গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
রযচারদকয কামারয়
অবযন্তযীণ রনযীক্ষা রযদপ্তয
গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা-১০০০।
স্মাযক নাং-২৫.৪৬.০০০০.০০১.০৬..১৫৯.১৬-৩৪৭

১৪২৫ ফঙ্গাব্দ
তারযখ:-----------------------------।
৭
২০১৮ রিষ্টাব্দ

ফযাফয
রচফ
গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।
দৃরষ্ট আকল তণ: উ-রচফ(প্রান-৩), গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারয়।
রফলয়: জু
২০১৮ ভাদয ভন্বয় বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগরত প্ররতদফদন।
সূত্র:
২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০০২.১৬(অাং-১)-৭৫৫ তারযখ: ০/০৮/২০১৮ রি:।
উর্য তক্ত সূত্রস্থ স্মাযক ও রফলদয়য প্ররত দয় দৃরষ্ট আকল তণ কযা দরা।
সূত্রস্থ স্মাযদকয প্রাপ্ত দত্রয ভভতানুাদয জানাদনা মাদে যম, রচফ ভদাদদয়য বারতদে ৩ -০৭-২০১৮ রি: তারযখ অনুরিত
ভন্বয় বায অনুদভারদত কামরফফযণীয আদরাদক গৃীত রদ্ধান্তমূদয মথামথ মাদরাচনায় এই কামারদয়য জন্য প্রদমাজয
কামক্রভমূদয অগ্রগরত প্ররতদফদন রনদনাক্ত ছদক উদেখ কযা দরা:রদ্ধাদন্তয
ক্ররভক নাং
২.১
২.২
২.৭

বায রদ্ধান্ত

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত

রফরবন্ন অরনষ্পন্ন রফলয়।

এ রযদপ্তদযয একজন যজযি সুারযনদেনদেন্ট যক কাযী রযচারক দদ চররত দারয়ে প্রদাদনয স্মাযক নাং-২৫.৪৬.০০০০.০০১
.১২.১০৯. ০৭-৫০৮, তারযখ: ১৭/১০/২০১৭ রি: ভাধ্যদভ গৃায়ণ ও গণপূতত ভন্ত্রণারদয় যপ্রযণ কযা দয়দছ।
প্রাক-ভন্বয় বা কযা দয়দছ।

প্রাক ভন্বয় বা
অনুিান।
অরেে
আরি
রনষ্পরিকযণ।

২.৮

ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য।

২.৯

শুদ্ধাচায
ফাস্তফায়ন।

যকৌর

২.১০

Annual
Performance
Agreement
(APA) ফাস্তফায়ন।

২.১১
২.১৩

ই-যফা কামক্রভ
প্রধানভন্ত্রীয কামারয়,
ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ এয
চারত প্ররতদফদন যপ্রযণ।

ভন্ত্রণারদয়য রদ্ধান্ত যভাতাদফক স্থায়ী অরেে করভটিয বা ও রযচারক, অবযন্তযীণ রনযীক্ষা রযদপ্তয বারতদে রি-ক্ষীয় অরেে
করভটিয বা অনুিাদনয ভাধ্যদভ ও রফরবন্ন গণপূতত দপ্তয/জাগৃক দপ্তয/াংস্থামূ দত প্রাপ্ত ব্রেীে জফাদফয যপ্ররক্ষদত অরেে
আরি রনষ্পরিয কামক্রভ চরভান আদছ।
যকাযী কভতচাযী (শাংখরা ও আীর) রফরধভারা-১৯৮৫ এয রযন্থী কাদজয জন্য প্রারনক ট্রাইব্যযনার-১ কর্ততক জনাফ সুযাইয়া
যফগভ, লাঁে-মুদ্রাক্ষরযকদক ৩০/০৩/২০১০ রি: তারযখ দত ফাধ্যতামুরক অফদযয যায় প্রদান কযা য়। উক্ত যাদয়য রফযীদত
াংরিষ্ট কভতচাযী প্রারনক ট্রাইব্যযনাদর আীর কদযন। মাায আীর নাং-এ.এ.টি ২৪১/২০১৪ রি:। াংরিষ্ট কভতচাযীয দাদয়যকৃত
আীর ২১/০৩/২০১৭ রি: তারযখ প্রারনক ট্রাইব্যযনার কর্ততক খারযজ কযা য়। াংরিষ্ট কভতচাযী জনাফ সুযাইয়া যফগভ আীর
খারযদজয রফলদয় যফতীদত রক দদক্ষ গ্রণ কযদফন/কদযদছন তা জানা মায়রন।
শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়দনয রদক্ষয অত্র দপ্তদযয দপ্তয প্রধাদনয বারতদে প্ররত ০৩ ভা য ননরতকতা করভটিয বা অনুরিত
য়। ইায ধাযাফারকতায় রফগত ০৫/০৭/২০১৮ রি: তারযদখ এ রযদপ্তদযয শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়ন রফলয়ক করভটিয বারত
অত্র দপ্তদযয দপ্তয প্রধাদনয বারতদে বা অনুরিত য়। উদেখ্য শুদ্ধাচায যকৌর ফাস্তফায়দনয ধাযাফারকতায় কামারদয়য
শুদ্ধাচায পুযষ্কায প্রদান কামক্রভ ইরতভদধ্য ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ।
২০১৭-১৮ অথ ত ফছদযয ফারল তক কভতম্পাদন চুরক্তয ৪থ ত নত্রভারক অগ্রগরত প্ররতদফদন স্মাযক নাং-২৫.৪৬.০০০০.০০১.১৮.৩১৪.১৬২৮১, তারযখ: ০৮/০৭/২০১৮ রি: ভাধ্যদভ যপ্রযণ কযা দয়দছ এফাং ভন্ত্রণারদয়য সূত্রস্থ স্মাযক নাং- ২৫.০০.০০০০.০১.২৭.০২৩.১৭.
১৬৮, তারযখ: ০৬-০৫-২০১৮ রি: এয চারদায যপ্ররক্ষদত ২০১৮-১৯ অথ ত ফছদযয ও ফারল তক কভতম্পাদন চুরক্ত ম্পাদদনয রনরভদি
স্মাযক নাং-২৫.৪৬.০০০০.০০১.১৮.৩১৪.১৬-২৪৫, তারযখ: ১৯/০৬/২০১৮ রি: ভাধ্যদভ ফারল তক কভতম্পাদন চুরক্ত প্রণয়নপূফ তক
রচফ, গৃায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণারয় ফযাফয যপ্রযণ কযা দয়দছ। মা ২৪/০৬/২০১৮ রি তারযদখ রচফ ভদাদয় কর্ততক স্বাক্ষরযত
দয়দছ।
ই-যফা কামক্রদভয আওতায় ওদয়ফাইে প্রস্তুত কযা দয়দছ।
প্রধানভন্ত্রীয কামারয়, ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয চারদায যপ্ররক্ষদত অত্র দপ্তদযয প্ররতদফদন ফাততা ফাক ভাযপত গৃায়ন ও গণপূতত
ভন্ত্রণারয় ফযাফয যপ্রযণ কযা য় এফাং Soft Copy ই-যভইর এয ভাধ্যদভ যপ্রযণ কযা য়।

এ রফলদয় যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য যপ্রযণ কযা দরা।
(মুাম্মদ যীপ কাভার যচৌধুযী)
রযচারক
যপান: ৯৫১২৩২২
e-mail: doiamohpw@gmail.com

