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মন্ত্রণালদয়র অভ্যন্তরীণ মাণসক সমন্বয় সভ্ার কার্ যণববরণী 

 
সভ্াপণতিঃ জনাব মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল 

             সণিব  

তাণরখ   : ১২ নভেম্বর ২০১৮ ণরিঃ  

সময়     : বেলা ৩:০০ ঘটিকা  

স্থান      : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ  
 

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

সাংযুক্ত আদছ।  

 

২। সভ্াপণতর অনুমণতক্রদম উপসণিব জনাে ব াোঃ শতিকুল ইসলা  ণবগত ১৬ অভটাের 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 মসদেম্বর ২০১৮ মাদসর অগ্রগণত 

প্রণতদবেন এ মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা 

হদয়দছ।  

 

APA-এর  াতসক 

োস্তোয়ন অগ্রগতি 

প্রতিভেদন প্রণত মাদসর ১০ 

তাণরদখর  ভে  ন্ত্রণালভয় 

বপ্ররণ (হার্ ড কতপ ও সিট 

কতপ) এেং  ন্ত্রণালভয়র 

ওভয়েসাইভট প্রকাশ করভি 

হভে।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৩.২ মন্ত্রণালদয়র ণনদয়াগ 

সাংক্রান্ত  

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

মুণক্তদর্াদ্ধা মকাোয় ণনব যাণিত ০৫ জদনর মদে প্রাপ্ত ০৩ 

জন প্রাথীর োণখল কাগজপত্রাণে পুণলশ মভ্ণরণিদকশন 

এর জন্য প্রাথীদের ণনজ ণনজ মজলায় পুণলশ সুপার 

বরাবদর ০৮/১০/২০১৮ তাণরদখ মপ্ররণ করা হদয়দছ। 

অবণশষ্ট ০২ জন প্রাথীর মদে ০১ জদনর িাণহো 

মমাতাদবক কাগজপত্রাণে প্রথদম মুণক্তযুদ্ধ ণবষয়ক 

মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রতযয়ন করা হদলও প্রতযয়ন 

মমাতাদবক তাঁর প্রোনকৃত কাজগপত্র ও আদবেন িদম যর 

সাদথ ণমল না থাকায় পুনরায় মতামত মপ্ররদণর লদক্ষয 

একটি সার:সাংদক্ষপ মুণক্তযুদ্ধ ণবষয়ক মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ 

করা হয়। তৎদপ্রণক্ষদত মুণক্তযুদ্ধ ণবষয়ক মন্ত্রণালয় হদত 

পত্র মপ্ররণ করা হদয়দছ। উক্ত পত্রটি সতযায়দনর জন্য এ 

মন্ত্রণালদয়র প্রণতণনণির মােদম মুণক্তযুদ্ধ ণবষয়ক 

মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা হদয়দছ। অপর ০১ জন 

কাগজপত্রাণে োণখল করদলও আদবেনপদত্রর সাদথ ণমল 

না থাকায় ১৬/০৯/২০১৮ তাণরদখ পুনরায় প্রাথীদক 

আদবেনপত্র ও এসএসণস’র সনদের সাদথ ণমল কদর 

এক মাদসর মদে োণখল করার জন্য পত্র মেয়া হদয়দছ। 

উক্ত কাগজপত্রাণে এখনও োণখল কদরনণন।  

(১)  ন্ত্রণালভয়র ৩য় ও ৪র্ ড 

বেতণর ক ডচারীর শূণ্য পভদ 

মুণক্তদর্াদ্ধা মকাোয় 

ণনব যাণিত ০৫ জদনর  ভে 

র্াদের তথ্য পাওয়া মগদছ 

তাঁদের তনভয়াভগর ণবষভয় 

দ্রুি পদভেপ গ্রহণ করদত 

হদব। 

(২) শূন্য পে পূরদণর 

উদযাগ ণনদত হদব।  

 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন), উপসণিব 

(প্রশাসন-২), সাংণিষ্ট 

সকল কম যকতযা  
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ক্রণমক ণবষয় আদলািনা গৃহীত ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৩.৩ মন্ত্রণালদয়র শাখা/ 

অণিশাখা পণরেশ যন 

সণিবালয় ণনদে যশমালা অনুর্ায়ী এ মন্ত্রণালদয়র শাখা/ 

অণিশাখা পণরেশ যন করার জন্য সভ্াপণত মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

সতচোলয় তনভদ ডশ ালা 

অনুযায়ী সকল পয ডাভয়র 

ক ডকিডাভদর শাখা/ 

অণিশাখা তনয়ত ি 

পণরেশ যন পূে ডক প্রতিভেদন 

োণখল করদত হদব।  

মন্ত্রণালদয়র সকল 

কম যকতযা।  

৩.৪ এ মন্ত্রণালদয়র 

অণতণরক্ত সণিব, 

যুগ্মসণিব, যুগ্ম-

প্রিান এেং 

উপসণিব এর পে 

সৃজন  

অণতণরক্ত সণিদবর ১টি পেসহ ণবণভ্ন্ন কযাোগণরর ৩৭টি 

পে সৃজদনর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় মপ্ররণ করা 

হদয়দছ। এ ণবষদয় গত ২৮/১০/২০১৮ তাণরদখ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় এক সভ্া অনুণিত হয়। 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হদত সভ্ার মতামত পাওয়ার পর 

পরবতী কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদব।  

 

তেষয়টি Follow up 

করভি হভে। 

অণতণরক্ত সণিব 

(প্রশাসন), উপসণিব 

(প্রশা-২) 

৩.৫ মন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইে হালনাগাে 

করণ  

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইে ণনয়ণমত হালনাগাে করা হদে। হালনাগাে তথ্যসহ 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইে 

আপদেে রাখার ণসদ্ধান্ত 

গৃণহত হয়।  

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

৩.৬ তর্তিতিং  ণনয়ণমত ণে-ণিণিাং করা হদে। ইণতমদে মর্সকল 

কম যকতযাগণ ণবদেশ সির কদরদছন তাঁদের দ্রুত ণে-

ণিণিাং করার জন্য সভ্াপণত মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন 

কদরন। 

 

ণবদেশ সিদরর প্রণতদবেন 

োণখল এবাং সমন্বয় সভ্ার 

ণেন ব্যণতত অন্য ণেন 

ণনয়ণমত ’তর্তিতিং’ 

আভয়াজভনর ব্যে্া গ্রহণ 

করভি হভে।  

 

সংতিষ্ট সকল 

ক ডকিডা 

৩.৭ ই-িাইতলং কায ডক্র  

োস্তোয়ন 

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 

মণনেণরাং করা হদে। সভ্ায় জানাদনা হয় মর্, ই-

িাইণলাং এর মােদম পত্র জাণরকরণসহ র্াবতীয় 

অণনষ্পন্ন কাজ প্রদতযক মাদসর ২৫ তাণরদখর পূদব য 

সম্পন্ন করার জন্য সভ্ায় গুরুত্বাদরাপ করা হয়।  

 

(ক)  ন্ত্রণালভয়র সকল 

অতিশাখা/ শাখা হদত নণথর 

কার্ যক্রম ১০০% ই-

িাইতলং ও ই-িাইণলাং এর 

মােদম পত্র জাণর সম্পন্ন 

করদত হদব।  

(খ) প্রদতযক মাদসর ২৫ 

তাণরদখর মদে অতনষ্পন্ন 

কাজ সম্পন্ন করদত হদব।  

 

 ন্ত্রণালভয়র সকল 

ক ডকিডা 

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 প্রিান কায ডােলী ণিণিত 

করা প্রদয়াজন মদম য সভ্াপণত অণভ্মত প্রকাশ কদরন।  

 

তর্ভসম্বর ২০১৮ পয ডন্ত 

প্রতিটি উইাং এর প্রিান 

কায ডােণল ণিণিত কদর 

ক ডপতরকল্পনা প্রণয়নপূে ডক 

আগা ী স ন্বয় সোর 

পূভে ডই দাতখল করভি হভে।  

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা 
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ক্রণমক ণবষয় আদলািনা গৃহীত ণসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৩.৯ মেকসই উন্নয়ন অভ্ীষ্ট 

লক্ষয (SDG) 

োস্তোয়ন 

মেকসই উন্নয়ন অভ্ীষ্ট লক্ষয (SDG) এর কম যপণরকল্পনা 

শীষ যক বইদয়র উপর এ মন্ত্রণালদয়র পণরকল্পনা উইাং এর 

মতামদতর ণভ্ণিদত ২৩/১০/২০১৮ তাণরদখ এ 

মন্ত্রণালদয়র আওতািীন েপ্তর/ সাংস্থা প্রিানগদণর 

অাংশগ্রহদণ একটি সভ্া অনুণিত হয়। সভ্ার ণসদ্ধান্ত 

মমাতাদবক কার্ যক্রম িলমান আদছ।  

 

ক ডপতরকল্পনা অনুযায়ী 

SDG কায ডক্র  োস্তোয়ন 

কভর প্রতি াভস প্রতিভেদন 

দাতখল করভি হভে।  

 

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা  

৩.১০ অতিশাখা/ শাখা 

তেতিক পত্র প্রাতি, 

তনষ্পতি ও অতনষ্পন্ন 

সংক্রান্ত।  

অতিশাখা/ শাখার পত্র প্রাতি, তনষ্পতি ও অতনষ্পন্ন পত্র 

তেষভয় প্রভিেক সোয় উপ্াপন করার জন্য সভ্াপণত 

 ভহাদয় তনভদ ডশনা প্রদান কভরন।  

 

অতিশাখা/ শাখার অতনষ্পন্ন তেষয়গুভলা দ্রুি তনষ্পতির 

উভযাগ গ্রহণ করার জন্য সোপতি তনভদ ডশনা প্রদান 

কভরন।  

 

(১) প্রাি পত্র তনি ডাতরি 

স ভয়র  ভে উপ্াপন ও 

তনষ্পতির ব্যে্া গ্রহণ 

করভি হভে।  

(২) অতনষ্পন্ন পভত্রর বেভত্র 

তেলভম্বর কারণ ব্যাখ্যা 

করদত হভে এবাং দ্রুত 

ণনষ্পণির ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব।  

(৩) অণিশাখা/ শাখা 

প্রিানগণ অণনষ্পন্ন পদত্রর 

তাণলকাসহ সভ্ায় মপশ 

করদবন।  

সাংণিষ্ট সকল 

কম যকতযা  

৩.১১ ণবণবিিঃ 

(ক)অণভ্দর্াগ ণনষ্পণি 

হাে য কণপ অথবা অনলাইদনর মােদম প্রাপ্ত অণভ্দর্াগ 

দ্রুততার সাদথ ণনষ্পণির উদযাগ গ্রহণ করাসহ 

অণভ্দর্াগকারীদক িলািল অবণহত করার জন্য সণিব 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

অণভ্দর্াগ দ্রুত ণনষ্পণি ও 

অণভ্দর্াগকারীদক িলািল 

জানাদত হদব। 

অণভ্দর্াগ ণনষ্পণি 

কম যকতযা (অণনক)  

(খ) প্রশাসণনক 

কম যকতযা ও ব্যণক্তগত 

কম যকতযাদের ণবদেশ 

সির  

অন্যান্য মন্ত্রণালদয়র ন্যায় এ মন্ত্রণালদয়র প্রশাসণনক 

কম যকতযা ও ব্যণক্তগত কম যকতযাদের ণবদেদশ ণশক্ষাসির, 

কম যশালা ইতযাণেদত অন্তর্ভ যক্ত করার ণবষয়টি পণরক্ষা-

ণনণরক্ষা কদর উপস্থাপন করার জন্য সণিব মদহােয় 

ণনদে যশনা প্রোন কদরন। 

 

প্রশাসণনক কম যকতযা ও 

ব্যণক্তগত কম যকতযাদের 

ণবদেশ সিদরর ণবষয়টি 

পণরক্ষা-ণনণরক্ষা কদর 

উপস্থাপন করদত হদব। 

উপসণিব 

(প্রশাসন-৩) 

(গ) ণেণজোল হাণজরা এ মন্ত্রণালদয়র কম যকতযা-কম যিারীদের ণেণজোল হাণজরা 

পদ্ধণত স্থাপন করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

সণিব মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন। 

 

জানুয়াণর ২০১৯ হদত 

ণেণজোল হাণজরা ণনণিত 

করদত হদব।  

উপসণিব 

(প্রশাসন-২) 

(ঘ) কম যকতযাদের 

ণেণজোল নামিলক 

এ মন্ত্রণালদয়র সকল কম যকতযাদের পুরাতন নামিলদকর 

পণরবদতয নতুন ণেণজোল নামিলক স্থাপদনর জন্য সণিব 

মদহােয় ণনদে যশনা প্রোন কদরন।  

 

কম যকতযাদের ণেণজোল 

নামিলক স্থাপন করদত 

হদব। 

উপসণিব 

(প্রশাসন-২)  

 

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

 

 

  

 

  

স্বােতরি/- 

১৪/১১/২০১৮ 

(মমািঃ রইছউল আলম মন্ডল) 

সণিব 
 


