
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয নভবম্বয ২০১৭ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন 

 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ      

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: নগবম্বয ২০১৭         

                       প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৮ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ 

(১) প্রান্ত্রনক :   

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

ংস্থায স্তয অনুগভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/বফবাগ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ৩৩৭ ২২৮ ১০৯ 

অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন  ১,২৭৪ ৯১৩ ২১৮ 

মভাে ১,৬১১ ১,১৪১ ৩২৭ 

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা  

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য দ 

মজরা কভ যকতযায 

দ (মমভন ন্ত্রিন্ত্র, 

এন্ত্র) 

অন্যান্য ১ভ 

মেন্ত্রণয দ 

২য় মেন্ত্রণয 

দ 

৩য় মেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য মেন্ত্রণয 

দ 

মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ২২ ২৬ ৩০ ৩০ ১০৯ 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - ৪৬ ২৬ ১৪৩ ০৩ ২১৮* 

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয 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 - - - ২১ ১৫ ৩৬ 

১০জন কাযী বযচারক , ১১জন 

উকাযী বযচারক, ১২জন কাযী 

বযদ শক, ১জন াঁটমুদ্রাক্ষবযক -কাভ 

কবিউটায অাভযটয ও ২জন ডাটা 

এবি/কভিার অাভযটয কবভভনয 

চাকুবযভত যমাগদান কভযভছন। 

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: মনই ।  
খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (মদগ-ন্ত্রফগদগ)  

  ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী  ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

 ১৫-১৭ নগবম্বয ২০১৭ মভয়াগদ 

জাভ যান্ত্রন পয কগযন। 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

ন্ত্রযদ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

াফ যতয 

চট্টগ্রাগভ ভ্রভণ 

(ন্ত্রদন) 

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

(২) আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারগয়য জন্য): প্রগমাজয নয় ।  
(৩) অথ যননন্ত্রতক (মকফর অথ য ন্ত্রফবাগগয জন্য): প্রগমাজয নয় ।   
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত:  

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

প্রকগল্পয নাভ ফতযভান অথ য-ফছভয 

এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ 

(মকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা ম যন্ত 

ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ (মকাটি 

োকায়)  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 

Building 

Capacity for 

the Use of 

Research 

Evidence 

(BCURE) 

ন্ত্রিন্ত্রএ: ৩.২৮ 

ন্ত্রজন্ত্রফ: ০.০২ 

(১০০ তাাং) 

.০১১৭ (৫৯ তাাং) 

 

 

 

- - - 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 

Programme 

বডবএ: 1০.৭৯ 

বজওবফ: 0.33 

 

১.৪৩ (১৩.২৫ তাাং) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh 

বডবএ: ১.৮০ 

 

০.৯০৫ (৫০.৩ তাাং) - - - 

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/মরাকান: প্রগমাজয নয়। 
(৭) অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত  

ক. অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য  

 ভিণারয়/ংস্থায নাভ অন্ত্রিে 

আন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ োকায়) 

ব্রিবভট

জফাগফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

মজয ভন্তব্য 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  

 

৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

ভবিবযলদ বফবাভগ ফতযভাগন মকান অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত 

মনই। তগফ ০৭টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি 

ভাভরা যগয়গছ ( ভাভরা নম্বয ৭/২০০০), মা ঢাকায 

চতুথ শ কাযী জজ আদারভত বফচাযাধীন। 

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন 

মফাি য  ন্ত্রফলুপ্ত 

উকূরীয় বীাঞ্চর 

উন্নয়ন মফাি য 

 

১৪টি 

 

 

২৩৯.০৭ 

 

- 

 

- 

 

১৪টি 

অথ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক  জান্ত্রযকৃত আন্ত্রথ যক ক্ষভতা অ যণ , 

২০১৫ অনুমায়ী আবিমূ বনষ্পবিয জন্য াংবিষ্ট 

বফবাগীয় কবভনাভযয কাম শারভয় যেযণ কযা য়। 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মভাে ২৫টি ৯৩৯.৩০ ০৪ - ২৫টি - 
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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  অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)  

ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত 

মভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগয ১ তান্ত্রযগখ) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ শুরু য়া 

ভাভরায ংখ্যা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 

ফতযভান 

অথ য-ফছভয মভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০২ - - - - ০২ - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৩            - - - ২ ১০ ১১ 

           যভাট ১৫ ০ ০ - ০২ ১২ ১১ 

* প্রান্ত্রনক ট্রাইব্যযনার/প্রান্ত্রনক আন্ত্রগরে ট্রাইব্যযনাগর চরভান ভাভরায কর নন্ত্রথ এ ন্ত্রফবাগগয আইন-১ াখায় স্থানান্তয কযা 

গয়গছ। 

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন  

ক.     প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচ: 

ভিণারয়/ 

ংস্থা 

ক্রন্ত্রভক প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষগণয   

মভয়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযাগী ংস্থা/ 

এগজন্ত্রিয নাভ 

অংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভবিবযলদ 

বফবাগ 

১। 

‘Good Governance in 

Public Administration’ 
স্থান: কানাডা 

১২-১৮ নভবম্বয 

২০১৭ 

ভবিবযলদ বফবাগ ছয়জন 

১। অবতবযক্ত বচফ (োন ও বফবধ) 

২। অবতবযক্ত বচফ (ভবিবা ও বযভাট শ) 

৩। অবতবযক্ত বচফ (বফবধ ও যফা) 

৪। যুগ্মবচফ (যজরা ও ভাঠ োন) 

৫। যুগ্মবচফ (োন) 

৬। যুগ্মবচফ (োবনক উন্নয়ন ও ভন্বয়) 

২। 

‘9
th 

Regional 

Conference and 22
nd

 

Steering Group 

Meeting of 

ADB/OECD Anti-

Corruption Initiative for 

Asia and the Pacific’ 
স্থান: বউর, মকান্ত্রযয়া 

১৫-১৭ 

নভবম্বয ২০১৭ 

ভবিবযলদ বফবাগ একজন 

ববনয়য কাযী বচফ  

(সুান ও  অববভমাগ ব্যফস্থানা) 

 

৩। 

SDGs: Bangladesh 

Perspective 
স্থান: অভেবরয়া 

০৬-১৭ নভবম্বয 

২০১৭ 

েধানভিীয কাম শারয় একজন 

উবচফ (উন্নয়ন ভন্বয়) 

৪। 

‘Exposure visit to Rural 

Transformation 

Program: The Vietnam 

Experience’ 

স্থান: ববভয়তনাভ 

১৯-২৮ নভবম্বয ল্লী উন্নয়ন ও ভন্বয় 

বফবাগ 

দুইজন 

১।  ববনয়য কাযী বচফ (োন ও 

শৃঙ্খরা) 

২। ববনয়য কাযী বচফ (যজরা ম্যাবজভেব 

বযফীক্ষণ) 

দুনীবত দভন 

কবভন 

১। 
ই-পাইবরাং বফলয়ক েবক্ষণ 

যকা শ 

১১ নভবম্বয ২০১৭ দুনীবত দভন কবভন ২৯ জন 

২। 

যকাবয কভ শকতশা/কভ শচাযীভদয 

দাপ্তবযক কাভজ ও যমাগাভমাগ 

ভাধ্যভভ ফাাংরা বালায ব্যফায 

ীল শক েবক্ষণ 

২৬-৩০ নভবম্বয 

২০১৭ 

আন্তজশাবতক ভাতৃবালা 

ইনবিটিউট (আভাই) 

একজন 
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খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয মকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায তায ফণ যনা: প্রগমাজয নয়। 
গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচগত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয অংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয মক্ষগে 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: এগাভযা জন।  
(১০)   উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে: 

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

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

(১) ভন্ত্রিবায চাযটি, ভবিবা-বফঠভক গৃীত বদ্ধান্তমূভয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত ম শাভরাচনা িবকশত আন্তঃভিণারয় বা ছয়টি, 

যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বতনটি, প্রশাসনিক উন্নয়ি সংক্রান্ত সনিব কনমটির দু ’টি সভা , অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত 

ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বতনটি এফাং ২০ নগবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ভাননীয় প্রধানভিীয বান্ত্রতগত্ব ন্ত্রনকায-এয ১১৪তভ বা অনুন্ত্রিত য়।  

(২) ভবিবা-বফঠক ২৮টি বদ্ধান্ত গৃীত য় এফাং এয ভভধ্য ১৫টি বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত য়। অফবষ্ট ১৩টি বদ্ধান্ত বফববন্ন 

ভিণারয়/বফবাভগ ফাস্তফায়নাধীন যভয়ভছ। 

(৩) ন্ত্রফগদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/াই কন্ত্রভনায কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুিাগন ন্ত্রচফগগণয মমাগদাগনয অনুভন্ত্রত ংক্রান্ত ০৮টি ে জান্ত্রয 

কযা য়। 

(৪) বফববন্ন ভিণারয়/বফবাগ যথভক োপ্ত যজরা োক ভেরন ২০১৭-এয গৃীত স্বল্পভভয়াবদ বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগবত েবতভফদন 

ম শাভরাচনায় যদখা মায় যম নভবম্বয ২০১৭ ভাভ ১৪টি স্বল্পভভয়াবদ বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত য়। 

(৫) আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতম্পন্ন ভান্ত্রকযন াভন্ত্রয়কী ‘মপাফ য’ কর্তযক ০১ নগবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ‘The World’s Most Powerful 

Women in 2017’ ীল যক তান্ত্ররকা প্রকা কযা গয়গছ। এই তান্ত্ররকায় ফাংরাগদগয ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্রনায অফস্থান 

৩০তভ। উগেখ্য,  উক্ত াভন্ত্রয়কীয ২০১৬ াগরয তান্ত্ররকায় তাঁয অফস্থান ন্ত্রছর ৩৬তভ । এ ছাড়া  মৄক্তযাগষ্ট্রয ন্ত্রনউ ইয়কযন্ত্রবন্ত্রত্তক 

আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতম্পন্ন াভন্ত্রয়কী  ‘পযচ্যন’ কর্তযক ২০১৬ াগর প্রকান্ত্রত World’s Greatest Leaders-ীল যক ন্ত্রফগেয ঞ্চা 

জন প্রবাফারী মনতায তান্ত্ররকায় ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্রনা দভ স্থানভুক্ত ন । ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্রনা এগকয য 

এক গুরুত্বপূণ য িাননা  স্বীকৃন্ত্রত অজযগনয ভােগভ আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রযভণ্ডগর ফাংরাগদগয অফস্থানগক ক্রভাগত সুংত কগয 

চগরগছন। এযই ধাযাফান্ত্রকতায় প্রন্ত্রথতমা াভন্ত্রয়কী  ‘মপাফ য’ কর্তযক ‘The World’s Most Powerful Women in 2017’ 

ীল যক তান্ত্ররকায় স্বীয় অফস্থান উন্নত কযায ভােগভ ন্ত্রফগে ফাংরাগদগয বাফমূন্ত্রতয উজ্জ্বরতয কযায জন্য ভাননীয় প্রধানভিী মখ 

ান্ত্রনাগক উষ্ণ অন্ত্রবনন্দন  আন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা জ্ঞান কভয ভবিবায ২২ কাবতশক ১৪২৪/০৬ নভবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখয বফঠগক 

গৃীত অন্ত্রবনন্দন প্রস্তাফ ০৮ নগবম্বয ২০১৭ প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ মগগজগে প্রকা বত য়। 
(৬) ৩০ অগক্টাফয ২০১৭  তান্ত্রযগখ ইউগনগকা জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুন্ত্রজব্যয যভান -এয ১৯৭১ াগরয ৭ই ভাগচ য প্রদত্ত বালণ 

ন্ত্রফগেয গুরুত্বপূণ য প্রাভাণ্য ঐন্ত্রতয ন্ত্রাগফ স্বীকৃন্ত্রত প্রদাগনয ভােগভ মভগভান্ত্রয  অফ য য়ার্ল্য মযন্ত্রজস্টাগয অন্তভু যক্ত কগযগছ । 
ইউগনগকা’য এ স্বীকৃন্ত্রতয ভােগভ পৃন্ত্রথফীয ভানুল ফাংরাগদগয জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুন্ত্রজব্যয যভাগনয অতুরনীয় ব্যন্ত্রক্তত্ব 

এফং ফাঙান্ত্রর জান্ত্রতয মুন্ত্রক্ত ংগ্রাগভ তাঁয অন্ত্রফংফান্ত্রদত মনর্তত্ব  যাষ্ট্রদ যগনয ন্ত্রফলগয় ন্ত্রফদবাগফ অফন্ত্রত য়ায সুগমাগ াগফ। 
একইবাগফ এই কাগরাত্তীণ য বালণটি বন্ত্রফষ্যৎ প্রজন্মগক ন্যায় এফং মুন্ত্রক্তয গথ তত উজ্জীন্ত্রফত কযায রগক্ষয ংযন্ত্রক্ষত গয় 

থাকগফ। মই গঙ্গ  এই অাধাযণ বালণ ফাঙান্ত্রর জান্ত্রত এফং কর মুন্ত্রক্তকাভী ভানুলগক প্রজন্ম মথগক প্রজন্মান্তগয অনুগপ্রযণায 

অনন্য উৎ ন্ত্রাগফ ন্ত্রক্ত মমাগাগফ। এ স্বীকৃন্ত্রত অজযগনয ভে ন্ত্রদগয়  ন্ত্রফগে ফাংরাগদগয বাফমূন্ত্রতয উজ্জ্বরতয কযায় ভাননীয় 

প্রধানভিী মখ ান্ত্রনাগক উষ্ণ অন্ত্রবনন্দন  আন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা জ্ঞান এফং যযাষ্ট্র ভিণারয়, তথ্য ভিণারয়, ংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রফলয়ক 

ভিণারয়  মুন্ত্রক্তমৄদ্ধ জাদুঘয ংন্ত্রিষ্ট করগক আন্তন্ত্রযক ধন্যফাদ জ্ঞান কভয ভবিবায ২২ কাবতশক ১৪২৪/০৬ নভবম্বয ২০১৭ 

তান্ত্রযগখয বফঠগক গৃীত অন্ত্রবন্দন প্রস্তাফ ০৮ নগবম্বয ২০১৭ প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ মগগজগে প্রকা বত য়। 
(৭) ৮ নগবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ প্যান্ত্রযগ অনুন্ত্রিত ইউগনগকা-এয ন্ত্রনফ যাী মফাগি যয ন্ত্রনফ যাচগন ফাংরাগদ দস্য ন্ত্রাগফ ন্ত্রনফ যান্ত্রচত য়। 

এই ন্ত্রনফ যাচগন মবােদাগনয  জন্য  মমাগ্য  মভাে  ১৮৪টি  মদগয  ভে  ভত  ১৪৪টি মদগয  ভথ যন  মগয় োনা  র্ততীয়ফাগযয  ভগতা 

ফাংরাগদ জয়রাব কগয।  ইউগনগকা-এয  ন্ত্রনফ যাী  মফাগি য ফাংরাগদ দস্য ন্ত্রাগফ ন্ত্রনফ যান্ত্রচত য়ায়  ভাননীয়  প্রধানভিী মখ 

ান্ত্রনাগক উষ্ণ অন্ত্রবনন্দন  আন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা জ্ঞান কভয, ভাননীয় ন্ত্রক্ষাভিী জনাফ নুরুর ইরাভ নান্ত্র দভক আন্তন্ত্রযক অন্ত্রবনন্দন 

 শুগবচ্ছা জ্ঞান কগয এফাং ভােন্ত্রভক  উচ্চ ন্ত্রক্ষা ন্ত্রফবাগ, যযাষ্ট্র ভিণারয়  ফাংরাগদ ইউগনগকা জাতীয় কন্ত্রভন 
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ংন্ত্রিষ্ট করগক আন্তন্ত্রযক ধন্যফাদ জান্ত্রনগয় ভবিবায ২৯ কাবতশক ১৪২৪/১৩ নভবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখয বফঠগক গৃীত অন্ত্রবন্দন 

প্রস্তাফ ১৪ নগবম্বয ২০১৭ প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ মগগজগে প্রকা বত য়। 
(৮) আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতম্পন্ন  গগফলণা প্রন্ত্রতিান ‘ন্ত্রর অযান্ড ন্ত্ররটিক্স ’ কর্তযক ম্প্রন্ত্রত প্রকান্ত্রত গগফলণায় ন্ত্রফগেয ৎ যাষ্ট্র  

যকায-প্রধানগগণয তান্ত্ররকা প্রকা কযা য়। গগফলণারব্ধ তান্ত্ররকায় ১৭৩  জন যাষ্ট্র  যকায-প্রধাগনয ভগে ভাননীয় প্রধানভিী 

মখ ান্ত্রনা র্ততীয় স্থাগন অন্তভু যক্ত গয়গছন। অযন্ত্রদগক, উক্ত প্রন্ত্রতিাগনয অয এক গগফলণায় ন্ত্রফেগযা াঁচজন কভ যঠ এফং 

ন্ত্রযেভী যাষ্ট্র   যকায-প্রধাগনয তান্ত্ররকায় ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্র না চতুথ য স্থাগন যগয়গছন। আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতম্পন্ন  

গগফলণা প্রন্ত্রতিান ‘ন্ত্রর অযান্ড ন্ত্ররটিক্স ’ কর্তযক প্রকান্ত্রত গগফলণায় ন্ত্রফগেয ৎ যাষ্ট্র  যকায-প্রধানগগণয তান্ত্ররকায় র্ততীয় 

এফং কভ যঠ  ন্ত্রযেভী যাষ্ট্র  যকায -প্রধানগগণয তান্ত্ররকায় চতুথ য স্থান অজযগনয ভে ন্ত্রদগয়  ন্ত্রফগে  ফাংরাগদগয বাফমূন্ত্রতয 

উজ্জ্বরতয কযায জন্য ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্রনাগক উষ্ণ অন্ত্রবনন্দন   আন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা জ্ঞান কগয ভন্ত্রিবায ১৩ অগ্রায়ণ  

১৪২৪/২৭ নগবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখয বফঠভক বফঠগক গৃীত অন্ত্রবন্দন প্রস্তাফ ২৯ নগবম্বয ২০১৭ প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ 

মগগজগে প্রকাবত য়। 
(৯) জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু যখ মুবজবুয যভাভনয মদৌন্ত্রেী এফং ভাননীয় েধানভিী যখ াবনায অনুজা যখ যযানায কন্যা ন্ত্রভজ  

টিউন্ত্রর ন্ত্রন্ত্রদ্দক মৄক্তযাগজযয খ্যাতনাভা প্যাচওয়াকশ পাউভেন কর্তযক ‘ যরফায বনউকাভায এভব অফ দ্য ইয়ায’ ন্ত্রনফ যান্ত্রচত 

গয়গছন। ১৫ নগবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ াউজ অফ কভি-এয ন্ত্রিকাগযয কাছ মথগক ন্ত্রতন্ত্রন এই িানসূচক পুযস্কায গ্রণ কগযন। এ 

প্রান্ত্রপ্ত আন্তজযান্ত্রতক মক্ষগে ফাংরাগদগয  িানজনক অফস্থানগক আয উন্নত  সুংত কগযগছ । এই অজযগনয ভােগভ ন্ত্রফগে 

ফাংরাগদগয বাফমূন্ত্রতয উজ্জ্বরতয কযায় ন্ত্রভজ  টিউন্ত্রর ন্ত্রন্ত্রদ্দক-মক আন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা  অন্ত্রবনন্দন জ্ঞান কগয ভবিবায ১৩ 

অগ্রায়ণ ১৪২৪/২৭ নভবম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখয বফঠগক গৃীত অন্ত্রবনন্দন প্রস্তাফ ২৯ নগবম্বয ২০১৭ প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ 

মগগজগে প্রকাবত য়। 
(১০) Final Report of the Advisory Commission of Rakhine State-এয সুাবয ফাস্তফায়ন বফলভয় মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রণ াংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, যযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয যেযণ কযা য়। 

(১১) ব্রাহ্মণফাবিয়া যজরায স্পশকাতয, চাঞ্চল্যকয, গুরুতয ঘটনা াংবিষ্ট প্রন্ত্রতগফদগনয বফলভয় ন্ত্রচফ, যনৌ-বযফন ভিণারয় 

ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়। 

(১২) বদনাজপুয যজরায স্পশকাতয, চাঞ্চল্যকয ঘটনা াংক্রান্ত বফলভয় ন্ত্রচফ, জনবযািা বফবাগ ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়। 

(১৩) পবযদপুয যজরায় ধভীয় অনুভূবতভত আঘাভতয ঘটনায েবতভফদভনয বফলভয় ন্ত্রচফ, জনবযািা বফবাগ ও ধভ শ বফলয়ক 

ভিণারয় ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়। 

(১৪) বভরট যজরায স্পশকাতয/চাঞ্চল্যকয ঘটনায েবতভফদভনয বফলভয় ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ এফাং জ্বারাবন ও খবনজ িদ 

বফবাগ ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়।  

(১৫) জয়পুযাে মজরায় পুন্ত্রর কর্তযক আান্ত্রভ আটকভক মকন্দ্র কগয এক ব্যন্ত্রক্তয মৃতুযয ঘেনায েবতভফদভনয বফলভয় ন্ত্রচফ, 

জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়।  

(১৬) অগক্টাফয ২০১৭ ভাভয বফবাগীয় কবভনায ভন্বয় বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ন্ত্রফলগয় বচফ, সুযক্ষা যফা বফবাগ এফাং বচফ, 

আইন ও বফচায বফবাগ ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়। 

(১৭) যাংপুয যজরায স্পশকাতয, চাঞ্চল্যকয, গুরুতয ঘটনা াংবিষ্ট েবতভফদন াংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ এফাং ধভ শ 

বফলয়ক ভিণারয় ফযাফয যেযণ কযা য়।  

(১৮) জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুন্ত্রজব্যয যভাগনয ৭ই ভাগচ যয ঐন্ত্রতান্ত্রক বালণ ইউগনগস্কায  ‘মভগভান্ত্রয অফ য ’ য়ার্ল্য 

ইন্টাযন্যানার মযন্ত্রজস্টায ’-এ অন্তভু যন্ত্রক্তয ভােগভ ‘ন্ত্রফেপ্রাভাণ্য ঐন্ত্রতগযয ’ স্বীকৃন্ত্রত রাগবয অাভান্য অজযনগক াযাগদগ একই 

ন্ত্রদগন 'আনন্দ মাবামাো ’য ভােগভ উদ মান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় ব্যফস্থা গ্রণ াংক্রান্ত ত্র বফবাগীয় কবভনায, যজরা োক এফাং 

উভজরা বনফ শাী অবপায ফযাফয যেযণ কযা য়।   

(১৯) কক্সফাজায মজরায় আেরয় গ্রণ কযা ন্ত্রনফন্ত্রিত এফং মজাযপূফ যক ফাস্তুচ্যযত ন্ত্রভয়ানভায নাগন্ত্রযকগদয জন্য ফাংরাগদ যকাগযয 

ব্যয় াংক্রান্ত ত্র যজরা োক, কক্সফাজায ফযাফয যেযণ কযা য়। 

(২০) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগগণয গঙ্গ আইনশৃঙ্খরা এফাং জনবনযািা বফবাগ িবকশত বায বদ্ধাভন্তয ফাস্তফায়ভন মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রভণয রভক্ষে কর বফবাগীয় কবভনায ও যজরা োক ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়।   

(২১) ফাস্তুচ্যেত বভয়ানভায নাগবযকভদয কক্সফাজাভয অফস্থাভনয পভর স্থানীয় এরাকায ক্ষয়ক্ষবত বনরূণ ও তায েবাফ াংক্রান্ত 

েবতভফদভনয বফলভয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য বচফ, বযভফ ও ফন ভিণারয়, বচফ, বযকল্পনা ভিণারয়, বচফ, স্বাস্থে যফা 
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বফবাগ, বচফ, ভাধ্যবভক ও উচ্চ বক্ষা বফবাগ, বচফ, কাবযগবয ও ভাদ্রাা বক্ষা বফবাগ, বচফ, জনবনযািা বফবাগ, বচফ, 

ভাজকল্যাণ ভিণারয়  এফাং বচফ, যযাষ্ট্র ভিণারয়ভক ত্র যেযণ কযা য়।  

(২২) বফনা টিভকভট যযরভ্রভণ যযাধকভল্প উদ্বদু্ধকযণ এফাং যভাফাইর যকাট শ বযচারনা াংক্রান্ত বফলভয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য 

াংবিষ্ট যজরা োকবৃভেয ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়।  

(২৩) ভাগুযা যজরায শ্রীপুয উভজরাধীন কাবদযািা ইউবনয়ভনয বতরা ভবেভয বফগ্র বাঙচ্যভযয ঘটনা াংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, 

জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ এফাং ধভ শ বফলয়ক ভিণারয় ফযাফয যেযণ কযা য়। 

(২৪) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগফদন অনুমায়ী নগবম্বয ২০১৭ ভাগ যকান্ত্রয কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় ৫৯ 

জগনয ন্ত্রফরুগদ্ধ অন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর এফং ১০ জগনয ন্ত্রফরুগদ্ধ এপআযটি দান্ত্রখর কযা গয়গছ। এ ছাড়া ০২ জগনয ন্ত্রফরুগদ্ধ ভাভরা 

দাগয়য এফং ১০৭ জগনয ন্ত্রফলগয় অনুিাগন নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ভােগভ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কযা য়। উগযান্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রফলগয় অফগত কগয মথামথ 

ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়।  

(২৫) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইগন ০৮ জন কভ যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজগেে-এয ক্ষভতা এফং মভাফাইর মকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/মিপুটি 

কন্ত্রভনাগযয ক্ষভতা অ যণ কযা য়। 

(২৬) ঢাকাস্থ বফববন্ন যদভয দূতাফাভয েবতবনবধগভণয ফাাংরাভদভয বফববন্ন যজরা পভযয বফলভয়  েভয়াজনীয় ভমাবগতা ও 

বনযািা বফধাভনয ব্যফস্থা গ্রভণয জন্য াংবিষ্ট যজরা োকগণভক অনুভযাধ জানাভনা য়।   

(২৭) জনাফ যভাােদ আব্দুর ওয়াদুদ যচৌধুযী , উন্ত্রচফ, ভবিবযলদ বফবাগ কতৃশক বভরট যজরায ফারাগঞ্জ উ গজরা; জনাফ মভাোঃ 

মভাস্তান্ত্রপজুয যভান, অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ  (আইন), ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কতৃশক ফাভগযাট  যজরায যভাাংরা উভজরা ও টুয়াখারী 

যজরা; জনাফ মভাোঃ আব্দুর ফা বযক, মৄগ্মন্ত্রচফ, ভবিবযলদ বফবাগ কতৃশক ভয়ভনবাং যজরা এফাং জনাফ মভাািদ জাগদুয 

যভান, ন্ত্রন্ত্রনয়য কাযী ন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কতৃশক ন্ত্রগরে মজরায দন্ত্রক্ষণ সুযভা উগজরা  বযদ শন কভয দাবখরকৃত 

েবতভফদভনয সুাবযভয আভরাভক েভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রভণয অনুভযাধ জাবনভয় াংবিষ্ট ভিণারয়/বফবাভগ ত্র যদওয়া য়। 

(২৮) ২১ বডভম্বয ২০১৭ তাবযখ যাংপুয বটি কভ শাভযন বনফ শাচন অফাধ, সুিু, ান্ত্রন্তপূণ য  ন্ত্রনযগক্ষবাগফ অনুিাগনয রগক্ষয ন্ত্রনফ যাচন 

কন্ত্রভনগক গমান্ত্রগতা প্রদাভনয জন্য বযত্র জাবয কযা য়। 

(২৯) যজরা োকগভণয ছুটি/কভ শস্থর তোভগয বফলভয় মথামথ বনয়ভ-কানুন অনুযণ কযায বফলভয় বযত্র জাবয কযা য়। 

(৩০) ভবিবযলদ বফবাভগয উভদ্যাভগ াংগৃীত /মুবদ্রত data base-এয কব ভবিবযলদ বফবাভগয রাইভব্রবযভত াংযক্ষভণয জন্য 

কোটারগাযভক ফইভয়য কব ত্র যেযণ কযা য়। 

(৩১) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভ যযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১৪জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ অন্ত্রবগমাগ ায়া মগগছ। পূগফ য 

প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ১০জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না য়ায় নন্ত্রথজাত কযায ন্ত্রফলয়টি 

জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদয়া য়। 

(৩২) ঘূবণ শঝি েস্তুবত কভ শসূবচয যস্বচ্ছাভফকভদয দুভম শাগকারীন বাতা এফাং উৎফ বাতা েদান াংক্রান্ত ত্র দুভম শাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভিণারভয় যেযণ কযা য়। 

(৩৩) ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভন কোন্সায াাতাভরয তবফর গঠভনয বনবভি রটাবয বযচারনায় ায়তা েদান াংক্রান্ত ত্র 

কর বফবাগীয় কবভনায এফাং যজরা োক ফযাফয যেযণ কযা য়। 

(৩৪) উিযা গণবফভনয গাছ অবফধবাভফ কতশন, অাযণ ও অন্যান্য অবনয়ভ বফলয়ক তদন্ত েবতভফদন গৃায়ণ ও গণপূতশ 

ভিণারভয় যেযণ কযা য়। 

(৩৫) নফান্ন উৎফ ১৪২৪ আভয়াজভন ভমাবগতা েদাভনয জন্য কর বফবাগীয় কবভনায, যজরা োক এফাং উভজরা বনফ শাী 

কভ শকতশা ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়। 

(৩৬) ভান বফজয় বদফ-২০১৭ উদ্মান উরভক্ষে গঠিত বিয়াবযাং কবভটিয বায কাম শবফফযণী কর যজরা োক ও 

উভজরা বনফ শাী কভ শকতশা ফযাফয যেযণ কযা য়। 

(৩৭) ভান বফজয় বদফ-২০১৭ উদ্মান উরভক্ষে অনুষ্ঠাভনয আইনশৃঙ্খরা যক্ষা ও বনযািা বফধান াংক্রান্ত ত্র কর 

বফবাগীয় কবভনায, যজরা োক ও উভজরা বনফ শাী অবপায ফযাফয যেযণ কযা য়। 

(৩৮) ভূবভ অবপভয বফরুভদ্ধ অববভমাগ াংক্রান্ত ত্র ভূবভ ভিণারয় ফযাফয যেযণ কযা য়। 

(৩৯) াফ শতে চট্টগ্রাভ বফলয়ক ভিণারয় িবকশত স্থায়ী কবভটিয ২৫তভ বফঠভকয বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ত্র াংবিষ্ট 

বফবাগীয় কবভনায ও যজরা োক ফযাফয যেযণ কযা য়। 
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(৪০) যভধাফী বক্ষাথীভদয উচ্চ বক্ষা গ্রভণ পৃষ্ঠভালকতায বনবভি াংবিষ্ট যজরা োভকয বনকট ত্র যেযণ কযা য়। 

(৪১) কক্সফাজায যজরায ভাতাযফাবি যকাভবরয়া বফদুেৎ েকভল্পয জবভ অবধগ্রভণয পভর ক্ষবতগ্রস্তভদয অববভমাগ বনষ্পবিয জন্য 

কবভটি গঠভনয েবত েদান কযা য়। 

(৪২) াফ শতে চট্টগ্রাভ চ্যবক্তয দুই দক পূবতশ উদ্মান াংক্রান্ত ত্র াংবিষ্ট বফবাগীয় কবভনায ও যজরা োক ফযাফয যেযণ 

কযা য়। 

(৪৩) বফত্র ঈদ-ই-বভরাদুন্নফী (াঃ)-২০১৭ এফাং বদ বুবদ্ধজীফী বদফ-২০১৭ ারভনয জন্য কর যজরা োক ও উভজরা 

বনফ শাী অবপায ফযাফয ত্র যেযণ কযা য়। 

(৪৪) ১২ ও ১৪ নভবম্বয ২০১৭ তাবযভখ ভবিবযলদ বফবাভগয কভ শকতশাভদয অাংগ্রভণ ফাবল শক কভ শিাদন চ্যবক্ত ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত অবেন্তযীণ েবক্ষণ অনুবষ্ঠত য়। 

(৪৫) ই-পাইবরাং কাম শক্রভভ েযুবক্তগত ায়তা েদান কযা য়। 

(৪৬) ২৮ নভবম্বয ২০১৭ তাবযভখ জনোন ভিণারয় ও এটুআই যোগ্রাভ, েধানভিীয কাম শারভয়য েবতবনবধভদয উবস্থবতভত 

ফঙ্গফন্ধু আন্তজশাবতক ভেরন যকন্দ্র ঢাকায় অনুভষ্ঠয় বডবজটার ওয়ার্ল্শ ২০১৭-এয ই-গবভন শন্স যজাভন অাংগ্রণ াংক্রান্ত 

একটি বা অনুবষ্ঠত য়। 

(৪৭) নভবম্বয ২০১৭ ভাভ এ বফবাভগয বফববন্ন অনুবফবাগ/অবধাখা/াখা যথভক োপ্ত ৯৪টি তথ্য ওভয়ফাইভট আভরাড/ারনাগাদ 

কযা য়।  

গ. আগাভী (বডভম্বয-জানুয়াবয) ভাগ ম্পাদ্য অতীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:   

(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক অনুিান।    
(২) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত এফাং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক অনুিান। 
(৩) আন্তজযান্ত্রতক  আঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তযক চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুিান। 
(৪) ভবিবা কবভটি/বযলদ/টাস্কভপা শ/অন্যান্য কবভটি গঠন/পুনগ শঠন। 

(৫) জাতীয় পুযস্কায াংক্রান্ত ভবিবা কবভটিয বা অনুষ্ঠান। 

(৬) ন্ত্রনকায-এয বা অনুষ্ঠান।  
(৭) ভিণারয় ও বফবাগমূভয ২০১৬-১৭ অথ শ-ফছভযয কাম শাফবর াংক্রান্ত ফাবল শক েবতভফদন েণয়ন।   

(৮) তথ্য অন্ত্রধদপ্তয মথগক প্রাপ্ত মায কাটিং-এয য প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

(৯) ১৯৯১ াগর অনুন্ত্রিত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ বফঠগকয ায-ংগক্ষ (কাম যন্ত্রফফযণী) এফং ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্তয ংযক্ষগণয মভয়াদ ২৫ ফছয 

অন্ত্রতক্রান্ত য়ায় তা জাতীয় আযকাইবগ স্তান্তগযয ন্ত্রনন্ত্রভগত্ত উক্ত দন্ত্রররান্ত্রদয খন্ডমূগ পৃিা-নম্বয প্রদান কযা এফং ১৯৯০ াগরয 

খন্ডমূ মপ্রযগণয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত প্রগয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযা।                               

 

 (মুােদ আাদুর ক) 

            ববনয়য কাযী বচফ 
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