
মি�পিরষদ িবভােগর �ম ২০১৫ মােসর কায �াবিল স�িক�ত �িতেবদন  
 
ম�ণালয়/িবভােগর নাম:   মি�পিরষদ িবভাগ      
�িতেবদনাধীন মােসর নাম: �ম ২০১৫                          �িতেবদন ��েতর তািরখ: ১০ �ন ২০১৫ 
(১) �শাসিনক:   
ক. ১ কম �কত�া/কম �চারীেদর সং�া (রাজ� বােজেট) 

সং�ার �র অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ ��পদ 
ম�ণালয়/িবভাগ:   মি�পিরষদ িবভাগ ২৪৫ ১৯২ ৫৩ 
অিধদ�র/সং�া/সং�� অিফস: �ন�িত দমন কিমশন  ১,২৬৪ ৯৬১ ৩০৩ 

�মাট ১,৫০৯ ১,১৫৩ ৩৫৬ 
ক. ২ ��পেদর িব�াস 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�া 

অিতির�
সিচব/ 
ত��� পদ 

�জলা কম �কত�ার 
পদ (�যমন 

িডিস, এসিপ) 

অ�া� 
১ম ��িণর 

পদ 

২য় 
��িণর 
পদ 

৩য় 
��িণর 
পদ 

৪থ � ��িণর 
পদ 

�মাট 

মি�পিরষদ িবভাগ - - ১২ ১০   ১৭ ১৪      ৫৩ 
�ন�িত দমন 

কিমশন 
- - ৫৭ ২২    ১০০  ০৩    ১৮২* 

* �পারিনউেমরাির পদ �তীত।  
ক. ৩  অতীব  ����ণ � (strategic) পদ �� থাকেল তার তািলকা  

�িমক  ম�ণালয়/িবভাগ ����ণ � ��পেদর 
নাম 

����ণ � ��পেদর 
সং�া 

�মাট ����ণ � ��পেদর 
সং�া 

১। মি�পিরষদ িবভাগ  - - - 
২। �ন�িত দমন কিমশন - - - 

ক. ৪  িনেয়াগ/পেদা�িত �দান 
ম�ণালয়/িবভাগ/ 

সং�া 
�িতেবদনাধীন মােস 

পেদা�িত 
ন�ন িনেয়াগ �দান ম�� 

 কম �কত�া কম �চারী �মাট কম �কত�া কম �চারী �মাট 
মি�পিরষদ িবভাগ - ২ ২ - ২ ২ অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার 

��া�িরক ২ জন, স�ট-��া�িরক- 
কাম-কি�উটার অপােরটর ১ জন 
ও অিফস সহায়ক ১ জন 

�ন�িত দমন কিমশন - - - - ৪ ৪ ��পেদর িবপরীেত �ই জন এবং 
ম�ির�ত পেদর ১০ শতাংশ িরজাভ� 
িহসােব �ই জনসহ �মাট চার জন 
গািড়চালক িনেয়াগ �দওয়া হয়। 

ক.৫ ��পদ �রেণ বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �না: �নই।  
খ. ১ �মণ/পিরদশ �ন (�দেশ-িবেদেশ)  

  ম�ী �িতম�ী/ 
উপম�ী  

মি�পিরষদ সিচব ম�
� 

�দেশ িবেদেশ �দেশ িবেদেশ �দেশ িবেদেশ 
�মণ/পিরদশ �ন (িদন)  - - - - ১২ �ম ২০১৫ তািরেখ ‘Rules of 

Business and Government 
Performance Management 
System’ শীষ �ক ব�ৃতা �দােনর 
জ� িবিপএ�িস, সাভার, ঢাকা 
গমন কেরন। 

সরকাির সফের 
১৮-২৩ �ম 
২০১৫ �ময়ােদ 
িমশর ও �র� 
সফর কেরন। 

 

উ�য়ন �ক� পিরদশ �ন (িদন) - - - - - - 
পাব �ত� চ��ােম �মণ (িদন) - - - - - - 
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খ.২ উপেরা� �মেণর পর �মণ ��া�/পিরদশ �ন �িতেবদন দািখেলর সং�া: �েযাজ� নয়। 
(২) আইন��লা িবষয়ক (�রা� ম�ণালেয়র জ�): �েযাজ� নয়।  
(৩) অথ �ৈনিতক (�কবল অথ � িবভােগর জ�): �েযাজ� নয়।   
(৪) উ�য়ন �ক� সং�া� 
ক.  উ�য়ন �কে�র অথ � বরা� ও �য় সং�া� �কে�র নাম:  
 

�কে�র নাম বত�মান 
অথ �-বছের 
এিডিপেত 

বরা� 
 (�কা� 
টাকায়) 

�িতেবদনাধীন মাস 
পয �� �েয়র পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) ও 
বরাে�র িবপরীেত 
�েয়র শতকরা হার 

�িতেবদনাধীন 
মােস ন�ন 

�ক� 
অ�েমািদত 
হেয় থাকেল 
তার  তািলকা 

�িতেবদনাধীন 
মােস ম�ণালেয় 
এিডিপ িরিভউ 
সভার তািরখ 

ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
Improving Public 
Administration 
and Services 

Delivery through 
E-Solution: 

Improving GRS 
(Output-3) 

০.৮৭ ০.৫০৬৬ �কা� টাকা  
 

�েয়র শতকরা হার  
৫৮% 

 
 

- - ‘National Integrity 
Strategy (NIS)  

Support Project’ 
শীষ �ক এক� �ক� ২২ 
এি�ল ২০১৫ তািরেখ 

অ�েমািদত হয়।  

 
খ.  �কে�র অব�া সং�া�  

�িতেবদনাধীন মােস সমা� 
�কে�র  তািলকা 

�িতেবদনাধীন মােস 
উে�াধন�ত সমা� 
�কে�র  তািলকা 

�িতেবদনাধীন মােস চলমান  
�কে�র কে�ােন� িহসােব 
সমা� ����ণ � অবকাঠােমা 

আগামী �’মােসর মে� উে�াধন 
করা হেব এমন সমা� �কে�র 

তািলকা 
- - - - 

 
(৫) উৎপাদন িবষয়ক (সংি�� ম�ণালয়েক �রণ করেত হেব): �েযাজ� নয়। 
(৬) �ধান �ধান �স�র কেপ �ােরশনস�েহর লাভ/�লাকসান: �েযাজ� নয়।   
(৭) অিডট আপি� 
ক. অিডট আপি� সং�া� ত�  

ম�ণালয়/সং�ার নাম অিডট 
আপি�র 
সং�া 

টাকার 
পিরমাণ 
(ল� 

টাকায়) 

�ডশীেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি�র 
সং�া 

�জর ম�� 

মি�পিরষদ িবভাগ ০৭ � ০.২৩ ০০ ০০ ০৭ � মি�পিরষদ িবভােগর ০৭� অিডট 
আপি� সং�া� এক� মামলা (মামলা 
ন�র ৭/২০০০) রেয়েছ, যা ঢাকার ৪থ � 
সহকারী জজ আদালেত িবচারাধীন 
আেছ। 

িব�� িবভাগীয় উ�য়ন 
�বাড � ও িব�� উপ�লীয় 
�ীপা�ল উ�য়ন �বাড � 

১৭� 
 

২৮৩.১৫ ০০ ০০ ১৭� ি�প�ীয় অিডট কিম�র সভা অ��ােনর 
মা�েম আপি�স�হ িন�ি�র কায ��ম 
চলমান  রেয়েছ। 

�ন�িত দমন কিমশন ০৪� ৭০০.০০ ০৪ - ০৪� - 
�মাট ২৮� ৯৮৩.৩৮ ০৪ ০০ ২৮� - 

খ.  অিডট িরেপােট � ��তর/বড় রকেমর �কান জািলয়ািত/অথ � আ�সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল �স-সব �ক ইেসর তািলকা: 
�নই। 
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(৮) ��লা/িবভাগীয় মামলা (ম�ণালয়/িবভাগ ও অিধদ�র/সং�ার সি�িলত সং�া)  
ম�ণালয়/অিধদ�র/ 
সং�াস�েহ �ি��ত  
�মাট িবভাগীয় মামলা 
(�িতেবদনাধীন 
 মােসর ১ তািরেখ) 

�িতেবদনাধীন 
মােস �� 

হওয়া মামলার 
সং�া 

�িতেবদনাধীন মােস মামলা িন�ি�র সং�া অিন�� 
িবভাগীয় 

মামলার সং�া 

বত�মান  
অথ �-বছের �মাট 
িন�ি��ত 
মামলার সং�া 

 

চাকির��িত/বরখা� অ�া� 
দ� 

অ�াহিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
মি�পিরষদ িবভাগ-২ - - - - ০২ - 

�ন�িত দমন কিমশন-১৫             - - ২ -   ১৩ ০৪ 

(৯) মানবস�দ উ�য়ন   
ক.     �িতেবদনাধীন মােস সমা� �িশ�ণ কম ��িচ: 

ম�ণালয়/সং�া �িম
ক 

�িশ�ণ কম ��িচর নাম �িশ�েণর   
�ময়াদ                                                                                                                              

উে�াগী সং�া/ 
এেজি�র নাম 

অংশ�হণকারীর 
সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 
 
 
 
 

মি�পিরষদ 
িবভাগ 

 
১ 

৬৭তম SSC �কােস �র অংশ িহসােব 
University Putra Malaysia-�ত 
�িশ�ণ। 

০৫-১৪ �ম 
২০১৫ 

 

জন�শাসন ম�ণালয় 
 

এক জন 
��সিচব  

 

 
২ 

৬৮তম SSC �কােস �র অংশ িহসােব 
University Putra Malaysia-�ত 
�িশ�ণ।  

১৭- ২৬ �ম 
২০১৫ 

 

জন�শাসন ম�ণালয় 
 

এক জন 
��সিচব 

 

 
৩ 

‘Improving Public Administration 
and Services Delivery through    
e-Solutions’ শীষ �ক �কে�র আওতায় 
�কািরয়ােত অ�ি�ত ��ািড ি�েপ 
অংশ�হণ। 

১৮ - ২০ �ম 
২০১৫ 

 

এিডিব, বাংলােদশ 
অিফস 
 

ছয় জন 
এক জন ��সিচব  
এক জন উপসিচব 
চার জন িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

 
 

�ন�িত দমন 
কিমশন             

 

৪ ‘The Art of Stakeholder 
Collaboration’ শীষ �ক �িশ�েণ 

অংশ�হণ 

১৯-২২ �ম ২০১৫  
 

�ন�িত দমন কিমশন 
 

এক জন 
পিরচালক 

৫ কি�উটার �িশ�ণ ১০-২৮ �ম ২০১৫ 
 

৩৭ জন 
 

৬ �িম �ব�াপনা ২৫-৩১ �ম ২০১৫ ৪০ জন 

 
খ. ম�ণালয়/অিধদ�ের �কান ই�-হাউস �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণ �না: �েযাজ� নয়।  
গ. �িশ�ণ কম ��িচেত কম �কত�া/কম �চারীেদর অংশ�হণ বা ম�নানয়েনর ��ে� বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �না: 

�নই।   

ঘ.  ম�ণালেয় অ�-�-জব ��িনং (OJT)-এর �ব�া আেছ িক না; না থাকেল অ�-�-জব ��িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর 
�কান অ�িবধা আেছ িক না: হ�� আেছ; �কান অ�িবধা �নই। 
ঙ. �িতেবদনাধীন মােস �িশ�েণর জ� িবেদশ গমনকারী কম �কত�ার সং�া: দশ জন।  
 
(১০)   উে�খেযা� কায �াবিল/সম�া-স�ট: 
ক.  �িতেবদনাধীন মােস ন�ন আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকা: �নই।  
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খ.  �িতেবদনাধীন মােস অতীব ����ণ �/উে�খেযা� কায �াবিল:  

(১) মি�সভার চার�, সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিম�র িতন�, অথ �ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিম�র িতন�, 
�শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র �ই�, মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা স�িক�ত 
চার� আ�ঃম�ণালয় সভা এবং আ�জ�ািতক ও আ�িলক সং�ায় বাংলােদশ ক��ক চ�দা �দান সং�া� সিচব কিম�র এক� 
সভা অ�ি�ত হয়।  

(২) ১৯৮৮ সােল অ�ি�ত মি�সভা-�বঠেকর িব�ি�, কায �িববরণী ও সার-সংে�পস�েহর �মাট সাত খ� �রকড � মি�পিরষদ 
িবভাগ �থেক ১৪ �ম ২০১৫ তািরেখ পিরচালক, আরকাইভস ও ��াগার অিধদ�র-এর িনকট হ�া�র করা হয়।  

(৩) সমর��ক হালনাগাদকরণ সং�া� আ�ঃম�ণালয় কিম�র ৩৭তম এবং ৩৮তম সভা যথা�েম ১০ �ম এবং ২৪ �ম ২০১৫ 
তািরেখ �িতর�া ম�ণালেয় অ�ি�ত হয়। 

(৪) িবভাগীয় কিমশনার এবং �মে�াপিলটন �িলশ কিমশনারগেণর িনকট �থেক �া� এি�ল ি�তীয় প� এবং �ম �থম পে�র 
পাি�ক �গাপনীয় �িতেবদেনর িভি�েত ��ত�ত �ই� সার-সংে�প মাননীয় �ধানম�ী বরাবর ��রণ করা হয়। 

(৫) ৩১ �ম ২০১৫ তািরেখ িবভাগীয় কিমশনারগেণর মািসক সম�য়সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায় ২৭� িস�া� �হীত হয়। 

(৬) ১১ �ম ২০১৫ তািরেখ প�গড়, টা�াইল, িকেশারগ�, জামাল�র, গাইবা�া ও ঠা�রগ�ও �জলা উ�য়ন সম�য় কিম� এবং 
িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা ও রং�েরর সে� িভিডও কনফাের� অ�ি�ত হয়। 

(৭) মৎ� ও িচংিড় সং�া� জাতীয় কিম�'�ত ন�ন িতন জন সদ� অ�� �� করা হয়।  

(৮) �সাহরাওয়াদ� উ�ােন িনিম �ত ‘�াধীনতা ��’, ‘�াধীনতা জা�ঘর’ ও ‘িশখা িচর�ন’ এবং এর পা��বত� এলাকার িনরাপ�া ও 
�সৗ�য � িবধানকে� এক� আ�ঃম�ণালয় কিম� গঠন করা হয়।  

(৯) িবেদিশ �তাবাস/িমশন এবং িবেদিশ সাহা�সং�া ক��ক আেয়ািজত অ��ােন সিচবগেণর �যাগদােনর অ�মিত সং�া� প�চ� 
প� জাির করা হয়। 

(১০) গণ�জাত�ী বাংলােদেশর মহামা� রা�পিত জনাব �মাঃ আব�ল হািমদ িস�া�ের সরকাির সফর �শেষ ০৪ �ম ২০১৫ 
তািরখ িস�া�র এয়ারলাইে�র এসিকউ-৪৪৬ �াইটেযােগ ঢাকায় �ত�াবত�ন কেরন। মহামা� রা�পিতর �ত�াবত�নকােল হযরত 
শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�ের রা�াচােরর দািয়� পালন করা হয়। 

(১১) ৬ �ম ২০১৫ তািরেখ ভারেতর রাজ�সভায় এবং ০৭ �ম ২০১৫ তািরেখ ভারেতর �লাকসভায় ভারত ও বাংলােদেশর মে� 
১৯৭৪ সােল �া�িরত �লসীমানা �ি� সব �স�িত�েম অ�সমিথ �ত হয়। ভারত ক��ক ঐিতহািসক এই �ি� অ�সমথ �েনর ফেল 
�ই �দেশর ম�কার র �াডি�ফ �রােয়দাদ ��ত �দীঘ � ৬৮ বছেরর �লসীমানা সং�া� সম�ার শাি��ণ � িনরসন হল। �গা�কারী 
এই পদে�েপর মা�েম বাংলােদশ ও ভারেতর িব�মান স�ক� আরও �জারদার করার ��ে� ন�ন মা�া সংেযািজত হেয়েছ, যা 
�ই �দেশর িছটমহল�িলেত বসবাসকারী জনগেণর ক�ােণও ����ণ � অবদান রাখেব।  

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর �ন�ে� বাংলােদেশর �াধীনতা অজ�েনর অ�বিহত পর ১৯ মাচ � ১৯৭২ তািরেখ ত�র 
�রদশ� উে�ােগ বাংলােদশ ও ভারেতর মে� ২৫ বছর �ময়ািদ �ম�ী, সহেযািগতা ও শাি� �ি� �া�িরত হয়। ব�ব� �সইসে� 
�’�দেশর ম�কার �লসীমানা িবেরােধর �া�, শাি��ণ � ও �ায়ী িন�ি�র উে�াগ �হণ কেরন। ১৬ �ম ১৯৭৪ তািরেখ উভয় 
�দেশর মে� �লসীমানা �ি� �া�িরত হয়। ২৮ নেভ�র ১৯৭৪ তািরেখ বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদ সংিবধােনর �তীয় 
সংেশাধনীর মা�েম �ি�� অ�সমথ �ন হয়। �চা�েরর ১৫ আগ� ব�ব�র শাহাদত বরেণর পর এই �ি�য়া �িবর হেয় পেড়। 
ইিতহােসর দীঘ � পথ পির�মায় ৪১ বছর পর অবেশেষ ৭ �ম ২০১৫ তািরেখ ভারত ক��ক �ি�� অ�সমিথ �ত হল। 

মি�সভা ভারেতর সে� �লসীমানা িনধ �ারেণর ��ে� জািতর িপতার অ�ণী ও �রদশ� �িমকা গভীর �ত�তার সে� �রণ কের। 
মি�সভা আরও মেন কের �য, �ধানম�ী �শখ হািসনার ��া ও �রদিশ �তা, ত�র বিল� ও গিতশীল �ন�� এবং আ�িলক ও 
আ�জ�ািতক অ�েন ত�র �হণেযা�তা ও ��ািতর ফেলই এই ঐিতহািসক সাফ� অজ�ন স�ব হেয়েছ। ব�ব�-ক�া �শখ 
হািসনা ি�পাি�ক আেলাচনার মা�েম শাি��ণ � উপােয় �িতেবশী �দশস�েহর সে� উ�ূত �য �কান সম�া সমাধােনর আ�িরক 
�য়াস অ�াহত �রেখেছন। তারই ধারাবািহকতায় িতিন বাংলােদেশর তদানী�ন �ধানম�ী জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমান ও ভারেতর তদানী�ন �ধানম�ী �মতী ইি�রা গা�ীর মে� ১৯৭৪ সােল �া�িরত �লসীমানা �ি� বা�বায়েনও 
�ঢ়�িত� ও অিবচল িছেলন।  
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ভারতীয় পাল �ােমে�র উভয় ক� ক��ক �ি��র সব �স�ত অ�সমথ �ন বাংলােদেশর �িত ভারেতর ব��লভ ও �সৗহা���ণ � 
মেনাভােবরই �িতফলন। এইজ� ভারেতর সরকার, পাল �ােম� ও জনগণেক ধ�বাদ এবং এই অসামা� অজ�েন �ন�� �দােনর 
জ� �ধানম�ী �শখ হািসনােক আ�িরক অিভন�ন জািনেয় মি�সভার ১১ �ম ২০১৫ তািরেখর �বঠেক এক� ��াব �হণ করা 
হয়; এ সং�া� ১৩ �ম ২০১৫ তািরেখর ��াপন সকেলর অবগিতর জ� �কাশ করা হয়। 

(১২) ৭ �ম ২০১৫ তািরেখ অ�ি�ত ��রােজ�র সাধারণ িনব �াচেন ল�েনর হ�া�ে�ড অ�া� িকলবান � িনব �াচনী এলাকায় �লবার 
পা� � মেনানীত বাংলােদিশ বংেশা�ূত �াথ� িম�  �উিলপ �রজওয়ানা িসি�ক িবজয়ী হেয়েছন। এ ছাড়া, বাংলােদিশ বংেশা�ূত 
িম�  �পা হক ইিলং �স�াল অ�া� অ�াকটন এবং িম�  �শনারা আলী �বথনাল ি�ন অ�া� �বা িনব �াচনী এলাকা �থেক িবজয়ী 
হেয়েছন।  

িম�  �উিলপ �রজওয়ানা িসি�ক জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর �দৗিহ�ী এবং বাংলােদেশর �ধানম�ী �শখ 
হািসনার অ�জা �শখ �রহানার ক�া। ব�ব�র রাজৈনিতক আদেশ �র একজন উ�রািধকারী িহসােব ত�র �দৗিহ�ীর রাজনীিতেত 
�যাগদান এবং �ীয় অব�ান �সংহত কের সংসদীয় গণতে�র পীঠ�ান ��রােজ� এমিপ িনব �ািচত হওয়া বাংলােদশ ও বাঙািলর 
জ� �গৗরেবর িবষয়। এক� �াধীন �দেশর �পিতর একজন উ�র�িরর অপর এক� �দেশর পাল �ােম� িনব �াচেন িবজয়ী হওয়া 
িবে� এক� িবরল ঘটনা। এই িবজয় িম�  �উিলপ �রজওয়ানা িসি�েকর আ�িব�াস, সাংগঠিনক দ�তা, �হণেযা�তা ও 
জনি�য়তার �িতফলন। এ ��ে� ত�র মা �শখ �রহানা এবং �ধানম�ী �শখ হািসনার িশ�া, িদ� িনেদ �শনা ও  অ�ে�রণা ����ণ � 
�িমকা পালন কেরেছ।  

��রােজ�র হাউজ অব কমে� বাংলােদিশ বংেশা�ূত িম�  �উিলপ �রজওয়ানা িসি�ক, িম�  �শনারা আলী ও িম�  �পা হেকর 
িনব �াচন এবং ঐ �দেশর রা��ব�ায় ত�েদর সি�য় অংশ�হণ বাঙািল জািতর জ� িনঃসে�েহ �গৗরেবর িবষয়। এ িবজয় 
আ�জ�ািতক ��ে� বাংলােদেশর স�ানজনক অব�ানেক আরও স��ত ও �সংহত কেরেছ। এই অজ�েনর মা�েম িবে� 
বাংলােদেশর ভাব�িত� উ�লতর হওয়ায় �ধানম�ী �শখ হািসনার অ�জা �শখ �রহানার ক�া িম�  �উিলপ �রজওয়ানা িসি�ক 
এবং �সইসে� িম�  �শনারা আলী ও িম�  �পা হকেক আ�িরক �েভ�া ও অিভন�ন জািনেয় মি�সভার ১১ �ম ২০১৫ তািরেখর 
�বঠেক এক� ��াব �হণ করা হয়; এ সং�া� ১৩ �ম ২০১৫ তািরেখর ��াপন সকেলর অবগিতর জ� �কাশ করা হয়।     

(১৩) উপকারাগারস�েহর �িমর মািলকানা হ�া�র িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িসিনয়র সিচব, �িম ম�ণালয় ও 
িসিনয়র সিচব, �রা� ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৪) গাজী�র �জলার �শ �কাতর/চা��কর ঘটনার �িতেবদন সং�া� ত�ািদ িসিনয়র সিচব, �রা� ম�ণালয় এবং �জলা 
�শাসক, গাজী�র বরাবর ��রণ করা হয়। 

(১৫) িসেলট �জলার �শ �কাতর/চা��কর ঘটনার �িতেবদেনর িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�য িসিনয়র সিচব, �রা� 
ম�ণালয় এবং িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৬) �িমকে� �য়-�িত সং�া� �িতেবদেনর িবষেয় সংি�� ১২ জন �জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৭) �মাবাইল �কাট � পিরচালনাকােল অ�সরণীয় কিতপয় িবষেয় সকল �জলা �ািজে�ট এবং উপেজলা িনব �াহী অিফসার বরাবর 
প� ��রণ করা হয়। 

(১৮) এি�ল ২০১৫ মােসর িবভাগীয় কিমশনার সম�য় সভায় �হীত িস�া� বা�বায়ন িবষেয় িবভাগীয় কিমশনার এবং �জলা 
�ািজে�ট বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৯) অিতির� সিচব (�জলা ও মাঠ �শাসন অ�িবভাগ)-এর সভাপিতে� মি�পিরষদ িবভােগর সভাকে� �জলা ও উপেজলা 
পয �ােয় কম �রত সরকাির কম �কত�াগণ ক��ক �হীত উ�াবনী উে�াগ পয �ােলাচনার জ� ইেনােভশন �েমর এক� সভা অ�ি�ত হয়। 

(২০) সেব �া� সং�ক �মাবাইল �কাট � পিরচালনা ও সেব �া� পিরমাণ জিরমানা আদােয়র জ� অিভন�ন �াপন প� �জলা 
�ািজে�ট, ঢাকা ও �জলা �ািজে�ট, চ��াম বরাবর ��রণ করা হয়। 

(২১) �ন�িত দমন কিমশন হেত �া� তে�র িভি�েত িবিভ� মামলায় চাজ�িশট�� ৩৭ জন, িব� আদালেত এফআর� �হীত 
হওয়ায় ৫৩ জন, নিথ�ি� ৭৯ জন, তদে� অপরাধ �মািণত না হওয়ায় ২৬ জন সরকাির কম �কত�া/কম �চারীর িবষেয় অবগত কের 
যথাযথ �ব�া �হণ এবং ছয় জন সরকাির কম �কত�া/কম �চারীর িব�ে� িবভাগীয় �ব�া �হেণর জ� িবিভ� �ারেক সংি�� 
ম�ণালয়/িবভাগেক িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

(২২) িবিভ� আইেন আট জন কম �কত�ােক এি�িকউ�ভ �ািজে�ট-এর �মতা এবং �মাবাইল �কাট � পিরচালনার �মতা/�ড�� 
কিমশনােরর �মতা অপ �ণ করা হয়।    
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(২৩) জনাব সাই�র রহমান, ��সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ ২৫ �ফ�য়াির ২০১৫ তািরেখ ঝালকা� �জলার রাজা�র উপেজলা; 
জনাব হািব�র রহমান, উপসিচব, মি�পিরষদ িবভাগ ২৮ এি�ল ২০১৫ তািরেখ মা�রা �জলার �মাহা�দ�র উপেজলা এবং জনাব 
�মাহা�দ কাম�ল হাসান, িসিনয়র সহকারী সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ ২৫ �ফ�য়াির ২০১৫ তািরেখ ঝালকা� �জলার কাঠািলয়া 
উপেজলা পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �ন �িতেবদেন উি�িখত ম��/�পািরেশর ওপর �ব�া �হেণর জ� সংি�� ম�ণালয়/ 
িবভাগেক প� �দওয়া হয়।  

(২৪) িবিভ� �দেশর High Commissioner, Ambassador I `~Zvev‡mi Kg©KZ©ve„›` wewfbœ ‡Rjv mdi K‡ib। mdiKv‡j 
Zuv‡`i‡K Dchy³ ‡mŠRb¨ cÖ`k©b, cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb I wbivcËv weav‡bi e¨e¯’v MÖn�ণর Rb¨ msি�ó †Rjv 
cÖkvmKMY‡K wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv nয়। 

(২৫) �িতেবদনাধীন মােস মাঠ �শাসেন কম �রত িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর ১০ জন কম �কত�ার িব�ে� অিভেযাগ পাওয়া 
িগেয়েছ। �েব � �া� অিভেযাগস�েহর মে� প�চ জন কম �কত�ার িব�ে� আনীত অিভেযাগ তদে� �মািণত না হওয়ায় নিথজাত 
করার জ� এবং এক জন কম �কত�ার িব�ে� আনীত অিভেযাগ তদে� �াথিমকভােব �মািণত হওয়ায় িবভাগীয় মামলা ��র জ� 
মি�পিরষদ িবভােগর স�িত জন�শাসন ম�ণালয়েক জািনেয় �দওয়া হয়। 

(২৬) ‘Local Capacity Building and Community Empowerment (LCBCE)’ শীষ �ক কম ��িচর আওতায় ভারেতর 
�করালায় অ�ে�য় ইউিনেসেফর সে� ইআরিড’র স�ত �িশ�ণ পিরক�না অ�েমাদন ও �িশ�ণাথ� মেনানয়ন �দান করা হয়।   

(২৭) �চারাই�ত পে�র �য়-িব�য় এবং �চারাচালােনর সে� জিড়তেদর িব�ে� �ব�া �হেণর জ� িসিনয়র সিচব, �রা� 
ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(২৮) িব�কিব রবী�নাথ ঠা�র এবং জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলােমর জ�বািষ �কী উ� যাপেনর কম ��িচ সকল �জলা �শাসক 
বরাবর ��রণ করা হয়।  

(২৯) ‘�মপান ও তামাকজাত �� �বহার (িনয়�ণ) আইন, ২০০৫’ বা�বায়েনর িবষেয় সকল �জলা �শাসক ও উপেজলা 
িনব �াহী অিফসার বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(৩০) �য়ব�ল �ান িহসােব রং�র িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন এলাকায় বিধ �ত হাের বািড়ভাড়া ও �মণভাতা িনধ �ারেণর 
িবষেয় জন�শাসন ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(৩১)   মহানগর, উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফেসর অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও িনরাপ�ার িবষেয় �িম ম�ণালয় বরাবর প� 
��রণ করা হয়।  

(৩২) ‘িব� পিরেবশ িদবস, ২০১৫’ উ� যাপেনর িবষেয় সকল িবভাগীয় কিমশনার এবং �জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা 
হয়।   

(৩৩) গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ীর সফর উপলে� িবিভ� িবভােগর িবভাগীয় কিমশনার এবং �জলা 
�শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(৩৪) ১৫ �ম িসআরিভএস পাইলেটর িশ�ক �িশ�ণ স�� হয় এবং ত� সং�েহর কায ��ম চলমান রেয়েছ।   

(৩৫) ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ শীষ �ক কািরগির সহায়তা �কে�র �ক� ��াব 
(Technical Project Proforma) অ�েমাদেনর জ� পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হয়।  

(৩৬) জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর �রাড�াপ �ণয়েনর লে�� ম�ণালয়/িবভাগ/�িত�ােনর অিতির� সিচব/সমপয �ােয়র 
কম �কত�াগেণর অংশ�হেণ পরামশ � সভা অ�ি�ত হয়। 

(৩৭) জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর জ� গণমা�ম কম�েদর অংশ�হেণ ‘গণমা�েমর জ� জাতীয় ��াচার �কৗশল’ 
শীষ �ক �সিমনার অ�ি�ত হয়। 

(৩৮) কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� কািরগির কিম�র সভা অ�ি�ত হয়। 

(৩৯) সিচব (সম�য় ও সং�ার) মেহাদেয়র উপি�িতেত সংি�� ম�ণালয়/িবভােগর িসিনয়র সিচব/সিচেবর সভাপিতে� িবিভ� 
ম�ণালয়/িবভােগর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� সভা অ�ি�ত হয়। 

(৪০) ‘National Integrity Strategy Support Project’ শীষ �ক কািরগির সহায়তা �কে�র �শাসিনক অ�েমাদন সং�া� 
প� জাির করা হয়।  
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(৪১) ৩১ �ম ২০১৫ তািরখ ‘জন�শাসেন উ�াবনী চচ �া: স�াবনা ও করণীয়’ িবষেয় সরকােরর সিচবগেণর অংশ�হেণ পয �ােলাচনা 
সভা অ�ি�ত হয়। 

(৪২) ‘িডিজটাল বাংলােদেশর পেথ অ�যা�া’ শীষ �ক বািষ �ক �িতেবদেন �কােশর জ� এ িবভােগর �েয়াজনীয় ত�াবিল অথ � 
িবভােগ ��রণ করা হয়।  

(৪৩) লাইে�ির �রিজে�শন িসে�ম সফটওয়�ার �ডেভলপেম� স�� হয়। 

(৪৪) সিচব (সম�য় ও সং�ার), মি�পিরষদ িবভাগ-এর সভাপিতে� অ�ি�ত Grievance Redress System (GRS) 
বা�বায়ন সং�া� সভার কায �িববরণী ��ত করা হয়।  
 

গ. আগামী  �ই (�ন-�লাই) মােস স�ািদত� অতীব ����ণ � কােজর তািলকা:   

(১) মি�সভা-�বঠক অ��ান।    

(২) মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা স�িক�ত আ�ঃম�ণালয় সভা অ��ান। 

(৩) সরকাির �য় সং�া� এবং অথ �ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিম�র �বঠক অ��ান। 

(৪) �শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র সভা অ��ান।  

(৫) আ�জ�ািতক ও আ�িলক সং�ায় বাংলােদশ ক��ক চ�দা �দান সং�া� সিচব কিম�র সভা অ��ান।  

(৬) সমর��ক হালনাগাদকরণ সং�া� কায �াবিল।  

(৭) ১৯৮৮ সােল অ�ি�ত মি�সভা-�বঠেকর দিললািদর সংর�েণর �ময়াদ ২৫ বছর অিত�া� হওয়ায় তা জাতীয় আরকাইভস-এ 

হ�া�র সং�া� কায ��ম। 

(৮) ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ শীষ �ক কািরগির সহায়তা �কে�র বা�বায়ন ��। 

(৯) িসআরিভএস কায ��ম বা�বায়েনর জ� এক� খসড়া কািরগির সহায়তা �ক� ��াব (Technical Project Proforma) 
�ণয়ন। 

 
 

      (�মা: আব��াহ হা�ন) 
           উপসিচব (সং��)  
            �ফান: ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                            e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
 
 
  

 


