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মুখব
সরকােরর িবিভ ম ণালয়/িবভাগ ক ক কািশত বািষক িতেবদেনর মা েম তােদর
কাযাবিল স েক eক সামি ক ধারণা লাভ eবং সরকাির কায েম
তা o জবাবিদিহতা
িনি ত করা স ব হয়। e
াপেট িত বৎসেরর ায় মি পিরষদ িবভােগর 3123-24 aথবৎস রর কাযাবিলর uপর িভি কের বািষক িতেবদন কািশত হল।
3। গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর নীিত িনধারণ eবং বা বায়ন পিরবী েণ মি পিরষদ
িবভােগর িমকা aত
ণ। ম ণালয়/িবভাগস েহর কাযাবিলর সম য় সাধন eবং জাতীয় o
রা ীয় পযােয়র িবিভ
ণ কােজর দািয় e িবভােগর uপর
। মহামা রা পিত o মি সভা
স িকত িবিবধ দািয় পালেনর পাশাপািশ মি সভা গঠন, মি সভার সদ গেণর মে দািয় ব ন,
মি সভার বঠক a ান, মি সভা কিম স হ গঠন/ নগঠন, মি সভা o মি সভা-কিম স হ ক ক
হীত িস া বা বায় নর a গিত পযােলাচনা eবং ম ণালয়/িবভাগস েহর aথবৎসর-িভি ক বািষক
িতেবদন িবষয়ক কাযাবিল e িবভাগ স াদন কের থােক। সরকাির খােত ব াপনা-প িতর u য়ন,
জন শাসন সং ার o মােনা য়েনর লে িবিভ ক /কম িচ হণ o বা বায়ন, i-গভ া
কাঠােমা াপেনর লে মাঠপযােয়র aিফসস েহ ত o যাগােযাগ ি র বহার স সারণ
সং া কােজ ন দান, ত াবধান o সম য় সাধন eবং দেশর শাসিনক িবভাগ, জলা o uপেজলা
পযােয় সাধারণ শাসন পিরচালনা মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর a
।
4। e িতেবদেন মি পিরষদ িবভােগর uে ােগ 3123-24 aথ-বৎসের a ি ত িবিভ
ণ
বঠক, eসব বঠেক হীত িস া স েহর বা বায়ন সং া a গিত, মি সভা ক ক a েমািদত
আiন o িবিধস হ, চলমান ক /কম িচ eবং স ািদত
ণ কাযাবিলর সংি িববরণ েল
ধরা হেয়েছ। e িতেবদন থেক মি পিরষদ িবভােগর সাংগঠিনক কাঠােমা, জনবল, কমব ন eবং
3123-24 aথ-বৎসের মি পিরষদ িবভাগ ক ক স ািদত
ণ কাজ স েক
ধারণা লাভ করা
স ব হেব। িতেবদন মি পিরষদ িবভাগ তথা সরকােরর ভিব ৎ কমপিরক না ণয়ন o কায ম
পিরচালনার ে
বান দিলল o ত
িহসােব ব ত হেত পাের বেল আিম িব াস কির।
5। বািষক িতেবদন ণয়ন o কাশনার সে
ধ বাদ o aিভন ন জানাi।
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১.০

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রি

১.১
েণপ্রজািিী িাংলাগদশ সিকাগিি মন্ত্রিসভাগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাগেি উগেগে ১৯৭২
সাগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিষয়ক মিণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এি একটি ন্ত্রিভাে ন্ত্রহসাগি
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে েঠে কিা হয়। মােেীয় প্রধােমিীি ন্ত্রেয়িণাধীে উক্ত মিণালয় পিিিীকাগল
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিিালয় োগম অন্ত্রভন্ত্রহি হয়। ১৯৭৫ সাগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক িাষ্ট্রপন্ত্রিি সন্ত্রিিালগয়ি
আওিায় এিং ১৯৮২ সাগলি প্রথম ন্ত্রদগক পুেিায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিিালগয়ি আওিায় ন্যস্ত কিা হয়।
১৯৮২ সাগল সামন্ত্রিক আইে জান্ত্রিি পি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক প্রধাে সামন্ত্রিক আইে প্রশাসগকি
সন্ত্রিিালগয়ি আওিায় ন্যস্ত কিা হয়। ১৯৮৩ সাগল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে পুেিায় িাষ্ট্রপন্ত্রিি সন্ত্রিিালগয়ি
আওিায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সিকাি ব্যিস্থাি সগে সেন্ত্রি রিগে ১৯৯১ সাগল একটি স্বয়ংসম্পূণ ণ
প্রশাসন্ত্রেক ন্ত্রিভাে ন্ত্রহসাগি িিণমাে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে েঠিি হয়। েণিান্ত্রিক শাসে ব্যিস্থাগক
প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক রূপ রদওয়াি জন্য এিং সিকাগিি অথ ণনেন্ত্রিক সংস্কাি কমণসূন্ত্রি িাস্তিায়গেি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন
েীন্ত্রি ন্ত্রেধ ণািগণ এিং মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কমণকাগেি সমন্বয় সাধগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ ণ
ভূন্ত্রমকা পালে কগি থাগক। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে এিং ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও
রজলা প্রশাসগকি মাধ্যগম মাঠ পর্ ণায় পর্ ণন্ত সিকাগিি কমণকাে িাস্তিায়গে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সমন্বয়ধমী পদগেপ
গ্রহণ কগি থাগক, র্াি প্রভাি সিকাগিি সান্ত্রি ণক উন্নয়ে কমণকাগে প্রন্ত্রিফন্ত্রলি হয়।
১.২ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী ও মন্ত্রিসভাি সদস্যবৃগেি ন্ত্রেগয়াে, শপথ, অব্যাহন্ত্রি,
ণ দান্ত্রয়ত্ব
দপ্তি িণ্টে ও মন্ত্রিসভাি সদস্যবৃগেি মগধ্য মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি জািীয় সংসদ সম্পন্ত্রকি
ণ
ণাদা
অপণণ; সংন্ত্রিষ্ট ব্যন্ত্রক্তিেগক মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপমিী-এি পদমর্ প্রদাে; মােেীয় প্রধাে ন্ত্রিিািপন্ত্রিি
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠাে পন্ত্রিিালো ইিযান্ত্রদ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে দান্ত্রয়ত্ব। মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয়
ণ
প্রধােমিী ও মিীেগণি পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও সুন্ত্রিধান্ত্রদ সংক্রান্ত আইে প্রণয়ে ও সংগশাধে সম্পন্ত্রকি
কার্ ণািন্ত্রল; জািীয় পিাকা ন্ত্রিন্ত্রধ, জািীয় সেীি ন্ত্রিন্ত্রধ, জািীয় প্রিীক ন্ত্রিন্ত্রধ, Warrant of
Precedence এিং Rules of Business প্রণয়ে, সংগশাধে ও প্রগয়াজগে এগুন্ত্রলি ব্যাখ্যা সংক্রান্ত
কার্ ণািন্ত্রল; মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি কমণিণ্টে; মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী ও মিীেগণি
প্রগ াকল সংক্রান্ত ন্ত্রেগদ ণশমালা; মন্ত্রিসভাি সদস্যেগণি রসিামূলক কার্ ণান্ত্রদ; িাষ্ট্রীয় রিাষাোোি
ব্যিস্থাপো ও িদািন্ত্রক; জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত েীন্ত্রিমালা প্রণয়ে, স্বাধীেিা পুিস্কাি প্রদাে, মহাে
মুন্ত্রক্তযুগে উগেেগর্াগ্য অিদাগেি জন্য ন্ত্রিগদন্ত্রশ ব্যন্ত্রক্ত/প্রন্ত্রিষ্ঠােগক সম্মােো প্রদাে, জািীয় রশাক ন্ত্রদিস
পালে ইিযান্ত্রদ ন্ত্রিষয়সমূহ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কমণপন্ত্রিন্ত্রধি আওিাধীে। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তণক
সমি পুস্তক, িাংলাগদশ প্রন্ত্রিিো অধ্যাগদশ ও িাংলাগদশ প্রন্ত্রিিো ন্ত্রিন্ত্রধ প্রণয়ে, ন্ত্রিিিণ এিং ন্ত্রেিাপদ
রহফাজি সংক্রান্ত প্রিযয়েপ্র  সংগ্রহ ও সংিেণ কিা হয়।
১.৩
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে সিাসন্ত্রি মােেীয় প্রধােমিীি িত্ত্বািধাগে পন্ত্রিিান্ত্রলি হয়। আন্তঃমিণালয়
সমস্যাসমূগহি ন্ত্রেষ্পন্ত্রিগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ ণ ভূন্ত্রমকা পালে কগি থাগক। মন্ত্রিসভা-বিঠগকি
সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা
– এ ন্ত্রিভাগেি মূল দান্ত্রয়ত্ব। মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূহ িাস্তিায়গেি
অগ্রেন্ত্রি পন্ত্রিিীেণ ও পর্ ণাগলািো কিাও এ ন্ত্রিভাগেি গুরুত্বপূণ ণ দান্ত্রয়ত্ব। এ ছাড়া, ন্ত্রেকাি সভা অনুষ্ঠাে;
ন্ত্রেকাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গেি অগ্রেন্ত্রি অনুসিণ; ন্ত্রিভাে, রজলা, উপগজলা, থাো ইিযান্ত্রদি সীমাো ন্ত্রেধ ণািণ;
েতুে ন্ত্রিভাে/গজলা/উপগজলা/থাো সৃন্ত্রষ্ট; রজলাসমূগহি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেমণাগণি স্থাে ন্ত্রেি ণািে ইিযান্ত্রদ
কার্ ণািন্ত্রল মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আওিাধীে।

১.৪
েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি সংন্ত্রিধাগেি ৭৩(২) অনুগেদ এিং Rules of Business, 1996এি rule 16(vi) অনুর্ায়ী
রণ
র পর জািীয় সংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগের
এ
ইংগিন্ত্রজ িৎ র জািীয় সংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগের
মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি কর্তণক
প্রগদয় ভাষণ প্রণয়েপূি ণক অনুগমাদগেি জন্য মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপে, Rules of Business,
1996-এি rule 25(1) অনুসিগণ মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি মান্ত্রসক কার্ ণািন্ত্রলি প্রন্ত্রিগিদে
সঙ্কলে/ ণ এিং Rules of Business, 1996-এি rule 25(3) অনুসিগণ মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি
- ৎ র
িান্ত্রষ ণক কার্ ণািন্ত্রলি প্রন্ত্রিগিদে সঙ্কলে/ ণ
মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপে –
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অপিাপি গুরুত্বপূণ ণ দান্ত্রয়ত্ব।
১.৫
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে হগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন জািীয় কন্ত্রমটি, মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, সন্ত্রিি কন্ত্রমটি, ন্ত্রেি ণাহী কন্ত্রমটি
ণ কিা হয়। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িায় প্রশাসন্ত্রেক
ও ন্ত্রিগশষ কন্ত্রমটি েঠে ও পুেেঠে
পু ন্যাস সংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)-এি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ ছাড়া, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ
ন্ত্রিভাে ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি স্থায়ী প্রকৃন্ত্রিি মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিসমূহগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে কগি থাগকঃ
 সিকান্ত্রি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি;
 অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি; এিং
 জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি।
এ কন্ত্রমটিগুন্ত্রলগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাগেি পাশাপান্ত্রশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় েঠিি অস্থায়ী প্রকৃন্ত্রিি মন্ত্রিসভা
কন্ত্রমটিসমূহগকও সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে কিা হয়।
১.৬
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সমগয় েঠিি ন্ত্রিগশষ সন্ত্রিি কন্ত্রমটিসমূহগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে
কগি থাগক। এ ছাড়া মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগত্ব সুন্ত্রপন্ত্রিয়ি ন্ত্রসগলকশে রিাগড ণি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি স্থায়ী প্রকৃন্ত্রিি সন্ত্রিি কন্ত্রমটিসমূহগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে কগি থাগকঃ
 প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি;
 সামাজিক জিরাপত্তাবেষ্টিী কমমসূজি সংজিষ্ট ককন্দ্রীয় পজরেীক্ষণ কজমটি;
 ন্যাশোল মন্ত্রে ন্ত্রিং কন্ত্রমটি (এেএমন্ত্রস);
 রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেমণাণ সংক্রান্ত াস্কগফাস ণ কন্ত্রমটি;
 েতুে উপগজলা, থাো ও িদন্তগকন্দ্র স্থাপে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি; এিং
 আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সংস্থায় িাংলাগদশ কর্তণক িঁদা প্রদাে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি।

২.০

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা ও ন্ত্রিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা (TO&E) অনুর্ায়ী অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিগিি সিাসন্ত্রি
িত্ত্বািধাগে পন্ত্রিিান্ত্রলি ০১টি আইে অন্ত্রধশাো এিং ৫টি অনুন্ত্রিভাগেি অধীগে ১১টি অন্ত্রধশাো ও আইে
অন্ত্রধশাোসহ ১২টি অন্ত্রধশাোি আওিায় এ ন্ত্রিভাগেি কার্ ণািন্ত্রল সম্পান্ত্রদি হয়। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে রমা
১২টি অন্ত্রধশাো, ৩০টি শাো, ০১টি প্রকল্প সহায়িা রসল এিং ০১টি কন্ত্রম্পউ াি রসল িগয়গছ। ইগিামগধ্য
৩০টি শাোি মধ্য রথগক ০৯টি শাোগক সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাো
কগি রসোগে উপসন্ত্রিি

পর্ ণাগয়ি কমণকিণা পদায়ে কিা হগয়গছ। অন্ত্রধশাোগুন্ত্রল হগেঃ (১) প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি, (২) ন্ত্রেকাি, (৩)
মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ, (৪) মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে সমন্বয়, (৫) রিকড ণ, (৬) ন্ত্রিন্ত্রধ,
(৭) সিকাি েঠে ও িাষ্ট্রািাি, (৮) মাঠ প্রশাসে সংস্থাপে, এিং (৯) রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস পন্ত্রিিীেণ।
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সি ণগমা রলাকিল ২১০ জে। ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে কমণিি
কমণকিণাগদি িান্ত্রলকা পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-১ এ রদোগো হল।
২.২ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রশাসন্ত্রেক প্রধাে ও ন্ত্রপ্রন্ত্রিপাল একাউন্ত্রিং অন্ত্রফসাি।
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি দাপ্তন্ত্রিক কাগজ সান্ত্রি ণক সহায়িা প্রদাগেি জন্য একজে অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি িগয়গছে।
এছাড়া, ন্ত্রিেজে অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি ও দুইজে যুগ্মসন্ত্রিি ০৫টি অনুন্ত্রিভাগেি দান্ত্রয়গত্ব ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে।
িাি জে যুগ্মসন্ত্রিি িািটি অন্ত্রধশাোি দান্ত্রয়গত্ব ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে।
২.৩ সাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা অনুর্ায়ী অনুন্ত্রিভাে ও আওিাধীে অন্ত্রধশাোসমূহ ন্ত্রেম্নরূপঃ
অনুন্ত্রিভােসমূহ
১।

প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি, িাস্তিায়ে ও
মন্ত্রে ন্ত্রিং

২।

মন্ত্রিসভা ও ন্ত্রিগপা ণ

৩।

প্রশাসে ও ন্ত্রিন্ত্রধ

৪।

রজলা ও মাঠ প্রশাসে

৫।

কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক
-

অন্ত্রধশাোসমূহ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।

প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি, িাস্তিায়ে ও মন্ত্রে ন্ত্রিং
প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে
আইন্ত্রসটি
মন্ত্রিসভা
ন্ত্রিগপা ণ ও রিকড ণ
প্রশাসে
পন্ত্রিকল্পো ও িাগজ
ন্ত্রিন্ত্রধ ও রসিা
রজলা ও মাঠ প্রশাসে
রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস
কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক
আইে (অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-এি
সিাসন্ত্রি িত্ত্বািধাগে পন্ত্রিিান্ত্রলি)

2.4 প্রন্ত্রিটি অন্ত্রধশাোি দান্ত্রয়গত্ব িগয়গছে একজে উপসন্ত্রিি এিং প্রন্ত্রিটি শাোি দান্ত্রয়গত্ব আগছে
একজে ন্ত্রসন্ত্রেয়ি সহকািী সন্ত্রিি/সহকািী সন্ত্রিি। ন্ত্রহসাি শাোয় িলন্ত্রি দান্ত্রয়গত্ব একজে ন্ত্রহসািিেণ
কমণকিণা িগয়গছে। আইন্ত্রসটি অন্ত্রধশাোি আওিায় আইন্ত্রসটি শাোয় একজে ন্ত্রসগেম এোন্ত্রলে, একজে
রমইগিন্যাি ইন্ত্রিন্ত্রেয়াি ও একজে এন্ত্রসেযাি ন্ত্রসগেম এোন্ত্রলে ও দুইজে ন্ত্রসন্ত্রেয়ি ডা া এন্ত্রি/কগিাল
অপাগি ি এিং কন্ত্রম্পউ াি রসগল একজে রপ্রাগ্রামাি ও একজে ডা া এন্ত্রি/কগিাল অপাগি ি
ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে। প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি, িাস্তিায়ে ও মন্ত্রে ন্ত্রিং অন্ত্রধশাোি আওিায় প্রকল্প সহায়িা
রসগল একজে সহকািী প্রধাে ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি আগছে।

2.5 ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জন্য ০৭(সাি)টি প্রধাে কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশক (KPI)
ন্ত্রেধ ণািণ কিা হয়। প্রধাে কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশকসমূগহি লেযমা্র া অজণগেি অগ্রেন্ত্রি সংক্রান্ত একটি
প্রন্ত্রিগিদে পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-২ এ রদোগো হল।
2.6 ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ ণক উন্নয়ে কমণসূন্ত্রিগি ০৩টি প্রকল্প/কমণসূন্ত্রি
িাস্তিায়োধীে ন্ত্রছল। প্রকল্পগুন্ত্রলি উগেে, ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি অথ ণ িিাে, ব্যয় ও িাস্তিায়ে
অগ্রেন্ত্রির একটি সংন্ত্রেপ্ত ন্ত্রিিিণ পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-৩ এ রদোগো হল।

৩.০

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে প্রধাে কার্ ণািন্ত্রল

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND
DIVISIONS (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুসাগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি

প্রধাে কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নরূপঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
৯ক।
১০।
১১।
১১ক।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।

মন্ত্রিসভা ও কন্ত্রমটিসমূগহি সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে।
মন্ত্রিসভা ও কন্ত্রমটিসমূগহি কােজ ও দন্ত্রললপ্র  এিং ন্ত্রসোন্তসমূগহি রহফাজি।
মন্ত্রিসভা ও কন্ত্রমটিি ন্ত্রসোন্তসমূগহি অগ্রেন্ত্রি ও িাস্তিায়ে পর্ ণাগলািো।
িাষ্ট্রপন্ত্রি, প্রধােমিী ও অন্যান্য মিীি পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও ন্ত্রিগশষ অন্ত্রধকাি।
িাষ্ট্রপন্ত্রিি দায়মুন্ত্রক্ত।
িাষ্ট্রপন্ত্রিি শপথ গ্রহণ পন্ত্রিিালো এিং িাষ্ট্রপন্ত্রিি পদিযাে।
কার্ ণন্ত্রিন্ত্রধমালা এিং মিণালয় ও ন্ত্রিভােসমূগহি মগধ্য কার্ ণিিে।
রিাষাোো।
পিাকা ন্ত্রিন্ত্রধমালা, জািীয় সেীি ন্ত্রিন্ত্রধমালা এিং জািীয় প্রিীক ন্ত্রিন্ত্রধমালা।
১৫ই আেে জািীয় রশাক ন্ত্রদিস পালে।
প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপমন্ত্রিেগণি ন্ত্রেগয়াে ও পদিযাে এিং িঁগদি শপথ পন্ত্রিিালো।
ভ্রমণভািা ও বদন্ত্রেক ভািা ব্যিীি প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপমন্ত্রিেণ সম্পন্ত্রকণি সাধািণ রসিা।
দুেীন্ত্রি দমে কন্ত্রমশে সংক্রান্ত সকল ন্ত্রিষয়।
যুে রোষণা।
সন্ত্রিি কন্ত্রমটি ও উপ-কন্ত্রমটিসমূগহি সান্ত্রিন্ত্রিক দান্ত্রয়ত্ব।
উপগজলা, রজলা ও ন্ত্রিভােসমূগহি সাধািণ প্রশাসে।
পদমােক্রম।
রফৗজদান্ত্রি ন্ত্রিিাি পন্ত্রিিীেণ।
আন্তজণান্ত্রিক পুিস্কাগিি জন্য মগোেয়ে প্রদাে।
ণ সংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)।
প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি/পুেেঠে
এ ন্ত্রিভাগেি আন্ত্রথ ণক ন্ত্রিষয়সহ প্রশাসে।

২০। আন্তজণান্ত্রিক সংস্হাসমূগহি সগে ন্ত্রলয়াগজঁ এিং এ ন্ত্রিভাগে িিােকৃি ন্ত্রিষয়সমূহ সম্পগকণ
ণ ন্ত্রিষয়সমূহ।
অন্যান্য রদশ ও ন্ত্রিশ্বসংস্হাি সগে চুন্ত্রক্ত ও সমগোিা সম্পন্ত্রকি
২১। এ ন্ত্রিভাগে িিােকৃি ন্ত্রিষগয় সকল আইে।
২২। জািীয় পুিস্কাি এিং পুিস্কাি ন্ত্রিিিণী অনুষ্ঠােসমূহ।
২৩। আন্তঃমিণালয় সমন্বয় সাধে।

৪.০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কমণিিে
৪.১

আইে অন্ত্রধশাো

আইে অন্ত্রধশাো অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সন্ত্রিি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-এি সিাসন্ত্রি িত্ত্বািধাগে পন্ত্রিিান্ত্রলি। আইে
অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.১.১

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে/মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিিগক সম্পৃক্ত কগি দাগয়িকৃি রদওয়ান্ত্রে মামলা ও ন্ত্রি
ন্ত্রপটিশেসহ অন্যান্য মামলাি ন্ত্রিষগয় সিকান্ত্রি আইেজীিীি সগে রর্াোগর্ােক্রগম র্ািিীয়
কার্ ণক্রম গ্রহণ;

৪.১.২

এযাডন্ত্রমন্ত্রেগেটিভ ট্রাইব্যযোল ও আন্ত্রপল ট্রাইব্যযোগলি মামলাসমূগহি ন্ত্রিষগয় জিাি বিন্ত্রি
কিাসহ এ ন্ত্রিষগয় ট্রাইব্যযোগল প্রগয়াজেীয় কার্ ণক্রম গ্রহণ;

৪.১.৩ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইেেি ন্ত্রিষগয় মিামি প্রদাে।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল আইে রকাগষি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়।

৪.২

প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি, িাস্তিায়ে ও মন্ত্রে ন্ত্রিং অন্ত্রধশাো

প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি িাস্তিায়ে ও মন্ত্রে ন্ত্রিং অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.২.১ েভন্যণাি, পািন্ত্রলক রসক্টি excellence and leadership এিং প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি সংক্রান্ত
ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রস্তাি উপস্থাপে, প্রগয়াজেীয় রেগ্র  এ সংক্রান্ত েগিষণা কার্ ণক্রম গ্রহণ ও
িাস্তিায়ে এিং এ সংক্রান্ত ইসুযগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে এিং রদশীয় ও আন্তজণান্ত্রিক
প্রন্ত্রিষ্ঠাে রথগক প্রাপ্ত সংস্কাি প্রস্তাি পর্ ণাগলািো ও সিকাি ন্ত্রেধ ণান্ত্রিি কর্তণপগেি ন্ত্রিগিিোি
জন্য উপস্থাপে;
৪.২.২ আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক পর্ ণাগয় জেপ্রশাসে ও পািন্ত্রলক রসক্টি সংক্রান্ত অগ্রেন্ত্রি অিন্ত্রহি
হওয়াি লগেয প্রন্ত্রশেণ ও অন্ত্রভজ্ঞিা ন্ত্রিন্ত্রেময় কার্ ণক্রম গ্রহণ;
৪.২.৩ জেপ্রশাসেসহ অন্যান্য রেগ্র  বিগদন্ত্রশক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাগিি ওপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি
মিামি প্রদাে;
৪.২.৪ জেপ্রশাসে প্রন্ত্রশেণ কার্ ণক্রগমি সান্ত্রি ণক মাে উন্নয়গেি জন্য জািীয় পর্ ণাগয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন জেপ্রশাসে
প্রন্ত্রশেণ প্রন্ত্রিষ্ঠাে ন্ত্রিগশষিঃ ন্ত্রিন্ত্রসএস প্রশাসে একাগডন্ত্রম, ন্ত্রিয়াম, ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রস-এি সগে
সমন্বয়সাধে;

৪.২.৫ জািীয় ও আন্তজণান্ত্রিক পর্ ণাগয় প্রশাসন্ত্রেক ব্যিস্থাপো ও সংস্কাি, েভন্যণাি ইসুয ইিযান্ত্রদ
ন্ত্রিষয়ক েগিষণা কার্ ণক্রম, ওয়াকণশপ, রসন্ত্রমোি-ন্ত্রসগম্পান্ত্রজয়াগম মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি
অংশগ্রহগণি জন্য প্রস্তাি উপস্থাপে;
ণ সকল েীন্ত্রি-ন্ত্রেধ ণািণ,
৪.২.৬ জািীয় শুোিাি িাস্তিায়ে ইউন্ত্রে ন্ত্রহসাগি শুোিাি রকৗশল সম্পন্ত্রকি
কার্ ণক্রম িাস্তিায়ে ও সমন্বয়, অগ্রেন্ত্রি মূল্যায়ে এিং েতুে েীন্ত্রি ও রকৗশল প্রণয়ে;
৪.২.৭ জেপ্রশাসে সংস্কাি ও সুশাসে ন্ত্রিষয়ক মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে;
৪.২.৮ জেপ্রশাসগেি মাগোন্নয়ে এিং সংস্কাগিি লগেয ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উন্নয়ে প্রকল্প/কমণসূন্ত্রি গ্রহণ ও
িাস্তিায়ে;
৪.২.৯ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি capacity building সংক্রান্ত কার্ ণক্রম ণ ও
;
৪.২.১০ এেইন্ত্রস, আইএমইন্ত্রড ও একগেক সংক্রান্ত প্রন্ত্রিগিদে/মিামি আদাে-প্রদাে;
৪.২.১১ পঞ্চিান্ত্রষ ণক ও িান্ত্রষ ণক উন্নয়ে কমণসূন্ত্রিগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িিাে গ্রহণ সংক্রান্ত কার্ ণক্রম।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০২(দুই)টি শাো ও ০১(এক)টি রসগলি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি) ,
(ে) িাস্তিায়ে ও মন্ত্রে ন্ত্রিং শাো, এিং
(ে) প্রকল্প সহায়িা রসল।

৪.৩

প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে অন্ত্রধশাো

প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.৩.১ প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে;
৪.৩.২ স্বাধীেিা পদক ও অন্যান্য জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত েীন্ত্রিমালা ও ন্ত্রেগদ ণশািন্ত্রল প্রণয়ে;
৪.৩.৩ জািীয় পদক পন্ত্রিধাে ন্ত্রেগদ ণন্ত্রশকা;
৪.৩.৪ ন্ত্রকগশািেি ফাউগেশে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম িত্ত্বািধাে;
৪.৩.৫ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রশাসন্ত্রেক ইউন্ত্রে িথা ন্ত্রিভাে, রজলা,
প র , উপগজলা, প র , থাো
ইিযান্ত্রদি সৃন্ত্রষ্ট/ও সীমাো ন্ত্রেধ ণািণ;
৪.৩.৬ ন্ত্রেকাি সভা অনুষ্ঠাে ও এ সভায় সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে এিং ন্ত্রেকাি সভাি ন্ত্রসোন্ত
িাস্তিায়গে প্রগয়াজেীয় কার্ ণক্রম গ্রহণ;
৪.৩.৭
প
ও
প
;
৪.৩.৮ রজলাসদগিি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেমণাণ সংক্রান্ত াস্কগফাস ণ কন্ত্রমটি ও ন্যাশোল মন্ত্রে ন্ত্রিং কন্ত্রমটি
(এেএমন্ত্রস)-রক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০২(দুই)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক)
প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে শাো, এিং
(ে)
ন্ত্রেকাি শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি)।

৪.৪

আইন্ত্রসটি অন্ত্রধশাো

আইন্ত্রসটি অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.৪.১

ই-েভে ণগমি রেমওয়াকণ প্রন্ত্রিষ্ঠাি লগেয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এিং মাঠপর্ ণাগয়ি অন্ত্রফসসমূগহ
িথ্য ও রর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্তি ব্যিহাি বৃন্ত্রে ও র কসই কিা সংক্রান্ত রকৗশলেি ন্ত্রসোন্ত গ্রহণ
ণ সকল কাগজ রের্তত্ব দাে, ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাে, িত্ত্বািধাে এিং সমম্বয় সাধে;
এিং ICT সম্পন্ত্রকি

৪.৪.২

ই-েভে ণগমি প্রন্ত্রিষ্ঠাি জন্য প্রগয়াজেীয় অিকাঠাগমা স্থাপে, সফ ওয়যাি বিন্ত্রি ও রপ্রাগ্রাম
ইি গলশে কিা;

৪.৪.৩ সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাে এিং আওিাধীে অন্ত্রফসসমূগহ ই-েভে ণগমি িালুকিগণ আন্তঃমিণালয়
সভা আগয়াজে;
৪.৪.৪

ণ কমণপন্ত্রিকল্পো ও
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এিং মাঠ পর্ ণাগয়ি কার্ ণালয়সমূগহি ICT সম্পন্ত্রকি
িাগজ প্রণয়ে, অনুগমাদে এিং িাস্তিায়গেি জন্য পদগেপ গ্রহণ;

৪.৪.৫ সন্ত্রিিালয় ন্ত্রেগদ ণশমালা অনুসিগণ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েন্ত্রথ ব্যিস্থাপো, রিকড ণ সংিেণ, েন্ত্রথি
ন্ত্রেিাপিা ন্ত্রিধাে ইিযান্ত্রদ ন্ত্রেন্ত্রিি কিাি লগেয ইগলকট্রন্ত্রেক ফাইল রিন্ত্রজগেশে ন্ত্রসগেম,
ন্ত্রডন্ত্রজ াল েন্ত্রথ েম্বি পেন্ত্রি এিং ফাইল ট্রযান্ত্রকং ন্ত্রসগেম প্রিিণগে প্রগয়াজেীয় কার্ ণক্রম গ্রহণ ও
িাস্তিায়ে িদািন্ত্রককিণ;
৪.৪.৬ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন শাো/অন্ত্রধশাোি কন্ত্রম্পউ াি ন্ত্রসগেম উন্নয়ে, রপ্রাগ্রাম প্রণয়ে,
েতুে কন্ত্রম্পউ াি সংগ্রহ, রপ্রাগ্রাম ইেেগলশে ও কন্ত্রম্পউ াগিি র্ািিীয় িেণাগিেণ এিং
accessories প্রদাে;
৪.৪.৭

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সকল গুরুত্বপূণ ণ প্রজ্ঞাপে, ন্ত্রিন্ত্রধ, েীন্ত্রিমালা, সার্কল
ণ াি ন্ত্রেয়ন্ত্রমিভাগি
ওগয়িসাইগ প্রকাশ ও ওগয়িসাই হালোোদকিণ;

৪.৪.৮ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সাভণাি এিং ওয়াকণগেশে, রলাকাল এন্ত্রিয়া রে ওয়াকণ (LAN) ও
ওয়াইড এন্ত্রিয়া রে ওয়াকণ (WAN) ব্যিস্থাপো ও িদািন্ত্রককিণ;
৪.৪.৯

কন্ত্রম্পউ াি ব্যিহািকািী কমণকিণা/কমণিািীগদি প্রন্ত্রশেগণি ব্যিস্থাকিণ;

৪.৪.১০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে স্থান্ত্রপি ইিািগেগ ি সুষ্ঠু ব্যিহাি ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ;
৪.৪.১১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রহদা রমািাগিক কন্ত্রম্প উ াগিি মাধ্যগম কার্ ণসম্পাদে/গপ্রাগ্রাম বিন্ত্রিি
ব্যিস্থা গ্রহণ;
৪.৪.১২ কন্ত্রম্পউ াগিি রসগলি আসিািপ্র , র্িপান্ত্রি ও রেশোন্ত্রি দ্রব্যান্ত্রদি েক রিন্ত্রজোি সংিেণ।
৪.৪.১৩ ন্ত্রভন্ত্রডও কেফাগিন্ত্রিং-এি মাধ্যগম মাঠ প্রশাসগেি সগে রর্াোগর্াে স্থাপে এিং এি পন্ত্রিিালো
ও কান্ত্রিেন্ত্রি ন্ত্রিষগয় িদািন্ত্রক কিা।
৪.৪.১৪ রজলা ই-রসিা ও ইউন্ত্রেয়ে িথ্য ও রসিা রকগন্দ্রি কার্ ণক্রম পর্ ণগিেণ এিং িহুন্ত্রিধ রসিা প্রদাগে
প্রগয়াজেীয় পিামশণ ও সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে।

৪.৪.১৫ জেপ্রশাসগে কাগজি েন্ত্রিশীলিা ও উদ্ভািেী দেিা বৃন্ত্রে ও োেন্ত্রিক রসিা প্রদাে প্রন্ত্রক্রয়া দ্রুি ও
সহজীকিগণি পন্থা উদ্ভািে ও িিািণ উগেগে সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাে/সংস্থা/গজলা ও উপগজলা
পর্ ণাগয় ইগোগভটিভ টিম েঠে।
৪.৪.১৬ সিকান্ত্রিভাগি সকল মিণালয়/ন্ত্রিভাে/সংস্থা/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/কার্ ণালগয়ি িাংলা ইউন্ত্রেগকাড
িাস্তািয়গেি কার্ ণক্রম িদািন্ত্রক কিা।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০২(দুই)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক)
(ে)

৪.৫

আইন্ত্রসটি শাো, এিং
কন্ত্রম্পউ াি রসল।

মন্ত্রিসভা অন্ত্রধশাো

মন্ত্রিসভা অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.৫.১ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে;
৪.৫.২ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে রথগক রপ্রন্ত্রিি মন্ত্রিসভাি জন্য সািসংগেপসমূহ পিীো কগি
মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপে;
৪.৫.৩ মন্ত্রিসভা-বিঠক আহ্বাে ও কার্ ণপ্র  রপ্রিণ, মন্ত্রিসভা-বিঠগকি কার্ ণন্ত্রিিিণী প্রস্তুিকিণ এিং
মন্ত্রিসভাি সদস্য ও ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালগয়ি দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত মিী ও প্রন্ত্রিমিীেগণি অিগলাকগেি জন্য
উক্ত কার্ ণন্ত্রিিিণী রপ্রিণ ও রফিি প্রান্ত্রপ্তি ব্যিস্থা গ্রহণ;
৪.৫.৪ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূহ
র
মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি ও সংন্ত্রিষ্ট /
র
ন্ত্রেক এ িাস্তিায়গেি জন্য সংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি সন্ত্রিগিি ন্ত্রেক রপ্রিণ;
৪.৫.৫ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি
মিণালয়/ন্ত্রিভাে
,প
এ
;
৪.৫.৬ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে
র
রর
মিণালয়/ন্ত্রিভাে
র
র এ
পর
;
৪.৫.৭ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রিি ব্র মান্ত্রসক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে ও
মন্ত্রিসভাগক অিন্ত্রহিকিণ;
৪.৫.৮ মন্ত্রিসভা-বিঠগকর
প র প
এ
রপ
রণ;
৪.৫.৯ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািোি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ
সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগত্ব অনুন্ত্রষ্ঠি সন্ত্রিি-সভাি আগয়াজে ও সান্ত্রিন্ত্রিক দান্ত্রয়ত্ব পালে;
৪.৫.১০ মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্তসমূগহি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািোি জন্য আন্ত:মিণালয় সভাি
আগয়াজে ও সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০৩(ন্ত্রিে)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক)
মন্ত্রিসভা-বিঠক শাো;
(ে)
মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি); এিং
(ে)
মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে সমন্বয় শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি)।

৪.৬

ন্ত্রিগপা ণ ও রিকড ণ অন্ত্রধশাো

ন্ত্রিগপা ণ ও রিকড ণ অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.৬.১ েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি সংন্ত্রিধাগেি ৭৩(২) অনুগেদ এিং Rules of Business, 1996
এি rule 16(vi) রমািাগিক
রণ
র পর জািীয় সংসগদি প্রথম
অন্ত্রধগিশগের
এ
ইংগিন্ত্রজ িৎ র জািীয় সংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগের
মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি কর্তণক প্রগদয় ভাষগণি েসড়া প্রণয়ে, মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপে ও
চূড়ান্তকিণ এিং িাংলা ও ইংগিন্ত্রজ ভাষায় মুদ্রণ;
৪.৬.২ Rules of Business, 1996-এি rule 25(1) অনুসিগণ মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি মান্ত্রসক
কার্ ণািন্ত্রলি প্রন্ত্রিগিদে সংগ্রহ, সঙ্কলে ও মন্ত্রিসভাগক অিন্ত্রহিকিণ;
৪.৬.৩ Rules of Business, 1996 এি rule 25(3) অনুসিগণ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি
অথ ণ-িৎসি ন্ত্রভন্ত্রিক িান্ত্রষ ণক কার্ ণািন্ত্রলি প্রন্ত্রিগিদে সংগ্রহ, সঙ্কলে, মন্ত্রিসভাি আগলািোি জন্য
মন্ত্রিসভা-বিঠগক উপস্থাপে এিং প্রকাশো;
৪.৬.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মান্ত্রসক কার্ ণািন্ত্রলি প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে ও মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি
ওগয়িসাইগ সংিেণ;
৪.৬.৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে, প্রকাশো ও ওগয়িসাইগ সংিেণ;
৪.৬.৬ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এিং এি আওিাধীে প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি জেিল ন্ত্রিষয়ক ব্র মান্ত্রসক প্রন্ত্রিগিদে
জেপ্রশাসে মিণালয় এিং পন্ত্রিসংখ্যাে ব্যযগিাগি রপ্রিণ;
ণ সাফগল্যি প্রন্ত্রিগিদে
৪.৬.৭ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তণক সম্পান্ত্রদি উগেেগর্াগ্য কার্ ণািন্ত্রল/অন্ত্রজি
িান্ত্রহদা রমািাগিক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ;
৪.৬.৮ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত, সািসংগেপ ও কার্ ণন্ত্রিিিণী িই আকাগি িঁধাইকিণ ও সংিেণ;
৪.৬.৯ সমি পুস্তক, েসড়া িাংলাগদশ প্রন্ত্রিিো অধ্যাগদশ ও েসড়া িাংলাগদশ প্রন্ত্রিিো ন্ত্রিন্ত্রধ
সংিেণ ও ন্ত্রিিিণ এিং অন্ত্রভিেকেগণি ন্ত্রেক রথগক ন্ত্রেিাপদ রহফাজগিি প্রিযয়েপ্র 
সংগ্রহ ও সংিেণ;
৪.৬.১০ সমিপুস্তক হালোোদকিগণি কাজ;
৪.৬.১১ ২৫ িছগিি ঊগবণি ঐন্ত্রিহান্ত্রসক দন্ত্রলল এিং মন্ত্রিসভা-বিঠগকি সাি-সংগেপ ও কার্ ণন্ত্রিিিণী
জািীয় আকণাইভ কর্তণপগেি ন্ত্রেক হস্তান্তিকিণ।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০২ (দুই)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) ন্ত্রিগপা ণ শাো, এিং
(ে) রিকড ণ শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি)।

৪.৭

প্রশাসে অন্ত্রধশাো

প্রশাসে অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.৭.১

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সকল স্তগিি কমণকিণাগদি পদায়ে এিং কমণিািীগদি ন্ত্রেগয়াে, িদলী,
পগদান্নন্ত্রি, স্থায়ীকিণ, রজযষ্ঠিা ন্ত্রেধ ণািণ ও পদ সৃজে;

৪.৭.২

কমণকিণা/কমণিািীগদি ছুটি, রপেশে, ন্ত্রিভােীয় মামলা ইিযান্ত্রদ প্রশাসন্ত্রেক ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ
প্রন্ত্রক্রয়াকিণ;

৪.৭.৩

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সকল প্রকাি মগোহািী দ্রব্যান্ত্রদ, আসিািপ্র , র্িপান্ত্রি, কন্ত্রম্পউ াি,
র ন্ত্রলগফাে, র্ােিাহে ব্যিস্থাপো ও অিকাঠাগমােি সুন্ত্রিধান্ত্রদসহ কমণকিণা/কমণিািীগদি
লন্ত্রজন্ত্রেক সাগপা ণ প্রদাে;

৪.৭.৪

পান্ত্রেক ও মান্ত্রসক ন্ত্রিভােীয় সমন্বয় সভাি র্ািিীয় কার্ ণান্ত্রদ, ন্ত্রিন্ত্রভন্ন রসন্ত্রমোি/সভা/
সগম্মলে/উৎসি আগয়াজে ও আপ্যায়গেি ব্যিস্থাকিণ;

৪.৭.৫

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কমণিণ্টে;

৪.৭.৬

পন্ত্রিকল্পো কন্ত্রমশগেি সদস্যসহ মিণালয়/ন্ত্রিভােসমূগহি সন্ত্রিি/ভািপ্রাপ্ত সন্ত্রিিেগণি
িাংলাগদশস্থ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিগদন্ত্রশ দূিািাস/ন্ত্রমশে/আন্তজণান্ত্রিক সংস্থা কর্তণক আগয়ান্ত্রজি অনুষ্ঠাগে
রর্ােদাগেি জন্য সম্মন্ত্রি প্রদাে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম;

৪.৭.৭

কমণকিণাগদি রদগশ/ন্ত্রিগদগশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশেণ রকাগস ণ মগোেয়ে, কমণকিণা/কমণিািীেগণি জন্য
ইে-হাউজ প্রন্ত্রশেগণি ব্যিস্থা গ্রহণ;

৪.৭.৮

আন্তজণান্ত্রিক পুিস্কাি/পদক/গেিাি গ্রহগণি জন্য িাংলাগদশী োেন্ত্রিকগদি অনুগমাদে প্রদাে
এিং আন্তজণান্ত্রিক পুিস্কাগিি মগোেয়ে প্রদাে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম;

৪.৭.৯

স্বাধীেিা পুিস্কাি প্রদাে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম;

৪.৭.১০ ১৫ আেে জািীয় রশাক ন্ত্রদিস পালে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম;
৪.৭.১১ রিাষাোো (গমইগিন্যাি এযাে এযাডন্ত্রমন্ত্রেগেশে) রুলস, ১৯৭৪-এি আগলাগক িাষ্ট্রীয়
রিাষাোোি ব্যিস্থাপো ও িদািন্ত্রক;
৪.৭.১২ জািীয় সংসদ ন্ত্রিষয়ক কার্ ণান্ত্রদ;
৪.৭.১৩ সন্ত্রিিালয় প্রগিগশ সুন্ত্রিধা িন্ত্রঞ্চি োেন্ত্রিকগদি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালগয় প্রন্ত্রিকাি প্রান্ত্রপ্তি সুগর্াে সৃন্ত্রষ্টি
লগেয রকন্দ্রীয় প্র  গ্রহণ ও অন্ত্রভগর্াে শাোি মাধ্যগম অন্ত্রভগর্াে/আগিদে প্র  গ্রহণ ও সংন্ত্রিষ্ট
মিণালগয় প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য রপ্রিণ ;
৪.৭.১৪ সকল মিণালয়/
মিণালয়/

ি পগে সন্ত্রিিালগয়ি িান্ত্রহি রথগক আেি প্র সমূহ গ্রহণ ও
ণর
ন্ত্রিিিণ;

৪.৭.১৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে রপ্রন্ত্রিি প্র ান্ত্রদ গ্রহণ ও ন্ত্রিিিণ এিং এ ন্ত্রিভাে রথগক অন্য্র  প্র সমূহ
ন্ত্রিন্ত্রল িণ্টে সংক্রান্ত কাজ;

৪.৭.১৬ িাষ্ট্রীয় রিাষাোোয় জমাকৃি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপহািসামগ্রী সংিেণ, মূল্যায়ে, রেন্ত্রণন্ত্রিন্যাসকিণ,
ন্ত্রেলাগম ন্ত্রিক্রয় ও ন্ত্রহসাি সংিেণ;
৪.৭.১৭ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.৭.১৮ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অিন্ত্রণ্টি ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ;
৪.৭.১৯ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রধ/েীন্ত্রিমালা/গুরুত্বপূণ ণ প্রজ্ঞাপে/সার্কণলািসমূগহি সঙ্কলে প্রকাশো;
৪.৭.২০ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কমণকিণা/কমণিািীগদি রদগশ ও ন্ত্রিগদগশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ওয়াকণশপ, সভা,
রসন্ত্রমোি ও প্রন্ত্রশেণ রকাগস ণ মগোেয়ে প্রদাে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম;
৪.৭.২১ সন্ত্রিিালগয়ি পন্ত্রিদশণে সংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রিধ আগদশ, প্রজ্ঞাপে, রর্াোগর্ােপ্র  ইিযান্ত্রদ সংিেণ
ও িাি উপি প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহণ;
৪.৭.২২ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে কমণিি কমণিািীগদি িাসা িিাে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০৬(ছয়)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) সংস্থাপে শাো,
(ে) প্রশাসে ও শৃঙ্খলা শাো,
(ে) সাধািণ রসিা শাো,
(ে) রোপেীয় ও রিাষাোো শাো,
(ঙ) সাধািণ শাো এিং
(ি) রকন্দ্রীয় প্র  গ্রহণ ও অন্ত্রভগর্াে শাো।

৪.৮

ন্ত্রিন্ত্রধ ও রসিা অন্ত্রধশাো

ন্ত্রিন্ত্রধ ও রসিা অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.৮.১ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী এিং উপমিীেগণি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠাে
সংক্রান্ত র্ািিীয় কাজ;
৪.৮.২ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী এিং উপমিীেগণি ন্ত্রেগয়ােপ্র ,
দান্ত্রয়ত্বভাি গ্রহণ, দপ্তি িণ্টে, দপ্তি পু ণ্টে এিং পদিযাে সংক্রান্ত সকল কার্ ণািন্ত্রল এিং
এি সংক্রান্ত রেগজ ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত মুদ্রণ ও ন্ত্রিিিণ;
৪.৮.৩ মিী/প্রন্ত্রিমিী/উপমিী পদমর্ ণাদা প্রদাে সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.৮.৪ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি ও মােেীয় প্রধােমিীি ন্ত্রিগদশ সফি উপলগে ন্ত্রিমাে িেগি আমন্ত্রিি
অন্ত্রিন্ত্রথিগেিণ িান্ত্রলকা প্রণয়ে, আমিণপ্র  মুদ্রণ এিং সংন্ত্রিষ্ট সকগলি মগধ্য ন্ত্রিিিণ;
৪.৮.৫ প্রধাে ন্ত্রিিািপন্ত্রিি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠাে পন্ত্রিিালো;
৪.৮.৬ প্রধাে ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশোি ও অন্যান্য কন্ত্রমশোিেগণি ন্ত্রেগয়াে, পদিযাে, অপসািণ ও শপথ
অনুষ্ঠাে সংক্রান্ত িাষ্ট্রপন্ত্রিি সাংন্ত্রিধান্ত্রেক কাগজ সহায়িা কিা;

৪.৮.৭ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী ও অন্যান্য মিীেগণি পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও প্রান্ত্রধকাি সংক্রান্ত
আইে এিং জািীয় পিাকা ন্ত্রিন্ত্রধ, জািীয় সেীি ন্ত্রিন্ত্রধ, জািীয় প্রিীক ন্ত্রিন্ত্রধ, Warrant of
Precedence, Rules of Business, Allocation of Business Among The
Different Ministries And Divisions, Instruction Regarding Personal
Standard of the President, Instruction Regarding Personal Standard of the
Prime Minister ইিযান্ত্রদ প্রণয়ে, সংগশাধে ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;

৪.৮.৮ িাষ্ট্রপন্ত্রি, প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপমিীেগণি প্রগ াকল সংক্রান্ত ন্ত্রেগদ ণশািন্ত্রল;
৪.৮.৯ মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপমিীেগণি রিিে, ভ্রমণ ভািা, মহাে ণ ভািা, িান্ত্রড় ভাড়া ভািা, ন্ত্রিন্ত্রকৎসা
ভািা, ব্যয় ন্ত্রেয়ামক ভািা, আসিািপ্র  সিিিাহ, রপৗিকি, ওয়াসা, ন্ত্রিদুযৎ, গ্যাস ও জ্বালান্ত্রে,
িান্ত্রড় রমিামি, মন্ত্রিসভা-বিঠগকি আপ্যায়ে ব্যয় ও ঐন্ত্রেক মঞ্জুন্ত্রি ইিযান্ত্রদ ন্ত্রিষগয় িাগজ ও
সংগশান্ত্রধি িাগজ প্রণয়ে;
৪.৮.১০ মিী, প্রন্ত্রিমিী ও উপমিীেগণি পান্ত্রিগিান্ত্রষক ও প্রান্ত্রধকাি আইে অনুর্ায়ী ন্ত্রিন্ত্রভন্ন োিসমূগহি
জন্য প্রন্ত্রি িছি আন্ত্রথ ণক িাগজগ ি প্রস্তাি প্রণয়ে;
৪.৮.১১ জািীয় সংসগদি কার্ ণ সুষ্ঠুভাগি পন্ত্রিিালোি ন্ত্রেন্ত্রমি মন্ত্রিসভাি সদস্যবৃগেি মগধ্য সকল
মিণালয়/ন্ত্রিভাে এি সংসদ সম্পকীয় কার্ ণিণ্টে এিং সংসদ িলাকালীে সমগয় র্ন্ত্রদ রকাে মিী
অথিা প্রন্ত্রিমিী রদগশি িাইগি অিস্থাে কগিে অথিা সংসগদ অনুপন্ত্রস্থ ি থাগকে িা হগল উক্ত
মিী/প্রন্ত্রিমিীি পন্ত্রিিগিণ অন্য রকাে মিী/প্রন্ত্রিমিীগক িঁি মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি সংসদ
সম্পকীয় দান্ত্রয়ত্ব অপণণ সংক্রান্ত কাজ;
৪.৮.১২ মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি, মােেীয় প্রধােমিী, মিী, প্রন্ত্রিমিী এিং উপমিীেগণি ন্ত্রিগদশ সফিকালীে
সমগয় িঁগদি দান্ত্রয়ত্বভাি প্রদাে সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.৮.১৩ ন্ত্রিমাে িেগিি ন্ত্রভন্ত্রভআইন্ত্রপ ও ন্ত্রভআইন্ত্রপ লাউি ব্যিহাগিি ন্ত্রেগদ ণশো সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.৮.১৪ Official Dress Code/National Dress Code সংক্রান্ত ন্ত্রেগদ ণশািন্ত্রল।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০৩(ন্ত্রিে)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) ন্ত্রিন্ত্রধ শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি);
(ে) সিকাি েঠে ও িাষ্ট্রািাি শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি); এিং
(ে) মন্ত্রিগসিা শাো।

৪.৯ পন্ত্রিকল্পো ও িাগজ অন্ত্রধশাো
পন্ত্রিকল্পো ও িাগজ অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.৯.১ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িাগজ সংন্ত্রিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীে ণগময়ান্ত্রদ েীন্ত্রি এিং পন্ত্রিকল্পো/
কমণপন্ত্রিকল্পো প্রণয়ে ও হালোোদকিণ;
৪.৯.২ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িাগজ কাঠাগমা প্রণয়ে ও হালোোদকিণ;

৪.৯.৩ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িাজস্ব আগয়ি লেযমা্র া এিং ব্যয়সীমা ন্ত্রেধ ণািণ;
৪.৯.৪ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িাজস্ব আয়, অনুন্নয়ে ও উন্নয়ে ব্যগয়ি প্রাক্কলে ও প্রগেপণ প্রস্িি ও
ডা া এন্ত্রি;
৪.৯.৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িাজস্ব িাগজ হগি অথ ণায়েকৃি উন্নয়ে কমণসূন্ত্রিি প্রস্তাি প্রণয়ে/
পর্ ণাগলািো ও অনুগমাদগেি জন্য িাগজ ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি সভায় উপস্থাপে;
৪.৯.৬ আোম সংগ্রহ পন্ত্রিকল্পো (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জন্য
িাগজ িাস্তিায়ে পন্ত্রিকল্পো প্রণয়ে এিং িাস্তিায়ে;
ণ িথ্যান্ত্রদ সংগ্রহ,
৪.৯.৭ িাজস্ব আহিণ ও অথ ণ ছাড়সহ িাগজগ িিােকৃি সম্পগদি ব্যিহাি সম্পন্ত্রকি
ন্ত্রিগিষণ এিং এ সংক্রন্ত প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে;
৪.৯.৮ প্রশাসন্ত্রেক সংস্কাি ও িাস্তিায়ে (পন্ত্রিকল্পো/উন্নয়ে) অনুন্ত্রিভাগেি সাগথ সমন্বগয়ি মাধ্যগম
মান্ত্রসক ন্ত্রভন্ত্রিগি িাগজগ
ন্ত্রেধ ণান্ত্রিি লেযমা্র াি ন্ত্রিপিীগি িাজস্ব আহিগণি অগ্রেন্ত্রি এিং
অন্ত্রধদপ্তি/সংস্থাওয়ান্ত্রি সকল কার্ ণক্রম/প্রকল্প/কমণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে (financial and nonfinancial) অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো;
৪.৯.৯ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশক এিং ফলাফল ন্ত্রেগদ ণশক সংক্রান্ত লেযমা্র াি
ন্ত্রিপিীগি প্রকৃি অজণেসহ িাগজ িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ;
৪.৯.১০ অথ ণ ন্ত্রিভাে প্রণীি ন্ত্রেগদ ণশো এিং ছক অনুয়ায়ী িাগজ িাস্তিায়ে সংক্রান্ত প্রন্ত্রিগিদে প্রণয়ে;
৪.৯.১১ পুেঃউপগর্াজেসহ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক প্রদি আন্ত্রথ ণক েমিাি র্থার্থ ব্যিহাি
ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ;
৪.৯.১২ অন্ত্রিন্ত্রিক্ত িিাগেি প্রস্তাি (প্রগয়াজে হগল) পিীো-ন্ত্রেিীোপূি ণক অথ ণ ন্ত্রিভাগে রপ্রিণ;
৪.৯.১৩ অথ ণ িিাে ও ব্যিহাি সংক্রান্ত িথ্যান্ত্রদ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ওগয়িসাইগ
প্রকাশ কিা;

ন্ত্রেয়ন্ত্রমিভাগি

৪.৯.১৪ ন্ত্রিভােীয় ন্ত্রহসাগিি (Departmental Accounts) সগে প্রধাে ন্ত্রহসাি িেণ কমণকিণাি
কার্ ণালগয়ি ন্ত্রহসাগিি সংেন্ত্রিসাধে;
৪.৯.১৫ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ ণক উপগর্াজে ন্ত্রহসাি প্রণয়ে এিং ন্ত্রেিীো প্রিযয়গেি জন্য
মহান্ত্রহসাি ন্ত্রেিীেক ও ন্ত্রেয়িগকি কার্ ণালগয় রপ্রিণ;
ণ কন্ত্রমটি (PAC) এিং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কন্ত্রমটিি জন্য িাগজ
৪.৯.১৬ সিকান্ত্রি ন্ত্রহসাি সম্পন্ত্রকি
ও আন্ত্রথ ণক ন্ত্রিষগয় প্রন্ত্রিগিদে প্রস্িিকিণ;
৪.৯.১৭ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অভযন্তিীণ ও ন্ত্রিন্ত্রধিে ন্ত্রেিীো প্রন্ত্রিগিদে পর্ ণাগলািো, ন্ত্রেিীো
আপন্ত্রিসমূহ ন্ত্রেষ্পন্ত্রিি লগেয র্থার্থ ব্যিস্থা গ্রহণ এিং প্রগর্াজয রেগ্র  দায়ী ব্যন্ত্রক্তগদি ন্ত্রিরুগে
প্রশাসন্ত্রেক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যিস্থা গ্রহগণি ন্ত্রিষগয় সমন্বয়সাধে;

ণ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় অথ ণ ন্ত্রিভাে, পন্ত্রিকল্পো কন্ত্রমশে, অথ ণনেন্ত্রিক
৪.৯.১৮ িাগজ ব্যিস্থাপো সম্পন্ত্রকি
সম্পকণ ন্ত্রিভাে এিং িাস্তিায়ে পন্ত্রিিীেণ ও মূল্যায়ে ন্ত্রিভাগেি সগে সমন্বয় িো কিা;
৪.৯.১৯ িাগজ ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটি, িাগজ ওয়ান্ত্রকংণ গ্রুপ এিং িাগজ ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি উপকন্ত্রমটিগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে এিং িাগজ ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি সভাি কার্ ণন্ত্রিিিণী অথ ণ
ন্ত্রিভাে ও পন্ত্রিকল্পো কন্ত্রমশগে রপ্রিণ ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ;
৪.৯.২০ আন্ত্রথ ণক ব্যিস্থাপোি সংস্কাি/উন্নয়ে এিং িাগজ ব্যিস্থাপো সংক্রান্ত সকল ন্ত্রিষগয় সমন্বয় সাধে;
৪.৯.২১ আন্ত্রথ ণক ব্যিস্থাপো সংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহণ;
৪.৯.২২ িাগজ প্রণয়ে. িাস্তিায়ে ও পন্ত্রিিীেণ এিং প্রধাে কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশক, ফলাফল ন্ত্রেগদ ণশক
সংক্রান্ত িথ্য ও উপাি সংগ্রহ, সংিেণ এিং ব্যিস্থাপোি লগেয (Management
Information System (MIS) স্থাপে
এিং পন্ত্রিিালো/ব্যিস্থাপো;
ণ ন্ত্রিষগয় ঊবণিে
৪.৯.২৩ িাগজ প্রণয়ে, িাস্তিায়ে ও পন্ত্রিিীেণসহ আন্ত্রথ ণক ব্যিস্থাপো সম্পন্ত্রকি
কর্তণপে কর্তণক প্রদি অন্য রর্ রকাে দান্ত্রয়ত্ব পালে;
৪.৯.২৪
৪.৯.২৫
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উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০২(দুই)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) পন্ত্রিকল্পো ও িাগজ শাো, এিং
(ে) ন্ত্রহসাি শাো।

৪.১০

রজলা ও মাঠ প্রশাসে অন্ত্রধশাো

রজলা ও মাঠ প্রশাসে অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.১০.১

রজলা প্রশাসক/উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী অন্ত্রফসাগিি ন্ত্রফ ন্ত্রলে প্রস্তুিকিণ এিং এিদসংক্রান্ত
েীন্ত্রিমালা প্রণয়ে/ সংগশাধে সংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ;

৪.১০.২

ন্ত্রিভাে, রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয় সাধািণ প্রশাসগে ন্ত্রেগয়ান্ত্রজি কমণকিণাগদি প্রন্ত্রশেগণ
রর্ােদাগেি অনুমন্ত্রি এিং ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকেগণি ছুটি মঞ্জুি ও কমণস্থল
িযাগেি অনুমন্ত্রি প্রদাে সংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ;

৪.১০.৩ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসগকি কার্ ণালগয়ি সাংেঠন্ত্রেক কাঠাগমা সংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ;
৪.১০.৪

রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয়ি অন্ত্রফসসমূহ পন্ত্রিদশণে এিং পন্ত্রিদশণে প্রন্ত্রিগিদগেি ন্ত্রভন্ত্রিগি
ব্যিস্থা গ্রহণ;

৪.১০.৫

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি সগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগত্ব মান্ত্রসক সভা অনুষ্ঠাে;

৪.১০.৬ রজলা প্রশাসক সগম্মলগেি র্ািিীয় কার্ ণান্ত্রদ সম্পাদে;
৪.১০.৭

রজলা, উপগজলা পর্ ণাগয় অে-দ্য-জি রট্রন্ত্রেং, ইে-হাউজ রট্রন্ত্রেং, রসন্ত্রমোি/ওয়াকণশপ আগয়াজে
ণ কার্ ণািন্ত্রল;
িা পন্ত্রিিালো সম্পন্ত্রকি

৪.১০.৮ মাঠ পর্ ণাগয় কমণিি ন্ত্রিন্ত্রসএস (প্রশাসে) কযাডাগিি কমণকিণাগদি ন্ত্রিরুগে আেীি
অন্ত্রভগর্ােসমূহ পর্ ণাগলািো ও িদন্ত কিা এিং ন্ত্রিভােীয় মামলা রুজুি অনুগমাদে প্রদাে,
িদগন্তি পি প্রমান্ত্রণি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রভন্ত্রিগি ন্ত্রিভােীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য সুপান্ত্রিশ রপ্রিণ,
সুপান্ত্রিগশি ন্ত্রভন্ত্রিগি গৃহীি ব্যিস্থা পন্ত্রিিীেণ;
৪.১০.৯

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকেগণি ন্ত্রেক রথগক প্রাপ্ত পান্ত্রেক রোপেীয় প্রন্ত্রিগিদে
পর্ ণাগলািো কগি উক্ত প্রন্ত্রিগিদেসমূগহি ন্ত্রভন্ত্রিগি সার
প প্রস্তুি, প্রধােমিীি ন্ত্রেক
উপস্থাপে এিং িঁি ন্ত্রেগদ ণগশি আগলাগক
ব্যিস্থা গ্রহণ;

৪.১০.১০ রদগশি আইে-শৃঙ্খলা এিং মাঠ পর্ ণাগয় প্রশাসন্ত্রেক কমণকাে পন্ত্রিিালোয় উদ্ভূি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন
সমস্যান্ত্রদি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রসোন্ত গ্রহগণি ন্ত্রেন্ত্রমি জািীয় পর্ ণাগয় ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিগদি
সভা/সগম্মলে অনুষ্ঠাে;
৪.১০.১১ মাঠ পর্ ণাগয় প্রাকৃন্ত্রিক দুগর্ ণাে ব্যিস্থাপো ও ্র াণ কার্ ণক্রগমি সমন্বয় সাধে;
৪.১০.১২ পািন্ত্রলক পিীো সংক্রান্ত কার্ ণক্রম সমন্বয়;
৪.১০.১৩ ন্ত্রেি ণািে কন্ত্রমশগেি অনুগিাগধ ন্ত্রেি ণািে পন্ত্রিিালো সংক্রান্ত সকল প্রকাি পন্ত্রিপ্র  জান্ত্রিকিণ ও
প্রাসন্ত্রেক কার্ ণািন্ত্রল;
৪.১০.১৪ ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ে সমন্বয় কন্ত্রমটিি সভা সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.১০.১৫ রজলা উন্নয়ে সমন্বয় কন্ত্রমটিি সভা সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.১০.১৬ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি ওগজলা প্রশাসকেগণি অথ ণাৎ মাঠ প্রশাসগেি সগে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/
ন্ত্রিভাগেি সংগর্াে স্থাপে;
৪.১০.১৭ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কিণীয় পাি ণিয িট্টগ্রাম সংক্রান্ত কার্ ণা

;

৪.১০.১৮ জন্ত্রমি হস্তান্তি সংক্রান্ত দন্ত্রলগলি েযাগম্প শুল্ক ফঁন্ত্রক রদওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্ ণাগলািো
ও পন্ত্রিিীেণ;
৪.১০.১৯ আদালি পন্ত্রিদশণে ব্যিীি কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকগদি অন্য সকল দপ্তি/প্রন্ত্রিষ্ঠাে/
থাো/কািাোি প্রভৃন্ত্রি পন্ত্রিদশণে/ দশণে প্রন্ত্রিগিদে পন্ত্রিিীেণ ও মূল্যায়ে;
৪.১০.২০ আন্তঃমিণালয় পর্ ণাগয় সমন্বয় এিং রজলা, উপগজলা পর্ ণাগয় সামান্ত্রজক উদ্বুেকিগণি লগেয
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে রপ্রন্ত্রিি সিকাগিি অগ্রান্ত্রধকািমূলক কমণসূন্ত্রি সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.১০.২১ মাঠ পর্ ণাগয়ি কার্ ণালয়সমূগহ মন্ত্রহলা কমণকিণা/কমণিািীগদি ন্ত্রেিাপিা ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ, কাগজি
পন্ত্রিগিশ উন্নয়ে এিং িাগদি ন্ত্রিরুগে রর্ৗে হয়িান্ত্রে প্রন্ত্রিগিাধ সংক্রান্ত কার্ ণক্রম;

৪.১০.২২ সন্ত্রিিালয় ব্যিীি সিকান্ত্রি অন্ত্রধদপ্তি/সংস্থাি সংেঠে, কমণকিণা-কমণিািী প্রশাসে, পন্ত্রিদশণে,
ভ্রমণ এিং এিদসংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রিধ আগদশ, প্রজ্ঞাপে, রর্াোগর্ােপ্র  ইিযান্ত্রদ সংিেণ ও িাি
উপি প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহণ;
৪.১০.২৩ জািীয়, আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রদিস ও ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রকাি ন্ত্রিগশষ কমণসূন্ত্রি উদর্াপগেি ন্ত্রিষগয় সংন্ত্রিষ্ট
মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক গৃহীি কমণসূন্ত্রি মাঠ পর্ ণাগয় িাস্তিায়গেি ন্ত্রিষগয় প্রগয়াজেীয় ন্ত্রেগদ ণশো
প্রদাে;
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০৪(িাি)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) মাঠ প্রশাসে সংস্থাপে শাো (সামন্ত্রয়কভাগি অন্ত্রধশাোয় উন্নীি);
(ে) মাঠ প্রশাসে সমন্বয় শাো;
(ে) মাঠ প্রশাসে শৃঙ্খলা শাো এিং
(ে) মাঠ প্রশাসে সংগর্াে শাো।

৪.১১

রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস অন্ত্রধশাো

রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল সংগেগপ ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.১১.১ রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস ন্ত্রিষয়ক েীন্ত্রিমালা, ন্ত্রেগদ ণশািন্ত্রল, পন্ত্রিপ্র  ও সাধািণ রর্াোগর্াে এিং
ন্ত্রেি ণাহী ম্যান্ত্রজগে েগণি েমিা অপণণ/প্রিযাহাি সংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ;
৪.১১.২ রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস সংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইে প্রণয়ে এিং সংগশাধে সংক্রান্ত ন্ত্রিষয়ান্ত্রদ;
৪.১১.৩ দুেীন্ত্রি দমে কন্ত্রমশে সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.১১.৪ রজলা ম্যান্ত্রজগে /ন্ত্রেি ণাহী ম্যান্ত্রজগে েগণি ন্ত্রিিািকার্ ণ পর্ ণাগলািো, মূল্যায়ে এিং ন্ত্রেি ণাহী
ম্যান্ত্রজগে েগণি রকা ণসমূগহি পন্ত্রিদশণে প্রন্ত্রিগিদে পর্ ণাগলািো ও পন্ত্রিিীেণ;
৪.১১.৫ রজলাি মান্ত্রসক আইে-শৃঙ্খলা সভাি কার্ ণন্ত্রিিিণী পর্ ণাগলািো ও অনুিিী কার্ ণক্রম গ্রহণ;
৪.১১.৬ রমািাইল রকা ণ সংক্রান্ত কার্ ণান্ত্রদ পর্ ণাগলািো;
৪.১১.৭ মহােেি, রজলা, উপগজলা ও ইউন্ত্রেয়ে আইে-শৃঙ্খলা কন্ত্রমটি সংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল;
৪.১১.৮ সংেটিি গুরুিি অপিাগধি উপি গৃহীি ব্যিস্থা এিং িগদাদ্ভূি মামলাি অগ্রেন্ত্রি সম্পগকণ মাঠ
প্রশাসগেি ন্ত্রেক রথগক হালোোদ িথ্য সংগ্রহ;
৪.১১.৯ আইে-শৃঙ্খলা ও জািীয় ন্ত্রেিাপিা সংক্রান্ত সাধািণ ও রোপেীয় প্রন্ত্রিগিদেসমূহ সংিেণ এিং
এিদসংক্রান্ত কার্ ণািন্ত্রল।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০২(দুই)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস েীন্ত্রি শাো, এিং
(ে) রজলা ম্যান্ত্রজগেন্ত্রস পন্ত্রিিীেণ শাো।

৪.১২ কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক অন্ত্রধশাো
কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক অন্ত্রধশাোি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নরূপঃ
৪.১২.১ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন জািীয় কন্ত্রমটি, মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, সন্ত্রিি কন্ত্রমটি, ন্ত্রেি ণাহী কন্ত্রমটি ও ন্ত্রিগশষ কন্ত্রমটি েঠে,
পুে ণেঠে, সংগশাধে সংক্রান্ত কার্ ণক্রম;
৪.১২.২ কন্ত্রমটি ও অথ ণনেন্ত্রিক অন্ত্রধশাো ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি কন্ত্রমটিসমূহগক সান্ত্রিন্ত্রিক সহায়িা প্রদাে কগি থাগকঃ
 সিকান্ত্রি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি;
 অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি;
 জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি; এিং
 আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সংস্থায় িাংলাগদশ কর্তণক িঁদা প্রদাে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি।
উন্ত্রেন্ত্রেি কার্ ণািন্ত্রল ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি ০২(দুই)টি শাোি মাধ্যগম সম্পাদে কিা হয়ঃ
(ক) কন্ত্রমটি ন্ত্রিষয়ক শাো; এিং
(ে) ক্রয় ও অথ ণনেন্ত্রিক শাো।

৫.০

২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি অনুন্ত্রষ্ঠি গুরুত্বপূণ ণ বিঠকসমূহ

৫.১

মন্ত্রিসভা-বিঠক

প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি (২০১২-১৩) রমা ৫২টি মন্ত্রিসভা-বিঠক অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/
ন্ত্রিভাে রথগক প্রাপ্ত ২৩৩টি সািসংগেপ পিীো-ন্ত্রেিীোপূি ণক মন্ত্রিসভা-বিঠকসমূগহ উপস্থাপে কিা হয়।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বিঠগকি ন্ত্রসোন্ত
অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিসভা-বিঠগক রমা ৩০৬টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয় এিং ২৪৩টি ন্ত্রসোন্ত
িাস্তিান্ত্রয়ি হয়। মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ৩০৬টি ন্ত্রসোগন্তি মগধ্য প্রন্ত্রিগিদোধীে সমগয় ২৪৩টি ন্ত্রসোন্ত
িাস্তিান্ত্রয়ি হয় এিং ৬৩টি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়োধীে আগছ। ন্ত্রিেি ন্ত্রিে িছগি অনুন্ত্রষ্ঠি মন্ত্রিসভা-বিঠক,
গৃহীি ন্ত্রসোন্ত এিং ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে সংক্রান্ত একটি ন্ত্রি্র  ন্ত্রেগম্ন রদওয়া হলঃ
অথ ণিছ
ন্ত্রি

অথ ণ-িৎসি

২০১০-১১

২০১১-১২

২০১২-১৩

মন্ত্রিসভা-বিঠক

৪৩টি

৩৯টি

৫২টি

গৃহীি ন্ত্রসোন্ত

২৫১টি

৩০৬টি

৩০৬টি

২৪৪টি
(৯৭.২%)

২৯১
(৯৫.১%)

২৪৩টি
(৭৯.৪১%)

ন্ত্রিষয়সমূহ

িাস্তিান্ত্রয়ি ন্ত্রসোন্ত
(িাস্তিায়গেি হাি)

৫.২

মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিসমূগহি বিঠক

৫.২.১ সিকান্ত্রি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিঃ প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি (২০১২-১৩) সিকান্ত্রি ক্রয়
সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি ২৯টি বিঠক অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। বিঠক
ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি ২০৭টি
প্রস্তাি উপস্থাপে কিা হয় এিং ১৯৭টি প্রস্তাি অনুগমান্ত্রদি হয়।
৫.২.২ অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিঃ প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি (২০১২-১৩)
অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি ১১টি বিঠক অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি বিঠকসমূগহ
৫১টি প্রস্তাি উপস্থাপে কিা হয় এিং ৪২টি প্রস্তাি অনুগমান্ত্রদি হয়।
৫.২.৩
র র
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিঃ স্বাধীেিা পুিস্কাি, এর্কগশ পদক, রিেম রিাগকয়া পদক
ও
র র প্রদাগেি লগেয এ জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত
ও
প
র ণর
২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা
কন্ত্রমটিি ০৫টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ সি সভাি সুপান্ত্রিগশি আগলাগক ন্ত্রেম্নরূপ
হয়ঃ
(ক) ২৪ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি
সুপান্ত্রিগশি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি ২৫ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে ০৮ (আ ) জে সুধীগক ‘স্বাধীেিা পুিস্কাি,
২০১৩’ প্রদাে কিা হয়।
(ে) ৩০ জানুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায় জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি
সুপান্ত্রিগশি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি ২০ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিগে ১২ জে সুধীগক এিং একটি সংেঠেগক
এর্কগশ পদক, ২০১৩ প্রদাে কিা হয়। সুধীেণ হগেে- ভাষা আগোলগে এম. এ. ওয়াদুদ
(মিগণািি); অধ্যাপক অন্ত্রজি র্কমাি গুহ (মিগণািি) ও জোি রিাফাজ্জল রহাগসে; মুন্ত্রক্তযুগে
জোি এোমূল হক রমাস্তফা শহীদ; সমাজগসিায় নূিজাহাে মুিন্ত্রশদ (মিগণািি) ও স্যামসে
এইি রিৗধুিী (মিগণািি); ভাষা ও সান্ত্রহগিয জোি িন্ত্রফক আজাদ ও জোি আসাদ রিৗধুিী;
ন্ত্রশল্পকলায় জোি কাগদিী ন্ত্রকিন্ত্রিয়া; জোি জামালউন্ত্রেে রহাগসে; ন্ত্রিজয় কৃষ্ণ অন্ত্রধকািী
(িািে কন্ত্রি ন্ত্রিজয় সিকাি) (মিগণািি) এিং িাংলাগদশ উদীিী ন্ত্রশল্পীগোষ্ঠী।
(ে) ‘রিেম রিাগকয়া পদক, ২০১২’-এি ন্ত্রিষগয় ১১ েগভম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি সভায়
জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি সুপান্ত্রিগশি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি ০৯ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২
িান্ত্রিগে প্রগফসি মাহফুজা োে ও বসয়দা রজব্যগন্নছা হকগক ‘রিেম রিাগকয়া পদক, ২০১২’
প্রদাে কিা হয়।
(ঘ) ১১
র ২০১২
সুপান্ত্রিগশি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি
রণ
র

র
/
প‘

জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি
/
২৪
র
ও
র র-২০১১’
র ।

(ঙ) ১৪
র ২০১২
র
জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি
সুপান্ত্রিগশি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি ‘জািীয় পুিস্কাি/প
সংক্রান্ত
’(
র ২০১২প
)ও‘
প
’
র ।

৫.২.৪ মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিসমূগহি ন্ত্রিেি ন্ত্রিে িছগিি বিঠকঃ সিকান্ত্রি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি,
অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, আইেশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি এিং প্রকগল্পি গুরুত্বপূণ ণ কমণকিণাগদি িদন্ত্রল সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা
ণ
কন্ত্রমটি িগয়গছ। সকল মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি ন্ত্রিেি ন্ত্রিে িছগিি বিঠক অনুষ্ঠাে সম্পন্ত্রকি
পন্ত্রিসংখ্যাে ন্ত্রেগম্ন রদওয়া হলঃ
অথ ণিছ
ক

অথ ণ-িৎসি
কন্ত্রমটিসমূহ
১। সিকান্ত্রি ক্রয় সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি
২। অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি
৩। জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি
৪। আইে-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি
৫। প্রকগল্পি গুরুত্বপূণ ণ
কমণকিণাগদি িদন্ত্রল সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি

২০১০ -১১
বিঠক সংখ্যা

২০১১-১২
বিঠক সংখ্যা

২০১২-১৩
বিঠক সংখ্যা

৪০টি

৪০টি

২৯টি

১৪টি

১১টি

১১টি

০৪টি

০৬টি

০৫টি

০২টি

০৩টি

০৩টি

০৩টি

০৩টি

০১টি

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূণ ণ বিঠকসমূহ
(ক) প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)
মােেীয় প্রধােমিীি সভাপন্ত্রিগত্ব ন্ত্রেকাি-এি ১০৭িম সভা ০৭ জানুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিগে এ
সভা ২৭ ২০১৩ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।

১০৮

(১) ন্ত্রেকাি-এি ১০৭
সভায় োজীপুি ন্ত্রসটি কগপণাগিশে প্রন্ত্রিষ্ঠা ময়মেন্ত্রসংহ রজলাি ফুলপুি
উপগজলাধীে িািাকাো থাোগক উপগজলায় উন্নীিকিণ িংপুি রজলাি পীিেি উপগজলা সদগি
রপৗিসভা প্রন্ত্রিষ্ঠা িন্ত্রিশাল রজলাি উন্ত্রজিপুি উপগজলা সদগি রপৗিসভা প্রন্ত্রিষ্ঠা িট্টগ্রাম মহােেগি
৪টি েতুে থাো স্থাপে এিং এি জন্য সি ণগমা ২০০টি পদ সৃজে িট্টগ্রাম রজলাি মীিসিাই থাোগক
ন্ত্রিভক্ত কগি রজািািেি োগম েতুে থাো স্থাপে ও এি জন্য ৪৪টি পদ সৃজে এ মাদািীপুি
রজলাি কালন্ত্রকন্ত্রে থাোধীে ডাসাি িদন্তগকন্দ্রগক থাোয় উন্নীিকিণ ও এি জন্য ২৪টি পদ সৃজে
কিা হয়।
(২) ন্ত্রেকাি-এি ১০৮
সভায় োগ াি রজলাি েলডাো থাোগক উপগজলায় উন্নীিকিণ,
ময়মেন্ত্রসংহ রজলাি হালুয়াো উপগজলা সদগি রপৗিসভা প্রন্ত্রিষ্ঠা, ব্রাহ্মণিান্ত্রড়য়া রজলাি
িাঞ্ছািামপুি উপগজলা সদগি রপৗিসভা প্রন্ত্রিষ্ঠা, িন্ত্রিশাল রজলাি রমগহেীেি থাোধীে কান্ত্রজিহা

পুন্ত্রলশ িদন্তগকন্দ্রগক থাোয় উন্নীিকিণ ও এি কার্ ণক্রম পন্ত্রিিালোি জন্য ১৭টি পদ সৃজে, পািো
রজলাি রিড়া থাোধীে আন্ত্রমেপুি িদন্তগকন্দ্রগক পূণ ণাে থাোয় উন্নীিকিণ ও এি কার্ ণক্রম
পন্ত্রিিালোি জন্য অন্ত্রিন্ত্রিক্ত ২৩টি পদ সৃজে, ঢাকা রট্রাপন্ত্রল ে পুন্ত্রলগশি র্া্র ািাড়ী থাোধীে ০৭
েম্বি ওয়াড ণ (সাগিক-৩০ েম্বি ওয়াড ণ)-এি কাজীিিাে, মান্ত্রেকেেি, ন্ত্রময়াজাে রলে ও দন্ত্রেণ
মান্ত্রেকেেি এলাকাগক েিেঠিি মুেদা থাোয় অন্তর্ভণক্তকিণ এ খুলো মহােেগি ০৩টি েতুে থাো
স্থাপে ও থাোসমূগহি কার্ ণক্রম পন্ত্রিিালোি জন্য ১৩৮টি পদ সৃজে কিা হয়।

( ) জািীয় শুোিাি উপগদষ্টা পন্ত্রিষদ
মােেীয় প্রধােমিীি সভাপন্ত্রিগত্ব জািীয় শুোিাি উপগদষ্টা পন্ত্রিষগদি প্রথম সভা ২৮ মাি ণ ২০১৩
িান্ত্রিগে প্রধােমিীি কার্ ণালগয় অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।
জািীয় শুোিাি
এ
র
ণ /
র
ঠ , এ ওও
র র
রর
র
প র ণ,
র
র প
র ও
রণ
ণ
।

(ে) সামাজিক জিরাপত্তাবেষ্টিী কমমসূজি সংজিষ্ট ‘ককন্দ্রীয় পজরেীক্ষণ কজমটি’
র
কন্ত্রমটি’ি

র
টি সভা ০৬

সামান্ত্রজক ন্ত্রেিাপিাগিষ্টেী কমণসূন্ত্রি সংন্ত্রিষ্ট ‘রকন্দ্রীয় পন্ত্রিিীেণ
র ২০১২ ও ২৯
র ২০১২ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।

(ঘ) েতুে উপগজলা ও থাো স্থাপে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি
০৮
র

ম্বি ২০১২ র , ২৯
ম্বি ২০১২ র , ০২
উক্ত কন্ত্রমটিি ০৪( র)টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।

২০১৩

র

এিং ২০

২০১৩

(ঙ) প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি
প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগত্ব প্রশাসন্ত্রেক উন্নয়ে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটিি
রমা ২৯টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।
২৩০
প প
এ ২২০
র
প র র ।

( ) আন্তজণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সংস্থায় িাংলাগদশ কর্তক
ণ িঁদা প্রদাে সংক্রান্ত সন্ত্রিি কন্ত্রমটি
প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎ র উক্ত কন্ত্রমটিি ০৫(প )টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/
ন্ত্রিভাগেি সি ণগমা ০৯টি প্রস্তাি উপস্থাপে কিা হয় এিং ০৬টি প্রস্তাি অনুগমান্ত্রদি হয়।

(ছ) মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো সংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় সভা
ণ
প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি ন্ত্রসোগন্তি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি পর্ ণাগলািো সম্পন্ত্রকি
৪৭টি আন্তঃমিণালয় সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।

( ) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি সগে মান্ত্রসক সমন্বয় সভা
প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগত্ব ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেগণি সগে ১১টি
মান্ত্রসক সমন্বয় সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ সকল সভায় ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিেণগক ন্ত্রদক ন্ত্রেগদ ণশোমূলক
পিামশণ প্রদাে কিা হয় এিং জািীয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন গুরুত্বপূণ ণ ইসুযগি রমা ২০৪টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয়।

(ঝ) রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেমণাণ সংক্রান্ত াস্কগফাস-ণ এি সভা
প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি রজলা সদগি রকাি ভিোন্ত্রদ ন্ত্রেমণাণ সংক্রান্ত াস্কগফাস ণ-এি রমা ৫টি সভা
(১৬৩ , ১৬৪ , ১৬৫ , ১৬৬ ও ১৬৭ ) অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। এ
১৬
।
র
র ছ - োিায়ণেি রজলাপ্রশাসগকি
পাসগপা ণ
অন্ত্রফস স্থাপগেি স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, মান্ত্রেকেি রজলাি অন্ত্রিন্ত্রিক্ত রজলা প্রশাসকেগণি জন্য
িাসভিে ন্ত্রেমণাগণি স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, রে্র গকাো ও িােিিাে সান্ত্রকণ হাউস সংস্কাি ও মুেী
সম্প্রসািগণি স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, মাগুিা রজলায় ফ জুন্ত্রডন্ত্রসয়াল ম্যান্ত্রজগে আদালি ভিে
ন্ত্রেমণাগণি প্রস্তাি অনুগমাদে, ফন্ত্রিদপুি, খুলো ও েড়াইল ন্ত্রিন্ত্রজওোল সাভণাি রেশে ন্ত্রেমণাগণি স্থাপিয
েকশা অনুগমাদে, িংপুি রজলাি প্রস্তান্ত্রিি েতুে রট্রজা র ভিে ন্ত্রেমণাগণি লগেয প্রণীি প্রাথন্ত্রমক স্থাপিয
েকশা অনুগমাদে,
লগয় প প অন্ত্রফস স্থাপগেি লগেয প্রণীি
স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, রমগহিপুি রজলা সাভণাি রেশে ন্ত্রেমণাগণি লগেয প্রস্তান্ত্রিি ন্ত্রিকল্প স্থাগেি
স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, চুয়াডাো রজলা প্রশাসগকি
এমআিন্ত্রপ কার্ ণক্রম িালুি লগেয
পাসগপা ণ অন্ত্রফস স্থাপগেি স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, রমৗলভীিাজাি রজলা কাগলক্টগি ন্ত্রিন্ত্রিং এি ২য়
ও ৩য় িলাি ঊবণমুেী সম্প্রসািগণি স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, েওেঁ সান্ত্রকণ হাউজ ঊবণমুেী (৩য় িলা)
সম্প্রসািগণি স্থাপিয েকশা অনুগমাদে, রভালা রজলা সান্ত্রকণ হাউজ সম্প্রসািগণি স্থাপিয েকশা
অনুগমাদে, িাগেিহা রজলায় েতুে সান্ত্রকণ হাউজ ন্ত্রেমণাগণি প্রস্তাি েীন্ত্রিেিভাগি অনুগমাদে এিং
স্থাপিয েকশা অনুগমাদে।

(ঞ) সন্ত্রিি সভা
২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি রমা ০৪টি সন্ত্রিি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। ১৯ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে মােেীয়
প্রধােমিীি উপন্ত্রস্থন্ত্রিগি ০১টি সন্ত্রিি সভা এিং ১৮ জুলাই ২০১২, ০৭ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৩ ও ১২ জুে ২০১৩
িান্ত্রিগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিগিি সভাপন্ত্রিগত্ব ০৩টি সন্ত্রিি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।

( ) রজলা প্রশাসক সগম্মলে
মাঠ পর্ ণাগয় কাগজি েন্ত্রিশীলিা বৃন্ত্রে ও প্রগয়াজেীয় সমন্বয় সাধগেি উগেগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি
উগদ্যাগে ১০-১২ জুলাই ২০১২ িান্ত্রিগে রজলা প্রশাসক সগম্মলে, ২০১২ অনুন্ত্রষ্ঠি হয়। জািীয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন
গুরুত্বপূণ ণ ইসুযগি ও মাঠ পর্ ণাগয় ন্ত্রিদ্যমাে সমস্যান্ত্রদ সমাধােকগল্প এ সগম্মলগে রজলা প্রশাসকেণগক
ণ রমা
প্রগয়াজেীয় পিামশণ ও ন্ত্রদকন্ত্রেগদ ণশো প্রদাে কিা হয়। সগম্মলগে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে সম্পন্ত্রকি
৫৩৩টি ন্ত্রসোন্ত গৃহীি হয়। এর
১৩০টি স্বল্পগময়ান্ত্রদ, ১৭২টি মধ্যগময়ান্ত্রদ এিং ২৩১টি দীে ণগময়ান্ত্রদ
ন্ত্রসোন্ত। স্বল্পগময়ান্ত্রদ ১৩০টি ন্ত্রসোগন্তি মগধ্য ১২৯টি, মধ্যগময়ান্ত্রদ ১৭২টি ন্ত্রসোগন্তি মগধ্য ১৬১টি এিং
দীে ণগময়ান্ত্রদ ২৩১টি ন্ত্রসোগন্তি মগধ্য ১৯৬টি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিান্ত্রয়ি/ন্ত্রেষ্পন্ত্রি হয়। সি ণগমা ৪৮৬টি (৯১.১৮
) ন্ত্রসোন্ত িাস্তিান্ত্রয়ি হয়।

৬.০

২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি প্রণীি ও সংগশান্ত্রধি গুরুত্বপূণ ণ আইে ও ন্ত্রিন্ত্রধ

৬.১

আইে

(১) President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2013 জািীয়

সংসগদ পাস হয় এিং ২৬ রফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিগে িাংলাগদশ রেগজগ ি অন্ত্রিন্ত্রিক্ত সংখ্যায়
২০১৩ সগেি ৮েং আইেরূগপ প্রকান্ত্রশি হয়।
৬.২

ন্ত্রিন্ত্রধ

ণ কগি র্থাক্রগম(১) ১৩ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে োদ্য ও দুগর্ ণাে ব্যিস্থাপো মিণালয়গক পুেেঠে
‘MINISTRY OF FOOD’ (োদ্য মিণালয়) এিং ‘MINISTRY OF DISASTER
MANAGEMENT AND RELIEF’ (দুগর্ ণাে ব্যিস্থাপো ও ্র াণ মিণালয়) োগম দুইটি পৃথক
মিণালয় েঠে কিা হয় এ Rules of Business, 1996 এি Schedule-I-(ALLOCATION OF
BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS)-এ
ণ দুইটির
কার্ ণিান্ত্রলকা সংগশাধে সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে (১৩ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগেি এস.আি.ও েং ৩২০আইে/২০১২) জান্ত্রি কিা হয়।

৭.০

২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তক
ণ সম্পান্ত্রদি উগেেগর্াগ্য কার্ ণািন্ত্রল

৭.১

জািীয় পর্ ণাগয় সম্পান্ত্রদি এিং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন সমন্বয়ধমী কার্ ণািন্ত্রল

(১) মুন্ত্রক্তযুে ন্ত্রিষয়ক মিণালয় ও পিিাষ্ট্র মিণালগয়ি সান্ত্রি ণক সহায়িায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি উগদ্যাগে
২০ অগক্টািি ২০১২, ১৫ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২ এিং ২৪ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে িেিন্ধু আন্তজণান্ত্রিক সগম্মলে
রকগন্দ্র ও ০৪ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে িেভিগে আগয়ান্ত্রজি িাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাগে রমা ০৫ জে ন্ত্রিগদন্ত্রশ িগিণ্য
ব্যন্ত্রক্তগক ‘িাংলাগদশ মুন্ত্রক্তযুে স েো’ (Bangladesh Liberation War Honour) এিং ১৮৫ জে
ন্ত্রিগদন্ত্রশ িগিণ্য ব্যন্ত্রক্ত ও ০৩টি প্রন্ত্রিষ্ঠােগক ‘মুন্ত্রক্তযুে বম্র ী সম্মােো’ (Friends of Liberation War
Honour) প্রদাে কিা হয়। রমা পদকপ্রাপ্ত ব্যন্ত্রক্ত ও প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি সংখ্যা ১৯৩। ০৪ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে
িেভিগে আগয়ান্ত্রজি িাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাগে েণপ্রজািিী িাংলাগদ ি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি জোি রমাঃ ন্ত্রজল্লুি
িহমাে ১৯৭১ সাগল িাংলাগদগশি মহাে মুন্ত্রক্তযুগে অসামান্য অিদাগেি জন্য িাংলাগদগশি জেেণ ও
সিকাগিি েভীি েো ও কৃিজ্ঞিাি ন্ত্রেদশণেস্বরূপ ভািি প্রজািগিি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি শ্রী প্রণি
মুগোপাধ্যায়গক ‘িাংলাগদশ মুন্ত্রক্তযুে স েো’
র ।
(২) ২৫ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে ওসমােী স্মৃন্ত্রি ন্ত্রমলোয়িগে অনুন্ত্রষ্ঠি এক িাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাগে রমা ০৮ (আ )
জে ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট ব্যন্ত্রক্তগক স্বাধীেিা পুিস্কাি ২০১৩-এ ভূন্ত্রষি কিা হয়। পুিস্কাি প্রাপ্তেণ হগলে স্বাধীেিা ও
মুন্ত্রক্তযুে রেগ্র  মিহুম এম এ হান্নাে, শহীদ রমা. সামসুল হক, জোি রমা. আিদুল হান্ত্রমদ এডগভাগক ,
আলহাজ ডা. রমা. রমাশািফ রহাগসে ও রল. কগে ণল (অি.) কাজী সাজ্জাদ আলী জন্ত্রহি িীিপ্রিীক;
অথ ণেীন্ত্রি রেগ্র  প্রয়াি স্বগদশ িিে রিাস; সংস্কৃন্ত্রি রেগ্র  প্রয়াি সিয সাহা এিং েগিষণা ও প্রন্ত্রশেণ
রেগ্র  ড. রমাহাম্মদ আিদুল হান্ত্রমদ ন্ত্রময়া।

(৩) েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি
র র
১৩-১৭
২০১২
িান্ত্রিে পর্ ণন্ত
র , ১৫-১৮
র ২০১২ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত
, ১৩-১৯
র ২০১২ র
প
র এ ১৬-২৫
র ২০১২ র প
র
সিকান্ত্রি সফগি েমে কগিে।
মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি ঢাকা িযাে ও স্বগদশ প্রিযািিণেকাগল হর্িি শাহজালাল আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রিমােিেগি
িাষ্ট্রািাি সংক্রান্ত দান্ত্রয়ত্ব পালে কিা হয়।
(৪) ণ

র

র প
ও
র ৫৪
এ

প
ণ

র
র

২০১৩

র র

প

র

র র
র

র

রণ
র প

ণ
র

এর র প র
র ।

রপ

১৪

(৫) েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি জোি রমাঃ ন্ত্রজল্লুি িহমাে েি ২০ মাি ণ ২০১৩
িান্ত্রিগে ইগন্তকাল কিায় িাষ্ট্রপন্ত্রিি পদ শূন্য হওয়াি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি িাষ্ট্রপন্ত্রি ন্ত্রেি ণান্ত্রিি ো হওয়া পর্ ণন্ত
েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি সংন্ত্রিধাগেি ৫৪ অনুগেদ অনুর্ায়ী িাংলাগদশ জািীয় সংসগদি মােেীয়
ন্ত্রিকাি জোি রমাঃ আিদুল হান্ত্রমদ এডগভাগক -এি িাষ্ট্রপন্ত্রিি দান্ত্রয়ত্ব পালে সংক্রান্ত ২০ মাি ণ ২০১৩
িান্ত্রিগেি প্রজ্ঞাপে সকগলি জ্ঞািাগথ ণ প্রকাশ কিা হয়।
(৬) ন্ত্রসোপুগি মাউি এন্ত্রলজাগিথ হাসপািাগল ন্ত্রিন্ত্রকৎসাধীে অিস্থায় েি ২০ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে
েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি জোি রমাঃ ন্ত্রজল্লুি িহমাগেি ইগন্তকাগল রদশ ও জান্ত্রিি
পে রথগক ২১-২৩ মাি ণ ২০১৩ ন্ত্রিে ন্ত্রদে িাষ্ট্রীয় পর্ ণাগয় রশাক পালে এিং উক্ত ন্ত্রদিসসমূগহ
িাংলাগদগশি সকল সিকান্ত্রি, আধা-সিকান্ত্রি, স্বায়ত্ত্বশান্ত্রসি ও রিসিকান্ত্রি প্রন্ত্রিষ্ঠাে/ভিে এিং ন্ত্রিগদশস্থ
িাংলাগদশ ন্ত্রমশগে জািীয় পিাকা অধ ণেন্ত্রমি িাোি জন্য ২০ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে একটি প্রজ্ঞাপে জান্ত্রি
কিা হয়। মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি মৃতুযগি ২১ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি মন্ত্রিসভা-বিঠগক েভীি রশাক
প্রকাশ কগি িঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগফিাি কামো এিং রশাকসন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি সদস্যগদি প্রন্ত্রি েভীি
সমগিদো জ্ঞাপে কগি গৃহীি রশাকপ্রস্তাি ২৮ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে প্রজ্ঞাপগেি মাধ্যগম সকগলি জ্ঞািাগথ ণ
প্রকাশ কিা হয়।
(৭)
ণ

ণ
প এিং

র র প প
র
র ১৪৮(১)
র গ্র ণ রে। এ

প

২৪ এ
র

এডগভাগক
২০১৩ িান্ত্রিগে র প
র ।

(৮) ১৫ আেে ২০১২ জান্ত্রিি ন্ত্রপিা িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজব্যি িহমাগেি ৩৭িম শাহাদি িান্ত্রষ ণকীগি জািীয়
রশাক ন্ত্রদিস, ২০১২ সািাগদগশ র্থাগর্াগ্য মর্ ণাদায় পালোগথ ণ ধােমন্ত্রেি ৩২ েম্বি িেিন্ধু স্মৃন্ত্রি জাদুেি,
রোপালেি রজলাি টুন্ত্রেপাড়াস্থ জান্ত্রিি ন্ত্রপিাি সমান্ত্রধস্থলসহ ৬৪টি রজলা এিং ৪২৩টি উপগজলায়
র্থার্থ কমণসূন্ত্রি গ্রহণ কিা হয়। জািীয় রশাক ন্ত্রদিস, ২০১২ জািীয় পর্ ণায়সহ রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয়
র্থাগর্াগ্য মর্ ণাদায় পান্ত্রলি হয়।
(৯)
ই

১৪
ই ২০১২ র
র
প র প ৎ ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট প
এি মৃতুযগি মন্ত্রিসভা-বিঠগক ২৩
ই ২০১২ িান্ত্রিগে একটি
হয়।
টি ২৯
ই ২০১২ র প্রজ্ঞাপগেি মাধ্যগম সকগলি জ্ঞািাগথ ণ প্রকাশ কিা হয়।

(১০)

১৯
ই ২০১২ র
,
র ও ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট সংস্কৃন্ত্রিগসিী
-এি মৃতুযগি ২৩
ই ২০১২ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি মন্ত্রিসভা-বিঠগক একটি
টি ২৯
ই ২০১২ র প্রজ্ঞাপগেি মাধ্যগম সকগলি জ্ঞািাগথ ণ প্রকাশ কিা হয়।

হয়।

(১১) ২৪ েগভম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে ঢাকাি উপকগে আশুন্ত্রলয়ায় একটি বিন্ত্রি রপাশাক কািোোয় সংেটিি
ভয়ািহ অন্ত্রিকাগে ১১০ জে কমী এিং একই ন্ত্রদগে িট্টগ্রাগমি িহোিহা এলাকায় ন্ত্রেমণাণাধীে
ফ্লাইওভাগিি োড ণাি রভগে ১৪ জে ন্ত্রেহি হওয়ায় ২৬ েগভম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে অনুন্ত্রষ্ঠি মন্ত্রিসভা-বিঠগক
রশাক প্রস্তাি গ্রহণ কিা হয়। এ ছাড়া, এ দু’টি দুে ণ োয় ন্ত্রেহিগদি প্রন্ত্রি সম্মাে প্রদশণোগথ ণ ২৭ েগভম্বি
২০১২ িান্ত্রিে জািীয় পর্ ণাগয় রশাক পালে এিং এ উপলগে সকল সিকা র, আধা-সিকা র,
স্বায়ত্ত্বশান্ত্রসি ও রিসিকান্ত্রি প্রন্ত্রিষ্ঠাে/ভিগে এিং ন্ত্রিগদশস্থ িাংলাগদশ ন্ত্রমশেসমূগহ জািীয় পিাকা
অধ ণেন্ত্রমি িা , রদগশি সকল ধমীয় প্রন্ত্রিষ্ঠাগে ন্ত্রেহিগদি রুগহি মােগফিাি কামো কগি রমাোজাি ও
ন্ত্রেহিগদি আত্মাি শান্ত্রন্তি জন্য ন্ত্রিগশষ প্রাথ ণো ইিযান্ত্রদ ন্ত্রিষগয় গৃহীি সিকান্ত্রি ন্ত্রসোন্ত ২৬ েগভম্বি ২০১২
িান্ত্রিগে সকগলি জ্ঞািাগথ ণ প্রজ্ঞাপে আকাগি জান্ত্রি কিা হয়।
(১২) েি ০৮ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে ন্ত্রেভীক ও মুক্তন্ত্রিন্তাি অন্ত্রধকািী ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট ন্ত্রশোন্ত্রিদ ড. োে
সািওয়াি মুিন্ত্রশদ-এি মৃতুযগি ১০ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২ িান্ত্রিগেি মন্ত্রিসভা-বিঠগক রশাক প্রস্তাি গৃহীি হয়
এিং রশাক প্রস্তাি ১৩ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে সকগলি জ্ঞািাগথ ণ প্রকাশ কিা হয়।
(১৩)
ৎ ও
ৎ ২০১৩
র ই
র ।
জানুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিগেি বিঠগক এ
র র
প র
র

,
এ

প
ৎ

.

ই
র

ও
র

এ
।

২৪
র
মন্ত্রিসভাি ২৮
৩০
র ২০১৩

(১৪) ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িাজেীন্ত্রিন্ত্রিদ, প্রাক্তে মিী এিং িাংলাগদশ আওয়ামী লীগেি উপগদষ্টা পন্ত্রিষগদি সদস্য
জোি রমাঃ আব্দুল জন্ত্রলল ০৬ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে ই
র । ি মৃতুযগি ১১ মাি ণ ২০১৩
িান্ত্রিগেি মন্ত্রিসভা-বিঠগক গৃহীি রশাকপ্রস্তাি ১৩ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে প্রজ্ঞাপগেি মাধ্যগম সকগলি
জ্ঞািাগথ ণ প্রকাশ কিা হয়।

র
ও
ও র র ১২ এ
২০১৩ র
র র
মন্ত্রিসভাি ১৫ এন্ত্রপ্রল ২০১৩ িান্ত্রিগেি বিঠগক গৃহীি
পরেি মাধ্যগম সকগলি জ্ঞািাগথ ণ
র ।
(১৫)

(১৬)

২৪ এ
২০১৩ র
২৯ এ
২০১৩ র প
এ ৩৮১

-এর

র
রণ িাি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রেগি
১৮ এ
২০১৩ র

র
এ
প ।
প
২,৮১৮
র র
। এর
২,৪৩৭
র র
[
২,৪৩৮
এ
১,১১৬
র র ] । ন্ত্রেহিগদি প্রন্ত্রি েো ন্ত্রেগিদগেি উগেগে ২৫ এন্ত্রপ্রল
২০১৩ িান্ত্রিে জািীয় পর্ ণাগয় রশাক পালে কিাি জন্য প্রজ্ঞাপে জান্ত্রি কিা হয়। এ
ঘ
র
ও
এ
র
র
র ও
র
র
র ২৯ এ
২০১৩ র র ঠ এ
।
০২
২০১৩ র র ০৪.৪২১.০৬২.০১.০১. ০২২.২০১৩.১০৭
প র
র
র ।

(১৭)

র
পর
র
র
প
২৯

(১৮) ণ
র পর
(১)( )
র

র

.

র

২০১২

র

র

ণ
প

র এ
র
ঘ
প ৎ র
র
র । ঘ ৩২ ছ রর
র
,
র রও
র
ণ
ণ
র
.
র
র মন্ত্রিসভাি ২৩ জুলাই ২০১২ িান্ত্রিগেি বিঠগক একটি
ই ২০১২ র প্রজ্ঞাপগেি মাধ্যগম সকগলি জ্ঞািাগথ ণ প্রকাশ কিা হ ।
র
প

০৭
।এ

রর
প
িায় ণ
ই ২০১২ র রথগক
প ০৮
ই ২০১২ র

রণ
ও
র
এ

০৭

ই ২০১২
র
র ৫৮
র
প
সকগলি জ্ঞািাগথ ণ র র ।

(১৯) েণপ্রজািিী িাংলাগদশ সিকাগিি িথ্য ও রর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত মিণালগয়ি দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত মােেীয় মিী
বসয়দ আব্যল রহাগসে-এর ২৩ জুলাই ২০১২ িান্ত্রিগের পদিযাে সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ২৩ আেে ২০১২
িান্ত্রিগে
র
র ।
(২০) েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি সংন্ত্রিধাগেি ৫৬(২) অনুগেদ অনুর্ায়ী মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি ১৩ রসগেম্বি
২০১২ িান্ত্রিগে ডঃ মহীউেীে োে আলমেীি, জোি হাসানুল হক ইনু, জোি
,
ও জোি রমাঃ মুন্ত্রজব্যল হকগক েণপ্রজািিী িাংলাগদশ
সিকাগিি মিী এিং জোি ওমি ফারুক রিৗধুিী ও জোি রমাঃ আব্দুল হাই-রক েণপ্রজািিী িাংলাগদশ
সিকাগিি প্রন্ত্রিমিী পগদ ন্ত্রেগয়াে প্রদাে কগিে। ১৩
র ২০১২ র
/
ণর প
। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৩ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে সকগলি
ণ
জ্ঞািাগথ জান্ত্রি কিা হয়।
(২১) মােেীয় প্রধােমিী Rules of Business 1996-এি Rule 3(iv)-এ প্রদি েমিািগল ১৫
রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে জোি িান্ত্রজউন্ত্রেে আহগমদ িাজুগক েম ও কমণসংস্থাে মিণালয়,
এযাডগভাগক সাহািা োতুেগক ডাক ও র ন্ত্রলগর্াোগর্াে মিণালয়, ইন্ত্রিন্ত্রেয়াি েেকাি রমাশািিফ
রহাগসেগক প্রিাসী কল্যাণ ও বিগদন্ত্রশক কমণসংস্থাে মিণালয়, ডঃ মহীউেীে োে আলমেীিগক স্বিাষ্ট্র
মিণালয়, জোি আব্যল কালাম আজাদগক সংস্কৃন্ত্রি ন্ত্রিষয়ক মিণালয়, জোি ওিায়দুল কাগদিগক
রর্াোগর্াে মিণালয়, জোি হাসানুল হক ইনুগক িথ্য মিণালয়, ড. রমাঃ আব্দুি িাজ্জাকগক োদ্য
মিণালয়, জোি আব্যল হাসাে মাহমুদ আলীগক দুগর্ ণাে ব্যিস্থাপো ও ্র াণ মিণালয়, জোি রমাস্তফা
ফারুক রমাহাম্মদগক িথ্য ও রর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত মিণালয় ও জোি রমাঃ মুন্ত্রজব্যল হকগক রিলপথ
মিণালগয়ি মিীি দান্ত্রয়ত্ব িণ্টে/পুেি ণণ্টে এিং জোি ওমি ফারুক রিৗধুিীগক ন্ত্রশল্প মিণালয় ও জোি
রমাঃ আব্দুল হাইগক মৎস্য ও প্রান্ত্রণসম্পদ মিণালগয়ি প্রন্ত্রিমিীি দান্ত্রয়ত্ব িণ্টে র । এ সংক্রান্ত
প্রজ্ঞাপে ১৫ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে সকগলি জ্ঞািাগথ ণ জান্ত্রি কিা হয়।
(২২) েণপ্রজািিী িাংলাগদশ সিকাগিি মােেীয় প্রধােমিী Rules of Business, 1996-এি Rule
3(iv)-এ প্রদি েমিািগল ১৬ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে জোি প্রগমাদ মােন্ত্রকেগক
ণ
ণণ্টে
ণ রয়ি প্রন্ত্রিম র দান্ত্রয়ত্ব পুেি
র । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে ১৬ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে
সকগলি জ্ঞািাগথ ণ জান্ত্রি কিা হয়।

(২৩) ণ
এ

র

র
র
প ৩০ এ

(২৪) ণ
র র ১৯৮
র রর
র ।
(২৫) ণ
3(iv) এ
ণ র
র ।

রর
র ৩০ এ
২০১৩ র
র

র-৫
প

র

র

ও
২০১৩
র

র ৫৬(২)
র । ০২
২০১৩
রর

র । ০২

২০১৩

র

ণ র
রপ
র ।

র

র
র

র
এ

র প
ণ
প

প

র ।
০২

২০১৩
র

Rules of Business 1996-এর Rule
র
র
ও
এ
প
র

(২৬) েি ০৮ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে ঢাকাি ন্ত্রমিপুগিি রশগিিাংলা রেন্ত্রডয়াগম অনুন্ত্রষ্ঠি সাহািা কাপ
ন্ত্রক্রগকগ ি পঞ্চম এক ন্ত্রদগেি আন্তজণান্ত্রিক ম্যাগি িাংলাগদশ জািীয় ন্ত্রক্রগক দল সফিকািী ওগয়ে
ইন্ত্রেজ ন্ত্রক্রগক দলগক পিান্ত্রজি কগি এক ন্ত্রদগেি আন্তজণান্ত্রিক (ওন্ত্রডআই) ন্ত্রসন্ত্রিজ ৩-২ ম্যাগি জয়লাভ
কর িাংলাগদগশি জািীয় ন্ত্রক্রগক দগলি এ সাফগল্য ১০ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে
মন্ত্রিসভাবিঠগক একটি অন্ত্রভেেে প্রস্তাি
হয়। অন্ত্রভেেে প্রস্তািটি
১৭
র ২০১২ র র
প র
র
র ।
(২৭)

ঘ
ণর

রণ প র র ৬৬
প ‘
ও
’
রও
প
প র র ৬৭
প প র
১৮
র
।
ঘর ১৯৩
-র এ র
প এ
ঘর
রণ প র
রএ
র
২০১২
র র ঠ এ
।
প র
র
র ।

র র
ঘ
র ২০১২ র র
র।
‘
ণর
ও
র
র ২৪
৩১
র ২০১২

রণ
’
র
র

(২৮) মােেীয় প্রধােমিীি
ও
র
এ
ৎপর
রর
ঘ
রণ প র
অন্ত্রধগিশগে ১২ ন্ত্রডগসম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে এ রিজলুযশে গৃহীি হয়। এ র
ঘর
র
ণ
এ
রণ ও
র
র
র
রণ র র
এ
র
ও
র
র
র ২৪
র ২০১২ র
ঠ এ
এ এ
৩১
র ২০১২ র র
প
র
র ।

র
র
।
র
র

(২৯)

র ১৯৭
র

-৪
প র
(

র
)

র

র-৪, ১৩২
ই -৩, ২৮৯
-১২, ৫০ ও -৫, ও ১৬৫
র
এ র র, র
,
, র ,
ও
র
, ,
ণও রপ
রর
ই , ১৯৯১-এর
রণ এ
র
প
র র ।

(৩০) েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি
০৪-০৯ ২০১৩ িান্ত্রিে
পর্ ণন্ত
র সিকান্ত্রি সফগি েমে কগিে। মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি ঢাকা িযাে ও স্বগদশ
প্রিযািিণেকাগল হর্িি শাহজালাল আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রিমােিেগি িাষ্ট্রািাি সংক্রান্ত দান্ত্রয়ত্ব পালে কিা হয়।
(৩১) েণপ্রজািিী িাংলাগদশ সিকাগিি মােেীয় প্রধােমিী প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎ রি ২৫-৩০
ই
২০১২ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত এ ১১-১৪
২০১২ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত র (
), ২৯
-০১
ি
২০১২ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত ইর , ২২
র-০২
র ২০১২ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত র , ০২-০৭
ম্বি
২০১২ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত
ও ও , ১৪-১৭ জানুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত র
এ ১৯-২১
২০১৩ িান্ত্রিে পর্ ণন্ত ই
সিকান্ত্রি সফগি েমে কগিে। মােেীয় প্রধােমিীি ঢাকা িযাে ও স্বগদশ
প্রিযািিণেকাগল হর্িি শাহজালাল আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রিমােিেগি িাষ্ট্রািাি সংক্রান্ত দান্ত্রয়ত্ব পালে কিা হয়।
(৩২) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি ২৫-৩০ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিে রময়াগদ ভািি সফি কগিে। সফিকাগল ন্ত্রিন্ত্রে
ভািগিি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি এিং পিিাষ্ট্র মিণালগয়ি সন্ত্রিি (পন্ত্রিম) ও অন্যান্য ঊবণিে
কমণকিণােগেি সগে বিঠগক ন্ত্রমন্ত্রলি হে। বিঠগক ন্ত্রিন্ত্রে উভয় রদগশি ন্ত্রদ্বপান্ত্রেক স্বাথ ণ সংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিষয়সহ
িাংলাগদশ ও ভািি সিকাগিি মগধ্য স্বােন্ত্রিি ‘Dollar Credit Line Agreement’ িাস্তিায়ে
ত্বিান্ত্রন্বিকিগণি ন্ত্রিষগয় আগলািো কগিে। এ ছাড়া, ন্ত্রিন্ত্রে Lal Bahadur Shashri National
Academy of Administration (LBSNAA) পন্ত্রিদ ণশে কগিে এিং এি পন্ত্রিিালক (সন্ত্রিি) ও
অনুষদসদস্য/ঊবণিে কমণকিণাগদি সগে িাংলাগদশ ন্ত্রসন্ত্রভল সান্ত্রভগণ সি কমণকিণাগদি প্রন্ত্রশেগণি সুগর্াে
বৃন্ত্রেি ন্ত্রিষগয় আগলািো কগিে। একাগডন্ত্রম কর্তণপে িাংলাগদশ ন্ত্রসন্ত্রভল সান্ত্রভগণ সি কমণকিণাগদি
প্রন্ত্রশেগণি সুগর্াে বৃন্ত্রেি প্রস্তাগি সম্মি হে। এিপি ন্ত্রিন্ত্রে Indian Adminsitrative Service
(IAS) ও Indian Foreign Service (IFS)-এি ব্যন্ত্রেয়ান্ত্রদ প্রন্ত্রশেণ রকাগস ণি প্রন্ত্রশেণাথী
কমণকিণাবৃগেি সগে Interactive session-এ অংশগ্রহণ কগিে।
(৩৩) ১৩-২১ এ

২০১৩

র
'United Nations Committee of Experts on Public Administration (CEPA)'-এর
এ
ও ও
ণর
র
র ।

(৩৪)
প র
র
র ১৬
২০১৩ র

পর

ই

ই ২০০৪-এর ৭(১) র র
র প
প
এ
ছই

(৩৫) ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ র দুেীন্ত্রি দমে কন্ত্রমশে
(
) মামলা দাগয়ি র । এর
৬৭
র ছ।
- ৎ র ৭৭

ঘর

র
ঠ

র

র

র

।

রএ
র

র

রপ
র

র
প

।

র র
এ ৩০৮

রমা ৩৭৫টি

(৩৬) ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ র ভ্রাম্যমাণ আদালি পন্ত্রিিালো সংক্রান্ত ন্ত্রেধ ণান্ত্রিি লেযমা্র া ২৯,৩৫২টিি
ন্ত্রিপিীগি ৪৬,২২৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালি পন্ত্রিিালো কিা হয়। ১,০৭,৬৫৫টি মামলা দাগয়ি কিা হয়
এিং ২১,১১,৪৪,২৪৮ াকা জন্ত্রিমাো আদায় কিা হয়। প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎ র ভ্রাম্যমাণ আদালি
পন্ত্রিিালোয় লেযমা্র া অজণে ১৫৭
।
র
ই ন্ত্রল – র
, ১৯৮৩; ন্ত্রিশুে োদ্য অধ্যাগদশ, ১৯৫৯; মৎস্য
সংর ণ আইে, ১৯৫০; মাদকদ্রব্য ন্ত্রেয়িণ আইে, ১৯৯০; ধুমপাে ও িামাকজাি দ্রব্য ব্যিহাি (ন্ত্রেয়িণ)
আইে, ২০০৫; প্রকাে জুয়া আইে, ১৮৮৭; িালু ও মাটি ব্যিস্থাপো আইে, ২০১০; পািন্ত্রলক
পর সমূহ (অপিাধ) আইে, ১৯৮০; ই রপাড়াগো (ন্ত্রেয়িণ) আইে, ১৯৮৯; িে আইে, ১৯২৭;
ন্ত্রিএসটিআই অধ্যাগদশ, ১৯৮৫; রভাক্তা অন্ত্রধকাি সংর ণ আইে, ২০০৯; কযািল র ন্ত্রলন্ত্রভশে রে ওয়াকণ
পন্ত্রিিালো আইে, ২০০৬; েন্ত্রে ও েন্ত্রেজ সম্পদ (ন্ত্রেয়িণ ও উন্নয়ে) আইে, ১৯৯২; িাংলাগদশ
অভয র ণ রৌ-িলািল অধ্যাগদশ, ১৯৭৬; িাংলাগদশ রহাগ ল ও রিস্টুগিি অধ্যাগদশ, ১৯৮২; রো িই
(ন্ত্রেন্ত্রষেকিণ) আইে, ১৯৮০; অন্ত্রি প্রন্ত্রিগিাধ ও ন্ত্রেি ণাপে আইে, ২০০৩; ন্ত্রিদুযৎ আইে, ১৯১০;
অিযািেকীয় পণ্য ন্ত্রেয়িণ আইে, ১৯৫৬; দে ন্ত্রিন্ত্রধি সং
ধািা এিং দে ন্ত্রিন্ত্রধি ৫০৯ ধািায়
ইভটিন্ত্রজং সং
অপিাধ।

(৩৭) প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎ র
৩৩
ণ

র
/

র
র

/

। এ

পর
ই

র
ণর

।

(৩৮) ৩০
ই ২০১২ িান্ত্রিগে ‘প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)’-এি
কার্ ণপন্ত্রিন্ত্রধি পুেন্ত্রে ণধ ণািণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপে জান্ত্রি কিা হয়।
(৩৯) ১৯
র ২০১২ িান্ত্রিগে সিকান্ত্রি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, অথ ণনেন্ত্রিক ন্ত্রিষয় সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি, জািীয় অথ ণনেন্ত্রিক পন্ত্রিষগদি ন্ত্রেি ণাহী কন্ত্রমটি (একগেক) ও জািীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি সংগশাধেক্রগম পুেেঠণ
র হয়।
(৪০) ০৯
র ২০১২ িান্ত্রিগে ‘োদ্য পন্ত্রিকল্পো ও পন্ত্রিধািণ কন্ত্রমটি (এফ,ন্ত্রপ,এম,ন্ত্রস)’, ‘জািীয়
মন্ত্রহলা ও ন্ত্রশশু উন্নয়ে পন্ত্রিষদ (NCWCD)’, ‘জািীয় প্রন্ত্রশেণ কাউন্ত্রিল’, ‘পর্ ণ ে সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা
কন্ত্রমটি’, ‘প্রশাসন্ত্রেক পুেন্ত্রি ণন্যাস সংক্রান্ত জািীয় িাস্তিায়ে কন্ত্রমটি (ন্ত্রেকাি)’, আইে-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি’ এিং ‘রদগশি উিিাঞ্চগলি রিশ কগয়কটি রজলাি মো কিন্ত্রলি দন্ত্রিদ্র জেসাধািগণি
দুগভণাে লােগিি উগেগে স্বল্প রময়াগদ মো হ্রাস কিা এিং দীে ণ রময়াগদ মো দূিীভূি/উগেদ কিাি
ন্ত্রেন্ত্রমি সিকান্ত্রি ও রিসিকান্ত্রি পর্ ণাগয়ি প্রন্ত্রিন্ত্রেন্ত্রধগদি সম্পৃক্ত কগি েঠিি জািীয় পর্ ণাগয়ি কন্ত্রমটি’
সংগশাধেক্রগম পুেেঠণ
র হয়।
(৪১) ৩০
র ২০১২ িান্ত্রিগে ন্ত্রিন্ত্রেগয়াে বৃন্ত্রে এিং সম্পগদি সগি ণািম ব্যিহাি ন্ত্রেন্ত্রিিকিগণি
লগেয িাষ্ট্রায়ি ন্ত্রশল্প ও িান্ত্রণন্ত্রজযক প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূগহি উদ্বৃি জন্ত্রম ন্ত্রিন্ত্রিিকিগণি ন্ত্রিষগয় সুপান্ত্রিশ প্রদাগেি
জন্য েঠিি কন্ত্রমটি এিং ‘ফাইন্যান্ত্রিয়াল ন্ত্রিগপাটিংণ আইে-২০১০’ এি েসড়া পিীো কগি সুপান্ত্রিশসহ
প্রন্ত্রিগিদে প্রদাগেি জন্য েঠিি কন্ত্রমটি সংগশাধেক্রগম পুেেঠণ
র হয়।
(৪২) ০৮

র ২০১২ িান্ত্রিগে আইে-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি সংগশাধেক্রগম পুেেঠণ

র হয়।

(৪৩) র ও

রও

র

(National Integrity Strategy)’
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র

এ

র
১৮

প

:

র
র ২০১২

র

র।
(৪৪) ২৯
র ২০১২ িান্ত্রিগে িাষ্ট্র ও সমাগজ শুোিাি প্রন্ত্রিষ্ঠায় সিকাগিি অব্যাহি কার্ক্রণ গমি অংশ
ন্ত্রহসাগি ‘রসাোি িাংলা েড়াি প্রিযয়ঃ জািীয় শুোিাি রকৗশল’ িাস্তিায়গে ন্ত্রদক্-ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাে এিং
শুোিাি অনুশীলে পর্ ণাগলািো ও পন্ত্রিিীেগণি জন্য
প্রধােমিীি রের্তগত্ব ‘জািীয় শুোিাি
উপগদষ্টা পন্ত্রিষদ’ েঠে কর
এ জািীয় শুোিাি উপগদষ্টা পন্ত্রিষদগক সহায়িা প্রদাগেি জন্য
র
উক্ত পন্ত্রিষগদি ি ণাহী কন্ত্রমটি েঠে কর ।
(৪৫) ০৩
র ২০১২ িান্ত্রিগে ‘
পুেেঠণ
র হয়।
(৪৬) ২০

প র ’ (NCID) কন্ত্রমটি সংগশাধেক্রগম

র ২০১৩ িান্ত্রিগে ‘জািীয় পান্ত্রে সম্পদ পন্ত্রিষদ’ সংগশাধেক্রগম পুেেঠণ

র হয়।

(৪৭) ২৩
র ২০১৩ িান্ত্রিগে ‘জুন্ত্রডন্ত্রশয়াল সান্ত্রভসণ রপ কন্ত্রমশে, ২০০৭’-এি সুপান্ত্রি িা
ন্ত্রিষগয় সুপান্ত্রিশ প্রদাগেি জন্য একটি ম সভা কন্ত্রমটি েঠ র ।

য়গেি

(৪৮) ০৭
র ২০১৩ িান্ত্রিগে রদগশি োগমণিস ন্ত্রশল্প রসক্টগি ন্ত্রস্থন্ত্রিশীল পন্ত্রিগিশ সমুন্নি িাোি
মাধ্যগম এগক র কসই ন্ত্রশল্প োগি পন্ত্রিণি কিাি লগেয সংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিষয়গুন্ত্রল উচ্চ পর্ ণাগয় ন্ত্রেয়ন্ত্রমিভাগি
পর্ ণাগলািো কিা এিং এ সকল ন্ত্রিষগয় প্রগয়াজেীয় পিামশণ/ন্ত্রদক্-ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাগেি জন্য ‘োগমণিস ন্ত্রশল্প
ন্ত্রিষয়ক মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি’ েঠে কর ।
(৪৯) ১৯
র ২০১৩ িান্ত্রিগে িাংলাগদশ ব্যাংগকি জন্য স্বিি রিিে কাঠাগমা এিং িাষ্ট্রীয়
মান্ত্রলকাোধীে রসাোলী, জেিা ও অগ্রণী ব্যাংক ন্ত্রলন্ত্রমগ ড-এি জন্য অন্ত্রভন্ন রিিে কাঠাগমা প্রণয়গেি
ন্ত্রেন্ত্রমি কন্ত্রমটি েঠে সম্পগকণ ইিঃপূগি ণ জান্ত্রিকৃি প্রজ্ঞাপেটি আংন্ত্রশক সংগশাধেক্রগম উক্ত কন্ত্রমটি
ণ
পুেেঠে
র ।
(৫০) ১৯
২০১৩ িান্ত্রিগে িট্টগ্রাম শহগিি োন্ত্রসিািাদ ন্ত্রশল্প এলাকায় অিন্ত্রস্থি রমসাস ণ আিগকা
ইোন্ত্রেজ ন্ত্রলন্ত্রমগ ড-এি ৪.৪০ একি (৯৯ িৎ ি রময়ান্ত্রদ ন্ত্রলজগহাি র্াি রময়াদ ২০৫৫ সাগল উ ণ
হগি) জন্ত্রম ও সম্পগদি প্রকৃি মূল্য ন্ত্রেধ ণািগণি লগেয একটি কন্ত্রমটি েঠে কর ।
(৫১) ০২ এ

২০১৩ িান্ত্রিগে িাংলাগদশ জািীয় সংিেণ রকৗশলপ্র  (Bangladesh National
Conservation Strategy)-এি েসড়া চূড়ান্তকিগণি জন্য একটি মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি েঠে কর ।
(৫২) ২২ এ
পর

২০১৩

র

ৎ
রণ র

র
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পর

র
র
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(৫৩) ০৬ ২০১৩ র রদগশি বিন্ত্রি-রপাশাক কািোোসমূহ সগিজন্ত্রমগে পন্ত্রিদশণেপূি ণক এ ন্ত্রশগল্প
ন্ত্রেিাপদ কমণপন্ত্রিগিশ র , দুে ণ ো প্রন্ত্রিগিাধ এিং েন্ত্রমক কল্যাণ ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ সংক্রান্ত ন্ত্রিষগয়
সুপান্ত্রিশসহ প্রন্ত্রিগিদে প্রদাগেি জন্য এ কন্ত্রমটি েঠে র ।

(৫৪) ২৭
২০১৩ র জািীয় ও আঞ্চন্ত্রলক মহাসড়গকি উপি ও পাগশ্বণ অিন্ত্রস্থি হা িাজাি
অপসািণ/স্থাোন্তি এিং জািীয় ও আঞ্চন্ত্রলক মহাসড়গক িলািল অনুপগর্ােী োগলা ইন্ত্রিে িান্ত্রলি েন্ত্রছমে,
কন্ত্রিমে, ভ ভটি ও
র
ইন্ত্রজিাইক
িলািল ন্ত্রেন্ত্রষে কিি: মহাসড়গক র্াে
িলািল ন্ত্রেন্ত্রি ণঘ্ন কিাি
ন্ত্রেিাপদ সড়ক সংক্রান্ত এ মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটি ঠ র ।
(৫৫) ১০
২০১৩ িান্ত্রিগে রদগশি বিন্ত্রি রপাশাক কািোোসমূহ সগিজন্ত্রমগে পন্ত্রিদশণেপূি ণক এ ন্ত্রশগল্প
ন্ত্রেিাপদ কমণপন্ত্রিগিশ র , দুে ণ ো প্রন্ত্রিগিাধ এিং েন্ত্রমক কল্যাণ ন্ত্রেন্ত্রিিকিণ সংক্রান্ত ন্ত্রিষগয়
সুপান্ত্রিশসহ প্রন্ত্রিগিদে প্রদাগেি জন্য
ঠ র ।
(৫৬)
- ৎ র জািীয় পুিস্কাি সংক্রা
আ জণান্ত্রিক ও আঞ্চন্ত্রলক সংস্থায় িঁদা প্রদাে সংক্রা সন্ত্রিি কন্ত্রমটিি ৫টি

র ৫টি সভা এ
অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।

(৫৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রি মাঠ প্রশাসে শৃঙ্খলা শাোয় ন্ত্রিন্ত্রসএস (প্রশাসে)
কযাডাগিি কমণকিণাগদি ন্ত্রিরুগে ১৪৬টি অন্ত্রভগর্াে পাওয়া
। এি মগধ্য ২৩টিি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিভােীয়
মামলা রুজুি জন্য সম্মন্ত্রি রদওয়া হয় এিং ৯৮টি মামলা েন্ত্রথজাি কিাি জন্য িলা হয় অথ ণাৎ রমা
১২১টি অন্ত্রভগর্াে ন্ত্রেষ্পন্ত্রি কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ২৫টি অন্ত্রভগর্াে ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি এিং রজলা
প্রশাসকেগণি ন্ত্রেক িদন্তাধীে িগয়গছ।
(৫৮) প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎ রি সন্ত্রিিালয় প্র  গ্রহণ রকগন্দ্রি মাধ্যগম অন্ত্রভগর্াে সংক্রান্ত সি ণগমা
৬৬টি অন্ত্রভগর্াে/আগিদেপ্র  পাওয়া রেগছ এিং প্রন্ত্রিটি প্র  র্থাসমগয় সংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগে
প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য রপ্রিণ কিা হয়। অন্ত্রভগর্াে সংক্রান্ত প্রাপ্ত ৬৬টি পগ্র ি মগধ্য ৩২টিি
অন্ত্রভগর্াে/আগিদেপগ্র ি ন্ত্রিষগয় প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহণপূি ণক অ্র  ন্ত্রিভােগক অিন্ত্রহি কিা হয় এিং
অিন্ত্রশষ্ট ৩৪টি অন্ত্রভগর্াে/আগিদেপ্র  ন্ত্রেষ্পন্ত্রিি জন্য সংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রি ভাগে িান্ত্রেদপ্র  রপ্রিণ কিা
হয়।
(৫৯) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি এিং রমগট্রাপন্ত্রল ে পুন্ত্রলশ কন্ত্রমশোিেগণি কাছ রথগক প্রাপ্ত পান্ত্রে ক রোপেীয়
প্রন্ত্রিগিদগেি ন্ত্রভন্ত্রিগি জুলাই ২০১২ রথগক জুে ২০১৩ পর্ ণন্ত মােেীয় প্রধােমিী িিািি ২৪টি সািসংগেপ রপ্রিণ কিা হয়। সাি-সংগেপ
মােেীয় প্রধােমিীর প্রদি অনুশাসে িাস্তিায়গেি জন্য
সংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/
অনুগিাধ কিা হয়।
(৬০) েণপ্রজািিী িাংলাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রি এিং েণপ্রজািিী িাংলাগদশ সিকাগিি মােেীয়
প্রধােমিী রদগশি অভযন্তগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন রজলা সফিকাগল ন্ত্রিদ্যমাে আইে, অধ্যাগদশ, ন্ত্রিন্ত্রধমালা, েীন্ত্রিমালা
এিং আগদশ ও পন্ত্রিপ্র  রমািাগিক ন্ত্রেিাপিাি প্রগয়াজেীয় ব্যিস্থা গ্রহগণ সহায়িা প্রদাে, র্থার্থ
িাষ্ট্রািাি অনুসিণ এিং প্রগয়াজেীয় র্ােিাহে ও প্রশাসন্ত্রেক ব্যিস্থাি সমন্বয় সাধগেি জন্য সংন্ত্রিষ্ট
ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি এিং রজলা প্রশাসকেণগক ন্ত্রেগদ ণশো প্র কিা হয়।
(৬১) সড়ক পন্ত্রিিহে উপগদষ্টা পন্ত্রিষগদি ৩৬িম সভাি ন্ত্রসোন্ত রমািাগিক অনিধ স্থাপো উগেদসহ
পন্ত্রিকন্ত্রল্পিভাগি মহাসড়কগুন্ত্রল সংিেগণি লগেয রজলা কন্ত্রমটি েঠেপূি ণক এ
২৪
ই ২০১২
িান্ত্রিগের প রপ সংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি সন্ত্রিি, রিয়ািম্যাে, ন্ত্রিআিটিএ, সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি
ও ন্ত্রডআইন্ত্রজ এিং সকল রজলা প্রশাসক ও পুন্ত্রলশ সুপাি িিািি রপ্রিণ কিা হয়।

(৬২) আইে-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিি ১০ম সভাি ন্ত্রসোন্ত রমািাগিক মহাসড়ক সংলি
িাজািসমূহ ন্ত্রেিাপদ দূিগত্ব স্থাোন্তি এিং মহাসড়গকি পাগশ্বণ িাজাি স্থাপে প্রন্ত্রিগিাধ সংক্রান্ত
আন্তঃমিণালয় কন্ত্রমটি েঠেপূি ণক েি ২৪
ই ২০১২ িান্ত্রি সংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি সন্ত্রিি এিং
সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি িিািি প্র  রপ্রিণ কিা হয়।
(৬৩) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে কর্তণক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রিষগয় েঠিি ন্ত্রিভাে, রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয়ি
কন্ত্রমটিগি মাঠ প্রশাসগে কমণিি সাধািণ প্রশাসগেি সদস্যগদি অন্তর্ভণন্ত্রক্তি ন্ত্রিষগয় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি
সম্মন্ত্রি জাোগো হয়।
(৬৪) ন্ত্রেন্ত্রষে রোন্ত্রষি পন্ত্রলন্ত্রথে শন্ত্রপং ব্যাগেি ন্ত্রিরুগে পন্ত্রিিান্ত্রলি ন্ত্রিগশষ অন্ত্রভর্াগেি ন্ত্রেন্ত্রমি েঠিি
রকন্দ্রীয় এেগফাস ণগমি মন্ত্রে ন্ত্রিং কন্ত্রমটি কর্তণক গৃহীি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গেি জন্য ২৯
২০১২
িান্ত্রিগে সকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি িিািি প্র  রণ র ।
(৬৫) জািীয় ও আন্তজণান্ত্রিক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ন্ত্রদিস
–শহীদ ব্যন্ত্রেজীিী ন্ত্রদিস, ২০১২; মহাে ন্ত্রিজয় ন্ত্রদিস,
২০১২; মহাে স্বাধীেিা ও জািীয় ন্ত্রদিস, ২০১৩; পন্ত্রি্র  ঈদ-ই-ন্ত্রমলাদুন্নিী (সাঃ) ২০১৩; শহীদ ন্ত্রদিস ও
আন্তজণান্ত্রিক মার্তভাষা ন্ত্রদিস, ২০১৩; ১৭ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিে জান্ত্রিি ন্ত্রপিা িেিন্ধু রশে মুন্ত্রজব্যি
িহমাগেি ৯৩িম জন্মন্ত্রদিস ও জািীয় ন্ত্রশশু ন্ত্রদিস, ২০১৩; ১৭ এন্ত্রপ্রল ২০১৩ ঐন্ত্রিহান্ত্রসক মুন্ত্রজিেেি
ন্ত্রদিস;
, ২০১২ এিং মহাে রম ন্ত্রদিস, ২০১৩ র্থাগর্াগ্য মর্ ণাদায়
উদর্াপগেি লগেয সিকাি কর্তণক গৃহীি জািীয় কমণসূন্ত্রিি ন্ত্রেন্ত্রিগে ন্ত্রিভােীয় পর্ ণাগয় কমণসূন্ত্রি পালে এিং
রজলা ও উপগজলা পর্ ণাগয় অনুরূপ কমণসূন্ত্রি গ্রহগণি প্রগয়াজেীয় ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাগেি জন্য ন্ত্রিভােীয়
কন্ত্রমশোি ও রজলা প্রশাসকেণগক অনুগিাধ কিা হয়।
(৬৬) রসি রমৗসুগম ন্ত্রেিিন্ত্রেন্ন ন্ত্রিদুযৎ সিিিাহ ন্ত্রেন্ত্রিি কিাি লগেয ন্ত্রিদুযৎ সিিিাহ পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রি মন্ত্রে ি
কিগি মাঠ পর্ ণাগয় ন্ত্রেগদ ণশো প্রদাে কিা হয়।
(৬৭) মহােেি, রজলা, উপগজলা, রপৗিসভা, ওয়াড ণ ও ইউন্ত্রেয়ে পর্ ণাগয় ‘সিাস ও োশকিা প্রন্ত্রিগিাধ
কন্ত্রমটি’ েঠগেি ন্ত্রেন্ত্রমি ০৭
২০১৩ িান্ত্রিগে সন্ত্রিি, স্থােীয় সিকাি ন্ত্রিভাে এিং সকল জেভাগীয়
কজমশিার েরাের জিবদ মশিা প্রদাি করা হয়।
(৬৮) েিেঠিি িংপুি ন্ত্রিভাগে পন্ত্রিিালক, আেসাি ও ন্ত্রভন্ত্রডন্ত্রপ'ি দপ্তি, উপ-ভূন্ত্রম সংস্কাি কন্ত্রমশোগিি
দপ্তি এিং ন্ত্রিভােীয় পন্ত্রিিালক, পন্ত্রিিাি পন্ত্রিকল্পো-এি দপ্তি স্থাপগেি জন্য েি ১৫ এ
২০১৩
িান্ত্রিগে ন্ত্রসন্ত্রেয়ি সন্ত্রিি, স্বিাষ্ট্র মিণালয়, সন্ত্রিি, ভূন্ত্রম মিণালয় এিং সন্ত্রিি, স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ
মিণালয় িিািি প্র  রপ্রিণ কিা হয়।
(৬৯) কদশব্যাপী প্রজিেজিিা সিাক্তকরণ িজরপ কমমসূজি সফলভাবে োস্তোয়বি সহব াজগিা প্রদাবির
িন্য কিলা প্রশাসক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোিগদি িিািি প্র  রপ্রিণ কিা হয়।
(৭০) ন্ত্রিদুযগিি সােয়ী ব্যিহাি ন্ত্রেন্ত্রিিকিগণি লগেয এয়াির্কলাি সি ণন্ত্রেম্ন ২৪ ন্ত্রড রসলন্ত্রসয়াস
িাপমা্র ায় ব্যিহাি সংক্রান্ত সিকান্ত্রি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়ে ন্ত্রেন্ত্রিিকিগণি জন্য সকল সিকান্ত্রি,
আধাসিকান্ত্রি, স্বায়ত্ত্বশান্ত্রসি, আধাস্বায়ত্ত্বশান্ত্রসি ও সংন্ত্রিন্ত্রধিে প্রন্ত্রিষ্ঠাগেি সকল পুরুষ কমণকিণা মাি ণেগভম্বি সমগয় আনুষ্ঠান্ত্রেক িাধ্যিাধকিা ো থাকগল সুয - াই পন্ত্রিধাে ো কগি অন্ত্রফগস প্যাি-শা ণ
(অধ ণ/পুিা হািা) পন্ত্রিধাগেি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে রথগক ইিঃপূগি ণ জান্ত্রিকৃি পন্ত্রিপ্র টি অনুসিগণি
ন্ত্রিষগয় পুেিায় অনুগিাধ জান্ত্রেগয় ১৩ রম ২০১৩ িান্ত্রিগে একটি পন্ত্রিপ্র  জান্ত্রি কিা হয়।

(৭১) িাোমাটি পাি ণিয রজলায় পূণ ণাে রট্রজান্ত্রি কার্ ণক্রম িালুকিগণি ন্ত্রিষগয় েি ০২
অথ ণ ন্ত্রিভা
র কিা হয়।

২০১৩ িান্ত্রিগে

(৭২) ২০১৩ সাগলি প্রািগে জািীয় সংসগদি প্রথম অন্ত্রধগিশগে প্রদি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রিি ভাষণ প্রণয়ে,
- ঠ
প প ,
র
ণ এ ভাষগণি কন্ত্রপ িাংলা ও ইংগিন্ত্রজ ভাষায়
মুদ্রণ কগি জািীয় সংসদ সন্ত্রিিালগয় সিিিাহ কিা হয়।
(৭৩)

ণ
র

/

র ২০১১-১২
ঠ

র

(৭৪) প্রন্ত্রিগিদোধীে
হয়।

- ৎ রর
প প , ণও

- ৎ র মাঠপ্রশাসগেি সগে

ণ ,
র
ণ

রণ র

।

১৭ ন্ত্রভন্ত্রডও কেফাগিি

(৭৫)

জেপ্রশাসগে কাগজি েন্ত্রিশীলিা ও উদ্ভািেী দেিা বৃন্ত্রে এিং োেন্ত্রিকগসিা প্রদাে প্রন্ত্রক্রয়া দ্রুি ও
সহজীকিগণি পন্থা উদ্ভািে ও িিািণ লগেয সিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে, সংস্থা, রজলা ও উপগজলা
পর্ ণাগয় ইগোগভশে টিম েঠে কিাি জন্য ২০ রম ২০১৩ িান্ত্রিগে ন্ত্রসন্ত্রেয়ি সন্ত্রিি/সন্ত্রিি, সংস্থাপ্রধাে,
র, রজলা প্রশাসক ও উপগজলা ন্ত্রেি ণাহী কমণকিণােণগক অনুগিাধ জান্ত্রেগয় প্র  রদওয়া হয়।
(৭৬) প্রন্ত্রিগিদোধীে অথ ণ-িৎসগি ১৮ েগভম্বি ২০১২, ১৩ জানুয়ান্ত্রি ২০১৩, ২০ রম ২০১৩ এিং ১৯ জুে
২০১৩ িান্ত্রিগে সমিপুস্তক হালোোদকিণ সংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় কন্ত্রমটিি ০৪টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠি হয়।

(৭৭) োেন্ত্রিগকি রমৗন্ত্রলক উপাি কাঠাগমা (Citizen Core Data Structure, CCDS)-এি প্রজ্ঞাপে
সকল মিণালয়, ন্ত্রিভাে, ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশোি এিং রজলা প্রশাসক িিািি রপ্রিণ কিা হয়।
(৭৮) প্রন্ত্রিগিদোধীে -িৎ র রদগশি অভযন্তগি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ধিগেি ৪৭টি প্রন্ত্রশেণ কমণসূন্ত্রিগি রমা ৫২ জে
কমণকিণা এিং ০৫টি ওয়াকণশপ/
র ০৯ জে কমণকিণা অংশগ্রহণ কগিে।
(৭৯) প্রন্ত্রিগিদোধীে
-িৎ র ৭
কমণসূন্ত্রিগি অংশগ্রহণ কগিে।

ণর

(৮০) ৩

ণর

ণর
র

৭.২

,৩
র

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশেণ
এ
র ।

১

ণর

র

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অভযন্তিীণ পর্ ণাগয় সম্পান্ত্রদি কার্ ণািন্ত্রল

(১) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগের
র প
এ
র কার্ ণক্রগম েন্ত্রিশীলিা
আেয়গেি লগেয প্রন্ত্রিগিদোধীে
-িৎ র
প ,
প ও
র র
প র
র পর মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ৪৯ জে প্রথম রেন্ত্রণি
কমণক
প্রন্ত্রশেণ প্রদাে কিা হয়।
-২০০৮ এর পর ২৮
ন্ত্রদ্বিীয় রেন্ত্রণি
কমণকিণা এিং ৪২ জে র্তিীয় রেন্ত্রণি কমণিা রর
ণর
র ।এছ ,
প
র পর ৫৩
ণর কমণিা রর
ণর
র ।

(২) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি Ministry Budget Framework (MBF) অথ ণাৎ ন্ত্রমশে রে গমি, প্রধাে
কার্ ণািন্ত্রল, অগ্রান্ত্রধকাি োিসমূহ, প্রধাে কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশকসমূহ ইিযান্ত্রদ সংগশাধে ও হালোোদ কগি ৯
রম ২০১২ িান্ত্রিগে অথ ণ ন্ত্রি
রপ্রিণ কিা হয়।
(৩) ২৭ রসগেম্বি ২০১২ িান্ত্রিগে
িাগজ ব্যিস্থাপো কন্ত্রমটিি সভাি ন্ত্রসোগন্তি আগলাগক
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রর িাগজ িাস্তিায়ে পন্ত্রিকল্পো প্রণয়ে কিা হয় এিং
িাগজ িাস্তিায়ে প্রন্ত্রিগিদে অথ ণ ন্ত্রি ও পন্ত্রিকল্পো কন্ত্রমশগে রপ্রিণ কিা হয়।
(৪) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৩-১৪ অথ ণ-িৎ রর জন্য ৩২.০০ রকাটি াকাি িাগজ প্রাক্কলে এিং ২০১৪১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ ণ-িৎ রর জন্য র্থাক্রগম ৩১.৮৩ রকাটি, ৩৪.০৬ রকাটি,
৩৬.৪৪ রকাটি এিং ৩৮.৯৯ রকাটি াকাি িাগজ প্রগেপণ প্রণয়ে কগি অথ ণ ন্ত্রি
রপ্রিণ কিা হয়।
(৫) ০১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৩ িান্ত্রিগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রর জন্য ২৯ রকাটি ৮৪
লে ৪০ হাজাি াকাি সংগশান্ত্রধি িাগজ প্রণয়েপূি ণক অথ ণ ন্ত্রি
রপ্রিণ কিা হয়।
(৬) ‘মঞ্জুর ও িিাগেি দািীসমূহ (উন্নয়ে ও অনুন্নয়ে)’ পুন্ত্রস্তকায় সংগর্াজগেি ন্ত্রেন্ত্রমি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ
ন্ত্রিভাগেি রমৗন্ত্রলক ও সাম্প্রন্ত্রিক কার্ ণাি সংক্রান্ত প্রন্ত্রিগিদে (িাংলা ও ইংগিন্ত্রজ version)
প্রণয়েপূি ণক ০৫ মাি ণ ২০১৩ িান্ত্রিগে অথ ণ ন্ত্রি
রপ্রিণ কিা হয়।

(৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে কমণিি কমণকিণা-কমণিািীগদি আইন্ত্রসটি এিং িাগদি কাগজি সগে সংন্ত্রিষ্ট
অন্যান্য ন্ত্রিষগয় প্রন্ত্রশেণ, ওয়াকণশপ ও রসন্ত্রমোি িাস্তিায়ে এ
রর
র
র
র লগেয ‘কযাপান্ত্রসটি রডগভলপগমি অি রকন্ত্রিগে ন্ত্রডন্ত্রভশে’ শীষ ণক
এ
কমণসূন্ত্রি
র ছ।
র ও
২০১২-১৩
ৎ র
র প
র
ছ।
কমণসূন্ত্রিি আওিায় ২০১২-১৩
ৎ র ৩৮টি রডস্ক প
কন্ত্রম্পউ াি, ২৩টি ল্যাপ প, ৭টি ন্ত্রপ্রিাি এিং ১০ টি স্কযাোি ক্রয় কিা হগয়গছ। এছ Interactive
Website & Information Exchange Management System সফ ওয়যাগিি ২য় রফইজ
রডগভলপ কিা হগয়গছ।
(৮) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়োধীে ‘Supporting the Good Governance Programme’ এ
৪৭টি tranche condition-এি মগধ্য ৪৪টি conditions িাস্তিান্ত্রয়ি হয়।
(৯) জািীয় শুোিাি রকৗশল িাস্তিায়গেি লগেয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিিগক সভাপন্ত্রি কগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ
ন্ত্রিভাগেি ‘বেন্ত্রিকিা কন্ত্রমটি’ ০৬ রম ২০১৩ িান্ত্রিগে েঠে কিা হয়।
(১০) ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ র মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশকসমূগহি (KPI) িাস্তিায়গে
ণ হয়। ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণালয়/ন্ত্রিভাে সংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গেি হাি
সগন্তাষজেক অগ্রেন্ত্রি অন্ত্রজি
৭৯.৪১ শিাংশ; মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-সংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গেি হাি ৯৮
; মন্ত্রিসভায়
আইে/েীন্ত্রিমালা/কমণগকৗশল/কমণপন্ত্রিকল্পো অনুগমাদে প্রন্ত্রক্রয়াকিগণি হাি ১০০
: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ
ন্ত্রিভাগেি কমণকিণােগণি মাঠ পর্ ণাগয়ি অন্ত্রফস পন্ত্রিদশণে প্রমাপ িাস্তিায়গেি হাি ১৬৩ শিাংশ; রজলা
প্রশাসকেগণি িাৎসন্ত্রিক পন্ত্রিদশণে প্রমাপ িাস্তিায়গেি হাি ১৪৪ শিাংশ; রজলা প্রশাসক সগম্মলগে রজলা
প্রশাসে সংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রসোন্ত (স্বল্পগময়ান্ত্রদ) িাস্তিায়গেি হাি ৯৯.২৩ শিাংশ এিং িাৎসন্ত্রিক রমািাইল রকা ণ
পন্ত্রিিালোি প্রমাপ িাস্তিায়গেি হাি ১৫৭ শিাংশ।

(১১)

র

র
রও

রই

র
ঠ

র

উদ্ভািেী দেিা ও
র
০৮ এ

র
২০১৩

পর
র

র
পর

।

(১২) ২০১২ সাগল অনুন্ত্রষ্ঠি মন্ত্রিসভা-বিঠগকি কার্ ণন্ত্রিিিণী, সাি রেপ ও ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্তসমূগহি রমা ২৫ েে িই
১৮ জুে ২০১৩ িান্ত্রিগে িাংলাগদশ সিকান্ত্রি মুদ্রণালয় রথগক িঁধাই কগি আো হয় এিং র্থার্থভাগি
সংিেণ কিা হয়।
(১৩)
’ ও

প

র
৯

২০১৩ ও ১৬

২০১৩

ণ /
র
প
র মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভা

ণর

।

পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-০১
২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে কমণিি কমণকিণােগণি িান্ত্রলকা
পর
র
১.

ওপর

র

রমাহাম্মদ রমাশািিাফ রহাসাইে ভূইঞা
(২৯২৩)

প
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ সন্ত্রিি ০১-৭-২০১২

৩০-৬-২০১৩ প

র
১.
২.
৩.
৪.
৫.

র
ই
ই

র
ই

র

১.
২.
৩.

ঈ
রর

(২৪৬১)
(১১৫৫)
র
র (২৫৭১)
(৩৪৯৫)
(৭২৫৯)

র
র
র
র
র

(৩৪১৮)
র
(৩৬৬৩)
প ও র

০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
২০-৫-২০১৩
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২

২৯-৪-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প

০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২

৩০-৬-২০১৩ প
১৫-৪-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প

০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০৯-৬-২০১৩

১৬-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প

(৪৫০৮)
৪.
৫.
৬.
৭.

ও
র

রর

এ

র

ই
(৪০০৬)
(৪৭৬৯)
(৪৮০১)
র (৪৮২৭)

প
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ৎ

(৪০৭৪)
র
(৫৩৪৮)
ই রর
(৫৫৪৪)
রমাঃ আব্দুল িান্ত্রিক (৫৬১৭)
প র (৫৬৩২)
র (৫৬৫৩)
রর
(৫৬৭৬)
র
(৫৭৪৩)
র র র
(৫৭৪৫)
(৫৭৫২)
(৫৭৬৮)
র (৬০৩৩)
র
ই
(৬০৮০)

প
প
প
প
প
প
প
প
প
প
প
প
প

০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
১৬-০১-২০১৩
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
২১-৭-২০১১
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২

৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
০২-৪-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প

র

ওপর

র
(৬৪১৩)
(৬৪৫৫)

14.
15.
16.
17.
18.
19.

.

প
প
পর
রএ
( প
প
প
প
প

(৬৫৩১)

ই

(৬৫৪০)
র (৬৫৭০)
.

র

(৪০২১)

র

/

র

র

ওপর

1.
2.

/

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ও
.
ই

৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প

২৪-৩-২০১৩
২৪-৩-২০১৩
২৪-৩-২০১৩
০১-৭-২০১২

৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
০৮-১১-২০১২ প

)

র
র
(৬৪১৩)
(৬৪৫৫)
(

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

২১-৩-২০১৩
২১-৩-২০১৩

(৬৫০৯)
(৬৫৩১)

(৬৫৪০)
র (৬৫৭০)
র
(৬৬৩৪)
ঈ
ই
(৬৬৪৬)
(৬৭১৫)
.
র
র
র (৬৮০৮)
ই
(৬৮১৩)
র
র (১৫০৩১)
ও
(১৫০৮১)
(১৫৩০৪)
র (১৫৩২৫)
র (১৫৬৯৬)
র
(১৫৭৭৭)
র
(১৫৭৯৫)
(১৫৮৭৬)
- র-র
(১৫৯৩৮)
(৬৫২৬)
রর
(০৪৪৩)
(০৪৬৯)
প
প
(১১১১২)
(১১১৩৭)
রর
(১১২৭৪)

প
র
পর
এ
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র

র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র
র

০৫-৯-২০১২
০১-৭-২০১২

২০-৩-২০১৩ প
২০-৩-২০১৩ প

০১-৭-২০১২
১৫-১০-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০২-৯-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
০২-৬-২০১৩
০১-৭-২০১২
০৯-৪-২০১৩
০১-৭-২০১২
০৮-১০-২০১২
১১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২

৩০-৬-২০১৩ প
২৩-৩-২০১৩ প
২৩-৩-২০১৩ প
২৩-৩-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প ন্ত
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
১০-৬-২০১৩ প

)

র
র

র
র

১১-৭-২০১২
১১-৭-২০১২

৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প

র

র

০১-৭-২০১২
০১-৭-২০১২
২৬-৫-২০১৩
০১-৭-২০১২
১১-১১-২০১২
১১-১১-২০১২

০২-৯-২০১২ প
২৮-৪-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
১৭-৪-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প
৩০-৬-২০১৩ প

র
র
র
র
র

(সকল রেগ্র  রজযষ্ঠিা অনুসিণ কিা হয়ন্ত্রে)

পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-০২
২০১২-১৩ অথ ণ-িৎসগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রধাে কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশকসমূহ (KPI)
কমণকৃন্ত্রি ন্ত্রেগদ ণশক

ক্রন্ত্রমক
১

২

১.

মন্ত্রিসভায় গৃহীি ন্ত্রসোন্ত
িাস্তিায়গেি হাি

পন্ত্রিমাগপি একক লেযমা্র া
(সংখ্যা/শিকিা
হাি)
৩
৪
শিকিা হাি

৩০৬
(১০০%)

অন্ত্রজণি
লেযমা্র া
৫
২৪৩টি
(৭৯.৪১%)

সগন্তাষজেক/
সগন্তাষজেক
েয়
৬

মন্তব্য
৭

সগন্তাষজেক

র
প
র
ঘ

ও
প
র।

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-সংন্ত্রিষ্ট
মন্ত্রিসভাি ন্ত্রসোন্ত িাস্তিায়গেি
হাি

শিকিা হাি

মন্ত্রিসভায় আইে/ েীন্ত্রিমালা/
কমণগকৗশল/কমপন্ত্রিকল্পো
অনুগমাদে প্রন্ত্রক্রয়াকিগণি হাি

শিকিা হাি

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি
কমণকিণােগণি মাঠ পর্ ণাগয়ি
অন্ত্রফস পন্ত্রিদশণে প্রমাপ
িাস্তিায়গেি হাি

সংখ্যা ও শিকিা
হাি

৪৮

৪৭

(১০০%)

(৯৮%)

৮৯

৮৯

(১০০%)

(১০০%)

৩০

৪৯

(১০০%)

(১৬৩%)

রজলা প্রশাসকেগণি িাৎসন্ত্রিক সংখ্যা ও শিকিা ৪৬০৮
পন্ত্রিদশণে প্রমাপ িাস্তিায়গেি
হাি
(১০০%)
হাি
রজলা প্রশাসক সগম্মলগে
সংখ্যা ও শিকিা ১৩০
রজলা প্রশাসে সংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রসোন্ত
হাি
(১০০%)
(স্বল্পগময়ান্ত্রদ) িাস্তিায়গেি হাি
িাৎসন্ত্রিক রমািাইল রকা ণ
পন্ত্রিিালোি প্রমাপ
িাস্তিায়গেি হাি

সংখ্যা ও শিকিা ২৯,৩৫২
হাি
(১০০%)

৬৬৫৪

সগন্তাষজেক

-

সগন্তাষজেক

-

সগন্তাষজেক
ছ।

ছ

ছ।

সগন্তাষজেক

(১৪৪%)
১২৯

ছ

সগন্তাষজেক

-

(৯৯.২৩%)
৪৬,২২৩
(১৫৭%)

সগন্তাষজেক
ছ

ছ।

পন্ত্রিন্ত্রশষ্ট-০৩
ণ িথ্য
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আওিাধীে প্রকল্প/কমণসূন্ত্রি সম্পন্ত্রকি
২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আওিায় রমা ০৩ প্রকল্প িাস্তিায়োধীে িগয়গছ।
র
এ
র
‘Capacity Development of Cabinet
Division’
’
র ও
র র
- ‘Supporting
the Good Governance Programme ’ এ
‘Preparatory Activities to Develop and
Implement Enabling Open Government Project (EOGP)’. এ অথ ণ-িৎ রি ‘Capacity
Development of Cabinet Division’ শীষ ণক
র ছ ৮৫.০০
।
ছ ৩৩.৬৭
।
‘Supporting the Good Governance
Programme’-এর
পপ
র ছ ৭৬৩.৮৪
ছ ৭২৫.৪৯
এ EOGP প্রকগল্প িিাে ন্ত্রছল ৭০০.০০ লে াকা; িন্মগধ্য ব্যয় হগয়গছ
২৫.৬৪ লে াকা। প্রকল্পগুন্ত্রলি মূল উগেে, ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রিি িিাে এিং ব্যয় ও িাস্তিায়ে
অগ্রেন্ত্রি সংগেগপ ন্ত্রেগম্ন উগেে কিা হল:
(ক) প্রকল্প /কমণসূন্ত্রিি োমঃ Supporting the Good Governance Programme.
১.০ সংন্ত্রেপ্ত ন্ত্রিিিণঃ
এশীয় উন্নয়ে ব্যাংক (এন্ত্রডন্ত্রি)-এি কান্ত্রিেন্ত্রি সহায়িায় িাস্তিায়োধীে ‘‘Supporting the Good
Governance Programme’’ শীষ ণক কান্ত্রিেন্ত্রি সহায়িা প্রকল্পটিি প্রধাে উগেে হগে সিকান্ত্রি োগি
দুেীন্ত্রি প্রশমগে র্থার্থ আইন্ত্রে ও পন্ত্রলন্ত্রস রেমওয়াকণ প্রন্ত্রিষ্ঠা এিং সিকান্ত্রি প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূগহ দুেীন্ত্রিি
ব্যাপকিা হ্রাসকিগণি
প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূহগক শন্ত্রক্তশালী কগি প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক সেমিা এমেভাগি অজণে
কিা র্াগি ন্ত্রিন্ত্রেগয়াগেি সুষ্ঠু পন্ত্রিগিশ বিন্ত্রি হয় এিং সিকান্ত্রি প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূগহি প্রন্ত্রি জেেগণি আস্থা
স্থান্ত্রপি হয়। উক্ত প্রকগল্পি সংগশান্ত্রধি টিন্ত্রপন্ত্রপ ২০১৩ অনুর্ায়ী রমা িিাগেি পন্ত্রিমাণ ন্ত্রছল ৭৬৩.৮৪
লে াকা, িন্মগধ্য জুে ২০১৩ পর্ ণন্ত ব্যয় হগয়গছ ৭২৫.৪৯ লে াকা। প্রকগল্পি মূল উগেে, ২০১২-১৩
অথ ণ-িৎ রি অথ ণ িিাে এিং ব্যয় ও িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি
প ন্ত্রেগম্ন উগেে কিা হলঃ
২.০
কমণসূন্ত্রিি উগেেঃ
২.১ সিকান্ত্রি োগি দুেীন্ত্রি প্রশমগে র্থার্থ আইন্ত্রে ও পন্ত্রলন্ত্রস রেমওয়াকণ প্রন্ত্রিষ্ঠা ও সিকান্ত্রি
প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূগহ দুেীন্ত্রিি ব্যাপকিা হ্রাসকিণ;
২.২ সিকান্ত্রি প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূহগক শন্ত্রক্তশালী কগি প্রান্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক সেমিা অজণে কিা ও ন্ত্রিন্ত্রেগয়াগেি সুষ্ঠু
পন্ত্রিগিশ বিন্ত্রিকিণ; এিং
২.৩ সিকান্ত্রি প্রন্ত্রিষ্ঠােসমূগহি প্রন্ত্রি জেেগণি আস্থা স্থাপে।
৩.০

কমণসূন্ত্রিি রময়াদঃ েগভম্বি ২০০৭

জুে ২০১৩ প

(০৫ ছর ৮

)।

৪.০ কগম্পাগেিসমূহঃ

িাজস্বঃ
৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪
৪.৫

৫.০

রিিে ও ভািা।
সিিিাহ ও রসিা।
প্রন্ত্রশেণ।
ওয়াকণশপ, রসন্ত্রমোি, সগম্মলে।
পিামশণক (গদন্ত্রশ-ন্ত্রিগদন্ত্রশ)।

কমণসূন্ত্রিি রমা িিাে ও ব্যয়ঃ

সংগশান্ত্রধি টিন্ত্রপন্ত্রপ ২০১৩ অনুর্ায়ী প্রকগল্পি রমা িিাগেি পন্ত্রিমাণ ন্ত্রছল ৭৬৩.৮৪ লে াকা র্াি মগধ্য
প্রকল্প সাহায্য ৬১২.১৫ লে াকা এিং ন্ত্রজওন্ত্রি িিাে ১৫১.৬৯ লে াকা। জুে ২০১৩ পর্ ণন্ত রমা ব্যয়
হগয়গছ ৭২৫.৪৯ রকাটি াকা । ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রি রমা িিাে ন্ত্রছল ৫৫.০০ লে াকা এিং ব্যয়
হগয়গছ ১৩৮.২৩ লে াকা। ন্ত্রেগম্ন ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রিি িিাে ও ব্যয় উগেে কিা হ
৫.১ ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রিি িিাে ও ব্যয়ঃ
রমা (লে াকা)

িিাে
ন্ত্রজওন্ত্রি
(লে াকা)

প্রকল্প সাহায্য
(লে াকা)

৫৫.০০

৭.০০

৪৮.০০

এ

র

রমা
(লে াকা)

ব্যয়
ন্ত্রজওন্ত্রি
(লে াকা)

প্রকল্প সাহায্য (লে
াকা)

১৩৮.২৩

৪.৪৪

১৩৩.৭৮*

ছ।

৬.০ উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহঃ
মূলধেঃ ৬.১ সম্পদ সংগ্রহঃ (ক) কন্ত্রম্পউ াি ও এগেসন্ত্রিজ (ে) কন্ত্রম্পউ াি সফ ওয়যাি।
৭.০ অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্টয ৎ
কমণসূন্ত্রিটি এ
(এন্ত্রডন্ত্রি) ও িাংলাগদশ সিকাগিি ন্ত্রেজস্ব অথ ণায়গে পন্ত্রিিান্ত্রলি।
৮.০
কমণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থাঃ
কমণসূন্ত্রিটিি ৪৭টি Tranche Conditions-এি মগধ্য ৪৪টি Conditions ইগিামগধ্য িাস্তিান্ত্রয়ি
হগয়গছ। অিাস্তিান্ত্রয়ি শিণসমূহ িাস্তিায়গেি জন্য কমণসূন্ত্রি িাস্তিায়গেি রময়াদ এিং ঋগণি অথ ণ
ছাড়কিগণি রময়াদ আোমী ৩০ জুে ২০১৪ পর্ ণন্ত বৃন্ত্রে কিগি এন্ত্রডন্ত্রি সম্মন্ত্রি প্রদাে কগিগছ।
( ) প্রকল্প /কমণসূন্ত্রিি োমঃ Capacity Development of Cabinet Division
১.০ সংন্ত্রেপ্ত ন্ত্রিিিণ:
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়োধীে Capacity Development of Cabinet Division-এি প্রধাে
উগেে হগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কমণকিণা ও কমণিািীগদি দেিা বৃন্ত্রেি মাধ্যগম ই-রসিা মাগোন্নয়ে
এিং ষষ্ঠ পঞ্চিান্ত্রষ ণক পন্ত্রিকল্পোি সগে সেন্ত্রি রিগে স্বেিা ও জিািন্ত্রদন্ত্রহ সম্পন্ন দে জেপ্রশাসগেি
মাধ্যগম ন্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক দেিা বৃন্ত্রে পূি ণক সুশাসে প্রন্ত্রিষ্ঠাি ভূন্ত্রমকা পালে।

২.০
২.১

২.২
২.৩
৩.০

কমণসূন্ত্রিি উগেে:
সিকাি রোন্ত্রষি ‘ন্ত্রডন্ত্রজ াল িাংলাগদশ’ কমণসূন্ত্রিি সগে সেন্ত্রি রিগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি
কমণকিণা ও কমণিািীগদি আইন্ত্রসটি ব্যিহাগিি দেিা বৃন্ত্রেি মাধ্যগম ই-রসিাি মাগোন্নয়ে এিং
মিণালয়/ন্ত্রিভাে ও মাঠ প্রশাসগেি সগে দ্রুি ও কার্ ণকি সমন্বয় সাধে।
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আইন্ত্রসটি র্িপান্ত্রিি উন্নয়ে ও কন্ত্রম্পউ াি ল্যাগিি উন্নয়গেি মাধ্যগম
ন্ত্রিষ্ঠান্ত্রেক সেমিা বৃন্ত্রে।
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি সকল রেণীি কমণকিণা-কমণিািীি স্ব-স্ব রেগ্র  দেিা বৃন্ত্রেি মাধ্যগম এ
ন্ত্রিভাগেি কাগজি ণ ও পন্ত্রিমাণেি সেমিাি উন্নন্ত্রি।
কমণসূন্ত্রিি রময়াদ: জানুয়ান্ত্রি ২০১৩ -জুে ২০১৪ (১৮

)।

৪.০ কগম্পাগেিসমূহ:
৪.১
Hardware and Software Development .
৪.২
Training
৪.৩
seminar/Workshop
৫.০

কমণসূন্ত্রিি রমা িিাে: ২৭০.০০ লে াকা (িাজস্ব িাগজ )।

৫.১

২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রি রমা িিাে ৮৫.০০ লে াকা।

৫.২

২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রি রমা ব্যয় ৩৩.৬৭ লে াকা।

৬.০ উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহঃ
সম্পদ সংগ্র
(ক) ল্যাপ প
(ে) রডস্ক প
(ে) রলজাি ন্ত্রপ্রিাি
(ে) স্কযাোি
(ঙ) আসিািপ্র 

২০টি
২০টি
০৭টি
১০টি
২০টি

৭.০ অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্টয ৎ
ই।

ণ

র

রর

পর

।এ

৮.০
কমণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থাঃ কমণসূন্ত্রি সংগশাধগেি জন্য প্রস্তাি রপ্রিণ
কিা হগয়গছ। সংগশান্ত্রধি কমণসূন্ত্রিি প্রাক্কন্ত্রলি ব্যয় ২২৯.৪৯ লে াকা এিং রময়াদকাল
র
জানুয়া র ২০১৩
ন্ত্রডগসম্বি ২০১৪ প (২৪ ) ন্ত্রেধ ণািগণি প্রস্তাি কিা হগয়গছ।

( )

প্রকল্প/কমণসূন্ত্রিি োমঃ 'Preparatory Activities to Develop and Implement

Enabling Open Government Project (EOGP)'
১.০ সংন্ত্রেপ্ত ন্ত্রিিিণঃ
প্রকল্পটিি মূল উগেে হল ২০১৩-১৪ অথ ণ-িৎ ি রথগক পিিিী ৪-৫ িৎ ি রময়াগদ ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি
অন্ত্রধগেগ্র  বৃহিি একটি ন্ত্রিন্ত্রেগয়াে প্রকল্প গ্রহগণি লগেয প্রগয়াজেীয় প্রস্তুন্ত্রিমূলক সহায়িা প্রদাে কিাঃ
a) Enhancing Service delivery through ICT
b) Increasing access to information by implementing Rights to Information
Act 2009.

োেন্ত্রিক রসিা উন্নয়গেি লগেয সিকান্ত্রি কমণকাগে িথ্য ও রর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্তি ব্যিহাি এিং িথ্য
অন্ত্রধকাি আইে অনুর্ায়ী োেন্ত্রিকেগণি িগথ্যি অন্ত্রধকািগক অন্ত্রধকিি সংহি কিাি ন্ত্রেন্ত্রমি 'Enabling
Open Government' শীষ ণক কমণসূন্ত্রি িাস্তিায়গে সহায়িা প্রদাে কিগি ন্ত্রিশ্বব্যাংক সম্মি হয়।
২.০

কমণসূন্ত্রিি উগেেঃ

ন্ত্রিশ্বব্যাংক-এি কান্ত্রিেন্ত্রি সহায়িায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়োধীে ‘‘Enabling Open
Government Project’’-এি প্রধাে উগেে হগে সিকাগিি ই-েভণগেি ব্যিস্থাপো রসল প্রন্ত্রিষ্ঠা,
সুশাসে প্রন্ত্রিষ্ঠা, িথ্য অন্ত্রধকাি আইগেি ব্যিহাি, প্রন্ত্রশেণ ও দেিা উন্নয়গে পিিিী ৪-৫ িৎ ি
রময়াগদ ন্ত্রেম্নিন্ত্রণ ণি অন্ত্রধগেগ্র  বৃহিি একটি ন্ত্রিন্ত্রেগয়াে প্রকল্প গ্রহগণি লগেয প্রগয়াজেীয় প্রকল্প দন্ত্রলল
প্রস্তুি কিা । এ প্রকগল্পি আওিায় প্রগয়াজেীয় পিিিী ন্ত্রিন্ত্রেগয়াে প্রকল্প গ্রহগণি লগেয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ
ন্ত্রিভাে, প্রাথন্ত্রমক ও েণন্ত্রশো মিণালয়, স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণালয় এিং এেন্ত্রিআি (ভযা
অনুন্ত্রিভাে) রক প্রকল্প দন্ত্রলল প্রণয়গে প্রগয়াজেীয় সহগর্ান্ত্রেিা প্রদাে কিা হগয়গছ।
৩.০

কমণসূন্ত্রিি রময়াদ: অগক্টািি ২০১২-জুে ২০১৩ (০৯

)।

৪.০ কগম্পাগেিসমূহঃ
প্রকল্পটিি টিন্ত্রপন্ত্রপ অনুর্ায়ী পিিিী ন্ত্রিন্ত্রেগয়াে প্রকগল্পি আওিায় ন্ত্রেম্নন্ত্রলন্ত্রেি কার্ ণক্রমসমূহ িাস্তিায়গেি
জন্য প্রগয়াজেীয় প্রকল্প দন্ত্রল সমূহ প্রস্তুি কিাি জন্য ন্ত্রিন্ত্রিি কিা হগয়গছঃ
 ই-ে
ব্যিস্থাপো এিং আিটিআই (Right to Information) িাস্তিায়ে
প্রকল্প ব্যিস্থাপো অন্ত্রফস প্রন্ত্রিষ্ঠা।
 ই-ে

।

 আিটিআই।
 প্রন্ত্রশেণ ও দেিা উন্নয়ে।
৫.০

কমণসূন্ত্রিি রমা

র

৭.০০ রকাটি াকা (প্রকল্প সাহায্য)।

৫.১ ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রি িিাে িগয়গছ ৭.০০ রকাটি াকা (প্রকল্প সাহায্য)।

৫.২ ২০১২-১৩ অথ ণ-িৎ রিি িিাে ও ব্যয়ঃ
রমা (লে
াকা)

িিাে
ন্ত্রজওন্ত্রি (লে
াকা)

৭০০.০০

০০.০০

প্রকল্প সাহায্য
(লে াকা)

রমা (লে
াকা)

ব্যয়
ন্ত্রজওন্ত্রি (লে
াকা)

৭০০.০০

২৫.৬৪

০০.০০

প্রকল্প
সাহায্য
(লে াকা)

২৫.৬৪

৬.০
উপযুক্ত অিকাঠাগমা োিসমূহঃ
মূলধেঃ ৬.১ সম্পদ সংগ্রহঃ (ক) আইন্ত্রসটি ইর্কপগমি/ এগেসন্ত্রিজ (ে) ফগ াকন্ত্রপয়াি ও (ে) কন্ত্রম্পউ াি
র ন্ত্রিল/গিয়াি।
৭.০
অথ ণায়গেি বিন্ত্রশষ্টয ৎ
কর্তণক প্রকল্প সাহায্য)।
৮.০

কমণসূন্ত্রিটি ন্ত্রিশ্বব্যাংগকি অথ ণায়গে পন্ত্রিিান্ত্রলি (সম্পূণ ণ আইন্ত্রডএ

কমণসূন্ত্রিি িাস্তিায়ে অগ্রেন্ত্রি ও হালোোদ অিস্থাঃ

ন্ত্রিশ্বব্যাংক-এি কান্ত্রিেন্ত্রি সহায়িায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়োধীে ‘Enabling Open Government
Project’টি িাস্তিায়ে রময়াগদ অন্ত্রধকাংশ প্রকল্প দন্ত্রললসমূহ বি র হওয়ায় েি ৩০ জুে ২০১৩ প্রকল্পটিি
কার্ ণক্রম সমাপ্ত হগয়গছ।



,

