
পিরক�না কিমশেনর �ি� 

�া� স�েদর সেব �া�ম �বহােরর মা�েম সকল জনগেণর �ত জীবনযা�ার মান উ�য়নই হে� উ�য়ন পিরক�নার �ল ল��। 

বাংলােদেশর সংিবধান (অ�ে�দ-১৫) অ�যায়ী পিরকি�ত উ�য়েনর মা�েম �দেশর সকল অ�েলর সকল নাগিরেকর �ত 

জীবনযা�ার মান উ�য়ন িনি�ত করা রা�ীয় দািয়ে�র অ�� ��। কায �করভােব এ দািয়� পালেনর িনিম� �েয়াজনীয় �ািত�ািনক 

কাঠােমা গঠেনর উপর অ�ািধকার িদেয় জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান বাংলােদশ �াধীন হওয়ার মা� �দড় মােসর মে� 

তথা ৩১ জা�য়ারী ১৯৭২ সেন ‘‘বাংলােদশ পিরক�না কিমশন’’ �িত�া কেরন। 

১৯৫৬ সােল তদানী�ন �ব � পািক�ােন (বত�মান বাংলােদশ) ‘‘পিরক�না �বাড �’’ গঠেনর মা�েম উ�য়ন পিরক�না �ণয়েনর জ� 

রা�ীয় �িত�ান �াপেনর �চনা হয়। ১৯৭১ সােল �াধীনতা ��কােল �িজবনগর সরকার উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়েনর 

জ� পিরক�না �কাষ গঠন কের। �াধীনতালােভর অ�বিহত পের পিরকি�ত �ত উ�িত অজ�েনর িবষয়� �রাি�ত করার জ� 

আ�জ�ািতকভােব ��াত পিরক�নািবদেদর সম�েয় গ�ত উ� পয �ােয়র পিরক�না কিমশন গ�ত হয়। �িত�াল� �থেকই এেক 

�দয়া হয় উ� পয �ােয়র �পশাদারী সংগঠেনর ময �াদা। এই কিমশন গ�ত হয় একজন �চয়ার�ান, একজন �ড�� �চয়ার�ান এবং 

িতন জন সদ� সম�েয়। পিরক�না ম�ী পদািধকার বেল কিমশেনর �চয়ার�ান িন�� হন। �দনি�ন কায �াবলী পিরচালনার জ� 

এবং িনব �াহী �মতা �েয়ােগর জ� ম�ীর পদ ময �াদা স�� একজন �ড�� �চয়ার�ান িন�� হন (ত�র �কিবেনট ম�ীর “      র �াংক” 

িছল না)। কিমশেনর অ�া� সদ�গণ িছেলন �িতম�ীর পদময �াদা স��। সিচব পদময �াদার ‘‘�ধান’’ এর অধীেন �মাট ১০� 

িবভাগ �ি� করা হয়; িবভাগস�হ হে�-সাধারণ অথ �নীিত, কায ��ম ও ��ায়ন, �িষ, িশ�, পািন স�দ, প�ী �িত�ান, �ভৗত 

অবকাঠােমা, আথ �-সামািজক অবকাঠােমা, বিহঃস�দ এবং �শাসন। কিমশনেক সরাসির সরকার �ধােনর িনয়�েণ �� কেরন। 

পিরক�না কিমশেনর �ক� বা�বায়ন ও পিরবী�েণর কাজ স�� করার জ� �থকভােব ‘‘�ক� বা�বায়ন ��েরা’’ �িত�া করা 

হয় যা পরবত�েত পিরক�না ম�ণালেয়র আওতায় ‘‘বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ’’ নােম আলাদা িবভােগ �পা�িরত হয়। 

এর অ�বিহত পের বিহঃস�দ সং�েহর দািয়� পিরক�না কিমশন �থেক �থক কের অথ � ম�ণালেয়র অধীেন বত�মান ‘‘অথ �ৈনিতক 

স�ক� িবভাগ’’ নােম �থক িবভােগর ওপর �� করা হয়। পিরক�না কিমশেনর সকল �শাসিনক ও িনব �াহী কায ��ম পিরচালনার 

জ� ‘‘পিরক�না িবভাগ’’ �িত�া করা হয়। একই সােথ বাংলােদশ পিরক�না কিমশন এর ময �াদা �ি� করা হয়। বত�মােন মাননীয় 

�ধানম�ী এ কিমশেনর �চয়ারপাস �ন। 

জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ��র�সারী িচ�াধারা এবং ত�র ��� িদকিনেদ �শনায় সব ��থম ১৯৭৪ সােল বিণ �ত 

৪� পিরসং�ান সং�ােক একী�ত কের বাংলােদশ পিরসং�ান ��েরা �িত�া করা হয় এবং ১৯৭৫ সােল পিরসং�ান ��েরােক 

�শাসিনক সহেযািগতা ও িদক িনেদ �শনা �দােনর জ� পিরক�না ম�ণালেয়র আওতায় পিরসং�ান িবভাগ �ি� করা হয়। ২০০২ 

সােল পিরসং�ান িবভাগেক অব�� কের পিরক�না িবভােগর এক� অ�িবভাগ করা হয়। �দেশর উ�য়েন পিরসং�ােনর ��� 

িবেবচনায় ২০১০ সােল পিরসং�ান িবভাগ �নঃ �িত�া করা হয়।  অথ � ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় অথ �ম�ী আ�ল মাল 

আ�ল �িহত, এমিপ এবং পিরক�না ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী এয়ার ভাইস মাশ �াল এ �ক খ�কার (অব:)  বীর 

উ�ম, এমিপ এ �াপাের অ�ণী �িমকা পালন কেরন। উে��, এক� আ�জ�ািতক মানস�ত কম �পিরেবশ িনি�ত করার লে�� এ 

সরকােরর আেগর �ময়ােদ (১৯৯৬-২০০১) এক� �ি� ন�ন �পিরসর আ�িনক ভবন িনিম �ত হয় এবং ২৫ অে�াবর, ১৯৯৯ সােল 

মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা উ� ভবন� উে�াধন কেরন। 


