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অর্িদপ্তর বো দপ্তর

ববহরাগমন ও পােনপাট য অর্িদপ্তর

কারা অবিদপ্তর
স্বরোষ্ট্র েন্ত্রণোলয়
২০১৭-২০১৮
মাদক দ্রব্য বনয়ন্ত্রে অবিদপ্তর

ায়ার োবভযে ও বেবভল বেন স
অবিদপ্তর

কেিপর্রকল্পনোর র্শনরোনোে
অনলাইননর মাধ্যনম দত্তক গ্রহনের NOC পাওয়ার আনবদন েহজীকরে ।
নাগবরকত্ব পবরত্যাগ েংক্রান্ত আনবদননর বনস্পবত্তর পর্ যায় েমূহ সেটানবইনজ েবিনববিত্ কনর সুরক্ষা সেবা ববভানগর ওনয়বোইনট প্রদিযন।
নোগর্রকত্ব প্রদোন, পবরত্যাগ, দদত্ব নোগর্রকনত্বর সনদ প্রদোন, স্পেনগোেীনদর পুর্লশ র্িয়োনরন্স প্রদোন এই প্রর্িটি স্পসবোর র্বপরীনি একোর্িক
স্পরর্িষ্টোনরর পর্রবনিি একটি স্পরর্িষ্টোনর স্পসবো সংর্িষ্ট সোের্িক িথ্য অন্তর্ভিক্ত করো।
পোসনপোর্ ি আনবদন ফরনে সিযোয়ননর র্বিোন বোর্িল করো।
স্মোর্ ি কোড ি প্রোপ্ত বোংলোনদর্শ নোগর্রকনদর পুর্লশ প্রর্িনবদন ব্যবত্ত্ এেআরর্প প্রদোননর প্রনয়োিনীয় কোর্ িক্রে িহণ।
প্রিোন কোর্ িোলনয় স্পহল্পলোইনসহ ‘স্পকন্দ্রীয় িথ্য স্পকন্দ্র স্থোপন’।
র্েসো শোখোয় ইনলকট্রর্নক র্ডসনে স্পবোড ি স্থোপননর েোধ্যনে র্ডর্ির্োল র্সনেনে ক্রে(Serial) ব্যবস্থাপনাচালুকরা (e-Queue
Management)।
কারাগানর ববিনদর জন্য সমাবাইল স ান বুথ স্থাপন ।
আদালত্ ও কারাগানরর মনধ্য বভবেও কন ানরবসং বেনেম চালুকরে ।
ববিনদর সেটানবইজ তত্রী।
কারা হােপাত্ানল সুষ্ঠু সমবেনকল সরকে য বকবপং বেনেম চালুকরে।
Standard Leave Form এর মাধ্যনম কারা কমযচাবরনদর ছুটির আনবদন প্রবক্রয়া েহজীকরে।
ই-সেবার মাধ্যনম সদখা-োক্ষাত্ প্রবক্রয়া েহজীকরে।
ওনয়নেজ ম্যাননজনমন্ট এন্ড ইউনজে।
সোরোনদনশ র্নরোেয় স্পকনন্দ্র ের্িিকৃি স্পরোগীনদর হোল অবস্থো Real time এ িোনোর িন্য Online patient management র্সনেে
চোলু করো।
মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রে অবিদপ্তনরর কার্ যক্রম বনভযর একটি প্রামাণ্যবচত্র ও বত্নটি টিবভ ব লার বনমাে যপূব যক প্রদিযন।
সরকোর্র ও স্পবসরকোর্র েোদকোসর্ক্ত র্নরোেয় স্পকনন্দ্র র্চর্কৎসোয় র্ননয়োর্িি এর্ডকশনোল প্রনফশনোলনদর েধ্য হনি কেপনে ২৫০ িননক
প্রর্শেণ স্পদয়োর ব্যবস্থো িহণ।
ই- ায়ার লাইনেস (e-Fire License) চালুকরনের মাধ্যনম অনলাইনন ায়ার লাইনেস প্রদান।
সবেরকাবর প্রবত্ষ্ঠান েমূনহ ায়ার সে টি সেবনং েংক্রান্ত দাপ্তবরক কার্য্কক্রযম অনলাইনকরে।
ায়ার োবভযে ও বেবভল বেন স সেবনং কমনেনে ৬ মাে সময়াবদ ায়ার বেনোমা সকানে য ভবত্য েংক্রান্ত কার্য্কক্রযম অনলাইনকরে।
ায়ার বরনপাট য (Fire Report) প্রদান কার্ যক্রম েহজীকরে।
সজলা/ববভাগ হনত্ অবিদপ্তনর মাবেক প্রবত্নবদন সপ্ররে কার্য্কক্রযম েহজীকরে।
ায়ার োবভযে ও বেবভল বেন স অবিদপ্তনরর েকল জরুবর সটবলন ান নম্বর ৩ (বত্ন) বেবজটকরে এবং সদিব্যাপী উক্ত নম্বর চালুকরে।
অবিদপ্তনরর েকল কমযকত্যা-কমযচারীর ত্থ্য েম্ববলত্ অনলাইন বভবত্তক HR োটানবজ তত্বরকরে।
েকল অবিকান্ড ও দুর্ যটনার পবরেংখ্যান বভবত্তক োটানবজ তত্বরকরে।
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