
১.০। মুজিববর্ ষ িংক্রাক্ষ্ন্ত ডকাম্পাজনর গৃহীত কায ষক্রর্ সুষ্ঠু ও যোযেভাক্ষ্ব িম্পাদক্ষ্নর জনজর্ত্ত র্জনটজরং ডিল গঠন এবং 

এ ডিক্ষ্লর তত্ত্বাবধাক্ষ্ন যাবতীয় কায ষক্রর্ িম্পাদক্ষ্নর িন্য জনক্ষ্নাক্তভাক্ষ্ব দাজয়ত্ব প্রদান করা হক্ষ্লাাঃ  

 

র্জনটজরং ডিলাঃ 

ক্রজর্ক নং নার্ পদবী 

i) িনাব ডর্াাঃ আর্ীর ফয়িাল 

র্হাব্যবস্থাপক (ক্ষ্টকজনকোল িাজভ ষক্ষ্িি) 

আহ্বায়ক 

ii) িনাব ডর্াাঃ র্ামুনুর রজশদ 

ডকাম্পাজন িজচব 

িদস্য-িজচব 

জেজিটাল র্াধ্যক্ষ্র্ প্রচার ও ডিশনাজর িংগ্রহ কায ষক্রর্াঃ 

iii) িনাব ডর্াাঃ আলী ডর্াক্ষ্ক্তিার 

র্হাব্যবস্থাপক (পজরাঃ ও উন্নয়ন) 

তত্ত্বাবধায়ক 

iv) িনাব ডর্াাঃ ডরিাউল ইিলার্ 

র্হাব্যবস্থাপক (ক্ষ্র্ইনক্ষ্টন্যান্স) 

তত্ত্বাবধায়ক 

 

আক্ষ্লাকিজ্জা ও অঙ্গিজ্জা কায ষক্রর্াঃ 

v) িনাব ডর্াাঃ খায়রুল আলর্ ভূঞা 

র্হাব্যবস্থাপক (অে ষ ও জহিাব) 

তত্ত্বাবধায়ক 

vi) িনাব এ. টি. এর্. শাহ আলর্ 

র্হাব্যবস্থাপক (প্রশািন) ও ডফাকাল পক্ষ্য়ন্ট 

তত্ত্বাবধায়ক 

‘পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর’ বাস্তবায়ন কায ষক্রর্াঃ 

vii) িনাব ডর্াাঃ আবদ্যল হাই 

র্হাব্যবস্থাপক (কক্ষ্েির এন্ড ডিনাক্ষ্রটর) 

তত্ত্বাবধায়ক 

viii) িনাব উত্তর্ কুর্ার িরকার 

র্হাব্যবস্থাপক (অপাক্ষ্রশন) 

তত্ত্বাবধায়ক 

 

র্জনটজরং ডিল এর TOR: 

 

ক) গঠিত কজর্টি/বাস্তবায়নকারীর র্াধ্যক্ষ্র্ দ্রুততর্ ির্ক্ষ্য় (২ কর্ ষজদবি) জনি জনি ডযক্ষ্ত্রর কর্ ষপজরকল্পনা প্রণয়ন 

(ছক ডর্াতাক্ষ্বক, ছক িংযুক্ত) এবং কর্তষপক্ষ্যর অনুক্ষ্র্াদনক্রক্ষ্র্ ডিগুক্ষ্লার বাস্তবায়ন; 

খ) প্রণীত কর্ ষপজরকল্পনা ডর্াতাক্ষ্বক বাস্তবায়ন অগ্রগজত প্রজতক্ষ্বদন এবং িংজিষ্ট েকুক্ষ্র্ন্ট, তথ্য, অজেও-জভজ্যেয়াল 

ডকাম্পাজনক্ষ্ত িংরযণ এবং িাতীয় বাস্তবায়ন কজর্টিক্ষ্ত ডপ্ররক্ষ্ণর লক্ষ্যে র্জনটজরং ডিল-এর িদস্য-িজচক্ষ্বর জনকট 

ডপ্ররণ; 

খ) র্ন্ত্রণালয়, ডপক্ষ্রাবাংলা এবং ডিলা প্রশািন এর কায ষক্রর্ ও কর্ ষপজরকল্পনা বাস্তবায়ক্ষ্ন ব্যবস্থা গ্রহণ; 

গ) এতদ িংক্রাক্ষ্ন্ত অজফিাি ষ ওক্ষ্য়লক্ষ্ফয়ার এক্ষ্িাজিক্ষ্য়শন ও এর্েয়ীি ইউজনয়ক্ষ্নর কায ষক্রক্ষ্র্ (যজদ োক্ষ্ক) িহক্ষ্যাজগতা 

ও প্রক্ষ্য়ািনীয় জনক্ষ্দ ষশনা প্রদান; 

ঘ) ব্যবস্থাপনা পজরচালক এর জনক্ষ্দ ষশনা ডর্াতাক্ষ্বক এতদ িংজিষ্ট অন্যান্য কায ষক্রর্ িম্পাদক্ষ্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ও ির্ন্বয় 

িাধন। 

 

উক্ষ্েখ্য, যোযে র্য ষাদা ও শ্রদ্ধার িাক্ষ্ে মুজিববর্ ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ডপক্ষ্রাবাংলার ইএি জেপাট ষক্ষ্র্ক্ষ্ন্টর অজফি স্মারক 

নং-২৮.০২.০০০০.০৩৮.৪৬.০০৪.২০.১১ তাজরখাঃ ১৯-২-২০২০ এ প্রদত্ত জনক্ষ্দ ষশনার iv ডর্াতাক্ষ্বক ইজতর্ক্ষ্ধ্য জনক্ষ্নক্ত 

কর্ ষকতষাগণক্ষ্ক ডফাকাল পক্ষ্য়ন্ট এবং জবকল্প ডফাকাল পক্ষ্য়ন্ট জহক্ষ্িক্ষ্ব র্ক্ষ্নানয়ন প্রদান করা হক্ষ্য়ক্ষ্ছাঃ 

 

ডফাকাল পক্ষ্য়ন্টাঃ িনাব এ. টি. এর্. শাহ আলর্, র্হাব্যবস্থাপক (প্রশািন) 

 

জবকল্প ডফাকাল পক্ষ্য়ন্টাঃ  িনাব ডর্াাঃ র্াহমুদ্যন নবী, উপ-র্হাব্যবস্থাপক (জেএলও) 

 



২.০। তত্ত্বাবধায়ক, জেজিটাল র্াধ্যক্ষ্র্ প্রচার ও ডিশনাজর িংগ্রহ, র্জনটজরং ডিল-এর অধীক্ষ্ন কায ষক্রর্াঃ  

 

তত্ত্বাবধায়ক, জেজিটাল র্াধ্যক্ষ্র্ প্রচার ও ডিশনাজর িংগ্রহ কায ষক্রর্, র্জনটজরং ডিল-এর তত্ত্বাবধাক্ষ্ন গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনা 

অনুযায়ী এতদ িংজিষ্ট যাবতীয় কায ষক্রর্ ির্য়াবদ্ধ কর্ ষপজরকল্পনা প্রণয়ন কক্ষ্র িম্পাদক্ষ্নর জনজর্ত্ত জনক্ষ্নাক্ত কজর্টি গঠন 

করা হক্ষ্লাাঃ  

 

ক) িনাব এর্. ডক. র্াসুক, উপ-র্হাব্যবস্থাপক (ববক্ষ্দজশক িংগ্রহ) - আহ্বায়ক 

খ) িনাব ডর্াাঃ লুৎফর রহর্ান, ব্যবস্থাপক (িনিংক্ষ্যাগ) - িদস্য-িজচব 

গ) িনাব ডর্াাঃ র্াহবুবুর রহর্ান খান, ব্যবস্থাপক (কনট্রাকাকশন) - িদস্য 

ঘ) িনাব ডর্াাঃ আবু শার্া, ব্যবস্থাপক (আইেজিউটি) - িদস্য 

ঙ) িনাব ডর্াাঃ িাজর্উল হািান র্াজনক, ব্যবস্থাপক, এিজে এন্ড ভোট শাখা - িদস্য 

চ) িনাব ডর্াাঃ ডর্াস্তাজফজ্যর রহর্ান, উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) জততাি উাঃ - িদস্য 

ছ) িনাব হুিাইন ডর্াহাম্মদ িাকাজরয়া, উপ-ব্যবস্থাপক (ম্যাক্ষ্নিক্ষ্র্ন্ট অজেট) - িদস্য 

ি) িনাব পঙ্কি কাজন্ত িরকার, উপ-ব্যবস্থাপক (জরক্ষ্পাটি ষং) - িদস্য 

 

কজর্টির TOR: 

১) ডকাম্পাজনর জেজিটাল জেিক্ষ্ে প্যাক্ষ্নল/র্জনটক্ষ্র পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা িংজিষ্ট প্রচারণািহ অন্যান্য যাবতীয় 

প্রচারণার কর্ ষপজরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগজত প্রজতক্ষ্বদনিহ িংজিষ্ট িকল েকুক্ষ্র্ন্ট, তথ্য, 

অজেও-জভজ্যেয়াল এর কজপ র্জনটজরং ডিল-এর িদস্য-িজচক্ষ্বর জনকট ডপ্ররণ; 

২) মুজিববর্ ষ উপলক্ষ্যে ব্যবহাক্ষ্রর জনজর্ত্ত মুজিববক্ষ্র্ ষক ডলাক্ষ্গাখজচত প্যাে ততজর ও ব্যবহার; 

৩) িাতীয় বাস্তবায়ন কজর্টি ডেক্ষ্ক িংগ্রহ কক্ষ্র জের্ িং প্রচার; 

৪) মুজিববক্ষ্র্ ষ গৃহীত ডপ্রাগ্রার্ স্থানীয়ভাক্ষ্ব প্রচার এবং িাতীয় কজর্টিক্ষ্ত ডপ্ররণ; 

৫) জ্বালাজন খাক্ষ্ত বঙ্গবন্ধুর অবদান িংক্রান্ত েকুক্ষ্র্ন্টজর ও তথ্যজচত্র এবং ৭ই র্াক্ষ্চ ষর ভার্ণ প্রচার; 

৬) ডকাম্পাজনর ডফিবুক ডপি-এ বা ওক্ষ্য়বিাইক্ষ্ট মুজিববক্ষ্র্ ষর িাজব ষক কায ষক্রক্ষ্র্র িাক্ষ্ে ডকাম্পাজনর কর্ ষকতষা ও 

কর্ ষচারীক্ষ্দর অংশগ্রহণ/অবগজত িহি/অবাধ/দ্রুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৭) র্জনটজরং ডিল এর তত্ত্বাবধায়ক, জেজিটাল র্াধ্যক্ষ্র্ প্রচার ও ডিশনাজর িংগ্রহ কায ষক্রর্ এর জনক্ষ্দ ষশনা ডর্াতাক্ষ্বক 

এতদ িংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কায ষক্রর্ িম্পাদন।  

 

৩.০। তত্ত্বাবধায়ক, আক্ষ্লাকিজ্জা ও অঙ্গিজ্জা বাস্তবায়ন, র্জনটজরং ডিল-এর অধীক্ষ্ন কায ষক্রর্াঃ  

 

তত্ত্বাবধায়ক, আক্ষ্লাকিজ্জা ও অঙ্গিজ্জা কায ষক্রর্, র্জনটজরং ডিল-এর তত্ত্বাবধাক্ষ্ন গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনা অনুযায়ী 

এতদ িংজিষ্ট যাবতীয় কায ষক্রক্ষ্র্র ির্য়াবদ্ধ কর্ ষপজরকল্পনা প্রণয়ন কক্ষ্র িম্পাদক্ষ্নর জনজর্ত্ত জনক্ষ্নাক্ত কজর্টি গঠন করা 

হক্ষ্লাাঃ  

 

ক) িনাব ডর্াাঃ িাজকর হাক্ষ্িন তরফদার, উপ-র্হাব্যবস্থাপক (জততাি দাঃ) - আহ্বায়ক 

খ) িনাব ডর্াাঃ হাবীবুর রহর্ান, ব্যবস্থাপক (গ্রাচুইটি এন্ড ডপনশন) - িদস্য 

গ) িনাব ডর্াাঃ তুফাজ্জল হুক্ষ্িন, ব্যবস্থাপক (ইএর্টি) - িদস্য 

ঘ) িনাব এি. এর্ রাজহব িারওয়ার, ব্যবস্থাপক (পাক্ষ্ি ষাক্ষ্নল) - িদস্য 

ঙ) িনাব কািী ইয়াজিন আরাফাত, উপ-ব্যবস্থাপক (োন্ট ডর্ইন্টাঃ) - িদস্য 

চ) িনাব ডর্াাঃ রাক্ষ্গব হািনাইন, উপ-ব্যবস্থাপক (িনিংক্ষ্যাগ) - িদস্য-িজচব 

ছ) িনাব রাক্ষ্িশ িাহা, উপ-ব্যবস্থাপক (জবল) - িদস্য 

 

কজর্টির TOR: 

 

১) জননবজণ ষত কায ষক্রক্ষ্র্র আইক্ষ্টর্জভজত্তক ও ির্য়াবদ্ধ পজরকল্পনা প্রণয়ন, িম্ভাব্য ব্যয় জনরূপণ এবং তত্ত্বাবধায়ক, 

আক্ষ্লাকিজ্জা ও অঙ্গিজ্জা কায ষক্রর্-এর জনক্ষ্দ ষশনা ডর্াতাক্ষ্বক তা বাস্তবায়নাঃ 

 - জেিক্ষ্ে র্জনটর/ক্ষ্বাে ষ ততজর 

 - মুজিবক্ষ্র্ ষর ডলাক্ষ্গাখজচত ডকাট-জপন ততজর (ইজতর্ক্ষ্ধ্য িম্পাজদত) 

 -     গাড়ীক্ষ্ত িাঁটাক্ষ্নার িন্য মুজিবক্ষ্র্ ষর ডলাক্ষ্গাখজচত জিকার ততজর 



 -     প্রধান কায ষালয় ও জততাি-জব ডত আক্ষ্লাকিজ্জা (১৭ র্াচ ষ + পক্ষ্রর ২জদন এবং ২৬ র্াচ ষ + পক্ষ্রর ২জদন) 

 -     ব্যানার, ডফস্টুক্ষ্ন সুিজজ্জতকরণ 

২)    এতদজবর্ক্ষ্য় গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগজত প্রজতক্ষ্বদনিহ িংজিষ্ট িকল েকুক্ষ্র্ন্ট, তথ্য, অজেও-

জভজ্যেয়াল এর কজপ র্জনটজরং ডিল-এর িদস্য-িজচক্ষ্বর জনকট ডপ্ররণ; 

৩)  র্জনটজরং ডিল এর তত্ত্বাবধায়ক, আক্ষ্লাকিজ্জা ও অঙ্গিজ্জা কায ষক্রর্ এর জনক্ষ্দ ষশনা ডর্াতাক্ষ্বক এতদ িংক্রান্ত 

অন্যান্য যাবতীয় কায ষক্রর্ িম্পাদন। 

 

৪.০।    তত্ত্বাবধায়ক, ‘পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর’ বাস্তবায়ন, র্জনটজরং ডিল-এর অধীক্ষ্ন কায ষক্রর্াঃ  

 

৪.১।  পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা কায ষক্রর্ 

 

তত্ত্বাবধায়ক, ‘পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর’ বাস্তবায়ন, র্জনটজরং ডিল-এর তত্ত্বাবধাক্ষ্ন গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনা অনুযায়ী 

পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা কায ষক্রর্ িংজিষ্ট যাবতীয় কায ষক্রর্ ির্য়াবদ্ধ কর্ ষপজরকল্পনা প্রণয়ন কক্ষ্র িম্পাদক্ষ্নর জনজর্ত্ত জনক্ষ্নাক্ত 

কজর্টি ও জফল্ডজভজত্তক উপ-কজর্টি গঠন করা হক্ষ্লাাঃ  

 

পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা কজর্টি: 

 

ক) িনাব ডর্াাঃ ছাক্ষ্য়দ্যর রহর্ান, উপ-র্হাব্যবস্থাপক (িাজভ ষক্ষ্িি) - আহ্বায়ক 

খ) ব্যবস্থাপক (প্রশািন) - িদস্য 

গ) ব্যবস্থাপক (ক্ষ্িনাক্ষ্রল িাজভ ষক্ষ্িি) - িদস্য-িজচব 

 

কজর্টির TOR: 

 

ক) প্রধান কায ষালক্ষ্য়র প্রক্ষ্বশপে ও বাজহরপেিহ িাজব ষক পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতার জবর্ক্ষ্য় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

খ) অন্যান্য জফল্ড/স্থাপনার পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা কায ষক্রক্ষ্র্ িহায়তা ও ির্ন্বয় িাধন; 

গ) প্রজত র্াক্ষ্ির ২য় িপ্তাক্ষ্হর ডিার্বার র্াজিক পজরচ্ছন্নতা জদবি পালন; 

ঘ) এতদজবর্ক্ষ্য় গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগজত প্রজতক্ষ্বদনিহ িংজিষ্ট িকল েকুক্ষ্র্ন্ট, তথ্য, অজেও-

জভজ্যেয়াল এর কজপ পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা কজর্টির র্াধ্যক্ষ্র্ র্জনটজরং ডিল-এর িদস্য-িজচক্ষ্বর জনকট ডপ্ররণ; 

ঙ) র্জনটজরং ডিল এর তত্ত্বাবধায়ক, ‘পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর’ বাস্তবায়ন-এর জনক্ষ্দ ষশনা ডর্াতাক্ষ্বক এতদ িংক্রান্ত 

যাবতীয় কায ষক্রর্ িম্পাদন। 

 

পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা উপ-কজর্টি : 

 

জততাি, হজবগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরজিংদী, ডর্ঘনা ও ঢাকা জলয়াক্ষ্িাঁ অজফক্ষ্ির উপ-র্হাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক 

(জিজলর্পর োন্ট) এর তত্ত্বাবধাক্ষ্ন জফল্ড/স্থাপনার ৩িন কর্ ষকতষার ির্ন্বক্ষ্য় পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা উপ-কজর্টি গঠন করা। 

  

কজর্টির TOR: 

 

ক) জফল্ড/স্থাপনার প্রক্ষ্বশপে ও বাজহরপেিহ িাজব ষক পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতার জবর্ক্ষ্য় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

খ) প্রজত র্াক্ষ্ির ২য় িপ্তাক্ষ্হর ডিার্বার র্াজিক পজরচ্ছন্নতা জদবি পালন; 

গ) ডকাম্পাজনর িকল জফল্ড/স্থাপনার প্রক্ষ্বশপে ও বাজহরপক্ষ্ে প্রক্ষ্য়ািন অনুযায়ী কক্ষ্ন্টইনার িদৃশ োিজবন স্থাপন। 

ডকাম্পাজনর র্ক্ষ্নাগ্রাক্ষ্র্র িাক্ষ্ে িার্ঞ্জস্য ডরক্ষ্খ িবুি, হলুদ ও লাল রংক্ষ্য়র হক্ষ্ব। কক্ষ্ন্টইনাক্ষ্রর গাক্ষ্য় ‘পজরক্ষ্বশ 

পজরস্কার রাখুন/আসুন আর্াক্ষ্দর পজরক্ষ্বশ পজরচ্ছন্ন রাজখ’ ইতোজদ ডলাগান িম্বজলত জিকার লাগাক্ষ্না ইতোজদ 

কায ষক্রর্ িম্পাদক্ষ্নর জনজর্ত্ত পজরকল্পনা প্রণয়ন, িম্ভাব্য বায় জনরূপণ এবং িংজিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক্ষ্কর জনক্ষ্দ ষশনা 

ডর্াতাক্ষ্বক তা বাস্তবায়ন; 

ঘ) এতদজবর্ক্ষ্য় গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগজত প্রজতক্ষ্বদনিহ িংজিষ্ট িকল েকুক্ষ্র্ন্ট, তথ্য, অজেও-

জভজ্যেয়াল এর কজপ র্জনটজরং ডিল-এর িদস্য-িজচক্ষ্বর জনকট ডপ্ররণ; 

ঙ) র্জনটজরং ডিল এর ‘পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর’ বাস্তবায়ন িংজিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক্ষ্কর জনক্ষ্দ ষশনা 

ডর্াতাক্ষ্বক এতদ িংক্রান্ত যাবতীয় কায ষক্রর্ িম্পাদন। 



৪.২।  পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা প্রচারণা এবং িনিম্পৃক্তকরণ কায ষক্রর্াঃ 

 

তত্ত্বাবধায়ক, ‘পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর’ বাস্তবায়ন, র্জনটজরং ডিল-এর তত্ত্বাবধাক্ষ্ন গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনা অনুযায়ী 

পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা প্রচারণা এবং িনিমৃ্পক্তকরণ িংজিষ্ট যাবতীয় কায ষক্রক্ষ্র্র ির্য়াবদ্ধ কর্ ষপজরকল্পনা প্রণয়ন কক্ষ্র 

িম্পাদক্ষ্নর জনজর্ত্ত জনক্ষ্নাক্ত কজর্টি গঠন করা হক্ষ্লাাঃ  

 

ক) িনাব ডর্াাঃ র্জনরুল হক, উপ-র্হাব্যবস্থাপক (িনিংক্ষ্যাগ) - আহ্বায়ক 

খ) িনাব ডর্াাঃ িাইফুল ইিলার্, ব্যবস্থাপক (হাউজিং িাজভ ষক্ষ্িি) - িদস্য-িজচব 

গ) িনাব ডর্াহাম্মদ র্জনরুজ্জার্ান খান, ব্যবস্থাপক (জলযাল) - িদস্য 

ঘ) িনাব ডর্াহাম্মদ আব্দুি ছালার্ খান, উপ-ব্যবস্থাপক (ক্ষ্িনাাঃ ডর্ইন্টাঃ) - িদস্য 

ঙ) িনাব ডর্াহাম্মদ ডর্াস্তফা কার্াল, উপ-ব্যবস্থাপক, জততাি দজযণ (প্রশািন) - িদস্য 

চ)    িনাব ডর্াাঃ খাক্ষ্লকুজ্জার্ান, উপ-ব্যবস্থাপক (জনরাপত্তা-দাঃ) - িদস্য 

 

কজর্টির TOR: 

 

ক) িক্ষ্চতনতামূলক জলফক্ষ্লট, ব্যানার, ডফস্টুন, ডপাষ্টার ইতোজদ ততজর, জবতরণ ও িাঁটাক্ষ্নার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

খ) স্থানীয় টিজভ চোক্ষ্নক্ষ্ল প্রচাজরতব্য ডটক্স প্রনয়ণ কক্ষ্র তা প্রচাক্ষ্রর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

গ) ডকাম্পাজনর জফল্ড/স্থাপনা িংলগ্ন িীজর্ত িংখ্যক স্কুল/কক্ষ্লি/র্াদ্রািায় (অজধকতর ফলপ্রসু জবক্ষ্বচনায়) পজরস্কার-

পজরচ্ছন্নতা উপকরণ/জবন প্রদান ইতোজদ কায ষক্রর্ িম্পাদক্ষ্নর জনজর্ত্ত পজরকল্পনা প্রণয়ন, িম্ভাব্য বায় জনরূপণ 

এবং িংজিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক্ষ্কর জনক্ষ্দ ষশনা ডর্াতাক্ষ্বক তা বাস্তবায়ন; 

ঘ) এতদজবর্ক্ষ্য় গৃহীত কর্ ষপজরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগজত প্রজতক্ষ্বদনিহ িংজিষ্ট িকল েকুক্ষ্র্ন্ট, তথ্য, অজেও-

জভজ্যেয়াল এর কজপ র্জনটজরং ডিল-এর িদস্য-িজচক্ষ্বর জনকট ডপ্ররণ; 

ঙ) র্জনটজরং ডিল এর ‘পজরচ্ছন্ন গ্রার্-পজরচ্ছন্ন শহর’ বাস্তবায়ন িংজিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক্ষ্কর জনক্ষ্দ ষশনা ডর্াতাক্ষ্বক 

এতদ িংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কায ষক্রর্ িম্পাদন। 

 

৫.০।    অন্যান্য কায ষক্রর্াঃ  

 

৫.১।  ডকাম্পাজনর িকল জফল্ড/স্থাপনায় িাতীয় পতাকা উক্ষ্ত্তালনাঃ 

 

 ির্য়কালাঃ ১৭ র্াচ ষ, ২০২০ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ জনরাপত্তা জবভাগ 

 

৫.২।  ডকাম্পাজনর িকল র্িজিক্ষ্দ জর্লাদ ও ডদায়া র্াহজফক্ষ্লর আক্ষ্য়ািনাঃ 

 

 ির্য়কালাঃ ১৭-৩১ র্াচ ষ, ২০২০ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ িাজভ ষক্ষ্িি জবভাগ 

 

৫.৩।  ডকাম্পাজন কর্তষক স্মরজণকা/গ্রন্থ/ক্ষ্দয়াল পজত্রকা প্রকাশাঃ 

 

 ির্য়কালাঃ র্াচ ষ, ২০২০ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ জবজিএফজি অজফিাি ষ িাব ও জবজিএফজি এর্েয়ীি িাব 

 

৫.৪।  মুজিববক্ষ্র্ ষর ডকন্দ্রীয় অনুষ্ঠাক্ষ্ন/স্থানীয় ডিলা প্রশািন আক্ষ্য়াজিত অনুষ্ঠাক্ষ্ন ডযাগদানাঃ 

 

 ির্য়কালাঃ ১৭ র্াচ ষ, ২০২০ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ িনিংক্ষ্যাগ জবভাগ 

 

৫.৫।  ডপপারক্ষ্লি অজফি জহক্ষ্িক্ষ্ব জবজিএফজিএল-ক্ষ্ক গক্ষ্ড় ডতালাাঃ 

 

ির্য়কালাঃ ১৭ র্াচ ষ, ২০২০ ডেক্ষ্ক ১৭ র্াচ ষ, ২০২৩ পয ষন্ত ৩ বছর 



বাস্তবায়নকারীাঃ জনক্ষ্নাক্তভাক্ষ্ব টাস্কক্ষ্ফাি ষ গঠন করা হক্ষ্লাাঃ 

                         

 র্হাব্যবস্থাপক (রযণাক্ষ্বযণ) - আহ্বায়ক 

 উপ-র্হাব্যবস্থাপক (পুরক্ষ্কৌশল) - িদস্য 

 উপ-র্হাব্যবস্থাপক (প্রশািন) - িদস্য 

 উপ-র্হাব্যবস্থাপক (জবএলএ) - িদস্য 

 ব্যবস্থাপক (িনিংক্ষ্যাগ) - িদস্য 

    ব্যবস্থাপক (জহিাব) - িদস্য 

                        ব্যবস্থাপক (পজরকল্পনা) - িদস্য 

                        ব্যবস্থাপক (ম্যাক্ষ্নিক্ষ্র্ন্ট অজেট)  - িদস্য 

 

৫.৬। মুজিববক্ষ্র্ ষ িাতীয় জদবিিমূহ পালনাঃ 

 

 মুজিববক্ষ্র্ ষ িকল িাতীয় জদবি যোাঃ স্বাধীনতা জদবি, মুজিব নগর জদবি, িাতীয় ডশাক জদবি, জবিয় জদবি, 

আন্তিষাজতক র্ার্তভার্া জদবি ইতোজদ যোযে র্য ষাদা ও ভাবগাম্ভীক্ষ্য ষর িাক্ষ্ে উদ যাপন করক্ষ্ত হক্ষ্বাঃ 

 

 ির্য়কালাঃ িংজিষ্ট জদবি 

 বাস্তবায়নকারীাঃ অনুষ্ঠানজভজত্তক যোির্ক্ষ্য় গঠিত কজর্টি/ কজর্টিিমূহ  

 

৫.৭। জ্বালাজন জনরাপত্তা জদবি, জবদ্যেৎ জ্বালাজন িপ্তাহ, উন্নয়ন ডর্লািহ অন্যান্য ডর্লাাঃ 

 

 জ্বালাজন জনরাপত্তা জদবি, জবদ্যেৎ জ্বালাজন িপ্তাহ ও উন্নয়ন ডর্লািহ অন্যান্য ডর্লায় যোযে র্য ষাদা ও 

ভাবগাম্ভীক্ষ্য ষর িাক্ষ্ে অংশগ্রহণ করক্ষ্ত হক্ষ্বাঃ 

 

 ির্য়কালাঃ িংজিষ্ট ির্য়কাক্ষ্ল 

 বাস্তবায়নকারীাঃ অনুষ্ঠানজভজত্তক যোির্ক্ষ্য় গঠিত কজর্টি/ কজর্টিিমূহ 

 

৫.৮।  জবজিএফ স্কুল এন্ড কক্ষ্লি এর কায ষক্রর্াঃ 

 

 জবজিএফ স্কুল এন্ড কক্ষ্লক্ষ্ি িাংস্কৃজতক অনুষ্ঠান, আক্ষ্লাচনা অনুষ্ঠান, ডদয়াল পজত্রকা, স্মরজণকা, গ্রন্থ প্রকাশ, 

কুইি, জবতকষ, কজবতা ও জচত্রাঙ্কন প্রজতক্ষ্যাজগতা, বই ডর্লা ইতোজদর আক্ষ্য়ািন। 

 

 ির্য়কালাঃ র্াচ ষ, ২০২০ ডেক্ষ্ক র্াচ ষ ২০২১ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ স্কুল এন্ড কক্ষ্লি পজরচালনা কজর্টির িভাপজতর তত্ত্বাবধাক্ষ্ন গঠিত কজর্টি 

 

৫.৯।  কর্ ষকতষা ও কর্ ষচারীক্ষ্দর স্ব-প্রক্ষ্ণাজদত হক্ষ্য় মুজিববর্ ষ উদযাপক্ষ্নর িন্য প্রজতজদন ১ ঘন্টা কক্ষ্র ডবশী কাি করাাঃ 

 

 ির্য়কালাঃ র্াচ ষ, ২০২০ ডেক্ষ্ক র্াচ ষ ২০২১ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ জবজিএফজি অজফিাি ষ ওক্ষ্য়লক্ষ্ফয়ার এক্ষ্িাজিক্ষ্য়শন এবং জবজএফজি এর্েয়ীি ইউজনয়ন। 

 

৫.১০।  র্ন্ত্রণালয়, ডপক্ষ্রাবাংলা, ডিলা প্রশািন ও অন্যান্য ডযক্ষ্ত্রর গৃহীতব্য কায ষক্রর্ বাস্তবায়ন। 

 

 ির্য়কালাঃ ১৭ র্াচ ষ, ২০২০ ডেক্ষ্ক ১৭র্াচ ষ ২০২১ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ ডফাকাল পক্ষ্য়ন্ট 

 

৫.১০।  র্ন্ত্রণালয়, ডপক্ষ্রাবাংলা, ডিলা প্রশািন ও অন্যান্য ডযক্ষ্ত্রর গৃহীতব্য কায ষক্রর্ বাস্তবায়ন। 

 

 ির্য়কালাঃ ১৭ র্াচ ষ, ২০২০ ডেক্ষ্ক ১৭ র্াচ ষ ২০২১ 

 বাস্তবায়নকারীাঃ ডফাকাল পক্ষ্য়ন্ট 

 


