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সয়দ আশরা ল ইসলাম, এমিপ 
ম ী 

জন শাসন ম ণালয় 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

খব  

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ম ণালয়, িবভাগ, দ র, অিধদ র, পিরদ র, কেপােরশন, মাঠপযােয় িবভাগ, 
জলা ও উপেজলাসহ সকল সরকাির ও ায় শািসত িত ােনর জনবল কাঠােমাস িকত ত , বসামিরক 
শাসেন িব মান কমরত জনবল ও পেদর ত সংবিলত ‘Statistics of Civil Officers and Staff, 

2017’ কািশত হেত যাে  জেন আনি ত। 

বতমান ত ি র েগ ত -উপা ত কবল িক  উপাে র িববরণই নয় বরং নীিত িনধারণ, পিরক না ণয়ন ও 
িস া  হেণ অ তম িনয়ামক (Decision factor) িহসােব পিরগিণত। িবেশষ কের বাংলােদেশর বতমান 
উ য়ন অ যা ার এক  , জবাবিদিহ লক ও আ িনক শাসন ব া গেড় লেত এ ধরেনর পিরসং ান 
সহায়ক িমকা রাখেব। 

এবােরর এ পিরসং ান ক  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িসিভল শাসেনর দ রিভি ক জনবল কাঠােমা, 
জনবেলর ডিভি ক ত , কমরত জনবল, কমরত জনবেলর নারী- েষর ত  ও পেদর িববরণ রেয়েছ।  
এ-সম  ত -উপা  সরকাির ও বসরকাির পযােয় নীিত-িনধারিণেত ণ িমকা রাখেব। 

এ পিরসং ান ক  ণয়েন ম ণালয়, িবভাগ, দ র, অিধদ র, মাঠপযােয়র অিফস, িবেদেশ অবি ত 
বাংলােদেশর িমশনসহ সকল অিফস হেত ত -উপা  সং হ করা হেয়েছ, যা যেথ  মসা  কাজ। জন শাসন 
ম ণালেয়র সং ার ও গেবষণা অ িবভােগর কমচারীসহ সংি  সকেলই তােদর আ িরক েচ া, পশাগত দ তা 
ও দািয় শীলতার সে  এ কাজ  স  কেরেছন। আিম তােদর সকলেকই আ িরক ধ বাদ জানাই। 

জয় বাংলা, জয় ব ব , 
বাংলােদশ িচরজীবী হাক।  
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উপ মিণকা 

পিরসং ান বতমান ত  ও ি র েগ উ য়েনর অ যা ার পেথ অ ণী িমকা পালন কের। বাংলােদশ 
সরকােরর বসামিরক শাসেনর জনবল কাঠােমাসং া  দ রিভি ক পিরসং ান এক  েগাপেযাগী ও জন খী 

শাসন নগঠেন বই ণ। জন শাসন ম ণালেয়র সং ার ও গেবষণা অ িবভাগ গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকােরর বসামিরক শাসেনর ডিভি ক জনবল কাঠােমা ও িনেয়ািজত জনবেলর ম  নারী- েষর পেদর 
ত সংবিলত ‘Statistics of Civil Officers and Staff, 2017’ ক  কািশত হেত যাে  জেন আিম 
আনি ত। 

এ পিরসং ান ক  এক  জন খী আ িনক জন শাসন কাঠােমা গেড় লেত সহায়ক হেব বেল আিম মেন কির। 
এ  গেবষণার কােজও ণ িমকা রাখেব। 

বতমান সরকার টকসই  উ য়ন ল  (SDG) অজেনর মা েম বাংলােদেশেক অিত ত এক  আদশ উ ত রা  
গেড় লেত ব পিরকর। বাংলােদশেক এক  আদশ উ ত রা  গেড় তালার জ  আ িনক ও দ  জন শাসন গেড় 
তালার িবক  নই। কােজই আ িনক জন শাসন কাঠােমা, ভিব ৎ নীিত ও পিরক না ণয়েন এ ধরেনর 

পিরসং ান অপিরহায। 

সকল ম ণালয়, িবভাগ, দ র, অিধদ র, পিরদ র, ায় শািসত সং া, কেপােরশন এবং িবেদেশ অবি ত 
বাংলােদশ টৈনিতক িমশন থেক জনবলসং া  সকল ত  এবং বতমােন িনেয়ািজত লাকবেলর পেদর ত  
সং হ করা অেনক ক সা  কাজ। এ ক সা  কােজর সে  জিড়ত জন শাসন ম ণালেয়র সং ার ও গেবষণা 
অ িবভাগ-এর সকল কমচারীেক আ িরক ধ বাদ জানাই।    

এ ক র মান-উ য়ন, পিরমাজন, পিরবতন এবং সকল বহারকারীর বান গঠন লক পরামশ আ ান করিছ। 
ভিব েত এর উ ত সং রণ ণয়েন সহায়ক হেব।  

জয় বাংলা, জয় ব ব , 
বাংলােদশ িচরজীবী হাক।  

 
 ইসমাত আরা সােদক, এমিপ 
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িমকা 

আ িনক ানিভি ক, বা বস ত, গণ খী ও উ ত সমাজ িত ায় ব িন  ত  অ তম িনয়ামক িহসােব 
পিরগিণত। িবেশষ কের জন শাসেন সরকাির  নীিত িনধারণ, পিরক না ণয়ন, েগাপেযাগী শাসিনক কাঠােমা  

িত ায় িনভরেযা  পিরসং ােনর িমকা অন ীকায। সরকার অিত ত আ িনক উ ত বাংলােদশ িবিনমােণ 
ব পিরকর।  উ ত বাংলােদশ িত ায় স ক ও ব িন  ত  সং হ অপিরহায। জন শাসন ম ণালয় িতবৎসর 

জাতে র কেম িনেয়ািজত বসামিরক কমচারীেদর স ক পিরসং ান কাশ কের থােক। এবারও হালনাগাদ 
ত সংবিলত এ পিরসং ান ক  কাশ করেছ।  

সরকােরর কমব ন তািলকা-অ যায়ী বসামিরক জনবেলর পিরসং ান সং হ ও সংকলেনর দািয়  জন শাসন 
ম ণালেয়র উপর । জন শাসন ম ণালেয়র সং ার ও গেবষণা অ িবভাগ সকল ম ণালয়, িবভাগ, সরকাির 
অিধদ র, দ র, ায় শািসত িত ান হেত হালনাগাদ ত  সং হ কের ‘Statistics of Civil Officers and 

Staff, 2017’ ণয়ন কেরেছ।  

এ পিরসং ােন সংি  সকল ম ণালয়, িবভাগ, অিধদ র, দ র, পিরদ র, ায় শািসত সং া, কেপােরশন 
মাঠপযােয় িবভাগ, জলা ও উপেজলা কাযালয়সহ িবেদেশ অবি ত িমশনস েহর বসামিরক জনবেলর ত  
সংকিলত করা হেয়েছ। সংকলন েত বসামিরক জনবেলর কাঠােমা-অ যায়ী অ েমািদত পদ, িব মান জনবল, 

পদ জনবেলর ডিভি ক ত , িনেয়ািজত জনবেলর মে  নারী- েষর ত  সি েবিশত করা হেয়েছ।  

আ িনক বা বস ত, েয়াজনিভি ক জনবল কাঠােমা গঠেন এ ে  পিরেবিশত ত -উপা  সরকাির ও বসরকাির 
খােত সংি  সকেলর েয়াজনীয়তা রেণ এবং দ  জন শাসন গেড় তালার  ে  নীিত িনধারণ, পিরক না 

ণয়ন, িস া  হণ ও বা বায়েন সহায়ক িমকা পালন করেব বেল আিম মেন কির।   

পিরসং ান ক  আরও বা বস ত ও েয়াজনিভি ক করার িবষেয় গঠন লক মতামত ও পরামশ যথাযথ 
 সহকাের িবেবচনা করা হেব।  

ক  ণয়েনর জ  ত -উপা  সং হ, পা িলিপ ণয়ন, ণ ও কােশর জ  সং ার ও গেবষণা অ িবভাগ-
এর কমচারীসহ সংি  সকেল দীঘিদন িনরলসভােব কাজ কেরেছন। আিম তােদর সকলেক আ িরক ধ বাদ 
জানাই। 

 
 (ড. মাঃ মাজাে ল হক খান) 
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