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বফলয়ঃ সুযক্ষা সফা বফবাগ,স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুবত, বনদদ েনা ও অনুান ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয আগস্ট’ 

২০১৭ ভাদয বায কাম েবফফযণী। 

 

বাবত : পবযদ উবিন আম্মদ সিৌধুযী, বিফ, সুযক্ষা সফা বফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

তাবযখ ও ভয় : ১০ সদেম্বয ২০১৭, সফরা ১০.৩০ টায়   

স্থান : দম্মরন কক্ষ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

       ম         র 

      

:   র ল -‘ ’ 

 

সভ           স    স্ব    ও শু ভচ্ছ  জ  ি ে সভ র   জ শুরু   রি। চম ি প্র ল্পসহ অন্য ন্য গুরুত্বপূ     য  ক্রম সুষ্ঠু 

ও  িরব চ্ছন্নভ  ব এ   ে নিে র  যে    ি       স    অনু র ধ   রি। অত:য অবতবযক্ত বিফ অবধদপ্তযওয়াযী  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুবত ও বনদদ েনামূ বফস্তাবযতবাদফ ম োয়ক্রদভ বায় উস্থান কদযন।  

  

২ ।  ১৩ আগস্ট ২০১৭ তাবযদখ অনুবিত বায বদ্ধা মূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম োদরািনা : 

   চে  চ  স     

   সভ র (    ২০১৭)   য   ববর    ি    র  আগস্ট ২০১৭ ভাদয বায কাম েবফফযণীদত সকান 

াংদাধনী না থাকায় ফ েম্মবতদত তা বনবিত কযা য়। 

 

ক্র:

ি: 

অ ধ   রর ি ম ম িি ে প্রধ িম  র 

প্র     / ি   লি /অনুল সি 

 ব  ব েি  র  

১ কাযা  

অবধদপ্তয 

(প্রবতশ্রুবত-৬টি) 

প্র     -০১: ব    র 

           র  বক্রে  

অ   হ   ম র  প্র   ির 

 ব    র । 

 কাযা বদে বনদয়াবজত ফবিদদয দ্বাযা উৎাবদত দ্রব্য াভগ্রী 

সথদক অবজেত রব্াাংদয ৫০% কাযা ফবিদদয সদয়ায 

প্রস্তাফ পুন:বফদফিনায জন্য বিফ ভদাদদয়য স্বাক্ষদয আধা 

যকাবয (বি.ও.) ত্র সপ্রযণ কযা ; 

 ফবি কর্তেক উৎাবদত দেয বফক্রয়রদ্ধ অথ ে বকবাদফ 

খযি/ব্যফস্থানা কযা মায় তায একটি কভ েদ্ধবত দ্রুত প্রণয়ন 

কদয ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা । 

 কাযা অবধদপ্তদযয একজন উর্ধ্েতন কভ েকতো কর্তেক 

অথ েবফবাদগ ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা; 

 উৎাবদত দেয বফক্রয়রব্ধ অথ ে ব্যফস্থানা কযায জন্য 

কাযা অবধদপ্তয সথদক সপ্রবযত কভ ে দ্ধবত বযক্ষা-বনযীক্ষা 

কদয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা।  

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

প্রবতশ্রুবত -০২: কাযা 

কভ েিাবযদদয সেদর সভদয়দদয 

জন্য স্কুর ফা প্রদান কযা 

দফ, প্রদয়াজদন নতুন স্কুর 

বনভ োণ।  

 ০৫-০৭-২০১৭ বি: তাবযদখ বযকেনা কবভদন 

অনুবিত বইব বায বদ্ধান্ত অনুমায়ী স্বে ভদয় 

বিবব াংদাধন কদয সপ্রযণ কযা। 

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

প্রবতশ্রুবত-৩ : াবফ েক 

ব্যফস্থানা উন্নয়দনয রদক্ষ্ 

কাযাগাদযয কভ েকতোয 

াংখ্যা বৃবদ্ধ 

 

 কাযা ভাবযদ েক কর্তেক জনফর বৃবদ্ধয প্রস্তাফ এফাং 

কভ ে বযকেনা ফাস্তফায়দনয কভ েদকৌর মত তাড়াতাবয 

ম্ভফ ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা; 

 কাযা অবধদপ্তদযয াবফ েক ব্যফস্থানা উন্নয়দনয রদক্ষ্    

ইদতাপূদফ েগঠিত কবভটি কর্তেক ও কভ েবযকেনা ও 

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 
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দাবখর কযা। 

 কাযা অবধদপ্তয, ঢাকা এয জন্য ১৩৫ াংখ্যক অবতবযক্ত 

কভ েকতো/কভ েিাযীয দ সৃজন াংক্রান্ত প্রস্তাফ বযক্ষা-

বনবযক্ষা কদয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা।  

প্রবতশ্রুবত-৪ : সকযাণীগদে 

কাযা কভ েকতো-কভ েিাযীদদয 

জন্য প্রবক্ষণ সকন্দ্র স্থান। 

 

 কাযা অবধদপ্তয কর্তেক দ্রততভ ভদয় বিবব 

প্রণয়নপূফ েক  ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা। একই াদথ প্রকে 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্ একটি কভ েবযকেনা প্রস্ত্তত কযা; 

 কাযা প্রবক্ষণ  একাদিবভয নাভ জাবতয জনদকয 

নাদভ নাভকযণ-এয প্রস্তাফ জাবতয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ 

মুবজবুয যভান সভদভাবযয়ার টাস্ট এয অধীন টাবস্ট 

সফাদি ে ২৪-০৮-২০১৭ তাবযদখ প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা 

দয়দে। সপ্রবযত প্রস্তাফনায উয দ্রুত কাম েক্রভ গ্রদণয 

রদক্ষ্ ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ কযা। 

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

প্রবতশ্রুবত-৫ : সকযাণীগদে 

কাযা কভ েকতো কভ েিাযী ও 

ফ োধাযদনয জন্য ২০০-

২৫০ য্যায াাতার 

স্থান 

 ২০১৭-২০১৮ অথ ে ফেদয এবিবদত অন্তর্ভ েবক্তয এফাং 

স্বেতভ ভদয় প্রকদেয কাজ শুরু কযায বফলয়টি 

পদরাআ কযা । 

 

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

প্রবতশ্রুবত-৬ : কাযাযক্ষীদদয 

বফদল কদয ভবরা 

কাযাযক্ষীদদয থাকায বার 

ব্যফস্থা কযদত দফ।  

    ম সম ে প্র ল্পস হ ব  ব েি  ি     র ; 

 নয স    র    রর   জ এ  ি  শুরু হে ি    

    র স     র   র । 

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

২   র  অ ধ  র 

( ি   লি -০৩ ) 

 ি   লি -১:  ব ভন্ন ম ম ে 

  ে   প্র      লগু   

     য   র  র         

 ি   হ ব। প্র ে জ ি 

     নস  ঠি এব  

  ি ম    ের সহ ে   

 হ   র । 

   ি ম    ের স    ন     ম ম স হ    

 ি   র  যে  িে ম         র ; 

 মৃতু্দন্ডাদদ প্রাপ্ত ফবিদদয বফববন্ন আদারদত িরভান 

সিথদযপাদযন্স এফাং আীর ভাভরামূ দ্রুত বনস্পবত 

ও কযণীয় বফলয় বনধ োযদনয জন্য গঠিত ভবনটবযাং 

কবভটিয দস্যগণ কর্তেক াবফ েক বফলয় ব্যবক্তগত 

সমাগাদমাগ কদয ভাভরামূ দ্রুত বনষ্পবতয উদযাগ 

গ্রণ কযা।  

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

বনদদ েনা-২ : সকযানীগদে 

সকন্দ্রীয় কাযাগায স্থানান্তদযয 

য কাযাগাদযয বফযভান 

জায়গায় ীঘ্রই নতুন 

কভ েবযকেনা ফাস্তফায়ন 

কযদত দফ। 

 ফঙ্গফন্ধু স্মৃবত মাদুঘয এফাং জাতীয় িায সনতায স্মৃবত 

মাদুঘয গৃীত বযকেনা বিদম্বয’২০১৮ এয ভদে 

ফাস্তফায়ন ম্পন্ন কযায কভ েবযকেনা প্রণয়ন কযা । 

 

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

বনদদ েনা-৩ : কাযাফিীদদয 

ভদে জঙ্গী ম্পৃক্ততা 

বনয়ন্ত্রণ কযায রদক্ষ্  

কাযাযক্ষীদদয সটদযাবযজভ 

প্রবতদযাধ বফলয়ক প্রবক্ষণ 

প্রদান কযা । 

 কর ম োদয়য কাযাযক্ষীদদয কাউন্টায সটদযাবযজভ 

বফলয়ক প্রবক্ষণ প্রদাদনয রদক্ষ্ একটি সেবনাং 

ক্াদরন্ডায প্রস্ত্তত কদয ভন্ত্রণরদয় সপ্রযণ কযা । 

 কাযাযক্ষীদদয ভদে জঙ্গী ম্পৃক্ততা বনয়ন্ত্রদণয রদক্ষ্ 

সভৌবরক প্রবক্ষণ সকাদ ে সটদযাবযজভ প্রবতদযাধ 

বফলয়ক প্রবক্ষণ সূিী অন্তর্ভক্ত কযত: বনয়বভত 

প্রবক্ষণ প্রদান কযা।  

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

৩ কাযা অবধদপ্তয 

(অনুান-০১টি) 

অনুান-১ : কাযা ফিীদদয 

াদথ প্তাদ ০১ বদন 

বযফাদযয সভাফাইদর কথা 

ফরা। 

 ফ েদল আইন শৃঙ্খরা াংক্রান্ত ভন্ত্রীবা কবভটিয 

বায় গ্রীত বদ্ধান্ত দ্রুততভ ভদয় ফাস্তফায়ন কযা। 

 ”কাযাগাদয সটবরদপান স্থান” এয াদথ  ম্পৃক্ত কর 

ম্যাদনজদভন্ট এফাং এ াংক্রান্ত পটওয়্ায বনভ োণ ও  

কভ েদ্ধবত প্রণয়ন দ্রুত ম্পন্ন কযা।   

কাযা 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

৪ পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয  

(প্রবতশ্রুবত-০৮টি ) 

প্রবতশ্রুবত-১: সভদযপুয 

সজরায মুবজফনগয ও গাাংনী 

উদজরায় অবি বনফ োণ 

সকন্দ্র স্থান। 

 

 পায়ায সস্টদনয Need Assess কদয পায়ায 

পাইটিাং এফাং অন্যান্য মন্ত্রাবত ক্রদয়য বযকেনা গ্রণ 

কযা; 

 BUET  স্বনাভধন্য প্রবতিাদন বফদজ্ঞগদণয 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 
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ায়তায় মন্ত্রাবতয সস্পববপদকন বনধ োযণ এফাং 

অনুদভাদন গ্রণ কযা; 

 পায়ায সস্টদনয কর ক্রদয় এ বদ্ধান্ত অনুযণ কযা; 

 ফাস্তফায়নাধীন প্রকেমূদয ফ েদল বিত্র তুদর ধদয 

একটি Presentation প্রস্তুত কদয তা উস্থান 

কযা;  

প্রবতশ্রুবত-২: বযাজগে 

সজরায সিৌারী, তাড়া ও 

কাভাযখি উদজরায় অবি 

বনফ োণ সকন্দ্র। 

 সিৌারী উদজরায প্রস্তাবফত র্ভবভয অবধগ্রণ সদল 

দ্রুত দখর বুদে সনয়ায রদক্ষ্ সজরা প্রাদকয াদথ 

সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা। 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

প্রবতশ্রুবত-৩: বত্রার, 

সগৌবযপুয ও নািাইর 

উদজরায় পায়ায াবব ে 

সস্টন স্থান। 

 সগৌবযপুয উদজরায পায়ায সস্টদনয জন্য 

কাযাগাদযয প্রস্তাবফত র্ভবভ বুদে সনয়ায জন্য ব্যবক্তগত 

সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা। 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

  প্রবতশ্রুবত-৪: নাযায়ণগে 

দয ও ফিয উদজরায় 

পায়ায াবব ে সস্টনমূ 

আধুবনকায়ন কযা।  

 জনফর বনদয়াদগয কাম েক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযা; 

  দ্রুততভ ভদয় পায়ায সস্টন দুটিয কাম েক্রভ িালু 

কযা। 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 প্রবতশ্রুবত-৫: সুনাভগে 

সজরায কর উদজরায় 

অবি বনফ োণ সকন্দ্র বনভ োণ। 

 

 বনভ োণাধীন পায়ায সস্টনমূদয পূতেকাজ মথাভদয় 

ম্পন্ন কযায বফলয়টি বনবিত কযা; 

  সুনাভগে সজরায তাবযপুয উদজরায পায়ায 

সস্টদনয প্রস্তাবফত র্ভবভ অবধগ্রণ াংক্রান্ত ভাভরা দ্রুত 

বনষ্পবতয রদক্ষ্ সজরা প্রাক ও াংবিষ্ট আইনজীফীয 

ভােদভ শুনানী ইত্াবদ ত্বযাবিতকযদণয প্রদিষ্টা গ্রণ 

কযা; 

 সজরা প্রাক, সুনাভগদেয াদথ ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ 

অব্যাত সযদখ পায়ায াবব ে সস্টন স্থাদনয জন্য 

জবভ অবধগ্রণ কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযা। 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

 প্রবতশ্রুবত-৬ : ফযগুনা সজরায 

সম কর উদজরায় পায়ায 

াবব ে সস্টন সনই সফ 

উদজরায় পায়ায াবব ে 

সস্টন স্থান কযণ। 

 

 সফতাগী উদজরায পায়ায সস্টদন পূতেকাজ স্বেতভ 

ভদয় ম্পন্ন কযায বফলদয় ভবনটবযাং সজাযদায কযা ; 

 অবধগ্রণ াংক্রান্ত আনুিাবনকতা ম্পন্ন কদয জবভয 

দখর বুদে সনয়ায জন্য সজরা প্রাদকয কাম োরয় 

সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা; 

  দ্রুততভ ভদয় প্রকে ফাস্তফায়ন কাজ ম্পন্ন কযা। 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

 প্রবতশ্রুবত-৭ : িাঁদপুয সজরায 

সম কর উদজরায় পায়ায 

াবব ে সস্টন সনই সফ 

উদজরায় পায়ায াবব ে 

সস্টন স্থান। 

 বিবব াংদাধন পূফ েক জবভ অবধগ্রণ কাম েক্রভ দ্রুত 

শুরু কযা; 

  জবভ অবধগ্রণ/ফদিাফস্ত গ্রদণয আনুিাবনকতা দ্রুত 

ম্পন্ন কযায রদক্ষ্ সজরা প্রাদকয কাম োরদয় 

ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা। 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

 প্রবতশ্রুবত-৮: কুবড়গ্রাভ 

সজরায ভুযম্নঙ্গাভাযী, 

ফুরফাড়ী, যাজাযাট, 

সযৌভাযী ও যাজীফপুয 

উদজরায় পায়ায াবব ে 

সস্টন স্থান প্রদঙ্গ। 

 

 সযৌভাযী উদজরায পায়ায সস্টদনয পূতে কাজ দ্রুত সল 

কযা; 

  কুবড়গ্রাভ সজরায যাজীফপুয উদজরায় পায়ায সস্টন 

স্থাদনয রদক্ষ্ পূতে কাদজয জন্য পুনঃ দযত্র গ্রণ 

কাম েক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযা; 

 ভুরুঙ্গাভাযী, ফুরফাড়ী, যাজাযাট উদজরায প্রস্তাবফত 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 



C:\Users\HP\Desktop\Meeting-2017\Minutes of August-M+PM+Cor\Direction of HPM Resulation (Repaired).docx 

 

র্ভবভয দখর বুদে সনয়ায জন্য সজরা প্রাদকয 

কাম োরদয়য াদথ ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা। 

৫ পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয 

(অনুান-০১টি) 

অনুান-১ : নানা যকভ 

দুঘ েটনা, র্ভবভকম্প এফাং 

বযদফ বফম েদয়য ভত 

প্রাকৃবতক দুদম োগ 

সভাকাদফরায় ক্ষভতা 

অজেদন পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্সদক 

প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ 

কযদত দফ। 

 

 

 

 মূর বযকেনা অনুমায়ী অফবষ্ট যোভ াংগ্রদয কাজ 

দ্রুত ম্পন্ন কযা। 

পায়ায াবব ে ও 

বববর বিদপন্স 

অবধদপ্তয/ াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

৬ ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন 

অবধদপ্তয 

(বনদদ েনা-০৪টি) 

wb‡ ©̀kbv-1 : ‡mvbv 

cvPvi/gv`K/A¯¿/ wkï I 

gvbe cvPvi Gi weiæ‡× 

Awfhvb Ae¨vnZ ivLv| 

 

 তদন্তকাযী কভ েকতোগদণয ক্ষভতা বৃবদ্ধ কদে  সদদ-

বফদদদ প্রদয়াজনীয় প্রবক্ষণ প্রদাদনয উদযাগ গ্রন 

কযা ; 

 ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রদণ অবধদপ্তদযয কভ েকতোদদয 

প্রদয়াজনীয় মন্ত্রাবত যফযা কযা; 

 দাদয়যকৃত ভাভরামূ মথামথবাদফ তদাযকী কযা; 

 জব্দকৃত ভাভরাভার ঠিকবাদফ যাখা দে বকনা, তা 

ভবনটয কযা। 

 াক্ষী াবজয কযা দে বকনা-তা নজযদাযী কযা; 

 যকাদযয বফদক্ষ যায় ওয়া ভাভরামূদয কাযণ 

অনুন্ধান কযা; 

 ভয় ভদয় বপল্ড বববজট কযা; 

 স্থানীয় প্রান ও পুবর, য ্াফ, বফবজবফয 

ভিদয়উদেখদমাগ্য ভাদকপ্রফণ এরাকায় বফদল 

অববমান বযিারনা কযা; 

 ভাদদকয অব্যফায সযাধকদে ইরাবভক 

পাউদন্ডদনয ভােদভ ভবজদদয ইভাভ এফাং স্কুর 

কদরদজয বক্ষকগণদক বনদয় স্কুর কদরজ, ভবজদ 

ইত্াবদ গুরুত্বপূণ ে স্থাদন দিতনতা বৃবদ্ধয প্রদয়াজনীয় 

প্রিায কাম েক্রভ গ্রণ কযা; 

  প্রবতভাদ ০২ (দুই) ফায ০১ তাবযখ ও ১৬ তাবযদখ 

গৃীত কাম েক্রদভয অগ্রগবত ম োদরািনা কযা; 

 ০৩ ভা অন্তয অন্তয বনষ্পবতকৃত ভাভরামূদয ভদে 

যকাদযয দক্ষ কতটি এফাং যকাদযয বফদক্ষ কতটি 

বনষ্পবত দয়দে তায প্রবতদফদন বনয়বভত সুযক্ষা সফা 

বফবাদগদপ্রযণ কযা; 

 ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তদযয গৃবত কাম েক্রদভয উয 

১৫ বভবনদটয একটি Presentation যফতী 

বায় উস্থান কযা।  

 

 

 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 
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বনদদ েনা-২ : স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় এফাং এ 

ভন্ত্রণারদয়য অধীন 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তদযয কভ েকতো/ 

কভ েিাযীগদণয দাফীকৃত 

সযন ও বাতায বফলদয় অথ ে 

ভন্ত্রণারদয়য াদথ ভিদয়য 

ভােদভ বনষ্পবত কযদত 

দফ।  

 

 াংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় এয াদথ সমাগাদমাগ কদয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা । 

 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

বনদদ েনা-৩: এনবজও 

বযিাবযত ভাদকাবক্ত 

বনযাভয় সকদন্দ্রয ভােদভ 

মাদত ভাদক দ্রদব্যয বফস্তায 

না ঘদট সজন্য এ ধযদনয 

প্রবতিানগুদরাদক  মথামথ 

নজযদাবযয আওতায় আনা। 

 

 এ বফলদয় স্বাস্থ্ ভন্ত্রণারদয়য  াদথ সমাগাদমাগ কদয 

বা অনুিাদনয ব্যফস্থা কযা ; 

 সফযকাবয বনযাভয় সকন্দ্র বযিারনা নীবতভারা 

াংদাধন  কযা ; 

 এনবজও বযিাবরত বনযাভয় সকন্দ্রমূ বনয়বভত 

বযদ েনপূফ েক প্রবতদফদন াংবিষ্টদদয বনকট সপ্রযণ 

কযা ।   

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

বনদদ েনা-৪ : বিব-বিএভ 

বায অনুরূ ভায়ানভাদযয 

াদথ ইয়াফা অন্যান্য দ্রব্য 

ািায ও  অবফধ অনুপ্রদফ 

সেকাদত উবয় দক্ষ্য 

র্তণমূর ম োদয়য 

প্রবতবনবধদদয আদরািনা 

শুরুয বফলদয় প্রদয়াজনীয় 

উদযাগ গ্রণ।  

 

 

 ভায়ানভাদযয াদথ ইয়াফা অন্যান্য দ্রব্য ািায ও 

অবফধ অনুপ্রদফ সেকাদত বিব-বিএভ বা অনুিাদনয 

জন্য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য াদথ সমাগাদমাগ অব্যাত 

যাখা। 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

৭ ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন 

অবধদপ্তয 

(অনুান-১টি) 

অনুান-১ : ভাদকদ্রব্য 

বনয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ 

মৄদগাদমাগী কযায রদক্ষ্ 

প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ।  

 

 

 প্রস্তাবফত খড়া আইনটিয উয ভতাভত াংগ্র কদয 

খড়া দ্রুত চূড়ান্ত কযা । 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

৮ ফবযাগভন ও 

াদাট ে অবধদপ্তয 

(বনদদ েনা-০২টি) 

 

বনদদ েনা-১ : বনধ োবযত 

ভদয়য ভদে এভআযব 

প্রদাদনয রক্ষ্ভাত্রা পূযদণয 

প্রদিষ্টা সজাযদায। এ ম েন্ত 

কতগুদরা এভআযব প্রদান 

কযা দয়দে তা ভবিত 

আকাদয এফাং 

ভাবকবববতক অগ্রগবতয 

প্রবতদফদন সুযক্ষা সফা 

বফবাদগ সপ্রযণ কযা।  

 

 

 

 বনদদ েনাটি ফাস্তফাবয়ত দয়দে বফধায় াংবিষ্ট করদক 

ধন্যফাদ প্রদান কযা; 

 যফতী বা সথদক কাম েদত্র অন্তর্ভ েক্ত না কযা। 

ফবযাগভন ও 

াদাট ে 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 
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বনদদ েনা-২:ইাংল্যান্ড, 

ইতারী, সৌবদআযফ 

ভেপ্রাদি্য সদগুদরাদত 

কূটবনবতক ব্যাদগয ভােদভ 

এভআযব সপ্রযণ কযায কথা 

ফরা দরও সৌৌঁোদত সদবয 

ওয়ায কাযণ বক তা যীক্ষা 

কদয জরুবয বববতদত 

ভস্যায ভাধান কযদত 

দফ। উবরস্দবখত সদমূদ 

ম োপ্ত জনফর ও অবধক 

াংখ্যক বপ্রন্টায সভবন 

যফযা কযা। 

চুবক্তফদ্ধ প্রবতিাদনয ভােদভ 

স্বেতভ ভদয়য ভদে 

এভআযব ফববফ েদে কর 

াদাট ে ও ববা উইাং-এ 

সৌৌঁদে সদয়া অব্যাত যাখা।  

 বনদদ েনাটি ফাস্তফাবয়ত দয়দে বফধায় াংবিষ্ট করদক 

ধন্যফাদ প্রদান কযা; 

 যফতী বা সথদক কাম েদত্র অন্তর্ভ েক্ত না কযা। 

ফবযাগভন ও 

াদাট ে 

অবধদপ্তয/াংবিষ্ট 

অনুবফবাগ 

 

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

 

 

 (পবযদ উবিন আম্মদ সিৌধুযী) 

বিফ 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

 


