
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি         ২০১৯ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:         ২০১৯              প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৮         ২০১৯

       

(১) প্রশােন্ত্রনক:    

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৬৪ ২২২ ১৪২ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৮৭০ ১,২২৮ 

মমাে ২,৪৬২ ১,০৯২ ১,৩৭০ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

মজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেন্ত্রণি পদ 

২য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ১৯ ২৭ ৪৬ ৫০ ১৪২ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৬৯ ৩২২ ৩৬২ ১৭৫ ১,২২৮* 

     - - ৩৮৮ ৩৪৯ ৪০৮ ২২৫ ১,৩৭০ 

* 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  - - - 

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 - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ৭৫ ১ ৭৬ - ৪ ৪ 

                         

            ১৩     

              ২৭      

                   ৩৫    

                 -        

    ০১                      

                             

০৪                          

             

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: মনই।  
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খ. ১ ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (গদগশ-ন্ত্রিগদগশ)  

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি/                       মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

১। ০৮-০৯ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ 

       নিেঠিত মন্ত্রিেভাি 

েদস্যেণ কর্তযক র্র্াক্রগম োভাি 

স্মৃন্ত্রতগেৌধ এিং মোপািেঞ্জ 

মজিাি টুন্ত্রিপাড়ায় মাননীয় 

প্রধানমিীি অনুষ্ঠাগন        

      

০২  ১৯-২০ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ 

       কক্সিাজাি মজিা েিি 

কগিন। 

 

                       ড. 

             ২৪-২৫ 

        ২০১৯            

Office of the Investigative 
Committee of the Russian 
Federation Visit       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

পাি যতয 

চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

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

(২) আইন-শৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক : প্রগর্াজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত: 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত 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 

 ড     ১১.৭৯ 

       ০.১০  

      ১১.৮৯ 

 

৩.৮৬৪৭ (৩২.৭৮        

- - - 

Support to the 

Central 

Management 

Committee’s 

(CMC) Policy 

Guidance on 

Child 

Component of 

the NSSS 

 ড     ২.৪৩  

       ০.৫৭ 

      ৩.০০ 

 

১.৮১৮ (৩৬.০৬        

- - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh 

2nd Phase  

 

 ড     ২.৬৯ 

       ০.৬৮  

      ৩.৩৭ 

 

 

 

 

 

 

২.৩২১৬  (৬৮.৯৭        

- - - 
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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 : প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি 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 

মজি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

০৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                িতযমাগন মকান অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত মনই। 

তগি ০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি       িগয়গছ 

(          ৭/২০০০),                         

                  

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি উন্নয়ন মিাি য 

 

১২টি 

 

 

২৩২.০৩ 

 

- 

 

- 

 

১২টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা অপ যণ, ২০১৫ 

                                       

                                

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

মমাে ২৩টি ৯১৯.০৩ ০৪ - ২৩টি - 

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 েন্ত্রমিলন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রঞ্জভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০২ - - - - ২ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১০ - - - - ১০ ০৪ 

মমাে= ১২ - - - - ১২ ০৪ 

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

হগয়গছ। 
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(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্র

ম 

প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

মময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ এগজন্ত্রিি 

নাম 

অংশগ্রহণকািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

                

 

 

 

 

১  

‘Exposure visit on Knowledge 

sharing programme’ শীষ যক 

প্রন্ত্রশক্ষগণ অংশগ্রহণ 

   : ভািত 

২১ হগত ২৭ 

জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে োত    

       

     

       

       

     

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

১  

‘Skill in Law Enforcement 

Against Corruption’ শীষ যক 

প্রন্ত্রশক্ষগণ        

   :      

০৩     ১১ 

        ২০১৯ 

                     

        

      

          

      

       

        

     

         

        

২  

‘Anti-Corruption and 

Investigation Procedure of 

CCAC’ শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষগণ        

   :       

১৬     ১৭ 

        ২০১৯ 

                     

        

      

          

     

       

        

     

         

        

৩  

‘10
th
 Annual Conference and 

General Meeting of the 

International Association of 

Anti-Corruption Authorities 

(IAACA)’ শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষগণ        

   :        ,       

২২     ২৪ 

        ২০১৯ 

                            

     

 

৪  

‘Office of the Investigative 

Committee’ শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষগণ

       

   :          

২৪     ২৫ 

        ২০১৯ 

                      

    

        -

        

     

৫  

                    ১১       

২০১৮     ১৭ 

        ২০১৯ 

                ১৭    

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান 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 চিমান 

িগয়গছ।  
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ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগে িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: মনই।   

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

িড় িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না:            

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ৪১ জন 

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১) মন্ত্রিেভাি    , েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি    ,                                  

   ,                                                                              

                           মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত 

ছয়টি আন্তঃমিণািয়     অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(২) জাতীয় অর্ যননন্ত্রতক পন্ত্রিষগদি ন্ত্রনি যাহী কন্ত্রমটি (একগনক), েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি, অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় 

েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি, জাতীয় পুিস্কাি েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি, আইন-শৃঙ্খিা েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি, ‘নিম 

েংিাদপে মজুন্ত্রি মিাি য, ২০১৮’-এি মিাগয়দাদ পিীক্ষা কগি চূড়ান্ত কিাি িগক্ষয মন্ত্রিেভা-কন্ত্রমটি এিং প্রশােন্ত্রনক 

পুনন্ত্রি যন্যাে েংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটি (ন্ত্রনকাি) েঠন কিা হয়। 

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ১৬টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ০৩টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। অিন্ত্রশষ্ট ১৩টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়নাধীন িগয়গছ। 

(৪) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (অগক্টািি-ন্ত্রিগেম্বি, 

২০১৮) মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন কিা হয়। 

(৫)                                                                                 ২০১৯ 

  ২৬      ২০১৯               ড                                                        

                                                      ০৩         ২০১৯           ড  

                  

(৬                                                                                  ২০১৯ 

  ২৬      ২০১৯               ড                                                           

        ৫ ৩৯ ৬৪ ৭০০                                                              

                                        

(৭                                                           ৫৬         (৩             

                                              -                                      

                                                                          ০৩         

২০১৯                                              ।     

(৮) েণপ্রজাতিী িাংিাগদশ েিকাগিি প্রধানমিী ০৭         ২০১৯                 ৫    উপগদষ্টাি (মিীি 

পদমর্ যাদাপ্রাপ্ত) ন্ত্রনগয়াগেি অিোন কগিগছন মগম য                                                  ।      
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(৯) েণপ্রজাতিী িাংিাগদশ েিকাগিি প্রধানমিী ০৭         ২০১৯                                     

             ন্ত্রনগয়াগেি অিোন কগিগছন মগম য উক্ত তান্ত্রিগখ জািীকৃত প্রজ্ঞাপন                            

(১০) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি েংন্ত্রিধাগনি ৫৬ অনুগেগদি (৩) দিা অনুর্ায়ী মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত ০৭ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ 

তান্ত্রিগখ মশখ হান্ত্রেনাগক েণপ্রজাতিী িাংিাগদশ েিকাগিি প্রধানমিী পগদ ন্ত্রনগয়াে দান কগিগছন মগম য           

                                      । 

(১১                                ৫৬         (২                           ০৭         ২০১৯ 

                                                 -               ২৪  ১৯   ৩              

           মগম য                                                 । 

(১২                             ০৭         ২০১৯                                         

                                                 -                    ২৪  ১৯   ৩      

   -                   

(১৩) েণপ্রজাতিী িাংিাগদশ েিকাগিি প্রধানমিী রুিে অি ন্ত্রিজগনে, ১৯৯৬-এি রুি ৩ (৪)        প্রধানমিী, 

মিী, প্রন্ত্রতমিী ও উপ-মন্ত্রিেগণি মগে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি দান্ত্রয়ত্ব িণ্টন কগিগছন মগম য ০৭         ২০১৯ 

                                               

(১৪) েণপ্রজাতিী িাংিাগদশ েিকাগিি প্রধানমিী রুিে অি ন্ত্রিজগনে, ১৯৯৬-এি রুি ৩ন্ত্রি(১)-              ০৭ 

        ২০১৯        ৫       ন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট দান্ত্রয়ত্ব ন্ত্রদগয়                প্রধানমিীি উপগদষ্টা পগদ ন্ত্রনগয়াে প্রদান 

কগিগছন মগম য                                                   

(১৫)                                                                                      

                ২.১২                                  ১৭         ২০১৯                   

                 

(১৬)                                                                ২০১৯-২০                

              ২ (             (২০২০-২১   ২০২১-২২            ২০১৮-১৯                   

            ১৬         ২০১৯                                                     ২০ 

        ২০১৯                                                

(১৭)                                                                                

                

(১৮)                                                                                     

                                                          ,                              

                 

(১৯)                  ,                     ,                     ,                  

                                                          ,                       

                                                                           ,           
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(২০)                  , ২০১৮                    , ২০০৯ -                            

                  ,                         ,                                        

(২১)                                 ড (ECL)-                                            

                                                                                           

                                                                                        

              

(২২)                , ২০১৩ -                                                           

                                   

(২৩)                                  -                                                 

                                              ,                                     

(২৪)                                                              ৪                       

                                 ,                                        

(২৫)                                                ,          ড                 , 

     -                           ,                                        

(২৬)                                                     ড-                                    

                                                          ,                         ,    

                                         

(২৭)                                                ২০১৯                    /           

       ১২                                  ৩                                      ৭      

                  ৬৬                                                                 

                                         /                               

(২৮)            ১৪                             -                                    

    / ড                               

(২৯) ২৮         ২০১৯                                    -                  ,              

            ৯   ২১         ড                                                                 

                                           ড                                             

                            /                     

(৩০)                                                            ,                             

(   )-                                          -                    

(৩১) পূি যিতী মাগেি মজিেহ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােন ও শৃঙ্খিা অন্ত্রধশাখায়         ২৬          

পাওয়া মেগছ। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ১১টি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কিা হয়।         ১৫                       
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(৩২) জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ০৫ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে 

পাওয়া মেগছ। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৮ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না 

হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কগি জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়।  

(৩৩) জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােন ও শৃঙ্খিা অন্ত্রধশাখায় মমাে ২৩টি পে পাওয়া ন্ত্রেগয়গছ। তন্মগে ২০টি পগেি 

ওপি কার্ যক্রম গ্রহণ কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ৩টি  পগেি মকাগনা কার্ যক্রম না র্াকায় অন্ত্রধশাখায় নন্ত্রর্জাত কিা হয়। 

(৩৪) ৩১         ২০১৯                                                   ৩০                 

(৩৫)             /                               ২০১৮-                              

                                              ২০১৯      ৫১                              

(৩৬)                                                                ড                     

                                                                                       

        

(৩৭)                                                                                     

                                                                                  

(৩৮)                                                                                 

                                                  

(৩৯)                                                                                  

                                            

(৪০)       ,       ,                                                                     

        

(৪১)                                                                                        

     

(৪২)                                                                                  

                       

(৪৩)                                                                        ,              

                                             

(৪৪)                                   -২০১৯                          -২০১৯         

                                                                                     

(৪৫)                                , ২০১৮                                                

                                                                                 

(৪৬)                                                    /                             
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(৪৭)                                                                                  

         

(৪৮)                                                         -২০১৯                     

                                     

(৪৯)        /   ড               -                                                      

                                        

(৫০)                           (      )              -২০১৯     ,                         

                                                                                    

                

(৫১) ৩১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ িা: শ্রীকৃষ্ণ িন্ত্রনক, েহকািী অোপক (মমন্ত্রিন্ত্রেন ন্ত্রহগেগি পদায়নকৃত), চট্টগ্রাম 

মমন্ত্রিগকি কগিজ কর্তযক দান্ত্রখিকৃত অন্ত্রভগর্াে পিিতী প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য স্বাস্থয ন্ত্রশক্ষা ও পন্ত্রিিাি 

কল্যাণ ন্ত্রিভাগে মপ্রিণ            

(৫২) ০১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ প্রন্ত্রতটি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে Reform Management and Policy Research 

(RM & PR)-ইউন্ত্রনে সৃজন েংক্রান্ত পে জনপ্রশােন মিণািগয় মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৩) ০৬ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ P4D শীষ যক প্রকগল্পি আওতায় ৬টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি (জনপ্রশােন মিণািয়, 

তথ্য মিণািয়, স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাে, মন্ত্রহিা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রিষয়ক মিণািয়, েমাজকল্যাণ মিণািয় ও যুি ও ক্রীড়া 

মিণািয়) ন্ত্রেটিগজন্ে চাে যাি পুনন্ত্রনিীক্ষণ র্র্ার্র্ কর্তযপগক্ষি মােগম ন্ত্রেদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়। 

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

ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

(৫৫) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা েংক্রান্ত মিাকাি পগয়ন্ট েংক্রান্ত একটি ওয়াকযশপ আগয়াজন কিা হয়। 

(৫৬) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা েংক্রান্ত মজন্ডাি মিাকাি পগয়ন্ট েংক্রান্ত একটি ওয়াকযশপ আগয়াজন কিা হয়  

(৫৭) Support to the Central Management Committee’s (CMC) Policy Guidance on 

Child Component of the NSSS প্রকগল্পি আওতায় ৬-৮ মিব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ মময়াগদ সুইজািল্যাগন্ডি 

মজগনভাগত অনুন্ত্রষ্ঠতব্য International Conference on Universal Child Grants এ অংশ গ্রহগণি 

ন্ত্রনন্ত্রমত্ত visit-এি আগয়াজন কিা হয়।   

(৫৮) Support to the Central Management Committee’s (CMC) Policy Guidance on 

Child Component of the NSSS প্রকগল্পি জনিি ন্ত্রনগয়াে েংক্রান্ত একান্ত্রধক েভা আগয়াজন কিা হয়।  

(৫৯)  Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase 2 প্রকগল্পি 

আওতায় CRVS েংক্রান্ত পন্ত্রিপে প্রণয়গনি ন্ত্রনন্ত্রমগত্ত Validation Workshop-এি  আগয়াজন কিা হয়।  

(৬০) Integrated Service Delivery Platform (ISDP) েংক্রান্ত একটি Technical Workshop-এি 

আগয়াজন কিা হয়। 
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(৬১) Open CRVS িাস্তিায়ন েংক্রান্ত উপকন্ত্রমটিি েভা আগয়াজন কিা হয়। 

(৬২) CRVS েংক্রান্ত Technical কন্ত্রমটিি েভা আগয়াজন কিা হয়।     

(৬৩) ১৫ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ অমি একুগশ িইগমিা, ২০১৯ উপিগক্ষয মজিা-ব্র্যান্ত্রন্ডং িই মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে 

মপ্রিগণি জন্য েকি মজিা প্রশােক িিািি পে মপ্রিণ কিা হয় এিং অমি একুগশ িইগমিা, ২০১৯-এ স্টি িিাগদ্দি 

জন্য েন্ত্রচি, েংস্কৃন্ত্রত মিণািয় িিািি পে মপ্রিণ কিা হয় 

(৬৪) িান্ত্রষ যক উদ্ভািন কম যপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রতি অধ য-িান্ত্রষ যক মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য েকি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি 

েন্ত্রচি/েন্ত্রচিবৃন্দগক পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৫) স্বাধীনতা পদগকি জন্য েি যগমাে ৪৬টি প্রস্তাি পাওয়া মেগছ। র্াচাই-িাছাই মশগষ প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি 

কন্ত্রমটিগত প্রস্তািেমূহ উপস্থাপন কিা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তািেমূহ পিিতী ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য কন্ত্রমটি ন্ত্রিষয়ক অন্ত্রধশাখায় 

মপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৬)  ০৯ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিখ ন্ত্রিেত দশগক (২০০৯ োি হগত ২০১৮ োি পর্ যন্ত) জাতীয় অর্ যননন্ত্রতক পন্ত্রিষগদি 

ন্ত্রনি যাহী কন্ত্রমটি (একগনক)-এি েভায় গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূহ িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পগকয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক অিেত 

কিাি জন্য েংন্ত্রিষ্ট েকি মিণািয়/ন্ত্রিভােগক পে মপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৭)  ‘Technical Support Project for CRVS System Improvement in Bangladesh-2nd 

Phase’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি প্রর্ম েংগশাধনীগত েমিলন্ত্রত প্রদাগনি জন্য েদস্য, আর্ য-োমান্ত্রজক 

অিকাঠাগমা ন্ত্রিভাে এিং েন্ত্রচি, অর্ যননন্ত্রতক েম্পকয ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৮)   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে চিমান প্রকল্পেমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি ন্ত্রিগেম্বি ২০১৮ পর্ যন্ত অগ্রেন্ত্রতি তথ্যান্ত্রদ 

ন্ত্রনধ যান্ত্রিত ছক মমাতাগিক প্রস্তুতপূি যক েন্ত্রচি, িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন ন্ত্রিভাে, পন্ত্রিকল্পনা মিণািয় মশগিিাংিা 

নেি, ঢাকা ১২০৭ িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৯)  ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি েংগশান্ত্রধত িান্ত্রষ যক উন্নয়ন কম যসূন্ত্রচ (আিএন্ত্রিন্ত্রপ)-মত অন্তর্ভ যন্ত্রক্তি জন্য এ ন্ত্রিভাগেি 

প্রকল্পেমূগহি তথ্য েদস্য, আর্ য-োমান্ত্রজক অিকাঠাগমা ন্ত্রিভাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়।  

(৭০)  ‘Technical Support Project for CRVS System Improvement in Bangladesh-2nd 

Phase’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি প্রর্ম েংগশাধগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত ন্ত্রিভােীয় ন্ত্রিগশষ প্রকল্প মূল্যায়ন কন্ত্রমটি 

(ন্ত্রিএেন্ত্রপইন্ত্রে) েভাি মনাটিশ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭১) অর্ য ন্ত্রিভাগেি জনিি কন্ত্রমটি কর্তযক উন্নয়ন প্রকগল্পি আউেগোন্ত্রে যং পগদ সুপান্ত্রিশকৃত জনিগিি তথ্য েন্ত্রচি, অর্ য 

ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭২) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক িাস্তিান্ত্রয়তব্য Integrated Reforms Management Project (IRMP)-

শীষ যক প্রকগল্পি েম্ভাব্যতা র্াচাইগয়ি জন্য প্রকল্প পন্ত্রিচািক, একগেে টু ইনিিগমশন (এটুআই) মপ্রাগ্রাম িিািি মপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৭৩)  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রকল্পেমূগহি প্রকল্প পন্ত্রিচািকেণগক স্ব স্ব প্রকগল্পি তথ্য Project 

Management Information System (PMIS) েিেওয়যাগি অন্তর্ভ যক্ত কিাি অনুগিাধ জান্ত্রনগয় পে মপ্রিণ কিা 

হয়।  
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(৭৪) জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ মাগে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন অনুন্ত্রিভাে/অন্ত্রধশাখা/শাখা মর্গক প্রাপ্ত ৪৫টি তথ্য ওগয়িোইগে 

আপগিাি/হািনাোদ কিা হয়।  

(৭৫) ন্যাশনাি ই-োন্ত্রভ যে ন্ত্রেগস্টম (গনে) এিং ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রিন্ত্রজোি মেন্টাগিি (ইউন্ত্রিন্ত্রে) িযাশগিাি য মন্ত্রনেন্ত্রিং কিা হয় 

এিং  ন্ত্রিগেম্বি ২০১৮ মাগেি কার্ যক্রগমি প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুত কগি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািগদি েমন্বয় েভায় উপস্থাপগনি 

জন্য মজিা ও মাঠ প্রশােন অনুন্ত্রিভাগে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭৬) ই-িাইন্ত্রিং কার্ যক্রগম প্রযুন্ত্রক্তেত েহায়তা প্রদান কিা হয়। 

(৭৭) ৩ টি ন্ত্রভন্ত্রিও কনিাগিগি কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রদান কিা হয়। 

(৭৮) ন্ত্রজআিএে েিেওয়যাি ব্যিহাগি কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা কিা হয়। 

(৭৯) মাঠ পর্ যাগয়ি কার্ যািয়েমূগহি এন্ত্রপএ িাস্তিায়ন েগিজন্ত্রমগন পন্ত্রিিীক্ষগণি জন্য পন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয়। 

(৮০) িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত (এন্ত্রপএএমএে) েিেওয়যাি আপগিগেি ন্ত্রিষগয় প্রগয়াজনীয় ইনপুে, 

ন্ত্রনগদ যশনা ও েহায়তা প্রদান কিা হয়।  

(৮১) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও দপ্তি/েংস্থা কর্তযক আগয়ান্ত্রজত িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষগণ প্রন্ত্রশক্ষক 

ন্ত্রহোগি অংশগ্রহণ কিা হয়। 

(৮২)   মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ২০১৭-২০১৮ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি েমন্ত্রন্বত মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন 

মাননীয় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি কর্তযক স্বাক্ষন্ত্রিত উপানুষ্ঠান্ত্রনক পগেি মােগম স্ব-স্ব মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি 

মিী/প্রন্ত্রতমিী/উপমিী এিং মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচিগক জানাগনা হয়।  

(৮৩) েমন্বয় ও েংস্কাি ইউন্ত্রনগেি ২০১৭-২০১৮ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি েমন্ত্রন্বত মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন 

উপস্থাপন কিা হয়। 

(৮৪) ৬ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মেগময়ান্ত্রদ মকৌশিেত উগদ্দশ্য এিং কার্ যক্রমেমূহ 

েংগশাধন/হািনাোদকিণ েংক্রান্ত তথ্যান্ত্রদ এ ন্ত্রিভাগেি পন্ত্রিকল্পনা ও িাগজে অন্ত্রধশাখায় মপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৫) ২১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ েকাি ১০:৩০ োয় National Integrity Strategy Support project , Phase 

-2 এি TAPP প্রণয়গনি িগক্ষয জাইকা-এি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধদগিি োগর্ একটি মতন্ত্রিন্ত্রনময় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৮৬) ৩০ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ েকাি ৯:৩০ োয়  মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাগনি মিাকাি পগয়ন্ট 

কম যকতযাগদি ন্ত্রনগয় ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি কম য-পন্ত্রিকল্পনাি ২য় বেমান্ত্রেক পন্ত্রিিীক্ষণ 

প্রন্ত্রতগিদন পর্ যাগিাচনাপূি যক ন্ত্রিিব্যাক কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৮৭) ৩১ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ েকাি ১১:০০ োয় বনন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৮৮) ১৪ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মজিা ওগয়িগপাে যাগিি মােগম স্বপ্রগণান্ত্রদত তথ্য প্রকাগশি োন্ত্রি যক পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রত 

মূল্যায়ন িিািগিি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত মপ্রন্ত্রিত প্রন্ত্রতগিদন েংগশাধনপূি যক ন্ত্রনি যাহী পন্ত্রিচািক, Management and 

Resources Development Initiative (MRDI) িিািি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৮৯) ২৮ জানুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মজিা ও উপগজিা পর্ যাগয় তথ্য অন্ত্রধকাি জন্ত্রিপ ২০১৮-১৯ পন্ত্রিচািনা কিাি 

ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মিেিকান্ত্রি েংস্থা মানুগষি জন্য িাউগন্ডশন, এমআিন্ত্রিআই এিং ওিগকাগয়স্ট-মক েহায়তা প্রদাগনি িগক্ষয 

েকি মজিা প্রশােক িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়।  
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ে. আোমী (       -    )    মাগে েম্পা  অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান। 

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

(৩)  তথ্য অন্ত্রধদপ্তি মর্গক প্রাপ্ত মপপাি ন্ত্রিন্ত্রপং-এি ওপি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ। 

(৪) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা                  

(৫)                                             

(৬                                            

(৭                                                                             

(৮                                                 

(৯)  জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশি (NSSS) েংক্রান্ত মজন্ডাি পন্ত্রিন্ত্রেি খেড়া িাংিায় অনুিাদপূি যক প্রকাশনা।  

(১০) মিান্ত্রহংো জনগোষ্ঠীি িাংিাগদগশ অনুপ্রগিগশি কািগণ আর্ য-োমান্ত্রজকভাগি ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সিাজাগিি স্থানীয় 

জনেগণি জন্য োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কার্ যক্রম িন্ত্রধ যতকিগণি ন্ত্রিষগয় প্রকল্প প্রস্তাি প্রণয়ন   

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

         

(১২)                                                                                  

                   

(১৩)                                                       (online)                     

                                                 

(১৪) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান। 

(১৫)                                           

(১৬) ন্ত্রনকাি-এি ১১৬ তম েভা অনুষ্ঠান।  
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