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৩১/০৫/২০১৮গি. তাগরদে অনুদেয় বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ২৮তর্ ববার্ ম সভার কার্ মপত্র: 

 
আদলাচযসূগচ: ১।  বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ২৭তর্ ববার্ ম সভার কার্ মগববরণী গনগিতকরণ ও গৃহীত 

গসদ্ধাদের বাস্তবায়ন অগ্রিগত পর্ মাদলাচনা। 

২৭তর্ ববার্ ম সভার কার্ মগববরণী গনগিতকরণ: 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ২৪/১২/২০১৭গি. তাগরদে অনুগেত ২৭তর্ সভার কার্ মগববরণী সম্মাগনত 

সকল সেদের গনকট র্থাসর্দয় বপ্ররণ করা হদয়দে। কার্ মগববরণীর আর বকান সাংদশাধন/ সাংদর্াজন সম্পদকম 

সেেদের গনকট হদত বকান র্েব্য পাওয়া র্ায়গন। কার্ মগববরণীটি গনগিত (Confirm) করা বর্দত পাদর।  

 

২৪/১২/২০১৭ গি. তাগরদে অনুগেত ২৭তর্ ববার্ ম সভার গসদ্ধাদের বাস্তবায়ন অগ্রিগত পর্ মাদলাচনা: 

ক্রগর্ক আদলাচয গবষয় গসদ্ধাে বাস্তবায়ন অগ্রিগত 

(ক) বাাংলাদেশ কর্ মচারী 

কল্যাণ ববাদর্ মর 

গেলকুশাস্থ গনজস্ব 

জায়িায় ৩০তলা ভবন 

গনর্ মাণ। 

 

 

(১) ববাদর্ মর র্হাপগরচালক প্রধানর্ন্ত্রীর 

মূখ্য সগচব র্দহােদয়র সাদথ বর্ািাদর্াি 

কদর জানুয়াগর, ২০১৮ র্াদসর র্দে 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ননকট নকশা 

উপস্থাপননর সময় গ্রহণ করনেন এেং 

বোনড ের বেয়ারম্যানসহ নকশা 

উপস্থাপননর প্রনয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহণ 

করনেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

নননদ েশনার আন ানক প্রনয়াজনন 

প্রকনের নডনপনপ পুনর্ েঠন কনর 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণা নয়র মাধ্যনম 

পনরকেনা কনমশনন দ্রুত বপ্ররণ করনত 

হনে; 

(২) কল্যাণ ভবন গনর্ মাদণর কাজ শুরু 

হদল বশদরবাাংলানিরস্থ কগর্উগনটি 

বসন্টাদরর জায়িাটি ববাদর্ মর স্টাফবাস 

রাোর জন্য প্রদয়াজন হদব গবধায় র যাব-

২ এর সাদথ সম্পাগেত চুগি আিার্ী 

জুন, ২০১৮ গি. তাগরে পর্ মে নবায়ন 

কদর ১ জুলাই, ২০১৮ গি. তাগরে হদত 

কগর্উগনটি বসন্টারটি োগল কদর বেয়ার 

জন্য র যাব-২ বক অনুদরাধ কদর পত্র 

গেদত হদব। এ পদত্রর অনুগলগপ সাংগিষ্ট 

সকল র্ন্ত্রণালদয় গেদত হদব। 

(১) মুখ্য সনেে মনহাদনয়র নননদ েশনা অনুসানর 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ননকট বেনক এ উনেনে 

সময় ননধ োরনণর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণা নয়র 

মাধ্যনম একটি সার-সংনেপ বপ্ররনণর উনযার্ 

বনয়া হনয়নি । এ পনরনপ্রনেনত মাননীয় প্রনতমন্ত্রী 

ভেননর নক্সাটি পুনরায় বদখার/পর্ োন ােনার আগ্রহ 

ব্যক্ত কনরন। 

  

 

 

 

 

(২) গসদ্ধাে বর্াতাদবক িত ২৯/০১/২০১৮গি. ও 

০৬/০৩/২০১৮গি. তাগরদে আিার্ী ৩০ জুন, 

২০১৮ গি. পর্ মে চুগির বর্য়াে নবায়দনর জন্য 

র যাগপর্ এযাকশন ব্যাটিাগলয়ান-২, 

বশদরবাাংলানির, আিারিাঁও, ঢাকা এর গনকট পত্র 

বপ্ররণ করা হদয়দে এবাং এ কার্ মালদয় হালনািাে 

ভাড়া পগরদশাদধর একটি ব্যাাংক গিপ বপ্ররদণর 

জন্য অনুদরাধ করা হদয়দে। 

 

(ে) ববাদর্ মর গনজস্ব 

কগর্উগনটি বসন্টাদরর 

ববাদর্ মর চট্রগ্রার্ ও খুলনা কগর্উগনটি 

বসন্টাদরর স্থাদন বহুতল ভবন গনর্ মাদণর 

চট্রগ্রার্: ২০ (গবশ) তলা বহুতল ভবন গনর্ মাদণর 

লদযয স্থাপতয নকশা প্রণয়দনর জন্য িত 
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সদব মাচ্চ ব্যবহার 

গনগিতকরণ 

 

জন্য স্থাপতয নকশা প্রণয়দনর জন্য 

স্থাপতয অগধেপ্তরদক তাগিেপত্র প্রোন 

করদত হদব এবাং এক র্াদসর র্দে 

নকশা না বপদল কল্যাণ ববার্ ম 

আউটদসাগস মাং এর র্ােদর্ গনজস্ব 

তত্ত্বাবধাদন নকশা ততরী ও পরবতী 

কার্ মক্রর্ গ্রহণ করদব। 

০৭/০২/২০১৮গি. তাগরদে প্রধান স্থপগত, স্থাপতয 

অগধেপ্তর, ঢাকাদক পত্র বপ্ররণ করা হয়। স্থাপতয 

অগধেপ্তর হদত এেনও বকান নকশা পাওয়া 

র্ায়গন। 

ে- খুলনা: বজাড়া বিট গসএন্ডগব কদলানীস্থ 

সরকাগর কগর্উগনটি বসন্টাদরর স্থাদন ২০ (গবশ) 

তলা গবগশে বহুতল ভবন গনর্ মাদণর লদযয স্থাপতয 

নকশা প্রণয়দনর জন্য িত ০৭/০২/২০১৮গি. ও 

০১/০৩/২০১৮গি. তাগরদে প্রধান স্থপগত, স্থাপতয 

অগধেপ্তর, ঢাকা বক পত্র বপ্ররণ করা হদয়দে। গকন্তু 

এেন পর্ মে নকশা পাওয়া র্ায়গন। 

(ি) বসানালী ব্যাাংক ও 

ববাদর্ মর গবভািীয় 

কার্ মালয়সমূদহর কল্যাণ 

ভাতার কার্ মগভগিক 

গহসাব সর্ন্বয় (বোনড ের 

নননদ েশনার নভনিনত 

ব্যাংক কত সংখ্যক 

কম েোরীনক কত নদন 

পর্ েন্ত ভাতা প্রদান 

কনরনি)।  

 

(১) বসানা ী ব্যাংক রমনা কনপ োরনট 

শাখা তানদর সংনিষ্ট সক  শাখা হনত 

বময়ানদািীণ ে সক  আনদশনামা বেরত 

এেং ২০০৬ বেনক ২০১৭ সন পর্ েন্ত 

নহসাে নরকনসাই  কাজ দ্রুত সম্পন্ন 

করনেন;  

(২)  নেভার্ীয় কার্ ো নয়র 

উপপনরো কর্ণ বসানা ী ব্যাংনকর 

সংনিষ্ট কনপ োনরট শাখার সানে 

সাে েেনণক বর্ার্ানর্ানর্র মাধ্যনম 

২০০৬ সন বেনক ২০১৭ পর্ েন্ত নহসাে 

নরকনসাই  কাজ দ্রুত বশষ করনেন; 

(১) ২০০৬ বেনক ২০১৭ সন পর্ েন্ত বোড ে কর্তেক 

নহসাে সম্পন্ন কনর ব্যাংনক বপ্ররণ করা হনয়নি। 

ব্যাংক কর্তেক নরকনসাই  সম্পুণ ে হয়নন। বসানা ী 

ব্যাংক রমনা কনপ োনরট শাখায় প্রধান কার্ ো নয়র 

বময়াদ উিীণ ে ৮০,০৪০টি কানড ের মনধ্য ৭১,৩২৯টি 

কাড ে বেরত পাঠিনয়নি। 

(২) ২০০৬ বেনক ২০১৫ সা  পর্ েন্ত নহসাে 

নরকনসাই  সংক্রান্ত তথ্যানদিঃ  

(ক) ২০০৬ বেনক ২০১৫ সা  পর্ েন্ত নেভার্ীয় 

কার্ ো য়, খু না ও রংপুর নরকনসাই  সম্পন্ন 

হনয়নি।  

(খ) ২০০৬ বেনক ২০১৭ সা  পর্ েন্ত নেভার্ীয় 

কার্ ো য়, রাজশাহী, েনরশা  ও নসন ট এ 

নরকনসাই  সম্পন্ন হনয়নি।   

(র্) নেভার্ীয় কার্ ো য়, ঢাকা ও েট্টগ্রাম এ 

নরকনসাই  সম্পন্ন হয়নন তনে ব্যাংক বকান টাকা 

পানে না েন  জানননয়নি।  

(ঘ) কল্যাণ তহগবদলর 

র্াগসক চাঁো এবাং 

বর্ৌথবীর্ার গপ্রগর্য়ার্ 

বৃগদ্ধকরণ। 

সরকাগর কর্ মচারীিদণর কল্যাণ 

তহগবদলর চাঁো ও বর্ৌথবীর্ার 

গপ্রগর্য়াদর্র হার এবাং ভাতার পগরর্ান 

বৃগদ্ধর জন্য বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ 

ববার্ ম (সাংদশাগধত) আইন, ২০১৭ 

প্রণয়দনর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করদত হদব। 

সরকাগর কর্ মচারীিদণর কল্যাণ তহগবদলর চাঁো ও 

বর্ৌথবীর্ার গপ্রগর্য়াদর্র হার এবাং ভাতার পগরর্ান 

বৃগদ্ধর জন্য বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

(সাংদশাগধত) আইন, ২০১৮ এর েসড়া 

২৬/০২/২০১৮ গি. তাগরদে র্গন্ত্রসভা তবঠদক 

নীগতিত অনুদর্ােন হদয়দে। উি আইন 

র্গন্ত্রসভার অনুদর্ােন বশদষ জাতীয় সাংসদে চূড়াে 

অনুদর্ােদনর গবষয়টি প্রগক্রয়াধীন।   

(ঙ) বাাংলাদেশ কর্ মচারী 

কল্যাণ ববাদর্ মর 

স্টাফবাস কর্ মসূগচ ও 

র্গহলা কাগরিগর 

প্রগশযণ বকদদ্র 

অগনয়গর্ত ও 

অস্থায়ীভাদব গনদয়াগজত 

কর্ মচারীদের চাকগর 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর 

প্রস্তাগবত সাাংিঠগনক কাঠাদর্া গবদবচনা 

ও অনুদর্ােদনর জন্য সত্ত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব।   

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর স্টাফবাস 

কর্ মসূগচ ও র্গহলা কাগরিগর প্রগশযণ বকদদ্রর 

অগনয়গর্ত ও অস্থায়ীভাদব গনদয়াগজত 

কর্ মচারীদের সাাংিঠগনক কাঠাদর্াত অের্ভ মগির 

জন্য ২১/০৯/২০১৭ তাগরদে জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালদয় 

বপ্ররণ করা হয়। এ গবষদয় কর্ মচারীদের োদয়রকৃত 

একটি র্ার্লায় আোলদতর গনদে মশনার উদেে করা 

হয়। র্ন্ত্রণালয় হদত ১৯ এগপ্রল,  ২০১৮ গি. 
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ববাদর্ মর সাাংিঠগনক 

কাঠাদর্াদত অের্ভ মগি। 

তাগরদে জাগনদয়দে বর্, গবজ্ঞ আোলত কর্তমক 

র্ার্লার রাদয় নতুন কদর পে সৃজন করা বা 

টিওএন্ডই-বত পে অের্ভ মগির গবষদয় বকান গেক 

গনদে মশনা/পরার্শ ম বেয়া হয়গন। ফদল গবজ্ঞ 

আোলত প্রেি রায় বাস্তবায়দনর বযদত্র  সওব্য 

অনুগবভাদির গকছু করণীয় বনই। এ গবষদয় পরবতী 

গসদ্ধাে গ্রহণ করা বর্দত পাদর।  

(চ) বাাংলাদেশ কর্ মচারী 

কল্যাণ ববাদর্ মর 

গেলকুশাস্থ জগর্ হদত 

বায়তুল বর্াকাররর্ 

র্সগজদের মুসগেদের 

র্াতায়াদতর লদযয 

গনগর্ মত রাস্তার জন্য 

ব্যবহৃত জগর্র েেল 

গ্রহণ প্রসাংদি। 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর 

র্াগলকানাধীন ৭.১৩ কাঠা জগর্দত 

বায়তুল বর্াকাররর্ র্সগজদের 

মুসগেদের র্াতায়াদতর জন্য গনগর্ মত 

রাস্তাটি আিার্ী ৩১ জুলাই, ২০১৭ গি. 

তাগরদের র্দে মুসগেদের ব্যবহাদরর 

উপদর্ািী করার জন্য ধর্ ম র্ন্ত্রণালয়দক 

তাগিে গেদত হদব। ধর্ ম র্ন্ত্রণালয় এ 

গবষদয় ব্যবস্থা গ্রহদণ ব্যথ ম হদল আিার্ী 

০১ আিষ্ট, ২০১৭ গি. তাগরে হদত উি 

রাস্তায় ব্যবহৃত জগর্র েেল কল্যাণ 

ববার্ ম বুদে গনদব। 

ধর্ ম গবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র ভারপ্রাপ্ত সগচব 

র্দহােদয়র সভাপগতদে িত ২৪/০১/২০১৮ গি. 

তাগরদে একটি আে:র্ন্ত্রণালয় সভা অনুগেত হয়। 

সভায় গসদ্ধাে হয় বর্, রাস্তাটি ইসলাগর্ক 

ফাউদন্ডশদনর অথ মায়দন গপর্গিউগর্ সাংস্কার করদব। 

অববধ েেল বথদক মুি রাোর জন্য বিট গনগর্ মত 

হদব এবাং পগরস্কার পগরচ্ছন্নতার ব্যবস্থা বর্ৌথভাদব 

গ্রহণ করা হদব। সভার গসদ্ধাে বাস্তবায়দনর জন্য 

০৩/০৪/২০১৮গি. তাগরদে ৫.৮১.০০০০.০০১.০৩. 

০৭৬.১৭.১৬১ নাং স্মারদক পত্র বেয়া হদয়দে।  

(ে) অেসরপ্রাপ্ত  সরকানর 

কম েোরীর্নণর জন্য 

বৃদ্ধাশ্রম ততনরর 

অনুনমাদন ও স্থান 

ননে োেন। 

বশদরবাাংলাস্থ কগর্উগনটি বসন্টারটি 

োগল হওয়ার পর অবসরপ্রাপ্ত সরকাগর 

কর্ মচারীিদণর জন্য বৃদ্ধাশ্রর্ ততগর করা 

হদব।   

 

২৭তর্ ববার্ ম সভার গসদ্ধাে বর্াতাদবক 

বশদরবাাংলাস্থ কগর্উগনটি বসন্টারটি আিার্ী 

৩০/০৬/২০১৮ গি. তাগরে পর্ মে নবায়ন করার 

গনদে মশনা রদয়দে। র যাব-২ কর্তমক উি কগর্উগনটি 

বসন্টারটি োগল হওয়ার পর অবসরপ্রাপ্ত সরকাগর 

কর্ মচারীিদণর জন্য বৃদ্ধাশ্রর্ ততগরর কার্ মক্রর্ শুরু 

করা বর্দত পাদর। 

(জ) স্টােোনসর গ্যানরনজর 

স্থান ননে োেন। 

 

ঢাকা গবভািীয় কগর্শনার সাংগিষ্ট 

বজলার বজলা প্রশাসকিদণর সাদথ সভা 

কদর স্টাফবাস কর্ মসূগচর িাগড়গুদলার 

বর্রার্ত কারোনা ও গ্যাদরজ গনর্ মাদণর 

লদযয সরকাগর োস জগর্ বরাদের 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন। 

ববার্ ম সভার গসদ্ধাে বাস্তবায়দনর লদযয িত 

১৭/০১/২০১৮গি. তাগরদে গবভািীয় কগর্শনার 

ঢাকা-বক একটি বর্রার্ত কারোনা ও গ্যাদরজ 

গনর্ মাদণর লদযয সরকাগর োস জগর্র বরাদের 

অনুদরাধ জাগনদয় পত্র বপ্ররণ করা হয়। গবভািীয় 

কগর্শনার, ঢাকা-বক পুনরায় অনুদরাধ করা বর্দত 

পাদর।  

(ঝ) সরকানর দানয়ত্ব পা ননর 

কারনণ বকান কম েোরী 

ব্যনক্তর্তভানে মাম ায় 

জনিত হওয়ার বেনে 

আইনর্ত আনে েক 

সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত 

আনেদন নেনেেনা।  

সরকাগর োগয়ে পালদনর কারদণ 

ব্যগিিতভাদব র্ার্লায় জগড়ত হওয়ার 

বযদত্র আইনিত ও আগথ মক সহায়তা 

প্রোদনর েসড়া নীগতর্ালা প্রণয়দনর 

কাজ দ্রুত সম্পন্ন করদত হদব। 

২৭তর্ ববার্ ম সভার গসদ্ধাে বর্াতাদবক িঠিত 

উপকগর্টির সভা ২৯/০১/২০১৮ গি. তাগরদে 

অনুগেত হয়। কনমটিনত নেস্তানরত আন ােনা বশনষ 

ননম্নরূপ নসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

১। এ নেষনয় পৃেক নীনতমা ার প্রনয়াজন বনই। 

তনে আইনন বর্ োিাই কনমটি র্ঠননর উনেখ 

রনয়নি তা র্ঠন করা বর্নত পানর এেং োিাই 

কনমটির কার্ েপদ্ধনত সংক্রান্ত পনরপে জারী করা 

বর্নত পানর।  

২। মাম ার বমাট খরনের ২৫% অেো ২  াখ, 

বর্টি কম তার জন্য োিাই কনমটি সুপানরশ 
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করনে।  

৩। োকনর জীেনন একোর এ খাত হনত সহায়তা 

বদওয়া বর্নত পানর। 

৪। অে ে অনুনমাদননর বেনে বোনড ের নসদ্ধান্তই 

চূিান্ত েন  র্ণ্য করা বর্নত পানর। 

      নসদ্ধান্তসমূহ র্াোই অনন্ত নসদ্ধান্ত গ্রহণ করা 

বর্নত পানর। 

(ঞ) র্গহলা কাগরিগর 

প্রগশযণ বকদদ্র আউট 

বসাগস মাং কদর প্রগশযক 

গনদয়াদির র্ােদর্ স্বাস্থয 

পগরচর্ মা নতুন বট্রর্ বকাস ম 

চালু করা। 

গসগভল সাজমন/গচগকৎসা গশযা ও 

প্রশাসদনর সাদথ বর্ািাদর্াি কদর স্বাস্থয 

পগরচর্ মা নতুন বট্রর্ বকাস ম চালু করদত 

হদব। 

এ নতুন বকাস ে োলু করার নননমনি একটি বকাস ে 

কানরকু াম ততরীর উনযার্ গ্রহণ করা হনয়নি। এই 

 নেে স্বাস্থে নশো নেভার্ ও স্বাস্থে অনধদপ্তনরর 

সানে বর্ার্ানর্ার্ ে নি। 

(ট) ২০১৬-১৭ অথ মবেদর 

নতুন ক্রয়কৃত ৩০টি 

িাড়ীর র্ভতাদপয 

অনুদর্ােন এবাং ২০১৭-

১৮ অথ মবেদর বরােকৃত 

অথ ম দ্বারা নতুন িাড়ী 

ক্রয় সাংক্রাে:  

স্টাফবাস সাগভ মস কর্ মসূগচর জন্য ২০১৬-

২০১৭ অথ মবেদর ৩০টি নতুন িাগড় 

ক্রদয়র র্ভতাদপয অনুদর্ােন এবাং 

২০১৭-২০১৮ অথ মবেদরর বরােকৃত অথ ম 

দ্বারা ৭টি ৫২ গসদটর নতুন ভাদলা িাগড় 

ক্রদয়র অনুর্গত প্রোন করা হয়। 

 

গসদ্ধাে বাস্তবায়দনর লদযয ২০১৭-২০১৮অথ মবেদর 

বরােকৃত অথ ম দ্বারা ৭টি ৫২ গসদটর িাগড় ক্রদয়র 

গবষয়টি প্রগক্রয়াধীন। 

 

(ঠ) র্গহলা কাগরিগর 

প্রগশযণ বকদদ্র সরাসগর 

জনবল গনদয়াি: 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর 

স্টােোস সানভ েস কম েসূনে ও মনহ া 

কানরর্নর প্রনশেণ বকনের োকুরী ১৯৯৮ 

অনুর্ায়ী প্রনশেণ পনদ ০৫ টি সরাসনর 

নেজ্ঞনপ্তর মাধ্যনম এেং সরকানরর 

নেযমান নেনধ অনুর্ায়ী দানরায়ান ০৬ টি 

ও সুইপার ০১টি পনদ আউটনসানস েং এর 

মাধ্যনম নননয়ার্ প্রদাননর নসদ্ধান্ত হয়।    

র্গহলা কাগরিগর প্রগশযণ বকদদ্রর ০৫টি প্রগশযক 

পদে সরাসগর গবজ্ঞগপ্তর র্ােদর্, োদরায়ান পদে 

০৬টি ও ০১টি সুইপার পদে আউটদসাগস মাং এর 

র্ােদর্ গনদয়াি প্রগক্রয়াধীন। 

(ঢ) স্টাফবাস সাগভ মস 

কর্ মসূগচ ও র্গহলা 

কাগরিগর প্রগশযণ 

বকদদ্রর নীগতর্ালা 

সাংদশাধন সাংক্রাে: 

স্টাফবাস সাগভ মস কর্ মসূগচ ও র্গহলা 

কাগরিগর প্রগশযণ বকদদ্রর চাকুরী 

নীগতর্ালা, ১৯৯৮ এর তফসীদলর বগণ মত 

সাংদশাধদনর জন্য সুপাগরশ করা হদয়দে। 

গকন্তু জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালদয় গবগধ 

অনুগবভাদির র্তার্তসহ অন্যান্য 

আনুোগনকতা পগতপালন করদত হদব।  

ববার্ ম সভার গসদ্ধাে বর্াতাদবক স্টাফবাস সাগভ মস 

কর্ মসূগচ ও র্গহলা কাগরিগর প্রগশযণ বকদদ্রর 

নীগতর্ালা সাংদশাধদনর জন্য িত 

০৮/০৩/২০১৭গি. তাগরদে ০৫.৮১.০০০০.০০১. 

০৩.০৬৯.১১(েন্ড)-১২৯ নাং স্মারদকর র্ােদর্ 

জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় বরাবর পত্র বপ্ররণ করা 

হদয়দে। 

(র্) ববাদর্ মর গনজস্ব আয় 

বৃগদ্ধ গবষয়ক আদলাচনা: 

স্থায়ী আর্ানদত গবগনদয়ািকৃত অথ ম 

ববসরকাগর ব্যাাংক বা অথ ম লগ্নীকারী 

প্রগতোদন গবগনদয়াদির লদযয বাাংলাদেশ 

ব্যাাংক হদত ব্যাাংক ও অথ মলগ্নীকারী 

প্রগতোদনর তাগলকা ও পগজশন 

(Camel list) বজদন সরকাগর 

গবগধগবধান অনুসরণ কদর গবগনদয়াি করা 

বর্দত পাদর। 

অগতদিাপনীয় গবধায় বাাংলাদেশ ব্যাাংক হদত 

Camel Rating list সংগ্রহ করা র্ায়নন। 

ইনতামনধ্য নকছু ব্যাাংক ও অথ মলগ্নীকারী 

প্রগতোদনর গনকট হদত গবগনদয়ািকৃত অদথ মর 

মুনাফার হার জাগনদয়দে (সং ার্- ‘ক’)। অন্য 

গেদক সরকাগর ব্যাাংকগুগলদক মুনাফার হার বৃগদ্ধর 

জন্য অনুদরাধ করা হদলা তারা জাগনদয়দে ৫.৫% 

এর ববশী প্রোদন অপারর্তা জানননয়নি।    
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ক্রগর্ক আদলাচয গবষয় গসদ্ধাে বাস্তবায়ন অগ্রিগত 

ব্যাাংক ও অথ মলগ্নীকারী প্রগতোদনর বতমর্ান অবস্থা 

ও মুনাফার হার গবদবচনা কদর নেনননয়ানর্র নেষয় 

সদয় নসদ্ধান্ত বনয়া বর্নত পানর।  

 

আন ােেসূনে: ২।  বগরশাল, গসদলট, রাংপুর ও র্য়র্নগসাংহ গবভািীয় কার্ মালয় গনর্ মাদনর জন্য োস জগর্ বরাে/জগর্ 

সাংগ্রহ।    

সরকাগর ও ববাদর্ মর তাগলকার্ভি স্বায়েশাগসত সাংস্থার কর্ মচারী এবাং তাঁর পগরবাদরর সেেিদণর বসবাোদনর 

লদযয ০৮টি গবভাদি এ ববাদর্ মর কার্ মালয় রদয়দে। শুধুর্াত্র চট্টগ্রার্, খুলনা ও রাজশাহীদত কল্যাণ ববাদর্ মর  গনজস্ব জগর্ 

(সম্পে) রদয়দে। তম্মদে চট্রগ্রার্ ও খুলনায় বহুতল ভবণ গনর্ মাদণর নকশা প্রণয়দনর কাজ প্রগক্রয়াধীন। চট্টগ্রার্ ও 

খুলনা গবভািীয় কার্ মালদয়র ন্যায় সকল গবভািীয় কার্ মালদয় বহুতল ভবন গনর্ মাণ কদর গনজস্ব আদয়র উৎস ততগর, 

বৃদ্ধাশ্রর্ ও বাগণগজযক গভগিদত বলার ভাড়া প্রোনসহ গবগভন্ন কল্যাণমূলক কার্ মক্রর্ পগরচালনা করা সহজতর হদব 

পাশাপাগশ ববাদর্ মর আয়ও বৃগদ্ধ পাদব। উদেগেত গবভািসমূদহ োস জগর্ বরাে পাওয়া না বিদল ববাদর্ মর ২০০৪ সদনর 

১নাং আইদনর ১২ (১) ধারা এর গনদেশ মনা অনুসরণপূব মক তহগবদলর ব্যবস্থা কদর জগর্ ক্রয় করা বর্দত পাদর।   

প্রস্তাব:  গবভািীয় কগর্শনার, বগরশাল, গসদলট, রাংপুর ও র্য়র্নগসাংহ-বক কল্যাণ ববাদর্ মর গবভািীয় কার্ মালয় 

কর্দেক্স এর জন্য োস জগর্ প্রোদনর জন্য অনুদরাধ করা বর্দত পাদর। র্গে োস জগর্ না পাওয়া র্ায় তদব 

এযাকুইগজশন/ক্রয় করা বর্দত পাদর।  

আন ােেসূনে:৩। বোড ে তহনে  হনত প্রনদয় অনুদানন (জটি  নেনকৎসা, দােন ও নশোবৃনি) োং ানদশ কম েোরী 

কল্যাণ বোড ে ও বোনড ের ননেনিত ১৯টি স্বায়ত্বশানসত সংস্থার কম েোরীনদর অন্তর্ভ েনক্ত। 

 

বেসামনরক সরকানর কম েোরীরা োং ানদশ কম েোরী কল্যাণ বোড ে হনত নশোবৃনি, জটি  ও ব্যয়েহু  বরানর্র 

নেনকৎসা অনুদান এেং দােন অনুদাননর সুনেধাসমূহ পায়। নকন্তু বোনড ের ননজস্ব কম েোরীর্ণ এেং বোনড ের তান কাভুক্ত 

১৯টি স্বায়ত্বশানসত প্রনতষ্ঠাননর কম েোরীর্ণ উক্ত সুনেধাসমূহ পায় না। োং ানদশ কম েোরী কল্যাণ বোড ে আইন, ২০০৪ 

সান র ০১ নং আইননর ২ (ঋ) ধারা অনুসানর বোনড ের কম েকতো-কম েোরীনদর ‘কম েোরী’ নহনসনে সংজ্ঞানয়ত করায় 

তাঁরাও বোড ে তহনে  হনত প্রনদয় হানর নশোবৃনি, জটি  ও ব্যয়েহু  বরানর্র বেনে বদনশ ও নেনদনশ নেনকৎসার জন্য 

অনুদান এেং দােন অনুদানসহ অন্যান্য সুনেধা বপনত পানর। উনেখ্য বর্, বোনড ের তান কার্ভক্ত স্বায়ত্বশানসত সংস্থার 

কম েোরীর সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ জন।  

 

প্রস্তাব:  োং ানদশ কম েোরী কল্যাণ বোড ে ও বোনড ের তান কার্ভক্ত ১৯ (ঊননশ) টি স্বায়ত্বশানসত সংস্থার কম েোরীনদর 

জটি  ও ব্যয়েহু  বরানর্র নেনকৎসা সাহায্য, নশোবৃনি, দােন-অনন্তেনষ্টনক্রয়া অনুদান প্রদান করা বর্নত 

পানর।   

 

আন ােেসূনে: ৪।  োং ানদশ কম েোরী কল্যাণ বোনড ের মহাপনরো কনক বোনড ের কম েকতোনদর আন্তিঃকম েস্থ  েদ ীর 

েমতা প্রদান।  

 

বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর গনজস্ব/দপ্রষদণ গনদয়ািকৃত উপপগরচালক ও পগরচালক পদের বেলী 

জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালদয়র র্ােদর্ হদয় থাদক। বাাংলাদেশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর র্হাপগরচালকদক বাাংলাদেশ কর্ মচারী 

কল্যাণ ববাদর্ মর (কর্ মকতমা ও কর্ মচারী) চাকগর প্রগবধানর্ালা, ২০১৩ এর ২(১০) গবগধ অনুর্ায়ী উপপগরচালক ও 

পগরচালক পদমর্ োদার ননজস্ব কম েকতো/নপ্রষনণ নননয়ানজত কমকতোর েদ ী করার যর্তা প্রোন করা বর্দত পাদর।  

প্রস্তাব:  োং ানদশ কম েোরী কল্যাণ বোনড ের উপপনরো ক ও পনরো ক পদমর্ োদার ননজস্ব কম েকতো/নপ্রষনণ 

নননয়ানজত কমকতোর েদ ীর েমতা মহাপনরো ক-বক অপ েন করা বর্নত পানর।  
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আন ােেসূনে:৫। োং ানদশ কম েোরী কল্যাণ বোনড ের নেভার্ীয় কার্ ো য়, খু নায় অেনস্থত কনমউননটি বসন্টানরর 

সংস্কার। 

খু না সরকানর কন ানী তো বজািা বর্ইট এ াকায় বোনড ের কনমউননটি বসন্টার কাম অনডনটানরয়ামটি নননম েত 

হয় ১৯৮৮ সনন। ৩০ (নেশ) েিনরর ব্যেধানন েতেমানন েহুমূখী ব্যেহার উপনর্ার্ী এ ভেনটি প্রায় পনরতেক্ত ও ব্যেহার 

অনুপনর্ার্ী হনয়নি। োরনদনকর বদয়া  প্লাষ্টার খনস পনিনি। অনডনটানরয়ানমর পূে েনদনক মূ  সিনকর অংনশ প্রায় 

৩০′×২০০′ জায়র্া রনয়নি। ঐ জায়র্ায় মূ  সিনকর সানে বদাত া ভেন (মানকেট আকানর ননম োণ) করা হন  

এ াকাটির র্োর্ে ব্যেহার নননিত করা সম্ভে হনে। বোনড ের আয় বৃনদ্ধ পানে এেং এ াকাটির পনরনেশ উন্নত হনে। 

উপরন্ত জনমর দখ  নননিত হনে।   

 

প্রস্তাে:  োং ানদশ কম েোরী কল্যাণ বোনড ের ননয়ন্ত্রণাধীন খু না কল্যাণ বকনের (অনডটনরয়াম) বমরামতপূে েক ব্যেহার 

উপনর্ার্ীকরণ এেং ভেননর পানবের জনম দখন  রাখার নননমি বদাকানঘর ননম োনণর প্রনয়াজনীয় অনুনমাদন 

প্রনয়াজন। বোনড ের সম্পদ রো ও আয় বৃনদ্ধর জন্য প্রস্তাে সদয় অনুনমাদন বদয়া র্ায়।  

  

আন ােেসূনে: ৬।  নেনেধ:   

 

----------  ০ ---------- 
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ব্যাাংক ও অথ মলগ্নীকারী প্রগতোদনর গনকট হদত  প্রাপ্ত মুনাফার হাদরর প্রস্তাবঃ  

ক্রনমক নং ব্যাাংক ও অথ মলগ্নীকারী প্রগতোদনর নার্ বর্য়াে লভযাাংদশর হার র্েব্য 

০১। উিরা ব্যাাংক গল. ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৭.৫০% 

০৮.২৫% 

০৮.৫০% 

বর্দকান টাকা 

০২। এসগবএগস ব্যাাংক গল:   ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৮.৭৫% 

০৮.৭৫% 

০৮.৭৫% 

বর্দকান টাকা 

০৩। শাহ জালাল ইসলার্ী ব্যাাংক  ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৯.০০% 

০৯.১৫% 

০৯.২৫% 

বর্দকান টাকা 

০৪। এনআরগব ব্যাাংক ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

১০.০০% 

১০.০০% 

১০.২৫% 

২০০ গর্গলয়ন 

পর্ মে 

০৫। আইগসগব ইসলাগর্ক ব্যাাংক গল. ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৯.০০% 

০৯.৫০% 

১০.০০% 

বর্দকান টাকা 

০৬। গপ্রগর্য়ার ব্যাাংক ১২ র্াদসর জন্য ১০% ২০ বকাটি বথদক 

ববশী 

০৭। ন্যাশনাল ব্যাাংক গল. ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৯.৫০% 

০৯.৫০% 

০৯.৫০% 

৫ বকাটি টাকা 

হদত উপদর 

০৮। বাাংলাদেশ কর্াস ম ব্যাাংক গল.  ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৮.৫০% 

০৯.০০% 

০৯.৫০% 

বর্দকান টাকা 

০৯। ইউগসগবএল  ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৮.৫০% 

০৯.০০% 

০৯.২৫% 

৫-১০ বকাটি 

টাকার জন্য 

১০। গে ফার্ মাস ব্যাাংক গল:  ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৭.৫০% 

০৭.৭৫% 

০৮.০০% 

বর্দকান টাকা 

১১। গরলাইন্স ফাইন্যান্স  ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

১৮ র্াদসর জন্য 

১০.২৫% 

১১.০০% 

১১.৫০% 

১১.৭৫% 

বর্দকান টাকা 

১২। গর্গবএইচ ফাইন্যান্স  ১২ র্াদসর জন্য ১০.৫০% ৫-১০ বকাটি 

১৩। লাংকাবাাংলা ফাইন্যান্স  ৩ র্াদসর জন্য 

৬ র্াদসর জন্য 

১২ র্াদসর জন্য 

০৮.২৫% 

০৮.৫০% 

০৮.৭৫% 

বর্দকান টাকা 

 


