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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

সুযক্ষা সফা বফবাগ  

প্রান-৩ অবধাখা   

www.ssd.gov.bd 

 

বফলয়ঃ  সুযক্ষা সফা বফবাগ,স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এয আওতাধীন অবধদপ্তযমূদয সেপ্টেম্বর ২০১৭ ভাদয ভন্বয় বায কাম যবফফযণী। 

বাবতঃ 
 

পবযদ উবিন আম্মদ সিৌধুযী, বিফ, সুযক্ষা সফা বফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

তাবযখ ও ভয়ঃ  
15 অদটাফয, ২০১৭, সফরা- ১১.০০ টায়   

স্থানঃ  
দম্মরন কক্ষ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়  

উবস্থত কভ যকতযাগদণয 

তাবরকাঃ 
 বযবষ্ট-ক 

 

২। বাবত উবস্থত করদক শুদবচ্ছা ও স্বাগত জাবনদয় বায কাজ শুরু কদযন। সদেম্বয’ ২০১৭ ভাদয ভাবক ভন্বয় বায কাম যবফফযণীদত সকান 

াংদাধনী না থাকায় ফ যম্মবতক্রদভ তা বনবিত কযা য়। অতঃয অবতবযক্ত বিফ (প্রান ও অথ য)দক  আদরািযসূবি অনুমায়ী বফলয়মূ বায় উস্থান কযায 

অনুদযাধ কদযন। আদরািযসূবি অনুমায়ী বফববন্ন বফলদয়য ওয অনুবিত আদরািনা ও গৃীত বদ্ধান্ত বনম্নরূ:  
 

নাং বফলয় ও আদরািনা  বদ্ধান্ত (ফাস্তফায়নকাযী কভ যকতযা/অবধদপ্তয) 

১. ভবন্ত্রবায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  অগ্রগবত :  

 

ই- সটন্ডাবযাং :  

ফবযাগভণ ও াদাট য অবধদপ্তযঃ িরবত অথ য ফছয দত  ক্রয় কাম যক্রভ 

ই-সটন্ডাবযাং দ্ধবতদত িালু কযা দফ। 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ ই-সটন্ডাবযাং  এয ভাধ্যদভ যকাবয ক্রদয়য 

বফলদয় ই-বজবদত সযবজদেন দয়দছ । 

পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ অত্র অবধদপ্তয কর্তযক ই-

সটন্ডাবযাং এয ভাধ্যদভ ক্রয় কাম যক্রভ িরভান আদছ।  

কাযা অবধদপ্তযঃ ই-সটন্ডাবযাং কাম যক্রভ িালু কযা দয়দছ।  

 ের  র    প্ট      স প্ট  সুযক্ষা সফা বফবাগ আওতাধীন 

কর দপ্তদয ই-    প্ট     100%        র ।   

 স্ব স্ব উইাং প্রধানগণ কর্তযক ই-সটন্ডাবযাং এয বফলয়টি follow 

up এফাং বনবিত কযা। 

ফাস্তফায়দন : প্রান ও অথ য অনুবফবাগ ও কর অবধদপ্তয 

ফাাংরাদদ এফাং ব্রাবজদরয ভদধ্য কূটননবতক ও অবপবয়ার/ াবব য 

াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রান্ত চুবক্ত স্বাক্ষদযয প্রস্তাফ 

অনুদভাদনঃ  

গত ০১ ভাি য, ২০১৭ তাবযদখ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় জানায় ব্রাবজরীয় যকাদযয ক্ষ 

সথদক চুবক্তয উয সকান ভতাভত াওয়া মায়বন। বফববন্ন বিাক্ষক বফঠদক 

ব্রাবজরীয় যকাদযয জ্ঞাতাদথ য এ প্রঙ্গটি উত্থাবত দর বফলয়টি তাদদয বক্রয় 

বফদফিনায় আদছ ভদভ য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় দত জানাদনা য়। গত ১০ আগষ্ট, 

২০১৭ তাবযদখ চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলদয় অগ্রগবত জানাদনায জন্য যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়দক তাবগদত্র সদয়া দয়দছ। 

ফাাংরাদদ এফাং াবফ যয়ায ভদধ্য কূটননবতক ও অবপবয়ার 

াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রান্ত চুবক্ত স্বাক্ষদযয প্রস্তাফ 

অনুদভাদনঃ 

ফাাংরাদদ এফাং াবফ যয়ায ভদধ্য কূটননবতক ও অবপবয়ার াদাট যধাযীদদয 

ববা অব্যাবত াংক্রান্ত চুবক্ত স্বাক্ষদযয প্রস্তাফ অনুদভাদন বফলদয় জানাদনা য়, 

গত ২৩ জুরাই ২০১৭ তাবযদখ ফাাংরা অনুফাদ কযা সবটিাংকৃত কব পূণযায় 

সপ্রযণ কযা য় এফাং ফ যদল গত ১০ আগষ্ট ২০১৭ তাবযদখ চুবক্ত স্বাক্ষদযয 

বফলদয় অগ্রগবত জানাদনায জন্য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়দক তাবগদত্র সপ্রযণ কযা য়। 

 যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য াদথ সমাগাদমাগ অব্যাত সযদখ চুবক্ত 

স্বাক্ষদযয বফলয়টি ত্বযাবন্বত কযা ; 

 যুগ্মবিফ(ফবঃ ও াদাট য) কর্তযক াবফ যক কাম যক্রভ ভবনটবযাং 

কযা; 

 যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয় অবনষ্পন্ন থাকা সুযক্ষা সফা বফবাগ 

এফাং এয আওতাধীন অবধদপ্তয াংবিষ্ট কাম যাবদয 

ইদতাপূদফ য সপ্রবযত দত্রয স্মাযক নম্বয ও তাবযখ 

উদেখপূফ যক বফলয়বববিক একটি তাবরকা প্রস্তুত কযা।  

 ফবযাগভন ও াদাট য অবধদপ্তয, কাযা অবধদপ্তয, 

াংবিষ্ট অনুবফবাগ, এবফ, এনএআই এয প্রবতবনবধগদণয 

ভন্বদয় যযাে ভন্ত্রণারদয়য াদথ বা কযা।  

 

ফাস্তফায়দন :    র     ও   েপ্ট          র/  র       র/  র  

       /  র     ও    র            /প্রান ও অথ য 

অনুবফবাগ।  
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সজর সকাড  াংদাধন :   

 ১০-০৯-২০১৭ তাবযদখ অনুবিত এ কবভটিয প্রথভ বায় The 

Prisoner’s Act Jail Code এয াংদাবধত খড়া 

প্রণয়দনয রদক্ষ ২টি উকবভটি গঠন কযা য়।  The 

Prisoner’s Act াংবিষ্ট উকবভটি কর্তযক অযাদটয খড়া 

১০-১০-২০১৭ তাবযদখয ভদধ্য মূর কবভটিয বনকট দাবখদরয জন্য 

ধাম য কযা দয়দছ।  Jail Code াংবিষ্ট উকবভটি কর্তযক  Jail 

Code এয খড়া ৩১-১০-২০১৭ তাবযদখয ভদধ্য মূর কবভটিয 

বনকট দাবখদরয জন্য ধাম য কযা দয়দছ। 

 

নাগবযকত্ব আইন, 2016: 

       ০২/০৮/২০১৭    রপ্ট               প্ট       র   

আই , ২০১৬ এর    প্ট  ে     র   সে          ে   র ে    

স   েপ্ট    ও ে ে             প্ট র ে প্ট  ে     

       ে  ে            প্টরপ্ট  । এ  ও আই ,     র ও 

ে ে                প্ট  স র    ও        ।  
 

 

ফ যদল অগ্রগবতঃ বফলয়টি আইন, বফিায ও াংদ বফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয় সবন্ডাং যদয়দছ। 

 

 

 আইন বফিায ও াংদ বফলয়ক ভন্ত্রণারদয় ব্যবক্তগতবাদফ 

সমাগাদমাগ কদয সবটিাং এয বফলয়টি ত্বযাবন্বত কযা । 

 

ফাস্তফায়দন :  বনযািা ও ফবযাগভন অনুবফবাগ 

২ ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবক্ত : 

  কাযা অবধদপ্তযঃ কাযা বফবাদগয ভাঠ ম যাদয়য অবপমূদয  াদথ 

২০১৬-১৭ অথ য ফছদযয ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবক্ত(এবএ) স্বাক্ষবযত 

দয়দছ। 

 পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ জুরাই/১৬ দত 

সদেম্বয/১৭ ম যন্ত বত্রভাবক অগ্রগবত প্রবতদফদন প্রস্ত্িত কযতঃ 

অদটাফয/১৭ ভাদয ভাবক ভন্বয় বায় উস্থান কযা দফ। 
 

 ফবযাগভণ ও াদাট য অবধদপ্তযঃ ২০-০৬-২০১৭ তাবযখ ফাবল যক 

কভ যম্পাদন চুবক্ত ২০১৭-২০১৮বফবাগীয় াদাট য ও ববা 

অবপমূদয াদথ ভাবযিারক ভদাদদয়য কভ যম্পাদন চুবক্ত 

স্বাক্ষবযত  দয়দছ।  
 

 ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ ফাবল যক কভ য ম্পাদন চুবক্তয ২০১৭ 

দনয জুরাই ভাদয ফাস্তফায়ন  অগ্রগবত সপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 ফাবল যক কভ য ম্পাদন চুবক্তয সপাকার কভ যকতযা কর্তযক ফাবল যক 

কভ য ম্পাদন চুবক্তয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত প্রদতযক ভাদয ভন্বয় 

বায় উস্থান কযা; 

 

 ফাবল যক কভ যম্পাদন চুবক্তয ফাস্তফায়ন রক্ষযভাত্রা অজযন 

কযা।  

 ন্যযনতভ 02(দুই)টি অনরাইন সফা 30-11-2017 

তাবযদখয ভদধ্য িালু কযা।  

ফাস্তফায়দন : অবতবযক্ত বিফ (অবি)/ফাবল যক কভ য ম্পাদন চুবক্ত সপাকার 

কভ যকতযা/যুগ্মবিফ (প্রান) 

 

 

৩ ভাভরাঃ 

     বায় সুযক্ষা সফা বফবাদগয অধীনস্থ দপ্তযমূদয ভাভরায অগ্রগবত 

বনম্নরূ 

অবধদপ্তদযয নাভ ভাভরায াংখ্যা ফ যদল 

অফস্থা 

ভভত্মব্য 

০১। কাযা অবধদপ্তয এটি ভাভরা-৩৪টি 

এএটি ভাভরা-২৮টি 

বভ আীর-০২টি 

বরব টু আীর-০৫টি 

বযট ভাভরা-০৮টি 

ফাস্তফায়ন -০৪টি 

বফিাযাধীন সকান 

সবন্ডাং 

নাই 

০২। পায়ায াবব য ও 

বববর বডদপন্স অবধদপ্তয 

সপৌজদাযী ভাভরা-০২টি 

সদওয়ানী ভাভরা-১১টি 

রীব টু আীর-০১টি 

বববর বযববন-০২টি 

বযট বটিন-৪৫টি 

বফিাযাধীন সকান 

সবন্ডাং 

নাই 

০৩। ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তয 

বযট বটিন-০৫টি 

এটি ভাভরা-০৬টি 

বফিাযাধীন সকান 

সবন্ডাং 

 জনাফ সভা: মুববুর ক, অবতঃবিফ (কাযা) কর্তযক াংবিষ্ট 

কর কভ যকতযায ভন্বদয় বফদ্যভান ভাভরামূ বনদয় একটি 

জরুবয বা কযা; 

 প্রবত 02 ভা অন্তয অন্তয অবতঃবিফ (কাযা) কর্তযক াংবিষ্ট 

কর কভ যকতযায ভন্বদয় বফদ্যভান ভাভরামূ বনদয় বা কযা; 

 ভাভরায় যকাযী স্বাথ য যক্ষাকযণপূফ যক বনষ্পবিয াংখ্যা বৃবদ্ধ 

কযা; 

 িরভান ভাভরামূ মথামথবাদফ follow up  কযা; 

 তদবফদযয অবাদফ সকান ভাভরা সমন খাবযজ না য় সবদদক 

সখয়ার যাখা; 

 দ্রুত ভাভরা বনস্পবিয রদক্ষয স্ব স্ব অবধদপ্তয কর্তযক বফজ্ঞ 

সকৌরীয প্যাদনর প্রস্ত্িত কযত: বনদয়াগ প্রবক্রয়া দ্রুত সল 

কযা; 

 ভাবক ভন্বয় বায় াংস্থাওয়াযী ভাভরায অগ্রগবত বায় 
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এএটি ভাভরা-০১টি নাই 

০৪। ফবযাগভন ও 

াদাট য  অবধদপ্তয 

বযট বটিন-৪৪টি 

এটি ভাভরা-০৪টি 

টাইদটর সুযট-০১টি 

বফিাযাধীন সকান 

সবন্ডাং 

নাই 

ফবযাগভণ ও াদাট য অবধদপ্তযঃ প্যাদনর আইনজীফী বনদয়াদগয রদক্ষয  

আদফদনত্র মািাই-ফাছাই কযা দয়দছ। তাদদয াক্ষাৎকায গ্রণ সদল 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা দফ। 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ অবধদপ্তদযয যীট ভাভরা ও এটি ভাভরা 

বযিারনা কযায জন্য সফযকাবয প্যাদনর আইনজীফী বনদয়াদগয রদক্ষয ০২ 

আগস্ট, ২০১৭ ‘‘বদবনক ইদিপাক’’  ও  ০৩ আগস্ট, ২০১৭ তাবযদখ ‘‘বদবনক 

সডইরী ষ্টায’ বত্রকায় বফজ্ঞবপ্ত প্রকাবত দয়দছ। প্যাদনর আইনজীফী বনদয়াদগয 

জন্য কবভটি গঠন কযা দয়দছ। দ্রুততভ ভদয়য ভদধ্য প্যাদনর আইনজীফীয 

প্যাদনর প্রস্তুতকদয ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দফ। 

কাযা অবধদপ্তযঃ এ অবধদপ্তয দত বনফ যাবিত কভ যকতযা কর্তযক মথাযীবত 

গুরুত্বপূণ য ভাভরামূ তদাযকী কযা য়। 

পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ গুরুত্বপূণ য ভাভরামূ 

মথামথবাদফ তদাযবক কযা দচ্ছ। 

উস্থান কযা। 

 াখা ও অবধাখা কর্তযক অবধদপ্তদযয ভাভরামূ ভবনটবযাং 

কযা। 

 ভাভরায এএপ াংক্রাদন্ত আইন, বফিায ও াংদ বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় দত বযদা য াযন/প্রবক্ষক এয দমাবগতায় 

একটি প্রবক্ষদণয আদয়াজন কযা। 

 প্রদতযক দপ্তয/াংস্থা সথদক কভদক্ষ 03 জন কভ যকতযাদক 

এএপ বফলদয় প্রবক্ষণ গ্রদণয জন্য ভদনানয়ন প্রদান কযা। 

 প্যাদনর আইনজীফী বনদয়াদগয  বফলদয় অবতবযক্ত বিফ(কাযা) 

কর্তযক ব্যফস্থা গ্রণ; 

  

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয প্রধান (কর)অবতবযক্ত বিফ (কাযা) /আইন ও 

শৃঙ্খরা অনুবফবাগ 

 

ফাস্তফায়দন :  

 

৪ অবডটঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অবধদপ্তয/াংস্থা অবডট আবিয 

াংখ্যা 

টাকায 

বযভান(রক্ষ 

 টাকায়) 

ব্রডীট জফাদফয 

াংখ্যা 

বনস্পবিয াংখ্যা সজয ভন্তব্য  

ফবযাগভন ও 

াদাট য অবধদপ্তয 

৪৭ ৩১০.৮৯ ২২ ০1 ৪6  

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তয 

১৪৬ ৭২৭২৫.৯৮ ০7 ০০ ১৪৬  

পায়ায াবব য ও 

বববর বডদপন্স 

অবধদপ্তয 

০ ০ ০০ ০০ ০  সকান অবডট 

আবি সনই। 

কাযা অবধদপ্তয ১8৯ 83.64 ১0 ০০ 189  

 অবধদপ্তয/াংস্থায় উত্থাবত কর আবিয ব্রড ীট জফাফ  প্রদান কযা।  

 বি-ক্ষীয়  ও বত্র-ক্ষীয় বায কাম যত্র প্রভাণক মথাভদয় প্রস্তুতকযণ বনবিত কযা।  

 কাম যত্র প্রস্তুতপূফ যক বি-ক্ষীয়  ও বত্র-ক্ষীয় বা অনুিাদনয জন্য াংবম্যষ্ট অবডট অবধদপ্তদযয াদথ ব্যবক্তগত  সমাগাদমাগ কযা । 

    ে প্ট   ি-     ও  ি-     ে  র আপ্ট      র ।  

 বি-ক্ষীয়  ও বত্র-ক্ষীয় বায় উদেখদমাগ্য াংখ্যক আবি বনষ্পবিয ব্যফস্থা কযা।  

 বি-ক্ষীয়  ও বত্র-ক্ষীয় বায় গৃীত সুাবয ফাস্তফায়দনয জন্য  অবডট অবধদপ্তদযয াদথ সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা ।  

 স্ব স্ব উইাং প্রধানগণ এফাং অবধদপ্তয প্রধানগণ কর্তযক াবফ যক অগ্রগবত ভবনটবযাং কযা।  

 অবধদপ্তয/াংস্থাওয়াযী অবডদটয সেবণ বফন্যা অনুমায়ী াধাযণ, অবগ্রভ, খড়া ও াংকরন পৃথক পৃথকবাদফ প্যাযামূদয জফাফ 

প্রদান,জফাফ প্রদাদনয ফাকী, বনষ্পবিকৃত ও বনষ্পবিয অফবষ্ট ইতযাবদ ছদক ভন্বয় বায় উস্থান কযা;  

 সুযক্ষা সফা বফবাগ এফাং এয আওতাধীন অবধদপ্তযমূদয অবডট আবি বনষ্পবিয রদক্ষয অবধদপ্তয াংবিষ্ট অবডট সপাকার কভ যকতযায 

ভন্বদয় বি-ক্ষীয় ও বত্র-ক্ষীয় বা অনুিান/ব্রডীট জফাফ প্রদাদনয ভাধ্যদভ অবডট আবি বনষ্পবিয কাম যক্রভ অবতবযক্ত বিফ (প্রান ও 

অথ য)  কর্তযক তযাবন্বত কযা।  

 

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয প্রধান (কর)/প্রান ও অথ য অনুবফবাগ/উবিফ ফাদজট/দপাকার কভ যকতযা 

5  সননঃ  

 ফবযাগভণ ও াদাট য অবধদপ্তযঃ ইবভদগ্রন ও াদাট য অবধদপ্তদয 

সকান সবন্ডাং সনন সকই নাই। 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তদযয ঢাকা 

 াংবিষ্ট বফবাগমুদক সনন সকই দ্রুততায াদথ বনষ্পবি 

কযা; 

 াংবিষ্ট অবধাখা/াখা কর্তযক সনন সকমূ দ্রুত  

বনষ্পবিয রদক্ষয  ভবনটবযাং কযা। 
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সগাদয়ন্দা অঞ্চদরয প্রাক্তন উ-বযদ যক ভযহুভ সফরাদয়ত সাদন এয 

াবযাবযক সনন অবনষ্পন্ন যদয়দছ। উক্ত সনন সকইটি দ্রত বনষ্পবিয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা দচ্ছ। 

পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ পায়ায াবব য ও বববর 

বডদপন্স অবধদপ্তদযয ৩টি অবনস্পন্ন সনন সকই এয ভদধ্য ১টিদত অবববাফক 

ভদনাবনত না থাকায কাযদণ , ১টিদত ২য় স্ত্রী থাকায় সকাট য দত াকদন 

াটি যবপদকট সপ্রযণ না কযায কাযদণ, ১টিদত গৃ বনভ যাণ অবগ্রভ ও সুদ ভওকু না 

ওয়ায কাযদণ বনস্পবি কযা ম্ভফ দচ্ছ না। 

কাযা অবধদপ্তযঃ কুবড়গ্রাভ সজরা কযাগাদযয অফয প্রাপ্ত  কাযা তত্ত্বাফধায়ক 

( িঃ দাঃ) জনাফ সভাঃ সারায়ভান আরীয অফয বাতায ফ যদল প্রস্তাফ ০৩-৭-

২০১৭ তাবযদখ  সুযক্ষা সফা বফবাদগয কাযা-১ াখায় সপ্রযণ কযা দয়দছ। ভঞ্জুযী 

আদদ অদ্যাফবধ াওয়া মায়বন। 

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয প্রধান (কর)/প্রান ও অথ য অনুবফবাগ 

 

  

6 বযদ যন : 

 ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ কভ যকতযাদদয ভদধ্য (অবতবযক্ত 

বযিারক, ঢাকা-০৪টি,  উ-বযিারক, ঢাকা সভদরা উ-অঞ্চর-

০১টি এফাং সজরা ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন কাম যারয়, টাাংগাইর-০১টি)  

সভাট ০৬টি  অবপ বযদ যন কদযদছন। 

কাযা অবধদপ্তযঃ   র       র     আ     প্টে  েপ্ট  ,      ে   

স       র   র,স         র স      র   র এ   সেপ্টেম্বর   প্টে 

      ও   র ে    স      র      প্টরপ্ট  ।     র    র  

     র     সেপ্টেম্বর   প্টে র  র স       র   র,      র, 

       র ,      ,       র   ,   ই     স      র   র   র     

 প্টরপ্ট  ।  

পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ বনয়বভত বযদ যন কযা 

য়। 

ফবযাগভণ ও াদাট য অবধদপ্তযঃ ইবভদগ্রন ও াদাট য 

অবধদপ্তদযয উদ্ধযতন কভ যকতযাগণ ভাঠ ম যাদয়য অবপমূ বনয়বভত 

বযদ যন কদযন। 

 অবধদপ্তযমূদয িরভান উন্নয়ন প্রক্প  এফাং ভাঠ ম যাদয়য 

অবপমূদয কাম যক্রভ ভবনটয কযা, ভস্যা বিবিত কযা এফাং 

ভস্যা বনযদন প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয রদক্ষয  উিযতন 

কভ যকতযাবৃন্দ সজরায িরভান কাম যক্রভ ও গুরুত্বপূণ য উন্নয়ন প্রক্প  

বনয়বভত বযদ যন । 

 প্রবতভাদ ভাবযিারক, বযিারক ও অন্যান্য সম কর 

কভ যকতযা বযদ যন কযদছন তায বফফযণ ছদক প্রদান কযা । 

 বযদ যন প্রবতদফদদনয কব বিফ, সুযক্ষা সফা বফবাদগ সপ্রযণ 

কযা। 

 বযদ যনকাদর মবদ এভন সকান বফলয়/ভস্যা বযরবক্ষত য় 

মা অবধদপ্তয ম যাদয়  বনস্পবিদমাগ্য নয়, ভন্ত্রণারয় ম যাদয় 

বনস্পবিদমাগ্য তাদর তা প্রবতদফদন আকাদয মথামথ 

কর্তযদক্ষয ভাধ্যদভ  বিফ, সুযক্ষা সফা বফবাদগ সপ্রযণপূফ যক 

াংবিষ্ট অনুবফবাদগ এয অনুবরব সপ্রযণ কযা। 

 মাযা বযদ যদনয উদিদে যকাবয ভ্রভদন মাদফন তাদদয 

ভ্রভনসূবি ওদয়ফাইদট সদয়া। 

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয প্রধান (কর) 

7 অবনষ্পন্ন বফলয়/ত্রাবদ :  

  সুযক্ষা সফা বফবাগ এফাং আওতাধীন অবধদপ্তযমূদয ভদধ্য অবনষ্পন্ন 

বফলয়াবদ ।   

 

 

 অবধদপ্তযমূদয াংবিষ্ট সপাকার কভ যকতযাগণ সুযক্ষা সফা 

বফবাদগয অনুবফবাগ প্রধানগদণয াদথ আদরািনাক্রদভ অবনষ্পন্ন 

বফলয়মূ দ্রত বনষ্পবি কযা; 

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয প্রধান (কর) / প্রান ও অথ য অনুবফবাগ 

8 প্রবক্ষণ  :  

 সুযক্ষা সফা বফবাগ এয অবধদপ্তযমূদয কভ যকতযা/কভ যিাযীগদণয ফাবল যক ৬০ 

ঘন্টায প্রবক্ষণ  প্রদাদনয  বফলদয় বফস্তাবযত আদরািনা য়। িাবদা অনুমায়ী 

(Need based) যুদগাদমাগী প্রবক্ষণ  প্রদাদনয ওয গুরুত্ব সদয়া 

প্রদয়াজন ভদভ য আদরািনা কযা য়।  

ফবযাগভণ ও াদাট য অবধদপ্তযঃ প্রদতযক কভ যকতযা/ কভ যিাযীদদয 

বফববন্ন বফলদয়য উয ফছদয ৬০ ঘন্টা প্রবক্ষণ  সদওয়ায কাম যক্রভ িরভান আদছ। 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তদয কভ যযত 

কভ যকতযা-কভ যিাযীদদয প্রবক্ষণ  কাম যক্রভ িরভান যদয়দছ। 

 Training Need Assess কদয ২০১৭-১৮ অথ য 

ফছদযয কভ যকতযা/কভ যিাযীগদণয ফাবল যক ৬০ ঘন্টায প্রবক্ষণ  

সূিী এভনবাদফ প্রণয়ন কযা মাদত এবপ্রর ২০১৮ াদরয ভদধ্য 

ভাপ্ত য়; 

           প্ট  APA ও  NIS স        র   । 

 কভ যকতযা/কভ যিাযী প্রবত 60 ঘন্টায প্রবক্ষদণয ভদধ্য  

ক্রভপুবিত প্রবক্ষণ ঘন্টা ও অফবষ্ট প্রবক্ষণ ঘন্টায 

বযাংখ্যান সভাট কভ যকতযা/কভ যিাযীওয়াইজ আগাভী বায় 



C:\Users\HP\Desktop\Meeting-2017\Minutes of Coordination Meeting September 2017.docx page No -5- 

 

কভ যকতযা/কভ যিাযীগদণয ফাবল যক ৬০ ঘন্টায প্রবক্ষণ  প্রদাদনয 

বফলয়টি বনবিত কযায  জন্য অবধদপ্তদযয প্রবক্ষণ  কযাদরন্ডায 

প্রস্ত্ুত কযা দয়দছ।  

পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ ২০১৭-১৮ অথ য ফছদযয 

প্রবক্ষণ  সূিী প্রণয়ন কযা দয়দছ। ৬০ ঘন্টা প্রবক্ষণ  প্রদাদনয কাম যক্রভ 

িরভান আদছ। 

কাযা অবধদপ্তযঃ কাযাযক্ষী ও ভবরা কাযাযক্ষীদদয ৫০তভ ব্যাদিয 

২৬ প্তা ব্যাী প্রবক্ষণ  সকা য ১৫-৭-২০১৭ দত কাবভপুয 

সকন্দ্রীয় কাযাগাদয িরভান যদয়দছ। 

উস্থান কযা।  

 কভ যিাযীগদণয প্রবক্ষণ প্রদান তযাবন্বত কযা। 

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয প্রধান (কর) / প্রান ও অথ য অনুবফবাগ/জনাফ 

বযীন  রুফী,উবিফ(কাযা) 

9 ই-পাইবরাং : 

 যকাযী কাম যাবদ ই-পাইবরাং এয ভাধ্যদভ বনষ্পন্নকযদণ যকাযী বনদদ যনায 

বফলয়টি বনদয় আদরািনা কযা য়। ই-পাইবরাং দ্রততভ ভদয় ফাস্তফায়দনয ওয 

গুরুত্বাদযা কযা য়।  

ফবযাগভন ও াদাট য অবধদপ্তয : ২০-১২-২০১৬ তাবযখ দত ই-

পাইবরাং কাম যক্রভ িালু দয়দছ। 

    র ে    ে ও  ে      প্ট        র :  ই-পাইবরাং বফলদয় 

প্রধানভন্ত্রীয দপ্তয দত প্রবক্ষণ  গ্রণ কযা দয়দছ এফাং এ বফলদয় প্রদয়াজনীয় 

প্রস্তুবত কাম যক্রভ িরভান আদছ। 

কাযা অবধদপ্তয : ইদতাভদধ্যই ই-পাইবরাং কাম যক্রভ িালু কযা দয়দছ। 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয : প্রবক্ষণ  াংক্রান্ত প্রবতদফদন বনধ যাবযত ছদক 

সুযক্ষা সফা বফবাদগ সপ্রযণ কযা দফ। 

 আওতাধীন াংস্থা/অবধদপ্তয এ ভন্ত্রণারদয়য প্রদতযক উইাং, 

অবধাখা ও াখায় ই-পাইবরাং পুদযাদদভ শুরু কযা; 

 ভদয় ভদয় ই-পাইবরাং ফাস্তফায়ন  অগ্রগবত প্রবতদফদন 

দাবখর কযা; 

 অবফরদম্ব ই-পাইবরাং কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন পূফ যক এ 

বফবাগদক অফবত কযা; 

 াংখ্যাগত বফিাদয পরতায বফলয়টি বফদফিনা না কদয প্রাপ্ত বিঠি ও 

নবথ বনষ্পবিয ায ফাড়াদনায জন্য  গুরুত্ব প্রদান কযা।  

        েপ্ট         ে  প্টর ই-  ই   প্ট র   ধ্যপ্ট    ঠি ও 

      ষ্প  র   ি  র  ী ে      স্থ     র ।  

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয প্রধান (কর) / অনুবফবাগ প্রধান (কর) 

 

 

10 ইদনাদবন ও উিভ িি যা :  

  আদরািনা : দাপ্তবযক ও নাগবযক সফায উৎকল যতা বৃবদ্ধদত ইদনাদবন ও 

সৃজনীর ধাযনা এফাং উিভ িি যায উয গুরুত্ব প্রদাদনয  বফলয়টি বাবত 

ফাইদক পুনযায় স্মযণ কবযদয় সদন। সৃজনীর ধাযনা এফাং উিভ িি যাদক 

উৎা দান এফাং এগুদরায মথামথ প্রদয়াগ কযায জন্য বায় বফস্তাবযত 

আদরািনা কযা য়। 

আগাভী বায় ইদনাদবন বফলদয় একটি অগ্রগবত প্রবতদফদন স্ব স্ব 

অবধদপ্তয কর্তযক উস্থান কযা; 

 াংবিষ্ট অনুবফবাগ/অবধদপ্তদযয াদথ বভবরকযণ কদয 

অবধদপ্তয/াংস্থাওয়াযী জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ও উদ্ভাফনী 

কাম যক্রদভয তাবরকা প্রস্তুত কযা।  

 যফতী বায় ফাস্তফায়ন অগ্রগবত িরভান ইদনাদবন ও 

উিভ িি যায তাবরকা উস্থান কযা। 

ফাস্তফায়দন : অবধদপ্তয (কর)/প্রান ও অথ য অনুবফবাগ/িীপ ইদনাদবন 

কভ যকতযা। 

১১ বফবফধ : 

 11.1 কভ যবযক্প না প্রনয়ণ  :  

যকাদযয ববন সপ্রবক্ষদত বযক্প না, ঞ্চফাবল যকী বযক্প না ফাদজট 

ফযাি ইতযাবদ বফদফিনায় সযদখ সুযক্ষা সফা বফবাগ এফাং আওতাধীন 

অবধদপ্তযমূদয কভ যবযক্প না প্রণয়ন কযদত দফ। বনজ কভ যবযবধয 

আওতায় সথদক ম্পদদয দফ যাচ্চ ব্যফায বনবিত কদয যকাদযয  

উদিদে অজযদন প্রদয়াজনীয় কভ যসূিী গ্রদণয জন্য বিফ ভদাদয় 

বনদদ যনা প্রদান কদযন।  

11.1 কবভটি যফতী ভন্বয় বায় স্ব স্ব অবধদপ্তয কর্তযক  

কভ যবযক্প না উস্থান কযা; 

ফাস্তফায়দন : াংবিষ্ট কবভটি  
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৩। বযদদল উবস্থত করদক ধন্যফাদ জাবনদয় বায ভাবপ্ত সঘালনা কদযন। 

 

 

(পবযদ উবিন আম্মদ সিৌধুযী) 

বিফ 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 11.2 বফদল ব্যফস্থায় কাযাগাদয গুরুত্বপূণ য ভাভরায় াায্য গ্রদণয 

ব্যফস্থা গ্রণ : 

কাযা অবধদপ্তয :বায় জানাদনা য় সম, বববডও কনপাদযবন্সাং বদস্টভ িালু 

কযায রদক্ষয  ঢাকাস্থ দ্রুত বফিায রাইবুযনার নাং-১,কাবভপুয াইববকউবযটি 

সকন্দ্রীয় কাযাগায এফাং ঢাকা সকন্দ্রীয় কাযাগায সকযানীগি এ ২টি কক্ষ ফবঃব্দ 

বনদযাধ ব্যফস্থাকযণ, বব কযাদভযা স্থানও াধাযণ াংস্কাদযয জন্য  প্রধান 

প্রদকৌরী, গনপূতয অবধদপ্তয াংবিষ্ট করদক বনদদ য প্রদান কযা দয়দছ। 

 

11.2 বফদল ব্যফস্থায় কাযাগাদয Audio-Visual দ্ধবত স্থাদনয 

ভাধ্যদভ গুরুত্বপূণ য ভাভরায় াায্য গ্রদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

ফাস্তফায়দন : কাযা অবধদপ্তয/কাযা অবধাখা  

 

 

১৩ 11.3 কদয়দী/াজবত াাতাদর ববতযয বফলদয় সজর সকাড অনুমায়ী 

ব্যফস্থা গ্রণ : 

কাযা অবধদপ্তয : বায় জানাদনা য় সম, সম ফ কদয়দী/াজবত 

অসুস্থতায কাযণ সদবখদয় দীঘ যবদন াাতাদর অফস্থান কযদছ তাদদয 

উযুক্ত সভবডদকর সফাড য কর্তযক যীক্ষাক্রদভ াাতাদর ববতযয বফলদয় 

সজর সকাড অনুমায়ী বদ্ধান্ত সনয়ায জন্য কর ববনয়য সজর সুায, সজর 

সুাযদক বনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ। 

11.3 কদয়দী/াজতীগদণয াাতাদর বিবকৎায বফলদয় একটি 

নীবতভারা প্রণয়ন এফাং নীবতভারায আওতায় বববর াজযন/যকাযী 

াাতাদরয বিবকৎকগণদক যুক্ত কদয একটি সুিু ব্যফস্থানায আওতায় 

বনদয় আায কভ যবযক্প না গ্রণ কযা; 

ফাস্তফায়দন : কাযা অবধদপ্তয/কাযা অবধাখা 

 

 11.4 কভ যকতযাগদণয বায় উবস্থবত :  11.4 প্রধান বাফ যক্ষাণ কভ যকতযা বনয়বভত বায় অাংগ্রণ কযদফন, 

সকান প্রবতবনবধ নয়; 


