
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি    ২০১৭ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: জুন ২০১৭                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৭ জুিাই ২০১৭ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৯ ১৯৮ ৫১ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৮৯১ ৩৭৩ 

মমাে ১,৫১৩ ১,০৮৯ ৪২৪ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

মজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেন্ত্রণি পদ 

২য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ০৬ ০৫ ২৩ ১৭ ৫১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৪৯ ৩৪ ১৪৫ ০৩ ২৩১* 

* 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 (গদগশ-ন্ত্রিগদগশ)  

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

২৩-২৮    ২০১৭        

                       

১১-১৭    ২০১৭        

      ,          

          

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

পাি যতয 

চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

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

(২) আইন-শৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক (স্বিাষ্ট্র মিণািগয়ি জন্য): প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (গকিি 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 

(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 শুদ্ধাচাি 

মকৌশি েহায়তা 

প্রকল্প 

৫.৮৬    

(জাইকা=৫.১৮৯০ 

ন্ত্রজওন্ত্রি ০.৬৭৩০) 

৫.৫৩৪০ (৯৪%) 

জাইকা: ৫.১৮৯০ (১০০%) 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০.৩৪৫০ (৫১%)  

 

- - প্রকগল্পি েহগর্ােী েংস্থা 

জাইকা অংগশি মময়াদ ৩১ 

মাচ য ২০১৭ পর্ যন্ত।  

Building 

Capacity for 

the Use of 

Research 

Evidence 

(BCURE) 

েি যগমাে ৮.১৩ 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ৮.০৯ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০০.০৪ 

৭.১৭ (৮৮.৬৬%)  

০.০২৬৫ (৬৬.২৮%) 

- - - 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 

Programme 

     : 19.72 

     : 0.33 

 

১১.৪৪ (৫৮.০১%) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh 

     : 3.31 

     :39.68 

 

০২.৩২ (৭০.০৯%) - - - 

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/গিাকোন: 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 ৭টি ০.২৩ - - ৭টি                 িতযমাগন মকান অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত মনই। তগি ০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত 

একটি       িগয়গে (          ৭/২০০০), 

                               

           

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

১৫টি 

 

২৪৯.৫৯ - ১ ১৪টি অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা 

অপ যণ, ২০১৫                       

                                    

             

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ২৬টি ৯৪৯.৮২ ০৪ ১ ২৫টি - 



 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে 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/েং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-০৩ - - - - ০৩ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১২              - - - - ১২ ১৪ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা 

হগয়গে। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/েংস্থা ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      
১  

World Summit on Information 

Society (WSIS)  
   :       ,           

১১-১৭    

২০১৭ 

                    

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচগিি একান্ত েন্ত্রচি 

          

      
১  

                                     ০৪-০৮    

২০১৭ 

          

      

২৬    

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা: ১.                  ৫৯   

          ১৬                                  । ২.           ৩৯             ৭                            

      । ৩. ১১-১৬       ৪৬             ৬                                  । ৪. ১৭-২০       ৫৮             ৪ 

                                 । 

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

মনই।   

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

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

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

(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 চাি , েিকান্ত্রি ক্রয়েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি         অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি     েভা 

অনুন্ত্রিত হয়।  

(২        -      ৩৬                           ২৪                           ১২              

                                 

(৩) ২৯ জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রিত হয়। উক্ত েভায় ২৮টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 



 

(৪) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুিাগন েন্ত্রচিেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েংক্রান্ত ০৯টি পে জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৫  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৬-১৭ অর্ য-িেগিি েংগশান্ত্রধত িাগজে এিং ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি মেগময়ান্ত্রদ িাগজে কাঠাগমা 

(MTBF) প্রণয়গনি েগে েম্পৃক্ত কম যকতযা/কম যচািীি অনুকূগি ২,৩৬,১৬০.০০      েিানী ভাতা ন্ত্রহোগি প্রদাগনি জন্য ০৪ 

জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ েিকান্ত্রি মঞ্জুন্ত্রি জ্ঞাপন কিা হয়। 

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ য-িেগিি অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন িাগজগেি আওতায় অর্ য অিমুন্ত্রক্ত ও ন্ত্রিি দান্ত্রখগিি েময়েীমা বৃন্ত্রদ্ধি অনুগিাধ 

জান্ত্রনগয় ১৫ জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ অর্ য ন্ত্রিভাগে পে মপ্রিণ কিা হয় এিং                ২৮    ২০১৭                    

           

(৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৬-১৭ অর্ য-িেগিি েংগশান্ত্রধত িাগজে িিাগদ্দি ৩-০৪০১-০০০১-৪৮০০ খাগতি আওতাভুক্ত ৪৮০১-

ভ্রমণ ব্যয়     মর্গক ৪৮২৩-                 খাগত ৫.০০ িক্ষ োকা, ৪৮৯৯-অন্যান্য ব্যয় মর্গক র্র্াক্রগম ৪৮৪৫-আপ্যায়ন 

ব্যয় খাগত ২.৫০ িক্ষ ও ৪৮৮৮-কন্ত্রম্পউোি োমগ্রী খাগত ২.৫০ িক্ষ োকা এিং ৩-০৪০১-০০০১-৬৮০০              

৬৮১৭-                                 ৬৮২১-             ১.০০      ৬৮২৩-                    

     ১.০০         পুনঃউপগর্াজগনি মঞ্জুন্ত্রি ১৫ জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ জ্ঞাপন কিা হয়।  

(৮)                                                                                       ১৩    

২০১৭              ১২০০                                     -০০১                               

                                          র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা 

হয়। 

(৯) ৮    ২০১৭              যুক্তিাগজযি       ন্ত্রনি যাচগন ি মনি হযাম্পগেি অযান্ড ন্ত্রকিিান য                

              , মির্নাি ন্ত্রগ্রন অযান্ড মিা          রুশনািা আিী     ইন্ত্রিং মেন্ট্রা                       রূপা হক 

                                                                        এই অজযগনি মােগম ন্ত্রিগে 

িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি হওয়ায় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি অনুজা মশখ মিহানাি কন্যা ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রিপ মিজওয়ানা ন্ত্রেন্ত্রদ্দক-

েহ ন্ত্রমজ্  রুশনািা আিী ও ন্ত্রমজ্  রূপা হকগক আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা ও অন্ত্রভনন্দন জ্ঞাপন কগি        ১২    ২০১৭ তান্ত্রিগখি বিঠগক 

একটি প্রস্তাি গ্রহণ কিা হয়। এ েংক্রান্ত ১৪    ২০১৭ তান্ত্রিগখ প্রজ্ঞাপন িাংিাগদশ মেগজগে প্রকা      । 

(১০) ১২ জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ চট্টগ্রাম, িাোমাটি, িান্দিিান, কক্সিাজাি ও খােড়ােন্ত্রড় মজিায় এিং ১৮ জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ 

মমৌিভীিাজাি মজিায় অন্ত্রত বৃন্ত্রষ্টজন্ত্রনত পাহাড়ধে ও পাহা   ঢগিি কািগণ ১৫৮ জগনি প্রাণহান্ত্রন ঘগেগে। এ ঘেনায় জান্ত্রত 

েভীিভাগি মশাকাহত।                                    ২২৭     এ মম যান্ত্রন্তক ঘেনায় ন্ত্রনহতগদি জন্য েভীি মশাক ও 

দুঃখ প্রকাশ ও তাঁগদি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত ও শান্ত্রন্ত কামনা কগি, তাঁগদি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি 

েমগিদনা জান্ত্রনগয় এিং আহত ব্যন্ত্রক্তেগণি দ্রুত আগিাগ্য িাগভি জন্য প্রার্ যনা             ১৯    ২০১৭               

                     এ েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১    ২০১৭ তান্ত্রিগখ িাংিাগদশ মেগজগে প্রকা      । 

(১১) ১৪ জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ িন্ডগনি নর্ য মকনন্ত্রেংেগনি িাটিমাি মিািস্থ মগ্রনন্ত্রিি োওয়াগি এক ভয়ািহ অন্ত্রিকাগণ্ডি ঘেনা ঘগে। 

এই ভয়ািহ অন্ত্রিকাগণ্ড কগয়কজন িাংিাগদন্ত্রশেহ ১৭ জন ন্ত্রনহত হয়। এ মম যান্ত্রন্তক অন্ত্রিকাগণ্ডি ঘেনায় যুক্তিাগজযি েিকাি ও 

জনেগণি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়, ন্ত্রনহতগদি জন্য েভীি মশাক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁগদি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত ও 

শান্ত্রন্ত কামনা    ,       মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জান্ত্রনগয় এিং আহত ব্যন্ত্রক্তেগণি দ্রুত আগিাগ্য 

িাগভি জন্য প্রার্ যনা কগি         ১৯    ২০১৭                                    এ েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১    

২০১৭ তান্ত্রিগখ িাংিাগদশ মেগজগে প্রকা      । 

(12) ১৯৭১ োগিি মহান মুন্ত্রক্তযুগদ্ধি েময় পান্ত্রকস্তান দখিদাি মেনািান্ত্রহনী এিং তাগদি েহগর্ােী িান্ত্রহনী কর্তযক যুদ্ধাপিাধ, 

েণহতযা, হতযা, ধষ যণ, ধম যান্তন্ত্রিতকিণ, লুণ্ঠন, অন্ত্রিেংগর্াে ও অন্যান্য মানিতান্ত্রিগিাধী অপিাধ তদন্ত কাগজ েহায়তাি জন্য তথ্য-

উপাত্ত মপ্রিণ                                 ০১    ২০১৭        মজিা প্রশােক, চট্টগ্রাম, হন্ত্রিেি, ন্ত্রকগশািেি, 

িান্দিিান     জামািপুি                   হয়।    

(১৩)                                                                                     ০৪    

২০১৭        েন্ত্রচি,                ও                              হয়।        

(১৪) ০২    ২০১৭                      িংেদু উপগজিায় েংঘটিত েন্ত্রহংে ঘেনায় ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত পন্ত্রিিািগদি পুনি যােগনি 

িগক্ষয োণ-োমগ্রী ও অর্ য িিাদ্দ েংক্রান্ত                           ০৬    ২০১৭        েন্ত্রচি,                ও 

                             হয়।  



 

(১৫)                           ,         ও                                                        

              ১৩    ২০১৭        েন্ত্রচি,                ও           ,                          , 

               /               ,  ড়         ও     ড়       ,                                      , 

                        হয়। 

(১৬)                           ,         ও                                                       

                          ১৫    ২০১৭        েন্ত্রচি, ন্ত্রিদুযৎ                         হয়। 

(১৭) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় অন্ত্রভগর্ােপে দান্ত্রখি ৫৭ জন, নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ১১৬ জন, 

ন্ত্রিভােীয় ব্যিস্থা ০২ জন, োমন্ত্রয়ক িিখাস্ত ০৪ জন এিং নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ০৩ জন েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীি ন্ত্রিষগয় অিেত 

কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন স্মািগক েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়।  

(১৮)             ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ০৫জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি 

ক্ষমতা/গিপুটি কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।   

(১৯                                    ২০১৬                                                       

                                                                                             

                                           KPI (Key Performance Indicators)-              KPI-   

                   

(২০) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১৯জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া মেগে। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৭জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত এিং ০২জন 

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

েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(২১) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত মম ন্ত্রবতীয় ও জুন প্রর্ম পগক্ষি পান্ত্রক্ষক 

মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী                      

(২২                                                                              িিািি পে মপ্রিণ কিা 

হয়  

(২৩) ন্ত্রিভােীয়, মজিা ও উপগজিা পর্ যাগয় ন্ত্রনিাপদ খায ব্যিস্থাপনা েমন্বয় কন্ত্রমটিগত ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, মজিা প্রশােক এিং 

উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি অন্তভু যন্ত্রক্তগত েিন্ত্রত প্রদান কিা হয়।  

(২৪                                               -                                           

                                                                                             

       ন্ত্রিষগয় পিিাষ্ট্র মিণািয়/সুিক্ষা মেিা ন্ত্রিভাে এিং জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৫) নািায়ণেি মিিওগয় মেশন চাষাড়ায় স্থানান্তি, চাষাড়া হগত নািায়ণেি মিিওগয় মেশন পর্ যন্ত মিিপগর্ি স্থগি েড়ক পর্ 

এিং ন্ত্রিযমান মিিওগয় মেশগন িহুতি ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িান্ত্রণন্ত্রজযক ভিন ন্ত্রনম যাগণি ন্ত্রিষগয় মিিপর্ মিণািয় িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৬) ১১ মম ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ শীষ যক                

প্রকগল্পি Project Implementation Committee (PIC)-                     

(২৭) ৩১                        /                                                             

            -                                      

(২৮) ০১ জুন তান্ত্রিগখ োজীপুি মজিায় জন্ম ও মৃতুয ন্ত্রনিন্ধন ত্বিান্ত্রন্বতকিণ েংক্রান্ত মেন্ত্রমনাি অনুন্ত্রিত হয়।  

(২৯) ০৮    ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ শীষ যক                

প্রকগল্পি Project Steering Committee (PSC)-                     

(৩০) ১৪                   -১-           ১.১ – ১.৪                 -                 তাগত       

                                                        

(৩১) ২০           ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ শীষ যক               প্রকগল্পি 

Project Steering Committee (PSC)-                     



 

(৩২) Building Capacity for the Use of Research Evidence (BCURE) প্রকগল্পি The Project Steering 

Committee (PSC)-এি র্ততীয়েভা এিং Project Implementation Committee (PIC)-   চতুর্ য েভাি আগয়াজন কিা 

হয়। 

(৩৩) GRS Software-                                                            

(৩৪)                                                                    

(৩৫  ৬ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ‘শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমািা, ২০১৭’-এি প্রজ্ঞাপনটি মেগজে আকাগি জান্ত্রি কিা হয়। 

(৩৬  মদগশি েকি েিকান্ত্রি প্রন্ত্রশক্ষণ প্রন্ত্রতিানেমূগহ জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি অন্তভু যক্তকিগণি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য 

েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতিানেমূহগক ৪ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ অনুগিাধ কিা হয়।  

(৩৭) ১৬ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ‘শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমািা, ২০১৭’-এি প্রজ্ঞাপন েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে/িাষ্ট্রীয় 

প্রন্ত্রতিান/ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািয়/গজিা প্রশােগকি কার্ যািয়েমূগহ মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৮) ১৫ জুন ২০১৭ তান্ত্রিখ ১০োয় েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত কান্ত্রিেন্ত্রি কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রিত 

হয়। 

(৩৯) ১৫-১৬ জুন ২০১৭ তান্ত্রিগখ মােন্ত্রমক ও উচ্চন্ত্রশক্ষা ন্ত্রিভাগেি ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি খেড়া 

প্রণয়ন েংক্রান্ত ল্যাি অনুন্ত্রিত হয়।  

(৪০  ১৮ জুন ২০১৭ তান্ত্রিখ েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত জাতীয় কন্ত্রমটিি ১৪তম েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪১) ২০    ২০১৭ তান্ত্রিগখ মজিা ব্র্যান্ত্রন্ডং মকৌশগিি ন্ত্রিষগয় আন্তঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান। 

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

(৪)                                           

(৫)                                            

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

(৭) ন্ত্রনকাি-এি ১১৪তম েভা।  

(৮) মজিা প্রশােক েগিি  ২০১৭ অনুিান। 

(৯)                     ২০১৬-১৭    -                                            

(১০) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে েংক্রান্ত ন্ত্রেয়ান্ত্রিং কন্ত্রমটিি েভা      ।   

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

(১২) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রচ েংক্রান্ত ‘মকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি’-এি েভা অনুিান। 

 

      (              ) 

                               

                  : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                                    e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd


