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মন্ত্রণালদয়র অভ্যন্তরীণ মাণসক সমন্বয় সভ্ার কার্ যণববরণী 

সভ্াপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল 
             সণিব 

তাণরখ   : ১০ জুলাই ২০১৮ ণরিঃ  

সময়     : সকাল ১১:০০ ঘটিকা  
স্থান      : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ  

 

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

আদছ।  

 

২। সভ্াপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব জনাব মমািঃ শণিকুল ইসলাম ণবগত ২৪ জুন 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 ২০১৭-২০১৮ অথ যবছদরর বাণষ যক 

কম যসম্পােন চুণক্তর জুন ২০১৮ মাদসর অগ্রগণত 

প্রণতদবেন ওদয়ব সাইদে প্রকাশ করা হদয়দছ।    

APA-এর বাস্তবায়ন 

অগ্রগণত প্রণতদবেন প্রণত 

মাদসর ১০ তাণরদখর মদে 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ (হার্ য কণপ 

ও সিে কণপ) এবাং 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ করদত হদব।  

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৩.২ মন্ত্রণালদয়র ণনদয়াগ 

সাংক্রান্ত  

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

মুণক্তদর্াদ্ধা মকাোয় ণনব যাণিত ০৫ জদনর তথ্যাণে 

০১(এক) মাদসর মদে মপ্ররদণর জন্য সাংণিষ্টদের ণনকে 

পত্র মপ্ররণ করা হদয়দছ। তাঁর মদে ০৩জদনর তথ্যাণে 

পাওয়া মগদছ। অবণশষ্ট ০২জনদক দ্রুত তথ্যাণেত 

মপ্ররদণর জন্য তাণগেপত্র মেয়া হদয়দছ।  

সাংণিষ্টদের সময় মবদি ণেদয় পুনিঃ তাণগে মেয়া এবাং 

র্াদের তথ্য পাওয়া মগদছ তাঁদের ণবষয়টি উপস্থাপন 

করার জন্য সভ্াপণত মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

মন্ত্রণালদয় ৩য় ও ৪থ য 

মেণণর কম যিারীর শূণ্য পদে 

মুণক্তদর্াদ্ধা মকাোয় 

ণনব যাণিত ০৬ জদনর মদে 

র্াদের তথ্য পাওয়া মগদছ 

তাঁদের ণনদয়াদগর ণবষয়টি 

উপস্থাপন 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।  

 

সণিবালয় ণনদে যশমালা অনুয়ায়ী অণিশাখা/ শাখা 

পণরেশ যন ও প্রণতদবেন োণখল করার জন্য সভ্াপণত 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

(১) সণিবালয় ণনদে যশমালা 

অনুর্ায়ী সকল পর্ যাদয়র 

কম যকতযাদের শাখা/ 

অণিশাখা ণনয়ণমত 

পণরেশ যন পূব যক প্রণতদবেন 

ো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 এবাং 

উপসণিব এর পে 

সৃজন  

এ মন্ত্রণালদয়র অণতণরক্ত সণিব, যুগ্মসণিব পে স্থায়ীভ্াদব 

সৃজদনর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হদত ণজ. ও জাণর 

হদয়দছ। পরবতীদত অণতণরক্ত সণিদবর ১টি পেসহ 

ণবণভ্ন্ন কযাোগণরর ৩৭টি পে সৃজদনর প্রস্তাব জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

শতয অনুয়ায়ী এবাং এ মন্ত্রণালদয়র উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর 

ণনদে যশনা মমাতাদবক যুগ্মপ্রিাদনর পেসহ আদরা ১টি 

উপপ্রিাদনর পে মমাে ২টি পে স্থায়ীভ্াদব সৃজদনর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য গত ০৬/০৪/২০১৭ 

তাণরদখ ৩৩.০০.০০০০.১০৮.২৮.০২৩.১৫.৪১১ সাংখ্যক 

স্মারক মারিত পণরকল্পনা ণবভ্াদগ প্রস্তাব মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। উক্ত ণবষদর্ Follow up করা হদে।  

ণবষয়টি Follow up 

করদত হদব। 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন), উপসণিব 

(প্রশা-২) 

৩.৫ মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইে হালনাগাে 

করণ  

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইে ণনয়ণমত হালনাগাে করা হদে। হালনাগাে তথ্যসহ 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইে 

আপদর্ে রাখার ণসদ্ধান্ত 

গৃণহত হয়।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৩.৬ ণর্ণিণিাং  মন্ত্রণালদয়র কম যকতযাগণ ণবদেশ সির সাংক্রান্ত 

প্রণতদবেন োণখল করদছন এবাং ‘ণর্ণিণিাং’ অনুণিত 

হদে।  

 

র্ারা ণবদেশ সির কদর এখদনা প্রণতদবেন োণখল 

কদরনণন তাঁদেরদক দ্রুত প্রণতদবেন োণখল ও আগামী 

সমন্বয় সভ্ায় ণর্ণিণিাং এর আদয়াজন করার 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সভ্াপণত মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

(ক) ণবদেশ সিদরর 

প্রণতদবেন োণখল ও 

’ণর্ণিণিাং’ আদয়াজদনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।  

(খ) বাাংলাদেদশর জন্য 

গুরুত্বপূণ য ণবষয় সাংণিষ্ট 

কম যকতযা কর্তযক দ্রুত 

উপস্থাপদনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৩.৭ ই-িাইণলাং কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন 

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।  

সকল অণিশাখা/ শাখা হদত নণথর কার্ যক্রম ১০০ ভ্াগ 

ই-িাইণলাং এর মােদম সম্পন্ন করা হদে ণকনা মস 

ণবষয়টি মণনেণরাং করার জন্য ণনম্নবণণ যত কম যকতযাদের 

সমন্বদয় কণমটি গঠন করা হয়িঃ   

 

(ক) অণতণরক্ত সণিব (প্রাণণসম্পে-২)   আহ্বায়ক 

(খ) যুগ্মসণিব (ব্ল-ইদকানণম)      সেস্য 

(গ) উপসণিব (প্রাণণসম্পে-২) ও      সেস্য 

(ঘ) ণসদেম এনাণলে   সেস্য-সণিব 

(ক) মন্ত্রণালদয়র সকল 

অণিশাখা/ শাখা হদত নণথর 

কার্ যক্রম ১০০% ই-

িাইণলাং এর মােদম 

সম্পন্ন করদত হদব।  

(খ) আদলািনা মমাতাদবক 

কণমটি গঠদনর ণসদ্ধান্ত 

গৃণহত হয়।  

(গ) ই-িাইণলাং কার্ যক্রদম 

মকান েক্ষতার ঘােণত 

মগািণরভূত হদল সাংণিষ্ট 

কণমটির কম যকতযাদক তা 

ণনরসদনর জন্য অবণহত 

করদত হদব।  

মন্ত্রণালদয়র সকল 

কম যকতযা 

৩.৮ সভ্াকদক্ষর অদকদজা 

মিয়ারগুদলা পণরবতযন 

সভ্াকদক্ষর অদকদজা মিয়ারগুদলা ণনলাদম ণবক্রদয়র 

ণনণমি শীঘ্রই ণনলাম ণবজ্ঞণি প্রোন করা হদব।  

দ্রুত ণনলাদম ণবক্রদয়র 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।  

অণতিঃ সণিব (প্রশাসন)/ 

উপসণিব (প্রশাসন-২) 

৩.৯ 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 প্রিান কার্ যাবলী ণিণিত 

করা প্রদয়াজন মদম য সভ্াপণত অণভ্মত প্রকাশ কদরন। 

সভ্াপণত মণন্ত্রপণরষে ণবভ্াদগ বাণষ যক কম যসম্পোন 

চুণক্তর ণসদ্ধান্ত কম যশালায় অনুণিত আদলািনার ণবষয়টি 

উদেখ কদরন।  

উইাং ণভ্ণিক ত্রত্রমাণসক 

কম যপণরকল্পনা প্রণয়দনর 

জন্য উইাং প্রিানগণ প্রিান 

কার্ যাবলীর তাণলকা কদর 

পরবতী সভ্ায় উপস্থাপন 

করদবন।    

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 



ক্রণমক ণবষয় আদলািনা গৃহীত ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৩.১০ মেকসই উন্নয়ন অভ্ীষ্ট 

লক্ষয (SDG) 

বাস্তবায়ন 

পণরকল্পনা কণমশদনর সািারণ অথ যনীণত ণবভ্াদগর 

০৩/৫/২০১৮ তাণরদখর সভ্ার ণসদ্ধান্ত মমাতাদবক 

মেকসই উন্নয়ন অভ্ীষ্ট লক্ষয (SDG)-এর 

কম যপণরকল্পনা সাংদশািনপূব যক ১৬/৫/২০১৮ তাণরদখ 

পণরকল্পনা কণমশদন মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

 

ণনদে যশনা অনুসরণ করদত 

হদব।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা  

৩.১১ অণিশাখা/ শাখা 

ণভ্ণিক পত্র প্রাণি, 

ণনষ্পণি ও অণনষ্পন্ন 

সাংক্রান্ত।  

অণিশাখা/ শাখার পত্র প্রাণি, ণনষ্পণি ও অণনষ্পন্ন পত্র 

ণবষদয় প্রদতযক সভ্ায় উপস্থাপন করার জন্য সভ্াপণত 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

অণিশাখা/ শাখার অণনষ্পন্ন ণবষয়গুদলা দ্রুত ণনষ্পণির 

উদযাগ গ্রহণ করার জন্য সভ্াপণত ণনদেশনা প্রোন 

কদরন।  

 

প্রাি পত্র ণনি যাণরত সমদয়র 

মদে উপস্থাপন ও 

ণনষ্পণির ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা  

 

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

 

 

  

 

  

স্বাক্ষণরত/- 

২২/৭/২০১৮ 

(মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

সণিব 

 


