
 



 

২৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কৃখ্ি মন্ত্রণালভের সখ্িব মভ াদভের সোপখ্িভে মন্ত্রণালভের সভেলন কভে মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট 

কম মকিমা এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধান/প্রখ্িখ্নখ্ধগভণর উপখ্স্থখ্িভি অনুখ্িি সমন্বে সোে গৃ ীি খ্সদ্ধান্তসমূভ র বাস্তবােন অগ্রগখ্ির 

প্রখ্িভবদন।  

 

ক্রখ্মক 

নং 

আভলািয খ্বিে গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত বারটান কর্তমক গৃ ীি পদভেপ/ 

বাস্তবােন অগ্রগখ্ি 

(১) (২) (৩) (৪) 

১. মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীর 

প্রখ্িশ্রুখ্ি ও 

রিখদ েশিা বাস্তবােন 

(১) মািিীয় প্রধািমন্ত্রীি প্ররতশ্রুরত/রিখদ েশিাসমূখেি বাস্তবায়ি 

কার্ েক্রম অব্যােত থাকখব।  

(১) এ খ্বিভে  বাস্তবােন অগ্রগখ্ির  প্রখ্িভবদন 

প্রখ্ি মাভসর ০১-০৫ িাখ্রভের মভে মন্ত্রণালভের 

সংখ্িষ্ট শাোে প্রপ্ররণ করা  ে। যা অব্যা ি 

আভে এবং থাকভব।  

২. ওভেবসাইট 

 ালনাগাদকরণ 

 

(১) দপ্তর/সংস্থার ওভেবসাইটসমূ   ালনাগাদকরণ সংক্রান্ত িথ্য 

সমন্বে সোে উপস্থাপন অব্যা ি রােভি  ভব। 

(২) কৃখ্ি মন্ত্রণালভে মাননীে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য পখ্রদশ মন 

উপলভেয সকল দপ্তর/সংস্থার িথ্য বািােন  ালনাগাদ করভি 

 ভব। 

(৩) দপ্তর/সংস্থার িথ্য বািােভন খ্বখ্েন্ন আভদশ, খ্বজ্ঞখ্প্ত, 

প্রজ্ঞাপন, েবর, ফভটাগ্যালারীস  অন্যান্য িথ্য খ্নেখ্মি  আপভলাড 

করভি  ভব। 

 

(৪)  ওভেবসাইভট আপভলাভডর খ্বিভে তুলনামূলক খ্ববরণীস  

দপ্তর/সংস্থাে পত্র প্রপ্ররণ করভি  ভব।  

(১) বাংলাভদশ ফখ্লি পুখ্ষ্ট গভবিণা ও প্রখ্শেণ 

ইনখ্িটিউট (বারটান)-এর ওভেবসাইট খ্নেখ্মি 

 ালনাগাদস  উভেেভযাগ্য কায মক্রম আপভলাড 

করা  ভে থাভক।  

(২) গৃ ীি খ্সদ্ধান্তনুযােী এ প্রখ্িিাভনর িথ্য 

বািােন  ালনাগাদ করা  ে।  

 (৩) এ প্রখ্িিাভনর িথ্য বািােভন আভদশ, 

খ্বজ্ঞখ্প্ত, প্রজ্ঞাপন, েবর, ফভটাগ্যালারীস  

অন্যান্য সকল িথ্যাখ্দ আপভলাড কিা েয়।  

 (৪) গৃেীত রসদ্ধান্তটি এ প্ররতষ্ঠাখিি ক্ষেখে 

প্রখর্াজ্য িয়। 

৩. দপ্তি/সংস্থাি ই-

ফাইর ং কার্ েক্রম 

(১) দপ্তি/সংস্থাি ই-ফাইর ং কার্ েক্রম আখিা ক্ষজ্ািদাি কিখত 

েখব। প্ররতমাখসি ই-ফাইর ং সংক্রান্ত তথ্য (অবস্থািসে) সমন্বয় 

সভায় উপস্থাপি কিখত েখব। 

 

 

 

(২) দপ্তর/সংস্থা  ভি মন্ত্রণালভে খ্ক পখ্রমাণ পত্র ই-ফাইভলর 

মােভম প্রপ্ররণ করা  ে িার সংখ্যা (শিকরা  ারস ) প্রপ্ররণ 

করভি  ভব। নুযনিম ১০টি প্রস্তাব ই-খ্সভিভম প্রপ্ররণ খ্নখ্িি 

করভি  ভব। 

(১) বাংলাভদশ ফখ্লি পুখ্ষ্ট গভবিণা ও প্রখ্শেণ 

ইনখ্িটিউট (বারটান)-এর ই-ফাইখ্লং কায মক্রম 

অব্যা ি আভে। এ সংক্রান্ত িথ্য প্রখ্ি মাভসর 

০১-০৫ িাখ্রভের মভে মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট 

শাোে প্রপ্ররণ করা  ে।  

(২) প্রখ্ি মাভসর ০১-০৫ িাখ্রভের মভে 

মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট শাোে এ সংক্রান্ত 

প্রখ্িভবদন প্রপ্ররণ করা  ে।                        

ই-খ্সভিভমর মােভম প্রস্তাব প্রপ্ররণ করা  ে। 

৪. অখ্ডট আপখ্ি 

খ্নষ্পখ্ি 

 

(১) অখ্নষ্পন্ন অখ্ডট আপখ্ির সংখ্যার খ্নখ্রভে ক্ষসগুখ া খ্নষ্পরিি 

জ্ন্য প্ররতটি দপ্তি/সংস্থা মাভস কমপভে ৪টি খ্ি-পেীে এবং ২টি                   

খ্ত্র-পেীে সো আভোজন করভব। ব্রডখ্সট জবাভবর মােভম প্রয 

সকল অখ্ডট আপখ্ি খ্নষ্পখ্ি করা সম্ভব প্রসগুভলা দ্রুি খ্নষ্পখ্ি 

করভি  ভব।  

(২) প্রয সকল দপ্তর/সংস্থাে অখ্ডট আপখ্ি রভেভে প্রস সকল দপ্তর/ 

সংস্থা আগামী মাভসর মভে অখ্ডভটর জবাব প্রদান করভি  ভব। 

(১) অখ্ডট আপখ্ি খ্নষ্পখ্ির জন্য খ্ি-পেীে 

সো আভোজভনর উভযাগ গ্র ণ করা  ভেভে। 

ব্রডখ্সট জবাভবর মােভমও খ্নষ্পখ্ির উভযাগ 

প্রনো  ভেভে। 

 

(২) এ প্রখ্িিাভনর অখ্ডভটর জবাব প্রদান করা 

 ভেভে। 

৫. অখ্নষ্পন্ন  

কাজ খ্নষ্পখ্ি  

(১) দপ্তর/সংস্থাসমূ  অখ্নষ্পন্ন কাভজর িাখ্লকা প্রখ্ি মাভসর ১০ 

িাখ্রভের মভে সংখ্িষ্ট প্রশাসখ্নক শাো/অখ্ধশাোে প্রপ্ররণপূব মক 

এর একটি অনুখ্লখ্প প্রশাসন-৩ অখ্ধশাোে প্রপ্ররণ করভব। 

দপ্তর/সংস্থার খ্নকট প্রকান কাজ অখ্নস্পন্ন থাকভল মন্ত্রণালভের 

সংখ্িষ্ট শাো/অখ্ধশাো অখ্নস্পন্ন কাভজর িাখ্লকা ১০ িাখ্রভের 

মভে প্রশাসন-৩ অখ্ধশাোে প্রপ্ররণ করভব।  

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্তনুযােী এ সংক্রান্ত প্রখ্িভবদন 

প্রখ্ি মাভসর ০১-১০ িাখ্রভের মভে মন্ত্রণালভের 

সংখ্িষ্ট শাোে প্রপ্ররণ করা  ে।  



 

 

ক্রখ্মক 

নং 

আভলািয খ্বিে গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত বারটান কর্তমক গৃ ীি পদভেপ/ 

বাস্তবােন অগ্রগখ্ি 

(১) (২) (৩) (৪) 

৬. অবসি সুরবধা 

প্রদাখিি আভবদন 

খ্নষ্পখ্ি 

(১) অবসর সুখ্বধা প্রদাভনর আভবদন কম মিাখ্রভদর অবসভর 

যাওোর ০৩ মাভসর মভে খ্বখ্ধ প্রমািাভবক খ্নষ্পখ্ি করভি  ভব। 

খ্নখ্দ মষ্ট সমভের মভে কিজনভক অবসর সুখ্বধা প্রদান করা 

 ভেভে খ্কংবা প্রদান করা  েখ্ন, িার িথ্য খ্নধ মাখ্রি েভক প্রখ্ি 

মাভসর ১০ িাখ্রভের মভে প্রপ্ররণ করভি  ভব। 

 (২) সংস্থার অখ্নষ্পন্ন আভবদনগুভলা দ্রুি খ্নষ্পন্ন করভি  ভব। 

অবসর সুখ্বধা প্রদান সংক্রান্ত খ্বগি মাভসর িথ্য পৃথকোভব 

প্রপ্ররণ করভি  ভব।  

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত অনুযােী খ্নধ মাখ্রি েভক প্রখ্ি 

মাভসর ১০ িাখ্রভের মভে মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট 

শাোে এ খ্বিভে প্রখ্িভবদন প্রপ্ররণ করা  ে।  

 

 

(২) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত অনুযােী মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট 

শাোে এ সংক্রান্ত িথ্য প্রপ্ররণ করা  ভেভে। 

৭. েরভির খ্ সাব 

সংগখ্ি সাধন 

 

(১) ২০১৮-১৯ অথ ম বেভরর উপভযাজন কায মক্রম দ্রুি সম্পন্ন 

করভি  ভব। কৃখ্ি মন্ত্রণালভের প্রধান খ্ সাব রেণ কম মকিমা 

সমন্বে সোর পূভব ম দপ্তর/সংস্থার েরভির খ্ সাব সংগখ্ি সাধভনর 

িথ্য প্রখ্ি মাভসর ১০ িাখ্রভের মভে কৃখ্ি মন্ত্রণালভে প্রপ্ররণ 

করভবন। 

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্তটি এ প্ররতষ্ঠাখিি ক্ষেখে 

প্রখর্াজ্য িয়। 

৮. শূন্য পভদ প্রলাক 

খ্নভোগ  

 

(১) দপ্তি/সংস্থাি রবদ্যমাি শূন্য পদসমূে পূিণ ও চ মাি 

রিখয়াখেি কার্ েক্রম দ্রুত সম্পন্ন কিখত েখব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২) প্রলাক খ্নভোভগর প্রেভত্র মামলা থাকভল সংস্থার স্বাথ ম খ্বভবিনাে 

খ্নভে দ্রুি মামলা খ্নষ্পখ্ির ব্যবস্থা খ্নভি  ভব। খ্নভোগ সংক্রান্ত 

যাবিীে খ্বখ্ধ-খ্বধান এবং খ্নেমািার অনুসরণপূব মক খ্নভোগ 

প্রখ্ক্রো সম্পন্ন করভি  ভব।  

 

(১) বাংলাভদশ ফখ্লি পুখ্ষ্ট গভবিণা ও প্রখ্শেণ 

ইনখ্িটিউট (বারটান) এর রবদ্যমাি শূন্য 

পদসমূে সিকারি রবরধ ক্ষমাতাখবক পূিখণি 

 খেয েত ০২ আেস্ট ২০১৯ ররিঃ তারিখে 

র রেত পিীো অনুরষ্ঠত েয় এবং ১৭ ক্ষসখেম্বি 

২০১৯ ররিঃ তারিখে র রেত পিীোি ফ াফ  

বািটাখিি ওখয়বসাইখট প্রকারশত েখয়খে। েত 

২৫ অখটাবি ২০১৯ ররিঃ তারিখে ক্ষমৌরেক 

পিীো অনুরষ্ঠত েখয়খে। রিখয়াে প্ররক্রয়া 

সিকারি সক  রবরধ-রবধাি এবং রিয়ম 

অনুসিণপূব েক সম্পন্ন কিা েখব। 
 

(২) বারটান-এ খ্নভোগ সংক্রান্ত প্রকান মামলা 

প্রনই। বিমমাভন িলমান খ্নভোগ প্রখ্ক্রো সরকাখ্র 

সকল খ্বখ্ধ-খ্বধান এবং খ্নেম অনুসরণপূব মক 

সম্পন্ন করা  ভব। 

৯. সরকাখ্র, আধা-

সরকাখ্র ও 

স্বােেশাখ্সি  

প্রখ্িিাভন  

প্রসৌর প্যাভনল 

স্থাপন 

(১) খ্বদ্যযৎ খ্বোভগর ১৯/০১/২০১০ ররিঃ িাখ্রভের পত্র নং-খ্বজ্বেস 

(খ্বিঃ)/উস (খ্বিঃসা), খ্বদ্যযৎ সাশ্রেক-০১/২০১০/০৩ অনুযােী 

প্রসালার প্যাভনল স্থাপন সংক্রান্ত িথ্য ২১ জুলাই িাখ্রভের মভে 

প্রপ্ররণ করভি  ভব এবং প্রসালার প্যাভনল স্থাপন কায মক্রম অব্যা ি 

রােভি  ভব।  

(২) অরফস কে ও পারিি পাম্পসে অন্যান্য স্থাপিায় স্থারপত 

ক্ষসা াি প্যাখি  এি সংখ্যা পৃথকভাখব েখক উখেে কিখত েখব। 

প্রসৌর প্যাভনল স্থাপভনর খ্বিভে খ্বগি মাভসর তুলনামূলক খ্িত্র 

উপস্থাপন করভি  ভব।  

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্তনুযােী এ সংক্রান্ত িথ্য 

খ্নধ মাখ্রি েভক প্রখ্ি মাভসর ১০ িাখ্রভের মভে 

মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট শাোে প্রপ্ররণ করা  ে। 

 

 

 

(২) এ সংক্রান্ত িথ্য খ্নধ মাখ্রি মন্ত্রণালভের 

সংখ্িষ্ট শাোে প্রপ্ররণ করা  ে।  

১০. দপ্তর/সংস্থার 

জখ্মজমাস  

খ্বখ্েন্ন মামলা 

সংক্রান্ত 

কায মক্রম 

(১) ক্ষর্ সক  দপ্তি/সংস্থাি জ্রম ক্ষবদে  েখয়খে ক্ষস সক  সংস্থাি 

ক্ষবদে কৃত জ্রম উদ্ধাখিি রবষখয় রক ব্যবস্থা গ্রেণ কিা েখয়খে 

তাি সব েখশষ অগ্রেরত ও ো িাোদ তথ্য প্রখ্ি মাভসর ১৫ 

তারিখেি মখে মন্ত্রণা খয়ি আইি অরধশাোয় ক্ষপ্রিণ কিখত েখব। 

 

(১) বারটান এর অখ্ধগ্র ণকৃি জখ্মর  ালনাগাদ 

িথ্য প্রখ্ি মাভসর ১৫ িাখ্রভের মভে 

মন্ত্রণালভের আইন অখ্ধশাোে প্রপ্ররণ করা  ে।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রখ্মক 

নং 

আভলািয খ্বিে গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত বারটান কর্তমক গৃ ীি পদভেপ/ 

বাস্তবােন অগ্রগখ্ি 

(১) (২) (৩) (৪) 

  (২) দপ্তি/সংস্থাি মার কািাধীি ক্ষর্ সক  জ্ায়োয় বাউন্ডািী 

ক্ষদয়া  ক্ষিই ক্ষস সক  জ্রমখত বাউন্ডািী ক্ষদয়া  রিম োখণি জ্ন্য 

জ্রুিী রভরিখত পদখেপ রিখত েখব। এজ্ন্য িাজ্স্ব বাখজ্খট 

অখথ েি সংস্থাি িা থাকখ  উন্নয়ি প্রকল্প গ্রেণ কখি বাউন্ডািী 

ক্ষদয়া  রিম োখণি পদখেপ গ্রেণ কিখত েখব।  

 

(৩) জ্রমি িামজ্ারি সংক্রান্ত তথ্য এবং ভূরম উন্নয়ি কি 

পখ্রভশাধ খ্বিেক প্রখ্িভবদন আইন অখ্ধশাোে প্রপ্ররণ অব্যােত 

িােখত েখব। 

 

(২) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ সংক্রান্ত 

প্ররতখবদি প্রখ্ি মাভস ১০ িাখ্রভের মভে 

মন্ত্রণালভের সংরিষ্ট শাোয় প্রপ্ররণ করা  ে।  

 

 

(৩) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ সংক্রান্ত 

প্ররতখবদি প্রখ্ি মাভস ০১-০৫ িাখ্রভের মভে 

মন্ত্রণালভের সংরিষ্ট শাোয় প্রপ্ররণ করা  ে। 

 

১১. দপ্তর/সংস্থার 

েসড়া খ্বখ্ধমালা/ 

প্রখ্বধানমালা 

প্রণেন সংক্রান্ত 

(১) মোি জ্াতীয় সংসখদ পাশ েওয়া আইিসমূখেি আখ াখক 

েসড়া খ্বখ্ধমালা/প্রখ্বধানমালা প্রণেনপূব মক দ্রুি মন্ত্রণালভে প্রপ্ররণ 

করভি  ভব। 

 

(১) গৃেীত রসদ্ধান্তটি এ প্ররতষ্ঠাখিি ক্ষেখে 

প্রখর্াজ্য িয়। 

 

 

১২. জািীে শুদ্ধািার 

প্রকৌশল  সংক্রান্ত 

কায মক্রম 

 

(১) জািীে শুদ্ধািার প্রকৌশল বাস্তবােভন িলখ্ি ২০১৯-২০ অথ ম-

বেভরর কম ম-পখ্রকল্পনা অনুযােী যাবিীে কায মক্রম খ্নধ মাখ্রি 

সমভের মভে সম্পন্ন করভি  ভব।  

 

(১) বারটান কর্তমক প্রণীি কম ম-পখ্রকল্পনা 

অনুযােী সকল কায মক্রম খ্নধ মাখ্রি সমভের মভে 

সম্পভন্নর কায মক্রম িলভে। 

 

১৩. িথ্য অখ্ধকার 

আইন সংক্রান্ত 

কায মক্রম 

(১) 'িথ্য অখ্ধকার আইন, ২০০৯’ অনুযােী িথ্য সরবরা  কভর 

খ্নেখ্মিোভব মন্ত্রণালভে প্রখ্ি মাভসর ১০ িাখ্রভের মভে 

প্রখ্িভবদন প্রপ্ররণ করভি  ভব।  

(১) িথ্য অখ্ধকার আইন, ২০০৯’ অনুযােী ৩০ 

প্রসভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ িাখ্রে পয মন্ত প্রকান ব্যখ্ি 

বা প্রখ্িিাভনর খ্নকট  ভি ক্ষকাি আখবদিপে 

পাওয়া র্ায়রি। ফখ  এ সংক্রান্ত শূন্য প্ররতখবদি 

মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট শাোে প্রপ্ররণ করা  ভেভে।  

১৪. বাখ্ি মক 

কম মসম্পাদন চুখ্ি 

খ্বিেক কায মক্রম 

(১) কৃখ্ি মন্ত্রণালে এবং সকল দপ্তর/সংস্থার বাখ্ি মক কম মসম্পাদন 

চুখ্ি (এখ্পএ) অনুযােী যাবিীে কায মক্রম যথাসমভে বাস্তবােন 

করভি  ভব।  

(১) বাখ্ি মক কম মসম্পাদন চুখ্ি (এখ্পএ) অনুযােী 

কম ম-পখ্রকল্পনা খ্নধ মাখ্রি সমভের মভে 

সম্পাদভনর কায মক্রম অব্যা ি আভে। 

১৫. এসরিরজ্ 

বাস্তবায়ি 

কার্ েক্রম 

(১) এসরিরজ্ রবষয়ক কৃরষ মন্ত্রণা খয়ি কার্ েক্রখমি অগ্রেরত 

রিয়রমতভাখব সমন্বয় সভায় উপস্থাপি কিখত েখব।  

 

(১) প্রভযাজয নে। 

 

১৬. ক্ষিল্টা প্লাি 

বাস্তবায়ি 

কার্ েক্রম 

(১) ক্ষিল্টা প্লাখিি রবষখয় মন্ত্রণা য় কর্তেক গৃেীত কার্ েক্রম সভাখক 

অবরেত কিখত েখব। 

(১) গৃেীত রসদ্ধান্তটি অে প্ররতষ্ঠাখিি ক্ষেখে 

প্রখর্াজ্য িয়। 

১৭. ই-রজ্রপ 

কার্ েক্রম 

বাস্তবায়ি 

(১) সক  দপ্তি/সংস্থাি ক্রয়/ক্ষটন্ডারিং কার্ েকি ই-রজ্রপখত সম্পন্ন 

কিখত েখব। ই-রজ্রপ সংক্রান্ত তথ্য প্রখ্ি মাভসর ১০ তারিখেি 

মখে ক্ষপ্রিণ কিখত েখব । 

 

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ সংক্রান্ত িথ্য 

প্রখ্ি মাভসর ০১-০৫ িাখ্রভের মভে মন্ত্রণালভের 

সংখ্িষ্ট শাোে প্রপ্ররণ করা  ে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ক্রখ্মক 

নং 

আভলািয খ্বিে গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত বারটান কর্তমক গৃ ীি পদভেপ/ 

বাস্তবােন অগ্রগখ্ি 

(১) (২) (৩) (৪) 

১৮. রবরবধ 

(১) বঙ্গবন্ধু 

স্যাখট াইট-১ 

এি সুরবধা 

কার্ েকি 

 (১) বঙ্গবন্ধু স্যাখট াইট-১ এি সুরবধা কার্ েকি কিখত প্রণীত 

েসড়া সুপারিশমা াি রবষখয় বাং াখদশ করমউরিখকশি 

স্যাখট াইট ক্ষকাম্পািী র িঃ েখত ই-ক্ষমই  মািফত মতামত 

পাওয়া ক্ষেখে। মতামত অনুর্ায়ী েসড়া প্ররতখবদখিি কার্ েক্রম 

পিবতী সভাখক অবরেত কিখত েখব।  

 

 (১) গৃেীত রসদ্ধান্তটি এ প্ররতষ্ঠাখিি ক্ষেখে 

প্রখর্াজ্য িয়। 

(৩) দপ্তি/সংস্থাি 

োরড় সংক্রান্ত 

তথ্যারদ 

(১) সক  দপ্তি/সংস্থায় টিওএন্ডরিভূক্ত োড়ীি সংখ্যা, আওতাধীি 

প্রকখল্পি োড়ীি সংখ্যা ও অখকখজ্া োড়ীি সংখ্যাি তথ্য ক্ষপ্রিণ 

কিখত েখব। 

(১) বারটান-এ টিওএন্ডরিভূক্ত োড়ীি সংখ্যা  

মন্ত্রণালভের সংখ্িষ্ট শাোে প্রপ্ররণ করা  ভেভে। 

 (৪) জ্াতীয় 

সামারজ্ক 

রিিাপিা ক্ষকৌশ  

(১) জ্াতীয় সামারজ্ক রিিাপিা ক্ষকৌশ  বাস্তবায়ি সংক্রান্ত 

মারসক প্ররতখবদি রিধ োরিত ফিখম প্ররতমাখসি ৩ তারিখেি মখে 

ক্ষপ্রিণ রিরিত কিখত েখব। 

(২) জ্াতীয় সামারজ্ক রিিাপিা ক্ষকৌশ  রবষখয় ত্রেমারসক সভা 

কিখত েখব। 

(৩) দপ্তি/সংস্থাি অধীিস্থ প্ররশেণ একাখিরম/ ইিরস্টটিউট/ 

ক্ষকখেি প্ররশেণ রসখ বাখস সামারজ্ক রিিাপিা কম েসূরচি 

রবষয়টি অন্তভূ েক্ত কিখত েখব। 

 

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ খ্বিভে যথাযথ 

পদখেপ গ্রেণ কিা েখব। 

 

(২) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ খ্বিভে যথাযথ 

পদখেপ গ্রেণ কিা েখব। 

(৩) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ খ্বিভে যথাযথ 

পদখেপ গ্রেণ কিা েখব। 

 (৫) Honour 

Board প্রণয়ি 

(১) মন্ত্রণা য় এবং সক  দপ্তি/সংস্থায় Best performance 

অজ্েিকািী কম েকতো/কম েচািীি িাম বেি রভরিক Honour 

Board এ অন্তর্ভ েক্ত কিখত েখব। 

 

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ খ্বিভে যথাযথ 

পদখেপ গ্রেণ কিা েখয়খে এবং শীঘ্রই 

Honour Board স্থাপি কিা েখব। 

 

 (৭) দপ্তি/সংস্থায় 

সমন্বয় সভা 

(১) সক  দপ্তি/সংস্থাখক মন্ত্রণা খয়ি ন্যায় প্ররতমাখস সমন্বয় 

সভা কিখত েখব। এ সক  সভায় রতিমাস অন্তি মন্ত্রণা খয়ি 

প্রশাসরিক উইংখয়ি কম েকতোখক উপরস্থত থাকখত েখব। 

 

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্তনুযােী এ প্রখ্িিাভন প্রখ্ি মাভস 

সকল কম মকিমা কম মিারীভদর সমন্বভে সমন্বে 

সো অনুখ্িি  ে। সোে খ্িন মাস অন্তর 

মন্ত্রণালভের প্রশাসখ্নক উইংভের কম মকিমাভক 

সোে আমন্ত্রণ জানাভনা  ভব। 

 (৯) রপএইচরিসে 

উচ্চতি েখবষণাি 

রবষখয়ি সাখথ 

কৃরষি সম্পৃক্ততা 

(১) রপএইচরিসে উচ্চতি েখবষণাি ক্ষেখে েখবষণাি রবষখয়ি 

সাখথ কৃরষি সম্পৃক্ততা রবষয়ক মতামতসে সুপারিশ প্রদাি 

কিখত েখব। 

(১) গৃ ীি খ্সদ্ধান্ত প্রমািাভবক এ খ্বিভে যথাযথ 

পদখেপ গ্রেণ কিা েখব। 

 

 

 


