
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ২৩ জানুয়ান্ত্রি ২০১৬ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

ক. ১ কম যকতযা/কম যাািীগদি েখ্া (িাজ্ব  িাগজগ)) 

েখস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৫ ২০৪ ৪১ 

অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থা/েখযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৯০৭ ২২০ 

মমা) ১,৫০৯ ১,১১১ ২৬১ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েখস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রাি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

মজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন 

ন্ত্রিন্ত্রে, এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য 

১ম মেন্ত্রণি 

পদ 

২য় 

মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় 

মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমা) 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ০৫ ১৫ ১০ ১১ ৪১ 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
- - ৪৩ ৩৩ ১৪১ ০৩ ২২০* 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

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

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

মমা) গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েখস্থা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

পগদান্নন্ত্রত 

নতুন ন্ত্রনগয়াে প্রদান মন্তব্য 

 কম যকতযা কম যাািী মমা) কম যকতযা কম যাািী মমা) 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

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

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রাি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - 

১। ১৬ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তারিখ মহান 

ন্ত্রিজয় ন্ত্রদিে উপিগযে জাতীয় 

স্মৃন্ত্রতগেৌগধ পুস্পস্তিক অপ যণ অনু্াগন 

অখশগ্রহণ। 

২। ২৩-২৫ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিখ 

েিকান্ত্রি েিগি              

              

৩  ৩১        ২০১৬       েিকান্ত্রি 

েিগি                    

                          

অখশগ্রহণ। 

- 

 

 

 

 

 

- 

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

পাি যতে াট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 



 

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

(২) আইন-শৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক (্ব িাষ্ট্র মিণািগয়ি জন্য): প্রগর্াজে নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (গকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজে নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েখক্রান্ত : 

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

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-ি    

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

(গকাটি )াকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে পর্ যন্ত ব্যগয়ি 

পন্ত্রিমাণ (গকাটি )া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 শুদ্ধাাাি মকৌশি 

েহায়তা প্রকল্প 
৫.৮৬ ০.৬৯০ (১১.৭৭      ) - - - 

Building Capacity for 

the Use of Research 

Evidence (BCURE) 

সর্ বম াট 8.13 

রিরিএ: 8.09 

রিওরর্: 0.04 

  : 1.2703 (১৫.৬২      )  

 

- - - 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 

Programme 

     : 19.৭২  

রিওরর্: 0.৩৩ 

 

7.55 (3৭.৬৬ শতাাংশ) 

- - - 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েখক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

উগবাধনকৃত েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে ািমান  

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি 

েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি 

তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক (েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়গক পূিণ কিগত হগি): প্রগর্াজে নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজে নয়। 

(৭) অন্ত্রি) আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রি) আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েখস্থাি 

নাম 

অন্ত্রি) 

আপন্ত্রত্তি 

েখ্া 

)াকাি পন্ত্রিমাণ 

(িয )াকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েখ্া 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েখ্া 

মজি মন্তব্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ১১টি ০.৩৬৪ - - ১১টি ২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) অর্ য-িছগিি ন্ত্রনিীযাকার্ য আেস্ট ২০১৫ মাগে 

েম্পন্ন হয়। উক্ত ন্ত্রনিীযাকাগর্ য ন্ত্রনিীযকদি কর্তযক াািটি অন্ত্রি) 

আপন্ত্রত্ত উত্থাপন কিা হয়। তন্মগে একটি আপন্ত্রত্তি ন্ত্রিপিীগত 

১৩,৩৮৬ )াকা েিকান্ত্রি িাজ্ব  যন্ত্রত ন্ত্রহোগি উগেখ কিা হয়। 

অিন্ত্রশষ্ট ন্ত্রতনটি অন্ত্রি) আপন্ত্রত্ত আন্ত্রর্ যক অন্ত্রনয়ম েখক্রান্ত। উক্ত 

আপন্ত্রত্ত াািটি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি িগযে স্থানীয় ও িাজ্ব  অন্ত্রি) 

অন্ত্রধদপ্তগি ৫ অগক্টািি ২০১৫ তান্ত্রিগখ ব্রিন্ত্রশ) জিাি মপ্রিণ কিা 

হয়, ন্ত্রকন্তু অদ্যািন্ত্রধ জিাি পাওয়া র্ায়ন্ত্রন। এ ছাড়া, িতযমাগন 

                োত  অন্ত্রি) আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত একটি 

      িগয়গছ (          ৭/২০০০),               

                                

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

১৭টি 

 

২৮৩.১৫ - ১ ১৬টি ন্ত্রিপযীয় অন্ত্রি) কন্ত্রমটিি েভা অনু্াগনি মােগম আপন্ত্রত্তেমূহ 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম ািমান  িগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমা) ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ ১ ৩১টি - 

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

মনই। 

 



 

(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থাি েন্ত্রলিতন্ত্রিত েখ্া)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েখস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

মমা) ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েখ্া 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েখ্া অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েখ্া 

িতযমান 

অর্ য-ি    মমা) 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েখ্া 

 

াাকন্ত্রিচ্যেন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০১ - - - - ০১ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১০              - - - - ১০ ১১ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যেনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগি) ট্রাইব্যেনাগি ািমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা 

হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশযণ কম যসূন্ত্রা: 

মিণািয়/েখ

স্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশযণ কম যসূন্ত্রাি নাম প্রন্ত্রশযগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগদ্যােী েখস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অখশগ্রহণকািীি েখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১  

The meeting on High-level 

Political Forum on Sustainable 

Development 

   : অগেন্ত্রিয়া 

১৪-১৬ 

   ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ 
প্রধানমিীি কার্ যািয় 

এক   

েন্ত্রাি (েমন্বয় ও 

েখস্কাি) 

২  

Skills for Employment 

Investment Program (SEIP)’ 

                       

                       

                         

১৪-২১ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৬ 

          এ     

            

(       

        ) 

 

৩  

১১   Budget Management 

Specialist (BMS)             

               

   :                    

                (    এ ) 

০৪-২৯        

২০১৬ 

          এ     

                

      

                 

 ৪  
িান্ত্রষ যক কম য েম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ন্ত্রিষগয় 

প্রন্ত্রশযণ 

০৪-০৫ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৬ 
                ২১ জন 

          

      

১  
িান্ত্রষ যক কম য েম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ন্ত্রিষগয় 

প্রন্ত্রশযণ 

০৭-০৮ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৬ 
                ৩২    

২  
Case Preparation and Trial 

Skills 

০৫-০৮ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৬ 

ইউএে ন্ত্রিপা) যগমন্ট অি 

জান্ত্রস্টে 
২০    

৩  
iBAS++ এি িাগজ) প্রণয়ন মন্ত্রিউি 

িা)া এন্ত্রি ন্ত্রিষগয় প্রন্ত্রশযণ 
১১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ 

অর্ য ন্ত্রিভাে, অর্ য 

মিণািয় 
পাঁা   

৪  
িান্ত্রষ যক কম য েম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ন্ত্রিষগয় 

প্রন্ত্রশযণ 

১৪-১৫ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৬ 
                ২০    

 ৫। 
িান্ত্রষ যক কম য েম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ন্ত্রিষগয় 

প্রন্ত্রশযণ 

১৮-১৯ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৬ 
                ৩১ জন 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশযগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা:      



 

ে. প্রন্ত্রশযণ কম যসূন্ত্রাগত কম যকতযা/কম যাািীগদি অখশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মযগি িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: 

মনই।   

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

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

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশযগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েখ্া: দুই     

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েখক): 

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 াাি ,       -                                                      

              আ) , েিকান্ত্রি ক্রয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি এক , অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি এক , 

                           এ   এিখ প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েখক্রান্ত েন্ত্রাি কন্ত্রমটিি দু’টি েভা অনুন্ত্র্ত হয়।  

(২        -      ৩৮                এ   এ      ২২                           ১৬              

                                 

(৩) ২২ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্র্ত হয়। উক্ত েভায় ২৯টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৪) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনু্াগন েন্ত্রািেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েখক্রান্ত পাঁাটি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৫) ন্ত্রশযা মিণািয়গক পুন যেঠন কগি মােন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশযা ন্ত্রিভাে এিখ কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্রাো ন্ত্রশযা ন্ত্রিভাে নাগম েঠিত ন্ত্রিভাে 

দু’টিি কার্ যতান্ত্রিকা ন্ত্রনধ যািণ কগি ০১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ এে.আি.ও জান্ত্রি এিখ িাখিাগদশ মেগজগ) প্রকাশ কিা হয়  

(৬)                                              ২৮        ২০১৬        এ .  .       এ            

                    

(৭) েণপ্রজাতিী িাখিাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত জনাি মমাোঃ আিদুি হান্ত্রমদ             ০৬        ২০১৬       

       ১০:৩০                      এ              -০৮৪                                        

          এ   ১১        ২০১৬              ১৮:০০       এ   এ              -০৮৫                    

                                                         র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাাাগিি 

দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(৮) ন্ত্রকউিাি েমাজতান্ত্রিক ন্ত্রিপ্লগিি অন্ত্রিেখিান্ত্রদত মনতা, ন্ত্রিগেি মুন্ত্রক্তকামী মানুগষি মপ্রিণাি উৎে, িাখিাগদগশি অকৃন্ত্রিম িন্ধু 

ন্ত্রকউিা প্রজাতগিি োগিক মপ্রন্ত্রেগিন্ট ন্ত্রিগদি আগিজাগরা কাগরা রুজ ২৫ নগভম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ মৃতুেিিণ কগিন। মৃতুেকাগি 

তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রছি ৯০ িছি। ন্ত্রিগদি কাগরাি মৃতুেগত েভীি মশাক প্রকাশ, তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি শান্ত্রন্ত কামনা এ   ন্ত্রকউিাি 

েিকাি ও জনেণ এিখ ন্ত্রিগদি কাগরাি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা                  ০৫ 

       ২০১৬               এ                        এ েখক্রান্ত ০৮        ২০১৬ তান্ত্রিগখ প্রজ্ঞাপন িাখিাগদশ 

মেগজগ) প্রকা      ।                                                                    

(৯) প্রন্ত্রতগিশী ও িন্ধুিাষ্ট্র ভািগতি তান্ত্রমিনাড়ু িাগজেি মু্মিী ভািগতি জনন্ত্রপ্রয় ও প্রন্ত্রর্তর্শা িাজনীন্ত্রতক জয়ািাম জয়িন্ত্রিতা 

০৫ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ মৃতুেিিণ কগিন। মৃতুেকাগি তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রছি ৬৮ িছি। জয়িন্ত্রিতাি মৃতুেগত েভীি মশাক ও দুোঃখ 

প্রকাশ ও তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি শান্ত্রন্ত কামনা কগি এ   ভািগতি েিকাি ও জনেগণি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা                ১২ 

       ২০১৬               এ                        এ েখক্রান্ত ১৫        ২০১৬ তান্ত্রিগখ প্রজ্ঞাপন িাখিাগদশ 

মেগজগ) প্রকা                                                                

(১০) মাননীয় প্রধানমিীি ন্ত্রিগশষ েহকািী জনাি মাহব্যব্যি হক শান্ত্রকি ০৬ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোগহ 

... িান্ত্রজউন)। মৃতুেকাগি তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রছি ৪৮ িছি।      মাহব্যব্যি হক শান্ত্রকমিি মৃতুেগত েভীি মশাক প্রকাশ ও মিহুগমি 

রুগহি মােন্ত্রিিাত কামনা কগি এ   তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ১২ 

       ২০১৬               এ                        এ েখক্রান্ত ১৫        ২০১৬ তান্ত্রিগখ প্রজ্ঞাপন িাখিাগদশ 

মেগজগ) প্রকা      ।                                                                       



 

(১১) মোন্ত্রিন্দেগিি ঘ)নায় োঁওতািগদি দাগয়িকৃত এজাহাগিি গুরুত্ব না মদওয়া প্রন্ত্রতগিদন েখক্রান্ত ন্ত্রিষগয় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি 

িন্য ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রাি, ্ব িাষ্ট্র মিণািয় র্িার্ি ০৭ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ িত্র প্রেিে কিা হয়।  

(১২) ইয়ািা িনগদি িন্ত্রদিিণ েখক্রান্ত ন্ত্রিষগয় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য ০৭ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রাি, ্ব িাষ্ট্র 

মিণািয় র্িার্ি িত্র প্রেিে কিা হয়। 

(১৩) ০৭ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ জাতীয় ন্ত্রিজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রক্ত পন্ত্রিষদ (NCST) এিখ জাতীয় ন্ত্রিজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রক্ত পন্ত্রিষগদি ন্ত্রনি যাহী 

কন্ত্রমটি (ECNCST) পুনে যঠন কগি প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি কিা হয়।   

(১৪) অভাি-অন)ন েইগত না মপগি ন্ত্রদনমজুগিি আত্মহতো েখক্রাক্ত ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ০৭ রিমসম্বি ২০১৬ 

তারিমখ প্রিলা েশাসক, ঢাকা র্িার্ি িত্র প্রেিে কিা হয়।  

(১৫) দূর্ বাপুি উিমিলাধীন রর্রিরশরি রিরসনল প্র ম ারিয়াল উচ্চ রর্দ্যালয় কর্তবিক্ষ এর্াং স্থানীয় িনসাধািমেি  মে রর্মিাধ 

সাংক্রান্ত ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ০৭ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রাি, ্ব িাষ্ট্র মিণািয় এিখ েন্ত্রাি, মােন্ত্রমক ও 

উচ্চ ন্ত্রশযা ন্ত্রিভাে িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(১৬) প্রিলা ম্যারিমেট, প্রশিপুি কর্তবক ঢাকা প্রকন্দ্রীয় প্রিলা কািার্াি িরিদশ বন েরতমর্দন সাংক্রান্ত ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি 

জন্য ০৭ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রাি, ্ব িাষ্ট্র মিণািয় এিখ েন্ত্রাি, ্ব াস্থে ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণািয় িিািি পি 

মপ্রিণ কিা হয়। 

(১৭) মিাাােগি হন্ত্রিজন ও ন্ত্রহন্দুগদি ১০ িান্ত্রড়গত আগুন মদওয়া েখক্রান্ত প্রন্ত্রতগিদগনি রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য ০৭ 

রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ রসরনয়ি সরির্, স্বিাষ্ট্র  ন্ত্রোলয়মক অনুমিাধ কিা হয়। 

(১৮) মনিগকাণা মজিাি স্পশ যকাতি, াাঞ্চল্যকি এিখ গুরুতি ঘ)না েখন্ত্রিষ্ট েখক্রান্ত প্রন্ত্রতগিদগনি রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি 

িন্য ০৭ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ রসরনয়ি সরির্, স্বিাষ্ট্র  ন্ত্রোলয়মক অনুমিাধ কিা হয়। 

(১৯) গ্রা  আদালমতি কায বক্র  আিও শরিশালীকিে ও যথাযথ কায বক্র  কিাি িন্য ১২ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ সকল প্রিলা 

ম্যারিমেট এর্াং সকল উিমিলা রনর্ বাহী অরিসািমক অনুমিাধ কিা হয়। 

(২০) আইন-শৃঙ্খিা েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ১৪তম েভাি কার্ যন্ত্রিিিণী েখক্রান্ত রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য ১৫ রিমসম্বি 

২০১৬ তারিমখ সকল রর্ভার্ীয় কর শনাি র্িার্ি িত্র প্রেিে কিা হয়। 

(২১) িাতীয় প্রিািািালান েরতমিাধ কর টিি ৫৭-ত  সভাি কায বরর্র্িেী সাংক্রান্ত রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য ১৫ রিমসম্বি 

২০১৬ তারিমখ সকল রর্ভার্ীয় কর শনাি র্িার্ি িত্র প্রেিে কিা হয়। 

(২২) নমভম্বি ২০১৬  ামসি রর্ভার্ীয় কর শনাির্মেি  ারসক স ন্বয় সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়মন যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য             

১৮ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ সকল রর্ভার্ীয় কর শনাি ও প্রিলা েশাসকমক অনুমিাধ কিা হয়। 

(২৩) কক্সর্ািাি-িট্টগ্রা   হাসড়মক যাত্রীর্াহী র্াস দুর্ বটনায় িান- ামলি ক্ষয়ক্ষরত সাংক্রান্ত রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য 

১৮ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ সরির্, স্বিাষ্ট্র  ন্ত্রোলয় র্িার্ি িত্র প্রেিে কিা হয়। 

(২৪) র্গশাি মজিাি স্পশ যকাতি, াাঞ্চল্যকি এিখ গুরুতি ঘ)না েখক্রান্ত প্রন্ত্রতগিদগনি রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য ১৮ 

রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ সরির্, স্বিাষ্ট্র  ন্ত্রোলয়মক অনুমিাধ কিা হয়। 

(২৫) নগভম্বি ২০১৬ মাগেি রর্ভার্ীয় কর শনাির্মেি সমে স ন্বয় সভায় রসদ্ধান্ত র্াস্তার্ায়ন সাংক্রান্ত রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা 

গ্রহমেি িন্য ১৮ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ প্রিলা ম্যারিমেট, প্রিেী, নিরসাংদী, ঢাকা, নওর্াঁ এর্াং খুলনা র্িার্ি িত্র প্রেিে কিা হয়। 

(২৬) ১১ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ র্াল্য রর্র্াহ রনমিাধ সাংক্রান্ত অনুরিত অগ্রর্রত িয বামলািনা রর্ষয়ক েধান ন্ত্রীি কায বালময় 

অনুরিত সভাি রসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ন অগ্রর্রতি েরতমর্দন েধান ন্ত্রীি কায বালয় র্িার্ি প্রেিে কমি এ রর্ভার্মক অর্রহত কিাি িন্য 

সকল প্রিলা েশাসকমক অনুমিাধ কিা হয়। 

(২৭) কািার্ামিি আটক রশশু-রকমশািমদি নমভম্বি ২০১৬  ামসি িরিসাংখ্যান অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১৬ র্ছি র্য়সী রশশু-রকমশািমদি            

মুরিদামনি রর্ষময় আইনানুর্ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য ২২ রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ প্রিলা ম্যারিমেট, িাংপুি ও লাল রনিহাট র্িার্ি 

িত্র প্রেিে কিা হয়। 

(২৮)  ালময়রশয়ায় আটক র্াাংলামদরশ নার্রিকমক স্বমদমশ প্রিিত আনাি আমর্দমনি রর্ষময় যথাযথ ব্যর্স্থা গ্রহমেি িন্য ২৮             

রিমসম্বি ২০১৬ তারিমখ র্াাংলামদমশি  ান্যর্ি িাষ্ট্রদূত, র্াাংলামদশ দূতার্াস, কুয়ালালা পুি,  ালময়রশয়ামক িত্র প্রেিে কিা হয়। 



 

(২৯) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় এিআিটি ০৫ জন, াাজযন্ত্রশ) ০১ জন, ন্ত্রিন্ত্রিধ মামিায় ১১ 

জন এিখ নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ১৩৫ জন েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যাািীি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান 

কিা হয় এিখ ০১জন মহাপন্ত্রিাািক ও ০১জন উপপন্ত্রিাািকগক মপ্রষগণ দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশগন মর্ােদাগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি েলিতন্ত্রত জ্ঞাপন কিা হয়।  

(৩০) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ০৩জন কম যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগে)-এি যমতা এিখ মমািাইি মকা) য পন্ত্রিাািনাি যমতা/গিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি যমতা অপ যণ কিা হয়।  

(৩১) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােকেণ নগভম্বি ২০১৬ মাগে প্রমাপ অনুর্ায়ী ভ্রমণ, িান্ত্রির্াপন, পন্ত্রিদশ যন, দশ যন কগিগছন। 

এ জন্য প্রমাপ অজযন এিখ পন্ত্রিদশ যন ও িান্ত্রির্াপন প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি এ ধািা অব্যাহত িাখা জন্য অনুগিাধ কিা হগয়গছ। মজিা 

প্রশােকেগণি পন্ত্রিদশ যগনি ন্ত্রিষয়টি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি Key Performance Indicators ভুক্ত এিখ এ মাগে KPI-এি 

িযেমািা অন্ত্রজযত হয়।  

(৩২) ন্ত্রিগিাে মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কোিাগিি ১১জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া মেগছ। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ৯জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত এিখ ০১জন 

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

েলিতন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

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

প্রশােগকি কার্ যািগয়ি িাজ্ব  শাখা, এি.এ শাখা, মজনাগিি োটি যন্ত্রিগক) শাখা ইতোন্ত্রদ পন্ত্রিদশ যনকাগি প্রদত্ত ন্ত্রনগদ যশনা িাস্তিায়ন 

েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য ৩টি মজিাি মজিা প্রশােক িিািি মমা) ৬টি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৪) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ মমগট্রাপন্ত্রি)ন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনক) মর্গক প্রাপ্ত নগভম্বি ন্ত্রবতীয় ও ন্ত্রিগেম্বি প্রর্ম পগযি 

পান্ত্রযক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেখগযপ মাননীয় প্রধানমিী েমীগপ উপস্থাপন কিা হয়। 

(৩৫) পান্ত্রযক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিখ মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয় ও ন্ত্রিভাে এিখ েখন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৬) শহীদ ব্যন্ত্রদ্ধজীিী ন্ত্রদিে এিখ ঈদ-ই-ন্ত্রমিাদুন্নিী উদ্র্াপন উপিগয েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ মজিা প্রশােক িিািি পি 

মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৭) মাননীয় প্রধানমিীি াট্টগ্রাম েিি উপিগয েখন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৮) মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রতি োজীপুি েিি উপিগয ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, োজীপুি  ও মজিা প্রশােক, োজীপুি িিািি পি মপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৩৯) উন্নয়ন কর্তযপগযি আওতা-িন্ত্রহভূ যত এিাকায় সুউচ্চ ভিন ন্ত্রনম যাগণি নক শা অনুগমাদন এিখ গুনেত মান ন্ত্রনন্ত্রিতকিগণি ন্ত্রিষয় 

েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০) িাজ্ব  আহিণ এিখ কি েখস্কৃন্ত্রতি ন্ত্রিকাশ ত্বিান্ত্রন্বত কিাি িগযে েহগর্ান্ত্রেতা প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় অভেন্তিীণ েম্পদ ন্ত্রিভাে এিখ 

জাতীয় িাজ্ব  মিাি য িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪১) জাতীয় ন্ত্রভ)ান্ত্রমন ‘এ’ প্লাে কোগম্পইন কম যসূন্ত্রা এিখ National Household Database (NHD) প্রকল্প িাস্তিায়গন 

েহগর্ান্ত্রেতা প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪২) মমৌিভীিাজাি মজিাি কমিেি উপগজিায় একটি কান্ত্রিেন্ত্রি স্কুি ও কগিজ প্রন্ত্রত্া এিখ উপগজিা ্ব াস্থে কমগপ্লগি 

এোমু্বগিি িিাগদ্দি জন্য কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্রাো ন্ত্রশযা ন্ত্রিভাে এিখ ্ব াস্থে ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণািগয় পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৩) ২০১৬ -১৭ োগিি কৃন্ত্রষগো মমৌসুগম ন্ত্রনিিন্ত্রান্নভাগি িািান্ত্রন মতি েিিিাহ মন্ত্রন) ন্ত্রিখ কিাি ন্ত্রিষগয় েকি মজিা প্রশােক ও 

উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৪) আিএি ন্ত্রিল্ডাে য-এি কিিাজাগিি প্রকল্পেমূগহি েমস্যািন্ত্রি ন্ত্রনিেগন অনুন্ত্র্ত েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়গনি ন্ত্রিষগয় মজিা 

প্রশােক, কিিাজাি িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 



 

(৪৫) মগহশখািী উপগজিাি মাতািিাড়ী ও ধিঘা)া ইউন্ত্রনয়গন একটি ম)কন্ত্রনকোি স্কুি স্থাপন এিখ মানিেম্পদ উন্নয়গন ন্ত্রশন্ত্রযত 

ও মমধািী ন্ত্রশযার্ীগদি ন্ত্রিষয়ন্ত্রভন্ত্রত্তক ন্ত্রিন্ত্রগ্র অজযগনি জন্য ন্ত্রশযা বৃন্ত্রত্ত প্রদাগনি পদগযপ গ্রহগণি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মােন্ত্রমক ও উচ্চ ন্ত্রশযা 

এিখ কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্রাো ন্ত্রশযা ন্ত্রিভাগে পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৬) কিিাজাি মজিাি শাহপিীি বীপ এিাকাি ৬৮ নম্বি মপাল্ডাগিি মভগে র্াওয়া মিন্ত্রড়িাঁধ পুনন্ত্রন যম যাগণি ন্ত্রিষগয় পান্ত্রন েম্পদ 

মিণািগয় পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৭) কিিাজাি মজিাি খােজন্ত্রমি ন্ত্রদয়ািা জন্ত্রিপ েম্পাদগনি ন্ত্রিষগয় ভূন্ত্রম মিণািগয় পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৮) নিন্ত্রনযুক্ত মজিা প্রশােকেগণি ন্ত্রতনিছি মময়ান্ত্রদ অগ্রান্ত্রধকািন্ত্রভন্ত্রত্তক কম যপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়ন প্রন্ত্রতগিদন পর্ যাগিাানাপূি যক 

েখগশান্ত্রধত  কম যপন্ত্রিকল্পনা মপ্রিগণি জন্য পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৪৯) ২০ ন্ত্রিগেম্বি তান্ত্রিগখ International Conference on CRVS িাস্তিায়ন েখক্রান্ত আহ্বায়ক কন্ত্রমটিি প্রর্ম েভা অনুন্ত্র্ত 

হগয়গছ। এজন্য একটি ধািণাপিও প্রস্তুত কিা হয়। 

(৫০) মন্ত্রিেভা/উপগদষ্টা পন্ত্রিষগদি বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী েিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মময়াগদ গৃহীত োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মিষ্টনী 

কম যসূন্ত্রােমূহ এিখ উহাগদি িিািগিি েময়ন্ত্রভন্ত্রত্তক তুিনামূিক পন্ত্রিেখ্ান-এি খেড়া প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুত কিা হয়। 

(৫১) Technical Support Project CRVS System Improvement in Bangladesh শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি 

আওতায় ২৯ ন্ত্রিগেম্বি তান্ত্রিগখ National Mortality Technical Working Group-এি ন্ত্রবতীয় েভা এিখ ৩১ ন্ত্রিগেম্বি 

তান্ত্রিগখ স্যাি েন্ত্রিমুেোহ মমন্ত্রিগকি কগিজ ও ন্ত্রম)গিাি য হােপাতাগি Hospital Mortality Working Group-এি প্রর্ম েভা 

আগয়াজন কিা হয়।    

(৫২) ১১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ জাতীয় শুদ্ধাাাি মকৌশি িাস্তিায়গনি িগযে ন্ত্রিভােীয়/আঞ্চন্ত্রিক ও মাঠপর্ যায় এিখ 

অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থাি কার্ যািগয় বনন্ত্রতকতা কন্ত্রমটি েঠন ন্ত্রনন্ত্রিতকিণ েখক্রান্ত পৃর্ক দু’টি পন্ত্রিপি জান্ত্রি কিা হয়। 

(৫৩) ২১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ নাগয়ম-এ স্কুি/কগিজ/মাদ্রাোি প্রধান/ন্ত্রেন্ত্রনয়ি ন্ত্রশযকগদি জাতীয় শুদ্ধাাাি মকৌশি েখক্রান্ত 

প্রন্ত্রশযণ প্রদান কিা হয়।  

(৫৪) ২৬ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ কুন্ত্রষ্টয়া মজিায় Awareness Raising on NIS শীষ যক কম যশািা আগয়াজন কিা হয়। 

(৫৫) ০১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ িন্ত্রিদপুি মজিা প্রশােগকি কার্ যািগয় মাঠপর্ যাগয়ি কম যকতযাগদি জন্য ন্ত্রিভােীয়/আঞ্চন্ত্রিক 

পর্ যাগয় েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েখক্রান্ত প্রন্ত্রশযণ অনুন্ত্র্ত হয়।  

(৫৬) ১৮ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ াট্টগ্রাম ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািগয় মাঠপর্ যাগয়ি কম যকতযাগদি জন্য ন্ত্রিভােীয়/আঞ্চন্ত্রিক 

পর্ যাগয় েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েখক্রান্ত প্রন্ত্রশযণ অনুন্ত্র্ত হয়।  

(৫৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মেিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রেটিগজন্ ে াা) যাি) প্রণয়গণি িগযে কার্ যক্রম গ্রহণ কিা হয়।  

(৫৮) ২৯ ন্ত্রিগেম্বি তান্ত্রিগখ ঢাকােহ োিাগদগশ জন্ত্রম এিখ ফ্ল্োগ)ি িাজাি মূগল্যি েগে েিকাি ন্ত্রনধ যান্ত্রিত মি)-এি পার্ যকে 

ন্ত্রনিেনকগল্প কম যপন্থা ন্ত্রনধ যািণ েখক্রান্ত  ন্ত্রবতীয় েভা অনুন্ত্র্ত হয়।  

(৫৯) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি তত্ত্বািধাগন ও এটুআই মপ্রাগ্রাগমি েহগর্ান্ত্রেতায় মিণািয় ও অন্ত্রধদপ্তি ন্ত্রভন্ত্রত্তক নােন্ত্রিক মেিায় উদ্ভািনী 

কম যকাগণ্ডি ন্ত্রিষগয় ০১ ন্ত্রিগেম্বি তান্ত্রিগখ মিোমন্ত্রিক ন্ত্রিমান পন্ত্রিিহন ও পর্ য)ন মিণািয়, ব্যাখক ও আন্ত্রর্ যক প্রন্ত্রত্ান ন্ত্রিভাে ও 

তাগদি আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থােমূহ এিখ ০৪ ন্ত্রিগেম্বি তান্ত্রিগখ মনৌ-পন্ত্রিিহন মিণািয়, েম ও কম যেখস্থান মিণািয়, পান্ত্রন 

েম্পদ মিণািয়, দুগর্ যাে ব্যিস্থাপনা ও িাণ মিণািয় ও তথ্য মিণািয় এিখ তাগদি আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থােমূহগক ন্ত্রনগয় 

অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাানা/েমন্বয় েভা কিা হয়। 

(৬০) ১২ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রাি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব ১০টি অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থাি মেিা পদ্ধন্ত্রত েহন্ত্রজকিণ 

ন্ত্রিষয়ক অগ্রেন্ত্রত ও িাস্তিায়ন পন্ত্রিকল্পনা েম্পন্ত্রকযত েভা অনুন্ত্র্ত হয়। 

(৬১) ২২ ন্ত্রিগেম্বি তান্ত্রিগখ িাখিাগদশ েন্ত্রািািয়স্থ অন্ত্রিোে য কোন্ত্রন্টগনি খািাগিি মান ন্ত্রনধ যািগণি ন্ত্রিষয়টি পর্ যাগিাানাি জন্য 

একটি েভা অনুন্ত্র্ত হয়।  

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনু্ান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাানা েম্পন্ত্রকযত আন্তোঃমিণািয় েভা অনু্ান। 



 

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েখক্রান্ত এ   অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি বিঠক অনু্ান। 

(৪)                                           

(৫)                                            

(৬) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রিক েখস্থায় িাখিাগদশ কর্তযক াাঁদা প্রদান েখক্রান্ত েন্ত্রাি কন্ত্রমটিি েভা অনু্ান।  

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েখক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(৮) জানুয়ান্ত্রি ২০১৫ মর্গক ন্ত্রিগেম্বি ২০১৫ মাে পর্ যন্ত েমগয় অনুন্ত্র্ত মন্ত্রিিেভা-বিঠগকি ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত, কার্ যন্ত্রিিিণী ও 

োিেখগযপেমূহ িই আকাগি িাঁধাই েখক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি েম্পাদন কিা। 

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

অনুগমাদন প্রন্ত্রক্রয়া েম্পাদন।   

(১০) মজিা-েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েখক্রান্ত )াস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৮২তম েভা অনু্ান। 

(১১) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে েখক্রান্ত ন্ত্রস্টয়ান্ত্রিখ কন্ত্রমটিি েভা      ।   

(১২) ন্ত্রনকাি-এি ১১৩তম েভা অনু্ান।  

(১৩) নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েখক্রান্ত েন্ত্রাি কন্ত্রমটিি েভা।  

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

(১৫) আন্তঃ ন্ত্রোলয় আইনর্ত রর্মিাধ রনষ্পরি কর টিি সভা। 

(১৬) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রা েখক্রান্ত ‘মকরীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি’-এি েভা অনু্ান। 

 

 

 

      (               ) 
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