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 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

প্রান-৩ অবধাখা   

www.ssd.gov.bd 

 

বফলয়ঃ  সুযক্ষা সফা বফবাদগয সদেম্বয ২০১৭ ভাদয ভাবক বায কাম যবফফযণী 
 

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

তাবযখ ও ভয় : 15 অদটাফয ২০১৭, কার  ৯.৩০ টায়   

স্থান : দম্মরন কক্ষ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

উবস্থত কভ যকতযাগদণয তাবরকা : বযবষ্ট-‘ক’ 

  

 বাবত করদক শুদবচ্ছা ও স্বাগত জাবনদয় সভার সূিনা 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 বিফ (প্রান ও অথ য)দক আদরািযসূবি অনুমায়ী বফলয়মূ বায় উস্থান 

কযায অনুদযাধ জানান। 

 

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

অনুবষ্ঠত আদরািনা ও গৃীত বদ্ধান্ত বনম্নরূ :  

 

নাং বফলয় ও আদরািনা বদ্ধান্ত (ফাস্তফায়নকাযী কভ যকতযা) 

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

গত বায (আগস্ট ২০১৭) কাম যবফফযণী  সদেম্বয ২০১৭ ভাদ 

জাবয কদয াংবিষ্ট কদরয বনকট সপ্রযণ কযা দয়দে।   

সকান াংদাধনী প্রস্তাফ না থাকায় গত বায (আগস্ট 

২০১৭) কাম যবফফযণী বনবিত কযা য়।   

২. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রবতশ্রুবত/বনদদ যনা ফাস্তফায়ন অগ্রগবত : 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাযা অবধদপ্তয াংবিষ্ট ৬টি প্রবতশ্রুবত ও  

০3টি বনদদ যনা এফাং 01(এক)টি অনুান, পায়ায াবব য ও 

বববর বডদপন্স াংবিষ্ট ৮টি প্রবতশ্রুবত ও ১টি অনুান ও 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তদযয 04(িায)টি বনদদ যনা যদয়দে।  
 

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

প্রবতশ্রুবত ও ০3টি বনদদ যনা এফাং 01(এক)টি অনুান, 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয াংবিষ্ট বনদদ যনামূ স্বাবাবফকবাদফ 

ফাস্তফাবয়ত দচ্ছ। পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স াংবিষ্ট 

প্রবতশ্রুবত আওতাধীন ৩টি পায়ায াবব য সস্টন ব্যতীত অন্যান্য 

কর প্রকল্প স্বাবাবফকবাদফ ফাস্তফাবয়ত দচ্ছ।  

03(বতন)টি ভস্যাযুক্ত পায়ায সস্টন 

             গ ৌরযপুয পায়ায গেনঃ   -  -                      

                    সভাজক্যাণ ভন্ত্রণার         

                                           

সভাজক্ল্যাণ ভন্ত্রণারয়       -  -                   

                                         

                                            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 যকাযী দ্ধবত অনুযণপূফ যক দ্রুততভ ভদয় ভূবভ প্রাবপ্ত 

বনবিতকযদণ ভূবভ ভন্ত্রণারদয় ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ 

অব্যাত যাখা। 
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    গ ৌহারী পায়ায গেনঃ রসযাজ ঞ্জ গজরায গ ৌহারী পায়ায 

গেন স্থাননয রনরভত্ত                          

                                    স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়          -  -                       

                                             

                          

  তারহযপুয পায়ায গেনঃ সুনাভ ঞ্জ গজরায তারহযপুয 

উনজরায় পায়ায সারব িস ও রসরবর রিনপন্স গেন 

স্থাননয রনরভত্ত জরভ রধগ্রহনণয রফরুনে জরভয ভাররক্ 

ভহাভান্য সুপ্রীভ গক্ানট িয হাআনক্াট ি রিরবনন ১৫১২২/২০১৬ 

নং যীট রটিন দারির ক্নযনেন। ভাভরাটিনত প্ররতদ্বরিতা 

ক্যায রনরভত্ত অযজীয রফযীনত দপাওয়াযী জফাফ গজরা 

প্রাসক্, সুনাভ ঞ্জ আনতাভনে গপ্রযণ ক্নযনেন। শুনানীয 

রনরভত্ত ভাভরাটি ক্জরীষ্ট ভূক্ত ক্যায জন্য প্রন ষ্টা ব্যাহত 

অনে।    

 অবধগ্রণ কাম যক্রমভ ্বরযাববিততকযদণ ব্যবক্তগত উদযাগ 

অব্যাত যাখা।  

ফাস্তফায়দন : পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তয 

 

 
 

 ভাভরা দ্রুত বনষ্পবিয রদক্ষয ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ 

অব্যাত যাখা আইনানুগ দদক্ষ গ্রণ কযা ।   

 

৩. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) ফাাংরাদদ ও ব্রাবজদরয ভদে কূটননবতক ও 

াবব য/অবপবয়ার াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রমান্ত 

চুবক্তঃ 

 বফববন্ন বিাবক্ষক বফঠদক ব্রাবজরীয় যকাদযয জ্ঞাতাদথ য 

এ প্রঙ্গটি উত্থাবত দর বফলয়টি তাঁদদয বক্রময় 

বফদফিনায় আদে ভদভ য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় দত অফবত 

কযা য়। ১০ আগষ্ট ২০১৭ তাবযদখ চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলদয় 

ফ যদল অগ্রগবত জানাদনায জন্য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়দক 

পুনযায় অনুদযাধ জাবনদয় তাবগদত্র সদয়া দয়দে। মায 

সপ্রবক্ষদত 17 আগস্ট, 2017 তাবযদখ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

জানায় উক্ত খড়ায উয সকান ভতাভত জানা মায়বন। 

তদফ বফববন্ন বি-াক্ষীক বফঠদক ব্রাবজরীয় যকাদযয 

জ্ঞাতাদথ য এ প্রঙ্গটি উত্থাবত দর, বফলয়টি তাদদয 

বক্রময় বফদফিনায় আদে ফদর এ বফবাগদক অফবত কযা 

য়।  

 

(খ) ফাাংরাদদ ও াবফ যয়ায ভদে কূটননবতক ও অবপবয়ার 

াদাট যধাযীদদয ববা অব্যাবত াংক্রমান্ত চুবক্তঃ 
 

১০ আগস্ট ২০১৭ তাবযদখ চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলদয় অগ্রগবত 

জানাদনায জন্য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়দক তাবগদত্র সপ্রযণ 

কযা দয়দে। 28 আগস্ট, 2017 তাবযদখ যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারদয়য িাবদায সপ্রবক্ষদত 13 সদেম্বয, 2017 

তাবযদখ াংদাধনকৃত ফাাংরায় অনুফাদ কযা সবটিাংকৃত 

কব পুনযায় যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা য়। 

 চুবক্ত স্বাক্ষদযয বফলয়টি ্বরযাববিততকযদণয রদক্ষয 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য াদথ সমাগাদমাগ অব্যাত যাখা। 

 যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয় অবনষ্পন্ন থাকা সুযক্ষা সফা 

বফবাদগয 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 ভবিতদয় যযাস্ট্র ভন্ত্রণারদয়য 

াদথ বা কযা।  

 

ফাস্তফায়দন :   হরা       াস  া        র  ারা 

     র/ ারা     ভা    রা  া     হরা    

    ভা /কাযা অনুবফবাগ/প্রান ও অথ য অনুবফবাগ।  
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৪. ই-সটন্ডাবযাং :   

সুযক্ষা সফা বফবাগঃ আযএপবকউ দ্ধবত অনুযণ কদয 

ই-বজবদত কবিউটায াভগ্রী ক্রমদয়য প্রবক্রময়া শুরু কযা 

দয়দে। অন্যান্য প্যাদকদজয আওতায়ও দ্রব্যাবদ ক্রমদয়য 

উদযাগ সনয়া দয়দে। 

 

ফবযাগভন ও াদাট য অবধদপ্তযঃ িরবত অথ য ফেয দত 

ই-সটন্ডাবযাং দ্ধবত িালু কযা দয়দে ভদভ য অফবত কযা 

দয়দে। 

 

ভাদক দ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তযঃ ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয 

ই-সটন্ডাবযাং এয ভােদভ যকাবয ক্রমদয়য বফলদয় ই-

বজবদত সযবজদস্ট্রন দয়দে । অবধদপ্তদযয ফাবল যক ক্রময় 

বযকল্পনা প্রস্ত্িত কযা দয়দে এফাং িরবত অথ যফেদয ক্রময় 

বযকল্পনা অনুমায়ী ই-সটন্ডাবযাং এয ভােদভ ক্রময় কাম যক্রমভ 

শুরু প্রবক্রময়াধীন  যদয়দে। 

 

পায়ায াবব য ও বববর বডদপন্স অবধদপ্তযঃ ই-সটন্ডাবযাং 

এয ভােদভ ইদতাভদেই ক্রময় কাম যক্রমভ শুরু কযা দয়দে। 

 

কাযা অবধদপ্তযঃ ই-সটন্ডাবযাং কাম যক্রমভ িালু কযা দয়দে। 

কাযা অবধদপ্তয দত ইদতাভদে 7টি  ই-সটন্ডাবযাং কাম যক্রমভ 

গ্রণ কযা দয়দে। ম যায়ক্রমদভ তবাগ ই-সটন্ডাবযাং এয 

ভােদভ ক্রমদয়য কাজ িন্ন কযা দফ ভদভ য অফবত কযা 

দয়দে। 

 সুযক্ষা সফা বফবাগ ও এয আওতাধীন কর দপ্তদয 

২০১৭-১৮ অথ য ফেদযয শুরু সথদক তবাগ ক্রময় ই-

সটন্ডাবযাং এয িন্ন কযা। 

 

 

 

 উইাং প্রধানগণ কর্তযক াংবিষ্ট অবধদপ্তদয ই-সটন্ডাবযাং এয 

ভােদভ তবাগ ক্রমদয়য বফলয়টি follow up এফাং 

বনবিত কযা। 

 

 প্রান ও অথ য বফবাগ কর্তযক এ বফবাদগয ক্রময় ই-

সটন্ডাবযাং এয ভােদভ িাদদনয বফলয়টি বনবিত কযা। 

 

 সর ার         া      সুযক্ষা সফা বফবাগ এয 

আওতাধীন কর দপ্তদয ই-                

 রা।   

 

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 সেবণয দ-                  ০৪টি; 

০১.বদস্টভ এনাবরষ্ট-                           ০১টি; 

০২.সপ্রাগ্রাভায     -                              ০১টি; 

০৩.কাযী সপ্রাগ্রাভায-                        ০১টি; 

০৪.কাযী সভইনদটন্যান্স ইবিবনয়ায-       ০১টি; 
 

ফ যদল অগ্রগবতঃ 

১। বদস্টভ এনাবরষ্ট দদ ৯ ও ১০ আগস্ট তাবযদখ সভৌবখক 

যীক্ষা  অনুবষ্ঠত দয়দে। 

২। সপ্রাগ্রাভায দদ ১ জন প্রাথীয ভদনানয়ন াওয়া সগদে। 

পুবর সববযবপদকন ও স্বাস্থয যীক্ষায জন্য ত্র সপ্রযণ কযা 

দয়দে। 

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 িন্ন কযা। 

 

  

 বদস্টভ এনাবরষ্ট দদ ভদনানীত প্রাথীয সুাবয 

প্রাপ্ত প্রাথীয পুবর সববযবপদকন এক ভাদয ভদে 

িন্ন কযা। 

 ফাাংরাদদ যকাযী কভ য কবভদন বয়দ সফরার 

সাদন, যুগ্মবিফ (প্রান) দাপ্তবযক ও ব্যবক্তগত 

সমাগাদমাগ অব্যাত সযদখ স্বল্পতভ ভদয় শূন্যদ 

পূযদণয বফলয়টি follow up এফাং বনবিত 

কযা। 
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৩। কাযী সপ্রাগ্রাভায দদ বরবখত যীক্ষায অনুবষ্ঠত দয়দে। 

৪। কাযী সভইনদটদনন্স ইবিবনয়ায দদ বরবখত যীক্ষায 

অনুবষ্ঠত দয়দে। 

৫। প্রাবনক কভ যকতযাঃ পুদরয আওতায় বনদয়াদগয জন্য ৩০-

০৭-২০১৭ তাবযদখ বফজ্ঞবপ্ত প্রদান কযা দয়দে। 
 

(খ)বিতীয় সেবণয দ 

১. প্রাবনক কভ যকতযায দ - ৪টি 

ফ যদল অগ্রগবতঃ 

3৫ তভ বফবএ এয উিীণ য প্রাথীগদণয ভদে সথদক সুাবয 

সদয়া ম্ভফ না ওয়ায় পুদরয আওতায় বনদয়াদগয জন্য ৩০-

০৭-২০১৭ তাবযদখ বফজ্ঞবপ্ত প্রদান কযা দয়দে। 

 সপ্রাগ্রাভায দদ সুাবয প্রাপ্ত প্রাথীয এবফ 

প্রবতদফদন আগাভী 07(াত) বদদনয ভদে অথ যাৎ 

22 অদটাফয, 2017 তাবযদখয ভদে জনাফ  

সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান ভূইয়া, উবিফ, 

(বনযািা-3) কর্তযক ব্যবক্তগত সমাগাদমাগ সযদখ 

প্রবতদফদন াংগ্রপূফ যক নবথদত উস্থান কযা।  

 

ফাস্তফায়দনঃ  

(ক) অবতবযক্ত বিফ (প্রান ও অথ য)/জনাফ বযীন রুফী, 

উবিফ (কাযা)/সভাাম্মদ ভাসুদুয যভান ভূইয়া, 

উবিফ,   বনযািা-৩; 

(ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভােদভ কভ যকতযা দায়ন :  

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

ববনয়য কাযী বিফ এয ১৯ টি শূন্য দদ কভ যকতযা  

দায়দনয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় ত্র সপ্রযণ কযা দয়দে। 

 

 জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় দাপ্তবযক ও ব্যবক্তগত 

সমাগাদমাগ অব্যাত সযদখ স্বল্পতভ ভদয় শূন্যদ 

পূযদণয বফলয়টি বনবিত কযা। এ বফলদয় জনাফ 

সভা: ভববুর ক, অবতবযক্ত বিফ (কাযা), জনাফ 

সভা: জাাঙ্গীয সাদন, অবতবযক্ত বিফ (প্রা: ও 

অথ য) ও বয়দ সফরার সাদন, যুগ্মবিফ (প্রান) 

কর্তযক ব্যবক্তগত সমাগাদমাদগয ভােদভ তদবফয 

অব্যাত যাখা।  

ফাস্তফায়দন : অবতবযক্ত বিফ (কাযা) 

(খ) বযকল্পনা বফবাদগয ভােদভ কভ যকতযা দায়ন : 

সুযক্ষা সফা বফবাদগয উন্নয়ন অনুবফবাদগয বঃ ঃ প্রধাদনয 

জন্য শূন্যদদ কভ যকতযা দায়দনয রদক্ষয অবতবযক্ত বিফ 

(প্রান ও অথ য) কর্তযক বযকল্পনা বফবাদগয অবতবযক্ত বিফ 

ফযাফদয 10 অদটাফয 2017 তাবযদখ বডও ত্র সপ্রযণ কযা 

য়।  

বযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য াদথ দাপ্তবযক ও ব্যবক্তগত 

সমাগাদমাগ অব্যাত সযদখ স্বল্পতভ ভদয় শূন্যদ 

পূযদণয বফলয়টি বনবিত কযা।   

ফাস্তফায়দন : অবতবযক্ত বিফ (প্রান ও অথ য) 

(গ) সুযক্ষা সফা বফবাদগয ৪থ য সেবণয ৩৪টি শূন্যদ পুযদনয 

কাম যক্রমভ  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 বের ১৮.০৬.২০১৭। 

দবববিক শূন্য দ: 

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

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

গ) অবপ কাযী  কাভ কবিউটায 

 মুদ্রাক্ষবযক (দগ্রড-১৬)                                          -১৮টি 

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

 

ফ যদল অগ্রগবতঃ 

পূনগ যঠিত বডবব ফাদজট প্রত্মাফ অনুমায়ী অথ য ফযাদিয রদক্ষয 

অথ য বফবাদগয যাভ য অনুমায়ী অথ য পুন: উদমাজন বফলয়টি 

প্রবক্রময়াধীন আদে। 

 ফাদজট প্রাবপ্তয াদথ াদথ যকাযী বফবধ বফধান 

অনুযণ কদয দ্রুততভ ভদয় শূন্য দ পূযদণয ব্যফস্থা 

সনয়া। 

ফাস্তফায়দন: অবতবযক্ত বিফ (কাযা) ও যুগ্মবিফ (প্রান)  
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৫ অবনষ্পন্ন বফলয় : 

 

কাযা-1 াখায নবথগুদরা বিফারয় বনদদ যভারা, 2014 

অনুমায়ী সেবন বফন্যা কযা য়বন এফাং বনধ যাবযত ভদয়য 

ভদে মথামথ প্রবক্রময়ায় কাযা-1 াখায দাবয়্বর গ্রণকাযী 

কভ যকতযায বনকট বুবিদয় না সদয়ায কাযদণ বাবত অদন্তাল 

প্রকা কদযন।   

 

 বিফারয় বনদদ যভারা, ২০১৪ অনুমায়ী অবনষ্পন্ন 

বফলয়মূ দ্রুত বনষ্পবিয ব্যফস্থা গ্রণ কযা । 

 াখা সথদক প্রদি অবনষ্পন্ন বফলয় াংক্রমান্ত প্রবতদফদন 

াংবম্যষ্ট উইাং প্রধান কর্তযক 23 অদটাফয, 2017 

তাবযদখয ভদে ক্রম সিক কদয সবন্ডাং তাবরকা 

ারনাগাদ কদয প্রবতদফদন দাবখর কযা।  

 কাযা-1 াখায নবথগুদরা বিফারয় বনদদ যভারা, 

2014 অনুমায়ী মথামথবাদফ আগাভী 17-10-

2017 তাবযদখয ভদে কাযা-1 াখা দত 

ফদরীকৃত কভ যকতযা জনাফ সভাাম্মদ আবনসুয 

যভান ভূইয়া কর্তযক কাযা-1 াখায দাবয়্বর 

গ্রণকাযী কভ যকতযা জনাফ মুাম্মদ আফদুয যউপ 

বভয়ায বনকট বুবিদয় সদয়া।   

 স ি    হা   র ডা  গ্রহণ  াখা হ   (    া  

সভা হ    র  ী সভা  র্  ন্ত)   া  উইং-এ   টি 

ডা   েরণ  রা হ   ে  ার উইং ভ     া ি া 

েস্তু    র  র  ী সভা  উ স্থা    রা।  

    ষ্পন্ন  া ি া এ ং স ি , সুরক্ষা  স া   ভা  

এর   র  ে   ো    ের তুি ামূি     রণ 

েস্তু   রা।  

 

ফাস্তফায়দন: কর অনুবফবাগ প্রধান/জনাফ সভাাম্মদ 

আবনসুয যভান ভূইয়া/জনাফ মুাম্মদ আফদুয যউপ 

বভয়া/বিদফয একান্ত বিফ।  

৬ াখা/দজরা বযদ যন :   দাবয়্বর প্রাপ্ত কভ যকতযাগণ কর্তযক মথাযীবত অদটাফয, 

2017 দত  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। 

 াখা বযদ যন প্রবতদফদদনয অনুবরব বিফ, সুযক্ষা 

সফা বফবাগদক প্রদান কযা।  

ফাস্তফায়দন :  

১। কর াখা/অবধাখা প্রধান। 

২। প্রান ও অথ য অনুবফবাগ । 

৭ নবথয সেবণবফন্যাকযণ :  বিফারয় বনদদ যভারা অনুমায়ী সেবণবফন্যাকৃত নবথয 

মথামথ াংযক্ষণ বনবিত কযা; 

 নবথয ইনদডক্স সযবজস্টায যীক্ষা কদয নবথয াংখ্যা 

বনবিত কযা ; 
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 বিফারয় বনদদ যভারা অনুযন এফাং ই-পাইবরাং এয 

জন্য প্রদমাজয নবথয ধযন অনুমায়ী নবথ সখারা এফাং স 

অনুমায়ী নবথ ব্যফস্থানা কযা । 

 কর নবথয সেবণকযণ কাজ সল না ওয়া ম যন্ত কর 

াখা/অবধাখা কর্তযক প্রবতভাদ ন্যযনতভ ২০টি নবথয 

সেবণবফন্যা কাম যক্রমভ অব্যাত যাখা ; 

 নবথ সেবণকযদণয আওতায় ১০টি কদয নবথ বদফিয়ন 

দ্ধবতদত এক াখায় কভ যকতযা কর্তযক ন্যযনতভ অন্য 

াখায নবথ যীক্ষা কযা। স রদক্ষয প্রান-১ াখা 

সথদক একটি আদদ জাযী কযা।  

 কর াখা কর্তযক নবথয সেবন বফন্যা পরবাদফ 

িন্ন কযায় বায় দন্তাল প্রকা কযা য়। 

অত:য নবথ বফনষ্ট াংক্রমাদন্ত বিফারয় বনদদ যভারা 

2014 এয াংবিষ্ট বনদদ যনা অনুযণপূফ যক কর 

াখায বফনষ্টদমাগ্য নবথ বফনষ্ট কযা।  

 আগাভী 02 (দুই) ভাদয ভদে নবথ বফনষ্ট কযদণয 

কাজ ভাপ্ত কযায রদক্ষয একটি কভ যবযকল্পনা 

প্রস্তুতপূফ যক আগাভী বায় উস্থান কযা।  

 বিফারয় বনদদ যভারা, 2014 এয াংবিষ্ট বনদদ যনা 

অনুযণপূফ যক নবথ বফনষ্ট াংক্রমান্ত কাম যক্রমদভয জন্য 

গঠিত কবভটিয আফায়ক বদদফ অবতবযক্ত বিফ 

(প্রান ও অথ য) এফাং দস্য বিফ বদদফ 

যুগ্মবিফ (প্রান) কর্তযক দাবয়্বর ারন কযা। 

াংবিষ্ট াখায় দাবয়্বরপ্রাপ্ত কভ যকতযা দস্য বদদফ 

থাকদফন।  

 02 (দুই) ভাদয ভদে 1ভ ভাদয অগ্রগবত যফতী 

বায় উস্থান কযা।  

ফাস্তফায়দন : অবতবযক্ত বিফ (প্রান)/কর 

াখা/অবধাখা 

৮ ই-পাইবরাং : বাদক জানাদনা য় সুযক্ষা সফা বফবাগ ই-

পাইবরাং কাম যক্রমদভ ৫৪টি ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয ভদে ফতযভাদন 

6ষ্ঠ স্থাদন অফস্থান কযদে।   

 

 

 এ বফবাদগয ই-পাইবরাং কাম যক্রমভ গবতীর  ওয়ায় 

বাবত বায় দন্তাল প্রকা কদযন এফাং এ অফস্থান  

ধদয যাখায উয সজায সদন। 

 াংখ্যাগত বফিাদয পরতায বফলয়টি বফদফিনা না 

কদয প্রাপ্ত বিঠি ও নবথ বনষ্পবিয ায ফাড়াদনায 

জন্য বায় গুরু্বরাদযা কযা য়। আগাভী বা 

সথদক উইাংবববিক  বিত্র েক আকাদয উস্থান 

কযা।  

 িি   াস    ভ    াস   র ই-ফাই িং এর 

 াধ্য    িঠি     ে   ষ্প  র  িে  র  ী সভা  

    ভা  ে া  ণ  র্ত   উ স্থা    রা।  
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 যুগ্ম বিফ(প্রান) কর্তযক বনয়বভত ই-পাইবরাং কাজ 

তদাযবক কযা; 

ফাস্তফায়দন : কর াখা/আইবটি সর/বিদফয একান্ত 

বিফ/যুগ্মবিফ (প্রান)  

৯ ে  ক্ষণ  

১। প্রবক্ষণ পুবিকা প্রস্ত্িত কযা দয়দে। 

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

কভ যিাযীগদণয ৫ ঘণ্টা প্রবক্ষণ অনুবষ্ঠত দয়দে। 

 Training Need Assess কদয প্রবক্ষণ পুবিকা 

এভনবাদফ বডজাইন কযা মাদত কর 

কভ যকতযা/কভ যিাযীয ৬০ ঘন্টায প্রবক্ষণ এবপ্রর ২০১৮ 

এয ভদেই িন্ন য়। 

 ফাবল যক ৬০ ঘন্টায প্রবক্ষণ বযকল্পনায খড়া 

প্রনয়ণপূফ যক আগাভী বায় উস্থান কযা।  

 কভ যকতযা/কভ যিাযী প্রবত 60 ঘন্টায প্রবক্ষদণয ভদে  

ক্রমভপুবিত প্রবক্ষণ ঘন্টা ও অফবষ্ট প্রবক্ষণ ঘন্টায 

বযাংখ্যান আগাভী বায় উস্থান কযা।  

 কভ যিাযীগদণয প্রবক্ষণ প্রদান তযাববিতত কযা এফাং 

বনধ যাবযত েদক প্রবক্ষণ প্রবতদফদন উস্থান কযা।  

ফাস্তফায়দন : জনাফ বযীন  রুফী,উবিফ (কাযা) 

১০ ফাবল যক ক্রময় বযকল্পনা প্রণয়ন : ২০১৭-১৮ অথ য ফেদযয ক্রময় 

বযকল্পনায খড়া প্রনয়ণ কযা দয়দে। 

 আ া   01 (এ )  া সর   ধ্য পূণ  াঙ্গরূ   

ই          া- া ার  ার্     100%  সম্পন্ন 

 রা।  

ফাস্তফায়দন : উবিফ (প্রান-২) 

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

এফাং অবডট কর্তযদক্ষয াদথ সমাগাদমাগ কদয        

প্রবতভাদ 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 যক্রমভ ভবনটবযাং কযা ।  

 সুযক্ষা সফা বফবাগ এফাং এয আওতাধীন 

অবধদপ্তযমূদয অবডট আবি বনষ্পবিয রদক্ষয 

অবধদপ্তয াংবিষ্ট অবডট সপাকার কভ যকতযায 

ভবিতদয় বি-ক্ষীয় ও বত্র-ক্ষীয় বা 

অনুষ্ঠান/ব্রডীট জফাফ প্রদাদনয ভােদভ অবডট 
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আবি বনষ্পবি কযা। াবফ যক কাম যক্রমভটি  

অবতবযক্ত বিফ (প্রান ও অথ য)  কর্তযক ভবিতয় 

কযা।  

ফাস্তফায়দন : অনুবফবাগ প্রধান (কর)/অবতবযক্ত বিফ 

(প্রান ও অথ য)/দপাকার কভ যকতযা  

১২ সনাট বরখন  সনাট বদটয ধাযাফাবকতা যাখা এফাং প্রদতযক পৃষ্ঠায 

মথামথ  ব্যফায বনবিত কযা; এয ব্যবতক্রমভ দর 

াংবিষ্ট কভ যকতযা/কভ যিাযীয অদক্ষতা বদদফ 

বফলয়টিদক বফদফিনা কযা;  

 সনাট ও বিঠি সরখায সক্ষদত্র ইউবনদকাদড বরবফদ্ধ 

কযায বফলয়টি বনবিত কযা।  

 গনাট রনটয পৃষ্ঠায মথামথ ব্যফহায না ক্নয গনাট 

ররিনর নরথ গপযত প্রদান ক্যা এফং সংরিষ্ট 

ক্ভ িক্তিা/ক্ভ ি াযীয জফাফরদহীতা রনরিত ক্যা।   

 সনাট বদটয ধাযাফাবকতা যাখা এফাং প্রদতযক পৃষ্ঠায 

মথামথ  ব্যফায বনবিতকযদণয বফলদয় পুনযায় ত্র 

জাযী কযা।  

 ফাস্তফায়দন : অনুবফবাগ/অবধাখা/াখামূ  

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

আ কযা । 

 ফাবল যক কভ যিাদন চুবক্তয ফাস্তফায়ন রক্ষযভাত্রা 

অজযন কযা।  

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

তাবযদখয ভদে িালু কযা।  

 ইউবনদকাড এয ব্যফায 100% বনবিত কযা।  

 ফাস্তফায়দন : অবতবযক্ত বিফ (অবি)/যুগ্মবিফ 

(প্রান) 

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 প্রদজট এয অথ য োদড়য 

বফলয়টি ওদয়ফাইদট আদরাড কযা। 

 ফড় ফড় ভন্ত্রণারদয়য অনুযদণ ওদয়ফ াইট 

ারনাগাদ কযা। 
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 াখাবববিক সপাকার কভ যকতযা বনদয়াগ কযা।  

 ফড় ফড় সটন্ডায, বনদয়াগ বফজ্ঞবপ্ত ইতযাবদ ওদয়ফ 

াউদট সদয়া।   

ফাস্তফায়দন : ওদয়ফাইট পুনগ যঠন কবভটি 

১৫ বফবফধ : 

১৫.১- ২০১৬-২০১৭ াদরয ফাবল যক প্রবতদফদন প্রকা; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৫.২-অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানা, জাতীয় শুদ্ধািায 

সকৌর, উদ্ভাফনী কাম যক্রমভ, তথ্য অবধকায আইন ফাস্তফায়ন; 

 

 

 

 

১৫.3- ইদনাদবন; 

 

১৫.4- বববডও কনপাদযন্স; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1  

 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; 

ফাস্তফায়দন : াংবিষ্ট কবভটি।   

 

15.2 াংবিষ্ট অনুবফবাগ/অবধদপ্তদযয াদথ বভবরকযণ 

কদয অবধদপ্তয/াংস্থাওয়াযী জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ও 

উদ্ভাফনী কাম যক্রমদভয তাবরকা প্রস্তুত কযা। যফতী বায় এ 

িদকয বফস্তাবযত উস্থান কযদফন। 

ফাস্তফায়দন : অনুবফবাগ/অবধদপ্তযমূ    

 

 

15.3  ভসা   ি স  র  ী সভা  উ স্থা    রা।  

ফাস্তফায়দন : ফবযাগভন-3 াখা।  

১5.4  

 গুরু্বরপূণ য বফলয় বনদয়  সুযক্ষা সফা বফবাদগয 

আওতাধীন অবধদপ্তয অন্যান্য দপ্তদযয কভ যকতযাদদয 

উবস্থবতদত াংবিষ্ট সজরা প্রাদকয াদথ ভদয় 

ভদয় বববডও কনপাদযবন্সাং এয ব্যফস্থা কযা। 

 সজরা প্রাক/অবধদপ্তয/াংস্থায সজরা ম যাদয়য  

সস্টক সাল্ডায/দফা গ্রীতা/শুবানুোয়ী প্রবতভাদ 

বববডও কনপাদযদন্সয আদয়াজন কযা।  

ফাস্তফায়দন : অনুবফবাগ/অবধদপ্তয প্রধান।  
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১৫.5- াভাবজক আড্ডা; 

 

 

 

 

15.6 ধভ য ভন্ত্রণারয় দত কক্ষ গ্রণ  

15.5 আগাভী বায়  ারা      র  র্ত    ারা 

  উ   া   া  ন্য  র্   া  এ টি   ষ   10 

      র 01 (এ ) টি  ে        সা া    আড্ডা 

  ষ   সভা  উ স্থা    রা।  

  সুযক্ষা সফা বফবাদগয কভ যকতযা/কভ যিাযীদদয স্থান  

াংকুরাদনয  জন্য ধভ য বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য াদথ 

আদরািনাপূফ যক দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযা ।  

 স্থা    ন্যা সর  ক্ষ ে     ভা  ভ    

      া ণ   এ ই  লা র  সার ব্য স্থা গ্রহণ 

 রা।  

 

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

 

 

 

 (পবযদ উবিন আম্মদ সিৌধুযী) 

বিফ 

সুযক্ষা সফা বফবাগ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

 

 


