
মি�পিরষদ িবভােগর �ন ২০১৫ মােসর কায �াবিল স�িক�ত �িতেবদন  
 
ম�ণালয়/িবভােগর নাম:   মি�পিরষদ িবভাগ      
�িতেবদনাধীন মােসর নাম: �ন ২০১৫                          �িতেবদন ��েতর তািরখ: ১২ �লাই 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 ২৪৫ ১৮৯ ৫৬ 
অিধদ�র/সং�া/সং�� অিফস: �ন�িত দমন কিমশন  ১,২৬৪ ৯৫৮ ৩০৬ 

�মাট ১,৫০৯ ১,১৪৭ ৩৬২ 
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   ১৮ ১৬      ৫৬ 
�ন�িত দমন 

কিমশন 
- - ৬০ ২২    ১০০  ০৩    ১৮৫* 

* �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 - - - - - - - 

�ন�িত দমন কিমশন - - - - - - - 
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)  - - - - ১৪ �ন ২০১৫ তািরেখ ‘Rules of 

Business and Submission of 
Summaries to the Cabinet’ 
শীষ �ক ব�ৃতা �দােনর জ� 
িবিপএ�িস, সাভার, ঢাকা গমন 
কেরন। 

-  

উ�য়ন �ক� পিরদশ �ন (িদন) - - - - - - 
পাব �ত� চ��ােম �মণ (িদন) - - - - - - 

 
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।   
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(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 Service 
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) 

�ডিশ�ট 
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 চ�থ � 
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� ৯৮৩.৩

৮ 
০৪ ০০ ২৮� - 

 
খ.  অিডট িরেপােট � ��তর/বড় রকেমর �কান জািলয়ািত/অথ � আ�সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল �স-সব �ক ইেসর তািলকা: 
�নই। 



 3

(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-১৩             - - - -   ১৩ ০৪ 
 

* �শাসিনক �াই��নােল/�শাসিনক আপীল �াই��নােল চলমান মামলার সকল নিথ এ িবভােগর আইন �কােষ �ানা�র করা হয়। 

(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 

Country-Specific Training 
Programme on 
‘Governance/Corruption 
Prevention-Bangladesh 2015’ 
�ান: জাপান 

০৪-১৩ �ন 
২০১৫ 

মি�পিরষদ 
িবভাগ 

চার জন 
সিচব (সম�য় ও সং�ার) 
�ই জন অিতির� সিচব 
এক জন উপসিচব 

 
২ 

ভারত সরকােরর মি�পিরষদ 

সিচবালেয়র Performance 
Management Division-এ 
কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া� সং�ি� 
�ান: ভারত 

২৩-২৭ �ন 
২০১৫ 

মি�পিরষদ 
িবভাগ 

সাত জন 
এক জন অিতির� সিচব  
এক জন ��সিচব 
এক জন উপসিচব 
িতন জন িসিনয়র সহকারী 
সিচব এবং সিচব (সম�য় ও 
সং�ার)-এর একা� সিচব   

 
৩ 

8th Policy, Planning & 
Management Course 
�ান: বাংলােদশ �লাক-�শাসন �িশ�ণ 
�ক�, সাভার, ঢাকা। 

১৪-২৫ �ন 
২০১৫ 

জন�শাসন 
ম�ণালয় 

 

এক জন 
অিতির� সিচব 

৪ ৯৮তম এিসএিড �িশ�েণর অংশ 
িহসােব �ািড িভিজেট অংশ�হণ 
�ান: মালেয়িশয়া 

২৫ �ম-০৪ �ন 
২০১৫ 

 

জন�শাসন 
ম�ণালয় 

 

এক জন 
উপসিচব 

৫ ৯৯তম এিসএিড �িশ�েণর অংশ িহসােব 
�ািড িভিজেট অংশ�হণ 
�ান: মালেয়িশয়া 

০৫-১৪ �ন 
২০১৫ 

জন�শাসন 
ম�ণালয় 

 

এক জন 
উপসিচব 

৬ Professional Development 
Program-এ অংশ�হণ 

০৪ �ম-০২ �ন  
২০১৫ 

জন�শাসন 
ম�ণালয় 

�ই জন 
উপসিচব 

�ন�িত দমন 
কিমশন 

 

৭ Country-Specific Training 
Programme on 
‘Governance/Corruption 
Prevention-Bangladesh 2015’ 
�ান: জাপান 

০৪-১৩ �ন 
২০১৫ 

মি�পিরষদ 
িবভাগ 

এক জন 
মহাপিরচালক 

৮ 
 

�িম�ব�াপনা 
 
 

০২-০৯ �ন 
২০১৫ 

১০-১৬ �ন 

�ন�িত দমন 
কিমশন 

 

৮০ জন 
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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�া: �ষাল জন।  
 
(১০)   উে�খেযা� কায �াবিল/সম�া-স�ট: 
ক.  �িতেবদনাধীন মােস ন�ন আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকা: �নই।  
 
খ.  �িতেবদনাধীন মােস অতীব ����ণ �/উে�খেযা� কায �াবিল:  

(১) মি�সভার প�চ�, সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিম�র এক�, অথ �ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিম�র �ই�, 
�শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র �ই� এবং মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা 
স�িক�ত �ই� আ�ঃম�ণালয় সভা অ�ি�ত হয়।  
(২) গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা সরকাির সফের ২৯ �জ�� ১৪২২/১২ �ন ২০১৫ তািরখ 
��বার ০৯.৪৫ ঘ�কায় িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে�র িবিজ-০০১ িভিভআইিপ �াইট �যােগ ল�ন, ��রােজ�র উে�েশ ঢাকা 
ত�াগ কেরন। মাননীয় �ধানম�ীর ��ানকােল হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�ের রা�াচােরর দািয়� পালন করা হয়। 
(৩) ৬ �ন ২০১৫ তািরেখ ভারেতর �ধানম�ী � নের� �মাদী �ই িদেনর সফের বাংলােদেশ আেসন। ভারতীয় �ধানম�ীর এ 
সফর িছল অত�� ঘটনাব�ল ও ফল��। ঢাকায় �ধানম�ী �শখ হািসনা এবং ভারতীয় �ধানম�ী � নের� �মাদীর উপি�িতেত 
বাংলােদশ ও ভারেতর মে� �ল সীমা� �ি� সং�া� দিলল িবিনময় হয়। এর ফেল সাত দশেকর সীমা� ও িছটমহল সম�ার 
সমাধান হেত যাে�। এ ছাড়া সড়ক, উপ�লীয় �নৗ-পিরবহন, িনরাপ�া, �-ইেকানিম, �টিলেযাগােযাগ এবং বািণজ� ও 
িবিনেয়াগসহ িবিভ� ����ণ � িবষেয় �ই �দেশর মে� আট� �ি�, ১১� সমেঝাতা �ারক ও এক� কালচারাল এ�েচ� ��া�াম 
�া�িরত, এক� �ঘাষণা �হীত এবং এক� স�িতপ� হ�া�িরত হেয়েছ। এই অজ�ন ি�পাি�ক ও আ�িলক সহেযািগতা �ি�র 
মা�েম শাি� ও ি�িতশীলতা �র�া এবং আথ �-সামািজক উ�য়ন �রাি�তকরেণর ��ে� এক ন�ন �েগর �চনা কেরেছ।  
দািয়� �হেণর পর হেতই �ধানম�ী �শখ হািসনা বাংলােদশ ও ভারেতর পার�িরক স�ক� উ�য়েনর পথ ধের �’�দেশর মে� 
িবরাজমান সীমা� ও িছটমহল সং�া� সম�ার �ায়ী সমাধান এবং এই অ�েল অথ �ৈনিতক ও বািণিজ�ক সহেযািগতা �ি�র 
লে�� িবিভ� পয �ােয় আ�িরক �েচ�া চািলেয় যান। ভারেতর �ধানম�ী � নের� �মাদীর এই সফেরর ম� িদেয় �শখ হািসনার 
এই িনর�র �য়াস অভী� ল�� অজ�েন স�ম হেয়েছ। এ� বাংলােদেশর সব ��েরর জনগেণর জ� এক িবশাল �াি�। ব�ব�-ক�া 
�ধানম�ী �শখ হািসনার রাজৈনিতক ��া, রা�নায়েকািচত �রদিশ �তা, গিতশীল �ন�� ও আ�িলক সহেযািগতার �িত �ঢ় 
অ�ীকার এবং �দশীয়, আ�িলক ও আ�জ�ািতক অ�েন ত�র �াপক �হণেযা�তা ও ��ািতর ফেলই এই ঐিতহািসক সাফ� 
অজ�ন স�ব হেয়েছ।  
 

�িতেবশী �দেশর সে� সকল িবষেয়র শাি��ণ � সমাধান িছল জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর পররা�নীিতর �ল 
দশ �ন। ‘সবার সে� ব��, কারও সে� �বিরতা নয়’ - ব�ব�র এই মহান নীিতর সফল বা�বায়ন কেরেছন ত�র �েযা�া ক�া 
�ধানম�ী �শখ হািসনা। �ধানম�ী � নের� �মাদীর সফেরর ফেল বাংলােদশ-ভারত স�ক� এক ন�ন উ�তায় উ�ীত হেয়েছ। 
�িতেবশীেদর সে� �স�ক� �িত�ার ��ে� �ই �দেশর পররা�নীিতর সা�� �কবল বাংলােদশ-ভারত ি�পাি�ক স�ক�ই ��ঢ় 
করেব না, এ� আ�িলক শাি� ও স�ি� অজ�েনও অবদান রাখেব। অপর �ই �িতেবশী �নপাল ও �টােনর সে� কােনি�িভ� �ি� 
এবং যা�ী ও পে�র অবাধ চলাচল িনি�ত করার ��ে�ও �ধানম�ী �শখ হািসনার �হীত িবিভ� উে�াগ �াপকভােব �শংিসত 
হেয়েছ।  

ভারতীয় �ধানম�ীর বাংলােদশ সফর সং�া� যাবতীয় কায ��ম িন�ার সে� ও �চা�ভােব স�াদেনর ��ে� পররা� 
ম�ণালয়সহ সরকােরর সকল ম�ণালয়/িবভাগ, দ�র ও সং�া এবং িবিভ� �িত�ান �শংসনীয় �িমকা পালন কেরেছ। ভারতীয় 
�ধানম�ী � নের� �মাদীর বাংলােদশ সফর সফলভােব স�� হওয়ায় মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনােক আ�িরক ধ�বাদ এবং 
অিভন�ন �াপন কের মি�সভার ০৮ �ন ২০১৫ তািরেখর �বঠেক এক� ��াব �হণ করা হয়; এ সং�া� গত ১১ �ন ২০১৫ 
তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৪২১. ৮৪.০৪৩.১৫.১৪৪ ন�র ��াপন সকেলর অবগিতর জ� �কাশ করা হয়।   
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(৪) ২০১৪ সােল অ�ি�ত মি�সভা-�বঠেকর কায �িববরণী, িব�ি�, কায �িববরণী ও সার-সংে�পস�েহর �মাট ২৯ খ� �রকড � ১০ 
�ন ২০১৫ তািরেখ বাংলােদশ সরকাির ��ণালয় �থেক বই আকাের ব�ধাই কের আনা হয়। 

(৫) সমর��ক হালনাগাদকরণ সং�া� আ�ঃম�ণালয় কিম�র ৩৯তম সভা ১৭ �ন ২০১৫ তািরেখ �িতর�া ম�ণালেয় অ�ি�ত 
হয়। 

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

(৭) ২৫ �ন ২০১৫ তািরেখ িবভাগীয় কিমশনারগেণর মািসক সম�য়সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায় ২৬� িস�া� �হীত হয়। 

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

(৯) ০২ �ন ২০১৫ তািরেখ অথ �ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিম�র ৬ ন�র কায �পিরিধ পিরমাজ�ন�ব �ক �িত�াপন কের 
��াপন জাির করা হয়।  
 

(১০) �িম�া �জলার �শ �কাতর/চা��কর ঘটনা সংি�� �িতেবদেনর ওপর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�  িসিনয়র সিচব, 
�রা� ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১১) পিরচািলত �মাবাইল �কােট �র সং�া, িন�ি��ত মামলার সং�া ও আদায়�ত জিরমানার পিরমাণ সেব �া� সং�ক 
অজ�েনর জ� অিভন�ন �াপন প� �জলা �ািজে�ট, ঢাকা বরাবর ��রণ করা হয়।    

(১২) চ��াম �জলার �বায়ালখালী উপেজলার �রল ি�জ �ভে� �তলবাহী বিগ খােল পেড় যাওয়া সং�া� �িতেবদেনর ওপর 
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�য িসিনয়র সিচব, �রা� ম�ণালয়, সিচব, �রলপথ ম�ণালয় এবং সিচব, পিরেবশ ও বন ম�ণালয় 
বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৩) �ন�িত দমন কিমশন হেত �া� তে�র িভি�েত িবিভ� মামলায় চাজ�িশট�� ১১৩ জন, িব� আদালেত এফ.আর.� �হীত 
হওয়ায় ০৭ জন, নিথ�ি� ৭৪ জন, তদে� অপরাধ �মািণত না হওয়ায় ২২ জন সরকাির কম �কত�া/কম �চারীর িবষেয় অবগত কের 
যথাযথ �ব�া �হণ এবং ০২ জন সরকাির কম �কত�া/কম �চারীর িব�ে� িবভাগীয় �ব�া �হেণর জ� িবিভ� �ারেক সংি�� 
ম�ণালয়/িবভাগেক িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

(১৪) িবিভ� আইেন ০৯ জন কম �কত�ােক এি�িকউ�ভ �ািজে�ট-এর �মতা এবং �মাবাইল �কাট � পিরচালনার �মতা/�ড�� 
কিমশনােরর �মতা অপ �ণ করা হয়।    

(১৫) িবিভ� �দেশর High Commissioner, Ambassador ও �তাবােসর কম �কত�া�� িবিভ� �জলা সফর কেরন। সফরকােল 
ত�েদরেক উপ�� �সৗজ� �দশ �ন, �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান ও িনরাপ�া িবধােনর �ব�া �হেণর জ� সংি�� �জলা 
�শাসকগণেক িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

(১৬) �নদার�া�স-এর মাননীয় ম�ী Ms. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister for 

Infrastructure and Environment এবং ত�র সফরস�ীগেণর ১৮ �ন ২০১৫ তািরেখ চ��াম �জলা সফরকােল �েয়াজনীয় 
সহেযািগতা ও িনরাপ�া িবধােনর �ব�া �হেণর জ� �জলা �শাসক, চ��ামেক অ�েরাধ করা হয়।  

(১৭) জনাব �মা: আেনায়ার �হােসন ��সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ ০৭ �ম ২০১৫ তািরেখ �িম�া �জলা পিরদশ �ন; জনাব �মাঃ 
সাই�র রহমান, ��সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ ২৮ এি�ল ২০১৫ তািরখ সাত�ীরা �জলা পিরদশ �ন; জনাব �মা: আ�ল বািরক, 
��সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ  ০৬ �ম ২০১৫ তািরখ যেশার �জলার �চৗগাছা উপেজলা এবং ০৭ �ম ২০১৫ তািরখ য�শার �জলার 
িঝকরগাছা উপেজলা পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �ন �িতেবদেন উি�িখত ম��/�পািরেশর ওপর �ব�া �হেণর জ� সংি�� 
ম�ণালয়/িবভাগেক প� �দওয়া হয়।  

(১৮) �িতেবদনাধীন মােস মাঠ �শাসেন কম �রত িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর ৮ জন কম �কত�ার িব�ে� অিভেযাগ পাওয়া �গেছ। 
�েব � �া� অিভেযাগস�েহর মে� ৯ জন কম �কত�ার িব�ে� আনীত অিভেযাগ তদে� �মািণত না হওয়ায় নিথজাত করার জ� 
এবং ০১ 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। 

(১৯) ২৫ �ন ২০১৫ তািরেখ িবভাগীয় কিমশনারগেণর মািসক সম�য় সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায় ২৬� িস�া� �হীত হয়। 
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(২০) ০৮-১০ �লাই ২০১৪ তািরেখ অ�ি�ত �জলা �শাসক সে�লেন �হীত ��েময়ািদ ১৫৮� িস�াে�র মে� �ন ২০১৫ মাস 
পয �� �মাট ১৫৬� িস�া� বা�বািয়ত/িন�� হয়, যার শতকরা হার ৯৮.৭৩ শতাংশ।  

(২১) জাতীয় মানবািধকার কিমশন ক��ক আেয়ািজত ‘মানবপাচার �িতেরাধ ও �নব �াসন: সংি��েদর করণীয়’ শীষ �ক কম �শালায় 
�হীত �পািরশ বা�বায়েনর জ� সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(২২) বাংলােদশ-ভারেতর মে� বড �ার হাট �াপেনর িবষেয় �া�িরত� সমেঝাতা �ারেকর িবষেয় মতামত �দােনর জ� �জলা 
�শাসক, �িড়�াম/�নামগ� বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(২৩) পাি�ক �গাপনীয় �িতেবদেন উপ�ািপত এবং মাননীয় �ধানম�ী ক��ক অ�েমািদত ��াব বা�বায়েনর জ� িবিভ� 
ম�ণালয় ও িবভাগ এবং সকল িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(২৪) িসেলট িবভােগর অনাবািদ জিম আবােদর আওতায় আনার জ� �িষ উ�য়ন িবষয়ক �কার কিম� গঠেনর জ� সিচব, �িষ 
ম�ণালয়েক অ�েরাধ করা হয়।  

(২৫) বাংলােদশ ও ভারেতর মে� �া�িরত �ল সীমানা �ি�, ১৯৭৪ এবং এর আওতায় ২০১১ সােল �ণীত �েটাকল 
বা�বায়েনর লে�� কম �পিরক�নার �পেরখা �ণয়েনর উে�ে� অ�ি�ত আ�ঃম�ণালয় সভার িস�া� বা�বায়েনর জ� �জলা 
�শাসক �িড়�াম, লালমিনরহাট, প�গড় ও নীলফামারী বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(২৬) পিরেবশবা�ব প� িহসােব পােটর ব��খী �বহার িনি�তকরেণর জ� সকল িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসক বরাবর 
প� ��রণ করা হয়।  

(২৭) পিব� রমজান মাসেক সামেন �রেখ িনত��েয়াজনীয় পে�র আমদািন, ম�দ, সরবরাহ, �� পিরি�িত ও ���ি�র 
কারসািজর ত� এবং এ িবষেয় করণীয় স�িক�ত অ�স�ানী �িতেবদন সকল িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসক বরাবর 
��রণ করা হয়।  

(২৮) Grievance Redress System-GRS িবষয়ক �ই িদন�ািপ �িশ�ণ (�থম �াচ) �দান করা হয়। 

(২৯) ২২ �ন ২০১৫ তািরেখ ম�ণালয়/িবভাগ, অিধদ�র ও সং�াস�েহর জনবল কাঠােমা পয �ােলাচনাে� �নিব ��াস ও 
সংেশাধেনর �পািরশ �ণয়েনর জ� গ�ত কিম�র সভা অ�ি�ত হয়। 
(৩০) ২০১৪-১৫ অথ �-বছের বা�বায়নাধীন এিডিপ�� �ক�স�েহর অ�গিত সং�া� �িতেবদন বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন 
িবভাগ, পিরক�না ম�ণালেয় ��রণ করা হয়।  

(৩১) ১৫ �ন ২০১৫ তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� কািরগির কিম�র সভা অ�ি�ত হয়। 

(৩২) ২২ �ন ২০১৫ তািরেখ িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর বািষ �ক কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� কিম�র 
�ধানগেণর অংশ�হেণ পরামশ � সভা অ�ি�ত হয়। 

(৩৩) ২৩ �ন ২০১৫ তািরেখ কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� জাতীয় কিম�র সভা অ�ি�ত হয়। 

(৩৪) ৩০ �ন ২০১৫ তািরেখ ২০১৫-১৬ অথ �-বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �ণয়ন সং�া� পিরপ� জাির করা হয়। 
 

গ. আগামী  �ই (�লাই-আগ�) 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।  
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(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) মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত স�িক�ত ��মািসক �িতেবদন (এি�ল-�ন ২০১৫) মি�সভা-
�বঠেক উপ�াপন। 

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

(১০) �শাসিনক �নিব ��াস সং�া� জাতীয় বা�বায়ন কিম� (িনকার)-এর ১১০তম সভা অ��ান।  

(১১) �জলা সদের �কার ভবনািদ িনম �াণ সং�া� টা�েফাস � কিম�র ১৭৬তম সভা অ��ান।  

(১২) িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগর সে� ২০১৫-১৬ অথ �-বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� স�াদন।  

 

 
 

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

                                                            e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
 
 
  

 


