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প্রকাশক 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সর্িবালয়, ঢাকা 

 

র্নদে িশনায় 

জনাব কক এম আলী আজম 

র্সর্নয়র সর্িব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

 

সার্ব িক তত্ত্বাবধান 

জনাব কমা: নবীরুল ইসলাম 

অর্তর্রক্ত সর্িব, প্রশাসন অনুর্বভাগ 

 

সম্পােন কর্মটি 

১. জনাব কমা: আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর, অর্তর্রক্ত সর্িব   আহ্বায়ক 

২. জনাব র্রপন িাকমা, যুগ্মসর্িব                                                                সেস্য 

৩. জনাব ফর্রো ইয়াসর্মন, উপসর্িব       সেস্য 

৪. জনাব কমাহাম্মে আশফাকুল হক কিৌধূরী, উপসর্িব    সেস্য 

৫. জনাব কমাহাম্মে আবুল কালাম আজাে                সেস্য 

৬. জনাব কমাহাম্মে আশরাফ উর্িন, উপসর্িব      সেস্য 

৭. জনাব মাহফুজুর রহমান, র্সর্নয়র সহকারী সর্িব     সেস্য 

৮. জনাব আব্দুল্লাহ আর্রফ কমাহাম্মে, র্সর্নয়র সহকারী সর্িব   সেস্য 

৯. জনাব কমাোঃ কমাস্তফা, এসাইনদমন্ট অর্ফসার     সেস্য 

১০. জনাব কমা: জার্কর কহাদসন, উপসর্িব        সেস্য-সর্িব 



 

 

 

ফরহাে কহাদসন, এম.র্প.  

প্রর্তমন্ত্রী 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণী                                                                                                      

 

 

       জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রহমাদনর স্বদের কসানার বাাংলা র্বর্নম িাদণ একটি েক্ষ, কসবামুখী, 

জবাবর্ের্হতামূলক ও জনবান্ধব প্রশাসন গদে কতালা অপর্রহার্ ি। প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষমতা বৃর্ির লদক্ষে মানব সম্পদের 

কার্ িকর ব্যবহার র্নর্িত করদত এ মন্ত্রণালয় র্নরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। র্নদয়াগ, পদোন্নর্ত, পোয়ন, পে সৃর্ি, 

প্রর্শক্ষণ, র্সর্ভল সার্ভ িসসমূদহর র্নয়ন্ত্রণ এবাং শতিাবর্ল র্নধ িারদণর র্নর্মত্ত নীর্তমালা প্রণয়ন এবাং র্বর্ধগত মতামত 

প্রোন এ মন্ত্রণালদয়র কার্ িপর্রর্ধর অন্তর্ভ িক্ত। 

 

       জনদনত্রী কশখ হার্সনা ক ার্ষত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তদব রূপায়ণ: বাাংলাদেশ কপ্রর্ক্ষত পর্রকল্পনা ২০২১-২০৪১ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষে র্নয়ত পর্রবর্তিত পর্রদবশ ও পর্রর্ির্তর সাদে অর্ভদর্ার্জত হওয়ার র্নর্মত্ত র্সর্ভল সার্ভ িদসর 

সামর্থ্ি বৃর্ির মাধ্যদম ন্যায়পরায়ণ, ধীশর্ক্তসম্পন্ন এবাং স্বে মানবসম্পে ব্যবিাপনায় এ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূর্মকা 

পালন করদছ। 

 

       জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রর্তবছদরর ন্যায় এ বছরও বার্ষ িক প্রর্তদবেন প্রকাশ করদছ র্া এ মন্ত্রণালদয়র কার্ িক্রম 

এবাং ভর্বষ্যত কম িপর্রকল্পনা র্বষয়ক তর্থ্ উদ্াািদনর মাধ্যদম জবাবর্ের্হতামূলক প্রশাসন গদে কতালার অগ্রর্াত্রাদক 

ত্বরার্িত করদব। আর্ম এ মন্ত্রণালদয়র বার্ষ িক প্রর্তদবেন প্রকাশলদে সাংর্িি সকলদক ধন্যবাে জানাই। 

 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংলাদেশ র্িরজীর্ব কহাক। 

 

     ফরহাে কহাদসন, এম.র্প. 



 

 

 

কক এম আলী আজম 

র্সর্নয়র সর্িব 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণী 

সব িকাদলর সব িদেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান িপর্ত জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রহমাদনর স্বদের সমৃি কসানার বাাংলা গঠদন 

সরকার র্নরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। েক্ষ, কসবামুখী ও জবাবর্েহীমূলক জনপ্রশাসন জার্তর র্পতার কসানার বাাংলা গঠদনর অন্যতম 

প্রধান র্নয়ামক। কারণ কাঠাদমাগতভাদবই সরকাদরর সকল প্রকার  উন্নয়ন ও প্রশাসর্নক কার্ িক্রদমর ককন্দ্রর্বন্দু হদলা প্রশাসন। র্বর্ভন্ন 

মন্ত্রণালয়/র্বভাগ ও অধীন েপ্তরসমূদহর পর্রকাঠাদমা র্নধ িারণ, প্রজাতদন্ত্রর কম িসম্পােদন কর্াগ্যতাসম্পন্ন জনবল র্নদয়াগ, পোয়ন, 

প্রর্শক্ষদণর মাধ্যদম েক্ষ মানবসম্পে ততর্র এবাং িাকর্র সাংক্রান্ত র্বর্ধর্বধান প্রণয়দন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অধীক্ষক র্হসাদব োর্য়ত্ব পালন 

কদর োদক।   

প্রজাতদন্ত্রর কাদজর স্বেতা, জবাবর্েহীতা র্নর্িত করদত মন্ত্রণালয় ও অধীন েপ্তরসমূদহর সম্পার্েত কার্ িক্রম, ভর্বষ্যত পর্রকল্পনা 

জনগদণর র্নকট প্রকাদশর মাধ্যদম সুশাসন প্রর্তষ্ঠার কক্ষদত্র বার্ষ িক প্রর্তদবেন একটি গুরুত্বপূণ ি ের্লল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর অধীন 

েপ্তদরর পাশাপার্শ মাঠপর্ িাদয়র র্বভাগীয় কর্মশনাদরর কার্ িালয় ও কজলা প্রশাসদকর কার্ িালদয়র গৃহীত কার্ িাবর্লর তর্থ্ এই বার্ষ িক 

প্রর্তদবেদন সর্ন্নদবর্শত হদয়দছ। 

ককার্ভড-১৯ অর্তমার্রর কনর্তবািক প্রভাব ও রার্শয়া-ইউদক্রন সাং াদতর কুফল কেদক কেদশর অে িনীর্তদক সুরর্ক্ষত রাখদত প্রশাসন 

সদব িাচ্চ সতকি অবিাদন কেদক কাজ কদর র্াদে। একইসাদে অিম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা বাস্তবায়ন, এলর্ডর্স হদত উত্তরণ পরবতী িোদলঞ্জ 

কমাকাদবলা, ২০৩০ সাদলর মদধ্য জার্তসাং  ক ার্ষত কটকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ-এর লক্ষেমাত্রা অজিন, ২০৪১ সাদলর মদধ্য উন্নত বাাংলাদেশ 

র্নম িাণ, বদ্বীপ পর্রকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন, িতুে ি র্শল্প র্বপ্লদবর সফলতা অজিদনর লদক্ষে উন্নত র্বদের সদঙ্গ তাল র্মর্লদয় র্োর্ে প্রস্তুর্ত 

গ্রহণ জনপ্রশাসদনর সামদন অন্যতম িোদলঞ্জ। আর্ম দৃঢ়ভাদব র্বোস কর্র প্রর্তদবেদন প্রকার্শত জনপ্রশাসদনর গৃহীত কার্ িক্রদমর মাধ্যদম 

প্রশাসদনর কম িকতিাগণ এ সকল িোদলঞ্জ সফলভাদব কমাকাদবলা কদর আগামী র্েদনর কসানার বাাংলা র্বর্নম িাদণর জন্য সার্ব িকভাদব প্রস্তুর্ত 

গ্রহদণ সক্ষম হদবন। 

আর্ম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র বার্ষ িক প্রর্তদবেন ২০২১-২০২২ এর প্রকাশনার সাদে সম্পৃক্ত সকলদক আন্তর্রক ধন্যবাে ও শুভকামনা 

জানাই। 

জয় বাাংলা। 

বাাংলাদেশ র্িরজীবী কহাক।  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

সম্পােকীয় 

সব িকাদলর সব িদেষ্ঠ বাঙার্ল, স্বাধীনতার মহান িপর্ত, জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রহমান এর স্বদের কসানার বাাংলা রুপায়দন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র্নরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। বাাংলাদেশ এক অদজয় জার্ত, এ জার্তর অগ্রর্াত্রা ককউ ের্মদয় রাখদত পাদরর্ন, 

পারদবও না। জার্তর এ সকল অজিদনর কপছদন কেদশর জনগদণর কর্মন অবোন আদছ, কতমর্ন অবোন আদছ সরকার্র কম িিারীদের। 

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সাদলর মদধ্য কটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (এস.র্ড.র্জ) অজিন ও ২০৪১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক একটি 

উন্নত রাদে উন্নীত করার লদক্ষে সরকাদরর গৃহীত র্বর্ভন্ন কম িসূর্ির সফল বাস্তবায়দনর ধারাবার্হকতায় “তর্থ্ অর্ধকার আইন, ২০০৯” এর 

৬ ধারার র্নদে িশনার আদলাদক স্বপ্রদণার্েত তর্থ্ প্রকাদশর অাংশ র্হদসদব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র বার্ষ িক প্রর্তদবেন ২০২১-২০২২ প্রকার্শত 

হদলা। এই প্রর্তদবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র র্বর্ভন্ন কার্ িাবর্ল, সম্পার্েত কার্ িক্রম, উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহর র্ববরণ, অে িবছদরর কম ি 

পর্রকল্পনা, বাদজট বরাি, সাংিা/েপ্তর ও মাঠ প্রশাসদনর র্াবতীয় তর্থ্সহ কম িরত কম িিারীদের তর্থ্ সর্ন্নদবর্শত কদর প্রর্তদবেনটি প্রকাশ 

করা হদলা। 

জনপ্রশাসদনর মূল লক্ষেই হদলা প্রোগত সরকার্র ব্যবিাপনা পির্তদক বাস্তবতার র্নর্রদখ লক্ষে-অর্ভমুখী ও জনকল্যাণমুখী কদর কতালা, 

সরকার্র কসবাসমূহ জনগণদকর্ন্দ্রক করা। জনগদণর কোরদগাোয় কসবা কপৌৌঁদছ র্েদত সরকার তো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র্নরবর্েন্নভাদব 

কাজ কদর র্াদে। সাম্প্রর্তক সমদয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকার্র িাকর্র আইন প্রণয়ন, নতুন পে সৃজন ও শূন্যপে পূরণ, প্রর্শক্ষণ 

কার্ িক্রম, কম িিারীদের কপশাগত েক্ষতা বৃর্ি কার্ িক্রম, কম িজীবন পর্রকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষ িক কম িকৃর্ত মূল্যায়ন পির্ত প্রবতিনসহ নানার্বধ 

অজিদন সমৃি হদয়দছ। বাাংলাদেশ কম িিারী কল্যাণ কবাড ি হদত প্রদেয় অবসরপ্রাপ্ত সরকার্র কম িিারীর োফন/অদন্তের্ির্ক্রয়ার অনুোন 

১০,০০০/- টাকা কেদক বৃর্ি কদর ৩০,০০০/- টাকায় উন্নীত করণপূব িক প্রজ্ঞাপন জারী করা হদয়দছ। এছাোও, জনপ্রশাসদন সাংস্কার আনয়দন 

“বাাংলাদেশ কম িিারী কল্যাণ কবাড ি (কম িকতিা ও কম িিারী) িাকর্র প্রর্বধানমালা, ২০১৩” এর সাংদশাধনীর র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন রদয়দছ। 

কেদশ-র্বদেদশ জটিল ও ব্যয়বহুল র্ির্কৎসাব্যয় র্নব িাদহর লদক্ষে কম িরত কম িিারীদের ন্যায় “অবসরপ্রাপ্ত” কম িিারীদের বর্ণ িত সুর্বধা 

প্রোদনর জন্য বাাংলাদেশ কম িিারী কল্যাণ কবাড ি আইন’ ২০০৪ এর সাংর্িি ধারা সাংদশাধদনর র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন রদয়দছ। 

বার্ষ িক প্রর্তদবেন এ মন্ত্রণালদয়র গৃহীত জনমুখী সকল কম িসূর্ি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়দনর একটি প্রর্তের্ব। কসই সাদে ২০২২-২০২৩ 

অে িবছদরর আর্ে িক ও কম ি পর্রকল্পনা সাংদর্াজদনর মাধ্যদম এ মন্ত্রণালদয়র পরবতী সমদয়র বাস্তব কম ি-পর্রকল্পনার রূপদরখা উপিাপন 

করা হদয়দছ র্া অর্প িত োর্য়ত্ব প্রর্তপালন ও মানব সম্পে উন্নয়ন ব্যবিাপনায় উদল্লখদর্াগ্য ভূর্মকা পালন করদব। বার্ষ িক প্রর্তদবেন 

প্রকাদশ এ মন্ত্রণালদয়র প্রর্তটি অনুর্বভাগ স্ব স্ব র্বভাগ ও শাখা সমিদয় র্নর্বেভাদব আন্তর্রকতা, েম ও কমধা র্েদয় সহদর্ার্গতা ও অবোন 

করদখদছন। মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন বাাংলাদেশ কম িিারী কল্যাণ কবাড ি, বাাংলাদেশ কলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র, র্বর্সএস প্রশাসন 

একাদডর্ম, র্বয়াম ফাউদেশন, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তর, সরকার্র র্ানবাহন অর্ধেপ্তর এবাং সরকার্র কম িিারী হাসপাতাল এ প্রকাশনাটি 

সমৃি করদত র্বর্ভন্নভাদব সহদর্ার্গতা কদরদছ। েপ্তর, সাংিা ছাোও র্বর্ভন্ন প্রার্তষ্ঠার্নক ও ব্যর্ক্তক পর্ িায় কেদকও প্রদয়াজনীয় ও সুর্ির্ন্তত 

পরামশ ি প্রর্তদবেন প্রকাদশ তাৎপর্ িপূণ ি ভূর্মকা পালন কদরদছ।  

আর্ম ধন্যবাে জ্ঞাপন করর্ছ সকলদক র্াদের সহদর্ার্গতায় এ প্রর্তদবেনটি র্োসম্ভব র্বচ্যের্ত ব্যর্তদরদক প্রকাশ করা সম্ভব হদলা। অদশষ 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করর্ছ এ মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রর্তমন্ত্রী জনাব ফরহাে কহাদসন এম. র্প. ও সম্মার্নত র্সর্নয়র সর্িব জনাব কক. এম আলী 

আজমদক তাদের মূল্যবান র্েক র্নদে িশনার জন্য। প্রকার্শত প্রর্তদবেন সম্পদকি কর্-ককাদনা গঠনমূলক মতামত অেবা পরামশ ি সােদর 

গৃহীত হদব। গঠনমূলক মতামত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র কার্ িক্রমদক আরও জনবান্ধব, গর্তময়, ফলপ্রসূ ও সব িজন গ্রহণদর্াগ্য করদব বদল 

আমার প্রতোশা। সবাইদক অদনক শুদভো।                                                                                   

কমাোঃ নবীরুল ইসলাম 
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১.০   জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরররিরি 

 

প্রজািয়ন্ত্রর গণকম মিারী রনয়োগ, পদােন ও পয়দান্নরির ব্যবস্থা করা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এ কাজ সুিারুরূয়পসম্পন্ন 

করার জন্য গণকম মিারী রনয়োগরবরধ ও িাকরররবরধ প্রণেনও এ মন্ত্রণালয়ের অন্যিম গুরুত্বপূণ ম কাজ। রনয়োরজি জনবয়লর 

সংগঠিি ও প্ররমি কম মজীবন পররকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপারশ সব মস্তয়র বাংলা ভাষা প্রিলন ও প্রসায়রর ময়িা িাৎপর্ মমরিি বহুমুখী 

দারেত্ব পালয়নও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সরিে ও অগ্রণী ভূরমকা পালন কয়র আসয়ে। প্রবরিমি সংসদীে সরকার ব্যবস্থাে মাননীে 

প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দারেত্ব ঐরিহ্যগিভায়বই পালন কয়র থায়কন। বিমমায়ন জনাব ফরহ্াদ হহ্ায়সন, এম.রপ. এ 

মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রীর দারেত্ব পালন করয়েন। 

১৯৬২ রিষ্টায়ের পূয়ব ম িৎকালীন প্রায়দরশক সরকায়রর Home Department-এর রনেন্ত্রণাধীন General Administration 

Branch সরকারর কম মিারী রনয়োগসংিান্ত কার্ মিম সম্পাদয়নর দারেয়ত্ব রেল। Provincial Reorganization Committee-

এর সুপাররশিয়ম ১৯৬২ রিষ্টায়ে এটি Service and General Administration (S. & G.A.) নায়ম একটি স্বিন্ত্র 

Department-এর মর্ মাদা লাভ কয়র। ১৯৭১ রিষ্টায়ের ১৭ এরপ্রল মুরজবনগয়র গঠিি বাংলায়দশ সরকায়রর আময়ল 

Establishment Division রহ্সায়ব এ মন্ত্রণালয়ের র্াত্রা শুরু হ্ে। স্বাধীনিার পর ১২.০১.১৯৭২ হথয়ক ১৯৭৫ রিষ্টাে পর্ মন্ত 

সব মকায়লর সব ময়েষ্ঠ বাঙারল স্বাধীনিার মহ্ান স্থপরি, জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান প্রধানমন্ত্রী ও পরবিীকায়ল 

রাষ্ট্রপরি থাকাকালীন Establishment Division-এর দারেয়ত্ব রেয়লন। ১৯৭৫ রিষ্টায়ে Establishment Division হথয়ক 

O&M Division নায়ম পৃথক একটি রবভাগ সৃরষ্ট করা হ্ে। সৃরজি O&M Division স্বিন্ত্র রবভায়গর মর্ মাদা লাভ করার এক 

বেয়রর ময়েই পুনরাে Establishment Division-এর O&M অনুরবভাগ রহ্সায়ব অঙ্গীভূি হ্ে এবং একজন মন্ত্রীর সারব মক 

িত্ত্বাবধায়ন সংস্থাপন রবভায়গর প্রশাসরনক কার্ মিম পররিারলি হ্ে। ১৯৮২ রিষ্টায়ে Martial Law Committee on 

Reorganizational Set-up সকল সরকারর মন্ত্রণালে, রবভাগ, দপ্তর/পররদপ্তরসহ্ সকল স্বােত্তশারসি সংস্থার পুনগ মঠয়নর 

উয়যাগ গ্রহ্ণ কয়র। এ উয়েশ্য সাধয়ন গঠিি এনাম করমটি Establishment Division-হক পরবিী সময়ে Ministry of 

Establishment & Reorganization নামকরয়ণর সুপাররশ কয়র। পরবিী সময়ে Ministry of Establishment & Re-

organization-এর পররবরিমি নামকরণ হ্ে Ministry of Establishment। সময়ের আবিময়ন কার্ মসম্পৃক্ত নামকরয়ণর 

িারহ্দা অনুভূি হ্ওোে ২৮.০৪.20১১ রিষ্টায়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পররবিমন কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে (Ministry of 

Public Administration) করা হ্ে। বিমমায়ন মাননীে প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনা, এম.রপ. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী এবং 

জনাব ফরহ্াদ হহ্ায়সন, এম.রপ. মাননীে প্ররিমন্ত্রীর দারেয়ত্ব রয়েয়েন।  

২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে বাংলায়দশয়ক মেআয়ের হদয়শ পররণি করা এবং ২০৩০ রিষ্টায়ের ময়ে এস.রি.রজ. অজময়ন দক্ষ, 

দুনীরিমুক্ত, হসবামুখী, জবাবরদরহ্মূলক জনপ্রশাসন গয়ে তুলয়ি প্রজািয়ন্ত্রর কম মসম্পাদয়ন হমধাসম্পন্ন জনবল রনয়োগ ও িাঁয়দর 

প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে দারেত্ব পালন করয়ে। এ মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ ও-এর অধীন 

দপ্তর/প্ররিষ্ঠান এবং স্ব-শারসি সংস্থার জনবল ও সরঞ্জামসহ্ সাংগঠরনক-কাঠায়মা প্রণেন পুনরব মন্যায়স সম্মরি প্রদান এবং সংরিষ্ট 

দপ্তর/সংস্থার রবলুরপ্ত বা আকার সংয়কািয়নর কারয়ণ উদ বৃত্ত জনবয়লর র্থার্থ আত্তীকরণসংিান্ত কার্ মারদসম্পন্ন কয়র থায়ক। 

সরকারর কম মিারী রনয়োগ, িাকরর-রবরধ প্রণেন, এ রবষয়ে পরামশ ম প্রদান, রনয়োরজি জনবয়লর দক্ষিা বৃরির লয়ক্ষয প্ররশক্ষণ 

নীরিমালা, প্রণেন ও বাস্তবােন, বাংলায়দশ রসরভল সারভ মসভুক্ত সকল কযািার ও জনপ্রশাসয়নর ঊর্ধ্মিন পয়দ র্য়থাপযুক্ত জনবল 

রনয়োগ, কম মিারীয়দর আিরণরবরধ প্রণেন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম মিারীয়দর শৃঙ্খলা ভয়ঙ্গর কারয়ণ রবরধবি 

ব্যবস্থা গ্রহ্য়ণ এ মন্ত্রণালে কাজ কয়র। িা োো সরকায়রর কম মসূরি বাস্তবােয়নর লয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সকল 

মন্ত্রণালে/রবভায়গ উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল রনয়োয়গ অনুঘটক রহ্সায়ব দারেত্ব পালন কয়র। রায়ষ্ট্রর জনয়সবামূলক কায়জ রনয়োরজি 

জনবল, সংগঠন ও িাঁয়দর প্ররমি কম মজীবন পররকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপারশ িাঁয়দর সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কায়জর জন্য ‘বঙ্গবন্ধু 

জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান, সব মস্তয়র বাংলা ভাষা প্রিলন ও সঞ্চালয়নর ময়িা িাৎপর্ মপূণ ম বহুমুখী দারেত্ব পালয়নও জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ের ভূরমকা অগ্রগণ্য।  

১.১ রূপকল্প (Vision) 

 দক্ষ ও কার্ মকর জনপ্রশাসন। 

১.২ অরভলক্ষয (Mission) 

 রনয়োগ, প্ররশক্ষণ, প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরি ও মানব সম্পয়দর কার্ মকর ব্যবহ্ার রনরিিকরয়ণর মােয়ম একটি দক্ষ, হসবামুখী ও 

জবাবরদরহ্িামূলক জনপ্রশাসন গয়ে হিালা। 
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১.৩ সাংগঠরনক-কাঠায়মা 

এ মন্ত্রণালয়ে ৯টি অনুরবভাগ, ২৬টি অরধশাখা ও ৭৩টি শাখা/ইউর্নট/ককাষ রয়েয়ে; িা োো বাংলায়দশ সরিবালে হকন্দ্রীে গ্রন্থাগার 

এবং হলাক-প্রশাসন করম্পউটার হকন্দ্র এ মন্ত্রণালয়ের অধীন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ৯ম হগ্রি ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির ১৫৪টি, ১০ম 

হগ্রয়ির ১৩১টি, ১১-১৬িম হগ্রয়ির ১৪৮টি ও ১৭-২০িম হগ্রয়ির ১৪১টিসহ্ হমাট ৫৭৪টি অনুয়মারদি পদ রয়েয়ে। অনুয়মারদি 

পয়দর রবপরীয়ি ১ জন রসরনের সরিব, ১৩ জন অরিররক্ত সরিব, ২০ জন যুগ্মসরিব, ৪৬ জন উপসরিব, ২০ জন রসরনের সহ্কারী 

সরিব, ৭ জন সহ্কারী সরিব, ১ জন রবয়শষজ্ঞ, ১ জন িথ্য ও জনসংয়র্াগ কম মকিমা এবং লাইয়েররোন/রসরনের অনুবাদ 

কম মকিমা/অনুবাদ কম মকিমা/এসাইনয়মন্ট অরফসার/গয়বষণা কম মকিমা/রহ্সাবরক্ষণ কম মকিমা/রসরনের রসয়েমস্ অযানারলে/সহ্কারী 

হপ্রাগ্রামার পদরবর কম মিারী কম মরি।  

১.৪      রবযমান সাংগঠরনক-কাঠায়মা অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মরি হগ্রিরভরত্তক জনবল রনম্নরূপ : 

 

৯ম হগ্রি হথয়ক িদূর্ধ্ম  

৯ম হগ্রি হথয়ক িদূর্ধ্ম (প্রশাসন কযািার) 

ক্রর্মক  অনুদমার্েত পদের নাম অনুদমার্েত 

পদেরসাংখ্যা 

পূরণকৃত/ 

সাংযুর্ক্তকৃত  

পেসাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  সর্িব/র্সর্নয়র সর্িব ০১ ০১ - - 

2.  অর্তর্রক্ত সর্িব ০২ ১৩ -  

3.  অর্তর্রক্ত সর্িব/যুগ্মসর্িব ০১ ০১ -  

4.  যুগ্মসর্িব ০৬ ২০ - (০৭ জন অর্তর্রক্ত সর্িব কম িরত) 

5.  র্সর্নয়র র্সদেম এনার্লি/উপসর্িব ০১ - -  

6.  উপসর্িব ২৬ ৪৭ - (২২ জন যুগ্মসর্িব কম িরত) 

7.  আইন কম িকতিা ০১ - - - 

8.  আইন কম িকতিা/উপসর্িব  ০১ - - - 

9.  সহকারী সর্িব/র্স.সহ.সর্িব 

(৩৭+১৫+১৩+১) 

৬৭ ২৬ - (০৯ জন উপসর্িব কম িরত) 

 
৯ম হগ্রি হথয়ক িদূর্ধ্ম (রশক্ষা কযািার) 

ক্রর্মক  অনুদমার্েত পদের নাম অনুদমার্েত 

পদেরসাংখ্যা 

পূরণকৃত/ 

সাংযুর্ক্তকৃত  

পেসাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  র্বদশষজ্ঞ (ফরম স) ০১ ০১ - - 

2.  র্সর্নয়র অনুবাে কম িকতিা ০১ ০১ - - 
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ক্রর্মক  অনুদমার্েত পদের নাম অনুদমার্েত 

পদেরসাংখ্যা 

পূরণকৃত/ 

সাংযুর্ক্তকৃত  

পেসাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

3.  অনুবাে কম িকতিা ০১ ০১ - - 

 
৯ম হগ্রি হথয়ক িদূর্ধ্ম (অন্যান্য) 

ক্রর্মক  অনুদমার্েত পদের নাম অনুদমার্েত 

পদেরসাংখ্যা 

পূরণকৃত/ 

সাংযুর্ক্তকৃত  

পেসাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  র্সর্নয়র র্সদেম এনার্লি ০১ ০১ - - 

2.  র্সদেম এনার্লি/র্সর্নয়র কপ্রাগ্রামার ০১ - - - 

3.  র্সদেম এনার্লি ০১ - - - 

4.  সহকারী র্সদেম এনার্লি ০১ ০১ -  

5.  এসাইনয়মন্ট অর্ফসার/র্স.এ.অ. (৬+৬) ১২ ০৫ - (০৬ জন 

র্স.স.সর্িব ০৩ 

জন স.সর্িব 

কম িরত) 

6.  কপ্রাগ্রামার ০২ ০১ - - 

7.  কর্ম্পউটার অপাদরশন সুপারভাইজার ০১ ০১ - - 

8.  কমইনদটন্যান্স ইর্ঞ্জর্নয়ার ০১ ০১ -  

9.  র্সর্নয়র গদবষণা কম িকতিা  ০১ - -  

10.  গদবষণা কম িকতিা ১০ ০১ - *০৬ জন 

স.স/র্স.স.স. 

কম িরত 

11.  পর্রকল্পনা/গদবষণা কম িকতিা ০১ - -  

12.  নর্ে রক্ষণ কম িকতিা ০১ ০১ - - 

13.  র্হসাব রক্ষণ কম িকতিা ০১ ০১ - - 

14.  র্সর্নয়র গ্রন্থাগার্রক ০১ - -  

15.  গ্রন্থাগার্রক ০১ ০১ - - 

16.  সহকারী কপ্রাগ্রামার ০৮ ০৬ - - 

17.  সহকারী কমইনদটন্যান্স ইর্ঞ্জর্নয়ার ০২ - - - 
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ক্রর্মক  অনুদমার্েত পদের নাম অনুদমার্েত 

পদেরসাংখ্যা 

পূরণকৃত/ 

সাংযুর্ক্তকৃত  

পেসাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

18.  র্সর্নয়র কর্ম্পউটার অপাদরটর ০১ - - - 

 

 অনুদমার্েত 

পদের নাম 

অনুদমার্েত 

পদেরসাংখ্যা 

পূরণকৃত/ 

সাংযুর্ক্তকৃত  

পেসাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

  কগ্রডর্ভর্ত্তক কমাট জনবল = ১৫৬ ১৩১ ২৫ - 

 

র্ব.দ্র.              (ক) অনুদমার্েত পদের সাংখ্যা     =  ১৫৬টি; 

         (খ) পূরণকৃত পদের সাংখ্যা =  ১৩১টি এবাং 

         (গ) শূন্যপদের সাংখ্যা =  ২৫টি। 

 

৯ম কগ্রড হদত তদূর্ধ্ি পর্ িাদয়র পেগুদলা অর্ধকাাংশই কোডার পে। ০৩.০৮.২০২২ তার্রখ পর্ িন্ত ২৫টি পেশূন্য োকদলও এ পেগুদলা 

বের্ল/অবমুর্ক্তজর্নত প্রর্তর্নয়ত হ্রাস/বৃর্ি  দট, ফদল এ পেগুদলাদক শূন্য ধরা হয় না। 

 

১০ম কগ্রদডর কম িকতিা 

ক্রর্মক পদের নাম মঞ্জুর্রকৃত 

পদের সাংখ্যা 

পূরণকৃত 

পদের 

সাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  
প্রশাসর্নক কম িকতিা 

৯৩ ৮৯ ০৪ 10% msiÿY Kiv n‡q‡Q। 

2.  ব্যর্ক্তগত কম িকতিা ৩৮ ৩৪ ০৪ 

3.  প্রদটাকল অর্ফসার ০২ ০২ -  

4.  ডাটা এর্ি/কদিাল সুপারভাইজার ০১ - ০১  

5.  সহকারী গ্রন্থাগার্রক ০১ ০১ -  

6.  সহকারী র্হসাব রক্ষণ কম িকতিা ০১ ০১ -  

কমাট= ১৩৬ ১২৭ ০৯  

 

রব. দ্র.              ক. অনুয়মারদি পয়দর সংখ্যা   : ১৩৬টি; 

             খ. পূরণকৃি পয়দর সংখ্যা : ১২৭টি; এবং 

  গ. শূন্যপয়দর সংখ্যা  :  ০৯টি। 

 



5 

 

১১-১৬ হগ্রয়ির কম মিারী 

ক্রর্মক পদের নাম মঞ্জুর্রকৃত 

পদের সাংখ্যা 

পূরণকৃত 

পদের সাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  গদবষণা সহকারী ০৪ - ০৪ - 

2.  তেন্তকারী ০২ - ০২ - 

3.  কোটালগার  ০৪ ০৩ ০১ - 

4.  কোটলগার/ডকুদমদন্টশন সহকারী ০১ ০১ - - 

5.  করফাদরন্স সহকারী ০১ ০১ - - 

6.  সাঁট মুদ্রাক্ষর্রক-কাম কর্ম্পউটার 

অপাদরটর 

৭৪ ৫২ ২২ সম্প্রর্ত শূন্য হদয়দছ। 

7.  র্হসাব রক্ষক ০৩ ০২ ০১ - 

8.  উচ্চমান সহকারী ০১ - ০১ - 

9.  কর্ম্পউটার অপাদরটর ১০ ০৭ ০৩ - 

10.  কোর্শয়ার ০১ ০১ - - 

11.  ড্রাফট্সম্যান ০২ - ০২ - 

12.  অর্ফস সহকারী কাম-কর্ম্পউটার 

মুদ্রাক্ষর্রক 

৪০ ৩৬ ০৪ - 

13.  কপ্লইন কপপার কর্পয়ার ০১ ০১ - - 

14.  বুক বাইোর/সট িার ০২ ০২ - - 

15.  ডাটা এর্ি/কদিাল অপাদরটর ০৯ ০৫ ০৪ - 

16.  ডাটা এর্ি অপাদরটর ০১ - ০১ - 

17.  ইদলকর্ির্শয়ান ০১ ০১ - - 

18.  করকড ি র্কপার ০১ - ০১ - 

কমাট= ১৫৮ ১১২ ৪৬ - 
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রব. দ্র.              ক. অনুয়মারদি পয়দর সংখ্যা               :  ১৫৮টি; 

  খ. পূরণকৃি পয়দর সংখ্যা   :  ১১২টি; এবং 

  গ. শূন্যপয়দর সংখ্যা                :  ৪৬টি। 

রব. দ্র.  রবলুরপ্ত প্রস্তায়বর পদগুয়লা শূন্য হদখায়না হ্য়েয়ে। 

১৭-২০ হগ্রয়ির কম মিারী 

ক্রর্মক  পদের নাম মঞ্জুর্রকৃত 

পদের সাংখ্যা 

পূরণকৃত 

পদের সাংখ্যা 

শূন্যপদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

1.  কোশ সরকার ০১ ০১ - - 

2.  ডুর্প্লদকটিাং কমর্শন অপাদরটর 

(ফদটাকর্প অপাদরটর) 

০২ ০১ ০১ - 

3.  কডসপ্যাি রাইডার ০২ - ০২  

4.  েপ্তর্র ০৪ ০৩ ০১ - 

5.  অর্ফস সহায়ক (এম.এল.এস.এস.) ১৩৭ ১০৪ ৩৩ - 

6.  ফরাস ০১ ০১ - - 

 কমাট= ১৪৭ ১১০ ৩৭ - 

 

রব. দ্র.              ক. অনুয়মারদি পয়দর সংখ্যা              : ১৪৭টি; 

  খ. পূরণকৃি পয়দর সংখ্যা  : ১১০টি; এবং 

গ. শূন্যপয়দর সংখ্যা               : ৩৭টি। 

র্ব.দ্র.  র্বলর্প্ত প্রস্তাদবর পেগুলা শূন্য কেখাদনা হদয়দছ এবাং সব িদশষ ১৫.০৬.২০২২ তার্রদখর পে সৃজদনর র্জও অনুর্ায়ী আপদডট করা 

হদয়দছ। 

১.৫ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন অরধদপ্তর/দপ্তর/স্বােত্তশারসি সংস্থাসমূহ্ রনম্নরূপ : 

          ১.৫.১ সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর 

(ক)  সরকারর সেক পররবহ্ণ 

(খ)  সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানা 

(গ)  সরকারর হনৌপররবহ্ণ 

১.৫.২  মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর 

(ক)  গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস  

(খ)  বাংলায়দশ সরকারর মুদ্রণালে 

(গ)  বাংলায়দশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অরফস 
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(ঘ)  বাংলায়দশ রনরাপত্তা মুদ্রণালে 

(ঙ)  বাংলায়দশ হেশনারর অরফস  

১.৫.৩  বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম 

১.৫.৪  বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.) 

১.৫.৫  বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম 

   ১.৫.৬    বাংলায়দশ ইনরেটিউট অব অযািরমরনয়েশন অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট (রবোম) ফাউয়ন্ডশন 

১.৫.৭  সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল 

১.৫.৮   জািীে পররকল্পনা ও উন্নেন একায়িরম 

১.৬ মাঠ প্রশাসন 

ক. রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে 

খ. হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে 

গ. উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালে  
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২.০  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্ মাবরল : 

Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Revised up to  April 2017) অনুর্ােী 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্ মাবরল রনম্নরূপ : 

২.১ িাকরর ব্যবস্থাপনা ও-এর শিমাবরল রনধ মারণসংিান্ত নীরি প্রণেন (রনয়োগ পিরি, বেসসীমা, হর্াগ্যিা, রনরদ মষ্ট এলাকা 

ও নারী-পুরুষয়ভয়দ পদ সংরক্ষণ, স্বাস্থযগি উপযুক্তিা পরীক্ষা, রনয়োগ, পদােন, বদরল, হপ্রষণ, ছুটি, ভ্রমণ, হজযষ্ঠিা 

রনধ মারণ, পয়দান্নরি, অরিিমণ, অবসর, বেস উত্তীণ মিা, পুনরন ময়োগ, চুরক্তরভরত্তক রনয়োগ, অবসরভািার শিমাবরল, মর্ মাদা 

রনধ মারণ ইিযারদসংিান্ত নীরি); 

২.২ পররবরিমি পররয়বয়শর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য হরয়খ বাংলায়দশ রসরভল সারভ ময়সর দক্ষিা বৃরিসংিান্ত কার্ মিম; 

২.৩ দুনীরিমুক্ত, ন্যােপরােণ এবং স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নেন; 

২.৪ সকল সরকারর কম মিারীয়ক সংরবধান, আইন, রবরধ, প্ররবধান ও সংরবরধবি আয়দশ দ্বারা বা িায়দর অধীন প্রদত্ত অরধকার 

ও রবয়শষ অরধকার লায়ভর রনিেিা রবধান; 

২.৫ এ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত িাকররর র্াবিীে রবরধ ও আয়দশসংিান্ত শিমাবরলর ব্যাখ্যা প্রদান; 

২.৬ প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ম রবয়দরশ নাগররক রনয়োগসংিান্ত নীরি এবং বাংলায়দরশ প্ররিষ্ঠায়ন িাকররয়ি রবয়দরশয়দর রনয়োগ 

রনেন্ত্রণ; 

২.৭ অসামররক পয়দ অববিরনক রনয়োগ; 

২.৮ িাকরর ও পয়দর হেরণরবন্যাস এবং মর্ মাদা রনধ মারণসংিান্ত নীরি রনধ মারণ ও প্রণেন; 

২.৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কম মিারীবৃন্দ ব্যিীি বাংলায়দশ দূিাবাস ও রমশয়ন কম মরি কম মিারীয়দর মর্ মাদা রনধ মারণসহ্ নন-

হসয়িটাররয়েট পদসমূহ্য়ক পদারধকারবয়ল হসয়িটাররয়েট পদমর্ মাদা প্রদান; 

২.১০ উদ বৃত্ত গণকম মিারীয়দর আত্তীকরণ ও রনয়োগসংিান্ত কার্ মাবরল সম্পাদন; 

২.১১ কযািার সারভ মস গঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালে ও রবভায়গর রনেন্ত্রণাধীন কযািার সারভ মসসমূয়হ্র র্থার্থ ব্যবস্থাপনা রবষয়ে 

পরামশ ম প্রদান; 

২.১২ সরিবালয়ে কম মিারী রনয়োগসংিান্ত নীরি প্রণেন এবং িাঁয়দর দারেত্ব ও কিমব্য রনধ মারণ; 

২.১৩ কযািার সারভ মসসমূয়হ্ রনয়োগ দান; 

২.১৪ রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর রনেন্ত্রণ, রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার কম মকিমায়দর এরিরকউটিভ ম্যারজয়েয়টর ক্ষমিা 

অপ মণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের কযািারবরহ্ভূ মি সকল কম মিারীয়দর রনয়োগ দান; 

২.১৫ উপয়জলা, হজলা ও রবভাগসমূয়হ্র প্রশাসরনক পয়দ কম মিারীয়দর রনয়োগ ও বদরল; 

২.১৬ প্রকল্পসমূয়হ্ রবয়শষজ্ঞ/উপয়দষ্টা রহ্সায়ব কাজ করার জন্য এবং হদয়শ ও রবয়দয়শ িাকররর জন্য সরকারর কম মিারীয়দর 

ময়নানেন প্রদান; 

২.১৭ জারিসংঘ ও এর রবরভন্ন অঙ্গসংগঠনসমূয়হ্র িাকররয়ি জািীে প্ররিরনরধ রহ্সায়ব সরকারর কম মিারীয়দর ময়নানেন 

প্রদান; 

২.১৮ সরকারর কার্ মাবরলর উন্নিির ও সােেী সম্পাদয়ন প্রশাসরনক গয়বষণা, ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারসাধন; 

২.১৯ সরকারর দপ্তরসমূয়হ্র সাংগঠরনক-কাঠায়মা পুনরব ময়বিনা ও সংয়শাধয়নর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

২.২০ মন্ত্রণালে, রবভাগ, অরধদপ্তর ও সংযুক্ত এবং অধস্তন দপ্তরসমূয়হ্র সংগঠন, কার্ মাবরল, পিরি ও প্ররিোর পুনরব ময়বিনা; 

২.২১ সরকারর ফম মসমূয়হ্র সহ্জীকরণ; 

২.২২ সরিবালে রনয়দ মশমালা হ্ালনাগাদকরণ; 

২.২৩ জনশরক্তর সব মারধক সদ ব্যবহ্ায়রর জন্য মন্ত্রণালে, রবভাগ, সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তরসমূহ্ পররদশ মন; 

২.২৪ রবশ্বরবযালে, মােরমক ও উচ্চমােরমক রশক্ষা হবাি ম, ব্যাংক ও আরথ মক প্ররিষ্ঠানসমূহ্ ব্যিীি কয়প মায়রশন, হবাি ম 

কর্তমপক্ষ, সংরবরধবি সংস্থার পররিালনা হবায়ি মর সদস্য ও ব্যবস্থাপনা হবায়ি ম হিোরম্যান ও ব্যবস্থাপনা পররিালক পয়দ 

রনয়োগ; 
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২.২৫ হপ্রষয়ণ রনয়োগসংিান্ত র্াবিীে কার্ ম: 

২.২৬ বাংলায়দশ সরিবালয়ে ১ম হথয়ক ৯ম হগ্রয়ির সকল কম মিারী রনয়োগ এবং িাঁয়দর আন্তঃমন্ত্রণালে বদরলসংিান্ত কার্ মিম; 

২.২৭ মরন্ত্রসভার সদস্য, অন্যান্য মন্ত্রী এবং উপয়দষ্টায়দর একান্ত সরিব ও সহ্কারী একান্ত সরিয়বর রনয়োগ ও বদরল; 

২.২৮ এ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত ও অধস্তন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহ্ র্থা : (১) রব.রপ.এ.টি.রস.; (২) রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম; (৩) 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর; (৪) বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম; (৫) সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর; (৬) রবোম 

ফাউয়ন্ডশন; (৭) সরকারর কম মিারী হ্াসপািালসংিান্ত সকল রবষে; এবং (৮) জািীে পররকল্পনা ও উন্নেন একায়িরম; 

২.২৯ মরন্ত্রপররষদ রবভায়গর সয়ঙ্গ পরামশ মিয়ম : (১) রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে; (২) হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে; এবং 

(৩) উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালেসংিান্ত সকল রবষে; 

২.৩০ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ্ কর্তমক প্রদত্ত উন্নি জনয়সবা রনরিিকরণ; 

২.৩১ িদন্ত, আরপল ও পুনরব ময়বিনা এবং এ-সংিান্ত সকল রবষেসম্পরকমি নীরি প্রণেন; 

২.৩২ বারষ মক হগাপনীে অনুয়বদন সংরক্ষণ এবং এ-সংিান্ত কার্ মিম; 

২.৩৩ অরফস সমেসূরি রনধ মারণ এবং সরকারর ছুটি হঘাষণাসংিান্ত নীরি প্রণেন; 

২.৩৪ হেশনারর দ্রব্যারদ ব্যবহ্ার, মন্ত্রণালে/রবভাগ এবং সংযুক্ত ও অধস্তন অরফসসমূয়হ্ সরবরাহ্সংিান্ত নীরি প্রণেন; 

২.৩৫ সরকারর কম মিারীয়দর কল্যাণসংিান্ত কার্ মিম; 

২.৩৬ সরকারর ও স্বােত্তশারসি সংস্থাসমূয়হ্র কল্যাণ, হর্ৌথরবমা িহ্রবল এবং কল্যাণ মঞ্জুররর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসংিান্ত 

কার্ মিম; 

২.৩৭ সরকারর, স্বােত্তশারসি ও আধা-স্বােত্তশারসি সংস্থা এবং কয়প মায়রশনসমূয়হ্র অরফস ও আবারসক হটরলয়ফান, ফযাি ও 

আই.এস.রি. হফান, ইন্টারয়নট, হমাবাইল হফায়নর প্রাপ্যিাসংিান্ত নীরি; 

২.৩৮ সরকারর কম মিারীয়দর হপাশাকারদ ও এ-সংিান্ত নীরি; 

২.৩৯ সরকারর র্ানবাহ্ন ব্যবহ্ার, হমরামি ও হ্স্তান্তরসংিান্ত নীরি; 

২.৪০ এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসরনক রনেন্ত্রণাধীন ও কম মিারীয়দর অবসরভািা এবং অন্যান্য অবসর সুরবধা মঞ্জুরর; 

২.৪১ রবভাগীে পরীক্ষার রবরধমালা প্রণেন; 

২.৪২ িাকররর ইরিবৃত্ত, অসামররক কম মিারীয়দর হ্ালনাগাদ পদােন িারলকা প্রণেন ও সংরক্ষণ; 

২.৪৩ রবভাগীে পয়দান্নরি করমটি এবং রসয়লকশন হবাি মসমূয়হ্র গঠন ও কার্ মাবরলসম্পরকমি নীরি; 

২.৪৪ সরকারর কম মিারীয়দর হপশাগি উন্নেনসংিান্ত রবষেসমূহ্; 

২.৪৫ িাকররজীবী সরমরিসংিান্ত সকল রবষে; 

২.৪৬ সরকারর কম মিারীয়দর আইনানুগ ব্যে পররয়শাধ; 

২.৪৭ জনশরক্ত পররকল্পনার উয়েয়শ্য সরকার কর্তমক ব্যবহ্ায়রর জন্য অসামররক কম মিারীসংিান্ত উপাত্ত/পররসংখ্যায়নর 

সংকলন; 

২.৪৮ সরিবালে মহ্ায়ফজখানা ও গ্রন্থাগার রক্ষণায়বক্ষণ; 

২.৪৯ সরকারর কায়জ বাংলা ভাষার ব্যবহ্ার ও বাস্তবােন; 

২.৫০ অথ ম মন্ত্রণালয়ের বায়জট অনুয়মাদন; 

২.৫১ বাংলায়দয়শ ও রবয়দয়শ সরকারর কম মিারীয়দর প্ররশক্ষণসম্পরকমি নীরি; 

২.৫২ আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রলোয়জাঁ এবং এ মন্ত্রণালে-সম্পরকমি রবষেসমূহ্ সম্পয়কম অন্যান্য হদশ ও রবশ্বসংস্থার 

সয়ঙ্গ চুরক্ত ও সময় ািাসংরিষ্ট রবষেসমূহ্; 

২.৫৩ এ মন্ত্রণালেসংরিষ্ট রবষয়ে সকল িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ্; 

২.৫৪ এ মন্ত্রণালেসংরিষ্ট রবষয়ে সকল আইন; 

২.৫৫ আদালয়ি গৃহ্ীি রফ ব্যিীি এ মন্ত্রণালয়ে বরােকৃি হর্-হকায়না রবষেসম্পরকমি রফ; এবং 
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২.৫৬ রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং অন্যান্য কযািায়রর ৫ম হগ্রি ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির কম মিারীয়দর 

কযাররোর প্ল্যারনং-এর জন্য হিটায়বজ ব্যবস্থাপনা। 

 

3.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মবণ্টয়নর সংরক্ষপ্ত রববরণ : 

৩.১ উন্নেন, বাস্তবােন ও হগাপনীে অনুয়বদন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

 একজন অরিররক্ত সরিয়বর িত্ত্বাবধায়ন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সম্পারদি হ্ে। এ অনুরবভায়গ ২ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন 

যুগ্মসরিব, ৬ জন উপসরিব, ১ জন রসরনের সহ্কারী সরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। এ 

অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3..1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার জন্য উন্নেন প্রকল্প গ্রহ্ণ ও বাস্তবােন; 

3..2 বারষ মক হগাপনীে অনুয়বদনসংিান্ত রবরধ প্রণেনসম্পরকমি কার্ মাবরল : 

3..3 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং সরকায়রর উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম কম মিারীয়দর বারষ মক হগাপনীে অনুয়বদন 

সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। এ োো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন পূব মিন নন-কযািার প্রথম হেরণ িথা বিমমান ৯ম হগ্রি ও 

িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারীয়দর হগাপনীে অনুয়বদন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; 

3..4 রবরভন্ন মন্ত্রণালয়ের িারহ্দা হমািায়বক প্রশাসন কযািারসহ্ উপসরিব ও িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারী এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 

রনেন্ত্রণাধীন পূব মিন নন-কযািার প্রথম হেরণ িথা বিমমান ৯ম হগ্রি ও িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারীয়দর হগাপনীে অনুয়বদয়নর 

সারসংয়ক্ষপ (abstract) সরবরাহ্করণ; 

3..5 সরকারর কম মিারীয়দর বারষ মক হগাপনীে অনুয়বদন ফম ম সংয়শাধন/পররবিমন/পররবধ মন ইিযারদ রবষয়ে কার্ মিম গ্রহ্ণ; এবং  

3..6 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা, রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে এবং সারকমট 

হ্াউজসংিান্ত বারষ মক উন্নেন কম মসূরির অধীয়ন প্রকল্প গ্রহ্ণ ও বাস্তবােন। 

৩.২   প্রশাসন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; ৪টি অরধশাখা, ১১টি শাখা, বাংলায়দশ সরিবালে 

হকন্দ্রীে গ্রন্থাগার, রহ্সাবয়কাষ, গ্রহ্ণ ও রবিরণ ইউরনট এবং সরিবালে মহ্ায়ফজখানার সমন্বয়ে প্রশাসন অনুরবভায়গর কাজ 

সম্পারদি হ্য়ে থায়ক। এ অনুরবভায়গ ২ জন অরিররক্ত সরিব, ৬ জন যুগ্মসরিব, ৬ জন উপসরিব, ৪ জন রসরনের সহ্কারী সরিব, 

৩ জন সহ্কারী সরিব, ১ জন লাইয়েররোন, ১ জন রহ্সাবরক্ষণ কম মকিমা এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী 

কম মরি; এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল রনম্নরূপ : 

3.2.1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য পদ সৃজন/অভযন্তরীণ কম মিারী রনয়োগ/বদরল/পয়দান্নরি/প্ররশক্ষণ/ছুটি রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািার 

এবং মন্ত্রণালয়ের কযািারবরহ্ভূ মি কম মিারীয়দর রবরভন্ন ধরয়নর ঋণ মঞ্জুর/হপনশন ও অন্যান্য আনুষরঙ্গক প্রশাসরনক কার্ মিম;  

3.2.2 মন্ত্রণালে, সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা/রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে/হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে/উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর 

কার্ মালয়ের বায়জট প্রস্তুি/বরােসহ্ অন্যান্য আরথ মক রবষে;  

3.2.3 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে/হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে/উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ের জন্য জনবল-কাঠায়মা 

অনুয়মাদন ও পদ সৃজন; 

3.2.4 সকল অনুরবভায়গর সমন্বে/িেসংিান্ত কার্ মারদ/পূিম কার্ মারদ/র্ানবাহ্ন ও অন্যান্য হসবা/কম মিারীয়দর সরঞ্জামারদ ও সুরবধা 

প্রাপ্যিা রনধ মারণ ইিযারদ;  

3.2.5 রবরভন্ন শাখার কার্ মবণ্টন, প্রশাসরনক ও আরথ মক ক্ষমিা অপ মণ; 

3.2.6 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর/বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর/সরকারর কম মিারী হ্াসপািায়লর 

প্রারিষ্ঠারনক ও প্রশাসরনক র্াবিীে কাজ; 

3.2.7 িাকররসংিান্ত নীরি রনধ মারয়ণ িথ্য ও উপাত্ত আহ্রণ এবং সংরক্ষণ; 

3.2.8 জািীে সংসয়দ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে-সম্পরকমি সমুদে রবষে (মহ্ামান্য রাষ্ট্রপরির ভাষণ, প্রশ্ন ও উত্তর, সংসদীে স্থােী করমটির 

সভা এবং রবল উপস্থাপন ইিযারদ); 

3.2.9 সরকারর দাপ্তররক ও আবারসক হটরলয়ফান, ইন্টারয়নট, ফযাি হসবাসংিান্ত নীরিমালা, প্রণেন ও সংয়শাধন এবং এ রবষয়ে সকল 

মন্ত্রণালে/রবভায়গ িারহ্দার পররয়প্ররক্ষয়ি মিামি প্রদান; 

3.2.10 রবরভন্ন মন্ত্রণালয়ের ১১-২০িম হগ্রয়ির কম মিারী রনয়োগ/পয়দান্নরি/উচ্চির হগ্রি প্রদান এবং ১০ম হগ্রয়ির কম মিারীয়দর উচ্চির 
হগ্রি প্রদানসংিান্ত করমটিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্ররিরনরধ হপ্ররণ; 
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3.2.11 মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেসংিান্ত মারসক ও বাৎসররক প্ররিয়বদন হপ্ররণ/মরন্ত্রসভা ববঠক ও প্রশাসরনক 
উন্নেনসংিান্ত সরিব করমটির রসিান্ত বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বদন হপ্ররণ; 

3.2.12 সরকারর দাপ্তররক ও আবারসক হটরলয়ফান সংয়র্াগ নীরিমালা, প্রণেন/মিামি প্রদান/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রারধকারভুক্ত 
কম মিারীয়দর দাপ্তররক/আবারসক হটরলয়ফান, ফযাি, আই.এস.রি. ইন্টারয়নট এবং হমাবাইল হফান সংয়র্াগ রবষয়ে কার্ মারদ 

সম্পাদন;  

3.2.13 অথ ম মন্ত্রণালয়ের বায়জট অনুয়মাদন;  

3.2.14 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী িথ্য সরবরাহ্; এবং  

3.2.15 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং সহ্কারী সরিব ও িদূর্ধ্ম কম মিারীয়দর হপনশন ও রবরভন্ন অরগ্রম মঞ্জুর/অরিট 
আপরত্ত রনষ্পরত্ত/িাকরররি অবস্থাে মৃি/অক্ষম কম মিারীয়দর অনুদান প্রদান/মন্ত্রণালয়ের হকাটাভুক্ত বাসা বরাে/প্রারধকারভুক্ত 

কম মিারীয়দর গারে অরগ্রম মঞ্জুর। 

৩.৩ রনয়োগ, পয়দান্নরি ও হপ্রষণ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

এ অনুরবভাগ রনয়োগ, পদােন/পয়দান্নরি ও হপ্রষণ (এরপরি) অনুরবভাগ নায়ম পরররিি। একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর 

প্রধান। ঊর্ধ্মিন রনয়োগ অরধশাখা, মাঠ প্রশাসন, অভযন্তরীণ ও নবরনয়োগ অরধশাখা এবং হপ্রষণ ও চুরক্ত অরধশাখা রনয়ে এ 

অনুরবভাগ গঠিি। ঊর্ধ্মিন রনয়োগ অরধশাখার আওিাে ৪টি শাখা, মাঠ প্রশাসন, অভযন্তরীণ ও নবরনয়োগ অরধশাখার আওিাে 

৪টি শাখা এবং হপ্রষণ ও চুরক্ত অরধশাখার আওিাে ৩টি শাখা রয়েয়ে। এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন যুগ্মসরিব, 

৮ জন উপসরিব, ৩ জন রসরনের সহ্কারী সরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী 

রনয়োরজি রয়েয়েন। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ :  

3.3.1 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সকল কম মিারী এবং সরকায়রর উপসরিব হথয়ক সরিব পর্ মন্ত কম মিারীয়দর পদােন, বদরল, 

ববয়দরশক রনয়োগ, ছুটি ও পয়দান্নরি হপ্রষয়ণ রনয়োগ প্রদান এবং রনয়োগ/পয়দান্নরিরবষেক নীরি/রবরধ রনধ মারণ; 

3.3.2 সকল কযািার সারভ ময়সর প্রয়বশ পয়দ রনয়োগ; 

3.3.3 সরকারর/আধাসরকারর প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্র প্রধান এবং অন্যান্য কযািার সারভ ময়সর জািীে হবিন হস্কয়লর ৩ে ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির 

কম মিারীয়দর পয়দান্নরিসংিান্ত রবষোবরল; 

3.3.4 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর িাকরর স্থােীকরণ হজযষ্ঠিা িারলকা প্রণেন ও সংরক্ষণ; 

3.3.5 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর সকল প্রকার ছুটি/অবসর আয়দশ/প্রজািয়ন্ত্রর সকল চুরক্তরভরত্তক রনয়োগসংিান্ত 

কার্ মাবরল/রলয়েন মঞ্জুর; 

3.3.6 সামররক বারহ্নীর অরফসারয়দর অসামররক সংস্থাে হপ্রষয়ণ রনয়োগ এবং শিমাবরল রনধ মারণ; 

3.3.7 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গ রসরনের সহ্কারী সরিব/সহ্কারী সরিব পদমর্ মাদার কম মিারী রনয়োগ/বদরল; 

3.3.8 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর রনব মাহ্ী ম্যারজয়েট রহ্সায়ব রনয়োগ ও ক্ষমিা অপ মণ; 

3.3.9 সুরপররের রসয়লকশন হবাি ম-কক সারিরবক সহ্ােিা প্রদান; 

3.3.10 রাষ্ট্রদূি/হ্াই করমশনার পয়দ রনয়োয়গর জন্য অসামররক/সামররক অরফসারয়দর িাকরর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ;  

3.3.11 মাঠ প্রশাসয়নর সহ্কারী করমশনার হথয়ক রবভাগীে করমশনার পর্ মন্ত কম মিারীয়দর প্রশাসরনক রবষোবরল; এবং 

3.3.12 হজলা প্রশাসক/অরিররক্ত হজলা প্রশাসক/উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর রফটরলে প্রণেন ও রফটরলেভুক্ত কম মিারীয়দর পদােন। 
৩.৪ কযাররোর প্ল্যারনং অযান্ড হেরনং অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন অরিররক্ত সরিব, ৩ জন যুগ্মসরিব,  

৪ জন উপসরিব, ১ জন রসরনের রসয়েমস্ এনারলে, ১ জন সহ্কারী রসরনের রসয়েমস্ এনারলে, ২ জন রসরনের সহ্কারী 

সরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব, ১ জন হপ্রাগ্রামার, ১ জন রক্ষণায়বক্ষণ প্রয়কৌশলী, ৬ জন সহ্কারী হপ্রাগ্রামার, ১ জন করম্পউটার 

অপায়রশন সুপারভাইজার এবং ১০ম হগ্রি হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি; এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প 

রনম্নরূপ : 

3.4.1 কযাররোর প্ল্যারনং ও প্ররশক্ষণসংিান্ত নীরিমালা, প্রণেন; 

3.4.2 রব.রস.এস. কযািার কম মিারীয়দর অভযন্তরীণ ও ববয়দরশক প্ররশক্ষয়ণ হপ্ররণ এবং ৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির সরকারর কম মিারীয়দর 

উচ্চরশক্ষার অনুমরি প্রদান/মঞ্জুর; 

3.4.3 রব.রস.এস.(প্রশাসন) কযািার-এর সকল কম মিারী এবং সরকায়রর উপসরিব হথয়ক সরিব পর্ মন্ত কম মিারীয়দর ব্যরক্তগি িথ্যারদ 

(রপ.রি.এস.) সংরক্ষণ এবং হ্ালনাগাদকরণ; 

3.4.4 বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান/আন্তজমারিক পাবরলক সারভ মস রদবস উদ র্াপন এবং উদ্ভাবনসংিান্ত কার্ মিম সম্পাদন; 
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3.4.5 বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রব.রপ.এ.টি.রস.)/রব.রস.এস. প্রশাসন একায়িরম/রবোম ফাউয়ন্ডশন/জািীে পররকল্পনা 

ও উন্নেন একায়িরমর প্রারিষ্ঠারনক ও প্রশাসরনক কার্ মাবরল; এবং 

3.4.6 রপ.এ.রস.রস-এর প্রশাসরনক কার্ মাবরলসহ্ মন্ত্রণালয়ের Website, LAN, Internet ব্যবস্থার িদাররক ও পররিালনা। 

৩.৫  সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব-এর অধীয়ন সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ পররিারলি হ্ে। এ অনুরবভায়গ বিমমায়ন ৪টি অরধশাখা 

এবং ১৫টি শাখা রয়েয়ে। এ অনুরবভায়গ ৩ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন যুগ্মসরিব, ০৯ জন উপসরিব, ৪ জন রসরনের সহ্কারী 

সরিব, ১ জন গয়বষণা কমকিমা এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী রনয়োরজি আয়েন। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল 

সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.5.1 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ এবং এর অধীন রবরভন্ন দপ্তর, অরধদপ্তর ও পররদপ্তয়র রাজস্বখায়ি পদ সৃজন, পদ সংরক্ষণ, পদ 

স্থােীকরণ, পদ রবলুপ্তকরণ, পদ পররবিমন ও পদ উন্নীিকরণ ইিযারদ রবষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মরি প্রদান; 

3.5.2 সাংগঠরনক-কাঠায়মা পররবিমন, পররবধ মন ও সংয়শাধন এবং টি. ও. অযান্ড ই. অনুয়মাদন, র্ানবাহ্ন ও অরফস সরঞ্জামারদ 

টি.ও.অযান্ড ই.-কত অন্তভু মক্তকরণ; এবং 

3.5.3 উদ বৃত্ত কম মিারীয়দর আত্তীকরণ ও সরকারর দপ্তরসমূয়হ্ শূন্যপয়দ জনবল রনয়োয়গর োেপত্র প্রদান। 

৩.৬  শৃঙ্খলা ও িদন্ত অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ২ জন অরিররক্ত সরিব, ১ জন যুগ্মসরিব, ৪ জন 

উপসরিব, ২ জন রসরনের সহ্কারী সরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। শৃঙ্খলা অরধশাখার অধীয়ন 

৫টি শাখা এবং িদন্ত অরধশাখার অধীয়ন ২টি শাখা রনয়ে এ অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ:  

3.6.1 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম, অন্যান্য কযািার হথয়ক আগি উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম এবং নন-

কযািার সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারীগয়ণর আিরণ ও শৃঙ্খলাজরনি অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত; 

3.6.2 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম, অন্যান্য কযািার হথয়ক আগি উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম এবং নন-

কযািার সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মিারীগয়ণর উচ্চির হগ্রি ও পয়দান্নরি প্রদান, ববয়দরশক প্ররশক্ষণ, ববয়দরশক 

রনয়োগ এবং হপনশন মঞ্জুরর ইিযারদ রবষয়ে োেপত্র প্রদান; 

3.6.3 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর কম মিারীয়দর রবরুয়ি রুজুকৃি রবভাগীে মামলাসংিান্ত িথ্যারদ করম্পউটায়র সংরক্ষণ ও 

হ্ালনাগাদকরণ; 

3.6.4 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন সকল কম মিারী দুনীরিসংিান্ত িথ্যাবরল হিটায়বয়জ সংরক্ষণ ও হ্ালনাগাদকরণ; 

3.6.5 মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম মিারীয়দর রনকট হথয়ক প্রাপ্ত সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী খিকালীন কাজ 

বা িাকরর, জরম/গারে/বারে/ফ্ল্যাট ইিযারদ িে/রবিে ও হ্স্তান্তয়রর অনুমরি এবং বই প্রকায়শর অনুমরি ইিযারদ রবষয়ে প্রাপ্ত 

আয়বদনসমূহ্ রনষ্পরত্তর কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

3.6.6 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর রনেন্ত্রণাধীন সরকারর কম মিারীয়দর দুনীরিসংিান্ত িথ্য সংরক্ষণ ও সংরিষ্ট মন্ত্রণালে/রবভায়গ 

হপ্ররণ; 

3.6.7 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর িারহ্দাময়ি দুনীরিরবষেক িথ্য প্রদান; 

3.6.8 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম মিারীয়দর দারখলকৃি সম্পয়দর রহ্সাব রববরণী 

সংরক্ষণ এবং হিটায়বজ হ্ালনাগাদকরণ; 

3.6.9 মরন্ত্রপররষদ রবভায়গ রনষ্পন্ন ও অরনষ্পন্ন অরভয়র্াগসংিান্ত প্ররিয়বদন হপ্ররণ এবং ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ; 

3.6.10 শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়নর রনরমত্ত মন্ত্রণালয়ে কম মপররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােনসংিান্ত কার্ মিম সমন্বে; এবং 

3.6.11 অরভয়র্াগ/রবভাগীে মামলার িদন্ত কার্ মিম পররিালনা ও প্ররিয়বদন প্রদান। 

৩.৭ আইন অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান; বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন যুগ্মসরিব, ২ জন উপসরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব 

এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির ১১ জন কম মকিমা/কম মিারী কম মরি। ৩টি শাখা রনয়ে আইন অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর 

কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 



13 

 

৩.৭.১    জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরনের সরিব/সরিব এবং মন্ত্রণালয়ের রবরুয়ি অথবা মন্ত্রণালে সংরিষ্ট অন্য হকায়না কম মিারীয়দর রবরুয়ি 

মহ্ামান্য হ্াইয়কাট ম রবভাগ, আরপল রবভাগ এবং প্রশাসরনক োইবুযনায়ল দায়েরকৃি সকল ধরয়নর মামলা ও আরপল মামলার 

দফারভরত্তক জবাব বিরর। 

৩.৮ রবরধ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিব এ অনুরবভায়গর প্রধান। এ অনুরবভায়গ বিমমায়ন ১ জন অরিররক্ত সরিব, ২ জন যুগ্মসরিব,  

৪ জন উপসরিব, ১ জন রসরনের সহ্কারী সরিব এবং ১০ম হথয়ক ২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। এ অনুরবভায়গর 

কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

3.8.1 সকল সরকারর ও অসামররক কম মিারী রনয়োগ, রনয়োয়গর বেসসীমা, হজযষ্ঠিা, শৃঙ্খলা, অবসর এবং এ-সংিান্ত 

আইন/রবরধ/নীরিমালা, প্রণেন; 

3.8.2 সরকারর িাকররসংিান্ত আইন ও রবরধ, প্ররবধানমালা প্রণেন, সংয়শাধন, সংয়র্াজন ও মিামি প্রদান; 

3.8.3 পদনাম পররবিমন, পয়দর মান উন্নীিকরণ ইিযারদ রবষয়ে নীরি রনধ মারণ; 

3.8.4 অযািহ্ক রনয়োগ রনেরমিকরণ;  

3.8.5 সরকারর ছুটি ও অরফস সমেসংিান্ত রবষোরদ; এবং 

3.8.6 রবয়শষ ব্যরক্ত/এলাকার জন্য সরকারর িাকররয়ি আসন (হকাটা) রনধ মারণ ও সংরক্ষণসংিান্ত রবষোরদ। 

৩.৯ সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভায়গর কার্ মাবরল : 

একজন অরিররক্ত সরিয়বর অধীয়ন বিমমায়ন এ অনুরবভায়গ ১ জন যুগ্মসরিব, ২ জন উপসরিব,  

১ জন রবয়শষজ্ঞ, ১ জন রসরনের অনুবাদ কম মকিমা, ১ জন রসরনের সহ্কারী সরিব, ১ জন সহ্কারী সরিব, ১ জন গয়বষণা 

কম মকিমা, ১ জন অনুবাদ কম মকিমা, ৩ জন রসরনের অযাসাইনয়মন্ট অরফসার, ৩ জন অযাসাইনয়মন্ট অরফসার এবং ১০ম হথয়ক 

২০িম হগ্রয়ির অন্যান্য কম মিারী কম মরি। পররসংখ্যান ও গয়বষণা হকাষ এবং বাংলা ভাষা বাস্তবােন হকাষ নায়ম দুটি হকাষ 

রনয়ে এ অনুরবভাগ গঠিি। এ অনুরবভায়গর কার্ মাবরল সংয়ক্ষয়প রনম্নরূপ : 

 সরকায়রর Rules of Business-এর Schedule-1 অনুসায়র অসামররক জনবয়লর পররসংখ্যান সংগ্রহ্ ও সংকলন; 

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ/অরধদপ্তর/পররদপ্তর/স্বােত্তশারসি সংস্থা এবং কয়প মায়রশন ও মাঠ পর্ মায়ের হজলা/উপয়জলা প্রশাসয়নর 

অসামররক জনবয়লর অনুয়মারদি পদ, কম মরি জনবল এবং শূন্যপয়দর সংখ্যাসংিান্ত িথ্য সরন্নয়বরশি Statistics of Civil 

Officers and Staff শীষ মক িথ্য সাররণ প্রকাশ; 

 মন্ত্রণালে/রবভাগ,অরধদপ্তর/পররদপ্তর/অধস্তন দপ্তর এবং স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশয়নর নাম ও হর্াগায়র্ায়গর ঠিকানাসংবরলি 

পুরস্তকা রনেরমিভায়ব প্রকাশ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অন্যান্য মন্ত্রণালে হ্য়ি জাররকৃি সকল আইন, অোয়দশ, রবরধর বঙ্গানুবাদ ও প্ররমিীকরণ; 

 সরকারর অরফস, আধা-সরকারর, স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠান কর্তমক রবয়দরশ রায়ষ্ট্রর সয়ঙ্গ হর্াগায়র্াগ ব্যিীি অন্যান্য সকল হক্ষয়ত্র 

দাপ্তররক হর্াগায়র্াগ এবং আইন প্রণেয়ন প্ররমি বাংলা ভাষার ব্যবহ্ার বাস্তবােনসংিান্ত কার্ মিম;  

 সরকারর কায়জ বাংলা ভাষা প্রিলনসংিান্ত কার্ মাবরল : 

 প্রশাসরনক পররভাষা প্রণেয়ন সহ্ােিা প্রদান; 

 সরকারর কায়জ ব্যাবহ্াররক বাংলা অযাপ প্রণেন; 

 দাপ্তররক কায়জ প্ররমি বাংলা ব্যবহ্ার উৎসারহ্ি করার জন্য রবরভন্ন সময়ে সহ্ােক পুরস্তকা প্রণেন; এবং 

 ০২২২৩৩৯০৬৬৪-এ হটরলয়ফান কয়লর মােয়ম প্ররমি বাংলা বানান ব্যবহ্ায়র সহ্ােিা প্রদান এবং হফসবুয়ক ‘বাংলা ভাষা 

বাস্তবােন হকাষ’ নামক গ্রুপ ও হপয়জ বানানরবষেক সমস্যার সমাধান হদওো হ্ে। 

 

4.0 ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে কর্তমক সম্পারদি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মাবরল : 

4.1   উন্নেন, বাস্তবােন ও হগাপনীে অনুয়বদন অনুরবভাগ 

 এস. এস. রব.-এর রবয়বিনার জন্য ইয়কায়নারমক কযািায়রর রবরভন্ন পয়দ ৩০ জন, অরিররক্ত সরিব পয়দ ২৫৪ জন, যুগ্মসরিব পয়দর 

৪৫১ জন, উপসরিব পয়দ ৬১০ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা প্রশাসক পয়দ পদােয়নর জন্য ৪১৯ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 
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 উপসরিব পয়দ পয়দান্নরির জন্য ৫০৪ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

 িাকরর স্থােীকরণ করার জন্য ২৭৬ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

 রসরনের হস্কল প্রদান করার জন্য ২৮২ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

 অরিররক্ত হজলা প্রশাসক পয়দ রফটরলে প্রণেন করার জন্য ২৯৩ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

 উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার পয়দ রফটরলে প্রণেন করার জন্য ২২৮ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

 ববয়দরশক রনয়োয়গর জন্য ২৩০ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

 রবরূপ প্ররিোকরণ করা হ্ে ০৪ জন কমকমিার; 

 নন-কযািার ১৮৯ জন কম মকিমার এরসআয়রর প্ররিয়বদন প্রদান করা হ্ে; 

 হগাপনীে অনুয়বদন অনুশাসনমালা, ২০২০ প্রণেন ও জারর; 

 রবগি ১৯৯০ সন হ্য়ি প্রিরলি হগাপনীে অনুয়বদন ফম ম সংয়শাধন ও প্রবিমন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইয়ট এরসআর-সংিান্ত হিটায়বয়জ ২০১৯ সাল পর্ মন্ত সকল এরসআর এরি সম্পন্ন; 

 শাখাে প্রাপ্ত সকল হগাপনীে অনুয়বদয়নর ২ে করপ র্ািাই-বাোই অয়ন্ত র্াবিীে রবষেসম্পন্ন কয়র হিারসোয়র সংরক্ষণ; 

 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভায়গর িারহ্দা হমািায়বক এরসআর-সংিান্ত রবষয়ে মিামি হপ্ররণ; 

 হগাপনীে অনুয়বদন দারখল, অনুস্বাক্ষর ও প্ররিস্বাক্ষরসংিান্ত কম মসূরি সংরিষ্ট সকলয়ক অবরহ্িকরণ; 

 কম মকিমাগয়ণর ২০২০ সয়নর হগাপনীে অনুয়বদয়ন স্বাস্থয পরীক্ষা প্রয়র্াজয নে ময়ম ম রনয়দ মশনা সংরিষ্ট সকলয়ক অবরহ্িকরণ; এবং 

 রব.রস.এস. প্রশাসন কযািায়রর সয়ঙ্গ একীভূিকরয়ণর কারয়ণ প্রাক্তন ইয়কানরমক কযািায়রর কম মকিমাগয়ণর সকল এরসআর হিটায়বজ 

এরিসহ্ সকল কাজসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। 

 প্রকল্পসংিান্ত িথ্য : 

(লক্ষ টাকা) 

িরমক প্রকয়ল্পর নাম ও হমোদ 

প্রাক্করলি ব্যে 

(হমাট টাকা) 

লক্ষ টাকা 

২০২১-২০২২ 

অথ মবেয়র 

এরিরপ-কত 

বরাে 

(হমাট টাকা) 

লক্ষ টাকা 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়র (জুন-২০২২) 

বরােকৃি অয়থ মর ব্যে বাস্তবােন অগ্রগরি 

ব্যে 

(হমাট টাকা) 
আরথ মক % বাস্তব % 

১ রবরপএটিরস-এর হকার হকাস মসমূয়হ্র সক্ষমিা 

বৃরিকরণ 

(জুলাই ২০১৬ হ্য়ি রিয়সম্বর ২০২২) 

৫০,০০.০০ ৬২১.০০ ৫৫৮.৮৯ ৯০% ৯.২০% 

২ রবরপএটিরস-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ 

(জুলাই ২০১৭ হ্য়ি জুন ২০২৩) 

৮৫৯,০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৯৯৯.৫৭ ৯৯.৯৯% ৮.১০% 

৩ রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর সক্ষমিা বৃরিকরণ 

 (জুলাই ২০১৭ হ্য়ি জুন ২০২২) 

৪৫১৪.৬০ ১০৯৬.০০ ৫৮২.৯৮ ৫৩.১৯% ৪৫.৭৩% 

৪ রংপুর রবভাগীে সদর দপ্তর রনম মাণ 

(কসদেম্বর  ২০১৬ হ্য়ি রিয়সম্বর ২০২১) 

৯২,৪৯.২৯ ৩৫০০.০০ ২১৬১.৬০ ৬১.৭৬% ২০% 

৫ কুরমো সারকমট হ্াউজ সম্প্রসারণ 

(জানুোরর ২০১৭ হ্য়ি রিয়সম্বর ২০২১) 

৩৬৪০.৪৩ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ১০০% ২১% 

৬ খুলনা শহ্য়র এযািরমরনয়েটিভ কনয়ভনশন হসন্টার 

রনম মাণ 

(জানুোরর ২০১৮ হ্য়ি রিয়সম্বর ২০২১) 

১৪৬,২৭.৬৭ ৩৭৫০.০০ ১৪১২.১৪ ৩৭.৬৫% ১৮% 

৭ রবরসএস কযািার কম মকিমায়দর সক্ষমিা বৃরির 

মােয়ম সরকারয়ক শরক্তশালীকরণ ২ে পর্ মাে  

(জানুোরর ২০১৮ হ্য়ি রিয়সম্বর ২০২২) 

২৯০,২০.২৯ ৪৯৪৩.০০ ২০১৭.১৫ ৫৩.৮০% ২০% 
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িরমক প্রকয়ল্পর নাম ও হমোদ 

প্রাক্করলি ব্যে 

(হমাট টাকা) 

লক্ষ টাকা 

২০২১-২০২২ 

অথ মবেয়র 

এরিরপ-কত 

বরাে 

(হমাট টাকা) 

লক্ষ টাকা 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়র (জুন-২০২২) 

বরােকৃি অয়থ মর ব্যে বাস্তবােন অগ্রগরি 

ব্যে 

(হমাট টাকা) 
আরথ মক % বাস্তব % 

৮ গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস (রজরপরপ) এবং বাংলায়দশ 

রসরকউররটি রপ্ররন্টং হপ্রস (রবএসরপরপ)-এর সক্ষমিা 

বৃরিকরণ 

(জানুোরর ২০১৮ জুন ২০২১) 

২২,৩৫.০০ ১২.০০ 

 

১১.৪৩ ৯৫.২৫% ৯৫.২৫% 

৯ রবরজ হপ্রয়সর মুদ্রণকার্ ম সম্পাদণায়থ ম বাই কালার 

স্বেংরিে পাররয়ফরটং মুদ্রণ র্ন্ত্র, সব মাধুরনক রসটিরপ 

হমরশন, সব মাধুরনক রেরিং হমরশন, সব মাধুরনক 

কাটিং হমরশন স্থাপন প্রকল্প 

(জানুোরর ২০১৮-জুন ২০২২) 

২৯,৯৭.৯০ ১৬৫০.০০ ৪.০৪ 

 

০.২৪ ২০% 

১০ বাংলায়দয়শর ৩৭টি হজলাে সারকমট হ্াউয়জর 

ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ 

(জুলাই ২০১৮ হ্য়ি জুন ২০২১) 

১৭০,৫৬.২৯ ৪৩২৬.০০ ১৮০৩.৬৬ ৪২% ১০০% 

১১ টাঙ্গাইল সারকমট হ্াউয়জর নতুন ভবন রনম মাণ 

(রিয়সম্বর ২০১৮ হ্য়ি রিয়সম্বর ২০২১) 

৪০,১৯.৩৩ ১৪০০.০০ ১৩৯৩.৯২৮ ৯৯.৫৭% ৪৮% 

১২  কুরষ্টো হজলাে সারকমট হ্াউজ ভবন রনম মাণ 

(জানুোরর ২০১৯ হ্য়ি জুন ২০২২) 

৩৮,৪৩.৩০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ১০০% ৫২% 

১৩ হকার হকাস মসমূহ্ পররিালনার হক্ষয়ত্র রবোম-এর 

প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরি 

(জুলাই ২০১৯ হ্য়ি জুন ২০২১) 

৪৭,৭১.৬৫ ৯৭২.০০ ২০০.৮৬ ২০.৬৬% ১৩% 

১৪ সরকারর কম মিারী হ্াসপািালয়ক ৫০০ শয্যারবরশষ্ট 

হ্াসপািয়ল উন্নীিকরণ  

(মাি ম ২০১৯ হ্য়ি জুন ২০২৩) 

৩৭৯,৯৬.৫১ 

 

৪০০০.০০ ৩৮১৮.৫১৭ ৯৫.৪৬% ৯৭% 

১৫ খুলনা রবভাগীে করমশনায়রর নতুন ভবন ও 

অরিয়টাররোম রনম মাণ 

(এরপ্রল ২০১৯ হ্য়ি রিয়সম্বর ২০২১) 

১৩৯,৪৫.৫১ 

 

২০০০.০০ ১৯৯৮.৫৭৬ ৯৯.৯৩% ২০% 

 সব ময়মাট ২৩৮৮১৭.৭৭ ৩৪৬৯০.০০ ২৫৮৫৩.৭০২ ৭৪.৫৩% - 

 

 ২০২1-২০২2 অথ মবেয়র গণপূিম অরধদপ্তয়রর পররিালন বায়জয়টর ৪১১১৩১৭-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা হকায়ি ৬০ (ষাট) হকাটি টাকা 

বরাে পাওো র্াে। উক্ত বরাে দ্বারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে, রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে ও বাসভবন, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে 

ও বাসভবন, সারকমট হ্াউজ, হেজারর কক্ষ সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সরকারর ভবনা হমরামি/সংস্কার কায়জর প্রশাসরনক অনুয়মাদন প্রদান 

করা হ্নাে। রনয়ম্নাক্ত ৩০৩টি হমরামি/সংস্কার কাজ বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে : 

 

িরমক দপ্তর কায়জর পররমাণ সব ময়মাট বরাে 

০১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ৪টি 

৬০.০০ (ষাট) 

হকাটি টাকা 

০২ রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে  ৭টি 

রবভাগীে করমশনায়রর বাসভবন ৪টি 

০৩ হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে  ১৪৯টি 
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হজলা প্রশাসয়কর বাসভবন ৫১টি 

০৪ সারকমট হ্াউজ ৬৮টি 

০৫ অন্যান্য সরকারর অরফস ভবন ২০টি 

সব ময়মাট= ৩০৩টি 

 ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র রবরসএস কযািার কম মকিমায়দর সক্ষমিা বৃরির মােয়ম সরকারয়ক শরক্তশালীকরণ ২ে পর্ মাে (১ম সংয়শারধি) 

প্রকয়ল্পর প্রাক্করলি ব্যে ২৯০২০.২৯ লক্ষ টাকা। এ প্রকয়ল্পর আওিাে ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র রসরনের সরিব/সরিবগয়ণর ররয়েশার 

হকায়স ম ৩০ জন, রপএইি.রি. হফয়লারশয়প ০৭ জন, মাোস ম হফয়লারশয়প ৪০ জন, ১৫ রদনব্যাপী প্ররশক্ষয়ণ অরিররক্ত সরিব ৫০ জন, 

যুগ্মসরিব ১০০ জন, ২১ রদনব্যাপী প্ররশক্ষয়ণ উপসরিব ১০০ জন এবং যুক্তরায়ষ্ট্রর Harvard Kennedy School  অথবা সমপর্ মাে 

প্ররিষ্ঠায়ন Executive Training Program-এ উপসরিব ২০ জনসহ্ হমাট ৩২৭ জন কম মকিমার উচ্চরশক্ষা ও প্ররশক্ষয়ণ অংশগ্রহ্য়ণর 

সুয়র্াগ/সংস্থান রেল। িন্ময়ে, ববরশ্বক কয়রানা, অরমিণ ও অন্যান্য কারয়ণ ররয়েশার হকায়স ম ১৭ জন রসরনের সরিব/সরিব, 

রপএইি.রি. হফয়লারশয়প ৬ জন ও মাোস ম হফয়লারশয়প ৪০ জন কম মকিমা অংশগ্রহ্ণ কয়রয়েন। 

 

৪.২  প্রশাসন অনুরবভাগ : 

 বাংলায়দশ সরিবালে (কযািারবরহ্ভূ মি হগয়জয়টি এবং নন-য়গয়জয়টি কম মিারী) রনয়োগ রবরধমালা, ২০১৪ সংয়শাধন, র্া নয়ভম্বর 

২০২০-এ হগয়জয়ট প্রকাশ করা হ্য়েয়ে; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনাসমূয়হ্র বাস্তবােন অগ্রগরি প্ররিয়বদন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২টি শাখা সৃজন এবং ৮টি পদ (২টি সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব, ২টি প্রশাসরনক কম মকিমা, 

২টি সাঁটমুদ্রাক্ষররক, ২টি অরফস সহ্ােক) সৃজন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২ে, ৩ে ও ৪থ ম হেরণর (১০ম হগ্রি, ১১ হ্য়ি ২০িম হগ্রি) ০৫টি পাররবাররক হপনশন ও ৬টি হপনশন 

মঞ্জুরর; 

 প্রশাসন অনুরবভায়গর সমন্বে সভা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার অরনষ্পন্ন রবষয়ের সভা আয়োজন; 

 ২০ হথয়ক ১১ হগ্রয়ির ৮৫ জন কম মিারীয়ক আররপএটিরস-হি হমৌল প্ররশক্ষণ প্রদায়নর জন্য রজও জারর; 

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গর জনবল রনয়োগ করমটি ও অন্যান্য করমটিয়ি প্ররিরনরধ হপ্ররণ; 

 রিরজটাল বাংলায়দশ রবরনম মায়ণর লয়ক্ষয ই-নরথ কার্ মিম বাস্তবােন; 

 সরিবালে রনয়দ মশমালা অনুসায়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ‘গ’ ও ‘ঘ’ হেরণর ৫৮২টি নরথ রবনষ্টকরণ; 

 পাবরলক সারভ মস করমশয়নর ৮০টি পদ সৃজয়নর রজও জারর; 

 কয়রানাভাইরাস (হকারভি-১৯) প্ররিয়রায়ধ কয়রানায়সয়ল দারেত্ব প্রদান এবং রবরভন্ন কার্ মিম সম্পন্ন; 

 ১৬িম হগ্রি হ্য়ি ১০ হগ্রয়ির ১২ (বায়রা) জন এবং ২০িম হগ্রি হ্য়ি ১৬িম হগ্রেয়ি ০৫ (পাঁি) জনয়ক পয়দান্নরি প্রদান; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মকিমায়দর (যুগ্মসরিব হ্য়ি সহ্কারী সরিব পর্ মন্ত) ‘রিরপরস রনয়দ মরশকারবষেক’ প্ররশক্ষণ আয়োজন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুরবভায়গর কম মকিমায়দর (প্রশাসরনক কম মকিমা ও ব্যরক্তগি কম মকিমাসহ্) ‘রসটিয়জনস 

িাট মাররবষেক’ প্ররশক্ষণ আয়োজন; 

 প্রারধকারভুক্ত কম মকিমায়দর অনুকূয়ল দাপ্তররক হটরলয়ফান, আবারসক হটরলয়ফান এবং আবারসক হটরলয়ফায়ন এ.রি.এস.এল. 

সংয়র্ায়গর মঞ্জুরর প্রদান; 

 আবারসক হটরলয়ফায়নর খাি পররবিমন, আবারসক হটরলয়ফান ব্যরক্তগিকরণ, আবারসক হটরলয়ফায়নর সংয়র্াগ রবরচ্ছন্নকরণ এবং 

আবারসক হটরলয়ফায়নর ঠিকানা পররবিমন; 

 অভযন্তরীণ সমন্বে সভা এবং রবভাগীে করমশনার সমন্বে সভার আয়োজন; 

 জািীে সংসয়দ রবল উত্থাপন, রাষ্ট্রপরির ভাষণ প্রস্তুি, সংসদীে স্থােী করমটির সভা এবং প্রয়শ্নাত্তরসংিান্ত কার্ মারদ সম্পাদন; 

 দাপ্তররক প্রয়োজয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বায়জট হ্য়ি রবরভন্ন দ্রব্য রপরপআর-২০০৮ অনুর্ােী িে; 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়র ই-য়টন্ডার পিরিয়ি ০৬টি এবং DPM পিরিয়ি ০২ হটন্ডারসহ্ সব ময়মাট ০৮টি হটন্ডার রনষ্পরত্তকরণ; 
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কার্ মিম িালু;  

 আসবাবপত্রসহ্ লরজরেক উপকরণ সরবরাহ্ : সকল দপ্তয়ররর িারহ্দার পররয়প্ররক্ষয়ি বাস্তব অবস্থা পররদশ মনপূব মক আসবাবপত্র 

ও লরজরেক উপকরণ সরবরাহ্; 

 পূিম কাজ : পুয়রায়না ব্যবহ্ার অয়র্াগ্য অরফস কয়ক্ষর প্রয়োজনীে হমরামি এবং সংস্কার। এরস, ববদুযরিক লাইট, ফযান ইিযারদর 

হমরামি/সংস্কার কাজ গণপূিম (রসরভল/ই/এম/) রবভায়গর সয়ঙ্গ হর্াগার্ায়গর মােয়মসম্পন্নকরণ; 

 হসৌন্দর্ মােন : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রবরভন্ন দপ্তয়রর বারান্দাে হসৌন্দর্ মবধ ময়নর কার্ মারদসম্পন্ন;  

 কয়রানাভাইরাস পরররস্থরিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য হ্যান্ড স্যারনটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য 

স্বাস্থয সামগ্রী রবিরণ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অথ মবেয়রর সংয়শারধি বায়জট প্রণেন ও অনুয়মাদয়নর ব্যবস্থাকরণ;  

 Ministry Budget Framework (MBF) প্রণেন;  

 ২০২১-২২ অথ মবের হ্য়ি ২০২৩-২৪ অথ মবেয়রর বায়জট প্রণেন; 

 অথ ম রবভায়গর ২০২০-২১ অথ মবেয়রর সংয়শারধি বায়জট, অথ ম রবভায়গর বায়জট কাঠায়মা, ২০২১-২২ অথ মবের হ্য়ি ২০২৩-

২৪ অথ মবেয়রর বায়জট অনুয়মাদন; 

 মাঠ প্রশাসয়নর (রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও সারকমট হ্াউজ) বায়জট বণ্টন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অথ মবেয়রর বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্তর লক্ষযমাত্রা পররবীক্ষণ ও 

মূল্যােন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত ২০২১-২২ প্রণেন;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ৭টি দপ্তর/সংস্থার বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্ত ২০২১-২২ স্বাক্ষর;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৭টি দপ্তর সংস্থার অরনষ্পন্ন অরিট আপরত্তর রনষ্পরত্তর জন্য রত্রপক্ষীে সভা সম্পন্নকরণ; 

 মাঠ প্রশাসয়নর অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তর জন্য রদ্বপক্ষীে/রত্রপক্ষীেসভা সম্পন্নকরণ; 

 পুঞ্জীভূি ১৩২০টি অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকয়ল্প ১২৯০টি েিরশট জবাব হপ্ররণ এবং ২৫৮টি অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত; 

 অরনষ্পন্ন অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তর জন্য ০৮টি রবভায়গ রত্রপক্ষীে অরিট করমটির আহ্বােক ময়নানেন;  

 সরকারর রহ্সাবসম্পরকমি সংসদীে স্থােী করমটিয়ি উত্থারপি অরিট আপরত্তর জবাব প্রস্তুি ও হপ্ররণ;  

 হপনশন প্রদায়নর সুরবধায়থ ম কম মকিমায়দর অনুকূয়ল অরিট আপরত্তর না-দারব সনদপত্র প্রদান; 

 সকল (৪৯৩টি) উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ের হবিন-ভািারদ ও অরফস ব্যবস্থাপনার ব্যে রনব মায়হ্র জন্য সংয়শারধি 

বরােকৃি হমাট ৫০৩,২১,৫৬,০০০/-(পাঁিশি রিন হকাটি একুশ লক্ষ োপ্পান্ন হ্াজার) টাকা হ্য়ি প্রাথরমক বরাে বণ্টনসহ্ অরিররক্ত 

অরধর্ািয়নর রভরত্তয়ি অরফস সরঞ্জামারদ, আসবাবপত্রসহ্ প্রয়োজনীে খায়ি খািরভরত্তক অরিররক্ত বরােসহ্ হমাট 

৪৫০,৪৮,১৪,৩০০/-(িারশি পঞ্চাশ হকাটি আটিরেশ লক্ষ হিৌে হ্াজার রিনশি) টাকা বরাে প্রদান করা হ্ে; 

 বায়জট বাস্তবােন পররকল্পনা অনুর্ােী সরিবালে/অধীন/দপ্তর/মাঠপ্রশাসয়নর সকল (রবভাগীে করমশনার/য়জলা প্রশাসন/উপয়জলা 

প্রশাসন) কার্ মালয়ের বায়জট হকােমাটাররভরত্তক বণ্টন ও প্রকৃি ব্যয়ের রহ্সাব ibas++ এ অন্তভু মক্তকরণ; 

 সকল উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর সাব মক্ষরণক শারীররক ও বাসভবয়নর রনরাপত্তার লয়ক্ষয ১ জন রপরস/এরপরস এবং ৯ জন 

আনসারসহ্ হমাট ১০ জন আনসার সদস্যয়দর হবিনভািা খায়ি বরাে প্রদান রনরিিকরণ এবং এই হবিনভািা 

পররয়শাধসংিান্ত সকল সমস্যার দ্রুিিার সয়ঙ্গ সমাধান; 

 ২০২1-২2 অথ মবেয়র রবভাগীে করমশনার কার্ মালে হ্য়ি রাজস্ব প্রারপ্তর (Non tax revenue)-সংিান্ত  

৩০২,0১,61,6১7/-(রিনশি দুই হকাটি এক লক্ষ একষরি হ্াজার েেশি সয়িয়রা) টাকা আদায়ের রহ্সাব হপ্ররণ; 

 শাখাে ই-ফাইরলং কার্ মিম ১০০% অব্যাহ্ি রয়েয়ে; 

 সকল রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে হ্য়ি নতুন েয়ক নন ট্যাি হররভরনউ (Non tax revenue) রাজস্ব প্রারপ্তর রহ্সাব 

প্রিলয়নর মােয়ম NTR আদাে ও িথ্য র্থার্থভায়ব এবং র্থাসময়ে সরকারর হেজাররয়ি জমাকরণ রনরিিকরণ; 

 ‘গভন ময়মন্ট রপ্ররন্টং হপ্রস ও বাংলায়দশ রনরাপত্তা মুদ্রণালয়ের সক্ষমিা বৃরিকরণ’ শীষ মক প্রকয়ল্পর বাস্তবােন;  

 ই-রজরপ-এর মােয়ম হর্সকল িে করা সম্ভব িার শিভাগ িে ই-রজরপর মােয়ম প্ররিোকরণ; 



18 

 

 বাংলায়দশ হেশনারর অরফয়স ই-ইনয়ভন্টরর রসয়েম িালুকরণ; 

 ৩১৯টি বই করম্পউটায়র এরি; 

 ৩১৯টি বইয়ের RFID Tag লাগায়না; 

 ২৪১টি নতুন বই অযাকয়সশন হররজোয়র এরি; 

 ৬৯৩টি রিরজটাল কাি ম প্রদান; 

 বাংলায়দয়শ সরকারর পর্ মায়ে প্রথম রিরজটাল লাইয়েররর কাজ িলমান; 

 RFID (Radio Frequency Identification Door) Based Digital Library; 

 অবসরপ্রাপ্ত কম মকিমা/কম মিারীয়দর ৩৭২টি না-দারব োেপত্র প্রদান; 

 পাঠয়কর িারহ্দাময়িা সৃজনশীল বই িে কয়র লাইয়েররয়ক আরও সমৃিকরণ; এবং 

 বই ইসুযর সংখ্যা ৩৫০টি; 

 সরম্মরলি হগ্রয়িশন িারলকা হ্য়ি হজযষ্ঠিার িরমক অনুর্ােী ২১ (একুশ) জন কম মকিমায়ক সহ্কারী সরিব (কযািারবরহ্ভূ মি) 

রহ্সায়ব পয়দান্নরি প্রদানপূব মক প্রজ্ঞাপন জারর; 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর ‘ত্রাণ ও কল্যাণ িহ্রবল’ হ্য়ি আরথ মক অনুদান-এর জন্য প্রাপ্ত ০১ (এক) টি আয়বদন মাননীে প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ মালয়ে সারসংয়ক্ষপ আকায়র হপ্ররণ এবং এিৎসংিান্ত অরও ০৫ (পাঁি) টি আয়বদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে-এর মােয়ম 

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয়ে অগ্রােণ; 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম হ্য়ি সাধারণ রিরকৎসা, জটিল ও ব্যেবহুল রিরকৎসা এবং দাফন. অয়ন্তযরষ্টরিোর অনুদায়নর 

জন্য প্রাপ্ত ৪৩ (হিিারেশ) টি আয়বদন রনষ্পরত্তপূব মক বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি ম অগ্রােণ; 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম হ্য়ি প্রয়দে অবসরপ্রাপ্ত সরকারর কম মিারীয়দর দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিোর অনুদান ১০,০০০/-টাকা 

হথয়ক বৃরি কয়র ৩০,০০০/-টাকাে উন্নীিকরণপূব মক প্রজ্ঞাপন জারর; 

 হদয়শ-রবয়দয়শ জটিল রিরকৎসাব্যে রনব মায়হ্র লয়ক্ষয কম মরি কম মিারীয়দর ন্যাে ‘অবসরপ্রাপ্ত’ কম মিারীয়দর বরণ মি সুরবধা প্রদায়নর 

জন্য বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম আইন’, ২০০৪-এর সংরিষ্ট ধারা সংয়শাধয়নর লয়ক্ষয মরন্ত্রপররষদ রবভায়গর ‘আইয়নর 

খসো পরীক্ষারনরীক্ষাসংিান্ত  করমটি’-হি হপ্ররণ; 

 ‘বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম (কম মকিমা ও কম মিারী) িাকরর প্ররবধানমালা, ২০১৩’-এর সংয়শাধনীর রবষয়ে মিামি 

প্রদায়নর জন্য হলরজসয়লটিস ও সংসদরবষেক রবভায়গ হপ্ররণ; 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর পররিালকয়দর ব্যবহ্ায়রর জন্য ০২ (দুই) টি রজপ গারে িয়ের ‘প্রশাসরনক অনুয়মাদন’ 

প্রদান; 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর প্রস্তাব অনুর্ােী গাজীপুর হজলার সদর দরক্ষণ পারনসাইল হমৌজার ৬.৫৭ একর জরম 

বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর অনুকূয়ল দীঘ ম হমোরদ বয়ন্দাবস্ত প্রদায়নর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ‘প্রশাসরনক 

অনুয়মাদন’ প্রদান;  

 অসামররক সরকারর ও হবায়ি মর িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থাে কম মরি ও অবসরপ্রাপ্ত কম মিারীয়দর পররবায়রর রবয়শষ 

িারহ্দাসম্পন্ন সন্তানয়দর জন্য একটি পাইলট রদবার্ত্ন হকন্দ্র িালুকরয়ণর জন্য আউটয়সারসং (Outsourcing) প্ররিোে জনবল 

রনয়োয়গর রবষয়ে মিামি প্রদায়নর জন্য অথ ম রবভাগ, অথ ম মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ; 

 বাংলায়দশ পুরলশ-এর রনকট হ্য়ি আরথ মক অনুদায়নর জন্য প্রাপ্ত ৩৭৬টি আয়বদয়নর ময়ে ২০৯টি রনষ্পরত্ত করা হ্য়েয়ে। অরনষ্পন্ন 

১৬৭টি আয়বদয়নর ময়ে ৬৫টির প্রয়োজনীে কাগজপত্র না থাকাে, ৬৭টি সব ময়শষ সভার হশয়ষ প্রাপ্ত হ্ওোে এবং ৪২টি রসরভল 

সাজময়নর মিামি/অথ ম বরায়ের প্রস্তাব হপ্ররয়ণর জন্য প্ররিোধীন থাকাে অরনষ্পন্ন রয়েয়ে; 

 সরকারর কম মিারী হ্াসপািায়লর জনবলকাঠায়মা প্রণেন ও জনবল রনয়োয়গর জন্য রবযমান ৩২০ জন জনবয়লর অরিররক্ত 

১৭৬২টি নতুন পদ সৃজয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অথ ম রবভায়গর সম্মরি ও হস্কল হভটিংসম্পন্নকরণ; এবং 

 এ োো ২০২১-২২ অথ মবেয়র সরকারর কম মিারী হ্য়সপািায়ল ০৮ জন সহ্কারী হররজোর, ৩০ জন হমরিয়কল অরফসার ও ০১ 

জন পুরষ্টরবদ রনয়োগ কার্ মিমসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। িাোো আরও ২৭ জন রিরকৎসক ও ৫৪ জন রসরনের োফ নাস ম রনয়োগ 

কার্ মিম িলমান; 
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 ৫৮টি হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালয়ের জন্য ৯৬টি প্রশাসরনক কম মকিমা পদ সৃজন; 

 হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে ও উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ের প্রশাসরনক কম মকিমা পয়দ ১৭৭ জন কম মিারীয়ক পয়দান্নরি 

প্রদান; এবং 

 রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর কার্ মালে এবং উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর কার্ মালয়ের কম মিারীয়দর ময়ে 

(ক) অরফস সুপাররনয়টনয়িন্ট, রসএ কাম-উচ্চমান সহ্কারী, সাঁটরলরপকার কাম-করম্পউটার অপায়রটর-এর পদরব উপ-প্রশাসরনক 

কম মকিমা রহ্সায়ব (খ) প্রধান সহ্কারী, হেজারর রহ্সাবরক্ষক, সাঁটমুদ্রাক্ষররক কাম-করম্পউটার অপায়রটর, পররসংখ্যান সহ্কারী-

এর পদরব সহ্কারী প্রশাসরনক কম মকিমা রহ্সায়ব এবং (গ) উচ্চমান সহ্কারী-এর পদরব উপ-সহ্কারী প্রশাসরনক কম মকিমা রহ্সায়ব 

পদরব পররবিমন করা হ্য়েয়ে। 

 কল্যাণ অনুদান প্রদানসংিান্ত হসবা সহ্জীকরণ : 

সকল সরকারর কম মিারীয়দর মৃতুয/অক্ষমিাজরনি আরথ মক অনুদান প্রদায়নর আয়বদন রনষ্পরত্তর টাইম, রভরজট ও কে (টিরভরস) 

কমায়নার উয়েয়শ্য সংয়শারধি নীরিমালা, হমািায়বক বিমমায়ন হকবল রাষ্ট্রপরির কার্ মালে, প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালে, 

মন্ত্রণালে/রবভায়গ কম মরি সরকারর কম মিারীয়দর আয়বদন কল্যাণ শাখা হ্য়ি রনষ্পরত্তকরণ হ্য়চ্ছ। 

 কল্যাণ অনুদান প্রদানসংিান্ত সফটওেযার িালুকরণ : 

কল্যাণ অনুদান প্রদান কার্ মিময়ক রিরজটাইজি করার জন্য Financial Grant Management System সফটওেযার ব্যবহ্ার 

িালু করা হ্য়েয়ে। বিমমায়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আয়বদনসমূহ্ উক্ত সফটওেযার ব্যবহ্ার কয়র রনষ্পরত্ত কয়র হিয়কর 

পররবয়িম EFT-এর মােয়ম আয়বদনকারীর ব্যাংক রহ্সায়ব সরাসরর অনুদায়নর অথ ম প্রদান করা হ্য়চ্ছ। পর্ মােিয়ম হজলা ও 

রবভাগীে পর্ মায়ের আয়বদনও উক্ত সফটওেযায়রর মােয়ম রনষ্পরত্তকরণর রনরমত্ত সফটওেযার হিভলপয়মন্ট কার্ মিম িলমান। 

 উপকারয়ভাগী ও অনুদায়নর পররমাণ: 

‘হবসামররক প্রশাসয়ন িাকরররি অবস্থাে হকায়না সরকারর কম মিারীয়দর মৃতুযবরণ এবং গুরুির আহ্ি হ্য়ে স্থােী অক্ষমিাজরনি 

আরথ মক অনুদান প্রদান নীরিমালা, ২০২০ (সংয়শারধি)’ অনুর্ােী ২০২১-২২ অথ মবেয়র বায়জট বরায়ের ৩১০,০০,০০,০০০/-টাকা 

হ্য়ি অয়থ মর ৩০৩,৮৯,০০,০০০/-রবিরণ করা হ্য়েয়ে র্ায়ি এবং হমাট উপকারয়ভাগীর সংখ্যা ২৯১৮ জন।  

৪.৩  রনয়োগ, পয়দান্নরি ও হপ্রষণ অনুরবভাগ : 

 রসরনের সরিব পয়দ ১৫ জনয়ক, সরিব পয়দ ২৪ জনয়ক রনয়োগ/বদরল এবং সরিব পয়দ ৩৩ জনয়ক পয়দান্নরি প্রদান; 

 হগ্রি-১ পয়দ ১৬ জনয়ক পয়দান্নরি/রনয়োগ; 

 অরিররক্ত সরিব পয়দ ১২৭ জনয়ক পয়দান্নরি, ২৩২ জনয়ক রনয়োগ/বদরল; 

 যুগ্মসরিব পয়দ ১৬১ জনয়ক পয়দান্নরি; 

 উপসরিব পয়দ ৫৮১ জনয়ক পয়দান্নরি ও রনয়োগ/বদরল-৬৮৫ জন; 

 ৪০ জন রসরনের সরিব/সরিয়বর, ১০ জন হগ্রি-১ কম মকিমার/১০৭ জন অরিররক্ত সরিয়বর রপ.আর.এল. মঞ্জুর; 

 োরন্ত ও রবয়নাদন ছুটি মঞ্জুর-১৫ জন; 

 অরজমি ছুটি (বরহ্ঃবাংলায়দশ) মঞ্জুর-০৮ জন; 

 বােিামূলক অয়পক্ষমাণকাল মঞ্জুর-১৩ জন; 

 হস্বচ্ছাে/ঐরচ্ছক অবসর প্রদান-০৩ জন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রবয়শষ ভারপ্রাপ্ত কম মকিমার হর্াগদানপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন-১৬০ জন; 

 পাসয়পায়ট মর জন্য অনাপরত্ত জ্ঞাপন-১০ জন; 

 যুগ্মসরিব রনয়োগ/বদরল-২৬০ জন/সুপাররনউমারারর পদ সংরক্ষণ-৪৩০টি;  

 অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটি (রপ.আর.এল.)-৮৬ জন; 

 পয়দান্নরি/রনয়োগ প্রদান : হগ্রি-১=২২ জন, হগ্রি-২=৭১ জন, হগ্রি-৩=২৪৯ জন, হগ্রি-৪=০১ জন, হগ্রি-৫=০২ জন ও হগ্রি-৬=০২ 

জন; 

 স্থােীভায়ব পদ সৃজন : অরিররক্ত সরিব=০২টি, যুগ্মসরিব=০৬টি, উপসরিব=১৩টি, রসরনের সহ্কারী সরিব=২৬টি, সহ্কারী 

করমশনার (ভূরম)=০১টি, এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট=০১টি, িথ্য অরধকার আইন-২০০৯ অনুর্ােী িথ্য প্রদান-০২টি;  

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়দ মশনা বাস্তবােনসংিান্ত প্ররিয়বদন হপ্ররণ-১২টি; 

 ২০২০-২১ অথ মবেয়রর বায়জট বক্তৃিাে অন্তভু মরক্তর জন্য িথ্য হপ্ররণ-১টি; 
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 কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর হপ্রষয়ণ রনয়োগ/বদরল : সরিব ১ জন, হগ্রি-১ ২ জন, অরিররক্ত সরিব ১০৭ জন, যুগ্মসরিব ১৮৬ জন, উপসরিব 

৩৪২ জন, রসরনের সহ্কারী সরিব/সহ্কারী সরিব ২৮২ জন, সশস্ত্র বারহ্নীর কম মকিমা (কসনা/কনৌ/র্বমান বার্হনী), ২২০ জন, অন্যান্য 

২৫০ জন; 

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ২২৭ জন কম মকিমায়ক বদরল/পদােন; 

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ১৩৮ জন কম মকিমায়ক এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট/হমাবাইল হকাট ম পররিালনার ক্ষমিা অপ মণ; 

 ৪১িম রব.রস.এস.-এ ১৮২ জন এবং ৪২িম রব.রস.এস. (রবয়শষ)-এ ৩১ জন কম মকিমায়ক এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট রহ্সায়ব দারেত্ব 

পালয়নর জন্য রনয়োগ প্রদান; 

 ইউরনেন পররষদ রনব মািয়ন রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ২১১ জন এবং হপৌরসভা রনব মািয়ন রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর ১৩ 

জন কম মকিমায়ক এরিরকউটিভ ম্যারজয়েট রহ্সায়ব দারেত্ব পালয়নর জন্য রনয়োগ; 

 অযারিস মশার বংশ রবস্তার হরাধ করার জন্য হিঙ্গু প্ররিয়রাধ হসয়ল ঢাকা উত্তর ও দরক্ষণ রসটি কয়প মায়রশয়ন হমাবাইল হকাট ম 

পররিালনার জন্য ১৮ জন কম মকিমা রনয়োগ প্রদান; 

 ৩৫িম এবং ৩৬িম ব্যায়ির ২১৫ জন কম মকিমায়ক সহ্কারী করমশনার (ভূরম) পয়দ ভূরম মন্ত্রণালয়ে ন্যস্তকরণ; 

 রবভাগীে করমশনার পয়দ রনয়োগ/বদরল-০৮জন, অরিররক্ত রবভাগীে করমশনার পয়দ রনয়োগ/বদরল-১১ জন, হজলা প্রশাসক পয়দ 

রনয়োগ/বদরল-৩৮ জন, অরিররক্ত হজলা প্রশাসক পয়দ রনয়োগ/বদরল-২৮৬ জন এবং উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার পয়দ রনয়োগ/বদরল-

২৭০ জন; 

 সহ্কারী সরিব (কযািারবরহ্ভূ মি) পয়দর ৯৬ জন কম মকিমার িাকরর স্থােীকরণ এবং ১৪ জন কম মকিমার রপ.আর.এল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর; 

 রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমার রপ.আর.এল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর : ১১ জন; 

 সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমায়দর রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভায়গ বদরল/পদােন : ৬৩২ জন; 

 সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমাগয়ণর পাসয়পাট ম-এর অনুমরি প্রদান : ০৫ জন; 

 সহ্কারী সরিব/রসরনের সহ্কারী সরিব পয়দর কম মকিমাগয়ণর বরহ্ঃবাংলায়দশ ছুটি মঞ্জুর : ১০ জন; 

 ৩৮িম রব.রস.এস.-এর মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র ২১৩৪ (দুই হ্াজার একশি হিৌরত্রশ) জন কম মকিমা রনয়োগ প্রদান; 

 ৪৩িম রব.রস.এস.-এর মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র ১৮১৪ (এক হ্াজার আটশি হিৌে) টি পয়দ রনয়োয়গর জন্য বাংলায়দশ সরকারী কম ম 

করমশয়ন জনবয়লর িারহ্দা হপ্ররণ; 

 ৯৯ (রনরানব্বই) জন কম মকিমায়ক জনস্বায়থ ম চুরক্তরভরত্তক রনয়োগ প্রদান; এবং 

 ৩৯ (উনিরেশ) জন কম মকিমার অনুকূয়ল রলয়েন মঞ্জুর।  

 

৪.৪ কযাররোর প্ল্যারনং অযান্ড হেরনং অনুরবভাগ 

 কেদশর অভেন্তদর র্সর্নয়র োফ ককাস ি (এসএসর্স)-৮২ জন, উচ্চতর উন্নয়ন ও প্রশাসন ককাস ি (এর্সএর্ড)-কত ৮৩ জন বুর্নয়ার্ে প্রর্শক্ষণ 

ককাদস ি ১১৪৭ জন, উন্নয়ন প্রশাসন ককাদস ি ১০০ জন, পর্লর্স প্লোর্নাং অোে ম্যাদনজদমন্ট ককাদস ি ২৬ জন র্বর্সএস (প্রশাসন) কোডাদরর 

কম িকতিাদক মদনানয়ন প্রোন; 

 এ মন্ত্রণালদয় কম িরত অর্ফস সহায়কগণদক বছদর ৬০  ণ্টা প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 জাতীয় পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন একাদডর্ম এবাং র্বর্পএটির্স-এর প্রশাসন, কভৌত অবকাঠাদমা  উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্ িসম্পােন; 

 র্বর্সএস প্রশাসন একাদডর্ম, ভূর্ম করকড ি ও জর্রপ অর্ধেপ্তর, সামর্রক প্রর্শক্ষণ পর্রেপ্তর, ঢাকা কসনার্নবাদস আইন ও প্রশাসন ককাস ি, 

র্নব িাহী ম্যার্জদেটদের প্রর্শক্ষণ ককাস ি, সাদভ ি কসদটলদমন্ট ককাস ি, র্বএমএ ককাস ি, সরকার্র ক্রয় ও ব্যবিাপনা প্রর্শক্ষণ ককাস ি, মডান ি 

অর্ফস ম্যাদনজদমন্ট ককাদস ি েক্ষতা বৃর্ির লদক্ষে ২০২১-২২ অে িবছদর ৪০টি প্রর্শক্ষণ ককাদস ি সহকারী কর্মশনার, র্সর্নয়র সহকারী 

কর্মশনার, সহকারী সর্িব, র্সর্নয়র সহকারী সর্িব, উপসর্িব পর্ িাদয়র ২৩১৭ (দুই হাজার র্তনশত সদতর) জন কম িকতিাগণদক 

প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হয়। এ ছাোও র্বর্সএস প্রশাসন একাদডর্মর র্াবতীয় প্রশাসর্নক কাজ সম্পােন; 

 র্বর্সএস প্রশাসন একাদডর্মর গদবষণা নীর্তমালা, ২০২১ এবাং র্বর্সএস প্রশাসন একাদডর্মর প্রকাশনা নীর্তমালা, ২০২১ প্রণয়ন; 

 জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাদডর্ম (NADA), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র অন্তর্ভ িক্ত হওয়ায়-এর সাাংগঠর্নক-কাঠাদমা ও জনবলর্বষয়ক 

কার্ িক্রম িলমান; 

 কেদশর অভেন্তদর খণ্ডকালীন/কম িকালীন র্পএইি.র্ড. ককাদস ি ১৪ জন, মাোস ি ককাদস ি ২২ জন, এলএলর্ব ককাদস ি ৪ জন, র্ডদপ্লামা ও 

অন্যান্য ককাদস ি ২১ জন কমাট ৬১ জন কম িকতিাদক অধ্যয়দনর অনুর্মত প্রোন করা হদয়দছ। পূণ িকালীন ককাদস ি অধ্যয়দনর জন্য ৭ জন্য 

কম িকতিাদক কপ্রষণ প্রোন করা হদয়দছ। এ ছাো র্বআইর্জএম কর্তিক আদয়ার্জত Policy Analysis প্রর্শক্ষণ ককাদস ি ৩৬ জন ও 

Stratigic Management প্রর্শক্ষণ ককাদস ি ১৯ জন এবাং র্বয়াম ফাউদেশন কর্তিক আদয়ার্জত Governance, Financial 
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Management & Public Procurement (GFMPP) প্রর্শক্ষণ ককাদস ির ৩য় ব্যাদি ২৫ কমাট ৮০ জন কম িকতিাদক মদনানয়ন 

প্রোন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র কম িরত ১০ম-২০তম কগ্রদডর সকল কম িিারীদক ২০২১-২০২২ অে িবছদর ৬০  ণ্টা প্রর্শক্ষণ ও শুিািারসাংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 র্বয়াম ফাউদেশদনর প্রশাসন, কভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্ িসম্পােন; 

 বাাংলাদেশ ইনর্েটিউট অব গভন্যিান্স এোে ম্যাদনজদমন্ট (র্বআইর্জএম)-এর প্রশাসন, কভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্ িাবর্ল 

সম্পােন; 

 র্বর্ভন্ন কেশ/সাংস্হার আমন্ত্রণ ও অফার কলটাদরর র্ভর্ত্তদত এবাং অে িয়দন কমাট ৪১ জন প্রর্শক্ষণােীদক প্রর্শক্ষণ প্রোদনর জন্য 

মদনানয়ন প্রোন করা হদয়দছ; 

 এসএসর্স ককাস ি ২১ র্েন কময়াদে USA-কত কমাট ৭৮ জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষণ প্রোদনর জন্য মদনানয়ন প্রোন করা হদয়দছ। 

 উন্নয়ন প্রশাসন একাদডর্ম (এনএর্পর্ড) ৩২ ও ৩৩ ব্যাি ৩০ র্েন কময়াদে োইল্যাদে কমাট ৫৭ জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 উন্নয়ন পর্রকল্পনা (এনএর্পর্ড) ৭ র্েন কময়াদে র্মশদর কমাট  ৪২ জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 আইর্সটি কডভলপদমন্ট ১০ম ব্যাি  (এনএর্পর্ড) ৭ র্েন কময়াদে তুরদস্ক কমাট ২৩ জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 মাননীয় প্রর্তমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর সভাপর্তদত্ব ১৩ জানুয়ার্র, ২০২২ তার্রখ ২১তম জাতীয় প্রর্শক্ষণ কাউর্ন্সদলর র্নব িাহী 

কর্মটির (ইর্সএনটির্স) সভা আদয়াজন; 

 প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠাদন সরকার্র অনুোন প্রোনসাংক্রান্ত  নীর্তমালা,২০১৯ অনুর্ায়ী কেদশর সামর্গ্রক প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রদম গর্তশীলতা 

আনায়দনর  লদক্ষে  সরকার্র, স্বায়ত্তশার্সত ও কবসরকার্র প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠানসমূহদক আর্ে িক সহায়তা প্রোদনর কার্ িক্রম গ্রহণ; 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নদে িশনা কমাতাদবক র্বদ্যমান প্রর্শক্ষণ ককাদস ির মর্ডউলসমূহ যুদগাপদর্াগীকরণ ও পুনরাবৃর্ত্ত করাদধ প্রর্শক্ষণ 

মর্ডউলসমূহ হালনাগােকরণ; 

 স্বাধীনতার সুবণ িজয়ন্তী উদ র্াপন উপলদক্ষে ০৪.১২.২০২১ তার্রখ র্বয়াম র্মলনায়তন, ঢাকায় মুর্ক্তযুদি সরকার্র কম িকতিাদের অবোন 

সম্পদকি স্মৃর্তিারণমূলক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন; 

 ১৪.১০.২০২১ তার্রদখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র উদদ্যাদগ ‘স্বপ্রদণার্েত তর্থ্ প্রকাশ ও সুশাসন’ শীষ িক অনলাইন কম িশালার আদয়াজন; 

 APAR-এর খসো অনুশাসনমালার উপর মন্ত্রণালয়/র্বভাগ ও েপ্তর/সাংিার কম িকতিাদের র্নদয় ককন্দ্রীয় পর্ িাদয় ৩টি এবাং মাঠপর্ িাদয় 

৮টি কম িশালা আদয়াজন করা হদয়দছ। এসকল কম িশালায় খসোটির উপর র্বর্ভন্ন কোডার, নন-কোডার এবাং মাঠ প্রশাসদনর 

কম িকতিাদের মতামত গ্রহণ করা হদয়দছ। খসো অনুশাসনমালাটি অাংশীজদনর মতামত প্রোদনর জন্য এক মাস জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট প্রকাশ; 

 বার্ষ িক কম িকৃর্ত মূল্যায়ন অনুশাসনমালা-২০২২ প্রণয়ন করা হদয়দছ। উক্ত অনুশাসনমালা প্রশাসর্নক উন্নয়ন-সাংক্রান্ত সর্িব কর্মটির 

সভায় উপিাপদনর জন্য মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগ কপ্ররণ;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র মানবসম্পে ব্যবিাপনা ও কম িকৃর্ত মূল্যায়ন পির্ত আধুর্নকায়দনর লদক্ষে র্সর্পটি অনুর্বভাগ কর্তিক 

Government Employee Management System (GEMS) শীষ িক কম িসূর্ি অে ি মন্ত্রণালয় কর্তিক অনুদমার্েত হদয়দছ। 

কম িসূর্িটি বাস্তবায়দনর জন্য অে ি মন্ত্রণালয় হদত বরাি পাওয়া র্গদয়দছ। কম িসূর্ি সফল বাস্তবায়দনর জন্য কম িসূর্ি পর্রিালক ও উপ-

কম িসূর্ি পর্রিালক র্নদয়াগসহ র্বয়াদম দুইটি অর্ফস কক্ষ বরাি গ্রহণ করা হদয়দছ। ইদতামদধ্য পরামশ িক (ফাাংশনাল) ও পরামশ িক 

(আইটি) র্নদয়াগসহ অন্যান্য কার্ িক্রম গ্রহণ;   

 বতিমান সরকাদরর র্ভশন ২০২১ ও র্ভশন ২০৪১ বাস্তবায়ন এবাং মাঠ ও  ককন্দ্রীয় পর্ িাদয় উন্নয়দনর র্বর্ভন্ন কসটদরর কার্ িক্রমদক 

কবগবান করদত ও সমিয় সাধদন সরকার্র কম িিারীদের ভূর্মকা রদয়দছ। জনপ্রশাসদন কম িেক্ষতা  বৃর্ি, উদ্ভাবনী র্িন্তার র্বকাশ এবাং-

এর প্রদয়াদগ জনদসবার মাদনান্নয়ন অব্যাহত রাখা এবাং জনপ্রশাসদনর কম িকাদণ্ড অর্ধকতর গর্তশীলতা আনয়দনর লদক্ষে ২০১৬ সাল 

হদত জনপ্রশাসন পেক প্রবতিন করা হদয়দছ। আদবেনকারীর অবোন ও কম িকতিা র্নব িািদনর কার্ িক্রমদক অর্ধকতর সুসাং বি ও 

বস্তুর্নষ্ঠ করার লদক্ষে জনপ্রশাসন পেক নীর্তমালা, ২০১৫ (২০১৬ সাদল সাংদশার্ধত) রর্হত কদর বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পেক নীর্তমালা, 

২০২২ প্রণয়ন করা হদয়দছ এবাং এ পেদকর গুরুত্ব ও মর্ িাো বৃর্ির লদক্ষে জার্তর র্পতার নাম সাংদর্াজন কদর ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন 

পেক’ নামকরণ করা হদয়দছ। ২০১৬ সাদলর ২৩ জুলাই প্রেমবাদরর মদতা জনপ্রশাসন পেক প্রোন করা হয়।-এর অনুবৃর্ত্তক্রদম 

২০২১ সাদলর ২৭ জুলাই পঞ্চমবাদরর মদতা জনপ্রশাসন পেক ২০২০ এবাং ২০২১ একদত্র প্রোন। এ বছরও ২৩ জুলাই জাতীয় 

পাবর্লক সার্ভ িস র্েবদস বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পেক ২০২২ প্রোদনর র্াবতীয় প্রস্তুর্ত গ্রহণ; 

 ২০২০-২১ অে িবছদর প্রর্তব্যাদি ৩০ জন কদর ২য়, ৩য় ও ৪ে ি কের্ণর ২০০ জন কম িকতিা/কম িিারীদক রাঙ্গামাটি পাব িতে কজলায় এবাং 

৯০ জন কম িকতিা/কম িিারীদক বান্দরবান পাব িতে কজলায় সব িদমাট ২৯০ জনদক সঞ্জীবনী প্রর্শক্ষণ প্রোন; 
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 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশাসর্নক কম িকতিাদের বাৎসর্রক ৬০  ণ্টা প্রর্শক্ষণ সফলভাদব প্রোন; 

 বার্ষ িক কম িসম্পােন চ্যর্ক্ত অধীন ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন; 

 কসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত কম িপর্রকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন; 

 কসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত ৪টি প্রর্শক্ষণ ও ইদনাদভশন-র্বষয়ক ১টি কম িশালার আদয়াজন; এবাং 

 প্রর্শক্ষক পুল গঠনসাংক্রান্ত নীর্তমালা, প্রণয়নসাংক্রান্ত প্রস্তুর্তমূলক ১টি কম িশালার আদয়াজন। 

৪.৫  সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ :  

 ০১ জুলাই ২০২1 হ্য়ি ৩০ জুন ২০২2 িাররখ পর্ মন্ত পদ সৃজন, সংরক্ষণ, স্থােীকরণ ও র্ানবাহ্ন TO&E-হি অন্তভু মক্তকরণ : 

 

পে সৃজদন সম্মর্ত পে সাংরক্ষদণ 

সম্মর্ত 

পে িায়ীকরদণ 

সম্মর্ত 

পের্ব পর্রবতিন পদের কগ্রড 

উন্নীতকরণ 

পে র্বলুর্প্তকরণ র্ানবাহন টিওঅোেই 

র্ভক্তকরণ 

৪৭,৭৫৫ ৪৭,৭৯২ ৪,৭৫৮ ৭৩ ০৩ ২,৩৩৭ ৪০২ 

 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে এবং অধীন দপ্তর/অরধদপ্তর/সংস্থা/কার্ মালয়ের রাজস্ব খািভুক্ত সরাসরর রনয়োগয়র্াগ্য শূন্যপদ পূরয়ণর জন্য 

২০২১-২২ অথ মবেয়র োেকৃি পদসংখ্যা : 

 

কগ্রড ৯ ১০ ১১-১৯ ২০ কমাট 

পেসাংখ্যা ১৪ ১৩ ৪০৬ ৫৫৬ ৯৮৯ 

 

 উদ বৃত্ত হঘারষি কম মকিমা/কম মিারীয়দর আত্তীকরয়ণর লয়ক্ষয রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ/দপ্তরয়ক ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র আত্তীকরয়ণর 

রনরমত্ত ক্ষমিা অপ মণ : 

অে িবছর আত্তীকরদণর র্নর্মত্ত ক্ষমতা অপণ ি 

২০২১-২০২২ ৪২ 

 

উয়েখয়র্াগ্য কম মকাি : 

    রবরভন্ন হ্াসপািাল এবং স্বাস্থয হসবা হকন্দ্রসমূয়হ্র জন্য রমিওোইফ-এর ৫,০০০ পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 নারস মং ও রমিওোইফারর অরধদপ্তয়রর রাজস্বখায়ি রসরনের োফ নায়স মর ৪,০০০ পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হকারভি-১৯ এ আিান্ত হরাগীয়দর রিরকৎসা হসবা প্রদায়নর জন্য জরুরর প্রয়োজয়ন স্বাস্থয অরধদপ্তয়রর রাজস্বখায়ি ২,০০০ সহ্কারী 

সাজময়নর পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হশখ হ্ারসনা হমরিয়কল কয়লজ হ্াসপািাল, টাঙ্গাইল-এর জন্য রাজস্বখায়ি ৩৩২ (রিনশি বরত্রশ) টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 রবরভন্ন স্বাস্থয প্ররিষ্ঠায়নর রনউয়রালরজ রবভায়গর জন্য রাজস্বখায়ি হমাট ১৫০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 কয়রানাকালীন ও কয়রানা পরবিী রবরভন্ন জটিলিাে আিান্ত হরাগীয়দর রিরকৎসা হসবা এবং স্নায়ুঘটিি ববকল্য, রশশু প্ররিবন্ধী, 

হৃদয়রাগ ও ফুসফুয়সর রবরভন্ন হরাগীয়দর রিরকৎসা পরবিী পুনব মাসন হসবা প্রদায়নর জন্য জুরনের কনসালয়টন্ট-এর ১০০টি পদ 

সৃজয়ন সম্মরি; 

 বঙ্গবন্ধু হমরিয়কল কয়লজ, সুনামগঞ্জ-এর জন্য রাজস্বখায়ি ১১৫টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 ৫০ শয্যা হ্য়ি ১০০ শয্যাে উন্নীি হগাপালগঞ্জ হজলার টুঙ্গীপাো উপয়জলা এবং হকাটালীপাো উপয়জলা হ্াসপািায়লর জন্য হমাট 

১৫০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 িাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৫০ শয্যারবরশষ্ট হজলা সদর হ্াসপািায়লর জন্য রাজস্বখায়ি ৫০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 স্বাস্থয রশক্ষা ও পররবার কল্যাণ রবভায়গর সাংগঠরনক কাঠায়মায়ি ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 রশক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকাররকরণকৃি ১৮৭টি মােরমক স্কুল অযান্ড কয়লয়জর ৪৭২৯টি পদ এবং ১২৭টি কয়লয়জর ৪৫২৩টি 

পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 েম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৪০৩টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 যুব ও িীো মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখায়ি ৩৭টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 প্রবাসী কল্যাণ ও ববয়দরশক কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখায়ি ৭০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 
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 ধম মরবষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলারমক রমশন হ্াসপািাল কময়প্ল্ি রসরিা, মেমনরসংহ্ ও কালরকরন, মাদারীপুর এবং বাোতুল 

হমাকাররম িাোগনরেক হসন্টায়রর জন্য রাজস্বখায়ি ৪৫টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 মাদারীপুর হজলার িাসার উপয়জলা, কিবাজার হজলার ইদগাঁও উপয়জলা এবং সুনামগঞ্জ হজলার মেনগর উপয়জলাে উপয়জলা 

জনস্বাস্থয প্রয়কৌশল অরফয়সর জন্য ৭টি কয়র হমাট ২১টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 কিবাজার হজলার ইদগাঁও উপয়জলা এবং মাদারীপুর হজলার িাসার উপয়জলাে উপয়জলা প্রয়কৌশল অরফয়সর জন্য ১৫টি কয়র 

হমাট ৩০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 গাজীপুর, বররশাল ও রংপুর মহ্ানগর দােরা জজ আদালয়ির জন্য ৩৫টি কয়র হমাট ১০৫টি পদ সৃজন এবং র্ানবাহ্ন ও অরফস 

সরঞ্জামারদ টিওঅযান্ডই-হি অন্তভু মক্তকরয়ণ সম্মরি; 

 জািীে আইনগি সহ্ােিা প্রদান সংস্থার অধীন হজলা রলগ্যাল অযাইি অরফয়সর জন্য ৬৪টি অরফস সহ্ােক পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 স্থানীে সরকার রবভায়গর সাংগঠরনককাঠায়মায়ি ৯৩টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর সাংস্কৃরিক ইনরেটিউট, বান্দরবান-এর জন্য ২২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অরধদপ্তয়রর জন্য অস্থােীভায়ব রাজস্বখ্যয়ি ২২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলায়দশ রশল্পকলা একায়িরমর জন্য ৪২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলায়দশ রশল্পকলা একায়িরমর অধীন উপয়জলা রশল্পকলা একায়িরমর জন্য অস্থােীভায়ব 

রাজস্বখায়ি ১১টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠরনক কাঠায়মায়ি অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি ৬৩টি পদ সৃজয়ন সম্মরি প্রদান; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নিত্ত্ব অরধদপ্তয়রর অধীন  প্রশাসরনক নতুন ০৪টি রবভাগ ও ০৪টি আঞ্চরলক অরফয়সর জন্য 

অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি ৮০টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সংস্কৃরি রবষেক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নিত্ত্ব অরধদপ্তয়রর অধীন রবীন্দ্র কুঠিবারে ও সাইটসমূয়হ্র জন্য অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি 

০৭টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্ত অরধদপ্তয়রর সাংগঠরনক কাঠায়মায়ি হজলা ও উপয়জলা কার্ মালয়ের জন্য অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি 

৫৫২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 খ্যয মন্ত্রণালয়ের অধীন খায অরধদপ্তয়রর রবরসএস (খায) কযািায়রর সহ্কারী খায রনেন্ত্রক/সমমায়নর ১৫টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 খায মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলায়দশ রনরাপদ খায কর্তমপয়ক্ষর সাংগঠরনক কাঠায়মায়ি ০২টি রজপ গারে, ০১টি মাইয়িাবাস, ১টি 

হমাবাইল ল্যাবয়রটরর ভযান অন্তভু মক্তকরয়ণ সম্মরি; 

 ভূরম মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূরম হরকি ম ও জররপ অরধদপ্তয়রর অধীন হজানাল হসয়টলয়মন্ট অরফয়সর জন্য ২০টি রজপ গারে টিওঅযান্ডই-

হি অন্তভু মক্তকরয়ণ সম্মরি; 

 রশল্পকলা একায়িরমর জন্য অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি ১১টি পদ সৃজয়নর সম্মরি; 

 িাক ও হটরলয়র্াগায়র্াগ রবভায়গর সাংগঠরনক কাঠায়মায়ি  অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি ৭২টি পদ সৃজয়নর সম্মরি; 

 িাকা ও হটরলয়র্াগায়র্াগ রবভাগ রনেন্ত্রণ করমশন (রবটিআররস) জন্য অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি ১৫টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সমাজয়সবা অরধদফিয়রর সদর কার্ মালে ও মাঠ পর্ মায়ে রবরভন্ন কযাটাগররর ৮২০ (আটশি রবশ)টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হনৌপররবহ্ণ অরধদপ্তয়রর রাজস্বখায়ি ১৩ কযাটাগররর ৪৭ (সািিরেশ) টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সেক ও জনপথ অরধদপ্তয়রর রাজস্বখায়ি ২২২৫টি পদ সৃজন এবং ১৮৫০টি পদ রবলুরপ্তকরয়ণ সম্মরি; 

 রবআইিরিউটিএ-এর রহ্সাব রবভায়গর কার্ মিম সুষ্ঠুভায়ব পররিালনার জন্য ০৭ (সাি) কযাটাগররর ৬২ (বাষরি) টি পদ সৃজয়ন 

সম্মরি; 

 বাংলায়দশ িলরচ্চত্র হসন্সর হবায়ি মর ‘সরিব’ পদনাম পররবিমন কয়র ‘উপপররিালক’ নামকরয়ণ সম্মরি; 

 বাংলায়দশ হটরলরভশয়নর পদকাঠায়মায়ি অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি সৃরজি কযায়মরাম্যান-০২টি, রিত্রগ্রাহ্ক-০২টি এবং প্রয়র্াজক-

০১টি সহ্ হমাট ০৫ (পাঁি) টি পদনাম সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ স্থলবন্দর কর্তমপয়ক্ষর প্রধান কার্ মালেসহ্ অধীন  িালুকৃি স্থলবন্দরসমূয়হ্র কার্ মিম সুষ্ঠুভায়ব পররিালনার রনরমত্ত ০৭ 

(সাি) কযাটাগররর ১৯ (উরনশ) টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 িথ্য করমশয়নর রবযমান অগ মায়নাগ্রায়মর ০১ (এক) টি রপেন ও ১২ (বায়রা) টি এমএলএসএস (অরফস সহ্ােক) হমাট ১৩ (হিয়রা) 

টি পদ আউটয়সারস মং পিরিয়ি রনয়োয়গর শিম প্রিযাহ্ারপূব মক অস্থােীভায়ব রাজস্বখায়ি সৃজয়ন সম্মরি; 

 বারণজয মন্ত্রণালয়ের ২৮টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখায়ি ২৩টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 হশখ হ্ারসনা হটিটাইল ইরঞ্জরনোররং কয়লজ, রশবির, মাদারীপুর-এর জন্য ৭৮টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 পারন সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৭৬৯ পদ সৃজয়ন সম্মরি; 
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 কৃরষ মন্ত্রণালয়ের ৬৬টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 জনরনরাপত্তা রবভায়গর জন্য ৯৭৩ পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 সুরক্ষা হসবা রবভায়গ ৩৫৬ পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 প্ররিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬৫৪ পদ সৃজয়ন সম্মরি; 

 রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য ২৭২টি পদ সৃজয়ন সম্মরি; এবং 

 উদ বৃত্ত কম মিারী শাখা কর্তমক ৯ম হথয়ক ২০িম হগ্রি পর্ মন্ত হমাট ৯৮৯টি পদ পূরয়ণর জন্য োেপত্র প্রদান। 

৪.৬ শৃঙ্খলা ও িদন্ত অনুরবভাগ : 

 ২০20-২1 অথ মবেয়র হমাট রবভাগীে মামলার সংখ্যা 77, িন্ময়ে রনষ্পরত্ত হ্য়েয়ে 45টি ও অরনষ্পরত্তকৃি 3২টি; 

 হমাট অরভয়র্াগ 953টি র্ার সবগুয়লাই রনষ্পরত্ত; 

 শৃঙ্খলা ও দুনীরিজরনি ১৫,০৫৭টি প্ররিয়বদন প্রদান; 

 আিরণ রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী ১৪ (হিৌে) জনয়ক র্ারিি রবরভন্ন রবষয়ে অনুমরি প্রদান; 

 শুিািার পুরস্কার প্রদান নীরিমালা, ২০২১ অনুর্ােী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২-৯ হগ্রিভুক্ত একজন কম মকিমা, ১০-১৬ হগ্রিভুক্ত 

একজন কম মিারী, ১৭-২০ হগ্রিভুক্ত একজন কম মিারী এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানয়দর ময়ে হ্য়ি একজনয়ক শুিািার পুরস্কার প্রদান; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর 22 জন কম মকিমায়ক সম্পরত্ত 

(জরম/প্ল্ট/ফ্ল্যাট/গারে) িে/রবিে/রনম মাণ ও হ্স্তান্তয়রর অনুমরি প্রদান; এবং 

 রব.রস.এস. প্রশাসন কযািায়রর 35 জন কম মকিমার হঘারষি সম্পদ রববরণীর িথ্য ব্যরক্তগি হফাল্ডার খুয়ল ভয়ে সংরক্ষণ।  

৪.৭ আইন অনুরবভাগ : 

 ২০২১-২২ অে িবছদর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত মামলার র্ববরণ র্নম্নরূপ: 

মামলার ধরন পূব িবতী বছর 

হদত আগত 

২০২১-২২ 

অে িবছদর 

োদয়রকৃত শুধু 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

সাংর্িি মামলার 

সাংখ্যা 

২০২১-২২ 

অে িবছদর 

োদয়রকৃত 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র 

অধীন ও সাংযুক্ত 

েপ্তর/সাংিা 

সাংর্িি মামলার 

সাংখ্যা 

২০২১-২২ 

অে িবছদর 

োদয়রকৃত 

অন্যান্য 

মন্ত্রণালয় 

সাংর্িি 

মামলার 

সাংখ্যা 

কমাট র্নষ্পর্ত্তকৃত 

মামলার 

সাংখ্যা 

অর্নষ্পন্ন মামলার 

সাংখ্যা 

র্রট ৪৮২০ ৩৩ ৪১ ২৯৯ ৫১৯৩  

 

 

 

 

১০১ 

৫৯৪০-১০১ = 

৫৮৩৯টি র্লভ টু আর্পল 

(র্রট র্পটিশন 

হদত উদূ্ভত) 

৯৮ ১৩ ২ - ১১৩ 

র্রর্ভউ র্পটিশন ৬ ৫ ১  ১২ 

কদন্টম্ট র্পটিশন ৩২৩ ১০ - ২৯ ৩৬২ 

প্রশাসর্নক 

িাইবুন্যাল মামলা 

১৮০ ১০ ৪ ১২ ২০৬ 

প্রশাসর্নক 

আর্পল 

িাইবুন্যাল মামলা 

১৯ ৭ ১ ৪ ৩১ 

র্লভ টু আর্পল 

(এএটি হদত 

উদূ্ভত) 

১৯ ৪ - - ২৩ 

 কমাট ৫৯৪০টি ১০১টি ৫৮৩৯টি 

 

 মামলাসমূহ সরকার পদক্ষর প্রদয়াজনীয় তর্থ্-উপাত্ত র্োসমদয় র্বজ্ঞ সর্লর্সটর উইাং এবাং প্যাদনল আইনজীবী বরাবর কপ্ররণ করা; 
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 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্বগত ১৭.০১.২০১৯ তার্রদখ প্রেত্ত র্নদে িশনা কমাতাদবক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র স্বাে িসাংর্িি মামলা পর্রিালনার 

জন্য ০৭ (সাত) জন প্যাদনল আইনজীবী র্নদয়াগ করা হদয়দছ; এবাং 

 সরকাদরর র্বরুদি ককাদনা মামলায় ির্গতাদেশ হদল তা দ্রুত vacate করার ব্যবিা গ্রহণ করা হদে। 

৪.৮  রবরধ অনুরবভাগ : 

 সরকারর িাকররয়ি (রবরসএস ব্যিীি) সরাসরর রনয়োয়গর লয়ক্ষয ৩১.১২.২০২১ িাররখ পর্ মন্ত প্রকারশিব্য রবজ্ঞরপ্তয়ি প্রাথীয়দর সয়ব মাচ্চ 

বেসসীমা ২৫-০৩-২০২০ িাররয়খ রনধ মারণ করা হদয়দছ; 

 সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ ও-এর অধীন অরধদপ্তর/পররদপ্তর/দপ্তর এবং সংরবরধবি/স্বােত্তশারসি/জািীেকৃি প্ররিষ্ঠানসমূয়হ্র 

শূন্যপদসমূহ্ পূরণ করা হদয়দছ; 

 সরকারর িাকরর আইন, ২০১৮ সংয়শাধন করা হদয়দছ; 

 ১০ আগে ২০২১ রিষ্টায়ে বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস (পয়দান্নরির জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৭ অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. 

আর. ও ২৭০-আইন/২০২১ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ০৫ নয়ভম্বর ২০২১ রিষ্টায়ে BCS (Technical Education) Composition and Cadre Rules, 1980-এর Cadre Strength 

২০২১-এর অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও ৩৩৫-আইন/২০২১ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ১৪ নয়ভম্বর ২০২১ রিষ্টায়ে Bangladesh Civil Service (Technical Education) Recruitment Rules, 1981 

(SCHEDULE II)-এর অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও ৩৪২-আইন/২০২১ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ১৭ হফব্রুোরর ২০২২ রিষ্টায়ে খায অরধদপ্তয়রর মহ্াপররিালকসহ্ রবরভন্ন কযাটাগররর পদ উন্নীিকরণ, রনয়োয়গর হর্াগ্যিার শিমাবরল 

হ্ালনাগাদকরয়ণর রনরমত্ত Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও 

৩৬-আইন/২০২২ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে;  

 ২৮ এরপ্রল ২০২২ রিষ্টায়ে বাংলায়দশ রসরভল সারভ মল (বেস, হর্াগ্যিা ও সরাসরর রনয়োয়গর জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৪ অরধকির 

সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও. ১০১-আইন/২০২২ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে; 

 ২৮ এরপ্রল, ২০২২ রিষ্টায়ে পররবার পররকল্পনা অরধদপ্তরাধীন ১১২০টি রিরকৎসক কম মকিমার পদয়ক অন্তভু মরক্তর রনরমত্ত Bangladesh 

Civil Service Recruitment Rules, 1981 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও. ১০২-আইন/২০২২ প্রজ্ঞাপন জারর করা 

হ্ে; 

 ০১ জুন ২০২২ রিষ্টায়ে অযািহ্ক রভরত্তয়ি রনয়োগপ্রাপ্ত রিরকৎসক কম মকিমায়দর কযািারভুরক্তকরয়ণর  রনরমত্ত The Bangladesh 

Civil Service Recruitment Rules, 1981 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও. ১১৩-আইন/২০২২ প্রজ্ঞাপন জারর করা 

হ্ে; 

 ০১ জুন ২০২২ রিষ্টায়ে রনরমত্ত জনস্বাস্থয প্রয়কৌশল অরধদপ্তয়রর কম মরি ৯০ (নব্বই) জন সহ্কারী প্রয়কৌশলীয়ক কযািার পয়দ অন্তর্ভ ির্ক্তর 

জন্য The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 অরধকির সংয়শাধন কয়র এস. আর. ও. ১১৪-

আইন/২০২২ প্রজ্ঞাপন জারর করা হ্ে;  

 এোরিশয়মন্ট ম্যানুয়েল (ভরলউম-৩) প্রকাশ করা হ্ে (২০১০ সায়লর ১ রিয়সম্বর হ্য়ি ২০২১ সায়লর ৩১ আগে িাররখ পর্ মন্ত 

সংকরলি); 

 এোরিশয়মন্ট ম্যানুয়েল (ভরলউম-৪) প্রকাশ করা হ্ে (২০১০ সায়লর ১ রিয়সম্বর হ্য়ি ২০২১ সায়লর ৩১ আগে িাররখ পর্ মন্ত 

সংকরলি)।  

 ৯৬টি রনয়োগ রবরধমালা/প্ররবধানমালা প্রণেন/সংয়শাধনকরা হ্য়েয়ে;এবং 

 ৪৫০টি আইন/রবরধগি রবষয়ে মিামি প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

৪.৯  সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভাগ : 

 ২০২১-২২ অে িবছদর ৪৭টি আইন/র্বর্ধ/প্রর্বধানমালা প্রর্মতীকরণ করা হদয়দছ;  

 বতিমাদন বাবাদকা শাখার প্রায় শতভাগ কার্ িক্রম ই-নর্ের মাধ্যদম র্নষ্পন্ন হদে; 

 ‘Statistics of Civil Officers and Staffs, 2021’ প্রকাশ ও র্বতরদণর কাজসম্পন্ন হদয়দছ;  

 জনবদলর তর্থ্ সাংগ্রহ/সাংকলন/প্রকাদশর জন্য Census শীষ িক সফটওয়োরটি কডদভলপদমদন্টর চূোন্ত পর্ িাদয় প্রর্ক্রয়াধীন রদয়দছ; 

এবাং 

 সর্িবালয় র্নদে িশমালা, ২০১৪’-এর অর্ধকতর সাংদশাধদনর কার্ িক্রম িলমান। 
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৫.০ ২০২২-২০২৩ অে িবছদরর কম িপর্রকল্পনা :  

৫.১  প্রশাসন অনুরবভাগ : 

 সর্িবালয় ককন্দ্রীয় লাইদের্রর র্নদয়াগর্বর্ধ সাংদশাধন; 

 ২টি অর্ধশাখা ও ৭টি শাখা সৃজন এবাং ১০-২০ কগ্রদডর ২৫টি পে সৃজন; 

 ৪জন কম িকতিা/কম িিারীদের অবসর মঞ্জুর্র; 

 ১০ কগ্রড ও ১১-১৬ কগ্রদডর ACR form হালনাগােকরণ; 

 ১৭-২০ কগ্রদডর কম িিারীদের জন্য ACR form ততর্র; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র অগ্র িাদনাগ্রাম হালনাগােকরণ; এবাং 

 ঊর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক আদরার্পত কার্ িক্রম সম্পােন; 

 োপ্তর্রক প্রদয়াজদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র বাদজট হদত র্বর্ভন্ন দ্রব্য র্পর্পআর-২০০৮ অনুর্ায়ী ক্রয়; 

 ২০২২-২৩ অে িবছদর ই-কটোর পির্তদত কটোর র্নষ্পর্ত্ত; 

 Web Based e-Store Management Software-এর মাধ্যদম কার্ িক্রম অব্যাহত রাখা;  

 সকল েপ্তদররর িার্হোর পর্রদপ্রর্ক্ষদত বাস্তব অবিা পর্রেশ িনপূব িক আসবাবপত্র ও লর্জর্েক উপকরণ সরবরাহ; 

 পুদরাদনা ব্যবহার অদর্াগ্য অর্ফস কদক্ষর প্রদয়াজনীয় কমরামত এবাং সাংস্কার। এর্স, তবদুের্তক লাইট, ফোন ইতোর্ের 

কমরামত/সাংস্কার কাজ গণপূতি (র্সর্ভল/ই/এম) র্বভাদগর সদঙ্গ কর্াগার্াদগর মাধ্যদম সম্পন্নকরণ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র র্বর্ভন্ন েপ্তদরর বারান্দায় কসৌন্দর্ িবধ িদনর কার্ িার্ে অব্যাহত রাখা;  

 কদরানা ভাইরাস কমাকার্বলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সকল কম িকতিা/কম িিারীদেরজন্য হোে স্যার্নটাইজার ও অন্যান্য স্বািে 

সামগ্রী র্বতরণ অব্যাহত রাখা; এবাং 

 র্বর্সএস (প্রশাসন) কোডাদরর সকল কম িকতিা, অন্যান্য কোডাদরর উপসর্িব ও তদূর্ধ্ি কম িকতিা, নন-কোডার সহকারী সর্িব 

কেদক তদূর্ধ্ি কম িকতিাগদণর কপনশন/পার্রবার্রক কপনশন ককস দ্রুত র্নষ্পর্ত্তকরণ, কম িকতিাদের অনুকূদল সাধারণ ভর্বষ্য তহর্বল 

হদত অর্গ্রম ঋণ, র্বর্ভন্ন ধরদনর ঋণ (গৃহ র্নম িাণ/কর্ম্পউটার) মঞ্জুর্র প্রোন এবাং এ মন্ত্রণালদয়র ককাটার্ভক্ত এ, র্ব এবাং র্স 

কের্ণর বাসা বরাি প্রোন; 

 কম িকতিাদের র্জর্পএফ অর্গ্রম মঞ্জুর্রর জন্য সফটওয়োর ততর্র করা হদয়দছ। সফটওয়োর-এর মাধ্যদম আদবেন গ্রহণ ও র্নষ্পর্ত্তর 

ব্যবিা গ্রহণ; এবাং 

 এ, র্ব ও র্স কের্ণর বাসা বরাদির সফটওয়োর ততর্র করা হদয়দছ। সফটওয়োর-এর মাধ্যদম অনলাইদন আদবেন গ্রহণ এবাং 

র্নষ্পর্ত্তর ব্যবিা গ্রহণ; 

 প্রশাসন কোডাদরর কম িকতিাদের অর্ডট আপর্ত্তসমূদহর একটি কডটাদবজ ততর্র; 

 NTRসাংক্রান্ত  নতুন ছকটির মাধ্যদম Non tax revenue আোয় ও তা র্োসমদয় কিজার্রদত জমাকরণসাংক্রান্ত  Field 

test মাঠপ্রশাসদন সফল হওয়ায় এ অর্ভজ্ঞতার আদলাদক NTR Reporting Format-কক অে ি র্বভাদগর মাধ্যদম সারাদেদশর 

সকল েপ্তর/সাংিা/মন্ত্রণালয়/র্বভাদগ প্রিলদনর উদদ্যাগ গ্রহণ; 

 বাদজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা (BIP)-কক কার্ িকরভাদব বাস্তবায়ন;  

 সরকাদরর উদেদে এ লক্ষে বাস্তবায়দন কার্ িকরভাদব বাদজট সাংগ্রহ ও মঞ্জুর্রকরদণর উদদ্যাগ গ্রহণ; 

 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তদরর অবসরপ্রাপ্ত কম িিারীদের কপনশন কার্ ি সম্পােন; 

 অর্ধেপ্তদরর র্বর্ভন্ন প্রকার প্রশাসর্নক অনুদমােন; 

 অর্ধেপ্তদরর রাজস্বখাদত সৃর্জত র্বর্ভন্ন ধরদনর পে সাংরক্ষণ ও  পদের কময়াে বৃর্িকরণ; 

 অর্ধেপ্তদর কম িরত কম িিারীদের িাকর্র িায়ীকরণ; 

 অর্ধেপ্তদর কম িরত ২য় ও ৩য় কের্ণর কম িিারীদের ১ম কের্ণ  ও ২য় কের্ণদত পদোন্নর্তর জন্য বাাংলাদেশ সরকারী কম ি কর্মশন 

সর্িবালদয়র সুপার্রশ গ্রহণ; 

 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তরাধীন ৩টি কপ্রদসর জন্য আধুর্নক ভবন র্নম িাণ; 

 পুরাতন ও অব্যবহৃত র্ন্ত্রাাংশ অদকদজা ক াষণা; 

 একটি র্ির্নক িাপন ও  অোমু্বদলন্স সাংদর্াজন; 

 সরকার্র মুদ্রণালদয়র কম িিারীদের ওভারটাইম কাদজর িানসমূহদক র্সর্স কোদমরার আওতার্ভক্তকরণ; 

 প্রাপ্ত প্রর্তটি প্রস্তাব ই-নর্েদত র্নষ্পর্ত্তকরণ; 

 সর্িবালয় র্নদে িশমালা, ২০১৪ কমাতাদবক শাখার র্াবতীয় কার্ িক্রম সম্পােন; 

 র্সটিদজন িাট িার কমাতাদবক কসবা গ্রহীতাগদণর কসবা প্রোন; 
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 শাখার প্রদতেক কম িকতিা/কম িিারী স্বািে র্বর্ধ কমদন মাস্ক পর্রধান কদর োপ্তর্রক কাজ সম্পােন; 

 সকল নর্ে এদেদল তার্লকার্ভক্তকরণ; 

 প্রার্ধকারপ্রাপ্ত সরকার্র কম িকতিাদের সুেমুক্ত ঋণ এবাং গার্ে কসবা নগোয়ন নীর্তমালা,-২০২০ (সাংদশার্ধত) সাংদশাধন; 

 গার্ে কসবা নগোয়দনর লদক্ষে ‘সুেমুক্ত ঋণ’ গ্রহণকারী প্রার্ধকারপ্রাপ্ত সরকার্র কম িকতিাগদণর পূণ িাঙ্গ কডটাদবজ প্রস্তুতকরণ; 

 কল্যাণ অনুোদনর অে ি EFT-এর মাধ্যদম সরাসর্র আদবেনকারীর ব্যাাংক অোকাউদন্ট কপ্ররদণর মাধ্যদম পর্রদশাদধর জন্য 

প্রস্তুতকৃত Financial Grant Management System সফটওয়োরটি বতিমাদন ককবল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় ব্যবহার করা 

হদে। সফটওয়োরটিদক সকল র্বভাগ/দজলায় ব্যবহার উপদর্াগী করার ব্যবিা গ্রহণ; 

 মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর র্নদে িশনা অনুসাদর পে সৃজন প্রর্ক্রয়ার অন্যান্য আনুষ্ঠার্নকতা সম্পন্ন কদর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অে ি 

র্বভাগ হদত সম্মর্তপ্রাপ্ত ১৭৬২টি পে সৃজদনর সরকার্র মঞ্জুর্র আদেশ (র্জ.ও) জার্রকরণ। 

 লাইদের্রর সফটওয়োর একটি ককাম্পার্নর মাধ্যদম ২০১৪ সাদল ততর্র করা হদয়দছ। এটিদক আপদডট করা প্রদয়াজন। বই ইসুে 

করদত অদনক সময় লাদগ। বই এর্ি করদত খুবই সমস্যা হদে; সফটওয়োর আপদডট কদর বই ইসুে, এর্ি এবাং-এর সদঙ্গ 

সম্পর্কিত সকল কাজ দ্রুত সম্পােন;  

 লাইদের্রর দুষ্প্রাপ্য ও দুল িভ  কাদলকশন র্পর্ডএফ ফরদমদট সাংরক্ষণ;  

 সকল মন্ত্রণালদয়র কম িকতিাদের এই ককন্দ্রীয় লাইদের্রর কাদলকশন ও কসবা সম্পিদক অবর্হতকরণ; 

 সফটওয়োর আপদডট কদর অন লাইদন দ্রুত কসবা কেওয়া এবাং কসবার মান বাোদনার জন্য ইউজার কেের্ল সফটওয়োর 

প্রস্তুতকরণ;  

 লাইদের্রর কম িকতিা/কম িিারীদের প্রর্শক্ষণ ব্যবিাকরণ; 

 বুেদরাক্রোটস কন িার িাপন কদর প্রশাসন কোডাদরর কম িকতিাগদণর র্লর্খত বই সাংরক্ষণকরণ; 

 কজলা ব্র্যার্োং বুক কন িার িাপন কদর সকল কজলার প্রকাশনা সাংরক্ষণকরণ এবাং 

 এ লাইদের্রটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তো বাাংলাদেদশর একটি গুরুত্বপূণ ি এবাং মূল্যবান সম্পে। এ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাদবক্ষণ 

এবাং এটিদক আরও এর্গদয় কনওয়ার জন্য নতুন কম িসূর্ি গ্রহণ। 

৫.২   রনয়োগ, পয়দান্নরি ও হপ্রষণ অনুরবভাগ : 

 র্সটিএজন িাট িার অনুর্ায়ী কসবা গ্রহীতাগদণর র্নধ িার্রত সমদয় কসবা র্নর্িতকরণ; 

 ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর র্সিান্ত অনুর্ায়ী র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাদগ র্সর্নয়র সর্িব, সর্িব, কগ্রড ১ ও অর্তর্রক্ত সর্িব পদে পোয়ন; 

 ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর র্সিান্ত অনুর্ায়ী উপসর্িব, যুগ্মসর্িব, অর্তর্রক্ত সর্িব, কগ্রড ১ ও সর্িব পদে পদোর্ন্নত প্রোন; 

 র্সটিদজন িাট িার অনুর্ায়ী কসবা গ্রহীতাগণদক র্নধ িার্রত সমদয় কসবা র্নর্িতকরণ; 

 পে মর্ িাো অনুর্ায়ী উপসর্িব ও যুগ্মসর্িব পর্ িাদয় কম িকতিাগণদক উপযুক্ত পদে পোয়ন; 

 র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর িার্হো অনুসাদর জাতীয় কবতন কস্কল, ২০১৫ অনুর্ায়ী ৩য় কগ্রড হদত তদূর্ধ্ি পদে পদোন্নর্তর মাধ্যদম 

র্নদয়াগ প্রোদনর প্রস্তাব সুর্পর্রয়র র্সদলকশন কবাদড ির সভায় উপিাপন; 

 র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর িার্হো অনুর্ায়ী সহকারী সর্িব/র্সর্নয়র সহকারী সর্িব.উপসর্িব.যুগ্মসর্িব.অর্তর্রক্ত 

সর্িব/সর্িব/র্সর্নয়র সর্িব সমপর্ িাদয়র পে সৃজন, সাংরক্ষণ ও িায়ীকরণ; 

 সহকারী কর্মশনার/সহকারী সর্িব ও তদূর্ধ্ি কম িকতিাদের তর্থ্ সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ; 

 র্নদয়াগ/বের্ল/পদোন্নর্তরজন্য তর্থ্/করকড িপত্র সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ; 

 আন্তোঃঅনুর্বভাগ ও অভেন্তরীণ অনুর্বভাদগর সমিয়; 

 র্নদয়াগ/পোয়নসম্পর্কিত গদবষণা; 

 ঊর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেত্ত অন্যান্য কার্ িা; 

 র্সটিদজন িাট িার অনুর্ায়ী কসবা গ্রহীতাগণদক র্নধ িার্রত সমদয় কসবা র্নর্িতকরণ; 

 পে মর্ িাো অনুর্ায়ী কম িকতিাগণদক উপযুক্ত পদে কপ্রষদণ পোয়ন; 

 ৩৮তম ব্যাদির কম িকতিাগণদক িাকর্রদত িায়ীকরণ এবাং সহকারী কর্মশনার (ভূর্ম) পদে ভূর্ম মন্ত্রণালদয় ন্যস্তকরণ; 

 কজলা প্রশাসক/অর্তর্রক্ত কজলা প্রশাসক ও উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসার পদে র্নদয়াদগর লদক্ষে র্ফটর্লে প্রণয়ন; 
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 র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাদগ সহকারী সর্িব/র্সর্নয়র সহকারী সর্িব/সহকারী প্রধান/র্সর্নয়র সহকারী প্রধান-এর শূন্যপদে কম িকতিা 

বের্ল/পোয়ন, আদবেন প্রার্প্তসাদপদক্ষ পাসদপাট ি-এর অনুমর্ত প্রোন, বর্হোঃবাাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর, র্প.আর.এল/লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর। 

পেশূন্য োকাসাদপদক্ষ র্সর্নয়র সহকারী সর্িব (কোডারবর্হভূ িত) পদে পদোন্নর্ত প্রোন; 

 ৪০তম র্বর্সএস-এর মাধ্যদম সুপার্রশপ্রাপ্ত র্বর্ভন্ন কোডাদর ১৯৬৩ (এক হাজার নয়শত কতষর্ি) জন প্রােীদক র্নদয়াগ প্রোন; 

 বাাংলাদেশ সরকারী কম ি কর্মশন হদত পরবতী র্নয়র্মত র্বর্সএস (র্া ৪৫তম র্বর্সএস নাদম অর্ভর্হত হদত পাদর) পরীক্ষার 

জন্য অর্ধর্ািন প্রার্প্তর পর সরকারী কম ি কর্মশদন জনবদলর িার্হো কপ্ররণ; 

 পরবতী সাধারণ র্বর্সএস (র্া ৪৫তম র্বর্সএস নাদম অবর্হত হদত পাদর)-এর র্বজ্ঞাপন নন-কোডার শূন্যপদের র্ববরণ উদল্লখসহ 

র্োসমদয় র্বজ্ঞাপন জার্র করার লদক্ষে সকল মন্ত্রণালয়/র্বভাগ এবাং অধীন অর্ধেপ্তর/পর্রেপ্তর/েপ্তর/সাংিা-এর নন-কোডার 

(৯ম হদত ১২তম কগ্রড) শূন্যপদের িার্হো সাংগ্রহ ও সমিয়পূব িক বাাংলাদেশ সরকারী কম ি কর্মশদন কপ্ররণ; এবাং 

 ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর র্নদে িশ অনুর্ায়ী অন্যান্য কার্ িক্রম গ্রহণ। 

৫.৩ কযাররোর প্ল্যারনং অযান্ড হেরনং অনুরবভাগ : 

প্ররশক্ষণ কার্ মিম : 

 র্সর্নয়র োফ ককাস ি (এসএসর্স), উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন ককাস ি (এর্সএর্ড), উন্নয়ন প্রশাসন ককাস ি, বুর্নয়ার্ে প্রর্শক্ষণ, পর্লর্স 

প্লোর্নাং অোে ম্যাদনজদমন্ট ককাস ি কোডার কম িকতিাদক মদনায়ন প্রোন; 

 এ মন্ত্রণালদয়র কম িরত অর্ফস সহায়কগণদক বছদর ৬০  ণ্টা প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 জাতীয় পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন একাদডর্ম এবাং বাাংলাদেশ কলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র-এর প্রশাসন, কভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও 

অন্যান্য কার্ ি। এ ছাো ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর র্নদে িদশ র্বর্বধ কার্ িক্রম সম্পােন; 

 র্বর্সএস প্রশাসন একাদডর্মর প্রশাসন এবাং এতৎসাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে; 

 র্মর্লটার্র ওর্রদয়দন্টশন প্রর্শক্ষণ ককাস ি (র্বএমএ), আইন ও প্রশাসন, সাদভ ি অোে কসদটলদমন্ট ককাস ি এবাং র্বর্সএস প্রশাসন 

একাদডর্মর প্রর্শক্ষণ বষ িপুর্ঞ্জ অনুর্ায়ী র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষদণ প্রর্শক্ষণােী মদনানয়ন; 

 সাংর্িি প্রর্শক্ষদণর পর্ িদবক্ষণ ও মূল্যায়ন কডার্সয়াদর সাংরক্ষণ ও এতৎসাংক্রান্ত র্বষয়ার্ে; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ১০ম কগ্রদডর সকল কম িকতিাদক ২০২২-২০২৩ অে িবছদর ৬০  ণ্টা ও শুিািারসাংক্রান্ত  প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 প্রর্শক্ষণ ম্যাদনজদমন্ট সফটওয়োর প্রস্তুতকরণ; 

 জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাদডর্ম (NADA),-এর সাাংগঠর্নক-কাঠাদমাসহ প্রশাসর্নক কাজ িলমান; 

 কেদশর অভেন্তদর খণ্ডকালীন/কম িকালীন র্বর্ভন্ন ককাদস ি উচ্চর্শক্ষা গ্রহদণর অনুমর্ত প্রোন। এ ছাো পূণ িকালীন ককাদস ি অাংশগ্রহদণর 

জন্য কপ্রষণ ও র্শক্ষাছুটি প্রোন; 

 র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ ককাদস ি কোডার ও নন-কোডার কম িকতিাগণদক মদনানয়ন 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ১০ম-২০তম কগ্রদডর সকল কম িিারীদক ২০২২-২০২৩ অে িবছদর ৬০  ণ্টা ও শুিািারসাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ 

প্রোন; 

 র্বয়াম ফাউদেশদনর প্রশাসন, কভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্ ি; 

 বাাংলাদেশ ইনর্েটিউট অব গভন্যিান্স এোে ম্যাদনজদমন্ট (র্বআইর্জএম)-এর প্রশাসন, কভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্ ি 

সম্পােন। এ ছাো ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর র্নদে িদশ র্বর্বধ কার্ িক্রম সম্পােন; 

 National Centre for Good Governance (NCGG) India-কত উপপর্রিালক, িানীয় সরকার/কজলা পর্রষদের 

সর্িব/কপৌরসভার প্রধান র্নব িাহী কম িকতিা/অর্তর্রক্ত কজলা প্রশাসক/উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসার/কজলা প্রশাসদকর কার্ িালয় ও 

র্বভাগীয় কর্মশনার অর্ফদস কম িরত র্সর্নয়র কর্মশনার পর্ িাদয়র কমাট ২৮০ জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষণ প্রোন (উক্ত প্রর্শক্ষণােীর 

সাংখ্যা NCGG, India কর্তিক উর্ল্লর্খত ব্যাদির প্রর্শক্ষণ সম্পদন্নর উপর র্নভ ির কদর); 

 Training and Exchange Programme িীদনর র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান উপসর্িব, যুগ্মসর্িব ও অর্তর্রক্ত সর্িব 

পর্ িাদয়র ৪০ জন কম িকতিাদক  প্রর্শক্ষণ প্রোন (উক্ত প্রর্শক্ষণ িীদনর প্রস্তাদবর উপর র্নভ িরশীল); 

 মাোস ি/র্পএইি.র্ড./র্ডদপ্লামা ককাস ি র্বর্ভন্ন কেদশর র্বর্ভন্ন র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠান বয়স ৪৫ বছদরর ঊদর্ধ্ি নয় এরূপ সরকার্র  কমাট ৫০ 

জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষণ প্রোন (বর্ণ িত ককাস ি র্বর্ভন্ন কেদশর র্বর্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান/সাংিার ওফার কলটার সাদপদক্ষ); 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপর্তদত্ব জাতীয় প্রর্শক্ষণ নীর্তমালা, (এনটির্স)-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠাদনর প্রস্তুর্ত িলমান। 

 জনপ্রশাসন প্রর্শক্ষণ ও উচ্চর্শক্ষা নীর্তমালা, ২০২২-এর একটি ড্রাফট প্রণয়ন করা হদয়দছ। খসো নীর্তমালাটি অনুদমােদনর  জন্য 

৮ম জাতীয় প্রর্শক্ষণ কাউর্ন্সল (এনটির্স)-এর সভায় উপিাপন; 
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 ২০২২-২৩ অে িবছদর সরকার্র ও কবসরকার্র প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠাদনর প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রদম মঞ্জুর্র বরাি প্রোদনর লদক্ষে সামর্গ্রক 

কার্ িক্রম গ্রহণ; 

 র্বর্ভন্ন প্রর্তষ্ঠাদনর মাধ্যদম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সদঙ্গ সাংর্িি র্বষদয় গদবষণা কার্ িক্রম পর্রিালনা। প্রশাসর্নক উন্নয়ন-সাংক্রান্ত 

সর্িব কর্মটির সেয় অনুদমােদনর পর বার্ষ িক কম িকৃর্ত মূল্যায়ন অনুশাসনমালা-২০২২ জার্র করার প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ; 

 Government Employee Management System (GEMS) শীষ িক কম িসূর্ির আওতায় APAR-এর জন্য অনলাইন 

র্সদেম ততর্রর র্বষদয় প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহদণ সহদর্ার্গতা প্রোন; 

 বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পেক-২০২২ প্রোন; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ১০ম হদত ২০তম কগ্রদডর কম িকতিা/কম িিারীদক সর্ঞ্জবনী প্রর্শক্ষণ প্রোদনর লদক্ষে কার্ িক্রম গ্রহণ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র প্রশাসর্নক কম িকতিাদের বাৎসর্রক ৬০  ণ্টা প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 সকল কোডাদরর জন্য কম িজীবন পর্রকল্পনা প্রণয়ন; 

 বার্ষ িক কম িসম্পােন চ্যর্ক্তর অধীন ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন; 

 বার্ষ িক কম িসম্পােন চ্যর্ক্তর অধীন কসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত কম িপর্রকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন; এবাং 

 প্রর্শক্ষক পুল গঠনসাংক্রান্ত  নীর্তমালা, প্রণয়ন। 

  ৫.৪ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ : 

 সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ কর্তমক প্রস্তুিকৃি ‘Organization Management Software’ (Data Base Software) রবরভন্ন 

মন্ত্রণালে/রবভায়গ হ্স্তান্তর ও ব্যবহ্ার রনিিকরণ; 

 সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুরবভাগ কর্তমক বুকয়লট প্রণেন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইয়ট প্রদশ মন; 

 সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ/অরধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পদ সৃজন, সংরক্ষণ, স্থােীকরণ, পদরব পররবিমন, পদ উন্নীিকরণ, পদ রবলুরপ্তকরণ ও 

র্ানবাহ্ন TO&E-হি অন্তভু মক্তকরয়ণর প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ্ রবরধ রবধায়নর আয়লায়ক দ্রুি রনষ্পরত্তকরণ; 

 বিমমায়ন শূন্যপয়দর োেপত্র প্রদায়নর জন্য ০৮ (আট) কার্ মরদবস সমোবি। আরও কম সময়ে রনভু মলভায়ব োেপত্র প্রদায়নর জন্য 
অনলাইন ভাচু মোল হরকি মরুম বিররকরণ এই ভাচু মোল হরকি মরুম ব্যবহ্ার কয়র রবরভন্ন মন্ত্রণালে/রবভাগ/অধীন সংস্থার উদ বৃত্ত 

কম মিারীয়দর আত্তীকরয়ণর জটিলিা সহ্জীকরণ; এবং 

 উদ বৃত্ত রাষ্ট্রীে কম মিারীয়দর (র্ারা পাবরলক সায়ভ মন্ট নে) জন্য আত্তীকরণ আইন প্রণেন। 

৫.৫ শৃঙ্খলা ও িদন্ত অনুরবভাগ : 

 এ অনুরবভায়গ প্রাপ্ত পত্রসমূহ্ শিভাগ ই-নরথয়ি রনষ্পরত্তকরণ; 
 প্রাপ্ত অরভয়র্াগসমূহ্ দ্রুিিার সয়ঙ্গ রনষ্পন্নকরণসহ্ Grieavance Readers System (GRS) অনুর্ােী-এর বাস্তবােন; 

 রব.রস.এস. (প্রশাসন) কযািায়রর সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম, অন্যান্য কযািার হ্য়ি আগি উপসরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম এবং নন-কযািার 

সহ্কারী সরিব হথয়ক িদূর্ধ্ম পর্ মায়ের কম মকিমাগয়ণর রবরুয়ি প্রাপ্ত আিরণ ও শৃঙ্খলাজরনি অরভয়র্াগসমূহ্ দ্রুি উপস্থাপনসহ্ 

অরভয়র্াগসমূহ্ রনষ্পরত্ত ত্বরারন্বি করার প্রয়োজনীে কার্ মিম গ্রহ্ণ করা এবং প্রয়র্াজযয়ক্ষয়ত্র এ-সংিান্ত অরভয়র্ায়গর রবষয়ে কৃি 

কার্ মিম সম্পয়কম অরভয়র্াগকারীয়ক অবরহ্িকরণ; 

 রবভাগীে মামলাসমুহ্ দ্রুিিার সয়ঙ্গ রনষ্পরত্তকরণ; 
 সংরিষ্ট কম মকিমায়দর শৃঙ্খলাজরনি িথ্য সংরক্ষণ ও হ্ালনাগাদকরণ; 
 কম মকিমায়দর শৃঙ্খলাজরনি োেপত্র প্রদান (িাকরর স্থােীকরণ, রসয়লকশন হগ্রি, টাইময়স্কল, পয়দান্নরি, রবয়দশ প্ররশক্ষণ, অবসর প্রস্তুি 

ছুটি, হপনশন, গারে হসবা নগদােন নীরিমালাে গারে িে ইিযারদ হক্ষয়ত্র); 

 এ মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন সকল কম মকিমা/কম মিারীয়দর দুনীরিসংিান্ত িথ্যাবরল হিটায়বয়জ সংরক্ষণ ও রনেরমি হ্ালনাগাদকরণ; 
 উপযু মক্ত কম মকিমা/কম মিারীগয়ণর পয়দান্নরি/আরথ মক সুরবধারদ রবষয়ে দুনীরিজরনি োেপত্র প্রদান; 

 অন্যান্য মন্ত্রণালে/রবভাগ-এর রনেন্ত্রণাধীন সরকারর কম মকিমা/কম মিারীয়দর দুনীরিসংিান্ত  িথ্য সংরক্ষণসংরিষ্ট মন্ত্রণালে/রবভায়গ 
হপ্ররণ; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯-এর আয়লায়ক কম মকিমা/কম মিারীগণ কর্তমক রলরখি/অনুরদি বই প্রকায়শর অনুমরি 
প্রদায়নর আয়বদনসমূহ্ দ্রুিিার সয়ঙ্গ রনষ্পরত্তকরণ; 
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 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯-এর আয়লায়ক কম মকিমাগয়ণর রবরভন্ন রবষয়ে হর্মন, ব্যরক্তগি ব্যাবসা, খিকালীন 

িাকরর, হকায়না সংগঠয়নর সদস্য হ্ওো, পররিালনা পষ ময়দর সদস্য পদ লাভ, হপপায়র কলাম রলখা, হবিার ও হটরলরভশয়ন অংশগ্রহ্ণ 

এবং কম মকিমাগয়ণর পররবায়রর সদস্যয়দর ব্যাবসা করার অনুমরি ইিযারদ প্রদান; 

 সরকারর কম মিারী (আিরণ) রবরধমালা, ১৯৭৯ অনুর্ােী রবরসএস (প্রশাসন) কযািার এবং অন্যান্য কযািার হ্য়ি আগি উপসরিব ও 
িদূর্ধ্ম কম মকিমায়দর সম্পদ অজময়নর অনুমরির রবষয়ে (িে/রবিে/রনম মাণ/হ্স্তান্তর) প্রাপ্ত আয়বদন দ্রুি রনষ্পরত্তকরণ; 

 প্রশাসন কযািায়রর কম মকিমায়দর প্রাপ্ত সম্পয়দর রহ্সাব রববরণী ব্যরক্তগি হফাল্ডায়র ভয়ে সংরক্ষণ।  

 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক প্রাপ্ত আয়বদন দ্রুি রনষ্পরত্তকরণ। 

 শাখা হ্য়ি জাররকৃি শারস্তর আয়দয়শর রবরুয়ি দায়েরকৃি এ.টি.মামলা/এ.টি.এ.মামলা/ররট/রলভ টু আরপলসহ্ মামলাসমূয়হ্র 
দফাওোরর জবাব র্থার্থভায়ব প্রস্তুিকরণ ও হপ্ররণ; 

 জািীে শুিািার হকৌশল বাস্তবােয়নর রনরমত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কম মপররকল্পনা প্রণেন, বনরিকিা করমটি গঠন, প্ররি ৩ মাস 

অন্তর বনরিকিা করমটির সভা আহ্বান ও বাস্তবােনয়র্াগ্য কম মপররকল্পনা বাস্তবােন পররবীক্ষণ; 

 সরিবালে রনয়দ মশমালা, ২০১৪ অনুর্ােী র্থার্থভায়ব নরথর হেরণরবন্যাসকরণ, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ; এবং 
 সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভায়ব নরথ, পত্র ইিযারদর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও সুিারুভায়ব অরফস পররিালনা। 

৫.৬ আইন অনুরবভাগ 

 দফাওোরর জবাব প্রস্তুি ও দারখয়লর সমে র্থাসম্ভব করময়ে আনা; এবং 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রবরুয়ি দারখলকৃি মামলা পররিালানাে অরধকির দক্ষিা অজমন। 

৫.৭ রবরধ অনুরবভাগ : 

 অরভন্ন ও সমরন্বি শ্রুরি হলখক নীরিমালা, ২০২২ প্রণেন; 

 িলরি ও অরিররক্ত দারেত্ব নীরিমালা, হ্ালনাগাদকরণ; 

 রনয়োগ/পয়দান্নরিসংিান্ত  রবষয়ে রবভাগীে রনব মািন করমটি গঠন ও এিৎসংিান্ত রবষয়ে মিামি প্রদান; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস রশক্ষানরবশগয়ণর রবভাগীে পরীক্ষা রবরধমালা, ২০২২ প্রণেন; 

 The Bangladesh Civil Service (Trade) Composition and Cadre Rules, 1980 সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস (বেস, হর্াগ্যিা ও সরাসরর রনয়োয়গর জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৪ (রবরসএস সাধারণ রশক্ষা অংশ) 

সংয়শাধন; 

 The BCS Recruitment Rules, 1981 and The BCS (Examination for Promotion) Rules, 1986 অনুর্ােী 

রব.রস.এস (স্বাস্থয) কযািায়রর সহ্কারী পররিালক (৫ম হগ্রি) পয়দ পয়দান্নরির জন্য রফিার পদ রহ্সায়ব রব.রস.এস. (স্বাস্থয) 

কযািায়রর ৬ষ্ঠ হগ্রয়ির সকল প্রশাসরনক পদয়ক অন্তভু মক্তকরণ; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস (মৎস্য) গঠন ও কযািার আয়দশ, ২০২১ প্রণেন; 

 The Bangladesh Civil Service (Agriculture) Composition and Cadre Rules, 1980-এর িপরশল সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস (বেস, হর্াগ্যিা ও সরাসরর রনয়োয়গর জন্য পরীক্ষা) রবরধমালা, ২০১৪-এর িপরশল-১-এর ২(খ) (কৃরষ 

অংশ) সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ সরকারী কম ম করমশন (পরামশ ম) প্ররবধানমালা, ২০২০ প্রণেন (বাংলায়দশ পাবরলক সারভ মস করমশন (কনসালয়টশন) 
হরগুয়লশনস, ১৯৭৯ সংয়শাধন); 

 The BCS Composition and cadre Rules of 1980 এবং The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 

1981 বাংলা ভাষাে প্রণেন; 

 The BCS Composition and cadre Rules of 1980 সংয়শাধন; 

 The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 সংয়শাধন; 

 বাংলায়দশ সরকারী কম ম করমশন আইন, ২০২২ প্রণেন; এবং 

 িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম (িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর 

সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবয়র দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিযারদ) সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা-০৮টি। 
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৫.৮ সংস্কার ও গয়বষণা অনুরবভাগ : 

 ‘সরকারর কায়জ ব্যাবহ্াররক বাংলা’-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ; 

 প্রশাসরনক পররভাষা, ২০১৫’-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ; 

 Statistics of Civil Officers and Staffs, 2022 পুস্তক প্রকাশ ও রবিরণ; 

 সরকারর সংস্থাসমূয়হ্র নাম ও হর্াগায়র্ায়গর ঠিকানাসংবরলি পুস্তক প্রকাশ ও রবিরণ; 

 Census সফটওেযায়রর মােয়ম ‘Statistics of Civil Officers and Staffs, 2022’ পুস্তক প্রকায়শর কার্ মিম গ্রহ্ণ; 

এবং 

 সরিবালে রনয়দ মশমালা, ২০১৪’-এর হ্ালনাগাদকরণ এবং সংয়শারধি ‘সরিবালে রনয়দ মশমালা’ পুস্তক আকায়র প্রকাশ ও রবিরণ। 

 

৬.০  এসরিরজ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা : 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এস.র্ড.র্জ. ১৬.৭.১ সূিদকর জন্য র্লড মন্ত্রণালদয়র োর্য়ত্বপ্রাপ্ত। ১৬.৭.১ সূিকটি হদে ‘Proportions of 

Positions in national and local institutions, including (a) the legislatures, (b) the public service; and (c) the 

judiciary, compared to national distributions, by sex, age, persons with disabilities and population groups’ 

অে িাৎ জাতীয়ভাদব বণ্টদনর তুলনায় (ক) সাংসে, (খ) সরকার্র িাকর্র ও (গ) র্বিার র্বভাগসহ জাতীয় ও িানীয় প্রর্তষ্ঠানগুদলাদত র্লঙ্গ, 

বয়স, প্রর্তবন্ধী ব্যর্ক্ত ও জনদগাষ্ঠীদভদে পদের অনুপাত। ১৬.৭.১ সূিদকর (b) the public service সাব কম্পদনদন্টর জন্য সরকার্র 

িাকর্রজীবীর র্লঙ্গ, বয়স, প্রর্তবর্ন্ধতা ও জনদগাষ্ঠীর কের্ণসম্পর্কিত disaggregated (র্বসমর্িকৃত) ২০২২ সাদল কডটা কেদশর সকল 

সরকার্র প্রর্তষ্ঠান হদত মন্ত্রণালয়র্ভর্ত্তক সাংগ্রহ ও র্বদিষদণর মাধ্যদম এসর্ডর্জ িোকাদর সর্ন্নদবশ কদর বাাংলাদেশ পর্রসাংখ্যান বুেদরার 

এসর্ডর্জ কসদল কপ্ররণ করা হদব। 

৭.০ আন্তজিার্তক সাংিাসমূদহর সদঙ্গ র্দ্বপার্ক্ষক আদলািনা/সমদ াতা স্মারক/চ্যর্ক্ত এবাং তবদের্শক সফদর অর্জিত সফলতার র্ববরণ : 

২০২২ সাদল োইল্যাদের এর্শয়ান ইনর্ন্সটিউট অব কটকদনালর্জ-এর সদঙ্গ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র একমাস কময়ার্ে উন্নয়ন প্রশাসন ককাস ি 

আদয়াজদনর র্বষদয় র্দ্বপার্ক্ষক চ্যর্ক্ত সম্পার্েত হদয়দছ। ইদতামদধ্য প্রেম উন্নয়ন প্রশাসন ককাস ি োইল্যাদে সফলতার সদঙ্গ অনুর্ষ্ঠত হদয়দছ, 

র্ার সমাপনী অনুষ্ঠাদন আমর্ন্ত্রত অর্তর্ে র্হসাদব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র মাননীয় প্রর্তমন্ত্রী জনাব ফরহাে কহাদসন, এম.র্প. উপর্িত 

র্ছদলন। 

8.০  িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম :  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ এবং িথ্য অরধকার (িথ্য প্রারপ্তসংিান্ত) রবরধমালা, ২০০৯-এর আয়লায়ক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে-এর অধীন 

দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্ মায়ের সকল কার্ মালয়ে িথ্য সরবরাহ্ করার জন্য িথ্য প্রদানকারী কম মকিমা রনয়োগ করা হ্য়েয়ে; এবং জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়ে িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী হমাট 58টি আয়বদন পাওো র্াে। িন্ময়ে 46টি আয়বদয়নর িথ্য সরবরাহ্ করা হ্য়েয়ে 

এবং আইন/রবরধ হমািায়বক আয়বদন না করাে ১২টি আয়বদয়নর রবষয়ে িথ্য প্রদায়ন অপারগিা প্রকাশ করা হ্য়েয়ে।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী হমাট ৫৮টি আয়বদন পাওো র্াে। িন্ময়ে ৪৬টি আয়বদয়নর িথ্য প্রদান করা হ্য়েয়ে এবং আইন/রবরধ 

হমািায়বক আয়বদন না করাে ১২টি আয়বদয়নর রবষয়ে িথ্য প্রদায়ন অপারগিা প্রকাশ করা হ্য়েয়ে। 

৮.1  দাররদ্রযরনরসন ও নারী উন্নেনসংিান্ত কার্ মিম : 

জনপ্রশাসয়নর দক্ষিা ও সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয গৃহ্ীি কার্ মিম বাস্তবারেি হ্য়ল দাররদ্রযরনরসন ও নারীর ক্ষমিােনসহ্ অথ মবনরিক উন্নেয়ন 

গুরুত্বপূণ ম অবদান রাখয়ব। অথ মবনরিক, রশক্ষা, সামারজক ও সাংস্কৃরিক হক্ষয়ত্র মরহ্লায়দর অংশগ্রহ্ণ রনরিিকরয়ণর জন্য িাকররয়ি 

মরহ্লায়দর জন্য সরকার আয়রারপি হকাটা পিরি র্থার্থভায়ব অনুসরণ করা হ্ে এবং মরহ্লায়দর সক্ষমিা বৃরির জন্য প্রয়োজনীে 

প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা হ্ে। ফয়ল মরহ্লাগণ িাকররসহ্ রবরভন্ন অথ মবনরিক কম মকায়ি অরধক হ্ায়র সম্পৃক্ত হ্য়চ্ছন এবং স্বাবলম্বী হ্য়ে 

ওয়ঠয়েন। ফয়ল দাররদ্রযরনরসন ও নারী উন্নেন ত্বরারন্বি হ্য়চ্ছ। 

৮.2 মাঠ পর্ মায়ে সরকারর পরলরস/কপ্রাগ্রাদমর কার্ মকর বাস্তবােয়ন দক্ষ জনবল রনয়োগ : 

র্তণমূল পর্ মায়ে সরকায়রর দাররদ্রযরবয়মািনমূলক নানা ধরয়নর কম মসূরি র্থা : টি.আর., রজ.আর., এফ.এফ.িরিউ., রভ.রজ.এফ., রভ.রজ.রি. 

ইিযারদ রয়েয়ে। এসব কম মসূরি প্রণেন ও বাস্তবােয়ন মাঠ প্রশাসয়ন কম মরি কম মিারীগণ গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা পালন কয়র। িা োো র্তণমূল 

পর্ মায়ে সরকায়রর দাররদ্রযরনরসন কম মসূরিগুয়লা মূলি মরহ্লায়দর মােয়ম বাস্তবারেি হ্য়ে থায়ক। এয়ি নারীর অথ মবনরিক কয়ম ম প্রয়বশ ঘয়ট 
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ও নারীর ক্ষমিােন হ্ে। সরকায়রর সামারজক রনরাপত্তামূলক কম মসূরি, হর্মন, রবধবাভািা, বেস্কভািা এবং োত্রীয়দর জন্য রশক্ষা উপবৃরত্ত 

কম মসূরি বাস্তবােয়নও মাঠপ্রশাসয়নর কম মিারীগণ গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা রায়খন। উরেরখি কম মসূরি সফল বাস্তবােয়নর ফয়ল দাররদ্রযরবয়মািন হ্ে 

এবং নারীর সারব মক কল্যাণ ও পাররবাররক উন্নেন ঘয়ট। এ কম মসূরির সমন্বেক রহ্সায়ব রবভাগীে করমশনায়রর কার্ মালে, হজলা প্রশাসয়কর 

কার্ মালে ও উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসার পয়দ প্ররিবের উপযুক্ত কম মিারীয়দর রফটরলে বিরর কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে পদােন কয়র 

থায়ক।  

৮.3 সরকারর কম মিারীয়দর কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা : 

রিরকৎসা হসবা ও রিরকৎসার জন্য সরকারর কম মিারীয়দর প্রদত্ত আরথ মক অনুদান িাঁয়দর স্বাস্থয ঁকিরক কমাে এবং িাঁয়দর কম মক্ষম রায়খ। এর 

ফয়ল কম ময়ক্ষয়ত্র িাঁয়দর উৎপাদনশীলিা বৃরি পাে। িা োো কম মিারীয়দর হেয়ল-কমদয়দের জন্য রশক্ষাবৃরত্ত িাঁয়দর রশক্ষা কার্ মিম অব্যাহ্ি 

রাখয়ি এবং একটি সক্ষম জনশরক্তয়ি রূপান্তয়র সহ্ােিা কয়র। কম মরি অবস্থাে মৃতুযবরণকারী এবং স্থােীভায়ব অঙ্গহ্ারনজরনি সরকারর 

কম মিারীয়দর জন্য এককালীন অনুদায়নর অথ ম ও সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল হথয়ক দররদ্র কম মিারীয়দর প্রদত্ত স্বাস্থয হসবা দাররদ্রযরনরসয়ন 

উয়েখয়র্াগ্য অবদান রাখয়ে। মরহ্লায়দর একটি বয়ো অংশ সরকারর িাকররয়ি রনয়োরজি, র্াঁরা সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল হথয়ক 

রিরকৎসা হসবা ও কম মিারী কল্যাণ হবাি ম হথয়ক রিরকৎসাসহ্ অন্যান্য খায়ি আরথ মক সহ্ােিা হপয়ে থায়কন। পুরুষ সরকারর কম মিারীয়দর 

ন্যাে মরহ্লা কম মিারীয়দর হেয়ল-কমদয়রাও রশক্ষাবৃরত্ত বাবদ আরথ মক সহ্ােিা এবং কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর কাররগরর প্ররশক্ষণ হকন্দ্র হথয়ক 

প্ররশক্ষণ হপয়ে থায়কন। এ ধরয়নর কম মসূরি সমায়জর সারব মক দাররদ্রযরবয়মািন এবং নারী উন্নেয়ন ভূরমকা রায়খ।  

 

৮.4 দাররদ্রযরনরসন ও নারী উন্নেনসম্পরকমি বরাে হ্াজার টাকাে : 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ২০২১-২২ অথ মবেয়রর বায়জট এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অথ মবেয়রর বায়জট প্রয়ক্ষপয়ণ রনম্নবরণ মি 

বরাে হরয়খয়ে : 

রববরণ বায়জট ২০২১-২২ প্রয়ক্ষপণ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

দাররদ্রযরনরসন ১৬৪১,০৪,১৩ ১৯৮৮,৮৬,৫৯ ২৭৫৮,১২,৮৪ 

নারী উন্নেন ৫৯৯,০৯,৬৩ ৭৪৯,০৯,৪৮ ১৪৬২,৪৬,০০ 

৮.৫ গুরুত্বপূণ ম পয়দ নারী কম মিারী পদােন 

সরকার নারীর ক্ষমিােয়ন প্রজািয়ন্ত্রর কম মিারী রনয়োয়গ মরহ্লায়দর জন্য ১০% হকাটা সংরক্ষণ কয়রয়ে; নারী রশক্ষা উন্নেয়ন 

সরকায়রর গৃহ্ীি কম মসূরির ফলস্বরূপ সরকারর.হবসরকারর কম ময়ক্ষয়ত্র প্ররিবের নারীর অংশগ্রহ্ণ পর্ মােিয়ম বৃরি পায়চ্ছ। সংররক্ষি 

হকাটার পাশাপারশ হমধা হকাটােও হর্াগ্যিার রভরত্তয়ি মরহ্লারা সরকারর িাকররয়ি রনয়োগ পায়চ্ছন। সরিব, হজলা প্রশাসক এবং 

উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসায়রর গুরুত্বপূণ ম পয়দ নারী কম মিারী রনয়োগ পায়চ্ছন।  

Statistics of Civil Officers and Staffs, 201৯, 20২০ এবং 20২1 অনুর্ােী প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ম প্ররিবের নারীর 

অংশগ্রহ্ণ বৃরি পায়চ্ছ; রনয়ম্ন ৩ বেয়রর তুলনামূলক সাররণ প্রদান করা হ্য়লা :  

Statistics of Civil Officers and Staffs, 2019  

হগ্রিরভরত্তক মরহ্লা কম মিারী রববরণ 

হগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ দপ্তর/অরধদপ্তর স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশন হমাট 

৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রি ৮23 19932 ১2169 ৩৭২৭৯ 

১০ম হগ্রি 470 37762 6358 ৪৮৫৩৬ 

১১িম-১৭িম হগ্রি ৫66 ২57975 13029 ২৮৩১৩৩ 

১৮িম-২০িম হগ্রি 493 ৩৮১80 4803 ৪৫৪৬৪ 

হমাট= 2352 ৩53849 36359 ৪১৪৪১২ 
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Statistics of Civil Officers and Staffs, 2020  

হগ্রিরভরত্তক মরহ্লা কম মিারী রববরণ 

হগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ দপ্তর/অরধদপ্তর স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশন হমাট 

৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রি ৮০৫ ২২৪৪৯ ১৩৩৭৪ ৩৬৬২৮ 

১০ম হগ্রি ৫০১ ৪০০১৬ ৮০০৫ ৪৮৫২২ 

১১িম-১৭িম হগ্রি ৫৮৬ ২৭০৯৭৩ ১০০২০ ২৮১৫৭৯ 

১৮িম-২০িম হগ্রি ৫২১ ৩৮১৪০ 5০৮৭ ৪৩৭৪৮ 

হমাট= ২৪১3 ৩৭১৫৭৮ ৩৬৪৮৬ ৪১০৪৭৭ 

Statistics of Civil Officers and Staffs, 2021 

হগ্রিরভরত্তক মরহ্লা কম মিারী রববরণ 

হগ্রি মন্ত্রণালে/রবভাগ দপ্তর/অরধদপ্তর স্বােত্তশারসি সংস্থা/কয়প মায়রশন হমাট 

৯ম ও িদূর্ধ্ম হগ্রি 829 24541 13769 39139 

১০ম হগ্রি 512 39722 8455 48689 

১১িম-১৭িম হগ্রি 609 271631 15160 287400 

১৮িম-২০িম হগ্রি 523 19974 4963 25460 

হমাট= 2473 355868 42347 400688 

 

৮.6 সরকারী কম ম করমশন কর্তমক রব.রস.এস. পরীক্ষার মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র রনয়োগপ্রাপ্ত ৯ম হগ্রয়ির কম মিারীয়দর ময়েও নারী 

কম মিারীয়দর সংখ্যা িমান্বয়ে বৃরি পায়চ্ছ। রব.রস.এস. পরীক্ষার মােয়ম রবরভন্ন কযািায়র মরহ্লায়দর জন্য সংররক্ষি ১০% হকাটার 

অরিররক্ত হমধা হকাটােও নারী রনয়োগ পায়চ্ছন। রনয়ম্ন ৩৪িম রব.রস.এস. হথয়ক ৩৯িম রব.রস.এস. পর্ মন্ত নারী কম মিারীয়দর 

রনয়োয়গর িথ্য প্রদান করা হ্য়লা : 

 িরমক রববরণ সংখ্যা 

 1 ৩৫িম রব.রস.এস. 

 পুরুষ ১৫৩০ 

 নারী ৫৯৫ 

 হমাট= ২১২৫ 

 2 ৩৬িম রব.রস.এস. 

 পুরুষ ১৬৭১ 

 নারী ৫৮৪ 

 হমাট= ২২৫৫ 

 3 ৩৭িম রব.রস.এস. 

 পুরুষ ৯৪০ 

 নারী ৩০৯ 

 হমাট= ১২৪৯ 

 4 ৩৮িম রব.রস.এস.  

 পুরুষ ১৫৬২ 
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 নারী ৫৭৫ 

 হমাট= ২১৩৪ 

 5 ৩৯িম রব.রস.এস. (রবয়শষ) 

 পুরুষ ৩৫৯২ 

 নারী ৩১৩৭ 

 হমাট= ৬৭২৯ 

 6 42িম রব.রস.এস. (রবয়শষ) 

 পুরুষ 2039 

 নারী 1961 

 হমাট= 4000 

9.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার পরররিরি ও কার্ মিম : 

৯.১ বাংলায়দশ হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রবরপএটিরস) 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর স্বয়ের হসানার বাংলা রবরনম মায়ণ দক্ষ জনশরক্ত বিররয়ি রবরপএটিরস রনরলভায়ব কাজ কয়র 

র্ায়চ্ছ। ইয়িাময়ে সকল হকায়স মর প্ররশক্ষণ কাররকুলায়ম স্বাধীনিার মহ্ান স্থপরি বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর সংগ্রামী জীবন ও আদশ ম, 

মুরক্তযুয়ির হিিনা, সমৃরির অগ্রর্াত্রাে বাংলায়দশ, এসরিরজ, রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১, ব-দ্বীপ পররকল্পনাসহ্ সমসামরেক রবষে, 

স্থানীে ও ববরশ্বক িযায়লঞ্জ হমাকারবলার সয়ঙ্গ সম্পরকমি রবষেসমূহ্ অন্তভু মক্ত কয়র প্ররশক্ষণসমূহ্য়ক আধুরনক ও যুয়গাপয়র্াগী করা হ্য়েয়ে। 

রবরপএটিরস হদশ হপ্ররমক, সৎ, দক্ষ ও হপশাদার জনয়সবক গয়ে হিালার লয়ক্ষয িার পররকরল্পি কার্ মিম িারলয়ে র্ায়চ্ছ। 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

ক. প্ররশক্ষণ কার্ মিম : 

 বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম (রবরপএটিরস) প্ররশক্ষণাথীয়দর ধরন নবীন কম মকিমাবৃন্দ, হকায়স মর সংখ্যা ১টি এবং বুরনোরদ প্ররশক্ষণ 

হকাস ম (অন্যান্য ৭টি প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান) প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ২৫২ জন এবং ৩৭০ জন, উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন হকাস ম 

উপসরিব ও সমমায়নর কম মকিমার হকায়স মর সংখ্যা ৩টি, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ৮৩ জন, রসরনের োফ হকাস ম যুগ্মসরিব ও 

সমমায়নর কম মকিমাবৃন্দ হকায়স মর সংখ্যা ৪টি, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ৮২ জন, পরলরস প্ল্যারনং অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট হকাস ম 

অরিররক্ত সরিব ও সমমায়নর কম মকিমাবৃন্দ হকায়স মর সংখ্যা ১টি, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ২৪ জন, রবয়শষ বুরনোরদ প্ররশক্ষণ 

হকাস ম নন-কযািার কম মকিমাবৃন্দ হকায়স মর সংখ্যা ১০টি, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ২৯৮ জন, স্বল্পয়মোরদ হকাস ম  অনুষদ সদস্য ও 

মন্ত্রণালয়ের ময়নানীি কম মকিমাবৃন্দ হকায়স মর সংখ্যা ১১টি, সদস্যবৃন্দ হকায়স মর সংখ্যা ১টি, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ১৫ জন; 

 ২১ জুন ২০২২ হথয়ক ২৩ জুন ২০২২ পর্ মন্ত রবরভন্ন মন্ত্রণালে ও রবরপএটিরস-এর রবরভন্ন অনুষদ সদস্যসহ্ এলরিরস 

গ্রযাজুয়েশনসম্পরকমি একটি প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ হকাস ম ৩০ জন প্ররশক্ষণাথীর অংশগ্রহ্য়ণ অনুরষ্ঠি হ্ে; 

 ৭ এরপ্রল ২০২২ রনরাপদ খাযরবষেক কম মশালা প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ হকাস ম ‘৭৩িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম’ , অনুষদ-এর ৪০২ 

জন প্ররশক্ষণাথীয়দর অংশগ্রহ্য়ণ অনুরষ্ঠি হ্ে; 

 ৮ কম ২০২২ ‘করাড টু র্ডর্জটাল র্লটাদরর্স’ শীষ িক কম িশালায় ‘৭৩তম বুর্নয়ার্ে প্রর্শক্ষণ ককাস ি’-এর এটুআই কর্তিক ২৫২ জন 

প্রর্শক্ষণােীদের অাংশগ্রহদণ অনুর্ষ্ঠত হয়; 

 ১৩ মাি ম ২০২২ Toward 2031’ ‘৭৩িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম’-এর ‘Bangladesh and JICA’ শীষ মক কম মশালা 

২৫২ জন প্ররশক্ষণাথীয়দর অংশগ্রহ্য়ণ অনুরষ্ঠি হ্ে; 
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 গি ১৮ এরপ্রল ২০২২ ৪থ ম রশল্প রবপ্ল্য়বর িযায়লঞ্জ হমাকারবলাে করণীে শীষ মক একটি হসরমনার অনুরষ্ঠি হ্ে উক্ত হসরমনায়র ৬৮ 

জন কম মকিমা অংশগ্রহ্ণ কয়রয়ে; 

 ৩১ মাি ম ২০২২ ‘Empathy Building and Innovation in Public Service’ শীষ মক কম মশালা ‘৭৩িম বুরনোরদ 

প্ররশক্ষণ হকাস ম’-এর ২৫২ জন প্ররশক্ষণাথীয়দর অংশগ্রহ্য়ণ িাররয়খ অনুরষ্ঠি হ্ে; 

 ৮-১০ মাি ম ২০২২ ‘Digital Leadership journey’ শীষ মক কম মশালা ‘৭৩িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম’-এর ২৫২ জন 

প্ররশক্ষণাথীয়দর অংশগ্রহ্য়ণ অনুরষ্ঠি হ্ে; 

 রবরপএটিরস-হি ৯টি হসরমনার/কনফায়রন্স/রসয়ম্পারজোম/ওোকমশয়প ৫৩৩ জন অংশগ্রহ্ণ কয়রন; 

 রবরপএটিরস ও রবরভন্ন হজলাে PHD-এর আওিাে ২৮টি হসরমনার/ওোকমশপ আয়োজন করা হ্য়েয়ে। র্ায়ি ১৩০৯ কম মকিমা 

অংশগ্রহ্ণ কয়রয়ে; 

   ২০২১-২২ অথ মবেয়র ১০ জন কম মকিমা ও ২০ জন কম মিারীয়ক পয়দান্নরি প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

   ২০২১-২২ অথ মবেয়র ৯২ জন কম মিারীয়ক রনয়োগ প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

   ৭২িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম’-এর সমাপনী ও সনদ রবিরণ অনুষ্ঠানসম্পন্ন হ্য়েয়ে। উক্ত সমাপনী ও সনদ রবিরণ অনুষ্ঠায়ন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রী প্রধান অরিরথ রহ্সায়ব উপরস্থি রেয়লন। 

আররপএটিরস-এর প্ররশক্ষণ কার্ মিম : 

২০৪১ সায়লর ময়ে জ্ঞানরভরত্তক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গয়ে হিালার প্রোয়স িারটি আঞ্চরলক হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর মােয়ম ২০২১-২০২২ 

অথ মবেয়র  ৪০টি ওোকমশপ ও ১২৮টি হকাস ম সম্পাদন করা হ্য়েয়ে। র্ায়ি উপয়জলা, হজলা ও রবভাগীে পর্ মায়ের সরকারর অরফস হথয়ক 

৯ম-২০িম হগ্রি পর্ মন্ত  হমাট ৫৩৬৪ জন কম মিারী অংশগ্রহ্ণ কয়রয়ে। হকয়ন্দ্রর ও আররপএটিরস-এর রনজস্ব কম মিারীয়দর জন্য ২০২১-

২০২২ অথ মবেয়র ২৮টি ব্যায়ি হমাট ৩০৬ জন কম মিারীয়ক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে ও ১১-১৬ হগ্রয়ির কম মিারীয়দর জািীে 

শুিািার হকৌশল (এনআইএস) রবষয়ে ৬০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। এ োো ৪টি আররপএটিরস-হি স্থানীেভায়ব প্ররশক্ষক পুল 

করা হ্য়েয়ে।  

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন : 

 প্রখ্যাি কথাসারহ্রিযক জনাব হসরলনা হহ্ায়সনয়ক ‘বঙ্গবন্ধু হিোর’ রহ্সায়ব রনয়োগ প্রদান করা হ্য়েয়ে;  

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী ২০২১-২০২২ র্থায়র্াগ্য মর্ মাদাে উদ র্াপয়নর জন্য হকয়ন্দ্র মুরজববষ ম 

সরিবালে স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মান-এর জন্মশিবারষ মকী ২০২১-২০২২ উদ র্াপয়নর অংশ রহ্সায়ব ১২টি রবষয়ে ‘বঙ্গবন্ধু স্মারক 

রসররজ’ হসরমনার অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে; 

 প্রখ্যাি কথাসারহ্রিযক জনাব হসরলনা হহ্ায়সন, বঙ্গবন্ধু হিোর, রবরপএটিরস কর্তমক ররিি বঙ্গবন্ধুর জীবনী, বঙ্গবন্ধুর রাজবনরিক/ 

সামারজক/সাংস্কৃরিক আদশ ম, বঙ্গবন্ধুর রবশ্বর্াত্রা, নারী উন্নেয়ন িাঁর ভাবনা ইিযারদ রবষয়ে ১০টি প্রবন্ধ প্রকারশি হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিার জন্মশিবারষ মকী ২০২১-২০২২ উদ র্াপন উপলয়ক্ষয হকয়ন্দ্রর মূল ফটয়কর (দুই নম্বর হগট) সমু্মখবিী স্থায়ন/মুরজববষ ম 

ব্র্যারন্ডং করা হ্য়েয়ে। স্বাধীনিার সংগ্রায়মর এই মহ্ান হনিার ৭ই মাি ম-এর ভাষয়ণর স্মৃরিয়ক রিরজাগরূক কয়র রাখয়ি হসই ঐরিহ্ারসক 

িজমরন অনুকরয়ণ একটি স্থাপনা বিরর করা হ্য়েয়ে। হর্খায়ন েে লাইয়ন েে দফা আয়ন্দালনয়ক বু ায়না হ্য়েয়ে এবং রবশটি প্ররিকী 

দীরপ্তমান হমামবারির মােয়ম বঙ্গবন্ধুর জন্মপরবিী গি একশ বেয়রর বাংলায়দশ ফুটিয়ে হিালা হ্য়েয়ে; 

 জারির রপিার প্রশাসরনক ও উন্নেন ভাবনা রবষয়ে Online Short Course পররিারলি হ্য়েয়ে; 
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 জারির রপিায়ক উপজীব্য কয়র হেরনং মরিউল প্রস্তুি করা হ্য়েয়ে এবং বঙ্গবন্ধু িি মার অংশ রহ্সায়ব হকয়ন্দ্রর সকল হকায়স ম ‘বঙ্গবন্ধু 

কুইজ প্ররিয়র্ারগিা’ আয়োজন করা হ্য়েয়ে; 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়র Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of the Quadret-e-Khuda Education 

Commission Report শীষ মক একটি গয়বষণা প্রকল্প বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে; এবং  

 প্রখ্যাি কথা সারহ্রিযক হসরলনা হহ্ায়সন কর্তমক রলরখি ‘বঙ্গবন্ধুর রাজবনরিক ও কম মজীবয়নর উপর রনব মারিি প্রবন্ধ সংকলন’ ১টি, 

বাংলায়দশ হলাক প্রশাসন পরত্রকা (মুরজববষ ম রবয়শষ সংখ্যা) ১টি, BPATC Newsletter Special Issue Mujib Borsho 

(April- Sept 2020) ১টি প্রকাশ করা হ্য়েয়ে। 

স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন :  

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনয়দ মশনা হমািায়বক রবরপএটিরস-এর ওয়েবসাইয়ট 

স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী কন মার স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 এ রবষয়ে ৫০০ শয়ের ময়ে concept note প্রস্তুি কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী কন মার স্থাপয়নর জন্য হকয়ন্দ্রর পররিালক জনাব হমাঃ শরীফ হ্াোনয়ক হফাকাল পয়েন্ট কম মকিমা রহ্সায়ব 

দারেত্ব প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং 

 রবরপএটিরস-এর সকল পয়ত্র স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তীর হলায়গা ব্যবহ্ার করা হ্য়চ্ছ। 

আন্তজমারিক নারী রদবস উদ র্াপন :  

 আন্তজমারিক নারী রদবস ২০২১ র্থায়র্াগ্য মার্ মাদাে উদ র্াপন করা হ্ে। ‘কয়রানাকায়ল নারী হনর্তত্ব গেয়ব নতুন সমিার রবশ্ব’ 

শীষ মক আয়লািনা সভা অনুরষ্ঠি হ্ে এবং নারী প্ররশক্ষণাথী ও হকয়ন্দ্রর নারী কম মকিমা/কম মিারীয়দর সম্মাননা প্রদান করা হ্ে; 

এবং  

 প্রধান অরিরথ রহ্সায়ব উপরস্থি রেয়লন জনাব ফারিমা ইোসরমন, সরিব, অথ মবনরিক সম্পকম রবভাগ, অথ ম মন্ত্রণালে; রবয়শষ 

অরিরথ জনাব শররফা খান, সদস্য (সরিব), পররকল্পনা করমশন; প্রধান আয়লািক ি. সানরজদা আখিার, সহ্য়র্াগী অোপক, 

উইয়মন অযান্ড হজন্ডার েযারিজ রিপাট ময়মন্ট, ঢাকা রবশ্বরবযালে; সভাপরি জনাব রয়মন্দ্র নাথ রবশ্বাস, হরটর (সরিব), 

রবরপএটিরস। 

হভৌি অবকাঠায়মা উন্নেন : 

 রবরপএটিরস-হি প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয ‘রবরপএটিরস-এর হকার হকাস মসমূয়হ্র সক্ষমিা বৃরিকরণ’ এবং ‘রবরপএটিরস-

এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ’ রশয়রানায়ম দুটি  প্রকল্প। প্রকল্প দুটির ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র সম্পারদি কার্ মাবরল রনম্নরূপ 

: 

ক. রবরপএটিরস-এর হকার হকাস মসমূয়হ্র সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প : 

প্রকল্পটি রিআররজএ-রসএফ, জাপান সরকায়রর অনুদান (রজওরব) ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবারেি হ্য়চ্ছ। রবরপএটিরস-এর হকার 

হকাস মসমূয়হ্র মােয়ম বাংলায়দশ রসরভল সারভ ময়সর কম মকিমায়দর গুণগি ও আন্তজমারিক মায়নর প্ররশক্ষণ প্রদায়নর জন্য রবরপএটিরস-এর 

সক্ষমিা বৃরিকয়ল্প প্রকল্পটি গৃহ্ীি হ্ে । র্ার মূল লক্ষয রভশন ২০২১ বাস্তবােয়ন হর্াগ্য কম মকিমা রহ্সায়ব গয়ে হিালা। প্রকয়ল্পর আওিাে 

রসরভল সারভ ময়সর ভরবষ্যৎ িারহ্দা অনুসায়র উন্নিমায়নর প্ররশক্ষণ রনরিিকরণর জন্য রবরপএটিরস-এর অনুষদ সদস্য এবং Link 

Ministry/Organizations-এর কম মকিমায়দর  ) র্ারা ভরবষ্যয়ি হকার হকাস মসমূয়হ্র অরিরথ বক্তা রহ্সায়ব দারেত্ব পালন করয়বন 

Competency level বৃরি করার লয়ক্ষয Leadership in the Public Sector রবষয়ে যুক্তরায়ষ্ট্র ১২জন কম মকিমার ববয়দরশক শট ম হকাস ম 

ও ৫ জন কম মকিমার োরি রভরজট সম্পন্ন হ্য়েয়ে এবং হকয়ন্দ্র রসরভল সারভ মস রমউরজোম স্থাপয়নর লয়ক্ষয ৩টি দরপত্র আহ্বান করা হ্য়েয়ে 

এবং কার্ মায়দশ প্রদান করা হ্য়েয়ে; এবং ২০২১-২২ অথ মবেয়র প্রকল্পটির অনুকূয়ল সংয়শারধি এরিরপয়ি বরাে রেল ৬৯০.০০ লক্ষ টাকা, 
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র্ার ময়ে ব্যে হ্য়েয়ে ৩১৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অথ মবেয়র আরথ মক অগ্রগরি ৪৫.৫১% এবং বাস্তব/কায়জর অগ্রগরি ৬.৫০%। 

িমপুরঞ্জভূি ব্যে ৪৬২৩.৯৭ লক্ষ টাকা (৯২.৪৮ %) এবং বাস্তব/কায়জর অগ্রগরি ৯২.৬৯%।    

খ. রবরপএটিরস-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প : 

হদয়শর শীষ মস্থানীে সরকারর প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান রহ্সায়ব রবরপএটিরস মানবসম্পদ উন্নেয়ন গুরুত্বপূণ ম ভূরমকা পালন করয়ে। রকন্তু 

অবকাঠায়মাগি সুরবধার অপ্রতুলিার পররয়প্ররক্ষয়ি রবরপএটিরস পর্ মাপ্তসংখ্যক প্ররশক্ষণাথীয়ক বুরনোরদ ও অন্যান্য প্ররশক্ষণ প্রদান করয়ি 

পারয়ে না। প্ররিবের সরকার রবরভন্ন সারভ ময়স প্রচুরসংখ্যক কম মকিমা রনয়োগ করয়েন। রকন্তু অপর্ মাপ্ত অবকাঠায়মা ও প্ররশক্ষণ প্রদায়নর 

সুরবধার অভায়ব বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স মর ব্যাকলক সৃরষ্ট হ্য়েয়ে। রবরপএটিরস-হি অপ্রতুল অবকাঠায়মা এবং প্রয়োজনীেসংখ্যক অনুষদ 

সদয়স্যর অভায়ব রবরসএস (স্বাস্থয) ও রবরসএস (রশক্ষা) কযািায়রর কম মকিমাবৃয়ন্দর বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম অন্যান্য প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন 

পররিালনা করয়ি হ্য়চ্ছ। 

হস ধারাবারহ্কিাে বাংলায়দশ সরকায়রর (রজওরব) সম্পূণ ম অথ মােয়ন ‘রবরপএটিরস-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ’ শীষ মক প্রকল্পটি হমাট 

১২০৭৬০.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলি ব্যয়ে জানুোরর ২০১৭ হথয়ক জুন ২০২৩ হমোয়দ বাস্তবােনাধীন রয়েয়ে। উক্ত উয়েশ্য বাস্তবােয়নর 

লয়ক্ষয হকয়ন্দ্র একয়ত্র ২১০০ জন কম মকিমার বুরনোরদ  প্ররশক্ষণ কার্ মিম র্ায়ি পররিালনা করা র্াে হসরূপ অবকাঠায়মাগি সুরবধা হরয়খ 

প্রকল্পটি গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। এই প্রকয়ল্পর অধীয়ন ২০২১-২২ অথ মবেয়র সম্পারদি কার্ মাবরল রনম্নরূপ : 

 বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব একায়িরমক অযান্ড এযািরমরনয়েটিভ ভবন (দুটি হবজয়মন্টসহ্ ২০ িলা ভবন রনম মাণ) : গি ১৯ রিয়সম্বর ২০২১ 

িাররখ হ্য়ি রনম মাণ কাজ শুরুর পর ১৩৩০টি (৪০০ রম.রম. ৪০০ রম.রম. ১৫.৬৫ রম.) পাইল কারেং সম্পন্ন কয়র ড্রাইরভং করা 

হ্য়েয়ে। বিমমায়ন পাইল কযায়পর ঢালাইয়ের কাজ হশষ পর্ মায়ে;  

 ১৫ িলা িররমটরর ভবন রনম মাণ : ১৫ িলা িররমটরর ভবয়নর োকিারাল অংয়শর কাজ হশষ, প্ল্াোররং-এর কাজও হশষ পর্ মায়ে। 

টাইলস, ববদুযরিক ওোররংসহ্ রফরনরশং-এর কাজ িলমান;  

 ০৫ িলারবরশষ্ট কযায়ফয়টররো ভবন রনম মাণ : গি ২ জুন ২০২২ কযায়ফয়টররোর কাজ শুরু করা হ্য়েয়ে। পাইল কারেং-এর কাজ 

িলমান;  

 ৪ িলারবরশষ্ট হমরিকযাল হসন্টার ভবন রনম মাণ : হমরিকযাল হসন্টায়রর োকিারাল অংয়শর কাজ হশষ, প্ল্াোররং-এর কাজও প্রাে 

হশষ, টাইলস, ববদুযরিক ওোররংসহ্ রফরনরশং কাজ িলমান; 

 হলয়কর হসৌন্দর্ ম বধ মন ও আনুষরঙ্গক রনম মাণ কাজ : চুরক্তপয়ত্রর রবপরীয়ি রি-রি রভউসহ্ স্থাপিয নকশার কাজ হশষ হ্য়েয়ে। রনম মাণ 

কাজ আগে ২০২২ এ শুরু হ্য়ব; 

 পারন রবশুিকরণ ও সুয়পে পানীে জয়লর সুরবধারদ স্থাপন : দরপত্র আহ্বায়নর কাজ প্ররিোধীন; 

 সাবয়েশন রবরল্ডং রনম মাণ : োকিারাল অংয়শর কাজ হশষ, প্ল্াোররং-এর কাজও প্রাে হশষ, টাইলস, ববদুযরিক ওোররংসহ্ রফরনরশং 

কাজ িলমান; 

 ০২ িলারবরশষ্ট হরটরস বাংয়লা রনম মাণ : চুরক্তপয়ত্রর রবপরীয়ি রনম মাণ কাজ শুরু করা হ্য়েয়ে; 

২০২১-২২ অথ মবেয়র প্রকল্পটির অনুকূয়ল সংয়শারধি এরিরপয়ি বরাে রেল ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা, র্ার ময়ে ব্যে হ্য়েয়ে ১৯৯৯৯.৯৮ 

লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অথ মবেয়র আরথ মক অগ্রগরি ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব/কায়জর অগ্রগরি ১৬.৭৫%। িমপুরঞ্জভূি ব্যে ৩০৬৯২.২৬ লক্ষ 

টাকা (২৫.৩৯ %) এবং বাস্তব/কায়জর অগ্রগরি ৩০.৫১%।      

রবযমান আররপএটিরস-এর হভৌি অবকাঠায়মা উন্নেন : 

আঞ্চরলক হকন্দ্রসমূয়হ্র উত্তয়রাত্তর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয রবরভন্ন উন্নেন কার্ মিম বাস্তবােন করা হ্য়েয়ে। আঞ্চরলক হলাক-

প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র, ঢাকার হভৌি অবকাঠায়মা উন্নেয়নর লয়ক্ষয ২ নম্বর ভবয়নর ৮ম, ৯ম ও ১০ম হমাট ০৩ িলার ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ 

হ্য়েয়ে। ২টি রলফ ট, সাবয়েশন ও হজনায়রটর স্থাপন করা হ্য়েয়ে। উক্ত ভবয়নর রনি িলাে উচ্চির হকায়স মর জন্য স্মাট ম ক্লাশরুম প্রস্তুি 

করা হ্য়েয়ে। আঞ্চরলক হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র, িিগ্রায়মর অরফসাস ম িররমটরর ও োফ হকাোট মায়রর ৮ম িলা হ্য়ি ১০ম িলা 

হমাট ০৩ িলা পর্ মন্ত ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারণ কাজ হ্য়েয়ে। এ োো রাজশাহ্ী ও খুলনা আররপএটিরস-য়ি িররমটরর, লাইয়েররসহ্ অন্যান্য 

স্থাপনা ররয়নায়ভশন করা হ্য়েয়ে।  
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নতুন আররপএটিরস স্থাপন : 

বররশাল : 

ভূরম অরধগ্রহ্ণ ও সীমানা প্রািীর রনম মাণ করা হ্য়েয়ে। স্থাপিয অরধদপ্তর কর্তমক নকশা চূোন্তকরণ প্ররিোধীন রয়েয়ে। 

রংপুর : 

রংপুর আররপএটিরস স্থাপয়নর জন্য ৫ একর ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর প্রশাসরনক অনুয়মাদন পাওো রগয়েয়ে। ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর কাজ িলমান। 

রসয়লট : 

রসয়লট আররপএটিরস স্থাপয়নর জন্য ৫ একর ভূরম অরধগ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। সীমানা প্রািীর রনম মায়ণর কাজ িলমান। 

মেমনরসংহ্ : 

মেমনরসংহ্ আররপএটিরস স্থাপয়নর জন্য ৫ একর ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর রনরমত্ত হজলা প্রশাসক, মেমনরসংহ্ বরাবর পত্র হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে। 

কিবাজার : 

কিবাজায়র রবরপএটিরস-এর আউট কযাম্পাস স্থাপয়নর রনরমত্ত কিবাজার হজলাে উরখো উপয়জলার ইনানী হমৌজাে, হজ. এল. ২--এর 

িপরশলভুক্ত ১৫ (পয়নয়রা) একর ভূরম অরধগ্রহ্য়ণর প্রশাসরনক অনুয়মাদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে হ্য়ি পাওো রগয়েয়ে। পররয়বশ 

অরধদপ্তয়রর োেপত্র প্রারপ্ত প্ররিোধীন আয়ে। 

Research projects : 

 Institutionalisation of Annual Performance Agreement in Bangladesh: A discursive perspective 

 Leadership Challenges of Upazila Nirbahi Officers (UNOs): A Landscape of Female 

Representation in Field Administration in Bangladesh 

 Effectiveness of Foundation Training Immediately after Joining: A Study on 69th Foundation 

Training Course of BPATC  

 Contribution of BPATC’s Digitization Initiatives to its Core Values  

 Digital Transformation in Public Service Management: A Study on Government Offices in 

Selected four Upazilas 

 Addressing SDG’s through sustainable public procurement: A study on Bangladesh 

 Sustainable Development Goals (SDGs) and Wellbeing of Garment Workers in Bangladesh: 

Ethnographic Exploration in the context of Covid-19 

 Socio-Economic Status and Job Preferences: A Trend Analysis of BCS Officials 

ঙ. প্রকাশনা : বারষ মক প্ররিয়বদন ১টি, ইংয়ররজ ষান্মারসক জান মাল ১টি, হলাক-প্রশাসন পরত্রকা ১টি, প্ররশক্ষণ বষ মপরঞ্জ ২টি (রবরপএটিরস-

এর ১টি ও আররপএটিরসসমূয়হ্র জন্য-১টি) এবং রনউজয়লটার ৩টি প্রকাশ; 

ি. িথ্য প্রযুরক্তর উন্নেন : 

 রবরপএটিরস-এর অরফস এলাকাে ফাইবার অপটিক ব্যাকয়বান হনটওোকম ব্যবহ্ার কয়র ওোই-ফাই-এর আওিাে আনা 

হ্য়েয়ে। এ োো হকয়ন্দ্রর সবগুরল িররমটরর, লাইয়েররসহ্ প্ররশক্ষয়ণর জন্য ব্যবহৃি সকল এলাকাে ওোই-ফাই রসয়েম 

রনেরমি রক্ষণায়বক্ষণ করা হ্য়চ্ছ। ফয়ল হকয়ন্দ্রর সকল কম মকিমা/কম মিারী ও প্ররশক্ষণাথী প্রয়োজয়ন Local Area 

Network (LAN) ও Wi-Fi উভে রসয়েমই ব্যবহ্ার করয়ি পারয়েন; 

 রবরপএটিরস-এর Enterprise Resource Planning (ERP) ব্যবস্থার আওিাে অনলাইয়ন Class Schedule 

option িালু রয়েয়ে। প্ররিরদয়নর হসশন হ্যান্ডআউট সফটওেযায়র আপয়লায়ির অপশন িালু করা হ্য়েয়ে র্ার মােয়ম 

প্ররশক্ষণাথী হ্যান্ডআউট িাউনয়লাি করয়ি পারয়েন। এ োো প্ররশক্ষণাথী িায়দর অযাসাইনয়মন্ট সফটওেযায়র আপয়লায়ির 

অপশন িালু করা হ্য়েয়ে; 
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 হকয়ন্দ্রর Website (www.bpatc.org.bd) নতুন আরঙ্গয়ক িথ্যসমৃি ও আধুরনকােন করা হ্য়েয়ে। হকয়ন্দ্রর অভযন্তরীণ 

সকল হনাটিশ, অরফস আয়দশ, কার্ মরববরণী, সাম্প্ররিক ইয়ভন্ট, Video Tutorial ইিযারদ রনেরমি ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ 

করা হ্য়চ্ছ; 

 প্ররশক্ষণ ও গয়বষণা প্রকাশনাে Plagiarism দূরীকরয়ণর জন্য Turnitin (Anti Plagiarism) সফটওেযার ব্যবহ্ার 

করা হ্য়চ্ছ। 

 BPATC Official Facebook ও WhatsApp-এর মােয়ম ‘সামারজক হর্াগায়র্াগ মােয়ম’ রবরপএটিরস সরিে 

রয়েয়ে। এয়ি হকয়ন্দ্রর কম মিারীয়দর ময়ে হর্াগায়র্াগ সহ্জ হ্য়েয়ে; 

 অনলাইয়ন প্ররশক্ষণ আয়োজন ও সভা/হসরমনার আয়োজয়নর জন্য Zoom-এর বারণরজযক সংস্করণ িে ও Cisco 

Webex-এর লাইয়সন্স ভাশ মন ব্যবহ্ার কয়র কয়রানা অরিমাররর সময়ে হকয়ন্দ্রর হকাস মসমূহ্ সম্পূণ ম ও আংরশক অনলাইয়ন 

পররিারলি হ্য়েয়ে। এ োো আররপএটিরসসহ্ রবরভন্ন সরকারর প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ রভরিয়ো কনফায়ররন্সং, ওোকমশপ, 

অনলাইন ক্লায়সর জন্য প্ররিরনেি এসকল অনলাইন-মােম ব্যবহ্ার হ্য়চ্ছ; 

 হকয়ন্দ্র িলমান প্ররশক্ষণ কার্ মিম ও হেরণকয়ক্ষ পাঠদান কার্ মিম সরাসরর মরনটররং করার জন্য হেরণকক্ষ ও গুরুত্বপূণ ম স্থায়ন 

রসরসটিরভ/আইরপ কযায়মরা স্থাপন করা হ্য়েয়ে। রসরসটিরভর জন্য প্রয়োজনীে আইটি সায়পাট ম প্রদান করা হ্য়চ্ছ। ককদন্দ্রর e-

GP কার্ মিম বাস্তবােয়ন প্রয়োজনীে কাররগরর সহ্ােিা প্রদান অব্যাহ্ি রয়েয়ে; এবং 

 হকয়ন্দ্রর বাসসমূয়হ্ e-Ticketing িালু করা হ্য়েয়ে এবং GPS Tracker িালু করা হ্য়েয়ে র্ায়ি হকয়ন্দ্রর র্ানবাহ্ন 

ব্যবস্থাপনা পররিারলি হ্য়চ্ছ। এ োো হমরিকযাল হসন্টায়রর হসবাসমূয়হ্র জন্য প্রয়োজনীে রফ পররয়শায়ধর জন্য রকেস্ক 

(Kiosk) স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

ক. প্ররশক্ষণসংিান্ত  কার্ মিম : 

 বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স ম রবরসএস কযািারভুক্ত ৯ম হগ্রয়ির ৬৫০ জন, উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন হকায়স ম ৯০ জন উপসরিব ও 

সমপর্ মায়ের সশস্ত্র বারহ্নী, পুরলশ বারহ্নী ও পররাষ্ট্র কযািায়রর কম মকিমা, রসরনের োফ হকায়স ম ৮৫ জন যুগ্মসরিব ও 

সমপর্ মায়ের সশস্ত্র বারহ্নীর কম মকিমায়দর প্ররশক্ষণ প্রদান, অন্যান্য প্ররশক্ষণ হকায়স ম (রপরপএমরস/এসএফটিরস/টিওটি) ১০০ 

জন, সমসামরেক গুরুত্বপূণ ম রবষয়ে সভা/হসর্মনার/ওোকমশপ/রসয়ম্পারজোম আয়োজন; 

 িারটি আঞ্চরলক প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্র (ঢাকা/িিগ্রাম/রাজশাহ্ী/খুলনা) ১০ম-২০িম হগ্রয়ির ৪০৭৫ জন কম মিারীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান 

ও হসরমনার আয়োজন করা হ্য়ব; এবং 

 জনপ্রশাসন, প্ররশক্ষণ ও উন্নেনসম্পরকমি আন্তজমারিক কনফায়রন্স আয়োজন। 

আররপএটিরস-এর প্ররশক্ষণ কার্ মিম : 

সরকারর হসবার মান-উন্নেয়নর লয়ক্ষয িারটি আঞ্চরলক হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর মােয়ম ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়র ৯ম হ্য়ি 

২০িম হগ্রি পর্ মন্ত ১১২টি হকাস ম এবং  ৯ম হথয়ক িদূর্ধ্ম হগ্রয়ির জন্য ৪০টি ওোকমশপ পররিারলি হ্য়ব। হকয়ন্দ্র ও আঞ্চরলক হকন্দ্রসমূয়হ্ 

কম মরি ১১-২০ হগ্রয়ির কম মিারীয়দর ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান ও ১১-১৬ হগ্রয়ির কম মিারীয়দর জািীে শুিািার হকৌশল (এনআইএস) 

রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান হ্য়ব। প্ররশক্ষণ কার্ মিয়ম Interactive Flat Panel-সহ্ আধুরনক িথ্য-প্রযুরক্ত ব্যবহ্ার করা হ্য়ব। 

আররপএটিরসসমূয়হ্ গঠিি প্ররশক্ষক পুল হ্ালনাগাদ করা হ্য়ব।   

খ. প্রকল্প বাস্তবােন :  

রবরপএটিরস-হি  িলমান দুটি  প্রকয়ল্পর ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়র গৃহ্ীিব্য কম মপররকল্পার ময়ে রয়েয়ে প্রকয়ল্পর অঙ্গসমূয়হ্র বাস্তবােন 

কার্ মিম এবং প্রকল্প ও উন্নেন রবভাগ কর্তমক দুটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা (রিরপরপ) প্রণেন। রনয়ম্ন দুটি িলমান প্রকয়ল্পর কম মপররকল্পনা 

উয়েখ করা হ্য়লা :  

ক. রবরপএটিরস-এর হকার হকাস মসমূয়হ্র সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প বাস্তবােন : ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়র রবরপএটিরস-এর হকার 

হকাস মসমূয়হ্র সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর আওিাে দুই সপ্তাহ্ব্যাপী যুক্তরায়জয ১৫ জন কম মকিমার ববয়দরশক প্ররশক্ষণ আয়োজন করা 
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হ্য়ব। এ োোও প্রকয়ল্পর আওিাে Civil Service Knowledge Repository এবং e-Learning Platform স্থাপনসহ্ ২টি 

ক্লাসরুয়মর আধুরনকােন (২টি হলকিার রথয়েটার) কাজ করা হ্য়ব।  

খ. রবরপএটিরস-এর প্ররশক্ষণ সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকল্প বাস্তবােন : প্রকয়ল্পর অনুকূয়ল িলরি ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়র বারষ মক উন্নেন 

কম মসূরিয়ি ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাে প্রদান কর হ্য়েয়ে। উক্ত বরায়ের আয়লায়ক রনয়ম্নাক্ত কার্ মাবরল সম্পারদি হ্য়ব।  

 বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব একায়িরমক অযান্ড এযািরমরনয়েটিভ ভবন (দুটি হবজয়মন্টসহ্ ২০ িলা ভবন রনম মাণ) : বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব 

একায়িরমক অযান্ড এযািরমরনয়েটিভ ভবয়নর ২টি হবজয়মন্টসহ্ ৩ে িলা পর্ মন্তসম্পন্ন হ্য়ব। 

 ১৫ িলা িররমটরর ভবন রনম মাণ : ১৫ িলা িররমটরর ভবয়নর সকল কাজসম্পন্ন কয়র রিয়সম্বর ২০২২-এর ময়ে হ্স্তান্তর করা হ্য়ব। 

এ োোও উক্ত ভবয়নর আসবাবপত্র সরবরাহ্ করা হ্য়ব। রজময়নরসোমসহ্ অন্যান্য র্াবিীে  র্ন্ত্রপারি িেসম্পন্ন করা হ্য়ব এবং 

িাইল্ড হকোর-এর আসবাবপত্র ও হখলাধুলা সামগ্রী িে করা হ্য়ব।  

 ০৫ িলারবরশষ্ট কযায়ফয়টররো ভবন রনম মাণ : কযায়ফয়টররোর ভবয়নর কাজ শুরু করা হ্য়েয়ে। পাইল কারেং-এর কাজ সমাপ্ত কয়র 

২ে িলা পর্ মন্ত কাজসম্পন্ন করা হ্য়ব।  

 ৪ িলারবরশষ্ট হমরিকযাল হসন্টার ভবন রনম মাণ : হমরিকযাল হসন্টায়রর র্াবিীে কাজ সম্পন্নপূব মক অয়টাবর ২০২২-এর ময়ে হ্স্তান্তর 

করা হ্য়ব। এ োোও হমরিকযাল র্ন্ত্রপারি ও আসবাবপত্র িে সম্পন্ন করা হ্য়ব।  

 হলয়কর হসৌন্দর্ ম বধ মন ও আনুষরঙ্গক রনম মাণ কাজ : রনম মাণ কাজ অয়টাবর ২০২২-এ শুরু হ্য়ব। এ োো এমরপরথয়েটায়রর র্ন্ত্রপারি 

িে করা হ্য়ব। 

 পারন রবশুিকরণ ও সুয়পে পানীে জয়লর সুরবধারদ স্থাপন : প্রকয়ল্পর আওিাে ভবনসমূহ্ রনম মায়ণর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্য হরয়খ পারন 

রবশুিকরণ ও সুয়পে পানীে জয়লর সুরবধারদ স্থাপন করা হ্য়ব।  

 সাবয়েশন রবরল্ডং রনম মাণ : সম্পূণ ম কাজ সমাপ্তকরণপূব মক অয়টাবর ২০২২-এর ময়ে হ্স্তান্তর করা হ্য়ব।  

 ০২ িলারবরশষ্ট হরটরস ভবন রনম মাণ : চুরক্তপয়ত্রর রবপরীয়ি রনম মাণ কাজ িলমান। িলরি অথ মবেয়র কাজটি সম্পন্ন হ্য়ব।  

বরণ মি প্রকয়ল্পর কয়ম্পায়নন্টসমূয়হ্র কায়জর ধারাবারহ্ক বাস্তবােন করা হ্য়ব। এয়ি প্রকয়ল্পর বাস্তব কায়জর অগ্রগরি ৩৫% রনধ মারণ করা 

হ্য়েয়ে।  

গ. নতুন প্রকল্প প্রণেন : ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়র প্রকল্প ও উন্নেন রবভাগ কর্তমক রবরপএটিরস-এর আঞ্চরলক হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ 

হকন্দ্রসমূয়হ্র আধুরনকােয়নর জন্য দুটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা (রিরপরপ) প্রণেনপূব মক অনুয়মাদয়নর লয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা 

হ্য়ব।  

রবরপএটিরস-এর সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয ভরবষ্যয়ি প্রকল্প ও উন্নেন রবভাগ কর্তমক রনম্নরলরখি ০৭টি প্রকল্প প্রণেন, অনুয়মাদন ও 

প্ররিোকরয়ণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্য়ব। 

ক. রবরপএটিরস-এর হকাস মসমূয়হ্র কাররকুলাম ও অনুষদ উন্নেন প্রকল্প; 

খ. আররপএটিরস, ঢাকা-এর সম্প্রসারণ ও আধুরনকােন প্রকল্প; 

গ. রাজশাহ্ী, আররপএটিরস, আধুরনকােন প্রকল্প; 

ঘ. খুলনা, আররপএটিরস, আধুরনকােন প্রকল্প; 

ঙ. রসয়লট, বররশাল, রংপুর ও মেমনরসংহ্ আররপএটিরস রনম মাণ প্রকল্প; 

ি. কিবাজার রবরপএটিরস-এর ২ে কযাম্পাস রনম মাণ প্রকল্প; এবং  

ে. রবরপএটিরস-এর আবারসক ও প্ররশক্ষণ সহ্ােিা সুরবধা বৃরিকরণ প্রকল্প। 

হভৌি অবকাঠায়মা উন্নেন : 

রাজশাহ্ী ও খুলনা আররপএটিরস-এর ঊর্ধ্মমূখী সম্প্রসারণসহ্ সকল আররপএটিরস আধুরনকােন করা হ্য়ব। বররশাল ও রসয়লট 

আররপএটিরস-এর মাোর প্ল্যান প্রণেনপূব মক রিরপরপ প্রণেন করা হ্য়ব। মেমনরসংহ্ ও রংপুর আররপএটিরস স্থাপয়নর জন্য ভূরম অরধগ্রহ্ণ 

কার্ মিম সম্পাদন করা হ্য়ব। 

Research projects : 

 Assessment of Effectiveness of Attachment Programme of Foundation Training Course of 

Bangladesh Public Administration Training Centre  
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 Social Safety Net Programs in Bangladesh: A Study on the Implication of Employment Generation 

Programme for the Poorest (EGPP) to Reduce Gender Vulnerability 

 Impact of COVID-19 Pandemic on Front-line Field Administration in Bangladesh: Preparation for 

Future Turbulence 

 Assessing the Effectiveness of Decision Making Process of Upazila Parishad: An Empirical Study 

on Implementation of Annual Development Program in Bangladesh 

 Impact of Core Training Programs on Civil Servants’ Skill Development: A Study on Preparedness 

of BPATC for Fourth Industrial Revolution 

 Developing case for Senior Staff Course conducted by BPATC 

 A Study on the Challenges and Prospects of Employment in the Age of the 4th Industrial 

Revolution: BD Perspectives 

 Assessment of the Factors Influencing Repayment Performance of Home Loan Borrowers in 

Bangladesh 

গ. প্রকাশনা : বারষ মক প্ররিয়বদন ১টি, ইংয়ররজ ষান্মারসক জান মাল ২টি, হলাক-প্রশাসন পরত্রকা ১টি, প্ররশক্ষণ বষ মপরঞ্জ ২টি (রবরপএটিরস-

এর ১টি ও আররপএটিরসসমূয়হ্র জন্য-১টি) এবং রনউজয়লটার ৪টি প্রকাশ। 

ঘ. িথ্য ও প্রযুরক্ত : 

(a) Hardware, Networking and Internet Systems:  

i. Single ID Card Systems (ID Card, Library, Payment etc.); 

ii. Central Content Display Management Systems (CCDMS); 

iii. Flap Barrier for building entrance.Pedestrian Access (For physical security and Access control for 

staff, participants and Guests.); 

iv. Digital Podium solution (Faculty, Guest Speaker etc.); 

v. Smart Conference room solution (Management, BOD Members, Faculty, meeting and conferences 

with remote digital devices using zoom, google meet, cisco webex or other won  system.software.);   

vi. Office room automation (Automatic light, FAN, AC control.); 

vii. Fibre.Cable Network extensions for all Officers and Selected Staffs; 

viii. Extension of Wi-Fi for new area of Office buildings; 

ix. Increasing Network Management Systems (Active Directory, Security systems etc.); 

x. Smart Class Rooms (Smart and interactive board with CPU, multi-use boards etc.); 

xi. Installation of IP PABX Systems (test basis); 

xii. New laptops for FTC Participants;  

xiii. Available Internet (Wi-Fi) for all the Participants Room (ITC, Dormitory etc.); 

(b) Software and online Management:  

i. Incorporation of software in BPATC ERP-e-Clinic Management Systems e-Recruitment Systems.HR 

Management ; 

ii. Upgradation of BPATC ERP (Office Automation-7 Customized Software’s)-Personnel Management 

Information System (PMIS); Computerized Training Management System (CTMS); Store Management 

System (SMS)- with Barcode; Accounts and Finance Management System (A&FMS); Transport 
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Management System (TMS); Dormitory Management System (DMS); Computer Equipment 

Management System (CEMS). 

iii. Upgradation of e-Library systems (Software and Hardware-Scanner, e-book, RFID, Modern kiosk in 

Library, online UPS etc.); 

iv. Scanning of Rare books and documents of BPATC library;  

v. E-Research and publication Systems; 

vi. e-Journal Systems and repository; 

vii. Incorporation Barcode systems for ICT Devices, Sound Systems, PA Systems, Furniture etc.); 

viii. Upgradation of Online Payment (Bus Ticket, Transport, Medical, Swimming Pool fees etc.); 

ix. Developing E-Learning Platform; 

x. Developing e-Learning Courses; 

xi. Enough Turnitin (Plagiarism Software) for Faculty and Participants (FTC, ACAD, SSC, PPMC, 

SFTC etc.;  

xii. Remote Access service to E-Resources;  

xiii. Publishing BPATC Potrika (Bangla Journal) like BJPA, BPATC Newsletter online. 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা :  

 SDG বাস্তবােয়নর সয়ঙ্গ সংরিষ্ট কমীবৃয়ন্দর প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম দক্ষ কয়র হিালা; 

 ওোকমশপ/হসরমনায়রর মােয়ম অংশগ্রহ্ণকারীর ময়ে সয়িিনা বৃরিকরণ; 

Achieving Sustainable Development Goals of Agenda 2030 in Bangladesh: the crossroad of the 

governance and performance রবষয়ে সম্পারদি গয়বষণা প্ররিয়বদন আন্তজমারিক জান মাল  emerald group publishing-

এ প্রকারশি হ্য়েয়ে; এবং 

 িারটি আঞ্চরলক হলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর মােয়ম ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র Localization of Sustainable 

Development Goals শীষ মক ওোকমশপ আয়োজন করা হ্য়ব। 

আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািা স্মারক/চুরক্ত এবং ববয়দরশক সফয়র অরজমি সফলিার রববরণ : 

২০২২-২৩ অথ মবেয়র হনপায়লর সয়ঙ্গ একটি সময় ািা চুরক্ত হ্ওোর সম্ভাবনা রয়েয়ে। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ :  

রসরভল সারভ ময়স হর্াগদানকারী সাধারণ কযািায়রর সকল কম মকিমায়ক হর্াগদায়নর পরপরই হকয়ন্দ্র প্ররশক্ষণ প্রদায়নর সক্ষমিা অজমন, এজন্য 

১০০০ জন প্ররশক্ষণাথী ধারণক্ষমিাসম্পন্ন ১৫ িলা িররমটরর ভবয়নর কাজ হশষ পর্ মায়ে ও ২০ িলারবরশষ্ট ‘বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব 

একায়িরমক ও প্রশাসরনক ভবন’-এর রনম মাণ প্ররিো শুরু হ্য়েয়ে। হকয়ন্দ্র আন্তজমারিকমায়নর প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন এবং আন্তজমারিক 

প্ররশক্ষণাথীয়দর প্ররশক্ষয়ণর সুয়র্াগ প্রদান। পাশাপারশ রবরপএটিরস-এর রূপকল্প, অরভলক্ষয, হকৌশলগি উয়েশ্যসমূহ্ এবং সক্ষমিা অজময়নর 

জন্য অবকাঠায়মাগি উন্নেয়নর লয়ক্ষয প্রণীি মাোর প্ল্যান বাস্তবােন, প্ররিষ্ঠায়নর িারহ্দা অনুসায়র জনবলকাঠায়মা হ্ালনাগাদকরণ, 

সরকারর কম মিারীয়দর জন্য Online হকাস ম আয়োজন, িারটি নতুন রবভাগীে শহ্য়র এবং কিবাজার হজলাে রবয়শষারেি আঞ্চরলক হলাক-

প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র স্থাপন।  

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

হকয়ন্দ্রর সকল প্ররশক্ষণ কার্ মিয়ম দুনীরি প্ররিয়রায়ধ Social Accountablity Tools িথা NIS, APA, Citizen Charter, 

GRS ও RTI সম্পয়কম প্রর্শক্ষণ/কসর্মনারপররিালনা করা হ্য়চ্ছ। হকয়ন্দ্রর কম মিারীয়দর ময়ে দুনীরি প্ররিয়রায়ধ সয়িিনিা বৃরির জন্য 

শুিািার রবষয়ে প্ররশক্ষণ/ওোকমশপ/সভা আয়োজন করা হ্য়চ্ছ। প্ররশক্ষণ ও গয়বষণা প্রকাশনাে Plagiarism দূরীকরয়ণর জন্য Turnitin 

(Anti Plagiarism) সফটওেযার ব্যবহ্ার করা হ্য়চ্ছ। এ োোও প্ররশক্ষণকালীন প্ররশক্ষণাথীয়দর বদনরন্দন Performance রলরপবি 

করার জন্য হকাস মরভরত্তক App প্রস্তুি করা হ্য়েয়ে এবং প্ররশক্ষণাথীয়দর কলম রিত্র (Pen Picture) প্রস্তুিকরয়ণ উক্ত App ব্যবহ্ার 

করা হ্য়চ্ছ। 
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ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশনরবষেক কার্ মিম : 

 ই-লাইয়েরর ও ই-ররয়পায়জটরর িালুকরণ; 

 ৭টি ERP সফটওেযার বাস্তবােন; 

 দাপ্তররক কায়জ সামারজক হর্াগায়র্াগমােম ব্যবহ্ার; 

 e-Ticketing িালুকরণ; 

 আইটিরস-এর িররমটরর ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েমস অয়টায়মশন করা; 

 BPATC Clinic Management System ব্যবহ্ার; 

 হকয়ন্দ্রর প্ররিটি করম্পউটার, ল্যাপটপ, সাভ মার-এর End Point Security and Network Security Administration 

Solution বৃরিকরা; এবং 

 e-lerning platform বিরর ও অনলাইন হকাস ম িালুকরণ। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দরকল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম :  

 ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র রবরপএটিরস-এর কম মিারী কল্যাণ িহ্রবল হ্য়ি ৩৭ জন কম মিারীয়ক ১০,১৫,০০০/-(দশ লক্ষ পয়নয়রা হ্াজার) 

টাকা রিরকৎসার জন্য আরথ মক সহ্ােিা প্রদান; 

 রবরপএটিরস-হি কয়রানা আিান্ত কম মকিমা/কম মিারীয়দরসাব মক্ষরণক রিরকৎসার জন্য হকয়ন্দ্র হমরিকযাল টিম গঠন করা হ্য়েয়ে। 

কয়রানাভাইরাস প্ররিয়রায়ধ রবরভন্ন করমটি গঠন; এবং 

 হকয়ন্দ্রর রবযমান কবরস্থায়নর সম্প্রসারয়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক  গৃহ্ীি কার্ মিম : ২০২০-২০২১ অথ মবেয়র িথ্য সরবরায়হ্র রনরমত্ত ০৪টি আয়বদন পাওো 

রগয়েয়ে। আয়বদনকারীয়দর র্ারিি িথ্য প্রদান করা হ্য়েয়ে।   

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়নাও রবষে : 

রবরপএটিরস-এর বাইয়র হদয়শর অন্যান্য একায়িরম ও প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠায়ন রবগি কয়েক বের র্াবৎ বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকাস ম অনুরষ্ঠি হ্য়ে 

আসয়ে। ৭৩িম বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স ম রবরভন্ন প্ররিষ্ঠায়ন (রবরপএটিরস/আররপএটিরস, িিগ্রাম/আররিএ, বগুো/রবোম, ঢাকা/রবোম, 

বগুো/নাটা, গাজীপুর) অংশগ্রহ্ণকৃি প্ররশক্ষণাথীয়দর মূল্যােন কার্ মিম একয়র্ায়গ সম্পন্ন করা হ্য়চ্ছ এবং হস অনুর্ােী চূোন্ত হমধা িারলকা 

(সমরন্বি) প্রস্তুি করা হ্য়ব। 

৯.২ বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম : 

 

বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম রবরসএস প্রশাসন কযািার কম মকিমায়দর জন্য হদয়শর অন্যিম শীষ ম প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান। 

সরকারর কম মকিমায়দর প্ররশক্ষণ প্রদায়নর রনরমত্ত ১৯৬০ সায়লর জানুোরর মায়স হগয়জয়টি অরফসাস ম হেরনং একায়িরম (দগাটা) নায়ম এ 

প্ররিষ্ঠানটি স্থাপন করা হ্ে । পরবিীকায়ল ১৯৭৭ সায়লর হফব্রুোরর মায়স এ প্ররিষ্ঠায়নর নাম পররবিমন কয়র রসরভল অরফসাস ম হেরনং 

একায়িরম (ককাটা) নামকরণ করা হ্ে। ১৯৮৪ সায়লর এরপ্রল মায়স এ প্ররিষ্ঠানটি বাংলায়দশ হলাক প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রবরপএটিরস)-

এর সয়ঙ্গ যুক্ত করা হ্ে। িৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১১ জানুোরর ১৯৮৭ িাররয়খর হগয়জট অনুর্ােী (বাংলায়দশ হলাকপ্রশাসন 

প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর হবাি ম অব গভন মরস ৩ রিয়সম্বর ১৯৮৬ িাররয়খর রসিান্ত অনুর্ােী সায়বক ‘হকাটা’ ও বিমমান আঞ্চরলক হলাক প্রশাসন 

হকয়ন্দ্রর সকল স্থাবর সম্পরত্ত, আসবাবপত্রারদ (রবশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত োো) বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরমর অনুকূয়ল প্রদত্ত ও 

স্থানান্তর করা হ্ে। ১৯৮৭ সায়লর ১০ অয়টাবর িৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) রহ্সায়ব 

বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস প্রশাসন একায়িরম নায়ম প্ররিষ্ঠা লাভ কয়র এবং ২১ অয়টাবর হথয়ক প্ররশক্ষণ কার্ মিম শুরু কয়র। ঢাকা 

মহ্ানগরীর প্রাণয়কন্দ্র শাহ্বাগ অযায়ভরনউ-এর ২.৩৫ একর জরময়ি রবরসএস প্রশাসন একায়িরম অবরস্থি। একায়িরমর কম মকিমা-

কম মিারীয়দর জন্য শাহ্বায়গর রনকটবিী নীলয়ক্ষি এলাকাে ১.৬৮ একর জরময়ি আবাসন সুরবধা রয়েয়ে।   

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর স্বয়ের ক্ষুধা ও দাররদ্রযমুক্ত হসানার বাংলা গোর প্রিযয়ে প্রশাসন কযািায়রর কম মকিমাগণয়ক 

হপশাদার, দক্ষ এবং সৃজনশীল হদশয়প্ররমক কম মকিমা রহ্সায়ব গয়ে তুলয়ি এবং উন্নেন প্ররশক্ষয়ণর পীঠস্থায়ন পররণি হ্য়ি একায়িরম এর 
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রূপকল্প রনধ মারণ কয়র রনরলভায়ব কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। রবরসএস প্রশাসন কযািায়রর কম মকিমাগয়ণর প্ররশক্ষণ সুরবধা বৃরির জন্য একায়িরমর 

১৫ িলা ভবনটি মাননীে প্রধানমন্ত্রী হশখ হ্ারসনার সরকায়রর প্রথম হমোয়দ রনরম মি হ্ে। রিরন ১৯৯৮ সায়লর ৪ মাি ম এ ভবনটির রভরত্ত 

প্রস্তর স্থাপন কয়রন এবং ২০০১ সায়লর ৩ জুন িাররয়খ এটি উদ য়বাধন কয়রন। ভবনটির উর্ধ্মমুখী সম্প্রসারয়ণর কাজ সম্পয়ন্নর মােয়ম 

ভবনটিয়ি প্ররশক্ষয়ণর আধুরনক সুরবধারদ রনরিিকরণ হ্য়েয়ে। বিমমান সরকার একায়িরমর আধুরনকােয়নর মােয়ম প্ররশক্ষণ সুরবধারদ 

সময়োপয়র্াগী কয়রয়ে। রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর রূপকল্প ও অরভলক্ষয রনম্নরূপ : 

রূপকল্প (Vision) : দক্ষ, হর্াগ্য ও উয়যাগী হপশাগি জ্ঞানসম্পন্ন গণকম মিারী বিররর হেষ্ঠ প্ররিষ্ঠান রহ্সায়ব গয়ে 

হিালা। 

অরভলক্ষয (Mission) : কার্ মকর প্ররশক্ষণ ও গয়বষণার মােয়ম দক্ষ, হর্াগ্য এবং রবিক্ষণ গণকম মিারী গয়ে হিালা। 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল :  

প্ররশক্ষয়ণর আধুরনকীকরণ ও একায়িরমর সক্ষমিা বৃরির জন্য ‘রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর ভবন সম্প্রসারণ এবং প্ররশক্ষণ সুরবধারদ 

বৃরিকরণ’ প্রকয়ল্পর আওিাে একায়িরমর মূল ভবয়ন একটি রলফ ট সংয়র্াজন করা হ্য়েয়ে। এ োো অবকাঠায়মাগি সংস্কার সাধন করা 

হ্য়েয়ে। একায়িরমর রাজস্ব বায়জয়টর আওিাে বঙ্গবন্ধু োরি হসন্টার স্থাপয়নর কাজ প্রাে চূোন্ত পর্ মায়ে রয়েয়ে। ইিঃপূয়ব ম একায়িরমর 

প্রশাসরনক ভবনটি ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারয়ণর মােয়ম ১৫ িলাে বরধ মি কয়র নতুন ক্লাসরুম, করম্পউটার ল্যাব, সুপররসর পরীক্ষা হ্ল, 

শীিািপরনেরন্ত্রি িররমটরর রুম, একটি সুপররসর হসরমনার হ্ল, একটি ইনয়িার হগমস অযান্ড রজময়নরসোম হ্ল, ভবয়ন ফাোর রিয়টকটিং 

অযালারম মং, ফাোর হিার এবং রলফ ট স্থাপন করা হ্য়েয়ে। এ োোও প্ররিষ্ঠানপ্রধায়নর বসবায়সর জন্য সুসরিি হরটর সুযট স্থাপন করা 

হ্য়েয়ে। প্রয়র্াজয সকল হক্ষয়ত্র আধুরনক ফারন মিার, সাউন্ড রসয়েম এবং সুবৃহ্ৎ এলইরি মরনটর সংয়র্াজন করা হ্য়েয়ে। ফয়ল একায়িরময়ি 

একইসয়ঙ্গ ২০০ জন প্ররশক্ষণাথীয়ক সময়োপয়র্াগী প্ররশক্ষণ প্রদায়নর অবকাঠায়মাগি সুরবধা বিরর হ্য়েয়ে।  

‘রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর সক্ষমিা বৃরিকরণ’ প্রকয়ল্পর আওিাে অয়েরলো, কানািা ও ইউয়কর স্বনামধন্য রবশ্বরবযালয়ে উন্নেন 

প্রশাসন, অথ মনীরি, জনপ্রশাসন রবষয়ে মাোস ম হকাস মসম্পন্ন করার জন্য আইন ও প্রশাসন হকায়স মর প্ররশক্ষণাথীয়ক জনপ্ররি ৫০ (পঞ্চাশ) 

লক্ষ টাকা বৃরত্ত প্রদান করা হ্য়চ্ছ। ২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর ১১ জন কম মকিমায়ক ববয়দরশক মাোস ম হকাস মসম্পন্ন করার জন্য বৃরত্ত প্রদান 

করা হ্য়েয়ে। একায়িরমর িথ্য ও হর্াগায়র্াগ প্রযুরক্তর উন্নেয়ন রিরজটাল ইআররপ এবং হেরনং ম্যায়নজয়মন্ট সফটওোয়রর মােয়ম 

প্ররশক্ষয়ণর হররজয়েশন, মূল্যােনসহ্ অন্যান্য কার্ মিম অনলাইয়ন করা সম্ভব হ্য়চ্ছ।  

রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি ৪৬টি প্ররশক্ষয়ণর মােয়ম রবরভন্ন পর্ মায়ের সব ময়মাট 

১৪১৫ জন কম মকিমায়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করার হ্য়েয়ে। িন্ময়ে ০৮টি দীঘ ম হমোরদ হকাস ম এবং ৩৮টি স্বল্প হমোরদ  হকাস ম। রনয়ম্ন একনজয়র 

প্ররশক্ষণ হকায়স মর সারব মক িথ্যারদ হদওো হ্য়লা : 

একনজয়র ২০২১-২০২২ অথ মবের : 

• হকায়স মর নাম আইন ও প্রশাসন হকাস ম, হকায়স মর সংখ্যা ০৮, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ২৮০; 

• হকায়স মর নাম এরিরকউটিভ ম্যারজয়েটগয়ণর রবয়শষ হকাস ম, হকায়স মর সংখ্যা ০৫, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ১১৮; 

• হকায়স মর নাম রফটরলেভুক্ত ইউএনও-হদর ওররয়েয়ন্টশন হকাস ম, হকায়স মর সংখ্যা ০৭, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ২০৭; 

• হকায়স মর নাম Consultation, Facilitation & Management Technique  (P4D) (হমোদ ০২ রদন), হকায়স মর সংখ্যা ০৬, 

প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ২৪৭; 

• হকায়স মর নাম Short Training of Civil Service Officials (S2) on Public Procurement (হমোদ ০৩ রদন), হকায়স মর সংখ্যা 

১৭, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ৫০৯; 

• হকায়স মর নাম ইংরলশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্ররফরসয়েরন্স হকাস ম হকায়স মর সংখ্যা ০২, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ৩৬; 

• হকায়স মর নাম 8th Modern Office Management Course হকায়স মর সংখ্যা ০১, প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ১৮; 

সব ময়মাট হকায়স মর সংখ্যা ৪৬ (রেিরেশ), প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা ১৪১৫ (এক হ্াজার িারশি পয়নয়রা); 

০৮টি আইন ও প্রশাসন ককাদস ির মদধ্য ৫টি প্রর্শক্ষণ ককাদস ির মাধ্যদম ১৭৭ জন কম িকতিার আইন ও প্রশাসন ককাস ি সমাপ্ত করা হদয়দছ। 
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অবর্শি ৩টি আইন ও প্রশাসন ককাস ি (১২৪তম, ১২৫তম এবাং ১২৬তম) িলমান। বর্ণ িত র্তনটি প্রর্শক্ষণ ককাদস ি ১০৩ 

জন প্রর্শক্ষণােী কম িকতিার প্রর্শক্ষণ িলমান। 

প্রকাশনা কার্ িক্রম : 

 র্বর্সএস প্রশাসন একাদডর্মর র্নজস্ব প্রকাশনার র্হসাদব িারটি প্রার্ন্তদকর জন্য ৪টি একাদডর্ম বাতিা, ছয় মাস অন্তর ২টি গদবষণা জান িাল, 

একটি বার্ষ িক প্রর্তদবেন, প্রর্শক্ষণ বষ িপর্ঞ্জ এবাং বাৎসর্রক কডস্ক কোদলোর প্রকাশ কদর োদক। একাদডর্মর বাতিার মাধ্যদম সারাবছদরর 

কার্ িক্রদমর র্িত্র ফুদট ওদঠ। গদবষণা জান িাদলর মাধ্যদম গদবষণাধমী কলখাসমূহ প্রশাসন কোডাদরর কম িকতিাদের কাদছ তুদল ধরা হয়। 

একাদডর্মর প্রর্শক্ষণ বষ িপর্ঞ্জ অনুসাদর র্নয়র্মত প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম পর্রিালনা করা হয়। ২০২১-২০২২ অে িবছদরর প্রকাশনাসমূদহর 

তার্লকা র্নম্নরূপ : 

 একাদডর্ম বাতিা (জুলাই-কসদেম্বর ২০২১, অদটাবর-র্ডদসম্বর ২০২১, জানুয়ার্র-মাি ি ২০২২ এবাং এর্প্রল-জুন ২০২২); 

 জান িাল ভর্লউম ৩৪ সাংখ্যা-১ ও জান িাল ভর্লউম ৩৪ সাংখ্যা-২; 

 বার্ষ িক প্রর্তদবেন ২০২০-২১; 

 প্রর্শক্ষণ বষ িপর্ঞ্জ ২০২১-২২; এবাং 

 বাৎসর্রক কডস্ক কোদলোর। 

িথ্যপ্রযুরক্ত কার্ মিম :  

 ই-নরথ কার্ মিম প্রাে শিভায়গ উন্নীি হ্য়েয়ে; 

 লাইয়েররর সকল বই ই-বুয়ক রূপান্তর; 

 একায়িরমর কার্ মিমসমূহ্ রিরজটাল প্ল্যাটফয়ম ম বাস্তবােয়নর জন্য ERP Software-এর মােয়ম করার ব্যবস্হ্া গ্রহ্ণ; 

 ERP-হি অনলাইন আেকর কিমন ররশদ সফটওেযার িালু; 

 উদ্ভাবনী কম মকায়ির আওিাে একায়িরমর হেইরনয়দর জন্য Digital Attendence হমরশন স্হ্াপন; 

 উদ্ভাবনী কার্ মিয়মর আওিাে ‘৪থ ম রশল্প রবপ্ল্য়বর িযায়লঞ্জ হমাকারবলাে করণীে’ রবষয়ে ০২টি অবরহ্িকরণ সভা/কম মশালা সম্পাদন; 

 ইন্টারয়নয়টর ব্যান্ডউইথ ২০০ হথয়ক ৫০০ MBPS-এ উন্নীিকরণ এবং 

 িথ্য বািােন িথা ওয়েবসাইট রনেরমি হ্ালনাগাদকরণ। 

পাঠাগার কার্ মিম : 

 লাইয়েরর অয়টায়মশয়নর অংশ রহ্সায়ব ১৫০০ করপ দুষ্প্রাপ্য ও বহুলব্যবহৃি এবং অিীব প্রয়োজনীে বইয়ক স্কযারনং-এর মােয়ম  ই-

বুয়ক রূপান্তর কয়র ইয়লকেরনক মােয়ম ব্যবহ্ার উপয়র্াগী করা হ্য়েয়ে; এবং 

 একায়িরমর গ্রন্থাগায়র রাজস্ব বায়জট হথয়ক ৯৩৩ করপ এবং উন্নেন বায়জট হথয়ক ১৩০ করপ সব ময়মাট ১০৬৩ করপ বই সংগ্রহ্ করা 

হ্য়েয়ে। 

গয়বষণা কার্ মিম : 

রবরসএস প্রশাসন  একায়িরম কর্তমক ‘সমিয়লর ক্ষুদ্র নৃ-হগাষ্ঠীর জীবনমান-উন্নেয়ন’ রবয়শষ এলাকার জন্য উন্নেন সহ্ােিা (পাব মিয িিগ্রাম 

ব্যিীি) কম মসূরির প্রভাব মূল্যােনসংিান্ত  গয়বষণাসম্পন্ন করা হ্য়েয়ে। একায়িরমর গয়বষণা নীরিমালা, ২০২১ প্রণেন করা হ্য়েয়ে। উক্ত 

গয়বষণা নীরিমালা, অনুসায়র ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর রাজস্ব খাি হথয়ক ২ (দুই) টি ও উন্নেনখাি হ্য়ি ০৩ 

(রিন) টি সহ্ হমাট ০৫ (পাঁি) টি গয়বষণা কার্ মিম পররিারলি হ্য়েয়ে। একায়িরমর গয়বষণা নীরিমালা, অনুর্ােী রনম্নবরণ মি রশয়রানায়মর 

০৫ টি গয়বষণা কার্ মিম পররিারলি হ্ে। 

 Assessment  of socio-economic Improvement of the Beneficiaries getting  home under Ashhryan-2 

Project  

 Contemporary demand for rethinking SAT Act, 1950: An Analysis from Field Experience 

 Representative  Bureaucracy  and Development  Administration: evidence from Bangladesh  

 Leadership Capacity of Bangladesh Civil Srvice for Managing the Challenges of the Fourth Industrial 

Revolution (4iR) 
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 A Study of Online Service Delivery at the Offices of Assistant Commissioner (Land) and Recipient’s 

Response to Online services 

 

২০২২-২৩ অে িবছদরর কম িপর্রকল্পনা : 

একায়িরমর প্ররশক্ষণ প্রদানসংিান্ত কার্ মিম অয়টায়মশয়নর অধীয়ন আনেন করা হ্য়ব। কাররকুলাম রররভউ, মরিউলরভরত্তক কনয়টন্ট বিরর, 

মাোস ম হপ্রাগ্রাম পররিালনা করা হ্য়ব। আন্তজমারিক হসরমনার আয়োজন করার পররকল্পনা রয়েয়ে। ইয়িাময়ে িালুকৃি অনলাইন হকাস ম, 

একায়িরমর অবকাঠায়মাগি সুয়র্াগ-সুরবধা সম্প্রসারণ এবং গয়বষণা কার্ মিম আগামী অথ মবেয়র আরও হজারদার করা হ্য়ব। একায়িরমর 

অনুষদ সদস্যগয়ণর জন্য ববয়দরশক প্ররশক্ষণ/রিরগ্র অজময়নর সুয়র্াগ বিরর করা হ্য়ব। এ োোও অথ মবেয়র সকল পর্ মায়ের কম মকিমার জন্য 

কয়রানাসহ্ হর্-হকায়না মহ্ামারর হমাকারবলাে দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপনাসংিান্ত  একটি প্ররশক্ষণ হকাস ম পররিালনা করা হ্য়ব। 

প্ররশক্ষণ কম মপররকল্পনা : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়র হমাট ২৩টি প্ররশক্ষণ হকায়স মর প্ররশক্ষণ বষ মপরঞ্জ খসো 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে। 

প্রকাশনা কম মপররকল্পনা :  

রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর ২০২২-২০২৩ অথ মবেয়র একায়িরম বািমা ০৪ (িার) টি, জান মাল ০২ (দুই) টি, বারষ মক প্ররিয়বদন ০১ (এক) টি, 

প্ররশক্ষণ বষ মপুরঞ্জ ০১ (এক) টি এবং বাৎসররক হিস্ক কযায়লন্ডার প্রকায়শর কম মপররকল্পনা রয়েয়ে। 

িথ্যপ্রযুরক্ত কম মপররকল্পনা : 

 একায়িরমর সকল নরথর কার্ মিম ই-নরথয়ি বাস্তবােয়নর জন্য পদয়ক্ষপ অব্যাহ্ি রাখা হ্য়ব; 

 ওয়েবসাইয়ট প্রকাশয়র্াগ্য সকল িথ্য রনধ মাররি সময়ের ময়ে ওয়েবসাইয়ট প্রকাশ করা হ্য়ব; 

 একায়িরমর সাভ মার হমইনয়টন্যান্স এবং অন্যান্য আইরসটি-রবষেক কার্ মিম র্থার্থভায়ব বাস্তবােয়নর জন্য কাররগরর সক্ষমিাসম্পন্ন 

হকায়না প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ হমইনয়টন্যান্স চুরক্ত করা হ্য়ব; 

 একায়িরমর ইন্টারয়নট সমস্যার স্হ্ােী সমাধায়নর জন্য বিমমান রসয়েয়মর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ ম রিভাইস স্হ্াপনপূব মক কযাম্পায়সর সকল 

স্হ্ানসমূহ্ রনরবরচ্ছন্ন wifi কায়নরটরভটির আওিাে আনার জন্য কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়ব; এবং 

 ইন্টারয়নট কায়নরটরভটি রনরবরচ্ছন্ন ও দ্রুিগরির করা জন্য প্রয়োজয়ন ব্যান্ডউইথ আরও বাোয়নার পদয়ক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্য়ব। 

গয়বষণা কম মপররকল্পনা : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরম গয়বষণা নীরিমালা, ২০২১-এর অনুর্ােী ২০২২-২০২৩-এর গয়বষণা কার্ মিম রাজস্বখায়ি প্রাপ্ত বরাে হথয়ক 

পররিালনা করা হ্য়ব। এ োোও একায়িরমর গয়বষণারবষেক রনজস্ব রকছু কম মপররকল্পনা রয়েয়ে, র্া রনম্নরূপ : 

 প্ররশক্ষয়ণর কায়জ ব্যবহ্ায়রর জন্য একায়িরমর ভবনসমূহ্য়ক আধুরনক সুয়র্াগ-সুরবধা-সংবরলি করা; 

 জনবলকাঠায়মার পুনরব মন্যাস কয়র ২৭১ জয়ন উন্নীি করা; 

 জািীে ও আন্তজমারিক সংস্থার সয়ঙ্গ সহ্য়র্ারগিা বৃরিকরণ; প্ল্যাটফম ম ফর িােলগ প্রকয়ল্পর আওিাে অনুষদ সদস্য এবং প্রশাসন 

কযািায়রর কম মকিমায়দর জন্য প্ররশক্ষণ পররিালনা; 

 আইন ও প্রশাসন হকাস ম এবং বুরনোরদ প্ররশক্ষণ হকায়স মর কাররকুলাম সংযুক্ত কয়র মােমাস/রিয়প্ল্ামা রিরগ্র প্রদান; 

 ইন্টারন্যাশনাল কনয়ভনশন হসন্টার স্থাপন করা; 

 অনলাইন হকাস ম পররিালনা করা; 

 প্ররশক্ষণ ম্যানুোল ও কাররকুলাম উন্নি করা; এবং  

 আধুরনক মূল্যােন হকৌশল প্রণেন করা। 

পাঠাগার কম মপররকল্পনা : 

 লাইয়েরর হসবার মান-উন্নেয়ন রিরজটাইয়জশন, ই-বুক কনভাশ মন, করম্পউটার ও অন্যান্য র্ন্ত্রাংশ িে, বই ও অন্যান্য পাঠ সামগ্রীর 

সফটওেযার ও হিটায়বয়জর মায়নান্নেন করা; এবং 

 লাইয়েররর আধুরনকােয়ন RFID Equipment িে ও ব্যবহ্ার করা। 
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SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি পররকল্পনা : রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরম রবরভন্ন প্ররশক্ষণ হকায়স মর হকাস ম কাররকুলায়ম এ রবষয়ে মরিউল অন্তভু মক্ত কয়রয়ে, র্া রনম্নরূপ : 

হকায়স মর নাম মরিউল রবষে হসশন সংখ্যা 

আইন ও প্রশাসন হকাস ম Sustainable Development Goals(Workshop) ০২ 

উন্নেন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা Sustainable Development Goals ০২ 

রফটরলে ইউএনও-হদর 

ওররয়েয়ন্টশন হকাস ম 

Sustainable Development Goals ০২ 

 

SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়নর লয়ক্ষয একায়িরমর প্ররশক্ষণ হকাস মসমূয়হ্র প্ররশক্ষণ অরধয়বশয়ন বক্তা রহ্সায়ব SDG রবষয়ে অরভজ্ঞ সরকায়রর 

সরিব পর্ মায়ের কম মকিমাগণয়ক বক্তব্য প্রদায়নর জন্য আমন্ত্রণ জানায়না হ্য়ে থায়ক। এ োো, সরকার কর্তমক রনয়দ মরশি সকল রিরজটাল 

কার্ মিম বাস্তবােয়ন একায়িরমর প্রয়িষ্টা অব্যাহ্ি রয়েয়ে; এবং 

 রবরসএস প্রশাসন একায়িরম গয়বষণা নীরিমালা, ২০২১-এ উরেরখি গয়বষণার হক্ষত্রসমূহ্ SDG-এর সয়ঙ্গ সমন্বে কয়র গয়বষণা কার্ মিম 

পররিালনা করা হ্য়ব।  

আন্তজমারিক সংস্থাসমূয়হ্র সয়ঙ্গ রদ্বপারক্ষক আয়লািনা/সময় ািাস্মারক/চুরক্ত এবং ববয়দরশক সফয়র অরজমি সফলিার রববরণ : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি আইন ও প্রশাসন হকায়স মর প্ররশক্ষণাথীয়দর ইংয়ররজ রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদায়নর জন্য  

British Council Bangladesh-এর সয়ঙ্গ চুরক্ত, রবরসএস কযািায়রর ৬০০ জন কম মকিমায়ক িে ব্যবস্থাপনা রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদায়নর 

জন্য ITCILO-এর সয়ঙ্গ চুরক্ত এবং আইন ও প্রশাসন হকায়স মর প্ররশক্ষণাথীয়দর ইংয়ররজর পাশাপারশ অন্য দুটি জারিসংয়ঘর ভাষা হশখায়নার 

জন্য Alliance Francaise de Dhaka-এর সয়ঙ্গ হর্াগায়র্াগ রয়েয়ে।  

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 একায়িরমর সাভ মার হমইনয়টন্যান্স এবং অন্যান্য আইরসটিরবষেক কার্ মিম র্থার্থভায়ব বাস্তবােয়নর জন্য কাররগরর সক্ষমিাসম্পন্ন হকায়না 

প্ররিষ্ঠায়নর সয়ঙ্গ হমইনয়টন্যান্স চুরক্ত করা হ্য়ব; এবং 

 একায়িরমর ইন্টারয়নট সমস্যার স্হ্ােী সমাধায়নর জন্য বিমমান রসয়েয়মর সয়ঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ ম রিভাইস স্হ্াপনপূব মক কযাম্পায়সর সকল 

স্হ্ানসমূহ্ রনরবরচ্ছন্ন wifi কায়নরটরভটির আওিাে আনার জন্য কার্ মিম গ্রহ্ণ করা হ্য়ব। 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 একায়িরময়ি শৃঙ্খলাজরনি কার্ মিয়মর অংশ রহ্সায়ব দারেত্ব অবয়হ্লা ও অরনেয়মর জন্য দুই জন কম মিারীয়দর রবরুয়ি রবভাগীে মামলা রুজু 

করা হ্য়েয়ে। রবরধ হমািায়বক সকল কার্ মিম গ্রহ্ণায়ন্ত কম মিারীয়দর রবরুয়ি আনীি অরভয়র্াগ প্রমারণি হ্ওোে শারস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

অপররদয়ক, দুনীরি প্ররিয়রায়ধর অংশ রহ্সায়ব একায়িরমর সকল কম মকিমা ও কম মিারী অংশগ্রহ্য়ণ একায়িরমর হরটর (সরিব)-এর সভাপরিয়ত্ব 

দুনীরিরবয়রাধী উদ বুিমূলক সভা অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে। গি ২০২১-২২ অথ মবেয়র এ ধরয়নর সভা িার প্রারন্তয়ক ৪টি অনুরষ্ঠি হ্য়েয়ে। এ োোও 

দুনীরি প্ররিয়রায়ধর কার্ মিয়মর অংশ রহ্সায়ব শুিািার কম মপররকল্পনার লক্ষযমাত্রা রহ্সায়ব শুিািাররবষেক হলাগান বিরর কয়র একায়িরমর 

দৃশ্যমান স্থায়ন স্থাপন করা হ্য়েয়ে। একায়িরময়ি প্ররশক্ষণরি প্ররশক্ষণাথীয়দর বদনরন্দন কার্ মিয়ম উত্তম িি মার অনুশীলন করার রবষয়ে পরামশ ম 

প্রদান করা হ্য়েয়ে, প্ররশক্ষণাথীয়দর সিিা করফহ্াউজ স্থাপন করা হ্য়েয়ে। এ োো প্ররশক্ষণ মরিউয়ল শুিািার হকৌশলসংিান্ত রবয়শষ পাঠ 

দায়নর ব্যবস্থাকরয়ণর উয়যাগ গ্রহ্ণ করা হ্য়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশন রবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

আইন ও প্রশাসন হকায়স ম ই-গভন্যমান্স রবষয়ে ০১টি পূণ মাঙ্গ মরিউল ও ইয়নায়ভশন রবষয়ে ০১টি কম মশালা রয়েয়ে। এ োো ই-নরথ, ই-রজরপসহ্ 

ই-গভন্যমান্স রবষয়ে অন্যান্য হকায়স মও পাঠদান করা হ্ে এবং একায়িরমর সক্ষমিা বৃরিকরণ প্রকয়ল্পর আওিাে একায়িরমর প্ররশক্ষণ 

বষ মপরঞ্জয়ি গভন্যমান্স আইটি অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট শীষ মক ০১টি পূণ মাঙ্গ হকাস ম রয়েয়ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি কম মরি কম মিারীয়দর কল্যায়ণ প্ররশক্ষণরি কম মকিমায়দর িাঁদার টাকাে একটি ফান্ড রয়েয়ে। উক্ত ফান্ড হথয়ক 

কম মিারীগণ রবনাসুয়দ বারষ মক ৫০০০/-(পাঁি হ্াজার) টাকা ঋণ গ্রহ্ণ করয়ি পায়রন। গি ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র একায়িরমর ৩২ জন 

কম মিারীয়ক ৫০০০/-(পাঁি হ্াজার) টাকা কয়র ঋণ প্রদান করা হ্য়েয়ে। 



48 

 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : 

গি ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র একায়িরময়ি িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক হকায়না আয়বদন জমা পয়েরন।  

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়নাও রবষে : 

বঙ্গবন্ধু োরি হসন্টার : 

গি ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি সুদৃশ্য বঙ্গবন্ধু োরি হসন্টার স্থাপন করা হ্য়েয়ে। বঙ্গবন্ধু োরি হসন্টায়র 

জারির রপিার উপর হলখা অসংখ্য বই ও সামরেকী রয়েয়ে, র্া বঙ্গবন্ধু সম্পয়কম আগ্রহ্ী জ্ঞান রপপাসুয়দর িারহ্দা হমটায়ি সক্ষম হ্য়ব। 

বঙ্গবন্ধু োরি হসন্টায়র পাঁি শিারধয়কর ময়িা বই রয়েয়ে, র্ার মােয়ম একায়িরময়ি প্ররশক্ষণরি সকল প্ররশক্ষণাথী বঙ্গবন্ধুর স্বয়ের 

হসানার বাংলা বাস্তবােয়নর রদক-রনয়দ মশনা পায়বন। বঙ্গবন্ধু োরি হসন্টায়র ই-বুক রসয়েয়মর মােয়ম বঙ্গবন্ধু োরি হসন্টায়রর সকল বই 

অনলাইয়ন প্ররশক্ষণাথী কম মকিমাগণ পোর সুয়র্াগ হপয়ে থায়কন। ফয়ল প্ররশক্ষণাথী কম মকিমাগণ ঢাকার বাইয়র অবস্থান কয়রও োরি 

হসন্টায়রর বই পোর সুয়র্াগ পায়চ্ছন। 

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শীষ মক পর্ মায়লািনা সভা : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি গি ০৭ আগে ২০২১ িাররখ মরন্ত্রপররষদ রবভায়গর আয়োজয়ন ‘প্রকল্প ব্যবস্থাপনা’ শীষ মক পর্ মায়লািনা 

সভার আয়োজন করা হ্ে। এ অনুষ্ঠায়ন প্রধান অরিরথ রেয়লন পররকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এম.রপ.; রবয়শষ অরিরথ 

রেয়লন পররকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রী ি. শামসুল আলম। সভাপরিত্ব কয়রন মরন্ত্রপররষদ সরিব খন্দকার আয়নাোরুল ইসলাম। 

পর্ মায়লািনা সভাে ২৩ জন রসরনের সরিব, সরিব ও হগ্রি-১ পদমর্ মাদার কম মকিমা এবং রবরভন্ন রবভাগ ও দপ্তয়রর প্রধানসহ্ ৬৫ জন কম মকিমা 

অংশগ্রহ্ণ কয়রন। পর্ মায়লািনা সভাে সিমকিার সয়ঙ্গ এবং সমরন্বি আকায়র অংশীজনয়দর রনয়ে প্রকল্প সম্ভাব্যিা র্ািাইয়ের রবষয়ে গুরুত্ব 

আয়রাপ করা হ্ে। 

BSMAPA-এর িারহ্দামালা রনরূপণ শীষ মক কম মশালা : 

০৪ হসয়েম্বর  ২০২১ রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব একায়িরম অব পাবরলক অযািরমরনয়েশন (BSMAPA)-এর 

িারহ্দামালা রনরূপণ শীষ মক কম মশালা আয়োজন করা হ্ে। এ কম মশালার উদ য়বাধনী অনুষ্ঠায়ন প্রধান অরিরথ রেয়লন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরিব 

ি. আহ্মদ কােকাউস। রবয়শষ অরিরথ রেয়লন পারনসম্পদ মন্ত্রণালয়ের রসরনের সরিব জনাব করবর রবন আয়নাোর এবং অথ ম মন্ত্রণালয়ের 

রসরনের সরিব জনাব আবদুর রউফ িালুকদার। ধারণাপত্র উপস্থাপন কয়রন রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর হরটর (সরিব) জনাব হমারমনুর 

ররশদ আরমন। কম মশালাে সভাপরিত্ব কয়রন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রসরনের সরিব জনাব হক এম আলী আজম। কম মশালাে রবরভন্ন 

মন্ত্রণালে-রবভায়গর শীষ ম পর্ মায়ের কম মকিমাগণ, রবরসএস প্রশাসন কযািায়রর রবরভন্ন ব্যায়ির কম মকিমাগণ এবং রবয়শষজ্ঞগণ অংশগ্রহ্ণ 

কয়রন। বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজব একায়িরম অব পাবরলক অযািরমরনয়েশন (BSMAPA) র্ায়ি প্রশাসন কযািায়রর সদস্যয়দর হেরনং-এর 

পাশাপারশ আন্তজমারিক মায়নর হেরনং হ্ায়ব রূপান্তররি হ্ে হস ধরয়নর প্রারিষ্ঠারনক ও অবকাঠায়মাগি সুয়র্াগ-সুরবধা এবং ববরশষ্টযসমূহ্ 

প্ররিষ্ঠায়ন পররণি হ্ে হস লয়ক্ষয এই কম মশালাটির আয়োজন করা হ্ে। 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে আয়োরজি স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী হমলাে একায়িরমর অংশগ্রহ্ণ : 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আয়োজয়ন গি ০৪ রিয়সম্বর ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর ও সংস্থাসমূয়হ্র অংশগ্রহ্য়ণ স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী 

হমলাে রবরসএস প্রশাসন একায়িরম অংশগ্রহ্ণ কয়র। রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর েয়ল আগি অরিরথবৃন্দয়ক একায়িরমর প্ররশক্ষণসংিান্ত  

রবরভন্ন রবষে অবরহ্িকরণ হ্ে। এ োো েল পররদশ ময়ন আসা মুরক্তযুি রবষেক মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. হমাজায়ম্মল 

হ্ক, এম.রপ., জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীে প্ররিমন্ত্রী জনাব ফরহ্াদ হহ্ায়সন, এম.রপ., ি. কামাল আবদুল নায়সর হিৌধুরী, প্রধান 

সমন্বেক, জারির রপিা বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন জািীে করমটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মারনি 

রসরনের সরিব জনাব হক এম আলী আজম-হক শুয়ভচ্ছা স্মারক তুয়ল হদন রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর হরটর (সরিব) জনাব হমারমনুর 

ররশদ আরমন।  

বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তিৃার আয়োজন : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি ১৫ জানুোরর ২০২২ ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলায়দয়শর অথ মনীরি-রবষেক স্মারক বক্তৃিা অনুরষ্ঠি হ্ে। গণপ্রজািন্ত্রী 

বাংলায়দশ সরকায়রর মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অথ মবনরিকরবষেক উপয়দষ্টা ি. মরসউর রহ্মান স্মারক বক্তৃিা প্রদান কয়রন। ি. মরসউর 

রহ্মান িাঁর স্মারক বক্তৃিাে বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণমূলক অথ মবনরিক ধারণা রবষয়ে আয়লািনা কয়রন। গি ২৩ মাি ম ২০২২ রবরসএস প্রশাসন 

একায়িরময়ি ‘বঙ্গবন্ধু ও িাঁর দশ মন’ শীষ মক রদ্বিীে বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃিার আয়োজন করা হ্ে। স্মারক বক্তৃিা প্রদান কয়রন জারির রপিা 
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বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর জন্মশিবারষ মকী উদ র্াপন জািীে করমটির প্রধান সমন্বেক ি. কামাল আবদুল নায়সর হিৌধুরী। রিরন বয়লন, 

আমায়দর হর্ বাঙারলোনা িা বঙ্গবন্ধুর হ্ায়ি বিরর। মুরক্তযুি ও স্বাধীন বাংলায়দয়শর অভুযদয়ে হ্াজার বেয়রর হেষ্ঠ বাঙারল জারির রপিা 

বঙ্গবন্ধু হশখ মুরজবুর রহ্মায়নর অবদান অনন্য এবং গভীরভায়ব ব্যাপ্ত। দুইটি স্মারক বক্তৃিায়ি রবয়শষ অরিরথ রহ্সায়ব উপরস্থি রেয়লন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মারনি রসরনের সরিব জনাব হক এম আলী আজম এবং সভাপরিত্ব কয়রন রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর হরটর 

(সরিব) জনাব হমারমনুর ররশদ আরমন।  

বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্তসম্পরকমি কম মশালা : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরময়ি গি ১৮ জুন ২০২২ মরন্ত্রপররষদ রবভায়গর আয়োজয়ন বারষ মক কম মসম্পাদন চুরক্তসম্পরকমি কম মশালা অনুরষ্ঠি 

হ্ে। এ কম মশালাে উপরস্থি রেয়লন মরন্ত্রপররষদ সরিব খন্দকার আয়নাোরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সরিব ি. আহ্মদ কােকাউস, 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর হরটর (সরিব) জনাব হমারমনুর ররশদ আরমন। কম মশালাে রবরভন্ন মন্ত্রণালয়ের হকরপআই-সংিান্ত  আয়লািনা, 

বারষ মক কম মসম্পাদনরবষেক আয়লািনা ও সুপাররশমালা প্রণীি হ্ে। কম মশালাে রসরনের সরিব ও সরিবগণ মুক্ত আয়লািনাে অংশগ্রহ্ণ 

কয়রন। 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর সয়ঙ্গ জািীে ও আন্তজমারিক প্ররশক্ষণ সংস্থাসমূয়হ্র সহ্য়র্ারগিা কার্ মিম : 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর সয়ঙ্গ জািীে ও আন্তজমারিক প্ররশক্ষণ সংস্থাসমূয়হ্র কার্ মিম িলমান। িায়দর িারলকা রনয়ম্ন প্রদান করা 

হ্য়লা : 

জািীে পর্ মায়ে : 

 বাংলায়দশ হলাক প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (রবরপএটিরস); 

 ভূরম প্রশাসন প্ররশক্ষণ হকন্দ্র (এলএটিরস); 

 জািীে পররকল্পনা ও উন্নেন একায়িরম (এনএরপরি); 

 বাংলায়দশ ইনরেটিউট অব অযািরমরনয়েশন অযান্ড ম্যানয়জময়ন্ট (রবোম); 

 ন্যাশনাল একায়িরম ফর এডুয়কশন ম্যায়নজয়মন্ট (নায়েম); এবং 

 হসিাল প্ররকউরয়মন্ট হটকরনকযাল ইউরনট (রসরপটিইউ)। 

আন্তজমারিক পর্ মায়ে : 

এরশোন ইনরেটিউট অব হটকয়নালরজ (এআইটি), থ্যাইল্যান্ড; 

লাল বাহ্দুর শাস্ত্রী জািীে প্রশাসন একায়িরম (এলরবএসএনএএ), ভারি; 

অযািরমরনয়েটিভ োফ কয়লজ অব ইরন্ডো (এএসরসআই), ভারি; 

জাপান ইন্টারন্যাশনাল হকা-অপায়রশন এয়জরন্স (জাইকা), জাপান; 

হকাররোন ইন্টারন্যাশনাল হকা-অপায়রশন এয়জরন্স (কইকা), হকাররো; 

িাইরনজ একায়িরম অব গভন্যমান্স (রসএরজ), িীন; 

ম্যাককুোরর ইউরনভারস মটি, অয়েরলো; এবং 

ইউরনভারস মটি পুত্রা মালয়েরশো (ইউরপএম), মালয়েরশো। 

রবরসএস প্রশাসন একায়িরমর িযায়লঞ্জসমূহ্ : 

মানসম্মি প্ররশক্ষণ প্রদায়নর জন্য ররয়সাস মপুল ও প্ররশরক্ষি প্ররশক্ষয়কর স্বল্পিা, জনবল এবং বরহ্রঙ্গন হখলাধুলা ও শরীরিি মার জন্য 

সুয়র্াগ-সুরবধা অপ্রতুল। প্ররশক্ষণাথী কম মকিমায়দর জন্য পর্ মাপ্ত এবং র্ানবাহ্ন ব্যবস্থার অভাব প্ররশক্ষণ কার্ মিম পররিালনার জন্য একটি 

অন্তরাে।  

একায়িরমর প্ররশক্ষণাথী ও অনুষদ সদস্যগয়ণর জন্য করণীে প্রস্তাবনাসমূহ্ : 

 একায়িরময়ি প্ররশক্ষণাথীয়দর জন্য আদশ ম ও অনুকরণীে কম মকিমা পদােন করা এবং কমপয়ক্ষ দুইবের একায়িরম হথয়ক বদরল না 

করা; 

 একায়িরময়ি কম মরি কম মকিমাগয়ণর জন্য রবয়শষ প্রয়ণাদনার ব্যবস্থা করা; 

 বুরনোরদ প্ররশক্ষণ সমারপ্তর পর পরই কম মকিমায়দর আইন ও প্রশাসন হকায়স মর ময়নানেন প্রদান বােিামূলক করা; এবং 
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 আইন ও প্রশাসন হকায়স ম হকাস ম ম্যায়নজয়মন্ট টিয়মর জন্য আরথ মক প্রয়ণাদনার ব্যবস্থা করা। 

 

 

উপসংহ্ার : 

বাংলায়দশ রসরভল সারভ মস অযািরমরনয়েশন একায়িরম জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা গয়ে তুলয়ি প্ররিশ্রুরিবি, হর্খায়ন সরকায়রর রূপকল্প 

২০২১, এসরিরজ ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, স্বাধীনিার শিবারষ মকী এবং হিো প্ল্যান ২১০০ অজময়ন গুরুত্বপূণ ম অবদান রাখয়ব। বঙ্গবন্ধুর স্বয়ের 

হসানার বাংলায়দশ গয়ে হিালার লয়ক্ষয দক্ষ ও হর্াগ্য সরকারর কম মকিমা বিররয়ি হদশ হসরা গরিশীল প্ররশক্ষণ প্ররিষ্ঠান রহ্সায়ব কাজ কয়র 

হর্য়ি রবরসএস প্রশাসন একায়িরম প্ররিজ্ঞাবি। 

৯.৩ জাতীয় পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন একাদডর্ম (এনএর্পর্ড) : 

২০২১-২২ অে িবছদরর কার্ িাবর্ল : 

 র্নয়র্মতভাদব প্রর্শক্ষণ কম িসূর্ি আদয়াজন-এর মাধ্যদম ২১৯৭ জনদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ; 

 প্রর্শক্ষণ উপদর্াগীতা এবাং পর্রকল্পনা ও উন্নয়নর্বষয়ক ২ (দুই) টি গদবষণা পর্রিালনা করা হয়। গদবষণাসমূহ র্োক্রদম : (১) 

Performance Assessment of Human Resource Development during Covid-19: A Study of Some 

Selected National Level Training Institutions in Bangladesh; এবাং (২) Assessment of the 

Effectiveness of Online Training Programmes on participants’ Learning Outcome: A Case 

study of National Academy for Planning and Development; 

 সমসামর্য়ক উন্নয়নর্বষয়ক প্রকাশনা (বার্ষ িক জান িাল প্রকাশ) ২০২১-২০২২-এ কমাট ০৬ (ছয়)টি আটি িদকল প্রকার্শত হদয়দছ; 

 লাইদের্র ব্যবিাপনায় ১৮,১৯০টি বইদয়র অনলাইন কোটালর্গাং সম্পন্ন হদয়দছ; 

 প্রর্শক্ষণসহায়ক সুর্বধা র্হসাদব র্ডর্জটাল িাশরুম, কর্ম্পউটার িাশ, ইাংর্লশ ল্যাব, কোদফদটর্রয়া ও ডরর্মটর্র ইতোর্ে সুর্বধার্ে 

প্রোন করা হদয়দছ; এবাং 

 ২০২১-২০২২ অে িবছদর একাদডর্মর কতিকতিা-কম িিারীদের েক্ষতা বৃর্ির জন্য ৮৭ জনদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। 

২০২২-২৩ অে িবছদরর কম িপর্রকল্পনা : 

 একাদডর্মর ককাস িসমূদহর র্বষয়াবর্ল হালনাগােকরণ ও নতুন ককাস ি প্রবতিন; 

 একাদডর্মর প্রর্শক্ষদণর মান উন্নতকরণ; 

 গৃহীত গদবষণা কার্ িক্রম সম্পন্নকরণ;  

 বার্ষ িক প্রর্তদবেন ও বার্ষ িক জান িাল প্রকাশ;   

 একাদডর্মর কটোরসমূহ বাস্তবায়দন ই-প্রর্কউরদমদন্টর হার বৃর্ি; 

 BoG সভার অনুদমােন; এবাং 

 একাদডর্মর মদডল িাকর্র প্রর্বধানমালা পাশ। 

SDG-এর লক্ষেসমূহ অজিদন গৃহীত কম িপর্রকল্পনা : SDG-এর লক্ষেসমূহ অজিদন কম িকতিা/কম িিারীদের অবর্হতকরণ ও-এর লক্ষেসমূহ 

কীভাদব বাস্তবায়ণ করা র্ায় কস র্বষদয় প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। 

আন্তজিার্তক সাংিাসমূদহর সদঙ্গ র্দ্বপার্ক্ষক আদলািনা/সমদ াতাস্মারক/চ্যর্ক্ত এবাং তবদের্শক সফদর অর্জিত সফলতার র্ববরণ : কমাট ০৫ 

(পাি) টি প্রর্তষ্ঠান র্োক্রদম SEAMEO INNOTECH, The Philippines; ECDP Kasetsart University, Thailand; 

IMEC@UNIMAS LC KL, Malaysia; Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad, Telangana, India; The 

WB National University of Juridical Sciences, India;-এর সদঙ্গ একাদডর্মর Memorandum of Understanding (MOU) 

সম্পার্েত হদয়দছ।  

েপ্তর/সাংিাসমূদহর উন্নয়দন ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা ও কার্ িক্রদমর র্ববরণ:  

 ২০২৫ সাদলর মদধ্য পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বষদয় কেদশর অন্যতম প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান র্হসাদব আত্মপ্রকাশ; 

 পর্রকল্পনা ও উন্নয়নসাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ ও গদবষণা কার্ িক্রমদক অর্ধকতর মানসম্পন্ন ও যুদগাপদর্াগী কদর কতালার মাধ্যদম কম িকতিাদের 

সক্ষমতা বৃর্ি করা; 

 র্বদের্শদের অাংশগ্রহদণর প্রর্শক্ষণ িালু; 

 নতুন এনএর্পর্ড কমদপ্লে র্নম িাণ করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ; এবাং 
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 কনসালদটর্ন্স বৃর্ি করা। 

শৃঙ্খলাজর্নত ও দুনীদত প্রর্তদরাদধ গৃহীত কার্ িক্রম : শৃঙ্খলাজর্নত ও দুনীদত প্রর্তদরাদধ প্রর্শক্ষণ প্রোন, অবর্হতকরণ ও সদিতনাবৃর্িকদল্প, 

র্লফদলট প্রোন ইতোর্ে। 

ই-গভন্যিান্স/ইদনাদভশনর্বষদয় গৃহীত কার্ িক্রম : নদভম্বর ২০২১ মাদস একাদডর্মর লর্বদত Kiosk কমর্শন িাপন করা হদয়দছ। উক্ত Kiosk 

কমর্শদন প্রর্শক্ষণ, গদবষণা ও প্রকাশনা এবাং সাংর্িি তর্থ্ প্রেশ িন করা হদে।   

কম িকতিা/কম িিারীদের কল্যাদণ গৃহীত কার্ িক্রম : এনএর্পর্ড কম িিারী কল্যাণ নীর্তমালা, ২০১৫ সাল অনুর্ায়ী এনএর্পর্ড-এর কম িিারী ও 

তাঁদের পর্রবাদরর সেস্যদের র্ির্কৎসা ও মৃতুেজর্নত ভাতা প্রোন, কছদল-কমদয়দের র্ববাহ, সামার্জক ও পার্রবার্রক র্নরাপত্তা প্রোদনর 

উদিে আর্ে িক সহায়তা প্রোন করা হদে। ২০২১-২০২২ অে িবছদর ০৯ জনদক ৩৫৩.০০০.০০/-টাকা অনুোন প্রোন করা হদয়দছ। 

তর্থ্ অর্ধকার আইন, ২০০৯-এর আদলাদক কসর্মনাদরর মাধ্যদম তর্থ্ অর্ধকারসম্পর্কিত সদিতনা বৃর্িকরণ কার্ িক্রম গ্রহণ করা হদে। 

প্রর্তদবেদন উদল্লখ করার মদতা অন্য ককাদনা র্বষয়: জাতীয় পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন একাদডর্ম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র র্নয়ন্ত্রণাধীন একটি 

জাতীয় প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান। পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন কম িকাদণ্ডর সদঙ্গ সাংর্িি সরকার্র, আধা-সরকার্র ও স্বায়ত্তশার্সত সাংিায় কম িরত 

কম িকতিাদের প্রর্শক্ষদণর মাধ্যদম কপশাগত েক্ষতা বৃর্ি একাদডর্মর প্রধান কাজ; এ ছাোও: 

 একাদডর্ম ককার্ভড-১৯ সমদয় অনলাইদন প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যদম কমাট ২১৯৭ জন (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২) 

প্রর্শক্ষণােীদক প্রর্শক্ষণ প্রোন কদরদছ;  

 একাদডর্ম সরকাদরর সব িবৃহৎ ই-লার্ন িাং প্লোটফম ি মুক্তপাদঠ প্রকল্প ব্যবিাপনাসাংক্রান্ত একটি ককাদস ির ০২টি ব্যাদির প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 একাদডর্ম র্বগত ০৩ (র্তন) অে িবছদর ৪৫০০ জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষদণর লক্ষেমাত্রা র্নদয় ১৯৩টি প্রর্শক্ষণ ককাস ি ও ১৪টি কম িশালার 

মাধ্যদম ৬,০৮১ জন কম িকতিাদক প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 উক্ত সমদয় একাদডর্ম ১২টি মানসম্পন্ন গদবষণা কার্ িক্রম সম্পােন; এবাং 

 কম িকতিাদের সক্ষমতা বৃর্ির অাংশ র্হসাদব একাদডর্ম প্রকদল্পর আওতায় ১০ জন কম িকতিাদক র্প.এইি.র্ড. (PhD) এবাং ১১ জন কম িকতিাদক 

মাোস ি (Masters) র্ডর্গ্র অজিন করার জন্য অে ি সহায়তা প্রোন। 

৯.৪  বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম : 

প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম ম রনয়োরজি সকল অসামররক কম মিারী এবং িায়দর পররবারবয়গ মর আথ ম-সামারজক রনরাপত্তা          

(ক) মারসক কল্যাণ ভািা: সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থার অক্ষম ও কম মরি অবস্হ্াে হকায়না কম মকিমা কম মিারী মৃতুবরণ 

করয়ল িার পররবারয়ক অনরধক ১৫ (পয়নয়রা) বের এবং কম মকিমা কম মিারী অবসর প্রারপ্তর পর ১০ বের অরিিান্ত হ্ওোর পূয়ব ম মৃতুযবরণ 

করয়ল মৃতুযর িাররখ হ্য়ি ১০ বেয়রর অবরশষ্ট সমে পর্ মন্ত সয়ব মাচ্চ ২,০০০/-(দুই হ্াজার) টাকা হ্ায়র ধারাবারহ্কভায়ব মারসক কল্যাণ ভািা 

প্রদান করা হ্ে। ০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৬৩,৩৭,৮১,৯৩৩/- ৫০,২৩,০০,১৭৬/- ৩,৯৭৩ এবং পূব ম হ্য়ি িলমান ৩৪,১৮২ জন সহ্য়মাট ৩৮,১৫৫ 

জন, িলরি বের ২,৫৩৪টি কায়ি মর হমোদ হশষ হ্য়েয়ে। 

 

(খ) র্বদশষ সাহায্য (র্ির্কৎসা, র্শক্ষাবৃর্ত্ত এবাং োফন/অদন্তের্ির্ক্রয়া) : সরকার্র ও তার্লকার্ভক্ত স্বায়ত্তশার্সত সাংিায় কম িরত, অবসরপ্রাপ্ত, 

মৃত কম িকতিা কম িিারীদের র্নজ ও পর্রবাদরর সেস্যদের জন্য প্রর্তঅে িবছদর একবার র্ির্কৎসা অনুোন কেওয়া হয়। সরকার্র ও 

তার্লকার্ভক্ত স্বায়ত্তশার্সত সাংিার মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কম িকতিা কম িিারীদের অনর্ধক দুসন্তানদক নবম কের্ণ কেদক সদব িাচ্চ পর্ িাদয় 

অধ্যয়দনর জন্য বছদর একবার র্নর্ে িি হাদর র্শক্ষাবৃর্ত্ত প্রোন করা হয়। সরকার্র ও তার্লকার্ভক্ত স্বায়ত্তশার্সত সাংিার মৃত, অক্ষম ও 

অবসরপ্রাপ্ত কম িকতিা কম িিারীদের ও তাদের পর্রবাদরর ককাদনা সেদস্যর মৃতুের কক্ষদত্র সব িসাকুদল্য ৩০,০০০/- োফন/অদন্তের্ির্ক্রয়ার 

অনুোন বাবে প্রোন করা হদে। ০১ জুলাই ২০২১ কেদক ৩০ জুন ২০২২ পর্ িন্ত আয়-ব্যদয়র র্হসাব ও উপকারদভাগীর সাংখ্যা র্নম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৪০,৩৬,৭৮,৬০০/- ৩৭,৭৪,০৭,৮৯৬/- ২১,২৫৭ জন 
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(গ) হদয়শ ও রবয়দয়শ জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা অনুদান : স্বল্প আয়ের কম মরি সরকারর কম মকিমা, কম মিারীয়দর রনয়জর 

হদয়শ/রবয়দয়শ জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসাে িাকররজীবয়ন এক বা একারধক বায়র সয়ব মাচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা আরথ মক অনুদান 

প্রদান করা হ্ে। সরকারর কম মকিমা কম মিারীয়দর অসহ্াে অবস্থাে এ সাহ্ায্য প্রদান সরকায়রর একটি মহ্ৎ উয়যাগ। ০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক 

৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৪৫,০০,০০,০০০/- ২৭,৬৮,৮৮,০০০/- ১,৭১৫ জন 

 (ঘ) হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান : সরকারর ও িারলকাভুক্ত স্বােত্তশারসি সংস্থাে িাকরররি অবস্থাে হকায়না কম মকিমা কম মিারীয়দর 

মৃতুয হ্য়ল িার পররবারয়ক উক্ত কম মিারীয়দর সব ময়শষ প্রাপ্ত মারসক মূলয়বিয়নর ২৪ (িরব্বশ) মায়সর সমপররমাণ অথ ম বা অনূর্ধ্ম ২ (দুই) 

লাখ টাকা হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান রহ্সায়ব প্রদান করা হ্ে। ০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও 

উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৭৯,৫৭,৮৩,০০০/- ৭২,৯১,৬৫,২৪২/- ৩,৯৩৪জন 

(ঙ) রশক্ষাবৃরত্ত :  প্রজািয়ন্ত্রর ১৩ হথয়ক ২০ হগ্রয়ির কম মরি সরকারর কম মিারীয়দর অনরধক দুসন্তানয়ক ৬ষ্ঠ হেরণ হথয়ক সয়ব মাচ্চ পর্ মায়ে 

অেেয়নর জন্য বেয়র একবার রশক্ষাবৃরত্ত হদওো হ্ে। এ কম মসূরি ১৩ হথয়ক ২০ হগ্রয়ির কম মিারীয়দর হেয়লয়ময়েয়দর রশক্ষাে রবয়শষ 

অবদান রাখয়ে। ০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ২৬, ২৭, ৯০, ৫৪৩/- ২৬, ১৯, ৪৫, ০৯৩/- ৬০,০৭৩ জন 

 

(ি) োফবাস কম মসূরি : োফবায়স র্ািাোয়ির জন্য বয়োবায়স প্ররিরকয়লারমটায়র ৫০ পেসা ও রমরনবায়স ১০০ পেসা হ্ায়র ভাো আদাে 

করা হ্ে। এ কম মসূরির অধীয়ন বিমমায়ন িলমান ৭৬টি বায়সর ময়ে ৫০টি সরকায়রর এবং ২৬টি রবআরটিরস হ্য়ি ভাোকৃি বাস রয়েয়ে। 

০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ১৬,৭০,৯০,০০০/- ১০,৬৫,৩০,৫৫৮/- ৬৯৯৭ জন 

(ে) দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিো : সরকারর কম মিারীয়দর রনজ ও পররবায়রর সদস্যয়দর মৃতুযর হক্ষয়ত্র দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিোর জন্য ৩০,০০০/-(রত্রশ 

হ্াজার) টাকা অনুদান বাবদ প্রদান করা হ্য়চ্ছ। ০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ১০,৬২,৬০,০০০/- ৭,৫৬,৭৩,০০০/- ৩,০২৮জন 
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(জ) ক্লাব/করমউরনটি হসন্টার :  সরকারর কম মকিমা কম মিারীয়দর আবারসক এলাকাে িায়দর দ্বারা পররিারলি ক্লাব/করমউরনটি হসন্টারয়ক 

এবং নতুন ক্লাব/করমউরনটি হসন্টার স্থাপয়নর জন্য প্ররিবের আরথ মক অনুদান বরাে হদওো হ্ে। ০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ 

পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম উপকারয়ভাগী ক্লাব/করমউরনটি হসন্টায়রর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৫২,০০,০০০/- ১৯,৩০,০০০/- ৩০টি 

( ) বারষ মক িীো প্ররিয়র্ারগিা :  ঢাকা মহ্ানগরী ও রবভাগীে পর্ মায়ে ঢাকা, িিগ্রাম, রাজশাহ্ী, খুলনা, বররশাল, রসয়লট ও রংপুয়র 

কম মরি সরকারর কম মকিমা কম মিারী ও িায়দর সন্তানয়দর জন্য প্ররিবের িীো প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা হ্য়ে থায়ক। ০১ জুলাই ২০২১ 

হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম প্ররিয়র্াগীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ১,০৪,০০,০০০/- ৯৮,৭১,৬২৪/- ২,৩৪২ জন 

(ঞ) মরহ্লা কাররগরর প্ররশক্ষণ হকন্দ্র : সরকারর কম মকিমা কম মিারীয়দর উপর রনভ মরশীল মরহ্লায়দরয়ক কম মমুখী রশক্ষাে রশরক্ষি কয়র 

আত্মরনভমরশীল করার লয়ক্ষয ঢাকা মহ্ানগরী, িিগ্রাম, রাজশাহ্ী, খুলনা ও বররশায়ল মরহ্লা কাররগরর প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্র করম্পউটার, গ্রারফি 

রিজাইন, হসয়িটাররয়েল সাইন্স, হসলাই, এমেেিারর, উলবুনন হকাস ম িালু আয়ে। প্ররশক্ষণ হকন্দ্রসমূয়হ্ সরকারর কম মকিমা কম মিারীয়দর স্ত্রী 

ও কন্যাগণ প্ররশক্ষণ গ্রহ্ণ কয়র রবরভন্ন সরকারর/আধাসরকারর ও স্বােত্তশারসি প্ররিষ্ঠায়ন িাকরর রনয়ে এবং রনয়জ আত্মকম মসংস্থায়নর 

মােয়ম িারা সামারজকভায়ব প্ররিষ্ঠা লাভ করয়ে হিমরন পররবায়র আরথ মক স্বচ্ছলিা আনেয়ন ভূরমকা রাখয়ে। হকন্দ্রগুয়লার পররিালনাে 

৪৭টি পদ রয়েয়ে। ০১ জুলাই ২০২১ হথয়ক ৩০ জুন ২০২২ পর্ মন্ত আে-ব্যয়ের রহ্সাব ও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রনম্নরূপ : 

অথ মবের বায়জট বরাে ব্যরেি অথ ম প্ররশক্ষণাথীর সংখ্যা 

২০২১-২০২২ ৪,২১,৩৬,১৩৫/- ২,৮৫,১৪,২০৭/- ৯৫৩ জন 

 

২০২২-২৩ অথ মবেয়র গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা :  

 স্থােী আয়ের উৎস সৃরষ্টর উয়েয়শ্য ঢাকাস্থ রদলকুশাে হবায়ি মর ৩ রবঘা ১৫ কাঠা জরময়ি ১২ িলা ভবন রনম মায়ণর লয়ক্ষয নকশা ও 

রিরপরপ প্রণেন; 

 িিগ্রায়মর আগ্রাবাদস্থ করমউরনটি হসন্টায়রর (কল্যাণ হকন্দ্র) স্থয়ল বহুিল ভবন রনম মাণ প্রকয়ল্পর রিরপরপ প্রণেন; 

 কুোকাটাে বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর হরে হ্াউজ-কাম-ররয়সাট ম রনম মায়ণর লয়ক্ষয জরম রলজ গ্রহ্ণ এবং জরময়ি সীমানা 

প্রািীর রনম মাণ;   

 মরির ল মরহ্লা কাররগরর প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর স্থয়ল বহুিল ভবন রনম মায়ণর নকশা ও প্রাক্কলন প্রস্তুিকরণ; 

 সরকারর কম মিারীয়দর রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন সন্তানয়দর জন্য রদবার্ত্ন হকন্দ্র স্থাপয়নর পাইলট প্ররিো িালুকরণ;  

 সরকারর কম মিারীয়দর রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন (প্ররিবন্ধী) রশশুয়দর পুনব মাসন হকন্দ্র স্থাপয়নর লয়ক্ষয গাজীপুয়র সরকারর খাস খরিোনভুক্ত 

৪.৩৩ একর জরমর সীমানা রিরিিকরণ; 

 জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা অনুদায়নর আয়বদন অনলাইয়ন গ্রহ্ণ; 

 সাধারণ রিরকৎসা অনুদায়নর আয়বদন অনলাইয়ন গ্রহ্য়ণর পাইলট প্ররিো বাস্তবােন (প্রধান কার্ মালে); 

 োফবায়স র্ািাোয়ির জন্য টিয়কট প্রদান কার্ মিয়মর অনলাইন ব্যবস্থাপনা (ই-টিয়কটিং) িালু; এবং 
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 কম মিারীয়দর পররবায়রর রনভ মরশীল মরহ্লায়দর জন্য প্রধান কার্ মালয়ের মরির লস্থ প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্র ২টি নতুন প্ররশক্ষণ হকাস ম িালুকরণ। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম-এর রদলকুশাে ১২ িলারবরশষ্ট ২টি ভবন রনম মানসংিান্ত সব ময়শষ রসিায়ন্তর পররয়প্ররক্ষয়ি 

স্থাপিয অরধদপ্তর হ্য়ি নকশা পাওো রগয়েয়ে; 

 িিগ্রায়মর আগ্রাবাদস্থ করমউরনটি হসন্টায়রর (কল্যাণ হকন্দ্র) স্থয়ল বহুিল ভবন রনম মাণ প্রকয়ল্পর প্রণীি নকশা অনুর্ােী রিরপরপ 

প্রণেন প্ররিোধীন; 

 কুোকাটাে বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর হরে হ্াউজ কাম ররয়সাট ম রনম মায়ণর লয়ক্ষয জরম রলজ গ্রহ্ণ এবং জরময়ি সীমানা 

প্রািীর রনম মায়ণর উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে;  

 মরির ল মরহ্লা কাররগরর প্ররশক্ষণ হকয়ন্দ্রর স্থয়ল বহুিল ভবন রনম মায়ণর নকশা ও প্রাক্কলন প্রস্তুয়ির কাজ িলয়ে; এবং 

 সরকারর কম মিারীয়দর রবয়শষ িারহ্দাসম্পন্ন (প্ররিবন্ধী) রশশুয়দর পুনব মাসন হকন্দ্র স্থাপয়নর লয়ক্ষয গাজীপুয়র সরকারর খাস 

খরিোনভুক্ত ৪.৩৩ একর জরম বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম-এর অনুকূয়ল হররজয়েশনসম্পন্ন হ্য়েয়ে। 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 রসটিয়জন িাট মার-এ হসবা প্রদায়নর জন্য রনধ মাররি সমেসীমার ময়ে হসবা প্রদান করা হ্য়চ্ছ; 

 হসবার আয়বদন অনলাইয়ন গ্রহ্ণ এবং হররজয়েশন প্ররিোে অথ ম রবভায়গর ibas++এর হিটায়বজর মােয়ম employee 

verification করা হ্য়চ্ছ; 

 হসবাপ্রাথীর নায়ম হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা অনুদান, সাধারণ রিরকৎসা অনুদান, 

রশক্ষাবৃরত্ত, দাফন অনুদান-এর মঞ্জুররকৃি অথ ম হসবাপ্রাথীর ব্যাংক রহ্সায়ব EFT-এর মােয়ম সরাসরর হপৌকিয়ে হদওো হ্য়চ্ছ;  

 GRS এবং NIS-এর বাস্তবােন; এবং 

 আয়বদনকারীয়ক অরফয়স visit শূয়ন্যর হকাঠাে নারময়ে আনা হ্য়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশনরবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : ‘কল্যাণ-হর্ৌথরবমা-দাফন অনুদান একীভূিকরণ’ সংিান্ত  ইয়নায়ভশন উয়যাগ বাস্তবােন করা 

হ্য়েয়ে। 

 হকায়না কম মিারী কম মরি.অবসরপ্রাপ্ত অবস্থাে মৃতুযবরণ করয়ল িাঁর পররবার বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবাি ম হ্য়ি কল্যাণ অনুদান, 

হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান ও দাফন অনুদান (কম মরি ও অবসরপ্রাপ্ত অবস্থাে মৃতুযজরনি) হপয়ে থায়কন। বরণ মি ৪টি হসবায়ক 

একীভুি কয়র ১টি ফয়ম ম একই কাগজপত্র রদয়ে আয়বদন গ্রহ্ণ এবং একসয়ঙ্গ অনুয়মাদন প্রদায়নর অনলাইন ব্যবস্থাপনা (Service 

Simplification Software) ১৫.১২.২০২১ িাররখ হথয়ক িালু করা হ্ে। 

সাধারণ রিরকৎসা অনুদান-০১.০৭.২০২১ িাররখ হথয়ক কম মিারী রনয়জ আমৃতুয এবং িাঁর পররবায়রর সদস্যগণ কম মিারীয়দর বেস ৭৫ বের পর্ মন্ত 

প্রাপ্য হ্য়বন। 

দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিো অনুদান : 

 ০১.০৭.২০২১ িাররখ হথয়ক কম মিারী অবসয়রর পর িার বেস ৭৫ বের পূণ ম হ্ওো পর্ মন্ত সময়ের ময়ে কম মিারীয়দর মৃতুয হ্য়ল বা 

কম মিারীয়দর পররবায়রর সদয়স্যর মৃতুযয়ি দাফন/অয়ন্তযরষ্টরিো অনুদান প্রদান করা হ্য়চ্ছ। পূয়ব ম কম মিারীয়দর বেস ৬৭ বের পর্ মন্ত এ 

অনুদান হপয়িন; 

 ২৭.০১.২০২২ িাররখ হথয়ক অবসরপ্রাপ্ত কম মিারী ৭৫ বের বেয়সর ময়ে মৃতুযবরণ করয়ল দাফন অনুদান ১০,০০০/-এর স্থয়ল ৩০,০০০/-

টাকাে উন্নীি করা হ্য়েয়ে; 

 রশক্ষাবৃরত্ত-০১.০৭.২০২১ িাররখ হথয়ক কম মিারী অবসয়রর পর িার বেস ৭৫ বের পূণ ম হ্ওো পর্ মন্ত িার সয়ব মাচ্চ ২ সন্তায়নর ৯ম হথয়ক 

িদূর্ধ্ম হেরণয়ি অেেয়নর জন্য বেয়র একবার রশক্ষাবৃরত্ত প্রদান করা হ্য়চ্ছ পূয়ব ম কম মিারীয়দর বেস ৬৭ বের পর্ মন্ত এ অনুদান হপয়িন; 

 ‘জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা অনুদান’ হসবার র্ািাই বাোইসংিান্ত  ২টি করমটি (স্বাস্থয অরধদপ্তয়রর স্থােী হমরিয়কল হবাি ম এবং 

অভযন্তরীণ র্ািাই বাোই করমটি) একীভূি কয়র ১৩.০৯.২০২১ িাররয়খ রবরধমালা সংয়শাধয়নর মােয়ম ১টি করমটি গঠন করা হ্য়েয়ে। এয়ি 

অন্য দপ্তয়রর উপর রনভ মরলশীলিা কয়ময়ে এবং অনুদান মঞ্জুররয়ি প্রাে ১২ কার্ মরদবস সমে সােে হ্য়েয়ে; এবং 
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 হবায়ি মর কম মকিমা/কম মিারীয়দর হপনশন ১০.০৪.২০২২ িাররখ হথয়ক ইএফটি-এর মােয়ম হপ্ররণ করা হ্য়চ্ছ। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর প্রধান কার্ মালে হ্য়ি আয়বদনকারীগণয়ক আয়বদন গ্রহ্য়ণর 

িাোরর নম্বর ও িাররখ, আয়বদয়ন আপরত্ত/ত্রুটি থাকয়ল িা জারনয়ে এবং আয়বদন অনুয়মাদয়নর রবষেটি িায়দর (হসবাপ্রাথীর) হমাবাইল হফায়ন 

SMS-এর মােয়ম জানায়না হ্য়চ্ছ। হসবাপ্রাথীর নায়ম হর্ৌথরবমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যেবহুল হরায়গর রিরকৎসা অনুদান, সাধারণ 

রিরকৎসা, রশক্ষাবৃরত্ত, দাফন অনুদান-এর মঞ্জুররকৃি অথ ম হসবাপ্রাথীর ব্যাংক রহ্সায়ব EFT-এর মােয়ম সরাসরর হপৌকিয়ে হদওো হ্য়চ্ছ। 

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম (িথ্য সরবরায়হ্র হমাট আয়বদয়নর সংখ্যা, সরবরাহ্কৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য 

করমশন বরাবর দায়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ইিযারদ) : ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি ম িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-

এর আয়লায়ক িথ্য সরবরায়হ্র জন্য ০৪ (িার) টি আয়বদন পাওো রগয়েয়ে এবং ০৪ (িারটি আয়বদয়নর জবাব প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

মাঠ পর্ মায়ের বাস্তবারেি উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম :  

িিগ্রায়মর আগ্রাবাদস্থ করমউরনটি হসন্টায়রর (কল্যাণ হকন্দ্র) স্থয়ল বহুিল ভবন রনম মাণ প্রকয়ল্পর প্রণীি নকশা অনুর্ােী রিরপরপ প্রণেন 

প্ররিোধীন; এবং 

 কুোকাটাে বাংলায়দশ কম মিারী কল্যাণ হবায়ি মর হরে হ্াউজ-কাম-ররয়সাট ম রনম মায়ণর লয়ক্ষয ০.৬৯ একর জরম রলজ গ্রহ্ণ এবং জরময়ি সীমানা 

প্রািীর রনম মায়ণর উয়যাগ হনওো হ্য়েয়ে। এ কায়জর জন্য পররয়বশ অরধদপ্তর হ্য়ি োেপত্র পাওো রগয়েয়ে; 

প্ররিয়বদয়ন উয়েখ করার ময়িা অন্য হকায়না রবষে : কল্যাণভািা, হর্ৌথরবমা ও দাফন অনুদান একীভুি কয়র ১টি ফয়ম মর আয়বদন গ্রহ্ণ 

এবং ১ জন পররিালয়কর অধীয়ন এক সয়ঙ্গ অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহ্ণ ও অনুয়মাদন। 

 

৯.৫  সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তর : 

২০২১-২০২২ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল : 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়র ২০২১-২০২২ অথ মবেয়র রবরভন্ন হগ্রয়ি ২৩৮ জন কম মকিমা/কম মিারী রনয়োগ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর অগ মায়নাগ্রাম হ্ালনাগাদ করা হ্য়েয়ে; 

 হজলা প্রশাসয়ন ব্যবহ্ায়রর জন্য প্ররিস্থাপক রহ্সায়ব ২০টি টয়োটা হ্াইস মাইয়িাবাস িে কয়র বরাে প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 অয়কয়জা হঘারষি ১০০টি গারে রনলায়ম রবরি করা হ্য়েয়ে এবং রবরিলি ৩,০৭,০৫,১৮৪/-(রিন হকাটি সাি লক্ষ পাঁি হ্াজার 

একশি চুরারশ) টাকা সরকারর হকাষাগায়র জমা করা হ্য়েয়ে; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুয়মাদনিয়ম রবরভন্ন সরকারর প্ররিষ্ঠায়ন ১৬৯টি হমরামি অলাভজনক গারে রবনামূয়ল্য হ্স্তান্তর করা 

হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানাে ৯০০টি গারের হমজর এবং ৮৪৭টি গারের মাইনর হমরামি কাজ করা হ্য়েয়ে; 

 স্বাধীনিার সুবণ মজেন্তী ও মুরজববষ ম উপলয়ক্ষয ঢাকা মহ্ানগরীয়ি ভ্রাম্যমাণ লাইয়েরর ও রভরিয়ো িকুয়মন্টারর প্রদশ মন করা হ্য়েয়ে; 

 শুিািারসংিান্ত ১২০ জন এবং ইয়নায়ভশনসংিান্ত ৮০ জন, অরভয়র্াগ প্ররিকার রবষয়ে ৮০ জন, হসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষয়ে ৮০ 

জন এবং িথ্য অরধকার রবষয়ে ৬০ জনয়ক  প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর পারকমং হেসসহ্ বহুিল অরফস ভবন রনম মাণ শীষ মক প্রকয়ল্পর সংয়শারধি রিরপরপ পররকল্পনা 

করমশয়ন হপ্ররণ করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর পারকমং হেসসহ্ প্রস্তাবাধীন বহুিল ভবয়নর সয়ঙ্গ রফরনি হরায়ির সংয়র্াগ সেক রনম মাণ করা 

হ্য়েয়ে; 

 রবভাগীে হনৌর্ান হমরামি কারখানা রনম মায়ণর জন্য বররশায়ল প্রাপ্ত ভূরম ২০-০৩-২০২২ িাররয়খ সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর 

অনুকূয়ল হররজয়েশন সম্পাদন হ্য়েয়ে। উক্ত ভূরমর নামজারর করা হ্য়েয়ে। হ্ালনাগাদ ভূরম উন্নেন কর পররয়শাধ করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর  ১৮৫ জন কম মিারীয়ক ৫০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানাে রবরভন্ন পরলয়টকরনকযাল ইনরন্সটিউট-এর ৭১ জন রশক্ষাথীয়ক প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

এবং 

 সরকারর র্ানবাহ্ন অরধদপ্তয়রর পরিম পায়শ্বমর পররিালক ভবন ও গ্যায়রজ ভবন নতুনভায়ব সংস্কার/রক্ষণায়বক্ষণ করা হ্য়েয়ে। 
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২০২২-২৩ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 কয়রানাভাইরায়স আিান্ত সরকারর কম মিারী/হরাগীর রিরকৎসাে পররবহ্ণ হসবাসহ্ রবরভন্ন হ্াসপািায়ল কিমব্যরি োফ/িাক্তারয়দর 

আনা-হনওোর জন্য গারে হসবা প্রদান; 

 উপয়জলা রনব মাহ্ী অরফসারয়দর জন্য প্ররিস্থাপক রহ্সায়ব ৫০টি রজপ িে; 

 হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়ন ব্যবহ্ায়রর জন্য ১০টি  জলর্ান (হকরবন ক্রুজার ও রেিয়বাট) িে; 

 রবরভন্ন মন্ত্রণালে ও হজলা প্রশাসয়নর ব্যবহ্ায়রর জন্য ১৫টি মাইয়িাবাস িে; 

 Digital Service Implementation Roadmap-2021 বাস্তবােন; 

 কম মিারীয়দর সক্ষমিা ও দক্ষিা বৃরির লয়ক্ষয যুয়গাপয়র্াগী প্ররশক্ষণ প্রদান ও সমসামরেক রবষে রনয়ে রবয়শষ লারন মং হসশন 

আয়োজন; এবং 

 আধুরনক সুরবধাসম্পন্ন বহুিল কার পারকমং হেসসহ্ অরফস ভবন রনম মাণ কার্ মিম শুরু। 

 
SDG-এর লক্ষযসমূহ্ অজময়ন গৃহ্ীি কম মপররকল্পনা :  

 সরিবালে, রবরভন্ন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ প্রশাসয়নর কম মকিমাগয়ণর রনরাপদ, রনভ মরয়র্াগ্য, হটকসই এবং সাব মক্ষরণক র্ানবাহ্ন হসবা 

প্রদান; 

 নবরনয়োয়গর সমে আগ্রহ্ী ও হর্াগ্য নারী প্রাথীয়দর িাকররয়ি রনয়োগ প্রদান; 

 প্রযুরক্ত জ্ঞানসম্পন্ন জনবল বিররর লয়ক্ষয যুয়গাপয়র্াগী প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 রবরভন্ন পরলয়টকরনকযাল ইনরন্সটিউয়টর রশক্ষাথীয়দর আধুরনক প্ররশক্ষণ প্রদান; 

 সরকায়রর হকন্দ্রীে ও মাঠ প্রশাসয়ন রনরবরচ্ছন্ন ও মানসম্মি পররবহ্ণ হসবা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষয হমাটরর্ান/জলর্ান িে/সংগ্রহ্ 

এবং সরবরাহ্ এবং িালক পদােন; এবং 

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানার গারে হমরাময়ির সামথ্যম বৃরির লয়ক্ষয আধুরনকােন। 

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানার  জরময়ি সরকারর ও হবসরকারর ৮০০টি গারে পারকমং হেস, হমাটর হমকারনক হেরনং 

হসন্টার ও অরফস হেসসহ্ বহুিল ভবন রনম মাণ; 

  রবভাগীে পর্ মায়ে জলর্ান হমরাময়ির সুরবধাসহ্ ওোকমশপ রনম মাণ;  

 সরকারর র্ানবাহ্ন হমরামি কারখানার গারে হমরাময়ির সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয কারখানা আধুরনকােন;  

 Digital Service Implementation Roadmap-2021 বাস্তবােন;  

 পর্ মােিয়ম অরধদপ্তয়রর শিভাগ হমাটরর্ায়ন হভরহ্য়কল েযাকার সংয়র্াজন; এবং 

 হমাবাইল অযায়পর মােয়ম হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর গারের জন্য টাোরটিউব, ব্যাটারর ও অন্যান্য র্ন্ত্রাংশ সরবরাহ্। 

 

শৃঙ্খলাজরনি ও দুনীরি প্ররিয়রায়ধ গৃহ্ীি কার্ মিম : শুিািারসংিান্ত  প্ররশক্ষয়ণ দুনীরিম ও শৃঙ্খলাজরনি রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রদান করা হ্য়ে 

থায়ক। এ োো হর্ হকায়না শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দুনীরির ঘটনাে িাৎক্ষরণক কয়ঠার ব্যবস্থা হনওো হ্ে। ২০২১-২২ অথ মবেয়র ১৫টি নতুন রবভাগীে 

মামলা দায়ের এবং ০৩ (রিন) জন কম মিারীয়ক রবরভন্ন হমোয়দ শারস্ত প্রদান করা হ্য়েয়ে। 

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশনরবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : ই-নরথর কার্ মিম িলমান। গারে বরাে এবং গারে হমরাময়ির রবষয়ে ব্যবহ্ারকারী 

কম মকিমায়ক হমাবাইয়ল এসএমএস-এর মােয়ম জারনয়ে হদওো হ্ে। হজলা ও উপয়জলাে বায়জট বরাে এবং গারে ব্যবহ্ায়রর না-দারব 

সনদ ই-কমইদল হপ্ররণ করা হ্ে। ৫০টি সরকারর গারেয়ি হভরহ্য়কল োরকং রসয়েম সংয়র্াজন করা হ্য়েয়ে। হমাবাইল অযায়পর মােয়ম 

হজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর গারের জন্য টাোরটিউব, ব্যাটারর ও অন্যান্য র্ন্ত্রাংশ সরবরাহ্ করা হ্ে। অরফস অয়টায়মাশয়নর লয়ক্ষয রবরভন্ন 

সফটওেযার প্রণেয়নর কার্ মিম িলয়ে। 

কম মকিমা/কম মিারীয়দরকল্যায়ণ গৃহ্ীি কার্ মিম : হসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি অনুর্ােী রনধ মাররি হমোয়দর ময়ে রবরভন্ন অভযন্তরীণ হসবা প্রদান 

রনরিিকরণ হ্ে। 
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িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি  কার্ মিম :  ০২ (দুই) জন িথ্য প্রারপ্তর আয়বদনকারীয়ক িারহ্দা হমািায়বক র্থাসময়ে 

০৭ (সাি) টি িথ্য প্রদান করা হ্য়েয়ে। িথ্য করমশয়ন হকায়না আরপল দায়ের হ্েরন। 

৯.৬ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অরধদপ্তর                                                                                                       

২০২১-২০২২ অে িবছদরর কার্ িাবর্ল : 

 ক্রয় কার্ িক্রদম ইর্জর্প িালুকরণ; 

 অমর একুদশ বই কমলায় এ অর্ধেপ্তদরর সর্ক্রয় অাংশগ্রহণ; 

 অর্ধেপ্তদরর জনবলকাঠাদমা যুদগাপদর্াগীকরদণর লদক্ষে সাাংগঠর্নক-কাঠাদমা আধুর্নকায়দনর জন্য প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় 

কপ্ররণ; 

 র্বর্জ কপ্রদসর মুদ্রণকার্ ি সম্পােনাদে ি প্রকদল্পর আওতায় ৫টি বাই কালার সব িাধুর্নক স্বয়াংর্ক্রয় পারদফর্টাং মুদ্রণ র্ন্ত্র, ২টি র্সর্পটি 

কমর্শন, ২টি র্ের্িাং কমর্শন এবাং ৩টি কাটিাং কমর্শন ক্রদয়র লদক্ষে কার্ িাদেশ ও এলর্স প্রোন; 

 িানীয় সরকার র্বভাদগর অধীন র্সটি কদপ িাদরশন, উপদজলা পর্রষে, কপৌরসভা এবাং ইউর্নয়ন পর্রষে র্নব িািদনর ব্যালট কপপার 

ও র্নব িািনসাংক্রান্ত  র্াবতীয় মুদ্রণ কাজ র্নব িািন কর্মশদনর িার্হো কমাতাদবক র্োসমদয় সম্পন্নকরণ; 

 কপ্রদসর কমর্শনসমূদহর সুরক্ষা ও উপদর্াগী কম ি পর্রদবশ সৃর্ির লদক্ষে কমর্শন শাখাসমূদহর শীতাতপর্নয়র্ন্ত্রতকরণ; 

 বাাংলাদেশ কেশনার্র অর্ফদস অনলাইন র্ডর্জটাল কোর ম্যাদনজদমন্ট র্সদেম িালুকরণ; 

 কম িিারীদের কাদজর গর্ত বৃর্ি, েক্ষতা ও কাদজ আরও আন্তর্রক হওয়ার জন্য Employee of the month িালুকরণ; 

 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তদরর অধীন অর্ফস কপ্রসসমূদহর পুরাতন এবাং জরাজীণ ি ভবন অপসারণ ও আধুর্নক অর্ফস.আবার্সক 

ভবন র্নম িাদণর লদক্ষে মাোর প্লোন প্রণয়দনর কার্ িক্রম গ্রহণ; এবাং 

 এ অর্ধেপ্তরাধীন বাাংলাদেশ ফম ি ও প্রকাশনা অর্ফদস র্ডর্জটাল আকিাইভ ও অনলাইন র্রকুইর্জশন র্সদেম িালুর লদক্ষে কার্ িক্রম 

গ্রহণ। 

২০২২-২০২৩ অে িবছদরর কম িপর্রকল্পনা : 

 আধুর্নক অর্ফস ভবন ও আবার্সক ভবন র্নম িাণসাংক্রান্ত র্বষদয় প্রকল্প গ্রহণ; 

 কপ্রসসমূদহ অদটাদমশন র্সদেম িালুকরণ ও আধুর্নকীকরণসহ বাাংলাদেশ সরকার্র মুদ্রণালয়দক (র্বর্জ কপ্রস) আধুর্নকায়দনর 

জন্য ‘র্বর্জ কপ্রদসর মুদ্রণ কাজ সম্পােনাদে ি বাই কালার সব িাধুর্নক স্বয়াংর্ক্রয় পারদফর্টাং মুদ্রণ র্ন্ত্র, র্সর্পটি কমর্শন, র্ের্িাং 

কমর্শন, কাটিাং কমর্শন িাপন শীষ িক’ প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 কপ্রসসমূদহর সক্ষমতা বৃর্ির জন্য আধুর্নক প্রযুর্ক্তর উন্নতমাদনর কমর্শন ক্রয়; 

 র্নধ িার্রত সমদয় কগদজট মুদ্রণ ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ; 

 কম িিারীদের েক্ষতা বৃর্ির জন্য কার্রগর্র প্রর্শক্ষদণর ব্যবিাকরণ; এবাং 

 অনলাইন র্রকুইর্জশন র্সদেম িালুকরণ। 

SDG-এর  লক্ষেসমূহ অজিদন গৃহীত কম িপর্রকল্পনা : 

SDG-এর লক্ষেমাত্রা অজিদনর লদক্ষে র্বদ্যমান সাাংগঠর্নক-কাঠাদমা পুনগ িঠদনর মাধ্যদম মানসম্মত কাজ ও উৎপােনমুখী কম িসাংিান 

র্নর্িতকরণ এবাং  মুদ্রণ ও প্রকাশনা কসবার মান-উন্নয়ন ও েক্ষ প্রর্তষ্ঠান র্হসাদব গদে কতালা। 

েপ্তর/সাংিাসমূদহর উন্নয়দনর ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা ও কার্ িক্রদমর র্ববরণ : 

 প্রায় ৭০ বছর পূদব ি র্নর্ম িত গভন িদমন্ট র্প্রর্ন্টাং কপ্রস ও র্বর্জ কপ্রদসর কপ্রস ভবন পুরাতন ও জরাজীণ ি হদয় পোয় আধুর্নক কপ্রস 

ভবন ও আবার্সক ভবন র্নম িাণ; 

 র্বদ্যমান সাাংগঠর্নক-কাঠাদমা পুনগ িঠদনর মাধ্যদম যুদগাপদর্াগী সাাংগঠর্নক-কাঠাদমা প্রস্তুত; 

 কপ্রসসমূদহর সক্ষমতা বৃর্ির লদক্ষে র্বর্জ কপ্রদসর প্রকল্প এবাং রাজ্স্স্ব বাদজদট প্রাপ্ত অদে ির র্বর্নমদয় অতোধুর্নক মুদ্রণ র্ন্ত্র সরবরাহ; 

 কার্রগর্র কম িিারীদের েক্ষতা বৃর্ির লদক্ষে উপযুক্ত কার্রগর্র প্রর্শক্ষদণর ব্যবিা গ্রহণ; 

 শূন্যপেসমূদহ জনবল র্নদয়াগ র্নর্িতকরণ; এবাং 

 কপ্রসসমূদহর পুরাতন ও অদকাদজা কমর্শনসমূহ র্বর্ধ কমাতাদবক অপসারণ। 

ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা:  

 একটি মাোরপ্লোদনর আওতায় অর্ফস ও কপ্রসসমূদহর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন ও কম িিারীদের জন্য প্রদয়াজনীয় আবাসদনর 

ব্যবিাকরণ; 
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 সরকাদরর সকল মুদ্রণ, প্রকাশনা ও কেশনার্র সরবরাদহর র্বষদয় সহায়তা প্রোন; 

 সরকাদরর িার্হো অনুর্ায়ী র্বর্ভন্ন পাবর্লক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র র্নরাপত্তার সদঙ্গ মুদ্রণ ও সরবরাহ; 

 কপ্রসসমূদহ কম িরত কার্রগর্র কম িিারীদের জন্য র্দোপযুক্ত কার্রগর্র প্রর্শক্ষণ প্রোন; 

 বাাংলাদেদশর তার্লকার্ভক্ত সকল সরকার্র অর্ফদস ব্যবহাদরর জন্য িার্হত কেশনার্র সরঞ্জামার্ে সাংগ্রহ ও র্বতরণ; 

 অর্ফস/কপ্রসসমূদহর জন্য মালামাল সাংগ্রহ, র্বতরণ ও মজুত মালামাদলর পরীক্ষা-র্নরীক্ষাকরণ; 

 ফম ি ও কেশনার্র দ্রব্যার্ের জন্য সকল সরকার্র অর্ফস কর্তিক োর্খলকৃত িার্হোপত্র পরীক্ষা-র্নরীক্ষাকরত সরবরাদহর 

প্রদয়াজনীয়তা র্নধ িারণ; 

 সকল প্রকার েোোড ি ও নন-েোোড ি ফম ি, সরকার্র জান িাল, প্রকাশনী, আইন, র্বর্ধ, প্রর্বধান, কগদজট ইতোর্ে মুদ্রণ ও সকল 

সরকার্র অর্ফদস তা সরবরাহকরণ; 

 জাতীয় বাদজট, র্নব িািন কর্মশদনর র্নব িাির্ন ব্যালট কপপার ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় মুদ্রণ, জাতীয় সাংসদের কার্ িাবর্ল ও সাংসে 

র্বতকিসহ অন্যান্য মুদ্রণ, কর্প েোম্প, জাতীয় সঞ্চয়পত্র, ওদয়জ আন িার কডভলপদমন্ট বে, রাোয়ত্ত্ব ব্যাাংকসমূদহর কিকসহ 

র্বর্ভন্ন সাংিার কগাপনীয় ও অর্তদগাপনীয় মুদ্রণ কাজ সম্পন্নকরণ; 

 সরকার্র অর্ফসসমূদহ ফম ি ও কেশনার্র দ্রব্যার্ে সরবরাদহর অনুকূদল প্রদয়াজনীয় অে ি বরািসহ উক্ত দ্রব্যার্ে সরবরাদহর লদক্ষে 

অর্ফসসমূহ তার্লকার্ভক্তকরণ; এবাং  

 সময়মদতা সরকার্র ডায়র্র ও কোদলোর মুদ্রণ ও সরবরাহ করা। 

শৃঙ্খলাজর্নত ও দুনীর্ত প্রর্তদরাদধ গৃহীত কার্ িক্রম :  

অর্ধেপ্তরাধীন অর্ফস/দপ্রসসমূদহ ক্রয় কার্ িক্রম স্বেতা ও জবাবর্ের্হ আনয়দন এবাং অর্ধকতর প্রর্তদর্াগীতা র্নর্িতকরদণর লদক্ষে ের 

প্রস্তাব গ্রহদণর িান র্হসাদব অর্ধেপ্তরাধীন অর্ফস/দপ্রসসমূহ ছাোও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবাং ঢাকা র্বভাগীয় কর্মশনার কার্ িালদয় 

েরপত্র বাে রাখা হয়। ওদয়বসাইট কেদক ডাউনদলাদডর মাধ্যদম েরপত্র ের্লল সাংগ্রদহর সুদর্াগ কেওয়া হদয়দছ। এ ছাো অর্ধেপ্তর ও 

অধীন অর্ফস ও কপ্রসসমূদহ অনলাইদন অর্ভদর্াগ গ্রহণ ও র্নষ্পর্ত্তকরণসহ গণশুনার্ন কার্ িক্রম িালু করা হদয়দছ। 

ই-গভন্যিান্স/ইদনাদভশনর্বষদয় গৃহীত কার্ িক্রম : 

 বাাংলাদেশ কেশনার্র অর্ফদস  DPP store management software িালু করা হদয়দছ; 

 র্বর্ভন্ন কবাড ি/র্বের্বদ্যালয়, কজলা প্রশাসন এবাং প্রতোশী সাংিা কেদক আগত কম িকতিাদের সামর্য়ক অদপক্ষার জন্য কপ্রদসর প্রধান 

কগট সাংলে ১টি এর্ের্কউটিভ লাউঞ্জ িাপন ও ১টি কহল্প কডস্ক িালু করা হদয়দছ; এবাং 

 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তরাধীন বাাংলাদেশ ফম ি ও প্রকাশনা অর্ফদস র্ডর্জটাল আকিাইভ ও ই-র্রকুইর্জশন র্সদেম িালুর লদক্ষে 

কার্ িক্রম শুরু হদয়দছ। 

কম িকতিা/কম িিারীদের কল্যাদণ গৃহীত কার্ িক্রম : 

 অর্ধেপ্তদর কম িকতিাদের দ্রুত কর্াগদর্াগ করার প্রদয়াজদন ইন্টারদনট ব্যবহাদরর সুর্বধাদে ি অর্ফদসর র্ভতদর WiFi সুর্বধা র্বদ্যমান 
রদয়দছ; 

 েক্ষতা ও মান-উন্নয়দনর জন্য ২০২১-২০২২ অে িবছদর কম িকতিা/কম িিারীদক র্বর্ভন্ন র্বষদয় অভেন্তরীণ প্রর্শক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দছ; 

 দ্রুত কপনশন র্নষ্পর্ত্তকরদণর জন্য উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দছ; এবাং 

 কম িকতিা ও কম িিারীদের কাদজর সুর্বধাদে ি ই-ফাইর্লাং কার্ িক্রম কজারোর করা হদয়দছ। 

তর্থ্ অর্ধকার আইন, ২০০৯-এর আদলাদক গৃহীত কার্ িক্রম : 

তর্থ্ অর্ধকার আইদনর আদলাদক প্রধান কার্ িালদয়র সহকারী পর্রিালক ও অর্ফস/দপ্রসসমূদহর উপপর্রিালকগণদক োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকতিা র্হসাদব র্নদয়াগ কেওয়া হদয়দছ। তর্থ্ অর্ধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী তর্থ্ কিদয় ককউ আদবেন করদল, র্বর্ধ কমাতাদবক 

তর্থ্ সরবরাহ করা হদয় োদক। 

মাঠ পর্ িাদয় বাস্তবার্য়ত উদল্লখদর্াগ্য কার্ িক্রম : মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তরাধীন বাাংলাদেশ কেশনার্র অর্ফদসর ‘DPP store 

management software’ কসবাটি ৮টি আঞ্চর্লক অর্ফদস বাস্তবায়দনর লদক্ষে িালু করা হদয়দছ।  
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৯.৭ সরকার্র কম িিারী হাসপাতাল 

 

২০২১-২২ অথ মবেয়রর কার্ মাবরল  :  

 সয়ন্দহ্জনক কয়রানা হরাগীয়দর নমুনা পরীক্ষার জন্য ররয়েল টাইম রপরসআর হমরশন িেপূব মক স্থাপন কয়র কয়রানা পরীক্ষা করা 

হ্য়চ্ছ; 

 রবয়দশগামী সরকারর কম মকিমা-কম মিারী ও িায়দর পররবায়রর সদস্যয়দর কয়রানা পরীক্ষাপূব মক হকারভি সনদ প্রদান করা হ্য়েয়ে; 

 ৪ শয্যার এইিরিইউ স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 ৩৫ জন রিরকৎসক ও ২৪ জন কম মিারী রনয়োগ; 

 হরাগীয়দর জন্য এয়ন্ডাসকরপ পরীক্ষা ও ল্যাপায়রয়স্কাপ অপায়রশন িালু করা হ্য়েয়ে;  

 অন্তরব মভায়গ হরাগীয়দর ঔষধ রবিরয়ণ স্বচ্ছিা আনেয়ন অয়টায়মশন রসয়েম িালু করা হ্য়েয়ে; 

 হরাগীয়দর জন্য রনরবরচ্ছন্ন হমরিয়কল অরিয়জন সরবরায়হ্র লয়ক্ষয রলকুইি অরিয়জন ট্যাংক স্থাপন করা হ্য়েয়ে; 

 হ্াসপািায়ল স্থারপি বুয়থর পাশাপারশ বারে হ্য়ি সয়ন্দহ্ভাজন কয়রানা হরাগীয়দর নমুনা সংগ্রহ্ িলমান; 

 সরকারর কম মিারীয়দর কয়রানা রিরকৎসা রনরিিকয়ল্প সরকারর কম মিারী হ্াসপািালয়ক কয়রানা হিরিয়কয়টি হ্াসপািায়ল রূপান্তর 

কয়র কয়রানা রিরকৎসায়সবা িলমান; 

 হকারভি-১৯ প্ররিয়রায়ধ কয়রানা ভযাকরসন প্রদান িলমান; 

 হ্জর্াত্রীয়দর স্বাস্থয পরীক্ষাসহ্ টিকা প্রদান ও স্বাস্থয সনদ প্রদান; 

 ১টি রভরভআইরপ ১টি রভআইরপ হকরবয়নর জন্য আধুরনক হবিসহ্ র্ন্ত্রপারি িে; 

 হ্াসপািায়লর আউটয়িায়র ১,১২,৯৬৭ জন হরাগীয়ক রিরকৎসায়সবা প্রদান; 

 হ্াসপািায়লর অন্তরব মভায়গ ৬৫৮ জন কয়রানা পরজটিভ হরাগীয়ক রিরকৎসায়সবা প্রদান; 

 ৯৫৯৬ জন কয়রানা পরজটিভ হরাগীয়ক হটরলয়মরিরসন হসবা প্রদান; 

 ১৫১৫৬ জন হরাগীর কয়রানা পরীক্ষা সম্পাদন; 

 হ্াসপািায়লর ল্যাবয়রটররয়ি ১৪৯৭৫৫টি, হররিওলরজয়ি ১৯৮৩৫টি পরীক্ষা সম্পাদন; 

 রাজস্বখায়ি ১৭৬২টি পদ সৃজয়ন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে ও অথ ম রবভায়গর সম্মরি জ্ঞাপন; এবং 

 রবরভন্ন পর্ মায়ের ৪ জন কম মকিমা ও ২ জন কম মিারীয়ক শুিািার পুরস্কার প্রদান।  

২০২২-২৩ অথ মবেয়রর কম মপররকল্পনা : 

 হ্াসপািায়লর বরহ্রব মভায়গ আগি সকল সরকারর কম মিারী এবং িায়দর পররবায়রর সদস্যয়দর ১০০ ভাগ স্বাস্থয হসবা প্রদান;  

 ৫০০ শয্যা হ্াসপািায়লর জন্য নতুন পদ সৃজনসহ্ স্বেংসম্পূণ ম রনয়োগরবরধ প্রণেন; 

 মঞ্জুররকৃি পয়দ জনবল রনয়োগ/পদােন রনরিিকরণ; 

 হ্াসপািায়লর সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষয ১৫০ শয্যা হ্াসপািালটিয়ক ৫০০ শয্যা হ্াসপািায়ল উন্নীিকরয়ণর উয়েয়শ্য রবযমান ৪ িলা 

ভবনটির ১৬ িলা পর্ মন্ত ঊর্ধ্মমুখী সম্প্রসারয়ণর ৫০% কাজ সম্পন্নকরণ; 

 লাইয়ন দাঁরেয়ে হসবা গ্রহ্ণ লাঘব করয়ি Queue Management System িালু; 

 হরাগীর হসবা সহ্জলভয করয়ি হহ্লথ কাি ম িালু; 

 অন্তরব মভায়গ শয্যা ব্যবহ্ায়রর হ্ার ৬০ ভায়গ উন্নীিকরণ; 

 জরুরর রবভায়গ ৬০০০ জনয়ক স্বাস্থযয়সবা প্রদান; 

 হ্াসপািায়লর ল্যাবয়রটররয়ি ১,২০,০০০ পরীক্ষা সম্পাদন, ৫,০০০ ইরসরজ, ৫০০ ইয়কা, ৯,০০০ এি-হর, ৩,০০০ আলোসয়নাগ্রাম, 

৪৫০ জনয়ক ইরপআই হসবা প্রদান, ৮০০ জনয়ক পররবার পররকল্পনা হসবা প্রদান;  

 ১,০০০টি অপায়রশন সম্পন্নকরণ; এবং 

 ই-ফাইরলং িালু।  

দপ্তর/সংস্থাসমূয়হ্র উন্নেয়নর ভরবষ্যৎ পররকল্পনা ও কার্ মিয়মর রববরণ : 

 সরকারর কম মিারী হ্াসপািালয়ক হমরিয়কল কয়লয়জ রূপান্তর; 

 হমরিয়কল কয়লজ প্ররিষ্ঠার লয়ক্ষয জরম অরধগ্রহ্ণ িে; 

 প্রয়িযক রবভায়গ সরকারর কম মিারী হ্াসপািাল প্ররিষ্ঠা; 
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 হ্াসপািায়লর কম মকিমা/কম মিারীয়দর জন্য আবাসন/হকাোট মায়রর ব্যবস্থাকরণ; এবং 

 হ্াসপািায়ল রবযমান রবভায়গর পাশাপারশ এইিরিইউ, এনআইরসইউ, রসরসইউ, হপাে রসরসইউ, কযাথল্যাব, িাোলাইরসস ইউরনট, 

অনয়কালরজ, হহ্পায়টালরজ, রনউয়রালরজ, মানরসক হরাগ, হরসরপয়রটরর হমরিরসন, এয়রািাইয়নালরজ, নবজািক, অযািয়লায়সন্ট 

(মরহ্লা ও রশশু) রবভাগসহ্ রশশু রবকাশ হকন্দ্র হখালা হ্য়ব।  

ই-গভন্যমান্স/ইয়নায়ভশনরবষয়ে গৃহ্ীি কার্ মিম : 

 ল্যাবয়রটররয়ি ‘ল্যাবয়রটরর ইনফয়ম মশন রসয়েম (এলআইএস)’ িালু : ল্যাব পরীক্ষার ফলাফয়ল ভুল এোয়নার একটি আধুরনক 

সফটওেযার প্রযুরক্ত হ্য়লা ‘ল্যাবয়রটরর ইনফয়ম মশন রসয়েম (এলআইএস)’। হরাগ রনণ ময়ের পিরি রনভু মল ও দ্রুিির করয়ি এই 

সফটওেযার সংয়র্াজন করা হ্য়েয়ে। ল্যাবয়রটরর ইনফয়ম মশন রসয়েয়ম পুয়রা হটে প্ররিো স্বেংরিেভায়ব সফটওেযায়রর মােয়ম 

করা হ্য়ে থায়ক। হর্য়হ্তু পুয়রা কাজটাই একটি রসয়েম সফটওেযায়রর মােয়ম করা হ্য়ে থায়ক িাই ম্যানুোল পিরির হিয়ে দ্রুি 

সময়ে পুয়রা হটয়ের কাজ করা র্াে। দ্রুিিার সয়ঙ্গ হরাগীয়ক হটে ররয়পাট ম হদওোর মােয়ম হরাগীয়ক উন্নি হসবা প্রদানও রনরিিকরণ 

র্াে। মূলি র্খন একজন হরাগীর স্যাম্পল কায়লকশন করা হ্ে িখন রসয়েম ওই হরাগীর স্যাম্পয়লর জন্য ইউরনক একটি বারয়কাি 

হজনায়রট কয়র, র্ার মােয়ম রসয়েম ওই রনরদ মষ্ট হরাগীর স্যাম্পলয়ক আলাদা কয়র হশাধন করয়ি পায়র। অযানালাইজায়রর সয়ঙ্গ এই 

রসয়েয়মর ইরন্টয়গ্রশন থাকার ফয়ল ওই রনরদ মষ্ট হরাগীর জন্য কী কী করয়ি হ্য়ব, িা এই রসয়েমই অযানালাইজারয়ক বয়ল হদে। ফয়ল 

হসখায়ন হকায়না প্রকার ম্যানুোল ইনপুট হদওোর আর প্রয়োজন হ্ে না। আবার হটে সম্পন্ন হ্বার পর এই রসয়েমই অযানালাইজার 

হথয়ক স্বেংরিেভায়ব ররয়পাট ম হজনায়রট কয়র, িা হ্াসপািায়লর হিটায়বয়জ রনয়ে আয়স।  

 প্যাথলরজকযাল পরীক্ষার নমুনা সংগ্রয়হ্র পয়র সম্পূণ ম রিরজটাল পিরিয়ি ররয়পাট ম বিররর জন্য সফটওেযার স্থাপন করা হ্য়েয়ে। 

ররয়পাট ম প্রস্তুয়ির সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ হরাগীর হমাবাইয়ল এসএমএস-এর মােয়ম জানায়না হ্ে এবং ই-হমইয়লর মােয়ম ররয়পাট ম 

হিরলভাররসম্পন্ন করা র্ায়চ্ছ।  

 অয়টায়মশন পিরিয়ি মালামাল গ্রহ্ণ ও রবিরয়ণর লয়ক্ষয হোর ব্যবস্থাপনা আধুরনকােন করা হ্য়েয়ে। ফয়ল কাগয়জর ব্যবহ্ার হ্রাস, 

গ্রহ্ণ ও রবিরয়ণ স্বচ্চিা রনরিি হ্ওোর পাশাপারশ ভরবষ্যৎ িারহ্দা রনরূপণ সহ্জ হ্য়েয়ে।  

িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহ্ীি কার্ মিম : িথ্য সরবরায়হ্র জন্য হকায়না আয়বদয়নর পাওো র্ােরন।  

উয়েখয়র্াগ্য কার্ মিম : প্ররিরদন এ হ্াসপািায়লর ভযাকরসয়নশন হকন্দ্র হ্য়ি ৮০০-১০০০ ব্যরক্তয়ক কয়রানাভযাকরসন প্রদান করা হ্য়েয়ে।  

৯.৮ র্বয়াম ফাউদেশন : 

২০২১-২২ অে িবছদরর কার্ িাবর্ল : 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর অভীি লক্ষে ও উদিে বাস্তবায়দনর র্নর্মত্ত মানবসম্পে উন্নয়দনর লদক্ষে একটি অনন্য প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান 

র্হসাদব র্বয়াম ফাউদেশন জুলাই/২০২১ হদত জুন/২০২২ পর্ িন্ত র্বর্সএস র্বর্ভন্ন কোডাদরর ৮৫ জন (কম িকতিা), র্বর্সএস অন্যান্য 

কোডার/নন-কোডার ৩৩৭ জন (কম িকতিা) এবাং র্বর্ভন্ন সাংিা/প্রর্তষ্ঠাদনর ৪৯১ জন কম িকতিাসহ সব িদমাট ৯১৩ জন কম িকতিা-কম িিারীদক 

স্বল্প ও েী িদময়ার্ে প্রর্শক্ষণ প্রোন করদছ। প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত কম িকতিা-কম িিারীগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও েক্ষতা স্ব-স্ব কম িদক্ষদত্র প্রদয়াদগর 

মাধ্যদম প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষমতা বৃর্ি ও জনদসবা র্নর্িদত অবোন রাখদত পারদবন বদল আশা করা র্ায়। 

এ ছাোও র্বয়াম ফাউদেশদনর কার্ িক্রম আঞ্চর্লক পর্ িাদয় প্রসার্রত করার জন্য বগুো শহর ও পর্ িটন নগরী কেবাজাদর দুটি আঞ্চর্লক 

ককন্দ্র র্নম িাণ করা হদয়দছ। বগুো ও কেবাজার আঞ্চর্লক ককদন্দ্রও র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম র্নয়র্মতভাদব িলমান। এ ছাো কসখাদন 

র্নয়র্মতভাদব নানা র্বষদয় ওয়াকিশপ ও কসর্মনার অনুর্ষ্ঠত হয়। 

২০২২-২৩ অে িবছদরর কম িপর্রকল্পনা : 

 র্বয়াম ভবদনর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন; 

 র্বর্সএস কোডারর্ভক্ত কম িিারীদের জন্য র্নয়র্মত প্রর্শক্ষণ ককাস ি পর্রিালনা; 

 র্বয়াম ফাউদেশদনর তত্ত্বাবধাদন পর্রিার্লত র্বদ্যালয়সমূদহর অধ্যক্ষ/প্রধান র্শক্ষকদের জন্য র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠান ব্যবিাপনা ও 

র্শক্ষাোন পির্ত র্বষদয় প্রর্শক্ষণ আদয়াজন; 

 র্বয়াম ফাউদেশদনর উদদ্যাদগ ক্রয় পর্রকল্পনাসহ অন্যান্য প্রদফশনাল ককাস ি অব্যাহত রাখা; 

 প্রর্শক্ষণসহায়ক পর্রদবশ সৃর্ির জন্য ফাউদেশদনর কভৌত অবকাঠাদমার আধুর্নকায়ন; 

 ‘Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses’ শীষ িক প্রকল্প 

বাস্তবায়ন; 
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 র্বয়াম ফাউদেশদনর জায়গায় প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র কাম ডরর্মটর্র ভবন র্নম িাণ শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

  ‘র্বয়াম র্নউজ কলটার’ প্রকাশ; এবাং  

 র্নজস্ব/র্বর্ভন্ন সাংিার প্রাপ্ত অনুদরাদধর পর্রদপ্রর্ক্ষদত প্রর্শক্ষণ ককাস ি আদয়াজন। 

SDG-এর লক্ষেসমূহ অজিদন গৃহীত কম িপর্রকল্পনা : 

• েক্ষ, সৃজনশীল, স্বপ্রদণার্েত ও কদম িাদদ্যাগী মানবসম্পে সৃর্ির লদক্ষে মানসম্মত প্রর্শক্ষণ পর্রিালনা এবাং প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষমতার 

র্োর্ে ব্যবহাদরর মাধ্যদম শীষ ি প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান র্হসাদব র্বকাশ লাভ; 

• বাাংলাদেশ র্সর্ভল সার্ভ িস (প্রশাসন) কোডাদরর সেস্যদের কপশার্ভর্ত্তক উৎকষ ি সাধন এবাং উন্নয়ন ও ব্যবিাপনায় র্নদয়ার্জত সরকাদরর 

সব িস্তদরর কম িকতিাদের কপশাগত মাদনান্নয়ন ও েক্ষতা বৃর্িকদল্প র্োর্ে প্রর্শক্ষণ পর্রিালনা এবাং গদবষণা কার্ িক্রম গ্রহণ; এবাং 

 র্বয়াম কর্তিক আদয়ার্জত সকল প্রর্শক্ষণ ককাদস ি SDG’s লক্ষেসমূহ র্বষয় র্হসাদব অন্তর্ভ িক্ত করা। র্লখন উপকরণ প্রস্তুত এবাং লক্ষেমাত্রা 

অজিদন প্রর্শক্ষণােীদের উদ বুি কদর প্রদয়াজনীয় কম িপর্রকল্পনা গ্রহণ। 

আন্তজিার্তক সাংিাসমূদহর সদঙ্গ র্দ্বপার্ক্ষক আদলািনা/সমদ াতাস্মারক/চ্যর্ক্ত এবাং তবদের্শক সফদর অর্জিত সফলতার র্ববরণ : 

পর্রিালক পর্ িাদয় তবদের্শক সফদরর আদলাদক অর্ভজ্ঞতার পর্রদপ্রর্ক্ষদত ককাস ি কার্রকুলাদম কর্তপয় পর্রবতিদনর উদদ্যাগ গৃহীত হদয়দছ। 

েপ্তর/সাংিাসমূদহর উন্নয়দনর ভর্বষৎ পর্রকল্পনা ও কার্ িক্রদমর র্ববরণ :  

 র্বয়াম ভবদনর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন; 

 র্বর্সএস কোডারর্ভক্ত কম িিারীদের জন্য র্নয়র্মত প্রর্শক্ষণ ককাস ি পর্রিালনা; 

 র্বয়াম ফাউদেশদনর তত্ত্বাবধাদন পর্রিার্লত র্বদ্যালয়সমূদহর অধ্যক্ষ/প্রধান র্শক্ষকদের জন্য র্শক্ষাপ্রর্তষ্ঠান ব্যবিাপনা ও র্শক্ষাোন 

পির্ত র্বষদয় প্রর্শক্ষণ আদয়াজন; 

 র্বয়াম ফাউদেশদনর উদদ্যাদগ ক্রয় পর্রকল্পনাসহ অন্যান্য প্রদফশনাল ককাস ি অব্যাহত রাখা; 

 প্রর্শক্ষণসহায়ক পর্রদবশ সৃর্ির জন্য ফাউদেশদনর কভৌত অবকাঠাদমার আধুর্নকায়ন; 

 ‘Strengthening Institutional Capacity of BIAM for Conducting Core Courses’ শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 র্বয়াম ফাউদেশদনর জায়গায় প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র-কাম-ডরর্মটর্র ভবন র্নম িাণ শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

  ‘র্বয়াম র্নউজ কলটার’ প্রকাশ; এবাং  

 র্নজস্ব/র্বর্ভন্ন সাংিার প্রাপ্ত অনুদরাদধর পর্রদপ্রর্ক্ষদত প্রর্শক্ষণ ককাস ি আদয়াজন। 

শৃঙ্খলাজর্নত ও দুনীর্ত প্রর্তদরাদধ গৃহীত কার্ িক্রম : 

র্ভশন-২০৪১ অজিন, প্রার্তষ্ঠার্নক স্বেতা র্নর্িত এবাং র্ডর্জটাল বাাংলাদেশ গোর লদক্ষে Training Management System 

সফটওয়োর িালু করা হদয়দছ। এ ছাো র্বয়াম ফাউদেশদন তনর্তকতা কর্মটি ও ইদনাদভশন কর্মটি কর্ৌেভাদব শৃঙ্খলা ও দুনীর্ত প্রর্তদরাদধ 

নজরোর্রসহ কার্ িকর ব্যবিা গ্রহণ কদরদছ। 

ই-গভন্যিান্স/ইদনাদভশন র্বষদয় গ্রহীত কার্ িক্রম : 

• সকল মূল ককাদস ি ও র্বদশষার্য়ত ককাদস ি ই-গভন্যিান্স-এর আওতায় Governance Innovation Topic অন্তির্ভক্ত করা হদয়দছ; এবাং 

• ই-গভন্যিান্সদক পূণ িাঙ্গ পৃেক মর্ডউল র্হসাদব অন্তির্ভক্ত করার পর্রকল্পনা রদয়দছ। 

কম িকতিা/কম িিারীদের কল্যাদণ গৃহীত কার্ িক্রম : ফাউদেশদন একটি কম িিারী কল্যাণ তহর্বল রদয়দছ। কসখাদন কোর্ন্টদনর আদয়র একটি 

অাংশ কম িিারীদের কল্যাদণর জন্য জমা রাখা হয়। এ ছাোও র্বয়াদমর কম িিারীদের িাকর্র প্রর্বধানমালা, ২০১৯ গত র্বয়াম ফাউদেশদনর 

৬৫তম কবাড ি সভায় চূোন্ত অনুদমােন কেওয়া হদয়দছ। 

অর্ধকার আইন, ২০০৯-এর আদলাদক গৃহীত কার্ িক্রম : একজন তর্থ্ প্রোনকারী কম িকতিা র্নদয়াগ করা হদয়দছ। ২০২১-২০২২ অে িবছদর 

তর্থ্ সরবরাদহর জন্য ককাদনা আদবেন পাওয়া র্ায়র্ন। 

প্রর্তদবেদন উদল্লখ করার মদতা অন্য ককাদনা র্বষয় : জাতীয় র্শক্ষানীর্ত ও রূপকল্প-২০৪১-এর লক্ষেদক সামদন করদখ র্বয়াম সমগ্র 

বাাংলাদেদশ ৪৪টি স্কুল/কদলজ পর্রিালনা কদর আসদছ। 
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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সাংযুক্ত েপ্তর/সাংিা এবাং মাঠ প্রশাসদনর ২০২১-২২ অে িবছদরর বাদজট 

অঙ্কসমূহ হাজার টাকায় 

ক্রর্মক প্রার্তষ্ঠার্নক গ্রুপ/ককাড র্ববরণ 
বাদজট ২০২১-২২ 

১ 

১০৭০১০১-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

১০৭০১০১১০০৭১৯-সর্িবালয় ৫৩৫২৬০০ 

২ ১০৭০১০১১০০৭২০-সরকার্র কম িিারী হাসপাতাল ৪৪১৮০০ 

৩ 

১০৭০১০১-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

১৩১০০০৯০০-বাাংলাদেশ কম িিারী কল্যাণ কবাড ি ১৭০০০০০ 

৪ ১৩১০০১০০০-বাাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবিাপনা ইনর্েটিউট (র্বয়াম)  ৬৭০০০ 

৫  ১৩১০০১১০১-বাাংলাদেশ কলাক-প্রশাসন প্রর্শক্ষণ ককন্দ্র ১১৪৩১০০ 

৬ ১৩৫০০০১০০-অবসরপ্রাপ্ত সরকার্র কম িিারী কল্যাণ সর্মর্ত ১০০০০০ 

৭ 
১৩৫০০০২০০-বাাংলাদেশ ইনর্েটিউট অব গভন্যিান্স এে ম্যাদনজদমন্ট 

(র্বআইর্জএম) 

১০০০০০ 

৮ ১০৭০২০১-প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠানসমূহ ১০৭০২০১১০০৭২১-র্বর্সএস প্রশাসন একাদডর্ম ৩২০০০০ 

৯ 
১০৭০৩০১-র্বভাগীয় কর্মশনাদরর 

কার্ িালয়সমূহ 
১০৭০৩০১০০০০০০-র্বভাগীয় কর্মশনাদরর কার্ িালয়সমূহ 

১২৫৯৬০০ 

১০ 

১০৭০৩০২-কজলা প্রশাসদকর কার্ িালয়সমূহ 

১০৭০৩০২০০০০০০-দজলা প্রশাসদকর কার্ িালয়সমূহ ৭৩৫৭৬০০ 

১১ ১০৭০৩০৩০০০০০০-দের্জাং বাাংদলা (কুর্মল্লা) ২০০ 

১২ ১০৭০৩০৪০০০০০০-সার্কিট হাউজসমূহ ৬১৪০০০ 

১৩ 
১০৭০৩০৫-উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসাদরর 

কার্ িালয়সমূহ 
১০৭০৩০৫০০০০০০-উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসাদরর কার্ িালয়সমূহ 

৫৩৯৭২০০ 

১৪ 

১০৭০৪-মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তর 

১০৭০৪০১১০১৩৪৯-মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ধেপ্তর, প্রধান কার্ িালয় ১৩০০০০ 

১৫ ১০৭০৪০২১০১৩৫০-বাাংলাদেশ ফম ি ও প্রকাশনা অর্ফস ৯৫০০০ 

১৬ ১০৭০৪০৩১০১৩৫১-বাাংলাদেশ কেশনার্র অর্ফস ৬০০০০ 

১৭ ১০৭০৪০৪০০০০০০-আঞ্চর্লক কার্ িালয়সমূহ ৭২৯০০ 

১৮ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৬-সরকার্র র্প্রর্ন্টাং কপ্রস ৬৩৪৫০০ 

১৯ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৭-বাাংলাদেশ সরকার্র মুদ্রণালয় ১০০০০০০ 

২০ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৮-বাাংলাদেশ র্সর্কউর্রটি র্প্রর্ন্টাং কপ্রস ২৮০০০০ 

২১ ১২০০০৭০০৯-কেশনার্র কোরস (র্বদশষ কার্ িক্রম) ৭২০০০০ 

২২ 

১০৭০৫-সরকার্র র্ানবাহন অর্ধেপ্তর 

১০৭০৫০১১০১৩৫৯-প্রধান কার্ িালয় ৭৮৮০০ 

২৩ ১০৭০৫০২১০১৩৬০-সরকার্র সেক পর্রবহণ ১৫০০২০০ 

২৪ ১০৭০৫০৩০০০০০০-দজলা সরকার্র সেক পর্রবহণ পুলসমূহ ৯৪৫৪০০ 

২৫ ১০৭০৫০৪০০০০০০-উপদজলা সরকার্র সেক পর্রবহণ পুল ৬৪৬০০০ 

২৬ ১০৭০৫০৫০০০০০০-প্রধান কার্ িালয়, সরকার্র কনৌ পর্রবহণ পুল ১৫০৪০০ 

২৭ ১০৭০৫০৬০০০০০০-দজলা সরকার্র কনৌ পর্রবহণ পুল ৭৩৩০০ 

২৮ ১০৭০৫০৭০০০০০০-উপদজলা সরকার্র কনৌ পর্রবহণ পুল ৩৮৮০০ 

২৯ ১০৭০৫০৮১০১৪২৫-সরকার্র র্ানবাহন কমরামত কারখানা ১৯১৬০০ 

কমাট পর্রিালনা ব্যয় = ২৯৮৬৭০১৬ 

উন্নয়ন ব্যয়= ৫৪৫৮২০০ 

সব িদমাট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পর্রিালন+উন্নয়ন) = ৩৫৩২৫২১৬ 
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িথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ােী িথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দারেত্বপ্রাপ্ত কম মকিমার নাম ও ঠিকানা : 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিার নাম ও পের্ব কফান নম্বর ও কমাবাইল নম্বর ই-কমইল ঠিকানা আর্পল কর্তিপদক্ষর নাম, পের্ব, 

কফান, কমাবাইল নম্বর ও ই-দমইল 

জনাব র্রপন িাকমা 

যুু্গ্মসর্িব (প্রশাসন-৩) 

০২-৫৫১০০৬৮২ 

#০১৭১৫২৫০২১৯ 

adminfa@mopa.

gov.bd 
কক এম আলী আজম 

র্সর্নয়র সর্িব 

কফান : ০২-২২৩৩৯০১০০ 

#০১৭০০৭১৭৭১১ 

secretary@mopa.gov.bd 

 


