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৫.২

অবযন্তযীণ
প্ররক্ষণ

৫.৩

ফারল যক
কভযিদন
চুরক্ত

৫.৪

জাতী
শুদ্ধািায
রকৌর
ফাস্তফান
রফবাগী
ভাভরা

৫.৫

৫.৬

ই-পাইররাং

অরি রনফ যান মদন্ত্রয ব্যফায ও দ্ধরত য প্ররক্ষণ
ও ভড়ায রফলদ প্ররক্ষক এয নাভ ও ম্ভব্য
তারযখ রনধ যাযদণয জন্য ভারযিারক, পাায
ারবয ও ররবর রিদপন্স অরধদপ্তয ফযাফয
১৭/০১/১৮ ররোঃ তারযখ ত্র রপ্রযণ কযা দদে।
িতুথ য রেরণয কভযিাযীদদয ফাাংরাদদ ম যটন
কদযাদযদনয ভােদভ
Food
&
Beverage রফলদ প্ররক্ষরণয ব্যফস্থা গ্রণ
কযা দচ্ছ। এোড়া, Public Private
Partnership
(PPP),
Sustainable
Development
Goal (SDG)  অন্যান্য রফলদ প্ররক্ষদণয
উদযাগ গ্রন কযা দদে। ৬০ জনঘন্টা প্ররক্ষণ
রনরিত কযায রফল আদরািনা ।
বা ফারল যক কভযিাদন চুরক্তয রক্ষযভাত্রা
অজযদনয রনরভি দপাওাযী আদরািনা কযা ।
বারত ফদরন রম,
APA-রত রনধ যারযত
রক্ষযভাত্রা মাদত মথাভদ অরজযত  র রফলদ
করদক দিতন থাকদত দফ। বা অরতরযক্ত
রিফ (অরিট ও আইরটি)
জানান রম,
০২.০১.২০১৮ ররোঃ তারযদখ APA সংক্রান্ত একটি
বা অনুরিত দদে এফাং ২৫.০১.২০১৮ ররোঃ
তারযদখ ফারল যক কভযিাদন চুরক্তয অধ যফারল যক
মূল্যান বা দফ। APA তবাগ ফাস্তফাদনয
রদক্ষয প্ররতভাদ বা আদাজদনয রফল
আদরািনা ।
গণ শুনানী আদাজদনয জন্য ভাননী ভন্ত্রীয
েরত গ্রদণয রনরভি নরথ উস্থান এফাং দ্রুত
তারযখ রনধ যাযদণয জন্য বারত রনদদ যনা প্রদান
কদযন।
বা জানাদনা  রম,
রিদম্বয/১৭ ম যন্ত
অরনষ্পন্ন রফবাগী ভাভরায াংখ্যা ৫১টি। তায
ভদে ৩৩টি ভাভরা অরবযুক্ত কভযকতযা রজর
াজদত থাকায কাযদন স্থরগত যদদে। ররন্ডাং
ভাভরাগুদরায ভদে ৬ ভাদয উদবয ৫০ টি এফাং
০২ ভাদয উদবয ১ টি রফবাগী ভাভরা অরনষ্পন্ন
যদদে। রফবাগী ভাভরা দ্রুত রনষ্পরিয ব্যফস্থা
গ্ররণয জন্য বারত রনদদ যনা প্রদান কদযন।
বারত ফদরন রম, ই-পাইররাং এয ভােদভ নরথ
রনষ্পরিয াংখ্যা বৃরদ্ধ কযদত দফ। রতরন আগাভী
বা ই-পাইররাং এয ভােদভ াখা ও অনুরফবাগ
রবরিক রভাট রনষ্পরিকৃত নরথ, রনষ্পরিকৃত িাক
ও নরথয াংখ্যাগত তথ্য উস্থাদনয রনদদ যনা
প্রদান কদযন। এ তথ্য াংগ্রদয জন্য পযভ ততযী
কযা দদে। রতরন উক্ত পযদভ মথাভদ তথ্য
যফযা কযায জন্য অনুদযাধ কদযন।

৬০ জনঘণ্টা কদয ভন্ত্রণারদয
অবযন্তযীণ প্ররক্ষণ কাম যক্রভ
রনরিত কযদত দফ।
কভযকতযা/কভযিাযীদদয জন্য
প্রদাজনী প্ররক্ষণ কভযসূিী
প্ররক্ষণ কযাদরন্ডাদয অন্তর্ভযক্ত কদয
উযুক্ত প্ররক্ষদণয ভােদভ
প্ররক্ষণ কাম যক্রভ িন্ন কযদত
দফ।
২। প্ররক্ষণ কাম যক্রভ
তথ্য
উস্থান কযদত দফ।

১। অরতরযক্ত রিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণার।
২। কর কভযকতযা,
রযরথ ভন্ত্রণার।

ফারল যক কভযিাদন চুরক্ত অনুাদয
রক্ষযভাত্রা অজযদনয রনরভি কাম যকয
দদক্ষ রন রত দফ। এ রদক্ষয
প্ররতভাদ একফায কদয বা
কযদত দফ।

অরতরযক্ত রিফ (কর ),
রযরথ ভন্ত্রণার।

শুদ্ধািায রকৌর ফাস্তফাদনয অাং
রদদফ গণ শুনানী আদাজদনয
রনরভি তারযখ রনধ যাযণ কযদত
দফ।
রফবাগী ভাভরাগুদরা দ্রুত রনষ্পরি
কযদত দফ।

অরতরযক্ত রিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণার।

১। ই-পাইররাং এয ভােদভ নরথ
রনষ্পরিয াংখ্যা বৃরদ্ধ কযদত দফ।
২। আগাভী বা াখা ও
অনুরফবাগ রবরিক
রভাট
রনষ্পরিকৃত নরথ এফাং ই-পাইররাং
এয ভােদভ রনষ্পরিকৃত িাক ও
নরথয াংখ্যাগত তথ্য উস্থান
কযদত দফ।

১। কর কভযকতযা,
রযরথ ভন্ত্রণার।
১। ররনয রদেভ
এনাররে, রযরথ
ভন্ত্রণার।
২। রপ্রাগ্রাভায, রযরথ
ভন্ত্রণার।

১। অরতরযক্ত রিফ
(কর), রযরথ
ভন্ত্রণার।
২। যুগ্ম-রিফ (কর),
রযরথ ভন্ত্রণার।
৩। উ-রিফ (কর),
রযরথ ভন্ত্রণার।

৫.৭

৫.৮

রযদযন

অরনষ্পন্ন
রফল

অরতরযক্ত রিফ ( আইন) জানান রম, তায
অনুরফবাদগ করিউটায ও স্ক্যানায প্রদাজন।
উরিফ (প্রান) জানান রম, অযই করিউটায
ও স্ক্যানায ক্র কযা দফ। প্রারনক কভযকতযা
(প্রান-৩) তায াখা ইনটাযদনট াংদমাগ রনই
ফদর জানান।

৩। ই-পাইররাং এয জন্য
প্রদাজনী যঞ্জাভ যফযা
রনরিত কযদত দফ।

উন্নন প্রকল্প মূদয ঠিক ফাস্তফান এফাং
ভরনটরযাং এয জন্য গঠিত করভটিমূদয দস্যদদয
রনরভত প্রকল্পমূ রযদযদনয জন্য বারত
গুরুোদযা কদযন। রতরন ফদরন, করভটিয কর
দস্য রযদযদন রমদত না াযদর একজন দস্যও
রযদযন কযদত াযদফন। রতরন ফদরন রম,
প্রাদনয কভযকতযা পদয রগদর অফশ্যই যাজস্ব
অরপ রযদযন কযদফন। এগুদরায অফস্থা রফার
ভদভয রতরন ফণ যনা কদযন।
রযদযন রদল ১০
কাম যরদফদয ভদে প্ররতদফদন দারখর কযদত দফ।
এোড়া, প্রভা অনুমাী াখা রযদয রনয জন্য
রতরন কভযকতযাদদয অনুদযাধ কদযন।
বা রফরবন্ন াখা / অরধাখা এফাং ফাাংরাদদ
রযরওদয রনকট ভন্ত্রণারদয অরনষ্পন্ন রফলদয
উয আদরািনা । বারত ররন্ডাং ইস্যযয
ঠিক তাররকা প্রস্তুত কদয উস্থান কযদত
াংরিষ্টদক অনুদযাধ জানান।

১। উন্নন প্রকল্প রযদযন াংক্রান্ত ১। অরতরযক্ত রিফ
গঠিত করভটি
য দস্যগণ
(কর), রযরথ
ফাাংরাদদ রযরওদয
ভন্ত্রণার।
ফাস্তফানাধীন উন্নন প্রকল্পমূদয
কাম যক্রভ প্রভা অনুমাী রযদযন
কযরফন এফাং
প্রাদনয
কভযকতযাগণ পদয রগদর অফশ্যই
যাজস্ব অরপ রযদযন কযদফন।
রযদযনকাযী কভযকতযাদক ১০
কাম যরদফদয ভদে প্ররতদফদন
দারখর কযদত দফ।

ভন্ত্রণারদয রফরবন্ন াখা অরনষ্পন্ন রফলদয তাররকা
ক্রোঃ
নাং
১
২
৩

৫.৯ (ক) রফরফধ

৫.৯ (খ)

রফরফধ

াখা

াংখ্যা

ভূরভ
আইন
অরিট
রভাট

১৬
৫
৫৬
৭৭

১ ভাদয
অরধক
৪
৩
৫৬
৬৩

১। ররনয রদেভ
এনাররে, রযরথ
ভন্ত্রণার।
২। রপ্রাগ্রাভায, রযরথ
ভন্ত্রণার।

১। ভন্ত্রণারদয রফরবন্ন াখা রম
১। কর কভযকতযা,
কর অরনষ্পন্ন রফল যদদে রযরথ ভন্ত্রণার।
তায ঠিক তাররকা প্রস্তুত কযদত
দফ।
২। অরনষ্পন্ন রফল দ্রুত রনষ্পরি
কযদত দফ।

ভন্তব্য

াযরণ ম যাদরািনা কযদর রদখা মা, ভন্ত্রণারদয
রভাট রতনটি াখা ৭৭ টি অরনষ্পন্ন রফল আদে
মায ভদে রতন ভাদয অরধক ৬৩ টি। ভন্ত্রণারদয
রফরবন্ন াখা অরনষ্পন্ন রফলমূ দ্রুত রনষ্পরিয
জন্য বারত করদক অনুদযাধ জানান।
বা রযরথ ভন্ত্রণারদয রটিদজন িাট যায
প্রণদনয রফলদ আদরািনা । বা রপ্রাগ্রাভায
জানান রম, রটিদজন িাট যায প্রণন কদয ওদফ
াইদট প্রকা কযা দদে।
বা কাদজয গুণগত ভান, নরথ ব্যফস্থানা
ইতযারদ রফলদ আদরািনা । বারত ফদরন
রম, নরথদত স্বাক্ষয প্রদাদনয ভ নাভ-দরফযুক্ত
রর ব্যফায কযদত দফ। রম ভস্ত নরথয কদরফয

রটিদজন িাট যায ত্ত্বয ওদফ
াইদট প্রকা কযদত দফ।

অরতরযক্ত রিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণার।

১। নরথদত স্বাক্ষয প্রদাদনয ভ
নাভ-দরফযুক্ত রর ব্যফায
কযদত দফ।
২। রম ভস্ত নরথয কদরফয বৃরদ্ধ

১। কর কভযকতযা,
রযরথ ভন্ত্রণার।
১।

কর কভযকতযা,
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