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াপেট মি পিরষদ িবভাগ িনয়িমতভােব বািষক িতেবদন

ণয়ন o কাশ কের আসেছ। e কায েমর ধারাবািহকতায় 3121-22 aথ-বছেরর কাযাবিলর বািষক
িতেবদন ণয়ন করা হেয়েছ।
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ণ িমকা পালন কের। e িতেবদেন সংে েপ

মি পিরষদ িবভােগর িবিভ aিধশাখার কমপিরিধ eবং মি পিরষদ িবভােগর uে ােগ 3121-22
aথ-বছের a ি ত িবিভ
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ণ

কাযাবিল েল ধরা হেয়েছ। eর মা েম মি পিরষদ িবভাগ ক ক 3121-22 aথ-বছের স ািদত
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ধারণা পাoয়া যােব। বািষক িতেবদন
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2.1

মি পিরষদ িবভােগর পিরিচিত

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

2.4
মি পিরষদ িবভাগ সরাসির মাননীয় ধানম ীর ত াবধােন পিরচািলত। আ ঃম ণালয়
সম াস েহর িন ি েত মি পিরষদ িবভাগ
ণ িমকা পালন কের থােক। মি সভা- বঠেকর
সািচিবক সহায়তা দান e িবভােগর ল দািয় । e ছাড়া, মি সভা- বঠেক হীত িস া স হ
বা বায়েনর a গিত a সরণ o পযােলাচনা করাo e িবভােগর
ণ দািয় । সম দেশ িবভাগ,
জলা o থানা পযােয় শাসিনক কমকাে র তদারিক o সম য়সাধন মি পিরষদ িবভােগর uে খেযা
কাজ। eছাড়া িনকার সভা a ান; িনকার িস া বা বায়েনর a গিত a সরণ; িবভাগ, জলা,
uপেজলা, থানা iত ািদর সীমানা িনধারণ; ন ন িবভাগ/ জলা/uপেজলা/থানা ি ; জলাস েহর কার
ভবনািদ িনমােণর ান িনবাচন iত ািদ কাযাবিল মি পিরষদ িবভােগর আoতাধীন।
2.5
গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 84(3) a ে দ eবং Rules of Business, 1996eর rule 16(vi) a যায়ী iংেরিজ বছেরর ারে জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন মহামা
রা পিত ক ক েদয় ভাষণ ণয়ন বক মি সভা- বঠেক a েমাদেনর জ uপ াপন, Rules of
Business, 1996-eর rule 25(1) a সরেণ ম ণালয়/িবভাগস েহর মািসক কাযাবিলর িতেবদন
স লন eবং Rules of Business, 1996-eর rule 25(3) a সরেণ ম ণালয়/িবভাগস েহর
স িলত বািষক কাযাবিলর িতেবদন মি সভা- বঠেক uপ াপন মি পিরষদ িবভােগর aপরাপর
ণ দািয় ।
2.6
মি পিরষদ িবভাগ িবিভ জাতীয় কিম , মি সভা কিম , সিচব কিম , িনবাহী কিম o
িবেশষ কিম গঠন o নগঠন কের থােক। মি পিরষদ িবভােগর সািচিবক সহায়তায় শাসিনক
নিব াস সং া জাতীয় বা বায়ন কিম (িনকার)-eর সভা a ি ত হয়। eছাড়া মি পিরষদ িবভাগ
িন বিণত মি সভা কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের থােকঃ
 সরকাির য় সং া মি সভা কিম ;
 aথৈনিতক িবষয় সং া মি সভা কিম ; eবং
 জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ।
2.7
মি পিরষদ িবভাগ িবিভ সমেয় গ ত িবেশষ সিচব কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান
কের থােক। eছাড়া মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে িপিরয়র িসেলকশন বােডর সভা a ি ত হয়।
মি পিরষদ িবভাগ িন বিণত সিচব কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের থােকঃ
 শাসিনক u য়ন সং া সিচব কিম ;
 সামািজক িনরাপ ােব নী কম িচ সংি ক ীয় পিরবী ণ কিম ;

াশনাল মিনটিরং কিম (eনeমিস);
 জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সং া টা েফাস কিম ;
 ন ন uপেজলা, থানা o তদ েক াপন সং া সিচব কিম ; eবং
 আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দান সং া সিচব কিম ।

3.1

সাংগঠিনক কাঠােমা o িব াস

3.2
মি পিরষদ িবভােগর সাংগঠিনক কাঠােমা (TO&E) a যায়ী aিতির সিচব eর সরাসির
ত াবধােন পিরচািলত 12 আiন aিধশাখা eবং 6 a িবভােগর aধীেন 22 aিধশাখার আoতায়
e িবভােগর কমকা স ািদত হয়। মি পিরষদ িবভােগ মাট 23 aিধশাখা, 41 শাখা, 12 ক
সহায়তা সল eবং 12 কি uটার সল রেয়েছ। তেব iেতামে 39 শাখার ম থেক 8
শাখােক সামিয়কভােব aিধশাখা িহসােব গ কের সখােন uপসিচব পযােয়র কমকতা পদায়ন করা
হেয়েছ। aিধশাখা িল হে ঃ (2) িনকার, (3) মি সভার িস া বা বায়ন পিরবী ণ, (4) মি সভার
িস া বা বায়ন সম য়, (5) রকড, (6) সাধারণ, (7) মাঠ শাসন
লা, eবং (8) িবিধ।
মি পিরষদ িবভােগর সবেমাট লাকবল 321 জন। 3121-22 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগ কমরত
কমকতােদর তািলকা পিরিশ -2 e দখােনা হল।
3.3 মি পিরষদ সিচব মি পিরষদ িবভােগর শাসিনক ধান o ি ি পাল eকাuি ং aিফসার।
মি পিরষদ সিচেবর দা িরক কােজ সািবক সহায়তা দােনর জ eকজন aিতির সিচব রেয়েছন।
eছাড়া, eকজন aিতির সিচব o চারজন
সিচব াচ a িবভােগর দািয়ে িনেয়ািজত আেছন।
3.4

2।

3।
4।
5।
6।

সাংগঠিনক কাঠােমা a যায়ী a িবভাগ o আoতাধীন aিধশাখাস হ িন পঃ
a িবভাগস হ
শাসিনক সং ার, বা বায়ন o
মিনটিরং

মি সভা o িরেপাট
শাসন o িবিধ
জলা o মাঠ শাসন
কিম o aথৈনিতক

2।

aিধশাখাস হ
শাসিনক সং ার, বা বায়ন o মিনটিরং

3।

শাসিনক u য়ন

4।

আiিস

5।

মি সভা

6।

িরেপাট

7।

শাসন

8।

িবিধ o সবা

9।

জলা o মাঠ শাসন

৯।

জলা ািজে সী

21। কিম o aথৈনিতক

2.4
িত aিধশাখার দািয়ে রেয়েছন eকজন uপসিচব eবং িত শাখার দািয়ে আেছন
eকজন িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব। িহসাব শাখায় চলিত দািয়ে eকজন িহসাবর ণ
কমকতা রেয়েছন। আiিস aিধশাখার আoতায় আiিস শাখায় eকজন িসে ম eনািল , eকজন
মiে া iি িনয়ার o eকজন eিসস া িসে ম eনািল , eবং কি uটার সেল eকজন
া ামার o i জন িসিনয়র ডাটা eি /কে াল aপােরটর িনেয়ািজত আেছন। শাসিনক সং ার,
বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখার আoতায় ক সহায়তা সেল eকজন িসিনয়র সহকারী ধান
িনেয়ািজত আেছন।

4.1

মি পিরষদ িবভােগর ধান ধান কাযাবিল

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

পঃ

2। মি সভা o কিম স েহর সািচিবক সহায়তা দান।
3। মি সভা o কিম স েহর কাগজ o দিললপ eবং িস া স েহর হফাজত।
4। মি সভা o কিম র িস া স েহর a গিত o বা বায়ন পযােলাচনা।
5। রা পিত, ধানম ী o a া ম ীর পািরেতািষক o িবেশষ aিধকার।
6। রা পিতর দায় ি ।
7। রা পিতর শপথ হণ পিরচালনা eবং রা পিতর পদত াগ।
8। কাযিবিধমালা eবং ম ণালয় o িবভাগস েহর মে কাযব ন।
9। তাষাখানা।
৯। পতাকা িবিধমালা, জাতীয় স ীত িবিধমালা eবং জাতীয় তীক িবিধমালা।
৯ক। 26i আগ জাতীয় শাক িদবস পালন।
21। ধানম ী, ম ী, িতম ী o uপমি গেণর িনেয়াগ o পদত াগ eবং ােদর শপথ পিরচালনা।
22। মণভাতা o দিনক ভাতা তীত ধানম ী, ম ী, িতম ী o uপমি গণ স িকত সাধারণ
সবা।
22ক। ন িত দমন কিমশন সং া সকল িবষয়।
23।
ঘাষণা।
24। সিচব কিম o uপ-কিম স হ।
25। uপেজলা, জলা o িবভাগস েহর সাধারণ শাসন।
26। পদমান ম।
27। ফৗজদারী িবচার পিরবী ণ।
28। আ জািতক র ােরর জ মেনানয়ন দান।
29। শাসিনক সং ার/ নগঠন সং া জাতীয় বা বায়ন কিম (িনকার)।
2৯। e িবভােগর আিথক িবষয়সহ শাসন।
31। e িবভােগর aধঃ ন দ র o সং হাস েহর শাসন o ত াবধান।
32। আ জািতক সং হাস েহর সে িলয়াে া eবং ei িবভােগ বরা ত িবষয়স হ স েক
a া দশ o িব সং হার সে ি o সমেঝাতা স িকত িবষয়স হ।
33। e িবভােগ বরা ত িবষেয় সকল আiন।
34। e িবভােগ বরা ত য কান িবষেয় তদ o পিরসং ান।
35। আদালেত হীত িফ তীত e িবভােগ বরা ত য কান িবষয় স িকত িফ।
36। জাতীয় র ার eবং র ার িবতরণী a ানস হ।
37। আ ঃম ণালয় সম য় সাধন।

5.1 মি পিরষদ িবভােগর কমব ন
5.2

আiন aিধশাখা

আiন aিধশাখা aিতির সিচব, মি পিরষদ িবভাগ eর সরাসির ত াবধােন পিরচািলত। আiন
aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.2.2 মি পিরষদ িবভাগ/মি পিরষদ সিচবেক স ৃ কের দােয়র ত দoয়ািন মামলা o িরট
িপ শনসহ a া মামলার িবষেয় সরকাির আiনজীবীর সে যাগােযাগ েম যাবতীয় কায ম
হণ;
5.2.3 e াডিমিনে ভ াi নাল o আপীল াi নােলর মামলাস েহর িবষেয় জবাব তির
করাসহ e িবষেয় াi নােল েয়াজনীয় কায ম হণ;
5.2.4 মি পিরষদ িবভােগর িবিভ আiনগত িবষেয় মতামত দান।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 12(eক) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক)

5.3

আiন কাষ।

শাসিনক সং ার, বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখা

শাসিনক সং ার বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ
5.3.2 গভ া , পাবিলক স র Excellence and Leadership eবং শাসিনক সং ার সং া
িবষেয় িবিভ
াব uপ াপন, েয়াজনীয় ে e সং া গেবষণা কায ম হণ o
বা বায়ন eবং e সং া i েত িবিভ ম ণালয়/িবভাগ eবং দশীয় o আ জািতক
িত ান থেক া সং ার াব পযােলাচনা o সরকার িনধািরত ক পে র িবেবচনার
জ uপ াপন;
5.3.3 আ জািতক o আ িলক পযােয় জন শাসন o পাবিলক স র সং া a গিত aবিহত
হoয়ার লে
িশ ণ o aিভ তা িবিনময় কায ম হণ;
5.3.4 জন শাসনসহ a া
ে বেদিশক সাহা সং া
ােবর oপর মি পিরষদ িবভােগর
মতামত দান;
5.3.5 জন শাসন িশ ণ কায েমর সািবক মান u য়েনর জ জাতীয় পযােয় িবিভ জন শাসন
িশ ণ িত ান িবেশষতঃ িবিসeস শাসন eকােডিম, িবয়াম, িবিপe িস eর সে
সম য়সাধন।
5.3.6 জন শাসন সং ার o শাসন িবষয়ক মি সভা কিম েক সািচিবক সহায়তা দান;

5.3.7 জন শাসেনর মােনা য়ন eবং সং ােরর লে মি পিরষদ িবভােগর পে িবিভ u য়ন
ক /কম িচ হণ o বা বায়ন;
5.3.8 মি পিরষদ িবভােগর Capacity Building সং া কায ম;
5.3.9 eনiিস, আieমiিড o eকেনক সং া িতেবদন/মতামত আদান- দান;
5.3.৯ প বািষক o বািষক u য়ন কম িচেত মি পিরষদ িবভােগর বরা হণ সং া কায ম।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখা o 12(eক)
(ক)
(খ)
(গ)
5.4

T

সেলর মা েম স াদন করা হয়ঃ

শাসিনক সং ার শাখা,

বা বায়ন o মিনটিরং শাখা, eবং
ক সহায়তা সল।

শাসিনক u য়ন aিধশাখা

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

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

5.5

আiিস aিধশাখা

আiিস aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ
5.5.2

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

5.5.3 i-গভনেম
িত ার জ
i টেলশন করা;

েয়াজনীয় aবকাঠােমা াপন, সফটoয় ার তির o

া াম

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

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

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

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

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

ু বহার িনি তকরণ;

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

শনাির

ািদর ক রিজ ার সংর ণ।

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

আiিস শাখা, eবং

(খ)

কি uটার সল।

5.6

মি সভা aিধশাখা

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

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

িরেপাট aিধশাখা

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

5.7.5 মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর মািসক িতেবদন ণয়ন, মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর
বািষক িতেবদন ণয়ন o কাশনা;
5.7.6 মি পিরষদ িবভাগ eবং eর আoতাধীন িত ােনর জনবল িবষয়ক মািসক িতেবদন
জন শাসন ম ণালয় eবং পিরসং ান েরােত রণ;
5.7.7 সরকােরর িবিভ ময়ােদ মি পিরষদ িবভাগ ক ক স ািদত uে খেযা কাযাবিল/aিজত
সাফে র িতেবদন চািহদা মাতােবক ধানম ীর কাযালয় o ত aিধদ ের রণ;
5.7.8 মি সভা- বঠেকর িব ি , সারসংে প o কাযিববরণী বi আকাের াধাiকরণ o সংর ণ;
5.7.9 সমর
ক, খসড়া বাংলােদশ িতর া a ােদশ o খসড়া বাংলােদশ িতর া িবিধ
সংর ণ o িবতরণ eবং aিভর কগেণর িনকট থেক িনরাপদ হফাজেতর ত য়নপ
সং হ o সংর ণ;
5.7.৯ 36 বছেরর ঊে র ঐিতহািসক দিলল eবং মি সভা- বঠেকর সার-সংে প o কাযিববরণী
জাতীয় আকাiভ ক পে র িনকট হ া রকরণ।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13 ( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক)
(খ)

িরেপাট শাখা, eবং
রকড শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত)।

5.8

শাসন aিধশাখা

শাসন aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.8.2
5.8.3
5.8.4

5.8.5
5.8.6
5.8.7

মি পিরষদ িবভােগর সকল েরর কমকতােদর পদায়ন eবং কমচারীেদর িনেয়াগ, বদলী,
পেদা িত, ায়ীকরণ, জ তা িনধারণ o পদ জন;
কমকতা/কমচারীেদর
, পনশন, িবভাগীয় মামলা iত ািদ শাসিনক িবষয়ািদ
ি য়াকরণ;
মি পিরষদ িবভােগর সকল কার মেনাহারী
ািদ, আসবাবপ , য পািত, কি uটার,
টিলেফান, যানবাহন ব াপনা o aবকাঠােমাগত িবধািদসহ কমকতা/কমচারীেদর
লিজি ক সােপাট দান;
পাি ক o মািসক িবভাগীয় সম য় সভার যাবতীয় কাযািদ, িবিভ সিমনার/সভা/
সে লন/uৎসব আেয়াজন o আ ায়েনর ব াকরণ;
মি পিরষদ িবভােগর কমব ন;
পিরক না কিমশেনর সদ সহ ম ণালয়/িবভাগস েহর সিচব/ভার া সিচবগেণর
বাংলােদশ িবিভ িবেদশী তাবাস/িমশন/আ জািতক সং া ক ক আেয়ািজত a ােন
যাগদােনর জ স িত দান সং া কায ম;

5.8.8
5.8.9
5.8.৯
5.8.21
5.8.22
5.8.23
5.8.24

5.8.25

কমকতােদর দেশ/িবেদেশ িবিভ িশ ণ কােস মেনানয়ন, কমকতা/কমচারীগেণর জ
iন-হাuজ িশ েণর ব া হণ;
আ জািতক র ার/পদক/ খতাব হেণর জ বাংলােদশী নাগিরকেদর a েমাদন দান
eবং আ জািতক র ােরর মেনানয়ন দান সং া কায ম;
াধীনতা র ার দান সং া কায ম;
26 আগ জাতীয় শাক িদবস পালন সং া কায ম;
তাষাখানা ( মiন া e া eডিমিনে শন) লস, 2৯85 ণয়ন o রা ীয় তাষাখানার
ব াপনা o তদারিক ;
জাতীয় সংসদ িবষয়ক কাযািদ;
সিচবালয় েবেশ িবধা বি ত নাগিরকেদর িবিভ ম ণালেয় িতকার াি র েযাগ ি র
লে ক ীয় প হণ o aিভেযাগ শাখার মা েম aিভেযাগ/আেবদন প হণ o সংি
ম ণালেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ ;
e িবভােগ িরত প ািদ হণ o িবতরণ eবং e িবভাগ থেক a প স হ িবিল ব ন
সং া কাজ।

5.8.26 রা ীয় তাষাখানায় জমা ত িবিভ uপহার সাম ী সংর ণ,
িনলােম িব য় o িহসাব সংর ণ;

ায়ন,

িণিব াসকরণ,

5.8.27 মি পিরষদ িবভােগর সম য় সভা সং া কাযাবিল;
5.8.28 মি পিরষদ িবভােগর aবি ত িবষয়ািদ;
5.8.29 মি পিরষদ িবভােগর িবিধ/নীিতমালা/
5.8.2৯

ণ

াপন/সা লারস েহর স লন কাশনা;

মি পিরষদ িবভােগর কমকতা/কমচারীেদর দেশ o িবেদেশ িবিভ oয়াকশপ, সভা,
সিমনার o িশ ণ কােস মেনানয়ন দান সং া কায ম;

5.8.31 সিচবালেয়র পিরদশন সং া িবিবধ আেদশ,
তার uপর েয়াজনীয় ব া হণ;

াপন, যাগােযাগপ iত ািদ সংর ণ o

uি িখত কাযাবিল িন বিণত 17(ছয়) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) সং াপন শাখা,
(খ)
শাসন o লা শাখা,
(গ) সাধারণ সবা শাখা,
(ঘ) গাপনীয় o তাষাখানা শাখা,
(ঙ) সাধারণ শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত), eবং
(চ) ক ীয় প হণ o aিভেযাগ শাখা।

5.9

িবিধ o সবা aিধশাখা

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

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

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

বহােরর িনেদশনা সং া কাযাবিল;

5.9.25 Official Dress Code/National Dress Code সং া িনেদশাবিল।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 14(িতন) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) িবিধ শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত),
(খ) সরকার গঠন o রা াচার শাখা, eবং
(গ) মি েসবা শাখা।
5.৯ পিরক না o বােজট aিধশাখা
পিরক না o বােজট aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.৯.2 মি পিরষদ িবভােগর রাজ আয় eবং a য়ন o u য়ন য়সহ সািবক বােজট ব াপনা;
5.৯.3 মি পিরষদ িবভােগর কাড নং 4-1512-1112 eর িবপরীেত বােজট ণয়ন eবং বােজট
আেলাচনা সভায় aংশ হণ বক বােজট বরা িনি তকরণ;
5.৯.4 সংি

aথ-বছেরর সংেশািধত বােজট ণয়ন;

5.৯.5

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

5.৯.6

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

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

ত o হালনাগাদকরণ;

5.৯.9 মি পিরষদ িবভােগর Vision, Mission পিরবধন, পিরমাজন o সংহতকরণ;
5.৯.৯ কমস াদন পিরমােপর জ

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

5.৯.21 রাজ আহরণ o
রণ;

েয়র গিতধারা পযােলাচনা স িকত

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

মািসক িতেবদন aথিবভােগ

মি পিরষদ িবভােগর ত

স লন o

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

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

লা শাখার সে

সম য় েম aিডট

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

জলা o মাঠ শাসন aিধশাখা

জলা o মাঠ শাসন aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.21.2 জলা শাসক/uপেজলা িনবাহী aিফসােরর িফটিল
তকরণ eবং eতদসং া
নীিতমালা ণয়ন/ সংেশাধন সং া িবষয়ািদ;
5.21.3 িবভাগ, জলা o uপেজলা পযােয় সাধারণ শাসেন িনেয়ািজত কমকতােদর িশ েণ
যাগদােনর a মিত eবং িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসকগেণর
ম র o কম ল
ত ােগর a মিত দান সং া িবষয়ািদ;
5.21.4 িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসেকর কাযালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমা সং া িবষয়ািদ;
5.21.5 জলা o uপেজলা পযােয়র aিফসস হ পিরদশন eবং পিরদশন িতেবদেনর িভি েত ব া
হণ;
5.21.6 িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে মািসক সভা a ান;
5.21.7 জলা শাসক সে লেনর যাবতীয় কাযািদ স াদন;
5.21.8 িবভাগীয় o জলা u য়ন সম য় কিম র সভা সং া কাযাবিল;
5.21.9 জলা, uপেজলা পযােয় aন- -জব িনং, iন-হাuজ িনং, সিমনার/oয়াকশপ আেয়াজন
বা পিরচালনা স িকত কাযাবিল;
5.21.৯ মাঠ পযােয় কমরত িব িস eস ( শাসন) ক াডােরর কমকতােদর িব ে আনীত
aিভেযাগস হ পযােলাচনা o তদ করা eবং িবভাগীয় মামলা
র a েমাদন দান,
তদে র পর মািণত aিভেযােগর িভি েত িবভাগীয় ব া হেণর জ
পািরশ রণ,
পািরেশর িভি েত জন শাসন ম ণালেয়র হীত ব া পিরবী ণ;

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

ািক দoয়া সং া মামলাস হ পযােলাচনা o

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

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

5.22

জলা ািজে সী aিধশাখা

জলা ািজে সী aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ
5.22.2 জলা ািজে সী িবষয়ক নীিতমালা, িনেদশাবিল, পিরপ o সাধারণ যাগােযাগ eবং
িনবাহী ািজে টগেণর মতা aপণ/ ত াহার সং া িবষয়ািদ;
5.22.3

জলা ািজে সী সং া িবিভ আiন ণয়ন eবং সংেশাধন সং া িবষয়ািদ;

5.22.4

ন িত দমন কিমশন সং া সংি

কাযাবিল;

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

লা সভার কাযিববরণী পযােলাচনা o a বত কায ম হণ;

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

লা কিম সং া কাযাবিল;

5.22.9 সংঘ ত তর aপরােধর uপর হীত ব া eবং তেদা ূত মামলার a গিত স েক মাঠ
শাসেনর িনকট থেক হালনাগাদ ত সং হ;
5.22.৯ আiন- লা o জাতীয় িনরাপ া সং া সাধারণ o গাপনীয় িতেবদনস হ সংর ণ eবং
eতদসং া কাযাবিল।
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) জলা ািজে সী নীিত শাখা, eবং
(খ) জলা ািজে সী পিরবী ণ শাখা।
5.23

aথৈনিতক aিধশাখা

aথৈনিতক aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ
5.23.2 মি পিরষদ িবভাগ সরকাির িনেদশ a যায়ী িবিভ জাতীয় কিম , মি সভা কিম , সিচব
কিম , িনবাহী কিম o িবেশষ কিম গঠন, নগঠন, সংেশাধন সং া কায ম
aথৈনিতক aিধশাখার মা েম স াদন কের থােক।
5.23.3 aথৈনিতক aিধশাখা িন বিণত কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের থােকঃ





সরকাির য় সং া মি সভা কিম ;
aথৈনিতক িবষয় সং া মি সভা কিম ;
জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ; eবং
আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দান সং া সিচব কিম ।

uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i) শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ
(ক) কিম িবষয়ক শাখা, eবং
(খ)
য় o aথৈনিতক শাখা।

6.1

3121-22 aথ-বছের a ি ত

ণ বঠকস হ

6.2 মি সভা- বঠক
িতেবদনাধীন aথ-বছের (3121-22) মাট 54 মি সভা- বঠক a ি ত হেয়েছ। িবিভ
ম ণালয়/িবভাগ থেক া 311 সারসংে প পরী া-িনরী া বক মি সভা- বঠকস েহ uপ াপন
করা হয়।
6.2.2 মি সভা- বঠেকর িস া স হ
মি সভা- বঠেক িস া হীত হয় 362 ( িচিভি ক 352 o িবিবধ 21 ) eবং বা বািয়ত হয়
2৯7 । মি সভা- বঠেক হীত 352 িচিভি ক িস াে র মে 297 িস া বা বািয়ত হয় eবং
66 িস া বা বায়নাধীন আেছ। মি সভা- বঠেক হীত 21 িবিবধ িস াে র মে সব িল িস া
বা বািয়ত হয়। হীত িস া স হ মহামা রা পিতর সদয় aবগিতর জ
রণ করা হয়। িবগত
িতন বছের a ি ত মি সভা- বঠক, হীত িস া eবং বা বায়ন সং া eক লনা লক িচ িনে
দoয়া হলঃ
র

aথ-বছর
িবষয়স হ
মি সভা- বঠক
হীত িস া
বা বািয়ত িস া

6.3

3119-1৯

311৯-21

3121-22

6৯

58

54

41৯

461

362

351
(88.77%)

381
(88.25%)

2৯7
(89%)

মি সভা কিম স েহর বঠক

6.3.2 সরকাির য় সং া মি সভা কিম ঃ িতেবদনাধীন aথ-বছের (3121-22) সরকাির য়
সং া মি সভা কিম র 51 বঠক a ি ত হয়। সরকাির য় সং া মি সভা কিম র বঠেক
িবিভ ম ণালয়/িবভােগর 33৯
াব uপ াপন করা হয় eবং 331
াব a েমািদত হয়।
6.3.3 aথৈনিতক িবষয় সং া মি সভা কিম ঃ িতেবদনাধীন aথ-বছের aথৈনিতক িবষয়
সং া মি সভা কিম র 25 বঠক a ি ত হয়। মি সভা কিম র বঠকস েহ 47
াব
uপ াপন করা হয় eবং 47
াবi a েমািদত হয়। e সকল বঠেকর িস া স হ বা বায়েনর
জ সংি ম ণালয়/িবভােগ রণ করা হয়।

6.3.4 মি সভা কিম স েহর িবগত িতন বছেরর বঠকঃ e ছাড়া, জাতীয় র ার সং া মি সভা
কিম , আiন- লা সং া মি সভা কিম , জন শাসন সং ার o শাসন সং া মি সভা কিম
eবং কে র
ণ কমকতােদর বদিল সং া মি সভা কিম রেয়েছ। সকল মি সভা কিম র
িবগত িতন বছেরর বঠক a ান স িকত পিরসং ান িনে দoয়া হলঃ

aথ-বছর
কিম স হ
2। সরকাির য় সং া মি সভা
কিম
3। aথৈনিতক িবষয় সং া
মি সভা কিম
4। জাতীয় র ার সং া মি সভা
কিম
5। আiন- লা সং া মি সভা
কিম
6। কে র
ণ কমকতােদর
বদিল সং া মি সভা কিম

3119 -1৯

311৯ -21

3121-22

39

39

51

19

29

25

15

15

15

17

14

13

-

-

4

াধীনতা র ার, e েশ পদক eবং বগম রােকয়া পদক দােনর লে 3121-22 aথ-বছের
জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ’র 5 সভা a ি ত হয়। e সব সভার পািরেশর আেলােক
িন প র ার দান করা হয়ঃ
(ক)

16 নেভ র 3121 তািরেখ ‘ বগম রােকয়া পদক-3121’-eর িবষেয় জাতীয়
র ার সং া মি সভা কিম র পািরেশর পিরে ি েত 13 ( i) জন ধীেক
‘ বগম রােকয়া পদক, 3121’ দান করা হয়।

(খ)

18 ফ য়াির 3122 তািরেখ a ি ত জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম র
পািরেশর পিরে ি েত 24 জন ধীেক ‘e েশ পদক, 3122’ দান করা হয়।

(গ)

17 মাচ 3121 তািরেখ a ি ত জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম র
পািরেশর পিরে ি েত 18 জন ি o 13
িত ানেক ‘ াধীনতা র ার,
3122’ দান করা হয়।

6.4 a া
(ক)

ণ বঠকস হ

শাসিনক নিব াস সং া জাতীয় বা বায়ন কিম (িনকার)

মাননীয় ধানম ীর সভাপিতে িনকার-eর 216তম সভা 25-14-3122 তািরেখ a ি ত হয়। u
সভায় প য়াখালী জলার গলািচপা uপেজলােক িবভ কের রা াবািল uপেজলা গঠন করা হয়।

(খ) ন ন uপেজলা o থানা াপন সং া সিচব কিম
38-1৯-3121, 14-13-3122 o 15-16-3122 তািরেখ u কিম র 14(িতন) সভা a ি ত হয়।
(গ) জাতীয় পিরবী ণ কিম (eনeমিস)
19-1৯-3121 তািরেখ জাতীয় পিরবী ণ কিম র 55তম সভা a ি ত হয়।
(ঘ)

শাসিনক u য়ন সং া সিচব কিম

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

শাসিনক u য়ন সং া সিচব কিম র মাট

(ঙ) আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দান সং া সিচব কিম
িতেবদনাধীন aথ-বছের u কিম র 15 সভা a ি ত হয়। eেত িবিভ ম ণালয়/িবভােগর সবেমাট
23
াব uপ াপন করা হয় eবং 9
াব a েমািদত হয়।
(চ) মি সভা- বঠেক হীত িস া বা বায়ন a গিত পযােলাচনা সং া আ ঃম ণালয় সভা
িতেবদনাধীন aথ-বছের মি সভা- বঠেক হীত িস াে র বা বায়ন a গিত পযােলাচনা স িকত 44
আ ঃম ণালয় সভা a ি ত হয়।
(ছ) িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে মািসক সম য় সভা
িতেবদনাধীন aথ-বছের মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে িবভাগীয় কিমশনারগেণর সে
সম য় সভা a ি ত হয়।

22 মািসক

(জ) জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সং া টা েফাস-eর সভা
টা েফাস eর 261তম সভা 27-19-3121 তািরেখ, 262তম সভা 2৯-21-3121 তািরেখ, 263তম সভা
2৯-23-3121 তািরেখ, 264তম সভা 12-13-3122 তািরেখ, 265তম সভা 19-14-3122 তািরেখ eবং
266তম সভা 19-16-3122 তািরেখ a ি ত হয়।
(ঝ) সিচব সভা
3121-22 aথ-বছের মাট 13 সিচব সভা a ি ত হয়। 29 লাi 3121 তািরেখ মাননীয় ধানম ীর
uপি িতেত 12 সিচব সভা eবং 16 সে র 3121 তািরেখ মাননীয় aথম ীর সভাপিতে 12 সিচব
সভা a ি ত হয়।
(ঞ) জলা শাসক সে লন
মাঠ পযােয় কােজর গিতশীলতা ি o েয়াজনীয় সম য় সাধেনর uে ে মি পিরষদ িবভােগর uে ােগ
36-38 লাi 3121 তািরেখ ‘ জলা শাসক সে লন, 3121’ a ি ত হয়। e সে লেন জাতীয় িবিভ
ণ i েত o মাঠ পযােয় িব মান সম ািদ সমাধানকে জলা শাসকগণেক েয়াজনীয় পরামশ
o িদকিনেদশনা দান করা হয়। সে লেন িবিভ ম ণালয়/িবভাগ স িকত হীত মাট 39৯
িস া / পািরশমালার মে iেতামে 238
েময়াদী িস া বা বািয়ত হয় eবং 273 দীঘেময়াদী
িস া বা বায়নাধীন রেয়েছ।

7.1

3121-22 aথ-বছের ণীত o সংেশািধত

ণ আiন o িবিধ

7.2
আiন
(2) 12 আগ , 3121 তািরেখ জাতীয় স ীত, পতাকা eবং তীক িবিধ ল েন শাি র িবধান কের
Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (P.O. No. 130 of
1972) সংেশাধন বক 3121 সেনর 55নং আiন ণয়ন করা হয়।
7.3

িবিধ

(2) 39 eি ল, 3122 তািরেখর 15.534.133.13.12.114.3122-51 নং
াপন েল Ministry of
Communication-eর aধীেন িতন থক িবভাগ সম েয় নগঠন সং া িনবাহী আেদশ জাির করা
হয়। যথা-A. Roads Division, B. Railways Division, C. Bridge Division.
(3) 39 eি ল, 3122 তািরেখর eসআরo নং-213-আiন/3122-15.534.133.13.12.114.3122 েল
Rules of Business, 1996 eর Schedule-I e বিণত ‘11. Ministry of Communication’
eর আoতাধীন িবভাগস েহর কাযব ন নঃিনধারণ কের াপন জাির করা হয়।
(4) 39 eি ল, 3122 তািরেখর 15.534.133.13.12.119.3121-52 নং
াপন েল Ministry of
Science and Information & Communication Technology-eর aধীেন A. Science &
Technology Division eবং B.Information & Communication Technology Division
নােম i িবভাগ গঠন সং া িনবাহী আেদশ জাির করা হয়।
(5) 39 eি ল, 3122 তািরেখর eসআরo নং-214-আiন/3122-15.534.133.13.12.119.3121 েল
Rules of Business, 1996 eর Schedule-I e বিণত ‘35. Ministry of Science and
Information & Communication Technology’ eর aধীন িবভাগ ’ র কাযব ন িনধারণ কের
াপন জাির করা হয়।
(6) 39 eি ল, 3122 তািরেখর 15.534.133.13.12.11৯.3121-54 নং

াপন

েল সং াপন

ম ণালেয়র নাম পিরবতন কের বাংলায় ‘জন শাসন ম ণালয়’ eবং iংেরিজেত ‘Ministry of Public
Administration’ নামকরণ কের িনবাহী আেদশ জাির করা হয়।
7.4

িবিবধ

(2) মাচ, 3122-e জাতীয় পতাকা বহাের সেচতনতা ি র জ eবং পতাকার যথাযথ মযাদা o স ান
বজায় রাখার ােথ জাতীয় পতাকা িবিধ সাধারণ মা েষর িনকট সহজেবা করণােথ People`s
Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 (Revised up to May, 2010)- eর a িদত
বাংলা পাঠ ণ করা হয়।
(3) 37 লাi, 3121 তািরেখর 15.534.133.13.12.1124.3121-৯8
ারেক য সকল
ম ণালয়/িবভােগ ম ী eবং িতম ী িনেয়ািজত রেয়েছন স সকল ম ণালয়/িবভােগর ে ম ীর
a পি িতেত ম ী পযােয় িন ি েযা িবষয়/নিথস হ ধানম ীর িনকট uপ াপন করেত হেব মেম প
জাির করা হয়।

(4) 21 eি ল, 3122 তািরেখর 15.534.133.13.1৯.112.3122-46 নং ারক েল মহামা
রা পিতর িবেদশ যা া eবং িবেদশ থেক েদশ ত াবতনকােল a সরণীয় রা াচার সং া
িনেদশাবিলর সংেশাধনী আেদশ জাির করা হয়।
(5) 29 আগ , 3121 তািরেখ, পররা ম ণালয় স িকত i স হ ি য়াকরেণ Rules of
Business, 1996 eর rule-15, rule-29, Schedule I (Allocation of Business) eবং
Schedule IV যথাযথ a সরণ করার জ সকল ম ণালয়/িবভাগেক a েরাধ কের eক পিরপ
জাির করা হয়।

8.1

3121-22 aথ-বছের মি পিরষদ িবভাগ ক ক স ািদত uে খেযা কাযাবিল

8.2

জাতীয় পযােয় স ািদত eবং িবিভ সম য়ধম কাযাবিল

(2) সামািজক িনরাপ ােব নী যথাযথভােব বা বায়ন o পিরবী েণর িনিম
uপেজলা পযােয় 4 কিম গঠন করা হয়।

জাতীয়, জলা o

(3) সীমা বত জলাস েহ যৗথ সীমা সে লন a ােনর জ লতা িনরসনকে ‘ যৗথ সীমা
সে লন প িত বতন সং া আ ঃম ণালয় কিম ’ গঠন সং া
াপন 35 ম 3122 তািরেখ
কাশ করা হয়।
(4) 35 আগ 3121 তািরেখ সরকাির ল/কেলজ/িব িব ালেয় a য়নরত িশ াথ েদর ি
দান eবং িবনা বতেন a য়েন সরকাির বােজেটর uপর িনভরশীলতা াস কের া ফা
গঠেনর স া তা পরী া বক েয়াজনীয় পািরশমালা ণয়েনর িনিম কিম গঠন করা হয়।
(5) মি পিরষদ িবভােগর কিম িবষয়ক শাখা থেক জাির ত জা য়াির 311৯ থেক ন 3121 পয
িবিভ মি সভা কিম /পিরষদ/কিমশন গঠন o নগঠন সং া
াপনস হ eকী ত কের ি কা
আকাের কাশ করা হয়।
(6) 17 সে র 3121 ‘জাতীয় িব ান o ি পিরষদ’ (NCST) আংিশক সংেশাধন কের
িমক 29-eর সদ , জনাব মাঃ জিসমuি ন, সােবক সংসদ সদ , ভালা-4 (বিরশাল িবভাগ)
(228)-eর পিরবেত জনাব e. ক.eম.e আuয়াল (সাi র রহমান), সংসদ সদ , িপেরাজ র-2
(বিরশাল িবভাগ) (238)- ক সদ িহসােব a
কের পিরষদ নগঠন করা হয়।
(7) িব কাপ ি েকট-3122
কিম ’ গঠন করা হয়।

ুভােব a ােনর লে

‘িব কাপ ি েকট-3122 িনরাপ া জাতীয়

(8) ধানম ীর কাযালেয় বা বায়নাধীন আ য়ণ-3 কে র জ
পিরষদ’ গঠন করা হয়।

‘আ য়ণ-3 ক

(9) কার ভবন eলাকায় কার ভবন বিহ ত a া সরকারী দ েরর জ
াবনার িবষেয় ত িস া দােনর লে ‘টা েফাস কিম ’ নগঠন করা হয়।
(৯) জলা সদের কার ভবন eলাকায় িনমাণ কাজ পিরবী েণর লে
নগঠন করা হয়।

ক ীয় uপেদ া
াপনা িনমােণর

‘জাতীয় পিরবী ণ কিম ’

(21) 4 নেভ র 3121 তািরেখ ‘জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ’র সভায় ক) ‘e েশ পদক’
দান সং া নীিতমালা a েমাদন; খ) ‘জাতীয় সমবায় র ার’ জাতীয় র ার-eর মিব ােসর
23 নং িমেক a
করণ; গ) জাতীয় চলি
র ােরর জ
’
যথা: (2) আজীবন
স াননা eবং (3) পাশাক o সাজ-স া a
করা, আজীবন স াননার ে eককালীন aেথর
পিরমান eক ল টাকা eবং পাশাক o সাজ-স ার ে eককালীন নগদ aেথর পিরমাণ ি শ
হাজার টাকা িনধারণ eবং uভয় ে চিলত িনয়েম eক
া রি কা, া পদক eবং eক
সনদপ দােনর িস া হণ eবং ঘ) জাতীয় র ার াথিমক যাচাi বাছাi-eর পর ড়া
a েমাদেনর জ ‘জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ’ ত
াব রেণর িবষেয় eক পিরপ
জাির করা হয়।
(22) নবম জাতীয় সংসেদর 3122 সােলর থম aিধেবশেন মহামা রা পিত ক ক েদয় ভাষেণর
খসড়ার িবষেয় ম ণালয়/িবভাগস হ থেক িরত মতামত/তে র আেলােক ভাষেণর খসড়া
সংেযাজন /িবেয়াজন /সংেশাধন/ নিব াস/ হালনাগাদ/পিরমাজেনর জ eক কিম গঠন করা
হয়।
(23) ‘ফাiনাি য়াল িরেপা ং আiন 3121’ eর খসড়া পরী া কের পািরশসহ িতেবদন দােনর
জ eক কিম গঠন করা হয়।
(24) জাতীয় o াধীনতার চতনা জ া ের স ত রাখার লে মি পিরষদ িবভােগর আেয়াজেন
o ত াবধােন াধীনতার মহান পিত জািতর জনক ব ব শখ িজ র রহমােনর 46তম শাহাদাত
বািষকী uপলে 3121 সােলর 26 আগ তািরেখ জাতীয় শাক িদবস পািলত হয়। দশ াপী পািলত
শাক িদবেস eর
o তাৎপয যথাযথভােব িতফিলত হয়।
(25) বাংলােদেশর সশ বািহনী, বাংলােদশ িলশ, বডার গাড বাংলােদশ, আনসার িভিডিপ eবং
বাংলােদশ কা গােড বীর ণ কােজর জ সাহিসকতা পদক া েদর িব মান আিথক a দােনর
হার ি সহ আ ষি ক a া িবষয় পরী া কের পািরশসহ িতেবদন দােনর জ eক
মি সভা কিম গঠন করা হয়।
(26) 6 নেভ র 3121 তািরেখ ‘জাতীয় র ার সং া মি সভা কিম ’র সভায় ক) i জন িবিশ
নারী ি েক ‘ বগম রােকয়া পদক 3121’ দান eবং খ) 3121 সাল থেক ‘ বগম রােকয়া
পদক’-e িষত েত কেক eককালীন ি শহাজার টাকার পিরবেত eককালীন প াশ হাজার টাকা
নগদ দান করার িস া হীত হয়।

(27) e েশ পদক-3122 দােনর লে 18 ফ য়াির 3122 তািরেখ ‘জাতীয় র ার সং া
মি সভা কিম ’র সভা a ি ত হয়। 24 জন িবিশ ি েক ‘e েশ পদক’ দান করা হয়।
(28) ‘ াধীনতা পদক-3122’ দােনর লে
কিম ’র সভা a ি ত হয়।

17 মাচ 3122 তািরেখ ‘জাতীয় র ার সং া মি সভা

(29) জাতীয় জীবেন
ণ o aনব aবদােনর ী িত প সাত জন িবিশ
িত ানেক ‘ াধীনতা পদক-3122’-e িষত করা হয়।

ি

eবং i

(2৯) সমবায় সিমিত (সংেশাধন) আiন, 3123 eর খসড়া সংেশাধন o নগঠেনর িবষেয় পািরশ
দােনর জ কিম গঠন করা হয়।
(31) 3122 সােলর মে
াথিমক িব ালেয় গমেনাপেযাগী (7-21 বছর) সকল িশ েক াথিমক
িব ালেয় ভিত o 3125 সােলর মে িনর রতা
বাংলােদশ গড়ার িত িত বা বায়েনর লে
‘জাতীয় টা েফাস’ eবং ‘ম ণালয় টা েফাস’ গঠন করা হয়।
(32) ‘জাতীয় িশ নীিত-3121’ eর 27.4 a ে েদর আেলােক ‘জাতীয় িশ
(eনিসআiিড)’ গঠন করা হয়।

u য়ন পিরষদ

(33) মাননীয় ধানম ীর aথৈনিতক uপেদ া ড. মিসuর রহমান- ক ‘সরকারী য় সং া মি সভা
কিম ’র সদ িহসােব a
করা হয়।
(34) মাননীয় ধানম ীর aথৈনিতক uপেদ া ড. মিসuর রহমান- ক ‘খা
কিম (eফ,িপ,eম,িস)’র সদ িহসােব a
করা হয়।

পিরক না o পিরধারণ

(35) প র পারমাণিবক িব ৎ ক
ভ
ু ােব বা বায়েনর িনিম িদকিনেদশনা দান o মিনটিরং
eর জ মি সভা কিম ’র নাম সংেশাধন বক প র পারমাণিবক িব ৎ ক
ুভােব
বা বায়েনর িনিম িদকিনেদশনা দান o মিনটিরং-eর জ জাতীয় কিম ’ করা হয়।
(36) দেশ পিরকি তভােব িশ কারখানা িত া o তা দ ভােব পিরচালনা, িতি ত িশ
কারখানা িলর িব মান সম া সমাধােন সংি ম ণালয় o সং াস েহর মে সম য় সাধেনর
িবষেয় পরামশ দান , পািরশ ণয়ন o সািবক সহায়তা দােনর জ ‘জাতীয় িশ নীিত-3121’ eর
27.5 a ে েদর আেলােক জাতীয় িশ u য়ন পিরষেদর (NCID) িনবাহী কিম (Executive
Committee) গঠন করা হয়।
(37) ‘Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh’ শীষক
u য়ন কে র National Advisory Council (NAC) গঠন করা হয়।

(38) বাংলােদশ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women
(CEDAW)
296 সদ রাে র মে সেবা 264 রাে র ভােট 3122-25 সােলর জ
সদ িনবািচত হoয়ায় 15 লাi 3121 তািরেখর মি সভা- বঠেক ধানম ী, পররা ম ী eবং
জািতসংেঘ বাংলােদশ িমশেন িন
কমকতােদর aিভন ন জািনেয় eক
াব হণ করা হয়।
aিভন ন াব 23 লাi 3121 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(39) বাংলােদেশর মপান িবেরাধী কায েম aসামা aবদােনর ী িত প িব া সং া া
o পিরবার ক াণ ম ণালেয়র ম ী ডা. আ. ফ. ম ল হক ‘World No Tobacco Day 2009’
eবং ধানম ীর া o পিরবার ক াণ eবং সমাজক াণ িবষয়ক uপেদ া a াপক ডা. সয়দ
মাদাে র আলী ‘World No Tobacco Day 2010’ র াের িষত হoয়ায় 15 লাi 3121
তািরেখর মি সভা- বঠেক ডা. আ. ফ. ম ল হক eবং a াপক ডা. সয়দ মাদাে র আলীেক
aিভন ন জািনেয় eক
াব হণ করা হয়। aিভন ন াব 23 লাi 3121 তািরেখ াপেনর
মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(3৯) মিহলা o িশ িবষয়ক ম ণালেয়র ভার া সিচব রািজয়া বগম eবং বাংলােদশ
o র
িশ কেপােরশন (িবিসক) eর চয়ার ান মাঃ িসি র রহমান 42 লাi 3121 তািরেখ সরকাির
সফের ঢাকা থেক গাপালগ যাoয়ার পেথ ঢাকা-আিরচা মহাসড়েকর uথিল-পা িরয়া সংেযাগ মােড়
eক মমাি ক সড়ক ঘটনায় িনহত হoয়ার পিরে ি েত 13 আগ 3121 তািরেখ মি সভা- বঠেক
eক শাক াব হীত হয়। শাক াব 16 আগ 3121 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর
াতােথ কাশ করা হয়।
(41) 35 আগ 3121 তািরেখ মাননীয় ধানম ী Rules of Business 1996 eর rule 3(iv) e
দ মতাবেল িতম ী জনাব তানিজম আহেমদ eর দ র নব ন কেরেছন।
(42) ‘টাiম’ াগািজন ক ক মাননীয় ধানম ী শখ হািসনােক িবে র 21 শীষ নারী ন ীেদর
eকজন িনবািচত করায় 41 আগ 3121 তািরেখ মি সভা- বঠেক eক aিভন ন াব হীত হয়।
aিভন ন াব 16 সে র 3121 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(43) দেশর সবেচেয়
ণ ধম য় uৎসব পিব ঈ ল িফতর a ত ব uৎসাহ u ীপনার সে o
আন ঘন পিরেবেশ uদযািপত হoয়ায় 24 সে র 3121 তািরেখ মি সভা- বঠেক eক েভ া
াব হণ করা হয়। েভ া াব 26 সে র 3121 তািরেখ
াপেনর মা েম সকেলর
াতােথ কাশ করা হয়।
(44) মহামা রা পিত জনাব মাঃ িজ র রহমান 41 সে
বাংলােদেশর নবিন
ধান িবচারপিত জনাব e, িব, eম, খায় ল
মি পিরষদ সিচব বাংলােদেশর নবিন
ধান িবচারপিতর শপথ
মি পিরষদ িবভাগ নবিন বাংলােদেশর ধান িবচারপিতর শপথ
িমকা পালন কের।

র 3121 তািরেখ ব ভবেন
হক- ক শপথ বাক পাঠ করান।
হণ a ান পিরচালনা কেরন।
হণ a ােন ধান সম য়েকর

(45) মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার গিতশীল ন
eবং িনরলস o ঐকাি ক েচ ার ফেল
বাংলােদশ eমিডিজ ল মা াস হ aজেন সাফে র জ জািতসংঘ পদক লাভ কের। জািতসংঘ
পদক াি েত 15 aে াবর 3121 তািরেখ মি সভা- বঠেক মাননীয় ধানম ীেক ধ বাদ াপন কের
eক
াব হণ করা হয়। ধ বাদ াব 23 aে াবর 3121 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর
াতােথ কাশ করা হয়।
(46) 28 aে াবর 3121 তািরেখ ঢাকার িমর র শেরবাংলা িডয়ােম a ি ত প ম eকিদেনর
আ জািতক ােচ বাংলােদশ জাতীয় ি েকট দল সফরকারী িনuিজ া ি েকট দেলর িব ে জেয়র
ম িদেয় eক িদেনর আ জািতক িসিরেজ বাংলােদশ ি েকট দেলর 5-1 ােচ ঐিতহািসক জয়লােভ
29 aে াবর 3121 তািরেখ মি সভা- বঠেক সকল খেলায়াড়, কাচ, কমকতা o বাংলােদশ ি েকট
বাডেক aিভন ন াপন কের eক
াব হণ করা হয়। aিভন ন াব 38 aে াবর 3121
তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(47) মি েকােত a ি ত ITU Plenipotentiary Conference 2010-e 22 aে াবর 3121
তািরেখ ITU Council-eর 59 সদ পেদ িনবাচেন বাংলােদশ 272 ভােটর মে 234 ভাট
পেয় eিশয়া eবং aে েলিশয়া িরিজয়েন 7
ান aিধকার কের সদ িনবািচত হoয়ায়
36 aে াবর 3121 তািরেখ মি সভা- বঠেক মাননীয় ধানম ী eবং মাননীয় ডাক o টিলেযাগােযাগ
ম ী o মাননীয় পররা ম ীসহ সংি সকলেক আ িরক ধ বাদ o aিভন ন জািনেয় eক
াব
হণ করা হয়। aিভন ন াব 22 নেভ র 3121 তািরেখ
াপেনর মা েম সকেলর াতােথ
কাশ করা হয়।
(48) বাংলােদেশর ব o u য়ন সহেযাগী রা জাপােন 22 মাচ 3122 তািরেখ সংঘ ত ভয়াবহ
িমক o নািমেত জীবন o স েদর াপক য় িত হoয়ায় 25 মাচ 3122 তািরেখ
মি সভা- বঠেক গভীর শাক o সমেবদনা াপন eবং আহতেদর ত আেরা কামনা কের হীত
শাক াব 27 মাচ 3122 তািরেখ
াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(49) বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশেনর চয়ার ান a াপক ড. e. ক. আজাদ চৗ রীেক
বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশেনর চয়ার ান পেদ aিধি ত থাকাকালীন িতম ীর পদমযাদা,
বতন-ভাতািদ eবং আ ষি ক েযাগ- িবধা দান করা হয়। 19 ম 3122 তািরেখ
াপেনর
মা েম e সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(4৯) মহামা রা পিত জনাব মাঃ িজ র রহমান 29 ম 3122 তািরেখ ব ভবেন বাংলােদেশর
নবিন
ধান িবচারপিত জনাব মাঃ মাজাে ল হােসন- ক শপথ বাক পাঠ করান। মি পিরষদ
সিচব বাংলােদেশর নবিন
ধান িবচারপিতর শপথ হণ a ান পিরচালনা কেরন। মি পিরষদ
িবভাগ নবিন বাংলােদেশর ধান িবচারপিতর শপথ হণ a ােন ধান সম য়েকর িমকা পালন
কের।

(51) াে র রাজধানী ািরেস aবি ত িবে র a তম ন ানীয় ািরস-ডেফন িব িব ালয়
ক ক 36 ম 3122 তািরেখ মাননীয় ধানম ী শখ হািসনােক দেশ গণতাি ক ি য়ােক
ািত ািনক পদান o শি শালীকরণ eবং নারীর মতায়েন িবেশষ aবদােনর ী িত প
মযাদা ণ ণপদক o িডে ামােত িষত হoয়ার মা েম িবে বাংলােদেশর ভাব িত u ল করায়
41 ম 3122 তািরেখ মি সভা- বঠেক eক aিভন ন াব হণ করা হয়। aিভন ন াব
13 ন 3122 তািরেখ াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(52) সং াপন ম ণালেয়র নাম পিরবতন কের জন শাসন ম ণালয় করার
াপেট মাননীয়
ধানম ীর uপেদ া জনাব eiচ iমামেক মি পিরষদ িবভােগর 33 জা য়াির 311৯ তািরেখ
জাির ত াপেন দ দািয় 16 ন 3122 তািরেখর
াপেনর মা েম সংেশািধত দািয় স হ
হে (2) গণতাি ক
েবাধ স
দ
শাসন ব া িত ার a ীকার বা বায়েনর জ
ধানম ীেক সহায়তা দান; (3) ধানম ীর কাযালেয়র aভ রীণ কাযাবিলর
সম য়কারী;
(4) জন শাসন ম ণালয় স ৃ িবষেয় দািয় পালেন সহায়তা দান; (5) জন শাসন স ৃ
কাযাবিল o দািয় পালেন সহায়তা দান; (6) েগাপেযাগী দ তা স
জন শাসন গঠেন সহায়তা
দান; (7) জন শাসন o রা পিরচালনার সকল ে গণত , ি
o সংিবধােনর িত
াo
আ গত িত া করা; (8) জন শাসন o রা পিরচালনার সকল
থেক দলীয় ভাব র করা
eবং (9) জন শাসন সং া িবষেয় ধানম ী ক ক
a া দািয় পালন।
(53) বীর ি েযা া o জনি য় ক িশ ী মাহ ল হক খান oরেফ আজম খান eর
েত গভীর
শাক o ঃখ কাশ কের 17 ন 3122 তািরেখ মি সভা- বঠেক eক শাক াব হণ করা হয়।
শাক াব 18 ন 3122 তািরেখ
াপেনর মা েম সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।
(54) সরকােরর মৗিলক নীিত িনধারণী দিললস েহ িতফিলত কৗশলগত uে , নীিত o
a ািধকােরর সে বােজট বরাে র যাগ
িত া করা o ম েময়ােদ া
স েদর িভি েত
eক বা ব স ত য় পিরক না ত করার uে ে 3122-23 aথ-বছর থেক মি পিরষদ িবভাগ
থমবােরর মত ম েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতায় বােজট ণয়ন কের। e uে ে aথ
ম ণালেয়র বােজট পিরপ -2 eর িনেদশনা a সরেণ মি পিরষদ িবভােগর বােজট ব াপনা কিম র
42 জা য়াির 3122 তািরেখ a ি ত সভার িস াে র আেলােক e িবভােগর কাযব ন আেদশ
মাতােবক িমশন টেম , ধান কাযাবিল o ধান কম িত িনেদশকস হ 3122-23, 3123-24,
3124-25, 3125-26, 3126-27 aথ-বছের ম েময়ািদ বােজট া লন o ে পন ত কের
(বাংলা o iংেরিজ Version) 14 ফ য়াির 3122 তািরেখ aথ ম ণালেয় রণ করা হয়।

(55) 3121-22 aথ-বছের পিরচািলত 39,551
া মাণ আদালেতর আoতায় ৯5,539 মামলা
দােয়র eবং মাট 28,7৯,22,121 টাকা জিরমানা আদায় করা হয়।
(56) মি সভা ক ক ড়া a েমািদত ন িত দমন কিমশন (সংেশাধন) আiন, 3122 eর খসড়া িবল
লিজসেল ভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক ক আiনগত কাঠােমা দান করার পর বাংলােদশ জাতীয়
সংসেদ uপ াপেনর জ 35 ফ য়াির 3122 তািরেখ জাতীয় সংসদ সিচবালেয় রণ করা হয়।
(57) দেশর সকল জলা শাসেকর কাযালেয় i-সািভস চা র লে যেশার জলায় পাiলট কে র
আoতায় ধানম ীর কাযালেয়র e আi া ােমর সহায়তায় i-সািভস ব াপনা গেড় তালা হয়
eবং তা সফলভােব পিরচািলত হoয়ায় আরo 21 জলায় (প গড়, মা রা, িসেলট, মৗলভীবাজার,
িসরাজগ , নরিসংদী, ময়মনিসংহ, ঝালকাঠী, সাত ীরা eবং ন েকাণা) পাiল ং কে র কায ম
iেতামে
হেয়েছ eবং শী i বািক 64 জলায় তা বা বায়ন করা হেব।
(58) 25 মাচ 3122 তািরেখ a ি ত 216তম িনকার সভায় প য়াখালী জলার গলািচপা uপেজলােক
িবভ কের ‘রা াবালী’ uপেজলা গঠন করা হয়।
8.3

মি পিরষদ িবভােগর aভ রীণ পযােয় স ািদত কাযাবিল

(2) মি পিরষদ িবভােগ i-গভেণ কায েম গিতশীলতা আনয়েনর লে মি পিরষদ িবভােগর
কি uটার ােব 12 ন 3121 থেক 42 লাi 3122 তািরখ পয iuিনেকাড বহার eবং
i-গভ া সং া িশ েণ যথা েম 62 o 55 জন কমকতা/কমচারীেক িশ ণ দান করা হয়।
ত ে 13 জন aিতির সিচব, 15 জন সিচব, 17 জন uপসিচব, 18 জন িসিনয়র সহকারী সিচব,
12 জন িসিনয়র সহকারী ধান, 12 জন সহকারী সিচব, 12 জন া ামার, 12 জন িহসাব র ণ
কমকতা,12 জন সহকারী িহসাব র ণ কমকতা, 12 জন কনিফেডি য়াল aিফসার 12 জন িসিনয়র
ডাটা eি /কে াল aপােরটর, 22 জন ি গত কমকতা, 25 জন শাসিনক কমকতা o 16 জন
াট- া িরক-কাম-কি uটার aপােরটর রেয়েছন।
(3) িতেবদনাধীন বছের দেশর aভ ের িবিভ ধরেনর 32 িশ ণ কম িচেত মাট 41 জন
কমকতা o কমচারী eবং 4 oয়াকশেপ 17 জন কমকতা aংশ হণ কেরেছন। 1৯ জন কমকতা
িবেদশ িশ েণ aংশ হণ কেরেছন।
(4) িতেবদনাধীন বছের সিচবালয় প হণ কে র মা েম aিভেযাগ সং া সবেমাট 98৯ প
হীত হয় eবং প িল যথাযথভােব সংি ম ণালয়/িবভাগ বরাবর েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হয়।
(5) মি পিরষদ িবভােগ ‘বােজট o পিরক না aিধশাখা’ নােম eক ন ন aিধশাখা গঠন করা হয়।
16 ( াচ) জনবলিবিশ aিধশাখা 33 িডেস র 3121 তািরখ থেক কায ম কেরেছ।

পিরিশ -2

3121-22 aথ-বছের মি পিরষদ িবভােগ কমরত কমকতাগেণর তািলকা
িমক

কমকতার নাম o পিরিচত ন র

পদবী

2.

জনাব eম আ ল আিজজ eনিডিস (2418)

মি পিরষদ সিচব

3.

জনাব তািরক-uল-iসলাম (267৯)

aিতির সিচব

4.

জনাব eম, e, eন, িছি ক (2721)

aিতির সিচব

5.

খ কার আেনায়া ল iসলাম (233৯)

aিতির সিচব

6.

জনাব eন eম িজয়াuল আলম (44৯5)

সিচব

7.

জনাব মাঃ মঈন uি ন (4529)

সিচব

8.

জনাব eম. কায়সা ল iসলাম (4566)

সিচব

9.

জনাব iসিতয়াক আহমদ (45৯6)

সিচব

৯.

জনাব মাঃ

ল কিরম (836৯)

সিচব

21.

জনাব শা

মার রায় (4635)

uপসিচব

22.

শখ মাহা দ শামীম iকবাল (5117)

uপসিচব

23.

মাসা ৎ নািসমা বগম (5185)

uপসিচব

24.

বগম সাহান আরা বা (5245)

uপসিচব

25.

জনাব মাঃ আসা

uপসিচব

ামান (582৯)

িমক
কমকতার নাম o পিরিচত ন র
26. জনাব মাঃ আব ল oয়া দ (587৯)

পদবী
uপসিচব

27.

মীর মাশাররফ হােসন (5912)

uপসিচব

28.

জনাব মাঃ মিশuর রহমান (632৯)

uপসিচব

29.

জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন (6459)

uপসিচব

2৯.

জনাব মাঃ মাক র রহমান পাটoয়ারী (5619)

uপসিচব

31.

বগম মািলহা নািগস (6529)

uপসিচব

32.

বগম সালমা মমতাজ (65৯7)

uপসিচব

33.

জনাব মাঃ সাi র রহমান (6655)

uপসিচব

34.

বগম সািবহা পারভীন (6743)

uপসিচব

35.

বগম নীিলমা আখতার (6764)

uপসিচব

36.

জনাব মাঃ আজা র রহমান মি ক(6787)

uপসিচব

37.

জনাব শা ীর হােসন (6854)

uপসিচব

38.

জনাব বদের িনর ফরেদৗস (6856)

uপসিচব

39.

জনাব মাঃ শাহ আলম (6863)

uপসিচব

3৯.

বগম আেবদা আ তার (68৯4)

uপসিচব

41.

ড. নািসম আহেমদ (6৯16)

uপসিচব

িমক
কমকতার নাম o পিরিচত ন র
42. জনাব মাঃ আব স সামাদ (7৯62)

পদবী
uপসিচব
(ক াডার বিহ ত)
সিচেবর eকা সিচব
(িসিনয়র সহকারী সিচব)

43.

জনাব আ তােহর হা দ জােবর (7225)

44.

জনাব মাঃ সাi াহ পা া (6847)

িসিনয়র সহকারী সিচব

45.

বগম সরাত জাবীন বা (69৯2)

িসিনয়র সহকারী সিচব

46.

জনাব মাঃ আলী হােসন (6৯37)

িসিনয়র সহকারী সিচব

47.

জনাব মেহদী হাসান (6৯81)

িসিনয়র সহকারী সিচব

48.

বগম িলিপকা ভ (7136)

িসিনয়র সহকারী সিচব

49.

বগম হািব ন নাহার (7144)

িসিনয়র সহকারী সিচব

4৯.

বগম খারেশদা iয়াসিমন (7191)

িসিনয়র সহকারী সিচব

51.

বগম ফােতমা রিহম ভীনা (7382)

িসিনয়র সহকারী সিচব

52.

জনাব মাঃ সাখাoয়াত হােসন (761৯)

িসিনয়র সহকারী সিচব

53.

জনাব মাহা দ খােলদ হাসান (7637)

িসিনয়র সহকারী সিচব

54.

বগম iয়াসিমন বগম (7651)

িসিনয়র সহকারী সিচব

55.

বগম আয়শা আ ার (7681)

িসিনয়র সহকারী সিচব

56.

বগম মিনরা বগম (7745)

িসিনয়র সহকারী সিচব

িমক
কমকতার নাম o পিরিচত ন র
57. জনাব মাঃ নজ ল iসলাম সরকার (7873)

পদবী
িসিনয়র সহকারী সিচব

58.

সয়দা ফারহানা র চৗ রী (7919)

িসিনয়র সহকারী সিচব

59.

বগম তাহিমনা iয়াসিমন (7924)

িসিনয়র সহকারী সিচব

5৯.

শখ র মাহা দ (26125)

িসিনয়র সহকারী সিচব

61.

জনাব মাঃ oসমান গিন (26192)

িসিনয়র সহকারী সিচব

62.

জনাব হা দ iu ফ (26366)

িসিনয়র সহকারী সিচব

63.

কাজী িনশাত র ল (26436)

িসিনয়র সহকারী সিচব

64.

হা দ রজােয় রা ী (26658)

িসিনয়র সহকারী সিচব

65.

জনাব মাঃ জিসম uি ন (268৯4)

িসিনয়র সহকারী সিচব

66.

জনাব মাহা াদ আশরা ল আলম (268৯6)

67.

জনাব মাঃ আল-আিমন সরকার

68.

জনাব মাঃ মিজ ল হক

গাপনীয় কমকতা

69.

মাহা দ oয়ািহ

িসে ম eনািল

ামান খান

সহকারী সিচব
িসিনয়র সহকারী ধান

6৯. জনাব মাঃ সালাহuি ন সরকার
71.

জনাব মাঃ শাহীন িময়া

72.

জনাব মাঃ গালাম মা াফা

73.

সয়দ ছােয় ল iসলাম

া ামার
মiেট া iি িনয়ার

e ািসে

িসে ম eনািল

িহসাবর ণ কমকতা
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