
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি       ২০১৮ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:       ২০১৮         বিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:   ন্ত্রিগেম্বি ২০১৮       

(১) প্রশােন্ত্রনক:    

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৬৪ ২২৫ ১৩৯ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৮৬৩ ১২৩৫ 

বমাে ২,৪৬২ ১,০৮৮ ১,৩৭৪ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

বজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

বেন্ত্রণি পদ 

২য় বেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় বেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য বেন্ত্রণি 

পদ 

বমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ১৮ ২৫ ৪৬ ৫০ ১৩৯ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৪০৪ ২৮৮ ৩৬৪ ১৭৪ ১২৩৫* 

     - - ৪২২ ৩১৩ ৪১০ ২২৪ ১,৩৭৪ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

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

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

বমাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী বমাে কম যকতযা কম যচািী বমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

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

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি/      দ                মন্তব্য 

বদগশ ন্ত্রিগদগশ বদগশ ন্ত্রিগদগশ বদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

       দ          দ       

০৮-১০ নগভম্বি ২০১৮       

কক্সিাজাি ও চট্টগ্রাম বজিা েিি 

    । 

      দ                ড. 

             ০৬       

২০১৮     ০৮       ২০১৮ 

                       

       ‘The Training and 

Public Integrity Network 

Meeting on Preventing 

Corruption in Public 

Procurement under Anti-

corruption Initiative for 

Asia and the Pacific’-এ 

           ।  

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 
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পাি যতয 

চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

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

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

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (গকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত: 

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

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-ি    

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

(গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে পর্ যন্ত 

ব্যগয়ি পন্ত্রিমাণ (গকাটি 

োকায়) ও িিাগদ্দি ন্ত্রিপিীগত 

ব্যগয়ি শতকিা হাি 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

নতুন প্রকল্প 

অনুগমান্ত্রদত হগয় 

র্াকগি তাি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 
Programme 

 ড     ১১.৭৯ 

       ০.১০  

      ১১.৮৯ 

২.২৫৯৫ (১৯ শত াংশ) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh 

2nd Phase  

 ড     ২.৬৯ 

       ০.৬৮  

      ৩.৩৭ 

 

 

 

১.৫২১  ৪৫.১৮        

 

- - - 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে উগবাধনকৃত 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান  প্রকগল্পি 

কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে 

উগবাধন কিা হগি এমন েমাপ্ত 

প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

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

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

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েংস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

বজি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

০৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

       দ        িতযমাগন বকান অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

বন । তগি ০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি 

      িগয়গে (          ৭/২০০০),          

                দ              । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

বিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন বিাি য 

 

১২টি 

 

 

২৩২.০৩ 

 

- 

 

- 

 

১২টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা অপ যণ, 

২০১৫                                

                                      । 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

বমাে ২৩টি ৯১৯.০৩ ০৪ - ২৩টি - 
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খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি বকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি বে-েি বক  গেি 

তান্ত্রিকা: বন । 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

বমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ য-ি    বমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০৩ - - - - ৩ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-০৯ - - - - ০৯ ০৩ 

বমাে= ১২ - - - - ১২ ০৩ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রা ব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রা ব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আ ন-১ শাখায় 

স্থানান্তি কিা হয়। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

বময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

       দ 

                

 

 

 

 

১। 

‘Hunger Safety Net Programme 

(HSNP)’ and ‘National Home-

Grown School-Feeding 

Programme’-এ        

   : বকন্ত্রনয়া 

 ১০     ১৭ 

নগভম্বি ২০১৮ 

       দ 

      

চাি   

         , 

          

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত     , 

           

       

২। 

জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশি িাস্তিায়গনি িগক্ষয 

 গনাগভশন েংক্রান্ত আ ন্ত্রিয়ােমূহ 

িাস্তিায়ন ন্ত্রিষগয় ন্ত্রশক্ষা েিি-এ অংশগ্রহণ 

   : মািগয়ন্ত্রশয়া 

৩০ অগক্টািি 

২০১৮ হগত ০৫ 

নগভম্বি ২০১৮  

মােন্ত্রমক ও উচ্চ 

ন্ত্রশক্ষা ন্ত্রিভাে 

একজন 

উপেন্ত্রচি 

 

৩। 

‘2nd Technical Advisory Group 

Meeting of Project Open CRVS’-এ

অাংশগ্রহণ 

   : র্া ল্যান্ড 

১৬ নগভম্বি ২০১৮        দ 

      

একজন 

উপেন্ত্রচি 

 

৪। 

‘Public Procurement and 

Sustainable Development’ শীষ যক 

প্রন্ত্রশক্ষগণ        

   :  তান্ত্রি 

২৯ অগক্টািি 

২০১৮ হগত ০৬ 

নগভম্বি ২০১৮ 

কান্ত্রিেন্ত্রি ও 

মাদ্রাো ন্ত্রশক্ষা 

      

দু    

           , 

     

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী 

েন্ত্রচি, 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
১। 

The Second International 

Conference on Corrent Trends 

ins the Middle East’ 
   :       ,      

০৫       ২০১৮ 

    ০৮       

২০১৮ 

      দ   

      

     

          ,  
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২। 

‘The UNODC Regional 

Workshop on International 

Cooperation in Criminal and 

Financial Investigations of 

Corruption Crimes’ 

   :     দ  ,      

১২       ২০১৮ 

    ১৪        

২০১৮ 

      দ   

      

      

     

         , 

     

         

        

৩। 

‘The 2
nd

 resumed 9
th

 Session of 

the Implementation Review 

Group of the United Nations 

Convention Against Corruption 

Against Corruption (UNCAC)’’ 

   :       ,       

১২       ২০১৮ 

    ১৬        

২০১৮ 

      দ   

      

     

     

         , 

     

         

        

৪। 

   ড     

   :       ও            

২২       ২০১৮ 

    ৩০       

২০১৮ 

      দ   

      

      

          , 

      

          

৫। 

                দ           

      
১৪       ২০১৮ 

    ১৫       

২০১৮ 

          ১৮০    

৬। 
UNCAC       ও                ২৬       ২০১৮       দ   

      

১০০    

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি বকান  ন্-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 

িগয়গে। 

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

িণ যনা: বন ।   

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

িড় িকগমি বকান অসুন্ত্রিধা আগে ন্ত্রক না:          । 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ১৮ জন।  

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

(১) ১৯       ২০১৮           .   . ও.    -৩৩৮-   /২০১৮       ড   ও                              

                   ও        দ                           । 

 ২  ২৫       ২০১৮           .   . ও.    -৩৪৬-   /২০১৮                                     

                                 । 

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

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

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

অনুন্ত্রিত হয়। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ২৭টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৬টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। অিন্ত্রশষ্ট ১১টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়নাধীন িগয়গে। 

(৩) ০৩       ২০১৮                             -১৫ ন্ত্রকগশাি                         ো গব্রকাগি 

৩-২                                           ও                           দ  অনূর্ধ্য-১৫ 
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ন্ত্রকগশাি      দ ।       দ      -১৫ ন্ত্রকগশাি      দ                                          

        ও       দ         ড                                        মন্ত্রিেভাি ০৬ নগভম্বি 

২০১৮ তান্ত্রিগখি       গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ১১       ২০১৮         ৩৫৯                  

      দ                  । 

(৪) িাংিাগদশ েিকাগিি স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণািগয়ি ন্ত্রনউগিা বিগভিপগমন্টাি ন্ত্রিজঅি যাি এন্ড অটিজম 

ন্ত্রিষয়ক জাতীয় উপগদষ্টা কন্ত্রমটিি েভাপন্ত্রত, আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতেম্পন্ন অটিজম ন্ত্রিগশষজ্ঞ এিং ন্ত্রিশ্ব স্বাস্থয েংস্থাি 

মানন্ত্রেক স্বাস্থযন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিগশষজ্ঞ উপগদষ্টা প্যাগনগিি েদস্য, জান্ত্রতি ন্ত্রপতা িঙ্গিন্ধু বশখ মুন্ত্রজব্যি িহমাগনি বদৌন্ত্রহরে ী 

এিং প্রধানমিী বশখ হান্ত্রেনাি সুগর্াগ্যা কন্যা ন্ত্রমজ্  োয়মা ওয়াগজদ বহাগেন      ন্ত্রবতীয়িাগিি      ‘       -

                 দ   -     ’                              ড                  ।  উগনগকা 

কর্তযক ন্ত্রমজ্  োয়মা ওয়াগজদ বহাগেগনি এ ন্ত্রনযুন্ত্রক্ত আন্তজযান্ত্রতক পন্ত্রিমণ্ডগি িাংিাগদগশি েিানজনক অিস্থানগক 

আিও উন্নত ও সুেংহত কগিগে। এ ন্ত্রনযুন্ত্রক্তি মে ন্ত্রদগয় ন্ত্রিগশ্ব িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি হওয়ায় মাননীয় 

প্রধানমিীি সুগর্াগ্যা কন্যা ন্ত্রমজ্  োয়মা ওয়াগজদ বহাগেনগক আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা ও অন্ত্রভনন্দন জ্ঞাপন কগি মন্ত্রিেভাি ১৯ 

নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখি       গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ২০       ২০১৮         ৩৭২                  

      দ                  । 

(৫) িাংিাগদশ েংিাদ েংস্থাি ব্যিস্থাপনা েম্পাদক ও োংিান্ত্রদক জনাি শাহন্ত্রিয়াি শহীদ েত ১৭ নগভম্বি ২০১৮ 

তান্ত্রিগখ ৫৬ িেি িয়গে মৃতুযিিণ কগিন ( ন্নান্ত্রিোগহ … িান্ত্রজউন)। জনাি শাহন্ত্রিয়াি শহীগদি মৃতুযগত েভীি বশাক 

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

েমগিদনা জ্ঞাপন কগি         ১৯       ২০১৮                             ২০       ২০১৮         

৩৭৩                        দ                  । 

(৬)                     ১৫.১১.২০১৮                                                       

                                        । 

(৭)                  দ                                       ২০১৮-১৯    -                 

         ৩২৫৭৩০২-                        ৫                 দ                                      

০১       ২০১৮                                 । 

 ৮         দ         ২০০৯-১০      ২০১৮-১৯    -                                 /            

             -                   দ  ০৬       ২০১৮                              । 

(৯         দ              ২০১৮-১৯    -                           ১০৪০১০১১০০১১৯-৩১১১১০১-

                                ১২০০০৭৬০০-                      ৫৭    ৫৩            

                  দ        ১৪       ২০১৮                                 । 

 ১০         দ                 ও             দ        -          ১২       ২০১৮            

                                                                                        

১৯       ২০১৮                              । 

 ১১         দ                 ও           দ         ২০১৯-২০      ২০২১-২২    -            

                                           ২৭       ২০১৮                              ।  

 ১২         দ         ২০১৮-১৯    -                                                ও     

                                             দ  ২৯       ২০১৮        ibas++              

                  । 

(১৩)                                           দ         দ  (     )                       

                       েন্ত্রচি, সুিক্ষা বেিা ন্ত্রিভাে              । 
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(১৪)        ২০১৮            দ                                 দ                     , 

                            । 

(১৫)                                            দ         দ         (      ও  ড  -২      

        )                                    েন্ত্রচি, সুিক্ষা বেিা ন্ত্রিভাে               কিা হয়। 

(১৬)             ,                              দ         দ  (         )             

                                 েন্ত্রচি, সুিক্ষা বেিা ন্ত্রিভাে               কিা হয়। 

(১৭)                                            দ         দ        (         ;           

         ;                    ;       ও  ড           ;  ড    , ১            ড    , ২       

                     ও                        )                                    

েন্ত্রচি, সুিক্ষা বেিা ন্ত্রিভাে               কিা হয়। 

(১৮)                   ও                       দ               ও                   দ  

                            ,                         ,                                কিা 

হয়।  

(১৯)   ও                                কািগণ বর্ বকাগনা েময়                                

                           ,                         ,                                কিা 

হয়। 

(২০)                                        (   )    দ                                 

              দ                                                        দ            

                                                                                , 

                        ,    ও                                কিা হয়। 

(২১)               ড          -                                                             

                                   দ                    দ   ও                         

                                                              ,                     

               ,                    কিা হয়। 

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

মামিায় ০২ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ এি.আি.টি দান্ত্রখি কিা হয়। এ োড়া ০১ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ মামিা দাগয়ি; ০১ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ 

ন্ত্রিভােীয়; ০৩ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ োমন্ত্রয়ক িিখাস্ত এিং ৮৮ জগনি ন্ত্রিষগয় অনুেন্ধাগন নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি মােগম ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কিা 

হয়।  

(২৩) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশগন দু জন কম যকতযাগক পন্ত্রিচািক পগদ; দু জন কম যকতযাগক উপপন্ত্রিচািক পগদ এিং একজন 

কম যকতযাগক েহকািী পন্ত্রিচািক পগদ বপ্রষগণ বর্ােদাগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জ্ঞাপন কিা হয়। 

(২৪) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আ গন ০১ (এক) জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং বমািা ি বকাে য পন্ত্রিচািনাি 

ক্ষমতা/গিপুটি কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়। 

(২৫)       দ               দ                                                            

                         দও     । 

(২৬) জাতীয় নদী িক্ষা কন্ত্রমশগনি বচয়ািম্যান ি. মুন্ত্রজব্যি িহমান হাওিাদাি এিং োি যক্ষন্ত্রণক েদস্য জনাি বমাঃ 

আিাউন্ত্রদ্দন      েত ০৫.৯.২০১৮ তান্ত্রিখ নিন্ত্রেংদী বজিাি  দ-নদী পন্ত্রিদশ যন এিং নদ-নদীি দখি, দূষণ ও ভিাে 

প্রন্ত্রতগিাগধ কিণীয় শীষ যক নদী িক্ষা কন্ত্রমটিি বেন্ত্রমনাগি বর্ােদান কগি দ            দ              

                                    ,      দ        দ                ।  

(২৭)    দ           দ               অিাধ, সুিু, শান্ত্রন্তপূণ য ও ন্ত্রনিগপক্ষভাগি েম্পন্ন কিাি িগক্ষয ন্ত্রনি যাচন 

                                                         । 
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(২৮)              দ                            দ                                             -

                                    -                                      ও      

            দও     । 

(২৯)                                                                                 দ 

‘   দ   ’-                দ                                                         দও   

  । 

(৩০)           ,       -                                                           

            দও     । 

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

বেগে। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ১০ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় 

নন্ত্রর্জাত এিং ০২ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রার্ন্ত্রমকভাগি প্রমান্ত্রণত হওয়ায় ন্ত্রিভােীয় মামিা 

রুজুি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় বদওয়া হয়। 

(৩২)              /                               ২০১৮-              দ               

           দ               দ                 ২০১৮      ১০         দ                  । 

(৩৩)                 ২০১৮                                             ৩৫  

      /                        । 

(৩৪) প্রার্ন্ত্রমক ও  িগতদায়ী ন্ত্রশক্ষা েমাপনী পিীক্ষা ২০১৮ অনুিাগন েহায়তা প্রদাগনি       েকি বজিা প্রশােক ও 

                                          । 

(৩৫) তািিীে জামাগতি ন্ত্রিিাদমান দু’টি গ্রুগপি বন্দ্ব ন্ত্রনিেগনি       জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে এিং ধম য ন্ত্রিষয়ক 

মিণািয় িিািি পরে  বপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৬) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং বমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে বর্গক প্রাপ্ত অগক্টািি       ও                                                                                                                                                                                               

    পগক্ষি পান্ত্রক্ষক বোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দুটি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী              

      । 

(৩৭) পান্ত্রক্ষক বোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিং মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয় ও ন্ত্রিভাে এিং েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও বজিা প্রশােক িিািি পরে  বপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৮) ‘ন্ত্রকগশাি ন্ত্রকগশািী ক্লাি স্থাপন’ শীষ যক প্রকগল্পি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন পগদ জনিি ন্ত্রনগয়াে কন্ত্রমটিগত উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি 

এিং ‘প্যাগোিা ন্ত্রভন্ত্রত্তক ন্ত্রশশু ও প্রাক-প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রশক্ষা প্রকল্প (২য় পর্ যাগয়)’ শীষ যক প্রকগল্পি বজিা মন্ত্রনেন্ত্রিং ও ন্ত্রশক্ষক 

ন্ত্রনগয়াে কন্ত্রমটিগত বজিা প্রশােক ও েংন্ত্রিষ্ট বজিাি অন্ত্রতন্ত্রিক্ত বজিা প্রশােক (ন্ত্রশক্ষা ও আ ন্ত্রেটি/োন্ত্রি যক)-বক 

অন্তভু যন্ত্রক্তগত েিন্ত্রত প্রদাগনি              মন্ত্রহিা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রিষয়ক এিং ধম য ন্ত্রিষয়ক মিণািয় িিািি পরে  বপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৩৯) জাতীয় পর্ যাগয় ‘ন্ত্রিজয় ফুি’ বতন্ত্রি ও অন্যান্য প্রন্ত্রতগর্ান্ত্রেতা আগয়াজগনি িগক্ষয েংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক মিণািগয়ি 

অনুকূগি অর্ য িিাদ্দ ন্ত্রিষগয় অর্ য ন্ত্রিভাে িিািি পরে  বপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০) শুদ্ধসুগি জাতীয় েংেীত পন্ত্রিগিশন এিং েকি ন্ত্রশক্ষা প্রন্ত্রতিাগন জাতীয় েংেীত চচ যাগক অনুপ্রান্ত্রণত কিাি িগক্ষয 

বদশব্যাপী প্রন্ত্রতটি ন্ত্রশক্ষা প্রন্ত্রতিাগনি েকি ন্ত্রশক্ষার্ীি অংশগ্রহগণ দিেত জাতীয় েংেীত পন্ত্রিগিশন প্রন্ত্রতগর্ান্ত্রেতা ২০১৯ 

আগয়াজগনি ন্ত্রিষগয় েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, বজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি পরে  বপ্রিণ কিা 

হয়। 

(৪১) কযানোি ন্ত্রনিাময় হােপাতাি ন্ত্রনম যাগণি িগক্ষয িোন্ত্রিি টিগকে ন্ত্রিক্রগয় েহগর্ান্ত্রেতা প্রদাগনি জন্য েকি ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি, বজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি পরে  বপ্রিণ কিা হয়।  

(৪২) বজিা প্রশােগকি কার্ যািয়, বনরে গকাণাি ৫৫এমন্ত্রিন্ত্রপএে      ড           ও                      

                      িাক ও বেন্ত্রিগর্াোগর্াে ন্ত্রিভাে িিািি পরে  বপ্রিণ কিা হয়।  
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(৪৩) িগক্তি গ্রুপ ন্ত্রনণ যয় ও িাোগিে েংিক্ষগণি উগযাে গ্রহগণি জন্য েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি পরে  বপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৪৪) পন্ত্রিরে  ঈদ- -ন্ত্রমিাদুন্নিী (োঃ)-২০১৮ উদ র্াপন এিং জাতীয় তথ্য ও বর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রদিে-২০১৮ উদ র্াপন 

উপিগক্ষয র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, বজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি 

পরে  বপ্রিণ কিা হয়।  

(৪৫) চাি মােব্যাপী মুন্ত্রক্তযুগদ্ধি ভ্রাম্যমাণ ি গমিাি জন্য বজিা প্রশােকগদি েহায়তাি ন্ত্রিষগয় েকি বজিা প্রশােক 

িিািি পরে  বপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৬) ন্ত্রিদুযগতি বিা-বভাগেজ েমস্যা দূিীকিগণি িগক্ষয ন্ত্রগ্রি উপগকন্দ্র বমিামত এিং নতুন ন্ত্রগ্রি উপগকন্দ্র স্থাপগনি 

ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাে িিািি পরে  বপ্রিণ কিা হয়। 

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

আওতায় Verbal Autopsy (VA) েংক্রান্ত ন্ত্রিগেশাে য প্রন্ত্রশক্ষণ চিমান িগয়গে।  

(৪৮) Open CRVS িাস্তিায়ন েংক্রান্ত একটি কম যশািাি আগয়াজন কিা হয়। 

(৪৯)  আ ন অনুর্ায়ী জগেি ৪৫ ন্ত্রদগনি মগে জে ন্ত্রনিন্ধন এিং মৃতুয ন্ত্রনিন্ধন কার্ যক্রম বজািদাি কিাি িগক্ষয  িংপুি 

ন্ত্রিভাগে এিং োজীপুি বজিাি কাপান্ত্রেয়া উপগজিায় Sensitization Workshop আগয়াজন কিা হয়।  

(৫০)  ০৫ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ Interoperability with education system and expectations of 

CRVS েংক্রান্ত কম যশািা আগয়াজন কিা হয়। 

(৫১) ১২ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ ‘অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা েংক্রান্ত ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা, ২০১৫’  পন্ত্রিমান্ত্রজযত ২০১৮) পুস্তক 

আকাগি মুদ্রগণি জন্য িাংিাগদশ েিকান্ত্রি মুদ্রণািগয় বপ্রিণ। 

(৫২) ০১ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ ‘Platforms for Dialogue-strengthening inclusion and participation 

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

workshop on validation of training manual for Local Government representatives’ অনুিাগনি 

আগয়াজন কিা হয়। 

(৫৩)  ৪-৬ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা বকৌশি-এি কম যপন্ত্রিকল্পনাি বমাড়ক উগিাচন এিং 

োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিষয়ক কনিাগিি ও বমিা, ২০১৮ আগয়াজন কিা হয়। 

(৫৪)    েম ও কম যেংস্থান মিণািয় এিং আন্ত্রর্ যক প্রন্ত্রতিান ন্ত্রিভাগেি েগঙ্গ বর্ৌর্ভাগি োমান্ত্রজক ন্ত্রিমা েংক্রান্ত একটি 

ওয়াকযশপ আগয়াজন কিা হয়। 

(৫৫)  ১০-১৭ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিশ্ব খায কম যসূন্ত্রচি (WFP) েহগর্ান্ত্রেতায় বকন্ত্রনয়াি োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা 

কার্ যক্রম েম্পগকয   Learning visit এি আগয়াজন কিা হয়। 

(৫৬) এেএেন্ত্রপএে বপ্রাগ্রাগমি বময়াদ ২০২০ োগিি জুিা  পর্ যন্ত িন্ত্রধ যতকিগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট Prodoc এিং TPP 

 েংগশাধগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত প্রগয়াজনীয় প্রার্ন্ত্রমক কার্ যক্রম েম্পন্ন।  

(৫৭)  ৭ নগভম্বি ও ২৮ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা কর্তযক বেিা পদ্ধন্ত্রত 

েহন্ত্রজকিণ কার্ যক্রগমি অগ্রেন্ত্রত পর্ যগিক্ষন ও পন্ত্রিিীক্ষণ-ন্ত্রিষয়ক কম যশািা অনুন্ত্রিত হয়।  

(৫৮) ১৮ নগভম্বি ও ২৭ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থােমূগহি নােন্ত্রিক বেিা 

উদ্ভািনী কম যকাগন্ডি অগ্রেন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক পর্ যাগিাচনা েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৫৯) স্বাধীনতা পুিকাি ২০১৯ এি জন্য আগিদন গ্রহণ কিা হয়। 

(৬০) ২০ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ েন্ত্রচি েভা আগয়াজন কিা হয়।  

(৬১) নগভম্বি ২০১৮  মাগে এ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন অনুন্ত্রিভাে/অন্ত্রধশাখা/শাখা বর্গক প্রাপ্ত ৪৫টি তথ্য ওগয়িো গে 

আপগিাি/হািনাোদ কিা হয়।  
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(৬২)  নিিগমশন এক্সগচি ম্যাগনজগমন্ট ন্ত্রেগেম ব্যিহাি কগি এিন্ত্রেআি বপ্রিণ এিং প্রস্তুতেংক্রান্ত কাগজ ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি/বজিা প্রশােক-এি কার্ যািয় এিং এ ন্ত্রিভাগেি মাঠ প্রশােন েংগর্াে অন্ত্রধশাখায় প্রযুন্ত্রক্তেত েহায়তা প্রদান 

কিা হয়। 
(৬৩) ১৪-১৫ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েহগর্ােীতায় এিং The Carter Center-এি উগযাগে 

দু ন্ত্রদনব্যাপী বহাগেি বোনািোঁও, ঢাকায় Right to Information (RTI), Record Management and 

Gender ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশক্ষণ অনুন্ত্রিত হয়।    

(৬৪) মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ২০১৭-১৮ অর্ যিেগিি ১৩টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তেমূগহি 

মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন চূড়ান্ত কিা হয়। 

(৬৫) মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি েমন্ত্রিত মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুত ও 

োি-েংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিীি ন্ত্রনকে বপ্রিণ।  

(৬৬) ০৬ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ জাতীয় শুদ্ধাচাি িাস্তিায়ন  উন্ত্রনে (National Integrity Implementation 

Unit-NIIU)-এি কন্ত্রমটি পুনে যঠন ও এি কার্ যপন্ত্রিন্ত্রধ ন্ত্রনধ যািণ কগি পন্ত্রিপরে  জান্ত্রি কিা হয়।   

(৬৭) ১৩ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ একাদশ জাতীয় েংেগদি প্রর্ম অন্ত্রধগিশগন মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত কর্তযক প্রগদয় ভাষগণ 

অন্তভু যন্ত্রক্তি জন্য শুদ্ধাচাি শাখায় েম্পান্ত্রদত গুরুত্বপূণ য তথ্যান্ত্রদ এ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিগপাে য অন্ত্রধশাখা িিািি বপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৮) ১৯ নগভম্বি ২০১৮ তান্ত্রিগখ ২০১৮-২০১৯ অর্ য-িেগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি বনন্ত্রতকতা কন্ত্রমটিি ১ম েভাি 

কার্ যন্ত্রিিিণী েংন্ত্রিষ্ট এ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন অনুন্ত্রিভাে/অন্ত্রধশাখা এিং েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি বপ্রিণ কিা হয়।  

(৬৯) ২২       ২০১৮        ‘         ও           ’        দ         দ   দ              

                   ।   

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

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

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বরে -মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (অগক্টািি-ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৮) মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন। 

(৪)  তথ্য অন্ত্রধদপ্তি বর্গক প্রাপ্ত বপপাি ন্ত্রক্লন্ত্রপং-এি ওপি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ। 

(৫) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা                । 

(৬)                                           । 

(৭                                          । 

(৮           ও                   দ         দ   দ                             । 

(৯              /    দ/     /             /      । 

(১০) এেএেন্ত্রপএে বপ্রাগ্রাগমি বময়াদ ২০২০ োগিি জুিা  পর্ যন্ত িন্ত্রধ যতকিগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট  Prodoc এিং TPP  

েংগশাধগনি র্ািতীয় কার্ যক্রম েম্পাদন। 

(১১)  জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা বকৌশি (NSSS) েংক্রান্ত বজন্ডাি পন্ত্রিন্ত্রেি খেড়া িাংিায় অনূিাদপূি যক প্রকাশনা।  

(১২) বিান্ত্রহংো জনগোিীি িাংিাগদগশ অনুপ্রগিগশি কািগণ আর্ য-োমান্ত্রজকভাগি ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সিাজাগিি স্থানীয় 

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

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

       । 

(১৪) স্বাধীনতা পদক েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

(১৫) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 
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(১৬) মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থাি পদ সৃন্ত্রষ্ট, ন্ত্রিলুন্ত্রপ্ত  তযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় েম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও পদ্ধন্ত্রত েংক্রান্ত 

পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি েভা অনুিান।  

(১৭) পদ সৃজন, পদ স্থায়ীকিণ এিং েমজাতীয় কার্ যক্রগমি প্রস্তাি অনিা গন (online) বপ্রিণ ও পন্ত্রিিীক্ষণ কিাি 

িগক্ষয েিট ওয়যাগিি িিগমে বতন্ত্রিি জন্য েঠিত উপকন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

(১৮) োকগিাগে যি ১৮৮ তম েভা অনুিান। 

 

 

 

 

 

  

 

                           (    দ         ) 

                                           

                                     : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                   e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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