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সংসেদ জন শাসন িতম ী
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আগামী ১৫ িদেনর মেধ  ৪ হাজার ৭৫০ জন ডা ার িনেয়াগ হেব বেল জািনেয়েছন জন শাসন িতম ী
ফরহাদ হােসন। এর ফেল িত উপেজলায় ৯ থেক ১০ জন কের নতুন ডা ার িনেয়াগ হেব বেল জানান
িতিন। িতম ী বেলন, ৩৯তম িবেশষ িবিসএস উ ীণ এসব ডা ােরর ফাইল জন শাসন ম ণালয় হেয়

ধানম ীর অ েমাদন িনেয় এখন রা পিতর অ েমাদেনর অেপ ায় রেয়েছ।

জাতীয় সংসেদ হা র রশীেদর এক স রূক ে র জবােব বহৃ িতবার জন শাসন িতম ী এ তথ
জানান। া ম ী সংসেদ অ পি ত থাকায় তার পে  ে র জবাব দন জন শাসন িতম ী ফরহাদ
হােসন। িতিন বেলন, া েসবায় জনবল বিৃ  করা েয়াজন, সটা সবাই উপলি  করিছ। িপএসিসর

মাধ েম িবেশষ িবিসএেস ৪৭৫০ জন ডা ার উ ীণ হেয়েছন। অ  িদেনর মেধ ই- আশা কির ১৫ িদেনর
মেধ  সিট রা পিতর অ েমাদন লাভ করার পর িনেয়াগ হেব। রা পিত দেশ িফরেলই তা অ েমাদন
করেবন। এসব ডা ােরর মেধ  সােড় ৪ হাজােরর বিশ ডা ারেক দেশর িবিভ  উপেজলায় পদায়ন করা
হেব। পযা  সংখ ক নাস িনেয়াগ হেয়েছ।

মিুজবলু  হক  চু রু  এক  স রূক  ে র  জবােব  ফরহাদ  হােসন  বেলন,  ইিতমেধ  া  ম ণালয়
অ াটাচেমে টর িবষয়িট কড়াকিড় কেরেছ। কােনা অ াটাচেম ট দয়া হে  না। উপেজলােত থাকার ব ব া
করা হেয়েছ। যারা নতুন যাগদান কেরন তােদর একিট শত রেয়েছ। চাকিরর েত ই বছর উপেজলা
পযােয় সবা িদেত হেব। ৩৯তম িবেশষ িবিসএেসর মাধ েম যারা  যাগদান করেত যাে ন তারা  যন

থম ’বছর যখােন যােক দয়া হেব সখােন থােকন।

  সংসদ িরেপাটার
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