
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি      ২০১৬ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 
 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:      ২০১৬                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১২    ২০১৬ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

ক. ১ কম যকতযা/কম যচাািীগদি েখ্া (িাজস্ব িাগজগে) 

েখস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৫ ২০৫ ৪০ 

অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থা/েখযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৯৩৪ ৩৩০ 
মমাে ১,৫০৯ ১,১৩৯ ৩৭০ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েখস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচাি/ 

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 - - ০৫ ১২  ১৪ ০৯      ৪০ 
দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

- - ৩৫ ২৮ ১৩২ ০৩    ১৯৮* 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

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

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

মমাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েখস্থা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

পগদান্নন্ত্রত 

নতুন ন্ত্রনগয়াে প্রদান মন্তব্য 

 কম যকতযা কম যচাািী মমাে কম যকতযা কম যচাািী মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - ১২ ১২ সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম করিউ  ি 

অপারিটি-০১ জন, অরিস সহকািী-

কাম-করিউটাি মুদ্রাক্ষরিক-০২ জন, 

করিউটাি অপারিটি-০২ জন এবং 

অরিস সহায়ক-০৭ জন 

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 েন্ত্রচাি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন)  - - - - ১। ০৭-১০ এন্ত্রপ্রি ২০১৬ মময়াগদ েিকান্ত্রি 

েিগি িন্ত্রিশাি মজিা পন্ত্রিদশ যন। 

২। ২৯-৩০ এন্ত্রপ্রি ২০১৬ মময়াগদ 

েিকান্ত্রি েিগি মাদািীপুি মজিা 

পন্ত্রিদশ যন। 

- - 

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

পাি যতয চাট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

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

(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 েখক্রান্ত : 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েখক্রান্ত 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 শুদ্ধাচাাি মকৌশি 

েহায়তা প্রকল্প 

৮.৪৭ ৪.১০ (৪৮%) - - - 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েখক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

উগবাধনকৃত েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চািমান  

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি 

েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন কিা 

হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

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

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/মিাকোন: প্রগর্াজয নয়।   

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েখস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েখ্া 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ 

োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েখ্া 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েখ্া 

মজি মন্তব্য 

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

আেস্ট ২০১৫ মাগে েম্পন্ন হয়। উক্ত 

ন্ত্রনিীক্ষাকাগর্ য ন্ত্রনিীক্ষা দি কর্তযক চাািটি অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত উত্থাপন কিা হয়। তন্মগে একটি 

আপন্ত্রত্তি ন্ত্রিপিীগত ১৩,৩৮৬ োকা েিকান্ত্রি 

িাজস্ব ক্ষন্ত্রত ন্ত্রহোগি উগলেখ কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট 

ন্ত্রতনটি অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত আন্ত্রর্ যক অন্ত্রনয়ম 

েখক্রান্ত। উক্ত আপন্ত্রত্ত চাািটি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি িগক্ষয 

স্থানীয় ও িাজস্ব অন্ত্রিে অন্ত্রধদপ্তগি ৫ 

অগক্টািি ২০১৫ তান্ত্রিগখ ব্রিন্ত্রশে জিাি মপ্রিণ 

কিা হয়, ন্ত্রকন্তু অদ্যািন্ত্রধ জিাি পাওয়া 

র্ায়ন্ত্রন। এ ছাড়া, িতযমাগন          

       োত  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত একটি 

      িগয়গছ (      ন   ৭/২০০০),    

                            

        ন    । 

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 

চািমান  িগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ - ৩২টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মক ইগেি তান্ত্রিকা: 

মনই। 
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(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েখ্া)  

 

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েখস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত  

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

 মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েখ্া 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েখ্া 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েখ্া 

িতযমান  

অর্ য-ি    মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েখ্া 

 

চাাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০২ - - ০১ - ০১ ০১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১৩              - - - - ১৩ ১১ 

 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চািমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন মকাগষ স্থানান্তি কিা হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

  ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচা: 

 

মিণািয়/েখস্থা ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচাি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগদ্যােী েখস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অখশগ্রহণকািীি 

েখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

 

         

      

 

 

১। 

অর্ যননন্ত্রতক েম্পকয ন্ত্রিভাে এিখ 

জান্ত্রতেখগেি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন েখস্থাি প্রকল্প 

িাস্তিায়নকািী মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি 

েখন্ত্রিষ্ট কম যকতযাগদি ন্ত্রনগয় আগয়ান্ত্রজত 

প্রন্ত্রশক্ষগণ অখশগ্রহণ। 

  ন: ন্ত্রিআইন্ত্রেন্ত্রে, ঢাকা 

 

 

০৩-০৪ এন্ত্রপ্রি ২০১৬ 

 

 

অর্ যননন্ত্রতক েম্পকয 

ন্ত্রিভাে 

 

এক  ন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি 

েহকািী েন্ত্রচাি 

 

 

 

 

 

 

 ন      ন 

    ন 

১।   নয়                ২৮    য়         

২৮      ২০১৬  

 

 ন      ন     ন ৩০  ন 

২।  য়         , ১৯৮৪     

       ইন, ১৯৬৯ 

০৩-০৭      ২০১৬  ন      ন     ন ২০  ন 

৩। Public Private Partnership 

(PPP) 

১৭-২৬      ২০১৬     য়      ন  ও 

  য়ন         

 ই  ন 

৪। Case Preparation and Trial 

Skill Training Programme 

১০-১৩      ২০১৬  US Embassy ২০  ন 

৫।                     , ২০১৬ ১৭-২১      ২০১৬  ন      ন     ন ২০  ন 

৬।  Financial Investigation ১৮-২৫      ২০১৬                    ন 

৭।             ও              য় য় 

                        

২৪-২৮      ২০১৬           য়  ই  ন 

 

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

Management’                 ন   য়  ।  

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচাগত কম যকতযা/কম যচাািীগদি অখশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগি িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: 

মনই।   

ে.  মিণািগয় অন্-দ্য-জি মট্রন্ত্রনখ (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-দ্য-জি মট্রন্ত্রনখ আগয়াজন কিগত িড় িকগমি 

মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: হযাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রিধা মনই। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েখ্া:      ন।  
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(১০)   উগলেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েঙ্কে: 

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

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

(১)       ন   ন      মন্ত্রিেভাি     ,       -                           য়ন               ন         

    , েিকান্ত্রি ক্রয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ইটি, অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ইটি          ন    য়ন 

                  ই  েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(২)       ন   ন            -         ২৪              য়।        ১২        য়   য়     ১২              

     য়/            য়ন   ন   য়  । 

(৩)                   ন   - ন ও                          ইয়           ‘             ন    য়     

     য়     ন ’-                নন য়    ন            ন   ন               য়।   নন য়    ন            ন    

      ১০  ন     ও          ন      ’ ন                        ন   ই        য়     ন     ।   নন য় 

   ন            ন        ন         ন        ওয় য়                                 ন   ও       

  য়  ।          ন                                        য়             ন       ন            ন ন   

       ।           ন                                                নন য়    ন            ন       

   ন ন ও                ন             বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীত হয়। েখন্ত্রিষ্ট েকগিি অিেন্ত্রতি জন্য ন্ত্রিষয়টি 

িাখিাগদশ মেগজগে প্রকাশ কিা হয়। 

(৪) ২৮ এন্ত্রপ্রি ২০১৬ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় ২৯টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৫) ০৭ এন্ত্রপ্রি ২০১৬ তান্ত্রিগখ মমৌিভীিাজাি ও চাট্টগ্রাম মজিাি মভাক্তাি অন্ত্রধকাি েখিক্ষণ কন্ত্রমটিি েগে ন্ত্রভন্ত্রিও কনিাগিন্ত্রিখ 

অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৬) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত মাচা য ন্ত্রবতীয় পক্ষ ও এন্ত্রপ্রি প্রর্ম পগক্ষি 

পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দুটি োিেখগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী            ন কিা হয়। পান্ত্রক্ষক 

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

এিখ েখন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৫-১৬ অর্ য-িছগিি িাগজগেি ৩-০৪০১-০০০১-৪৮০০ খাগতি আওতাভুক্ত ‘৪৮৯৯-অন্যান্য ব্যয়’ 

উপখাত মর্গক ‘৪৮৪৭-পুিস্কাি’ উপখাগত ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচা িক্ষ) োকাি পুনঃউপগর্াজগন মঞ্জুন্ত্রি জ্ঞাপন কিা হয়। 

(৮) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচািেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েখক্রান্ত পাঁচাটি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৯) ২০১৬-১৭ অর্ য-িছগিি মাননীয় অর্ যমিীি িাগজে িকৃ্ততায় অন্তভু যন্ত্রক্তি জন্য এ ন্ত্রিভাগেি ‘ন্ত্রিন্ত্রজোি িাখিাগদশ’ েখক্রান্ত তথ্য 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচাি, অর্ য ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(১০)      য়/                                            ন       নন য়    ন                ন         

                   য়          ন         য়/                 ন                 য়। 

(১১)                                                       ২৪                   ও   য়  ন য় 

                         য়/                      য়। 

(১২)      ,        ,     ,      ,      ও                     /                                   

                     েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

(১৩)         ও                                                                              

                  হয়। 

(১৪)                       ও       ও                                                               

                                 েন্ত্রচাি, আইন ও ন্ত্রিচাাি ন্ত্রিভাে ি                 হয়। 
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(১৫)      ২০১৬                                                                   েকি মজিা ম্যান্ত্রজগেে 

                  হয়। 

(১৬) ইউন্ত্রনয়ন পন্ত্রিষদ োধািণ ন্ত্রনি যাচান ২০১৬-এি প্রর্ম পর্ যাগয়ি ন্ত্রপগিাজপুি মজিাি মঠিান্ত্রড়য়া উপগজিাধীন ধানীোিা 

ইউন্ত্রনয়গনি োিা মহান্ত্রিদ্যািয় মভাে মকগে অনুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রনি যাচাগন মভাে েণনা মশগষ ন্ত্রিক্ষুদ্ধ জনতা কর্তযক মকগে হামিা কগি ব্যািে 

িক্স ন্ত্রছনতাইকাগি ন্ত্রিন্ত্রজন্ত্রি ও পুন্ত্রিশ কর্তযক গুন্ত্রিিষ যণ েখক্রান্ত ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য        েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয় 

                  হয়। 

(১৭) এ ,                                                                                         

   -                                      েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

(১৮)                          -                                                        , 

                                   হয়। 

(১৯)                                               ,                                              

                    ,                               হয়। 

(২০)                                            Public Servant (      )                           

                                                  েন্ত্রচাি, আইন ও ন্ত্রিচাাি ন্ত্রিভাে ি                 হয়।  

(২১) িাল্যন্ত্রিিাহ ন্ত্রনগিাধ    , ১৯২৯                                       ,       ও                  

                  হয়।                                                                                                                           

(২২)                                                                        -                   

                     েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

(২৩)                  -                  ২০১৬                                                 

                                        ,       ও                           হয়। 

(২৪) আইন-শৃঙ্খিা েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ১১তম েভাি কার্ যন্ত্রিিিণীি ন্ত্রিষগয় র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ২৬ এ    ২০১৬ 

তান্ত্রিখ েকি মজিা প্রশােক                   হয়। 

(২৫)  -                                                                   (     ) ও             

এ                (এ   )       ,                                      । 

(২৬) মািগয়ন্ত্রশয়াি            (Terengano),                                                         

                    ,           ,                             হয়। 

(২৭)                  /                                     ,                                হয়। 

(২৮) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় চাাজযন্ত্রশেভূক্ত চাাি জন এিখ নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ১০ জন 

েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচাািীি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য এিখ একজন েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচাািীি ন্ত্রিরুগদ্ধ 

ন্ত্রিভােীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন স্মািগক েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়।  

(২৯)       য়     ন   ও                   ২০১৬               য়              ন        ন     ন      ন। 

        ন           ন ও        ন       ন                                          য়।      

                 ন     য়                   KPI (Key Performance Indicators)-              KPI-   

               য়।  

(৩০)              ,   নন য়    ন    ও                  ন          য়     ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও      

     েগণ       ও          ন            ন,      ও      ই  ন                         ,       

              ,    ন           য়,      ও,                       য়। 

(৩১) জনাি হান্ত্রিব্যি িহমান, উপেন্ত্রচাি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২২    য়    ২০১৬        মমৌিভীিাজাি মজিাি কুিাউড়া        

পন্ত্রিদশ যন কগিন। পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগন        মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি ওপি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি      

    হয়।  
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(৩২) ন্ত্রিগিচায মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ছয় 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 এিখ ন্ত্রতন 

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

েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(৩৩) মজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেণ কর্তযক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপগজিা ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, ইউন্ত্রনয়ন ও মপৌি ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, মজিা 

প্রশােগকি কার্ যািগয়ি িাজস্ব শাখা, এি.এ শাখা, মজনাগিি োটি যন্ত্রিগকে শাখা ইতযান্ত্রদ পন্ত্রিদশ যনকাগি প্রদত্ত ন্ত্রনগদ যশনা িাস্তিায়ন 

েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য ১৫টি মজিাি মজিা প্রশােক িিািি মমাে ৩২টি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৪) পাি যতয চাট্টগ্রাম উন্নয়ন মিাি য-এি িািাি িাোন প্রকগল্পি জন্য ভূন্ত্রম অন্ত্রধগ্রহগণি ন্ত্রিষগয় পাি যতয চাট্টগ্রাম ন্ত্রিষয়ক মিণািয় 

িিািি পি  মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৫) খােড়াছন্ত্রড় পাি যতয মজিায় তামাগকি আগ্রােন িন্ধকিগণি ন্ত্রিষগয় স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ, ভূন্ত্রম, পাি যতয চাট্টগ্রাম ন্ত্রিষয়ক, 

কৃন্ত্রষ এিখ পন্ত্রিগিশ ও িন মিণািয় িিািি  পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৬) মাননীয় প্রধানমিীি মকিাণীেি েিি উপিগক্ষ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি,      ও মজিা প্রশােক, ঢাকা িিািি পি মপ্রিণ কিা 

হয়। 

(৩৭)  ক্ষন্ত্রতকি িাোয়ন্ত্রনকমুক্ত িি ও মভজািমুক্ত খাদ্য ন্ত্রনন্ত্রিতকিগণি িগক্ষয পদগক্ষপ গ্রহগণি জন্য েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি 

ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৮) ন্ত্রিদুযৎ উৎপাদন এিখ চাান্ত্রহদাি মগে ভািোম্য িক্ষা কিাি জন্য ন্ত্রিদুযগতি দক্ষ ও োেয়ী ব্যিহাগিি ন্ত্রিষগয় েকি ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৯) মদগশি েীমান্তিতী মজিােমূহ ন্ত্রদগয় ভািত ও ন্ত্রময়ানমাি মর্গক ন্ত্রিন্ত্রধ-িন্ত্রহভূ যতভাগি আো ন্ত্রিন্ত্রভন্ন ধিগণি মাদকদ্রব্য 

মচাািাচাািান্ত্রন এিখ ব্যিহািকািীেগণি ন্ত্রিরুগদ্ধ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েখন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক িিিি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০) অনিাইন স্কুি ম্যাগনজগমন্ট ন্ত্রেগস্টম চাালুকিগণি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রশক্ষা মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪১) 'জনিান্ধি ভূন্ত্রম অন্ত্রিে' ন্ত্রিষয়ক মোশ্যাি ন্ত্রমন্ত্রিয়া েখিাগপি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়গনি িগক্ষয ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, িাজশাহী 

িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪২) কক্সিাজাি মজিাি িামু উপগজিাি েজযন্ত্রনয়াি নদীি তীি েখিক্ষণ িাঁধ ন্ত্রনম যাগণি ন্ত্রিষগয় পান্ত্রন েম্পদ মিণািগয় পি মপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৪৩) ন্ত্রেটি কগপ যাগিশন/মপৌিেভা/মজিা শহগিি ন্ত্রনধ যান্ত্রিত স্থাগন ২০১৬ োগিি মকািিান্ত্রনি পশু জিাই ন্ত্রনন্ত্রিতকিণ এিখ পশু 

মমাোতাজাকিগণ িাোয়ন্ত্রনগকি ব্যিহাি প্রন্ত্রতগিাগধ কার্ যকি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েকি মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৪) োন্ত্রড়গত মময়াগদাত্তীণ য গ্যাে ন্ত্রেন্ত্রিন্ডাি ব্যিহাগি ঝুঁন্ত্রকি ন্ত্রিষগয় জ্বািান্ত্রন ও খন্ত্রনজ েম্পদ ন্ত্রিভাগে পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৫) িািমন্ত্রনিহাে মজিাি পােগ্রাম র্ানাি ভািপ্রাপ্ত কম যকতযাগক িদন্ত্রি ন্ত্রকখিা ি যাগিি অস্থায়ী কযাম্প স্থাপগনি ন্ত্রিষগয় স্বিাষ্ট্র 

মিণািগয়  পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৬) ১৭ এন্ত্রপ্রি ২০১৬ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম যকতযাগদি জন্য ‘Orientation on the National Social Security 

Strategy (NSSS)’ শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যশািাি আগয়াজন কিা হয়।   

(৪৭) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ যক প্রস্তান্ত্রিত প্রকল্পটি 

২০১৬-১৭ অর্ য-িছগিি এন্ত্রিন্ত্রপভুক্তকিণ েভায় েব্যজপাতায় অন্তযভুক্ত কিাি ব্যিস্থা মনওয়া হয়। 

(৪৮) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ যক প্রস্তান্ত্রিত প্রকগল্প 

জনিি অনুগমাদন ন্ত্রনন্ত্রিত কিা হয়। 

(৪৯) ০৭ এন্ত্রপ্রি ২০১৬ তান্ত্রিগখ িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত িাস্তিায়ন েখক্রান্ত জাতীয় কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৫০) ৪৮টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ২৪০ জন কম যকতযা এিখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০ জনেহ মমাে ২৬০ জন কম যকতযাি অখশগ্রহগণ 

িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত প্রণয়ন েখক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 
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(৫১) ২০১৬-১৭ অর্ য-িছগিি ৪৮টি মিণািয়/ন্ত্রিভাে এিখ আওতাধীন দপ্তি/েখস্থা এিখ ন্ত্রিভােীয়/আঞ্চন্ত্রিক ও মজিা পর্ যাগয়ি 

কার্ যািয়েমূগহি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত েম্পাদন প্রণয়গনি জন্য পৃর্ক ন্ত্রতনটি নীন্ত্রতমািা প্রস্তুতপূি যক মপ্রিণ কিা হয়।  

(৫২) ৪৮টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েখক্রান্ত ন্ত্রিগশষজ্ঞ পুি েঠগনি ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কগি 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৫৩) পািন্ত্রিক মেক্টগি উদ্ভািনী েখস্কৃন্ত্রতি িািন ও ন্ত্রিকাগশি জন্য প্রগতযক মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি জন্য িাজস্ব িাগজগেি আওতায় 

উদ্ভািনী শীষ যক একটি মকাি সৃজন েখক্রান্ত পি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচাি, অর্ য ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৪) ‘অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা েখক্রান্ত ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা, ২০১৫’-এি অনুগেদ ১০ অনুর্ায়ী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচাগিি 

মনর্তগত্ব একটি ‘মকেীয় অন্ত্রভগর্াে ব্যিস্থাপনা পন্ত্রিিীক্ষণ’ কন্ত্রমটি েঠন কগি প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি কিা হয়। 

(৫৫) চাট্টগ্রাম মজিায় ‘Awareness Raising on National Integrity (NIS)’ শীষ যক কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচানা েম্পন্ত্রকযত আন্তঃমিণািয়েভা অনুষ্ঠান। 

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

(৪)      ন    য়ন                          ন।  

(৫)     য়                                  ন।  

(৬) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রিক েখস্থায় িাখিাগদশ কর্তযক চাাঁদা প্রদান েখক্রান্ত েন্ত্রচাি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান।  

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েখক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(৮) ১৯৮৯            মন্ত্রিেভা-বিঠগক                    য়   ২৫             ওয় য়        য়     ই  -  

                  । 

(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 েখক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৭৯তম েভা অনুষ্ঠান। 

 

 

 

      (               ) 

           নয়               

               ন: ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                            e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 

  

 

 

 

 

 

 

 


