
গভেন �� ইেনােভশন ইউিনট ক��ক ��িরত সং�ার�লক �পািরশস�হ 

�শাসন িনি�তকরেণ সং�ার স�াবনা িচি�তকরণ িজআইইউ এর কম �পিরিধর অ�তম �ধান কায ��ম। এ কায ��েমর অংশ 

িহেসেব �ব �বত� সমেয়র ধারাবািহকতায় ২০১৬-১৭ অথ �বছেরও িজআইইউ �বশ িক� সং�ার�লক ��াব �পািরশ আকাের িবিভ� 

ম�ণালয়/ িবভােগ ��রণ কের। এ ��াবস�েহর মে� উে�খেযা� িক� ��াব িনে� সংে�েপ বণ �না করা হল। 

১. সং�ার �ব�াপনা ইউিনট  (Reform  Management Unit) �জন সং�া� ��াব: 

সমেয়র অ�গিতর সােথ ব�মাি�ক পিরবত�েনর সােথ সরকারেক সাব ��িণক খাপ খাওয়ােত হে�। এ পিরবত�েনর অ�তম অ�স� 

�টকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ), ই�া�ুল ��ান অব একশন ইত�ািদ। অিভনব ধরেনর এ সম� উ�য়ন এেজ�ার পাশাপািশ িবিভ�  

সং�ার�লক/ �জনশীল কাজ, বািষ �ক কম �স�াদন �ি�, জাতীয় ��াচার �কৗশল (National Integrity Strategy-NIS), 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া (Grievance Redress System-GRS) ইত�ািদ বা�বায়েন �েত�ক ম�ণালয়/ িবভােগ �ফাকাল 

পেয়� িনধ �ারণ করা হয়। তারা িনজ দািয়ে�র অিতির� িহেসেব এ কাজস�হ স�াদন কের থােকন; ফেল এ কাজ�েলা অেনক 

সময় যথাযথ  ��ে�র সােথ বা�বািয়ত হয় না। তাছাড়া এ �ফাকাল পেয়� কম �কত�া বদিল হেয় �গেল সংি�� িবষেয় �ািত�ািনক 

তে�র  (Institutional Memory) ঘাটিত হওয়ায় ����ণ � এ কায ��েম িবি�ত হয়। এছাড়া আথ �-সামািজক উ�য়েনর ফেল 

জনসাধারেণর চািহদা �েব �র �লনায় অেনক �ি� �পেয়েছ। �মবধ �মান এ চািহদা �রেণ কায �কর সাম�� অজ�েনর লে�� গেবষণা, 

ত� িবে�ষণ ও অ�স�ােনর মা�েম িনত� ন�ন সং�ার স�াবনা অে�ষেণর �কান িবক� �নই। বত�মােন এ�প গেবষণাধম� কায ��ম 

স�� করার জ� �কান �িনিদ �� সাংগঠিনক কাঠােমা ম�ণালয়/ িবভােগ িব�মান �নই। জাতীয় ও আ�জ�ািতক পিরবত�েনর সে� 

কায �করভােব সরকােরর সাম�� অজ�েন যথাযথ ও চািহদা িভি�ক এবং �জনশীল কায ��ম �হণ করা আব�ক।  

এ বা�বতার পিরে�ি�েত িনয়িমত কায ��েমর পাশাপািশ িবেশষািয়ত কায ��ম পিরচালনা করার �ােথ � �িত� ম�ণালয়/ িবভােগ 

�জনশীল (Creative) ও উ�াবনী (Innovative) এবং সং�ার  কায ��ম িচি�তকরণ, পিরবী�ণ ও ��ায়ন এবং পিরবত�েনর 

এেজ� (Change Agent) িহেসেব িনিদ ��ভােব কায ��ম পিরচালনায় সরকােরর সাম�� �ি� করার উে�ে� িজআইইউ �িত� 

ম�ণালয়/ িবভােগ এক� সং�ার �ব�াপনা ইউিনট (Reform Management Unit) �জেনর �েয়াজনীয়তা অ�ভব কের। এর 

পিরে�ি�েত �িত� ম�ণালয়/ িবভােগ একজন অিতির� সিচেবর �ন�ে� এক� ইউিনট �জেনর এক� ��াব িজআইইউ �থেক 

জন�শাসন ম�ণালয় বরাবর ��রণ করা হয় (০৩.০৯২.০০২.০০.০০.০১৩.২০১৬-১০৪; তািরখ: ১৪.০৩.২০১৭)। এ ইউিনেটর অধীন 

�� �ম গঠেনর ��াব �দান করা হেয়েছ - ১) নীিত ও  কাঠােমাগত সং�ার �ম  (Policy and Structural Reform 

Team), ও ২) আ�জ�ািতক িবষয়াবলী  �ব�াপনা  �ম (Global Issues Management Team)।  

২. সরকাির দ�ের সংরি�ত ত� �সবা�হীতার িনকট �থেক না চাওয়া সং�া� �পািরশ:  

�সবা �ি�য়া সহজকরেণ গেবষণা�লক �য়ােসর ফেল িজআইইউ-এর �ি�েগাচর হয় �য, সরকাির দ�রস�েহ রি�ত আেছ, এমন 

ত�/ দিলল অেনক ��ে�ই �সবা�হীতােদর িনকট �থেক চাওয়া হয়। এর ফেল �সবা �াি�র ��ে� অেনক ��ে�ই সাধারণ নাগিরক 



�ভাগাি�র িশকার হন অথবা �সবা �হণ ��হ ও সময়সােপ� হেয় পেড়। এ� অত�� �যৗি�ক �য, �কান সরকাির দ�েরর িনকট �য 

ত�/ দিলল সংরি�ত আেছ অথবা অনলাইেন অ� সরকাির দ�র �থেক যাচাই করা স�ব, �কান �সবা �দােনর ��ে� �সবা�হীতার 

িনকট �থেক তা �নরায় না �চেয়  সংি�� দ�র সংরি�ত দিলল �থেকই (অথবা অনলাইেনর মা�েম) তা যাচাই�ব �ক চািহত �সবা 

�দান করেব। এ ��াব�র যথাযথতা িবেবচনায় এ িবষেয় িজআইইউ মি�পিরষদ িবভাগ বরাবর এক� প� (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ 

(অংশ ৩).২০১৪-৫৫২, তািরখ: ২০.০৯.২০১৬) ��রণ কের। এ পে� িনে�া� �পািরশ বা�বায়েনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর 

মি�পিরষদ িবভাগেক অ�েরাধ করা হয়: 

“�কান ম�ণালয়/ িবভাগ/ সরকাির দ�র/ সং�া/ অধ�ন: অিফেস পাবিলক ড�েম� িহেসেব �য সকল কাগজপ� 

সংরি�ত থােক এবং on line এ অপর সরকাির অিফস �থেক �য সকল কাগজপ� যাচাই করা স�ব, তা �সবা �হণকারীর িনকট 

�থেক চাওয়া যােবনা।” 

এ �পািরেশর পিরে�ি�েত মি�পিরষদ িবভাগ সকল ম�ণালয়/ িবভাগ বরাবর এ িবষয়� অ�সরণ করার জ� এবং 

আওতাধীন দ�র/ সং�ােক িনেদ �শ �দােনর জ� অ�েরাধ জািনেয় এক� প� (০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.২৮২, তািরখ: 

২১.১১.২০১৬) জাির কেরেছ।  

৩. �জলা �শাসেকর কায �ালয় �থেক পাি�ক/ মািসক িরেপাট � অনলাইেন ��রণ সং�া� �পািরশ:  

�জলা �শাসেকর কায �ালয় �থেক �িতমােস মি�পিরষদ িবভাগ, জন�শাসন ম�ণালয়, �িম ম�ণালয়সহ �বশ িক� ম�ণালেয় 

িনয়িমত �িতেবদন পাঠােত হয়। ডাকেযােগ বা জ�ির �েয়াজেন বাহক মারফত এ �িতেবদন ম�ণালেয় ��রণ করেত হয়, যা 

সময়সােপ� ও �য়ব�ল। এ সকল �িতেবদেনর হাড � কিপ সংকলন করেতও সমেয়র পাশাপািশ অ�া� স�দ �য় করেত হয়। 

�জলা �শাসেকর কায �ালয়স�হ �বশ কেয়কবছর যাবৎ a2i �ক� ও মি�পিরষদ িবভােগর সহায়তায় ইেল�িনক নিথর কায ��ম 

চলমান রেয়েছ। এছাড়া জাতীয় ত� বাতায়েনর আওতায় সকল �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র ওেয়বসাইট রেয়েছ। কােজই �জলা 

�শাসক�� �গাপনীয় পাি�ক �িতেবদন �তীত অ� সকল পাি�ক/ মািসক অ�গিত �িতেবদন ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত 

পােরন অথবা ই-নিথ িসে�েমর মা�েম সংি�� ম�ণালয়/ িবভােগ ��রণ করেত পােরন। এর ফেল একিদেক �যমন সময় ও �য় 

সা�য় করা স�ব হেব, অপরিদেক �জলা �শাসেনর ত� ��ি�র স�মতাও �ি� পােব। এ আেলাচনার পিরে�ি�েত িজআইইউ 

মি�পিরষদ িবভাগ বরাবর এক� প� (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৩).২০১৪-৬৩৫, তািরখ: ১৪.১১.২০১৬) ��রণ কের। উ� পে� 

িনে�া� �পািরশ বা�বায়েনর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর মি�পিরষদ িবভাগেক অ�েরাধ করা হয়: 

“�গাপনীয় পাি�ক �িতেবদন �তীত অ�া� পাি�ক/ মািসক �িতেবদন ম�ণালয়/ িবভাগস�হ �জলা �শাসেকর 

কায �ালেয়র ওেয়বসাইট �থেক সং�হ করেব অথবা �জলা �শাসেকর কায �ালয় �থেক ই-�মইলেযােগ ��রণ করেব। �কান হাড � কিপ 

��রণ করা হেব না।”  



এ �পািরেশর পিরে�ি�েত মি�পিরষদ িবভাগ সকল িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা �শাসক বরাবর এ সং�া� এক� প� 

(০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.৩০৫, তািরখ: ১৫.১২.২০১৬) জাির কের। উ� পে� এই মেম � িনেদ �শনা জাির করা হয় �য, 

“িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয় এবং �জলা �শাসেকর কায �ালয় �থেক পাি�ক �গাপনীয় িরেপাট � �তীত অ�া� পাি�ক/ মািসক 

িরেপাট �স�হ �ীয় কায �ালেয়র ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করেত হেব এবং িনধ �ািরত ইেমইেল ম�ণালয়/ িবভােগ ��রণ করেত 

হেব। �কান হাড � কিপ ��রণ করা যােবনা।” 

৪. িবএমএ �িশ�ণ �কােস � ��ষ কম �কত�ার পাশাপািশ মিহলা কম �কত�াগেণর অংশ�হেণর �েযাগ �দান সং�া� �পািরশ:  

�ধানম�ীর কায �ালেয়র ইেনােভশন �েমর ২৩ তম সভায় িজআইইউ’র প� �থেক ‘িবিসএস ক�াডার�� নারী কম �কত�ােদর জ� 

বাংলােদশ িমিলটারী একােডিমেত �বিসক �িশ�েণর �ব�াকরণ’ সং�া� এক� ��াব উ�াপন করা হয়। উ� ��ােবর িবষেয় এই 

মেম � আেলাচনা হয় �য, িবিসএস (�শাসন) ক�াডার�� নবীন ��ষ কম �কত�াগণ বাংলােদশ িমিলটারী একােডিমেত ৪২ িদন �ময়াদী 

এক� �মৗিলক (িবএমএ �িশ�ণ) �পেয় থােকন। এ �িশ�েণ অংশ�হণ ��ষ কম �কত�াগেণর জ� বা�তা�লক, িক� একই 

ক�াডার�� নারী কম �কত�াগেণর জ� এ �িশ�ণ �হেণর �কান �েযাগ �নই। বত�মােন বাংলােদশ �সনাবািহনীেত মিহলারা িনয়িমত 

কিমশন র �াংেক �েবশ করেছন। এছাড়া িবিসএস (�িলশ) ক�াডােরও দীঘ �িদন যাবৎ মিহলা কম �কত�াগণ �েবশ করেছন। বাংলােদশ 

�সনাবািহনী ও িবিসএস (�িলশ) ক�াডােরর মিহলা কম �কত�াগণ িবএমএ �িশ�েণর �চেয় দীঘ �েময়াদী ও �মসা� �িশ�েণ অংশ�হণ 

কের থােকন। কােজই িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর নবীন মিহলা কম �কত�াগণেক িবএমএ �িশ�ণ �থেক িবরত রাখার �কান 

�যৗি�কতা আেছ বেল �তীয়মান হয়না। অিধক�, িবিসএস (�শাসন) ক�াডাের �মা�েয় মিহলা কম �কত�া�ে�র অ�� �ি� �ি� পাে�। 

�তরাং িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর সামি�ক দ�তা �ি�র জ�ই মিহলা কম �কত�ােদর িবএমএ �িশ�ণ �দান করা �েয়াজন।  

উপ� �� আেলাচনার �যৗি�কতা িবেবচনায় িজআইইউ এ িবষেয় জন�শাসন ম�ণালয় বরাবর এক� প� (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ 

(অংশ ৩).২০১৪-৬৩৬, তািরখ: ১৪.১১.২০১৬) ��রণ কের। উ� পে� িবিসএস (�শাসন) ক�াডার�� নবীন নারী কম �কত�াগণেক 

িবএমএ �িশ�ণ �দােনর িবষয়� পরী�াে� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� জন�শাসন ম�ণালয়েক অ�েরাধ জানােনা হয়।  

এ �পািরেশর পিরে�ি�েত জন�শাসন ম�ণালয় িবিসএস ও িবেজএস িমিলটারী ওিরেয়ে�শন ��িনং (িবএমএ) �িশ�ণ �কােস � 

��ষ কম �কত�াগেণর পাশাপািশ মিহলা কম �কত�াগণেক অংশ�হেণর �েযাগ �দােনর অ�েরাধ জািনেয় সশ� বািহনী িবভাগ বরাবর 

এক� প� (০৫.২০১.০০০০.০২৫.০১৭.২০১৪-২৯৯, তািরখ: ০৭-০৮-২০১৬) ��রণ কের। পরবত�েত জন�শাসন ম�ণালয় িজআইইউ 

�ক আেরক� পে�র মা�েম (০৫.২০১.০০০০.০২৫.০১৭.২০১৪-৩১, তািরখ: ১৬-০১-২০১৭) এ িবষেয় অ�গিত অবিহত কের। উ� 

প� মারফত জানা যায় �য, সশ� বািহনী িবভাগ উি�িখত �পািরেশর সােথ একমত �পাষণ কের পরবত�েত অ�ে�য় িবিসএস ও 

িবেজএস িমিলটারী ওিরেয়ে�শন ��িনং (িবএমএ) �িশ�ণ �কােস � �াথিমকভােব ১০ (দশ) জন কের মিহলা কম �কত�ােক 

অংশ�হেণর �েযাগ �দান করেবন মেম � জন�শাসন ম�ণালয়েক অবিহত কেরেছ। এর ধারাবািহকতায় ৬৯ তম িবএমএ �কােস � 

িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর ৭ জন এবং িবিসএস (আনসার) ক�াডােরর ৩ জন নারী কম �কত�ােক মেনানয়ন �দান করা হেয়েছ এবং 

উ� �িশ�ণ গত ৫ মাচ � ২০১৭ তািরখ �থেক �� হেয়েছ। 



৫. িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর কম �কত�ােদর চা�ির �ায়ীকরণ �ি�য়া সহজকরণ সং�া� �পািরশ: 

বত�মােন িবিসএস (�শাসন) ক�াডার�� কম �কত�ােক চা�রী �ায়ীকরেণর জ� িন�বিণ �ত কাগজপ�সহ আেবদন করেত হয়: 

1. ০২ বছর �িত�েত আেবদন; 

2. িবভাগীয় পরী�ায় উ�ীণ � হওয়ার �মাণপ� (�গেজেটর সত�ািয়ত কিপ); 

3. �িনয়াদী �িশ�ণ সনেদর সত�ািয়ত কিপ; 

4. ��জাির �িশ�ণ সনেদর সত�ািয়ত কিপ; 

5. �কস নিথ �কা ��নী সে�াষজনকভােব সমা�করণ সনেদর সত�ািয়ত কিপ; 

6. On the Job Training সমাপনী সনদ; 

7. িনেয়াগ ��াপেনর সত�ািয়ত অ�িলিপ; 

8. পিরিচিত ন�র সং�া� ��াপেনর সত�ািয়ত অ�িলিপ 

9. সকল িশ�াগত সনদপে�র সত�ািয়ত অ�িলিপ 

10. িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালেয় ��করণ সং�া� ��াপেনর সত�ািয়ত অ�িলিপ 

11. বািষ �ক �গাপনীয় অ�েবদন ��রেণর সত�ািয়ত অ�িলিপ 

উপের �য সকল কাগজপে�র উে�খ করা হেয়েছ ত�ে� �িমক ৭, ৮ ও ১০ জন�শাসন ম�ণালয় �থেক জাির�ত। এছাড়া �িমক ২, 

৩ ও ৫ এর ত� �শাসিনকভােবই জন�শাসন ম�ণালয় অবগত। অথচ চা�ির �ায়ীকরণ �ত�াশী �েত�ক কম �কত�ার কাছ �থেক এ 

ধরেনর ত� �চেয় সকেলর কােজর এবং ম�ণালেয় কাগজপে�র �বাঝা �ি� করা হয়। মি�পিরষদ িবভােগর ২১ নেভ�র ২০১৬ 

তািরেখ জারী�ত �ারক নং -০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.২৮২ অ�যায়ী �য সকল কাগজপ� �কান অিফেসর কােছ থাকেব বা 

অনলাইেন যাচাই করা যােব �স�েলা �সবা�হীতার িনকট �থেক চাওয়া যােবনা। এমতাব�ায় উি�িখত �িমক ২, ৩, ৫, ৭, ৮ ও ১০ 

এ বিণ �ত কাগজপ� আেবদনকারীর িনকট �থেক না িনেয় িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর কম �কত�ােদর চা�রী �ায়ীকরেণর �সবা� 

জন�শাসন ম�ণালয় সহজ করেত পাের মেম � এক� �পািরশ িজআইইউ �থেক জন�শাসন ম�ণালয় বরাবর ��রণ করা হয় ()।  

৬. পাব �ত�, �গ �ম এবং নব�� উপেজলায় কম �কত�া পদায়েন আমে�লা নীিতমালা �ণয়ন সং�া� �পািরশ: 

�দেশর সকল এলাকার উ�য়েন সমতা আনয়েনর জ� অন�সর ও প�াৎপদ এলাকা �বিশ ��� পােব এ�ই �াভািবক। সরকার  

িশ� নীিতসহ িবিভ� অথ �ৈনিতক পিলিসেত অ��ত এলাকায় িবিনেয়াগ আকষ �েণ িবিভ� �েযাগ �িবধা িদেয় থােক। �টকসই উ�য়ন 

অভীে�র এক� অ�তম িথম হে� ‘To leave no one behind’। ��মা� িশ� বা অথ �ৈনিতক পিলিস নয় এ িথম অজ�েন 

সরকােরর সকল কায ��েম অন�সর ও প�াৎপদ এলাকার অ�ািধকােরর �িতফলন থাকা দরকার। এজ� পাব �ত�, �গ �ম ও নব�� 

উপেজলাস�েহ �পশাগত দ�, �মধাবী, উ�মী কম �কত�া পদায়ন আব�ক। অথচ পাব �ত� এলাকা বা �কান �গ �ম এলাকায় �কান 

কম �কত�ােক উপেজলা িনব �াহী অিফসার বা উপেজলার অ� �কান িবভাগীয় পেদ পদায়ন করা হেল �স�েলা জন�ােথ � কম �কত�া বদলীর 

�াভািবক �ি�য়ায় না �দেখ �কান �শাসিনক বা শাি��লক পদায়ন (Punishment Posting) িহেসেব �দখার এক� �বণতা 

জনসাধারণ ও কম �কত�ােদর মে� ল�� করা যায়। বা�েব Punishment Posting বলেত িক� না থাকেলও এ�প ধারণা 

িনঃসে�েহ কম �কত�ােদর মেন এবং দা�িরক কম �কাে� �ভাব �ফেল, যা �কানভােবই কা� নয়। সংি�� এলাকা�েলার ম�ল তথা 

কম �কত�ােদর িনকট �থেক কাি�ত �সবা�াি� িনি�তকরেণর লে�� সকেলর মন �থেক এ �ল ধারণার অবসান ঘটােনার জে� 



িন�বিণ �ত �পািরশস�হ পয �ােলাচনাে� উি�িখত এলাকায় কম �কত�া পদায়েনর জ� এক� আমে�লা নীিতমালা �ণয়েনর অ�েরাধ 

জািনেয় এক� ��াব মি�পিরষদ িবভাগ বরাবর ��রণ করা হয় (০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৪).২০১৪-১৫৫; তািরখ: 

১০.০৪.২০১৭):  

1. পাব �ত�, �গ �ম ও নব�� উপেজলাস�েহ �লনা�লকভােব দ�, �মধাবী, উে�াগী কম �কত�ােদর পদায়ন করা হেয় থােক মেম � 

ধারণা �তির করা;  

2. পাব �ত�, �গ �ম ও নব�� উপেজলাস�েহর ��পদ অ�ািধকার িভি�েত �রণ করা; 

3. পাব �ত�, �গ �ম ও নব�� উপেজলাস�েহর �কান পদ  �� �রেখ অ� এলাকার সমপয �ােয়র পদ �রণ করােক পদায়নকারী 

কম �কত�ার অদ�তা িহসােব গ� করা; 

4. �শাসিনক �েয়াজেন বা �ানীয় �কান সম�ােক �শিমত করার জ� �িমক ১ এ উি�িখত �ােনর বাইেরর  �কান কম ��ল 

�থেক  �কান কম �কত�ােক �ত�াহার বা বদিল করেত হেল তােক �কান�েমই এ ধর�নর �ােন  বদিল/ �পাি�ং না �দয়া; 

5. পাব �ত� এলাকার �ায় সমতেলর �গ �ম ও নব�� উপেজলাস�েহ কম �রত কম �কত�ােদর িবেশষ ভাতা ও �মণভাতা �দােনর 

�ব�া রাখা;  

6. এ ধরেনর উপেজলাস�েহ পদায়েনর ��ে� কম �কত�ােদর কম �কােলর �ময়াদ ২ (�ই) বছর িনধ �ারণ করা; 

7. এ সকল �ােন কম �রত থাকাকােল �শাসিনক ম�ণালয় বা সংি�� অিধদ�র/ সং�ার ক��ে� কম �কত�ােদর �বেদিশক 

�িশ�েণ ��রেণর ��ে� আবি�কভােব �েত�ক কম �কত�ােক ১ বার �বেদিশক �িশ�েণ ��রণ িনি�ত করা অথবা 

ম�ণালয়/ সংি�� দ�র/ সং�ার িবেদশগামী �কান দেল মেনানয়ন �দােনর মা�েম একবার িবেদেশ পাঠােনার �ব�া 

করা; 

8. একবার �কান কম �কত�া এ ধরেনর এলাকায় �ণ � �ময়াদ দািয়� পালন করেল তার স�িত �িতেরেক �কান পাব �ত� বা �গ �ম 

এলাকায় �নরায় �পাি�ং না �দয়ার িবধান রাখা; 

9. এ সকল �ােন কম �রত কম �কত�ােদর স�ানেদর িশ�ার �েয়াজেন কম ��েলর বাইের সরকাির �ল কেলেজ ভিত�র জ� 

িবেশষ �ব�া রাখা; 

10. পাব �ত� এলাকা, �গ �ম ও নব�� উপেজলাস�েহ �পাি�ং �াি�েত Prize Posting িহেসেব পিরগিণত করার জ� 

ম�ণালয়/ িবভাগ/ দ�র/সং�ার আচরেণ পিরবত�ন আনয়ন। 

 

৭. �গ �ম এলাকার সরকাির �াথিমক িব�ালেয় িশ�ক পদায়েন িবেশষ নীিতমালা �ণয়ন সং�া� �পািরশ: 

��মা� পাব �ত� �জলাই নয়, চরা�ল, িবল ও হাওর এলাকাও �গ �ম এলাকার মে� পেড়। এ সকল এলাকার সরকাির �াথিমক 

িব�ালয়স�েহ �বশীরভাগ সময় িশ�ক সংকেটর কারেণ পাঠদােন িব� ঘেট। িশ�ক পদায়ন করা হেলও তারা �সখােন �যেত চায় 

না। �কান�েম �গ �ম এলাকার �কান িশ�া �িত�ােন �যাগদােন বা� হেলও �িবধাজনক �ােন বদিলর জ� তদিবর কেরন। ফেল  

�গ �ম এলাকা িশ�াে�ে� িপিছেয় থােক। এ সকল এলাকার িশ�ার  হার ও মানেক উ�ত এলাকার পয �ােয় উ�ীত করার জ� 

িনরবিছ�ভােব িশ�কেদর অব�ান িনি�ত করা আব�ক। এ সকল িবষয় িবেবচনায় পাব �ত� এলাকাসহ চরা�ল, িবল ও হাওের 

সরকাির �াথিমক িব�ালেয় িশ�কেদর পদায়েনর �বলায় িন�িলিখত কায ��মস�হ �হণ করার ��াব কের �াথিমক ও গণিশ�া 

ম�ণালয় বরাবর এক� �পািরশ ��রণ িজআইইউ �থেক ��রণ করা হয় (�ারক নং- ০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৪).২০১৪-

২০৪; তািরখ: ০৯.০৫.২০১৭):  

1. িশ�া �িত�ােন পদায়েনর জ� �গ �ম এলাকা ও িশ�া �িত�ান  িচি�তকরণ; 

2. �গ �ম এলাকায় ছা�ছা�ী ও িশ�কেদর জ� িশ�া �িত�ােন আবািসক �িবধা রাখা; 



3. সংি�� উপেজলায় কম �রত সকল িশ�কেক পয �ায়�েম �গ �ম এলাকায় পদায়ন করা। পয �ায় বা  িসিরয়াল �ভে�  �কান 

িশ�কেক �গ �ম এলাকায় পদায়ন না করা। �জ��তা বা কিন�তা �য �কান িভি�েত এ �ম িনধ �ারণ করা �যেত  পাের; 

4. �য সকল উপেজলার সকল এলাকাই �গ �ম �স সকল উপেজলায় �গ �মতার মা�া�সাের িব�ালয়�েলার �ম িনধ �ারণ করা;  

5. �গ �ম এলাকায় �কান িশ�ক তার ৩ বছর কায ��ম �ণ � করার পর তার পছ�মত সংি�� উপেজলার ৩� সরকাির �াথিমক 

িব�ালেয় পদ খািল থাকা সােপে� অ�ািধকার িভি�েত পদায়ন করা; 

6. �গ �ম এলাকা িবেবচনায় ভাতার �চলন করা; 

7. �গ �ম এলাকায় কম �রত িশ�কেদর �দেশ/ িবেদেশ �িশ�েণ অ�ািধকার �দয়া; 

8. অদ�তা, অেযা�তা বা ��ািয়ত �কান কারণেক �শাসিনক কারণ �দিখেয় �কান িশ�কেক �গ �ম এলাকায় বদিল না করা; 

৮. পাব �ত� এলাকায় �াত�� িবষয়ক �িশ�ণ মিডউল �ণয়ন�ব �ক �িনয়াদী �িশ�েণ অ�� �ি�করণ সং�া� �পািরশ: 

�দেশর ৩ � পাব �ত� �জলার ভাষা, সং�িত, �ানীয় সরকার, �িম �ব�াপনা, জীবনযাপন �দেশর অ� �জলা�েলা হেত আলাদা। 

�জাতে�র সকল �বসামিরক কম �কত�ার এ স�েক� পয �া� �ান থাকা আব�ক। িবেশষভােব পাব �ত� জীবন ও সং�িত স�েক� স�ক 

�ান-ধারণা না থাকায় একজন কম �কত�ােক যখন চাকিরর ��ে� �থম �সখােন পদায়ন করা হয়, িতিন �স িবষয়�েলার সােথ খাপ-

খাইেয় িনেত এবং ধারণা লােভ �বশিক� সময় �য় কেরন। ফেল কাজকেম � �শাসিনক গিতশীলতায় িব� ঘেট। এ সম�া সমাধােন 

পাব �ত� �জলার ভাষা, সং�িত, �ানীয় সরকার, �িম �ব�াপনা িবষেয় এক� মিডউল �ণয়ন�ব �ক �িনয়াদী �িশ�েণর কাির�লােম 

অ�� ��করেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধ জািনেয় িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয় বরাবর এক� প� ��রণ করা হয় 

(�ারক নং- ০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪(অংশ-৪).২০১৪-১৪৫; তািরখ: ০৫.০৪.২০১৭)। 


