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শাসেন গিত বাড়ােত সিচবেদর 25 িনেদ র্শনা  

রুকনু ামান a ন  

শাসেন গিত বাড়ােত সরকােরর ম ণালয় o িবভাগগুেলােক যথাযথ পিরক না হেণর uে াগ িনেত বেলেছ মি পিরষদ িবভাগ। 
দাফতিরক কােজ গিত বাড়ােত কাগুেজ ফাiেলর পিরবেত র্ i-নিথ কায র্ ম বাড়ােত বলা হেয়েছ। জনবেলর aভােব যােত কােজর 
গিত ি িমত না হয়, েস লে য্ সরকােরর শূ পেদ িনেয়াগ কায র্ ম চলমান রাখেত বলা হেয়েছ। 26 েম সিচবেদর কােছ পাঠােনা 
িচিঠেত eসব িনেদ র্শনা েদন মি পিরষদ সিচব েমাহা দ শিফuল আলম। ম ণালয় সূ গুেলা জানায়, শাসনেক আরo গিতশীল 
করার লে য্ 23 েম সিচব সভা হয় মি পিরষদ িবভােগ। েসখােন িনব র্াচনী iশেতহার বা বায়ন, a ািধকার ক গুেলার মিনটিরং 
েজারদার করা, গুরুতব্পূণ র্ দফতরগুেলার িনরাপ া িনি ত করা, সরকাির সং াগুেলার জনবল সংকট, সিচবালেয় কম র্কত র্ােদর ক  
সংকট, দুেয র্াগ েমাকািবলায় সমিনব্ত কায র্ ম হণসহ িবিভ  িবষেয় মতামত তুেল ধেরন সিচবরা। পের েসসব মতামেতর িভি েত 
সভায় গৃহীত 25িট িনেদ র্শনা িস া  আকাের সিচবেদর কােছ পাঠােনা হয়। নাম কাশ না করার শেত র্ eক সিচব জানান, শাসিনক 
কায র্ েম গিত আনেত জনবল সংকেটর িবষয়িট গুরুেতব্র সে  আেলাচনায় uেঠ আেস। পের e িবষেয় িনেদ র্শনায় বলা হয়, 
ম ণালয়/িবভাগ/aিধদফতর/সং ার শূ পেদ িনেয়াগ কায র্ ম চলমান রাখেত হেব। আর কম র্কত র্ােদর ক  সংকট কাটােত 
সিচবালেয় েয নতুন ভবন হে  েসিটর কাজ েশষ করার আেগi ম ণালয় o িবভােগর সে  পরামশ র্ কের ক  বরাে র uে াগ িনেত 
বলা হেয়েছ। িনরাপ া iসুয্েত েকিপআiভু  াপনাগুেলােত িনজ uে ােগ যথাযথ িনরাপ া ব া িনি ত করেত বলা হেয়েছ। 
eকi সে  ম ণালয়/ িবভাগ/ aিধদফতর/ সং ার মাঠপয র্ােয়র কায র্ালয়গুেলােতo েয়াজনীয় িনরাপ া ব া হণ করেত বলা 
হেয়েছ। সরকােরর িনব র্াচনী iশেতহার বা বায়েন ম ণালয় o িবভাগগুেলােক যথাযথ কম র্পিরক না হেণর িনেদ র্শ িদেয় িবিভ  
ম ণালেয়র সিচবেদর বলা হেয়েছ, কম র্পিরক না o ক  ণয়েন ‘আমার াম আমার শহর’, ‘তারুে র শি ’ eবং ‘সুশাসন’ e 
িতনিট িবষেয় গুরুতব্ আেরাপ করেত হেব। e ছাড়া ধানম ীর িবেশষ uে াগ যথাযথ বা বায়ন, বািষ র্ক u য়ন কম র্সূিচর আoতায় 
চলমান কে র যথাযথ বা বায়েন সিচবেদর িবেশষ uে াগ হণ, সরকােরর ফা য্াকভু  ক  যথাসমেয় স  করেত িনিবড় 
তদারিক a াহত রাখা, র ািন আয় o ƣবেদিশক িবিনেয়াগ বৃি র লে য্ সমু ব র, লব র o িবমানব েরর কায র্ ম সাব র্ িণক 
পিরচালনার জ  ব র কতৃর্পে র মেতা কা মস o াংিকং কায র্ ম 35 ঘ া চালু রাখার িবষেয় uে াগ হণ eবং সংসদ 
aিধেবশন ে া র চলাকােল o বােজট েপেশর সময় ম ণালয়, িবভােগর সিচব বা িতিনিধেদর uপি ত েথেক দািয়তব্ া  ম ীেদর 
সহায়তা করার িবষেয় সিচবেদর িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ। 

 


