
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আেস্ট ২০১৯ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: আেস্ট ২০১৯                  প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৬ সেগেম্বি ২০১৯     

(১) প্রশােন্ত্রনক:    

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৭৩ ২৭৯ ৯৪ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৮৬২ ১,২৩৬ 

সমাে ২,৪৭১ ১,১৪১ ১,৩৩০ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

সজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

সেন্ত্রণি পদ 

২য় সেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় সেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য 

সেন্ত্রণি 

পদ 

সমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ২০ ২৮ ২৪ ২২ ৯৪ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন 
- - ৩৭১ ৩২৫ ৩৪৫ ১৯৫ 

১,২৩৬

* 

     - - ৩৯১ ৩৫৩ ৩৬৯ ২১৭ ১,৩৩০ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

ক. ৩  অতীি গুরুত্বপূণ য (strategic) পদ শূন্য র্াকগি তাি তান্ত্রিকা:         য়। 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী সমাে কম যকতযা কম যচািী সমাে 

               - - - - - -  

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪ - ০৪ - - -  

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি সকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: সনই।  

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

 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

সদগশ ন্ত্রিগদগশ সদগশ ন্ত্রিগদগশ সদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

৩ -                    য় 

১৫ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিখ 

স্বাধীনতাি মহান স্থপন্ত্রত 

জান্ত্রতি ন্ত্রপতা িঙ্গিন্ধু সশখ 

মুন্ত্রজবুি িহমাগনি ৪৪তম 

শাহাদত িান্ত্রষ যকীগত 

সোপািেঞ্জ সজিাি টুন্ত্রঙ্গপাড়া 

েিি     । এ ছাড়া ১৬-১৭ 

আেস্ট ২০১৯ সময়াগদ 

োঙ্গাইি সজিা েিি কগিন। 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম 

ভ্রমণ (ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

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

(২) আইনশৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক : প্রগর্াজয নয়।   
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(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েং্ান্ত: 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েং্ান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্রকগল্পি নাম িতযমান 

অর্ যিছগি 

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 

       ৩৩৩.০০ 

       ২.০০ 

      ৩৩৫.০০ 

৪৬.৩৪ 

(১৩.৮৩        

- - - 

Support to the Central 

Management 

Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child 

Component of the NSSS 

 

       ২২০.০০ 

       ৬৩.০০ 

      ২৮৩.০০ 

১৩.৮৭ 

(৪.৯০        

- - - 

Promoting Nutition 

Sensitive Social Security 
       ২৮৯.০০ 

       ০৮.০০ 

      ২৯৭.০০ 

৭.৭৯ 

(২.৬৭        

- - - 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েং্ান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে উগবাধনকৃত 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান  

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি েমাপ্ত 

গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

 দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা হগি এমন েমাপ্ত 

প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান সেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েং্ান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েংস্থাি 

নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

সজি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                            ৩০ 

  /২০১৮           য়।    

      য় ০৭               য়  

 য়।               ০১  

       ১৬,৫৬১             

 য়                য়      

          য়।       ০৬       

             ।       ০৭  অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত েং্ান্ত একটি       িগয়গছ 

(          ৭/২০০০),          ৪   

                          । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন সিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন সিাি য 

 

১০টি 

 

২২৮.৩৭ 

 

- 

 

- 

 

১০টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক 

ক্ষমতা অপ যণ, ২০১৫     য়  

                        

      য়                  য়      

     য়। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

সমাে ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 
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খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি সকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি সে-েি সক ইগেি 

তান্ত্রিকা: সনই। 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রঞ্জভূত 

সমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি সমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০৩ - - - - ৩ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-২৫ - - - ২ ২৩ ৪ 

সমাে= ২৮ - - - ২ ২৬ ৪ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইবুযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইবুযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা হয়। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

্ম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

সময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১। 
Study tour-এ অংশগ্রহণ 
স্থান: যুক্তিাজয 

১৮-২৪ 

আেস্ট ২০১৯ 

প্ল্যােিম য িি 

িায়িে প্রকল্প, 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

চাি জন 

এক জন েন্ত্রচি 

এক জন অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি 

এক জন উপেন্ত্রচি 

এক জন ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি 

২। 

৯০তম ন্ত্রেন্ত্রনয়ি স্টাি সকাগে য অংশগ্রহণ 

স্থান: োভাি 

০৬ জুিাই-

২৯ আেস্ট 

২০১৯ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 
একজন 

যুগ্মেন্ত্রচি 

৩।  

 

‘Project Management’       

                     

   :        

২০ জুিাই-

০৩ আেস্ট 

২০১৯  

কযাপান্ত্রেটি 

সিগভিপগমন্ট 

অি ন্ত্রদ 

সকন্ত্রিগনে 

ন্ত্রিন্ত্রভশন এন্ড 

ন্ত্রিল্ড 

এিন্ত্রমন্ত্রনগেশন 

প্রকল্প, 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

আেজন 

এক জন যুগ্মেন্ত্রচি 

পাঁচ জন উপেন্ত্রচি 

এক জন     য়              

এক জন উপপন্ত্রিচািক 

 

৪।  

GRS training program-         

   :         য়  

 

২৯ জুিাই-

০২ আেস্ট 

২০১৯ 

প্ল্যােিম য িি 

িায়িে প্রকল্প, 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

দুইজন 

এক জন         

এক জন     য়              

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

৫। 

              সনি অনুেন্ধান ও 

তদন্ত কম যকতযাগদি দক্ষতা বৃন্ত্রিি িগক্ষয 

প্রন্ত্রশক্ষণ 

১৮-২২ 

আেস্ট ২০১৯           

       
উনন্ত্রিশ    

৬। 
      প্রন্ত্রতগিাধ কার্ য্ ম িাস্তিায়ন 

ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যশািা 

২৪ আেস্ট 

২০১৯           

      

পঁয়ন্ত্রিশ    

 

 

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

েকি কম যকতযা-কম যচািীি জন্য ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িাৎেন্ত্রিক ৬০ ঘণ্টা) ২৯ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিখ শুরু 

হয়।  

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি সক্ষগি িড় িকগমি সকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: সনই।    
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ঘ.  মিণািগয় অন্-য-জি সট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-য-জি সট্রন্ত্রনং আগয়াজন কিগত 

িড় িকগমি সকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না:         য়। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ১৫ জন। 

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক দুইটি, েিকান্ত্রি ্য় েং্ান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ন্ত্রতন ,             য়               

      ন্ত্রতন , প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েং্ান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি দুইটি, সজিা েদগি সকাি ভিন ন্ত্রনম যাণ েং্ান্ত োস্কগিাে য 

েভা একটি এিং মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেিান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত ছয়টি আন্তঃমিণািয় 

    অনুন্ত্রিত হয়।  

(২) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত জনাি সমাঃ আিদুি হান্ত্রমদ             ৩১     ২০১৯ 

                                    ।                                                

                       য়            য়। 

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ৩৩টি ন্ত্রেিান্ত গৃহীত হয়। ১৪টি ন্ত্রেিান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। ১৯টি ন্ত্রেিান্তই ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে 

িাস্তিায়নাধীন িগয়গছ। 

(৪) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেিান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বি-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (এন্ত্রপ্রি-জুন ২০১৯) 

মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন কিা হয়। 

(৫) ২৫ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিগখ ‘আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রিক েংস্থায় িাংিাগদশ কর্তযক চাঁদা প্রদান েং্ান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটি’ 

পুনে যঠন কগি প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি কিা হয়। 

(৬)           য়                                 য়/                   য়    র্ যািন্ত্রি       

      ২৯     ২০১৯                     িাংিাগদশ সেগজগে প্রকান্ত্রশত হয়। 

(৭) তথ্য অন্ত্রধদপ্তি সর্গক প্রাপ্ত সপপাি ন্ত্রিন্ত্রপংেমূগহি মগে গুরুত্বপূণ য ন্ত্রিন্ত্রপংগুন্ত্রি আেটি পগিি মােগম অিেন্ত্রত ও 

প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে সপ্রিণ কিা হয়।  

(৮) েমিপুস্তগকি ০২ জন অন্ত্রভিক্ষগকি ন্ত্রনকে সর্গক প্রাপ্ত প্রতযয়নপি িাগয়ন্ত্রি কগি েংন্ত্রিষ্ট নন্ত্রর্গত েংিক্ষণ কিা 

হয়।  

(৯) ১৯৯৩ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণীেহ োিেংগক্ষগপি োতটি খগন্ড পৃিা নম্বি প্রদান কিা হয়। 

(১০) ১৯৯৩ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণীেহ োিেংগক্ষগপি দুটি খন্ড িগোকন্ত্রপ কিা হয়। 

(১১                                      য়                                             য়    য় 

                          য়    য়                          য়         (                    

     য়। 

(১২                                                                            য়   য়    য় 

                                                                                       

                               য়। 

(১৩) ‘                   ২০০৯’-          য়            য় ‘                   ২০০৯’-         

       য়      য়    য়                                                  য়। 

(১৪                                                                    য়            -  

                                         য়                                       
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            য়                    য়   য়    য়                                          

     য়                      য়               য়                                য়। 

(১৫) ‘                       য়    (২য়     য় ’                         য়            

                               য়  (                   য়                   (       

          য়                                   ২০১৬-                                   

                                                                       য়                      

          য়। 

(১৬) ২৭ জুিাই ২০১৯            য়                          ১           ৪              

                  য়                                        য়                       য়। 

(১৭                    য় ‘    য়            য়       ৫                       

       ’                                        য়    য়                                য় 

                                             য়। 

(১৮                   য়           ‘                                          ’           

                       য়   য়    য়                                                     

             য়।  

(১৯                   য় ‘                        -              ’                        

          য়           য়    য়                   য়                                       

                            । 

(২০                                      য়      ২০১৯                                     য় 

০৫                                 য়।        ৫৪          য়                             

     য়।                য়                                         য়                       

     য়।   

(২১             ২৮৩                              -                                    

                                   য়।  

(২২                                                                                        

               য়।   

(২৩           য়                        ০৯ ০০      ০৯ ৪০         য়           য়              

                য়                 য়।  

(২৪) জুিাই মাগে সমাে ৮টি অন্ত্রভগর্াে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কিা হয়।          ১৯               য়             য় 

                                        য়  । তদন্তাধীন ১৬                য়             

                                   য়                           য়   য়।   

(২৫) আেস্ট ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১৫ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগি অন্ত্রভগর্াে 

পাওয়া সেগছ। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৫টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগি আনীত 

অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কগি জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় সদওয়া হগয়গছ এিং ০১টি 

অন্ত্রভগর্াে অন্ত্রধশাখায় নন্ত্রর্জাত কিা হগয়গছ এিং ০২টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগি আনীত 

অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় তদগন্ত অন্ত্রভগর্াগেি প্রার্ন্ত্রমক েতযতা র্াকায় তদন্ত প্রন্ত্রতগিদন অনুু্র্ায়ী প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি 

জন্য জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় সদওয়া হয়।  
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(২৬        য়                                                              য়            

                 য়                         ’                য়                      কিা 

হয়।             য়                           য়                                 য়       

           য়                            য়। 

(২৭                                                                      য়                

    য়                               য়                                                   

             য়। 

(২৮                                                                               

                         য়।                                                             

২০                          য়                                                        

          য়। 

(২৯                  ২০১৯                                            । 

(৩০                                             য়      য়  য়        য়                      

               য়                                         য়।  

(৩১                                        য়                                            

                          য়              । 

(৩২) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে GRS েং্ান্ত প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

(৩৩) কক্সিাজাি সজিাি স্থানীয় জনোধািগণি জন্য োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কার্ য্ মেমূহ দৃঢ়ীকিগণ েম্ভাব্য েহগর্ান্ত্রেতা 

েং্ান্ত আগিাচনা েভা আগয়াজন কিা হয়।  

(৩৪) Open CRVS েমগ াতা স্মািক েং্ান্ত েভা আগয়াজন কিা হয়।  উক্ত েভায় ‘Open CRVS’ একটি 

ওগপন সোে য ন্ত্রিন্ত্রজোি ন্ত্রেআিন্ত্রভএে েমাধান র্া অন্যান্য েিকান্ত্রি ন্ত্রেগস্টগমি োগর্ আন্তঃেম্পকযগর্াগ্য (সর্মন স্বাস্থয 

এিং এনআইন্ত্রি ন্ত্রেগস্টম), সুিন্ত্রক্ষত এিং অন্ত্রধকাি-ন্ত্রভন্ত্রত্তক ন্ত্রেগস্টম। ‘Open CRVS’ েং্ান্ত েমন্ত্রিত ন্ত্রেগস্টম 

ন্ত্রকভাগি শহি এিং গ্রাম পর্ যাগয় কার্ যকি ভাগি জন্ম ও মৃতুয ন্ত্রনিন্ধগন েহায়তা কিগি সে ন্ত্রিষগয় পাঁচটি দপ্তগিি োগর্ 

একটি মান্ত্রি-পাটি য েমগ াতা স্মািক স্বাক্ষি হয়।  

(৩৫) স্বাধীনতা পুিস্কাি ২০২০-এি জন্য মগনানয়ন েং্ান্ত পি সপ্রিণ কিা হয়।   

(৩৬)  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি চিমান প্রকল্পেমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি জুিাই ২০১৯ মাগেি এন্ত্রিন্ত্রপ িাস্তিায়ন  

অগ্রেন্ত্রত েং্ান্ত তথ্য িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন  ন্ত্রিভাে িিািি সপ্রিণ কিা হয়।   

(৩৭) ন্যাশনাি ই-োন্ত্রভ যে ন্ত্রেগস্টম (সনে) এিং ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রিন্ত্রজোি সেন্টাগিি (ইউন্ত্রিন্ত্রে) িযাশগিাি য মন্ত্রনেন্ত্রিং কিা হগে 

এিং জুিাই ২০১৯ মাগেি কার্ য্ গমি প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুত কগি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািগদি েমিয় েভায় উপস্থাপন কিা 

হয়।  

(৩৮) ৩টি ন্ত্রভন্ত্রিও কনিাগিি অনুন্ত্রিত হয়।  

(৩৯) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েগঙ্গ িংপুি ও িাজশাহী ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি এন্ত্রপএ স্বাক্ষি অনুন্ত্রিত হয় । 

(৪০) ২৯ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েগঙ্গ েমিয় ও েংস্কাি ইউন্ত্রনগেি ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি 

এন্ত্রপএ স্বাক্ষি েম্পন্ন হয়।  

(৪১) ২৯ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিখ েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েং্ান্ত কান্ত্রিেন্ত্রি কন্ত্রমটিি ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি ১ম 

েভা অনুন্ত্রিত হয়।  

(৪২) ৫ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিগখ েকি েিকান্ত্রি কার্ যািগয় ব্যিহাগিি জন্য 'েমিন্ত্রত ন্ত্রিভাইে, ইন্টািগনে ও তথ্য 

িক্ষণাগিক্ষণ এিং ন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা' প্রণয়গনি িগক্ষয উপকন্ত্রমটি েঠন কিা হয়। 
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(৪৩) ২৬ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিগখ েিকান্ত্রি প্রন্ত্রতিাগন োমান্ত্রজক সর্াোগর্াে-মােম  ব্যিহাি েং্ান্ত ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা, ২০১৬ 

অন্ত্রধকতি েমগয়াপগর্ােী কিাি িগক্ষয ন্ত্রিযমান ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকাটি পিীক্ষা-ন্ত্রনিীক্ষাপূি যক সুপান্ত্রিশ প্রণয়গনি জন্য েঠিত 

কন্ত্রমটিি ২য় েভা েন্ত্রচি, েমিয় ও েংস্কাি, মগহাদগয়ি অন্ত্রিে কগক্ষ অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪৪) ১৮ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিখ িন্ত্রিিাি অভযন্তিীন েম্পদ ন্ত্রিভাে, দূগর্ যাে ব্যিস্থাপনা ও িাণ মিণািয়, মােন্ত্রমক ও 

উচ্চ ন্ত্রশক্ষা ন্ত্রিভাে, সেতু ন্ত্রিভাে, ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাে, েমাজকল্যাণ মিণািয় ও এি আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থােমূগহি 

নােন্ত্রিক-সেিা উদ্ভািনী কার্ য্ গমি অগ্রেন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক পর্ যাগিাচনা েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪৫) জাতীয় তথ্য ও সর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত নীন্ত্রতমািা, ২০১৮ িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও মূল্যায়গনি িগক্ষয কন্ত্রমটি েঠগনি 

ন্ত্রিষগয় মতামত প্রদান কিা হয়। 

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

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

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃন্ত্রহত ন্ত্রেিান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বি-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন মন্ত্রিেভা-বিঠগক 

উপস্থাপন। 

(৪) েিকান্ত্রি ্য় েং্ান্ত মন্ত্রিেভা                । 

(৫)             য়                             । 

(৬      য়                                   । 

(৭                       য়                                                   । 

(৮) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েং্ান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

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

পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি েভা। 

(১০) ন্ত্রপ্র-ন্ত্রনকাি েভা এিং ন্ত্রনকাি-এি ১১৬তম েভা অনুিান।  

(১২) স্বাধীনতা পুিস্কাি েন্ত্রচি-েভা। 

 (১৩) Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase-3 েং্ান্ত প্রকল্প 

প্রণয়ন।  
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