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মুখফন্ধ 

 

প্রাননয কেন্দ্রবফন্দু বিফারনে দাপ্তবযে োম যবনষ্পবি সুবনবদ যষ্ট  সুশৃঙ্খর দ্ধবতনত ম্পাদননয 

বনবভি ংবফধাননয ৫৫(৬) নুনেদ নুমােী প্রণীত রুর ফ বফজনন -এয বননদ যনা নুানয বিফারে 

বননদ যভারা, ২০০৮ প্রণেন  জাবয েযা আোনে। ভনেয প্রনোজনন, তথ্যপ্রমৄবিয উৎেল য এফং তথ্য 

বধোয অআননয নঙ্গ ববনমাজননয রনযে উি বননদ যভারা মৄনগানমাগী েবযফায প্রনোজনীেতা 

নুভূত আোনে। জনগনণয প্রবত কফা প্রদাননয প্রবতশ্রুবত তথা বটিনজন  িার্ যায ফাস্তফােননয স্বানথ য 

বিফারে বননদ যভারাে প্রনোজনীে বযফতযন অনেন েযা বযাম য আো বিোনে। এআ রনযে, 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে অন্তঃভন্ত্রণারে েবভটিয ভাধ্যনভ এফং প্রনোজনীে যাভ য ্রহণ  ভতবফবনভনেয য 

বিফারে বননদ যভারা, ২০১৪ প্রণেন েবযোনে। 

অভায বফশ্বা, বযফবতযত বযবিবতনত নাগবযনেয িাবদায বত াভঞ্জস্য যাবখো োম যবনষ্পবি 

এফং জনপ্রানন গবতীরতা  শৃঙ্খরা বনবিত েবযনত এআ বননদ যভারা গুরুত্বপূণ য ভূবভো ারন েবযনফ। 

কআনঙ্গ আা নাগবযনেয িাবদায প্রবত দ্রুত ািাদানন যভ এফং প্রমৄবিফান্ধফ জনপ্রান সৃবষ্টয কযনে 

ােে আনফ। 

বিফারে বননদ যভারা ারনাগাদেযনণয রনযে জনপ্রান ভন্ত্রণারনেয গৃীত উনযাগনে অবভ 

াধুফাদ জানাআ। এতদুনেনে গঠিত েবভটিয ম্মাবনত দস্যবৃন্দ এফং এআ োম য ম্পাদননয নঙ্গ মৃ্পি 

েরনে অন্তবযে ধন্যফাদ জ্ঞান েবযনতবে। 
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ভূবভো 

দযতা  গবতীরতায বত ফাংরানদ বিফারনে োম যবনষ্পবিয রনযে Rules of Business, 1975 

-এয বননদ যনা ভনত ১৯৭৬ ানর Secretariat Instructions, 1976 জাবয েযা ে এফং ১৯৭৮ ানর Secretariat 

Instructions ফাংরাে নূবদত ে। ফ যনল ২০ কভ ২০০৮ তাবযনখ বিফারে বননদ যভারা, ২০০৮ প্রোবত ে। 

ফাংরানদ ংবফধাননয ৫৫(৬) নুনেদ নুমােী প্রণীত োম যবফবধভারায অনরানে  ফ যস্তনয সুান প্রবতষ্ঠায 

রনযে এআ ধযননয বননদ যভারা  মৄনগানমাগী, গবতীর  অধুবনে েযা ভীিীন। ফতযভানন তথ্যপ্রমৄবিয দ্রুত 

ম্প্রাযনণয কপ্রযানর্ বিফারে বননদ যভারাে মৄনগানমাগী  সুানফান্ধফ বযফতযন  বযভাজযন বযাম য 

আো বিোনে। 

ের যোবয বপন আ-বপ ব্যফিানা োম যেয েবযফায রনযে বিফারে বননদ যভারা, ২০০৮ -এ 

প্রনোজনীে ংনাধনীয সুাবয প্রণেননয বনবভি গত ২২ কভ ২০১৩ তাবযনখ বনননাি অন্তঃভন্ত্রণারে েবভটি গঠিত 

ে : 

(1) অচতচযক্ত চিফ, াংস্কায, গদফলণা ও আইন অনুচফবাগ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় - আহ্বায়ক 

(2) ভচন্ত্রচযলদ চফবাদগয একজন প্রচতচনচধ (যুগ্মচিফ দভম োদায) - দস্য 

(3) যুগ্মচিফ, চচটি, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় - দস্য 

(4) যুগ্মচিফ, চফচধ-২, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় - দস্য 

(5) অথ ে চফবাদগয একজন প্রচতচনচধ (যুগ্মচিফ দভম োদায) - দস্য 

(6) এটুআই কপ্রাগ্রাভ, প্রধানভন্ত্রীয কাম োরদয়য একজন প্রচতচনচধ (যুগ্মচিফ দভম োদায) - দস্য 

(7) তথ্য ও কমাগাদমাগ প্রযুচক্ত ভন্ত্রণারদয়য একজন প্রচতচনচধ (যুগ্মচিফ দভম োদায)  - দস্য 

(8) ডাক ও কেচরদমাগাদমাগ ভন্ত্রণারদয়য একজন প্রচতচনচধ (যুগ্মচিফ দভম োদায) - দস্য 

(9) ফাাংরাদদ কচিউোয কাউচির -এয একজন প্রচতচনচধ (যুগ্মচিফ দভম োদায)  - দস্য 

(10) চচনয়য চদেভ এনাচরে, চএচচ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়  - দস্য 

(11) উচিফ, চযাংখ্যান ও গদফলণা ককাল, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় - দস্য-চিফ 

জনাফ কভাঃ াজাান অরী কভাল্লা, বতবযি বিফ, ংস্কায, গনফলণা  অআন নুবফবাফেি কনতৃনত্ব 

উি েবভটিনত জনাফ কভাঃ অফদুর োদুদ, মৄগ্মবিফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, জনাফ সুফীয বেনায কিৌধুযী, মৄগ্মবিফ, 

ববটি, জনপ্রান ভন্ত্রণারে, জনাফ অবুর োরাভ অজাদ, মৄগ্মবিফ (বফবধ-২), জনপ্রান ভন্ত্রণারে, 

জনাফ নাযােণ িন্দ্র দা, মৄগ্মবিফ, থ য বফবাগ, থ য ভন্ত্রণারে, ড. কভাঃ অব্দুর ভান্নান, বযিারে, এটুঅআ কপ্রা্রহাভ, 

জনাফ োভা প্রাদ কফাযী, মৄগ্মবিফ, তথ্য  কমাগানমাগ প্রমৄবি ভন্ত্রণারে, জনাফ নূয উবেন অহ নম্মদ, মৄগ্মবিফ, 

ফাংরানদ েবম্পউর্ায োউবির, জনাফ কভাঃ কভােনরহ  উবেন, ববনেয বনেভ এনাবরে, জনপ্রান ভন্ত্রণারে, 

কফগভ গীতাঞ্জরী কিৌধুযী, উবিফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারে গুরুত্বপূণ য ভূবভো ারন েনযন। উি েবভটি গত ২৪ জুন 



২০১৩ তাবযনখ ফাংরানদ বিফারে রাআনেবযনত প্রথভ বায অনোজন েনয। এআ বাে আনরক্ট্রবনে বপ 

ব্যফিানা অধুবনে  সুভবিত েবযফায রনযে ড. কভাঃ অব্দুর ভান্নান েবতে প্রস্তাফ তুবরো ধনযন। উি 

প্রস্তাফমূ ভনোনমাগী  তীফ গুরুত্বপূণ য  বফনফবিত ে। এআ বাে মূর েবভটিনে ােতা প্রদান এফং এআ 

োম যক্রভনে অনযা দ্রুততয েবযফায রনযে বননরূ উ-েবভটি গঠন েযা ে : 

(1) ড. কভাঃ াাদাৎ কানন, উবিফ, ফাংরাবালা ফাস্তফােন কোল, জনপ্রান ভন্ত্রণারে - আহ্বায়ক 

(2) জনাফ এ এভ ভাসুদুয যভান, উবিফ, তথ্য  প্রমৄবি ভন্ত্রণারে - দস্য 

(3) জনাফ কভাঃ কভােনরহ  উবেন, ববনেয বনেভ এনাবরে, বএবব, জনপ্রান ভন্ত্রণারে - দস্য 

(4) জনাফ কভাাম্মদ আবতোে জাান, কপ্রা্রহাভায, ডাে  কর্বরনমাগানমাগ ভন্ত্রণারে  - দস্য 

(5) জনাফ াভী অনভদ, কর্েননারবজ এক্সার্ য, এটুঅআ কপ্রা্রহাভ  - দস্য 

উি উ-েবভটিনত যফতী ভনে জনাফ দীঙ্কয ভন্ডর, উবিফ, বযংখ্যান  গনফলণা কোল, 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে, জনাফ কভাাম্মদ খানরদ াান, উবিফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ,  জনাফ কভাঃ কদৌরতুজ্জাভান 

খাঁন, কডানভআন এক্সার্ য (বপল্ড এডবভন), এটুঅআ কপ্রা্রহাভ, কফগভ পাযজানা সুরতানা, ববনেয োযী বিফ, 

বযংখ্যান  গনফলণা কোল, জনপ্রান ভন্ত্রণারে, কফগভ রাফনী আোভীন, োযী বিফ, বযংখ্যান  

গনফলণা কোল, জনপ্রান ভন্ত্রণারে, জনাফ কভাঃ ভাফুজুর আরাভ াভীভ, বরব এনাবনের্, এটুঅআ কপ্রা্রহাভ, 

জনাফ কভাঃ কভাস্তপা, নুফাদ েভ যেতযা, ফাংরাবালা ফাস্তফােন কোল, জনপ্রান ভন্ত্রণারে ম্পৃি থাবেো ােতা 

প্রদান েনযন। উ-েবভটি েনেেটি বাে বভবরত আো বফস্তাবযত সুাবযভারা প্রণেন েনয। প্রণীত সুাবযভারায 

বফলনে ভতাভত িাবো ২৮/০৭/২০১৩ তাবযনখ ের ভন্ত্রণারে/ বফবাগ, বধদপ্তয  বফববন্ন দপ্তনয ে কপ্রযণ 

েযা ে। 

বফববন্ন ভন্ত্রণারে আনত প্রাপ্ত সুাবয/ ভতাভনতয বফলনে বফস্তাবযত ম যানরািনা েবযফায রনযে 

২৪/০৯/২০১৩ তাবযনখ মূর েবভটি, উ-েবভটি এফং বফববন্ন ভন্ত্রণারনেয েভ যেতযাগনণয ভিনে বদফব্যাী 

েভ যারায অনোজন েযা ে। যফতী ভনে বফববন্ন ভন্ত্রণারে  দপ্তয আনত অয েবতে সুাবয াো 

মাে। তৎনপ্রবযনত মূর েবভটি পুনযাে অন্তঃভন্ত্রণারে বাে বফস্তাবযত অনরািনা েনয। অন্তঃভন্ত্রণারে েবভটিয 

বাে বিফারনেয োনম যয স্বেতা, গবতীরতা  জফাফবদবতা বনবিতেযনণ নূতন ১৮টি বননদ য  ০১ টি 

কক্রািে ংনমাজন, ৬৬ টি বননদ য  ১৭ টি কক্রািনেয অংবে ংনাধন এফং ফতযভানন ৩৩ টি বননদ য, ০২ টি 

বযবষ্ট  ০৫ টি কক্রািনেয প্রনোজনীেতা না থাোে ফাদ কদোয সুাবয েযা ে। এআ বননদ যভারা প্রণেনন 

বফববন্ন কদনয বপ ব্যফিানা ম যানরািনা েযা ে। আনরেট্রবনে অনফদন, আনরেট্রবনে নবথ ব্যফিানায ভান  

কভর্া ডার্া ব্যফিানা এফং অআবটি োম যক্রনভয অদ যভান অনেন  আ্ায-ানযবফবরটি বনবিতেযনণয 

বননদ যমূ ংনমাবজত েযা ে। আা ব্যতীত বিফারনেয িােী বনযািায রনযে েনেেটি বননদ যনয বযফতযন  

বযফধ যননয সুাবয েযা ে। বফববন্ন ভন্ত্রণারনেয ভতাভত এফং বাে প্রাপ্ত ভতাভনতয অনরানে মূরেবভটি 

বিফারে বননদ যভারা, ২০১৪ -এয সুাবযমূ চূিান্ত েনয।  

োম যবফবধভারা, ১৯৯৬, Rules of Business, 1996 -এয Rule 4(vii) নুমােী বিফারে বননদ যভারা, 

২০১৪ জাবয েবযনত াযাে অবভ তেন্ত অনবন্দত। আায বফধানমূ যোবয বননদ য বানফ গণ্য আনফ। যোবয 

দপ্তনযয দদনবন্দন েভ যোনে এআ বননদ যভারা মাানত মথামথবানফ নুযণ েযা ে তাা প্রনতেে ভন্ত্রণারে/ 

বফবানগয বিফগণ বনবিত েবযনফন। 

এআ বননদ যভারা প্রণেননয কযনে তথ্য  কমাগানমাগ প্রমৄবি বফবানগয বিফ জনাফ কভাঃ নজরুর আরাভ 

খান -এয উনযাগ প্রংনীে। ভবন্ত্রবযলদ বফবানগয বতবযি বিফ জনাফ কভাঃ নজরুর আরাভ তাঁায মুল্যফান 



যাভ য বদো বিফারে বননদ যভারা মৃদ্ধ েবযোনেন। এোিা অন্তঃভন্ত্রণারে েবভটি  উ-েবভটিয ের দস্য 

এফং এটুঅআ কপ্রা্রহানভয দস্যবৃনন্দয বনষ্ঠা, নমাবগতা  উযভনে াধুফাদ জানাআ। বিফারে বননদ যভারা, ২০১৪ 

মৄনগানমাগী  ারনাগাদ েবযফায রনযে ের ভন্ত্রণারনেয ঐোবন্তে প্রনিষ্টানে অন্তবযেবানফ প্রংা েবযনতবে। 

বফনলত, এটুঅআ কপ্রা্রহাভ, প্রধানভন্ত্রীয োম যারে  ফাংরাবালা ফাস্তফােন কোল, জনপ্রান ভন্ত্রণারেনে বিফারে 

বননদ যভারা, ২০১৪ -এ াবিবফে ােতা প্রদান েবযফায জন্য অবভ অন্তবযে ববনন্দন জানাআনতবে। 

বিফারে বননদ যভারা, ২০১৪ -এ কোননা ভুর-ত্রুটি বযরবযত আনর থফা কোননা বযভাজযননয প্রস্তাফ 

থাবেনর তাা জনপ্রান ভন্ত্রণারনেয ংস্কায, গনফলণা  অআন নুবফবানগয কগািযীভূত েবযফায জন্য নুনযাধ 

জানাআনতবে। এআ বননদ যভারা ফাংরানদ বিফারে যোবয দপ্তনযয দদনবন্দন েভ যোনে বধেতয ােে 

আনফ ফবরো অভায দৃঢ় বফশ্বা। 

 

 

 

 

  

 

ফাংরানদ বিফারে, ঢাো 

৩০ মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ

১২ ফেব্রুয়াচি ২০১৪ চিস্টাব্দ
  

অফদু কাফান বেদায 

ববনেয বিফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে 

ফাংরানদ বিফারে, ঢাো 
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(24) েযাি চাফফচ  ---- ২৩ 

(25) ইদরকট্রচনক দ্ধচতদত অথ ে গ্রণ ---- ২৩ 

(26) করদফদরয ব্যফায  ---- ২৩ 

(27) করদফর ব্যফাদযয তকেতা ---- ২৪ 
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(31) কযকদড েয কেচণচফন্যা ---- ২৫ 

(32) কযকড ে ও সূচিকযণ দ্ধচত ---- ২৬ 
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িতুথ ে অধ্যায় Ñ কাম েচনষ্পচত্ত 
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(27) করচজদরটিব ও াংদ চফলয়ক চফবাগ কতৃেক চফচধ, প্রচফধান, চুচক্ত, আইদনয ভম োদা 

িন্ন অন্যান্য দচরদর কবটিাং অথফা ভতাভত প্রদান এফাং কচ াংযক্ষণ 

---- ৬১ 

(28) উন্নয়ন চযকল্পনা প্রণয়ন, ক ও অনুদভাদন প্রণারী  ---- ৬২ 

(29) ফাদজে প্রণয়ন  ---- ৬২ 

প্তভ অধ্যায় Ñ স্থায়ী চনযাত্তা 

(1) চনযাত্তা চফলয়ক মন্ত্রাচতয ব্যফায ও দিতনতা সৃচষ্ট ---- ৬৩ 

(2) অনফধ প্রদফদযাদধ ভ্রাম্যভাণ আদারত চযিারনা   ---- ৬৩ 

(3) অচিদুর্ েেনা চনদযাদধয ব্যফস্থা   ---- ৬৩ 

(4) কভ েকতো ও কভ েিাযীগদণয উন্নতভাদনয চনযাত্তা া    ---- ৬৪ 

(5) চিফারদয়য দ েনাথীগদণয া ইসুয  ---- ৬৪ 

(6) অচপমূদয গাচড়দত স্বযাে ভন্ত্রণারদয়য চনযাত্তা চেকায ব্যফায   ---- ৬৪ 

(7) সুচনচদ েষ্ট স্থাদন গাচড় াচকোং ও চনযাত্তা কিচকাং  ---- ৬৪ 

(8) ভন্ত্রণারয়/চফবাদগ চনযাত্তা চবচজদরি টিদভয চনয়চভত ম েদফক্ষণ ও প্রচতদফদন ক  ---- ৬৪ 

(9) চফচবন্ন ভন্ত্রণারদয়য ভন্বদয় গঠিত চনযাত্তা কচভটিয বা   ---- ৬৪ 

(10) ছুটিয ভদয় চনযাত্তা তদাযচক  ---- ৬৫ 

(11) অচপ ছুটিয য চিফারদয় অফস্থানকাযীগদণয চফলদয় কযণীয়  ---- ৬৫ 

(12) ত্রমূ চিফারদয়য কগদে ককন্দ্রীয়বাদফ গ্রণ  ---- ৬৫ 

(13) চিফারয় চিচনদকয া  ---- ৬৫ 

(14) বফনমূদয ছাদদ আদযাণ  ---- ৬৫ 

(15) ইদরকট্রচনক দ্ধচতদত ভচনেচযাং  ---- ৬৫ 

অষ্টভ অধ্যায় Ñ নাগচযক কফা প্রদান 

(1) কফা প্রদান প্রচতশ্রুচত ---- ৬৬ 

(2) কফা প্রদান দ্ধচত চজকযণ ---- ৬৬ 

(3) কফা কডস্ক স্থান ---- ৬৬ 
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(4) নাগচযক ভতাভত ব্যফস্থানা ---- ৬৬ 

(5) নাগচযকগদণয তথ্যপ্রাচপ্ত চনচিতকযণ ---- ৬৬ 

কক্রাড়ত্র 

কক্রাড়ত্র-১ :  া া ডাদয়চয চনফন্ধনফচ: প্রাপ্ত ত্রাচদ ডাদয়চযভুক্তকযণ ---- ৬৭ 

কক্রাড়ত্র-২ : প্রাচপ্তস্বীকায দত্রয নমুনা ---- ৬৮ 

কক্রাড়ত্র-৩ : নচথ চনফন্ধনফচ ---- ৬৯ 

কক্রাড়ত্র-৪ : িরচত নচথয চফস্তাচযত সূচিদত্রয চনফন্ধনফচ ---- ৭০ 

কক্রাড়ত্র-৫ : ভন্ত্রণারয়/চফবাগ ককাড ---- ৭১ 

কক্রাড়ত্র- ৬ : চফলয়চবচত্তক ককাড  ফাাংরা ফণ োনুাদয  ---- ৭৩ 

কক্রাড়ত্র-৬ (ক) : চডচজোর নচথ নম্বদযয নমুনা ---- ৭৪ 

কক্রাড়ত্র-৭ : নচথয গচতচফচধ চনফন্ধনফচ ---- ৭৭ 

কক্রাড়ত্র- ৮ : মুদ্রণারয় চনফন্ধনফচ ---- ৭৮ 

কক্রাড়ত্র- ৯ : ত্র জাচয চনফন্ধনফচ ---- ৭৯ 

কক্রাড়ত্র-১০ : েযাি চাফফচ ---- ৮০ 

কক্রাড়ত্র-১১ : কদয় প্রচতদফদন এফাং চফফযণীয চনফন্ধনফচ ---- ৮১ 

কক্রাড়ত্র-১২ : চফনষ্টদমাগ্য নচথমূদয চনফন্ধনফচ ---- ৮২ 

কক্রাড়ত্র-১৩ : ত্রাচদয তাচরকা ---- ৮৩ 

কক্রাড়ত্র-১৪ : নমুনা সূচি চি ---- ৮৪ 

কক্রাড়ত্র-১৫ :  নচথ চনষ্পচত্ত পভ ে ---- ৮৫ 

কক্রাড়ত্র-১৬ : যকাচয দত্রয নমুনা ---- ৮৬ 

কক্রাড়ত্র-১৭ : অচপ স্মাযদকয নমুনা ---- ৮৭ 

কক্রাড়ত্র-১৮ : অচপ আদদদয নমুনা ---- ৮৮ 

কক্রাড়ত্র-১৯ : চযদত্রয নমুনা ---- ৮৯ 

কক্রাড়ত্র-২০ : আধা-যকাচয দত্রয নমুনা ---- ৯০ 

কক্রাড়ত্র-২১ : অনানুষ্ঠাচনক কনাদেয নমুনা ---- ৯১ 

কক্রাড়ত্র-২২ : প্রজ্ঞাদনয নমুনা ---- ৯২ 
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কক্রাড়ত্র-২৩ (ক) : পযাক্স ফাতোয নমুনা (ফাাংরা) ---- ৯৩ 

কক্রাড়ত্র-২৩ ( ) : পযাক্স ফাতোয নমুনা (ইাংদযচজ) ---- ৯৪ 

কক্রাড়ত্র-২৪ : চফজ্ঞচপ্তয নমুনা ---- ৯৫ 

কক্রাড়ত্র-২৫ : কজয চনফন্ধনফচ ---- 96 

কক্রাড়ত্র-২৬ : অচনষ্পন্ন চফলয়াচদয চফফযণ ---- 97 

কক্রাড়ত্র-২৭ : এক ভাদযও অচধককাদরয অচনষ্পন্ন চফলয়াচদয চফফযণ ---- 98 

কক্রাড়ত্র-২৮ : গুু্রুত্বপূণ ে চদ্ধান্তমূদয চনফন্ধনফচ ---- 99 

কক্রাড়ত্র-২৯ : জাতীয় াংদদ উত্থাচত প্রশ্নাফচরয উত্তয াংক্রান্ত ---- 100 

কক্রাড়ত্র-৩০ : জাতীয় াংদ প্রশ্নাফচরয চনফন্ধনফচ  ---- 101 

কক্রাড়ত্র-৩১ : অচিচনফ োক মন্ত্র এফাং এতrাংক্রান্ত অন্যান্য াড েওয়যায যীক্ষা ও চযদ েন 

প্রচতদফদদনয নমুনা 

---- 102 

কক্রাড়ত্র-৩২ : অচিচনফ োক মন্ত্র ও প্রাচিক াড েওয়যাদযয কভ েক্ষভতায প্রতযয়নত্র ---- 103 

কক্রাড়ত্র-৩৩ : কফা প্রদান প্রচতশ্রুচত  ---- 104 
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