
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি      ২০১৮ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: এন্ত্রপ্রি ২০১৮        প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ২০ মম ২০১৮       

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

ক. ১ কম যকতযা/কম যচািীগদি েংখ্যা (িা্ব ব িাগ্গ ) 

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৩৭ ২২৭ ১১০ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ১,২৭৪ ৯০৩ ২২৫ 

মমা  ১,৬১১ ১,১৩০ ৩৩৫ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

ম্িা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেন্ত্রণি পদ 

২য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমা  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ২২ ২১ ২৮ ৩৯ ১১০ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৫৪ ৩৩ ১৩৮ - ২২৫* 

     - - ৭৬ ৫৪ ১৬৬ ৩৯ ৩৩৫ 

* 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 

মমা  গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ েংস্থা প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে পগদান্নন্ত্রত নতুন ন্ত্রনগয়াে প্রদান মন্তব্য 

 কম যকতযা কম যচািী মমা  কম যকতযা কম যচািী মমা  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - 
-  

 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - ৩ ৩ - 

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) 
- - - - 

২০-২১      ২০১৮               

                       

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

পাি যতয 

চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

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

(২) আইন-শৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক (ব বিাষ্ট্র মিণািগয়ি ্ন্য): প্রগর্া্য নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (গকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি ্ন্য): প্রগর্া্য নয়।   
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(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 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 

Programme 

     : 1০.৭৯ 

       0.33 

 

4.৬৩ (৪২.৯১      ) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh-

2
nd

 phase 

       ১.১৫৪০  

 

0.431৩ (37.37      ) - -          ০১       

         

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): প্রগর্া্য নয়। 

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

(৭) অন্ত্রি  আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রি  আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েংস্থাি 

নাম 

অন্ত্রি  

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

 াকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ  াকায়) 

ব্রি    

্িাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

ম্ি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

০৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                িতযমাগন মকান অন্ত্রি  

আপন্ত্রত্ত মনই। তগি ০৭  অন্ত্রি  আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত 

একটি       িগয়গে (          ৭/২০০০), 

                               

           

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

 

১৪টি 

 

 

২৩৯.০৭ 

 

- 

 

- 

 

১৪টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  ্ান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা 

অপ যণ, ২০১৫                       

                                    

             

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

মমা  ২৫টি ৯২৬.০৭ ০৪ - ২৫টি - 

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

মনই। 
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(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

মমা  ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ য-ি    মমা  

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০৬ ৩ - ১ - ৫ ১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১১ - - - - ১১ ১২ 

মমা     ১৭ ৩ - ১ - ১৬ ১৩ 

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

হয়। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযােী েংস্থা/ 

এগ্ন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১  

16
th

 Policy Planning & 

Management Course 

(PPMC)-            

              

   : োভাি, ঢাকা 

০১-১২      

২০১৮  

      

           েন্ত্রচি (েমন্বয়) 

২  

‘Seminar on Public 

Administration for 

Bangladesh’ 
   : চীন 

০৯-২৯      

২০১৮ 

                     

                   

                    

৩  

                      

                  -  -

                   -  -

              /           

                      

                       

   :           

১০-২৫      

২০১৮ 

          

       

     

       

 ০৪ 

           

(Procurement 

Management)-      

                    

   :     , ঢাকা 

০৭-২৪      

২০১৮ 

        

          

             

     

                        

 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

১  
                   ২৪          ০৫ 

     ২০১৮ 

       ২৫    

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়া্ন কিা হগয় র্াকগি তাি তাি িণ যনা: েকি কম যকতযা/কম যচািী  ্ন্য 

২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ চিমান িগয়গে। 
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ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগে িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: 

মনই।   

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

মকান অসুন্ত্রিধা আগে ন্ত্রক না:            

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

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংক : 

ক.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে নতুন আইন, ন্ত্রিন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত হগয় র্াকগি তাি তান্ত্রিকা: মনই।  

খ.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে অতীি গুরুত্বপূণ য/উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি:  

(১) মাননীয় প্রধানমিীি েভাপন্ত্রতগত্ব ০২ এন্ত্রপ্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখ ন্ত্রনকাি-এি ১১৫তম েভা অনুন্ত্রিত হয়। এ োড়া মন্ত্রিেভাি   , 

      -                                                                       , েিকান্ত্রি ক্রয়েংক্রান্ত 

মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি          অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি                     

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ২৭টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। অিন্ত্রশষ্ট ১২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে 

িাস্তিায়নাধীন িগয়গে। 

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বেমান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন ্ানুয়ান্ত্রি-মাচ য ২০১৮        

মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন কিা হয়। 

(৪) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত েয়টি আন্ততঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৫) তথ্য অন্ত্রধদপ্তি মর্গক প্রাপ্ত মপপাি কাটিংেমূগহি মগে গুরুত্বপূণ য কাটিংগুন্ত্রি ২৭টি পগেি মােগম অিেন্ত্রত ও প্রগয়া্নীয় ব্যিস্থা 

গ্রহগণি ্ন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬) েমিপুস্তগকি ১৩্ন অন্ত্রভিক্ষগকি ন্ত্রনক  মর্গক প্রাপ্ত প্রতযয়নপে িাগয়ন্ত্রি কগি েংন্ত্রিষ্ট নন্ত্রর্গত েংিক্ষণ কিা হয়। 

(৭) ১৯৯০ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণীেহ োিেংগক্ষপ এিং ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্তেমূগহি মমা  ১৬  খণ্ড মিকি য ন্ত্রিন্ত্র্ 

মপ্রে মর্গক িই আকাগি িাঁধাই কগি ন্ত্রনগয় আো হয় এিং উক্ত মিকি যেমূহ স্থায়ীভাগি েংিক্ষগণি ্ন্য ন্যাশনাি আিকাইভগে 

মপ্রিগণি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মাননীয় প্রধানমিীি েদয় অনুগমাদগনি ্ন্য তাঁি ন্ত্রনক  োি-েংগক্ষপ মপ্রিণ কিা হয়। 

(৮) WAR BOOK-1977-এি েংগশান্ত্রধত হািনাোদ েংস্কিণ WAR BOOK-1977 (Revised in 2018)-এি খেড়া 

মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপগনি পূগি য মভটিংগয়ি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মিন্ত্র্েগিটিভ ও েংেদ ন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিভাগে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৯) ২০১৬ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণী, ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত এিং োিেংগক্ষপেমূগহি মমা  ৪৩ খণ্ড মিকি য িই আকাগি 

িাঁধাইগয়ি ্ন্য িাংিাগদশ েিকান্ত্রি মুদ্রণািগয় মপ্রিণ কিা হয়। 

(১০) ২৬      ২০১৮                                                   ৩১                  

(১১)  োমান্ত্র্ক ন্ত্রনিাপত্তা েংন্ত্রিষ্ট পুন্ত্রষ্টমান উন্নয়ন েংক্রান্ত কার্ যক্রম েমন্বয় ন্ত্রিষয়ক পিামশ য েভা আগয়া্ন এিং এ ন্ত্রিষগয় ওয়া   

ফুি মপ্রাগ্রাগমি েগে কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা ন্ত্রিষয়ক আগিাচনা         

(১২) োমান্ত্র্ক ন্ত্রনিাপত্তাি ন্ত্রিষগয় ইউন্ত্রনয়ন পন্ত্রিষদ মচয়ািম্যন/গমম্বািেগণি ্ন্য প্রন্ত্রশক্ষণ চান্ত্রহদা ন্ত্রনধ যািগণি িগক্ষয পন্ত্রিচান্ত্রিত    

েগিষণা প্রন্ত্রতগিদন মুদ্রণ         

(১৩) োমান্ত্র্ক ন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিষয়ক প্রার্ন্ত্রমক তথ্য েংিন্ত্রিত ‘ABCD of Social Protection’-শীষ যক পুস্তক প্রণয়ন কিা হয়। 

(১৪) োমান্ত্র্ক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশগিি ওপি ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রে-মত কম যশািা আগয়া্ন       । 

(১৫) Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase 2       Medical 

Certification of Cause of Death (MCCOD), Verbal Autopsy(VA), Startup Mortality List       

                       

(১৬) ২২      ২০১৮        Open CRVS                                            

(১৭)                   /      /          (                                                    

                                                   (         )-              )       ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্      

             ,                               কিা হয়। 

(১৮)                   /             (                                                            

                       )               ন্ত্রিষগয়       আইনানুে                   ,                 

               ,                                 কিা হয়। 
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(১৯)             ,                                                   ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্               

    ,                               কিা হয়। 

(২০)                                                         ,                                       

                                                                             ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিন্ত্রধ মমাতাগিক 

                  ,                            /               /               ;                  

          ,                  ,               ,                 .                 (  ),         , 

                                ,                            ,      ,                       কিা হয়। 

(২১)                                                            ন্ত্রিষগয় প্রগয়া্নীয়                        

       ,                 ,       ,     ; ন্ত্রপ্রন্ত্রিপাি স্টাি অন্ত্রিোি, েশস্ত্র িান্ত্রহনী ন্ত্রিভাে, ঢাকা মেনান্ত্রনিাে,     ; 

েন্ত্রচি, সুিক্ষা মেিা ন্ত্রিভাে, িাংিাগদশ েন্ত্রচিািয়, ঢাকা এিং     , ্নন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে,               কিা হয়। 

(২২) গ্রাম আদািতেমূগহ        মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তগত                          ,                               

               (                     )               কিা হয়। 

(২৩) পগহিা বিশাখ ১৪২৫ ও িাংিা নিিষ য উদ র্াপন উপিগক্ষয আইনশৃঙ্খিা েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ 

                                           কিা হয়। 

(২৪)                                 ২০১৮                                                    

                                                                                                

কিা হয়। 

(২৫) ম্িা প্রশােক, কুন্ত্রমোি মমািাইি নম্বি মলান কিা েম্পযগক অিন্ত্রহতকিণ েংক্রান্ত ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্                   , 

                                    , IEB    ,                 কিা হয়। 

(২৬)                           ১                                                                      

                                                                                         েন্ত্রচি, 

                      েন্ত্রচি                /                                    কিা হয়। 

(২৭)                                               (                          -                  

                        )       ন্ত্রিষগয়                            ,                /              

                  কিা হয়। 

(২৮)                                                                         ন্ত্রিষগয় প্রগয়া্নীয়      

             ,                  /                                                   কিা হয়। 

(২৯)         (Protocol)                   র্র্ার্র্                   ,                            কিা 

হয়। 

(৩০)                                                                                        

                র্র্ার্র্               িস্ত্র ও পা  মিণািয়/সুিক্ষা মেিা ন্ত্রিভাে/ন্ত্রশল্প মিণািয়/েম ও কম যেংস্থান 

মিণািয়            কিা হয়। 

 (৩১) ২০১৮-১৯    -                                                                               

  -                    ০৪      ২০১৮            ,                              

(৩২)                ২০১৮-১৯    -                                                                    

                  ,                                                         ১১      ২০১৮ 

           ,                              

(৩৩)                                                          ২০১৭-১৮    -              ‘৪৮৯৯-

       ’                           ,                                         ৩১,০৫,০০০.০০       

       ১৫,৩২,০০০.০০                                      ১২      ২০১৮                             

                                                  ,               ,                              
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(৩৪) ০১ এন্ত্রপ্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখ হংকংগয় অনুন্ত্রিত চাি ্ান্ত্রত ্ন্ত্রক োি যে ইন্টািন্যাশনাি ইয়ুর্ কাগপ ব বােন্ত্রতক হংকং-মক ৬-০ 

মোগি পিান্ত্র্ত কগি িাংিাগদশ অনূর্ধ্য-১৫ নািী ফু িি দি অপিান্ত্র্ত চযান্ত্রম্পয়ন হওয়াি মেৌিি অ য্ন কগি। এই ক্রীড়া 

বনপুগেি ্ন্য দগিি েকি মখগিায়াড়, মকাচ, কম যকতযা ও িাংিাগদশ ফু িি মিিাগিশনেহ েংন্ত্রিষ্ট েকিগক আন্তন্ত্রিক অন্ত্রভনন্দন 

       মন্ত্রিেভাি ০২ এন্ত্রপ্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখি            অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ০৫      ২০১৮                         

                  

(৩৫) ২৮ মাচ য ২০১৮ তান্ত্রিগখ         ে                       .                                      

মেৌ্ন্য      কাগি মানিতাি কল্যাগণ ন্ত্রিগশষ কগি                                     ব বরূপ তাঁগক ‘         

        ’                                        কর্তযক মাননীয়                      ‘         

        ’     নায়      কিাি  ে ন্ত্রদগয়                                                            

                    কগি মন্ত্রিেভাি ০২ এন্ত্রপ্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখি       গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ০৫      ২০১৮ 

        ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.১২৮                                       

(৩৬)                                                                      ‘Gulf Shield 1’-           

                                                     ২৫                                      ১৫ 

     ২০১৮                        ,                                                                 

                                                         

(৩৭)                                                              ২৪      ২০১৮                 

                     ১৪৮(১)                     ন্ত্রহোগি                       

০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০০১.১৮.১৫২            ২৪      ২০১৮                                   

(৩৮)                      ২৪      ২০১৮                                                            

        ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০০১.১৮.১৫৩            ২৪      ২০১৮                                   

(৩৯) ১৮      ২০১৮                        -                                                         

                                                   (Protocol)                                       

    

(৪০) হাওি এিাকায় অন্ত্রতবৃন্ত্রষ্ট ও পাহান্ত্রড় ঢগি সৃষ্ট আকন্ত্রিক িন্যাি কািণ ন্ত্রচন্ত্রিতকিণ ও ভন্ত্রিষ্যৎ কিণীয় ন্ত্রনধ যািগণ সুপান্ত্রিশ 

প্রদাগনি িগক্ষয প্রণীত খেড়া প্রন্ত্রতগিদগনি ওপি মতামত প্রদাগনি ্ন্য েংন্ত্রিষ্ট কর্তযপগক্ষি ন্ত্রনক  পে প্রদান কিা হয়। 

(৪১) হাওি এিাকায় অন্ত্রতবৃন্ত্রষ্ট ও পাহাড়ী ঢগি সৃষ্ট আকন্ত্রিক িন্যাি কািণ ন্ত্রচন্ত্রিতকিণ ও ভন্ত্রিষ্যৎ কিণীয় ন্ত্রনধ যািগণ সুপান্ত্রিশ  

প্রদাগনি  িগক্ষয প্রণীত খেড়া প্রন্ত্রতগিদগনি ওপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রর্গমটিক রুপেগপি মতামত প্রদান কিা হয়। 

(৪২) ‘একটি িান্ত্রড় একটি খামাি’                                                                      

কিা হয়। 

(৪৩) ‘মন্ত্রন্দি ন্ত্রভন্ত্রত্তক ন্ত্রশশু ও েণন্ত্রশক্ষা কার্ যক্রম-৫ম পর্ যায়’-শীষ যক প্রকগল্পি ম্িা ও উপগ্িা মন্ত্রন ন্ত্রিং কন্ত্রমটিগত ম্িা প্রশােক 

ও উপগ্িা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি-মক                         কিা হয়। 

(৪৪) ‘                                           (         )’-                           Paid Peer 

Volunteers               উপগ্িা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি-মক                         কিা হয়। 

(৪৫) ‘ন্ত্রনঝুমবীপ ্াতীয় উযান’ িক্ষণাগিক্ষণ ও মূল্যায়ন েংক্রান্ত ম্িা  াস্কগিাে য কন্ত্রমটিগত ম্িা প্রশােক, মনায়াখািী এিং 

উপগ্িা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি, হান্ত্রতয়া, মনায়াখািী-মক                         কিা হয়। 

(৪৬)                                               ১১      ২০১৮                                  

                        ‘                     ’                               ,                      

১৫                                               -                                         

(৪৭) িাংিা নিিষ য ১৪২৫ উদ র্াপন েংক্রান্ত েকি ম্িা প্রশােগকি ন্ত্রনক  পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৮) মহান মম ন্ত্রদিে উদ র্াপন েংক্রান্ত েকি ম্িা প্রশােগকি ন্ত্রনক  পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৯) ঐন্ত্রতহান্ত্রেক মুন্ত্র্িনেি ন্ত্রদিে, ২০১৮ উদ র্াপন েংক্রান্ত পে েকি ম্িা প্রশােগকি ন্ত্রনক  মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫০)                                      েকি ম্িা প্রশােগকি ন্ত্রনক  পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫১) মাচ য ন্ত্রবতীয় পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত গৃহীত প্রস্তাগিি ন্ত্রিষগয়                /               /    

                     /                  /                                               কিা হয়। 
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(৫২) এন্ত্রপ্রি ১ম পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত গৃহীত প্রস্তাগিি ন্ত্রিষগয়                            /          

                                                        কিা হয়। 

(৫৩) মাননীয় প্রধানমিীি িাগেিহা       েিি েংক্রান্ত পে ম্িা প্রশােক, িাগেিহাগ ি ন্ত্রনক  মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৪) মাননীয় প্রধানমিীি িা্শাহী েিি েংক্রান্ত পে ম্িা প্রশােক, িা্শাহীি ন্ত্রনক  মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৫)                                       পে েংন্ত্রিষ্ট ম্িা প্রশােগকি ন্ত্রনক  মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৬)                                                                                        

     কিা হয়। 

(৫৭)                               ৫                                                          

                                                      কিা হয়। 

(৫৮)                                                                                             

                            কিা হয়। 

(৫৯) মহান মুন্ত্রক্তযুগদ্ধ ৩০ িক্ষ শহীগদি িিগণ ৩০ িক্ষ বৃক্ষগিাপগণি ্ন্য                           কিা হয়। 

(৬০) BBIN MVA-             -                                                                   

                              কিা হয়। 

(৬১) এন্ত্রপ্রি ২০১৮                                                                  েম্পৃক্ত ন্ত্রিষয়াদী 

ন্ত্রনগয় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব অনুন্ত্রিত ন্ত্রিগশষ েভাি কার্ যন্ত্রিিিণী                       কিা হয়। 

(৬২)                         ,                                                           

                                                                      কিা হয়।  

(৬৩) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব অনুন্ত্রিত                                    (       )         

                                                                                        কিা হয়। 

(৬৪) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব অনুন্ত্রিত চট্টগ্রাম ন্ত্রিভাগেি ভূন্ত্রম ব্যিস্থাপনায় ভূন্ত্রম ব্যিস্থাপনায় গৃহীত উদ্ভািনী 

(Innovative)                                                       কিা হয়। 

(৬৫) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগিদন অনুর্ায়ী এন্ত্রপ্রি ২০১৮ মাগে েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীগদি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় ০৫ 

্গনি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্ােপে দান্ত্রখি কিা হয়। এ োড়া ৩২ ্গনি ন্ত্রিষগয় দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন কর্তযক অনুেন্ধাগন অপিাধ প্রমান্ত্রণত 

না হওয়ায় নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি মােগম ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কিা হয়। উপগিান্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি ্ন্য েংন্ত্রিষ্ট 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। এ োড়া এক্ন কম যকতযাগক মহাপন্ত্রিচািক পগদ এিং এক্ন কম যকতযাগক 

পন্ত্রিচািক পগদ মপ্রষগণ দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশগন মর্ােদাগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জ্ঞাপন কিা হয়। 

(৬৬) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ১৫্ন কম যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্র্গে -এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকা য পন্ত্রিচািনাি ক্ষমতা/গিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়। 

(৬৭) ্নাি মমাতঃ আব্দুি িান্ত্রিক, যুগ্মেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      ২৪ মিব্রুয়ান্ত্রি ২০১৮ তান্ত্রিখ ন্ত্রিনাইদহ ম্িা       

                                                     ২৬        ২০১৭                           

        ্নাি মমাহািদ ্াগহদুি িহমান, উপেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      ২২ মিব্রুয়ান্ত্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখ কুন্ত্রড়গ্রাম ম্িাি 

িা্ািহা  উপগ্িা; ্নাি মুহািদ মুতান্ত্রেমুি ইেিাম, ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      ২২ মিব্রুয়ান্ত্রি ২০১৮ 

তান্ত্রিগখ ন্ত্রদনা্পুি ম্িাি ফুিিান্ত্রড় উপগ্িা      ম্িা প্রশােক, খুিনা      ০৭ মিব্রুয়ান্ত্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখ খুিনা ম্িাি 

ডুমুন্ত্রিয়া উপগ্িায় িান্ত্রের্াপন কগি         প্রন্ত্রতগিদগন                                         

                             

(৬৮)                                                                                               

                       

(৬৯) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১০্ন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া মেগে। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৫্ন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্্াত কিাি ন্ত্রিষয়টি 

্নপ্রশােন মিণািয়গক ্ান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 
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(৭০)             /                                ২০১৭-                                     

                                     ২০১৮      ২০                               

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান।    

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

(৩) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কচিটির সভা এবং জেলা সদজর জকার ভবনাচদ চনি মাণ সংক্রান্ত টাস্কজ াস ম 

কচিটির ১৮৭তি সভা অনুষ্ঠান। 

(৪) Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase-2                       

(৫)                                          /                                                   

           

(৬) োমান্ত্র্ক ন্ত্রনিাপত্তা েংক্রান্ত মকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটিি ১২তম েভা আগয়া্ন  

(৭) ‘োমান্ত্র্ক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশি’-এি কম যপন্ত্রিকল্পনা েম্পগকয েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়েমূগহি মিাকাি পগয়ন্ট কম যকতযােগণি ্ন্য 

অিন্ত্রহতকিণ েভা আগয়া্ন  

(৮) ওয়ার্ল্য ফুি মপ্রাগ্রাগমি েহগর্ান্ত্রেতায় পুন্ত্রষ্ট মান উন্নয়ন েংক্রান্ত কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি টিন্ত্রপন্ত্রপ প্রণয়ন  

 

 

 

 

 
(              ) 

       

    : ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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