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

:

বায তাশযখ ও ভ
বায স্থান
বায উশস্থশত কভমকতমাবৃন্দ

:
:
:

ড. নমিতা হালদার এনমডমস
বাযপ্রাপ্ত শিফ
প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভমাংস্থান ভন্ত্রণার।
২৫.০৭.২০১৭ রফরা ২.৩০ ঘটিকা।
ভন্ত্রণারদয বা কক্ষ।
শযশষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য।

বায শুরুদত নফাগত শিফ ভদাদদক ফুর শদদ ফযণ কযা । বাশত উশস্থত করদক শুদবচ্ছা জাশনদ বায কাজ শুরু কদযন। শযশিশত দফ ময য বা গত ২৮-০৫-২০১৭
তাশযদখ অনুশিত ভাশক ভন্ব বায কাম মশফফযণী াঠ কযা দর রকান াংদাধনী না থাকা কাম মশফফযণীটি দৃঢ়ীকযণ কযা । নফাগত শিফ ভদাদদক এ ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায
কাম মক্রভ ম্পদকম ম্যক ধাযণা প্রদাদনয জন্য ভন্ত্রণার ও এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ স্ব-স্ব প্রশতিাদনয শফলদ াওায দন্ট রপ্রদজদন্টন উস্থান কযা ।
অতঃয বা
শনম্নফশণ মত শফলমূ শফস্তাশযত আদরািনা  এফাং শদ্ধান্ত গৃীত ঃ
Av‡jvPbv I wm×všÍ t
আদরািয শফল গত বায শদ্ধান্ত
1
2
1.1ইননানেশন ক) দ্রুততভ ভদয ভদে অন
কমিটির
রাইদন শআইশ আদফদন
কার্ যক্রি
গ্রদণয কর প্রশক্রা ম্পন্ন
কযদত দফ।
খ) দপ্তয/াংস্থায শনধ মাশযত
উদ্ভাফনী কভম শযকল্পনা
ফাস্তফান ম্পন্ন কযদত এ
শফলদ ভশনটশযাং রজাযদায
কযদত দফ।
গ) শবা রিশকাং এযাটিয

আদরািনা
3
ক) Management CIP Software ততরী সম্পন্ন করা হনেনে।
2/3 বার ডডনিাননস্ট্রশন করা হনেনে এবং চামহদা ও রািশয
ডিাতানবক সংনশাধন করা হনেনে।
কাযী রপ্রাগ্রাভায জানান,
শআইশ আদফদদনয পটওযাযটি শ্রীঘ্রই ন্যানার ডাটাদন্টাদয
রপ্রযণ কযা দফ।

গৃীত শদ্ধান্ত
4
ক) অনরাইদন শআইশ
আদফদন গ্রদণয কাম মক্রদভয
ফ মদল অগ্রগশত যফতী
ভন্ব বা উস্থান কযদত
দফ।

ফাস্তফান

খ) দপ্তয/াংস্থায শনধ মাশযত উদ্ভাফনী কভমশযকল্পনা ২০১৭ এয
ফাস্তফান ত্বযাশন্বত কযদত ভশনটশযাং রজাযদায কযা দদে।

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

খ)
দপ্তয/াংস্থা
(কর)

গ) শবা রিশকাং রভাফাইর এযাসটিয কাম মকাশযতা ম্পদকম প্রিায

গ)রভাফাইর রপাদনয ভােদভ

5
ক) মৄগ্মশিফ ফাদজট
ও রফা), কাযী
রপ্রাগ্রাভায, আইটি
রর।

গ) ভাশযিারক
শফএভইটি

আদরািয শফল গত বায শদ্ধান্ত
শফলদ প্রিাযণা অব্যাত
যাখদত দফ।

আদরািনা
প্রিাযণা অব্যাত আদে ভদভম শফএভইটি দত জানাদনা ।

2.1 বামষ যক ১। একটি কভমশযকল্পনা বতশয
কিযসম্পাদন
কদয যভজাদনয য ১ ভাদয
চুমি
ভদে ভন্ত্রণারদয কর
াখা ই-পাইশরাং কাম মক্রভ
শফস্তৃত কযদত দফ।

অশতশযক্ত শিফ (প্রান ও অথ ম) বা ই-পাইশরাংএ এ ভন্ত্রণারদয
অফস্থান তুদর ধদযন এ ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থা আাংশক ই-পাইশরাং
িালু দরও তা শনশভত শযিারনা কযা দচ্ছ না। এটুআই এয ভাশক
প্রশতদফদদন ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায অফস্থান বার ন। বাশত
ভদাদ ই-পাইশরাং কাম মক্রভ রজাযদায কযায জন্য করদক আফান
জানান। ই-পাইশরাং এয অশপ এডশভনদক এটুআই এয াদথ শনশভত
রমাগাদমাগ যক্ষা কযায জন্য অনুদযাধ কযা । তাোড়া, রকানও
কভমকতমা ফদরী দ িদর রগদর অথফা এ ভন্ত্রণারদ রমাগদান কযদর
অথফা কভমফন্টদন দাশত্ব শযফতমন দর াদথ াদথ ই-পাইশরাং এ তাঁয
অফস্থান াংদমাজন/শফদাজন/শযফতমন কযা প্রদাজন। দদান্নশত প্রাপ্ত
কভমকতমাদদয দফী শযফতমন কযায জন্য এটুআই এয রটকশনকযার
টীভদক অফশত কযদত দফ। কাযী রপ্রাগ্রাভায তথা অশপ এডশভন
(ই-পাইশরাং) এ শফলদ ফদরন, রকান কভমকতমা ফদরী দ রগদর অথফা
এ ভন্ত্রণারদ রমাগদান কযদর শকাংফা কাদযা রডস্ক শযফতমন দর রই
অশপ আদদগুদরায অনুশরশ আইটি াখা াদথ াদথ রপ্রযণ কযা
প্রদাজন।

২। ভন্ত্রণার ব্যাক আ
শনযফশচ্ছন্ন ইন্টাযদনট সুশফধা
দ্রুত কাম মকয কযদত দফ।

গৃীত শদ্ধান্ত
অনরাইন শবা রিশকাং
এযাসটিয শফলদ প্রিাযণা
অব্যাত যাখদত দফ।
ক) ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায
ই-পাইশরাং কাম মক্রভ রজাযদায
কযদত দফ।

ফাস্তফান

প্রান াখা এফাং
কাযী রপ্রাগ্রাভায
ও অশপ এডশভন
(ই-পাইশরাং)

খ) বায রনাটি, কাম মশফফযণী
এফাং কর অশপ আদদ ইনশথদত রপ্রযণ কযদত দফ।
গ) ফদরী/দান/াখা
শযফতমন ইতযাশদ রক্ষদে ই-নশথ
ব্যফস্থানা ারনাগাদ যাখায
রদক্ষয এ াংক্রান্ত োশদয কশ
আইটি াখা রপ্রযণ কযদত
দফ।
ঘ) ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায
ওদফাইটমূ ারনাগাদ
যাখদত দফ এফাং প্রশত ভন্ব
বা ওদফাইদটয ফ মদল
আদডট উস্থান কযদত
দফ।

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

উশিফ (রফা) ও
কাযী রপ্রাগ্রাভায

আদরািয শফল গত বায শদ্ধান্ত

৩। প্রকৃত িাশদা মািাইপূফ মক
াখা কশম্পউটায যফযা
কযদত দফ।

৪। াখাওাযী পযভ প্রস্তুত
কযদত দফ।

৫। অশবদমাগ শনষ্পশিয ায
বৃশদ্ধয জন্য কযণী শফলদ
জরুযী বা কযদত দফ।

আদরািনা
ইন্টাযদনট াংদমাগ প্রদাদনয রদক্ষয ল্যান স্থাদনয কাম মক্রভ
ভন্ত্রণারদয কর রলাদয িরভান আদে ভদভম কাযী রপ্রাগ্রাভায
বাদক জানান।

গৃীত শদ্ধান্ত

ফাস্তফান

৩) ২০১৬-১৭অথ মফেদয G ভন্ত্রণারদয দাপ্তশযক প্রদাজদন কশম্পউটায
াভগ্রী ইশজশ দ্ধশতদত ক্রদয রদক্ষয দযে আইশড নাং-৯৬৮২৪ এয
ভােদভ
Global Brand Private Limited ফফাফয
৩৩,৪৬,৯০০ (রতশে রক্ষ রেিশি াজায নত) টাকায
Notification of Award (NOA) প্রদান কযা দদে। গত
২২/০৫/২০১৭ তাশযদখ ফশণ মত প্রশতিাদনয াদথ চুশক্ত স্বাক্ষশযত
দদে। প্রশতিান নমুনা রভাতাদফক ৩৫টি রডস্কট কশম্পউটায
(Brand Dell) এফাং ০২টি ল্যাট (Brand Dell)  অন্যান্য
কশম্পউটায াভগ্রী ভন্ত্রণা রর যফযা কযদফ।কশম্পউটাযমূ
মািাইঅদন্ত ভন্ত্রণারদয াখাগুদরা দত প্রাপ্ত িাশদা রভাতাদফক জরুযী
শবশিদত যফযা কযদত দফ। শিদফয কদক্ষ একটি ফুরদট
কশম্পউটায যফযা কযায শফলদ বাশত ভদাদ উশিফ (রফা)
রক অনুদযাধ জানান।

ক) শিফ ভদাদদয কদক্ষ
একটি ফুরদট রডস্কট
কশম্পউটায যফযা কযদত
দফ।

৪) অশতশযক্ত শিফ (প্রান ও অথ ম) বাদক জানান, জাতী শুদ্ধািায
রকৌদর রফা গ্রীতাদদয ভতাভত গ্রদণয রদক্ষয ব্যফস্থা গ্রদণয
শফলটি উদিখ আদে শফধা ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায কর াখা
রফা গ্রীতাদদয ভতাভত গ্রদণয জন্য একটি পযভ বতযী কযা
প্রদাজন। ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম এ ধযদনয পযভ প্রস্তুত কদযদে।
বাশত ভদাদ াংশিষ্ট করদক এ শফলদ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য
অনুদযাধ জানান।

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

াংশিষ্ট কর াখা
প্রধান ও দপ্তয/াংস্থা

৫) অশতশযক্ত শিফ (প্রান ও অথ ম) তথা শজআযএ এয আীর
কভমকতমা বাদক জানান, ফাশল মক কভমম্পাদন চুশক্তদত ও জাতী
শুদ্ধািায রকৌদর অশবদমাগ শনষ্পশিয রম রক্ষযভাো শনধ মাযণ কযা
দদে এ ভন্ত্রণার রই রক্ষযভাো অজমদন ব্যথ ম দদে। ইদতাভদে

১। অশবদমাগ শনষ্পশিয ায
ফাড়াদত দফ।

কভমাংস্থান
অনুশফশবাগ ও
দপ্তয/াংস্থায
(কর)

উশিফ (রফা) ও
কাযী রপ্রাগ্রাভায

খ) প্রকৃত িাশদা মািাইপূফ মক
াখা াখা নতুন
কশম্পউটায যফযা কযদত
দফ।

২। ভন্ত্রণারদয ভাভরায
তাশরকা শিফ ভদাদদক

আদরািয শফল গত বায শদ্ধান্ত

আদরািনা
ভশন্ত্রশযলদ শফবাগ এ শফলদ ভন্ত্রণারদক তকম কদযদে। অশবদমাগ
শনষ্পশিয ায বৃশদ্ধদত কযণী শনধ মাযদণয রদক্ষয ইদতাভদে অশতশযক্ত
শিফ (প্রান ও অথ ম) এয বাশতদত্ব একটি বা অনুশিত দদে।
বাশত ভদাদ অশনষ্পন্ন অশবদমাগগুদরায শনষ্পশি বৃশদ্ধয জন্য ক্রা
রপ্রাগ্রাভ গ্রদণয জন্য াংশিষ্ট করদক অনুদযাধ জানান। উশিফ
(কভমাংস্থান-১ অশধাখা) ফদরন, শযক্রটিাং এদজন্সী াংক্রান্ত
অশবদমাগমূ শনষ্পশি অদনক ভাদক্ষ ব্যাায তাযা শুনানীদত
উশস্থত  না । রফীয বাগ রক্ষদেই অশবদমাগ শনষ্পশিয আদগই
ভাভরা াংক্রান্ত জটিরতা সৃশষ্ট । পদর অশবদমাগ শনষ্পশিয গশত
ভন্থয দ মাদচ্ছ।

গৃীত শদ্ধান্ত
যফযা কযদত দফ।

২.২ ৭ভ
ঞ্চফাশল মকী
শযকল্পনা

১) শফদদগাভী কভীদদয করদক ফীভায আওতা আনদনয রদক্ষয
ভন্ত্রণারদয অনুদযাদধয রপ্রশক্ষদত ফীভা উন্নন ও শনন্ত্রণ কর্তম ক্ষ
কর্তক
ম গত ২৩.০৪.২০১৭ তাশযদখ এতদাংক্রান্ত একটি খড়া
নীশতভারা রপ্রযণ কযা দদে। ভাশিদটক রাল্ডায শভটিাং ও
আন্তঃভন্ত্রণার বায ভােদভ নীশতভারাটি চুড়ান্ত কযা দফ । উদিখ্য,
কভী রপ্রযণকাযী রদ (Labour Sending Country)
শদদফ কভীদদয ফীভা সুশফধায আওতা আনদন শ্রীরাংকা ও
শপশরাইদনয উদযাগ শফশ্বব্যাী প্রাংশত শফধা উক্ত রদ দুটিয
উিভ িি মামূ ভন্ত্রণার কর্তক
ম দযজশভদন শযদমদনয শদ্ধান্ত গৃীত
দদে। উক্ত রদ দুটি দত এতদাংক্রান্ত শফলদ প্রাপ্ত অশবজ্ঞতা
IDRA দত প্রাপ্ত খড়া নীশতভারাটি আদযা মৃদ্ধ কযদফ এফাং তা
চুড়ান্তকযদণয াক দফ ভদভম বা অশবভত ব্যক্ত কযা । র
অনুমাী আগাভী এক ভাদয ভদে উক্ত রদ দুটি পদযয শযকল্পনা
যদদে এফাং তায শবশিদত খড়া নীশতভারাটি চুড়ান্ত কযা দফ।
ভাশযিারক, ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম বাদক জানান,
প্রফাীদদয ফীভা সুশফধা প্রদাদনয শফলদ ভন্ত্রণারদয অশতশযক্ত শিফ
(শভন ও কল্যাণ) রক আফাক কদয গঠিত একটি কশভটি কাজ

প্রফাী কভীদদয ইন্সুদযদন্সয
আওতা আনায জন্য গৃীত
কাম মক্রদভয অগ্রগশত শনশভত
ভন্ব বা উস্থান কযদত
দফ।

১। প্রফাী কভীদদয
ইন্সুদযদন্সয আওতা আনায
জন্য গৃীত কাম মক্রদভয
অগ্রগশত শনশভত ভন্ব
বা উস্থান কযদত দফ।

ফাস্তফান

উশিফ (কল্যাণ)
ও ভাশযিারক
কল্যাণ রফাড ম

আদরািয শফল গত বায শদ্ধান্ত

২। মৄগ্মশিফ (কভমাংস্থান)
এয রনর্তদত্ব গঠিত কশভটি
যফতী ভন্ব বা
অশবফাদন শশেদ থাকা
রজরাগুদরা রথদক কভী রনায
শফলদ কযণী ম্পদকম
বাদক অফশত কযদফন।
৩। দূদম মাগপ্রফণ
উদজরাগুদরাদক টিটিশ
শনভমাণ প্রকদল্প অগ্রাশধকায
শদদত দফ।
২.৩. ভাননী
প্রধানভন্ত্রীয
শনদদ মনা
ফাস্তফান
ভশনটশযাং

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয
শনদদ মনামূদয ফ মদল
ফাস্তফান অগ্রগশত প্রশত
ভন্ব বা অফশত কযদত
দফ।

২.৪ অশডট
আশি
াংক্রান্ত

অশডট াংক্রান্ত তথ্যাশদয
ভাশক প্রশতদফদন ভন্ব
াখা ও ফাদজট অশধাখা
শনশভত রপ্রযণ কযদত দফ।

আদরািনা
কযদে। শফলটি অতযন্ত ভাদক্ষ । এ শফলটি আদরািযসূিী দত
ফাদ রদায জন্য শতশন সুাশয কদযন। বাশত ভদাদ ফদরন,
ফীভায শফলটি এ ভন্ত্রণারদয ভাননী ভন্ত্রীয শফশবন্ন ভদ প্রদি
শনদদ মনামূদয ভদে অন্যতভ। সুতযাাং প্রশত ভন্ব বা এ শফলদ
অগ্রগশত ম্পদকম আদরািনা ওা দযকায।

গৃীত শদ্ধান্ত

২) এ ভন্ত্রণারদয মৄগ্মশিফ (কভমাংস্থান) এয রনর্তদত্ব গঠিত কশভটি
গত ২৪/০৭/২০১৭ ইাং তাশযদখ এতদশফলদ একটি বা কদযদে। এ
ভন্ত্রণারদয উশিফ (কভমাংস্থান), উশিফ এনদপা মদভন্ট,
উশিফ(াংস্থা), এফাং শযিারক শফএভইটিদক দস্য শদদফ যাখা
দদে। কশভটি উক্ত বা শকছু সুাশয প্রণন কদযদেন মা শযশষ্ট
‘খ’ আকাদয াংমৄক্ত।

২) যফতী ভন্ব বা
কশভটিয সুাশযমূদয উয
শফস্তাশযত আদরািনাপূফ মক
শদ্ধান্ত গ্রণ কযা দফ।

বাশত ভদাদ ফদরন, অশডট আশি শনষ্পশিয রদক্ষয শিক্ষী,
শেক্ষী বা আদাজন প্রদাজনী কর রক্ষদে রমাগাদমাগ
অব্যাত যাখদত দফ।

ফাশল মক কভমম্পাদন চুশক্তয
রক্ষযভাো অজমদনয রদক্ষয
অশডট আশি শনষ্পশিয গশত
ত্বযাশন্বত কযদত দফ।

ফাস্তফান

মৄগ্মশিফ
(কভমাংস্থান)

ভাশযিারক

(শফএভইটি)
৩)
দূদম মাগপ্রফণ
৩) দূদম মাগপ্রফণ উদজরাগুদরাদক অগ্রাশধকায শদদ উন্নন প্রকদল্পয
উদজরাগুদরাদক অগ্রাশধকায
আওতা উদজরা ম মাদ টিটিশ স্থাদনয কাম মক্রভ িরভান যদদে। শদদ উন্নন প্রকদল্পয আওতা
উদজরা ম মাদ টিটিশ
স্থাদনয কাম মক্রভ িরভান
যদদে।
ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রশতশ্রুশত ও শনদদ মনা ফাস্তফাদনয রদক্ষয ফ মদল ভাননী প্রধানভন্ত্রীয
াংদ ও ভন্ব
২০ জুরাই, ২০১৭ তাশযখ অশতশযক্ত শিফ (প্রান ও অথ ম) এয
শনদদ মনামূদয ফ মদল
াখা
বাশতদত্ব বা অনুশিত দদে।
ফাস্তফান অগ্রগশত প্রশত ভন্ব
বা অফশত কযদত দফ।
শনশভত প্রধানভন্ত্রীয কাম মারদ
প্রশতদফদন রপ্রযণ কযদত দফ।
ক) উশিফ
(ফাদজট)
খ) দপ্তয/াংস্থা

আদরািয শফল গত বায শদ্ধান্ত
২.৫ অশনষ্পন্ন ভন্ত্রণার/দপ্তয-াংস্থায কাদে
শফল
রশন্ডাং থাকদর তাশরকা
ভন্ব াখা রপ্রযণ কযদত
দফ। ভন্ব াখা উক্ত
তাশরকা াংশিষ্ট াখা
কভমকতমায শনকট রপ্রযণ
কযদফ। অশনষ্পন্ন শফল
াংক্রান্ত ফ মদল অগ্রগশত
াংশিষ্ট াখা ভন্ব বা
উস্থান কযদফন।

আদরািনা
এ ভন্ত্রণারদয শনকট শফএভইটিয অশনষ্পন্ন শফলাশদয তাশরকা রপ্রযণ
কযা দদে। উশিফ (াংস্থা) এতদশফলদ প্রশতদফদন রপ্রযণ
কদযদেন। (কশ াংমৄু্ক্ত)।

গৃীত শদ্ধান্ত
ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায
ভেকায অশনষ্পন্ন শফলাশদ
াযস্পশযক শনশফড়
রমাগাদমাদগয ভােদভ দ্রুত
শনষ্পশিয ব্যফস্থা কযদত দফ।

ফাস্তফান
উশিফ, াংস্থা
াখা ও দপ্তয/াংস্থা
প্রধান

গৃীত শদ্ধান্ত
৪
জরুযীশবশিদত ভন্ত্রণার ও
দপ্তয/াংস্থায শফরুদদ্ধ রুজুকৃত
কর ভাভরায তাশরকা শিফ
ভদাদদক যফযা কযদত
দফ।

ফাস্তফান

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

গত বায শদ্ধান্ত
আদরািনা
২
৩
ক) দ সৃজদনয শফলদ অথ ম শফএভইটিয ভাশযিারক ফদরন, শনদাগ, দদান্নশত, শযক্রুটিাং এদজন্সী
ভন্ত্রণারদয ফ মদল গৃীত
ইতযাশদ শফলদ ভাভরায জট সৃশষ্ট দদে।তদফ ভাভরা শনষ্পশিয ায
ব্যফস্থা যফতী বা অফশত কভ। বাশত ভদাদ ভন্ত্রণার ও দপ্তয/াংস্থায কর ভাভরায
কযদত দফ।
শফস্তাশযত তাশরকা বতযী কদয তাঁয শনকট প্রদাদনয জন্য শফদলবাদফ
অনুদযাধ কদযন।

ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম :
আদরািয শফল
গত বায শদ্ধান্ত
১
২
৪.১ শফদদদ মৃত ক) করদন্টাদয প্রাপ্ত
কভীয াংখ্যা,
অশবদমাগ শনষ্পশি ম মন্ত
শফদদ রথদক
তদাযশক কযদত দফ।

আদরািনা

৫
কভমাংস্থান
অনুশফবাগ ও
দপ্তয/াংস্থা (কর)

গৃীত শদ্ধান্ত

৩
৪
ভাশযিারক, ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম বাদক জানান প্রধানভন্ত্রীয করদন্টাদয প্রাপ্ত অশবদমাগ
কাম মারদয এটুআই রপ্রাগ্রাদভয দমাশগতা প্রফা ফন্ধু কর রন্টায
শনষ্পশিয রদক্ষয করদক

ফাস্তফান
৫
ভাশযিারক ওদজ

আন মা ম কল্যাণ রফাড ম

আদরািয শফল
গত বায শদ্ধান্ত
মৃতদদ আনায
াংখ্যা,
ক্ষশতপূযণ
রদওায
শযভাশণ ইতযাশদ
ম্পদকম আদডট
তথ্য প্রদান

আদরািনা
গৃীত শদ্ধান্ত
নাভক াইরট প্রকল্পটি ফতমভাদন ভারদশা, রৌশদ আযফ ও জড মাদন আন্তশযকবাদফ কাজ কযদত
অফস্থানযত প্রফাী ফাাংরাদদী কভীদদয অশবদমাগ ও ভস্যা শনষ্পশিয দফ।
রদক্ষয কাজ কযদে। এ ম মন্ত প্রাপ্ত ১৩৫টি অশবদমাদগয ভদে ৭৬টি
অশবদমাগ শনষ্পশি দদে। প্রকল্পটি পর দর স্থাীবাদফ প্রফাী
ফাাংরাদদী কভীদদয জন্য করদন্টায স্থান কযা দফ ফদর শতশন
আাফাদ ব্যক্ত কদযন।

ফাস্তফান

৪.২ রভশডদকর
ক) একজন খন্ডকারীন
অশপায শনদাগ রভশডদকর অশপায শনদাদগয
শফলদ যফতী রফাড ম বা
উস্থান কযা রমদত াদয।
খ) শনশভত ইউটিশরটি শফর
শযদাদধয প্রদাজনী
ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।

শফলটি শদ্ধাদন্তয জন্য শযিারনা রফাদড ময যফতী বা উস্থান
কযা দফ। রফাদড ময শদ্ধান্ত দর খন্ডকারীন ডাক্তায শনদাগ রদা মাদফ
ভদভম ভাশযিারক, ওদজ আন মা ম কল্যাণ রফাড ম জানান। শফগত বা
শফএভইটি ও ভন্ত্রণারদয শফদুযৎ শফর, াশনয শফর শনশভত
শযদাদধয জন্য এফাং রফাদদরদক শনশভত বাড়া শযদাদধয
অনুদযাধ জানাদনা ।

ক) একজন খন্ডকারীন
রভশডদকর অশপায শনদাদগয
শফলদ গৃীত ব্যফস্থা যফতী
বা অফশত কযদত দফ।

আদরািনা
৩
ফাশল মক কভমম্পাদন 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।

গৃীত শদ্ধান্ত
ফাস্তফান
৪
৫
শফদদদ অশধক কভী রপ্রযদণয
রদক্ষয শ্রভফাজায ম্প্রাযণ
ব্যফস্থানা
শফলদ রফাদদর ভন্ত্রণার ও শযিারক,রফারদর
শফএভইটিয াদথ রমাগাদমাগ
অব্যাত যাখদফ।

খ) শনশভত ইউটিশরটি শফর
শযদাদধয প্রদাজনী ব্যফস্থা
গ্রণ কযদত দফ।

রফাদদর :
আদরািয শফল
১
৫.১ রফাদদদরয
কাম মক্রভ

গত বায শদ্ধান্ত
২
ফাশল মক কভমম্পাদন চুশক্ত
২০১৭-১৮ এয রক্ষযভাো
অজমদন দিষ্ট থাকদত দফ।

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

গত বায শদ্ধান্ত
২
প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক
কভমাংস্থান ভন্ত্রণার এফাং
অথ ম ভন্ত্রণারদয াদথ শনশফড়
রমাগাদমাগ যাখদত দফ।

আদরািনা
৩
ব্যাাংকটিদক ফাশণশজযক ব্যাাংদক রুান্তদযয ব্যাাদয অথ ম ভন্ত্রণারদয
াদথ রমাগাদমাগ অব্যাত যদদে। ব্যফস্থানা শযিারক জানান,
২০১৭-১৮ অথ ম ফেদয যকাদযয ক্ষ রথদক প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংকদক
২৫০ রকাটি টাকা রদা মাদফ ফদর আা কযা মাদচ্ছ। বাশত এ
শফলদ রম রকান প্রকায দমাশগতা প্রদাদনয জন্য ব্যাাংক কর্তম ক্ষদক
আশ্বা প্রদান কদযন।

গৃীত শদ্ধান্ত
৪
অথ ম ভন্ত্রণারদয াদথ শনশফড়
রমাগাদমাগ যাখদত দফ।

ফাস্তফান
৫
ব্যফস্থানা
শযিারক,
প্রফাী কল্যাণ
ব্যাাংক

৭.১ শফশফধ :
নফাগত শিফ ভদাদ বা উশস্থত কদরয উদেদে ফদরন, আনন্দমুখয শযদফদ কর ধযদনয কাজ এশগদ শনদত দফ। এ ভন্ত্রণারদয অজমনগুদরাদক শপ্রন্ট ও ইদরক্ট্রশনক
শভশডামূদ ব্যাক প্রিায প্রিাযণা বৃশদ্ধয জন্য শতশন এ ভন্ত্রণারদয শআযওদক শক্র ভূশভকা ারদনয জন্য অনুদযাধ জানান। ই-নশথ ব্যফস্থানা, ফাশল মক কভমম্পাদন চুশক্ত, জাতী
শুদ্ধািায রকৌর, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রশতশ্রুশত ও শনদদ মনা ফাস্তফান , ৭ভ ঞ্চফাশল মকী কভমশযকল্পনা, ই-রফা জীকযণ কর কাজদক গুরুত্বকাদয শফদফিনা কদয আন্তশযকতায
াদথ কাজ কযায জন্য শতশন করদক অনুদযাধ জানান। দফ মাশয, এ ভন্ত্রণারদ বাযপ্রাপ্ত শিফ শদদফ তাঁয কর দাশত্ব সুিারুবাদফ ম্পন্ন কযায জন্য শতশন কদরয দমাশগতা কাভনা
কদযন।

বা আয রকানও আদরািযসূিী না থাকা বাশত করদক ধন্যফাদ জাশনদ বায ভাশপ্ত রঘালণা কদযন।
স্বাক্ষশযত
তাশযখঃ ০৭ /০৮/২০১৭
(ড. নশভতা ারদায এনশডশ)
বাযপ্রাপ্ত শিফ
প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভমাংস্থান ভন্ত্রণার

