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নাং ২৪.০০.০০০০.১০৯.০৬.০১২.১৬-২১৫                                        তাধযখঃ  
২৭ আলাঢ় ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ 

১১ জুরাই ২০১৭ ধিস্টাব্দ 

 

ধফলয়ঃ জুন/২০১৭ ভাদয ভাধক ভন্বয় বায কাম যবফফযণী প্রপ্রযণ। 

 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারসয বচফ ভসাদসয বাবতসে অনুবিত জুন, ২০১৭ ভাসয ভাবক ভন্ব বায কাম যধফফযণী এ 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রদওয়া আদে। কাম যধফফযণীয কধ দয় জ্ঞাতাদথ য ও কাম যাদথ য ডাউনদরাড কদয যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ এফাং উক্ত বায ধদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগধত ১৩/০৭/২০১৭ তাধযদখয ভদে াড যকধ ও পট কধ (ই-প্রভইর 

ভাযপত/বনক ফ্রসে) ভন্বয় ও াংদ অধধাখায় প্রপ্রযদণয জন্য াংধিষ্টগণদক ধনদদ যক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

  

 স্বাক্ষবযত/- 

১১/০৭/২০১৭ বি: 

প্রদী কুভায াা 

উধিফ (ও) 

প্রপানঃ ৯৫১৫৬০৭ 

পযাক্সঃ ৯৫৭৩৮০৭ 

e-mail:  motjsos2010@gmail.com 

 

ধফতযণ (প্রজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

 

০১. অধতধযক্ত ধিফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০২.  প্রিয়াযম্যান, ধফদজএভধ/ধফটিএভধ/তাঁত প্রফাড য/ধফদজধ (ধফঃ), ঢাকা।  

০৩.  ভা-ধযিারক, াট অধধদপ্তয, কধযভ প্রিম্বায, ভধতধির ফা/এ, ঢাকা, প্রযভ উন্নয়ন প্রফাড য, যাজাী।  

০৪.  ধযিারক, ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধফটিএভধ বফন, ৭-৯ কাওযান ফাজায, ঢাকা।  

০৫.   যুগ্মধিফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

০৬.    ধযিারক, ফাাংরাদদ প্রযভ গদফলণা ও প্রধক্ষণ ইনধস্টটিউট, যাজাী। 

০৭. ধনফ যাী ধযিারক, প্রজধডধধ, ১৪৫,ভধণপুধযাড়া, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৮.   উধিফ (কর)/উপ্রধান, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।  

০৯. ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

১০. ভাননীয় প্রধতভন্ত্রীয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

১১. ধিফ ভদাদদয়য একান্ত ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 

১২.    ধধনয়য কাযী ধিফ/ধধনয়য কাযী প্রধান/কাযী ধিফ/কাযী প্রধান (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

১৩. প্রধান ধাফযক্ষণ কভ যকতযা, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, প্রগুনফাধগিা, ঢাকা। 

১৪. ধদস্টভ এনাধরস্ট, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

১৫. প্রপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 

১৬. কাযী প্রপ্রাগ্রাভায/ধাফ যক্ষণ কভ যকতযা/কাযী রাইদেযীয়ান, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। (কাম যধফফযণী 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট আদরাদডয অনুদযাধ) 

১৭. ধাফযক্ষণ কভ যকতযা ( চ.দা), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

১৮. কাযী রাইদেযীয়ান, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা।  

১৯. অধপ কধ।   
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জুন/২০১৭ মাসের মাসেক েমন্বয় েভার কায যসিিরণী 

বাধত : জনাফ মভা: পজুয যভান মচৌধুযী 

ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার 

 

বায তাধযখ ও ভ : ২০ জুন, ২০১৭ দুপুয ০১:০০ টা  

বায স্থান : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য বাকক্ষ  

বায় উধস্থত কভ যকতযাগদণয তাধরকা : ধযধষ্ট-“ক”  

 

বাবত উবিত ফাইমক স্বাগত জাবনস বায কাজ আযম্ভ কসযন। অত:য বাবত বায আসরাচযসূচী তুসর ধযায জন্য আফান জানান। 

বাবতয অনুভবতক্রসভ যুগ্মবচফ (প্রান-২) বায এসজন্ডামূ ম যাক্রসভ উিান কসযন। বফগত মভ, ২০১৭ ভাসয ভাবক ভন্ব বায 

কাম যবফফযণীসত মকামনা াংসাধনী না থাকা ফ যম্মবতক্রসভ তা বনবিতকযণ কযা ; তসফ ভাবক ভন্ব বায কাম যবফফযণী ওসফাইসটয াাাব 

াড যকব মপ্রযসণয বফলস বাবত বনসদ যনা প্রদান কসযন। বা বফস্তাবযত আসরাচনা এফাং আসরাচনাসে বনম্নফবণ যত বদ্ধােমূ গৃীত : 

 ক্র: 

নাং 

বফল আসরাচনা বদ্ধাে ফাস্তফান 

1 2 3 4 5 

১। ভবন্ত্রবায বদ্ধাে 

ফাস্তফান অগ্রগবত 

ক) বা জানাসনা , ফস্ত্র আইন, ২০১৭ এয 

খড়া মবটাং এয জন্য ০১/০৬/২০১৭ তাবযসখ 

মরবজসরটব বফবাসগ মপ্রযণ কযা সসছ। 

 

 

খ) াট আইন, ২০১৭ এয খড়া কাম যকয 

াংক্রাে প্রজ্ঞান ০১/০৬/২০১৭ তাবযসখ জাযী 

কযা সসছ। 

ক) ফস্ত্র আইন এয খড়া মবটাং 

এয জন্য মরবজসরটব ও াংদ 

বফলক বফবাসগ মমাগাসমাগ 

অব্যাত যাখসত সফ। 

(ক) যুগ্মবচফ (ফস্ত্র)/ 

বযচারক, ফস্ত্র বযদপ্তয  

২। ভন্ত্রণারসয বফববন্ন 

অনুবফবাগ/অবধাখা 

/াখায মভ, ২০১৭ ভাসয 

কাসজয অগ্রগবত 

বা এই ভসভ য জানাসনা  মম, 

াখা/অবধাখায পূফ যফতী ভাসয কাসজয অগ্রগবত 

ভাবক ভন্ব বায কভসক্ষ ০৩ বদন পূসফ য 

ভন্ব ও াংদ অবধাখা মপ্রযসণয জন্য 

মভ/২০১৭ ভাসয ভাবক ভন্ব বা বদ্ধাে 

গৃবত  বকন্তু কর াখা/অবধাখা/উইাং সত 

মথাভস অগ্রগবত প্রবতসফদন না াওা 

বাবত অসোল প্রকা কসযন। অতয 

যফতী ভাবক ভন্ব বা মকান াখা কখন 

বযসাট য প্রদান কসযসছ তা উসেখ কযসত ফসরন। 

াখা/অবধাখা/উইাং এয পূফ যফতী 

ভাসয কাসজয উসেখসমাগ্য 

অগ্রগবত অন্যান্য বফলসয 

অগ্রগবত ভাবক ভন্ব বায 

কভসক্ষ ০৩ বদন পূসফ য ভন্ব ও 

াংদ অবধাখা মপ্রযণ কযসত 

সফ। 

অনুবফবাগ/অবধাখা/াখায 

প্রধানগণ। 

৩। এ ভন্ত্রণারসয আওতাধীন 

দপ্তয/াংিায মভ, ২০১৭ 

ভাসয কাসজয অগ্রগবত 

দপ্তয/াংিায প্রধানগণ জানান, তাসদয 

দপ্তয/াংিায কাম যক্রভ মথামথ বাসফ অব্যাত 

আসছ। কাম যক্রভ আসযা গবতীর কযায বফববন্ন 

দসক্ষ মনওা সে। 

দপ্তয/াংিায কাসজ রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফাসন অথ যফছসযয শুরু 

সতই প্রসাজনী দসক্ষ 

বনসত সফ। 

দপ্তয/াংিা প্রধানগণ ও 

াংবিষ্ট উইাং প্রধানগণ। 

 

 

৪। মটকই উন্নন অবীষ্ট 

(SDG) 

অবতবযক্ত বচফ (বফ) জানান, SDG- এয 

রক্ষযভাত্রা অনুমাী ফাস্তফান কাম যক্রভ অব্যাত 

যসসছ। বাবত SDG- এয মম মম এবযাসত 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারসয ম্পৃক্ততা যসসছ তা 

াংবিষ্ট ফাইসক অফবত কযায বফলস গুরুে 

আসযা কসযন। 

SDG- এয মম মম এবযাসত ফস্ত্র 

ও াট ভন্ত্রণারসয ম্পৃক্ততা 

আসছ তা সুস্পষ্টবাসফ বচবিত 

কসয বরবখত আকাসয দপ্তয/াংিা 

প্রধান এফাং এ ভন্ত্রণারসয 

কভ যকতযাসদয অফবত কযসত 

সফ। 

অবতবযক্ত বচফ 

(বযকল্পনা) এফাং উপ্রধান 

(বযকল্পনা)/দপ্তয/াংিায 

প্রধানগণ। 
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 ক্র: 

নাং 

বফল আসরাচনা বদ্ধাে ফাস্তফান 

1 2 3 4 5 

৫। অবনষ্পন্ন বফল/ত্রাবদ দপ্তয/াংিায কাসছ ভন্ত্রণারসয এফাং ভন্ত্রণারসয 

কাসছ দপ্তয/াংিায অবনষ্পন্ন বফলাবদ বা 

উিান কযা । বা বাবত ফসরন 

ভন্ত্রণার/দপ্তয/াংিায বনকট মকান অবনষ্পন্ন 

বফলম থাকসর তা আসরাচনায ভাধ্যসভ বনষ্পবি 

কযসত সফ। অবনষ্পন্ন বফল অন্য মকান 

ভন্ত্রণারসয াসথ জবড়ত থাকসর ম ভন্ত্রণারসক 

ত্র বদস দপ্তয/াংিায প্রধানসক অনুবরব প্রদান 

কযসত সফ। 

ক) দপ্তয/াংিায কাসছ ভন্ত্রণারসয 

এফাং ভন্ত্রণারসয কাসছ দপ্তয/াংিায 

অবনষ্পন্ন বফল, কতবদন মাফৎ 

অবনষ্পন্ন আসছ তা উসেখপূফ যক 

তাবরকা ততবয কসয াংবিষ্টগণসক 

অফবত কযসত সফ এফাং ম 

মভাতাসফক মথাত্ত্বয তা বনষ্পসন্নয 

ব্যফিা বনসত সফ। 

 

খ) অন্য মকান ভন্ত্রণারসয াসথ 

অবনষ্পন্ন বফল থাকসর ম 

ভন্ত্রণারসক ত্র বদস দপ্তয/াংিায 

প্রধানসক অনুবরব প্রদান কযসত 

সফ। 

ক) দপ্তয/াংিা প্রধানগণ ও 

াংবিষ্ট উইাং প্রধান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) াংবিষ্ট উইাং প্রধান 

 

 

৬। প্রবক্ষণ াংক্রাে 

(মদ/বফসদ) 

বা মপ্রাগ্রাভায জানান মম, প্রবক্ষণ াংক্রাে 

তসেয ডাটাসফজ ততবযয রসক্ষয ইসতাভসধ্য 

াংবিষ্টসদয ত্র মদওা সসছ। প্রাপ্ত তসেয 

বববিসত প্রবক্ষণ াংক্রাে ডাটাসফজ এয কাজ 

াংযক্ষণ কযা সফ। বাবত ডাটাসফজ ততবযয 

জন্য ারনাগাদ তে দ্রুত মপ্রযসণয বনসদ যনা 

প্রদান কসযন। 

প্রসতযক দপ্তয/াংিা প্রবক্ষণ াংক্রাে 

ডাটাসফজ ততবয, ারনাগাদ এফাং 

াংযক্ষণ কযসফ। ভন্ত্রণার এফাং 

দপ্তয/াংিায প্রবক্ষণ াংক্রাে 

প্রবতসফদন উবচফ (প্রান-১) এয 

বনকট মপ্রযণ কসয অনুবরব ভন্ব 

ও াংদ অবধাখা মপ্রযণ কযসত 

সফ। উবচফ (প্রান-১) 

জুরাই/২০১৭ ভাসয ভসধ্য তাবরকা 

প্রস্তুত কযসফন। 

দপ্তয/াংিায প্রধানগণ 

উবচফ (প্রান-১)/ 

বসেভ এনাবরে। 

৭। শূন্যদ পূযণ  বা আসরাচনা  কযা  মম, ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারস শূন্য দ ৫২ট। এয ভসধ্য ৩ ও ৪থ য 

মেণীয ২০ট সদ বনসাসগয রসক্ষয ীঘ্রই যীক্ষা 

গ্রসণয কাম যক্রভ মনওা সফ। বনসাসগয জন্য 

অথ য প্রসাজন। দপ্তয/াংিায শূন্য সদ মরাক 

বনসাসগ মকান ভস্যা মনই ভসভ য বা জানাসনা 

। বাবত ফসরন, ফাাংরাসদ কভ যকবভন 

বচফার সত মকান বনসাগ াংক্রাে আসদ 

াওা মগসর তা ভন্ত্রণারসয একজন কভ যকতযা 

বনসাগ কসয মাচাই-ফাছাই কসয বযসাট য প্রদান 

কযায য বনসাসগয কাজ ম্পন্ন কযসত সফ। 

এছাড়া মুবক্তসমাদ্ধা নসদয মক্ষসত্র মুবক্তযুদ্ধ 

বফলক ভন্ত্রণার সত মুবক্তসমাদ্ধা নদ মাচাই 

এয ব্যফিা কযসত সফ। বাবত আসযা ফসরন 

বনসাসগয মক্ষসত্র মজরা মকাঠা অন্যান্য কর 

মকাঠায প্রবত বফসল নজয বদসত সফ। 

ক) বনসাগ যীক্ষায জন্য ফাসজট 

প্রাবপ্তয জন্য প্রসাজনী উসযাগ 

বনসত সফ। 
 

খ) ফাাংরাসদ কভ যকবভন 

বচফারসয বনসাসগয মক্ষসত্র 

ভন্ত্রণার সত একজন কভ যকতযা 

বনসাগ পূফ যক মাচাই-ফাছাই কসয 

যফতী ব্যফিা গ্রণ কযসত সফ।  
 

গ)  মুবক্তসমাদ্ধা নসদয মক্ষসত্র 

একজন কভ যকতযা বনসাগ কসয  

মুবক্তযুদ্ধ বফলক ভন্ত্রণার সত 

মুবক্তসমাদ্ধা নদ মাচাই এফাং 

মজরা মকাঠা অন্যান্য কর 

মকাঠায প্রবত বফসল নজয বদসত 

সফ। 

অবতবযক্ত বচফ (প্রান)/ 

উইাং প্রধান 

দপ্তয/াংিায প্রধানগণ। 

৮। দুনীবত/জঙ্গী বফসযাধী 

কাম যক্রভ াংক্রাে 

বা জানাসনা  বফসজএভব’য প্রধান কাম যার 

এফাং অবধকাাং বভসর ইসতাভসধ্য ববটবব 

রাগাসনা সসছ। বফটএভব/ফাতাঁমফা/াট 

অবধদপ্তসয ববটবব রাগাসনা সসছ ফসর 

জানাসনা । বাবত ফসরন ভন্ত্রণারসয ৮ভ 

এফাং ১২ তরা ববটবব রাগাসনায ব্যফিা 

গ্রণপূফ যক ভবনটয বচসফয দপ্তয এফাং অবতবযক্ত 

বচফ (প্রান) এয দপ্তসয যাখায ব্যফিা গ্রণ 

কযসত সফ।  

মম ম দপ্তয/াংিা ববটবব 

রাগাসনা বন মখাসন এফাং ফস্ত্র 

ও াট ভন্ত্রণারসয ৮ভ এফাং ১২ 

তরা দ্রুত ববটবব রাগাসনায 

ব্যফিা কযসত সফ। 

অবতবযক্ত বচফ (প্রান) 

ও দপ্তয/াংিায 

প্রধানগণ/াংবিষ্ট কভ যকতযা 
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 ক্র: 

নাং 

বফল আসরাচনা বদ্ধাে ফাস্তফান 

1 2 3 4 5 

৯। মনন/গ্রাচ্যযইট াংক্রাে বা জানাসনা , বফসজএভব’য গ্রাচ্যযইট 

বযসাসধয প্রসাজনী অসথ যয অবাসফ গ্রাচ্যযইট 

প্রদান ম্ভফ সে না। অন্যান্য দপ্তয/াংিা 

মনন/গ্রাচ্যযইট প্রদাসনয মতভন মকান ভস্যা 

মনই। বা যুগ্মবচফ (প্রান-২) জানান, 

ভন্ত্রণারসয একজন মুবক্তসমাদ্ধা কবত 

কভ যচাযী ম্প্রবত বআযএর-এ মাসফ।  বাবত 

ফসরন মম কর কভ যকতযা/কভ যচাযী মনসন 

মাসফন তাসদয একট তাবরকা ততবয কযসত সফ 

এফাং তাসদয বফদা ম্বধ যনায ব্যফিা গ্রণ কযসত 

সফ। মই াসথ মনন/গ্রাচ্যযইট ৬ ভাসয 

অবধক অবনষ্পন্ন থাকসর কাযণ ভন্ত্রণারসক 

অফবত কযসত সফ।  

মনন/গ্রাচ্যযইট ৬ ভাসয মফব 

মবন্ডাং থাকসর তা ভন্ত্রণারস 

অফবত কযসত সফ এফাং এ 

বফলস প্রসাজনী উসযাগ গ্রণ 

কযসত সফ। বআযএর এ 

মাওায প্রাক্কাসর কভ যকতযা/ 

কভ যচাযীসদয জন্য বফদা ম্বধ যনায 

আসাজন কযসত সফ। 

অবতবযক্ত বচফ (প্রান)/ 

দপ্তয/াংিায প্রধানগণ 

 

১০। ফাবল যক কভ যম্পাদন চ্যবক্ত 

(APA) 

গত ১৪/০৬/২০১৭ তাবযসখ ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারসয াসথ দপ্তয/াংিায ফাবল যক 

কভ যম্পদান চ্যবক্ত ম্পন্ন সসছ এফাং মই াসথ 

তা ওসফাইসট প্রকা কযা সসছ। বাবত 

ফসরন ীঘ্রই ভাননী প্রধানভন্ত্রী উবিবতসত 

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারস ফাবল যক কভ যম্পাদন চ্যবক্ত 

স্বাক্ষবযত সফ। 

ফাবল যক কভ যম্পদান চ্যবক্ত 

অনুমাী কাজ ফাস্তফান কযসত 

সফ। 
অবতবযক্ত বচফ (প্রান)/ 

যুগ্মবচফ (ফাসজট) 

১২। অন্যান্য/বফবফধ 

(ক) ইসনাসবন দপ্তয/াংিায ইসনাসবন াংক্রাে Success 

Story বনস বা আসরাচনা কযা । 

কর কাসজ ইসনাসবসনয ফাস্তফ 

প্রসাগ ঘটাসত সফ। 

দপ্তয/াংিায প্রধানগণ/ 

বচপ ইসনাসবন অবপায 

(খ) ই-পাইবরাং বা জানাসনা  ইোযসনট মনটওাকয 

ব্যফিায ভস্যা থাকা ই-পাইবরাং কাম যক্রভ 

ব্যাত সে। বসেভ এনাবরে ফসরন ইোসনট 

এয গবত বৃবদ্ধয জন্য পুযাতন কযাফর সুইচ 

গুসরা বযফতযন কযা প্রসাজন। 

(i) জরুযী বববিসত ইোযসনসটয 

গবত বৃবদ্ধ কযসত সফ। 

 

(ii) আাতত আবথ যক, জবভজভা, 

বনসাগ, চ্যবক্ত ভাভরা াংক্রাে এফাং 

জরুযী বববিসত ম্পাদনসমাগ্য 

কাজ ছাড়া অন্যান্য বফলাবদ ই-

পাইবরাং এয ভাধ্যসভ উিান 

কযসত সফ; তসফ বফলট 

পসরাআ কযসত সফ। ই-

পাইবরাং-এ বফরম্ব বযরবক্ষত সর 

তা নবথসত উিান কযসত সফ। 

অবতবযক্ত বচফ (প্রান)/ 

উবচফ (প্রান-২)/ 

াংবিষ্ট কর কভ যকতযা 

(গ) বফদুযৎ/মৌযকয/মটবরসপান 

বফর বযসাধ াংক্রাে 

এই ভসভ য বা আসরাচনা  মম, বফদুযৎ বফর 

বযসাধ াংক্রাে বফদুযৎ বফবাসগয আধা-

যকাবয ত্র াওা মগসছ। উক্ত সত্রয 

আসরাসক ব্যফিা গ্রসণয জন্য াংবিষ্টসদয 

ইসতাভসধ্য অফবত কযা সসছ। বাবত 

ফসরন মম কর দপ্তয/াংিা বফদুৎ বফর ফসকা 

যসসছ তা বযসাসধয দ্রুত ব্যফিা গ্রণ কযসত 

সফ। প্রসাজসন বফদুযৎ বফর/মৌযকয াংক্রাে 

বনধ যাবযত মকাসড ফাসজট বৃবদ্ধয জন্য অথ য 

ভন্ত্রণারস প্রস্তাফ কযায বনসদ যনা প্রদান কসযন। 

 

মম মম দপ্তয/াংিায কাসছ 

ইউটবরট বফর ফসকা ফা াওনা 

আসছ তা দ্রুত বযসাসধয ব্যফিা 

বনসত সফ। প্রসাজসন বফদুযৎ 

বফর/মৌযকয/ভূবভ উন্নন কয 

াংক্রাে বনধ যাবযত মকাসড ফাসজট 

বৃবদ্ধয ব্যফিা গ্রণ কযসত সফ।  

দপ্তয/াংিায প্রধান 

(কর)/াংবিষ্ট াখা / 

অবধাখায কভ যকতযাগণ/ 

উবচফ (প্রান-২) 



জনু, ২০১৭ ভাসয ভন্ব বায কাম যবফফযণী 

 

 ক্র: 

নাং 

বফল আসরাচনা বদ্ধাে ফাস্তফান 

1 2 3 4 5 

(ঘ) প্রান-২ (মফা) 

অবধাখায াবব যমূ 

প্রান-২ (মফা) অবধাখায াবব যমূ বনস 

বা আসরাচনা  । বা জানাসনা  মম, 

কবম্পউটাসযয জন্য ৩০ট এবেবাইযা ক্র 

কযা সসছ; মা ক্রভান্বস বফতযসণয ব্যফিা 

কযা সফ। বা আসরাচনা কাসর জানা মা 

অবপ কসক্ষয পাইরত্র মটবরসপান রাইন, 

ইোযকভ রাইন, কবম্পউটাসযয তায ইঁদুসয 

নষ্ট কযসছ। ৮ভ এফাং ১২ তরায কবযসডাসয 

বফববন্ন অসকসজা ভারাভার এসরাসভসরা অফিা 

আসছ।  

বাবত ইঁদুয বনমূসর যয ব্যফিা কবম্পউটায 

চর যাখায বনসদ যনা প্রদান কসযন। 

ক) প্রান-২ (মফা) অবধাখায 

াবব যমূ মথামথবাসফ চালু 

যাখসত সফ। এবেবাইযামূ 

চাবদা অনুমাী আসরাড কযসত 

সফ। 

 

খ) ইঁদুয বনন্ত্রসণয ব্যফিা গ্রণ 

কযসত সফ এফাং কবযসডায 

বযস্কায ও বযেন্ন যাখসত সফ। 

 

গ) বাকসক্ষয াউন্ড বসেভ 

বযফতযসনয ব্যফিা গ্রণ কযসত 

সফ। 

অবতবযক্ত বচফ (প্রান) 

উবচফ (প্রান-২)/ 

বসেভ এনাবরে 

(ঙ) বভর/কাযখানা অবি 

বনযািা ব্যফিা 

বফসজএভব’য আওতাধীন বভরমূস 

অবিবনযািা অন্যান্য বনযািা বফলস 

আসযা তৎয ও সচতন থাকায জন্য সত্রয 

ভাধ্যসভ বনসদ যনা মদওা সসছ ভসভ য জানাসনা 

।  

বভরকাযখানা এফাং অবপ 

কসক্ষয অবি বনযািা অন্যান্য 

বনযািামূরক ব্যফিা মজাড়দায 

কযসত সফ। 

দপ্তয/াংিায প্রধানগণ। 

 

(চ) মজবডবব’য উৎাবদত 

সেয ব্যফায াংক্রাে 

বাবত ফসরন মজবডবব’য উৎাবদত ে 

ইসতাপূসফ য বফববন্ন ভন্ত্রণার এফাং বফবাসগ 

বফতযণ কযা একাবধক ভন্ত্রী ভসাদ ফস্ত্র ও 

াট ভন্ত্রণারস বনন্ত্রণাধীন মজবডবব’য 

উৎাবদত সেয প্রাংা কসয ধন্যফাদ জ্ঞান 

কসযসছন। বা আসরাচনাকাসর জানা মা, 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাসগ যফযাসয  জন্য াসটয 

কাসড় টসুয ফক্স ততবযয কাজ চরসছ ফসর 

বা জানাসনা । 

মজবডবব’য উৎাবদত সেয 

গুনগত ভান ঠিক যাখসত সফ 

এফাং ভবন্ত্রবযলদ বফবাসগ 

যফযাসয  জন্য াসটয কাসড় 

টসুয ফক্স ততবযয কাজ েযাবন্বত 

কসয দ্রুত যফযাসয ব্যফিা বনসত 

সফ। 

যুগ্মবচফ (াট-২)/বনফ যাী 

বযচারক, মজবডবব 

 

(ছ) বফবফধ বভযপুসয মফনাযী েী িান াংক্রাে বফলস 

আসরাচনা কযা । বা কসর এই ভসভ য ভত 

প্রকা কসযন মম, ঢাকায ফাইসয তাঁত েী 

িাসনয াাাব বভযপুসয মফনাযী েী 

থাকা প্রসাজন ফসর উবিত কসর অববভত 

ব্যক্ত কসযন। 

বভযপুসয মফনাযী েী িাসনয 

বফলস বভযপুসয অফবিত 

তাঁবত/ভূবভ দখরকাযী ব্যবক্তসদয 

াসথ আসরাচনা কসয এ বফলস 

একট ভাধান মফয কযায প্রসচষ্টা 

বনসত সফ এফাং এ াংক্রাে 

অগ্রগবত ভন্ত্রণারসক অফবত 

কযসত সফ। 

মচাযম্যান, ফাতাঁসফা/ 

যুগ্মবচফ (ফস্ত্র-২) 

 

আয প্রকাদনা আদরািনা না থাকায় বাধত বায় উধস্থত করদক অবগ্রভ ঈসদয শুসবো ও ধন্যফাদ জাধনদয় বায ভাধপ্ত প্রঘালণা কদযন।     
 

 

 

   

 স্বাক্ষবযত/- 

১১/০৭/২০১৭ বি: 

(মভা: পজুয যভান মচৌধুযী) 

বচফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার। 

              


