
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয         ২০১৬ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন 
 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ      

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ:         ২০১৬                          প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৩      ২০১৬ 

 

(১) প্রান্ত্রনক:   

ক. ১ কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে) 

ংস্থায স্তয অনুগভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/     :   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২৪৫ ১৯২ ৫৩ 

অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন  ১,২৬৪ ৯৩৮ ৩২৬ 
মভাে ১,৫০৯ ১,১৩০ ৩৭৯ 

 

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য দ 

মজরা কভ যকতযায 

দ (গমভন 

ন্ত্রিন্ত্র, এন্ত্র) 

অন্যান্য 

১ভ মেন্ত্রণয 

দ 

২য় 

মেন্ত্রণয 

দ 

৩য় 

মেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য মেন্ত্রণয 

দ 

মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ০৭ ১১  ১৯ ১৬      ৫৩ 
দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

- - ৩৪ ২৮ ১২৯ ০৩    ১৯৪* 

 

* সুাযন্ত্রনউগভযান্ত্রয দ ব্যতীত।  

ক. ৩  অতীফ  গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকগর তায তান্ত্ররকা  

ক্রন্ত্রভক  ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয 

নাভ 

গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয 

ংখ্যা 

মভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয 

ংখ্যা 

১। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - - 

 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

গদান্নন্ত্রত 

নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

 কভ যকতযা কভ যচাযী মভাে কভ যকতযা কভ যচাযী মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ১৬ - ১৬ - - - - 

 

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: মনই।  

খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (গদগ-ন্ত্রফগদগ)  

  ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী  ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন)  - - - - ২৫-২৭         ২০১৬        

                 ,       ও 

                         । 

  

উন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

াফ যতয চট্টগ্রাগভ ভ্রভণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

 

খ.২ উগযাক্ত ভ্রভগণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদ যন প্রন্ত্রতগফদন দান্ত্রখগরয ংখ্যা:          । 

(২) আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারগয়য জন্য): প্রগমাজয নয়।  

(৩) অথ যননন্ত্রতক (গকফর অথ য ন্ত্রফবাগগয জন্য): প্রগমাজয নয়।   

 



 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত 

 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পয অথ য ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত প্রকগল্পয নাভ:  

প্রকগল্পয নাভ ফতযভান অথ য-

ফ    এন্ত্রিন্ত্রগত 

ফযাদ্দ 

 (গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা 

ম যন্ত ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ 

(গকাটি োকায়) ও 

ফযাগদ্দয ন্ত্রফযীগত 

ব্যগয়য তকযা ায 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ নতুন প্রকল্প 

অনুগভান্ত্রদত গয় 

থাকগর তায  

তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ ভিণারগয় 

এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ 

বায তান্ত্রযখ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

National Integrity 

Strategy Support 

Project 

৫২৩.০০ ৫০২.০১ 

(৯৫.৯৮%) 

 

- - - 

 

খ.  প্রকগল্পয অফস্থা ংক্রান্ত 

  

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত 

প্রকগল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

উগবাধনকৃত ভাপ্ত 

প্রকগল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান  

প্রকগল্পয কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ 

ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য অফকাঠাগভা 

আগাভী দু’ভাগয ভগে উগবাধন কযা 

গফ এভন ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা 

- - - - 

 

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়গক পূযণ কযগত গফ): প্রগমাজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মক্টয কগ যাগযনমূগয রাব/গরাকান: প্রগমাজয নয়।   

(৭) অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য 

  
ভিণারয়/ংস্থায নাভ অন্ত্রিে 

আন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ 

োকায়) 

ব্রি    

জফাগফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

মজয ভন্তব্য 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ১১টি ০.৩৬৪ ০১ ০০ ১১টি ২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) অথ য-ফছগযয ন্ত্রনযীক্ষাকাম য 

ম্প্রন্ত্রত ম্পন্ন য়। উক্ত ন্ত্রনযীক্ষাকাগম য ন্ত্রনযীক্ষা 

দর কর্তযক ৪টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত উত্থান কযা য়। 

তন্গে ১টি আন্ত্রত্তয ন্ত্রফযীগত ১৩,৩৮৬ োকা 

যকান্ত্রয যাজস্ব ক্ষন্ত্রত ন্ত্রাগফ উগেখ কযা য়। 

অফন্ত্রষ্ট ৩টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত আন্ত্রথ যক অন্ত্রনয়ভ 

ংক্রান্ত। এ ছাড়া, ফতযভাগন                 

০৭  অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি       

যগয়গছ (           ৭/২০০০),          ৪   

                              । 

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন 

মফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত উকূরীয় 

বীাঞ্চর উন্নয়ন মফাি য 

১৭টি 

 

২৮৩.১৫ ০০ ০০ ১৭টি ন্ত্রিক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রভটিয বা অনুষ্ঠাগনয 

ভােগভ আন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কাম যক্রভ 

চরভান  যগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মভাে ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৫ ০০ ৩২টি - 

 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয মকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/অথ য আত্মাৎ, অন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর ম-ফ মক ইগয তান্ত্ররকা: 

মনই। 



 

(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)  

 

ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত  

মভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

 ভাগয ১ তান্ত্রযগখ) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ শুরু 

ওয়া ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায 

ংখ্যা 

ফতযভান  

অথ য-ফ    মভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০১ - - - - ০১ - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৫              - - - - ১৫ ০৭ 

 

* প্রান্ত্রনক ট্রাইব্যযনার/প্রান্ত্রনক আন্ত্রগরে ট্রাইব্যযনাগর চরভান ভাভরায কর নন্ত্রথ এ ন্ত্রফবাগগয আইন মকাগল স্থানান্তয কযা য়। 

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন 

  ক.     প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচ: 

 

ভিণারয়/ংস্থা ক্রন্ত্রভক প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষগণয   

মভয়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযাগী ংস্থা/ 

এগজন্ত্রন্পয নাভ 

অংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১। Mainstreaming Environment 

and Climate Change and 

Disaster Risk Management in 

Development Planing 
   :               ও      

       । 

০৯-১১         

২০১৬ 

 

াধাযণ অথ যনীন্ত্রত 

ন্ত্রফবাগ 

একজন 

উন্ত্রচফ 

          

      

২।            , ১৯৮৪     

       ই , ১৯৬৯ 

৩১         ২০১৬ 

     

 ০৪         ২০১৬ 

                ২০    

 ৩।                    ১৮         ২০১৬      ই ,         

       

২৫    

 ৪। English Language Proficiency ০৩         ২০১৬ 

     

 ১৩         ২০১৬ 

              ও 

             

২    

 ৫। Office Automation for 

Organizational Development  
১০         ২০১৬ 

     

 ০৩         ২০১৬ 

              ও 

             

২    

 ৬। Investigating and Prosecuting 

Financial Crime 
০২-০৪         

২০১৬ 

DOJ(OPDAT), 

US, Embassy 
৮    

 

খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয মকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায ফণ যনা: প্রগমাজয নয়।  

গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচগত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয অংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয মক্ষগি ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: 

মনই।   

ঘ.  ভিণারগয় অন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা আগছ ন্ত্রক না; না থাকগর অন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং আগয়াজন কযগত ফড় যকগভয 

মকান অসুন্ত্রফধা আগছ ন্ত্রক না: যাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রফধা মনই। 

ঙ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভ যকতযায ংখ্যা:  ই   ।  

 

(১০)   উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ঙ্কে: 



 

ক.  প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণয়ন গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: মনই।  

খ.  প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ অতীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:  

(১)                  ভন্ত্রিবায     ,       -                                                 

                 , যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয  ইটি, অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয  ইটি, 

                                       প্রান্ত্রনক পুনন্ত্রফ যন্যা ংক্রান্ত জাতীয় ফাস্তফায়ন কন্ত্রভটি (ন্ত্রনকায)-এয 

১১১তভ বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(২)                        -         ২৬               ।        ১২                  ১৪              

      /                        । 

(৩)                                                                    ২৮         ২০১৬              

১১০০                            ই        -০০৫   ই                                     ।        

                  মযত াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়। 

(৪) ১৯৮৯ াগর অনুন্ত্রষ্ঠত       -বফঠগকয দন্ত্রররান্ত্রদয (কাম যন্ত্রফফযণী াযংগক্ষ এফং ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্ত) পগোকন্ত্রয কাজ ম্পন্ন য়।   

(৫) ন্ত্রফগদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/ াই কন্ত্রভনায কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন ন্ত্রচফগগণয মমাগদাগনয অনুভন্ত্রত ংক্রান্ত একটি ি 

জান্ত্রয কযা য়। 

(৬) কয ব্যতীত যাজস্ব (Non-Tax Revenue) ও জাতীয় যাজস্ব মফাি য ফন্ত্রভূ যত কয যাজস্ব (Non NBR Tax Revenue) 

আগয়য ংগান্ত্রধত প্রাক্করন এফং প্রাক্করন ও প্রগক্ষণ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, অথ য ন্ত্রফবাগ ফযাফয মপ্রযণ কযা য়।  

(৭) ফাগজে ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত ন্ত্রফলয়ক প্রন্ত্রতগফদন প্রণয়গনয জন্য ২০০৯-১০ মথগক ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ অথ য-ফছয এফং     
২০১৪-১৫ অথ য-ফছগযয ফাগজগে মঘান্ত্রলত গুরুত্বপূণ য কাম যক্রভ/কভ যসূন্ত্রচয ন্ত্রবতীয় প্রান্ত্রন্তগকয অগ্রগন্ত্রত প্রন্ত্রতগফদন ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, অথ য 

ন্ত্রফবাগ ফযাফয মপ্রযণ কযা য়।  

(৮) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং মভগট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে মথগক প্রাপ্ত জানুয়ান্ত্রয ন্ত্রবতীয় ক্ষ ও মপব্রুয়ান্ত্রয প্রথভ 

গক্ষয ান্ত্রক্ষক মগানীয় প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দুটি াযংগক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী              কযা য়।  

প্রন্ত্রতগফদগন উস্থান্ত্রত এফং ভাননীয় প্রধানভিী কর্তযক অনুগভান্ত্রদত প্রস্তাফ ফাস্তফায়গনয জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয় ও ন্ত্রফবাগ এফং 

ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। 

(৯) ২৮         ২০১৬ তান্ত্রযগখ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগগণয ভান্ত্রক ভন্বয় বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়। উক্ত বায় ২৮টি ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত য়। 

(১০) ১৬ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযগখ চাঁদপুয মজরা যাজস্ব গিরগনয গঙ্গ ন্ত্রবন্ত্রিও কনপাগযন্ত্রন্পং অনুন্ত্রষ্ঠত য়। 

(১১) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত তগথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় চাজযন্ত্রেভুক্ত ৩ জন এপ আয টি ৮ জন, নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয জন্য 

৫৮ জন যকান্ত্রয কভ যকতযা/কভ যচাযীয ন্ত্রফলয় অফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান 

কযা য়।  

(১২) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইগন ৩২ জন কভ যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজগেে-এয ক্ষভতা এফং মভাফাইর মকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/গিপুটি 

কন্ত্রভনাগযয ক্ষভতা অ যণ কযা য়।   

(১৩)                 ও                      ২০১৬                     ,         ,        ,      

      ।                       ও                                                            ।      

                                           KPI (Key Performance Indicators)-              KPI-   

                । 

(১৪)      মভাোঃ ভাকছুদুয যভান ােওয়াযী, অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ১০ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযগখ চাঁদপুয  মজরায 

পন্ত্রযদগি উগজরাধীন একনম্বয ফান্ত্ররথুফা (:) ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রযলদ কাম যারয় ও ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রিন্ত্রজোর মন্টায ন্ত্রযদ যন কগযন; 

                   ,   ন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২৫         ২০১৬ তান্ত্রযগখ        মজরা ন্ত্রযদ যন কগযন; জনাফ 

ান্ত্রফব্যয যভান, উন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২০         ২০১৬        ন্ত্রগরে মজরায ওভানীনগয ন্ত্রযদ যন কগযন এফং 

     মভা     আব্দুর ওয়াদুদ মচৌধুযী, ন্ত্রন্ত্রনয়য কাযী ন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ১৭ ন্ত্রিগম্বয ২০১৫ তান্ত্রযগখ ন্ত্রগরে মজরায  



 

মপঞ্চুগি        ন্ত্রযদ যন কগয। ন্ত্রযদ যন প্রন্ত্রতগফদগন        ভন্তব্য/সুান্ত্রযগয ওয ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ ি          য়।  

(১৫) ন্ত্ররথুয়ান্ত্রনয়ায ভাননীয় প্রধানভিী H.E. Mr. Algirdas Butkevicius ১৬-১৮ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ মভয়াগদ ফাংরাগদগ 

যকান্ত্রয পযকাগর ১৭         ২০১৬                                            । পযকাগর তাঁগক উযুক্ত 

মৌজন্য প্রদ যন, প্রগয়াজনীয় গমান্ত্রগতা প্রদান ও ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফধাগনয ব্যফস্থা গ্র    জন্য মজরা প্রাক,        ন্ত্রনগদ যনা প্রদান 

কযা য়। 

(১৬)             High Commissioner, Ambassador ও দূতাফাগয কভ যকতযাবৃন্দ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন মজরা পয কগযন। পযকাগর 

তাঁগদযগক উযুক্ত মৌজন্য প্রদ যন, প্রগয়াজনীয় গমান্ত্রগতা প্রদান ও ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফধাগনয ব্যফস্থা গ্র    জন্য ং  ষ্ট মজরা 

প্রাকগণগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য় 

(১৭) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভ যযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১৬ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ অন্ত্রবগমাগ াওয়া    । পূগফ য 

প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ১৩ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কযায জন্য 

জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া য়। 

(১৮) মজরা প্রাকগগণয অগ্রান্ত্রধকাযন্ত্রবন্ত্রত্তক কভ যন্ত্রযকল্পনা প্রণয়গনয ন্ত্রফলগয়  ংন্ত্রিষ্ট মজরায মজরা প্রাক ও কর ন্ত্রফবাগীয় 

কন্ত্রভনায ফযাফয  ি মপ্রযণ কযা য়। 

(১৯) াফন্ত্ররক ান্ত্রব য ইগনাগবন এফং দান্ত্রয়ত্ব ারগনয মক্ষগি অনন্য অফদান যাখায জন্য পুযস্কায প্রদাগনয ন্ত্রফলয় কর ন্ত্রফবাগীয় 

কন্ত্রভনায ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(২০) ‘জনফান্ধফ ভূন্ত্রভ অন্ত্রপ’ ন্ত্রফলয়ক মাশ্যার ন্ত্রভন্ত্রিয়া ংরাগয ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়গনয জন্য ভূন্ত্রভ ভিণারয় ফযাফয ি মপ্রযণ কযা 

য়। 

(২১) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদ যকাগযয ভাননীয় প্রধানভিীয গাজীপুয, কিফাজায, মগাারগি, জয়পুযাে, নাযায়ণগি, 

ব্রাহ্মণফান্ত্রড়য়া, টুয়াখারী, ন্ত্রগরে ও চট্টগ্রাভ পয উরগক্ষ ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগগয ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযাফয ি 

মপ্রযণ কযা য়। 

(২২) ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত   ন্ত্রযণ গয়ন্ট, সুন্দযফন, ায়যা ফন্দয, কুয়াকাো, জাভারপুয, ভয়ভনন্ত্রং ও োঙ্গাইর পয উরগক্ষ 

ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগগয ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(২৩) মফযকান্ত্রয ন্ত্রক্ষা প্রন্ত্রতষ্ঠাগনয ন্ত্রক্ষাথীগদয ভান্ত্রক মফতন ও অন্যান্য ন্ত্রপ যকাগযয ন্ত্রনগদ যনা ব্যন্ত্রতগযগক ফন্ত্রধ যত াগয আদায় 

না কযায ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য  ন্ত্রচফ, ন্ত্রক্ষা ভিণারয় এফং কর মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(২৪) ভান স্বাধীনতা ও জাতীয় ন্ত্রদফ-২০১৬ উদ মাগনয ন্ত্রফলগয় কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ 

কযা য়। 

(২৫) ‘জাতীয় দুগম যাগ প্রস্তুন্ত্রত ন্ত্রদফ-২০১৬’ উদ মাগনয ন্ত্রফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা 

প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(২৬) জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুন্ত্রজব্যয যভান-এয ৯৭তভ জন্ন্ত্রদফ ও জাতীয় ন্ত্রশু ন্ত্রদফ-২০১৬ মথামথবাগফ উদ মাগনয 

ন্ত্রফলগয় ভন্ত্ররা ও ন্ত্রশু ন্ত্রফলয়ক ভিণারয় কর্তযক প্রণীত জাতীয় কভ যসূন্ত্রচ কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায, মজরা প্রাক ও উগজরা 

ন্ত্রনফ যাী অন্ত্রপায ফযাফয কযা য়। 

(২৭)               ও                                                কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায, মজরা প্রাক 

ও উগজরা ন্ত্রনফ যাী অন্ত্রপায ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(২৮) আন্ন কৃন্ত্রলগচ মভৌসুগভ জ্বারান্ত্রন মতগরয ন্ত্রনযফন্ত্রিন্ন যফযাগয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায 

ও মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(২৯) মজরা, উগজরা ও ইউন্ত্রনয়ন ম যাগয় কর প্রন্ত্রতষ্ঠানমূগক কাগনকটিন্ত্রবটিয আওতায় আনায রগক্ষয কর ন্ত্রফবাগীয় 

কন্ত্রভনায ও  মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 



 

(৩০) ন্ত্রআযন্ত্রবএ াইরে কাম যক্রভ ফাস্তফায়গনয জন্য ব্রাহ্মণফাড়ীয়া মজরায দয উগজরায ফাসুগদফ ইউন্ত্রনয়গনয কর প্রাথন্ত্রভক 

ও ভােন্ত্রভক ন্ত্রফযারগয়য ন্ত্রক্ষকগদযগক ০৭ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযগখ প্রন্ত্রক্ষণ প্রদান কযা য়। ফতযভাগন তথ্য-ংগ্রগয কাম যক্রভ 

চরভান যগয়গছ। 

(৩১) Bloomberg Data for Health Initiative, Bangladesh-এয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধগদয গঙ্গ ১১-১৮ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ মভয়াগদ 

একান্ত্রধক বা এফং কভ যারা অনুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(৩২) ১৮ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযগখ কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধন্ত্রত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কান্ত্রযগন্ত্রয কন্ত্রভটিয বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(৩৩) ১৩ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযগখ কিফাজায মজরা দগয এফং ২৬ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযগখ মগায মজরায় ‘Awareness 

Raising on National Integrity Strategy (NIS)’ ীল যক দুইটি মন্ত্রভনায আগয়াজন কযা য়।   

(৩৪) ২৪ জানুয়ান্ত্রয ২০১৬ মথগক ০১ মপব্রুয়ান্ত্রয ৭-১০ মপব্রুয়ান্ত্রয এফং ১৪-১৭ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ মভয়াগদ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয়/ ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থায শুদ্ধাচায মপাকার গয়ন্টগগণয অংগ্রগণ জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর ফাস্তফায়ন ন্ত্রফলগয় দক্ষতা বৃন্ত্রদ্ধ ংক্রান্ত ২য় প্রন্ত্রক্ষণ 

অনুন্ত্রষ্ঠত য়। 

(৩৫) ০৩ মপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযগখ অন্ত্রবগমাগ প্রন্ত্রতকায ব্যফস্থামূগয একিীকযণ ন্ত্রফলয়ক বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(৩৬) অন্ত্রবগমাগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কভ যকতযা এফং আীর কভ যকতযা ভগনানয়ন ংক্রান্ত ি জান্ত্রয কযা য় 

(৩৭) ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায স্ব স্ব ওগয়ফাইগে নতুন পযগভগে ন্ত্রটিগজন্  চাে যায আগরাি এফং দপ্তয ও 

ংস্থায ন্ত্রটিগজন্  চাে যায ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয ন্ত্রটিগজন্  চাে যায-এয গঙ্গ ন্ত্ররংক স্থানকযণ ংক্রান্ত ন্ত্রনগদ যনা জান্ত্রয কযা 

য়।  

(৩৮) রাইগব্রন্ত্রয ম্যাগনজগভন্ট ন্ত্রগেভ পেওয়যায মিগবরগভন্ট ম্পন্ন গয়গছ। কর কভ যকতযায ইউজায আইন্ত্রি বতন্ত্রয কগয 

ন্ত্রফতযণ কযা য়। 

(৩৯) কর ভিনারয়/ন্ত্রফবাগ/ংস্থায ন্ত্রচফগগণয ফাংরা এফং ইংগযন্ত্রজ নাগভয তান্ত্ররকা ওগয়ফাইগে প্রকা কযা  য়। 

(৪০                ও                                                                    ও       

                                                         ‘Synopsis of JICA Supported NIS Support 

Project’                                 ।  

 

গ. আগাভী  দুই (    -    ) ভাগ ম্পান্ত্রদতব্য অতীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:   

(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক অনুষ্ঠান।    

(২) ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন অগ্রগন্ত্রত ম যাগরাচনা ম্পন্ত্রকযত আন্তোঃভিণারয়বা অনুষ্ঠান। 

(৩) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত     অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক অনুষ্ঠান। 

(৪)                                        ।  

(৫)                                                    ১৭৯            ।  

(৬)                                         ।  

(৭) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তযক চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুষ্ঠান।  

(৮) ভযপুস্তক ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত কাম যাফন্ত্রর।  



 

(৯  ১৯৮৯            ভন্ত্রিবা-বফঠগক                         ২৫             ও                 ই  -  

                  । 

(১০) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ ীল যক প্রস্তান্ত্রফত প্রকগল্পয 

অনুগভাদন প্রন্ত্রক্রয়া ম্পাদন।   

(১১)              , ২০১৬-                 । 

(১২)            ও                                     । 

 

 

      (   :            ) 
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