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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সুরক্ষা সসবা ববভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

পবরকল্পনা শাখা-1 

www.ssd.gov.bd 

   ৩১ বৈশাখ 142৭ ব: 

 নাং-৫৮.০০.০০০০.০93.০6.০০১.১৯-138  তারিখ: -------------------- 

   ১4 মে 20২০ রি: 
 

ববষয় :  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন সুরক্ষা সসবা  ববভাদগর ২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর আিএবিবপভুক্ত প্রকল্পসমূদের বাস্তবায়ন অগ্রগবত 

পর্ থাদলাচনা সভার কার্ থবববরণী সপ্ররণ। 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন সুরক্ষা সসবা ববভাদগর ২০১৯-২০২০ অর্ থবছদরর আরএবিবপভুক্ত প্রকল্পসমূদের এরিল/২০২০ মাস 

পর্ যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগবত পর্ থাদলাচনা সভা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র সুরক্ষা সসবা ববভাদগর সবচব েহ াদহেি সভাপবতদে গত ১২ মে ২০২০ 

তাবরদখ অনুবিত েয়। উক্ত সভার কার্ থবববরণী পরবতী কার্ থাদর্ থ এতেসদে বনদে থশক্রদম সপ্ররণ করা েদলা।  

 

সাংযুবক্তিঃ বণ থনামদত। 

            

 

১৪.০৫.২০২০ 

(বশবরন আখতার) 

বসনয়র সেকারী প্রধান 

স ানিঃ ৯৫৬৫৫৭৫ 

ববতরণ (দজেিতার ক্রমানুর্ায়ী নদে): 

 

1. মুখ্য সবচব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, সতজগাঁও, ঢাকা 

 (দিঃ আিঃ জনাব সমাোম্মে মবমনুর রেমান, পবরচালক-১২)। 

2. সবচব, অর্ থননবতক সম্পকথ ববভাগ, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

3. সবচব, অর্ থ ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

4. সবচব, বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ববভাগ, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

5. সেস্য, কার্ থক্রম ববভাগ, পবরকল্পনা কবমশন, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

6. সেস্য, সভৌত অবকাঠাদমা ববভাগ, পবরকল্পনা কবমশন, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

7. সেস্য, আর্ থ-সামাবজক অবকাঠাদমা ববভাগ, পবরকল্পনা কবমশন, সশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

8. সবচব, গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

9. মোপবরচালক, মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তর, সসগুনবাবগচা, ঢাকা। 

10. প্রধান স্থপবত, স্থাপতে অবধেপ্তর, সসগুনবাবগচা, ঢাকা। 

11. মোপবরচালক, ববেরাগমন ও পাসদপার্ থ অবধেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

12. প্রধান প্রদকৌশলী, গণপূতথ অবধেপ্তর, সসগুনবাবগচা, ঢাকা।   

13. অবতবরক্ত সবচব (বনরাপত্তা ও ববেরাগমন/অবি/উন্নয়ন/মােক/কারা), সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

14. অর্ থননবতক উপদেষ্টা, অর্ থ ববভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা। 

15. কারা মোপবরেশ থক, কারা অবধেপ্তর, বকবশ বাজার, ঢাকা। 

16. মোপবরচালক,  ায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 

17. যুগ্মসবচব (প্রশাসন/উন্নয়ন), সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

18. পরিচালক (পূতয) ই ইন রিজ ব্রাঞ্জ, ওোকযি ডাইহিক্টহিট, ঢাকা মিনারনবাি, ঢাকা। 

19. প্রধান বেসাব রক্ষণ কম থকতথা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এবজবব ভবন, সসগুনবাবগচা, ঢাকা। 

20. প্রকল্প পবরচালক, ১৫৬ প্রকল্প,  ায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 

21. প্রকল্প পবরচালক, ২৫ (সাংদশাবধত ৪৬) প্রকল্প,  ায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 

22. প্রকল্প পবরচালক, ডুবুবর প্রকল্প,  ায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 

23. প্রকল্প পবরচালক, ১১ মিাণ থ প্রকল্প,  ায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 

24. প্রকল্প পবরচালক, সস ার প্রকল্প,  ায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিদ ন্স অবধেপ্তর, ঢাকা। 

25. প্রকল্প পবরচালক, খুলনা সজলা কারাগার বনম থাণ (1ে িংহ ারধত) প্রকল্প, কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

26. প্রকল্প পবরচালক, কারা প্রবশক্ষণ একাদিমী, রাজশােী বনম থাণ প্রকল্প, কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

http://www.ssd.gov.bd/
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27. প্রকল্প পবরচালক, ময়মনবসাংে সকন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুবনকীকরণ প্রকল্প, কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

28. প্রকল্প পবরচালক, কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও েেেনরিং  ববভাগ) প্রকল্প, কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

29. প্রকল্প পবরচালক, পুিাতন ঢাকা মকন্দ্রীে কািাগাি এি ইরত াি, ঐরত ারিক ভবন িংিক্ষণ ও পারিপারবযক উন্নেন প্রকল্প, 

কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

30. প্রকল্প পবরচালক, কুরেল্লা মকন্দ্রীে কািাগাি পুন:রনে যাণ প্রকল্প, কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

31. প্রকল্প পবরচালক, নরবসাংেী সজলা কারাগার বনম থাণ প্রকল্প, কারা অবধেপ্তর, ঢাকা। 

32. প্রকল্প পবরচালক, বাংলাহদহ  ই-পািহপাট য ও স্বেংরিে বড যাি রনেন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা িবতযন প্রকল্প, ইবমদগ্রশন ও পাসদপার্ থ 

অবধেপ্তর, ঢাকা। 

33. প্রকল্প পবরচালক, ১৭টি আঞ্চবলক পাসদপার্ থ অব স বনম থাণ প্রকল্প, ইবমদগ্রশন ও পাসদপার্ থ অবধেপ্তর, ঢাকা। 

34. প্রকল্প পবরচালক, ১৬টি আঞ্চবলক পাসদপার্ থ অব স বনম থাণ প্রকল্প, ইবমদগ্রশন ও পাসদপার্ থ অবধেপ্তর, ঢাকা। 

35. প্রকল্প পবরচালক, 4টি ববভাগীয় শেদর মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তদরর সর্বটাং ল্যাবদরর্বর স্থাপন প্রকল্প, মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধেপ্তর, সসগুনবাবগচা ঢাকা। 

36. প্রকল্প পবরচালক, The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I 

DERAM it)  প্রকল্প মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তর, সসগুনবাবগচা ঢাকা। 
 

অনুবলবপ সেয় অবগবতর জন্যিঃ 
 

1. মাননীয় মন্ত্রী মদোেদয়র একান্ত সবচব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

2. সবচব মদোেদয়র একান্ত সবচব, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

3. সপ্রাগ্রামার, আইবসটি সসল, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্ যরববিণী ওদয়ব সাইদর্ প্রকাদশর অনুদরাধসে)। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ৈাাংলাদেশ সরকার 

সুরক্ষা সসৈা বৈভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

পবরকল্পনা শাখা-১ 

www.ssd.gov.bd 

 

সুরক্ষা সসৈা বৈভাদগর ২০১৯-২০২০ অর্ থৈছদরর আরএবিবপভুক্ত প্রকল্পসমূদের এবপ্রল ২০২০ মাদসর ৈাস্তৈায়ন অগ্রগবত সাংক্রান্ত 

মাবসক পর্ থাদলাচনা সভার কার্ থবৈৈরণী: 

 

 সভাপবত : সমা: শবেদুজ্জামান 

    সবচৈ, সুরক্ষা সসৈা বৈভাগ 

 তাবরখ :  ১২ সম ২০২০ 

 সময়  :  সৈলা ১১.০০ বমবনট 

 স্থান  : মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ। 

 

 উপবস্থত কম থকতথাগদণর তাবলকা পবরবশষ্ট ‘ক’ সত উপস্থাপন করা েদলা। 

 

উপবস্থত কম থকতথাদক শুদভচ্ছা জাবনদয় সভাপবত সভার কার্ থক্রম শুরু কদর। বতবন ৈতথমান কদরানা সাংক্রমণ পবরবস্থবতদত স্বাস্থয সসৈা 

বৈভাদগর বনদে থশনা র্র্ার্র্ভাদৈ অনুসরণ কদর উন্নয়ন প্রকদল্পর কাজ র্র্ার্র্ভাদৈ ৈাস্তৈায়দনর জন্য পুনরায় সাংবিষ্ট সকদলর প্রবত আেৈান 

জানান।  

 

০২। বৈগত সভার কার্ থবৈৈরণী অনুদমােন : 
 

 ২৫.০২.২০২০ তাবরদখ অনুবিত মাবসক এবিবপ সভার কার্ থবৈৈরণী পাঠাদন্ত সভায় দৃঢ়ীকরণ করা েয়। 

 

০৩।  েপ্তর/সাংস্থাওয়াবর প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর অগ্রগবত পর্ থাদলাচনা : 
 

 (ক) মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবিেপ্তর : 

ক্রবমক প্রকদল্পর নাম 
2019-20 

অর্ থবছদর বরাদ্দ 

এবপ্রল 2020 

পর্ থন্ত অগ্রগবত 

(১) 4টি ববভাগীয় শেদর মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধেপ্তদরর সর্বটাং ল্যাবদরর্বর স্থাপন প্রকল্প 500.00 
0.88 

(0.17%) 

(2) 

The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management 

through It (I DERAM it) প্রকল্প 

5.00 - 

 

 (খ) ইবমদগ্রশন ও পাসদপাট থ অবিেপ্তর : 

ক্রবমক প্রকদল্পর নাম 
2019-20 

অর্ থবছদর বরাদ্দ 

এবপ্রল 2020 

পর্ থন্ত অগ্রগবত 

(১) ১৭টি আঞ্চবলক পাসদপার্ থ অব স বনম থাণ প্রকল্প 
1500.00 

 

569.79 

(37.98%) 

(২) বাাংলাদেদশ ই-পাসদপার্ থ ও স্বয়াংবক্রয় বি থার বনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবতথন প্রকল্প 41000.00 
986.49 

(2.40%) 

(৩) ১৬টি আঞ্চবলক পাসদপার্ থ অব স বনম থাণ প্রকল্প 3000.00 
743.06 

(24.76%) 

 

 (গ) কারা অবিেপ্তর : 

ক্রবমক  প্রকদল্পর নাম 
2019-20 

অর্ থবছদর বরাদ্দ 

এবপ্রল 2020 

পর্ থন্ত অগ্রগবত 

(১) খুলনা সজলা কারাগার বনম থাণ (1ম সাংদশাবধত) প্রকল্প 2560.00 
625.00 

(24.41%) 

(২) কারা প্রবশক্ষণ একাদিমী, রাজশােী বনম থাণ প্রকল্প 2200.00 
932.00 

(42.36%) 

(৩) ময়মনবসাংে সকন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুবনকীকরণ প্রকল্প 2600.00 
1380.00 

(53.07%) 

(৪) কারা বনরাপত্তা আধুবনকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনবসাংে ববভাগ) প্রকল্প 794.00 - 

(৫) 
পুরাতন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর ইবতোস, ঐবতোবসক ভবন সাংরক্ষণ ও পাবরপাববথক 

উন্নয়ন প্রকল্প 
300.00 

17.49 

(5.83%) 

(৬) কুবমল্লা সকন্দ্রীয় কারাগার পুন:বনম থাণ প্রকল্প 2000.00 
14.90 

(0.74%) 

(৭) নরবসাংেী সজলা কারাগার বনম থাণ প্রকল্প 40.00 - 
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 (ঘ) ফায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদফন্স অবিেপ্তর : 

 

ক্রবমক প্রকদল্পর নাম 
2019-20 

অর্ থবছদর বরাদ্দ 

এবপ্রল 2020 

পর্ থন্ত ব্যয় 

(১) 
সেদশর গুরুেপূণ থ বববভন্ন উপদজলা/স্থাদন ১৫৬টি  ায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদ ন্স সটশন 

স্থাপন (১ম সাংদশাবধত) প্রকল্প 
21800.00 

7214.23 

(33.09%) 

(২) 
সেদশর গুরুেপূণ থ ২৫টি উপদজলা সের/স্থাদন  ায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদ ন্স সটশন 

স্থাপন (2য় সাংদশাবধত) প্রকল্প 

6587.00 

 

2091.91 

(31.75%) 

(৩) 11টি মিাণ থ  ায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদ ন্স সটশন স্থাপন প্রকল্প 
16000.00 

 

1925.09 

(12.03%) 

(৪)  ায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদ ন্স ডুবুরী ইউবনর্ সম্প্রসারণ প্রকল্প 4803.00 
24.83 

(0.51% 

(৫) 
Strengthening Ability of Fire Emergency Response 

(SAFER) Project প্রকল্প 

4500.00 

 

(211.07) 

(4.67%) 

 

 প্রকল্প পবরচালকগণ জানান, তারা প্রকদল্পর পূতথ কাজ ৈাস্তৈায়দনর বৈষদয় গণপূতথ বৈভাদগর মাঠ পর্ থাদয়র কম থকতথাগদণর সাদর্ 

বনয়বমত সর্াগাদর্াগ করদছন। প্রকল্পসমূদের পূতথ কাদজর সুিু ৈাস্তৈায়দনর লদক্ষয এ পর্ থাদয় গণপূতথ অবিেপ্তর কর্তথক মাঠ পর্ থাদয় জরুবর বনদে থশনা 

প্রোন করা সর্দত পাদর ৈদল সভায় মতামত ব্যক্ত করা েয়।  

 

০৪। নদভল কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভথাদৈ সৃষ্ট পবরবস্থবত সমাকাবৈলায় ২০১৯-২০ অর্ থৈছদর সাংদশাবিত ৈাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচর 

আওতায় প্রকল্পসমূে ৈাস্তৈায়ন প্রসদে: 

 

সভাপবত জানান, নদভল কদরানা ভাইরাদসর প্রাদুভথাদৈ সৃষ্ট পবরবস্থবতদত ২০১৯-২০২০ অর্ থৈছদরর আরএবিবপ ৈাস্তৈায়দনর সক্ষদে 

বনম্নৈবণ থত পদ্ধবত অনুসরণ করার জন্য অর্ থ বৈভাগ গত ২২.৪.২০২০ তাবরদখ পবরপে জাবর েদয়দছ : 

  

 (ক) মন্ত্রণালয়/বৈভাগসমূে তার আওতািীন েপ্তরসমূে/স্বায়ত্বশাবসত প্রবতিানসমূে কর্তথক ৈাস্তৈায়নািীন প্রকল্পসমূদের মদে 

“সদৈ থাচ্চ অগ্রাবিকার” বচবিত প্রকল্পসমূদের ৈাস্তৈায়ন অব্যােত রাখদৈ; 

 (খ) মন্ত্রণালয়/বৈভাগসমূে “মেম অগ্রাবিকার” বচবিত প্রকল্পসমূদের সক্ষদে প্রকদল্পর সর্ সকল খাদত অর্ থ ব্যৈোর অৈশ্যম্ভাৈী, 

মন্ত্রণালয়/বৈভাগসমূে স্বীয় বৈদৈচনায় সস সকল খাদত অর্ থ ব্যয় করদৈ; এৈাং 

 (গ) মন্ত্রণালয়/বৈভাগসমূে “বনম্ন অগ্রাবিকার” প্রকল্পসমূদের অর্ থ ছাড় ৈা ব্যদয়র সক্ষদে অর্ থ বৈভাদগর পূৈ থ সেবত গ্রেণ করদৈ। 

 

 অবতবরক্ত সবচৈ (উন্নয়ন) জনাৈ প্রেীপ রঞ্জন চক্রৈতী জানান সর্, উক্ত পবরপদের আদলাদক অর্ থ বৈভাগ ২৩.৪.২০২০ তাবরদখ অে 

বৈভাদগর বনম্নৈবণ থত সদৈ থাচ্চ অগ্রাবিকার, মেম অগ্রাবিকার ও বনম্ন অগ্রাবিকার বভবিক তাবলকা সপ্ররণপূৈ থক তার আদলাদক প্রদয়াজনীয় ব্যৈস্থা 

গ্রেদণর জন্য অনুদরাি জানায় : 

 

 (ক)  ‘সদৈ থাচ্চ অগ্রাবিকার’ : 

        (১) সেদশর গুরুত্বপূণ থ উপদজলা সের/স্থাদন ১৫৬টি ফায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদফন্স সেশন স্থাপন; 

  (২) “Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project; 

  (৩) ৈাাংলাদেশ ই-পাসদপাট থ ও স্বয়াংবক্রয় ৈি থার বনয়ন্ত্রণ ব্যৈস্থাপনা প্রৈতথন; 

  (৪) কারা প্রবশক্ষণ একাদিমী, রাজশােী; 

  (৫) ময়মনবসাংে সকন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুবনকীকরণ। 

 

 (খ)  ‘মেম অগ্রাবিকার’ : 
 

  (১) সেদশর গুরুত্বপূণ থ ২৫টি (সাংদশাবিত ৪৬টি) উপদজলা সের/স্থাদন ফায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদফন্স সেশন  

   স্থাপন; 

  (২) ১৬টি আঞ্চবলক পাসদপাট থ অবফস বনম থাণ; 

  (৩) খুলনা সজলা কারাগার বনম থাণ। 

 

 (গ)  ‘বনম্ন অগ্রাবিকার’ : 
  

  (১) ১১টি মিাণ থ ফায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদফন্স সেশন স্থাপন; 

  (২) ফায়ার সাবভথস ও বসবভল বিদফন্স ডুবুবর ইউবনট সম্প্রসারণ; 

  (৩) নরবসাংেী সজলা কারাগার বনম থাণ; 

  (৪) পুরাতন ঢাকা সকন্দ্রীয় কারাগার এর ইবতোস, ঐবতোবসক ভৈন সাংরক্ষণ এ পাবরপাববথক উন্নয়ন; 
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  (৫) কুবমল্লা সকন্দ্রীয় কারাগার পুন:বনম থাণ শীষ থক; 

  (৬)  ৪টি বৈভাগীয় শেদর মােকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবিেপ্তদরর সটবোং ল্যাৈদরটবর স্থাপন। 

 

অর্ থ বৈভাদগর উক্ত পবরপদের আদলাদক প্রদয়াজনীয় ব্যৈস্থা গ্রেদণর জন্য গত ২৩.৪.২০২০ তাবরদখ সাংবিষ্ট সকলদক অনুদরাি জানাদনা েদয়দছ। 

 

০৫। মন্ত্রণালয়/বৈভাদগর কম থকতথাগণ কর্তথক প্রকদল্পর কাজ মবনটবরাং করা প্রসদে : 

  

 প্রকদল্পর কাদজর সুিু ৈাস্তৈায়দনর লদক্ষয েপ্তর/সাংস্থা এৈাং প্রকল্প পবরচালদকর পাশাপাবশ প্রকদল্পর বৈবভন্ন কদপাদনদের ৈাস্তৈায়ন 

কাজ বনয়বমত মবনটবরাং করার জন্য গত ২৭.১.২০২০ তাবরদখ ১৬টি প্রকদল্পর জন্য অে বৈভাদগর ১২ জন কম থকতথাদক অবফস আদেদশর মােদম 

োবয়ত্ব প্রোন করা েয়। এর পর োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথাগদণর সাদর্ উন্নয়ন অনুবৈভাদগর অবতবরক্ত সবচৈ ০২ ৈার বৈঠক কদর তাদের কাজ-কম থ 

বুবিদয় বেদয়দছন। উক্ত কম থকতথাগদণর বনকট সর্দক আশানুরুপ বফিব্যাক পাওয়া র্াদচ্ছ না ৈদল সভায় মতামত ব্যক্ত করা েয়। ১১ মািণ থ 

প্রকদল্পর মবনটবরাং কাদজর জন্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা ইদতামদে অন্যে ৈেবল েদয় সগদছন। তার স্থদল অন্য ০১ জন কম থকতথাদক োবয়ত্ব প্রোন 

করা প্রদয়াজন।  

 

০৬। বৈস্তাবরত আদলাচনা সশদষ সভায় বনম্নৈবণ থত বসদ্ধান্ত গ্রেণ করা েয় : 

  

 (৬.১) সদৈ থাচ্চ অগ্রাবিকার, মেম অগ্রাবিকার এৈাং বনম্ন অগ্রাবিকার প্রকদল্পর ৈাস্তৈায়ন কার্ থক্রদমর বৈষদয় অর্ থ বৈভাদগর পবরপে 

র্র্ার্র্ভাদৈ অনুসরণ করদত েদৈ; 

 (৬.২) প্রকদল্পর পূতথ কাজ ৈাস্তৈায়দনর বৈষদয় গণপূতথ অবিেপ্তর েদত মাঠ পর্ থাদয়র কম থকতথাগণদক জরুবর প্রদয়াজনীয় বেক 

বনদে থশনা প্রোদনর জন্য গণপূতথ অবিেপ্তদরর প্রিান প্রদকৌশলীদক পে বেদত েদৈ; 

 (৬.৩) প্রকল্প ৈাস্তৈায়দনর অগ্রাবিকার োর উদল্লখ কদর ৈাস্তৈায়ন কাজ র্র্াসমদয় এৈাং র্র্ার্র্ভাদৈ সপন্ন করার জন্য 

েপ্তর/সাংস্থা প্রিান এৈাং প্রকল্প পবরচালকগণদক পে বেদত েদৈ; 

 (৬.৪) প্রকদল্পর কাদজর মবনটবরাংদয়র জন্য োবয়ত্বপ্রাপ্ত সুরক্ষা সসৈা বৈভাদগর সাংবিষ্ট কম থকতথাগণ বনয়বমত বপবি এৈাং অন্যান্য 

েপ্তর/সাংস্থার সাদর্ সর্াগাদর্াগ কদর প্রবত সপ্তাদের ১ম কম থবেৈদস স্ব স্ব োবয়ত্বপ্রাপ্ত প্রকদল্পর ৈাস্তৈায়ন অগ্রগবতর বচে 

উন্নয়ন অনুবৈভাগ এৈাং সবচৈ মদোেদয়র েপ্তদর আৈবশ্যকভাদৈ সপ্ররণ করদৈন। ১১ মিাণ থ প্রকদল্পর মবনটবরাংদয়র োবয়ত্ব 

পালন করদৈন উপপ্রিান জনাৈ সমা: কামাল আতাোর সোদসন; 

 (৬.৫) প্রকল্প বরবভশন, প্রকদল্পর জবম অবিগ্রেণ, প্রকল্প সাংক্রান্ত মামলা/সমাকদ্দমা, প্রকদল্পর ওয়াকথ প্ল্যান/প্রবকউরদমে প্ল্যান 

ৈাস্তৈায়ন সাংক্রাদন্ত ইদতাপূদৈ থর বসদ্ধান্ত ৈাস্তৈায়ন না েওয়ায় সভায় অসদন্তাষ ব্যক্ত করা েয় এৈাং এ সকল কার্ থক্রম জরুবর 

বভবিদত ৈাস্তৈায়ন করার জন্য সাংবিষ্ট বপবিগণদক পুনরায় জরুবর বনদে থশনা প্রোন করা েয়।  

 

০৭। পবরদশদষ সভায় আর সকান আদলাচনার ববষয় না র্াকায় উপবস্থত সকলদক ধন্যবাে জাবনদয় সভাপবত সভার সমাবপ্ত স াষণা কদরন।  

 

স্বাক্ষরিত/- 

১৪/০৫/২০২০ 

(সমা: শবেদুজ্জামান) 

সবচৈ 

সুরক্ষা সসৈা বৈভাগ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 

 


