
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয নভবম্বয ২০১৫ ভাসয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতসফদন 
 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগয নাভ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ      

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাসয নাভ: নভবম্বয ২০১৫                          প্রন্ত্রতসফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৭ ডিভম্বয ২০১৫ 

(১) প্রান্ত্রনক :   

ক. ১ কভ যকতযা/কভ যচাযীসদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাসজসে ) 

ংস্থায স্তয নুসভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/ডফবাগ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২৪৫ ১৯০ ৫৫ 

ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন  ১,২৬৪ ৯৪১ ৩২৩ 
গভাে ১,৫০৯ ১,১৩১ ৩৭৮ 

ক. ২ শূন্যসদয ন্ত্রফন্যা  

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য দ 

গজরা কভ যকতযায 

দ (গমভন 

ন্ত্রিন্ত্র, এন্ত্র) 

ন্যান্য 

১ভ গেন্ত্রণয 

দ 

২য় 

গেন্ত্রণয 

দ 

৩য় 

গেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য গেন্ত্রণয 

দ 

গভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ০৯ ১২   ১৮ ১৬      ৫৫ 
দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

- - ৩৫ ৪১ ১১৩ ০৩    ১৯২* 

* সুাযন্ত্রনউসভযান্ত্রয দ ব্যতীত।  
ক. ৩  তীফ  গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকসর তায তান্ত্ররকা  

ক্রন্ত্রভক  ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ গুরুত্বপূণ য শূন্যসদয 

নাভ 

গুরুত্বপূণ য শূন্যসদয 

ংখ্যা 

গভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যসদয 

ংখ্যা 

১। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ভাডযচারক ০১ ০১ 

ক. ৪  ন্ত্রনসয়াগ/সদান্নন্ত্রত প্রদান  

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস 

সদান্নন্ত্রত 

নতুন ন্ত্রনসয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

 কভ যকতযা কভ যচাযী গভাে কভ যকতযা কভ যচাযী গভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ৫৭ - ৫৭ - - - ৫ জন ডযচারক , ৯ জন ঈ-

ডযচারক, ২৯ জন কাযী ডযচারক, 

১২ জন ঈকাযী ডযচারক এফং ২ 

জন কভ মকত মাভক ককার্ ম ডযদ মক ভদ 

ভদান্নডত প্রদান কযা য়। 

ক.৫ শূন্যদ পূযসণ ফড় যকসভয গকান ভস্যা থাকসর তায ফণ যনা: গনআ।  
খ. ১ ভ্রভ ণ/ন্ত্রযদ যন (গদস-ন্ত্রফসদস)  

  ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী  ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

গদস ন্ত্রফসদস গদস ন্ত্রফসদস গদস ন্ত্রফসদস 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন)  - - - - ১। ১৩-১৪ নসবম্বয ২০১৫ তান্ত্রযখ 

যকান্ত্রয পসয গগাারগঞ্জ 

গজরা ন্ত্রযদ যন কসযন। 

২। ২৬-২৮ নসবম্বয ২০১৫ তান্ত্রযখ 

যকান্ত্রয পসয যংপুয ন্ত্রফবাগ 

ন্ত্রযদ যন কসযন। 

৩। ২৮-২৯ নসবম্বয ২০১৫ তান্ত্রযখ 

যকান্ত্রয পসয চট্টগ্রাভ গজরা 

ন্ত্রযদ যন কসযন। 

  

উন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

াফ যতয চট্টগ্রাসভ ভ্রভণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 
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খ.২ উসযাক্ত ভ্রভ গণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদ যন প্রন্ত্রতসফদন দান্ত্রখসরয ংখ্যা: প্রভমাজয নয়। 
(২) অআন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারসয়য জন্য) : প্রসমাজয নয়।  
(৩) থ যননন্ত্রতক ( গকফর থ য ন্ত্রফবাসগয জন্য): প্রসমাজয নয়।   
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত 

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

প্রকসল্পয নাভ ফতযভান থ য-

ফছভয 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 ৩ ৪ ৫ ৬ 

National Integrity 

Strategy Support 

Project 

৫২২.৮৪ ৪১৯.৪২ 

(৮২.৭২%) 

 

- - প্রকসল্পয কাজ 

চরভান যসয়সছ। 

Improving Public 

Administration and 

Services Delivery 

through E-Solution 

– Improving GRS 

(Output-3) 

৩.০০ 

 

 

- 
- - - 

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 কস যাসযনমূসয রাব/গরাকান: প্রসমাজয নয়।   

(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত  

ক. ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য   

ভিণারয়/ংস্থায নাভ ন্ত্রিে 

অন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ 

োকায়) 

ব্রিডভর্

জফাসফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

গজয ভন্তব্য 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ১১টি ০.৩৬৪ ০১ ০০ ১১টি 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 ভডিডযলদ ডফবাভগ 

০৭টি ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি ভাভরা 

যসয়সছ (ভাভরা নম্বয ৭/২০০০), মা ঢাকায ৪থ ম 

কাযী জজ অদারভত ডফচাযাধীন অভছ। 

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন 

গফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত উকূরীয় 

বীাঞ্চর উন্নয়ন গফাি য 

১৭টি 

 

২৮৩.১৫ ০০ ০০ ১৭টি ন্ত্রিক্ষীয় ন্ত্রিে কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠাসনয 

ভােসভ অন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কাম যক্রভ 

চরভান  যসয়সছ। 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

গভাে ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৫ ০০ ৩২টি - 
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খ.  ন্ত্রিে ন্ত্রযসাসে য গুরুতয/ফড় যকসভয গকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/থ য অত্মাৎ, ন্ত্রনয়ভ ধযা সড় থাকসর গ-ফ গক  আসয তান্ত্ররকা: 

গনআ। 
(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)  

ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূস পুন্ত্রঞ্জভূত  

গভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতসফদনাধীন 

 ভাসয ১ তান্ত্রযসখ) 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন 

ভাস শুরু 

ওয়া ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায 

ংখ্যা 

ফতযভান  

থ য-ফছভয গভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত ন্যান্য 

দণ্ড 

ব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০১ - - - - ০১ - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১১              - ০১ - - ১০ 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 কভ যসূন্ত্রচ: 

 

ভিণারয়/ংস্থা ক্রন্ত্রভক প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষসণয   

গভয়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উসযাগী ংস্থা/ এসজন্ত্রিয নাভ ংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভডিডযলদ 

ডফবাগ 

১ ‘20
th

 Steering Group 

Meeting’ and 13
th

  Regional 

Conference Tackling 

Corruption in Development 

Projects’ 
স্থান: ভসঙ্গান্ত্ররয়া। 

১৮-২০ 

নসবম্বয ২০১৫ 

Asian Development Bank 

(ADB), Organization for 

Economic Cooperation 

and Development 

(OECD) 

এক জন 

উন্ত্রচফ 

দুনীডত দভন 
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জাতীয় ডনযাত্তা কগাভয়ন্দা প্রডক্ষণ 

আনডিটিঈর্ 

এক জন 

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তসয গকান আন্-াউ প্রন্ত্রক্ষসণয অসয়াজন কযা সয় থাকসর তায ফণ যনা: প্রসমাজয নয়।  

গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচসত কভ যকতযা/কভ যচাযীসদয ং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 কভ যকতযায ংখ্যা: এক 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 চাযটি, যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দুআটি, থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দুআটি, 

প্রাডনক ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ডচফ কডভটিয একটি, জাতীয় পুযস্কায ংক্রান্ত ভডিবা কডভটিয একটি এফং ভন্ত্রিবা-বফঠসক গৃীত 

ন্ত্রদ্ধান্তমূসয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা ম্পন্ত্রকযত ছয়টি অন্তঃভিণারয় বা নুন্ত্রষ্ঠত য়। 

(২) ১১ নভবম্বয ২০১৫ তাডযভে ভডিডযলদ ডচভফয বাডতভে নতুন ঈভজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ডচফ কডভটিয বা 

নুডিত য়। 
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(৩) প্রডতভফদনাধীন ভাভ ভডিবা-বফঠকমূভ ৩২টি ডদ্ধান্ত গৃীত য়। এয ভভে ১৪টি ফাস্তফাডয়ত য় এফং ১৮টি ডদ্ধান্ত ডফডবন্ন 

ভিণারয়/ডফবাভগ ফাস্তফায়নাধীন যভয়ভছ। 

(৪) আউসনসকায ৩৮তভ াধাযণ সিরসন গদসয বযন্তসয ভার্তবালায উন্নয়ন, ংযক্ষণ এফং  ফন্ত্রন্ত্রফ যসে  ভার্তবালায প্রচায ও 

প্রাসযয গক্ষসি উসেখসমাগ্য ফদান  যাখায জন্য অন্তজযান্ত্রতক ভার্তবালা আনন্ত্রিটিউে গক আউসনসকায কযাোগন্ত্রয-২ প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাসফ 

স্বীকৃন্ত্রত প্রদান কযা য়।  অন্তজযান্ত্রতক ভার্তবালা আনন্ত্রিটিউে আউসনসকা য কযাোগন্ত্রয-২ প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাসফ উন্নীত ওয়ায়  ডফভে 

ফাংরাকদভয বাফমূডতম ঈজ্জ্বরতয কযায জন্য ভাননীয় প্রধানভিী কে াডনাভক ঈষ্ণ ডবনন্দন ও অন্তডযক শুভবচ্ছা এফং 

ন্ত্রক্ষাভিী জনাফ নুরুর আরাভ নান্ত্রদ , ন্ত্রক্ষা ভিণারয়, ংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রফলয়ক ভিণারয়, যযাষ্ট্র ভিণারয় ও থ য ন্ত্রফবাসগয ংন্ত্রিষ্ট 

করসক অন্তন্ত্রযক ধন্যফাদ জ্ঞান কভয ভডিবায ০৯ নভবম্বয ২০১৫ তাডযভেয বফঠভক একটি প্রস্তাফ গৃীত য়। কসরয 

ফগন্ত্রতয জন্য প্রস্তাফটি ১১ নভবম্বয ২০১৫ তান্ত্রযসখ প্রজ্ঞান ভাযপত ফাংরাসদ গগসজসে প্রকা কযা য়। 

(৫) গণপ্রজাতিী ফাংরাভদ যকাভযয ভাননীয় প্রধানভিী কে াডনা যকাডয পভয ০৩ নভবম্বয ২০১৫ তাডযে ভঙ্গরফায 

০৮০০ ঘটিকায় ডফভান ফাংরাভদ এয়াযরাআভেয ডফডজ-১০২৭ ডবডবঅআড ফ্লাআর্ কমাভগ অবুধাফী ভয় কনদাযল্যান্ডভয ঈভেভে 

ঢাকা তযাগ কভযন। ভাননীয় প্রধানভিীয প্রস্থানকাভর মযত াজারার অন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দসয যাষ্ট্রাচাসযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা 

য়। 

(৬) ১৯ নসবম্বয  ২০১৫ তান্ত্রযসখ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগসণয ভান্ত্রক ভন্বয় বা নুন্ত্রষ্ঠত সয়সছ। উক্ত বায় ৩১টি ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত 

য়। 

(৭) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং গভসট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগসণয ন্ত্রনকে গথসক প্রাপ্ত সক্টাফয ন্ত্রবতীয় ক্ষ ও  নসবম্বয প্রথভ 

সক্ষয ান্ত্রক্ষক গগানীয় প্রন্ত্রতসফদসনয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত প্রস্তুতকৃত দু টি াযংসক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী ভীভ ঈস্থান  কযা য়।  

প্রন্ত্রতসফদসন উস্থান্ত্রত এফং ভাননীয় প্রধানভিী কর্তযক নুসভান্ত্রদত প্রস্তাফ ফাস্তফায়সনয জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয় ও ন্ত্রফবাগ এফং  

ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়। 
(৮) ১২, ১৮ ও ২৬ নসবম্বয ২০১৫ তান্ত্রযসখ মথাক্রসভ রারভন্ত্রনযাে, টুয়াখারী ও চাঁদপুয গজরা যাজস্ব সিরসনয সঙ্গ ন্ত্রবন্ত্রিও 

কনপাসযন্ত্রিং নুন্ত্রষ্ঠত য়। 

(৯) ১৫ নভবম্বয ২০১৫ তাডযভে কদভ জডঙ্গফাভদয ভথ ময ঈৎ নুন্ধান কাম মক্রভ অযও কজাযদায ও এআ কাম মক্রভ ডধকতয 

ভন্বভয়য রভক্ষয গঠিত র্াস্কভপাভ ময দস্য তাডরকায় ংভাধনপূফ মক প্রজ্ঞান জাডয কযা য়। 

(১০) ভযপুস্তক ারানাগাদকযণ ংক্রান্ত অন্তঃভিণারয় কডভটিয ৪২তভ ও ৪৩তভ বা মথাক্রভভ ১৫ নভবম্বয ও ২২ নভবম্বয 

২০১৫ তাডযভে প্রডতযক্ষা ভিণারভয় নুডিত য়। 

(১১) কযকি ম ডধাোয় ংযক্ষণকৃত ০১ জানুয়াডয ২০১১ - ১১ নভবম্বয ২০১২ কভয়াভদয ৩৬ ফাডন্ডর বদডনক/াপ্তাডক ডিকা এফং 

তথ্য ডধদপ্তয কথভক প্রাপ্ত জানুয়াডয ২০১১ কথভক ডিভম্বয ২০১৪ কভয়াভদয ৫০ ফাডন্ডর বদডনক ডিকামূভয কায ডিডং ডফডধ 

কভাতাভফক ডনষ্পডত্ত কযায রভক্ষয প্রভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য াধাযণ কফা াোয় কপ্রযণ কযা য়। 

(১২) ন্ত্রফসদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত /াআ কন্ত্রভনায কর্তযক অসয়ান্ত্রজত নুষ্ঠাসন ন্ত্রচ ফগসণয গমাগদাসনয নুভন্ত্রত ংক্রান্ত ১২ টি ি 

জান্ত্রয কযা য়। 

(১৩) ফাভজর্ ফাস্তফায়ন গ্রগডত ডফলয়ক প্রডতভফদন প্রণয়ভনয জন্য ২০০৯-১০ থ ম-ফছয কথভক ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ 

এফং ২০১৫-১৬ থ ম-ফছযমূভয ফাভজভর্ কঘাডলত গুরুেপূণ ম কাম মক্রভ/কভ মসূডচয প্রথভ প্রাডন্তভকয গ্রগডত প্রডতভফদন  

১০ নভবম্বয ২০১৫ তাডযভে থ ম ডফবাভগ কপ্রযণ কযা য়। 

ঈানফাভর্াভয নুডিত ‘Meeting of the Asia pacific law Enforccment Practitioners’-এ ংগ্রণ কভযন। 

(১৪) ঢাকা ভানগযীয ৩১ ভটাফয ২০১৫ এফং ০৬ নভবম্বয ২০১৫ তাডযভে ঘভর্ মাওয়া চাঞ্চল্যকয ঘর্নায ডফলভয় মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রভণয জন্য ডডনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়। 

(১৫) ডফবাগীয় কডভনাযগভণ য ভঙ্গ নুডিত অআন -শৃঙ্খরা এফং স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ংক্রান্ত ন্যান্য ডফলয়াডদ ম্পডকমত বায 

কাম মডফফযণীয ডফলভয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য কর কজরা প্রাক ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়। 

(১৬) ঈল্লাাড়া ঈভজরাধীন চয কভানপুয গ্রাভভ ডন্দু ডযফাভযয ভডরাভক আ বটিডজং ও ন্যান্য দস্যভদয ভাযধয ও র্াকা , 

গনা লুভর্য ডফলভয় প্রডতভফদভনয ডফলভয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য ডডনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়। 
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(১৭) কুডভল্লা গজরায স্প যকাতয/চাঞ্চল্যকয ঘেনায প্রডতভফদভনয ডফলভয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য  ডডনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র 

ভিণারয় এফং ডডনয়য ন্ত্রচফ, জনপ্রান ভিণারয় ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়। 

(১৮) গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনায জন্য ডবনন্দন জ্ঞান কভয ১৬ নভবম্বয ২০১৫ তান্ত্রযসখ কজরা ম্যাডজভের্ , ঢাকা এফং কুডভল্লা 

ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়। 

(১৯) কগাারগঞ্জ কজরায স্প মকাতয /চাঞ্চল্যকয ঘর্নায প্রডতভফদভনয ডফলভয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ডচফ , দুভম মাগ 

ব্যফস্থানা ও িাণ ভিণারয় ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়।   

(২০) ফাভগযার্ কজরায ভাদক কচাযাচারান ও ব্যফাযকাযীভদয নাভভয তাডরকা ডফভল প্রডতভফদভনয ডফলভয় মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রসণয ডডনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় এফং ডচফ, ভূডভ ভিণারয় ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়।                                                                                                                       

(২১) কযপুয কজরা কাযাগাভয ফন্দী ৬ জন বাযতীয় নাগডযভকয াজা কবাগ কভল স্বভদ প্রতযাফান ডফলভয় প্রভয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রভণয জন্য ডডনয়য ডচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়। 

(২২) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন সত প্রাপ্ত তসথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় চাজযন্ত্রেভুক্ত ১২ জন, এপ.অয.টি ১৫ জন, নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ৮১ 

জন এফং তদসন্ত যাধ প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় দুআ জন যকান্ত্রয কভ যকতযা/কভ যচাযীয ন্ত্রফলসয় ফগত কসয মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয 

জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন স্মাযসক ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগসক ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযা য়।  

(২৩) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অআসন ১১ জন কভ যকতযাসক এন্ত্রিন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজসেে-এয ক্ষভতা এফং গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/গিপুটি 

কন্ত্রভনাসযয ক্ষভতা  যণ কযা য়।   

(২৪) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাকগণ প্রভা নুমায়ী ভ্রভণ, যান্ত্রিমান, ন্ত্রযদ যন, দ যন কসযসছন। এ জন্য প্রভা জযন 

এফং ন্ত্রযদ যন ও যান্ত্রিমান প্রন্ত্রতসফদন গপ্রযসণয এ ধাযায ব্যাত যাখায জন্য নুসযাধ কযা য়। গজরা প্রাকগসণয 

ন্ত্রযদ যসনয ন্ত্রফলয়টি ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয KPI (Key Performance Indicators)-ভুক্ত এফং ন্ত্রফসফচয ভাসয KPI-এয 

রক্ষযভািা ন্ত্রজযত য়।  
(২৫) যান্ত্রয়ায ভসকাসত ৩০ নভবম্বয ২০১৫ কথভক ০৪ ন্ত্রিসম্বয ২০১৫ গভয়াসদ Novovoronezh Nuclear Power Plant 

ন্ত্রযদ যসনয জন্য কজরা প্রাক , াফনা এফং ঈভজরা ডনফ মাী ডপায , ইেযদী, াফনাভক কভ মস্থর তযাভগয নুভডত প্রদান কযা 

য়।  

(২৬) ০৭-০৯ ন্ত্রিসম্বয ২০১৫  গভয়াসদ চীসনয গফআন্ত্রজং নুসষ্ঠয় ‘Bangladesh, China, India, Myanmar Local 

Government Cooperation Forum (BCIM)’-গত  ংগ্রসণয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ডফবাগীয় কডভনায , ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী 

খুরনা, ফডযার, ডভরর্ এফং যংপুয ডফবাগভক কভ যস্থর তযাসগয নুভন্ত্রত প্রদান কযা য়।  
(২৭) ২৭ ন্ত্রিসম্বয ২০১৫ গথসক ০৫ জানুয়াডয ২০১৬ গভয়াসদ থফা ন্ত্রনকেফতী ভসয় ন্ত্রবসয়তনাসভয  National Academy of 

Public Administration-গত নুসষ্ঠয় ১০৩তভ এন্ত্রএন্ত্রি গকাস যয প্রন্ত্রক্ষণাথীসদয সঙ্গ গজরা প্রাক, খাগড়াছন্ত্রড় জনাফ 

মুািদ ওয়ান্ত্রদুজ্জাভান এফং গজরা প্রাক, ন্ত্রঝনাআদ জনাফ গভাঃ ভাব্যফ অরভ তালুকদাযসক ন্ত্রফসদ প্রন্ত্রক্ষসণ ংগ্রসণয 

ন্ত্রফলসয় এআ ন্ত্রফবাসগয িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়সক জান্ত্রনসয় গদওয়া য়।     
(২৮) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গদসয High Commissioner, Ambassador ও দূতাফাসয কভ যকতযাবৃন্দ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গজরা পয কসযন। পযকাসর 

তাঁসদযসক উযুক্ত গৌজন্য প্রদ যন, প্রসয়াজনীয় সমান্ত্রগতা প্রদান ও ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফধাসনয ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট গজরা 

প্রাকগণসক ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযা য়।  

(২৯) ন্ত্রফসফচয ভাস ভাঠ প্রাসন কভ যযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাসযয ১৯ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ ন্ত্রবসমাগ াওয়া গগসছ। পূসফ য 

প্রাপ্ত ন্ত্রবসমাগমূসয ভসে ৮ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ অনীত ন্ত্রবসমাগ তদসন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কযায জন্য এফং ৩ 

জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ অনীত ন্ত্রবসমাগ তদসন্ত প্রাথন্ত্রভকবাসফ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয 

িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়সক জান্ত্রনসয় গদওয়া য়। 

(৩০) ােজাত াভগ্রীয ব্যফাসযয ন্ত্রফলসয় কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।  
(৩১) জাতীয় ন্ত্রবোন্ত্রভন ‘এ’ প্লা কযাসম্পআন কভ যসূন্ত্রচসত সমান্ত্রগতা প্রদাসনয জন্য কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায, গজরা প্রাক ও 

উসজরা ন্ত্রনফ যাী ন্ত্রপায ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়। 

(৩২) গৌয ন্ত্রফদুযৎসকন্দ্র স্থাসনয গক্ষসি ভূন্ত্রভয ফহুমুখী ব্যফায ন্ত্রনন্ত্রিতকযসণয ন্ত্রফলসয়  কর ডফবাগীয় কডভনায ও গজরা 

প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।  
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(৩৩) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভিীয  চট্টগ্রাভ ও ন্ত্রসরে পয উরসক্ষ ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাসগয ন্ত্রফবাগীয় 

কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।  

(৩৪) ফাংরা ১৪২২ াসরয নফান্ন উৎফ উদ মাসনয ন্ত্রফলসয় কর গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়। 

(৩৫) কুন্ত্রড়গ্রাভ গজরায দান্ত্রয়াযছড়া (ন্ত্রফলুপ্ত) ন্ত্রছেভসরয উন্নয়সনয ন্ত্রফলসয় ডক্ষা/প্রাথডভক ও গণডক্ষা /স্বাস্থয ও ডযফায 

কল্যাণ/কৃডল/ভূডভ/যুফ ও ক্রীড়া /তথ্য/ডযভফ ও ফন ভিণারয় এফং স্থানীয় যকা য /ডফদুযৎ/তথ্য ও কমাগাভমাগ প্রযুডি / িাক ও 

কর্ডরভমাগাভমাগ ডফবাগ ফযাফয ি কপ্রযণ কযা য়।  

(৩৬) BBIN Friendship Motor Rally 2015-এয ডনযাত্তায ডফলভয় ংডিষ্ট কজরা প্রাক ফযফায ি কপ্রযণ কযা য়।  

(৩৭) দুনীডত দভন কডভভনয ভাডযচারক জনাফ কভাঃ ডদুজ্জাভান ১৮-২০ নভবম্বয তাডযভে ম মন্ত ভভঙ্গাডরয়ায 

(৩৮) ECRRP-D1 প্রকভেয অওতায় ংগৃীত Search and Rescue Boat এফং Small Marine Boat  ককাি গাি ম, ম মা ফ 

ও ১২টি উকূরীয় কজরায় স্তান্তভযয ডফলয় ংডিষ্ট কজরা প্রাক ফযফায ি কপ্রযণ কযা য়। 

(৩৯) ১৭ নভবম্বয ২০১৫ তাডযভে Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ ীল মক কাডযগ ডয ায়তা 

প্রকে ফাস্তফায়ভনয জন্য ডবভমাগ প্রডতকায ব্যফস্থা ডফলয়ক যকাডয -কফযকাডয কাম মক্রভ ংক্রান্ত ফডতকযণ বা নুডিত য়।  

(৪০) Scoping Meeting for Training Needs Assessment (TNA) in ‘The Building Capacity for the Use of 

Research Evidence (BCURE) project in Bangladesh’ ডফলয় ংক্রান্ত িটি ডডনয়য ডচফ , ফাডণজয ভন্তণারয়; ডচফ, 

স্বাস্থয ও ডযফাযকল্যাণ ভিণারয়; ডচফ, ডযভফ ও ফন ভন্তণারয় ফযাফয ভতাভভতয জন্য কপ্রযণ কযা য়।  

(৪১) Scoping Meeting of the Technical Assistance Project titled ‘The Building Capacity for the Use of 

Tesearch Evidence (BCURE) project in Bangladesh for Evidence Informed Policy making (EIMP) 

ংক্রান্ত বা ১২ নভবম্বয ২০১৫ তাডযভে নুডিত য়। 

(৪২) ‘Soceal Security Policy Support (SSPS) Programme’ ীল মক কাডযগডয ায়তা প্রকভেয প্রাডনক নুভভাদন 

প্রদান কযা য়। 

(৪৩) জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর  ায়তা প্রকভেয Project Implementation Committee-এয বা নুডিত য়।  গাজীপুয 

কজরা দভয ‘Awareness Raising of National Integrity Strategy’ ীল মক কডভনায নুডিত য়। 

(৪৪) ১১টি ভিণারয়/ডফবাগ/দপ্তভয আ-পাআডরং কাম মক্রভ ফাস্তফায়ভনয ব্যয় ফাফদ এটুঅআ কর্তমক ফযােকৃত ১৮,৮৭,৬০০ র্াকায কচক 

কপ্রযণ কযা য়। 

(৪৫) রাআভেডয ম্যাভনজভভন্ট ডভিভ (এরঅযএ) পট্ওয়যায কিভবরভভন্ট ম্পন্ন য়। ফতমভাভন িার্া এডি য কাম মক্রভ চরভান 

যভয়ভছ। এ ম মন্ত ১,৯০০টি ফআভয়য িার্া এডিয কাজ ম্পন্ন য়।  

 

গ. অগাভী  দুআ (ডিভম্বয-জানুয়াডয) 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) প্রাডনক ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ডচফ কডভটিয বা নুিান।  

(৫) অন্তজযান্ত্রতক ও অঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাসদ কর্তযক চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠান।  
(৬) ভযপুস্তক ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত কাম যাফন্ত্রর।  
(৭) ১৯৮৯ াভর নুডিত ভন্ত্রিবা-বফঠসকয দডররাডদয ংযক্ষভণয কভয়াদ ২৫ ফছয ডতক্রান্ত ওয়ায় তা জাতীয় অযকাআব-এ 

স্তান্তয ংক্রান্ত কাম মক্রভ। 

(৮) ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ ীল মক কাডযগডয ায়তা প্রকভেয ফাস্তফায়ন। 

(৯) গজরা দসয গকায বফনান্ত্রদ ন্ত্রনভ যাণ ংক্রান্ত োক গপা য কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠান। 
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(১০) স্বাধীনতা পুযস্কায, ২০১৬-এয কাম মাফডর ম্পাদন। 

(১১) নতুন ঈভজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ডচফ কডভটিয বা নুিান। 

(১২) দভ জাতীয় ংভদয ২০১৬ াভর প্রথভ ডধভফভন ভাভান্য যাষ্ট্রডতয বালণ প্রণয়ন ংক্রান্ত কাম মক্রভ। 

  

 

 

      (কভা: অফদুল্লা ারুন) 

                   ঈডচফ  

            কপান: ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                            e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 

  

 

 

 

 

 

 


