ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয অক্টোফয ২০১৭ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: অগটাফয ২০১৭
প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ২০ নগবম্বয ২০১৭
(১) প্রান্ত্রনক :
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে)
ংস্থায স্তয
ভিণারয়/বফবোগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
মভাে

অনুগভান্ত্রদত দ
৩২৭
১,২৭৪
১,৬০১

পূযণকৃত দ
২২৬
৮৭৯
১,১০৫

শূন্যদ
১১১
২৫২
৩৬৩

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

২৪
৫৫

২৬
৩৭

২৯
১৫৭

৪থ য মেন্ত্রণয
দ

মভাে

৩১
০৩

১১১
২৫২*

* 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
০১
০১
-

নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান
কভযকতযা কভযচাযী মভাে
০৩
০৩
-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ
মদগ
১৩-১৫  ১৮ অগটাফয ২০১৭ তান্ত্রযখ
কক্সফাজায মজরা পয কগযন।
মভাে চায ন্ত্রদন।
-

ভন্তব্য
ন্ত্রফগদগ

-

-

-

-

-

-

খ.২ উগযাক্ত ভ্রভগণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদযন প্রন্ত্রতগফদন দান্ত্রখগরয ংখ্যা: প্রগমাজয নয়।
(২) আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারগয়য জন্য): প্রগমাজয নয়
(৩) অথ যননন্ত্রতক (মকফর অথ য ন্ত্রফবাগগয জন্য): প্রগমাজয নয়
।
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত:

।

-

ক. উন্নয়ন প্রকগল্পয অথ য ফযাদ্দ  ব্যয় ংক্রান্ত প্রকগল্পয নাভ:
প্রকগল্পয নাভ

ফতযভান অথ য-ফছক্য
এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ
(মকাটি োকায়)

১

২
ন্ত্রিন্ত্রএ: ৩.৩৮
ন্ত্রজন্ত্রফ: ০.০২

Building
Capacity for
the Use of
Research
Evidence
(BCURE)
Social Security
Policy Support
(SSPS)
Programme

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা ম যন্ত
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ (মকাটি
নতুন প্রকল্প
ভাগ ভিণারগয়
োকায়)  ফযাগদ্দয ন্ত্রফযীগত
অনুগভান্ত্রদত গয়
এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ
ব্যগয়য তকযা ায
থাকগর তায তান্ত্ররকা বায তান্ত্রযখ
৩
৪
৫
১.৭০ (৫০.৩০ তোাং)
-

ভন্তব্য

৬
-

বিবএ: 1০.৭৯
বজওবফ: 0.33

১.৪৩ (১৩.২৫ তোাং)

-

-

-

বিবএ: ১.৮০

০.১৬৪ (৯.১২ তোাং)

-

-

-

Technical
Support
for
CRVS System
Improvement
in Bangladesh

খ. প্রকগল্পয অফস্থা ংক্রান্ত :
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ
ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ উগবাধনকৃত
ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান প্রকগল্পয
কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য অফকাঠাগভা
-

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়গক পূযণ কযগত গফ):
(৬) প্রধান প্রধান মটয 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)

ব্রিবক্ে
জফাগফয
ংখ্যা

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ংখ্যা

মজয

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
৭টি

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

০.২৩

-

-

৭টি

ভন্তব্য

ভবিবযলদ বফবোক্গ ফতযভাগন মকান অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত
মনই। তগফ ০৭টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি
ভোভরো যগয়গছ ( ভোভরো নম্বয ৭/২০০০), মো ঢোকোয
চতুথ থ কোযী জজ আদোরক্ত বফচোযোধীন।

১৪টি

২৩৯.০৭

-

-

১৪টি

অথ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক জান্ত্রযকৃত আন্ত্রথ যক ক্ষভতা অযণ ,
২০১৫ অনুমোয়ী আবিমূ বনষ্পবিয জন্য াংবিষ্ট
বফবোগীয় কবভনোক্যয কোম থোরক্য় প্রেযণ কযো য়।

০৪টি
২৫টি

৭০০.০০
৯৩৯.৩০

০৪
০৪

১

০৪টি
২৫টি

-

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

প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগ শুরু য়া
ভাভরায ংখ্যা

১
*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০২
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-২১
প্রভোে ২২

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা

ফতযভান
অথ য-ফছক্য মভাে
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত

অন্যান্য
দণ্ড

অব্যান্ত্রত

অন্ত্রনষ্পন্ন
ন্ত্রফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

২

৩

৪

৫

৬

৭

-

-

-

-

০২

-

-

-

২

৬

১৩

৮

০

০

০২

০৬

১৫

০৮

* 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
১

ক্র
ন্ত্রভক
২

১।

২।
ভবিবযলদ
বফবোগ
৩।
৪।
৫।
দুনীবত দভন
কবভন

-

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ
৩
Conference of the
Asia Pacific Public
Electronic
Procurement
Network
স্থোন: জবজথয়ো
‘IMED Monitoring
& Reporting
Procedure’
স্থোন: নীরক্েত, ঢাকা
৮৩তভ ববনয়য স্টোপ
(এএব) মকা য
স্থোন: াবায, ঢাকা
১১৬তভ উচ্চতয প্রান 
উন্নয়ন (এন্ত্রএন্ত্রি) মকা য
স্থোন: াবায, ঢাকা
১১৬তভ উচ্চতয প্রান 
উন্নয়ন (এন্ত্রএন্ত্রি) মকা য
স্থোন: াবায, ঢাকা
ব্োাংবকাং কোম থক্রভক্য ওয
েবেণ

প্রন্ত্রক্ষগণয
মভয়াদ
৪
০৩-০৪ অক্টোফয
২০১৭

উগযাগী ংস্থা/ এগজন্ত্রিয নাভ

১৫-১৯ অক্টোফয
২০১৭

ভবিবযলদ বফবোগ

১৭ প্রক্েম্বয ২০১৭
- ৩১ অক্টোফয
২০১৭
০৬ আগস্ট ২০১৭ ০৪ অক্টোফয ২০১৭

ভবিবযলদ বফবোগ
ভবিবযলদ বফবোগ

একজন
উবচফ

০৬ আগস্ট ২০১৭ ০৪ অক্টোফয ২০১৭

ভবিবযলদ বফবোগ

একজন
উবচফ

০৮-১৯ অক্টোফয
২০১৭

প্রোনোরী ব্োাংক

২০ জন

৫
অথ থননবতক ম্পকথ বফবোগ

অংগ্রণকাযীয
ংখ্যা
৬
একজন
উবচফ

দুইজন
১। ববনয়য
কোযী বচফ
২। কোযী েধোন
একজন
মৄগ্মবচফ

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।

3

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:একজন।
(১০) উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে:
ক. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ  নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: মনই।
খ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ অতীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:
(১) ভন্ত্রিবায ন্ত্রতনটি, ভবিবো-বফঠক্ক গৃীত বদ্ধোন্তমূক্য ফোস্তফোয়ন অগ্রগবত ম থোক্রোচনো ম্পবকথত আন্তঃভিণোরয় বো ছয়টি,
যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বতনটি, েোবনক উন্নয়ন াংক্রোন্ত বচফ কবভটিয একটি এফাং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত
ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বতনটি বা অনুন্ত্রিত য়।
(২) ভবিবো-বফঠক ২৯টি বদ্ধোন্ত গৃীত য় এফাং এয ভক্ে ১৭টি বদ্ধোন্ত ফোস্তফোবয়ত য়। অফবষ্ট ১২টি বদ্ধোন্ত বফববন্ন
ভিণোরয়/বফবোক্গ ফোস্তফোয়নোধীন যক্য়ক্ছ।
(৩) ন্ত্রফগদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/াই কন্ত্রভনায কর্তক
য আগয়ান্ত্রজত অনুিাগন ন্ত্রচ ফগগণয মমাগদাগনয অনুভন্ত্রত ংক্রান্ত ০৭টি ে জান্ত্রয
কযা য়।
(৪) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদগয ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ মভাোঃ আফদুর ান্ত্রভদ ২১ অক্টোফয ২০১৭ তোবযক্ে যকোবয পক্য রন্ডন, মৄক্তযোক্জেয
উক্েক্ে ঢোকো তেোগ কক্যন এফাং ২৯ অক্টোফয ২০১৭ তোবযক্ে ঢোকোয় েতেোফতথন কক্যন। ভোভোন্য যোষ্ট্রবতয েস্থোন ও েতেোফতথনকোক্র
মযত াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়।

(৫) াংমৄক্ত আযফ আবভযোত মথগক প্রকান্ত্রত ন্ত্রফশ্বখ্যাত বদবনক বিকো েোবরজ োইভ-এ প্রযোবঙ্গো াংকক্েয েবত ভোনবফক অফদান 
তা ন্ত্রনযগন সুদূযপ্রাযী দগক্ষ গ্রগণয জন্য ফোাংরোক্দক্য েধোনভ িী প্রে োবনোক্ক ‘Star of the East’ অন্ত্রবধোয় ভূন্ত্রলত কযা
গয়গছ। খ্যান্ত্রতভান করান্ত্রভস্ট অযারান জযাকফ ২৯ মগেম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ‘মখ ান্ত্রনা জাগনন ভন্ত্রভ যতায ননপুণ্য ’-ীল যক মরখাটি উক্ত

ন্ত্রেকায় মাস্ট কগযন । এই ন্ত্রনফগে ন্ত্রতন্ত্রন উগেখ কগযন মম রাখ রাখ মযান্ত্রঙ্গায জীফন যক্ষায় ীভান্ত খুগর ন্ত্রদগয় প্রন্ত্রতগফী মদ ন্ত্রভয়ানভায
মথগক ান্ত্ররগয় আা ন্ত্রনম যান্ত্রতত ন্ত্রফন্ন ভানুগলয প্রন্ত্রত মখ ান্ত্রনা মম ভন্ত্রভতয া  ানুভূন্ত্রত মদন্ত্রখগয়গছন , ম মপ্রক্ষাগে, তাঁয মচগয় ফড় মকান
ভানফতায উজ্জ্বর নক্ষে ফতযভান নফন্ত্রশ্বক ন্ত্রযভণ্ডগর দৃশ্যভান নয় । ১২ মগেম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ প্রধানভিী মখ ান্ত্রনা কক্সফাজাগযয উন্ত্রখয়া
উগজরায কুতুারং মযান্ত্রঙ্গা কযাম্প ন্ত্রযদযন কগযন। ন্ত্রযদযনকাগর প্রধানভিী আগফগঘ
ন ন্ত্রফলাদভয় ন্ত্রযগফগ আেয় গ্রণকাযী
মযান্ত্রঙ্গাগদয গঙ্গ আন্তন্ত্রযক ানুভূন্ত্রত, ভন্ত্রভ যতা, একাত্মগফাধ  উদাযতায় একান্ত ান্ত্রন্নগে ন্ত্রভন্ত্ররত ন। প্রধানভিীয এই ন্ত্রযদযগনয য
ধাযণকৃত ংফাদ-ন্ত্রবন্ত্রি রন্ডনন্ত্রবন্ত্রত্তক আন্তজযান্ত্রতক গণভােভ ‘চযাগনর মপায’ কর্তযক প্রচান্ত্রযত য়। চযাগনর মপায-এয এন্ত্রয়ান কগযগন্ডন্ট
ন্ত্রভ. জনাথান ন্ত্রভরায তাঁয প্রন্ত্রতগফদগন প্রধানভিী মখ ান্ত্রনায ভভত্বগফাধ, ভানন্ত্রফকতা, ভানুবফতা  উদাযননন্ত্রতক ভানন্ত্রকতায জন্য তাঁগক
‘Mother of Humanity ’ অন্ত্রবধায় অন্ত্রবন্ত্রত কগযন। সুইন্ত্রি ব্যফায়ী এফং কূেনীন্ত্রতক Mr. Raoul Gustaf Wallenberg
াগঙ্গন্ত্রযগত সুইন্ত্রি কনার মজনাগযর গদ কভযযত অফস্থায় ন্ত্রবতীয় ন্ত্রফশ্বযুগেয ভয় নাৎন্ত্রফান্ত্রনীয তযামগেয াত মথগক রক্ষ রক্ষ
াগঙ্গযীয়গক ন্ত্রবা প্রদাগনয ভােগভ সুইগিন গভগনয সুগমাগ কগয ন্ত্রদগয় তাগদয জীফনযক্ষায মম অনন্য দৃষ্টান্ত স্থান কগয মগগছন, তায গঙ্গ
জান্ত্রতগত ন্ত্রনধগনয ন্ত্রকায মযান্ত্রঙ্গা জনগগািীয প্রন্ত্রত প্রধানভিী মখ ান্ত্রনায ভানন্ত্রফক  উদাযননন্ত্রতক দৃন্ত্রষ্টবন্ত্রঙ্গ এফং তাগদয জীফনযক্ষায়
তৎকর্তযক গৃীত কর কাম যক্রগভয তুরনা কগযগছ বাযতন্ত্রবন্ত্রত্তক আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতম্পন্ন বদবনক বিকো The Asian Age । ন্ত্রেকায়
প্রকান্ত্রত প্রন্ত্রতগফদগন এই ভগভয ভত প্রকা কযা য় মম ভানন্ত্রফকতা  জনন্ত্রনতন্ত্রলতায মম ন্ত্রফযর উদাযণ
Mr. Raoul Gustaf
Wallenberg এফং প্রধানভিী মখ ান্ত্রনা সৃন্ত্রষ্ট কগযগছন তা ইন্ত্রতাগ ন্ত্রচযস্মযণীয় গয় থাকগফ।
প্রধানভিী মখ ান্ত্রনায দযন-ন্ত্রচন্তা,
ফন্ত্ররি মনর্তত্ব, উন্নয়নমূরক কভযকাণ্ড  সুান প্রন্ত্রতিায় তাঁয ঐকান্ত্রন্তক প্রয়া ভগ্র ন্ত্রফগশ্ব প্রংন্ত্রত  ভাদৃত গে এফং আন্তজযান্ত্রতক
ম যাগয় ন্ত্রফন্ত্রবন্ন মক্ষগে মনর্তত্ব প্রদাগনয জন্য তাঁগক ভগনানীত কযা গে। এগকয য এক গুরুত্বপূণ য
িাননা রাব আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রযভণ্ডগর
ফাংরাগদগয অফস্থানগক আয সুংত কযগছ। এই ধাযাফান্ত্রকতায় খ্যান্ত্রতম্পন্ন বদবনক বিকো েোবরজ োইভ-এ েধোনভিী প্রে
োবনোক্ক ‘Star of the East’ এফং রন্ডনন্ত্রবন্ত্রত্তক আন্তজযান্ত্রতক গণভােভ ‘চযাগনর মপায ’ কর্তযক তাঁক্ক ‘Mother of Humanity ’
অববধোয় ভূবলত কযণ এফং বাযতন্ত্রবন্ত্রত্তক নদন্ত্রনক ন্ত্রেকা The Asian Age -এ Mr. Raoul Gustaf Wallenberg -এয গঙ্গ তাঁয
তুরনীয় য়ায ভে ন্ত্রদগয় বফক্ে ফোাংরোক্দক্য বোফমূবতথ উজ্জ্বরতয ওয়োয় ভোননীয় েধোনভিীক্ক আন্তবযক শুক্বচ্ছো ও অববনন্দন জ্ঞোন কক্য
ভবিবোয ১৬ অক্টোফয ২০১৭ তান্ত্রযগখয নফঠগক গৃীত অন্ত্রবনন্দন প্রস্তাফ ১৯ অক্টোফয ২০১৭ তান্ত্রযগখয প্রোগনয ভােগভ ফাংরাগদ
মগগজগে প্রকাবত য়।

(৬) প্রনোয়োেোরী প্রজরোয ট্ররোযডুবফ াংক্রোন্ত েবতক্ফদক্নয বফলক্য় মথোমথ ব্ফস্থো গ্রক্ণয জন্য ববনয়য ন্ত্রচফ, প্রনৌ-বযফন ভিণোরয়
ফযোফয ি প্রেযণ কযো য়।
(৭) ফোাংরোক্দক্ অনুেক্ফকোযী বভয়োনভোক্যয নোগবযকক্দয (প্রযোবঙ্গো) জন্য িোণ োভগ্রী াংগ্র ও যফযো াংক্রোন্ত বফলক্য় ন্ত্রচফ,
দুক্ম থোগ ব্ফস্থোনো ও িোণ ভিণোরয় ফযোফয ি প্রেযণ কযো য়।
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(৮) আগস্ট ২০১৭ ভোক্ গ্রোভ আদোরতমূক্ ভোভরো বনষ্পবি নো ওয়োয বফলক্য় কোযণ ব্োখ্যোয জন্য মজরা প্রাক, নাযায়ণগি,
গাজীপুয, নযন্ত্রংদী, প্রগোোরগঞ্জ, যাজফাড়ী, ন্ত্রগরে  নড়োইর ফযোফয ি প্রেযণ কযো য়।
(৯) আগস্ট ২০১৭ ভোক্ প্রবোরো প্রজরোয গ্রোভ আদোরতমূক্ ক্ফ থোচ্চ াংখ্যক ভোভরো বনষ্পবি ওয়োয় ধন্যফোদ জ্ঞোন ি প্রেযণ কযো
য়।
(১০) মুন্সীগঞ্জ প্রজরোয ড়ক ও অবি দুর্ থেনোয বফলক্য় ব্ফস্থো গ্রণ াংক্রোন্ত ি ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(১১) কাযাগাগয আেক ন্ত্রশু -ন্ত্রকগাযগদয অফস্থায উন্নয়গনয রগক্ষয গঠিত জাতীয় োস্কগপা য কন্ত্রভটিয
২০তভ বায ন্ত্রোন্ত
ফাস্তফায়ন াংক্রোন্ত বফলক্য় মথোমথ ব্ফস্থো গ্রক্ণয জন্য কোবি বিক্যটয, প্রব বদ বচরক্েন; বচপ, চোইল্ড েক্েকন প্রকন,
ইউবনক্প; বচফ, ভন্ত্ররা  ন্ত্রশু ন্ত্রফলয়ক ভিণারয়; বচফ, আইন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ; বনফ থোী বযচোরক, অযোক্জয় ফোাংরোক্দ
এফাং বচফ, ভূবভ ভিণোরয় ফযোফয ি প্রেযণ কযো য়।
(১২) গোইফোন্ধো প্রজরোয দয উক্জরোধীন কোভোযজোবন প্রগোর্োে এরোকোয় ব্রহ্মপুি নক্দ প্রনৌকোডুবফ াংক্রোন্ত বফলক্য় ব্ফস্থো গ্রণ
াংক্রোন্ত ি ন্ত্রচফ, সুযক্ষা মফা ন্ত্রফবাগ এফং ন্ত্রচফ, মনৌ-ন্ত্রযফন ভিণারয় ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(১৩) বফলোক্ত যোোয়বনক দোথ থ োন কক্য মৃতুে াংক্রোন্ত বফলক্য় ব্ফস্থো গ্রণ াংক্রোন্ত ি ন্ত্রচফ, জনবনযোিো বফবোগ ফযোফয প্রেযণ
কযো য়।
(১৪) কোযোগোক্যয আেক বশু-বকক্োযক্দয প্রক্েম্বয ২০১৭ ভোক্য বযাংখ্যোন অনুমোয়ী মুবক্তয রক্েে েক্য়োজনীয় আইনোনুগ
ব্ফস্থো গ্রক্ণয জন্য প্রজরো ম্যোবজক্েে, নোক্েোয, বদনোজপুয ও ঞ্চগড় ফযোফয ি প্রেযণ কযো য়।
(১৫) বগোক্যক্েয প্রচোযোচোরোন প্রযোধকক্ে বনক্যোধ কোম থক্রভ প্রজোযদোযকযক্ণয রক্েে জরুবয ব্ফস্থো গ্রণ াংক্রোন্ত ি কর বফবোগীয়
কবভনোয ও প্রজরো েোক ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(১৬) ভোনফতো বফক্যোধী অযোক্ধয ভোভরোয ফোদী-োেীগণক্ক বনযোিো েদোন বফলক্য় বচফ, জনবনযোিো বফবোগ ফযোফয ি প্রেযণ
কযো য়।
(১৭) বভয়োনভোয প্রথক্ক আগত প্রযোবঙ্গোক্দয ভোনবফক োয়তো েদোন াংক্রোন্ত ম থোক্রোচনো বোয বদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়ন াংক্রোন্ত ি
মথোমথ ব্ফস্থো গ্রক্ণয জন্য প্রজরো েোক, কক্সফোজোয এফাং ফোন্দযফোন মজরা প্রাক ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(১৮) প্রনিক্কোণো প্রজরোয স্পথকোতয/চোঞ্চল্যকয র্েনোয েবতক্ফদন াংক্রোন্ত ি মথোমথ ব্ফস্থো গ্রক্ণয জন্য বচফ, জনবনযোিো
বফবোগ ফযোফয প্রেযণ।
(১৯) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত তগথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় অন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর ১৮জন, এপআযটি ১১ জন, াভন্ত্রয়ক
ফযখাস্তকযণ ০৫ জন, ভাভরা দাগয়য ১৫ জন এফং নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয জন্য ৭৮ জন যকান্ত্রয কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফলগয় অফগত কগয
মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য় এফং ০১ জন কভযকতযাগক ভান্ত্রযচারক গদ
মপ্রলগণ দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভগন মমাগদাগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয িন্ত্রত োন কযা য়।
(২০) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ০৫জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগ ায়া মগগছ। পূগফ য
প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে াত জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না য়ায় নন্ত্রথজাত এফং ০১ জন
কভযকতযায ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রাথন্ত্রভকবাগফ প্রভান্ত্রণত য়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয
িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদয়া য়।
(২১) বফবোগীয় কবভনোয, ভয়ভনবাং, ঢোকো, যাংপুয, চট্টগ্রোভ, খুরনো, ফবযোর, যোজোী ও বক্রে প্রথক্ক েোপ্ত ‘ফোাংরোক্দ মৄফ
প্রগভস্ ২০১৮’ াংক্রোন্ত ভতোভক্তয ছোয়োবরব যফতী েক্য়োজনীয় ব্ফস্থো গ্রক্ণয জন্য প্রচয়োযম্যোন, প্রনো ক্রীড়ো বনয়িণ প্রফোি থ,
োভবযক েবেণ বযদপ্তয, প্রনো দয, ঢোকো ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(২২) ‘ফোাংরোক্দ মৄফ প্রগভস্ ২০১৮’-এয বফলক্য় েণীত োধোযণ বনক্দ থবকো যফতী েক্য়োজনীয় কোম থক্রভ গ্রক্ণয জন্য কর
বফবোগীয় কবভনোয ফযোফয ি প্রেযণ কযো য়।
(২৩) ০৬ প্রক্েম্বয ২০১৭ তোবযক্ে অনুবিত ‘জোতীয় দুক্ম থোগ ব্ফস্থোনো কোউবন্সর’ বোয কোম থবফফযণীয োযাংক্ে ভোননীয়
েধোনভিীয োনুগ্র অনুক্ভোদন ও স্বোেক্যয জন্য েধোনভিীয কোম থোরয় ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(২৪) ভোননীয় েধোনভিীয কর্তক
থ অনুক্ভোবদত ‘জোতীয় দুক্ম থোগ ব্ফস্থোনো কোউবন্সর’ বোয মূর কোম থবফফযণী যফতী েক্য়োজনীয়
ব্ফস্থো গ্রক্ণয জন্য বচফ, দুক্ম থোগ ব্ফস্থোনো ও িোণ ভিণোরয় ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(২৫) প্রজরো েোক কর্তক
থ বযচোবরত ব্োাংক বোফ াংক্রোন্ত ি প্রজরো েোকগণ ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
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(২৬) েধোন েজনন প্রভৌসুক্ভ ভো-ইবর াংযেণ অববমোন পর কযক্ত ভতবফবনভয় বো আক্য়োজক্নয জন্য প্রজরো েোকগণক্ক
অনুক্যোধ কযো য়।
(২৭) জোতীয় বনযোদ ড়ক বদফ ২০১৭ োরন াংক্রোন্ত ি কর প্রজরো েোক ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(২৮) তথ্য অবধকোয আইন ফোস্তফোয়ন প্রজোযদোযকযণ াংক্রোন্ত ি প্রজরো েোকগণ ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(২৯) মক্োয প্রজরোয বফদ এরোকোয় ভৎস্য প্রর্য স্থোক্নয জন্য েণীত েড়ো নীবতভোরোয ওয ভতোভত ভৎস্য ও েোবণম্পদ
ভিণোরক্য় প্রেযণ কযো য়।
(৩০) েোথবভক ও ইফক্তদোয়ী বেো ভোনী যীেো ২০১৭ অনুিোক্ন োয়তো েদোক্নয জন্য কর প্রজরো েোক ও উক্জরো
বনফ থোী অবপোযক্ক অনুক্যোধ কযো য়।
(৩১) ‘বিবজেোর ফোাংরোক্দ’ বফবনভথোক্ণয বনবভি .bd ও .ফোাংরো প্রিোক্ভইন বনফন্ধন ফোেতোমূরক এফাং িোয়নোবভক ওক্য়ফোইে
বতবযকযণ াংক্রোন্ত ি এ বফবোক্গয ই-গবথক্নন্স োেো এফাং কর বফবোগীয় কবভনোয ও প্রজরো েোক ফযোফয প্রেযণ কযো য়।
(৩২) ‘স্বণ থ-বকক্োযী জোতীয় কনক্বনন-২০১৭’ আক্য়োজক্ন ক্মোবগতো েদোক্নয জন্য কর বফবোগীয় কবভনোয ও প্রজরো েোক
ফযোফয ি প্রেযণ কযো য়।
(৩৩) প্রভধোফী বেোথীক্দয উচ্চ বেো গ্রক্ণয পৃিক্োলকতোয বনবভি াংবিষ্ট প্রজরো েোক্কয বনকে ি প্রেযণ কযো য়।
(৩৪) ফোল্যবফফো ও প্রজোযপূফ থক বফফো াংক্রোন্ত তথ্য প্রেযক্ণয জন্য কর প্রজরো েোকক্ক অনুক্যোধ কযো য়।
(৩৫) েোগড়োছবড় প্রজরোয েোথবভক বফদ্যোরয়মূক্ ‘কোযী বেক’ বনক্য়োক্গ অবনয়ভ াংক্রোন্ত ি েোথবভক ও গণবেো এফাং
োফ থতে চট্টগ্রোভ বফলয়ক ভিণোরক্য় প্রেযণ কযো য়।
(৩৬) ‘চয উন্নয়ন প্রফোি’থ গঠক্নয েস্তোফ দুক্ম থোগ ব্ফস্থোনো ও িোণ ভিণোরয় এফাং ভূবভ ভিণোরক্য় প্রেযণ কযো য়।
গ. আগাভী (নক্বম্বয-বিক্ম্বয) ভাগ ম্পাদ্য অতীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:
(১) ভন্ত্রিবা-নফঠক অনুিান।
(২) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত এফাং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয নফঠক অনুিান।
(৩) আন্তজযান্ত্রতক  আঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তক
য চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুিান।
থ কযো ক্ত োক্য।
(৪) ভবিবো কবভটি/বযলদ/েোস্কক্পো থ/অন্যোন্য কবভটি গঠন/পুনগঠন
(৫) অথ থননবতক বফলয় াংক্রোন্ত ভবিবো কবভটিয বো অনুবিত ক্ত োক্য।
(৬) জোতীয় পুযস্কোয াংক্রোন্ত ভবিবো কবভটিয বো অনুবিত ক্ত োক্য।
থ কযো ক্ত োক্য।
(৭) ভবিবো কবভটি/বযলদ/কবভন/অন্যোন্য কবভটি গঠন.পুনগঠন
(৮) ন্ত্রনকায-এয বা অনুিোন।
(৯) ভিণোরয় ও বফবোগমূক্য ২০১৬-১৭ অথ থ-ফছক্যয কোম থোফবর াংক্রোন্ত ফোবল থক েবতক্ফদন েণয়ন।
(১০) তথ্য অন্ত্রধদপ্তয মথগক প্রাপ্ত মায কাটিং-এয য প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।
(১১) ১৯৯১ াগর অনুন্ত্রিত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ নফঠগকয ায-ংগক্ষ (কাম যন্ত্রফফযণী) এফং ন্ত্রফেন্ত্রপ্তয ংযক্ষগণয মভয়াদ ২৫ ফছয
অন্ত্রতক্রান্ত য়ায় তা জাতীয় আযকাইবগ স্তান্তগযয ন্ত্রনন্ত্রভগত্ত উক্ত দন্ত্রররান্ত্রদয খন্ডমূগ পৃিা-নম্বয প্রদান কযা গফ এফং ১৯৯০
াগরয খন্ডমূ মপ্রযগণয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত প্রগয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযা গফ।

(মুোম্মদ আোদুর ক)
ববনয়য কোযী বচফ
প্রপোন: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd
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