
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি    ২০১৭ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: মম ২০১৭                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৮ জুন 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  ১,২৬৪ ৮৯৩ ৩৭১ 

মমাে ১,৫১৩ ১,০৯১ ৪২২ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

মজিা কম যকতযাি 

পদ (মর্মন 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 - - ৪৮ ৩৪ ১৪৫ ০৩ ২৩০* 

* 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 ১ - ১ - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

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

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

২৪-২৬ মম ২০১৭ মময়াগদ         

                       

      

  -                  
                      

          

 

 

 

 

 

- 

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 (মকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত: 
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ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-ি    

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

(মকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে পর্ যন্ত 

ব্যগয়ি পন্ত্রিমাণ (মকাটি 

ো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। িগি 

ন্ত্রিন্ত্রপএ অংগশি মকান ব্যয় 

মনই। 

Building 

Capacity for 

the Use of 

Research 

Evidence 

(BCURE) 

েি যগমাে ৮.১৩ 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ৮.০৯ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০০.০৪ 

৬.৭৩৫৭ (৮৩.২৫%)  

০.০৩২৩ (৮0.74%) 

- -  

 

মাচ য ২০১৭ পর্ যন্ত অগ্রেন্ত্রত 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 

Programme 

     : 19.72 

     : 0.33 

 

08.75 (44.37%) - -  

মাচ য ২০১৭ পর্ যন্ত অগ্রেন্ত্রত 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh 

     : 3.31 

     :39.68 

 

০.৭০০০ (১৯%)    

মাচ য ২০১৭ পর্ যন্ত অগ্রেন্ত্রত 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে উগবাধনকৃত 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান  প্রকগল্পি 

কগম্পাগনট হ ন্ত্রহোগি েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকামাগমা 

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/মিাকোন: 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 - - ১৫টি ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি মােগম 

আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম চিমান  িগয়গে। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ২৬টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ ১ ২৬টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/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 

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 ০১ - - - ০৪ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১১              - - - ১ ১০ 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  

Study Tour 
   :               

১১-১৮    

২০১৭ 

                     

১.      (            ) 

২.              

৩.         

৪.        (    ) 

২  
Study Tour 
   :                       

১৫-১৮    

২০১৭ 

                    

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচগিি একান্ত েন্ত্রচি 

৩  

SAARC Tobacco Control 

Leadership Program 
   :       

০৭-১৩    

২০১৭ 

                     

  অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি 

৪  

Study Tour (learning exchange) 
   :            

০১-০৫    

২০১৭ 

                     

১.              

২.        (    ) 

৩.                   

৪.       (            )-   

          

৫  

Public Service Transformation 
   :      

২২-২৬    

২০১৭ 

                    

১.        (    ) 

২.                   

৬  

                           

                        

                            

   : কক্সিাজাি ন্ত্রিয়াম িাউগেশন 

১৬-১৮    

২০১৭ 

                      

১.  প্রশাসনিক কর্ মকর্মা (ছয়জি) 

২.  ব্যনিগর্ কর্ মকর্মা (িয়জি) 

          

      

১  

‘ICAC International Seminar on 

Financial Investigation’  
   :      

১১-১ ২    

২০১৭ 

          

      

       

১.            

২.                      

৩.            

২  

              /                       

                                    

১৪-১৮    

২০১৭ 

         

        

        

 

     

৩  
                                     ১৪-১৮    

২০১৭ 

          

      

২৫    

৪  
                                     ২১-২৫    

২০১৭ 

          

      

২৫    

৫  
                                     ২৮         

০১    ২০১৭ 

          

      

২৫    
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খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা: অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ কার্ যক্রম চিমান 

িগয়গে। 

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগি ি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 দু’ ,       -                                                                     ’ , 

েিকান্ত্রি ক্রয়েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ’      অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ’  েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(২)       -      ১৩                           ০৭                           ০৬              

                                 

(৩) ২১ মম ২০১৭ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় ৫৮টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৪) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচিেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েংক্রান্ত ০৫টি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৫)                  ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িাগজে প্রাক্কিন ও পিিতী দুই অর্ য-িেগিি প্রগক্ষপণ এিং ২০১৬-১৭ অর্ য-

িেগিি র্ততীয় মকায়াে যাগিি িাগজে িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পন্ত্রিিীক্ষণ প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুতপূি যক ০৭ মম ২০১৭ তান্ত্রিগখ অর্ য ন্ত্রিভাে ও 

পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমশগন মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬) ১৬    ২০১৭                                                                                   

                             

(৭) ১১    ২০১৭                                                      ,                          

                                                                                             

                   -           একটি আন্তঃমিণািয় কন্ত্রমটি েমন কিা হয়  

(৮) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত জনাি মমাঃ আিদুি হান্ত্রমদ              ০৪    ২০১৭                

১৭২০                             -৫৮৬                                                            

 র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়।                                                    

(৯)                                                     Arab Islamic-American Summit-  

              ২০    ২০১৭              ২০০০                                     -০৩৫          
                                                                                  র্িত শাহজািাি 

আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(১০)                                                     International Atomic Energy Agency 

(IAEA)-   International Conference on the Technical Cooperation Programme: Sixty Years 

and Beyond-Contributing to Development-                ২৯    ২০১৭               ০৯.০০       

                              -১০১১                                      ,                        

                                র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(১১)                                               .            ১৩    ২০১৭                       

                           (          ...       )।                        ৫৮    ।         .      

             মৃতুযগত েভীি মশাক       প্রকাশ ও                      িাত কামনা এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি 



 5 

েদস্যগদি প্রন্ত্রত      েমগিদনা                  ১৫    ২০১৭                                         এ 

েংক্রান্ত ২১    ২০১৭ তান্ত্রিগখ প্রজ্ঞাপন িাংিাগদশ মেগজগে প্রকা      । 

(১২)                                                                                             

                           প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ৩০    ২০১৭        েন্ত্রচি, সুিক্ষা মেিা 

ন্ত্রিভাে                        

(১৩) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় অন্ত্রভগর্ােপি দান্ত্রখি ৩২ জন, নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ১৯ জন, 

মামিা দাগয়ি ১৯ জন, োমন্ত্রয়ক িিখাস্তকিণ ২ জন এিং নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ১৩ জন েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীি ন্ত্রিষগয় অিেত 

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

( ৪) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ১৪জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি ক্ষমতা/মিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।   

(১৫)                                                                                            

(১৬)                                                              ন্ত্রিষগয় েংন্ত্রিষ্ট েকি মিণািগয় পি 

মপ্রিণ কিা হয়। 

(১৭) িাংিাগদশ মকন্ত্রমকযাি ইোন্ত্রেজ কগপ যাগিশগনি উৎপান্ত্রদত ও আমদান্ত্রনতব্য িাোয়ন্ত্রনক োগিি িস্তাি মমাড়গক পাগেি িস্তা 

ব্যিহাগিি িােিােকতা প্রমাজযগনি ন্ত্রিষগয় িস্ত্র ও পাে মিণািগয়  পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(১৮) িাঙ্গামাটি পাি যতয মজিাি োগজক ইউন্ত্রনয়গনি দুে যম পাহান্ত্রড় অঞ্চগি খাযশস্য ও আন্ত্রর্ যক েংকগেি ন্ত্রিষগয় দুগর্ যাে ব্যিস্থাপনা 

ও িাণ মিণািগয় পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(১৯) িাজিাড়ী মজিাি মদৌিতন্ত্রদয়া মিন্ত্রিঘাে ও তদ েংিগ্ন এিাকায় নদীভাঙ্গন প্রন্ত্রতগিাগধি ন্ত্রিষগয় পান্ত্রন েম্পদ/মনৌ-পন্ত্রিিহন 

মিণািগয় পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(২০) বৃহৎ প্রকল্পেমূগহি স্থান ন্ত্রনি যাচগনি পূগি য মজিা প্রশােগকি মতামত/পিামশ য গ্রহগণি ন্ত্রিষগয় েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি মপ্রিণ 

কিা হয়। 

(২১) ০৯ মম ২০১৭ তান্ত্রিগখ েিকান্ত্রি কম যচািীগদি ভন্ত্রিষ্যৎ মিতন-ভাতা ন্ত্রনধ যািণ ও পন্ত্রিিধ যগনি ন্ত্রিষয় পর্ যাগিাচনা েংক্রান্ত কন্ত্রমটি 

েমন কগি প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি কিা হয়। 

(২২) ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত স্বাক্ষি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাগি েম্পাদগনি জন্য প্রস্তুন্ত্রতমূিক েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(২৩) ন্ত্রিন্ত্রভন্ত্রন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত প্রণয়গন েহায়তা প্রদান কিা হয়। 

(২৪) ০২-০৩, ০৯, ১১, ২১-২৫, ২৮-৩১ মম ২০১৭ মময়াগদ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন 

চ্যন্ত্রক্তি খেড়া চূড়ান্তকিগণি িগক্ষয পর্ যাগিাচনা েংক্রান্ত কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(২৫) ১৪-১৫, ১৭-১৮, ২৪-২৫, ২৮-২৯ মম ২০১৭ মময়াগদ েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ 

অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(২৬) ১৪-১৫, ১৭-১৮ এিং ২৪-২৫ মম ২০১৭ মময়াগদ ন্ত্রিভােীয় ও মজিা প্রশােগনি কম যকতযাগদি অংশগ্রহগণ েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন 

ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(২৭) ৩০ ও  ৩১ মম ২০১৭ মময়াগদ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি এন্ত্রপএএমএে েফ েওয়যাি ব্যিহািকািী কম যকতযাগদি অং      

                                                                   

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিমক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিমগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত আন্তঃমিণািয় েভা অনুষ্ঠান। 

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত     অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি বিমক অনুষ্ঠান। 

(৪)                                           
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(৫)                                            

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

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(৮) জানুয়ান্ত্রি ২০১৫ মর্গক ন্ত্রিগেম্বি ২০১৫ মাে পর্ যন্ত েমগয় অনুন্ত্রষ্ঠত মন্ত্রিিেভা-বিমগকি ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত, কার্ যন্ত্রিিিণী ও োিেংগক্ষপেমূহ 

িই আকাগি িাঁধাই েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি েম্পাদন কিা। 

(৯) আন্তঃমিণািয় আইনেত ন্ত্রিগিাধ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কন্ত্রমটিি েভা। 

 

      (              ) 

                               

                  : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                                    e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 


