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মন্ত্রণালদয়র অভ্যন্তরীণ মাণসক সমন্বয় সভ্ার কার্ যণববরণী 

সভ্াপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল 

             সণিব 

তাণরখ   : ৫ আগস্ট ২০১৮ ণরিঃ  

সময়     : সকাল ১০:০০ ঘটিকা  

স্থান      : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ  
 

  সভাপতি উপণস্থত কম যকতযাগণদক স্বাগত জাণনদয় সভ্ার কাজ শুরু কদরন। সভ্ায় উপণস্থত কম যকতযাগদণর তাণলকা পণরণশষ্ট ‘ক’-মত 

সাংযুক্ত আদছ।  
 

২। সভ্াপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব জনাব ম াোঃ শতিকুল ইসলা  ণবগত ১০ জুলাই ২০১৮ ণরিঃ তাণরদখ অনুণিত মন্ত্রণালদয়র 

অভ্যন্তরীণ মাণসক সমন্বয় সভ্ার কার্ যণববরণী অনুদমােদনর জন্য সভ্ায় উপস্থাপন কদরন। মকান সাংদশািন না থাকায় কার্ যণববরণীটি 

সব যসেণতক্রদম দৃঢ়ীকৃত হয়।  
 

৩। মন্ত্রণালদয়র ণবগত অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভ্ায় গৃহীত ণসদ্ধান্তসমূদহর অণিশাখা/ শাখা ণভ্ণিক বাস্তবায়ন ও অগ্রগণত প্রণতদবেন 

আদলািযসূণির ক্রমানুসাদর উপস্থাপন ও ণবস্তাণরত আদলািনা হয়। সভ্ায় আদলাণিত ণবষয় এবাং গৃহীত ণসদ্ধান্তসমূহ ণনম্নরূপিঃ  
 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা গৃহীত ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৩.১ এ মন্ত্রণালদয়র 

বাণষ যক কম যসম্পােন 

চুণক্ত (Annual 

Performance 

Agreement-

APA)-এর 

কার্ যক্রম 

এ মন্ত্রণালদয়র ২০১৮-২০১৯ অথ যবছদরর বাণষ যক 

কম যসম্পােন চুণক্তর কার্ যক্রম অনুর্ায়ী প্রণত মাদসর ০৫ 

তাণরদখর মদে অগ্রগণত প্রণতদবেন মপ্ররদণর ণনণমি এ 

মন্ত্রণালদয়র আওতািীন অণিেপ্তর/ েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহ 

পত্র মপ্ররণ করা হদয়দছ। যথাস য়ে প্রতিয়বদন পাওো 

যায়ে এবং তা ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ করা হয়ে।   

(ক) APA-এর  াতসক 

বাস্তবােন অগ্রগতি 

প্রতিয়বদন তনর্ ধাতরি 

স য়ের  য়ে  ন্ত্রণালয়ে 

মপ্ররণ (হার্ ধ কতপ ও সিে 

কতপ) এবং  ন্ত্রণালয়ের 

ওয়েবসাইয়ে প্রকাশ করয়ি 

হয়ব।  

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৩.২ মন্ত্রণালদয়র ণনদয়াগ 

সাংক্রান্ত  

মন্ত্রণালদয় ৩য় ও ৪থ য মেণণর কম যিারীর শূণ্য পদে 

মুণক্তদর্াদ্ধা মকাটায় ণনব যাণিত ০৬ জদনর মদে প্রাপ্ত ০৩ 

জদনর ণবষদয় মতামদতর জন্য ইণতমদে মুণক্তযুক্ত 

ণবষয়ক মন্ত্রণালদয়র পত্র মপ্ররণ করা হদয়দছ।  

 

 ন্ত্রণালয়ে ৩ে ও ৪থ ধ 

মেতণর ক ধচারীর শূণ্য পয়দ 

মুণক্তদর্াদ্ধা মকাটায় 

ণনব যাণিত ০৬ জদনর  য়ে 

র্াদের তথ্য পাওয়া মগদছ 

তাঁদের তনয়োয়গর ণবষয়ে 

দ্রুি পদয়েপ গ্রহণ করদত 

হদব। 

 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন), উপসণিব 

(প্রশাসন-২), সাংণিষ্ট 

সকল কম যকতযা  

৩.৩ মন্ত্রণালদয়র শাখা/ 

অণিশাখা পণরেশ যন 

সণিবালয় ণনদে যশমালা অনুয়ায়ী অণিশাখা/শাখা ণনয়ণমত 

পণরেশ যনপূব যক প্রণতদবেন সাংণিষ্ট অণিশাখা/শাখায় 

মপ্ররণ করা হদয়দছ। এছাড়া শাখা/ অণিশাখায় সুন্দর 

কম যপণরদবশ সৃণষ্টর জন্য সাংণিষ্ট অণিশাখার সকল 

কম যকতযা/ কম যিারীদক ণনদে যশ প্রোন করা হদয়দছ।  

আগা ী স ন্বে সভার পূয়ব ধই শাখা-অতর্শাখা পতরদর্শন 

সম্পন্ন করার জন্য সতচব  য়হাদে তনয়দ ধশনা প্রদান 

কয়রন।  

 

(১) সতচবালে তনয়দ ধশ ালা 

অনুযােী সকল পয ধায়ের 

ক ধকিধায়দর শাখা/ 

অণিশাখা তনেত ি 

পণরেশ যন পূব ধক প্রতিয়বদন 

োণখল করদত হদব।  

(২) শাখা/ অণিশাখায় 

সুন্দর কম যপণরদবশ সৃণষ্ট 

করদত হদব। 

মন্ত্রণালদয়র সকল 

কম যকতযা।  



 

 

-২- 

 

ক্রণমক ণবষয় আদলািনা গৃহীত ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৩.৪ এ মন্ত্রণালদয়র 

অণতণরক্ত সণিব, 

যুগ্মসণিব, যুগ্ম-

প্রিান এবং 

উপসণিব এর পে 

সৃজন  

এ মন্ত্রণালদয়র অণতণরক্ত সণিদবর ১টি পেসহ ণবণভ্ন্ন 

কযাটাগণরর ৩৭টি পে সৃজদনর প্রস্তাব জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় এবং যুগ্মপ্রিাদনর ১টি ও উপপ্রিাদনর পেসহ 

মমাট ২টি পে স্থায়ীভ্াদব সৃজদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য পণরকল্পনা ণবভ্াদগ প্রস্তাব মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। উক্ত ণবষদর্ Follow up করা হদে।  

 

তবষেটি Follow up 

করয়ি হয়ব। 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন), উপসণিব 

(প্রশা-২) 

৩.৫ মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইট হালনাগাে 

করণ  

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট ণনয়ণমত হালনাগাদ করয়ি 

হয়ব।  ন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইয়ে প্রকাশয়যাগ্য 

ক ধকিধায়দর বদতল/ পয়দান্নতি/ প্রতশেণ/ মসত নার/ 

ওোকধশপ ইিযাতদর আয়দশ প্রয়িযক অতর্শাখা/ শাখা 

মথয়ক তপেন বইয়ের  ােয়  আইতসটি শাখাে মপ্ররণ 

করার জন্য সতচব  য়হাদে তনয়দ ধশনা প্রদান কয়রন।  

 

হালনাগাে তথ্যসহ 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট 

আপদেট রাখার ণসদ্ধান্ত 

গৃণহত হয়।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৩.৬ তর্তিতিং  সভাে জানায়না হে ময, ৭ আগস্ট ২০১৮ িাতরখ তবয়দশ 

সিয়রর ওপর ৩টি ণে-ণিণ াং সভ্া অনুণিত হদব। এ 

র্রয়ণর সভ্া আহ্বান করার জন্য সভ্ায় পুনিঃব্যক্ত করা 

হয়।   

ণবদেশ স দরর প্রণতদবেন 

োণখল ও ণনয়ণমত 

’তর্তিতিং’ আয়োজয়নর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ি হয়ব।  

 

সংতিষ্ট সকল 

ক ধকিধা 

৩.৭ ই-িাইতলং কায ধক্র  

বাস্তবােন 

এ মন্ত্রণালদয়র সকল অণিশাখা/ শাখা হদত নণথর 

কার্ যক্রম ই- াইণলাং এর মােদম গ্রহণ করা হদে এবাং 

পাণক্ষক প্রণতদবেন ণনয়ণমত আইণসটি শাখায় মপ্ররণ 

করা হদে। গঠিত কণমটির মােদম ই- াইণলাং কার্ যক্রম 

মণনটণরাং করা হদে। সভ্ায় জানাদনা হদে মর্, ই-

 াইণলাং এর মােদম পত্র জাণরর গুরুত্ব ণেদত হদব।  

 

(ক)  ন্ত্রণালয়ের সকল 

অতর্শাখা/ শাখা হদত নণথর 

কার্ যক্রম ১০০% ই-

িাইতলং ও ই- াইণলাং এর 

মােদম পত্র জাণর সম্পন্ন 

করদত হদব।  

(খ) ই- াইণলাং কার্ যক্রদম 

মকান েক্ষতার ঘাটণত 

মগািণরভূত হদল সাংণিষ্ট 

কণমটির কম যকতযাদক িা 

ণনরসদনর জন্য অবণহত 

করদত হদব।  

 

 ন্ত্রণালয়ের সকল 

ক ধকিধা 

৩.৮ অনুণবভ্াগ ণভ্ণিক 

কম যপণরকল্পনা প্রণয়ন 

শাখা/ অণিশাখার কাদজর গণতশীলতা বৃণদ্ধ ও 

র্থাসমদয় সকল কাজ সম্পােদনর জন্য উদ্ভাবনী 

মদনাভ্াব ণনদয় উইাং ণভ্ণিক ত্রত্রমাণসক কম যপণরকল্পনা 

প্রণয়দনর জন্য উইাং এর প্রিান প্রর্ান কায ধাবলী ণিণিত 

করা প্রদয়াজন মদম য সভ্াপণত অণভ্মত প্রকাশ কদরন।  

 

তর্য়সম্বর ২০১৮ পয ধন্ত 

প্রতিটি উইাং এর প্রর্ান 

কায ধাবণল ণিণিত কদর 

ক ধপতরকল্পনা প্রণয়ন কদর 

আগা ী স ন্বে সভার 

পূয়ব ধই দাতখল করয়ি হয়ব।  

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 
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ক্রণমক ণবষয় আদলািনা গৃহীত ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৩.৯ মটকসই উন্নয়ন অভ্ীষ্ট 

লক্ষয (SDG) 

বাস্তবােন 

এ মন্ত্রণালয় হদত ১৬/৫/২০১৮ তাণরদখ এসণেণজ কম য-

পণরকল্পনা পণরকল্পনা কণমশদন মপ্ররণ করা হদয়ণছল। 

পণরকল্পনা কণমশন মপ্রণরত এসণেণজ কম য-পণরকল্পনা 

সমন্বয়পূব যক একটি বই প্রকাশপূব যক এ মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করা হদয়দছ। ক ধপতরকল্পনা অনুযােী কাজ বাস্তবােন, 

অগ্রগতি প্রতিয়বদন মদওোর জন্য সভাপতি তনয়দ ধশনা 

প্রদান কয়রন। তিতন আয়রা বয়লন ময, এটি একটি তলতর্ং 

র্কুয় ন্ট তবর্াে মকান সংয়শার্য়নর প্রয়োজন হয়ল িথ্য/ 

উপাত্ত ও মযৌতিকিাসহ  ন্ত্রণালয়ে প্রতিয়বদন মপ্ররণ 

করয়ি হয়ব।  

 

(ক) ক ধপতরকল্পনা 

অনুযােী SDG কায ধক্র  

বাস্তবােন কয়র প্রতি ায়স 

প্রতিয়বদন দাতখল করয়ি 

হয়ব।  

(খ) SDG কায ধক্রয়  

মকান তবষে সংয়শার্নসহ 

স য়োপয়যাতগ করার 

প্রয়োজন মদখা তদয়ল িথ্য/ 

উপাত্ত ও মযৌতিকিাসহ 

 ন্ত্রণালয়ে প্রতিয়বদন মপ্ররণ 

করয়ি হয়ব।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা  

৩.১০ অতর্শাখা/ শাখা 

তভতত্তক পত্র প্রাতি, 

তনষ্পতত্ত ও অতনষ্পন্ন 

সংক্রান্ত।  

অতর্শাখা/ শাখার পত্র প্রাতি, তনষ্পতত্ত ও অতনষ্পন্ন পত্র 

তবষয়ে প্রয়িযক সভাে উপস্থাপন করার জন্য সভ্াপণত 

 য়হাদে তনয়দ ধশনা প্রদান কয়রন।  

 

অতর্শাখা/ শাখার অতনষ্পন্ন তবষেগুয়লা দ্রুি তনষ্পতত্তর 

উয়যাগ গ্রহণ করার জন্য সভাপতি তনয়দশনা প্রদান 

কয়রন।  

 

(১) প্রাি পত্র তনর্ ধাতরি 

স য়ের  য়ে উপস্থাপন ও 

তনষ্পতত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করয়ি হয়ব।  

(২) অতনষ্পন্ন পয়ত্রর মেয়ত্র 

তবলয়ম্বর কারণ ব্যাখ্যা 

করদত হয়ব এবাং দ্রুত 

ণনষ্পণির ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব।  

(৩) অণিশাখা/ শাখা 

প্রিানগণ অণনষ্পন্ন পদত্রর 

তাণলকাসহ সভ্ায় মপশ 

করদবন।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা  

 

৪। সভ্ায় আর মকান আদলািয ণবষয় না থাকায় সভ্াপণত সকলদক িন্যবাে জ্ঞাপন কদর সভ্ার সমাণপ্ত মঘাষণা কদরন।  

 

 

 

  

 

 স্বােতরি/- 

০৯/৮/২০১৮  

(মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

সণিব 
 


