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 বাবত করদক শুদবচ্ছা ও স্বাগত জাবনদয় সভার সূচনা ফক্তব্য প্রদান কদযন। বাবত নফগঠিত সুযক্ষা সফা বফবাদগয 

জন্য বনধ যাবযত রক্ষযমূ অজযদন প্রাবতষ্ঠাবনক ক্ষভতা অজযন এফাং একই াদথ অবধকতয উদযাগ বনদয় কাজ কযায জন্য এ বফবাদগয 

কভ যকতযাদদয প্রবত আফান জানান। বতবন অবতবযক্ত বচফ (প্রান ও অথ য)দক আদরাচযসূবচ অনুমায়ী বফলয়মূ বায় উস্থান 

কযায অনুদযাধ জানান। 

 

২। অতঃয অবতবযক্ত বচফ (প্রান ও অথ য) আদরাচযসূবচ অনুমায়ী বফলয়মূ বায় উস্থান কদযন। বফববন্ন বফলদয়য ওয 

অনুবষ্ঠত আদরাচনা ও গৃীত বদ্ধান্ত বনম্নরূ ঃঃ 
 

নাং বফলয় ও আদরাচনা বদ্ধান্ত (ফাস্তফায়নকাযী কভ যকতযা) 

১. গত বায  (জুরাই ২০১৭) কাম যবফফযণী বনবিতকযণ : 

গত বায (জুরাই ২০১৭) কাম যবফফযণী   আগস্ট ২০১৭ ভাদ 

জাবয কদয াংবিষ্ট কদরয বনকট সপ্রযণ কযা দয়দছ।   

সকান াংদাধনী প্রস্তাফ না থাকায় গত বায (জুরাই ২০১৭) 

কাম যবফফযণী বনবিত কযা য়।   

২. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুবত/বনদদ যনা ফাস্তফায়ন অগ্রগবত : 

বায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রম্নবত/বনদদ যনা ফাস্তফায়ন 

অগ্রগবত বফলদয় আদরাচনা কযা য়। বায় জানাদনা য়, 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাযা অবধদপ্তয াংবিষ্ট ৬টি প্রবতশ্রুবত ও 

০১টি বনদদ যনা, পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স াংবিষ্ট ৮টি 

প্রবতশ্রুবত ও ১টি বনদদ যনা এফাং ফবযাগভন ও াদাট য 

অবধদপ্তয াংবিষ্ট ২টি বনদদ যনা অন্তর্ভ যক্ত যদয়দছ। 
 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয াংবিষ্ট ৪টি বনদদ যনা এফাং ফবযাগভন 

ও াদাট য অবধদপ্তয াংবিষ্ট ২টি বনদদ যনা প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয়য 

প্রবতশ্রুবত ভবনটবযাং তাবরকায় অন্তর্ভ যক্ত কযদণয জন্য  গত ১১ জুরাই 

২০১৭ তাবযদখ প্রধানভন্ত্রীয কাম যারদয় প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা দয়দছ।  

 

বায় আদযা উদেখ্য কযা য় সম, কাযা অবধদপ্তয াংবিষ্ট ৬টি 

প্রবতশ্রুবত, ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয াংবিষ্ট বনদদ যনামূ 

স্বাবাবফকবাদফ ফাস্তফাবয়ত দচ্ছ। ফবযাগভন ও াদাট য 

আবধদপ্তদযয াংবিষ্ট বনদদ যনা ২টি ইদতাভদেই ফাস্তফাবয়ত দয়দছ। 

পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স াংবিষ্ট প্রবতশ্রুবত আওতাধীন ৩টি 
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পায়ায াবব য সস্টন ব্যতীত অন্যান্য কর প্রকল্প বনবফ যদে 

ফাস্তফাবয়ত দচ্ছ।  

ভস্যাযুক্ত পায়ায সস্টনত্রয়ঃ 

 সগৌবযপুয উদজরায পায়ায সস্টদনয প্রস্তাবফত ভূবভয 

বফলদয় ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় সথদক অনাবি াওয়ায 

জন্য্ সমাগাদমাগ অব্যাত আদছ। 

 

 তাবযপুয উদজরায় প্রস্তাবফত পায়ায সস্টদনয বফলদয় 

সুনাভগঞ্জ সজরা প্রাদকয বনকট সথদক  SF াওয়া 

সগদছ। ভাভান্য াইদকাদট য ভাভরাটি কাজ বরষ্টর্ভক্ত কযায 

বফলদয় প্রদচষ্টা অব্যাত আদছ। 

 

  সরা       ার     া        ার   া     া ার 

     র      া             ভ              া  া  

      র             র   াস        া  স  

   া   াস    সরা    র             র    া  

  া    র   রা        

 

 

 

 

 যকাযী দ্ধবত অনুযণপূফ যক দ্রুততভ ভদয় প্রস্তাফ ভূবভ 

প্রাবপ্ত বনবিতকযদণ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারদয় ব্যবক্তগত 

সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা। 

 

 ভাভরা দ্রুত বনষ্পবিয রদক্ষয ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ 

অব্যাত যাখা আইনানুগ দদক্ষ গ্রণ কযা ।   

 

 

 অবধগ্রণ কাম যক্রভ ত্বযাবিতকযদণ ব্যবক্তগত উদযাগ 

অব্যাত যাখা।  

ফাস্তফায়দন : পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তয 

৩. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) ফাাংরাদদ ও ব্রাবজদরয ভদে কূটননবতক ও 

াবব য/অবপবয়ার াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রান্ত 

চুবক্তঃ 

 গত ১০ সপব্রম্নয়াবয, ২০১৪ তাবযদখ অনুবষ্ঠত ভবন্ত্রবা বফঠদক 

ফাাংরাদদ ও ব্রাবজদরয ভদে কূটননবতক ও 

াবব য/অবপবয়ার াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রান্ত 

চুবক্তটি স্বাক্ষদযয প্রস্তাফ অনুদভাবদত য়। ফ যদল গত ১০ 

আগস্ট ২০১৭ তাবযদখ চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলদয় অগ্রগবত 

জানাদনায জন্য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়দক অনুদযাধ কযা দর, ১৭ 

আগস্ট ২০১৭ তাবযদখ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় উক্ত খড়ায উয 

ব্রাবজরীয় যকাদযয সকান ভতাভত জানা মায়বন ভদভ য অফবত 

কদয। তদফ বফববন্ন বিাবক্ষক বফঠদক ব্রাবজরীয় যকাদযয 

জ্ঞাতাদথ য এ প্রঙ্গটি উত্থান কযা দর, বফলয়টি তাঁদদয বক্রয় 

বফদফচনায় আদছ ফদর এ বফবাগদক অফবত কযা য়।  

 
(খ) ফাাংরাদদ ও াবফ যয়ায ভদে কূটননবতক ও অবপবয়ার 

াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রান্ত চুবক্তঃ 

 

ফাাংরাদদ ও াবফ যয়ায ভদে কূটননবতক ও অবপবয়ার 

াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রান্ত চুবক্তটিয সবটিাংকৃত 

ফাাংরা অনুফাদ যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ১৮ 

জুন, ২০১৫ তাবযদখ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা য়। গত 

২৩ জুরাই ২০১৭ তাবযদখ ফাাংরা অনুফাদ কযা সবটিাংকৃত কব 

পুণযায় সপ্রযণ কযা য় এফাং ফ যদল গত ১০ আগষ্ট ২০১৭ 

তাবযদখ চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলদয় অগ্রগবত জানায জন্য যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়দক অনুদযাধ জাবনদয় পূনযায় ত্র সপ্রযণ কযা য়। 

  

 

 

(খ) চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলয়টি ত্বযাবিতকযদণয রদক্ষয যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারদয়য াদথ সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ক) চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলয়টি ত্বযাবিতকযদণয রদক্ষয যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারদয়য াদথ সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা। 

 

 

 

 া  া        রা       াস  া       ভা   

 



3 

 

 

৪. 
 
ই-সটন্ডাবযাংঃঃ  

(ক) সুযক্ষা সফা বফবাগঃ সুযক্ষা সফা বফবাদগয ২০১৭-

২০১৮ অথ য ফৎদয কর ক্রয় ই- সটন্ডাবযাং এয ভােদভ 

ম্পাদন কযায উদযাগ গ্রন কযা দয়দছ । 

 
(খ) ফবযাগভন ও াদাট য অবধদপ্তযঃ চরবত অথ যফৎদযয 

কর ক্রয় ই- সটন্ডাবযাং এয ভােদভ ম্পন্ন কযা দফ ভদভ য 

অফবত কযা দয়দছ। 

 
(গ) ভাদক দ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ এ অথ য ফৎদযয কর ক্রয় 

ই-সটন্ডাবযাং এয ভােদভ ম্পাদদনয বনবভি ই- বজবদত 

সযবজদেন কযা দয়দছ। 

 
(ঘ) পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ ই-

সটন্ডাবযাং এয ভােদভ ইদতাভদেই ক্রয় কাম যক্রভ শুরু কযা 

দয়দছ। 

 
(ঙ) কাযা অবধদপ্তযঃ ই-সটন্ডাবযাং এয ভােদভ ক্রয় 

কাম যক্রভ  ইদতাভদেই শুরু কযা দয়দছ। 

 

 

 সুযক্ষা সফা বফবাগ ও এয আওতাধীন কর দপ্তদয 

২০১৭-১৮ অথ য ফছদযয শুরু সথদক তবাগ ক্রয় ই-

সটন্ডাবযাং এয ম্পন্ন কযা। 

 

 উইাং প্রধানগণ কর্তযক াংবিষ্ট অবধদপ্তদয ই-সটন্ডাবযাং এয 

ভােদভ তবাগ বফলয়টি follow up এফাং বনবিত 

কযা। 

 

 প্রান ও অথ য বফবাগ কর্তযক এ বফবাদগয ক্রয় ই-

সটন্ডাবযাং এয ভােদভ ম্পাদদনয বফলয়টি বনবিত কযা। 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তযমূ/প্রান ও অথ য অনুবফবাগ। 

 

৪. শূন্য দদ জনফর বনদয়াগ :  

ক) ফাাংরাদদ যকাযী কভ য কবভদনয ভােদভ শূন্যদ 

পূযদনয দবববিক তথ্যঃ 

 বায় ফাাংরাদদ যকাযী কভ য কবভদনয ভােদভ নতুন 

জনফর বনদয়াদগয রদক্ষয দবববিক তথ্যাফরী বনম্নরুদ 

উস্থান কযা য়। 

(ক) প্রথভ সশ্রবণয দ-                  ০৪টি; 
০১.বদস্টভ এনাবরষ্ট-                           ০১টি; 

০২.সপ্রাগ্রাভায     -                              ০১টি; 

০৩.কাযী সপ্রাগ্রাভায-                        ০১টি; 

০৪.কাযী সভইনদটন্যান্স ইবঞ্জবনয়ায-       ০১টি; 

 
ফ যদল অগ্রগবতঃ 

১। বদস্টভ এনাবরষ্ট দদ ৯ ও ১০ আগস্ট তাবযদখ সভৌবখক 

যীক্ষা  অনুবষ্ঠত দয়দছ। 

২। সপ্রাগ্রাভায দদ ১ জন প্রাথীয ভদনানয়ন াওয়া সগদছ। 

পুবর সববযবপদকন ও স্বাস্থয যীক্ষায জন্য ত্র সপ্রযণ কযা 

দয়দছ। 

৩। কাযী সপ্রাগ্রাভায দদ বরবখত যীক্ষায অনুবষ্ঠত দয়দছ। 

৪। কাযী সভইনদটদনন্স ইবঞ্জবনয়ায দদ বরবখত যীক্ষায 

বদ্ধান্তঃ  

 ফাাংরাদদ যকাযী কভ য কবভদন দাপ্তবযক ও ব্যবক্তগত 

সমাগাদমাগ অব্যাত সযদখ স্বল্পতভ ভদয় শূন্যদ 

পূযদণয বফলয়টি বনবিত কযা।  

 সপ্রাগ্রাভায দদ সুাবয প্রাপ্ত প্রাথীয পুবর 

সববযবপদকন এক ভাদয ভদে ম্পন্ন কযা। 

 

ফাস্তফায়দনঃ  

(ক) যুগ্মবচফ(প্রান) 

(খ) সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান ভূইয়া, উবচফ,   বনযািা-

৩; 
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অনুবষ্ঠত দয়দছ। 

 
৫। প্রাবনক কভ যকতযাঃ পুদরয আওতায় বনদয়াদগয জন্য ৩০-

০৭-২০১৭ তাবযদখ বফজ্ঞবপ্ত প্রদান কযা দয়দছ। 
 

(খ)বিতীয় সশ্রবণয দ 

১. প্রাবনক কভ যকতযায দ - ৪টি 
ফ যদল অগ্রগবতঃ 

২৫ তভ বফবএ এয উিীন্ন প্রাথীগদণয ভদে সথদক সুাবয 

সদয়া ম্ভফ না ওয়ায় পুদরয আওতায় বনদয়াদগয জন্য ৩০-

০৭-২০১৭ তাবযদখ বফজ্ঞবপ্ত প্রদান কযা দয়দছ। 

 

(খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভােদভ কভ যকতযা দায়ন :  

সুযক্ষা সফা বফবাদগয জন্য ০৮/০৮/২০১৭ তাবযখ উবচফ/ 

ববনয়য কাযী বচফ এয ১৯ টি শূন্য দদ কভ যকতযা  

দায়দনয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় ত্র সপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 

(ক)জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় আধা যকাবয (বড ও) ত্র 

প্রদান কযা। 

ফাত্মফায়দন : প্রান ও অথ য অনুবফবাগ 

(গ) বযকল্পনা বফবাদগয ভােদভ কভ যকতযা দায়ন : 

সুযক্ষা সফা বফবাদগয উন্নয়ন অনুবফবাদগয বঃ ঃ প্রধাদনয 

জন্য শূন্যদদ কভ যকতযা দায়দনয রদক্ষয ২০/০৭/২০১৭ 

তাবযখ ত্র সপ্রযণ কযা য়।  

 

 এ বফলদয় অবতবযক্ত বচফ(প্রান ও অথ য) এয 

স্বাক্ষদয অবতবযক্ত বচফ(বযকল্পনা) ফযাফয একটি 

আধা যকাবয ত্র(বড ও) সপ্রযণ কযা। 

ফাত্মফায়দন :প্রান ও অথ য অনুবফবাগ 

(ঘ) সুযক্ষা সফা বফবাদগয ৪থ য সশ্রবণয ৩৪টি শূন্যদ পুযদনয 

কাম যক্রভ  জানাদনা য়,২৮-০৫-২০১৭ তাবযদখয প্রকাবত 

বনদয়াগ বফজ্ঞবপ্তয প্রবক্ষদত ০৪ টি কযাটাগযীয ৩৪টি শূন্য দদয 

বফযীদত প্রাপ্ত আদফদদনয াংখ্যা ২৪,৪৫০টি। আদফদন ত্র 

জভা সদয়ায সল তাবযখ বছর ১৮.০৬.২০১৭। 

দবববিক শূন্য দ: 

ক) কবম্পউটায অাদযটয (দগ্রড-১৩)                        -০৫টি 

খ)াঁট-মুদ্রাক্ষবযক কাভ কবম্পউটায অাদযটয(দগ্রড-১৩)-০২টি 

গ) অবপ কাযী  কাভ কবম্পউটায 

 মুদ্রাক্ষবযক (দগ্রড-১৬)                                          -১৮টি 

ঘ) অবপ ায়ক(দগ্রড-২০)                                  -০৯টি 

 যকাযী বফবধ বফধান অনুযণ কদয দ্রততভ ভদয় শূন্য 

দ পূযদণয ব্যফস্থা সনয়া। 

ফাস্তফায়দন: প্রান ও অথ য অনুবফবাগ/াংবিষ্ট কবভটি 

৫ অবনষ্পন্ন বফলয় : 

 

 বচফারয় বনদদ যভারা, ২০১৪ অনুমায়ী অবনষ্পন্ন 

বফলয়মূ দ্রম্নত বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণকযা । 

 াখা সথদক প্রদি অবনষ্পন্ন বফলয় াংক্রান্ত প্রবতদফদন 

মাচাই কযায বদ্ধান্ত গৃবত য়। বনদম্ন ফবণ যত কভ যকতযাগণ 

াদবয ফবণ যত াখায তথ্য ০৩(বতন) বদদনয ভদে  মাচাই 

কদয প্রবতদফদন দাবখর কযদফন।  

 বচফ - প্রান-১, 

 অবত: বচফ(ফব: ও াদাট য)-প্রান-২ 
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 অবত: বচফ(কাযা)-বনযািা-৪ 

 অবত: বচফ(প্রান ও অথ য)-ফব:-৩ 

 অবতবযক্ত বচফ(ভাদক দ্রব্য  বনয়ন্ত্রণ) -আইন-১   

 অবত: বচফ(অবি)  বযকল্পনা াখায  

৬ াখা/দজরা বযদ যন :   দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভ যকতযাগণ কর্তযক মথাযীবত প্রবত ২ ভা 

অন্তয াখা ও সজরা বযদ যন অব্যাত যাখা। 

 বযদ যনকাযী কভ যকতযা কর্তযক প্রদি ম যদফক্ষন ও 

সুাবযমূদয বববিদত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য াংবিষ্ট অবধদপ্তয ও অনুবফবাগ প্রধান ফযাফদয 

সপ্রযণ কযা। 

ফাস্তফায়দন :  

১। কর াখা/অবধাখা প্রধান। 

২। প্রান ও অথ য অনুবফবাগ । 

 

৭ নবথয সশ্রবণবফন্যাকযণ :  বচফারয় বনদদ যভারা অনুমায়ী সশ্রবণবফন্যাকৃত নবথয 

মথামথ াংযক্ষণ বনবিত কযা; 

 নবথয ইনদডক্স সযবজস্টায যীক্ষা কদয নবথয াংখ্যা 

বনবিত কযা ; 

 বচফারয় বনদদ যভারা অনুযন এফাং ই-পাইবরাং এয 

জন্য প্রদমাজয নবথয ধযন অনুমায়ী নবথ সখারা এফাং স 

অনুমায়ী নবথ ব্যফস্থানা কযা । 

 কর নবথয সশ্রবণকযণ কাজ সল না ওয়া ম যন্ত কর 

াখা/অবধাখা কর্তযক প্রবতভাদ ন্যযনতভ ২০টি নবথয 

সশ্রবণবফন্যা কাম যক্রভ অব্যাত যাখা ; 

 নবথ সশ্রবণকযদণয আওতায় ১০টি কদয নবথ বদফচয়ন 

দ্ধবতদত এক াখায় কভ যকতযা কর্তযক ন্যযনতভ অন্য 

াখায নবথ বযক্ষা কযা। স রদক্ষয প্রান-১ াখা 

সথদক একটি আদদ জাযী কযা।  

ফাত্মফায়দন : কর াখা/অবধাখা প্রধান 
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৮ ই-পাইবরাং : বাদক জানাদনা য় সুযক্ষা সফা বফবাগ ই-

পাইবরাং কাম যক্রদভ ৫৪টি ভভত্মণারয়/বফবাদগয ভদে ফতযভাদন 

৯ভ স্থাদন অফস্থান কযদছ।   

 এ বফবাদগয ই-পাইবরাং কাম যক্রভ গবতীর  ওয়ায় 

বাবত বায় দন্তাল প্রকা কদযন এফাং এ অফস্থান  

ধদয যাখায উয সজায সদন। 

 সম কর াখা ই-পাইবরাং কাম যক্রদভ এখদনা কাবিত 

ভাত্রায় আদত াদযবন তাদদয জন্য মদথাযুক্ত 

প্রবক্ষদণ এয ব্যফস্থা কযা। 

 বচফ, সুযক্ষা সফা বফবাদগয উবস্থবতদত ই-পাইবরাং 

এয উয একটি ওয়াকয কযা;  

 ই-পাইবরাং কাজ যুগ্ম বচফ(প্রান) কর্তযক বনয়বভত 

তদাযবক কযা; 

ফাস্তফায়দন : কর াখা/আইবটি সর 

৯        

১। প্রবক্ষণ পুবঞ্জকা প্রস্ত্িত কযা দয়দছ। 

২। আগস্ট ২০১৭ ভাদ কভ যকতযাদদয ৭ ঘন্টা ৩০ বভবনট ও 

কভ যচাযীগদণয ৫ ঘণ্টা প্রবক্ষণ অনুবষ্ঠত দয়দছ। 

 প্রবক্ষণ পুবঞ্জকা এভনবাদফ বডজাইন কযা মাদত কর 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয ৬০ ঘন্টায প্রবক্ষণ এবপ্রর ২০১৮ 

এয ভদেই ম্পন্ন য়। 

ফাস্তফায়দন : উবচফ (কাযা) 

১০ ফাবল যক ক্রয় বযকল্পনা প্রণয়ন : ২০১৭-১৮ অথ য ফছদযয ক্রয় 

বযকল্পনায খড়া প্রনয়ণ কযা দয়দছ। 

 এ বফবাদগয কর কভ যকতযাগদণয বনকট দত ফাৎবযক 

চাবদা পুনযায় াংগ্রপূফ যক ২০১৭-১৮ অথ য ফছদযয ক্রয় 

বযকল্পনা চুড়ান্তবাদফ উস্থান কযা । 

ফাস্তফায়দন : উবচফ (প্রান-২) 

১১ অবডট আবি বনষ্পবি :   অবধদপ্তয াংবিষ্ট অবডট সপাকার কভ যকতযা অবধদপ্তয 

এফাং অবডট কর্তযদক্ষয াদথ সমাগাদমাগ কদয        

বি-ক্ষীয় ও বত্র-ক্ষীয় বায আদয়াজন কযা । 

 অবধদপ্তদযয সপাকার কভ যকতযা মথাভদয় বি-ক্ষীয় ও       

বত্র-ক্ষীয় বায কাম যত্র কর প্রভাণক মথাভদয় 

প্রস্ত্িত বনবিত কযা। 

 বি-ক্ষীয় ও বত্র-ক্ষীয় বায় গৃীত সুাবয 

ফাস্তফায়দনয জন্য  অবডট দপ্তদযয াদথ সমাগাদমাগ 

অব্যাত যাখা ।  

 উইাং প্রধানগণ কর্তযক াংবিষ্ট অবধদপ্তযমূদয অবডট 

আবি বনষ্পবিয কাম যক্রভ ভবনটবযাং কযা ।  

ফাস্তফায়দন : সপাকার কভ যকতযা/অনুবফবাগ প্রধান  

১২ সনাট বরখন  সনাট বদটয ধাযাফাবকতা যাখা এফাং প্রদতযক পৃষ্ঠায 

মথামথ বনবিত ব্যফায কযা; এয ব্যবতক্রভ দর 

াংবিষ্ট কভ যকতযা/কভ যচাযীয অদক্ষতা বদদফ 

বফলয়টিদক বফদফচনা কযা; 

১৩ ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবক্ত :   ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবক্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত পদরা 

আ কযা । 
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১৪ ওদয়ফাইট ারনাগাদকযণ :   কভ যকতযাগণ প্তাদ কভদক্ষ একফায ওদয়ফাইট 

বযদ যন কযদফন এফাং সকান াংদাধনী বকাংফা 

উন্নয়নধভী প্রস্তাফ থাকদর সটি সপাকার দয়ন্ট 

কভ যকতযাদক অফবত কযা;  

 ভদয় ভদয় ওদয়ফাইট আদডট কযা; 

 ওদয়ফ াইদট ভতাভদতয জন্য একটি করাভ াংযক্ষণ 

কযা। 

 ফাদজট ফযাি, বভন ও প্রদজক্ট এয অথ য ছাদড়য 

বফলয়টি ওদয়ফাইদট আদরাড কযা। 

ফাস্তফায়দন : ওদয়ফাইট পুনগ যঠন কবভটি 

১৫ বফবফধ : 

১৫.১- ২০১৬-২০১৭ াদরয ফাবল যক প্রবতদফদন প্রকা; 

 

 

 
 

১৫.২-অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানা, জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর, উদ্ভাফনী কাম যক্রভ, তথ্য অবধকায আইন ফাত্মফায়ন; 

 
১৫.৩- ফাবল যক উন্নয়ন কভ যসূচী (এবডব) ফাত্মফায়দনয ভস্যা 

বচবিতকযণ, ভস্যা বনযদন প্রদয়াজনীয় সুাবয প্রদান, 

ফাত্মফায়ন অগ্রগবত ম যাদরাচনা;  

 

১৫.৪- ইদনাদবন; 

 

১৫.৫- বববডও কনপাদযন্স; 

 আগাভী ৩০(বত্র) বদদনয ভদে ফাবল যক প্রবতদফদন 

প্রকা কযা; 

 ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয বদ্ধান্ত অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

 প্রবতটি বফলদয় অবজযত অগ্রগবত াংবক্ষপ্তবাদফ বায় 

উস্থান কযা; 

 াংবিষ্ট কভ যকতযাগণ কর্তযক ফাবল যক প্রবতদফদন যীক্ষা-

বনযীক্ষা কযা; 

 

যফতী বায় এ ম্পদকয বফস্তাবযত উস্থান কযদফন। 

 

 

১৪.৬ গুরুত্বপূণ য বফলয় বনদয়  সুযক্ষা সফা বফবাদগয 

আওতাধীন অবধদপ্তয অন্যান্য দপ্তদযয াদথ ভদয় 

ভদয় বববডও কনপাদযবন্সাং এয ব্যফস্থা কযদত াদয। 

 
৩।   বযদদল উবস্থত করদক ধন্যফাদ জাবনদয় বাবত কর্তযক বায ভাবপ্ত সঘালণা কযা য়।  

 

                   া  র  

 (পবযদ উবিন আম্মদ সচৌধুযী) 

বচফ 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

 

 


