
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববার্ ম 

১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (১১তলা) 

বসগুনবাফগচা, ঢাকা। 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ২০/১২/২০১৮ ফি. তাফরদে অনুফিত  

১৫তম সমন্বয় সভার কার্ মপত্র: 

২৫/১০/২০১৮ ফি. তাফরদে অনুফিত ১৪তম সমন্বয় সভার কার্ মফবরণীদত গৃহীত ফসদ্ধান্ত ও ফসদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ন অগ্রগফতর ফববরণ 

ফনম্নরূপ: 

ক্রফমক আদলাচয ফবষয় ফসদ্ধান্ত  বাস্তবায়ন/অগ্রগফত 

০১। ববাদর্ মর ফনজস্ব 

কফমউফনটি বসন্টাদরর 

সদব মাচ্চ ব্যবহার 

ফনফিতকরণ 

(১) ববাদর্ মর চট্টগ্রাম কফমউফনটি বসন্টাদরর স্থাদন 

বহুতল ভবন ফনম মাদণর জন্য নকশা প্রণয়দনর 

ফবষদয় স্থাপতয অফিেপ্তদর সব মদশষ আদরকবার 

বেোঁজ ফনদত হদব এবাং এক মাদসর মদে 

আউটদসাফস মাং এর মােদম ফনজস্ব তত্ত্বাবিাদন 

নকশা ততরীর জন্য বাদজট জানাদত হদব। 

(২) চট্টগ্রাম ফবভাগীয় কার্ মালদয়র েেদল থাকা  ৯৭ 

শতক জায়গা আদে ফকন্তু মাফলকানা PWD এর 

নাদম। এসব জফমর মাফলকানা ববাদর্ মর নাদম 

আনার জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।  

 

 

(৩) খুলনায় ফনফম মতব্য ভবদনর নক্সা ও প্রাক্কলন দ্রুত 

পাঠাদত হদব। 

(১) ববাদর্ মর চট্রগ্রাম কফমউফনটি বসন্টাদরর স্থাদন 

বহুতল ভবন ফনম মাদণর জন্য স্থাপতয নকশা 

প্রণয়দনর জন্য স্থাপতয অফিেপ্তরদক 

০৯/১২/২০১৮ফি. তাফরদের ৫৭০ নাং স্মারদক 

তাফগেপত্র প্রোন করা হদয়দে। 

 

(২) ববাদর্ মর ফবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রাদমর েেদল 

থাকা জায়গা PWD এর নাদম রদয়দে। উক্ত জায়গা 

ববাদর্ মর মাফলকানায় আনার জন্য গৃহীত 

পদক্ষেপসমূহ ফবভাগীয় কার্ মালয়, চট্টগ্রাদমর 

উপপফরচালক এর ফনকট বথদক ফবস্তাফরত জানা 

বর্দত পাদর।  

(৩) বাাংলাক্ষদশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাক্ষড মর 

নিয়ন্ত্রণাধীি খুলিা কল্যাণ বকক্ষের (অনডটনরয়ার্) 

সাংস্কারপূব মক ব্যবহার উপক্ষ াগীকরণ এবাং ভবক্ষির 

পাক্ষবমর জনর্ক্ষত পনরকনিতভাক্ষব বদাকািঘর 

নির্ মাক্ষণর জন্য প্রক্ষয়াজিীয় পদক্ষেক্ষপর অগ্রগনত 

উপপনরচালক, খুলিার নিকট জািা ব ক্ষত পাক্ষর।  

০২। মাফসক কল্যাণ ভাতার 

কার্ মফভফিক ফহসাব 

ব্যাাংক ও ববাদর্ মর প্রিান 

এবাং ফবভাগীয় 

কার্ মালয়সমূদহর 

ফরকনসাইল কদর সমন্বয় 

করা 

(১) নবভাগীয় কা মালক্ষয়র উপপনরচালকগণ বসািালী 

ব্যাাংক্ষকর সাংনিষ্ট কক্ষপ মাক্ষরট শাখার সাক্ষে 

সাব মেনণক ব াগাক্ষ াক্ষগর র্াধ্যক্ষর্ ২০০৬ সি বেক্ষক 

২০১৭ প মন্ত নহসাব নরকিসাইল কাজ দ্রুত বশষ 

করক্ষবি; 

(২) বকাি অে মবছক্ষর কতগুক্ষলা কাড ম উত্তীণ ম হক্ষে 

তার নরক্ষপাট ম করক্ষত হক্ষব।  

(৩) নডক্ষসম্বর, ২০১৮ র্াক্ষসর র্ক্ষধ্য সব নবভাগীয় 

কা মালয় এবাং চট্টগ্রার্ নবভাগীয় কা মালক্ষয়র 

নরকিসাইক্ষলর কাজ আগার্ী বেব্রুয়ানর, ২০১৯ 

র্াক্ষসর র্ক্ষধ্য বশষ করক্ষত হক্ষব। 

(৪)  ফবভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকার সমস্যা সমািাদন 

দ্রুত ফসদ্ধান্ত ফনদত হদব। 

(১) ২০০৬ বেক্ষক ২০১৭ সি প মন্ত প্রধাি কা মালয় 

কর্তমক নহসাব সম্পন্ন কক্ষর ব্যাাংক্ষক বপ্ররণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। ব্যাাংক কর্তমক নরকিসাইল সম্পুণ ম হয়নি। 

বসািালী ব্যাাংক রর্িা কক্ষপ মাক্ষরট শাখায় প্রধাি 

কা মালক্ষয়র বর্য়াদ উত্তীণ ম ৮০,০৪০টি কাক্ষড মর র্ক্ষধ্য 

৭১,৩২৯টি কাড ম বেরত পাঠিক্ষয়ক্ষছ। 

(২) ২০০৬ বেক্ষক ২০১৭ সাল প মন্ত নহসাব 

নরকিসাইল সাংক্রান্ত তথ্যানদিঃ  

(ক) নডক্ষসম্বর, ২০১৭ সাল প মন্ত নবভাগীয় 

কা মালয়, নসক্ষলট ও রাংপুর নরকিসাইল সম্পন্ন 

হক্ষয়ক্ষছ।  ব্যাাংক বকাি টাকা পাক্ষবিা। 

(খ) জুি, ২০১৮ সাল প মন্ত নবভাগীয় কা মালয়, 

চট্টগ্রার্, রাজশাহী, খুলিা ও বনরশাল নিক্ষজক্ষদর 

নহসাব সম্পন্ন কক্ষরক্ষছ। নকন্তু নরকিসাইল সম্পন্ন 

করা হয়নি। তক্ষব ব্যাাংক বকাি টাকা পাক্ষব িা র্ক্ষর্ ম 

বর্ৌনখকভাক্ষব জানিক্ষয়ক্ষছ।    

(গ) জুি, ২০১৮ সাল প মন্ত নবভাগীয় কা মালয়, 

ঢাকা কর্তমক নিক্ষজক্ষদর নহসাব সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

নকন্তু নরকিসাইল সম্পন্ন করা হয়নি। তক্ষব ব্যাাংক 

আনুর্ানিক ৩-৪ বকাটি টাকা পাক্ষব র্ক্ষর্ ম 

বর্ৌনখকভাক্ষব জানিক্ষয়ক্ষছ।   



০৩। তথ্য প্রযুফক্ত সুফবিাফে 

(আইটি িযাফসফলটিজ) ও 

প্রফশক্ষণ 

(১) ববাদর্ মর প্রফশক্ষণ ্ানুদয়ল অনুর্ায়ী ৬০ ঘণ্টা 

আবফিক প্রফশক্ষণ কার্ মক্রম গ্রহণ এবাং এ সাংক্রান্ত 

প্রফশক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় বরাদ্দ প্রোন করা 

হদব। 

(২) উপপফরচালক, ফসদলট এর ততনরকৃত 

প্রনশেক্ষণর Module অনু ায়ী প্রধাি কা মালয়সহ 

নবভাগীয় কা মালয়সমূক্ষহ প্রনশেণ নদক্ষত হক্ষব। 

 

(৩) পরবতী অে মবছক্ষর বেক্ষক কনম্পউটাক্ষর বিাট 

বদওয়ার জন্য কনম্পউটাক্ষর দে হক্ষত Practice 

করক্ষত হক্ষব। কনম্পউটাক্ষর দেতা অজমি িা করক্ষল 

আগার্ী জুলাই, ২০১৯ সাক্ষলর পক্ষর বানষ মক বনধ মত 

ববতি স্থনগত রাখা হক্ষব। 

(১) ববাদর্ মর প্রফশক্ষণ ্ানুদয়ল অনুর্ায়ী ৬০ ঘণ্টা 

আবফিক প্রফশক্ষণ কার্ মক্রম গ্রহণ এবাং এ সাংক্রান্ত 

প্রফশক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় বরাদ্দ প্রোন করা 

হদয়দে।  

(২)  উপপফরচালক, ফসদলট এর ততনরকৃত 

প্রনশেক্ষণর Module অনু ায়ী প্রধাি কা মালয়সহ 

নবভাগীয় কা মালয়সমূক্ষহ প্রনশেক্ষণর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হক্ষে।  

(৩) কনম্পউটাক্ষর দেতা অজমক্ষির জন্য ইক্ষতার্ক্ষধ্য 

প্রধাি কা মালক্ষয়র সকলক্ষক প্রনশেণ বদয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

কনম্পউটার ল্যাক্ষব নিয়নর্ত প্রনশেণ চলক্ষছ। 

নবভাগীয় কা মালক্ষয়র উপপনরচালকগণ অনুরূপ 

প্রনশেক্ষণর ব্যবস্থা গ্রহণ করক্ষবি এবাং কনম্পউটার 

পরীোয় উত্তীণ ম সাক্ষপক্ষে আগার্ী জুলাই, ২০১৯ 

সাক্ষলর বানষ মক বনধ মত ববতি র্ঞ্জুর করা হক্ষব।  

০৪। মাফসক কল্যাণ ভাতা 

কার্ ম নম্বদরর আদগ প্রিান 

ও ফবভাগীয় কার্ মালদয়র 

বকার্ নম্বর প্রোন।  

প্রিান কার্ মালয় ও ফবভাগীয় কার্ মালয় হদত এক 

এবাং অফভন্ন কার্ ম নম্বর বেয়ার বকান কার্ মটি বকান 

ফবভাদগর তা জানা সম্ভব হদে না। র্ফে প্রিান 

কার্ মালয় ও প্রফতটি ফবভাগীয় কার্ মালদয়র কার্ ম 

নম্বদরর আদগ আলাো বকার্ নম্বর থাদক তাহদল 

নম্বর বেদে বুঝা র্াদব কার্ মটি বকান ফবভাদগর। এ 

ফবষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা বনয়ার জন্য বপ্রাগ্রামার-

বক োফয়ত্ব বেয়া হয়। 

কল্যাণ ভাতা, ব ৌেবীর্া ও দােি/ অক্ষন্তেনষ্টনক্রয়ার 

িতুি সেটওয়ার ততনরর কা মাক্ষদশ প্রদাি করা 

হক্ষয়ক্ষছ। উক্ত সেটওয়ার ততনরর সর্য় 

আলাদাভাক্ষব প্রধাি কা মালয় ও নবভাগীয় 

কা মালক্ষয়র বকাড িম্বক্ষরর র্াধ্যক্ষর্ কল্যাণ ভাতার 

কাড ম িম্বর প্রদাি করা হক্ষব।  

 

০৫। র্নহলা কানরগনর 

প্রনশেণ বকক্ষে 

স্বাস্থেনবষয়ক বকাস ম চালু 

এবাং প মায়ক্রক্ষর্ সকল 

নবভাক্ষগ চালু করা।  

বাাংলাক্ষদশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাক্ষড মর কানরগনর 

প্রনশেক্ষণর অাংশ নহক্ষসক্ষব স্বাস্থেনবষয়ক বকাস ম 

সকল নবভাক্ষগ ক্রর্ান্বক্ষয় চালুর ব্যবস্থা নিক্ষত হক্ষব।  

বাাংলাক্ষদশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাক্ষড মর র্নহলা 

কানরগনর প্রনশেণ বকক্ষে স্বাস্থেনবষয়ক বকাস ম 

চালুর লক্ষেে বকাস ম কানলকুলার্ ও খন্ডকানলি 

নশেক নিব মাচক্ষির জন্য গত ১৭/১২/২০১৮ নি. 

তানরক্ষখ সরকানর কর্ মচারী হাসপাতাল, নসনভল 

সাজমি, বাাংলাক্ষদশ সনচবালয় নিনিক ও নসনভল 

সাজমি, আনজর্পুর, ঢাকা-বক পত্র বপ্ররণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ।  

০৬। সািারণ ফচফকৎসা 

অনুোন ও ব্যাাংক 

ফরকনসাইল সাংক্রান্ত 

সিটওয়াদরর বাস্তবায়ন 

অগ্রগফত 

আগার্ী নডক্ষসম্বর/২০১৮ র্াক্ষসর র্ক্ষধ্য সব নবভাগীয় 

কা মালক্ষয় সািারণ ফচফকৎসা অনুোন ও ব্যাাংক 

ফরকনসাইল সাংক্রান্ত সিটওয়ার স্থাপন এর কাজ 

বশষ করার জন্য বপ্রাগ্রামার-বক োফয়ত্ব প্রোন করা 

হয়।  

সাধারণ নচনকৎসা অনুদাি ও ব্যাাংক নরকিসাইল 

সাংক্রান্ত সেটওয়ারটি ইক্ষতার্ক্ষধ্য ঢাকা, চট্টগ্রার্, 

রাজশাহী, খুলিা ও বনরশাল নবভাগীয় কা মালক্ষয় 

স্থাপি করা হক্ষয়ক্ষছ। আগার্ী জানুয়ানর, ২০১৯ 

র্াক্ষসর র্ক্ষধ্য বাকী সব নবভাক্ষগই সেটওয়ারটি 

স্থাপি করার পদক্ষেপ বিয়া হক্ষয়ক্ষছ।  

০৭। কল্যাণ ভাতা,  বর্ৌথবীমা 

ও োিন/অদন্তযফিফক্রয়ার 

আদবেদন কাগজপত্র 

কমাদনা। 

বসবা সহজীকরক্ষণর জন্য প্রধাি কা মালক্ষয়র 

বপ্রাগ্রার্ার জিাব আছনেয়া বর্হবুবা, নহসাবরেণ 

কর্ মকতমা (রাজস্ব) জিাব বর্ািঃ র্নিরুজ্জার্াি ও 

নহসাবরেক জিাব খাি বর্জবাউল আলর্-বক 

সদস্য কক্ষর ৩ সদস্য নবনশষ্ট কনর্টি গঠক্ষির নসদ্ধান্ত 

হয়। কনর্টিক্ষক আগার্ী ১ র্াক্ষসর র্ক্ষধ্য নরক্ষপাট ম 

প্রদাি করক্ষত হক্ষব। 

(১) বসবা সহজীকরক্ষণর লক্ষেে গঠিত কনর্টি 

কল্যাণ ভাতা প্রদাক্ষির বেক্ষত্র ১৫ টির স্থক্ষল ০৬ টি, 

ব ৌেবীর্া প্রদাক্ষির জন্য ১০ টির স্থক্ষল ০৫টি এবাং 

দােি/অক্ষন্তেনষ্টনক্রয়া প্রদাক্ষির জন্য ০৭ টির স্থক্ষল 

০৪টি কাগজ আক্ষবদক্ষির সনহত প্রদাক্ষির সুপানরশ 

কক্ষরি।  

০৮। নবনভন্ন প্রনশেণ বকক্ষের 

বেড বকাক্ষস মর নসক্ষলবাস 

ও পরীো অনভন্নকরণ।  

(২) র্নহলা কানরগরী প্রনশেণ বকক্ষের নবনভন্ন বেড 

বকাক্ষস মর র্ািসম্মত নসক্ষলবাস ও অনভন্ন পরীো 

পদ্ধনত চালুর জন্য গক্ষবষণা কর্ মকতমাক্ষক গক্ষবষণা 

কক্ষর ১ র্াক্ষসর র্ক্ষধ্য নরক্ষপাট ম করার দানয়ত্ব বদওয়া 

হয়। 

(২) র্ািসম্মত নসক্ষলবাস ও অনভন্ন পরীো পদ্ধনত 

চালুর জন্য গক্ষবষণা কর্ মকতমা এখিও নরক্ষপ মাট 

প্রদাি কক্ষরিনি। এ নবষক্ষয় তার কাছ বেক্ষক 

নবস্তানরত জািা ব ক্ষত পাক্ষর। 

 

 



আক্ষলাচে নবষয় ০২:  ২০১৮-২০১৯ অথ মবেদরর বাদজদট অফতফরক্ত বরাদদ্দর ফবষদয় পর্ মাদলাচনা। 

 বাাংলাক্ষদশ কর্ মচারী কল্যাণ ববাক্ষড মর ২০১৮-২০১৯ অথ মবেদরর বাদজট প্রনয়ণ করা হদয়দে। র্থাসমদয় তা বাস্তবায়দনর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদে। বফরশাল, ফসদলট, রাংপুর ও ময়মনফসাংহ ফবভাগীয় কার্ মালদয়র উপপফরচালকগণ অফতফরক্ত বরাদ্দ 

বচদয়দেন। এ ফবষদয় ফবভাগীয় উপফরচালকগদণর মতামত হদত জানা বর্দত পাদর। 

 

আক্ষলাচে নবষয় ০৩:   ফবভাগীয় কার্ মালদয়র কল্যাণ ভাতার অনুোন সম্পফকমত পর্ মাদলাচনা। 

বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর ১৪তম সমন্বয় সভার ফসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কল্যাণ ভাতার অনুোন গ্রহণকালীন সমদয় ফবভাগ 

পফরবতমদনর বক্ষদত্র ঠিকানা বেল করদল প্রিান কার্ মালদয়র মােদম আদবেন করদত হদব। উক্ত ফসদ্ধান্তানুর্ায়ী কল্যাণ ভাতার অনুোন প্রিান 

কার্ মালদয়র মােদম ফনস্পফি করা হদল ফকছু সমস্যা হদত পাদর বর্মন: বর্ ফবভাগ হদত নফথটি ফনস্পফি করা হদয়দে বস ফবভাগ হদত উক্ত 

আদবেনকারীর সকল তথ্য সাংরফক্ষত রদয়দে। ফকন্তু ঠিকানা পফরবতমদনর জন্য র্ফে উক্ত আদবেনকারী প্রিান কার্ মালদয় আদবেন কদর 

তাহদল তা ফনস্পফির জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ফবভাগীয় কার্ মালয় হদত প্রিান কার্ মালদয় বিরত আনদত হদব এবাং এদত নফথটি ফমফোং 

হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে। এ ফবষদয় আদলাচনাদন্ত পরবতী করণীয় ফনি মারণ করা বর্দত পাদর। 

 

আক্ষলাচে নবষয় ০৪।:  নবনবধ।  

   (ক) বানষ মক কর্ মসম্পাদি চুনক্তর বাস্তবায়ি অগ্রগনত প মাক্ষলাচিা। 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সাদথ বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ ববাদর্ মর বাফষ মক কম মসম্পােন চুফক্ত এবাং বাাংলাদেশ কম মচারী কল্যাণ 

ববার্ ম, প্রিান কার্ মালদয়র সাদথ ফবভাগীয় কার্ মালয়সমূদহর বাফষ মক কম মসম্পােন চুফক্তর বাস্তবায়ন অগ্রগফত সম্পদকম সাংনিষ্ট কর্ মকতমাগক্ষির 

নিকট হক্ষত জািা ব ক্ষত পাক্ষর।   

  (ে) নবনভন্ন র্াক্ষসর অনিস্পন্ন নবষয়ানদ নিক্ষয় আক্ষলাচিা।  

সাধারণ নচনকৎসা সাহায্য, কল্যাণ ভাতা, ব ৌেবীর্া সাহায্য, দােি/অক্ষন্তেনষ্টনক্রয়া ও নশোত্নত্তর বকাি অনিস্পন্ন নবষয়ানদ আক্ষছ 

নক িা তা সাংনিষ্ট কর্ মকতমাগক্ষণর র্াধ্যক্ষর্ জািা ব ক্ষত পাক্ষর।  

(গ) ই-োইনলাং চালুকরণ, GRS ও িাগনরক সিক্ষদর বাস্তবায়ি।   

বানষ মক কর্ মসম্পাদি চুনক্তর লেের্াত্রা অজমক্ষির লক্ষেে প্রধাি কা মালক্ষয়র শতভাগ ই-িনে নসক্ষেক্ষর্র র্াধ্যক্ষর্ িনে উপস্থাপি 

করক্ষত হক্ষব। নবভাগীয় কা মালয়সমূক্ষহ ই-িনের র্াধ্যক্ষর্ িনে উপস্থাপি করারার প্রক্ষয়াজিীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করক্ষবি। এছাড়া GRS ও 

িাগনরক সিদ অনু ায়ী কা মক্রর্ বাস্তবায়ি করক্ষত হক্ষব।  

 

 

  

  


