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৭। একাদ্ডমভয কাম তাফমর
৮। বফাদ্ডযত বা
৯। কমভটি গঠন ও উায কাম তাফরী
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মফর নং..........................., ২০২১
ভাদ্জ মফযভান ভস্যা ভাধাদ্ন স্টাট তঅদ্দয উদ্ভামফত ণ্য ফা বফায ব্যফাময়ক মফকাদ্য ভাধ্যদ্ভ বদদ্
উদ্যাক্তা ংস্কৃমতয (entrepreneurship culture) উন্নয়ন এফং একটি স্টাট তঅ ায়ক আদ্কামদ্স্টভ
গমিয়া তুমরফায রদ্িয ‘উদ্ভাফন ও উদ্যাক্তা উন্নয়ন একাদ্ডমভ’ নাদ্ভ একটি একাদ্ডমভ প্রমতষ্ঠা এফং অনুলমিক
মফলয়ামদ ম্পদ্কত মফধান প্রণয়নকদ্ে অনীত

মফর
বমদ্তু ভাদ্জ মফযভান ভস্যা ভাধাদ্ন স্টাট তঅদ্দয উদ্ভামফত ণ্য ফা বফায ব্যফাময়ক মফকাদ্য
ভাধ্যদ্ভ বদদ্ উদ্যাক্তা ংস্কৃমতয (entrepreneurship culture) উন্নয়ন এফং একটি স্টাট তঅ ায়ক
আদ্কামদ্স্টভ গমিয়া তুমরফায রদ্িয ‘ উদ্ভাফন ও উদ্যাক্তা উন্নয়ন একাদ্ডমভ’ নাদ্ভ একটি একাদ্ডমভ প্রমতষ্ঠা এফং
অনুলমিক মফলয়ামদ ম্পদ্কত মফধান প্রণয়ন কযা ভীচীন ও প্রদ্য়াজনীয়;
বদ্তু এতদ্বাযা মনম্নরূ অআন কযা আর:১। ংমিপ্ত মদ্যানাভ ও প্রফততন।- (১) এআ অআন উদ্ভাফন ও উদ্যাক্তা উন্নয়ন একাদ্ডমভ অআন , ২০২১
নাদ্ভ মবমত আদ্ফ।
(২) এআ অআন মফরদ্ে কাম তকয আদ্ফ।
২। ংজ্ঞা।- মফলয় ফা প্রদ্িয মযন্থী বকাদ্না মকছু না থামকদ্র, এআ অআদ্ন,(ক) “একাদ্ডমভ” থ ত ধাযা ৩ এয ধীন প্রমতমষ্ঠত উদ্ভাফন ও উদ্যাক্তা উন্নয়ন একাদ্ডমভ;
(খ) “উদ্ভাফন” থ ত বকান ণ্য ও বফায উন্নয় ন, ভন্ব য়, উৎকল ত াধ ন, মবদ্মাজ ন ফা প্রফততদ্ন য
ভাধ্যদ্ভ বকান ভস্যা ভাধাদ্ন নূতন বকান সুমফধা ফা উদ্মামগতা ততযী কযা;
(গ) “গ্রাথ র্ যায়ের স্টার্ যঅ” থ ত এমন র্ যায়ের স্টার্ যঅ র্াহা() বকাদ্না

ব্যফাদ্য়য ফামণমজযকীকযদ্ণ

কার্ যক্রম শুরু কমযয়াদ্ছ,
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য ( business commercialization)

(অ) ব্যফা ম তাদ্য় মক্তারী গ্রাক মবমি ( strong customer base) ততময কমযদ্ত
িভ আয়াদ্ছ, এিং
(আ)

দ্রুত িধ যনশীল (rapid growth) ব্যিসা বহয়সয়ি বনরূণ কবরিার মত ম তাপ্ত অয়উাজতন (revenue) কমযদ্তদ্ছ;

(ঘ) “তমফর” থ ত একাদ্ডমভয তমফর;
(ঙ) “মযচারনা বফাড ত” ফা “বফাড ত” থ ত একাদ্ডমভয মযচারনা বফাড ত;
(চ) “প্রদ্টাটাআ” থ ত বকাদ্না াড তওয়যায, পটওয়যায, ওদ্য়ফাআট, যা, ণ্য ফা বফায প্রাথমভক
রূ মাায ভাধ্যদ্ভ বকাদ্না ণ্য ফা বফা ম্পদ্কত একটি ধাযণা াওয়া মায় ফা উা ম্পদ্কত
মবজ্ঞতা জতন কযা মায় ফা উায কাম তকযতা উরমি কযা মায়;
(ছ) “প্রমফধান” থ ত এআ অআদ্নয ধীন প্রণীত প্রমফধান;
(জ)“প্রমিণ” থ ত একাদ্ডমভ কর্তক
ত মযচামরত স্টাট তঅ ফা উদ্যাক্তাদ্দয জন্য মযচামরত
প্রমিণ;
(ঝ) “বি-সীড র্ যায়ের স্টার্ যঅ” থ ত এমন র্ যায়ের স্টার্ যঅ র্াহার() একটি ঈদ্ভািনী ধারণা (innovative idea), িা ব্যফাময়ক মযকেনা ( business
plan) রবহোয়ছ;
(অ) ব্যফাময়ক মযকেনা ফাস্তফায়দ্ন একটি গ্িায়র্ার্াআ িস্তুত কবরিার জন্য কাম তক্রভ শুরু
কমযয়াদ্ছ ফা কমযদ্তদ্ছ, এিং
(আ) ঈক্ত গ্িায়র্ার্াআ িাজায়র রীক্ষাক্রয়ম ঈহার র্থার্থতা বনরূণ কমযদ্ত দ্চষ্ট যময়াদ্ছ।
(ঞ) “মফমধ” থ ত এআ অআদ্নয ধীন প্রণীত মফমধ;
(ট) “ভামযচারক” থ ত একাদ্ডমভয ভামযচারক;
(ঠ) “বভনটমযং” থ ত উচ্চ তয জ্ঞান ও দিতা ম্পন্ন বকাদ্না ব্যমক্ত কর্তক
ত স্টাট তঅ ফা উদ্ভাফকদ্দয
উদ্ভাফনী ধাযণা ফা জ্ঞাদ্নয মফকা ঘটাআফায ফা উা কাম তকয কমযফায একটি ায়ক প্রমক্রয়া;
(ড) “সীড র্ যায়ের স্টার্ যঅ” থ ত এমন

র্ যায়ের স্টার্ যঅ র্াহা-

ণ্য িা গ্সিার একটি

রীবক্ষত গ্িায়র্ার্াআ িস্তুতক্রয়ম ঈহা িাজায়র র্াচাআ-িাছাআয়ের মাধ্যয়ম একটি রহণয়র্াগ্য ও
ুঁ
গ্র্কসআ ব্যফাময়ক ময়ডল খবজো
াআোয়ছ, িা ন্যূনতম একটি রাহক বিবি (customer
base) ততময কমযদ্ত িভ আয়াদ্ছ ;
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(ঢ) “স্টাট তঅ” থ ত বনম্নিবণ যত বিবশষ্ট্ূসম্পন্ন এভন গ্কায়না প্রমতষ্ঠান র্াহা() গ্কায়না উদ্ভাফনী ণ্য ফা বফার কার্ যক্রম বরচালনা কয়র;
(অ) গ্কায়না ঈদ্ভািনী ধারণা, বপ্রাদ্টাটাআ ফা ণ্য ফা বফা ফাজাযজাত কগ্র;
(আ) গ্কায়না ভস্যায মফযভান ব্যিস্থাে ভাধাদ্নয তুরনায় স্তায় িা মধকতয তনপুণ্যতায
াদ্থ সমাধান কমযদ্ত িভ হে;
(ই) গ্কায়না িবতবিত ব্যিসাবেক ময়ডয়ল ন্যতন গ্কায়না ঈদ্ভািন িা ন্যতন গ্কায়না ব্যিসাবেক
ময়ডয়লর নুসন্ধান কয়র; িা
(ঈ) গ্কায়না ঈদ্ভাবিত ব্যিসাবেক ময়ডগ্লর মাধ্যয়ম পুনঃ পুনঃ (repetable) দ্রুত িধ যনশীল
(scalable) িকৃবতর ব্যিসা বরচালনা কয়র।
৩। একাদ্ডমভ প্রমতষ্ঠা।- (১) এআ অআন ফরফৎ আফায দ্ি দ্ি উদ্ভাফন ও উদ্যাক্তা উন্নয়ন একাদ্ডমভ
নাদ্ভ একটি একাদ্ডমভ প্রমতমষ্ঠত আদ্ফ।
(২) একাদ্ডমভ একটি ংমফমধফদ্ধ ংস্থা আদ্ফ এফং আায স্থায়ী ধাযাফামকতা ও একটি াধাযণ
ীরদ্ভায থামকদ্ফ এফং আায স্থাফয ও স্থাফয উবয় প্রকায ম্পমি জতন কমযফায, মধকাদ্য যামিফায এফং
স্তান্তয কমযফায িভতা থামকদ্ফ, এফং একাদ্ডমভ আায নাদ্ভ ভাভরা দাদ্য়য কমযদ্ত ামযদ্ফ ফা উক্ত নাদ্ভ আায
মফরুদ্দ্ধও ভাভরা দাদ্য়য কযা মাআদ্ফ।
৪। একাদ্ডমভয কাম তারয়।- (১) একাদ্ডমভয প্রধান কাম তারয় ঢাকায় থামকদ্ফ।
(২) একাদ্ডমভ, প্রদ্য়াজদ্ন, যকাদ্যয পুফ তানুদ্ভাদনক্রদ্ভ, ফাংরাদ্দদ্য বমদ্কাদ্না স্থাদ্ন উায ািা
কাম তারয় স্থান কমযদ্ত ামযদ্ফ।
৫। একাদ্ডমভয াধাযণ মযচারনা।- একাদ্ডমভয মযচারনা ও প্রান একটি মযচারনা বফাড ত এয উয
ন্যস্ত থামকদ্ফ এফং একাদ্ডমভ বম িভতা প্রদ্য়াগ ও কাম ত-ম্পাদন কমযদ্ত ামযদ্ফ মযচারনা বফাড তও বআ িভতা
প্রদ্য়াগ ও কাম ত-ম্পাদন কমযদ্ত ামযদ্ফ।
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৬। মযচারনা বফাড ত।- (১) মনম্নফমণ তত দস্য ভন্বদ্য় একাদ্ডমভয মযচারনা বফাড ত গঠিত আদ্ফ, মথা:(ক) ভন্ত্রী/প্রমতভন্ত্রী, তথ্য ও বমাগাদ্মাগ প্রযুমক্ত মফবাগ, মমমন আায বামতও আদ্ফন;
(ি) মচফ, তথ্য ও বমাগাদ্মাগ প্রযুমক্ত মফবাগ, মমমন আায -বামতও আদ্ফন;
(গ) মনফ তাী মযচারক, ফাংরাদ্দ কমম্পউটায কাউমির;
(ঘ) ব্যফস্থানা মযচারক, ফাংরাদ্দ াআ-বটক াকত কর্তত ি;
(ঙ) ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত মফবাদ্গয নূযন যুগ্ম-মচফ দভম তাদায একজন
কভতকততা;
(চ) থ ত মফবাগ কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত মফবাদ্গয নূযন যুগ্ম-মচফ দভম তাদায একজন কভতকততা;
(ছ) মে ভন্ত্রণারয় কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত ভন্ত্রণারদ্য়য নূযন যুগ্ম-মচফ দভম তাদায একজন
কভতকততা;
(জ) ফামণজয ভন্ত্রণারয় কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত ভন্ত্রণারদ্য়য নূযন যুগ্ম-মচফ দভম তাদায একজন
কভতকততা;
(ঝ) ভাধ্যমভক ও উচ্চমিা মফবাগ কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত মফবাদ্গয নূযন যুগ্ম-মচফ দভম তাদায
একজন কভতকততা;
(ঞ) কামযগময ও ভাদ্রাা মিা মফবাগ কর্তক
ত ভদ্নানীত

উক্ত মফবাদ্গয নূযন যুগ্ম-মচফ

দভম তাদায একজন কভতকততা;
(ট) মফজ্ঞান ও প্রযুমক্ত ভন্ত্রণারয় কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত ভন্ত্রণারদ্য়য নূযন যুগ্ম-মচফ দভম তাদায
একজন কভতকততা;
(ঠ) ফাংরাদ্দ মফশ্বমফযারয় ভঞ্জুময কমভন কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত কমভদ্নয নূযন মযচারক
দভম তাদায একজন কভতকততা;
(ড) জাতীয় দিতা উন্নয়ন কর্তত ি কর্তক
ত ভদ্নানীত উক্ত

কর্তত দ্িয নূযন মযচারক

দভম তাদায একজন কভতকততা;
(ঢ) যকায কর্তক
ত ভদ্নানীত তথ্য প্রযুমক্তদ্ত নূযন দফৎদ্যয মবজ্ঞতাম্পন্ন একজন
তথ্যপ্রযুমক্ত মফদ্লজ্ঞ;
(ণ) যকায কর্তক
ত ভদ্নানীত নূযন ধ্যাক দভম তাদায একজন মিামফদ;
(ত) বামত, বপডাদ্যন ফ ফাংরাদ্দ বচোয ফ কভা ত যান্ড আন্ডামিজ;
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(থ) বামত,ফাংরাদ্দ উআদ্ভন বচোয ফ কভা ত এন্ড আন্ডামি;
(দ) ভামযচারক, , মমমন আায মচফও আদ্ফন।
(২) উ-ধাযা (১) এয দপা (ঢ) ও (ণ) এয ধীন ভদ্নানীত দস্যগণ তাঁাদ্দয ভদ্নানয়দ্নয তামযি আদ্ত
মতন ফৎদ্যয জন্য দস্য দ্দ ফার থামকদ্ফন।
(৩) উ-ধাযা (১) এয দপা (ঢ) ও (ণ) এয ধীন ভদ্নানীত দদ্স্যয বভয়াদ বল আফায পূদ্ফ তও যকায,
বকাদ্না কাযণ দতাদ্না ব্যমতদ্যদ্ক, উক্তরূ বকাদ্না দস্যদ্ক বমদ্কাদ্না ভয় তাঁায দাময়ত্ব আদ্ত ব্যামত প্রদান
কমযদ্ত ামযদ্ফ এফং উক্তরূ বকাদ্না দস্য বমদ্কাদ্না ভয় মযচারনা বফাদ্ড তয বামতদ্ক উদ্েশ্য কমযয়া
তাঁায ািযযুক্ত ত্রদ্মাদ্গ স্বীয় দ তযাগ কমযদ্ত ামযদ্ফন।
৭

। একাদ্ডমভয কাম তাফরী।- একাদ্ডমভয কাম তাফরী আদ্ফ মনম্নরূ,মথা:(ক) স্টাট তঅদ্দয তথ্য ও বমাগাদ্মাগ প্রযুমক্ত (অআমটি) ংক্রান্ত ণ্য ও বফামূদ্য উদ্ভাফনী
ধাযণাদ্ক মদ্থাযুক্ত ব্যফাময়ক ভদ্ডদ্র রূান্ত বযয ভাধ্যদ্ভ বদীয় ও অন্তজতামতক মফনন
ব্যফস্থানায় উদ্ভাফকদ্দয মধকতয বকৌরী কমযয়া তুমরফায ভাধ্যদ্ভ ব্যফা প্রাদ্য
য়তা কযা;
(ি) প্রী-ীড, ীড ও বগ্রাথ ম তাদ্য়য উয মবমি কমযয়া

স্টাট তঅ ও উদ্ভাফকদ্দয উদ্ভাফনী

ধাযণায মফকাদ্য জন্য তাঁাদ্দয প্রদ্য়াজনীয় প্রমিণ, বভন্টমযং ফা আনমকউদ্ফন
কামযকুরাভ মনধ তাযণ কযা;
(গ) প্রী-ীড ম তাদ্য়য স্টাট তঅদ্দয ব্যফাময়ক ধাযণায মফকাদ্য জন্য প্রদ্য়াজনীয় অমথ তক
নুদান ায়তা প্রদান কযা;
(ঘ) প্রমিণ, বভন্টমযং ফা আনমকউদ্ফন কামযকুরাদ্ভয মবমিদ্ত স্টাট তঅ ও উদ্ভাফকদ্দয
প্রদ্য়াজনীয় প্রমিদ্ণয ভমডউর মনধ তাযণ, প্রমিণ মযচারনা ও মূল্যায়ন কযায ভাধ্যদ্ভ
তাঁাদ্দয কামযগময িভতা বৃমদ্ধ , র্থার্থ নকশা িণেয়নর বচন্তা (Design Thinking )
উন্নতকযণ, ব্যফাময়ক ভদ্ডর ও অমথ তক বকৌর প্রণয়দ্ন দ্মামগতা কযা;
(ঙ) নরাআদ্ন ফা পরাআদ্ন স্টাট তঅদ্দয জন্য অন্তজতামতক ভাদ্নয উচ্চতয প্রমিণ প্রদান
কমযফায রদ্িয কামযগময ও ভাদ্রাা মিা মফবাগ/ ফাংরাদ্দ মফশ্বমফযারয় ভঞ্জুময কমভন/
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জাতীয় দিতা উন্নয়ন কর্তত ি ফা ন্যান্য িবতিানসমূয়হর দ্মামগতা ও প্রদ্য়াজনীয় বিদ্ত্র
নুদ্ভাদন গ্রণ কযা;
(চ) বদদ্ উদ্ভাফনী ংস্কৃমতয প্রামতষ্ঠামনকীকযণ ও উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়দ্ন কাম তক্রভ মযচারনা
কদ্য এভন মফশ্বমফযারয় মিা প্রমতষ্ঠান ও ন্যান্য যকাযী ফা বফযকাময প্রমতষ্ঠাদ্নয
মত বমৌথবাদ্ফ কাম তক্রভ মযচারনা কমযফায ভাধ্যদ্ভ স্টাট তঅ ংস্কৃমতয মফকাদ্য রদ্িয
মথামথ দদ্ি গ্রণ কযা;
(ছ) প্রাদ্য়ামগক মফলয়মূ বয উযুক্ত জ্ঞান ও ধাযণা রাব কযায বিদ্ত্র

মফমবন্ন স্বনাভধন্য

বফযকাযী প্রমতষ্ঠান ফা স্টাট তঅ বকাম্পামনদ্ত স্টাট তঅদ্দয আন্টান তীদ্য ব্যফস্থা কযা;
(জ) স্টাট তঅমূদ্য জ্ঞান ও প্রযুমক্তয মফকা

ঘটদ্নায উদ্েদ্শ্য

মফমবন্ন মিা প্রমতষ্ঠাদ্ন

নরাআদ্ন ফা পরাআদ্ন উদ্ভাফনী প্রমতদ্মামগতায অদ্য়াজন কযা  এতদংক্রান্ত মফলদ্য়
বযাড বা , বমভনায, কভতারা, বুট কযাম্প , বটমরমবন বপ্রাগ্রাভ , বযমডও বা, বভরা ও
প্রদতনীয অদ্য়াজন কযা;
(ঝ) উদ্ভাফক ফা উদ্যাক্তাদ্দয উদ্ভামফত

ণ্য ও বফায বভধাস্বত্ব ংযিদ্ণ প্রমক্রয়াগত ও

অআনগত ায়তা প্রদান কযা;
(ঞ) দ্ণ্যয নকা ( design) িস্তুত, ঈন্নেন (development) এফং উা যীিায
(testing) জন্য বপমিদ্কন ল্যাফ স্থান ও মযচারনা কযা;
(ট) স্টাট তঅ ংক্রান্ত গদ্ফলণা কাম তক্রভ মযচারনা কযা এফং উক্ত গদ্ফলণায় প্রাপ্ত পরাপর
প্রকাদ্য ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
(ঠ) যকাদ্যয পূফ তানুদ্ভাদনক্রদ্ভ, এআ অআদ্নয উদ্েদ্শ্যয মত াভঞ্জস্যপূণ ত চুমক্ত ম্পাদন
কযা;
(ড) যকায কর্তক
ত প্রদি স্টাট তঅ ংক্রান্ত ন্যান্য দাময়ত্ব ারন কযা;
(ঢ) একাদ্ডমভয মনয়মভত কাম তক্রভ মযচারনা  ন্যান্য কাম তক্রভ ম তাদ্রাচনা ও মদকমনদ্দ তনা
প্রদান;
(ণ) এআ অআদ্নয উদ্েশ্য পূযণকদ্ে, প্রদ্য়াজনীয় ও অনুলমিক কাম তাফরী ম্পাদন কযা।
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৮। বফাদ্ডযত বা।- (১) এআ ধাযায ন্যান্য মফধানাফরী াদ্দ্ি, বফাড ত উায বায কাম তদ্ধমত মনধ তাযণ
কমযদ্ত ামযদ্ফ।
(২) প্রমত ফৎয বফাদ্ড তয নূযন মতনটি বা নুমষ্ঠত আদ্ত আদ্ফ।
(৩) বফাদ্ড তয বা উায বামত কর্তক
ত মনধ তামযত তামযি, ভয় ও স্থাদ্ন নুমষ্ঠত আদ্ফ।
(৪) বফাদ্ড তয বায বকাযাদ্ভয জন্য উায বভাট দস্য ংখ্যায নূযন এক-র্ততীয়াং দদ্স্যয উমস্থমতয
প্রদ্য়াজন আদ্ফ।
(৫) বফাদ্ড তয বামত বফাদ্ড তয কর বায় বামতত্ব কমযদ্ফন এফং তাঁায নুমস্থমতদ্ত বফাদ্ড তয বামত বামতত্ব কমযদ্ফন।
(৬) প্রদ্তযক দদ্স্যয একটি কমযয়া ববাট থামকদ্ফ এফং ববাদ্টয ভতায বিদ্ত্র বায় বামতত্বকাযীয
মদ্বতীয় ফা মনণ তায়ক ববাট প্রদাদ্নয িভতা থামকদ্ফ।
(৭) বফাড ত উায বকাদ্না বায় বকাদ্না অদ্রাচয মফলদ্য় মফদ্ল ফদান যামিদ্ত িভ এআরূ বমদ্কাদ্না
মফদ্লজ্ঞ ফা যাভতকবক অভন্ত্রণ জানাআদ্ত ামযদ্ফ এফং উক্তরূ অভমন্ত্রত ব্যমক্ত অদ্রাচনায় ংগ্রণ কমযদ্ত
ামযদ্ফন, তদ্ফ মদ্ধান্ত গ্রদ্ণয বিদ্ত্র উক্ত ব্যমক্তয ববাট প্রদাদ্নয মধকায থামকদ্ফ না।
(৮) শুধুভাত্র বকাদ্না দস্য দ্দ শূন্যতা ফা বফাড ত গঠদ্ন ত্রুটি থাকায কাযদ্ণ বকাবনা কাম ত ফা কাম তধাযা
বফধ আদ্ফ না এফং তৎম্পদ্কত বকান প্রশ্নও উত্থান কযা মাআদ্ফ না।
.৯

। কমভটি গঠন ও উায কাম তাফরী।- (১) একাদ্ডমভ উায কাম তাফরী সুচারুরূদ্ ম্পাদন কমযফায জন্য ফা

উায দাময়ত্ব ারদ্ন উাদ্ক ায়তা প্রদাদ্নয জন্য প্রদ্য়াজনীয় ংখ্যক কমভটি গঠন কমযদ্ত ামযদ্ফ;
(২) উ-ধাযা (১) এয ধীন গঠিত কমভটিয গঠন, উায দাময়ত্ব ও কাম তাফরী মফমধ দ্বাযা মনধ তামযত আদ্ফ।
১০। ভামযচারক।– (১) একায়ডবমর একজন মহাবরচালক থাবকয়িন।
(২) ভামযচারক যকায কর্তক
ত মনযুক্ত আদ্ফন এফং তাঁায চাকমযয ততামদ যকায কর্তক
ত মস্যীকৃত
আদ্ফ।
(৩) মহাবরচালয়কর দ শূন্য হআয়ল, িা নুবস্থবত, সুস্থতা িা ন্য গ্কায়না কারয়ণ মহাবরচালক
তাহার দাবেত্ব ালয়ন সমথ য হআয়ল, নিবনযুক্ত মহাবরচালক কার্ যিার রহণ না করা র্ যন্ত বকংিা মহাবরচালক

পৃষ্ঠা-8

পুনরাে স্বীে দাবেত্ব ালয়ন সামর্থ্য না হওো র্ যন্ত, যকায কর্তক
ত ভদ্নানীত কভতকততা মহাবরচালক বহসায়ি
দাবেত্ব ালন কবরয়িন।
১১। মহাবরচালয়কর দাবেত্ব।– মহাবরচালক একায়ডবমর সাি যক্ষবণক কমযকতযা ও িধান বনি যাহী হআয়িন
এিং বতবন(ক) বফাদ্ড তয সকল বসদ্ধান্ত িাস্তিােন ও একায়ডবমর কার্ যািবল সম্পাদয়নর জন্য দােী থাবকয়িন;
(খ) একায়ডবমর ঈন্নেন সংক্রান্ত বিষোবদ ও িশাসবনক কার্ যািবলর সাবি যক তত্ত্বািধান ও বরচালনা কবরয়িন;
(গ) িবত থ য-িৎসয়র একায়ডবমর কার্ যক্রয়মর িাবষ যক িবতয়িদন প্রস্তুত কবরো ঈহা গ্িায়ড যর নুয়মাদয়নর জন্য
ঈস্থান কবরয়িন;
(ঘ) বফাড ত কর্তক
য , সময়ে সময়ে, িদি ক্ষমতা িয়োগ িা দাবেত্ব ালন কবরয়িন;
(ঙ) এআ অআন ও তদধীন িণীত বিবধ ও িবিধায়নর বিধান িবতালন বনবিত কবরয়িন।
১২। একাদ্ডমভয জনফর কাঠাদ্ভা।- একাদ্ডমভ ঈহার কাম তাফরী সুষ্ঠবাদ্ফ ম্পাদদ্নয উদ্েদ্শ্য একাদ্ডমভ,
উায নুদ্ভামদত াংগঠমনক কাঠায়মা ও গ্িতনক্রম নুর্ােী, প্রদ্য়াজনীয় ংখ্যক কভতকততা, যাভতক ও ন্যান্য
কভতচাযী মনদ্য়াগ কমযদ্ত ামযদ্ফ এফং তাঁাদ্দয চাকুযীয ততাফরী প্রমফধান দ্বাযা মনধ তামযত আদ্ফ।
১৩। পযামিদ্কন ল্যাফ স্ান।- (১) এআ অআদ্নয উদ্েদ্শ্য পূযণকদ্ে, একাদ্ডমভ একটি পযামিদ্কন
ল্যাফ স্থান কমযদ্ত ামযদ্ফ।
(২) পযামিদ্কন ল্যাফ স্থান, ব্যাফায, মযচারনা ও ন্যান্য মফলয়ামদ

একাদ্ডমভ কর্তক
ত মনধ তামযত

আদ্ফ।
(৩) উ-ধাযা (১) এয ধীন স্থামত পযামিদ্কন ল্যাফ এয প্রধান কাম তাফরী আদ্ফ স্টাট তঅ ধাযণায
মবমিদ্ত প্রস্তুতকৃত বপ্রাদ্টাটাআ ন্যন্যতম িাজার ঈয়র্াগী য়ণ্য (minimum viable product ) রুান্তদ্যয
জন্য প্রদ্য়াজনীয় ল্যাফ সুমফধা প্রদান কযা।
(৪) পযামিদ্কন ল্যাফ এয দ্ফ তাচ্চ ব্যফায মনমিতকযদ্ণয রদ্িয একাদ্ডমভ া
মফশ্বমফযারদ্য়য মত স্টাট তঅ ংক্রান্ত বমৌথ কাম তক্রভ গ্রণ ও মযচারনা কমযদ্ত ামযদ্ফ।
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যা ফৎয মফমবন্ন

১৪। একাদ্ডমভয তমফর।- (১) একাদ্ডমভয কাম ত মযচারনায জন্য উায একটি মনজস্ব তমফর থামকদ্ফ
এফং মনম্নফমণ তত উৎ আদ্ত প্রাপ্ত থ ত উক্ত তমফদ্র জভা আদ্ফ,মথা:(ক) যকাদ্যয মনকট আদ্ত প্রাপ্ত াায্য, ভঞ্জুময ও নুদান;
(ি) যকাদ্যয নুদ্ভাদনক্রদ্ভ, বকাদ্না মফদ্দী যকায ফা জাতীয় ফা অন্তজতামতক বকাদ্না ংস্থা ,
ংগঠন, ব্যমক্ত ফা প্রমতষ্ঠান কর্তক
ত প্রদি নুদান;
(গ) একাদ্ডমভ কর্তক
ত প্রদি বফা ফা যাভত ফা প্রমিণ প্রদাদ্নয মফমনভদ্য় মজতত অয়;
(ঘ) যকাদ্যয পূফ তানুদ্ভাদনক্রদ্ভ, একাদ্ডমভ কর্তক
ত গৃীত ঋণ;
(ঙ) একাদ্ডমভয ম্পমি ফা তমফদ্রয থ ত মফমনদ্য়াগ আদ্ত মজতত অয় ফা মুনাপা;
(চ) একাদ্ডমভয মনজস্ব উৎ আদ্ত প্রাপ্ত অয়; এফং
(ছ) যকায কর্তক
ত নুদ্ভামদত ন্য বকান উৎ আদ্ত প্রাপ্ত থ ত।
(২) একাদ্ডমভয তমফর আদ্ত একাদ্ডমভয কভতকততা ও কভতচামযদ্দয বফতন-বাতা প্রদান একাদ্ডমভয
প্রদ্য়াজনীয় ন্যান্য ব্যয় মনফ তা কযা আদ্ফ।
(৩) যকাময নুদান আদ্ত প্রাপ্ত থ ত একাদ্ডমভয রিয ও উদ্েশ্য পূযণকদ্ে মযচামরত প্রকে, কভতসূমচ
ও কাম তক্রদ্ভ ব্যয় কযা মাআদ্ফ।
(৪) একাদ্ডমভয তমফর ফা উায ং মফদ্ল যকায কর্তক
ত নুদ্ভামদত িাদ্ত মফমনদ্য়াগ কযা মাআদ্ফ।
(৫) যকায কর্তক
ত প্রদি থ ত ব্যদ্য়য বিদ্ত্র একাদ্ডমভ প্রচমরত যকাময মফমধ-মফধান নুযণ কমযদ্ফ
এফং ন্যান্য উৎ আদ্ত প্রাপ্ত থ ত বফাড ত কর্তক
ত মনধ তামযত দ্ধমতদ্ত ব্যয় কমযদ্ত ামযদ্ফ।
(৬) উক্ত তমফদ্রয থ ত বকাদ্না তমমর ব্যাংদ্ক একাদ্ডমভয নাদ্ভ জভা যামিদ্ত আদ্ফ এফং বফাদ্ড তয
মদ্ধান্ত নুাদ্য উক্ত থ ত উদ্িারন কযা মাআদ্ফ।
ব্যাখ্যা।-উ-ধাযা (৬) এয উদ্েশ্য পূযণকদ্ে, ‘তমমর ব্যাংক’ থ ত Bangladesh Bank Order,
1972 (P. O. No. 127 of 1972) এয Article 2(j)বত ংজ্ঞাময়ত Scheduled Bank।

১৫। ংযমিত তমফর গঠন।- একায়ডবম একটি সংরবক্ষত তহবিল গঠন কবরয়ত াবরয়ি, র্াহায়ত
একায়ডবমর িাবষ যক অে হআয়ত গ্িাড য কর্তক
য বনধ যাবরত বরমাণ র্াকা জমা হআয়ি।
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১৬। ফাদ্জট।- একাদ্ডমভ প্রমত ফৎয যকায কর্তক
ত মনধ তামযত ভদ্য়য ভদ্ধ্য

যফতী থ ত ফৎদ্যয

ফামল তক ফাদ্জট মফফযণী ও চামদা যকায কর্তক
ত মনধ তামযত দ্ধমতদ্ত নুদ্ভাদদ্নয জন্য যকাদ্যয মনকট ব
কমযদ্ফ এফং উাদ্ত উক্ত থ ত ফৎদ্য যকাদ্যয মনকট আদ্ত একাদ্ডমভয কী মযভাণ দ্থ তয প্রদ্য়াজন আদ্ফ
উায উদ্েি থামকদ্ফ।
১৭। মাফযিণ ও মনযীিা ।- (১) একাদ্ডমভ, যকায কর্তক
ত মনধ তামযত দ্ধমতদ্ত, মথামথবাদ্ফ উায
মাফ যিণ কমযদ্ফ এফং মাদ্ফয ফামল তক মফফযণী প্রস্তুত কমযদ্ফ।
(২) ফাংরাদ্দদ্য ভামাফ-মনযীিক ও মনয়ন্ত্রক, তঃয ভামাফ-মনযীিক ফমরয়া উমেমিত প্রমত
ফৎদ্য একাদ্ডমভয মাফ মনযীিা কমযদ্ফন এফং মনযীিা মযদ্াদ্ট তয একটি কমযয়া নুমরম প্রমত ফৎদ্যয ৩১
ব মডদ্েদ্যয ভদ্ধ্য যকায ও একাদ্ডমভয মনকট ব কমযদ্ফন।
(৩) উ-ধাযা (২) এ উমেমিত মনযীিা প্রমতদ্ফদদ্নয উয বকাদ্না অমি উত্থামত আদ্র উা মনষ্পমিয
জন্য একাদ্ডমভ, মফরদ্ে, মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কমযদ্ফ।
(৪) উ-ধাযা (২) এ উমেমিত মনযীিা ব্যমতদ্যদ্কও Bangladesh Chartered Accountants
Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973)-এয Article 2(1)(b)-বত গৃীত ংজ্ঞা নুমায়ী চাট তাড ত
যাকাউন্টযান্ট দ্বাযা একাদ্ডমভয মাফ মনযীিা কযা মাআদ্ফ।
(৫) উ-ধাযা (৪) এয উদ্েশ্য পূযণকদ্ে, একাদ্ডমভ এক ফা একামধক চাট তাড ত যাকাউন্টযান্ট মনদ্য়াগ
কমযদ্ত ামযদ্ফ এফং এআরূ মনদ্য়াগকৃত চাট তাড ত যাকাউন্টযান্ট মনমদ তষ্টকৃত াদ্য ামযদ্তামলক প্রাপ্য আদ্ফন।
(৬) উ-ধাযা (২) ও (৪) নুমায়ী মাফ মনযীিায উদ্েদ্শ্য, ভা মাফ-মনযীিক ও মনয়ন্ত্রক ফা তাঁায
মনকট আদ্ত এতদুদ্েদ্শ্য িভতাপ্রাপ্ত বকাদ্না ব্যমক্ত ফা চাট তাড ত যাকাউন্টযান্ট একাদ্ডমভয কর বযকড ত, দমররদস্তাদ্ফজ, নগদ থফা ব্যাংদ্ক গমিত থ ত, জাভানত, বাণ্ডায এফং ন্যমফধ ম্পমি যীিা কমযয়া বদমিদ্ত
ামযদ্ফন এফং একাদ্ডমভয বমদ্কাদ্না দস্য, কভতকততা ও কভতচাযীদ্ক মজজ্ঞাাফাদ কমযদ্ত ামযদ্ফন।
১৮। ফামল তক প্রমতদ্ফদন।- (১) একাদ্ডমভ প্রমত ফৎয তৎকর্তক
ত উক্ত ফৎদ্য ম্পামদত কাম তাফরীয মফফযণ
েমরত একটি ফামল তক প্রমতদ্ফদন প্রস্তুত কমযয়া যকাদ্যয মনকট দামির কমযদ্ফ।
(২) যকায, প্রদ্য়াজদ্ন, একাদ্ডমভয মনকট আদ্ত একাদ্ডমভ ংক্রান্ত বমদ্কাদ্না মফলদ্য়য ওয প্রমতদ্ফদন
ফা মফফযণী প্রদাদ্নয জন্য মনদ্দ ত প্রদান কমযদ্ত ামযদ্ফ।
(৩)

উ-ধাযা (২) এয ধীন প্রমতদ্ফদন ফা মফফযণী তরফ কযা আদ্র একাদ্ডমভ উা যকাদ্যয মনকট

বপ্রযণ কমযবত ফাধ্য থামকদ্ফ।
পৃষ্ঠা-11

(

৪) একাদ্ডমভ তৎকর্তক
ত প্রস্তুু্ তকৃত প্রমতদ্ফদন ফা মফফযণী উায মনজস্ব ওদ্য়ফাআদ্ট প্রকা কমযদ্ত

ামযদ্ফ।
১৯। িভতাতণ।– মযচারনা বফাড ত, প্রদ্য়াজদ্ন এফং তৎকর্তক
ত মনধ তামযত দ্তত, এআ অআদ্নয ধীন তাঁায
উয মতত বমদ্কাবনা িভতা ফা দাময়ত্ব, মরমিত অদ্দ দ্বাযা, ভামযচারক ফা একাদ্ডমভয বকাবনা কভতকততা ফা
কভতচামযদ্ক তণ কমযদ্ত ামযদ্ফন।
২

০। মফমধ প্রণয়দ্নয িভতা।- এআ অআদ্নয উদ্েশ্য পূযণকদ্ে, যকায, যকাময বগদ্জদ্ট প্রজ্ঞান দ্বাযা,

মফমধ প্রণয়ন কমযদ্ত ামযদ্ফ।
২১। প্রমফধান প্রণয়দ্নয িভতা।- এআ অআদ্নয উদ্েশ্য পূযণকদ্ে, একাদ্ডমভ,যকাদ্যয পূফ তানুদ্ভাদনক্রদ্ভ
এফং যকাময বগদ্জদ্ট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআন ফা বকাদ্না মফমধয মত াভঞ্জস্য না য় এআরূ প্রমফধান
প্রণয়ন কমযদ্ত ামযদ্ফ।
২২। প্রকদ্েয মফলুমপ্ত, আতযামদ।- (১) ধাযা ৩ এয ধীন একাদ্ডমভ প্রমতষ্ঠায, দ্ি দ্ি, তথ্য ও
বমাগাদ্মাগ প্রযুমক্ত মফবাদ্গয ০৪.০২.২০১৬ তামযদ্িয স্মাযক নং- ৫৬.০০.০০০০.০২২.৯৯.০১০.১৫-৪৭ দ্বাযা গৃীত
মফবাদ্গয “iDEA: উদ্ভাফন মযকেনা এফং উদ্যাক্তা উন্নয়ন একাদ্ডভী” প্রকে, তঃয উক্ত প্রকে ফমরয়া
উমেমিত, মফলুপ্ত আদ্ফ।
(২) উক্ত প্রকদ্েয কর ম্পদ মধকায, িভতা, কর্তত্ব
ত , সুমফধামদ, কর স্থাফয ও স্থাফয ম্পমি,
তমফর, নগদ ও ব্যাংদ্ক গমিত থ ত, মফমনদ্য়াগ, উক্ত প্রকদ্েয মাফতীয় মধকায , স্বাথ ত ও তৎম্পমকতত কর
মাফ ফম, বযমজস্টায, বযকড তত্র ও ন্যান্য বম বকাদ্না দমররত্র
এফং উক্ত প্রকদ্েয মাফতীয় কাম তক্রভ
একাদ্ডমভয মনকট ন্যস্ত আদ্ফ।
(৩) উক্ত প্রকদ্ে কভতযত কর কভতকততা ও কভতচাযীগদ্ণয চাকুযীয ততাফমরদ্ত মাা মকছুআ থাকুক না
বকন, উক্ত প্রকদ্েয কভতকততা ও কভতচাযীগদ্ণয, মমদ থাদ্ক, চাকুযী একাদ্ডমভদ্ত ন্যস্ত আদ্ফ এফং তাঁাযা, ধাযা
২১ এয ধীন একাদ্ডমভয কভতকততা ও কভতচাময মনদ্য়াগ ংক্রান্ত চাকুযী প্রমফধানভারায প্রণীত না ওয়া ম তন্ত,(ক) একাদ্ডমভয
কভতকততা ও কভতচাময মাদ্ফ কভতযত থামকদ্ফন এফং একাদ্ডমভয
াংগঠমনক
কাঠাদ্ভা ও উক্ত প্রমফধাদ্ন ফমণ তত দ্দয মফযীদ্ত মনধ তামযত বমাগ্যতা পূযণ াদ্দ্ি মনদ্য়াগ
রাদ্বয বমাগ্য আদ্ফন; এফং
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(ি) উক্ত প্রকদ্েয কভতকততা ও কভতচাযীগণ উক্ত চাকুযী প্রমফধানভারায ধীন মনদ্য়াগ রাদ্বয বিদ্ত্র
তাাদ্দয দিতা ও মবজ্ঞতা মফদ্ফচনায় প্রামধকায াআদ্ফন।

২৩। সুবিধা দূরীকরণ।- এআ অআয়নর গ্কায়না বিধায়ন স্পষ্ট্তার কারয়ণ ঈহা কার্ যকর কবরিার গ্ক্ষয়ে
গ্কায়না সুবিধা গ্দখা বদয়ল, সরকার, এআ অআয়নর ন্যান্য বিধায়নর সবহত সামঞ্জস্য রাবখো, সরকাবর গ্গয়জয়র্
িকাবশত অয়দশ দ্বারা, ঈক্ত বিধায়নর স্পষ্ট্ীকরণ িা ব্যাখ্যা িদানপূি যক উক্ত বিষয়ে করণীে সম্পয়কয বনয়দ যশনা
িদান কবরয়ত াবরয়ি।

২৪। আংদ্যমজদ্ত নূমদত াঠ প্রকা।- (১) এআ অআন কাম তকয আফায য যকায , যকাময বগদ্জদ্ট
প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআদ্নয আংদ্যমজদ্ত নূমদত একটি মনবতযদ্মাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা
কমযদ্ফ।
(২) ফাংরা ও আংদ্যমজ াদ্ঠয ভদ্ধ্য মফদ্যাদ্ধয বিদ্ত্র ফাংরা াঠ প্রাধান্য াআদ্ফ।
উদ্েশ্য ও কাযণ েমরত মফবৃমত

বাযপ্রাপ্ত ভন্ত্রী।
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