গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভমাংস্থান ভন্ত্রণার
৭১-৭২ পুযাতন এশরপযান্ট রযাড, ইস্কাটন গাদড মন, যভনা, ঢাকা
াংদ ও ভন্ব াখা
জুরাই, ২০১৭ ভাশক ভন্ব বায কাম মশফফযণী।
রোযা মন

:

বায তাশযখ ও ভ
বায স্থান
বায উশস্থশত

:
:
:

ড. নমভতা ারদায এনমডম
বাযপ্রাপ্ত শেফ
প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভমাংস্থান ভন্ত্রণার।
২৮.০৮.২০১৭ রফরা ৩.০০ ঘটিকা।
ভন্ত্রণারদয বা কক্ষ।
শযশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

রোযা মন উশস্থত করদক শুদবচ্ছা জাশনদ বায কাজ শুরু কদযন। বা গত ২৫-০৭-২০১৭ তাশযদখ অনুশিত ভাশক ভন্ব বায
কাম মশফফযণী াঠ কযা দর রকান াংদাধনী না থাকা কাম মশফফযণীটি দৃঢ়ীকযণ কযা । অতঃয
বা শনম্নফশণ মত
শফলমূ শফস্তাশযত আদরােনা
 এফাং শদ্ধান্ত গৃীত ঃ
আদরােনা ও শদ্ধান্ত:
আদরােয শফল
1
1.1ইননানবন
কমভটিয
কাম যক্রভ

গত বায শদ্ধান্ত
2
ক)
অনরাইদন
শআইশ
আদফদন
গ্রদণয
কাম মক্রদভয
ফ মদল
অগ্রগশত
যফতী ভন্ব বা
উস্থান কযদত দফ।

আদরােনা
3
(ক) কাযী প্রাগ্রাভায বায় জানান, অনরাইনন
মআইম আনফদন গ্রনেয কাম যক্রভ চালু নয়নে।
ইনতাভনে অনরাইনন ৩টি আনফদন জভা নেনে।
অমতমযক্ত মচফ (মভন ও কল্যাে) এ মফলনয় একভত
প্ালে কনযন। উমচফ (রান াখা) এযই
ধাযাফামকতায় জানান প্ম, ২০১৭-১৮ অর্ যফেনযয
জাতীয় শুদ্ধাচায প্কৌর এয ৬.২ অনুমায়ী প্নেম্বয,
২০১৭ এয ভনে অনরাইন অমবনমাগ ব্যফস্থানায
পটওয়যাযটিয Template রস্তুত কযনত নফ।
এ কাম যক্রনভয অগ্রগমত ম যানরাচনায সুমফধানর্ য ভন্বয়
বায এনজন্ডাভুক্ত কযা রনয়াজন। কাযী
প্রাগ্রাভায এ মফলনয় জানান, ইনতাভনে এই
পটওয়যাযটিয মফলনয় প্বন্ডনযয ানর্ আনরাচনা
নয়নে। এক ভানয ভনে এ কাম যক্রভটি ফাস্তফায়ন
কযা ম্ভফ নফ।

গৃীত শদ্ধান্ত
4
ক) অনরাইন অশবদমাগ
ব্যফস্থানায পটওযাযটিয
Template প্নেম্বনযয
ভনে রস্তুত কযনত নফ।

ফাস্তফান
5
ক) মৄগ্মশেফ
(ফাদজট ও
রফা),/কাযী
রপ্রাগ্রাভায,
আইটি রর।

খ)
দপ্তয/াংস্থায
শনধ মাশযত উদ্ভাফনী কভম
শযকল্পনা মথাভদ
ফাস্তফান
শনশিত
কযদত দফ।

L) ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায উদ্ভাফনী কভম
শযকল্পনা, ২০১৭ মথাভদ ফাস্তফাদনয রদক্ষয
প্রশত ভাদ স্ব স্ব প্রশতিাদনয ইদনাদবন টীদভয বা
অনুশিত দ থাদক।

খ) ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায
উদ্ভাফনী কভম শযকল্পনা
মথাভদ ফাস্তফান শনশিত
কযদত তদাযশক রজাযদায
কযদত দফ।

খ)
ইদনাদবন
টীভ, ভন্ত্রণার
ও
দপ্তয/াংস্থা
(কর)

গ)দভাফাইর রপাদনয
গ) অনরাইদন শবা রেশকাং গ)
গ)
মফএভইটিয
ভামযচারক
জানান,
প্ভাফাইর
ভাধ্যদভ অনরাইন শবা
এযাদয প্রোযণা তৃণমূর ভাশযোরক
রেশকাং
এযাসটিয প্পাননয ভােনভ অনরাইনন মবা প্চমকিং এযাটিয ম মাদ র ৌঁদে শদদত দফ এফাং শফএভইটি

আদরােয শফল

গত বায শদ্ধান্ত
আদরােনা
শফলদ
প্রোযণা রচাযো অব্যাত যাখা নয়নে। ইনতাভনে
অব্যাত যাখদত দফ। মফএভইটিনত ভাঠম যানয়য দপ্তয রধাননদয রমক্ষে
কভযারা অনুমিত নয়নে। রমক্ষে কভযারায়
মফএভইটিয উদ্ভাফনী উনযাগমূনয ভনে
উনেখ্যনমাগ্য এই প্ভাফাইর প্পাননয ভােনভ
অনরাইনন মবা প্চমকিং এযাটি ব্যাক রচানযয
জন্য পুনযায় দপ্তয রধাননদয মননদ যনা রদান কযা
নয়নে। তৎনরমক্ষনত মরপনরট, ব্রময়ায, বুকনরট
ইতযামদনতও এ মফলয়টি অন্তর্ভযক্ত কযা নয়নে।
2.1
ফামল যক ক) ভন্ত্রণার ও ক) ভন্ত্রণার ও এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থা
কভযম্পাদন
দপ্তয/াংস্থায
ই- (প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংক ব্যতীত) ই-পাইশরাং কাম মক্রভ
চুমক্ত
পাইশরাং
কাম মক্রভ েরভান আদে এফাং ক্রভান্বদ এয শযশধ শফস্তৃত কযা
রজাযদায কযদত দফ। দচ্ছ। কভমকতমা/কভমোযীদদয অবযন্তযীণ প্রশক্ষদণ
ই-পাইশরাং শফলদ াদত-করদভ প্রশক্ষণও েরভান
যদদে। প্রধানভন্ত্রীয কাম মারদয এটুআই রপ্রাগ্রাভ
দত আগত কভমকতমাদদয উশস্থশতদত গত
২৭/০৮/২০১৭ তাশযদখ ই-পাইশরাং শফলদ
ম মাদরােনা বা অনুশিত দদে। ভন্ত্রণারদয
ইন্টাযদনদটয গশত বৃশদ্ধয জন্য কল্যাণ রফাড ম রথদক
রকন্দ্রীবাদফ ব্যফস্থা গ্রদণয শফলদ বা শফস্তাশযত
আদরােনা । ভাশযোরক, কল্যাণ রফাড ম জানান,
ইদতাভদধ্য তাঁয দপ্তদযয আইটি শফদলজ্ঞ
ইন্টাযদনদটয গশত বৃশদ্ধ শফলদ Survey
কদযদে। রোযা মন এ শফলদ দ্রুত ব্যফস্থা গ্রদণয
জন্য ভাশযোরক, কল্যাণ রফাড মদক অনুদযাধ
জানান। এোড়া, রম কর দপ্তয/াখায ইন্টাযদনদটয
াংদমাগ ের আদে রফ াখা/দপ্তদযয
কভমকতমাদদয প্রশতশদন ই-পাইশরাং কাম মক্রভ
শযোরনায জন্য শফদলবাদফ অনুদযাধ জানান।
খ) বায রনাটি,
কাম মশফফযণী এফাং কর
অশপ আদদ ইনশথদত রপ্রযণ কযদত
দফ।

গৃীত শদ্ধান্ত
তা অব্যাত যাখদত দফ।

১। প্রফাী কল্যাণ বফদন
অফশস্থত
ভন্ত্রনার
ও
দপ্তয/াংস্থা
শনযফশচ্ছন্ন
ইন্টাযদনট প্রফা শনশিত
কযায রদক্ষয রকন্দ্রীবাদফ দ্রুত
ইন্টাযদনট
ব্যফস্থানা
কাম মক্রভ গ্রণ কযদত দফ।

ফাস্তফান

ভাশযোরক
ওদজ আন মা ম
কল্যাণ রফাড ম
এফাং
কাযী
রপ্রাগ্রাভায

২। প্রশতশদন ই-পাইশরাং এ ২।
কর
রগইনপূফ মক
অশনষ্পন্ন কভমকতমা
শফলাশদ শনষ্পন্ন কযদত দফ।

খ) মৄগ্মশেফ (প্রান), জানান বায রনাটি, খ) এদজন্ডা রথদক ফাদ রদায
কাম মশফফযণী ও কর অশপ আদদ ই-নশথদত রপ্রযণ শদ্ধান্ত গৃীত ।
কযায শদ্ধান্তটি ফাস্তফান কযা দচ্ছ। অন্যান্য কর
াখা ও দপ্তয/াংস্থা অনুদযাধ জনাদনা দদে।

গ)ফদরী/দান/াখা গ) মৄগ্মশেফ (প্রান) জানান, ফদরী দান ফা
শযফতমন
ইতযাশদ াখা শযফতমন ইতযাশদ োশদয কশ আইটি াখা
রক্ষদে
ই-নশথ শনশভত রপ্রযণ কযা দচ্ছ।
ব্যফস্থানা ারনাগাদ
যাখায রদক্ষয এ
াংক্রান্ত োশদয কশ
আইটি াখা রপ্রযণ
কযদত দফ।

গ) বায আদরােযসূশে দত
ফাদ রদা র।

ঘ)
ভন্ত্রণার
ও
দপ্তয/াংস্থায
ওদফাইটমূ
ারনাগাদ যাখদত দফ

ঘ) ভন্ত্রণারদয প্রশতশদদনয কাযী
উদেখদমাগ্য
কাম মক্রভ রপ্রাগ্রাভায ও
ওদফাইদট
আদরাড জনাংদমাগ
কযদত দফ।
কভমকতমা

ঘ) ম্প্রশত ওদফাইদট াংফাদ কশণকা নাদভ
একটি ট্যাফ াংদমাজনপূফ মক ভন্ত্রণার প্রশতশদন নাদভ
একটি অন রমাগ কযা দদে। উক্ত অদন এ
ভন্ত্রণারদয প্রশতশদদনয উদেখদমাগ্য কাম মক্রভ

আদরােয শফল

গত বায শদ্ধান্ত
এফাং প্রদতযক ভন্ব
বা ওদফাইদটয
ফ মদল
আদডট
উস্থান কযদত দফ

গৃীত শদ্ধান্ত

ফাস্তফান

২)ভন্ত্রণারদ শনযফশচ্ছন্ন 2) gš¿Yvj‡qi wbiew”Qbœ B›Uvi‡bU myweav cÖvwßi
ইন্টাযদনট
সুশফধা ¯^v‡_© BTCL n‡Z Pjgvb B›Uvi‡bU ms‡hv‡Mi
শনশিত কযদত দফ।
cvkvcvwk, Link 3 Technologies Limited
n‡Z 25 MBPS ব্যান্ডউইথ Ges BTS
Communication LTD n‡Z 05 ব্যান্ডউইথ
B›Uvi‡bU †mev cÖ`v‡bi Rb¨ D³ `yÕwU
cÖwZôvb‡K Kvh©v‡`k †`qv n‡q‡Q| ওদজ আন মা ম
কল্যাণ রফাদডযম াদথ ভন্ব কদয কাজটি দ্রুত
এশগদ শনদত দফ।

২) শনযফশচ্ছন্ন ইন্টাযদনট
সুশফধা শনশিত কযদত ওদজ
আন মা ম কল্যাণ রফাদড ময াদথ
ভন্ব কদয দ্রুত ফাস্তফান
শনশিত কযদত দফ।

ভাশযোরক
ওদজ আন মা ম
কল্যাণ রফাড ম ও
কাযী
রপ্রাগ্রাভায

৩। প্রকৃত োশদা ৩। ২০১৬-১৭ অথ ম ফেদয ক্রকৃত কশিউটায
মাোইপূফ মক
াখা ইদতাভদধ্য োশদা মাোইঅদন্ত কর াখা যফযা
াখা
নতুন কযা দদে ভদভম মৄগ্মশেফ (প্রান) জানান।
কশিউটায যফযা
কযদত দফ।

৩। ফাস্তফাশত শফধা বায
আদরােযসূশে দত ফাদ রদা
র।

৪।
রফাগ্রীতাদদয
ভতাভত গ্রদণয জন্য
যাশয
রফা
প্রদানকাযী
কর
াখা/দপ্তদয
পযভ
প্রস্তুত কযদত দফ।

আদরােনা
াংশক্ষপ্ত আকাদয প্রদমাজয রক্ষদে েশফ কাদয
আদরাড কযদত দফ। এ রদক্ষয কাযী রপ্রাগ্রাভায
ও ভন্ত্রণারদয শআযওদক একদমাদগ কাজ কযায
জন্য রোযা মন অনুদযাধ জানান। ওদফাইটটিদক
আযও আকল মণী কদয রতারায রদক্ষয শতশন কর
কভমকতমাদক সুশেশন্তত ভতাভত রদায আফান
জানান।

৪। ভন্ত্রণারদয কভমাংস্থান াখা, শফএভইটি ও
কল্যাণ রফাড ম রফা গ্রীতাদদয ভতাভত গ্রদণয জন্য
পযভ প্রস্তুত কদযদে। রোযা মন ফদরন, পযভ জ
ম
ও াংশক্ষপ্ত ওা ফাঞ্চনী। শফএভইটিয ফশগভন
শফলক দপ্তয দত এ কাম মক্রভ শুরু কযা রমদত াদয।
পযভটি ভন্ত্রণারদয ফ্রন্টদডদস্ক যাখা রমদত াদয রমন
ম
ফশগভন/এশভদগ্রইন
কাম মক্রভ িাদদন আগত
জনগণ এ পযভটি পূযণ কদয জভা শদদত াদয।

৫। (ক) অশবদমাগ 5| (K) gš¿Yvj‡qi 2017-18 A_© eQ‡ii
শনষ্পশিয ায ফাড়াদত Awf‡hvM wb®úwËi nvi e„w×i j‡ÿ¨ KiYxq wel‡q
দফ।
অশতশযক্ত শেফ (প্রান ও অথ ম) এয বাশতদে
একটি Riæix mfv কযা দদে। উক্ত বায রপ্রশক্ষদত
কভমাংস্থান াখা-০২ তদন্তাধীন ১৪টি অশবদমাদগয
ভদধ্য ০৭টি অশবদমাগ শনষ্পশি কযা দদে। ফাকী
০৭টি অশবদমাগ শনষ্পশিয কাম মক্রভ েরভান যদদে।
শফএভইটিঃ অশবদমাগমূ শনষ্পশিয ায বৃশদ্ধকদল্প
শযক্রুটিাং এদজন্পী ও অশবফান াংক্রান্ত অশবদমাগ
তদন্ত িাদনপূফ মক প্রশতদফদন দাশখদরয ভ ীভা
রফদধ রদা দদে। এদত অশবদমাগ শনষ্পশিয ায

৪। শফএভইটিয এশভদগ্রইন ভাশযোরক
দপ্তদয রফা গ্রীতাদদয শফএভইটি
ভতাভত গ্রদণয জন্য পযভ
প্রস্তুতপূফ মক ব্যফস্থা গ্রণ
কযদত দফ।

৫। ২০১৭-১৮ অথ ম ফেদযয
ফাশল মক কভমিাদন চুশক্ত ও
জাতী শুদ্ধাোয রক দরয
রক্ষযভাো অজমদন দেষ্ট দত
দফ।

কভমাংস্থান
অনুশফবাগ ও
দপ্তয/াংস্থা
(কর)

আদরােয শফল

গত বায শদ্ধান্ত

৫। (খ) ভন্ত্রণারদয
ভাভরায তাশরকা শেফ
ভদাদদক যফযা
কযদত দফ।
২.২
৭ভ প্রফাী
কভীদদয
ঞ্চফাশল মকী
ইন্পুদযদন্পয আওতা
শযকল্পনা
আনায জন্য গৃীত
কাম মক্রদভয অগ্রগশত
শনশভত ভন্ব বা
উস্থান কযদত দফ।

২.৩. ভাননী
প্রধানভন্ত্রীয
শনদদ মনা
ফাস্তফান
ভশনটশযাং

আদরােনা
বৃশদ্ধ াদচ্ছ।
৫। (খ) শফএভইটি দত ভাভরায তাশরকা গত
০৮/০৮/২০১৭ তাশযদখ এ ভন্ত্রণারদ রপ্রযণ কযা
দদে। কভমাংস্থান-০২ াখায েরভান ৬টি ভাভরায
ারনাগাদ তাশরকা শেফ ভদাদদক যফযা কযা
দদে।
১। অশতশযক্ত শেফ (শভন ও কল্যাণ) জানান, এ
ভন্ত্রণারদয রনতৃদে ২টি আন্ত: ভন্ত্রণার টিভ আগাভী
রদন্ফম্বয, ২০১৭ াদর অশবজ্ঞতা শফশনভদয রদক্ষয
শপশরাইন ও শ্রীরাংকা পয কযদফ । উক্ত
রদগুদরায ফীভা ব্যফস্থা িদকম অশবজ্ঞতা অজমদনয
য এদদদ একটি কনারদটন বা কযা দফ।
তৎদপ্রশক্ষদত এ াংক্রান্ত নীশতভারাটি চূড়ান্ত কযা দফ।

গৃীত শদ্ধান্ত

ফাস্তফান

১। ফীভা াংক্রান্ত খড়া
নীশতভারাটি চূড়ান্ত কযায
রদক্ষয
গৃীত কাম মক্রভ
িদকম শনশভত ভন্ব
বা উস্থান কযদত দফ।

উশেফ
(কল্যাণ)
ও
ভাশযোরক
ওদজ আন মা ম
কল্যাণ রফাড ম

২) যফতী ভন্ব
বা
অশবফাদন
শশেদ থাকা রজরা
াংক্রান্ত
কশভটিয
সুাশযমূদয উয
শফস্তাশযত
আদরােনাপূফ মক শদ্ধান্ত
গ্রণ কযা দফ।

২। বা অশবফাদন শশেদ থাকা রজরা াংক্রান্ত
কশভটিয সুাশযভারা শনদ শফস্তাশযত আদরােনা
। মৄগ্মশেফ (কভমাংস্থান) জানান, শশেদ থাকা
রজরাগুদরাদত শযক্রুটিাং এদজশন্পয াংখ্যাও কভ।
রোযা মন ফদরন, ফতমভান অফস্থায শযদপ্রশক্ষদত
শশেদ থাকা ২৪টি রজরা অশবফাদনয দক্ষ
শডইএভও এফাং টিটিশয ভাধ্যদভ প্রোযণা অব্যাত
যাখা প্রদাজন।

৩)
দূদম মাগপ্রফণ
উদজরাগুদরাদক
অগ্রাশধকায
শদদ
উন্নন
প্রকদল্পয
আওতা
উদজরা
ম মাদ টিটিশ স্থাদনয
কাম মক্রভ
েরভান
যদদে।

৩। শফএভইটিঃ দূদম মাগপ্রফণ রজরা রক্ষীপুয, েট্টগ্রাভ, ৩।
োশদা মৄগ্মশেফ
কক্সফাজায, শযাজগঞ্জ, শকদাযগঞ্জ, রনেদকানা, শবশিক ফাস্তফম্মত প্রকল্প (শযকল্পনা ও
ফশযার, টুাখারী, গাইফান্ধা টিটিশ এফাং গ্রণ কযদত দফ।
উন্নন) এফাং
ফাদগযাদট আইএভটি োলু যদদে। এোড়া ন্দ্বী,
ভাশযোরক
যাউজান, োঁদপুয দয, শফগঞ্জ দয, কাশরাশত
(শফএভইটি)
ইতযাশদ দূদম মাগপ্রফণ উদজরা অগ্রাশধকায শদদফ
টিটিশ স্থাদনয প্রকল্প ইদতাভদধ্যই গ্রণ কযা
দদে। অন্যান্য দূদম মাগপ্রফণ উদজরামূদক ম মা
ক্রশভকবাদফ অগ্রাশধকায শবশিদত উন্নন প্রকদল্পয
আওতা টিটিশ স্থান কযা দফ।

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয
শনদদ মনামূদয
ফ মদল
ফাস্তফান
অগ্রগশত প্রশত ভন্ব
বা অফশত কযদত
দফ।
শনশভত
প্রধানভন্ত্রীয কাম মারদ
প্রশতদফদন
রপ্রযণ
কযদত দফ।
২.৪
অশডট ফাশল মক কভমিাদন
আশি াংক্রান্ত চুশক্তয
রক্ষযভাো
অজমদনয রদক্ষয অশডট
আশি শনষ্পশিয গশত
েযাশন্বত কযদত দফ।

২। অশবফাদন শশেদ থাকা
২৪টি রজরা অশবফান বৃশদ্ধয ভাশযোরক
রদক্ষয
DEMO
ও (শফএভইটি)
টিটিশগুদরায ভাধ্যদভ প্রোযনা
অব্যাত যাখদত দফ।

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রশতশ্রুশত ও শনদদ মনামূ
ফাস্তফাদনয রদক্ষয ভন্ত্রণারদ শনশভত বা অনুশিত
। প্রশত ভাদয ৫ তাশযদখয ভদধ্য প্রধানভন্ত্রীয
কাম মারদ এ াংক্রান্ত ফাস্তফান অগ্রগশত প্রশতদফদন
রপ্রযণ কযা । ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রশতশ্রুশত ও

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রশতশ্রুশত াংদ
ও
ও শনদদ মনামূ ফাস্তফান ভন্ব াখা
অগ্রগশতয ারনাগাদ তথ্য
মথাভদ রপ্রযণ শনশিত
কযদত দফ।

শাফ াখাঃ ১৩টি অশডট আশিয জফাফ রপ্রযণ
কযা দশের তৎদপ্রশক্ষদত ৮টি অশডট আশি
শনষ্পশি কযা দদে।
দক্ষতা উন্নন তশফরঃ ১০টি অশডট আশিয জফাফ
রপ্রযণ কযা দশের। তন্দধ্য ০৪টি শনষ্পশি কযা ।
এয শযদপ্রশক্ষদত শনষ্পশিয রদক্ষয ০২ টিয জফাফ
ভাে ম, ২০১৭ ভাদ এফাং ০৪ টিয জফাফ আগস্ট, ২০১৭

১) অশডট আশি শনষ্পশিয ক) উশেফ
গশত েযাশন্বত কযদত দফ।
(ফাদজট)
২) আগাভী বা রথদক খ) দপ্তয/াংস্থা
শনষ্পশিয ায উদেখ কযদত
দফ।

আদরােয শফল

গত বায শদ্ধান্ত

২.৫ অশনষ্পন্ন ভন্ত্রণার
ও
শফল
দপ্তয/াংস্থায ভধ্যকায
অশনষ্পন্ন
শফলাশদ
াযস্পশযক
শনশফড়
রমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ
দ্রুত শনষ্পশিয ব্যফস্থা
কযদত দফ।

আদরােনা
ভাদ শনষ্পশিয রদক্ষয দূতাফা অশডট অশধদপ্তদয
রপ্রযণ কযা দদে।
শফএভইটিঃ ফাশল মক কভমিাদন চুশক্তয রক্ষযভাো
অজমদনয রদক্ষয অশডট আশি শনষ্পশিয গশত
েযাশন্বত কযায শনশভি ইদতাভদধ্য শফএভইটিদত ১১
জুরাই, ২০১৭ তাশযদখ একটি শিাশক্ষক বা কযা
দদে। এদত ৯টি আশি শনষ্পশি ও ২টি আশি
শনষ্পদন্নয সুাশয বায কাম মশফফযণী অশডট
অশধদপ্তদয রপ্রযণ কযা দদে। অশডট আশিয
শনষ্পশি েযাশন্বত কযায উদযাগ রনা দদে।
রফাদদর ইদতাভদধ্য শেক্ষী বা কদযদে। শকছু
অশডট আশি শনষ্পশি দদে ভদভম জানাদনা ।
ভন্ত্রণারদ রপ্রশযত ভাশক প্রশতদফদদন অশনষ্পন্ন
শফলাশদ দ্রুত শনষ্পদন্নয জন্য তাশরকা রপ্রযণ কযা
। অশধকন্তু শফএভইটিয অশনষ্পন্ন শফল শনষ্পশিয
রদক্ষয ভন্ত্রণারদয াংস্থা াখায াদথ শনশফড়
রমাগাদমাগ যাখা দচ্ছ। অশনষ্পন্ন শফলদয তাশরকা
প্রাশপ্ত াদদক্ষ উশেফ (াংস্থায) শনকট প্রদাজনী
ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য রপ্রযণ কযা । মৄগ্মশেফ
(প্রান) জানান, দপ্তয/াংস্থায শকছু ে
জনপ্রান ভন্ত্রণার ও অথ ম ভন্ত্রণারদয

গৃীত শদ্ধান্ত

ফাস্তফান

১) ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায
ভধ্যকায অশনষ্পন্ন শফলাশদ
াযস্পশযক
শনশফড়
রমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ দ্রুত
শনষ্পশিয ব্যফস্থা কযদত দফ।

উশেফ, াংস্থা
াখা
ও
দপ্তয/াংস্থা
প্রধান

গৃীত শদ্ধান্ত
৪
১) আইন াখা সৃজন ও
ক্ষভতা বৃশদ্ধ এফাং অশবজ্ঞ
আইনজীফী
শনদাদগয
প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ
কযদত দফ।

ফাস্তফান
৫
দপ্তয/াংস্থা
(কর)
ও
প্রান
অনুশফবাগ

দপ্তয/াংস্থা :
৩.০. জনশক্ত, কভমাংস্থান ও প্রশক্ষণ ব্যযদযা (শফএভইটি) :
আদরােয শফল
১
৩.১
ভাভরা
াংক্রান্ত

গত বায শদ্ধান্ত
২
জরুযীশবশিদত ভন্ত্রণার
ও দপ্তয/াংস্থায শফরুদদ্ধ
রুজুকৃত কর ভাভরায
তাশরকা
শেফ
ভদাদদক যফযা
কযদত দফ।

আদরােনা
৩
কভমাংস্থান াখা ও শফএভইটি দত ভাভরায তাশরকা
শেফ ভদাদ ফযাফয রপ্রযণ কযা দদে।
রোযা মন ফদরন, গত ২ জুরাই, ২০১৭ তাশযখ
ভাননী প্রধানভন্ত্রী শেফ বা শকছু শনদদ মনা প্রদান
কদযদেন। তন্দধ্য ২৩ নাং শনদদ মনাটি শনম্নরু
আদারদত শফোযাধীন যকাশয স্বাথ ম াংশিষ্ট গুরুেপূণ ম
ভাভরামূ শযোরনায জন্য ফতমভান ব্যফস্থায
াাাশ অশবজ্ঞ আইনজীফী শনদাদগয শনশভি অথ ম
ফযাদ্দ যাখদত দফ এফাং ভন্ত্রণার/শফবাদগয আইন
াখা/অশধাখায ক্ষভতা বৃশদ্ধ কযদত দফ। এ রদক্ষয
আইনাখা সৃজন ও ক্ষভতা বৃশদ্ধ আইনজীফী
শনদাদগয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।

২) দপ্তয/াংস্থা রথদক এ
শফলদ সুশনশদ মষ্ট প্রস্তাফ
আফান কযা র।

ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম :
আদরােয শফল
গত বায শদ্ধান্ত
১
২
৪.১ শফদদদ মৃত করদন্টাদয
প্রাপ্ত
কভীয
াংখ্যা, অশবদমাগ
শনষ্পশিয
শফদদ
রথদক রদক্ষয
করদক
মৃতদদ আনায আন্তশযকবাদফ
কাজ
াংখ্যা, ক্ষশতপূযণ কযদত দফ।
রদওায শযভাণ
ইতযাশদ িদকম
আদডট
তথ্য
প্রদান
৪.২ রভশডদকর ক) একজন রভশডদকর
অশপায শনদাগ অশপায
শনদাদগয
শফলদ গৃীত ব্যফস্থা
যফতী বা অফশত
কযদত দফ।
খ) শনশভত ইউটিশরটি
শফর
শযদাদধয
প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ
কযদত দফ।

আদরােনা

গৃীত শদ্ধান্ত

ফাস্তফান

৩
প্রফাফন্ধু করদন্টাদযয কাম মক্রভ িদকম বা
শফস্তাশযত আদরােনা । এ করদন্টাযটিয কাম মক্রভ
শনশভত তদাযশকয জন্য ভাশযোরক, ওদজ
আন মা ম কল্যাণ রফাড মদক অনুদযাধ জানাদনা ।

৪
করদন্টাদয প্রাপ্ত অশবদমাগ
দ্রুত শনষ্পশিয রদক্ষয করদক
আন্তশযকবাদফ কাজ কযদত
দফ।

৫
ভাশযোরক
ওদজ আন মা ম
কল্যাণ রফাড ম

ভন্ত্রণার রভশডদকর অশপাদযয প্রদাজন আদে বায আদরােযসূেী দত
শকনা র শফলদ বা কদরয ভতাভত গ্রণ কযা শফলটি ফাদ রদা ।
। এ ভন্ত্রণারদয কাোকাশে শর পযাশভশর
াাতার অদনকগুদরা াাতার শফযভান
থাকা ডাক্তায শনদাদগয শফলটি ফাদ রদায দক্ষ
কদর ভতাভত ব্যক্ত কদযন।

রফাদদর :
আদরােয শফল
১
৫.১ রফাদদদরয
কাম মক্রভ

গত বায শদ্ধান্ত
২
শফদদদ অশধক কভী
রপ্রযদণয
রদক্ষয
শ্রভফাজায ম্প্রাযণ
শফলদ
রফাদদর
ভন্ত্রণার ও শফএভইটিয
াদথ
রমাগাদমাগ
অব্যাত যাখদফ।

আদরােনা
৩
ফাশল মক কভমিাদন চুশক্ত রভাতাদফক শনধ মাশযত
রক্ষযভাো অজমদনয শনশভি শফদদদ অশধক াংখ্যক
কভী রপ্রযদণয রদক্ষয শ্রভফাজায ম্প্রাযণ শফলদ
রফাদদর ও শফএভইটি ভন্ত্রণারদয াদথ শনশফড়
রমাগাদমাগ অব্যাত যাখদে। রোযা মন ফদরন,
রফাদদর এয কাম মক্রভ ম্ভাফনাভ। নতুন নতুন
ৌঁ রফয কযায জন্য রোযা মন
শ্রভফাজায খদজ
রফাদদরদক তাশগদ রদন। যকায কতৃমক
শনদাগ/দানদমাগ্য দদ রফাদদদরয শূন্যদ
পূযণ কযায রদক্ষয জনপ্রান ভন্ত্রণারদয াদথ
রমাগাদমাগ ফাড়াদনায জন্যও শতশন অনুদযাধ জানান।

গৃীত শদ্ধান্ত
৪
নতুন নতুন শ্রভফাজায
অনুন্ধান ও শূন্যদ পূযদণয
প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ
কযদত দফ।

ফাস্তফান
৫
ব্যফস্থানা
শযোরক,দফা
রদর

প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংক:
আদরােয শফল
১
৬.১. প্রফাী কল্যাণ
ব্যাাংদকয কাম মক্রভ

গত বায শদ্ধান্ত
২
অথ ম ভন্ত্রণারদয াদথ
শনশফড়
রমাগাদমাগ
যাখদত দফ।

আদরােনা
৩
ম ফাফদ
প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংক দত মূরধন পুনগঠন
২৫০ রকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদাদনয জন্য গত
০৬/০৮/২০১৭ তাশযখ আশথ মক প্রশতিান শফবাগদক
পুনযা ে রদা দদে। অথ ম ভন্ত্রণারদয াদথ এ
শফলদ শনশফড় রমাগাদমাগ যাখা দচ্ছ ভদভম ব্যফস্থানা
শযোরক বাদক জানান। ম্প্রশত ভাননী
প্রধানভন্ত্রী এ ভন্ত্রণারদয শেফ ভদাদদক প্রফাী
কল্যাণ ব্যাাংকদক ফাশণশজযক ব্যাাংদক রুান্তয এফাং
নফশনশভমতব্য কভমাংস্থান ব্যাাংদকয বফদন রড অশপ
স্থানান্তদযয জন্য শনদদ মনা প্রদান কদযদেন ভদভম
রোযা মন বাদক অফশত কদযন। র রদক্ষয
প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য রোযা মন
ব্যাাংকটিয ব্যফস্থানা শযোরকদক অনুদযাধ জানান।

গৃীত শদ্ধান্ত
৪
প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংকদক
ফাশণশজযক ব্যাাংদক রূান্তয
এফাং নফশনশভমতব্য কভমাংস্থান
ব্যাাংদকয বফদন রড অশপ
স্থানান্তদযয প্রদাজনী ব্যফস্থা
গ্রণ কযদত দফ।

ফাস্তফান
৫
ব্যফস্থানা
শযোরক,
প্রফাী কল্যাণ
ব্যাাংক

৭.১ শফশফধ :
বা রোযা মন এ ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায প্রশত কশত শফলদ শদক শনদদ মনা প্রদান কদযন মা ফাস্তফানদমাগ্য । মথা:
১। প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভমাংস্থান নীশত, ২০১৬ এয শস্টাশযাং কশভটি দ্রুত গঠন কযদত দফ। ভন্ত্রণারদয মৄগ্মশেফ জনাফ ফদরুর
আদযশপনদক এ দাশে প্রদান কযা ।
২। ই-পাইশরাং, APA, শুদ্ধাোয, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয শনদদ মনা ফাস্তফান, প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভমাংস্থান নীশত , ২০১৬ ,৭ভ
ঞ্চ ফাশল মকী শযকল্পনা CAP এয কর কাম মক্রভ ভন্ব বায এদজন্ডাভুক্ত কযদত দফ।
৩।
প্রশতভাদয ২ ভঙ্গরফায ভাশক ভন্ব বা এফাং ৩ ভঙ্গরফায ADP াংক্রান্ত বায জন্য ধাম ম কযা ।
উক্ত শদদন ছুটি থাকদর যফতী শদন বা অনুশিত দফ। সুতযাাং প্রথভ প্তাদই প্রদাজনী ও োশত প্রশতদফদন াংশিষ্ট াখা রপ্রযণ
কযদত দফ।
৪। কর াখায নশথয পুযাতন পাইর কবায শযফতমন কযদত দফ মাদত সুন্দয, শযাটি এফাং
৫। একক শবা এযাদটদস্টন শনদ জটিরতা দূযীকযদণ ওভান, কাতায ও কুদদতয াদথ ভন্ত্রণারদয কভমাংস্থান অনুশফবাগ ও শফএভইটি
রম থবাদফ রমাগাদমাগপূফ মক ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ।
৬। কর টিটিশদত শফএভইটি দত এ ভন্ত্রণার ও শফএভইটিয নাভ উদেখপূফ মক একটি শনধ মাশযত াইনদফাড ম প্রদমন শনশিত কযদত দফ।
৭। ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ দত কযাশফদনট রদক্রটাযী ভদাদদয রদা আধা যকাশয দেয আদরাদক অনশতশফরদম্ব প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ
কযদত দফ।
বা আয রকানও আদরােযসূেী না থাকা রোযা মন করদক ধন্যফাদ জাশনদ বায ভাশপ্ত রঘালণা কদযন।

৫ ৯ ১৭
(ড. নশভতা ারদায এনশডশ)
বাযপ্রাপ্ত শেফ
প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভমাংস্থান ভন্ত্রণার

