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১. অফিস প্রোিোইল 

১.১ একনজনর অফিস 

 

রফিষ্ঠোননর নোম বোাংলো মুফিযুদ্ধ ফবষয়ক মন্ত্রণোলয় 
ইাংনরফজ Ministry of Liberation War Affairs 

সাংফিপ্ত MOLWA 

অফিস রধোননর পদফব  সক্তিি  

অফিনসর সাংখ্যো  ১টি (রধোন কোর্ যোলয়) 

জনবল ৮৮ জন  

অফিনসর ঠিকোনো মুফিযুদ্ধ ফবষয়ক মন্ত্রণোলয় 

পফরবহনপুল েবন 

৭ম ও ৮ম িলো 

সফিবোলয় সাংনর্োে সড়ক, ঢোকো – ১০০০ 

প্র্োেোনর্োে (ই-প্মইল, প্িোন, 

িযোক্স) 

ই-প্মইল: secretary@molwa.gov.bd  

প্িোন: +৮৮-০২-৯৫৭৮৬৪৮ 

িযোক্স: +৮৮-০২৯৫৫০১২৭ 

ওময়িসাইট https://www.molwa.gov.bd 

 

 

১.২ ফেশন ও ফমশন  
 

১.২.১ রূপকল্প (Vission) 

মহোন মুফিযুনদ্ধর আদশয ও প্িিনোনক সমুন্নি প্রনে মুফিনর্োদ্ধোনদর সোফব যক কল্যোণ সোধন।  

 

১.২.২ অফেলিয (Mission)  

মহোন মুফিযুনদ্ধর ইফিহোস ও স্মৃফি সাংরিনণর মোধ্যনম বীর মুফিনর্োদ্ধোনদর সোফব যক কল্যোণ সোধন এবাং মহোন মুফিযুনদ্ধর 

আদশয ও প্িিনোনক রোষ্ট্রীয় ও জোিীয় জীবনন সুরফিফষ্ঠি করো।  

https://www.molwa.gov.bd/
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১.৩ অফিনসর পফরফিফি ও ছফব  

১.৩.১ পফরফিফি 

▪ স্বোধীনিো উত্তর প্রক্তিরক্ষা মন্ত্রণালময়র আওিাধীন ২টি শাখা ক্তিল যার মাধ্যমম মুক্তিমযাদ্ধামের কায যক্রম পক্তরিালনা 

করা হি। 

▪ মুফিনর্োদ্ধোনদর সকল কোর্ যক্রম সম্পোদননর জন্য ২০০১ সামলর ২৩মশ অমটাির মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণলয় গঠিি 

হয় । 

▪ সি যপ্রথম িিযমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালময়র ভিমন ৩টি কমক্ষ মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণলময়র যাত্রা শুরু হয় 

▪ মন্ত্রণালময়র কামজর গুরুত্ব বৃক্তদ্ধ পাওয়ায় মন্ত্রণালময়র কায যক্রম সুষু্ঠভামি সম্পােমনর ক্তনক্তমত্ত ও মুক্তিমযাদ্ধা এিং 

িাঁমের পক্তরিামরর সেস্যমের ক্তনক্তি যমে সসিা প্রোমনর সুক্তিধামথ য ক্তিআরটিক্তি ভিন, এমলনিাড়ী, সিজগাঁও এ 

স্থানান্তক্তরি করা হয়;  

▪ পরিিীমি কামজর কমলির ব্যাপকহামর বৃক্তদ্ধ পাওয়ায় িিযমান ঠিকানা সরকাক্তর পক্তরিহনপুল ভিন এর ৬ষ্ঠ ও ৭ম 

িলো গি ১০/১০/২০০৬ িাক্তরখ হমি মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালময়র কায যক্রম পক্তরিাক্তলি হময় আসমি। 

 

১.৩.২ কোর্ যোবফল (Functions) 

✓ মুফিনর্োদ্ধোনদর িোফলকো রণয়ন, প্েনজট রকোশ ও প্ োফষি িোফলকো সাংরিণ;        

✓ বীর মুফিনর্োদ্ধোনদর পূণ যোঙ্গ িথ্য সম্বফলি এম আই এস এর িথ্য ফনয়ফমি হোলনোেোদকরণ ও ফনরোপত্তো ফনফিিকরণ 

   

✓ মুফিনর্োদ্ধোনদর অফধকোর ও ফবফেন্ন সুনর্োে-সুফবধো সাংক্রোন্ত ফবফধমোলো ও নীফিমোলো রণয়ন;    

✓ মুফিনর্োদ্ধোনদর সম্মোফন েোিো রদোন;    

✓ স্বোধীনিোযুনদ্ধর ইফিহোস সাংরিনণর জন্য নীফি রণয়ন ও যুনদ্ধর দফললোফদ সাংরিণ;    

✓ মুফিযুনদ্ধর সঠিক ইফিহোস বিযমোন ও েফবষ্যৎ রজনের ফনকট উপস্থোপন ;    

✓ মুফিনর্োদ্ধোনদর কল্যোনণ ফবফেন্ন রকল্প গ্রহণ ও বোস্তবোয়ন;    

✓ সরকোফর, স্বোয়ত্বশোফসি এবাং আধো-স্বোয়ত্বশোফসি সাংস্থোয় মুফিনর্োদ্ধো ও িাঁনদর সন্তোন-সন্তফিনদর িোকফরর প্কোটো 

সাংরিণ মফনটফরাং;    
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✓ অসচ্ছল বীর মুফিনর্োদ্ধোনদর জন্য আবোসন ফনম যোণ, স্বোধীনিোযুনদ্ধর স্মৃফিস্তম্ভ ফনম যোণ, মুফিযুনদ্ধর বধ্যভূফম/েণকবর, 

সেূে সমনরর স্থোনসমূহ সাংরিণ ও রিণোনবিননর জন্য রকল্প গ্রহণ এবাং বোস্তবোয়ন; এবাং    

✓ র্থোনর্োগ্য মর্ যোদোয় মহোন স্বোধীনিো ও জোিীয় ফদবস, ফবজয় ফদবস, শফহদ বুফদ্ধজীবী ফদবস, েণহিযো ফদবস এবাং 

মুফজবনের ফদবস পোলন।  

 

২ উদ্ভোবন রকল্প 

২.১ ফিফিি প্সবোর নোমঃ রফশিণ ব্যবস্থোপনো 

 

২.২ ফিফিি প্সবোটি বিযমোনন ফকেোনব প্দয়ো হয়? (বুনলট আকোনর) 

▪ প্রক্তশক্ষমণর জন্য কম যকিযা/ কম যিারী িািাই 

▪ সনাট অনুমমােন (ই-নক্তথ/ হাড য নক্তথ) 

▪ ম্যানুয াক্তল প্রক্তশক্ষমণর জন্য পত্রজারী 

▪ ম্যানুয াক্তল প্রক্তশক্ষমণর ক্তসক্তডউল প্রণয়ন 

▪ ম্যানুয াক্তল প্রক্তশক্ষমণর হাজীরা শীট তিরী 

▪ ম্যানুয াক্তল প্রক্তশক্ষমণর সম্মানী শীট তিরী 
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২.৩ ফিফিি প্সবোটি বিযমোনন ফকেোনব প্দয়ো হয়? (রনসস ম্যোপ) 

শুরু

প্রক্তশক্ষমণর জন্য কম যকিযা/কম যিারী িািাই

সশষ

সনাট অনুমমােন

সনাট 

অনুমমাক্তেি?

হ াঁ

প্রক্তশক্ষমণর জন্য পত্রজারী

না

প্রক্তশক্ষমণর ক্তসক্তডউল প্রণয়ন

প্রক্তশক্ষমণর হাজীরা শীট তিরী

প্রক্তশক্ষমণর সম্মানী শীট তিরী

জারী ি পত্র

প্রক্তশক্ষণ ক্তশক্তডউল

প্রক্তশক্ষমণর 

হাজীরা শীট

প্রক্তশক্ষমণর 

সম্মানী শীট
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২.৪ ফিফিি প্সবোর মূল সমস্যো 

২.৪.১ সমস্যোর ফপছনন মূল কোরণসমূহ 

 

২.৪.২ প্সবো গ্রহীিো / রদোনকোরীর প্েোেোফন্ত (TCV++) 

 

 

২.৫ সমস্যো এবাং এর কোরণ ও রেোব সম্পফকযি সাংফিপ্ত ফববৃফি 

 

২.৬ সমস্যার প্রস্তাক্তিি সমাধান / আইক্তডয়া (বুমলট আকামর) 
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২.৭ সমস্যার প্রস্তাক্তিি সমাধান / আইক্তডয়া (প্রমসস ম্যাপ) 

শুরু

প্রক্তশক্ষমণর জন্য কম যকিযা/কম যিারী িািাই

সশষ

সনাট অনুমমােন

সনাট 

অনুমমাক্তেি?

হ াঁ

প্রক্তশক্ষমণর জন্য পত্রজারী

না

প্রক্তশক্ষণ ব্যিস্থাপনা ক্তসম মম ি  এক্ত 

প্রক্তশক্ষণ 

ক্তশক্তডউল

প্রক্তশক্ষমণর 

হাজীরা শীট

প্রক্তশক্ষমণর 

সম্মানী শীট

প্রক্তিমিেন

 

 

২.৮ উদ্ভািনী আইক্তডয়ার ক্তশমরানামঃ প্রক্তশক্ষণ ব্যিস্থাপনা ক্তসম ম 

 

২.৯ প্রি াক্তশি ফলাফল (TCV++) 

 সময় (ক্তেন) খরি (টাকা) 

আইক্তডয়া িাস্তিায়মনর পূমি য   

আইক্তডয়া িাস্তিায়মনর পমর   
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সমাট পাথ যক    

অন্যান্য (TCV কমমক্তন, ক্তকন্তু 

গুনগি মান বৃক্তদ্ধ ক্তকংিা অন্যান্য 

সুক্তিধা সিমড়মি) 

  

 

২.১০ উমযাগটির মমধ্য নতুনত্ব কী? 

✓ অথ য বছর ফেফত্তক রফশিনণর িথ্য ও ফবফেন্ন রফশিনণর রমোণক সাংরিণ 

✓ প্সশনফেফত্তক রফশিনণর রফশিনকর িথ্যসহ ফসফিউল রণয়ন 

✓ রনিযক কম যকিযো/কম যিোরীর প্রোিোইল রিণোনবিণ 

✓ রনিযক কম যকিযো/কম যিোরীর প্রোিোইনল অাংশগ্রহণকৃি অথ য বছর ফেফত্তক রফশিনণর িথ্য রদশ যন 

✓ এক ফিনক হোজীরো শীট ও সম্মোনী শীট (কম যকিযো/কম যিোরীর প্বিন প্গ্রি অনুর্োয়ী রনদয় অনথ যর পফরমোন 

ফনধ যোরণসহ) রস্তুিকরণ 

✓ ক্ষুনদবোিযো (এস এম এস) এর মোধ্যনম রফশিণোথীনদর অবফহিকরণ 

✓ মোসফেফত্তক ও বছরফেফত্তক রফশিণ কযোনলন্ডোর 

✓ মোসফেফত্তক ও বছরফেফত্তক রফশিণ রফিনবদন  

✓ সম্পূণ যভামি অভ ন্তরীণ উন্নয ন (in-house development), উন্নয়মনর জন্য সকান আক্তথ যক সংক্তিষ্টিা ক্তিল না। 

 

২.১১ আইক্তডয়া পাইলটিং টিম 

টিম ক্তলডার 

নামঃ সারা ক্তেিা 

পেিীঃ উপসক্তিি (আইক্তসটি) 

কম যস্থলঃ মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

সমািাইলঃ ০১৭১২৮৫৩৬৬৫ 

সেস্য-১ 

নামঃ সমাহাম্মে আব্দুল্লাহ যুনাইে 

পেিীঃ ক্তসম ম এনাক্তলষ্ট 

কম যস্থলঃ মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

সমািাইলঃ ০১৭৩০৪৪৮৮০১ 

সেস্য-২ নামঃ সমাঃ জাহাংগীর সহামসন 

পেিীঃ উপসক্তিি (প্রক্তশক্ষণ) 
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কম যস্থলঃ মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

সমািাইলঃ ০১৭১৮৭৮৪৮৬০ 

সেস্য-৩ 

নামঃ উমম্ম হাক্তন 

পেিীঃ প্রশাসক্তনক কম যকিযা 

কম যস্থলঃ মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

সমািাইলঃ ০১৭৫৮৫৯৭০৭৪ 

সেস্য-৪ 

নামঃ সমাঃ আক্তজজুল হক 

পেিীঃ ডাটা এক্ত  অপামরটর 

কম যস্থলঃ মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

সমািাইলঃ ০১৯২৫৯২৯৫১১ 

 

২.১২ উদ্ভািনী আইক্তডয়া পাইলটিং এর পক্তরকল্পনা 

কাজ সক করমি? 

সময়কাল (মাস / িাক্তরখ) 

জুন জুলাই আগষ্ট 

অনুমমােনকারী / উদ্ধযিন কম যকিযার সামথ 

আইক্তডয়া সম্পমকয আমলািনা ও মিামি গ্রহণ 

 
    

চূড়ান্ত পাইলটিং টিম গঠন ও িামের সামথ 

আইক্তডয়া সম্পমকয আমলািনা ও মিামি গ্রহণ 

 

 
    

সকল স কমহাল্ডামরর সামথ আইক্তডয়া 

সম্পমকয আমলািনা ও মিামি গ্রহণ 

 
   

সসিাগ্রহীিামের সামথ আইক্তডয়া সম্পমকয 

আমলািনা ও মিামি গ্রহণ 

 
   

সকল পয যাময়র মিামিসমূহ সংকলন ও 

আইক্তডয়াটি চূড়ান্তকরণ 
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২.১৩ প্রময়াজনীয় ক্তরমস যাস 

খািসমূহ ক্তিিরণ প্রময়াজনীয় অথ য উৎস 

▪ জনিলঃ 
 

সময়ঃ সম্পূণ যভামি অভ ন্তরীণ উন্নয ন ক্তিধায় 

সকান অমথ যর প্রময়াজন নাই 

প্রমযাজ  নয  

▪ কাক্তরগক্তর যন্ত্রপাক্তি 
(সফটওয় ার/কক্তম্পউটার) 

 

  প্রমযাজ  নয  

▪ িস্তুগি উপকরণ (িাল্ক 
এসএমএস) 

 

 সটক্তলটক ক্তলক্তমমটড এর এক্তপআই সাক্তভযস 

চূক্তি নিায ন এর জন্য প্রময়াজনীয় অথ য 

ইমনামভশন 

ফান্ড 

 


