ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয জুরাআ ২০১৭ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: জুরাই ২০১৭
(১) প্রান্ত্রনক :
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে)
ংস্থায স্তয
ভিণারয়/বফবাগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
মভাে

প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ২১ জুরাই ২০১৭

অনুগভান্ত্রদত দ
২৭২
১,২৬৪
১,৫৩৬

পূযণকৃত দ
২০০
৮৯১
১,০৯১

শূন্যদ
৭২
৩৭৩
৪৪৫

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

২য় মেন্ত্রণয ৩য় মেন্ত্রণয
দ
দ

১০
৫১

১০
৩৫

২৯
১৪৫

৪থ য মেন্ত্রণয
দ

মভাে

২৩
০৩

৭২
২৩৪*

* 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
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত
কভযকতযা কভযচাযী মভাে
-

নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান
কভযকতযা কভযচাযী মভাে
-

ভন্তব্য
-

।

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

মদগ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ
ন্ত্রফগদগ
১১-১৪ জুরাআ ২০১৭ মভয়াদদ বনউআয়র্ক, ১৫১৬ জুরাআ ২০১৭ তাবযখ াআবত, ১৮-২১
জুরাআ ২০১৭ মভয়াদদ ভক্কা এফং মজদ্দা পয
র্দযন।

ভন্তব্য

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-ফছদয
এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ
(মকাটি োকায়)

১
জাতীয় শুদ্ধাচায
মকৌর ায়তা
প্রকল্প

২
৫.৮৬
(জাইকা=৫.১৮৯০
ন্ত্রজওন্ত্রফ ০.৬৭৩০)

Building
Capacity for
the Use of
Research
Evidence
(BCURE)
Social Security
Policy Support
(SSPS)
Programme
Technical
Support
for
CRVS System
Improvement
in Bangladesh

ফ যগভাে ৮.১৩
ন্ত্রিন্ত্রএ: ৮.০৯
ন্ত্রজওন্ত্রফ: ০০.০৪

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা ম যন্ত
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভন্তব্য
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
৬
৫.৫৩৪০ (৯৪ তাং)
প্রকগল্পয গমাগী ংস্থা
জাইকা: ৫.১৮৯০
জাইকা অংগয মভয়াদ ৩১
(১০০ তাং)
ভাচ য ২০১৭ ম যন্ত।
ন্ত্রজওন্ত্রফ: ০.৩৪৫০
(৫১ তাং)
৭.১৭ (৮৮.৬৬ তাং)
০.০২৬৫ (৬৬.২৮ তাং)

বিবএ: 19.72
বজওবফ: 0.33

১২.০৩ (৬১.০০ তাং)

-

-

-

বিবএ: 3.31
বজওবফ:39.68

০২.৩৪ (৭০.৬৯ তাং)

-

-

-

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

অন্ত্রিে
আন্ত্রত্তয
ংখ্যা

োকায
ন্ত্রযভাণ
(রক্ষ োকায়)

ব্রিবদে
জফাগফয
ংখ্যা

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ংখ্যা

মজয

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

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

৭টি

০.২৩

-

-

৭টি

১৪টি

২৩৯.০৭

-

-

১৪টি

০৪টি
২৬টি

৭০০.০০
৯৪৯.৮২

০৪
০৪

১

০৪টি
২৫টি

2

ভন্তব্য

ভবিবযলদ বফবাদগ ফতযভাগন মকান অন্ত্রিে
আন্ত্রত্ত মনই। তগফ ০৭টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত
একটি ভাভরা যগয়গছ ( ভাভরা নম্বয ৭/২০০০),
মা ঢার্ায চতুথ ক র্াযী জজ অদারদত
বফচাযাধীন।
অথ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক জান্ত্রযকৃত আন্ত্রথ যক ক্ষভতা
অযণ, ২০১৫ নুমায়ী অবিমূ বনষ্পবিয
জন্য ংবিষ্ে বফবাগীয় র্বভনাদযয র্াম কারদয়
মেযণ র্যা য়।
-

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
ভাগয ১ তান্ত্রযগখ)

প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগ শুরু ওয়া
ভাভরায ংখ্যা

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা
চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত

অন্যান্য
দণ্ড

অব্যান্ত্রত

অন্ত্রনষ্পন্ন
ন্ত্রফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

ফতযভান
য-ফছদয
অথ
মভাে
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০৩

-

-

-

-

০৩

-

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৪

-

-

-

-

১৪

১৪

মভাে

০

০

০

০

১৭

১৪

* 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

ক্রন্ত্রভ
ক

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ

প্রন্ত্রক্ষগণয
মভয়াদ

উগযাগী ংস্থা/
এগজন্ত্রিয নাভ

অংগ্রণকাযীয ংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

৬

‘Public Administration
for Civil Servants of
Bangladesh’

২৭ জুন ১৭ জুরাআ
২০১৭

থ কননবতর্
ম্পর্ক বফবাগ

২৪-২৮ জুরাআ
২০১৭

US Embassy

ভবিবযলদ
বফবাগ

১।

দুনীবত দভন
র্বভন

১।

স্থান: চীন
Investigating
and
Prosecuting
Fininancial crimes

বতনজন
(১) বতবযক্ত বচফ (ভন্বয়)
(২) যুগ্মবচফ (ভবিবা)
(৩) যুগ্মবচফ (মজরা ম্যাবজদেব)
৮ জন

খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয মকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায
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:চায 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 াঁচটি, ভবিবা-বফঠদর্ গৃীত বদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম কাদরাচনা ম্পবর্কত অন্তঃভিণারয় বা দু’টি,
যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বতনটি, অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বা এর্টি, ভাননীয় েধানভিীয
উবস্থবতদত বচফ বা এর্টি এফং অন্তজকাবতর্ ও অঞ্চবরর্ ংস্থায় ফাংরাদদ র্র্তর্
ক চাঁদা েদান ংক্রান্ত বচফ র্বভটিয এর্টি
বা অনুন্ত্রিত য়।
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(২) ভবিবা-বফঠদর্ ৪৪টি বদ্ধান্ত গৃীত য় এফং এয ভদে
২৫টি বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত য়। ফবষ্ট ১৯টি বদ্ধান্ত বফববন্ন
ভিণারয়/বফবাদগ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ।
(৩) ফাংরাগদ আওয়াভী রীগগয মকন্দ্রীয় উগদষ্টা ন্ত্রযলগদয দস্য , তৎকারীন প্রাগদন্ত্রক ন্ত্রযলগদয দস্য, াগফক জাতীয়
ংদ-দস্য, প্রফীণ যাজনীন্ত্রতন্ত্রফদ ও ফীয মুন্ত্রক্তগমাদ্ধা জনাফ মভাোঃ ইাক ন্ত্রভঞা ২৪ জুরাই ২০১৭ তান্ত্রযগখ মৃতুযফযণ কগযন
(ইন্নান্ত্ররোগ ... যান্ত্রজউন) । মৃতুযকাগর তাঁয ফয় গয়ন্ত্রছর ৮৫ ফছয । জনাফ মভাোঃ ইাক ন্ত্রভঞায সুদীঘ য যাজননন্ত্রতক জীফগনয
অন্ত্রফস্মযণীয় অফদান েদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায গে স্মযণ ও তাঁয মৃতুযগত গবীয মাক প্রকা ক ময এফং ভযহুগভয ন্ত্রফগদী আত্মায
ভাগগপযাত কাভনা কগয ও তাঁয মাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রযক ভগফদনা জাবনদয় ভবিবায ২৪ জুরাআ ২০১৭
তাবযদখয বফঠদর্ এর্টি মার্ েস্তাফ গ্রণ র্যা য়। এ ংক্রান্ত প্রজ্ঞান ২৭ জুরাআ ২০১৭ তান্ত্রযগখয ফাংরাগদ মগগজগে প্রকা বত
য়।
(৪) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং মভগট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে মথগক প্রাপ্ত জুন প্রথভ ও জুন ন্ত্রবতীয়
গক্ষয ান্ত্রক্ষক
মগানীয় প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি াযংগক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী ভীদ উস্থান কযা য়।
(৫) মগাারগঞ্জ, যংপুয এফং গাজীপুয মজরায স্পকর্াতয/চাঞ্চল্যর্য ঘেনায েবতদফদন ংক্রান্ত বফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয
জন্য ন্ত্রচফ, জনবনযািা বফবাগ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(৬) ০২ জুন ২০১৭ তাবযদখ যাঙ্গাভাটি াফ কতয মজরায রংগদু উদজরায় ংঘটিত বং ঘেনায বফলদয় গঠিত তদন্ত র্বভটিয
ভয়ীভা বৃবদ্ধর্যণ ংক্রান্ত বফলদয় বফবাগীয় র্বভনায, চট্টগ্রাভ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(৭) যাঙ্গাভাটি াফ কতয মজরায রংগদু আউবনয়ন যুফরীদগয াংগঠবনর্ ম্পাদর্ জনাফ নুরুর আরাভ নয়দনয বনত ওয়ায
ঘেনাদর্ মর্ন্দ্র র্দয উদ্ভূত বং ঘেনা ম্পবর্কত েবতদফদন ংক্রান্ত বফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা
ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রচফ, দুগম যাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভিণারয় এফং মজরা প্রাক, যাোভাটি াফ যতয মজরা ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(৮) মভ ২০১৭ ভাগয ন্ত্রযংখ্যান অনুমায়ী অনূর্ধ্য ১৬ ফছয ফয়ী কাযাগাগয আেক ন্ত্রশু-ন্ত্রকগাযগদয মুন্ত্রক্তদাগনয বফলদয় ব্যফস্থা
গ্রণ ংক্রান্ত বফলদয় মজরা ম্যাবজদেে, চট্টগ্রাভ এফং বঝনাআদ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(৯) মভ ২০১৭ ভাদ মনায়াখারী মজরায গ্রাভ অদারতমূদ দফ কাচ্চ ংখ্যর্ ভাভরা বনষ্পবি ওয়ায় ধন্যফাদ জ্ঞান ত্র মজরা
োর্, মনায়াখারী ফযাফয মেযণ র্যা য়।
(১০) ভায়ানভাদযয মজর াজদত অের্ ফাংরাদদী নাগবযর্দদযদর্ স্বদদদ মপযত অনায অদফদন ংক্রান্ত েবতদফদন বফলদয়
মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ, যযাষ্ট্র ভিণারয় এফং ভান্যফয যাষ্ট্রদূত, আয়াংগুন দূতাফা, ভায়ানভায ফযাফয ত্র মেযণ র্যা
য়।
(১১) চট্টগ্রাভ বফবাদগয স্পকর্াতয/চাঞ্চল্যর্য/গুরুতয ঘেনায েবতদফদন ংক্রান্ত বফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ,
জনবনযািা বফবাগ এফং ন্ত্রচফ, সুযক্ষা মফা বফবাগ বফবাগ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(১২) গাজী তাবযর্ ারভন োক্তন উদজরা বনফ কাী বপায, অনগরঝাড়া, ফবযার ফতকভাদন উদজরা বনফ কাী বপায, ফযগুনা
দয-এয বফরুদদ্ধ দাদয়যকৃত ভাভরা এফং স্থানীয় োন র্র্তর্
ক গৃীত র্াম কক্রদভয বফলদয় তদন্ত ংক্রান্ত ঘেনায েবতদফদদনয
মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ, জনবনযািা বফবাগ এফং ন্ত্রচফ, সুযক্ষা মফা বফবাগ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(১৩) কীতযনগখারা নদীয চযকাউয়া গয়গন্ট মভঘনা গ্রুগয এভন্ত্রব ভা-ফাফায মদায়া কাগগায এফং এভন্ত্রব পজয যওন এন্টাযপ্রাইজ
নাভক মতরফাী ট্াংকাগযয দুঘ কেনা ংক্রান্ত প্রন্ত্রতগফদগনয বফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ, মনৌ-বযফন ভিণারয় এফং
বচফ, বযদফ ও ফন ভিণারয় ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(১৪) মভােযমাদনয এদের মরাি বনয়িণদর্ন্দ্র বযচারনা ংক্রান্ত নীবতভারা, ২০১২ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত বফলদয় মথামথ ব্যফস্থা
গ্রদণয জন্য র্র মজরা োর্ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(১৫) মজরা অআন-শৃঙ্খরা র্বভটিয বায় র্াযী পুবর সুায (াদর্কর)-গদণয উবস্থত থার্া ংক্রান্ত বফলদয় মথামথ ব্যফস্থা
গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ, জনবনযািা বফবাগ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(১৬) মজরা দদয মর্ায বফনাবদ বনভকাণ ংক্রান্ত োস্কদপা ক র্বভটি র্র্তর্
ক ফাংরাদদদয ৬৪টি মজরায় বচপ জুবিবয়ার ম্যাবজদেে
অদারত বফন বনভকাণ (েথভ ম কায়) ের্দেয অওতায় নীরপাভাযী ও চুয়ািাঙ্গা মজরায বচপ জুবিবয়ার ম্যাবজদেে অদারত
বফন বনভকাদণয জন্য েস্তাবফত স্থান বযদকন ংক্রান্ত েবতদফদদনয বফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ, অআন ও বফচায
বফবাগ ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(১৭) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত তগথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় অন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর ৩৭ জন, ভাভরা দাগয়য ১৪ জন,
ন্ত্রফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রণ ১৩ জন, াভন্ত্রয়ক ফযখাস্তকযণ ০১ জন এফং নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয জন্য ১০৮জন যকান্ত্রয কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফলগয়
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অফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য় এফং ০১জন কভযকতযাগক ন্ত্রযচারক গদ এফং ০১জন
কভযকতযাগক উন্ত্রযচারক গদ মপ্রলগণ দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভগন মমাগদাগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয িন্ত্রত জ্ঞান কযা য়।
(১৮) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইগন ০২জন কভযকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজগেে-এয ক্ষভতা এফং মভাফাইর মকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/মিপুটি
কন্ত্রভনাগযয ক্ষভতা অযণ কযা য়।
(১৯) বফবাগীয় র্বভনায ও মজরা োর্গণ জুন ২০১৭ ভাদ েভা নুমায়ী ভ্রভণ, যাবত্রমান, বযদকন, দকন র্দযদছন।
মজরা োর্গদণয বযদকদনয বফলয়টি ভবিবযলদ বফবাদগয Key Performance Indicators (KPI) -ভুক্ত এফং এ ভাদ
KPI-এয রক্ষযভাত্রা বজকত য়।
(২০) মজরা োর্দর্ বাবত/অফায়র্ র্দয বফববন্ন ভদয় ভিণারয়/বফবাগ-ংবিষ্ট ন্ত্রফন্ত্রবন্ন র্বভটি গঠন র্যা য়। উক্ত
র্বভটিমূ এখনও র্াম কর্য যদয়দছ বর্না থফা র্বভটিয রূদযখা ংদাধন র্যা দয়দছ বর্না বর্ংফা অযও মর্ান র্বভটি
যদয়দছ বর্না মাচাআপূফ কর্ ম বফলদয় সুস্পষ্ট ভতাভত ভবিবযলদ বফবাদগ মেযদণয জন্য র্র ভিণারদয়/বফবাদগ তাবগদ ত্য
েদান র্যা য়।
(২১) বাযত যকাগযয অথ যায়গন ১৩-২২ মদেম্বয ২০১৭ এফং ১৫-২৪ নদবম্বয ২০১৭ মভয়াদদ ‘National Centre for Good
Governance’ (NCGG), Mussoorie, India-মত েবত ব্যাদচ ১৬ জন র্দয ৩২ জন মজরা োদর্য জন্য নুদেয়
Special Training Programme for Deputy Commissioners of Bangladesh ীল কর্ েবক্ষদণ ফতকভান
ফন্যা/োকৃবতর্ দুদম কাগ বযবস্থবত বফদফচনায় দুটি ব্যাদচ মজরা োর্গণদর্ ংগ্রদণয নুভবত েদাদনয বফলদয় তযাগগক্ষ
এআ বফবাদগয ম্মবত জ্ঞান র্যা য়।
(২২) শ্রীরংকায ভাভান্য যাষ্ট্রবত ১৩-১৫ জুরাআ ২০১৭ মভয়াগদ ফাংরাগদগ যকান্ত্রয পয কাগর াবাযস্থ জাতীয় স্মৃবতদৌদধ
পুষ্পস্তফর্ কণকাগর তাঁগক উমৄক্ত মৌজন্য প্রদযন, প্রগয়াজনীয় গমান্ত্রগতা প্রদান ও ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফধাগনয ব্যফস্থা
গ্রণ এফং
একইগে ভাননীয় অন্ত্রতন্ত্রথয ফন্ত্রণ যত পযকাগর ন্ত্রফযভান আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও ন্ত্রনগদ যনা অনুমায়ী ন্ত্রনযাত্তামূরক ব্যফস্থা গ্রণ, মথামথ
যাষ্ট্রাচায অনুযণ, মানফান প্রদান এফং প্রান্ত্রনক ব্যফস্থায ভন্বয় াধগনয জন্যও মজরা প্রাক , ঢার্া এফং মজরা োর্
চট্টগ্রাভমক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়।
(২৩) ভবিবযলদ বফবাদগয ববনয়য র্াযী ন্ত্রচফ, জনাফ মুাম্মদ অাদুর র্ ১২ ভাচ য ২০১৭ তাবযদখ ন্ত্রগরে মজরায জজন্তাপুয
উগজরা বযদকন; খন্দকায ান্ত্রদয়া আযান্ত্রপন, ববনয়য র্াযী ন্ত্রচফ, ভবিবযলদ বফবাগ গত ০৭ মভ ২০১৭ তাবযদখ চট্টগ্রাভ
মজরায ীতাকুণ্ড উগজরা বযদকন র্দযন। বযদকন েবতদফদদন উবিবখত ভন্তব্য/সুাবযদয ওয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ংবিষ্ট
ভিণারয়/বফবাদগ ত্র মেযণ র্যা য়।
(২৪) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১৭ জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ অন্ত্রবগমাগ াওয়া মগগছ। পূগফ য
প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ০৬জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত এফং ০১জন
কভযকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রাথন্ত্রভকবাগফ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয
িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া য়।
(২৫) ভান ন্ত্রফজয় ন্ত্রদফ উরগক্ষয ‘ন্ত্রফজয় ন্ত্রদফ বাতা’ প্রচরগনয
বফলদয় থ ক বফবাগ/জনোন/মুবক্তযুদ্ধ বফলয়র্ ভিণারয়
ফযাফয ত্র মেযণ র্যা য়।
(২৬) উকূরীয় মজরামূদ মাবির্ ভৎস্য-মনৌমাদনয মযবজদেন ও বপবং রাআদন্স আসুয ংক্রান্ত এফং অশুগঞ্জ াওয়ায মেন
মর্াম্পাবন বরবভদেি (এবএবএর) ফাস্তফায়দনয জন্য গঠিত জবভ ক্রয়-ংক্রান্ত র্বভটিদত মজরা োদর্য েবতবনবধয
ন্তভুকবক্তদত ম্মবত েদান র্যা য়।
(২৭) ৩১ জুরাই ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ ীল যক র্াবযগবয ায়তা
প্রকগল্পয মভয়াদ বৃন্ত্রদ্ধকযগণয ন্ত্রফলগয় অথ যননন্ত্রতক ম্পকয ন্ত্রফবাগগক অনুগযাধ কযা য়।
(২৮) ২৬ জুরাআ তাবযদখ ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ ীল যক র্াবযগবয
ায়তা প্রকগল্পয Evaluation Seminar নুবেত য়।
(২৯) ৩০ জুরাআ তাবযদখ ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ ীল যক র্াবযগবয ায়তা প্রকগল্পয
Project Steering Committee (PSC)-এয বিতীয় বা নুবেত য়।
(৩০) ২২ জুরাআ তাবযদখ ফবযার বফবাদগয র্র মজরা োর্ এফং উদজরা বনফ কাী র্ভকর্তকাগদণয জন্য Oreintation on
the NSSS ফবতর্যণ মবভনায নুবেত য়।
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(৩১) ০৬ জুরাই ২০১৭ তান্ত্রযগখ জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর কভয
-ন্ত্রযকল্পনা ২০১৬- ১৭ এয ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত ংক্রান্ত চতুথ য
জেভান্ত্রক ন্ত্রযফীক্ষণ প্রন্ত্রতগফদন ংক্রান্ত ে কর ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতিান ফযাফয মপ্রযণ কযা য়।
(৩২) ‘BCURE’ ীল কর্ ের্মেয অওতায় ৮ভ-৯ভ ব্যাদচয েবক্ষণ অদয়াজন র্যা য়।
(৩৩) ভিণারয়/ন্ত্রফবাগমূগয ২০১৬-১৭ অথ -য ফছগযয ফান্ত্রল যক প্রন্ত্রতগফদগন অন্তভুযন্ত্রক্তয জন্য ভিণারয়/ন্ত্রফবাগমূগয ২০১৬-১৭ অথ য ফছগযয ফান্ত্রল যক উন্নয়ন প্রকগল্প অথ য ফযাদ্দ ও ব্যয় এফং প্রকগল্পয অফস্থা ংক্রান্ত তথ্য মপ্রযণ কযা য়।
(৩৪) এীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এন্ত্রিন্ত্রফ)-এয আন্ত্রথ যক ায়তাপুষ্ট ‘Supporting the Good Governance Programme’ ীল যক
কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রকগল্পয ব্যয় বৃন্ত্রদ্ধ ব্যন্ত্রতগযগক মভয়াদ বৃন্ত্রদ্ধ য অনুগভাদগনয জন্য আথ য-াভান্ত্রজক অফকাঠাগভা ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রযকল্পনা
কন্ত্রভনগক অনুগযাধ কযা য়।
(৩৫) Evidence-Informed Policy Making (EIPM) েবক্ষণ ভবিউরটি অওতাধীন েবক্ষণদর্দন্দ্র ন্তভুকক্তর্যদণয বনবভি
জনোন ভিণারয়, বযর্েনা বফবাগ এফং িী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগগক অনুগযাধ কযা য়।
(৩৬) ১৮জুরাই ২০১৭ তান্ত্রযখ অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ (ংস্কায), ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয বান্ত্রতগত্ব ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয ইগনাগবন
টিগভয ২০১৭ াগরয ৪থ য বা অনুন্ত্রিত য়।
(৩৭) ২০ জুরাই তান্ত্রযগখ মজরা দগয মকায বফনান্ত্রদ ন্ত্রনভযাণ ংক্রান্ত োস্কগপা য কন্ত্রভটিয ১৮৩তভ বা অনুন্ত্রিত য়।
(৩৮) ০৬ জুরাআ তাবযদখ বফববন্ন ভিণারয়/বফবাদগয ২০১৭-১৮ র্থ-ফছদযয ফাবল কর্ র্ভকম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষয নুবেত য়।
(৩৯) ২০১৬-১৭ থ ক-ফছদযয ফাবল কর্ র্ভকম্পাদন চুবক্তয মূল্যায়ন েবতদফদন েস্তুত ংক্রান্ত নীবতভারা জাবয র্যা য়।
(৪০) ২৪ জুরাআ তাবযদখ ভবিবযলদ বচফ ভদাদদয়য দঙ্গ বফবাগীয় র্বভনাযগদণয ভদে ২০১৭-১৮ থ ক-ফছদযয ফাবল কর্
র্ভকম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষবযত য়।
গ. আগাভী (অগে-মদেম্বয) ভাগ ম্পাদ্য অতীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:
(১) ভন্ত্রিবা-জফঠক অনুিান।
(২) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত এফং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয জফঠক অনুিান।
(৩) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তক
য চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুিান।
ক র্যা দত াদয।
(৪) ভবিবা র্বভটি/বযলদ/োস্কদপা ক/ন্যান্য র্বভটি গঠন/পুনগঠন
(৫) ন্ত্রনকায-এয বা অনুিান।
(৬) ভিণারয় ও বফবাগমূদয ২০১৬-১৭ থ ক-ফছদযয র্াম কাফবর ংক্রান্ত ফাবল কর্ েবতদফদন েণয়ন।
(৭) ন্ত্রআযন্ত্রবএ ংক্রান্ত ন্ত্রিয়ান্ত্রযং কন্ত্রভটিয বা নুোন।
(৮) নতুন উগজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা।
(৯) াভান্ত্রজক ন্ত্রনযাত্তা কভযসূন্ত্রচ ংক্রান্ত ‘মকন্দ্রীয় ব্যফস্থানা কন্ত্রভটি’-এয বা।
(১০) তথ্য অন্ত্রধদপ্তয মথগক প্রাপ্ত মায কাটিং-এয ওয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।

(মুাম্মদ অাদুর র্)
ববনয়য র্াযী বচফ
মপান: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd
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