
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি    ২০১৬ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:    ২০১৬                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৯      ২০১৬ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৫ ২০৮ ৩৭ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৯২২ ৩৪২ 

মমাে ১,৫০৯ ১,১৩০ ৩৭৯ 

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 - - ০৬ ১২ ১৩ ০৬ ৩৭ 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
- - ৪০ ৩০ ১৩৫ ০৩ ২০৮* 

* 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 - - - - - - - 

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) - - - - 
১৬-১৮ জুন ২০১৬               

                             
- 

- উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

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

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

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (মকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজয নয়।   
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(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%) - - - 

Building Capacity 

for the Use of 

Research Evidence 

(BCURE) 

২.০০ ১.২০ (৬০%) - - - 

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 ১১টি ০.৩৬৪ - - ১১টি ২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) অর্ য-িছগিি ন্ত্রনিীক্ষাকার্ য 

আেস্ট ২০১৫ মাগে েম্পন্ন হয়। উক্ত 

ন্ত্রনিীক্ষাকাগর্ য ন্ত্রনিীক্ষকদি কর্তযক চািটি অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত উত্থাপন কিা হয়। তন্মগে একটি আপন্ত্রত্তি 

ন্ত্রিপিীগত ১৩,৩৮৬ োকা েিকান্ত্রি িাজস্ব ক্ষন্ত্রত 

ন্ত্রহোগি উগেখ কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ন্ত্রতনটি অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত আন্ত্রর্ যক অন্ত্রনয়ম েংক্রান্ত। উক্ত আপন্ত্রত্ত 

চািটি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি িগক্ষয স্থানীয় ও িাজস্ব অন্ত্রিে 

অন্ত্রধদপ্তগি ৫ অগক্টািি ২০১৫ তান্ত্রিগখ ব্রিন্ত্রশে 

জিাি 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 ০২ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১৭              - - - - ১৭ - 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন শাখায় 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  
Web Technology for 

Development 

২৪      - ১৯    

২০১৬ 

 

              ও 

             
     

২  Financial Investigation ১১-১৮    ২০১৬                     

৩  
            ও                  

                         
১৯-২৩    ২০১৬                  

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

ে. 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:       

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১)                  মন্ত্রিেভাি     ,       -                                                      

  :              , েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি    টি, অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি   টি 

                                      েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  
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(২)                        -         ৩৭                        ৩০                             

            /                          

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

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

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

েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪) ২৯ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় ২২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৫) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচিেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েংক্রান্ত পাঁচটি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৬) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৫-১৬ অর্ য-িছগিি েংগশান্ত্রধত িাগজে এিং ২০১৬-১৭ অর্ য-িছগিি মেগময়ান্ত্রদ িাগজে কাঠাগমা 

(MTBF) প্রণয়গনি েগে েম্পৃক্ত কম যকতযা/কম যচািীি অনুকূগি ১,০৯,১৪৫      েিানী ভাতা ন্ত্রহোগি প্রদাগনি জন্য ২২ জুন 

২০১৬ তান্ত্রিগখ েিকান্ত্রি মঞ্জুন্ত্রি জ্ঞাপন কিা হয়। 

(৭) ১২    ২০১৬        The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and 

Privileges) Act, 1973’-এি ১৬       (২)   -                      ,        ও                             

                                                             ২৫,০০০                      ৫০,০০০ 

                       ৬,০০০                      ৩৫,০০০       ও                ৬,০০০               

       ২৫,০০০                         

(৮)                                                     ০৩    ২০১৬             ১৬.০০             

                        -০৩৫                                                                    

                          র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(৯) আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতেম্পন্ন মান্ত্রকযন োমন্ত্রয়কী ‘মিাি যে’ কর্তযক ০৬ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ ‘The World’s Most Powerful 

Women in 2016’ শীষ যক তান্ত্রিকা প্রকাশ কিা হগয়গছ। উক্ত তান্ত্রিকায় িাংিাগদগশি মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি অিস্থান 

৩৬তম র্া েত িছগি ন্ত্রছি ৫৯তম। এছাড়া ‘The World’s Most Powerful Women in Politics 2016’ শীষ যক তান্ত্রিকাও 

একইেগে ‘মিাি যে’ কর্তযক প্রকাশ কিা হয়। উক্ত তান্ত্রিকায় মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি অিস্থান ২৬ জগনি মগে ১৫তম। 

উগেখ্য, যুক্তিাগষ্ট্রি              আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতেম্পন্ন         ‘    ’ কর্তযক ২৪ মাচ য ২০১৬ তান্ত্রিগখ প্রকান্ত্রশত 

World’s Greatest Leaders শীষ যক ন্ত্রিগেি পঞ্চাশ জগনি তান্ত্রিকায় মশখ হান্ত্রেনাগক দশম স্থাগন অন্তর্ভ যক্ত কিা হয়। প্রন্ত্রর্তর্শা 

        ‘মিাি যে’-এ ‘The World’s Most Powerful Women in 2016’ শীষ যক তান্ত্রিকায় স্বীয় অিস্থান উন্নত কিাি 

মােগম ন্ত্রিগে                                                                        ও             

                 ১৩    ২০১৬ তান্ত্রিগখি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীত হয়।                                    

        

(১০) েণপ্রজাতিী িাংিাগদশ েিকাগিি মাননীয় প্রধানমিী রুিে অি ন্ত্রিজগনে, ১৯৯৬-এি রুি ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতািগি 

ন্ত্রনগনান্ত্রেন্ত্রখত    মিীি দপ্তি           পুনি যণ্টন       

        নাম িতযমান দপ্তি পুনি যণ্টনকৃত দপ্তি 

জনাি                   মিণািয় েমাজকল্যাণ মিণািয় 

(               ) 

(১১) েিকাি এ মগম য ন্ত্রেদ্ধান্ত গ্রহণ কগিগছ মর্                                                             

         ও                                                            ;                           

জনাি েিফুদ্দীন আহগিদ             নািায়ণেি ন্ত্রেটি কগপ যাগিশগনি মময়ি মিেম মেন্ত্রিনা হায়াৎ আইভী   -     

পদমর্ যাদা,     -     ও আনুষন্ত্রেক      সুগর্াে-সুন্ত্রিধা         ।                                       

        

(১২)                                              ও                                             

            ২৬    ২০১৬                           
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(১৩)                     ও            ২০১০ ও ২০১১                   েংক্রা                         

েকি মজিা ম্যান্ত্রজগেে িিািি             হয়। 

(১৪)    ২০১৬                                                                   ০৬    ২০১৬        

                                  হয়।  

(১৫) নাগোি মজিাি                                              ও         েংক্রান্ত                     

       েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

(১৬)                                                                             ও                  

                                                                ০৯    ২০১৬               েন্ত্রচি, 

স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

(১৭) ন্ত্রিনাইদহ েদি উপগজিাধীন খড়াশুন্ত্রন গ্রাগমি মগষভাোড় মাঠ এিাকায় জননক পুগিান্ত্রহত অনন্ত কুমাি োঙ্গুিীগক         

                          ১২    ২০১৬                   ,                               হয়। 

(১৮) শ্রী শ্রী অনুকুি চন্দ্র ঠাকুি েৎেে আেগমি মেিক হতযাকাণ্ড েংক্রান্ত                  জন্য ১৪    ২০১৬        

           ,                               হয়। 

(১৯)                                                                                           

                                               হয়। 

(২০) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় চাজযন্ত্রশে ন্ত্রতন জন, নন্ত্রর্র্ভন্ত্রক্তি জন্য ৪৪ জন এিং 

এিআিটি চাি জন েিকান্ত্রি কম যকতযাি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা 

প্রদান কিা হয় এিং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ৩৩ জন কম যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি 

ক্ষমতা/মিপুটি কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।   

(২১)                 ও                 ২০১৬                     ,         ,        ,               

                                                KPI (Key Performance Indicators)-              

KPI-                     

(২২)                        ইউন্ত্রনয়ন, উপগজিা, মজিা ও ন্ত্রিভাে পর্ যাগয়ি োধািণ ও িাজস্ব প্রশােগন একই কম যস্থগি ন্ত্রতন 

িছগিি অন্ত্রধককাি ধগি কম যিত কম যকতযা/কম যচািীগদি তথ্য ১৬ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখি মগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে ই-মমইিগর্াগে 

(gfa_branch@ cabinet.gov.bd) স্ক্যান কন্ত্রপ ও েফ্েকন্ত্রপ মপ্রিণ কিাি জন্য েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা 

প্রশােকেণগক অনুগিাধ কিা হয়।  

(২৩)      মমাোঃ মমা  ন্ত্রিজুি িহমান, অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৮ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৫ তান্ত্রিগখ কিিাজাি      

পন্ত্রিদশ যন কগিন;      মমাোঃ োইদুি িহমান, যুগ্মেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ১৩      ২০১৬                             

       পন্ত্রিদশ যন কগিন; জনাি হান্ত্রিব্যি িহমান, উপেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৭      ২০১৬ তান্ত্রিগখ ন্ত্রেগিে মজিা       

myigv        এিং জনাি মুহািাদ আোদুি হক, ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে, ০৫ মম ২০১৬ তান্ত্রিগখ 

পটুয়াখািী মজিাি ন্ত্রমজযােি উপগজিা পন্ত্রিদশ যন কগিন। পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগন        মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি ওপি ব্যিস্থা গ্রহগণি 

জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি          হয়।  

(২৪)             High Commissioner, Ambassador ও দূতািাগেি কম যকতযাবৃন্দ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মজিা েিি কগিন। েিিকাগি 

তাঁগদিগক উপযুক্ত মেৌজন্য প্রদশ যন, প্রগয়াজনীয় েহগর্ান্ত্রেতা প্রদান ও ন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিধাগনি ব্যিস্থা গ্রহ    জন্য েং  ষ্ট মজিা 

প্রশােকেণগক           প্রদান কিা হয়  

(২৫) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠপ্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১৩ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া মেগছ। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে োত জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কিাি এিং ন্ত্রতন 

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

েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(২৬)      িমজান মাগে ন্ত্রনতযপ্রগয়াজনীয় পগেি মূল্য ন্ত্রস্থন্ত্রতশীি ও েহনীয় পর্ যাগয় িাখাি ন্ত্রিষগয় েকি মজিা প্রশােক িিািি 

পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৭) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কন্ত্রমটিগত মজিা প্রশােগকি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ এিং ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, মজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি-এি  

অন্তর্ভ যন্ত্রক্তগত েিন্ত্রত প্রদান কিা হয়। 
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(২৮) দন্ত্রিদ্র-মমধািী ন্ত্রশক্ষার্ীগদি পৃষ্ঠগপাষকতায় স্থানীয় সুন্ত্রধবৃগন্দি েমন্বগয় কার্ যকি উগদ্যাে গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক 

িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৯) কিিাজাি েদি উপগজিায় একটি আধুন্ত্রনক িিণ েগিষণা ইনন্ত্রস্টটিউে ও িিণ চান্ত্রষ প্রন্ত্রশক্ষণ মকন্দ্র স্থাপগনি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রশল্প 

মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩০) নীিিামািী মজিা শহগিি প্রধান িাস্তায় দূিপাোি িাে োন্ত্রভ যগেি টিগকে কাউন্টাি চালু ও পান্ত্রকযং িন্ধকিণ এিং েরুি হাে 

িোগনাি জন্য প্রদত্ত মজিা মকন্দ্রীয় িাে োন্ত্রম যনাগিি ইজািা িান্ত্রতগিি ন্ত্রিষগয় মজিা প্রশােক, নীিিামািী িিািি পি মপ্রিণ কিা 

হয়। 

(৩১) কিিাজাি মজিাি মগহশখািী উপগজিায় মকাি পাওয়াি মজনাগিশন মকাম্পান্ত্রন ন্ত্রিন্ত্রমগেগিি জন্য অন্ত্রধগ্রহণকৃত জন্ত্রমি 

ক্ষন্ত্রতপূিগণি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাে িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩২) িাগেিহাে মজিাি মাদক মচািাচািান ও এি অপব্যিহািকািীগদি ন্ত্রিরুগদ্ধ ব্যিস্থা গ্রহগণি ন্ত্রিষগয় মজিা প্রশােক, িাগেিহাে 

িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৩) পন্ত্রিি ঈদ-উি-ন্ত্রিতি উপিগক্ষ েড়কপগর্ র্াতায়াতকািী র্ািীোধািগণি র্াতায়াত ন্ত্রনন্ত্রি যঘ্নকিগণি ন্ত্রিষগয় েকি ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৪) ন্ত্রনন্ত্রদ যষ্ট স্থাগন মকািিান্ত্রনি পশু জগিহ কিণ ও দ্রুত িজযয অপোিগণি ন্ত্রিষগয় কিণীয় ন্ত্রনধ যািগণি উগদ্দগযে  অনুন্ত্রষ্ঠত েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

িাস্তিায়গনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৫) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মগে িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত স্বাক্ষি কিা হয়। 

(৩৬) ০২ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ National Social Security Strategy-এি সুষ্ঠু ও কার্ যকি িাস্তিায়গনি িগক্ষয ন্ত্রিষয়ন্ত্রভন্ত্রত্তক 

কম যসূন্ত্রচ ক্লাস্টাি েঠন এিং এি কার্ যপন্ত্রিন্ত্রধ ও কার্ যপ্রণান্ত্রি েংক্রান্ত পন্ত্রিপি জান্ত্রি কিা হয়।  

(৩৭) ০২ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ National Social Security Strategy-এি সুষ্ঠু ও কার্ যকি িাস্তিায়গনি িগক্ষয মিণািয় ও 

ক্লাস্টািন্ত্রভন্ত্রত্তক কম যপন্ত্রিকল্পনা প্রণয়গনি উগদ্দগযে  োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রচ েংক্রান্ত মকন্দ্রীয় পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি একটি 

উপকন্ত্রমটি েঠন কিা হয় এিং ০৯ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ এ কন্ত্রমটিি প্রর্ম েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৩৮) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি ন্ত্রবতীয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৩৯) ১৫ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ ‘Building Capacity for the Use of Research Evidence (BCURE)’  প্রকগল্পি The 

Project Implementation Committee (PIC) েভা এিং The Project Steering Committee-  েভা আগয়াজন কিা 

হয়। 

(৪০) ১৩ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি-এি েভাপন্ত্রতগত্ব এ ন্ত্রিভাগেি মােগম িাস্তিায়নাধীন প্রকল্প/কম যসূন্ত্রচেমূগহি 

অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা ন্ত্রিষয়ক েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।   

(৪১) মন্ত্রিপিষদ ন্ত্রিভাগেি কম যকতযাগদি ই-িাইন্ত্রিং (নন্ত্রর্) ব্যিস্থাপনা ন্ত্রিষগয় দুই দিায়  ১২-১৩ এিং ১৯-২০ জুন ২০১৬ মময়ান্ত্রদ 

প্রন্ত্রশক্ষণ কম যশািাি আগয়াজন কিা হয়। 

(৪২) ১৬ জুন ২০১৬ তান্ত্রিখ মেিা েহন্ত্রজকিণ ন্ত্রিষয়ক অগ্রেন্ত্রত ও িাস্তিায়ন েংক্রান্ত ন্ত্রিয়গয় দুই দিায় োতটি মিণািগয়ি 

েন্ত্রচিেণ ও োতটি অন্ত্রধদপ্তগিি মহাপন্ত্রিচািকেগণি েমন্বগয় ও মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচগিি েভাপন্ত্রতগত্ব েভাি আগয়াজন কিা হয়।  

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান।    

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

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

(৪)                                           

(৫)                                            

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

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  
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(৮) ১৯৮৯            মন্ত্রিেভা-বিঠগক                        ২৫             ও                    -  

                    

(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 োস্ক্গিাে য কন্ত্রমটিি ১৭৯তম েভা অনুষ্ঠান। 

(১১) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি র্ততীয় েভা অনুষ্ঠান।   

(১২) ন্ত্রনকাি-এি ১১৩তম েভা অনুষ্ঠান।  

(১৩) নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হগত পাগি।  

 

 

      (               ) 

                              

                  : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                                        e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 


