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aনুেমাদন করেলo জন শাসন ম ণালয় তা আটেক িদেয়েছ।  
 
e সে  বুয্েরার eক কম  সমকালেক বেলন, 2৯৯6 সােল সিচবালেয় কম র্রত সব ে েনা াফারেক িদব্তীয় ে িণেত ি গত 
কম র্কত র্া িহেসেব পেদা িত েদoয়া হেয়িছল। eকi িশ াগত েযাগয্তা o কম র্পিরিধ সে o a  িত ােনর ে েনা াফাররা বি ত 
হয়। পের e িনেয় u আদালেত মামলা কেরন বি তরা। আদালত তােদর পে i রায় েদন। সিচবালেয়র uদাহরণেক সামেন েরেখ 
ধানম ীর কায র্ালয় eনিজo বুয্েরােত পেদা িতর িবষয়িট িবেবচনার জ  জন শাসেন পাঠায়। তেব eভােব পেদা িতর সুেযাগ েনi 

জািনেয় েসিট আটেক িদেয়েছ জন শাসন ম ণালয়।  
 
জরুির পিরি িতেত বাড়িত চাপ :িনয়িমত কােজর বাiের eনিজo বুয্েরােক েমাকােবলা করেত হয় জরুির পিরি িত। eমন eকিট 
পিরি িত ƣতির হয় 3128 সােলর েশষ িদেক। e সময় িময়ানমার েথেক িনয র্ািতত হেয় বাংলােদেশ আসেত শুরু কের েরািহ ারা। 
ক বাজাের েরািহ ােদর জ  মানিবক সাহা  িনেয় eিগেয় যায় িবিভ  েবসরকাির সং া। সব র্েশষ গত 25 মাচ র্ পয র্  eনিজoগুেলার 
মা েম েরািহ ােদর জ  3 হাজার 355 েকািট টাকা িবেদিশ aথ র্ছাড় হেয়েছ। 273িট eনিজoর মা েম 891িট eনিজo e aথ র্ 
িনেয় কাজ করেছ। eসব সং ার িবিভ  ক  বা বায়েনর সািব র্ক িদক েদখভাল কের eনিজo বুয্েরা। e ছাড়াo াকৃিতক দুেয র্ােগo 
বুয্েরার কাজ aেনক েবেড় যায়।  
 
নতুন জনবল িনেয়ােগর িবষেয় সং ািটর মহাপিরচালক েক eম আ স সালাম বেলন, জনবল বাড়ােনার uে াগ েনoয়া হেয়েছ। 
থম দফায় 3৯8িট পেদর াব েদoয়া হেয়িছল। েসিট aনুেমািদত না হoয়ায় 255িট পেদর াব নতুন কের পাঠােনা হেয়েছ। 

আশা করিছ, eবার পদগুেলােত aনুেমাদন পােব eবং কােজর গিত আরo বাড়েব।  
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