
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি    ২০১৬ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 
 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:    ২০১৬                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৪    ২০১৬ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৫ ২১২ ৩৩ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৯২৩ ৩৪১ 
মমাে ১,৫০৯ ১,১৩৫ ৩৭৪ 

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 - - ০৪ ১২ ১৩ ০৪ ৩৩ 
দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
- - ৪২ ৩০ ১৩৪ ০৩ ২০৯* 

* 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 - - - - ০৪ ০৪ 
কম্পিউ  র অপাররটর-০১ জন এবং 

অম্পিস সহায়ক-০৩ জন 

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) - - - - 

12-14                           

                         

       । 

- 

- 

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

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 
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খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েংখ্যা:         য়। 

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

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (মকিি 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 

 (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 
৮.৪৭ ৪.১০ (৪৮%) - - - 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

উগবাধনকৃত েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান  

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি 

েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন কিা 

হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক (েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়গক পূিণ কিগত হগি): প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/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 ১১ টি 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 উগলেখখ 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 মপ্রিণ কিা হয়, ন্ত্রকন্তু অদ্যািন্ত্রধ জিাি 

পাওয়া র্ায়ন্ত্রন। এছাড়া, িতযমাগন          

       োত  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি 

      িগয়গছ (          ৭/২০০০),    

                            

             । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি উন্নয়ন মিাি য 

১৭টি 

 

২৮৩.১৫ - - ১৭টি ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি 

মােগম আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম 

চিমান  িগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ - ৩২টি - 
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খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মক ইগেি তান্ত্রিকা: 

মনই। 

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

 

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত  

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

 মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান  

অর্ য-ি    মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০১ - - - - ০১ ০১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১৬              - - - - ১৬ ১১ 

 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন মকাগষ স্থানান্তি কিা হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

  ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

 

মিণািয়/েং

স্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগদ্যােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

         

      

১। 

Training of Technology 

Transfer and Technology 

Know-how 

স্থান: চীন 

০৭-১৪ মম ২০১৬ ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাে 
এক   

উপেন্ত্রচি 

          

      

১। 
Investigation and Prosecuting 

Financial Crime 

০২    ২০১৬ 

 
                    

২।                     , ২০১৬ ১৫-১৯    ২০১৬                 ২০    

৩।           য়              ২৬    ২০১৬              য় ২৬    

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা:                    ৫৭    

          ‘Training Course on Public Financial Management’                               য়। 

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

মনই।   

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

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

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

(১০)   উগলেখখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েঙ্কে: 

ক.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে নতুন আইন, ন্ত্রিন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত হগয় র্াকগি তাি তান্ত্রিকা: মনই।  
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খ.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে অতীি গুরুত্বপূণ য/উগলেখখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি:  

(১)                  মন্ত্রিেভাি     ,                            য়      য়       (     )-এ  ১১২  , 

      -                           য়                              , েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি 

  টি, অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি   টি এ             য়                       েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(২)                        -         ৩১              য়। এ                য়   য় এ   ২৩        

           য়/            য়        য়  । 

(৩) The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016;  The Prime Minister’s 

(Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 এিং The Ministers, Ministers of State and 

Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016              য়           

  য়      ১২    ২০১৬                                য়। 

(৪) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয় এিং উক্ত েভায় ২৮টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

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

মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী              কিা হয়। োিেংগক্ষগপ 

অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয় ও ন্ত্রিভাে এিং েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি 

মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচিেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েংক্রান্ত ১২টি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৭)         য়                                      য়          য়                          ,       

          য়        য়       য়                     এ                              ড়           

          য়       য়             য়              য়                             য় । 

(৮)       স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ প্রন্ত্রত   , দশম জাতীয় েংেগদি েদস্য,             , ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িাজনীন্ত্রতন্ত্রিদ ও েমাজকমী 

িা. কযাগেন (অি.) মন্ত্রজব্যি িহমান িন্ত্রকি ০২ মম ২০১৬       েকাগি             (          ...       )। িা. 

কযাগেন (অি.) মন্ত্রজব্যি িহমান িন্ত্রকগিি মৃতুযগত েভীি মশাক প্রকাশ  ও মিহুগমি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত কামনা কগি এিং 

তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ০২    ২০১৬               এ   

                  য়। এ েংক্রান্ত  প্রজ্ঞাপন িাংিাগদশ মেগজগে প্রকাশ কিা হয়। 

(৯)                                য়                   ,       য়        য় য়       ‘Global Women 

Leaders’ Forum’-এ                ১৫    ২০১৬              ১০.৩০     য়                এয়         

    -০০৫                                                  ।      য়                    র্িত 

শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(১০)                                য়                    ‘G-7 Summit Outreach Programme’-এ 

             ২৬    ২০১৬                ১০.০০     য়                এয়             -১০৭৮          

                                       ।      য়                    র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি 

িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(১১) েমাজকল্যাণ প্রন্ত্রতমিী,             , ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িাজনীন্ত্রতন্ত্রিদ ও েমাজকমী জনাি প্রগমাদ মানন্ত্রকন ১১ মম ২০১৬ তান্ত্রিগখ 

ভািগতি      য়  একটি                      অিস্থায় মৃতুযিিণ কগিন। প্রগমাদ মানন্ত্রকগনি মৃতুযগত েভীি মশাক ও দুুঃখ 

প্রকাশ ও তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি শান্ত্রন্ত কামনা কগি এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয় 

        ৩০    ২০১৬               এ                     য়। এ েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন িাংিাগদশ মেগজগে প্রকাশ কিা 

হয়। 

(১২) উপমহাগদগশি নািীগদি প্রর্ম োপ্তান্ত্রহক পন্ত্রিকা ‘মিেম’-এি েম্পাদক নূিজাহান মিেম ২৩ মম ২০১৬ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি 

কগিন (ইন্নান্ত্রিলেখাগহ ... িান্ত্রজউন)। নূিজাহান মিেগমি মৃতুযগত েভীি মশাক প্রকাশ ও তাঁি রুগহি মােগিিাত কামনা কগি এিং 

তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ৩০    ২০১৬               এ   

                  য়। এ েংক্রান্ত  প্রজ্ঞাপন িাংিাগদশ মেগজগে প্রকাশ কিা হয়। 
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(১৩)                                                       ২৪                       য়    য় 

                         য়/                      য়। 

(১৪) মায়ানমাগিি          -                                        য়                           

     ,  য়    , মায়ানমাি                   হয়।  

(১৫)                                                      য়        য়                         য়  

েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

(১৬)     য়                                  য়                    ড়-                            ড়              

                  য়                     েন্ত্রচি, ন্ত্রনি যাচন কন্ত্রমশন েন্ত্রচিািয়                   হয়।  

(১৭)                                 য়   ড়                                                   য়  

    ,           য়                হয়।                                                                                                                                        

(১৮)                              ড়                  ড় ,             য়                                 

                                           য়  েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                হয়। 

(১৯)               ,      -                                     য়               য়-             য়  

েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                হয়। 

(২০) ‘              ড়                      , ২০১০’-এ           য়    ন্ত্রিষগয় েকি ন্ত্রি    য়         

                  হয়। 

(২১) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় চাজযন্ত্রশেভুক্ত ১৫ জন, নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ২৯ জন, এিআিটি 

নয় জন এিং তদগন্ত অপিাধ প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় একজন েিকান্ত্রি কম যকতযাি ন্ত্রিষয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য 

েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়।  

(২২) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ৩৮ জন কম যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি ক্ষমতা/মিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।  

(২৩)       য়                        এ    ২০১৬               য়                                     । এ 

             এ                                     এ                                য়।      

                       য়                   KPI (Key Performance Indicators)-   এ   এ      KPI-এ  

               য়।  

(২৪)     য়      য়                                                       ‘                      ’ 

                                                                          য়                    

                             য়।  

(২৫)                            এ ,                                     য়                     য় 

       ,            এ             ,      ,     য়                    য়            য়।        

(২৬) মজিা প্রশােকেণ কর্তযক ব্যিহৃত োন্ত্রড়ি পন্ত্রিিগতয স্বতি িং ও মগিগিি পাঁচ দিজান্ত্রিন্ত্রশষ্ট নতুন ন্ত্রজপ োন্ত্রড় িিাদ্দ প্রদান 

ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য     য়      , জনপ্রশােন মিণািয়   অনুগিাধ কিা হয়।  

(২৭)  জনাি হান্ত্রিব্যি িহমান, উপেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩১      ২০১৬        ঝািকাঠি মজিাি িাজাপুি        

পন্ত্রিদশ যন কগিন। পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগন        মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি  পি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি      

    হয়।  

(২৮) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠপ্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১৯-জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া ন্ত্রেগয়গছ। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে দুইজন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কিাি এিং দুইজন 

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

েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 
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(২৯) মজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেণ কর্তযক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপগজিা ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, ইউন্ত্রনয়ন ও মপৌি ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, মজিা 

প্রশােগকি কার্ যািগয়ি িাজস্ব শাখা, এিএ শাখা, মজনাগিি োটি যন্ত্রিগকে শাখা ইতযান্ত্রদ পন্ত্রিদশ যনকাগি প্রদত্ত ন্ত্রনগদ যশনা িাস্তিায়ন 

েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য োতটি মজিাি মজিা প্রশােক িিািি মমাে ১২টি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩০) িাংিাগদশ ও ভািগতি েীমান্তিতী মজিাি মজিা প্রশােক ও মজিা ম্যান্ত্রজগেে পর্ যাগয় মর্ৌর্ েীমান্ত েগিিন আগয়াজন 

েংক্রান্ত গুচ্ছ েংগশাধগনি ন্ত্রিষগয় স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি  মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩১) মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত  চট্টগ্রাম েিি উপিগক্ষ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, চট্টগ্রাম ও মজিা প্রশােক, চট্টগ্রাম িিািি পি মপ্রিণ কিা 

হয়। 

(৩২) ‘িিদ বৃক্ষ মিাপণ পক্ষ, ২০১৬’ ও ‘জাতীয় িি প্রদশ যনী, ২০১৬’ উদ র্াপগনি জন্য প্রস্তান্ত্রিত কন্ত্রমটিগত মজিা প্রশােক ও 

উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোিগক অন্তভু যন্ত্রক্তি ন্ত্রিষগয় েিন্ত্রত প্রদান কিা হয়। 

(৩৩) ২০১৬-১৭ অর্ য-িছগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েগে ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি েগে মজিা 

প্রশােকেগণি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি ন্ত্রিষগয় েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৪) মিকি য রুগম েংিন্ত্রক্ষত গুরুত্বপূণ য নন্ত্রর্পি র্র্ার্র্ভাগি েংিক্ষণ এিং আিকাইভস্  ও গ্রন্হাোি অন্ত্রধদপ্তগি মপ্রিগণি ন্ত্রিষগয় 

েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিিি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৫) ০৫ মম ২০১৬ তান্ত্রিখ োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মিষ্টনী কম যসূন্ত্রচ েংক্রান্ত ‘মকন্দ্রীয় পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটি’-এি দশম েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৩৬) ২২ মম ২০১৬ তান্ত্রিখ ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি প্রর্ম েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৩৭) ২৪ মম ২০১৬ তান্ত্রিখ োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রচ  মিাকাি পগয়ন্ট কম যকতযাগদি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।   

(৩৮) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়গন অন্ত্রিে অি ন্ত্রদ মিন্ত্রজোি মজনাগিি স্থাপগনি ন্ত্রিষগয় ২৯ মম ২০১৬ তান্ত্রিগখ কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৩৯) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়গন ন্ত্রিিাহ, ন্ত্রিিাহ-ন্ত্রিগচ্ছদ এিং দত্তক েংক্রান্ত ন্ত্রনিধন ন ন্ত্রিষগয় ৩০ মম ২০১৬ তান্ত্রিগখ েভা অনুন্ত্রষ্ঠত 

হয়। 

(৪০) ৪৮টি মিণািয়/ন্ত্রিভাে এিং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কতযকতযাগদি অংশগ্রহগণ িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েংক্রান্ত 

েিট ওয়যাি ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশক্ষণ েম্পন্ন কিা হয়। 

(৪১) ন্ত্রিভােীয় প্রশােন ও মজিা প্রশােগনি কম যকতযাগদি জন্য িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ েম্পন্ন কিা হয়।  

(৪২) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি কম যকতযাগদি অংশগ্রহগণ িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশক্ষণ েম্পন্ন কিা হয়।  

(৪৩) েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত কান্ত্রিেন্ত্রি কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৪৪) Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solution- Improving GRS 

(Output-3) প্রকল্পটি ৩১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৫ তান্ত্রিগখ েমাপ্ত হয়। মে মমাতাগিক completion report িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন ন্ত্রিভাগে মপ্রিণ কিা  য়। 

(৪৫) ‘Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE)’        প্রকগল্পি আওতায় দু’টি ব্যাগচি 

EIPM ন্ত্রিষয়ক       আগয়াজন কিা হয়। 

(৪৬) অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা (Grievance Redress System)       ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা, ২০১৫’ েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে, 

েংস্থা/দপ্তি, মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি মিাকাি পগয়ন্ট কম যকতযা, েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািয় এিং মজিা প্রশােগকি কার্ যািগয় 

ন্ত্রিতিণ কিা হয়। 

(৪৭) ২০১৮ োগিি মগে প্রায় ১৯,০০০ েিকান্ত্রি অন্ত্রিগে নন্ত্রর্-পিান্ত্রদি ইগিকট্রন্ত্রনক ব্যিস্থাপনা চালু কিাি িগক্ষয ই-িাইি  েংক্রান্ত 

একটি প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি কিা হয়।   

(৪৮) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন শাখায় ইগতামগে শুরু হওয়া উদ্ভািনী ধািণা ও উত্তম চচ যােমূগহি ন্ত্রিিিণ েদাচাি েংকিগন প্রকাগশি 

জন্য মাননীয় প্রধানমিীি কার্ যািগয়ি েভগন যি ইগনাগভশন ইউন্ত্রনগে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৯) স্বাধীনতা পুিষ্কাি েংক্রান্ত ন্ত্রনগদ যশািিী (২০১৬ পর্ যন্ত েংগশান্ত্রধত) মুদ্রণ কিা হয়। 
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ে. আোমী  দুই (  -    ) মাগে েম্পা  অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা:   

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত আন্তুঃমিণািয়েভা অনুষ্ঠান। 

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

(৪)           য়                            ।  

(৫)     য়                                   ।  

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

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(৮) ১৯৮৯            মন্ত্রিেভা-বিঠগক                    য়   ২৫              য় য়        য়        -এ 

                  । 

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

অনুগমাদন প্রন্ত্রক্রয়া েম্পাদন।   

(১০) মজিা েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৭৯তম েভা অনুষ্ঠান। 

 

 

 

      (               ) 

            য়               

                : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                            e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 


