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বাংলােদেশর সরকার ব ায় সরকাির নীিত িনধারেণ eবং িবিভ  ম ণালয়/িবভাগস েহর 
কমকাে র সম য় সাধেন সহায়ক িমকা পালেনর দািয়  মি পিরষদ িবভােগর uপর ।  
সম য়ধম  িবভাগ িবধায় e িবভােগর কাযপিরিধ aপরাপর সকল ম ণালয়/িবভাগ থেক িক টা িভ  
িতর। মি সভা গঠন, মাননীয় ম ীগেণর মে  দািয়  ব ন, মি সভা বঠক a ান, মি সভা 

কিম স হ গঠন/ নগঠন, িবভাগ, জলা o uপেজলার শাসন পিরচালনা eবং েয়াজনীয় িদক 
িনেদশনা দানসহ িবিভ  কমকাে  মি পিরষদ িবভােগর স ৃ তার কারেণ e িবভােগর কমকাে র 

 aপিরসীম। 
 
মি পিরষদ িবভােগর গঠন, কাঠােমা, কমপিরিধ, কমিব াস o  িবগত eক বছের স ািদত 

ণ কাযাবিল স েক eক   ধারণা দােনর লে  িতবছেরর ায় eবারo 311৯-21 aথ 
বছেরর কমকাে র বািষক িতেবদন কােশর uে াগ নয়া হেয়েছ।  

 
িতেবদন েত সংি  আকাের মি পিরষদ িবভােগর িবিভ  aিধশাখার কমপিরিচিত eবং 

মি পিরষদ িবভাগ eর uে ােগ 311৯-21 aথ বছের a ি ত ণ বঠকস হ, ণীত আiন-িবিধ 
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কের 311৯-3121 aথবছের মি পিরষদ িবভাগ ক ক স ািদত ণ কাজ েলা স েক স ক 
ধারণা পেত স ম হেবন। মি পিরষদ িবভােগর ভিব ত কমকা  পিরচালনার ে o বািষক 
িতেবদন  রফাের  িহেসেব ণ িমকা রাখেত পাের।  
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2.1 মি পিরষদ িবভাগ  পিরিচিত 
 
2.2 গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মি সভােক সািচিবক সহায়তা দােনর uে ে  2৯83 
সােল মি পিরষদ িবষয়ক ম ণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) eর aধীেন eক  িবভাগ 
িহেসেব মি পিরষদ িবভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় ধানম ীর িনয় ণাধীন u  ম ণালয় পরবত েত 
মি পিরষদ সিচবালয় নােম aিভিহত হয়। 2৯86 সােল মি পিরষদ িবভাগেক রা পিতর সিচবালেয়র 
aধীেন eবং পরবত েত 2৯93 সােলর থম িদেক  মি পিরষদ িবভাগেক মি পিরষদ সিচবালেয়র 
aধীেন  করা হয়। 2৯93 সােল সামিরক আiন জারীর পর মি পিরষদ িবভাগেক ধান সামিরক 
আiন শাসেকর সিচবালেয়র aধীেন  করা হয় eবং পরবত েত 2৯94 সােল মি পিরষদ 
িবভাগেক নরায় রা পিতর সিচবালেয়র aধীেন  করা হয়। সংসদীয় সরকার ব ার সােথ 
সংগিত রেখ 2৯৯2 সােল eক  য়ংস ণ শাসিনক িবভাগ িহেসেব  বতমান মি পিরষদ িবভাগ 
গ ত হয়। গণতাি ক শাসন ব ােক ািত ািনক প দয়ার জ  eবং সরকােরর aথৈনিতক 
সং ার কম িচ বা বায়েনর জ  িবিভ  নীিত িনধারেণ eবং ম ণালয়/িবভাগস েহর কমকাে র 
সম য় সাধেন মি পিরষদ িবভাগ ণ িমকা পালন কের থােক। মি পিরষদ িবভাগ িবিভ  
ম ণালয়/িবভাগ eবং িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসেকর মা েম মাঠ পযায় পয  সরকােরর 
কমকা  বা বায়েন িবিভ  সম য়ধম  পদে প হণ কের থােক, যার ভাব সরকােরর সািবক u য়ন 
কমকাে  িতফিলত হয়। 
 
2.3    মহামা  রা পিত,  মাননীয় ধানম ী  o মি সভার  সদ ে র  িনেয়াগ,  শপথ,  a াহিত, 
দ র  ব ন  o মি সভার সদ ে র  মে  ম ণালয়/িবভাগস েহর জাতীয় সংসদ স িকত দািয়  
aপণ; সংি  ি বগেক ম ী, িতম ী o uপম ী eর পদমযাদা দান; মাননীয় ধান িবচারপিতর 
শপথ হণ a ান পিরচালনা iত ািদ মি পিরষদ িবভােগর a তম ধান দািয় । মহামা  রা পিত, 
মাননীয় ধানম ী o ম ীগেণর পািরেতািষক o িবধািদ সং া  আiন ণয়ন o সংেশাধন স িকত 
কাযাবিল; জাতীয় পতাকা িবিধ, জাতীয় সংগীত িবিধ, জাতীয় তীক িবিধ, Warrant of 
Precedence eবং Rules of Business ণয়ন, সংেশাধন o েয়াজেন া া সং া  
কাযাবিল; ম ণালয়/িবভাগস েহর কমব ন; মহামা  রা পিত, মাননীয় ধানম ী o ম ীগেণর 
েটাকল সং া  িনেদশমালা; মি সভার সদ গেণর সবা লক কাযািদ; রা ীয় তাষাখানার 
ব াপনা o তদারিক; জাতীয় র ার o াধীনতা র ার সং া  নীিতমালা ণয়ন, াধীনতা 
র ার দান iত ািদ িবষয়স হ মি পিরষদ িবভােগর কমপিরিধর আoতাধীন। মি পিরষদ িবভােগ 
সমর ক, বাংলােদশ িতর া a ােদশ o বাংলােদশ িতর া িবিধ ণয়ন, িবতরণ eবং িনরাপদ 
হফাজত সং া  ত য়নপ  সং হ o সংর ণ করা হয়।  
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2.4 মি পিরষদ িবভাগ মাননীয় ধানম ীর সরাসির ত াবধােন পিরচািলত। আ ঃম ণালয় 
সং া  সম াস হ িন ি েত মি পিরষদ িবভাগ ণ িমকা পালন কের থােক। মি সভা 
বঠেকর সািচিবক সহায়তা দান e িবভােগর ল দািয় । e ছাড়া, মি সভা বঠেক হীত 
িস া স েহর বা বায়ন a গিত a সরণ o পযােলাচনা করাo e িবভােগর a তম ণ  দািয় । 
সম  দেশ িবভাগ, জলা o থানা পযােয় শাসিনক কমকাে র তদারিক o সম য়সাধন মি পিরষদ 
িবভােগর uে খেযা  কাজ। eছাড়া িনকার সভা a ান; িনকার িস াে র বা বায়ন a গিত 
a সরণ; িবভাগ, জলা, uপেজলা, থানা iত ািদর সীমানা িনধারণ; ন ন িবভাগ/ জলা/uপেজলা/থানা 
ি ; জলাস েহর কার ভবনািদ িনমােণর ান িনবাচন  iত ািদ কাযাবিল মি পিরষদ িবভােগর 
আoতাধীন।  
 
2.5  গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 84(3) a ে দ eবং Rules of Business, 1996 
eর rule 16(vi) মাতােবক iংেরিজ বছেরর ারে  জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন মহামা  
রা পিত ক ক েদয় ভাষণ ণয়ন বক মি সভা বঠেক a েমাদেনর জ  uপ াপন, Rules of 
Business, 1996 eর rule 25(1) a সরেণ ম ণালয়/িবভাগস েহর মািসক কমকাে র 
িতেবদন সংকলন eবং Rules of Business, 1996 eর rule 25(3) a সরেণ 
ম ণালয়/িবভাগস েহর সংকিলত বািষক কাযাবিলর িতেবদন মি সভা বঠেক uপ াপন মি পিরষদ 
িবভােগর আেরক  ণ দািয় । 
 
2.6      মি পিরষদ িবভাগ িবিভ  জাতীয় কিম , মি সভা কিম , সিচব কিম , িনবাহী কিম  o 
িবেশষ কিম  গঠন o নগঠন কের থােক। মি পিরষদ িবভােগর সািচিবক সহায়তায় শাসিনক 
নিব াস সং া  জাতীয় বা বায়ন কিম  (িনকার) eর সভা a ি ত হয়। eছাড়া মি পিরষদ িবভাগ 
িন বিণত মি সভা কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের থােকঃ  

 সরকাির য় সং া  মি সভা কিম , 
 aথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিম , eবং 
 জাতীয় র ার সং া  মি সভা কিম । 

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

 শাসিনক u য়ন সং া  সিচব কিম , 
 য সম  আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দােনর বা ব uপেযািগতা 
িব মান নi, স সকল সং া িচি ত কের িনিদ  পািরশ দান করার জ  গ ত সিচব 
কিম , 

 াশনাল মিনটিরং কিম  (eনeমিস), 
 জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সং া  টা েফাস কিম , eবং 
 ন ন uপেজলা, থানা o তদ েক  াপন সং া  সিচব কিম ।  
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3.1      সাংগঠিনক কাঠােমা o িব াস 

 
3.2 মি পিরষদ িবভােগর সাংগঠিনক কাঠােমা (TO&E) a যায়ী aিতির  সিচব eর সরাসির 
ত াবধােন পিরচািলত 12  আiন aিধশাখা  eবং 6  a িবভােগর aধীেন 21  aিধশাখার আoতায় 
e িবভােগর কমকা  স ািদত হয়। মি পিরষদ িবভােগ মাট 22  aিধশাখা, 39  শাখা, 12  ক  
সহায়তা সল eবং 12  কি uটার সল রেয়েছ। তেব iেতামে  39  শাখার ম  হেত 7  শাখােক 
সামিয়কভােব aিধশাখা িহেসেব গ  কের সখােন uপসিচব পযােয়র কমকতা পদায়ন করা হেয়েছ। 
aিধশাখা েলা হে ঃ 2. রকড  3. ক ীয় প  হণ o aিভেযাগ 4. িবিধ 5. মাঠ শাসন সং াপন 
6. মাঠ শাসন সম য় eবং 7. িনকার। e িবভােগর সবেমাট লাকবল 323 জন। মি পিরষদ িবভােগ 
কমরত কমকতােদর তািলকা পিরিশ -2 e দখােনা হেলা। 
3.3 মি পিরষদ সিচব মি পিরষদ িবভােগর শাসিনক ধান o ি ি পাল eকাuি ং aিফসার। 
মি পিরষদ সিচেবর দা িরক কােজ সািবক সহায়তা দােনর জ  eকজন aিতির  সিচব রেয়েছন। 
aিতির  সিচব eর সরাসির ত াবধােন আiন aিধশাখা দািয়  পালন কের থােক। eছাড়া eকজন 
aিতির  সিচব o চারজন  সিচব াচ  a িবভােগর দািয়ে  িনেয়ািজত আেছন। 
3.4 সাংগঠিনক কাঠােমা a যায়ী a িবভাগ o aধীন  aিধশাখাস হ িন পঃ 

 
 a িবভাগস হ  aিধশাখাস হ 

2। শাসিনক সং ার বা বায়ন o 
মিনটিরং aিধশাখা 

3। শাসিনক u য়ন aিধশাখা 

2। শাসিনক সং ার o বা বায়ন a িবভাগ 

4। আiিস  aিধশাখা 

5। মি সভা aিধশাখা  3। মি সভা o িরেপাট a িবভাগ 

6। িরেপাট o রকড aিধশাখা 

7।  শাসন aিধশাখা 4। শাসন o িবিধ a িবভাগ 

8।  িবিধ o সবা aিধশাখা 

9। জলা o মাঠ শাসন aিধশাখা 5। জলা o মাঠ শাসন a িবভাগ  

৯। জলা ািজে সী aিধশাখা 

6। কিম  o aথৈনিতক a িবভাগ 21। aথৈনিতক aিধশাখা 
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2.4  িত  aিধশাখার দািয়ে  রেয়েছন eকজন uপসিচব eবং িত  শাখার দািয়ে  আেছন 
eকজন িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব। িহসাব শাখায় eকজন িহসাব র ণ কমকতা রেয়েছন। 
আiিস  aিধশাখার আoতায় কি uটার সেল eকজন া ামার o iজন কি uটার aপােরটর 
িনেয়ািজত আেছন। শাসিনক সং ার বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখার আoতায় ক  সহায়তা 
সেল eকজন িসিনয়র সহকারী ধান িনেয়ািজত আেছন ।  
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4.1      মি পিরষদ িবভােগর কমব ন 

    
3.1 আiন aিধশাখা 

 
 
আiন aিধশাখা aিতির  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ eর সরাসির ত াবধােন পিরচািলত। আiন 
aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ 
 
4.2.2 মি পিরষদ িবভাগ/মি পিরষদ সিচবেক স ৃ  কের দােয়র ত  দoয়ানী মামলা o িরট 

িপ শনসহ a া  মামলার িবষেয় সরকাির আiনজীবীর সােথ যাগােযাগ েম যাবতীয় 
কায ম হণ; 

3.1.2 eডিমিনে ভ াi নাল o আপীল াi নােলর মামলাস েহর িবষেয় জবাব তরীকরণসহ 
e িবষেয় াi নােল েয়াজনীয় কায ম হণ;  

3.1.3 মি পিরষদ িবভােগর িবিভ  আiনগত িবষেয় মতামত দান। 
 
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 12(eক)  শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ 
 
 (ক) আiন শাখা। 
 

4.3 শাসিনক সং ার বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখা 

শাসিনক সং ার বা বায়ন o মিনটিরং aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ  
4.3.2 গভ া , পাবিলক স র Excellence and Leadership eবং শাসিনক সং ার সং া  

িবষেয় িবিভ    াব uপ াপন, েয়াজনীয় ে  e সং া  গেবষণা কায ম হণ o 
বা বায়ন eবং e সং া  i েত িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ eবং দশীয় o আ জািতক 
িত ান হেত া  সং ার াব পযােলাচনা o সরকার িনধািরত ক পে র িবেবচনার জ  

uপ াপন;  
4.3.3 আ জািতক o আ িলক পযােয় জন শাসন o পাবিলক স র সং া  a গিত aবিহত 

হoয়ার লে  িশ ণ o aিভ তা িবিনময় কায ম হণ; 
4.3.4 জন শাসনসহ a া  ে  বেদিশক সাহা  সং া  ােবর oপর মি পিরষদ িবভােগর 

মতামত দান; 
4.3.5 জন শাসন িশ ণ কায েমর সািবক মান u য়েনর জ  জাতীয় পযােয় িবিভ  জন শাসন 

িশ ণ িত ান িবেশষতঃ িবিসeস শাসন eকােডিম, িবয়াম, িবিপe িস eর সােথ 
সম য়সাধন। 

4.3.6  জন শাসন সং ার o শাসন িবষয়ক মি সভা কিম েক সািচিবক সহায়তা দান;   
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4.3.7 জন শাসেনর মান u য়ন eবং সং ােরর লে  মি পিরষদ িবভােগর পে  িবিভ  u য়ন 
ক /কম িচ হণ o বা বায়ন; 

4.3.8 মি পিরষদ িবভােগর Capacity Building সং া  কায ম; 
4.3.9 eনiিস, আieমiিড o eকেনক সং া  িতেবদন/মতামত আদান- দান;  
4.3.৯ প বািষক o বািষক u য়ন কম িচেত মি পিরষদ িবভােগর বরা  হণ সং া  কায ম। 
 
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i)  শাখা o 12(eক)  সেলর মা েম স াদন করা হয়ঃ 
 (ক) শাসিনক সং ার শাখা, 
 (খ) বা বায়ন o মিনটিরং শাখা, eবং 
 (গ) ক  সহায়তা সল। 

 
4.4   শাসিনক u য়ন aিধশাখা 

শাসিনক u য়ন aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ  

4.4.2 শাসিনক u য়ন সং া  সিচব কিম েক সািচিবক সহায়তা দান; 
4.4.3 াধীনতা পদক o a া  জাতীয় র ার সং া  নীিতমালা o িনেদশাবলী ণয়ন; 
4.4.4 জাতীয় পদক পিরধান িনেদিশকা; 
4.4.5 িবিভ  শাসিনক iuিনট তথা িবভা, জলা, uপেজলা, থানা iত ািদর ি / o সীমানা 

িনধারণ। 
4.4.6 িনকার সভা a ান o e সভায় সািচিবক সহায়তা দান eবং িনকার সভার িস া  

বা বায়েন েয়াজনীয় কায ম হণ। 
4.4.7 জলাসদেরর কার ভবনািদ িনমাণ সং া  টা েফাস কিম  o াশনাল মিনটিরং কিম  

(eনeমিস) ক সািচিবক সহায়তা দান।   
 
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i)  শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ 

 
 (ক) শাসিনক u য়ন শাখা, eবং 
  (খ) িনকার শাখা।   
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4.5 আiিস  aিধশাখা 

আiিস  aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ  

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

4.5.3 i-গভেম  িত ার জ  েয়াজনীয় aবকাঠােমা াপন, সফটoয় ার তরী o া াম 
i টেলশন করা;  

4.5.4 সকল ম ণালয়/িবভাগ eবং aধীন  aিফসস েহ i-গভেম  চা করেণ আ ঃম ণালয় সভা 
আেয়াজন; 

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

4.5.6 সিচবালয় িনেদশমালা a সরেণ মি পিরষদ িবভােগর নিথ ব াপনা, রকড সংর ণ, নিথর 
িনরাপ া িবধান  iত ািদ িনি ত করার লে  iেলক িনক ফাiল রিজে শন িসে ম, 
িডিজটাল নিথ ন র প িত eবং ফাiল িকং িসে ম বতেন েয়াজনীয় কায ম হণ o 
বা বায়ন তদারিককরণ; 

4.5.7 মি পিরষদ িবভােগর িবিভ  শাখা/aিধশাখার কি uটার িসে ম u য়ন, া াম ণয়ন, 
ন ন কি uটার সং হ, া াম iন েলশন o কি uটােরর যাবতীয় র ণােব ণ eবং 
Accessories দান; 

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

4.5.9 মি পিরষদ িবভােগর সাভার eবং oয়াকে শন, লাকাল eিরয়া নটoয়াক (LAN) o 
oয়াiড eিরয়া নটoয়াক (WAN) ব াপনা o তদারিককরণ; 

4.5.৯ কি uটার বহারকারী কমকতা/কমচারীেদর িশ েণর ব াকরণ; 
4.5.21 মি পিরষদ িবভােগ ািপত i ারেনেটর ু বহার িনি তকরণ; 
4.5.22 মি পিরষদ িবভােগর চািহদা মাতােবক কি টােরর মা েম কাযস াদন/ া াম তরীর 

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

 
 (ক) আiিস  শাখা, eবং 

     (খ)       কি uটার সল। 
 

4.6 মি সভা aিধশাখা 
 
মি সভা aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ 
 
4.6.2 মি সভা বঠেকর সািচিবক সহায়তা দান; 
4.6.3 িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ থেক িরত মি সভার জ  সারসংে পস হ পরী া কের মি সভা 

বঠেক uপ াপন;  
4.6.4 মি সভা বঠক আহবান o কাযপ  রণ, মি সভা বঠেকর কাযিববরণী তকরণ eবং 

মি সভার সদ  o িবিভ  ম ণালেয়র দািয় া  ম ী o িতম ীগেণর aবেলাকেনর জ  
u  কাযিববরণী রণ o ফরত াি র ব া হণ; 

4.6.5 মি সভা বঠেকর িস া স হ মহামা  রা পিতেক aবিহতকরণ, মি সভা বঠেকর িস া   
বা বায়েনর জ  সংি  ম ণালয়/িবভােগর সিচেবর িনকট রণ eবং িস া স েহর 
বা বায়ন a গিত মি সভােক aবিহতকরণ ; 

4.6.6 মি সভা বঠেকর িস া স েহর বা বায়ন a গিতর মািসক িতেবদন ণয়ন o 
মি সভােক aবিহতকরণ; 

4.6.7 মি সভা বঠেকর িস া স েহর বা বায়ন a গিত পযােলাচনার জ  মি পিরষদ সিচেবর 
সভাপিতে  a ি ত সিচব সভার সািচিবক দািয়  পালন। 

 
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 14(িতন)  শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ 

 
 (ক) মি সভা বঠক শাখা; 
 (খ) মি সভার িস া  বা বায়ন পিরবী ণ শাখা, eবং 
 (গ) মি সভার িস া  বা বায়ন সম য় শাখা । 
  

4.7  িরেপাট  o রকড aিধশাখা 
 

িরেপাট  o রকড aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ 
 

4.7.2 গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 84(3) a ে দ eবং Rules of Business, 1996 
eর rule 16(vi) মাতােবক iংেরিজ বছেরর ারে  জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন  
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 eবং ন ন জাতীয় সংসেদর থম aিধেবশেন মহামা  রা পিত ক ক েদয় ভাষণ 
সংকলন, ণয়ন, মি সভা বঠেক uপ াপন o ড়া করণ;  

4.7.3 Rules of Business, 1996 eর rule 25(1) a সরেণ ম ণালয়/িবভাগস েহর মািসক 
কমকাে র িতেবদন সং হ, সংকলন o মি সভােক aবিহতকরন; 

4.7.4 Rules of Business, 1996 eর rule 25 (3) a সরেণ িবিভ  ম ণালয়/িবভাগস েহর 
বািষক কমকাে র িতেবদন সং হ, সংকলন, মি সভা বঠেক uপ াপন eবং কাশনা; 

4.7.5 মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর মািসক িতেবদন ণয়ন, মি পিরষদ িবভােগর কাযাবিলর 
বািষক িতেবদন ণয়ন o কাশনা;  

4.7.6 মি সভা বঠেকর িব ি , সারসংে প o কাযিববরণী বi আকাের াধাiকরণ o সংর ণ;  
4.7.7 সমর ক, খসড়া বাংলােদশ িতর া a ােদশ o খসড়া বাংলােদশ িতর া িবিধ 

সংর ণ o িবতরণ eবং aিভর কগেণর িনকট হেত িনরাপদ হফাজেতর ত য়নপ  সং হ 
o সংর ণ;  

4.7.8 36 বছেরর ঊে র ঐিতহািসক দিলল eবং মি সভা বঠেকর সার-সংে প o কাযিববরণী 
জাতীয় আকাiভ ক পে র িনকট হ া রকরণ। 

 
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 13( i)  শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ 
  
(ক)  িরেপাট শাখা, eবং 
(খ) রকড শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত)। 
 

4.8 শাসন aিধশাখা 
 

  শাসন aিধশাখার  কাযাবিল সংে েপ িন পঃ  
4.8.2  মি পিরষদ িবভােগর সকল েরর কমকতােদর পদায়ন eবং কমচারীেদর িনেয়াগ, বদলী, 

পেদা িত, ায়ীকরণ, জ তা িনধারণ o পদ জন; 
4.8.3 কমকতা/কমচারীেদর , পনশন, িবভাগীয় মামলা iত ািদ শাসিনক িবষয়ািদ 

ি য়াকরণ; 
4.8.4 কমচারীেদর িবিভ  ধরেণর ভাতা, ভিব  তহিবল, হ িনমাণ ঋণ, কি uটার, মাটর কার o 

মাটর সাiেকল ঋণ ম র, তীয় o চ থ ণীর কমচারীেদর বাস ান বরা  সং া  
িবষয়ািদ; 

4.8.5 মি পিরষদ িবভােগর সকল কার শনাির/মেনাহির ািদ, আসবাবপ , য পািত, 
কি uটার, টিলেফান, যানবাহন ব াপনা o aবকাঠােমাগত িবধািদসহ কমকতা/ 
কমচারীেদর লিজি ক সােপাট দান; 

4.8.6 পাি ক o মািসক িবভাগীয় সম য় সভার যাবতীয় কাযািদ, িবিভ  সিমনার/সভা/ 
সে লন/uৎসব আেয়াজন o আ ায়েনর ব াকরণ; 
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4.8.7 মি পিরষদ িবভােগর কমব ন; 
4.8.8 পিরক না কিমশেনর সদ সহ ম ণালয়/িবভাগস েহর সিচব/ভার া  সিচবগেণর 

বাংলােদশ  িবিভ  িবেদশী তাবাস/িমশন/আ জািতক সং া ক ক আেয়ািজত a ােন 
যাগদােনর জ  স িত  দান সং া  কায ম; 

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

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

4.8.21  াধীনতা র ার দান সং া  কায ম ; 
4.8.22 26 আগ  জাতীয় শাক িদবস পালন সং া  কায ম ; 
4.8.23  তাষাখানা ( মiন া  e  eডিমিনে শন) লস, 2৯85 ণয়ন o রা ীয় তাষাখানার 
 ব াপনা o তদারিক ; 
4.8.24 মি পিরষদ িবভােগর বােজট ণয়ন o মি পিরষদ িবভােগর বােজট o েয়র িহসাব 
 সং া   aিডট আপি  িন ি করণ; 
4.8.25  মি পিরষদ িবভােগর aিডট সং া  কাযাবিল o জাতীয় সংসদ িবষয়ক কাযািদ; 
4.8.26  সিচবালয় েবেশ িবধা বি ত নাগিরকেদর িবিভ  ম ণালেয় িতকার াি র েযাগ ি র 
 লে  ক ীয় প  হণ o aিভেযাগ শাখার মা েম aিভেযাগ/আেবদন প  হণ o সংি  
 ম ণালেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ ; 
4.8.27 e িবভােগ িরত প ািদ হণ o িবতরণ eবং e িবভাগ হেত a  প স হ িবিল ব ন 
 সং া  কাজ ।  
 

uি িখত কাযাবিল িন বিণত 18(সাত)  শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ 
(ক) সং াপন শাখা, 
(খ) শাসন o ংখলা শাখা, 
(গ) সাধারণ সবা শাখা, 
(ঘ) গাপনীয় o তাষাখানা শাখা,  
(ঙ) সাধারণ শাখা, 
(চ) ক ীয় প  হণ o aিভেযাগ শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত), eবং  
(ছ) িহসাব শাখা। 

4.9 িবিধ  o সবা aিধশাখা 
 
িবিধ o সবা aিধশাখার  কাযাবিল সংে েপ িন পঃ 

 
4.9.2 মহামা  রা পিত, মাননীয় ধানম ী, ম ী, িতম ী eবং uপমি গেণর শপথ হণ a ান 

সং া  যাবতীয় কাজ;  
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4.9.3   মহামা  রা পিত, মাননীয় ধানম ী, ম ী, িতম ী eবং uপম ীগেণর িনেয়াগপ , 
দািয় ভার হণ, দ র ব ন, দ র নব ন eবং পদত াগ সং া  সকল কাযাবিল eবং 
eতদসং া  গেজট িব ি  ণ o িবতরণ; 

4.9.4 ম ী/ িতম ী/uপম ী পদমযাদা দান সং া  কাযাবিল; 
4.9.5 মহামা  রা পিত o মাননীয় ধানম ীর িবেদশ সফর uপলে  িবমান ব ের আমি ত 

aিতিথবেগর  তািলকা ণয়ন, আম ণপ  ণ eবং সংি  সকেলর মে  িবতরণ; 
4.9.6 ধান িবচারপিতর শপথ হণ a ান পিরচালনা;  
4.9.7 ধান িনবাচন কিমশনার o a া  কিমশনারগেণর িনেয়াগ, পদত াগ, aপসারণ o শপথ 

a ান সং া   রা পিতর সাংিবধািনক কােজ সহায়তা করা; 
4.9.8   জাতীয় পতাকা িবিধ, জাতীয় স ীত িবিধ, জাতীয় তীক িবিধ, Warrant of 

Precedence, Rules of Business, Allocation of Business iত ািদ ণয়ন, 
সংেশাধন o া া সং া  কাযাবিল; 

4.9.9 রা পিত, ধানম ী, ম ী, িতম ী o uপম ীগেণর েটাকল সং া  িনেদশাবলী; 

4.9.৯ ম ী, িতম ী o uপম ীগেণর বতন, মণ ভাতা, মহাঘ ভাতা, বািড় ভাড়া ভাতা, িচিকৎসা 
ভাতা, য় িনয়ামক ভাতা, আসবাবপ  সরবরাহ, পৗরকর, oয়াসা, িব ৎ, াস o ালানী, 
বািড় মরামত, মি সভা বঠেকর আ ায়ন য় o ঐিচছক ম ির iত ািদ িবষেয় বােজট o 
সংেশািধত বােজট ণয়ন; 

4.9.21 ম ী, িতম ী o uপমি গেণর পািরেতািষক o ািধকার আiন a যায়ী িবিভ  খাতস েহর 
জ  িত বৎসর আিথক বােজেটর াব ণয়ন; 

4.9.22 িবমান ব েরর িভিভআiিপ o িভআiিপ লাu  বহােরর িনেদশনা সং া  কাযাবিল; 

4.9.23 Official  Dress Code/National Dress Code সং া  িনেদশাবলী। 

uি িখত কাযাবিল িন বিণত 14(িতন)  শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ 
(ক) িবিধ শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত),  
(খ) সরকার গঠন o রা াচার শাখা, eবং 
(গ) মি েসবা শাখা। 

 
4.৯ জলা o মাঠ শাসন aিধশাখা 

 
জলা শাসন aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ  

4.৯.2 জলা শাসক/uপেজলা িনবাহী aিফসােরর  িফটিল  তকরণ eবং eতদসং া  
নীিতমালা ণয়ন/ সংেশাধন সং া   িবষয়ািদ; 
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4.৯.3   িবভাগ, জলা o uপেজলা পযােয় সাধারণ শাসেন িনেয়ািজত কমকতােদর িশ েণ 
যাগদােনর a মিত   eবং িবভাগীয় িমশনার o জলা শাসকগেণর  ম র o কম ল 
ত ােগর a মিত দান সং া  িবষয়ািদ; 

4.৯.4 িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসেকর কাযালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমা সং া  িবষয়ািদ ; 
4.৯.5 জলা o uপেজলা পযােয়র aিফসস হ পিরদশন eবং পিরদশন িতেবদেনর িভি েত ব া 
 হণ; 
4.৯.6 িবভাগীয় কিমশনারগেণর সােথ মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে  মািসক সভা a ান ; 
4.৯.7  জলা শাসক সে লেনর যাবতীয় কাযািদ স াদন ;  
4.৯.8 িবভাগীয় o জলা u য়ন সম য় কিম র সভা সং া  কাযাবিল ;  
4.৯.9 জলা, uপেজলা পযােয় aন-িদ-জব িনং, iন-হাuজ িনং, সিমনার/oয়াকশপ আেয়াজন 

বা পিরচালনা স িকত কাযাবিল;  
4.৯.৯ মাঠ পযােয় কমরত িব িস eস ( শাসন) ক াডােরর কমকতােদর িব ে আনীত aিভেযাগস হ 

পযােলাচনা o তদ  করা eবং িবভাগীয় মামলা র a েমাদন দান, তদে র পর মািণত 
aিভেযােগর িভি েত িবভাগীয় ব া হেণর জ  পািরশ রণ, পািরেশর িভি েত 
সং াপন ম ণালেয়র হীত ব া পিরবী ণ;  

4.৯.21 িবভাগীয় কিমশনার o জলা শাসকগেণর িনকট হেত া  পাি ক গাপনীয় িতেবদন 
পযােলাচনা কের u  িতেবদনস েহর িভি েত সামি ক িতেবদন ত, আiন- লা 
সং া  া  িবেশষ িতেবদনস হ পযােলাচনা eবং েয়াজনীয় কায ব া হণ; 

4.৯.22 দেশর আiন- লা eবং মাঠ পযােয় শাসিনক কমকা  পিরচালনায় u ূত িবিভ  
সম ািদর িবষেয় িস া  হেণর িনিম  জাতীয় পযােয় িবভাগীয় কিমশনারেদর 
সভা/সে লন a ান; 

4.৯.23 মাঠ পযােয় া িতক েযাগ ব াপনা o াণ কায েমর সম য় সাধন; 
4.৯.24 পাবিলক পরী া সং া  কায ম সম য়। 

 
uি িখত কাযাবিল িন বিণত 15(চার)  শাখার মা েম স াদন করা হয়ঃ 
 

(ক)     মাঠ শাসন সং াপন শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত), 
(খ)     মাঠ শাসন সম য় শাখা (সামিয়কভােব aিধশাখায় u ীত), 
(গ)     মাঠ শাসন লা শাখা, eবং 
(ঘ)     মাঠ শাসন সংেযাগ  শাখা। 

 
 
 
 
 

23



4.21 জলা ািজে সী aিধশাখা 
 

 জলা ািজে সী aিধশাখার কাযাবিল সংে েপ িন পঃ 
  

4.21.2 জলা ািজে সী িবষয়ক নীিতমালা, িনেদশাবলী, পিরপ  o সাধারণ যাগােযাগ eবং 
িনবাহী  ািজে টগেণর মতা aপণ/ ত াহার সং া  িবষয়ািদ;  

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

4.21.4   ন িত দমন কিমশন সং া  সংি  কাযাবিল; 

4.21.5 জলা ািজে ট/িনবাহী ািজে টগেণর িবচারকায পযােলাচনা, ায়ন eবং িনবাহী 
ািজে টগেণর  কাটস েহর পিরদশন িতেবদন পযােলাচনা o পিরবী ণ;  

4.21.6  জলার মািসক আiন- লা সভার কাযিববরণী পযােলাচনা o a বত  কায ম হণ; 

4.21.7  মাবাiল কাট সং া  কাযািদ পযােলাচনা; 

4.21.8  মহানগর, জলা, uপেজলা o iuিনয়ন আiন- লা কিম  সং া  কাযাবিল;  

4.21.9  সংঘ ত তর aপরােধর uপর হীত ব া eবং তেদা ূত মামলার a গিত স েক মাঠ 
শাসেনর িনকট থেক হালনাগাদ ত  সং হ;  

4.21.৯  আiন- লা o জাতীয় িনরাপ া সং া  সাধারণ o গাপনীয় িতেবদনস হ সংর ণ eবং 
eতদসং া  কাযাবিল।  

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

(ক)  জলা ািজে সী নীিত শাখা, eবং 

(খ)  জলা ািজে সী পিরবী ণ শাখা। 

 
4.22 aথৈনিতক aিধশাখা 

 
aথৈনিতক aিধশাখার কাযাবিল িন পঃ  

 
4.22.2 মি পিরষদ িবভাগ সরকাির িনেদশ a যায়ী িবিভ  জাতীয় কিম , মি সভা কিম , 

সিচব কিম , িনবাহী কিম  o িবেশষ কিম  গঠন, নগঠন, সংেশাধন সং া  
কায ম aথৈনিতক aিধশাখার মা েম স াদন কের থােক।  
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4.22.3 aথৈনিতক aিধশাখা িন বিণত কিম স হেক সািচিবক সহায়তা দান কের থােকঃ 

 সরকাির য় সং া  মি সভা কিম , 

 aথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিম , 

 জাতীয় র ার সং া  মি সভা কিম , eবং  

 য সম  আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দােনর বা ব 

uপেযািগতা িব মান নi, স সকল সং া িচি ত কের িনিদ  পািরশ দান করার 

জ  গ ত সিচব কিম । 

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

 

 (ক) কিম  িবষয়ক শাখা, eবং 

 (খ)  য় o aথৈনিতক শাখা। 
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5.1 311৯-21 aথবছের a ি ত ণ বঠকস হ 

 

5.2 মি সভা বঠকঃ িতেবদনাধীন aথ বছের (311৯-21) মাট 58  মি সভা বঠক a ি ত 
হেয়েছ। িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ থেক া  371  সারসংে প পরী া-িনরী া বক মি সভা 
বঠকস েহ uপ াপন করা হেয়েছ। মাট িস া  হীত হেয়েছ 461  ( িচিভি ক 429  o  িবিবধ  

43 ) eবং বা বািয়ত হেয়েছ 381 । মি সভা বঠেক হীত 429  িচিভি ক িস াে র মে  
34৯  িস া  বা বািয়ত হেয়েছ eবং 8৯  িস া    বা বায়নাধীন আেছ। মি সভা বঠেক হীত 
43  িবিবধ িস াে র মে  42  িস া  বা বািয়ত হেয়েছ eবং 12  িস া  বা বায়নাধীন আেছ। 
হীত িস া স হ মহামা  রা পিতর সদয় aবগিতর জ  রণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের 

a ি ত মি সভা বঠক, হীত িস া  eবং বা বায়ন সং া  eক  লনা লক িচ  িনে  দয়া 
হ’লঃ 

 
 aথ বছর 
 

িবষয়স হ           

3118-19 3119-1৯ 311৯-3121 

মি সভা বঠক 83  6৯  58  

হীত িস া  391  41৯  461  
বা বািয়ত িস া  321  351  381  

 
 
5.3 মি সভা কিম স েহর বঠকঃ  
 
5.3.2 সরকাির য় সং া  মি সভা কিম ঃ িতেবদনাধীন aথ বছের (311৯-21) সরকাির য় 
সং া  মি সভা কিম র 39  বঠক a ি ত হয়। সরকাির য় সং া  মি সভা কিম র বঠেক 
িবিভ  ম ণালয়/িবভােগর 278   াব uপ াপন করা হয় eবং 278  াবi a েমািদত হেয়।  
 
5.3.3 aথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিম ঃ িতেবদনাধীন aথ বছের aথৈনিতক িবষয় 
সং া  মি সভা কিম র 29  বঠক a ি ত হয়। u  বঠকস েহ 63  াব uপ াপন করা হয়। 
ত ে  5৯  াব a েমািদত হেয়েছ। e সকল বঠেকর িস া স হ বা বায়েনর জ  সংি  
ম ণালয়/িবভােগ রণ করা হেয়েছ।   
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5.3.4 e ছাড়া, জাতীয় র ার সং া  মি সভা কিম , আiন- লা সং া  মি সভা কিম , 
জন শাসন সং ার o শাসন সং া  মি সভা কিম  eবং কে র ণ কমকতােদর বদিল 
সং া  মি সভা কিম  রেয়েছ। সকল মি সভা কিম র িবগত িতন বছের বঠক a ান স িকত 
পিরসং ান িনে  দয়া হ’লঃ 

                 aথ বছর    
      কিম র নাম    

3118 -19 3119 -1৯ 
 

  311৯ -21 

2।  সরকাির য় সং া  মি সভাকিম  45  39  39  
3। aথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা 
কিম  

25  19  29  

4।  জাতীয় র ার সং া  মি সভা 
কিম  

14  15  15  

5। আiন- লা সং া  মি সভা কিম 1৯  17  14  
6।  জন শাসন সং ার o  
শাসন সং া  মি সভা কিম  

12  14  বতমান সরকােরর আমেল 
কিম  নগ ত হয়িন 
eবং 311৯-21 aথ 
বছের eর কান সভাo 
a ি ত হয়িন। 

7।  কে র ণ কমকতােদর বদিল   
সং া  মি সভা কিম  

12  - - 

 
সেবাপির, াধীনতা র ার, e েশ পদক, বগম রােকয়া পদক eবং জাতীয় চলি  র ােরর 
স ানীর aথ ি র লে  311৯-21 aথ বছের জাতীয় র ার সং া  মি সভা কিম ’র 5(চার)  
সভা a ি ত হেয়েছ। e সব সভার পািরেশর আেলােক িন প র ার দান করা হয়ঃ 
   

 (ক)   14 িডেস র 311৯ তািরেখ ‘‘ বগম রােকয়া পদক-311৯’’eর িবষেয় জাতীয় 
র ার সং া  মি সভা কিম র পািরেশর পিরে ি েত 13( i) জন ধীেক 

‘‘ বগম রােকয়া পদক, 311৯’’  দান করা হয়।                                                                             
(খ)   22 ফ য়াির 3121 তািরেখ a ি ত জাতীয় র ার সং া  মি সভা কিম র 

পািরেশর পিরে ি েত 26(পেনর) জন ধীেক ‘‘e েশ পদক, 3121’’ দান করা 
হয়।              

(গ)   1৯ মাচ 3121 তািরেখ a ি ত জাতীয় র ার সং া  মি সভা কিম র 
পািরেশর পিরে ি েত 21(দশ) জন ি  o 12(eক)  িত ানেক ‘‘ াধীনতা 
র ার, 3121’’ দান করা হয়।                                                
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5.4  a া  ণ বঠকস হঃ 
 

(ক)   শাসিনক নিব াস সং া  জাতীয় বা বায়ন কিম  (িনকার): মাননীয় ধানম ীর 
সভাপিতে  িনকার eর 215তম সভা 36-12-3121 তািরেখ a ি ত হেয়েছ। u  সভায় রং র 
শাসিনক িবভাগ জন o বিরশাল মে াপিলটন িলশ (িবeমিপ) eর আoতাধীন থানা গঠন o 
নগঠন eর াবস হ a েমািদত হয়। 

(খ) সিচব সভাঃ 311৯-3121 aথ বছের মাট 13  সিচব সভা a ি ত হেয়েছ। ত ে  29 aে াবর 
311৯ তািরেখ মাননীয় ধানম ীর uপি িতেত 12  সিচব সভা a ি ত হেয়েছ। 19 ফ য়াির 3121 
তািরেখ মি পিরষদ সিচেবর সভাপিতে  12  সিচব সভা a ি ত হেয়েছ। 
(গ)   ন ন uপেজলা o থানা াপন সং া  সিচব কিম ঃ 21-22-311৯, 21-4-3121 o 17-7-
3121 তািরেখ u  কিম র 14(িতন)  সভা a ি ত হেয়েছ। 
(ঘ)   জলা সদের কার ভবনািদ িনমাণ সং া  টা েফাসঃ টা েফাস eর 256তম সভা 37-9-311৯ 
তািরেখ, 257তম সভা 35-22-311৯ তািরেখ, 258তম সভা 21-12-3121 তািরেখ, 259তম সভা 18-
4-3121 তািরেখ eবং 25৯তম সভা 31-6-3121 তািরেখ a ি ত হেয়েছ। 
(ঙ) জাতীয় পিরবী ন কিম  (eনeমিস): গত 27-14-3121 তািরেখ জাতীয় পিরবী ন কিম র 
54তম সভা a ি ত হেয়েছ। 
(চ)  আ ঃম ণালয় সভাঃ িতেবদনাধীন aথ বছের মি সভা বঠেক হীত িস াে র বা বায়ন 
a গিত পযােলাচনা স িকত 2৯  আ ঃম ণালয় সভা a ি ত হেয়েছ। 
(ছ)  িবভাগীয় কিমশনারগেণর সিহত মািসক সম য় সভাঃ িতেবদনাধীন aথ বছের মি পিরষদ 
সিচেবর সভাপিতে  িবভাগীয় কিমশনারগেণর সিহত 19  মািসক সম য় সভা a ি ত হেয়েছ।  
(জ) শাসিনক u য়ন সং া  সিচব কিম ঃ িতেবদনাধীন aথ বছের মি পিরষদ সিচেবর 
সভাপিতে  u  কিম র মাট 27( ষাল)  সভা a ি ত হেয়েছ। 
(ঝ)  য সম  আ জািতক o আ িলক সং ায় বাংলােদশ ক ক াদা দােনর বা ব uপেযািগতা 
িব মান নi, স সকল সং া িচি ত কের পািরশ দােনর জ  গ ত সিচব কিম ঃ িতেবদনাধীন 
aথ বছের u  কিম র 16  সভা a ি ত হয়। eেত িবিভ  ম ণালয়/িবভােগর সবেমাট 24   াব 
uপ াপন করা হেয়েছ eবং 21  াব a েমািদত হেয়েছ।   
(ঞ) জলা শাসক সে লনঃ মাঠ পযােয় কােজর গিতশীলতা ি  o েয়াজনীয় সম য় সাধেনর 
uে ে  মি পিরষদ িবভােগর uে ােগ 39- 41 লাi 311৯ তািরেখ ‘ জলা শাসক সে লন, 
311৯’ a ি ত হেয়েছ। e সে লেন জাতীয় িবিভ  ণ i েত o মাঠ পযােয় িব মান সম ািদ 
সমাধানকে  জলা শাসকগণেক েয়াজনীয় পরামশ o িদক িনেদশনা দান করা হেয়েছ। সে লেন 
িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ স িকত হীত মাট 488  িস া / পািরশমালর মে  iেতামে  322  
বা বািয়ত হেয়েছ eবং 277  িস া  বা বায়নাধীন রেয়েছ।  
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6.1 311৯-21 aথবছের ণীত o সংেশািধত ণ আiন o িবিধ 
 
6.2 আiনঃ 

(2) 17 লাi, 311৯ তািরেখর মপিব-28/2/311৯-িবিধ/221 সং ক ারক েল মাননীয় ম ী, 
িতম ী o uপম ীগণ ক ক াধীন তহিবল হেত aথ েয়র িবষেয় The Ministers, 

Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 
eর 16(2) ধারায় দ  মতাবেল মি পিরষদ িবভােগর 3৯ নেভ র 3111 তািরেখ জারী ত মপিব-
4/2/৯9-িবিধ/263 ন র ারেকর িমক (2)e বিণত শেতর সােথ িন প শত সংেযাজন কের 
আেদশ জারী করা হয়ঃ 

(ক) ‘‘তেব শত থােক য, ব া/ িণঝড়/ া িতক েযাগ কবিলত eলাকা o ম াপীিড়ত 
জলাস েহর ে  দির , িনঃ , িবকলা  o শারীিরকভােব a ম ি েক আিথক 
সহায়তা দােনর uে ে  e তহিবল হেত শতভাগ a দান দান করা যােব।’’ 

(3) 23 eি ল, 3121 তািরেখ President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) 
Act, 2010; Prime Minister’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 
2010 eবং Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and 
Privileges) (Amendment) Act, 2010 যথা েম 3121 সেনর 28, 29 o 2৯ ন র আiন েপ 
কাশ করা হেয়েছ। 

6.3 িবিধঃ 
(2) 19 aে াবর, 311৯ তািরেখর eস.আর o নং 33৯-আiন/311৯-মপিব-5/5/3119-িবিধ েল 
Rules of Business, 1996 eর Schedule-I (Allocation of Business among the 
Different Ministries and Divisions)eর ‘‘11. MINISTRY OF 
COMMUNICATION” িশেরানামাধীন ‘‘A. Roads and Railways Division” uপ-
িশেরানামার serial no.3 সং ক eি র সােথ (g) Dhaka Transport Co-ordination Board 
(DTCB) সি েবশ কের াপন জারী করা হয়। 
(3) 35 নেভ র, 311৯ তািরেখর মপিব-5/6/3119-িবিধ/279 সং ক াপন েল Rules of 
Business, 1996 eর Schedule-I (Allocation of Business among the Different 
Ministries and Divisions) eর ‘‘14. MINISTRY OF FOOD AND DISASTER 
MANAGEMENT’’ eর aধীেন ‘‘A. Food Division” eবং ‘‘B. Disaster Management 
and Relief Division” নােম ’  িবভাগ গঠন eবং 12 িডেস র, 311৯ তািরেখর eস.আর o নং-
364 আiন/311৯-মপিব-5/6/3119-িবিধ েল িবভাগ ’ র কাযব ন িনধারণ কের াপন জারী 
করা হয়।  
(4) Rules of Business, 1996 eর rules 14 সংেশাধন eবং Schedule-I (Allocation of 
Business among the Different Ministries and Divisions) eর ‘‘29. MINISTRY OF 
LAW, JUSTICE AND PARLIAMENTARY AFFAIRS’’ eর aধীেন ‘‘A. Law and 
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Justice Division” eবং ‘‘B.Legislative and Parliamentary Affairs Division” 
নােম ’  িবভাগ গঠন eবং িবভাগ ’ র কাযব ন িনধারণ কের 34 িডেস র, 311৯ তািরেখর 
মপিব-5(2)/311৯-িবিধ/287 সং ক াপন eবং eকi তািরেখর eস.আর o নং-384-
আiন/311৯-মপিব-5(2)/ 311৯-িবিধ সং ক াপন জারী করা হয়। 
(5) 17 জা য়াির, 3121 তািরেখর াপন নং-মপিব-5(7)/311৯-িবিধ/17 eবং eকi তািরেখর 
eস.আর o নং-18-আiন/3121-মপিব-5(7)/311৯-িবিধ েল ‘‘MINISTRY OF 
FINANCE’’ eর aধীেন ‘‘D.  Bank and Financial Institutions Division ( াংক o 
আিথক িত ান িবভাগ)’’ গঠন বক Rules of Business, 1996 eর Schedule-I 
(Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions), 
Schedule-IV o Schedule-V সংেশাধন সং া  াপন জারী করা হয়। 
(6) 41 মাচ, 3121 তািরেখর eস.আর.o নং-৯2-আiন/15.934.133.13.13.112.3121 সং ক 
াপন েল Rules of Business, 1996 eর Schedule-I সংেশাধন বক 26i আগ  জাতীয় 

শাক িদবস পালেনর কায ম মি পিরষদ িবভােগর কাযব ন তািলকায় a  করা হেয়েছ। 
 (7) 32 eি ল, 3121 তািরেখর 15.534.133.13.12.113.3121/65 সং ক াপন েল Rules 
of Business, 1996 সংেশাধন বক MINISTRY OF PLANNING(পিরক না 
ম ণালয়)eর aধীেন  Statistics Division (পিরসং ান িবভাগ) গঠন eবং 36 eি ল, 3121 
তািরেখর eস.আর.o নং-235-আiন/3121/15.534.133.13.12.113.3121 েল Ministry of 
Planning eর আoতাধীন িবভাগস েহর কাযব ন িনধারণ করা হয়।                                                                          
(8) 18 ন, 3121 তািরেখর eস.আর.o নং-273-আiন/15.534.133.13.13.116.3121 সং ক 
াপন েল Rules of Business, 1996 eর Schedule-I সংেশাধন বক ‘‘িবধবা o ামী 

পিরত া ঃ  মিহলােদর ভাতা িবতরণ কায ম’’ মিহলা িবষয়ক ম ণালেয়র কাযব ন হেত িব  
কের সমাজক াণ ম ণালেয়র কাযব ন তািলকায় a  করা হয়। 
(9) 31 ন, 3121 তািরেখর eস.আর.o নং-335-আiন/15.534.133.13.13.115.3121 সং ক 
াপন েল Rules of Business, 1996 eর Schedule-I সংেশাধন বক ‘‘Training and 

skill development relating to overseas employment’’ িবষয়  বাসী ক াণ o 
বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র কাযব ন তািলকায় a  করা হয়। 

 
িবিবধঃ  

(2) 14 ফ য়াির, 3121 তািরেখর মপিব-5(6)/3114-িবিধ(3য় খ )/32 সং ক াপন েল 
Ministry of Fisheries and Livestock eবং eর আoতাধীন িতন  িত ােনর বাংলা নাম 
পিরবতন করা হয়। পিরবিতত নাম েলা হে ঃ মৎ  o ািণস দ ম ণালয়, ািণস দ aিধদ র, 
বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা i ি uট eবং মৎ  o ািণস দ ত  দ র। 
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7.1   311৯-3121 aথ বছের মি পিরষদ িবভাগ ক ক স ািদত uে খেযা  কমকা  
 
7.2   জাতীয় পযােয় স ািদত eবং িবিভ  সম য়ধম  কাযাবিলঃ 

(2) িতেবদনাধীন বছের জাতীয় িব ান o ি  পিরষদ (NCST) eবং জাতীয় িব ান o ি  
পিরষেদর িনবাহী কিম  (ECNCST) গঠন করা হেয়েছ।  
(3) িডিজটাল বাংলােদশ টা েফাস eবং িডিজটাল বাংলােদশ টা েফাস eর িনবাহী কিম  গঠন করা 
হেয়েছ।  
(4) ‘ দেশর ণ নদ-নদীর না তা eবং নদীর াভািবক গিত বাহ a াহত রাখার লে  
েয়াজনীয় পদে প হেণর িবষেয় পরামশ দান, পািরশ ণয়ন eবং বা বায়েনর জ  টা েফাস’ 
গঠন করা হেয়েছ।  

(5) ‘জাতীয় টকসi u য়ন কৗশলপ ’ (National Sustainable Development Strategy 
of Bangladesh) সািবকভােব পযােলাচনা েম নগঠেনর লে  মি সভা কিম  গঠন করা 
হেয়েছ। 
(6)  জাতীয় পািন স দ পিরষদ গঠন, জাতীয় পযটন পিরষদ গঠন eবং  জাতীয় পিরেবশ কিম  
নগঠন করা হেয়েছ।  

(7) বতন বষ  রীকরণ সং া  মি সভা কিম , ক  কমকতােদর বদিল সং া  কিম  eবং 
খা  পিরক না o পিরধারণ কিম  (eফিপeমিস) গঠন করা হেয়েছ। 
(8) াশনাল কিম  ফর iে িলেজ  কা-aিডেনশন (eনিসআiিস) গঠন করা হেয়েছ। 
(9) সামািজক িনরাপ া বলয় কম িচর সািবক ত াবধান সং া  মি সভা কিম  গঠন করা হেয়েছ। 
দাির  িবেমাচন eবং সামািজক খােতর u য়ন eর জ  ‘ ক ীয় পিরবী ণ কিম ’  গঠন করা 
হেয়েছ। 
(৯) বাংলােদশ াংক, সানালী, জনতা o a নী াংক িলিমেটড eর জ  aিভ  বতন কাঠােমা 
ণয়েনর িনিম  কিম  গঠন করা হেয়েছ। 

(21) িবচারােথ o দ দানােথ িবেদেশ aব ানরত আসামীেদর (বাংলােদেশর নাগিরক) বাংলােদেশ 
আনয়ন িবষেয় পযােলাচনা o েয়াজনীয় পদে প হেণর িনিম  গ ত ‘টা েফাস’ নগঠন করা 
হেয়েছ। 
(22) 12 সে র, 311৯ তািরেখর মপিব-27/2/৯2-িবিধ/249 সং ক ারক েল সরকাির 
িস াে র পিরে ি েত সরকাির, আধা-সরকাির o ায় শািসত সং ার কমকতােদর aিফেস পিরেধয় 
পাশােকর িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর 28 ম 2৯93 তািরেখর 27/2/93-িবিধ সং ক সা লার 
সংেশাধন েম সকল ষ কমকতা মাচ - নেভ র সমেয় আ ািনক বা বাধকতা িতেরেক aিফেস 
ট-টাi পিরধান না কের া , শাট (aধ/ রাহাতা) পিরধান করার আেদশ জারী করা হয়। 
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(23) 25 সে র, 311৯ তািরেখর মপিব-27/2/৯2-িবিধ/257 সং ক ারক েল সরকাির 
িস াে র পিরে ি েত িব ৎ সা েয়র লে  সরকাির aিফস/ িত ােনর a প সকল বসরকাির 
aিফস/ িত ােন কমরত ষ কমকতা/কমচারীগণেক আ ািনক বা বাধকতা তীত মাচ হেত 
নেভ র মাস পয  aিফেস ট-টাi পিরধান না  কের া , শাট (aধ/ রাহাতা) পিরধান করার জ  
a েরাধ জািনেয় আেদশ জারী করা হয়। 
(24) ম ণালয়/িবভাগস েহর কােজ aিধকতর গিতশীলতা আনয়ন eবং সরকােরর পিরক না/নীিত/ 
িস া  িরৎ বা বায়েনর িনিম  16 ম, 3121 তািরেখর 15.534.133.13.12.114.3121-77 
সং ক ারেক eক  পিরপ  জারী করা হয়। 
(25)  জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান eর 45তম শাহাদাৎ বািষকীেত গভীর ঃখ o শাক 
কাশ কের মি সভার 13 ভা  2527/28 আগ  311৯ তািরেখ a ি ত বঠেক হীত শাক াব 

2৯ আগ  311৯ তািরেখ মপিব(মি েসবা)/23(2)/3115/718 ন র াপন েল সকেলর াতােথ 
কাশ করা হয়। 

 (26) 12 ন 3121 তািরখ িদবাগত রােত তজ াo-eর ব নবািড়র িবেলর পােশ াচতলা ভবন ধেস 
36 জন িনহত eবং 25 জন আহেতর ঘটনা eবং 14 ন 3121 তািরখ িদবাগত রােত রাজধানীর 
রান ঢাকার নবাব কাটরার িনমতলীেত রণকােলর ভয়াবহতম aি কাে  229 জন িনহত eবং দড় 
শতািধক ি  আহেতর ঘটনার পিরে ি েত রা ীয় পযােয় শাক পালেনর জ  15 ন, 3121 
তািরখ  15.534.133.13.13.115.3121-89 সং ক াপন জারী করা হয় eবং মি সভার 35 
জ  2528/18 ন 3121 তািরেখ a ি ত বঠেক শাক   াব হীত হয়, যা 26 ন 3121 
তািরেখর 15.532.173.12.11. 133.3121.9৯8 সং ক াপন েল সকেলর াতােথ কাশ করা 
হয়। 
(27) ছয় দফা দাবী আদােয়র আে ালেন আে াৎসগকারী শহীদেদর িতর িত া eবং ােদর 
িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা কের মি সভার 35 জ  2528/18 ন 3121 তািরেখ a ি ত 
বঠেক হীত া াপন াব গত 26 ন 3121 তািরেখর 15.532.173. 12.11.133.3121.9৯9 
ন র াপন েল সকেলর াতােথ কাশ করা হয়। 
(28) গত 25 ন 3121 তািরখ িদবাগত রােত eবং 26 ন ভাের ক বাজার জলার টকনাফ, uিখয়া 
o হায়াiক ং eবং বা রবান জলার নাi ংছিড়েত পাহািড় ঢেল পাহাড় ধেস aসং  ঘরবািড় 
িব  হেয় 7 জন সনা সদ সহ 66 জেনর াণহািনর ঘটনায় মি সভার 14 আষাঢ় 2528ব /28 
ন 3121 তািরেখ a ি ত বঠেক হীত শাক াব গত 35 ন 3121 তািরেখর  

15.532.173.12.11. 133.3121.৯1৯ ন র াপন েল সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।  
(29) পি মবে র সােবক ম ী জ ািত ব র েত মি সভার 16 মাঘ, 2527/29 জা য়াির, 
3121 তািরেখ a ি ত বঠেক হীত শাক াব 29 জা য়াির 3121 তািরেখর মপিব(মি েসবা)/ 
23(2)/3115/87৯ ন র  াপন েল সকেলর াতােথ কাশ করা হয়।  

(2৯) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী Rules of Business eর Rule 3B(i) 
e দ  মতাবেল ড. গoহর িরজভীেক গত 1৯ লাi 311৯ তািরেখ ম ীর পদমযাদায় ধানম ীর  
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uপেদ া িনেয়াগ দান কেরন। মাননীয় ধানম ী Rules of Business eর Rule 3B(ii) e 
দ  মতাবেল ড. গoহর িরজভীেক eকi তািরেখ ধানম ীর আ জািতক স ক িবষয়ক 

uপেদ ার দািয়  aপণ কেরন। e সং া  মপিব(মি েসবা)/8(3)/311৯/683 o 
মপিব(মি েসবা)/8(3)/311৯/684 ন র াপন 1৯ লাi 311৯ তািরেখ জাির করা হয়।  
(31) গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 67(3) a ে দ a যায়ী মহামা  রা পিত গত 42 লাi 
311৯ তািরেখ জনাব শাজাহান খান- ক  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর  ম ী eবং জনাব মাহা দ 
eনা ল হক, জনাব মিজ র রহমান ফিকর, জনাব েমাদ মানিকন, বগম িশরীন শারিমন চৗ রী o 
জনাব মাঃ মাহ র রহমান- ক গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িতম ী পেদ িনেয়াগ দান 
কেরন। e সং া  মপিব(মি েসবা)8(3)/311৯/693 ন র াপন 42 লাi 311৯ তািরেখ জাির 
করা হয় eবং নবিন  ম ী/ িতমি গেণর শপথ হণ সং া  কাযািদ স  করা হয়।  

(32) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী Rules of Business eর rule 3(iv) 
e দ  মতাবেল গত 42 লাi 311৯ তািরেখ 13( i) জন ম ী o 19 (আট) জন িতম ীর মে  
দ র ব ন/ নঃব ন কেরন। দ র া  মাননীয় ম ীগণ হে ন- ডা. মাঃ আফসা ল আিমন ( াথিমক 
o গণিশ া ম ণালয়) o জনাব শাজাহান খান ( নৗ পিরবহন ম ণালয়) eবং মাননীয় িতম ীগণ 
হে ন- eডেভােকট মা ািফ র রহমান ( িম ম ণালয়), ড. হাছান মাহ দ (পিরেবশ o বন 
ম ণালয়), eডেভােকট শাম ল হক  ( রা  ম ণালয়), জনাব মাহা দ eনা ল হক (িব ৎ, 
ালানী o খিনজ স দ ম ণালয়), জনাব মিজ র রহমান ফিকর ( া  o পিরবার ক াণ ম ণালয়), 
জনাব েমাদ মানিকন (সং িত িবষয়ক ম ণালয়), বগম িশরীন শারিমন চৗ রী (মিহলা o িশ  
িবষয়ক ম ণালয়) o জনাব মাঃ মাহ র রহমান (পািন স দ ম ণালয়)। e সং া  মপিব 
(মি েসবা)/8(3)/311৯/6৯2 ন র াপন 42 লাi 311৯ তািরেখ জাির করা হয়। 

 
(33) সরকার ধানম ীর সােবক  সিচব ড. eস e সামাদেক ম ীর পদমযাদায় িবিনেয়াগ বােডর 
িনবাহী চয়ার ান পেদ িনেয়াগ দান দান কের। e সং া   মপিব(মি েসবা)/22(3)/311৯/721 
ন র াপন 34 আগ  311৯ তািরেখ জাির করা হয়। 

 
(34) সরকার ত  কিমশেনর ধান ত  কিমশনার জনাব eম আিজ র রহমানেক ধান ত  
কিমশনার পেদ aিধি ত থাকাকালীন uপম ীর পদমযাদা, বতন-ভাতািদ eবং আ ষি ক েযাগ-
িবধা দান কের। e সং া  মপিব(মি েসবা)/22(2)/311৯/731 ন র াপন 37-19-311৯ 
তািরেখ জাির করা হয়। 

 
(35) সরকার ভারেত িন  বাংলােদেশর হাiকিমশনার  জনাব আহমদ তািরক কিরমেক 
হাiকিমশনার পেদ িন  থাকাকালীন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িতম ীর পদমযাদা, বতন-
ভাতািদ o আ ষি ক েযাগ- িবধা দান কের। e সং া  মপিব(মি েসবা)/22(2)/311৯/787 ন র 
াপন 33 aে াবর 311৯ তািরেখ জাির করা হয়। 
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(36) সরকার রাে  িন  বাংলােদেশর রা ত জনাব আকরা ল কােদরেক রা ত পেদ িন  
থাকাকালীন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িতম ীর পদমযাদা, বতন-ভাতািদ o আ ষি ক 
েযাগ- িবধা দান কের। e সং া  মপিব(মি েসবা)/22(2)/311৯/788 ন র  াপন 33 aে াবর 

311৯ তািরেখ জাির করা হয়।  
(37) সরকার  রােজ   িন  বাংলােদেশর হাiকিমশনার ড. eম. সাi র রহমান খানেক 
হাiকিমশনার পেদ িন  থাকাকালীন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িতম ীর পদমযাদা, বতন-
ভাতািদ o আ ষি ক েযাগ- িবধা দান কের। e সং া  মপিব(মি েসবা)/22(2)/311৯/789 ন র 
াপন 33 aে াবর 311৯ তািরেখ জাির করা হয়।  

(38) সরকার aবসর া  রা ত জনাব মাহা দ িজয়াuি ন- ক পরবত  িনেদশ না দয়া পয  বতন-
ভাতািদ o আ ষি ক েযাগ- িবধাসহ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িতম ীর পদমযাদা  
দান বক ধানম ীর e া সডর-eট-লাজ িহেসেব িনেয়াগ দান কের। e সং া  মপিব(মি েসবা)/ 

22(2)/311৯/825 ন র  াপন 33 নেভ র 311৯ তািরেখ জাির করা হয়। 
(39) সরকার ত  কিমশেনর ধান ত  কিমশনার জনাব মাহা দ জিমর- ক ধান ত  কিমশনার 
পেদ aিধি ত থাকাকালীন িতম ীর পদমযাদা, বতন-ভাতািদ eবং আ ষি ক েযাগ- িবধা দান 
কের। e সং া  15.532.152.11.12.11৯.3121.981 ন র  াপন 1৯ ম 3121 তািরেখ জাির 
করা হয়। 
(3৯) মহামা  রা পিত জনাব মাঃ িজ র রহমান গত ৯ পৗষ, 2527 ব া /34 িডেস র, 311৯ 
তািরেখ ব ভবেন বাংলােদেশর নবিন  ধান িবচারপিত জনাব মাঃ তাফা াল iসলাম- ক eবং 
37 মাঘ 2527 ব া /19 ফ য়াির 3121 তািরেখ বাংলােদেশর নবিন  ধান িবচারপিত জনাব 
মাঃ ফজ ল কিরম- ক শপথ বাক  পাঠ করান। মি পিরষদ সিচব বাংলােদেশর নবিন  ধান 
িবচারপিতগেণর শপথ হণ a ান পিরচালনা কেরন। 

 (41) ি েযা া সংসদ িনবাচেন ধান িনবাচন কিমশনার িহেসেব মি পিরষদ সিচব মেহাদয় সকল 
িবভাগীয় কিমশনার, জলা শাসক o uপেজলা িনবাহী aিফসারগেণর সহায়তায় বাংলােদশ 
ি েযা া সংসেদর eক  ু, aবাধ o িনরেপ  িনবাচন a ান স  কেরন। 

(42) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মহামা  ীম কােটর হাiেকাট িবভােগ দােয়র ত রীট 
িপ শন নং-6৯27/19 eর 25.16.1৯ তািরেখর রােয়র িনেদশনার আেলােক মিহলােদর িত যৗন 
িনপীড়েনর িবষেয় aিভেযাগ গঠেনর িনিম  মাঠ পযােয় সকল িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, জলা 
শাসেকর কাযালয় eবং uপেজলা িনবাহী aিফসােরর কাযালেয় কিম  গঠন সং া  াপন 

29/15/3121 তািরেখ জারী করা হেয়েছ। 
(43) িবিভ  জাতীয় eবং আ জািতক িদবেসর কম িচেত জলা o uপেজলা পযােয় িবিভ  দ েরর 
সরকাির কমকতাগেণর uপি ত থাকার িবষেয় সকল ম ণালয়/িবভােগর সিচব, সকল িবভাগীয় 
কিমশনার, সকল জলা শাসক o সকল uপেজলা িনবাহী aিফসার বরাবর 16/16/3121 তািরেখ 
পিরপ  জারী করা হেয়েছ। 
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(44) uপেজলা চয়ার ানগণেক জলা u য়ন সম য় কিম র সদ  িহেসেব a করণ িবষেয় 
19/15/3121 তািরেখ পিরপ  জারী করা হয়। 

(45) গাজী র জলােক ‘িবেশষ ক াটাগরী’ জলায় u ীতকরণ িবষেয় 27/14/3121 তািরেখ াপন 
জারী করা হয়। 

   (46) মি পিরষদ িবভােগর কমকতাগেণর uপেজলা পিরদশেনর িতেবদেনর বিণত পািরশ a যায়ী 
ব া হেণর জ  িবিভ  ম ণালয়/িবভােগর সিচবগণেক a েরাধ করা হেয়েছ।  

(47) িতেবদনাধীন aথ বছের পিরচািলত 25,8৯9  া মান আদালেতর আoতায় 61,773  
মামলা দােয়র করা হয় eবং 22,79,41,544/- (eগার কা  আটষি  ল  ি শ হাজার চারশত 
তি শ) টাকা জিরমানা আদায় করা হয়। 

(48) ন িত দমন কিমশন (সংেশাধন) আiন, 3121 eর খসড়া মি সভা ক ক নীিতগত a েমাদন 
লােভর পর u  আiন eর খসড়া ভ ং eর জ  গত 21-16-3121 তািরেখ আiন, িবচার o সংসদ 
িবষয়ক ম ণালেয়র লিজসেল ভ o সংসদ িবষয়ক িবভােগ রণ করা হেয়েছ।  

(49) জাতীয় পদক পিরধান িনেদিশকা a যায়ী o াধীনতা র ার সং া  নীিতমালার আেলােক 
3121 সােল 21 জন ধী o 12  িত ানেক াধীনতা র ার দান করা হেয়েছ।  

(4৯) মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ কা ানী িলিমেটড (িব িসeল) 
থেক মি পিরষদ িবভাগ, ধানম ীর কাযালয়, দেশর 7  িবভাগ o 75  জলায় Video 

Conferencing System চা করেণর লে  iেতামে  uে াগ হণ করা হেয়েছ।  e কায েমর 
aংশ িহেসেব িব িসeল মি পিরষদ িবভাগ, ধানম ীর কাযালয়সহ 75  জলা সদেরর সােথ Fiber 
Optic Link iেতামে  াপন কেরেছ। e Fiber Optic Link সারােদেশ i-গভ া  িত াসহ 
ম ণালেয়র সােথ জলা সদের aবি ত a া  aিফসস েহর ত  আদান দােনo ণ aবদান 
রাখেব। eর ফেল সরকাির দ রস েহর সােথ জনগেণর যাগােযাগ স াদন সহজ হেব। 

(51) মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন ধানম ীর কাযালেয়র Access to Information (A2I) 
কম িচর সহায়তায় সারা দেশ ত  ি  বহােরর মা েম নাগিরকেদর ত সবা দান িনি ত 
করার লে  aনিতিবলে  বাংলা iuিনেকাড বহার  করার িবষেয় জাতীয় ত  ব াপনা 
কিম র 29 eি ল 3121 তািরেখ a ি ত সভায় হীত িস া  a সাের A2I কম িচর সহায়তায় 
মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন 61  ম ণালয়/িবভাগ eবং 18  aিধদ েরর মাট 365 জন 
কমকতা o কমচারীেক iuিনেকাড িবষয়ক িশ ণ দান করা হেয়েছ। সরকাির aিফসস েহ 
UNICODE বহার িনি ত করার লে  সকল ম ণালয়/িবভােগ u  কায েমর িরেসাস পাসন 
তির করার িনিম  e িশ ণ দান করা হেয়েছ।  

 

35 



(52) মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন ধানম ীর কাযালেয়র Access to Information (A2I) 
কম িচর সহায়তায় ত - ি র মা েম জনগেণর দারেগাড়ায় নাগিরক সবা ৗেছ দবার লে  
জনগেণর চািহদা িন পেণর জ  iuিনয়ন ত  o সবা ক  eবং uপেজলা oয়ান প সািভস 
ব ার মা েম জনসাধারণ িক ধরেনর ত  o সবা পেত চায়, eবং uপেজলা পযায় থেক িকভােব 
সবা o ত স হ জনগণেক সরবরাহ করা যায় তা িচি ত করার লে  পযায় েম সরকােরর িষ, 
িশ া, া , িম, মিহলা o িশ  িবষয়ক ম ণালয়, সমাজ ক াণ ম ণালয় o রা  ম ণালয়সহ 
21  ম ণালেয়র মাঠ পযায় থেক ঊ তন সকল েরর কমকতাসহ নাগিরক িতিনিধেদর সােথ 
আেলাচনা সভা a ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। iেতামে  7  ম ণালেয়র oিরেয়ে শন স  
করা হেয়েছ eবং পযায় েম a া  ম ণালেয়র oিরেয়ে শন স  করা হেব। 

(53) দেশর সকল জলায় িডিজটাল কায ম ুভােব বা বায়েনর লে  iেতামে  75  জলার 
জলা ত  বাতায়ন (District Web Portal) ত কায ম স  করা হেয়েছ। জলা ত  
বাতায়ন কায েম েণাদনা আনয়েনর লে  ‘  জলা ত  বাতায়ন িনবাচনী কিম ’ মি পিরষদ 
িবভাগ o সং াপন ম ণালেয়র 26 জন কমকতার সম েয় eক  ায়ন টীম গঠন কের। u  75  
জলার মে  4  জলার ত  বাতায়নেক  জলা ত  বাতায়ন িনবাচন করা হেয়েছ। জলা েলা 
হেলা ময়মনিসংহ, ঝালকাঠী eবং া ণবািড়য়া। u  4  জলার জলা শাসকগণ মাননীয় 
ধানম ীর ঘাষণা a যায়ী িবেদশ সফের ার সফরস ী  হেবন। 

(54) দেশর সকল জলা শাসেকর কাযালেয় One Stop Service চা র লে  যেশার 
জলায় পাiলট কে র আoতায় e আi া ােমর সহায়তায় oয়ান- প সািভস ব াপনা গেড় 
তালা eবং পযায় েম 75  জলায় তা বা বায়ন eবং e জ  জলা o িবভাগীয় শাসেন LAN 
াপনসহ েয়াজনীয় ICT েযাগ ি  করা হে । eর ফেল জনগণেক ত  সরবরাহ o সবা দােন 
তা o জবাবিদিহতা িনি ত হেব। 

 (55) eিশয়ান ডেভলপেম  াংক (eিডিব) eর সহায়তায় মি পিরষদ িবভােগর ‘সােপা ং  ড 
গভ া  া াম’ কে র আoতায় নাগিরক aিভেযাগ হণ o িতকােরর জ  িডিজটাল 
ব াপনায় Grievances Redressing System গেড় তালার কাজ  হেয়েছ। eজ  u  
কে  eকজন পরামশক িনেয়াগ করা হেয়েছ। 

56) মি পিরষদ িবভােগর ত াবধােন eবং পিরক না ম ণালেয়র aথায়েন বা বায়নাধীন ‘‘Support 
to ICT Taskforce Program (SICT)’’ শীষক কে র সহায়তায় 46  ম ণালয়/িবভােগর 
মে  সিচবালয় Network Backbone াপন কায েমর aংশ িহেসেব 34  ম ণালয়/িবভাগেক 
সিচবালয় নটoয়াক াকেবােনর সােথ সং  করা হেয়েছ eবং aবিশ  23  ম ণালয়/িবভাগেক 
সিচবালয় নটoয়াক াকেবােনর সােথ সং  করার কাজ চলেছ। 

  
  

 
36 



7.3     মি পিরষদ িবভােগর aভ রীণ পযােয় স ািদত কাযাবিলঃ 
 

(2)  মি পিরষদ িবভােগ i-গভেণ  কায েম গিতশীলতা আনয়েনর লে  হাডoয় ার o সফটoয় ার 
াবল ং, oেয়ব িডজাiন iত ািদ িবষেয়র uপর মি পিরষদ িবভােগর কি uটার ােব 41 ম 

3121 থেক 35 ন 3121 তািরখ পয  a ি ত িশ েণ মাট 55 জন কমকতােক িশ ণ দান 
করা হেয়েছ। ত ে  13 জন aিতির  সিচব, 15 জন সিচব, 25 জন uপসিচব, 2৯ জন িসিনয়র 
সহকারী সিচব, 12 জন সহকারী সিচব, 12 জন া ামার, 12 জন িহসাব র ণ কমকতা, 12 জন 
কনিফেডি য়াল aিফসার o 12 জন িসিনয়র ডাটা eি /কে াল aপােরটর রেয়েছন। 

(3)  িতেবদনাধীন বছের দেশর aভ ের িবিভ  ধরেণর 31  িশ ণ কম িচেত মাট 87জন 
কমকতা o কমচাির eবং 24  সিমনার/oয়াকশেপ 95জন কমকতা aংশ হণ কেরেছন। 17 জন 
কমকতা িবেদশ িশ েণ aংশ হণ কেরেছন। 

(4)  িতেবদনাধীন বছের সিচবালয় প  হণ কে র মা েম aিভেযাগ সং া  সবেমাট ৯14  প  
পাoয়া িগেয়েছ eবং প েলা যথাযথভােব সংি  ম ণালয়/িবভাগ বরাবর েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  রণ করা হেয়েছ।  

(5)  মি পিরষদ িবভােগ শাসিনক সং ার o বা বায়ন a িবভাগ নােম eক  a িবভাগ গঠন করা 
হেয়েছ। 34 জনবলিবিশ  u  a িবভাগ 12 জা য়াির 3121 তািরখ হেত কায ম  কেরেছ। 
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পিরিশ -2 
 

311৯-21 aথ বছের মি পিরষদ িবভােগ কমরত কমকতাগেণর নােমর তািলকা  
( জ তার মা সাের নয়)            

 
মি পিরষদ সিচব  
 

িমক  নাম (পিরিচিত ন র) 

1.  জনাব  eম আব ল আিজজ  eনিডিস (2418) 

 
aিতির  সিচব 
 

1.  জনাব তািরক-uল-iসলাম (267৯) 
2.  খ কার আেনায়া ল iসলাম (233৯) 

 
সিচব 

 
1.  খ কার আেনায়া ল iসলাম (233৯) 
3.  জনাব মাঃ আ ল মা ান (2717) 
4.  জনাব মাঃ মিতয়ার রহমান (2725) 
5.  জনাব মাঃ মিশuর রহমান (4269) 
6.  জনাব মাঃ মঈন uি ন (4529) 
7.  জনাব iসিতয়াক আহমদ (45৯6) 
8.  জনাব মাঃ আেতায়ার রহমান(4637) 
9.  জনাব মাঃ ল কিরম (836৯) 
10.  জনাব eন eম িজয়াuল আলম (44৯5) 

 
uপসিচব 
 

1.  জনাব মাঃ মঈন uি ন (4529) 
2.  জনাব iসিতয়াক আহমদ (45৯6) 
3.  জনাব মাঃ আেতায়ার রহমান (4637) 
4.  জনাব মাঃ ল কিরম (836৯) 
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5.  জনাব আহসান শার ন র (8317) 
6.  জনাব আিনছ আহমদ (5854) 
7.  মীর মাশাররফ হােসন  (5912) 
8.  জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন (6419) 
9.  বগম ৎ ন নাহার বগম (6516) 
10.  বগম মািলহা নািগস (6529) 
11.  জনাব মাঃ  র-uর-রহমান (6322) 
12.  জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান (6341) 
13.  মাসা ৎ নািসমা বগম (5185) 
14.  বগম সালমা মমতাজ (65৯7) 
15.  বগম মাহ জা আখতার (5356) 
16.  শাম -i-আরা িবনেত দা (6525) 
17.  কাজী e ক eম মিহuল iসলাম (5159) 
18.  জনাব মাঃ মাক র রহমান পাটoয়ারী (5619) 
19.  জনাব মাঃ কায়সা ল iসলাম (4566) 
20.  জনাব মাঃ সাঈদ র আলম (63৯4) 
21.  জনাব মাঃ মিশuর রহমান (632৯) 
22.  ডাঃ মাঃ সােজ ল হাসান (8598) 
23.  জনাব মাঃ আসা ামান (582৯) 
24.  জনাব মাঃ আব স সামাদ (7৯62) 
25.  বগম সািবহা পারভীন (6743) 
26.  জনাব শা  মার রায় (4635) 

 
িসিনয়র সহকারী সিচব/ িসিনয়র  সহকারী  ধান/ সহকারী সিচব/ সহকারী  ধান 
 

1.  জনাব মাঃ মা ন কবীর (5139) 
2.  বগম মাহ জা আখতার (5356) 
3.  বগম সালমা  মমতাজ (65৯7) 
4.  বগম নীিলমা আখতার (6764) 
5.  জনাব মাঃ সাi াহ পা া (6847) 
6.  জনাব মাঃ শাহ আলম(6863) 
7.  বগম সরাত জাবীন বা  (69৯2) 
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8.  ড. নািসম আহমদ (6৯16) 
9.  জনাব মাঃ মেহদী হাসান (6৯81) 
10.  জনাব মাঃ আলী হােসন (6৯37) 
11.  বগম িলিপকা ভ  (7136) 
12.  জনাব আ  তােহর হা দ জােবর (7225) 
13.  বগম ফােতমা রিহম  ভীনা (7382) 
14.  বগম iয়াসিমন বগম (7651) 
15.  বগম রাiয়া আখতার জাহান (7618) 
16.  সয়দা ফারহানা র চৗ রী (7919) 
17.  বগম তাহিমনা iয়াসিমন (7924) 
18.  জনাব মাঃ ফরহাদ িসি ক (1431) 
19.  জনাব মাঃ oসমান গিন (26192) 
20.  কাজী  িনশাত র ল (26436) 
21.  জনাব মাঃ িমজা র রহমান (7612)  
22.  জনাব মাহা াদ আশরা ল আলম (268৯6)  
23.  জনাব মাহা দ খােলদ হাসান (7637) 
24.  বগম মিনরা বগম (7745) 
25.  জনাব মাঃ আজা র রহমান মি ক (6787) 
26.  জনাব আেবদা আ  তার (68৯4) 
27.  জনাব শাববীর হােসন (6854) 
28.  জনাব মাঃ আ  আিমন সরকার (14৯5) 

 

া ামারঃ 
 

1.  জনাব সালাহuি ন সরকার 
 
িহসাব র ণ কমকতাঃ 
 

1.  সয়দ ছােয় ল iসলাম ( ি েযা া) 
2.  জনাব মাঃ আ র রহমান 

 
কনিফেডি য়াল aিফসারঃ 
 

1.  জনাব মাঃ মিজ ল হক, কনিফেডি য়াল aিফসার 
 

3৯ 


