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অিভেযাগ হণ ও িন ি  সং া  সে র/২০২০ মােসর মািসক সভার কা িববরণী।

সভাপিত ফিরদা পারভীন 
 অিতির  সিচব (সিচেবর ন দািয়ে )

সভার তািরখ ২৪ সে র ২০২০
সভার সময় র ১২.৩০ ঘ কা

ান ভা য়াল প িতেত।
উপি িত ...

        সভার েত সভাপিত উপি হত সকলেক াগত জািনেয় সভা  করার জ  অ েরাধ কেরন।  িসিনয়র সহকারী সিচব
( শাসন-২) সভােক জানান, অিভেযাগ হণ ও িন ি  সং া  আগ /২০২০ মােসর িতেবদন ১০/৯/২০২০ তািরেখ মি পিরষদ
িবভােগ রণ করা হেয়েছ। আগ /২০২০ মােস ম ণালয় এবং অিধন হ দ র/সং হায় কান অিভেযাগ পাওয়া যায়িন। এছাড়া,
ম ণালয় এবং দ র/সং হায় কান অিভেযাগ অিন  নই। সভােক আেরা জানােনা হয়, িতমােসর ১০ তািরেখর মে
মি পিরষদ িবভােগ িজআরএস িতেবদন রেণর বা বাধকতা রেয়েছ। এ লে  দ র/সং হােক িতমােসর ০৫ তািরেখর মে
ম ণালেয় িতেবদন রণ করেত বলা হেয়েছ। িতেবদন রেণ কান কান দ র/সং হা িবল  কেরন। এেত যথাসমেয়
মি পিরষদ িবভােগ িতেবদন রেণ সম া হয়। িনধািরত সমেয়র পের মি পিরষদ িবভােগ িতেবদন রণ করা হেল বািষক
কমস াদন ি  (এিপএ)’ ত ন র পাওয়া যােব না। সভাপিত, িতমােসর ০৫ তািরেখর মে  ম ণালেয় িতেবদন রণ এবং

া  অিভেযাগ িন ি র জ  উপি হত সবাইেক অ েরাধ কেরন।

২।       সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া স হ হীত হয়ঃ

 (ক)     িনধািরত সমেয়র মে  া  অিভেযাগ িন ি  করেত হেব।
 (খ)      িতমােসর  ০৫ তািরেখর মে   মি পিরষদ িবভােগর িনধািরত  ছেক  ম ণালেয় ত  রণ
           করেত হেব।
৩।      আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ফিরদা পারভীন 
অিতির  সিচব (সিচেবর ন দািয়ে )

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০১৯.১৬.০২৫.২০.৩৭৭ তািরখ: 
২৪ সে র ২০২০

৯ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) দ র ধান (সকল দ র/সং া), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) অিতির  সিচব (সকল),মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।

১



৩) সিচব (সকল), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।
৪) উপসিচব (সকল) ,মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়।
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল)/ িসিনয়র সহকারী ধান(সকল)/ া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৬) সহকারী সিচব (সকল)/সহকারী া ামার/লাইে রীয়ান, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।

 

মাঃ মা র রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব

২


