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ফাণী 

াজায ফছদযয চেষ্ঠ ফাঙার্র স্বাধীনতায ভান স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চখ মুর্জবুয যভান এয স্বদেয মৃদ্ধ, 

ক্ষুধা ও দার্যদ্রযমুক্ত চদ র্ফর্নভ িাদণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনত্রী চখ ার্নায চঘালণা অনুমায়ী ২০২১ াদরয 

ভদে ফাাংরাদদদক ভে আদয়য এফাং ২০৪১ াদরয ভদে উন্নত চদদ র্যণত কযায রদযয চফামুখী, 

জফাফর্দর্মূরক ও দুনীর্তমুক্ত জনপ্রান গদে তুরদত জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কাজ কযদছ। ফতিভান গণতার্ন্ত্রক 

যকাদযয গৃীত জনকল্যাণমূরক কর কভ িসূর্চ মথাভদয় ফাস্তফায়দনয রদযয যকার্য দপ্তযমূদ জনফদরয 

ঠিক আকায র্নধ িাযণ এফাং প্রজাতদন্ত্রয কভ িম্পাদদন চমাগ্যতাম্পন্ন জনফর র্নদয়াগ, দায়ন ও তাদদয দযতা 

উন্নয়দন জনপ্রান ভন্ত্রণারয় অনুঘটক র্দদফ দার্য়ত্ব ারন কদয থাদক।  

প্রজাতদন্ত্রয কভ িচাযীদদয জফাফর্দর্ র্নর্িত কযায রদযয যকায ইদতাভদে ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত 

প্রফতিন কদযদছ। ম্পার্দত চুর্ক্ত অনুমায়ী ২০১৫-১৬ অথ িফছদয অর্জিত াপল্য এফাং ২০১৬-১৭ অথ িফছদযয 

কভ ির্যকল্পনা জনভদয প্রকাদয রদযয তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯-এয স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয অাং 

র্দদফ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ২০১৫-১৬ অথ িফছদযয কাম িক্রদভয ওয ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকার্ত দে চজদন 

আর্ভ অতযন্ত আনর্িত।  

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও এয অধীন দপ্তয/াংস্থা এফাং র্ফবাগীয় কর্ভনাদযয কাম িারয় ও চজরা প্রাদকয 

কাম িারয়মূদয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত অনুমায়ী ২০১৪-১৫ অথ িফছদয গৃীত র্যকল্পনায আদরাদক ২০১৫-১৬ 

অথ িফছদয ম্পার্দত কাম িাফর্র এফাং 201৬-1৭ অথ িফছদযয কভ ির্যকল্পনা ম্পদকি ধাযণা চদত ফার্ল িক প্রর্তদফদন 

ায়ক ভূর্ভকা ারন কযদফ।  

আর্ভ এ প্রর্তদফদন প্রকানায দঙ্গ াংর্িষ্ট করদক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। 

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ র্চযজীফী চাক। 

 

 

 

        সয়দ আযাফুর ইরাভ, এভ.র্. 

                                                                                    ভন্ত্রী 

 

 

 

সয়দ আযাফুর ইরাভ, এভ.র্.                                                                                      

ভন্ত্রী 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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ফাণী  

¯v̂axbZvi ভান স্থর্ত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু চখ মুর্জবুয যভান এয স্বে র্ছর মৃদ্ধ এফাং ক্ষুধা ও দার্যদ্রযমুক্ত 

ফাাংরাদদ গোয। তাঁয এ স্বপ্ন ফাস্তফায়নন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী †kL াসনা ২০২১ ানরয ভনে ফাাংরানদনে ga¨ 

আনয়য এফাং ২০৩০ ানরয ভনে এ.সড.সি. অিজন ও ২০৪১ ানরয ভনে দাসযদ্র্যভৄক্ত উন্নত দদন সযণত েযায 

কভ িসূর্চ গ্রণ কদযদছন। তাঁয এ কভ িসূর্চ ফাস্তফায়দন চভধাম্পন্ন জনফর র্নদয়াগ, তাদদয প্রার্তষ্ঠার্নক  ভতা 

বৃর্দ্ধয ভােদভ দয, চফামুLx ও দুনীর্তমুক্ত RbcÖkvmb M‡o †Zvjvi Rb¨ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় KvR Ki‡Q|

জার্তয র্তা এফাং তাঁয সুদমাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী চখ ার্নায স্বে ফাস্তফায়দন ভন্ত্রণারদয়য এ প্রদচষ্টা 

বর্ফষ্যদতও অব্যাত থাকদফ ফদর আা কর্য। 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ২০১৫-১৬ অথ িফছদযয কাম িক্রদভয ওয ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকার্ত দে চজদন 

আর্ভ অতযন্ত আনর্িত। তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯-এয আদরাদক স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয অাং র্দদফ 

প্রর্তদফদনটি প্রকার্ত দে। জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, এয অধীন দপ্তয/াংস্থা এফাং ভাঠ প্রাদনয ২০১৪-১৫ 

অথ িফছদয গৃীত র্যকল্পনায আদরাদক ২০১৫-১৬ অথ িফছদয ফাস্তফার্য়ত ার্ফ িক কাম িক্রভ এফাং ২০১৬-১৭ 

অথ িফছদযয কভ ির্যকল্পনা ম্পদকি স্বে ধাযণা চদত এটি ায়ক ভূর্ভকা ারন কযদফ। প্রর্তদফদদনয ভােদভ 

াধাযণ জনগণ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য কাম িক্রভ ম্পদকি জানদত াযদফন এফাং এয ভােদভ এ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ িচাযীদদয জফাফর্দর্ র্নর্িত দফ ফদর আভায র্ফশ্বা।  

আর্ভ এ প্রর্তদফদন প্রকানায দঙ্গ াংর্িষ্ট করদক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানার্ে। 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ র্চযজীফী চাক। 
 

      ইভাত আযা াদদক, এভ.র্. 

                                                                              প্রর্তভন্ত্রী 

ইভাত আযা াদদক, এভ.র্. 

প্রর্তভন্ত্রী 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 প্রর্তভন্ত্রী 

 জনপ্রান ভন্ত্রণারয়। 

 প্রর্তভন্ত্রী 

 জনপ্রান ভন্ত্রণারয়। 
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মুখফন্ধ 

       

২০২১ াদরয ভদে ফাাংরাদদদক ভে আদয়য চদ ও ২০৪১ াদরয ভদে উন্নত চদদ র্যণত এফাং ২০৩০ 

াদরয ভদে এ.র্ড.র্জ. অজিদন প্রজাতদন্ত্রয কদভ িাদযাগী ভানফম্পদ প্রদয়াজন। প্রজাতদন্ত্রয কভ িম্পাদদন 

চভধাম্পন্ন জনফর র্নদয়াগ ও তাদদয প্রার্তষ্ঠার্নক যভতা বৃর্দ্ধয ভােদভ দয, চফামুখী ও দুনীর্তমুক্ত 

জনপ্রান গদে তুরদত জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কাজ কযদছ। জনপ্রাদনয র্ফর্বন্ন স্তদযয কভ িচাযীদদয চাদার্যত্ব 

আন্তজিার্তক ভাদন উন্নীতকদণয রদযয চদদয অবযন্তদয প্রর্যণ প্রদান মৄক্তযাষ্ট্র, চীন, ইতার্র, অদের্রয়া, 

ভারয়র্য়া, থাইল্যাণ্ড, র্বদয়তনাভ এফাং বাযদতয খ্যাতনাভা র্ফশ্বর্ফযারয় ও প্রর্যণ প্রর্তষ্ঠাদন র্নয়র্ভতবাদফ 

প্রর্যণ/উচ্চর্যায জন্য চপ্রযণ কযদছ। প্রজাতদন্ত্রয কভ িচাযীদদয সৃজনীর এফাং উদ্ভাফনী কাদজয জন্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র উর্স্থর্তদত প্রথভফাদযয ভদতা জনপ্রান দক প্রদান কযা দয়দছ।  

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য কাম িাফর্র, প্রর্তফছদযয ম্পার্দত কাম িক্রভ, বর্ফষ্যৎ কভ ির্যকল্পনা এফাং 

জনগণদক জানাদনায র্নর্ভত্ত Ôতথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯’-এয ৬ ধাযা অনুমায়ী স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয অাং 

র্দদফ র্নয়র্ভতবাদফ ফছয চদল ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকা কযা দয় থাদক। তায র্যদপ্রর্যদত জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়, এয াংমৄক্ত দপ্তয/াংস্থা এফাং ভাঠম িাদয়য কাম িারদয়য ২০১৫-১৬ অথ িফছদযয ম্পার্দত কাম িাফর্র, 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয কভ ির্যকল্পনা করদক অফর্ত কযায জন্য এ প্রর্তদফদনটি প্রকা কযা দরা। প্রর্তদফদন 

চথদক জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য গত এক ফছদয ম্পার্দত কাম িাফর্র এফাং রযয ও উদেশ্য অজিদন এ ভন্ত্রণারয় 

কতটুকু পর দয়দছ চ ম্পদকি ধাযণা াওয়া মাদফ। প্রর্তদফদদন এ কর র্ফলদয় পূফ িফতী ফছদযয 

কভ ির্যকল্পনায র্বর্ত্তদত ম্পার্দত কাদজয র্ফফযণ তুদর ধযা দয়দছ।  

        প্রর্তদফদন ম্পদকি চকাদনা ভতাভত অথফা যাভ ি থাকদর তা জানাদনায জন্য অনুদযাধ কযর্ছ। াংর্িষ্ট 

কদরয ভতাভত জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য কাম িক্রভ আযও জনফান্ধফ, গর্তভয় ও পরপ্রসূ কযদফ।  

করদক আন্তর্যক শুদবো। 
  

 
 ড. কাভার আফদুর নাদয চচৌধুযী 

 র্র্নয়য র্চফ 

 

        

 

ড. কাভার আফদুর নাদয চচৌধুযী 

র্র্নয়য র্চফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 
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ম্পাদকীয় 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য র্নয়র্ভত কাম িক্রদভয অাং র্দদফ ফার্ল িক প্রর্তদফদন ২০১৫-১৬ প্রকার্ত দরা। তথ্য 

অর্ধকায আইন, ২০০৯ অনুমায়ী স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয অাং র্দদফ এ ফছয জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

কাম িাফর্র, ম্পার্দত কাম িক্রভ, ফাস্তফার্য়ত উন্নয়নমূরক প্রকল্পমূদয র্ফফযণ, ২০১৬-১৭ অথ িফছদযয 

কভ ির্যকল্পনা, ফাদজট ফযাে এফাং কভ িযত কভ িচাযীদদয তথ্য র্ন্নদফর্ত কদয প্রর্তদফদনটি প্রকা কযা দয়দছ। 

ফ িাধাযদণয অফগর্তয জন্য এ ফছদযয প্রর্তদফদদন এ.র্ড.র্জ. অজিদন জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্ভাব্য 

কভ ির্যকল্পনা, দার্যদ্রযর্নযন ও নাযী উন্নয়নাংক্রান্ত কাম িক্রভ, আন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাদনয দঙ্গ ম্পার্দত 

ভদঝাতা স্মাযক-এয র্ফফযণ, ই-গবন্যিান্সাংক্রান্ত কাম িাফর্র, ভন্ত্রণারয় এয অধীন দপ্তয/াংস্থা ও ভাঠ ম িাদয়য 

কাম িারয়মূদয তথ্য প্রদানকাযী দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিাদদয নাভ, ঠিকানা এফাং চভাফাইর নম্বয অন্তর্ভ িক্ত কযা 

দয়দছ। 

        প্রর্তদফদনটি তথ্যফহুর কযদত ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী, র্র্নয়য র্চফ ভদাদয়, কর অনুর্ফবাগ প্রধান, 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য াংমৄক্ত কর দপ্তয/াংস্থা প্রধান এফাং র্ফবাগীয় কর্ভনাযগণ প্রদয়াজনীয় যাভ ি প্রদান 

কদযদছন। মূল্যফান যাভ ি ও র্দক-র্নদদ িনায জন্য আর্ভ তাঁদদয প্রর্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযর্ছ। প্রর্তদফদনটিদক 

তথ্যমৃদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত কযদত াংর্িষ্ট কভ িচাযীগদণয আন্তর্যক প্রয়া র্ছর। এজন্য আর্ভ তাদদযদকও আন্তর্যক 

ধন্যফাদ জানার্ে।  

      আর্ভ এ প্রর্তদফদদন প্রকার্ত চম-চকাদনা  র্ফলদয় ভতাভত/যাভ ি  প্রদাদনয জন্য করদক অনুদযাধ কযর্ছ।  

 
  

 

চভা: মুয়াদেভ চাাইন 

অর্তর্যক্ত র্চফ (প্রান) 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়। 
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1.1 জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, াংমৄক্ত দপ্তয/াংস্থা এফাং ভাঠ ম িাদয়য দপ্তযমূদয কাম িাফর্র,  প্রর্তফছদযয ম্পার্দত 

কাম িক্রভ, বর্ফষ্যৎ কভ ির্যকল্পনা ইতযার্দ জনগণদক জানাদনায র্নর্ভত্ত ‘তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯’-এয ৬ 

ধাযা অনুমায়ী স্বপ্রদণার্দত তথ্য প্রকাদয অাং র্দদফ র্নয়র্ভতবাদফ ফছয চদল ফার্ল িক প্রর্তদফদন প্রকা 

কযা য়। এয ধাযাফার্কতায় ২০১৫-১৬ অথ িফছদযয ম্পার্দত কাম িাফর্র, ২০১৬-১৭ অথ িফছদযয 

কভ ির্যকল্পনা করদক অফর্ত কযায জন্য এ প্রর্তদফদন প্রকা কযা দরা। প্রর্তদফদন চথদক এক ফছদয 

ম্পার্দত কাম িাফর্র এফাং রযয ও উদেশ্য অজিদন এ ভন্ত্রণারয় কতটুকু পর দয়দছ চ ম্পদকি ধাযণা 

াওয়া মাদফ। প্রর্তদফদদন কর র্ফলদয় পূফ িফতী ফছদযয কভ ির্যকল্পনায র্বর্ত্তদত ম্পার্দত কাদজয র্ফফযণ 

তুদর ধযা দয়দছ। 

1.2  ২০২১ াদরয ভদে ফাাংরাদদদক ভেআদয়য চদদ র্যণত কযা এফাং ২০৩০ াদরয ভদে এ.র্ড.র্জ. 

অজিদন দয, দুনীর্তমুক্ত, চফামুখী, জফাফর্দর্মূরক জনপ্রান গদে তুরদত প্রজাতদন্ত্রয কভ িম্পাদদন 

চভধাম্পন্ন জনফর র্নদয়াগ ও তাঁদদয প্রার্তষ্ঠার্নক যভতা বৃর্দ্ধদত জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কাজ কযদছ। 

যকাদযয গৃীত কভ িসূর্চ ফাস্তফায়দনয রদযয জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও যকার্য দপ্তদয 

উমৄক্ত ও দয জনফর র্নদয়াদগ অনুঘটক র্দদফ কাজ কদয থাদক। ২০১৫-১৬ অথ িফছদয র্নম্নফর্ণ িত 

উদেখদমাগ্য কাম িক্রভ গ্রণ কযা য় :  

1.2.1 স্বাধীনতায ভান স্থসত িাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু দখ ভৄসিবুয যভান এয ৪০তভ াাদত ফাসল জেীনত 
িাতীয় দাে সদফ ারন উরনযয িনপ্রান ভন্ত্রণারনয়য উনযানে ২০১৫ ানর িাসতয সতায 

প্রসতকৃসতনত পুষ্পাঞ্জসর অ জণ, প্রথভফানযয ভনতা ফাাংরানদ সিফারনয় দস্বচ্ছায় যক্তদান েভ জসূসি, 

এফাং সফয়াভ পাউনেনন আনরািনা বায আনয়ািন; 

1.2.2 প্রথভফানযয ভনতা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র উসস্থসতনত ১১িন েভ জিাযী এফাং প্রসতষ্ঠান সননফ 
প্রধানভন্ত্রীয োম জারনয়য এটুআই েভ জসূসি ও েবর্ন্জান্প ইননানবন ইউসনট-দে িনপ্রান দে প্রদান 

েযা য়। দে গ্রণোযীনদয ব্যসক্তেত ও দরীয় অফদাননয ির্ন্ স্বণ জদে, এে রয টাো, দেস্ট 

এফাং ার্ট জসপনেট প্রদান; 

1.2.3 ‘যোসয েভ জিাযী আইন, ২০১৫’-এয খড়া ভসন্ত্রবা বফঠনে নীসতেত অনুনভাদন রাব; 

1.2.4 সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়/সফবানেয িাসদায সযনপ্রসযনত ২০১৫-১৬ অথ জফছনয ৬৮৩৩০র্ট দ সৃিন, 
৫১০৮৯র্ট দ াংযযণ, ৫৬১৫র্ট দ স্থায়ীেযণ, ১৪৬িন উদৃ্বত্ত েভ জিাযীনে সফসবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/সফবানে আত্তীেযণ এফাং 6261র্ট মানফান র্ট.ও. এে ই.-দত অন্তর্ভ জসক্তনত িনপ্রান 

ভন্ত্রণারনয়য ম্মসত প্রদান েযা য়। এ ভনয় সফসবন্ন ভন্ত্রণারয়/সফবানেয ৯ভ-২০তভ দগ্রনডয ৭৩৯র্ট 

নদ সননয়ানেয ছাড়ত্র প্রদান; 

1.2.5 স্বাস্থয ও সযফায ে্াণ ভন্ত্রণারনয় ২র্ট, সযা ভন্ত্রণারনয় ৩র্ট এফাং স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারনয় ২র্ট সফবাে 
েঠনন িনপ্রান ভন্ত্রণারনয়য ম্মসত প্রদান; 

1.2.6 ২০১৬ ানর ৩৪তভ সফ.স.এ. যীযায ভােনভ সফসবন্ন েযাডায াসব জন দভাট ২০২৪িননে 
সননয়াে প্রদান েযা য় এফাং ৩৫তভ সফ.স.এ. যীযায ভােনভ ২১৫৬িননে সননয়ানেয সুাসয 

াওয়া মায়। ৩৬তভ সফ.স.এ. যীযায ভােনভ ২১৮০র্ট এফাং ৩৭তভ সফ.স.এ. যীযায 

ভােনভ ১১৮২র্ট শূর্ন্ দ পূযনণয ির্ন্ োম জেভ  গ্রণ; 

1.2.7 ১৬িননে সিফ, ৮৬িননে অসতসযক্ত সিফ, ৭৫িননে ভেগ্মসিফ, ৮০িননে উসিফ এফাং ১০ভ 
দগ্রনডয ১৩িন েভ জিাযীনে নন-েযাডায োযী সিফ নদ নদান্নসত প্রদান; 

1.2.8 িনপ্রানন দােত দযতা অিজন/উন্নয়ননয রনযয ২০১৫-১৬ অথ জফছনয ফাাংরানদ দরাে-প্রান 

প্রসযণ দেন্দ্র, সফ.স.এ. প্রান এোনডসভ, সফয়াভ পাউনেন এফাং অর্ন্ার্ন্ প্রসযণ প্রসতষ্ঠানন 

৯ভ দগ্রনড সননয়ােপ্রাপ্ত নফীন েভ জিাযী দথনে অসতসযক্ত সিফ ম জায় ম জন্ত সফসবন্ন দভয়ানদ 



ix 

 

২৫০২িননে প্রসযণ প্রদান েযা য়। এ ভনয় যোনযয যািস্ব ফানিট এফাং সফসবন্ন বফনদসে 

যোয ও দাতা াংস্থায অথ জায়নন 1140িন েভ জিাযীনে স্বল্পনভয়াসদ এফাং দীর্ জনভয়াসদ প্রসযনণ 

সফনদন দপ্রযণ েযা য়। ৯ভ দগ্রনড নফসননয়ােকৃত েভ জিাযীনদয প্রসযণ িট েভাননায ির্ন্ সফ. স. 

এ. র্ট. স.  ছাড়াও আযও ১০র্ট প্রসযণ প্রসতষ্ঠানন বুসনয়াসদ প্রসযণ দো জ অনুসষ্ঠত য়। এ ভনয় 

৯ভ ও তদূর্ধ্জ দগ্রনডয ৮৯িন েভ জিাযীনে উচ্চ সযায ির্ন্ অনুভসত প্রদান; 

1.2.9 ‘জনপ্রান প্রর্যণ নীর্তভারা, ২০০৩’ অনুমায়ী াভর্গ্রক প্রর্যণ ও কাম িক্রদভ গর্তীরতা 

আনয়দনয রদযয যকার্য কভ িচাযীদদয ফছদয ৬০ ঘণ্টা প্রর্যদণয জন্য ‘প্রর্যণ ভর্ডউর’ প্রস্তুত ও 

‘চজরা ভানফ ম্পদ উন্নয়ন কর্ভটি’ গঠন; 

1.2.10 দিরা প্রাে, অসতসযক্ত দিরা প্রাে, উসযিারে, স্থানীয় যোয, সিফ, দিরা সযলদ, 

দৌযবায প্রধান সনফ জাী েভ জেতজা, উনিরা সনফ জাী অসপাযেণ বাযনতয ভৄনৌযীনত অফসস্থত 

National Centre for Good Governance (NCGG) এ আনয়াসিত ‘Mid-Career Training 

Programme in Field Administration for Civil Servants of Bangladesh’ ীল জে প্রসযণ 

দোন জ অাংগ্রণ; 

1.2.11 জনপ্রাদনয র্ফর্বন্ন স্তদযয কভ িচাযীদদয চাদার্যত্ব আন্তজিার্তক ভাদন উন্নীতযকদণয রদযয এ 

ভন্ত্রণারয় কর্তিক ফাস্তফায়নাধীন ‘Strengthening Government through Capacity 

Development of the BCS Cadre Officials’ ীল জে প্রেনল্পয আওতায় Duke Centre for 

International Development (DCID), Duke University, USA, International Training 

Centre of ILO (ITC-ILO), Italy এফাং Macquarie University, Australia-চত ৪৭জন 

অর্তর্যক্ত র্চফ, 94জন মৄগ্মর্চফ এফাং ৯৩জন উর্চফ ম িাদয়য কভ িচাযীদক উচ্চতয প্রর্যদণ 

চপ্রযণ কযা য়। এ প্রকল্প চথদক ৫০জন কভ িচাযীদক সফদদর্ক ভার্স্িা চকাদ ি চপ্রযণ; 

1.2.12 ই-েবনন জন্প োম জেভ ম্প্রাযণ েযায রনযয National E-Service System-এয আওতায়         

ই-পাইসরাং িালু েযা য়। প্রধানভন্ত্রীয োম জারনয়য এটুআই েভ জসূসিয ায়তায় E-Learning 

োম জেভ এয আওতায় ভ্রাম্যভাণ আদারত সযিারনা, যোসয েয় ব্যফস্থানা ও দফসে 

েসিউটায সফলনয় অনরাইন প্রসযণ োম জেভ গ্রণ েযা য়। ফাাংরানদ সসবর াসব জনয ২৮র্ট 

েযাডায েভ জিাযীনদয তথ্যাসদ সননয় ডাটানফইি প্রস্তুত েযায োি িরভান। ৩০জুন, ২০১৬ ম জন্ত 

৪১০৪৯িন েভ জিাযীয দযসিনেন িন্ন এফাং ৪০৪৭৭িন েভ জিাযীনে নতুন সযসিসত নম্বয প্রদান;  

1.2.13  সিফারয় দেন্দ্রীয় রাইনেসয অনটানভন েযা য়। ফই গ্রণ এফাং দপযত িীেযনণয ির্ন্ 2wU 

Check in, Check out দভসন স্থান এফাং 3700র্ট ফই ই-রাইনেসযনত অন্তর্ভ জক্তেযণ; 

1.2.14  দুনীসতভৄক্ত, স্বচ্ছ ও িফাফসদসভরে িনপ্রান  ব্যফস্থা সনস তেনল্প ২০১৫-১৬ ানর ৮৭র্ট 

সফবােীয় ভাভরা যজু েযা য়। তন্নে ৪১র্ট ভাভরা সনষ্পসত্ত য়। সনষ্পসত্তকৃত ভাভরাগুনরায ভনে 

১২র্ট ভাভরায় রঘুদণ্ড, ৫র্ট ভাভরায় গুরুদণ্ড এফাং ২৪র্ট ভাভরায় অব্যাসত প্রদান েযা য়। 5র্ট 

গুরুদনণ্ডয g‡a¨ 1Rb Kg©Pvix‡K PvKwi n‡Z AcmviY, ২Rb Kg©Pvix‡K eva¨Zvg~jK Aemi 

cÖ`vb Ges 2Rb Kg©Pvix‡K wb¤œc‡` অবনমন;  

1.2.15  সফ.স.এ. প্রান েযাডানযয েভ জিাযীনদয ২১৯র্ট দনন ও াসযফাসযে দনন ভঞ্জুয,  ১৪র্ট ঋণ 
এফাং ৪৮৮র্ট াধাযণ বসফষ্য তসফর অসগ্রভ ঋণ ভঞ্জুসয প্রদান;  

1.2.16  িােসযযত অফস্থায়  ভত ১২০০িন েভ জিাযীয সযফাযনে াঁি রয টাো েনয আসথ জে অনুদান 
প্রদান েযা য়। এ ফছয িােসযযত অফস্থায় ভত েভ জিাযীয সযফানযয ির্ন্ প্রনদয় অনুদান আট রয 

টাোয়, গুরুতয আত নয় অযভতািসনত প্রনদয় অনুদান িায রয টাোয় এফাং দাপনোপননয 

ির্ন্ প্রনদয় অনুদান সত্র ািায টাোয় উন্নীত েযণ; 

1.2.17  ১৬৫িন প্রাসধোযপ্রাপ্ত েভ জিাযীনে োসড় েনয়য ির্ন্ ২৫ রয টাো সুদভৄক্ত অসগ্রভ প্রদান; 
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1.2.18  ১,৬৪,৭৬,৯৪২.০০ টাো ব্যনয় ১৫র্ট াসেজট াউি দভযাভত/াংস্কায †gvU 10,00,00,000.00 

UvKv e¨‡q  সিফারনয়য ১,২ ও ৩ নাং বফন, wefvMxq Kwgkbv‡ii Kvh©vjq/evmfeb, †Rjv 

cÖkvm‡Ki Kvh©vjq/evmfeb Ges miKvwi Kg©Pvix‡`i evmfeb  ম  ম /ms¯‹vi; 

1.2.19  ১৭র্ট আইন/সফসধভারা ফাাংরায় অনুফাদ েযা য়। যোসয োনি শুদ্ধ ফাাংরা ব্যফায সনস তেনল্প 
প্রাসনে সযবালা, ২০১৫, দসফয সযবালা, ২০১৬, ভন্ত্রণারয়/সফবাে ও ভাঠ ম জানয়য ের 

দপ্তনযয ঠিোনাাংফসরত সননদ জসো প্রো এফাং ের ভন্ত্রণারয়/সফবানে েভ জযত িনফর এফাং শূর্ন্ 

নদয তথ্য াংগ্র েনয ‘Statistics of Civil Oofficers and Staff-2015’ প্রো; 

1.2.20  স্বচ্ছ ও িফাফসদস প্রান সনস তেনল্প আনফদনোযীনদয তথ্য যফযা সনস ত েযায রনযয তথ্য 
অসধোয আইন, ২০০৯ অনুমায়ী তথ্য অফভৄক্তেযণ সননদ জসো প্রণয়ন েযা য়। ২০১৫-১৬ অথ জফছনয 

২৪িন আনফদনোযীনে তথ্য যফযা; 

1.2.21  সফনফিয অথ জফছনয ‘The Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985’ evsjvq 

অনুফাদ K‡i ms‡kvabc~e©K ÔDØ…Ë MYKg©Pvix AvËxKiY আইন, ২০১৫’ এফাং ‘The Public 

Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976’ evsjvq iæcvšÍi K‡i 

‘MYKg©Pvix (we‡`wk bvMwiK Gi mwnZ) weevn AvBb 2015’ প্রণয়ন; 

1.2.22  ৫৮র্ট আইন/নীসতভারা, ১২র্ট সননয়ােসফসধভারা, ১০র্ট প্রসফধানভারা এফাং সফসফধ ১১০র্ট সফলনয় 
িনপ্রান ভন্ত্রণারনয়য ম্মসত/ভতাভত প্রদান; 

1.2.23  এ.সড.সি. ও ৭ভ ঞ্চফাসল জেী সযেল্পনা ফাস্তফায়ননয রনযয েভ জসযেল্পনা প্রণয়নপূফ জে সযেল্পনা 
েসভনন দপ্রযণ; 

1.2.24  সসবর াসব জ এয দস্যনদয দযতা উন্নয়ন, তথ্য প্রভেসক্ত ব্যফায ও দাসযদ্র্যসফনভািন দেৌর 
প্রভৃসত ভাভসয়ে িযানরঞ্জ দভাোসফরায় তাঁনদযনে আযও দফস দাসয়ত্বীর ও িফাফসদসভরে 

েযায উনেনে সফসবন্ন ম জানয়য েভ জিাযীনদযনে বফনদসে ভাস্টা জ, সডনলাভা ও ট জ দোন জ প্রসযণ 

প্রদান েযায রনযয Duke University, USA, International Training Centre of ILO (ITC-

ILO), ITALY, Macquarie University, Australia, Bournemouth University, United 

Kingdom এফাং Administrative Staff College of India (ASCI)-এয নঙ্গ ভন াতা স্মাযে 

স্বাযয; 

1.2.25  ফাাংরানদ েভ জিাযী ে্াণ দফাড জ ের্তজে ১,৩৭,৩৪,৩০,৮৮২/- টাো ব্যনয় স্টাপ ফা সযিারনা, 
ির্টর ও ব্যয়ফহুর দযানেয সিসেৎা াায্য প্রদান, সযা বৃসত্ত প্রদান, াধাযণ সিসেৎা ও 

দাপন/অনন্তযসিসেয়া ায়তা প্রদান, ভাসে ে্াণ বাতা প্রদান, সফনল াায্য েভ জসূসি, ভসরা 

োসযেসয প্রসযণ দেনন্দ্র আয়ফধ জে প্রসযণ েভ জসূসিয আনয়ািন, েসভউসনর্ট দন্টায সনভ জাণ এফাং 

দমৌথসফভা সযনাধ োম জেভ ফাস্তফায়ন;  

1.2.26  ভৄদ্র্ণ ও প্রোনা অসধদপ্তয দথনে ের াফসরে যীযায প্রশ্নত্র, েযানরোয, ডানয়সয, দেনিট, 
ভাভার্ন্ সুপ্রীভ দোনট জয েিসরস্ট, দডথ দযপানযন্প, ১০ভ িাতীয় াংনদয প্রনশ্নাত্তয, প্রধানভন্ত্রীয 

োম জারয় ও যাষ্ট্রসতয োম জারনয়য মাফতীয় োেিত্র, সনফ জািন েসভন সিফারনয়য সনফ জািন 

াংোন্ত মাফতীয় োেিত্র, ফানিটাংোন্ত মাফতীয় োেিত্র, ফাাংরানদনয াংসফধান, সফসবন্ন 

সফর/আইন, সফসবন্ন যোসয প্রসতষ্ঠাননয দিে, দাস্টার অড জায ভৄদ্র্ণ এফাং ফসযার, যাংপুয ও সনরনট 

সতনর্ট আঞ্চসরে অসপ স্থান; 

1.2.27  েভ জিাযী এফাং তাঁনদয সযফাযফনে জয স্বাস্থযনফা সনস ত েযায রনযয ২০১৩ ানর যোসয েভ জিাযী 
াাতার প্রসতষ্ঠা েযা য়। ২০১৫-১৬ অথ জফছনয েভ জিাযী াাতানর সফসবন্ন সফবানেয ির্ন্ 

সএসফএক্স (PABX) সনস্টভ স্থান, ৬র্ট নতুন অানযন সথনয়টায, নতুন ২র্ট দাস্ট অানযর্টব 

ওয়াড জ, ইসআই দন্টায, সডসিটারাইিড ব্যফস্থানত্রয ির্ন্ অনটানভন সনস্টভ এফাং ৬ য্যায ১র্ট 
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আই.স.ইউ. িালুয উনযাে গ্রণ, াাতানরয ফসসফ জবানে ১৪৮০৫৬িননে এফাং অন্তসফ জবানে 

২৮৯৩িননে সিসেৎা প্রদান, ৪৩০২৪িননে প্যানথারসিেযার দফা প্রদান এফাং ২০২৪িন দযােীয 

অানযন; 

1.2.28  যোসয মানফান অসধদপ্তয ২০১৫-১৬ অথ জফছনয ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রসতভন্ত্রীেনণয ব্যফানযয ির্ন্ 
৫০র্ট টনয়াটা েযাভসয াইসেড োয, সফবােীয় েসভনায/অসতসযক্ত সফবােীয় েসভনায এফাং দিরা 

প্রােনদয ব্যফানযয ির্ন্ ৭১র্ট ানিনযা দপাট জ সি, দিরা প্রানেয োম জারনয় ব্যফানযয 

ির্ন্ ১০র্ট দভাটয াইনের, ১২র্ট দেসফন ক্রুিায, ২০র্ট ওসফএভ ইসঞ্জন এফাং ৪১র্ট ডাফর দেসফন 

সে-আ েয় এফাং ৩৪৯৩র্ট মানফান দভযাভত েনয; এফাং 

1.2.29  ভাঠ প্রাননয সফসবন্ন ম জানয় আইন-শৃঙ্খরা সযসস্থসত সনয়ন্ত্রণ, স্থানীয় যোয োম জেনভ 
নমাসেতা ও ভন্বয়, সনফ জািন অনুষ্ঠান, াফসরে যীযা গ্রণ, িনফান্ধফ ভূসভ ব্যফস্থানা, 

ইননানবন, সনযাদ খায ও দবাক্তা অসধোয সনস তেযনণ নিতনতাভরে োম জেভ গ্রণ, নফীন 

েভ জিাযীনদয ির্ন্ ওসযনয়নন্টন েভ জসূসিয আনয়ািন, দুনম জাে দভাোসফরা, ত্রাণ সফতযণ, ফা্সফফা 

প্রসতনযাধ, ভ্রাম্যভাণ আদারত সযিারনা, যাষ্ট্রীয় ও াভাসিে সদফভ মথামথবানফ উদ মান, 

উন্নয়ন দভরা ও উদ্ভাফনী দভরায আনয়ািন এফাং সফসবন্ন সফলনয় েভ জারা ও দসভনানযয আনয়ািন 

েযা য়। 

1.2.30 ভানম্মত সযা সনস তেযনণ সফবােীয় েসভনায/অসতসযক্ত সফবােীয় েসভনায/নিরা 
প্রাে/অসতসযক্ত দিরা প্রােেণ ২০১৫-১৬ অথ জফছনয ২১৮৭৬র্ট সফযারয় দ জন ও ১৭০১৫র্ট 

সফযারয় সযদ জন এফাং সযা প্রসষ্ঠানন সভড-দড সভর িালু েনযন।  
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৯৬-১০২ 

১৫.০ দপানটাগ্যারাসয ১০৩-১০৮ 

১৬.০ াংসযপ্ত নেয তাসরো ১০৯-১১১ 
 


