ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয অগস্ট ২০১৭ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: আগস্ট ২০১৭
(১) প্রান্ত্রনক :
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে)

প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৪ সগেম্বয ২০১৭

ংস্থায স্তয
ভিণারয়/বফবাগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
সভাে

অনুগভান্ত্রদত দ
২৭২
১,২৬৪
১,৫৩৬

পূযণকৃত দ
২১৭
৮৮৩
১,১০০

শূন্যদ
৫৫
২৩৯
২৯৪

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/
ংস্থা

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত
ন্ত্রচফ/
তদূর্ধ্য দ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
-

সজরা কভযকতযায
দ (সমভন ন্ত্রিন্ত্র,
এন্ত্র)
-

অন্যান্য ১ভ
সেন্ত্রণয দ

২য় সেন্ত্রণয ৩য় সেন্ত্রণয
দ
দ

০৯
৫৩

১০
৩৭

২২
১৪৬

৪থ য সেন্ত্রণয
দ

সভাে

১৪
০৩

৫৫
২৩৯*

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয দ ব্যতীত।
ক. ৩ অতীফ গুরুত্বপূণ য (
ক্রন্ত্রভক
১।
২।

strategic) দ শূন্য থাকগর তায তান্ত্ররকা
গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
নাভ
-

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
ংখ্যা
-

সভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
ংখ্যা
-

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ংস্থা
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত
কভযকতযা কভযচাযী সভাে
-

নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান
কভযকতযা কভযচাযী সভাে
১৬
১৬
-

।

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয সকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: সনই

ভন্তব্য
তৃতীয় শ্রেবণ-০৭, চতুথ থ শ্রেবণ-০৯
-

খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন (সদগ-ন্ত্রফগদগ)
ভিী
সদগ ন্ত্রফগদগ
ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন
(ন্ত্রদন)
উন্নয়ন প্রকল্প
ন্ত্রযদযন
(ন্ত্রদন)
াফ যতয
চট্টগ্রাগভ ভ্রভণ
(ন্ত্রদন)

-

-

প্রন্ত্রতভিী/উভিী
সদগ ন্ত্রফগদগ
-

-

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ
সদগ
১৫ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে জাবতয বতা
ফঙ্গফন্ধু শ্রে মুবজবুয যভাখনয ৪২তভ
থ ীখত জাতীয় শ্রাক বদফ
াাদত ফাবল ক
ারন ঈরখযে শ্রগাারগঞ্জ শ্রজরায
টুঙ্গীাড়া পয কখযন।

ভন্তব্য
ন্ত্রফগদগ
১৭-২৩ অগস্ট ২০১৭
তাবযে কানাডা এফং
২৩-২৬ অগস্ট ২০১৭
শ্রভয়াখদ বনঈআয়কথ পয
কখযন
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

খ.২ উগযাক্ত ভ্রভগণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদযন প্রন্ত্রতগফদন দান্ত্রখগরয ংখ্যা: প্রগমাজয নয়।
(২) আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারগয়য জন্য): প্রগমাজয নয়
(৩) অথ যননন্ত্রতক (সকফর অথ য ন্ত্রফবাগগয জন্য): প্রগমাজয নয়
।

।

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত:
ক. উন্নয়ন প্রকগল্পয অথ য ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত প্রকগল্পয নাভ:
প্রকগল্পয নাভ

ফতযভান অথ য-ফছখয
এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ
(সকাটি োকায়)

১

২
ন্ত্রিন্ত্রএ: ৩.২৮
ন্ত্রজওন্ত্রফ: ০.০২

Building
Capacity for
the Use of
Research
Evidence
(BCURE)
Social Security
Policy Support
(SSPS)
Programme

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা ম যন্ত
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ (সকাটি
নতুন প্রকল্প
ভাগ ভিণারগয়
োকায়) ও ফযাগদ্দয ন্ত্রফযীগত
অনুগভান্ত্রদত গয়
এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ
ব্যগয়য তকযা ায
থাকগর তায তান্ত্ররকা বায তান্ত্রযখ
৩
৪
৫
১.৬২ (৪৯.৩৯ তাং)
-

ভন্তব্য

৬
-

বডবএ: 1০.৭৯
বজওবফ: 0.33

১.১৩ (১০.৪৭ তাং)

-

-

-

বডবএ: ১.৮০

০.০৮৮ (৪.৮৯ তাং)

-

-

-

Technical
Support
for
CRVS System
Improvement
in Bangladesh

খ. প্রকগল্পয অফস্থা ংক্রান্ত :
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ
ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ উগবাধনকৃত
ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান প্রকগল্পয
কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য অফকাঠাগভা
-

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়গক পূযণ কযগত গফ):
(৬) প্রধান প্রধান সক্টয কগযাগযনমূগয রাব/সরাকান:

আগাভী দু’ভাগয ভগে উগবাধন কযা
গফ এভন ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রগমাজয নয়।
প্রগমাজয নয়।

(৭) অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত
ক. অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য
ভিণারয়/ংস্থায নাভ

অন্ত্রিে
আন্ত্রত্তয
ংখ্যা

োকায
ন্ত্রযভাণ
(রক্ষ োকায়)

ব্রিবখে
জফাগফয
ংখ্যা

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ংখ্যা

সজয

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন
সফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত
উকূরীয় বীাঞ্চর
উন্নয়ন সফাি য
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
সভাে

ভন্তব্য

ভবিবযলদ বফবাখগ ফতযভাগন সকান অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত
সনই। তগফ ০৭টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি
ভাভরা যগয়গছ ( ভাভরা নম্বয ৭/২০০০), মা ঢাকায
চতুথ থ কাযী জজ অদারখত বফচাযাধীন।

৭টি

০.২৩

-

-

৭টি

১৪টি

২৩৯.০৭

-

-

১৪টি

অথ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক জান্ত্রযকৃত আন্ত্রথ যক ক্ষভতা অযণ ,
২০১৫ নুমায়ী অবিমূ বনষ্পবিয জন্য ংবিষ্ট
বফবাগীয় কবভনাখযয কাম থারখয় শ্রেযণ কযা য়।

০৪টি
২৬টি

৭০০.০০
৯৪৯.৮২

০৪
০৪

১

০৪টি
২৫টি

-

খ. অন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয সকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/অথ য আত্মাৎ, অন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর স-ফ সকইগয তান্ত্ররকা:
সনই।
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(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)
ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তয/
ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত
সভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা
(প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগয ১ তান্ত্রযগখ)

প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগ শুরু ওয়া
ভাভরায ংখ্যা

১
*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০৩

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা

ফতযভান
অথ য-ফছখয সভাে
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত

অন্যান্য
দণ্ড

অব্যান্ত্রত

অন্ত্রনষ্পন্ন
ন্ত্রফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

২

৩

৪

৫

৬

৭

-

-

-

-

০৩

-

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৬

-

-

-

-

১৬

-

শ্রভাে

০

০

০

০

১৯

* প্রান্ত্রনক ট্রাইব্যযনার/প্রান্ত্রনক আন্ত্রগরে ট্রাইব্যযনাগর চরভান ভাভরায কর নন্ত্রথ এ ন্ত্রফবাগগয আইন-১ াখায় স্থানান্তয কযা
গয়গছ।
(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন
ক.

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচ:

ভিণারয়/ং
স্থা
১
ভবিবযলদ
বফবাগ

ক্র
ন্ত্রভক
২
১।
২।

দুনীবত দভন
কবভন

৩।
৪।
৫।

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ
৩
-

প্রন্ত্রক্ষগণয
সভয়াদ
৪
-

৫
-

অংগ্রণকাযীয
ংখ্যা
৬
-

US Embassy

১৫ জন

১৩ অগস্ট ২০১৭

ভবিবযলদ বফবাখগ

৪০ জন

১৬ অগস্ট ২০১৭

ভবিবযলদ বফবাখগ

৩৯ জন

১৭-২৮ শ্রখেম্বয
২০১৭
২৮-৩০ অগস্ট
২০১৭

জাতীয় বযকল্পনা ও ঈন্নয়ন
একাখডবভ
বঙ্গাপুয

একজন

Case Preparation and ০৭-১০ অগস্ট ২০১৭
skils

ফাবল থক কভথম্পাদন চুবি
বফলখয় কভথারা
ফাবল থক কভথম্পাদন চুবি
বফলখয় কভথারা
৫১তভ ববনয়য ববকঈবযটি
শ্রকা থ ২০১৭
Crisis
Management
Countering Fraud and
Anti
Money
Laundering

উগযাগী ংস্থা/ এগজন্ত্রিয নাভ

একজন

খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয সকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায
গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচগত কভযকতযা/কভযচাযীগদয অংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয সক্ষগে ফড় যকগভয সকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা:
সনই।
ঘ. ভিণারগয় অন্-য-জফ সট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা আগছ ন্ত্রক না; না থাকগর অন্-য-জফ সট্রন্ত্রনং আগয়াজন কযগত ফড় যকগভয
সকান অসুন্ত্রফধা আগছ ন্ত্রক না: যাঁ আগছ; সকান অসুন্ত্রফধা সনই।
ঙ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভযকতযায ংখ্যা:একজন।
(১০) উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে:
ক. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: সনই।
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খ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ অতীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:
(১) ভন্ত্রিবায ন্ত্রতনটি, ভবিবা-বফঠখক গৃীত বদ্ধান্তমূখয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাখরাচনা ম্পবকথত অন্তঃভিণারয় বা ছয়টি,
যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয চাযটি এফং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয চাযটি বা অনুন্ত্রিত য়।
(২) ভবিবা-বফঠক ২৬টি বদ্ধান্ত গৃীত খয়খছ এফং এয ভখে ১১টি বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত য়। ফবষ্ট ১৫টি বদ্ধান্ত বফববন্ন
ভিণারয়/বফবাখগ ফাস্তফায়নাধীন যখয়খছ।
(৩) ভবিবযলদ বচখফয বাবতখে নুবিত ১৩ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ফাখজে ব্যফস্থানা কবভটিয বায় এ বফবাখগয ২০১৭১৮ থ থ-ফছখযয শ্রকায়াে থাযবববিক ফাখজে ফাস্তফায়ন বযকল্পনা এফং ২০১৬-১৭ থ থ-ফছখযয চতুথ থ শ্রকায়াে থাখযয ফাখজে ফা স্তফায়ন
গ্রগবত বযফীযণ েবতখফদন নুখভাদন কখয থ থ বফবাগ ও বযকল্পনা কবভখন শ্রেযণ কযা য়।
(৪) ফঙ্গফন্ধু তযা ভাভরায অন্যতভ াক্ষী এফং মুন্ত্রক্তমৄগে ৯ নম্বয সক্টগযয াফ -সক্টয কভান্ডায, ফীয মুন্ত্রক্তগমাো সভজয (অফ.)
ন্ত্রজয়াউন্ত্রদ্দন আগভদ ২৮ জুরাই ২০১৭ তান্ত্রযগখ ৬৭ ফছয ফয়খ মৃতুযফযণ কগযন (ইন্নান্ত্ররোন্ত্র ওয়া ইন্না ইরাইন্ত্র যান্ত্রজউন) । তাঁয
মৃতুেখত গবীয সাক ও দুুঃখ প্রকা, তাঁয ন্ত্রফগদী আত্মায ভাগগপযাত কাভনা এফং তাঁয সাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত
গবীয ভগফদনা জ্ঞান কখয ভবিবায ৩১ জুরাআ ২০১৭ তাবযখেয বফঠখক গৃীত শ্রাকেস্তাফ ৬ অগস্ট ২০১৭ তান্ত্রযগখয
প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ সগগজগে প্রকাবত য়।
(৫) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদগয ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ সভাুঃ আফদুর ান্ত্রভদ ০৬ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে বঙ্গাপুয এয়াযরাআখেয
SQ-449 ফ্লাআেখমাখগ যকাবয পখয বঙ্গাপুখযয ঈখেখে ঢাকা তোগ কখযন এফং ১২ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে একআ
এয়াযরাআখেয SQ-446 ফ্লাআেখমাখগ ঢাকায় েতোফতথন কখযন। ভাভান্য যাষ্ট্রবতয েস্থান ও েতোফতথনকাখর মযত াজারার
আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়।
(৬) ফাংরাগদ যকাগযয স্বাস্থয ও ন্ত্রযফায কল্যাণ ভিণারগয়য ন্ত্রনউগযাগিগবরগভন্টার ন্ত্রিজঅি যায অযান্ড অটিজভ ন্ত্রফলয়ক
জাতীয় উগদষ্টা কন্ত্রভটিয বান্ত্রত, আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতম্পন্ন অটিজভ ন্ত্রফগলজ্ঞ, ন্ত্রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায ভানন্ত্রক স্বাস্থযন্ত্রফলয়ক
ন্ত্রফগলজ্ঞ উগদষ্টা প্যাগনগরয দস্য, জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুন্ত্রজব্যয যভাগনয সদৌন্ত্রেী এফং প্রধানভিী সখ ান্ত্রনায সুগমাগ্যা
কন্যা ন্ত্রভজ ায়ভা ওয়াগজদ সাগন টিজভ অক্রান্ত ব্যবিখদয কল্যাখণ বনযফবিন্ন ও ঈদ্ভাফনীমূরক কাখজয স্বীকৃবতস্বরূ
২৫
জুরাই ২০১৭ তান্ত্রযগখ ন্ত্রনউইয়কযন্ত্রবন্ত্রত্তক অটিন্ত্রস্টক ন্ত্রশুগদয জন্য
বভা করাআনু স্কুর অযান্ড সন্টায পয ন্ত্রচরগেন এফং এয
আন্তজযান্ত্রতক গমাগী প্রন্ত্রতিান ‘আই সকয়ায পয অটিজভ ’ কর্তক
য ‘আন্টাযন্যানার চোবম্পয়ন োওয়াড থ ’-এ ভূন্ত্রলত ন । এ ন্ত্রফযর
িান আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রযভণ্ডগর ফাংরাগদগয অফস্থান ও বাফমূন্ত্রত য আযও সুংত ও উজ্জ্বরতয কযায় ভাননীয় প্রধানভিী সখ
ান্ত্রনা এফং তাঁয সুগমাগ্যা কন্যা ন্ত্রভজ ায়ভা ওয়াগজদ সাগনগক আন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা ও অন্ত্রবনন্দন জ্ঞান কখয ভবিবায ৭ অগস্ট
২০১৭ তান্ত্রযগখয বফঠগক গৃীত অন্ত্রবনন্দন প্রস্তাফ ৯ অগস্ট ২০১৭ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ সগগজগে প্রকাবত য়।
(৭) ২০০৪ াগরয ২১স আগস্ট তান্ত্রযগখ ন্ত্রফএনন্ত্র-জাভায়াত সজাে যকাগযয আভগর ফঙ্গফন্ধু এন্ত্রবন্ত্রনউগত সদব্যাী িা ও
সফাভা াভরায ন্ত্রফরুগে আগয়ান্ত্রজত ফাংরাগদ আওয়াভী রীগগয ান্ত্রন্তপূণ য ভাগফগ তৎকারীন ন্ত্রফগযাধী দরীয় সনতা, আওয়াভী রীগ
বান্ত্রত ও ফতযভান প্রধানভিী সখ ান্ত্রনাগক তযায উগদ্দগে ন্ত্রযচান্ত্ররত বয়াফ সগ্রগনি াভরায়
অওয়াভী রীখগয ২২জন
শ্রনতা-কভী বনত ন এফং াঁচ তাবধক শ্রনতা-কভী, াংফাবদক ও বনযািা-কভী অত ন। এআ বয়াফ শ্রগ্রখনড াভরায়
বনতখদয বফখদী অত্মায াবন্ত কাভনা কখয, অতখদয েবত ভখফদনা জাবনখয় এফং এআ ঘৃণ্য ও ফফ যগযান্ত্রচত ঘেনায ন্ত্রনন্দা জ্ঞান
কগয ভবিবায ২১ অগস্ট ২০১৭ তাবযখেয বফঠখক গৃীত শ্রাকেস্তাফ ২৩ অগস্ট ২০১৭ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ
সগগজগে প্রকাবত য়।
(৮) ফাংরা চরবিখেয অন্যতভ জনন্ত্রপ্রয় ববখনতা জনাফ অব্দুয যাজ্জাক ২১ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ৭৫ ফছয ফয়খ আখন্তকার
কখযন (আন্নাবরল্লাব ওয়া আন্না আরাআব যাবজঈন)। তাঁয মৃতুযগত গবীয সাক প্রকা ও ভযহুগভয রুখয ভাগ বপযাত কাভনা কগয
এফং তাঁয সাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত অন্তবযক ভগফদনা জাবনখয় ভবিবায ২৮ অগস্ট ২০১৭ তাবযখেয বফঠখক গৃীত
শ্রাকেস্তাফ ৩০ অগস্ট ২০১৭ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ সগগজগে প্রকাবত য়।
(৯) প্রখ্যাত ক্রীড়ান্ত্রফদ জনাফ াভসুর আরভ সভাো ২৭ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ৭৩ ফছয ফয়খ আখন্তকার কখযন (আন্নাবরল্লাব ওয়া
আন্না আরাআব যাবজঈন)। কৃতী ফুেফরায জনাফ াভসুর আরভ সভাোয মৃতুযগত গবীয সাক প্রকা ও ভযহুগভয রুগয ভাগন্ত্রপযাত
কাভনা কগয এফং তাঁয সাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত অন্তবযক ভগফদনা জাবনখয় ভবিবায ২৮ অগস্ট ২০১৭ তাবযখেয
বফঠখক গৃীত শ্রাকেস্তাফ ৩০ অগস্ট ২০১৭ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞাগনয ভােখভ ফাংরাগদ সগগজগে প্রকাবত য়।
(১০) প্রফীণ যাজনীন্ত্রতন্ত্রফদ, াখফক ংদ-দস্য ও ফীয মুবিশ্রমাদ্ধা োডখবাখকে োন টিপু সুরতান ১৯ আগস্ট ২০১৭ তান্ত্রযগখ ৬৭
ফছয ফয়গ ইগন্তকার কগযন (ইন্নান্ত্ররোন্ত্র ওয়া আন্না আরাআব যান্ত্রজউন)। োন টিপু সুরতান অওয়াভী মৄফরীখগয ন্যতভ েবতিাতা
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দস্য বছখরন। বতবন মখায-৫ ভবণযাভপুয অন শ্রথখক অওয়াভী রীখগয ভখনানয়খন ঞ্চভ, প্তভ ও নফভ জাতীয় ংদ
বনফ থাচখন ংদ-দস্য বনফ থাবচত ন। তাঁয মৃতুযগত গবীয সাক প্রকা ও ভযহুগভয রুগয ভাগ ন্ত্রপযাত কাভনা কগয এফং তাঁয
সাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত অন্তবযক ভগফদনা জান্ত্রনগয় ভবিবায ২৮ অগস্ট ২০১৭ তাবযখেয বফঠখক গৃীত
শ্রাকেস্তাফ ৩০ অগস্ট ২০১৭ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ সগগজগে প্রকাবত য়।
(১১) আগস্ট ২০১৭ ভাগ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ভন্বয় বা অনুন্ত্রিত য়। উক্ত বায় ২৭টি ন্ত্রোন্ত গৃীত য়।
(১২) যাঙ্গাভাটি শ্রজরায রংগদু ঈখজরায় ০২ জুন ২০১৭ তাবযখে ংঘটিত বং ঘেনা ংক্রান্ত তদন্ত েবতখফদখনয বফলখয়
মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য ০১ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ববনয়য ন্ত্রচফ, জনোন ভিণারয়; বচফ, াফ থতে চট্টগ্রাভ বফলয়ক
ভিণারয়; শ্রজরা োক, যাঙ্গাভাটি; পুবর সুায, যাঙ্গাভাটি; ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ এফং ন্ত্রচফ, দুগম যাগ ব্যফস্থানা ও োণ
ভিণারয় ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(১৩) গাজীপুয শ্রজরাধীন কাবভপুযস্থ ভারটিপোফ বরবভখেড কাযোনায় ফয়রায বফখফাযখণয বযশ্রেবযখত বতবযি শ্রজরা
ম্যাবজখেে, গাজীপুখযয শ্রনতৃখে গঠিত তদন্ত কবভটিয প্রন্ত্রতগফদন ংক্রান্ত বফলখয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য ৭ অগস্ট ২০১৭
তাবযখে ববনয়য বচফ, ন্ত্রল্প ভিণারয়; বচফ, েভ ও কভযংস্থান/ন্ত্রযগফ ও ফন ভিণারয়/ন্ত্রফদুযৎ/সুযক্ষা সফা ন্ত্রফবাগ ফযাফয ে
শ্রেযণ কযা য়।
(১৪) বফগঞ্জ শ্রজরায শ্রোয়াআ নদীযযা-ফাঁধ বাঙ্গন শ্রযাখধ ব্যফস্থাগ্রণ ংক্রান্ত প্রন্ত্রতগফদগনয বফলখয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয জন্ম
১৩ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ন্ত্রচফ, াবন ম্পদ ভিণারয় ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(১৫) যংপুয বফবাখগয বফববন্ন শ্রজরায় ফন্যাজবনত যয়যবতখযাখধ ব্যফস্থাগ্রণ ংক্রান্ত প্রন্ত্রতগফদগনয বফলখয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয
জন্য ১৩ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, ান্ত্রন ম্পদ ভিণারয় ; বচফ, দুগম যাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভিণারয়; বফবাগীয়
কবভনায, যংপুয; শ্রজরা োক, বদনাজপুয/নীরপাভাযী/কুবড়গ্রাভ ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(১৬) যংপুয বফবাখগয বফববন্ন শ্রজরায় ফন্যাকফবরত দুগতথ জনাধাযণখক ঈদ্ধাযকাখজ ায়তা েদান ংক্রান্ত বফলখয় ১৩ অগস্ে
২০১৭ তাবযখে বেবোর স্টাপ বপায, স্ত্র ফান্ত্রনী ন্ত্রফবাগ, সগয ফাংরা নগয, ঢাকা ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(১৭) বফগঞ্জ শ্রজরায ফাহুফর ঈখজরাধীন ৩ নম্বয াতকান আঈবনয়খনয মুগকাবি গ্রাখভ ংঘটিত ঘেনা ম্পবকথত েবতখফদন
ংক্রান্ত বফলখয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য ১৬ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(১৮) কক্সফাজায শ্রজরায যামু ঈখজরাস্থ ঈিয বভঠাছবড় েজ্ঞাবভে ফন বফাখয ংগঠিত ডাকাবতয বফলখয় খযজবভন তদন্ত
প্রন্ত্রতগফদগনয আগরাগক মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য ২০ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ ফযাফয ে শ্রেযণ কযা
য়।
(১৯) শ্রদখয াবফ থক ফন্যা ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত ংক্রান্ত প্রন্ত্রতগফদগনয বফলখয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য ২০ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে শ্রজরা
োক,বদনাজপুয/নীরপাভাযী/রারভবনযাে/কুবড়গ্রাভ/ঠাকুযগাঁও/ঞ্চগড়/গাআফান্ধা/ফগুড়া/বযাজগঞ্জ/জাভারপুয/সুনাভগঞ্জ/
শ্রনেখকাণা, যাঙ্গাভাটি/ব্রাহ্মণফাবড়য়া/পবযদপুয/যাজফাড়ী/মখায/ভয়ভনবং/োঙ্গাআর ও বখরে ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(২০) ফন্যা ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত সভাকাগফরায রগক্ষয ফন্যা কফন্ত্ররত এরাকায় গৃন্ত্রতব্য কাম যক্রভ ও ফন্যা গত াগয এভন এরাকায জন্য প্রস্তুন্ত্রত
ও কযণীয় ন্ত্রনধ যাযণ ন্ত্রফলয়ক আন্তুঃভিণারয় বায ন্ত্রোন্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত বফলখয় ২০ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে কর বফবাগীয়
কবভনায, শ্রজরা োক ও ঈখজরা বনফ থাী বপায ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(২১) বকখাযগঞ্জ শ্রজরায ববযফ ঈখজরাধীন ম্ভুপুয শ্রযরওখয় শ্ররখবর ক্রবং-এ শ্রেন-ফা দুঘ থেনা ংক্রান্ত প্রন্ত্রতগফদগনয বফলখয়
মথামথ ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য ২২ জুরাআ ২০১৭ তাবযখে ন্ত্রচফ, শ্রযরথ ভিণারয় ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(২২) ঈদ-উর-আমা ২০১৭ উরগক্ষয আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত ন্ত্রনয়িণ, স্বাবান্ত্রফক ও ন্ত্রফগল সট্রন ান্ত্রবয ন্ত্রযচারনা, অন্ত্রগ্রভ
টিগকে ন্ত্রফক্রয়, টিগকে কাগরাফাজান্ত্রয সযাধ, মােীগদয ন্ত্রনযাদ চরাচর ন্ত্রনন্ত্রিত কযায রগক্ষয অনুন্ত্রিত আন্তুঃভিণারয় বায
কাম যন্ত্রফফযণী ংক্রান্ত বফলখয় ৩০ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে কর বফবাগীয় কবভনায ও শ্রজরা োক ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(২৩) ফন্যা বযবস্থবত শ্রভাকাখফরায় যংপুয বফবাখগ শ্রভাতাখয়নকৃত শ্রনাফাবনী েতোায ংক্রান্ত বফলখয় ৩১ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে
বেবোর স্টাপ বপায, স্ত্র ফান্ত্রনী ন্ত্রফবাগ, সগয ফাংরা নগয, ঢাকা ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(২৪) ফাংরাখদখ ফস্থানকাযী বভয়ানভায নাগবযকখদয (শ্রযাবঙ্গা) স্থায়ী অেয়খকখেয জন্য স্থান বনধ থাযণ ংক্রান্ত বফলখয় ৩১
অগস্ট ২০১৭ তাবযখে বচফ, বযখফ ও ফন ভিণারয় ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
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(২৫) ফাংরাখদ-বভয়ানভাখযয ীভান্ত এরাকায বযবস্থবত ফবতকযণ ংক্রান্ত বফলখয় ৩১ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে বচফ,
জনবনযািা বফবাগ ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(২৬) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগগণয গঙ্গ অআন-শৃঙ্খরা এফং জনবনযািা বফবাগ ম্পবকথত বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত বফলখয়
৩১ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে কর বফবাগীয় কবভনায ও শ্রজরা োক ফযাফয ে শ্রেযণ কযা য়।
(২৭) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত তগথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় অন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর ৭২ জন, এপআযটি ১৭ জন, াভন্ত্রয়ক
ফযখাস্তকযণ ০৩জন এফং নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয জন্য ৮৯জন যকান্ত্রয কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফলগয় অফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য
ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা গয়গছ এফং দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভগন ০১জন কভযকতযাগক ন্ত্রযচারক গদ এফং ০১জন কভযকতযাগক
উন্ত্রযচারক গদ সপ্রলগণ দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভগন সমাগদাগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয িন্ত্রত জ্ঞান কযা য়।
(২৮) বফবাগীয় কবভনায ও শ্রজরা োকগণ জুরাআ ২০১৭ ভাখ েভা নুমায়ী ভ্রভণ, যাবেমান, বযদথন, দথন কখযখছন।
শ্রজরা োকগখণয বযদথখনয বফলয়টি ভবিবযলদ বফবাখগয KPI (Key Performance Indicators)-ভুি এফং এ ভাখ
KPI-এয রযেভাো বজথত য়।
(২৯) শ্রজরা োকখক বাবত/অফায়ক কখয বফববন্ন ভখয় ভিণারয়/বফবাগ-ংবিষ্ট ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কবভটি গঠন কযা য়। ঈি
কবভটিমূ এেনও কাম থকয যখয়খছ বকনা থফা কবভটিয রূখযো ংখাধন কযা খয়খছ বকনা বকংফা অযও শ্রকান কবভটি
যখয়খছ বকনা মাচাআপূফ থক শ্র বফলখয় সুস্পষ্ট ভতাভত ভবিবযলদ বফবাখগ শ্রেযখণয জন্য ংবিষ্ট ভিণারয়/বফবাখগ তাবগদ-২ ে
েদান কযা য়।
(৩০) বফবাগীয় কবভনায, ঢাকা শ্রথখক োপ্ত খেয অখরাখক াগবযয়াযগণগক ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তয সথগক যান্ত্রয সজরা/উগজরায়
দায়ন না কযায বফলখয় েখয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রখণয নুখযাধ জাবনখয় ভূবভ ভিণারখয় ে শ্রেযণ কযা য়।
(৩১) েধানভিীয কাম থারয় শ্রথখক োপ্ত ভাবনকগঞ্জ শ্রজরায বংগাআয ঈখজরায কবতয় যকাবয কভথকতথায আখিভত এফং
বনয়বভতবাখফ বপ কযায বফলখয় ববখমাগ ংফবরত খেয অখরাখক েখয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রখণয নুখযাধ জাবনখয় ংবিষ্ট
ভিণারয়/বফবাগ, বফবাগীয় কবভনায, শ্রজরা োক ও ঈখজরা বনফ থাী বপাযগণ ফযাফয দু’টি ে শ্রেযণ কযা য়।
(৩২) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠপ্রাগন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১৭জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগ াওয়া সগগছ। পূগফ য
প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ১২জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কযায জন্য
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় সদওয়া য়।
(৩৩) National Household Database (NHD) েকল্প ফাস্তফায়খন খমাবগতা েদান ংক্রান্ত ে ংবিষ্ট ন্ত্রফবাগীয়
কন্ত্রভনায এফং সজরা োক ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩৪) যাঙ্গাভাটি াফ যতয সজরায সজরা প্রাগকয ফাংগরা এফং তৎংরগ্ন স্থানা যক্ষাগথ য প্রন্ত্রতযক্ষা সদওয়ার ন্ত্রনভযাণ ংক্রান্ত ে
ান্ত্রন ম্পদ ভিণারয় ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩৫) আন্তজযান্ত্রতক াক্ষযতা ন্ত্রদফ , ২০১৭ উদমান ংক্রান্ত ে কর সজরা প্রাক এফং উগজরা ন্ত্রনফ যাী অন্ত্রপায ফযাফয
সপ্রযণ কযা য়।
(৩৬) ান্ত্রক্ষক সগানীয় প্রন্ত্রতগফদগন উস্থান্ত্রত এফং ভাননীয় প্রধানভিী কর্তক
য অনুগভান্ত্রদত প্রস্তাফ ফাস্তফায়গনয জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন
ভিণারয় ও ন্ত্রফবাগ এফং ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও সজরা প্রাক ফযাফয ে সপ্রযণ কযা য়।
(৩৭) নাযায়ণগঞ্জ খয ফবস্থত োভূবভখত েফীণ জনখগািী এফং দুস্থ ও থবশুখদয পুনফ থান ংক্রান্ত ে ভাজকল্যাণ
ভিণারয় ফযাফয শ্রেযণ কযা য়।
(৩৮) শ্রদাাজাযী শ্রথখক কক্সফাজাখযয যামু এফং যামু শ্রথখক ভায়ানভাখযয ীভান্তফতী গুনদুভ ম থন্ত বখঙ্গর রাআন ডুখয়রখগজ েোক
বনভথাণ ীল থক েকখল্পয ভূবভ বধগ্রণ েবক্রয়া েযাবিতকযণ ংক্রান্ত ে শ্রজরা োক, চট্টগ্রাভ ফযাফয শ্রেযণ কযা য়।
(৩৯) বফে ইদ-ঈর-অমা ঈরখয শ্রকাযফাবনয শুয ঈবিষ্টাং সুিুবাখফ াযণ ংক্রান্ত ে কর শ্রজরা োক ফযাফয
শ্রেযণ কযা য়।
(৪০) যাজাী বফবাখগয ফন্যাকফবরত এরাকায় োদ্যফান্ধফ কভথসূবচ বযচারনায জন্য বতবযি চার যফযা ংক্রান্ত ে দুখম থাগ
ব্যফস্থানা ও োণ ভিণারয় ফযাফয শ্রেযণ কযা য়।
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(৪১) শ্রজরা োখনয গ্রাবধকাযবববিক কভথবযকল্পনা ফাস্তফায়খনয রখযে ঈখদষ্টা (Mentor) ভখনানয়ন ংক্রান্ত ে
ংবিষ্টখদয ফযাফয শ্রেযণ কযা য়।
(৪২) ০৬ অগস্ট তাবযখে ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh-2nd Phase’ীল যক েস্তাবফত কাবযগবয ায়তা প্রকগল্পয জন্য অবথ থক ায়তা চুবি নুখভাদখনয জন্য অথ যননন্ত্রতক ম্পকয ন্ত্রফ বাগখক নুখযাধ
কযা খয়খছ এফং ৩১ অগস্ট তাবযখে এ বফলখয় নুখভাদন াওয়া শ্রগখছ।
(৪৩) ১৬ অগস্ট তাবযখে ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ ীল যক কাবযগবয
ায়তা প্রকগল্পয সভয়াদ বৃন্ত্রেকযখণয ন্ত্রফলগয় অথ যননন্ত্রতক ম্পকয ন্ত্রফবাখগয ম্মবত াওয়া শ্রগখছ।
(৪৪) ২৮ অগস্ট তাবযখে Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh-ীল যক কাবযগবয
ায়তা প্রকগল্পয অওতায় ‘কারীগঞ্জ ভখডর’ শ্রদখয ন্যান্য স্থাখন ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ফবতকযণ কভথারা নুবিত য়।
(৪৫) Social Security Policy Support (SSPS) Programme-ীল যক কাবযগবয ায়তা প্রকগল্পয অওতায় ১-৩ অগস্ট
চট্টগ্রাভ ন্ত্রফবাগগ , ৭-৮ আগস্ট তান্ত্রযগখ খুরনা ন্ত্রফবাগগ , ১০ আগস্ট তান্ত্রযগখ ঢাকা ন্ত্রফবাগগয ঢাকা সজরায় এফং ১৬-১৭ সভয়াগদ
যাজাী ন্ত্রফবাগগ Orientation Seminar on the NSSS for the UNOs ীল থক ৭টি ফবতকযণ শ্রবভনায নুবিত
খয়খছ এফং এখত উন্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রফবাগমূগয ফ থখভাে ৩৫০জন ঈখজরা বনফ থাী কভথকতথা, শ্রজরা োক ভাঠম থাখয়য ংবিষ্ট
কভথকতথাবৃি ংগ্রণ কখযখছন।
(৪৬) ৩০ অগস্ট তবযখে ভিণারয়/বফবাখগয োবনক ও অবথ থক যভতা বফখকেীকযণ ংক্রান্ত েস্তাফ ম থাখরাচনা ও বদ্ধান্ত
ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কবভটিয চতুথ থ বা নুবিত য়।
(৪৭) ০৩ অগস্ট ২০১৭ তাবযখে োবনক ঈন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটি কতৃক
থ নুখভাবদত ভাঠম যাগয়য সফা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত
(ন্ত্রটিগজন্ চাে যায)-এয পযগভে অনুগভান্ত্রদত য়।
(৪৮) ০৩ এফং ৩১ আগস্ট তান্ত্রযগখ প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুন্ত্রিত য়।
(৪৯) ‘Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration’-ীল যক প্রস্তান্ত্রফত
কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রকল্প অনুগভাদগনয জন্য আথ য-াভান্ত্রজক অফকাঠাগভা ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভনগক অনুগযাধ কযা য়।
(৫০) এীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এন্ত্রিন্ত্রফ)-এয আন্ত্রথ যক ায়তাপুষ্ট ‘Supporting the Good Governance Programme’-ীল যক
কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রকগল্পয ব্যয় বৃন্ত্রে ব্যন্ত্রতগযগক সভয়াদ বৃন্ত্রেয জন্য অথ যননন্ত্রতক ম্পকয ন্ত্রফবাগগক অনুগযাধ কযা য়।
(৫১) ১০ আগস্ট তান্ত্রযগখনতুন উগজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুন্ত্রিত য়।
(৫২) ২৮ আগস্ট তান্ত্রযগখ সজরা দগয সকাযবফনান্ত্রদ ন্ত্রনভযাণ ংক্রান্ত োস্কগপা য কন্ত্রভটিয ১৮৪তভ বা অনুন্ত্রিত য়।
গ. আগাভী (শ্রখেম্বয-খটাফয) ভাগ ম্পাদ্য অতীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:
(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক অনুিান।
(২) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত এফং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক অনুিান।
(৩) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তক
য চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুিান।
থ কযা খত াখয।
(৪) ভবিবা কবভটি/বযলদ/োস্কখপা থ/ন্যান্য কবভটি গঠন/পুনগঠন
(৫) ন্ত্রনকায-এয ১১৪তভ বা।
(৬) ভিণারয় ও বফবাগমূখয ২০১৬-১৭ থ থ-ফছখযয কাম থাফবর ংক্রান্ত ফাবল থক েবতশ্রফদন েণয়ন।
(৭) ন্ত্রআযন্ত্রবএ ংক্রান্ত ন্ত্রস্টয়ান্ত্রযং কন্ত্রভটিয বা নুিান।
(৮) নতুন উগজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা।
(৯) “Building Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh”-ীল যক প্রকল্পপ্রস্তাফ প্রণয়ন।
(১০) াভান্ত্রজক ন্ত্রনযাত্তা কভযসূন্ত্রচ ংক্রান্ত ‘সকন্দ্রীয় ব্যফস্থানা কন্ত্রভটি’য-এয বা।
(১১) তথ্য অন্ত্রধদপ্তয সথগক প্রাপ্ত সায কাটিং-এয ওয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।
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(১২) ১৯৯১ াগর অনুন্ত্রিত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ বফঠগকয ায-ংগক্ষ (কাম যন্ত্রফফযণী) এফং ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্তয ংযক্ষগণয সভয়াদ ২৫ ফছয
অন্ত্রতক্রান্ত ওয়ায় তা জাতীয় আযকাইবগ স্তান্তগযয ন্ত্রনন্ত্রভগত্ত উক্ত দন্ত্রররান্ত্রদয খন্ডমূগ পৃিা-নম্বয প্রদান কযা গফ এফং ১৯৯০
াগরয খন্ডমূ সপ্রযগণয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত প্রগয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযা গফ।

(মুাম্মদ অাদুর ক)
ববনয়য কাযী বচফ
শ্রপান: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd
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