ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয ডিসম্বয ২০১৭ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: ন্ত্রিগম্বয ২০১৭
প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৭ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮
(১) প্রান্ত্রনক :
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে)
ংস্থায স্তয
ভিণারয়/ডফবাগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
মভাে

অনুগভান্ত্রদত দ
৩৩৭
৩৩৭

পূযণকৃত দ
২২৩
২২৩

শূন্যদ
১১৪
১১৪

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/
ংস্থা
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত
ন্ত্রচফ/
তদূর্ধ্য দ
-

মজরা কভযকতযায
দ (মমভন ন্ত্রিন্ত্র,
এন্ত্র)
-

অন্যান্য ১ভ
মেন্ত্রণয দ
২৬

২য় মেন্ত্রণয ৩য় মেন্ত্রণয
দ
দ
২০

২৮

৪থ য মেন্ত্রণয
দ

মভাে

৩৯

১১৪

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

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

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
ংখ্যা
-

মভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
ংখ্যা
-

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ংস্থা

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত
কভযকতযা কভযচাযী মভাে

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

৫

-

-

নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান
কভযকতযা কভযচাযী মভাে
-

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: মনই

-

-

।

ভন্তব্য
প্রাডনক কভমকতমা-২ জন,
ব্যডিগত কভমকতমা-৩ জন

খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন (মদগ-ন্ত্রফগদগ)
ভিী
মদগ ন্ত্রফগদগ

ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন
(ন্ত্রদন)

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

প্রন্ত্রতভিী/উভিী
মদগ ন্ত্রফগদগ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ
মদগ
১। ৪ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ গাজীপুয জজরায
কাডরয়াককয উসজরা ডযলদ ও ফঙ্গফন্ধু াআজেক ডটি (কাডরয়াককয াআ-জেক াকম)
ডযদমন কসযন।
২। ১৬ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ ভান ডফজয় ডদফ
২০১৭ উরসযে াবায জাতীয় স্মৃডতসৌসধ
পুষ্পস্তফক মণ নুষ্ঠাসন ংগ্রণ কসযন।
৩। ২১-২৩ ডিসম্বয ২০১৭ জভয়াসদ জবারা জজরা
পয কসযন।

ভন্তব্য
ন্ত্রফগদগ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 (মকফর 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-ফছসয
এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ
(মকাটি ো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 (মকাটি
নতুন প্রকল্প
ভাগ ভিণারগয়
োকায়) ও ফযাগদ্দয ন্ত্রফযীগত
অনুগভান্ত্রদত গয়
এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ
ব্যগয়য তকযা ায
থাকগর তায তান্ত্ররকা বায তান্ত্রযখ
৩
৪
৫
(১০০ তাং)
০.০১১৭ (৫৯ তাং)

ভন্তব্য

৬
-

ডিডএ: 1০.৭৯
ডজওডফ: 0.33

৩.৯৫ (৩৬.৬ তাং)

-

-

-

ডিডএ: ১.৮০

১.৩৭ (৭৬.১৪ 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 মক্টয কগযাগযনমূগয রাব/মরাকান:

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

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন
মফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত
উকূরীয় বীাঞ্চর
উন্নয়ন মফাি য
মভাে

অন্ত্রিে
আন্ত্রত্তয
ংখ্যা

োকায
ন্ত্রযভাণ
(রক্ষ োকায়)

ব্রিডসে
জফাগফয
ংখ্যা

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ংখ্যা

মজয

৭টি

০.২৩

-

-

৭টি

১৪টি

২৩৯.০৭

-

-

১৪টি

২১টি

২৩৯.৩০

-

-

২১টি

ভন্তব্য

ভডিডযলদ ডফবাসগ ফতযভাগন মকান অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত
মনই। তগফ ০৭টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি
ভাভরা যগয়গছ ( ভাভরা নম্বয ৭/২০০০), মা ঢাকায
চতুথ ম কাযী জজ অদারসত ডফচাযাধীন।
অথ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক জান্ত্রযকৃত আন্ত্রথ যক ক্ষভতা অযণ ,
২০১৫ নুমায়ী অডিমূ ডনষ্পডিয জন্য ংডিষ্ট
ডফবাগীয় কডভনাসযয কাম মারসয় জপ্রযণ কযা
সয়সছ।
-

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

প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগ শুরু ওয়া
ভাভরায ংখ্যা

১

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা

ফতযভান
অথ য-ফছসয মভাে
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত

অন্যান্য
দণ্ড

অব্যান্ত্রত

অন্ত্রনষ্পন্ন
ন্ত্রফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

২

৩

৪

৫

৬

৭

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০২

-

-

-

-

০২

-

মভাে

-

-

-

-

০২

-

* 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

ক্রন্ত্রভক

১

২
১।

ভডিডযলদ
ডফবাগ

২।

৩।

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ
৩
Overseas Exposure Visit

স্থান: বাযত
Workshop for National
CRVS Focal Points

স্থান: থাআল্যান্ড
ঞ্জীফনী প্রডযণ জকাস ম
ংগ্রণ
স্থান: কক্সফাজায

প্রন্ত্রক্ষগণয
মভয়াদ

উগযাগী ংস্থা/
এগজন্ত্রিয নাভ

অংগ্রণকাযীয ংখ্যা

৪

৫

৬

১২-২১ ডিসম্বয
২০১৭ জভয়াসদ
১২-১৪ ডিসম্বয
২০১৭ জভয়াসদ

জনপ্রান
ভিণারয়
ভডিডযলদ ডফবাগ

এক জন
উডচফ (প্রাডনক ংস্কায)
এক জন
উডচফ (উন্নয়ন ভন্বয়)

১২-১৫ ডিসম্বয
২০১৭ জভয়াসদ

ভডিডযলদ ডফবাগ

১। প্রান্ত্রনক কভযকতয৯া জন
২।ব্যডিগত কভযকতযা ৬ জন

খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয মকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায তায ফণ যনা:প্রগমাজয নয়।
গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচগত কভযকতযা/কভযচাযীগদয অংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয মক্ষগে ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা:
মনই।
ঘ. ভিণারগয় অন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা আগছ ন্ত্রক না; না থাকগর অন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং আগয়াজন কযগত ফড় যকগভয
মকান অসুন্ত্রফধা আগছ ন্ত্রক না: যাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রফধা মনই।
ঙ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভযকতযায ংখ্যা:দুআ জন।
(১০) উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে:
ক. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: মনই।
খ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ অতীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:
(১) ভন্ত্রিবায একটি, ভডিবা-বফঠসক গৃীত ডদ্ধান্তমূসয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম মাসরাচনা ম্পডকমত অন্তঃভিণারয় বা ছয়টি,
যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয ডতনটি এফং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দু’টি বা অনুন্ত্রিত য়।
(২) ভডিবা-বফঠক ১১টি ডদ্ধান্ত গৃীত য় এফং এয ভসে ১০টি ডদ্ধান্ত ফাস্তফাডয়ত য়।
(৩) ন্ত্রফগদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/াই কন্ত্রভনায কর্তক
য আগয়ান্ত্রজত অনুিাগন ন্ত্রচ ফগগণয মমাগদাগনয অনুভন্ত্রত ংক্রান্ত ৫টি ে জান্ত্রয
কযা য়।
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(৪) ডফডবন্ন ভিণারয়/ডফবাগ জথসক প্রাপ্ত জজরা প্রাক সেরন ২০১৭-এয গৃীত স্বল্পসভয়াডদ ডদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন গ্রগডত প্রডতসফদন
ম মাসরাচনায় ডিসম্বয ২০১৭ ভাস ১৫টি স্বল্পসভয়াডদ ডদ্ধান্ত ফাস্তফাডয়ত য়।
(৫) ২৪ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ ডফবাগীয় কডভনায ভন্বয় বা নুডষ্ঠত য়। উি বায ৪৩টি ডদ্ধান্ত গৃীত য়। ডদ্ধান্তমূ
ফাস্তফায়সনয জন্য ংডিষ্ট ভিণারয়/ডফবাসগ বায কাম মডফফযণী জপ্রযণ কযা য়।
(৬) ভডিডযলদ ডফবাসগয ভেসভয়াডদ ফাসজ ে কাঠাসভা ংসাধন ও ারনাগাদকযণ ; ২০১৮-১৯ থ ম-ফছসযয ফাসজে প্রাক্করন ও
যফতী দুআ থ ম-ফছসযয (২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) প্রসযণ; ২০১৭-১৮ থ ম-ফছসযয ংসাডধত ফাসজে প্রাক্করন এফং ২০১৭-১৮
থ ম-ফছসযয প্রথভ জকায়াে মাসযয ফাসজে ফাস্তফায়ন প্রডতসফদন
নুসভাদন ংক্রান্ত ১৯ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ নুডষ্ঠত
ফাসজে ব্যফস্থানা কডভটিয বায কাম মডফফযণী ২১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ থ ম ডফবাগ ও ডযকল্পনা কডভসন জপ্রযণ কযা য়।
(৭) নাসোযস্থ উিযা গণবফন ংক্রান্ত ব্যয় ডনফ মাসয জন্য ভডিডযলদ ডফবাসগয ২০১৭-১৮ থ ম-ফছসযয ফাসজসেয ‘৪৮৯৯-ন্যান্য
ব্যয়’ উখাসত ফযাদ্দকৃত থ ম জথসক
তম প্রডতারন াসসয তৃতীয় জকায়াে মাসযয ব্যয় ডনফ মাসয জন্য
জভাে ১৩,৭০,০০০.০০ োকায যকাডয ভঞ্জুডয জ্ঞান কসয ৩১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ যফতী প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
প্রধান ডাফযযণ কভমকতমা ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(৮) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভিী জখ াডনা ৩ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ যকাডয পসয কসম্বাডিয়ায
উসদ্দসে ঢাকা তোগ কসযন। ভাননীয় প্রধানভিীয প্রস্থানকাসর মযত াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব
ারন কযা য়।
(৯) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদগয ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ মভাোঃ আফদুর ান্ত্রভদ ‘Extra-ordinary Islamic Summit-OIC’-এ
ংগ্রসণয রসযে ১১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ যকাডয পসয আস্তাম্বুর, তুযসস্কয উসদ্দসে ঢাকা তোগ এফং ১৪ ডিসম্বয ২০১৭
তাডযখ ঢাকায় প্রতোফতমন কসযন। ভাভান্য যাষ্ট্রডতয প্রস্থানকাসর মযত াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব
ারন কযা য়।
(১০) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভিী জখ াডনা ‘One Planet Summit’-এ ংগ্রসণয রসযে ১১
ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ যকাডয পসয প্যাডয, ফ্রাসেয উসদ্দসে ঢাকা তোগ কসযন। ভাননীয় প্রধানভিীয প্রস্থানকাসর মযত
াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়।
(১১) ঢাকা উত্তয ন্ত্রটি কগযাগযগনয জননন্ত্রন্দত মভয়য , খ্যান্ত্রতভান মেন্ত্ররন্ত্রবন-ব্যন্ত্রক্তত্ব, পর উগযাক্তা ও ব্যফায়ী মনতা জনাফ
আন্ত্রনসুর  ক ৩০ নগবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ মৃতুযফযণ কগযন (ইন্নান্ত্ররোন্ত্র ওয়া আন্না আরাআড যান্ত্রজউন)। জনাফ আন্ত্রনসুর ক-এয
মৃতুযগত গবীয মাক ও দুোঃখ প্রকা , তাঁয ন্ত্রফগদী আত্মায ভাগগপযাত কাভনা এফং তাঁয মাক ন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত
গবীয ভগফদনা জ্ঞান ক ময ভডিবায ৭ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখয বফঠসক গৃীত জাকপ্রস্তাফ ১১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখয
প্রজ্ঞাসনয ভােসভ ফাংরাসদ জগসজসে প্রকাডত য়।
(১২) জগাারগঞ্জ জজরা ও ডসযাজপুয জজরায স্পমকাতয/চাঞ্চল্যকয ঘেনায ন্ত্রফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ,
জনডনযািা ডফবাগ এফং ন্ত্রচফ, জনৌ-ডযফন ভিণারয় ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৩) কক্সফাজায জযাডঙ্গা যণাথী কোসম্প ডিসথডযয়া জযাসগয ংক্রাভণ ংক্রান্ত ডফলসয় জরুডয ডবডিসত দ্রুত ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ডচফ, স্বাস্থে জফা ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৪) ফায়ুদূলণ ও জনস্বাস্থে যযাসথ ম জভাফাআর জকাসে ময ভােসভ জব্দকৃত ডরডথন ডং ব্যাগ ‘না পুডিসয়’ ডযসফ েতবাসফ
ব্যফস্থাকযসণ কর ডফবাগীয় কডভনায এফং কর জজরা প্রাক ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৫) যাজফািী জজরায াংা উসজরায াফাপুসয ংঘটিত তোকাসেয ঘেনায প্রাথডভক প্রডতজফদন ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় মথামথ
ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ, জনডনযািা ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৬) কাযাগাসযয অেক ডশু-ডকসাযসদয নসবম্বয ২০১৭ ভাসয ডযংখ্যান নুমায়ী মুডিয রসযে প্রসয়াজনীয় অআনানুগ ব্যফস্থা
গ্রসণয জন্য জজরা ম্যাডজসেে, চট্টগ্রাভ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৭) মজরা ম্যান্ত্রজগেে কর্তক
য নাযায়ণগি মজরা কাযাগায ন্ত্রযদযন প্রন্ত্রতগফদন
জনডনযািা ডফবাগ এফং ডচফ স্বাস্থে জফা ডফবাসগ জপ্রযণ কযা য়।
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ন্ত্রফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ,

(১৮) ফরপ্রগয়াগগ ফাস্তুচ্যযত ন্ত্রভয়ানভায নাগন্ত্রযকগদয ব্যাকাগয অনুপ্রগফ এফং অফস্থাগনয কাযগণ ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সফাজায মজরায
উন্ত্রখয়া ও মেকনাপ উগজরায প্রান্ত্রন্তক জনগগািীগক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় জরুডয ডবডিসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ন্ত্রচফ, ভােন্ত্রভক ও উচ্চ ন্ত্রক্ষা এফং ন্ত্রচফ, কান্ত্রযগন্ত্রয ও ভাদ্রাা ন্ত্রক্ষা ন্ত্রফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৯) ফরপ্রগয়াগগ ফাস্তুচ্যযত ন্ত্রভয়ানভায নাগন্ত্রযকগদয ব্যাকাগয অনুপ্রগফ এফং অফস্থাগনয কাযগণ ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সফাজায মজরায
উন্ত্রখয়া ও মেকনাপ উগজরায প্রান্ত্রন্তক জনগগািীগক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় জরুডয ডবডিসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, কৃন্ত্রল ভিণারয়; ন্ত্রচফ, েভ ও কভযংস্থান ভিণারয় এফং ন্ত্রচফ, ভৎস্য ও প্রান্ত্রণম্পদ ভিণারয় ফযাফয ত্র জপ্রযণ
কযা য়।
(২০) ফরপ্রগয়াগগ ফাস্তুচ্যযত ন্ত্রভয়ানভায নাগন্ত্রযকগদয ব্যাকাগয অনুপ্রগফ এফং অফস্থাগনয কাযগণ ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সফাজায মজরায
উন্ত্রখয়া ও মেকনাপ উগজরায প্রান্ত্রন্তক জনগগািীগক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় জরুডয ডবডিসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ভান্ত্রযচারক, এনন্ত্রজও ন্ত্রফলয়ক ব্যযগযা ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(২১) চট্টগ্রাভ জজরায স্পমকাতয, চাঞ্চল্যকয, গুরুতয ঘেনা ংডিষ্ট প্রন্ত্রতগফদন ডফলজয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ,
জনডনযািা ডফবাগ এফং ন্ত্রচফ, স্থানীয় যকায ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(২২) রক্ষ্মীপুয জজরায় ২২ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ জকাস্টগাি ম কতৃক
ম সৃষ্ট প্রীডতকয ঘেনা ংক্রান্ত ডফলসয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয
জন্য ন্ত্রচফ, সুযযা জফা ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(২৩) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগফদন অনুমায়ী ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ ভাগ যকান্ত্রয কভযকতযা/কভযচাযীগদয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায়
২৩ জগনয ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর এফং ১১ জগনয ন্ত্রফরুগে এপআযটি দান্ত্রখর কযা গয়গছ। এ ছাড়া ০৫ জগনয ন্ত্রফরুগে ভাভরা
দাগয়য এফং ৪০ জগনয ন্ত্রফলগয় অনুন্ধাগন নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ভােগভ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কযা য়। উগযান্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রফলগয় অফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা
গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়।
(২৪) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইগন ১৯৩ জন কভযকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজগেে-এয ক্ষভতা এফং মভাফাইর মকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/মিপুটি
কন্ত্রভনাগযয ক্ষভতা অযণ কযা য়।
(২৫) জভাােৎ নাডভা জফগভ, ডতডযি ডচফ, ভডিডযলদ ডফবাগ কতৃক
ম ১২ সটাফয ২০১৭ তাডযসখ সুনাভগঞ্জ জজরা; জনাফ
জভাঃ অযাপ জাসন, যুগ্মডচফ, ভডিডযলদ ডফবাগ ১২-১৪ সটাফয ২০১৭ জভয়াসদ ডঝনাআদ এফং ১২-১৩ নসবম্বয ২০১৭
জভয়াসদ নিাআর জজরা; জনাফ মভাোঃ ছাইপৄর ইরাভ, উন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ০৫ নগবম্বয ২০১৭ তাডযসখ ফগুিা জজরায
কাালু; এফং জনাফ ডযয়াাত অর ওয়াডপ, উন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কতৃক
ম ২৩ নগবম্বয ২০১৭ তাডযসখ জবারা জজরায
জদৌরতখান উসজরা ডযদমন কসয দাডখরকৃত প্রডতসফদসনয সুাডযসয ডযসপ্রডযসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয নুসযাধ
জাডনসয় ংডিষ্ট ভিণারয়/ডফবাগসক ত্র জদওয়া য়।
(২৬) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১০জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগ াওয়া মগগছ। পূগফ য
প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ৬জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত এফং ২জন কভযকতযায
ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রাথন্ত্রভকবাগফ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয িন্ত্রত
জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া য়।
(২৭) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং মভগট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে মথগক প্রাপ্ত নসবম্বয ডিতীয় ও ডিসম্বয প্রথভ গক্ষয
ান্ত্রক্ষক মগানীয় প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি াযংগক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী ভীস উস্থান কযা য়।
(২৮) পসযন াডবম একাজিডভসত প্রডযণযত ডফডএ (যযাষ্ট্র ডফলয়ক) কোিাসযয প্রডযণযত কভমকতমাসদয ডযাপয ংক্রান্ত
ত্র ডসরসেয ডফবাগীয় কডভনায ফযাফয জপ্রযণ কযা য়।
(২৯) জগাারগসঞ্জয জখ কাভার ডক্রসকে জস্টডিয়াসভয াস অন্তজমাডতক ও জাতীয় ম মাসয়য জখসরায়াযসদয অফাসনয জন্য
িযডভেডয ডনভমাণ ংক্রান্ত একটি ত্র যুফ ও ক্রীিা ভিণারসয় জপ্রযণ কযা য়।
(৩০) ৩৮তভ ডফডএ-এয ডপ্রডরডভনাডয জেস্ট (MCQ) ংক্রান্ত ত্র ংডিষ্ট ডফবাগীয় কডভনায ও জজরা প্রাক ফযাফয জপ্রযণ
কযা য়।
(৩১) ডফজ্ঞ ডচপ জুডিডয়ার ম্যাডজসেে কতৃক
ম ফান্দযফান কাজরটসযে বফসনয ডছসন ফ্ল্োগ স্টোন্ড ডনভমাণ ংক্রান্ত ত্র অআন ও
ডফচায ডফবাগ ফযাফয জপ্রযণ কযা য়।
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(৩২) জাতীয় ডবোডভন ‘এ’ প্লা কোসম্পআন সমাডগতা প্রদাসনয জন্য ডফবাগীয় কডভনায, জজরা প্রাক এফং উসজরা ডনফ মাী
ডপাযগণসক নুসযাধ কযা।
(৩৩) National Household Database (NHD) প্রকল্প ফাস্তফায়সন সমাডগতা প্রদাসনয জন্য ডফবাগীয় কডভনায ঢাকা,
চট্টগ্রাভ ও ভয়ভনডং-জক নুসযাধ কযা য়।
(৩৪) পর াকাসনায যডতকয যাায়ডনক ও যসভাসনয ব্যফায ডনয়িণ ংক্রান্ত ত্র কর জজরা প্রাক ফযাফয জপ্রযণ কযা য়।
(৩৫) যকাডয/অধা-যকাডয/জফযকাডয বফসন প্রডতফন্ধী ব্যডিগসণয প্রসফগম্যতা ও উসমাগী েয়সরে সুডফধা ডনডিতকযসণয
জন্য কর ডফবাগীয় কডভনায ও জজরা প্রাকসক নুসযাধ কযা।
(৩৬) ডডডিটার ওয়ার্ল্ড ২০১৭ পুযস্কায প্রদাননয িন্য সযা সিরা প্রাক, সযা উনিরা ডনফ ডাী ডপায এফং সযা কাডয কডভনায
ভূডভ ডনফ ডাচন কাম ডক্রভ ম্পন্ন কযা য়।
(৩৭) ওনয়ফাআনটয আননানবন কন ডায ও এডএ ক ন ডাসয উদ্ভাফনী উনযাগমূ ও সফা দ্ধডি ডিকযনেয িথ্য প্রকানয রনযে কর
ডচফ ফযাফয ত্র সপ্রযে কযা য়।
(৩৮) ১৭ ডডনম্বয ২০১৭ িাডযনে ১৪টি ভন্ত্রোরয়/ডফবাগ ও িায অওিাধীন ১৬টি ডধদপ্তয/ংস্থামূ কর্তডক গৃীি সফা দ্ধডি ডিকযে
কাম ডক্রভ ডযফীযে ডফলয়ক বা নুডিি য়।
(৩৯) ১৯ ডডনম্বয ২০১৭ িাডযনে ভডন্ত্রডযলদ ডফবানগয আননানবন টিনভয ২০১৭ ানরয ৭ভ বা নুডিি য়।

(৪০) ০৩ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ মজরা প্রাগকয কাম যারয়, কক্সফাজাগয ফান্ত্রল যক কভযম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত মজরা
ম যাগয়য প্রন্ত্রক্ষণ অনুন্ত্রিত য়।
(৪১) ২০১৭-১৮ অথ য-ফছগযয ফান্ত্রল যক কভযম্পাদন চ্যন্ত্রক্তয অধ য-ফান্ত্রল যক মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগফদন মপ্রযগণ য জন্য গাইিরাইন প্রণয়ন এফং
গাইি রাইন ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ এফং ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাগযয কাম যারগয় মপ্রযণ কযা য়।
(৪২) ১৩ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায -এয কাম যারগয় অনুগিয় ভান্ত্রক ভন্বয় বায় ‘তথ্য অন্ত্রধকায আইন, ২০০৯’
আগরাচযসূন্ত্রচভুক্তকযণ ংক্রান্ত ে কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায কাম যারগয় মপ্রযণ কযা য়।
(৪৩) ১৯ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ -এয ‘জাতীয় শুোচায মকৌর কভয -ন্ত্রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ
কাঠাগভা ২০১৭-১৮’ ংক্রান্ত ে এ ন্ত্রফবাগগয কর কভযকতযা ফযাফয মপ্রযণ কযা য়।
(৪৪) ২৮ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ নাযীয তথ্য অন্ত্রধকায ন্ত্রনন্ত্রিতকযগণ একটি
Multi-Stakeholder কন্ত্রভটি গঠন ও কযণীয়
ন্ত্রনধ যাযগণয রগক্ষয আগয়ান্ত্রজত কভযারায় অংগ্রণ ংক্রান্ত ে ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয় /ন্ত্রফবাগ/ংস্থায় মপ্রযণ কযা গয়গছ।
(৪৫) াভাডিক

ডনযাত্তা কভডসূডচয অওিায় ভডন্ত্রডযলদ ডফবানগয িত্বাফধানন প্রস্তুিকৃি ওনয়ফাআট
(socialprotection.gov.bd)-এয সডানভন ভাননীয় ভডন্ত্রডযলদ ডচফ কর্তক
ড উনবাধন কযা য় । ভডন্ত্রডযলদ ডফবানগয ওনয়ফ
াআনট াভাডিক ডনযাত্তা ফনে সডানভন-এয ডরঙ্ক সদওয়া অনে।
(৪৬) EU Support to National Social Security Strategy Reforms in Bangladesh ংক্রান্ত ফানিট ানাট ড প্রস্তাফ
ম ডানরাচনায িন্য অন্তঃভন্ত্রোরয় বা অনয়ািন করা হয়। প্রস্তাফটি অযও ডনডফড়বানফ ম ডানরাচনায িন্য একটি ওয়াডকডং কডভটি
গঠন কযা য়।
(৪৭) Social Security Policy Support (SSPS) Program-এয সভয়াদ এক ফেয ফডধ ডি কযা য়।
গ. আগাভী (জানুয়াডয-জপব্রুয়াডয) 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।
ম
(৪) ভডিবা কডভটি/ডযলদ/োস্কসপা ম/ন্যান্য কডভটি গঠন/পুনগঠন।
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(৫) জাতীয় পুযস্কায ংক্রান্ত ভডিবা কডভটিয বা নুষ্ঠান।
(৬) ন্ত্রনকায-এয বা নুষ্ঠান।
(৭) নতুন উনিরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ডচফ কডভটিয বা এফং সিরা দনয সকায বফনাডদ ডনভডাে ংক্রান্ত টাস্কনপা ড
কডভটিয ১৮৬িভ বা নুিান।
(৮) International Conference on CRVS, 2018 অনুষ্ঠান।

(মুােদ অাদুর ক)
ডডনয়য কাযী ডচফ
জপান: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd
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ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয ডিসম্বয ২০১৭ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: ন্ত্রিগম্বয ২০১৭
প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৬ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮
(১) প্রান্ত্রনক :
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে)
ংস্থায স্তয
ভিণারয়/ডফবাগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
মভাে

অনুগভান্ত্রদত দ
৩৩৭
১,২৭৪
১,৬১১

পূযণকৃত দ
২২৩
৯১৩
১,১৪১

শূন্যদ
১১৪
২১৮
৩২৭

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/
ংস্থা

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত
ন্ত্রচফ/
তদূর্ধ্য দ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
-

মজরা কভযকতযায
দ (মমভন ন্ত্রিন্ত্র,
এন্ত্র)
-

অন্যান্য ১ভ
মেন্ত্রণয দ
২৬
৪৬

২য় মেন্ত্রণয ৩য় মেন্ত্রণয
দ
দ
২০
২৬

২৮
১৪৩

৪থ য মেন্ত্রণয
দ

মভাে

৩৯
০৩

১১৪
২১৮*

* 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
-

মভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
ংখ্যা
-

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ংস্থা

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত
কভযকতযা কভযচাযী মভাে

নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান
কভযকতযা কভযচাযী মভাে

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

০৫

-

-

-

-

-

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

-

-

-

২১

১৫

৩৬

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: মনই
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।

ভন্তব্য
প্রাডনক কভমকতমা-০২ জন,
ব্যডিগত কভমকতমা-০৩ জন
১০জন কাযী ডযচারক , ১১জন
উকাযী ডযচারক, ১২জন কাযী
ডযদকম , ১জন াঁেমুদ্রাযডযক -কাভ
কডম্পউোয াসযেয ও ২জন িাো
এডি/কসিার াসযেয।

খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন (মদগ-ন্ত্রফগদগ)
ভিী
মদগ ন্ত্রফগদগ

ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন
(ন্ত্রদন)

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

প্রন্ত্রতভিী/উভিী
মদগ ন্ত্রফগদগ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ
মদগ
১। ০৪ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ গাজীপুয জজরায
কাডরয়াককয উসজরা ডযলদ ও ফঙ্গফন্ধু াআজেক ডটি (কাডরয়াককয াআ-জেক াকম)
ডযদমন কসযন।
২। ১৬ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ ভান ডফজয় ডদফ
২০১৭ উরসযে াবায জাতীয় স্মৃডতসৌসধ
পুষ্পস্তফক মণ নুষ্ঠাসন ংগ্রণ কসযন।
৩। ২১-২৩ ডিসম্বয ২০১৭ জভয়াসদ জবারা জজরা
পয কসযন।

ভন্তব্য
ন্ত্রফগদগ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 (মকফর 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-ফছসয
এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ
(মকাটি ো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 (মকাটি
নতুন প্রকল্প
ভাগ ভিণারগয়
োকায়) ও ফযাগদ্দয ন্ত্রফযীগত
অনুগভান্ত্রদত গয়
এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ
ব্যগয়য তকযা ায
থাকগর তায তান্ত্ররকা বায তান্ত্রযখ
৩
৪
৫
(১০০ তাং)
.০১১৭ (৫৯ তাং)

ভন্তব্য

৬
-

ডিডএ: 1০.৭৯
ডজওডফ: 0.33

৩.৯৫ (৩৬.৬ তাং)

-

-

-

ডিডএ: ১.৮০

১.৩৭ (৭৬.১৪ 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):

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

(৬) প্রধান প্রধান মক্টয কগযাগযনমূগয রাব/মরাকান:

প্রগমাজয নয়।

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

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন
মফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত
উকূরীয় বীাঞ্চর
উন্নয়ন মফাি য
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
মভাে

অন্ত্রিে
আন্ত্রত্তয
ংখ্যা

োকায
ন্ত্রযভাণ
(রক্ষ োকায়)

ব্রিডসে
জফাগফয
ংখ্যা

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ংখ্যা

মজয

৭টি

০.২৩

-

-

৭টি

১৪টি

২৩৯.০৭

-

-

১৪টি

০৪টি
২৫টি

৭০০.০০
৯৩৯.৩০

০৪
০৪

-

০৪টি
২৫টি

ভন্তব্য

ভডিডযলদ ডফবাসগ ফতযভাগন মকান অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত
মনই। তগফ ০৭টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি
ভাভরা যগয়গছ ( ভাভরা নম্বয ৭/২০০০), মা ঢাকায
চতুথ ম কাযী জজ অদারসত ডফচাযাধীন।
অথ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক জান্ত্রযকৃত আন্ত্রথ যক ক্ষভতা অযণ ,
২০১৫ নুমায়ী অডিমূ ডনষ্পডিয জন্য ংডিষ্ট
ডফবাগীয় কডভনাসযয কাম মারসয় জপ্রযণ কযা
সয়সছ।
-

খ. অন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয মকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/অথ য আত্মাৎ, অন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর ম-ফ মকইগয তান্ত্ররকা:
মনই।
(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)
ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তয/
ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত
মভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা

প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগ শুরু ওয়া
ভাভরায ংখ্যা

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা
চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত

অন্যান্য
দণ্ড

অব্যান্ত্রত

অন্ত্রনষ্পন্ন
ন্ত্রফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

ফতযভান
অথ য-ফছসয মভাে
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগয ১ তান্ত্রযগখ)
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০২

-

-

-

-

০২

-

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৩

-

-

-

২

১০

১১

জভাে ১৫

০

০

-

০২

১২

১১

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

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচ:
ভিণারয়/
ংস্থা

ক্রন্ত্রভক

১

২
১।

ভডিডযলদ
ডফবাগ

২।

৩।
৪।
১।
দুনীডত দভন
কডভন

২।

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ
৩
Overseas Exposure Visit

স্থান: বাযত
Workshop for National
CRVS Focal Points

স্থান: থাআল্যান্ড
ঞ্জীফনী প্রডযণ জকাস ম
ংগ্রণ
স্থান: কক্সফাজায
আ-পাআডরং ডফলয়ক প্রডযণ জকা ম
যকাডয
কভমকতমা/কভমচাযীসদয
দাপ্তডযক কাসজ ও জমাগাসমাগ ভােসভ
ফাংরা বালায ব্যফায ীল মক প্রডযণ

প্রন্ত্রক্ষগণয
মভয়াদ

উগযাগী ংস্থা/
এগজন্ত্রিয নাভ

অংগ্রণকাযীয ংখ্যা

৪

৫

৬

১২-২১ ডিসম্বয
২০১৭ জভয়াসদ
১২-১৪ ডিসম্বয
২০১৭ জভয়াসদ

জনপ্রান
ভিণারয়
ভডিডযলদ ডফবাগ

এক জন
উডচফ (প্রাডনক ংস্কায)
এক জন
উডচফ (উন্নয়ন ভন্বয়)

১২-১৫ ডিসম্বয
২০১৭ জভয়াসদ

ভডিডযলদ ডফবাগ

১। প্রান্ত্রনক কভযকতয৯া জন
২।ব্যডিগত কভযকতযা ৬ জন

১১ নসবম্বয ২০১৭
২৬-৩০ নসবম্বয ২০১৭

দুনীডত দভন কডভন
অন্তজমাডতক ভাতৃবালা
আনডস্টটিউে (অভাআ)

২৯ জন
একজন

খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয মকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায তায ফণ যনা:প্রগমাজয নয়।
গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচগত কভযকতযা/কভযচাযীগদয অংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয মক্ষগে ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা:
মনই।
ঘ. ভিণারগয় অন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা আগছ ন্ত্রক না; না থাকগর অন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং আগয়াজন কযগত ফড় যকগভয
মকান অসুন্ত্রফধা আগছ ন্ত্রক না: যাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রফধা মনই।
ঙ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভযকতযায ংখ্যা:দুআ জন।
(১০) উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে:
ক. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: মনই।
খ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ অতীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:
(১) ভন্ত্রিবায একটি, ভডিবা-বফঠসক গৃীত ডদ্ধান্তমূসয ফাস্তফায়ন গ্রগডত ম মাসরাচনা ম্পডকমত অন্তঃভিণারয় বা ছয়টি,
যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয ডতনটি এফং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দু’টি বা অনুন্ত্রিত য়।
(২) ভডিবা-বফঠক ১১টি ডদ্ধান্ত গৃীত য় এফং এয ভসে ১০টি ডদ্ধান্ত ফাস্তফাডয়ত য়।
(৩) ন্ত্রফগদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/াই কন্ত্রভনায কর্তক
য আগয়ান্ত্রজত অনুিাগন ন্ত্রচ ফগগণয মমাগদাগনয অনুভন্ত্রত ংক্রান্ত ৫টি ে জান্ত্রয
কযা য়।
(৪) ডফডবন্ন ভিণারয়/ডফবাগ জথসক প্রাপ্ত জজরা প্রাক সেরন ২০১৭-এয গৃীত স্বল্পসভয়াডদ ডদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন গ্রগডত প্রডতসফদন
ম মাসরাচনায় ডিসম্বয ২০১৭ ভাস ১৫টি স্বল্পসভয়াডদ ডদ্ধান্ত ফাস্তফাডয়ত য়।
(৫) ২৪ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ ডফবাগীয় কডভনায ভন্বয় বা নুডষ্ঠত য়। উি বায ৪৩টি ডদ্ধান্ত গৃীত য়। ডদ্ধান্তমূ
ফাস্তফায়সনয জন্য ংডিষ্ট ভিণারয়/ডফবাসগ বায কাম মডফফযণী জপ্রযণ কযা য়।
(৬) ভডিডযলদ ডফবাসগয ভেসভয়াডদ ফাসজে কাঠাসভা ংসাধন ও ারনাগাদকযণ ; ২০১৮-১৯ থ ম-ফছসযয ফাসজে প্রাক্করন ও
যফতী দুআ থ ম-ফছসযয (২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) প্রসযণ; ২০১৭-১৮ থ ম-ফছসযয ংসাডধত ফাসজে প্রাক্করন এফং ২০১৭-১৮
থ ম-ফছসযয প্রথভ জকায়াে মাসযয ফাসজে ফাস্তফায়ন প্রডতসফদন
নুসভাদন ংক্রান্ত ১৯ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ নুডষ্ঠত
ফাসজে ব্যফস্থানা কডভটিয বায কাম মডফফযণী ২১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ থ ম ডফবাগ ও ডযকল্পনা কডভসন জপ্রযণ কযা য়।
(৭) নাসোযস্থ উিযা গণবফন ংক্রান্ত ব্যয় ডনফ মাসয জন্য ভডিডযলদ ডফবাসগয ২০১৭-১৮ থ ম-ফছসযয ফাসজসেয ‘৪৮৯৯-ন্যান্য
ব্যয়’ উখাসত ফযাদ্দকৃত থ ম জথসক
তম প্রডতারন াসসয তৃতীয় জকায়াে মাসযয ব্যয় ডনফ মাসয জন্য
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জভাে ১৩,৭০,০০০.০০ োকায যকাডয ভঞ্জুডয জ্ঞান কসয ৩১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ যফতী প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
প্রধান ডাফযযণ কভমকতমা ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(৮) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভিী জখ াডনা ৩ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ যকাডয পসয কসম্বাডিয়ায
উসদ্দসে ঢাকা তোগ কসযন। ভাননীয় প্রধানভিীয প্রস্থানকাসর মযত াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব
ারন কযা য়।
(৯) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদগয ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ মভাোঃ আফদুর ান্ত্রভদ ‘Extra-ordinary Islamic Summit-OIC’-এ
ংগ্রসণয রসযে ১১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ যকাডয পসয আস্তাম্বুর, তুযসস্কয উসদ্দসে ঢাকা তোগ এফং ১৪ ডিসম্বয ২০১৭
তাডযখ ঢাকায় প্রতোফতমন কসযন। ভাভান্য যাষ্ট্রডতয প্রস্থানকাসর মযত াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব
ারন কযা য়।
(১০) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভিী জখ াডনা ‘One Planet Summit’-এ ংগ্রসণয রসযে ১১
ডিসম্বয ২০১৭ তাডযখ যকাডয পসয প্যাডয, ফ্রাসেয উসদ্দসে ঢাকা তোগ কসযন। ভাননীয় প্রধানভিীয প্রস্থানকাসর মযত
াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়।
(১১) ঢাকা উত্তয ন্ত্রটি কগযাগযগনয জননন্ত্রন্দত মভয়য , খ্যান্ত্রতভান মেন্ত্ররন্ত্রবন-ব্যন্ত্রক্তত্ব, পর উগযাক্তা ও ব্যফায়ী মনতা জনাফ
আন্ত্রনসুর  ক ৩০ নগবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ মৃতুযফযণ কগযন (ইন্নান্ত্ররোন্ত্র ওয়া আন্না আরাআড যান্ত্রজউন)। জনাফ আন্ত্রনসুর ক-এয
মৃতুযগত গবীয মাক ও দুোঃখ প্রকা , তাঁয ন্ত্রফগদী আত্মায ভাগগপযাত কাভনা এফং তাঁয মাক ন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত
গবীয ভগফদনা জ্ঞান ক ময ভডিবায ৭ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখয বফঠসক গৃীত জাকপ্রস্তাফ ১১ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখয
প্রজ্ঞাসনয ভােসভ ফাংরাসদ জগসজসে প্রকাডত য়।
(১২) জগাারগঞ্জ জজরা ও ডসযাজপুয জজরায স্পমকাতয/চাঞ্চল্যকয ঘেনায ন্ত্রফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ,
জনডনযািা ডফবাগ এফং ন্ত্রচফ, জনৌ-ডযফন ভিণারয় ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৩) কক্সফাজায জযাডঙ্গা যণাথী কোসম্প ডিসথডযয়া জযাসগয ংক্রাভণ ংক্রান্ত ডফলসয় জরুডয ডবডিসত দ্রুত ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ডচফ, স্বাস্থে জফা ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৪) ফায়ুদূলণ ও জনস্বাস্থে যযাসথ ম জভাফাআর জকাসে ময ভােসভ জব্দকৃত ডরডথন ডং ব্যাগ ‘না পুডিসয়’ ডযসফ েতবাসফ
ব্যফস্থাকযসণ কর ডফবাগীয় কডভনায এফং কর জজরা প্রাক ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৫) যাজফািী জজরায াংা উসজরায াফাপুসয ংঘটিত তোকাসেয ঘেনায প্রাথডভক প্রডতসফদন ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় মথামথ
ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ, জনডনযািা ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৬) কাযাগাসযয অেক ডশু-ডকসাযসদয নসবম্বয ২০১৭ ভাসয ডযংখ্যান নুমায়ী মুডিয রসযে প্রসয়াজনীয় অআনানুগ ব্যফস্থা
গ্রসণয জন্য জজরা ম্যাডজসেে, চট্টগ্রাভ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৭) মজরা ম্যান্ত্রজগেে কর্তক
য নাযায়ণগি মজরা কাযাগায ন্ত্রযদযন প্রন্ত্রতগফদন
জনডনযািা ডফবাগ এফং ডচফ স্বাস্থে জফা ডফবাসগ জপ্রযণ কযা য়।

ন্ত্রফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ,

(১৮) ফরপ্রগয়াগগ ফাস্তুচ্যযত ন্ত্রভয়ানভায নাগন্ত্রযকগদয ব্যাকাগয অনুপ্রগফ এফং অফস্থাগনয কাযগণ ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সফাজায মজরায
উন্ত্রখয়া ও মেকনাপ উগজরায প্রান্ত্রন্তক জনগগািীগক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় জরুডয ডবডিসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ন্ত্রচফ, ভােন্ত্রভক ও উচ্চ ন্ত্রক্ষা এফং ন্ত্রচফ কান্ত্রযগন্ত্রয ও ভাদ্রাা ন্ত্রক্ষা ন্ত্রফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(১৯) ফরপ্রগয়াগগ ফাস্তুচ্যযত ন্ত্রভয়ানভায নাগন্ত্রযকগদয ব্যাকাগয অনুপ্রগফ এফং অফস্থাগনয কাযগণ ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সফাজায মজরায
উন্ত্রখয়া ও মেকনাপ উগজরায প্রান্ত্রন্তক জনগগািীগক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় জরুডয ডবডিসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, কৃন্ত্রল ভিণারয়; ন্ত্রচফ, েভ ও কভযংস্থান ভিণারয় এফং ন্ত্রচফ, ভৎস্য ও প্রান্ত্রণম্পদ ভিণারয় ফযাফয ত্র জপ্রযণ
কযা য়।
(২০) ফরপ্রগয়াগগ ফাস্তুচ্যযত ন্ত্রভয়ানভায নাগন্ত্রযকগদয ব্যাকাগয অনুপ্রগফ এফং অফস্থাগনয কাযগণ ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সফাজায মজরায
উন্ত্রখয়া ও মেকনাপ উগজরায প্রান্ত্রন্তক জনগগািীগক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় জরুডয ডবডিসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ভান্ত্রযচারক, এনন্ত্রজও ন্ত্রফলয়ক ব্যযগযা ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(২১) চট্টগ্রাভ জজরায স্পমকাতয, চাঞ্চল্যকয, গুরুতয ঘেনা ংডিষ্ট প্রন্ত্রতগফদন ডফলসয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ,
জনডনযািা ডফবাগ এফং ন্ত্রচফ, স্থানীয় যকায ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
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(২২) রক্ষ্মীপুয জজরায় ২২ ডিসম্বয ২০১৭ তাডযসখ জকাস্টগাি ম কতৃক
ম সৃষ্ট প্রীডতকয ঘেনা ংক্রান্ত ডফলসয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয
জন্য ন্ত্রচফ, সুযযা জফা ডফবাগ ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা য়।
(২৩) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগফদন অনুমায়ী ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ ভাগ যকান্ত্রয কভযকতযা/কভযচাযীগদয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায়
২৩ জগনয ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর এফং ১১ জগনয ন্ত্রফরুগে এপআযটি দান্ত্রখর কযা গয়গছ। এ ছাড়া ০৫ জগনয ন্ত্রফরুগে ভাভরা
দাগয়য এফং ৪০ জগনয ন্ত্রফলগয় অনুন্ধাগন নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ভােগভ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কযা য়। উগযান্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রফলগয় অফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা
গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়।
(২৪) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইগন ১৯৩ জন কভযকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজগেে-এয ক্ষভতা এফং মভাফাইর মকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/মিপুটি
কন্ত্রভনাগযয ক্ষভতা অযণ কযা য়।
(২৫) ০২-০৮ জানুয়াডয ২০১৮ জভয়াসদ JICA ও জাাডন এনডজও Shapla Neer-এয জমৌথ উসদ্যাসগ জাাসন নুসষ্ঠয়
‘Mobilizing and Organizing Humanitarian Operations and Risk Reduction Activities in Disaster Prone
Coastal Areas (MOHORA)’ ংডিষ্ট জাাডন BOSAI KOSHIEN (DRR Olympic) কাম মক্রভ ডযদমন কভমসূডচসত
জজরা প্রাক, ফাসগযােসক; জফজা’য ব্যফস্থানায় ২০-২৭ ডিসম্বয ২০১৭ জভয়াসদ চীসন নুসষ্ঠয় Investment Promotion
Tour Programme কভমারায় জজরা প্রাক, চাঁদপুয ও নাযায়ণগঞ্জসক ংগ্রসণয নুভডত প্রদাসনয ডফলসয় তমাসসয এ
ডফবাসগয েডত প্রদান কযা য়।
(২৬) জভাােৎ নাডভা জফগভ, ডতডযি ডচফ, ভডিডযলদ ডফবাগ কতৃক
ম ১২ সটাফয ২০১৭ তাডযসখ সুনাভগঞ্জ জজরা; জনাফ
জভাঃ অযাপ জাসন, যুগ্মডচফ, ভডিডযলদ ডফবাগ ১২-১৪ সটাফয ২০১৭ জভয়াসদ ডঝনাআদ এফং ১২-১৩ নসবম্বয ২০১৭
জভয়াসদ নিাআর জজরা; জনাফ মভাোঃ ছাইপৄর ইরাভ, উন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ০৫ নগবম্বয ২০১৭ তাডযসখ ফগুিা জজরায
কাালু; এফং জনাফ ডযয়াাত অর ওয়াডপ, উন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কতৃক
ম ২৩ নগবম্বয ২০১৭ তাডযসখ জবারা জজরায
জদৌরতখান উসজরা ডযদমন কসয দাডখরকৃত প্রডতসফদসনয সুাডযসয ডযসপ্রডযসত প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয নুসযাধ
জাডনসয় ংডিষ্ট ভিণারয়/ডফবাগসক ত্র জদওয়া য়।
(২৭) জাতীয় প্রাথডভক ডযা দক, ২০১৭ প্রদান উরসযে জাতীয় ম মাসয়য জেষ্ঠ জজরা প্রাক ফাছাআ প্রডতসমাডগতায়
ংগ্রসণয জন্য জজরা প্রাক, ঞ্চগি, নওগাঁ, জভৌরবীফাজায, জবারা, াতযীযা, পডযদপুয, কুডভল্লাসক এফং আইন্ত্রটিয মক্ষগে
নাগন্ত্রযক মফায় ন্ত্রফগল অফদান যাখায স্বীকৃন্ত্রতস্বরূ জাতীয় তথ্য ও মমাগাগমাগ প্রমৄন্ত্রক্ত ন্ত্রদফ, ২০১৭ উরসযে ১২ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭
তাডযসখ ফঙ্গফন্ধু আন্তজযান্ত্রতক গিরন মকগেয র অফ মপভ-এ আগয়ান্ত্রজত পুযস্কায প্রদান অনুিাগন উন্ত্রস্থন্ত্রত ও পুযস্কায গ্রগণয
জন্য মজরা প্রাক, পন্ত্রযদপুযসক কভমস্থর তোসগয নুভডত প্রদান কযা য়।
(২৮) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১০জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগ াওয়া মগগছ। পূগফ য
প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ৬জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত এফং ২জন কভযকতযায
ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রাথন্ত্রভকবাগফ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয িন্ত্রত
জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া য়।
(২৯) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং মভগট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে মথগক প্রাপ্ত নসবম্বয ডিতীয় ও ডিসম্বয প্রথভ গক্ষয
ান্ত্রক্ষক মগানীয় প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি াযংগক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী ভীস উস্থান কযা য়।
(৩০) পসযন াডবম একাসিডভসত প্রডযণযত ডফডএ (যযাষ্ট্র ডফলয়ক) কোিাসযয প্রডযণযত কভমকতমাসদয ডযাপয ংক্রান্ত
ত্র ডসরসেয ডফবাগীয় কডভনায ফযাফয জপ্রযণ কযা য়।
(৩১) জগাারগসঞ্জয জখ কাভার ডক্রসকে জস্টডিয়াসভয াস অন্তজমাডতক ও জাতীয় ম মাসয়য জখসরায়াযসদয অফাসনয জন্য
িযডভেডয ডনভমাণ ংক্রান্ত একটি ত্র যুফ ও ক্রীিা ভিণারসয় জপ্রযণ কযা য়।
(৩২ ৩৮তভ ডফডএ-এয ডপ্রডরডভনাডয জেস্ট (MCQ) ংক্রান্ত ত্র ংডিষ্ট ডফবাগীয় কডভনায ও জজরা প্রাক ফযাফয জপ্রযণ
কযা য়।
(৩৩) ডফজ্ঞ ডচপ জুডিডয়ার ম্যাডজসেে কতৃক
ম ফান্দযফান কাসরটসযে বফসনয ডছসন ফ্ল্োগ স্টোন্ড ডনভমাণ ংক্রান্ত ত্র অআন ও
ডফচায ডফবাগ ফযাফয জপ্রযণ কযা য়।
(৩৪) জাতীয় ডবোডভন ‘এ’ প্লা কোসম্পআন সমাডগতা প্রদাসনয জন্য ডফবাগীয় কডভনায, জজরা প্রাক এফং উসজরা ডনফ মাী
ডপাযগণসক নুসযাধ কযা।
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(৩৫) National Household Database (NHD) প্রকল্প ফাস্তফায়সন সমাডগতা প্রদাসনয জন্য ডফবাগীয় কডভনায ঢাকা,
চট্টগ্রাভ ও ভয়ভনডং-জক নুসযাধ কযা য়।
(৩৬) পর াকাসনায যডতকয যাায়ডনক ও যসভাসনয ব্যফায ডনয়িণ ংক্রান্ত ত্র কর জজরা প্রাক ফযাফয জপ্রযণ কযা
য়।
(৩৭) যকাডয/অধা-যকাডয/জফযকাডয বফসন প্রডতফন্ধী ব্যডিগসণয প্রসফগম্যতা ও উসমাগী েয়সরে সুডফধা ডনডিতকযসণয
জন্য কর ডফবাগীয় কডভনায ও জজরা প্রাকসক নুসযাধ কযা।
(৩৮) ডডডিটার ওয়ার্ল্ড ২০১৭ পুযস্কায প্রদাননয িন্য সযা সিরা প্রাক, সযা উনিরা ডনফ ডাী ডপায এফং সযা কাডয কডভনায
ভূডভ ডনফ ডাচন কাম ডক্রভ ম্পন্ন কযা য়।
(৩৯) ওনয়ফাআনটয আননানবন কে ডায ও এডএ কে ডানয উদ্ভাফনী উনযাগমূ ও সফা দ্ধডি ডিকযনেয িথ্য প্রকানয রনযে কর
ডচফ ফযাফয ত্র সপ্রযে কযা য়।
(৪০) ১৭ ডডনম্বয ২০১৭ িাডযনে ১৪টি ভন্ত্রোরয়/ডফবাগ ও িায অওিাধীন ১৬ টি ডধদপ্তয/ংস্থামূ কর্তডক গৃীি সফা দ্ধডি
ডিকযে কাম ডক্রভ ডযফীযে ডফলয়ক বা নুডিি য়।
(৪১) ১৯ ডডনম্বয ২০১৭ িাডযনে ডিডযক্ত ডচফ (ংস্কায) ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ ভনাদনয়য বাডিনত্ব ভডন্ত্রডযলদ ডফবানগয আননানবন
টিনভয ২০১৭ ানরয ৭ভ বা নুডিি য়।

(৪২) ০৩ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ মজরা প্রাগকয কাম যারয়, কক্সফাজাগয ফান্ত্রল যক কভযম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত মজরা
ম যাগয়য প্রন্ত্রক্ষণ অনুন্ত্রিত য়।
(৪৭) ২০১৭-১৮ অথ য-ফছগযয ফান্ত্রল যক কভযম্পাদন চ্যন্ত্রক্তয অধ য-ফান্ত্রল যক মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগফদন মপ্রযণ ন্ত্রনন্ত্রভত্ত গাইিরাইন প্রণয়ন এফং
গাইি রাইন ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ এফং ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাগযয কাম যারগয় মপ্রযণ কযা য়।
(৪৮) ১৩ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায -এয কাম যারগয় অনুগিয় ভান্ত্রক ভন্বয় বায় ‘তথ্য অন্ত্রধকায আইন, ২০০৯’
আগরাচযসূন্ত্রচভুক্তকযণ ংক্রান্ত ে কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায কাম যারয় -এ মপ্রযণ কযা য়।
(৪৯) ১৯ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ -এয ‘জাতীয় শুোচায মকৌর কভয -ন্ত্রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ
কাঠাগভা ২০১৭-১৮’ ংক্রান্ত ে এ ন্ত্রফবাগগয কর কভযকতযা ফযাফয মপ্রযণ কযা য়।
(৫০) ২৮ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ নাযীয তথ্য অন্ত্রধকায ন্ত্রনন্ত্রিতকযগণ একটি
Multi-Stakeholder কন্ত্রভটি গঠন ও কযণীয়
ন্ত্রনধ যাযগণয রগক্ষয আগয়ান্ত্রজত কভযারায় অংগ্রণ ংক্রান্ত ে ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয় /ন্ত্রফবাগ/ংস্থায় মপ্রযণ কযা গয়গছ।
(৫১) াভাডিক
ডনযাত্তা কভডসূডচয অওিায় ভডন্ত্রডযলদ ডফবানগয িত্বাফধানন প্রস্তুিকৃি ওনয়ফাআট
(socialprotection.gov.bd)-এয সডানভন ভাননীয় ভডন্ত্রডযলদ ডচফ কর্তক
ড উনবাধন কযা য় ।ভডন্ত্রডযলদ ডফবানগয
ওনয়ফ াআনট াভাডিক ডনযাত্তা ফনে সডানভন-এয ডরঙ্ক সদওয়া অনে।
(৫২) EU Support to National Social Security Strategy reforms in Bangladesh
ংক্রানন্ত ফানিট ানাট ড
প্রস্তাফ ম ডানরাচনায িন্য অন্তভন্ত্রোরয় বা অনয়ািন। প্রস্তাফটি অযও ডনডফড়বানফ ম ডানরাচনায িন্য একটি ওয়াডকডং কডভটি
গঠন কযা য়।
(৫৩) Social Security Policy Support (SSPS) Program-এযনভয়াদ এক ফেয ফডধ ডি কযা নয়নে।
গ. আগাভী (ডিসম্বয-জানুয়াডয) 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।
ম
(৪) ভডিবা কডভটি/ডযলদ/োস্কসপা ম/ন্যান্য কডভটি গঠন/পুনগঠন।
(৫) জাতীয় পুযস্কায ংক্রান্ত ভডিবা কডভটিয বা নুষ্ঠান।
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(৬) ন্ত্রনকায-এয বা নুষ্ঠান।
(৭) নতুন উনিরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ডচফ কডভটিয বা এফং সিরা দনয সকায বফনাডদ ডনভডাে ংক্রান্ত টাস্কনপা ড
কডভটিয ১৮৬িভ বা নুিান।
(৮) ভিণারয় ও ডফবাগমূসয ২০১৬-১৭ থ ম-ফছসযয কাম মাফডর ংক্রান্ত ফাডল মক প্রডতসফদন প্রণয়ন।
(৯) তথ্য অন্ত্রধদপ্তয মথগক প্রাপ্ত মায কাটিং-এয ওয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।
(১০) ১৯৯১ াগর অনুন্ত্রিত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ বফঠগকয ায-ংগক্ষ (কাম যন্ত্রফফযণী) এফং ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্তয ংযক্ষগণয মভয়াদ ২৫ ফছয
অন্ত্রতক্রান্ত ওয়ায় তা জাতীয় আযকাইবগ স্তান্তগযয ন্ত্রনন্ত্রভগত্ত উক্ত দন্ত্রররান্ত্রদয খন্ডমূগ পৃিা-নম্বয প্রদান কযা এফং ১৯৯০ াগরয
খন্ডমূ মপ্রযগণয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত প্রগয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযা।

(মুােদ অাদুর ক)
ডডনয়য কাযী ডচফ
জপান: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd
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