
ত� কিমশন 

��ত� ভবন (�তীয় তলা) এফ-৪/এ, আগারগ�ও �শাসিনক এলাকা,

ঢাকা

কিমশন সভার কায �িববরণী

সভাপিত
মর�জা আহমদ 

 �ধান ত� কিমশনার
সভার তািরখ ১৩/০১/২০২২ ি��া�
সভার সময় সকাল ১১.০০ টা
�ান কিমশেনর সভাক�।
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’ �ত সি�েবিশত হেলা।

সভাপিত ��েতই উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভা �� কেরন। িতিন বত�মান �মবধ �মান �কািভড-১৯ পিরি�িত িনেয় িবশদ আেলাচনা কেরন। সকলেক সেচতন ও
�া��িবিধ �িতপালন কের অিফেস দািয়� পালেনর জ� িনেদ �শনা �দান কেরন। �স সােথ �কািভড-১৯ পিরি�িত �মাকািবলায় আগাম ��িত �হেণর উে�াগ �নয়ার

জ� িনেদ �শনা �দান কেরন। পরবত�েত, আেলাচ��িচ অ�যায়ী সভার কায ��ম �� করার জ� ত� কিমশেনর সিচবেক আহবান জানান। এ পয �ােয়  ত� কিমশেনর

সিচব পয �ায়�েম আেলাচ��িচ অ�যায়ী সভার িবষয়স�হ উপ�াপন কেরন। উপ�ািপত িবষয়স�েহর উপর সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয় এবং আেলাচনাে�

সব �স�িত�েম িনে�া� িস�া�স�হ �হীত হয়।

�িমক নং আেলাচ� িবষয় িবগত সভার িস�া�  অ� সভার আেলাচনা ও িস�া� বা�বায়েন



০১। ত� কিমশেনর
��া�িজক ��ান
��েতর জ�
কনসালেট� িনেয়াগ

০১/০৬/২০২১ তািরেখর সভায় �হীত
িস�া� :

এক� �ণগত, মানস�ত ও কায �করী
�া�িজক ��ান �ণয়েনর লে��
Standard Request for
Application
(SRFA) �ড়া�করেণর জ�
িনে�া� কিম�েক দািয়� �দান করা
হেলা:

  জনাব �রাইয়া �বগম এনিডিস,

 ত� কিমশনার, ত� কিমশন-----
আহবায়ক

  সিচব, ত� কিমশন-----------------
সদ�

  পিরচালক (�শাসন), ত� কিমশন--
-সদ�

  পিরচালক (গ.�.�), ত� কিমশন --
সদ�

  জনসংেযাগ কম �কত�া, ত� কিমশন-
-সদ� সিচব

সব �েশষ ১০/০৬/২০২১ তািরেখর
সভায় �হীত িস�া� :
বিন �ত িবষেয় �ধান ত� কিমশনার
মেহাদয় জানেত চাইেল ত�
কিমশেনর সিচব জানান �য, কিম�র
আহবায়ক জনাব �রাইয়া �বগম
এনিডিস, ত� কিমশনার, ত�
কিমশন সংি�� কাগজ/ ড�েম�
পয �ােলাচনা�েম   আগামী রিববার/
�সামবার (১৩/১৪-০৬-২০২১)  অথবা
 অিত��ই এক� সভা আহবান কের
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িনিম�
স�িত �াপন কেরেছন ।

�া�িজক ��ান �ণয়েনর লে�� Standard
Request for Application
(SRFA) �ড়া�করেণর জ� উপ�ািপত খসড়ার
উপর সভায় িব�ািরত আেলাচনাে� Standard
Request for Application
(SRFA) অ�েমাদন করা হয় এবং িন��প িস�া�
�হীত হয়। 

িস�া�-১: �া�িজক ��ােনর নাম - To Prepare
Strategic Plan (2022-30) on RTI Act,
2009 along with a time bound
action plan with special
reference on RTI for woman িনধ �ারণ
করা হেলা।

িস�া�-২: Payment এর ��ে� Not accede 5
Lac এর পিরবেত� 5 Lac or Negotiable
অ�� �� করেত হেব।  

িস�া�-৩: আেবদনকারীর �যা�তা
Preferably a Ph. D or Masters
or at least o4 years Bachelor
degree in any subject of a
government recognized
university  এর পিরবেত�  Preferably
a Ph.D or Masters degree in
any subject of a government
recognized university িনধ �ারেণর
িস�া� �হীত হয়।

পিরচালক
(গ.�.�.)



০২।

 

আউটেসািস �ং এর
১৩� পদ (০১�
িপয়ন ও ১২�
অিফস সহায়ক) এর
�ি�র �ময়াদ উ�ীণ �
হওয়ায় পরবত�
িস�া� �হণ

সব �েশষ   ১২/০৮/২০২১ তািরেখর
কিমশন সভায় �হীত িস�া�:

িস�া�-০২ :  ত� কিমশেনর
িব�মান অগ �ােনা�ােমর ১৩� পদ
জ�িরভােব অ�ায়ীভােব রাজ�খােত
�জন এবং �ায়ীভােব জনবল িনেয়াগ
না হওয়া পয �� বত�মান কেরানা
পিরি�িত িবেবচনায় ত� কিমশেনর
�াভািবক কায ��ম অ�াহত রাখার
�ােথ � 'ত� অিধকার আইন ২০০৯'
এর ধারা- ২১ অ�যায়ী   জনবল
সরবরাহকাির �িত�ান িমিথলা
এ�ার�াইজ িলিমেটেডর   সােথ
�লাই ২০২১ �থেক িডেস�র ২০২১
পয �� (০৬ মাস) �তােপ�ভােব
চলমান �ি�র �ময়াদ �ি�/ নবায়ন
করেত হেব।

গত ১২/০৮/২০২১ তািরেখর কিমশন সভায় �হীত
িস�া� �মাতােবক ত� কিমশেনর
িব�মান আউটেসািস �ংেয়র ১৩� পেদ (১২� অিফস
সহায়ক এবং ০১� িপয়ন এর জ�) �সবা �েয়র জ�
িমিথলা এ�ার�াইজ িলিমেটেডর সােথ িবগত
০৬/০১/২০১৯ তািরেখ �া�িরত চলমান �ি�র �ময়াদ
৩১/১২/২০২১ তািরখ পয�� নবায়ন করা হয়। �স
�মাতােবক গত ৩১/১২/২০২১ তািরখ �ি�র �ময়াদ
উ�ীণ � হেয়েছ। িবধায় কিমশেনর �াভািবক কায ��ম
বজায় রাখার �ােথ � আউটেসািস �ংেয়র ১৩� পেদ �সবা
�হেণর িনিম� িবষয়� পয �ােলাচনা কের িস�া� �হেণর
জ� উপ�াপন করা হেয়েছ। 
�স �মাতােবক ত� কিমশেনর অগ �ােনা�ােমর
আউটেসািস �ংেয়র ২১� পেদর মে� ১৩� পদ (১২�
অিফস সহায়ক এবং ০১� িপয়ন এর জ�) রাজ� খােত
অ�ায়ীভােব �ানা�েরর লে�� �শাসিনক উ�য়ন
সং�া� সিচব কিম�র �পািরশ �হণ, উ� ১৩� পেদর
মে� ০৫� পদসহ কিমশেনর ২৬� পদ ২০১৬ হেত
২০২২ সাল পয�� সংর�ণ এবং উ� ১৩� পেদর �ি�র
�ময়াদ উ�ীণ � সং�া� সভায় িব�ািরত আেলাচনা এবং
িন��প িস�া� �হীত হয়। 

িস�া�- ১: ত� কিমশন হেত সিচব কিম�র �পািরশ
�হেণর জ� ত� ও স�চার ম�ণালয়, ��স- ২ শাখায়
গত ২১-১১-২০২১ তািরেখ ��িরত পে�র িবষেয় �ত
�যাগােযাগ কের অ�গিত কিমশনেক অবিহত করেত
হেব।

িস�া�-২: এছাড়া ত� ও স�চার ম�ণালয় হেত সিচব
কিম�র �পািরশ �হেণর জ� ��িরত ��াব পরবত�
সিচব কিম�র সভার আেলাচ��িচেত অ�� �ি�র িবষয়�
িনি�েতর (�েয়াজেন �-শরীের উপি�ত �থেক) �ব�া
�হণ করেত হেব।

িস�া�-৩: বা�বতার িনিরেখ কিমশেনর �াভািবক
কায ��ম বজায় রাখার �ােথ � পরবত� কিমশন সভায়
বিণ �ত ১৩� পেদ �সবা �েয়র িবষেয় িস�া� �হণ করা
হেব। 

সিচব, ত�
কিমশন
পিরচালক
(�শাসন)
উপপিরচালক
(�শাসন)



৩। সিচব, ত�
কিমশেনর জ�
বরা��ত কােরর
পিরবেত� জীপ
�িত�াপেনর
অ�েমাদন

 - ত� কিমশন (কম �কত�া ও কম �চাির) চাকির
িবিধমালা, ২০১১ অ�যায়ী ত� কিমশেনর সিচব
পদ� সরকােরর সিচব/ অিতির� সিচব
পদময �াদার। 

অথ � িবভােগর �য় �ব�াপনা অিধশাখা-৬ এর
১১/১০/২০১৮ তািরেখর নং- ০৭.১৫৬.০২৬.
০০.০১.২০০৪(অংশ-১)-৫২৫ অ�যায়ী ��ড-১ ও
��ড- ২ পয �ােয়র কম �কত�াগণ ৯১.৬৬ ল� টাকায়
জীপ গািড় �েয়র �ািধকার��। এছাড়া ত�
অিধকার আইন বা�বায়েনর লে�� সারােদেশ
জনঅবিহতকরণ সভা, ত� অিধকার সং�া� �িশ�ণ
�দান এবং ত� অিধকার সং�া� অ�া� সভা, �সিমনার,
ওয়াক�শপ ইত�ািদেত অংশ�হেণর জ� কার �বহার কের
িবিভ� �জলা-উপেজলায় দীঘ � যা�াপেথর উ�নী� রা�া
কােরর মা�েম �মণ অত�� �িক�ণ �। িবধায়, ত�
কিমশেনর িব�মান �ওএ�ইেত সিচব, ত�
কিমশেনর জ� বরা��ত ০১� কােরর �েল ০১�
জীপ গািড় �িত�াপেনর িবষেয় কিমশন একমত
�পাষণ কেরন। 

িস�া�ঃ ত� কিমশেনর িব�মান �ওএ�ইেত
সিচব, ত� কিমশেনর জ� বরা��ত ০১� কােরর
�েল ০১� জীপ গািড় িবিধ �মাতােবক �িত�াপেনর
�ব�া �হণ করেত হেব। 

সিচব, ত�
কিমশন
পিরচালক
(�শাসন)
উপপিরচালক
(�শাসন)



০৪। ২০১৪-১৬ আিথ �ক
সােলর সাধারণ
অ�ে�দ নং ০৪ এর
(জনাব িমজা�র
রহমান, কি�উটার
অপােরটর সংি��)
উপর িন�ি��লক
�ডশীট জবােবর
  উপর িহসাব শাখা
হেত অ�েমািদত
িস�া� বা�বায়ন;

 - ২০১৪-১৬ আিথ �ক সােলর সাধারণ অ�ে�দ নং ০৪
এর (জনাব িমজা�র রহমান, কি�উটার অপােরটর
সংি��) উপর িন�ি��লক �ডশীট জবােবর
 উপর িব�ান, ত� এবং ��ি� অিডট অিধদ�র
হেত �দ� ম�ে�র/মতামেতর আেলােক ত�
কিমশেনর অিফস আেদশ নং- তকক/
�শা-৭৯/২০১১-৩২৮৫ তািরখ ২০-০৯-২০১৫
বািতল�ব �ক ইন-সািভ �স িডপাট �েম�াল ��িনং এ
উ�ীণ � হওয়ার তািরখ ০৩/০২/২০১৪ হেত ��ল
উ�ীতকরণ সং�া� অিফস আেদশ নং- তকক/
�শা-৭৯/২০১১-৭২৪(১৪) তািরখ ১৮ �ফ�য়াির,
২০১৪ বহাল �রেখ তার অিতির� �হীত �বতনভাতা
আদায় করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

 এে�ে� উে��, অিফস আেদশ নং- তকক/
�শা-৭৯/২০১১-৩২৮৫ তািরখ ২০-০৯-২০১৫ �েল
কি�উটার অপােরটর ছাড়াও ত� কিমশেন
বত�মােন কম �রত অপর �ইজন ডাটা এি� অপােরটর
(জনাব �মাঃ মা�ন এবং জনাব �মৗ রানী িব�াস)
অথ �াৎ �মাট িতন জন কম �চারী চাকিরেত �যাগদােনর
তািরখ হেত আপে�ড �বতন ��েলর �বতন িনধ �ারণী
�িবধা এবং আিথ �ক �িবধা বেকয়াসহ �বতন িবেলর
মা�েম �হণ কেরেছন। ২০/০৯/২০১৫ তািরেখর
আেদশ� বািতল করা হেলা িতনজন কম �চািরর জ�
তা �েযাজ� হেব মেম � কিমশন একমত �পাষণ
কেরন।

 িস�া�- ১: অিডট অিধদ�েরর মতামেতর আেলােক
ত� কিমশেনর অিফস আেদশ নং- তকক/
�শা-৭৯/২০১১-৩২৮৫ তািরখ ২০-০৯-২০১৫
বািতল করা হেলা। উ� আেদশ বেল ০৩ জন
কম �চািরর িনকট হেত িবিধ �মাতােবক অিতির�
�হীত �বতনভাতা িহসাব শাখার মা�েম আদায়
করেত হেব। 

 িস�া�- ২: ইন-সািভ �স িডপাট �েম�াল ��িনং এ
উ�ীণ � হওয়ার তািরখ ০৩/০২/২০১৪ হেত ��ল
উ�ীতকরণ সং�া� অিফস আেদশ নং- তকক/
�শা-৭৯/২০১১-৭২৪(১৪) তািরখ ১৮ �ফ�য়াির,
২০১৪ বহাল রাখা হেলা। �স �মাতােবক ০৩ (িতন)
জন কম �চাির িবিধ �মাতােবক �বতনভাতা �া�
হেবন।  

সিচব, ত�
কিমশন 
 
পিরচালক
(�শাসন)
উপপিরচালক
(�শাসন)

সহকাির
পিরচালক
(িহসাব ও
বােজট), ত�
কিমশন



০৫। ত� কিমশেনর ২য়
ও ৩য় ��িণর পেদর
পেদা�িত কিম�
গঠন

সব �েশষ ০১/০৬/২০২১ তািরেখর
সভায় �হীত িস�া� : 
০১। িনেয়াগ িব�ি�র শত� �মাতােবক
“�কান আেবদনপ� �হণ বা বািতেলর
িবষেয় িনেয়াগকারী ক��পে�র
িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব। এ
িনেয়াগ পরী�া সং�া� �য �কান
িবষেয় ক��প� �য �কান িস�া�
�হেণর �মতা সংর�ণ কেরন” এবং
ত� কিমশন (কম �কত�া ও কম �চারী)
চাকির িবিধমালা, ২০০৯ �ত
পেদা�িতর �েযাগ থাকায় িবগত ১৩
এি�ল ২০১৭ এবং িবগত ০৮ �লাই
২০১৯ তািরেখ �কািশত িনেয়াগ
িব�ি�েত উি�িখত �ি�গত
কম �কত�া ও উ�মান সহকারী পদ ��
পেদা�িতর মা�েম �রেণর জ�
সংর�ণ করার িবষেয় সব �
স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

০৫। পেদা�িত �দানেযা� পেদ
পেদা�িত �দােনর কায ��ম �হেণর
জ� ত� কিমশন (কম �কত�া ও
কম �চারী) চাকির িবিধমালা, ২০০৯
অ�যায়ী িবিধেমাতােবক
এতদসং�া� কিম� গঠেনর মা�েম
পরবত�েত �ব�া �হণ করেত হেব। 

গত ০১/০৬/২০২১ তািরেখর কিমশন সভায় �হীত
িস�া� �মাতােবক �ি�গত কম �কত�া ও উ�মান সহকারী
পদ ��েত পেদা�িত �দােনর লে�� কায ��ম �� করার
িনিম� ত� কিমশেনর (কম �কত�া ও কম �চাির) চাকির
িবিধমালা, ২০১১ এবং সরকাির িবিধিবধান পয �ােলাচনা
�ব �ক কিম� গঠন করার িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা
হয়। 

িস�া�ঃ  জন�শাসন ম�ণালেয়র ��াপন/  সরকারী
িনেদ �শনা অ�যায়ী ত� কিমশেনর ২য় ও ৩য় ��ণীর পেদ
পেদা�িতর জ� �থক �থক িন�বিণ �ত ০২� কিম�
গঠেনর িস�া� �হীত হয়। 

২য় ��িণর পেদ পেদা�িতর জ� বাছাই কিম�ঃ
০
১

সিচব, ত� কিমশন  সভাপ
িত

০
২

জন�শাসন ম�ণালেয়র উপসিচব পয �ােয়র
একজন �িতিনিধ

সদ�

০
৩

অথ � ম�ণালেয়র উপ সিচব পয �ােয়র একজন
�িতিনিধ

সদ�

০
৪

ত� ও স�চার ম�ণালেয়র উপ সিচব পয �ােয়র
একজন �িতিনিধ

সদ�

০
৫

পিরচালক (�শাসন), ত� কিমশন সদ�
সিচব

 

 ৩য় ��িণর পেদ পেদা�িতর জ� বাছাই কিম�ঃ
০
১

পিরচালক (�শাসন), ত� কিমশন সভা
পিত

০
২

উপসিচব/িসিনয়র সহকারী সিচব, জন�শাসন
ম�ণালয়

সদ
�

০
৩

উপসিচব/িসিনয়র সহকারী সিচব, সংি�� ম�ণালয়
(�শাসিনক ম�ণালেয়র �িতিনিধ িহেসেব)

সদ
�

০
৪

বাংলােদশ সরকারী কম � কিমশেনর একজন
�িতিনিধ (যিদ স�ব হয়)

সদ
�

০
৫

উপ পিরচালক (�শাসন), ত� কিমশন সদ
�
সিচ
ব

সিচব, ত�
কিমশন
পিরচালক
(�শাসন)
উপপিরচালক
(�শাসন)



০৬। অনলাইন ��ািকং
িসে�ম
 
   

উ� িবষেয় সব �েশষ গত ০৩/১০/২০২০
তািরেখ অ�ি�ত সভায় �হীত িস�া�ঃ 
 
১। ��ািবত �জলা পয �ােয় �িশ�ণ
মিডউেল আর�আই অনলাইন ��ািকং
িসে�ম অ�� �� করা।  
িস�া�ঃ �েব �র �ায় সকল �জলায়
�িশ�েণ আর�আই অনলাইন ��ািকং
িসে�ম অ�� �� করা হেব।
 
২। আর�আই অনলাইন ��ািকং িসে�ম
িবষেয় িড-�নট হেত এক� প� পাওয়া
িগেয়েছ। সিচব, ত� কিমশন, পিরচালক
(�শাসন) ও সহকাির ��া�ামার 
সিচব, ত� কিমশন বেলন �য, এিবষেয়
এক� সভা করা �েয়াজন। সভায়
িসে�ম�র অ�গিত, সম�া, পরবত�
করনীয় ইত�ািদ িবষয় আেলাচনাে� পরবত�
সভায় উপ�াপন করা হেব।

�দেশর জনগেণর ত� অিধকার িনি�তকরেণর
জ� ত� কিমশন িডেনট সমেঝাতা �ারেকর
আেলােক আর�আই অনলাইন ��ািকং িসে�ম
িনম �াণ কেরেছ। িসে�ম� িসেলট �জলার িসেলট
সদর উপেজলা এবং দি�ণ �রমা উপেজলায়
পাইল�ং করা হেয়েছ। �দশ�াপী িসে� ম�
বা�বায়েনর জ� এক� �রাড�াপ/ কম �পিরক�না
�নয়ন ও বােজট িবে�ষন করা �েয়াজন। এ
িনিম�  িডেনট, এ�আই, মি�পিরষদ িবভােগ সােথ
�যৗথভােব ০২ � সভা এবং পরবিত�েত এ�আই এর
সােথ �থকভােব ০৩ � সভা (�ম অ�ােপর মা�েম)
করা হেয়েছ। এক� খসড়া �রাড�াপ/
কম �পিরক�না �নয়ন ও বােজট িবে�ষন করার
লে�� �হাম ওয়াক� িহেসেব �িত�ান িতন�েত
�েয়াজনীয় মতামত �চেয় ইেমল ��রণ করা
হেয়েছ। মি�পিরষদ িবভােগর মতামেতর িভি�েত
ই-নিথ, িজ আর এস, ও এনআইিড িসে�েমর সােথ
একী�ত করার িবষয়� িব�ািরত আেলাচনা করা
হয়। শী�ই এক� কম �শালা কের �রাড�াপ/
কম �পিরক�না� �ড়া� করার িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়। 
 
িস�া�ঃ স�ািনত ত� কিমশনার জনাব �রাইয়া
�বগম এনিডিস মেহাদেয়র সভাপিতে�  িডেনট,
এ�আই, মি�পিরষদ িবভােগ সােথ  শী�ই এক�
সভা/ কম �শালা কের িস�া� �ড়া� করা হেব। 

 

 

০৭। িবিবধ    - -  

অত:পর,  সকলেক ধ�বাদ �াপন কের সভাপিত সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।
 

 
 

মর�জা আহমদ 
 �ধান ত� কিমশনার

�ারক ন�র: ১৫.৫১.০০০০.৫০১.১৭.০০৪.২০.২৮ তািরখ: 
 

৩০ জা�য়াির ২০২২

১৬ মাঘ ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) সিচব , সিচব এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
 

২) পিরচালক, পিরচালক(�শাসন, অথ � ও আই�) এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
 

৩) পিরচালক , পিরচালক (গেবষণা, �কাশনা ও �িশ�ণ) এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
 ৪) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (গেবষণা, �কাশনা ও �িশ�ণ) এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 
৫) একা� সিচব, ত� কিমশনার-১ এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 
৬) একা� সিচব, �ধান ত� কিমশনার এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 
৭) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক(�িশ�ণ), ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 



৮) একা� সিচব, ত� কিমশনার এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

৯) সহকারী পিরচালক, িহসাব ও বােজট শাখা, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
 

১০) গেবষণা কম �কত�া, গেবষণা কম �কত�া এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
 ১১) জনসংেযাগ কম �কত�া, জনসংেযাগ কম �কত�া এর দ�র, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 
১২) সহকারী ��া�ামার, আই� শাখা, ত� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 
 

�মা: মাহ��ল আহসান 
 

উপ-পিরচালক (�শাসন ও অথ �)


