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1.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরররিরি 

 

প্রজাতন্ত্রের গণকর্ মচারী নিন্ত্র াগ, পদা ি ও পন্ত্রদান্ননতর ব্যবস্থা করা জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র প্রধাি কাজ। এ 

কাজ সুচারুরূন্ত্রপ সম্পন্ন করার জন্য গণকর্ মচারী নিন্ত্র াগনবনধ ও চাকনরনবনধ প্রণ িও এ র্েণালন্ত্র র অন্যতর্ 

গুরুত্বপূণ ম কাজ। নিন্ত্র ানজত জিবন্ত্রলর সংগঠিত ও প্রনর্ত কর্ মজীবি পনরকল্পিা প্রণ ন্ত্রির পাশাপানশ সব মস্তন্ত্রর 

বাংলা ভাষা প্রচলি ও প্রসান্ত্ররর র্ন্ত্রতা তাৎপর্ মর্নিত বহুমুখী দান ত্ব পালন্ত্রিও জিপ্রশাসি র্েণাল  সনি  ও 

অগ্রণী ভূনর্কা পালি কন্ত্রর আসন্ত্রে। প্রবনতমত সংসদী  সরকার ব্যবস্থা  র্ািিী  প্রধাির্েী এ র্েণালন্ত্র র 

র্েীর দান ত্ব ঐনতহ্যগতভান্ত্রবই পালি কন্ত্রর থান্ত্রকি।  বতমর্ান্ত্রি ফরহ্াদ হহ্ান্ত্রসি, এর্.নপ. এ র্েণালন্ত্র র 

র্ািিী  প্রনতর্েীর দান ত্ব পালি করন্ত্রেি। 

 

১৯৬২ রিষ্টায়ের পূয়ব ে িৎকালীন প্রায়েরশক সরকায়রর Home Department-এর রনেন্ত্রণাধীন General 

Administration Branch সরকারর  কম েিারী রনয়োগসংক্রান্ত কার্ েক্রম সম্পােয়নর োরেয়ে রিল। 

Provincial Reorganization Committee-এর সুপাররশক্রয়ম ১৯৬২ রিষ্টায়ে এটি Service and General 

Administration (S.& G.A.) নায়ম একটি স্বিন্ত্র Department-এর মর্ োো লাভ কয়র। ১৯৭১ রিষ্টায়ের ১৭ 

এরপ্রল মুরজবনগয়র গঠিি বাংলায়েশ সরকায়রর আময়ল Establishment Division রিসায়ব এ মন্ত্রণালয়ের 

র্াত্রা শুরু িে। স্বাধীনিার পর ১২/০১/১৯৭২ থেয়ক ১৯৭৫ রিষ্টাে পর্ েন্ত সব েকায়লর সব েয়েষ্ঠ বাঙারল, 

স্বাধীনিার মিান স্থপরি, জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান প্রধানমন্ত্রী ও পরবিীকায়ল রাষ্ট্রপরি 

োকাকালীন  Establishment Division-এর োরেয়ে রিয়লন। ১৯৭৫ রিষ্টায়ে Establishment Division 

থেয়ক O&M Division নায়ম পৃেক একটি রবভাগ সৃরষ্ট করা িে। সৃরজি O&M Division স্বিন্ত্র রবভায়গর 

মর্ োো লাভ করার এক বিয়রর ময়েই প নরনরাে Establishment Division-এর O&M অনুরবভাগ রিসায়ব 

অঙ্গীভূি িে এবং একজন মন্ত্রীর সারব েক িত্ত্বাবধায়ন সংস্থাপন রবভায়গর প্রশাসরনক কার্ েক্রম পররিারলি 

িে। ১৯৮২ রিষ্টায়ে Martial Law Committee on Reorganizational Set-up সকল সরকারর  

মন্ত্রণালে, রবভাগ, েপ্তর/পররেপ্তরসি সকল স্বােত্তশারসি সংস্থার নরনগ েঠয়নর উয়যাগ গ্রিণ কয়র। এ উয়েশ্য 

সাধয়ন গঠিি এনাম করমটি Establishment Division-থক পরবিী সময়ে Ministry of Establishment 

& Reorganization নামকরয়ণর সুপাররশ কয়র। পয়র Ministry of Establishment & Re-

organization-এর পররবরিেি নামকরণ িে Ministry of Establishment। সময়ের আবিেয়ন কার্ েসমৃ্পক্ত 

নামকরয়ণর িারিো অনুভূি িওোে ২৮/০৪/১১ রিষ্টায়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম পররবিেন কয়র 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে (Ministry of Public Administration) করা িে। মাননীে প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের 

মন্ত্রী রিসায়ব োরেয়ে রিয়লন। বিেমায়ন মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনা, এম.রপ. এ মন্ত্রণালয়ের মাননীে মন্ত্রী 

এবং জনাব ফরিাে থিায়সন, এম.রপ. মাননীে প্ররিমন্ত্রীর োরেয়ে রয়েয়িন।  
 

২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে বাংলায়েশয়ক মেআয়ের থেয়শ পররণি করা এবং ২০৩০ রিষ্টায়ের ময়ে 

এস.রি.রজ. অজেয়ন েক্ষ, দুনীরিমুক্ত, থসবামুখী, জবাবরেরিমূলক, জনপ্রশাসন গয়ে তুলয়ি প্রজািয়ন্ত্রর 

কম েসম্পােয়ন থমধাসম্পন্ন জনবল রনয়োগ, িাঁয়ের প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরির লয়ক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে 

োরেে পালন করয়ি। এ মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভাগ ও এর অধীন েপ্তর/প্ররিষ্ঠান এবং স্ব-শারসি 

সংস্থার জনবল ও সরঞ্জামসি সাংগঠরনক কাঠায়মা প্রণেন/পুনরব েন্যায়স সম্মরি প্রোন এবং সংরিষ্ট 

েপ্তর/সংস্থার রবলুরপ্ত বা আকার সংয়কািয়নর কারয়ণ উদ্ধৃত্ত জনবয়লর র্োর্ে আত্তীকরণসংক্রান্ত কার্ োরে 

সম্পন্ন কয়র োয়ক। সরকারর  কম েিারী রনয়োগ, িাকরর-রবরধ প্রণেন, এ রবষয়ে পরামশ ে প্রোন, রনয়োরজি 

জনবয়লর েক্ষিা বৃরির লয়ক্ষে প্ররশক্ষণ নীরিমালা প্রণেন ও বাস্তবােন, বাংলায়েশ রসরভল সারভ েসভুক্ত সকল 

কোিার ও জনপ্রশাসয়নর ঊর্ধ্েিন পয়ে র্য়োপযুক্ত জনবল রনয়োগ, কম েিাররগয়ণর আিরণরবরধ প্রণেন এবং 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রনেন্ত্রণাধীন কম েিারীয়ের শৃঙ্খলা ভয়ঙ্গর কারয়ণ রবরধবি ব্যবস্থা গ্রিয়ণ এ মন্ত্রণালে 

কাজ কয়র। িা িাো সরকায়রর কম েসূরি বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালে সকল মন্ত্রণালে/রবভায়গ 

উপযুক্ত ও েক্ষ জনবল রনয়োয়গ অনুঘটক রিসায়ব োরেে পালন কয়র। রায়ষ্ট্রর জনয়সবামূলক কায়জ 
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রনয়োরজি জনবল, সংগঠন ও িাঁয়ের প্ররমি কম েজীবন পররকল্পনা প্রণেয়নর পাশাপারশ িাঁয়ের সৃজনশীল ও 

উদ্ভাবনী কায়জর জন্য জনপ্রশাসন পেক প্রোন, সব েস্তয়র বাংলা ভাষা প্রিলন ও সঞ্চালয়নর ময়িা িাৎপর্ েপূণ ে 

বহুমুখী োরেে পালয়নও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভূরমকা অগ্রগ্য।।  

 
1.1. রূপকল্প (Vision) 

দক্ষ ও কার্ যকর জনপ্রশাসন। 

1.2. অভিলক্ষয (Mission) 

 ভনয় াগ, প্রভশক্ষণ, প্রাভিষ্ঠাভনক সক্ষমিা বৃভি ও মানবসম্পয়দর কার্ যকর ব্যবহার ভনভিিকরয়ণর মাধ্যয়ম একটি 

দক্ষ, সসবামুখী ও জবাবভদভহিামূলক জনপ্রশাসন গয়ে সিালা। 

1.3. সাাংগঠভনক কাঠায়মা 
1.5.1 এ মন্ত্রণালয়  ৯টি অনুভবিাগ, ২৬টি অভিশাখা ও ৭৩টি শাখা/ইউভনট সকাষ রয় য়ে। িাোো বাাংলায়দশ 

সভিবাল  সকন্দ্রী  গ্রন্থাগার এবাং সলাক-প্রশাসন কভম্পউটার সকন্দ্র এ মন্ত্রণালয় র অিীন। জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়  ৯ম সগ্রড ও িদূর্ধ্য সগ্রয়ডর ১৫৫টি, ১০ম সগ্রয়ডর ১৩৩টি, ১১-১৬িম সগ্রয়ডর ১৫৩টি ও ১৭-

২০িম সগ্রয়ডর ১৫০টিসহ সমাট ৫৯১টি অনুয়মাভদি পদ রয় য়ে। অনুয়মাভদি পয়দর ভবপরীয়ি ১ জন 

সভিব, ১০ জন অভিভরক্ত সভিব, ২৬ জন যুগ্মসভিব, ৫০ জন উপসভিব, ১৭ জন ভসভন র সহকারী সভিব, 

৮ জন সহকারী সভিব, ১ জন ভবয়শষজ্ঞ, ১ জন িথ্য ও জনসাংয়র্াগ কম যকিযা, ১ জন ভসভন র সহকারী 

প্রিান এবাং লাইয়েভর ান/ভসভন র অনুবাদ কম যকিযা/অনুবাদ কম যকিযা/অযাসাইনয়মন্ট অভিসার/গয়বষণা 

কম যকিযা/ভহসাবরক্ষণ কম যকিযা/ভসয়েমস্ অযানাভলে/সহকারী সপ্রাগ্রামার পদভবর কম যিারী কম যরি।  

১.৫.২  ভবদ্যমান সাাংগঠভনক কাঠায়মা অনুর্া ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র কম যরি সগ্রডভিভিক জনবল  ভনম্নরূপ : 

১.৫.২.১  ৯ম ও িদূর্ধ্য সগ্রড  

ক্রভমক অনুয়মাভদি পয়দর নাম 
অনুয়মাভদি পয়দর 

সাংখ্যা 

পূরণকৃি/ 

সাংযুভক্তকৃি  

পদ 

শূন্যপদ 

1.  ভসভন র সভিব/সভিব ০১ ০১ - 

2.  অভিভরক্ত সভিব ০২ ০২ - 

3.  যুগ্মসভিব ০৭ ০৭ - 

4.  
ভসভন র ভসয়েমস্ 

অযানাভলে/উপসভিব 
০১ ০১ - 

5.  
ভসয়েম অযানাভলে/ভসভন র 

সপ্রাগ্রামার 
০১ - ০১ 

6.  উপসভিব 
ভন ভমি ২৬ ২৩ ০৩ 

সুপারভনউমারাভর-৩৭ ৩৫ ০২ 

7.  ভবয়শষজ্ঞ (িরম স) ০১ ০১ - 

8.  আইন কম যকিযা/উপসভিব ০১ ০১ - 

9.  উপপ্রিান ০১ - ০১ 

10.  ভসভন র ভসয়েমস্ অযানাভলে ০১ - ০১ 

11.  ভসয়েম অযানাভলে ০১ ০১ - 

12.  ভস. সহ. সভিব/সহকারী সভিব ৩৪ ৩৪ - 

13.  
এসাইনয়মন্ট অভিসার/ভস. এ. 

অ. 
১৩ ১০ ০৩ 
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14.  ভস. সহ. প্রিান/সহকারী প্রিান ০২ ০১ ০১ 

15.  ভসভন র অনুবাদ কম যকিযা ০১ ০১ - 

16.  সপ্রাগ্রামার ০২ ০২ - 

17.  
কভম্পউটার অপায়রশন 

সুপারিাইজার 
০১ - ০১ 

18.  অনুবাদ কম যকিযা ০১ ০১ - 

19.  গয়বষণা কম যকিযা ০৮ ০২ ০৬ 

20.  নভিরক্ষণ কম যকিযা ০১ ০১ - 

21.  ভহসাবরক্ষণ কম যকিযা ০১ ০১ - 

22.  লাইয়েভর ান ০১ ০১ - 

23.  সহকারী সপ্রাগ্রামার ০৮ ০৪ ০৪ 

24.  
সহকারী সমইনয়টয়নন্স 

ইভিভন ার 
০১ ০১ - 

25.  
ভসভন র কভম্পউটার 

অপায়রটর 
০১ ০১ - 

সমাট= ১৫৫ ১৩২ ২৩ 

 

১.৫.২.২  ১০ম সগ্রড 

ক্রভমক পয়দর নাম মঞ্জুভরকৃি 

পদ 

পূরণকৃি 

পদ 

শূন্যপদ 

1.  প্রশাসভনক কম যকিযা ৯১ ৭৯ ১২ 

2.  ব্যভক্তগি কম যকিযা ৩৮ ৩৪ ০৪ 

3.  প্রয়টাকল অভিসার ০১ ০১ - 

4.  সহকারী গ্রন্থাগাভরক ০১ ০১ - 

5.  ডাটা এভি/কয়িাল সুপারিাইজার ০১ ০১ - 

6.  সহকারী ভহসাবরক্ষণ কম যকিযা ০১ ০১ - 

সমাট= ১৩৩ ১১৭ ১৬ 

 
১.৫.২.৩  ১১ -১৬িম সগ্রড 

ক্রভমক পয়দর নাম মঞ্জুভরকৃি 

পদ 

পূরণকৃি 

পদ 

শূন্যপদ 

1.  গয়বষণা সহকারী ০৪ ০১ ০৩ 

2.  িদন্তকারী ০২ ০১ ০১ 

3.  কযাটালগার  ০৩ ০৩ - 

4.  কযাটলগার/ডকুয়ময়ন্টশন সহকারী ০১ ০১ - 

5.  সরিায়রন্স সহকারী ০১ - ০১ 

6.  সাঁট-মুদ্রাক্ষভরক-কাম-কভম্পউটার 

অপায়রটর 

৬৮ ৪০ ২৮ 

7.  সহকারী ভহসাবরক্ষক ০৩ ০২ ০১ 

8.  উচ্চমান সহকারী ০১ ০১ - 

9.  কভম্পউটার অপায়রটর ১০ ০৮ ০২ 
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10.  নাভজর ০১ - ০১ 

11.  কযাভশ ার ০১ ০১ - 

12.  ড্রািটস্ ম্যান ০২ - ০২ 

13.  অভিস সহকারী-কাম-কভম্পউটার 

মুদ্রাক্ষভরক 

৪০ ২৯ ১১ 

14.  সেইন সপপার কভপ ার ০১ ০১ - 

15.  সটভলভপ্রন্টার অপায়রটর ০২ - ০২ 

16.  বুক বাইন্ডার/সট যার ০২ ০২ - 

17.  ডাটা এভি/কয়িাল অপায়রটর ০৯ ০৭ ০২ 

18.  ডাটা এভি অপায়রটর ০১ - ০১ 

19.  ইয়লকভিভশ ান ০১ ০১ - 

সমাট ১৫৩ ৯৮ ৫৫ 
 

১.৫.২.৪  ১৭–২০িম সগ্রড 

ক্রভমক পয়দর নাম মঞ্জুভরকৃি 

পদ 

পূরণকৃি 

পদ 

শূন্যপদ 

1.  কাঠভমভি ০৪ ০১ ০৩ 

2.  কযাশ সরকার ০১ ০১ - 

3.  ফ্রাভকাং সমভসন অপায়রটর ০১ ০১ - 

4.  ডুভেয়কটিাং সমভসন অপায়রটর ০২ ০১ ০১ 

5.  পভলশার ০২ ০২ - 

6.  সবিভমভি ০২ - ০২ 

7.  দপ্তভর ০৪ ০২ ০২ 

8.  অভিস সহা ক ১৩৩ ১০০ ৩৩ 

9.  িরাস ০১ ০১ - 

 সমাট ১৫০ ১০৯ ৪১ 

 

১.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র অিীন অভিদপ্তর/দপ্তর/স্বা িশাভসি সাংস্থাসমূহ ভনম্নরূপ  : 

১.৬.১ সরকাভর র্ানবাহন অভিদপ্তর 

(ক) সরকাভর সেক পভরবহণ 

(খ) সরকাভর র্ানবাহন সমরামি কারখানা 

(গ) সরকাভর সনৌপভরবহণ 

১.৬.২  মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর 

 (ক) গিন যয়মন্ট ভপ্রভন্টাং সপ্রস  

 (খ) বাাংলায়দশ সরকাভর মুদ্রণাল  

 (গ) বাাংলায়দশ িরমস্ ও প্রকাশনা অভিস 

 (ঘ) বাাংলায়দশ ভনরাপিা মুদ্রণাল  

 (ঙ) বাাংলায়দশ সেশনাভর অভিস   
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1.6.3 ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভম 

1.6.4 বাাংলায়দশ সলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ সকন্দ্র (ভব.ভপ.এ.টি.ভস.) 

আঞ্চভলক সলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ সকন্দ্র (আর.ভপ.এ.টি.ভস.) 

1.6.5 বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবাড য 

1.6.6 বাাংলায়দশ ইনভেটিউট  অযাডভমভনয়েশন এন্ড ম্যায়নজয়মন্ট (ভব াম) িাউয়ন্ডশন 

1.6.7 সরকাভর  কম যিারী হাসপািাল 

1.8.3 মাঠ প্রশাসন 

  (ক) ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল  

  (খ) সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  

  (গ) উপয়জলা ভনব যাহী অভিসায়রর কার্ যাল   

 
২.০  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র প্রিান কার্ যাবভল  

Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) অনুর্া ী 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র প্রিান প্রিান কার্ যাবভল ভনম্নরূপ  : 

২.১ িাকভর ব্যবস্থাপনা ও এর শিযাবভল ভনি যারণসাংক্রান্ত নীভি প্রণ ন (ভনয় াগ পিভি, 

ব সসীমা, সর্াগ্যিা, ভনভদ যষ্ট এলাকা ও নারী-পুরুষয়িয়দ পদ সাংরক্ষণ, স্বাস্থযগি 

উপযুক্তিা পরীক্ষা, ভনয় াগ, পদা ন, বদভল, সপ্রষণ, ছুটি, ভ্রমণ, সজযষ্ঠিা ভনি যারণ, 

পয়দান্নভি, অভিক্রমণ, অবসর, ব স উিীণ যিা, পুনভন যয় াগ, চুভক্তভিভিক ভনয় াগ, 

অবসরিািার শিযাবভল, মর্ যাদা ভনি যারণ ইিযাভদসাংক্রান্ত নীভি); 

২.২ পভরবভিযি পভরয়বয়শর সয়ে সামিস্য সরয়খ বাাংলায়দশ ভসভিল সাভি যয়সর দক্ষিা 

বৃভিসাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

২.৩ দুনীভিমুক্ত, ন্যা পরা ণ এবাং স্বচ্ছ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্ন ন; 

২.৪ সকল সরকাভর  কম যিারীয়ক সাংভবিান, আইন, ভবভি, প্রভবভি ও সাংভবভিবি আয়দশ দ্বারা 

বা িায়দর অিীন প্রদি অভিকার ও ভবয়শষ অভিকার লায়ির ভনি িা ভবিান; 

২.৫ এ মন্ত্রণালয় র উপর ন্যস্ত িাকভরর র্াবিী  ভবভি ও আয়দশসাংক্রান্ত শিযাবভলর ব্যাখ্যা 

প্রদান; 

২.৬ প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম য ভবয়দভশ নাগভরক ভনয় াগসাংক্রান্ত নীভি এবাং বাাংলায়দভশ প্রভিষ্ঠায়ন 

িাকভরয়ি ভবয়দভশয়দর ভনয় াগ ভন ন্ত্রণ; 

২.৭ অসামভরক পয়দ অববিভনক ভনয় াগ; 

২.৮ িাকভর ও পয়দর সেভণভবন্যাস এবাং মর্ যাদা ভনি যারণসাংক্রান্ত নীভি ভনি যারণ ও প্রণ ন; 

২.৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র কম যিারীবৃন্দ ব্যিীি বাাংলায়দশ দূিাবাস ও ভমশয়ন কম যরি 

কম যিারীয়দর মর্ যাদা ভনি যারণসহ নন-সসয়ক্রটাভরয় ট পদসমূহয়ক পদাভিকারবয়ল 

সসয়ক্রটাভরয় ট পদমর্ যাদা প্রদান; 

২.১০ উদ্ধৃি গণকম যিারীয়দর আিীকরণ ও ভনয় াগসাংক্রান্ত কার্ যাবভল সম্পাদন; 

২.১১ কযাডার সাভি যস গঠন এবাং অন্যান্য মন্ত্রণাল  ও ভবিায়গর ভন ন্ত্রণািীন কযাডার 

সাভি যসসমূয়হর র্িার্ি ব্যবস্থাপনা ভবষয়  পরামশ য প্রদান; 

২.১২ সভিবালয়  কম যিারী ভনয় াগসাংক্রান্ত নীভি প্রণ ন এবাং িাঁয়দর দাভ ত্ব ও কিযব্য ভনি যারণ; 

২.১৩ কযাডার সাভি যসসমূয়হ ভনয় াগ দান; 
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২.১৪ ভব.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডায়রর ভন ন্ত্রণ, ভব.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডার ও 

ভব.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডারবভহর্ভ যি কম যিারীয়ক এভিভকউটিি ম্যাভজয়েয়টর ক্ষমিা 

অপ যণ এবাং এ মন্ত্রণালয় র কযাডারবভহর্ভ যি সকল কম যিারীর ভনয় াগ দান; 

২.১৫ উপয়জলা, সজলা ও ভবিাগসমূয়হর প্রশাসভনক পয়দ কম যিারীয়দর ভনয় াগ ও বদভল; 

২.১৬ প্রকল্পসমূয়হ ভবয়শষজ্ঞ/উপয়দষ্টা ভহসায়ব কাজ করার জন্য এবাং সদয়শ ও ভবয়দয়শ িাকভরর 

জন্য সরকাভর  কম যিারীয়দর ময়নান ন প্রদান; 

২.১৭ জাভিসাংঘ এবাং এর ভবভিন্ন অেসাংগঠনসমূয়হর িাকভরয়ি জািী  প্রভিভনভি ভহসায়ব 

সরকাভর  কম যিারীয়দর ময়নান ন প্রদান; 

২.১৮ সরকাভর  কার্ যাবভলর উন্নিির ও সাে ী সম্পাদয়ন প্রশাসভনক গয়বষণা, ব্যবস্থাপনা ও 

সাংস্কারসািন; 

২.১৯ সরকাভর  দপ্তরসমূয়হর সাাংগঠভনক কাঠায়মা পুনভব যয়বিনা ও সাংয়শািয়নর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

২.২০ মন্ত্রণাল , ভবিাগ, অভিদপ্তর ও সাংযুক্ত এবাং অিস্তন দপ্তরসমূয়হর সাংগঠন, কার্ যাবভল, 

পিভি ও প্রভক্র ার পুনভব যয়বিনা; 

২.২১ সরকাভর  িরমসমূয়হর সহজীকরণ; 

২.২২ সভিবাল  ভনয়দ যশমালা হালনাগাদকরণ; 

২.২৩ জনশভক্তর সব যাভিক সদ্বযবহায়রর জন্য মন্ত্রণাল , ভবিাগ, সাংযুক্ত ও অিস্তন দপ্তরসমূহ 

পভরদশ যন; 

২.২৪ ভবশ্বভবদ্যাল , মাধ্যভমক ও উচ্চমাধ্যভমক ভশক্ষা সবাড য, ব্যাাংক ও আভি যক প্রভিষ্ঠানসমূহ 

ব্যিীি কয়প যায়রশন, সবাড য কর্তযপক্ষ, সাংভবভিবি সাংস্থার পভরিালনা সবায়ড যর সদস্য ও 

ব্যবস্থাপনা সবায়ড য সি ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পভরিালক পয়দ ভনয় াগ; 

২.২৫ সপ্রষয়ণ ভনয় াগসাংক্রান্ত র্াবিী  কার্ যাবভল; 

২.২৬ বাাংলায়দশ সভিবালয়  ১ম সিয়ক ৯ম গ্রেডের সকল কম যিারী ভনয় াগ এবাং িাঁয়দর 

আন্তঃমন্ত্রণাল  বদভলসাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

২.২৭ মভন্ত্রসিার সদস্য, অন্যান্য মন্ত্রী এবাং উপয়দষ্টায়দর একান্ত সভিব ও সহকারী একান্ত 

সভিয়বর ভনয় াগ ও বদভল; 

২.২৮ এ মন্ত্রণালয়  সাংযুক্ত ও অিস্তন দপ্তর এবাং সাংস্থাসমূহ র্িা  : (১) ভব.ভপ.এ.টি.ভস.;  

(২) ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভম; (৩) মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর; (৪) বাাংলায়দশ 

কম যিারী কল্যাণ সবাড য; (৫) সরকাভর  র্ানবাহন অভিদপ্তর; (৬) ভব াম িাউয়ন্ডশন; এবাং 

(৭) সরকাভর  কম যিারী হাসপািালসাংক্রান্ত সকল ভবষ ;  

২.২৯ মভন্ত্রপভরষদ ভবিায়গর সয়ে পরামশ যক্রয়ম  : (১) ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল ; (২) 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল ; এবাং (৩) উপয়জলা ভনব যাহী অভিসায়রর কার্ যাল সাংক্রান্ত 

সকল ভবষ ; 

২.৩০ মন্ত্রণালয় র অিীন দপ্তর-সাংস্থাসমূহ কর্তযক প্রদি উন্নি জনয়সবা ভনভিিকরণ; 

২.৩১ িদন্ত, আভপল ও পুনভব যয়বিনা এবাং এ-সাংক্রান্ত সকল ভবষ  সম্পভকযি নীভি প্রণ ন; 

২.৩২ বাভষ যক সগাপনী  অনুয়বদন সাংরক্ষণ এবাং এ-সাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

২.৩৩ অভিস সম সূভি ভনি যারণ এবাং সরকাভর  ছুটি সঘাষণাসাংক্রান্ত নীভি প্রণ ন; 

২.৩৪ সেশনাভর দ্রব্যাভদ ব্যবহার, মন্ত্রণাল /ভবিাগ এবাং সাংযুক্ত ও অিস্তন অভিসসমূয়হ 

সরবরাহসাংক্রান্ত নীভি প্রণ ন; 
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২.৩৫ সরকাভর  কম যিারীয়দর কল্যাণসাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

২.৩৬ সরকাভর  ও স্বা িশাভসি সাংস্থাসমূয়হর কল্যাণ, সর্ৌিভবমা িহভবল এবাং কল্যাণ মঞ্জুভরর 

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসাংক্রান্ত কার্ যক্রম; 

২.৩৭ সরকাভর, স্বা িশাভসি ও আিা-স্বা িশাভসি সাংস্থা এবাং কয়প যায়রশনসমূয়হর অভিস ও 

আবাভসক সটভলয়িান, িযাি ও আই.এস.ভড. সিান, ইন্টারয়নট, সমাবাইল সিায়নর 

প্রাপ্যিাসাংক্রান্ত নীভি; 

২.৩৮ সরকাভর  কম যিারীয়দর সপাশাকাভদ ও এ-সাংক্রান্ত নীভি; 

২.৩৯ সরকাভর  র্ানবাহন ব্যবহার, সমরামি ও হস্তান্তরসাংক্রান্ত নীভি; 

২.৪০ এ মন্ত্রণালয় র প্রশাসভনক ভন ন্ত্রণািীন ও কম যিারীয়দর অবসরিািা এবাং অন্যান্য অবসর 

সুভবিা মঞ্জুভর; 

২.৪১ ভবিাগী  পরীক্ষার ভবভিমালা প্রণ ন; 

২.৪২ িাকভরর ইভিবৃি, অসামভরক কম যিারীয়দর হালনাগাদ পদা ন িাভলকা প্রণ ন ও 

সাংরক্ষণ; 

২.৪৩ ভবিাগী  পয়দান্নভি কভমটি এবাং ভসয়লকশন সবাড যসমূয়হর গঠন ও কার্ যাবভলসম্পভকযি 

নীভি; 

২.৪৪ সরকাভর  কম যিারীয়দর সপশাগি উন্ন নসাংক্রান্ত ভবষ সমূহ; 

২.৪৫ িাকভরজীবী সভমভিসাংক্রান্ত সকল ভবষ ; 

২.৪৬ সরকাভর  কম যিারীয়দর আইনানুগ ব্য  পভরয়শাি; 

২.৪৭ জনশভক্ত পভরকল্পনার উয়েয়ে সরকার কর্তযক ব্যবহায়রর জন্য অসামভরক 

কম যিারীসাংক্রান্ত উপাি/পভরসাংখ্যায়নর সাংকলন; 

২.৪৮ সভিবাল  মহায়িজখানা এবাং গ্রন্থাগার রক্ষণায়বক্ষণ; 

২.৪৯ সরকাভর  কায়জ বাাংলা িাষার ব্যবহার ও বাস্তবা ন; 

২.৫০ অি য মন্ত্রণালয় র বায়জট অনুয়মাদন; 

২.৫১ বাাংলায়দয়শ ও ভবয়দয়শ সরকাভর  কম যিারীয়দর প্রভশক্ষণসম্পভকযি নীভি; 

২.৫২ আন্তজযাভিক সাংস্থাসমূয়হর সয়ে ভল ায়জাঁ এবাং এ মন্ত্রণাল সম্পযভকি ভবষ সমূহ 

সম্পয়কয অন্যান্য সদশ ও ভবশ্বসাংস্থার সয়ে চুভক্ত ও সময়তািাসাংভিষ্ট ভবষ সমূহ; 

২.৫৩ এ মন্ত্রণাল সাংভিষ্ট ভবষয়  সকল িথ্য ও উপাি সাংগ্রহ; 

২.৫৪ এ মন্ত্রণাল সাংভিষ্ট ভবষয়  সকল আইন; 

২.৫৫ আদালয়ি গৃহীি ভি ব্যিীি এ মন্ত্রণালয়  বরােকৃি সর্-সকায়না ভবষ সম্পভকযি ভি; 

এবাং 

২.৫৬ ভব.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডায়রর সকল কম যিারী এবাং অন্যান্য কযাডায়রর ৫ম সগ্রড ও 

িদূর্ধ্য সগ্রয়ডর কম যিারীয়দর কযাভর ার েযাভনাং-এর জন্য সডটায়বইজ ব্যবস্থাপনা। 

3.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র কম যবণ্টয়নর সাংভক্ষপ্ত ভববরণ 

৩.১ উন্ন ন, বাস্তবা ন ও সগাপনী  অনুয়বদন অনুভবিায়গর কার্ যাবভল  
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একজন অভিভরক্ত সভিয়বর িত্ত্বাবিায়ন অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সম্পাভদি হ । এ অনুভবিায়গ ২জন 

অভিভরক্ত সভিব, ২ জন যুগ্মসভিব, ৮ জন উপসভিব এবাং ১০ম সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর অন্যান্য কম যিারী 

কম যরি। এ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সাংয়ক্ষয়প ভনম্নরূপ  : 

3.1.1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  এবাং এর অিীন সকল দপ্তর/সাংস্থার জন্য উন্ন ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবা ন; 

3.1.2 বাভষ যক সগাপনী  অনুয়বদনসাংক্রান্ত ভবভি প্রণ নসম্পভকযি কার্ যাবভল; 

3.1.3 বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর িক্ল ক্র্ মচারী এিং িরক্াডরর উপিবচি গ্রেডক্ তদূর্ধ্ম ক্র্ মচারীডের 

িাবষ মক্ গ্র াপনীয় অনুডিেন িংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা। এ ছাড়া জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র বনয়ন্ত্রণাধীন পূি মতন 

ননক্যাোর প্রের্ গ্রেবণ তো িতমর্ান ৯র্ গ্রেে ও তদূর্ধ্ম পর্ মাডয়র ক্র্ মচারীডের গ্র াপনীয় অনুডিেন 

িংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা; 

3.1.4 বিবিন্ন র্ন্ত্রণালডয়র চাবিো গ্রর্াতাডিক্ প্রশািন ক্যাোরিি উপিবচি ও তদূর্ধ্ম পর্ মাডয়র ক্র্ মচারী এিং 

জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র বনয়ন্ত্রণাধীন পূি মতন ননক্যাোর প্রের্ গ্রেবণ তো িতমর্ান ৯র্ গ্রেে ও তদূর্ধ্ম 

পর্ মাডয়র ক্র্ মচারীডের গ্র াপনীয় অনুডিেডনর িারিংডক্ষপ (abstract) িরিরািক্রণ; 

3.1.5 সরকাভর  কম যিারীয়দর বাভষ যক সগাপনী  অনুয়বদন িরম সাংয়শািন/পভরবিযন/পভরবি যন ইিযাভদ ভবষয়  
কার্ যক্রম গ্রহণ; এবাং  

3.1.6 জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল , সাংযুক্ত দপ্তর/সাংস্থা, ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল , সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  

এবাং সাভকযট হাউজসাংক্রান্ত বাভষ যক উন্ন ন কম যসূভির অিীয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবা ন। 

 
৩.২ প্রশাসন অনুভবিায়গর কার্ যাবভল  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র একজন অভিভরক্ত সভিব এ অনুভবিায়গর প্রিান। ৪টি অভিশাখা, ১১টি শাখা, 

বাাংলায়দশ সভিবাল  সকন্দ্রী  গ্রন্থাগার, ভহসাবয়কাষ, গ্রহণ ও ভবিরণ ইউভনট এবাং সভিবাল  

মহায়িজখানার সমন্বয়  প্রশাসন অনুভবিায়গর কাজ সম্পাভদি হয়  িায়ক। এ অনুভবিায়গ ১ জন 

অভিভরক্ত সভিব, ৪ জন যুগ্মসভিব, ১০ জন উপসভিব, ২ জন ভসভন র সহকারী সভিব, ১ জন সহকারী 

সভিব, ১ জন লাইয়েভর ান, ১ জন ভহসাবরক্ষণ কম যকিযা এবাং ১০ম সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর অন্যান্য 

কম যিারী কম যরি। এ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল ভনম্নরূপ  : 

3.2.1 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র জন্য পদ সৃজন/অিযন্তরীণ কম যিারী 

ভনয় াগ/বদভল/পয়দান্নভি/প্রভশক্ষণ/ছুটি/ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডার এবাং মন্ত্রণালয় র কযাডারবভহ যর্ভি 

কম যিারীয়দর ভবভিন্ন িরয়নর ঋণ মঞ্জুর/সপনশন ও অন্যান্য আনুষভেক প্রশাসভনক কার্ যক্রম;  

3.2.2 মন্ত্রণাল , সাংযুক্ত দপ্তর/সাংস্থা/ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল /য়জলা প্রশাসয়কর কার্ যাল /উপয়জলা 

ভনব যাহী অভিসায়রর কার্ যালয় র বায়জট প্রস্তুি/বরােসহ অন্যান্য আভি যক ভবষ ;  

3.2.3 ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল /য়জলা প্রশাসয়কর কার্ যাল /উপয়জলা ভনব যাহী অভিসায়রর কার্ যালয় র ন্য 

জনবল কাঠায়মা অনুয়মাদন ও পদ সৃজন; 

3.2.4 সকল অনুভবিায়গর সমন্ব /ক্র সাংক্রান্ত কার্ যাভদ/পূিয কার্ যাভদ/র্ানবাহন ও অন্যান্য সসবা/কম যিারীয়দর 

সরিামাভদ ও সুভবিা প্রাপ্যিা ভনি যারণ ইিযাভদ;  

3.2.5 ভবভিন্ন শাখার কার্ যবণ্টন, প্রশাসভনক ও আভি যক ক্ষমিা অপ যণ; 

3.2.6 সরকাভর র্ানবাহন অভিদপ্তর/বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবাড য/মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর/সরকাভর  

কম যিারী হাসপািায়লর প্রাভিষ্ঠাভনক ও প্রশাসভনক র্াবিী  কাজ; 

3.2.7 িাকভরসাংক্রান্ত নীভি ভনি যারয়ণ িথ্য ও উপাি আহরণ এবাং সাংরক্ষণ; 

3.2.8 জািী  সাংসয়দ জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল সম্পভকযি সমুদ  ভবষ  (রাষ্ট্রপভির িাষণ, প্রশ্ন ও উির, সাংসদী  

স্থা ী কভমটির সিা এবাং ভবল উপস্থাপন ইিযাভদ); 

3.2.9 সরকাভর দাপ্তভরক ও আবাভসক সটভলয়িান, ইন্টারয়নট, িযাি সসবাসাংক্রান্ত নীভিমালা প্রণ ন ও সাংয়শািন 

এবাং এ ভবষয়  সকল মন্ত্রণাল /ভবিায়গ িাভহদার পভরয়প্রভক্ষয়ি মিামি প্রদান; 
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3.2.10 ভবভিন্ন মন্ত্রণালয় র ১১-২০িম সগ্রয়ডর কম যিারী ভনয় াগ/পয়দান্নভি/উচ্চির সগ্রড প্রদান এবাং ১০ম সগ্রয়ডর 
কম যিারীয়দর উচ্চির সগ্রড প্রদানসাংক্রান্ত কভমটিয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র প্রভিভনভি সপ্ররণ; 

3.2.11  মভন্ত্রপভরষদ ভবিায়গ জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল সাংক্রান্ত মাভসক ও বাৎসভরক প্রভিয়বদন সপ্ররণ/মভন্ত্রসিা ঠবঠক 
ও প্রশাসভনক উন্ন নসাংক্রান্ত সভিব কভমটি/সভিব কভমটির  ভসিান্ত বাস্তবা ন অগ্রগভি প্রভিয়বদন সপ্ররণ; 

3.2.12  সরকাভর দাপ্তভরক ও আবাভসক সটভলয়িান সাংয়র্াগ নীভিমালা প্রণ ন/মিামি প্রদান/জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় র প্রাভিকারভুক্ত কম যিারীয়দর দাপ্তভরক/আবাভসক সটভলয়িান, িযাি, আই.এস.ভড, ইন্টারয়নট 

এবাং সমাবাইল সিান সাংয়র্াগ ভবষয়  কার্ যাভদ সম্পাদন;  

3.2.13  অি য মন্ত্রণালয় র বায়জট অনুয়মাদন;  
3.2.14  িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ অনুর্া ী িথ্য সরবরাহ; এবাং  

3.2.15  ভব.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডায়রর সকল কম যিারী এবাং সহকারী সভিব ও িদূর্ধ্য কম যিারীয়দর সপনশন ও 
ভবভিন্ন অভগ্রম মঞ্জুর/অভডট আপভি ভনষ্পভি/িাকভররি অবস্থা  মৃি/অক্ষম কম যিারীয়দর অনুদান 

প্রদান/মন্ত্রণালয় র সকাটাভুক্ত বাসা বরাে/প্রাভিকারভুক্ত কম যিারীয়দর গাভে অভগ্রম মঞ্জুর। 

৩.৩ ভনয় াগ, পয়দান্নভি ও সপ্রষণ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল 

এ অনুবিিা  বনডয়া , পোয়ন/পডোন্নবত ও গ্রপ্রষণ (এবপবে) অনুবিিা  নাডর্ পবরবচত। এক্জন অবতবরক্ত 

িবচি এ অনুবিিাড র প্রধান। ঊর্ধ্মতন বনডয়া  অবধশাখা, র্াঠ প্রশািন, অিযন্তরীণ ও নিবনডয়া  অবধশাখা 

এিং গ্রপ্রষণ ও চুবক্ত অবধশাখা বনডয় এ অনুবিিা   ঠিত। ঊর্ধ্মতন বনডয়া  অবধশাখার আওতায় ৪টি শাখা, 

র্াঠ প্রশািন, অিযন্তরীণ ও নিবনডয়া  অবধশাখার আওতায় ৪টি শাখা এিং গ্রপ্রষণ ও চুবক্ত অবধশাখার 

আওতায় ৩টি শাখা রডয়ডছ। এ অনুবিিাড  ১ জন অবতবরক্ত িবচি, ৪ জন যুগ্মিবচি, ৬ জন উপিবচি 

এিং ৩ জন বিবনয়র িিক্ারী িবচি, ১ জন িিক্ারী িবচি এিং ১০র্ গ্রেডক্ ২০তর্ গ্রেডের অন্যান্য 

ক্র্ মচারী বনডয়াবজত রডয়ডছন। এ অনুবিিাড র ক্ার্ মািবল িংডক্ষডপ বনম্নরূপ  :  

3.3.1 ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর সকল কম যিারী এবাং সরকায়রর উপসভিব সিয়ক সভিব পর্ যন্ত 
কম যিারীয়দর পদা ন, বদভল, ঠবয়দভশক ভনয় াগ, ছুটি ও পয়দান্নভি/য়প্রষয়ণ ভনয় াগ প্রদান এবাং 

ভনয় াগ/পয়দান্নভিভবষ ক নীভি/ভবভি ভনি যারণ; 

3.3.2 সকল কোিার সারভ েয়সর প্রয়বশ পয়ে রনয়োগ; 

3.3.3 সরকাভর/আিাসরকাভর  প্রভিষ্ঠানসমূয়হর প্রিান এবাং অন্যান্য কযাডার সাভি যয়সর জািী  সবিন সস্কয়লর 

৩  ও িদূর্ধ্য সগ্রয়ডর কম যিারীয়দর পয়দান্নভিসাংক্রান্ত ভবষ াবভল; 

3.3.4 ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর কম যিারীয়দর িাকভর স্থা ীকরণ সজযষ্ঠিা িাভলকা প্রণ ন ও সাংরক্ষণ; 
3.3.5 ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর কম যিারীয়দর সকল প্রকার ছুটি/অবসর আয়দশ/প্রজািয়ন্ত্রর সকল 

চুভক্তভিভিক ভনয় াগসাংক্রান্ত কার্ যাবভল/ভলয় ন মঞ্জুর; 

3.3.6 সামভরক বাভহনীর অভিসারয়দর অসামভরক সাংস্থা  সপ্রষয়ণ ভনয় াগ এবাং শিযাবভল ভনি যারণ; 
3.3.7 ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিায়গ ভসভন র সহকারী সভিব/সহকারী সভিব পদমর্ যাদার কম যিারী ভনয় াগ/বদভল; 
3.3.8 ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর কম যিারীয়দর ভনব যাহী ম্যাভজয়েট ভহসায়ব ভনয় াগ ও ক্ষমিা অপ যণ; 

3.3.9 সুভপভর র ভসয়লকশন সবাড য-সক সাভিভবক সহা িা প্রদান; 
3.3.10  রাষ্ট্রদূি/হাই কভমশনার পয়দ ভনয় ায়গর জন্য অসামভরক/সামভরক অভিসারয়দর িাকভর পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়  ন্যস্তকরণ;  

3.3.11  মাঠ প্রশাসয়নর সহকারী কভমশনার সিয়ক ভবিাগী  কভমশনার পর্ যন্ত কম যিারীয়দর প্রশাসভনক ভবষ াবভল; 
এবাং 

3.3.12  সজলা প্রশাসক/অভিভরক্ত সজলা প্রশাসক/উপয়জলা ভনব যাহী অভিসায়রর ভিটভলে প্রণ ন ও ভিটভলেভুক্ত 

কম যিারীয়দর পদা ন। 
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৩.৪ কযাভর ার েযাভনাং অযান্ড সিভনাং অনুভবিায়গর কার্ যাবভল 

একজন অভিভরক্ত সভিব এ অনুভবিায়গর প্রিান। বিযমায়ন এ অনুভবিায়গ ২ জন অভিভরক্ত সভিব, ৪ জন 

যুগ্মসভিব, ৬ জন উপসভিব, ১ জন ভসয়েমস্ অযানাভলে, ১ জন ভসভন র সহকারী সভিব, ১ জন  সহকারী 

সভিব, ২ জন সপ্রাগ্রামার, ৫ জন সহকারী সপ্রাগ্রামার, ১ জন সহকারী সমইনয়টন্যান্স ইভিভন ার, ১ জন 

অপায়রশন সুপারিাইজার এবাং ১০ম সগ্রড সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর অন্যান্য কম যিারী কম যরি। এ 

অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সাংয়ক্ষয়প ভনম্নরূপ : 

3.4.1 কযাভর ার েযাভনাং এবাং প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত নীভিমালা প্রণ ন; 

3.4.2 ভব.ভস.এস. কযাডার কম যিারীয়দর অিযন্তরীণ ও ঠবয়দভশক প্রভশক্ষয়ণ সপ্ররণ এবাং ৯ম ও িদূর্ধ্য সগ্রয়ডর 
সরকাভর  কম যিারীয়দর উচ্চভশক্ষার অনুমভি প্রদান/মঞ্জুর; 

3.4.3 ভব.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডার-এর সকল কম যিারী এবাং সরকায়রর উপসভিব সিয়ক সভিব পর্ যন্ত 

কম যিারীয়দর ব্যভক্তগি িথ্যাভদ (ভপ.ভড.এস.) সাংরক্ষণ এবাং হালনাগাদকরণ; 

3.4.4 জনপ্রশাসন পদক প্রদান/আন্তজযাভিক পাবভলক সাভি যস ভদবস উদ র্াপন এবাং উদ্ভাবনসাংক্রান্ত কার্ যক্রম 

সম্পাদন; 

3.4.5 বাাংলায়দশ সলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ সকন্দ্র (ভব.ভপ.এ.টি.ভস.)/ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভম/ভব াম 

িাউয়ন্ডশয়নর প্রাভিষ্ঠাভনক ও প্রশাসভনক কার্ যাবভল; এবাং 

3.4.6 ভপ.এ.ভস.ভস.-এর প্রশাসভনক কার্ যাবভলসহ মন্ত্রণালয় র Website, LAN, Internet ব্যবস্থার িদারভক ও 

পভরিালনা। 

 
 

৩.৫  সাংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুভবিায়গর কার্ যাবভল 

একজন অভিভরক্ত সভিব এর অিীয়ন সাংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুভবিাগ পভরিাভলি হ । এ অনুভবিায়গ 

বিযমায়ন ৪টি অভিশাখা এবাং ১৪টি শাখা রয় য়ে। এ অনুভবিায়গ ১ জন অভিভরক্ত সভিব, ৫ জন যুগ্মসভিব, 

৮ জন উপসভিব, ২ জন ভসভন র সহকারী সভিব, ১ জন উপপ্রিান, ১ জন গয়বষণা কমকিযা এবাং ১০ম 

সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর অন্যান্য কম যিারী ভনয় াভজি আয়েন। এ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সাংয়ক্ষয়প ভনম্নরূপ  : 

3.5.1 ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিাগ এবাং এর অিীন ভবভিন্ন দপ্তর, অভিদপ্তর ও পভরদপ্তয়র রাজস্বখায়ি পদ সৃজন, পদ 
সাংরক্ষণ, পদ স্থা ীকরণ, পদ ভবলুপ্তকরণ, পদ পভরবিযন ও পদ উন্নীিকরণ ইিযাভদ ভবষয়  জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় র সম্মভি প্রদান; 

3.5.2 সাাংগঠভনক কাঠায়মা পভরবিযন, পভরবি যন ও সাংয়শািন এবাং টি.ও.অযান্ড ই. অনুয়মাদন, র্ানবাহন ও 
অভিস সরিামাভদ টি.ও.অযান্ড ই.-সি অন্তভু যক্তকরণ; এবাং 

3.5.3 উদ্ধৃি কম যিারীয়দর আিীকরণ ও সরকাভর  দপ্তরসমূয়হ শূন্যপয়দ জনবল ভনয় ায়গর োেপত্র প্রদান। 

৩.৬  শৃঙ্খলা ও িদন্ত অনুভবিায়গর কার্ যাবভল 

একজন অভিভরক্ত সভিব এ অনুভবিায়গর প্রিান। বিযমায়ন এ অনুভবিায়গ ১ জন অভিভরক্ত সভিব, ৩ জন 

যুগ্মসভিব, ৪ জন উপসভিব, ১ জন ভসভন র সহকারী সভিব এবাং ১০ম সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর অন্যান্য 

কম যিারী কম যরি আয়েন। শৃঙ্খলা অভিশাখার অিীয়ন ৫টি শাখা এবাং িদন্ত অভিশাখার অিীয়ন ২টি শাখা 

ভনয়  এ অনুভবিাগ গঠিি। এ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সাংয়ক্ষয়প ভনম্নরূপ  :  

3.6.1 ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর সহকারী সভিব সিয়ক িদূর্ধ্য, অন্যান্য কযাডার সিয়ক আগি উপসভিব 

সিয়ক িদূর্ধ্য এবাং নন-কযাডার সহকারী সভিব সিয়ক িদূর্ধ্য পর্ যায় র কম যিারীগয়ণর আিরণ ও 

শৃঙ্খলাজভনি অভিয়র্াগ ভনষ্পভি; 
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3.6.2 ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর সহকারী সভিব সিয়ক িদূর্ধ্য, অন্যান্য কযাডার সিয়ক আগি উপসভিব 

সিয়ক িদূর্ধ্য এবাং নন-কযাডার সহকারী সভিব সিয়ক িদূর্ধ্য পর্ যায় র কম যিাভরগয়ণর উচ্চির সগ্রড ও 

পয়দান্নভি প্রদান, ঠবয়দভশক প্রভশক্ষণ, ঠবয়দভশক ভনয় াগ এবাং সপনশন মঞ্জুভর ইিযাভদ ভবষয়  োেপত্র 

প্রদান; 

3.6.3 ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর কম যিারীয়দর ভবরুয়ি রুজুকৃি ভবিাগী  মামলাসাংক্রান্ত িথ্যাভদ 

কভম্পউটায়র সাংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ; 

3.6.4 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র ভন ন্ত্রণািীন সকল কম যিারীর দুনীভিসাংক্রান্ত িথ্যাবভল সডটায়বয়জ সাংরক্ষণ ও 

হালনাগাদকরণ; 

3.6.5 মন্ত্রণালয় র ভন ন্ত্রণািীন কম যিারীয়দর ভনকট সিয়ক প্রাপ্ত সরকাভর কম যিারী (আিরণ) ভবভিমালা, ১৯৭৯ 

অনুর্া ী খণ্ডকালীন কাজ বা িাকভর, জভম/গাভে/বাভে/ফ্ল্যাট ইিযাভদ ক্র /ভবক্র  ও হস্তান্তয়রর অনুমভি 

এবাং বই প্রকায়শর অনুমভি ইিযাভদ ভবষয়  প্রাপ্ত আয়বদনসমূহ ভনষ্পভির কার্ যক্রম গ্রহণ; 

3.6.6 অন্যান্য মন্ত্রণাল /ভবিাগ-এর ভন ন্ত্রণািীন সরকাভর  কম যিারীয়দর দুনীভিসাংক্রান্ত িথ্য সাংরক্ষণ ও সাংভিষ্ট 

মন্ত্রণাল /ভবিায়গ সপ্ররণ; 

3.6.7 অন্যান্য মন্ত্রণাল /ভবিাগ-এর িাভহদাময়ি দুনীভিভবষ ক িথ্য প্রদান; 

3.6.8 সরকাভর  কম যিারী (আিরণ) ভবভিমালা, ১৯৭৯ অনুর্া ী মন্ত্রণালয় র ভন ন্ত্রণািীন কম যিারীয়দর দাভখলকৃি 

সম্পয়দর ভহসাব ভববরণী সাংরক্ষণ এবাং সডটায়বজ হালনাগাদকরণ; 

3.6.9 মভন্ত্রপভরষদ ভবিায়গ ভনষ্পন্ন ও অভনষ্পন্ন অভিয়র্াগসাংক্রান্ত প্রভিয়বদন সপ্ররণ এবাং ওয় বসাইয়ট প্রকাশ; 

3.6.10  শুিািার সকৌশল বাস্তবা য়নর ভনভমি মন্ত্রণালয়  কম যপভরকল্পনা প্রণ ন ও বাস্তবা নসাংক্রান্ত কার্ যক্রম 
সমন্ব ; এবাং 

3.6.11  অভিয়র্াগ/ভবিাগী  মামলার িদন্ত কার্ যক্রম পভরিালনা ও প্রভিয়বদন প্রদান। 

 

৩.৭ আইন অনুভবিায়গর কার্ যাবভল 

একজন অভিভরক্ত সভিব এ অনুভবিায়গর প্রিান। বিযমায়ন এ অনুভবিায়গ ১ জন অভিভরক্ত সভিব, ১ জন 

যুগ্মসভিব, ৩ জন ভসভন র সহকারী সভিব এবাং ১০ম সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর ১১ জন কম যকিযা/কম যিারী 

কম যরি। ৩টি শাখা ভনয়  আইন অনুভবিাগ গঠিি। এ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সাংয়ক্ষয়প ভনম্নরূপ  : 

৩.৭.১  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র ভসভন র সভিব/সভিব এবাং মন্ত্রণালয় র ভবরুয়ি অিবা মন্ত্রণাল সাংভিষ্ট অন্য 

সকায়নাও কম যিারীর ভবরুয়ি মহামান্য হাইয়কাট য ভবিাগ, আভপল ভবিাগ এবাং প্রশাসভনক িাইবুনায়ল 

দায় রকৃি সকল িরয়নর মামলা ও আভপল মামলার দিাভিভিক জবাব ঠিভর; 

৩.৭.২   মামলা ভনষ্পভির জন্য সভলভসটর অভিস এবাং অযাটভন য সজনায়রল অব বাাংলায়দশ অভিয়সর সয়ে 

সর্াগায়র্াগ; 

৩.৭.৩ সভলভসটর অভিস, অযাটভন য সজনায়রল অব বাাংলায়দশ এবাং সরকার পয়ক্ষ ভনয় াভজি আইনজীবীয়দর 

বরাবর িাভহদাময়িা সরকড য সরবরাহ ও মামলা ভনষ্পভির ভবষয়  পর্ যয়বক্ষণ; এবাং 

৩.৭.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র ভন ন্ত্রণািীন কম যিারীয়দর ভবরুয়ি রুজুকৃি ভবিাগী  মামলার আয়দয়শর ভবরুয়ি 

দায় রকৃি এ.টি. মামলা/এ.এ.টি. মামলা পভরিালনা। 

৩.৮ ভবভি অনুভবিায়গর কার্ যাবভল 

একজন অভিভরক্ত সভিব এ অনুভবিায়গর প্রিান। এ অনুভবিায়গ বিযমায়ন ১ জন অভিভরক্ত সভিব, ২ জন 

যুগ্মসভিব, ৩ জন উপসভিব এবাং ২ জন ভসভন র সহকারী সভিব এবাং ১০ম সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর অন্যান্য 

কম যিারী কম যরি। এ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সাংয়ক্ষয়প ভনম্নরূপ  : 

3.8.1 সকল সরকাভর  ও অসামভরক কম যিারীয়দর ভনয় াগ, ভনয় ায়গর ব সসীমা, সজযষ্ঠিা, শৃঙ্খলা, অবসর এবাং 

এ-সাংক্রান্ত আইন/ভবভি/নীভিমালা প্রণ ন; 
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3.8.2 সরকাভর িাকভরসাংক্রান্ত আইন ও ভবভি, প্রভবিানমালা প্রণ ন, সাংয়শািন, সাংয়র্াজন ও মিামি প্রদান; 

3.8.3 পদনাম পভরবিযন, পয়দর মান উন্নীিকরণ ইিযাভদ ভবষয়  নীভি ভনি যারণ; 

3.8.4 এডহক ভনয় াগ ভন ভমিকরণ;  

3.8.5 সরকাভর  ছুটি ও অভিস সম সাংক্রান্ত ভবষ াভদ; এবাং 

3.8.6 ভবয়শষ ব্যভক্ত/এলাকার জন্য সরকাভর িাকভরয়ি আসন (য়কাটা) ভনি যারণ ও সাংরক্ষণসাংক্রান্ত ভবষ াভদ। 

 
৩.৯ সাংস্কার ও গয়বষণা অনুভবিায়গর কার্ যাবভল 

একজন অভিভরক্ত সভিয়বর অিীয়ন বিযমায়ন এ অনুভবিায়গ ১ জন অভিভরক্ত সভিব, ১ জন যুগ্মসভিব, ১ 

জন উপসভিব, ১ জন ভবয়শষজ্ঞ, ১ জন ভসভন র অনুবাদ কম যকিযা, ১ জন ভসভন র সহকারী সভিব, ১ জন 

সহকারী সভিব, ১ জন গয়বষণা কম যকিযা, ১ জন অনুবাদ কম যকিযা, ৩ জন অযাসাইনয়মন্ট অভিসার এবাং 

১০ম সিয়ক ২০িম সগ্রয়ডর অন্যান্য কম যিারী কম যরি। পভরসাংখ্যান ও গয়বষণা সকাষ এবাং বাাংলা িাষা 

বাস্তবা ন সকাষ নায়ম দু’টি সকাষ ভনয়  এ অনুভবিাগ গঠিি। এ অনুভবিায়গর কার্ যাবভল সাংয়ক্ষয়প   

ভনম্নরূপ  : 

3.9.1 সরকায়রর Rules of Business Schedule-1 অনুসায়র অসামভরক জনবয়লর পভরসাংখ্যান সাংগ্রহ ও 

সাংকলন; 

3.9.2 ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিাগ/অভিদপ্তর/পভরদপ্তর/স্বা িশাভসি সাংস্থা এবাং কয়প যায়রশন ও মাঠ পর্ যায় র 
সজলা/উপয়জলা প্রশাসয়নর অসামভরক জনবয়লর অনুয়মাভদি পদ, কম যরি জনবল এবাং শূন্য পয়দর 

সাংখ্যাসাংক্রান্ত িথ্য সভন্নয়বভশি Statistics of Civil Officers and Staff  শীষ যক িথ্য সারভণ প্রকাশ; 

3.9.3 মন্ত্রণাল /ভবিাগ,অভিদপ্তর/পভরদপ্তর/অিস্তন দপ্তর এবাং স্বা িশাভসি সাংস্থা/কয়প যায়রশয়নর নাম ও 
সর্াগায়র্ায়গর ঠিকানাসাংবভলি পুভস্তকা ভন ভমিিায়ব প্রকাশ; 

3.9.4 জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  ও অন্যান্য মন্ত্রণাল  হয়ি জাভরকৃি সকল আইন, অধ্যায়দশ, ভবভির বোনুবাদ ও 

প্রভমিীকরণ; 

3.9.5 সরকাভর অভিস, আিা-সরকাভর, স্বা িশাভসি প্রভিষ্ঠান কর্তযক ভবয়দভশ রায়ষ্ট্রর সয়ে সর্াগায়র্াগ ব্যিীি 

অন্যান্য সকল সক্ষয়ত্র দাপ্তভরক সর্াগায়র্াগ এবাং আইন প্রণ য়ন প্রভমি বাাংলা িাষার ব্যবহার 

বাস্তবা নসাংক্রান্ত কার্ যক্রম; এবাং 

3.9.6 সরকাভর কায়জ বাাংলা িাষা প্রিলনসাংক্রান্ত কার্ যাবভল; 
3.9.7 প্রশাসভনক পভরিাষা প্রণ য়ন সহা িা প্রদান; 
3.9.8 দাপ্তভরক কায়জ প্রভমি বাাংলা ব্যবহার উৎসাভহি করার জন্য ভবভিন্ন সময়  সহা ক পুভস্তকা প্রণ ন; 

3.9.9 ৯৫৭০৬৬৪-এ সটভলয়িান কয়লর মাধ্যয়ম প্রভমি বাাংলা বানান ব্যবহায়র সহা িা প্রদান, এবাং সিসবুয়ক 
‘বাাংলা িাষা বাস্তবা ন সকাষ’ নামক গ্রুপ ও সপজ বানানভবষ ক সমস্যার সমািান সদও া হ । 
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4.0 ২০১৮-১৯ অি যবেয়র সম্পাভদি কার্ যাবভল 

 
4.1 উন্ন ন, বাস্তবা ন ও সগাপনী  অনুয়বদন অনুভবিাগ 

 এস.এস.ভব.-এর ভবয়বিনার জন্য িারপ্রাপ্ত সভিব ৩১ জন, অভিভরক্ত সভিব পয়দ ২৯৬ জন, যুগ্মসভিব পয়দ 

৪১৩ জন, ৪ি য সগ্রড প্রদায়নর জন্য ১৪ জন ও  উপসভিব পয়দ ৩৩৫ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর 

প্রভিয়বদন প্রদান; 

 সজলা প্রশাসক পয়দ পদা য়নর জন্য ৪২২ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর প্রভিয়বদন প্রদান; 

 সডটায়বয়জ কম যকিযাগয়ণর ৩৩,৩২৩ (সিভত্রশ হাজার ভিনশি সিইশ) এ.ভস.আর.-এর িথ্য এভি ও 

ওয় বসাইয়ট প্রকাশ; 

 উপসভিব পয়দ পয়দান্নভির জন্য ২০ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর প্রভিয়বদন প্রদান; 

 িাকভর স্থা ীকরণ করার জন্য ১৭৯ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর প্রভিয়বদন প্রদান; 

 ভসভন র সস্কল প্রদান করার জন্য ৩২ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর প্রভিয়বদন প্রদান; 

 অভিভরক্ত সজলা প্রশাসক পয়দ ভিটভলে প্রণ ন করার জন্য ১৮১ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর 

প্রভিয়বদন প্রদান; 

 উপয়জলা ভনবাহী অভিসার পয়দ ভিটভলে প্রণ ন করার জন্য ২৮ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর 

প্রভিয়বদন প্রদান; 

 ঠবয়দভশক ভনয় ায়গর জন্য ৪০ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর প্রভিয়বদন প্রদান; 

 নন-কযাডার কমকিযায়দর ৭১ জন কম যকিযার এ.ভস.আর.-এর প্রভিয়বদন প্রদান করা হ ; 

 ০৬ জন কমকযিার ভবরূপ প্রভক্র াকরণ করা হ ; 

 শাখা  প্রাপ্ত সকল সগাপনী  অনুয়বদয়নর ২  কভপ র্ািাই-বাোই অয়ন্ত র্াবিী  ভবষ  সম্পন্ন কয়র 

সডাভস ায়র সাংরক্ষণ; 

 অন্যান্য মন্ত্রণাল /ভবিায়গর িাভহদা সমািায়বক এ.ভস.আর.সাংক্রান্ত ভবষয়  মিামি সপ্ররণ; 

 সগাপনী  অনুয়বদন দাভখল, অনুস্বাক্ষর ও প্রভিস্বাক্ষরসাংক্রান্ত কম যসূভি সাংভিষ্ট সকলয়ক অবভহিকরণ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কম েপররকল্পনার অংশ রিসায়ব এ.ভস.আর.-এর িথ্য ওয়েবসাই পয়ট 

প্রকাশসংক্রান্ত থিটায়বয়জ অরধশাখাে প্রাপ্ত ৫২২২৪ এ.ভস.আর.-এর িথ্য থিটায়বয়জ এরি করা িয়েয়ি 

এবং এ.রস.আর. অপ্রয়র্াজেিার িথ্য থিটায়বয়জ এরিপূব েক ওয়েবসাই পয়ট প্রকাশ; এবং 

 অরধশাখাে প্রাপ্ত এ.ভস.আর.-এর িথ্য এরিপূব েক এ-সংক্রান্ত থিটায়বজ িালনাগাে রাখা িয়ে; 

 
       

ক্র.ন প্রকয়ল্পর নাম ও সম াদকাল প্রাক্কভলি 

ব্য  

লক্ষ টাকা 

২০১৮-২০১৯ 

অি যবেয়র 

বরাে  

২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র বরােকৃি 

অয়ি যর ব্য  বাস্তবা ন অগ্রগভি 

ব্য   আভি যক % বাস্তব % 

১ ভব.ভপ.এ.টি.ভস. এর আন্তজযাভিক প্রভশক্ষণ 

কময়েি-এর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

 (জুলাই ২০১৬ হয়ি জুন ২০১৯) 

৪৫,০০.০০ ২০,৩৩.০০ ১৭,১০.০১ ৮৪.১১ % ২৬.৭৩% 

২ ভব.ভপ.এ.টি.ভস. সকার সকাস য সমুয়হর সক্ষমিা 

বৃভিকরণ 

(জুলাই ২০১৬ হয়ি জুন ২০২০) 

৫০,০০.০০ 

 

১০,০০.০০ ৩,৮২.৮৩ ৩৮.২৮% ৬.৬৯% 

৩ ভব.ভপ.এ.টি.ভস.এর প্রভশক্ষণ সক্ষমিা বৃভিকরণ 
(জুলাই ২০১৭ হয়ি জুন ২০২০) 

৮৫৯,০০.০০ ৩৩,৭৫.০০ ২৫,০০.০০    ৭৪.০৭% ২.৭৫% 

৪ ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভমর সক্ষমিা ৩০,০০.০০ ৮,৫৫.০০ ৬,৩৪.৬৩ ৭৪.২২% ৭৪.২২% 



14 
F:\Annual Report Folder\Annual Report 2018-2019\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-২০১৯\Uploaded বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ new corruction 29.09.2019.doc 

 

বৃভিকরণ। 

 (জুলাই ২০১৭ হয়ি জুন ২০২০) 

৫ রাংপুর ভবিাগী  সদর দপ্তর ভনম যাণ 

(য়সয়েম্বর ২০১৬ হয়ি ভডয়সম্বর ২০১৯) 

৯২,৪৯.২৯ ১৭,১৩.০০ ১৭,১২.৬০ ৯৯.৯৮% ২৬% 

৬ কুভমল্লা সাভকযট হাউজ সম্প্রসারণ 

(জানু াভর ২০১৭ হয়ি জুন ২০২০) 

২১,৯৩.৭৩ ৬,৭০.০০ ৬,৭০.০০ ১০০% ২৮% 

৭ খুলনা কনয়িনশন সসন্টার ভনম যাণ 

(জানু াভর ২০১৮ হয়ি জুন ভডয়সম্বর ২০২০) 

১২,৮৯০.৯২ ৫,২৫.০০ ৪,২২.৮২ ৮০.৫৪% ২২% 

৮ ভব.ভস.এস. কযাডার কম যকিযায়দর সক্ষমিা বৃভির 

মাধ্যয়ম সরকারয়ক শভক্তশালীকরণ ২  পর্ যা   

(জানু াভর ২০১৮ হয়ি ভডয়সম্বর ২০২২) 

২৪০,৬৯.৩১ ৪৮,২০.০০ ৪২,৬৭.৭৫ ৮৮.৫৪% ৯৪.২২% 

৯ গিন যয়মন্ট ভপ্রভন্টাং সপ্রস (ভজভপভপ) এবাং 

বাাংলায়দশ ভসভকউভরটি ভপ্রভন্টাং সপ্রস 

(ভবএসভপভপ)-এর সক্ষমিা বৃভিকরণ 

(জানু াভর ২০১৮- ভডয়সম্বর ২০১৯) 

২২,৩৫.০০ ২২,৩৫.০০ 

 

১৬,৬৬.০০ ৭৪.৫৪% ৭৪.৫৪% 

১০ ভব.ভজ. সপ্রয়সর মুদ্রণকার্ য সম্পাদনায়ি য স্ব াংভক্র  

এনভক্রপয়টড ভডভজটাল মুদ্রণ র্ন্ত্র স্থাপন 

(জানু াভর ২০১৮-জুন ২০২০) 

২৩,৩১.০০ ২৩,৩১.০০ ১.১৪ ০.০৪৯% ১৮% 

১১ বাাংলায়দয়শর ৩৭টি সজলা  সাভকযট হাউয়জর 

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

(জুলাই ২০১৮ হয়ি জুন ২০২০ পর্ যন্ত) 

১৭০,৫৬.২৯ ৫৬,০০.০০ ৪৫,৮৭.৬১ ৮১.৯২% ৩৬% 

১২  টাোইল সাভকযট হাউয়জর নতুন িবন ভনম যাণ 

(ভডয়সম্বর ২০১৮ হয়ি ভডয়সম্বর ২০২১) 

৪০,১৯.৩৩ ১.০০ ১.০০ ১০০% - 

১৩ কুভষ্ট া সজলা  সাভকযট হাউজ িবন ভনম যাণ 

(জানু াভর ২০১৯ হয়ি জুন ২০২১) 

৩৮,৪৩.৩০ ১.০০ ১.০০ ১০০% -- 

 সব যয়মাট ১৭৬২,৮৮.১৭ ২৫১,৫৯.০০ ১৮৫,৫৭.৩৯ ৭৩.৭৬% ৩৭.২০% 

 

০২। প্রকল্পসমূয়হর ২০১৭-১৮ অি যবের ও ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর অগ্রগভির তুলনামূলক ভববরণী  : 

ক্রম প্রকয়ল্পর নাম, সম াদ ও 

প্রাক্কভলি মূল্য  (লক্ষ টাকা ) 

২০১৭-১৮ 

অি যবেয়র 

বরাে 

(লক্ষ 

টাকা ) 

 ২০১৮-

১৯ 

অি যবেয়র 

বরাে 

২০১৭-১৮ 

অি যবেয়র 

বাস্তবা ন 

অগ্রগভির হার  

২০১৮-১৯ 

অি যবেয়র বাস্তবা ন 

অগ্রগভির হার  

আভি যক  বাস্তব আভি যক  বাস্তব 

১ Improving Public Services 

through Total Quality 

Management (IPS-TQM). 

(ভজওভব ও জাইকা)  

(জুলাই ২০১৩  সিয়ক জুন ২০১৮) 

 প্রাক্কভলি ব্য  -১৬,৫৯.৬০ (ভজওভব) 

ও ৬৫,১১.১৪ (জাইকা) 

 

২,১১.০০ 

- ৯৭.২২% ৯৯% - ির্াপ্ত 

িছর 

২০১৮ 

২ ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভম িবন 

সম্প্রসারণ এবাং প্রভশক্ষণ সুভবিা 

বৃভিকরণ 

(জুলাই ২০১৫ সিয়ক জুন ২০১৮) 

প্রাক্কভলি ব্য - ৪৪,৫৯.৫৭ 

২২,৪৮.০০ - ১০০% ১০০% - - 

৩ রব.রপ.এ.টি.রস. এর আন্তজোরিক 

প্ররশক্ষণ কময়েক্স এর ঊর্ধ্েমুখী 

২৪,০০.০০ ২০,৩৩.০০ ৯৮.৫৬% ৫৪.৮৪% ৮৪.১১ % ২৬.৭৩% 
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ক্রম প্রকয়ল্পর নাম, সম াদ ও 

প্রাক্কভলি মূল্য  (লক্ষ টাকা ) 

২০১৭-১৮ 

অি যবেয়র 

বরাে 

(লক্ষ 

টাকা ) 

 ২০১৮-

১৯ 

অি যবেয়র 

বরাে 

২০১৭-১৮ 

অি যবেয়র 

বাস্তবা ন 

অগ্রগভির হার  

২০১৮-১৯ 

অি যবেয়র বাস্তবা ন 

অগ্রগভির হার  

আভি যক  বাস্তব আভি যক  বাস্তব 

সম্প্রসারণ 

 (জুলাই প ২০১৬ িয়ি জুন ২০১৯) 

প্রাক্কভলি ব্য - ৪৫,০০.০০ 

৪ ভব.ভপ.এ.টি.ভস.এর সকার 

সকাস যসমুয়হর সক্ষমিা বৃভিকরণ 

(জুলাই ২০১৬ হয়ি জুন ২০২০) 

প্রাক্কভলি ব্য - ৫০,০০.০০ 

১৫,৬৫.০০ ১০,০০.০০ ১০০% ৩২.০০% ৩৮.২৮% ৬.৬৯% 

৫ ভব.ভপ.এ.টি.ভস. এর প্রভশক্ষণ 

সক্ষমিা বৃভিকরণ 

(জুলাই ২০১৭ হয়ি জুন ২০২০) 

প্রাক্কভলি ব্য - ৮৫৯,০০.০০ 

১৬,১২.০০ ৩৩,৭৫.০০ ৫০% ০.৮৬% ৭৪.০৭% ২.৭৫% 

৬ ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভমর 

সক্ষমিা বৃভিকরণ 

 (জুলাই ২০১৭ হয়ি জুন ২০২০) 

প্রাক্কভলি ব্য - ৩০,০০.০০ 

১০,৯৯.০০ ৮,৫৫.০০ ৭০% ৭৫% ৭৪.২২% ৭৪.২২% 

৭ রাংপুর ভবিাগী  সদর দপ্তর ভনম যাণ 

(য়সয়েম্বর ২০১৬ হয়ি ভডয়সম্বর 

২০১৯)  

প্রাক্কভলি ব্য - ৯২,৪৯.২৯ 

২০,০০.০০ ১৭,১৩.০০ ৯৬% ২৫% ৯৯.৯৮% ২৬% 

৮ কুভমল্লা সাভকযট হাউজ সম্প্রসারণ 

(জানু াভর ২০১৭ হয়ি জুন ২০২০) 

প্রাক্কভলি ব্য - ২১,৯৩.৭৩ 

১,৬০.২৫ ৬,৭০.০০ - - ১০০% ২৮% 

৯ খুলনা এযাডভমভনয়েটিি  

কনয়িনশন সসন্টার ভনম যাণ 

(জানু াভর ২০১৮ হয়ি জুন/ভডয়সম্বর 

২০২০)  

প্রাক্কভলি ব্য - ১২,৮৯০.৯২ 

 

২,৪৯.৭৫ ৫,২৫.০০ ৫০% - ৮০.৫৪% ২২% 

১০ ভব.ভস.এস. কযাডার কম যকিযায়দর 

সক্ষমিা বৃভির মাধ্যয়ম সরকারয়ক 

শভক্তশালীকরণ-২  পর্ যা   

(জানু াভর ২০১৮ হয়ি ভডয়সম্বর 

২০২২) 

প্রাক্কভলি ব্য - ২৪০,৬৯.৩১ 

৪৮,২০.০০ ৪৮,২০.০০ ৮৮.৮৩% ৯০.৭৫% ৮৮.৫৪% ৯৪.২২% 

১১ গিন যয়মন্ট ভপ্রভন্টাং সপ্রস (ভজভপভপ) 

এবাং বাাংলায়দশ ভসভকউভরটি ভপ্রভন্টাং 

সপ্রস (ভবএসভপভপ)-এর সক্ষমিা 

বৃভিকরণ 

(জানু াভর ২০১৮- ভডয়সম্বর ২০১৯) 

- ২২,৩৫.০০ 

 

- - ৭৪.৫৪% ৭৪.৫৪% 
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ক্রম প্রকয়ল্পর নাম, সম াদ ও 

প্রাক্কভলি মূল্য  (লক্ষ টাকা ) 

২০১৭-১৮ 

অি যবেয়র 

বরাে 

(লক্ষ 

টাকা ) 

 ২০১৮-

১৯ 

অি যবেয়র 

বরাে 

২০১৭-১৮ 

অি যবেয়র 

বাস্তবা ন 

অগ্রগভির হার  

২০১৮-১৯ 

অি যবেয়র বাস্তবা ন 

অগ্রগভির হার  

আভি যক  বাস্তব আভি যক  বাস্তব 

প্রাক্কভলি ব্য - ২২,৩৫.০০ 

১২ ভব.ভজ. সপ্রয়সর মুদ্রণকার্ য 

সম্পাদনায়ি য স্ব াংভক্র  এনভক্রপয়টড 

ভডভজটাল মুদ্রণ র্ন্ত্র স্থাপন (জানু াভর 

২০১৮-জুন ২০২০) 

প্রাক্কভলি ব্য - ২৩,৩১.০০ 

- ২৩,৩১.০০ - - ০.০৪৯% ১৮% 

১৩ বাাংলায়দয়শর ৩৭টি সজলা  সাভকযট 

হাউয়জর ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ 

(জুলাই ২০১৮ হয়ি জুন ২০২০ 

পর্ যন্ত) 

প্রাক্কভলি ব্য - ১৭০,৫৬.২৯ 

- ৫৬,০০.০০ - - ৮১.৯২% ৩৬% 

১৪ টাোইল সাভকযট হাউয়জর নতুন 

িবন ভনম যাণ 

(ভডয়সম্বর ২০১৮ হয়ি ভডয়সম্বর 

২০২১) 

প্রাক্কভলি ব্য - ৪০,১৯.৩৩ 

- ১.০০ - - ১০০% - 

১৫ কুভষ্ট া সজলা  সাভকযট হাউজ িবন 

ভনম যাণ 

(জানু াভর ২০১৯ হয়ি জুন ২০২১) 

প্রাক্কভলি ব্য - ৩৮,৪৩.৩০ 

- ১.০০ - - ১০০% -- 

সমাট ১৬৩,৬৫.০০ ২৫১,৫৯.০০  ৮৭.৩০% - ৭৩.৭৬% ৩৭.২০% 

 

 

4.2  ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র গণপূিয অভিদপ্তয়রর  অনুন্ন ন বায়জয়টর ৪১১১৩১৭- অন্যান্য িবন ও স্থাপনা সকায়ড ৩০,০০.০০(ভত্রশ সকাটি) 

টাকা বরাে পাও া র্া । উক্ত বরায়ে দ্বারা বাাংলায়দশ সভিবাল সহ ভবিাগ ও সজলা পর্ যায়  ভবিাগী  কভমশনার/য়জলা প্রশাসয়কর 

কার্ যাল  ও বাসিবন, সাভকযট হাউজসমূহ সমরামি/সাংস্কার কাজ করা হ । এ অি যবেয়র  ১৭৮টি কায়জর অনুকূয়ল ২৯ সকাটি ৯৮ লক্ষ 

টাকার কায়জর প্রশাসভনক অনুয়মাদন ও বাস্তবা ন করা হয় য়ে।  

 
ক্রভমক নাং দপ্তর কায়জর পভরমাণ সব যয়মাট বরাে 

০১। সিজাভর ১৫টি ৩০,০০.০০ সকাটি 

০২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  ১৭টি 

০৩। সাভকযট হাউজ ২৬টি 

০৪। সজলা প্রশাসক/ভবিাগী  কভমশনার কার্ যাল  ৯৩টি 

০৫। সজলা প্রশাসক/ভবিাগী  কভমশনার বাসিবন ১৭টি 

০৬ অন্যান্য ১০টি 

সব যয়মাট ১৭৮টি 

 

4.2.1 বাাংলায়দশ সভিবাল  

২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র গণপূিয অভিদপ্তয়রর  অনুন্ন ন বায়জয়টর ৪১১১৩১৭- অন্যান্য িবন ও স্থাপনা সকায়ড 

৩০,০০.০০(ভত্রশ সকাটি) টাকা বরাে পাও া র্া । উক্ত বরায়ে দ্বারা বাাংলায়দশ সভিবাল সহ ভবিাগ ও সজলা 
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পর্ যায়  ভবিাগী  কভমশনার/য়জলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  ও বাসিবন, সাভকযট হাউজসমূহ সমরামি/সাংস্কার কাজ 

করা হ । এ অি যবেয়র ১৭৮টি কায়জর অনুকূয়ল ২৯,৯৮,৪৬০.০০ টাকার কায়জর প্রশাসভনক অনুয়মাদন ও 

বাস্তবা ন করা হয় য়ে।  

ক্রবর্ক্ সজলার নাম প্রাক্কভলি ব্য  

 সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ  

1.  মুন্সীগি সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ। ২৩,৭১,৪০০.০০ 

2.  নরভসাংদী সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ৪,৫৫,১০০.০০ 

3.  িভরদপুর সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ৪৭,২২,০০০.০০ 

4.  সগাপালগি সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ১০,৩৪,২০০.০০ 

5.  িাঁদপুর সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ৫,৩৭,০০০.০০ 

6.  োহ্মণবাভে া সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ২,৭৯,৩৪,৫০০.০০ 

7.  নোইল সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ১৯,৯৬,৪০০.০০ 

8.  ভতনাইদহ সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ২৩,৬২,১০০.০০ 

9.  চু াডাো সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ১৪,৬৬,৪০০.০০ 

10.  িাপাইনবাবগি সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ১৭,৭৮,৯০০.০০ 

11.  নায়টার সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ২২,২৫,৭০০.০০ 

12.  নীলিামারী সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ৭,৭৫,৭০০.০০ 

13.  ভপয়রাজপুর সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ৩৮,০৭,০০০.০০ 

14.  বরগুনা সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ৯৯,৫২,৩০০.০০ 

15.  সমৌলিীবাজার সজলার সিজাভর কক্ষ সম্প্রসারণ ৪,৬৮,৬০০.০০ 

 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  

16.  বাাংলায়দশ সভিবাল স্থ িবন নাং-১-এর কক্ষ নাং-১০৫ অভিভরক্ত সভিব (এভডভপ)-এর কয়ক্ষ নতুন কয়র 

দৃভষ্টনন্দন সডয়কায়রটিি িলস ভসভলাং ঠিভর করার নতুন কয়র ঠবদুযভিক ও যাভরাং, সডয়কায়রশন 

ভসভলাং-এ এলইভড প্যায়নল লাইট, এলইভড স্পট স্থাপনসহ ঠবদুযভিক সাংস্কার ও নবা নকরণ।  

৮,০৬,৪০০.০০ 

17.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ১ নাং িবয়নর ২  িলা  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র অভিস কয়ক্ষর 

সাময়নর কভরয়ডায়র িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং স্থাপন, রাংকরণসহ অন্যান্য আনুষভেক 

সাংস্কারকরণ।  

৪৮,১৭,৯০০/- 

18.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ১ নাং িবয়নর ৩  িলা  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র সভিব ময়হাদয় র 

দপ্তয়রর সাময়নর কভরয়ডায়র িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং স্থাপন, রাংকরণসহ অন্যান্য 

২২,৬১,৮০০/- 
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আনুষভেক সাংস্কার।  

19.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ২ নাং িবয়নর ভনি িলার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র কভরয়ডায়র 

সডয়কায়রটিি িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং স্থাপন, ভগ্রল রাংকরণসহ অন্যান্য আনুষভেক 

সাংস্কার।  

৩০,০৭,৪০০/- 

20.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ২ নাং িবয়নর ২  িলার পূব য ও পভিম পায়শ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় র কভরয়ডায়র সডয়কায়রটিি িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং স্থাপন, রাংকরণসহ 

অন্যান্য আনুষভেক কাজ।  

৬৬,৬২,৫০০/- 

21.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ২ নাং িবয়নর ৪ি য িলা  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র কনিায়রন্স রুয়মর 

সডয়কায়রটিি িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষভেক সাংস্কার।  

৩৬,৭৮,৫০০/- 

22.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ২ নাং িবয়নর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র লাইয়েভর কয়ক্ষর সাময়নর, 

ভনি িলা কভরয়ডায়রর সাময়ন এবাং পভিম ভদক সাংলগ্ন বািরুয়মর সাংস্কারকরণ।  

১৫,১২,৭০০/- 

23.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ২ নাং িবয়নর ৪ি য িলা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র পভিম ভদয়কর 

কভরয়ডায়র সডয়কায়রটিি িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং স্থাপন, রাংকরণসহ অন্যান্য 

আনুষভেক সাংস্কার।  

২৭,৩২,৭০০/- 

24.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ৩ নাং িবয়নর ভনি িলা ও ২  িলার উির ও দভক্ষণমুখী এবাং পূব য 

ও পভিম ভদয়কর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র অভিস কয়ক্ষর সাময়নর কভরয়ডায়র সডয়কায়রটিি িলস 

ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং স্থাপন, রাংকরণ এবাং ২  িলা  কভরয়ডায়রর সফ্ল্ার ভমরর পভলশ 

টাইলস স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষভেক সাংস্কার।  

৮৪,৩৮,৭০০/- 

25.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ৩ নাং িবয়নর ৩  িলার উির ও দভক্ষণমুখী এবাং পূব য ও পভিম 

ভদয়কর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র অভিস কয়ক্ষর সাময়নর সডয়কায়রটিি িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল 

প্যায়নভলাং স্থাপন, রাংকরণ এবাং ৩  িলার প্যায়নভলাং স্থাপন, রাংকরণ এবাং ৩  িলার কভরয়ডায়রর 

সফ্ল্ায়র ভমরর পভলশ টাইলস স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষভেক সাংস্কার।  

৫২,৯৭,০০০/- 

26.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র অিযন্তয়র ৩ নাং িবয়নর ৩  িলার পূব য ও পভিম ভদয়কর জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় র অভিস কয়ক্ষর সাময়নর কভরয়ডায়র সডয়কায়রটিি িলস ভসভলাং স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাং 

স্থাপন, সফ্ল্ায়র ভমরর পভলশ টাইলস স্থাপন, রাংকরণসহ অন্যান্য আনুষভেক সাংস্কার।  

৪৪,১৪,৭০০/- 

 

27.  বাাংলায়দশ সভিবালয় র িবন নাং-৬-এর ২১ িলা  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র কক্ষ নাং-২০০২, 

২০০৩,২০০৪ ও ২০০৭ এ ভিট টাইপ এ ারকুলার স্থাপন।  

৬,৪৮,৭০০/- 

 

28.  Renovation of existing damaged tube light fittings with LED light 

including wiring at 1
st

 floor & 2
nd

 Floor east side corridor of Building No-

1 in Bangladesh Secretariat, Dhaka.  

৮,৮৭,৭০০/- 

29.  Renovation of existing damaged tube light fittings with LED light 

including wiring at ground floor to 3
rd

 Floor corridor of Building No-2 in 

Bangladesh Secretariat, Dhaka.  

১৮,২৫,৫০০/- 

30.  Renovation of existing damaged tube light fittings with LED light 

including wiring at ground floor to 2
nd

 Floor corridor of Building No-3 in 

Bangladesh Secretariat, Dhaka.  

১১,৫৯,৬০০/- 

31.  Renovation of existing fitting fixtures & other electrical equipments 

related wiring of Conference room of Ministry of Public Administration 

at Building No-2 in Bangladesh Secretariat, Dhaka.  

১৭,৯২,৩০০/- 

32.  Renovation of split type air-cooler at conference room of Ministry of 

Public Administration at Building No-2 in Bangladesh Secretariat, 

Dhaka.  

১৮,৩১,৮০০/- 
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33.  ঢাকার সসগুন বাভগিাস্থ ১ম ১২ িলা সরকাভর অভিস িবয়নর ২  িলার আাংভশক আস্তর নবা ন, 

ভমরর পভলস টাইলস স্থাপন, ও াল প্যায়নভলাংকরণ, কলাপভসবল সগট পভরবিযন, িাটি যকযাল পদ যার 

স্থাপন, স্যাভনটাভর ভিটিাংস পভরবিযন ও রাংকাজসহ অন্যান্য আনুষভেক কাজ।  

২৪,৯৯,৩০০.০০ 

 

34.  ঢাকার সসগুন বাভগিাস্থ ১ম ১২ িলা সরকাভর অভিস িবয়নর ২  িলার সকল পুরািন কায়ঠর দরজা, 

পভরবিযন, ভকছু ভেয়লর দরজা জানালা ও িযান লাইট পভরবিযন কয়র িাই জানালা ও ভগ্রল স্থাপন, 

ভসভলাং সাংয়র্াজন, উির পায়শ ভিঁভেয়ি ও াল প্যায়নভলাংকরণ ও রাং কাজসহ অন্যান্য আনুষভেক 

কাজ।  

২৪,৮০,৭০০.০০ 

 

35.  ঢাকার সসগুন বাভগিাস্থ ১ম ১২ িলা সরকাভর অভিস িবয়নর ৩  িলার পূব য অাংয়শ দরজা, জানালা 

পভরবিযন, টাইলস স্থাপন, িাভ্ট যকযাল পদ যা স্থাপন, ভসভলাং সাংয়র্াজন, ও াল প্যায়নভলাংকরণ, রাং 

কাজসহ অন্যান্য আনুষভেক কাজ।  

২৪,৬৫,৪০০/- 

36.  বাাংলায়দশ সরকাভর কম যিারী কল্যাণ সবাড য-এর প্রিান কার্ যাল  ঢাকার সসগুনবাভগিাস্থ ১ম ১২ িলা 

সরকাভর অভিস িবয়নর ১১ িলার পূব য অাংয়শ (উির ব্লক) সকল কাঠ, ভেয়লর দরজা, জানালা 

পভরবিযন কয়র নতুন দরজা, িাই অযালুভমভন ায়মর দরজা-জানালা, িযান, লাইট স্থাপন, কভরয়ডার ও 

ভপ.এ. কয়ক্ষ ভসভলাং সাংয়র্াজন, সফ্ল্ায়র টাইলস স্থাপন ও রাং-এর কাজসহ অন্যান্য আনুষভেক কাজ।  

২০,১১,১০০/- 

37.  বাাংলায়দশ সরকাভর কম যিারী কল্যাণ সবাড য এর প্রিান কার্ যাল  ঢাকার সসগুনবাভগিাস্থ ১ম ১২ িলা 

সরকাভর অভিস িবয়নর ১১ িলার পূব য অাংয়শ (দভক্ষণ ব্লক) সকল কাঠ, েীয়লর দরজা, জানালা 

পভরবিযন কয়র নতুন দরজা, িাই এযালুভমভন ায়মর দরজা-জানালা ও িযান লাইট স্থাপন, কভরয়ডার ও 

ভপ,এ কয়ক্ষ ভসভলাং সাংয়র্াজন, সফ্ল্ায়র টাইলস স্থাপন ও রাং এর কাজসহ অন্যান্য আনুষভেক কাজ। 

২৩,৩৪,১০০/- 

 ঢাকা ভবিাগ  

38.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , ঢাকার মূল িবয়নর প্রয়বশপয়ি কলাপভসবল সগট স্থাপন ও ভিঁভেয়ি 

মায়ব যল স্থাপন।  

১০,১৪,৯০০/- 

39.  গাজীপুর সজলার রাজবাভেস্থ সজলা প্রশাসয়কর অভিয়সর িাও াল সয়ম্মলনকক্ষসহ অন্যান্য রুয়ম 

সফ্ল্ায়র টাইলস স্থাপন, রাংকরণসহ অন্যান্য ভবয়শষ সমরামি কাজ।  

৪,৩৮,৯০০/- 

40.  সজলা প্রশাসক, গাজীপুয়রর সরকাভর বাসিবয়নর উির-পভিম ভদয়কর সীমানা প্রািীর ভনম যাণ।   ৩,৯৬,১০০/- 

41.  টাোইল সজলা প্রশাসয়কর বাসিবন আধুভনকা য়নর লয়ক্ষয টাইলস স্থাপন ও অন্যান্য আনুষভেক 

কাজ। 

১০,০০,০০০/- 

42.  শরী িপুর সজলার সাভকযট হাউয়জর সীমানা প্রািীর রক্ষায়ি য প্যালাসাইটিাংসহ মাটি িরাট এবাং 

বাউন্ডাভর ও ায়লর উপর কাঁটািায়রর সবো স্থাপন।  

১৮,৬৭,৮০০/- 

43.  ভকয়শারগি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র অিযন্তয়রর দভক্ষণ পায়শর সিয়ে র্াও া ভনচু ভবটুভমনাস 

কায়প যটিাং রাস্তা আর.ভস.ভস. দ্বারা উঁচুকরণ।  

৩৩,৭৩,৭০০/- 

 

44.  ভকয়শারগি সাভকযট হাউয়জর ট য়লটগুয়লার পুরািন টাইলস ও অন্যান্য স্যাভনটাভর ভিটিাংস পভরবিযন 

কয়র নতুন টাইলস ও আধুভনক স্যাভনটাভর ভিটিাংস স্থাপন।  

১০,১৪,৪০০/- 

45.  মুন্সীগি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র ভবদ্যমান ৪০০ সকভিএ সাবয়েশন এর এল,টি সুইি ভগ ার, 

সমইন কয়িাল, এম.ভড সবায়ড যর সমইন কয়িাল ও বাসবার পভরবিযনসহ অন্যান্য আনুষভেক ঠবদুযভিক 

কাজ। 

৯,৯৭,১০০/- 

46.  নরভসাংদী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সয়ম্মলনকক্ষ ও সজলা প্রশাসয়কর অভিস কক্ষ 

সমরামি/সাংস্কার।  

২৩,৫১,০০০/- 

47.  নরভসাংদী সজলার সাভকযট হাউয়জর অিযন্তরীণ আর.ভস.ভস. রাস্তা ভনম যাণ।  ৪,৪৩,৫০০/- 



20 
F:\Annual Report Folder\Annual Report 2018-2019\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-২০১৯\Uploaded বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ new corruction 29.09.2019.doc 

 

48.  নরভসাংদী সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর ঠবদুযভিক ভিটিাংস ভিকিার পভরবিযন ও সমরামিকরণ। ৭,৯৫,৮০০/- 

49.  মাভনকগি সাভকযট হাউয়জর অিযন্তয়রর কায়প যটিাং রাস্তা উঁচুকরণ। ২৪,২৭,৩০০/- 

50.  নারা ণগি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র এভডএম-এর অভিস কয়ক্ষর আধুভনকা ন। ৪,৯৯,৯০০/- 

51.  সজলা প্রশাসক, নারা ণগি-এর বাসিবয়নর ঠবদুযভিক কাজ।  ৪,০১,৩০০/- 

52.  িভরদপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সহকারী কভমশনারগয়ণর অভিস রুয়মর সয়ে ৪টি এটািড 

ট য়লট ভনম যাণ।  

২৪,৮৯,৪০০/- 

53.  িভরদপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয়  ৪ি য িলার ট য়লট এর টাইলস পভরবিযন ও স্যাভনটাভর ভিটিাংস 

নবা নসহ ভবয়শষ সমরামি।  

৯,৮৭,৯০০/- 

54.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , মাদারীপুয়রর অভিস কয়ক্ষর ইয়ন্টভর র সডয়কায়রশন ও আনুষভেক 

সমরামি কাজ।  

১০,৫০,৫০০/- 

55.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , মাদারীপুয়র মভহলা কম যকিযা/কম যিারীয়দর জন্য ‘সলভডস ও াশ ব্লক’ ও 

সড-সক ার সসন্টার ভনম যাণ।  

৫,৫০,৭০০/- 

56.  সগাপালগি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সাময়ন সগাল িত্বর ভনম যাণ ও সটরায়কাটা স্থাপন কাজ।  ৩৬,৬০,৭০০/- 

57.  রাজবােী সজলা প্রশাসয়কর অভিস কয়ক্ষ ও সয়ম্মলনকয়ক্ষর ভবমসাংভিষ্ট অিযন্তরীণ সদও াল 

পুনঃভনম যাণ।  

৪,৯৮,৯০০/- 

58.  রাজবােী সজলা প্রশাসক আদালি িবয়নর ১ম ও ২  িলার উির পায়শর ঠবদুযভিক সমরামি।  ৪,৯৮,৭০০/- 

 ম মনভসাংহ ভবিাগ  

59.  ম মনভসাংহ ভবিায়গর ভবিাগী  কভমশনার বাসিবয়নর (অস্থা ী) আর.ভস.ভস রাস্তা নবা ন/য়মরামি 

কাজ।  

১৩,৪৫,৫০০.০০ 

60.  ম মনভসাংহ ভবিায়গর ভবিাগী  কভমশনায়রর বাসিবয়নর (অস্থা ী) গাড য সসড নবা ন। ২,৯২,২০০.০০ 

61.  ম মনভসাংহ ভবিায়গর ভবিাগী  কভমশনায়রর বাসিবয়নর (অস্থা ী) গ্যায়রজ ও বাউন্ডাভর ও াল 

নবা ন/য়মরামি কাজ।  

১৪,৭৫,৮০০.০০ 

62.  ম মনভসাংহ সজলা প্রশাসক কার্ যালয়  অভিভরক্ত সজলা প্রশাসকগয়ণর কয়ক্ষর অিযন্তয়র সাংস্কার।  ১৪,৩৬,১০০/- 

63.  ম মনভসাংহ সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সম্মুয়খ আর.ভস.ভস রাস্তা নবা ন/য়মরামি।  ১৫,৪৭,০০০/- 

64.  ম মনভসাংহ সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র আধুভনকা য়নর লয়ক্ষয ঠবদুযভিক নবা নকরণ। ৮,৫৪,৯০০/- 

65.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , সনত্রয়কাণা  কম যকিযাগয়ণর অভিস কয়ক্ষ টাইলস স্থাপন ও আনুষভেক 

সমরামি কাজ।  

৯,৯৮,১০০/- 

66.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , সনত্রয়কাণা  কম যকিযাগয়ণর অভিস কয়ক্ষ (খাসকামরাসহ) টাইলস স্থাপন 

ও আনুষভেক সমরামি।  

৯,৬২,৩০০/- 

 

67.  সনত্রয়কাণা সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র উির পায়শর খাভল জা গা  ড্রাইিার সশড ও গাভে পাভকযাং-

এর গ্যায়রজ  ভনম যাণ (আাংভশক)। 

১৪,১৫,৫০০/- 

68.  জামালপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র এ.ভড.ভস সজনায়রয়লর অভিস ও বািরুয়মর টাইলস স্থাপনসহ 

ভসভিল ও স্যাভনটাভর সমরামি।  

৪,৯৮,৪০০/- 
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69.  জামালপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র জন্য ভপভডভব এর নতুন ভিডার হয়ি ভবকল্প পাও ার 

সসাস যকরণ। 

৪,৯৬,৬০০/- 

70.  জামালপুর সাভকযট হাউয়জর গাড যহাউজ এর ঠবদুযভিক ভবয়শষ সমরামি।  ১,৮০,২০০/- 

71.  জামালপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সীমানা প্রািীর সমরামি ও রাংকরণ। ৯,৬৫,৫০০/- 

72.  সশরপুর সজলা প্রশাসয়কর অভিস কয়ক্ষর ইনয়টভর র সাংস্কার। ১,২৫,০০০/- 

73.  সশরপুর সজলা প্রশায়সয়কর কার্ যালয় র প্রভশক্ষণয়কয়ন্দ্রর (তুলভসমালা) টাইলস ও ভসভলাং 

ভিটিাংসকরণ। 

২,০০,০০০/- 

74.  সশরপুর সজলা প্রশাসয়কর সিাকয়ক্ষর ইনয়টভর র সাংস্কার। ২,০০,০০০/- 

75.  সশরপুর সজলা প্রশাসয়কর অভিয়সর ০৫ (পাঁি)টি প্রক্ষলনকয়ক্ষর টাইলস ও সাংস্কারকরণ।  ২,০০,০০০/- 

 িট্টগ্রাম ভবিাগ  

76.  িট্টগ্রাম ভবিাগী  কভমশনার অভিয়সর কনিায়রন্স রুয়ম ইয়ন্টভর র ভডজাইনকরণ, িাভন যিার সরবরাহ 

ও ট য়লট ভনম যাণ।  

৪১,১৬,৪০০.০০ 

 

77.  িট্টগ্রাম নন্দনকানন ভডভস-ভহয়ল অবভস্থি ভবিাগী  কভমশনার এর বাসিবয়নর পুভলশ ব্যারাক-এর 

পায়শ ভরয়টইভনাং ও াল ভনম যাণ।  

৯,৬৫,৫০০/- 

78.  িট্টগ্রাম সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর গ্যায়রজ ভনম যাণসহ অন্যান্য কাজ (আাংভশক)। ২১,০৬,৭০০/- 

79.  িট্টগ্রাম সকাট য ভবভডাংস্থ সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল সমূয়হর জন্য ঠবদুযভিক লাইন পৃিকীকরণ কাজ।  ৪,০২,৮০০/- 

80.  সনা াখালী সজলা প্রশাসক এর কার্ যালয় র অিযন্তরীণ ও বভহস্থ স্যাভনটাভর ও সু ায়রজ লাইন সমরামি 

ও ভনি িলা হয়ি ৩  িলা পর্ যন্ত ট য়লয়টর ভিটিাংস পভরবিযন।  

১৭,৪৯,০০০/- 

81.  সনা াখালী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র বাভহয়র রাংকরণ, সড্রন ও অযায়প্রান ভনম যাণসহ স্যায়নটাভর 

সমরামি।  

৮,০২,৭০০/- 

82.  সিনী সাভকযট হাউয়জর সািারণ কক্ষসমূয়হর দরজা-জানালা আধুভনকা ন। ২,৬৪,৯০০/- 

83.  সিনী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র উির পায়শর সগট নবা নসহ অিযন্তরীণ রাস্তা ভনম যাণ।  ৪,৪০,৯০০/- 

84.  সিনী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সড্রন/অযায়প্রান সাংস্কার। ৪,৪২,৯০০/- 

85.  িাঁদপুর সজলার সাভকযট হাউয়জর অিযন্তরীণ ঠবদুযভিক ব্যবস্থাপনার অয়কয়জা ভিটিাংস, ভিকিার, 

ভসভলাং িযান, লাইটিাং এভরোর ও িা ার এিটিনগুইসার ইিযাভদ সাংস্কার ও নবা ন।  

৯,৮১,৭০০/- 

 

86.  লক্ষ্মীপুর সাভকযট হাউয়জর রান্নাঘর ভনম যাণ। ৮,৯৯,০০০/- 

87.  লক্ষ্মীপুর সাভকযট হাউয়জর কনিায়রন্স রুয়মর পায়শর ট য়লট সমরামি। ২,১০,৫০০/- 

88.  কুভমল্লা কায়লক্টয়রট সকাট য িবয়নর বাভহয়রর সদও ায়ল ওয় দার সকাট যকরণ এবাং জয় ন্ট ভদয়  

পাভনপো বন্ধকরণসহ ঠবদুযভিক সমরামি।  

৩৩,০৭,৮০০/- 

89.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , কুভমল্লার সীমানা প্রািীয়রর ভবয়শষ সমরামি কাজসহ ওয় দার সকাটকরণ।  ৪,০১,১০০/- 

90.  োহ্মণবাভে া সাভকযট হাউয়জর জন্য ১৫০ সকভিএ িান্সিরমার এবাং এল.টি. প্যায়নলসহ আনুষভেক 

মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন।  

১৮,৫৭,৩০০/- 
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91.  খাগোেভে সজলাস্থ সাভকযট হাউয়জর রাস্তা সমরামি কাজ।  ৪,৮৮,৮০০/- 

92.  খাগোেভে সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র প্রয়বশ পয়ির মূল সগট হয়ি িবন পর্ যন্ত রাস্তা সমরামি ও 

সাংস্কার কাজ।  

৪,৯৯,৭০০/- 

93.  কিবাজার ভহলটপ সাভকযট হাউয়জর অিযি যনাকক্ষ ও ডাইভনাং কয়ক্ষ এ ারকুলার সরবরাহ ও 

স্থাপনাসহ আনুষভেক ঠবদুযভিক সমরামি কাজ।  

৬,৬৮,০০০/- 

 

94.  রাোমাটি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয়  বািরুম টাইলস স্থাপনসহ সমরামি ও সাংস্কার। ৪,৯৯,৭০০/- 

95.  রাোমাটিস্থ সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র টাইলস স্থাপন।  ৪,৯৮,৪০০/- 

96.  বান্দরবান সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  িত্বয়র গাভে সাভি যভসাং-এর জন্য র যাম ভনম যাণ। ২,১৪,৪০০/- 

97.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , বান্দরবানএর মধ্যম-পভিম ব্লয়ক সাি যার কক্ষ স্থাপয়নর জন্য ঠবদুযভিক 

সলাড বৃভিজভনিকারয়ণ সাবয়েশন হয়ি ২  িলার জন্য নতুনিায়ব সাবয়মইন কযাবল স্থাপন।  

৩,৬০,৯০০/- 

 

 খুলনা ভবিাগ  

98.  খুলনা সজলা প্রশাসক-এর বাসিবয়নর সগট ও সীমানা প্রািীর ভনম যাণ। ৪৭,২০,৩০০/- 

99.  র্য়শার সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র বৃভষ্টর পাভন পো সরায়ি জলোদ পুনঃস্থাপন। ৫২,৪০,১০০.০০ 

100.  র্য়শার সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয়  ভিট টাইপ এ ার কুলার ও ভসভসটিভি সরবরাহ ও স্থাপন।  ২৪,৫৩,৬০০/- 

101.  কুভষ্ট া সজলা প্রশাসক কার্ যালয় র সয়ম্মলনয়ক্ষর িলস ভসভলাং, ও াল ভসভলাং, ও াল প্যায়নভলাং, 

সসয়নটাভর ও ঠবদুযভিক কাজ।  

২২,৩৫,৭০০/- 

102.  কুভষ্ট া সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র গ্রন্থগারকক্ষভপ স্ব াংসম্পূণ য প্রভশক্ষণ কক্ষ ভনম যাণ।  ৩,২২,৪০০/- 

103.  সািক্ষীরা সাভকযট হাউয়জর সিাকক্ষ ও ডাইভনাং রুয়ম জানালা  িাই অযালুভমভন ায়মর জানালা 

স্থাপনসহ আনুষভেক কাজ।  

৪,৯৯,৬০০/- 

104.  সািক্ষীরা সাভকযট হাউয়জর ২  িলা  অবভস্থি ভশমুল, বকুল এবাং িায়মভল কয়ক্ষর এ ারকুলার 

পভরবিযন।  

৪,৯৯,৯০০/- 

105.  বায়গরহাট কায়লক্টয়রট িবয়নর নব ভনভম যি সসভমপাকা িবন ও গাভের গ্যায়রজ এর সম্মুয়খ 

আর.ভস.ভস. সাংয়র্াগ রাস্তা, কারপাভকযাং, গায়ড যন ও াল ও ভগ্রল সিভন্সাং ভনম যাণ।  

২৪,৯৭,৭০০/- 

106.  বায়গরহাট সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সয়ম্মলনকয়ক্ষর ইয়ন্টভর র সডয়কায়রশন (ভসভিল ও 

ঠবদুযভিক)। 

৫,০০,০০০/- 

107.  ভতনাইদহ সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর গায়ড যন লাইট সমরামি/পভরবিযন। ৪,৯৬,৫০০/- 

108. ভতনাইদহ সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর উির পায়শর সীমানা প্রািীর-এর পাশ ভদয়  ভনরাপিাজভনি 

কারয়ণ ও াকওয়  ভনম যাণ। 

৪,৯৭,৩০০/- 

109.  সময়হরপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র ১ম, ২  ও ৩  িলার পূব য ব্লয়কর উির পায়শর বািরুম 

সাংস্কার ও আধুভনকীকরণ (টাইলসকরণ/য়বভসন স্থাপন ও ভবভবি কাজ)। 

৪,৫০,০০০/- 

110.  সময়হরপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সকল িারপ্রাপ্ত কম যকিযাগয়ণর অভিস কক্ষসমূহ সাংস্কার, 

আধুভনকীকরণ, টাইলসকরণ ও ভবভবি কাজ।  

১০,০০,০০০/- 

111.  সময়হরপুর সজলা প্রশাসয়কর ভনব যাহী ম্যাভজয়েট ও এভডএম সকায়ট যর বািরুম ও অভিস কক্ষ সাংস্কার 

(টাইলসকরণ ও ভবভবি কাজ)।   

৪,০০,০০০/- 
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112.  সময়হরপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সিজাভর শাখার উির ও পভিম পায়শর বািরুম সাংস্কার 

(টাইলসকরণ ও ভবভবি কাজ)।   

৩,০০,০০০/- 

113. সময়হরপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র মূলভবভডাং-এর ভিির ও বাভহয়রর সমরামিসহ রাংকরণ ১০,০০,০০০/- 

114.  নোইল সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর বাউন্ডাভর ও াল উঁচুকরণ এবাং সমরামি। ১৭,৮১,৮০০/- 

115.  চু াডাো সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র কক্ষসমূহ সাংস্কার ও ইয়ন্টভর র ভডজাইনকরণ এবাং বািরুম 

সাংস্কার। 

৭,৫৬,২০০/- 

 বভরশাল ভবিাগ  

116.  বভরশাল সাভকযট হাউয়জর সীমানা প্রািীর ভনম যাণ।  ১৯,৯৯,৯০০/- 

117.  বভরশাল সাভকযট হাউয়জর ইমারয়জভন্স ঠবদুযভিক সকবল (য়জনায়রটয়রর জন্য), গায়ড যন লাইট, 

কম্পাউন্ড ভসভকউভরটি লাইট ও এ ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন।  

২৪,৮৮,১০০/-        

118.  বভরশাল ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যালয় র ফ্রন্টয়ডস্ক ভনম যাণ। ৪,০৫,১০০/- 

119.  বভরশাল ভবিাগী  কভমশনায়রর বাসিবন সাংলগ্ন গ্যায়রজ, সীমানা প্রািীর সমরামিসহ সড্রন ভনম যাণ।   ৮,৩৬,৭০০/- 

120.  বভরশাল ভবিাগী  কভমশনায়রর বাসিবন সাংলগ্ন ভবটুভমনাস কায়প যটিাং সরাড সমরামি কাজ।  ৬,৬৩,৩০০/- 

121.  বভরশাল সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর রাস্তা উঁচুকরণসহ সীমানা প্রািীয়রর ভবয়শষ সমরামি।  ২৩,৭০,০০০/- 

122.  বভরশাল পুরািন সাভকযট হাউজ আধুভনকা ন ও সাংস্কার সমরামি।  ১৯,৮২,৬০০/- 

123.  বভরশাল পুরািন সাভকযট হাউয়জর স্যাভনটাভর এবাং পাভন সরবরাহ কায়জর ভবয়শষ সমরামি।  ২০,১৬,৭০০/- 

124.  বভরশাল সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র উির ব্লয়কর (৩-িলা) িবয়নর প ঃপ্রণাভল ও পাভন সরবরায়হর 

ভবয়শষ সমরামি।  

৪,৯৯,৭০০/- 

125.  পটু াখালী সজলা সাভকযট হাউজ িবয়নর সীমানা প্রািীর ভনম যাণ  (পভিম ও দভক্ষণ পাসশর ঠবদুযভিক 

কাজসহ)। 

৪৯,০৮,৭০০.০০ 

126.  পটু াখালী সজলা সাভকযট হাউজ িবয়নর সীমানা প্রািীর ভনম যাণ (পূব য ও উিরপূব য পায়শর ঠবদুযভিক 

কাজসহ)। 

৪৯,৭৬,১০০.০০ 

127. পটু াখালী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র প্রয়বশ সগট ও সসভিবি নবা ন কাজ।  ২৭,০০,০০০/- 

128.  পটু াখালী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র বজ্রপাি ভনয়রািক র্ন্ত্র স্থাপন।  ৭,২৯,৪০০/- 

129.  Providing and Fixing Lightening Protection System at Circuit House, 

Patuakhali.  

৭,২৯,৪০০/- 

130.  পটু াখালী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র অিযন্তয়র সড্রন ভনম যাণসহ প ঃপ্রণাভল লাইয়নর সমরামি।  ১৪,৯১,৩০০/- 

131. পটু াখালী সাভকযট হাউয়জর োদ সমরামি কাজ। ১৩,৯৭,৭০০/- 

132.  পটু াখালী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র অভিস কক্ষ, সয়ম্মলনকক্ষ ও ভমভন সয়ম্মলনকয়ক্ষর 

ইয়ন্টভর র সডয়কায়রশন। 

১০,০০,০০০/- 

 

133.  সিালা সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র িত্ত্বয়র আর.ভস.ভস রাস্তাকরণ কাজসহ িত্বয়র ঠবদুযভিক সপাল ও 

ভনরাপিাবাভি এবাং সগট, গায়ড যন লাইট স্থাপন/য়মরামি।  

২৪,৯৬,৩০০/- 
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134.  সিালা সজলা প্রশাসক কার্ যালয় র হলরুমসহ কম যকিযাগয়ণর কয়ক্ষ আকষ যণী  ভসভলাংকরণ এবাং 

সময়তয়ি ভমরর পভলশ টাইলসকরণসহ ঠবদুযভিক ডাবল সিজ লাইন, কয়িাল ভডিাইস ও পুরািন 

িযান ভিটিাংস পভরবিযন।  

২১,৯৪,০০০/- 

 

135.  ভপয়রাজপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র ভসভিল ও স্যাভনটারী ব্যবস্থার সমরামি।  ১৪,৩০,৭০০/- 

136.  ভপয়রাজপুর সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র ভবভিন্ন বািরুয়ম টাইলস স্থাপনসহ সমরামি। ১২,৫৬,৯০০/- 

137.  তালকাঠি সাভকযট হাউয়জর কক্ষসমূয়হর সময়তসহ বারান্দার সাংস্কার এবাং টাইলসকরণ  ১৯,৮২,০০০/- 

138.  তালকাঠি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সীমানা প্রািীয়রর সািারণ সমরামি, এম.এস. সিভন্সভগ্রল 

অপসারণ কয়র এস.এস ভগ্রল স্থাপন।  

১৮,৮৯,৭০০/- 

 

139.  বরগুনা সজলা প্রশাসয়কর অভিস রুয়মর প্যায়নভলাং ও টাইলস স্থাপনসহ ঠবদুযভিক কাজ। ১৪,৮২,৫০০/- 

140.  বরগুনা সজলা প্রশাসয়কর কনিায়রন্সরুয়মর প্যায়নভলাং ও টাইলস স্থাপন এবাং ঠবদুযভিক সমরামি 

কাজ।  

১৪,৯৪,৮০০/- 

141.  বরগুনা সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র ভিিয়র ভনি িলার রাংকরণসহ ভসভিল ও স্যাভনটাভরর সমরামি। ১৩,২২,৩০০/- 

142.  বরগুনা সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সীমানা প্রািীয়রর সমরামিসহ রাংকরণ ও পভিম পায়শর বটগাে 

এভর ার সসৌন্দর্ যবি যন 

৭,৩১,৮০০/- 

 রাজশাহী ভবিাগ  

143.  রাজশাহী সজলা প্রশাসয়কর অভিস কয়ক্ষর সাংস্কার ও সমরামি কাজ।  ১৪,৫৮,৮০০.০০ 

144.  Construction of single storied garage with driver shade single storied 

foundation in/c internal sanitary and internal electrification at Divisional 

Commissioner Residence, Rajshahi.  

৪১,৩৫,০০০/- 

 

145.  রাজশাহী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র কনিায়রন্স রুয়মর সাংস্কার ও সমরামি।  ১৫,০৫,৮০০/- 

146.  রাজশাহী কায়লক্টয়রট িবয়নর পভিম ব্লয়কর র্তিী  িলা  জুভডভশ াল মুভন্সখানা  ১টি ট য়লট 

ভনম যাণ।  

১,২৭,৭০০/- 

147.  নায়টার সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সজলা প্রশাসয়কর অভিস কয়ক্ষ ভসভিল সাংস্কারসহ আধুভনকা ন 

এবাং অভিস ও কনিায়রন্স রুয়মর ঠবদুযভিক সমরামি।  

১৭,৫২,৯০০/- 

 

148.  িাঁপাইনবাবগি সজলা প্রশাসয়কর অভিস িবয়নর িারপায়শ বাউন্ডাভর ও াল স্থাপন।  ২৫,৫১,৩০০/- 

149.  বগুো সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র অিযি যনা কয়ক্ষর সমরামিসহ আনুষভেক কাজ। ৫,০০,০০০/- 

150.  নওগাঁ সাভকযট হাউয়জর হলরুয়মর সডয়কায়রশন, ৪ নাং ভিআইভপ কক্ষ ইয়ন্টভর র ও অন্যান্য কক্ষ 

সমরামি এবাং নতুন এভস সাংয়র্াজনসহ ঠবদুযভিক ভিটিাং ভিকিার পভরবিযনকরণ।  

১০,০০,০০০/- 

 

151.  পাবনা সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর টাভল দ্বারা ভনভম যি ভদ্বিী  িলার োদ সিয়ঙ নতুন আর.ভস.ভস. 

োদ ভনম যাণসহ অন্যান্য সমরামি ও সাংস্কার কাজ।  

২৩,৪৮,৬০০/- 

 

152.  ভসরাজগি সজলা প্রশাসক ময়হাদয় র আবাভসক কার্ যালয়  ভনভম যি পাভনর সিা ারার িারপায়শ গাইড 

ও াল, পুভলশ ব্যারায়কর ট য়লট সমরামি, পুকুর পায়ের বাউন্ডাভর ও াল রাংকরণ ও উির পায়শ 

কাঁটািায়রর সবো লাগায়নাসহ সমরামি কাজ। 

৩,৮০,৮০০.০০ 
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153.  ভসরাজগি সজলা প্রশাসক ময়হাদয় র আবাভসক কার্ যালয় র পুভলশ ব্যারায়কর পভিম পায়শ িাঁকা ভনচু 

জা গা  পাকাকরণ, বসার জন্য পাকা সেঞ্চ ঠিভর, উক্ত স্থান সাংলগ্ন সড্রন ও স্লাব ঠিভর এবাং সমইন 

সগটসাংলগ্ন দভক্ষণ পূব য কন যায়র পুভলশ সসভিবি ভনম যাণ। 

২,৬৩,৮০০/- 

 

154.  ভসরাজগি সজলা প্রশাসয়কর আবাভসক কার্ যালয়  ভনভম যি পাভনর সিা ারার পায়শ এস.এস. পাইপ-এর 

সরভলাং ভনম যাণ।  

৪,৩৭,৮০০/- 

155.  ভসরাজগি সজলা প্রশাসয়কর আবাভসক কার্ যালয়  ভনরাপিা প্রহরী ও দশ যনািীয়দর জন্য অয়পক্ষা-গৃহ 

স্থাপন এবাং সটভনস সকায়ট যর বাভহয়র ভনরাপিা সদও াল সাংস্কার।  

৪,৯৮,৯০০/- 

 রাংপুর ভবিাগ  

156.  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , রাংপুর এর সয়ম্মলনকক্ষ, অভিস কক্ষ, প্রক্ষলনক্ষ আধুভনকা য়নর জন্য 

িলস ভসভলাং ও াল প্যায়নভলাংসহ ভসভিল, স্যাভনটাভর ও ঠবদুযভিক কাজসমূয়হর আাংভশক সমরামি।  

৩৫,১৩,১০০/- 

157. রাংপুর সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর ভনিিলা  নতুন কক্ষ ও উপর িলা  নতুন রান্নাঘর ভনম যাণ ও 

ভসভিল স্যাভনটাভর কাজ।  

১৫,৪৬,০০০/- 

158.  গাইবান্ধা সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সগট ভনম যাণ।  ২৮,৩৯,৬০০/- 

159.  গাইবান্ধা সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র ৩  িলার সাময়ন ও ভপেন পায়শর বারান্দার ভমরর পভলশ 

টাইলস স্থাপনসহ সমরামি কাজ।  

১৭,৮৮,৭০০/- 

160.  গাইবান্ধা সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সিজাভর কক্ষ ও অভিস কক্ষ এবাং ট য়লটসমূয়হর সমরামি 

সাংস্কার ও রাংকরণ।  

৯,৯৭,১০০/- 

161.  কুভেগ্রাম সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র মুভক্তয়র্ািা ভশশু কন যার টাইলস স্থাপনসহ ০৪ (িার) টি বািরুম 

ও ০১ (এক)টি প্রক্ষলনকক্ষ ভনম যাণ। 

১৯,১৬,৫০০/- 

 

162.  কুভেগ্রাম সজলা প্রশাসয়কর বাসিবয়নর সসভিবি ও এম.এস. পাইপ সগট ভনম যাণ।  ৪,৯৮,৭০০/- 

163.  কুভেগ্রাম সাভকযট হাউয়জর ট য়লটসমূয়হ টাইলস পুনঃস্থাপনসহ স্যায়নটাভর ভিটিাংস পভরবিযন ও 

সািারণ কাজ।  

২০,০০,২০০/- 

164.  লালমভনরহাট সজলা প্রশাসয়কর বাসিবন কম্পাউয়ন্ডর ভিিয়র টিনয়সড সগালঘর এর উপয়র টিন 

স্থাপন, স্যাভনটাভর ভিটিাংস, ভসভস রাস্তা ভনম যাণসহ বাউন্ডাভর ও াল সমরামি।  

১১,৬০,০০০/- 

165.  লালমভনরহাট সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  িত্ত্বয়র অবভস্থি স্থাপনাসমূয়হর িতুভদ যয়ক ভগ্রল স্থাপনসহ 

ভবয়শষ সমরামি।  

১৪,৭২,৮০০/- 

166.  নীলিামারী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র ট য়লয়ট টাইলসকরণ, সাংস্কার ও সমরামিকরণ।  ১৫,৬০,৯০০/- 

167.  নীলিামারী সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র র্ভভম িলা হয়ি ৩  িলা পর্ যন্ত অিযন্তরীণ রাংকরণ।  ২২,৩৯,৯০০/- 

168.  পঞ্চগে সজলার সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র বভহরাাংয়শ রাংকরণসহ জরুভর ভসভিল স্যাভনটাভর ও 

প ঃপ্রণাভল সাংস্কারসহ নবা ন।  

১৯,৩০,১০০/- 

169.  পঞ্চগে সজলার সাভকযট হাউয়জর সম্মখু হয়ি ভনব যাহী প্রয়কৌশলী, গণপূিয ভবিাগ, পঞ্চগয়ের বাসা পর্ যন্ত 

রাস্তা সমরামি ও সাংস্কার।  

১৬,৬৪,৯০০/- 

170.  ঠাকুরগাঁও সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র প্রভশক্ষণ সকন্দ্র আধুভনকা ন ও সাংস্কার।  ২০,০০,০০০/- 

171.  সজলা প্রশাসক, ভদনাজপুর এর সয়ম্মলনকক্ষ-১ বভি যিকরণসহ আধুভনকা য়নর ভসভিল ও স্যাভনটাভর 

আাংভশক সাংস্কার।  

৭,৭০,৩০০/- 
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172. সজলা প্রশাসক, ভদনাজপুর এর সয়ম্মলনকক্ষ -১ বভি যিকরণসহ আধুভনকা য়নর ভসভিল ও স্যাভনটাভর  

কাজ (আাংভশক)। 

১০,০০,০০০/- 

173.  সজলা প্রশাসক, ভদনাজপুর এর সয়ম্মলনকক্ষ -১ বভি যিকরণসহ আধুভনকা য়নর জন্য ভসভিল ও 

স্যাভনটাভর, ঠবদুযভিক ও এভসর কাজ ( অবভশষ্ট অাংশ)।  

১৫,৫৯,৩২৮/- 

 ভসয়লট ভবিাগ  

174.  ভসয়লট সজলা প্রশাসক এর বাাংয়লা কম্পাউয়ন্ডর বৃভষ্টর পাভন ভনষ্কাশয়নর জন্য সড্রন ভনম যাণ।  ৯,৯৫,৭০০/- 

175. ভসয়লট সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয়  নারীয়দর জন্য পৃিক প্রক্ষালনকক্ষ বািরুম এবাং সেেভিভডাং কক্ষ 

ভনম যাণ কাজ।  

২,৫৩,৭০০/- 

176.  হভবগি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সয়ম্মলনকয়ক্ষ ভডভজটাল কনিায়রন্স ভসসয়টম স্থাপন ও 

আনুষভেক সমরামি কাজ।  

১৫,৫৭,০০০/- 

177.  সমৌলিীবাজার সাভকযট হাউয়জর সগট ভনম যাণ।  ১৪,৯৭,৪০০/- 

178.  সুনামগি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র (উির ব্লক) অভিস কক্ষ ও সয়ম্মলনকক্ষ সভিিকরণসহ 

আনুষভেক সমরামিকরণ।  

২১,৫৫,৫০০/- 

 সমাট- ৩০,০০,০০,০০০.০০ 

 
 

4.3 প্রশাসন অনুভবিাগ 

  

 ‘র্ন্ত্রণালয় ও বিিা িমূডির বিিাি গ্রক্াডষর ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মাচারী বনডয়া বিবধর্ালা, ২০১৮’ জাবর; 

 িরক্াবর প্রবতষ্ঠাডনর ক্বিউটার পাডি মাডনল বনডয়া বিবধর্ালা, ২০১৯ জাবর; 

 ১১-২০ গ্রেডের বিবিন্ন ক্যাটা বরর ৬৩টি পডে বনডয়াড র জন্য বনডয়া  বিজ্ঞবপ্ত প্রক্াশ এিং আডিেনপত্র 

েিণ; 

 র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর বনডে মশনািমূডির িাস্তিায়ন অে বত প্রবতডিেন; 

 র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী ১৭.০১.২০১৯ তাবরডখ জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় পবরেশ মন উপলডক্ষয িাবি মক্ ক্ার্ মক্রর্; 

 বিবিন্ন র্ন্ত্রণালয়/বিিাড র জনিল বনডয়া  ক্বর্টি ও অন্যান্য ক্বর্টিডত প্রবতবনবধ গ্রপ্ররণ; 

 জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র ২য়, ৩য় ও ৪ে ম গ্রেবণর (১০র্ গ্রেে, ১১ িডত ২০ তর্ গ্রেডে) ৭টি গ্রপনশন র্ঞ্জুবর; 

 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয় ও উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর ক্ার্ মালডয় ২০১৮-২০১৯ অে মিছডর ১৪১ জন 

তৃতীয় গ্রেবণর ক্র্ মচারীডক্ ‘প্রশািবনক্ ক্র্ মক্তমা’ পডে পডোন্নবত প্রোন; 

 স্বাধীনতা পেক্ উপলডক্ষয পুরস্কাডরর জন্য র্ডনানয়ন আহ্বান ও র্বন্ত্রপবরষে বিিাড  গ্রপ্ররণ; 

 ১র্, ২য়, ৩য় ও ৪ে ম গ্রেবণর ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডের বিবিন্ন আডিেন অোয়ণ/অনুর্বত প্রোন; 

 জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র িাং ঠবনক্ ক্াঠাডর্া পবরিতমন/পবরর্াজমন/িংস্কারিংক্রান্ত ক্ার্ মািবল; 

 র্ন্ত্রণালডয়র ২য়, ৩য় ও ৪ে ম গ্রেবণর ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডের িাবি মি িবি/গ্র াপনীয় অনুডিেন িংরক্ষণ ও 

ব্যিস্থাপনা; 

 চাক্বরিংক্রান্ত নীবত বনধ মারডণ তথ্য ও উপাত্ত আিরণ, িংরক্ষণ ও পবরডিশন; 

 র্ন্ত্রণালডয়র বিতীয়, তৃতীয় ও চতুে ম গ্রেবণর অবিিার/ক্র্ মচারীডের গৃিবনর্ মাণ/গ্রর্াটর 

িাইডক্ল/ক্বিউটার/গ্রর্াটর  াবড়/িাইিাইডক্ল ইতযাবে িরক্াবর ঋণ র্ঞ্জুবরিংক্রান্ত র্ািতীয় ক্ার্ মািবল 
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এিং িবিষ্যতিবিডলর বিিাি গ্রখালা গ্রেডক্ ক্তমনডর্াগ্য ও অডিরতডর্াগ্য ঋণ র্ঞ্জুবর এিং অিিরপ্রাপ্তডের 

চূড়ান্ত উডত্তালন র্ঞ্জুবরিংক্রান্ত র্ািতীয় ক্ার্ মািবল; 

 গ্রপনশন ও আনুডতাবষক্ র্ঞ্জুবর, পাবরিাবরক্ গ্রপনশন এিং বচবক্ৎিািাতা র্ঞ্জুবরর আডিেন বনষ্পবত্ত ক্রা 

িডয়ডছ-২৯৮টি; 

 িাধারণ িবিষ্যতিবিল অবের্ ঋণ র্ঞ্জুবর প্রোন ক্রা িডয়ডছ-২০৯টি; 

 বিবিন্ন ধরডির ঋণ : গ্রর্াটর  াবড় ক্রয়-২টি এিং ক্বিউটার ক্রয়-৩টি ঋডণর আডিেন র্ঞ্জুর ক্রা 

িডয়ডছ; 

 এ র্ন্ত্রণালডয়র গ্রক্াটাভুক্ত এ. বি. ও বি. গ্রেবণর ২৫টি িািা িরাদ্দ প্রোন ক্রা িডয়ডছ; 

 িাংলাডেশ অিিরপ্রাপ্ত ক্র্ মচারী ক্ল্যাণ িবর্বতর অনুকূডল িরাদ্দকৃত িাডজডটর ৮,০০,০০,০০০/- টাক্ার 

অে ম ছাড়; 

 গ্রিিার্বরক্ প্রশািডন চাক্বররত অিস্থায় িরক্াবর ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারী মৃতুযিরণ ক্রডল তাঁডের পবরিারডক্ 

আবে মক্ অনুোন প্রোন নীবতর্ালা ২০১৩ অনুর্ায়ী ৫,০০,০০০/- ও ৮,০০,০০০/- টাক্া এিং দুর্ মটনায় 

আিত িডয় স্থায়ীিাডি অক্ষর্ ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডক্ ২,০০,০০০/- ও ৪,০০,০০০/- টাক্া ক্ডর ২০১৮-

২০১৯ অে মিছডর ৩,১২২ জনডক্ ২২২,৬৯,৫০,০০০/- (দুইশত িাইশ গ্রক্াটি ঊনিত্তর লক্ষ পঞ্চাশ িাজার) 

টাক্ার আবে মক্ অনুোন প্রোন ক্রা িডয়ডছ; 

 ১৫০ শয্যাবিবশষ্ট িরক্াবর ক্র্ মচারী িািপাতাডলর প্রাবতষ্ঠাবনক্ ও প্রশািবনক্ বিষয়ািবল িিােন ক্রা 

িডয়ডছ; 

 িরক্াবর ক্র্ মচারী িািপাতাল পবরচালনা নীবতর্ালা, ২০১৮ প্রণয়ন ক্রা িডয়ডছ; 

 িিক্ারী িবচি (ক্যাোরিবির্ভ মত) পডে ৬০+৪+৬+২৯+২৬+২০+৪৬+১=১৯২ (এক্শত বিরানব্বই) 

জন ক্র্ মক্তমাডক্ িাংলাডেশ ক্র্ মক্বর্শন িবচিালডয়র সুপাবরশক্রডর্ পডোন্নবত প্রোন ক্ডর প্রজ্ঞাপন জাবর 

ক্রা িয়; 

 র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর ত্রাণ ও ক্ল্যাণ তিবিল িডত আবে মক্ অনুোন-এর জন্য প্রাপ্ত ২৭ (িাতাশ) টি আডিেন 

ও িাংলাডেশ ক্র্ মচারী ক্ল্যাণ গ্রিাে ম িডত বিবিন্ন ধরডনর অনুোডনর জন্য প্রাপ্ত প্রায় ৪২ (বিয়াবিশ) টি 

আডিেন বনষ্পবত্ত ক্রা িয়; 

 জাতীয় গ্রিতনডস্কডলর ১৬-২০ নম্বর গ্রেেভুক্ত (৪ে ম গ্রেবণর) ক্র্ মচারীডের োপ্তবরক্ গ্রপাশাক্ ও আনুষবিক্ 

দ্রব্যাবের প্রাপ্যতা পুনঃবনধ মারণ ক্ডর পবরপত্র জাবর ক্রা িডয়ডছ; 

 িাংলাডেশ ক্র্ মচারী ক্ল্যাণ গ্রিাে ম (িংডশাধন) আইন, ২০১৮ বিলটি গ্র ডজট আক্াডর প্রক্াবশত িডয়ডছ; 

 িাংলাডেশ ক্র্ মচারী ক্ল্যাণ গ্রিাডে মর র্য়র্নবিংি বিিা ীয় ক্ার্ মালয় স্থাপডনর লডক্ষয বিবিন্ন ক্যাটা বরর 

১৮ (আঠাডরা) টি পে সৃজন ক্ডর িরক্াবর আডেশ জাবর ক্রা িডয়ডছ; 

 িাংলাডেশ ক্র্ মচারী ক্ল্যাণ গ্রিাডে মর প্রধান ক্ার্ মালয় ও বিিা ীয় ক্ার্ মালডয়র বিবিন্ন ক্যাটা বরর ৬৮ 

(আটষবি) টি পে সৃজন ক্ডর িরক্াবর আডেশ জাবর ক্রা িডয়ডছ; 

 

 প্রাভিকারভুক্ত কম যকিযায়দর অনুকূয়ল দাপ্তভরক সটভলয়িান, আবাভসক সটভলয়িান এবাং আবাভসক 

সটভলয়িায়ন এ.ভড.এস.এল. সাংয়র্ায়গর মঞ্জুভর প্রদান; 

 আবাভসক সটভলয়িায়নর খাি পভরবিযন, আবাভসক সটভলয়িান ব্যভক্তগিকরণ, আবাভসক সটভলয়িায়নর 

সাংয়র্াগ বিবিন্নক্রণ এবাং আবাভসক সটভলয়িায়নর ঠিকানা পভরবিযন; 

 অিযন্তরীণ সমন্ব  সিা এবাং ভবিাগী  কভমশনার সমন্ব  সিার আয় াজন; 

 জািী  সাংসয়দ ভবল উত্থাপন, রাষ্ট্রপভির িাষণ প্রস্তুি, সাংসদী  স্থা ী কভমটির সিা এবাং 

প্রয়শ্নািরসাংক্রান্ত কার্ যাভদ সম্পাদন; 
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 জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র ২০১৮-১৯ অথ মবেন্ত্ররর সংন্ত্রশানধত বান্ত্রজট প্রণ ি ও অনুন্ত্রর্াদন্ত্রির ব্যবস্থাকরণ;  

 Ministry Budget Framework (MBF) প্রণ ি,   

 ২০১৯-২০ অথ মবের হ্ন্ত্রত ২০২১-২২ অথ মবেন্ত্ররর বান্ত্রজট প্রণ ি; 

 অথ ম নবভান্ত্রগর ২০১৮-১৯ অথ মবেন্ত্ররর সংন্ত্রশানধত বান্ত্রজট, অথ ম নবভান্ত্রগর বান্ত্রজট কাঠান্ত্রর্া, ২০১৯-২০ 

অথ মবের হ্ন্ত্রত ২০২১-২২ অথ মবেন্ত্ররর বান্ত্রজট অনুন্ত্রর্াদি; 

 র্াঠ প্রশাসন্ত্রির (নবভাগী  কনর্শিান্ত্ররর কার্ মাল , হজলা প্রশাসন্ত্রকর কার্ মাল  ও সানকমট হ্াউজ) বান্ত্রজট 

বণ্টি; 

 ২০১৮-১৯ অথ মবেন্ত্ররর বানষ মক কর্ মসম্পাদি চুনির লক্ষ্যর্াত্রা পনরবীক্ষ্ণ ও মূল্যা ি; 

 জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র বানষ মক কর্ মসম্পাদি চুনি ২০১৯-২০ প্রণ ি;  

 জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র সংযুি ৭টি দপ্তর/সংস্থার বানষ মক কর্ মসম্পাদি চুনি ২০১৯-২০ স্বাক্ষ্র;  

 র্াঠ প্রশাসন্ত্রির অনিট আপনিসমূহ্ নিষ্পনির কার্ মির্; 

 অনিষ্পন্ন অনিট আপনি নিষ্পনির জন্য ৮টি নবভান্ত্রগ নত্রপক্ষ্ী  অনিট কনর্টির আহ্বা ক র্ন্ত্রিাি ি;  

 পুঞ্জীভূত ১৭৭৪টি অনিট আপনি নিষ্পনিকন্ত্রল্প ১৬৯৯টি ব্রিনশট জবাব হপ্ররণ এবং ১৬৪টি অনিট আপনি 

নিষ্পনি; 

 সরকানর নহ্সাবসম্পনকমত সংসদী  স্থা ী কনর্টিন্ত্রত উত্থানপত অনিট আপনির জবাব প্রস্তুত ও হপ্ররণ;  

 হপিশি প্রদান্ত্রির সুনবধান্ত্রথ ম কর্ মকতমান্ত্রদর অনুকূন্ত্রল অনিট আপনির িা-দানব সিদপত্র প্রদাি; 

 ২০১৮-১৯ অে মিছডর িাডজডট সুেমুক্ত ঋণ খাডত িরাদ্দকৃত অে ম িডত  প্রাবধক্ারপ্রাপ্ত ক্র্ মক্তমাডের সুেমুক্ত 

বিডশষ অবের্ এিং  াবড় গ্রিিা ন োয়ন নীবতর্ালা অনুর্ায়ী ৮৪৭ জন প্রাবধক্ারপ্রাপ্ত ক্র্ মক্তমার অনুকূডল 

জনপ্রবত ৩০ (বত্রশ) লক্ষ টাক্া িাডর   াবড় গ্রিিা ন োয়ডনর বিপরীডত সুেমুক্ত ঋণ প্রোন ক্রা িডয়ডছ;  

 িশস্ত্র িাবিনীর গ্রর্জর/ির্র যাংক্ (Substantive Rank) ও গ্রলিডটন্যান্ট ক্ডন মল/ির্র যাংক্ 

ক্র্ মক্তমা ণ-গ্রক্ িাি মক্ষবণক্ িরক্াবর  াবড় ব্যিিাডরর প্রাবধক্ার প্রোন ক্রা িডয়ডছ; 

 প্রাবধক্ারপ্রাপ্ত িরক্াবর ক্র্ মক্তমাডের সুেমুক্ত বিডশষ অবের্ এিং  াবড় গ্রিিা ন োয়ন নীবতর্ালা-২০১৮-

এর আংবশক্ িংডশাধন ক্রা িডয়ডছ; 

 র্াননীয় র্ন্ত্রী/প্রবতর্ন্ত্রী/উপর্ন্ত্রী ও ির্র্র্ মাোর িিন্ন ব্যবক্তি ম এিং প্রাবধক্ারপ্রাপ্ত িরক্াবর ক্র্ মক্তমাডের 

ব্যিিাডরর জন্য র্ানিািন ক্রয়/িরাদ্দ/মূল্য পবরডশাডধর অনুডর্ােন; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তর ক্তৃমক্ ক্রয়কৃত/িরিরািকৃত িক্ল র্ানিািডনর গ্রর্রার্ত ব্যয় অনুডর্ােন; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডর ক্র্ মরত ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডের উচ্চতর গ্রস্কল, পডোন্নবত,  িাধারণ 

িবিষ্যতিবিল অবের্, োবন্তবিডনােন ছুটি, িবিঃিাংলাডেশ ছুটি ও ভ্রর্ণ, গ্রপনশন র্ঞ্জুর এিং বিবিন্ন 

র্ার্লা বনষ্পবত্ত; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডর ক্র্ মরত ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীডের প্রবশক্ষণ র্বেউল ও অবের্ অনুডর্ােন 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর অব্যিহৃত র্াননিািন স্ক্র্যাপ/অডক্ডজা গ্রর্াষণাক্রণ এিং বিবিন্ন প্রবশক্ষণ 

গ্রক্ডে বিনামূডল্য র্ানিািন িরাডদ্দর অনুডর্ােন; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর বিদ্যর্ান বনডয়া বিবধ িংডশাধন; 

 প্রাবধক্ারভুক্ত  াবড়র জ্বালাবন িরাদ্দ বৃবি; 

 গ্রজলা/উপডজলা পর্ মাডয় ৬৫টি বিেডিাট চালডক্র পে সৃজন; 

 ২টি বিবজং িযান িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর িাং ঠবনক্ ক্াঠাডর্াভুক্তক্রণ; 

 ২০১৮-১৯ অে মিছডর র্াঠ পর্ মাডয় ব্যিিাডরর জন্য ৬৬টি বজপ  াবড় ও ১৩টি গ্রক্বিনক্রুজার ক্রডয়র 

অনুডর্ােন; 
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 (ক্) ৮০টি গ্রেক্সটপ ক্বিউটার (প্রবশক্ষণক্ডক্ষ ১০ টি),  ১টি গ্রিবি বেউটি বপ্রন্টার, ৪০টি বপ্রন্টার, ৩০টি 

স্কযানার  এিং ১০০টি গ্রিবি বেউটি স্কযানার ইউ.বপ.এি. িরিরাি ক্রা িডয়ডছ; 

 (খ) বিবিন্ন েপ্তডর ৫৮ লক্ষ টাক্ার আিিািপত্র িরিরাি ক্রা িডয়ডছ; 

 ( )  জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ীডক্ র্োডর্াগ্য র্র্ মাোয় পালডনর  জন্য 

আন্তমজাবতক্ র্াতৃিাষা ইনিটিটউট ক্তৃমক্ চাবিোর পবরডপ্রবক্ষডত বনম্নবলবখত ক্বিউটার িার্েীগুডলা 

িরিরাি ক্রা িডয়ডছ;  

 ল্যাপটপ-২টি, গ্রেক্সটপ বপবি-১৮টি , বপ্রন্টার-১৮টি, ক্ালার বপ্রন্টার-১টি বলগ্যাল িাইজ স্ক্র্ানার-১টি, 

এডিার িাইজ স্কযানার-১টি,  ইউ.বপ.ই.এি.-১৪টি, এল.ই.বে. র্বনটর-৬টি, গ্রপপার গ্রোোর-৫টি, 

বেবজটাল িডটাক্বপয়ার-০১টি, র্াবিবর্বেয়া প্রডজক্টর-১টি, এইচ.বে.এর্.আই. প্রডজক্টর-২টি, পাওয়ার 

গ্রক্িল-১ গ্রিট, প্রডজক্টর বস্ক্র্ন-১ গ্রিট, এডক্সডটনশন িডক্ট-১৩টি, এবন্টিাইরাি-১২টি, বজপ-১টি, 

র্াইডক্রািাি-১টি, ক্ার-২টি, বিনার-২ জন ইতযাবে; 

 (র্) জরুবর িডটাক্বপ গ্রর্বশন প্রডয়াজন এরূপ ৪টি শাখায় িম্পূন ম নতুন বেবজটাল িডটাক্বপ গ্রর্বশন 

িরিরাি িরিরাি ক্রা িডয়ডছ; 

 (ঙ) প্রশািন-৪ শাখায় ৪ টি িম্পূণ ম নতুন বেবজটাল িডটাক্বপ গ্রর্বশন িরিরাি ক্রা িডয়ডছ; 

 (চ) িবচডির িডেলন ক্ডক্ষ ২০ গ্রেবলড টবিবশষ্ট িাউন্ড বিডের্ ক্রয় ক্রা িডয়ডছ; 

 (ছ) িক্ল ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীর অবিি  উপবস্থবত ও প্রস্থান অবধক্তর বনবিতক্রডণর ক্রার লডক্ষয ৫টি 

বেবজটাল িাবজরা গ্রর্বশন িরিরাি ক্রা িডয়ডছ; 

 (জ) তাৎক্ষবণক্ প্রডয়াজডন িক্ল অবিি িরঞ্জার্ গ্রর্রার্ত ক্রা িডি।িক্ল েপ্তডরর চাবিোপত্র 

ইডলক্ট্রবনক্ পিবতডত গ্রপ্ররডণর লডক্ষয েরপত্র আহ্বান ক্রা িডয়ডছ; 

 (ঝ) জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র গ্রোরডক্ আধুবনক্ ই-গ্রোডর রূপান্তরক্রডণর জন্য লডক্ষয েরপত্র আিান ক্রা 

িডয়ডছ; 

 (ঞ) নতুন ১০টি পাবনর বিিার গ্রর্বশন িররাি ক্রা িডয়ডছ; 

 (ট) ইন্টারডনডটর  বত বৃবিক্রণ ব্যান্ডউইে ম্যাডনজার ক্রয় ক্রা িডয়ডছ;  

 (ঠ) ৬০০ লাইনবিবশষ্ট িম্পূন ম নতুন বেবজটাল ইন্টারক্র্ এক্সডচঞ্জ স্থাপন ক্রা িডয়ডছ;  

 (ে)  বপ.এ.বি.বি.-গ্রত ততবরকৃত ই-অযাবিডক্শনগুডলা উন্নয়ন এিং নতুন অযাবিডক্শন ততবরর লডক্ষয 

িিটওয়যার ক্রয় ক্রা িডয়ডছ। িতমর্াডন িিটওয়যার প্রস্তুত চলডছ; এিং 

 (ঢ) িডেলনক্ডক্ষর জন্য ৩টি অনলাইন ইউবপএি ক্রয় ক্রা িডয়ডছ। 

4.4 ভনয় াগ, পয়দান্নভি ও সপ্রষণ অনুভবিাগ 

২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র সম্পাভদি কার্ যাবভল  : 

 বিবনয়র িবচি পডে পডোন্নবত ১৯ জন, িবচি পডে পডোন্নবত ২৭ জন, অবতবরক্ত িবচি পডে পডোন্নবত ১৬০ 

জন, যুগ্মিবচি পডে পডোন্নবত ২৯১ জন, উপিবচি পডে পডোন্নবত ২৬১ জন ক্র্ মক্তমাডক্ পডোন্নবত প্রোন; 

 ৮৬ জন ক্র্ মক্তমার অবজমত ছুটি (িবিঃিাংলাডেশ) র্ঞ্জুর, ০৬ জন ক্র্ মক্তমার োবন্ত ও বিডনােন ছুটি র্ঞ্জুর, ০৯ 

জন ক্র্ মক্তমার িাধ্যতামূলক্ অডপক্ষর্াণক্াল ছুটি র্ঞ্জুর; 

 বিবনয়র িবচি/িবচি পের্র্ মাোিিন্ন ক্র্ মক্তমাডের বপ.আর.এল. র্ঞ্জুর- ১২ জন ক্র্ মক্তমার, অবতবরক্ত িবচি 

পডের বপ.আর.এল. র্ঞ্জুর- ৫৯ জন ক্র্ মক্তমার; 

 ১৩ জন ক্র্ মক্তমার পািডপাডট মর জন্য অনাপবত্ত জ্ঞাপন; 

 ০৮ জন ক্র্ মক্তমার অবজমত ছুটি র্ঞ্জুর, ১৪৮ জন ক্র্ মক্তমার অবজমত ছুটি (িবিঃিাংলাডেশ) র্ঞ্জুর, ৪৬ জন 

ক্র্ মক্তমার োবন্ত ও বিডনােন ছুটি র্ঞ্জুর, ১১ জন ক্র্ মক্তমার িাধ্যতামূলক্ অডপক্ষর্াণক্াল ছুটি র্ঞ্জুর। এ ছাড়া 

১ জন ক্র্ মক্তমাডক্ গ্রস্বিায় অিির প্রোন; 
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 জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র ২০০ জন বিডশষ িারপ্রাপ্ত ক্র্ মক্তমার গ্রর্া োনপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন, ৩৭ জন ক্র্ মক্তমার 

পািডপাডট মর জন্য অনাপবত্ত জ্ঞাপন; 

 ৬০১ জন উপিবচি বনডয়া /িেবল, ৩২৪ জন যুগ্মিবচি বনডয়া /িেবল, ৪৩০টি সুপারবনউর্ারাবর পে িংরক্ষণ। 

এ ছাড়া ৫ জন উপিবচি ও যুগ্মিবচি পর্ মাডয়র ক্র্ মক্তমাডক্ ৪ে ম গ্রেডে টাইর্ডস্কল প্রোন; 

 ১র্ গ্রেডে ১৪ জন, ২য় গ্রেডে ৭১ জন, ৩য় গ্রেডে ২৮২ জন ক্র্ মক্তমাডক্ পডোন্নবত প্রোন; 

 অবতবরক্ত িবচডির ২টি পে, যুগ্মিবচডির ২টি পে, উপিবচডির ৬টি পে, বিবনয়র িিক্ারী িবচডির ৮টি পে, 

িিক্ারী িবচডির ৩টি পে, িিক্ারী ক্বর্শনাডরর ১টি পে, িিক্ারী ক্বর্শনাডরর (র্ভবর্) ২টি পে স্থায়ীিাডি সৃজন; 

 ৩৩তর্ এিং ৩৪তর্ ব্যাডচর ২৩৮ জন ক্র্ মক্তমাডক্ িিক্ারী ক্বর্শনার (র্ভবর্) পডে র্ভবর্ র্ন্ত্রণালডয় 

ন্যস্তক্রণ; 

 বিিা ীয় ক্বর্শনার পডে বনডয়া /িেবল ৭ জন, অবতবরক্ত বিিা ীয় ক্বর্শনার পডে বনডয়া /িেবল ২২ জন, 

গ্রজলা প্রশািক্ পডে বনডয়া /িেবল ৬৯ জন, অবতবরক্ত গ্রজলা প্রশািক্ পডে বনডয়া /িেবল ২৮৯ জন, উপডজলা 

বনি মািী অবিিার পডে বনডয়া /িেবল ৩০৮ জন;  

 িি মডর্াট ১৩২৫ জন ক্র্ মক্তমাডক্ গ্রপ্রষডণ বনডয়া /পোয়ন প্রোন; 

 ২৫৫ জন ক্র্ মক্তমাডক্ িেবল/পোয়ন ক্রা িডয়ডছ;  

 বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর ১৫২ জন ক্র্ মক্তমাডক্ এবক্সবক্উটিি ম্যাবজডেডটর/গ্রর্ািাইল গ্রক্াট ম 

পবরচালনার ক্ষর্তা অপ মণ;  

 এক্ােশ জাতীয় িংিে বনি মাচডন বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর প্রায় ৬৯০ জন ক্র্ মক্তমাডক্ এবক্সবক্উটিি 

ম্যাবজডেট বিিাডি োবয়ত্ব পালডনর জন্য বনডয়া ; 

 বিটি ক্ডপ মাডরশন, বিবিন্ন গ্রজলা ও উপডজলা বনি মাচডন বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর প্রায় ১৬৮ জন 

ক্র্ মক্তমাডক্ এবক্সবক্উটিি ম্যাবজডেট বিিাডি োবয়ত্ব পালডনর জন্য বনডয়া ; 

 ৩৮তর্ বি.বি.এি.-এর ১২ জন, ৩৯তর্ বি.বি.এি.-এর ৩০ জন এিং ৪০তর্ বি.বি.এি.-এর ১৯৯ জন 

বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর ক্র্ মক্তমাডক্ এবক্সবক্উটিি ম্যাবজডেট বিিাডি োবয়ত্ব পালডনর জন্য বনডয়া ; 

 র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী/র্ন্ত্রী/প্রবতর্ন্ত্রী র্ডিােয় ডণর এক্ান্ত িবচি/িিক্ারী এক্ান্ত িবচি বিিাডি ৩৫ জনডক্ 

বনডয়া  প্রোন; বিবনয়র িবচি/িবচি/গ্ররক্টর/িারপ্রাপ্ত িবচি ডণর এক্ান্ত িবচি বিিাডি ১১০ জনডক্ বনডয়া  

প্রোন; িংিডের হুইপ, বিবিন্ন র্ন্ত্রণালডয়র োবয়ডত্ব বনডয়াবজত  র্াননীয় িংিেীয় স্থায়ী ক্বর্টির িিাপবত ও 

িেস্যডের এক্ান্ত িবচি/িিক্ারী এক্ান্ত িবচি বিিাডি ৫০ জনডক্ বনডয়া  প্রোন; বিবিন্ন প্রবতষ্ঠাডনর 

গ্রচয়ারম্যান এর এক্ান্ত িবচি বিিাডি ২৫ জনডক্ বনডয়া  প্রোন; 

 বিবিন্ন র্ন্ত্রণালয়/বিিাড  িিক্ারী িবচি/বিবনয়র িিক্ারী িবচিডের িেবল এিং িংযুবক্তডত পোয়ন ৫০ জন, 

িিক্ারী িবচি/বিবনয়র িিক্ারী িবচিডেরডক্ গ্রেডশ/বিবেডশ উচ্চবশক্ষার উডদ্দডে বিডশষ িারপ্রাপ্ত ক্র্ মক্তমা  

বিিাডি বনডয়া  প্রোন ৪৭ জন; 

 ক্যাোর/নন-ক্যাোর ক্র্ মক্তমাডের অনুকূডল অবজমত ছুটি র্ঞ্জুর ১০টি, োবন্ত বিডনােন ছুটি ও িাতা র্ঞ্জুর ৪১টি, 

র্াতৃত্বজবনত ছুটি র্ঞ্জুর ১২টি, পািডপাডট মর জন্য অনাপবত্ত পত্র জাবর ১৫টি; বি.বি.এি. প্রশািন ক্যাোডরর 

ক্র্ মক্তমাডের অনুকুডল অবজমত ছুটি (িবিঃ িাংলাডেশ) র্ঞ্জুর ২৬টি; ১৮ জন ক্যাোর/ক্যাোর িবির্ভ মত িিক্ারী 

িবচি/বিবনয়র িিক্ারী িবচডির বপ.আর. এল. র্ঞ্জুর; 

 ৩৬তর্ বি.বি.এি.-এর র্াধ্যডর্ ২২৫২ জন ক্র্ মক্তমাডক্ বিবিন্ন ক্যাোডর বনডয়া  প্রোন; 

 ৩৭তর্ বি.বি.এি.-এর র্াধ্যডর্ ১২২৪ জন ক্র্ মক্তমাডক্ বিবিন্ন ক্যাোডর বনডয়া  প্রোন; 

 ৪১তর্ বি.বি.এি.-এর র্াধ্যডর্ বনডয়াড র লডক্ষয ২১৩৫ টি পডের চাবিো বি.বপ.এি.বি.-গ্রত গ্রপ্ররণ; 

 ৩২ জন ক্র্ মক্তমার অনুকূডল বলডয়ন র্ঞ্জুর; এিং 

 ৯৯ জন ক্র্ মক্তমাডক্ চুবক্তবিবত্তক্ বনডয়া  প্রোন। 
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4.5 কযাভর ার েযাভনাং অযান্ড সিভনাং অনুভবিাগ 

 

ভবষ  ভববরণ 

সরকাভর িাকভর 

আইন, ২০১৮ 

প্রজািয়ন্ত্রর কম যভবিাগ সৃজন ও পুনগ যঠন, একীকরণ, সাংযুক্তকরণ এবাং প্রজািয়ন্ত্রর 

কয়ম য কম যিাভরগয়ণর ভনয় াগ ও িায়দর কয়ম যর শিযাবভল ভনি যারণ ও ভন ন্ত্রণ এবাং 

এিৎসাংক্রান্ত ভবিানাবভল সাংহিকরয়ণর লয়ক্ষয দশম জািী  সাংসয়দর ২৩ িম 

অভিয়বশয়ন ২৪ অয়ক্টাবর ২০১৮ িাভরয়খ ‘সরকাভর িাকভর আইন, ২০১৮’ পাশ 

হয় য়ে। আইনটি ১৪ নয়িম্বর ২০১৮ িাভরয়খ সরকাভর সগয়জয়ট প্রকাভশি হয় য়ে। 

ভব.ভস.এস. 

(প্রশাসন) 

কযাডায়রর সয়ে 

ভব.ভস.এস. 

(ইকনভমক) কযাডার 

একীর্ভিকরণ 

সরকায়রর নীভি, উন্ন ন পভরকল্পনা প্রণ ন ও বাস্তবা ন কার্ যক্রয়মর ময়ধ্য সমন্ব  

সািয়নর মাধ্যয়ম সদয়শর সামভগ্রক উন্ন ন কার্ যক্রম আরও সমভন্বি, গভিশীল, 

িলপ্রসূ ও জনবান্ধব করা এবাং উন্ন ন লক্ষযমাত্রা অজযন ত্বরাভন্বি করার লয়ক্ষয 

এস.আর.ও. দ্বারা ২৯ কাভিযক ১৪২৫ বোব্দ/১৩ নয়িম্বর ২০১৮ ভিষ্টায়ব্দ ভব.ভস.এস. 

(ইকনভমক) কযাডারয়ক ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর সয়ে একীর্ভি ক্রা 

িডয়ডছ। এই একীর্ভিকরয়ণর সকল প্রভক্র া পূণ যােরূয়প বাস্তবা য়নর লয়ক্ষয একটি 

আন্তঃমন্ত্রণাল  কভমটি কাজ কয়র র্ায়চ্ছ। উডিখ্য, এই ক্বর্টি  ত ২১/০৫/২০১৯ 

তাবরডখ এক্টি বরডপাট ম প্রণয়ন ক্ডর র্োর্ে ক্তৃমপডক্ষর বনক্ট উপস্থাপন ক্ডরডছ। 

জনপ্রশাসন পদক প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম যর সকল সক্ষয়ত্র গভিশীলিা বৃভির অব্যাহি প্রয়িষ্টার অাংশ ভহসায়ব 

সরকাভর কম যিারীয়দর িায়লা কায়জর স্বীকৃভি ও প্রয়ণাদনা প্রদায়নর লয়ক্ষয বিযমান 

সরকার জনপ্রশাসন পদক নীভিমালা, ২০১৫ প্রণ ন কয়র। ২০১৬ ভিষ্টায়ব্দর ২৩ 

জুলাই প্রিমবায়রর ময়িা জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হ ।  

ঠবয়দভশক প্রভশক্ষণ ২০১৮-১৯ অি যবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  ও মাঠ পর্ যায় র প্রশাসন কযাডায়রর সমাট 

১৫০ জন কম যকিযায়ক University of Hong Kong (HKUSPACE) এবাং 

Korea Development Institute (KDI)-সি দুই সপ্তাহব্যাপী ভবয়শষাভ ি 

ঠবয়দভশক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয় য়ে।  

ঠবয়দভশক মাোস য 
সকাস য 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভমর সক্ষমিা বৃভিকরণ প্রকল্প-এর আওিা  ঠবয়দভশক 
University of Oxford UK. University of Melbourne, Australia. 

University of Manchester, University of Birmingham, 

University of Exeter University of Nottingham, University of 

Dundy. UK. University of Sussex. UK.–এ মাোস য সকায়স য অধ্য য়নর 

জন্য িি মডর্াট ৯ জন কম যকিযায়ক ময়নান ন প্রদান করা হয় য়ে। 

অিযন্তরীণ প্রভশক্ষণ ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র এর্াবৎ ১৩৪ জন কম যিারীয়ক কিবাজার ভব াম 

িাউয়ন্ডশয়ন সভিবনী প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয় য়ে। 

কম যজীবন 

পভরকল্পনা 

নীভিমালা ২০১৮ 

 

ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডার এবাং সরকায়রর উপসভিব ও িদূর্ধ্য পর্ যায় র 

কম যকিযায়দর জন্য কম যজীবন পভরকল্পনা নীভিমালা, ২০১৮ প্রণ য়নর উয়েয়ে একটি 

খসো নীভিমালা প্রস্তুি করা হয় য়ে। নীভিমালাটি প্রশাসভনক উন্ন নসাংক্রান্ত সভিব 

কভমটিয়ি সপ্ররণ করা হয়ল ০১.০৭.২০১৮ িাভরয়খ নীভিমালাটি পুনরা  পরীক্ষা-

ভনরীক্ষার জন্য সভিব, মাধ্যভমক ও উচ্চ ভশক্ষা ভবিাগ, ভশক্ষা মন্ত্রণাল -সক আহ্বা ক 

কয়র একটি উপকভমটি গঠন করা হ । উপকভমটি প্রস্তাভবি নীভিমালাটির 

পর্ যায়লািনা ও ভবয়িষণ কার্ যক্রম গ্রহণ কয়রয়ে। এ লয়ক্ষয ইয়িাময়ধ্য একাভিক সিা 

অনুভষ্ঠি হয় য়ে। 

 ০১। গি ২৯/০৭/২০১৮ িাভরয়খ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র বাভষ যক উদ্ভাবন 

কম যপভরকল্পনা প্রণ ন করা হয় য়ে। 
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০২।  উদ্ভাবন সক্ষমিা বৃভির লয়ক্ষয জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  এবাং এর অিীন 

দপ্তর/সাংস্থার কম যকিযাগয়ণর সমন্বয়  ৩টি ২ (দুই) ভদয়নর প্রভশক্ষয়ণর আয় াজন করা 

হয় য়ে।  (২৮-২৯ আগে, ২০১৮ ই-সাভি যস প্রভশক্ষণ, ১২-১৩ মাি য/২০১৯ এবাং ১৬-

১৭ জুন/২০১৯ উদ্ভাবন সক্ষমিা বৃভি প্রভশক্ষণ কম যশালা অনুভষ্ঠি হয় য়ে।) 

 

০৩। প্রয়িযক সজলা সিয়ক উদ্ভাবনী কার্ যক্রয়মর িাভলকা সাংগ্রহ এবাং প্রাপ্ত 

িাভলকাসমূহ ভদয়  একটি সডটায়বজ ঠিভর করা হয় য়ে। ৬৪টি সজলা সিয়ক সমাট 

১৫২৬টি উদ্ভাবনী িারণা পাও া ভগয় য়ে। প্রিযক ভবিাগ ও সজলাভিভিক 

উদ্ভাবনগুয়লা দ্বারা সডটায়বজ করা হয় য়ে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র ৭টি দপ্তর/সাংস্থা 

হয়ি সমাট ৫০টি উদ্ভারনী িারণা পাও া ভগয় য়ে। 

০৪। এভপ্রল, ২০১৯ মায়স মাঠ পর্ যায়  সেষ্ঠ উদ্ভাবনী উয়দ্যাগসমূহ ভনয়  ৮ (আট) টি 

ভবিাগী  শহয়র উদ্ভাবন সশায়কভসাং ও সসভমনার আয় াজন করা হয় য়ে। সজলা 

পর্ যায় র সবয়িয়  িায়লা উদ্ভাবন/য়সবা সহজীকরণ িারণাগুয়লা ভনয়  আটটি উদ্ভাবন 

সশায়কভসাং আয় াজন করা হয় য়ে। উদ্ভাবনগুয়লার ময়ধ্য সিয়ক ১ম, ২  ও ৩  স্থান 

ভনি যারণ করা হয় য়ে। 

 

০৫। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র ভনয়ম্নাক্ত ৫টি উদ্ভাবনী িারণার 

ময়ধ্য প্রিম ৪টি বাস্তবাভ ি হয় য়ে। সব যয়শষ উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবা ন প্রভক্র িীন 

রয় য়ে  :  

 

 ১. ‘এ.ভস.আর.সাংক্রান্ত অপ্রয়র্াজযিার িথ্য ওয় বসাইয়ট প্রকাশ’; 

২. ‘সরকাভর কায়জ ব্যাবহাভরক বাাংলা পুভস্তকা অযান্ড্রয় ড ও iOS 

অযাভেয়কশন ঠিভর’; 

৩. মৃতুয/অক্ষমিাজভনি আভি যক অনুদান প্রদান সহজীকরণ; 

৪. অনলাইয়নর মাধ্যয়ম ভবভিন্ন ছুটি ও সর্াগদায়নর আয়বদনপত্র গ্রহণ; এবাং 

৫.অনলাইয়নর মাধ্যয়ম ভশক্ষাগি সর্াগ্যিার সেভণ/ভবিাগ সমিাকরণ 

ভপভডএস এ অন্তভু যভক্তর জন্য আয়বদন গ্রহণ। 

 

০৬। অনলাইন সকায়স য প্রভশক্ষণ সদও ার জন্য ইয়িাময়ধ্য দুইট সিটও যার প্রস্তুি 

করা হয় য়ে। ভডয়সম্বর/২০১৮ ভপভপএম এর ভরভডাং ম্যাটিভর ালস এবাং জানু াভর, 

২০১৯ সমাবাইল সকাট য অনলাইন সকাস য এ.টু.আই.-এর োটিরয়ম আপয়লাড করা 

হয় য়ে। ১০ জুলাই, ২০১৯ িাভরখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  এবাং প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান 

দুটির সাংভিষ্ট ১৫ জন কম যকিযার সমন্বয়  এ মন্ত্রণালয় র সলাক প্রশাসন কভম্পউটার 

সকয়ন্দ্রর (ভপ.এ.ভস.ভস.) প্রভশক্ষণ ল্যায়ব ভদনব্যাপী একটি প্রভশক্ষণ অনুভষ্ঠি হ । 

সমাবাইল সকাট য এবাং ভপ.ভপ.আর.-এর অনলাইন ই-লাভন যাং টুলস র্িাক্রয়ম 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভম এবাং ভব াম িাউয়ন্ডশন-সক হস্তান্তয়রর কার্ যক্রম 

প্রভক্র ািীন রয় য়ে।  

 

০৭। প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান  : উদ্ভাবন ও পভরবিযন’ভবষ ক সফ্রমও াকয Memorandum 

of Understanding (MoU) পরীক্ষাভনরীক্ষা সশয়ষ ১১/০৬/২০১৯ িাভরয়খ 
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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র এবাং িথ্য ও সর্াগায়র্াগ প্রযুভক্ত ভবিায়গর ময়ধ্য সভিব 

পর্ যায়  Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর করা হ । এই 

সফ্রমও াকয MoU-এর আওিা  এটুআই এবাং আগ্রহী সরকাভর প্রভশক্ষণ 

প্রভিষ্ঠানসমূহ িায়দর পারস্পভরক িাভহদা অনুর্া ী পরবিীকায়ল পৃিক পৃিক 

Memorandum of Agreement (MoA) স্বাক্ষর করয়ব।  

০৮। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র জন্য উদ্ভাবয়নর উপর নতুন আভি যক সকাড সৃভষ্ট করা 

হয় য়ে। সকায়ডর নাম  : উদ্ভাবন ৩২৫৭১০৫। 

 

১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র সিটও যার ও হাড যও যারসাংক্রান্ত িলমান ও সম্পাভদি উয়ল্লখয়র্াগ্য 

কায়জর ভববরণ  : 

 

ক্রভমক  িলমান ও সম্পাভদি উয়ল্লখয়র্াগ্য কায়জর ভববরণ শিকরা হার বায়জট (টাকা) 

০১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র সডটা সসন্টায়রর স্থাভপি সাি যার ও সাি যায়র Installকৃি 

সাভি যসসমূয়হর সুরক্ষার জন্য ভপ.এ.ভস.ভস.-সি Core Next Generation 

Firewalll স্থাপন করা হয় য়ে। 

১০০%  

 

১,২৩,৯১,৯৩০ (এক সকাটি 

সিইশ লক্ষ একানব্বই 

হাজার ন শি ভিভরশ 

টাকা) 

০২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  ব্যবহৃি LAN এবাং Wifi সনটও ায়কয ব্যবহৃি  সকল 

সডিটপ, ল্যাপটপ এবাং সমাবাইলসহ অন্যান্য ভডিাইয়স প্রয় াজন অনুসায়র 

ইন্টারয়নট সসবা প্রদায়নর জন্য Bandwidth Manager স্থাপন করা হয় য়ে। 

১০০% 

০৩. ভপ.এ.ভস.ভস.-এর সাি যারসমূয়হর সডটাগুয়লায়ক সকন্দ্রী িায়ব সাংরক্ষয়ণর জন্য 

একটি SAN Storage স্থাপন করা হয় য়ে। 

১০০% 

০৪. ভপ.এ.ভস.ভস.-এর সডটায়সন্টায়রর  সাি যার এবাং অন্যান্য র্ন্ত্রপাভির  ময়ধ্য 

ঠবদুযভিক সাংয়র্াগ, ভবিরণ এবাং র্ন্ত্রপাভিগুয়লার িাপমাত্রা ভন ন্ত্রয়ণর জন্য এবাং 

সম পয়র্াগী Modular Datacenter স্থাপন করা হয় য়ে। এর মাধ্যয়ম 

দূরবিী স্থান হয়ি সডটায়সন্টায়রর েযাটাস পর্ যয়বক্ষণ করা সম্ভব। 

১০০%  

 

৮৭,৮৬,৯৫৬ (সািাভশ লক্ষ 

ভে াভশ হাজার ন শি 

োপান্ন টাকা) 

০৫. ভপ.এ.ভস.ভস.-এর সডটায়সন্টায়রর  সাি যার এবাং অন্যান্য র্ন্ত্রপাভি সুরক্ষার জন্য 

স াংভক্র িায়ব অভগ্নসনাক্তকরণ এবাং  অভগ্নভনব যাপণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় য়ে। 

১০০% 

০৬. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র  সডটায়সন্টায়রর স্থাভপি ভবভিন্ন িরয়নর আই.ভস.টি. 

সাভি যয়সর সডটার সুরক্ষার জন্য Oracle Database এর Latest Version 

Install করা হয় য়ে। 

১০০%  

 

৪,৬৪,৯৩,৭৩৩ (িার সকাটি 

সিৌষভি লক্ষ ভিরানব্বই 

হাজার সািশি সিভত্রশ 

টাকা) 

০৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র দাপ্তভরক কায়জর জন্য ভপএমআইএস সিটও যারসহ 

সমাট ২০টি মভডউল নতুন ঠিভর ও পুরািন মভডউলগুয়লার আধুভনকা য়নর 

কার্ যক্রম গ্রহন করা হয়চ্ছ। বিযমায়ন উক্ত মভডউলগুয়লার requirement 

analysis কার্ যক্রম সম্পন্ন হয় য়ে। Requirement-এর পর সিটও যার 

উন্ন য়নর কার্ যক্রম সশষ পর্ যায়  আয়ে। 

৮৫% 

০৮. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  কম যরি সকল প্রিম সেভণর কম যকিযায়দর অনলাইয়ন সবিন 

ভবল প্রদায়নর কার্ যক্রম শুরু হয় য়ে। 

১০০%  
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০৯. ই-িাইল ভরয়ফ্রসাস য সকাস য সম্পন্ন করা হয় য়ে। সমাট ১৪৩ জন-সক প্রভশক্ষণ প্রদান 

করা হয় য়ে। 

১০০%  

১০. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র জন্য ঠিভরকৃি ১৮টি সিটও যার প্রভশক্ষণ প্রদান। সমাট 

২২ জন-সক প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয় য়ে। 

২০%  

১১. সটভলয়িান অযাপস এবাং সসন্সাস অযাভেয়কশন প্রভশক্ষণ প্রদান। সমাট ১০১ জন-সক 

প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয় য়ে। 

৮০%  

১২. দাপ্তভরক সর্াগায়র্ায়গর জন্য মাঠ পর্ যায় র ভবিাগী  কভমশনার,   সজলা প্রশাসক,  

অভিভরক্ত সজলা প্রশাসক, উপয়জলা ভনব যাহী অভিসারসহ সজলা প্রশাসয়নর 

কম যকিযায়দর জন্য সমাট  ২১২৯টি  (দুই হাজার একশি উনভত্রশ)   official 

Designated ই-সমইল অযায়ড্রস প্রদান করা হয় য়ে। উক্ত ই-সমইল অযায়ড্রস 

ব্যবহার কয়র সািারণ জনগণ সরাসভর মাঠ প্রশাসয়ন কম যরি কম যকিযায়দর সয়ে 

সর্াগায়র্াগ কয়র সসবা গ্রহন করয়ি পারয়েন। এ োোও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র 

সকল কার্ য স্বচ্ছিার ভিভিয়ি সম্পাদয়নর লয়ক্ষয অনলাইয়নর মাধ্যয়ম ভনষ্পভির 

জন্য ১৮টি অনলাইন অযাভেয়কশন িালুর প্রভক্র া চূোন্ত পর্ যায়  রয় য়ে। 

১০০%  

 

 গ্রেডশর অিযন্তডর খণ্ডক্ালীন বিবিন্ন গ্রক্াডি ম উচ্চবশক্ষা েিডণর জন্য বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর গ্রর্াট 

৭৬ জন ক্র্ মক্তমাডক্ অনুর্বত প্রোন। পূণ মক্ালীন গ্রক্াডি ম ০৬ জন গ্রপ্রষণ ও  ০১ জনডক্ বশক্ষাছুটি প্রোন। এ 

ছাড়া, Policy Analysis প্রবশক্ষণ গ্রক্াডি ম ২৫ জন ক্র্ মক্তমাডক্ র্ডনানয়ন প্রোন ক্রা িডয়ডছ। গ্রর্াট 

১০৮ জন। বৃবি গ্রপডয়ডছ ২৮.৫৭%; 

 এ র্ন্ত্রণালডয়র ক্র্ মরত িক্ল প্রশািবনক্ ক্র্ মক্তমা, ব্যবক্ত ত ক্র্ মক্তমা ও অন্যান্য ক্র্ মচারীর িছডর ৬০ 

র্ণ্টা প্রবশক্ষণ ক্ার্ মক্রর্ েিণ; 

 বিয়ার্ িাউডন্ডশডনর প্রশািন এিং গ্রিৌত অিক্াঠাডর্া উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ার্ মািবল িিােন। 

 

4.6 সাংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুভবিাগ 

২০১৮-১৯ অি যবেয়রর কার্ যাবভল (২০১৭-১৮ অি যবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়রর অগ্রগভির হারসহ)  : 

  (ক)  ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর কার্ যাবভল  : 

 

অি যবের 

 

পদ সৃজন পদ 

সাংরক্ষণ 

পদ 

স্থা ী- 

করণ 

পদ 

স্থানান্তর 

পদভব 

পভরবিযন 

পদ 

উন্নীি- 

করণ 

পদ 

ভবলুপ্ত- 

করণ 

র্ানবাহন 

টিওএন্ডই-

ভুক্তকরণ 

সব যয়মাট 

২০১৭-১৮   ৪৫,৮১৪ ১,৭৬,৭৪২ ৮,০১৯ ২৭৪ ১৬ ১২৭ ৮২১ ২,২৮১ ২,৩৪,০৯৪ 

২০১৮-১৯   ১,০৪,৩৯৬   ২,৩২,৮০৮ ২,১২৭ ৭৫৯ ৫১৪ ১৩৩ ১,৭৪২ ৬,২৩৫ ৩,৪৮,৭১৪ 

অগ্রগভির 

শিকরা 

হার 

২২৭.৮৭% ১৩১.৭২% - - - - - - ১৪৮.৯৬% 

     

  (খ)  জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  এবাং অিীন েপ্তর/িংস্থা/ক্ার্ মালডয়র রাজস্ব খাতভুক্ত িরািবর বনডয়া ডর্াগ্য শূন্যপে পূরডণর 

জন্য ছাড়কৃত পেিংখ্যা  
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অি যবের সগ্রড-৯ সগ্রড-১০ সগ্রড-১১-১৯ সগ্রড-২০ সমাট 

২০১৭-১৮   ১১৯ ৫৪ ১৬০ ২৫১ ৫৮৪ 

২০১৮-১৯   ১৮ ৭ ৬৫৭ ৩৫৫ ১০৩৭ 

অগ্রগভির 

শিকরা হার 

    ১৭৭.৫৬% 

 

  (গ) ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিায়গর রাজস্ব খাতভুক্ত সরাসভর ভনয় াগয়র্াগ্য শূন্যপয়দর ১০% ভহসায়ব সাংরভক্ষি পদ পূরয়ণর 

জন্য ২০১৮-১৯ অি যবেয়র প্রদানকৃি োেপয়ত্রর ভববরণ  : 

সগ্রড-৯ সগ্রড-১০ সগ্রড-১১-১৯ সগ্রড-২০ সমাট 

০০ ০০ ৩৫১ ০৭ ৩৫৮ 

    

    গ)  উদ্ধৃি সঘাভষি কম যকিযা/কম যিারীয়দর আিীকরয়ণরলয়ক্ষয ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিাগ/দপ্তরয়ক ২০১৮-১৯ অি যবেয়র 

ক্ষমিা অপ যণ  : 
  

অি যবের আিীকরয়ণর ভনভমি ক্ষমিা অপ যণ 

২০১৭-১৮ ০৮ 

২০১৮-১৯ ০৭ 

4.6.1  

খ)   উয়ল্লখয়র্াগ্য কম যকাণ্ড :  

১. বঙ্গিবয়নর অিযন্তয়র নতুন ভনভম যি সুইভমাং পুল কময়েি-এর ভনরাপিা, রক্ষণায়বক্ষণ ও পভরিালনার জন্য 

অিযাবেকী  ভবয়বিনা  গণপূিয অভিদপ্তয়রর রাজস্বখায়ি ২৭ (সািাশ) টি পদ অস্থা ীিায়ব সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন; 

২. পভরকভল্পি নগরা ন এবাং উন্ন নমূলক কাজ ভনি যাভরি সময় র ময়ধ্য বাস্তবা য়নর ভনভমি নগর উন্ন ন 

অভিদপ্তয়রর অিীন ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাংপুর, িভরদপুর ও কুভমল্লা আঞ্চভলক অভিস স্থাপনসহ অিযাবেকী  

ভবয়বিনা  সব যয়মাট (৮×৫)=৪০ (িভল্লশ)টি পদ রাজস্বখায়ি অস্থা ীিায়ব সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন; 

৩. বাাংলায়দশ ভবদুযৎ উন্ন ন সবায়ড যর অিীন সঘাোশাল ৪ি য ইউভনট ভর-পাও াড য কম্বাইন্ড সাইয়কল ভবদুযৎ সকয়ন্দ্রর 

পভরিালন ও সাংরক্ষণ সসট-আয়পর জন্য ৮২ (ভবরাভশ) টি পদ রাজস্বখায়ি এবাং কাপ্তাই ৭.৪ সম.ও. সসালার ভপভি 

ভগ্রড কায়নকয়টড ভবদুযৎ সকয়ন্দ্রর পভরিালন ও সাংরক্ষণ সসট-আয়পর জন্য ১০ (দশ) টি পদ রাজস্বখায়ি 

অস্থা ীিায়ব সৃজয়ন ও ০২ (দুই) টি র্ানবাহন টিওএন্ডই-সি অন্তভু যক্তকরয়ণ সম্মভি জ্ঞাপন; 

৪. প্রিান ভবদুযৎ পভরদশ যয়কর দপ্তর শভক্তশালীকরয়ণর লয়ক্ষয ভনম্নরূপ ৯৩ (ভিরানব্বই) টি পদ রাজস্বখায়ি 

অস্থা ীিায়ব সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন; 

৫. বাাংলায়দশ জ্বালাভন ও ভবদুযৎ গয়বষণা কাউভন্সয়লর সুষ্ঠু পভরিালনা এবাং এর উন্ন ন ও ভবকায়শর লয়ক্ষয 

অিযাবেকী  ভবয়বিনা  রাজস্বখায়ি ৭৩ (ভি াির)টি পদ অস্থা ীিায়ব সৃজয়ন এবাং ভবভিন্ন কযাটাগভরর ০৯ (ন ) 

টি র্ানবাহন ও অভিস সরিাম টিওএন্ডইয়ি অন্তভু যক্তকরয়ণ সম্মভি জ্ঞাপন; 

৬. বাাংলায়দশ এনাভজয সরগুয়লটভর কভমশন এর সুষ্ঠু পভরিালনা এবাং এর উন্ন ন ও ভবকায়শর লয়ক্ষয রাজস্বখায়ি 

অস্থা ীিায়ব ১১৮ (একশি আঠায়রা) টি পদ সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন; 

৭.  িাঁপাইনবাবগি ১০০ সম.ও. এইিএিও সবইসড পাও ার োয়ন্টর পভরিালন ও সাংরক্ষয়ণর জন্য বাাংলায়দশ 

ভবদুযৎ উন্ন ন সবায়ড যর রাজস্বখায়ি ৬৮ (আটষভট্ট)টি পদ অস্থা ীিায়ব সৃজয়ন এবাং ভবভিন্ন কযাটাগভরর ০২ (দুই) টি 

র্ানবাহন টিওএন্ডইয়ি অন্তভু যক্তকরয়ণ সম্মভি জ্ঞাপন; 

৮.ভবভব ানা-৩, ৪০০ সম.ও. কম্বাইন্ড সাইয়কল ভবদুযৎ সকয়ন্দ্রর পভরিালন ও সাংরক্ষয়ণর জন্য বাাংলায়দশ ভবদুযৎ 

উন্ন ন সবায়ড যর রাজস্বখায়ি ১১৬ (একশি সষায়লা) টি পদ অস্থা ীিায়ব সৃজয়ন এবাং ভবভিন্ন কযাটাগভরর ১১ 

(এগার) টি র্ানবাহন টিওএন্ডইয়ি অন্তভু যভক্তয়ি সম্মভি জ্ঞাপন; 

৯. মভন্ত্রপভরষদ ভবিায়গ রাষ্ট্রী  সিাষাখানা ইউভনট গঠন এবাং এর জন্য ২৯টি ভবভিন্ন কযাটাভগভরর পদ সৃজয়ন 

সম্মভি প্রদান;  
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১০. ৩০টি সজলার ১২৭টি ইভলশপ্রবণ উপয়জলা  TO&E-সি ১২৭টি ভস্পডয়বাট অন্তভু যক্তকরণ; 

১১.প্রভিটি সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয়  ভলগ্যাল অযায়ি াস য ভল ায়জাঁ অভিসার, ভমভড া সসল এবাং সহল্প সডস্ক 

স্থাপনসহ সমাট ৫১২টি পদ সৃজয়ন সম্মভি প্রদান; এ োো প্রভিটি সজলার সাভকযট হাউয়জর জন্য সমাট ২৪১টি 

পদ সৃজয়ন সম্মভি প্রদান; 

১২.বাাংলায়দশ অি যবনভিক অঞ্চল কর্তযপক্ষ (য়বজা)-এর জন্য ভবভিন্ন কযাটাগভরর সমাট ৩২৪টি পদ সৃজয়ন 

সম্মভি প্রদান; 

১৩. জািী  ভনরাপিা সগায় ন্দা অভিদপ্তর-এর সক্ষমিা বৃভির জন্য ভবভিন্ন কযাটাগভরর সমাট ২৪৩৩টি পদ 

সৃজয়ন সম্মভি প্রদান; 

১৪.মহাভহসাব ভনরীক্ষক ও ভন ন্ত্রক, ভহসাব মহাভন ন্ত্রক, কয়িালার সজনায়রল অব ভডয়িন্স িাইন্যান্স , ভিমা এবাং 

অভডট অভিদপ্তরসমূয়হর জন্য ৯৫১টি পদ সৃজন এবাং ৭টি নতুন অভডট অভিদপ্তর গঠয়ন সম্মভি সদও া হয় য়ে; 

১৫. যুব উন্ন ন অভিদপ্তর কর্তযক বাস্তবাভ ি ‘সবকার যুবয়দর কাভরগভর প্রভশক্ষণ (২  পব য)’ শীষ যক সমাপ্ত প্রকয়ল্পর 

৮০টি পদ জনবলসহ রাজস্বখায়ি স্থানান্তর করা হয় য়ে;  

১৬. জনশভক্ত, কম যসাংস্থান ও প্রভশক্ষণ বুযয়রার রাজস্বখায়ি ১৭টি কাভরগভর প্রভশক্ষণ সকয়ন্দ্র ৭৩১টি পদ সৃজন ও 

১৭টি  মাইয়ক্রাবাস টিওএন্ডই-সি অন্তর্ভ যক্ত করা হয় য়ে; 

১৭. স্থানী  সরকার প্রয়কৌশল অভিদপ্তয়রর সাাংগঠভনক কাঠায়মায়ি ৬টি নতুন আঞ্চভলক কার্ যাল  গঠনসহ প্রিান 

কার্ যাল , ভবিাগ, অঞ্চল, সজলা ও উপয়জলা পর্ যায়  ২,৯৪৯টি পদ সৃজয়ন সম্মভি প্রদান; 

১৮. গাজীপুর ও রাংপুর সময়িাপভলটন ম্যভজয়েট আদালয়ির জন্য ৮০টি পদ সৃজয়ন সম্মভি এবাং নারী ও ভশশু 

ভনর্ যািন দমন িাইবুযনাল-এর জন্য ৩৬টি পদ সৃজয়ন ও ০৬টি কার টিওএন্ডই-সি অন্তভু যভক্তয়ি সম্মভি প্রদান; 

১৯. মাধ্যভমক ও উচ্চ ভশক্ষা ভবিায়গর অিীন ভশক্ষা প্রয়কৌশল অভিদপ্তয়রর সাাংগঠভনক কাঠায়মায়ি ভবভিন্ন 

কযাটাগভরর ২,৪৯৪টি পদ সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন করা হয় য়ে; 

২০. কাভরগভর ও মাদ্রাসা ভশক্ষা ভবিায়গর অিীন ১০০টি উপয়জলা  ১০০টি সটকভনকযাল স্কুল অযান্ড কয়লজ 

স্থাপয়নর লয়ক্ষয প্রভিটি প্রভিষ্ঠায়নর জন্য ৬৪টি কয়র সমাট ৬,৪০০টি পদ সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন করা হয় য়ে; 

২১. প্রািভমক ও গণভশক্ষা মন্ত্রণালয় র অিীন সরকাভর প্রািভমক ভবদ্যালয়  প্রাক-প্রািভমক সেভণ িালুকরয়ণর 

লয়ক্ষয ২৬,৩৬৬টি সহকারী ভশক্ষয়কর পদ সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন করা হয় য়ে; 

২২. সাংস্কৃভিভবষ ক মন্ত্রণালয় র অিীন রাজশাহীর পুঠি া উপয়জলার ঐভিহাভসক রাজবােীয়ক প্রত্নিাভত্ত্বক 

জাদুঘয়র রূপান্তয়রর লয়ক্ষয ১৫টি পদ সৃজন, নারা গি সজলার সসানারগাঁওস্থ পানামনগর অভিয়সর জন্য ১৭টি পদ 

সৃজয়ন সম্মভি এবাং ভদনাজপুর সজলার কান্তভজউ মভন্দর সাংলগ্ন এলাকার কান্তনগর জাদুঘয়রর জন্য ১৫টি পদ 

সৃজয়ন সম্মভি; 

২৩. পাভন সম্পদ পভরকল্পনা সাংস্থা (ও ারয়পা) এর সজলা কার্ যাল  সমূয়হর জন্য রাজস্বখায়ি ৪৪১ টি পদ সৃজন 

করা হয় য়ে; 

২৪. গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলায়দশ সরকায়রর পভরকল্পনা অনুর্া ী সদয়শর প্রভিটি সজলা  ১টি কয়র সটিটাইল 

সিায়কশনাল ইনভেটিউট এবাং পুরািন ১৯টি সজলা  ১টি কয়র সটিটাইল ইনভেটিউট স্থাপয়নর লয়ক্ষয (ক) সশখ 

সরহানা সটিটাইল ইভিভন াভরাং কয়লজ, সগাপালগি; (খ) খুলনা সটিটাইল ইনভেটিউট; (গ) ড. এম.এ. ও ায়জদ 

ভম া সটিটাইল ইভিভন াভরাং কয়লজ, পীরগি, রাংপুর; (ঘ) শভহদ আব্দুর রব সসরভন াবাি সটিটাইল 

ইনভেটিউট, সগৌরনদী, বভরশাল; (ঙ) সশখ রায়সল সটিটাইল ইনভেটিউট, মাদারগি, জামালপুর; (ি) শভহদ 

কামরুিামান সটিটাইল ইনভেটিউট, মান্দা; (ে) সবগম আভমনা মনসুর সটিটাইল ইভিভন াভরাং ইনভেটিউট, 

কাভজপুর, ভসরাজগি এবাং (জ) সটিটাইল ইনভেটিউট, সিালা-এর অবকাঠায়মাগি ভনম যাণ কাজ সমাপ্ত হও া  

বভণ যি প্রভিষ্ঠানসমূয়হর জন্য প্রয় াজনী সাংখ্যক পদ সৃজন; 

২৫. বভরশায়লর সলবুখালীয়ি বাাংলায়দশ সসনাবাভহনীর 'সশখ হাভসনা সসনাভনবাস' নায়ম একটি সসনাভনবাস এবাং 

একটি পদাভিক ভডভিশয়নর জন্য ১৮০৩টি র্ানবাহন টিওএন্ডই-সি অন্তভু যক্তকরয়ণ সম্মভি জ্ঞাপন করা হয় য়ে; 

২৬. আনসায়রর সমাট ৩৯টি ব্যাটাভল য়নর ময়ধ্য ৩৭টি পুরুষ ব্যাটাভল য়নর কাঠায়মা ৪১৬ হয়ি ৫১৫ সি 

উন্নীিকরয়ণর লয়ক্ষয ৫৫৬০টি পদ সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন করা হয় য়ে; 
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২৭. মাদকদ্রব্য ভন ন্ত্রণ অভিদপ্তয়রর সাাংগঠভনক কাঠায়মায়ি ২৪২২ (দুই হাজার িারশি বাইশ) টি পদ সৃজয়ন 

সম্মভি জ্ঞাপন করা হয় য়ে; 

২৮. বড যার গাড য বাাংলায়দশ (ভবভজভব)-এর সাাংগঠভনক কাঠায়মায়ি ৪,২৮২ (িার হাজার দুইশি ভবরাভশ) টি পদ 

সৃজয়ন সম্মভি জ্ঞাপন করা হয় য়ে। 

 
4.7 শৃঙ্খলা ও িদন্ত অনুভবিাগ 

 

 ভবিাগী  মামলাসম্পভকযি িথ্য  : ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র সমাট ভবিাগী  মামলা ৮২টি, ভনষ্পভিকৃি 

ভবিাগী  মামলা ৩০টি, অভনষ্পভিকৃি ভবিাগী  মামলা ৫২টি, ভনষ্পভির হার ৩৭%; 

 অভিয়র্াগসম্পভকযি িথ্য : ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র সমাট অভিয়র্াগ ৩৬৮টি, ভনষ্পভিকৃি অভিয়র্াগ 

৩৬৩টি, অভনষ্পভিকৃি অভিয়র্াগ ৫টি, ভনষ্পভির হার ১০০%; 

 ২০১৮-১৯ অে মিছডর শৃঙ্খলা ও দুনীবতজবনত প্রবতডিেডনর জন্য প্রাপ্ত ৪,৩৩১ জন, বনষ্পবত্ত ৪,৩৩১ জন। 

বনষ্পবত্ত িার-১০০%; 

 আিরণ ভবভিমালা, ১৯৭৯ অনুর্া ী ভবভিন্ন িরয়নর অনুমভি  : ২০১৮-১৯ অি যবেয়র প্রাপ্ত আয়বদন-২৪টি, 

অনুমভি প্রদান করা হ -১৯ জন কম যকিযায়ক এবাং ৫টি আয়বদন নামঞ্জুর করা হ ; 

 ২০১৮-১৯ অে মিছডর প্রাপ্ত পাণ্ডুবলবপ-০১টি, িই প্রক্াডশর অনুর্বত প্রোন ক্রা িয়-১ জন ক্র্ মক্তমাডক্; 

 শুিাচার পুরস্কার প্রোন নীবতর্ালা, ২০১৭ অনুর্ায়ী জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র ১-১০ গ্রেেভুক্ত এক্জন 

ক্র্ মক্তমা, ১১-২০ গ্রেেভুক্ত এক্জন ক্র্ মচারী এিং েপ্তরপ্রধানডের র্ডধ্য িডত এক্জনডক্ শুিাচার পুরস্কার 

প্রোন ক্রা িডয়ডছ; 

 িিবত্ত ক্রয়/বিক্রয়/িস্তান্তডরর অনুর্বত : ২০১৮-১৯ অে মিছডরর আডিেনপ্রাবপ্ত ১২টি, বনষ্পবত্ত ১২টি, 

বনষ্পবত্তর িার ১০০%; 

 বি.বি.এি. প্রশািন ক্যাোডরর ২৯৪ জন ক্র্ মক্তমার গ্রর্াবষত িিে বিিরণীর তথ্য ব্যবক্ত ত গ্রিাল্ডার 

খুডল িডি িংরক্ষণ ক্রা িডয়ডছ; এিং 

 বিিা ীয় র্ার্লায় েণ্ডাডেডশর বিরুডি োডয়রকৃত ৪টি র্ার্লার র্ডধ্য ০৪টি র্ার্লার েিাওয়ারী জিাি 

প্রোন; 

 
4.8 আইন অনুভবিাগ 

 ১৫০টি ভরট সমাকেমার দিাও াভর জবাব প্রস্তুয়ির জন্য সাংভিষ্ট মন্ত্রণাল /ভবিাগ/দপ্তয়রর সিয়ক িথ্য 

সাংগ্রহ; 

 ৩৪টি মামলার দিাভিভিক জবাব সপ্ররণ; 

 ১৩টি আদালি অবমাননা মামলার ভনয়দ যশনা বাস্তবা নসাংক্রান্ত প্রভিয়বদন আদালয়ি দাভখল করার জন্য 

সাংভিষ্ট আইনজীবীর ভনকট সপ্ররণ;  

 ২০১৭-১৮ অি যবেয়র ৫০৯টি ভরট মামলা, ০৪টি ভলি টু আভপল মামলা এবাং ৩০টি কনয়টম্পট মামলা 

দায় র;  

 প্রশাসভনক িাইবুু্নায়ল ১১৩টি, প্রশাসভনক আভপল িাইবুনায়ল ১২টি ও মহামান্য হাইয়কাট য ভবিায়গ ভলি টু 

আভপল ১১টি মামলাসহ সমাট ১৩৬টি মামলা িলমান; এবাং 

 ২০১৭-১৮ অি যবেয়র প্রাপ্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল সাংভিষ্ট ৮টি মামলা ভনষ্পন্ন হ  এবাং অন্যান্য মন্ত্রণালয় র 

(৮০+৫৩) = ১৩৩টি মামলার মহামান্য হাইয়কাট য কর্তযক রা  প্রদান করা হ ।  
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4.9 ভবভি অনুভবিাগ 

  ত ৪ অডক্টাির, ২০১৮ বিষ্টাডের পবরপত্র নং ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০০৭.১৮.২৭৬-এর র্াধ্যডর্ 

িরক্াবর েপ্তর, স্বায়ত্ত্বশাবিত/আধা-স্বাত্ত্বশাবিত প্রবতষ্ঠান এিং বিবিন্ন ক্ডপ মাডরশডনর চাক্বরডত ৯র্ গ্রেে 

(পূি মতন ১র্ গ্রেবণ) এিং ১০র্-১৩তর্ গ্রেডের (পূি মতন ২য় গ্রেবণ) পডে িরািবর বনডয়াড র গ্রক্ষডত্র বিদ্যর্ান 

গ্রক্াটাপিবত িাবতল ক্ডর গ্রর্ধার বিবত্তডত বনডয়া  প্রোডনর পবরপত্র জাবর ক্রা িয়; 

 এি.আর.ও. নং ৩৫০-আইন/২০১৮। ির্াজক্ল্যাণ র্ন্ত্রণালডয়র অধীন প্রক্ডে বনডয়া প্রাপ্ত ক্র্ মচারীডের 

রাজস্ব িাডজডট স্থানান্তবরত পডের পেধারীডের বনয়বর্তক্রণ ও গ্রজযষ্ঠতা বনধ মারণ বিবধর্ালা, ২০১৮; 

 এি.আর.ও. নং ৩৫৯-আইন/২০১৮।--পবরডিশ, িন ও জলিায়ু পবরিতমন র্ন্ত্রণালয়াধীন িন অবধেপ্তডরর 

‘রার্ ড়-িীতাকুন্ড এলাক্ায় নগ্ন পািাড় িনায়ন’ শীষ মক্ ির্াপ্ত উন্নয়ন প্রক্ে িগ্রত রাজস্ব িাডজডট 

স্থানান্তবরত পডের পেধারীডের বনয়বর্তক্রণ ও গ্রজষ্ঠতা বনধ মারণ (বিডশষ বিধান) বিবধর্ালা, ২০১৮। 

 এি.আর.ও নং ৩৬৪-আইন/২০১৮।--বশক্ষা র্ন্ত্রণালডয়র র্াধ্যবর্ক্ ও উচ্চবশক্ষা বিিাড র অধীন 

র্াধ্যবর্ক্ ও উচ্চবশক্ষা অবধেপ্তডরর অধীন Secondary Education Sector Improvement 

Project (SESIP) শীষ মক্ উন্নয়ন প্রক্ে িগ্রত রাজস্ব িাডজডট স্থানান্তবরত পডের পেধারীডের 

বনয়বর্তক্রণ ও গ্রজযষ্ঠতা বনধ মারণ (বিডশষ বিধান) বিবধর্ালা, ২০১৮; 

 এি.আর.ও. নং ৩৭৭-আইন/২০১৮। Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 

1981-এর িংডশাধন প্রিডি; 

 এি. আর. ও. নং ৩৭৮-আইন/২০১৮। Bangladesh Civil Service (Forest) Composition 

and Cadre Rules,1980-এর িংডশাধন প্রিডি; 

 এি.আর.ও. নং ০১-আইন/২০১৯। Bangladesh Civil Service [Engineering  : Public 

Health] Composition and Cadre Rules, 1980-এর িংডশাধন প্রিডি; 

 এি.আর.ও. নং ৬২-আইন/২০১৯। িস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রণালডয়র অধীন উন্নয়ন প্রক্ে িগ্রত রাজস্ব িাডজডট 

স্থানান্তবরত পডের পেধারীডের বনয়বর্তক্রণ ও গ্রজযষ্ঠতা বনধ মারণ (বিডশষ বিধান) বিবধর্ালা, ২০১৯; 

 এি.আর. ও. নং ২০৬-আইন/২০১৯।--স্বাস্থয গ্রিিা বিিা , স্বাস্থয ও পবরিার ক্ল্যাণ র্ন্ত্রণালয় এর 

অধীনস্থ ‘১০০ শয্যাবিবশষ্ট র্ডশার গ্রজনাডরল িািপাতাল-গ্রক্ ২৫০ শয্যায় উন্নীতক্র’ শীষ মক্ উন্নয়ন প্রক্ে 

িডত রাজস্ব িাডজডট স্থানান্তবরত পডের পেধারীডের বনয়বর্তক্রণ ও গ্রজযষ্ঠতা বনধ মারণ (বিডশষ বিধান ) 

বিবধর্ালা, ২০১৯। 

 এি. আর. ও. নং ২০৭-আইন/২০১৯।--স্বাস্থয গ্রিিা বিিা , স্বাস্থয ও পবরিার ক্ল্যাণ র্ন্ত্রণালয় এর 

অধীনস্থ ‘১০০ শয্যাবিবশষ্ট জার্ালপুর গ্রজনাডরল িািপাতাল-গ্রক্ ২৫০ শয্যায় উন্নীতক্রণ’শীষ মক্ উন্নয়ন 

প্রক্ে িডত রাজস্ব িাডজডট স্থানান্তবরত পডের পেধারীডের বনয়বর্তক্রণ ও গ্রজযষ্ঠতা বনধ মারণ (বিডশষ 

বিধান) বিবধর্ালা, ২০১৯; 

 গি ৩০ জানু াভর, ২০১৮ ভিষ্টায়ব্দর স্মারক নাং ০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০০৩.১৫.৩১ এর মাধ্যয়ম 

‘পবরিন্নতা ক্র্ী’ বনডয়াড র গ্রক্ষডত্র ‘জাত িবরজন িনে’ প্রোনক্ারী ক্তৃমপক্ষ বনধ মারণ; 

 ৬ মাি য, ২০১৮ িাভরয়খ ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৬২ নাং স্মারয়কর মাধ্যয়ম বিবনয়র োি নাি ম 

এিং বর্েওয়াইি পডে িরািবর বনডয়াড র গ্রক্ষডত্র বিডশষ গ্রক্াটার গ্রক্াডনা পে গ্রর্াগ্যপ্রােীর অিাডি পূরণ 

ক্রা িম্ভি না হয়ল গ্রি-িক্ল পে জাতীয় গ্রর্ধা তাবলক্ার শীডষ ম অিস্থানক্ারী প্রােীডের িারা পূরণ এিং 

বিডশষ/প্রাবধক্ার গ্রক্াটার অপূরণকৃত পে িংরক্ষডণর বিষডয় জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র ১৬/০২/২০১০ 

বিষ্টাডের ৫৯ নম্বর িাকুমলাডরর বিধান বশবেলক্রণ; 

 ৫ এভপ্রল ২০১৮ িাভরয়খ ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৯৬ নাং স্মারয়কর মাধ্যয়ম জনপ্রশািন 

র্ন্ত্রণালয় িডত জাবরকৃত  ত ৬ র্াচ ম ২০১৮ বিষ্টাডের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০৩৫.১৭-৬২ নং স্মারডক্র 

(খ) নং অনুডিডের বনডে মশনার িষ্টীক্রণ; 
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 The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985, সাংয়শািন 

কয়র ‘সরকাভর কম যিারী (শৃঙ্খলা ও আভপল) ভবভিমালা, ২০১৮’ এস.আর.ও. নাং-১১০-আইন/২০১৮ 

প্রজ্ঞাপন জাভর করা হ ; 

 ২০১৮ ভিষ্টায়ব্দর সকল সরকাভর ও আিা-সরকাভর অভিস এবাং স্বা িশাভসি ও আিা-স্বা িশাভসি 

সাংস্থাসমূয়হর বষ যপভি প্রস্তুি করার লয়ক্ষয গি ১২ নয়িম্বর ২০১৭ িাভরয়খ 

০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০৫.১২-২২৪ নাং স্মারয়ক প্রজ্ঞাপন জাভর করা হ ; 

 ১৪৩৯ ভহজভর সয়নর (২০১৮ ভিষ্টাব্দ) পভবত্র রমজান মায়স সদয়শর সকল সরকাভর ও আিা-সরকাভর এবাং 

স্বা িশাভসি ও আিা-স্বা িশাভসি প্রভিষ্ঠায়নর জন্য অভিস সম সূভি ভনি যারয়ণর লয়ক্ষয গি ১০ সম 

২০১৮ িাভরয়খ ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১৮-৯২ নাং স্মারয়ক প্রজ্ঞাপন জাভর করা হ ; 

 ভব.ভস.এস. (জনস্বাস্থয প্রয়কৌশল) কযাডায়র ১১ (এগায়রা) জন সহকারী প্রয়কৌশলীয়ক উক্ত কযাডায়র 

অন্তভু যভক্তর লয়ক্ষয ৩০ জুলাই, ২০১৭ িাভরখ The Bangladesh Civil Service 

Recruitment Rules, 1981 অভিকির সাংয়শািনপূব যক এস.আর.ও. নাং ২৫৩-আইন/২০১৭ 

প্রজ্ঞাপন জাভর করা হ ; 

 ভব.ভস.এস. কযাডারভুক্ত কম যকিযায়দর ভসভন র সস্কয়ল পয়দান্নভি প্রদানসাংক্রায়ন্ত ২২ আগে, ২০১৭ িাভরখ 

বাাংলায়দশ ভসভিল সাভি যস (পয়দান্নভির জন্য পরীক্ষা) ভবভিমালা, ২০১৭ অভিকির সাংয়শািনপূব যক 

এস.আর.ও. নাং ২৬৬-আইন/২০১৭ প্রজ্ঞাপন জাভর করা হ ; 

  ত ১২ গ্রিব্রুয়াবর, ২০১৮ িাভরখ The BCS (Economic) Composition and cadre 

Rules of 1980 অভিকির সাংয়শািনপূব যক এস.আর.ও. নাং- ৫৬ আইন/২০১৮ প্রজ্ঞাপন জাভর করা 

হ ; এবাং 

 ভব.ভস.এস. (স্বাস্থয) কযাডায়রর সহকারী সাজযয়নর ৪৫৪২টি এবাং সহকারী সডন্টাল সাজযয়নর ২৫০টি শূন্যপদ 

পূরণসাংক্রান্ত ভবয়শষ ভব.ভস.এস. পরীক্ষা গ্রহয়ণর লয়ক্ষয গি ২৪ মাি য, ২০১৮ িাভরখ ভব.ভস.এস. (ব স, 

সর্াগ্যিা ও সরাসভর ভনয় ায়গর জন্য পরীক্ষা) ভবভিমালা, ২০১৪ এর এককালীন সাংয়শািনপূব যক 

এস.আর.ও. নাং- ৯৩ আইন/২০১৭ প্রজ্ঞাপন জাভর করা হ । 

 

4.10 সাংস্কার ও গয়বষণা অনুভবিাগ 

 ‘Statistics of Civil Officers and Staffs -2017 ও 2018’ প্রক্াশ ও বিতরডণর ক্াজ িিন্ন 

িডয়ডছ; এিং 

 ২০১৭-১৮ অে মিছডর বিবিন্ন র্ন্ত্রণালয়/বিিাড র গ্রর্াট ৩৬টি আইন/বিবধ প্রবর্তীক্রণ ক্রা িয়। ২০১৮-

১৯ অে মিছডর গ্রর্াট ৫৯টি আইন/বিবধ িাংলা িাষায় প্রবর্তীক্রণ ক্রা িয়। অে মাৎ ২০১৭-২০১৮ 

অে মিছডরর তুলনায় ২০১৮-১৯ অে মিছডর বিবিন্ন র্ন্ত্রণালয়/বিিাড র আইন/বিবধ প্রর্ীবতক্রণ ক্রার 

অে বতর িার ৩৯%। 

5.0 ২০১৯-২০২০  অি যবেয়র কম যপভরকল্পনা 

5.1 প্রশাসন অনুভবিাগ 

 ১১-২০ গ্রেডের বিবিন্ন ক্যাটা বরর ৬৩টি পডে বনডয়া প্রোন; 

 িাংলাডেশ িবচিালয় (ক্যাোরিবির্ভ মত গ্র ডজডটে এিং নন-গ্র ডজডটে ক্র্ মচারী) বনডয়া বিবধর্ালা, ২০১৪ 

িংডশাধন; 

 র্াডির গ্রিরা ক্র্ মচারী (Staff of the month) বনি মাচন; 

 র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় পবরেশ মনক্াডল ১৪টি বনডে মশনা িাস্তিায়ন; 

 ৩টি শাখা ও ১৪টি পে সৃজন; 
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 দুনীবতর বিরুডি শূন্য িবিষ্ণু (zero tolerance) নীবত িাস্তিায়ডনর প্রস্তুতকৃত ধারণাপত্রটি িবচি 

র্ডিােয় ক্তৃমক্ অনুডর্ােডনর জন্য নবে উপস্থাপন ক্রা িডয়ডছ। িবচি র্ডিােয় ক্তৃমক্ অনুডর্াবেত িডল 

প্রধানর্ন্ত্রীর ক্ার্ মালডয় গ্রপ্ররণ ক্রা িডি; 

 িরক্াবর ক্র্ মচারীডের বচবক্ৎিািংক্রান্ত ক্ার্ মক্রর্ িিােন ক্রা; 

 ১৫০ শয্যাবিবশষ্ট িরক্াবর ক্র্ মচারী িািপাতাডলর প্রাবতষ্ঠাবনক্ ও প্রশািবনক্ বিষয়ািবল িিােন ক্রা; 

 ‘গ্রিিার্বরক্ প্রশািবন চাক্বররত অিস্থায় গ্রক্াডনা িরক্াবর ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচারীর মৃতুযিরণ এিং গুরুতর 

আিত িডয় স্থায়ী অক্ষর্তাজবনত ক্ারডণ আবে মক্ অনুোন প্রোন নীবতর্ালা, ২০১৩’ িালনা ােক্রণ; 

 িরক্াবর ক্র্ মচারী িািপাতাডলর বনডয়া বিবধর্ালা িালনা াে ক্রা; 

 জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র পবরিিণ শাখা মূলত িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর িক্ল প্রশািবনক্ ক্ার্ মািবল 

িিােন ক্ডর োডক্। এডক্ষডত্র িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তর িডত গ্রপ্রবরত ক্র্ মপবরক্েনা দ্রুতর্ত/বনধ মাবরত 

ির্ডয়র র্ডধ্য বনষ্পবত্তক্রণ; 

 অডক্ডজা র্ানিািন িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তর িডত অন্যান্য িরক্াবর েপ্তর/িংস্থায় িস্তান্তরবিষয়ক্ 

নীবতর্ালা প্রণয়ন; 

 প্রাভিকারভুক্ত কম যিারীয়দর কক্ষ এবাং ভপ.এ.ভস.ভস.-এর পুরািন এ.ভস. পভরবিযন; 

 ভব.ভস.এস.(প্রশাসন) কযাডায়রর সকল কম যিারী, অন্যান্য কযাডায়রর উপসভিব ও িদূর্ধ্য কম যিারী, নন 

কযাডায়রর সহকারী সভিব সিয়ক িদূর্ধ্য কম যকিযাগয়ণর সপনশন/পাভরবাভরক সপনশন ভনষ্পভির সম সীমা 

হ্রাস কয়র আরও সহজীকরণ করা হয়ব, উক্ত কম যকিযায়দর ভজ.ভপ.এি., গৃহ ভনম যাণ, সমাটর গাভে ও 

কভম্পউটার ক্র  অভগ্রম মঞ্জুভর প্রদান; 

 িভবষ্যিহভবয়লর জমাকৃি অি য উয়িালন পিভি অনলাইয়নর মাধ্যয়ম প্রভক্র াকরয়ণর জন্য পভরকল্পনা গ্রহণ 

করা হয়চ্ছ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র সকাটাভুক্ত এ/ভব/ভস সেভণর বাসা বরাে; 

 মাঠ প্রশাসন (ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল , সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , উপয়জলা ভনব যাহী 

অভিসারয়রর কার্ যাল )-এর জন্য সবিনিািাভদ, অভিস ব্যবস্থাপনার ব্য , আসবাবপত্র ও অভিস 

সরিামাভদ ক্রয় র ভনভমি বরাে প্রদান; 

 ১০ম সগ্রয়ডর কম যিারীয়দর ময়ধ্য সর্াগ্যিা অজযনকারীয়দরয়ক ৯ম সগ্রয়ড সহকারী সভিব (কযাডারবভহর্ভ যি) 

পয়দ পয়দান্নভির কার্ যক্রম গ্রহণ; 

 সহকারী সভিব (কযাডারবভহর্ভ যি) কম যিাভরগয়ণর িাকভর স্থা ীকরণ, উচ্চির সগ্রড এবাং পয়দান্নভি প্রদান; 

 ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিায়গর িাভহদা অনুর্া ী ভসভন র সহকারী সভিব/সহকারী সভিব এবাং সভিয়বর একান্ত 

সভিব পয়দ জনবল পদা ন; 

 বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবাড য, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর এবাং সরকাভর  কম যিারী হাসপািালসাংক্রান্ত 

প্রাভিষ্ঠাভনক ও প্রশাসভনক কার্ যক্রম গ্রহণ; 

 কম যিারীয়দর জন্য কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন এবাং িায়দর অনুয়মাভদি সভমভির সকল ভবষ  সমন্ব  

কয়র কার্ যক্রম গ্রহণ; 

 অসামভরক প্রশাসয়ন িাকভররি অবস্থা  মৃি সরকাভর  কম যিারী এবাং গুরুির আহি হয়  স্থা ী অক্ষমিার 

কারয়ণ আভি যক অনুদান প্রদানসাংক্রান্ত অভনষ্পন্ন আয়বদন ভনষ্পভি;  

 সরকাভর কম যিারী হাসপািাল, ফুলবাভে া, ঢাকায়ক ৫০০ শয্যাভবভশষ্ট হাসপািায়ল উন্নীিকরয়ণর কার্ যক্রম 

গ্রহণ; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র সকল কম যিারীর সবিন কভম্পউটারাইজডকরণ; 
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 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র সকল কম যিারীয়দর প্রভিমায়সর সবিন ই.এি.টি.-এর মাধ্যয়ম ভনজ ভনজ ভহসায়ব 

সপ্ররণ;  

 র্াঠ প্রশাসন্ত্রির কর্ মরত কর্ মকতমান্ত্রদর আবানসক হটনলন্ত্রফান্ত্রির অনুন্ত্রর্ানদত কল সীর্ার অনতনরি ৫,০০০/- 

টাকা পর্ মন্ত অনিট আপনির অবন্ত্রলাপন্ত্রির র্াধ্যন্ত্রর্ নিষ্পনির ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 প্রশাসি কযািান্ত্ররর কর্ মকতমান্ত্রদর অনিট আপনিসমূহ্ একটি হিটান্ত্রবন্ত্রজ সংরক্ষ্ন্ত্রণর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ; 

 ৭টি দপ্তর/সংস্থা ও র্াঠ প্রশাসি কর্তমক (নবভাগী  কনর্শিান্ত্ররর কার্ মাল , হজলা প্রশাসন্ত্রকর কার্ মাল  ও 

সানকমট হ্াউজ) জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু হশখ মুনজবুর রহ্ার্াি-এর জন্মশতবানষ মকী উদ্র্াপন্ত্রির লন্ত্রক্ষ্য গৃহ্ীত 

কার্ মাবনলর জন্য বান্ত্রজট বরাদ্দকরণ; 

 ই-ফাইনলং  : এ র্েণালন্ত্র  ই ফাইনলং কার্ মির্ শতভাগ নিনিতকরন্ত্রণর লন্ত্রক্ষ্য সকল দপ্তন্ত্রর লনজনিক 

উপকরণ সরবরাহ্ নিনিত করা;  

 ই-হিার ব্যবস্থাপিা চালুকরণ : Web Based e-Store Management Software এ ধরন্ত্রির 

কার্ মির্ চলর্াি;  

 হর্াটরর্াি ি   : জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র দাপ্তনরক প্রন্ত্র াজন্ত্রি ১টি নজপ গানি ি ; 

 হসবা পর্ মন্ত্রবক্ষ্ণ  : গুরুত্বপুণ ম দপ্তরসমূন্ত্রহ্ সাব মক্ষ্নণক পর্ মন্ত্রবক্ষ্ন্ত্রণর জন্য প্রন্ত্র াজিী সংখ্যাক নসনস 

কযান্ত্রর্রা স্থাপি করা; 

 কনম্পউটার, নপ্রন্টার, ফযাক্স ফন্ত্রটাকনপ অন্ত্রকন্ত্রজা হ াষণাকরণ  : গত ৩ বেন্ত্ররর অন্ত্রকন্ত্রজা, হর্রার্ত 

অন্ত্রর্াগ্য জর্াকৃত কনম্পউটার, নপ্রন্টার, ফযাক্স ফন্ত্রটাকনপ অন্ত্রকন্ত্রজা হ াষণাকরণপূব মক নবি  এবং 

সরকানর হকাষাগান্ত্রর জর্াকরণ; 

 পুরাতি ভাঙ্গা অব্যবহৃত আসবাবপত্র ও বইপত্র অপসারণ   : দী মনদন্ত্রির ভাঙ্গা, পুরাতি অব্যবহৃত 

আসবাবপত্র  এবং পুরাতি বইপত্র নবি  এবং সরকানর হকাষাগান্ত্রর জর্াকরণ; 

 হর্াটরর্াি অন্ত্রকন্ত্রজা হ াষণাকরণ  : এ র্েণালন্ত্র র র্ানলকািাধীি ৫টি র্াইিাবাস এবং ১টি নপক আপ 

অন্ত্রকন্ত্রজা হ াষণাপূব মক নবি  এবং সরকানর হকাষাগান্ত্রর জর্াকরণ; 

 আসবাবপত্রসহ্ লনজনিক উপকরণ সরবরাহ্  : সকল দপ্তন্ত্রররর চানহ্দার পনরন্ত্রপ্রনক্ষ্ন্ত্রত বাস্তব অবস্থা 

পনরদশ মিপূব মক আসবাবপত্র ও লনজনিক উপকরণ সরবরাহ্; 

 পূতম কাজ  : পুন্ত্ররান্ত্রিা বাবহ্ার অন্ত্রর্াগ্য অনফস কন্ত্রক্ষ্র প্রন্ত্র াজিী  হর্রার্ত এবং সংস্কার/এনস , 

ববদ্যযনতক লাইট, ফযাি ইতযানদ কাজ গণপূতম (নসনভল/ই/এর্) নবভান্ত্রগর সন্ত্রঙ্গ হর্াগার্ান্ত্রগর র্াধ্যন্ত্রর্ করণ; 

 বাংলান্ত্রদশ সনচবালন্ত্র র ভবি িং-১, ২ এবং ৩-এর নবনভন্ন তলা  বারান্দা হসৌন্দর্ মবধ মিসহ্  

হিন্ত্রকান্ত্ররটিভ ফলস নসনলং, এবং ফ্লাশন্ত্রিারসহ্ ও াল প্যান্ত্রিনলং কাজ করণ। বাংলান্ত্রদশ সনচবালন্ত্র র 

ভবি িং ১-এর ৩  তলা  জিপ্রশাসি সনচব র্ন্ত্রহ্াদন্ত্র র অনফস কন্ত্রক্ষ্র অভযন্তন্ত্রররর ফলস্ নসনলং এবং 

টাইলস পনরবতমি কন্ত্রর িতুিভান্ত্রব ইন্ত্রন্টনর র কাজসহ্ অন্যান্য কার্র্ সম্পন্নকরণ; এবং 

 পনরষ্কার পনরেন্নকরণ  : নবনভন্ন ভবন্ত্রি অবনস্থত এ র্েণালন্ত্র র সকল দপ্তন্ত্ররর পুরাতি ভাঙা 

আসবাবপত্র, অনফস সরঞ্জার্, কনম্পউটার সরঞ্জার্ অপসারণ এবং কক্ষ্ হধৌত কন্ত্রর সকল কন্ত্রক্ষ্র 

হর্ন্ত্রে/হদও াল পনরষ্কারকরণ। কন্ত্রক্ষ্র ঝুল/র্ লা পনরষ্কারকরণ; 

 হসৌন্দর্ মা ি  : জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র র নবনভন্ন দপ্তন্ত্ররর বারান্দা  হসৌন্দর্ মবধ মন্ত্রির জন্য টবসহ্ সুদৃশ্য গাে  

স্থাপি করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে এবং নি নর্ত পনরচর্ মা করা হ্ন্ত্রে। 

 
5.2 ভনয় াগ, পয়দান্নভি ও সপ্রষণ অনুভবিাগ 

 ভসটিয়জন িাট যার অনুর্া ী সসবা গ্রহীিাগণয়ক ভনি যাভরি সময়  সসবা প্রদান ভনিিকরণ; 

 বিটিডজন চাট মার অনুর্ায়ী গ্রিিা েিীতা ণডক্ বনধ মাবরত ির্ডয় গ্রিিা প্রোন বনিতক্রণ; 
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 পের্র্ মাো অনুর্ায়ী উপিবচি ও যুগ্মিবচি পর্ মাডয়র ক্র্ মক্তমা ণডক্ উপযুক্ত পডে পোয়ন; 

 আন্তঃঅনুবিিা  ও অিযন্তরীণ অনুবিিা  ির্ন্বয় িাধন; 

 ই-নবের র্াধ্যডর্ িক্ল নবেিংক্রান্ত ক্ার্ মক্রর্ িাস্তিায়ন; 

 বনধ মাবরত ির্ডয়র র্ডধ্য িক্ল প্রবতডিেন গ্রপ্ররণ বনিতক্রণ; 

 ৩৫তর্ ব্যাডচর ক্র্ মক্তমা ণডক্ িিক্ারী ক্বর্শনার (র্ভবর্) বিিাডি র্ভবর্ র্ন্ত্রণালডয় ন্যস্তক্রণ; 

 ৩৮তর্ বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডর বনডয়া প্রাপ্ত ক্র্ মক্তমাডের বিিা ীয় ক্বর্শনাডরর ক্ার্ মালডয় 

ন্যস্তক্রণ; 

 গ্রজলা প্রশািক্/অবতবরক্ত গ্রজলা প্রশািক্, উপডজলা বনি মািী অবিিার পডে বনডয়াড র লডক্ষয বিটবলে 

প্রণয়ন; 

 ৩৯তর্ (বিডশষ) বি.বি.এি.-এর র্াধ্যডর্ সুপাবরশকৃত ৪৭৯২ জন প্রােীডের বিবিন্ন িরক্াবর এডজবি 

ক্তৃমক্ প্রাক্-চাক্বরবৃত্তান্ত র্াচাইপূি মক্ বনডয়া  প্রোন; 

 ঊর্ধ্মতন ক্তৃমপডক্ষর বনডে মশ অনুর্ায়ী অন্যান্য ক্ার্ মক্রর্ েিণ; 

 তিডেবশক্ চাক্বরডত িাংলাডেবশ না বরক্ডের বনডয়া  এিং  ণক্র্ মচারীডের তিডেবশক্ বনডয়াড র গ্রক্ষডত্র 

পূি ম পডে বলডয়ন িংরক্ষণিিবক্মত বিদ্যর্ান নীবত ও পিবত িংডশাধনিংক্রান্ত খিড়া নীবতর্ালা 

পরীক্ষা-বনরীক্ষাপূি মক্ চূড়ান্তক্রণ। 

5.3 কযাভর ার েযাভনাং অযান্ড সিভনাং অনুভবিাগ  

সলাক প্রশাসন কভম্পউটার সকয়ন্দ্রর  (ভপ.এ.ভস.ভস.)-এর ২০১৯-২০২০ অি যবেয়রর গৃহীিব্য কম যপভরকল্পনা 

 

ক্রভমক 

নাং 

কভম্পউটার  র্ন্ত্রাাংশ,  ঠবদুযভিক  সরিাম  ও  সিটও যার সমাট 

১. ভপ.এ.ভস.ভস.-এর সডটায়সন্টায়রর আধুভনকা য়নর জন্য  

Application Server ২ টি, Data Server ২ টি, Fiber 

Channel San Switch এবাং ১ টি 75kVA, 4 hours 

backup for 30kW Load, Redundant Mode 1+o 

স্থাপন করা হয়ব। 

 

 

১,৯৫,৮২,০০০ (এক সকাটি পিানব্বই 

লক্ষ ভবরাভশ হাজার টাকা) 

২. নতুন িালুকৃি অনলাইন এভেয়কশন সাংক্রান্ত প্রভশক্ষণ প্রদান ৯টি ব্যায়ি ১৮০ জন-সক প্রভশক্ষণ প্রদান 

করা হয়ব। 

৩. নতুন ঠিভরকৃি সিটও যার সমূহ সুষ্ঠিায়ব পভরিালনার জন্য 

ভপ.এ.ভস.ভস.-এর জনবয়লর কাভরগভর দক্ষিা উন্ন য়নর জন্য 

সদয়শভবয়দয়শ প্রভশক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ  

প্রভিটি ব্যায়ি ৬ জন কয়র সমাট ৪ টি 

ব্যায়ি প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয়ব। 

 

 নব.নস.এস. (প্রশাসি) কযািার কর্ মকতমাগণন্ত্রক হদন্ত্রশর অভযন্তন্ত্রর খিকালীি নবনভন্ন হকান্ত্রস ম উচ্চনশক্ষ্া গ্রহ্ন্ত্রণর 

অনুর্নত প্রদাি। এ োিা, পূণ মকালীি হকান্ত্রস ম অংশগ্রহ্ন্ত্রণর জন্য হপ্রষণ ও নশক্ষ্াছুটি প্রদাি;   

 Policy Analysis প্রনশক্ষ্ণ হকান্ত্রস ম কর্ মকতমান্ত্রক র্ন্ত্রিাি ি; 

 এ র্েণালন্ত্র র সকল কর্ মচারীর বেন্ত্রর ৬০  ণ্টা প্রনশক্ষ্ণ কার্ মির্ গ্রহ্ণ; 

 নব ার্ ফাউন্ত্রেশন্ত্রির প্রশাসি, হভৌত অবকাঠান্ত্রর্া উন্ন ি ও অন্যান্য কার্ মবনল। এ োিা, ঊর্ধ্মতি কর্তমপন্ত্রক্ষ্র 

নিন্ত্রদ মন্ত্রশ নবনবধ কার্ মির্ সম্পাদি; 

 জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু হশখ মুনজবুর রহ্র্াি-এর জন্মশতবানষ মকী উপলন্ত্রক্ষ্য গৃতীত কর্ মপনরকল্পিা  : ৬০  ণ্টা 

প্রনশক্ষ্ন্ত্রণ ‘বঙ্গবন্ধুর জীবিী উপর আন্ত্রলাচিা’ নবষ টি অন্তর্ভ মিকরণ। 
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5.4 সাংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুভবিাগ 

 ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিাগ/সাংস্থার সপ্রভরি প্রস্তায়বর আয়লায়ক পদ সৃভষ্ট, সাংরক্ষণ, রাজস্বখায়ি পদ স্থানান্তর, 

সাাংগঠভনক কাঠায়মা হালনাগাদকরণ, পদভব পভরবিযন, পদ উন্নীিকরণ, পদ স্থা ীকরণ, র্ানবাহন ও 

অভিস সরিাম টি.ও.অযান্ড.ই.-সি অন্তভু যক্তকরণ ইিযাভদ ভবষয়  দ্রুিিম সময়  সম্মভি প্রদান; 

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  এবাং সাংযুক্ত দপ্তর/অভিদপ্তর/সাংস্থা সিয়ক প্রাপ্ত প্রস্তায়বর ভিভিয়ি শূন্যপয়দ ভনয় ায়গর 

জন্য োেপত্র প্রদান; এবাং 

 উদ্ধৃি সরকাভর  কম যিারী আিীকরণ। 

 
5.5 শৃঙ্খলা ও  িদন্ত অনুভবিাগ 

 অবধশাখায় প্রাপ্ত পত্রিমূি শতিা  ই-নবেডত বনষ্পবত্তক্রণ; 

 প্রাপ্ত অবিডর্া িমূি দ্রুততার িডি বনষ্পন্নক্রণিি Grieavance Readers System (GRS) 

অনুর্ায়ী-এর িাস্তিায়ন; 

 বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোডরর িিক্ারী িবচি গ্রেডক্ তদূর্ধ্ম, অন্যান্য ক্যাোর িডত আ ত উপিবচি 

গ্রেডক্ তদূর্ধ্ম এিং নন-ক্যাোর িিক্ারী িবচি গ্রেডক্ তদূর্ধ্ম পর্ মাডয়র ক্র্ মক্তমা ডণর বিরুডি প্রাপ্ত আচরণ 

ও শৃঙ্খলাজবনত অবিডর্া িমূি দ্রুত উপস্থাপনিি অবিডর্া িমূি বনষ্পবত্ত ত্বরাবন্বত ক্রার প্রডয়াজনীয় 

ক্ার্ মক্রর্ েিণ ক্রা এিং প্রডর্াজয গ্রক্ষডত্র এ-িংক্রান্ত অবিডর্াড র বিষডয় কৃত ক্ার্ মক্রর্ িিডক্ম 

অবিডর্া ক্ারীডক্ অিবিতক্রণ; 

 বিিা ীয় র্ার্লািমুি দ্রুততার িডি বনষ্পবত্তক্রণ, িংবিষ্ট ক্র্ মক্তমাডের শৃঙ্খলাজবনত তথ্য িংরক্ষণ ও 

িালনা ােক্রণ; 

 ক্র্ মক্তমাডের শৃঙ্খলাজবনত ছাড়পত্র প্রোন (চাক্বর স্থায়ীক্রণ, বিডলক্শন গ্রেে, টাইর্ডস্কল, পডোন্নবত, 

বিডেশ প্রবশক্ষণ, অিির প্রস্তুত ছুটি, গ্রপনশন,  াবড় গ্রিিা ন োয়ন নীবতর্ালায়  াবড় ক্রয় ইতযাবে গ্রক্ষডত্র); 

 এ র্ন্ত্রণালডয়র বনয়ন্ত্রণাধীন িক্ল ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীর দুনীবতিংক্রান্ত তথ্যািবল গ্রেটাডিডজ িংরক্ষণ ও 

বনয়বর্ত িালনা ােক্রণ; 

 উপযু মক্ত ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারী ডণর পডোন্নবত/আবে মক্ সুবিধাবে বিষডয় দুনীবতজবনত ছাড়পত্র প্রোন; 

 অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/বিিা  এর বনয়ন্ত্রণাধীন িরক্াবর ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীর দুনীবতিংক্রান্ত তথ্য িংরক্ষণ 

িংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/বিিাড  গ্রপ্ররণ; 

 অন্যান্য র্ন্ত্রণায়/বিিা  ক্তৃমক্ চাবিোর্ডত দুনীবতবিষয়ক্ তথ্য গ্রপ্ররণ; 

 িরক্াবর ক্র্ মচারী (আচরণ) বিবধর্ালা, ১৯৭৯-এর আডলাডক্ ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারী ণ ক্তৃমক্ বলবখত/অনুবেত 

িই প্রক্াডশর অনুর্বত প্রোডনর আডিেনিমূি দ্রুততার িডি বনষ্পবত্তক্রণ; 

 িরক্াবর ক্র্ মচারী (আচরণ) বিবধর্ালা, ১৯৭৯-এর আগ্রলাডক্ ক্র্ মক্তমা ডণর বিবিন্ন বিষডয় গ্রর্র্ন-

ব্যবক্ত ত ব্যািিা, খণ্ডক্ালীন চাক্বর, গ্রক্াডনাড া িং ঠডনর িেস্য িওয়া, পবরচালনা পষ মডের িেস্য পে 

লাি, গ্রপপাডর ক্লার্ বলখা, গ্রিতার ও গ্রটবলবিশডন অংশেিণ এিং ক্র্ মক্তমা ডণর পবরিাডরর িেস্যডের 

ব্যািিা ক্রার অনুর্বত ইতযাবে প্রোন; 

 িরক্াবর ক্র্ মচারী (আচরণ) বিবধর্ালা, ১৯৭৯ অনুর্ায়ী বি.বি.এি. (প্রশািন) ক্যাোর এিং অন্যান্য 

ক্যাোর িডত আ ত উপিবচি ও তদূর্ধ্ম ক্র্ মক্তমাডের িিে অজমডনর অনুর্বতর বিষডয় 

(ক্রয়/বিক্রয়/বনর্ মাণ/িস্তান্তর) প্রাপ্ত আডিেন দ্রুত বনষ্পবত্ত ক্রা; 

 প্রশািন ক্যাোডরর ক্র্ মক্তমাডের প্রাপ্ত িিডের বিিাি বিিরণী ব্যবক্ত ত গ্রিাল্ডাডর িংরক্ষণ; 

 তথ্য অবধক্ার আইন, ২০০৯-এর আডলাডক্ প্রাপ্ত আডিেন দ্রুত বনষ্পবত্ত ক্রা; 
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 শাখা িডত জাবরকৃত শাবস্তর আডেডশর বিরুডি োডয়রকৃত এ.টি.র্ার্লা/এ.টি.এ.র্ার্লা/বরট/বলি টু 

আবপলিি র্ার্লািমূডির েিাওয়াবর জিাি র্োর্েিাডি প্রস্তুতক্রণ ও গ্রপ্ররণ; 

 জাতীয় শুিাচার গ্রক্ৌশল িাস্তিায়ডনর বনবর্ত্ত জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র ক্র্ মপবরক্েনা প্রণয়ন, তনবতক্তা 

ক্বর্টি  ঠন, প্রবত ৩ র্াি অন্তর তনবতক্তা ক্বর্টির িিা আহ্বান ও িাস্তিায়নডর্াগ্য ক্র্ মপবরক্েনা 

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ; 

 িবচিালয় বনডে মশর্ালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী র্োর্েিাডি নবের গ্রেবণবিন্যািক্রণ, ব্যিস্থাপনা ও িংরক্ষণ; 

এিং 

 সুষ্ঠ ুও সুশৃঙ্খলিাডি নবে, পত্র ইতযাবের ব্যিস্থাপনা, িংরক্ষণ ও সুচারুিাডি অবিি পবরচালনা। 

5.6 আইন অনুভবিাগ 

 

 মামলা রনষ্পরত্তর লয়ক্ষে িলমান ও ভরবষ্যয়ি প্রাপ্ত মামলার জবাব োরখল;  

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের রপ.এ.রস.রস.-এর ওয়েবসাই পয়ট ররট, কনয়টম্পট, আরপল ও প্রশাসরনক 

ট্রাই পবুনায়লর মামলা প্রকাশ; এবং 

 রবভাগীে ও থজলা প্রশাসন িো মাঠপর্ োয়ের মামলাসংক্রান্ত কার্ েক্রম দ্রুি রনষ্পরত্তর লয়ক্ষে পেয়ক্ষপ 

গ্রিণ। 

5.7 ভবভি অনুভবিাগ 

 The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর পবরিডতম ‘িরক্াবর ক্র্ মচারী 

(আচরণ) বিবধর্ালা, ২০১৮’  প্রণয়ন; 

 িার্বরক্ শািনার্ডল জাবরকৃত জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র এ শাখািংবিষ্ট (1) The Public Employees 

Discipline (Punctual Attendance) Ordinance, 1982 (2) The Public Servant 

(Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (3) The Government Servant 

(Special Provision) Ordinance, 1979 অধ্যাডেশ ৩ টিডক্ ির্বন্বত ক্ডর প্রণীত খিড়া 

 ণক্র্ মচারী চাক্বরর শৃঙ্খলা, বনয়বর্ত উপবস্থবত ও িাজাপ্রাবপ্তডত িরখাস্ত আইন, ২০১৮ প্রণয়ন; 

 বিডশষ গ্রর্ধা ও গ্রর্াগ্যতার অবধক্ারী  ডিষক্/বিজ্ঞানীডের অিির েিডণর িয়িিীর্া বৃবি; 

 িাংলাডেশ বিবিল িাবি মি (িয়ি, গ্রর্াগ্যতা ও িরািবর বনডয়াড র জন্য পরীক্ষা) বিবধর্ালা, ২০১৪-এর 

তপবশল িংডশাধন; 

 ক্যাোর িাবি মডির জন্য অবিন্ন বিিা ীয় পরীক্ষা বিবধর্ালা প্রণয়ন; 

 বি.বি.এি. (স্বাস্থয) ক্যাোডরর অধ্যাপক্, িিডর্া ী অধ্যাপক্, িিক্ারী অধ্যাপক্ পডে বনডয়াড র জন্র্ 

বি.বি.এি. বনডয়া বিবধর্ালা, ১৯৮১ িংডশাধন; 

 The BCS (Agriculture) Composition and Cadre Rules of 1980-এর তপবশল িংডশাধন; 

 The BCS (Fisheries) Composition and Cadre Rules of 1980-এর তপবশল িংডশাধন; 

 The BCS (Forest) Composition and Cadre Rules of 1980 িংডশাধন; 

 Assistant Engineer-এর বিোর পে বিিাডি Sub-Assistant Engineer পেটি অন্তভু মক্তক্রডণর 

বনবর্ত্ত The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 িংডশাধন; 

 The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 িংডশাধন (প্রস্তাি 

প্রাবপ্তিাডপডক্ষ); 

 The Bangladesh Civil Service Composition and Cadre Rules of 1980 িংডশাধন 

(প্রস্তাি প্রাবপ্তিাডপডক্ষ); 

 িরক্াবর ক্র্ মচারী (বনয়বর্ত উপবস্থবত) বিবধর্ালা, ২০১৯ প্রণয়ন; 
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 এ ছাড়া এোবিিডর্ন্ট ম্যানুডয়ল (িবলয়র্-৩) ও এোবিিডর্ন্ট ম্যানুডয়ল (িবলয়র্-৪) প্রণয়ন; এিং 

 বিবিন্ন র্ন্ত্রণালয়/বিিা  িডত প্রাপ্ত আইন, নীবতর্ালা, বিবধর্ালা, প্রবিধানর্ালা এিং অন্যান্য বিষডয় 

র্তার্ত প্রোন ক্রা (প্রস্তাি প্রাবপ্তিাডপডক্ষ)। 

5.8 সাংস্কার ও গয়বষণা অনুভবিাগ 

 ‘পেবির পবরিাষা, ২০১৯’ শীষ মক্ পুস্তক্ প্রক্াশ ও বিতরণ;  

 ‘Statistics of Civil Officers and Staffs -2019’ শীষ মক্ পুস্তডক্র তথ্য িংেি, প্রক্াশ ও 

বিতরডণর ক্াজ িিন্ন ক্রা িডি। 

 ‘িরক্াবর িংস্থািমূডির নার্ ও গ্রর্া াডর্াড র ঠিক্ানা, ২০১৯’ শীষ মক্ পুস্তডক্র তথ্য িংেি, প্রক্াশ ও 

বিতরডণর ক্াজ িিন্ন ক্রা িডি। 

 ‘িাংলাডেশ িরক্াডরর র্ন্ত্রণালয়/অবধেপ্তর/স্ব-শাবিত িংস্থা ইতযাবের  ইংডরবজ ও িাংলা, ২০১৯’ 

প্রক্াশ ক্রা; 

 ‘প্রশািবনক্ পবরিাষা, ২০১৯’-এর পাণ্ডুবলবপ প্রস্তুত ক্রা িডি; 

 জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় ও অন্যান্য র্ন্ত্রণালয় িডত আ ত আইন/বিবধ/নীবতর্ালা/বনডে মবশক্া িাংলা 

িাষায় প্রবর্তীক্রণ; এিং 

 িরক্াবর বিবিন্ন প্রক্াশনা/িরর্/খার্ ইংডরবজ িাষায় প্রক্াশ ও মুদ্রডণ িাংলা িাষা িাস্তিায়ন গ্রক্াডষর 

অনাপবত্ত প্রোন; 

 জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উপলডক্ষয গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা (েীর্ ম ও 

স্বে গ্রর্য়াবে)  : িরক্াবর ক্র্ মচারীর উডদ্দডশ িিিন্ধুর উডিখডর্াগ্য িণীিমূি িংেিপূি মক্ পুবস্তক্া 

আক্াডর প্রক্াশ ক্রা িডি; 

 িরক্াবর ক্াডজ প্রবর্ত ব্যিিার িিজীক্রডণর লডক্ষয িাংলা িানানবিষয়ক্ অযাপ প্রণয়ন ক্রা 
প্রবক্রয়াধীন রডয়ডছ। 

৬.০ এস.ভড.ভজ. অজযয়ন গৃহীি কম যপভরকল্পনা 

বাভষ যক প্রভিয়বদন ২০১৮-১৯ প্রকায়শর ভনভমি SDG-এর লক্ষযসমূহ অজযয়ন গৃহীি কম যপভরকল্পনার িথ্যসমূহ : 

SDG ১৬.৭.১ অনুয়চ্ছদ অনুর্া ী ‘ভব.ভস.এস. কযাডার কম যকিযায়দর সক্ষমিা বৃভির মাধ্যয়ম সরকারয়ক 

শভক্তশালীকরণ (২  পর্ যা )’ শীষ যক প্রকয়ল্পর আওিা  ভসভন র সভিব/সভিব পর্ যা  সিয়ক সহকারী সভিব পর্ যা  

পর্ যন্ত প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয়  িায়ক। ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র এ পর্ যন্ত ভসভন র সভিব/সভিব পর্ যা  সিয়ক  

সহকারী সভিব পর্ যায় র ৩২৬ জন কম যকিযায়ক হাি যাড ভবশ্বভবদ্যাল সহ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজয এবাং অয়েভল ার 

স্বনামিন্য ভবভিন্ন ভবশ্বভবদ্যালয়  প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয় য়ে।  উক্ত প্রকয়ল্পর আওিা  প্রভশক্ষণ িলমান রয় য়ে। 

প্রভশক্ষয়ণ মভহলা কম যকিযায়দর জন্য ২০% সকাটা সাংরক্ষণ করা হয়চ্ছ। 

 

 

৮.০ িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহীি কার্ যক্রম  : 
 

৮.১  িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এবাং িথ্য অভিকার (িথ্য প্রাভপ্তসাংক্রান্ত) ভবভিমালা, ২০০৯-এর আয়লায়ক 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল , এর সাংযুক্ত দপ্তর/সাংস্থা এবাং মাঠ পর্ যায় র সকল কার্ যালয়  িথ্য সরবরাহ করার জন্য িথ্য 

প্রদানকারী কম যকিযা ভনয় াগ করা হ ।  

ক্র. আয়বদনকারীর নাম, ঠিকানা ও আয়বদয়নর র্াভিি িয়থ্যর ভবষ  গৃহীি ব্যবস্থা সব যয়শষ অবস্থা 
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নাং িাভরখ 

০১ জনাব সমা : মাহবুব আয়না ার 

ভপিা  : সমা : আয়না ার সহায়সন 

গ্রাম  : বােী ঘাগুরী, ডাকঘর  : ভপ ারপুর, 

উপয়জলা+য়জলা  : জামালপুর।  

কম যকিযায়দর ভবয়দশ 

প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত।  

২৪/৭/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ২২৩ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

০২ এযাডয়িায়কট জনাব সমাঃ নুরুভেন 

ঢাকা আইনজীবী সভমভি িবন, ৯ম িলা, ৬-

৭ সকাট য হাউজ ভেট, ঢাকা-১১০০। 

সরকারী কম যিারী 

হাসপািালসাংভিষ্ট 

২৪/০১/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ২১ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে।  

ভনষ্পভিকৃি 

০৩ জনাব নাভসর উভেন সশখ 

ভপিা- সশখ আব্দুস সািার 

 গ্রাম+য়পাে ডুমাইন, িানা-মধুখালী, সজলা- 

িভরদপুর। 

ভব.আর.টি.এ.-সাংভিষ্ট ০৫/০৩/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ৬৯ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য গ্রহয়ণর জন্য 

বলা হয় য়ে।  

ভনষ্পভিকৃি 

০৪ জনাব সমাহাম্মদ আবু ইউসুি, 

ভপিা-সমাহাম্মদ সভিকুর রহমান, 

গ্রাম : সসানাপুর, ডাকঘর : সসানাপুর 

বাজার, 

উপয়জলা : সসানাগাজী সজলা-সিনী। 

৩  ও ৪ি য সেভণ 

কম যিারীয়দর বদভলসাংক্রান্ত  

১৪/০৩/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ৮৮ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

০৫ আব্দুল সমািায়লব 

গ্রাম : কানুপুর, সপা : আর ভড এ 

িানা : সশরপুর, সজলা : বগুো 

ভব আর টি এ সাংভিষ্ট ০৫/৩/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ৬৯(১) 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

০৬ জনাব নাভসর উভেন সশখ, 

সিজগাঁও সরলওয়  জাভম া ইসলাভম া, 

সিজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ । 

১০/০৯/৯৮ ভিষ্টায়ব্দর 

৬৯.০৯.০০.১.৯৮-৫৯২ 

সাংখ্যক পত্রসাংক্রান্ত 

০৯/০৪/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ১১১(১) 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

০৭ জনাব নাভসর উভেন সশখ, 

সিজগাঁও সরলওয়  জাভম া ইসলাভম া, 

সিজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

মুভক্তয়র্ািা সন্তানয়দর 

সরকারী িাকভর 

পাও াসাংক্রান্ত  

০৭/৫/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ১৭১ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

০৮ জনাব সমা : রুবাইয় ি সহায়সন সাদমান 

ভপিা : সমা : সািাদ সহায়সন 

গ্রাম : সঢউভর া, উির পদু া 

সিৌেগ্রাম, কুভমল্লা 

ব স, সর্াগ্যিা ও সরাসভর 

ভনয় ায়গর জন্য পরীক্ষা, 

ভবভিমালা, ২০১৪ সাংক্রান্ত 

১৩/৫/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ১৮৭ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

০৯ জনাব সমা : সরজাউল হক 

ভপিা-মৃি সমা : আব্দুর রউি  হাওলাদার  

প্রিাষক (ইাংয়রভজ) োমপুর সরকাভর  

ময়ডল স্কুল এন্ড কয়লজ, ঢাকা । 

িথ্য সরবরায়হ অপারগিা 

সম্পয়কয  

১৩/৬/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ২১৬ 

সাংখ্যক  স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

১০ জনাব ইউসুি আভরভিন 

ভপিা : আব্দুল মান্নান 

ঠদভনক আমায়দর সম  সিজগাঁও ভশল্প 

এলাকা, ঢাকা। 

কম যকিযা/কম যিারীয়দর 

শৃঙ্খলা িয়ঙর 

অভিয়র্াগসাংক্রান্ত 

১৯/৬/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ২১৮ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

১১ জনাব মুহাম্মদ মভনরুল ইসলাম 

ভপিা-মরহুম ঠে দ আহয়মদ  

বাভে নাং-২৫, সরাড নাং-০১, সাাংবাভদক 

আ/এ ১১/এি, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬। 

িদন্তপূব যক কম যকিযার 

ভবরুয়ি ভবিাগী  

ব্যবস্থাসাংক্রান্ত 

২৩/৬/২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর ২২৩ 

সাংখ্যক স্মারয়ক িথ্য প্রদান করা 

হয় য়ে। 

ভনষ্পভিকৃি 

                    

9.0 দাভরদ্রযভনরসন ও নারী উন্ন নসাংক্রান্ত কার্ যক্রম 
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9.1 জনপ্রশাসয়নর দক্ষিা ও সক্ষমিা বৃভির লয়ক্ষয গৃহীি কার্ যক্রম বাস্তবাভ ি হয়ল দাভরদ্রযভনরসন ও নারীর 

ক্ষমিা নসহ অি যবনভিক উন্ন য়ন গুরুত্বপূণ য অবদান রাখয়ব। অি যবনভিক, ভশক্ষা, সামাভজক ও সাাংস্কৃভিক 

সক্ষয়ত্র মভহলায়দর অাংশগ্রহণ ভনভিিকরয়ণর জন্য িাকভরয়ি মভহলায়দর জন্য সরকার আয়রাভপি সকাটা 

পিভি র্িার্িিায়ব অনুসরণ করা হ  এবাং মভহলায়দর সক্ষমিা বৃভির জন্য প্রয় াজনী  প্রভশক্ষয়ণর 

আয় াজন করা হ । িয়ল মভহলাগণ িাকভরসহ ভবভিন্ন অি যবনভিক কম যকায়ণ্ড অভিক হায়র সম্পৃক্ত হয়চ্ছন 

এবাং স্বাবলম্বী হয়  উয়ঠয়েন। িয়ল দাভরদ্রযভনরসন ও নারী উন্ন ন ত্বরাভন্বি হয়চ্ছ।  

 

9.1.1 মাঠ পর্ যায়  সরকাভর পভলভস/য়প্রাগ্রায়মর কার্ যকর বাস্তবা য়ন দক্ষ জনবল ভনয় াগ  
র্তণমূল পর্ যায়  সরকায়রর দাভরদ্রযভবয়মািনমূলক নানা িরয়নর কম যসূভি র্িা : টি.আর., ভজ.আর., 

এি.এি.ডভব্লউ., ভি.ভজ.এি., ভি.ভজ.ভড. ইিযাভদ রয় য়ে। এসব কম যসূভি প্রণ ন ও বাস্তবা য়ন মাঠ 

প্রশাসয়ন কম যরি কম যিাভরগণ গুরুত্বপূণ য র্ভভমকা পালন কয়র। িা োো র্তণমূল পর্ যায়  সরকায়রর 

দাভরদ্রযভনরসন কম যসূভিগুয়লা মূলি মভহলায়দর মাধ্যয়ম বাস্তবাভ ি হয়  িায়ক। এয়ি নারীর অি যবনভিক 

কয়ম য প্রয়বশ ঘয়ট ও নারীর ক্ষমিা ন হ । সরকায়রর সামাভজক ভনরাপিামূলক কম যসূভি, সর্মন-

ভবিবািািা, ব স্কিািা এবাং োত্রীয়দর জন্য ভশক্ষা উপবৃভি কম যসূভি বাস্তবা য়নও মাঠপ্রশাসয়নর 

কম যিাভরগণ গুরুত্বপূণ য র্ভভমকা রায়খন। উভল্লভখি কম যসূভি সিল বাস্তবা য়নর িয়ল দাভরদ্রযভবয়মািন হ  

এবাং নারীর সাভব যক কল্যাণ ও পাভরবাভরক উন্ন ন ঘয়ট। এ কম যসূভির সমন্ব ক ভহসায়ব ভবিাগী  

কভমশনায়রর কার্ যাল , সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  ও উপয়জলা ভনব যাহী অভিসার পয়দ প্রভিবের উপযুক্ত 

কম যিারীয়দর ভিটভলে ঠিভর কয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  পদা ন কয়র িায়ক।  

 
9.1.2 সরকাভর  কম যিারীয়দর কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা 

ভিভকৎসা সসবা ও ভিভকৎসার জন্য সরকাভর  কম যিারীয়দরয়ক প্রদি আভি যক অনুদান িাঁয়দর স্বাস্থয ঝুঁভক 

কমা  এবাং িাঁয়দরয়ক কম যক্ষম রায়খ। এর িয়ল কম যয়ক্ষয়ত্র িাঁয়দর উৎপাদনশীলিা বৃভি পা । িা োো 

কম যিারীয়দর সেয়ল-সময় য়দর জন্য ভশক্ষাবৃভি িাঁয়দর ভশক্ষা কার্ যক্রম অব্যাহি রাখয়ি এবাং একটি সক্ষম 

জনশভক্তয়ি রূপান্তয়র সহা িা কয়র। কম যরি অবস্থা  মৃতুযবরণকারী এবাং স্থা ীিায়ব অেহাভনজভনি 

কারয়ণ সরকাভর  কম যিারীয়দর জন্য এককালীন অনুদায়নর অি য ও সরকাভর  কম যিারী হাসপািাল সিয়ক 

দভরদ্র কম যিারীয়দর প্রদি স্বাস্থয সসবা দাভরদ্রযভনরসয়ন উয়ল্লখয়র্াগ্য অবদান রাখয়ে। মভহলায়দর একটি 

বয়ো অাংশ সরকাভর  িাকভরয়ি ভনয় াভজি, র্াঁরা সরকাভর  কম যিারী হাসপািাল সিয়ক ভিভকৎসা সসবা ও 

কম যিারী কল্যাণ সবাড য সিয়ক ভিভকৎসাসহ অন্যান্য খায়ি আভি যক সহা িা সপয়  িায়কন। পুরুষ সরকাভর  

কম যিারীয়দর ন্যা  মভহলা কম যিারীয়দর সেয়ল-সময় রাও ভশক্ষাবৃভি বাবদ আভি যক সহা িা এবাং কম যিারী 

কল্যযণ সবায়ড যর কাভরগভর প্রভশক্ষণ সকন্দ্র সিয়ক প্রভশক্ষণ সপয়  িায়কন। এ িরয়নর কম যসূভি সমায়সর 

সাভব যক দাভরদ্রযভবয়মািন এবাং নারী উন্ন য়ন র্ভভমকা রায়খ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  ২০১৬-১৭ অি যবেয়রর 

বায়জট এবাং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর বায়জট প্রয়ক্ষপয়ণ ভনম্নবভণ যি বরাে সরয়খয়ে  : 

9.1.2.1 দাভরদ্রযভনরসন ও নারী উন্ন ন সম্পভকযি বরাে হাজার টাকা  

ভববরণ বায়জট 

২০১৬-১৭ 

প্রয়ক্ষপন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

দাভরদ্রযভনরসন ১০১৫,৪৫,৪৯ ১০১৬,৪৩,০০ ১১৫৭,১০,৬৬ 

নারী উন্ন ন ২১০,১০,৪৭ ১৭৯,০০,৯৪ ১৮০,০৬,২৩ 

 

9.1.3 গুরুত্বপূণ য পয়দ নারী কম যিারী পদা ন 

সরকার নারীর ক্ষমিা য়ন প্রজািয়ন্ত্রর কম যিারী ভনয় ায়গ মভহলায়দর জন্য ১০% সকাটা সাংরক্ষণ কয়রয়ে। 

নারী ভশক্ষা উন্ন য়ন সরকায়রর গৃহীি কম যসূভির িলস্বরূপ সরকাভর/সবসরকাভর  কম যয়ক্ষয়ত্র নারীর 

অাংশগ্রহণ পর্ যা ক্রয়ম প্রভিবের বৃভি পায়চ্ছ। সাংরভক্ষি সকাটার পাশাপাভশ সমিা সকাটা ও সর্াগ্যিার 
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ভিভিয়ি মভহলারা সরকাভর  িাকভরয়ি ভনয় াগ পায়চ্ছ। সভিব, সজলা প্রশাসক এবাং উপয়জলা ভনব যাহী 

অভিসায়রর গুরুত্বপূণ য পয়দ নারী কম যিারী ভনয় াগ পায়চ্ছন।  

Statistics of Civil Officers and Staff, 2015, 2016, 2017 এবং 2018 অনুর্া ী প্রজািয়ন্ত্রর 

কয়ম য প্রভিবের নারীর অাংশগ্রহণ বৃভি পায়চ্ছ। ভনয়ম্ন ৩ বেয়রর তুলনামূলক সারভণ প্রদান করা হয়লা  :  

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2016 
 

সগ্রডভিভিক মভহলা কম যিারী ভববরণ 

সগ্রড মন্ত্রণাল /ভবিাগ 

(সভিবাল ) 

দপ্তর/অভিদপ্তর স্বা িশাভসি 

সাংস্থা/কয়প যায়রশন 

সমাট 

১ম সেভণ (৯ম ও িদূর্ধ্য সগ্রড) ৬৪৮ ১৫৬৭৯ ১০৬৯৮ ২৭০২৫ 

২  সেভণ (১০ম সগ্রড) ৪০৫ ৩৫৩০৫ ৪৯২৮ ৪০৬৩৮ 

৩  সেভণ (১১িম–১৭িম সগ্রড) ৪৫১ ৮৩৫৮৪০ ৮৪৭৩ ২৪৪৫৯০ 

৪ি য সেভণ (১৮িম–২০িম সগ্রড) ৪২৯ ৪১৮৬৯ ৪৬৮৯ ৪৬৯৮৭ 

সমাট ১৯৩৩ ৩২৮৬৮৩ ২৮৭৮৮ ৩৫৯২৪০ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017 
 

সগ্রডভিভিক মভহলা কম যিারী ভববরণ 

সগ্রড মন্ত্রণাল /ভবিাগ 

(সভিবাল ) 

দপ্তর/অভিদপ্তর স্বা িশাভসি 

সাংস্থা/কয়প যায়রশন 

সমাট 

১ম সেভণ (৯ম ও িদূর্ধ্য সগ্রড) ৭১০ ১৭৭১৭ ১১০৭৯ ২৯৫০৬ 

২  সেভণ (১০ম সগ্রড) ৪৩০ ৩৪৭৭০ ৫৩৬১ ৪০৫৬১ 

৩  সেভণ (১১িম–১৭িম সগ্রড) ৫১৬ ২৩৮৫৮৪ ৮৩৭৬ ২৪৭৪৭৬ 

৪ি য সেভণ (১৮িম–২০িম 

সগ্রড) 

৪৬৭ ৪২৬৫৫ ৪৮৯৬ ৪৮০১৮ 

সমাট ২১২৩ ৩৩৩৭২৬ ২৯৭১২ ৩৬৫৫৬১ 

 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2018 
 

সগ্রডভিভিক মভহলা কম যিারী ভববরণ 

সগ্রড মন্ত্রণাল /ভবিাগ 

 (সভিবাল ) 

দপ্তর/অভিদপ্তর স্বা িশাভসি 

সাংস্থা/কয়প যায়রশন 

সমাট 

১ম সেভণ (৯ম ও িদূর্ধ্য সগ্রড) ৭৪৬ ১৮৩৬৬ ১১৭৮৬ ৩০৮৯৮ 

২  সেভণ (১০ম সগ্রড) ৪৭৩ ৩৪৯৬২ ৬৩৪৫ ৪১৭৮০ 

৩  সেভণ (১১িম–১৭িম সগ্রড) ৫৪১ ২৪১১৯২ ১০০৯৫ ২৫১৮২৮ 

৪ি য সেভণ (১৮িম–২০িম সগ্রড) ৪৮২ ৪২২৮০ ৪৯৬১ ৭৭৭২৩ 

সমাট ২২৪২ ৩৩৬৮০০ ৩৩১৮৭ ৩৭২২২৯ 

 

উপয়রর ৩টি সারভণ পর্ যায়লািনা কয়র সদখা র্া  সর্, গি ৩ বেয়রর ময়ধ্য প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম য নারী 

কম যিারীর সাংখ্যা বৃভি সপয় য়ে।  

9.1.4 সরকাভর কম য কভমশন কর্তযক ভব.ভস.এস. পরীক্ষার মাধ্যয়ম ভবভিন্ন কযাডায়র ভনয় াগপ্রাপ্ত ৯ম সগ্রয়ডর 

কম যিারীয়দর ময়ধ্যও নারী কম যিারীর সাংখ্যা ক্রমান্বয়  বৃভি পায়চ্ছ। ভব.ভস.এস. পরীক্ষার মাধ্যয়ম ভবভিন্ন 

কযাডায়র মভহলায়দর জন্য সাংরভক্ষি ১০% সকাটার অভিভরক্ত সমিা সকাটা ও নারী ভনয় াগ পায়চ্ছন। 
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ভনয়ম্ন ৩৩িম ভব.ভস.এস. সিয়ক ৩৭িম ভব.ভস.এস. পর্ যন্ত নারী কম যিারীর ভনয় ায়গর িথ্য প্রদান করা 

হয়লা  : 

 

ক্রভমক ভববরণ সাংখ্যা 

১ 

৩৩িম ভব.ভস.এস. 

পুরুষ ৫১০২ 

মভহলা ৩২১২ 

সমাট ৮৩১৫ 

২ 

৩৪ িম ভব.ভস.এস. 

পুরুষ ১৩০৫ 

মভহলা ৭৪৪ 

সমাট ২০৪৯ 

৩ 

৩৫ িম ভব.ভস.এস. 

পুরুষ ১৫৩০ 

মভহলা ৫৯৫ 

সমাট ২১২৫ 

৪ 

৩৬ িম ভব.ভস.এস. 

পুরুষ ১৬৫৪ 

মভহলা ৫৬৭ 

সমাট ২২২১ 

৫ 

৩৭ িম ভব.ভস.এস. 

পুরুষ ৯৫৬ 

মভহলা ৩০২ 

সমাট ১২৪৮ 

 

 

10.0 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র অধীি দপ্তর/সাংস্থার পভরভিভি ও কার্ যক্রম 

 

10.1 বাাংলায়দশ সলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ সকন্দ্র (ভব.ভপ.এ.টি.ভস.) 

 

10.1.1 বাাংলায়দশ সলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ সকন্দ্র (ভব.ভপ.এ.টি.ভস.) সদয়শর শীষ যস্থানী  প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান। ১৯৮৪ 

ভিষ্টায়ব্দ িারটি প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান-ন্যাশনাল ইনভেটিউট অব পাবভলক অযাডভমভনয়েশন (ভনপা); ভসভিল 

অভিসাস য সিভনাং একায়ডভম (সকাটা); বাাংলায়দশ অযাডভমভনয়েটিি োি কয়লজ (ভব.এ.এস.ভস.) এবাং 

োি সিভনাং ইনভেটিউট (এস.টি.আই.)-সক একীর্ভি কয়র একটি জািী  প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান প্রভিষ্ঠা করা 

হ । প্রভিষ্ঠালগ্ন সিয়কই সকন্দ্রয়ক একটি ভবশ্বমায়নর প্রভিষ্ঠায়ন উন্নীিকরয়ণর প্রয়িষ্টা অব্যাহি আয়ে। সস 

লয়ক্ষয সকয়ন্দ্রর ভবভিন্ন প্রভশক্ষণ কম যসূভির মভডউলগুয়লায়ি মুভক্তযুয়ির ইভিহাস, গণিাভন্ত্রক মূল্যয়বাি, 

দাভরদ্রযভবয়মািন, মানবসম্পদ উন্ন ন, ঠবভশ্বক উষ্ণা ন, জলবায়ু পভরবিযন ও পভরয়বশ সাংরক্ষণ, 

এস.ভড.ভজ., নারীর ক্ষমিা ন, আই.ভস.টি. এবাং ই-গিন্যযান্স প্রভৃভি ভবষ  অন্তভু যক্ত হ । 

 

10.1.2 ভব.ভপ.এ.টি.ভস. বাাংলায়দশ ভসভিল সাভি যস কযাডারভুক্ত ভবভিন্ন পর্ যায় র কম যিারীয়দর জন্য সকার সকাস য 

পভরিালনা কয়র আসয়ে। এখায়ন যুগ্মসভিব ও সমপর্ যায় র কম যিাভরগয়ণর জন্য ভসভন র োি সকাস য 

(এস.এস.ভস.), উপসভিব ও সমপর্ যায় র কম যিারীয়দর জন্য উচ্চির প্রশাসন ও উন্ন ন সকাস য (এ.ভস.এ.ভড.) 
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এবাং ৯ম সগ্রয়ডর নবীন কম যিারীয়দর জন্য বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকায়স যর ব্যবস্থা করা হ । বেয়র এ িরয়নর 

কময়বভশ ১৩টি সকাস য অনুভষ্ঠি হ । িা োো পভরবভিযি পভরভস্থভি ও িাভহদার পভরয়প্রভক্ষয়ি সরকাভর 

/আিাসরকাভর/স্বা িশাভসি/য়বসরকাভর প্রভিষ্ঠায়নর কম যিারীয়দর জন্য ভবভিন্ন িরয়নর সকাস য (Training of 

Trainers (ToT) Course, e-Government Management Course, Project Management Course, Financial 

Management Course, Human Resource Planning Course, Modern Office Management Course) পভরিালনা 

করা হ । অভিকন্তু সভিব পদমর্ যাদার কম যিারীয়দর জন্য লাঞ্চ টাইম/ভডনার টাইম সকাস য, অভিভরক্ত 

সভিবয়দর জন্য ‘Policy, Planning and Management Course’ এবাং ৪০ বের ব য়সার্ধ্য কযাডার ও নন-

কযাডার কম যিারীয়দর জন্য ভবয়শষ বুভন াভদ সকাস য পভরিালনা করা হয়চ্ছ। এ সকল সকায়স য বেয়র প্রা  

১৩০০ জন কম যিারীয়ক প্রভশক্ষণ সদও া হ । প্রভশক্ষয়ণর পাশাপাভশ ভব.ভপ.এ.টি.ভস. গয়বষণা ও 

প্রকাশনামূলক কাজ এবাং ভবভিন্ন ভবষয়  কম যশালা ও সসভমনার আয় াজন কয়র ভবভিন্ন মন্ত্রণাল  ও 

ভবিাগয়ক গুরুত্বপূণ য ভবষয়  সুপাভরশ সপশ কয়র িায়ক। 

10.1.3 জনপ্রশাসন পভরমণ্ডয়ল সদয়শর শীষ যস্থানী  প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান বাাংলায়দশ সলাক-প্রশাসন প্রভশক্ষণ সকন্দ্র 

(ভব.ভপ.এ.টি.ভস.)।   প্রভিষ্ঠালগ্ন সিয়কই (ভব.ভপ.এ.টি.ভস.) ভনয়জয়ক একটি ভবশ্বমায়নর প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠায়ন 

উন্নীিকরয়ণর সব যাত্মক প্রয়িষ্টা অব্যাহি সরয়খয়ে। এ লক্ষয অজযন এবাং পভরবিযনশীল বাস্তবিার সয়ে 

সামিস্য সরয়খ ইয়িাময়ধ্য ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর প্রভশক্ষণ কম যসূভিয়ি মুভক্তযুয়ির ইভিহাস, গণিাভন্ত্রক 

মূল্যয়বাি, দভরদ্রযভবয়মািন, মানবসম্পদ উন্ন ন, ঠবভশ্বক উঞ্চা ন, জলবায়ু পভরবিযন ও পভরয়বশ সাংরক্ষণ, 

SDG অজযন, নারীর ক্ষমিা ন, আইভসটি এবাং ই-গিয়ন যন্স প্রভৃভি ভবষ  অন্তভু যক্ত করা হয় য়ে। 

১। ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়রর কার্ যাবভল; ২০১৭-১৮ অিবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়রর অগ্রগভি শিকরা হার 

উয়ল্লখসহ :  

প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত কার্ যক্রম :  

ক) সকার সকাস য এবাং ভবয়শষ বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য (এসএিটিভস) 

ক্র. নাং সকায়স যর নাম সকায়স যর সাংখ্যা অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

1.  পভলভস োভনাং অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট সকাস য (অভিভরক্ত সভিব পদমর্ যাদার 

কম যকিযায়দর জন্য) 

০২টি 

 

১৬ জন 

১৭ জন 

2.  ভসভন র োি সকাস য 

(যুগ্মসভিব পর্ যায় র কম যকিযায়দর জন্য) 

০৩টি 

 

২৯ জন 

২৬ জন 

২৬ জন 

3.  উচ্চির প্রশাসন ও উন্ন ন সকাস য  

(উপসভিব পর্ যায় র কম যকিযায়দর জন্য) 

০৫টি  

 

৩৫ জন 

৩১ জন 

৩৪ জন 

৩২ জন 

৩৩ জন 

4.  বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য  

(ভশক্ষানভবস ভব.ভস.এস. কযাডার কম যকিযায়দর জন্য 

০২টি  

 

২০০ জন 

৮৫ জন 

5.  ভবয়শষ বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য 

ভনবন্ধন অভিদপ্তয়রর কম যকিযায়দর জন্য 

০৩টি ২৯ জন  

৩০ জন  

২৯ জন  

6.  ভবয়শষ বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য 

(স্থানী  সরকার প্রয়কৌশল অভিদপ্তয়রর  কম যকিযায়দর জন্য) 

০৩টি ২৫ জন  

২৫ জন  
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 ২৫ জন  

7.  ভবয়শষ বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য 

(সেক ও জনপি অভিদপ্তয়রর কম যকিযায়দর জন্য) 

 

০২টি ২৫ জন  

২৫ জন  

8.  ভবয়শষ বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য 

(ঢাকা ম্যাস িানভজট সকাম্পাভন ভলভময়টড এর কম যকিযায়দর জন্য)  

০১টি ২৫ জন  

9.  ভবয়শষ বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য 

(বাাংলায়দশ ভবজ্ঞান ও গয়বষণা পভরষদ ও দুনীভি দমন কভমশয়নর 

কম যকিযায়দর জন্য) 

০১টি ৪৬ জন  

 

 সমাট= ২২টি ৮৪৫ জন 

 

(খ) সিভনাং অব দ্য সিইনার সকাস য (টি.ও.টি.) 

 

(গ) সাংভক্ষপ্ত সকাস য : 

২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র Policy Dialogue for Senior Secretaries and Secretaries, Financial Management 

Course, Project Management Course, Pedagogy Training Course এবাং Administrative Management 

সকায়স য   সমাট ৩৬৬ জন প্রভশক্ষণািী প্রভশক্ষণ  গ্রহণ কয়রয়েন।   

 (ঘ) সসভমনার/ও াকযশপ/কম যশালা/কনিায়রন্স/কনয়িনশনসমূহ 

ক্র. নাং কম যশালা/ও াকযশপ/কনিায়রন্স/কনয়িনশন সাংখ্যা অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা 

1.  সসভমনার (67th FTC) ১টি ৮৫ জন 

2.  1st International Symposium on Achieving Agenda 2030 of 

Sustainable Development (ISAASD) 2019 

১টি ৩১ জন 

3.  1st International Conference on Information and Knowledge 

Management (i-IKM 2019) 

১টি ৩৩০ জন 

4.  ও াকযশপ ৪৭টি ২৪৩৩ জন 

ক্র. নাং সকায়স যর নাম সকায়স যর 

সাংখ্যা 

অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

1.  1
st

 ToT on ‘Achieving Sustainable Development Goals in 

Bangladesh’  

১টি ৪৮ জন  

2.  2
nd

 ToT on ‘Achieving Sustainable Development Goals in 

Bangladesh’ 

১টি ২৭ জন  

3.  ToT on Foundation Training Course ১টি ৪৪ জন  

 ৩টি ১১৯ জন 
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সব যয়মাট ৫০টি ২৮৭৯ জন 

 

(ঙ) ইন-হাউজ প্রভশক্ষণ  

২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর ভনজস্ব কম যিারীর জন্য ১৫টি সকায়স যর আয় াজন করা হ - এয়ি 

ভবভিন্ন সগ্রয়ডর ২৭৩ জন কম যিারী  প্রভশক্ষণ গ্রহণ কয়রয়েন।  

(ি)  ৪টি আঞ্চভলক সকয়ন্দ্র অনুভষ্ঠি সকাস য   

২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর আঞ্চভলক সকন্দ্রসমূয়হ ভবভিন্ন সম ায়দর ১৩৬টি সকায়স য ৫৩৯২ জন্য 

কম যিারী প্রভশক্ষণ গ্রহণ কয়রয়েন। 

(ে) উন্ন ন প্রকল্পসাংক্রান্ত কার্ যক্রম 

২০১৮-১৯ অি যবেয়রর কার্ যক্রম ও অগ্রগভি : 

ক্র. নাং. কার্ যক্রয়মর িরণ সাংখ্যা মন্তব্য 

1 স্থানী  প্রভশক্ষণ সকাস য ১৫টি  
৩৭৪ জন  

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.র অনুষদ সদস্য এবাং  

কম যিাভরগণ অাংশগ্রহণ কয়রন 

2 আন্তজযাভিক কনিায়রন্স 

‘‘1st International Conference on 

Information and Knowledge 

Management’  

৩৫৫ জন ১৭টি সদয়শর প্রভিভনভি/কম যকিযাবৃন্দ 

অাংশগ্রহণ কয়রন। কনিায়রয়ন্স ভবয়দভশ 

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা ৩২ জন এবাং সদভশ 

৩২৩ জন।  

৩ Masters (ঠবয়দভশক) ১জন  অি য ভবিায়গর এক জন কম যকিা যুক্তরায়ের 

Reading University, ঠবয়দভশক 

মাোয়স য অাংশগ্রহণ কয়রয়েন।  

৪ গয়বষণা  

‘Regulatory and institutional framework 

for sustainable use of coastal and marine 

resources : A comparative analysis 

between Bangladesh and Australia’ 

 

১টি 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. এবাং Macquarie 

University, Australia-এর সর্ৌি 

উয়দ্যায়গ গৃহীি গয়বষণা প্রকল্প 

৫ 
স্থানী  সসভমনার ৮টি  

‘সমৃভির অগ্রর্াত্রা  বাাংলায়দশভবষ ক’ 

সসভমনার  

২০১৮-১৯ অি যবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়রর অগ্রগভি শিকরা হার উয়ল্লখসহ : 

ক্র. নাং 

প্রকয়ল্পর নাম 

২০১৮-১৯ অি যবেয়রর অগ্রগভি  ২০১৭-১৮ অি যবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন 

অি যবেয়রর অগ্রগভি শিকরা হার 

আভি যক (লক্ষ টাকা ) বাস্তব 
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1.  ‘ভব.ভপ.এ.টি.ভস. সকার 

সকাস যসমূয়হর সক্ষমিা বৃভিকরণ’ 

প্রকল্প  

৩৮২.৮৩ (৩৮.২৮) ৬.৬৯% 

২০১৭-২০১৮ অি যবেয়র বাস্তব অগ্রগভি ৩১% 

১০১৮-২০১৯ অি যবেয়র বাস্তব অগ্রগভি ৬.৬৯% 

 

ক্র. নাং প্রকয়ল্পর নাম 
কায়জর নাম বরাে (লক্ষ টাকা ) 

এ পর্ যন্ত ব্য  (লক্ষ 

টাকা ) 

শিকরা কায়জর 

পভরমাণ 

1.  ‘ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর প্রভশক্ষণ 

সক্ষমিা বৃভিকরণ’ প্রকল্প 

 ২.২ ভক.ভম. ঠদঘ যয 

জভগাং িযাক  ভনম যাণ 

এবাং িযায়কর উপর 

ভসরাভময়কর টাইলস 

বসায়নার কাজ 

৩০০.০০ ২৫০.০০ ৮৫% 

প্রা  ১.৫ ভক.ভম. ঠদঘ যয 

বাউন্ডাভর ও াল ভনম যাণ 

কাজ 

৩৫৫.৪২ ৩৪০.০০ ৯৫.৬% 

 

 

(জ) আইভসটিভবষ ক কার্ যক্রম 

 সকয়ন্দ্র আইভসটি এবাং প্রভশক্ষয়ণর মান বৃভির লয়ক্ষয দ্রুিগভির ইন্টারয়নট ব্যবহার করা হয়চ্ছ। প্রশাসভনক, প্রভশক্ষণ 

ও ই-নভি ভসয়েম বাস্তবা ন এবাং Prezi ব্যবহার কয়র Presentationকরার লয়ক্ষয ভবটিভসএল হয়ি 

ইন্টারয়নট ব্যান্ডউইি 350Mbps ব্যবহার করা হয়চ্ছ।  

 

 ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর অভিস এলাকা  িাইবার ব্যাকবন সনটও াকয ও ও াই-িাই ভসয়েম, এবাং ডরভমটভর 

এলাকা  ও াই-িাই ভসয়েম ভন ভমি রক্ষণায়বক্ষণ করা হয়চ্ছ। িয়ল কম যকিযা/কম যিারী দাপ্তভরক প্রয় াজন 

LAN ও Wi-Fi ভসয়েম দুটিই ভন ভমি ব্যবহার করয়ি পারয়েন।  

 

 Office Automation এর জন্য ERP Software [Personnel Management Information 

System (PMIS), Computerized Training Management System (CTMS), Store 

Management System (SMS), Accounts and Finance Management System 

(A&FMS), Transport Management System (TMS), Dormitory Management 

System (DMS), Computer Equipment Management System (CEMS)] সফ টও যার 

সকয়ন্দ্রর ভবভিন্ন দপ্তয়র ব্যবহার করা হয়চ্ছ। 

 সকয়ন্দ্রর কম যকিযা/কম যিারীয়দর সাংভিষ্ট সিটও যায়রর উপর প্রয় াজনী  প্রভশক্ষণ প্রদানসহ সিটও যাসমূহ 

ব্যবহায়রর জন্য প্রয় াজনী  ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় য়ে। 

 Library Automation-এর অাংশ ভহসায়ব KOHA ব্যবহার কয়র ই-কযাটালগ এবাং D-Space ব্যবহার 

কয়র Institutional Repository ঠিভর করা হয় য়ে। ইয়িাময়ধ্য সবশ ভকছু E-Resource (JSTOR, 

WILEY) সাংগ্রহ করা হয় য়ে। ভব.ভপ.এ.টি.ভস. লাইয়েভরর জন্য আলাদা Web Portal সৃজন করা হয় য়ে 

এবাং িা ব্যবহার হয়চ্ছ।  
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 সকয়ন্দ্রর Website (www.bpatc.org.bd) নতুন আভেয়ক িথ্যসমৃি ও আধুভনকা ন করা হয় য়ে। সকয়ন্দ্রর 

অিযন্তরীণ সকল সনাটিশ, অভিস আয়দশ, কার্ যভববরণী, সাম্প্রভিক ইয়িন্ট Video Tutorial- ইিযাভদ ভন ভমি 

এ ওয় বসাইয়ট প্রকাশ করা হয়চ্ছ। 
 

 প্রভশক্ষয়ণর মান বৃভির লয়ক্ষয প্রভশক্ষণািীয়দর প্রভশক্ষণকালীন ল্যাপটপ সরবরাহ ও Wi-Fi-এর মাধ্যয়ম 

ইন্টারয়নট ব্যবহায়রর সুভবিা প্রদান করা হয় য়ে।  

 প্রভশক্ষণ কায়জ ICT সসবার মান বৃভির লয়ক্ষয অযাকায়ডভমক িবয়ন দুটি Multipurpose ICT Lab স্থাপন 

করা হয় য়ে এবাং দুটি ল্যায়ব ৯৮টি কভম্পউটার ব্যবহার হয়চ্ছ। এ োো, লাইয়েভরয়ি ২টি আধুভনক ICT Lab 

স্থাপন করা হয় য়ে; দুটি ল্যায়ব ১২২টি কভম্পউটার ব্যবহার হয়চ্ছ।   

 

 সকন্দ্র কর্তযক বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য, উচ্চির প্রশাসন ও উন্ন ন সকাস য এবাং ভসভন র োি সকাস যসহ অন্যান্য 

সকায়স যর ১৩২৯জন প্রভশক্ষণািীয়ক কভম্পউটারভবষ ক প্রভশক্ষণ প্রদান  করা হয় য়ে।  

 প্রভশক্ষণ ও প্রকাশনা  Plagiarism দূরীকরয়ণর জন্য Turnitin (Anti Plagiarism) সিটও যার  

ব্যবহার করা হয়চ্ছ। 

 ভডভজটালাইয়জশন  অব  সিভনাং অযাইড, লাইি মভনটভরাং ভসয়েম  সায়পাট য কার্ যক্রম ত্বরাভন্বিকরণ। 
 

 

 Bangladesh Journal of Public Administration (BJPA)-এর জন্য আলাদা Web Portal 

সৃজন করা হয় য়ে এবাং ব্যবহার করা হয়চ্ছ। 

 সরকাভর অভিয়স সামাভজক সর্াগায়র্াগ মাধ্যম ব্যবহার ভনয়দ যভশকা বাস্তবা য়নর লয়ক্ষয সকয়ন্দ্রর কম যকিযায়দর ভনয়  
BPATC-এর Official Facebook ও WhatsApp গ্রুপ ভন ভমি িথ্য হালনাগাদকরণ অব্যাহি রয় য়ে। 

 আর.ভপ.এ.টি.ভস.সহ ভবভিন্ন সরকাভর প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠায়নর সয়ে ভিভডও কনিায়রভন্সাং-এর মাধ্যয়ম অভিয়বশন 

পভরিালনা ও মিভবভনময়  কাভরগভর সহা িা প্রদান। 

 প্রিানমন্ত্রীর কার্ যাল  কর্তযক বাস্তবাভ ি এটুআই সপ্রাগ্রায়মর সয়ে ভব.ভপ.এ.টি.ভস. হয়ি সরকাভর প্রভশক্ষণ 

প্রভিষ্ঠায়নর ভনব যাভিি প্রভিভনভিয়দর সসাোল ভমভড া সাংলায়প অাংশগ্রহয়ণ প্রয় াজনী  কাভরগভর সহা িা প্রদান।  

    

 সকয়ন্দ্রর Live Monitoring System সজারদার করার লয়ক্ষয ৩টি সমইন সগটসহ অভিস এলাকার গুরুত্বপূণ য 

স্থায়ন স্থাপন জন্য ২৪০টি ভসভস কযায়মরা ক্র  করা হয় য়ে। ভসভসটিভির জন্য প্রয় াজনী  আইটি সায়পাট য প্রদান 

করা হয়চ্ছ। 

 e-Tendering  পিভি কার্ যকর কয়র সাংভিষ্ট অনুভবিাগয়ক প্রয় াজনী  কাভরগভর সায়পাট য প্রদান করা হয় য়ে।  

(ত)  গয়বষণাসাংক্রান্ত কার্ যক্রম 

উভল্লভখি অি যবেয়র সকন্দ্র কর্তযক ভনম্নবভণ যি গয়বষণা প্রকল্পসমূহ পভরিাভলি হয় য়ে : 
 

 Exploring the Training Spectrum : A Case of 60 Hours Long Training in a Year 

for Government Employees of Bangladesh 

 An Exploration in the Innovation Initiatives in the Public Offices in 

Bangladesh 

 Achieving Sustainable Development Goals in Bangladesh  : An Organizational 

Analysis 

 Assessing the Role of Foundation Training Course for enhancing the 

knowledge of The Young Civil Servants to Achieve Sustainable Development 
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Goals (SDGs)  : A Case Study from BPATC — উয়ল্লখ্য, এ গয়বষণা কার্ যক্রয়মর আওিা  সকয়ন্দ্রর 

৫৯ জন অনুষদ ৫৯ টি মন্ত্রণাল /ভবিায়গর SDGভবষ ক কার্ যক্রয়মর সয়ে সম্পৃক্ত আয়েন।  

২। ২০১৯-২০ অি যবেয়রর গৃহীিব্য কম যপভরকল্পনা : 

(ক) প্রভশক্ষণভবষ ক কম যপভরকল্পনা 

 বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য ৬ মায়সর স্থয়ল ১ বেয়র উন্নীিকরণ এবাং উচ্চির প্রশাসন ও উন্ন ন সকাস য 

(এ.ভস.এ.ভড.) ২ মায়সর স্থয়ল ৬ মায়স উন্নীিকরণ; 

 আন্তজযাভিক মায়নর এভসএভড ও এসএসভস-এর আয় াজন এবাং আন্তজযাভিক প্রভশক্ষণািীয়দর 

প্রভশক্ষয়ণর সুয়র্াগ প্রদান; 

 ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর রূপকল্প, অভিলক্ষয, সকৌশলগি উয়েেসমূহ এবাং সক্ষমিা অজযয়নর জন্য 

অবকাঠায়মাগি উন্ন য়নর লয়ক্ষয প্রণীি মাোর েযান দ্রুি বাস্তবা ন; 

 প্রভিষ্ঠায়নর িাভহদা অনুসায়র জনবল কাঠায়মা হালনাগাদকরণ; 

 ৯ম ও িদূর্ধ্য সগ্রয়ডর সরকারী কম যিারীয়দর জন্য Online সকাস য আয় াজন; 

 চারটি নতুন বিিা ীয় শিডর এিং ক্ক্সিাজার গ্রজলায় বিডশষাবয়ত আঞ্চবলক্ গ্রলাক্-প্রশািন প্রবশক্ষণ 

গ্রক্ে স্থাপন; 

 অনুষদ সদস্যগয়ণর সক্ষমিা বৃভির লয়ক্ষয মাোস য, ভপ.এইি.ভড. ও আন্তজযাভিক কম যসূভির মাধ্যয়ম  

প্রভশক্ষণ প্রদান। 

(খ) উন্ন ন প্রকল্পভবষ ক কম যপভরকল্পনা 

 প্রকয়ল্পর আওিা  ১২টি সেভণকয়ক্ষর আধুভনকা ন; 

 ৪টি সকার সকাস য অভিয়সর আধুভনকা ন; 

 সকয়ন্দ্র বসবাসরি ও প্রভশক্ষণািীয়দর স্বাস্থযয়সবা সুভবিা বৃভিকরণ; 

 ভব.ভপ.এ.টি.ভস. কম যকিযা এবাং সাংযুক্ত মন্ত্রণাল /দপ্তয়রর ১৫ জন কম যকিযার ঠবয়দভশক শট য সকাস য 

আয় াজন; 

 ঠবয়দভশক োভড ভিভজট আয় াজন;  

 ১১ জন কম যকিযার সাটি যভিয়কট সকাস য আয় াজন; 

 ১১ জন কম যকিযার ঠবয়দভশক মাোস য সকাস য আয় াজন; 

 ঠবয়দভশক প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান/ভবশ্বভবদ্যালয় র সয়ে সর্ৌি প্রভশক্ষণ আয় াজন; 

 বি.বপ.এ.টি.বি.-এর ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচারী এিং িংযুক্ত র্ন্ত্রণালয়/েপ্তডরর ক্র্ মক্তমা ডণর স্থানীয় 

প্রবশক্ষণ; 

 আন্তজযাভিক/স্থানী  সসভমনার/কম যশালা/ভসয়ম্পাভজ াম আয় াজন; 

 গয়বষণা এবাং প্রকাশনা; 

 ভসভিল সাভি যস জ্ঞান সাংগ্রহশালা স্থাপন; 

 ভসভিল সাভি যস জাদুঘর স্থাপন; 

 ই-লারভনাং সডটা সসন্টার স্থাপন; এবাং 

 ভব.ভপ.এ.টি.ভস. গ্রন্থাগার আধুভনকা য়নর লয়ক্ষয পুস্তক ক্র  করা হয়ব। 
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(গ) আইভসটিভবষ ক কম যপভরকল্পনা : 

হাড যও যার : 

 সকয়ন্দ্রর ১ নাং সগয়টর (ফুট ওিার ভেয়জ) Digital Display Board স্থাপন। এ োো আইটিভস, 

কযায়িয়টভর া, লাইয়েভর, একায়ডভমক িবন, ভরভসপশন, ডরভমটভর,  সগে হাউজ, প্রশাসভনক িবন, 

অনুষদ িবন-১ও২ এ প্রয় াজন অনুর্া ী Interactive Display Board ,Digital Banner 

Display স্থাপন। 

 e-Tendering িালুকরয়ণ প্রয় াজনী  কাভরগভর সহা িা প্রদান অব্যাহি রাখা। 

 সকয়ন্দ্রর Live Monitoring System সজারদার করার লয়ক্ষয সেভণকক্ষ ও গুরুত্বপূণ য স্থায়ন ভসভস 

টিভি/আইভপ কযায়মরা স্থাপন করা।  

 বায় ায়মভিক হাভজরার মাধ্যয়ম সকল কম যকিযা /কম যিারীর হাভজরা ভনভশি করা। 

 আরভপএটিভসসমূয়হর জন্য (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) কভম্পউটার স্থাপন, সনটও াকয 

সম্প্রসারণ ও  রক্ষণায়বক্ষয়ণ প্রয় াজনী  কাভরগভর সহা িা প্রদান। 

সিটও যার 

 ERP Software ভবষয়  প্রয় াজন অনুর্া ী কম যকিযা/কম যিারীয়দর প্রভশক্ষণ প্রদান অব্যাহি রাখা 

হয় য়ে। 

 সরকাভর ভনয়দ যশনা সমািায়বক e-Nothi ভসয়েম পূণ যাজ্গ বাস্তবা য়নর কার্ যক্রম িলমান। 

 সকন্দ্র ও আর.ভপ.এ.টি.ভস.-এর ৫ম হয়ি ৯ম সগ্রয়ডর কম যকিযায়দর Online e-Nothi Course 

আয় াজনসহ দাপ্তভরক অন্যান্য কার্ যক্রয়মর উপর online Course এর আয় াজন করা। 

 পর্ যা ক্রয়ম নভি ব্যবস্থাপনার সয়ে সাংভিষ্ট আরভপএটিভসসমূয়হর কম যকিযা/কম যিারীয়দরও e-Nothi 

ভসয়েম-এর উপর প্রভশক্ষণ প্রদান অব্যাহি রাখা। 

 আর.ভপ.এ.টি.ভস.সমূহ (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা), অন্যান্য প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান ও 

প্রয় াজনী িার ভনভরয়খ সরকারী প্রভিষ্ঠানসমূয়হর সয়ে  ভিভডও কনিায়রভন্সাং প্রয় াজনী  কাভরগভর 

সহা িা প্রদান করা। 

 e-Nothi ভসয়েম বাস্তবা য়ন ভবভিন্ন দপ্তয়র ল্যাপটপ, কভম্পউটার, ভপ্রন্টার, অনলাইন ইউভপএস ও 

স্কযানার স্থাপন।  

 অভিস অয়টায়মশন সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষয অযাভেয়কশন/কােমাইজ সিটও যার হালনাগাদকরণ। 

 দাপ্তভরক ব্যবস্থাপনা  ই-নভি ভসয়েয়মর ভন ভমি ব্যবহার ভনভিিকরয়ণর লয়ক্ষয 

কম যকিযা/কম যিারীয়দর প্রয় াজনী  প্রভশক্ষণ প্রদান। 

 

৩। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও স্বল্প 

সম াভদ) 

ক্র. নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী 

সাংস্থা 

সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

১ বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমান 

১৭ মাি য ২০২১ জন্মশিবাভষ যকী উদর্াপন উপলয়ক্ষয 

বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

উয়িািনী 

অনুষ্ঠায়নর ব্য  

িবন ভনম যাণ 

কার্ যক্রয়মর 
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ক্র. নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী 

সাংস্থা 

সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

অযাকায়ডভমক-

ক্াম প্রশাসভনক 

িবন উয়দ্বািন (২০ 

িলা িবন) 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. অযাকায়ডভমক-কাম প্রশাসভনক 

িবন-এর ভনম যাণ কাজ সম্পন্ন কয়র 

২০২১ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য উয়দ্বািন 

করা হয়ব। (উয়িািনী অনুষ্ঠান) 

 

 

ঢাকা ১০ লক্ষ টাকা Gann. Chart  

৩০ জুন ২০১৯ 

ভিষ্টায়ব্দর ময়ধ্য 

ঠিভর কয়র সস 

সমািায়বক কাজ 

করা হয়ব। 

২ বেবন্ধু মুযরাল 

স্থাপন 

১৭ মাি য ২০২১ 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

সকয়ন্দ্রর আইটিভস িবয়ন জাভির 

ভপিা বেবন্ধু সশখ মভজবুর 

রহমায়নর মুযরাল রয় য়ে। এ োোও 

প্রস্তাভবি বেবন্ধু সশখ মুভজবুর 

রহমান অযাকায়ডভমক-কাম 

প্রশাসভনক িবয়ন মুযরাল স্থাপন 

করা হয়ব।   

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

িবয়নর সয়ে  

অন্তযভুক্ত (ব্য  

৫৩ লক্ষ) িরা 

রয় য়ে। 

 

৩ বেবন্ধুর 

প্রশাসভনক ও 

উন্ন ন িাবনা 

ভবষয়  অনলাইন 

Short 

Course 

পভরিালনা 

মাি য ২০২০ 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

বেবন্ধুর জীবনাদয়শ যর  উপর 

অনলাইন Short Course 

ঠিভর কয়র সকল সরকাভর 

কম যকিযায়দর জন্য বাধ্যিামূলক 

করার ভবষয়  জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণাল য়ক প্রস্তাব সদও া হয়ব। 

Online Course টির 

সম কাল আট ঘণ্টা হয়ি পায়র। 

প্রািভমকিায়ব ভব.ভস.এস. কযাডার 

অভিসারয়দর মাধ্যয়ম শুরু হয়ব 

এবাং পর্ যা ক্রয়ম অন্যান্য 

অভিসারয়দর প্রভশক্ষণ সদও া সর্য়ি 

পায়র। জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল  কর্তযক 

অনুয়মাভদি হয়ল ২০২০ ভিষ্টায়ব্দর 

মাি য মাস সিয়ক অনলাইন Short 

Course টি শুরু করা হয়ব। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

অভিভরক্ত 

সকায়না 

খরয়ির 

প্রয় াজন হয়ব 

না। 

সকাস যটি ভবনামূয়ল্য 

অিার করা হয়ব। 

ঘয়র বয়স বা ভনজ 

দপ্তয়র সিয়ক 

সকাস যটি সম্পন্ন করা 

র্ায়ব। 

 

৪ বেবন্ধু স্মারক 

ভসভরজ সসভমনার  

 

১৭ মাি য ২০২০  

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.  

২০২০ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য সিয়ক শুরু 

কয়র প্রভিমায়স একটি কয়র ১২ 

মায়স ১২টি সসভমনার (১২টি ভিয়মর 

উপর) আয় াজন করা সর্য়ি পায়র। 

একজন Keynote Speaker 

সপপার উপস্থাপন করয়বন এবাং 

িার উপর আয়লািনা হয়ব। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

১২ লক্ষ টাকা ভিমভিভিক  

Keynote 

Speaker 

ভনি যারণ করা হয়ব। 

 

৫ ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

সলাক-প্রশাসন 

পভত্রকা-এর ভবয়শষ 

১৭ মাি য ২০২১ 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

১২ মায়স ১২টি ভিয়মর উপর 

সসভমনার সপপার-এর ভিভিয়ি 

২০২১ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মায়ি য 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

২ লক্ষ টাকা  
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ক্র. নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী 

সাংস্থা 

সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

সাংখ্যা প্রকাশ ভব.ভপ.এ.টি.ভস. সলাক-প্রশাসন 

পভত্রকা-এর ভবয়শষ সাংখ্যা প্রকাশ 

করা হয়ব।  

৬ বেবন্ধুর 

জীবনদশ যনবিষয়ক্ 

গয়বষণা প্রকল্প 

গ্রহণ 

১৭ মাি য ২০২১ 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

২০১৯ ভিষ্টায়ব্দর জুলাই সিয়ক শুরু 

কয়র জাভির ভপিা বেবন্ধুর 

জীবনদশ যন (সামাভজক, অি যবনভিক, 

রাজবনভিক জীবন) ও উন্ন ন 

িাবনাবিষয়ক্ একটি বয়ো 

আকায়রর গয়বষণা প্রকল্প গ্রহণ করা 

হয়ব র্া ২০২১ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য 

এর ময়ধ্য বই আকায়র প্রকাশ করা 

হয়ব। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

৩০ লক্ষ টাকা  

৭ বেবন্ধু কুইজ 

আয় াজন 

মাি য ২০২০ হয়ি 

মাি য ২০২১ 

 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

ভবভিন্ন সকায়স যর প্রভশক্ষণািীয়দর 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর লাইয়েভরয়ি 

অবভস্থি মুভক্তযুি কন যার ও মুভক্তযুি 

গ্যালাভরয়ি সাংযুভক্ত প্রদান কয়র 

অনলাইয়ন কুইজ সটে সন া এবাং 

প্রিম, ভদ্বিী  এবাং র্তিী  স্থান 

অভিকারীয়দর পুরস্কার প্রদান করা 

হয়ব। ২০২০ ভিষ্টায়ব্দর মাি য সিয়ক 

২০২১ ভিষ্টায়ব্দর মাি য পর্ যন্ত সকয়ন্দ্র 

অনুভষ্ঠি সকল প্রভশক্ষণ সকায়স যর 

জন্য িা বাধ্যিামূলক করা হয়ব। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

১ লক্ষ ৫০ 

হাজার টাকা 

 

৮ বেবন্ধু সি ার 

স্থাপন  

১৭ মাি য ২০২১ 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.য়ি বেবন্ধুর জীবন-

দশ যনসাংভিষ্ট সকল কার্ যক্রয়মর 

পরামশ য প্রদায়নর জন্য (সর্মন 

গয়বষণা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবা ন) 

অয়ক্টাবর ২০১৯ হয়ি ১৭ মাি য 

২০২১ পর্ যন্ত অি যাৎ সদে বের 

সম ায়দ একজন ভবয়শষজ্ঞ ভনয় াগ 

সদও া সর্য়ি পায়র। ১৭ মাি য ২০২১ 

পর্ যন্ত ভিভন দাভ ত্ব পালন করয়বন। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

১০ লক্ষ টাকা বেবন্ধুর উপর 

গয়বষণা কয়রয়েন 

এমন একজন 

ব্যভক্তয়ক ভনযুক্ত 

করা হয়ব। 

 

৯ পভরদশ যন মন্তব্যসমূহ 

সাংগ্রহপূব যক 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর 

লাইয়েভরয়ি সাংরক্ষণ 

 টুভেপাোস্থ বেবন্ধুর সমাভিস্থল ও 

বেবন্ধু জাদুঘয়র রভক্ষি পভরদশ যন 

বই-এর মন্তব্যসমূহ সাংগ্রহ কয়র 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর লাইয়েভরয়ি 

সাংরক্ষণ করা হয়ব। 

 ১ লক্ষ টাকা প্রভশক্ষণািী ও 

অনুষদ সদস্যবগ য 

মন্তব্যসমূহ পাঠ 

কয়র সমৃি  হয়বন। 

১০ ভডভজটাল ভডসয়ে 

সবায়ড য বেবন্ধুর 

জীবন ও কয়ম যর 

১৭ মাি য ২০২০ 

হয়ি ১৭ মাি য 

২০২১ স্থান : 

সকন্দ্রী  অিযি যনার সাময়ন 

ইন্টারাকটিি ভডভজটাল ভডসয়ে 

সবায়ড য এবাং সকয়ন্দ্রর ১ নাং সগট 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

২০ লক্ষ টাকা  
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ক্র. নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী 

সাংস্থা 

সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

গুরুত্বপূণ য উভক্ত ও 

েভব প্রদশ যন 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. সাংলগ্ন ফুটওিার েীয়জ 

(মহাসেয়ক) বেবন্ধুর জীবন ও 

কয়ম যর গুরুত্বপূণ য উভক্ত ও েভব 

প্রদশ যন করা হয়ব।  

টুভেপাোর বাভের েভব সাংগ্রহ কয়র 

২০২০ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য সিয়ক 

২০২১ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য পর্ যন্ত 

প্রদশ যন করা হয়ব। 

ঢাকা 

১১ টুভেপাোর উপর 

অযাসাইনয়মন্ট 

অন্তযভুক্তকরণ 

 বেবন্ধুর জন্মশিবাভষ যকীয়ি 

বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকায়স যর নবীন 

কম যকিযায়দর বেবন্ধুর জীবন ও 

কম য ভবষয়  পূণ যােিায়ব অবগি 

করা এবাং িাঁর দশ যনয়ক অনুিাবন 

করার জন্য টুভেপাোর উপর 

অযাসাইনয়মন্ট সদও া হয়ব। 

 

 ব্য  নাই  

১২ প্রভশক্ষণ মভডউল 

প্রস্তুিকরণ 

১৭ মাি য ২০২০  

 

 ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

নতুন প্রজয়ম্মর কায়ে পভরভিি 

করায়নার উয়েয়ে বেবন্ধু সশখ 

মুভজবয়ক উপজীব্য কয়র ২০২০ 

ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মায়ি যর ময়ধ্য প্রভশক্ষণ 

মভডউল ঠিভর করা হয়ব। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

  

১৩. ক্ষুিামুক্ত, 

দাভরদ্রযমুক্ত, 

ভিক্ষুকমুক্ত, 

ভনরক্ষরমুক্ত 

বেবন্ধুর স্বয়ের 

সসানার বাাংলা 

গঠন 

 ক্ষুিামুক্ত, দাভরদ্রযমুক্ত, ভিক্ষুকমুক্ত, 

ভনরক্ষরমুক্ত বেবন্ধুর স্বয়ের 

সসানার বাাংলা গেয়ি মাি য ২০২০ 

ভিষ্টাব্দ হয়ি মাি য ২০২১ ভিষ্টায়ব্দর 

ময়ধ্য অনুয়ষ্ঠ  বুভন াভদ প্রভশক্ষয়ণর 

প্রভশক্ষণািীয়দর মাঠ সাংযুভক্তকালীন 

হিদভরদ্র, সুভবিাবভঞ্চি পভরবার 

পভরদশ যন, িায়দর সমস্যাবভল 

ভিভিি কয়র হৃদ েম করা ও 

স্থানী  কর্তযপয়ক্ষর সহা িা  

সমািায়নর উয়দ্যাগ গ্রহণ। 

একইসয়ে র্তনমূল পর্ যায়  সরকাভর 

সসবার মান সয়রজভময়ন সদয়খ 

সরকাভর সসবা সহজীকরয়ণর 

মাধ্যয়ম সসানার বাাংলা গোর 

ময়নাবৃভি ঠিভর করা হয়ব। 

 ব্য  নাই প্রয়িযক প্রভশক্ষণািী 

কমপয়ক্ষ একটি  

হিদভরদ্র, 

সুভবিাবভঞ্চি 

পভরবার পভরদশ যন 

করয়বন। 

১৪. সপ্তাহব্যাপী 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

১৭ মাি য ২০২০  ভব.ভপ.এ.টি.ভস. স্কুল এন্ড কয়লজ 

কর্তযক ২০২০ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

৫০ হাজার 

টাকা 
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ক্র. নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী 

সাংস্থা 

সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

স্কুল এন্ড কয়লজ 

কর্তযক কম যসূভি  

 

হয়ি সপ্তাহব্যাপী োত্র-োত্রীয়দর 

ময়ধ্য রিনা, আবৃভি ও ভিত্রাকন 

প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা 

হয়ব। 

ঢাকা 

১৫. মাসব্যাপী জাভির 

ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমান-

এর জীবনদশ যন ও 

উন্ন ন 

িাবনাবিষয়ক্ 

কম যসূভি 

১৭ মাি য ২০২০ 

হয়ি এভপ্রল 

২০২০ 

 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.  

১৭ মাি য ২০২০ ভিষ্টাব্দ হয়ি ১৭ 

এভপ্রল ২০২০ পর্ন্তয মাসব্যাপী 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. স্কুল এন্ড কয়লজ 

কর্তযক জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমান-এর জীবন দশ যন ও 

উন্ন ন িাবনা (োত্রজীবন, 

রাজবনভিক জীবন, রাষ্ট্রনা ক 

বেবন্ধু, স্বয়ের সসানার বাাংলা 

প্রভৃভি)-বিষয়ক্ কুইজ 

প্রভিয়র্াভগিা ও উপভস্থি বক্তৃিার 

আয় াজন করা হয়ব। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

২০ হাজার 

টাকা 

 

১৬. ১৭ মাি য ভদনব্যাপী 

কম যসূভি 

 ১৭ মাি য সকয়ন্দ্রর সকল কম যিারী, 

সকল সকায়স যর প্রভশক্ষণািীবৃন্দ, 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. স্কুল এন্ড কয়লয়জর 

ভশক্ষক/োত্র-োত্রীয়দর অাংশগ্রহয়ণ 

র যাভল এবাং র যাভল সশয়ষ ‘জাভির 

ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-

এঁর প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পস্তবক অপ যণ’, 

বেবন্ধুর জীবন ও দশ যনবিষয়ক্  

আয়লািনা, পুরস্কার ভবিরণ, 

মসভজয়দ ভবয়শষ সদা াসহ অন্যান্য 

জািী  কম যসূভি পালন করা হয়ব। 

  জািী  কম যসূভির 

সয়ে ভমল সরয়খ 

উদ র্াপন করা হয়ব। 

১৭. ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-

এর সনাট প্যায়ড 

জাভির ভপিার 

উদ্ধৃভি সাংয়র্াজন 

 বেবন্ধুর জন্মশিবাভষ যভকয়ি সকয়ন্দ্র 

ব্যবহৃি সকল সনাট প্যায়ড 

প্রভশক্ষণিংক্রান্ত জাভির ভপিার 

উদ্ধৃভি সাংয়র্াজন করা হয়ব।  

 ৫০ হাজার 

টাকা 

 

১৮. সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠান 

আয় াজন 

১৭ মাি য ২০২০ 

১৭ মাি য ২০২১ 

 

ভব.ভপ.এ.টি.ভস. 

২০২০ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য হয়ি 

২০২১ ভিষ্টায়ব্দর ১৭ মাি য পর্ যন্ত 

সকল প্রভশক্ষণ সকায়স য ভিমভিভিক 

সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর আয় াজন 

করা হয়ব। 

ভব.ভপ.এ.টি.

ভস., সািার, 

ঢাকা 

১ লক্ষ ৫০ 

হাজার টাকা 

সকল প্রভশক্ষণ 

সকায়স যর সাাংস্কৃভিক 

কভমটির মাধ্যয়ম 

সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠান 

আয় াজন করা 

হয়ব। 

১৯. আঞ্চভলক সলাক-

প্রশাসন প্রভশক্ষণ 

সকয়ন্দ্রর 

 ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর 

কম যপভরকল্পনার ন্যা  

আর.ভপ.এ.টি.ভস.সমূহ ভনজস্ব 

কম যপভরকল্পনা প্রণ নপূব যক 

 ৮ লক্ষ টাকা ৪টি আঞ্চভলক 

সলাক-প্রশাসন 

প্রভশক্ষণ সকন্দ্রর 
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ক্র. নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী 

সাংস্থা 

সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

কম যপভরকল্পনা বাস্তবা ন করয়ব।   জন্য 

৪। SDG-এ লক্ষযসমূহ অজযয়ন গৃহীি কম যপভরকল্পনা  :  

ভব.ভপ.এ.টি.ভস.-এর সকল প্রভশক্ষণ সকায়স য SDG-ভবষ ক পৃিক মভডউল অন্তভু যক্ত করা হয় য়ে। এ মভডউয়লর 

অন্তগ যি ভবষ সমূহ প্রভশক্ষয়ণর মাধ্যয়ম কার্ যকর, অন্তভু যভক্তমূলক এবাং দা বি জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গঠয়ন কাজ 

করা হয়ব। এ োো, প্রজািয়ন্ত্রর কম যিারীয়দর সক্ষমিা বৃভির জন্য SDGs-এর উপর সাংভক্ষপ্ত সকাস য, সসভমনার, 

ও াকযশপ ও ভসয়ম্পাভজ াম আয় াজন করা িয়ব।    
৫।  আন্তজযাভিক সাংস্থাসমূয়হর সয়ে ভদ্বপাভক্ষক আয়লািনা/সময়তািা স্মারক/চুভক্ত এবাং ঠবয়দভশক সিয়র অভজযি 

সিলিার ভববরণ  : 

(ক) উভল্লভখি সময়  সকন্দ্র ভনম্নবভণ যি ২টি প্রভিষ্ঠায়নর সয়ে সময়তািা স্মারক/চুভক্ত স্বাক্ষর কয়রয়ে : 

i. Nepal Administrative Staff College, Nepal (09 February 2019) 

ii. HKU School of Professional and Continuing Education, Hong Kong (15 October 

2018)  

(খ)  প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়র ৬৪ (য়িৌষভট্ট) জন কম যকিযা ভবভিন্ন সম ায়দ ঠবভদভশক প্রভশক্ষণ গ্রহণ কয়রয়েন। 

 

৭। শুঙ্খলাজভনি ও দুনীভি প্রভিয়রায়ি গৃহীি কার্ যক্রম  : সকয়ন্দ্রর সকল প্রভশক্ষণ কার্ যক্রয়ম দুনীভি প্রভিয়রায়ি 

করণী  সম্পয়কয সসশন পভরিালনা করা হয়চ্ছ এবাং সকয়ন্দ্রর কম যিারীয়দর ময়ধ্য দুনীভি প্রভিয়রায়ি সয়িিনিা বৃভির 

জন্য শুিািার ভবষয়  প্রভশক্ষণ/ও াকযশপ/সিা আয় াজন করা হয়চ্ছ। সরকায়রর দুনীভির ভবরুয়ি ভজয়রা টলায়রন্স 

নীভি বাস্তবা য়ন ‘সদশয়প্রয়মর শপি ভনন, দুনীভিয়ক ভবদা  ভদন’; ‘বন্ধ হয়ল দুনীভি, উন্ন য়ন আসয়ব গভি’; 

‘রুখয়বা দুনীভি গেব সদশ, হয়ব সসানার বাাংলায়দশ’ প্রভৃভি সিাগানসাংবভলি ভেকার/য়পাোর প্রকাশ ও প্রিার 

করা হয়চ্ছ। এ োো, সকয়ন্দ্রর কম যিারীয়দর দুনীভিমুক্ত শুি জীবনর্াপয়ন আকৃষ্ট করয়ি ‘শুিািার পুরস্কার নীভিমালা 

২০১৯’ প্রণ ন করা হয় য়ে।  

৯।  কম যকিযা/কম যিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহীি কার্ যক্রম  : ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র ভব.ভপ.এ.টি.ভস. কম যিারী 

কল্যাণিহভবল হয়ি ২৫ জন কম যিারীয়ক সমাট ৬,০২,২৯৪/- (ে  লক্ষ দুই হাজার দুইশি চুরানব্বই) টাকা 

ভিভকৎসাজভনি আভি যক সহা িা প্রদান করা হয় য়ে। এ োো, সকয়ন্দ্রর সম্মুখিায়গ ২টি র্াত্রীোউভন, অিযন্তয়র  

পাকযয়শড/ভসট এবাং  স্কুল এন্ড কয়লজ-এর োত্র-োত্রীয়দর অভিিাবকগয়ণর ভবোম সন ার জন্য ‘সলকভিউ’ 

‘অভিিাবক সমায়বশ’  নায়ম বসার স্থান ঠিভর করা হয় য়ে।    

১০। িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-র আয়লায়ক গৃহীি কার্ যক্রম (িথ্য সরবরায়হর সমাট আয়বদয়নর সাংখ্যা, 

সরবরাহকৃি   িয়থ্যর সাংখ্যা এবাং িথ্য কভমশন বরাবর দায় রকৃি আভপয়লর সাংখ্যা ইিযাভদ) :   

িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ অনুর্া ী িথ্য সিয়  সকউ আয়বদন করয়ল ভবভি সমািায়বক িথ্য সরবরাহ করা 

হয়  িায়ক। িয়ব, ২০১৮-১৯ অি যবেয়র িথ্য সরবরায়হর ভনভমি কায়রা কাে সিয়ক সকায়না আয়বদন পাও া 

র্া ভন।   

১১। প্রভিয়বদয়ন উয়ল্লখ করার ময়িা অন্য সকায়না ভবষরণ  :  
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জুলাই ২০১৬ গ্রেডক্ জুন ২০১৯ গ্রর্য়াডে ৪৫০০.০০ লক্ষ টাক্া ব্যডয় বি.বপ.এ.টি.বি.-এর আন্তজমাবতক্ প্রবশক্ষণ 

ক্র্ডিক্স উর্ধ্মমুখী (৫র্ িডত ১০র্ তলা) িম্প্রিারণ প্রক্ডের ক্ার্ মক্রর্ িিন্ন িডয়ডছ। ‘বি.বপ.এ.টি.বি.-এর 

প্রবশক্ষণ িক্ষর্তা বৃবিক্রণ’ প্রক্ে-এর আওতায় ২০ তলা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজি অযাক্াডেবর্ক্ ও প্রশািবনক্ 

িিন বনর্ মাণ ক্াজ িাংলাডেশ গ্রিনািাবিনীর ইবঞ্জবনয়াবরং গ্রক্ার এর র্াধ্যডর্ িিন্ন ক্রার উডদ্যা  েিণ ক্রা 

িডয়ডছ; ১৫ তলাবিবশষ্ট েরবর্টবর িিডনর চূড়ান্ত নক্শা অনুডর্াবেত িডয়ডছ। ইডতার্ডধ্য েরপত্র ক্ার্ মক্রর্ 

গ্রশডষ ক্ার্ মাডেশ প্রোন ক্রা িডয়ডছ; এিং গ্রক্ডের গ্রলক্টির গ্রিৌন্দর্ মিধ মন (Lake Beautification) 

ক্াডজর বেবজটাল িাডি ম চলডছ। এ ছাড়া, বি.বপ.এ.টি.বি.-এর ২ নং েরবর্টবর ৩য় ও ৪ে ম তলা এিং ৩ নং 

েরবর্টবরর ৭র্ ও ৮র্ তলার বনর্ মাণ ক্াজ শতিা  িিন্ন িডয়ডছ। 

(ক)   অবকাঠায়মা ভনম যাণ/উন্ন ন 

(খ) সকয়ন্দ্রর অবকাঠায়মা সাংস্কার 

সকয়ন্দ্রর  ভবভিন্ন সেভণর (ভব, ভড এাং এি টাইপ) ৬টি আবাভসক িবন সাংস্কার; ২টি ডরভমটভর িবন; ১টি 

অযাকায়ডভমক িবন; ১টি অনুষদ িবন; কমন িযাভসভলটিজ িবন এবাং গ্যায়রজ িবন সাংস্কার কায়জ 

বরােকৃি ৯,৫৩,৬৩,০০০/- টাকার ময়ধ্য এ পর্ যন্ত ৫,২০,৬০,৪৫৬/- টাকা ব্য  করা হয় য়ে।  

 

 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভম  : 

10.1.4 বাাংলায়দশ ভসভিল সাভি যস প্রশাসন একায়ডভম ২১ অয়ক্টাবর ১৯৮৭ ভিষ্টায়ব্দ র্াত্রা শুরু  কয়র। রাজিানীর 

প্রাণয়কন্দ্র ও ব্যস্তিম শাহবাগ এলাকা  ২.২৩ একর র্ভভমর উপর প্রশাসন একায়ডভমর অবস্থান। বিযমায়ন 

অনুষদ সদস্য ও সহয়র্াগী কম যিারীসহ সমাট ১২০ জন জনবল ভনয়  একায়ডভমর কার্ যক্রম িলয়ে। প্রশাসন 

কযাডায়রর সভিব পদমর্ যাদার একজন সদস্য একায়ডভমর প্রিান ভনব যাহী ও সরক্টর ভহসায়ব দাভ ত্ব পালন 

করয়েন। এ োো একজন এম.ভড.এস.; িারজন পভরিালক; ে জন উপপভরিালক; একজন সপ্রাগ্রামার; 

িারজন সহকারী পভরিালক; একজন ভসভন র লাইয়েভর ান; একজন সমভডকযাল অভিসার; একজন 

গয়বষণা কম যকিযা; একজন প্রকাশনা অভিসার ও একজন ভহসাবরক্ষণ কম যকিযাসহ প্রয় াজনী  অন্যান্য 

জনবল রয় য়ে; 

10.1.5 ১৯৭৭ ভিষ্টায়ব্দ ভসভিল অভিসাস য সিভনাং একায়ডভম (COTA) ভহসায়ব রূপান্তভরি  হও ার পূব য পর্ যন্ত এ 

একায়ডভম সগয়জয়টড অভিসাস য সিভনাং একায়ডভম (GOTA) ভহসায়ব পভরভিি ভেল। ভসভিল অভিসাস য সিভনাং 

একায়ডভম এবাং সগয়জয়টড অভিসাস য সিভনাং একায়ডভম উি ই বাাংলায়দশ ভসভিল সাভি যয়সর সকল কযাডার 

কম যিারীয়দর প্রভশক্ষণ সকন্দ্র ভহসায়ব পভরিাভলি  হয়িা। প্রভিষ্ঠার পর ভকছু সম  এ একায়ডভম সকবল 

বাাংলায়দশ ভসভিল সাভি যস (প্রশাসন) কযাডায়রর নবভনযুক্ত এবাং মধ্য পর্ যায় র কম যিারীয়দর প্রভশক্ষণ  

প্রদায়ন ভনয় াভজি ভেল। পরবিী সময়  ভব.ভস.এস. (পররাষ্ট্র) কযাডায়রর নবীন কম যিারীয়দরয়কও এখায়ন 

প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয়িা। বিযমায়ন একায়ডভম প্রশাসন কযাডার কম যিারীয়দর প্রভশক্ষণ প্রদায়নর জন্য 

শীষ যস্থানী  প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান। ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডার কম যিারীয়দর র্ভভম আইন, সিৌজদাভর আইন, 

ভবভিন্ন আইন ও ভবভিসহ উন্ন ন প্রশাসন, সুশাসন ব্যবস্থাপনা, সরকাভর  ক্র , িথ্য ও প্রযুভক্ত, ইাংয়রভজ 

িাষা  দক্ষিা বৃভি, ঠনভিকিা, আদশ য, মূল্যয়বাি এবাং দুনীভি দমন প্রভৃভি ভবষয়  সপশাগি প্রভশক্ষণ 

প্রদান করা একায়ডভমর মূল উয়েে। মানবসম্পদ উন্ন য়ন এবাং প্রভশক্ষণসাংক্রান্ত নীভি প্রণ য়ন সরকারয়ক 

সহা িা করাও একায়ডভমর দাভ ত্ব। এ োো একায়ডভম কর্তযক প্রভশক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর ভবভিন্ন বই, 

জান যাল, গয়বষণাপত্র  ইিযাভদ প্রকাশ করা হয়  িায়ক। বিযমায়ন ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভম প্রশাসন 

কযাডার োোও অন্যান্য কযাডার কম যিারীগয়ণর জন্য বুভন াভদ প্রভশক্ষণসহ ভবভিন্ন সম াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য 

আয় াজন করয়ে; 

10.1.6 জাপায়নর ই ামাগুভি ইউভনিাভস যটির সয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র এম.ও.ইউ.-এর মাধ্যয়ম জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় র কম যিারী ও ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভমর অনুষদ সদস্যয়দর মভনটাভর পভলভসর উপর বেয়র 

একবার সাংভক্ষপ্ত সকাস য অনুভষ্ঠি হ । পাশাপাভশ সরকার কর্তযক ভনয়দ যভশি হয়  একায়ডভম সময় াপয়র্াগী 



63 
F:\Annual Report Folder\Annual Report 2018-2019\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-২০১৯\Uploaded বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ new corruction 29.09.2019.doc 

 

ভবভিন্ন সকাস য পভরিালনা কয়র িায়ক। আইন ও প্রশাসন সকায়স যর সমিা িাভলকা  প্রিম ১০ জন 

প্রভশক্ষণািী ভবভিন্ন সদয়শ এিয়পাজার ভিভজয়ট অাংশগ্রহণ কয়র িায়কন। সমŠভলক এ সকাস যসমূয়হ প্রভি 

সকায়স যর জন্য সমিা ও সাভব যক ভবয়বিনা  একজন প্রভশক্ষণািীয়ক সরক্টরস্ অযাও াড য প্রদান করা হ । 

10.1.7 ভিশন  :  দক্ষ, সর্াগ্য ও উয়দ্যাগী, সপশাজীবী গণকম যিারী গয়ে সিালার সেষ্ঠ প্রভশক্ষণ সকন্দ্র ভহসায়ব 

ভবয়বভিি হও া। 

10.1.8 ভমশন  :  কার্ যকর প্রভশক্ষণ ও গয়বষণার মাধ্যয়ম দক্ষ, সর্াগ্য এবাং ভবিক্ষণ গণকম যিারী গয়ে সিালা। 

 

10.1.9 ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর  কার্ যাবভল  : 

 

২০১৮-১৯ অি যবেয়রর কার্ যাবভল; ২০১৭-১৮ অি যবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়রর অগ্রগভির শিকরা হার উয়ল্লখসহ 

 

ক্রভমক সকায়স যর  নাম ও সম াদ প্রভশক্ষণািীর পর্ যা  সকায়স যর  সম াদ প্রভশক্ষণািীর সাংখ্যা  

সকাস য শুরু সকাস য সমাপ্ত পুরুষ মভহলা সমাট 

০১ ১০৭িম আইন ও প্রশাসন সকাস য ৫ (পাঁি) মাস সহকারী কভমশনার বা 

সমপর্ যায় র কম যকিযা 

০৮/০৭/১৮ 

রভববার 

০৬/১২/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৬ ১৪ ৪০ 

০২ ১০৮িম আইন ও প্রশাসন সকাস য ৫ (পাঁি) মাস সহকারী কভমশনার বা 

সমপর্ যায় র কম যকিযা 

০৮/০৭/১৮ 

রভববার 

০৬/১২/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৪ ১৪ ৩৮ 

০৩ ১০৯িম আইন ও প্রশাসন সকাস য ৫ (পাঁি) মাস সহকারী কভমশনার বা 

সমপর্ যায় র কম যকিযা 

০৮/০৭/১৮ 

রভববার 

০৬/১২/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৬ ১২ ৩৮ 

০৪ 2nd a T f fsTnnTa T fr aTiniarT

nfTt nTinf rfR nf 

পভরয়বশ অভিদপ্তয়রর ১২/০৮/১৮ 

রভববার 

১৪/০৮/১৮ 

মেলবার 

১২ ০৪ ১৬ 

০৫ ২৮িম ভিটভলেভুক্ত ইউএনও-সদর 

ওভরয় য়ন্টশন সকাস য  ২ (দুই) সপ্তাহ 

ভিটভলেভুক্ত ইউএনও ২৬/০৮/১৮ 

রভববার 

০৬/০৯/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

৩৬ ১৩ ৪৯ 

০৬ 1st Training Course on Paurashava 

Financial Management and Action 

Plan 

স্থানী  সরকার ভবিাগ এর 

নগর উন্ন ন অভিশাখার 

২৮/০৮/১৮ 

রভববার 

৩০/০৮/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

১৪ ০৫ ১৯ 

০৭ ২৯িম ভিটভলেভুক্ত ইউএনও-সদর 

ওভরয় য়ন্টশন সকাস য  ২ (দুই) সপ্তাহ 

ভিটভলেভুক্ত ইউএনও ০৯/০৯/১৮ 

রভববার 

২০/০৯/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৯ ১৩ ৪২ 

০৮ 2nd Training Course on Paurashava 

Financial Management and Action 

Plan 

স্থানী  সরকার ভবিাগ-এর 

নগর উন্ন ন অভিশাখার 

১১/০৯/১৮ 

মেলবার 

১৩/০৯/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

১৬ ০১ ১৭ 

০৯ 3rd Training Course on Paurashava 

Financial Management and Action 

Plan 

স্থানী  সরকার ভবিাগ-এর 

নগর উন্ন ন অভিশাখার 

১১/০৯/১৮ 

মেলবার 

১৩/০৯/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

১৩ ০৩ ১৬ 

১০ ৩৬িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ১ম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (০১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ১৬/০৯/১৮ 

রভববার 

২০/০৯/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৯ ১১ ৪০ 

১১ ৩৬িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ২  ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ২৩/০৯/১৮ 

রভববার 

২৭/০৯/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

৩০ ০৯ ৩৯ 

১২ ৩৬িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ৩  ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ২৩/০৯/১৮ 

রভববার 

২৭/০৯/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

৩১ ০৯ ৪০ 

১৩ ৫ম গিান্যযান্স এন্ড উদ্ভাবন সকাস য ৭ (সাি) ভদন ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) 

কযাডায়রর উপসভিব 

২৪/০৯/১৮ 

সসামবার 

৩০/০৯/১৮ 

রভববার 

১৭ ০২ ১৯ 

১৪ ৩৬িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ৪ি য ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ৩০/০৯/১৮ 

রভববার 

০৪/১০/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২১ ১৮ ৩৯ 

১৫ ৩৬িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ৫ম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ৩০/০৯/১৮ 

রভববার 

০৪/১০/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২২ ১৮ ৪০ 

১৬ ৩৬িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ৬ষ্ঠ ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ০৭/১০/১৮ 

রভববার 

১১/১০/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

১৫ ২৪ ৩৯ 

১৭ ৩৬িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ৭ম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সহকারী কভমশনার ০৭/১০/১৮ 

রভববার 

১১/১০/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

১৫ ২৩ ৩৮ 
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সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

১৮ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ৮ম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ১৪/১০/১৮ 

রভববার 

১৮/১০/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৭ ০৯ ৩৬ 

১৯ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ৯ম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ১৪/১০/১৮ 

রভববার 

১৮/১০/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২১ ১৫ ৩৬ 

২০ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ১০ম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ২১/১০/১৮ 

রভববার 

২৫/১১/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৩ ১৪ ৩৭ 

২১ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর 

জন্য ১১িম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল 

সকাট যবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ২১/১০/১৮ 

রভববার 

২৫/১০/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২৮ ০৪ ৩২ 

২২ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর জন্য 

১২িম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল সকাট যবিষয়ক্ 

প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ২৮/১০/১৮ 

রভববার 

০১/১১/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২১ ১২ ৩৩ 

২৩ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর জন্য 

১৩িম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল সকাট যবিষয়ক্ 

প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ২৮/১০/১৮ 

রভববার 

০১/১১/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২০ ১৮ ৩৮ 

২৪ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর জন্য 

১৪িম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল সকাট যবিষয়ক্ 

প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ০৪/১১/১৮ 

রভববার 

০৮/১১/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

১৭ ০৯ ২৬ 

২৫ ৩৫িম ভব.ভস.এস. প্রশাসন কযাডায়রর কম যকিযায়দর জন্য 

১৫িম ভনব যাহী ম্যাভজয়েভস ও সমাবাইল সকাট যবিষয়ক্ 

প্রভশক্ষণ সকাস য (১ সপ্তাহ) 

সহকারী কভমশনার ০৪/১১/১৮ 

রভববার 

০৮/১১/১৮ 

বৃহস্পভিবার 

২১ ১১ ৩২ 

২৬ মাননী  মন্ত্রী/প্রভিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগয়ণর একান্ত সভিবয়দর প্রিম 

ওভরয় য়ন্টশন সকাস য 

উপসভিব ও ভসভন র 

সহকারী সভিব 

১৪/০১/১৯ 

সসামবার 

১৮/০১/১৯ 

শুক্রবার 

৪৩ ০২ ৪৫ 

২৭ ১১০িম আইন ও প্রশাসন সকাস য ৫ (পাঁি) মাস সহকারী কভমশনার বা 

সমপর্ যায় র কম যকিযা 

২০/০১/১৯ 

রভববার 

২০/০৬/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

২১ ১৯ ৪০ 

২৮ ১১১িম আইন ও প্রশাসন সকাস য ৫ (পাঁি) মাস সহকারী কভমশনার বা 

সমপর্ যায় র কম যকিযা 

২০/০১/১৯ 

রভববার 

২০/০৬/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

২৭ ১৩ ৪০ 

২৯ ১১২িম আইন ও প্রশাসন সকাস য ০৫ (পাঁি) মাস সহকারী কভমশনার বা 

সমপর্ যায় র কম যকিযা 

২০/০১/১৯ 

রভববার 

২০/০৬/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

২৯ ১ ১ ৪০ 

৩০ ২৪িম উন্ন ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শীষ যক সকাস য  ০৪ (িার) 

সপ্তাহ 

উপসভিব (প্রশাসন কযাডার 

ব্যিীি) 

২০/০১/১৯ 

রভববার 

১৪/০২/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

৩৩ ০৩ ৩৬ 

৩১ ২৫িম উন্ন ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শীষ যক সকাস য  ০৪ (িার) 

সপ্তাহ 

উপসভিব (প্রশাসন কযাডার 

ব্যিীি) 

২০/০১/১৯ 

রভববার 

১৪/০২/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

৩১ ০৫ ৩৬ 

৩২ 3rd a T f fsTnnTa T fr aTiniarTnfTt nT
inf rfR nf 

পভরয়বশ অভিদপ্তয়রর ২৫/০২/১৯ 

সসামবার 

২৭/০২/১৯ বুিবার ১০ ০৬ ১৬ 

৩৩ মাননী  মন্ত্রী/প্রভিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগয়ণর সহকারী একান্ত 

সভিবয়দর প্রিম ওভরয় য়ন্টশন সকাস য 

উপসভিব ও ভসভন র সহকারী 

সভিব 

৩০/০৩/১৯ 

সসামবার 

০৩/০৪/১৯ 

শুক্রবার 

২৯ ০০ ২৯ 

৩৪ এ৬৮িম বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য (য়সকশন-এ) ভব.ভস.এস. কযাডারভুক্ত  

কম যকিযাগণ 

০১/০৪/১৯ 

সসামবার 

২৭/০৯/১৯ 

শুক্রবার 

৩১ ০৯ ৪০ 

৩৫ এ৬৮িম বুভন াভদ প্রভশক্ষণ সকাস য (য়সকশন-ভব) ভব.ভস.এস. কযাডারভুক্ত  

কম যকিযাগণ 

০১/০৪/১৯ 

সসামবার 

২৭/০৯/১৯ 

শুক্রবার 

৩০ ১০ ৪০ 

৩৬ 3rd Modern Office Management BCS Administration 

Cadre Officers 

০৮/০৪/১৯ 

সসামবার 

১১/০৪/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

০৩ ০৮ ১১ 

৩৭ 4th  Modern Office Management (4 days) BCS Administration 

Cadre Officers 

২০/০৫/১৯ 

সসামবার 

২৩/০৫/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

০৭ ০৫ ১২ 

৩৮ ৬ষ্ঠ গিান্যযান্স অযান্ড উদ্ভাবন সকাস য ০৫(পাঁি) ভদন ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর 

উপসভিব 

১৬/০৬/১৯ 

রভববার 

২০/০৬/১৯ 

বৃহস্পভিবার 

০৮ ০২ ১০ 

 সব যয়মাট= (এক হাজার দুইশি সিৌভত্রশ) ৮৫৬ ৩৭৮ ১২৩৪ 

 
 

০২।  ২০১৯-২০ অি যবেয়রর গৃহীিব্য কম যপভরকল্পনা :  

 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভমর প্রভশক্ষণ বষ যপভি ২০১৯-২০২০ প্রস্তুিপূব যক অনুয়মাদয়নর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  সপ্ররণ করা 

হয় য়ে। 
 

০৩।  জািীর ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও স্বল্প সম াভদ); 

ক্রভমক কম যসূভির 

ভববরণ 

িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী সাংস্থা সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

১ বেবন্ধু স্মারক 

বক্তৃিা 

মাি য ২০২০ সিয়ক 

সিব্রু াভর ২০২১  

বি.বি.এি. প্রশািন এক্াডেবর্ডত আইন ও প্রশািন 

গ্রক্াডি মর ক্র্ মক্তমাডের জন্য িিিন্ধুর জীিন, েশ মন 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

সকায়স যর 

বায়জয়ট 
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ক্রভমক কম যসূভির 

ভববরণ 

িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী সাংস্থা সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

এিং স্বপ্ন বিষডয় এক্টি বিবরজ স্মারক্ িক্তৃতার 

আডয়াজন ক্রা িডি। এ িক্ল িক্তৃতা প্রোডনর জন্য 

রাজননবতক্ গ্রনতা/জনপ্রবতবনবধ, বিবিল িাবি মডির 

প্রাজ্ঞ িতমর্ান ও অিিরপ্রাপ্ত িেস্য, বিশ্ববিদ্যালডয়র 

স্বনার্ধন্য বশক্ষক্, িিিন্ধু িংবিষ্ট বিবিন্ন বিষডয় 

প্রখ্যাত গ্রলখক্,  ডিষক্ এিং চলবচ্চত্রক্ারডের আর্ন্ত্রণ 

জানাডনা িডি। 

অন্তভু যক্ত 

িাকয়ব 

২ কভবিা উৎসব মাি য ২০২০ 

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

বেবন্ধুয়ক ভনয়  রভিি কভবিা আবৃভি করার জন্য 

একটি কভবিা উৎসব আয় াজন করা হয়ব। এ উৎসয়ব 

একায়ডভমর প্রভশক্ষণািী এবাং আমভন্ত্রি ভবভশষ্ট কভব ও 

আবৃভিকারগণ কভবিা আবৃভি করয়বন। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

৫ লক্ষ টাকা  

৩ প্রামাণ্যভিত্র 

প্রদশ যন 

মাি য ২০২০ সিয়ক 

সিব্রু াভর ২০২১ 

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

বি.বি.এি. প্রশািন এক্াডেবর্ডত বনয়বর্তিাডি 

িিিন্ধুডক্ বনডয় বনবর্ মত বিবিন্ন চলবচ্চত্র ও প্রার্াণ্যবচত্র 

প্রেশ মন ক্রা িডি। এ িক্ল চলবচ্চত্র িাংলাডেশ বিল্ম 

আক্মাইি, চলবচ্চত্র ও প্রক্াশনা অবধেপ্তর এিং িিিন্ধু 

গ্রর্ডর্াবরয়ালিি বিবিন্ন প্রবতষ্ঠান গ্রেডক্ িংেি ক্রা 

িডি। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

সকায়স যর 

বায়জয়ট 

অন্তভু যক্ত 

িাকয়ব 

 

৪ বেবন্ধুর নায়ম 

জান যায়লর 

সাংখ্যা 

উৎসগ যকরণ 

ভডয়সম্বর ২০২০  

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

বি.বি.এি. প্রশািন এক্াডেবর্ ক্তৃমক্ প্রক্াবশত 

‘িাংলাডেশ জান মাল অি এেবর্বনডেশন এন্ড 

ম্যাডনজডর্ন্ট’ এর এক্টি িংখ্যা িিিন্ধুর নাডর্ উৎি ম 

ক্রা িডি। গ্রলখা আিিাডনর ির্য় বনধ মাবরত বিষডয় 

িিিন্ধুর জীিন, ক্র্ ম, েশ মন ও পবরক্েনা ইতযাবে 

বিষয় অন্তভু মক্ত ক্ডর গ্রলখা আিিান ক্রা িডি। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

রাজস্ব বায়জট  

৫ বেবন্ধুয়ক 

ভনয়  ভবয়শষ 

প্রকাশনা  

জুন - ভডয়সম্বর 

২০২০ 

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম  

 

িিিন্ধুডক্ বনডয় এক্টি বিডশষ প্রক্াশনা গ্রির ক্রা 

িডি গ্রর্খাডন প্রবশক্ষণােী এিং অনুষে িেস্যবৃন্দ 

িিিন্ধুর জীিন, ক্র্ ম, েশ মন ও পবরক্েনা বনডয় 

এক্াডেবর্ডক্ এিং সৃবষ্টশীল গ্রলখা প্রক্াশ ক্রগ্রি। এ 

ছাড়াও আইন ও প্রশািন গ্রক্াডি ম প্রক্াবশত সুযডিবনর 

প্রক্াশনাগুডলাডত িিিন্ধুর জীিন, ক্র্ ম, েশ মন ও 

পবরক্েনা বনডয় বিডশষ গ্রলখা োক্ডি। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

রাজস্ব বায়জট  

৬ আন্তজযাভিক 

কনিায়রন্স 

আয় াজন 

জানু াভর ২০২১ 

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

২০২০ ভিষ্টায়ব্দর ২৩ জুন আন্তজযাভিক ভসভিল সাভি যস 

সড আয় াজন উপলয়ক্ষয উন্ন ন প্রশাসনভবষ ক একটি 

আন্তজযাভিক সয়ম্মলন আয় াজন করা হয়ব। এ 

কনিায়রয়ন্স বেবন্ধুর দশ যন ও জনপ্রশাসন ভবষ য়ক 

একটি ভবয়শষ উপস্থাপনা িাকয়ব। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

৫ সকাটি টাকা  

৭ বেবন্ধুকন যার ভডয়সম্বর ২০২০ 

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন একায়ডভমর লাইয়েভরর একটি 

সফ্ল্ারয়ক আধুভনকা ন কয়র একটি সফ্ল্ায়রর   কন যারয়ক 

বেবন্ধু কন যার ভহসায়ব সভিি করা হয়ব সর্খায়ন 

বেবন্ধুর জীবন ও কম যভবষ ক সকল বই এবাং 

িলভচ্চয়ত্রর কভপ রাখা হয়ব। উক্ত কণ যায়র বেবন্ধুর 

ব্যবহৃি ভকছু আসবায়বর প্রভিকৃভি এবাং িাঁর েভব 

সাংরভক্ষি িাকয়ব। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

২ সকাটি টাকা  

৮ একায়ডভমর 

কযম্পায়স বয়ো 

ভিন স্থাপন 

ভডয়সম্বর ২০২০ 

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

একায়ডভমর কযাম্পায়স উঁচু সকায়না স্থায়ন পিিারীয়দর 

সদখার সুভবিাজনক স্থায়ন একটি বয়ো ভিন স্থাপন 

করা হয়ব সর্খায়ন বেবন্ধুর জীবন ও কম যসম্পভকযি 

ভবভিন্ন েভব এবাং একায়ডভমর প্রভশক্ষয়ণর ভবভিন্ন 

িথ্যভিত্র প্রদশ যন করা হয়ব। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

৫০ লক্ষ টাকা  
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ক্রভমক কম যসূভির 

ভববরণ 

িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা নকারী সাংস্থা সম্ভাব্য ব্য  মন্তব্য 

৯ বেবন্ধুয়ক 

ভনয়  রভিি 

বইয় র 

পর্ যায়লািনা 

মাি য - ভডয়সম্বর 

২০২০  

ভব.ভস.এস. 

প্রশাসন 

একায়ডভম 

আইন ও প্রশাসন সকায়স যর প্রভশক্ষণািীয়দর জন্য 

বেবন্ধুয়ক ভনয়  রভিি গ্রন্থ এবাং িাঁর উয়ল্লখয়র্াগ্য 

বক্তৃিা পর্ যায়লািনা সকাস য কাভরকুলায়ম অন্তভু যক্ত করা 

হয়ব। এ োো বেবন্ধুর জীবন ও দশ যনয়ক স্থা ীিায়ব 

আইন ও প্রশাসন সকায়স যর কাভরকুলায়ম অন্তভু যক্ত করা 

হয়ব। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

সকায়স যর 

বায়জয়ট 

অন্তভু যক্ত 

 

১০ সকাস য 

কাভরকুলায়ম 

টুভেপাো দশ যন 

অন্তভু যক্তকরণ 

িলমান আইন ও প্রশাসন সকায়স যর নবীন কম যকিযায়দর 

বেবন্ধুর জীবন ও কম য ভবষয়  িায়লািায়ব অবগি 

করা এবাং িাঁর দশ যনয়ক অনুিাবন করার জন্য সকায়স যর 

কাভরকুলায়ম টুভেপাো দশ যন এবাং এ ভবষয়  ভলভখি 

অযাসাইনয়মন্ট কাভরকুলায়ম স্থা ীিায়ব অন্তভু যক্ত করা 

হয়ব। 

ভব.ভস.এস. প্রশাসন 

একায়ডভম 

সকায়স যর 

বায়জয়ট 

অন্তভু যক্ত 

 

 

০৪।  SDG-এর  লক্ষযসমূহ অজযন গৃহীি কম যপভরকল্পনা : 
(ক)  ২০১৮-১৯ অি যবেয়র ভবভিন্ন পর্ যায় র ৪০ জন সরকাভর কম যকিযায়দর জন্য এসভডভজ ভবষয়  একটি সিইভনাং 

অব সিইনার সকাস য আয় াজন। 

 

 (খ)  একায়ডভময়ি অনুয়ষ্ঠ  সকল সকায়স য এসভডভজ ভবষয়  সসশন পভরিালনা করা। 

 (গ)  SDG অজযয়ন বাাংলায়দয়শর িযায়লি ও করণী ভবষ ক গয়বষণা পভরিালনা করা।  

০৫।  আন্তজযাভিক সাংস্থাসমূয়হর সয়ে ভদ্বপাভক্ষক আয়লািনা/সময়তািা স্মারক/চুভক্ত এবাং ঠবয়দভশক সিয়র 

অভজযি সিলিার ভববরণ : 

(ক)  ভেটিশ কাউভন্সল বাাংলায়দশ এর সয়ে আইন ও প্রশাসন সকায়স যর প্রভশক্ষণািীয়দর জন্য ইাংয়রভজ 

প্রভশক্ষণভবষ ক চুভক্ত সম্পন্ন হয় য়ে। এই চুভক্তর আওিা  প্রভি বের প্রা  ২৪০ জন নবীন ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) 

কযাডার কম যকিযায়দর ভেটিশ কাউভন্সল ৬৪ ঘণ্টা এবাং প্রভি সকায়স যর দশজন শীষ য প্রভশক্ষণািীয়ক অভিভরক্ত ৬৬ 

ঘণ্টা ইাংয়রভজ িাষাভবষ ক প্রভশক্ষণ প্রদান কয়র িায়ক। 

 

খ)  অয়েভল ার ম্যাকয়কা াভর ভবশ্বভবদ্যালয় র সয়ে একায়ডভমর সকার আইন ও প্রশাসন সকাস য এবাং 

এভিভকউটিি ম্যাভজয়েভস সকায়স যর কাভরকুলাম প্রণ নভবষ ক চুভক্ত সম্পাভদি হয় য়ে। এ চুভক্তর আওিা  

ভবশ্বভবদ্যাল টি আগামী বেয়রর ময়ধ্য উক্ত সকাস য দুটির কাভরকুলাম হালনাগাদ ও প্রণ ন করয়ব এবাং এর জন্য 

প্রভশক্ষণ ম্যানু াল প্রস্তুি করয়ব।  

১০.৩ বাাংলায়দশ ইনভেটিউট অব অযাডভমভনয়েশন অযান্ড ম্যায়নজয়মন্ট িাউয়ন্ডশন 

10.3.1  প্রশাসন কযাডারসহ অন্যান্য কযাডার এবাং সরকাভর  ও অসরকাভর  কম যিারীয়দর ব্যবস্থাপনা ও উন্ন ন 

প্রশাসন ভবষয়  প্রভশক্ষণ প্রদায়নর লয়ক্ষয বাাংলায়দশ অযাডভমভনয়েটিি সাভি যস এয়সাভসয় শন-এর 

সহয়র্াগী প্রভিষ্ঠান ভহসায়ব বাাংলায়দশ ইনভেটিউট অব অযাডভমভনয়েশন এন্ড ম্যায়নজয়মন্ট (ভব াম)-এর 

র্াত্রা শুরু হ । মহামান্য রাষ্ট্রপভির অনুয়মাদনক্রয়ম এ প্রভিষ্ঠানটি িাউয়ন্ডশয়ন রূপান্তভরি হ । দক্ষ 

মানবসম্পদ গয়ে সিালার সক্ষয়ত্র একটি অনন্য স্বশাভসি প্রভশক্ষণ প্রভিষ্ঠান ভহসায়ব ভব াম কাজ করয়ে। 

রূপকল্প-২০২১-সক সাময়ন সরয়খ ভব াম িাউয়ন্ডশন বিযমায়ন ভবভিন্ন প্রভশক্ষণ সকাস য পভরিালনা করয়ে। 

ভব াম িাউয়ন্ডশয়নর কার্ যক্রম সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষয কিবাজার এবাং বগুো  আঞ্চভলক সকন্দ্র স্থাপন করা 

হ । জািী  ভশক্ষানীভি ও ভিশন-২০২১-এর লক্ষযয়ক সাময়ন সরয়খ ভব াম সমগ্র বাাংলায়দয়শ ৩৬টি স্কুল 

এবাং ২টি কয়লজ পভরিালনা করয়ে। 

10.3.2 ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর সম্পাভদি কার্ যাবভল  : র্ানিিিে উন্নয়ডনর লডক্ষয এক্টি অনন্য প্রবশক্ষণ 

প্রবতষ্ঠান বিিাডি বিয়ার্ িাউডন্ডশন জুলাই/২০১৮ িডত জুন/২০১৯ পর্ মন্ত বি.বি.এি. (স্বাস্থয) ক্যাোডরর 
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১২০ জন (ক্র্ মক্তমা) এিং বিবিন্ন িংস্থা/প্রবতষ্ঠাডনর ২৫৮৩ জন ক্র্ মক্তমািি িি মডর্াট ২৭০৩ জন 

ক্র্ মক্তমা, ক্র্ মচারীডক্ স্বে ও েীর্ মডর্য়াবে প্রবশক্ষণ প্রোন ক্রডছ। প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত ক্র্ মক্তমা-ক্র্ মচাবর ণ 

তাঁডের অবজমত জ্ঞান ও েক্ষতা স্ব-স্ব ক্র্ মডক্ষডত্র প্রডয়াড র র্াধ্যডর্ প্রাবতষ্ঠাবনক্ িক্ষর্তা বৃবি ও জনডিিা 

বনবিডত অিোন রাখডত পারডিন িডল আশা ক্রা র্ায়। এ ছাড়াও বিয়ার্ িাউডন্ডশডনর ক্ার্ মক্রর্ 

আঞ্চবলক্ পর্ মাডয় ছবড়ডয় গ্রেওয়ার জন্য পর্ মটন ন রী ক্ক্সিাজাডর গ্রর্র্ন আঞ্চবলক্ গ্রক্ে বনর্ মাণ ক্রা 

িডয়ডছ, অনুরূপিাডি িগুড়াডতও এক্টি আঞ্চবলক্ গ্রক্ে বনর্ মাণ ক্রা িগ্রয়ডছ। িগুড়া ও ক্ক্সিাজার 

আঞ্চবলক্ গ্রক্ডেও ওয়াক্মশপ, গ্রিবর্নার এিং বিবিন্ন প্রবশক্ষণ ক্ার্ মক্রর্ বনয়বর্তিাডি চলর্ান। 

10.3.3 ২০১৯-২০ অি যবেয়রর কম য পভরকল্পনা :  

 বি.বি.এি. ক্যাোর ক্র্ মচারীডের ০৬ র্াি গ্রর্য়াবে  বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ গ্রক্াি ম পবরচালনা; 

 বি.বি.এি. (স্বাস্থয) ক্যাোডরর বচবক্ৎিক্ ক্র্ মচারীডের জন্য বিয়ার্ িাউডন্ডশডন বিডশষ বুবনয়াবে 

প্রবশক্ষণ গ্রক্াি ম পবরচালনা; 

 ক্াবর বর বশক্ষা অবধেপ্তডরর ক্র্ মচারীডের বিিা ীয় বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ পবরচালনা; 

 বিদুযৎ বিিাড র অধীন বিবিন্ন গ্রক্ািাবন/িংস্থার ক্র্ মচারীর জন্য ‘বিিা ীয় বুবনয়াবে প্রবশক্ষণ 

গ্রক্াি ম’/েক্ষতা উন্নয়ন প্রবশক্ষণ গ্রক্াি ম’ পবরচালনা; 

 বনজস্ব/বিবিন্ন িংস্থার প্রাপ্ত অনুডরাডধর গ্রপ্রবক্ষডত পবরপ্রবশক্ষণ গ্রক্াি ম আডয়াজন। 

10.3.4 জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু হশখ মুনজবুর রহ্র্াি-এর জন্মশতবানষ মকী উপলন্ত্রক্ষ্য গৃহ্ীত কর্ মপনরকল্পিা (দী ম ও 

স্বল্পন্ত্রর্ ানদ) 

(ক্) স্বে গ্রর্য়াবে ক্র্ মপবরক্েনা   

 জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর আেশ ম প্রবশক্ষণােী ক্র্ মক্তমাডের র্ডধ্য িঞ্চাবরত ক্রার লডক্ষয 

িিিন্ধুর িাণী/উবক্ত বিয়ার্ িাউডন্ডশডনর বিবিন্ন েশ মনীয় স্থাডন দৃের্ান ক্রা; 

 বিয়াডর্র বেবজটাল গ্রেওয়াল পবত্রক্ায় িিিন্ধুর আেশ ম ও িণ মাঢয িংোর্ী জীিডনর আডলাক্বচত্র প্রেশ মডনর 

ব্যিস্থা েিণ; 

 প্রবতটি বুবনয়াবে গ্রক্াডি মর প্রবশক্ষণােীডের র্ডধ্য ‘িিিন্ধু কুইজ’ এর আডয়াজন ক্রা এিং ১র্, ২য় ও ৩য় 

স্থান অবধক্ারীডক্ পুরস্কার প্রোন; 

 বিয়াডর্র অবেডটাবরয়াডর্ স্বাধীনতা, িাংলাডেডশর ঐবতিযিংক্রান্ত বিষডয় আট মওয়াক্ম/ডক্ালাজ স্থাপন। 

(খ) েীর্ মডর্য়াবে ক্র্ মপবরক্েনা   

 বিয়াডর্র লাইডেবরডত িিিন্ধু ও মুবক্তযুি ক্ন মার স্থাপন; 

 বিয়ার্ ক্র্ডিডক্স জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর মুযরাল স্থাপন; 

 বিয়াডর্র আওতায় প্রবতটি বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাডন িিিন্ধুর জীিনােশ ম; 

বিডশষ ক্ডর বশক্ষা ও বশশু বক্ডশারডের জন্য তাঁর বচন্তা-গ্রচতনা এিং ক্র্ মসূচবচর বিষডয় িছরব্যাপী 

বিবিন্নমুখী জাবতর বপতা িিিন্ধুর জীিনােডশ মর বিবিন্ন বেক্, গ্রর্র্ন- 

(ক্) বশশুডের জন্য িিিন্ধু;  

(খ) আতমর্ানিতায় িিিন্ধু; 

( ) বশক্ষা বিস্তাডর িিিন্ধু;  

কুইজ, রচনা ও বিতক্ম প্রবতডর্াব তার ক্ার্ মক্রর্ েিণ। 

প্রবতটি বুবনয়াবে প্রবশক্ষণােীডের জন্য িিিন্ধুর টুবিপাড়া, গ্র াপাল ঞ্জ পবরেশ মডনর ব্যিস্থা েিণ। 

10.3.5 SDG-এর লক্ষ্যসমূহ্ অজমন্ত্রি গৃহ্ীত কর্ মপনরকল্পিা : দক্ষ্, সৃজিশীল, স্বপ্রন্ত্রণানদত ও কন্ত্রর্ মান্ত্রযাগী 

র্ািবসম্পদ সৃনির লন্ত্রক্ষ্য র্ািসম্মত প্রনশক্ষ্ণ পনরচালিা এবং প্রানতষ্ঠানিক সক্ষ্র্তার র্থার্থ ব্যবহ্ান্ত্ররর 

র্াধ্যন্ত্রর্ শীষ ম প্রনশক্ষ্ণ প্রনতষ্ঠাি নহ্সান্ত্রব নবকাশ লাভ। 
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বাংলান্ত্রদশ নসনভল সানভ মস (প্রশাসি) কযািান্ত্ররর সদস্যন্ত্রদর হপশানভনিক উৎকষ ম সাধি এবং উন্ন ি ও 

ব্যবস্থাপিা  নিন্ত্র ানজত সরকান্ত্ররর সব মস্তন্ত্ররর কর্ মকতমান্ত্রদর হপশাগত র্ান্ত্রিান্ন ি ও দক্ষ্তা বৃনিকন্ত্রল্প 

র্থার্থ প্রনশক্ষ্ণ পনরচালি এবং গন্ত্রবষণা কার্ মির্ গ্রহ্ণ। 

নব ার্ কর্তমক আন্ত্র ানজত সকল প্রনশক্ষ্ণ হকান্ত্রস ম SDG’s লক্ষ্যসমূহ্ নবষ  নহ্সান্ত্রব অন্তর্ভ মি করা। নলখি 

উপকরণ প্রস্তুত এবং লক্ষ্যর্াত্রা অজমন্ত্রি প্রনশক্ষ্ণাথীন্ত্রদর উদ্বুি কন্ত্রর প্রন্ত্র াজিী  কর্ ম-পনরকল্পিা গ্রহ্ণ 

করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে। 

10.3.6 দপ্তর/সংস্থাসমূন্ত্রহ্র উন্ন ন্ত্রির ভনবষৎ পনরকল্পিা ও কার্ মিন্ত্রর্র নববরণ :   

বিয়ার্ িিডনর অিক্াঠাডর্া ত উন্নয়ন; 

 প্রাবতষ্ঠাবনক্ ব্যয় অনুপাডত আয় বৃবির জন্য ক্ার্ মক্রর্ েিণ; 

 ভব.ভস.এস. কযাডারভুক্ত কম যিারীগ্রের জন্য ভন ভমি বুভন াভদ প্রবশক্ষণ সকাস য পভরিালনা; 

 বিয়ার্ িাউডন্ডশডনর তত্ত্বািধাডন পবরচাবলত বিদ্যালয়িমূডির অধ্যক্ষ/প্রধান বশক্ষক্ডের জন্য বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান  

ব্যবস্থাপনা ও ভশক্ষাদান পিভি ভবষয়  প্রভশক্ষণ আয় াজন; 

 বিয়ার্ িাউডন্ডশডনর উডদ্যাড  Public Procurement Management শীষ মক্ প্রবশক্ষণ গ্রক্াি ম পবরচালনা; 

 প্রবশ্ষণিিায়ক্ পবরডিশ সৃবষ্টর জন্য িাউডন্ডশডনর গ্রিৌত অিক্াঠাডর্ার আধুবনক্ায়ন; 

 ভব ায়মর লাইয়েভরয়ি বেবন্ধু ও মুভক্তযুি কন যার স্থাপন; 

 ঢাক্া ও বিিা ীয় শিডর বিয়ার্ স্কুল িিন বনর্ মাণ/িম্প্রিারণ প্রক্ে িাস্তিায়ন; 

 বিয়ার্ িাউডন্ডশডনর প্রাবতষ্ঠাবনক্ িক্ষর্তা বৃবির লডক্ষয জনিল ক্াঠাডর্া িংডশাধন; 

 গ্রিাে ম িিার অনুডর্ােনিাডপডক্ষ বনজস্ব অে মায়ডন ১টি  ডিষণা ক্ার্ মক্রর্ পবরচালনা; 

 ‘বিয়ার্ বনউজ গ্রলটার’ প্রক্াশ; 

 অনুষে িেস্যডের েক্ষতা উন্নয়নক্ডে ToT-িি বিডেডশ উচ্চতর প্রবশক্ষণ প্রোন; এিং 

 বিয়ার্ িাউডন্ডশডনর গ্রিিািমূি স্বয়ংবক্রয়ক্রডণর লডক্ষয ির্ডয়াপডর্া ী ব্যিস্থাপনািংক্রান্ত িিটওয়ার স্থাপন; 

 অনলাইন গ্রিাডেল বুবক্ং ও অনলাইন গ্রপডর্ন্ট বিডের্ চালুক্রণ। 

10.3.7 শৃঙ্খলাজনিত ও দ্যিীনত প্রনতন্ত্ররান্ত্রধ গৃহ্ীত কার্ মির্  : নভশি-২০২১ অজমি, প্রানতষ্ঠানিক স্বেতা নিনিত 

এবং নিনজটাল বাংলান্ত্রদশ গিার লন্ত্রক্ষ্য অিলাইন্ত্রি হহ্ান্ত্রিল বুনকং চালু করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে। এ োিা নব ার্ 

ফাউন্ত্রেশন্ত্রি বিনতকতা কনর্টি ও উদ্ভাবি কনর্টি হর্ৌথভান্ত্রব শৃঙ্খলা ও দ্যিীনত প্রনতন্ত্ররান্ত্রধ িজরদানরসহ্ 

কার্ মকর ব্যবস্থা গ্রহ্ণ কন্ত্ররন্ত্রে। 

10.3.8 ই-গিন্যযান্স/উদ্ভাবন ভবষয়  গ্রহীি কার্ যক্রম : িক্ল মূল গ্রক্াডি ম ও বিডশষাবয়ত গ্রক্াডি ম ই- িন্যমাি এর 

আওতায় Governance Innovation Topic অন্তমভুক্ত ক্রা িডয়ডছ।  

 ই- িন্যমািডক্ পূণ মাি পৃেক্ র্বেউল বিিাডি অন্তমভুক্ত ক্রার পবরক্েনা রডয়ডছ। 

10.3.9 কর্ মকতমা/কর্ মচারীন্ত্রদর কল্যান্ত্রণ গৃহ্ীত কার্ মির্  : ফাউন্ত্রেশন্ত্রি একটি কর্ মচারী কল্যাণ তহ্নবল রন্ত্র ন্ত্রে। 

হসখান্ত্রি কযানন্টন্ত্রির আন্ত্র র একটি অংশ কর্ মচারীন্ত্রদর কল্যান্ত্রণর জন্য জর্া রাখা হ্ । নব ার্ পনরচালিা 

হবান্ত্রি মর নসিান্ত অনুসান্ত্রর জিবল কাঠান্ত্রর্া সংন্ত্রশাধি কন্ত্রর তা অনুন্ত্রর্াদন্ত্রির জন্য জিপ্রশাসি র্েণালন্ত্র  

হপ্ররণ করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে। ইন্ত্রতার্ন্ত্রধ্য ৩৩টি পদ সৃজন্ত্রি অথ ম নবভান্ত্রগর সম্মনত পাও া নগন্ত্র ন্ত্রে র্া চূিান্ত 

অনুন্ত্রর্াদন্ত্রির অন্ত্রপক্ষ্া  রন্ত্র ন্ত্রে। এ োিাও নব ান্ত্রর্র কর্ মচারীন্ত্রদর চাকনর প্রনবধাির্ালা অনুন্ত্রর্াদি 

অন্ত্রপক্ষ্া  রন্ত্র ন্ত্রে। 

10.3.10  নব ার্ ফাউন্ত্রেশি পনরচানলত স্কুল ও কন্ত্রলজসংিান্ত  : জাতী  নশক্ষ্ািীনত ও রূপকল্প-২০২১-এর 

লক্ষ্যন্ত্রক সার্ন্ত্রি হরন্ত্রখ নব ার্ সর্গ্র বাংলান্ত্রদন্ত্রশ ৪২টি স্কুল/কন্ত্রলজ পনরচালিা কন্ত্রর আসন্ত্রে। এ োিাও 

কক্সবাজার, রাজশাহ্ী, িওগাঁ ও রংপুর হজলা  নব ার্ স্কুল ভবি নির্ মান্ত্রণর জন্য Phase-I-এর আওতা  

নিনপনপ প্রণ ন্ত্রির জন্য প্রন্ত্র াজিী  তথ্যানদ গণপূতম নবভান্ত্রগ হপ্ররণ করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে। 

10.4 বাংলায়েশ কম েিারী কল্যাণ থবাি ে 

প্রজািয়ন্ত্রর কয়ম য ভনয় াভজি সকল অসামভরক কম যিারী এবাং িায়দর পভরবারবয়গ যর আি য-সামাভজক ভনরাপিা ভবিানসহ 

র্তণমূল পর্ যায়  অভিক কল্যাণ সািয়নর লয়ক্ষয সায়বক সরকাভর  কম যিারী কল্যাণ অভিদপ্তর ও সবাড য অব িাভেজ 
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(কল্যাণ িহভবল ও  সর্ৌিভবমা িহভবল)-সক একীর্ভি কয়র ২০০৪ ভিষ্টায়ব্দ ১নাং আইয়নর মাধ্যয়ম বাাংলায়দশ কম যিারী 

কল্যাণ সবাড য গঠিি হ । সবাড য গঠয়নর মাধ্যয়ম কম যিারী ও িায়দর পভরবায়রর ভবভিন্ন আভি যক সসবা প্রদায়নর লয়ক্ষয 

কল্যাণ সবাড যয়ক সাভব যকিায়ব একটি দক্ষ, যুয়গাপয়র্াগী িথ্য প্রযুভক্তসমৃি আদশ য প্রভিষ্ঠান ভহসায়ব গয়ে সিালা হয়চ্ছ। 

বিযমায়ন সবায়ড যর প্রিান কার্ যাল  ঢাকাসহ ৭টি ভবিায়গ কল্যাণ কার্ যক্রম িালু রয় য়ে। 

 

বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়রর কার্ যাবভল ভনম্নরূপ : 

(ক) মাভসক কল্যাণিািা : সরকাভর ও িাভলকাভুক্ত স্বা ত্ত্বশাভসি সাংস্থার অক্ষম ও কম যরি অবস্থা  সকায়না 

কম যকিযা কম যিারী মৃতুবরণ করয়ল িার পভরবারয়ক অনভিক ১৫ (পয়নয়রা) বের এবাং কম যকিযা কম যিারী অবসর 

প্রাভপ্তর পর ১০ বের অভিক্রান্ত হও ার পূয়ব য মৃতুযবরণ করয়ল মৃতুযর িাভরখ হয়ি ১০ বেয়রর অবভশষ্ট সম  পর্ যন্ত 

সয়ব যাচ্চ টা : ১,০০০/- (এক হাজার) হায়র িারাবাভহকিায়ব মাভসক কল্যাণিািা প্রদান করা হ । ১ জুলাই ২০১৮ 

সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব ও উপকারয়িাগীর সাংখ্যা ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : 

৫৮,০০,০০,০০০/-/- 

৪০,৩৯,১৪,৭৬৬/- ৪,২০০ এবাং পূব য হয়ি িলমান 

২৬,৫৬৬ জনসহ সমাট ৩০,৭৬৬ জন, 

িলভি বের ৬,৪৩৪ টি কায়ড যর সম াদ 

সশষ হয় য়ে। 
 

(খ) ভবয়শষ সাহায্য ভিভকৎসা, ভশক্ষাবৃভি ও দািন/অয়ন্তযভষ্টভক্র া (অবসরপ্রাপ্ত অক্ষম ও মৃি 

কম যকিযা/কম যিাভরগয়ণর)  : 

 

ভিভকৎসা : সরকাভর ও িাভলকাভুক্ত স্বা ত্ত্বশাভসি সাংস্থা  কম যরি, অবসরপ্রাপ্ত, মৃি কম যকিযা কম যিারীর ভনজ ও 

পভরবায়রর সদস্যয়দর জন্য প্রভি অি যবেয়র একবার ভিভকৎসা সাহায্য সদও া হ ।  

ভশক্ষাবৃভি : সরকাভর ও িাভলকাভুক্ত স্বা ত্ত্বশাভসি সাংস্থার মৃি, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কম যকিযা কম যিারীর অনভিক 

দু’সন্তানয়ক নবম সেভণ সিয়ক সয়ব যাচ্চ পর্ যায়  অধ্য য়নর জন্য বেয়র একবার ভনভদ যষ্ট হায়র ভশক্ষাবৃভি প্রদান করা 

হ ।  

দািন/অয়ন্তযভষ্টভক্র া : সরকাভর ও িাভলকাভুক্ত স্বা ত্ত্বশাভসি সাংস্থার মৃি, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কম যকিযা 

কম যিারীর ও িায়দর পভরবায়রর সকায়না সদয়স্যর মৃতুযর সক্ষয়ত্র সব যসাকুয়ল্য টা :৫,০০০/- দািন/অয়ন্তযভষ্টভক্র ার 

সাহায্য বাবদ প্রদান করা হয়চ্ছ।  

০১ জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব ও উপকারয়িাগীর সাংখ্যা ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 
 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : ১৪,৫৪,৯০,০০০/- ১৩,৭৪,৪৮,৪০০/- ২১,১৭১ জন 

 

 

(গ) সদয়শ ও ভবয়দয়শ জটিল ও ব্য বহুল সরায়গর ভিভকৎসা সাহায্য : স্বল্প আয় র কম যরি সরকাভর কম যকিযা, 

কম যিারীর ভনয়জর সদয়শ/ভবয়দয়শ জটিল ও ব্য বহুল সরায়গর ভিভকৎসা  িাকভর জীবয়ন এক বা একাভিক বায়র 

সয়ব যাচ্চ ১ (এক) লাখ টাকা আভি যক সাহায্য প্রদান করা হ । সরকাভর কম যকিযা কম যিারীয়দর অসহা  অবস্থা  এ 

সাহায্য প্রদান সরকায়রর একটি মহৎ উয়দ্যাগ। ১লা জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব 

ও উপকারয়িাগীর সাংখ্যা ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 

 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : ১৪,৩০,৪১,০০০/- ১৪,২৩,১৪,৬৭২/- ১,৪৩৩ জন 

 

(ঘ)  সর্ৌিভবমার এককালীন সাহায্য :  সরকাভর ও িাভলকাভুক্ত স্বা ত্ত্বশাভসি সাংস্থা  িাকভররি অবস্থা  

সকায়না কম যকিযা কম যিারীর মৃতুয হয়ল িাঁর পভরবারয়ক উক্ত কম যিারীর সব যয়শষ প্রাপ্ত মাভসক মূলয়বিয়নর ২৪ 
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(িভব্বশ) মায়সর সমপভরমাণ অি য বা অনূি য ১ (এক) লাখ টাকা সর্ৌিভবমার এককালীন সাহায্য ভহসায়ব প্রদান করা 

হ । ০১লা জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব ও উপকারয়িাগীর সাংখ্যা ভনয়ম্ন সদও া 

হয়লা :  

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : ৩৭,০০,০০,০০০/- ৩৪,৬০,১৪,৯৬০/- ৩,৫৪৫ জন 

 

(ঙ) ভশক্ষাবৃভি : প্রজািয়ন্ত্রর ৩  ও ৪ি য সেভণর কম যরি সরকাভর কম যিারীয়দর অনভিক দুইসন্তানয়ক ৬ষ্ঠ সেভণ 

সিয়ক সয়ব যাচ্চ পর্ যায়  অধ্য য়নর জন্য বেয়র একবার ভশক্ষাবৃভি সদও া হ । এ কম যসূভি ৩  ও ৪ি য সেভণর 

কম যিারীয়দর সেয়ল সময় য়দর ভশক্ষা  ভবয়শষ অবদান রাখয়ে। ১ জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত আ -

ব্যয় র ভহসাব ও উপকারয়িাগীর সাংখ্যা  ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা. ১৭,৮২,১৮,৬৯৩/- ১৭,৭৭,৩৪,০০০/- ৭৬,৪১৮ জন 
 

(ি) োিবাস কম যসূভি : োিবায়স র্ািা ায়ির জন্য বেবায়স প্রভি ভকয়লাভমটায়র ৫০ প সা ও ভমভনবায়স 

১০০ প সা হায়র িাো আদা  করা হ । এ কম যসূভির অিীয়ন বিযমায়ন িলমান ৭৬টি বায়সর ময়ধ্য ৫০টি 

সরকায়রর এবাং ২৬ টি ভবআরটিভস হয়ি িাোকৃি বাস রয় য়ে। উপকারয়িাগীর সাংখ্যা ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 

 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ ৮,০৪৬,৩,০০০/- ৬,৮২,৯৩,৮৯৩/- ৭২২৩ জন 

 

 

(ে) সািারণ ভিভকৎসা ও দািন/অয়ন্তযভষ্টভক্র া  : সরকাভর কম যিারীর ভনয়জর মৃতুযর সক্ষয়ত্র ০১/০৭/২০১৬ ভি. 

িাভরখ হয়ি ৩০,০০০/- (ভত্রশ হাজার) টাকা এবাং পভরবায়রর সদস্যয়দর মৃতুযর সক্ষয়ত্র লাশ দািয়নর জন্য 

৫,০০০/- (পাঁি হাজার) দািন/অয়ন্তযভষ্টভক্র ার সাহায্য বাবদ প্রদান করা হয়চ্ছ। ১ জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন 

২০১৯ পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব ও উপকারয়িাগীর সাংখ্যা  ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 
 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : ৬,৫০,০০,০০০/- ৬,৪১,৮২,৯০০/- ৩,০৪৩ জন 

 

 

(জ) ক্লাব/কভমউভনটি সসন্টার : সরকাভর কম যকিযা কম যিারীয়দর আবাভসক এলাকা  িায়দর দ্বারা পভরিাভলি 

ক্লাব/কভমউভনটি সসন্টারয়ক এবাং নতুন ক্লাব/কভমউভনটি সসন্টার স্থাপয়নর জন্য প্রভিবের আভি যক অনুদান বরাে 

সদও া হ । ১ জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব ও উপকারয়িাগী ক্লাব/কভমউভনটি 

সসন্টায়রর সাংখ্যা ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 
 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য উপকারয়িাগী ক্লাব/কভমউভনটি সসন্টায়রর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : ৩৫,০০,০০০/- ৩৩,৭৭,০০০/- ৬৮ টি 

 

 
 

(ত) বাভষ যক ক্রীো প্রভিয়র্াভগিা : ঢাকা মহানগরী ও ভবিাগী  পর্ যায়  ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, 

বভরশাল, ভসয়লট ও রাংপুয়র কম যরি সরকাভর কম যকিযা কম যিারী ও িায়দর সন্তানয়দর জন্য প্রভি বের ক্রীো 

প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা হয়  িায়ক। ১ জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব ও 

ক্রীো প্রভিয়র্াভগিা  অাংশগ্রহণকারীয়দর সাংখ্যা ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 
 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য প্রভিয়র্াগীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : ৮৫,০০,০০০/- ৮৪,৮২,৩৭২/- ঢাকা মহানগয়র ও ৭টি ভবিাগী  পর্ যায়  অনুভষ্ঠি বাভষ যক ক্রীো 

প্রভিয়র্াভগিা  ৩,৭৮২ জন অাংশ গ্রহণ কয়র। 
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(ঞ) মভহলা কাভরগভর প্রভশক্ষণ সকন্দ্র : সরকাভর কম যকিযা কম যিারীয়দর উপর ভনি যরশীল মভহলায়দরয়ক কম যমুখী 

ভশক্ষা  ভশভক্ষি কয়র আত্মভনিযরশীল করার লয়ক্ষয ঢাকা মহানগরী, িট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বভরশায়ল মভহলা 

কাভরগভর প্রভশক্ষণ সকয়ন্দ্র কভম্পউটার, গ্রাভিি ভডজাইন, সসয়ক্রটাভরয় ল সাইন্স, সসলাই, এমে ডাভর, উলবুনন 

সকাস য িালু আয়ে। প্রভশক্ষণ সকন্দ্রসমূয়হ সরকাভর কম যকিযা কম যিারীয়দর িী ও কন্যাগণ প্রভশক্ষণ গ্রহণ কয়র ভবভিন্ন 

সরকাভর/আিাসরকাভর ও স্বা ত্ত্বশাভসি প্রভিষ্ঠায়ন িাকুভর ভনয়  এবাং ভনয়জ আত্মকম যসাংস্থায়নর মাধ্যয়ম িারা 

সামাভজকিায়ব প্রভিষ্ঠা লাি করয়ে সিমভন পভরবায়র আভি যক স্বচ্ছলিা আন য়ন র্ভভমকা রাখয়ে। সকন্দ্রগুভল 

পভরিালনা  ৪৭টি পদ রয় য়ে। ১ জুলাই ২০১৮ সিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ যন্ত আ -ব্যয় র ভহসাব ও উপকারয়িাগীর 

সাংখ্যা  ভনয়ম্ন সদও া হয়লা : 
 

অি যবের বায়জট বরাে ব্যভ ি অি য প্রভশক্ষণািীর সাংখ্যা 

২০১৮-২০১৯ টা : ২,৯৭,৭৪,০০০/- ২,৮৮,০৯,১৭২/- ১,৪৫২ জন 

 

০২। ২০১৯-২০ অি যবেয়র গৃহীিব্য কম যপভরকল্পনা : 

 ভবিাগী  কার্ যালয়  সসবা পিভি (সািারণ ভিভকৎসা অনুদান, ভশক্ষাবৃভি, কল্যাণিািা, সর্ৌিভবমার 

এককালীন অনুদান ও দািন/অয়ন্তযভষ্টভক্র া) সহজীকরণ ও দ্রুি ভনষ্পভি; 

 প্রিান কার্ যালয় র কল্যাণিািা, সর্ৌিভবমার এককালীন অনুদান ও দািন/অয়ন্তযভষ্টভক্র ার  কার্ যক্রম অন-

লাইয়ন সম্পাদন; 

 বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবাড য (িহভবলসমূহ পভরিালনা ও রক্ষণায়বক্ষণ) ভবভিমালা, ২০০৬-এর 

প্রয় াজনী  সাংয়শািন; এিং 

 বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর (কম যকিযা ও কম যিারী) িাকভর প্রভবিানশালা, ২০১৩ সাংয়শািন। 

০৩। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও 

স্বল্প সম াভদ) 

ক্রবর্ক্ 

নং 

ক্র্ মসূচবচর বিিরণ তাবরখ ও স্থান বিস্তাবরত ক্ার্ মক্রর্ 

০১। রচনা প্রবতডর্াব তা ১৫/০৩/২০২০ 

প্রধান ক্ার্ মালয় ও বিিা ীয় 

ক্ার্ মালয়  

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জীিনী ও র্িান 

মুবক্তযুি বিষডয় রচনা প্রবতডর্াব তা 

(বিিা ীয় ক্ার্ মালডয়র ১র্, ২য় ও ৩য় স্থান অবধক্ারীডের বনডয় 

প্রধান ক্ার্ মালডয় চূড়ান্ত প্রবতডর্াব তা) 

০২। গ্রিাডে মর 

ক্র্ মক্তমা/ক্র্ মচারীিি 

োিিাি বনডয় 

র যাবলর আডয়াজন 

 

২১/০৩/২০২০ 

(র্াবনক্বর্য়া এবিবনউ িডত 

ধানর্বণ্ড ৩২, এবলিযান্ট 

গ্ররাে, িবচিালয়, গ্যাডরজ) 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্

র্াপন উপলডক্ষয োিিাি বনডয় র যাবলর আডয়াজন 

 

০৩। বচত্রাঙ্কন 

প্রবতডর্াব তা 

১৭/০৪/২০২০ 

র্বতবঝল ক্বর্উবনটি গ্রিন্টার 

মুবজিন র বেিি উপলডক্ষয বচত্রাঙ্কন প্রবতডর্াব তা 

০৪। আডলাচনা িিা ০৭/০৬/২০২০ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

র্িান ছয় েিা বেিি উদ্র্াপন উপলডক্ষয আডলাচনা িিা 

০৫। গ্রোয়া র্ািবিল ও 

আডলাচনা িিা 

১৫/০৮/২০২০ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর শািাোতিাবষ মক্ী 

উপলডক্ষয গ্রোয়া র্ািবিল ও আডলাচনা িিা (জাতীয় অনুষ্ঠাডনর 

িডি িার্ঞ্জস্য গ্ররডখ) 

০৬। রক্তোন ক্র্ মসূচবচ ১৫/০৮/২০২০ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর শািাোতিাবষ মক্ী 

উপলডক্ষয রক্তোন ক্র্ মসূচবচর আডয়াজন (জাতীয় অনুষ্ঠাডনর িডি 

িার্ঞ্জস্য গ্ররডখ) 

০৭। আডলাচনা িিা ০৫/১২/২০২০ জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান ক্তৃমক্ পূি ম পাবক্স্তান 
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ক্রবর্ক্ 

নং 

ক্র্ মসূচবচর বিিরণ তাবরখ ও স্থান বিস্তাবরত ক্ার্ মক্রর্ 

প্রধান ক্ার্ মালয় এর ‘িাংলাডেশ’ নার্ক্রণ উদ্র্াপন উপলডক্ষয আডলাচনা িিা 

০৮। িাংস্কৃবতক্ 

প্রবতডর্াব তা 

জানুয়াবর, ২০২১ গ্রিব্রুয়াবর, 

২০২১ 

(প্রডতযক্ বিিা ীয় ক্ার্ মালয়) 

বিিা ীয় পর্ মাডয় বিষয়বিবত্তক্ বিবিন্ন িাংস্কৃবতক্ প্রবতডর্াব তার 

আডয়াজন 

০৯। ক্রীড়া প্রবতডর্াব তা জানুয়াবর, ২০২১ গ্রিব্রুয়াবর, 

২০২১ 

(প্রডতযক্ বিিা ীয় ক্ার্ মালয়) 

বিিা ীয় পর্ মাডয় বিষয়বিবত্তক্ বিবিন্ন ক্রীড়া প্রবতডর্াব তার 

আডয়াজন 

১০। আডলাচনা িিা ১০/০১/২০২১ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর স্বডেশ প্রতযািতমন 

বেিি উপলডক্ষয আডলাচনা িিা 

১১। পুরস্কার বিতরণ, 

আডলাচনা িিা ও 

র্ডনাজ্ঞ িাংস্কৃবতক্ 

অনুষ্ঠান 

র্াচ ম, ২০২১ 

র্বতবঝল ক্বর্উবনটি গ্রিন্টার 

 

িাংস্কৃবতক্ প্রবতডর্াব তা ও ক্রীড়া প্রবতডর্াব তার ১র্ ২য় ও ৩য় 

স্থান অজমনক্ারী বিজয়ীডের র্ডধ্য পুরস্কার বিতরণ, আডলাচনা িিা 

ও র্ডনাজ্ঞ িাংস্কৃবতক্ অনুষ্ঠাডনর আডয়াজন 

১২। আডলাচনা িিা ২২/০২/২০২১ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর আ রতলা র্ড়র্ন্ত্র 

র্ার্লা িডত মুবক্তলাি উদ্র্াপন উপলডক্ষয আডলাচনা িিা 

১৩। আডলাচনা িিা ২৩/০২/২০২১ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-গ্রক্ ‘িিিন্ধু’ উপাবধডত 

র্ভবষতক্রণ উদ্র্াপন উপলডক্ষয আডলাচনা িিা 

১৪। আডলাচনা িিা ০৩/০৩/২০২১ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-গ্রক্ ‘জাবতর জনক্’ 

উপাবধডত র্ভবষতক্রণ উদ্র্াপন উপলডক্ষয আডলাচনা িিা 

১৫। আডলাচনা িিা ০৭/০৩/২০২১ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান প্রেত্ত র্িান ৭ র্াচ ম-এর 

ঐবতিাবিক্ িাষণ উপলডক্ষয আডলাচনা িিা 

১৬। িণ মাঢয আনন্দ র যাবল ১৭/০৩/২০২১ 

প্রধান ক্ার্ মালয় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্

র্াপন উপলডক্ষয িণ মাঢয আনন্দ র যাবলর আডয়াজন 

১৭। বৃক্ষডরাপণ ক্র্ মসূচবচ ১৭/০৩/২০২১ 

(গ্রিাডে মর প্রধান ক্ার্ালয় ও 

বিিা ীয় ক্ার্ মালডয় বনজস্ব 

জবর্ডত) 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্

র্াপন উপলডক্ষয বৃক্ষডরাপণ ক্র্ মসূচবচর আডয়াজন  

 

০৪। দপ্তর/সাংস্থাসমূয়হর উন্ন য়নর িভবষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রয়মর ভববরণ  : 

২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র প্রভিভনভিসহ সমাট ৮ জন সদস্য িারি ও ভুটান এবাং অয়েভল া 

ও মালয় ভশ া সির কয়রয়েন। ঐ সমস্ত সদশ সিয়র মিভবভনময় র মাধ্যয়ম অভজযি অভিজ্ঞিা কল্যাণ সবায়ড যর 

উন্ন য়ন প্রয় াগ করা হয়ব।  

 িাংলাডেশ ক্র্ মচারী ক্ল্যাণ গ্রিাডে মর বেলকুশাস্থ বনডজস্ব জায় ায় ৩০ তলা িিন বনর্ মাণ : র্াননীয় 

প্রধানর্ন্ত্রী ১০ র্াচ ম ২০১৯বি. তাবরখ গ্রিলা ১১.০০ টায় ির্য় নক্শাটি গ্রেডখডছন। অতঃপর বতবন বক্ছু 

বনডে মশনা প্রোন ক্ডরডছন। গ্রি অনুর্ায়ী ৩০ তলা িাবণবজযক্ িিডনর নক্শাটির পুন ম ঠন ক্ডর 

২৬/০৫/২০১৯ তাবরডখ এই গ্রিাডে ম গ্রপ্ররণ ক্ডর। উক্ত নক্সাটি জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয়র িবচি র্ডিােডয়র 

িেয় অিডলাক্ন ও পরিতী বনডে মশনার জন্য ২৯/০৫/২০১৯ তাবরডখ জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালডয় গ্রপ্ররণ ক্রা 

িয়। 
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 বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর ভবিাগী  কার্ যাল , চিোর্ কভমউভনটি সসন্টার ভনম যাণ : বাাংলায়দশ 

কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর ভবিাগী  কার্ যাল  িট্টগ্রায়ম পুরািন কভমউভনটি সসন্টায়রর স্থায়ন ২০ িলা 

বহুিল িবন ভনম যাণ করা হয়ব। 

 বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর ভবিাগী  কার্ যাল , খুলনা কভমউভনটি সসন্টার ভনম যাণ : বাাংলায়দশ 

কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর ভবিাগী  কার্ যাল  খুলনার পুরািন কভমউভনটি সসন্টারটি সাংস্কায়রর উয়দ্যাগ 

গ্রহণ করা হয় য়ে। 

০৭। শৃঙ্খলাজভনি ও দুনীভি প্রভিয়রায়ি গৃহীি কার্ যক্রম  :  

 ভসটিয়জন িাট যার-এ ভনি যাভরি সময় র ময়ধ্য কার্ যক্রম সম্পাদন করা হয়চ্ছ। 

 সসবাপ্রািীর নায়ম সর্ৌিভবমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্য বহুল সরায়গর ভিভকৎসা অনুদান, সািারণ 

ভিভকৎসা, ভশক্ষাবৃভি, দািন অনুদান-এর মঞ্জুভরকৃি অি য সসবাপ্রািীর ব্যাাংক ভহসায়ব EFT-এর মাধ্যয়ম সরাসভর 

সপৌুঁয়ে সদও া হয়চ্ছ।  

 GRS এবাং NCS-এর বাস্তবা ন। 

 আয়বদনকারীয়ক অভিয়স visit শূয়ন্যর সকাঠা  নাভময়  আনা হয় য়ে।  

০৮। ই-গিন্যযান্স/উদ্ভাবন ভবষয়  গৃহীি কার্ যক্রম : কল্যাণিািা, সর্ৌিভবমা ও দািন অনুদান একীর্ভিকরণ িংক্রান্ত 

উদ্ভাবন উয়দ্যাগ বাস্তবা ন করা হয় য়ে। বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর ৩টি অনুদায়নর জন্য ১টি িরয়ম আয়বদন 

গ্রহণ এবাং ১জন পভরিালয়কর অিীয়ন একসয়ে অনুায়মাদন প্রদায়নর জন্য এ উয়দ্যাগ গৃহীি হয় য়ে। 

০৯। কম যকিযা/কম যিারীয়দর কল্যায়ণ গৃিীত কার্ যক্রম : বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবায়ড যর প্রিান কার্ যাল  হয়ি 

আয়বদনকারীয়দরয়ক আয়বদন গ্রহয়ণর ডা াভর নম্বর ও িাভরখ, আয়বদয়ন আপভি/ত্রুটি িাকয়ল িা জাভনয়  এবাং আয়বদন 

অনুয়মাদয়নর ভবষ টি িাঁয়দর (সসবাপ্রািীর) সমাবাইল সিায়ন SMS-এর মাধ্যয়ম জানায়না হয়চ্ছ। সসবাপ্রািীর নায়ম 

সর্ৌিভবমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্য বহুল সরায়গর ভিভকৎসা অনুদান, সািারণ ভিভকৎসা, ভশক্ষাবৃভি, দািন 

অনুদান এর মঞ্জুভরকৃি অি য সসবাপ্রািীর ব্যাাংক ভহসায়ব EFT-এর মাধ্যয়ম সরাসভর সপৌুঁয়ে সদও া হয়চ্ছ। 

১০। িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃহীি কার্ যক্রম (িথ্য সরবরায়হর সমাট আয়বদয়নর সাংখ্যা), 

সরবরাহকৃি িয়থ্যর সাংখ্যা এবাং িথ্য কভমশন বরাবর দায় রকৃি আভপয়লর সাংখ্যা ইিযাভদ); ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র 

বাাংলায়দশ কম যিারী কল্যাণ সবায়ড য  িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯-এর আয়লায়ক সকায়না িথ্য সরবরায়হর জন্য সকায়না 

আয়বদন পাও া র্া ভন। 

 ১১। মাঠ পর্ যায় র বাস্তবাভ ি উয়ল্লখয়র্াগ্য কার্ যক্রম (গণপূিয ভবিাগ/স্থানী  সরকার ভবিাগ, দুয়র্ যাগ ব্যস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় র অিীন বাস্তবাভ ি প্রকল্প ব্যিীি) : ভনজস্ব অি যা য়ন ঢাকা ও রাজশাহী ভবিায়গর কভমউভনটি সসন্টায়রর 

উন্ন ন ও আধুভনকা য়নর কাজ সম্পন্ন করা হয় য়ে।  

১২। প্রভিয়বদয়ন উয়ল্লখ করার ময়িা অন্য সকায়না ভবষ  :  

‘কল্যাণিািা, সর্ৌিভবমা ও দািন অনুদান একীর্ভি কয়র ১টি িরয়মর আয়বদন গ্রহণ এবাং ১ জন পভরিালয়কর 

অিীয়ন একসয়ে অনলাইয়ন আয়বদন গ্রহণ ও অনুয়মাদন।   

10.5 সরকাভর  র্ানবাহন অভিদপ্তর 

10.5.1 ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র সম্পাভদি কার্ যাবভল : 

 উপডজলা বনি মািী অবিিারডের ব্যিিাডরর জন্য প্রবতস্থাপক্ বিিাডি ৬৬টি বর্ৎসুবিবশ পাডজডরা 

গ্রিাট ম বক্উএক্স বজপ ক্রয় ক্রা িডয়ডছ; 

 (১০০টি ক্রডয়র প্রস্তাি বছল; তডি অে ম র্ন্ত্রণালয় িডত ৪০ গ্রক্াটি টাক্া হ্রাি ক্রায় লক্ষযর্াত্রা পূরণ 

ক্রা িম্ভি িয়বন); 

 গ্রজলা ও উপডজলায় ব্যিিাডরর জন্য ১৩টি গ্রক্বিনক্রুজার ক্রয় ক্রা িডয়ডছ; 
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   িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানায় ১৬৭৮টি  াবড়র গ্রর্জর এিং ৭৪০৬টি  াবড়র র্াইনর 

ক্াজ ক্রা িডয়ডছ; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডর ১৩টি ক্র্ মসূচবচর র্াধ্যডর্ ৫৫৭ জনডক্ অিযন্তরীণ প্রবশক্ষণ প্রোন 

ক্রা িডয়ডছ; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানায় বিবিন্ন পবলডটক্বনক্যাল বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাডনর ৪৯ জন 

বশক্ষােীডক্ প্রবশক্ষণ প্রোন ক্রা িডয়ডছ; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর বনচ তলায় ১৫০ গ্রক্বিএ গ্রজনাডরটর, ইর্ারডজবি প্যাডনল 

িরিরাি ও স্থাপন ক্রা িডি; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর ৫র্ তলা িিডন বলিট স্থাপন ক্রা িডি; 

 ৪০১টি িজমযঝুবড় ক্রয়পূি মক্ অবধেপ্তডরর  াবড়ডত িংডর্াজন ক্রা িডয়ডছ; 

 পবরচালক্ (িড়ক্ ও গ্রনৌ)-এর িিডনর ১র্ তলা িডত ৫র্ তলা পর্ মন্ত বিদ্যর্ান ও র যার্ অংডশর 

বনচ তলায় অিবস্থত িক্ল টয়ডলটিমুডির িংস্কার, গ্রচঞ্জরুর্ স্থাপন (১টি) এিং পবরচালক্ 

িিডনর ৫র্ তলায় িডেলনক্ডক্ষর ১টি িাটিক্যাল ওয়াল ততবর, গ্রেন বনর্ মাণিি িংবিষ্ট পূতম 

(বিবিল) ক্াজ; 

 িরক্াবর র্ানিািন পবরচালক্ (িড়ক্ ও গ্রনৌ) এর িিডনর ১র্ তলা িডত ৫র্ তলা পর্ মন্ত, িক্ল 

টয়ডলট িমুি, গ্রচঞ্জরুর্, পবরচালক্ িিডনর ৫র্ তলায় িডেলনক্ক্ষ িংবিষ্ট ই/এর্ ক্াজ; 

  পবরচালক্ (িড়ক্ ও গ্রনৌ)-এর িিডনর েপ্তরিমূডির র্াতায়াত িিজ ক্রার লডক্ষয বলিট গ্রক্ার 

স্থাপন অবতবরক্ত পূতম (বিবিল) ক্াজ; 

 পবরিিণ ক্বর্শনাডরর ক্ার্ মালয় িিডনর ২য়, ৩য় ও ৪ে ম তলার জানালার বেল িংডর্াজন ইতযাবে 

পূতম (বিবিল) ক্াজ; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর িিাক্ডক্ষর (৩য় তলায়) িডি এক্টি িংযুক্ত ওয়াশরুর্ 

বনর্ মাণিি পবরিিণ ক্বর্শনাডরর অবিি ক্ক্ষ িংযুক্ত প্রক্ষালনক্ডক্ষর িংস্কার ক্াজিি অন্যান্য 

ক্াজ; 

 পবরচালক্ (িড়ক্ ও গ্রনৌ)-এর িিডনর বনচ তলার জ্বালানী িংরক্ষণ ক্ডক্ষর িক্ল ওয়াডলর 

পডলোর নিায়ন, টাইলিক্রন ও গ্রলাডরর িংস্কার, োইিার িবর্বতর ক্ক্ষ িংস্কার এিং ২য় 

তলায় অিবস্থত ক্যাবন্টডনর িংস্কারিি অন্যান্য আনুষাবিক্ পূতম (বিবিল) ক্াজ;   

 পবরচালক্ (িড়ক্ ও গ্রনৌ)-এর িিডনর বনচ তলার জ্বালাবন িংরক্ষণ ক্ক্ষ, োইিার িবর্বতর ক্ক্ষ 

এিং ২য় তলায় অিবস্থত ক্যাবন্টনিি অন্যান্য আনুষাবিক্ ই/এর্ ক্াজ।   

 পবরচালক্ (িড়ক্ ও গ্রনৌ) এর িিডনর পাশ্বম বেডয় বৃবষ্টিি অন্যান্য সুয়াডরজ বনষ্কাশডনর জন্য গ্রেন 

বনর্ মাণ ও পাবনর লাইন িংস্কার এিং িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানার সুয়াডরজ 

অপিারডণর জন্য প্রডয়াজনীয় োয়ার বপবিবি পাইডপর িারা বিটি ক্ডপ মাডরশডনর প্রধান বপডটর 

িডি িংডর্াজনিি অন্যান্য পাবন বনষ্কাশডণর ক্াজ; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানার বিবিন্ন অবিিক্ক্ষ (উপিবচি, ম্যাডনজার, পবরেশ মক্, 

িাধারণ িাথুরর্) এর র্বরচাযুক্ত টিন পবরিতমন, ক্বরডোডরর টিন পবরিতমন, ক্াঠ পবরিতমন, 

িলস্ বিবলং পবরিতমনিি বিবিন্ন অবিি ক্ক্ষ (প্রশািন ও বিিাি শাখা) বেক্ ওয়াল িারা 

পাটি মশন ততবরক্রণ, িলস্ বিবলং নিায়ন, র্বরচাযুক্ত টিন পবরিতমন, ক্াঠ পবরিতমন, েরজা ও 

গ্রচৌক্াঠ পবরিতমন, রং নিায়ন, গ্রলাডর টাইলি স্থাপনিি অন্যান্য আনুষাবিক্ পূতম (বিবিল) 

িংস্কার ক্াজ; 
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 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানার বিবিন্ন অবিিক্ক্ষ (উপিবচি, ম্যাডনজার, পবরেশ মক্, 

িাধারণ িােরুর্), ক্বরডোর, বিবিন্ন অবিি ক্ক্ষিি (প্রশািন ও বিিাি শাখা) অন্যান্য 

আনুষাবিক্ ই/এর্ িংস্কার ক্াজ; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত  ক্ারখানার িান্ডাডরর িংস্কারকৃত রুডর্র তিদুযবতক্ক্রণ ক্াজ; 

 পবরচালক্ (িড়ক্ ও গ্রনৌ)-এর িিডনর ৫র্ তলায় প্রবশক্ষণ ক্ক্ষিি গ্রনৌ-েপ্তডরর ৩টি ক্াডঠর 

েরজা পবরিতমন, ৪র্ে তলায় ৬টি, ২য় তলা ৩টি, ক্ারখানার গ্রোডরর ৩টি োই গ্লাডির েরজা 

স্থাপন এিং ৪ে ম তলায় র্বিলাডের নার্াজক্ক্ষ োই পাটি মশন িারা িবিতক্রণিি অন্যান্য 

আনুষাবিক্ িংস্কার ক্াজ। 

 

10.5.2 ২০১৯-২০ অি যবেয়র গৃহীিব্য কমপ যভরকল্পনা  : 

 জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্র্াপন িিল ক্রার লডক্ষয 

পবরিিণ গ্রিিা প্রোন; 

 উপডজলা বনি মািী ক্র্ মক্তমাডের জন্য প্রবতস্থাপক্ বিিাডি ১০০টি বজপ ক্রয়; 

 গ্রজলা ও উপডজলা প্রশািডন ব্যিিাডরর জন্য ২০টি  জলর্ান (গ্রক্বিন ক্রুজার) ক্রয়; 

 এ অবধেপ্তডর ব্যিিাডরর জন্য ১ টি গ্ররক্ার এিং ২ টি লাশিািী বিবজং িযান ক্রয়; 

 Digital Service Implementation Roadmap-2021 িাস্তিায়ন; 

 র্ন্ত্রী/উপডেষ্টা/প্রবতর্ন্ত্রী পের্র্ মাোিিন্ন ব্যবক্তি ম ও প্রাবধক্ারভুক্ত ক্র্ মচারীডের ব্যিিাডরর জন্য 

৫০টি বিোন ক্ার ক্রয়; 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডর ক্ার বর্উবজয়ার্ স্থাপন; 

 িরক্াডরর রাজস্ি আোডয়র লক্ষযর্াত্রা অজমডন ক্ার্ মক্র পেডক্ষপ েিণ; 

 ক্র্ মচারীর েক্ষতা বৃবির লডক্ষয যুড াপডর্া ী প্রবশক্ষণ প্রোন; 

 আধুবনক্ সুবিধািিন্ন িহুতল ক্ার পাবক্মংিি ওয়াক্মশপ িিন বনর্ মাণ; 

 আঞ্চবলক্ পর্ মাডয় জলর্ান পাবক্মং, গ্রর্রার্ত এিং প্রবশক্ষণডক্ডের সুবিধািি ওয়াক্মশপ বনর্ মাণ; 

 বিিা ীয় ও গ্রজলা পর্ মাডয়  াবড় পাবক্মং ও র্টর গ্রর্ক্াবনক্ প্রবশক্ষণডক্ডের সুবিধািি ওয়াক্মশপ 

বনর্ মাণ; এিং 

 পুরাতন  াবড় িংরক্ষণ িা োবিং এর জন্য জবর্ িংেি। 

10.5.3 জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য 

ও স্বল্প সম াভদ)  : 

  

স্বেডর্য়াবে 

ক্র্ মপবরক্েনা 

(১) জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

উপলডক্ষয প্রডতযক্ িরক্াবর  াবড়ডত বেক্ার লা াডনা িডি। উোিরণস্বরুপ  : 

‘িিিন্ধুর জন্মশতিাবষ মক্ী িিল গ্রিাক্’ 

(২) ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষডণর ০৬ র্ণ্টা িিিন্ধুর জীিন ও আেডশ মর উপর আডলাচনা। 

েীর্ মডর্য়াবে 

ক্র্ মপবরক্েনা 

(৩) িিিন্ধু গ্রর্ র্ডেল/রক্র্ (বজপ/বিোন ক্ার)  াবড় ব্যিিার ক্রডতন অনুরূপ 

এক্টি র্ডেল ততবর ক্ডর ‘ক্ার বর্উবজয়াডর্’ িংরক্ষণ ক্রা। 

 

10.5.4 SDG- এর লক্ষযসমূহ অজযয়ন গৃহীি কম যপভরকল্পনা   :   
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(১) SDG- এর ১৬.৭ ইভন্ডয়কটর অনুর্া ী পভলভস ভসিান্ত গ্রহণকারী কম যকিযা ও মাঠ প্রশাসয়নর কম যকিযাগয়ণর 

সাব যক্ষভণক ভনরভবচ্ছন্ন র্ানবাহন সসবা সদও া হ ; 

 বনডয়া বিবধ চূড়ান্তিাডপডক্ষ নিবনডয়াড র ির্য় বলিির্তা বিধান ক্রা িডি; 

 জনিডলর স্বেতা দূরীক্রডণ বনডয়া  প্রবক্রয়া েিণ ক্রা িডয়ডছ এিং যুড াপডর্া ী অ মাডনাোর্িি 

বনডয়া বিবধ িংডশাধডনর ক্ার্ মক্রর্ চলর্ান; 

 প্রযুবক্ত জ্ঞানিিন্ন জনিল ততবরর লডক্ষয প্রবশক্ষণ প্রোন; 

 বিবিন্ন পবলডটক্বনক্যাল ইনবেটিউডটর বশক্ষােীডের ব্যািিাবরক্ প্রবশক্ষণ প্রোন ক্রা িয়; 

 িরক্াডরর গ্রক্েীয় ও র্াঠ প্রশািডন বনরিবিন্ন ও র্ানিেত পবরিিণ গ্রিিা বনবিতক্রডণর লডক্ষয 

গ্রর্াটরর্ান/জলর্ান ক্রয়/িংেি এিং িরিরাি; এিং 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানার  াবড় গ্রর্রার্ডতর Capacity বৃবির লডক্ষয অবধক্তর 

আধুবনক্ায়ন। 

 (২)  SDG Goal 11-এর অাংশ ভহসায়ব কম যকিযায়দর ভনরাপদ, ভনি যরয়র্াগ্য ও সটকসই র্ানবাহন 

সুভবিা প্রদান করা হয়ব। 

10.5.5 দপ্তর/সাংস্থাসমূয়হর উন্ন য়নর িভবষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ক্রযয়মর ভববরণ  : 

 িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তডরর বনডয়া বিবধ চূড়ান্তক্রণ; 

 িরক্াবর স্বাডে ম অবধেপ্তডরর ৩য় ও ৪ে ম গ্রেবণর শূন্যপে িরািবর বনডয়াড র র্াধ্যডর্ পূরণ; 

 িরক্াডরর গ্রক্েীয় ও র্াঠ প্রশািডন বনরবিবিন্ন ও র্ানিেত পবরিিণ গ্রিিা বনবিতক্রডণর লডক্ষয 

গ্রর্াটরর্ান/জলর্ান ক্রয়/িংেি এিং িরাদ্দ প্রোন; 

 প্রযুবক্ত জ্ঞানিিন্ন জনিল ততবরর লডক্ষয প্রবশক্ষণ প্রোন; 

 িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানার জায় ায়  াবড় পাবক্মং ও র্টর গ্রট্রবনং গ্রিন্টার-এর সুবিধািি আধুবনক্ 

ওয়াক্মশপ ও অবিডির জন্য িহুতল িিন বনর্ মাণ;  

 গ্রজলা পর্ মাডয় িরক্াবর  াবড় গ্রর্রার্ত, পাবক্মং ও র্টর গ্রর্ক্াবনক্ গ্রট্রবনং-এর সুবিধািি ওয়াক্মশপ বনর্ মাণ; 

 িরক্াবর জলর্ান গ্রর্রার্ডতর জন্য গ্রনৌর্ান গ্রর্রার্ত ক্ারখানা বনর্ মাণ।  

 

 

 

10.5.6 শৃঙ্খলাজবনত ও দুনীবত প্রবতডরাডধ গৃিীত ক্ার্ মক্রর্ :  

শৃঙ্খলাজবনত বিষডয় অবধেপ্তর ক্তৃমক্ বিবিন্ন প্রবশক্ষডণর আডয়াজন ক্রা িডয় োডক্। বেবজটাল িাবজর 

গ্রর্বশডন িাবজরা েিণ ক্রা িডি। 

10.5.7 ই- িন্যমাি/উদ্ভািন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মক্রর্ :  

ই-নবে ক্ার্ মক্রর্ চালু ক্রা িডয়ডছ।  াবড় িরাদ্দ এিং  াবড় গ্রর্রার্ডতর বিষডয় ব্যিিারক্ারী ক্র্ মক্তমাডক্ 

গ্রর্ািাইডল এিএর্এি-এর র্াধ্যডর্ জাবনডয় গ্রেওয়া িডি। গ্রজলা ও উপডজলায় িাডজট িরাদ্দ এিং  াবড় 

ব্যিিাডরর না-োবি ই-গ্রর্ইডল গ্রপ্ররণ ক্রা িয়। 

10.5.8 কমকযিা/কমি যারীয়দর কল্যায়ণ গৃহীি কার্ক্রযম : 

অভিস িিন িবিতক্রণ এিং বিশুি পাবনর জন্য তিদুযবতক্ বিিার স্থাপন ক্রা িডয়ডছ। বিনারডের 

জন্য গ্রচঞ্জরুর্ ততবর ক্রা িডয়ডছ। 

 

10.6 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর : 
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মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলায়দশ সরকায়রর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র একটি সাংযুক্ত 

সাংস্থা। এর সদর দপ্তর ঢাকার সিজগাঁও ভশল্প এলাকা  অবভস্থি স্বািীন সাব যয়িৌম বাাংলায়দয়শর অভুযদয় র সয়ে 

সয়ে সরকাভর মুদ্রণ, সলখ সামগ্রী, িরম ও প্রকাশনা এবাং সেশনাভর অভিয়সর উিরসূভর ভহসায়ব িৎকালীন 

সাংস্থাপন মন্ত্রণালয় র জাবরকৃত Regulation No-G11/1p-13/72-1002, dated-30 August ১৯৭২ সমািায়বক মুদ্রণ, 

সলখসামগ্রী, িরম ও প্রকাশনা পভরদপ্তর প্রবতষ্ঠা লাি ক্ডর। পরবিীকায়ল সরকায়রর ভনরাপিাসাংক্রান্ত সগাপনী  

মুদ্রয়ণর প্রয় াজন ভমটায়নার জন্য ১৯৭৫ ভিষ্টায়ব্দ বাাংলায়দশ ভনরাপিা মুদ্রণাল  স্থাপন করা হ । সরকার ২৬-০৪-

২০০৫ িাভরয়খ পভরদপ্তরটিয়ক অভিদপ্তয়র উন্নীি কয়র। ১৫-০৬-২০১০ িাভরয়খ  মুদ্রণ, সলখ সামগ্রী, িরম ও 

প্রকাশনা অভিদপ্তয়রর নাম পভরবিযন কয়র ‘মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তর’ (বেবপবপ) নার্ক্রণ করা হ । 

মহাপভরিালক অভিদপ্তয়রর প্রিান। িাঁর ভন ন্ত্রণািীন অভিস ও সপ্রসসমূহ ভনম্নরূপ : 
(1) গিন যয়মন্ট ভপ্রভন্টাং সপ্রস  (ভজভপ সপ্রস);  

(2) বাাংলায়দশ সরকাবর মুদ্রণাল   (ভবভজ সপ্রস); 

(3) বাাংলায়দশ ভনরাপিা মুদ্রণাল   (বিএিবপবপ); 

(4) বাাংলায়দশ িরম ও প্রকাশনা অভিস  (বিএিবপও); এবাং 

(5) বাাংলায়দশ সেশনাভর অভিস (বিএিও)। 

 
এ  োোও এ অভিদপ্তয়র ভনম্নবভণ যি ৭টি আঞ্চভলক অভিস রয় য়ে :- 

(1) ঢাকা আঞ্চভলক অভিস, সিজগাঁও, ঢাকা; 

(2) িট্টগ্রাম আঞ্চভলক অভিস, িট্টগ্রাম;  

(3) খুলনা আঞ্চভলক অভিস, খুলনা;  

(4) বগুো আঞ্চভলক অভিস, বগুো; 

(5) বভরশাল আঞ্চভলক অভিস, বভরশাল; 

(6) রাংপুর আঞ্চভলক অভিস, রাংপুর; এবাং 

(7) ভসয়লট আঞ্চভলক অভিস, ভসয়লট।  

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অভিদপ্তয়রর জনবল : 

১ম সেবণ 

 

২  সেবণ ৩  সেবণ ৪ি য সেবণ সব যয়মাট পূরণকৃি পদ শূন্যপদ র্ন্তব্য 

২৪ ৩১ 

 

১৬১১ ৭৩১ ২৩৯৭ ১৪৭৮ ৯১৯ নবসৃষ্ট ম মনভসাংহ 

আঞ্চভলক অভিসসহ 

 

 

১। ২০১৮-১৯ অি যবেরসাংক্রান্ত কার্ যাবভল :  ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর উয়ল্লখয়র্াগ্য কার্ যাবভল এবাং ২০১৭-১৮ অি যবেয়রর সয়ে  

প্রভিয়বদনািীন অি য-বেয়রর অগ্রগভি বনডম্ন উডিখ ক্রা িডলা : 

ক্রবর্ক্ 

নং 

ক্াডজর বিিরণ পবরর্াণ 

২০১৭-১৮ 

 অে মিছর 

পবরর্াণ 

২০১৮-২০১৯ 

 অে মিছর 

২০১৭-১৮ অে মিছডরর 

িডি ২০১৮-২০১৯ 

অে মিছডরর অে বতর 

শতক্রা  িার( % ) 

১ সকল ভশক্ষা সবাড য, প্রািভমক ভশক্ষা অভিদপ্তর ও বিবিন্ন  

পাবভলক ভবশ্বভবদ্যালডয়র প্রশ্নপত্র মুদ্রণ  

১৭,৫৭,০০০ ১৬,৪৬,০০০ ৬.৭% 

২ ডা াভর ও কযায়লন্ডার মুদ্রণ ৩,১৩,০০০ ৩,১৯,০০০ ১.৯% 

৩ সাপ্তাভহক ও অভিভরক্ত সাংখ্যা সগয়জট মুদ্রণ ১২,২৩,০০০ ২৩,৮২,০০০ ৯৫% 
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৪ মহামান্য সুপ্রীম সকাট য, হাইয়কাট  ভবিায়গর ঠদভনক মামলার 

কার্ যিাভলকা (কজভলে)  

৫,৬৬,৩৫৩িই ৫,০৭, ৯১২ িই ১০.৩২% 

৫ ভবভিন্ন মন্ত্রণাল সম্পভকযি সাংসদী  স্থা ী কভমটির ভরয়পাট য, ২৫,৪০০ ৩২,০৫০ ২৬.১৮%  

৬ ভবভিন্ন মন্ত্রণাল /ভবিায়গর ভবভিন্ন প্রকার খাম 

 িাইল কিার 

 ভডও প্যাড/প্যাড 

 ভিভজটিাং কাড য,  

সনাট ভসট প্যাড, 

৪৮,৫৫০০০  

২৪,৩৪,০০০ 

২৯,৮০০ 

৮,৬০,০০০  

১৫,০০০  

৮৬,৯৬,১৪০ 

১০,৯২,৩০০ 

১০৬০ 

২৯,৭৮,৫০০ 

৩৬,০০০ 

৭৯.১১% 

৫২,১২% 

৯৬.৪৪% 

২৪৬.৩৪% 

১৪০% 

৭  দাভখলা বই 
৩০,০০০ ৪৬,৪০০ ৫৪,৬৭% 

৮   জািী  সাংসয়দর অভিয়বশনসাংক্রান্ত প্রশ্ন প্রয়শ্নাির,       

  ঠদভনক/সাপ্তাভহক বুয়লটিন 

১,২০,৮০০ 

২৫,২০০ 

১,২৮,৮০০ 

৩০,১৫০ 

৬.৬২% 

১৯.৬৪% 

৯ এক্ােশ জাতীয় িংিে বনি মাচডনর ব্যালট গ্রপপার 

বিবিন্ন প্রক্ার িরর্ 

বিবিন্ন প্রক্ার প্যাডক্ট (খার্) 

বিবিন্ন প্রক্ার পবরচয় পত্র 

গ্রিাট েিণ ক্র্ মক্তমাডের বনডে মশািবল 

--- ৬,০৯,৮৩,৩৩৪ 

২৯,০০,০০০ 

৩৩,০৮,২০০ 

৩০,৫৫,৮০০ 

৩,০০,০০০ 

-- 

১০  পঞ্চম উপয়জলা পভরষদ ভনব যািয়নর ব্যালট সপপার 

বিবিন্ন প্রক্ার িরর্ (র্ডনানয়নপত্র ও জার্ানত িই) 

বিবিন্ন প্রক্ার িরর্ 

বিবিন্ন প্রক্ার প্যাডক্ট (খার্) 

প্রতীডক্র গ্রপাোর 

  বিবিন্ন প্রক্ার পবরচয়পত্র 

--- ৮,৬১,৯৩৮৪২ 

৮২৬৫০ 

৪৫,৫১,৫০০ 

৩৩,৪৪,০০০ 

৮১,০০০ 

১,০২,২৫,০০০ 

--- 

১১ সরকাভর, আিাসরকাভর ও স্বা িশাভসি প্রভিষ্ঠায়নর ভবভিন্ন 

প্রকার  ভসভকউভরটি এবাং নন ভসভকউভরটি ডকুডর্ন্টস, জািী  

রাজস্ব সবায়ড যর কর আদায় র রভশদ, ভবভিন্ন ব্যাাংকসমূয়হর 

সিক, ভবভিন্ন ভশক্ষা সবাড য/ভবশ্বভবদ্যালয় র সাটি যভিয়কট, 

মাকযভসট ও অন্যান্য ভনরাপিামূলক ডকুডর্ন্টস এবাং   প্রত্নিত্ত্ব 

অভিদপ্তয়রর ভবভিন্ন মূল্যমায়নর প্রয়বশ টিভকট মুদ্রণ  

৯,২১৩৬,৪৫০ ১১,৮৯,৫৩,০৮৮ ২৯% 

১২ বিবিন্ন প্রক্ার মুবদ্রত িরর্ ১৬,৩৬,৩১,৪৬৪ ১৬,২১,২১,৫৫০ ০.৯২% 

১৩ িরিরাকৃত িরডর্র পবরর্াণ ২১,১০,৭৬১২৯ ২১,৫৪,৮২,৫০০ ২.০৯% 

১৪ িংেিকৃত বিবিন্ন প্রক্ার  (ক্া জ) ৪,৭৯,৩২৪ রীর্ ৮,,৮১,৬৭৬ রীর্ ৪৫% 

১৫ িংেিকৃত বিবিন্ন প্রক্ার গ্রেশনাবর র্ালার্াল  ৫,১৬,৯৬৬ ১৯,২১,২০৭ ৭৩% 

১৬ িরিরািকৃত বিবিন্ন প্রক্ার গ্রেশনাবর র্ালার্াল  ২৭,৪২,১৬৯ ২৯,৪৯,৯৮৮ ৭% 

১৭ মহামান্য রাষ্ট্রপভি, মাননী  প্রিানমন্ত্রীর কার্ যালয়  সকল প্রকার মুদ্রণ কাজ র্িাসময়  সম্পন্ন করা হয় য়ে; 

১৮ অর্র একুডশ িইডর্লা-২০১৯ অংশেিণ  
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১৯ এ োোও সরকায়রর জরুভর অভিজরুভর মুদ্রণসাংক্রন্ত র্াবিী  কাজ র্িাসময়  মুদ্রণ ও সরবরাহ ভনভিি করা হয় য়ে। 

 

২। ২০১৯-২০ অি যবেয়রর গৃহীিব্য কম যপভরকল্পনা : 

 ১। সপ্রসসমূডি অয়টায়মশন ভসয়েম িালুকরণ ও আধুভনকীকরণিি বাাংলায়দশ সরকাভর মুদ্রণাল য়ক 

(ভবভজ সপ্রস) আধুভনকা য়নর জন্য Establishment of Automated, Digital, 

Encrypted Printing System for Confidential Section of BG Press এিং 

গিন যয়মন্ট ভপ্রভন্টাং সপ্রস ও বাাংলায়দশ ভনরাপিা মুদ্রণালয় র (Capacity Building of 

Government printing Press (GPP) & Bangladesh Security Printing 

Press (BSPP) শীষ যক প্রকল্প বাস্তবা ন; 

  ২। গ্রপ্রিিমূডির িক্ষর্তা বৃবির জন্য আধুবনক্ প্রযুবক্তর উন্নতর্াডনর গ্রর্বশন ক্রয়া ক্রা; 

 ৩।  বনি যাভরি সময়  সগয়জট মুদ্রণ ও ওয় বসাইয়ট প্রকাশ করা; 

 ৪।  কম যিারীয়দর দক্ষিা বৃভির জন্য অিযন্তরীণ ও ঠবয়দভশক প্রভশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা; 

 ৫।  কার্ যপিভি, সসবার মানউন্ন নসহ ইন্টারয়নট র্িার্ি ব্যবহায়র ব্যান্ডউইি ম্যায়নজার ভডিাইস ক্র  

করা; 

 ৬।  মঞ্জুভরকৃি শূন্যপয়দ জনবল ভনয় াগ ভনভিিকরণ; 

 ৭।  কম যিারীয়দর জন্য প্রয় াজনী  আবাসয়নর ব্যবস্থা করা; 

 ৮। ভিনটি সপ্রয়স আধুভনক মুদ্রণ সমভশন ক্র  করা; 

 ৯। অনলাইন ভরকুইভজশন ভসয়েম িালু করা; 

 ১০। সমাবাইয়ল SMS-এর মাধ্যয়ম গ্রাহকয়দর িাভহি সসবা প্রদান করা; 

 ১১। কম যদক্ষিা বৃভির লয়ক্ষয কাভরগভর প্রভশক্ষণ প্রদান করা; এবাং 

 ১২। ম মনভসাংহ আঞ্চভলক অভিস িালুকরণ। 

৩। জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ র্বজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষক্ী উপলডক্ষয গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা (েীর্ ম গ্রর্য়াবে ও স্বে গ্রর্য়াবে) 

েীর্ ম গ্রর্য়াবে ক্র্ মপবরক্েনা : 

ক্রবর্ক্ 

নং 

ক্র্ মসূচবচর বিিরণ তাবরখ ও স্থান বিস্তাবরত ক্ার্ মক্রর্ িাস্তিায়নক্ারী 

িংস্থা 

িম্ভাব্য ব্যয় 

১. প্রবতটি িাপ্তাবিক্ ও 

অবতবরক্ত িংখ্যার 

গ্র ডজডটর উপর ‘জাবতর 

বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী 

উদ্ র্াপন িিল গ্রিাক্’ 

বলখন।   

১৭ র্াচ ম, ২০২০ িডত ১৭ র্াচ ম, 

২০২১ পর্ মন্ত 

 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

উপলডক্ষয ১৭ র্াচ ম, ২০২০ 

িডত ১৭ র্াচ ম, ২০২১ পর্ মন্ত 

প্রবতটি িাপ্তাবিক্ ও 

অবতবরক্ত িংখ্যার গ্র ডজডটর 

উপর ‘জাবতর বপতা িিিন্ধু 

গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

িিল গ্রিাক্’ বলখন। 

বিবজ গ্রপ্রি ও 

িাংলাডেশ িরর্ 

ও প্রক্াশনা 

অবিি। 

অবধেপ্তডরর 

বনয়বর্ত 

িাডজট িডত 

ব্যয় বনি মাি 

ক্রা িডি। 

২. জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

উপলডক্ষয ২০২০ ও ২০২১ 

বিষ্টাডের িরক্াবর োয়াবরর 

প্রবত পাতার বনডচ জাবতর 

বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

জানুয়াবর, ২০২০  

জানুয়াবর, ২০২১  

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

উপলডক্ষয ২০২০ ও ২০২১ 

বিষ্টাডের িরক্াবর োয়াবরর 

প্রবত পাতার বনডচ জাবতর 

বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

বিবজ গ্রপ্রি ও 

িাংলাডেশ িরর্ 

ও প্রক্াশনা 

অবিি। 

অবধেপ্তডরর 

বনয়বর্ত 

িাডজট িডত 

ব্যয় বনি মাি 

ক্রা িডি। 
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রির্াডনর বিবিন্ন িাণী ও 

উবক্ত বলখন এিং 

প্রবতর্াডির গ্রশডষ ১টি বিন্ন 

রবঙন পাতায় জাবতর বপতা 

িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

রির্াডনর বিবিন্ন িডটা, 

স্মৃবত, র্টনার িডটা প্রেশ মন। 

রির্াডনর বিবিন্ন িাণী ও 

উবক্ত বলখন এিং প্রবতর্াডির 

গ্রশডষ ১টি বিন্ন রবঙন পাতায় 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর বিবিন্ন 

িডটা, স্মৃবত, র্টনার িডটা 

প্রেশ মন। 

৩. জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

উপলডক্ষয  ২০২০ ও ২০২১ 

বিষ্টাডে ১২ পাতার ১টি 

বিডশষ রবঙন ক্যাডলন্ডার 

প্রক্াশক্রণ।  

বেডিম্বর, ২০১৯ 

বেডিম্বর, ২০২০ 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

উপলডক্ষয  ২০২০ ও ২০২১ 

বিষ্টাডে ১২ পাতার ১টি 

বিডশষ রবঙন ক্যাডলন্ডার 

প্রক্াশক্রণ। ক্যাডলন্ডাডরর 

প্রবতটি পাতায় িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর জীিডনর 

বিডশষ উডিখডর্াগ্য 

র্টনািবলর িণ মনা 

প্রক্াশক্রণ। 

বিবজ গ্রপ্রি ও 

িাংলাডেশ িরর্ 

ও প্রক্াশনা 

অবিি। 

অবধেপ্তডরর 

বনয়বর্ত 

িাডজট িডত 

ব্যয় বনি মাি 

ক্রা িডি। 

৪. স্বাধীনতার র্িান স্থপবত 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর জীিন ও 

আেডশ মর উপর মুদ্রণ ও 

প্রক্াশনা অবধেপ্তডরর 

ক্র্ মচারীডের রবচত  বুক্ডলট 

র্োর্ে ক্তৃমপক্ষ ক্তৃমক্ 

অনুডর্ােন িাডপডক্ষ মুদ্রণ ও 

প্রক্াশ। 

১ বেডিম্বর, ২০২০ স্বাধীনতার র্িান স্থপবত 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর জীিন ও 

আেডশ মর উপর মুদ্রণ ও 

প্রক্াশনা অবধেপ্তডরর 

ক্র্ মচারীডের রবচত পুবস্তক্া 

র্োর্ে ক্তৃমপক্ষ ক্তৃমক্ 

অনুডর্ােন িাডপডক্ষ বিবজ 

গ্রপ্রি ক্তৃমক্ মুদ্রণ ও 

িাংলাডেশ িরর্ ও প্রক্াশনা 

অবিি ক্তৃমক্ প্রক্াশক্রণ। 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তর। 

অবধেপ্তডরর 

বনয়বর্ত 

িাডজট িডত 

ব্যয় বনি মাি 

ক্রা িডি। 

৫. মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধেপ্তর 

ক্তৃমক্ জাবতর বপতা 

িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী 

উপলডক্ষয আডলাচনা িিার 

আডয়াজন (জাতীয় 

ক্র্ মসূচবচর িডি ির্ন্বয় 

ক্ডর)। 

১. ১৭ র্াচ ম, ২০২০ তাবরখ 

বিক্াল ৩.৩০ টায় 

স্থান  িাংলাডেশ িরর্ ও 

প্রক্াশনা অবিি। 

২. ২৩ এবপ্রল, ২০২০ তাবরখ 

বিক্াল ৩.৩০ টায় 

স্থান  িাংলাডেশ গ্রেশনাবর 

অবিি। 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধেপ্তর 

ক্তৃমক্ জাবতর বপতা িিিন্ধু 

গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী ১৭ র্াচ ম, 

২০২০ উপলডক্ষয মুদ্রণ ও 

প্রক্াশনা অবধেপ্তডরর অধীন 

িক্ল অবিি/ডপ্রি পৃেক্ 

পৃেক্িাডি আডলাচনা িিার  

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তডরর 

অধীন িক্ল 

অবিি/ডপ্রি। 

 

৭,৫০,০০০/- 

টাক্া 

৬. র্িান ছয় েিা বেিি  

উপলডক্ষয আডলাচনা িিার 

আডয়াজন (জাতীয় 

ক্র্ মসূচবচর িডি ির্ন্বয় 

ক্ডর)। 

 

০৭ জুন, ২০২০ তাবরখ 

বিক্াল ৩.৩০ টায় 

স্থান  মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তডরর প্রািণ। 

র্িান ছয় েিা বেিি ০৭ 

জুন, ১৯৬৬ উপলডক্ষয মুদ্রণ 

ও প্রক্াশনা অবধেপ্তর 

আডলাচনা িিার আডয়াজন 

ক্রডি এিং িক্ল ক্র্ মচারী 

তাডত অংশেিণ ক্রডি। 

এডত জাবতর বপতা িিিন্ধু 

গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর 

জীিনীর উপর জাতীয় 

পর্ মাডয়র ১ জন বিডশষজ্ঞডক্ 

আর্ন্ত্রণক্রণ। 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তডরর 

অধীন িক্ল 

অবিি/ডপ্রি। 

 

১,৫০,০০০/- 

টাক্া 

৭. মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধেপ্তর 

ক্তৃমক্ জাবতর বপতা 

িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

রির্াডনর শািাোতিাবষ মক্ী 

১৫ আ ে ২০২০ তাবরখ 

বিক্াল ৩.৩০ টায় 

স্থান  মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধেপ্তর 

ক্তৃমক্ জাবতর বপতা িিিন্ধু 

গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর 

শািাোতিাবষ মক্ী ও জাতীয় 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তডরর 

অধীন িক্ল 

অবিি/ডপ্রি 

৩,০০,০০০/- 

টাক্া 
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ও জাতীয় গ্রশাক্ বেিি  

উপলডক্ষয আডলাচনা িিার 

আডয়াজন (জাতীয় 

ক্র্ মসূচবচর িডি ির্ন্বয় 

ক্ডর)। 

অবধেপ্তর প্রািণ। গ্রশাক্ বেিি ১৫ আ ে, 

২০২০ উপলডক্ষয মুদ্রণ ও 

প্রক্াশনা অবধেপ্তডরর অধীন 

িক্ল অবিি/ডপ্রডির িক্ল 

ক্র্ মচারীডের উক্ত আডলাচনা 

িিায় অংশেিণ 

বনবিতক্রণ। 

প্রধান ণ। 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তডরর 

অধীন িক্ল 

অবিি/ডপ্রি 

প্রধান ণ। 

৮. বশশু-বক্ডশারডের িয়ি ও 

বিষয় বিবত্তক্ রচনা ও 

বচত্রাঙ্কন প্রবতডর্াব তার 

আডয়াজন (জাতীয় 

ক্র্ মসূচবচর িডি ির্ন্বয় 

ক্ডর)। 

১৭ র্াচ ম ২০২০ তাবরখ িক্াল 

১১.০০ টায় 

১৫ আ ে ২০২০ তাবরখ 

িক্াল ১১.০০ টায় 

১৭ র্ার্, ২০২১ তাবরখ িক্াল 

১১.০০ টায় 

স্থানঃ বিবজ গ্রপ্রি উচ্চ 

বিদ্যালয়। 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ 

মুবজবুর রির্াডনর 

জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন 

উপলডক্ষয বশশু-বক্ডশারডের 

িয়ি ও বিষয় বিবত্তক্ রচনা 

ও বচত্রাঙ্কন প্রবতডর্াব তার 

আডয়াজনক্রণ। এডত বিবজ 

গ্রপ্রি উচ্চ বিদ্যালডয়র 

ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ এিং 

অবধেপ্তডরর ক্র্ মচারীডের 

িন্তানডের অংশেিণ 

বনবিতক্রণ। 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তডরর 

অধীন িক্ল 

অবিি/ডপ্রি 

প্রধান ণ 

এিং প্রধান 

বশক্ষক্, বিবজ 

গ্রপ্রি উচ্চ 

বিদ্যালয়। 

৫০,০০০/- 

টাক্া 

৯. অবধেপ্তডরর অধীন িক্ল 

অবিি ও গ্রপ্রডি জাবতর 

বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী 

উদ্ র্াপন উপলডক্ষয জাবতর 

বপতা িিিন্ধুর 

ছবিিংিবলত বেবজটাল 

ব্যানার ও গ্রপাোর প্রেশ মন। 

১৭ র্াচ ম ২০২০ িডত ১৭ র্াচ ম 

২০২১ পর্ মন্ত 

 

অবধেপ্তডরর অধীন িক্ল 

অবিি ও গ্রপ্রডি জাবতর 

বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর 

রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী 

উদ্ র্াপন উপলডক্ষয জাবতর 

বপতা িিিন্ধুর ছবিিংিবলত 

বেবজটাল ব্যানার ও গ্রপাোর 

েশ মনীয় স্থাডন প্রেশ মন। 

মুদ্রণ ও প্রক্াশনা 

অবধেপ্তর। 

৬,০০,০০০/- 

টাক্া 

 

 
৪। SDG-এর লডক্ষযসমূহ অজযয়ন গৃহীি কম যপভরকল্পনা : 

SDG এর ৮ ও ১২ নাং লক্ষয মাত্রা অজযয়নর লডক্ষয মানসম্মি কাজ ও উৎপাদনমুখী কম যসাংস্থান ভনভিি 

করা, এবাং মুদ্রণ ও প্রকাশনা সসবার মান সটকসই করা প্রভক্র ািীন।  

৫। দপ্তর/সাংস্থাসমূয়হর উন্ন য়নর িভবষ্যৎ পভরকল্পনা ও কার্ যক্রয়মর ভববরণ : 

(১) সরক্াডরর িক্ল মুদ্রণ, প্রকাশনা ও  সেশনাভর িরিরাডির ভবষয়  সরকারয়ক সহা িা প্রদান; 

(২) িরিরািকৃত মুদ্রণ ও সেশনাভর িার্েীর সুষ্ঠ ুব্যিিার ও িংরক্ষডণর বিষডয় পরার্শ য প্রদান করা; 

(৩) সরকায়রর িাভহদা অনুর্া ী ভবভিন্ন পাবভলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভনরাপিার সয়ে মুদ্রণ ও সরবরাহ; 

(৪) গ্রপ্রিিমূডি ক্ম যরি কাভরগভর কম যিারীয়দর জন্য র্য়িাপযুক্ত কাভরগভর প্রভশক্ষণ প্রদান করা; 

(৫) বাাংলায়দয়শর িাভলকাভুক্ত সকল সরকাভর অবিডি ব্যবহায়রর জন্য িাভহি সেশনাভর সরিামাভদ 

সাংগ্রহ ও ভবিরণ করা; 

(৬) অভিস/য়প্রসসমূয়হর জন্য মালামাল সাংগ্রহ, ভবিরণ করা ও মজুদ মালামায়লর পরীক্ষা-

বনরীক্ষাকরণ; 
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 (৭) িরম ও সেশনাভর দ্রব্যাভদর জন্য সকল সরকাভর অভিস কর্তযক দাভখলকৃি িাভহদাপত্র পরীক্ষা-

বনরীক্ষাকরত সরবরায়হর প্রয় াজনী িা ভনি যারণ; 

(৮) সকল প্রকার েযান্ডাড য ও নন-েযান্ডাড য িরম,  সরকাভর জান যাল,  প্রকাশনী,  আইন,  ভবভি,  প্রভবিান,  

সগয়জট ইিযাভদ মুদ্রণ ও সকল সরকাভর অবিডি িা সরবরাহকরণ; 

(৯) জািী  বায়জট,  ভনব যািন কভমশয়নর ভনব যািভন ব্যায়লাট সপপার ও অন্যান্য প্রয় াজনী  মুদ্রণ,  জািী  

সাংসয়দর কার্ যাবলী ও সাংসদ ভবিকযসহ অন্যান্য মুদ্রণ, কভপ েযাম্প,  জািী  সঞ্চ পত্র, ওয় জ 

আন যার সডয়িলপয়মন্ট বন্ড,  রাষ্ট্রা াত্ত ব্যাাংকসমূয়হর সিকসহ ভবভিন্ন সাংস্থার সগাপনী  ও 

অভিয়গাপনী  মুদ্রণ কাজ সম্পন্নকরণ; 

(১০)  সরকাভর অভিসসমূয়হ িরম ও সেশনাভর দ্রব্যাভদ সরবরায়হর অনুকূডল প্রয় াজনী  অি য বরােসহ 

উক্ত দ্রব্যাভদ সরবরায়হর লডক্ষয অভিসসমূহ িাভলকাভুক্তকরণ; 

 (১১) সবসরকাভর সপ্রস িাভলকাভুক্তকরণ ও মুদ্রয়ণর সকল কাজ িদারভককরণ; 

(১২) সম মি সরকাভর ডা াভর ও কযায়লন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ করা; 

(১৩) হাইয়কায়ট যর সডি সরিায়রন্স, জািী  সাংসয়দর প্রশ্ন ও প্রয়শ্নাির মুদ্রণ; এবাং 

(১৪) জািী  ভদবস ও ভবভিন্ন উৎসবসমূহ পালন। 

  

৬।শৃঙ্খলাজভনি ও দুনীভি প্রভিয়রায়ি গৃহীি কার্ যক্রম : 

১। অভিদপ্তরািীন অভিস/য়প্রসসমূয়হ ক্র  কার্ যক্রম স্বচ্ছিা আন য়ন এবাং অভিকির প্রভিয়র্াভগিা ভনভিি 

করয়ণর লডক্ষয দর প্রস্তাি গ্রহয়ণর স্থান ভহসায়ব অভিদপ্তরািীন অভিস/য়প্রসসমূহ োোও জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণাল  এবাং ঢাকার ভবিাগী  কভমশনার কার্ যালয়  দরপত্র বাি রাখা হ । িা োো ওয় বসাইট সিয়ক 

ডাউনয়লায়ডর মাধ্যয়ম দরপত্রদভলল সাংগ্রয়হর অবাি সুয়র্াগ সদও া হয় য়ে।       

৭। ই-গিন্যযান্স/উদ্ভাবন ভবষয়  গৃহীি কার্ যক্রম : 

           ২।    সরকাভর  ক্র  কার্ যক্রয়ম স্বচ্ছিা আন য়নর লডক্ষয ই-গ্রটন্ডাবরং পিবতডত  ক্রয় ক্ার্ মক্রর্ ইডতার্ডধ্য 

শুরু ক্রা িডয়ডছ;  

 ৩। অন লাইয়ন সসবা প্রদায়নর লডক্ষয ভব ভজ সপ্রয়সর ওয় ব সাইয়ট সগয়জট সাভি যাং পিভি িালু করা 

হয় য়ে; 

 ৪। প্রিান কার্ যাল  WiFi ইন্টারয়নট প্রযুভক্তর আওিা  আনা হয় য়ে; এবাং 

 ৫। অভিদপ্তয়রর মূল Web Domain এ Web Mail সাংযুভক্ত করা হয় য়ে; 
৮। কম যকিযা/কম যিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহীি কার্ যক্রম : 

 ১। অভিদপ্তয়র কম যকিযায়দর দ্রুত সর্াগায়র্াগ করার প্রয় াজয়ন ইন্টারয়নট ব্যবহায়রর সুভবিায়ি য অভিয়সর 

ভিিয়র WiFi সুভবিা ভবদ্যমান; 

 ২। কম যিারীয়দর র্ািা ায়ির জন্য আউট সসাভস যাং-এর মাধ্যয়ম ২টি  োি বাস িালু করা হয় য়ে; এবাং 

 ৩। দক্ষিা ও মান উন্ন য়নর জন্য ২০১৮-১৯ অি যবেয়র কম যকিযা/কম যিারীয়ক বিবিন্ন  বিষডয় অিযন্তরীণ 

প্রভশক্ষণ প্রদান ক্রা িডয়ডছ। 

৯। িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর আয়লায়ক গৃহীি কার্ যক্রম  : 

১। িথ্য অভিকার আইয়নর আয়লায়ক প্রিান কার্ যালয় র সহকারী পভরিালক ও অভিস/য়প্রসসমূয়হর 

উপপভরিালকগণয়ক দাভ ত্বপ্রাপ্ত  কম যকিযা ভহসায়ব ভনয় াগ সদও া হয় য়ে। 

১০। মাঠ পর্ যায়  বাস্তিাবয়ত উডিখডর্াগ্য কার্ যক্রম  :  



83 
F:\Annual Report Folder\Annual Report 2018-2019\বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-২০১৯\Uploaded বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ new corruction 29.09.2019.doc 

 

  ১। র্য়র্নবিংি বিিাড  এ অবধেপ্তডরর ১টি আঞ্চবলক্ অবিি স্থাপডনর লডক্ষয ১২টি পে সৃজডন 

জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় ও অি য  ভবিায়গর সম্মভি পাও া সগয়ে।  

১১।  প্রভিয়বদয়ন উডিখ করার ময়িা সকায়না ভবষয় : 

৪।      অবধেপ্তরাধীন গ্রপ্রিিমূডির  আধুবনক্ায়ডনর জন্য  বনম্নিবণত  মুদ্রণ গ্রর্বশন ক্রয়/আর্ােবন ক্রা িডয়ডছ :  

 

ক্রভমক সমভশয়নর নাম সাংখ্যা 

১ Bi-Colour Sheetfed Offset Printing Machine (with fully Automatic 

Perfecting System. 01-Unit) 
১টি 

২ Two colour sheet fed offcet Printing Machine with fully automatic 

system 
২টি 

10.7 িরক্াবর  ক্র্ মচারী িািপাতাল 

10.7.1 ২০১৮-১৯ অে মিছডর সম্পাভদি ক্ার্ মািভল  : 

২০১৮-১৯ অি যবেয়রর কার্ যাবভল; ২০১৭-১৮ অি যবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়রর অগ্রগভির শিকরা হার উয়ল্লখসহ; 

থসবার নাম  ২০১৭-১৮ অে েবিয়র সম্পন্ন ২০১৮-১৯ অে েবিয়র সম্পন্ন অগ্রগরির িার 

বরিিঃরবভায়গ রিরকৎসাপ্রাপ্ত থরাগী ২৪২১৮৩ ২৪৯৪২৩ ৩% 

অন্তরবভায়গ রিরকৎসা প্রাপ্ত থরাগী (শয্যা 

ব্যবিায়রর িার) 

৪০৭১ ৪১৪৩ ১.৭৭% 

জরুরর রবভায়গ রিরকৎসাপ্রাপ্ত থরাগী ৫৩৪৬ ৭৩৬৭ ৩৭.৯% 

অপায়রশন সংখ্যা ২২৪৯ ২৩০০ ২.২৭% 

ল্যাবয়রটরর পরীক্ষা ১১২৫১৩ ১৪২১৬৩ ২৬.৩৫% 

ই পরসরজ পরীক্ষা ৮৫৯৯ ১১৫১১ ৩৩.৮৬% 

ই পয়কা পরীক্ষা ৩০৯৬ ২১৬৭ -৩০% 

এক্স-থর পরীক্ষা  ৯৪৯৫ ২০৩৭৯ ১১৪.৬৩% 

রসটি স্ক্োন পরীক্ষা - ৫৮ ৫৮% 

আলট্রাসয়নাগ্রাম পরীক্ষা ১৩৬৮৭ ১৩৬৮০ -০.০৫% 

এয়ডাসকরপ পরীক্ষা ৮৬৮ ৭২১ -১৬.৯৪% 

কয়লানয়স্ক্ারপ পরীক্ষা ২৪৫ ২০০ -১৮.৩৭% 

নরমাল থিরলভারর ৩৮ ১৯ -৫০% 

রসজাররোন থিরলভারর ৩৮৮ ৪০৬ ৪.৬৪% 

মৃতুে ৪৬ ৪৮ ৪.৩৫% 

 

২। ২০১৯-২০ অি যবেয়র গৃহীিব্য কম যপভরকল্পনা; 

 হাসপািায়লর বভহভব যিায়গ আগি সকল সরকাভর কম যিারী এবাং িায়দর পভরবায়রর সদস্যয়দর ১০০ 

িাগ স্বাস্থয সসবা প্রদান; 

 অন্তঃভবিায়গ শয্যা ব্যবহায়রর হার ৭০ িায়গ উন্নীিকরণ; 

 হাসপািায়লর ল্যাবয়রটরীয়ি ১,৩৩,০০০ পরীক্ষা সম্পাদন, ৯,০০০ ইভসভজ, ২৫০০ ইয়কা, ১৬,০০০ 

এি সর, ২৫০ ভসটিস্কযান, ১৩,০০০ আলিাসয়নাগ্রাম, ৭০০টি এয়ন্ডাসয়কাভপ, ২৫০টি কয়লানয়স্কাভপ 

পরীক্ষা; 

 ২, ২ ০০ অপায়রশন সম্পন্নকরণ; 

 ভিভজওয়িরাভপ ভবিাগ িালু করণ; 

 মঞ্জুভরকৃি সকল পয়দ জনবল ভনয় াগ/পদা ন ভনভিিকরণ;  
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 হাসপািায়লর সক্ষমিা বৃভির লয়ক্ষয ১৫০ শয্যা ভবভশষ্ট হাসপািালটিয়ক ৫০০ শয্যা হাসপািায়ল 

উন্নীিকরয়ণর উয়েয়ে ভবদ্যমান ৪ িলা িবনটির ১৬ িলা প যর্ন্ত ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারণ; 

 সরাগীয়দর জন্য ভডভজটাল আইভড কাড য (সমভডয়কল কাড য) প্রবিযন।   

৩। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও স্বল্প 

সম াভদ) 

ক্র. 

নাং 

কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম 

১ হাসপািায়লর সাময়নর সেক দ্বীপ ও হাসপািাল 

িবয়ন দৃভষ্টনন্দন আয়লাকসিা ও ভবয়শষ কার্ যক্রম 

গ্রহণ  

১৭ মাি য ২০২০ হাসপািায়লর সাময়নর সেক দ্বীপ ও হাসপািাল িবয়ন দৃভষ্টনন্দন 

আয়লাকসিা করা হয়ব। সরাগীর সরয়জয়েশন িরম (টিভকট), ভিভকৎসয়কর 

ব্যবস্থাপত্র ইিযাভদ সপপায়র বেরব্যাপী ‘বেবন্ধুর জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন’ 

সলখা িালু করা হয়ব।  

২ বেবন্ধুর জীবন ও আদয়শ যর উপর সসভমনায়রর 

আয় াজন 

এভপ্রল ২০২০ সসভমনায়র হাসপািায়লর সকল কম যকিযা/কম যিারী অাংশগ্রহণ করয়বন। মুখ্য 

আয়লািক ভহসায়ব বেবন্ধু ভবষয়  সকায়না ভবয়শষজ্ঞ ব্যভক্তয়ক আমন্ত্রণ 

জানায়না হয়ব। 

৩ হাসপািায়লর কম যকিযা/কম যিারীয়দর অাংশগ্রহয়ণ 

বাঙাভল জাভির রাজবনভিক ও অি যবনভিক 

মুভক্তয়ি বেবন্ধুর ঐভিহাভসক অবদান সম্পয়কয 

আয়লািনার আয় াজন 

সম ২০২০ হাসপািায়লর কম যকিযা/কম যিারীয়দর অাংশগ্রহয়ণ বাঙাভল জাভির রাজবনভিক 

ও অি যবনভিক মুভক্তয়ি বেবন্ধুর ঐভিহাভসক অবদান সম্পয়কয আয়লািনার 

আয় াজন করা হয়ব।  

৪ হাসপািায়লর কম যকিযা/কম যিারীয়দর অাংশগ্রহয়ণ 

বণ যাঢয র যাভলর আয় াজন  

জুন ২০২০ হাসপািায়লর কম যকিযা/কম যিারীয়দর অাংশগ্রহয়ণ বণ যাঢয র যাভল হাসপািাল 

িত্বর সিয়ক শুরু হয়  ভশক্ষা িত্বর ঘুয়র বেবাজায়রর প্রিযাশা িাস্কর্ য হয়  

পুনরা  হাসপািায়ল সশষ হয়ব। 

৫ হাসপািায়লর ২ টি প্রয়বশ সগয়ট ও অিযন্তয়র 

দৃেমান জা গা  জাভির ভপিার েভব প্রদশ যন 

জুলাই ২০২০ হাসপািায়লর ২টি প্রয়বশ সগয়ট ও অিযন্তয়র দৃেমান জা গা  জাভির ভপিার 

েভব প্রদশ যন করা হয়ব 

৬ ১৫ আগে হয়ি সপ্তাহব্যাপী সসবা সপ্তাহ আয় াজন আগে ২০২০ ১৫ আগে হয়ি সপ্তাহ ব্যাপী সসবা সপ্তাহ আয় াজন কয়র বভহঃভবিায়গ 

সরাগীয়দর ভফ্র ভিভকৎসা সসবা সদও া হয়ব।  

৭ বেবন্ধুর জীবন ও কয়ম যর উপর ডকুয়মন্টভর 

প্রদশ যন 

সসয়েম্বর ২০২০ হাসপািাল লভবয়ি বেবন্ধুর জীবন ও কয়ম যর উপর ডকুয়মন্টভর প্রদশ যন করা 

হয়ব।  

৮ স্বাস্থয সসবা উন্ন নসাংক্রান্ত িথ্য ইিযাভদ ভনয়  

ঠিভর ব্যানার, সিস্টুন ইিযাভদ ভদয়  সাজায়না  

অয়ক্টাবর ২০২০ হাসপািায়লর দুটি িবয়ন স্বাস্থয সসবা উন্ন নসাংক্রান্ত িথ্য ভনয়  ঠিভর ব্যানার, 

সিস্টুন ইিযাভদ ভদয়  সাজায়না হয়ব। 

৯ অিযি যনা কয়ক্ষ বেবন্ধুর বণ যাঢয জীবন সাংগ্রায়মর 

ভিয়ত্রর ভডভজটাল প্রদশ যন 

নয়িম্বর ২০২০ অিযি যনা কয়ক্ষ বেবন্ধুর বণ যাঢয জীবন ও সাংগ্রায়মর ভিয়ত্রর ভডভজটাল প্রদশ যন 

করা হয়ব 

১০ প্রিান িটয়ক বেবন্ধুর প্রভিকৃভি স্থাপন ভডয়সম্বর ২০২০ প্রিান িটয়ক বেবন্ধুর প্রভিকৃভি স্থাপন করা হয়ব।  

১১ সপ্তাহব্যাপী সসবা সপ্তাহ আয় াজন জানু াভর ২০২১ বেবন্ধুর স্বয়দশ প্রিযাবিযন ভদবস উপলয়ক্ষয সপ্তাহ ব্যাপী সসবা সপ্তাহ 

আয় াজন কয়র বভহঃভবিায়গ সরাগীয়দর ভফ্র ভিভকৎসা সসবা সদও া হয়ব। 

১২ হাসপািায়লর কম যকিযা/কম যিারীয়দর অাংশগ্রহয়ণ সিব্রু াভর ২০২১ হাসপািাল িত্বর সিয়ক শুরু হয়  ভশক্ষা িত্বর ঘুয়র বেবাজায়রর প্রিযাশা 

https://www.jagonews24.com/national/news/74097
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বণ যাঢয র যাভলর আয় াজন  িাস্কর্ য হয়  পুনরা  হাসপািায়ল সশষ হয়ব। 

১৩ হাসপািায়লর সাময়নর সেক দ্বীপ ও হাসপািাল 

িবয়ন দৃভষ্টনন্দন আয়লাকসিা 

মাি য ২০২১ হাসপািায়লর সাময়নর সেক দ্বীপ ও হাসপািাল িবয়ন দৃভষ্টনন্দন 

আয়লাকসিা করা হয়ব।  

 

বিযমান ১৫০ শয্যা ভবভশষ্ট হাসপািালয়ক ৫০০ শয্যা  উন্নীিকরয়ণর লয়ক্ষয ভবদ্যমান ৪ িলা িবনয়ক ১৬ িলা  

ঊর্ধ্যমুখী সম্প্রসারয়ণর লয়ক্ষয গি ১২ মাি য ২০১৯ িাভরখ অনুভষ্ঠি একয়নক সিা  ‘সরকাভর কম যিারী 

হাসপািালয়ক ৫০০ শয্যাভবভশষ্ট হাসপািায়ল উন্নীিকরণ’ শীষ যক প্রকয়ল্পর ভডভপভপ অনুয়মাদন করা হয় য়ে। 

ভডভপভপ অনুর্া ী সিৌি অবকাঠায়মা উন্ন ন কার্ যক্রয়মর পাশাপাভশ আধুভনক সমভডকযাল র্ন্ত্রপাভি সাংয়র্াজন ও 

জনবল কাঠায়মা বৃভি করা হয়ব।   

৩। ই প-গভন্যোন্স/উদ্ভাবন রবষয়ে গৃিীি কার্ েক্রম  : 

২০১৮-১৯ অে েবিয়র উদ্ভাবনী পররকল্পনাে ‘থরাগীর পথ্য রবিরণ ও মানসম্পরকেি সন্তুরষ্ট জররপ’ িালানা িয়েয়ি। 

অন্তরবভায়গ ভরিেকৃি থরাগীয়ের জন্য সরবরািকৃি পয়থ্যর পররমাণ, গুনগিমায়নর ব্যাপায়র থরাগীর মিাময়ির 

রভরত্তয়ি সন্তুরষ্ট জররপ কাজ সম্পন্ন িয়েয়ি। প্রাপ্ত ফলাফয়লর রভরত্তয়ি পথ্য ব্যবস্থাপনাে প্রয়োজনমারফক পররবিেন 

আনা িয়েয়ি।  

একটি পূব ে রনধ োররি থিকরলয়ের মােয়ম এ জররপকার্ ে িালায়না িয়েয়ি এবং প্ররিমায়সর িথ্য সংগ্রি কয়র িা 

র্ািাই প করা িয়েয়ি। ভরিেকৃি থরাগীয়ের ফাই পয়ল থিকরলয়েটি সংযুক্ত োয়ক এবং ওোয়ি ে োরেেরি নাস ে থরাগীর 

মিাময়ির রভরত্তয়ি এটি পূরণ করা িয়েয়ি। এ োিা হরাগী নিন্ত্রজও এ ব্যাপান্ত্রর র্তার্ত জািান্ত্রত পায়রন। জনরন্ত্রপ 

প্রাপ্ত ফলাফন্ত্রলর রভরত্তয়ি পথ্য ব্যবস্থাপনাে প্রয়োজনীে পররবিেন,পররবধ েন ও সংয়শাধন আনা িে।  

৪। িথ্য অরধকার আই পন, ২০০৯-এর আয়লায়ক গৃিীি কার্ েক্রম (িথ্য সরবরায়ির থমাট আয়বেয়নর সংখ্যা, 

সরবরািকৃি িয়থ্যর সংখ্যা এবং িথ্য করমশন বরাবর োয়েরকৃি আরপয়লর সংখ্যা ই পিোরে) 

িথ্য সরবরায়হর সমাট আয়বদয়নর সাংখ্যা-১টি, সরবরাহকৃি িয়থ্যর সাংখ্যা-১টি।  

৫। প্রভিয়বদয়ন উয়ল্লখ করার ময়িা অন্য সকায়নাও ভবষ  : প্রভিবের এ হাসপািাল হয়ি সম্মাভনি হজ্জ্ব র্াত্রীয়দর 

(৩০০০-৩৫০০ জন) ভবনামূয়ল্য ম্যাভননজাইটিস ও ইনফ্লুয় িা িযাকভসন প্রদানপূব যক আন্তজযাভিক স্বাস্থয সনদ 

প্রদান করা হ ।   
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১১.০ মাঠ প্রশাসন 

 মাঠ পর্ যায়  ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল , সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  এবাং উপয়জলা ভনব যাহী 

অভিসায়রর কার্ যালয় র পদ সৃজন, জনবল ভনয় াগ এবাং বায়জট বরাে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র মাধ্যয়ম সম্পাভদি 

হ । মাঠ প্রশাসয়ন কম যরি ভবিাগী  কভমশনার, সজলা প্রশাসক, অভিভরক্ত সজলা প্রশাসক, উপয়জলা ভনব যাহী 

অভিসার এবাং ভব.ভস.এস. (প্রশাসন) কযাডায়রর কম যিাভরগণ ২০২১ ভিষ্টায়ব্দর ময়ধ্য বাাংলায়দশয়ক একটি 

মধ্যআয় র সদয়শ উন্নীিকরয়ণর লয়ক্ষয কার্ যক্রম গ্রহণ, ভডভজটাল বাাংলায়দশ ভবভনম যাণ, দাভরদ্রযভবয়মািন, আধুভনক 

র্ভভম ব্যবস্থাপনা, পভিি/খাস জভম উিার, দুনীভি প্রভিয়রাি, আইন-শৃঙ্খলা পভরভস্থভি ভন ন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য ভন ন্ত্রণ, 

খাদ্যদ্রয়ব্য সিজাল ভবয়রািী অভির্ান পভরিালনা, ক্রীো ও সাাংস্কৃভিক কম যকায়ণ্ডর উন্ন ন, মানসম্মি ভশক্ষা 

ভনভিিকরণ, জািী  শুিািার সকৌশল বাস্তবা ন, বাভষ যক উন্ন ন কম যসূভির আওিা  গৃহীি উন্ন ন প্রকল্প 

বাস্তবা ন, গ্রামীণ অবকাঠয়মার উন্ন ন, দুয়র্ যাগ সমাকাভবলা, মানব পািার প্রভিয়রাি, ভবভিন্ন সামাভজক সমস্যা 

সর্মন-সর্ৌন হ রাভন, নারী ও ভশশু ভনর্ যািন, মাদক ব্যাবসা ও সসবন, সিারািালান, সর্ৌতুক, বাল্যভববাহ প্রভিয়রাি, 

আই.ভস.টি. ও কভম্পউটারভিভিক সসবা ভবকাশ, সদয়শর অভিকাাংশ প্রািভমক ভবদ্যালয়  ভমড-সড ভমল প্রদান, 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান দশ যন/পভরদশ যন, ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীর কল্যাণ, স্থানী  সরকারসমূহয়ক সহা িা প্রদান, সৃজনশীল উদ্ভাবনী 

কার্ যক্রম বাস্তবা ন এবাং সময়  সময়  সরকার আয়রাভপি অন্যান্য কার্ যক্রম সম্পাদন কয়র িায়ক। ভনয়ম্ন মাঠ 

প্রশাসয়নর উয়ল্লখয়র্াগ্য কায়জর বণ যনা প্রদান করা হয়লা  : 

 

11.1.0 ঢাকা ভবিাগ 

ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল , ঢাকা  : 

১। ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল , ঢাকা কর্তযক ইন-হাউজ প্রভশক্ষণ আয় াজন কয়র োিয়দর ভবভিন্ন ভবষয়  

প্রভশক্ষণ প্রদান করা হ । সর্মন : সরকাভর কম যিারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) ভবভিমালা, ই-িাইভলাং, গণকম যিারী 

শৃঙ্খলা (ভন ভমি উপভস্থভি) অধ্যায়দশ-১৯৮২, সরকাভর কম যিারী (আিরণ) ভবভিমালা, ১৯৭৯, সভিবাল  

ভনয়দ যশমালা-২০১৪, ভডভজটাল নভি ব্যবস্থাপনা, র্ভভম ব্যবস্থাপনািংক্রান্ত আইন ও ভবভিমালা, িথ্য অভিকার আইন, 

অভিয়র্াগ ভনষ্পভি, জািী  শুিািার সকৌশল, ভশষ্টািার, আনুগিয জনসািারয়ণর সয়ে ব্যবহার, বাভষ যক 

কম যসম্পাদন চুভক্ত এবাং সরকায়রর ভিশন ও ভমশন রূপকল্প-২০২১ ও ভডভজটাল বাাংলায়দশ, জািী  শুিািার 

পুরস্কার, ২০১৯ প্রদান।   

২। জািী  পর্ যায়  র্ভভম সসবা সপ্তাহ পালন, র্ভভম রাজস্ব প্রশাসয়ন কম যরি কম যকিযা ও কম যিাভরগয়ণর 

অাংশগ্রহয়ণ র্ভভম ব্যবস্থাপনাবিষয়ক্ প্রভশক্ষণ, ঢাকা ভবিায়গর আে ণ-২ প্রকল্প বাস্তবা নিংক্রান্ত, ভবিাগী  রাজস্ব 

সয়ম্মলন আয় াজন।  

৩। স্থানী  পর্ যায়  সটকসই উন্ন ন অিীষ্ট (এসভডভজ) বাস্তবা নবিষয়ক্ ভদনব্যাপী কম যশালা, ভবিাগী  পর্ যায়  

৬ষ্ঠ ভবিাগী  ‘ভবজ্ঞান ও প্রযুভক্ত সমলা-২০১৯’ এবাং ‘উদ্ভাবন সশায়কভসাং ও সসভমনার-২০১৯, ঢাকা ভবিায়গর 

ভবজ্ঞানবিষয়ক্ সসভমনার ও কুইজ প্রভিয়র্াভগিা, নাগভরক সসবা  উদ্ভাবনবিষয়ক্ কম যশালা, ভডভজটাল উদ্ভাবনী 

সমলা, শুিসুয়র জািী  সাংগীি পভরয়বশন, আন্তঃিমী  সাংলাপ, ২০১৮-১৯ অি যবেয়র গ্রামীণ অবকাঠায়মা 

রক্ষণায়বক্ষণ (টিআর) কম যসূভির আওিা  ১ম ভকভস্তয়ি এবাং ২  ভকভস্তয়ি নন সসালার খায়ি প্রকল্প বাস্তবা য়নর 

জন্য নগদ অি য উপবরাে প্রদান, ২০১৮-১৯ অি যবেয়র গ্রামীণ অবকাঠায়মা রক্ষণায়বক্ষণ (টিআর) কম যসূভির 

আওিা  সসালার সহাম ভসয়েম প্রকল্প বাস্তবা য়নর জন্য উপবরাে প্রদান, জভ িা অয়ন্বষয়ণ বাাংলায়দয়শর 

ভবিাগী  পর্ যায় র সম্মাননা অনুষ্ঠান আয় াজন, ঢাকা ভসটি কয়প যায়রশন এলাকার ভিক্ষুক পুণ যবাস যণিংক্রান্ত কার্ যক্রম 

গ্রহণ, ঢাকা ভবিাগী  পর্ যায়  ভবজ ফুল উৎসব উদ র্াপন, ভশশুেম ভনরসয়ন ভবিাগী  কভমটির সিা আয় াজন। 

 

৫। জািী  সিারািালান সিা, বাভষ যক কম য সম্পাদন চুভক্ত, সেক ও মহাসেয়ক দুঘ যটনা হ্রায়সর কার্ যক্রম গ্রহণ, 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মভদন (ভশশু ভদবস) ও মৃতুয ভদবস (জািী  সশাক ভদবস) পালয়ন 
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কার্ যক্রম গ্রহণ, সবগম সরায়ক া পদক ময়নান য়নর কার্ যক্রম গ্রহণ, ঢাকা ভবিাগী  সিারািালান ভনয়রাি আঞ্চভলক 

টাস্কয়িাস য এর সিা আয় াজন, মাদকভবয়রািী ভলিয়লট ভবিরণ, আইন শৃঙ্খলা কভমটির সিা, ভবিাগী  পর্ যায়  

মুভক্তয়র্ািা স্মৃভি জাদুঘর ভনম যাণ, জািী  উৎপাদনশীলিা ভদবস উদ র্াপন, ১১িম জািী  ভনব যািন অনুষ্ঠায়নর 

র্াবিী  কার্ যক্রম গ্রহণ, আন্তজযাভিক মার্তিাষা ভদবস উদ র্াপন,  আইনশৃঙ্খলািংক্রান্ত সকার কভমটির সিা, মাঠ 

পর্ যায়  APA চুভক্ত স্বাক্ষর, ভিভডও কনিায়রভন্সাং-এর মাধ্যয়ম  ভবভিন্ন ভবষয়  ভনয়দশ যনা প্রদান। ভবিাগী  

কভমশনার, অভিভরক্ত ভবিাগী  কভমশনার (সাভব যক), ভবিাগী  কভমশনায়রর একান্ত সভিব, ভসভন র সহকারী 

কভমশনার (সািারণ) ও সহকারী কভমশনার (ভহসাব ও সনজারি) কক্ষ আধুভনকা ন করা হয় য়ে।  

 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , ঢাকা  

১। ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর কার্ যাবভল;  
(ক)   সজলা উদ্ভাবন সশায়কভসাং-২০১৯ : গি ১৫ জুন ২০১৯ ভিষ্টাব্দ িাভরয়খ সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , ঢাকা 

এর িত্ত্বাবিায়ন আভজমপুর গিঃগালস য স্কুল এন্ড কয়লজ, ঢাকা-এ ভদনব্যাপী ঢাকা সজলা উদ্ভাবন সশায়কভসাং-২০১৯ 

অনুভষ্ঠি হ । উক্ত সজলা উদ্ভাবন সশায়কভসাং-২০১৯ অনুষ্ঠয়ন ১৫টি সরকাভর/য়বসরকাভর প্রভিষ্ঠান অাংশগ্রহরণ কয়র। 

উক্ত প্রভিষ্ঠানসমূহ নাগভরক সসবা  উদ্ভাবনসাংক্রান্ত উদ্ভাবনী উয়দ্যাগ প্রদশ যন কয়র। ভবিারক কর্তযক সেষ্ঠ ৩টি 

উদ্ভাবনী উয়দ্যাগয়ক পুরস্কৃি করা হ । 

(খ)  সসবা সহজীকরণ কম যশালা আয় াজন : প্রিানমন্ত্রীর কার্ যালয় র একয়সস টু ইনিরয়মশন (এটুআই) 

সপ্রাগ্রাম ও সজলা প্রশাসন, ঢাকা কর্তযক গি ০৭ আগে ২০১৮ ভি. ভদনব্যাপী সসবা সহজীকরণ কম যশালা অনুভষ্ঠি 

হয় য়ে। 

২। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উপলয়ক্ষয গৃহীি 

  কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও স্বল্প সম াভদ) : 

 

জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী উপলডক্ষয ঢাক্া গ্রজলার গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা : 

 

ক্ররমক 

নম্বর 

কম েসূরির রববরণ িাররখ ও স্থান রবস্তাররি কার্ েক্রম বাস্তবােন সিয়র্াগী েপ্তর 

সংস্থা 

০১ 

মাি ে-

২০২০ 

িাত্র-িাত্রী ও  স্ক্াউটয়ের 

রনয়ে বিরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন 

০৭.০৩.২০২০ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

১। উপয়জলা পর্ োয়ে   

প্রােরমক/মােরমক পর্ োয়ে রবরভন্ন 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর িাত্র-িাত্রী ও  

স্ক্াউটয়ের রনয়ে বিরব্যাপী 

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ 

প্ররিয়র্ারগিা কম েসূরি গ্রিণ।  

থজলা প্রশাসন, উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার (সকল), 

থজলা প্রােরমক রশক্ষা 

অরফসার, থজলা 

মােরমক রশক্ষা 

অরফসার,    থজলা ও 

উপয়জলা  রশশুনবষ ক 

কম েকিো, সম্পােক, 

বাংলায়েশ স্ক্াউটস, ও 

সংরিষ্ট সকল 

 

৭ মায়ি ের ভাষণ 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন 

০৭.০৩.২০২০ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

২। ৭ মায়ি ের ভাষণ : রশশুয়ের মায়ে 

বিরব্যাপী এ ভাষণ প্ররিয়র্ারগিার 

শুরু। 

জািীে রশশুরেবস 

উদ র্াপন 

১৭.০৩.২০২০ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

৩। ১৭ মাি ে : জারির রপিা বঙ্গবন্ধু 

থশখ মুরজবুর রিমায়নর 

জন্মশিবারষ েকী ও জািীে 

রশশুরেবস উদ র্াপন। 

ঐরিিারসক ৬ ফাসংিান্ত 

আয়লািনা সভার 

২৩.০৩.২০২০ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

৪। লায়িায়র বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমান কর্তেক উথ্োরপি 
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আয়োজন কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

ঐরিিারসক ৬ েফাসংিান্ত 

আয়লািনা সভা অনুষ্ঠান। 

২৬ মাি ে মিান স্বাধীনিা 

ও জািীে রেবস উদ র্াপন 

২৬.০৩.২০২০ 

বঙ্গবন্ধু জািীে থেরিোম 

৫। ২৬ মাি ে  : মিান স্বাধীনিা ও 

জািীে রেবস এবং জািীে রশশু 

রকয়শার সমায়বশ ও কুিকাওোজ 

অনুষ্ঠান। 

আয়লাকরিত্র প্রেশ েনীর 

আয়োজন  

৩০.০৩.২০২০ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৬। "বঙ্গবন্ধু স্মৃরি’ আয়লাকরিত্র 

প্রেশ েনী। 

০২ 

এরপ্রল-

২০২০ 

মুরজবনগর সরকায়রর 

শপে গ্রিণরবষেক 

আয়লািনা সভার 

আয়োজন 

১৭.০৪.২০২০ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

১। ১৯৭১ রিষ্টায়ে থময়িরনরয়রর 

ববযনােিলার )মুরজবনগর (

আমবাগায়ন মুরজবনগর সরকায়রর 

শপে গ্রিণরবষেক আয়লািনা 

অনুষ্ঠান। 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল) ও 

সংরিষ্ট সকল 

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ িয়ি 

উদ্ধৃরিসমূি প্রিার ও 

কম েশালার আয়োজন 

২৬.০৪.২০২০ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

 ২। সরকারর কম েিারীয়ের উয়েয়শ্য 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর প্রেত্ত রনয়ে েশনাসমূি, 

ভাষণ িয়ি উদ্ধৃরিসমূি প্রিার ও 

উদ বুিকরণ কম েশালা। 

বক্তৃিার আয়োজন  ২৬.০৪.২০২০ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

 ৩। বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃিার 

আয়োজন করা। 

০৩ 

থম-

২০২০ 

ভূনর্ হসবা সপ্তাহ্/ভূনর্ 

হসবা, ভূনর্ অনধগ্রহ্ণ 

ক্ষ্নতপূরণসংিান্ত পিনত 

সম্পনকমত অবনহ্তকরণ 

কর্ মসূনচর আন্ত্র াজি 

০৬.০৫.২০২০ 

রশল্পকলা একায়িরম 

প্রাঙ্গণ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

১। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবানষ মকী 

উপলন্ত্রক্ষ্য ভূনর্ হসবা সপ্তাহ্/ভূনর্ 

হসবা, ভূনর্ অনধগ্রহ্ণ 

ক্ষ্নতপূরণসংিান্ত পিনতসম্পনকমত 

অবনহ্তকরণ কর্ মসূনচ। 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(এল.এ),অরিররক্ত থজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব), 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল), 

০৪ 

জুন-

২০২০ 

রবয়শষ থসবা সপ্তাি পালন ০৭.০৬.২০২০ থেয়ক 

১১.০৬.২০২০ িাররখ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

 ১। বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে েররদ্র জনগণয়ক 

সামারজক রনরাপত্তা কম েসূরি এবং 

উপকারয়ভাগী রনব োিন প্ররক্রো 

সম্পয়কে রবষয়ে রবয়শষ থসবা সপ্তাি 

পালন। 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল), থজলা 

কালিারাল অরফসার, 

রশল্পকলা একায়িরম ও 

সংরিষ্ট সকল 

সাংস্কৃরিক প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন  করা 

১৪.০৬.২০২০ 

রশল্পকলা একায়িরমর 

নাট্যশালা ভবন/উপয়জলা 

রমলনােিন অেবা থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

২। ঢাকা র্হ্ািগর ও হজলা  

‘বঙ্গবন্ধু স্মৃনত’ সাংস্কৃনতক 

প্রনতন্ত্রর্ানগতার আন্ত্র াজি   
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০৫ 

জুলাই প-

২০২০ 

মুরজবনগর সরকার গঠন 

করার রবষয়ে আয়লািনা 

১২.০৭.২০২০ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

১। ১৯৭১ রিষ্টায়ে বঙ্গবন্ধু থশখ 

মুরজবুর রিমানয়ক রাষ্ট্রপরি কয়র 

মুরজবনগর সরকার গঠন করার 

রবষয়ে আয়লািনা অনুষ্ঠান। 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল), থজলা 

ও উপয়জলা ক্রীো 

অরফসার ও সংরিষ্ট সকল 

ফুটবল প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন 

১৬.০৭.২০২০ 

বঙ্গবন্ধু জািীে 

থেরিোম/উপয়জলা 

থেরিোম অেবা থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

২। থজলা ক্রীো সংস্থার মােয়ম 

"বঙ্গবন্ধু স্মৃরি’ ফুটবল 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা। 

০৬ 

আগে-

২০২০ 

জািীে থশাক রেবস 

পালন 

১৫.০৮.২০২০ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

১। জািীে থশাক রেবস পালন 

উপলয়ক্ষে আয়লািনা সভা ও থোো 

মািরফল। 

থজলা প্রশাসন, রসরভল 

সাজেন ও উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার (সকল) 

ও সংরিষ্ট সকল 

রক্তোন কম েসূরি ১৭.০৮.২০২০ থেয়ক 

২১.০৮.২০২০ িাররখ 

থজলা প্রশাসয়কর অরফস 

প্রাঙ্গণ/উপয়জলা রনব োিী 

অরফসায়রর অরফস প্রাঙ্গণ 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

২।  রক্তোন কম েসূরির আয়োজন 

করা। 

থশায়কর মাস রিসায়ব 

রবয়শষ স্বাস্থে থসবা 

কম েসূরি 

১৭.০৮.২০২০ থেয়ক 

২১.০৮.২০২০ িাররখ 

থজলা প্রশাসয়কর অরফস 

প্রাঙ্গণ/উপয়জলা রনব োিী 

অরফসায়রর অরফস প্রাঙ্গণ 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৩।  থশায়কর মাস রিসায়ব িিেররদ্র 

ও রিন্নমূল মানুয়ষর জন্য রবয়শষ 

স্বাস্থে থসবা কম েসূরি পালন। 

০৭ 

থসয়েম্বর

-২০২০ 

জারিসংয়ঘর সাধারণ 

অরধয়বশয়ন বাংলাে 

ভাষণ প্রোনসংক্রান্ত 

আয়লািনা 

০৭.০৯.২০২০ 

উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

১। ১৯৭৪ রিষ্টায়ে রনউই পেয়কে 

জারিসংয়ঘর ২৯িম সাধারণ 

অরধয়বশয়ন জারির রপিা বঙ্গবন্ধু 

থশখ মুরজবুর রিমান কর্তেক বাংলাে 

ভাষণ প্রোনসংক্রান্ত আয়লািনা 

অনুষ্ঠান।  

 

থজলা প্রশাসন ও 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল) ও 

সংরিষ্ট সকল 

০৮ 

অন্ত্রটাবর

-২০২০ 

নশশুন্ত্রদর নিন্ত্র  ‘কিসাট ম 

ফর হসঞ্চুনর’ আন্ত্র াজি 

০৮.১০.২০২০ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

১। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবানষ মকী 

উপলন্ত্রক্ষ্য নশশুন্ত্রদর নিন্ত্র  ‘কিসাট ম 

ফর হসঞ্চুনর’ আন্ত্র াজি। 

থজলা প্রশাসন ও 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল) থজলা 

ও উপয়জলা  রশশুনবষ ক 

কম েকিো  ও সংরিষ্ট 

সকল 
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০৯ 

নয়ভম্বর-

২০২০ 

বাংলায়েয়শর প্রেম 

সংরবধান প্রণেননবষ ক 

আয়লািনা 

০৯.১১.২০২০  

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

 ১।  ১৯৭২ রিষ্টায়ে বাংলায়েয়শর 

প্রেম সংরবধান প্রণেয়ন বঙ্গবন্ধু 

থশখ মুরজবুর রিমায়নর উয়যাগ, 

সংরবধায়নর িাৎপর্ ে ও 

গুরুেনবষ ক আয়লািনা। 

অরিররক্ত থজলা 

ম্যারজয়েট, উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার (সকল) 

ও সংরিষ্ট সকল 

১০ 

রিয়সম্বর

-২০২০ 

‘বাংলান্ত্রদশ’ িার্করণ 

এর স্মৃনতচারণসংিান্ত 

আন্ত্রলাচিা 

১০.১২.২০২০ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

 

১। ১৯৬৯ নিিান্ত্রে বঙ্গবন্ধু হশখ 

মুনজবুর রহ্র্াি প্রদি ‘বাংলান্ত্রদশ’ 

িার্করণ এর ৫১ বের পূনতম 

উদ্ র্াপি ও বীর মুনিন্ত্রর্ািান্ত্রদর 

স্মৃনতচারণসংিান্ত প্রকাশিার ব্যবস্থা 

গ্রহ্ণ। 

থজলা প্রশাসন, উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার (সকল) 

ও সংরিষ্ট সকল 

মিান রবজে রেবস 

উদ র্াপন 

১৬.১২.২০২০ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

২। মিান রবজে রেবস উদ র্াপন। 

রক্রয়কট প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন  

২০.১২.২০২০ থেয়ক 

৩০.১২.২০২০ িাররখ 

বঙ্গবন্ধু জািীে 

থেরিোম/উপয়জলা 

থেরিোম অেবা থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

৩। রবজয়ের মায়স বঙ্গবন্ধু স্মৃরি 

রক্রয়কট প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। 

১১ 

জানুোরর

-২০২১ 

কারামুরক্ত রেবস উদ র্াপন ০৮.০১.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

১। বঙ্গবন্ধুর কারামুরক্ত রেবস 

উদ র্াপন।  

থজলা প্রশাসন ও 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার(সকল),থজলা 

প্রােরমকরশক্ষা অরফসার, 

থজলা মােরমক রশক্ষা 

অরফসার, থজলা 

কালিারাল অরফসার, 

থজলা রশশুনবষ ক 

কম েকিো 

স্বয়েশ প্রিোবিেন রেবস 

উদ র্াপন 

১০.০১.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

২। বঙ্গবন্ধুর স্বয়েশ প্রিোবিেন 

রেবস উদ র্াপন    

"কারাগায়রর থরাজনামিা "

পাঠ প্ররিয়র্ারগিার  

আয়োজন 

১২.০১.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/উপয়জলা প্রশাসন 

কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৩। িাত্র -িাত্রীয়ের মায়ে বঙ্গবন্ধু 

ররিি "কারাগায়রর থরাজনামিা "

পাঠ প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন।  
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রবয়শষ থসবা সপ্তাি পালন ১৭.০১.২০২১ থেয়ক 

২১.০১.২০২১ িাররখ 

রশল্পকলা একায়িরম 

প্রাঙ্গণ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৪।  প্রবাসী কল্যাণ রবষয়ে রবয়শষ 

থসবা সপ্তাি পালন। 

‘আগরিলা ষের্ন্ত্র 

মামলা" রবষয়ে 

আয়লািনা সভা 

১৮.০১.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

 

৫। ১৯৬৮ রিষ্টায়ে ‘আগরিলা 

ষের্ন্ত্র মামলা" রবষয়ে আয়লািনা 

অনুষ্ঠান 

১২ 

থফব্রুোরী

-২০২১ 

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা 

আয়দালননবষ ক 

আয়লািনা সভা 

১১.০২.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

১। বঙ্গবন্ধু ও ভাষা 

আয়দালননবষ ক আয়লািনা সভার 

আয়োজন। 

থজলা প্রশাসন ও 

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল), থজলা 

কালিারাল অরফসার, 

থজলা রশশুনবষ ক 

কম েকিো, থজলা ও 

উপয়জলা ক্রীো অরফসার 

ও সংরিষ্ট সকল  

আন্তজোরিক মার্তভাষা 

রেবস ও শরিে রেবস 

পালন 

২১.০২.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি রনধ োররি স্থান 

২। আন্তজোরিক মার্তভাষা রেবস ও 

শরিে রেবস পালন 

‘কনবতা  বঙ্গবন্ধু’ শীষ মক 

আবৃনি প্রনতন্ত্রর্ানগতার 

আন্ত্র াজি 

২২.০২.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

৩। ভাষার র্াস নহ্সান্ত্রব ‘কনবতা  

বঙ্গবন্ধু’ শীষ মক আবৃনি 

প্রনতন্ত্রর্ানগতার আন্ত্র াজি। 

‘বঙ্গবন্ধু’ উপানধ প্রদাি 

নদবস উপলন্ত্রক্ষ্য নবন্ত্রশষ 

হসবা সপ্তাহ্  পালন্ত্রির 

আন্ত্র াজি 

১৭.০২.২০২১ থেয়ক 

৩.০২.২০২১ িাররখ 

রশল্পকলা একায়িরম 

প্রাঙ্গণ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

  ৪। জানতর নপতান্ত্রক ‘বঙ্গবন্ধু’ 

উপানধ প্রদাি নদবস উপলন্ত্রক্ষ্য 

নবন্ত্রশষ হসবা সপ্তাহ্  পালি। 

‘বঙ্গবন্ধু স্মৃনত’ গ্রার্ীণ 

হখলাধুলার আন্ত্র াজি 

২৪.০২.২০২১ থেয়ক 

২৮.০২.২০২১ িাররখ 

বঙ্গবন্ধু জািীে 

থেরিোম/উপয়জলা 

থেরিোম অেবা থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

  ৫। থজলা ক্রীো সংস্থার মােয়ম 

"বঙ্গবন্ধু স্মৃরি "গ্রামীণ থখলাধুলার 

আয়োজন করা। 
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১৩ 

মাি ে-

২০২১ 

জািীে রশশুরেবস 

উদ র্াপন 

১৭.০৩.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

১।  জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ 

মুরজবুর রিমায়নর  জন্মশিবারষ েকী 

ও জািীে রশশুরেবস উদ র্াপন 

থজলা প্রশাসন, উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার (সকল), 

থজলা প্রােরমক রশক্ষা 

অরফসার, থজলা 

মােরমক রশক্ষা 

অরফসার, থজলা 

কালিারাল অরফসার, 

থজলা রশশুনবষ ক 

কম েকিো, থজলা ক্রীো 

অরফসার ও সংরিষ্ট সকল 

 

মিান স্বাধীনিা ও জািীে 

রেবস উদ র্াপন 

২৬.০৩.২০২১ 

বঙ্গবন্ধু জািীে থেরিোম 

২। মিান স্বাধীনিা ও জািীে রেবস 

এবং জািীে রশশু রকয়শার সমায়বশ 

ও কুিকাওোজ অনুষ্ঠান। 

একয়র্ায়গ জািীে পিাকা 

উয়ত্তালন  

২৬.০৩.২০২১ 

সকল সরকারর-থবসরকারর 

অরফস সমূয়ি এবং সকল 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন একয়র্ায়গ 

জািীে পিাকা উয়ত্তালন।  

৩।  ঢাকা মিানগর ও উপয়জলার 

সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন একয়র্ায়গ 

জািীে পিাকা উয়ত্তালন। 

বিরব্যাপী ৭ মায়ি ের  

ভাষণ  প্ররিয়র্ারগিার 

সমাপনী অনুষ্ঠায়নর 

আয়োজন 

২৮.০৩.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা 

রমলনােিন/থজলা ও  

উপয়জলা প্রশাসন কর্তেক 

সম্ভাব্য থকায়না রনধ োররি স্থান 

৪। বিরব্যাপী ৭ মায়ি ের ঐরিিারসক 

ভাষণ  প্ররিয়র্ারগিার সমাপনী 

ভাষণ  প্ররিয়র্ারগিার 

নররস্ক্ার রবিরণী সভা 

আয়োজন 

২৮.০৩.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৫। ৭ মায়ি ের ঐরিিারসক ভাষণ  

প্ররিয়র্ারগিার নররস্ক্ার রবিরণী। 

বিরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর 

অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ 

প্ররিয়র্ারগিার নররস্ক্ার 

রবিরণীসভা আয়োজন 

২৮.০৩.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৬। রবরভন্ন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর িাত্র-

িাত্রী ও  স্ক্াউটয়ের রনয়ে বিরব্যাপী 

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ 

প্ররিয়র্ারগিার নররস্ক্ার রবিরণী 

‘কনবতা  বঙ্গবন্ধু’ 

প্রনতন্ত্রর্ানগতার পুরস্কার 

নবতরণী সভা আন্ত্র াজি 

২৮.০৩.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৭। ‘কনবতা  বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক 

আবৃনি প্রনতন্ত্রর্ানগতার পুরস্কার 

নবতরণী 

স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ ৩০.০৩.২০২১ 

থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ/উপয়জলা রমলনােিন 

অেবা থজলা ও  উপয়জলা 

প্রশাসন কর্তেক সম্ভাব্য থকায়না 

রনধ োররি স্থান 

৮। বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে- থজলা-উপয়জলা পর্ োয়ে 

বাস্তবারেি রবরভন্ন কম েসূরির 

সংকলন রনয়ে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ 
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সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , নারা ণগি : 

১। ২০১৮-১৯ অি যবেরিংক্রান্ত কার্ যাবভল : 

থররিও নারােণগঞ্জ : সরকারর েপ্তয়রর থসবাসমূি এবং থজলা, জািীে ও আন্তজোরিক রবরভন্ন গুরুেপূণ ে খবর থররিও 

নারােণগয়ঞ্জ প্রিাররি িয়ে।  

পানাম নগরী উন্নেন : থসানারগাঁ উপয়জলাে অবরস্থি ২০০ বিয়রর নররায়না পানাম নগরীর স্থাপনার ববরশয়ষ্টের 

স্বকীেিা বজাে থরয়খ থমরামি ও উন্নেন সাধন করা িয়ে।  

২। ২০১৯-২০ অি যবেয়র গৃহীিব্য কম যপভরকল্পনা : 

 জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা : 

(ক) িাষাোস্থ ভবজ  স্তয়ম্ভ জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর প্রভিকৃভি স্থাপন এবাং প্রভিকৃভিয়ি 

পুস্পস্তবক অপ যয়ণর প্রয় াজনী  ব্যবস্থা গ্রহণ;     

(খ) শহয়রর ভবভিন্ন স্কুল-কয়লয়জর ভশক্ষক-ভশভক্ষকা, ভশক্ষািী, ভশশু-ভকয়শার, রাজবনভিক ব্যভক্তবগ য এবাং সব যস্তয়রর 

মানুয়ষর সমন্বয়  ভশশু সমায়বয়শর আয় াজন; 

(গ) জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর শিিমজন্মবাভষ যকী উপলয়ক্ষয ভশশুয়দর ভিত্রাকন আবৃভি ও 

রিনা প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন এবাং পুরস্কার ভবিরণ; 

(ঘ) জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর শিিমজন্মবাভষ যকী উপলয়ক্ষয ভশশুয়দর ভনয়  সকক কাটা এবাং 

ভবিরণ; এবাং 

(ঙ) জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর শিিমজন্মবাভষ যকী উপলয়ক্ষয আয়লািনা সিা এবাং 

সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর আয় াজন করা; 

মাঠ পর্ যায়  বাস্তবাভ ি উয়ল্লখয়র্াগ্য কার্ যক্রম : 

র্ভভম ব্যবস্থাপনা ভডভজটালাইয়জশন : সহকারী কভমশনার (র্ভভম)-এর কার্ যাল সমূয়হ ইয়িাময়ধ্য সহল্পয়ডস্ক, আগি 

সসবা প্রািীয়দর বসার ব্যবস্থা, সসবা বি, ভসটিয়জন িাট যার, সয়িিনিামূলক (ব্যানার, সপাোর), ওয় বসাইট, 

এসএমএস এলাট য সাভি যস, Call Your Ac Land, ইউভন ন ভডভজটাল সসন্টায়রর মাধ্যয়ম অনলাইয়ন খভি ায়নর 

নকয়লর আয়বদন গ্রহণ ও ডাকয়র্ায়গ খভি ান সপ্ররণ, গণশুনাভন গ্রহণ, অভিয়র্াগ বি ও মিামি সরভজোর, সসবা 

খাম, ই-হাভজরা, ভস ভস টিভি কযায়মরা  অভিস পর্ যবৃক্ষণ, র্িাডিজখানা সুভবন্যস্তকরণ, কম যিারীয়দর আইভড কাড য 

ও সপাশাক, সুসভিি অভিস কক্ষ, জরুভর কায়জর িাভলকা সবাড যসহ নানাভবি কার্ যক্রম ইয়িাময়ধ্য গ্রহণ কয়র সসবা 

প্রদান সহজীকরণ করা হয় য়ে। 

 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , মুভন্সগি : 

১. জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা : 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয িাঁর জীবন ও দশ যন সম্পয়কয 

জনসািারণয়ক অবভহি করা। এজন্য স্বল্প সম াভদ পভরকল্পনা ভহসায়ব সজলা ও উপয়জলা পর্ যায়  সমলার আয় াজন 

করা হয়ব। বেবন্ধুয়ক ভনয়  আয়লাকভিত্র প্রদশ যনী ও ‘বেবন্ধুয়ক জায়না’ শীষ যক গল্পবলা প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন 

করা হয়ব। বেবন্ধুয়ক ভনয়  ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিারও আয় াজন করা হয়ব। সকল স্কুল-কয়লয়জ কুইজ ও রিনা 

প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা। বেবন্ধুয়ক ভনয়  ভিভডও ভিত্র প্রদশ যনীর মাধ্যয়ম ভশক্ষািীয়দর জানায়না। এ োো 

সরাডয়শা, বেবন্ধু স্বয়দশ প্রিযাবিযন ও ৭ মাি য-এর প্রামান্যভিত্র প্রদশ যন, সকারানখাভন ও ভমলাদ মাহভিল, িমী  
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উপাসনালয়  ভবয়শষ প্রাি যনা, সজলা সরডভক্রয়সন্ট এর আয় াজয়ন রক্ত দান কম যসূভি পালন করা হয়ব। দীঘ যয়ম াভদ 

পভরকল্পনা ভহসায়ব ভশক্ষািীয়দর ময়ন বেবন্ধুর উন্ন ন িাবনা ও আদশ যয়ক প্রভিি করার লয়ক্ষয সজলা ও উপয়জলার 

সকল স্কুল-কয়লয়জ বেবন্ধু গ্যালাভর ও কন যার স্থাপন করা।  

মাঠপর্ যায়  বাস্তবাভ ি উয়ল্লখয়র্াগ্য কার্ যক্রম  : 

 সজলা প্রশাসন কর্তযক ‘ভডভস পাকয’ ভনম যাণ করা হয় য়ে।  

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , ভকয়শারগি : 

  

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর 

রহমান-এর জম্মশিিাবষ মক্ী উপলক্ষু্ 

গৃহীি কম যপভরকল্পনা 

১। শহয়রর দশ যনী  স্থায়ন জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর প্রভিকৃভি স্থাপন এবাং প্রভিকৃভিয়ি 

পুষ্পস্তবক অপ যয়ণর প্রয় াজনী  ব্যবস্থা গ্রহণ; 

২। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর  শিিম  জম্মবাভষ যকী উপলয়ক্ষয আয়লািনা সিা ও 

সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠান আয় াজন; 

৩। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর  শিিম  জম্মবাভষ যকী উপলয়ক্ষয ভশশুয়দর ভনয়  সকক 

কাটা এবাং ভবিরণ; 

৪। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর  শিিম  জম্মবাভষ যকী উপলয়ক্ষয ভশশুয়দর ভিত্রাকন, 

আবৃভি ও রিনা প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন ও পুরস্কার ভবিরণ; এবাং 

৫। জািী  কম যসূভির আয়লায়ক চূোন্ত কম যপভরকল্পনা বাস্তবা ন করা হয়ব। 

 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , িভরদপুর 

   জনয়সবামুখী উন্ন ন কার্ যক্রম :  
 সকল উপয়জলা র্ভভম অভিয়স সসবাোিা স্থাপন করা হয় য়ে র্ায়ি সসবা প্রিযাশীরা োিার ো া  বসয়ি 

পায়রন। ২০১৮-১৯ অি যবেয়র অগ্রগভি শিকরা ১০০ িাগ।  

 সদরপুর উয়জলা  অবসর প্রাপ্ত কম যিারীয়দর জন্য সপনশন গ্রহয়ণর সম  র্ায়ি স্বাচ্ছয়ন্দয িায়দর সপনশন 

তুলয়ি পায়রন সসজন্য উপয়জলা ভনব যাহী অভিসায়রর কার্ যালয়  প্রশাভন্ত নামক খাবার পাভন, পভত্রকা ও 

সটভলভিশন ও বসার জা গাসহ একটি কয়ক্ষর ব্যবস্থা করা হয় য়ে।  
 

 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উদ্র্াপন উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা 

 িভরদপুর সজলা ভশক্ষক ও সুিীজনয়দর ভনয়  মানসম্মি ভশক্ষা ভনভিি করার লয়ক্ষয সসভমনার আয় াজন 

করা হয়ব।   

 সজলা  ও উপয়জলা  কার্ যকর গণশুনাভন, সসবাগ্রহীিায়দর আয়বদন/অভিয়র্াগ ভলভপবন্ধকরণ ও 

অগ্রগভি/বাস্তবা ন করা হয়ব। 

 গ্রামীণ সখলাসহ ভবভিন্ন িরয়নর সখলাধুলার আয় াজন এবাং আকষ যণী  পুরস্কার প্রদান করা হয়ব।  

 সসানাভল আঁশ পাটয়ক সকন্দ্র কয়র পাট ও পাট পয়ণ্যর উৎপাদন ও ভবপণয়ন দক্ষিা উন্ন য়নর লয়ক্ষয 

প্রভশক্ষণ প্রদান।  

 সদা া ও ভমলাদ মাহভিল/ভবয়শষ প্রাি যনার আয় াজন করা হয়ব।  

 সজলার সকল কয়লয়জ ভদনব্যাপী রক্তদান কম যসূভি আয় াজন করা হয়ব।  

 সজলা  ১ লক্ষ বৃয়ক্ষর িারা সরাপণ করা হয়ব।  

 সজলা ও উপয়জলা  রিনা প্রভিয়র্াভগিা, কুইজ প্রভিয়র্াভগিা আয় াজন।  

 সজলার সরকাভর ভশশু পভরবার, সকল এভিমখানা, সজলখানা এবাং সসি সহায়ম সককসহ উন্নিমায়নর 

খাবার পভরয়বশন করা হয়ব।  
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 বেবন্ধুয়ক ভনয়  নতুন গান, কভবিা, প্রবয়ন্ধর সাংকলন প্রকাশনা করা হয়ব।  

 

            সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , মাদারীপুর : 
                         

 

১।       জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা ( দীঘ য ও 

স্বল্প সম াভদ); জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উদ্র্াপন উপলয়ক্ষয ভনম্নরূপ 

কম যসূভি গ্রহণ করা হয় য়ে : 

 

ক্রভমক 

নাং 
কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তাব ন সহয়র্াগী দপ্তর/সাংস্থা  

মন্তব্য 
০১. ৭ মায়ি যর িাষণ ৭ মাি য ২০২০, সজলা ভশল্পকলা 

একায়ডভম, মাদারীপুর 
মাধ্যভমক ও উচ্চ মাধ্যভমক 

পর্ যায় র োত্র/োত্রীয়দর ভনয়  

৭ মায়ি যর িাষণ প্রভিয়র্াভগিা  

১। সহকারী কভমশনার সািারণ শাখা 
১। সজলা ভশশুভবষ ক কম যকিযা, মাদারীপুর 
২। সজলা িথ্য কম যকিযা, মাদারীপুর  
৩। লাইয়েভর ান, সজলা সরকাভর গণগ্রন্থাগার, মাদারীপুর 

 
 

০২. জাভির ভপিার প্রকৃভিয়ি 

পুষ্পমালা অপ যণ 
১৭ মাি য ২০২০ ভি. সজলা 

মুভক্তয়র্ািা কময়েি িবয়ন 

স্থাভপি জাভির ভপিার প্রকৃভিয়ি 

পুষ্পমাল্য অপ যণ 

১৭ মাি য ২০২০ সজলা 

মুভক্তয়র্ািা কময়েি িবয়ন 

স্থাভপি জাভির ভপিার  

প্রকৃভিয়ি পুষ্পমালা অপ যণ 

 সজলা প্রশাসন  

০৩. র যাভল ১৭ মাি য ২০২০ ভি. 
স্বািীিনা অেন 

ভশশু সমায়বশ ও র যাভল ০১। সজলা প্রশাসন 
০২। সজলা ভশশু একায়ডমী 
০৩। এনভজও 

 

০৪. ভশশুর  স্বাস্থয ও পুভষ্ট 

সয়িিনিা, পুভষ্ট ও খাদ্য 

সম্পয়কয আয়লািনা  এবাং 

ভশশুয়দর স্বাস্থযয়সবা 

প্রদান 

১৭ মাি য, ২০২০ ভি, সজলা 

ভশল্পকলা একায়ডমী, মাদারীপুর 
ভশশুর  স্বাস্থয ও পুভষ্ট 

সয়িিনিা, পুভষ্ট ও খাদ্য 

সম্পয়কয আয়লািনা  এবাং 

ভশশুয়দর স্বাস্থযয়সবা প্রদান 

০১। ভসভিল সাজযন, মাদারীপুর 
০২। উপপভরিালক, পভরবার  
      পভরকল্পনা, মাদারীপুর 
০৩। সািারণ সম্পাদক, সজলা ভশল্পকলা একায়ডমী 

 

০৫. কুইজ প্রভিয়র্াভগিা ১৭ মাি য  ২০২০ ভি, বাাংলায়দশ 

ভশশু একায়ডমী, মাদারীপুর 
মাধ্যভমক,উচ্চ মাধ্যভমক 

পর্ যায় র/োত্রীয়দর ময়ধ্য 

কুইজ প্রভিয়র্ভগিা 

০১। বাাংলায়দশ ভশশু একায়ডমী,  
       মাদারীপুর। 

 

০৬. ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিা ১৭মাি য,২০১৯  
বাাংলায়দশ ভশশু একায়ডমী, 

মাদারীপুর 

ভশশুয়দর ভিত্রাকন 

প্রভিয়র্াভগিা 
০১। সজলা ভশশুভবষ ক কম যকিযা, মাদারীপুর। 
০২। সজলা িথ্য অভিসার, মাদারীপুর 
০৩। সহকারী কভমশনার সািারণ শাখা 
০৪। লাইয়েভর ান, সজলা সরকাভর গণগ্রন্থাগার, মাদারীপুর 

 

০৭. মসভজয়দ ভমলাদ 

মাহভিল ও অন্যান্য 

উপাসনালয়  প্রাি যণা 

১৭ মাি য ২০২০ ভি.  সজলার 

ভবভিন্ন মসভজদ ও উপাসনাল  

 

মসভজয়দ ভমলাদ মাহভিল ও 

অন্যান্য উপাসনালয়  প্রাি যনা 
ইসলাভমক িাউয়ন্ডশন  ও স্ব স্ব িমী  প্রভিষ্ঠান প্রিান  

০৮. ডকুয়মন্টভর প্রদশ যনী ১৭ মাি য ২০২০ ভি. স্বািীনিা 

অেন, মাদারীপুর 
জাভির ভপিার জীবন ও 

কয়ম যর উপর ভনভম যি 

‘ভিরভিব বেবন্ধু, আমায়দর 

বেবন্ধু, অসামাপ্ত মহাকাব্য’ 

প্রভৃভি  
ডকুয়মন্টভর প্রদশ যনী 

সজলা িথ্য অভিসার, মাদারীপুর  

০৯. আয়লািনা সিা, পুরস্কার 

ভবিরণ ও সাাংস্কৃভিক 

অনুষ্ঠান 

১৭ মাি য, ২০২০ ভি, স্বািীনিা 

অেন, মাদারীপুর 

 

আয়লািনা সিা, পুরস্কার 

ভবিরণ ও সাাংস্কৃভিক 

অনুষ্ঠান 

০১। সজলা ভশল্পকলা  একায়ডমী,  

     মাদারীপুর। 
০২। সজলা িথ্য অভিস,  
       মাদারীপুর 
০৩। সনজারি সডপুটি কায়লক্টর, মাদারীপুর 

 

১০. মুভজব সমলা স্বািীনিা অেন বাাংলায়দয়শর স্বািীনিা অজযয়ন 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর র্ভভমকা 

সম্পয়কয আয়লািনা এবাং এ 

সম্পয়কয ভবভিন্ন ভিভডও ভিত্র 

প্রদশ যন,  স্বািীনিা পরবিী সম  

বেবন্ধুর সদশ গঠয়ন উয়ল্লখয়র্াগ্য 

কার্ যক্রম তুয়ল িরা। জাভির 

ভপিা বেবন্ধু সশষ মুভজবুর 

রহমানর জীবনীর উপর ভলভখি 

ভবভিন্ন বই সমলা প্রদশ যন করা  

ভবভিন্ন  সরকাভর দপ্তর/স্কুল কয়লজ/ভবভিন্ন সামাভজক ও সাাংস্কৃভিক 

সাংগঠন 
 

১১. সখলাধুলা ম্যাসব্যাপী,  প্রািভমক ও 

উচ্চমাধ্যভমক পর্ যা  
ফুটবল প্রভিয়র্াভগিা ভবভিন্ন ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিান  

১২. সাাংস্কৃভিক  

প্রভিয়র্াভগিা 
ম্যাসব্যাপী, ভবভিন্ন 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান 
প্রয়িযক স্কুল, কয়লজ ও 

মাদ্রাসার োত্র/েত্রীয়দর ময়ধ্য 

সাাংস্কৃভিক প্রভিয়র্াভগিার 

আয় াজন 

ভবভিন্ন ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিান  

১৩. আয়লািনা  অনুষ্ঠান ম্যাসব্যাপী, ভবভিন্ন 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান  
প্রয়িযক স্কুল, কয়লজ ও 

মাদ্রাসার োত্র/েত্রীয়দর ময়ধ্য 

বেবন্ধুর জীবনীর উপর 

ভবভিন্ন ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিান   
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আয়লািনা । 
১৪. র যাভল ১৭ মাি য ২০২০ প্রভিটি স্কুয়ল 

র যাভল 
র যাভল ভবভিন্ন ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান প্রিান  

১৫. কুইজ প্রভিয়র্াভগিা ১৭ মাি য ২০২০ প্রভিটি 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন 
 প্রভিটি ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন 

বেবন্ধুর জীবন ও কয়ম যর 

উপর কুইজ প্রভিয়র্াভগিা 

ভবভিন্ন ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান প্রিান  

১৬. ভিভডও ভিত্র প্রদশ যন ১৭ মাি য ২০২০ প্রভিটি 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন 
প্রভিটি ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন 

বেবন্ধুর জীবন ও কয়ম যর 

উপর ভিভডও ভিত্র  প্রভদশ যন 

ভবভিন্ন ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিান  

১৭. ভবল সবাড য স্থাপন মাসব্যাপী, সজলার ভবভিন্ন 

গুরুত্বপূণ য স্থায়ন 
বেবন্ধুর জীবন  ও কয়ম যর 

ভবভিন্ন েভবসাংবভলি ভবল 

সবাড য স্থাপন 

ভবভিন্ন সরকাভর দপ্তর  

 

 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , মাভনকগি  : 

০১. জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা 

০১। সজলা প্রশাসন, মাভনকগি-এর কম যপভরকল্পনা  : 
 

+ 

ক্র : নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম বাস্তবা ন সহয়র্াগী 

দপ্তর/সাংস্থা 

মন্ত

ব্য 

1.  সগৌরয়বর ৭১ িয়ক ২১ (বেবন্ধুর মুযরাল স্থাপন) 

(কায়লক্টয়রট পাকয) 

১৫ আগে ২০১৯ 

ও 

১৭ মাি য ২০২০  

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয মুযরাল স্থাপন করা 

হয়ব। ১৫ আগে ২০১৯ িাভরখ 

বেবন্ধুর মুযরাল উয়দ্বািন করা 

হয়ব। ১৭ মাি য ২০২০ িাভরয়খ 

বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

১৯৭১-এর ৭ মায়ি যর িাষণ 

সিয়ক ২০২১ পর্ যন্ত মুযরাল। 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

 

 

2.  ১০০ বার সিাপর্ধ্ভনর মাধ্যয়ম ভদবয়সর সূিনা ১৭ মাি য ২০২০ ১৭ মাি য ২০২০ িাভরখ  ১০০ 

বার সিাপর্ধ্ভনর মাধ্যয়ম 

ভদবয়সর সূিনা। 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন, 

মাভনকগি  

সহয়র্াভগিা   : 

সজলা পুভলশ 

মাভনকগি 

 

3.  মাভনকগি সজলায়ক সম্পূণ যরূয়প ভিক্ষুকমুক্ত 

সঘাষণাকরণ 

১৭ মাি য ২০২০ 

 

মাভনকগি সজলায়ক সম্পূণ যরূয়প 

ভিক্ষুকমুক্ত সঘাষণা করা হয়ব। 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 
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4.  ভশশুয়দর অাংশগ্রহয়ণ জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর ঠশশব, ঠকয়শার ও রাজবনভিক 

জীবন আয়লািনা 

১-১৭ মাি য ২০২০ 

 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয ভশশুয়দর অাংশগ্রহয়ণ 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর ঠশশব, 

ঠকয়শার ও রাজবনভিক জীবন 

ভনয়  আয়লািনা অনুষ্ঠান করা 

হয়ব।  

 

 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন, 

মাভনকগি  

 

সহয়র্াভগিা   : 

সজলা ভশল্পকলা 

একায়ডভম, 

মাভনকগি 

 

5.  সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন বেবন্ধুর জীবনিভরি ও 

বাাংলায়দয়শর স্বািীনিাভিভিক রিনা, কুইজ, 

ভিত্রাকন, কভবিা আবৃভি, সাাংস্কৃভিক প্রভিয়র্াভগিা 

(গান, নৃিয, অভিন ) ও সদও াভলকা প্রকাশনার 

আয় াজন  

 মাি য ২০২০ 

মাসব্যাপী 

সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন বেবন্ধুর 

জীবনিভরি ও বাাংলায়দয়শর 

স্বািীনিা ভিভিক রিনা, কুইজ, 

ভিত্রাকন, কভবিা আবৃভি, 

সাাংস্কৃভিক প্রভিয়র্াভগিা (গান, 

নৃিয, অভিন ) ও সদও াভলকা 

প্রকাশনার আয় াজন করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : সজলা 

প্রশাসন মাভনকগি 

সহয়র্াভগিা  : 

সাংভিষ্ট 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান ও 

সজলা ভশক্ষা 

অভিসার 

 

6.  মাভনকগি সজলা  ১ লক্ষ বৃক্ষয়রাপণ সমাপ্তকরণ ১৭ মাি য ২০২০ জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয মাভনকগি সজলা  ১ 

লক্ষ বৃক্ষয়রাপণ কার্ যক্রয়মর 

সম্পন্ন করা হয়ব। 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

 

 

7.  বেবন্ধু কাপ আন্ত :উপয়জলা ফুটবল প্রভিয়র্াভগিা 

আয় াজন 

১-১৭ মাি য ২০২০ 

(শভহদ ভমরাজ-

িপন সেভড াম) 

মাভনকগি সজলা  বেবন্ধু 

কাপ আন্তঃউপয়জলা ফুটবল 

প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা 

হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : সজলা 

প্রশাসন মাভনকগি 

সহয়র্াভগিা  : 

সজলা ক্রীো সাংস্থা, 

মাভনকগি 

 

8.  সারা মাসব্যাপী জািী  পিাকার পাশাপাভশ রভঙন 

পিাকা ভদয়  সজলার উয়ল্লখয়র্াগ্য সেকসমূহ 

সভজ্জ্বিকরণ 

১-৩১ মাি য ২০২০ 

মাভনকগি সপৌর 

এলাকা 

মাভনকগি সজলার উয়ল্লখয়র্াগ্য 

সেকসমূহ মাি য ২০২০ এ সারা 

মাসব্যাপী জািী  পিাকার 

পাশাপাভশ রভঙন পিাকা ভদয়  

সভজ্জ্বি করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : সজলা 

প্রশাসন, মাভনকগি 

সহয়র্াভগিা  : 

সেক ও জনপি 

ভবিাগ, মাভনকগি  

ও মাভনকগি 

সপৌরসিা 

 

9.  সকল ব য়সর জন্য উন্মুক্ত ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিার 

আয় াজন 

১৭ মাি য ২০২০ 

ভবজ  সমলা মাঠ 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয মাভনকগি ময়ডল 

হাইস্কুল মায়ঠ 

সকল ব য়সর জন্য উন্মুক্ত 

ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিার 

আয় াজন করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : সজলা 

প্রশাসন, মাভনকগি 

সহয়র্াভগিা  :ভশশু 

একায়ডভম, 

মাভনকগি 
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10.  মাসব্যাপী সলাকসাভহিয এবাং সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর 

আয় াজন 

মাি য ২০২০ 

মাসব্যাপী 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয মাসব্যাপী 

সলাকসাভহিয এবাং সাাংস্কৃভিক 

অনুষ্ঠায়নর আয় াজন করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

সহয়র্াভগিা  : 

সজলা ভশল্পকলা 

একায়ডভম, 

মাভনকগি 

 

11.   জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয ১০০ পাউন্ড 

সকক সকয়ট উদ র্াপন 

১৭ মাি য ২০২০ 

ভবজ  সমলা মাঠ 

 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয মাভনকগি ভবজ  

সমলা মায়ঠ ১০০ পাউন্ড সকক 

সকয়ট উদ র্াপন করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

 

সহয়র্াভগিা  : 

মাভনকগি সপৌরসিা 

 

12.  সজলার গুরুত্বপূণ য সরকাভর/য়বসরকাভর অভিসসমূহ 

মাি য মাসব্যাপী আয়লাকসভিিকরণ 

মাি য ২০২০  

মাসব্যাপী 

সজলার গুরুত্বপূণ য 

সরকাভর/য়বসরকাভর 

অভিসসমূহ মাি য মাসব্যাপী 

বভণ যল আয়লা  সভিি করা 

হয়ব।  

সাংভিষ্ট দপ্তরপ্রািান  

13.  সুশাসন ভনভিি করয়ি সকল পর্ যায়  

গণকম যিারীয়দর স্বাক্ষর গ্রহণ 

১-১৭ মাি য ২০২০  

মাভনকগি সজলা 

 

সুশাসন ভনভিি করয়ি সজলা 

ও উপয়জলার সকল পর্ যায় র 

গণকম যিারীয়দর স্বাক্ষর গ্রহণ 

করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি ও 

উপয়জলা প্রশাসন 

(সকল), মাভনকগি 

 

14.  জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয মাভনকগি 

সজলার মুভক্তয়র্ািায়দর ভবয়শষ সাংবি যনা 

০৭ মাি য ২০২০ 

 ভবজ  সমলা মাঠ 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয ০৭ মাি য ২০২০-এ 

 ভবজ  সমলা মায়ঠ মাভনকগি 

সজলার মুভক্তয়র্ািায়দর ভবয়শষ 

সাংবি যনা প্রদান করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

 

15.  ইউভন ন পর্ যায়  জনসািারণয়ক নাগভরক অভিকার 

সম্পয়কয ভবয়শষ কয়র র্ভভমসাংক্রান্ত ভবষয়  

সয়িিনিা বৃভি করয়ি সঢাল-সহরি সাাংস্কৃভিক 

কম যকাণ্ড আয় াজন 

মাি য ২০২০ 

মাভনকগি সজলা 

ইউভন ন পর্ যায়  জনসািারণয়ক 

নাগভরক অভিকার সম্পয়কয 

ভবয়শষ কয়র র্ভভমসাংক্রান্ত 

ভবষয়  সয়িিনিা বৃভি করয়ি 

সঢাল-সহরি সাাংস্কৃভিক 

কম যকাণ্ড আয় াজন করা হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

 

সহয়র্াভগিা  : 

সাংভিষ্ট দপ্তর 

 

16.  গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলায়দশ সরকায়রর মাননী  

প্রিানমন্ত্রীর ভনব যািভন ইশয়িহার ‘আমার গ্রাম 

২০২০ ভিষ্টাব্দ  গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলায়দশ 

সরকায়রর মাননী  প্রিানমন্ত্রীর 

বাস্তবা য়ন :  
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আমার শহর’ বাস্তবা য়ন ২০২০ ভিষ্টায়ব্দর ময়ধ্য 

মাভনকগি সজলার প্রয়িযকটি গ্রায়ম শহয়রর সকল 

আধুভনক সুয়র্াগ সুভবিাভদ ভনভিিকরণ 

ভনব যািভন ইশয়িহার ‘আমার 

গ্রাম আমার শহর’ বাস্তবা য়ন 

২০২০ ভিষ্টায়ব্দর ময়ধ্য 

মাভনকগি সজলার প্রয়িযকটি 

গ্রায়ম শহয়রর সকল আধুভনক 

সুয়র্াগসুভবিাভদ ভনভিি করা 

হয়ব। 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

 

17.  দক্ষ জনশভক্তর বাাংলায়দশ গঠয়ন িরুণ সমাজয়ক 

কাভরগভর ভশক্ষা  ভশভক্ষি করয়ি কাভরগভর ভশক্ষার 

প্রসার এ জনসয়িিনিা বৃভিকরণ 

২০২০ ভিষ্টাব্দ 

মাভনকগি সজলা 

দক্ষ জনশভক্তর বাাংলায়দশ 

গঠয়ন িরুণ সমাজয়ক কাভরগভর 

ভশক্ষা  ভশভক্ষি করয়ি 

কাভরগভর ভশক্ষার প্রসার এ 

জনসয়িিনিা বৃভি করয়ি 

প্রয় াজনী  পদয়ক্ষপ গ্রহণ করা 

হয়ব। 

বাস্তবা য়ন : 

সজলা প্রশাসন 

মাভনকগি 

 

সহয়র্াভগিা  : 

কাভরগভর 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান 

 

 

 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , টাোইল  

গৃিীি উন্নেনমূলক কার্ েক্রম/প্রকল্প : 

টাঙ্গাই পল থজলায়ক শিভাগ স্ক্াউট থজলা থঘাষণা কার্ েক্রম বাস্তবােন িো স্ক্াউট থজলা থঘাষণা করা িয়েয়ি। 

১। জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবানষ মকী উদ্র্াপি উপলয়ক্ষে গৃিীি কম েপররকল্পনা (েীঘ ে 

ও স্বল্প থমোরে)  :   

১. ২০২০ রিষ্টায়ে জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজুবর রিমান-এর জন্মশিবানষ মকী জাঁকজমকপূণ েভায়ব উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষে টাঙ্গাই পল থজলার মারসক সমন্বে সভাসি অন্যান্য মারসক সভাে রবস্তাররি আয়লািনা িে। সভাসমূয়ি 

আয়লািনা কয়র ২০২০ রিষ্টায়ে জানুোরর িয়ি মাি ে পর্ েন্ত এ থজলাে রবরভন্ন কম েসূরি থঘাষণা করা িয়েয়ি। থজলা 

প্রশাসন টাঙ্গাই পল কর্তেক গৃিীি কম েসূরির ময়ে রয়েয়ি :  

২. মাসব্যাপী থখলাধুলা, রশশুয়ের রনয়ে বঙ্গবন্ধুনবষ ক রিত্রাঙ্কন, রিনা ও থেশােয়বাধক সাংস্কৃরিক প্ররিয়র্ারগিা, 

বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর িলরিত্র প্রেশ েনী। 

৩. ১৭ মাি ে ২০১৯ িাররখ বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবানষ মকীর রেয়ন বঙ্গবন্ধুর প্ররিকৃরিয়ি নরষ্পস্তবক অপ েণ এবং নরষ্পস্তবক 

অপ েণ থশয়ষ প্রাে ১০,০০০ (েশ িাজার) িাত্র-িাত্রী, সরকারর কম েকিো-কম েিারী, রশক্ষক-রশরক্ষকা, রাজননরিক 

থনর্তবৃদ, সুশীল সমায়জর প্ররিরনরধবৃদ, রবরভন্ন সামারজক ও সাংস্কৃরিক প্ররিষ্ঠান সমন্বয়ে রশশু সমায়বশ ও আনদ 

র যারল থশয়ষ আয়লািনা সভা, মসরজে ও মরদরসমূয়ি রবয়শষ প্রাে েনা, িাসপািাল, রশশুপররবার, এরিমখানা ও 

থজলখানাে উন্নিমায়নর খাবার পররয়বশন।  

৪. ০১ মাি ে থেয়ক ৩০ মাি ে ২০২০ পর্ েন্ত  সাংস্কৃরিক উৎসব।  

৫. অন্যান্য কম েসূরির ময়ে রয়েয়ি বঙ্গবন্ধু প্রীরি টুন োয়মন্ট, রবরভন্ন প্ররিষ্ঠায়ন জানুোরর িয়ি মাি ে পর্ েন্ত সময়ে 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে আয়লািনা সভা, কুই পজ প্ররিয়র্ারগিা, সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান, থখলাধুলা ই পিোরে। 
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সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , সগাপালগি : 
  

১| RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi Rb¥kZevwl©Kx Dcj‡ÿ¨ M„nxZ Kg©cwiKíbv :  

(K) e½eÜz mvs¯‹…wZK Drme 2020 Drme wk‡ivbv‡g 3wU Dc‡Rjvq mvs¯‹…wZK Drme Av‡qvRb Kivi Rb¨ 

cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q; 

(L) 3 w`be¨vcx ÔgywRe †gjvÕ Av‡qvR‡bi e¨e¯’v MÖnY Kivi Rb¨ cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q; 

(M)  e½eÜzi 7 gv‡P©i HwZnvwmK fvlY wb‡q Kg©kvjvi Av‡qvRb Kivi Rb¨ cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q; 

(N) RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi Rxeb I Kg© wb‡q AvšÍt¯‹zj mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv, 

†hLv‡b ¯‹z‡ji wkÿv_©xiv GKwU K‡i g‡Wj mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb Kivi Rb¨ cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q; 

(O) RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi Rxeb I Kg© wb‡q KIwg gv ª̀vmvwfwËK mvs¯‹…wZK Drm‡ei 

Av‡qvRb Kivi Rb¨ cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q; 

(P) wewfbœ Kg©kvjvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i ga¨ †_‡K evQvBK…Z‡`i wb‡q Uzw½cvov Dc‡Rjvq e½eÜzi 

¯§„wZ weRwoZ ¯’vbmg~n cwi`k©b Kivi Rb¨ cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q; 

(Q) RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi kZZg Rb¥evwl©Kx উদ্ র্াপন উপলডক্ষয wb‡q iwPZ Mv‡bi 

Dci 5 w`be¨vcx b„Z¨ Kg©kvjvi e¨e¯’v MÖnY Kivi Rb¨ cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q; 

(R) RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi kZZg Rb¥evwl©Kx উপলডক্ষয Av‡jvPbv mfv Ges 

mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kivi Rb¨ cÖ Í̄ve Kiv n‡q‡Q| 

 

 

২| cÖwZ‡e`‡b D‡jøL Kivi g‡Zv Ab¨ †KvbI welq  : 

K) †Rjv cÖkvmb ¯‹zj I K‡jR : RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎ 4 bs G ewY©Z gvbm¤§Z wkÿv 

wbwðZ Kivi cÖqv‡m †MvcvjM‡Ä cÖwZwôZ n‡q‡Q †Rjv cÖkvmb ¯‹zj I K‡jR; এিং 

খ ) kvcjvjq : †KvUvjxcvov Dc‡Rjvi ˆbm©wMK cÖvK…wZK †mŠ›`‡h©i jxjvf~wg 'Kvw›` kvcjv wej' G ch©UK 

AvKl©‡Yi Rb¨ my „̀k¨ 'kvcjvjq' ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 

গ ) gyw³hy‡×i †PZbv msiÿY : RvwZi wcZvi Rb¥f~wg Mwe©Z †MvcvjM‡Ä gyw³hy‡×i m¤§vb I gyw³hy‡×i 

‡PZbv cÖ¾¡wjZ ivL‡Z wewfbœ D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| †Rjv cÖkvm‡Ki K‡ÿ exi gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ 

msiwÿZ jvj †Pqvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G Qvov ‡Rjv kn‡ii cÖ‡ekgy‡L 7 gvP© PZ¡i ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

†MvcvjMÄ mvwK©U nvD‡R wewfbœ Kÿ¸‡jvi bvg gyw³hy‡×i wewfbœ mvj I ZwiL w`‡q Kiv n‡q‡Q Ges mvj 

I ZvwiL¸‡jvi Zvrch© Kÿ¸‡jvi mvg‡b wee„Z Kiv n‡q‡Q|  
 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , নরভসাংদী : 

১. ২০১৮-১৯ অে ে বিরসংিান্ত কার্ োবরল : 

সারকেট িাউজ প্রাঙ্গয়ন ‘যূেবি’ : সংগ্রায়ম-োরন্তয়ি-সৃরষ্টয়ি ভাষ্কর্ ে স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

২. জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবানষ মকী উপলয়ক্ষে গৃিীি কম েপররকল্পনা (েীঘ ে ও 

স্বল্পয়মোরে) : 

৩.১ স্বল্পয়মোরে কম েপররকল্পনা :  

৩.১.১ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান  ও বাংলায়েয়শর স্বাধীনিার রবষয়ে আয়লািনা সভা, র োরল, 

রশশুরকয়শারয়ের মায়ে রিত্রাঙ্কন, রিনা ও কুই পজ প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা। 
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৩.১.২ নররসংেী থজলার মােরমক ও উি মােরমক পর্ োয়ের সকল স্কুল ও কয়লয়জ  শিভাগ িাত্র-িাত্রীরয়ের 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর  ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগায়রর থরাজনামিা’ বই প 

দুটির পঠন কার্ েক্রম সমাপনায়ন্ত প্ররিয়র্ারগিার ব্যবস্থা করা। 

৩.১.৩ উপয়জলার সকল সরকারর অরফস, মুরক্তয়র্ািা ভবন, রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান, ব্যাংক, ই পউরনেন পররষে ভবন ও 

গুরুেপূণ ে স্থাপনাে ও সেয়ক আয়লাকসজ্জা করা। 

৩.১.৪ থমাসয়লই প উরেন ভূ ূঁই পো থেরিোয়ম জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর মুেরাল স্থাপন এবং 

একটি রেম পাকে (Bangabandhu Memorial Promenade)  স্থাপন করা। 

৩.১.৫ থজলা প্রশাসক ও থজলা ম্যারজয়েট-এর প্রিেক্ষ িত্ত্বাবধায়ন পররিারলি নররসংেী িাোয়বটিক 

িাসপািায়ল বিরব্যাপী রবনামূয়ল্য রিরকৎসার জন্য আলাো থসবাবৃত্ত স্থাপন করা। 

৩.১.৬ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষে থঘারষি ‘মুরজববষ ে-

২০২০’-এ বিরব্যাপী রবরভন্ন বেসরভরত্তক টুন োয়ময়ন্টর আয়োজন করা।  

 

৩.২ েীঘ েয়মোরে পররকল্পনা : 

৩.২.১ নররসংেী থজলার মােরমক ও উি মােরমক পর্ োয়ের সকল স্কুল ও কয়লয়জ  শিভাগ িাত্র-িাত্রীরয়ের 

মুরক্তযুয়ির উপর রনব োরিি ন্যেনিম ১২টি বই প পঠন রনরিি করা। 

৩.২.২ নররসংেী থজলার মােরমক ও উি মােরমক পর্ োয়ের সকল স্কুল ও কয়লয়জ  শিভাগ িাত্র-িাত্রীরয়ের 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর  উপর রনব োরিি ন্যেনিম ১২টি বই প পঠন রনরিি করা। 

৩.২.৩ নররসংেী থজলার প্রােরমক পর্ োয়ের শিভাগ িাত্র-িাত্রীরয়ের মুরক্তযুয়ির উপর রনব োরিি ন্যেনিম ০৬ টি 

রশশুয়িাষ বই প পঠন রনরিি করা। 

৩.২.৪ বাঙারল জারিসত্তা ও থেশােয়বাধয়ক ভরবষ্যি প্রজয়ন্মর মনয়ন স্থােীভায়ব প্ররেি করার লয়ক্ষে প্রয়িেক 

রশশুয়ক সারিিে, সংস্কৃরি, সংগীি ও নাট্যিি োে সমৃ্পক্ত করা। 

৩.২.৫ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষে থজলা প্রশাসন 

পররিারলি ‘বাধঁনিারা’ রেেটার স্কুয়লর মােয়ম জীবনীরভরত্তক নাটিকা রনম োণ ও রবরভন্ন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

সংরক্ষণকরণ।  

৩.২.৬ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর  জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে থজলা প্রশাসয়নর প্রিেক্ষ 

িত্ত্বাবধায়ন স্থানীে অে োেয়নর মােয়ম ১০০ (একশি)টি ভূরমিীন পররবারয়ক গৃি রনম োণ কয়র থেওোর 

উয়যাগ গ্রিণ। 

১১.২  িট্টগ্রাম ভবিাগ 
০১। ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর সম্পারেি কার্ োবরল : 

ক্র রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ 

০১ রবভাগীে 

করমশনায়রর 

কার্ োলে, 

িট্টগ্রাম 

1. জনসাধারয়ণর থসবা প্রোয়নর সমে, খরি ও থভাগারন্ত কমায়নার মােয়ম থসবা প্রোন 

সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে কম েকিো/কম েিারীয়ের ই প-ফাই পরলং রবষয়ে প্ররশক্ষণ প্রোন। 

2. রবরভন্ন রবষয়ে কম েকালীন প্ররশক্ষণ প্রোন। 

3. রিরজটাল িারজরা রনরিিকরণ। 

4. কার্ োলয়ে CCTV স্থাপন। 

5. রবভাগীে রবজ্ঞান থমলা এবং রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলার আয়োজন। 

6. স্থানীে সরকার প্ররিষ্ঠানসমূয়ির প্রারিষ্ঠারনক েক্ষিা বৃরিয়ি প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন। 

7. নাগররক থসবা উদ্ভাবনরবষেক কম েশালা আয়োজন। 

8. জািীে শুিািার থকৌশল ও দুনীরি প্ররিয়রাধরবষেক থসরমনার ও প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন ও 
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নররস্ক্ার প্রোন। 

9. মাঠ প্রশাসয়নর কার্ েক্রয়ম গরিশীলিা ও েক্ষিা রনরিিকরয়ণর লয়ক্ষে কম েকিো/ 

কম েিাররগয়ণর জন্য বাৎসররক ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন। 

10. নারীর ক্ষমিােয়নর লয়ক্ষে রবভাগীে পর্ োয়ে 'জভ িা অয়ন্বষয়ণ বাাংলায়দশ' থসরমনার আয়োজন 

ও সংবধ েনা প্রোন। 

11. থটকসই প দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনার অংশ রিসায়ব দুয়র্ োগরবষেক জ্ঞান থমলা আয়োজন। 

12. মােকরবয়রাধী কাউয়ন্সরলং। 

13. রসটিয়জন স িাট োর বাস্তবােন। 

14. পররিেক্ত বারে ব্যবস্থাপনা। 

15. রভক্ষুকমুক্তকরণ কম েসূরি বাস্তবােন। 

16. রাজস্ব অরিট আপরত্তসমূি িোররক। 

17. ভূরম অরধগ্রিণ মামলা রনষ্পরত্তকরণ। 

18. মানসম্মি রশক্ষা রনরিিকরয়ণ থজলা/উপয়জলাধীন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান েশ েন/পররেশ েন। 

19. রবভাগীে বারষ েক ক্রীো প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। 

20. 2017-18 অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির িার 100% 

০২ িট্টগ্রাম  প্ররিটি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন জািীে স্মৃরি অক্ষুণ রাখার কয়ল্প শরিে রমনার স্থাপন। 

 প্রাকৃরিক দুয়র্ োগ, বন্যা, পািারে ঢল, ই পিোরে থক্ষয়ত্র জরুরর সাো প্রোয়নর মােয়ম ক্ষরিগ্রস্ত 

পররবায়রর সিােিাে িাৎক্ষরণক ব্যবস্থা গ্রিণ। 

 ঘূরণ েেে আেে থকন্দ্র রনম োণ ও রক্ষণায়বক্ষয়ণর মােয়ম দুয়র্ োগকালীন জরুরর আেে থসবা 

প্রোয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

 মিান মুরক্তযুয়ির সমে 30 লক্ষ শরিয়ের স্মরয়ণ বৃক্ষয়রাপণ কয়র পররয়বয়শর ভারসাম্য 

সংরক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রিণ। 

 গররব ও অসিাে থমধাবী িাত্র-িাত্রীয়ের মায়ে রশক্ষাবৃরত্ত প্রোন। 

 সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রবদুেৎ সংয়র্াগ প্রোন।   

০৪ থনাোখালী খাস জরম বয়দাবস্ত কার্ েক্রম : 

৬৭৩.২২৫ একর কৃরষ খাস জরম ৩৮২টি পররবারয়ক বয়দাবস্ত থেওো িয়েয়ি। ২.৫০ একর অকৃরষ 

খাস জরম বয়দাবস্ত থেওো িয়েয়ি; উপকারয়ভাগীর সংখ্যা ১ জন (সংস্থা)। ৮.১৪৫ একর িাট-

বাজারভুক্ত ভূরম একসনা বয়দাবস্ত থেওো িয়েয়ি এবং উপকারয়ভাগীর সংখ্যা ১৮৫ জন। এস.এ. 

এড টি. অোক্ট অনুর্ােী ১ নং খাস খরিোনভুক্ত ২.৯২৫ একর ভূরম উিার করা িয়েয়ি।   

০৫ থফনী জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর থসানার বাংলা গোর স্বপ্ন বাস্তবােয়ন মাননীে 

প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনার থনর্তয়ে রভশন ২০২১ রিষ্টায়ের ময়ে ক্ষুধা ও োররদ্রেমুক্ত মেম আয়ের 

থেয়শ পররণি করয়ি এবং একই প সয়ঙ্গ জনগয়ণর থোরথগাোে রিরজটাল থসবা থপৌূঁিায়না, নারীর 

ক্ষমিােন, ঘয়র ঘয়র রবদুেৎ থপৌূঁিায়না, পররয়বশ সুরক্ষা, রবরনয়োগ বৃরি, বাসস্থান, রশক্ষা, রিরকৎসা 

ও সামারজক রনরাপত্তার রবষেয়ক সয়ব োি অগ্রারধকার প্রোন কয়র মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনা 

১০টি রবয়শষ উয়যগ গ্রিণ কয়রন। থসই প সয়ঙ্গ জারিসংঘ থঘারষি ২০৩০ এয়জডা িো থটকসই প 

উন্নেন অভীষ্ট (এসরিরজ) বাস্তবােয়ন ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষেমাত্রার ১৫৮টি লক্ষেমাত্রা 

বাংলায়েয়শর পররয়প্ররক্ষয়ি বাস্তবােনয়র্াগ্য। পাশাপারশ ২০৪১ রিষ্টায়ের ময়ে উন্নি বাংলায়েশ 

গোর থক্ষয়ত্র মাননীে প্রধানমন্ত্রী থঘারষি ১০টি রবয়শষ উয়যাগ বাস্তবােয়নর অংশ রিসায়ব ‘আমার 
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বারে আমার খামার’ প্রকল্প, আেেণ প্রকল্প, রিরজটাল বাংলায়েশ, রশক্ষা সিােিা কম েসূরি, নারীর 

ক্ষমিােন, ঘয়র ঘয়র রবদুেৎ, সামারজক রনরাপত্তা কম েসূরি, রবরনয়োগ রবকাশ, করমউরনটি রিরনক, 

মানরসক স্বাস্থে এবং পররয়বশ সুরক্ষা বাস্তবােয়ন থজলা প্রশাসন, থফনী ব্যাপক কার্ েক্রম গ্রিণ 

কয়রয়ি। ই পয়িাময়ে ই পউরনেন রিরজটাল থসন্টায়রর মােয়ম জরমর খরিোয়নর নকল মামলার 

জায়বো নকল প্রারন্তক পর্ োয়ের থসবা গ্রিীিায়ের রনকট সরবরাি করা িয়ে।  জািীে ই প-সারভ েয়সর 

মােয়ম নরে ব্যবস্থাপনা িালুকরণ, ই প-থমাবাই পল থকাট ে,  মিায়ফজখানার জন্য পৃেক সফটওোয়রর 

মােয়ম  ৩,৩৮,০৪৩টি খরিোন রিরজটালাই পয়জশন করা িয়েয়ি।  ই পন্টারয়নট সংয়র্াগ শরক্তশালী 

করা এবং ওোই পফাই প িালু করা িয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে রিরজটাল িারজরা প্রবিেন করা 

িয়েয়ি ও ই প-নরে এর কার্ েক্রম িলমান। থফনী থজলাে একটি দৃরষ্টনদন থকন্দ্রীে শরিে রমনার, 

থোয়েল িের, থখজুর িের, মরিপায়ল িার থলনরবরশষ্ট ফ্লাই পওভার  প্রকল্প স্থাপন করা িয়েয়ি। থজলা 

প্রশাসয়নর সারব েক িত্ত্বাবধায়ন পররবার পররকল্পনা রবভাগ ও স্থানীে প্রশাসয়নর সিয়র্ারগিাে থফনী 

সের উপয়জলাধীন িনুো ই পউরনেনয়ক পররবার পররকল্পনা, মা ও রশশু স্বাস্থে থসবাে আেশ ে ই পউরনেন 

কার্ েক্রম ‘িনুো ময়িল’ রিসায়ব গয়ে থিালা িয়েয়ি। র্া শিভাগ পররবার পররকল্পনা পিরি গ্রিণ, 

মা ও রশশু স্বায়স্থের উন্নরি এবং নারী রশক্ষা প্রসায়র অভূিপূব ে সাফল্য অজেন কয়রয়ি এবং এর 

মােয়ম উত্তথরাত্তর থসবা কার্ েক্রম অব্যািি রয়েয়ি। থজলা প্রশাসয়নর একান্ত প্রয়িষ্টাে গি ২০১৭ 

রিষ্টায়ের ১লা থফব্রুোরর থফনী থজলার োগনভূঞা উপয়জলার সালামনগর গ্রায়মর ‘লক্ষণনরর 

সরকারর প্রােরমক রবযালে’ এর নাম ‘শরিে সালাম সরকারর প্রােরমক রবযালে’ নায়ম থগয়জট 

প্রকাশ িে। থফনী অে েননরিক অঞ্চল প্ররিষ্ঠার জন্য ই পয়িাময়ে থসানাগাজী উপয়জলার রবরভন্ন 

থমৌজার ৪৫১২.৫৬ একর খাস জরমর কবুরলেি সম্পন্ন িয়েয়ি। থসানাগাজী উপয়জলাে ১০০ 

থমগাওোট রবদুেৎ উৎপােন থকন্দ্র স্থাপন, প্ররিটি উপয়জলাে ময়িল মসরজে রনম োণ, মুরক্তয়র্ািা 

কময়েক্স রনম োণ, ঢাকা-িট্টগ্রাম-বাখরাবাে গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল লাই পন, থসানানরর-থসানাগাজী-

থজারারগঞ্জ সেক উন্নেন প্রকল্প, রবয়লারনো স্থলবদর উন্নেন প্রকল্প, প্ররিটি উপয়জলাে রমরন 

থেরিোম রনম োণ প্রকল্পসি রবরভন্ন প্রকয়ল্পর ভূরম অরধগ্রিণ করা িয়েয়ি। অরধগ্রিণকৃি ভূরমর 

ক্ষরিপূরণ ক্ষরিগ্রস্ত ভূরমর মারলকয়ের ময়ে রবিরণ করা িে।  িাগলনাই পো উপয়জলাধীন 

বাংলায়েশ-ভারি সীমায়ন্ত ‘বি োর িাট’ স্থাপন করা িয়েয়ি। রবগি ০৩ (রিন) বিয়র ৮২৯টি 

ভূরমিীন পররবারয়ক কৃরষ খাস জরম বয়দাবস্ত থেওো িয়েয়ি। সারকেট িাউয়জর থসৌদর্ ে উন্নেয়ন রস 

রস কোয়মরা স্থাপন এবং ওোই পফাই প সংয়র্াগ িালু করা িয়েয়ি। থফনীর প্রেম মহুকুমা প্রশাসক এবং 

বাংলায়েয়শর একজন রবখ্যাি করব ও সারিরিেয়কর নায়ম থফনী পাবরলক লাই পয়েররটি ‘নবীন িন্দ্র 

থসন পাবরলক লাই পয়েরর’ নায়ম নামকরণ করা িে। থজলা প্রশাসন, থফনীর উয়যায়গ থজলা 

প্রশাসনসি থজলার অন্যান্য রবভায়গ কম েরি ল্যাকয়টটিং মাোরসি মরিলা কম েকিো/কম েিারীয়ের 

থিায়টা বািা রাখার জন্য  এ কার্ োলয়ের রনি িলাে মার্তিাো নায়ম একটি ‘মাোস ে কন োর’ রনম োণ 

করা িে। থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েিারীয়ের কল্যায়ণ রনেরমি প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়ে।  

২০১৭-১৮ অে েবিয়রর অগ্রগরি শিকরা িারিঃ ১০০ 

০৬ কুরমল্লা  সাধারণ জনগয়ণর অভাব-অরভয়র্াগ সম্পেয়ক প্ররি বুধবার গণশুনারন কার্ েক্রম : ১০০%                                            

*  ওোন-েপ সারভ েস থসন্টায়রর মােয়ম অনলাই পয়ন আয়বেন গ্রিণ ও ই প-ফাই পরলং কার্ েক্রম 

বাস্তবােয়ন ব্যবস্থা গ্রিণ :  ৯৫% 
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*  কুরমল্লা কায়লক্টয়রয়টর োফয়ের থিটায়বজ বিরর এবং Face ID িারজরা কার্ েক্রম িালুকরণ :                                                                                

১০০% 

*  কুরমল্লা কায়লক্টয়রট স্কুল ও কয়লয়জর রশক্ষােীয়ের আসন ব্যবস্থার জন্য রত্রিল ভবন রনম োণ :                                                                                       

১০০% 

*  কুরমল্লা থজলাে রি-ল্যারন্সং কার্ েক্রয়মর সয়ঙ্গ জরেি উয়যাক্তায়ের জন্য থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলয়ের রনি িলাে একটি বয়ো কয়ক্ষ Free-Lanching Hub রনম োণ করা িয়েয়ি। উক্ত 

স্থায়ন দ্রুি গরিসম্পন্ন ই পন্টারয়নট সংয়র্াগসি সকল রিরজটাল র্ন্ত্রপারির সুয়র্াগ-সুরবধা প্রোন : 

৯০% 

*  নারী উয়যাক্তায়ের উৎপারেি প্য। পররয়বশন/রবরক্রর জন্য কুরমল্লা শিয়রর প্রাণয়কন্দ্র রদরপায়ে 

অবরস্থি কুরমল্লা রসটি মায়কেয়টর ৩ে িলাে একটি থফ্লার রবনা ভাোে ব্যবিার ও বাজারজাি করার 

সুরবধা সৃরষ্ট করা িয়েয়ি;                                                                                     

*  রিজোয়ের নরনব োসয়নর লয়ক্ষে কুরমল্লা থজলার প্রাে ৩০০ রিজোর ময়ে প্রােরমকভায়ব ৫০ জন 

রিজোয়ক থসলাই প প্ররশক্ষণ প্রোন করা িয়েয়ি; 

    প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত রিজোয়েরয়ক কম েসংস্থায়নর ব্যবস্থা করা িয়ে; 

*  মুমূর্ষ ে থরাগীর জন্য রনধ োররি গ্রুয়পর রক্ত সিয়জ প্রারপ্তর লয়ক্ষে থজলাপ্রশাসয়নর উয়যায়গ কুরমল্লা 

থজলার থেে লক্ষ মানুয়ষর রয়ক্তর গ্রুপ রনণ েে করা িয়েয়ি এবং থিটায়বয়জর মােয়ম ব্লাি রলংক, 

কুরমল্লা নামক অোপস বিরর করা িয়েয়ি; 

*  প্রােরমক রবযালয়ের পররয়বশ উন্নেয়নর লয়ক্ষে ১০টি রবয়শষ উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

ই পয়িাময়ে থজলার থবশ কয়েকটি রবযালয়ে উক্ত ১০টি রবয়শষ উয়যাগ বাস্তবােন করা িয়েয়ি; 

*  ২০২০ রিষ্টায়ে জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জন্ম শিবানষ মকী ‘মুরজববষ ে’ 

উদর্াপয়ন রবয়শষ কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়ব এবং এ লয়ক্ষে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে একটি 

‘মুরজববষ ে থসল’ স্থাপন করা িয়েয়ি। 

০৭ লক্ষ্মীনরর (১) ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর ই প-রমউয়টশন প্ররক্রো বাস্তবােন। 

(২) ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর রজআরএস বাস্তবােন। 

(খ) ২০১৭-১৮ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার : 

২০১৭-১৮ অে েবিয়র উপযু েক্ত কার্ োবরলর অগ্রগরির শিকরা িার ৯৫। 

(১) ২০১৮-১৯ অে েবিয়র উপযু েক্ত কার্ োবরলর অগ্রগরির শিকরা িার ৯৯। 

০৮ িাঁেনরর * মােয়কর অপব্যবিার থরায়ধ রজয়রা টলায়রন্স নীরি অবলম্বন করা িয়ে। িাঁেনরর থজলায়ক 

মােকমুক্ত করার লয়ক্ষে ‘মােকমুক্ত িাঁেনরর’ (madokmuktochandpur) নামক অোপস  বিরর 

করা িয়েয়ি। এটি গুগল থেয়োয়র পাওো র্ায়ে। মােক রনমূ েয়ল 51টি থমাবাই পল থকাট ে পররিালনা 

করা িয়েয়ি। 2 জন আসামীয়ক 2,000/- (দুই প িাজার) টাকা জররমানা করা িয়েয়ি। ৭২ জন 

আসামীয়ক রবরভন্ন থমোয়ে প্রোন করা িয়েয়ি। এ িাো মােক রনমূ েয়ল জনগয়নর ময়ে 1 লক্ষ 

রলফয়লট রবিরণ করা িয়েয়ি। অগ্রগরির শিকরা িার 80। 

* মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আই পন, 1950 অনুর্ােী মা ই পরলশ ও জাটকা ই পরলশ রক্ষা থমৌসুয়ম 

1789টি থমাবাই পল থকাট ে পররিালনা করা িয়েয়ি। 76 জন আসারময়ক 7,25,2০০/-(সাি লক্ষ 

পঁরিশ িাজার দুই পশি) টাকা জররমানা করা িয়েয়ি। 348 জন আসারময়ক রবরভন্ন থমোয়ে কারােণ্ড 

প্রোন করা িয়েয়ি। এ িাো 995 থম. টন ই পরলশ মাি আটক/জে করা িয়েয়ি র্া এরিম ও 

দুিঃস্থয়ের মায়ে রবিরণ করা িয়েয়ি। আটককৃি জায়লর পররমাণ 9৫,51,৫5০ লক্ষ রমটার। রবগি 

বিয়র মা ই পরলশ সংরক্ষয়ণ জনগয়ণর সয়িিনিা বৃরির লয়ক্ষে ২০৬টি থোকান/আেি ও বাজায়র 

অবিরণ/পররেশ েন করা িয়েয়ি। অগ্রগরির শিকরা িার 75। 
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* রবরভন্ন েপ্তয়রর দুনীরি প্ররিয়রায়ধ েপ্তয়রর আরঙনাে সাই পন থবাি ে টানায়না িয়েয়ি। এ িাো 

থপাোর-থফস্টুয়নর মােয়ম দুনীরিরবয়রাধী থিাগান প্রিার-প্রিারণা অব্যািি রয়েয়ি। অগ্রগরির 

শিকরা িার 85। 

* ভূরমিীনয়ের মায়ে ২০১৮-20১9 অে েবিয়র 240টি ভূরমিীন পররবারয়ক 18.57 একর কৃরষ খাস 

জরম বয়দাবস্ত প্রোন করা িয়েয়ি। ভূরমিীন পররবারগুয়লায়ক পর্ োেক্রয়ম নরনব োরসি করয়ি ২০১৮-

20১৯ অে েবিয়র িাঁেনরর থজলাে 27টি আেেণ প্রকল্প রনম োয়ণর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। িন্ময়ে 

16টি আেেণ প্রকয়ল্প মাটির কাজ িলমান এবং ১১টি আেেণ প্রকয়ল্প ব্যারাক রনম োণ কার্ েক্রম 

প্ররক্রোধীন। 27টি আেেণ প্রকল্প রনম োণ কার্ েক্রম সম্পন্ন িয়ল প্রাে ৭৮৭৫টি পররবারয়ক নরনব োসন 

করা সম্ভব িয়ব। এ িাো 11টি গুেগ্রাম প্রকল্প রনম োয়ণর কাজ িলমান। 11টি গুেগ্রাম রনম োণ কাজ 

সম্পন্ন িয়ল প্রাে 519টি পররবারয়ক নরনব োসন করা সম্ভব িয়ব। অগ্রগরির শিকরা িার 100। 

* ২০১৮-20১৯ অে েবিয়র রশক্ষার মানউন্নেয়ন ৬25টি প্রােরমক রবযালয়ে রিরজটাল কনয়টন্ট বিরর 

করা িয়েয়ি। ১০85টি প্রাক-প্রােরমক থেরণকক্ষ সরজ্জি করা িয়েয়ি। মােরমক রবযালয়ে জুন, 

২০১9 পর্ েন্ত ৩63টি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন রিরজটাল কনয়টন্ট বিরর করা িয়েয়ি। আই পরসটি সরঞ্জামপ্রাপ্ত 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান ৪০1টি। ১43টি ই পন-িাউজ প্ররশক্ষয়ণর ব্যবস্থা করা িয়েয়ি। মাদ্রাসা পর্ োয়ে 

করম্পউটার ও ই পংয়ররজ রশক্ষকগয়ণর জন্য ২5টি প্ররশক্ষণ কার্ েক্রম সম্পন্ন িয়েয়ি। িা িাো রশক্ষার 

মানউন্নেয়নর উয়েয়শ্য থজলার সকল মােরমক রবযালে/মাদ্রাসার প্রধান রশক্ষক/সুপারয়ের থেরশে 

সংস্কৃরি, ই পরিিাস, ঐরিিে বজাে থরয়খ বনরিক রশক্ষার পাশাপারশ িাত্র-িাত্রীয়ের সয়িিন কয়র 

ভরবষ্যয়ির জন্য েক্ষ জনশরক্ত,  সুনাগররক রিসায়ব িায়ের গয়ে থিালার উয়েয়শ্য রবরভন্ন কার্ েক্রম 

গ্রিণ করা িয়েয়ি। থজলার রবরভন্ন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন অেেনরি সপ্তম িয়ি েশম থেরণ পর্ েন্ত বারষ েক 

পরীক্ষাে প্রেম, রিিীে ও র্তিীে স্থান অজেনকারী ৩,৭৩5 জন থমধাবী রশক্ষােীয়ক কৃরিয়ের জন্য 

উৎসািব্যঞ্জক আধাসরকাররপত্র থেওো িয়েয়ি। প্ররিমায়স 11 জন েররদ্র থমধাবী রশক্ষােীয়ক 

প্ররিমায়স থমাট 35,০০০ টাকা থজলা প্রশাসন রশক্ষাবৃরত্ত প্রোন করা িয়ে। থজলা সেয়র অবরস্থি 

৩টি সরকারর মােরমক রবযালয়ে অন-লাই পয়ন ভরিে কার্ েক্রম সম্পন্ন করা িয়েয়ি। ১25টি 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন ওোই পফাই প সংয়র্াগ স্থারপি িয়েয়ি। থজলার সকল পাবরলক পরীক্ষা থকয়ন্দ্র রসরস 

কোয়মরা স্থাপন করা িয়েয়ি। অগ্রগরির শিকরা িার 75। 

* ২০১8-20১9 অে েবিয়র োবন ভূরময়ি ১850 থম.টন মাি িাষ এবং খাঁিাে ২99 থম.টন মাি 

িাষ করা িয়েয়ি। এ িাোও একই প সময়ে ১৯4575 থম.টন ই পরলশ উৎপােন করা িয়েয়ি। অগ্রগরির 

শিকরা িার 75। 

*  থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলেসি প্রাে সকল েপ্তয়র রিরজটাল িারজরা িালু করা িয়েয়ি। অগ্রগরির 

শিকরা িার 75।  

১০ রাঙ্গামাটি ২০১৮-১৯ অে েবিয়রর কার্ োবরল ২০১৭-১৮ 

অে েবিয়রর সয়ঙ্গ 

প্ররিয়বেনাধীন 

অে েবিয়রর 

অগ্রগরির 

শিকরা িার 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে মুরক্তয়র্ািা কন োর স্থাপন। ১০০% 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কম েরি কম েকিো/কম েিারীয়ের 

রিরজটাল িারজরা বাস্তবােন। 

১০০% 

থজলার সমস্যা ও সম্ভাবনা রনয়ে  থফসবুক ব্যবিার এবং 

কার্ েকর পেয়ক্ষপ গ্রিণ/থজলার নাগররকয়ের সম্পৃক্তকরণ। 

৯০% 

থজলা প্রশাসয়নর থসবা সিজীকরয়ণর জন্য থিল্পলাই পন নম্বয়রর 

মােয়ম থসবা প্রোন। 

১০০% 

অটিরেক রশশুয়ের থিটায়বজ বিরর ও স্বাভারবক জীবন ধারাে 

অভেস্ত িয়ি সিােিাকারী প্ররিষ্ঠায়নর সায়পাট ে বৃরি। 

৯০% 

ই পভটিরজং প্ররিয়রায়ধ প্ররিটি স্কুয়ল অরভয়র্াগ বক্স স্থাপন। ৮০% 

রবয়েরশ পর্ েটকয়ের পাব েিে িট্টগ্রাম ভ্রময়ণর অনুমরি প্রোন 

সিজীকরয়ণর রনরময়ত্ত Foreign Tourists/Visitors 

Online Permission System for Rangamati  

বিরর। 

১০০% 

অরফয়সর রনরাপত্তার স্বায়ে ে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, সারকেট 

িাউজ ও থজলা প্রশাসয়কর বাসভবন এলাকা রসরস কোয়মরার 

আওিাে আনেন করা িয়েয়ি। 

১০০% 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীন্ত্রদর বেন্ত্রর ৬০  ণ্টা প্রনশক্ষ্ণ প্রদাি 

ও বাস্তবা ি 

১০০% 

 

১১ খাগোিরে  

রবষে গৃিীি কার্ োবলী 

২০১৮-২০১৯ অে েবিয়র সম্পারেি কার্ োবরল : ২০১৭-২০১৮ অে েবিয়রর সয়ঙ্গ 

প্ররিয়বেনাধীন অে েবিয়রর অগ্রগরির শিকরা িার : ৯০.৬৭% 

কায়লক্টয়রট ভবন সম্প্রসারণ 
 

: 

কায়লক্টয়রট ভবয়নর সম্মুখভায়গ দুই পটি 

কক্ষ সম্প্রসারয়ণর কাজ সম্পন্ন করা 

িয়েয়ি। 

থজলায়ক রভক্ষুকমুক্তকরণ 
 

: 

থজলার পানিরে ও মিালিরে ২টি 

উপয়জলায়ক একটি বারে একটি খামার 

প্রকয়ল্পর আওিাে এয়ন 

রভক্ষুকমুক্তকরণ করা িয়েয়ি।  

পর্ েটন উন্নেন 
 

: 

থজলায়ক পর্ েটন সমৃি করা িয়েয়ি। এ 

থজলাে আলুটিলা পর্ েটন থকন্দ্র, থজলা 
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০২। ২০১9-20 অে েবিয়র গৃরিিব্য কম েপররকল্পনা : 

রবভাগ/য়জলার নাম কায়জর রববরণ মন্তব্য 

রবভাগীে 

করমশনাথরর 

কার্ োলে, িট্টগ্রাম 

1. রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনমায়ণ ের লয়ক্ষে জনয়সবাে উদ্ভাবনয়ক অগ্রারধকার প্রোন। 

2. ই প-ফাই পরলং-এর মােয়ম নরে ব্যবস্থাপনা। 

3. থজলা/উপয়জলা পর্ োয়ে সকল কার্ োলেয়ক পর্ োেক্রয়ম রিরজটাল িারজরার আওিাভুক্ত করা এবং 

কম েকিো/কম েিাররগয়ণর র্োসময়ে কম েস্থয়ল আগমন ও প্রস্থান রনরিি করা। 

4. থসবা প্রারপ্ত সিজীকরণ। 

 

পররষে িটি েকালিার পাকে, পানিরে 

উপয়জলাে মােরবনী থলক ও 

মাোকানন, মাটিরাঙ্গা উপয়জলাে জল 

পািাে নামক পর্ েটন স্পট রয়েয়ি। 

কায়লক্টয়রট ভবয়নর ৩ে িলার 

অসম্পূণ ে অংশ সম্প্রসারণ 

 

: 

কায়লক্টয়রট ভবয়নর ৩ে িলার 

অসম্পূণ ে অংশ সম্প্রসারয়ণর কাজ 

সম্পন্ন করা িয়েয়ি। 

 

১২ বাদরবান  

সম্পারেি কার্ েক্রয়মর রববরণী 
অগ্রগরির 

শিকরা িার 

সরকার থঘারষি রিরজটাল বাংলায়েশ রবরনম োয়ণ থজলা 

প্রশাসনসি সকল সরকারর েপ্তয়র ই পন্টারয়নট সংয়র্াগ প্রোন, 

রবরভন্ন রিরজটাল রিভাই পস সরবরাি, প্ররশক্ষণ প্রোন, 

রিরজটাল উদ্ভাবনী থমলা ২০১৯ আয়োজন করা িয়েয়ি। 

 

বিেমান সরকায়রর রবরভন্ন উন্নেনমূলক কম েকাণ্ড জনগয়ণর 

মায়ে ব্যাপক প্রিায়রর লয়ক্ষে থজলার রবরভন্ন গুরুেপূণ ে স্থায়ন 

রবলয়বাি ে স্থাপন করা িয়েয়ি। 

 

নীলািল, থমঘলা, প্রারন্তক থলক, বনপ্রপাি, জীবননগর ও 

রিমু্বক পর্ েটন থকয়ন্দ্রর নতুন অবকাঠায়মা বিরর, সংস্ক্ার 

এবং পর্ েটকয়ের জন্য রবশুি পারন সরবরাি ও টেয়লট-এর 

ব্যবস্থা করা িয়েয়ি। পর্ েটন স্পটসমূয়ি রবরভন্ন প্রজারির 

িারা থরাপণ করা িয়েয়ি। 

 

ক্ষুদ্র জারি থগাষ্ঠীর নারীয়ের (বম সম্প্রোে) িায়ের 

উৎপারেি প্য। রবক্রয়ের জন্য পর্ েটনয়কন্দ্র নীলািয়ল 

থোকান বরাে থেওো িয়েয়ি। 

 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের রনরাপত্তা রনরিিকরয়ণর 

লয়ক্ষে CCTV কোয়মরা স্থাপন করা িয়েয়ি। 
 

নামজারর মামলাসমূয়ির থিটায়বজ বিরর করা িয়েয়ি।  

কায়লক্টয়রয়টর মরিলা কম েকিো, কম েিারীর এবং আগি 

মরিলা েশ েনােীয়ের জন্য প্রক্ষালনকক্ষ স্থাপন করা িয়েয়ি। 
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5. সম্পয়ের সয়বাত্তেম ব্যবিার রনরিি করা। 

6. পর্ েটন রশয়ল্পর রবকায়শর মােয়ম রবয়েরশ রবরনয়োগ আকৃষ্ট করা। 

7. মানবসম্পে উন্নেয়ন প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরিকরয়ণর লয়ক্ষে প্ররশক্ষয়ণর আয়োজন করা। 

8. প্ররিটি ভূরম অরফয়স ই প-ভূরম থসবা প্রোয়নর জন্য One Stop Service এবং ই প-নামজাররর মােয়ম 

জনবান্ধব করা। 

9. রবভাগীে পর্ োয়ে 'এিরমরনয়েটিভ ররসাি ে এড থট্ররনং থসন্টার' স্থাপন করা। 

10. উদ্ভাবনী উয়যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নেন প্রকল্প (SIP) বাস্তবােন করা। 

11. মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রারধকার প্রকল্প/উন্নেন প্রকল্পসমূি বাস্তবােন রনরিিকরণ। 

িট্টগ্রাম (ক) স্বল্পসময়  দ্রুি দাপ্তভরক কাজ সম্পাদন ও জনয়সবা ভনভিিকরয়ণর লয়ক্ষ ই-িাইভলাং কার্ যক্রম আয়রা 

গভিশীল করা; 

(খ) প্রাকৃভিক দুয়র্ যাগ, বন্যা, পাহাভে ঢল ইিযাভদ সক্ষয়ত্র জরুভর সাো প্রদায়নর মাধ্যয়ম ক্ষভিগ্রস্থ পভরবায়রর 

সহা িা  িাৎক্ষভণক ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(গ) গৃহহীন পভরবারয়ক পুনব যাসন করা; 

(ঘ) ঘূভণ যতে আে য়কন্দ্র ভনম যাণ ও রক্ষণায়বক্ষয়ণর মাধ্যয়ম দুয়র্ যাগকালীন সময়  জরুভর আে  সসবা প্রদায়নর 

ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ঙ) গভরব ও অসহা  সমিাবী োত্র-োত্রীয়দর মায়ত ভশক্ষাবৃভি প্রদান; 

(ি) অবভশষ্ট সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন সুয়প  পাভনর ব্যবস্থা ভনভিিকরণ; 

(ে) জািী  ই-গিন্যযান্স কার্ যক্রম বাস্তবা ন; সসবা পিভি সহজীকরণ, সসবা প্রদান প্রভিশ্রুভি অনুর্া ী সসবা 

প্রদান, সজলা ও উপয়জলা িথ্য বািা ন হালনাগাদকরণ, িথ্য ও সর্াগায়র্াগ প্রযুভক্তসহ অন্যান্য ভবষয়  প্রভশক্ষণ 

প্রদান ও প্রয় াজনী  কার্ যক্রম গ্রহণ; এবাং 

(জ) প্রভশক্ষয়ণর মাধ্যয়ম সবকার যুবকয়দর স্বভনি যর করা। 

 

 

 

 

 

৩। জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ  মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে গৃিীি কম েপররকল্পনা (েীঘ ে ও স্বল্প থমোরে) : 

ক্রম রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ 

০১ রবভাগীে 

করমশনায়রর 

কার্ োলে, 

িট্টগ্রাম 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবানষ মকী উদ্র্াপি উপলয়ক্ষে রবভাগীে করমশনায়রর কার্ োলে, 

িট্টগ্রাম এবং থজলা প্রশাসন, িট্টগ্রাম-এর থর্ৌে উয়যায়গ গৃিীি কম েপররকল্পনা (েীঘ ে ও স্বল্প থমোরে) 

 

কম েসূরির রববরণ িাররখ ও স্থান রবস্তাররি কার্ েক্রম বাস্তবােনকারী সিয়র্াগী 

েপ্তর/সংস্থা 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমান কর্তেক রলরখি ‘কারাগায়রর 

থরাজনামিা ও অসমাপ্ত 

আত্মজীবনী’ সি অন্যান্য বই পয়ের 

উপর বই প পো, রিনা থলখা ও 

কুই পজ প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজনকরণ 

থকন্দ্র কর্তেক 

রনয়ে েরশি িয়ে 

রনধ োরণ করা 

িয়ব 

উপয়জলা পর্ োয়ে উরল্লরখি অনুষ্ঠানসমূি 

আয়োজন কয়র রবজেীয়ের িারলকা 

থপ্ররণ করা িে। উপয়জলা পর্ োয়ের 

সকল রবজেীয়ের সমন্বয়ে থজলা পর্ োয়ে 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন। 

বাস্তবােয়ন-থজলা ও উপয়জলা 

প্রশাসন 

সিয়র্ারগিাে-থজলা ও উপয়জলা 

প্রােরমক রশক্ষা অরফস/উপয়জলা 

রশল্পকলা একায়িরম, স্থানীে 

জনপ্ররিরনরধসি রবরশষ্ট ব্যরক্তবগ ে 

০২ িট্টগ্রাম 
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বঙ্গবন্ধু ও বাংলায়েশয়ক 

উপজীব্য কয়র রিত্রাঙ্কন 

প্ররিয়র্ারগিা 

ঐ 

উপররউক্ত রনেয়ম থজলা পর্ োয়ে চূোন্ত 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। ঐ 

৭ মায়ি ের ভাষয়ণর আয়লায়ক 

ভাষণ প্ররিয়র্ারগিা 
ঐ ঐ ঐ 

িট্টগ্রায়ম বঙ্গবন্ধুর স্মৃরি 

রবজরেি স্থানসমূি বহুল 

প্রিায়রর পেয়ক্ষপ গ্রিণ 

ঐ 

িট্টগ্রাম থজলাে বঙ্গবন্ধুর স্মৃরি রবজরেি 

স্থানসমূি রনধ োরণ কয়র থসগুয়লা 

সংরক্ষয়ণর পেয়ক্ষপ গ্রিণ কয়র থস 

স্থানগুয়লায়ি রবরভন্ন অনুষ্ঠায়নর 

আয়োজন করা। বহুমারত্রক অনুষ্ঠান 

আয়োজয়নর মােয়ম রনধ োররি 

স্থানসমূয়ির বহুল প্রিারণার ব্যবস্থা 

গ্রিণ। 

বাস্তবােয়ন : থজলা পর্ োয়ে থজলা 

প্রশাসন এবং উপয়জলা পর্ োয়ে 

সংরিষ্ট উপয়জলা প্রশাসন 

সিয়র্ারগিাে : স্থানীে 

জনপ্ররিরনরধসি রবরশষ্ট 

ব্যরক্তবগ ে/মুরক্তযুয়ির সংগঠক 

কমাডারগণ 

বঙ্গবন্ধুর জীবেশাে থিালা 

িরব রনয়ে আয়লাকরিত্র 

প্রেশ েনকরণ 

ঐ 

বঙ্গবন্ধুর জীবেশাে থিালা িরবসমূি 

সংগ্রি কয়র থজলা পর্ োয়ে থজলা রশল্প 

একায়িরমর অরিটররোয়ম এবং 

উপয়জলা পর্ োয়ে উপয়জলা রশল্পকলা 

একায়িরমর অরিটররোয়ম আয়লাকরিত্র 

প্রেশ েনী আয়োজনকরণ। 

বাস্তবােয়ন- থজলা ও উপয়জলা প্রশাসন 

সিয়র্ারগিাে : সংরিষ্ট উপয়জলা 

রশল্পকলা একায়িরম/স্থানীে 

জনপ্ররিরনরধসি রবরশষ্ট 

ব্যরক্তবগ ে/মুরক্তযুিকালীন মুরক্তযুয়ির 

সয়ঙ্গ সমৃ্পক্ত ব্যরক্তগণ/মুরক্তযুয়ির 

সংগঠক প্রবীন রাজননরিরবেগণ 

বঙ্গবন্ধুর নায়ম ফুটবল 

টুন োয়ময়ন্টর আয়োজনকরণ 

ঐ 

থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর থনর্তয়ে 

স্থানীে জনপ্ররিরনরধসি অন্যান্য সরকারর 

েপ্তয়রর সিয়র্ারগিাে পূণ োঙ্গ টুন োয়মন্ট 

আয়োজন। 

বাস্তবােয়ন : থজলা ও উপয়জলা 

প্রশাসন 

সিয়র্ারগিাে : থজলা ও উপয়জলা 

পর্ োয়ের ক্রীো সংস্থা, 

জনপ্ররিরনরধ/উপয়জলা যুব উন্নেন 

অরফস/স্থানীে জনপ্ররিরনরধসি রবরশষ্ট 

ব্যরক্তবগ ে 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবানষ মকী উদর্াপন উপলয়ক্ষে গৃিীি কম েপররকল্পনাসংিান্ত 

প্ররিয়বেন থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, িট্টগ্রাম-এর গি ১ জুলাই প ২০১৯ রিষ্টায়ের ৭৪৮ নং স্মারকমূয়ল প্রধান সমন্বেক, 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী উদর্াপন জািীে বাস্তবােন করমটি, ঢাকা বরাবর থপ্ররণ 

করা িে। 

০৩ কক্সবাজার  

কম েসূরির রববরণ িাররখ ও স্থান রবস্তাররি কার্ েক্রম বাস্তবােন সিয়র্াগী 

েপ্তর/সংস্থা 

মুরজববষ ে কোয়লডার বিরর ০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে 

আগারম ২০২০ রিষ্টাে 

মুরজববষ েয়ক সাময়ন থরয়খ এক 

বিয়রর একটি ‘মুরজববষ ে 

কোয়লডার বিরর করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার 

বঙ্গবন্ধু ও কক্সবাজার রনয়ে একটি 

রভরিও িকুয়মন্টরর বিরর  

০১.১১.২০১৯ 

রিষ্টাে  

কক্সবাজার রনয়ে বঙ্গবন্ধুর 

পররকল্পনা ও স্বপ্ন এবং বিেমান 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 
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সরকায়রর গৃিীি এনবষ ক  

কার্ েক্রম রনয়ে একটি রভরিও  

িকুয়মন্টরর বিরর করা  

কক্সবাজার ও সিকারী 

থপ্রাগ্রামার, থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে, কক্সবাজার 

জন্মশি স্মারক গ্রন্থ : বঙ্গবন্ধু ০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে  

বঙ্গবন্ধুর কক্সবাজারয়ক রঘয়র 

স্মৃরি, স্বপ্ন, অবোন এ সম্পরকেি 

িথ্যমূলক উপাত্ত রনয়ে জন্মশি 

স্মারক গ্রন্থ : বঙ্গবন্ধু প্রকাশ 

করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার ও সিকারী 

থপ্রাগ্রামার, থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে, কক্সবাজার  

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবানষ মকী উপলয়ক্ষে 

Facebook Campaign   

০১.১১.২০১৯ 

রিষ্টাে িয়ি 

৩১.১২.২০২০ 

রিষ্টাে   

 

 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে ‘িাজার বিয়রর থেষ্ঠ 

বাঙারল জারির রপিা বঙ্গবন্ধু 

থশখ মুরজবুর রিমান-এর নায়ম 

একটি Facebook Page 

বিরর করা এবং থর্খায়ন 

বঙ্গবন্ধুর  জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে একটি অে েবি থলায়গা 

োকয়ব এবং থসই প Page এ  

বঙ্গবন্ধু-সম্পরকেি থলখা 

োকয়ব। সকয়লই প থসই প 

Facebook রনজস্ব থপ্রাফাই পয়ল 

থশোর করয়বন।   

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার ও উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার (সকল), 

কক্সবাজার  

কক্সবাজায়রর রবরভন্ন গুরুেপূণ ে 

পয়েয়ন্ট বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবানষ মকীর  

থফস্টুন প্রেশ েন    
০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে 

কক্সবাজার সমুদ্র বসকয়ির 

কলািলী, সুগন্ধা, লাবনী, 

করবিািের ও থমররন ড্রাই পভ 

জুয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকীর 

থফস্টুন  প্রেশ েনী করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক, 

উন্নেন ও মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজার ও 

থমের,  থপৌরসভা (সকল), 

কক্সবাজার  

সমুদ্র বসকয়ি ফয়টা প্রেশ েনী  

০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে 

 

সমুদ্র বসকয়ি বঙ্গবন্ধুর জীবন 

ও কয়ম ের উপর রিত্র প্রেশ েনীর 

আয়োজন করা।     

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(সারব েক), কক্সবাজার ও 

সিকারী মিাব্যবস্থাপক, 

পর্ েটন কয়প োয়রশন, 

কক্সবাজার  

সমুদ্র বসকয়ি বঙ্গবন্ধু রিত্রাঙ্কন 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন  
০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে  

 

কক্সবাজার সমুদ্র বসকয়ি 

বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে রশশু-

রকয়শারয়ের রিত্রাঙ্কন 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন করা। 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার, থজলা রশশুনবষ ক 

কম েকিো, ও থজলা রশল্পকলা 

একায়িমী, কক্সবাজার 

লাবনী পয়েয়ন্ট সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান 

আয়োজন  

১০.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে  

 

জািীে পর্ োয়ের রশল্পীয়ের রনয়ে 

লাবনী পয়েয়ন্ট থজলা প্রশাসয়নর 

উনু্মক্ত ময়ঞ্চ সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান 

আয়োজন করা। 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

উন্নেন ও মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজার, 

সিকারী মিাব্যবস্থাপক, 

পর্ েটন কয়প োয়রশন, 

কালিারাল অরফসার, থজলা 
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রশশুনবষ ক কম েকিো, 

কক্সবাজার 

সারফেং রবি ফুটবল, রবি ভরলবল, 

রবি কাবারি, োবা ই পিোরে থখলার 

আয়োজন 

০১.০২.২০২০ 

রিষ্টাে  

  

কক্সবাজায়রর সমুদ্র বসকয়ি  

বঙ্গবন্ধু জন্মশিবানষ মকী 

উপলয়ক্ষে বির জুয়ে রবরভন্ন 

সময়ে সারফেং, রবি ফুটবল, রবি 

ভরলবল, রবি কাবারি, োবা 

ই পিোরে থখলার আয়োজন করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

উন্নেন ও মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজার ও 

সংরিষ্ট উপ-করমটি  

ররোরলটি থশা –‘বঙ্গবন্ধু ও 

মুরক্তযুি’ 

 

 

১৫.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে  

  

মিান স্বাধীনিা যুি পূূ্ব েবিী, 

যুিকালীন ও যুি পরবিী 

বঙ্গবন্ধুর থর্ অবোন িা িরুণ 

প্রজয়ন্মর মায়ে তুয়ল ধরয়ি 

কক্সবাজায়রর রবরভন্ন স্কুল 

কয়লয়জর রশক্ষােীয়ের রনয়ে 

ররোরলটি থশা – ‘মুরক্তযুি ও 

বঙ্গবন্ধু’ আয়োজন করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার ও থজলা রশক্ষা 

অরফসার, কক্সবাজার  

বঙ্গবন্ধুর ঐরিিারসক ৭ মায়ি ের 

ভাষণ রবষয়ে প্ররিয়র্ারগিা 

০১.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে  

 

কক্সবাজায়রর প্রারন্তক স্কুয়লর 

রশক্ষােীয়ের রনয়ে বঙ্গবন্ধুর 

ঐরিিারসক ৭ মায়ি ের ভাষণ 

রবষয়ে প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন 

করা।  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার ও থজলা রশক্ষা 

অরফসার, কক্সবাজার 

থলজার থশা 

০৭.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে  

  

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মুরক্তযুিয়ক 

রনয়ে কক্সবাজার সমুদ্র বসকয়ির 

লাবনী পয়েয়ন্ট থলজার থশার 

আয়োজন করা  

 

অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট, 

কক্সবাজার ও সিকারী 

করমশনার, পর্ েটন  

সাম্পান বাই পি প্ররিয়র্ারগিা  

২০.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে  

  

বঙ্গবন্ধুর িরবসংবরলি ও 

সুসরজ্জি সাম্পান রনয়ে 

বাকখালী নেীয়ি  ‘বঙ্গবন্ধু 

সাম্পান বাই পি’ প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন করা   

অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট, 

কক্সবাজার ও উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার, রামু, 

কক্সবাজার   

সমুদ্র বসকয়ি ১০০ ফানুস উোয়না   

২০.০১.২০২০ 

রিষ্টাে 

কক্সবাজার সমুদ্র বসকয়ি 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে ১৭ মায়ি ে ১০০টি 

ফানুস উয়ত্তালন করা   

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

উন্নেন ও মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজার 

ঘুরে উৎসব  ০৬.০১.২০২০ 

রিষ্টাে 

িয়ি 

১৫.১২.২০২০ 

সমুদ্র বসকয়ি বঙ্গবন্ধুর 

জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

কক্সবাজায়র ঘুরে উৎয়বর আয়োজন 

করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

উন্নেন ও মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজার 
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রিষ্টাে 

  

বঙ্গবন্ধুর মুেরাল বিরর  ০১.০২.২০২০ 

রিষ্টাে 

িয়ি 

১৫.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে 

    

 

কক্সবাজার সমুদ্র বসকয়ির 

লাবনী, সুগন্ধা, ই পনানী পয়েয়ন্ট 

এবং থমররন ড্রাই পয়ভ বঙ্গবন্ধুর 

ঐরিিারসক ৭ মায়ি ের মুেরাল 

বিরর করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(সারব েক), কক্সবাজার ও 

রনব োিী প্রয়কৌশলী, গণপূিে 

রবভাগ, কক্সবাজার 

আিশ উৎসব  ১৭.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে    

 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে ১৭ মাি ে, ২০২০ 

রিষ্টাে িাররখ রায়ি কক্সবাজার 

সমুদ্র বসকয়ির লাবনী পয়েয়ন্ট 

আিশ উৎসব আয়োজন করা 

করা   

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

উন্নেন ও মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজার 

রবিকে প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন ১০.০১.২০২০ 

রিষ্টাে  

কক্সবাজায়রর সয়ব োিসংখ্যক 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর রশক্ষােীয়ের 

রনয়ে রবিকে প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার, থজলা রশক্ষা 

অরফসার  কক্সবাজার 

 

বঙ্গবন্ধু পাঠিক্র   ১০.০১.২০২০ 

রিষ্টাে  

বঙ্গবন্ধু-সস্পরকেি বই প রনয়ে 

রবরভন্ন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

পাঠিয়ক্রর আয়োজন করা   

 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার, থজলা রশক্ষা 

অরফসার  কক্সবাজার 

সাই পয়কল র োরল   ২৫.১০.২০২০ 

রিষ্টাে  

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে থমররন ড্রাই পয়ভ একটি 

বণ োঢে সাই পয়কল র োরল 

আয়োজন করা  

  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

উন্নেন ও মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা, কক্সবাজার ও 

সাই পরিং িাব, কক্সবাজার   

থমাটর র োরল আয়োজন  ০৪.০৪.২০২০ 

রিষ্টাে  

কক্সবাজায়রর এক প্রান্ত িয়ি 

অপর প্রান্ত অে োৎ িকররো িয়ি 

থটকনাফ পর্ েন্ত বঙ্গবন্ধুর 

জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে একটি 

সুসরজ্জি থমাটর র োরলর 

আয়োজন করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(সারব েক), কক্সবাজার ও 

উপয়জলা রনব োিী অরফসার 

(সকল), কক্সবাজার  
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রবি রমরন ম্যারােন ০৪.০২.২০২০ 

রিষ্টাে  

কক্সবাজার সমুদ্র বসকয়ির 

িাোয়বটিক পয়েন্ট থেয়ক 

কলািলী পর্ েন্ত সব েস্তয়রর 

জনগণয়ক রনয়ে একটি রমরন 

ম্যারােন প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন করা 

 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(সারব েক), কক্সবাজার ও 

উপয়জলা রনব োিী অরফসার, 

সের, কক্সবাজার 

বৃক্ষয়রাপণ অরভর্ান    ০৫.০৬.২০২০ 

রিষ্টাে   

কক্সবাজার-থটকনাফ থমররন 

ড্রাই পয়ভ নাররয়কল, কৃঞ্চচূো, 

থসানালু ও জারুলসি প্রাে েশ 

িাজার গায়ির িারা থরাপণ করা 

   

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(সারব েক), কক্সবাজার,  

রবভাগীে বন কম েকিো উত্তর ও 

েরক্ষণ বন রবভাগ, সিকারী 

বন সংরক্ষক, উপকূলীে বন 

রবভাগ, কক্সবাজার, উপ-

পররিালক, কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তর, কক্সবাজার   

নায়ট্যাৎসব আয়োজন  ১৫.১০.২০২০ 

রিষ্টাে 

িয়ি 

১৮.১০.২০২০ 

রিষ্টাে 

কক্সবাজার থজলার সকল নাট্য 

সংগঠন রনয়ে রিনরেন ব্যাপী 

‘বঙ্গবন্ধু নায়ট্যাৎসব‘ আয়োজন 

করা   

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার, থজলা রশল্পকলা 

একায়িরম, পররিালক, 

কক্সবাজার, থজলা রশশুনবষ ক 

কম েকিো এবং সরম্মরলি 

সাংস্কৃরিক থজাট,  কক্সবাজার 

বই পয়মলা ০১.০৮.২০২০ 

রিষ্টাে 

কক্সবাজার শরিে থেৌলি 

মেোয়ন মাসব্যাপী বই পয়মলার 

আয়োজন করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার, থজলা রশল্পকলা 

একায়িরম, পররিালক, 

কক্সবাজার, থজলা রশশুনবষ ক 

কম েকিো, লাই পয়েররোন, 

সরকারর গণগ্রন্থাগার এবং 

সরম্মরলি সাংস্কৃরিক থজাট,   

কক্সবাজার 

বঙ্গবন্ধু রক্রয়কট, ফুটবল ও 

ব্যািরমন্টন টুন োয়মন্ট আয়োজন  

১৫.০৯.২০২০ 

িয়ি  

৩১.১২.২০২০ 

রিষ্টাে         

কক্সবাজার থজলার স্কুল ও 

কয়লজ পর্ োয়ের রশক্ষােীয়ের 

রনয়ে বঙ্গবন্ধু রক্রয়কট, ফুটবল 

ও ব্যািরমন্টন থখলার টুন োয়মন্ট 

আয়োজন করা। 

 

 অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট, 

কক্সবাজার, থজলা ক্রীো 

অরফসার ও সাধারণ 

সম্পােক, থজলা ক্রীো সংস্থা, 

কক্সবাজার  

কুই পজ প্ররিয়র্ারগিা  ১৫.১০.২০২০ 

িয়ি  

কক্সবাজার থজলার রবরভন্ন 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর রশশু 

রকয়শারয়ের রনয়ে বঙ্গবন্ধুর 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক (রশক্ষা 

ও আই পরসটি), কক্সবাজার, থজলা 

রশক্ষা অরফসার, থজলা প্রােরমক 
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৩১.১২.২০২০ 

রিষ্টাে          

জীবনী রনয়ে কুই পজ 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা।   

রশক্ষা অরফসার, রশল্পকলা 

একায়িরম, পররিালক, 

কক্সবাজার এবং থজলা 

রশশুনবষ ক কম েকিো,   

কক্সবাজার 

বঙ্গবন্ধুর িরবসংবরলি টি-শাট ে 

রবিরণ  

সারাবির  েমজীবী, ররক্সা িালক ও অয়টা 

ররকশা িালকয়ের মায়ে 

বঙ্গবন্ধুর িরবসংবরলি টি-শাট ে 

রবিরণ করা  

প্রধান রনব োিী কম েকিো, থজলা 

পররষে, কক্সবাজার ও 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(সারব েক), কক্সবাজার 

রবয়েরশ পর্ েটকয়ের রনয়ে 

সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান  

০২.০৫.২০২০ 

রিষ্টাে          

কক্সবাজায়র অবস্থানরি রবয়েরশ 

পর্ েটকয়ের রনয়ে সমুদ্র 

বসকয়ির লাবনী পয়েয়ন্ট 

সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান আয়োজন 

করা  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক উন্নেন 

ও মানবসম্পে ব্যবস্থাপনা, 

কক্সবাজার, মিাব্যবস্থাপক, 

পর্ েটন করয়পায়রশন, থজলা 

রশল্পকলা একায়িরম, পররিালক, 

কক্সবাজার, থজলা রশশুনবষ ক 

কম েকিো এবং সরম্মরলি 

সাংস্কৃরিক থজাট,  কক্সবাজার   

থজলার সকল প্রােরমক রবযালয়ে 

বঙ্গবন্ধু কন োর স্থাপন  

০২.০১.২০২০ 

রিষ্টাে          

থজলার সকল প্রােরমক 

রবযালয়ে বঙ্গবন্ধু কন োর স্থাপন 

থর্খায়ন বঙ্গবন্ধু-সম্পরকেি বই প, 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং  

বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে রবরভন্ন থেরশ-

রবয়েরশ পরত্রকার থলখা স্থান 

পায়ব।  

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(রশক্ষা ও আই পরসটি), 

কক্সবাজার, রনব োিী প্রয়কৌশলী, 

রশক্ষা প্রয়কৌশল অরধেপ্তর, 

থজলা রশক্ষা অরফসার, থজলা 

প্রােরমক রশক্ষা অরফসার,  

কক্সবাজার  

রিলটপ ও রিল িাউন সারকেট 

িাউয়জ বঙ্গবন্ধু গ্যালারী স্থাপন 

০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে           

কক্সবাজার থজলা প্রশাসয়নর 

রিলটপ ও রিল িাউন সারকেট 

িাউয়জ বঙ্গবন্ধু গ্যালারর স্থাপন 

থর্খায়ন বঙ্গবন্ধু-সম্পরকেি বই প, 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং  

বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে রবরভন্ন থেরশ-

রবয়েরশ পরত্রকার থলখা স্থান 

পায়ব। 

অরিররক্ত থজলা প্রশাসক 

(সারব েক), রনব োিী প্রয়কৌশলী, 

গণপূূ্িে রবভাগ, কক্সবাজার ও 

থনজারি থিনরটি কায়লক্টর, 

কক্সবাজার 

বঙ্গবন্ধুর স্মৃরি রবজরেি স্থানসমূি 

রনধ োরণ, স্মৃরিস্মারক স্থাপন  

০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে 

িয়ি 

৩১.১২.২০২০ 

রিষ্টাে                     

কক্সবাজায়র বঙ্গবন্ধুর স্মৃরি 

রবজরেি স্থানসমূি রনধ োরণ, 

স্মৃরিস্মারক স্থাপন ও থস সব 

স্থায়ন রবরভন্ন অনুষ্ঠায়নর 

আয়োজন করা। 

অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট, 

কক্সবাজার ও সংরিষ্ট, 

উপয়জলা রনব োিী অরফসার  

উপয়জলা পর্ োয়ে বঙ্গবন্ধুর মুেরাল 

স্থাপন  

০১.০১.২০২০ 

রিষ্টাে 

িয়ি 

কক্সবাজার থজলার রবরভন্ন 

টুেররে স্পট থর্মন, সমুদ্র 

বসকয়ির লাবনী পয়েন্ট, সুগন্ধা 

পয়েন্ট, কলািলী পয়েন্ট, রামুর 

১০০ রফট থবৌি মরদর, 

অরিররক্ত থজলা ম্যারজয়েট, 

কক্সবাজার ও উপয়জলা 

রনব োিী অরফসার (সকল), 

কক্সবাজার  
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৩১.১২.২০২০ 

রিষ্টাে                      

ময়িশখালী আরেনাে মরদর, 

থসন্টমাটি েন ও কক্সবাজার রবমান 

বদরয়করন্দ্রক স্থানসমূয়ি 

বঙ্গবন্ধুর মুেরাল স্থাপন করা। 

কক্সবাজার থজলার ৭১ টি ই পউরনেন 

ভবয়ন বঙ্গবন্ধু কন োর  

০১.০৩.২০২০ 

রিষ্টাে  

কক্সবাজার থজলার ৭১টি 

ই পউরনেন পররষে ভবয়ন বঙ্গবন্ধু 

কন োর বিরর করা করা িয়ব।  

উপপররিালক, স্থানীে সরকার, 

কক্সবাজার, থিোরম্যান, 

উপয়জলা পররষে (সকল),  

উপয়জলা রনব োিী অরফসার 

(সকল), কক্সবাজার সংরিষ্ট 

ই পউরনেন পররষে থিোরম্যান 

 

০৪ থনাোখালী  

কম েসূরির 

রববরণ 

িাররখ ও স্থান রবস্তাররি কার্ েক্রম বাস্তবােন সিয়র্াগী 

েপ্তর/সংস্থা 

‘মুরজব িের’ 

স্থাপন 

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, 

থনাোখালীর সমু্মখস্থ পাকে 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, 

থনাোখালীর সমু্ময়খ জারির রপিার 

মুেরাল/আবক্ষসি একটি দৃরষ্টনদন 

‘মুরজব িের’ স্থাপন করা।  

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী 

ও 

সরকারর রবরভন্ন 

েপ্তর/সংস্থা 

‘আমার 

প্রিেে’ একটি 

শুভ কাজ 

১৭ মাি ে ২০২০- ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : থজলা ও উপয়জলাব্যাপী 

 

থজলা রশল্পকলা একায়িরম 

থনাোখালীর উয়যায়গ সকল িাত্র-

িাত্রী, থপশাজীবী ও কম েজীবী সয়িিন 

নাগররকয়ের কাি থেয়ক মুরজববষ ে 

উপলয়ক্ষে বির ব্যাপী একটি শুভ 

কায়জর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

র্ার নামকরণ করা িয়েয়ি ‘আমার 

প্রিেে’।  

থজলা রশল্পকলা 

একায়িরম থনাোখালী 

‘২০৪১ 

বাংলায়েশ 

রবরনম োণ’ 

শীষ েক থসরমনার 

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ ও সকল উপয়জলা পররষে 

রমলনােিন 

‘২০৪১ বাংলায়েশ রবরনম োণ’ শীষ েক 

থসরমনার আয়োজন করা।  

থজলা প্রশাসন 

থনাোখালী 

‘রূপকল্প ২০২১ 

ও এসরিরজ 

বাস্তবােয়ন 

আয়লািনা সভা 

ও সমায়বশ’ 

১৭ মাি ে ২০২০ -১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : থজলা প্রশাসয়কর সয়ম্মলন 

কক্ষ ও সকল উপয়জলা পররষে 

রমলনােিন  

‘রূপকল্প ২০২১ ও এসরিরজ 

বাস্তবােয়ন আয়লািনা সভা ও 

সমায়বশ’ আয়োজন। 

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী 

ও 

উপয়জলা প্রশাসন 

(সকল) 

বঙ্গবন্ধুর 

স্মৃরিরবজরেি 

‘সংগ্রিশালা’ 

১৭ মাি ে ২০২০- ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান  : মুরজব িের 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর থনাোখালী থজলাে আগমন 

ও রবরভন্ন ব্যরক্তবয়গ ের সয়ঙ্গ স্মৃরি 

রবজরেি কম েকাণ্ড ও রস্থররিত্র 

সংবরলি সংগ্রিশালা স্থাপন ।  

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী 

সরকারর রবরভন্ন 

েপ্তর/সংস্থা ও 

স্থানীে ব্যরক্তবগ ে 
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‘আনদ 

থশাভার্াত্রা’ 

১৭ মাি ে ২০২০ 

স্থান  : থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

থেয়ক প্রধান সেক িয়ে থনাোখালী 

শির প্রেরক্ষণ কয়র থজলা 

রশল্পকলা একায়িরময়ি থশষ িয়ব। 

জারির রপিার জন্মশিবারষ েকী 

উপলয়ক্ষে এক বন োঢে আনদ 

থশাভার্াত্রার আয়োজন করা িয়ব।  

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী 

‘জন্মশিবারষ েকী 

থকক কাটা’ 

১৭ মাি ে ২০২০  

স্থান : থজলা ও উপয়জলা ব্যাপী  

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

‘থকক কাটা’ উয়যাগ গ্রিণ।  

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী 

ও 

উপয়জলা প্রশাসন 

(সকল) 

‘বঙ্গবন্ধুর 

জীবনী’ শীষ েক 

আয়লািনা সভা 

ও থসরমনার 

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : বিরব্যাপী স্বস্ব 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জীবনী সম্পয়কে িরুণ 

প্রজন্ময়ক অবরিি করার লক্ষূ্থর্ 

আয়লািনা সভা ও থসরমনার 

আয়োজন।   

থজলা রশক্ষা অরফসার, 

থনাোখালী, থজলা 

প্রােরমক রশক্ষা 

অরফসার, থনাোখালী ও 

স্বস্ব রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

‘রবয়শষ 

থোো ও 

থমানাজাি’ 

১৭ মাি ে ২০২০  

স্থান : স্ব-স্ব ধমীে প্ররিষ্ঠান 

জারির রপিার আত্মার মাগরফরাি 

কামনাে সকল মসরজে, মরদর, 

রগজো ও প্যায়গািাে থোো ও রবয়শষ 

থমানাজায়ির আয়োজন।  

উপপররিালক, 

ই পসলামী ফাউয়ডশন, 

থনাোখালী  

ও  ধমীে প্ররিষ্ঠান 

উন্নিমায়নর 

খাবার 

পররয়বশন  

১৭ মাি ে ২০২০  

স্থান : স্বস্ব প্ররিষ্ঠান 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী রশক্ষা 

িাসপািাল, কারাগার ও সরকারর 

রশশু পররবায়র উন্নিমায়নর খাবার 

পররয়বশয়নর উয়যাগ গ্রিণ। 

িত্ত্বাবধােক, ২৫০ শয্যা 

রবরশষ্ট থজনায়রল 

িাসপািাল, থনাোখালী, 

থজল সুপার, থনাোখালী 

ও সুপার, সরকারর রশশু 

পররবার, থনাোখালী 

‘বঙ্গবন্ধুর জীবন 

রভরত্তক থিাট 

নররস্তকা রবিরণ 

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জীবন সম্পয়কে িাত্র-

িাত্রীয়ের অবরিি করার লয়ক্ষ রবরভন্ন 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন নররস্তকা রবিরণ ।  

থজলা রশক্ষা অরফসার, 

থনাোখালী  

ও থজলা প্রােরমক রশক্ষা 

অরফসার, থনাোখালী 

‘মুরজব থমলা’ 

আয়োজন 

১৭ মাি ে ২০২০ থেয়ক সপ্তািব্যাপী 

স্থান : থজলা রশল্পকলা একায়িরম 

থনাোখালী প্রাঙ্গণ 

মুরজববয়ষ ের শুরু থেয়ক মুরজব থমলা 

আয়োজন।  

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী 

‘বঙ্গবন্ধুয়ক 

জায়না, 

বাংলায়েশয়ক 

জায়না’ শীষ েক 

রিনা ও কুই পজ 

প্ররিয়র্ারিা 

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : স্বস্ব রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

স্কুল, কয়লজ ও মাদ রাসাে জারির 

রপিা বঙ্গবন্ধুর জীবনীরনভ ের রিনা ও 

কুই পজ প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন।  

থজলা রশক্ষা 

অরফসার, থনাোখালী  

ও  

থজলা প্রােরমক 

রশক্ষা অরফসার, 

থনাোখালী 

 

বঙ্গবন্ধুর উপর 

রনরম েি িথ্য 

রিত্র ও িলরিত্র 

প্রেশ েনী 

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : প্ররিটি ই পউরনেন ও  

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠানসমূি 

প্ররিটি ই পউরনেন ও রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধুর উপর রনরম েি 

িথ্য রিত্র প্রেশ েয়নর আয়োজন।  

উপয়জলা রনব োিী 

অরফসার (সকল), থজলা 

রশক্ষা অরফসার, 

থনাোখালী, থজলা 

প্রােরমক রশক্ষা 
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অরফসার, থনাোখালী ও  

রসরনের থজলা িথ্য 

অরফসার, থনাোখালী 

‘রিত্রাঙ্কন ও 

ভাষণ’ 

প্ররিয়র্ারগিা 

১৭ মাি ে ২০২০  

স্থান : রশশু একায়িরম, থনাোখালী 

রশশু-রকয়শারয়ের রনয়ে বঙ্গবন্ধুর 

প্ররিকৃরি অঙ্কন প্ররিয়র্ারগিা ও ০৭ 

মায়ি ের ভাষণ প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন।  

থজলা রশশুরবষেক 

কম েকিো, থনাোখালী 

ময়নাজ্ঞ 

সাংস্কৃরিক 

অনুষ্ঠান 

১৭ মাি ে ২০২০ থেয়ক ০৭ (সাি) 

রেনব্যাপী মুরজব থমলা উপলয়ক্ষে 

ও অন্যান্য সমে 

স্থান : থজলা ও সকল উপয়জলা 

পররষে রমলনােিন 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

ময়নাজ্ঞ সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান 

আয়োজন। 

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী, 

উপয়জলা প্রশাসন 

(সকল) 

ও  

থজলা রশল্পকলা 

একায়িরম, 

থনাোখালী  

‘বঙ্গবন্ধুর 

জীবনী 

রভরত্তক 

নাটিকা’ 

১৭ মাি ে ২০২০ থেয়ক ০৭ (সাি) 

রেন ব্যাপী মুরজব থমলা উপলয়ক্ষে 

ও অন্যান্য সমে 

স্থান : থজলা ও সকল উপয়জলা 

পররষে রমলনােিন 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

িাঁর জীবনীরভরত্তক নাটিকা প্রস্ত্ত্তি ও 

পররয়বশন।   

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী, 

উপয়জলা প্রশাসন 

(সকল), 

থজলা রশল্পকলা 

একায়িরম, 

থনাোখালী ও  

রবরভন্ন সাংস্কৃরিক 

সংগঠন 

‘বৃক্ষ থরাপণ 

কম েসূরি’ 

১৭ মাি ে ২০২০ থেয়ক ৭ (সাি) 

রেন ব্যাপী  

স্থান : থজলা ও উপয়জলাব্যাপী 

 

প্রােরমক ও মােরমক 

পর্ োয়ের িাত্র-িাত্রীয়ের 

অংশগ্রিয়ণ ০১ (এক) 

লক্ষারধক বৃক্ষয়রাপণ 

কম েসূরি গ্রিণ।  

থজলা প্রশাসন, থনাোখালী, 

উপয়জলা প্রশাসন (সকল),  

রবভাগীে বন কম েকিো, থনাোখালী, 

উপপররিালক, কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তর, থনাোখালী, থজলা রশক্ষা 

অরফসার, থনাোখালী ও থজলা 

প্রােরমক রশক্ষা অরফসার, থনাোখালী 

‘রশক্ষা 

মায়নান্নেয়ন 

রশক্ষক ও 

অরভভাবক 

সমায়বশ’ 

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : স্বস্ব রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

‘রশক্ষা মায়নান্নেয়ন রশক্ষক ও 

অরভভাবক সমায়বশ’ আয়োজন।  

থজলা প্রশাসন, 

থনাোখালী, 

উপয়জলা প্রশাসন 

(সকল), 

থজলা রশক্ষা 

অরফসার, থনাোখালী 

ও থজলা প্রােরমক 

রশক্ষা অরফসার, 

থনাোখালী 

‘বঙ্গবন্ধু কাপ 

ফুটবল 

টুণ োয়মন্ট’ 

আয়োজন 

১৭ মাি ে ২০২০  - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : শরিে ভুলু থেরিোম, 

থনাোখালী 

বঙ্গমািা থশখ ফরজলাতুনথনিা 

মুরজব স্মৃরি থগাল্ড কাপ টুন োয়মন্ট এর 

উপয়জলা পর্ োয়ের িোরম্পেন 

টিমসমূয়ির অংশগ্রিয়ণ ‘বঙ্গবন্ধু কাপ 

ফুটবল টুন োয়মন্ট’ আয়োজন করা 

িয়ব।  

থজলা ক্রীো সংস্থা, 

থনাোখালী 

ও 

উপয়জলা ক্রীো 

সংস্থা (সকল) 
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‘থস্বোে রক্ত 

োন কম েসূরি’  

১৭ মাি ে ২০২০ - ১৭ মাি ে ২০২১ 

স্থান : থজলা ও উপয়জলাব্যাপী 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

বিরব্যাপী  থজলা ও উপয়জলা পর্ োয়ে 

থস্বোে রক্ত োন কম েসূরি’ গ্রিণ করা 

িয়েয়ি।  

থরি রক্রয়সন্ট থসাসাই পটি, 

থনাোখালী 

ও  

অন্যান্য থস্বোয়সবী 

সংগঠন 

‘সুেয়ভরনর’ 

প্রকাশ 

১৭ মাি ে ২০২০  জারির রপিার জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

সুেয়ভরনর প্রকায়শর উয়যাগ গ্রিণ। 

থজলা প্রশাসন,  

থনাোখালী 

রবয়শষ 

থক্রােপত্র প্রকাশ 

১৭ মাি ে ২০২০  স্থানীে বেরনক পরত্রকাে জারির 

রপিার জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে 

রবয়শষ থক্রােপত্র প্রকায়শর উয়যাগ 

গ্রিণ। 

থনাোখালী থপ্রস িাব, 

থনাোখালী 

 

০৫ থফনী 
 

জানুোরর ২০২০ 

কম েসূরির 

রববরণ 

িাররখ ও স্থান রবস্তাররি কার্ েক্রম বাস্তবােন 

সিয়র্াগী 

েপ্তর/সংস্থা 

মন্তব্য 

বই পপো 

প্ররিয়র্ারগিা 

১ জানুোরর, ২০২০ 

থেয়ক রিন মাস 

মাসব্যারপ 

কারাভেন্তয়র 

বঙ্গবন্ধুর 

জীবনীরভরত্তক 

বই পপো 

প্ররিয়র্ারগিা 

০১/০১/২০ িয়ি ১৫/০৩/২০ 

পর্ন্তে কারা কম েকিো-কম েিারী 

ও কারা বরদয়ের মায়ে 

‘বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 

ও ‘বঙ্গবন্ধুর কারাগায়রর 

থরাজনামিা’ বই প দুটির  পায়ঠর 

প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন এবং 

িায়ের ময়ে মূল্যােয়নর 

মােয়ম থেষ্ঠ পাঠকয়ক নররস্কৃি 

করা । 

থজলা প্রশাসন, 

থফনী  

ও  

থজলা কারাগার, 

থফনী 

থজলা 

প্রশাসন, 

থফনী এর 

সারব েক 

ব্যবস্থাপনাে 

বঙ্গবন্ধুর 

স্বয়েশ 

প্রিোবিেন 

রেবস 

উপলয়ক্ষে 

র োরল, 

আয়লািনা 

সভা ও  থোো 

মািরফল 

১০ জানুোরর ২০২০ 

র োরল; মুরক্তয়র্ািা 

কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে, থফনী 

পর্ েন্ত 

বঙ্গবন্ধুর স্বয়েশ প্রিোবিেন 

রেবস উপলয়ক্ষে মুরক্তয়র্ািা 

কময়েক্স থেয়ক থজলা 

প্রশাসয়কর কার্ োলে, থফনী 

পর্ েন্ত র োরল এবং থজলা 

প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সয়ম্মলন 

কয়ক্ষ র োরল পরবিী আয়লািনা 

সভা 

থজলা প্রশাসন, 

থফনী ও অন্যান্য 

েপ্তর 

থজলা প্রশাসন, 

থফনী-এর 

সারব েক 

িত্ত্বাবধায়ন 

মাি ে ২০২০ 

৭ মায়ি ের 

ঐরিিারসক 

ভাষণ সম্প্রিার 

৭ মাি ে ২০২০ 

স্থান : থকন্দ্রীে 

শরিে রমনার, 

থফনী 

থকন্দ্রীে শরিে রমনার, 

থফনীয়ি ৭ মায়ি ের 

ঐরিিারসক ভাষণ প্রিার 

থজলা প্রশাসন, থফনী ও 

থজলা িথ্য অরফস, থফনী 

 

 

 ১৩ মাি ে ২০২০  

থজলা সরকারর 

গণগ্রন্থাগার 

অন্যধ ে -৭ বির ও অন্যধ ে -

১২ বিয়রর স্কুল 

রশক্ষােীয়ের ময়ে 

বঙ্গবন্ধুর িরব রনয়ে 

রিত্রাঙ্কন  

গণগ্রন্থাগার অরধেপ্তর  

অনফস আন্ত্রলাক 

সজ্জাকরণ 

১১-১৭ মাি ে ২০২০ 

রি. 

সেক রবভাগ অরফয়সর 

আয়লাক সজ্জাকরণ 

সেক ও জনপে রবভাগ,  
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সেক রবভাগ 

অরফস 

থফনী 

থোো মািরফল  কম েরি কম েকিো ও 

কম েিারীয়ের রনয়ে রনজস্ব 

পররসয়র 

ফাোর সারভ েস ও রসরভল 

রিয়ফন্স , থফনী। 

 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী 

ও মিান 

মুরক্তযুিরভরত্তক 

নরস্তক প্রেশ েনী 

১৭ মাি ে ২০২০ রি. 

থজলা রশল্পকলা 

একায়িরম, থফনী 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মিান 

মুরক্তযুিরভরত্তক দুল েভ 

নরস্তক প্রেশ েনী 

থজলা প্রশাসন, থফনী ও 

থজলা কালিারাল 

অরফসার, থফনী 

 

আয়লািনা সভা, 

নররস্ক্ার রবিরণ 

ও সাংস্কৃরিক 

অনুষ্ঠান  

 

১৭ মাি ে ২০২০ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ 

মুরজবুর রিমান-এর  

জন্মশিবারষ েকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষে সকল 

প্ররিয়র্ারগিার নররষ্কার 

রবিরণ 

থজলা প্রশাসন, থফনী ও 

থজলা কালিারাল 

অরফসার, থফনী 

ও সংরিষ্ট উপকরমটি 

 

থিয়লয়ের 

ফুটবল 

প্ররিয়র্ারগিা 

 

১৭ মাি ে, ২০২০ 

ভাষা শরিে 

সালাম থেরিোম, 

থফনী 

 থজলা প্রশাসন, থফনী ও   

থজলা ক্রীো সংস্থা, থফনী 

থজলা প্রশাসন, 

থফনী এর 

সারব েক 

িত্ত্বাবধায়ন 

  - জািীে মরিলা সংস্থা, 

থফনী থজলা শাখা, 

থজলারভরত্তক মরিলা 

করম্পউটার প্ররশক্ষণ 

প্রকল্প ও নগররভরত্তক 

প্রারন্তক মরিলা উন্নেন 

প্রকয়ল্পর থপারি উন্নেন 

প্ররশক্ষণ থকন্দ্র, থফনী। 

 

 ১৭ মাি ে ২০২০  

থজলা সরকারর 

গণগ্রন্থাগার। 

১ম-৪ে ে থেরণ ক গ্রুপ; ৫ম-৮ম 

থেরণ খ গ্রুপ 

স্কুল রশক্ষােীয়ের ময়ে 

বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে গল্প বলা 

প্ররিয়র্ারগিা। 

গণগ্রন্থাগার অরধেপ্তর  

থোো মািরফল ১৭ মাি ে ২০২০ 

কয়লজ মসরজে 

কয়লজ মসরজয়ে থোো 

মািরফল 

  

বঙ্গবন্ধুর 

জীবনী ও মিান 

মুরক্তযুিরভরত্তক 

নরস্তক ও 

িকুয়মন্টারর  

প্রেশ েনী। 

২২ মাি ে ২০২০- 

শরিে রমনার 

িের, থফনী । 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মিান 

মুরক্তযুিরভরত্তক নরস্তক ও 

িকুয়মন্টারর সপ্তািব্যাপী 

প্রেশ েনী এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ 

মায়ি ের ঐরিিারসক ভাষণ 

প্রিার। 

থজলা প্রশাসন, থফনী ও 

থজলা িথ্য অরফসার, 

থফনী। 

 

এরপ্রল-২০২০ 

থশখ জামায়লর 

জন্মরেন 

২৮ এরপ্রল ২০২০ থশখ জামায়লর জন্মরেন 

উপলয়ক্ষে র োরল, আয়লািনা 

সভা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে 

আয়লািনা 

থজলা প্রশাসন, 

থফনী 
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থম-২০২০ 

মিান থম রেবস 

পালন 

১ থম ২০২০ মিান থম রেবস পালয়ন র োরল, 

আয়লািনা সভা ও বঙ্গবন্ধুর 

জন্য রবয়শষ থোো মািরফল 

থজলা প্রশাসন, 

থফনী 

 

জুন, ২০২০ 

আওোমীলীয়গর 

প্ররিষ্ঠাবারষ েকীয়ি 

অনুষ্ঠান 

২৩ জুন-২০২০ বাংলায়েয়শর রাজননরিক ই পরিিাস ও 

আওোমীলীগ এর প্ররিষ্ঠা ও পরবিী 

কর্ েক্রমসমূয়ির উপর প্রবন্ধ পাঠ। 

থজলা 

প্রশাসন, 

থফনী 

আন্তজোরিক 

পাবরলক সারভ েস 

থি 

২৩ জুন-২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

আন্তজোরিক পাবরলক সারভ েস রেবস 

উপলয়ক্ষে র োরল, আয়লািনা সভা ও 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে আয়লািনা 

আন্তজোরিক 

মােকমুক্ত রেবস 

২৬ জুন ২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

আন্তজোরিক মােকমুক্ত রেবস উপলয়ক্ষে 

র োরল, আয়লািনা সভা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী 

রনয়ে আয়লািনা 

 

জুলাই প-২০২০ 

রবশ্ব জনসংখ্যা 

রেবস 

১১ জুলাই প ২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

রবশ্ব জনসংখ্যা রেবস উপলয়ক্ষে 

র োরল, আয়লািনা সভা ও 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে আয়লািনা, 

থোো ও রমলাে মািরফল 

থজলা প্রশাসন, 

থফনী 

 

 

আগে ২০২০ 

১০৬ (ক) জারির রপিা 

বঙ্গবন্ধু থশখ 

মরজবুর রিমায়নর 

প্ররিকৃরিয়ি 

নরষ্পস্তবক অপ েণ। 

(খ) থকারআনখারন, 

রমলাে ও রবয়শষ 

থোো মািরফল 

আয়োজন 

১৫ আগে ২০২০ 

থজলা/উপয়জলা 

কার্ োলেসমূি  

১৫ আগে ২০২০ িাররয়খ 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ 

মুরজবুর রিমায়নর প্ররিকৃরিয়ি 

নরষ্পস্তবক অপ েণ।  

উপয়জলা/থজলা পর্ োয়ে 

থকারআনখারন, রমলাে ও 

রবয়শষ থোো মািরফল 

আয়োজন। 

থজলা, 

উপয়জলা এবং 

ই পউরনেয়নর 

সকল েপ্তর 

থসয়েম্বর-২০২০ 

থশখ িারসনার 

জন্মরেন 

২৮ থসয়েম্বর ২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনার জন্মরেন 

উপলয়ক্ষে র োরল, আয়লািনা সভা ও বঙ্গবন্ধুর 

জীবনী রনয়ে আয়লািনা, থোো ও রমলাে 

মািরফল 

থজলা 

প্রশাসন, 

থফনী 
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অয়ক্টাবর-২০২০ 

পে রশশু রেবস ২ অয়ক্টাবর ২০২০ পেরশশু রেবস উপলয়ক্ষে র োরল, 

আয়লািনা সভা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে 

আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 

থজলা 

প্রশাসন, 

থফনী 

থশখ রায়সয়লর 

জন্মরেন 

১৮ অয়ক্টাবর ২০২০  থশখ রায়সয়লর জন্মরেয়ন র োরল, 

আয়লািনা সভা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে 

আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 

রনরাপে সেক 

রেবস 

২২ অয়ক্টাবর ২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

রনরাপে সেক রেবস উপলয়ক্ষে র োরল, 

আয়লািনা সভা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে 

আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 

নয়ভম্বর-২০২০ 

থজলা িিো রেবস ৩ নয়ভম্বর ২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

থজলা িিো রেবস উপলয়ক্ষে র োরল, 

আয়লািনা সভা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে 

আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 

থজলা 

প্রশাসন, 

থফনী 

 

সংরবধান রেবস ৪ নয়ভম্বর ২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স থেয়ক 

থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

সংরবধান রেবস উপলয়ক্ষে আয়লািনা 

সভা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে 

আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 

 

রিয়সম্বর-২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা 

রেবস 

১ রিয়সম্বর ২০২০ মুরক্তয়র্ািা রেবস উপলয়ক্ষে র োরল, আয়লািনা সভা ও 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 

থজলা 

প্রশাসন, 

থফনী 

থফনী মুক্ত 

রেবস 

৬ রিয়সম্বর ২০২০ থফনী মুক্ত রেবয়স বীর মুরক্তয়র্ািায়ের রনয়ে ‘বঙ্গবন্ধু ও 

স্বাধীনিা’ শীষ েক আয়লািনা 

শরিে 

বুরিজীবী 

রেবস 

১৪ রিয়সম্বর ২০২০ 

মুরক্তয়র্ািা কময়েক্স 

থেয়ক থজলা 

প্রশাসয়কর কার্ োলে 

পর্ েন্ত র োরল 

শরিে বুরিজীবী রেবস উপলয়ক্ষে র োরল, আয়লািনা সভা ও 

বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 

রবজে রেবস ১৬ রিয়সম্বর ২০২০ রবজে রেবস উপলয়ক্ষে র োরল, আয়লািনা সভা, কুিকাওোজ, 

থখলাধুলা, মুরক্তয়র্ািায়ের সংবধ েনা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে 

আয়লািনা, থোো ও রমলাে মািরফল 
 

০৬ কুরমল্লা ❖ ২০২০ রিষ্টায়ে জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জন্মশিবানষ মকী ‘মুরজববষ ে’ উের্াপয়ন রবয়শষ কার্ েক্রম 

গ্রিণ করা িয়ব। এ উপলয়ক্ষে থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে একটি ‘মুরজববষ ে থসল’ স্থাপন করা িয়েয়ি। 

❖ জন্মশিবারষ েকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষে কাউন্ট িাউয়নর জন্য থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলয়ের সমু্ময়খ একটি বয়ো রিরজটাল 

ঘরে স্থাপন করা িয়ে। 

❖ ২০ লক্ষ বৃক্ষয়রাপয়ণর কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

❖ ‘ ব্লাি রলংক’ কুরমল্লার আওিাে ১০ লক্ষ থলায়কর ব্লাি গ্রুপ রনণ েে করার পররকল্পনা গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

❖ বঙ্গবন্ধুর স্মৃরি রবজরেি কুরমল্লা রশয়রানায়ম এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর িকুয়মন্টারর রনম োণ করা িয়ব।  

❖ থজলার সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন বঙ্গবন্ধু কন োর স্থাপয়নর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

❖ বঙ্গবন্ধুর সমস্ত কম েকায়ণ্ডর উপর একটি বই প প্রকায়শর উয়যাগ গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

❖ বঙ্গবন্ধুর উপর রিনা, গান, করবিা, িো, িরব আঁকা ও কুই পজ প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন করা িয়ব।  

❖ কুরমল্লা রসটি কয়প োয়রশন এলাকাে আয়লাকসজ্জা করার ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব।  
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❖ মুরজববয়ষ ের শুরু িয়ি বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে কুরমল্লার স্থানীে সকল পরত্রকার বাম রেয়কর কলায়ম বঙ্গবন্ধুর অবোন ও 

রবরভন্ন কম েশালানবষ ক থলখার প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

❖ বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে কুরমল্লা কোবল টিরভয়ি প্রিায়রর প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ, প্ররিরেন ১ ঘণ্টা কয়র 

বঙ্গবন্ধুর িকুয়মন্টরর প্রেশ েয়নর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িয়ব। 

❖ কুরমল্লা থজলার প্রয়বশিার োউেকারদ এবং থিৌেগ্রাম ও কুরমল্লা শিয়রর প্রয়বশ স্থল পদুোর বাজার রবশ্বয়রায়ি 

বঙ্গবন্ধুর িরবসি LED স্থাপন করার  ব্যবস্থা গ্রিণ।  

❖ কুরমল্লা রসটি কয়প োয়রশয়নর আয়লখারির ও পূবালী িেয়র বঙ্গবন্ধুর িরবসি রিরজটাল থবাি ে স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রিণ। 

❖ িাই পওয়ে থিায়টল অোড থরস্টুয়রন্টসমূয়ি বঙ্গবন্ধুর িরবসি আয়লাকসজ্জার ব্যবস্থা করা। 

❖ গ্রাম পর্ োে থেয়ক শির পর্ েন্ত থর্ সকল ব্যরক্ত/প্ররিষ্ঠান বাসভবয়নর থেওোয়ল বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুয়ির রিত্রাঙ্কন, বারের 

আরঙনা পররষ্কার, বাগান করয়ব িায়েরয়ক নররস্কৃি করার ব্যবস্থা।   

❖ বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী উদর্াপন উপলয়ক্ষে সারা বিয়রর কম েসূরির উপর বিয়রর ১ম রেয়ক একটি স্মররণকা এবং 

বিয়রর থশষ রেয়ক একটি স্মররণকা প্রকাশ করা িয়ব।  

০৭ লক্ষ্মীনরর (ক) জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবানষ মকী উপলয়ক্ষে গৃিীি কম েপররকল্পনা (স্বল্প থমোরে)  : 

1. জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে রশশু সমায়বশ, র োরল, আয়লািনা সভা, ও 

রবয়শষ থোো/প্রাে েনার আয়োজন। 

2. জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জীবনী, কম ে, েশ েন ও মুরক্তযুয়ির উপর থসরমনার-এর আয়োজন। 

3. জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে মুরক্তয়র্ািায়ের সংবধ েনার আয়োজন। 

4. জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে সুেয়ভরনর প্রকাশ। 

5. রশক্ষােীয়ের ময়ে ৭ মায়ি ের ভাষণ, ক্রীো, রিত্রাঙ্কন ও রিনা প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন। 

6. সংবােপয়ত্র জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে রবয়শষ থক্রােপত্র প্রকাশ। 

7. জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে রিত্র প্রেশ েন ও প্রামা্য। রিয়ত্রর আয়োজন। 

8. আয়লাক সজ্জা/থলজার থশা প্রেশ েনী।  

9. দুস্থয়ের ময়ে খাবার রবিরণ। 

 (খ) জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবানষ মকী উপলয়ক্ষে গৃিীি কম েপররকল্পনা (েীঘ ে থমোরে)  : 

1. বঙ্গবন্ধুর মুেরাল বিরর। 

2. বঙ্গবন্ধু রমউরজোম স্থাপন। 

3. বঙ্গবন্ধু লাই পয়েরর ও গয়বষণাগার প্ররিষ্ঠা। 

4. প্ররিটি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন বঙ্গবন্ধু কন োর স্থাপন। 

০৮ িাঁেনরর  

কম েসূরির রববরণ িাররখ ও 

স্থান 

রবস্তাররি কার্ েক্রম বাস্তবােন সিয়র্াগী 

েপ্তর/সংস্থা 

মুরজববষ েবরণ ৩১ রিয়সম্বর 

২০১৯ 

আয়লাকসজ্জা ও আিশবারজর মােয়ম 

মুরজববষ েবরণ ও বণ োঢে র োলী 

সকল েপ্তর 
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িাঁেনররয়করন্দ্রক  

মুরজববয়ষ ের রেম সং 

উপলয়ক্ষে স্থানীে থলায়গা 

বিরর করা 

১ জানুোরর 

২০২০ এর 

পূয়ব ে 

 

রেম সং রিনা িাঁেনরর থলায়গা ও থকাটরপন 

বিরর করা 

সংরিষ্ট উপকরমটি 

১ জানুোরর থেয়ক ১৭ মাি ে পর্ েন্ত থজলার 

প্ররিটি গুরুেপূণ ে থমায়ে কাউন্ট-িাউন িক 

স্থাপন  

থমের, িাঁেনরর 

থপৌরসভা 

থমালয়িিসংরিষ্ট পায়কের 

নামকরণ বঙ্গবন্ধু পাকে 

করা 

২৩ থফব্রুোরর 

২০২০ 

থজলা প্রশাসন প্রয়োজনীে ব্যবস্থা রনয়ব থজলা করমটি 

িাঁেনরর সরকারর কয়লজ 

প্রাঙ্গয়ণ বঙ্গবন্ধুর মুেরাল 

প্ররিকৃরি স্থাপন 

৭ মাি ে ২০২০ - বাস্তবােন উপকরমটি 

থশখ জামাল ব্যািরমন্টন 

টুন োয়মন্ট  

থখলাে বঙ্গবন্ধুর থিিনামূলক থপাোর, 

ব্যানার ও রলফয়লট রবিরণ 

থজলা ক্রীো সংস্থা 

‘মুরজব বন্ধন’ ১৭ মাি ে 

২০২০ 

বঙ্গবন্ধুর উপর রিত্রাঙ্কন প্ররিয়র্ারগিার 

অরঙ্কি রিত্র রনয়ে সমগ্র থজলাে একয়র্ায়গ 

৫ লক্ষ মানুয়ষর মুরজব বন্ধন করা 

থজলা প্রশাসন ও 

সংরিষ্ট উপকরমটি 

মুরজববয়ষ ের থপ্ররণাে 

দুনীরিমুক্ত িাঁেনরর 

দুনীরি প্ররিয়রাধ রবষে রনয়ে বঙ্গবন্ধুর 

ভাষণ প্রেশ েনী ও আয়লািনা 

থজলা প্রশাসন ও 

থজলা িথ্য অরফস 

বঙ্গবন্ধুর িরব অোলবায়ম 

সংকলন ও প্রেশ েন 
 

নবরল েনবগুন্ত্রলা অযালবান্ত্রর্ সংকলি ও প্রদশ মি সংনিি উপকনর্টি 

আন্ত্রলাচিা ও র্ঞ্চ িাটন্ত্রকর 

র্াধ্যন্ত্রর্ মুনিযুন্ত্রির স্মৃনত 

নবজনিত স্থান্ত্রি অনুষ্ঠাি করা 
 

মুনিযুন্ত্রির স্মৃনত নবজনিত স্থাি হ্াজীগঞ্জ, 

ফনরদগঞ্জ ও রার্গন্ত্রঞ্জর র্ধ্যবতী সীর্ািা  

পানিও ালা গ্রান্ত্রর্  বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবানষ মকী 

উদ্ র্াপি 

মুনিন্ত্রর্ািা হজলা ও 

উপন্ত্রজলা কর্াে 

কারাগান্ত্রর হশখ মুনজব 

নবষন্ত্র  আন্ত্রলাচিা অনুষ্ঠাি 

৭ জুি ২০২০  কারাগান্ত্রর হশখ মুনজব 

নবষন্ত্র  আন্ত্রলাচিা 

অনুষ্ঠাি 

স্বাধীকার আন্ত্রন্দালি ও 

জানতর নপতা 

 আন্ত্রলাচিা ও হসনর্িার হজলা প্রশাসি ও সংনিি 

উপকনর্টি 

মুনজব স্মরন্ত্রণ সুযন্ত্রভনির 

(র্গ, হকাটনপি, হিি, 

ব্যাগ, কযাপ ইতযানদ) 

১৭ এনপ্রল 

২০২০ 

 মুনজব স্মরন্ত্রণ সুযন্ত্রভনির 

(র্গ, হকাটনপি, হিি, 

ব্যাগ, কযাপ ইতযানদ) 

মুরজববষ ে উপলয়ক্ষে ১০০ 

জন গৃিিীনয়ক গৃি োন 

১৫ আগে 

2019 

‘জরম আয়ি ঘর নাই প’ কম েসূরির আওিাে থজলা প্রশাসন 

আন্তজোরিক রবয়শ্ব জারির 

রপিা শীষ েক থসরমনার 

আয়লািনা সভা ও রভরিও রিত্র প্রেশ েনী  থজলা প্রশাসন ও 

থজলা িথ্য অরফস 

জারি রপিা ও িার বন্ধু মিল 

শীষ েক আয়লািনা সভা 

আয়লািনা সভা ও দুল েভ রিত্র প্রেশ েনী 

সংরিষ্ট রবষয়ে 

থজলা প্রশাসন ও থজলা 

রশল্পকলা একায়িরম 

িাঁেনরর মুক্ত রেবস ৮ রিয়সম্বর 

2019 

িাঁেনরয়র বঙ্গবন্ধু স্মৃরি রবজরেি 

স্থানগুয়লায়ি অনুষ্ঠান 

থজলা প্রশাসন 

থনৌ-র োরল 

 

‘হৃেয়ে বঙ্গবন্ধু’ থিাগান  

থনৌ-র োরল 

থজলা প্রশাসন, 

রবআই পিরব্লউটিএ, 

থকােগাি ে, থনৌনররলশ 

মুরজবরবষেক থসরমনার ও 

মূল প্রবন্ধ পাঠ   

 

প্ররিমায়স ১টি কয়র থমাট ১২টি থজলা প্রশাসন ও 

থজলা রশক্ষা অরফস 

শুিািার সকৌশল/সরকাভর 

কম যকিযা/কম যিারী 

(আইভসটি) 

‘শুিািারী বঙ্গবন্ধু’ শীষ েক আয়লািনা থজলা প্রশাসন 
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০৯ োহ্মণবারেো প্ররিটি ই পউরনেয়ন বীর মুরক্তয়র্ািা, প্রবীণ রাজনীরিরবে সমন্বয়ে করমটি গঠন কয়র জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমায়নর জীবণী, রাজনীরি ও মুরক্তযুি রনয়ে আয়লািনা, ঐরিিারসক ও গুরুেপূণ ে উরক্ত/বাণীসমূয়ি রশক্ষােীয়ের মায়ে 

ঘটায়নার জন্য থেওোল রলখন, প্রােরমক, মােরমক ও উি মােরমক পর্ োয়ে রশক্ষােীয়ের কুই পজ প্ররিয়র্ারগিা অনুষ্ঠায়নর 

মােয়ম ১ম, ২ে ও ৩ে স্থান অরধকারীয়ের বািাই প কয়র  উপয়জলা  পর্ োয়ে চূোন্ত কুই পজ প্ররিয়র্ারগিা অনুষ্ঠান এবং 

রবজেীয়ের মায়ে নররস্ক্ার রবিরণ। 

১০ রাঙ্গামাটি জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জন্মশিবানষ মকী উপলয়ক্ষে এ থজলার সকল অরফস/সংস্থাপ্রধায়নর সয়ঙ্গ 

সমন্বে কয়র প্রস্তারবি েীঘ ে ও স্বল্পয়মোরে কম েপররকল্পনা গ্রিণ ও বাস্তবােন। 

১১ খাগোিরে (ক) বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর আয়লািনা সভা ও সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান; 

(খ) বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর নরস্তক ও িথ্য রিত্র প্রেশ েন;   

(গ) রশশু-রকয়শারয়ের রিনা ও রিত্রাঙ্কন প্ররিয়র্ারগিা; 

(ঘ) এক সপ্তািব্যাপী জাঁকজমকপূণ ে কয়র জন্মবারষ েকী পালন;  

(ঙ) এ িাো মন্ত্রণালয়ের রনয়ে েশনা থমািায়বক জন্মশিবানষ মকী উদর্াপন।            

১২ বাদরবান  

ক্ররমক 

নম্বর 
কম েসূরির রববরণ িাররখ ও স্থান রবস্তাররি কার্ েক্রম 

বাস্তবােন সিয়র্াগী 

েপ্তর/সংস্থা 
মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

১. 
বঙ্গবন্ধু ই প-আকোই পভ 

বিরর 

১৫ জানুোরর ২০২০-

এর ময়ে 

থজলা প্রশাসয়কর 

ওয়েবয়পাট োয়ল 

থজলা প্রশাসন 

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

 

২. বঙ্গবন্ধু কন োর স্থাপন 
১৫ জানুোরর ২০২০-

এর ময়ে 

থজলা প্রশাসয়কর 

কার্ োলে ও থজলার 

গুরুেপূণ ে 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

থজলা প্রশাসন 

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

ও সংরিষ্ট 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

 

৩. 

বঙ্গবন্ধু ও আমায়ের 

স্বাধীনিারবষেক 

সংকলন প্রকাশ 

১ আগে ২০১৯ িয়ি 

থলখা সংগ্রি ও 

কম্পাই পয়লর কাজ 

িলমান োকয়ব। ১৭ 

মাি ে ২০২০ 

সংকলনটির থমােক 

উয়ন্মািন করা িয়ব। 

থজলা প্রশাসন 

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

 

৬. 

‘রশশুয়ের বঙ্গবন্ধু’ ও 

‘জারির রপিা বঙ্গবন্ধু’ 

রশয়রানায়ম  রিত্রাঙ্কন 

প্ররিয়র্ারগিা 

১৪ মাি ে ২০২০ 

স্থান : থজলা রশশু 

একায়িরম 

রশক্ষােীয়ের 

অংশগ্রিয়ণ রিনটি 

গ্রুয়প রিত্রাঙ্কন 

প্ররিয়র্ারগিা অনুরষ্ঠি 

িয়ব। 

থজলা প্রশাসন,  

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

অেক্ষ, বাদরবান 

কায়লক্টয়রট স্কুল 

এড কয়লজ 

ও থজলা রশশু 

একায়িরম 

 

৭. 
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত 

আত্মজীবনী,  

১৫ মাি ে ২০২০ 

স্থান : বাদরবান 

রশক্ষােীয়ের 

অংশগ্রিয়ণ একারধক 

থজলা প্রশাসন,  

বাদরবান পাব েিে 
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কারাগায়রর থরাজনামিা 

এবং ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও 

রাজননরিক েশ েন’ 

রবষয়ে কুই পজ 

প্ররিয়র্ারগিা 

কায়লক্টয়রট স্কুল এড 

কয়লজ 

থেরণরভরত্তক গ্রুয়প 

কুই পজ প্ররিয়র্ারগিা 

অনুরষ্ঠি িয়ব। 

থজলা 

অেক্ষ, বাদরবান 

কায়লক্টয়রট স্কুল 

এড কয়লজ 

ও থজলা রশশু 

একায়িরম 

১০. 

‘বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কম ে’ 

রশয়রানায়ম স্বররিি 

করবিা আবৃরত্ত 

প্ররিয়র্ারগিা 

১৬ মাি ে ২০২০ 

স্থান : বঙ্গবন্ধু মুক্ত 

মঞ্চ 

সকয়লর জন্য উন্মুক্ত 

থজলা প্রশাসন,  

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

থজলা রশশু 

একায়িরম এবং 

থজলা রশল্পকলা 

একায়িরম 

 

১৩. 

বঙ্গবন্ধুর প্ররিকৃরিয়ি 

নরষ্পস্তবক অপ েণ ও 

েিাঞ্জরল জ্ঞাপন 

১৭ মাি ে ২০২০ 

স্থান : বঙ্গবন্ধু মুক্ত 

মঞ্চ 

থজলার সকল সরকারর 

কম েকিো কম েিারী, 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর 

রশক্ষক ও 

রশক্ষােীয়ের 

অংশগ্রিয়ণ নরষ্পস্তবক 

অপ েণ করা িয়ব। 

থজলা প্রশাসন,  

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

ও 

সংরিষ্ট সকল 

 

১৪. 
রশশু সমায়বশ ও বণ োঢে 

র োরল 

১৭ মাি ে ২০২০ 

স্থান : বঙ্গবন্ধু মুক্ত 

মঞ্চ িয়ি 

থজলার সকল সরকারর 

কম েকিো-কম েিারী, 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর 

রশক্ষক ও 

রশক্ষােীয়ের 

অংশগ্রিয়ণ র োরল 

অনুরষ্ঠি িয়ব 

থজলা প্রশাসন,  

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

ও 

সংরিষ্ট সকল 

 

১৫. 

প্ররিবন্ধী, দুস্থ ও থমধাবী 

রশক্ষােীয়ের মায়ে বৃরত্ত 

প্রোন 

১৭ মাি ে ২০২০ 

স্থান : বঙ্গবন্ধু মুক্ত 

মঞ্চ 

প্ররিবন্ধী, দুস্থ ও 

থমধাবী রশক্ষােীয়ের 

মায়ে বৃরত্ত প্রোন করা 

িয়ব। 

থজলা প্রশাসন,  

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

 

১৮. 

‘বঙ্গবন্ধু মায়ন 

বাংলায়েশ’ শীষ েক 

আয়লািনা সভা 

১৭ মাি ে ২০২০ 

স্থান : বঙ্গবন্ধু মুক্ত 

মঞ্চ 

থজলার সকল সরকারর 

কম েকিো-কম েিারী, 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়নর 

রশক্ষক ও 

রশক্ষােীয়ের 

অংশগ্রিয়ণ আয়লািনা 

সভা অনুরষ্ঠি িয়ব 

থজলা প্রশাসন,  

বাদরবান পাব েিে 

থজলা 

ও 

সংরিষ্ট সকল 

 

২০. 

‘বঙ্গবন্ধুর জীবন েশ েন ও 

বাংলায়েয়শর স্বাধীনিা’ 

শীষ েক রবয়শষ থক্রােপত্র 

প্রকাশ 

১৭ মাি ে ২০২০ 

স্থান : বঙ্গবন্ধু মুক্ত 

মঞ্চ 

রবয়শষ থক্রােপত্র 

প্রকাশ করা িয়ব। 
সংরিষ্ট সকল  

 

 

১০ রাঙ্গামাটি  নাগররক থসবা সিজীকরয়ণর লয়ক্ষে Permanent Residence Certificate Online System 

বিরর;   

 রবয়েরশ পর্ েটকয়ের পাব েিে িট্টগ্রাম ভ্রময়ণর অনুমরি প্রোন সিজীকরয়ণর রনরময়ত্ত Foreign Tourists 

/Visitors Online Permission System for Rangamati  বিরর;   

 থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর কম েকিো/কম েিারীয়ের িথ্য ভাডার বিররর লয়ক্ষে পাবরলক সায়ভ েন্ট থিেটায়বজ 

ম্যায়নজয়মন্ট রসয়েম (PSDMS) বিরর এবং 

 থমাবাই পল প্রযুরক্ত ব্যবিায়রর মােয়ম পর্ েটন সুরবধা রনরিি করার লয়ক্ষে Rangamati Tourism App 

প্রকাশ। 
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 মাঠ পর্ োয়ে বাস্তবারেি উয়ল্লখয়র্াগ্য কার্ েক্রম (গণপূিে রবভাগ/স্থানীে সরকার রবভাগ, দুয়র্ োগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবারেি প্রকল্প ব্যিীি) 

রবভাগ/য়জলার 

নাম 

কায়জর রববরণ মন্তব্য 

কুরমল্লা  

❖ জরুরর সময়ে রনধ োররি গ্রুয়পর রক্ত সিয়জপ্রারপ্তর লয়ক্ষে থজলা প্রশাসয়নর উয়যায়গ কুরমল্লা 

থজলার থেে লক্ষ মানুয়ষর রয়ক্তর গ্রুপ রনণ েে কয়র থিেটা থবই পজ প্রস্তুি করা িয়েয়ি এবং 

রয়ক্তর গ্রুপ রনণ েেকৃি ব্যরক্তয়ের িথ্যারে রনয়ে প্রস্তুি করা িয়েয়ি Blood Link 

Cumilla নামক থমাবাই পল অোপ। 

❖ অরফস সময়ে কম েকিো/কম েিারীয়ের িাৎক্ষরণক স্বাস্থে থসবা প্রোয়নর লয়ক্ষে থজলা 

প্রশাসয়কর কার্ োলয়ে কায়লক্টয়রট থিলে কন োর স্থাপন করা িয়েয়ি এবং একজন 

রিরকৎসয়কর মােয়ম সপ্তায়ি দুরেন থসবা প্রোন করা িয়ে। 

 

 

১২। প্ররিয়বেয়ন উয়ল্লখ করার ময়িা অন্য থকায়না রবষে (র্রে োয়ক) 

রবভাগ/য়জলার নাম কায়জর রববরণ মন্তব্য 

বাদরবান পর্ েটকয়ের সুরবধায়ে ে ‘Explore Bandarban’ নামক থমাবাই পল অোপ এবং ‘অপরূপা বাদরবান’ 

নায়ম একটি Brochure বিরর করা িয়েয়ি।  

 

১১.৩ রাজশাহী ভবিাগ 

 

11.3.1 গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, বিরাজ ঞ্জ  : 

 

০১. জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন উপলডক্ষয গৃিীত 

ক্র্ মপবরক্েনা (েীর্ ম ও স্বেডর্য়াবে) : 

 

 (ক্) জেিাবষ মক্ী উপলডক্ষয জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর স্মৃবতডক্ অবিস্মরণীয় ক্ডর 

রাখডত ও র্িান স্বাধীনতা যুডি মুবক্তডর্ািাডের যুডির অিোন নতুন প্রজডন্মর বনক্ট তুডল ধরার জন্য 

গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, বিরাজ ডঞ্জর িেুখিাড  মুযরাল স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

(খ) নতুন প্রজডন্মর বশক্ষােীডের জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর স্মৃবতডক্ অবিস্মরণীয় ক্ডর 

রাখার জন্য উপডজলার প্রবতটি স্কুডল িিিন্ধু ক্ন মার স্থাপন ক্রা িডয়ডছ; 

( ) ২৫ আ ে ২০১৯ তাবরখ র্োডর্াগ্য র্র্ মাোয় জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপডনর প্রডয়াজনীয় ব্যিস্থা েিণ 

ক্রা িডি। 

 

11.3.2 সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , পাবনা  : 
 

 ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমার-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা(দীঘ য  স্বল্প 

সম াভদ) 
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নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও সম  ভবস্তাভরি কার্ যক্রম 

০১ জাভির ভপিা বেবন্ধু 

সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

স্বয়ের ঠবষম্যহীন 

সমাজ এবাং মাননী  

প্রিানমন্ত্রী সঘাভষি 

আমার গ্রাম আমার 

শহর বাস্তবা ন 

িাভরখ : ১৭ মাি য 

২০২০ 

স্থান : পাবনা 

সজলার ০৯টি 

উপয়জলা হয়ি 

০৯টি বাোইকৃি 

গ্রাম 

# নগর ও গ্রায়মর ঠবষম্য ক্রমাগি দূর করার উয়েয়ে সজলার ০৯টি 

উপয়জলা হয়ি ০৯টি গ্রাম বাোইকৃি আধুভনক নগর সুভবিা সম্প্রসারয়ণর 

কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়ব। 

# উন্নি রাস্তাঘাট, সর্াগায়র্াগ, সুয়প  পাভন, আধুভনক স্বাস্থয সসবা ও 

সুভিভকৎসা, মানসম্পন্ন ভশক্ষা, উন্নি প ভনষ্কাশন ও বজযয ব্যবস্থাপনা, 

ভবদুযৎ ও জ্বালাভন সরবরাহ বৃভি, কভম্পউটার ও দ্রুিগভিসম্পন্ন ইন্টারয়নট 

সুভবিা, ঠবদুযভিক সরিামসহ মানসম্পন্ন সিাগ্যপয়ণ্যর বাজার 

সম্প্রসারয়ণর মাধ্যয়ম আমার গ্রাম আমার শহয়র রূপান্তর করা হয়ব। 

# প্রয় াজন অনুসায়র সকলয়ক সামাভজক ভনরাপিা সবষ্টনীর আওিাভুক্ত 

করা হয়ব। 

# সাভব যকিায়ব ঠবষম্যহীন সমাজ প্রভিষ্ঠা এবাং আমার গ্রাম আমার শহর 

এর সিল বাস্তবা ন। 

০২ প্রভিটি স্কুয়ল হাইভজন 

কণ যার (Hygiene 

Corner) স্থাপন 

িাভরখ : ১৭ মাি য 

২০২০ 

স্থান :  পাবনা 

সজলার প্রভিটি 

ভবদ্যাল  

অস্বভস্ত, সামাভজক পাভরবাভরক সটবুয এবাং ভবদ্যালয়  পর্ যাপ্ত সুভবিা না 

িাকার কারয়ণ োত্রীয়দর ভবরাট অাংশ ভপভর ডকালীন ক্লায়স অনুপভস্থি 

িায়ক। 

# এ সমস্যা ভনরসয়নর জন্য স্যাভনটাভর ন্যাপভকন সরবরাহ ও সাভব যক 

পরাময়শ যর জন্য প্রভিটি স্কুয়ল হাইভজন কন যার প্রভিষ্ঠা করা হয়ব। 

# একই সয়ে ভনরাপদ প্রক্ষালনক্ক্ষ, পাভন ও বায়স্কট ব্যবস্থা িাকয়ব। 

 # প্রকল্পটি বাস্তবা য়নর জন্য স্কুয়ল ১১ সদয়স্যর (৬ষ্ঠ সিয়ক ১০ম সেভণ 

পর্ যন্ত প্রভি ক্লাস সিয়ক ২ জন কয়র এবাং একজন সিাপভি ভনয়  

(STUDENTS SAFE PERIOD CLUB (SSPC) গঠন করা হয়ব। একজন মভহলা 

ভশক্ষক ক্লায়বর সমন্টর ভহসায়ব িাকয়বন। 

# উপয়জলা ভনব যাহী অভিসার এবাং উপয়জলা মভহলাবিষয়ক্ কম যকিযার 

ব্যবস্থাপনা  প্রকল্প বাস্তবা ন করা হয়ব। সজলা প্রশাসয়কর সরাসভর 

িত্ত্বাবিায়ন বাস্তবাভ ি এ প্রকয়ল্প এনভজওয়দর সহয়র্াগী ভহসায়ব ব্যবহার 

করা হয়ব। 

# এর সদস্যয়দর সজলা ও উপয়জলা পর্ যায়  প্রভশক্ষণ সদও া হয়ব র্ায়ি 

িারা হাইভজন ক্লাব পভরিালনাসহ সহপাঠীয়দর ভপভর ডকালীন সমস্যা 

সমািায়ন প্রািভমক পরামশ য ভদয়ি পায়র।  

# ভপভর ডকালীন প্রািভমক স্বাস্থয সসবার জন্য স্কুলগুয়লায়ি ভসভিল 

সাজযন, উপয়জলা স্বাস্থয ও প :প : কম যকিযা-এর সহা িা  কযাম্প/পরামশ য 

সদও া হয়ব। 

০৩ মাননী  প্রিানমন্ত্রীর 

ভনয়দ যশনা সমািায়বক 

বজ্রপায়ির ঝুঁভক 

সমাকাভবলা  এবাং 

পভরয়বয়শর িারসাম্য 

রক্ষা  িালগাে বীজ 

সরাপণ 

িাভরখ : ১৭ মাি য 

২০২০ 

স্থান- : সমগ্র পাবনা 

সজলা 

# বজ্রপায়ির ঝুঁভক সমাকাভবলা  এবাং পভরয়বয়শর িারসাম্য রক্ষা  পাবনা 

সজলার প্রভিটি উপয়জলা  এক লক্ষ কয়র সমাট ন  লক্ষ িালগাে বীজ 

সরাপণ করা হয়ব। 

০৪ পভরয়বশবান্ধব সজলা 

প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

িাভরখ : ১৭ মাি য 

২০২০ 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , পাবনায়ক পভরয়বশবান্ধব করয়ি অপ্রয় াজনী  

ভবদুযয়ির ব্যবহার বয়ন্ধর কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়ব। সসালার ভসয়েম-এর 
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পাবনা স্থান : সজলা 

প্রশাসয়কর 

কার্ যাল , পাবনা 

মাধ্যয়ম এই কার্ যালয় র ভবদুযয়ির িাভহদা পূরণ, কাগয়জর ব্যবহার 

কমায়না এবাং কার্ যাল  িত্বয়র বৃক্ষয়রাপণসহ ইিযাভদ কম যসূভি গ্রহণ। বজযয 

ব্যবস্থাপনার আধুভনকা ন, সবুজ িবন, আিরণ পভরবিযয়নর প্রয়িষ্টার 

মাধ্যয়ম সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , পাবনায়ক একটি শিিাগ 

পভরয়বশবান্ধব দপ্তর ভহসায়ব গয়ে সিালা এবাং এর মাধ্যয়ম সজলা পর্ যায়  

প্রিম পভরয়বশবান্ধব ময়ডল দপ্তর ভহসায়ব আত্মপ্রকাশ করা। 

০৫ প্রশাসয়নর স্বচ্ছিা, 

জবাবভদভহিা, 

ন্যা পরা ণিা এবাং 

সসবা পরা ণিা ভনভিি 

করার লয়ক্ষয সটাল ভফ্র 

সিান নম্বর িালুকরণ 

িাভরখ : ১৭ মাি য 

২০২০ 

স্থান : সজলা 

প্রশাসয়কর 

কার্ যাল , পাবনা 

আধুভনক প্রযুভক্ত ভনি যর, দক্ষ ও দুনীভিমুক্ত সদশয়প্রভমক প্রশাসভনক ব্যবস্থা 

গয়ে তুলয়ি সািারণ জনগয়ণর অভিয়র্াগ সটাল ভফ্র সময়সজ এবাং সিান 

কয়লর মাধ্যয়ম গ্রহণ করা হয়ব। সজলার সর্-সকায়না প্রান্ত সিয়ক সর্ সকায়না 

িথ্য বা অভিয়র্াগ জানায়ি একটি সটাল ভফ্র নাম্বায়রর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হয়ব। একই সয়ে সরকাভর ভবষয়  সকায়না িয়থ্যর প্রয় াজন হয়ল ঐ নম্বয়র 

সিান কয়র জানা র্ায়ব। 

০৬ খ িাভলকার সকল ভমস 

সকস ভনষ্পভি 

িাভরখ : ১৭ মাি য 

২০২০ 

স্থান : সজলা 

প্রশাসয়কর 

কার্ যাল , পাবনা 

খ িাভলকা  দীঘ যভদন অভনষ্পন্ন ভমস সকয়সর ভনষ্পভি করার কার্ যক্রম গ্রহণ 

করা হয়ব।  

 

11.3.3 সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , নায়টার : 

 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর 

রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী  উপলয়ক্ষে 

গৃিীি কম েপররকল্পনা (েীঘ ে ও স্বল্প 

থমোরে) 

(ক) স্বল্পয়মোরে কম েপররকল্পনা : 

(১) গ্রামরভরত্তক অনুষ্ঠান 

প্ররিটি গ্রায়ম বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মুরক্তযুিয়করন্দ্রক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন কয়র 

বিেমান সরকায়রর উন্নেন পররকল্পনা প্রিার, মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনার 

১০টি রবয়শষ উয়যাগ প্রিার, আয়লািনা ও সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান; 

(২) গ্রামীণ থখলাধুলা (য়েরশে থখলাধুলার) আয়োজন করা; 

(৩) থমরিকোল কোয়ম্পর মােয়ম (৫২টি ই পউরনেয়ন)  ই পউরপ কময়েয়ক্স রবয়শষজ্ঞ 

রিরকৎসা থসবা প্রোন;  

(৪) বৃক্ষয়রাপণ অরভর্ান;  

(৫) প্ররিটি ই পউরনেন পররষে কময়েয়ক্সর সাময়ন বঙ্গবন্ধুর স্মৃরিফলক রনম োণ 

এবং 

(৬) থজলা ও উপয়জলাে মানবিার থেওোল স্থাপন। 

(খ) রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান রভরত্তক অনুষ্ঠান 

(১) বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ এবং ‘কারাগায়রর থরাজনামিা’ এর 

রবযালে রভরত্তক পাঠিয়ক্রর আয়োজন, কুই পজ প্ররিয়র্াগীিা; 

২) প্ররিটি রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন থেওোরলকা প্রকাশ এবং বঙ্গবন্ধুর উরক্ত 

রলরপবিকরণ; 

৩) বীর মুরক্তয়র্ািায়ের রনয়ে স্মৃরিিারণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন; 

৪) জারির রপিা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্ররিয়র্ারগিা ও বঙ্গবন্ধুর  সায়জ সাজা 

প্ররিয়র্াগীিা এবং 

 ৫) শিভাগ রিরজটাল/মারিরমরিো থেরণকক্ষ রনরিিকরণ। 

(গ)  থজলা পর্ োয়ে অনুষ্ঠান : 

(১) বণ মাঢয র যানল ও আন্ত্রলাচিা সভা (বতমর্াি সরকান্ত্ররর উন্ন ি পনরকল্পিা 

প্রচার, প্রধাির্েী হশখ  হ্ানসিার ১০টি নবন্ত্রশষ উন্ত্রযাগ  প্রচার, সাংস্কৃনতক 
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অনুষ্ঠাি); 

(২) জানতর নপতা বঙ্গবন্ধুর  িান্ত্রটান্ত্রর আগর্ি উপলন্ত্রক্ষ্য নবন্ত্রশষ নদবস নহ্সান্ত্রব 

উদর্াপি; 

(৩) িীিা প্রনতন্ত্রর্ানগতা আন্ত্র াজি  

(৪) স্থািী ভান্ত্রব জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ফুটবল প্রনতন্ত্রর্ানগতা আন্ত্র াজি;  

(৫) িাটক/গম্ভীরা বতনর এবং ভ্রাম্যর্াণ প্রদশ েনী;  

(৬) নিনজটাল ল্যাবন্ত্রক ব্যবহ্ার কন্ত্রর হবকার তরুণডের  প্রনশক্ষ্ণ প্রদাি, সক্ষ্র্তা 

বৃনিকরণ এবং কার্ মকরী কন্ত্রর হতালা; 

(৭) জানতর পতা বঙ্গবন্ধুর জন্মবানষ মকী উপলন্ত্রক্ষ্য কারাগার ও হ্াসপাতান্ত্রল 

উন্নতর্ান্ত্রির খাবার পনরন্ত্রবশি;  

(৮) জানতর নপতা বঙ্গবন্ধুর জীবিী নিন্ত্র  প্রচারপত্র/জীবিপুনঞ্জ প্রকাশ এবং 

(৯) জানতর নপতা  বঙ্গবন্ধুন্ত্রক নিন্ত্র  হলখা কনবতা/গল্প/স্মৃনতচারণ ইতযানদ সংগ্রহ্ 

ও একনত্রত কন্ত্রর প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহ্ণ। 

(ঘ) েীঘ ে থমোরে পররকল্পনা : 

(১) উত্তরা গণভবয়ন রনরম েি রবরিীয়ি মরন্ত্রপররষে সভা অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব 

প্রণেন; মুরজববষ ে উপলয়ক্ষে কমপয়ক্ষ একটি (সম্ভাব্য ৯ থফব্রুোরর ২০২০) সভা 

আয়োজন করা; 

(২) পর্ েটন সমৃি নায়টার থজলার পর্ েটন স্থানসমূয়ির উন্নেন সাধন ও পর্ েটকয়ের 

জন্য রবরভন্ন সুরবধা বৃরির প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রিণ করা; 

(৩) রভক্ষুকমুক্তকরয়ণ  কম েপররকল্পনা প্রণেন এবং নায়টার থজলায়ক রভক্ষুকমুক্ত 

থঘাষণা করা; 

(৪) ভূরমিীন মানুয়ষর আবাসয়নর ব্যবস্থা রনরিি করয়ি কম েপররকল্পনা প্রণেন 

ও বাস্তবােয়ন প্রয়োজনীে উয়যাগ গ্রিণ; 

(৫) মানীে প্রধানমন্ত্রী কর্তেক থঘারষি অে েননরিক অঞ্চল স্থাপয়ন প্রয়োজনীে 

উয়যাগ গ্রিণ। 

 

 

 

 

 

11.3.4 সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , নওগাঁ  : 
       

 জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উদ্ র্াপন উপলয়ক্ষয গূহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও 

স্বল্প সম াভদ)  : 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর  জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি  কম যপভরকল্পনা : 

নাং কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ক্রম বাস্তবা ন সহয়র্াগী 

দপ্তর/সাংস্থা 

মন্তব্য 

  ১৭ মাি য বেবন্ধুর 

জন্মভদবস ও জািী  ভশশু 

ভদবস অভিক 

জাঁকজমকপূণ যিায়ব 

উদ র্াপন 

ভনি যাভরি িাভরয়খ জাঁকজমকপূণ য  র যাভল,  বেবন্ধুর 

জীবনীভিভিক আয়লািনা সিাসহ 

ভবস্তৃি কম যসূভি 

  

  ১৫ আগে জািী  সশাক 

ভদবস অভিক গুরুয়ত্বর 

সয়ে পালন 

ভনি যাভরি িাভরয়খ    

০৩. ভিক্ষুক পুনব যাসন (১০০০ বেরব্যাপী ভিক্ষুক পূনব যাসয়নর জন্য সজলা প্রশাসন, নওগাঁ  
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জন) মাসও াভর ভনভদ যষ্ট কম যসূভি গ্রহণ 

কয়র লক্ষযমাত্রা অজযন করা। 

০৪. মুভক্তযুি ও বেবন্ধুর 

জীবনীর উপর সকল স্কুল-

কয়লজ পর্ যায়  রিনা ও 

ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিা 

বেরব্যাপী 

ভবভিন্ন স্কুল ও কয়লজ 

ভশক্ষািীয়দর অাংশগ্রহয়ণ সজলা ও 

উপয়জলা পর্ যায়  স্কুল-কয়লয়জ 

রিনা ও ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিার 

আয় াজন করা। 

সজলা প্রশাসন ও 

ভবভিন্ন 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিানগণ  

 

০৫. বেবন্ধুর জীবনীর উপর 

ডকুয়মন্টভর প্রদশ যন 

বেরব্যাপী 

ভবভিন্ন স্কুল ও কয়লজ 

বেরব্যাপী ভসভডউল প্রস্তুি কয়র 

প্রভিটি স্কুল-কয়লয়জ বেবন্ধুর 

জীবনীর উপর ডকুয়মন্টভর 

প্রদশ যয়নর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা িথ্য অভিস, 

নওগাঁ  

 

০৬. সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠান 

(বেবন্ধু ও 

মুভক্তযুিভিভিক এবাং 

সদশাত্ময়বািক) 

বেরব্যাপী 

ভবভিন্ন জািী  

ভদবয়স ব্যাপকিায়ব 

সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর 

আয় াজন এবাং সজলা 

ভশল্পকলা 

একায়ডভময়ি 

সাপ্তাভহকিায়ব 

সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর 

আয় াজন 

ভবভিন্ন জািী  ভদবয়স বেবন্ধু ও 

মুভক্তযুিভিভিক গান, নৃিয, 

গীভিনাট্য, নাটক ইিযাভদ 

আকষ যণী িায়ব পভরয়বশন এবাং 

সজলা ভশল্পকলা একায়ডভময়ি 

প্রভি সপ্তায়হ আলাদা সাংগঠয়নর 

মাধ্যয়ম বেবন্ধু ও 

মুভক্তযুিভিভিক গান, নৃিয, 

গীভিনাট্য, নাটক পভরয়বশন।  এ 

ভবষয়  ব্যাপক প্রিারণার ব্যবস্থা 

করা। 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা ভশল্পকলা 

একায়ডভম ও সজলা 

িথ্য অভিস, নওগাঁ  

 

০৭. ‘প্রায়ণর গান’ ৫ জানু াভর/২০ বেবন্ধুয়ক ভনয়  সলখা গায়নর 

আয় াজন 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা ভশল্পকলা 

একায়ডভম, নওগাঁ 

 

 পি নায়ট্যাৎসব ৯-১১ সিব্রু াভর/২০ বেবন্ধুর উপর ভনভম যি নাটক ভনয়  

পিনায়ট্যাৎসব 

 িাষণ প্রভিয়র্াভগিা ৫ মাি/২০ বেবন্ধুর  ৭ মায়ি যর িাষয়ণর উপর 

ভবয়শষ প্রভিয়র্াভগিা 

 ‘ভপিার জন্য কভবিা’ ৬ এভপ্রল/২০ বেবন্ধুয়ক ভনয়  সলখা কভবিা  

আবৃভির উৎসব 

 

 ‘বইপো’ প্রভিয়র্াভগিা ৬ সম/২০ বেবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও 

কারাগায়রর সরাজনামিা গ্রয়ন্থর উপর 

বই পো প্রভিয়র্াভগিা 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা ভশল্পকলা 

একায়ডভম, নওগাঁ 

 

জাভর ও বাউল গায়নর আসর ২৮ জুন/২০ বেবন্ধুর উপর ভনভম যি ভবয়শষ জাভর 

ও বাউল গায়নর আসর 

িলভচ্চত্র উৎসব ৬ জুলাই/২০ ১০টি ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন  িলভচ্চত্র 

উৎসব 

‘সরয়খ সগলাম স্বািীন 

বাাংলায়দশ’ মঞ্চনাটক 

১৬ আগে /২০ বেবন্ধুর উপর ভনভম যি ভবয়শষ নাটক 

প্রদশ যন 

উপয়জলা সাাংস্কৃভিক উৎসব ৬ সসয়েম্বর/২০ উপয়জলা ভশল্পকলা 

একায়ডভমভিভিক সাাংস্কৃভিক উৎসব 
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িারুকলা উৎসব ১১ অয়ক্টাবর/২০ বেবন্ধুর সপায়ি যট অকয়নর উপর 

িারুকলা উৎসব 

সলাক  উৎসব ১৫ নয়িম্বর/২০ বেবন্ধুর উপর ভনভম যি 

গম্ভীরা/আলাপ/সকচ্ছা কাভহভন ভনয়  

ভদনব্যাপী উৎসব 

বেবন্ধু  সাাংস্কৃভিক উৎসব ১ ভডয়সম্বর/২০ মাসব্যাপী ‘বেবন্ধু উৎসব’ 

ভশয়রানায়ম সাাংস্কৃভিক উৎসব 

০৮. সজলা পর্ যায়  বেবন্ধু 

সগাডকাপ ফুটবল ও টি-

২০ ভক্রয়কট টুন যায়মন্ট 

আয় াজন। 

ভনি যাভরি সময়  সজলা সেভড ায়ম সজলা ও 

উপয়জলাসমূয়হর ফুটবল টিয়মর 

সমন্বয়  বেবন্ধু সগাডকাপ 

ফুটবল টুন যায়মন্ট আয় াজন। 

সজলা প্রশাসন, সজলা 

ক্রীো সাংস্থা ও সজলা 

ক্রীো অভিস, নওগাঁ  

 

০৯. োত্র-োত্রীয়দর মায়ত 

বৃয়ক্ষর িারা ভবিরণ ও 

বৃক্ষয়রাপণ অভির্ান 

উপযুক্ত সময়  সজলার প্রভিটি স্কুয়লর োত্র-

োত্রীয়দর মায়ত বৃয়ক্ষর িারা 

ভবিরণ ও বৃক্ষয়রাপণ অভির্ান 

পভরিালনা 

সজলা প্রশাসন, 

বন ভবিাগ ও ভবভিন্ন 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিানগণ 

 

১০. স্কুল-কয়লজ-মাদ্রাসার 

লাইয়েভরয়ি মুভক্তযুি ও 

বেবন্ধু কন যার স্থাপন 

বেরব্যাপী সজলার ভনব যাভিি ১০০টি 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন মুভক্তযুি ও 

বেবন্ধু কন যার স্থাপয়নর ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

সজলা প্রশাসন, সজলা 

প্রািভমক ভশক্ষা 

অভিস, সজলা ভশক্ষা 

অভিস ও ভনব যাভিি 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিানগণ 

 

১২. অসচ্ছল ও র্ভভমহীন বীর 

মুভক্তয়র্ািায়দর মায়ত খাস 

জভম ভবিরণ 

বেরব্যাপী অসচ্ছল ও র্ভভমহীন বীর 

মুভক্তয়র্ািায়দর িাভলকা প্রস্তুি এবাং 

বয়ন্দাবয়স্তর ব্যবস্থা গ্রহণ কয়র ১৭ 

মাি য ২০২১ িাভরয়খ বীর 

মুভক্তয়র্ািায়দর আমন্ত্রণ জাভনয়  

আনুষ্ঠাভনকিায়ব খাস জভম ভবিরণ। 

সজলা প্রশাসন ও 

সহকারী কভমশনার 

(র্ভভম), নওগাঁসদর, 

নওগাঁ 

 

১৩. মুভক্তযুয়ির নওগাঁ সজলার 

স্থানগুয়লা ম্যাভপাং ও স্মৃভি 

সাংরক্ষণ 

বেরব্যাপী নওগাঁ সজলার মুভক্তযুয়ির সমু্মখ 

যুয়ির স্থানগুয়লা ম্যাভপাং কয়র 

ভবস্তাভরি ভববরণ ভলভপবি কয়র 

পুভস্তকা প্রকাশ ও স্থানগুয়লার 

স্মৃভি সাংরক্ষয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সজলা প্রশাসন ও 

বাাংলায়দশ মুভক্তয়র্ািা 

সাংসদ, সজলা ইউভনট 

কমান্ড, নওগাঁ 

 

১৪. ভবিকয প্রভিয়র্াভগিা বেরব্যাপী স্কুল-কয়লজসমূয়হ মুভক্তযুি ও 

বেবন্ধু-ভিভিক ভবিকয 

প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা 

এবাং মাি য ২০২১ মায়স সজলা 

পর্ যায়  চূোন্ত প্রভিয়র্াভগিার 

আয় াজন করা। 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা প্রািভমক ভশক্ষা 

অভিস, সজলা ভশক্ষা 

অভিস, নওগাঁ ও 

ভনব যাভিি 

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিানগণ 

 

১৫. আয়লাকসিা ও 

আিশবাভজ 

জািী  ভদবসসমূয়হ ১৫ আগে ব্যিীি অন্যান্য 

জািী  ভদবসসমূয়হ আকষ যণী  

আয়লাকসিা ও আিশবাভজর 

ব্যবস্থা গ্রহণ কয়র উৎসবমুখর 

পভরয়বশ সৃভষ্ট করা। 

সজলা প্রশাসন  

১৬. মুভক্তযুয়ির গল্পবলা 

প্রভিয়র্াভগিা 

বেরব্যাপী স্কুল-কয়লয়জ উপয়জলা পর্ যায়  

মুভক্তযুয়ির গল্পবলা প্রভিয়র্াভগিা 

আয় াজনপূব যক িলািল সজলা  

সপ্ররণ কয়র মাি য ২০২১ মায়স 

সজলা প্রশাসন, 

উপয়জলা প্রশাসন ও  

সজলা প্রািভমক ভশক্ষা 

অভিস, সজলা ভশক্ষা 
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সজলা  চূোন্ত প্রভিয়র্াভগিার 

আয় াজন করা। 

অভিস ও  

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিানগণ 

১৭. বেবন্ধুর নওগাঁ  আগমন 

উপলয়ক্ষয ময়নাজ্ঞ আনন্দ 

স্মারক অনুষ্ঠান আয় াজন 

ভনি যাভরি িাভরয়খ বেবন্ধু ১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭০ ও 

১৯৭৩ সয়ন নওগাঁ  পদাপ যণ 

কয়রয়েন। নওগাঁ  আগময়নর 

িাভরয়খ আলাদা ময়নাজ্ঞ অনুষ্ঠান 

কয়র ভদনগুয়লায়ক স্মরণী  কয়র 

রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সজলা প্রশাসন ও 

বাাংলায়দশ মুভক্তয়র্ািা 

সাংসদ, সজলা ইউভনট 

কমান্ড, নওগাঁ 

 

২২. ১-২৬ মাি য মহান 

স্বািীনিা ভদবস ও ১-১৬ 

ভডয়সম্বর মহান ভবজ  

ভদবয়সর অনুষ্ঠান 

আয় াজন 

ভনি যাভরি মায়স মহ মহান স্বািীনিা বেিি ও র্িান 

বিজয় বেিি এক্ বেডন 

উদ্ র্াপডনর পবরিডতম ১-১৬ 

বেডিম্বর র্িান বিজয় বেিডির 

অনুষ্ঠান ও ১-২৬ র্াচ ম র্িান 

স্বাধীনতা বেিডির অনুষ্ঠান 

ব্যাপক্িাডি আডয়াজডনর ব্যিস্থা 

ক্রা। মুবজিিষ ম উপলডক্ষয 

মুবক্তযুি ও িিিন্ধুর জীিনীর 

উপর িডরক্ রক্র্ অনুষ্ঠাডনর 

িম্ভার বনডয় এ দুটি র্াি 

উৎিির্য় ক্রা িডি। এ উপলডক্ষয 

এ দুটি বেিডি মুবক্তযুি গ্রর্লার 

আডয়াজন ক্রা িডি। 

সজলা প্রশাসন, নওগা  

২৩. সঘােয়দৌে, ভমভন ম্যারািন 

ও সাইয়কল র যাভল 

উপযুক্ত সময়  সাংভিষ্টয়দর সয়ে আয়লািনাক্রয়ম 

উপযুক্ত সম  ভনি যারণপূব যক 

সঘােয়দৌে, ভমভন ম্যারািন ও 

সাইয়কল র যাভল আয় াজন করা। 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা ক্রীো সাংস্থা, 

নওগাঁ 

 

২৪. লাঠিয়খলা, কাবাভড, 

সমারগ লোই 

উপযুক্ত সময়  সাংভিষ্টয়দর সয়ে আয়লািনাক্রয়ম 

উপযুক্ত সম  ভনি যারণপূব যক 

লাঠিয়খলা, কাবাভড, সমারগ লোই 

আয় াজন করা। 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা ক্রীো সাংস্থা, 

নওগাঁ 

 

২৬. সাঁিার প্রভিয়র্াভগিা উপযুক্ত সময়  সাংভিষ্টয়দর সয়ে আয়লািনাক্রয়ম 

উপযুক্ত সম  ভনি যারণপূব যক 

সাঁিার প্রভিয়র্াভগিা আয় াজন 

করা। 

সজলা প্রশাসন ও 

সজলা ক্রীো সাংস্থা, 

নওগাঁ 
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হজলা প্রশাসক, চাঁপাইিবাবগঞ্জ 

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু হশখ মুনজবুর রহ্র্াি-এর জন্মশতবানষ মকী উপলন্ত্রক্ষ্য গৃহ্ীত কর্ মপনরকল্পিা :  

ক্র  কম েসূরির রববরণ 

 

িাররখ ও 

স্থান 

রবস্তাররি কার্ েক্রম বাস্তবােন সিয়র্াগী 

েপ্তর/সংস্থা 

মন্তব্য 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. প্রকাশনা ও প্রিার : 
 

(ক) আমার রপিা থশখ 

মুরজব (সম্ভাব্য প্রকাশকাল-

জুলাই প-২০১৯) 

(খ) বঙ্গবন্ধুয়ক জারন 

সম্ভাব্য  প্রকাশকাল-

থসয়েম্বর-২০১৯) 

(গ) বঙ্গবন্ধুর রবরভন্ন উরক্ত 

সমৃি বই প প্রকাশনা 

(ঘ) বঙ্গবন্ধুর ৭ মায়ি ের 

ভাষণ- জানুোরর-২০২০ 

বিরব্যাপী 

রবরভন্ন স্কুল 

রবরভন্ন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

রশক্ষােীয়ের বঙ্গবন্ধুর জীবন, 

আেশ ে ও কার্ েক্রম সম্পয়কে 

রবস্তাররি জানায়ি এবং 

িায়ের থেশয়প্রয়ম উদ বুি 

করয়ি এই প প্রকাশনাসমূি 

থজলার রবরভন্ন রশক্ষ প্ররিষ্ঠায়ন 

রবিরণ করা িয়ব। এই প 

প্রকাশনার মে থেয়ক কুই পজ, 

রিনা ও উপরস্থি বক্তৃিা ও 

রবিয়কের আয়োজন করা িয়ব 

এবং রবজেীয়ের নররস্কৃি করা 

িয়ব। 

থজলা প্রশাসন রবরভন্ন 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠানপ্রধানগণ 

থজলার প্রাে এক 

লক্ষ রশক্ষােীয়ক 

এই প প্রকাশনাসমূি 

তুয়ল থেওো 

িয়ব। 

৩. বঙ্গবন্ধুর সয়ঙ্গ জরেি 

রবরভন্ন রেবস পালন- 

(ক) ১০ জানুোরর;  

স্বয়েশ প্রিোবিেন রেবস  

(খ)  ‘৭ মাি ে’;  

(গ)  ১৭ মাি ে জন্মরেন ও 

জািীে রশশু রেবস;  

(ঘ)  ১৫ আগে জািীে 

থশাক রেবস 

রনধ োররি 

িাররয়খ 

রেবসসমূয়ি রনধ োররি 

কম েসূরির বাই পয়র সব েস্তয়রর 

মানুয়ষর জন্য আরও নানারবধ 

কম েসূরি গ্রিণ করা িয়ব। 

-ঐ-  

৪. বঙ্গবন্ধুর জীবনীরভরত্তক ও 

মিান স্বাধীনিা সংগ্রায়মর 

উপর িকুয়মন্টরর রফল্ম 

প্রেশ েন 

বির ব্যাপী 

রবরভন্ন 

রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

ও রবরভন্ন 

রমটিং 

বঙ্গবন্ধু জীবন আেশ ে সম্পয়কে 

সঠিক ধারণা প্রোন ও এই প 

রবষয়ে থজলার সবাই পয়ক 

জানায়না। 

থজলা প্রশাসন  

ও 

িথ্য অরধেপ্তর 

 

৫. মাসব্যাপী মিান রবজে 

রেবস ও স্বাধীনিা রেবস 

পালন 

নরয়রা 

রিয়সম্বর ও 

মাি ে মাস 

জুয়ে থজলার 

সব েত্র 

রবজে রেবস ও স্বাধীনিা 

রেবস থকবল একটি রনধ োররি 

রেয়ন উদ র্াপন না কয়র এটি 

মাসব্যাপী নানারবধ কম েকায়ণ্ডর 

মােয়ম উদ র্াপন করা। 

থজলা প্রশাসন  

ও 

রবরভন্ন রবভাগ 

 

৬. ভূরমিীনয়ের মায়ে খাস 

জরম রবিরণ ও নরনব োসন 

বির ব্যাপী 

সুরবধাজনক 

স্থায়ন 

মাননীে প্রধানমন্ত্রীর রনয়ে েশনা 

অনুর্ােী ভূরমিীন ও প্রারন্তক 

জনয়গাষ্ঠীর বাসস্থায়নর ব্যবস্থা 

কয়র িায়ের 

োররদ্রেরবয়মািয়নর রবষেটি 

রনরিি করা। 

থজলা প্রশাসন  

৭. থিারািালান, মােক ও 

থভজাল রবয়রাধী অরভর্ান 

পররিালনা করা 

বির ব্যাপী 

সুরবধাজনক 

সময়ে 

সমাজ থেয়ক মােক রিরিয়র 

রনমূ েল করার পাশাপারশ 

থিারাকারবারীয়েরয়ক সমাজ 

থেয়ক রবিারেি করয়ি 

‘রজয়রা টলায়রন্স’ নীরি 

থজলা প্রশাসন  

ও  

রবরভন্ন আই পন 

প্রয়োগকারী সংস্থা 
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অনুর্ােী অরভর্ান পররিালনা 

করা। জনগণয়ক সয়ঙ্গ রনয়ে 

থভজায়লর রবরুয়ি 

জনসয়িিনিা গয়ে থিালা। 

৮. িিেররদ্র রশশুয়ের মায়ে 

থপাশাক ও রশক্ষা উপকরণ 

রবিরণ 

বিরব্যাপী 

ও 

সুরবধাময়িা 

সমে 

িিেররদ্র রশশুয়ের রশক্ষার 

আয়লাে আয়লারকি করয়ি 

রবরভন্ন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন 

রবনামূয়ল্য রশক্ষােীয়ের মায়ে 

থপাশাক ও রশক্ষা উপকরণ 

রবিরণ 

থজলা প্রশাসন, 

সংরিষ্ট রশক্ষাপ্ররিষ্ঠান 

 

৯. ব্যরক্ত ও প্ররিষ্ঠায়ন 

বঙ্গবন্ধুর িরব ও জািীে 

পিাকা রবিরণ 

বিরব্যাপী 

ও 

সুরবধামি 

সমে 

থেশয়প্রয়ম উদ বুি করয়ি ও 

থেয়শর প্ররি অরবিল আস্থা 

এবং ভায়লাবাসা বজাে রাখয়ি 

রবরভন্ন ব্যরক্ত ও প্ররিষ্ঠানয়ক 

বঙ্গবন্ধুর প্ররিকৃরি ও জািীে 

পিাকা রবিরণ করা িয়ব। 

থজলা প্রশাসন  

ও  

উপয়জলা প্রশাসন 

 

১০. বঙ্গবন্ধুর মুের াল স্থাপন আগামী জুলাই প 

২০২০ এর 

ময়ে 

বঙ্গবন্ধুর কম েমে রবশাল 

জীবয়নর প্ররি আয়লাকপাি 

করয়ি এবং ভরবষ্যৎ প্রজন্ময়ক 

এই প রবষেগুয়লা ময়ন কররয়ে 

রেয়ি এই প মুের াল স্থাপন করা 

িয়ব। 

থজলা প্রশাসন  

 

 

 

 

 

 তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর আন্ত্রলান্ত্রক গৃহ্ীত কার্ মির্ : ২০১৮-২০১৯ অথ মবেন্ত্রর তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ আন্ত্রলান্ত্রক হর্াট 

৫টি আন্ত্রবদন্ত্রির উপর তথ্য প্রদাি করা হ্ন্ত্র ন্ত্রে। 

১১.৪ রাংপুর ভবিাগ 

২। জাভির ভপিা বেবন্ধু 

সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয 

গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও 

স্বল্প সম াভদ) : 

সজলা প্রশাসন  ও  সাংভিষ্ট দপ্তর কর্তযক সমভন্বি গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য  ও স্বল্প 

সম াভদ) : 

 

১। বেবন্ধুর জন্মভদয়ন ভশশু ভকয়শারয়দর ভনয়  সকক কাটার অনুষ্ঠায়নর আয় াজন করা। 

 

২। সজলা ও উপয়জলা সদয়র বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী উদর্াপন 

উপলয়ক্ষয সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক প্রিার-প্রিারণা এবাং বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর ভবভিন্ন 

ভিভডও প্রদশ যনীর ব্যবস্থা করা । 

৩।  সজলা ও উপয়জলা পর্ যায়  সকল দপ্তর ও সাংস্থা বেবন্ধুর জন্মশিবাভষ যকী মাসব্যাপী  

পৃিকিয়ব  উদর্াপয়নর আয় াজন করা। 

৪। বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী র্িার্ি মর্ যাদা  উদ র্াপন উপলয়ক্ষয 

সুযয়িভনর প্রকাশ, সপাোর মুদ্রণ ও আমন্ত্রণপত্র ভবিরয়ণর প্রয় াজনী  ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

 

৫। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয সকল 

সরকাভর, সবসরকাভর দপ্তর, সাংস্থা, সেক দ্বীপ, পাকয, রাস্তা, ঘাট ও িবনসমূয়হ আয়লাক 

সিা করা।  

 

৬। মাসব্যাপী সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়নর প্রিানগণ ও স্থানী  বীর মুভক্তয়র্ািাগণ এবাং সকল 

োত্র/োত্রীয়দর সমন্বয়  বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী র্িার্ি মর্ যাদা  
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উদ র্াপন উপলয়ক্ষয আয়লািনা সিার আয় াজন করা। 

৭। বেবন্ধুর ঠাকুরগাঁও সজলা  আগময়নর স্মৃভি ভবজভেি ঠাকুরগাঁও ভবমানবন্দর হয়ি 

ঠাকুরগাঁও সরকাভর বালক উচ্চ ভবদ্যাল  মাঠ (বয়োমাঠ) পর্ যন্ত রাস্তার দুইপায়শ বেবন্ধুর 

েভব ও বাণীসাংবভলি েযাকাড য স্থাপন করা।  

৮। সজলার ভবভিন্ন সরকাভর দপ্তর কর্তযক ভবয়শষ সসবা সপ্তায়হর আয় াজন করা। 

৯।  ১৯৭১ হয়ি ১৯৭৫ পর্ যন্ত এ সজলা  বেবন্ধুর আগময়নর স্মৃভি ভবজভেি স্থানসমূয়হ 

স্মৃভিস্তম্ভ ভনম যাণ ও  স্মরণসিা আয় াজন।  

১০ সাংবাদ মাধ্যয়ম  ঠত্রমাভসক  ভিভিয়ত্ব  বেবন্ধুর জীবনী, বিযমান সরকায়রর উন্ন ন, 

অজযন ও  ভিশনসাংবভলি  সক্রােপত্র প্রকাশ। 

 

১১। বেবন্ধুর জীবনী ও কম যকায়ণ্ডর  উপর রভিি বইসমূহ পায়ঠর পর ভবভিন্ন কযাটাগভরয়ি 

প্রভিয়র্াভগিা অনুভষ্ঠি হয়ব এবাং বেবন্ধুর জীবনী ও কম যকায়ণ্ডর উপর ভবভিন্ন কযাটাগভরয়ি 

রিনা প্রভিয়র্াভগিা, ভবষ ভিভিক ভবিকয প্রভিয়র্াভগিা, বেবন্ধুর জীবন ও আদয়শ যর উপয়র 

রভিি েো,  কভবিা, সাংগীি ইিযাভদ পভরয়বশন করা হয়ব। জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন 

উপলয়ক্ষয ভবভিন্ন কাটাগভরয়ি আয় াজন করা হয়ব। ভবিাগী  প্রশাসন কর্তযক উক্ত গৃহীি 

কম যপভরকল্পনা সমন্ব  ও পভরবীক্ষণ করা হয়ব। 
  

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , কুভেগ্রাম 

১।  জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও স্বল্প সম াভদ)  : 

ক্রভমক কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম  বাস্তবা ন সহয়র্াগী 

দপ্তর/সাংস্থা 

১ প্রিার প্রিারণা মাসব্যাপী 

০১/০৩/২০২০ িাভরখ 

হয়ি ৩০/০৩/২০২০ 

পর্ যন্ত 

 

সজলা ও উপয়জলা সদয়র বেবন্ধু সশখ মুভজবুর 

রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয 

সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক প্রিারপ্রিারণা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর ভবভিন্ন ভিভডও প্রদশ যনীর 

প্রয় াজনী  ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

সজলা িথ্য 

অভিসার, কুভেগ্রাম 

২ জাভির ভপিা বেবন্ধু 

সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পমাল্য 

অপ যণ, আনন্দ র যাভল ও 

ভশশু সমায়বশ 

১৭ মাি য ২০২০ 

স্বািীনিার ভবজ স্তম্ভ 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পমাল্য অপ যণ, আনন্দ র যাভল ও 

ভশশু সমায়বশ অনুষ্ঠান আয় াজন। 

সজলা প্রশাসন ও 

উপয়জলা প্রশাসন 

৫ বেবন্ধু জন্মশিবাভষ যকী 

উদ র্াপন উপলয়ক্ষয 

সুযয়িভনর প্রকাশ, 

সপাোর মুদ্রণ, 

আমন্ত্রণপত্র ভবিরণ 

প্রভিষ্ঠানপ্রিান বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী 

উদ র্াপন উপলয়ক্ষয সুযয়িভনর প্রকাশ, সপাোর 

মুদ্রণ, আমন্ত্রণপত্র ভবিরয়ণর প্রয় াজনী  ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা। 

সজলা প্রশাসন, 

উপয়জলা প্রশাসন, 

সাংভিষ্ট সকল,  

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান 

প্রিান (সকল), 

দপ্তর ও  
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সাংস্থাপ্রিান    

১২ আয়লািনা সিা ১৭ মাি য ২০২০ 

সাংভিষ্ট সকল 

প্রভিষ্ঠান প্রােণ 

ভদবসটি উপলয়ক্ষয আয়লািনা সিা অনুষ্ঠান করা। সজলা প্রশাসন, 

উপয়জলা প্রশাসন, 

সাংভিষ্ট সকল,  

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিান 

(সকল), দপ্তর ও  

সাংস্থাপ্রিান    

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , লালমভনরহাট 

 

১। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও স্বল্প 

সম াভদ) : 

ক্রবর্ক্ কম যসূভির ভববরণ িাভরখ ও স্থান ভবস্তাভরি কার্ যক্রম  বাস্তবা ন সহয়র্াগী 

দপ্তর/সাংস্থা 

মন্তব্য 

৩ জাভির ভপিা বেবন্ধু 

সশখ মুভজবুর 

রহমায়নর প্রভিকৃভিয়ি 

পুষ্পমাল্য অপ যণ, 

আনন্দ র যাভল, সকক 

কাটা ও ভশশু সমায়বশ 

১৭ মাি য ২০২০ 

সজলা পভরষদ 

ভমলনা িন 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর 

রহমায়নর প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পমাল্য অপ যণ, 

আনন্দ র যাভল, সকক কাটা ও ভশশু সমায়বশ 

অনুষ্ঠান আয় াজন। 

সজলা প্রশাসন ও 

উপয়জলা প্রশাসন 

 

৫ বেবন্ধু 

জন্মশিবাভষ যকী 

উদ র্াপন উপলয়ক্ষয 

সক্রােপত্র প্রকাশ, 

সপাোর মুদ্রণ, 

আমন্ত্রণপত্র ভবিরণ 

১৪/০৩/২০২০ হয়ি 

১৬/০৩/২০২০  

িাভরখ পর্ যন্ত 

বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয 

সক্রােপত্র প্রকাশ, সপাোর মুদ্রণ, আমন্ত্রণপত্র 

ভবিরয়ণর প্রয় াজনী  ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

সজলা প্রশাসন, 

উপয়জলা প্রশাসন, 

সাংভিষ্ট সকল,  

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিান 

(সকল), দপ্তর ও  

সাংস্থাপ্রিান    

 

৮ সজলা ও উপয়জলা 

পর্ যায়  সকল দপ্তর ও 

সাংস্থা বেবন্ধুর 

জন্মশিবাভষ যকী 

উদ র্াপন  

মাি য মাসব্যাপী 

২০২০ ভি. 

 

সজলা ও উপয়জলা পর্ যায়  সকল দপ্তর ও 

সাংস্থা কর্তযক বেবন্ধুর জন্মশিবাভষ যকী 

মাসব্যাপী পৃিকিায়ব উদ র্াপয়নর আয় াজন 

করা। 

 

সজলা ও উপয়জলা 

পর্ যায়  (সকল) 

দপ্তর ও সাংস্থাপ্রিান 

 

১২ আয়লািনা সিা ১৭ মাি য ২০২০ 

সাংভিষ্ট সকল 

প্রভিষ্ঠান প্রােণ 

ভদবসটি উপলয়ক্ষয আয়লািনা সিা আয় াজন 

করা। 

সজলা প্রশাসন, 

উপয়জলা প্রশাসন, 

সাংভিষ্ট সকল,  

ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠানপ্রিান 

(সকল), দপ্তর ও  

সাংস্থাপ্রিান    
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সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , নীলিামারী 

ক্র. ভবষ  িথ্য/উপাি 

০১ 

 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমান-এর 

জন্মশিিাবষ মক্ী উপলয়ক্ষয 

গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও 

স্বল্প সম াভদ) 

1. বেরব্যাপী কম যসূভি ভনয়  মুভজববষ য কযায়লন্ডার মুদ্রণ ও প্রিার। 

2. সজলার ভবয়শষ ভবয়শষ স্থায়ন বেবন্ধুর েভব এবাং জাভির ভপিার বাণী প্রিার। 

3. সকল স্থয়রর জনসািারয়ণর ভনকট বেবন্ধুর কম যকায়ণ্ডর উপর বুকয়লট/ভলিয়লট ভবিরণ। 

4. সজলার সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন স্কাউট ও গাল য গাইড গঠন। 

5. ১০০০ জন দক্ষ েভমকয়ক ভবয়দয়শ সপ্ররণ। 

6. সজলার সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন বেবন্ধুর উপর কুইজ প্রভিয়র্াভগিা আয় াজন। 

7. মুভজববষ য সশয়ষ সুযয়িভনর প্রকাশ। 

8. প্রয়িযক উপয়জলা  দৃেমান স্থায়ন বেবন্ধুর মুযরাল স্থাপন। 

9. সজলা ও উপয়জলার সকল দপ্তয়রর বেবন্ধু কন যার স্থাপন ভনভিিকরণ। 

10. সজলার বেবন্ধু িত্বয়র স্থাভপি মুযরায়লর িারভদয়ক সসৌন্দর্ য বি যন। 

11. প্রভিভদন সন্ধযা  বেবন্ধুর মুযরায়ল ১০০ মেল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। 

12. সজলার সকল সেয়ক শিিাগ ভিটয়নসভবহীন ও লাইয়সন্সভবহীন গাভে িলািল ভনভষিকরণ। 

13. সজলার সকল সেয়ক প্রয় াজনমাভিক সরাড সাইন ভনভিিকরণ। 

14. সজলার সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন শিিাগ ভনরাপদ খাবার পাভন ও স্যাভনয়টশন ভনভিিকরণ। 

15. সজলার সরকাভর অভিসসমূয়ক আয়লাক সিা  সভিিকরণ। 

16. সকল স্তয়রর জনগয়ণর অাংশগ্রহয়ণ জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর 

প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পস্তবক অপ যণ। 

17. বেবন্ধুর জীবনীর উপর আয়লািনা সিা আয় াজন। 

18. সজলার সকল মসভজদ/মভন্দর/প্যায়গাডা/ভগজযা  ভবয়শষ সমানাজাি/প্রাি যনা আয় াজন। 

19. সরকাভর ভশশু পভরবায়রর ভশশুসহ সুভবিাবভঞ্চি ভশশুয়দর সয়ে সকক কাটা ও ঠনশয়িাজ 

অনুষ্ঠায়নর আয় াজন। 

20. এভিমখানা, কারাগার ও হাসপািায়ল উন্নিমায়নর খাবার পভরয়বশন। 

21. বেবন্ধুর জীবনীর উপর ভবভিন্ন প্রভিয়র্াভগিা, ভশশু আনন্দ সমলা ও সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর 

আয় াজন। 

22. সজলার সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠান ও জনবহুল স্থায়ন বেবন্ধুর জীবন ও মহান মুভক্তযুিভিভিক 

ভস্থর ও প্রামাণ্য ভিত্র প্রদশ যন। 

23. সজলার ৬০টি ইউভন য়ন বেবন্ধুর উপর প্রামাণ্যভিত্র প্রদশ যন। 

24. নারী-ভশশু, ব স্ক ও প্রভিবভন্ধয়দর ভনরাপদ গণপভরবহয়ণ ২০% আসন সাংরক্ষণ 

ভনভিিকরণ। 

11.4 ম মনভসাংহ ভবিাগ 

11.5.1   ২০১৮-২০১৯ অি যবেয়র সম্পাভদি কার্ যাবভল  : 

১। ২০১৮-২০১৯  অি যবেয়রর কার্ যাবভল; ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়রর অগ্রগভির 

শিকরা হার উয়ল্লখসহ; 

সজলার নাম ২০১৮-১৯ অি যবেয়রর সয়ে প্রভিয়বদনািীন অি যবেয়রর অগ্রগভি 

 

 

 

ম মনভসাংহ 

 সজলা আইনশৃঙ্খলা সমুন্নি রাখার জন্য সন্ত্রাস ভবয়রািী আইন, ২০০৯ (সাংয়শািনী-২০১৩)-এর ভবিানময়ি 

মামলার ভবিাভরক কার্ যক্রম পভরিালনার ভনভমি অভিয়র্াগপত্র দাভখয়লর পূব যানুয়মাদন-এর জন্য স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়  ১টি প্রস্তাব সপ্ররণ করা হয় য়ে। ভবজ্ঞ আদায়লয়ির ভনয়দ যশনা সমািায়বক ভডভক্রকৃি র্ভভময়ি 

আদালিয়র্ায়গ দখল প্রদায়নর জন্য ৮ জন ভবজ্ঞ ভনব যাহী ম্যাভজয়েট ভনয় াগ করা হয় য়ে। ভবজ্ঞ ভপভপ, 

ভবয়শষ ভপভপ, অভিভরক্ত ভপভপ, সেইট ভডয়িন্স এবাং এভপভপগয়ণর ভরয়টইনার, ঠদভনক িািা বাবদ 

=৫২,৫৮,০৫০ (বা ান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার পঞ্চাশ) টাকা প্রদান করা হয় য়ে। ভবজ্ঞ ভপভপ, ভবয়শষ ভপভপ, 

অভিভরক্ত ভপভপ, সেইট ভডয়িন্স এবাং এভপভপগয়ণর অভিস ব্যবস্থাপনা বাবদ =২,৭৯,৯১০ (দুই লক্ষ 
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ঊনআভশ হাজার ন শি দশ)  টাকার মভনহাভর দ্রব্যাভদ প্রদান করা হয় য়ে।  উপয়জলা ভনব যাহী অভিসার, 

সহকারী কভমশনার (র্ভভম), ভবজ্ঞ ভনব যাহী ম্যাভজয়েট, প্রভসভকউশন, সবঞ্চ সহকাভর, অভিস সহকারী ও অভিস 

সহা কগণয়ক ৯,৯৯,৯০০ (ন  লক্ষ ভনরানব্বই হাজার ন শি) টাকা প্রদান করা হয় য়ে। ১৫৩টি বাল্যভববাহ 

বন্ধ/প্রভিয়রাি করা হয় য়ে ।  

 ১৩টি উপয়জলা  ও াড যভিভিক- ৫৭৩ উঠান ঠবঠয়কর মাধ্যয়ম ৪০,৩২০ জন নারী ও পুরুষয়ক সর্ৌতুয়কর 

কুিল সম্পয়কয সয়িিন করা হয় য়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র আয়দয়শ ভবভিন্ন ভদবস উপলয়ক্ষয ১০ জনয়ক 

কারাগার হয়ি মুভক্ত সদও া হয় য়ে। ২০১৮-১৯ অি যবেয়র আয়গ্ন াি লাইয়সয়ন্সর নবা ন, ইসুয ভি ও 

ডুভেয়কট লাইয়সন্স বাবদ ৪৫,৫২,০০০ (পঁ িাভল্লশ লক্ষ বা ান্ন হাজার) টাকা আদা  করা হয় য়ে। ২০১৮-

১৯ অি যবেয়র ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ভবিরণ করা হয় য়ে। ২০১৮-১৯ অি যবেয়র 

ম মনভসাংহ সজলার ২টি ইউভন ন পভরষয়দর সািারণ ভনব যািন এবাং ২টি ইউভন ন পভরষয়দর সদস্য পয়দর 

উপভনব যািন সুষ্ঠুিায়ব সম্পন্ন করয়ণ সমন্ব  করা হয় য়ে। ২০১৮-১৯ অি যবেয়র সপাশাক ও অন্যান্য 

সরিামাভদ সরবরায়হর কার্ যায়দশ সদও া হয় য়ে। উপয়জলা পর্ যায়  =৮০,০০,০০০ (আভশ লক্ষ) টাকার 

মালামাল সরবরায়হর কার্ যক্রম িলমান। ২০১৮-১৯ অি যবেয়র এ সজলা  বাস্তবা নািীন ঈশ্বরগি, হালু াঘাট 

ও মুক্তাগাো উপয়জলার ইউভপ সি ারম্যান, সদস্য, ইউভপ সভিব ও গ্রাম আদালি সহকারীয়দর গ্রাম আদালি 

সভক্র করণ ভবষয়  প্রভশক্ষণ প্রদান করা হয় য়ে। 

  জািী  শুিািার সকৌশল-এর অাংশ ভহসায়ব সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , ম মনভসাংয়হ ভডভজটাল হাভজরা িালু 

করা হয় য়ে। ভডভজটাল বাাংলায়দয়শর আওিা  সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল  সম্পূণ য ও াই িাই-এর আওিা  

আনা, নভি ভসয়েম, ই-সমইল, সিসবুয়কর মাধ্যয়ম সমস্যা সমািান ইিযাভদ কম যকায়ণ্ড প্রভিভন ি ইন্টারয়নট 

ব্যবহৃি হয়চ্ছ। National e-government Network-ভবষ ক ৬০ জনয়ক প্রভশক্ষণ প্রদান : বাাংলা 

গিঃয়নট ও ইনয়িা সরকার-২ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম সজলা ও উপয়জলা পর্ যায়  সরকাভর দপ্তয়র সনটও াকয 

কায়নভক্টভিটি প্রদান কয়র National e-Government Network স্থাপন করা হয় য়ে। এ সনটও ায়কয 

সরকাভর সকল ওয় বসাইট ও ভবভিন্ন িরয়নর সাভি যসসহ ইন্টারয়নট সসবা িালু রয় য়ে। উপয়জলা 

কার্ যাল সহ গুরুত্বপূণ য সরকাভর দপ্তয়র ভিভডও কনিায়রভন্সাং ভসয়েম স্থাপন করা হয় য়ে। ভডভজটাল 

বাাংলায়দশ গঠয়ন এ সনটও ায়কযর সয়ব যািম ব্যবহার ভনভিিকয়ল্প এ সনটও াকয ব্যবহারকারীয়দরয়ক একভদন 

ব্যাপী প্রভশক্ষয়ণর আয় াজন করা হয় য়ে। মাভিভমভড া সেভণকক্ষ ভবষয়  প্রভশক্ষণ ও ওভরয় য়ন্টশন 

সপ্রাগ্রাম-এর মাধ্যয়ম ভপভেয়  পো উপয়জলার মাধ্যভমক ভবদ্যাল সমূয়হর প্রিান ভশক্ষক ও অভিিাবকগণ 

ওভরয় য়ন্টশন সপ্রাগ্রায়ম অাংশগ্রহণ কয়রন। সজলা প্রশাসক মাভিভমভড া সেভণকয়ক্ষর ব্যবহার ভবষয়  সজলার 

ভিত্র তুয়ল িয়রন।  

  ম মনভসাংহ সজলায়ক ভিক্ষুকমুক্তকরয়ণর ভনভমি সজলািীন প্রভিটি উপয়জলা  ভিক্ষুকয়দর জভরপ কার্ যক্রম 

পভরিালনা করা হয় য়ে। িার ময়ধ্য িালুকা, ঈশ্বরগি, গিরগাঁও এবাং নান্দাইল উপয়জলায়ক ভিক্ষুকমুক্ত 

উপয়জলা ভহসায়ব সঘাষণা করা হয় য়ে। ১৩টি উপয়জলা  নারী সাংলাপ আয় াজন, নারীর প্রভি সভহাংসিা 

সরাি, নারীবান্ধব কম যপভরয়বশ ঠিভরসহ সকল প্রভিকূলিার ভবরুয়ি সামাভজক সয়িিনিা সৃভষ্টর মাধ্যয়ম 

নারীর ক্ষমিা ন প্রভক্র া ত্বরাভন্বি করা হয়চ্ছ। ই-নভি, আরটুআই, ভজআরএস, ভসটিয়জন িাট যার, এনআইএস 

প্রভৃভির সিল প্রয় ায়গর মাধ্যয়ম সজলা প্রশাসয়নর কায়জ অভিকির  স্বচ্ছিা, জবাবভদভহিা এবাং গভিশীলিা 

আন ন করা হয়চ্ছ। 

সনত্রয়কাণা 
র্ভভম অভিসসমূয়হ জনবান্ধব র্ভভম সসবা ভনভিিকরণ; কম যকিযা/কম যিারীর জন্য ৬০ ঘণ্টা প্রভশক্ষণ 

ভনভিিকরণ; সামাভজক অপরায়ির ভবরুয়ি জনসািারণয়ক সয়িিন করা; সকল সজলা কার্ যাল  ও সজলার 
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সকল ইউএনও অভিসসমূয়হ ই-নভি কার্ যক্রম িালুকরণ; সকল কম যিারীর কভম্পউটার িালনা  

পারদশীকরণ; ভবভিন্ন সেভণর কম যিারী ভনয় ায়গর মাধ্যয়ম শূন্যপদ পূরণ কয়র কায়জর গভিশীলিা আন ন। 

সাভকযট হাউয়জর সাভব যক মায়নান্ন ন; সজলা প্রশাসনয়ক আরও জনবান্ধব করা; সকল উপয়জলায়ক শিিাগ 

ভবদুযদা ন ভনভিি করা। 

জামালপুর 

সমগ্র জামালপুর সজলায়ক ভিক্ষুকমুক্তকরণ এবাং বাল্যভববাহ মুক্তকরণ; র্ভভম অভিসসমূয়হ জনবান্ধব র্ভভম 

সসবা ভনভিিকরণ; কম যকিযা/কম যিারীর জন্য ৬০ ঘণ্টা প্রভশক্ষণ ভনভিিকরণ; সামাভজক অপরায়ির 

ভবরুয়ি জনসািারণয়ক সয়িিন করা; সকল সজলা কার্ যাল  ও সজলার সকল ইউএনও অভিসসমূয়হ ই-নভি 

কার্ যক্রম িালুকরণ। সকল কম যিারীর কভম্পউটার িালনা  পারদশীকরণ; ভবভিন্ন সেভণর কম যিারী ভনয় ায়গর 

মাধ্যয়ম শূন্যপদ পূরণ কয়র কায়জর গভিশীলিা আন ন; সাভকযট হাউয়জর সাভব যক মায়নান্ন ন; সজলা 

প্রশাসনয়ক আরও জনবান্ধব করা; সকল উপয়জলায়ক শিিাগ ভবদুযদা ন ভনভিি করা। ৫টি ইউভন ন 

পভরষদ িবন ভনম যাণ। 

সশরপুর 

 ভডভজটাল নভি ব্যবস্থাপনা িালুকরণ ১০০%; 

 সজলার সকল এনভজও-এর সডটায়বজ প্রস্তুিকরণ ২০%; 

 মহায়িজখানা  রভক্ষি সকল খভি ান স্কযানকরণ ৯৮%; 

 রাজস্ব মামলা সিৌজদাভর মামলাসমূহ বেরভিভিক সেভণভবন্যাসকরণ; 

 র্ভভমহীনয়দর িাভলকা প্রস্তুিকরণ ৫০%; 

 সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়নর ওয় বসাইট প্রস্তুিকরণ ও ভশক্ষকয়দর প্রভশক্ষণ প্রদান ৮৫%;  

 ভবদ্যাল য়ক দৃভষ্টনন্দন করা বৃক্ষয়রাপণ ও পভরষ্কার পভরেন্নিা কার্ যক্রম গ্রহণ ৮৫%; 

 ই-িাইভলাং কার্ যক্রম বাস্তবা ন-সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সকল শাখা  ১০০%; 

 সজলা উপয়জলা ও ইউভন ন সপাট যাল এর সকল ভলাংক হালনাগাদকরণ এবাং আকষ যণী  কনয়টয়ন্ট-

এর মাধ্যয়ম সমৃিকরয়ণর জন্য সকল ইউজারয়ক প্রভশক্ষণ প্রদান ১০০%; 

 গৃহহীনয়দর সডটায়বজ প্রস্তুিকরণ ৮০%।  

 

২। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও 

স্বল্পয়ম াভদ)  

সজলার নাম কম যপভরকল্পনা 

ম মনভসাংহ 

সসভমনার, রিনা প্রভিয়র্াভগিা, একয়র্ায়গ ভবভিন্ন স্থায়ন ৭ মায়ি যর িাষণ প্রিার, বেবন্ধু সমলা, বইপো 

প্রভিয়র্াভগিা, র যাভল ও ভশশু-ভকয়শার সমায়বশ এবাং ক্ষুয়দ বেবন্ধু সমায়বশ, ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিা, 

পিভশশুয়দর ভনয়  অনুষ্ঠান, ইসলাভম সয়ম্মলন, ব্লাড সডায়নশন কযায়ম্পইন, মুভক্তযুিভবষ ক আয়লাকভিত্র 

প্রদশ যন, সাাংস্কৃভিক অনুষ্ঠান, কুইজ প্রভিয়র্াভগিা, ডকুয়মন্টাভর প্রদশ যন, ভবিকয প্রভিয়র্াভগিা, প্রামাণ্যভিত্র 

প্রদশ যন, বেবন্ধুর স্মৃভিিারণমূলক অনুষ্ঠান, িমী  প্রভিষ্ঠায়ন সদা া মাহভিল, ইসলাভম জলসার আয় াজন 

ও বেবন্ধুর উপর আয়লািনা অনুষ্ঠান, নাটক প্রদশ যন, মুভক্তযুিভিভিক িলভচ্চত্র প্রদশ যনী, বেবন্ধু স্মৃভি 

ভক্রয়কট টুন যায়মন্ট ও বেবন্ধু স্মৃভি ফুটবল (প্রমীলা) টুন যায়মন্ট, বেবন্ধু জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয সুযয়িভনর 

প্রকাশনা ইিযাভদ। 

সনত্রয়কাণা স্বল্পয়মোরে : থজলা ও উপয়জলা প্রশাসয়নর কম েকায়ণ্ডর উপর প্রামা্য। িথ্যরিত্র প্রেশ েন, থজলা প্রশাসক 
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পেক (সমাজয়সবা/রশক্ষা/সংস্কৃরির থক্ষয়ত্র রবয়শষ অবোয়নর জন্য) প্রোন, ১০০ জন িাত্র-িাত্রীয়ক ১০০ 

ঘণ্টার আই পরসটি প্ররশক্ষণ প্রোন, থনৌকা বাই পি প্ররিয়র্ারগিা, রশশু সমায়বশ, থখলাধুলা ও সাংস্কৃরিক 

অনুষ্ঠান, বঙ্গবন্ধুর জীবয়নর উপর প্রামা্য।রিত্র প্রেশ েনী, বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুিরভরত্তক বই পপোর প্ররিয়র্ারগিা, 

মােকদ্রব্য এর কুফল সম্পয়কে প্রিার, ব্লাি ব্যাংক স্থাপন ও রয়ক্তর গ্রুরপং, িক্ষু রশরবর আয়োজন, 

বাল্যরববাি প্ররিয়রাধরবষেক কম েশালা। 

েীঘ েয়মোরে  : বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবারষ েকী  উদ র্াপন উপলয়ক্ষে  ১০০ ধরয়নর উরদ্ভয়ের স্মারক বাগান সৃজন, 

বঙ্গবন্ধু গয়বষণা থকন্দ্র স্থাপন, জনসয়িিনিামূলক কার্ েক্রম, স্মৃরিয়সৌধ রনম োণ এবং মুরজব কন োর স্থাপন। 

জামালপুর 

দীঘ যয়ম াভদ : বৃক্ষয়রাপণ কম যসূভি আরও সজারদার ও িলপ্রসূ কয়র জামালপুয়রর পভরয়বয়শর মায়নান্ন ন; 

বেবন্ধুর স্বে ‘খায়দ্য স্ব াংসম্পূণ যিা অজযন’ এর লয়ক্ষয িসয়লর ন্যায্যমূল্য ভনভিি করার মাধ্যয়ম কৃষয়কর 

সুরক্ষা ভনভিি করা; বেরব্যাপী বেবন্ধুর ৭ মায়ি যর িাষণ, ঐভিহাভসক পদয়ক্ষপ, নানা িযায়গর দৃষ্টান্ত িিা 

িাঁর জীবনসাংভিষ্ট ভবষ  িরুণ প্রজয়ন্মর জ্ঞািায়ি য প্রিার করা; অটিভেক ভশশুয়দর ভনয়  নানা রকম 

কার্ যক্রম গ্রহণ।  

স্বল্পয়ম াভদ : মুভজব সমলা, আনন্দ সশািার্াত্রা, সমায়জর সব যস্তয়রর অাংশগ্রহয়ণ আয়লািনা সিা, রিনা 

প্রভিয়র্াভগিাসহ নানা িরয়নর  সাাংস্কৃভিক কম যকায়ণ্ডর আয় াজন করা। 

সশরপুর 

েীঘ েয়মোরে  : 

(ক) প্ররি উপয়জলাে ২০০০০ কয়র থমাট ১০০০০০ ফলে, বনজ ও ঔষরধ বৃক্ষয়রাপণ; 

(খ) ৫২টি ই পউরনেন পররষে ও ৪টি থপৌরসভাে  বঙ্গবন্ধু ও মুরক্তযুি কন োর স্থাপন; 

(গ) বঙ্গবন্ধুর জীবয়নর গুরুেপূণ ে ঘটনা অবলম্বয়ন িাত্র-িাত্রীয়ের রনয়ে নাটিকা/আয়লািনা অনুষ্ঠান; 

(ঘ) ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীর ও গ্রামীণ সখলাধুলা আয় াজন করা এবাং জারির রপিা বঙ্গবন্ধু ফুটবল প্ররিয়র্ারগিা     

আলাোভায়ব আয়োজন করা; 

(ঙ) সমভডকযাল কযায়ম্পর মাধ্যয়ম (৫২ টি ইউভন য়ন) ইউভপ কময়েয়ি  ভিভকৎসা সসবা প্রদান; 

(ি) রিরজটাল ল্যাবয়ক ব্যবিার কয়র থবকার িরুণয়ের প্ররশক্ষণ প্রোন, সক্ষমিা বৃরিকরণ এবং কার্ েকরী 

কয়র থিালা; 

(ে)  ৫২টি ইউভন য়নর সব যস্তয়রর জনসািারয়ণর অাংশগ্রহয়ণ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কয়ম ের উপর স্বররিি গান 

ও করবিা প্ররিয়র্ারগিার আয়োজন করা িয়ব এবং থজলা পর্ োয়ে জারির রপিা বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে 

নাটক/জারর গান বিরর এবং ভ্রাম্যমাণ প্রেশ েন করা; 

(জ) প্ররিটি রবযালে ও মাদ্রাসাে বঙ্গবন্ধু কন োর স্থাপন করা; 

(ে) বেবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ এবাং ‘কারাগায়রর সরাজনামিা’ এর ভবদ্যাল ভিভিক বইপো ও কুইজ 

প্রভিয়র্াভগিা আয়োজন করা; 

(ঞ) সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মরজবুর রিমান-এর  ভাষণ প্ররিয়র্ারগিা  

আয়োজন করা; 

(ট) সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর সয়ঙ্গ সাক্ষাৎ িয়েয়ি এমন ব্যরক্ত/বীর 

মুরক্তয়র্ািায়ের রনয়ে স্মৃরিিারণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা; 

(ঠ) সকল সরকারর মােরমক রবযালে ও কয়লয়জ বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জীবন ও কয়ম ের উপর 

থসরমনার আয়োজন করা; 
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(ি) সকল রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন  স্ক্াউটিং িালুকরণ; 

(ঢ) সকল ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন সদও াভলকা প্রকাশ এবাং বেবন্ধুর উভক্ত ভলভপবিকরণ; 

(ণ) বঙ্গবন্ধুর অজেন ও মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ িারসনার ১০টি রবয়শষ উয়যাগ প্রিার এবং সাংস্কৃরিক 

অনুষ্ঠান আয়োজন করা; 

(ি) বঙ্গবন্ধুর জীবনসংরিষ্ট গুরুেপূণ ে রেবসসমূি  সােম্বয়র পালন; এবং 

(ে) মােরমক, উি মােরমক ও স্নািক পর্ োয়ের িাত্র-িাত্রীয়ের অংশগ্রিয়ণ কোররোর কাউয়ন্সরলং ও 

থমাটিয়ভশনাল থসরমনার আয়োজন করা। 

স্বল্পয়মোরে  : 

(ক) ১-১০ জানুোরর ২০২০ িাররয়খ সকল স্তয়রর জনসাধারয়ণর অংশগ্রিয়ণ বণ োঢে র োরল ও আয়লািনা  

সভার আয়োজন করা; 

(খ) ২০ মাি ে ২০২০ িাররয়খ জারির রপিা বঙ্গবন্ধুর জীবনী রনয়ে প্রিারপত্র/জীবনপরঞ্জ  প্রকাশ করা; 

(গ) নয়ভম্বর ২০২০, থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, থশরনরর িয়ি জারির রপিা বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে থলখা 

করবিা/গল্প/স্মৃরিিারণ ই পিোরে সংগ্রি ও একরত্রি কয়র প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রিণ করা; 

(ঘ) রিয়সম্বর ২০২০ িাররয়খ সারা বিয়রর কম েসূরি রনয়ে একটি প্রকাশনা করা। 

খুলনা ভবিাগ  

ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল , খুলনা 

২০১৮-২০১৯ অে মিছডরর ক্ার্ মািবল  : ২০১৭-১৮ অে মিছডরর িডি প্রবতডিেনাধীন অে মিছডরর অে বতর শতক্রা িার উডিখিি  : 

২০১৮-২০১৯ অে মিছডরর ক্ার্ মািবল ২০১৮-১৯ অে মিছডরর 

লক্ষযর্াত্রা 

২০১৭-১৮ অে মিছডরর িডি 

প্রবতডিেনাধীন অে মিছডরর 

অে বতর িার 

গ্রিিবুক্ লাইি অনুষ্ঠান ০৮টি ১০০% 

গ্রিাোল বর্বেয়া িংলাপ আডয়াজন ০২টি ১০০% 

ক্র্ মক্তমাডের জন্য স্ব-মূল্যায়ন ক্র্ মসূচবচ আডয়াজন ০৪টি ১০০% 

 

০২। জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন উপলডক্ষয গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা (েীর্ ম ও স্বে গ্রর্য়াবে) : 

তাবরখ ক্ার্ মক্রডর্র নার্ স্থান 

১৭/০৩/২০২০ িণ মাঢয র যাবল ও জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর 

প্রবতকৃবতডত পুষ্পস্তিক্ অপ মণ। 

িাংলাডেশ গ্রিতার, খুলনার ক্ার্ মালডয় জাবতর 

বপতার প্রবতকৃবতডত পুষ্পস্তিক্ অপ মণ 

বশশু ির্াডিশ ও বশশু বেিডির তাৎপর্ ম তুডল ধডর আডলাচনা ও 

িাংস্কৃবতক্ অনুষ্ঠান। 

শবিে িাবেি পাক্ম 

১৭ এবপ্রল ঐবতিাবিক্ মুবজিন র বেিি উদ্ র্াপন অনুষ্ঠান। র যাবল, গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, খুলনা 

শুিস্বডর জাতীয় িং ীত  াওয়া অনুষ্ঠান। বিবিন্ন বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান 

বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাডন  াডছর চারা গ্ররাপণ অনুষ্ঠান বিবিন্ন বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান 

রচনা প্রবতডর্াব তা, বচত্রাঙ্কন, সুন্দর িাডতর গ্রলখা ও উপবস্থত 

িক্তৃতা। 

বশশু এক্াডেবর্, খুলনা 

বেিি উপলডক্ষয  বশশুডের গ্রখলার আডয়াজন। 

 

বিবিন্ন বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান 

বিবিন্ন বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাডন আডলাচনা িিা, রচনা প্রবতডর্াব তা এিং 

িাংস্কৃবতক্ অনুষ্ঠান। 

বিবিন্ন বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান 

শবিে িাবেি পাডক্ম জাবতর বপতার জীিনােডশ মর উপর তথ্যবিবত্তক্ 

চলবচ্চত্র প্রেশ মনী এিং িিিন্ধুর ঐবতিাবিক্ ৭ র্াডচ মর িাষণ প্রচার। 

শবিে িাবেি পাক্ম 

িক্ল স্থানীয় পবত্রক্ায় বিডশষ বনিন্ধ ও গ্রক্রাড়পত্র প্রক্াশ। স্থানীয় পবত্রক্া 
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বিবিন্ন র্িবজডে িাে গ্রজাির বর্লাে র্ািবিল ও গ্রোয়া অনুষ্ঠান এিং 

অন্যান্য উপিনালডয় বিডশষ প্রাে মনা অনুষ্ঠাডনর আডয়াজন। 

বিবিন্ন র্িবজে ও উপিনালয় 

১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ 

র্াচ ম ২০২০ 

বেিি উপলডক্ষয শবিে িাবেি পাডক্ম িাংস্কৃবতক্ অনুষ্ঠাডনর 

আডয়াজন। 

শবিে িাবেি পাক্ম 

২০২০ বিষ্টাডের এবপ্রল 

র্াি 

র্ািব্যাপী বিবিন্ন ধর্ীয় প্রবতষ্ঠাডন জাবতর বপতার অিোন 

অিবিতক্রণ। 

িক্ল ধর্ীয় প্রবতষ্ঠান 

২০২০ বিষ্টাডের গ্রর্ র্ািব্যাপী িিিন্ধু ও মুবক্তযুিবিবত্তক্ চলবচ্চত্র প্রেশ মনী। খুলনা গ্রজলা 

২০২০ বিষ্টাডের 

জুলাই র্াি 

র্ািব্যাপী বশক্ষােীডের জাবতর বপতার জীিনী ও েশ মন অিবিতক্রণ। িাবেি পাক্ম 

২০২০ বিষ্টাডের 

গ্রিডেম্বর র্াি 

র্ািব্যাপী িিিন্ধুর জীিনীবিবত্তক্ রচনা প্রবতডর্াব তা। িক্ল বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান 

২০২০ বিষ্টাডের 

নডিম্বর র্াি 

র্ািব্যাপী জাবতর বপতার পবরিাডরর িেস্যডের অিোন প্রচার। িক্ল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাপন ও িক্ল উপডজলা 

প্রশািন 

২০২০ বিষ্টাডের 

জানুয়াবর র্াি 

র্ািব্যাপী িিিন্ধুর দুল মি আডলাক্বচত্র প্রেশ মনী। গ্রজলা বশেক্লা এক্াডেবর্ 

২০২০ বিষ্টাডের জুন 

র্াডি ২ বেন 

 জুন র্াডি ০২ বেনব্যাপী গ্রিবর্নার আডয়াজন। গ্রজলা প্রশািডক্র িডেলনক্ক্ষ 

 

০৪। ই- িন্যমাি/উদ্ভািন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মক্রর্  : 

উদ্ভািন প্রক্ডের অংশ বিিাডি এ ক্ার্ মালডয়র আবপল শাখায় োডয়রকৃত র্ার্লার তথ্য, িাবজরার তাবরখ,  শুনাবনর তাবরখ, 

আডেডশর তাবরখ ইতযাবে বিষয়াবে িােী ও বিিােীডের জানাডনার জন্য  ত গ্রিব্রুয়াবর/২০১৯ র্াি িডত এক্টি িিটওয়ার 

চালু ক্রা িডয়ডছ। উক্ত িিটওয়াডরর র্াধ্যডর্ র্ার্লার িােী ও বিিােীরা র্ডর িডি গ্রর্ািাইডলর খুডে িাতমায় র্ার্লার িক্ল 

তথ্য গ্রপডয় র্ান। 

                                                

বভরশাল ভবিাগ  : 

11.5.2 ভবিাগী  কভমশনায়রর কার্ যাল , বভরশাল :  

 

 ০১। ২০১৮-১৯ অে মিছডর িিাবেত ক্ার্ মািবল : 

 িরক্াবর বনডে মশনার আডলাডক্ বিবিন্ন বিষডয় গ্রিবর্নার ও ক্র্ মশালার আডয়াজন ক্রা িডয়ডছ।   

 ক্র্ মক্তমা ও ক্র্ মচারীডের তথ্যপ্রযুবক্ত বিডশষ ক্ডর ই-নবে ক্ার্ মক্রডর্র উপর িাস্তিমুখী প্রবশক্ষণ প্রোন ক্রা 

িডয়ডছ। 

 িাডয়াডর্বট্রক্ পিবতডত ক্র্ মচারীডের উপবস্থবত বনবিত ক্রা িডয়ডছ।। 

 APA-এর প্রবতশ্রুবতর্ডত িছডর ৬০ র্ণ্টা প্রবশক্ষণ ক্র্ মসূচবচর আওতায় ১৮৬ জনডক্ প্রবশক্ষণ প্রোন ক্রা িডয়ডছ। 

   

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, ewikvj : 

০১. ২০১৮-২০১৯ অে েবিয়রর কার্ োবরল : 

 * বায়োয়মরট্রক পিরিয়ি কম েকিে-কম েিারীয়ের উপরস্থরি মূল্যােয়ন প্ররিমায়স Best Staff of the 

Month এবং Best Section of the Month রনব োিন; 

 * কম েকিো ও কম েিারীয়ের িথ্যপ্রযুরক্ত ও অরফস ব্যবস্থাপনানবষ ক ১২টি প্ররশক্ষণ থকায়স ের আয়োজন; 

এবং 

 * ই প-নরের উপর রবরভন্ন েপ্তয়রর ২৫০ জনয়ক প্ররশক্ষণ প্রোন। 

০২. জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উপলয়ক্ষে গৃিীি কম েপররকল্পনা (েীঘ ে ও 

স্বল্পয়মোরে) 
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 *  বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমায়নর জীবনীর উপর প্রামা্য।রিত্র প্রেশ েনী; 

 * সকল ই পউরনেন রিরজটাল থসন্টায়র রবনামূয়ল্য থসবা সপ্তাি; 

 * মুরজব জন্মশিবারষ েকীর উপর রভরত্ত কয়র আয়লািনা সভা, থসরমনার আয়োজন করা; 

 * স্কুল-কয়লজ, রবশ্বরবযালে পর্ োয়ের িাত্র-িাত্রীয়ের অংশগ্রিয়ণ সপ্তািব্যাপী রবরভন্ন প্ররিয়র্ারগিার 

আয়োজন করা; 

 * রবরভন্ন রশক্ষাপ্ররিষ্ঠায়ন মুরজব কন োর িালু; 

 * রি থমরিয়কল কোম্প ও রক্তোন কম েসূরি; এবং 

 * জারির রপিার উপর রিরজটাল থেওোরলকা।  

 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, পটু াখালী : 

১। ২০১৮-১৯ অে মিছডরর ক্ার্ মািবল :  

 পটুয়াখালী গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র িজ্রপাত বনডরাধক্ র্ন্ত্র স্থাপন; 

 Providing and Fixing Lightening Protection System at Circuit 

House, Patuakhali. 

০২। জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উপলডক্ষয গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা (েীর্ ম ও 

স্বেডর্য়াবে) 

১. গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালডয়র িার্ডন িিিন্ধু গ্রতারণ স্থাপন (েীর্ ম গ্রর্য়াবে)। 

২. এ গ্রজলার গ্রর্ িক্ল ব্যবক্তি ম িরািবর িিিন্ধুর িাবন্নডধ্য বছডলন তাঁডের বনডয় ‘িিিন্ধুর িাবন্নডধ্য র্ারা’-শীষ মক্ 

এক্টি েকুডর্ন্টাবর ততবর (েীর্ ম গ্রর্য়াবে)। 

৩. গ্রচাডখর অসুডখ আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীডের বচবক্ৎিার ব্যিস্থাক্রণ (স্বে গ্রর্য়াবে)। 

৪. স্কুল ক্ডলডজর বশক্ষােীডের বিনামূডল্য রডক্তর গ্রুপ বনণ মডয়র জন্য ‘আর্ার রডক্তর গ্রুপ আবর্ জাবন’ শীষ মক্ বি 

িাে গ্রুবপংডয়র ব্যিস্থাক্রণ (স্বে গ্রর্য়াবে)। 

৫.  িিিন্ধুর জীিনী বনডয়  ীবতনাট্য বনর্ মাণ (স্বে গ্রর্য়াবে)। 

 

গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, বপডরাজপুর   

০১. ২০১৮-২০১৯ অে মিছডরর ক্ার্ মািবল; ২০১৭-১৮ অে মিছডরর িডি প্রবতডিেনাধীন অে মিছডরর অে বতর 

শতক্রা িার উডিখিি :  

ক্. শতিা  র্ভবর্ উন্নয়ন ক্র আোয়; 

খ. শতিা  খাি জবর্ ব্যিস্থাপনা ও িডন্দািস্ত; 

 . অবপ মত িিবত্ত বলজ গ্রক্ি নিায়ডনর িার ৯৮%; এিং 

র্. অবপ মত িিবত্তিংক্রান্ত ট্রাইবুযনাল র্ার্লা পবরচালনা ও বিবিধ আডিেন বনষ্পবত্তর িার ১০০%। 

 

০২. জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উপলডক্ষয গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা (েীর্ ম ও স্বে 

গ্রর্য়াবে) :  

ক্. িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্াডনর জন্মশতিাবষ মক্ী উদ্ র্াপন উপলডক্ষয গ্রক্ারআন খতর্ এিং দুস্থ ও এবতর্ডের 

র্াডঝ এিং িািপাতাল, গ্রজলখানায় উন্নতর্াডনর খািার পবরডিশন; 

খ. কুইজ, ক্বিতা আবৃবত্ত, রচনা, বশশু নাট্য, বচত্রাঙ্কনিি বিবিন্ন প্রবতডর্াব তা, িিিন্ধুর জীিনবিবত্তক্ বশশু 

চলবচ্চত্র প্রেশ মন ও িাংস্কৃবতক্ অনুষ্ঠান আডয়াজন; 

 . বশশু আনন্দডর্লার আডয়াজন; 

র্. গ্রস্বিায় রক্তোন ক্র্ মসূচবচ; 

ঙ. বিনামূডল্য িলজ, িনজ ও ঔষবধ  াডছর চারা বিতরণ ক্র্ মসূচবচ; এিং 
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চ. গুরুত্বপূণ ম িরক্াবর অবিি, িািিিনিমূি িবিতক্রণ ও আডলাক্িিা। 

 

‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, বরগুিা : 

 

 জাবতর বপতা িিিন্ধু গ্রশখ মুবজবুর রির্ান-এর জন্মশতিাবষ মক্ী উপলডক্ষয গৃিীত ক্র্ মপবরক্েনা (েীর্ ম ও স্বে 

গ্রর্য়াবে) : 

 িিিন্ধুর উপর বনবর্ মত চলবচ্চত্র প্রেশ মনী; 

 িিিন্ধুর উপর বনবর্ মত র্ঞ্চ নাটক্ প্রেশ মন; 

 নারী জা রডণ িিিন্ধুর র্ভবর্ক্া শীষ মক্ আডলাচনা; 

 গ্রক্ারআন খতর্, বর্লাে র্ািবিল ও গ্রোয়া অনুষ্ঠান; 

 িিিন্ধুডক্ জাডনা, িাংলাডেশডক্ জাডনা শীষ মক্ িক্তৃতা প্রবতডর্াব তা; এিং 

 িিিন্ধুর অির্াপ্ত আত্মজীিনী ও ক্ারা াডরর গ্ররাজনার্চা গ্রেডক্ পাঠ ইতযাবে। 

০৩। ই-  িন্যমাি/উদ্ভািন বিষডয় গৃিীত ক্ার্ মক্রর্  :  

 র্ভবর্ উন্নয়ন ক্র আোয় বৃবির লডক্ষয র্ভবর্ উন্নয়ন ক্র গ্রর্লার আডয়াজন; 

 ইন্টারডনডটর ক্াডজ  বতশীলতা আনায়ডনর জন্য প্রডতযক্ শাখায় র্ডের্ িরিরাি ক্রা িডয়ডছ। 

 

গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়, ঝালক্াঠি   

জাভির ভপিা বঙ্গুবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিবাভষ যকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও স্বল্প 

সম াভদ)  : 

জারির রপিা বঙ্গবন্ধু থশখ মুরজবুর রিমান-এর জন্মশিবারষ েকী উদ র্াপন উপলয়ক্ষে অবরিিকরণ সভা, 

থজলা/উপয়জলা বাস্তবােন করমটি গঠন, থপ্রস রেরফং, মুরজববয়ষ ের শুভ উয়িাধন অনুষ্ঠান আয়োজন, িথ্য রিত্র ও 

রভরিও রনম োণ এবং প্রেশ েন, বঙ্গবন্ধু রশশু কন োর স্থাপন, রিনা, কুই পজ, রিত্রাঙ্কন, ভাষণ, িলরিত্র প্রেশ েনসি রবরভন্ন 

প্ররিয়র্ারগিা আয়োজন, স্বাস্থে থসবা প্রোন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরয়ণর লয়ক্ষে উন্নেন কার্ েক্রম প্রেশ েন ও রবলয়বাি ে স্থাপন, 

বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর রভরত্ত কয়র রেম সং রিনা, আয়লাক রিত্র প্রেশ েনী, আয়লাকসজ্জা করা, সারা বির ধয়র 

পররষ্কার-পররেন্নিা িালু রাখা, বিরব্যাপী থসবামূলক কার্ েক্রম এবং থসবা সিজীকরণ িালু রাখা, বঙ্গবন্ধুয়ক রনয়ে 

গয়বষণা কার্ েক্রম পররিালনা করা, মুরজববয়ষ ের ব্যাপক প্রিায়রর মােয়ম জনগণয়ক সমৃ্পক্ত করা, 

মসরজে/মরদর/রবরভন্ন উপাসনালয়ে থোো/প্রাে েনার আয়োজন করা, স্মররণকা প্রকাশ, বৃক্ষয়রাপণ, বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ 

মুেরাল স্থাপন।  

11.5.2.1 ভসয়লট ভবিাগ :      

০১। ২০১৭-১৮ অি যবেয়রর কার্ যাবভল : 

কার্ োলয়ের নাম গৃিীি কার্ োবলী 

রবভাগীে করমশনায়রর 

কার্ োলে, রসয়লট   

১. রবভাগীে করমশনার রসয়লট-এর আরও একটি অনন্য উয়যাগ িয়ে ‘পররেন্ন রসয়লট 

মিানগরী’ গয়ে থিালা। এ লয়ক্ষে থরাভার স্ক্াউটসসি সকল থেরণয়পশার জনগয়ণর অংশগ্রিয়ণ 

গ্রোড র োরল ও ৫০০০ রলফয়লট রবিরণসি রবরভন্ন সয়িিিা মূলক কার্ েক্রম গ্রিণ করা িয়েয়ি। 

এ িাো পরবত্র রমজায়ন ফুটপায়ির খাযকমীগণয়ক অোয়প্রান, কোপ ও িোড গ্লাভস রবিরণ 

করা িয়েয়ি। রভক্ষুকমুক্ত রসয়লট গোর লয়ক্ষে ই পয়িাময়ে  ৭০০ জন রভক্ষুকয়ক নরনব োরসি করা 

িয়েয়ি। 

২. জািীে শুিািার থকৌশল বাস্তবােন এবং অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্ত্িাপনার আওিাে 

অরভয়র্াগ রনষ্পরত্ত। 
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থজলা প্রশাসয়কর কার্ োলে, 

িরবগঞ্জ 

ক. িরবগঞ্জ থজলায়ক বাল্যরববািমুক্ত থঘাষণা করা িয়েয়ি; এবং 

খ. রভক্ষুক নরনব োসন কম েসূরির আওিাে িরবগঞ্জ থজলাে থমাট রভক্ষুক সংখ্যা ৪,৯৯৪ জন। 

িন্ময়ে ১২৫ জন  রভক্ষুকয়ক নরনব োসন করা িয়েয়ি। রভক্ষুক নরনব োসন ও কম েসংস্থায়নর 

লয়ক্ষে ২৯,৫০,০৭৫/- (ঊনরত্রশ লক্ষ পঞ্চাশ িাজার পঁিাত্তর) টাকার একটি িিরবল গঠন 

করা িয়েয়ি। 

 

০২।  জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমান-এর জন্মশিিাবষ মক্ী উপলয়ক্ষয গৃহীি কম যপভরকল্পনা (দীঘ য ও 

স্বল্প সম াভদ) : 

কার্ যালয় র নাম গৃহীি কম য-পভরকল্পনা 

ভবিাগী  কভমশনায়রর 

কার্ যাল , ভসয়লট 

জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর স্বয়ের সসানার বাাংলা গোর প্রিযয়  এবাং 

মাননী  প্রিানমন্ত্রী সশখ হাভসনার সনর্তয়ত্ব প্রা  সবয়ক্ষয়ত্রই বাাংলায়দশ অিাবনী  সািল্য অজযন 

কয়রয়ে। বাাংলায়দয়শর উির-পূব য প্রায়ন্ত অবভস্থি পাহাে, নদী ও হাওর সঘরা সবুজ োমল 

প্রাকৃভিক র্ভভম, ভসয়লট র্া সদভশ-ভবয়দভশ পর্ যটকয়দর কায়ে অিযন্ত আকষ যণী । ভসয়লট 

ভবিায়গর পর্ যটয়নর উন্ন য়নর জন্য ভবিাগী  কভমশনার ভনরলসিায়ব প্রয়িষ্টা িাভলয়  র্ায়চ্ছন।  

এ োো জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর সাংগ্রামী জীবন ও িাঁর ভিন্তা সিিনা তুয়ল 

িরার পভরকল্পনা এবাং বেবন্ধু, বাাংলায়দয়শর ইভিহাস ও মুভক্তযুি সম্পয়কয সাংভক্ষপ্ত ভকন্তু 

স্ব াংসম্পূণ য নান্দভনক ভবল সবায়ড যর মাধ্যয়ম ইভিহাস তুয়ল িরার পভরকল্পনা হায়ি সন া হয় য়ে। 

বেবন্ধুর বণ যাঢয জীবয়নর গুরুত্বপূণ য েভব/ইভিহাস তুয়ল িরার পভরকল্পনা গ্রহণ করা হয় য়ে। 

সাংভিষ্ট এলাকার ভবভশষ্ট মুভক্তয়র্ািায়দর স্মৃভিিারয়ণর মাধ্যয়ম ভশক্ষািীয়দর বেবন্ধু ও মুভক্তযুি 

সম্পয়কয সম্যক িারণা সদও ার কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয় য়ে। মুভক্তযুয়ির সিিনার একটি 

দীঘ যয়ম াভদ প্রিাব ঠিভর কয়র সস লয়ক্ষয পর্ যা ক্রয়ম বীর মুভক্তয়র্ািায়দর স্মৃভিিারণ সাংগ্রহ ও 

সাংরক্ষণ করার পভরকল্পনা গ্রহণ করা হয় য়ে। ১৫ আগে জািী  সশাক ভদবস পালনকায়ল 

কায়লা ব্যাজ িারণ করা হয় য়ে, বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পস্তবক অপ যণ 

ও আয়লািনা সিা অনুভষ্ঠি হয় য়ে এবাং মসভজদ, মভন্দর ও ভগজযা  ভবয়শষ প্রাি যনা ও 

সমানাজায়ির ব্যবস্থা করা হয় য়ে। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর স্মরয়ণ ভবজয় র 

মাস ভডয়সম্বয়র মাসব্যাপী আয়লািনা সিা ও সাাংষ্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর আয় াজন করার পভরকল্পনা রয় য়ে। 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

ভসয়লট 

১৫ আগে জািী  সশাক ভদবস পালনকায়ল কায়লা ব্যাজ িারণ করা হয় য়ে. বেবন্ধু সশখ 

মুভজবুর রহমায়নর প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পস্তবক অপ যণ ও আয়লািনা সিা অনুভষ্ঠি হয় য়ে এবাং 

মসভজদ, মভন্দর ও ভগজযা  ভবয়শষ প্রাি যনা ও সমানাজায়ির ব্যবস্থা করা হয় য়ে। জাভির ভপিা 

বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর স্মরয়ণ ভবজয় র মাস ভডয়সম্বয়র মাসব্যাপী আয়লািনা সিা ও 

সাাংষ্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর আয় াজন করার পভরকল্পনা রয় য়ে। জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর 

রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয ঐভিহাভসক ৭ মায়ি যর িাষণ প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন 

করা হয় য়ে। 

এ োো জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর সাংগ্রামী জীবন ও িাঁর ভিন্তা সিিনা তুয়ল 

িরার পভরকল্পনা হায়ি সনও া হয় য়ে। বেবন্ধু, বাাংলায়দয়শর ইভিহাস ও মুভক্তযুি সম্পয়কয 

সাংভক্ষপ্ত ভকন্তু স্ব াংসম্পূণ য নান্দভনক ভবল সবাড য স্থাপন করা হয় য়ে। এর মাধ্যয়ম বেবন্ধুর 

বণ যাঢয জীবয়নর গুরুত্বপূণ য েভব/ইভিহাস তুয়ল িরার সিষ্টা করা হয় য়ে। 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

হভবগি 

(১) জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর সাংগ্রামী জীবন, বণ যাঢয জীবয়নর গুরুত্বপূণ য 

েভব/ইভিহাস িিা মুভক্তযুয়ির ইভিহাস বিযমান প্রজয়ন্মর সাময়ন তুয়ল িরার প্র াসয়ক সাময়ন 

সরয়খ এ পর্ যন্ত প্রািভমক পর্ যায়  ১০৭৯টি এবাং মাধ্যভমক পর্ যায়  ২২৭টি ভশক্ষাপ্রভিষ্ঠায়ন বেবন্ধু 

ও মুভক্তযুি কন যার স্থাপন করা হয় য়ে। (২) জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর 

সাংগ্রামী জীবন ও িাঁর ভিন্তা সিিনা তুয়ল িরার পভরকল্পনা হায়ি সনও া হয় য়ে। (৩) বেবন্ধু, 

বাাংলায়দয়শর ইভিহাস ও মুভক্তযুি সম্পয়কয সাংভক্ষপ্ত ভকন্তু স্ব াংসম্পূণ য নান্দভনক ভবল সবায়ড যর 
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মাধ্যয়ম ইভিহাস তুয়ল িরার পভরকল্পনা হায়ি সনও া হয় য়ে। 

(৪) বেবন্ধুর বণ যাঢয জীবয়নর গুরুত্বপূণ য েভব/ইভিহাস তুয়ল িরার পভরকল্পনা হায়ি সন া 

হয় য়ে। (৫) সাংভিষ্ট এলাকার ভবভশষ্ট মুভক্তয়র্ািায়দর স্মৃভিিারয়ণর মাধ্যয়ম ভশক্ষািীয়দর 

বেবন্ধু ও মুভক্তযুি সম্পয়কয সম্যক িারণা সদও ার কার্ যক্রম হায়ি সন া হয় য়ে। 

(৬) মুভক্তযুয়ির সিিনার একটি দীঘ যয়ম াভদ প্রিাব ঠিভর কয়র সস লয়ক্ষয পর্ যা ক্রয়ম বীর 

মুভক্তয়র্ািায়দর স্মৃভিিারণ সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ করার পভরকল্পনা হায়ি সনও া হয় য়ে। 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

সুনামগি 

 

১. জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী উপলয়ক্ষয ঐভিহাভসক ৭ মায়ি যর িাষণ 

প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা হয় য়ে। 

২. জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী ও জািী  ভশশু ভদবস উপলয়ক্ষয 

আয়লািনা সিা, িলভচ্চত্র প্রদশ যনী ও ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা হয় য়ে। 

৩.ঐভিহাভসক মুভজবনগর ভদবস উপলয়ক্ষয জাভির জনক বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর উপর ভনভম যি 

প্রামাণ্য িলভচ্চত্র প্রদশ যন ও আয়লািনা সিার আয় াজন করা হয় য়ে।  

৪. বেবন্ধু ও মুভক্তযুিভিভিক িলভচ্চত্র ভনয়  িলভচ্চত্র উৎসব আয় াজন করা হয় য়ে। 

৫. সশাক ভদবয়স 

(ক) কায়লা ব্যাজ িারণ করা হয় য়ে; 

(খ) বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর প্রভিকৃভিয়ি পুষ্পস্তবক অপ যণ ও আয়লািনা সিা অনুভষ্ঠি 

হয় য়ে; এবাং 

(গ) মসভজদ, মভন্দর ও ভগজযা  ভবয়শষ প্রাি যনা ও সমানাজায়ির ব্যবস্থা করা হয় য়ে। 

৬. জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর স্মরয়ণ ভবজয় র মাস ভডয়সম্বয়র মাসব্যাপী আয়লািনা 

সিা ও সাাংষ্কৃভিক অনুষ্ঠায়নর আয় াজন করা হয় য়ে। 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

সমৌলিীবাজার 

১. জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর জন্মশিবাভষ যকী ও জািী  ভশশু ভদবস উপলয়ক্ষয 

আয়লািনা সিা, িলভচ্চত্র প্রদশ যনী ও ভিত্রাকন প্রভিয়র্াভগিার আয় াজন করা হয় য়ে। 

২. .ঐভিহাভসক মুভজবনগর ভদবস উপলয়ক্ষয জাভির ভপিা বেবন্ধু সশখ মুভজবুর রহমায়নর উপর ভনভম যি 

প্রামাণ্য িলভচ্চত্র প্রদশ যন ও আয়লািনা সিার আয় াজন করা হয় য়ে।  

 

০৩। ই-গিন্যযান্স/উদ্ভাবন ভবষয়  গৃহীি কার্ যক্রম : 

 

কার্ যালয় র নাম গৃহীি কার্ যক্রম 

ভবিাগী  কভমশনায়রর 

কার্ যাল , ভসয়লট 

প্রিাগি কম যকায়ণ্ডর পভরবয়িয এ কার্ যালয় র সকল শাখা  িালু করা হয় য়ে সহা াইট সবাড য ভিভিক 

মভনটভরাং ভসয়েম। উক্ত সহা াইট সবায়ড য লাল কাভলয়ি সাপ্তাভহক লক্ষমাত্রা ও অজযন সলখা হয়চ্ছ কায়লা 

কাভলয়ি এবাং িা বাস্তবা ন করা হয়চ্ছ। 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

ভসয়লট 

 গ্রিিার র্ান আধুবনক্ায়ডন িরক্াডরর গৃিীত বেবজটাল পিবত িাস্তিায়ন ক্ার্ মক্রর্ অডনক্ দূর এবেডয় 

ব ডয়ডছ। নবে ব্যিস্থাপনায় বেবজটাল পিবতর ব্যিিার শতিা  পূরডণ গ্রজার প্রডচষ্ঠা অব্যািত আডছ।  

বিডলট গ্রজলা ও আডশপাডশর প্রায় ৪৯টি টুযবরে িডটর তথ্য ও গু লম্যাপ িংযুক্ত ক্ডর পর্ মটক্ডের 

িিায়ক্ বিিাডি বিডলট টুযবরজর্’ নাডর্ এক্টি অযাপ চালু ক্রা িডয়ডছ। গু ল গ্রিডোডর Sylhet 

Tourism  বলডখ িাচ ম বেডল অযাপটি পাওয়া র্াডি। 

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

সুনামগি 

১. সজলার সকল ইউভন য়ন (৮৮টি) ‘ইউভন ন মুভক্তযুি র্াদুঘর ও লাইয়েভর’ স্থাপয়নর কার্ যক্রম গ্রহণ 

এবাং বাস্তবা য়নর মাধ্যয়ম মুভক্তযুয়ি সুনামগি সজলার সগৌরয়বাজ্জ্বল ইভিহায়সর র্িার্ি সাংরক্ষয়ণর 

পদয়ক্ষপ ভহসায়ব ৩১টি ইউভন য়ন ইয়িাময়ধ্য ‘ইউভন ন মুভক্তযুি র্াদুঘর ও লাইয়েভর’ স্থাভপি হয় য়ে।  

২. সজলা প্রশাসয়কর কার্ যালয় র সাময়ন ‘সসবা িত্বর’ স্থাপন।  

৩. ‘সরভডও সুনামগি’ িালু করা। 

৪. ‘ভশশু মার্তদুগ্ধ পান ও মভহলা নামাজ’ কন যার িালু।  

সজলা প্রশাসয়কর কার্ যাল , 

সমৌলিীবাজার 

অনলাইয়ন ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীর সনদ প্রদান। 
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০৮। কম যকিযা/কম যিারীয়দর কল্যায়ণ গৃহীি কার্ যক্রম : 

কার্ যালয় র নাম গৃহীি কার্ যক্রম 

ভবিাগী  কভমশনায়রর 

কার্ যাল , ভসয়লট 

কম যিারীয়দর দাপ্তভরক ও সৃজনশীল কায়জর স্বীকৃভিস্বরূপ প্রভি ভিন মাস অন্তর Star 

Performer Award প্রদান। 

১০। মাঠ পর্ যায়  বাস্তবাভ ি উয়ল্লখয়র্াগ্য কার্ যক্রম :  

(গণপূিয ভবিাগ/স্থানী  সরকার ভবিাগ, দুয়র্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় র অিীন বাস্তবাভ ি প্রকল্প ব্যিীি) :  

 

কার্ যালয় র নাম গৃহীি কার্ যক্রম 

ভবিাগী  কভমশনায়রর 

কার্ যাল , ভসয়লট 

১. তজন্তাপুর উপয়জলার লালাখাল এবাং সগা াইনঘাট উপয়জলার রািারগুল দুটি স্পয়ট 

পর্ যটকয়দর  র্ািা ায়ির সুভবিার জন্য ঘাট স্থাপন করা হয় য়ে।  

২. ‘পভরচ্ছন্ন ভসয়লট মহানগরী’ গয়ে সিালার জন্য ভবগি ২৮ সিব্রু াভর, ২০১৮ ভি. িাভরয়খ 

ভসয়লট ভবিায়গর সকল সেভণয়পশার জনগয়ণর অাংশগ্রহয়ণ গ্রযান্ড র যাভলর মাধ্যয়ম এই 

পভরচ্ছন্নিাভবষ ক কম যসূভির শুি সূিনা। 

৩. খাভস া পুভিয়ি নৃিাভত্ত্বক জনয়গাষ্ঠীর জীবনমান উন্ন য়নর জন্য কভমউভনউটি সসন্টার ভনম যাণ 

করা হয় য়ে। 

৪. সুনামগয়ির সটয়করঘায়ট টাঙ্গু ার হাওর এলাকা  পর্ যটকয়দর আকষ যণ করার জন্য ভবভিন্ন 

সুয়র্াগ সুভবিাসম্পন্ন ভনলাদ্রী পাকয স্থাপন করা হয় য়ে। 

৫. সব যস্তয়রর জনসািারণয়ক মুভক্তযুয়ির সিিনা  উদ বুি করয়ি ভসয়লট ভবিায়গর সকল 

উপয়জলা ও ইউভন য়ন মুভক্তযুি জাদুঘর স্থাপয়নর উয়দ্যাগ গ্রহণ করা হয় য়ে। ইভিময়ধ্য 

সুনামগি সজলার ২টি উপয়জলা  এবাং ২৮টি ইউভন য়ন মুভক্তযুি জাদুঘর ও লাইয়েভর প্রভিষ্ঠা 

করা হয় য়ে। 

সজলা প্রশাসয়কর 

কার্ যাল , হভবগি 

ক. সজলা প্রশাসন, হভবগি এর ভবয়শষ উয়দ্যায়গ হভবগি কায়লক্টয়রট প্রােয়ণ ১৫ আগে,২০১৮ 

এ জািী  সশাক ভদবস পালয়নর লয়ক্ষয ভবনামূয়ল্য সুভিভকৎসা ও রক্তদান কম যসূভির আয় াজন 

করা হয় য়ে। ৫০ জন ডাক্তার ও ১০০ জন নাস যসহ সমাট ১৫০ জয়নর সবভশ স্বাস্থযকমী এ 

কম যসূভিয়ি অাংশগ্রহণ কয়রয়েন। প্রা  ১০,০০০ সসবাগ্রাহীয়দর ময়ধ্য সস্বচ্ছা  রক্তদান, ভফ্র ব্লাড 

গ্রুভপাং, ভফ্র সমভডকযাল কযাম্প, ভিভজওয়িরাভপ, সুন্নয়ি খৎনা ও প্রা  ১০ লক্ষাভিক টাকার ঔষি 

ভবনামূয়ল্য ভবিরণ করা হ ।   
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১২. জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় ও িংযুক্ত েপ্তর/িংস্থা এিং র্াঠ প্রশািডনর ২০১৮-১৯ অে মিছডরর িাডজট  :

    

      অঙ্কসমূহ্ হ্াজার টাকা  

ক্রবর্ক্ প্রবতষ্ঠাডনর নার্ বিিাডির প্রধান খাত 
িংডশাবধত িাডজট 

২০১৮-১৯ 

১ 
১০৭০১০১-জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় 

১০৭০১০১১০০৭১৯-িবচিালয় ৯৫২৪৬০০ 

২ ১০৭০১০১১০০৭২০-িরক্াবর ক্র্ মচারী িািপাতাল ৫১৬৮০৫ 

৮ ১০৭০২০১-প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠানিমূি ১০৭০২০১১০০৭২১-বিবিএি প্রশািন এক্াডের্ী ২৭১৭৫১ 

৯ 
১০৭০৩০১-বিিা ীয় ক্বর্শনাডরর 

ক্ার্ মালয়িমূি 
১০৭০৩০১০০০০০০-বিিা ীয় ক্বর্শনাডরর ক্ার্ মালয়িমূি ৩৮৯৬৮৩ 

১০ 

১০৭০৩০২-গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়িমূি 

১০৭০৩০২০০০০০০-গ্রজলা প্রশািডক্র ক্ার্ মালয়িমূি ৫১৯৪৮১০ 

১১ ১০৭০৩০৩০০০০০০-গ্রেবজং িাংডলািমূি ২৪০ 

১২ ১০৭০৩০৪০০০০০০-িাবক্মট িাউজিমূি ৫৩৯৩৯৮ 

১৩ 
১০৭০৩০৫-উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর 

ক্ার্ মালয়িমূি 

১০৭০৩০৫০০০০০০-উপডজলা বনি মািী অবিিাডরর 

ক্ার্ মালয়িমূি 
৪০৬৯৯০৫ 

১৪ 

১০৭০৪-মুদ্রণ ও প্রক্াশনা অবধেপ্তর 

১০৭০৪০১১০১৩৪৯-প্রধান ক্ার্ মালয় ৬৯৫৮৮৩ 

১৫ ১০৭০৪০২১০১৩৫০-িাংলাডেশ িরর্ ও প্রক্াশনা অবিি ৫৭০৬০ 

১৬ ১০৭০৪০৩১০১৩৫১-িাংলাডেশ গ্রেশনাবর অবিি ৫৪১৭৬ 

১৭ ১০৭০৪০৪০০০০০০-আঞ্চবলক্ ক্ার্ মালয়িমূি ৪৫৬২১ 

১৮ ১০৭০৪০৫১০১৩৫৬-িরক্াবর বপ্রবন্টং গ্রপ্রি ১৭৯২৩১১ 

২২ 

১০৭০৫-িরক্াবর র্ানিািন অবধেপ্তর 

১০৭০৫০১১০১৩৫৯-প্রধান ক্ার্ মালয় ৩২৯০৭ 

২৩ ১০৭০৫০২১০১৩৬০-িরক্াবর িড়ক্ পবরিিণ ১১০১৭৭০ 

২৪ 
১০৭০৫০৩০০০০০০-গ্রজলা িরক্াবর িড়ক্ পবরিিণ 

পুলিমূি 
৮৪৫৩০০ 

২৫ ১০৭০৫০৪০০০০০০-উপডজলা িরক্াবর িড়ক্ পবরিিণ পুল ৫৪৪৭৫০ 

২৬ ১০৭০৫০৫০০০০০০-িরক্াবর গ্রনৌপবরিিণ পুল ৮২৮৩০ 

২৭ ১০৭০৫০৬০০০০০০-গ্রজলা িরক্াবর গ্রনৌপবরিিণ পুল ৬৮২০০ 

২৮ ১০৭০৫০৭০০০০০০-উপডজলা িরক্াবর গ্রনৌপবরিিণ পুল ১৪১৪০ 

২৯ ১০৭০৫০৮১০১৪২৫-িরক্াবর র্ানিািন গ্রর্রার্ত ক্ারখানা ২০৭৯০০ 

গ্রর্াট জনপ্রশািন র্ন্ত্রণালয় (পবরচালন) = ২৬০৫০০৪০ 

  
13. িথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ অনুর্া ী িথ্য প্রদান করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় র দাভ ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযার নাম ও ঠিকানা 

দাভ ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযার 

নাম ও পদভব 

সিান নম্বর ও 

সমাবাইল নম্বর 

ই-সমইল ঠিকানা আভপল কর্তযপয়ক্ষর নাম, পদভব, সিান, সমাবাইল 

নম্বর ও ই-সমইল 

ভরপন িাকমা 

উপসভিব (প্রশাসন-৩) 

৯৫৪০৬২৮ 

#০১৭১৫২৫০২১৯ 

adminfa@ 

mopa.gov.bd 

 

িয় জ আহম্মদ 

 সভিব 

সিান  : ৯৫৭০১০০ 

#০১৭৫৫৫৫৫৮৭৬ 

srsecretary@mopa.go.bd 
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