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হবাংলাষয়ঃ মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশদেশ সয় অনুহে অনুষ্ঠিত   মরজাি ম  ,   ২০১৭ মরজাদেশ সসর মরজাহসকার�� সমন্বয় সভরজার কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রী  ।

সভরজাপহত : নরজাহিমরজা ববাংলাগম এনহিহস, সহিবাংলা

তরজাহরখ ও সময়ঃ : ১৩ মরজাি ম, ২০১৭, ববাংলালাদেশরজা  ৩:০০ ঘটিকার��রজা। 
সরজানঃ : সদেশ স্মেলাদেশন কার��ক (কার��ক ন্রী বাং-৩২৩, ভবাংলান ন্রী বাং-৬, বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা)।
উপহসত কার��ম মকার��তমরজাবৃদেশ সতাবৃন্দের তরজাহলাদেশকার��রজা : পহরহশষ  -‘  কার��’।  

২। সভরজাপহত উপহসত সবাংলারজাইদেশ সকার�� সরজাগত জরজাহনদেশ সয় সভরজার কার��রজাজ শুরু কার��দেশ সরন। শুরুদেশ সত সভরজাপহতর স্মেহতক্রদেশ সম ব ফেব্রুয়রজাহর, ২০১৭ মরজাদেশ সসর মরজাহসকার��
সমন্বয় সভরজার কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রী সমদেশ সকার��ম হবাংলাস্রজাহরত আদেশ সলাদেশরজািনরজা কার��ররজা িয়। বকার��রজান স্রী বাংদেশ সশরজাধনতন্ত্রী নরজা থাকরজাকার��রজায় কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রীটি সবাংলা মস্মেহতক্রদেশ সম দৃঢ়ীতন্ত্রীকার��রণ কার��ররজা
িয়। অতঃপর উক্ত কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রীদেশ সত গৃিতন্ত্রীত হসদরজান্তসমূদেশ সির ev¯Íevqb অগ্রগহতর হবাংলাষদেশ সয় আদেশ সলাদেশরজািনরজা অনুহে অনুষ্ঠিত িয়। 

আদেশ সলাদেশরজািনরজা:
৩। মরজাননতন্ত্রীয় প্রধরজানমনতন্ত্রী কার��রমকার�� গত ১০/০৭/২০১৪ তরজাহরদেশ সখ মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয় পহরবাংলাদেশ মনকার��রজাদেশ সলাদেশ প্রবাংলাদেত্ত হনদেশ সবাংলাদে মশনরজা এবাংলা্রী বাং
০১/১১/২০১৫ তরজাহরদেশ সখ তাঁর ‘বকার��রজান হশশু ররজাস্রজায় ঘুমরজাদেশ সবাংলানরজা’ মদেশ সম ম বঘরজাষণরজার বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত সভরজায় পর মরজাদেশ সলাদেশরজািনরজা কার��ররজা িয়। মরজাননতন্ত্রীয় প্রধরজানমনতন্ত্রীর
হনদেশ সবাংলাদে মশনরজাসমূদেশ সির ৭টি হসদরজান্ত সম্পূণ মরূপ বাংলারজাস্বাংলারজায়ন কার��ররজা িদেশ সয়দেশ সি। অপর ৩টি হসদরজাদেশ সন্তর বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হনদেশ সি উদেশ স অগ্রগতি নিচে উল্লেখ কার��ররজা িলাদেশঃ

ক্রহমকার�� মরজাননতন্ত্রীয় প্রধরজানমনতন্ত্রীর হনদেশ সবাংলাদে মশনরজা বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী

৩.১
 হশশুদেশ সবাংলাদের উন্নয়দেশ সনর জন

ঢরজাকার��রজা শিদেশ সরর ভরজাসমরজান
পথাকহশশুদেশ সবাংলাদের জহরপ কার��দেশ সর
একার��টি তরজাহলাদেশকার��রজা প্রস্ত্তত
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 ‘বকার��রজান হশশু ররজাস্রজায়
ঘুমরজাদেশ সবাংলা নরজা’ মদেশ সম ম মরজাননতন্ত্রীয়
প্রধরজানমনতন্ত্রীর বঘরজাষণরজা।

 পথাক হশশুদেশ সবাংলাদের জন্মহনবাংলান্ধন 
িলাদেশমরজান রদেশ সয়দেশ সি। 

 গত 22/02/2017  wLªt
Zvwi‡L  gwnjv  I  wkï
welqK  gš¿Yvj‡qi  mwPe
g‡nv`‡qi
mfvcwZ‡Z¡  evsjv‡`k  wkï
GKv‡Wgx‡Z  mgvRKj¨vY
gš¿Yvjq,  †Rjv  cÖkvmK,
evsjv‡`k cywjk, GbGmAvB
mgš̂‡q  mfv  AbywôZ
n‡q‡Q|

 দ্রূত পথাকহশশুদেশ সবাংলাদের জন্ম
হনবাংলান্ধন সমন্ন কার��রদেশ সত
িদেশ সবাংলা।

 প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��, নরজারতন্ত্রী
হনর মরজাতন প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প
মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ প্রকার��ল্প
প্রহত সভরজায় উপহসত
বথাকদেশ সকার�� অগ্রগহত অবাংলাহিত
কার��রদেশ সবাংলান। 

 অহত:সহিবাংলা(হশশু),
মহশহবাংলাম।

 যুগ্মসচিমসচিব (সেসল),
মচিিচিবম।

 প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��,
নরজারতন্ত্রী হনর মরজাতন
প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প
মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ প্রকার��ল্প/
কার��রজার মক্রম পহরিরজালাদেশকার��,
পথাকহশশু পুনবাংলা মরজাসন
কার��রজার মক্রম।

৩.২ মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তদেশ সরর
৩টি প্রকার��ল্প-  ১)  কার��ম মজতন্ত্রীবাংলাতন্ত্রী
মহিলাদেশরজা বিরজাদেশ স্টেলাদেশ (িট্টগ্ররজাম,
ররজাজশরজািতন্ত্রী,  খুলাদেশনরজা ও রদেশ সশরজার),
২)  মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার��
অহধবাংলাদেপ্তদেশ সরর সবাংলাদের বাংলাদেপ্তদেশ সরর
কার��হমউটাররজার প্রহশকণ বকার��ন
শহক্তশরজালাদেশতন্ত্রীকার��রণ ও বজলাদেশরজা
পর মরজাদেশ সয় ৫টি কার��হমউটাররজার
প্রহশকণ ইউহনটার সরজাপন প্রকার��ল্প,

মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তদেশ সরর ৩টি
সমরজাপ্ত উন্নয়ন প্রকার��দেশ সল্পর জনবাংলালাদেশসি
পবাংলাদে ররজাজসখরজাদেশ সত সৃজদেশ সনর প্রস্রজাদেশ সবাংলা
জনপ্রশরজাসন মনণরজালাদেশয় কার��রমকার�� হকার��ছ
তথ্য িরজাওয়রজা িদেশ সয়দেশ সি। উক্ত তথ্যরজাহবাংলাদে
বপ্ররদেশ সণর জন গত ১২/২/২০১৭
তরজাহরদেশ সখ মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার��
অহধবাংলাদেপ্তরদেশ সকার�� অনুদেশ সররজাধ জরজানরজাদেশ সনরজা
িদেশ সয়দেশ সি।

আগরজামতন্ত্রী ১৫  হবাংলাদেদেশ সনর মদেশ স্
মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর
ররজাহিত তথ্য বপ্ররণ হনহরণ নিশ্চিত
কার��রদেশ সবাংলা।

 অহতঃসহিবাংলা (উঃ ও
পহরঃ), মহশহবাংলাম।

 মিরজাপহরিরজালাদেশকার��,
মহবাংলাঅ।

 উপসহিবাংলা(উঃ-২),
মহশহবাংলাম।

 সিঃ সহিবাংলা (উঃ-১),
মহশহবাংলাম।

1

http://www.mowca.gov.bd/


ক্রহমকার�� মরজাননতন্ত্রীয় প্রধরজানমনতন্ত্রীর হনদেশ সবাংলাদে মশনরজা বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী
৩)  হভহজহি-ইউ হপ প্রকার��দেশ সল্পর
বাংলারজাবাংলাদেপড়রজা জনবাংলালাদেশ ররজাজসখরজাদেশ সত
সরজানরজান্তদেশ সরর প্রস্রজাবাংলা পুনররজায়
জনপ্রশরজাসন মনণরজালাদেশদেশ সয় বপ্ররণ
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

৩.৩ বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশদেশ সয়
অবাংলাহসত হশশু হবাংলাদেবাংলারজারত
বকার��দেশ সনর সম্প্রসরজারণ ও অনরজান
বভয ভৌত সুহবাংলাধরজাহবাংলাদে বৃহদর
প্রদেশ সয়রজাজনতন্ত্রীয় ব্যবাংলাসরজা গ্রিদেশ সণর
জন গৃিরজায়ণ ও গণপূতম
মনণরজালাদেশদেশ সয় পত্র হলাদেশখদেশ সত িদেশ সবাংলা।

বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশদেশ সয় অবাংলাহসত হশশু
হবাংলাদেবাংলারজারত বকার��দেশ সনর স্রী বাংস্কাররজার কার��রজাজ সমন্ন
কার��ররজার হবাংলাষদেশ সয় বি-দেশ সকার��য়রজার অহ ফেসরজার
হনবাংলা মরজািতন্ত্রী প্রদেশ সকার��য ভৌশলাদেশতন্ত্রীর সরজাদেশ সথাক
১২/০৩/২০১৭  তরজাহরখ ববাংলাদেখরজা  কার��দেশ সর
বমররজামত কার��রজাজ অহত দ্রুত সমন্ন কার��ররজার
জন হনবাংলা মরজািতন্ত্রী প্রদেশ সকার��য ভৌশলাদেশতন্ত্রীদেশ সকার�� অনুদেশ সররজাধ
কার��দেশ সরদেশ সিন। ২/১ মরজাদেশ সসর মদেশ স্ বমররজামত
কার��রজাজ সমন্ন কার��ররজা িদেশ সবাংলা মদেশ সম ম হনবাংলা মরজািতন্ত্রী
প্রদেশ সকার��য ভৌশলাদেশতন্ত্রী আশ্বস্ কার��দেশ সরদেশ সিন। 

হবাংলাষয়টি অনুসরণ কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।  মিরজাপহরিরজালাদেশকার��,
মহবাংলাঅ।

 যুগ্মসহিবাংলা(মহবাংলাঅ),
মহশহবাংলাম।

 উপপ্রধরজান(পহরঃ),
মহশহবাংলাম।

৪। সভরজায় মহনপহরষবাংলাদে বৈঠবাংলাঠদেশ সকার�� গৃিতন্ত্রীত হসদরজান্ত এবাংলা্রী বাং মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয় সমহকার��মত স্রী বাংসবাংলাদেতন্ত্রীয় সরজায়তন্ত্রী কার��হমটিদেশ সত গৃিতন্ত্রীত হসদরজান্ত
সমূদেশ সির বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত সমদেশ সকার��ম হবাংলাস্রজাহরত আদেশ সলাদেশরজািনরজা অনুহে অনুষ্ঠিত িয়। স্রী বাংসবাংলাদেতন্ত্রীয় সরজায়তন্ত্রী কার��হমটিদেশ সত গৃিতন্ত্রীত হসদরজান্তসমূদেশ সির বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহতর
হবাংলাষদেশ সয় হনয়হমতভরজাদেশ সবাংলা সরজায়তন্ত্রী কার��হমটিদেশ সত তথ্য উপসরজাপন কার��ররজা িদেশ সপন করা হচ্ছে মদেশ সম ম সভরজায় জরজানরজাদেশ সনরজা িয়। হনদেশ সানো হয়। নিম্নে মহনপহরষবাংলাদে বৈঠবাংলাঠদেশ সকার�� গৃিতন্ত্রীত হসদরজান্তসমূদেশ সির
বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত উদেশ স অগ্রগতি নিচে উল্লেখ কার��ররজা িলাদেশ: 

ক্রহমকার�� মহনপহরষবাংলাদে বৈঠবাংলাঠদেশ সকার��র
হসদরজান্ত

বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী

৪.১ ২১  /  ৪  /  ২০১৪     তরজাহরদেশ সখর
বৈঠবাংলাঠকার��ঃ 

মহনসভরজা বৈঠবাংলাঠদেশ সকার�� হবাংলাগত
15/8/1975  n‡Z
9/4/1979  ch©šÍ  Ges
24/3/1982  n‡Z
11/11/1986 ch©šÍ
mg‡qi  g‡a¨  RvwiK…Z
Aa¨v‡`kmg~‡ni
Avek¨KZv  I
cÖvmw½KZv  ch©v‡jvPbv
K‡i  †h  me  Aa¨v‡`k
Avek¨K  we‡ewPZ  n‡e
†m¸‡jv †÷K‡nvìvi I
mswkøó  me
gš¿Yvjq/wefv‡Mi
gZvgZ  MÖnY  K‡i
cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î ms‡kvab
I  cwigvR©bµ‡g  b~Zb
AvBb  AvKv‡i  evsjv
fvlvq  cÖYqb  K‡i
h_vkxNª  m¤¢e gwš¿mfv-

(১)  বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ হশশু একার��রজাদেশ সিহম আইন-
২০১৭  মহনপহরষবাংলাদে হবাংলাভরজাদেশ সগর নতন্ত্রীহতগত
অনুদেশ সমরজাবাংলাদেদেশ সনর জন সরজার-স্রী বাংদেশ সকপ
প্রস্তুতপূবাংলা মকার�� নহথাকদেশ সত উপসরজাপন কার��ররজা
িদেশ সয়দেশ সি।

(২)  MZ  30/01/2017  Zvwi‡L
gwš¿mfv KZ©„K Ô†hŠZzK wb‡iva AvBb,
2017Õ Gi Lmov bxwZMZ Aby‡gv`b
cÖ̀ vb  Kiv  n‡q‡Q|  gwš¿mfvi
ch©‡eÿY  Ges  wb‡`©kbvi  Av‡jv‡K
D³  AvB‡bi  Lmov  cȪ ‘Z  Kiv
n‡q‡Q| 

(১)  সরজার-স্রী বাংদেশ সকপ দ্রুত
মহনপহরষবাংলাদে হবাংলাভরজাদেশ সগ বপ্ররণ
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

(২) প্রস্তুতকৃত আইদেশ সনর  খসড়রজা
বভটি্রী বাংদেশ সয়র জন দ্রুত আইন
মনণরজালাদেশদেশ সয় বপ্ররণ কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহতঃ সহিবাংলা (হশশু),
মহশহবাংলাম।

 উপ-সহিবাংলা(হশশু),
মহশহবাংলাম।

 হসঃ সিঃ সহিবাংলা
(হশশু), মহশহবাংলাম।

 যুগ্ম-সহিবাংলা(দেশ সসলাদেশ),
মহশহবাংলাম।

 হসঃ সিঃ সহিবাংলা
(দেশ সসলাদেশ), মহশহবাংলাম।
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ক্রহমকার�� মহনপহরষবাংলাদে বৈঠবাংলাঠদেশ সকার��র
হসদরজান্ত

বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী

‰eV‡K  Dc¯’vc‡bi
wb‡`©k †`qv nq|

৪.২ 16  /  ২  /  ২০১৫  তরজাহরদেশ সখর
বৈঠবাংলাঠকার��ঃ  

(কার��)  Dbœqb  cÖKí
ev¯Íevqb  msµvšÍ
Avw_©K ÿgZv Ac©Y 
(Delegation  of

Financial  Powers
for  Development
Projects) Ges
Abybœqb  ev‡R‡Ui
Avw_©K  ÿgZv  Ac©Y
(Delegation  of

Financial Powers)
I  cybtAc©Y  (Sub-

delegation)  msµvšÍ
mswkøó  cwicÎmg~n
ms‡kva‡bi  cȪ Íve
Aby‡gv`b K‡i 
(খ) mKj
gš¿Yvjq/wefvM‡K  B-
‡UÛvwis  c×wZ
h_vh_fv‡e  Abymi‡Yi
j‡ÿ¨  cÖ‡qvRbxq
Kvh©µg  MÖn‡Yi  wb‡`©k
†`qv nq|

 Delegation  of  Financial
Powers এর খসড়রজা চুড়রজান্ত
অনুদেশ সমরজাবাংলাদেদেশ সনর জন গত
০৭/০৩/২০১৭  তরজাহরদেশ সখ নহথাকদেশ সত
উপসরজাপন কার��ররজা িদেশ সয়দেশ সি।

 বাংলাতমমরজাদেশ সন বটারনরজাদেশ সরর মরজা্দেশ সম ক্রদেশ সয়র
বকার��রজান হবাংলাষয় প্রহক্রয়রজাধতন্ত্রীন বনই। তদেশ সবাংলা,
ভহবাংলাষ্যদেশ সত ক্রদেশ সয়র উদেশ সররজাগ গ্রিণ কার��ররজা
িদেশ সলাদেশ তরজা ই-দেশ সটারনরজাদেশ সরর মরজা্দেশ সম
প্রহক্রয়রজাকার��রণ কার��ররজা িদেশ সবাংলা। 

 জরুহর হভহত্তদেশ সত হবাংলাষয়টি
হনস্পন্ন কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 মনণরজালাদেশদেশ সয়র ভহবাংলাষ্যত ক্রয়
ই-দেশ সটারনরজাদেশ সরর মরজা্দেশ সম
সমন্ন কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহতহরক্ত সহিবাংলা
(প্রশরজাসন), মহশহবাংলাম।

 যুগ্ম-সহিবাংলা (প্রশরজাসন)
মহশহবাংলাম।

 সিঃ সহিবাংলা (প্রঃ-১),
মহশহবাংলাম।

 অহতঃ-সহিবাংলা
(প্রশরজাসন/  উ:  ও
পহরঃ), মহশহবাংলাম।

 উপ-প্রধরজান(পহর:)
মহশহবাংলাম।

 সিঃ সহিবাংলা (প্রঃ-২),
মহশহবাংলাম

৪.৩ ইস্রজামালাদেশ কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা
(Istambul  Plan  of
Action-IPOA)

জরজানুয়রজাহর/২০১৭ মরজাদেশ সসর হসদরজান্ত অনুররজায়তন্ত্রী
প্রজ্রজাপন/অহ ফেস আদেশ সবাংলাদেশ জরজাহর কার��ররজা
িদেশ সয়দেশ সি।

ইস্রজামালাদেশ কার��ম মপহরকার��ল্পনরজার সরজাদেশ সথাক
মনণরজালাদেশদেশ সয়র নরজারতন্ত্রী স্রী বাংক্ররজান্ত
কার��রজার মক্রদেশ সমর রথাকরজারথাক সমন্বয়
সরজাধন কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহত:  সহিবাংলা (উ:  ও
পহর), মহশহবাংলাম।

 উপসহিবাংলা(উন্নয়ন-২),
মহশহবাংলাম।
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৫। হবাংলাহবাংলাধ  :
ক্রহমকার�� হবাংলাষয় বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী
৫.১ হিহজটাররজালাদেশ নহথাক

ব্যবাংলাসরজাপনরজা
 মনণরজালাদেশদেশ সয়র প্রশরজাসহনকার�� ও আহথাক মকার��

কমতরজা অপ মণ স্রী বাংক্ররজান্ত আদেশ সবাংলাদেশ
অনুররজায়তন্ত্রী নহথাক বকার��রজান পর মরজাদেশ সয়
হনস্পহত্তদেশ সররজাগ্য তরজার হনদেশ সবাংলাদে মশনরজা
রথাকরজারথাকভরজাদেশ সবাংলা  উদেশ স অগ্রগতি নিচে উল্লেখপূবাংলা মকার�� ই-
 ফেরজাইহলাদেশ্রী বাং এ নহথাক উপসরজাপন কার��ররজা
িদেশ সবাংলা তরজা উদেশ স অগ্রগতি নিচে উল্লেখ থাকরজাকার��রজা প্রদেশ সয়রজাজন।

 বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ হশশু একার��রজাদেশ সিহমদেশ সত
শতন্ত্রীঘ্রই হিহজটাররজালাদেশ নহথাক ব্যবাংলাসরজাপনরজার
কার��রজার মক্রম হবাংলাষদেশ সয় প্রদেশ সয়রজাজনতন্ত্রীয়
পবাংলাদেদেশ সকপ গ্রিদেশ সণর হবাংলাষদেশ সয় আদেশ সলাদেশরজািনরজা
িয়।

 ই- ফেরজাইহলাদেশ্রী বাং এ নহথাক
উত্রজাপদেশ সনর সময় হবাংলাষয়টি
বকার��রজান পর মরজাদেশ সয়
অনুদেশ সমরজাবাংলাদেন/হনস্পহত্ত িদেশ সবাংলা
তরজা উদেশ স অগ্রগতি নিচে উল্লেখপূবাংলা মকার�� নহথাক
উপসরজাপন কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ হশশু
একার��রজাদেশ সিহমদেশ সত দ্রুত
হিহজটাররজালাদেশ নহথাক
ব্যবাংলাসরজাপনরজার কার��রজার মক্রম
িরজালু কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 মন্ত্রণালত্রণালসেণালয়ের সকল
িত্রণাখত্রণা ও অধীনস
দপ্তর/স/সংসত্রণা।

 হনবাংলা মরজািতন্ত্রী পহরিরজালাদেশকার��,
জরজামস।

 যুু্গ্মসহিবাংলা(প্রহশকণ),
মহশহবাংলাম।

 পহরিরজালাদেশকার��, বাংলারজাহশএ।

 বপ্ররজাগ্ররজামরজার, মহশহবাংলাম।
  ৫.২ মনণরজালাদেশদেশ সয়র বাংলারজাহষ মকার��

প্রহতদেশ সবাংলাবাংলাদেন 
মনণরজালাদেশদেশ সয়র বাংলারজাহষ মকার�� প্রহতদেশ সবাংলাবাংলাদেন পুনররজায়
স্রী বাংদেশ সশরজাধন কার��ররজা িদেশ সপন করা হচ্ছে।

স্রী বাংদেশ সশরজাধন   িওয়রজার পর মুহ্রিত
বাংলারজাহষ মকার�� প্রহতদেশ সবাংলাবাংলাদেন ওদেশ সয়বাংলা-
সরজাইদেশ সটার প্রকার��রজাশ কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা
এবাংলা্রী বাং মনণরজালাদেশয় ও সমও সম্পৃক্ত
বাংলাদেপ্তর/স্রী বাংসরজায় বপ্ররণ কার��রদেশ সত
িদেশ সবাংলা।

 অহতঃসহিবাংলা (প্রশরজাঃ),
মহশহবাংলাম।

 প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��,
নরজারতন্ত্রী হনর মরজাতন
প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প
মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ প্রকার��ল্প

 উপসহিবাংলা(হশশু),
মহশহবাংলাম। 

 হস:সি:প্রধরজান (পরজাউ),
মহশহবাংলাম। 

  ৫.৩ মনণরজালাদেশদেশ সয়র
অনুহবাংলাভরজাগসমূদেশ সির
কার��রজাদেশ সজর (বাংলাদেতন্ত্রীঘ ম,  ম্ম ও
সল্প বময়রজাবাংলাদেতন্ত্রী)
কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা প্রণয়ন

 মনণরজালাদেশদেশ সয়র অনুহবাংলাভরজাগসমূদেশ সির
কার��রজাদেশ সজর কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা প্রণয়ন
হবাংলাষদেশ সয় ওয়রজাকার��মশপ  আদেশ সয়রজাজদেশ সনর
ব্যবাংলাসরজা বনয়রজার হবাংলাষদেশ সয় আদেশ সলাদেশরজািনরজা
িয়।

 অনুহবাংলাভরজাগসমূদেশ সির
কার��রজাদেশ সজর কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা
বৈঠতহরর জন দ্রুত
কার��ম মকার��তমরজা/  কার��ম মিরজারতন্ত্রীদেশ সবাংলাদের
একার�� হবাংলাদেদেশ সনর ওয়রজাকার��মশপ
এর আদেশ সয়রজাজন কার��রদেশ সত
িদেশ সবাংলা। 

 অনুহবাংলাভরজাগ প্রধরজানগণদেশ সকার��
হনজ হনজ অনুহবাংলাভরজাদেশ সগর
কার��রজার মক্রদেশ সমর অগ্রগহত
হবাংলাষদেশ সয় সভরজা কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা
এবাংলা্রী বাং এর কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রী
হলাদেশহপবাংলাদ কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অচিি:  সচিমসচিব (প্রিত্রণা:),
মচিিচিবম।

 যুগ্মসহিবাংলা (প্রহশকণ),
মহশহবাংলাম।

 সকার��লাদেশ অনুহবাংলাভরজাগ
প্রধরজানগণ।

  ৫.৪
  

জরজাততন্ত্রীয় মহিলাদেশরজা ও হশশু
উন্নয়ন পহরষবাংলাদে
(NCWCD) সভরজার
হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়ন

 বমদেশ সয়দেশ সবাংলাদের বখলাদেশরজাধুলাদেশরজার হবাংলাষদেশ সয় “নরজারতন্ত্রীর
শরজারতন্ত্রীহরকার�� ও মরজানহসকার�� হবাংলাকার��রজাশ সরজাধদেশ সন
বখলাদেশরজাধুলাদেশরজার সুদেশ সররজাগ সৃহষ”  শতন্ত্রীষ মকার��
কার��ম মসূহি প্রণয়ন কার��ররজা িদেশ সয়দেশ সি।

 অথাক ম হবাংলাভরজাদেশ সগ হবাংলাষয়টি
হনহবাংলাড়ভরজাদেশ সবাংলা অনুসরণ
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 হনবাংলা মরজািতন্ত্রী পহরিরজালাদেশকার��,
জরজামস।

 যুগ্ম-সহিবাংলা (দেশ সসলাদেশ)
মহশহবাংলাম।
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ক্রহমকার�� হবাংলাষয় বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী
অগ্রগহত কার��ম মসূহিটি মনণরজালাদেশদেশ সয়র বাংলারজাদেশ সজটার

ব্যবাংলাসরজাপনরজা কার��হমটির সভরজায়
অনুদেশ সমরজাহবাংলাদেত িদেশ সয়দেশ সি এবাংলা্রী বাং অথাক ম
হবাংলাভরজাদেশ সগ বপ্ররণ কার��ররজা িদেশ সয়দেশ সি। এ
হবাংলাষদেশ সয় অথাক ম হবাংলাভরজাদেশ সগর সরজাদেশ সথাক
বররজাগরজাদেশ সররজাগ অব্যরজািত রদেশ সয়দেশ সি।

 বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ হশশু একার��রজাদেশ সিহম ৬-১২
বাংলাির পর মন্ত হশশুদেশ সবাংলাদের সরজা্রী বাংস্কৃহতকার��
কার��ম মকার��রজাদেশ সনর সরজাদেশ সথাক সমও সম্পৃক্ত িওয়রজায়
১২+ িদেশ সত ১৮ বাংলাির বাংলায়দেশ সসর হশশুদেশ সবাংলাদের
জন এবাংলা্রী বাং হশশু একার��রজাদেশ সিহমর ভবাংলান
বনই এমন বজলাদেশরজার হশল্পকার��লাদেশরজা
একার��রজাদেশ সিহমর ভবাংলানগুদেশ সলাদেশরজাদেশ সত হশশুদেশ সবাংলাদের
সরজা্রী বাংস্কৃহতকার�� কার��ম মকার��রজান সমরজাবাংলাদেদেশ সনর
সুদেশ সররজাগ বাংলাদেরজাদেশ সনর জন স্রী বাংস্কৃহত হবাংলাষয়কার��
মনণরজালাদেশয়দেশ সকার�� অনুদেশ সররজাদেশ সধর বপ্রহকদেশ সত
স্রী বাংস্কৃহত হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয় গত
২/৩/২০১৭  তরজাহরদেশ সখ পদেশ সত্রর মরজা্দেশ সম
জরজাহনদেশ সয়দেশ সি বর,  বরসবাংলা বজলাদেশরজায় হশশু
একার��রজাদেশ সিহম বনই ঐসকার��লাদেশ বজলাদেশরজার হশশু
স্রী বাংগঠনসি বজলাদেশরজা হশশু একার��রজাদেশ সিহমর
হশশুররজা হশল্পকার��লাদেশরজা একার��রজাদেশ সিহমর ভবাংলান
খরজাহলাদেশ থাকরজাকার��রজা সরজাদেশ সপদেশ সক সরজা্রী বাংস্কৃহতকার��
কার��ম মকার��রজান সমরজাবাংলাদেদেশ সনর সুদেশ সররজাগ পরজাদেশ সবাংলা। 

 স্রী বাংস্কৃহত হবাংলাষয়কার��
মনণরজালাদেশদেশ সয়র পদেশ সত্রর
আদেশ সলাদেশরজাদেশ সকার�� বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ
হশশু একার��রজাদেশ সিহম
প্রদেশ সয়রজাজনতন্ত্রীয় ব্যবাংলাসরজা গ্রিণ
কার��রদেশ সবাংলা।

৫.৫ জরজাততন্ত্রীয় নরজারতন্ত্রী উন্নয়ন 
নতন্ত্রীহত, ২০১১ 
বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��দেশ সল্প  জরজাততন্ত্রীয় 
কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা

এসহিহজ, ৭ম পঞ্চবাংলারজাহষ মকার�� পহরকার��ল্পনরজা এর
আদেশ সলাদেশরজাদেশ সকার�� জরজাততন্ত্রীয় নরজারতন্ত্রী উন্নয়ন নতন্ত্রীহত,
২০১১  পুনঃহনধ মরজারদেশ সণর জন
ব্টেকার��দেশ সিরজালরজারদেশ সবাংলাদের হনদেশ সয় একার��টি কার��ম মশরজালাদেশরজা
আদেশ সয়রজাজন কার��ররজার হবাংলাষদেশ সয় আদেশ সলাদেশরজািনরজা িয়।

 জরজাততন্ত্রীয় নরজারতন্ত্রী উন্নয়ন
নতন্ত্রীহত,  ২০১১
বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��দেশ সল্প গৃিতন্ত্রীত
জরজাততন্ত্রীয় কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা
িরজালাদেশনরজাগরজাবাংলাদেকার��রদেশ সণর লাদেশদেশ সক্
অহতহরক্ত সহিবাংলা (উন্নয়ন
ও পহর:)-দেশ সকার�� আিবাংলারজায়কার��
কার��দেশ সর প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��,
নরজারতন্ত্রী হনর মরজাতন
প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প  মরজাহ্টি-
দেশ সসক্টররজালাদেশ প্রকার��ল্প,  উপ-
সহিবাংলা (হশশু),  হসহনয়র
সিকার��রজারতন্ত্রী সহিবাংলা (হশপ্ররজার),
হসহনয়র সিকার��রজারতন্ত্রী
প্রধরজান(পরজাউ),   মহিলাদেশরজা
হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর ও
জরজাততন্ত্রীয় মহিলাদেশরজা স্রী বাংসরজার

 মিরজাপহরিরজালাদেশকার��,
মহবাংলাঅ।

 হনবাংলা মরজািতন্ত্রী পহরিরজালাদেশকার��,
জরজামস।

 প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��,
নরজারতন্ত্রী হনর মরজাতন
প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প
মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ
প্রকার��ল্প।

 উপসহিবাংলা(হশশু),
মহশহবাংলাম। 

 হসহনয়র সি:  সহিবাংলা
(হশপ্ররজার), মহশহবাংলাম।

 হসহনয়র সি:  প্রধরজান
(পরজাউ),  মহশহবাংলাম।
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ক্রহমকার�� হবাংলাষয় বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী
একার��জন প্রহতহনহধ
সমন্বদেশ সয় কার��হমটি গঠন
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা। 

 কার��হমটিদেশ সকার�� IOPA,
এসহিহজ, ৭ম পঞ্চবাংলারজাহষ মকার��
পহরকার��ল্পনরজা,  বপ্রহকত
পহরকার��ল্পনরজা,  হনবাংলা মরজািনতন্ত্রী
বমহনদেশ স ফেদেশ স্টেরজা,  মনণরজালাদেশদেশ সয়র
এহপএ পর মরজাদেশ সলাদেশরজািনরজাক্রদেশ সম
এই Kg©cwiKíbv  চূড়রজান্ত
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

৫.৬ নরজারতন্ত্রী ও হশশুর প্রহত
সহি্রী বাংসতরজা প্রহতদেশ সররজাদেশ সধ
জরজাততন্ত্রীয় কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা

bvix I wkïi cÖwZ mwnsmZv cÖwZ‡iv‡a
RvZxq  Kg©cwiKíbvi  wiwfD  Gi
Kvh©µg চলম�ন রয়�য়	।

নরজারতন্ত্রী ও হশশুর প্রহত সহি্রী বাংসতরজা
প্রহতদেশ সররজাদেশ সধ জরজাততন্ত্রীয়
কার��ম মপহরকার��ল্পনরজার হরহভউ এর
কার��রজার মক্রম দ্রুত বশষ কার��রদেশ সত
িদেশ সবাংলা। 

 যুগ্ম-সহিবাংলা (দেশ সসলাদেশ),
মহশহবাংলাম।

 প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��,
নরজারতন্ত্রী হনর মরজাতন
প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প
মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ
প্রকার��ল্প।

৫.৭ ইদেশ সনরজাদেশ সভশন মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তদেশ সরর মরজাঠ পর মরজাদেশ সয়
কার��ম মকার��তমরজা কার��রমকার�� উদ্ভারজাহবাংলাত ইদেশ সনরজাদেশ সভটিভ
আইহিয়রজা সমগ্র বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেদেশ সশ বাংলারজাস্বাংলারজায়দেশ সনর
জন বজলাদেশরজা কার��ম মকার��তমরজাদেশ সবাংলাদের হনদেশ সয় আগরজামতন্ত্রী
এহপ্রলাদেশ ২০১৭  মরজাদেশ সস ওয়রজাকার��মশপ
আদেশ সয়রজাজদেশ সনর প্রস্তুহত বনয়রজা িদেশ সয়দেশ সি।

মনণরজালাদেশদেশ সয়র কার��ম মকার��তমরজাররজা বসবাংলারজা
সিজতন্ত্রীকার��রণ হবাংলাষদেশ সয় উদ্ভারজাবাংলানতন্ত্রী
প্রস্রজাবাংলা সভরজায় উপসরজাপন
কার��রদেশ সবাংলান।

 অহতঃসহিবাংলা (উন্নয়ন ও
পহরঃ), মহশহবাংলাম।

 মিরজাপহরিরজালাদেশকার��, মহবাংলাঅ
 হনবাংলা মরজািতন্ত্রী পহরিরজালাদেশকার��,

জরজামস।
 পহরিরজালাদেশকার��, বাংলারজাহশএ
 হসঃ সিঃ প্রধরজান (পহর-

১), মহশহবাংলাম।

৫.৮ APA, NIS, GRS মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তদেশ সরর ২০১৭-১৮
অথাক ম বাংলািদেশ সরর বাংলারজাহষ মকার�� কার��রজার মসমরজাবাংলাদেন চুহক্ত
(APA) এর খসড়রজা বৈঠতহরর কার��রজাজ
ইদেশ সতরজামদেশ স্ ৮০%  সমন্ন িদেশ সয়দেশ সি এবাংলা্রী বাং
জরজাততন্ত্রীয় মহিলাদেশরজা স্রী বাংসরজা APA এর খসড়রজা
প্রস্তুত কার��দেশ সর মনণরজালাদেশদেশ সয় বপ্ররণ কার��দেশ সরদেশ সি।

 Rules  of  Business
-1996,  SDG এবাংলা্রী বাং
বাংলারজাদেশ সজদেশ সটারর সরজাদেশ সথাক সরজামঞ্জস
বরদেশ সখ জরুহরভরজাদেশ সবাংলা
মনণরজালাদেশয়,  বাংলাদেপ্তর/স্রী বাংসরজা/
একার��রজাদেশ সিহমদেশ সকার�� এহপএ চূড়রজান্ত
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 মনণরজালাদেশদেশ সয়র APA,

চূড়রজান্তকার��রদেশ সণর বকদেশ সত্র সবাংলা
অনুহবাংলাভরজাগদেশ সকার�� সমও সম্পৃক্ত
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহতঃ সহিবাংলা
(প্রশরজাসন) মহশহবাংলাম।

 মিরজাপহরিরজালাদেশকার��,
মহবাংলাঅ।

 হনবাংলা মরজািতন্ত্রী পহরিরজালাদেশকার��,
জরজামস।

 উপসহিবাংলা(মহবাংলাঅ-২),
মহশহবাংলাম।

 পহরিরজালাদেশকার��, বাংলারজাহশএ।

 সিঃসহিবাংলা(প্রশরজাঃ-২),
মহশহবাংলাম। 

৫.৯ AwWU সভরজায় সভরজাপহত উদেশ স অগ্রগতি নিচে উল্লেখ কার��দেশ সরন বর, অহিটার
আপহত্তসমূি হনস্পহত্তর অগ্রগহত
সদেশ সন্তরজাষজনকার��। তদেশ সবাংলা ইইহসআর প্রকার��দেশ সল্প
এখনও ১৯টি অহিটার আপহত্ত অহনষ্পন্ন
আদেশ সি।

 হ্-পকতন্ত্রীয় সভরজার মরজা্দেশ সম
অহিটার আপহত্তসমূি দ্রূত
হনস্পহত্তর ব্যবাংলাসরজা কার��রদেশ সত
িদেশ সবাংলা।

 Dc-mwPe (ev‡RU 
I AwWU), gwkweg|

6



ক্রহমকার�� হবাংলাষয় বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী
 অহিটার আপহত্ত

হনষ্পহত্তকার��রদেশ সণ বপনশন
সিজতন্ত্রীকার��রণ হবাংলাহধমরজালাদেশরজা
অনুসরণ কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

৫.১০ বজলাদেশরজার কার��রজার মক্রম
পহরবাংলাদেশ মন

এ হবাংলাষয়টি সকার��লাদেশ কার��ম মকার��তমরজাগণদেশ সকার�� ০৬
অদেশ সক্টরজাবাংলার ২০১৬  তরজাহরদেশ সখর পদেশ সত্রর
মরজা্দেশ সম জরজানরজাদেশ সনরজা িদেশ সয়দেশ সি। অররজাবাংলাহধ
বকার��রজান প্রহতদেশ সবাংলাবাংলাদেন পরজাওয়রজা ররজায়হন।

বজলাদেশরজা পহরবাংলাদেশ মন কার��ম মসূহি
বজরজারবাংলাদেরজার কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা এবাংলা্রী বাং
প্রহতদেশ সবাংলাবাংলাদেন অহতহরক্ত সহিবাংলা
(প্রশরজাসন)  বাংলাররজাবাংলার বাংলাদেরজাহখলাদেশ
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহতঃসহিবাংলা
(প্রশরজাসন), মহশহবাংলাম।

 যুগ্ম-সহিবাংলা(প্রশরজাসন)
মহশহবাংলাম।

৫.১১ হশশু হবাংলাকার��রজাশ বকার��ন
আহজমপুর

হশশু হবাংলাকার��রজাশ বকার��ন,  আহজমপুদেশ সরর জন
বাংলারজাহড় ভরজাড়রজা বাংলাররজাদেশ সাদ্দের হবাংলাষয়টি প্রহক্রয়রজাধতন্ত্রীন
রদেশ সয়দেশ সি। 

হশশু হবাংলাকার��রজাশ বকার��ন,
আহজমপুদেশ সরর জন  বাংলারজাহড়
ভরজাড়রজার হবাংলাষদেশ সয় জরুরতন্ত্রী ব্যবাংলাসরজা
হনদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 পহরিরজালাদেশকার��, বাংলারজাহশএ।

৫.১২ জহয়তরজা  ফেরজাউদেশ সনশন এর
আওতরজায় নরজারতন্ত্রী
উদেশ সররজাক্তরজাদেশ সবাংলাদেরদেশ সকার�� প্রহশকণ
প্রবাংলাদেরজান

১৯/০১/২০১৭  তরজাহরখ মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার��
অহধবাংলাদেপ্তদেশ সরর সরজাদেশ সথাক জহয়তরজা  ফেরজাউদেশ সনশন
এর MOU সরজাকহরত িদেশ সয়দেশ সি।

দ্রুত নরজারতন্ত্রী উদেশ সররজাক্তরজাদেশ সবাংলাদের
প্রহশকদেশ সণর ব্যবাংলাসরজা গ্রিণ
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 মিরজাপহরিরজালাদেশকার��,
মহবাংলাঅ।

 ব্যবাংলাসরজাপনরজা
পহরিরজালাদেশকার��,  জহয়তরজা
 ফেরজাউদেশ সনশন।

৫.১৩ শূণ্য পবাংলাদে পুরণ ও পবাংলাদে
সৃজন

সভরজায় বাংলালাদেশরজা িয় বর,  আইহসটি ও আইন
শরজাখরজার জন বমরজাটার ১১টি পবাংলাদে সৃজদেশ সনর
হজও অথাক ম মনণরজালাদেশদেশ সয়র পৃে অনুষ্ঠিরজা্রী বাংকার��দেশ সনর
অদেশ সপকরজায় আদেশ সি। এিরজাড়রজাও হশশু উই্রী বাং
গঠন,  সহিবাংলা মদেশ সিরজাবাংলাদেদেশ সয়র বাংলাদেপ্তর এবাংলা্রী বাং
হিসরজাবাংলা শরজাখরজার সিরজায়কার�� পবাংলাদেসি বমরজাটার
২৫টি পবাংলাদে সৃজদেশ সনর স্মেহত প্রবাংলাদেরজাদেশ সনর জন
জনপ্রশরজাসন মনণরজালাদেশদেশ সয় প্রস্রজাবাংলা বপ্ররণ কার��ররজা
িদেশ সলাদেশ িরজাহিত তথ্যরজাহবাংলাদেসি সয়্রী বাংসম্পূণ ম
সরজারস্রী বাংদেশ সকপসি উপসরজাপদেশ সনর হনদেশ সবাংলাদে মশনরজা
পরজাওয়রজা ররজায়। শতন্ত্রীঘ্রই নহথাকদেশ সত উপসরজাপন
কার��ররজা িদেশ সবাংলা।

হবাংলাষয়টি অনুসরণ কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।
জনপ্রশরজাসন মনণরজালাদেশদেশ সয়র
িরজাহিত তথ্যরজাহবাংলাদেসি সরজার-
স্রী বাংদেশ সকপ বপ্ররদেশ সণর জন দ্রুত
ব্যবাংলাসরজা হনদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহতহরক্ত সহিবাংলা
(প্রশরজাসন), মহশহবাংলাম।

 যুগ্ম-সহিবাংলা(প্রশরজাসন),
মহশহবাংলাম।

 সিঃ সহিবাংলা (প্রঃ-১),
মহশহবাংলাম।

৫.১৪ মনণরজালাদেশদেশ সয়র গরজাহড়র
স্রী বাংখরজা বৃহদ

অথাক ম হবাংলাভরজাগ িদেশ সত হকার��ছ তথ্যরজাহবাংলাদে িরজাওয়রজা
িদেশ সয়দেশ সি। িরজাহিত তথ্যরজাহবাংলাদে বপ্ররদেশ সণর
হবাংলাষয়টি এ মনণরজালাদেশদেশ সয় প্রহক্রয়রজাধতন্ত্রীন
রদেশ সয়দেশ সি।

ররজাহিত তথ্য দ্রুত বপ্ররণ
হনহরণ নিশ্চিত কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহতহরক্ত সহিবাংলা
(প্রশরজাসন), মহশহবাংলাম।

 যুগ্ম-সহিবাংলা(প্রশরজাসন),
মহশহবাংলাম।

 সিকার��রজারতন্ত্রী সহিবাংলা
(প্রশরজাঃ-২), মহশহবাংলাম।

৫.১৫ মনণরজালাদেশদেশ সয়র সরজান স্রী বাংকার��টার গত ৬/৯/২০১৬ তরজাহরদেশ সখ সহিবাংলা গৃিরজায়ন
ও গণপূতম মনণরজালাদেশদেশ সয় আধরজা-সরকার��রজাহর পত্র
বপ্ররণ কার��ররজা িদেশ সয়দেশ সি।  

মনণরজালাদেশদেশ সয়র সরজান স্রী বাংকার��দেশ সটারর
হবাংলাষয়টি সমরজাধরজাদেশ সনর লাদেশদেশ সক্
গৃিরজায়ণ ও গণপূতম মনণরজালাদেশদেশ সয়র
সরজাদেশ সথাক বররজাগদেশ সররজাগ অব্যরজািত
ররজাখদেশ সত িদেশ সবাংলা।

 অহতহরক্ত সহিবাংলা
(প্রশরজাসন), মহশহবাংলাম।

 যুু্গ্ম-সহিবাংলা(প্রশরজাসন),
মহশহবাংলাম।

৫.১৬ জরজাততন্ত্রীয় বাংলাদেকতরজা উন্নয়ন
কার��রজাউহউন্সিলাদেশ (NSDC)

জরজাততন্ত্রীয় বাংলাদেকতরজা উন্নয়ন কার��রজাউহউন্সিলাদেশ
(NSDC) কার��রজার মক্রম পর মরজাদেশ সলাদেশরজািনরজা এর

আগরজামতন্ত্রী ০৩  (হতন)
কার��রজার মহবাংলাদেবাংলাদেশ সসর মদেশ স্ মহিলাদেশরজা

 যুগ্মসহিবাংলা(প্রহশকণ),
মহশহবাংলাম।
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ক্রহমকার�� হবাংলাষয় বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী
৪থাক ম সভরজার কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রীর ৯.২ ন্রী বাং হসদরজান্ত
অনুররজায়তন্ত্রী NSDC কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা
(হ্ততন্ত্রীয় পর মরজায়)  প্রণয়দেশ সনর বকদেশ সত্র সল্প
বময়রজাবাংলাদেতন্ত্রী ও বাংলাদেতন্ত্রীঘ ম বময়রজাবাংলাদেতন্ত্রী কার��ম মপহরকার��ল্পনরজা
হবাংলাস্রজাহরত আকার��রজাদেশ সর প্রণয়ণপূবাংলা মকার��  বপ্ররদেশ সণর
জন মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর এবাংলা্রী বাং
জরজাততন্ত্রীয় মহিলাদেশরজা স্রী বাংসরজায় পত্র ববাংলাদেয়রজা িদেশ সয়দেশ সি
এবাংলা্রী বাং জবাংলারজাবাংলা নরজা পরজাওয়রজায় পরবাংলাততীদেশ সত
তরজাহগবাংলাদে পত্র ববাংলাদেওয়রজা িদেশ সয়দেশ সি।

হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর ও জরজাততন্ত্রীয়
মহিলাদেশরজা স্রী বাংসরজা জবাংলারজাবাংলা বপ্ররণ
কার��রদেশ সবাংলা।

৫.১৭ গণ শুনরজানতন্ত্রী মরজাঠ পর মরজায় বথাকদেশ সকার�� গণশুনরজানতন্ত্রী হবাংলাষদেশ সয় প্ররজাপ্ত
হিঠিপত্র বথাকদেশ সকার�� বুঝা যায় রজা ররজায় বর মরজাঠ
পর মরজাদেশ সয়র কার��ম মকার��তমরজাদেশ সবাংলাদের গণশুনরজানতন্ত্রী হবাংলাষদেশ সয়
সপন করা হচ্ছে ধরজারনরজা বনই। এ হবাংলাষদেশ সয় মহনপহরষবাংলাদে
হবাংলাভরজাগ কার��রমকার�� জরজাহরকৃত পহরপত্র ও িকার��
রদেশ সয়দেশ সি। বস অনুররজায়তন্ত্রী মরজাঠ পর মরজাদেশ সয়র
অহ ফেসগুদেশ সলাদেশরজাদেশ সকার�� ব্যবাংলাসরজা হনদেশ সত িদেশ সবাংলা। তদেশ সবাংলা
মনণরজালাদেশয় বথাকদেশ সকার�� হনদেশ সবাংলাদে মশনরজা ববাংলাদেয়রজা বরদেশ সত
পরজাদেশ সর।

 মরজাঠ পর মরজাদেশ সয় কার��ম মকার��তমরজাদেশ সবাংলাদের
গণশুনরজানতন্ত্রী হবাংলাষদেশ সয়  সপন করা হচ্ছে
ধরজারণরজা প্রবাংলাদেরজাদেশ সনর লাদেশদেশ সক্
মহনপহরষবাংলাদে হবাংলাভরজাদেশ সগর
হসদরজান্ত ও ‘িকার��’-এর
আদেশ সলাদেশরজাদেশ সকার�� মনণরজালাদেশয় বথাকদেশ সকার��
হনদেশ সবাংলাদে মশনরজা জরজারতন্ত্রী কার��রদেশ সত
িদেশ সবাংলা। 

 অহতহরক্ত সহিবাংলা
(প্রশরজাসন), মহশহবাংলাম।

 সিঃ সহিবাংলা (প্রঃ-৩),
মহশহবাংলাম।

৫.১৮ হবাংলাহবাংলাধ  প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��, নরজারতন্ত্রী
হনর মরজাতন প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প
মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ প্রকার��ল্প
বাংলারজাল্য হবাংলাবাংলারজাি স্রী বাংক্ররজান্ত
সকার��লাদেশ হবাংলাষদেশ সয় ব ফেরজাকার��রজালাদেশ
পদেশ সয়ন্ট এর বাংলাদেরজাহয়ত্ব পরজালাদেশন
কার��রদেশ সবাংলান এবাংলা্রী বাং
মনণরজালাদেশদেশ সয়র বসলাদেশ শরজাখরজা
সরজাহিহবাংলাকার�� বাংলাদেরজাহয়ত্ব পরজালাদেশন
কার��রদেশ সবাংলা।

 এ মনণরজালাদেশয় কার��রমকার��
প্রকার��রজাহশত নরজারতন্ত্রী হবাংলাষয়কার��
ও হশশু হবাংলাষয়কার��
বুকার��দেশ সলাদেশটারগুহলাদেশ সরজাধরজারন
কার��রজাগদেশ সজ হপ্রন্ট কার��দেশ সর
সকার��দেশ সলাদেশর মরজাদেশ সঝা যায়  হবাংলাতরণ
কার��রদেশ সত িদেশ সবাংলা।  

 ০-১০০০  হবাংলাদেন বাংলায়দেশ সসর
হশশুদেশ সবাংলাদের পুহষ হবাংলাষদেশ সয়
বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ হশশু
একার��রজাদেশ সিহম একার��টি প্রকার��ল্প
গ্রিণ কার��রদেশ সবাংলা।

 বর বকার��রজান সভরজার বনরজাটিশ
ও কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রী ওদেশ সয়বাংলা-

 যুগ্মসহিবাংলা (দেশ সসলাদেশ),
মহশহবাংলাম।

 প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��,
নরজারতন্ত্রী হনর মরজাতন
প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প
মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ প্রকার��ল্প

 অহত:  সহিবাংলা (প্র:),
মহশহবাংলাম।

 যুগ্মসহিবাংলা (প্রশরজাসন),
মহশহবাংলাম।

 সি:  সহিবাংলা (প্র:-২),
মহশহবাংলাম।

 অহত:  সহিবাংলা (হশশু),
মহশহবাংলাম।

 পহরিরজালাদেশকার��, বাংলারজাহশএ।

 সকার��লাদেশ অনুহবাংলাভরজাগ।
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ক্রহমকার�� হবাংলাষয় বাংলারজাস্বাংলারজায়ন অগ্রগহত হসদরজান্ত বাংলারজাস্বাংলারজায়নকার��রজারতন্ত্রী
সরজাইদেশ সটার প্রকার��রজাশ কার��রদেশ সত
িদেশ সবাংলা।

 সভরজা অনুে অনুষ্ঠিরজাদেশ সনর পর পর
সভরজার কার��রজার মহবাংলাবাংলারণতন্ত্রী প্রস্তুত
কার��দেশ সর অনুদেশ সমরজাবাংলাদেন হনদেশ সত
িদেশ সবাংলা।

 সকার��লাদেশ অনুহবাংলাভরজাগ।

০৬। সভরজায় আর বকার��রজান আদেশ সলাদেশরজাি্ হবাংলাষয় নরজা থাকরজাকার��রজায় সভরজাপহত উপহসত সবাংলারজাইদেশ সকার�� ধনবাংলারজাবাংলাদে জরজাহনদেশ সয় সভরজার সমরজাহপ্ত বঘরজাষণরজা কার��দেশ সরন।     
                 

               
সরজাকহরত/-

তরজা্রী বাং-১৫/০৩/২০১৭ হ্ঃ। 
(নরজাহিমরজা ববাংলাগম, এনহিহস)

সহিবাংলা

bs- 32.00.0000.042.02.013.17-                                      ZvwiLt ১৫/০৩/২০১৭ হ্ঃ।

weZiY t Kvh©v‡_© (‡R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) t
১। মিরজাপহরিরজালাদেশকার��, মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর, ঢরজাকার��রজা।
২। হনবাংলা মরজািতন্ত্রী পহরিরজালাদেশকার��, জরজাততন্ত্রীয় মহিলাদেশরজা স্রী বাংসরজা, ঢরজাকার��রজা।
৩। ব্যবাংলাসরজাপনরজা পহরিরজালাদেশকার��, জহয়তরজা  ফেরজাউদেশ সনশন, মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর, ররজাপরজা পরজাজরজা (৫ম তলাদেশরজা), ধরজানমহন, ঢরজাকার��রজা।
৪। পহরিরজালাদেশকার��, বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ হশশু একার��রজাদেশ সিমতন্ত্রী, ঢরজাকার��রজা। 
৫। প্রধরজান হিসরজাবাংলা রকণ কার��ম মকার��তমরজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, এহজহবাংলা ভবাংলান, বসগুন বাংলারজাহগিরজা, ঢরজাকার��রজা। 
৬। প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��, নরজারতন্ত্রী হনর মরজাতন প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প মরজাহ্টিদেশ সসদেশ সক্টরজাররজালাদেশ প্রদেশ সজক্ট।

                                                                                                          

অনুহলাদেশহপঃ
১। সহিবাংলা মদেশ সিরজাবাংলাদেদেশ সয়র একার��রজান্ত সহিবাংলা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
২। উপ-সহিবাংলা(হশশু/হশপ্ররজারস/উন্নঃ-২/বাংলারজাঃ ও অঃ/মহবাংলাঅ-২)/উপ-প্রধরজান, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৩। জনস্রী বাংদেশ সররজাগ কার��ম মকার��তমরজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৪। হিসরজাবাংলা রকণ কার��ম মকার��তমরজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৫। বপ্ররজাগ্ররজামরজার, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।(ওদেশ সয়বাংলা-সরজাইদেশ সটার প্রকার��রজাদেশ সশর অনুদেশ সররজাধ কার��ররজা িলাদেশ)।
৬। অহতহরক্ত সহিবাংলা (প্রশরজাসন/ উন্নয়ন ও পহরকার��ল্পনরজা/হশশু) এর ব্যহক্তগত কার��ম মকার��তমরজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৭। যুগ্ম-সহিবাংলা (প্রশরজাসন/প্রহশকণ/দেশ সসলাদেশ/মহবাংলাঅ/উন্নয়ন) এর ব্যহক্তগত কার��ম মকার��তমরজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
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