
মি�পিরষদ িবভােগর �সে��র ২০১৫ মােসর কায �াবিল স�িক�ত �িতেবদন 
 
ম�ণালয়/িবভােগর নাম:   মি�পিরষদ িবভাগ      
�িতেবদনাধীন মােসর নাম: �সে��র ২০১৫                          �িতেবদন ��েতর তািরখ: ২১ অে�াবর 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  ১,২৬৪ ৯৫৪ ৩১০ 

�মাট ১,৫০৯ ১,১৪৩ ৩৬৬ 
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 - - ১১ ১২   ১৭ ১৬      ৫৬ 
�ন�িত দমন 

কিমশন 
- - ৬২ ২২    ১০০  ০৩    ১৮৭* 

* �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 - - ০১ 

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 - - - - ০১ ০১ অিফস সহায়ক 

�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)  - - - - ১। ০৪-০৫ �সে��র 

২০১৫ �ময়ােদ সরকাির 
সফের ক�বাজার �জলা 
পিরদশ �ন কেরন। 
২। ২৯-৩০ �সে��র 
২০১৫ �ময়ােদ সরকাির 
সফের বিরশাল �জলা 
পিরদশ �ন 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 
National Integrity 
Strategy Support 

Project 

৫.২২৮৪ ৪.১৯৪২ 
(৩৩.৩%) 

- - �কে�র কাজ 
চলমান রেয়েছ। 

Improving Public 
Administration 
and Services 

Delivery through 
E-Solution – 

Improving GRS 
(Output-3) 

৩.০০ 

 

০.২০ 

(৮%) 

 

- - - 

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) 

�ডিশেট
জবােবর 
সং�া 

িন�ি�র 
সং�া 

�জর ম�� 

মি�পিরষদ িবভাগ ১১� ০.৩৬৪ ০০ ০০ ১১� ২০১৩-১৫ (িতন) অথ �-বছেরর িনরী�াকায � 
স�িত স�� হয়। উ� িনরী�াকােয � 
িনরী�া দল ক��ক ৪� অিডট আপি� 
উ�াপন করা হয়। ত�ে� ১� আপি�র 
িবপরীেত ১৩,৩৮৬ টাকা সরকাির রাজ� 
�িত িহসােব উে�খ করা হয়। অবিশ� ৩� 
অিডট আপি� আিথ �ক অিনয়ম সং�া�। এ 
ছাড়া, বত�মােন মি�পিরষদ িবভােগ ০৭� 
অিডট আপি� সং�া� এক� মামলা রেয়েছ 
(মামলা ন�র ৭/২০০০), 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 ৩২� ৯৮৩.৫১৪ ০৪ ০০ ৩২� - 
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খ.  অিডট িরেপােট � ��তর/বড় রকেমর �কান জািলয়ািত/অথ � আ�সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল �স-সব �ক ইেসর তািলকা: 
�নই। 
(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 - - - - - - 

�ন�িত দমন কিমশন-১২             - - ০১ - ১১ ০৩ 
 

* �শাসিনক �াই��নাল/�শাসিনক আিপেলট �া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�া �িমক �ি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 

‘Local Capacity Building and 
Community Empowerment 
(LCBCE)’ 
�ান: ভারত  

১৪-১৭ �সে��র  
২০১৫ 

অথ �ৈনিতক 
স�ক� িবভাগ 

এক জন 
(��সিচব) 

 
২ 

‘Management and Good 
Governance Practices in Local 
Government Institutions’ শীষ �ক 
�ািড ��র 
�ান: জাম �ািন, �ইজার�া�, �চক 
িরপাবিলক, ��ন ও প��গাল 

১-১৬ �সে��র 
২০১৫ 

�ানীয় সরকার 
িবভাগ 

এক জন 
(উপসিচব) 

 
৩ 

‘Strengthening Local 
Government Institutions In 
Bangladesh: Towards A More 
Effective Accountable and 
Inclusive Local Governance 
System’-এর ওপর তাি�ক ও �বহািরক 
�ান অজ�ন সং�া�।  
�ান: ক�বাজার  

১২-১৬ �সে��র 
    ২০১৫ 

�ানীয় সরকার 
িবভাগ 

এক জন 
(িসিনয়র 

সহকারী সিচব) 

 
 
 

�ন�িত দমন 
কিমশন 

৪  অিফস �ব�াপনা ২৩ আগ� ২০১৫ 
হেত ০৩ �সে��র  

২০১৫ 

জাতীয় 
পিরক�না ও 

উ�য়ন একােডিম 

এক জন 

৫ ত� অিধকার আইন ১৩ �সে��র  
২০১৫ 

�া�পােরি� 
ই�ার�াশনাল 

বাংলােদশ 

২৩ জন 

৬ ‘পাবিলক �িকউরেম� আইন, ২০০৬’ ও 
‘পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা, ২০০৮’ 

১৩-১৭ �সে��র  
২০১৫ 

�ন�িত দমন 
কিমশন 

১৯ 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 মেনানয়েনর ��ে� 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�া: িতন 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 িতন�, সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিম�র �ই�, অথ �ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিম�র এক�, 
�শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�র চার�, ন�ন উপেজলা ও থানা �াপন সং�া� সিচব কিম�র এক�, �শাসিনক 
�নিব ��াস সং�া� জাতীয় বা�বায়ন কিম� (িনকার)-এর ১১০তম সভা, �জলা সদের �কার ভননািদ িনম �াণ সং�া� টা�েফাস � 
কিম�র ১৭৬তম সভা এবং মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা স�িক�ত সাত� 
আ�ঃম�ণালয় সভা অ�ি�ত হয়। 

(২) �িতেবদনাধীন মােস মি�সভা-�বঠকস�েহ ২৩� িস�া� �হীত হয়। তারমে� ১৪� বা�বািয়ত হয় এবং ০৯� িস�া� 
বা�বায়নাধীন রেয়েছ। 

(৩) ১৯৮৯ সােল অ�ি�ত মি�পিরষদ-�বঠেকর সারসংে�প (কায �িববরণীসহ) এবং িব�ি�র খ��িলেত ��া ন�র �দান করা 
হয়। 

(৪) গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সমাজক�াণম�ী, বীর �ি�েযা�া এবং িবিশ� রাজনীিতিবদ �সয়দ মহিসন আলী ১৪ 
�সে��র ২০১৫ তািরেখ িস�া�র �জনােরল হাসপাতােল ইে�কাল কেরন (ই�ািল�ােহ ... রািজউন)। �সয়দ মহিসন আলীর 
���েত গভীর �শাক �কাশ কের এবং ত�র �েহর মাগেফরাত কামনা ও ত�র �শাকস�� পিরবােরর সদ�েদর �িত আ�িরক 
সমেবদনা �াপন কের মি�সভার ১৪ �সে��র ২০১৫ তািরেখর �বঠেক এক� �শাক��াব �হণ করা হয়। এ সং�া� ��াপন ১৬ 
�সে��র ২০১৫ তািরেখ  সকেলর অবগিতর জ� �কাশ করা হয়। 

(৫) ১৪ �সে��র ২০১৫ তািরেখ জািতসংঘ পিরেবশ কম ��িচ (ইউএনইিপ) ক��ক �ধানম�ী �শখ হািসনােক পিলিস িলডারিশপ 
ক�াটাগিরেত জািতসংেঘর পিরেবশিবষয়ক সেব �া� পদক ‘চ�াি�য়নস অফ িদ আথ �’-এ �িষত করা হয়। এেকর পর এক ����ণ � 
স�াননা লাভ আ�জ�ািতক পিরম�েল বাংলােদেশর অব�ানেক আরও �সংহত করেছ। এরই ধারাবািহকতায় জািতসংঘ পিরেবশ 
কম ��িচর ‘চ�াি�য়নস অফ িদ আ�থ’ পদক অজ�েনর মা�েম িবে� বাংলােদেশর ভাব�িত� উ�লতর করার জ� মাননীয় 
�ধানম�ী �শখ হািসনােক উ� অিভন�ন ও আ�িরক �েভ�া �াপন কের মি�সভার ২১ �সে��র ২০১৫ তািরেখর �বঠেক এক� 
��াব �হীত হয়। এ সং�া� ��াপন ২৩ �সে��র ২০১৫ তািরেখ  সকেলর অবগিতর জ� �কাশ করা হয়। 

(৬) ২০ �সে��র ২০১৫ তািরেখ বাংলােদেশর সােবক �ধান িবচারপিত, িবচারপিত �মা. তাফা�াল ইসলাম এবং হাইেকাট � 
িবভােগর সােবক িবচারপিত, িবচারপিত �মা. আওলাদ আিল �নদার�া�েসর �হগ-এ অবি�ত �ায়ী সািলিশ আদালত-এর 
সদ�পদ লাভ কেরন। এই অজ�েনর মা�েম িবে� বাংলােদেশর ভাব�িত� উ�লতর হওয়ায় �ধানম�ী �শখ হািসনা এবং 
িবচারপিত �মা. তাফা�াল ইসলাম ও িবচারপিত �মা. আওলাদ আিলেক আ�িরক অিভন�ন ও �েভ�া �াপন কের মি�সভার 
২১ �সে��র ২০১৫ তািরেখর �বঠেক এক� ��াব �হীত হয়। এ সং�া� ��াপন ২৩ �সে��র ২০১৫ তািরেখ সকেলর 
অবগিতর জ� �কাশ করা হয়। 

(৭) মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর ৭০তম অিধেবশেন �যাগদােনর লে�� ২৩ �সে��র ২০১৫ 
তািরখ �ধবার ০৯:৪৫ ঘ�কায় িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে�র িবিজ-০১৫ িভিভআইিপ �াইট �যােগ িনউ ইয়েক�র উে�েশ ঢাকা 
ত�াগ কেরন। মাননীয় �ধানম�ীর ��ানকােল হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�ের রা�াচােরর দািয়� পালন করা হয়। 

(৮) ২০ �সে��র ২০১৫ তািরেখ িবভাগীয় কিমশনারগেণর মািসক সম�য় সভা অ�ি�ত হেয়েছ। উ� সভায় ২৯� িস�া� �হীত 
হয়। 
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(৯) িবভাগীয় কিমশনার এবং �মে�াপিলটন �িলশ কিমশনারগেণর িনকট �থেক �া� আগ� ি�তীয় প� ও �সে��র �থম 
পে�র পাি�ক �গাপনীয় �িতেবদেনর িভি�েত ��ত�ত �� সারসংে�প মাননীয় �ধানম�ী বরাবর ��রণ করা হয় 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।  

(১০) িবেদিশ মা�বর রা��ত/হাই কিমশনার ক��ক আেয়ািজত অ��ােন সিচবগেণর �যাগদােনর অ�মিত সং�া� ৬� প� জাির 
করা হয়। 

(১১) নােটার� উ�রা গণভবন দশ �েনর জ� �েবশ�� এবং অ�া� নন-�া� �রিভিনউ (এন�আর) আইেটেমর �নিন �ধ �ািরত হার 
অথ � িবভােগর স�িতর আেলােক ১৫ অে�াবর ২০১৫ তািরখ �থেক কায �কর করার জ� �জলা �শাসক, নােটারেক িনেদ �শনা 
�দান করা হয়।  
(১২) মি�পিরষদ সিচেবর সভাপিতে� অ�ি�ত ২৮ �সে��র ২০১৫ তািরেখ বােজট �ব�াপনা কিম�র সভায় এ িবভােগর 
২০১৫-১৬ অথ �-বছেরর �কায়াট �ারিভি�ক বােজট বা�বায়ন পিরক�না এবং ২০১৪-১৫ অথ �-বছেরর চ�থ � �কায়াট �ােরর বােজট 
বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ �িতেবদন অ�েমাদন কের অথ � িবভাগ বরাবর ��রণ করা হয়। 

(১৩) ১০ �সে��র ২০১৫ তািরেখ উ�য়ন �কে� �িত�াপক পরামশ �ক িনেয়াগ সং�া� আ�ঃম�ণালয় কিম� �নগ �ঠন কের 
��াপন জাির করা হয় এবং ১৫ �সে��র ২০১৫ তািরেখ �বতন �বষ� �রীকরণ সং�া� মি�সভা কিম� �নগ �ঠন কের ��াপন 
জাির করা হয়। 

(১৪) িবিজিব ও আরাকান আিম �র মে� �িল িবিনময় িবষেয় যথাযথ �ব�া �হেণর জ� িসিনয়র সিচব, �রা� ম�ণালয় বরাবর 
প� ��রণ করা হয়। 

(১৫) অিতির� �জলা �ািজে�ট এবং এি�িকউ�ভ �ািজে�ট আদালেত অিন�� মামলা �ত িন�ি�র �ব�া �হেণর জ� 
�জলা �ািজে�ট, ঢাকা, গাজী�র, নরিসংদী, �ন�েকাণা, রাজবাড়ী, ��ীগ�, চ��াম, �ফনী, চ�দ�র, �নায়াখালী, �য়াডা�া, 
যেশার, বিরশাল, িদনাজ�র এবং হিবগ� বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৬) অনলাইেন �মাবাইল �কােট �র ত� �দান সং�া� �িশ�ণ �দােনর জ� ০২ �সে��র ২০১৫ তািরেখ �ক� পিরচালক, 
এ�আই ��া�াম, �ধানম�ীর কায �ালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৭) �মাবাইল �কােট �র ত� অনলাইেন ��রেণর �ব�া �হেণর জ� সকল �জলা �ািজে�ট বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৮) কারাগাের আটক থাকা অ��� ১৬ বছেরর িশ� এবং ১৬ �থেক ১৮ বছেরর িকেশার/িকেশারীেদর মািসক পিরসং�ান 
িবষেয় �িতেবদেনর ওপর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িসিনয়র সিচব, �রা� ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(১৯) পিব� ঈদ-উল-আযহা ২০১৫ উপলে� �দেশর সািব �ক আইন-��লা পিরি�িত ও ক�চা চামড়া পাচার �রাধসহ �াসি�ক 
িবষেয় অ�ি�ত সভার িস�া� বা�বায়ন সং�া� �িতেবদেনর ওপর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� সকল �জলা �শাসক বরাবর 
প� ��রণ করা হয়। 

(২০) �গাপালগ� �জলাধীন �ক�দ�র উপেজলায় �নৗ-�ঘ �টনায় িতনজন িনহত স�িক�ত �িতেবদেনর িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া 
�হেণর জ� িসিনয়র সিচব, �রা� ম�ণালয় ও সিচব, �নৗ-পিরবহন ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(২১) �ন�িত দমন কিমশন �থেক �া� তে�র িভি�েত িবিভ� মামলায় চাজ�িশট�� ১৯ জন, নিথ�ি� ৪০৭ জন এবং িব� 
আদালেত এফ.আর.� �হীত হওয়ায় ২৯ জন সরকাির কম �কত�া/কম �চারীর িবষয় অবগত কের যথাযথ �ব�া �হেণর জ� 
সংি�� ম�ণালয়/িবভাগেক িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

(২২) িবিভ� আইেন ১০ জন কম �কত�ােক এি�িকউ�ভ �ািজে�ট-এর �মতা এবং �মাবাইল �কাট � পিরচালনার �মতা/�ড�� 
কিমশনােরর �মতা অপ �ণ করা হয়।    

(২৩) ২৮ �সে��র ২০১৫ �থেক ০৭ অে�াবর ২০১৫ �ময়ােদ ভারেত অ�ে�য় ‘Special training of the Deputy 

Commissioners of Bangladesh-3rd Batch’ শীষ �ক �িশ�েণ �যাগদােনর জ� �জলা �শাসক, নারায়ণগ�, �ন�েকানা, 
রাজবাড়ী, ��ীগ�, রা�ামা�, চ�দ�র, �া�ণবািড়য়া, �িম�া, পাবনা, নড়াইল, সাত�ীরা, �লনা, প�য়াখালী এবং �নামগ�েক 
২৬ �সে��র ২০১৫ তািরখ অপরাে� কম ��ল ত�ােগর অ�মিত �দান করা হয়। 

(২৪) �জলা �শাসক, ময়মনিসংহ জনাব ��াকীম িব�াহ ফা�কীেক ০৪-১০ অে�াবর ২০১৫ �ময়ােদ ��রােজ� অ�ে�য় ‘Urban 

Development Planning & Managemen’ শীষ �ক Training cum study tour-এ অংশ�হেণর জ� ৩০ �সে��র ২০১৫ 
তািরখ অপরাে� কম ��ল ত�ােগর অ�মিত �দান করা হয়।  
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(২৫) �সে��র ২০১৫ মােস মাঠ �শাসেন কম �রত িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর ১৭ জন কম �কত�ার িব�ে� অিভেযাগ পাওয়া 
�গেছ। �েব � �া� অিভেযাগস�েহর মে� ৪ জন কম �কত�ার িব�ে� আনীত অিভেযাগ তদে� �মািণত না হওয়ায় নিথজাত করার 
জ� এবং ১ 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) বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন ক��ক িবিসএস ও অ�া� িনেয়াগ পরী�া পিরচালনার জ� কিম� গঠেনর িবষেয় সিচব, 
বাংলােদশ পাবিলক সািভ �স কিমশন সিচবালয় এবং ভারত �থেক আগত �হািজরেদর মে� সংি�� �জলায় অিধ�হণ/�য়�ত 
জিম বে�াব� �দান কিম�েত মহািজরেদর �িতিনিধ অ�� ��করেণর িবষেয় সিচব, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় বরাবর 
মি�পিরষদ িবভােগর স�িত �দান করা হয়। 

(২৭) িব�� িছটমহলবাসীেদর উ�য়েনর িবষেয় সকল িসিনয়র সিচব/সিচব বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(২৮) িনিদ �� �ােন প� জবাই/�কারবািন করা এবং মানব�াে��র জ� �িতকর ��রেয়ড/হরেমান/�িতকর উপাদান িদেয় প� 
�মাটাতাজাকরণ �িতেরােধর লে�� �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর জ� সকল �জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(২৯) ‘িব� বসিত িদবস’, ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’ ও ‘আ�জ�ািতক �েয �াগ �শমন িদবস, ২০১৫’ উ� যাপেনর িবষেয় সকল 
�জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়।  

(৩০) জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর অিধেবশন চলাকােল বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক ও সামািজক অজ�ন সং�া� �চারণার িবষেয় 
কায ��ম �হেণর জ� সকল  �জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(৩১) সরকাির হাট-বাজারস�েহর ইজারাল� আেয়র ৪ শতাংশ অথ � �ি��� িবষয়ক ম�ণালেয়র সংি�� �াংক িহসােব জমা 
�দােনর িবষেয় সকল �জলা �শাসক বরবর প� ��রণ করা হয়।  

(৩২) বা�িববাহ �িতেরােধ গভেন �� ইেনােভশন ইউিনট ক��ক আেয়ািজত সভায় �হীত িস�া� বা�বায়েনর িবষেয় সকল �জলা 
�শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(৩৩) িহজড়া জনেগা�ীর মানবািধকার সংর�ণ ও উ�য়েনর িবষেয় সিচব, �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় বরাবর প� ��রণ 
করা হয়।  

(৩৪) �াধীনতা �র�ার মেনানয়ন আ�ােনর জ� ��সিচব, িসিনয়র সিচব, সিচব ও ভার�া� সিচবগেণর িনকট �াধীনতা 
�র�ার সং�া� িনেদ �শাবিল ��রণ করা হয়। 

(৩৫) এ�েশ পদক ২০১৫-এর মেনানয়ন িবষেয় সকল �জলা �শাসক বরাবর প� ��রণ করা হয়। 

(৩৬) জাতীয় সামািজক িনরাপ�া �কৗশল বা�বায়েনর কম �পিরক�না �ণয়ন সং�া� পরামশ � কম �শালা ১৪-২২ �সে��র ২০১৫ 
�ময়ােদ অ�ি�ত হয়। 

(৩৭) ‘Technical analysis on digital birth registration’ শীষ �ক গেবষণার পরামশ � কম �শালা ০১ �সে��র ২০১৫ তািরেখ 
অ�ি�ত হয়। 

(৩৮) ১০ �সে��র ২০১৫ তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� কািরগির কিম�র সভা এবং ১৪ 
�সে��র ২০১৫ তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� জাতীয় কিম�র সভা অ�ি�ত হয়।  

(৩৯) ১৭ �সে��র ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন িশ�া �িত�ান�িলর �িমকা’ শীষ �ক �সিমনার অ�ি�ত 
হয়।  

(৪০) ২০ �সে��র ২০১৫ তািরেখ মি�পিরষদ িবভােগর সে� ম�ণালয়/িবভাগস�েহর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�র অ��ান 
অ�ি�ত হয়।   

(৪১) সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা প�িত বা�বায়ন সং�া� জাতীয় কিম�র সভায় অ�েমািদত ম�ণালয়/িবভােগর আওতাধীন 
অিধদ�র/সং�ার আবি�ক �কৗশলগত উে�� িবিভ� ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ করা হয়।  

(৪২) ২০১৫-১৬ অথ �-বছেরর সংেশািধত বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ ‘ National  Integrity  Strategy Support Project ’ 
শীষ �ক কািরগির সহায়তা �কে�র অ��েল আরও ৩২৪.০০ ল� টাকা �ক� সাহা� বরা� ও অ�� �ি� প� পিরক�না কিমশেন 
��রণ করা হয়। 

(৪৩) �সে��র ২০১৫ মােস সব �েমাট ৩� িভিডও কনফাের� অ�ি�ত হয়। 
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(৪৪) ইনফরেমশন এ�েচ� �ােনজেম� িসে�ম �বহার কের এফিসআর ��রণ সং�া� কােজ িবভাগীয় কিমশনার/�জলা 
�শাসক-এর কায �ালেয় িনয়িমত ��ি�গত সহায়তা �দান করা হয়।  

(৪৫) �সবা �ি�য়ায় উ�াবন কায ��ম বা�বায়েন অনলাইন �সবা চা�করণ এবং �সবা �ি�য়া সহজীকরণ িবষেয় এ�আই-বরাবর 
প� ��রণ করা হয়।  

(৪৬) িস�েজনস চাট �ার �ণয়ন সং�া� সভার কায �িববরণী এবং িস�েজনস চাট �ার-এর খসড়া কাঠােমা সকল ম�ণালয়/িবভােগ 
��রণ করা হয়। 

(৪৭) ‘Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solutions’ �কে�র �ক� 
বা�বায়ন কিম�র নবম সভা অ�ি�ত হয়। 

গ. আগামী  �ই (অে�াবর-নেভ�র) 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�ণালয়সভা 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) মি�সভা-�বঠেক �হীত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত স�িক�ত ��মািসক �িতেবদন �লাই-�সে��র ২০১৫ �ময়ােদ 
মি�সভা-�বঠেক উপ�াপন। 

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

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

(৮) ১৯৮৯ সােল অ�ি�ত মি�সভা-�বঠেকর দিললািদর সংর�েণর �ময়াদ ২৫ বছর অিত�া� হওয়ায় তা জাতীয় আরকাইভস-এ 
হ�া�র সং�া� কায ��ম। 

(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 ১১১তম সভা অ��ান।  

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

(১২) �জলা সদের �কার ভবনািদ িনম �াণ সং�া� টা� �ফাস � কিম�র ১৭৭তম সভা অ��ান। 

(১৩) �াধীনতা �র�ার, ২০১৬-এর কায �াবিল স�াদন। 

  

 

 
      (�মা: আব��াহ হা�ন) 

                   উপসিচব  
            �ফান: ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                            e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
  
 
 
 
 
 
 


