
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি        ২০১৮ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:        ২০১৮         বিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৩ নগভম্বি ২০১৮

       

(১) প্রশােন্ত্রনক:    

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৬৪ ২২৬ ১৩৮ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৮৬৫ ১২৩৩ 

বমাে ২,৪৬২ ১,০৯১ ১৩৭১ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

বজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

বেন্ত্রণি পদ 

২য় বেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় বেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য বেন্ত্রণি 

পদ 

বমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ১৭ ২৫ ৪৬ ৫০ ১৩৮ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৪০৭ ২৮৮ ৩৬৪ ১৭৪ ১২৩৩* 

     - - ৪২৪ ৩১৩ ৪১০ ২২৪ ১৩৭১ 

* 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 

বমাে 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 বমাে কম যকতযা কম যচািী বমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ১১ ৪৭ ৫৮ - - - - 

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি বকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: বনই।  

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

বদগশ ন্ত্রিগদগশ বদগশ ন্ত্রিগদগশ বদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

১২        ২০১৮                

    -                 

        ‘Policy Dialogue for 

the Secretaries of the 

Government of 

Bangladesh’-               

            । 

১৮-২৭        ২০১৮       

       ও            ফ  

    ।  

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

পাি যতয 

চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

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

(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 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 
Programme 

       ১১.৭৯ 

       ০.১০  

      ১১.৮৯ 

১.২৫৯২ (১০.৫৯ শত াংশ) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh-

2
nd

 phase 

       ২.৬৯ 

       ০.৬৮  

      ৩.৩৭ 

১.১৩৫৫ (৩৩.৬৯      ) - - - 

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 বেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্র্ 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্র্ েংক্রান্ত তয 

 মিণািয়/েংস্থাি 

নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্র্ি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্র্ি 

েংখ্যা 

বজি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

০৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                িতযমাগন বকান অন্ত্রিে 

আপন্ত্র্ বনই। তগি ০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্র্ েংক্রান্ত 

একটি       িগয়গে (          ৭/২০০০), 

                               

         । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন বিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন বিাি য 

 

১২টি 

 

 

২৩২.০৩ 

 

- 

 

- 

 

১২টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা 

অপ যণ, ২০১৫                       

                                    

           । 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

বমাে ২৩টি ৯১৯.০৩ ০৪ - ২৩টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি বকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি বে-েি বক ইগেি 

তান্ত্রিকা: বনই। 



 3 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

বমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্র্ি 

েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ য-ি    বমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্র্কৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০২ ১ - ১ - ২ ১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১০ - - - ১ ০৯ ০৩ 

বমাে= ১২ ১ - ১ ১ ১১ ০৪ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে 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 

বময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

                

 

 

 

 

১। 

‘Grivance Redress System (GRS) 

Operation Mechanism, Right to 

Information (RTI) & Sustainable 

Development Goal (SDG)’       

                          

   :        

০৪     ১৮ 

       ২০১৮ 

         

      

      

             

         

              

    । 

২। 

‘Grivance Redress System (GRS) 

Operation Mechanism, Right to 

Information (RTI) & Sustainable 

Development Goal (SDG)’       

                               

                   

   :        

 

১২     

১৮       

২০১৮ 

         

      

     

       

৩। 

6
th
 AeHIN Genereal Meeting and 

Conference-         

   :       

০৭     ০৯ 

       ২০১৮ 

Plan 

International 

Bangladesh 

     

       

৪। 

‘Seminar on China’s Development 

Experience for Bangladesh’       

                

   :     

০৯     ১৫ 

       ২০১৮ 

              

      

      

           

      ,       

              

         

           

      । 

৫। 

‘Designing and Implementing 

Social Protection Systems’       

              

   :        

০১     ১২ 

       ২০১৮ 

World Food 

Programme 

(WFP) 
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৬। 

‘Performance Management in 

Public Sector Organizations’       
                          

   :         

০৯        

২০১৮     ০২ 

       ২০১৮ 

        

       
     

              

      

৭। 

                             

   :                          

    

০৫                  

      

৯৭   

        ও 

      

            

        

       /    

       -   -

        

       /  ফ  

      -   -

        

        

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

১। 

U.S-Bangladesh Bilateral 

Counterterrorism Conference  

২৪        

২০১৮     ০৪ 

       ২০১৮ 

          

      

     

           

    

২। 

                          ০৭        

২০১৮     ১৮ 

       ২০৮ 

             

  : 

২০   

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি বকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি তাি িণ যনা: ২০১৮-১৯        

   -     মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েকি কম যকতযা/কম যচািীি জন্য িাৎেন্ত্রিক ৬০ ঘন্টা অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ ২৭        

২০১৮ তান্ত্রিখ হগত শুরু হয়। 

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি বক্ষগে িড় িকগমি বকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: বনই।   

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

িড় িকগমি বকান অসুন্ত্রিধা আগে ন্ত্রক না:          । 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ১৪জন।  

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

(১)                                                                              Rules of 

Business, 1996-   Schedule I (Allocation of Business among the different Ministries and 

Divisions)-এ প্রধানমিীি কার্ যািগয়ি কার্ যতান্ত্রিকা                           ও                    

                               মাননীয় প্রধানমিী এিং মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত                     

      । 

(২) Rules of Business, 1996-এি Schedule-I (Allocation of Business among the different

Ministries and Divisions)-এ     ও                                                 ও 

                       প্রজ্ঞাপন বভটিং-এি জন্য বিন্ত্রজেগিটিভ ও েংেদ ন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিভাগে বপ্রিণ কিা হয়। 
খ.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে অতীি গুরুত্বপূণ য/উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি:  

(১) মন্ত্রিেভাি     , েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি     , অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি 

দুই , মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত েয়টি আন্তঃমিণািয়     

অনুন্ত্রিত হয়। 
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(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (জুিাই-বেগেম্বি, 

২০১৮) মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন কিা হয়। 

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ৪২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। অিন্ত্রশষ্ট ২৭টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়নাধীন িগয়গে। 

(৪) ২৭ বেগেম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ Inter Press Service News Agency, UN কর্তযক বিান্ত্রহঙ্গা ইসুযগত 

মানিতািাদী, োহেী, দূিদশী ও ন্ত্রিচক্ষণ বনর্তত্ব প্রদাগনি জন্য মাননীয় প্রধানমিী বশখ হান্ত্রেনাগক ‘Humanitarian 

Award’-এ ভূন্ত্রষত কিা হয়। একইন্ত্রদগন আন্তজযান্ত্রতক অিাভজনক বিেিকান্ত্রি েংস্থা Global Hope Coalition 

কর্তযক মাননীয় প্রধানমিী বশখ হান্ত্রেনাগক Special Distinction Award for Leadership প্রদান কিা হয়। এই 

েিাননাও বিান্ত্রহঙ্গা েমস্যাি েমাধাগন প্রধানমিী বশখ হান্ত্রেনাি দূিদশী বনর্তগত্বি জন্য প্রদান কিা হয়। মাননীয় 

প্রধানমিী বশখ হান্ত্রেনাি িন্ত্রিি বনর্তত্ব, দশ যন-ন্ত্রচন্তা, মানন্ত্রিক ও উদািননন্ত্রতক দৃন্ত্রষ্টভন্ত্রঙ্গ বদগশ-ন্ত্রিগদগশ ব্যাপকভাগি 

প্রশংন্ত্রেত ও েমাদৃত হগে। এিই ধািািান্ত্রহকতায় Inter Press Service News Agency, UN কর্তযক 

‘Humanitarian Award’     Global Hope Coalition কর্তযক ‘Special Distinction Award for 

Leadership’       য় ভূন্ত্রষত হওয়াি মে ন্ত্রদগয় ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি কিায় মাননীয় 

প্রধানমিীগক আন্তন্ত্রিক অন্ত্রভনন্দন ও শুগভো জ্ঞাপন     মন্ত্রিেভাি ০৩ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখি       গৃহীত 

অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ০৪        ২০১৮                  ফ                           । 

(৫) ঢাকা উ্ি ন্ত্রেটি কগপ যাগিশগনি ভািপ্রাপ্ত বময়ি জনাি বমাঃ ওেমান েন্ত্রণ ২২ বেগেম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ ৬৯ িেি 

িয়গে মৃতুযিিণ কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। জনাি বমাঃ ওেমান েন্ত্রণি মৃতুযগত েভীি বশাক ও 

দুঃখ প্রকাশ, তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত কামনা এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা 

জ্ঞাপন কগি         ০৩        ২০১৮                গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ০৪         ২০১৮ তান্ত্রিগখি  

         ফ                           । 

(৬) ০৭        ২০১৮                    ‘  ফ অনূর্ধ্য-১৮                ’ টুন যাগমন্ট-   ফ       

                ১-০                                            ফ       (  ফ)      

                   ‘  ফ অনূর্ধ্য-১৮                ’ টুন যাগমন্ট-           অনূর্ধ্য-১৮             

                 ও                    ।              -১৮                                 

                            ও                ফ                                         

মন্ত্রিেভাি ০৮ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখি       গৃহীত প্রস্তাি ১০        ২০১৮                  ফ  

                         । 

(৭)                                                     ১৬        ২০১৮                

        ফ                                   ।                                        

                                              । 

(৮) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত জনাি বমাঃ আিদুি হান্ত্রমদ ২২        ২০১৮               

 ফ         ,                                     ২৭        ২০১৮                       

    ।                     ও                                                               

           । 

(৯)                                       ‘       ’     ,    ও           ,           , 

      ,          ,                                  ও                               

                                           ২০১৮-১৯    -              ‘৩২৫৭৩০১-     / 

       ’             ৩০,৫৫,০০০                                         ১৫        ২০১৮ 

                                । 

(১০) েমিপুস্তগকি ১১জন অন্ত্রভিক্ষগকি ন্ত্রনকে বর্গক প্রাপ্ত প্রতযয়নপে িাগয়ন্ত্রি কগি েংন্ত্রিষ্ট নন্ত্রর্গত েংিক্ষণ কিা হয়। 

(১১) Technical Support for CRVS SYstem Improvment in Bangladesh Phase-২             

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

List                        । 
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(১২)                                                                                  

                       ১০                                  গ          ১৪-১৮        

২০১৮                                            গ                               । 

(১৩)                                              ,        ANACONDA (Software) 

                     । 

(১৪) শািদীয় দূে যাপূজা উদর্াপন উপিগক্ষয আইনশৃঙ্খিা ন্ত্রনয়িণ ও প্রােন্ত্রঙ্গক ন্ত্রিষগয় অনুন্ত্রিত েভাি       

                                          েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং েকি বজিা প্রশােক       

              । 

(১৫)     ২০১৮ মাগেি গ্রাম আদািতেমূগহ        মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্র্                            , 

                            । 

(১৬)                                                              ন্ত্রিষগয়              

                                                                      ফ              

                                                                           ,           

                     কিা হয়। 

(১৭)              ,                                    ১৪        ২০১৮                    

                              ১                                                     , 

                     ,                                     । 

(১৮) ‘                 , ২০০৯’-    ফ     ১৭          ‘                   , ২০১৭’          

                    .  .ও   -   /২০১৮       ও                                    

       ,                                         ফ               কিা হয়। 

(১৯)  ’                        ফ                                                       

                                          ,                ;     ,                 ; 

        ,        ;                ,                     ,                           ।                                           

(২০)                                                   -                                 

             ,                                     । 

(২১) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগিদন অনুর্ায়ী অগক্টািি ২০১৮ মাগে েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীগদি 

মামিায় ১১ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ এিআিটি দান্ত্রখি কিা হয়। এ োড়া, ৬৬ জগনি ন্ত্রিষগয় অনুেন্ধাগন নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি মােগম 

ন্ত্রনষ্পন্ত্র্ কিা হয়। উপগিান্ত্রেখত ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য             /        ন্ত্রনগদ যশনা 

প্রদান কিা হয়।  

(২২) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ১৬ জন কম যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং বমািাইি বকাে য পন্ত্রিচািনাি 

ক্ষমতা/গিপুটি কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়। 

(২৩) জনাি বমাঃ বমাস্তান্ত্রিজুি িহমান, অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      ০২ বেগেম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ 

ন্ত্রকগশািেি বজিাি ন্ত্রনকন্ত্রি েদি উপগজিা;  ি. িারুক আহািদ, উপেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে       ১৯ বেগেম্বি 

২০১৮ তান্ত্রিগখ ন্ত্রদনাজপুি বজিাি খানোমা উপগজিা;      জাতীয় নদী িক্ষা কন্ত্রমশগনি বচয়ািম্যান ি. মুন্ত্রজব্যি 

িহমান হাওিাদাি এিং োি যক্ষন্ত্রণক েদস্য জনাি বমাঃ আিাউন্ত্রদ্দন      ০৫-০৭ জুিাই ২০১৮ বময়াগদ িগুড়া     

০৪ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ কুন্ত্রষ্টয়া                                                                

                                         ।  

(২৪) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ০৬ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া 

বেগে। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৬ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় 

নন্ত্রর্জাত কিাি ন্ত্রিষয়টি জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় বদওয়া হয়। 

(২৫) ২৫ অগক্টািি ২০১৮                                         ।         ৩৪               । 

                         ২৯        ২০১৮                    /      ও                 ও      

                                         । 
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(২৬) িাংিাগদশ কযািাি বোোইটিি িোন্ত্রি, ২০১৮ ন্ত্রিক্রগয় েহগর্ান্ত্রেতা প্রদাগনি           ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, 

বজিা প্রশােক ও                   ফ    িিািি পে বপ্রিণ কিা হয়। 

(২৭)  ৪-৬        ২০১৮                      ও               ‘৪                  -২০১৮’ 

                                                  । 

(২৮) ‘মা-ইন্ত্রিশ েংিক্ষণ অন্ত্রভর্ান, ২০১৮’ িাস্তিায়ন কিাি       েকি বজিা প্রশােক                     । 

(২৯)                     -                                                        গ  

                                                     । 

(৩০) জেল  প্রশ সকগণকক জেলভূমি মেমেউি কে  জেকক মিেত ে খ ে মিষকে ভূমি িন্ত্রণ লে িে িে পত্র জপ্রেণ কে  হে। 

(৩১) জেল  ও উপকেল  পর্ য কে গঠিত ‘জেল  মিে পদ খ দ্য ব্যিস্থ পি  সিন্বে কমিটি’ ও উপকেল  মিে পদ খ দ্য 

ব্যিস্থ পি  সিন্বে কমিটি’-এে ক র্ যক্রি জে েদ েকেকণে মিষকে সকল জেল  প্রশ সক িে িে পত্র জপ্রেণ কে  হে। 

(৩২) ে তীে যুি মদিস-২০১৮ উদ র্ পি এিাং িহ ি          , ২০১৮                                 

            মিষকে সকল জেল  প্রশ সক িে িে পত্র জপ্রেণ কে  হে। 

(৩৩)                          -২০১৮    ,                                          

                                              সকল জেল  প্রশ সক িে িে পত্র জপ্রেণ কে  হে।  

(৩৪) ২৫ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ েন্ত্রচি, েমন্বয় ও েংস্কাি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগে GRS Software-এি ন্ত্রবতীয় 

ভাে যন বতন্ত্রিি েি যগশষ অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি ন্ত্রনন্ত্রম্ েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৩৫) ২২ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ  ‘Platforms for Dialogue-strengthening inclusion and participation 

in decision making and accountability mechanisms in Bangladesh (P4D)’ প্রকগল্পি আওতায় 

Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষি অনুিাগনি আগয়াজন কিা হয়। 

(৩৬) ৩০ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ  ঢাকােহ োিাগদগশ জন্ত্রম এিং ফ্ল্যাগেি িাজাি মূগেি েগঙ্গ েিকাি ন্ত্রনধ যান্ত্রিত 

বিে-এি পার্ যকয ন্ত্রনিেনকগল্প  েঠিত কন্ত্রমটিি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়গনি অগ্রেন্ত্রত প্রন্ত্রতগিদন প্রদাগনি জন্য আইন ও ন্ত্রিচাি 

ন্ত্রিভাগে পে বপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৭) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে/দপ্তি/েংস্থা/মাঠ পর্ যাগয়ি অন্ত্রিেেমূগহ বেিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় 

ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

(৩৮) ১ অগক্টািি ও ২ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি কম যকতযােগণি অংশগ্রহগণ নােন্ত্রিক বেিায় 

উগযােেমূহ আইন্ত্রিয়া ব্যাংগক আপগিাি ও ব্যিস্থাপনা শীষ যক ওন্ত্রিগয়গন্টশন কম যশািা অনুন্ত্রিত হয়।  

(৩৯) ১৪ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ অভযন্তিীণ েম্পদ ন্ত্রিভাে/পেী উন্নয়ন ও েমিায় ন্ত্রিভাে/মন্ত্রহিা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রিষয়ক 

মিণািয়/মােন্ত্রমক ও উচ্চ মােন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা ন্ত্রিভাে/েমাজকোণ মিণািয়/প্রার্ন্ত্রমক ও েণন্ত্রশক্ষা মিণািয়/কান্ত্রিেন্ত্রি ও 

মাদ িাো ন্ত্রশক্ষা ন্ত্রিভাে ও আওতাধীন দপ্তি/েংস্থােমূগহি উদ্ভািনী উগযাগেি বিন্ত্রিগকশন িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক 

পর্ যাগিাচনা েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪০) ২১ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ তয মিণািয়/ স্বাস্থয বেিা ন্ত্রিভাে/যুি ও ক্রীড়া মিণািয়/ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাে/আন্ত্রর্ যক 

প্রন্ত্রতিান ন্ত্রিভাে/মৎস্য ও প্রান্ত্রণেম্পদ মিণািয়/স্বাস্থয ন্ত্রশক্ষা ও পন্ত্রিিাি কোণ ন্ত্রিভাে ও আওতাধীন 

দপ্তি/েংস্থােমূগহি উদ্ভািনী উগযাগেি বিন্ত্রিগকশন িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক পর্ যাগিাচনা েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪১)  ৩১ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ইগনাগভশন টিগমি েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪২) ১১ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ ‘একগেে টু ইনিিগমশন-II (এটুআই) (২য় েংগশান্ত্রধত)’- শীষ যক প্রকগল্পি টিএন্ত্রপন্ত্রপ 

অনুোগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে হগত জনাি বমাঃ মামুনুি িশীদ ভূঞা, উপেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-বক Deputy 

National Project Director ন্ত্রহগেগি মগনানয়ন প্রদান েংক্রান্ত পে তয ও বর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিভাে িিািি বপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৪৩) ১৭ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ বজিা-ব্র্যান্ত্রডংগয়ি আওতায় উগদ্দযােেমূহগক বদগশ-ন্ত্রিগদগশ েম্প্রোিগণি িগক্ষয 

কিণীয় েংক্রান্ত পে ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি (েকি) ও বজিা প্রশােক (েকি) িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৪) ১৮ অগক্টািি ২০১৮ তান্ত্রিগখ প্রন্ত্রত িেি বজিা ব্র্যাড-ব্যগকি নতুন েংস্কিণ প্রকাগশি জন্য বজিা প্রশােকেণ 

িিািগি িাগজে িিাদ্দ েংক্রান্ত পে েন্ত্রচি, জনপ্রশােন মিণািয় িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 
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(৪৫) স্বাধীনতা পুিস্কাি ২০১৯ এি জন্য আগিদন আহ্বান কিা হয়। 

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান।  

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা                । 

(৪)                                           । 

(৫) জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপ্া বকৌশি-এি কম যপন্ত্রিকল্পনাি বমাড়ক উগিাচন এিং োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপ্া ন্ত্রিষয়ক 

কনিাগিি ও      আগয়াজন।  

(৬) জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপ্া বকৌশি (NSSS) েংক্রান্ত বজডাি পন্ত্রিন্ত্রেি খেড়া িাংিায় অনুিাদপূি যক প্রকাশনা।  

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

       । 

(৮) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

(৯) মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থাি পদ সৃন্ত্রষ্ট, ন্ত্রিলুন্ত্রপ্ত ইতযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় েম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও পদ্ধন্ত্রত েংক্রান্ত 

পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি েভা অনুিান।  

(১০) ১৩টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ২০১৭-১৮ অর্ যিেগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি কম যেম্পাদন সূচকেমূগহি 

িক্ষযমাোি ন্ত্রিপিীগত অজযনেমূগহি মূোয়ন প্রন্ত্রতগিদন চূড়ান্তকিণ।  

 

 

 

 

 

  

 

                           (              ) 

                                           

                                  ফ  : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                   e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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