
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি         ২০১৭ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: জানুয়ান্ত্রি ২০১৭                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৫ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৭ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৯ ১৯৯ ৫০ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রেে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৯০৬ ২২১ 

ফমাে ১,৫১৩ ১,১০৫ ২৭১ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

ফজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন 

ন্ত্রিন্ত্রে, এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য 

১ম ফেন্ত্রণি 

পদ 

২য় 

ফেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় 

ফেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য ফেন্ত্রণি 

পদ 

ফমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ০৫ ১৬ ১২ ১৭ ৫০ 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
- - ৪৩ ৩৪ ১৪১ ০৩ ২২১* 

* 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 

ফমাে 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 ফমাে কম যকতযা কম যচািী ফমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি ফকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: ফনই।  

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - 

১। ১১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তারিখ েিকান্ত্রি 

েেগি মান্ত্রনকেঞ্জ              

      

২। ২১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তারিখ েিকান্ত্রি 

েেগি চট্টগ্রাম                    

৩  ২৬-২৮ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭        

েিকান্ত্রি েেগি হন্ত্রিেঞ্জ              

      

- 

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

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

(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 ফকৌশি 

েহায়তা প্রকল্প 
৫.৮৬ ২.৮৪ (৪৮.৪৭      ) - - - 

Building Capacity for 

the Use of Research 

Evidence (BCURE) 

সর্ বম াট 8.13 

রিরিএ: 8.09 

রিওরর্: ০.04 

  : ১.৪৫১২      (১৭.৮৫ 

     )  

 

- - - 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 

Programme 

     : 19.৭২  

রিওরর্: 0.৩৩ 

 

৮.৭5 (৪৩.৬৪ শতাাংশ) 

- - - 

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 ফেক্টি 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 

ফজি মন্তব্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ১১টি ০.৩৬৪ - - ১১টি ২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) অর্ য-িছগিি ন্ত্রনিীক্ষাকার্ য আেস্ট ২০১৫ মাগে 

েম্পন্ন হয়। উক্ত ন্ত্রনিীক্ষাকাগর্ য ন্ত্রনিীক্ষকদি কর্তযক চািটি অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত উত্থাপন কিা হয়। তন্মগে একটি আপন্ত্রত্তি ন্ত্রিপিীগত 

১৩,৩৮৬ োকা েিকান্ত্রি িাজস্ব ক্ষন্ত্রত ন্ত্রহোগি উগেখ কিা হয়। 

অিন্ত্রশষ্ট ন্ত্রতনটি অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত আন্ত্রর্ যক অন্ত্রনয়ম েংক্রান্ত। উক্ত 

আপন্ত্রত্ত চািটি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি িগক্ষয স্থানীয় ও িাজস্ব অন্ত্রিে 

অন্ত্রধদপ্তগি ৫ অগক্টািি ২০১৫ তান্ত্রিগখ ব্রিন্ত্রশে জিাি ফপ্রিণ কিা 

হয়, ন্ত্রকন্তু অদ্যািন্ত্রধ জিাি পাওয়া র্ায়ন্ত্রন। এ ছাড়া, িতযমাগন 

                োত  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি 

      িগয়গছ (          ৭/২০০০),               

                                

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন ফিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন ফিাি য 

১৬টি 

 

২৮১.৬৬ - - ১৬টি ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি মােগম আপন্ত্রত্তেমূহ 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম চিমান  িগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

ফমাে ৩১টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ ১ ৩১টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি ফকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি ফে-েি ফক ইগেি তান্ত্রিকা: 

ফনই। 

 



 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রঞ্জভূত 

ফমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ য-ি    ফমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০১ - - - - ০১ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১১              - - - - ১১ ১১ 

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

হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/েং

স্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

ফময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগদ্যােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      
১  
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   : ভািত 

০৯        - 

০২ ফেব্রুয়ান্ত্রি 

২০১৭ 

              

      

এ     

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী 

েন্ত্রচি  

          

      
১। ন্ত্রিগেশাে য ফকাে য ২০১৬ 

১৫-১৯ জানুয়ান্ত্রি 

২০১৬ 
                ২০ জন 

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

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

ফনই।   

ঘ.  মিণািগয় অন্-দ্য-জি ফট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-দ্য-জি ফট্রন্ত্রনং আগয়াজন কিগত িড় িকগমি 

ফকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: হযাঁ আগছ; ফকান অসুন্ত্রিধা ফনই। 

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

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১)                       -এ  ১১৩      , মন্ত্রিেভাি ন্ত্রতন ,       -                                    

                                পাঁচ , েিকান্ত্রি ক্রয়েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ’ , অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত 

মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ’ ,                            এ   এিং প্রশােন্ত্রনক উন্নয়নেংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি দু’টি েভা 

অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(২        -      ২৮                এ   এ      ৪                           ২৪              

                                 



 

 ৩                         -                                                                  -

       ২০১৬        -                     

(৪) ২৬ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় ৩০টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৫) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচিেগণি ফর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েংক্রান্ত োতটি পি 

জান্ত্রি কিা হয়। 

(৬) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ         ২০০৯-১০ ফর্গক ২০১৬-১৭ অর্ য-িছিেমূগহি িাগজগে ফঘান্ত্রষত গুরুত্বপূণ য কার্ যক্রম/কম যসূন্ত্রচি এিং 

২০১৬-১৭ অর্ য-িছগিি ষাণ্মান্ত্রেক (জুিাই-ন্ত্রিগেম্বি) অগ্রেন্ত্রত প্রন্ত্রতগিদন ২৪ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ অর্ য ন্ত্রিভাগে ফপ্রিণ কিা হয়। 

 ৭                                                                                       (MTBF); 

২০১৬-১৭    -                                           ২০১৭-১৮    -            এ   ২০১৮-১৯   

২০১৯-২০    -                     ২         ২০১৭                                                

(৮) কি ব্যতীত িাজস্ব (Non Tax Revenue) ও জাতীয় িাজস্ব ফিাি য িন্ত্রহভূ যত কি িাজস্ব (Non-NBR Tax Revenue) 

আগয়ি েংগশান্ত্রধত প্রাক্কিন এিং প্রগক্ষপণ প্রণয়ন কগি ২৬ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ অর্ য ন্ত্রিভাগে ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৯) স্বিাষ্ট্র মিণািয়গক পু   ঠন কগি জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে এিং সুিক্ষা ফেিা ন্ত্রিভাে নাগম দুটি ন্ত্রিভাে েঠন এিং েঠিত ন্ত্রিভাে 

দুটিি কার্ যতান্ত্রিকা ন্ত্রনধ যািণ কগি ১৯ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ এে.আি.ও জান্ত্রি এিং িাংিাগদশ ফেগজগে প্রকাশ কিা হয়  

(১০) দশম জাতীয় েংেগদি োইিান্ধা-১ (সুন্দিেঞ্জ) আেগনি েংেদ-েদস্য এিং ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িাজনীন্ত্রতন্ত্রিদ মনজুরুি ইেিাম ন্ত্রিেন ৩১ 

ন্ত্রিগেম্বি ২০১৬ তান্ত্রিগখ কন্ত্রতপয় দুবৃ যত্ত কর্তযক ন্ত্রনহত হন (ইন্নান্ত্রিোগহ ... িান্ত্রজউন)।      মনজুরুি ইেিাম ন্ত্রিেফনি মৃতুযগত 

েভীি ফশাক প্রকাশ ও তাঁি রূগহি মােগেিাত কামনা কগি এিং তাঁি ফশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা 

জান্ত্রনগয়         ১৯      ১৪২৩/০২         ২০১৭               এ                        এ েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন 

০৪         ২০১৭ তান্ত্রিগখ িাংিাগদশ ফেগজগে প্রকা      । 

(১১) িাংিাগদশ সুপ্রীম ফকাগে যি আন্ত্রপি ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিচািপন্ত্রত ফমাহািদ িজলুি িহমান ১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন 

(ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ...িান্ত্রজউন)। ন্ত্রিচািপন্ত্রত ফমাহািদ িজলুি িহমাফনি মৃতুযগত েভীি ফশাক প্রকাশ ও তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি শান্ত্রন্ত কামনা 

কগি এিং তাঁি ফশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ১৯      ১৪২৩/০২         ২০১৭ 

              এ                                                       েকগিি অিেন্ত্রতি জন্য প্রকাশ কিা 

হয়। এ েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৪         ২০১৭ তান্ত্রিগখ িাংিাগদশ ফেগজগে প্রকা      । 

(১২) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি েংন্ত্রিধাগনি ১১৮(১) অনুগেগদি উগদ্দশ্য পূিণকগল্প ন্ত্রনিন্ত্রন্ধত িাজননন্ত্রতক দিেমূগহি েগে 

অনুন্ত্রষ্ঠত িাষ্ট্রপন্ত্রতি আগিাচনাি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রক্ষগত প্রধান ন্ত্রনি যাচন কন্ত্রমশনাি িা অন্য ফকান ন্ত্রনি যাচন কন্ত্রমশনাি ন্ত্রনগয়াগেি িগক্ষয 

        ন্ত্রনকে সুপান্ত্রিশ প্রদাগনি জন্য একটি অনুেন্ধান কন্ত্রমটি েঠন কিা হয়। এ েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৫         ২০১৭ তান্ত্রিগখ 

িাংিাগদশ ফেগজগে প্রকা      । 

(১৩)                                                     Annual Meeting of the ‘World Economic 

Forum (WEF) 2017’-এ                ১৫         ২০১৭              ২১.৪৫              এ          

EY-253                                                                                  র্িত 

শাহ্ জািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(১৪)                              ,     -    এ                             ৪         ২০১৭        

            (         ...       )।                                 মৃতুযগত েভীি ফশাক প্রকাশ ও তাঁি রুগহি 

মােগেিাত কামনা কগি এিং তাঁি ফশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২৬      

১৪২৩/০৯         ২০১৭               এ                        এ েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১১         ২০১৭ তান্ত্রিগখ 

িাংিাগদশ ফেগজগে প্রকা      । 

(১৫)                                                                                              

              ,                              ,                             ও                    

          ন্ত্রিষগয়                     েন্ত্রচি, আইন ও ন্ত্রিচাি ন্ত্রিভাে                   হয়। 



 

(১৬)                                               প্রন্ত্রতগিদগন  ন্ত্রিষগয়                     ০১         

২০১৭        েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি             হয়। 

(১৭) েংযুক্ত আিি আন্ত্রমিাগত আ                                         এিং ন্ত্রিগলাগমটিক ব্যাগে পি/তথ্য ফপ্রিণ 

েংক্রান্ত       মান্যিি িাষ্ট্রদূত, িাংিাগদশ দূতািাে, েংযুক্ত আিি আন্ত্রমিাত এিং েন্ত্রচি, পিিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি      

    হয়। 

(১৮)                     ২৯-       -১ আ                -                                   

                     আ                                                     ও              

                                                ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য   েন্ত্রচি,          

       ,            ,                                     , স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(১৯) অজ্ঞাতনামা কন্ত্রতপয়         কর্তযক ফজিা ন্ত্রনি যাচন অন্ত্রেে,         ন্ত্রনচতিাি ফস্টাি রুম (গোিাউন)-এি ফপছগনি 

জানািাি কাঁচ ফভগে অন্ত্রিেংগর্াে কিা হগি ২৮০টি স্বে ব্যািে িাক্স ন্ত্রিনষ্ট হয় এিং এি েগি আনুমান্ত্রনক ৮ িক্ষ ৪০ হাজাি 

োকাি েিকান্ত্রি েম্পন্ত্রত্তি ক্ষন্ত্রতোধন                 ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েন্ত্রচি, ন্ত্রনি যাচন কন্ত্রমশন েন্ত্রচিািয় 

এিং েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(২০)                   শ্রীমেি                           ও                /   আ                       

                                  ,                                        র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য 

    ,                                 । 

(২১) ন্ত্রময়ানমাি ফজি হাজগত আেক িাংিাগদন্ত্রশ নােন্ত্রিকগক স্বগদগশ ফেিত আনাি আগিদন এিং ন্ত্রিগলাগমটিক ব্যাগে পি ফপ্রিণ            

েংক্রান্ত       মান্যিি িাষ্ট্রদূত, িাংিাগদশ দূতািাে, ইয়াংগুন,   য়ানমাি এিং েন্ত্রচি, পিিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ     

হয়। 

(২২) Woven Poly-Propylene(WPP)              ও                        আ                      

              ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ১১         ২০১৭                                          

       িিািি পি ফপ্রিণ     হয়।  

(২৩) কািাোগি আেক ন্ত্রশশু-ন্ত্রকগশািগদি অিস্থাি উন্নয়গনি িগক্ষয েঠিত জাতীয় োস্কগোে য কন্ত্রমটিি ১৯তম েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন েংক্রান্ত                                          ,                 ;                      , 

       ; ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, ভূন্ত্রম       ; েন্ত্রচি,                ; েন্ত্রচি,                 ফজিা প্রশােক, মুন্ত্রিেঞ্জ, 

নিন্ত্রেংদী, মান্ত্রনকেঞ্জ, িাজিাড়ী, কক্সিাজাি, ফনায়াখািী, ফেনী, চাঁদপুি, িাোমাটি, খােড়াছন্ত্রড়, নাগোি, পািনা, ন্ত্রেিাজেঞ্জ, 

িগুড়া, জয়পুিহাে, িংপুি, কুন্ত্রড়গ্রাম, িািমন্ত্রনিহাে, পঞ্চেড়, ন্ত্রদনাজপুি, ঠাকুিোঁও, োইিান্ধা, িাগেিহাে, চ্যয়ািাো, িন্ত্রিশাি, 

ফভািা, ন্ত্রপগিাজপুি, িিগুনা,       , হন্ত্রিেঞ্জ, ময়মনন্ত্রেংহ, জামািপুি ও ফশিপুি ি                 হয়। 

(২৪)          ও                 -                                                    -           

                                       আ                                                 েন্ত্রচি, 

পন্ত্রিেংখ্যান ও তথ্য ব্যিস্থাপনা ন্ত্রিভাে িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(২৫)                     ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য     ,        ও          ;     ,            ; 

          ,        ,                                         িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(২৬)                                                  ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য     ,        

        ও                    ,     ও                     িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(২৭) িাংিাগদশ                                              ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য     ,             

িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(২৮) ঢাকা ফজিাি োভাি উপগজিাধীন আশুন্ত্রিয়া ন্ত্রজিাগিা এিাকায় অিন্ত্রস্থত কািাি ম্যাক্স (ন্ত্রিন্ত্রি) ন্ত্রি: (গ্যাে িাইোি ততন্ত্রিি     

কািখানা)-এ েংঘটিত অন্ত্রিকাগণ্ডি ন্ত্রিষগয় তদন্ত           ও   র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য            ,           , 

    ,        ও          ,     , জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে ও সুিক্ষা ফেিা ন্ত্রিভাে,                     , েম ও 

কম যেংস্থান মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 



 

(২৯)                                                                                     

          ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েন্ত্রচি, জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে, স্বিাষ্ট্র মিণািয় এিং েন্ত্রচি, জ্বািানী ও খন্ত্রনজ 

েম্পদ ন্ত্রিভাে িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(৩০)                     -  ও       -                                                          

                ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ২৬         ২০১৭        েন্ত্রচি, জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে,             

স্বিাষ্ট্র মিণািয়, েন্ত্রচি, িান্ত্রণজয মিণািয় এিং েন্ত্রচি, েম ও কম যেংস্থান মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(৩১) গ্রাম আদািতেমূগহি মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত                       র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ২৯         ২০১৭        

ফজিা প্রশােক, কুন্ত্রমো এিং ফজিা প্রশােক, ন্ত্রেিাজেঞ্জ িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(৩২)                       ও                                   ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য                  

েন্ত্রচি, দুগর্ যাে ব্যিস্থাপনা ও িাণ মিণািয় এিং েন্ত্রচি, জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে, স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(৩৩)                                   -                                            ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ 

ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েন্ত্রচি, জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে, স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ     হয়। 

(৩৪)                       আ  -                                          ,                                   

              ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ৩০         ২০১৭                       ,                 , 

     িিািি পি ফপ্রিণ     হয়।  

(৩৫) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় এেআিটি ০৬ জন, চাজযন্ত্রশে ১৬ জন, ন্ত্রিন্ত্রিধ মামিায় ০২ 

জন এিং নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ৮০জন েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীি ন্ত্রিষয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান 

কিা হয়।  

(৩৬) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ২১জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেগেি ক্ষমতা এিং ফমািাইি ফকাে য পন্ত্রিচািনাি ক্ষমতা/গিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।   

(৩৭)                 ও                     ২০১৬                     ,         ,        ,            । 

                           ও                                                            ।      

                                           Key Performance Indicators (KPI)-              KPI-   

                ।  

(৩৮) ‘িেিন্ধু ফশখ মুন্ত্রজি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দি প্রকগল্পি ন্ত্রিস্তান্ত্রিত েম্ভাব্যতা েমীক্ষা’ শীষ যক প্রকগল্পি ন্ত্রিষগয় োইে 

োগভ যকিগণি িগক্ষয র্াতায়াত, পন্ত্রিদশ যন ও অিস্থানকৃত স্থাগন পিামশ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান-NIPPON DOEI CO, LTD-          

                                                                            ,     ,           

                       ।  

(৩৯) Internal Study Tour (IST-1)-National Defence Course (NDC)-2017-                  

      /                                    ,     ,       ,       ও                          ,     , 

     ,       ,      ,         ,      ,            ,          ,       ও ও                     ।  

(৪০) জনাি ফমাোঃ            ,   েন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৫-২৬ আেস্ট ২০১৬ ফময়াগদ ফমৌিভীিাজাি ফজিা; জনাি 

            ,       ,                ২১ আ   ২০১৬                                  ;      আ     

          ,       ,                ১৭       ২০১৬                                 ;              আ   

ও           ,                   ,                      ২৭        ২০১৬                               ; 

জনাি ফমাহািদ কায়গকািাদ খন্দকাি, ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ০১       ২০১৬ তান্ত্রিগখ ন্ত্রেগিে ফজিাি 

দন্ত্রক্ষণ সুিমা উপগজিা পন্ত্রিদশ যন কগি একটি কগি প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখি কগিন। পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগন        মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি 

ওপি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি          হয়।  

(৪১) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠপ্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ২০জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া ফেগছ। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ১৫জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কিাি জন্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় ফদওয়া হয়। 



 

 ৪২) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং ফমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে ফর্গক প্রাপ্ত ন্ত্রিগেম্বি ন্ত্রবতীয় ও জানুয়ান্ত্রি প্রর্ম পগক্ষি 

পান্ত্রক্ষক ফোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী              কিা হয়। পান্ত্রক্ষক 

ফোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিং মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয় ও ন্ত্রিভাে 

এিং েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও ফজিা প্রশােক িিািি পি ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৩)                                                                                      জন্য     

             পি ফপ্রিণ কিা হয়।  

(৪৪) ফমৌিভীিাজাি ফজিাি কমিেঞ্জ উপগজিাি খােজন্ত্রম িগন্দািগস্তি ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ কার্ যক্রম গ্রহগণি জন্য ফজিা প্রশােক, 

ফমৌিভীিাজািগক অনুগিাধ কিা হয়।  

(৪৫) ন্ত্রপগিাজপুি ফজিা প্রশােগকি কার্ যািগয় ‘ফজিা প্রশােগকি কার্ যািয়’ শীষ যক নামেিক ব্যিহাগি ন্ত্রনগষধাজ্ঞা প্রতযাহাগিি 

ন্ত্রিষগয় আইন ও ন্ত্রিচাি ন্ত্রিভাগে পি ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৬) ফমৌিভীিাজাি ফজিাি কমিেঞ্জ উপগজিায় একটি কান্ত্রিেন্ত্রি স্কুি ও কগিজ প্রন্ত্রতষ্ঠা এিং উপগজিা স্বাস্থয কমগলগক্স 

অযামু্বগিি িিাগদ্দি জন্য র্র্াক্রগম কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্রাো ন্ত্রশক্ষা ন্ত্রিভাে এিং স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণািগয় পি ফপ্রিণ কিা 

হয়। 

(৪৭) েড়ক ও মহােড়গকি দু’পাগশ িনজ বৃগক্ষি পাশাপান্ত্রশ েিদ ও ঔষন্ত্রধ বৃক্ষ ফিাপণ এিং োমান্ত্রজক িনায়ন চ্যন্ত্রক্তি ফময়াদ 

িন্ত্রধ যতকিগণি ন্ত্রিষগয় ফজিা প্রশােক, পটুয়াখািী িিািি পি ফপ্রিণ কিা হয়। 

 ৪৮) ভািত প্রতযােত শিণার্ীগদি প্রতযািােন ও পুনি যােন এিং অভযন্তিীণ উবাস্তু ন্ত্রনন্ত্রদ যষ্টকিণ ও পুনি যােন েংক্রান্ত োস্কগোগে যি 

ন্ত্রিষগয় পাি যতয চট্টগ্রাম ন্ত্রিষয়ক মিণািয় িিািি পি ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৯) র্র্াগর্াগ্য মর্ যাদায় শহীদ ন্ত্রদিে ও আন্তজযান্ত্রতক মার্তভাষা ন্ত্রদিে ২০১৭ উদ র্াপগনি ন্ত্রিষগয় েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও 

ফজিা প্রশােক িিািি পি ফপ্রিণ কিা হয়।  

(৫০) খুিনা ফজিাি ডুমুন্ত্রিয়া উপগজিাি িঘুনার্পুি পুন্ত্রিশ তদন্ত ফকন্দ্রগক পূণ যাে র্ানায় উন্নীতকিগণি ন্ত্রিষগয় স্বিাষ্ট্র মিণািগয় পি 

ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫১) ফজিা প্রশােকেগণি অগ্রান্ত্রধকািন্ত্রভন্ত্রত্তক কম যপন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়গনি ফক্ষগি েমস্যা ও েম্ভািনা েম্পগকয মতামত 

প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় েিান্ত্রনত উপগদষ্টা িিািি পি ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫২)       এ      Base Transceiver Station (BTS)                                          

                                         

 ৫৩)                          -                                                         এ        

                            

 ৫৪) ৩৭-       এ -এ                                                                                  

                                              

 ৫৫)                                             ‘                ’                             

        এ                                    

 ৫৬)                                                                                           

              এ                                                                  

(৫৭)                                         ২০১৭                                                 

                            -                                                          এ        

                            

(৫৮)              ২০১৭-এ                                                             

(৫৯) েমন্বয় অনুন্ত্রিভাগেি েম্প্রোিণ প্রস্তাগিি জন্য নতুন অে যাগনাগ্রাম এিং কম যিণ্টন প্রস্তুত কিা হয়।  



 

(৬০) International Conference on CRVS 2017-এি প্রশােন্ত্রনক অনুগমাদন প্রান্ত্রপ্তি পন্ত্রিগপ্রন্ত্রক্ষগত প্রগয়াজনীয় িাগজে 

েংস্থাগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত প্রগয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহগণি জন্য পন্ত্রিকল্পনা ও িাগজে শাখাগক অনুগিাধ কিা হয়।  

(৬১) ২৩ জানুয়ান্ত্রি েপ্তম পঞ্চিান্ত্রষ যক পন্ত্রিকল্পনা এিং ফেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট িগক্ষযি কম য-পন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন েংক্রান্ত 

আন্তোঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৬২) ‘Technical Support Project CRVS System Improvement in Bangladesh’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা 

প্রকগল্পি আওতায় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন তান্ত্রিগখ স্যাি েন্ত্রিমুেযাহ ফমন্ত্রিগকি কগিজ ও ন্ত্রমেগোি য হােপাতাি এিং শহীদ ফোহিাওয়ান্ত্রদ য 

ফমন্ত্রিগকি কগিজ ও হােপাতাগি ‘Medical Certification on Cause of Death (MCCoD)’ শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ এিং 

োজীপুিস্থ কান্ত্রিেঞ্জ উপগজিা স্বাস্থয কমগলগক্স ‘Verbal Autopsy Training for Health and Family Planning Field 

Assistants’                     ।   

(৬৩) ২৪ জানুয়ান্ত্রি ন্ত্রিন্ত্রেএে কম যকতযােগণি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ফকাগে য ‘National Social Security Strategy (NSSS)’ অন্তভু যক্ত কিাি 

েম্ভাব্যতা ন্ত্রিষয়ক আন্তোঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৬৪) ১৯ জানুয়ান্ত্রি ইস্তামু্বি কম য-পন্ত্রিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) িাস্তিায়ন েংক্রান্ত ‘েমন্বয় ও 

পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটি’-এি ন্ত্রবতীয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।   

(৬৫) ১৫ জানুয়ান্ত্রি International Conference on CRVS 2017 িাস্তিায়ন েংক্রান্ত েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৬৬) ১৫ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েমন্বয় ও েংস্কাি ইউন্ত্রনগেি কাঠাগমা পুনন্ত্রি যন্যােপূি যক ‘কম যেম্পাদন 

ব্যিস্থাপনা, ফেিা উন্নয়ন ও েমন্বয় ইউন্ত্রনে’ নাগম পুনে যঠগনি প্রস্তাি েংক্রান্ত েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৬৭) ১০ জানুয়ান্ত্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনক শুদ্ধাচাি ও উত্তম চচ যাি ওপি ন্ত্রভন্ত্রিও িকুগমন্টান্ত্রি িহুি প্রচাগিি জন্য ন্ত্রভন্ত্রিও 

ন্ত্রেন্ত্রি’ি কন্ত্রপ েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও ফজিা প্রশােকগক অনুগিাধ জানাগনা হয়। 

(৬৮) ০৪-০৫ জানয়ান্ত্রি ফময়াগদ স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণািগয়ি, ১৭-১৮ জানয়ান্ত্রি ফময়াগদ ভূন্ত্রম মিণািগয়ি এিং ২৭-২৯ 

জানয়ান্ত্রি ফময়াগদ কৃন্ত্রষ মিণািগয়ি ২০১৭-১৮ অর্ য-িছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি খেড়া প্রণয়ন েংক্রান্ত ল্যাি অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৬৯) ২২ জানুয়ান্ত্রি ‘Regional Conference on Government Performance Management System’ শীষ যক অনুষ্ঠান 

অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৭০) মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহ েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েংক্রান্ত অন্ত্রধশাখা/শাখা সৃজন কিাি জন্য অনুগিাধ কগি েকি 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচি-ফক অনুগিাধ কিা হয়।   

(৭১)                                                                                  এ        

                        

(৭২) ২৪         Workshop on EIPM (Evidence Informed Policy Making) Guidelines আগয়াজন কিা হয় 

এ   এ                  ‘Building Capacity for the Use of Research Evidence (BCURE)’ প্রকগল্পি প্রর্ম 

ব্যাগচি প্রন্ত্রশক্ষণ অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৭৩) ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি 

ফকাি িিাফদ্দি জন্য ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, অর্ য ন্ত্রিভােফক অনুগিাধ কিা হয়।  

(৭৪) ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকল্পটি 

২০১৬-১৭ অর্ য-িছগিি েংগশান্ত্রধত িান্ত্রষ যক উন্নয়ন কম যসূন্ত্রচ (আিএন্ত্রিন্ত্রপ)-ফত অন্তভু যন্ত্রক্তি জন্য েদস্য, আর্ য-োমান্ত্রজক অিকাঠাগমা 

ন্ত্রিভােফক অনুগিাধ কিা হয়।  

(৭৫) ‘Technical Support for CRVS  System Improvement in Bangladesh’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি 

প্রশােন্ত্রনক আগদশ জান্ত্রি কিা হয়।  

(৭৬) ০৮ জানুয়ান্ত্রি স্বাধীনতা পুিস্কাি, ২০১৭-এি জন্য প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

 



 

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

(১) মন্ত্রিেভা-তিঠক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-তিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত আন্তোঃমিণািয় েভা অনুষ্ঠান। 

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

(৪)                                           

(৫)                                            

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

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

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

িই আকাগি িাঁধাই েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি েম্পাদন কিা। 

(৯) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ যক প্রস্তান্ত্রিত 

প্রকগল্পি অনুগমাদন প্রন্ত্রক্রয়া েম্পাদন।   

(১০) ফজিােদগি ফকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগোে য কন্ত্রমটিি ১৮২তম েভা অনুষ্ঠান। 

(১১) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে েংক্রান্ত ন্ত্রস্টয়ান্ত্রিং কন্ত্রমটিি েভা      ।   

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

(১৩) ‘Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ যক প্রকল্প প্রস্তাি প্রণয়ন।    

(১৪) আন্তঃ ন্ত্রণালয় আইনগত রর্মিাধ রনষ্পরি কর টিি সভা। 

(১৫) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রচ েংক্রান্ত ‘ফকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি’-এি েভা অনুষ্ঠান। 
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