভম্ব াধন;  

৪.৪.২ ই-গব ন িবভন্ট প্রর্তষ্ঠায জন্য প্রবাজনী অফকাঠাবভা স্থান, পটযায বত র্য  মপ্রাগ্রাভ 

ইন্পটবরন;  

৪.৪.৩ কর ভিণার/র্ফবাগ এফাং আতাধীন অর্পভব ই-গবন িবভন্ট চালুকযবণ আন্তঃভিণার 

বা আবাজন; 



৪.৪.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং ভাঠ ম িাবয কাম িারভবয ICT ম্পর্কিত কভ ি-র্যকল্পনা  

ফাবজট প্রণন, অনুবভাদন এফাং ফাস্তফাবনয জন্য দবে গ্রণ;  

৪.৪.৫ র্চফার র্নবদ িভারা অনুযবণ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয নর্থ ব্যফস্থানা, মযকড ি াংযেণ, 

নর্থয র্নযাত্তা র্ফধান  ইতযার্দ র্নর্িত  কযায রবেয ইবরকট্রর্নক পাইর মযর্জবেন 

র্বেভ, র্ডর্জটার নর্থ নম্বয দ্ধর্ত এফাং পাইর ট্রযার্কাং র্বেভ প্রফতিবন প্রবাজনী 

কাম িক্রভ গ্রণ  ফাস্তফান তদাযর্ককযণ; 
৪.৪.৬ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখা/অর্ধাখায কর্ম্পউটায র্বেভ উন্নন, মপ্রাগ্রাভ প্রণন, 

নতুন কর্ম্পউটায াংগ্র, মপ্রাগ্রাভ ইন্পটবরন  কর্ম্পউটাবযয মাফতী যেণাবফেণ এফাং 

accessories প্রদান;  

৪.৪.৭ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কর গুরুত্বপূণ ি প্রজ্ঞান, র্ফর্ধ, নীর্তভারা, ার্কিরায র্নর্ভতবাবফ 

বফাইবট প্রকা  বফাইট ারনাগাদকযণ; 

৪.৪.৮ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াবিায এফাং াকিবেন, মরাকার এর্যা মনট াকি (LAN)  

াইড এর্যা মনটাকি (WAN) ব্যফস্থানা  তদাযর্ককযণ; 

৪.৪.৯ কর্ম্পউটায ব্যফাযকাযী কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয প্রর্েবণয ব্যফস্থাকযণ;  

৪.৪.১০ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ স্থার্ত ইন্টাযবনবটয সুষ্ঠু ব্যফায র্নর্িতকযণ;  

৪.৪.১১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয চার্দা মভাতাবফক কর্ম্প উটাবযয ভাধ্যবভ  কাম িম্পাদন/মপ্রাগ্রাভ 

বতর্যয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪.৪.১২  কর্ম্পউটায মবরয আফাফত্র, মিার্ত  মেনার্য দ্রব্যার্দয েক মযর্জোয াংযেণ ; 

৪.৪.১৩  র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং -এয ভাধ্যবভ ভাঠ প্রাবনয বঙ্গ মমাগাবমাগ স্থান এফাং এয 

র্যচারনা  কার্যগর্য র্ফলব তদাযর্ক কযা; 

৪.৪.১৪  মজরা ই-মফা এফাং ইউর্নন তথ্য  মফা মকবন্দ্রয কাম িক্রভ ম িবফেণ এফাং ফহুর্ফধ মফা 

প্রদাবন প্রবাজনী যাভ ি  বমার্গতা প্রদান; 

৪.৪.১৫  জনপ্রাবন কাবজয গর্তীরতা  উদ্ভাফনী দেতা বৃর্দ্ধ  নাগর্যক মফা প্রদান প্রর্ক্রা 

দ্রুত  জীকযবণয ন্থা উদ্ভাফন  চচ িায উপদ্দপ কর ভিণার/র্ফবাগ/াংস্থা/মজরা  

উবজরা ম িাব ইবনাববন টিভ গঠন; 

৪.৪.১৬ যকার্যবাবফ কর ভিণার/র্ফবাগ/াংস্থা/অর্ধদপ্তয/দপ্তয/কাম িারব  ফাাংরা ইউর্নবকাড 

ফাস্তফাবনয কাম িক্রভ তদাযর্ক কযা;  

৪.৪.১৭  Grivances Redressing System (GRS)-সক ন্ত্রডন্ত্রজটারাইজডকযণ; 

৪.৪.১৮  জাতী ম টাপ ই-সফা ও র্ন্ানার ওপফ সাট টার চালুকযণ; 

৪.৪.১৯  কর ম টাপ ইপনাপবন টিভ গঠন; 

৪.৪.২০  সদব্যাী ন্ত্রডন্ত্রজটার সভরায আপাজন; এফাং 

৪.৪.২১  যকান্ত্রয প্রন্ত্রতষ্ঠানমূপ ই-রান্ত্রন টাং চালু কযা। 

 

উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত দুইটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা  : 

  (ক) আইর্টি াখা ; এফাং 



 (খ) কর্ম্পউটায মর। 
৪.৫ ভর্িবা অর্ধাখা 
 

ভর্িবা অর্ধাখায কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ: 

৪.৫.১ ভর্িবা -বফঠবকয ার্চর্ফক াতা প্রদান; 

৪.৫.২ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ মথবক মপ্রর্যত ভর্িবায জন্য াযাংবেভ যীো  কবয 

ভর্িবা-বফঠবক উস্থান;  

৪.৫.৩ ভর্িবা -বফঠক আহ্বান  কাম িত্র মপ্রযণ, ভর্িবা -বফঠবকয কাম ির্ফফযণী প্রস্তুতকযণ এফাং 

ভর্িবায দস্য  র্ফর্বন্ন ভিণারবয দার্ত্বপ্রাপ্ত প্রর্তভর্িগবণয অফবরাকবনয জন্য উক্ত 

কাম ির্ফফযণী মপ্রযণ  মপযত প্রার্প্তয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪.৫.৪ ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভ অফগন্ত্রতয জর্ন্ ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত এফাং ফাস্তফাপনয জর্ন্ 

াংর্িষ্ট ভিী/প্রন্ত্রতভিী এফাং াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগয র্চফগপণয র্নকট মপ্রযণ; 

৪.৫.৫ ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ন্ত্রফলপ াংন্ত্রিষ্ট ভিণার/র্ফবাগ 

সথপক ভান্ত্রক প্রন্ত্রতপফদন াংি, ম টাপরাচনা এফাং ঙ্করন; 

৪.৫.৬ ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান  ত্বযান্ত্রন্বত কযায জর্ন্ াংন্ত্রিষ্ট ভিণার/  

র্ফবাগমূপয পে সমাগাপমাগ যক্ষা এফাং প্রপাজপন যাভ ট প্রদান; 

৪.৫.৭ ভর্িবা -বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান অগ্রগর্তয বত্রভার্ক প্রর্তবফদন প্রণন  

ভর্িবাবক অফর্তকযণ; 

৪.৫.৮ ভর্িবা-বফঠবকয ন্ত্রদ্ধান্ত াংন্ত্রিষ্ট নন্ত্রথপত্রয সগানীতা এফাং ন্ত্রনযািা ন্ত্রনন্ত্রিতকযণ; 

৪.৫.৯ ভর্িবা -বফঠবক গৃীত  র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান অগ্রগর্ত ম িাবরাচনায জন্য ভর্ির্যলদ 

র্চবফয বার্তবত্ব অনুর্ষ্ঠত র্চফ-বায আবাজন  ার্চর্ফক দার্ত্ব ারন; এফাং 

৪.৫.১০ ভর্িবা-বফঠবক গৃীত র্দ্ধান্তভবয ফাস্তফান অগ্রগর্ত ম িাবরাচনায জন্য  আ ন্তঃভিণার 

বায আবাজন  ার্চর্ফক াতা প্রদান। 
 

উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত ন্ত্রতনটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা : 
 

 (ক) ভর্িবা -বফঠক াখা; 

(খ) ভর্িবায র্ দ্ধান্ত ফাস্তফান র্যফীেণ াখা  (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত) ; 

এফাং 

 (গ) ভর্িবায র্ দ্ধান্ত ফাস্তফান ভন্ব াখা (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত)।  
৪.৬  র্যবাট ি  মযকড ি অর্ধাখা 

 

র্যবাট ি  মযকড ি অর্ধাখায কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ: 
 

৪.৬.১ গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয াংর্ফধাবনয ৭৩(২) অনুবেদ এফাং Rules of Business, 

1996-এয rule 16(vi) মভাতাবফক প্রপতেক াধাযণ ন্ত্রনফ টাচপনয য জাতী াংবদয 

প্রথভ অর্ধবফবন য সূচনা এফাং প্রপতেক ইাংবযর্জ ফ ছয জাতী াংবদয প্রথভ 

অর্ধবফবনয সূচনা ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কর্তিক প্রবদ  বাল মণয খড়া  প্রণন, ভর্িবা -

বফঠবক উস্থান  চূড়ান্তকযণ এফাং ফাাংরা  ইাংবযর্জ বালা ভৄদ্রণ;  
৪.৬.২ Rules of Business, 1996-এয rule 25(1) অনুযবণ ভিণার/র্ফবাগভবয ভার্ক 

কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন াংগ্র, ঙ্করন  ভর্িবাবক অফর্তকযণ; 

৪.৬.৩ Rules of Business, 1996-এয rule 25(3) অনুযবণ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগভবয 

অথ ি-ফছযর্বর্ত্তক কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন াংগ্র,  ঙ্করন, ভর্িবায আবরাচনায জন্য  

ভর্িবা-বফঠবক উস্থান এফাং প্রকানা; 



৪.৬.৪ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভার্ক কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন প্রণন    ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  

বফাইবট াংযেণ; 

৪.৬.৫    ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণন, প্রকানা  বফাইবট াংযেণ; 

৪.৬.৬  ভর্ির্যলদ র্ফবাগ  এফাং এয আতাধীন প্রর্তষ্ঠাবনয জনফর র্ফলক বত্রভার্ক প্রর্তবফদন 

জনপ্রান ভিণার এফাং র্যাংখ্যান ব্যযবযাবত মপ্রযণ; 

৪.৬.৭   ভর্ির্যলদ র্ফবাগ  কর্তিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র/অর্জিত াপবল্যয প্রর্তবফদন 

চার্দা মভাতাবফক র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগ মপ্রযণ;  

৪.৬.৮ ভর্িবা -বফঠবকয র্ফজ্ঞর্প্ত, াযাংবে  কাম ির্ফফযণী ফই আকাবয ফাঁধাইকযণ  

াংযেণ;  

৪.৬.৯ ভযপুস্তক, খড়া ফাাংরাবদ প্রর্তযো অধ্যাবদ  খড়া ফাাংরাবদ প্রর্তযো র্ফর্ধ 

াংযেণ  র্ফতযণ এফাং অর্বযেকগবণয র্নকট মথবক র্নযাদ মপাজবতয প্রতযনত্র 

াংগ্র  াংযেণ;  

৪.৬.১০  ভযপুস্তক ারনাগাদকযণ; এফাং 

৪.৬.১১ ২৫ ফছপযয ঊববিয ঐর্তার্ক দর্রর এফাং ভর্িবা -বফঠবকয াযাংবে  কাম ির্ফফযণী 

জাতী আকিাইব কর্তিবেয র্নকট স্তান্তযকযণ। 
উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত দুইটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা : 

  

 (ক)   র্যবাট ি াখা; এফাং 

 (খ)    মযকড ি াখা (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত)। 
 

৪.৭ প্রান অর্ধাখা  
 

প্রান অর্ধাখায  কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ:  

৪.৭.১ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কর স্তবযয কভ িকতিাবদয দান এফাং কভ িচাযীবদয র্নবাগ, ফদ ন্ত্রর, 

বদান্নর্ত, স্থাীকযণ, মজযষ্ঠতা র্নধ িাযণ  দ সৃজন;  

৪.৭.২  কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ছুটি, মনন, র্ফবাগী ভাভরা ইতযার্দ প্রার্নক র্ফল প্রর্ক্রাকযণ; 

৪.৭.৩  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কর প্রকায ভবনাাযী দ্রব্য, আফাফত্র, মিার্ত, কর্ম্পউটায,  

মটর্রবপান, মানফান ব্যফস্থানা  অফকাঠাবভাগত সুর্ফধার্দ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয 

রর্জর্েক াবাট ি প্রদান; 

৪.৭.৪  ার্েক  ভার্ক র্ফবাগী ভন্ব বায মাফতী কাম িার্দ, র্ফর্বন্ন মর্ভনায/বা/  

বম্মরন/উৎফ আবাজন  আপ্যাবনয ব্যফস্থাকযণ; 

৪.৭.৫  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কভ িফণ্টন; 

৪.৭.৬ র্যকল্পনা কর্ভবনয দস্য ভিণার/র্ফবাগভবয র্চফ/বাযপ্রাপ্ত র্চফগবণয 

ফাাংরাবদস্থ র্ফর্বন্ন র্ফবদর্ দূতাফা/র্ভন/আন্তজিার্তক াংস্থা কর্তিক আবার্জত অনুষ্ঠাবন 

মমাগদাবনয জন্য ম্মর্ত  প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 



৪.৭.৭ কভ িকতিাবদয মদব/র্ফবদব র্ফর্বন্ন ওাক ©, বা, সন্ত্রভনায ও প্রর্েণ মকাব ি 

ভবনানন, কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয জন্য ইন-াউজ প্রর্েবণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪.৭.৮ আন্তজিার্তক পুযস্কায/দক/মখতাফ গ্রবণয জন্য ফাাংরাবদ ন্ত্র নাগর্যকবদয অনুবভাদন প্রদান  

এফাং আন্তজিার্তক পুযস্কাবযয ভবনানন প্রদান; 

৪.৭.৯   স্বাধীনতা পুযস্কায প্রদান াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৪.৭.১০  ১৫ আগে জাতী মাক র্দফ ারন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৪.৭.১১  ‘মতাাখানা (মভইবন্টন্যান্প এণ্ড এডর্ভর্নবেন) রুর, ১৯৭৪ ’-এয আবরাবক যাষ্ট্রী 

মতাাখানায ব্যফস্থানা  তদাযর্ক; 

৪.৭.১২  জাতী াংদ র্ফলক কাম িার্দ; 

৪.৭.১৩  র্চফার প্রবফব সুর্ফধা -ফর্ঞ্চত নাগর্যকবদয র্ফর্বন্ন ভিণারব প্রর্তকায প্রার্প্তয সুবমাগ 

সৃর্ষ্টয রবেয মকন্দ্রী ত্র গ্রণ  অর্ববমাগ াখায ভাধ্যবভ অর্ববমাগ/আবফদনত্র গ্রণ  

াংর্িষ্ট ভিণারব প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য মপ্রযণ; 

৪.৭.১৪  কর ভিণার /ন্ত্রফবাপগয বে র্চফারবয ফার্য মথবক আগত ত্রভ গ্রণ  

ভিণার/ন্ত্রফবাগমূপ প্রপাজনী ব্যফস্থা িপণয জর্ন্ র্ফতযণ;  

৪.৭.১৫  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ মপ্রর্যত ত্রার্দ গ্রণ  র্ফতযণ এফাং এ র্ফবাগ মথবক অন্যত্র ত্রভ 

র্ফর্র-ফণ্টন াংক্রান্ত কাজ; 

৪.৭.১৬ যাষ্ট্রী মতাাখানা জভাকৃত র্ফর্বন্ন উাযাভগ্রী াংযেণ, ভল্যান, মে র্ণর্ফন্যাকযণ, 

র্নরাবভ র্ফন্ত্রক্র  র্াফ াংযেণ; 

৪.৭.১৭  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ভন্ব বা াংক্রান্ত কাম িাফর্র; 

৪.৭.১৮   ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অফর্ণ্টত র্ফলার্দ; 

৪.৭.১৯  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্ফর্ধ/নীর্তভারা/গুরুত্বপূণ ি প্রজ্ঞান/ার্কিরাযভবয ঙ্করন প্রকানা; 

৪.৭.২০ র্চফারবয র্যদ িন াংক্রান্ত র্ফর্ফধ আবদ, প্রজ্ঞান, মমাগাবমাগত্র ইতযার্দ াংযেণ 

  তায উয প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ; এফাং 

৪.৭.২১   ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ কভ িযত কভ িচাযীবদয ফাা ফযাে াংক্রান্ত কাম িক্রভ।  
 

উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত ছটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা : 

(ক) াংস্থান াখা ; 

(খ) প্রান  শৃ ঙ্খরা াখা; 

(গ) াধাযণ মফা াখা ; 

(ঘ) মগানী  মতা াখানা াখা; 

(ঙ) াধাযণ াখা ; এফাং 

(চ) মকন্দ্রী ত্র গ্রণ  অর্ববমাগ াখা ।  
৪.৮ র্ফর্ধ   মফা অর্ধাখা  
 

র্ফর্ধ  মফা অর্ধাখায  কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ : 



৪.৮.১ ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননী প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী এফাং উ -ভন্ত্রিগপণয থ গ্রণ 

অনুষ্ঠান াংক্রান্ত মাফতী কাজ;  

৪.৮.২   ভাভান্য  যাষ্ট্রর্ত, ভাননী  প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী এফাং  উ-ভন্ত্রিগপণয র্নবাগত্র, 

দার্ত্ববায গ্রণ, দপ্তয  ফণ্টন, দপ্তয পু নফ টণ্টন এফাং দতযাগ াংক্রান্ত কাম িাফর্র এফাং 

এতদ্াংক্রান্ত মগবজট র্ফজ্ঞর্প্ত ভৄদ্রণ  র্ফতযণ;  

৪.৮.৩ ভিী /প্রর্তভিী/উ-ভিীয দভম িাদা প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফর্র; 

৪.৮.৪ ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত   ভাননী প্রধানভিীয র্ফবদ পয উরবে র্ফভানফেবয আভর্িত 

অর্তর্থফবগ িয তার্রকা প্রণন, আভিণত্র ভৄদ্রণ এফাং াংর্িষ্ট কবরয ভবধ্য র্ফতযণ; 

৪.৮.৫ প্রধান  র্ফচাযর্তয থ গ্রণ অনুষ্ঠান র্যচারনা;  

৪.৮.৬ প্রধান র্নফ িাচন কর্ভনায  অন্যান্য কর্ভনাযগবণয র্নবাগ, দতযাগ, অাযণ  থ 

অনুষ্ঠান াংক্রান্ত যাষ্ট্রর্তয াাংর্ফধার্নক কাবজ াতা কযা; 

৪.৮.৭   ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননী প্রধানভিী  অন্যান্য ভন্ত্রিগবণয ার্যবতার্লক  প্রার্ধকায 

াংক্রান্ত আইন এফাং জাতী তাকা র্ফর্ধ, জাতী ঙ্গীত র্ফর্ধ, জাতী প্রতীক র্ফর্ধ, 

Warrant of Precedence, Rules of Business, Allocation of Business 

among the Different Ministries and Divisions, Instructions Regarding 

Personal Standard of the President, Instructions Regarding Personal 

Standard of the Prime Minister ইতযার্দ প্রণন, াংবাধন  ব্যাখ্যা াংক্রান্ত 

কাম িাফর্র; 
৪.৮.৮ যাষ্ট্রর্ত, প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী  উ -ভন্ত্রিগপণয প্রবটাকর াংক্রান্ত র্নবদ িাফর্র; 

৪.৮.৯ ভিী, প্রর্তভিী  উ -ভন্ত্রিগপণয মফতন, ভ্রভণ বাতা, ভাঘ ি বাতা, ফার্ড়বাড়া বাতা, 

র্চর্কৎা বাতা, ব্য র্নাভক বাতা, আফাফত্র যফযা, মৌযকয, াা, র্ফদুযৎ, গ্যা 

 জ্বারা র্ন, ফার্ড় মভযাভত, ভর্িবা -বফঠবকয আপ্যান ব্য  ঐ র্েক ভঞ্জু র্য ইতযার্দ 

র্ফলব ফাবজট  াংবার্ধত ফাবজট প্রণন; 

৪.৮.১০ ভিী, প্রর্তভিী  উ -ভন্ত্রিগপণয ার্যবতার্লক  প্রার্ধকায আইন অনুমাী র্ফর্বন্ন খাপতয 

জন্য প্রর্ত ফছয আর্থ িক ফাবজবটয প্রস্তাফ প্রণন; 

৪.৮.১১ জাতী াংবদয কাম ি সুষ্ঠুবাবফ র্যচারনায র্নর্ভত্ত ভর্িবায দস্যবৃবেয ভবধ্য কর 

ভিণার/র্ফবাপগয াংদ ম্পকী কাম িফণ্টন এফাং াংদ চরাকারীন  মকান ভিী অথফা 

প্রর্তভিী মদবয ফাইবয অফস্থান কযপর অথফা াংবদ অনুর্স্থত থাকপর তাঁয ন্ত্রযফপতট 

অন্য মকান ভিী/প্রর্তভিীবক তাঁয ভিণার/র্ফবাবগয  াংদ ম্পকী দার্ত্ব অ িণ 

াংক্রান্ত কাজ; 

৪.৮.১২ ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননী প্রধানভিী, ভিী, প্রর্তভিী এফাং উ -ভন্ত্রিগপণয র্ফবদ 

পযকারীন তাঁবদয দার্ত্ববায প্রদান াংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

৪.৮.১৩ র্ফভানফেবযয র্বর্বআইর্  র্বআইর্ রাউি ব্যফাবযয র্নবদ িনা াংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

এফাং 

৪.৮.১৪ Official  Dress Code/National Dress Code াংক্রান্ত র্নবদ িাফর্র। 
উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত র্তনটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা  : 



(ক) র্ফর্ধ াখা (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত);  

(খ) যকায গঠন  যাষ্ট্রাচায াখা (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত); এফাং 

(গ) ভর্িবফা াখা । 
 

৪.৯ র্যকল্পনা  ফাবজট অর্ধাখা  

র্যকল্পনা  ফাবজট অর্ধাখায কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ: 

৪.৯.১  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফাবজট -াংর্িষ্ট স্বল্প, ভধ্য  দীঘ িবভার্দ নীর্ত এফাং র্যকল্পনা/কভ ি -

র্যকল্পনা প্রণন  ারনাগাদকযণ; 

৪.৯.২    ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফাবজট কাঠাবভা প্রণন  ারনাগাদকযণ; 

৪.৯.৩   ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয যাজস্ব আবয রেযভাত্রা এফাং ব্যীভা র্নধ িাযণ;  

৪.৯.৪   ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয যাজস্ব আ, অনুন্নন  উন্নন ব্যবয প্রাক্করন  প্রবেণ প্র স্তুত  

ডাটা এর্ি; 

৪.৯.৫  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  যাজস্ব ফাবজট বত অথ িানকৃত উন্নন কভ িসূর্চয প্রস্তাফ প্রণন/  

ম িাবরাচনা  অনুবভাদবনয জন্য ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটিয বা উস্থান;  

৪.৯.৬  আগাভ াংগ্র র্যকল্পনা (Advance Procurement Plan)- ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  

জন্য ফাবজট ফাস্তফান র্যকল্পনা প্রণন এফাং ফাস্তফান; 

৪.৯.৭   যাজস্ব আযণ  অথ ি ছাড় ফাবজবট ফযােকৃত ম্পবদয ব্যফায ম্পর্কিত তথ্যার্দ 

াংগ্র, র্ফবিলণ এফাং এ াংক্রান্ত প্রর্তবফদন প্রণন; 

৪.৯.৮  প্রার্নক াংস্কায  ফাস্তফান (র্যকল্পনা/উন্নন) অনুর্ফবাবগয পে ভন্ববয ভাধ্যবভ 

ভার্ক র্বর্ত্তবত ফাবজবট  র্নধ িার্যত রেযভাত্রায র্ফযীবত যাজস্ব আযবণয অগ্রগর্ত এফাং 

অর্ধদপ্তয/াংস্থাার্য কর  কাম িক্রভ/প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান (financial and non-

financial) অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা; 

৪.৯.৯  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িক এফাং পরাপর র্নবদ িক াংক্রান্ত রেযভাত্রায 

র্ফযীবত প্রকৃত অজিন ফাবজট ফাস্তফান র্যফীেণ; 

৪.৯.১০  অথ ি র্ফবাগ -প্রণীত র্নবদ িনা এফাং ছক অনুাী ফাবজট ফাস্তফান াংক্রান্ত প্রর্তবফদন 

প্রণন; 

৪.৯.১১ পুনঃউবমাজন ভর্ির্যলদ র্ফবাগ মক প্রদত্ত আর্থ িক েভতায মথামথ ব্যফায 

র্নর্িতকযণ; 

৪.৯.১২  অর্তর্যক্ত ফযাবেয প্রস্তাফ (প্রবাজন বর) যীো-র্নযীোপূফ িক অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ;   

৪.৯.১৩  অথ ি ফযাে  ব্যফায াংক্রান্ত তথ্যার্দ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয বফাইবট র্নর্ভত প্রকা 

কযা;  

৪.৯.১৪ র্ফবাগী র্াবফয (Departmental Accounts) বঙ্গ প্রধান র্াফযেণ কভ িকতিায 

কাম িারবয র্াবফয ের্ত াধন; 



৪.৯.১৫  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  ফার্ল িক উবমাজন র্াফ প্রণন এফাং র্নযীো প্রতযবনয জন্য ভা  

র্াফ-র্নযীেক  র্নিবকয কাম িারব মপ্রযণ; 

৪.৯.১৬  যকার্য র্াফ কর্ভটি (PAC) এফাং অন্যান্য াংদী স্থাী কর্ভটিয জন্য ফাবজট  

আর্থ িক র্ফলব প্রর্তবফদন প্রস্তুতকযণ; 

৪.৯.১৭ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  অবযন্তযীণ  র্ফর্ধফদ্ধ র্নযীো প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা, র্নযীো 

আর্ত্তভ র্নষ্পর্ত্তয রবেয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ এফাং প্রবমাজয মেবত্র দাী ব্যর্ক্তবদয 

র্ফরুবদ্ধ প্রার্নক  শৃঙ্খরাভরক ব্যফস্থা গ্রবণয র্ফলব ভন্ব াধন; 

৪.৯.১৮ ফাবজট ব্যফস্থানা ম্পর্কিত র্ফর্বন্ন র্ফলব অথ ি র্ফবাগ, র্যকল্পনা কর্ভন, অথ িননর্তক 

ম্পকি র্ফবাগ এফাং ফাস্তফান র্যফীেণ  ভল্যান র্ফবাবগয বঙ্গ ভন্ব যো কযা;  

৪.৯.১৯ ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটি, ফাবজট ার্কিাং গ্রু এফাং ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটিয উ-

কর্ভটিবক ার্চর্ফক াতা প্রদান এফাং ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটিয বায কাম ির্ফফযণী 

অথ ি র্ফবাগ  র্যকল্পনা কর্ভবন মপ্রযণ র্নর্িতকযণ; 

৪.৯.২০  আর্থ িক ব্যফস্থানায াংস্কায/উন্নন এফাং ফাবজট ব্যফস্থানা াংক্রান্ত কর র্ফলব ভন্ব 

াধন; 

৪.৯.২১ ফাবজট  প্রণন. ফাস্তফান  র্যফীেণ এফাং প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িক  পরাপর র্নবদ িক 

াংক্রান্ত তথ্য  উাত্ত াংগ্র, াংযেণ এফাং ব্যফস্থানায রবেয  Management 

Information System (MIS) স্থান এফাং র্যচারনা/ব্যফস্থানা;  

৪.৯.২২ আন্ত্রথ টক ব্যফস্থানায াংস্কায/উন্নন এফাং ফাপজট ব্যফস্থানা াংক্রান্ত কর ন্ত্রফলপ ভন্ব 

াধন;  

৪.৯.২৩  আন্ত্রথ টক ব্যফস্থানা াংক্রান্ত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ন্ত্রফলপ প্রপাজনী ব্যফস্থা িণ;  

৪.৯.২৪ কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয ভার্ক মফতন, ফবকা মফতন, ভ্রভণ বাতা, অর্তর্যক্ত দার্ত্ব 

বাতা, র্চত্তর্ফবনাদন বাতা, উৎফ বাতা, বর্ফষ্য তর্ফর অর্গ্রভ, গৃ র্নভ িাণ অর্গ্রভ, মভাটয 

াইবকর অর্গ্রভ, মভাটয গাড়ী অর্গ্রভ, কর্ম্পউটায অর্গ্রভ , আনুলর্ঙ্গক ব্য -ইতযার্দ ব্য 

াংক্রান্ত র্ফর বতর্য কবয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান র্াফযেণ কভ িকতিা (র্.এ.)-এয 

কাম িারব মপ্রযণ;  

৪.৯.২৫ মাফতী র্ফবরয টাকা আযণ এফাং এতদ্াংক্রান্ত কর ব্যবাত্তয র্াফ  মযকড ি াংযেণ;  

৪.৯.২৬ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আন-ব্যন কভ িকতিা ন্ত্রাপফ দার্ত্ব ারন; 

৪.৯.২৭ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয মকাড নম্বয ৩-০৪০১-০০০১-এয র্ফযীবত ফাবজট প্রণন এফাং ফাবজট 

আবরাচনা বা অাংগ্রণপূফ িক ফাবজট ফযাে র্নর্িতকযণ; এফাং 

৪.৯.২৮ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ফাবজট  ব্যবয র্াফ াংক্রান্ত অর্ডট ও ন্ত্রফন্ত্রফধ অন্ত্রডট আর্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্তকযণ। 
 

উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত দুইটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা : 

                          (ক)   র্যকল্পনা  ফাবজট াখা; এফাং 

                          (খ)    র্াফ াখা। 
৪.১০ মজরা  ভাঠ প্রান অর্ধাখা  

মজরা  ভাঠ প্রান অর্ধাখায কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ:  



৪.১০.১ মজরা প্রাক/উবজরা র্নফ িাী অর্পাবযয র্পটর্রে প্রস্তুতকযণ এফাং এত দ্াংক্রান্ত 

নীর্তভারা প্রণন/ াংবাধন াংক্রান্ত র্ফলার্দ; 

৪.১০.২   র্ফবাগ, মজরা  উবজরা ম িাব াধাযণ প্রাবন র্নবার্জত কভ িকতিাবদয প্রর্েবণ 

মমাগদাবনয অনুভর্ত এফাং র্ফবাগী কর্ভনায  মজরা প্রাকগবণয ছুটি ভঞ্জুয  

কভ িস্থর তযাবগয অনুভর্ত প্রদান াংক্রান্ত র্ফলার্দ; 
৪.১০.৩ র্ফবাগী কর্ভনায  মজরা প্রাবকয কাম িারবয াাংগঠর্নক কাঠাবভা াংক্রান্ত 

র্ফলার্দ; 

৪.১০.৪ মজরা  উবজরা ম িাবয অর্পভ র্যদ িন এফাং র্যদ িন প্রর্তবফদবনয র্বর্ত্তবত 

ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪.১০.৫ র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয  মঙ্গ ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব ভার্ক বা অনুষ্ঠান;  

৪.১০.৬ মজরা প্রাক বম্মরবনয মাফতী কাম িার্দ ম্পাদন;  

৪.১০.৭ মজরা  ও উবজরা ম িাব অন- দ্য-জফ মট্রর্নাং, ইন-াউজ মট্রর্নাং, মর্ভনায/াকি 

আবাজন ফা র্যচারনা ম্পর্কিত কাম িাফর্র;  

৪.১০.৮ ভাঠ  ম িাব কভ িযত র্ফর্এ (প্রান) কযাডাবযয কভ িকতিাবদয র্ফরুবদ্ধ  আনীত 

অর্ববমাগভ ম িাবরাচনা  তদন্ত কযা এফাং র্ফবাগী ভাভরা রুজুয অনুবভাদন প্রদান, 

তদবন্তয য প্রভার্ণত অর্ববমাবগয র্বর্ত্তবত র্ফবাগী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য সুার্য মপ্রযণ, 

সুার্যবয র্বর্ত্তবত গৃীত ব্যফস্থা র্যফীেণ;  

৪.১০.৯ র্ফবাগী কর্ভনায  মজরা প্রাকগবণয র্নকট মথবক প্রাপ্ত ার্েক মগানী 

প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা কবয উক্ত প্রর্তবফদনভবয র্বর্ত্তবত া যাংপক্ষ প্রস্তুত, 

প্রধানভিীয র্নকট উস্থান এফাং তাঁয র্নবদ িবয আবরাবক প্রপাজনী ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪.১০.১০ মদবয আইন-শৃঙ্খরা এফাং ভাঠ ম িাব প্রার্নক কভ িকা ে র্যচারনা উদূ্ভত র্ফর্বন্ন 

ভস্যায র্ফলব র্দ্ধান্ত গ্রবণয র্নর্ভত্ত জাতী ম িাব র্ফবাগী কর্ভনাযবদয 

বা/বম্মরন অনুষ্ঠান; 

৪.১০.১১ ভাঠ ম িাব প্রাকৃর্তক দুবম িাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ কাম িক্রবভয ভন্ব াধন;  

৪.১০.১২ াফর্রক যীো াংক্রান্ত কাম িক্রভ ভন্ব ; 

৪.১০.১৩  র্নফ িাচন কর্ভবনয অনুবযাবধ র্নফ িাচন র্যচারনা াংক্রান্ত কর প্রকায র্যত্র জার্যকযণ 

  প্রার্ঙ্গক কাম িাফর্র;  

৪.১০.১৪   র্ফবাগী উন্নন ভন্ব কর্ভটিয বা াংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

৪.১০.১৫   মজরা উন্নন ভন্ব কর্ভটিয বা াংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

৪.১০.১৬  র্ফবাগী কর্ভনায  মজরা প্রাকগবণয অথ িাৎ ভাঠ প্রাবনয বঙ্গ র্ফর্বন্ন ভিণার/                        

র্ফবাবগয াংবমাগ স্থান; 

৪.১০.১৭   ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কযণী াফ িতয চট্টগ্রাভ াংক্রান্ত কাম িাফন্ত্রর;  

৪.১০.১৮   জর্ভ স্তান্তয াংক্রান্ত দর্রবরয েযাবম্প শুল্ক পাঁর্ক মদ া াংক্রান্ত ভাভরাভ 

ম িাবরাচনা  র্যফীেণ;  

৪.১০.১৯  আদারত র্যদ িন ব্যতীত কর্ভনায  মজরা প্রাকবদয অন্য কর দপ্তয/প্রর্তষ্ঠান/ 

থানা/কাযাগায প্রভৃর্ত র্যদ িন/দ িন প্রর্তবফদন র্যফীেণ  ভল্যান;  

৪.১০.২০  আন্তঃভিণার ম িাব ভন্ব   এফাং মজরা, উবজরা ম িাব াভার্জক উদু্বদ্ধকযবণয 

রবেয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ মপ্রর্যত যকাবযয অগ্রার্ধকাযভরক কভ িসূর্চ াংক্রান্ত 

কাম িাফর্র;  



৪.১০.২১  ভাঠ ম িাবয কাম িারভব ভর্রা কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয র্নযাত্তা র্নর্িতকযণ, কাবজয 

র্যবফ উন্নন এফাং তাবদয র্ফরুবদ্ধ মমৌন যার্ন প্রর্তবযাধ াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

৪.১০.২২ র্চফার ব্যতীত যকা র্য অর্ধদপ্তয/াংস্থায াংগঠন, কভ িকতিা-কভ িচাযী প্রান, 

র্যদ িন, ভ্রভণ এফাং এত দ্াংক্রান্ত র্ফর্ফধ আবদ, প্রজ্ঞান, মমাগাবমাগত্র ইতযার্দ 

াংযেণ   তায ওয প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণ; 

৪.১০.২৩ জাতী ও আন্তজিার্তক র্দফমূ  র্ফর্বন্ন প্রকায র্ফবল কভ িসূর্চ উদ মাবনয জর্ন্ াংর্িষ্ট 

ভিণার/র্ফবাগ কর্তিক গৃীত কভ িসূর্চ ভাঠ ম িাব ফাস্তফাবনয র্ফলব প্রবাজনী র্নবদ িনা 

প্রদান;  

৪.১০.২৪ মন্ত্রণায়/ববভাগ কর্তকৃ ববভাগ, জো ও উপজো প্রলাজের কমকৃর্াৃগণজক বববভন্ন 

কবমটিজর্ অন্তর্ভকৃ্তকরজণর জেজে মবন্ত্রপবরদ ববভাজগর ম্মবর্ প্রদাে; 

৪.১০.২৫ রকাবর দপ্তজর গণশুোবে ম্পবকরৃ্ কাযকৃ্রম মন্বয়; এবং 

৪.১০.২৬ জযৌথ ীমান্ত জম্মে ও ীমান্ত াট ংক্রান্ত কাযাৃবদ।  

উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত চাযটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা  : 

(ক)    ভাঠ প্রান াংস্থান াখা (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত);  

(খ)     ভাঠ প্রান ভন্ব াখা; 

(গ)     ভাঠ প্রান শৃঙ্খরা াখা (াভর্কবাবফ অর্ধাখা উন্নীত); এফাং 

(ঘ)     ভাঠ প্রান াংবমাগ  াখা। 
 

৪.১১ মজরা ম্যার্জবে র্ অর্ধাখা 

 মজরা ম্যার্জবে র্ অর্ধাখায কাম িাফর্র াংবেব র্নম্নরূ: 

৪.১১.১ মজরা ম্যার্জবে র্ র্ফলক নীর্তভারা, র্নবদ িাফ র্র, র্যত্র  াধাযণ মমাগাবমাগ এফাং 

র্নফ িাী  ম্যার্জবেটগবণয েভতা অ িণ/প্রতযাায াংক্রান্ত র্ফলার্দ;  

৪.১১.২  মজরা ম্যার্জবে র্ াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন আইন প্রণন এফাং াংবাধন াংক্রান্ত র্ফলার্দ;  

৪.১১.৩  দুনীর্ত দভন কর্ভন াংক্রান্ত কাম িাফর্র; 

৪.১১.৪ মজরা ম্যার্জবেট/র্নফ িাী ম্যার্জবেটগবণয র্ফচাযকাম ি ম িাবরাচনা, ভল্যান এফাং র্নফ িাী  

ম্যার্জবেটগবণয মকাট িভবয র্যদ িন প্রর্তবফদন ম িাবরাচনা  র্যফীেণ;  

৪.১১.৫  মজরায ভার্ক আইন-শৃঙ্খরা বায কাম ির্ফফযণী ম িাবরাচনা  অনুফতী কাম িক্রভ গ্রণ;  

৪.১১.৬  মভাফাইর মকাট ি াংক্রান্ত কাম িার্দ ম িাবরাচনা;  

৪.১১.৭  ভানগয, মজরা, উবজরা  ইউর্নন আইন-শৃঙ্খরা কর্ভটি াংক্রান্ত কাম িাফর্র;  

৪.১১.৮  াংঘটিত গুরুতয অযাবধয ওয গৃীত ব্যফস্থা এফাং তবদাদূ্ভত ভাভরায অগ্রগর্ত ম্পবকি 

ভাঠ প্রাবনয র্নকট মথবক ারনাগাদ তথ্য াংগ্র;  
৪.১১.৯  আইন-শৃঙ্খরা  জাতী র্নযাত্তা াংক্রান্ত াধাযণ  মগানী প্রর্তবফদনভ াংযেণ 

এফাং এতদ্াংক্রান্ত কাম িাফর্র।  
উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত দুইটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা  :  

(ক)  মজরা ম্যার্জবের্ নীর্ত াখা; এফাং 

(খ)  মজরা ম্যার্জবের্ র্যফীেণ াখা। 



৪.১২ কর্ভটি  অথ িননর্তক অর্ধাখা 

কর্ভটি  অথ িননর্তক অর্ধাখায কাম িাফর্র র্নম্নরূ: 

 ৪.১২.১ র্ফর্বন্ন জাতী কর্ভটি, ভর্িবা কর্ভটি, র্চফ কর্ভটি,  র্নফ িাী কর্ভটি  র্ফবল কর্ভটি 

গঠন, পুনগ টঠন ও াংবাধন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; এফাং 

৪.১২.২ র্নম্নফর্ণ িত কর্ভটিভবক ার্চর্ফক াতা প্রদান: 
 যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি; 

 অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি; 

 জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি; এফাং  

 আন্তজিার্তক  আঞ্চর্রক াংস্থা ফাাংরাবদ কর্তিক চাঁদা প্রদান  াংক্রান্ত  র্চফ 

কর্ভটি। 
উর্ের্খত কাম িাফর্র র্নম্নফর্ণ িত দুইটি াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা :  

 (ক) কর্ভটি র্ফলক াখা ; এফাং 

 (খ)  ক্র  অথ িননর্তক াখা। 
 

৫.০ ২০১ ৩-১৪ অথ ি-ফছপয অনুর্ষ্ঠত গুরুত্বপূণ ি বফঠকভ  

৫.১ ভর্িবা-বফঠক  

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি-ফছপয (২০১৩-১৪) মভাট ৪১টি ভর্িবা-বফঠক অনুর্ষ্ঠত ।  
৫.১.১ ভর্িবা-বফঠমকয র্দ্ধান্ত ফাস্তফান 

প্রন্ত্রতপফদনাধীন অথ ি-ফছপয ভর্িবা-বফঠবক মভাট ২৪৩টি র্দ্ধান্ত গৃীত  ; এয ভপধ্য ১৭৮টি র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফার্ত  এফাং ৬৫টি র্দ্ধান্ত ফাস্তফানাধীন আবছ। র্ফগত র্তন অথ©-ফছপয অনুর্ষ্ঠত ভর্িবা-

বফঠক,  গৃীত র্দ্ধান্ত এফাং র্দ্ধান্ত ফাস্তফান াংক্রান্ত একটি র্চত্র ন্ত্রনপে মদা র: 
 

অথ িফছ                      অথ ি-ফছয 

    র্ফ        র্ফলভ   

২০১১-১২ 

 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ভন্তব্য 

ভর্িবা-বফঠক ৩৯টি ৫২টি ৪১টি ৩০ জুন ২০১৪ 

ম টন্ত ফাস্তফান্ত্রত 
গৃীত র্দ্ধান্ত ৩০৬টি ৩০৬টি ২৪৩টি 

ফাস্তফার্ত র্দ্ধান্ত 

(ফাস্তফাবনয ায) 

২৯১টি  

(৯৫.১%) 

২৪৩টি  

(৭৯.৪১%) 

১৭৮টি 

(৭৩.২৫%) 

৫.২ ভর্িবা কর্ভটিভবয বফঠক   
৫.২.১ যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি : প্রর্তবফদনাধীন অথ ি -ফছপয (২০১৩-১৪) যকার্য 

ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা  কর্ভটিয ৩০টি বফঠক অনুর্ষ্ঠত  । বফঠকমূপ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয 

২৪৬টি  প্রস্তাফ উস্থান কযা  এফাং ২৩৯টি প্রস্তাফ অনুবভার্দত ।  
৫.২.২ অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা  কর্ভটি: প্রর্তবফদনাধীন অথ ি -ফছপয (২০১৩-১৪) 

অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয ১৪টি বফঠক অনুর্ষ্ঠত । ভর্িবা কর্ভটিয বফঠকভব 

৫৫টি প্রস্তাফ উস্থান কযা  এফাং ৫২টি প্রস্তাফ অনুবভার্দত ।  
৫.২.৩ জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি: স্বাধীনতা পুযস্কায, এর্কব দক , মফগভ মযাবকা 

দক ও জাতী চরন্ত্রিত্র পুযস্কায প্রদাবনয রবেয  ২০১৩-১৪ অথ ি -ফছপয জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত 

ভর্িবা কর্ভটিয চাযটি বা অনুর্ষ্ঠত  । এ ফ বায সুার্যবয আবরাবক র্নম্নরূ ব্যফস্থা গৃীত 

:  



(ক) ২৩ মপব্রুার্য ২০১৪ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত বা জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা 

কর্ভটিয সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত ২৫ ভাচ ি ২০১ ৪ তার্যবখ ন জন সুধী  একটি 

প্রর্তষ্ঠানমক ‘স্বাধীনতা পুযস্কায, ২০১ ৪’ প্রদান কযা  । পুযস্কাপয ভূন্ত্রলত সুন্ত্রধবৃন্দ বেন- 

ভযহুভ মভাাম্মদ আব্যর খাবয, ীদ ভৄন্পী কর্ফয উর্েন আবভদ, ীদ কাজী আর্জজুর 

ইরাভ, মর. কবন ির ( অফ.) মভা. আব্য ভান মচৌদৄযী, ভযহুভ ড. খরুজ্জাভান মচৌদৄযী, 

ীদ এ.র্ফ.এভ র্ভজানুয যভান, ভযহুভ ডাক্তায মভাাম্মদ ার্যছ আরী, ভযহুভ অধ্যে 

মভা. কাভরুজ্জাভান ও র্ল্পী কাইয়ুভ মচৌদৄযী। এছাড়া ফাাংরাবদ কৃর্ল গবফলণা ইনর্েটিউটও 

পুযস্কাপয ভূন্ত্রলত ।  
(খ) ০৬ সপব্রুার্য ২০১৪ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত বা জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয 

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত ২০ মপব্রুার্য ২০ ১৪ তার্যবখ ১৫ জন সুধীবক ‘এর্কব দক , 

২০১৪’ প্রদান কযা  । সু ন্ত্রধগণ বেন- বালা আবোরবন  বালাসন্ত্রনক াভসুর হুদা ও ড. 

ফদরুর আরভ (ভযবণাত্তয); ভাজপফা ইপভন্ত্রযটা অধ্যাক ডা. মুন্ত্রজবুয যভান; 

ন্ত্রল্পকরা জনাফ ভযন্ত্রজৎ যা সচৌদৄযী, জনাফ যাভকানাই দা ও এ এভ সারাভান 

(ভযপণািয); াাংফান্ত্রদকতা জনাফ সগারাভ পযাায; গপফলণা প্রপপয ড. এনামুর ক; 

ন্ত্রক্ষা প্রপপয ড. অনুভ সন; বালা ও ান্ত্রপতে জনাফ জান্ত্রভর সচৌদৄযী, জনাফ সফরার 

সচৌদৄযী, জনাফ যীদ াদায, জনাফ ন্ত্রফপ্রদা ফড়ুা ও আফদু াকুয (ভযপণািয) এফাং 

ন্ত্রল্পকরা জনাফ সকযাভত ভওরা।  

(গ) ০৬ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত বা জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয  

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত ০৯ র্ডবম্বয ২০১৩ তার্যবখ ঝণ টা ধাযা সচৌদৄযী  প্রপপয ান্ত্রভদা 

ফানুপক ‘মফগভ মযাবকা দক, ২০১৩’ প্রদান কযা ।  
(ঘ) ২৭ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ অনুন্ত্রষ্ঠত বা জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয  

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত  সগৌযপফাজ্জর ও অাধাযণ অফদাপনয স্বীকৃন্ত্রতস্বরূ ভপনানীত 

ন্ত্রফন্ত্রষ্ট ন্ত্রল্পী ও করাকুন্ত্ররবৃন্দ এফাং চরন্ত্রিত্রপক ২৪টি সক্ষপত্র ‘জাতী চরন্ত্রিত্র পুযস্কায-

২০১২’ প্রদান কযা । 

(ঙ) ২৭ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ অনুন্ত্রষ্ঠত বা জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয  

সুার্যবয র্যবপ্রর্েবত  ক্রীড়াপক্ষপত্র সগৌযপফাজ্জর ও অাধাযণ অফদাপনয স্বীকৃন্ত্রতস্বরূ 

‘জাতী ক্রীড়া পুযস্কায-২০১০, ২০১১ ও ২০১২’ প্রদান কযা । 

৫.২.৪ ভর্িবা কর্ভটিভবয র্ফগত র্তন  অথ©-ফছপযয বফঠক:  যকার্য ক্র াংক্রান্ত ভর্িবা 

কর্ভটি, অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি , জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি, 

আইন-শৃঙ্খরা াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটি  এফাং প্রকবল্পয গুরুত্বপূণ ি কভ িকতিাবদয ফদর্র াংক্রান্ত 

ভর্িবা কর্ভটিয র্ফগত র্তন অথ©-ফছপযয বফঠক অনুষ্ঠান ম্পর্কিত র্যাংখ্যান র্নবম্ন মদা 

র: 

অথ িফছ                       অথ ি-ফছয 

      ক      কর্ভটিভ   

 

২০১১ -১২ 

          বফঠক াংখ্যা 

২০১২-১৩ 

বফঠক াংখ্যা 

        ২০১৩-১৪ 

         বফঠক াংখ্যা 

১। যকার্য ক্র াংক্রান্ত 

ভর্িবা কর্ভটি 

৪০টি ২৯টি ৩০টি 

২। অথ িননর্তক র্ফল াংক্রান্ত 

ভর্িবা কর্ভটি 

১১টি ১১টি ১৪টি 

৩। জাতী পুযস্কায াংক্রান্ত ০৬টি ০৫টি ০৪টি 



ভর্িবা কর্ভটি 

৪। আইন-শৃঙ্খরা াংক্রান্ত 

ভর্িবা কর্ভটি 

০৩টি ০৩টি ০৬টি 

৫। প্রকবল্পয গুরুত্বপূণ ি 

কভ িকতিাবদয ফদর্র াংক্রান্ত 

ভর্িবা কর্ভটি 

০৩টি ০১টি - 

 

৫.৩  অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি বফঠক  

(ক)  প্রার্নক পুনর্ফ িন্যা াংক্রান্ত জাতী ফাস্তফান কর্ভটি (র্নকায)  

 

ভাননী প্রধানভিীয বার্তবত্ব র্নকায-এয ১০ ৯তভ বা ০২ জুন ২০১৪ তার্যবখ  অনুর্ষ্ঠত  ।           
এ বা খাগড়াছর্ড় াফ িতয মজরায গুইভাযা থানা  ও র্বরট মজরায ভানী নগয থানাবক 

উবজরা উন্নীতকযণ ; ঞ্চগড় মজরায মদফীগি উবজরা  দপয ও চট্টগ্রাভ মজরায পটিকছর্ড় 

উবজরাধীন নার্জয াপট মৌযবা প্রর্তষ্ঠা ; র্কর্ভো আদ ি দয উবজরা র্যলদ কভবেক্স  

র্যলবদয ফাবফনভ দয দর্েণ উবজরায ীভানা বত কতিনপূফ িক আদ ি দয উবজরায 

ীভানা অন্তর্ভ িক্তকযণ এফাং অফর্ষ্ট  ইউর্নন/মৌযবা এরাকা র্নব র্কর্ভো দয দর্েণ উবজরা 

পুনগ িঠন; এক উবজরা বত অন্য উবজরা ইউর্নন/াড ি াংবমাজন এফাং র্ফদ্যভান/নফসৃষ্ট র্টি 

কব িাবযবন অন্তর্ভ িক্ত এরাকা ব্যতীত অফর্ষ্ট এরাকা র্নব উবজরা পুনগ িঠন াংক্রান্ত নীর্তভারা 

অনুবভাদন; রক্ষ্মীপুয মজরায দয থানাধীন চন্দ্রগি পুর্র তদন্তবকন্দ্রবক থানা উন্নীতকযণ এফাং এয 

জন্য ২৪টি দ সৃজন কযা । 
(খ) জাতী দুপম টাগ ব্যফস্থানা কাউন্ত্রন্সর  

ভাননী প্রধানভিীয বান্ত্রতপত্ব ০৮ মবন্ফম্বয ২০১৩ তার্যবখ জাতী দুপম টাগ ব্যফস্ানা 

কাউর্ন্পসরয  বা অনুন্ত্রষ্ঠত । 

(গ) জাতী শুদ্ধাচায উবদষ্টা র্যলদ 
 

যাষ্ট্র  ভাবজ শুদ্ধাচায এফাং সুান প্রর্তষ্ঠায রবেয যকায কর্তিক ২০১২ াবর অনুবভার্দত 

‘মানায ফাাংরা গড়ায প্রতয: জাতী শুদ্ধাচায মকৌর’  ফাস্তফাবনয রপক্ষে জাতী শুদ্ধাচায উবদষ্টা 

র্যলবদয র্নফ িাী কর্ভটিয প্রথভ বা ০৩ মবন্ফম্বয ২০১৩ তার্যবখ ভাননী অথ িভিীয বার্তবত্ব 

অনুর্ষ্ঠত । বা উবদষ্টা র্যলবদয র্দ্ধান্ত ফাস্তফান ত্বযার্ন্বতকযণ এফাং প্রার্নক াংস্কাবযয 

রবেয আইন/র্ফর্ধভারা প্রণন  াংস্কায াধবনয র্দ্ধান্ত গৃীত  । এ ছাড়া  অগ্রার্ধকায র্াবফ 

র্চর্িত (ক) খাবদ্য মবজার প্রর্তবযাধ, (খ) ভূর্ভ ব্যফস্থানায ভাবনান্নন এফাং (গ) তথ্য অর্ধকায 

আইন ফাস্তফান মজাযদাযকযবণয রবেয র্তনটি উকর্ভটি গঠবনয র্দ্ধান্ত গৃীত ।   

 

জাতী শুদ্ধাচায মকৌর ফাস্তফাবনয রবেয ১৫  ১৭ মবন্ফম্বয ২০১৩ তার্যবখ এফাং ০৫, ১০  ১২  

র্ডবন্বয ২০১৩  তার্যবখ র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ/াংস্থা গঠিত বনর্তকতা কর্ভটিয মপাকার 

বন্টগবণয অাংগ্রবণ দুই ধাব াঁচটি  কভ িারা অনুর্ষ্ঠত । শুদ্ধাচায মপাকার বন্ট 

কভ িকতিাগণবক শুদ্ধাচায মকৌর  এ াংক্রান্ত কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফাবন ভথ িন  াতা প্রদাবনয 

রবেয র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ/াংস্থা গঠিত ‘বনর্তকতা কর্ভটি’য মজযষ্ঠ দস্য এফাং ভিণার/  

র্ফবাবগয মজযষ্ঠ কভ িকতিাগবণয অাংগ্রবণ ২৬ মবন্ফম্বয ২০১৩ তার্যবখ ভর্ির্যলদ  ন্ত্রচপফয 

বার্তবত্ব একটি ভতর্ফর্নভ বা অনুর্ষ্ঠত ।  ৫  ৮ ম সেম্বয ২০১৩ তার্যবখ মথাক্রবভ 

গণভাধ্যবভয প্রর্তর্নর্ধ এফাং মফযকার্য খাবতয প্রর্তর্নর্ধবদয অাংগ্রবণ ভর্ির্যলদ ন্ত্রচপফয 

বার্তবত্ব দু’টি ভতর্ফর্নভ বা অনুর্ষ্ঠত । 



 

(ঘ) সামাজিক জিরাপত্তা বেষ্টিী কম মসূজি-সংজিষ্ট ‘বকন্দ্রীয় পজরেীক্ষণ কজমটি’ 

০৫ ভাচ ট ২০১৪ তান্ত্রযপখ মবন্ত্রপবরদ বিজবর ভাপবর্জে াভার্জক র্নযাত্তা মফষ্টনী কভ িসূর্চ-াংর্িষ্ট 

‘মকন্দ্রী র্যফীেণ কর্ভটি ’য একটি বা ও ১২ জুন ২০১৪ তার্যবখ াভার্জক র্নযাত্তা  জকৌল 

বাস্তবায়ে উপকবমটির ভা অনুর্ষ্ঠত । াভার্জক র্নযাত্তা াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয সুষ্ঠু 

ফাস্তফাবনয রবেয মকন্দ্রী র্যফীেণ কর্ভটিয ার্ফ িক তত্ত্বাফধাবন ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভপনয াধাযণ 

অথ টনীন্ত্রত ন্ত্রফবাগ কর্তিক একটি মকৌরত্র প্রস্তুবতয কাজ প্রা চূড়ান্ত ম িাব যববছ। তাছাড়া, এ 

কর্ভটি মদব Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) System ফাস্তফাবনয 

রবেয র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয কাম িক্রভ ভন্ব কযবছ। ইবতাভবধ্য CRVS-এয ফাাংরাবদ 

মকোর্ড আর্ে আফাফা অনুর্ষ্ঠত WHO-এয একটি কনপাবযবন্প উস্থান কযা ।  

(ঙ) নতুন উবজরা  থানা স্থান াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি 

ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব ০৭ নপবম্বয ২০১৩ তান্ত্রযপখ এফাং ১১ সভ ২০১৪ তান্ত্রযপখ কর্ভটিয 

দুইটি বা অনুর্ষ্ঠত ।  

(চ)   প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ কর্ভটি 

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি -ফছপয ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব প্রার্নক উন্নন াংক্রান্ত র্চফ 

কর্ভটিয মভাট ৩৬টি বা অনুর্ষ্ঠত  । উক্ত বামূপ সভাট ২৪৮টি প্রস্তাফ উস্থান্ত্রত  এফাং 

২৩৯টি প্রস্তাফ ন্ত্রফপফচনায জর্ন্ সুান্ত্রয কযা ।  

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

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি-ফছপয উক্ত কর্ভটিয ছটি বা অনুর্ষ্ঠত  । এবত র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাবগয 

ফ িবভাট ১১টি  প্রস্তাফ উস্থান কযা  এফাং ১১টি প্রস্তাফই অনুবভার্দত ।   

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

বা 

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

৪৭টি আন্তঃভিণার বা অনুর্ষ্ঠত । 

(ঝ)  র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয মঙ্গ ভার্ক ভন্ব বা 

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব র্ফবাগী কর্ভনাযগবণয  মঙ্গ ১১টি 

ভার্ক ভন্ব বা অনুর্ষ্ঠত  । এ কর বা র্ফবাগী কর্ভনাযগণবক র্দ ক্-র্নবদ িনাভরক 

যাভ ি প্রদান কযা  এফাং জাতী র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি ন্ত্রফলপ মভাট ২৩৬টি র্দ্ধান্ত গৃীত ।   
(ঞ) মজরা দবয মকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত টাস্কবপা ি-এয বা 
 

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি-ফছপয মজরা দবয মকায বফনার্দ র্নভ িাণ াংক্রান্ত  টাস্কবপা ি-এয মভাট াঁচটি 

বা (১৬৮তভ, ১৬৯তভ, ১৭০তভ, ১৭১তভ ও ১৭২তভ) অনুর্ষ্ঠত  । এ ফ বা সভাট ১২টি 

ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত । উপেখপমাগ্য ন্ত্রদ্ধান্তগুন্ত্ররয ভপধ্য যপপছ খুরনা ার্কিট াউজ (নতুন বফন) ঊবিভৄখী 

ম্প্রাযবণয স্থাতয নকা; মবায ার্কিট াউজ ঊবিভৄখী ম্প্রাযবণয স্থাতয নকা; ঞ্চগড় 

ার্কিট াউবজয র্ততী তরা ঊবিভৄখী ম্প্রাযবণয নকা; াবাট ি অর্প স্থাবনয জন্য 



নাযাণগি মজরা প্রাবকয বফন ঊবিভৄখী ম্প্রাযবণয স্থাতয নকা; যাংপুয র্ফবাগী কর্ভনায 

কভবেবক্সয স্থাতয নকা;  যাঙ্গাভাটি ার্কিট াউজ ম্প্রাযবণয স্থাতয নকা; ঢাকা র্চপ 

জুর্ডর্ার ম্যার্জবেট আদারত বফন র্নভ িাবণয স্থাতয নকা;  কক্সফাজায  র্বরট মজরায 

মগবজবটড অর্পা ি ডযর্ভটর্যয (টাই-৪) স্থার্নক নকা; আঞ্চর্রক াবাট ি অর্প স্থাবনয 

রবেয যাজফাড়ী কাবরক্টবযট বফবনয ঊবিভৄখী ম্পাযবণয স্থাতয নকা;  যাঙ্গাভাটি াফ িতয 

মজরা নতুন  ার্কিট াউ জ র্নভ িাবণয স্থার্নক নকা;  টাঙ্গাইর মজরা অর্তর্যক্ত মজরা প্রাক, 

র্র্নয কাযী কর্ভনায/ কাযী কর্ভনায এফাং মজরায অন্যান্য দপ্তপযয কভ িকতিাগবণয জন্য 

ফাবফবনয নকা;  এফাং খুরনা র্ফবাগী বয অর্তর্যক্ত মজরা প্রাকগবণয ফাবফন  

মগবজবটড কভ িকতিাবদয (র্নফ িাী ম্যার্জবেটবদয) ডযর্ভটর্যয স্থার্নক নকা অনুবভাদন । 

(ট)  র্চফ বা 

২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয মভাট চাযটি র্চফ বা অনুর্ষ্ঠত  । তন্মপধ্য ভাননী প্রধানভিীয উর্স্থর্তবত 

দুইটি র্চফ বা অনুর্ষ্ঠত  । ভাননী প্রধানভিী ন্ত্রচফবৃপন্দয পে প্রান্ত্রনক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ন্ত্রফলপ 

ভতন্ত্রফন্ত্রনভ কপযন ও ন্ত্রদক্-ন্ত্রনপদ টনা প্রদান কপযন।  

(ঠ)  মজরা প্রাক বম্মরন  

ভাঠ ম িাব কাবজয গর্তীরতা বৃর্দ্ধ  প্রবাজনী ভন্ব াধবনয উবেবে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

উবদ্যাবগ ২৩-২৫ জুরাই ২০১৩ তার্যবখ মজরা প্রাক বম্মরন, ২০১ ৩ অনুর্ষ্ঠত । জাতী র্ফর্বন্ন 

গুরুত্বপূণ ি ইসুযবত  ভাঠ ম িাব র্ফদ্যভান ভস্যার্দ ভাধানকবল্প এ বম্মরবন মজরা প্রাকগণবক 

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

মভাট ৪৭৪টি র্দ্ধান্ত গৃীত । এয ভপধ্য ১৫৯টি স্বল্পবভা র্দ, ১ ৫০টি ভধ্যবভার্দ  এফাং ১৬৫টি 

দীঘ িবভার্দ র্দ্ধান্ত। স্বল্পবভার্দ ১৫৯টি র্দ্ধাবন্তয ভবধ্য ১৫৩টি, ভধ্যবভার্দ  ১৫০টি র্দ্ধাবন্তয ভবধ্য  

১৩৮টি এফাং দীঘ িবভার্দ ১৬৫টি র্দ্ধাবন্তয ভবধ্য ১৪৫টি র্দ্ধান্ত ফাস্তফার্ত /র্নষ্পর্ত্ত  । ফ িবভাট 

৪৩৬টি (৯২ তাাং) র্দ্ধান্ত ফাস্তফার্ত ।  

(ড) াকি ভর্ির্যলদ র্চফগবণয বা 

২৬-২৭ এর্প্রর ২০১৪ তার্যবখ ঢাকা ফাাংরাপদপয ভর্ির্যলদ  ন্ত্রচপফয বার্তবত্ব াকি 

ভর্ির্যলদ র্চফগবণয র্দ্বতী বা  অনুর্ষ্ঠত । বা ফাাংরাবদ ছাড়া বাযত, ার্কস্তান, 

শ্রীরাংকা, মনার, র্ভটান  আপগার্নস্তাবনয প্রর্তর্নর্ধগণ এফাং াকি র্চফারবয ভার্চফ  াংর্িষ্ট 

কভ িকতিাগণ অাংগ্রণ কবযন। এ  বা গৃীত র্দ্ধান্তভবয ভবধ্য র্ফবলত মৌযর্ফর্কযণ ভানর্চত্র 

প্রণন, উত্তভ চচ িা াংক্রান্ত অর্বজ্ঞতা র্ফর্নভ, দুবম িাগ ব্যফস্থানা তথ্য, দেতা উন্নন  ব্যফস্থানা 

(Performance Management) র্ফলক আঞ্চর্রক কভ িারা আবাজন প্রভৃর্ত য ভাধ্যপভ ফাাংরা সদপয 

আথ ি-াভার্জক উন্নন এফাং প্রার্নক দেতা বৃর্দ্ধয মেবত্র উকৃত ায ম্ভাফনা যববছ। এ বা 

পরবাবফ আবাজবনয ভাধ্যবভ এ অঞ্চবর ফাাংরাবদবয বাফমূর্তি উজ্জ্বর ববছ।   

(ঢ) ইস্তামু্বর কভ ি-র্যকল্পনা ফাস্তফান ভন্ব  র্যফীেণ 

ইস্তামু্বর কভ ি-র্যকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA)-এয আবরাবক ভধ্য-আবয 

মদব উন্নীত ায রবেয ফাাংরাবদবয কযণী র্ফলার্দ ম্পর্কিত কভ ি -র্যকল্পনা ফাস্তফান , 

ভন্ব াধন  র্যফীেবণয রবেয ১৫ জানুার্য ২০১৪ তার্যবখ ভর্ির্যলদ ন্ত্রচপফয মনর্তবত্ব একটি 



‘ভন্ব  র্যফীেণ কর্ভটি’ গঠন কযা । ১৬ ভাচ ি ২০১৪ তার্যবখ ‘ভন্ব  র্যফীেণ কর্ভটি’য 

প্রথভ বা অনুর্ষ্ঠত  । বা অন্যান্য র্দ্ধাবন্তয াাার্ কভ ি-র্যকল্পনা ফাস্তফাবনয যফতী 

কযণী র্নধ িাযবণয রবেয অথ িবনর্তক ম্পকি র্ফবাবগয অর্তর্যক্ত র্চবফয মনর্তবত্ব একটি উকর্ভটি 

গঠবনয র্দ্ধান্ত গৃীত । 
(ণ) যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত  

যকার্য কভ িকাবেয ভাবনান্নন এফাং যকার্য দপ্তবয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত 

(Performance Management System) প্রফতিবনয মকৌর র্নধ িাযবণয রবেয গত ২১ জুন ২০১৪ 

তার্যবখ ঢাকা ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয র্নজস্ব অথ িাবন একটি মর্ভনায আবাজন কযা । 

ভর্ির্যলদ র্চবফয বার্তবত্ব আবার্জত উক্ত মর্ভনাবয র্ফর্বন্ন ভিণার /র্ফবাসগয ন্ত্রন্ত্রনয 

ন্ত্রচফ/ন্ত্রচফবৃন্দ অাংগ্রণ কবযন। মর্ভনাবয বাযবতয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত এফাং 

ফাাংরাবদবয অথ ি র্ফবাগ এফাং প্রধানভিীয কাম িারবয গবর্ন্টান্স ইবনাববন ইউর্নট (র্জআইইউ) 

কর্তিক র্যচার্রত কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্তয ভন্ব াধবনয ভাধ্যবভ একটি ভর্ন্বত 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধর্ত প্রফতিবনয র্দ্ধান্ত গৃীত  । এ দ্ধর্ত ফাস্তফাবনয জন্য ভর্ির্যলদ 

র্ফবাগবক দার্ত্ব প্রদান কযা । 

৬.০ ২০১৩-১৪ অথ ি -ফছপয প্রণীত  াংবার্ধত গুরুত্বপূণ ি আইন  র্ফর্ধ  

৬.১ র্ফর্ধ 

(১) ১০ মপব্রুার্য ২০১৪ তার্যবখ  ডাক  মটর্রবমাগাবমাগ ভিণার এফাং তথ্য  মমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত 

ভিণার-মক একীভূত কবয ডাক, মটর্রবমাগাবমাগ  তথ্যপ্রভের্ক্ত ভিণার নাবভ পুনগ িঠনক্রবভ এয 

আতা ডাক  মটর্রবমাগাবমাগ র্ফবাগ এফাং তথ্য  মমাগাবমাগ প্রভের্ক্ত র্ফবাগ নাবভ দুটি র্ফবাগ 

গঠন কযা   এফাং ১০ মপব্রুার্য ২০১৪ তার্যবখয এ.আয. নম্বয ২৪  ২৫ দ্বাযা Rules of 

Business, 1996-এয Schedule-I-(ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE 

DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS)-এ উক্ত ভিণার দুটিয কাম িতার্রকা াংবাধন 

াংক্রান্ত প্রজ্ঞান জার্য কযা ।  
(২) Rules of Business, 1996-এয Schedule-I -(ALLOCATION OF BUSINESS AMONG 

THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS)-এ র্ল্প ভিণারবয কাম িতার্রকা  ৯ জুরাই 

২০১৩ তার্যবখয এ.আয. নম্বয ২৪৬ , খাদ্য ভিণারবয কাম িতার্রকা ৩০ র্ডবম্বয ২০১৩ 

তার্যবখয এ.আয. নম্বয ৩৯৪ , ভৄর্ক্তভেদ্ধ র্ফলক ভিণারবয কাম িতার্রকা  ২৭ জানুার্য ২০১৪ 

তার্যবখয এ.আয. নম্বয ১০ , স্থানী যকায র্ফবাবগয কাম িতার্রকা  ১৯ মপব্রুার্য ২০১৪ তার্যবখয 

এ.আয. নম্বয ২৯ দ্বাযা াংবাধন কযা । 

৭.০  ২০ ১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফর্র 

৭.১       জাতী ম িাব ম্পার্দত এফাং র্ফর্বন্ন ভন্বধভী কাম িাফর্র 

(১) ১৫ আগে ২০১৩ তান্ত্রযপখ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জব্যয যভাবনয ৩৮তভ াাদত 

ফার্ল িকীবত াযাবদব মথামমাগ্য ভম িাদা জাতী মাক র্দফ, ২০১৩ ারনাবথ ি ধানভর্েয ৩২ নম্বয 

ড়কস্থ ফঙ্গফন্ধু স্মৃর্ত জাদুঘয ও মগাারগি মজরায টুর্ঙ্গাড়াস্থ জার্তয র্তায ভার্ধস্থর ৬৪টি 

মজরা এফাং ৪২৩টি উবজরা মথামথ কভ িসূর্চ গ্রণ কযা । জাতী ম িা মজরা  উবজরা 

ম িাব মথাবমাগ্য ভম িাদা জাতী মাক র্দফ , ২০১৩ ার্রত পপছ। 



(২) স্বাধীনতা পুযস্কায াংক্রান্ত নীর্তভারায আবরাবক র্নজ র্নজ মেবত্র মগৌযবফাজ্জ্বর  কৃর্তত্বপূণ ি 

অফদাবনয স্বীকৃর্তস্বরূ ২০১ ৪ াবর ৯ জন সু র্ধ ও একটি প্রন্ত্রতষ্ঠানপক ‘স্বাধীনতা পুযস্কায, ২০১৪’ 

প্রদান াংক্রান্ত দার্ত্ব ারন কযা । 

(৩) ১৯৭১ াবর ফাাংরাবদবয ভৄর্ক্তভেবদ্ধ অাভান্য অফদাবনয জন্য ০১ অবক্টাফয ২০১৩ তার্যবখ 

র্ফর্বন্ন মদবয দুইজন র্ফর্ষ্ট ব্যর্ক্তবক ‘ফাাংরাবদ ভৄর্ক্তভেদ্ধ ম্মাননা’  এফাং ৫৭ জন র্ফর্ষ্ট ব্যর্ক্ত ও 

একটি প্রর্তষ্ঠানবক ‘ভৄর্ক্তভেদ্ধ বভত্রী ম্মাননা’ প্রদান কযা ।  

(৪) স্রাব্দ  উন্নন রেযভাত্রা ফাস্তফাবনয কাম িক্রভ এর্গব র্নব মাায জন্য জার্তাংঘ কর্তিক 

গৃীত উবদ্যাবগয আতার্ভক্ত প্রখ্যাত প্রর্তষ্ঠান ‘ইন্টাযন্যানার অগ িানাইবজন পয াউথ -াউথ  

মকা-অাবযন (আইএএর্)’ দার্যদ্রয র্ফবভাচবন ফাাংরাবদবয অাভান্য অফদান এফাং দার্যদ্রয 

হ্রাব যকাবযয  গুরুত্বপূণ ি পরতায স্বীকৃর্ত -স্বরূ ভাননী প্রধানভিী মখ ার্নাবক ২৪ মবন্ফম্বয 

২০১৩ তার্যবখ ভেক্তযাবষ্ট্রয র্নউইবকি এক অনুষ্ঠাবন ‘াউথ-াউথ পুযস্কায’-এ ভূর্লত কবয। এ র্ফযর 

ম্মান আন্তজিার্তক র্যভেবর ফাাংরাবদবয অফস্থানবক দৃঢ়তয কবযবছ। ভাননী প্রধানভিীয ‘াউথ-

াউথ পুযস্কায’ অজিবনয ভাধ্যবভ র্ফবশ্ব ফাাংরাবদবয বাফভর্তি উজ্জ্বরতয ওা ভন্ত্রিবায ০৭ 

অপটাফয ২০১৩ তান্ত্রযপখয বফঠপক গৃীত অন্ত্রবনন্দন-প্রস্তাফ ০৮ অবক্টাফয ২০১৩ তা ন্ত্রযপখ প্রজ্ঞাবনয 

ভাধ্যবভ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।   

(৫) ০৩ নববম্বয ২০১৩  তার্যবখ পতুোয খান াবফ ভান আরী মের্ডাবভ অনুর্ষ্ঠত র্ততী এক 

র্দবনয আ ন্তজিার্তক ম্যাবচ ফাাংরাবদ জাতী র্ক্রবকট দর পযকাযী র্নউর্জল্যাে র্ক্রবকট দর মক 

যান্ত্রজত কপয ফাাংরাবদব অনুর্ষ্ঠত এক র্দবনয আন্তজিার্তক (র্ডআই) র্র্যজ ৩-০ ম্যাবচ জরাব 

কবয। ফাাংরাবদ জাতী র্ক্রবকট দবরয এ  াপবল্য কর মখবরাাড়, প্রন্ত্রক্ষক, কভ িকতিা  

ফাাংরাবদ র্ক্রবকট মফাড িবক  আন্তর্যক শুববো  অর্বনেন জান্ত্রনপ এফাং ন্ত্রনযর অনুীরপনয 

ভাধ্যপভ ফাাংরাপদ আগাভীপতও বার পরাপর অজটন কপয জান্ত্রতয সগৌযফ বৃন্ত্রদ্ধপত অফদান যাখপফ 

ভপভ ট দৃঢ় প্রতোা ব্যক্ত কপয ভন্ত্রিবায ০৪ নপবম্বয ২০১৩ তান্ত্রযপখয বফঠপক গৃীত অন্ত্রবনন্দন-

প্রস্তাফটি ০৬ নপবম্বয ২০১৩ তান্ত্রযপখ প্রজ্ঞাপনয ভাধ্যবভ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।  

(৬) ফাাংরাপদপয কৃতী গরপায জনাফ ন্ত্রন্ত্রদ্দকুয যভান বাযপতয নান্ত্রদন্ত্রেপত অনুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রপযা 

ইন্ত্রিান ওপন গরপপ চোন্ত্রম্পন ওায সগৌযফ অজটন কপযন। ৭ নপবম্বয ২০১৩ তান্ত্রযপখ ন্ত্রতন্ত্রন এ 

ন্ত্রপযাা অজটন কপযন। ফাাংরাপদপয কৃতী এই গরপাপযয াপপে আন্তন্ত্রযক শুপবচ্ছা ও অন্ত্রবনন্দন 

জান্ত্রনপ এফাং ন্ত্রতন্ত্রন আগাভীপতও অর্ন্ার্ন্ আন্তজটান্ত্রতক গরপ টুণ টাপভপন্ট ন্ত্রফজ অজটন কপয সদপয 

সগৌযফ বৃন্ত্রদ্ধপত অফদান যাখপফন ভপভ ট দৃঢ় প্রতোা ব্যক্ত কপয ভন্ত্রিবায ১১ নপবম্বয ২০১৩ তান্ত্রযপখয 

বফঠপক  গৃীত অন্ত্রবনন্দন-প্রস্তাফটি ১৩ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ প্রজ্ঞাবনয ভাধ্যবভ কবরয জ্ঞাতাবথ ি 

প্রকা কযা   

(৭) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয াংর্ফধাবনয ৫৬ অনুবেবদয  (২) দপা অনুমাী ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত 

কর্তিক ১৮ নববম্বয ২০১৩  তার্যবখ গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভিী র্াপফ (১) জনাফ আর্ভয 

মাবন আভৄ, (২) জনাফ মতাপাবর আবভদ, (৩) জনাফ যাবদ খান মভনন, (৪) মফগভ যন 

এযাদ, (৫) জনাফ এর্ফএভ রুহুর আর্ভন ারাদায  (৬) জনাফ আর্নসুর ইরাভ ভাভৄদ এফাং 

প্রর্তভিী বদ  (১) জনাফ ভৄর্জব্যর ক (চুন্নু)  (২) মফগভ ারভা ইরাভবক র্নবাগদান  াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞান ১৮ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।   
(৮) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভিী কর্তটক Rules of Business 1996-এয 

rule 3B(i)-এ প্রদত্ত েভতাফবর জনাফ র্জাউর্েন আবভদ ফাফলুবক প্রধানভিীয উবদষ্টা বদ 

র্নবাগদান াংক্রান্ত প্রজ্ঞান  ১৮ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ, ব্যার্যোয র্পক আবভদ  জনাফ 

র্দরী ফড়ুাবক  প্রধানভিীয উবদষ্টা বদ র্নবাগদান াংক্রান্ত প্রজ্ঞান  ২১ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ 



এফাং জনাফ  আবনাায মাবন (ভঞ্জু)মক প্রধানভিীয উবদষ্টা বদ র্নবাগদান াংক্রান্ত প্রজ্ঞান  ২৪ 

নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 
(৯)  ২১ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত কর্তিক  গৃীত গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয 

১৬ জন  ভিী (১) ব্যান্ত্রযস্টায ন্ত্রপক আপভদ, (২) জনাফ যান্ত্রজউন্ত্রদ্দন আপভদ যাজু,  

(৩) এোডপবাপকট াাযা খাতুন, (৪) জনাফ সুযন্ত্রিত সন গুপ্ত, (৫) ডঃ ভীউদ্দীন খান আরভগীয, 

(৬) জনাফ সভাঃ সযজাউর কন্ত্রযভ ীযা, (৭) জনাফ আবুর কারাভ আজাদ, (৮) জনাফ এনামুর ক 

সভাস্তপা ীদ, (৯) জনাফ র্দরী ফড়ুা , (১০) জনাফ মুাম্মদ পারুক খান, (১১) ড. সভাঃ আব্দুয 

যাজ্জাক, (১২) ডা. সভাঃ আপারুর আন্ত্রভন, (১৩) ডা. আ. প. ভ রুহুর ক, (১৪) ডাঃ দীপু ভন্ত্রন, 

(১৫) জনাফ আব্দুর রন্ত্রতপ ন্ত্রফশ্বা, (১৬) জনাফ সভাস্তপা পারুক সভাাম্মদ এফাং ১৪ জন  প্রর্তভিী  

(১) এোডপবাপকট সভাস্তান্ত্রপজুয যভান, (২) কোপেন এ ন্ত্রফ তাজুর ইরাভ (অফঃ), (৩) স্থন্ত্রত 

ইাপপ ওভান, (৪) জনাফ আাদ আরী যকায, (৫) এোডপবাপকট সভাঃ াজাান ন্ত্রভা,  

(৬) এোডপবাপকট আব্দুর ভান্নান খান, (৭) এোডপবাপকট জাােীয কন্ত্রফয নানক, (৮) জনাফ সভাঃ 

সভাতাায সাপন, (৯) জনাফ সভাাম্মদ এনামুর ক, (১০) জনাফ ভন্ত্রজবুয যভান পন্ত্রকয,  

(১১) জনাফ ওভয পারুক সচৌদৄযী, (১২) জনাফ সভাঃ ভাবুবুয যভান, (১৩) জনাফ সভাঃ আব্দুর াই, 

(১৪) সফগভ সভপয আপপযাপজয দতযাগ  াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ২১ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ কবরয 

জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।   
(১০)  গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভিী কর্তিক Rules of Business 1996-

এয rule 3 (iv)-এ প্রদত্ত েভতাফবর প্রধানভিী, ভিী  প্রর্তভর্িগবণয ভবধ্য ভিণার/র্ফবাবগয 

দার্ত্ব ফণ্টন /পুনফ িণ্টন াংক্রান্ত প্রজ্ঞান  ২১ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ  কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা 

। 
(১১)  ভাননী প্রধানভিীয ৫ জন উবদষ্টা  মথা: (১) জনাফ এইচ টি ইভা ভ, (২) ড. ভন্ত্রউয যভান, 

(৩) অধ্যাক ডা. বদ সভাদাপচ্ছয আরী , (৪) ড. আরাউন্ত্রদ্দন আপভদ ও (৫) ড. সতৌন্ত্রপক-ই-ইরাী 

সচৌদৄযী, ফীয ন্ত্রফক্রভ -এয দতযাগ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান  ২৮ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি 

প্রকা কযা ।  
(১২)  গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদ যকাপযয ভাননী প্রধানভিী Rules of Business, 1996-এয rule 

3B(ii)-এ প্রদি ক্ষভতাফপর ব্যান্ত্রযস্টায ন্ত্রপক আপভদবক আইন ও ন্ত্রফচায ন্ত্রফলক উপদষ্টা, জনাফ 

ন্ত্রদরী ফড়ুাবক স্বাস্থে ও নাযী উন্নন ন্ত্রফলক উপদষ্টা, জনাফ আপনাায সাপন ভঞ্জু-মক সনৌ-

ন্ত্রযফন এফাং ডাক ও সটন্ত্ররপমাগাপমাগ ন্ত্রফলক উপদষ্টা এফাং জনাফ ন্ত্রজাউন্ত্রদ্দন আপভদ ফাফলুবক 

কৃন্ত্রল, ন্ত্রল্প ও ভাজকোণ ন্ত্রফলক উপদষ্টা বদ দার্ত্ব অ িণ কবযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ০৫ 

ন্ত্রডপম্বয ২০১৩ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।   

(১৩) দর্েণ আর্েকায ফণ টফাদন্ত্রফপযাধী আবোরবনয অর্ফাংফার্দত সনতা  প্রথভ কৃষ্ণাঙ্গ মপ্রর্বডন্ট, 

র্ফবশ্বয ভৄর্ক্তকাভী ভানুবলয মপ্রযণায উৎ  এফাং ফাাংরাবদবয অকৃর্ত্রভ ফন্ধু মনরন  ম্যাবেরা  

৫ র্ডবম্বয ২০১৩ তার্যবখ ভতুযফযণ কবযন । ভতুযকাবর তাঁয ফ বর্ছর ৯৫ ফ ছয। প্রজ্ঞাফান, 

দূযদী  াী এই ভান মনতায ভতুযবত  দর্েণ আর্েকায যকায, জনগণ  ম্যাবেরায 

মাকন্তপ্ত র্যফাবযয দস্যবদয প্রর্ত গবীয মাক  আন্তর্যক ভবফদনা জ্ঞান এফাং তাঁয র্ফবদী 

আত্মায ার্ন্ত কাভনা কবয ভর্িবায ০৯ র্ডবম্বয ২০১৩ তার্যবখয বফঠবক গৃীত মাকপ্রস্তাফ ১১ 

র্ডবম্বয ২০১৩ তার্যবখ প্রজ্ঞাবনয ভাধ্যবভ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।  

(১৪) ০৬ র্ডবম্বয ২০১৩ তার্যবখয প্রজ্ঞান নম্বয ১১৮  জান্ত্রযয ভাধ্যবভ দর্েণ আর্েকায 

ফণ িফাদর্ফবযাধী ভান মনতা  ফাাংরাবদবয অকৃর্ত্রভ ফন্ধু মনরন ম্যাবেরায ভতুযবত ০৭ র্ডবম্বয 



২০১৩ বত ০৯ র্ডবম্বয ২০১৩ (র্ন, যর্ফ  মাভফায) র্তন র্দন যাষ্ট্রীবাবফ মাক ারন এফাং 

উর্ের্খত র্দনভব ফাাংরাবদবয কর যকার্য, আধাযকার্য, স্বাত্তার্ত প্রর্তষ্ঠান  বফন, 

কর র্ো প্রর্তষ্ঠান এফাং র্ফবদস্থ ফাাংরাবদ দূতাফাভব জাতী তাকা অধ িনর্ভত যাখা ।  

(১৫)  গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদপয যাষ্ট্রন্ত্রত কর্তটক ফাাংরাপদপয াংন্ত্রফধাপনয ৫৬ অনুপচ্ছসদয (৩) দপা 

অনুমাী দভ জাতী াংপদয াংখ্যাগন্ত্রযষ্ঠ দপস্যয আস্থাবাজন াংদ-দস্য সখ ান্ত্রনাপক 

প্রধানভিী পদ ন্ত্রনপাপগয ন্ত্রদ্ধান্ত প্রদান ও তাঁয সনর্তপত্ব নতুন যকায গঠপনয জর্ন্ ম্মন্ত্রত জ্ঞান 

এফাং নতুন যকায গঠপনয পে পে পূপফ টয ভন্ত্রিবা সবপে সদওা পপছ ফপর গণ্য ওা 

াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ০৯ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।   

(১৬) Rules of Business, 1996-এয rule 3B (iii) অনুমাী গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয 

প্রধানভিী ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযখ পূফ টাপে উপদষ্টা ন্ত্রাপফ ব্যান্ত্রযস্টায ন্ত্রপক আপভদ, জনাফ 

ন্ত্রদরী ফড়ুা, ড. গওয ন্ত্রযজবী, জনাফ আপনাায সাপন (ভঞ্জু), জনাফ ন্ত্রজাউন্ত্রদ্দন আপভদ ফাফলু 

এফাং সভজয সজনাপযর (অফ.) তান্ত্রযক আপভদ ন্ত্রন্ত্রদ্দক-এয র্নবাবগয অফান কপযন। এ াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞান ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 

(১৭)  গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয াংর্ফধাবনয ৫৬ অনুবেবদয (৩) দপা অনুমাী ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত 

১২ জানুার্য ২০১৪ তার্যবখ মখ ার্নাবক গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয প্রধানভিী বদ 

র্নবাগ কবযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ  কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 

(১৮)  গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদপয াংন্ত্রফধাপনয ৫৬ অনুপচ্ছপদয (২) দপা অনুমাী ভাভার্ন্ যাষ্ট্রন্ত্রত 

১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ জনাফ আব্যর ভার আ ফদুর ভৄর্ত , জনাফ আর্ভয মাবন আভৄ , জনাফ 

মতাপাবর আবভদ , মফগভ ভর্তা মচৌদৄযী , জনাফ আফদুর রর্তপ র্র্েকী , জনাফ মভাাম্মদ নার্ভ ,  

বদ আযাপৄর ইরাভ , খেকায মভাাযযপ মাবন , জনাফ যাবদ খান মভনন , অধ্যক্ষ ভন্ত্রতউয 

যভান, ইর্ির্নায মভাাযযপ মাবন , জনাফ আ. ক. ভ মভাজাবম্মর ক , জনাফ মভাাম্মদ ছাবদুর 

ক, জনাফ ভৄাঃ ইভাজ উর্েন প্রাভার্ণক , জনাফ ফাদুর কাবদয , জনাফ াানুর ক ইনু , জনাফ 

আর্নসুর ইরাভ ভাভৄদ , জনাফ আবনাায মাবন , জনাফ নুরুর ইরাভ নার্দ , জনাফ াজাান 

খান, জনাফ আর্নসুর ক , জনাফ মভাপাজ্জার মাবন মচৌদৄযী (ভাা) , জনাফ মভাঃ ভৄর্জব্যর ক ,  

জনাফ আ  ভ ভৄস্তপা কাভার , জনাফ মভাস্তার্পজুয যভান , জনাফ আাদুজ্জাভান নূয , বদ ভর্ন 

আরী, জনাফ াভসুয যভান যীপ  এফাং  জনাফ মভাঃ কাভরুর ইরাভ -মক ভিী; জনাফ মভাঃ 

ভৄর্জব্যর ক (চুন্নু) , স্থন্ত্রত ইাপপ ওভান, জনাফ এভ, এ, ভান্নান , র্ভজিা আজভ , জনাফ প্রবভাদ 

ভানর্কন, জনাফ ফীয ফাাদুয উ ব র্াং , জনাফ নাযাণ চন্দ্র চে , জনাফ ফীবযন র্কদায , জনাফ 

আাদুজ্জাভান খাঁন , জনাফ াইপৄজ্জাভান মচৌদৄযী , মফগভ ইভাত আযা াবদক , মফগভ মভবয 

আপবযাজ, জনাফ মভাঃ ভর্উয যভান যাঙ্গা , জনাফ মভাঃ াহ র্যায আরভ , জনাফ জার্দ ভাবরক , 

জনাফ নরুর ার্ভদ  এফাং জনাফ জুনাইদ আহ বভদ রক -মক প্রর্তভিী এফাং জনাফ আফদুো আর 

ইরাভ জযাকফ  জনাফ আর্যপ খান জ -মক উভিী পদ ন্ত্রনপাগ দান কপযন। ভাননী প্রধানভিী 

যকাবযয র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগভবয দার্ত্ব ভিী, প্রর্তভিী  উ-ভর্িগবণয ভবধ্য ফণ্টন 

কবযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 

(১৯) Rules of Business, 1996-এয rule 3B(i)-এ প্রদি ক্ষভতাফপর গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ 

যকাবযয প্রধানভিী ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযখ অযাপে জনাফ এইচ টি ইভাভ -মক প্রধানভিীয 

যাজননর্তক উবদষ্টা;  ড. ভর্উয যভান -মক প্রধানভিীয অথ িননর্তক উবদষ্টা;  ড. গওয ন্ত্রযজবী-

মক প্রধানভিীয আন্তজটান্ত্রতক ম্পকট ন্ত্রফলক উপদষ্টা এফাং সভজয সজনাপযর (অফঃ) তান্ত্রযক আপভদ 



ন্ত্রন্ত্রদ্দক-মক প্রধানভিীয ন্ত্রনযািা উপদষ্টা বদ র্নবাগ কবযন। উবদষ্টা বদ অর্ধর্ষ্ঠত থাকাকারীন 

তাঁযা ভিীয দভম িাদা, মফতন-বাতার্দ  আনুলর্ঙ্গক সুবমাগ-সুর্ফধা মবাগ কযবফন।  এ াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞান ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 

(২০) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ  যকায জনাফ হুপইন মুম্মদ এযাদপক ভিীয দভম িাদা 

প্রধানভিীয র্ফবল দূত (Special Envoy) ন্ত্রাপফ ন্ত্রনপাগ কপয। উক্ত বদ অর্ধর্ষ্ঠত থাকাকারীন 

র্তর্ন ভিীয দভম িাদা, মফতন-বাতা এফাং আনুলর্ঙ্গক অন্যান্য সুবমাগ-সুর্ফধা প্রাপ্য বফন। এ াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞান ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 

(২১) ‘সফযকাযীকযণ আইন, ২০০০’ (২০০০ াপরয ২৫ নম্বয আইন)-এয ৭(২) ধাযা অনুাপয 

যকায প্রাইপবটাইপজন কন্ত্রভপনয সচাযম্যান পদ ন্ত্রভজটা আফদুর জন্ত্ররপরয ন্ত্রনপাপগয অফান 

কপয। একই আইপনয  ৬(ক) ধাযা অনুাপয যকায প্রাইপবটাইপজন কন্ত্রভপনয সচাযম্যান পদ 

ন্ত্রনপাগপ্রাপ্ত সভাো ওাপদুজ্জাভানপক যকাপযয প্রন্ত্রতভিীয দভম টাদা, সফতন-বাতা আনুলন্ত্রেক 

সুপমাগ-সুন্ত্রফধা প্রদান কপয। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১৫ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা 

কযা ।  

(২২) Rules of Business, 1996-এয rule 3B(i)-এ প্রদি ক্ষভতাফপর গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদ 

যকাপযয প্রধানভিী ডঃ সতৌন্ত্রপক-ই-এরাী সচৌদৄযী, ফীয ন্ত্রফক্রভ-মক প্রধানভিীয ন্ত্রফদুেৎ, জ্বারান্ত্রন ও 

খন্ত্রনজ ম্পদ ন্ত্রফলক উপদষ্টা পদ ন্ত্রনপাগ কবযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ২৬ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ 

কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা  

(২৩) অফযপ্রাপ্ত যাষ্ট্রদূত জনাফ সভাাম্মদ ন্ত্রজাউন্ত্রদ্দনপক প্রন্ত্রতভিীয দভম টাদা আোভফাস্যাডয -

আোট-রাজট ন্ত্রাপফ ন্ত্রনপাগ  াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১০ সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা 

কযা । 

(২৪) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখয প্রজ্ঞাপনয অনুবৃন্ত্রিক্রপভ গণপ্রজাতিী  
ফাাংরাপদ যকাপযয ভাননী প্রধানভিী Rules of Business, 1996-এয rule 3(iv)-এ প্রদি 
ক্ষভতাফপর জনাফ আফদুর রন্ত্রতপ ন্ত্রন্ত্রদ্দকী , ভিী-সক ডাক , সটন্ত্ররপমাগাপমাগ ও তথ্যপ্রযুন্ত্রক্ত ভিণা র 

এফাং জনাফ জুনাইদ আহ সভদ রক , প্রন্ত্রতভিী-সক তথ্য ও সমাগাপমাগ প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রফবাপগয দান্ত্রত্ব 

ফণ্টন/পুনফ টণ্টন কপযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১১ সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা 

কযা ।  

(২৫) গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদপয াংন্ত্রফধাসনয ৫৬ অনুপচ্ছপদয (২) দপা অনুমাী ভাভার্ন্ যাষ্ট্রন্ত্রত 

২৬ সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ জনাফ আবুর াান ভামুদ আরী-সক ভিী এফাং জনাফ সভাাম্মদ 

নজরুর ইরাভ-সক প্রন্ত্রতভিী পদ ন্ত্রনপাগ দান কপযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ২৬ সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ 

তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 

(২৬) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী প্রধানভিী Rules of Business, 1996-এয rule 

3(iv)-এ প্রদত্ত েভতাফবর  ভিী, জনাফ আবুর াান ভামুদ আরী-সক যযাষ্ট্র ভিণার; প্রন্ত্রতভিী, 

জনাফ সভাাম্মদ নজরুর ইরাভ-সক ান্ত্রন ম্পদ ভিণার এফাং উভিী, জনাফ আফদুো আর 

ইরাভ জোকফ-সক ন্ত্রযপফ ও ফন ভিণারপয দার্ত্ব ফণ্টন/পুনফ িণ্টন কবযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান 

২৬ সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।  

(২৭) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ১২ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখয প্রজ্ঞাপনয অনুবৃন্ত্রিক্রসভ গণপ্রজাতিী 

ফাাংরাপদ যকাপযয ভাননী প্রধানভিী Rules of Business, 1996-এয rule 3(iv)-এ প্রদি 

ক্ষভতাফপর প্রন্ত্রতভিী জনাফ এভ, এ, ভান্নান-সক অথ ট ভিণার এফাং ন্ত্রযকল্পনা ভিণারপয দান্ত্রত্ব 

পুনফ টণ্টন কপযন। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ০৮ এন্ত্রপ্রর ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা । 



(২৮) যকায যুক্তযাপষ্ট্র ন্ত্রনযুক্ত ফাাংরাপদপয যাষ্ট্রদূত জনাফ সভাাম্মদ ন্ত্রজাউ ন্ত্রদ্দনপক যুক্তযাপষ্ট্র 

ফাাংরাপদপয যাষ্ট্রদূত পদ ন্ত্রনপান্ত্রজত থাকাকারীন প্রন্ত্রতভিীয দভম টাদা , সফতন-বাতা ও আনুলন্ত্রেক 

সুপমাগ-সুন্ত্রফধা প্রদান কপয এফাং প্রন্ত্রতভিীয দভম টাদা অোভফাস্যাডায -অোট-রাজট ন্ত্রাপফ ন্ত্রনপাপগয 

আপদ ফান্ত্রতর কপয। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ৩০ জুন ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।   

(২৯) প্রধানভিীয কাম িারব চুর্ক্ত র্বর্ত্তবত র্নবার্জত র্র্নয র্চফ মভাো াবদুজ্জাভাবনয  

র্র্বর ার্ব ি বত অফয গ্রবণয র্যবপ্রর্েবত  মদ  জার্তয কল্যাবণ উবেখবমাগ্য অফদান 

যাখায জন্য তাঁবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জ্ঞান এফাং প্রাইববটাইবজন কর্ভবনয মচাযম্যান র্াবফ 

নূতন দার্ত্ব ারবনয মেবত্র তাঁয ফ িাঙ্গীণ াপল্য কাভনা ক ময ভন্ত্রিবায ১৬ জানুান্ত্রয ২০১৪ 

তান্ত্রযপখয বফঠপক একটি প্রস্তাফ িণ কযা । একই বফঠপক স্থানী যকায র্ফবাবগয র্চফ জনাফ 

আব্য আরভ মভাঃ র্দ খাবন য যকার্য চাকর্য মথবক অফয গ্রবণয র্যবপ্রর্েবত  মদ  জার্তয 

কল্যাবণ গুরুত্বপূণ ি অফদান যাখায জন্য তাঁপক ধন্যফাদ জ্ঞান এফাং যকান্ত্রয চাকন্ত্রয সথপক অফয 

িপণয যও ন্ত্রতন্ত্রন সদপয সফা ন্ত্রনপান্ত্রজত থাকপফন ভপভ ট আা প্রকা কপয একটি প্রস্তাফ িণ 

কযা । এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ২১ জানুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয অফগর্তয জন্য প্রকা কযা ।  

(৩০) প্রধানভিীয মুখ্যন্ত্রচফ সখ সভাঃ ওান্ত্রদ-উজ-জাভান ০১ ভাচ ট ১৯৭৯ তান্ত্রযপখ ফাাংরাপদ 

ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রব ট (প্রান) কোডাপয সমাগদানপূফ টক দীঘ ট প্রা ৩৫ ফছয যকাপযয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গুরুত্বপূণ ট পদ 

অন্ত্রধন্ত্রষ্ঠত সথপক ১১ সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখ ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রব ট পত অফয িণ কপযন। কভ টজীফপন 

ন্ত্রতন্ত্রন দক্ষতা ও ন্ত্রনষ্ঠায পে দান্ত্রত্ব ারন কপযপছন। ন্ত্রফপল কপয ান্ত্রন ম্পদ ভিণারপয ন্ত্রচফ 

থাকাকাপর ন্ত্রতন্ত্রন নদী সেন্ত্রজাং কাম টক্রপভ গবীয আি ও কভ টদক্ষতায ন্ত্রযচ ন্ত্রদপপছন। প্রধানভিীয 

মুখ্যন্ত্রচফ ন্ত্রাপফ তাঁয সফা ও কতটব্যযাণতা প্রাংায দান্ত্রফদায। তাঁয াফ টক্ষন্ত্রণক ন্ত্রযফীক্ষণ 

যকাপযয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অিান্ত্রধকায-কভ টসূন্ত্রচয দ্রুত ফাস্তফাপন াক পপছ। সদ ও জান্ত্রতয সফা 

গুরুত্বপূণ ট অফদান যাখায জর্ন্ সখ সভাঃ ওান্ত্রদ-উজ-জাভানপক ধর্ন্ফাদ জান্ত্রনপ এফাং তাঁয ফ টােীণ 

কোণ ও দীঘ টায়ু কাভনা কময ভন্ত্রিবায ১০ সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযপখয বফঠপক একটি ধর্ন্ফাদ প্রস্তাফ 

গৃীত । এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১২ মপব্রুার্য ২০১৪ তার্যবখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।   

(৩১) গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদপয ভাভার্ন্ যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ সভাঃ আফদুর ান্ত্রভদ ২৪ আগস্ট ২০১৩ 

সথপক ৩১ আগস্ট ২০১৩ ম টন্ত ন্ত্রোপুয; ২৭ অপটাফয ২০১৩ সথপক ৩১ অপটাফয ২০১৩ ম টন্ত 

ভেক্তযাজয; ০১ ন্ত্রডপম্বয ২০১৩ সথপক ০৬ ন্ত্রডপম্বয ২০১৩ ও ২৬ এন্ত্রপ্রর ২০১৪ সথপক ০৩ মভ ২০১৪  

ম টন্ত ন্ত্রোপুয; ০৯ ন্ত্রডপম্বয ২০১৩ সথপক ১২ ন্ত্রডপম্বয ২০১৩ ম টন্ত দন্ত্রক্ষণ আন্ত্রিকা এফাং ১২ জুন 

২০১৪ সথপক ২২ জুন ২০১৪ ম টন্ত ফন্ত্ররন্ত্রবা ও যুক্তযাসষ্ট্র যকান্ত্রয পয কপযন। ভাভার্ন্ যাষ্ট্রন্ত্রতয 

ঢাকা তোগ ও স্বপদ প্রতোফতটনকাপর মযত াজারার আন্তজটান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দপয যাষ্ট্রাচায াংক্রান্ত 

দান্ত্রত্ব ারন কযা ।  

(৩২) গণপ্রজাতিী ফাাংরাপদ যকাপযয ভাননী প্রধানভিী সখ ান্ত্রনা ০৪ জুরাই ২০১৩ সথপক ১০ 

জুরাই ২০১৩ ম টন্ত যুক্তযাজে ও সফরারু ; ২২ সপেম্বয ২০১৩ সথপক ৩০ সপেম্বয ২০১৩ ম টন্ত 

ভেক্তযাষ্ট্র; ১৪ নপবম্বয ২০১৩ সথপক ১৫ নপবম্বয ২০১৩ ম টন্ত শ্রীরঙ্কা; ০৩ ভাচ ট ২০১৪ সথপক ০৪ ভাচ ট 

২০১৪ ম টন্ত ভাানভায; ২৪ সভ ২০১৪ সথপক ২৯ সভ ২০১৪ ম টন্ত জাান এফাং ০৬ জুন ২০১৪ সথপক 

১১ জুন ২০১৪ ম টন্ত চীপন যকান্ত্রয পয কপযন। ভাননী প্রধানভিীয ঢাকা তোগ ও স্বপদ 

প্রতোফতটনকাপর মযত াজারার আন্তজটান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দপয যাষ্ট্রাচায াংক্রান্ত দান্ত্রত্ব ারন কযা 

।  

(৩৩) ভাননী ভিী/প্রন্ত্রতভিী কর্তটক দভ জাতী াংবদয অর্ধবফন চরাকারীন র্ফর্বন্ন 

ভিণার/র্ফবাবগয াংদ র্ফলক মাফতী কাম ি ম্পাদন াংক্রান্ত  প্রজ্ঞান ২০ জানুান্ত্রয ২০১৪, ১১ 

মপব্রুার্য ২০১৪ এফাং ০২ ভাচ ট ২০১৪ তান্ত্রযপখ কবরয জ্ঞাতাবথ ি প্রকা কযা ।    



(৩৪) ২৯ এর্প্রর ২০১৪ তার্যবখয প্রজ্ঞান নম্বয ৬১ দ্বাযা ‘প্রাইববটাইবজন কর্ভন  র্ফর্নবাগ 

মফাড ি একীভূতকযবণয প্রস্তাফ প্রণন কর্ভটি’ গঠন কযা ।   

(৩৫) ১০ এর্প্রর ২০১৪ তার্যবখয ৫৪ নম্বয স্মাযবক ভিণার/র্ফবাবগয দার্বত্ব র্নবার্জত 

ভিী/প্রর্তভিী/উ-ভিীয অনুর্স্থর্তবত তাঁয ম িাব র্নষ্পর্ত্তবমাগ্য র্ফলভ প্রধানভিীয র্নকট 

উস্থান কযবত বফ ভবভ ি র্যত্র জার্য কযা । 

(৩৬) র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ বত ভর্িবায র্ফবফচনায জন্য প্রাপ্ত  াযাংবেভবয াংখ্যাগত 

ম িাপ্ততা, প্রবাজনানুগ ম্পূণ িতা এফাং কাঠাবভাগত শুদ্ধতা  মাচাই কযত ১৮৭টি াযাংবে 

ভন্ত্রিবা-বফঠপক উস্থান এফাং ঠিকবাবফ াযাংবে মপ্রযবণয যাভ ি প্রদানপূফ িক ২৯টি 

াযাংবে াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগ মপযত প্রদান কযা ।     
 

(৩৭) ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয মভাট  ১৯টি আইপনয খড়া নীন্ত্রতগতবাপফ এফাং ৫৪টি আইপনয খড়া 

চূড়ান্তবাপফ অনুপভান্ত্রদত ।  
 

(৩৮) ২০১৩-১৪ অথ ি -ফছপয মভাট ১২টি নীর্তভারা/কভ িবকৌর/কভ ির্যকল্পনা এফাং মভাট  ১৯টি 

আন্তজিার্তক চুর্ক্ত/ভবঝাতা স্মাযবকয খড়া ভর্িবা অনুবভাদন কযা ।  

 

(৩৯) ভন্ত্রিবা-বফঠপক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফান অিগন্ত্রত ম্পন্ত্রকটত বত্রভান্ত্রক প্রন্ত্রতপফদন ১৫ জুরাই 

২০১৩, ২১ অপটাফয ২০১৩, ২০ জানুান্ত্রয ২০১৪ ও ২১ এন্ত্রপ্রর ২০১৪ তান্ত্রযপখ ভন্ত্রিবা-বফঠপক 

উস্থান কযা ।  

(৪০) ভন্ত্রিবা-বফঠপক ২০০৯-২০১৩ সভাপদ গৃীত ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফান াংক্রান্ত প্রন্ত্রতপফদন প্রণন ও 

প্রকা কযা ।  

(৪১) ০১ জানুান্ত্রয ২০০৯ সথপক ১১ আগস্ট ২০১৩ ম টন্ত ভপ ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটি/ন্ত্রযলদ/কন্ত্রভন/অর্ন্ার্ন্ 

কন্ত্রভটিয গঠন ও কাম টন্ত্রযন্ত্রধ াংক্রান্ত প্রজ্ঞানমূপয ঙ্করন প্রকা কযা ।   
 

(৪২)  র্ফর্বন্ন ভিণার/র্ফবাগ, অর্ধদপ্তয  াংস্থা অনুসৃত উত্তভ চচ িাভবয (Best practices) 

তথ্যাফর্র ঙ্করন কবয প্রকা কযা  এফাং এয প্রবাজনী াংখ্যক কর্ কর ভিণার/র্ফবাগ  

তাবদয আতাধীন দপ্তয/াংস্থা মপ্রযণ কযা । 
 

(৪৩) ১৯৮৭ াবর অনুর্ষ্ঠত ভর্ির্যলদ-বফঠবকয কাম ির্ফফযণী, াযাংবে  র্ফজ্ঞর্প্তভবয মভাট 

০৮ খে  ফাঁধাইকৃত ফই ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ য মযকড ি অর্ধাখা  মথবক  স্থাীবাবফ াংযেবণয জন্য 

র্যচারক, আযকাইব  গ্রন্থাগায অর্ধদপ্তয-এয র্নকট স্তান্তয কযা ।  

(৪৪) ১৯৭৭ াবর প্রণীত ভযপুস্তক ারনাগাদকযবণয জন্য ১৯ জুরাই ২০১০ মথবক র্চফ, প্রর্তযো 

ভিণারবয মনর্তবত্ব একটি আন্তঃভিণার কর্ভটি কাজ কযবছ। প্রর্তবফদনাধীন ভব কর্ভটিয মভাট 

১১টি বা অনুর্ষ্ঠত । 

(৪৫) ২০১৪ াবরয প্রাযবম্ভ জাতী াংবদয প্রথভ অর্ধবফবন প্রদত্ত ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয বালণ 

প্রণন, ভন্ত্রিবা-বফঠপক উস্থান, ভন্ত্রিবায অনুপভাদন িণ এফাং বালবণয কর্ ফাাংরা  

ইাংবযর্জ বালা ভৄদ্রণ কবয জাতী াংদ র্চফারব যফযা কযা ।  

(৪৬) ভিণার/ন্ত্রফবাগমূপয ২০১২-১৩ অথ ট-ফছপযয কাম টাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকটত ফান্ত্রল টক প্রন্ত্রতপফদন 

ভন্ত্রিবায অনুপভাদন িণক্রপভ প্রণন, মুদ্রণ ও ীন্ত্রভত আকাপয ন্ত্রফতযণ কযা ।  



(৪৭) ২০১৩-১৪ অথ ি- ফছপয ন্ত্রচফার ত্র িণ সকপন্দ্রয ভাধ্যপভ অর্ববমাগ াংক্রান্ত র্ফর্বন্ন 

ব্যর্ক্ত/াংস্থা/প্রর্তষ্ঠান মথবক ফ িবভাট ৬৭টি অর্ববমাগ/আবফদনত্র াা মা এফাং প্রর্তটি ত্র 

মথাভব াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগ প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য মপ্রযণ কযা । অন্ত্রবপমাগ 

াংক্রান্ত প্রাপ্ত ৬৭টি বত্রয ভবধ্য ৩৪টি অর্ববমাগ/আবফদনবত্রয র্ফলব প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রণপূফ িক  

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ র্ফবাগবক অফর্ত কযা  এফাং অফর্ষ্ট ৩৩টি অর্ববমাগ/আবফদনত্র র্নষ্পর্ত্তয জন্য 

াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাবগ তার্গদত্র মপ্রযণ কযা ।   

(৪৮) ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয দুনীর্ত দভন কর্ভবন মভাট ৬৭৫টি ভাভরা দাবয, ১৫১টি চাজিীট  

১০২টি পাইনার ন্ত্রযপাট ট (এপআযটি) দার্খর কযা ।  
(৪৯) র্ফবাগী কর্ভনায এফাং মভবট্রার্রটন পুর্র কর্ভনাযগবণয কাছ মথবক প্রাপ্ত ার্েক 

মগানী প্রর্তবফদবনয  র্বর্ত্তবত জুরাই ২০১ ৩ মথবক জুন ২০১ ৪ ম িন্ত ভাননী প্রধানভিী ফযাফয 

২৪টি াযাংবে মপ্রযণ কযা ।  াযাংবে মূপ ভাননী প্রধানভিী য প্রদত্ত অনুান 

ফাস্তফাবনয জন্য াংর্িষ্ট ভিণার/ন্ত্রফবাগপক অনুবযাধ কযা । 

(৫০) ভধ্যবভার্দ ফাবজট কাঠাবভায আতা ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয াতটি Key Performance 

Indicators (KPI) র্নধ িাযণ কযা  এফাং KPI-গুর্রয ফাস্তফান অগ্রগর্ত র্নর্ভতবাবফ 

র্যফীেণপূফ িক ভার্ক ভন্ব বা উস্থান কযা ।  

(৫১) ভর্ির্যলদ র্ফবাগ বত প্রধানভিীয কাম িার, াতটি র্ফবাগ  মদবয ৬৪টি মজরায পে 

র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং র্বেভ চালু কযা  । এয ভাধ্যবভ ভাঠপ্রাবনয বঙ্গ মকন্দ্রী প্রাবনয 

যার্য  তাৎের্ণক মমাগাবমাগ ম্ভফ বে।   
(৫২) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন প্রধানভিীয কাম িারবয এবক্স টু ইনপযবভন (এটুআই) 

কভ িসূর্চয াতা যকার্য দপ্তযভব ফাাংরা ইউর্নবকাড ব্যফায চালু কযা  । অন্যান্য 

ভিণার/ র্ফবাগভব ইউর্নবকাড ব্যফায র্নর্িত কযায রবেয ভর্ির্যলদ র্ফবাগ কর্তিক  

ইউন্ত্রনপকাড ব্যফায র্নর্ভত ম িবফেণ কযা বে।  
(৫৩) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন প্রধানভিীয কাম িারবয এবক্স টু ইনপযবভন (এটুআই) 

কভ িসূর্চয াতা তথ্য-প্রভের্ক্তয ভাধ্যবভ জনগবণয মদাযবগাড়া নাগর্যক মফা মৌৌঁবছ মদফায রবেয 

ইউর্নন তথ্য  মফা মকন্দ্র স্থার্ত  । মদবয ৪,৫৯৮টি ইউর্নন র্যলবদ ইউর্নন তথ্য 

মফাবকবন্দ্রয কাম িক্রভ চরভান যববছ, মা মথবক ফ িাধাযবণয পক্ষ তথ্য  মফা াা ম্ভফ 

বে। ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এ কর মফাবকবন্দ্রয কাম িক্রভ র্নর্ভত র্যফীেবণয ভাধ্যবভ  সকন্দ্রগুর্রয 

মফায ভান উন্নবনয ব্যফস্থা গ্রণ কযবছ।  
(৫৪) এর্ান মডববরবভন্ট ব্যাাংক (এর্ডর্ফ)-এয াতা ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ‘াবাটি িাং ন্ত্রদ গুড 

গবন্যিান্প মপ্রাগ্রাভ ’ প্রকবল্পয আতা নাগর্যক অর্ববমাগ গ্রণ  প্রর্তকাবযয জন্য মকন্দ্রী 

Grievances Redressing System গবড় মতারা ববছ । এ ব্যফস্থাবক র্ডর্জটারাইজড কযায 

রবেয একটি যাভ িক প্রর্তষ্ঠান র্নবাগ কযা ।  
(৫৫) জাতী শুদ্ধাচায মকৌর অনুবভাদবনয একফছয অর্তক্রান্ত া ভিণার/র্ফবাগভব 

সুাবনয র্ফদ্যভান অফস্থা ভল্যান, াংস্কায  অগ্রগর্তয উবদ্যাগ গ্রণ এফাং জাতী শুদ্ধাচায কভ ি-

র্যকল্পনা  ফাস্তফাবনয র্ফলব ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অনুন্নন ফাবজবট ফযােকৃত গবফলণা খাবতয 

অথ ি দ্বাযা দুইজন গবফলক র্নবাবগয ভাধ্যবভ  ভাচ ি ২০১৪ ভাব এ র্ফবাবগ জাতী শুদ্ধাচায মকৌর 

ফাস্তফান  সুান ীল িক একটি গবফলণাকাম ি ম্পাদন কযা  । গবফলণা ভিণার/র্ফবাগভব 

জাতী শুদ্ধাচায মকৌবরয আবরাবক কভ ি-র্যকল্পনা গ্রণ  ফাস্তফান, দেতা উন্নন, অর্ববমাগ 



ব্যফস্থানা, গবন্যিান্প দ্ধর্তয উন্নন, র্ফর্ধ াংস্কায, তথ্য অর্ধকায আইন ফাস্তফান  তথ্য প্রকা, 

সুান র্যর্স্থর্ত প্রভৃর্ত র্ফলব ন্ত্রফপিলণধভী র্চত্র প্রর্তপর্রত ।  
(৫৬) প্রধানভিীয কাম িারবয একব টু ইনপযবভন (এটুআই) মপ্রাগ্রাবভয াতা মদবয ৬৪টি 

মজরা মজরা ই-ার্ব ি াইরটিাং-এয কাজ পরবাবফ ম্পন্ন ববছ । মজরা ই-ার্ব িবয ভাধ্যবভ 

নাগর্যকগণবক মজরা দবয না এব ইউআইএর্ ’য ভাধ্যবভ র্নর্দ িষ্ট মফা প্রার্প্তয সুবমাগ র্নর্িত 

কযা ববছ । উক্ত অর্বজ্ঞতায র্বর্ত্তবত ফতিভাবন ৬৪টি মজরা ন্যানার ই-ার্ব ি র্বেভ 

(NESS)-এয াইরটিাং চরবছ।   
(৫৭) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয তত্ত্বাফধাপন এটুআই প্রকপল্পয পমান্ত্রগতা য অঞ্চপরয নাগর্যক সদয 

জন্য ইউন্ত্রনন তথ্য  মফা মক সন্দ্রয অনুরূ কভ িসূর্চ াবত মনা  । ইবতাভবধ্য মৌযবা ম িাব 

৩১৯টি এফাং র্টি কব িাবযবনয াড ি ম িাব ৪০৭টি য তথ্য  মফা মকন্দ্র (TISC)  স্থান কযা 

। এ ফ তথ্য  মফা মকবন্দ্রয ভাধ্যবভ মদবয কর নাগর্যবকয  ই-মফা প্রার্প্ত র্নর্িত কযা বফ । 
(৫৮) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয তত্ত্বাফধাপন প্রধানভিীয কাম িারবয একব টু ইনপযবভন মপ্রাগ্রাবভয 

বমার্গতা একটি ভর্ন্বত জাতী বফ মাট িার বতর্যয কাজ ম্পন্ন  । এবত কর 

ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয ছাড়া ইউর্নন ম িাব কর যকার্য দপ্তবযয তথ্য ফাতান ভন্ব কযা 

ববছ। প্রা ২৫ ,০০০ অর্প এফাং ৫ ,০০০ মডাবভইন -ভদ্ধ এ বফ মাট িারটি র্ফবশ্বয   ফ িবৃৎ 

বফ মাট িার র্াবফ আর্ফভূ িত ায অবো আবছ । এয পবর কর ম িাব যকার্য তথ্য  

মফা নাগর্যবকয জন্য জরবয বফ।   
(৫৯) ‘রূকল্প ২০২১’-এয আতা র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায অগ্রমাত্রা স্বী অর্ধবেবত্র উদ্ভাফনী 

উবদ্যাগ গ্রণ কযায রবেয কর ভিণার/র্ফবাগ/দপ্তয/মজরা এফাং উবজরা ম িাব ইবনাববন টিভ 

গঠন কযা । ইবনাববন টিভগুন্ত্রর নাগর্যক মফা প্রদান প্রর্ক্রাবক জতয কযায র্নর্ভত্ত র্ফর্বন্ন 

ধযবনয উদ্ভাফনী  উবদ্যাগ গ্রণ কযবছ। যকাবযয ফ িস্তবয এ উবদ্যাগবক পর কবয মতারায রবেয 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  কর্তটক এটুআই প্রকবল্পয পে মমৌথ উবদ্যাবগ সদব্যাী ইবনাববন টিভগুর্রয 

দেতা বৃর্দ্ধয জন্য প্রর্েণ কভ িারা র্যচারনা কযা ।  
(৬০) ভাঠ ম িাব র্ডর্জটার ফাাংরাবদ ম্পবকি প্রচাযণা, জনবচতনতা বৃর্দ্ধ   আগ্র সৃর্ষ্ট এফাং 

জনগবণয মদাড় -মগাড়া মফা মৌছাবনা র্নর্িত কযায জন্য এটুআই-এয আর্থ িক  কার্যগন্ত্রয 

াতা, র্ফবাগী  কর্ভনাযগবণয মনর্তবত্ব  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয তত্ত্বাফধাবন র্ফবাগ  মজরা 

ম িাব র্ডর্জটার মভরা আবাজন কযা বে। র্ডর্জটার মভরা  যকার্য  মফযকার্য 

প্রর্তষ্ঠানভবয াাার্ ব্যর্ক্তগত উদ্ভাফনী  কাম িক্রভ প্রদ িন  কযা । এফ মভরা ই-ার্ব ি  

র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায মেবত্র যকার্য  উবদ্যাগভ ম্পবকি জনাধাযণবক অফর্ত যাখবত 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কপযপছ। র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গড়ায মেবত্র স্থানী ম িাব গুরুত্বপূণ ি অফদান 

যাখায স্বীকৃর্তস্বরূ পুযস্কায প্রদান কযা ।   
(৬১) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয তত্ত্বাফধাপন এটুআই প্রকবল্পয াতা আদৄর্নক প্রভের্ক্তয প্রবাগ ঘটিব 

প্রর্েণ কাম িক্রভবক অর্ধকতয কাম িকয কযায রবেয যকার্য কভ িকতিাগবণয প্রর্েণ কাম িক্রবভ       

ই-রার্ন িাং ব্যফস্থা চালু কযায জন্য প্রবাজনী উবদ্যাগ মনওা । র্ফর্এ (প্রান) একাবডর্ভ এফাং 

ফাাংরাবদ মরাক প্রান প্রর্েণ মকবন্দ্র এয াইরটিাং কাম িক্রভ শুরু ।     
(৬২) ঢাকা র্নভেক্ত বৃটি াইকর্ভনায Mr. Robert Gibson CMG, Dr. Carolyn 

Sunners, First Secretary, ঢাকাস্থ মনদাযল্যাে দূতাফাবয First Secretary Food Security, 

Mr. Jan Willem NIBBERING, মডনভাসকটয যাষ্ট্রদূত Hanne Fugl Eskjaer, কুপত 

দূতাফাপয যাষ্ট্রদূত Mr. Ali Ahmad Ebraheem Al-Dafiri, মনাবরয যাষ্ট্রদূত  H.E Mr. 

Hari Kumar Shrestha, International Rice Research Institute (IRRI) এয Mr. 



Timothy Russel, Chief of Party of USAID-funded CSISA/IRRI Project, Ms. 

Lotetta Hempsall, Manager Corporate Service, USAID-funded CSISA 

project/IRRI, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)-

এয প্রর্তর্নর্ধ  Mr. Mike Robson, International Fertilizer Development Center 

(IFDC)-এয Resident Representative Ms. Ishrat Jahan, এফাং Mr. Grahame Hunter, 

Chief of Party AAPI-IFDC–এয প্রর্তর্নর্ধ-মক র্ফর্বন্ন মজরা পবয প্রবাজনী বমার্গতা  

র্নযাত্তা প্রদাবনয জন্য াংর্িষ্ট মজরা প্রাকসদযপক র্নবদ িনা প্রদান কযা । 

(৬৩) ০৩ অবক্টাফয ২০১৩ তার্যবখ অনুন্ত্রষ্ঠত জাতী াংবদয ১১০ ফযগুনা-২ র্নফ িাচনী এরাকায শূ র্ন্ 

আবনয উর্নফ িাচন অফাধ, সুষ্ঠু  র্নযবেবাবফ ম্পন্ন কযায রবেয র্নফ িাচন কভ িকতিা (র্ফবল 

র্ফধান) আইন, ১৯৯১ -এয র্ফধান অনুযণ াংক্রান্ত এফাং উক্ত র্নফ িাচন অফাধ, সুষ্ঠু  ও ার্ন্তপূণ িবাবফ 

অনুষ্ঠাবনয রবেয র্নফ িাচন কর্ভনবক বমার্গতা প্রদাবনয জন্য দুটি স্মাযক জার্য কযা ।   

(৬৪) দভ জাতী াংদ র্নফ িাচন অফাধ, সুষ্ঠু, ার্ন্তপূণ ি  র্নযবেবাবফ অনুষ্ঠাবনয রবেয র্নফ িাচন 

কর্ভনবক বমার্গতা প্রদান এফাং র্নফ িাচন কভ িকতিা (র্ফবল র্ফধান) আইন, ১৯৯১-এয র্ফধান 

অনুযণ  র্নফ িাচন কর্ভন র্চফারবয ভাঠ ম িাবয অর্পভব র্নযাত্তাভরক ব্যফস্থা গ্রবণয 

জন্য কর মজরা প্রাক াংর্িষ্ট করবক অনুবযাধ কযা ।  

(৬৫) দভ জাতী াংদ র্নফ িাচন উরবে র্নফ িাচন কর্ভন কর্তিক জার্যকৃত প্রজ্ঞান/র্যত্র 

ইতযার্দ অনুযবণয জন্য কর র্ফবাগী কর্ভনায, মজরা প্রাক এফাং াংর্ষ্ট করবক অনুবযাধ 

কযা । এছাড়া, র্নফ িাচবনয ভ র্নযর্ফর্েন্ন র্ফদুযৎ যফযাবয জন্য র্ফদুযৎ র্ফবাগবক অনুবযাধ 

কযা ।  

(৬৬) দভ জাতী াংবদয ১ ২৩ ফর্যার-৫ র্নফ িাচনী এরাকায শূন্য মঘার্লত আবনয উর্নফ িাচন 

অফাধ, সুষ্ঠু, ার্ন্তপূণ ি  র্নযবেবাবফ অনুষ্ঠাবনয রবেয র্নফ িাচন কভ িকতিা (র্ফবল র্ফধান) আইন, 

১৯৯১-এয র্ফধান অনুযণ এফাং র্নফ িাচন কর্ভনবক বমার্গতা প্রদাবনয জন্য ২টি র্যত্র জার্য 

কযা ।  
(৬৭) মবাটায তার্রকা ারনাগাদ কাম িক্রভ , ২০১৪ সুষ্ঠুবাবফ  সুচারুরূব ম্পন্ন কযায রবেয 

র্নফ িাচন কর্ভনবক ার্ফ িক বমার্গতা প্রদাবনয জন্য ভিণার/র্ফবাগ এফাং ভাঠ ম িাবয অধীন স্থ 

কর অর্ধদপ্তয/প্রর্তষ্ঠানবক প্রবাজনী র্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য র্র্নয র্চফ/র্চফ/বাযপ্রাপ্ত 

র্চফগণবক অনুবযাধ কযা ।  
(৬৮) দভ জাতী াংবদয ২৪ যাংপুয-৬ র্নফ িাচনী এরাকায শূন্য মঘার্লত আবনয উর্নফ িাচন 

অফাধ, সুষ্ঠু, ার্ন্তপূণ ি  র্নযবেবাবফ অনুষ্ঠাবনয রবেয র্নফ িাচন কর্ভনবক বমার্গতা প্রদাবনয 

জন্য ২টি র্যত্র জার্য কযা । 

(৬৯) চতুথ ি উবজরা র্যলদ র্নফ িাচন অফাধ, সুষ্ঠু, ার্ন্তপূণ ি  র্নযবেবাবফ অনুষ্ঠাবনয রবেয 

র্নফ িাচন কর্ভনবক বমার্গতা প্রদাবনয জন্য ২টি র্যত্র জার্য কযা ।  

(৭০) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগ ২০১৩-১৪ অথ ট-ফছপয ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কোডাপযয কভ টকতটাপদয ন্ত্রফরুপদ্ধ 

২১৬টি অন্ত্রবপমাগ াওা মা। তন্মপধ্য ন্ত্রফবাগী ভাভরায জর্ন্ অনুভন্ত্রত প্রদান কযা  ২৪টিয 

ন্ত্রফযীপত এফাং অন্ত্রবপমাগ নন্ত্রথজাত  ১৫৪টি, অথ টাৎ সভাট ন্ত্রনষ্পন্ত্রি  ১৭৮টি, অফন্ত্রষ্ট ৩৮টি 

অন্ত্রবপমাগ ন্ত্রফবাগী কন্ত্রভনায এফাং সজরা প্রাকপদয ন্ত্রনকট তদন্তাধীন যপপছ।  
 

(৭১) র্ফবাগী কর্ভনাবযয কাম িার  মজরা প্রাবকয কাম িার বত প্রাপ্ত স্পিকাতয/চাঞ্চল্যকয 

র্ফলবয য প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য াংর্িষ্ট ভিণার/র্ফবাপগ ১৬১টি ত্র মপ্রযণ কযা । 
 



(৭২) কাযাগাবয আটক র্শু-র্কবাযবদয অফস্থা উন্নবনয রবেয গঠিত জাতী টাস্কবপাব িয ১৭ 

বা গত ৩০ ভাচ ট ২০১৪ তার্যবখ অনুর্ষ্ঠত । এছাড়া, স্বযাষ্ট্র ভিণার বত প্রাপ্ত প্রর্তবফদবনয 

র্বর্ত্তবত প্রর্তভাব কাযাগাবয আটক র্শু-র্কবাযবদয ভৄর্ক্তদাবনয প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য 

াংর্িষ্ট মজরা ম্যার্জবেটগণবক অনুবযাধ জানাবনা ।  
 

 

(৭৩) ঢাকা মজরায াবায ফােযাে এরাকা অফর্স্থত যানা োজা বফন ধবয ঘটনায র্য মপ্রর্েমত 

গঠিত তদ ন্ত কর্ভটিয সুার্য অনুমাী মথামথ ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য ২৫  জুরাই ২০১৩ তার্যবখ 

দুবম িাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভিণার, র্ল্প ভিণার, ফা ন্ত্রণজয ভিণার, অবয ন্তযীণ ম্পদ র্ফবাগ, 

গৃান  গণপূতি ভিণার, েভ  কভ িাংস্থান ভিণার, র্ফর্নবাগ মফাড ি, প্রধানভিীয কাম িার, 

জনপ্রান ভিণার, স্থানী যকায র্ফবাগ এফাং স্বযাষ্ট্র ভিণারবক অনুবযাধ জানাবনা ।  
 

(৭৪) ফঙ্গফদ্ধু মতুয র্ফবল র্নযাত্তা ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য ০৭  নপবম্বয ২০১৩ তার্যবখ র্র্নয র্চফ, 

স্বযাষ্ট্র ভিণার, র্চফ, মতু র্ফবাগ এফাং র্চফ, মযরথ ভিণার-মক অনুবযাধ জানাবনা ।  
 

(৭৫) ের্তকয তাভাক ব্যফায বত জনগণবক র্নরুৎার্ত কযবত তাভাক র্নিণ আইন ফাস্তফাবন 

গঠিত মজরা  উবজরা টাস্কবপা ি র্ক্রকযণ এফাং র্নর্ভত মভাফাইর মকাট ি র্যচারনায র্নবদ িনা 

প্রদাবনয জন্য ২৬ জানুান্ত্রয ২০১৪ তার্যবখয কর র্ফবাগী কর্ভনাযবক অনুবযাধ জানাবনা ।  
(৭৬) জাতী  আন্তজিার্তক র্ফর্বন্ন র্দফ মথা –‘ীদ ব্যর্দ্ধজীফী র্দফ , ২০১৩’; ‘ভান র্ফজ 

র্দফ, ২০১৩’; ‘ভান স্বাধীনতা  জাতী র্দফ , ২০১৪’; ‘র্ফত্র ঈদ-ই-র্ভরাদুন্নফী (াঃ) ২০১ ৪’; 

‘ীদ র্দফ  আন্তজিার্তক ভার্তবালা র্দফ, ২০১৪’; ‘জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄর্জব্যয যভাবনয 

৯৪তভ জন্র্দফ  জাতী র্শু র্দফ , ২০১৪’; ‘ভৄর্জফনগয র্দফ , ২০১৪’; ‘আন্তজটান্ত্রতক দুপম টাগ 

প্রভন ন্ত্রদফ, ২০১৪’ এফাং ‘ভান মভ র্দফ , ২০১৪’ মথাবমাগ্য ভম িাদা উদ  মাবনয রবেয যকায 

কর্তিক গৃীত জাতী কভ িসূর্চয র্নর্যবখ র্ফবাগী ম িাব কভ িসূর্চ ারন এফাং মজরা  উবজরা 

ম িাব অনুরূ কভ িসূর্চ গ্রবণয প্রবাজনী র্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য র্ফবাগী কর্ভনায   মজরা 

প্রাকগণবক অনুবযাধ কযা ।  

(৭৭) ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ভ্রাম্যভাণ আদারত র্যচারনা াংক্রান্ত র্নধ িার্যত রেযভাত্রা ২৯,৩৫২টিয 

র্ফযীবত ৫২,০৪৪টি ভ্রাম্যভাণ আদারত র্যচারনা কযা  । এ ভপ ১,১২,২৬১টি ভাভরা দাবয 

কযা  এফাং ২১,৪১,৬৬,১৪১ টাকা জর্যভানা আদা কযা  । প্রর্তবফদনাধীন অথ ি-ফছপয ভ্রাম্যভাণ 

আদারত র্যচারনা রেযভাত্রা অজিন ১৭৭ তাাং।  

(৭৮) গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদবয ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত এফাং গণপ্রজাতিী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননী 

প্রধানভিী কর্তটক মদবয অবযন্তবয র্ফর্বন্ন মজরা পযকাবর র্ফদ্যভান আইন, অধ্যাবদ, র্ফর্ধভারা, 

নীর্তভারা এফাং আবদ  র্যত্র মভাতাবফক  তাঁপদয র্নযাত্তায প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণ াতা 

প্রদান, মথামথ যাষ্ট্রাচায অনুযণ এফাং প্রবাজনী মানফান  প্রার্নক ব্যফস্থায ভন্ব াধবনয 

জন্য াংর্িষ্ট র্ফবাগী কর্ভনায এফাং মজরা প্রাকগণবক র্নবদ িনা মপ্রযণ কযা । 

(৭৯) ব্যফহুর স্থান র্াবফ যাংপুয র্টি কব িাবযবনয আতাধীন এরাকা ফর্ধ িত াবয ফার্ড় বাড়া 

 ভ্রভণ বাতা র্নধ িাযণ র্ফলব প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য ০৯  জুরাই ২০১৩ তার্যবখ র্র্নয 

র্চফ, জনপ্রান ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(৮০) কক্সফাজায মজরায নাপ নদীয র্কদাং স ফাাংরাবদ কর্তিক মদার র্নভ িাণ াংক্রান্ত ভাানভায 

যকাবযয প্রর্তফাবদয র্ফলব তদন্তপূফ িক প্রর্তবফদন মপ্রযবণয জন্য ৩১  জুরাই ২০১৩ তার্যবখ মজরা 

প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 



(৮১) াফ িতয চট্টগ্রাবভয ভূর্ভ র্ফবযাধ র্নষ্পর্ত্ত কর্ভন (াংবাধন) আইন র্নব আবোরন র্যর্স্থর্ত 

াংক্রান্ত প্রর্তবফদন এফাং স্মাযকর্রর্ ০৫  আগস্ট ২০১৩ তার্যবখ র্চফ, াফ িতয চট্টগ্রাভ র্ফলক 

ভিণার ফযাফয মপ্রযণ কযা ।  
(৮২) দ্মা নদীয ার্ন আকর্স্মক বৃর্দ্ধবত যাজাী ভানগযী যাজাীয র্নম্নাঞ্চর োর্ফত ায 

আঙ্কা এফাং তীব্র নদী বাঙ্গন মযাধ র্ফলব ১০  সপেম্বয ২০১৩ তার্যবখ র্র্নয র্চফ, ার্ন 

ম্পদ ভিণার ফযাফয প্রত্র মপ্রযণ কযা ।   
(৮৩) াবাবয ‘যানা োজা’ বফন ধবয র্যবপ্রর্েবত ভর্ির্যলদ র্ফবাগ এফাং র্ফবাগী কর্ভনায, 

মজরা প্রাক  উবজরা র্নফ িাী অর্পাবযয কাম িারব কভ িযত  কভ টকতটা/কভ িচাযীবদয একর্দবনয 

মফতবনয ভর্যভাণ অথ ি ভাননী প্রধানভিীয ত্রাণ  কল্যাণ তর্ফবর প্রদাবনয র্ফলব ২২  সপেম্বয 

২০১৩ তার্যবখ র্চফ, দুবম িাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(৮৪) ‘জার্তয র্তায র্যফায-দস্যগবণয র্নযাত্তা আইন, ২০০৯ ’-এয আবরাবক জনাফ জীফ 

াবজদ জ-এয র্নযাত্তায ব্যফস্থা গ্রবণয র্ফলব ২৩  সপেম্বয ২০১৩ তার্যবখ কর র্ফবাগী 

কর্ভনায  কর মজরা প্রাক ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(৮৫) ীভান্ত এরাকা ফীট স্থাবনয অনুভর্ত প্রদাবনয র্ফলব ২৪  সপেম্বয ২০১৩ তার্যবখ র্র্নয 

র্চফ, স্বযাষ্ট্র ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(৮৬) র্ফত্র ঈদ-উর-আমা উরবে ড়কবথ মাত্রী-াধাযবণয মাতাাত র্নর্ফ িঘ্ন কযায রবেয ১৬  

সপেম্বয ২০১৩ তার্যবখ মমাগাবমাগ ভিণারব অনুর্ষ্ঠত আন্তঃভিণার বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফান 

র্ফলব কর র্ফবাগী কর্ভনায ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।   
(৮৭) র্ফত্র ঈদ-উর-আমা ২০১৩ উরবে মদবয ার্ফ িক আইন-শৃঙ্খরা র্যর্স্থর্ত  কাঁচা চাভড়া 

াচায মযাধ প্রার্ঙ্গক  ন্ত্রফলপ অনুর্ষ্ঠত বায কাম ির্ফফযণী ১০  অপটাফয ২০১৩ তার্যবখ কর 

র্ফবাগী কর্ভনায ফযাফয মপ্রযণ কযা ।  
(৮৮) কৃর্ল ভিণারবয উবদ্যাবগ প্রণীত ''Master Plan for Agricultural Development in 

Southern Region of Bangladesh'' ীল িক ভার্যকল্পনা য পর ফাস্তফাবন মজরা এফাং 

উবজরা ফাস্তফান কর্ভটিবত মজরা প্রাক  উবজরা র্নফ িাী অন্ত্রপাযপক অন্তর্ভ িক্তকযবণ 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ম্মর্ত জার্নব ৩১  অপটাফয ২০১৩ তার্যবখ র্চফ, কৃর্ল ভিণার ফযাফয ত্র 

মপ্রযণ কযা ।  
(৮৯) ভাঠ প্রাবনয আতা ফাস্তফানাধীন ইউর্নববপয াতাপুষ্ট ''Local Capacity 

Building and Community Empowerment'' কভ িসূর্চয পরপ্রসূ ফাস্তফাবনয র্নর্ভত্ত কর্ভটিয 

দস্যবৃবেয র্নর্ভত অাংগ্রণ র্নর্িতকযণ র্ফলব ৩১  অপটাফয ২০১৩ তার্যবখ াংর্িষ্ট ২০  জন 

মজরা প্রাক ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(৯০) 'Development of Bangladesh Poverty Database (BPD) Project Component-

3 of the Strengthening the Safety Net System for the Poorest (SNSP)' ীল িক 

প্রকবল্পয ভাঠ ম িাবয কাম িক্রভ ম্পবন্নয রবেয মজরা মকা-অর্ড িবনন কর্ভটি   উবজরা মকা-

অর্ড িবনন কর্ভটি গঠবন ভাঠ প্রাবনয কভ িকতিাগণবক অন্তর্ভ িক্তকযবণয  রপক্ষে ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

ম্মর্তয র্ফলব ১৪  নপবম্বয ২০১৩ তার্যবখ র্চফ, র্যাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফযাফয 

ত্র মপ্রযণ কযা ।  



(৯১) ২০১৩-১৪ াবর ন্ত্রফন্ত্রবন্ন র্চর্নকর-এরাকা র্ফর্ধফর্ভূ িতবাবফ আখ ভাড়াইকবর গুড় উৎাদন 

ফন্ধ এফাং ইক্ষু-এরাকা ইক্ষু  গুবড়য অফাধ চরাচর র্নিণ র্ফলব ব্যফস্থা গ্রবণয র্নর্ভত্ত ১৮  

নপবম্বয ২০১৩ তার্যবখ ২০টি মজরায মজরা প্রাক ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(৯২) ফাাংরাবদ মযরবয ভাধ্যবভ র্ফবল ব্যফস্থা র্নতয প্রবাজনী দ্রব্য াভগ্রী র্যফবনয জন্য 

ভারফাী মট্রবন তকি াাযায ব্যফস্থা র্নর্িতকযবণয র্নর্ভত্ত ফাাংরাবদ মযরববক বমার্গতা 

প্রদাবনয জন্য ২৪ নপবম্বয ২০১৩ তার্যবখ কর মজরা প্রাক ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 
(৯৩) দভ জাতী াংদ র্নফ িাচবনয তপর্র মঘালণায র্যবপ্রর্েবত র্ফবযাধীদর মঘার্লত ড়ক, মনৌ 

 মযরথ অফবযাধ কভ িসূর্চ চরাকাবর মযর মমাগাবমাগ ব্যফস্থা র্নযফর্েন্ন যাখা য র্ফলব ২৭  নপবম্বয 
২০১৩ তার্যবখ র্র্নয র্চফ, স্বযাষ্ট্র ভিণার এফাং কর মজরা প্রাক ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা 

।   
(৯৪) র্ফদুযৎ উৎাদন মকন্দ্র, ঞ্চারন মকন্দ্র, র্ফতযণ মকন্দ্র  অন্যান্য বফদুযর্তক স্থানাভবয 

র্নযাত্তা প্রদান  ভর্নটর্যাং র্ফলব ০৫  ন্ত্রডপম্বয ২০১৩ তার্যবখ কর মজরা প্রাক ফযাফয ত্র 

মপ্রযণ কযা । 
(৯৫) মজরা মগবজটিায ফাস্তফান াংক্রান্ত কর্ভটিবত মজরা প্রাক ও উবজরা র্নফ িাী 

অর্পাযগণবক এফাং র্ফবাগী দেতা উন্নন যাভ িক কর্ভটিবত র্ফবাগী কর্ভনায  মজরা 

প্রাকবক অন্তর্ভ িক্তকযণ  'মষ্ট্রনবদর্নাং র্জ মকার্ডাং র্বেভ' কভ িসূর্চয আতা মজরা প্রাবকয 

মনর্তবত্ব কর্ভটি গঠবন ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ম্মর্ত জ্ঞান  কপয মথাক্রপভ র্চফ, র্যাংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা র্ফবাগ এফাং র্চফ, েভ  কভ িাংস্থান ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 
(৯৬) 'এর্কতভ জাতী টিকা র্দফ' এফাং 'াভ-রুবফরা টিকাদান কযাবম্পইন' ফাস্তফাবন বমার্গতা  

প্রদান র্ফলব ১৯ ন্ত্রডপম্বয ২০১৩ তার্যবখ কর মজরা প্রাক ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(৯৭) দভ জাতী াংদ র্নফ িাচন উরবে আইন-শৃঙ্খরা র্নিবণ গৃীত দবে াংক্রান্ত 

ম িাবরাচনা বায কাম ির্ফফযণী ংবিষ্ট ৭টি ভিণার/ ন্ত্রফবাপগয র্র্নয র্চফ/র্চফ এফাং কর 

র্ফবাগী কর্ভনায  মজরা প্রাক ফযাফয মপ্রযণ কযা ।  
(৯৮) জ্বারার্ন মতবরয আভদার্ন, যফযা  র্নযাত্তা র্ফলব ০৬  সপব্রুান্ত্রয ২০১৪ তার্যবখ কর 

র্ফবাগী কর্ভনায ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 
(৯৯) আইন-শৃঙ্খরা াংক্রান্ত ভর্িবা কর্ভটিয র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবনয জন্য ০৮  এন্ত্রপ্রর ২০১৪ তার্যবখ 

কর র্ফবাগী কর্ভনায ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।    

(১০০) মজরা প্রাক  মজরা ম্যার্জবেট ম িাব মমৌথ ীভান্ত বম্মরন অনুষ্ঠাবনয র্ফলব ০৭  এন্ত্রপ্রর 

২০১৪ তার্যবখ প্রধানভিীয ভৄখ্যর্চফ ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 
(১০১) ফাাংরাবদ ার্ন উন্নন মফাড ি কর্তিক ফাস্তফার্ত নদীয তীয াংযেণ কাবজ  র্র্ 

ব্লক/মফাল্ডায/াড িযক/ফার্র বর্তি র্জ ব্যাগ মপরায আবগ স্থানী প্রান/ব্যর্ক্তফগ িবক মৃ্পক্তকযবণয 

র্ফলব ০৮ এন্ত্রপ্রর ২০১৪ তার্যবখ র্চফ, ার্ন ম্পদ ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 
(১০২) Technical Management Committee (TMC)-মত মজরা প্রাবকয প্রর্তর্নর্ধ 

ভবনানবনয র্ফলব ২৩ এন্ত্রপ্রর ২০১৪ তার্যবখ র্চফ, গৃান  গণপূতি ভিণার ফ যাফয ত্র মপ্রযণ 

কযা ।   



(১০৩) ফাাংরাবদ অফযপ্রাপ্ত যকার্য কভ িচাযী কল্যাণ র্ভর্তয মজরা অর্প র্যচারনায জন্য 

প্রবাজনী কে ফা জর্ভ ফযাে প্রদান  র্ফলব ০৬  জম ২০১৪ তার্যবখ ১২টি মজরায মজরা প্রাক 

ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।   
(১০৪) র্নতযপ্রবাজনী ণ্যাভগ্রী ভজুদ, যফযা  ভল্য র্যর্স্থর্ত ম িাবরাচনায রবেয 

আভদার্নকাযক  াংর্িষ্ট ব্যফাী মনর্তবৃবেয ভন্বব জরুর্য ভতর্ফর্নভ বায র্দ্ধান্ত অনুমাী 

ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য ০৬ সভ ২০১৪ তার্যবখ কর র্ফবাগী কর্ভনায ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।   
(১০৫) ‘জঙ্গীফাদ প্রর্তবযাধ এফাং প্রর্তকায’ াংক্রান্ত কর্ভটিয বায র্দ্ধান্ত অনুমাী ব্যফস্থা গ্রবণয 

জন্য ০৬ সভ ২০১৪ তার্যবখ কর র্ফবাগী কর্ভনায ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(১০৬) ব্যর্ড়গঙ্গা, ীতরো, ফালু  তুযাগ নদীয তীযভূর্ভবত স্থার্ত ীভানা র্রায র্ফআইডর্ব্লউটিএ 

কর্তিক ব্যবঝ মনায র্ফলব ২৭  সভ ২০১৪ তার্যবখ র্চফ, মনৌ-র্যফন ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ 

কযা ।  
(১০৭) র্ফদুযৎ যফযা র্ফর্ঘ্নত কবয এভন অন্তঘ িাতভরক তৎযতা প্রর্তবযাবধ প্রবাজনী ব্যফস্থা 

গ্রবণয জন্য র্চফ, র্ফদুযৎ র্ফবাগ ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা ।  
(১০৮) পরদ বৃে মযান ে ২০১৪  জাতী পর প্রদ িনী উদ মাবনয জন্য প্রস্তার্ফত কর্ভটিগুর্রবত 

মজরা প্রাক  উবজরা র্নফ িাী অর্পাযগণবক অন্তর্ভ ির্ক্তয র্ফলব ভন্ত্রিন্ত্রযলদ র্ফবাবগয ম্মর্ত 

২৯ সভ ২০১৪ তার্যবখ র্চফ, কৃর্ল ভিণারবক অফর্ত কযা । 
(১০৯) র্ফানীফাজায উবজরাধীন মরা স্থর ফেয র্দব করা আভদার্নবত সৃষ্ট জটিরতা 

র্নযনকবল্প প্রবাজনী ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য ০২  জুে ২০১৪ তার্যবখ র্চফ, অবযন্তযীণ ম্পদ র্ফবাগ 

ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 
(১১০) র্কর্ষ্টা মজরায র্রাইদব অফর্স্থত যফীন্দ্র র্কঠিফার্ড়বত বাযত যকাবযয অনুদাবন যফীন্দ্রবফন 

র্নভ িাবণয জন্য গঠিত কর্ভটিবত মজরা প্রাবনয একজন কভ িকতিাবক অন্তর্ভ ির্ক্তয র্ফলব ভর্ির্যলদ 

র্ফবাবগয ম্মর্ত ০৯ জুন ২০১৪ তার্যবখ র্চফ, াংস্কৃর্ত র্ফলক ভিণার ফযাফয মপ্রযণ কযা । 
(১১১) চা-ফাগাবনয ের্ভকবদয বদর্নক ভজুর্য নূযনতভ ২০০ টাকা উন্নীতকযবণয র্ফলব মজরা 

প্রাক, র্ফগবিয প্রস্তাফ র্ফবফচনায জন্য ০৯  জুন ২০১৪ তার্যবখ র্র্নয র্চফ, ফার্ণজয ভিণার 

ফযাফয ত্র  মপ্রযণ কযা ।  
(১১২) ভাঠ ম িাব ভূর্ভ জর্য কাবজ স্বেতা আনবনয রবেয মজরা াবব ি এে মবটরবভন্ট কর্ভটি 

গঠবন মজরা প্রাকবক বার্ত এফাং উবজরা কর্ভটিবত উবজরা র্নফ িাী অর্পাযবক দস্য 

র্াবফ অন্তর্ভ ির্ক্তয র্ফলব ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ম্মর্ত জান্ত্রনপ ০৯ জুন ২০১৪ তার্যবখ র্র্নয 

র্চফ, ভূর্ভ ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ কযা । 
(১১৩) ঢাকা-র্বরট ভাড়বক র্ফগি  মজরায অর্রপুয মযরবগইট  রস্কযপুয মযরবগইবট  জরুর্য 

র্বর্ত্তবত বাযর্ব্রজ র্নভ িাবণয র্ফলব মজরা প্রাক, র্ফগবিয প্রস্তাফ ১২  জুন ২০১৪ তার্যবখ  ড়ক 

র্ফবাপগ মপ্রযণ কযা ।  
(১১৪) র্ফত্র যভজান  ভাপ র্নতযপ্রবাজনী দ্রব্যাভগ্রী ফাজাবয যফযা র্নর্িতকযণ, গাবভ িন্ট 

ের্ভকবদয মফতন-বাতার্দ মথাভব র্যবাধ আইন-শৃঙ্খরা র্যর্স্থর্ত  প্রার্ঙ্গক র্ফলব 

অনুর্ষ্ঠত বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফাবনয র্নর্ভত্ত ১৭ জুন ২০১৪ তার্যবখ কর র্ফবাগী কর্ভনায ফযাফয  

ত্র মপ্রযণ কযা ।   



(১১৫) নতুন চাযটি ীভান্ত াট চালু কযায র্ফলব ভতাভত প্রদাবনয জন্য ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

অর্তর্যক্ত  ন্ত্রচপফয বার্তবত্ব “ীভান্ত াট ব্যফস্থানা  র্যচারনায জন্য সুার্য প্রদাবনয 

রবেয গঠিত কর্ভটি’’য বা আহ্বাবনয র্ফলব র্র্নয র্চফ, ফার্ণজয ভিণার ফযাফয ত্র মপ্রযণ 

কযা । 
(১১৬) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ ও যুগ্মন্ত্রচফগণ কর্তটক ৬টি সজরা এফাং উন্ত্রচফ ও 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী ন্ত্রচফগণ কর্তটক ১১টি উপজরা ন্ত্রযদ টন প্রন্ত্রতপফদপন প্রদি ভন্তব্য/সুান্ত্রযপয 

ন্ত্রফলপ ব্যফস্থা িপণয জর্ন্ াংন্ত্রিষ্ট ভিণার/ন্ত্রফবাগপক ত্র সদওা ।  

(১১৭) মজরা প্রাক, র্বরটবক বাযবতয নার্দেীবত ফাাংরাবদ-বাযত স্বযাষ্ট্র র্চফ ম িাবয 

১৪তভ বা এফাং Joint Working Group-JWG-এয বা অাংগ্রবণয জন্য তিাববে 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ম্মর্ত/ভতাভত জ্ঞান কযা ।  

(১১৮) Australian Leadership Awards Fellowships (ALAF)-এয চতুদ ি যাউবে   

Monash University-মত অনুবষ্ঠ প্রর্েণ মকাব ি অাংগ্রবণয  জন্য ভবনানীত ১৪  জন 

কভ িকতিাবক ভ্রভবণয অনুভর্ত প্রদান কযা ।  
(১১৯) জনাফ ারাদায মভাঃ যর্কব্যর ফাযী, মজরা প্রাক ( চরন্ত্রত দান্ত্রত্ব), নড়াইরবক খুরনা মজরা 

র্যলবদয প্রধান র্নফ িাী কভ টকতটা বদ মমাগদাবনয র্নর্ভত্ত ছাড়ত্র প্রদাবনয জন্য র্ফবাগী 

কর্ভনায, খুরনা এফাং জনাফ মভাঃ যর্পর্কর ইরাভ, অর্তর্যক্ত মজরা প্রাক, নড়াইরবক বাযবত 

অনুবষ্ঠ Two-Week Mid-Career Training on Field Administration 3rd Batch 

প্রর্েবণ মমাগদাবনয র্নর্ভত্ত ব্যফস্থা গ্রবণয জন্য মজরা প্রাক, নড়াইরবক অনুবযাধ জার্নব ত্র 

মদা । জনাফ মভাঃ যাান কাছায, মজরা প্রাক (চ রন্ত্রত দান্ত্রত্ব), নড়াইরবক বাযবত 

অনুবষ্ঠ Two-Week Mid-Career Training on Field Administration প্রর্েবণ যফতী 

ব্যাবচ অন্তভূ ির্ক্তকযবণয র্নর্ভত্ত জনপ্রান ভিণারবক অনুবযাধ কযা ।  

(১২০) জনাফ মভাঃ আব্দুর ভান্নান, মজরা প্রাক, চট্রগ্রাভবক মনাবরয যাজধানী কাঠভৄ ণ্ডুমত অনুবষ্ঠ 

5th South Asian Conference on Sanitation (SACOSAN-V) বম্মরবন অাংগ্রবণয 

জন্য মনার ভ্রভণ  জনাফ মভাাম্মদ রুহুর আর্ভন, মজরা প্রাক, কক্সফাজাযবক জাাবন JICA 

Counterpart Meeting & Study Tour on Power Sector ীল িক মপ্রাগ্রাবভ অাংগ্রবণয 

র্নর্ভত্ত জাান ভ্রভণ এফাং েী উন্নন  ভফা র্ফবাগ কর্তিক ফাস্তফানাধীন একটি ফার্ড় একটি 

খাভায প্রকবল্পয আতা Exposure to Rural Development Initiatives in Thailand: 

Community Level Agro Processing and Marketing to Generate Income and 

Create Employment ীল িক র্ো পবয ভাঠ প্রাবনয প্রর্তর্নর্ধ র্াবফ  জনাফ মভাঃ 

আরাউর্েন আরী, উবজরা র্নফ িাী অর্পায, কাার্া, গাজীপুয  জনাফ মভাঃ ভর্নরুর আরভ, 

উবজরা র্নফ িাী অর্পায, ফযকর, যাঙ্গাভাটিবক অাংগ্রবণয ন্ত্রনন্ত্রভি ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ম্মর্ত 

প্রদান কযা । 

(১২১) প্রন্ত্রতপফদনাধীন ফছপয ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ৩টি অন্ত্রডট আন্ত্রি ন্ত্রনষ্পন্ত্রি কযা ।  

৭.২     ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয অবযন্তযীণ সক্ষপত্র ম্পার্দত কাম িাফর্র  



(১)  ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ য কভ টকতটাপদয সাগত দক্ষতা বৃন্ত্রদ্ধ এফাং দাপ্তন্ত্রযক কাম িক্রবভ গর্তীরতা 

আনবনয রবেয প্রর্তবফদনাধীন অথ ট-ফছপয ‘াযাংবে প্রণন এফাং Manners and Etiquette’  ও 

‘আইন  র্ফর্ধভারা প্রণন দ্ধর্ত এফাং যীট  প্রার্নক ট্রাইব্যযনার ’ ীল ©ক প্রন্ত্রক্ষসণ মভাট ৪৪ জন 

প্রথভ মের্ণয কভ িকতিা; ‘আচযণ, শৃঙ্খরা এফাং অর্প ব্যফস্থানা মকা ি ’-এ ৪১  জন র্দ্বতী মের্ণয 

কভ িকতিা  ৩৩ জন র্ততী মের্ণয কভ িচাযী এফাং ‘অর্প ব্যফস্থানা াতা মকা ি-এ ৪৮ জন চতুথ ি 

মের্ণয কভ িচাযীপক প্রর্েণ প্রদান কযা ।   

(২) ‘কযাার্টি মডববরবভন্ট অফ কযার্ফবনট র্ডর্বন ’ ীল িক কভ িসূর্চয আতা ২০১৩-১৪         

অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাগ  ও অন্যান্য ভিণার/র্ফবা সগয কভ িকতিা/কভ িচা যীপদযপক ‘Training 

on Computer Fundamentals; Advanced Training on Hardware, Software, 

Network, Troubleshooting & Unicode’;  ‘Training on PHP, MySql & Zend PHP 

5.3 Course;  Training on Server & Security Administration ’; ‘Training on Basic 

Computer & Photocopier Operation’; ‘Training on Discipline & Cleanliness’; 

‘Training on Catering (Food and Beverage Service) ’; ‘Training Course on 

Rules of Business, Secretarial Instruction, Negotiation skill development & 

preparation on notification & circular, summery, regulation, minutes’; ‘Training 

Course on Development Project Proposal (DPP), Procurement Act & Rules 

(PPA-2006 & PPR-2007)’ ীল িক প্রন্ত্রক্ষণ প্রদান কযা ।   

(৩) ‘Capacity Development of Cabinet Division’ ীল িক কভ িসূর্চয আতা ভর্ির্যলদ 

র্ফবাগ, র্ফবাগী কর্ভনায অর্প এফাং মজরা প্রাবকয কাম িারবয ১৫০  জন প্রর্েণাথীবক 

Training on Information Exchange Mangement System (IEMS)-এয আতা Fort-

nightly Confidential Report (FCR) এফাং Video Conferencing System (VCS) 

াংক্রান্ত প্রর্েণ প্রদান কযা  ।  

(৪) ০৩ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ অনুন্ত্রষ্ঠত ফাবজট ব্যফস্থানা কর্ভটিয বায র্দ্ধাবন্তয আবরাবক 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ২০১৩-১৪ অথ ি- ফছপযয ফাবজট ফাস্তফান র্যকল্পনা প্রণন কযা  এফাং 

বত্রভান্ত্রক ফাবজট ফাস্তফান প্রর্তবফদন অথ ি র্ফবাগ  র্যকল্পনা কর্ভবন মপ্রযণ কযা । 

(৫) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয  ারনাগাদকৃত  ভধ্যবভার্দ ফাবজট কাঠাবভা ও ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপযয 

াংবার্ধত ফাবজট প্রাক্করন (৩২৩৩.১২ রে টাকা) প্রণন কবয ফাবজট ব্যফস্ানা ক ন্ত্রভটিয বা 

অনুবভাদন গ্রণপূফ িক ৩০ র্ডবম্বয ২০১৩ তার্যবখ অথ ি র্ফবাপগ মপ্রযণ কযা ।  
(৬) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এফাং ২০১৩-১৪ অথ ি- ফছপযয 

ফাবজবট মঘার্লত গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রভভবয ফাস্তফান অিগন্ত্রতয বত্রভান্ত্রক প্রর্তবফদন  র্নধ িার্যত ছবক 

প্রস্তুতপূফ িক অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা ।  

(৭) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয ২০১৩-১৪ অথ ি- ফছপযয াংপান্ত্রধত ফান্ত্রল টক উন্নন কভ টসূন্ত্রচপত (আযএর্ডর্) 

অর্তর্যক্ত চার্দায র্ফবিলণ প্রস্তুতপূফ িক ৩০ জানুার্য ২০১৪ তার্যবখ অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা ।  

(৮) ‘২০১৪-১৫ অথ ি- ফছপযয ভঞ্জুর্য  ফযাবেয দার্ফভ ’ (অনুন্নন  উন্নন) ীল িক ফাবজট 

পুর্স্তকা াংবমাজবনয র্নর্ভত্ত ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয মভৌর্রক  াম্প্রর্তক কাম িাফর্রয প্রর্তবফদন 

(ফাাংরা  ইাংবযর্জবত) প্রণন কবয ১৬ মপব্রুার্য ২০১৪ তার্যবখ অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা ।   

(৯) ভাননী অথ িভিীয ফাবজট ফকৃ্ততা অন্তর্ভ ির্ক্তয জন্য ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রার্ঙ্গক  

ারনাগাদ তথ্য-উাত্ত াংফন্ত্ররত প্রর্তবফদন (ফাাংরা  ইাংবযর্জবত) প্রণন কবয ০৯ এর্প্রর ২০১৪ 

তার্যবখ অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা । 



(১০) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয যাজস্ব ফাবজবটয আতা ফাস্তফানাধীন কভ িসূর্চয ২০১২-১৩ অথ ি-

ফছপযয ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রর্তবফদন ২৬ আগে ২০১৩ তান্ত্রযপখ অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা ।  
(১১) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আতা জনপ্রান াংস্কায  সুান র্ফলব ভাঠ প্রাবনয 

কভ িকতিাবদয েভতা বৃর্দ্ধয জন্য গৃীত ‘কযাার্টি মডববরবভন্ট অফ র্পল্ড এডর্ভর্নবেন ’ ীল িক 

কভ িসূর্চয র্র্এনর্ফ অনুবভাদবনয জন্য ১৪ নববম্বয ২০১৩ তার্যবখ অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা  । 
(১২) ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কয ব্যতীত যাজস্ব (Non-Tax Revenue)  জাতী যাজস্ব 

মফাড িফর্ভূ িত কয যাজস্ব (Non-NBR-Tax Revenue) াংক্রান্ত আবয প্রাক্করন প্রস্তুত  কবয  ০২ 

ভাচ ি ২০১৪ তার্যবখ অথ ি র্ফবাবগ মপ্রযণ কযা ।  
(১৩) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয ২০১২-১৩ অথ ট-ফছপযয কাম টাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকটত ফান্ত্রল টক প্রন্ত্রতপফদন প্রণন, মুদ্যণ 

ও প্রকা কযা ।  

(১৪) ২০০৯-২০১৩ সভাপদ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয কাম টাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকটত প্রন্ত্রতপফদন প্রণন ও প্রকা কযা 

।  



 র্যর্ষ্ট-০১ 

২০১৩-১৪ অথ ট-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ কভ টযত কভ টকতটাগপণয তান্ত্ররকা  

 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত 

নম্বয 
দন্ত্রফ কাম টকার 

 মভাাম্মদ মভাাযযাপ মাাইন 

ভূইঞা 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-২৯২৩ 

ভর্ির্যলদ র্চফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬- ২০১৪ ম টন্ত 

 
অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয দন্ত্রফ কাম টকার 

1.  খন্দকায সভাঃ ইপপতখায াদায 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-২৫৭১ 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ১৮-০২-২০১৪ ম িন্ত 

 

2.  সভাঃ নজরুর ইরাভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১১৫৫ 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

3.  এন. এভ. র্জাউর আরভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৩৩৯৪ 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ ১২-০৩-২০১৪ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

4.  ইন্ত্রতাক আভদ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৩৪৯৫ 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

5.  সভাঃ নূরুর কন্ত্রযভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৭২৫৯ 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক  ১৯-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

6.  জনাফ  সভাঃ ভঈন উন্ত্রদ্দন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৩৪১৮ 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ ১৩-০১-২০১৪ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

 

যুগ্মন্ত্রচফ 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত 

নম্ফয 
দন্ত্রফ কাম টকার 

1.  জনাফ  সভাঃ ভঈন উন্ত্রদ্দন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৩৪১৮ 

যুগ্মন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ১২-০১-২০১৪ ম টন্ত 

2.  ভীয সভাাযযপ সাপন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত  নম্বয-৪৮০১ 

যুগ্মন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক  ১২-০৮-২০১৩ ম টন্ত 

 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয দন্ত্রফ কাম টকার 

3.  জনাফ সভাঃ আযাপ াভীভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৪৬১৫ 

যুগ্মন্ত্রচফ ১৪-০৮-২০১৩ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 



4.  সভাঃ ভাকছুদুয যভান াটওাযী 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৪৫০৮ 

যুগ্মন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

5.  মভা: মভাস্তার্পজুয যভান 

র্যর্চর্ত নম্বয-৪৫৯৯ 

ভেগ্মর্চফ ১৭-০৬-২০১৪ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

6.  সভাঃ আফদুর ওাদুদ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৪৭৬৯ 

যুগ্মন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

7.  এভ ফজলুর কন্ত্রযভ সচৌদৄযী 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৪৮৭২ 

যুগ্মন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক  ০৪-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

8.  সভাাম্মৎ নান্ত্রভা সফগভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৪০৭৪ 

যুগ্মন্ত্রচফ 

(াংযুক্ত) 

১৮-০৭-২০১৩ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

9.  জনাফ পারুক আপভদ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫২৮৯ 

যুগ্মন্ত্রচফ ০৯-১০-২০১৩ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

10.  জনাফ সভাঃ আপনাায সাপন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৩৪৮ 

যুগ্মন্ত্রচফ 

(াংযুু্ক্ত) 

১৮-০৭-২০১৩ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

   

উন্ত্রচফ 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয দন্ত্রফ কাম টকার 

1.  ড. া সভাাম্মদ ানাউর ক 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৪০২১ 

উন্ত্রচফ ২৩-০১-২০১৪ সথপক   ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

2.  সভাাম্মৎ নান্ত্রভা সফগভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৪০৭৪ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ১৭-০৭-২০১৩ ম টন্ত 

3.  জনাফ সভাঃ আপনাায সাপন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৩৪৮ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ১৭-০৭-২০১৩ ম টন্ত 

4.  জনাফ সভাঃ াইদুয যভান 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৫৪৪ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

5.  জনাফ মভাঃ আব্দুর ফার্যক 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৬১৭ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয দন্ত্রফ কাম টকার 

6.  সফগভ ান্ত্রফা াযবীন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৬৩২ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ২২-০১-২০১৪ ম টন্ত 

7.  সফগভ নীন্ত্ররভা আখতায 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৬৫৩ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ১৯-০২-২০১৪ ম টন্ত 

 

8.  জনাফ সভাঃ আজাদুয যভান ভন্ত্রেক 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৬৭৬ 

উন্ত্রচফ ০৪-০৫-২০১৪ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 



9.  জনাফ াব্বীয সাপন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৭৪৩ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

10.  জনাফ ফদপয মুন্ত্রনয সপযপদৌ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৭৪৫ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ২৯-০৬-১৪ ম টন্ত 

 

11.  জনাফ সভাঃ া আরভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৭৫২ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ০৭-০৮-২০১৩ ম টন্ত 

12.  সফগভ ান্ত্রফবুন নাায 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয -৬০৩৩ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

13.  সফগভ সখাযপদা ইাভীন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬০৮০ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

14.  জনাফ সভাঃ জনার আপফদীন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৭৬৮ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ২৬-১২-২০১৩ ম টন্ত 

15.  সখান্দকায সভাঃ আব্দুর াই, 

ন্ত্রএইচন্ত্রড 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৭৯৭ 

উন্ত্রচফ ২২-০৯-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

16.  জনাফ ান্ত্রফবুয যভান 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৫৮২৬ 

উন্ত্রচফ ২৪-১০-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

17.  সফগভ ানন্ত্রজদা সাফান 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬০০০ 

উন্ত্রচফ ০২-০৯-২০১৩ সথপক  ২৬-০৫-২০১৪ ম টন্ত 

18.  জনাফ সভাঃ নাজমুর হুদা ন্ত্রন্ত্রদ্দকী 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৪১৩ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

19.  জনাফ সভাাম্মদ আফদুর রন্ত্রতপ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৪৫৫ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রচপফয একান্ত 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ০৪-০৮-২০১৩ ম টন্ত 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয দন্ত্রফ কাম টকার 

20.  জনাফ সভাাম্মদ খাপরদ াান 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৫২৫ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

21.  ড. আবু াীন সভাঃ আাদুজ্জাভান 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৫৩১ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

22.  ইান্ত্রভন সফগভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৫৪০ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

23.  সফগভ আপা আক্তায 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৫৭০ 

উন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ সথপক  ৩১-০৮-২০১৩ ম টন্ত 

 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী ন্ত্রচফ/কাযী ন্ত্রচফ/কাযী প্রধান 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয দন্ত্রফ কাম টকার 



1.  জনাফ সভাঃ াখাওাত সাপন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৫০৯ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

2.  ভন্ত্রনযা সফগভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৬৩৪ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

3.  জনাফ ভঈনউর ইরাভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৬৪৬ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ০৫-০৯-২০১৩ ম টন্ত 

4.  জনাফ মভা:আফদুো ারুন 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৬৯৩ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

১২-০৬-২০১৪ সথপক  ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

5.  জনাফ এভএভ আর্যপ াা 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৭০৮ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

১৯-০৩-২০১৪ মথবক ৩০-০৬-২০১৪ ম িন্ত 

6.  জনাফ আরতাপ সাপন সখ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৭১৫ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ১০-০৩-২০১৪ ম টন্ত 

7.  জনাফ মভাঃ ছাইপৄর ইরাভ 

র্যর্চর্ত নম্বয-৬৭৮৯ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

২৭-০৩-২০১৪ মথবক ৩০-০৬-২০১৪ ম িন্ত 

8.  ড. বদা পাযানা নুয সচৌদৄযী 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৮০৮ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৪-২০১৪ ম টন্ত 

9.  সফগভ তান্ত্রভনা ইান্ত্রভন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-৬৮১৩ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ 

ম টন্ত 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত 

নম্বয 

দন্ত্রফ কাম টকার 

10.  ন্ত্রযাাত আর ওান্ত্রপ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫০৪০ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০৩-১১-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

11.  জনাফ সভাঃ ওভান গন্ত্রন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫০৮১ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ২৮-০৭-২০১৩ ম টন্ত 

12.  জনাফ সভাঃ ওভান গন্ত্রন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫০৮১ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচপফয 

একান্ত ন্ত্রচফ 

২৯-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

13.  জনাফ এভ কাজী এভদাদুর ইরাভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫১০২ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০৮-১০-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

14.  জনাফ সভাাম্মদ কাভরুর াান  

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫১১১ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০৭-১০-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

15.  সফগভ লুফনা ন্ত্রন্ত্রদ্দকী 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৩০৪ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৪-২০১৪ ম টন্ত 



16.  কাজী ন্ত্রনাত যসুর 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৩২৫ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

17.  সভাঃযন্ত্রপকুর ইরাভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৫০৬ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

18.  সভাাম্মদ জাবদুয যভান 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৫৭৪ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

১২-০৬-২০১৪ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

19.  সফগভ সজভীন আক্তায 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৬৯৬ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩১-০৮-২০১৩ ম টন্ত 

20.  জনাফ মুকতান্ত্রদয আন্ত্রজজ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৭৭৭ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

21.  কাজী নূরুর ইরাভ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৮৭১ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

২৪-১০-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

22.  জনাফ সাপন আপভদ 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৮৭৬ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩১-০৮-২০১৩ ম টন্ত 

ক্রন্ত্রভক কভ টকতটায নাভ ও ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয দন্ত্রফ কাম টকার 

23.  জনাফ সভাাম্মদ খাপরদ-উয-যভান 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১৫৯৩৮ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৬-২০১৪ ম টন্ত 

24.  সফগভ াযভীনা নান্ত্রযন  

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয - ১৫০৩১ 

ন্ত্রন্ত্রনয কাযী 

ন্ত্রচফ 

০১-০৭-২০১৩ সথপক ৩০-০৪-২০১৪ ম টন্ত 

25.  জনাফ সদপফািভ ার্ন্ার 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-০৪৬৯ 

কাযী প্রধান ০১-০৭-২০১৩ সথপক ১১-০৯-২০১৩ ম টন্ত 

26.  মফগভ ভৄন্না যাণী র্ফশ্বা 

র্যর্চর্ত নম্বয-০৬০৯ 

কাযী প্রধান ১২-০৯-২০১৩ মথবক ৩০-০৬-২০১৪ ম িন্ত 

27.  জনাফ জনার আপফদীন 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১১১৩৭ 

কাযী ন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ মথবক ৩০-০৬-২০১৪ ম িন্ত 

28.  জনাফ সভাঃ আফদুয যফ ন্ত্রভা 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত নম্বয-১১২৭৪ 

কাযী ন্ত্রচফ ০১-০৭-২০১৩ মথবক ৩০-০৬-২০১৪ ম িন্ত 

                          

 

 



র্যর্ষ্ট-০২ 

 

২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয প্রধান কভ িকৃর্ত র্নবদ িকভ (KPI)  

 

ক্রর্ভক কভ িকৃর্ত র্নবদ িক র্যভাবয একক 

(াংখ্যা/তকযা 

ায) 

রেযভাত্রা অর্জিত 

রেযভাত্রা 

বন্তালজনক/ 

বন্তালজনক 

ন 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. ভর্িবা গৃীত র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফাবনয ায 

তকযা ায 

 

২৪৩ 

(১০০%) 

 

 

১৭৮টি  

(৭৩.২৫%) 

বন্তালজনক ভন্ত্রিবায 

কন্ত্রত 

ন্ত্রদ্ধাপন্তয 

ফাস্তফান 

দীঘ টপভান্ত্রদ ও 

কন্ত্রত 

ন্ত্রদ্ধান্ত চরভান 

প্রকৃন্ত্রতয। 

২. ভর্ির্যলদ র্ফবাগ-াংর্িষ্ট 

ভর্িবায র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফাবনয ায 

তকযা ায 

 

৪০ 

(১০০%) 
৩৬ 

(৯০%) 

বন্তালজনক - 

৩. ভর্িবা আইন/ নীর্তভারা/ 

কভ িবকৌর/কভর্যকল্পনা 

অনুবভাদন প্রর্ক্রাকযবণয 

ায 

তকযা ায ৮২ 

(১০০%) 

৮২ 

(১০০%) 

বন্তালজনক - 

৪. ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

কভ িকতিাগবণয ভাঠ ম িাবয 

অর্প র্যদ িন প্রভা 

ফাস্তফাবনয ায 

াংখ্যা  

তকযা ায 

৩৬ 

(১০০%) 
৪৭ 

(১৩১%) 
বন্তালজনক রক্ষেভাত্রা 

ছান্ত্রড়প সগপছ। 

৫. মজরা প্রাকগবণয 

ফাৎর্যক র্যদ িন প্রভা 

ফাস্তফাবনয ায 

াংখ্যা  

তকযা ায 

৪৬০৮ 

(১০০%) 
৭,৮৩০ 

(১৭০%) 
বন্তালজনক রক্ষেভাত্রা 

ছান্ত্রড়প সগপছ। 

৬. মজরা প্রাক বম্মরবন 

মজরা প্রান-াংর্িষ্ট র্দ্ধান্ত 

(স্বল্পবভার্দ) ফাস্তফাবনয 

ায  

াংখ্যা  

তকযা ায 

১৫৯ 

(১০০%) 
১৫৩ 

(৯৬.২৩%) 
বন্তালজনক - 

৭. ফাৎর্যক মভাফাইর মকাট ি 

র্যচারনায প্রভা 

ফাস্তফাবনয ায  

াংখ্যা  

তকযা ায 

২৯,৩৫২ 

(১০০%) 
৫২,০৪৪ 

(১৭৭%) 
বন্তালজনক রক্ষেভাত্রা 

ছান্ত্রড়প সগপছ। 

 



র্যর্ষ্ট-০৩ 

 

২০১৩-১৪ অথ©-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আতাধীন প্রকল্প/কভ িসূর্চ ম্পর্কিত তথ্য 

 

২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আতা মভাট ন্ত্রতনটি প্রকল্প ফাস্তফানাধীন ন্ত্রছর। ন্ত্রতনটি 

প্রকপল্পয ভপধ্য একটি অনুন্নন ফাপজপটয অধীন ‘Capacity Development of Cabinet 

Division’; অর্ন্ দু ’টি পচ্ছ উন্নন কভ টসূন্ত্রচয আওতা কান্ত্রযগন্ত্রয াতা প্রকল্প মথা - 

‘Supporting the Good Governance Programme’ এফাং ‘Improving Public 

Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS 

(Output-3)’। এ অথ ট-ফছপয ‘Capacity Development of Cabinet Division’ ীল িক 

কভ টসূন্ত্রচপত ফযাদ্দ ন্ত্রছর ১৫৭.৭২ রক্ষ টাকা। তন্মপধ্য ব্য পপছ ১৩৩.২৪ রক্ষ টাকা। অর্ন্ন্ত্রদপক , 

‘Supporting the Good Governance Programme’-এ ন্ত্রজওন্ত্রফ ফযাদ্দ ন্ত্রছর ২.০০ রক্ষ টাকা 

ন্ত্রকন্তু প্রকপল্পয কাম টক্রভ ম্পপন্নয জর্ন্ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাপগয সকান কভ টকা ণ্ড না থাকা উক্ত অথ ট 

ভ টণ কযা  । ‘Improving Public Administration and Services Delivery through 

E-Solutions: Improving GRS (Output-3)’ প্রকবল্প ফযাে র্ছর ১৩২.০০ রে টাকা ; তন্বধ্য 

র্জর্ফ ফযাে ৪.০০ রে টাকা  প্রকল্প াাবয্য ১২৮.০০ রে টাকা। প্রকল্পটি য ন্ত্রফযীপত  

াংবার্ধত এর্ডর্বত মভ ভাবয  মল প্তাব ফযাে াা  মা। স্বল্প ভব ব্য কযা ম্ভফ বফ না 

র্ফধা র্জর্ফ অাংবয ১.০০ রে টাকা ভ িন কযা । অফর্ষ্ট ৩.০০ রে টাকায ভবধ্য ব্য  

০.৯৭ রে টাকা।  প্রকল্প াায্য যার্য দাতা াংস্থা কর্তিক ব্য । প্রকল্পগুর্রয ভর উবেে , 

২০১৩-১৪ অথ ট-ফছপযয ফযাে এফাং ব্য  ফাস্তফান অগ্রগর্ত াংবেব র্নেরূ:  

(ক)  প্রকল্প /কভ িসূর্চয নাভ: Supporting the Good Governance Programme 

 

১.০   াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

এী উন্নন ব্যাাংক (এর্ডর্ফ)-এয কার্যগর্য াতা ফাস্তফানাধীন ‘‘Supporting the Good 

Governance Programme’’ ীল িক কার্যগর্য াতা প্রকল্পটিয  প্রধান উবেে বে যকার্য 

খাবত দুনীর্ত প্রভবন মথামথ আইর্ন  র্রর্ মেভাকি প্রর্তষ্ঠা এফাং যকার্য প্রর্তষ্ঠানভব 

দুনীর্তয ব্যাকতা হ্রাকযবণয উপদ্দপে প্রর্তষ্ঠানভবক র্ক্তারী কবয প্রার্তষ্ঠার্নক েভতা 

এভনবাবফ অজিন কযা মাবত র্ফর্নবাবগয সুষ্ঠু র্যবফ বতর্য  এফাং যকার্য প্রর্তষ্ঠানভবয প্রর্ত 

জনগবণয আস্থা স্থার্ত । উক্ত প্রকবল্পয াংবার্ধত টির্র্  ২০১৩ অনুমাী মভাট ফযাবেয 

র্যভাণ র্ছর ৭৬৩.৮৪ রে টাকা,  তন্বধ্য জুন ২০১৩ ম িন্ত ব্য  ৭২৫.৪৯ রে টাকা।  
২.০ প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে: 

২.১ যকার্য খাবত দুনীর্ত প্রভবন মথামথ আইর্ন  র্রর্ মেভাকি প্রর্তষ্ঠা  যকার্য 

প্রর্তষ্ঠানভব দুনীর্তয ব্যাকতা হ্রাকযণ; 

২.২ যকার্য প্রর্তষ্ঠানভবক র্ক্তারী কবয প্রার্তষ্ঠার্নক েভতা  অজিন কযা    র্ফর্নবাবগয 

সুষ্ঠু র্যবফ বতর্য; এফাং  



২.৩ যকার্য প্রর্তষ্ঠানভবয প্রর্ত জনগবণয আস্থা স্থান।  

৩.০  প্রকল্প/কভ িসূর্চয মভাদ: নববম্বয ২০০৭ সথপক মবন্ফম্বয ২০১৪ ম টন্ত (০৬ ফছয ১০ ভা)। 
৪.০  কবম্পাবনন্টভ: যাজস্ব :  

    ৪.১ মফতন  বাতা । 

    ৪.২ যফযা  মফা।  

    ৪.৩  প্রর্েণ।  

    ৪.৪  াকি, মর্ভনায, বম্মরন।  

    ৪.৫  যাভ িক (মদর্-র্ফবদর্)।  

৫.০   প্রকল্প/কভ িসূর্চয মভাট ফযাে  ব্য:  

াংবার্ধত টির্র্  ২০১৩ অনুমাী প্রকবল্পয মভাট ফযাবেয র্যভাণ র্ছর ৭৬৩.৮৪ রে টাকা মায 

ভবধ্য প্রকল্প াায্য ৬১২.১৫ রে টাকা এফাং র্জর্ফ ফযাে ১৫১.৬৯ রে টাকা। জুন ২০১৩ ম িন্ত 

মভাট ব্য ববছ ৭২৫.৪৯ মকাটি টাকা। ২০১৩-১৪ অথ ি- ফছপযয াংপান্ত্রধত এন্ত্রডন্ত্রপত  মভাট র্জর্ফ 

ফযাে র্ছর ২.০০ রে টাকা র্কন্তু অথ ি ব্যবয প্রবাজন র্ছর না র্ফধা র্জর্ফ অথ ি ভ িন কযা ।  

৫.১  ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ফযাে  ব্য: 

ফযাে ব্য 

মভাট  

(রে টাকা) 

র্জর্ফ  

(রে টাকা) 

প্রকল্প াায্য 

(রে টাকা) 

মভাট 

(রে টাকা) 

র্জর্ফ 

(রে টাকা) 

প্রকল্প াায্য 

(রে টাকা) 

০২.০০ ০২.০০ - - - - 

* এন্ত্রডন্ত্রফ কর্তটক প্রকল্প াতা খাপত পূপফ ট সফন্ত্র ব্য কযা পপছ। 

 

৬.০   উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

ভরধন: ৬.১ ম্পদ াংগ্র: (ক) কর্ম্পউটায  এবক্সর্যজ; (খ) কর্ম্পউটায পটযায। 

 

৭.০   অথ িাবনয বফর্ষ্টয/উৎ: 

কভ িসূর্চটি এী উন্নন ব্যাাংক (এর্ডর্ফ)  ফাাংরাবদ যকাবযয র্নজস্ব অথ িাবন র্যচার্রত।  

 

৮.০   প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা :  

 

কভ িসূর্চটিয ৪৭টি  Tranche Conditions -এয ভবধ্য  ৪৪টি ইবতাভবধ্য ফাস্তফার্ত ববছ।  

অফাস্তফার্ত তিভ ফাস্তফাবনয জন্য কভ িসূর্চ ফাস্তফাবনয মভাদ এফাং ঋবণয অথ ি ছাড়কযবণয 

মভাদ আগাভী ৩০ মবন্ফম্বয ২০১৪ ম িন্ত বৃর্দ্ধ কযবত এর্ডর্ফ ম্মর্ত প্রদান কবযবছ। 
 

(খ) প্রকল্প/কভ িসূর্চয নাভ : ‘Improving Public Administration and Services 

Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)’. 
 
১.০   াংর্েপ্ত র্ফফযণ : প্রকল্পটিয ভর উবেে র আ ন্তঃমক্টয ই-ার্ব ি চালুকযণ  গবন্যিান্প 

র্ক্তারীকযণ। প্রকল্পটিয চাযটি অাং যববছ।  তন্বধ্য ভর্ির্যলদ র্ফবাগ অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত 



ব্যফস্থা াংক্রান্ত অাংবয ফাস্তফানকাযী াংস্থা র্াবফ কাজ কযবছ। অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত ব্যফস্থা 

াংক্রান্ত াঁচ ফছয মভার্দ মকৌরগত র্যকল্পনা এফাং র্তন ফছয মভার্দ ফাস্তফান  কভ ি-র্যকল্পনা 

প্রস্তুত কযা বফ। নাগর্যক মফা উন্নবনয রবেয  যকার্য কভ িকা সণ্ড স্বেতা  জফাফর্দর্ 

র্নর্িতকযবণ এী উন্নন ব্যাাংক এই প্রকবল্প াতা প্রদান কযবছ।  

২.০    প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে:  

এর্ডর্ফ’য কার্যগর্য াতা ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ফাস্তফানাধীন ‘Improving Public 

Administration and Services Delivery through E-Solutions: Improving GRS 

(Output-3)’-এয প্রধান উবেে বে অর্ববমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্ত্ত াংক্রান্ত র্যকল্পনা প্রণবন 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয েভতা বৃর্দ্ধ  এফাং এ প্রর্ক্রা অন্যান্য ভিণার র্ফবাগবক ম্পৃক্ত কবয 

মফা প্রদাবনয েভতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ সুাবনয উন্নন াধন। 

৩.০  প্রকল্প/কভ িসূর্চয মভাদ:  জানুার্য ২০১৪-র্ডবম্বয ২০১৫ (০২ফছয) । 

৪.০ কবম্পাবনন্টভ:  

যাজস্ব: 

৪.১ মফতন  বাতা । 

৪.২ যফযা  মফা।  

৪.৩  প্রর্েণ।  

৪.৪  াকি, মর্ভনায, বম্মরন।  

৪.৫  যাভ িক (মদর্-র্ফবদর্)।  

 

৫.০   প্রকল্প/কভ িসূর্চয মভাট ফযাদ্দ: প্রকবল্পয মভাট ফযাে ১৪৫.০২ রে টাকা। তন্বধ্য র্জর্ফ ফযাে 

১৭.০২ রে টাকা এফাং প্রকল্প াায্য ১২৮.০২ রে টাকা।  

৫.১    ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয ফযাে যববছ ১৩২.০০ রে টাকা। 

৫.২    ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপযয ফযাে  ব্য: 

 

ফযাে ব্য 

মভাট  

(রে টাকা) 

র্জর্ফ  

(রে টাকা) 

প্রকল্প াায্য 

(রে টাকা) 

মভাট  

(রে টাকা) 

র্জর্ফ  

(রে টাকা) 

প্রকল্প াায্য 

(রে টাকা) 

১৩২.০০ ০৪.০০ ১২৮.০০ ০.৯৭ ০.৯৭ এর্ডর্ফ কর্তিক 

ব্য ববছ 

 

 

৬.০ উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ:  

ভরধন: মনই। 
 

৭.০ অথ িাবনয বফর্ষ্টয/উৎ: কভ িসূর্চটি এী উন্নন ব্যাাংবকয অথ িাবন র্যচার্রত ।  

৮.০   প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা : এন্ত্রডন্ত্রফ’য কার্যগর্য াতা  

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ফাস্তফানাধীন ‘Improving Public Administration and Services 

Delivery through E-Solutions: Improving GRS (Output-3)’ প্রকল্পটি টির্র্ অনুমাী 

জানুার্য ২০১৪ মথবক শুরুয উবেখ থাকবর ফাস্তফান কাম িক্রভ শুরু  ভাচ ি ২০১৪ মথবক। তাছাড়া 



প্রকল্পটি াংবার্ধত এর্ডর্বত ফযাে া অথ ি ন্ত্রফবাপগয অনুভর্ত াববে অথ ি ছাড়কযবণ র্ফরম্ব 

া প্রকবল্পয কাম িক্রভ প্রাথর্ভক ম িাব যববছ। 

(গ)   প্রকল্প /কভ িসূর্চয নাভ: Capacity Development of Cabinet Division 

১.০   াংর্েপ্ত র্ফফযণ: 

ভর্ির্যলদ র্ফবাবগ ফাস্তফানাধীন Capacity Development of Cabinet Division-এয প্রধান 

উবেে বে ভর্ির্যল দ র্ফবাবগয কভ িকতিা   কভ িচাযীবদয দেতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ ই -মফা 

ভাবনান্নন এফাং লষ্ঠ ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনায বঙ্গ ঙ্গর্ত মযবখ স্বেতা  জফাফর্দর্ -ম্পন্ন 

জনপ্রাবনয ভাধ্যবভ প্রার্তষ্ঠার্নক দেতা বৃর্দ্ধপূফ িক সুান প্রর্তষ্ঠা ভূর্ভকা ারন। 
২.০ প্রকল্প/কভ িসূর্চয উবেে: 

২.১ যকায মঘার্লত ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’ কভ িসূর্চয বঙ্গ ঙ্গর্ত মযবখ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয 

কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয আইর্টি ব্যফাবযয দেতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ ই -মফায ভাবনান্নন 

এফাং ভিণার/র্ফবাগ  ভাঠ প্রাবনয বঙ্গ দ্রুত  কাম িকয ভন্ব াধন। 
২.২ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয আইর্টি মিার্তয উন্নন  কর্ম্পউটায ল্যাবফয উন্নবনয ভাধ্যবভ 

প্রার্তষ্ঠার্নক েভতা বৃর্দ্ধ। 
২.৩ ভর্ির্যলদ র্ফবাবগয কর মেণীয কভ িকতিা-কভ িচাযীয স্ব-স্ব মেবত্র দেতা বৃর্দ্ধয ভাধ্যবভ 

এ র্ফবাবগয কাবজয গুণগত  র্যভাণগত েভতায উন্নর্ত।   
৩.০  প্রকল্প/কভ িসূর্চয মভাদ:  জানুার্য ২০১৩-র্ডবম্বয ২০১৪ (০২ ফছয)।  

৪.০  কবম্পাবনন্টভ:  

৪.১  Hardware and Software Development 

৪.২ Training 

৪.৩ Seminar/Workshop 

 

৫.০  প্রকল্প/কভ িসূর্চয মভাট ফযাে: ২২৪.৮৯ রে টাকা (যাজস্ব ফাবজট)। 
 

৫.১ ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয মভাট ফযাে ১৫৭.৭২ রে টাকা। 
৫.২ ২০১৩-১৪ অথ ি-ফছপয মভাট ব্য  ১৩৩.২৪ রে টাকা। 
 

৬.০   উভেক্ত অফকাঠাবভা খাতভ: 

ম্পদ াংগ্র: 

(ক) ল্যাট  ২০টি 

(খ) মডস্কট  ২০টি 

(গ) মরজায র্প্রন্টায ০৭টি 

(ঘ) স্কযানায  ১০টি 

(ঙ) আফাফত্র  ২০টি  

৭.০   অথ িাবনয বফর্ষ্টয/উৎ: ফাাংরাপদ যকাপযয ন্ত্রনজস্ব অথ টাপন ন্ত্রযচান্ত্ররত। এ কভ টসূন্ত্রচপত 

ন্ত্রফপদন্ত্র সকান অথ টান সনই।  



৮.০   প্রকল্প/কভ িসূর্চয ফাস্তফান অগ্রগর্ত  ারনাগাদ অফস্থা : কভ িসূর্চয মবৌত অগ্রগর্ত তবাগ 

এফাং ফাস্তফান অগ্রগর্ত প্রা ৭৫ বাগ ম্পন্ন ।  
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