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মিntপিরষদ িবভাগ পিরিচিত  
 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর মিntসভােক সািচিবক সহায়তা pদােনর uেdেশ  1972 
সােল মিntপিরষদ িবষয়ক মntণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) eর aধীেন eকিট 
িবভাগ িহেসেব মিntপিরষদ িবভাগ গঠন করা হয়৷ pধানমntীর িনয়ntণাধীন uk মntণালয় পরবতীেত 
মিntপিরষদ সিচবালয় নােম aিভিহত হয়৷ 1982 সােল মিntপিরষদ িবভাগেক pধান সামিরক আiন 
pশাসেকর সিচবালেয়র aধীেন ন s করা হয় eবং 1984 সােল রা পিতর সিচবালেয়র aধীেন 
ন s করা হয়৷ 1991 সােল eকিট sয়ংসmণূr pশাসিনক িবভাগ িহেসেব বতমান মিntপিরষদ 
িবভাগ গঠন করা হয়৷ গণতািntক শাসন ব বsােক pািত ািনক rপ দয়ার জন  eবং সরকােরর 
aথৈনিতক সংsার কমসূিচ বাsবায়েনর জন  িবিভn নীিত িনধারেণ eবং মntণালয়/িবভাগসমূেহর 
কমকাে র সমnয় সাধেন মিntপিরষদ িবভাগ grtপূণ ভ ‚িমকা পালন কের থােক৷ মিntপিরষদ 
িবভাগ মntণালয়/িবভাগ/aিধদpর eবং মাঠ পর ায় পর n সরকােরর কমকা  বাsবায়েন িবিভn 
সমnয়ধমী পদেkপ gহণ কের, যার pভাব সািরক unয়ন কমকাে  pিতফিলত হেচছ৷ 

 
2৷    মহামান  রা পিত,  মাননীয় pধানমntী  o মিntসভার  সদস বৃেnর  িনেয়াগ,  শপথ,  
aব াহিত, দpর  বnন  o মিntসভার সদস বৃেnর  মেধ  মntণালয়/িবভাগসমূেহর জাতীয় সংসদ 
সmিকত দািয়t aপণ; সংি  ব িkবগেক মntী, pিতমntী o uপমntীর পদমর াদা pদান; মাননীয় 
pধান িবচারপিতর শপথ gহণ aনু ান পিরচালনা iত ািদ মিntপিরষদ িবভােগর pধান দািয়t৷ 
মহামান  রা পিত, মাননীয় pধানমntী o মিntগেণর পািরেতািষক o সুিবধািদ সংkাn আiন 
pণয়ন, সংেশাধন o  ব াখ া pদান সংkাn কার াবিল; পতাকা িবিধমালা, জাতীয় সংগীত 
িবিধমালা, জাতীয় pতীক িবিধমালা, oয়ােরn aব িpিসেডn eবং Rules of Business 
pণয়ন, সংেশাধন o ব াখ া pদান সংkাn কার াবিল; মntণালয়/িবভাগসমূেহর কমবnন; মহামান  
রা পিত, মাননীয় pধানমntী o মিntগেণর pেটাকল সংkাn িনেদশমালা; মিntসভার সদস গেণর 
সবামলূক কার ািদ সmাদন; রা ীয় তাষাখানার ব বsাপনা o তদারিক; জাতীয় পুরsার o 

sাধীনতা পুরsার সংkাn নীিতমালা pণয়ন, sাধীনতা পুরsার pদান iত ািদ িবষয়সমূহ 
মিntপিরষদ িবভােগর কমপিরিধর আoতাধীন৷ সমর পুsক, খসড়া বাংলােদশ pিতরkা aধ ােদশ o 
খসড়া বাংলােদশ pিতরkা িবিধমালা pণয়ন, িবতরণ eবং িনরাপদ হফাজত সংkাn কার াবিলo 
মিntপিরষদ িবভাগ কতৃক সmািদত হয়৷  

 
3৷ সমg দেশ িবভাগ, জলা o থানা পর ােয় pশাসিনক কমকাে র তদারিক o সমnয়সাধন 
মিntপিরষদ িবভােগর uেlখেযাগ  কাজ৷ eছাড়া িনকার সভা aনু ান; িনকার িসdােnর বাsবায়ন 
agগিত aনুসরণ; িবভাগ, জলা, uপেজলা, থানার সীমানা িনধারণ; নতুন িবভাগ/ জলা/uপেজলা/ 
থানা সৃি ; জলা সদের কার ভবনািদ িনমােণর sান িনরাচন iত ািদ কার াবিলo মিntপিরষদ 
িবভােগর আoতাধীন৷  
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4৷  গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 73(2) aনুেচছদ eবং Rules of Business, 
1996 eর Rule 16(vi) মাতােবক iংেরিজ বছেরর pারেm জাতীয় সংসেদর pথম aিধেবশেন 
মহামান  রা পিত কতৃক pেদয় ভাষেণর খসড়া pণয়নপূরক মিntসভা বঠেক aনুেমাদেনর জন  
uপsাপন, Rules of Business, 1996 eর Rule 25(1) aনুসরেণ 
মntণালয়/িবভাগসমূেহর মািসক কমকাে র pিতেবদন সংকলন eবং Rules of Business, 
1996 eর Rule 25(3) aনুসরেণ মntণালয়/িবভাগসমূেহর বািষক কার াবিলর pিতেবদন 
সংকলনপূরক মিntসভা/uপেদ া পিরষেদর বঠেক uপsাপনo মিntপিরষদ িবভােগর grtপূণ 
দািয়t৷ 
 
5৷      মিntপিরষদ িবভাগ িবিভn জাতীয় কিমিট, মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিট, সিচব কিমিট, 
িনরাহী কিমিট o িবেশষ কিমিট গঠন, পুনগঠন কের৷ মিntপিরষদ িবভােগর সািচিবক সহায়তায় 
pশাসিনক পুনিরন াস সংkাn জাতীয় বাsবায়ন কিমিট (িনকার) eর সভা aনুি ত হয়৷ eছাড়া 
মিntপিরষদ িবভাগ িনmবিণত মিntসভা কিমিটসমূহেক সািচিবক সহায়তা pদান কের থােকঃ  
 

 সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিট, 

 aথৈনিতক িবষয় সংkাn মিntসভা কিমিট, 

 জাতীয় পুরsার সংkাn মিntসভা কিমিট, eবং 

 জনpশাসন সংsার o সুশাসন িবষয়ক মিntসভা কিমিট৷ 

 
6৷ মিntপিরষদ িবভাগ pশাসিনক unয়ন সংkাn সিচব কিমিট o িবিভn সমেয় গিঠত িবেশষ 
সিচব কিমিটসমূহেক সািচিবক সহায়তা pদান কের৷ eছাড়াo মিntপিরষদ সিচেবর সভাপিতেt 
সুিপিরয়র িসেলকশন বােডর সভা aনুি ত হয়৷ মিntপিরষদ িবভাগ িনmবিণত সিচব কিমিটসমূহেক 
সািচিবক সহায়তা pদান কের থােকঃ  
 

 pশাসিনক unয়ন সংkাn সিচব কিমিট; 

 য সমs আnজািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতৃক চঁাদা pদােনর বাsব 

uপেযািগতা িবদ মান নi স সকল সংsা িচিhত কের সুিনিদ  সুপািরশ pদান 

করার জন  গিঠত সিচব কিমিট; 

 ন াশনাল মিনটিরং কিমিট (eনeমিস); 

 জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সংkাn টাsেফাস কিমিট; eবং 

 নতুন uপেজলা, থানা o তদnেকnd sাপন সংkাn সিচব কিমিট৷  

 
7৷    আnঃমntণালয় সমস াসমূহ িনষপিtেত e িবভাগ grtপূণ ভ‚িমকা পালন কের৷ মিntসভা 
বঠেকর সািচিবক সহায়তা pদান e িবভােগর মূল দািয়t৷ মিntপিরষদ িবভাগ মাননীয় pধানমntীর 

সরাসির তttাবধােন পিরচািলত হয়৷ 
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সাংগঠিনক কাঠােমা o িবন াস 
 

 
মিntপিরষদ িবভােগর  সাংগঠিনক কাঠােমা (TO&E) aনুযায়ী 4িট aনুিবভােগর 

aধীেন 8িট aিধশাখার আoতায় e িবভােগর কমকা  সmািদত হয়৷ e িবভােগ 8িট aিধশাখা, 
23িট শাখা, 1িট িহসাব iuিনট, 1িট কিmuটার সল, 1িট ‘গেবষণা o সংsার সল’, 1িট পt 
gহণ o pরণ iuিনট eবং 1িট সিচবালয় পt gহণ কnd রেয়েছ৷ তেব 23িট শাখার মধ  হেত 
5িট শাখােক সামিয়কভােব aিধশাখা িহেসেব গণ  কের সখােন uপসিচব পদায়ন করা হেয়েছ৷ 
aিধশাখাgেলা হেলা 1. রকড, 2. মাঠ পর ােয়র সাধারণ pশাসন, 3.মাঠ pশাসেনর সমnয়ধমী o 
িবেশষ কার াবিল, 4. ফৗজদাির মামলা িনষপিt o আiন-শৃঙখলা eবং 5. িনকার৷ মিntপিরষদ 
িবভােগ সরেমাট লাকবল 167জন৷ মিntপিরষদ িবভােগ কমরত কমকতােদর তািলকা পিরিশ -1 
eবং মিntপিরষদ িবভােগর সাংগঠিনক কাঠােমা পিরিশ -2 e দখােনা হেলা৷ 
 
 মিntপিরষদ সিচব মিntপিরষদ িবভােগর pশাসিনক pধান o িpিnপাল eকাuিnং 
aিফসার৷ মিntপিরষদ সিচেবর কােজ সািরক সহায়তা pদােনর জন  eকজন aিতিরk সিচব 
রেয়েছন৷ eছাড়া চারজন যুgসিচব চারিট aনুিবভােগর দািয়েt আেছন৷ 
 

সাংগঠিনক কাঠােমা aনুযায়ী চারজন যুgসিচেবর aধীনs aিধশাখাসমূহ িনmrপঃ 
 
যুgসিচব (মিntসভা o িরেপাট)    1৷  মিntসভা aিধশাখা        
     2৷  িরেপাট o রকড aিধশাখা 

       
যুgসিচব (pশাসন o িবিধ)   1৷  pশাসন aিধশাখা 

                    2৷  িবিধ o সবা aিধশাখা 
 

যুgসিচব ( জলা o মাঠ pশাসন)    1৷  জলা o মাঠ pশাসন aিধশাখা 
                               2৷  ফৗজদাির িবচার aিধশাখা 

 
যুgসিচব (কিমিট o unয়ন)                  1৷  aথৈনিতক aিধশাখা 

                        2৷  pকl o সুশাসন aিধশাখা 
                                                             
 
 aিধশাখার দািয়েt রেয়েছন uপসিচব eবং শাখার দািয়t পালন কেরন িসিনয়র সহকারী 
সিচব৷ িহসাব শাখায় eকজন িহসাবরkণ কমকতা রেয়েছন৷ pশাসন aিধশাখার আoতায় 
কিmuটার শাখায় eকজন pাgামার o diজন কিmuটার aপােরটর িনেয়ািজত রেয়েছন৷ eকজন 
িসিনয়র সহকারী pধান গেবষণা o সংsার সেলর দািয়েt আেছন৷  
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মিntপিরষদ িবভােগর িবিভn aিধশাখার  কমবnেনর সংিkp িববরণ 
    

(ক)   মিntসভা aিধশাখা  
 

 মিntসভা aিধশাখার কার াবিল সংেkেপ িনmrপঃ 
 

 মিntসভা বঠেকর সািচিবক সহায়তা pদান৷ 
 

 িবিভn মntণালয়/িবভাগ থেক pিরত মিntসভার জন  সারসংেkপসমূহ পরীkা কের 
মিntসভা বঠেক uপsাপন; 

 

 মিntসভা বঠক আহবান o কার পt pরণ, মিntসভা বঠেকর কার িববরণী 
pstতকরণ eবং মিntসভার সদস  o িবিভn মntণালেয়র দািয়tpাp মntী o 
pিতমিntগেণর aবেলাকেনর জন  uk কার িববরণী pরণ o ফরত gহণ; 

 

 মিntসভা বঠেকর িসdাnসমূহ মহামান  রা পিতেক aবিহতকরণ, মিntসভা বঠেকর 
িসdাn বাsবায়েনর জন  সংি  সিচেবর িনকট pরণ, িসdাnসমূেহর বাsবায়ন 
agগিত মিntসভােক aবিহতকরণ; 

 

 মিntসভা বঠেকর িসdাnসমূেহর বাsবায়ন agগিত পর ােলাচনার জন  মিntপিরষদ 
সিচেবর সভাপিতেt aনুি ত সিচব সভার সািচিবক দািয়t পালন৷ 

 

2৷ িনmবিণত 3িট শাখার মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 
 

 (ক) মিntসভা বঠক শাখা, 
 (খ) বাsবায়ন-1 শাখা, eবং 
 (গ) বাsবায়ন-2 শাখা৷ 
  

(L) িরেপাট  o রকড aিধশাখা  
 

 িরেপাট o রকড aিধশাখার কার াবিল সংেkেপ িনmrপঃ 
 

 গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 73(2) aনুেচছদ eবং Rules of 
Business, 1996 eর Rule 16(vi) মাতােবক iংেরিজ বছেরর pারেm 
জাতীয় সংসেদর pথম aিধেবশেন eবং নতুন জাতীয় সংসেদর pথম aিধেবশেন 
মহামান  রা পিত কতৃক pেদয় ভাষণ pণয়ন, মিntসভা বঠেক uপsাপন o 
চূড়াnকরণ;  

 

 Rules of Business, 1996 eর Rule 25(1) aনুসরেণ মntণালয়/ 
িবভাগসমূেহর মািসক কমকাে র pিতেবদন সংকলন;  

 

 Rules of Business, 1996 eর Rule 25(3) aনুসরেণ িবিভn মntণালয়/ 
িবভাগসমূেহর বািষক কমকাে র pিতেবদন মিntসভা বঠেক uপsাপন; 

 

 মিntসভা বঠেকর িবjিp, সারসংেkপ o কার িববরণী বঁাধাi o সংরkণ; 
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 সমর পুsক, খসড়া বাংলােদশ pিতরkা aধ ােদশ o খসড়া বাংলােদশ pিতরkা 
িবিধমালা pণয়ন, িবতরণ eবং িনরাপদ হফাজত সংkাn pত য়নপt সংgহ o 
সংরkণ; 

 25 বছেরর ঊেধরর ঐিতহািসক দিলল eবং মিntসভা বঠেকর িবjিp, সার-
সংেkপ eবং কার িববরণী জাতীয় আকাiভেস pরণ৷ 

 

 
2৷  িনmবিণত 2িট শাখার মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 
  (ক) িরেপাট শাখা, eবং 
  (খ) রকড শাখা৷ 

 

(M) pশাসন aিধশাখা 
 

     pশাসন aিধশাখার কার াবিল সংেkেপ িনmrপঃ 
 

 মিntপিরষদ িবভােগর সকল sেরর কমকতােদর পদায়ন eবং কমচারীেদর িনেয়াগ, 
বদলী, পেদাnিত, sায়ীকরণ, পদসৃি ; 

 কমকতা/কমচারীেদর ছুিট, পনশন, িবভাগীয় মামলা iত ািদ pশাসিনক িবষয়ািদ 
pিkয়াকরণ; 

 কমচারীেদর িবিভn ধরেনর ভাতা, ভিবষ  তহিবল, গৃহ িনমাণ ঋণ, 
কিmuটার/ মাটর কার/ মাটর সাiেকল ঋণ ম রু, তৃতীয় o চতথু ণীর 
কমচারীেদর বাসsান বরাd সংkাn িবষয়ািদ; 

 মিntপিরষদ িবভােগর সকল pকার sশনাির/মিনহারী dব ািদ, আসবাবপt, যntপািত, 
কিmuটার, টিলেফান, যানবাহন ব বsাপনা o aবকাঠােমাগত সুিবধািদসহ 
কমকতা/ কমচারীেদর লিজিsক সােপাট pদান; 

 পািkক o মািসক িবভাগীয় সমnয় সভার যাবতীয় কার ািদ, িবিভn সিমনার/সভা/ 
সেmলন/uৎসব আেয়াজন o আপ ায়েনর ব বsাকরণ; 

 মিntপিরষদ িবভােগর কমবnন; 

 পিরকlনা কিমশেনর সদস সহ মntণালয়/িবভাগসমূেহর সিচব/ভারpাp সিচবেদর  
বাংলােদশs িবিভn িবেদশী দূতাবাস/িমশন/আnজািতক সংsা কতৃক আেয়ািজত 
aনু ােন যাগদােনর জন  সmিত  pদান সংkাn কার kম; 

 িস আi িপ  িনরাচন সংkাn সহায়তা pদান; 

 কমকতােদর দেশ/িবেদেশ িবিভn pিশkণ কােস মেনানয়ন, কমকতা/কমচারীগেণর 
জন  কমকালীন pিশkেণর ব বsা gহণ; 

 আnজািতক পুরsার/পদক/ খতাব gহেণর জন  বাংলােদশী নাগিরকেদর aনুেমাদন 
pদান eবং আnজািতক পুরsােরর মেনানয়ন pদান সংkাn কার kম;  

 sাধীনতা পুরsার pদান সংkাn কার kম; 

 তাষাখানা ( মiনেটেনn en e াডিমিনেsশন) rলস, 1974 pণয়ন o রা ীয় 
তাষাখানার ব বsাপনা o তদারিক; 
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 মিntপিরষদ িবভােগর বােজট pণয়ন o মিntপিরষদ িবভােগর বােজট o ব েয়র িহসাব 
সংkাn aিডট আপিt িনষপিtকরণ; 

 সিচবালেয় pেবেশর সুিবধা বি ত নাগিরকেদর িবিভn মntণালেয় pিতকার pািpর 
সুেযাগ সৃি র লেk  সিচবালয় পt gহণ কেndর মাধ েম aিভেযাগ/আেবদনপt 
gহণ o সংি  মntণালেয় pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জন  pরণ; 

 e িবভােগ pিরত পtািদ gহণ o িবতরণ eবং e িবভাগ হেত aন t পtসমূহ িবিল 
বnন৷ 

 
2৷        িনmবিণত 7িট শাখা/ সেলর মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 

(ক)  সংsাপন শাখা, 
(খ)  সাধারণ সবা শাখা, 
(গ)  সাধারণ শাখা, 
(ঘ)  গাপনীয় o তাষাখানা শাখা, 
(ঙ)  িহসাব শাখা, 
(চ)  সিচবালয় পt gহণ কnd, eবং  
(ছ)  কিmuটার সল৷ 

 

(ঘ)  িবিধ  o সবা aিধশাখা 
 

িবিধ o সবা aিধশাখার  কার াবিল সংেkেপ িনmrপঃ 
 

 মহামান  রা পিত, মাননীয় pধানমntী o মিntসভা সদস বৃেnর িনেয়াগ, শপথ,  
aব াহিত,  দpর  বnন  সংkাn  কার াবিল;  

 মিntসভার সদস বৃেnর মেধ  সকল মntণালয়/িবভাগ eর  জাতীয় সংসদ সmিকত  
কার বnন৷ 

 মহামান  রা পিত, মাননীয় pধানমntী o মিntগেণর পািরেতািষক o সুিবধািদ 
সংkাn আiন pণয়ন, সংেশাধন o  ব াখ া pদান সংkাn কার াবিল; 

 জাতীয় পতাকা িবিধমালা, জাতীয় স ীত িবিধমালা, জাতীয় pতীক িবিধমালা, 
oয়ােরn aব িpিসেডn, Rules of Business, eেলােকশন aব িবজেনস 
iত ািদ pণয়ন, সংেশাধন o ব াখ া pদান সংkাn কার াবিল; 

 মহামান  রা পিত, মাননীয় pধানমntী o মিntগেণর pেটাকল সংkাn িনেদশমালা; 

 িবিভn  বঠেকর  জন   মিntপিরষদ  কk  বরাd; 

 মntী, pিতমntী o uপমিntগেণর বতন, মণ ভাতা, মহাঘ ভাতা, বািড়ভাড়া ভাতা, 
িচিকৎসা ভাতা, ব য় িনয়ামক ভাতা, আসবাবপt, পৗরকর, পািন িবল, পয়ঃ িবল, 
িবd ৎ িবল, pহরী কk িনমাণ, িনজs বািড় মরামত, মিntসভা বঠেকর আপ ায়ন 
ব য় o ঐিচছক ম িুর iত ািদ িবষয় সmিকত কার  সmাদন৷ 

 

 
2৷       িনmবিণত 3িট শাখার মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 

   (ক) িবিধ শাখা, 
   (খ) মিntেসবা শাখা, eবং 
   (গ) মntী o সিচব সবা শাখা৷ 
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(ঙ)   জলা o মাঠ pশাসন aিধশাখা 
 
 

     জলা o মাঠ pশাসন aিধশাখার কার াবিল সংেkেপ িনmrপঃ 
 

 িবভাগ, জলা o uপেজলা পর ােয় সাধারণ pশাসিনক িবষেয় নীিত িনধারণমূলক 
িসdাn সংkাn কার kম; 

 িবভাগীয় কিমশনার o জলা pশাসকগেণর ছুিট ম রু o কমsল ত ােগর িবষয়সমূহ;  

 মাঠ pশাসেন কমরত কমকতােদর িবrেd আনীত aিভেযাগসমূহ পর ােলাচনা o 
তদn করা eবং  িবভাগীয় মামলা rজুর aনুেমাদন pদান, তদেnর পর pমািণত 
aিভেযােগর িভিtেত িবভাগীয় ব বsা gহেণর জন  সুপািরশ pরণ, সপুািরেশর 
িভিtেত সংsাপন মntণালয় কতৃক গৃহীত ব বsা পিরবীkণ;  

 িবভাগীয় o জলা unয়ন সমnয় কিমিটর সভা সংkাn কার াবিল ;  

 িবভাগীয় কিমশনার o জলা pশাসকগেণর িনকট হেত pাp পািkক গাপনীয় 
pিতেবদন পর ােলাচনা কের uk pিতেবদনসমূেহর িভিtেত সামিgক pিতেবদন 
pstত; আiন-শৃঙখলা সংkাn pাp িবেশষ pিতেবদনসমূহ পর ােলাচনা eবং 
pেয়াজনীয় কার ব বsা gহণ; 

 জলা pশাসকগেণর সামিয়ক o বািষক কমতৎপরতা মূল ায়ন;  

 দেশর আiন-শৃঙখলা eবং মাঠ পর ােয় pশাসিনক কমকা  পিরচালনায় ud‚ত 
িবিভn সমস ািদর িবষেয় িসdাn gহেণর িনিমt জাতীয় পর ােয় িবভাগীয় 
কিমশনারেদর সভা/সেmলন aনু ান; 

 জলা pশাসক সেmলন aনু ান;  

 িবিভn জাতীয় িদবসসমূহ- িবজয় িদবস, sাধীনতা িদবস iত ািদ ud যাপেনর িবষেয় 
িবভাগ, জলা o uপেজলা পর ােয় pেয়াজনীয় িনেদশনা pদান; 

 মাঠ পর ােয় pাকৃিতক dের াগ ব বsাপনা o tাণ কার kেমর সমnয় সাধন; 

 জলা pশাসকগণ কতৃক utািপত িবিভn িবষয় িনষপিt ৷ 

 
2৷       িনmবিণত 4িট শাখার মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 

 (ক)     মাঠ পর ােয়র সাধারণ pশাসন শাখা, 

 (খ)     মাঠ pশাসেনর সমnয়ধমী o িবেশষ কার াবিল শাখা, 

 (গ)     মাঠ pশাসেনর aিভেযাগ শাখা, eবং 

 (ঘ)     মাঠ pশাসন সংেযাগ শাখা৷ 
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 (চ)   ফৗজদাির  িবচার aিধশাখা 
 

 
           ফৗজদাির িবচার aিধশাখার কার াবিল সংেkেপ িনmrপঃ 

  
 মাবাiল কাট aধ ােদশ, 2007 aনুযায়ী মাবাiল কাট পিরচালনার িনিমt 

িনরাহী ম ািজেsটগণেক kমতা aপণ সংkাn সুপািরশ pদান;  

 িনরাহী ম ািজেsটেদর িবrেd aিভেযাগসমূেহর তদn/িনষপিt সংkাn িবষয়ািদ; 

 জলা পর ােয় aনুি ত মািসক পুিলশ-ম ািজেsিস o আiন-শৃঙখলা কিমিটর সভার  
কার িববরণীসমূহ পর ােলাচনা o মূল ায়ন;  

 চা ল কর মামলার agগিতর জন  গিঠত জলা কিমিটর কার kম পিরবীkণ eবং 
জলা, uপেজলা o iuিনয়ন আiন-শৃঙখলা কিমিট সংkাn কার াবিল; 

 িনরাহী ম ািজেsটেদর ফৗজদাির কার িবিধর িসিডuল-IV eর kিমক VI 
মাতােবক ফৗজদাির কার িবিধর 98, 108, 144, 145 o 147 ধারার kমতা 

aপেণর সুপািরশ pদান; 

 dনীিত দমন কিমশেনর সািরক pশাসিনক কার ািদসহ িবিভn কার kম; 

 মাবাiল কাট সংkাn পািkক o মািসক pিতেবদন সংকলনপূরক pধানমntীর 
কার ালেয় pরণ;  

 drত িবচার াiবু নােল িবচারাধীন মামলার সাkী, হািজরা o pশাসিনক সহায়তা 
িনি তকরণ সংkাn িবভাগীয় মিনটিরং কিমিটর কার kম পিরবীkণ৷   

 
2৷       িনmবিণত 3িট শাখার মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 
 

(ক)  ফৗজদাির নীিত o সংগঠন শাখা, 

(খ)  ফৗজদাির িবচার পিরবীkণ o মূল ায়ন শাখা, eবং 

(গ)  ফৗজদাির মামলা িনষপিt o আiন-শৃঙখলা শাখা৷  
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 (ছ)    aথৈনিতক aিধশাখা 
 
 

aথৈনিতক aিধশাখার কার াবিল িনmrপঃ 
 

 

 মিntপিরষদ িবভাগ সরকাির িনেদশ aনুযায়ী িবিভn জাতীয় কিমিট, মিntসভা কিমিট, 
সিচব কিমিট, িনরাহী কিমিট o িবেশষ কিমিট গঠন/পুনগঠন সংkাn কার kম 
aথৈনিতক aিধশাখার মাধ েম সmাদন কের;  

 eসeসিব, eনiিস o eকেনক সংkাn pাসি ক কাজ ei aিধশাখা থেক সmn 
করা হয়;  

 aথৈনিতক aিধশাখার মাধ েম মিntপিরষদ িবভাগ িনmবিণত কিমিটসমূহেক সািচিবক 
সহায়তা pদান কের থােক; 

 সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিট; 
 aথৈনিতক িবষয় সংkাn মিntসভা কিমিট; 
 জাতীয় পুরsার সংkাn মিntসভা কিমিট; 
  জনpশাসন সংsার o সুশাসন িবষয়ক মিntসভা কিমিট; eবং 
  য সমs আnজািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতৃক চঁাদা pদােনর বাsব 

uপেযািগতা িবদ মান নi স সকল সংsা িচিhত কের সুিনিদ  সুপািরশ pদান 
করার জন  গিঠত সিচব কিমিট৷ 

 

 
2৷  িনmবিণত 2িট শাখার মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 
  

(ক) কিমিট িবষয়ক শাখা; eবং 
(খ)  kয় o aথৈনিতক শাখা৷ 
 

 

(R) pকl o সুশাসন aিধশাখা 
 

 pকl o সুশাসন aিধশাখার কার াবিল িনmrপঃ 
 

 

 pশাসিনক unয়ন সংkাn সিচব কিমিট o িবিভn সমেয় গিঠত িবেশষ সিচব 
কিমিটসমূহেক সািচিবক সহায়তা pদান;  

 unয়ন pকl/কমসূিচ সংkাn কাজ, sাধীনতা o জাতীয় পুরsার সংkাn 
নীিতমালা o িনেদশাবিল pণয়ন;  

 ‘িনকার’ সভা aনু ান o সািচিবক সহায়তা pদান, ‘িনকার’ সভার িসdাn 
বাsবায়নসহ eর আoতাভুk aন ান  িবষয়ািদ; িবভাগ, জলা, uপেজলা, থানার 
সীমানা িনধারণ, নতুন uপেজলা, থানা o তদnেকnd sাপেনর িবsািরত পdিত 
িনধারণ;  

 জলা সদেরর কার ভবনািদ িনমাণ সংkাn টাsেফাস কিমিট o ন াশনাল মিনটিরং 
কিমিটেক (eনeমিস) সািচিবক সহায়তা pদান;   

 জলা সদেরর কার ভবনািদ িনমােণর sান িনরাচন iত ািদ কার াবিল pকl o 
সুশাসন aিধশাখা সmাদন কের৷  

 

 
2৷       িনmবিণত 02িট শাখা o 01িট সেলর মাধ েম uিlিখত কার ািদ সmাদন করা হয়ঃ 
 (ক) pকl o সুশাসন শাখা; 
 (খ) িনকার শাখা; eবং 
 (গ) গেবষণা o সংsার সল৷ 
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2008-09 aথবছের aনুি ত grtপূণ বঠকসমূহ  

 

1৷  মিntসভা/uপেদ া পিরষদ বঠকঃ  pিতেবদনাধীন aথ বছের (2008-09) মিntসভা/ 

uপেদ া পিরষেদর মাট 59িট  বঠক aনুি ত হেয়েছ৷ মিntসভা/uপেদ া পিরষেদর বঠেক গৃহীত 

281িট সূিচিভিtক িসdােnর মেধ  216িট িসdাn বাsবািয়ত হেয়েছ eবং 65িট িসdাn 

বাsবায়নাধীন আেছ৷ মিntসভা/uপেদ া পিরষেদর বঠেক গৃহীত 28িট িবিবধ িসdােnর মেধ  

24িট িসdাn বাsবািয়ত হেয়েছ eবং 04িট িসdাn বাsবায়নাধীন আেছ৷ িবিভn মntণালয়/িবভাগ 

থেক pাp 236িট সারসংেkপ পরীkা-িনরীkাপূরক মিntসভা/uপেদ া পিরষদ বঠকসমূেহ 

uপsাপন করা হেয়েছ৷  

 

2৷ মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিটসমেূহর বঠকঃ pিতেবদনাধীন aথ বছের (2008-09) 

সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিটর 28িট বঠক aনুি ত হয়৷ কিমিটর 

বঠকসমূেহ িবিভn মntণালয়/িবভােগর 125িট  psাব uপsাপন করা হয় eবং 86িট psাব 

aনুেমাদন করা হয়৷ aথৈনিতক িবষয় সংkাn মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিটর 08িট বঠক 

aনুি ত হয়৷ বঠেক 35িট psাব uপsাপন করা হয় eবং 26িট psাব aনুেমাদন করা হয়৷ e 

সকল বঠেক গৃহীত িসdাnসমূহ বাsবায়েনর জন  সংি  মntণালয়/িবভােগ pরণ করা হেয়েছ৷   

 
 
2008-09 aথ বছের জাতীয় পুরsার সংkাn মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিটর সভার 
সুপািরেশর আেলােক িনmrপ পুরsার pদান করা হয়ঃ 
   

(ক)   11-12-2008 তািরেখ “ বগম রােকয়া পদক, 2008”eর িবষেয় জাতীয় 
পুরsার সংkাn uপেদ া পিরষদ কিমিটর সুপািরেশর pিkেত 02(di) জন 
সুধীেক “ বগম রােকয়া পদক, 2008” pদান করা হয় 

 
  (খ)   20-02-2009 তািরেখ জাতীয় পুরsার সংkাn মিntসভা কিমিটর সুপািরেশর  

pিkেত 13( তর) জন সুধীেক “eকুেশ পদক, 2009” pদান করা হয়৷              
 
 

(গ)   25-03-2009 তািরেখ জাতীয় পুরsার সংkাn মিntসভা কিমিটর সুপািরেশর 
pিkেত 04(চার) জন সুধীেক “sাধীনতা পুরsার, 2009” pদান করা হয়৷                                    
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মিntসভা/uপেদ া পিরষদ বঠক, মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিটসমূেহর বঠক o সিচব সভা 
সংkাn পিরসংখ ানঃ  

 

(K) মিntসভা/uপেদ া পিরষদ বঠক, িসdাn o বাsবায়ন সংখ া 
 

 
                                   aথ বছর 
         িবষয় 

2006-07 2007-08 
 

2008-09 

মিntসভা/uপেদ া পিরষদ বঠক সংখ া 
 

    60িট 72িট 59িট 

গৃহীত িসdাn সংখ া   285িট 280িট 309িট 
 

বাsবািয়ত িসdাn সংখ া  172 িট 210িট 240িট 
 

 
(খ)  মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিটসমূেহর বঠেকর সংখ া 

 
                         aথ বছর 
   
    কিমিটর নাম 

2006-07 2007-08 
 

2008-09 

1৷  সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/uপেদ া পিরষদ 
কিমিট 

21িট 34িট 28িট 

2৷ aথৈনিতক িবষয় সংkাn মিntসভা/uপেদ া 
পিরষদ কিমিট 

08িট 14িট 08িট 

3৷  জাতীয় পুরsার সংkাn মিntসভা/uপেদ া 
পিরষদ কিমিট 

04িট 03িট 04িট 

4৷ আiন-শৃঙখলা সংkাn মিntসভা/uপেদ া পিরষদ 
কিমিট 

09িট 09িট 06িট 

5৷  জনpশাসন সংsার o সুশাসন সংkাn uপেদ া 
পিরষদ কিমিট 

- 01িট 03িট 

6৷  pকেlর grtপূণ কমকতােদর বদিল সংkাn 
মিntসভা/uপেদ া পিরষদ কিমিট 

01িট 01িট - 

 

(গ)   সিচব সভার সংখ া  
 

aথ বছর 2006-07 2007-08 2008-09 
 

সভার সংখ া 09িট 04িট 07িট 
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3৷   aন ান  grtপূণ বঠকঃ   
 
(ক)   সিচব সভা aনুি ত হেয়েছ 07িট ৷ eর মেধ  01িট সিচব সভা 11-01-2009 তািরেখ 

মাননীয় pধানমntীর uপিsিতেত aনুি ত হেয়েছ৷  
 
(খ)   28-07-2008 o 27-11-2008 তািরেখ নতুন uপেজলা o থানা sাপন সংkাn সিচব 

কিমিটর 02িট সভা aনুি ত হেয়েছ৷ 
 
(গ)   জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সংkাn টাsেফাস eর 141তম সভা 05-08-2008, 

142তম সভা 05-01-2009, 143তম সভা 30-04-2009 eবং 144তম সভা 10-
06-2009 তািরেখ aনুি ত হেয়েছ৷ 

 
(ঘ)  pশাসিনক পুনিরন াস সংkাn জাতীয় বাsবায়ন কিমিট (িনকার) eর 03িট সভা aনুি ত 

হেয়েছ৷ মাননীয় pধানমntীর সভাপিতেt  103তম সভা 21-01-2009 তািরেখ aনুি ত 
হেয়েছ৷  

 
(ঙ)  07-09-2008 eবং 26-05-2009 তািরেখ মিntপিরষদ সিচেবর সভাপিতেt eবং eশীয় 

unয়ন ব াংক o ডািনডার pিতিনিধেদর uপিsিতেত Good Governance 
Program-eর িsয়ািরং কিমিটর িdতীয় o তৃতীয় সভা aনুি ত হেয়েছ৷  

 
(চ)  মিntসভা/uপেদ া পিরষদ বঠেক গৃহীত িসdােnর বাsবায়ন agগিত পর ােলাচনার িনিমt 

মিntপিরষদ িবভােগর aিতিরk সিচেবর সভাপিতেt 11িট আnঃমntণালয় সভা aনুি ত 
হেয়েছ৷ 

 

(ছ)    মিntপিরষদ সিচেবর সভাপিতেt িবভাগীয় কিমশনারগেণর 06িট মািসক সভা aনুি ত 
হেয়েছ৷  

 

(জ)   মিntপিরষদ সিচেবর সভাপিতেt pশাসিনক unয়ন সংkাn সিচব কিমিটর 21িট সভা 
aনুি ত হেয়েছ৷ 

 
(ঝ)   য সমs আnজািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতকৃ চঁাদা pদােনর বাsব 

uপেযািগতা িবদ মান নi স সকল সংsা িচিhত কের সপুািরশ pদােনর জন  গিঠত 
সিচব কিমিটর 03িট সভা aনুি ত হয়৷ eেত িবিভn মntণালয়/িবভােগর সরেমাট 08িট 
psাব uপsাপন করা হেয়েছ eবং 08িট psাবi aনুেমািদত হেয়েছ৷   

 
(ঞ)   মাঠ পর ােয় কােজর গিতশীলতা বৃিd o pেয়াজনীয় সমnয় সাধেনর uেdেশ  28- 30 

জুলাi 2009 তািরেখ ‘ জলা pশাসক সেmলন, 2009’ aনুি ত হেয়েছ৷  
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2008-09 aথ বছের grtপূণ আiন, িবিধ o নীিত pণয়ন eবং সংেশাধন 
 
 
(1)   24-07-2008 তািরেখর eস, আর, o, নং-231-আiন/2008-মপিব-4/5/2008-িবিধ 
dারা Rules of Business, 1996 eর Schedule-I সংেশাধনপূরক Ministry of 
Food and Disaster Management-eর কার বnন o kম িনধারণ eবং Schedule-
I eর কিতপয় kম পুনঃিনধারণ করা হেয়েছ৷ 
 
(2)  11-08-2008 তািরেখর eস, আর, o, নং-245-আiন/মপিব-4/1/2007-িবিধ dারা 
জাতীয় পতাকা িবিধমালা, 1972 সংেশাধন কের 15 আগs জাতীয় শাক িদবস uপলেk 
বাংলােদেশর সরকাির o বসরকাির ভবনসমূেহ eবং িবেদশs বাংলােদশ িমশনসমূেহ জাতীয় 
পতাকা aধনিমত রাখার িবষেয় িনেদশনা  জাির করা হেয়েছ৷ 
 
(3)    30-09-2008 তািরেখর eস, আর, o, নং-276-আiন/মপিব-19/1/2007-িবিধ dারা 
Rules of Business, 1996 সংেশাধেনর মাধ েম Rule 31 eর পর নতুন Rule 
31A.সিnেবশ কের িবিধ-pিবধান pণয়ন/সংেশাধেনর kেt pাক-pকাশনার িবষয়িট anভুk 
করা হেয়েছ৷ 
 
(4)  28-10-2008 তািরেখ eস, আর, o, নং-287-আiন/2008-মপিব-4(5)/2003-
িবিধ(2য় খn) dারা Rules of Business, 1996 eর Schedule-I  সংেশাধন কের 
inুেরn সংkাn কার ািদ বািণজ  মntণালেয়র কার বnন হেত িবলুp কের aথ িবভােগর 
কার বnেন anভুk করা হেয়েছ৷ 
 
(5)  25-11-2008 তািরেখ eস, আর, o, নং-319-আiন/2008-মপিব-4/2/2007-িবিধ dারা 
Rules of Business, 1996 সংেশাধন কের Schedule-I হেত Election 
Commission সংkাn িশেরানাম o eিnসমূহ িবলুp eবং Schedule-IV সংেশাধন করা 
হেয়েছ৷ 
 
(6)  22-01-2009 তািরেখ eস, আর, o, নং-13-আiন/2009-মপিব-4/1/2007-িবিধ dারা 
Rules of Business, 1996 সংেশাধেনর মাধ েম Rule 3A-eর পর নূতন Rule 3B 
eবং Rule 21 eর Sub-Rule (4A) eর পর নূতন Sub-Rule (4B) সিnেবশ কের 
মাননীয় pধানমntী কতৃক Advisor eবং Special Assistants িনেয়াগ সংkাn  িবধান 
সিnেবশ করা হেয়েছ৷ 
 

(7)  24 ফbrয়াির 2009 তািরেখ 2009 সেনর 7নং আiন dারা Presidents 
(Remuneration and Privileges) Act.1975 (Act. No.VII of 1975) eর 
Section 7(1) সংেশাধনপূরক 50,00,000 টাকার sেল 1,00,00,000 টাকা করা হেয়েছ৷  
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2008-09 aথ বছের মিntপিরষদ িবভাগ কতৃক সmািদত uেlখেযাগ  কমকা   
 

ক.    জাতীয় পর ােয় সmািদত eবং িবিভn সমnয়ধমী কার াবিলঃ 
 

(1)  28-07-2008 তািরেখ মntণালয়/িবভােগর সিচব-eর aনুপিsিতেত তঁার দনিnন/জrির 
সরকাির কার  পিরচালনার জন  aভ nরীণভােব সামিয়ক kমতাpাp aিতিরk সিচব/যুgসিচবগণ 
কতৃক পদবী ব বহার সংkাn মপিব-4/1/2007-িবিধ/111 নং পিরপt জাির করা হেয়েছ৷ 

(2)  11-07-2008 তািরেখ 15 আগs জাতীয় শাক িদবস uপলেk বাংলােদেশর সরকাির o 
বসরকাির ভবনসমূেহ eবং িবেদশs বাংলােদশ িমশনসমূেহ জাতীয় পতাকা aধনিমত রাখার 

িবষেয় মপিব-4/5/2008-িবিধ/123 নং িবjিp জাির করা হেয়েছ ৷ 

(3) 24-09-2008 তািরেখ সরকােরর কার পিরচালনা পdিত/িবিধ-িবধান যথাযথভােব 
aনুসরেণর লেk  eবং সংিশ  মntণালয়/িবভােগর সােথ যাগােযােগর মাধ েম কার করী ব বsা 
gহণােথ Rules of Business,  1996 e বিণত Rule-12 সহ আnঃমntণালয় পরামশ 
সmিকত সংিশ  িবিধ-িবধানসমূহ পুঙখানুপুঙখrেপ aনুসরেণর জন  মপিব-4/1/2007-
িবিধ/139 নং পিরপt জাির করা হেয়েছ ৷ 

(4)  01-11-2008 তািরেখ মাননীয় মntী, pিতমntী eবং uপমিntগেণর জন  সরকার কতকৃ 
বরাdকৃত গাড়ীর িবপরীেত দিনক 20 (িবশ) িলটার jালািন মূেল র সমপিরমাণ টাকা jালািন 
ভাতার পিরবেত, পরবতী িনেদশ না দয়া পর n 10% hাসকৃত হাের দিনক 18(আঠার) িলটার 
jালািন মূেল র সমপিরমাণ টাকা jালািন ভাতা pদান সংkাn মপিব-3/16/89-িবিধ(2য় 
খn)/155 নং পিরপt জাির করা হেয়েছ৷ 

(5) 01-11-2008 তািরেখ মাননীয় মntী, pিতমntী eবং uপমিntগেণর আবশ কীয় কােজ 
ব বহােরর িনিমt, িবেশষ কের মফsল সফেরর kেt বরাdকৃত সারkিণক গাড়ীর aিতিরk জীপ 
গাড়ীর জন  সংিশ  সংsা দিনক সেরাচচ 10(দশ) িলটার jালািনর পিরবেত, পরবতী িনেদশ না 
দয়া পর n 10% hাসকতৃ হাের দিনক সেরাচচ 9(নয়) িলটার jালািন সরবরাহ করেব মেম 

মপিব-3/16/89-িবিধ(2য় খn)/156 নং পিরপt জাির করা হেয়েছ ৷ 

(6)  নােটারেক পর টন নগরী িহেসেব গেড় তালার লেk  pাথিমক পদেkপ িহেসেব utরা 
গণভবন দশনীর িবিনমেয় জনসাধারেণর জন  unুkকরেণর িবষেয় সরকাির িসdােnর pিkেত 
utরা গণভবন জনসাধারেণর জন  দশনীর িবিনমেয় unুkকরেণর িবষেয় 27-11-2008 তািরেখ 
মপিব-4(6)/2008-িবিধ/175(30) নং পt জাির করা হেয়েছ ৷ 

(7)  09-02-2009 তািরেখ মাননীয় pধানমntীর িবেদশযাtা eবং িবেদশ থেক sেদেশ 
pত াবতনকােল aনুসরণীয় রা াচার (Protocol) সংkাn মপিব-1/2/92-িবিধ/27 নং 
িনেদশাবিল জাির করা হেয়েছ ৷ 

(8)  27-02-2009 তািরেখ রা ীয় পর ােয় 27 o 28 ফbrয়াির eবং 01 মাচ 2009 তািরেখ  
3(িতন) িদন শাক পালন o জাতীয় পতাকা aধনিমত রাখা সংkাn মপিব-5/1/2007-িবিধ 
(1ম খn)/35 নং pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 
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(9)  27-02-2009 তািরেখ িবিডআর eর িবপথগামী সদস  কতৃক সংঘিটত ঘটনায় িনহত 
সনাবািহনীর কমকতাগণেক pথা aনুযায়ী রা ীয় মর াদায় দাফেনর িসdাn বাsবায়েনর িনিমt 

মপিব-5/1/2007-িবিধ(1ম খn)/36-নং পt  জাির করা হেয়েছ৷ 

(10)  01-04-2009 তািরেখ জািতর জনক ব বnু শখ মুিজবুর রহমােনর pিত জািতর সmান o 
dা pদশনােথ তঁার pিতকৃিত সকল সরকাির, আধা-সরকাির, sায়tশািসত pিত ান, সংিবিধবd 

সরকাির কতৃপেkর pধান o শাখা কার ালয়, িমলনায়তন o gnাগার, িশkা pিত ান eবং িবেদেশ 
aবিsত বাংলােদেশর দূতাবাস o িমশনসমূেহ সংরkণ o pদশন সংkাn মপিব-pিতকৃিত/2006-
িবিধ/52 নং pjাপন জাির করা হেয়েছ৷  

(11)   16-04-2009 তািরেখ মাননীয় মntী, pিতমntী o uপমিntগেণর আবশ কীয় কােজ 
ব বহােরর িনিমt িবেশষ কের মফsল সফেরর kেt বরাdকৃত সারkিণক গাড়ীর aিতিরk জীপ 
গাড়ীর জন  িসeনিজ ব বহােরর kেt সংিশ  সংsা দিনক সেরাচচ 10(দশ) িলটার jালািনর 
পিরবেত 15 (পেনর) ঘনিমটার eবং hাসকতৃ হাের ঐ eকi গাড়ীর জন  দিনক সেরাচচ 9 (নয়) 
িলটার jালািনর পিরবেত 13.5(সােড় তর) ঘনিমটার িসeনিজ সরবরাহ করার িবষেয় মপিব-
3/16/89-িবিধ (2য় খn)/61 নং আেদশ জাির করা হেয়েছ৷ 

(12)  িনকার eর 101 তম সভায় sাs  o পিরবার কল াণ মntণালেয়র aধীন 100 শয া িবিশ  
টা াiল জলা হাসপাতালেক 250 শয ায় unীতকরেণর ফেল রাজsখােত 85িট পদ, জাতীয় 
মিহলা সংsার 465িট পেদর মেধ  50িট uপেজলার জন  3িট ক াটাগরীর 150িট পদ eবং 
115িট aৈবতিনক পেদর মেধ  1িট ক াটাগরীর 50িট aৈবতিনক পদসহ মাট 200িট পদ 
সৃজেনর aনুেমাদন দয়া হেয়েছ৷ 

(13)  িনকার eর 101 তম সভায় সুpীম কােটর আপীল িবভাগ কতৃক িসিভল আপীল 79/1999 
হেত udুত আদালত aবমাননা িপিটশন নং-7/2004 e িবগত 09-07-2008 তািরেখ pদt 
িনেদশনা বাsবায়নকেl চীফ জুিডিসয়াল ম ািজেsট/চীফ মে াপিলটন ম ািজেsটগেণর জন  
68িট াiভােরর পদ সৃজনসহ 68িট গাড়ী িটoeniেত anভুk করা হেয়েছ৷ 

(14)  িনকার eর 102 তম সভায় জাতীয় রাজs বােডর আoতাভুk 17িট আয়কর aিফেসর 
রাজs খােত asায়ীভােব 25িট গাড়ী চালেকর পদ, দেশর 74িট grtপূণ uপেজলা সদের/sােন 
ফায়ার সািভস o িসিভল িডেফn sশন sাপন শীষক pকেlর আoতায় িনিমত 3িট ফায়ার 
sশেনর (দাuদকািn - কুিমlা, ড ামুডা - শরীয়তপুর o গাসাiরহাট - শরীয়তপুর)  জন  51িট  

পদ সৃজেনর aনুেমাদন দয়া হেয়েছ৷  খাদ  o dের াগ ব বsাপনা মntণালেয়র িনয়ntণাধীন খাদ  
aিধদpেরর িdতীয় ণীর পদ মর াদা সmn uপেজলা খাদ  িনয়ntক o সমমােনর 630িট পদ 
pথম ণীেত (নন-ক াডার) unীতকরণ eবং sাs  o পিরবার কল াণ মntণালেয়র আoতাধীন 
িবভাগ, জলা, uপেজলা eবং তদিনm পর ােয়র হাসপাতাল o sাs েকndসমূেহ asায়ীভােব রাজs 
খােত পদ সৃজেনর aনুেমাদন দয়া হেয়েছ৷ 
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(15)   িনকার eর 103 তম সভায় িdতীয় pাথিমক িশkা unয়ন কমসূিচ (িপiিডিপ-2)-eর 
আoতায় pাথিমক িশkা aিধদpেরর মাঠ পর ােয় সহকারী uপেজলা/থানা িশkা aিফসার-eর 
475িট পদ, িনকােরর 94তম সভার িসdাn সংেশাধনপূরক বাংলােদশ পl◌ী unয়ন বােডর 
আoতায় নবসৃ   ‘সালথা’ uপেজলার জন  3 ক াটাগরীর 3িট নতুন পদ, “ দেশর 25িট grtপূণ 
uপেজলা সদের/sােন ফায়ার সািভস o িসিভল িডেফn sশন sাপন” শীষক pকেlর আoতায় 
িনিমত 2িট ফায়ার sশেনর ( শরপুর - বgড়া eবং ীনগর-মুিnগ ) জন  37িট পদ, “ দেশর 
grtপূণ 78িট uপেজলা সদের/sােন ফায়ার সািভস o িসিভল িডেফn sশন sাপন” শীষক 
pকেlর আoতায় িনিমত 4িট ফায়ার sশেনর (দয়ারামপুর-নােটার, চৗয়ারবাজার-কুিমল◌া, 
হিরণাকুnু-িঝনাiদহ eবং পকুয়া-কkবাজার) জন  74িট পদ eবং  বাংলােদশ s াnাড en 
টিsং iনি িটuশেনর ঢাকাs pধান কার ালয় eবং চ gাম, খুলনা, রাজশাহী, বিরশাল o িসেলট 

আ িলক কার ালেয়র জন  113িট নতুন পদ সৃজন করা হেয়েছ৷ eছাড়া কািরয়ান iিপেজড 
eলাকােক চ gাম মে াপিলটন পুিলেশর  কণফুলী থানার anভুk কের কণফুলী থানা পুনগঠন 
eবং aিতিরk জনবেলর ম িুর pদান করা হেয়েছ৷ 

 (16)  িনকার eর 103 তম সভায় bাhণবািড়য়া জলার সদর uপেজলােক িবভk কের 
‘িবজয়নগর’ uপেজলা গঠন, নরিসংদী জলার রায়পুরা থানাধীন বঁাশগাড়ী নামক sােন eকিট 
তদnেকnd eবং ভালা জলার দৗলতখান থানাধীন বাংলাবাজার সংলg sােন eকিট তদnেকnd 
sাপেনর aনুেমাদন দয়া হেয়েছ৷ 

(17)  06-1-2009 তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 56(3) aনুেচছদ aনুযায়ী 
রা পিত কতৃক শখ হািসনােক বাংলােদশ সরকােরর pধানমntী পেদ িনেয়াগদান o তঁার িনেয়াগ 
সংkাn  pjাপন জাির করা হেয়েছ৷   

(18)  06-01-2009 তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 56(2) aনুেচছদ aনুযায়ী 
রা পিত কতৃক জনাব আবুল মাল আbলু মুিহত, বগম মিতয়া চৗধুরী, জনাব আbলু লিতফ 
িসিdকী,  ব ািরsার শিফক আহেমদ, eয়ার ভাiস মাশাল (aবঃ) e ক খnকার, জনাব 
রািজuিdন আহেমদ রাজু, e াডেভােকট সাহারা খাতুন, সয়দ আশরাফলু iসলাম, iি িনয়ার 
খnকার মাশাররফ হােসন, জনাব মাঃ রজাuল কিরম িহরা, জনাব আবুল কালাম আজাদ, 
জনাব eনামূল হক মাsফা শহীদ,  জনাব িদলীপ বড় –য়া, জনাব রেমশ চnd সন, জনাব গালাম 
মাহাmদ কােদর, জনাব মুহাmদ ফাrক খান, সয়দ আবুল হােসন, ড. মাঃ আbরু রাjাক, ডা. 

আফসাrল আিমন, ডা. আ. ফ. ম rhল হক, 

ডা. দীপ ু মিন, জনাব নূrল iসলাম নািহদ eবং জনাব আbলু লিতফ িব াসেক বাংলােদশ 
সরকােরর মntী পেদ িনেয়াগ সংkাn pjাপন জাির করা হেয়েছ৷  

(19)  06-01-2009 তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 56(2) aনুেচছদ aনুযায়ী 
রা পিত কতৃক e াডেভােকট মাsািফজুর রহমান, ক ােpন e িব  তাজুল iসলাম (aবঃ),  জনাব 
তানিজম আহমদ সােহল তাজ, sপিত iয়ােফস oসমান, ড. হাছান মাহমুদ, বগম মnুজান 
সুিফয়ান, জনাব দীপংকর তালুকদার eবং জনাব আহাদ আলী সরকারেক বাংলােদশ সরকােরর 
pিতমntী পেদ িনেয়াগ সংkাn  pjাপন জাির করা হেয়েছ৷  
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(20)  06-01-2009 তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় pধানমntী কতৃক 
pধানমntী  শখ হািসনা, মিntপিরষদ িবভাগ, িবd ৎ, jালািন o খিনজ সmদ মntণালয়, সংsাপন 
মntণালয়, গৃহায়ন o গণপূত মntণালয়, pিতরkা মntণালয়, ধম িবষয়ক মntণালয়, সশst বািহনী 
িবভাগ eবং মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, জনাব আবুল মাল আbলু মুিহতেক aথ মntণালয়, 
বগম মিতয়া চৗধুরীেক  কৃিষ মntণালয়, জনাব আbলু লিতফ িসিdকীেক বst o পাট মntণালয়, 

ব ািরsার শিফক আহেমদেক  আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়,  eয়ার ভাiস মাশাল 
(aবঃ) e ক খnকারেক  পিরকlনা মntণালয়, জনাব রািজuিdন আহেমদ রাজুেক ডাক o 
টিলেযাগােযাগ মntণালয়, e াডেভােকট সাহারা খাতুনেক sরা  মntণালয়, সয়দ আশরাফুল 

iসলামেক sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়, iি িনয়ার খnকার মাশাররফ 
হােসনেক  ম o কমসংsান মntণালয় eবং pবাসী কল াণ o বেদিশক কমসংsান মntণালয়, 

জনাব মাঃ রজাuল কিরম িহরােক ভূিম মntণালয়, জনাব আবুল কালাম আজাদেক তথ  মntণালয় 
eবং সংsৃিত িবষয়ক মntণালয়, জনাব eনামূল হক মাsফা শহীদেক সমাজকল াণ মntণালয়, 
জনাব িদলীপ বড় –য়ােক িশl মntণালয়, জনাব রেমশ চnd সনেক পািন সmদ মntণালয়, জনাব 
গালাম মাহাmদ কােদরেক বসামিরক িবমান পিরবহন o পর টন মntণালয়, জনাব মুহাmদ 

ফাrক খানেক বািণজ  মntণালয়, সয়দ আবুল হােসনেক যাগােযাগ মntণালয়, ড. মাঃ আbরু 
রাjাকেক খাদ  o দূের াগ ব বsাপনা মntণালয়, ডা. আফসাrল আিমনেক  নৗ পিরবহন 
মntণালয়, ডা. আ. ফ. ম rhল হকেক sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, ডা. দীপ ুমিনেক পররা  
মntণালয়, জনাব নূrল iসলাম নািহদেক িশkা মntণালয় eবং pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, 
জনাব আbলু লিতফ িব াসেক মৎস  o প  সmদ মntণালয় eবং pিতমntী e াডেভােকট 
মাsািফজুর রহমানেক পিরেবশ o বন মntণালয়, ক ােpন e িব তাজুল iসলাম (aবঃ) ক 

মুিkযুd িবষয়ক মntণালয়, জনাব তানিজম আহমদেক sরা  মntণালয়, sপিত iয়ােফস 
oসমানেক  িবjান eবং তথ  o যাগােযাগ pযুিk মntণালয় ড. হাছান মাহমুদেক, পররা  
মntণালয়, বগম মnুজান সুিফয়ানেক ম o কমসংsান মntণালয়, জনাব দীপংকর তালকুদারেক 
পাবত  চ gাম িবষয়ক মntণালয় eবং জনাব আহাদ আলী সরকারেক যুব o kীড়া মntণালেয়র 
দািয়t  pদান সংkাn pjাপন জাির করা হেয়েছ৷  

(21)  07-01-2009 তািরেখ সরকার কতকৃ মntীর পদমর াদায় pধানমntীর uপেদ া জনাব eiচ 
িট iমাম,  ড. মিসuর রহমান,  ডা. মাদােচছর আলী eবং  ড. আলাuিdন আহেমদ-eর  িনেয়াগ 
সংkাn   pjাপন জাির করা হেয়েছ৷  

(22) 08-01-2009 তািরেখ সরকার কতৃক pিতমntীর পদমর াদায় মজর জনােরল(aবঃ) 
তািরক আহেমদ িসিdক- ক pধানমntীর uপেদ া িনেয়াগ সংkাn  pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 

(23)  14-01-2009 তািরেখ সরকার কতৃক মntীর পদমর াদায় ডঃ তৗিফক-i-eলাহী চৗধুরী, 
বীর িবkম- ক pধানমntীর uপেদ া িনেয়াগ সংkাn pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 

(24)  22-01-2009 তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় pধানমntী কতৃক 
Rules of Business, 1996 eর  Rule 3B(ii) aনুযায়ী pধানমntীর uপেদ া জনাব eiচ 
িট iমামেক সংsাপন o pশাসন িবষয়ক uপেদ ার দািয়t aপণ করা হেয়েছ৷ 
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(25)  22-01-2009 তািরেখ গণpজাতntী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় pধানমntী কতৃক 
Rules of Business, 1996 eর  Rule 3B(ii) aনুযায়ী  uপেদ া ড. মিসuর রহমানেক 
pধানমntীর aথৈনিতক uপেদ ার দািয়t aপণ করা হেয়েছ৷  

(26)   গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় pধানমntী কতৃক Rules of Business, 
1996  eর Rule 3B(ii) aনুযায়ী  uপেদ া জনাব ডা. মাদােচছর আলীেক 22-01-2009 
তািরেখ sাs  o পিরবার কল াণ িবষয়ক uপেদ ার দািয়t eবং 03-06-2009 তািরেখ sাs  o 
পিরবার কল াণ িবষয়ক দািয়েtর aিতিরk সমাজকল াণ িবষয়ক দািয়t pদান করা হেয়েছ৷  

(27)  22-01-2009 তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় pধানমntী কতৃক 
Rules of Business, 1996 eর Rule 3B(ii) aনুযায়ী  জনাব ড. আলাuিdন আহেমদেক 
pধানমntীর িশkা, সামািজক unয়ন o রাজনীিত িবষয়ক uপেদ ার দািয়t  aপণ করা হেয়েছ৷ 

(28)  24-01-2009 তািরেখ গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 56(2) aনুেচছদ aনুযায়ী 
রা পিত কতৃক e াডেভােকট মাঃ শাহজাহান িময়া, e ডেভােকট আbলু মাnান খান, e াডেভােকট 
মাঃ কামrল iসলাম, e াডেভােকট শামসুল হক টুক,ু e াডেভােকট জাহা ীর কিবর নানক eবং 

জনাব মাঃ মাতােহর হােসনেক বাংলােদশ সরকােরর pিতমntী পেদ িনেয়াগ সংkাn pjাপন 
জাির করা হেয়েছ৷ 

(29)  24-01-2009 তািরেখ মিntপিরষদ িবভােগর 06-01-2009 তািরেখর pjাপন নং 
মপিব(মিntেসবা)/7(2)/2009/356 eর aনুবৃিtkেম গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর 
pধানমntী কতৃক e াডেভােকট মাঃ শাহজাহান িময়ােক ধম িবষয়ক মntণালয়, e ডেভােকট আbলু 
মাnান খানেক গৃহায়ন o গণপূত মntণালয়, e াডেভােকট মাঃ কামrল iসলামেক আiন, িবচার 
o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, e াডেভােকট শামসুল হক টুকুেক িবd ৎ, jালািন o খিনজ সmদ 
মntণালয়, e াডেভােকট জাহা ীর কিবর নানকেক sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয় 
eবং জনাব মাঃ মাতােহর হােসনেক pাথিমক o গণিশkা মntণালেয়র pিতমntী পেদ দািয়t 
pদান সংkাn  pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 

(30)  02-02-2009 তািরেখ নবম জাতীয় সংসেদর aিধেবশন চলাকালীন রা পিতর কার ালয় 
eবং pধানমntীর দািয়tাধীন মntণালয়/িবভাগসমূহ aথবা য সকল মntণালয়/িবভােগ ধু pিতমntী 
দািয়েt িনেয়ািজত আেছন, স সকল মntণালয়/িবভােগর সংসদ সmিকত যাবতীয় কার াবিল মntী 
o pিতমিntগণ কতৃক সmাদন সংkাn pjাপন জাির করা হয়৷ 

(31)  02-02-2009 তািরেখ নবম জাতীয় সংসেদর pথম aিধেবশন থেক পুনরােদশ না দয়া 
পর n সংসদ aিধেবশন চলাকালীন জাতীয় সংসেদ মntণালয়/িবভাগসমূেহর দািয়tpাp কান 
মntী/ pিতমntী ঢাকার বাiের aবsান করেল বা যুিkস ত কারেণ সংসদ aিধেবশেন aনুপিsত 
থাকেল স সকল kেt uk মntণালয়/িবভােগর সংসদ সmকীয় যাবতীয় কার াবিল সmাদেনর 
জন  িবকl িহেসেব সংি  মntী/pিতমntীর িবপরীেত মntী/pিতমিntগণ তঁার িনজ দািয়েtর 
aিতিরk িহসােব ঢাকার বাiের aবsানকারী aথবা সংসদ aিধেবশেন aনুপিsত 
মntী/pিতমিntগেণর মntণালয়/িবভােগর সংসদ সmকীয় যাবতীয় কার াবিল সmাদন সংkাn 
pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 
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(32)  02-02-2009 তািরেখ নবম জাতীয় সংসেদর aিধেবশন চলাকালীন মntণালয়/িবভােগর 
দািয়tpাp মntী/pিতমntী eবং eকi সময় তঁার aনুপিsিতেত িবকl দািয়tpাp মntী/pিতমntী 
যুগপৎ aনুপিsত থাকেল তথ  মntণালয় eবং সংsৃিত িবষয়ক মntণালেয়র দািয়tpাp মntী জনাব 
আবুল কালাম আজাদ eবং তঁার aনুপিsিতেত আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালেয়র 
দািয়tpাp pিতমntী e াডেভােকট মাঃ কামrল iসলাম eর জাতীয় সংসেদ uk মntণালেয়র 
pে াtর pদান eবং সংসদ সmিকত কার ািদ সmাদন সংkাn pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 

(33)  09-02-2009 তািরেখ বসরকািরকরণ আiন, 2000 (2000 সােলর 25নং আiন) eর 
6(ক) ধারা aনুসাের সরকার কতৃক িমজা আবdল জিললেক eকজন pিতমntীর পদমর াদা, 
বতন-ভাতািদ eবং আনুষি ক সুেযাগ-সুিবধাসহ pাiেভটাiেজশন কিমশেনর চয়ারম ান পেদ 

িনেয়াগ সংkাn pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 

(34)  12-02-2009 তািরেখ জনাব মাঃ িজlরু রহমান কতৃক গণpজাতntী বাংলােদেশর 
সংিবধােনর 148(1) aনুেচছদ aনুযায়ী রা পিত পেদ শপথ gহণ সংkাn pjাপন জাির করা 
হেয়েছ৷  

(35)  12-02-2009 তািরেখ জনাব মাঃ িজlরু রহমান কতৃক গণpজাতntী বাংলােদেশর 
রা পিতর কার ভার gহণ সংkাn pjাপন জাির করা হেয়েছ৷ 

(36) 09-03-2009 তািরেখর মপিব(মিntেসবা)/12(1)/2004/474 নং pjাপেনর মাধ েম 
িপলখানায় 25 ফbrয়াির 2009 তািরেখ বাংলােদশ রাiেফলস eর মহাপিরচালক o সশst 
বািহনীর uেlখেযাগ  সংখ ক কমকতা, তঁােদর পিরবােরর সদস  o সিনকসহ বসামিরক ব িkর 
মমািnক মৃতু েত মিntসভার 02-03-2009 তািরেখ aনুি ত বঠেক গৃহীত শাক psাব সকেলর 
jাতােথ pকাশ করা হেয়েছ৷ পরবতীেত শাক psাবিট িবেশষভােব মুdণপূরক আনু ািনকভােব 
হsাnেরর জন  pধানমntীর কার ালেয় pরণ করা হেয়েছ৷ 

(37)  31-03-2009 তািরেখ সরকার কতৃক জনাব বীর বাহাdর uৈশ িসং, সংসদ সদস , 
পারত  বাnরবানেক পারত  চ gাম unয়ন বােডর চয়ারম ান পেদ aিধি ত থাকাকালীন 
pিতমntীর পদমর াদা, বতন-ভাতািদ eবং সংি  সুেযাগ-সুিবধা pদান সংkাn pjাপন জাির 
করা হেয়েছ৷ 

(38)   31-03-2009 তািরেখ সরকার জনাব যতীnd লাল িtপুরা, সংসদ সদস , খাগড়াছিড় 
পারত  জলােক ভারত pত াগত uপজাতীয় শরণাথী pত াবাসন o পুনরাসন eবং aভ nরীণ 
udাst িনিদ করণ o পুনরাসন সmিকত টাsেফােসর চয়ারম ান পেদ aিধি ত থাকাকালীন 
pিতমntীর পদমর াদা, বতন-ভাতািদ eবং সংি  সুেযাগ-সুিবধা pদান সংkাn pjাপন জাির 
করা হেয়েছ৷   

(39) 21-05-2009 তািরেখর মপিব(মিntেসবা)/12(1)/2004/542 নং pjাপেনর মাধ েম  
pখ াত পরমাণ ু িবjানী, বাংলােদশ পরমাণ ু শিk কিমশেনর সােবক চয়ারম ান eবং মাননীয় 
pধানমntী শখ হািসনার sামী ড. oয়ােজদ িময়ার মৃতু েত মিntসভার 18-05-2009 তািরেখ 
aনুি ত বঠেক গৃহীত শাক psাব সকেলর jাতােথ pকাশ করা হেয়েছ৷ 
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(40)   01-09-2008 তািরেখ বুিড়গ াসহ শীতলk া, বাল,ু তুরাগ o দেশর grtপূণ aন ান  
নদ-নদীর নাব তা eবং নদীর sাভািবক গিত pবাহ aব াহত রাখার লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ 
gহেণর িবষেয় সুপািরশ pণয়েনর জন  গিঠত ‘টাsেফাস’ e sশাল e ািসসট াn, পিরেবশ o 
বন মntণালয় eবং eটণী জনােরল- ক সদস  িহেসেব anভুk কের pjাপন জাির করা হেয়েছ৷  

(41)  21-09-2008 তািরেখ ‘জাতীয় aথৈনিতক পিরষেদর িনরাহী কিমিট’র (eকেনক) 
কার পিরিধ থেক 6নং aনুেচছদ (সরকাির সংsাসমেূহর uৎপn dেব র মূল  o জনেসবামূলক 
সািভসসমূেহর রট, িফস iত ািদ িবেবচনা) িবেয়াজন eবং ‘aথৈনিতক িবষয় সংkাn uপেদ া 
পিরষদ কিমিট’র কার পিরিধর 7নং aনুেচছেদ “সরকাির সংsাসমূেহর uৎপn dেব র মূল  য সব 
kেt aন  কান pিkয়ায় িনধািরত নাi তা িনধারণ eবং 50(প াশ) কািট টাকার ঊধর 

মূল মােনর সংsাসমূেহর uৎপn dব /িশl কারখানার uপজাত িবkেয়র িবষয় িবেবচনা o 
সুপািরশ” সংkাn িবষয় anভুk করা হেয়েছ৷  

(42)  তাষাখানা ( মiনেটেনn en e াডিমিনেsশন) rলস, 1974 aনুযায়ী মাননীয়  
pধানমntী/pধান uপেদ া o মিntগণ কতকৃ pাp 45িট uপহার সামgী ব ভবনs রা ীয় 
তাষাখানায় জমা pদান কের যথাযথ সংরkেণর ব বsা নয়া হেয়েছ৷  

(43)  বাংলােদশs িবিভn দেশর দূতাবাস কতৃক আেয়ািজত রা ীয়/জাতীয় aনু ােন িবিভn 
মntণালয়/িবভােগর সিচব/ভারpাp সিচব/ঊধরতন কমকতাগেণর যাগদােনর জন  225িট 
aনুমিতপt pদান করা হেয়েছ৷  

(44)  হাiেকাট িবভাগ, আিপল িবভাগ o pশাসিনক াiবু নাল থেক pাp রীট/আিপল/আদালত 
aবমাননা/pশাসিনক সংkাn 118িট মামলা pাথিমক পরীkােn সংি  মntণালয়/িবভােগ pরণ 
করা হেয়েছ৷  

(45)  িবিভn সমেয় পররা  মntণালয় থেক pাp পেtর বরােত 06িট আnজািতক পুরsােরর 
(United Nations Public service Award 2009, Nobel Peace Prize 2009, 
িতuিনিশয়ান সরকার কতৃক pেদয় Prize of President of the Republic for world 
Solidarity 2009, 10th Seoul Peace Prize 2010, United Nations 
Population Award 2009,  United Nations Prize in the Field of 
Human Rights) মেনানয়নপt সংি  মntণালয়/িবভাগ/aিধদpর/পিরদpর থেক সংgহ কের 
যথাসমেয় যথাযথ কতৃপেkর িনকট পঁৗছােনার জন  পররা  মntণালেয় pরণ করা হেয়েছ৷  

(46)   03-07-2008 তািরেখ চ gাম a েলর গ াস o িবd েতর সমস া লাঘেবর uেdেশ  
সুপািরশ pণয়েনর জন  কিমিট গঠন করা হেয়েছ৷  

(47)  03-08-2008 তািরেখ িসেলট িবভাগসহ বাংলােদেশর aন ান  হাoড়বhল eলাকায় 
পিরকিlত বঁাধ িনমাণ, খাল খনন কের নাব তা বৃিd, eলাকার জীব বিচt সংরkণ কের লাগসi  
চাষাবােদর মাধ েম eলাকাবাসীর জীবন যাtার মােনাnয়ন, দেশর খাদ  িনরাপtা বৃিd eবং pায় 
দড় কািট লাক aধু িষত হাoড় a েলর unয়েনর জন  িবিভn মntণালয়/িবভাগ কতৃক গৃহীত 

unয়নমূলক কমকাে র মেধ  সমnেয়র আবশ কতা দখা দয়ায় eকিট uচচ পর ােয়র কিমিট গঠন 
করা হেয়েছ৷  
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(48) 06-11-2008 তািরেখ চ gােমর হািলশহর িসeসিড eলাকায় aবিsত aব বhত 
gদামসমূহ খাদ শস  মজুেদর কােজ ব বহার eবং দoয়ানহােটর সরকাির মািলকানাধীন খািল 
জায়গায় খাদ gদাম িনমােণর uপেযািগতা পরীkাপূরক সুপািরশ pণয়েনর জন  eকিট uচচ 
পর ােয়র কিমিট গঠন করা হেয়েছ৷ 
 

(49)  24-11-2008 তািরেখ ঢাকাs সাহরাoয়াদী uদ ােন “sাধীনতা sm” eর নকশা িনরাচন 
সংkাn কিমিট পুনগঠন করা হেয়েছ৷ 
 

(50)  12-01-2009 তািরেখ সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিট, aথৈনিতক িবষয় সংkাn 
মিntসভা কিমিট, জাতীয় aথৈনিতক পিরষেদর িনরাহী কিমিট (eকেনক), জাতীয় aথৈনিতক 
পিরষদ (eনiিস), জাতীয় পুরsার সংkাn মিntসভা কিমিট, আiন-শৃঙখলা সংkাn মিntসভা 
কিমিট eবং pশাসিনক পুনিরন াস সংkাn জাতীয় বাsবায়ন কিমিট (িনকার) পুনগঠন করা 
হেয়েছ৷ 
 

(51)  21-01-2009 তািরেখ আiন-শৃঙখলা সংkাn মিntসভা কিমিট o pশাসিনক পুনিরন াস 
সংkাn জাতীয় বাsবায়ন কিমিট (িনকার) আংিশক সংেশাধন কের আiন-শৃঙখলা সংkাn 
মিntসভা কিমিটর 9নং kিমেক eবং pশাসিনক পুনিরন াস সংkাn জাতীয় বাsবায়ন কিমিট 
(িনকার) eর 11নং kিমেক িবষয় সংি  মntী/pিতমntীেক সদস  িহেসেব anভুk করা হেয়েছ৷ 
 

(52)  29-01-2009 তািরেখ ‘বাংলােদশ পিরকlনা কিমশন’ পুনগঠন করা হেয়েছ৷ 
 

(53)  02-02-2009 তািরেখ ‘জাতীয় pিশkণ কাuিnল’ পুনগঠন eবং ‘জাতীয় মিহলা o িশ  
unয়ন পিরষদ’(NCWCD) গঠন করা হেয়েছ৷ 
 

(54)  19-02-2009 তািরেখ ‘সার িবষয়ক জাতীয় সমnয় o পরামশক কিমিট’ পুনগঠন করা 
হেয়েছ৷ 
 

(55)  23-02-2009 তািরেখ জলবায়ু পিরবতন াs ফাn নীিতমালার খসড়া পরীkা-
িনরীkাkেম পুনগঠেনর লেk  কিমিট গঠন eবং Bangladesh Climate Change 
Strategy and Action Plan, 2008 পর ােলাচনাkেম পুনগঠেনর লেk  কিমিট গঠন করা 
হেয়েছ৷ 
 

(56) 09-03-2009 তািরেখ িবিডআর সদর দpর িপলখানায় কিতপয় uচছৃঙখল িবিডআর 
জoয়ান কতকৃ সংঘিটত বরেরািচত হত াকা  o পরবতীেত udূত পিরিsিতেত pধানমntীর 
কার ালয়, sরা  মntণালয় eবং pিতরkা মntণালয় কতৃক গৃহীত eবং গৃহীতব  কার াবিলর মেধ  
সমnয় সাধেনর জন  eকিট uচচ পর ােয়র কিমিট গঠন করা হেয়েছ৷ 
 

(57) 02-04-2009 তািরেখ aথৈনিতক িবষয় সংkাn মিntসভা কিমিটেত pধানমntীর 
aথৈনিতক uপেদ া ড. মিসuর রহমানেক সদস  িহেসেব anভুk করা হেয়েছ৷  
 

(58)  21-04-2009 তািরেখ ‘সরকাির জলমহাল ব বsাপনা নীিত, 2009’ eর খসড়া 
পর ােলাচনা- kেম pেয়াজনীয় পিরবতন o পিরমাজন o সংেযাজেনর লেk  কিমিট গঠন করা 
হেয়েছ৷  
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(59)  26-05-2009 তািরেখ ‘পর টন সংkাn মিntসভা কিমিট’ পুনগঠন করা হেয়েছ৷  
 

(60) 27-05-2009 তািরেখ ‘জাতীয় বতন কিমশন, 2008’ eর pিতেবদন পরীkা-িনরীkা 
সংkাn কিমিট গঠন করা হেয়েছ৷ 
 

(61)  11-06-2009 তািরেখ pশাসিনক পুনিরন াস সংkাn জাতীয় বাsবায়ন কিমিট ‘িনকার’ 
eর কার পিরিধ বাsবতার িনিরেখ সংেশাধনkেম পুনঃিনধারণ করা হেয়েছ৷  
 

(62)  “RETA 6445: Support for Implementation of the Second 
Governance and Anticorruption Action Plan” শীষক আ িলক কািরগির 
সহেযািগতা pকেl বাংলােদেশর aংশgহণ িবষেয় aথৈনিতক সmক িবভােগ মতামত pরণ করা 
হেয়েছ৷ 
 

(63)  2008-09 aথ বছের বািষক unয়ন কমসূিচেত বরাd সংেশাধন িবষেয় পিরকlনা 
কিমশেনর আথ-সামািজক aবকাঠােমা িবভােগ পt দয়া হেয়েছ৷   
 

(64) “The UK’s Development Strategy for Bangladesh” শীষক 
Country Planning eর uপর মতামত aথৈনিতক সmক িবভােগ pরণ করা হেয়েছ৷  
 

(65)  Framework of NIS মিntপিরষদ িবভােগর Website G upload করা হেয়েছ৷ 
 

(66)   Vulnerability to Corruption Assessment (VCA) and 
Corruption Risk Mitigation Plan (CRMP) of Bangladesh Railway 
and its main part eর uপর মতামত সড়ক o রলপথ িবভােগ pরণ করা হেয়েছ৷  
 

(67)  ‘Data Base on Women and Children Issues’ সংkাn তথ ািদ মিহলা o 
িশ  িবষয়ক মntণালেয় pরণ করা হেয়েছ৷   
 

(68)  সমর পুsক, খসড়া বাংলােদশ pিতরkা aধ ােদশ eবং খসড়া বাংলােদশ pিতরkা 
িবিধমালা aিভরkকগেণর িনকট থেক িনরাপদ হফাজেতর pত য়নপt সংgহপূরক সংরkণ করা 
হেয়েছ৷ 
 

(69) মিntসভা বঠেকর িবjিp, কার পt (সারসংেkপ) eবং কার িববরণী ক ােলnার বছরিভিtক 
বঁাধাi কের সংরkণ করা হেয়েছ৷ 
 

(70)  dনীিত দমন কিমশন আiন, 2004 সংেশাধন সংkাn মাট 04িট সভা aনুি ত হেয়েছ৷  
 

(71)  dনীিত দমন কিমশেনর িবিভn aথ বছেরর বােজট aনুেমাদন, সংেশািধত বােজট 
aনুেমাদেনর pেয়াজনীয় কার kম, dনীিত দমন কিমশেন সশst বািহনী/িবিভn ক াডােরর 
কমকতােদর pষেণ িনেয়াগ/pত াহার সংkাn কার kম, িবলুp dনীিত দমন বু েরার 
কমকতা/কমচারীেদর pশাসিনক o আিথক িবষেয় pেয়াজনীয় কার kম, dনীিত দমন কিমশেনর 
সাংগঠিনক কাঠােমা সংkাn, dনীিত দমন কিমশেনর চয়ারম ান o সদস েদর িনেয়াগ, পদত াগ 
o বিহঃবাংলােদশ ছুিট সংkাn কার kম, িবিভn সভায় aংশgহেণর জন  কমকতা মেনানয়ন 
সংkাn কার kম eবং dনীিত দমন কিমশন আiেন সরকাির কমকতা/কমচারীেদর িবrেd মামলা 
দােয়র সংkাn কার kম gহণ করা হেয়েছ৷   
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(72)  ফৗজদাির কার িবিধর িবিভn ধারায় kমতা aপণ eবং মাবাiল কাট পিরচালনা সংkাn 
kমতা aপেণর িবষেয় সংsাপন মntণালেয় মতামত pরণ করা হেয়েছ৷  
 
(73)  জলা pশাসেকর কার ালয়সমূেহর ‘eল আর ফাn’ eর জন  গিঠত aিডট কিমিট কতৃক 
িবগত পঁাচ বছেরর আয় ব য় পরীkা-িনরীkােn pিরত pিতেবদেনর uপর কার kম aব াহত 
রেয়েছ৷ 
  
(74)  pিতেবদনাধীন বছের সািহত  kেt aনন  সাধারণ aবদােনর sীকৃিতsrপ জনাব আবdল 
গা  ফার চৗধুরীেক, সংsৃিতেত aসামান  aবদােনর sীকৃিতsrপ জনাব আবdল মিতনেক, িবjান 
eবং pযুিkেত গৗরেবাjjল aবদােনর sীকৃিতsrপ pেফসর e.eম. হাrন aর রশীদেক eবং 
সমাজেসবা o জনেসবায় কৃিতtপূণ aবদােনর sীকৃিতsrপ মরhমা আiিভ রহমানেক (মরেণাtর) 
“sাধীনতা পুরsার, 2009” pদান করা হেয়েছ৷  
 
(75)  িবভাগীয় কিমশনার o জলা pশাসকগেণর িনকট থেক pাp পািkক গাপনীয় pিতেবদন 
eবং পুিলেশর sশাল bাে র িনকট থেক pাp িরেপাট পর ােলাচনা কের তার িভিtেত 12িট 
সার-সংেkপ eবং সাpািহক আiন-শৃঙখলা সংkাn 24িট সার-সংেkপ মাননীয় pধান 
uপেদ া/pধানমntী বরাবর pরণ করা হেয়েছ৷ 
 
(76)   িবিভn জাতীয় o আnজািতক িদবসসমূেহ যমন- িবজয় িদবস, sাধীনতা িদবস, মহান 
eকুেশ ফbrয়াির o আnজািতক মাতৃভাষা িদবস, জাতীয় শাক িদবস, আnজািতক কৃিষ o খাদ  
িদবস eবং জাতীয় িটকা িদবসসহ aন ান  grtপূণ িদবস ud যাপেনর িবষেয় িবভাগ, জলা o 
uপেজলা পর ােয় pেয়াজনীয় িনেদশনা pদান করা হেয়েছ৷  
 
(77)  িবিভn জলায় নদী/বঁাধ ভা নেরােধ pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর িবষেয় সংি  মntণালেয় 
পt pরণ করা হেয়েছ৷   
 
(78)  জলা pশাসকগেণর চািহদা aনুযায়ী iuিরয়া সােরর বরাd pদান সংkাn িবষেয় ব বsা 
gহেণর জন  িশl মntণালয় o কৃিষ মntণালেয় পt pরণ করা হেয়েছ৷  
 
(79)  pিতেবদনাধীন বছের 64িট জলা হেত 12 হাজার 603িট মাবাiল কাট পিরচালনার 
মাধ েম 40 হাজার 671িট মামলায় 15 কািট 83 লk 60 হাজার 540 টাকা জিরমানা আদায় 
করা হেয়েছ৷ 
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  খ.     মিntপিরষদ িবভােগর aভ nরীণ পর ােয় সmািদত কার াবিলঃ 
 

(1)  মিntপিরষদ িবভােগ i-গভেণn কার kেম গিতশীলতা আনয়েনর লেk  90জনেক (01জন 
aিতিরk সিচব, 05জন যুgসিচব, 11জন uপসিচব, 18জন িসিনয়র সহকারী সিচব, 01জন 
িহসাবরkণ কমকতা eবং 54জন aন ান  কমকতা/কমচারী) oেয়ব eিpেকশন স  টoয় ার, 
ফাiল সাভার, মiল সাভার eবং eিn ভাiরাস সংkাn pিশkণ pদান করা হেয়েছ৷ 
 
(2)  িবভাগীয় কিমশনার eবং জলা pশাসেকর কার ালয় হেত মিntপিরষদ িবভােগ pরণকৃত 
পািkক গাপনীয় pিতেবদন aন লাiেন pরেণর জন  Information Exchange 
Management System (IEMS) সফটoয় ার তির করা হেয়েছ eবং aন লাiেন পািkক 
গাপনীয় pিতেবদন gহণ করা হেচছ৷  

 
(3)    মিntপিরষদ িবভােগর কিmuটার ল ােব িবভাগীয় কিমশনার eবং জলা pশাসেকর 
কার ালেয়র 24 জন কমচারী eবং মিntপিরষদ িবভােগর 16 জন কমকতা/কমচারীেক IEMS 
সফটoয় ার িবষেয় pিশkণ pদান করা হেয়েছ৷  
 
(4)   দেশর aভ nের 09িট সিমনার/oয়াকশেপ 11জন কমকতা aংশgহণ কেরেছন৷  
 
(5)  সিচবালয় পt gহণ কেndর মাধ েম aিভেযাগ সংkাn 684িট পt পাoয়া িগেয়েছ eবং 
পtgেলা যথাযথভােব সংি  মntণালয়/িবভাগ বরাবর pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জন  pরণ করা 
হেয়েছ৷  
 
(6)   মিntপিরষদ িবভােগর তttাবধােন eসআiিসিট pকেlর aথায়েন সিচবালয় নটoয়াক 
ব াকেবান বাsবায়েন কার kম চলমান রেয়েছ৷  
 
 

-------- × --------- 



পিরিশ -1 
 

2008-09 aথ বছের মিntপিরষদ িবভােগর কমরত কমকতাগেণর নােমর তািলকা  
( জ তার kমানুসাের নয়) 

 

নাম o পদবী (পিরিচিত নং)                                           কার কাল 
 

মিntপিরষদ সিচব 
 
(1)    জনাব  eম আবdল আিজজ  eনিডিস (1307) 27-11-2008 থেক  aদ াবিধ 

(2)  জনাব আলী iমাম মজুমদার (1776) 06-12-2006 থেক 26-11-2008 

aিতিরk সিচব 
 

(1)   জনাব মাঃ জািহদ হােসন (2551) 01-03-2007 থেক 23-06-2009  
 

যুgসিচব 
 

(1)   জনাব মাহাmদ মঈন udীন 
আবdlাহ(1096)  

17-06-2008 থেক 25-01-2009 

(2)   খnকার আেনায়াrল iসলাম (1229) 05-03-2009 থেক 05-10-2009  

(3)   জনাব তািরক-uল-iসলাম (1569) 01-11-2007 থেক  11-08-2009  

(4)    জনাব মাঃ আbলু মাnান (1606) 02-03-2009  থেক  07-09-2009 

(5)  জনাব মাঃ মিতয়ার রহমান (1614) 09-01-2007 থেক 07-09-2009  

(6)   জনাব মাঃ মিশuর রহমান (3158) 08-03-2007 থেক 07-09-2009  
 

uপসিচব 
(1) জনাব  মাঃ মঈন uিdন (3418) 22-11-2006  থেক 07-09-2009 

(2) জনাব iসিতয়াক আহমদ (3495) 04-10-2003 থেক 07-09-2009 

(3) জনাব মাঃ আেতায়ার রহমান(3526) 10-07-2006  থেক 07-09-2009 

(4) জনাব মাঃ নূrল কিরম (7259) 12-07-2006  থেক 07-09-2009 

(5)     জনাব আহসান শারফনু নূর (7206) 05-02-2004 থেক 20-10-2009 

(6)     জনাব মাঃ আমজাদ আলী (3685) 04-03-2008 থেক 01-03-2009 

(7) জনাব আিনছ আহমদ (4743) 06-07-2006 থেক 28-01-2010 

(8)     মীর মাশাররফ হােসন (4801) 02-03-2009 থেক aদ াবিধ 

(9) বগম ফিরদা পারভীন (5379) 11-04-2007 থেক 29-06-2009 

(10) জনাব মাঃ সিফকলু iসলাম (5340) 02-12-2007 থেক 05-02-2009 

(11) জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন (5308) 08-06-2008 থেক aদ াবিধ 

 



নাম o পদবী (পিরিচিত নং)                                          কার কাল 
 

(12) বগম লুৎফনু নাহার বগম (5405) 18-10-2006 থেক aদ াবিধ 

(13) বগম মািলহা নািগস (5418) 29-05-2008 থেক aদ াবিধ 

(14) জনাব মাঃ  নূর-uর-রহমান (5211) 22-02-2009 থেক aদ াবিধ 

(15) জনাব e িব eম নািসrল আলম (5331) 02-04-2007 থেক 18-11-2008 

(16) জনাব মাঃ মাsািফজুর রহমান (5230) 19-02-2009 থেক aদ াবিধ 
 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
 

(1) জনাব মাঃ hমায়নু কবীর (4028) 16-02-2006 থেক aদ াবিধ  
(2) জনাব মাঃ সালায়মান মnল(4889) 12-02-2006 থেক 21-01-2009  
(3)    বগম মাহফজুা আখতার (4245) 29-03-2005 থেক 07-09-2009 
(4) বগম সালমা মমতাজ (5496) 23-10-2006 থেক 07-09-2009 
(5) জনাব মুহাmদ মসবাhল আলম(5537) 19-12-2007 থেক 05-05-2009 
(6)     বগম নীিলমা আখতার (5653) 25-05-2005 থেক aদ াবিধ 
(7) জনাব মাঃ সাiফুlাহ পাnা (5736) 05-08-2007 থেক aদ াবিধ 
(8) জনাব মাঃ শাহ আলম(5752) 01-07-2007 থেক aদ াবিধ 
(9) বগম নুসরাত জাবীন বানু (5891) 22-10-2006 থেক aদ াবিধ 
(10) ড. নািসম আহমদ (5905) 14-01-2009 থেক aদ াবিধ 
(11) জনাব মাঃ মেহদী হাসান (5970) 09-02-2009 থেক aদ াবিধ 
(12) জনাব মাঃ আলী হােসন (5926) 03-07-2007 থেক aদ াবিধ 
(13) বগম িলিপকা ভd (6025) 24-06-2007 থেক aদ াবিধ 
(14) জনাব আবু তােহর মুহাmদ জােবর (6114) 04-12-2008 থেক aদ াবিধ 
(15) বগম ফােতমা রিহম  ভীনা (6271) 10-08-2002 থেক aদ াবিধ 
(16) সয়দা সালমা  জাফরীন (6374) 21-06-2007 থেক 20-01-2009 
(17)   আহসান িকবিরয়া  িসিdকী  (6513) 29-03-2007 থেক 03-12-2008 
(18)   বগম iয়াসিমন বগম (6540) 13-10-2008 থেক aদ াবিধ 
(19)   বগম সুরাiয়া আখতার জাহান (6507) 22-06-2009 থেক 24-12-2009 
(20) সয়দা ফারহানা নূর চৗধুরী (6808) 25-02-2008 থেক aদ াবিধ 
(21) বগম তাহিমনা iয়াসিমন (6813) 23-09-2008 থেক aদ াবিধ 
(22) জনাব মাঃ ফরহাদ িসিdকী (িসিনয়র সহকারী pধান) 10-02-2008 থেক aদ াবিধ 
(23) জনাব মাঃ oসমান গিন (15081) 02-03-2009 থেক aদ াবিধ 
(24) কাজী  িনশাত রসলু (15325) 30-06-2009 থেক aদ াবিধ 

 

pাgামারঃ 
 

(1)   জনাব সালাহuিdন সরকার  16-03-2006 থেক aদ াবিধ 
 

িহসাবরkণ কমকতাঃ 
 

(1)  সয়দ ছােয়dল iসলাম  17-05-1995 থেক 31-12-2008 
(2)  জনাব মাঃ আbরু রহমান  01-01-2009 থেক 01-01-2010 

 


