
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি        ২০১৬ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:        ২০১৬                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৩       ২০১৬ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

ক. ১ কম যকতযা/কম যচািীগদি েংখ্যা (িাজস্ব িাগজগে) 

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৫ ২০৮ ৩৭ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৯১১ ২১৯ 

মমাে ১,৫০৯ ১,১১৯ ২৫৬ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

মজিা কম যকতযাি 

পদ (মর্মন 

ন্ত্রিন্ত্রে, এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য 

১ম মেন্ত্রণি 

পদ 

২য় 

মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় 

মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ০৪ ১৪ ১০ ০৯ ৩৭ 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
- - ৪৫ ৩৩ ১৩৮ ০৩ ২১৯* 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

ক. ৩  অতীি গুরুত্বপূণ য (strategic) পদ শূন্য র্াকগি তাি তান্ত্রিকা  

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

মমাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

পগদান্নন্ত্রত 

নতুন ন্ত্রনগয়াে প্রদান মন্তব্য 

 কম যকতযা কম যচািী মমাে কম যকতযা কম যচািী মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: মনই।  

খ. ১ ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (মদগশ-ন্ত্রিগদগশ)  

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - 

২৭-২৯ অক্টোবর 

২০১৬ মেয়োক্ে 

সরকোরর সফক্র 

পটুয়োখোলী ও 

বররশোল মেলো 

সফর কক্রন। 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েংখ্যা:         য়। 

(২) আইনশৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক (স্বিাষ্ট্র মিণািগয়ি জন্য): প্রগর্াজয নয়।  



 2 

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (মকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত : 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-ি    

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

(মকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে পর্ যন্ত ব্যগয়ি 

পন্ত্রিমাণ (মকাটি োকায়) ও 

িিাগদ্দি ন্ত্রিপিীগত ব্যগয়ি 

শতকিা হাি 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

নতুন প্রকল্প অনুগমান্ত্রদত 

হগয় র্াকগি তাি  

তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি 

েহায়তা প্রকল্প 
৫.৮৬ ০.২৩ (৩.৯২%) - - - 

Building Capacity for 

the Use of Research 

Evidence (BCURE) 

সব বক্েোট 8.13 

রিরপএ: 8.09 

রেওরব: 0.04 

  : ০.৭৭৪৫ (৯.৫৭%)  

      ০.০০৩৭ (৯.২৫%) 

 

 

- - - 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 

Programme 

     : 19.৮০  

 ৪.৯০ (২৪.৭৪%) 

- - - 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

উগবাধনকৃত েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান  

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি 

েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি 

তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক (েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়গক পূিণ কিগত হগি): প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/মিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েংস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ১১টি ০.৩৬৪ - - ১১টি ২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) অর্ য-িছগিি ন্ত্রনিীক্ষাকার্ য আেস্ট 

২০১৫ মাগে েম্পন্ন হয়। উক্ত ন্ত্রনিীক্ষাকাগর্ য ন্ত্রনিীক্ষকদি 

কর্তযক চািটি অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত উত্থাপন কিা হয়। তন্মগে 

একটি আপন্ত্রত্তি ন্ত্রিপিীগত ১৩,৩৮৬ োকা েিকান্ত্রি 

িাজস্ব ক্ষন্ত্রত ন্ত্রহোগি উগেখ কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ন্ত্রতনটি 

অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত আন্ত্রর্ যক অন্ত্রনয়ম েংক্রান্ত। উক্ত আপন্ত্রত্ত 

চািটি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি িগক্ষয স্থানীয় ও িাজস্ব অন্ত্রিে 

অন্ত্রধদপ্তগি ৫ অগক্টািি ২০১৫ তান্ত্রিগখ ব্রিন্ত্রশে জিাি 

মপ্রিণ কিা হয়, ন্ত্রকন্তু অদ্যািন্ত্রধ জিাি পাওয়া র্ায়ন্ত্রন। 

এছাড়া, িতযমাগন                 োত  অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি       িগয়গছ (          

৭/২০০০),                                

             । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি উন্নয়ন মিাি য 

১৭টি 

 

২৮৩.১৫ - - ১৭টি ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি মােগম 

আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম চিমান  িগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ - ৩২টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মক ইগেি তান্ত্রিকা: 

মনই। 
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(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েংখ্যা 

িতযমান  

অর্ য-ি    মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০১ - - - - ০১ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১৪              - - - ০১ ১৩ ০৮ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন শাখায় স্থানান্তি কিা 

হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

  ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/

েংস্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগদ্যােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১। 

Participation in the Civil 

Registration Vital Statistics 

(CRVS) training  
   : অগেন্ত্রিয়া 

২৪-২৬  

অগক্টািি ২০১৬ 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এ    

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি 

 

২। 

পািন্ত্রিক প্রন্ত্রকউিগমন্ট ম্যাগনজগমন্ট 

   : ঢাকা 

 

 

 

১৬-২০  

অগক্টািি ২০১৬ 

িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন ন্ত্রিভাে 

(আইএমইন্ত্রি) 

 

দুই   

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী 

েন্ত্রচি 

 

৩। 

পািন্ত্রিক প্রন্ত্রকউিগমন্ট ম্যাগনজগমন্ট 

   : ঢাকা 

২৩-২৭  

অগক্টািি ২০১৬ 

িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন ন্ত্রিভাে 

(আইএমইন্ত্রি) 

 

ন্ত্রতন   

১। উপেন্ত্রচি 

২। ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী     

েন্ত্রচি 

৩। মমইগন্টন্যাি 

ইন্ত্রিন্ত্রনয়াি 

          

      

১। 
                    , ২০১৬ 

  

১৬-২০ অগক্টািি 

২০১৬ 

 

                ২০    

২। 
            ও              য় য় 

                  

১৬-২০ অগক্টািি 

২০১৬ 

 

                 

        
     

৩।                           
১৬-২৭ অগক্টািি 

২০১৬ 

 

             ১৫    

৪।            য়       
২৩-২৭ অগক্টািি 

২০১৬ 
               য়        

৫। 
১০২      য়                -

২০১৬ 

২৩ অগক্টািি 

২০১৬ হগত দুই 

েপ্তাহ  

    য়         

    য়          
এ    

৬। 
                  য়      

      

৩০ অগক্টািি 

২০১৬ হগত ০৩ 

নগভম্বি ২০১৬ 

পর্ যন্ত 

GIZ ২২    
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খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা:    । 

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগি িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: 

মনই।   

ঘ.  মিণািগয় অন্-দ্য-জি মট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-দ্য-জি মট্রন্ত্রনং আগয়াজন কিগত িড় িকগমি 

মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: হযাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রিধা মনই। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: এ   ।  

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

ক.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে নতুন আইন, ন্ত্রিন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত হগয় র্াকগি তাি তান্ত্রিকা: মনই।  

খ.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে অতীি গুরুত্বপূণ য/উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি:  

(১)                  মন্ত্রিেভাি     ,       -                           য়                          

        য়     ১২ , েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি     , অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি    টি 

এ             য়                    ’  েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

 ২  ০২        ২০১৬                     য়               (Bangladesh National 

Conservation)-এ                                                              য়। 

 ৩        -      ৫০              য় এ   এ      ১৮              য়   য়।       ৩২              

     য়             য়        য়  । 

(৪) ২৭ অগক্টািি ২০১৬ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় ৪০টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৫) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচিেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েংক্রান্ত    টি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৬) উত্তিা েণভিন েংক্রান্ত ব্যয় ন্ত্রনি যাগহি জন্য                  ২০১৬-১৭    -               ৪৮৯৯-      য়’ 

                           ও     য়    য়                ১২ ০০ ০০০ ০০                            

        য়    য়                                  ও                                                  

     য়।  

 ৭                   ২০১৬-১৭    -                 য়          এ          য়                   য়        

                                       য়                       ও                          য়। 

 ৮  President’s Pension Ordinance,1979 (Ordinance No. XVIII of 1979)-এ     য়              

               পন্ত্রিমাজযনপূি যক িাংিা ভাষায় নতুনভাগি ‘িাষ্ট্রপন্ত্রতি অিেিভাতা, আনুগতান্ত্রষক ও অন্যান্য সুন্ত্রিধা আইন, 

২০১৬’ প্রণীত হয়। আইনটি ০৪ অগক্টািি ২০১৬ তান্ত্রিগখ িাংিাগদশ জাতীয় েংেগদ পাে হয় এিং ১৩ অগক্টািি ২০১৬ তান্ত্রিগখ 

িাংিাগদশ মেগজগে প্রকান্ত্রশত হয়। 

 ৯  নািীি ক্ষমতায়গন অোমান্য অিদাগনি স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ ২১ মেগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ জান্ত্রতেংগঘি নািী ন্ত্রিষয়ক েংস্থা ইউএন-

উইগমন কর্তযক মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাগক  প্ল্যাগনে ৫০-৫০ চযান্ত্রম্পয়ন’ এিং মলািাি পাে যনািন্ত্রশপ মিািাম কর্তযক  এগজন্ট 

অি মচি অযাওয়াি য’ পুিস্কাগি ভূন্ত্রষত কিা হয়। মাননীয় প্রধানমিীি  প্ল্যাগনে ৫০-৫০ চযান্ত্রম্পয়ন’ এিং  এগজন্ট অি মচি 

অযাওয়াি য’ অজযগনি মােগম ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বি হওয়ায় মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাগক উষ্ণ অন্ত্রভনন্দন ও 

আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা                  ০৩        ২০১৬ তান্ত্রিগখি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীত হয়।   

(১০) তথ্যপ্রযুন্ত্রক্তি জেগত িাংিাগদগশি সুেংহত অিস্থান সুন্ত্রনন্ত্রিতকিগণ দূিদশী ও সুদূিপ্রোিী উগদ্যাে গ্রহগণি স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ 

প্রধানমিীি তথ্য ও মর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিষয়ক উপগদষ্টা জনাি েজীি আহগমদ ওয়াগজদগক ১৯ মেগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ 

 আইন্ত্রেটি িি মিগভিপগমন্ট অযাওয়াি য-২০১৬’-মত ভূন্ত্রষত কিা হয়। চািটি খ্যাতনামা প্রন্ত্রতষ্ঠান-ওয়ার্ল্য অে যানাইগজশন অি 

েভগন যি এন্ড কন্ত্রম্পটিটিভগনে; দ্য প্ল্ান ন্ত্রট্রন্ত্রিন্ত্রনও; দ্য মলািাি িযাশন িি মিগভিপগমন্ট এিং যুক্তিাগষ্ট্রি ন্ত্রনউ মহগভন   

ন্ত্রিেন্ত্রিদ্যািগয়ি স্কুি অি ন্ত্রিজগনে েন্ত্রিন্ত্রিতভাগি ন্ত্রনউ ইয়গকয এক িণ যাঢয অনুষ্ঠাগনি মােগম জনাি েজীি আহগমদ ওয়াগজদগক 

এই পুিস্কাি প্রদান কগি।  আইন্ত্রেটি িি মিগভিপগমন্ট অযাওয়াি য-২০১৬’ অজযগনি মােগম ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি 

কিাি জন্য মাননীয় প্রধানমিী এিং তাঁি সুগর্াগ্য পুি এিং প্রধানমিীি তথ্য ও মর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিষয়ক উপগদষ্টা জনাি েজীি 
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আহগমদ ওয়াগজদগক আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা ও অন্ত্রভনন্দন জ্ঞাপন             ০৩        ২০১৬ তান্ত্রিগখি বিঠগক একটি প্রস্তাি 

গৃহীত হয়।   

(১১) ১০ মেগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিখ েকাগি োজীপুি মজিাি েঙ্গী ন্ত্রিন্ত্রেক ন্ত্রশল্পনেিীগত ট্যাম্পাগকা িগয়িে কািখানায় িয়িাি 

ন্ত্রিগফািগণি িগি সৃষ্ট ভয়ািহ অন্ত্রিকাগণ্ড ৩৯ জন ন্ত্রনহত এিং ৩৬ জন আহত হন। তন্মগে শনাক্তকৃত ৩১টি মৃতগদহ 

ন্ত্রনকোত্মীয়গদি ন্ত্রনকে হস্তান্তি কিা হয়। আহত ব্যন্ত্রক্তেণ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন হােপাতাগি ন্ত্রচন্ত্রকৎোধীন িগয়গছন।              এ      য় 

এ মম যান্ত্রন্তক দুঘ যেনায় ন্ত্রনহত ব্যন্ত্রক্তেগণি জন্য েভীি মশাক ও দুুঃখ প্রকাশ এিং তাঁগদি আত্মাি মােগিিাত          , তাঁগদি 

মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জান্ত্রনগয় এিং আহত ব্যন্ত্রক্তিগে যি দ্রুত সুস্থতা কামনা             ০৩ 

       ২০১৬               এ                     য়। 

(১২) িাংিা োন্ত্রহগতযি উজ্জ্বি নক্ষি এিং েব্যোচী মিখক বেয়দ শামসুি হক ২৭ মেগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন 

(ইন্নান্ত্রিোগহ ... িান্ত্রজউন)। বেয়দ শামসুি হগকি                 ও          ও                                

এ                                                                 ০৩        ২০১৬               

এ                     য়। 

(১৩)                                য়                              য় য়     য় ‘BRICS-BIMSTEC 

Outreach Summit’-এ                ১৬        ২০১৬              ০৮০০     য়                

এয়             -১০৯১                                               ।      য়                   

 র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(১৪) ৯ অগক্টািি ২০১৬ তান্ত্রিগখ যুক্তিাগজযি ন্ত্রিগিাধী দি মিিাি পাটি যি মনতা মজগিন্ত্রম কিন্ত্রিন তাঁি ছায়া-মন্ত্রিেভায় িাংিাগদন্ত্রশ 

িংগশাদ্ভূত ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রিপ মিজওয়ানা ন্ত্রেন্ত্রদ্দক এমন্ত্রপ-মক শ্যাগিা ন্ত্রমন্ত্রনস্টাি িি আন্ত্রি য ইয়াে য এডুগকশন পগদ ন্ত্রনযুক্ত কগিন। ছায়া-

মন্ত্রিেভায় ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রিপ মিজওয়ানা ন্ত্রেন্ত্রদ্দক-এি ন্ত্রনযুন্ত্রক্ত িাংিাগদশ ও িাঙ্গান্ত্রিি অিস্থানগক যুক্তিাজযেহ বিন্ত্রেক পন্ত্রিমণ্ডগি 

আিও মেৌিগিাজ্জ্বি ও সুেংহত কগিগছ। এই অজযগনি মে ন্ত্রদগয় ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি হওয়ায় ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রিপ 

মিজওয়ানা ন্ত্রেন্ত্রদ্দক-মক আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা ও অন্ত্রভনন্দন জ্ঞাপন             ২৪        ২০১৬ তান্ত্রিগখি বিঠগক একটি প্রস্তাি 

গৃহীত হয়। 

(১৫) চাঁপাইনিািেগিি মজিা প্রশােক জনাি মমাুঃ জান্ত্রহদুি ইেিাম ১৭ অগক্টািি ২০১৬ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোগহ ... 

িান্ত্রজউন)। প্রজাতগিি কগম য ন্ত্রনগয়ান্ত্রজত জনাি মমাুঃ জান্ত্রহদুি ইেিাগমি মপশাদান্ত্রিত্বমূিক অিদান েদ্ধাি েগঙ্গ স্মিণ, তাঁি মৃতুযগত 

েভীি মশাক প্রকাশ ও মিহুগমি রুগহি মােন্ত্রিিাত কামনা কগি এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক 

েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২৪        ২০১৬                   এ                     য়। 

(১৬) র্াইল্যাগন্ডি িাজা এিং িাংিাগদগশি শুভানুোয়ী মহামান্য ভুন্ত্রমিি আদুিাগদজ ১৩ অগক্টািি ২০১৬ তান্ত্রিগখ মৃতুযিিণ 

কগিন। এন্ত্রশয়াি প্রাজ্ঞ মনতা মহামান্য ভুন্ত্রমিি আদুিাগদজ-এি মৃতুযগত েভীি মশাক ও দুুঃখ প্রকাশ কগি এিং র্াইল্যান্ড 

িাজপন্ত্রিিাগিি েদস্য ও জনেগণি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২৪        ২০১৬               এ   

                  য়। 

(১৭) েম্প্রন্ত্রত যুক্তিাগজযি ন্ত্রিগিাধী দি মিিাি পাটি যি মনতা মজগিন্ত্রম কিন্ত্রিন তাঁি ছায়া-মন্ত্রিেভায় িাংিাগদন্ত্রশ িংগশাদূ্ভত ন্ত্রমজ্  রূপা 

হক এমন্ত্রপ-মক শ্যাগিা ন্ত্রমন্ত্রনস্টাি িি মহাম অযাগিয়াে য উইর্ মিেপন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রিটি িি ক্রাইম ন্ত্রপ্রগভনশন পগদ ন্ত্রনযুক্ত কগিন। ন্ত্রমজ্  রূপা 

হগকি যুক্তিাগজযি মিিাি পাটি যি শ্যাগিা ন্ত্রমন্ত্রনস্টাি িি মহাম অযাগিয়াে য উইর্ মিেপন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রিটি িি ক্রাইম ন্ত্রপ্রগভনশন পগদ ন্ত্রনযুন্ত্রক্ত 

িাংিাগদগশি জন্য ন্ত্রনুঃেগন্দগহ মেৌিগিি ন্ত্রিষয়। এ ন্ত্রিজয় আন্তজযান্ত্রতক মক্ষগি িাংিাগদগশি েিানজনক অিস্থানগক আিও সুেংহত 

কগিগছ। এই অজযগনি মােগম ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি হওয়ায় ন্ত্রমজ্  রূপা হকগক আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা ও অন্ত্রভনন্দন 

জ্ঞাপন             ২৪        ২০১৬ তান্ত্রিগখি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীত হয়।  

(১৮) আইনশৃঙ্খিা পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রত           /        প্রন্ত্রতগিদ  মপ্রিণ       ন্ত্রিষগয়                     ০২        

২০১৬          ল   ল                            হয়। 

(১৯)                        ল                      েংক্রান্ত ন্ত্রিষগয়                     ০২        

২০১৬        েন্ত্রচি, মিোমন্ত্রিক ন্ত্রিমান পন্ত্রিিহন ও পর্ যেন মিণািয়                   হয়।  

(২০)          ল         , ল ল                     ল                     -                 ল       

     ল                                              ল         -                                  

                   ন্ত্রিষগয়                     ০৩        ২০১৬               েন্ত্রচি, জনপ্রশােন মিণািয় 

                  হয়।  
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(২১) মজিা        ,    ল        কর্তযক শ্রীমঙ্গি র্ানা পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি                ল               

                            ০৩        ২০১৬          ল         ,    ল                     হয়। 

(২২)         ল   ন্ত্রশশু জান্না ল           শািীন্ত্রিক ন্ত্রনর্ যাতন েংক্রান্ত প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রিষগয় ব্যিস্থা          ০২ 

       ২০১৬                েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয় এিং েন্ত্রচি, মন্ত্রহিা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রিষয়ক মিণািয়                   

হয়। 

(২৩)   ল             ’      ল                                                           ০৯ 

       ২০১৬           ল                  ,    ল           ,       ,   ল                       । 

(২৪)     ২০১৬                                                                                   

১০        ২০১৬          ল                 ও   ল                       হগয়। 

(২৫)                ২০১৬          ল       -  ল        ও                                          

                                                         ও          ল                  ১০        

২০১৬          ল   ল        িিািি             হয়। 

(২৬) মজিা        ,          কর্তযক িামেড় র্ানা পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি                                   

১৩        ২০১৬                   ,          ল               হয়। 

(২৭) মেগেম্বি ২০১৬ মাগে                                                                         

   ল           ,   ল                         ল                                  ১৩        ২০১৬ 

         ল   ল        ও                                   হয়। 

(২৮)   ল       ল                                                   ১৮        ২০১৬        

               ,                         হয়। 

(২৯) মজিা ম্যান্ত্রজগেে,      -       ও মমািাইি নম্বি ব্যিহাি কগি অপপ্রচাি চািাগনাি ন্ত্রিষগয় আইনেত ব্যিস্থা          

১৯        ২০১৬        ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয় এিং েন্ত্রচি, িাক ও মেন্ত্রিগর্াোগর্াে ন্ত্রিভাে                   

হয়। 

(৩০)                            -  ল               ল                                        

                           ২০        ২০১৬          ল                       ল                 

           । 

(৩১) মজিা ম্যান্ত্রজগেে, িাঙ্গামাটি পাি যতয মজিা কর্তযক মকাতয়ান্ত্রি র্ানা পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি মন্তব্য/                    

              ১৯        ২০১৬                   ,          ল               হয়। 

(৩২) মুিীেি মজিাি ন্ত্রেিাজন্ত্রদখান উপগজিাি দশম মেন্ত্রণি ছািী তাহন্ত্রমনা আক্তািগক ধািাগিা অস্ত্র বািা আঘাত কিা েংক্রান্ত 

প্রন্ত্রতগিদগনি                           ২৩        ২০১৬                   ,            ল          , 

         ল               হয়। 

(৩৩) মজিা প্রশােক, ঠাকুিোঁও-এি অন্ত্রিন্ত্রেয়াি ন্ত্রেম নম্বি মলান কগি োকা দান্ত্রি কগি প্রতািণা েংক্রান্ত                  

         ২৩        ২০১৬                   ,          ল      েন্ত্রচি, িাক ও মেন্ত্রিগর্াোগর্াে ন্ত্রিভাে িিািি    

         হয়। 

(৩৪) ‘পূি যাচি ক্ষন্ত্রতগ্রস্তগদি মভাোন্ত্রন্তি মশষ মনই: প্ল্গেি আগিদনপি োগয়ি দািািগদি মদৌিাত্ন্য' ন্ত্রশগিানাগম প্রকান্ত্রশত 

প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রিষগয় কার্ যক্রম          ২৩        ২০১৬        েন্ত্রচি, গৃহায়ন ও েণপূতয মিণািয়গক            হয়। 

(৩৫)   ল             ’      ল   ন্ত্রশ                প্রতযািতযন               ল           ল         

                                           ২৩        ২০১৬        জনাি মচগহি আিী এিং জনাি নুরুি 

ইেিাম, োং-পােন্ত্রিি ন্ত্রিি, িাকঘি: মন্ত্রিচযা পািং, উপগজিা: উন্ত্রখয়া, কক্সিাজাি                     । 

(৩৬)                  -                 ২০১৬                            ১৬             -          

                                    ১৭     ২০১৬          ল         ,                        হয়। 

(৩৭) মজিা ম্যান্ত্রজগেে, োতক্ষীিা কর্তযক শ্যামনেি র্ানা পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি মন্তব্য/                               

   ২৫        ২০১৬                   ,          ল               হয়। 
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(৩৮) ন্ত্রনিাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এি অধীগন মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনা েংক্রান্ত                           ২৫ 

       ২০১৬          ল   ল  ম্যান্ত্রজগেে িিািি             হয়। 

(৩৯) ‘িন্ত্রিশা ল ভ্রাম্যমা  আদািগতি ন্ত্রিচাি ন্ত্রনগয় প্রশ্ন তুগিগছ পুন্ত্রিশ’ ন্ত্রশগিানাগম যুোন্তি পন্ত্রিকায় প্রকান্ত্রশত প্রন্ত্রতগিদন এিং 

মজিা প্রশােক, িন্ত্রিশাি কর্তযক মপ্রন্ত্রিত প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রিষগয় তদন্তপূি যক প্রন্ত্রতগিদন মপ্রি       ২৫        ২০১৬        

               ,      ল িিািি             হয়। 

(৪০) িাঙ্গামাটি মজিাি িাঘাইছন্ত্রড় উপগজিাি দুিছন্ত্রড় িাজাগি অন্ত্রিকাণ্ড েংক্রান্ত                           ২৬ 

       ২০১৬                   ,          ল ,     ,                ও         ল          ,              

          ল  িিািি             হয়। 

(৪১) কুন্ত্রমো মজিাি স্পশ যকাতি/চাঞ্চল্যকি/গুরুতি ঘেনা েংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রতগিদগনি                        ২৬        

২০১৬                   ,          ল  িিািি             হয়। 

(৪২) িন্য হান্ত্রতি আক্রমগণ ক্ষয়ক্ষন্ত্রত েংক্রান্ত         ল       ,                        ল                     

   ২৬        ২০১৬                   ,          ল ,     ,        ও        ল          ,        

        ও         ল  িিািি             হয়। 

(৪৩) মজিা ম্যান্ত্রজগেে, িন্ত্রিশাি কর্তযক িাগকিেি র্ানা পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি মন্তব্য/                               

   ২৭        ২০১৬                   ,          ল               হয়। 

(৪৪) খুিনা মজিাি ডুমুন্ত্রিয়া উপগজিাধীন রুদাঘিা ইউন্ত্রনয়গনি ন্ত্রমকন্ত্রশন্ত্রমি িাজাগি কািী প্রন্ত্রতমাি মস্তক ভাঙ্গা েংক্রান্ত 

প্রন্ত্রতগিদগনি                                 ৩০        ২০১৬          ল       ,    ল               

হগয়গছ। 

(৪৫) ‘বদন্ত্রনক যুোন্তি' প  কায় 'কম যচািীি হাত মভগঙ্গ ন্ত্রদগিন মিািহানউন্ত্রদ্দগনি ইউএনও' ন্ত্রশগিানাগম প্রকান্ত্রশত প্রন্ত্রতগিদ    

                          ৩০        ২০১৬                   ,          ল               হয়। 

(৪৬) ব্রাহ্মণিান্ত্রড়য়া মজিাি আইনশৃঙ্খিা পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রত েংক্রান্ত                                     ০১ নগভম্বি ২০১৬ 

                  ,          ল          ,               ল               হয়। 

(৪৭) ন্ত্রেগিে মজিাি স্পশ যকাতি ও চাঞ্চল্যকি ঘেনা েংন্ত্রিষ্ট                                     ০১       ২০১৬ 

                       ,               ল ;            ,          ল ;     ,            ল          , 

  ল       ল  িিািি             হয়। 

(৪৮) ১৯৭১ োগিি মহান মুন্ত্রক্তযুগদ্ধি েময় পান্ত্রকস্তান দখিদাি মেনািান্ত্রহনী এিং তাগদি েহগর্ােী িান্ত্রহনী যুদ্ধাপিাধ, েণহতযা, 

হতযা, ধষ যণ, ধম যান্তন্ত্রিতকিণ, লুণ্ঠন, অন্ত্রিেংগর্াে এিং অন্যান্য মানিতান্ত্রিগিাধী অপিাধ তদগন্তি জন্য তথ্য-উপাত্ত েিিিাহ 

েংক্রান্ত ন্ত্রিষগয়                     ০১        ২০১৬                ল                          হয়।  

(৪৯) িংপুি সুোি ন্ত্রমগিি িােদা িাম য এিাকাি েিকান্ত্রি জন্ত্রম হগত অনিধ দখিদাি উগচ্ছদ েংক্রান্ত         ল       , 

                               ল                        ৩১        ২০১৬                        , 

              ল ;            ,          ল          ,         ল  িিািি             হয়। 

(৫০) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় চাজযন্ত্রশেভুক্ত ১৯ জন, নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ১৬৬ জন েিকান্ত্রি 

কম যকতযাি/কম যচািীি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন স্মািগক েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান 

কিা হয়।  

(৫১) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ০৯ জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি ক্ষমতা/মিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।   

(৫২)                 ও   ল                 ২০১৬                     ,         ,        ,      

      ।   ল                                             KPI (Key Performance Indicators)-       

       KPI-   ল               ।  

(৫৩)                            ল   ( )(২)-                                                       

           ,        ও            ল              ও     ।  

(৫৪) Data base       ল                    ও   ল                 ল                           /  ল  

                   ল  ও                        ল                    ও                              
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                       -   ল     email: gfa_branch@cabinet.gov.bd-           ২০                

            ল                       ল                         । 

(৫৫)                      িাংিাগদগশ েিকান্ত্রি েিিকাগি ১৫        ২০১৬                             

             ল                      ,                         ও                               

        ল       ,                            । 

(৫৬)   ল       ,                            ল   ল  -                     ল  পগিি        ল       

                          ,               ল  ও            , জনপ্রশােন     ল  িিািগি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৫৭) ২১        ২০১৬              International Convention City Bashundhara (ICCB)-               

    /                                      ল       ,                           ল,          ল  

              ,      ল     ,      ল          ল ল                                (   ),            , 

                                  ও                              ল                    ল       

       ল         ,    ও                                  ।  

(৫৮) জনাি মমা: আব্দুি িান্ত্রিক, যুগ্মেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ১৩ জুিাই ২০১৬ তান্ত্রিগখ পটুয়াখািী মজিা পন্ত্রিদশ যন; ১৪  ল   

২০১৬ তান্ত্রিগখ পটুয়াখািী মজিাি কিাপাড়া উপগজিা পন্ত্রিদশ যন; এিং জনাি হান্ত্রিব্যি িহমান, উপেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ০৬ 

মেগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ      ল   ল           উপগজিা পন্ত্রিদশ যন কগি একটি কগি প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখি কগিন। পন্ত্রিদশ যন 

প্রন্ত্রতগিদগন        মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি ওপি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি          হয়।  

(৫৯) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠপ্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ২৩ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া মেগছ। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৫ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কিাি এিং ০১ জন 

কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রার্ন্ত্রমকভাগি প্রমান্ত্রণত হওয়ায় ন্ত্রিভােীয় মামিা রুজুি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি 

েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(৬০) মজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেণ কর্তযক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপগজিা ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, ইউন্ত্রনয়ন ও মপৌি ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, মজিা 

প্রশােগকি কার্ যািগয়ি িাজস্ব শাখা, এি.এ শাখা, মজনাগিি োটি যন্ত্রিগকে শাখা ইতযান্ত্রদ পন্ত্রিদশ যনকাগি প্রদত্ত ন্ত্রনগদ যশনা িাস্তিায়ন 

েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য দু’টি মজিাি মজিা প্রশােক িিািি মমাে চািটি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬১) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত মেগেম্বগিি ন্ত্রবতীয় ও অগক্টািগিি প্রর্ম 

পগক্ষি পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী              কিা হয়। 

(৬২) পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিং মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয় ও ন্ত্রিভাে এিং েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৩) মেকনাি-মেন্টমাটি যন রুগে এন্ত্রপ্রি মর্গক নগভম্বি পর্ যন্ত েমগয় জাহাজ/মনৌর্ানেমূগহি ভগয়জ িাইগেি ইসুযকিগণি ন্ত্রিষগয় 

মনৌ-পন্ত্রিিহন মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৪) মাননীয় প্রধানমিীি কুন্ত্রড়গ্রাম েিি উপিগক্ষয েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৫) মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত  চট্টগ্রাম েিি উপিগক্ষয ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, চট্টগ্রাম ও মজিা প্রশােক, চট্টগ্রাম িিািি পি মপ্রিণ কিা 

হয়। 

(৬৬) ভািত-িগষ য নািী মুন্ত্রক্ত ও নািী ন্ত্রশক্ষাি অগ্রদূত নিাি িয়জুগন্নছাি জীিনী ও মানি মেিায় তাঁি অিদান পাঠ্যপুস্তগক 

অন্তভু যক্তকিগণি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রশক্ষা মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৭)  য়         মজিা পন্ত্রিষদ ভিন মর্গক িাংিাগদশ ন্ত্রশশু একগিন্ত্রম ও                                     

                       য়                             ন্ত্রিষগয় স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাগে পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৮) মজিা প্রশােকেগণি অগ্রান্ত্রধকািন্ত্রভন্ত্রত্তক কম যপন্ত্রিকল্পনাি এন্ত্রপ্রি-জুন ২০১৬ প্রান্ত্রন্তগকি অগ্রেন্ত্রত প্রন্ত্রতগিদন 

মূল্যায়ন/পর্ যাগিাচনাপূি যক েংন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক-মক অিন্ত্রহত কিা হয়।  

(৬৯) মহান ন্ত্রিজয় ন্ত্রদিে এিং ন্ত্রিে খাদ্য ন্ত্রদিে ২০১৬ উদ র্াপন উপিগক্ষয েংন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭০) হতদন্ত্রিদ্রগদি জন্য ১০ োকা/মকন্ত্রজ মূগল্য চাি ন্ত্রিতিণ কার্ যক্রম পন্ত্রিিীক্ষগণি ন্ত্রিষগয় েকি মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ 

কিা হয়। 
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(৭১) ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রে'ি কম যচািীগদি র্াতায়াত ভাতা ও িান্ত্রড়ভাড়া ভাতা ঢাকা শহগি কম যিত কম যচািীগদি প্রাপ্যতাি অনুরূপ হাগি 

প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মতামত জনপ্রশােন মিণািগয় মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭২) ইন্ত্রিশ আহিণ ন্ত্রনন্ত্রষদ্ধ েমগয় মা ইন্ত্রিশ আহিণ মর্গক ন্ত্রিিত র্াকা মজগিগদি জন্য ন্ত্রিগশষ ন্ত্রভন্ত্রজএি খাদ্যশস্য িিাগদ্দি 

ন্ত্রিষগয় মৎস্য ও প্রান্ত্রণেম্পদ মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৩) পার্ি উগত্তািন/আহিগণি ন্ত্রিষগয় জ্বািান্ত্রন ও খন্ত্রনজ েম্পদ ন্ত্রিভাগে পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৪) কাগজি ন্ত্রিন্ত্রনমগয় খাদ্য কম যসূন্ত্রচি আওতায় িিাদ্দকৃত অগর্ যি ওপি অন্ত্রগ্রম আয়কি ও ভযাে মওকুগিি ন্ত্রিষগয় অর্ য ন্ত্রিভাে, 

দুগর্ যাে ব্যিস্থাপনা ও িাণ এিং খাদ্য মিণািগয় পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৭৫) জুন্ত্রনয়ি স্কুি োটি যন্ত্রিগকে (মজএেন্ত্রে) ও জুন্ত্রনয়ি দান্ত্রখি োটি যন্ত্রিগকে (মজন্ত্রিন্ত্রে) পিীক্ষা এিং প্রার্ন্ত্রমক ও ইিগতদায়ী ন্ত্রশক্ষা 

েমাপনী পিীক্ষা ২০১৬ অনুষ্ঠাগন েহায়তা প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় েকি মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৬) আিএি ন্ত্রির্ল্াে য-এি কক্সিাজাগিি প্রকল্পেমূগহি েমস্যািন্ত্রি ন্ত্রনিেগন অনুন্ত্রষ্ঠত েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়গনি ন্ত্রিষগয় মজিা 

প্রশােক, কক্সিাজাগিি মতামত চাওয়া হয়। 

(৭৭) েিকান্ত্রি হাে-িাজািেমূগহি ইজািািদ্ধ আগয়ি ৪ শতাংশ অর্ য মুন্ত্রক্তযুদ্ধ ন্ত্রিষয়ক মিণািগয়ি ন্ত্রনধ যান্ত্রিত ব্যাংক ন্ত্রহোগি জমা 

প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় েকি মজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৮  ০৫        ২০১৬                                 য়      ও                                    -এ  

         য় ‘National Integrity Stratety Support Project’                  য়               ২০১৬-১৭    -

               য়                  ৬৭ ০০              ২য়                      ৪৪ ২৫              

       য়    য়                       ও   য়      য়                 য়। 

(৭৯  ০৫        ২০১৬             য়         Knowledge Sharing Program (KSP)-এ   ও  য়          

                 য়                       য়                     Demand Survey for KSP       

                                                      য়। 

(৮০  ১৬        ২০১৬                                    ২০১৬                                        

           )-এ           এ              য়।  

(৮১  ১৮        ২০১৬              -                                   ২০১৫                       

      -এ        এ                                     ও                            য়    য়            

             ও         য়                   য়। 

(৮২)                এ            য় ‘Awareness Raising on Natinal Integrity Srtategy (NIS ’        

          য়                                  ৩ ০০                             য়। 

(৮৩  ২৮        ২০১৬        মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি উগদ্যাগে এিং মজিা প্রশােক, পটুয়াখািী-এি েহগর্ান্ত্রেতায় পটুয়াখািী 

মজিায় ‘Awareness Raising on Natinal Integrity Srtategy (NIS ’       এ              য়         য়। 

(৮৪  ৩০        ২০১৬ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি উগদ্যাগে এিং মজিা প্রশােক, ঢাকা-এি েহগর্ান্ত্রেতায় ঢাকা মজিায় 

‘Awareness Raising on National Integrity Srtategy’       এ              য়         য়। 

(৮৫) মাঠপর্ যাগয় মেিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রেটিগজন্ ে চাে যাি)-এি িিগমে অনুগমাদগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত           য়             

      েভায় উপস্থাপগনি জন্য মপ্রিণ কিা হয়। 

(৮৬) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক িাস্তিায়নাধীন Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) 

                 য়   প্রকল্প কর্তযক আগয়ান্ত্রজত ন্ত্রশক্ষা েিগি  ন্ত্রজও জান্ত্রি কিা হয়। 

(৮৭) GRS Software প্রণয়গনি Domain োি-কন্ত্রমটিি েভাি আগয়াজন কিা হয়। 

(৮৮) Building Capacity for the Use of Research Evidence (BCURE)                  য়   প্রকগল্পি PIC 

েভাি আগয়াজন কিা হয়। 

(৮৯) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্ত্রিি (NSDC) েন্ত্রচিািগয়ি োংেঠন্ত্রনক মর্ যাদা ন্ত্রনধ যািণ এিং জাতীয় দক্ষতা ও মিন্ত্রমগেি 

েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি আিশ্যকতা ও কার্ যপন্ত্রিন্ত্রধ ন্ত্রনরূপণ ন্ত্রিষয়ক েভাি আগয়াজন কিা হয়। 

(৯০) অন্ত্রভগর্াে  ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি জন্য মিাকাি পগয়ন্ট কম যকতযা এিং অন্ত্রভগর্াে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কম যকতযা (অন্ত্রনক)-এি পদ েম্পগকয স্পষ্টীকিণ 

ন্ত্রিষগয় ৪৯টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি মপ্রিণ কিা হয়। 
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(৯১) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে মেিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত ও GRS েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

ে. আোমী  দুই (     -      ) মাগে েম্পা  অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা:   

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত আন্তুঃমিণািয় েভা অনুষ্ঠান। 

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত এ   অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি বিঠক অনুষ্ঠান। 

(৪)           য়                            ।  

(৫)     য়                                   ।  

(৬) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রিক েংস্থায় িাংিাগদশ কর্তযক চাঁদা প্রদান েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান।  

(৭) েন্ত্রণোলয় ও            ২০১৫-১৬    -             ল                          । 

(৮)                  ২০১৭    ল                                                    ।   

(৯) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(১০  ১৯৮৯            মন্ত্রিেভা-বিঠগক                    য়   ২৫             ওয় য়        য়          

                  । 

(১১) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ যক প্রস্তান্ত্রিত প্রকগল্পি 

অনুগমাদন প্রন্ত্রক্রয়া েম্পাদন।   

(১২) মজিা-েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৭৯তম েভা অনুষ্ঠান। 

(১৩) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি র্ততীয় েভা অনুষ্ঠান।   

(১৪) ন্ত্রনকাি-এি ১১৩তম েভা অনুষ্ঠান।  

(১৫) নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা।  

(১৬) Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh শীষ যক প্রকল্প প্রস্তাি প্রণয়ন।    

(১৭) আন্তঃেন্ত্রণোলয় আইনগত রবক্রোধ রনষ্পরি করেটির সভো। 

(১৮) স্বোধীনতো পুরস্কোর ২০১৭-এর েন্য প্রস্তোব আহ্বোন। 

 

 

      (               ) 

              য়               

                  : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                                        e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 


