ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয অক্টোফয ২০১৫ ভাসয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতসফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাসয নাভ: অক্টোফয ২০১৫
প্রন্ত্রতসফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৬ নক্বম্বয ২০১৫
(১) প্রান্ত্রনক :
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীসদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাসজসে )
ংস্থায স্তয
নুসভান্ত্রদত দ
পূযণকৃত দ
শূন্যদ
ভিণারয়/বফবোগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
২৪৫
১৯০
৫৫
ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
১,২৬৪
৯৪৭
৩১৭
গভাে
১,৫০৯
১,১৩৭
৩৭২
ক. ২ শূন্যসদয ন্ত্রফন্যা
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ন্ত্রতন্ত্রযক্ত গজরা কভযকতযায ন্যান্য
২য়
৩য়
৪থ য গেন্ত্রণয
গভাে
ংস্থা
ন্ত্রচফ/
দ (গমভন
১ভ গেন্ত্রণয গেন্ত্রণয
গেন্ত্রণয
দ
তদূর্ধ্য দ ন্ত্রিন্ত্র, এন্ত্র)
দ
দ
দ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
০৯
১২
১৮
১৬
৫৫
দুনীন্ত্রত দভন
৬৩
২৩
১০১
০৩
১৯০*
কন্ত্রভন
* সুাযন্ত্রনউসভযান্ত্রয দ ব্যতীত।
ক. ৩ তীফ গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকসর তায তান্ত্ররকা
ক্রন্ত্রভক
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ
গুরুত্বপূণ য শূন্যসদয গুরুত্বপূণ য শূন্যসদয
গভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যসদয
নাভ
ংখ্যা
ংখ্যা
১।
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
২।
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
ভোবযচোরক
০১
০১
ক. ৪ ন্ত্রনসয়াগ/সদান্নন্ত্রত প্রদান
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস
নতুন ন্ত্রনসয়াগ প্রদান
ভন্তব্য
ংস্থা
সদান্নন্ত্রত
কভযকতযা কভযচাযী গভাে কভযকতযা কভযচাযী গভাে
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
ক.৫ শূন্যদ পূযসণ ফড় যকসভয গকান ভস্যা থাকসর তায ফণ যনা:
গনআ।
খ. ১ ভ্রভ ণ/ন্ত্রযদযন (গদস-ন্ত্রফসদস)
ভিী
ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন (ন্ত্রদন)

গদস
-

উন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদযন (ন্ত্রদন)
াফ যতয চট্টগ্রাসভ ভ্রভণ (ন্ত্রদন)

-

প্রন্ত্রতভিী/উভিী

ন্ত্রফসদস
-

গদস
-

ন্ত্রফসদস
-

-

-

-

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ
গদস
-

খ.২ উসযাক্ত ভ্রভ গণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদযন প্রন্ত্রতসফদন দান্ত্রখসরয ংখ্যা: প্রক্মোজয নয়।
(২) অআন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারসয়য জন্য)
: প্রসমাজয নয়।
(৩) থ যননন্ত্রতক ( গকফর থ য ন্ত্রফবাসগয জন্য): প্রসমাজয নয়।
(৪)
উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত

ভন্তব্য
ন্ত্রফসদস
-

ক. উন্নয়ন প্রকসল্পয থ য ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত প্রকসল্পয নাভ:
প্রকসল্পয নাভ

ফতযভান থ যফছক্য এন্ত্রিন্ত্রসত
ফযাদ্দ
(গকাটি োকায়)

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভা
ম যন্ত ব্যসয়য ন্ত্রযভাণ
(গকাটি োকায়) ও
ফযাসদ্দয ন্ত্রফযীসত
ব্যসয়য তকযা ায

প্রন্ত্রতসফদনাধীন
ভাস নতুন প্রকল্প
নুসভান্ত্রদত সয়
থাকসর তায
তান্ত্ররকা

প্রন্ত্রতসফদনাধীন
ভাস ভিণারসয়
এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ
বায তান্ত্রযখ

ভন্তব্য

১

২
৫২২.৮৪

৩
৪১৯.৪২

৪
-

৫
-

৬
প্রকসল্পয কাজ
চরভান যসয়সছ।

৩.০০

-

-

-

-

National Integrity
Strategy Support
Project
Improving Public
Administration
and Services
Delivery through
E-Solution –
Improving GRS
(Output-3)
খ. প্রকসল্পয ফস্থা ংক্রান্ত
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাপ্ত
প্রকসল্পয তান্ত্ররকা

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস
উসবাধনকৃত ভাপ্ত
প্রকসল্পয তান্ত্ররকা
-

-

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস চরভান
প্রকসল্পয কসম্পাসনন্ট ন্ত্রাসফ
ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য ফকাঠাসভা
-

অগাভী দু’ভাসয ভসে উসবাধন কযা
সফ এভন ভাপ্ত প্রকসল্পয তান্ত্ররকা
-

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়সক পূযণ কযসত সফ) : প্রসমাজয নয়।
(৬) প্রধান প্রধান গক্টয কসযাসযনমূসয রাব/গরাকান: প্রসমাজয নয়।
(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত
ক. ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য
ভিণারয়/ংস্থায নাভ

ন্ত্রিে
অন্ত্রত্তয
ংখ্যা

ব্রিবক্ে
জফাসফয
ংখ্যা

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ংখ্যা

গজয

ভন্তব্য

১১টি

োকায
ন্ত্রযভাণ
(রক্ষ
োকায়)
০.৩৬৪

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

০১

০০

১১টি

১৭টি

২৮৩.১৫

০০

০০

১৭টি

২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) থ য-ফছসযয ন্ত্রনযীক্ষাকাম য
ম্প্রন্ত্রত ম্পন্ন য়। উক্ত ন্ত্রনযীক্ষাকাসম য
ন্ত্রনযীক্ষা দর কর্তযক ৪টি ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত
উত্থান কযা য়। তন্মসে ১টি অন্ত্রত্তয
ন্ত্রফযীসত ১৩,৩৮৬ োকা যকান্ত্রয যাজস্ব
ক্ষন্ত্রত ন্ত্রাসফ উসেখ কযা য়। ফন্ত্রষ্ট ৩টি
ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত অন্ত্রথ যক ন্ত্রনয়ভ ংক্রান্ত। এ
ছাড়া, ফতযভাসন ভবিবযলদ বফবোক্গ ০৭টি
ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি ভোভরো যসয়সছ
(ভোভরো নম্বয ৭/২০০০), মো ঢোকোয ৪থ থ
কোযী জজ আদোরক্ত বফচোযোধীন আক্ছ।
ন্ত্রিক্ষীয় ন্ত্রিে কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠাসনয
ভােসভ অন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কাম যক্রভ
চরভান যসয়সছ।

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন
গফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত
উকূরীয় বীাঞ্চর
উন্নয়ন গফাি য
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
গভাে

০৪টি
৩২টি

৭০০.০০
৯৮৩.৫১৪

০৪
০৫

০০

০৪টি
৩২টি

2

-

খ. ন্ত্রিে ন্ত্রযসাসে য গুরুতয/ফড় যকসভয গকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/থ য অত্ধাৎ, ন্ত্রনয়ভ ধযা সড় থাকসর গ-ফ গক
গনআ।
(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)
ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/
প্রন্ত্রতসফদনাধীন
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ন্ত্রনষ্পন্ন
ংস্থামূস পুন্ত্রিভূত
ভাস শুরু
ংখ্যা
ন্ত্রফবাগীয়
গভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা
ওয়া ভাভরায চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত ন্যান্য ব্যান্ত্রত
ভাভরায
(প্রন্ত্রতসফদনাধীন
ংখ্যা
ংখ্যা
দণ্ড
ভাসয ১ তান্ত্রযসখ)
১
২
৩
৪
৫
৬
*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১২
০১
১১

আসয তান্ত্ররকা:
ফতযভান
থ য-ফছক্য গভাে
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা
৭
০৫

* প্রান্ত্রনক ট্রাআব্যযনার/প্রান্ত্রনক অন্ত্রগরে ট্রাআব্যযনাসর চরভান ভাভরায কর নন্ত্রথ এ ন্ত্রফবাসগয অআন গকাসল স্থানান্তয কযা য়।

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন
ক. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচ:
ভিণারয়/ংস্থা

ক্রন্ত্রভক

১

২

প্রন্ত্রক্ষসণয
গভয়াদ

উসযাগী ংস্থা/
এসজন্ত্রিয নাভ

ংগ্রণকাযীয
ংখ্যা

৩
ন্ত্রন্ত্রঅযন্ত্রয-২ প্রকসল্পয অওতায় তুগয ারএয আ-ন্ত্রজন্ত্র ন্ত্রসেভ ন্ত্রফলসয় ন্ত্রধকতয জ্ঞান
জযসনয জন্য ন্ত্রবতীয় যকান্ত্রয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ দসর
ংগ্রণ।
স্থোন: তুগয ার

৪
২৯ গসেম্বয-০৪
সক্টাফয ২০১৫

৫
ফাস্তফায়ন
ন্ত্রযফীক্ষণ ও
মূল্যায়ন ন্ত্রফবাগ

৬
এক জন
ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ

২

‘Policy, Planning & Management
Course’

১২-১৭ সক্টাফয
২০১৫

জনপ্রান
ভিণায়

এক জন
ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ

৩

Urban Development Planning &
Management

৩-৮ সক্টাফয
২০১৫

স্থানীয় যকায
ন্ত্রফবাগ

এক জন
ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ

০৬-২০ সক্টাফয
২০১৫

তথ্য ও
গমাগাসমাগ
প্রমৄন্ত্রক্ত ন্ত্রফবাগ

দুআ জন
১। উন্ত্রচফ
২। গভআসন্টন্যাি
আন্ত্রিন্ত্রনয়ায

০৫-১৬ সক্টাফয
২০১৫

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

০৬ গসেম্বয-০৩
সক্টাফয ২০১৫

থ যননন্ত্রতক
ম্পকয ন্ত্রফবাগ

দুআ জন
১। উন্ত্রচফ
২। ন্ত্রন্ত্রনয়য
কাযী ন্ত্রচফ
দুআ জন
১। উন্ত্রচফ
২। ন্ত্রন্ত্রনয়য
কাযী ন্ত্রচফ

১

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ
৪

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ

স্থান: ন্ত্রবসয়তনাভ

স্থান: মৄক্তযাজয
‘Leveraging ICT for Growth,
Employment and Governance’ ীল যক
প্রকসল্পয অওতায় ন্ত্রঙ্গাপুযস্থ National
University of Singapore (NUS)-এ
Enterprise Architecture.

স্থান: ন্ত্রঙ্গাপুয
‘Economic Policy Research Institute
(EPRI)’-এ নুসষ্ঠয় প্রন্ত্রক্ষসণ ংগ্রণ

৫

স্থান: থাআল্যান্ড

৬

‘Ninth Advanced HRD Programme
on National and Municipal Finance,
Expenditure
Management
&
Performance
Outcomes,
with
Particular Reference to Proposed
Un-sustainable Development Goals’

স্থান: বাযত
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দুনীবত দভন
কবভন

৭

জুবনয়য ববকউবযটি ককো থ

০৪ - ১৫
অক্টোফয ২০১৫

জোতীয় বনযোত্তো
কগোক্য়ন্দো
প্রবক্ষণ
ইনবিটিউে

এক জন

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তসয গকান আন্-াউ প্রন্ত্রক্ষসণয অসয়াজন কযা সয় থাকসর তায ফণ যনা:প্রসমাজয নয়।
গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচসত কভযকতযা/কভযচাযীসদয ংগ্রণ ফা ভসনানয়সনয গক্ষসি ফড় যকসভয গকান ভস্যা থাকসর তায ফণ যনা:
গনআ।
ঘ. ভিণারসয় ন্-য-জফ গট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা অসছ ন্ত্রক না; না থাকসর ন্-য-জফ গট্রন্ত্রনং অসয়াজন কযসত ফড় যকসভয
গকান সুন্ত্রফধা অসছ ন্ত্রক না: যাঁ অসছ; গকান সুন্ত্রফধা গনআ।
ঙ. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস প্রন্ত্রক্ষসণয জন্য ন্ত্রফসদ গভনকাযী কভযকতযায ংখ্যা:নয় জন।

(১০) উসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ঙ্কে:
ক. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস নতুন অআন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণয়ন সয় থাকসর তায তান্ত্ররকা: গনআ।
খ. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস তীফ গুরুত্বপূণ য/উসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:
(১) ভন্ত্রিবায চোযটি, যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বতনটি, থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয একটি,
প্রোবনক উন্নয়ন ংক্রোন্ত বচফ কবভটিয দুইটি, গজরা দসয গকায বননান্ত্রদ ন্ত্রনভযাণ ংক্রান্ত োস্কসপা য কন্ত্রভটিয ১৭৭তভ বা এফং
ভন্ত্রিবা-বফঠসক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূসয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা ম্পন্ত্রকযত ছয়টি অন্তঃভিণারয় বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।
(২) প্রবতক্ফদনোধীন ভোক্ ভবিবো-বফঠকমূক্ ৪৩টি বদ্ধোন্ত গৃীত য়। এয ভক্ে ১৯টি ফোস্তফোবয়ত য় এফং ২৪টি বদ্ধোন্ত
ফোস্তফোয়নোধীন যক্য়ক্ছ।
(৩) ভবিবো-বফঠক্ক গৃীত বদ্ধোন্তমূক্য ফোস্তফোয়ন অগ্রগবত ম্পবকথত বৈভোবক প্রবতক্ফদন (জুরোই-কক্েম্বয ২০১৫) ভবিবোবফঠক্ক উস্থোন কযো য়।
(৪) ১৮ সক্টাফয ২০১৫ তান্ত্রযসখ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগসণয ভান্ত্রক ভন্বয় বা নুন্ত্রষ্ঠত য়। উক্ত বায় ২৮টি ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত য়।
(৫) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং গভসট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগসণয ন্ত্রনকে গথসক প্রাপ্ত গসেম্বয ন্ত্রবতীয় ক্ষ ও সক্টাফয প্রথভ
সক্ষয ান্ত্রক্ষক গগানীয় প্রন্ত্রতসফদসনয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত প্রস্তুতকৃত দুটি াযংসক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী ভীক্ উস্থোন কযা য়।
(৬) ান্ত্রক্ষক গগানীয় প্রন্ত্রতসফদসন উস্থান্ত্রত এফং ভাননীয় প্রধানভিী কর্তক
য নুসভান্ত্রদত প্রস্তাফ ফাস্তফায়সনয জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন
ভিণারয় ও ন্ত্রফবাগ এফং কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(৭) ন্ত্রফসদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/াআ কন্ত্রভনায কর্তক
য অসয়ান্ত্রজত নুষ্ঠাসন ন্ত্রচ ফগসণয গমাগদাসনয নুভন্ত্রত ংক্রান্ত ৫ টি ি জান্ত্রয
কযা য়।
(৮) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয ২০১৫-১৬ থ য-ফছসযয প্রথভ গকায়াে যাসযয ফাসজে ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ প্রন্ত্রতসফদন প্রস্তুতপূফ যক iBASএ এন্ত্রি কযা য়।
(৯) ২০১৫-১৬ থ য-ফছসয ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয অওতাধীন ‘কযাান্ত্রটি গিসবরসভন্ট ফ ন্ত্রপল্ড এিন্ত্রভন্ত্রনসেন’ ীল যক
কভযসূন্ত্রচয প্রথভ প্রান্ত্রন্তসকয গ্রগন্ত্রত ন্ত্রযফীক্ষণ প্রন্ত্রতসফদন ংগ্রপূফ যক থ য ন্ত্রফবাসগ গপ্রযণ কযা য়।
(১০) গদসয গেকআ উন্নয়সন তথ্য ও গমাগাসমাগ প্রমৄন্ত্রক্তয মথামথ ব্যফায ন্ত্রনন্ত্রিতকযসণয গক্ষসি াভান্য ফদাসনয
স্বীকৃন্ত্রতস্বরূ অন্তজযান্ত্রতক গেন্ত্ররকন্ত্রভউন্ত্রনসকন আউন্ত্রনয়ন (অআটিআউ) ২৬ গসেম্বয ২০১৫ তান্ত্রযসখ ভাননীয় প্রধানভিী গখ
ান্ত্রনাসক ‘গেকআ উন্নয়সন অআন্ত্রটি দক ’ (ICTs in Sustainable Development Award)-এ ভূন্ত্রলত কসয । গুরুত্বপূণ য ও
ভম যাদাম্পন্ন এআ িাননা রাব অন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রযভণ্ডসর ফাংরাসদসয ফস্থানসক অযও সুংত কসযসছ
। এ গপ্রক্ষাসে
অআটিআউ’য ‘গেকআ উন্নয়সন অআন্ত্রটি দক ’ অজথক্নয ভোেক্ভ বফক্ে ফোংরোক্দক্য বোফমূবতথ উজ্জ্বরতয কযোয জন্য ভোননীয়
প্রধোনভিী কখ োবনোক্ক উষ্ণ অববনন্দন ও আন্তবযক শুক্বচ্ছো জ্ঞোন কক্য ভবিবোয ০৫ অক্টোফয ২০১৫ তোবযক্খয বফঠক্ক একটি
প্রস্তোফ গৃীত য়। কসরয ফগন্ত্রতয জন্য প্রস্তাফটি ০৮ অক্টোফয ২০১৫ তান্ত্রযসখ ফাংরাসদ গগসজসে প্রকা কযা য়।
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(১১) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ জনাফ গভাািদ গভাাযযাপ গাাআন ভূআঞা ফাংরাসদ যকাসযয ভসনানয়সন নসবম্বয ভাসয শুরুসত
ন্ত্রফশ্বব্যাংসকয ন্ত্রফকল্প ন্ত্রনফ যাী ন্ত্রযচারক ন্ত্রাসফ দান্ত্রয়ত্ব গ্রণ কযসফন । ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ন্ত্রাসফ ভন্ত্রিবা-বফঠসক তাঁয গল
উন্ত্রস্থন্ত্রতয ন্ত্রদসন ভন্ত্রিবা দীঘ য চাকন্ত্রয-জীফসন তাঁয মূল্যফান ফদাসনয কথা স্মযণ কসয । জনাফ গভাািদ গভাাযযাপ গাাআন
ভূআঞা প্রায় ৩৫ ফছয মাফৎ ততা, দক্ষতা ও গাদান্ত্রযসত্বয সঙ্গ দান্ত্রয়ত্ব ারসনয ভােসভ ন্ত্রনসজসক গদ ও জান্ত্রতয কল্যাসণ
ন্ত্রনসয়ান্ত্রজত গযসখসছন । যকান্ত্রয কভযকতযা ন্ত্রাসফ দীঘ যকার গদসয গফায় গুরুত্বপূণ য ফদান যাখায় জনাফ গভাািদ গভাাযযাপ
গাাআন ভূআঞা-গক অন্তন্ত্রযক ন্ত্রবনন্দন ও ধন্যফাদ জোবনক্য় এফং গআ সঙ্গ ন্ত্রফশ্বব্যাংসকয ন্ত্রফকল্প ন্ত্রনফ যাী ন্ত্রযচারক ন্ত্রাসফ
দান্ত্রয়ত্ব ারসনয গক্ষসি তাঁয ফ যাঙ্গীণ াপল্য কাভনা কক্য ভবিবোয ২৬ অক্টোফয ২০১৫ তান্ত্রযসখয বফঠসক একটি প্রস্তাফ গ্রণ
কযা য়। কসরয ফগন্ত্রতয জন্য প্রস্তাফটি ২৮ অক্টোফয ২০১৫ তান্ত্রযসখ ফাংরাসদ গগসজসে প্রকা কযা য়।
(১২) ১৯ অক্টোফয ২০১৫ তোবযকখ Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) কোম থক্রক্ভয োবফ থক ভন্বয় এফং
এতৎংবিষ্ট বফলক্য় যোভথ ও বদক্-বনক্দ থনো প্রদোক্নয রক্ক্ষয ‘বববর কযবজক্েন এযোন্ড বোইেোর িযোটিটিক্স (বআযববএ)
থ কক্য প্রজ্ঞোন জোবয কযো য়।
ংক্রোন্ত বিয়োবযং কবভটি’ পুনগঠন
(১৩) ১৯ অক্টোফয ২০১৫ তোবযক্খ যোজধোনী উন্নয়ন (যোজউক) কর্তক
থ প্রণীত বিক্েইল্ড এবযয়ো প্ল্যোন (িযো) আযও বফদবোক্ফ
থ কক্য প্রজ্ঞোন জোবয কযো য়।
ম থোক্রোচনোক্রক্ভ চূড়োন্তকযক্ণয দোবয়ত্বোরনকোযী ভবিবো কবভটি পুনগঠন
(১৪) যংপুয কজরোয় স্পযকাতয/চাঞ্চল্যকয/গুরুতয ঘেনা য বফলক্য় মথোমথ ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য ০৭ অক্টোফয ২০১৫ তোবযক্খ
ববনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযোফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(১৫) কোযোগোক্য আেক বশু-বকক্োযক্দয আগি ২০১৫ ভোক্য বযংখ্যোন অনুমোয়ী আেক বশু-বকক্োযক্দয মুবিয বফলক্য়
মথোমথ ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য কজরো ম্যোবজক্েে, যংপুয, গপনী এফং কক্সফাজায ফযাফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(১৬) কক্েম্বয ২০১৫ ভোক্য কভোফোইর ককোে থ আইন, ২০০৯-এয আওতোয় আবর ভোভরোয বনষ্পবত্তয প্রভো অবজথত নো ওয়োয
কোযণ দথোক্নোয জন্য কজরো ম্যোবজক্েে, যোজোী, কবোরো, ঝোরকোঠি ও ফবযোর ফযাফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(১৭) কক্সফাজাসযয যামু-গত ‘ধভযযত্দ জান্তু গফৌদ্ধ ন্ত্রফায ’-এ চ্যন্ত্রযয ঘেনায ন্ত্রফলসয় মথোমথ ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য ববনয়য বচফ,
স্বযোষ্ট্র ভিণোরয় ফযাফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(১৮) যোঙ্গোভোটি কজরোয যাঙ্গাভাটি যকান্ত্রয কসরজ কযাম্পাস ফাংরাসদ ছোৈরীগ এফং োোবড় ছোৈ বযলদ (ববব)-এয ভক্ে
ংঘক্ল থয বফলক্য় মথোমথ ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য ববনয়য বচফ, স্বযোষ্ট্র ভিণোরয় ফযাফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(১৯) োতক্ষীযো দয উক্জরোয আগযদোড়ী ইউবনয়ক্নয ফোবুবরয়োয় োইস্কুর পূজোভণ্ডক্য
(গদোঘোেো োফ থজনীন পূজোভণ্ড )
ক্ষবতোধন কযোয বফলক্য় আইনোনুগ ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য ববনয়য বচফ, স্বযোষ্ট্র ভিণোরয় ফযাফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(২০) জাভারপুয কজরোয স্পথকোতয/চোঞ্চল্যকয/গুরুতয ঘেনো ংবিষ্ট প্রবতক্ফদক্নয ওয মথোমথ ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য ববনয়য
বচফ, স্বযোষ্ট্র ভিণোরয়, বচফ, ভৎস্য ও প্রান্ত্রণম্পদ ভিণারয় এফং ন্ত্রচফ, ন্ত্রযসফ ও ফন ভিণারয় ফযাফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(২১) পুযোন ঢোকোয কোবন দোরোন কথক্ক বফৈ আশুযো উরক্ক্ষ তোবজয়ো বভবছর প্রস্তুবতয ভয় কফোভো োভরোয় ক্ষয়ক্ষবতয বফলক্য়
আইনোনুগ ব্যফস্থো গ্রক্ণয জন্য ববনয়য বচফ, স্বযোষ্ট্র ভিণোরয় ফযাফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।
(২২) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গথসক প্রাপ্ত তসথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অববক্মোগ নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ভােসভ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয রসক্ষয ২৫ জন যকান্ত্রয
কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফলসয় ফগত কসয মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগসক ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযা য়।
(২৩) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অআসন ১২ জন কভযকতযাসক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজসেে-এয ক্ষভতা এফং গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/গিপুটি
কন্ত্রভনাসযয ক্ষভতা যণ কযা য়।
(২৪) অক্টোফয ২০১৫ ভাস অআন গকাল সত গভাে ১৭টি ি যফতী প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগ
গপ্রযণ কযা য়।
(২৫) ন্ত্রফসফচয ভাস ভাঠ প্রাসন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাসযয ১৩ জন কভযকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ ন্ত্রবসমাগ াওয়া গগসছ। পূসফ য
প্রাপ্ত ন্ত্রবসমাগমূসয ভসে ৬ জন কভযকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ অনীত ন্ত্রবসমাগ তদসন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কযায জন্য এফং ২
জন কভযকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ অনীত ন্ত্রবসমাগ তদসন্ত প্রাথন্ত্রভকবাসফ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয
িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়সক ফগত কযা য়।
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(২৬) ন্ত্রএনন্ত্রজ/গসট্রার চান্ত্ররত ৪-গোক ন্ত্রি হুআরায এফং ফা ও ন্ত্রভন্ত্রনফাসয বাড়ায ায পুনন্ত্রন যধ যাযসণয প্রজ্ঞান কর গজরা
প্রাক ফযাফয গপ্রযণ কযা য়।
(২৭) প্রফাস মৃত-কভীয ন্ত্রযফাসযয নাফারক ন্তাসনয নুকূসর অন্ত্রথ যক নুদান ন্ত্রফতযসণয গক্ষসি ‘নাফারসকয প্রাপ্য ং
উসত্তারসনয ক্ষভতাি’ স্বাক্ষয/প্রন্ত্রতস্বাক্ষযকযসণয ন্ত্রনসদ যনা কর গজরা প্রাকসক ফন্ত্রত কযা য়।
(২৮) ভাদকন্ত্রফসযাধী কাম যক্রসভ Breathing Analyzer-এয ব্যফোক্যয ন্ত্রফলসয় স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয একটি ি গপ্রযণ কযা য়।
(২৯) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভিীয পয উরসক্ষ বফবোগীয় কবভনোয , যোজোী ও যংপুয এফং কজরো
প্রোক, ফগুড়ো ও কুবড়গ্রোভ ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(৩০) োঙ্গাআর গজরায কান্ত্ররাতী উসজরায় ংঘটিত নৃং ঘেনায জন্য ন্ত্রবমৄসক্তয ান্ত্রস্ত প্রদাসনয জন্য স্বযাষ্ট্র ভিণারসয় ি
গপ্রযণ কযা য়।
(৩১) ‘াফ যতয চট্টগ্রাভ ানন্ত্রফন্ত্রধ, ১৯৯০ ’ কাম যকয কযায রসক্ষয প্রজ্ঞান জান্ত্রযয ন্ত্রফলসয় াফ যতয চট্টগ্রাভ ন্ত্রফলয়ক ভিণারসয় ি
গপ্রযণ কযা য়।
(৩২) ‘ফাংরাসদ ান্ত্রন অআন, ২০১৩ ’-এয ন্ত্রফলসয় জনসচতনতা বৃন্ত্রদ্ধকসল্প প্রচাযান্ত্রবমান এফং ফাংরাসদ ান্ত্রন ন্ত্রফন্ত্রধ-২০১৫-এয
খড়ায ওয ভতাভত গ্রসণয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত কভযারা অসয়াজসন সমান্ত্রগতা প্রদাসনয জন্য ংন্ত্রিষ্ট গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ
কযা য়।
(৩৩) ভান ন্ত্রফজয় ন্ত্রদফ, ২০১৫ উদমাসনয ন্ত্রফলসয় কর গজরা প্রাক এফং ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(৩৪) ‘প্রন্ত্রতটি গজরা ও উসজরায় একটি ভসির ভন্ত্রজদ কভসেক্স ন্ত্রনভযাণ’ ীল যক প্রকসল্পয জন্য জন্ত্রভ দান/ংগ্র/ন্ত্রধগ্রসণয
ন্ত্রফলসয় কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(৩৫) যকান্ত্রয কভযকতযাগণ কর্তক
য াভান্ত্রজক গমাগাসমাগ ভােসভয ব্যফাসয দান্ত্রয়ত্বীরতায ন্ত্রযচয় প্রদাসনয ন্ত্রফলসয় কর
ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(৩৬) গজএন্ত্র ও গজন্ত্রিন্ত্র যীক্ষা ২০১৫ সুষ্ঠু ও আন্ত্রতফাচক ন্ত্রযসফস ম্পাদসনয রসক্ষয প্রশ্নি মুদ্রণ, ন্ত্রফতযণ, গগানীয়তা ও
ন্ত্রনযাত্তায ন্ত্রফলসয় কর গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(৩৭) ফোল্যবফফো প্রবতক্যোক্ধ গবন্যথোন্স ইক্নোক্বন ইউবনে কর্তক
থ আক্য়োবজত বোয় গৃীত বদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়ক্নয বফলক্য় কর কজরো
প্রোক ফযোফয ৈ কপ্রযণ কযো য়।

(৩৮) ‘Social Security support (SSPS) Programme’ ীল থক কোবযগবয োয়তো প্রকক্েয আওতোয় ছয়টি
ভিণোরয়/বফবোক্গয োতজন কভথকতথোকক থোইল্যোক্ণ্ডয বচয়োংভোইক্য় ১৪ বদনব্যোী প্রবক্ষক্ণ কপ্রযণ কযো য়।
(৩৯) ভবিবযলদ বফবোক্গয বফদ্যভোন কভথফন্টন োরনোগোদকয ণ ংক্রোন্ত প্রবতক্ফদন ও ই -গবন্যথোন্স অবধোখোয আওতোধীন
ই-গবন্যথোক্ন্সয অয একটি নতুন োখো সৃজন এফং আইব টি োখোক্ক ইআইবটি কক্র রূোন্ত কযয জন্য এ বফবোক্গয
ংস্থোন অবধোখোয় ইউ.ও.কনোে কপ্রযণ কযো ক্য়ক্ছ।
(৪০) অববক্মোগ প্রবতকোয ব্যফস্থো ফোস্তফোয়ক্নয একটি সুবনবদ থষ্ট দ্ধবত অনুযক্ণয সুবফধোক্থ থ প্রণীত
ব্যফস্থো ংক্রোন্ত বনক্দ থবকো, ২০১৫’ কর ভিণোরয়/বফবোক্গ কপ্রযণ কযো য়।

‘অববক্মোগ প্রবতকোয

(৪১) জোতীয় শুদ্ধোচোয ককৌর ফোস্তফোয়ন কজোযদোযকক্ণয রক্ক্ষয ভিণোরয় /বফবোগ বচবিত প্রবতষ্ঠোক্ন বনক্য়োজবত কপোকোর
ক্য়ন্টগক্ণয অংগ্রক্ণ ‘Development of Monitoring Framework for NIS Implementation’ ীল থক প্রবক্ষণ
প্রদোন।
(৪২) জোতীয় শুদ্ধোচোয ককৌর বযফীক্ষণ কোঠোক্ভো প্রণয়নপূফ থক কর ভিণোরয়/বফবোগ/বচবিত প্রবতষ্ঠোক্ন কযণ কযো য়।
থ চূড়োন্তকযণ ংক্রোন্ত বো বচফ
(৪৩) ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’-এয TAPP পুনগঠন
(ভন্বয় ও ংস্কোয )-এয বোবতক্ত্ব অনুবষ্ঠত য় এফং প্রকেটি অনুক্ভোদক্নয জন্য আথ থ -োভবজক অফকোঠোকভো বফবোগ,
বযকেনো কবভক্ন কপ্রযণ কযো য়।
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গ. অগাভী দুআ (নক্বম্বয-বিক্ম্বয) ভাস ম্পান্ত্রদতব্য তীফ গুরুত্বপূণ য কাসজয তান্ত্ররকা:
(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক নুষ্ঠান।
(২) ভন্ত্রিবা-বফঠসক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূসয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা ম্পন্ত্রকযত অন্তঃভিণারয়বা নুষ্ঠান।
(৩) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত এফং থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক নুষ্ঠান।
(৪) প্রোবনক উন্নয়ন ংক্রোন্ত বচফ কবভটিয বো অনুষ্ঠোন।
(৫) অন্তজযান্ত্রতক ও অঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাসদ কর্তক
য চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠান।
(৬) ভযপুস্তক ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত কাম যাফন্ত্রর ।
(৭) ১৯৮৯ োক্র অনুবষ্ঠত ভন্ত্রিবা-বফঠসকয দবররোবদয ংযক্ষক্ণয কভয়োদ ২৫ ফছয অবতক্রোন্ত ওয়োয় তো জোতীয় আযকোইব-এ
স্তোন্তয ংক্রোন্ত কোম থক্রভ।
(৮) ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ ীল থক কোবযগবয োয়তো প্রকক্েয ফোস্তফোয়ন।
(৯) গজরা দসয গকায বফনান্ত্রদ ন্ত্রনভযাণ ংক্রান্ত োস্ক গপা য কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠান।
(১০) স্বোধীনতো পুযস্কোয, ২০১৬-এয কোম থোফবর ম্পোদন।
(১১) নতুন উক্জরো ও থোনো স্থোন ংক্রোন্ত বচফ কবভটিয বো অনুষ্ঠোন।
(১২) দভ জোতীয় ংক্দয ২০১৬ োক্র প্রথভ অবধক্ফক্ন ভোভোন্য যোষ্ট্রবতয বোলণ প্রণয়ন ংক্রোন্ত কোম থক্রভ।

(কভো: আফদুল্লো োরুন)
উবচফ
কপোন: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd
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