গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযরথ ভন্ত্রণারয়
প্রান-২ াখা
আগস্ট/২০১৭ ভাদয ভন্ত্রণারদয়য অবযন্তযীণ ভাসক বায কাম যসফফযণী
বাসত : রভাোঃ রভাপাদের রাদন
বাযপ্রাপ্ত সিফ, রযরথ ভন্ত্রণারয়।
তাসযখ
: ২৮.০৮.২০১৭
ভয়
: কার ১১.০০ ঘটিকা
স্থান
: দেরন কক্ষ (২য় তরা), রযরবফন, ঢাকা।
০২। উসস্থত কভযকতযাগদণয তাসরকা: সযসষ্ট - ‘ক’
০৩। বাসত উসস্থত কর কভযকতযাদক শুদবচ্ছা জাসনদয় বায কাজ শু

রু কদযন। অতোঃয সতসন উ-সিফ

(প্রান)-রক বায আদরািয সফলয়মূ উস্থাদনয জন্য অনুদযাধ জানান।
ক্র: নাং
৪.১

সফলয়

আদরািনা

ভন্ত্রণারদয়য বায শু রুরত ভন্ত্রণারদয়য জনফর সনদয়াগ
জনফর
াংক্রান্ত আদরািনা য়। বাসত
ভন্ত্রণারদয়য ৩য় ও ৪থ য রেণীয কভযিাযীদদয
শূন্য দদ জনফর সনদয়াদগয সফলদয় জানদত
িান। যুগ্ম-সিফ (প্রান) জানান রম,
রযরথ ভন্ত্রণারদয়য ৩য় রেণীয ১৩টি দদ
এফাং ৪থ য রেণীয ১৩ টি দদ সনদয়াদগয
সনসভত্ত ইদতাভদে সনদয়াগত্র ইস্যয কযা
দয়দে। তন্মদে ৪থ য রেণীয অসপ
ায়দকয ১২টি ও কযা যকাদযয ০১টি
এফাং ৩য় রেণীয কসিউটায অাদযটদযয
০৬টি, াঁট মুদ্রাক্ষসযক কাভ-কসিউটায
অাদযটদযয ০২টি ও অসপ কাযী
কাভ-কসিউটায মুদ্রাক্ষসযদকয ০৫টি
ফ যদভাট ২৬টি দদয সনদয়াগত্র ইস্যয কযা
দয়দে। মুসিদমাদ্ধা রকাটায জন্য ০৭টি দ
াংযক্ষণ কযা দয়ে। উি ০৭টি দদ
সনদয়াদগয কাম যক্রভ ীঘ্রই শুরু কযা দফ।
বাসত ফদরন রম,
জনফর াংকট
সনযদন ৪থ য রেণী দত ৩য় রেণীদত এফাং
৩য় রেণী দত ২য় রেণীদত দদান্নসত
প্রদাদনয সনসভত্ত প্রভাজযদনয জন্য
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ াঠাদত দফ।
এ সফলদয় সফস্তাসযত আদরািনা য়।

সদ্ধান্ত
১। ৪থ য রেণী দত ৩য় রেণীদত
এফাং ৩য় রেণী দত ২য়
রেণীদত দদান্নসত প্রদাদনয
সনসভত্ত প্রভাজযদনয জন্য
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ
াঠাদত দফ।
২। মুক্তিয োদ্ধো ক োটোর
সংরক্তিত ০৭ (াত) টি পযে
ক্তিয োযের জন্য ক্তিয োে
ো যক্রম শুরু রযত হযে।

ফাস্তফায়দন/কাম যক্রভ
গ্রদণ
১। অসতসযি সিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণারয়।

৪.২

৪.৩

৪.৪

রযরথ ভন্ত্রণারদয়য ২০১ ৭-১৮ অথ যফেদযয
ফাসল যক কভযিাদন চুসিয আফসিক
রকৌরগত উদেি পূযদণয জন্য
কভযকতযা/কভযিাযীদদয ফেদয ৬০ ঘন্টা
প্রসক্ষণ র ক্ষযভাত্রা অজযদনয সফলদয় বায়
আদরািনা য় । তৎদপ্রসক্ষদত ভন্ত্রণারদয়য
২০১৭-১৮ অথ য ফেদযয অবযন্তযীণ প্রসক্ষণ
সযকল্পনা উস্থান কযা য়। বাসত
ফদরন রম, প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান, সযদা য
াযন, ফাদজট ইতযাসদ অন্তর্ভযি কদয
একটি প্রসক্ষণ সযকল্পনা ততযী কযা
রমদত াদয। সতসন আদযা ফদরন রম,
রদদ/সফদদদ রম কর কভযকতযা সফসবন্ন
সফলদয় প্রসক্ষদণ অাংগ্রণ কদযন তাঁদদয
একটি Data Base থাকা দযকায।
তাোড়া প্রসক্ষণ ভানাদন্ত প্রসক্ষণ
াংক্রান্ত সফলদয়
Presentation
কযদত দফ। এ সফলদয় সফস্তাসযত আদরািনা
য়।
ফাসল যক
বায় অফসত কযা য় রম,
ফাসল যক
কভযিাদন কভযিাদন চুসিয র ক্ষযভাত্রা অজযদনয
চুসি
সনসভত্ত রযরথ ভন্ত্রণারদয়য ২০১৭-১৮
অথ যফেদযয ফাসল যক কভযিাদন চুসিয
(APA) কস কদরয সনকট রপ্রযণপূফ যক
স্ব স্ব রক্ষদত্র প্রদমাজয অাং ফাস্তফায়দনয
অনুদযাধ জানাদনা দয়দে। গত ২০-০৭২০১৭ তাসযদখ ২০১৭-১৮ অথ যফেদযয
স্বাক্ষসযত ফাসল যক কভযিাদন চুসিয
(APA) ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত সফদল বা
অনুসষ্ঠত দয়দে। বাসত ফদরন রম,
সনধ যাসযত ভয়ীভায ভদে রক্ষযভাত্রা
অজযদনয সফলদয় করদক জাগ থাকদত
দফ। সফলয়ফস্তু িদকয রকান অস্পষ্টতা
থাকদর প্রদয়াজদন সফদলজ্ঞ-যাভয সনদত
দফ।
অবযন্তযীণ
প্রসক্ষণ

জাতীয়
শুদ্ধািায
রকৌর
ফাস্তফায়ন

বায় অফসত কযা য় রম, রযরথ
ভন্ত্রণারদয়য ২০১৭-১৮ অথ যফেদযয জাতীয়
শুদ্ধািায রকৌর ( NIS) কভযসযকল্পনা
ফাস্তফায়ন ও অগ্রগসত সযফীক্ষণ কাঠাদভা
গত ১৩/০৭/২০১৭ তাসযদখ ভসন্ত্রসযলদ
সফবাদগ রপ্রযণ কযা দয়দে।
জাতীয়
শুদ্ধািায রকৌর (NIS) work plan
অনুমায়ী ২য় ও ৪থ য রকায়াট যাদয প্রসক্ষদণয
জন্য রক্ষযভাত্রা সনধ যাযণ কযা আদে।
তাোড়া, জাতীয় শুদ্ধািায রকৌর (NIS)
ফাস্তফায়দনয অাং সদদফ গণ শুনানীয

১। প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান, সযদা য ১। অসতসযি সিফ
(প্রান), রযরথ
াযন, ফাদজট ইতযাসদ
অন্তর্ভযি কদয একটি প্রসক্ষণ ভন্ত্রণারয়।
সযকল্পনা ততযী কযদত দফ।
২। রদদ/সফদদদ রম কর
কভযকতযা সফসবন্ন সফলদয়
প্রসক্ষদণ অাংগ্রণ কদযদেন/
কযদফন তাঁদদয একটি
Database ততসয কযদত
দফ।
৩। প্রসক্ষণ ভানাদন্ত
প্রসক্ষণ াংক্রান্ত সফলদয়
Presentation কযদত
দফ।

১। সনধ যাসযত ভয়ীভায ভদে ১। অসতসযি সিফ
ফাসল যক কভযিাদন চুসিয
(অসডট ও আইসটি),
(APA) রক্ষযভাত্রা অজযদনয রযরথ ভন্ত্রণারয়।
সফলদয় করদক জাগ থাকদত
দফ।
২। APA-এয আফসিক
রকৌরগত
উদেিমূদয
সফলয়ফস্তু িদকয রকান
অস্পষ্টতা থাকদর প্রদয়াজদন
সফদলজ্ঞ-যাভয সনদত দফ।

১। রযরথ ভন্ত্রণারদয়য
২০১৭-১৮ অথ যফেদযয জাতীয়
শুদ্ধািায রকৌর ( NIS)
কভযসযকল্পনায ফাস্তফায়ন
অগ্রগসত ও সযফীক্ষণ
কাঠাদভাদত সনধ যাসযত
রক্ষযভাত্রা অজযদনয জন্য
প্রদয়াজনী কাম যক্রভ গ্রণ
কযদত দফ।

১। অসতসযি সিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণারয়।
২। যুগ্ম-সিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণারয়।

৪.৫

সফবাগীয়
ভাভরা

৪.৬

ই-পাইসরাং

৪.৭

সযদযন

আদয়াজদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয
২। শুদ্ধািায রকৌর
জন্য ভাসযিারক, ফাাংরাদদ
ফাস্তফায়দনয অাং সদদফ
রযরওদয়দক অনুদযাধ জানাদনা দয়দে।
রযরথ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয়
বাসত ফদরন রম, রযরথ ভন্ত্রণারদয়য
ভন্ত্রীয াদথ আদরািনা কদয
ভাননীয় ভন্ত্রীয াদথ আদরািনা কদয গণ
গণ শুনানীয ব্যফস্থা গ্রণ
শুনানীয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রমদত াদয।
কযদত দফ।
বায় জানাদনা য় রম, সফবাগীয় ভাভরায ১। সফবাগীয় ভাভরাগুদরা দ্রুত
কাম যক্রভ িরভান আদে। পূফ য ভা দত
সনষ্পসত্ত কযদত দফ।
আগত সফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা ৫
০।
জুরাই ভাদ দাদয়যকৃত সফবাগীয় ভাভরা
০১টি । িরসত ভাদ রকান সফবাগীয় ভাভরা
সনষ্পসত্ত য়সন। ৬ ভাদয উদবয অসনষ্পন্ন
সফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা ৪৫। ৩ ভাদয
উদবয অসনষ্পন্ন সফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা
০৫। বায় সফবাগীয় ভাভরামূদয
সফস্তাসযত তথ্য উস্থান কযা য়।
বাসত ফদরন রম, রপৌজদাযী ও সফবাগীয়
ভাভরা একাদথ িরদত াদয। ভাভরা
াংক্রান্ত মূর কাগজত্র াওয়া না রগদর
য
াটিপাইড
কস সকাংফা অন্য রকান উাদয়
ভাভরায কাম যক্রভ িারাদত দফ। এ সফলদয়
আইনগত ব্যাখ্যা রনয়া রমদত াদয। সতসন
সফবাগীয় ভাভরাগুদরা দ্রুত সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা
গ্রদণয উয গুরুত্বাদযা কদযন। এ সফলদয়
সফস্তাসযত আদরািনা য়।
ভাপতি বলন যয, যরপথ মন্ত্রণালের
১। ই-পাইসরাং এয ভােদভ
ই-ফাইতিং কায যক্রম লতাজনক নে।
নসথ সনষ্পসত্ত র াংখ্যা বৃসদ্ধ
ভাপতিলক অবতি করা ে যয, যরপথ কযদত দফ।
মন্ত্রণালে দাপ্ততরক ই-যমই, ই-নতথ, ইতজতপ, IBAS++ System
২। তবদ্যামান ইন্টারলনট
অন্যান্য গুরুত্বপূণ য কালজ ইন্টারলনট ব্যবার Band width
লে িাই তবদ্যামান ইন্টারলনট Band
12mb/ps এর স্থল
width 12mb/ps এর স্থল
50mb/ps-এ উন্নীি
50mb/ps-এ উন্নীি করা প্রলোজন ।
করার প্রলোজনীে ব্যবস্থা গ্রণ
ভাপতি এ তবলে প্রলোজনীে ব্যবস্থা
করলি লব।
গ্রলণর উপর গুরুত্বালরাপ কলরন। তিতন
আলরা বলন যয, এক পািা তবতলষ্ট
পত্রগুলা স্ক্যান কলর লাখাে পাঠালি লব।
লাখা তভতিক ই-ফাইল নতথ তনষ্পতি
করলি লব।
বায় াখা সযদযন এফাং ভাঠ ম যাদয়
১। কভযকতযাগণ ভাদ
প্রকল্প কাদজয অগ্রগসত ও অসপমূ
কভরক্ষ ০১টি ভূসভ অসপ
সযদযদনয সফলদয় আদরািনা য়।
অথফা উন্নয়ন প্রকল্প সযদযন
বাসত ফদরন, সযদযন একটি সনয়সভত কযদফন এফাং সযদযন রদল
কাম যক্রভ। প্রভা অনুমায়ী াখা কভযকতযা
০৭ (াত) কভযসদফদয ভদে
রথদক অনুসফবাগ প্রধানদক াখা
প্রসতদফদন দাসখর কযদফন।
সযদযদনয জন্য সতসন সনদদ যনা প্রদান
২। উন্নয়ন প্রকল্প সযদযদনয

১। অসতসযি সিফ
(কর), রযরথ
ভন্ত্রণারয়।
২। যুগ্ম-সিফ (কর),
রযরথ ভন্ত্রণারয়।
৩। উ-সিফ (কর),
রযরথ ভন্ত্রণারয়।

কর কভযকতযা,
রযরথ ভন্ত্রণারয়।

কর কভযকতযা,
রযরথ ভন্ত্রণারয়।

৪.৮

অসনষ্পন্ন
সফলয়

৪.৯
(ক)

সফসফধ

৪.৯
(খ)

সফসফধ

কদযন। সতসন আদযা ফদরন রম, উন্নয়ন
প্রকল্পমূ ঠিকবাদফ ফাস্তফায়ন ও ভূসভ
ব্যফস্থানা স্যষ্ঠুবাদফ ওয়া দযকায। এ
কাযদণ কর অনুসফবাগ/অসধাখা/াখাএয কভযকতযাগণ প্রকল্পমূ  সযদযন
কযদত াদযন। এদক্ষদত্র উন্নয়ন ও
সযকল্পনা অনুসফবাদগয যাভয অনুমায়ী
সনধ যাসযত প্রকল্প সযদযন কযা রমদত াদয।
প্রকল্প সযদযদনয রক্ষদত্র তৈততা
সযাদযয যাভয প্রদান কদযন। তদফ
উন্নয়ন প্রকল্প এফাং ভাঠ ম যাদয়য ভূসভ
অসপগুদরা সযদযদনয রক্ষদত্র প্রান
অনুসফবাদগয যাভয সনদত দফ। বাসত
ফাাংরাদদ রযরওদয়য াদথ উন্নয়ন প্রকল্প
সযদযন াংক্রান্ত আদরািনা কযায সনসভত্ত
ভাসক ভন্বয় বায় সফলয়টি এদজন্ডার্ভি
কযায সফলদয় ভতাভত ব্যি কদযন।
এ
সফলদয় সফস্তাসযত আদরািনা য়।
বায় সফসবন্ন অসধাখায় অসনষ্পন্ন সফলদয়য
তাসরকা উস্থান কযা য়। বাসত
ফদরন রম, অসনষ্পন্ন তাসরকা আদযা
সফস্তাসযত দত দফ। দত্রয সফলয়, প্রাসপ্তয
তাসযখ ও সক কাযদণ অসনষ্পন্ন উদেখ
কযদত দফ। াখায় ত্র গ্রণ ও জাযী
রযসজস্টায মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযদত
দফ। সতসন অসনষ্পন্ন ত্রমূ দ্রুত সনষ্পসত্তয
উয গুরুত্ত্বাদযা কদযন।

রক্ষদত্র উন্নয়ন ও সযকল্পনা
অনুসফবাদগয এফাং ভাঠ
ম যাদয়য ভূসভ অসপগুদরা
সযদযদনয রক্ষদত্র প্রান
অনুসফবাদগয যাভয গ্রণ
কযদত দফ।
৩। উন্নয়ন প্রকল্প সযদযন
াংক্রান্ত সফলয়টি ভাসক
ভন্বয় বায় এদজন্ডার্ভি
কযদত দফ।

১। রযরথ ভন্ত্রণারদয়য
াংস্থামূদয সনকট ও
অন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও াংস্থায
সনকট রম কর সফলয়
অসনষ্পন্ন যদয়দে, র কর
সফলদয় পৃথক তাসরকা ততযী
কযদত দফ।
২। অসনষ্পন্ন ত্রমূ দ্রুত
সনষ্পসত্তয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত
দফ।
বায় রযরথ ভন্ত্রণারদয়য ২০১৭-২০১৮ ১। রযরথ ভন্ত্রণারদয়য
অথ যফেদযয ফাসল যক ক্রয় সযকল্পনা
২০১৭-১৮ অথ যফেদযয ফাসল যক
প্রণয়দনয সফলদয় আদরািনা য়। এ প্রদে ক্রয় সযকল্পনা চূড়ান্ত কযদত
যুগ্ম সিফ (প্রান) জানান রম, ফাসল যক
দফ।
ক্রয় সযকল্পনা য খড়া প্রণয়ন কযা
দয়দে। সফস্তাসযত যীক্ষা সনযীক্ষা কদয
চূড়ান্তকযদণয সনসভত্ত উস্থান কযা দফ।
বাসত রযরথ ভন্ত্রণারদয়য ২০১৭২০১৮ অথ যফেদযয ফাসল যক ক্রয় সযকল্পনা
দ্রুত প্রণয়দনয সফলদয় ভতাভত ব্যি কদযন।
বায় রযরথ ভন্ত্রণারদয়য সটিদজন িাট যায ১। রযরথ ভন্ত্রণারদয়য
প্রণয়দনয সফলদয় আদরািনা য়। বায়
সটিদজন িাট যায প্রণয়নপূফ যক
অফসত কযা য় রম, ফাসল যক কভযিাদন তা প্রদযদনয ব্যফস্থা গ্রণ
চুসিয ( APA) আফসিক রকৌরগত
কযদত দফ।
উদেি রভাতাদফক সটিদজন িাট যায
অনুমায়ী রফা প্রদান কযদত দফ।
বাসত রযরথ ভন্ত্রণারদয়য সটিদজন
িাট যায প্রণয়নপূফ যক তা প্রদযদনয ব্যফস্থা
গ্রদণয সফলদয় ভতাভত ব্যি কদযন।

কর কভযকতযা,
রযরথ ভন্ত্রণারয়।

অসতসযি সিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণারয়।

অসতসযি সিফ
(প্রান), রযরথ
ভন্ত্রণারয়।

