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াফ িরেপাট র্ার ॥ uপসিচব েথেক পেদা িত েপেয় 247 জন যু সিচব হেয়েছন। রিববার জন শাসন ম ণালেয়র eক আেদেশ ei 
পেদা িতর কথা জানােনা হয়। পেদা িত পাoয়ােদর মে  23 েজলা শাসকo রেয়েছন।  

েরoয়াজ aনুযায়ী জন শাসন ম ণালেয়র িবেশষ ভার া  কম র্কত র্া (oeসিড) করা হয়। পের যু সিচব িহেসেব পেদা িত পাoয়া 
23 েজলা শাসকেক আলাদা আেদেশ িবিভ  দফতের বদিল করা হয়।  

তেব নতুন িডিস আসার আগ পয র্  তারা oiসব েজলায় িডিসর দািয়তব্ চািলেয় যােবন টানা তৃতীয় েময়ােদ মতায় আসার পর 
আoয়ামী লীগ সরকােরর থম বছর শাসেনর u  পয র্ােয় eটাi থম বড় পেদা িতর আেদশ। 

জন শাসন ম ণালেয়র uপসিচব মুহ দ শাহীন iমরােনর সi করা াপেন বলা হেয়েছ, যু সিচব পেদ স  পেদা িত পাoয়া 
জন শাসন ম ণালেয়র িনেচ uে খ করা িবেশষ ভার া  কম র্কত র্ারা (যু সিচব) পেদা িতর িঠক আেগ েয েয েজলায় েজলা শাসক 
o েজলা ািজে ট িহেসেব কম র্রত িছেলন, তােদর িনজ িনজ েজলায় েজলা শাসক o েজলা ািজে ট িহেসেব পদায়ন করা 
হেলা। 

েজলা শাসক পেদ পুনব র্হাল হoয়া ei 23 কম র্কত র্া হেলন নারায়ণগে র েজলা শাসক রাবব্ী িময়া, েগাপালগে র েমাহা দ 
েমাখেলসুর রহমান সরকার, ফিরদপুেরর uে  সালমা তানিজয়া, গাজীপুেরর ড. েদoয়ান মুহা দ হুমা ন কবীর, িসরাজগে র 
কামরুন নাহার িসি কা, মু ীগে র শায়লা ফারজানা, রাজবাড়ীর েমাঃ শoকত আলী, বােগরহােটর তপন কুমার িবশব্াস, 
ময়মনিসংেহর ড. সুভাষ চ  িবশব্াস, যেশােরর েমাঃ আবদুল আuয়াল, েমৗলভীবাজােরর েমাঃ েতাফােয়ল iসলাম o রংপুেরর eনামুল 
হািবব। 

স ত, গত বছেরর 32 েফ য়াির 4৯2 জনেক যু সিচব eবং গত 3৯ আগ  265 জনেক aিতির  সিচব পেদ পেদা িত েদয়া 
হয়। eছাড়া গত বছেরর 31 েসে মব্র 265 জন eবং 36 aে াবর 367 কম র্কত র্ােক uপসিচব পেদ পেদা িত েদয় সরকার। 
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