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সং�ার �ব�াপনা ইউিনট  (Reform  Management Unit) �জন সং�া� ধারণাপ� 

 
 

সমেয়র সে� সে� পিরবিত�ত পিরি�িতর সােথ সরকারেক সাব ��িণক খাপ খাওয়ােত হে� । জাতীয় ও 

আ�জ�ািতক পিরবত�েনর সে� কায �করভােব সরকােরর সাম��  অজ�েন যথাযথ  ও চািহদা িভি�ক এবং �জনশীল 

(Innovative) কায ��ম �হণ করা আব�ক। এছাড়া �টকসই উ�য়ন অভী�  (Sustainable Development Goals) 

অজ�েন সরকারেক স�ম কের �তালার জ�  িনয়িমত কায ��েমর পাশাপািশ িবেশষািয়ত কায ��ম পিরচালনা করা �েয়াজন। এ 

পিরে�ি�েত সরকােরর সাম�� �ি� করার উে�ে� �িত� ম�ণালয়/িবভােগ সং�ার  �ব�াপনা ইউিনট (Reform 

Management Unit ) �জেনর �েয়াজনীয়তা অ��ত হে�।  

 

উে��: 

�িত� ম�ণালয়/িবভােগ �ি�শীল (Creative) ও উ�াবনী (Innovative) এবং �েয়াজনীয়  সং�ার  কায ��ম 

িচি�তকরণ, পিরবী�ণ ও ��ায়ন এবং পিরবত�েনর এেজ� (Change Agent) িহেসেব িনিদ ��ভােব কায ��ম পিরচালনা 

করার জ� এক� ইউিনট �ি�।  

��ািবত ইউিনট �ি�র �যৗি�কতা: 
 

 

 বত�মােন সং�ার,�জনশীল �তন কাজ, বািষ �ক কম �স�াদন �ি�, ই�া�ুল �ান অব একশন, এসিডিজ ইত�ািদ 

বা�বায়েন �েত�ক ম�ণালয়/িবভােগ �ফাকাল পেয়� িনধ �ারন করেত বলা হয়। তারা িনজ দািয়ে�র অিতির� এ 

কাজ কেরন। যার ফেল এ কাজ�েলা ��ে�র সােথ বা�বািয়ত হয় না । তাছাড়া এ �ফাকাল পেয়� কম �কত�া বদিল 

হেয় �গেল সংি�� িবষেয় �ািত�ািনক ত� ( Institutional Memory) আর থােক না। ফেল এ সকল ����ণ � 

কায ��ম িবি�ত হয়।  

 বত�মােন আথ �-সামািজক পিরবতেন �র ফেল জনসাধারেণর চািহদা �াপকভােব �ি� �পেয়েছ। জনসাধারেণর চািহদা 

�রেণ কায �কর সাম��  অজ�ন করা জ�ির। এ লে�� গেবষণা, ত� িবে�ষণ ও অ�স�ােনর মা�েম কায �কর জনেসবা 

�দান করার জ� িনিদ �� সাংগঠিনক কাঠােমা �ি� করার �কান িবক� �নই;  

 �িত� ম�ণালয়/িবভােগর িনজ� ��িতর সম�া ও স�াবনা রেয়েছ। ফেল সং�ােরর ��িত ও ধরনও িভ� িভ�। 

ম�ণালয়/িবভাগই � � সং�ার ও পিরবত�ন�িচ যথাযথভােব  ��ািবত কাঠােমার মা�েম অ�ধাবন ও িচি�ত করেত 

পারেব বেল আশা করা যায়; 

 সহ�া� উ�য়ন ল��মা�া বা Millennium Development Goals (MDGs) অজ�েনর ��ে� বাংলােদশ 

আ�জ�ািতক পিরম�েল যেথ� �শংসা অজ�ন কেরেছ। জািতসংঘ ইেতামে� ২০১৫ সাল পরবত� সমেয়র জ� ১৭ � 

goal ও ১৬৯ � target স�িলত �টকসই উ�য়ন অভী�  বা Sustainable Development Goal (SDGs) 

��াব কেরেছ। MDG অজ�েনর ধারাবািহকতা অ�াহত �রেখ SDG অজ�েনও অ�পিথেকর �িমকায় অবতীণ � হওয়ার 

জ� অভী� ল��মা�াস�েহর  চ�ােল� ও স�াবনা ( opportunity)  িনধ �ারণ অত�� জ�রী। এ ধরেণর 

িনেদ �শকস�হ িনধ �ারণ এবং তার আেলােক অ�গিত পয �ােলাচনা করার ��ে� ��ািবত কাঠােমা  তাৎপয ��ণ � �িমকা 

রাখেত পাের; 
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 ম�ণালয়/ িবভাগস�হ ইেতামে� ফলাফলিভি�ক কম �স�াদন �ব�াপনা িনি�ত করার লে�� বািষ �ক কম �স�াদন 

�ি�র (APA) আওতায় কম �কা� পিরচালনা �� কেরেছ। ��ািবত ইউিনট এ িবষেয় িনয়িমত পয �ােলাচনা এবং 

গেবষণার মা�েম  ফলাফলিভি�ক কম �স�াদন �ব�াপনােক অিধকতর কায �কর করেত �িমকা রাখেত পাের।    
 

 ম�ণালয়/িবভােগর কায ��েমর সম�য় সাধন ও পিরক�নায় ��ততা (overlapping) �রাধকে�  �িত� 

ম�ণালয়/িবভােগ এক� িনিদ �� �িত�িতব� সাংগঠিনক কাঠােমা থাকা আব�ক;   
 

 �টকসই  উ�য়ন অভী� (SDG) ,বািষ �ক কম �স�াদন �ি�, জাতীয় ��াচার �কৗশল  (NIS), অিভেযাগ �িতকার 

�ব�া (GRS) , উ�াবনসহ িবিভ� সং�ার এবং পিরবত�নধম� কাজ সামিয়ক িভি�েত িব�মান জনবল িদেয়  

�ফাকাল পেয়� ইউিনট বা �ম গঠন কের চািলেয় �নয়া হে� । ফেল সং�ার উে�াগস�হ �থেক কাি�ত  �ফল 

�াি� িবি�ত হে� ; 
 

 িব�ায়েনর �েগ সরকার �িতিনয়ত ন�ন ন�ন চ�ােল� এর স�ুখীন হে�। এ চ�ােল� �মাকােবলা করার জ� 

সরকােরর পিলিস পয �ােয় (ম�ণালয়/িবভাগস�েহর) িনজ� �ান ও সাম��  আব�ক। ��ািবত ইউিনট �িতিনয়ত 

গেবষণা, ত� িবে�ষণ ও অ�শীলেনর মা�েম সরকারেক  আ�জ�ািতক চ�ােল� �মাকােবলায় ��ত করেব এবং 

�িত� ম�ণালয়/ িবভােগর জ� �ান ভা�ার (Think Tank) িহেসেব কাজ করেব;  
 

 �টকসই পিরবত�ন �িত�া করার জ�  কায ��েমর সম�য়, পিরবী�ণ ও ��ায়ন করা �েয়াজন। ��ািবত ইউিনট 

সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়েনর মা�েম �হীত কম ��িচস�হেক দীঘ�ায়ী ও �টকসই 

কর�ত সহায়তা করেব।     

 

��ািবত ইউিনেটর গঠন ও কায �াবলী: 
 

��ািবত ইউিনেট িন�িলিখত �� �ম  থাক�ত পাের:  
 

১. নীিত ও  কাঠােমাগত সং�ার �ম  (Policy and Structural Reform Team) 

২. আ�জ�ািতক িবষয়াবলী  �ব�াপনা  �ম (Global Issues Management Team) 

 

নীিত ও কাঠােমাগত সং�ার �ম (Policy and Structural Reform Team) 

  �ম � িন�িলিখত কায ��ম পিরচালনা করেব: 

 ম�ণালয়/িবভাগ সংি�� আইন ও নীিতমালা  এর সং�ার উে�াগ  �হণ; 

  বািষ �ক কম �স�াদন �ি�  �ণয়ন,পিরবী�ণ ও এ সং�া� িবষেয় গেবষণা পিরচালনা করা;  

 িজআরএস ও এনআইএস সং�া� কায ��ম পিরচালনা ও িনয়িমত পয �ােলাচনা করা;  

 সাংগঠিনক কাঠােমা ও প�িত সহিজকরণ (process simplification) এর অিধে�এ িচি�তকরণ ও উে�াগ 

�হণ;  

 িব�মান  কায ��েমর পিরবী�ণ ও ��ায়ন; 



3 

 

  পিরবিত�ত পিরি�িতর সােথ খাপ খাওেনার জ� �ব�াপনা প�িত উ�াবন; 

 সরকার ক��ক �হীত  কায ��ম ও সাফ�স�হ �েল ধরা 

  অ�া� সংি�� কায �াবিল। 
 

আ�জ�ািতক িবষয়াবলী  �ব�াপনা  (Global Issues Management  Team): 

  �ম� িন�িলিখত কায ��ম পিরচালনা করেব: 

১. ম�ণালয়/িবভাগ সংি�� আ�জ�ািতক চ�ােল� িচি�তকরণ; 

২. এসিডিজ বা�বায়ন চ�ােল� িচি�তকরণ; 

৩. এসিডিজ / আ�জ�ািতক চ�ােল� সং�া� িবষেয় গেবষণা স�াদন; 

৪. আ�জ�ািতক চ�ােল� �মাকােবলায় সরকারেক কায �কর �পািরশ �দান; 

৫. International negotiation এর ��ে� ম�ণালয়/িবভাগ –�ক স�ম ও দ� করার জ� উে�াগ  �হণ; 

৬. আ�জ�ািতক Best Practices স��েক ধারণা �হণ ও �দেশর ��ি�েত এসকল ধারণা কায �কর করার জ� �পািরশ 

�ণয়ন; 

৭. �শীল সমাজ, িশ�ািবদ ও গেবষণা �িত�ােনর সােথ মত িবিনময় ও পার�িরক �যাগােযােগর মা�েম সরকােরর 

knowledge base স��করণ; 

৮. িপিপিপ কায ��ম আেরা গিতশীল করার জ� ম�ণালয় িভি�ক �পািরশ �ণয়ন; 

৯. অ�া� সংি�� কায �াবিল। 
  

��ািবত সাংগঠিনক কাঠােমা:  

�িত� ম�ণালয়/িবভােগ সং�া� কায ��ম পিরচালনা করার জ� একজন অিতির� সিচব/ �� সিচব এর �ন�ে� �ই জন �� 

সিচব/উপসিচব সম�েয়  ��ািবত এ ইউিনট গঠন করা �যেত পাের। ইউিনট� কম �কত�ােদর �ব�াপনা ও সম�েয়র ��ে� 

�চিলত সাংগঠিনক কাঠােমার পিরবেত� �ম এ�াে�ােচ কায ��ম পিরচালনা করেব।এ ইউিনেট গতা�গিতক ধারার পিরবেত� 

আ�জ�ািতক সং�ার আদেল �� সং�ক  সহায়ক কম �কত�া-কম �চারী িনেয়াগ �দান করা �যেত পাের। এ ��ে�  একজন 

�শাসিনক কম �কত�া, একজন  অিফস সহকারী ও �ই জন অিফস সহায়ক পদায়ন করা �যেত পাের। বত�মােন িব�মান এিপএ 

�ম/ ইেনােভশন �ম�ক সম�য় কের ��ািবত কাঠােমার মা�েম �ায়ী �প �দান করা �যেত পাের। ��ািবত ইউিনেটর কােজর 

গভীরতা,  ��িত, িব�মান জনবেলর স��বহার িবেবচনায় এ�প  ��াব �দান করা হেয়েছ।   

 

                                  

 

 

অিতির� সিচব/ �� সিচব 

�� সিচব / উপ সিচব �� সিচব /উপ সিচব 

�শাসিনক কম �কত�া × ১ অিফস সহকারী × ১    অিফস সহায়ক × ২   
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পদায়ন �ব�াপনা ও আিথ �ক সংে�ষ: 

িব�মান জনবেলর কায ��ম �নঃিব�াস কের �তন �কান কম �কত�া ছাড়াই ��ািবত ইউিনেট কম �কত�া পদায়ন করা 

স�ব এবং এ কায ��েম  কম �কত�ােদর �বতন ভাতা বাবদ সরকােরর অিতির� �কান আিথ �ক সংে�ষ �নই। অিধক�, এ ইউিনেট 

কম �কত�া পদায়েনর মা�েম িব�মান জনবেলর কায �কর �বহার িনি�ত করা স�ব হেব। এছাড়া ��ািবত ইউিনট  অ�্�প 

গতা�গিতক সাংগঠিনক কাঠােমার �লনায়  �ই-�তীয়াংশ  কম সহায়ক কম �কত�া -কম �চারীর  মা�েম কায ��ম পিরচালনা 

করেব যােত সরকােরর �য় �াস করা স�ব হেব। িবেশষািয়ত ইউিনট িহেসেব গেবষণাধম� কায ��ম পিরচালনা করার জ� 

�েয়াজনীয় অিফস ই�ইপেম� ও যানবাহন অ�� ��  করার  িবষেয়ও �চিলত  ধারণার বাইের দলগত িবেবচনায় উ�াবনী 

উপােয় রাজ� �য় উে��েযা� হাের �াস করা �যেত পাের।   

 

 

  

 


