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১. অজিে সরোিোইল 

১.১ একনিনর অজিে 

 

রজিষ্ঠোননর নোম বোাংলো মুজিযুদ্ধ জবষয়ক মন্ত্রণোলয় 
ইাংনরজি Ministry of Liberation War Affairs 

োংজিপ্ত MOLWA 

অজিে রধোননর পদজব  সক্তিি  

অজিনের োংখ্যো  ১টি (রধোন কোর্ যোলয়) 

িনবল ৮৮ িন  

অজিনের ঠিকোনো মুজিযুদ্ধ জবষয়ক মন্ত্রণোলয় 

পজরবহনপুল েবন 

৬ষ্ঠ ও ৭ম িলো 

েজিবোলয় োংনর্োগ েড়ক, ঢোকো – ১০০০ 

সর্োগোনর্োগ (ই-সমইল, সিোন, 

িযোক্স) 

ই-সমইল: secretary@molwa.gov.bd  

সিোন: +৮৮-০২-৯৫৭৮৬৪৮ 

িযোক্স: +৮৮-০২৯৫৫০১২৭ 

ওময়িসাইট https://www.molwa.gov.bd 

র্োিোয়োনির বণ যনো (গুগল 

ম্যোপেহ) 

রমনো থোনোর অন্তগ যি সরেক্লোনবর জপছনন পজরবহনপুল েবন এর  

৫ম ও ৬ষ্ঠ িলোয় মুজিযুদ্ধ জবষয়ক মন্ত্রণোলয় 
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১.২ জেশন ও জমশন  
 

১.২.১ রূপকল্প (Vission) 

মহোন মুজিযুনদ্ধর আদশয ও সিিনোনক েমুন্নি সরনে মুজিনর্োদ্ধোনদর েোজব যক কল্যোণ েোধন।  

 

১.২.২ অজেলিয (Mission)  

মহোন মুজিযুনদ্ধর ইজিহোে ও স্মৃজি োংরিনণর মোধ্যনম বীর মুজিনর্োদ্ধোনদর েোজব যক কল্যোণ েোধন এবাং মহোন 

মুজিযুনদ্ধর আদশয ও সিিনোনক রোষ্ট্রীয় ও িোিীয় িীবনন সুরজিজষ্ঠি করো।  
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১.৩ অজিনের পজরজিজি ও ছজব  

১.৩.১ পজরজিজি 

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

পক্তরিালনা করা হি। 

▪ মুজিনর্োদ্ধোনদর েকল কোর্ যক্রম েম্পোদননর িন্য 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। 

 

সেবো-গ্রহীিো: 

বোাংলোনদনশর মহোন মুজিযুনদ্ধ অাংশ গ্রহণকোরী িীজবি বীর মুজিনর্োদ্ধোগণ1 এবাং সর্ েকল বীর মুজিনর্োদ্ধো 

ইজিমনধ্য মোরো সগমিন িাঁনদর ওয়োজরশগণ2।  

 

মুজবম এর সেবোেমূহ 

✓ রোষ্ট্রীয় েম্মোজন েোিো (রনিযক মুজিনর্োদ্ধোনক মোজেক ১২,০০০/- টোকো হোনর) 

✓ সেিোবরোপ্ত ও যুদ্ধোহি মুজিনর্োদ্ধো, শহীদ মুজিনর্োদ্ধো পজরবোনরর েদস্য, বীরনেষ্ঠ পজরবোরেহ মৃি যুদ্ধোহি 

মুজিনর্োদ্ধো পজরবোনরর মনধ্য রোষ্ট্রীয় েম্মোজন (জবজেন্ন কযোটগজরনি জবজেন্ন হোনর) 

✓ উৎেব েোিো (েোিোনেোগী রনিযক মুজিনর্োদ্ধোনক ১০,০০০/- টোকো হোনর দুটি) 

✓ বোাংলো নববষ য েোিো (েোিোনেোগী রনিযক মুজিনর্োদ্ধোনক ২,০০০/- টোকো) 

✓ জবিয় জদবে েোিো (রনিযক িীজবি েোিোনেোগী মুজিনর্োদ্ধোনক ৫,০০০/- টোকো) 

 
1 সমোট মুজিনর্োদ্ধোর োংখ্যোাঃ ১৮২,২৩৯ িন 
2 সমোট উপকোরনেোগীর োংখ্যোাঃ ১৯৪,৮৯০ িন 
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১.৩.২ েোম্প্রজিক বছরেমূনহর রধোন অিযনেমূহ 

মুজিনর্োদ্ধোনদর রোষ্ট্রীয় েম্মোজন েোিোর হোর ৫ হোিোর টোকো হনি ১২ হোিোর টোকোয় বৃজদ্ধ কনর েোিো বোবদ ৩ বছনর 

রোয় ৭৩৮৫.০৪ সকোটি টোকো রদোন করো হনয়নছ। সেিোবরোপ্ত ও যুদ্ধোহি মুজিনর্োদ্ধো, শহীদ মুজিনর্োদ্ধো পজরবোনরর 

েদস্য, বীরনেষ্ঠ পজরবোরেহ মৃি যুদ্ধোহি মুজিনর্োদ্ধো পজরবোনরর মনধ্য রোষ্ট্রীয় েম্মোজন েোিো বোবদ ৩ বছনর রোয় 

১১০৮.৭৬ সকোটি টোকো রদোন করো হনয়নছ। এছোড়োও, েোিোনেোগী রনিযক মুজিনর্োদ্ধো পজরবোরনক পজবত্র ঈদুল জিির 

ও ঈদুল আর্হোেহ অন্যোন্য ধমীয় উৎেবোজদ উদর্োপননর জনজমত্ত ১০ হোিোর টোকো হোনর বছনর দুটি কনর উৎেব েোিো 

জহেোনব রোয় ১১১৫.৬৩ শি সকোটি টোকো, পনহলো ববশোে বোাংলো নববষ য উদর্োপননর লনিয বোাংলো নববষ য েোিো জহেোনব 

২ হোিোর টোকো জহনেনব সমোট ৭৬.৩৬ সকোটি টোকো ও রনিযক িীজবি েোিোনেোগী মুজিনর্োদ্ধোনক ৫ হোিোর টোকো 

হোনর জবিয় জদবে েোিো জহেোনব সমোট ১২০.৫২ সকোটি টোকো রদোন করো হনয়নছ। মুজিনর্োদ্ধোনদর কল্যোনণ সিলো ও 

উপনিলোয় সমোট ৪৪৩টি কমনেক্স েবন জনম যোণেহ ভূজমহীন ও অস্বচ্ছল মুজিনর্োদ্ধোনদর িন্য েোরোনদনশ ২৯৬২ টি 

বোেস্থোন জনম যোণ করো হনয়নছ। মোননীয় রধোনমন্ত্রীর রজিশ্রুি স োষণো অনুর্োয়ী সেবো রিযোশীনদর সদোরনগোড়োয় সেবো 

রদোননর অাংশ জহেোনব ৮৭ হোিোর ৫ শি ৬৫ িন েম্মোজনেোিোনেোগী মুজিনর্োদ্ধোনক ম্যোনুয়োল পদ্ধজির পজরবনিয 

জিজিটোল পদ্ধজিনি(জিটুজপ পদ্ধজিনি) দ্রুিিম েমনয় িাঁনদর জনি জনি ব্োাংক জহেোনবর মোধ্যনম েম্মোজন েোিো 

পজরনশোনধর ব্বস্থো করো হনয়নছ।  

 

১.৩.৩ েম্ভোব্ রধোন অিযনেমূহ 

✓ ১.৯০ লি িন মুজিনর্োদ্ধো ও িাঁনদর উত্তরোজধকোরীনদর েম্মোজন েোিো রদোন; 

✓ Government to Person (G2P) পদ্ধজিনি েকল মুজিনর্োদ্ধোর েম্মোজন েোিো রদোন; 

✓ মুজিনর্োদ্ধোনদর পূণ যোঙ্গ িোটোনবইি জহনেনব MIS েিটওয়যোর বিরী এবাং উি েিটওয়যোনর েকল 

মুজিনর্োদ্ধোর িথ্য এজি রদোন; 

✓ মুজিযুনদ্ধর ঐজিহোজেক স্থোনেমূহ োংরিণ ও স্মৃজি িোদু র জনম যোণ; 
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✓ ১৯৭১ এ মহোন মুজিযুদ্ধকোনল পোকহোনোদোর বোজহনী কর্তযক গণহিযোর িন্য ব্বহৃি বধ্যভূজমেমূহ োংরিণ 

ও স্মৃজিস্তম্ভ জনম যোণ (২য় পর্ যোয়); 

✓ শজহদ মুজিনর্োদ্ধো ও অন্যোন্য মুজিনর্োদ্ধোনদর েমোজধস্থল োংরিণ ও উন্নয়ন; 

✓ ঢোকোস্থ সেোহরোওয়োদী উদ্যোনন স্বোধীনিো স্তম্ভ জনম যোণ (৩য় পর্ যোয়); 

✓ মুজিযুনদ্ধর স্মৃজি স্থোপনোেমূহ োংরিণ ও পুনাঃজনম যোণ। 

 

১.৩.৪ কোর্ যোবজল (Functions) 

✓ মুজিনর্োদ্ধোনদর িোজলকো রণয়ন, সগনিট রকোশ ও স োজষি িোজলকো োংরিণ;        

✓ বীর মুজিনর্োদ্ধোনদর পূণ যোঙ্গ িথ্য েম্বজলি এম আই এে এর িথ্য জনয়জমি হোলনোগোদকরণ ও জনরোপত্তো 

জনজিিকরণ    

✓ মুজিনর্োদ্ধোনদর অজধকোর ও জবজেন্ন সুনর্োগ-সুজবধো োংক্রোন্ত জবজধমোলো ও নীজিমোলো রণয়ন;    

✓ মুজিনর্োদ্ধোনদর েম্মোজন েোিো রদোন;    

✓ স্বোধীনিোযুনদ্ধর ইজিহোে োংরিনণর িন্য নীজি রণয়ন ও যুনদ্ধর দজললোজদ োংরিণ;    

✓ মুজিযুনদ্ধর েঠিক ইজিহোে বিযমোন ও েজবষ্যৎ রিনের জনকট উপস্থোপন ;    

✓ মুজিনর্োদ্ধোনদর কল্যোনণ জবজেন্ন রকল্প গ্রহণ ও বোস্তবোয়ন;    

✓ েরকোজর, স্বোয়ত্বশোজেি এবাং আধো-স্বোয়ত্বশোজেি োংস্থোয় মুজিনর্োদ্ধো ও িাঁনদর েন্তোন-েন্তজিনদর িোকজরর 

সকোটো োংরিণ মজনটজরাং;    

✓ অেচ্ছল বীর মুজিনর্োদ্ধোনদর িন্য আবোেন জনম যোণ, স্বোধীনিোযুনদ্ধর স্মৃজিস্তম্ভ জনম যোণ, মুজিযুনদ্ধর 

বধ্যভূজম/গণকবর, েেূে েমনরর স্থোনেমূহ োংরিণ ও রিণোনবিননর িন্য রকল্প গ্রহণ এবাং বোস্তবোয়ন; 

এবাং    

✓ র্থোনর্োগ্য মর্ যোদোয় মহোন স্বোধীনিো ও িোিীয় জদবে, জবিয় জদবে, শজহদ বুজদ্ধিীবী জদবে, গণহিযো জদবে 

এবাং মুজিবনগর জদবে পোলন।  
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২ সসিা সপ্রাফাইল 

২.১ সসিার নাম  

বীর মুজিনর্োদ্ধোনদর পূণ যোঙ্গ িথ্য েম্বজলি Management Information System (MIS) এর জেজত্তনি 

Government to Person (G2P) পদ্ধজিনি Electronic Fund Transfer (EFT) রজক্রয়োর মোধ্যনম 

মুজিনর্োদ্ধো েম্মোজন েোিো রদোন 

২.২ সেবোটি েহজিকরনণর সর্ৌজিকিো 

মুজিযুদ্ধ জবষয়ক মন্ত্রণোলনয়র সেবো রোথী িোজির সেষ্ট েন্তোন বীর মুজিনর্োদ্ধোগন। মন্ত্রণোলনয় আেো সেবো রোথীনদর 

২০১৭ েোনলর পূনব য অননক েময় ও অনথ যর অপিয় হনিো, কনষ্টর মনধ্য পড়নিন। এ অবস্থো সথনক উত্তরননর িন্য 

মন্ত্রণোলনয়র ইননোনেশন টীনমর েদস্যগণ কোি শুরু কনরন। বীর মুজিনর্োদ্ধোনদর রনয়োিনীয় েকল িথ্য ও সেবো 

জিজিটোইনিশন কনর এ মন্ত্রণোলনয়র ওনয়ব েোইনট রকোনশর কোর্ যক্রম গ্রহণ করো হয়। মুজিনর্োদ্ধোরো র্োনি জনি জনি 

এলোকোয় সথনক িোনদর রনয়োিনীয় েকল িথ্য ও সেবো গ্রহন করনি পোনরন সে লনিয কোি শুরু হয়। 

 

২.৩ পূমি যর সসিা পদ্ধক্তি ক্তিমেষণ 

সসিা 

প্রোমনর ধাপ 
কায যক্রম 

প্রক্তি ধামপর সময় 

(ক্তেন) 

সম্পিৃ ব্যক্তিিগ য (পেক্তি) 

ধাপ-১ মুক্তিম কর্তযক ভািা প্রোমনর মঞ্জুজর 

রস্তোব অথ য জবেোনগ সররণ 

২০ জদন উপেজিব (বোনিট), মুজবম 

ধাপ-২ অথ য ক্তিভাগ কর্তযক অথ য অিমুক্তির 

মঞ্জুক্তর 

১০ জদন োংজিষ্ট কম যকোিযো, অথ য ক্তিভাগ 

ধাপ-৩ প্রশাসক্তনক মঞ্জুক্তরপত্র পৃষ্ঠাংকমনর 

জন্য  অথ য ক্তিভামগ সপ্ররণ 

২ জদন উপেজিব (বোনিট), মুজবম ও 

োংজিষ্ট কম যকোিযো, অথ য ক্তিভাগ 

ধাপ-৪ মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রশাসক্তনক মঞ্জুক্তরপত্র 

জারী  

২ জদন উপেজিব (বোনিট), মুজবম 

ধাপ-৫ মন্ত্রণালয় কর্তযক iBAS++ এ 

এক্তিকরণ 

১ জদন উপেজিব (বোনিট), মুজবম 

ধাপ-৬ ক্তসএও কর্তযক মঞ্জুক্তরপত্র পৃষ্ঠাংকন 

কমর সকল সজলা ক্তহসাি রক্ষণ 

অক্তফমসর ক্তনকট সপ্ররণ  

২ জদন 

 

োংজিষ্ট কম যকোিযোগণ 

ধাপ-৭ সজলা প্রশাসন কর্তযক অথ য উমত্তালন ও 

সংক্তেষ্ট িহক্তিমল জমাকরণ 

৫ জদন 

 

োংজিষ্ট সজলা প্রশাসক 

ধাপ-৮ সজলা প্রশাসন কর্তযক সকল ইউএনও 

এর অনুকূমল সিক প্রোন 

১০ জদন োংজিষ্ট সজলা প্রশাসক ও 

োংজিষ্ট ইউএনও 
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ধাপ-৯ ইউএনও কর্তযক সংক্তেষ্ট  ব্যাংক এ 

সিক জমাকরণ এিং সকল 

ভািামভাগী মুক্তিমযাদ্ধার ব্যাংক 

ক্তহসামি অথ য প্রোমনর এডভাইস প্রোন 

৬ জদন োংজিষ্ট ইউএনও 

ধাপ-১০ ব্যাংক কর্তযক ভািামভাগী 

মুক্তিমযাদ্ধামের ব্যাংক ক্তহসামি অথ য 

জমাকরণ 

২ জদন মুজিনর্োদ্ধো 

 

২.৪ পূনব যর পদ্ধজির রনেে ম্যোপ 
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টিক্তসক্তভ ক্তিমেষণ 

সময় (Time) ৬০ ক্তেন 

খরি (Cost) ৳ ৫০০/- 

পক্তরেশ যন (Visit) ২ িার 

 

 

২.৬ বিযমোন পদ্ধজির রনেে ম্যোপ 
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টিক্তসক্তভ ক্তিমেষণ 

সময় (Time) ৩০ ক্তেন 

খরি (Cost) ৳ ০/- 

পক্তরেশ যন (Visit) ০ িার 

 

 

২.৬ তুলনোমূলক জবনিষণ (জবদ্যমোন ও রস্তোজবি পদ্ধজির ধোপজেজত্তক তুলনো) 

পূমি যর প্রমসস 

ম্যামপর ধাপ 

পূমি যর ধামপর িণ যনা িিযমান প্রমসস 

ম্যামপর ধাপ 

িিযমান ধামপর িণ যনা 

ধাপ-১ মুক্তিম কর্তযক ভািা প্রোমনর মঞ্জুজর 

রস্তোব অথ য জবেোনগ সররণ 

ধাপ-১ মুক্তিম কর্তযক ভািা প্রোমনর মঞ্জুজর 

রস্তোব অথ য জবেোনগ সররণ 

ধাপ-২ অথ য ক্তিভাগ কর্তযক অথ য অিমুক্তির মঞ্জুক্তর  ধাপ-২ অথ য ক্তিভাগ কর্তযক অথ য অিমুক্তির 

মঞ্জুক্তর 

ধাপ-৩ প্রশাসক্তনক মঞ্জুক্তরপত্র পৃষ্ঠাংকমনর জন্য  

অথ য ক্তিভামগ সপ্ররণ 

ধাপ-৩ অথ য মঞ্জুক্তর ক্তিষয়টি সংক্তেষ্ঠ ইউএনও 

/মজলা প্রশাসক’মক অিক্তহি করা 

ধাপ-৪ মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রশাসক্তনক মঞ্জুক্তরপত্র 

জারী 

ধাপ-৪ উপমজলা/মজলা(প্রমযাজয সক্ষমত্র) হমি 

সপ-মরাল প্রস্তুিপূি যক MIS এর 

মাধ্যমম সপ্ররণ 

ধাপ-৫ মন্ত্রণালয় কর্তযক iBAS++ এ 

এক্তিকরণ 

ধাপ-৫ মন্ত্রণালয় কর্তযক গৃহীি সপ-মরাল যািাই 

ও প্রমসস কমর ক্তিলসহ ক্তসএও িরাির 

MIS এর মাধ্যমম সপ্ররণ 

ধাপ-৬ ক্তসএও কর্তযক মঞ্জুক্তরপত্র পৃষ্ঠাংকন কমর 

সকল সজলা ক্তহসাি রক্ষণ অক্তফমসর 

ক্তনকট সপ্ররণ  

ধাপ-৬ ক্তসএও হমি iBAS++ এর মাধ্যমম 

িাংলামেশ ব্যাংমক সপ্ররণ 

ধাপ-৭ সজলা প্রশাসন কর্তযক অথ য উমত্তালন ও 

সংক্তেষ্ট িহক্তিমল জমাকরণ 

ধাপ-৭ িাংলামেশ ব্যাংক হমি িীর 

মুক্তিমযাদ্ধা/সুক্তিধামভাগীমের ব্যাংক 

একাউমে সপ্ররণ 

ধাপ-৮ সজলা প্রশাসন কর্তযক সকল ইউএনও এর 

অনুকূমল সিক প্রোন 
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ধাপ-৯ ইউএনও কর্তযক সংক্তেষ্ট  ব্যাংক এ সিক 

জমাকরণ এিং সকল ভািামভাগী 

মুক্তিমযাদ্ধার ব্যাংক ক্তহসামি অথ য 

প্রোমনর এডভাইস প্রোন 

  

ধাপ-১০ ব্যাংক কর্তযক ভািামভাগী 

মুক্তিমযাদ্ধামের ব্যাংক ক্তহসামি অথ য 

জমাকরণ 

  

 

 

২.৭ TCV (Time, Cost & Visit) অনুেোনর জবদ্যমোন ও রস্তোজবি পদ্ধজির তুলনো 

 ক্তিদ্যমান পদ্ধক্তি প্রস্তাক্তিি পদ্ধক্তি 

সময় (ক্তেন/ঘো) ৬০ ক্তেন ৩০ ক্তেন 

খরি (নাগক্তরক ও অক্তফমসর) ৳ ৫০০/- ৳ ০/- 

যািায়াি ২ িার ০ িার 

ধাপ ১০ টি ৭ টি 

জনিল ৪ িন ৪ িন 

োক্তখলীয় কাগজপত্র ০ ০ 

 


