
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয জানুয়ারয ২০১৮ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন 

 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ      

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: জানুয়ান্ত্রয ২০১৮         

                       প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৮ ফপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৮ 

(১) প্রান্ত্রনক :   

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

ংস্থায স্তয অনুগভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/রফবাগ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ৩৩৭ ২২৫ ১১২ 

অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ১,২৭৪ ৯০৮ ২২২ 

ফভাে ১,৬১১ ১,১৩৩ ৩৩৪ 

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা  

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য দ 

ফজরা কভ যকতযায 

দ (ফমভন ন্ত্রিন্ত্র, 

এন্ত্র) 

অন্যান্য ১ভ 

ফেন্ত্রণয দ 

২য় ফেন্ত্রণয 

দ 

৩য় ফেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য ফেন্ত্রণয 

দ 

ফভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ২৫ ২০ ২৮ ৩৯ ১১২ 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - ৫০ ৩২ ১৩৭ ৩ ২২২* 

* 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 

ফভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয 

ংখ্যা 

১। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান  

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ংস্থা প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

 কভ যকতযা কভ যচাযী ফভাে কভ যকতযা কভ যচাযী ফভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ১ - ১ - - - 
প্রারনক কভ মকতমা-১ জন,  

 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - - ১ - ১ 
প্প্রাগ্রাভায দদ ১ জন করভদনয 

চাকুরযদত প্মাগদান কদযদছন। 

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

  ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী  ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

ফদগ ন্ত্রফগদগ ফদগ ন্ত্রফগদগ ফদগ ন্ত্রফগদগ 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

১। ০৬ জানুয়ারয ২০১৮ তারযখ নাযায়ণগঞ্জ 

প্জরায রূগঞ্জ উদজরায ভুরতাস্থ সুফণ ম 

গ্রাভ এ্যারভউজদভন্ট াকম রযদ মন কদযন। 

২। ২০ জানুয়ারয ২০১৮ গাজীপুয প্জরায 

কাররয়াককয উদজরায চন্দ্রাস্থ রল্পীকুঞ্জ 

রযদার্ ম রযদ মন কদযন। 

প্ভার্ ০২রদন। 

 

০৯-১৩ জানুয়ারয 

২০১৮ তারযখ চীন ও 

ংকং পয কদযন। 

প্ভার্ ৫ রদন 

 

 

 

 

 

- 

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: নাই।   

(২) আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারগয়য জন্য): প্রগমাজয নয় ।  
(৩) অথ যননন্ত্রতক (ফকফর 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-ফছদয 

এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ 

(ফকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা ম যন্ত 

ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ (ফকাটি 

ো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 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 

Programme 

রিরএ্: 1০.৭৯ 

রজওরফ: 0.33 

 

৩.৯৫ (৩৬.৬ তাং) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh 

রিরএ্: ১.৮০ 

 

১.৩৭ (৭৬.১৪ তাং) - - - 

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 ফক্টয কগ যাগযনমূগয রাব/ফরাকান: প্রগমাজয নয়। 
(৭) অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত  

ক. অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য  

 ভিণারয়/ংস্থায নাভ অন্ত্রিে 

আন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ োকায়) 

ব্রিরদর্

জফাগফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

ফজয ভন্তব্য 

 

 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

 

 

৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

ভরিরযলদ রফবাদগ ফতযভাগন ফকান অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত 

ফনই। তগফ ০৭টি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি 

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

চতুথ ম কাযী জজ অদারদত রফচাযাধীন। 

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন 

ফফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত 

উকূরীয় বীাঞ্চর 

উন্নয়ন ফফাি য 

 

১৪টি 

 

 

২৩৯.০৭ 

 

- 

 

- 

 

১৪টি 

অথ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক  জান্ত্রযকৃত আন্ত্রথ যক ক্ষভতা অ যণ , 

২০১৫ নুমায়ী অরিমূ রনষ্পরিয জন্য ংরিষ্ট 

রফবাগীয় করভনাদযয কাম মারদয় প্প্রযণ কযা 

দয়দছ। 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০৪ ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  

ফভাে ২৫টি ৯২৬.০৭ ০৪ - ২৫টি - 

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

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

ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত 

ফভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগয ১ তান্ত্রযগখ) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ শুরু ওয়া 

ভাভরায ংখ্যা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 

ফতযভান 

অথ য-ফছদয ফভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০৩ ১ - - - ৪ - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১২ - - - - ১২ ১০ 

ফভাে    ১৫ - - - - ১৬ - 

* 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   

ফভয়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযাগী ংস্থা/ 

এগজন্ত্রন্পয নাভ 

অংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভরিরযলদ 

রফবাগ 

১। 

৮৪তভ ররনয়য স্টাপ 

(এ্এ্র) ফকা য 

স্থান: াবায, ঢাকা 

১১ রিদম্বয ২০১৭ 

দত ২৪ জানুয়ারয 

২০১৮ 

ভরিরযলদ রফবাগ ০১জন 

মৄগ্মন্ত্রচফ (ই-গবগন যন্প) 

২। 

‘Good Governance in 

Public Administration’ 

স্থান: চীন ও ংকং 

০৮-১৪ জানুয়ারয 

২০১৮ 

ভরিরযলদ রফবাগ ০৮জন উরচফ 

২জন ররনয়য কাযী রচফ 

 

৩। 
Study Tour 
স্থান: দরিণ প্কারযয়া 

২১-২৬ জানুয়ারয 

২০১৮ 

থ ম রফবাগ ১জন উরচফ 

১জন ররনয়য কারয রচফ 

৪। 

ঞ্জীফনী প্ররিণ প্কাদ ম 

ংগ্রণ  

স্থান: কক্সফাজায  

১৪-১৮ জানুয়ারয 

২০১৮ 

ভরিরযলদ রফবাগ ১৬জন 

 

দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

১। 
Follow the Money 

Training 

২২-২৫ জানুয়ারয 

২০১৮ প্ভয়াদদ 

U.S Embassy, 

Dhaka 

৮ জন 

খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয ফকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায তায ফণ যনা: নাই। 

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

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

ফকান অসুন্ত্রফধা আগছ ন্ত্রক না: যাঁ আগছ; ফকান অসুন্ত্রফধা ফনই। 
ঙ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভ যকতযায ংখ্যা: ১০জন।  
(১০)   উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে: 

ক.  প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: ফনই।  
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খ.  প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ অতীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:  

(১) ভন্ত্রিবায চাযটি, ভরিবা-বফঠদক গৃীত রদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন গ্রগরত ম মাদরাচনা ম্পরকমত অন্তঃভিণারয় বা ছয়টি, 

জাতীয় পুযস্কায ংক্রান্ত ভরিবা করভটিয বা এ্কটি, যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দু’টি এ্ফং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় 

ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দু’টি বা অনুন্ত্রিত য়।  

(২) ভরিবা-বফঠক ৩৩টি রদ্ধান্ত গৃীত য় এ্ফং এ্য ভদে ২৩টি রদ্ধান্ত ফাস্তফারয়ত য়।  

(৩) রফরবন্ন ভিণারয়/রফবাগ প্থদক প্রাপ্ত প্জরা প্রাক দেরন ২০১৭-এ্য গৃীত স্বল্পদভয়ারদ রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন গ্রগরত 

প্ররতদফদন ম মাদরাচনায় প্দখা মায় প্ম জানুয়ারয ২০১৮ ভাদ ১৭টি স্বল্পদভয়ারদ রদ্ধান্ত ফাস্তফারয়ত য়।  

(৪) ২৮ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখ রফবাগীয় করভনায ভন্বয় বা নুরিত দয়দছ। উক্ত বায ৪০টি রদ্ধান্ত গৃীত য়।  

(৫) অন্ন প্জরা প্রাক দেরন ২০১৮-প্ত উত্থানদমাগ্য রফলয়াফরর এ্ রফবাদগ প্প্রযদণয জন্য রফবাগীয় করভনাযগণ ফযাফয 

ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(৬) ফাল্যরফফা রনদযাধ অআন, ২০১৭-এ্য রফদল রফধান ১৯ ধাযায মথামথবাদফ প্ররতারন ংক্রান্ত রফলদয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

কর ফজরা প্রাক, ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায, উগজরা ন্ত্রনফ যাী অন্ত্রপায ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(৭) কক্সফাজায প্জরায প্যারঙ্গা কযাম্পগুররদত দেবাজন রফদদর নাগরযক, এ্নরজও ও স্বাথ মাদন্বলী ভদরয প্গান তৎযতা 

এ্ফং প্যারঙ্গা রযরস্থরত ংক্রান্ত রফদল প্ররতদফদন রফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ন্ত্রচফ, সুযক্ষা ফফা ন্ত্রফবাগ, জনরনযািা 

রফবাগ এ্ফং ফজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(৮) ফাংরাদদ পুরর রটি প্োর ব্রাদেয ০৭ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখয প্গানীয়/জরুরয প্ররতদফদদনয রফলদয় জরুরয রবরিদত 

দ্রুত ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য রচফ, জনরনযািা রফবাগ ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(৯) কফধ Set Top boxes/DTH-এ্য ভােদভ াআদযর কদয স্যাদর্রাআর্ প্-চযাদনর প্রদ মন ফন্ধ কযা ংক্রান্ত প্জরা প্রাক 

চট্টগ্রাভ ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১০) রফজ্ঞ উদজরা রনফ মাী ম্যারজদের্ অদারত, দরভনা, টুয়াখারী রযদ মন প্ররতদফদন ংক্রান্ত রফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য উগজরা ন্ত্রনফ যাী অন্ত্রপায, দন্ত্রভনা, টুয়াখারী ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১১) গ্রাভ অদারতমূদ দফ মাচ্চ ভাভরা রনষ্পরিদত ধন্যফাদ জ্ঞান কদয প্জরা প্রাক, চট্টগ্রাভ ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১২) ভায়ানভাগযয ফযান্ত্রঙ্গাগদয ফাংরাগদগ অনুপ্রগফ এফং ীভান্ত ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত ংক্রান্ত দদন্ত্রনক প্রন্ত্রতগফদন রফলদয় তদন্তপূফ মক 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য রচফ, সুযিা প্ফা রফবাগ, জনরনযািা রফবাগ এ্ফং প্জরা প্রাক, ফােযফান াফ মতয প্জরা 

ফযাফয ত্র  প্প্রযণ কযা য়।  

(১৩) ফাংরাদদ ার্কর কদ মাদযদনয খুরনা প্জরাধীন রভরমূদয চরভান শ্ররভক দন্তাদলয পদর জনরনযািা রফরিত 

ওয়া অআনশৃঙ্খরা রযরস্থরত ফনরত ঘর্ায অঙ্কা ংক্রান্ত ত্র রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ, ফস্ত্র ও ার্ ভিণারয় এ্ফং শ্রভ 

ও কভ মংস্থান ভিণারয় ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১৪) ফাংরাদদ পুরর রটি প্োর ব্রাদেয ১৩ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখয প্গানীয়/জরুরয প্ররতদফদদনয রফলদয় সুি ুতদন্ত কদয 

দ্রুত ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য রচফ, জনরনযািা রফবাগ ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১৫) প্নায়াখারী ও কক্সফাজায প্জরায গ্রাভ অদারতমূদ রনষ্পন্ন ভাভরামূ দ্রুত রনষ্পরিকযণ রফলদয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

প্জরা প্রাক, প্নায়াখারী ও কক্সফাজায ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১৬) জকনক টিগো যায় কর্তমক মুররভ ম্প্রদাদয়য ধভীয় নুভূরত রনদয় প্পআবুদক প্রীরতকয স্টযার্া প্দওয়ায প্ররতফাদদ স্থানীয় 

মুসুল্লীদদয ভানফফন্ধন চরাকাদর উশৃঙ্খর জনতা যংপুয প্জরাধীন দয উদজরায গঙ্গাচড়া থানায ঠাকুযাড়া ও দরয়াা গ্রাদভয 

রন্দুদদয ফারড়ঘদয রিংদমাগ এ্ফং ভরেয বাঙচুযকাদর এ্কজন রনত ও ৩১ জন অত ওয়ায তদন্ত  প্ররতদফদদন ফরণ মত 

রফলদয় প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ গ্রদণয জন্য ররনয়য রচফ, জনপ্রান ভিণারয়, রচফ, জনরনযািা রফবাগ, রচফ, স্থানীয় যকায 

রফবাগ, রচফ, ধভ ম রফলয়ক ভিণারয়, রচফ, িাক ও প্র্ররদমাগাদমাগ রফবাগ এ্ফং রচফ, তথ্য ও প্মাগাদমাগ প্রমৄরক্ত রফবাগ  

ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১৭) ফরপ্রদয়াদগ ফাস্তুচুযত রভয়ানভায নাগরযকদদয ব্যাকাদয নুপ্রদফ এ্ফং ফস্থাদনয কাযদণ িরতগ্রস্ত কক্সফাজায প্জরায 

উরখয়া ও প্র্কনাপ উদজরায প্রারন্তক জনদগািীদক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত রফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয রচফ, সুযিা প্ফা 

রফবাগ, রচফ, জনরনযািা রফবাগ, রচফ, দুদম মাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভিণারয়  এ্ফং ভারযচারক, এ্নরজও রফলয়ক বুযদযা 

ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 
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(১৮) ভায়ানভাদযয যাখাআন যাদজয চরভান রংতায কাযদণ নুপ্রদফকৃত প্যারঙ্গা জনদগারিয সুিু ব্যফস্থানা ভানরফক ত্রাণ 

ায়তা কাম মক্রভ তদাযরকয রদিয কভ মকতমা দায়ন ংক্রান্ত রফলদয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রদণয ররনয়য রচফ, জনপ্রান ভিণারয় 

ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়। 

(১৯) প্গাাআযার্ উদজরা প্চয়াযম্যান জনাফ বয়দ নারয উরিন-এ্য ঔদ্ধতযপূণ ম অচযণ ও কভ মকান্ড ংক্রান্ত রফলদয় মথামথ  

ব্যফস্থা গ্রদণয  জন্য রচফ, স্থানীয় যকায রফবাগ এ্ফং জনরনযািা রফবাগ ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়।  

(২০) রফবাগীয় করভনাযগদণয দঙ্গ অআনশৃঙ্খরা এ্ফং জনরনযািা রফবাগ  ম্পরকমত বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত রফলদয় 

মথামথ  ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কর রফবাগীয় করভনায এ্ফং প্জরা প্রাক ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়।   

(২১) ১৯৭১ াগরয ভান মুন্ত্রক্তমৄগেয ভয় ান্ত্রকস্তান দখরদায ফনাফান্ত্রনী এফং তাগদয গমাগী ফান্ত্রনী কর্তযক মৄোযাধ, 

গণতযা, তযা, ধল যণ, ধভ যান্তন্ত্রযতকযণ, লুণ্ঠন, অন্ত্রিংগমাগ ও অন্যান্য ভানফতান্ত্রফগযাধী অযাধ তদন্ত কাগজ ায়তায জন্য তথ্য-

উাত্ত প্প্রযদণয জন্য প্জরা প্রাক, ঢাকা, চট্রগ্রাভ, খুরনা, ফন্ত্রযার, ন্ত্রগরে ও ফান্দযফান ফযাফয ত্র প্প্রযণ কযা য়।  
(২২) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগফদন অনুমায়ী জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ ভাগ যকান্ত্রয কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় 

১৭ জগনয ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর এফং ৮ জগনয ন্ত্রফরুগে এপ.আয.টি দান্ত্রখর কযা গয়গছ। এ ছাড়া ০৩ জগনয ন্ত্রফরুগে ভাভরা 

দাগয়য এফং ১৭ জগনয ন্ত্রফলগয় াভন্ত্রয়কবাগফ ফযখাস্তকযণ এফং ৪৬ জগনয ন্ত্রফলয় অনুন্ধাগন নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ভােগভ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কযা 

গয়গছ। উগযান্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রফলগয় অফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়।  

(২৩) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আইগন ০২ জন কভ যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজগেে-এয ক্ষভতা এফং ফভাফাইর ফকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা/ফিপুটি 

কন্ত্রভনাগযয ক্ষভতা অ যণ কযা য়। 

(২৪) সুআজাযল্যাদন্ডয ভাভান্য যাষ্ট্ররত H.E. Mr. Alain Berset এ্ফং ০৪-০৮ প্পব্রুয়ারয ২০১৮ প্ভয়াদদ ফাংরাদদ পয; 

আদোদনরয়ায ভাভান্য যাষ্ট্ররত H.E. Mr. Joko Widodo এ্ফং ২৭-২৯ জানুয়ারয ২০১৮ প্ভয়াদদ ফাংরাদদ পয; বাযদতয 

প্রাক্তন যাষ্ট্ররত শ্রী প্রণফ মুখারজম ১৪-১৮ জানুয়ারয ২০১৮ প্ভয়াদদ ফাংরাদদ পয ফাংরাদদস্থ রফরবন্ন দূতাদয 

যাষ্ট্রদূত/প্ররতরনরধগদণয ফাংরাদদদয রফরবন্ন প্জরা রযদ মদনয রফলদয় প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ গ্রদণয রনরভি ংরিষ্ট প্জরা 

প্রাক/প্ররতিানদক নুদযাধ জারনদয় ত্র প্দওয়া য়। 

(২৫) ি. অবু াদরহ্ প্ভাস্তপা কাভার, মৄগ্মরচফ, ভরিরযলদ রফবাগ কর্তমক ১২ প্পব্রুয়ারয ২০১৭ তারযদখ কক্সফাজায প্জরা এ্ফং 

১৩ রিদম্বয ২০১৭ তারযদখ কক্সফাজায প্জরায প্র্কনাপ উদজরা রযদ মন কদয দারখরকৃত প্ররতদফদদনয সুারযদয 

রযদপ্ররিদত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয নুদযাধ জারনদয় ংরিষ্ট ভিণারয়/রফবাগদক ত্র প্দওয়া য়।  

(২৬) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভ যযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ০৯ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগে অন্ত্রবগমাগ াওয়া ফগগছ। পূগফ য 

প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ১১ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত এফং ০১ জন 

কভ যকতযায ন্ত্রফরুগে আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রাথন্ত্রভকবাগফ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয 

িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় ফদওয়া য়।  

(২৭) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং ফভগট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে ফথগক প্রাপ্ত রিদম্বয রিতীয় ও জানুয়ারয প্রথভ গক্ষয 

ান্ত্রক্ষক ফগানীয় প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি াযংগক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী ভীদ উস্থান কযা য়। 

(২৮) খুরনা ফজরায় অফন্ত্রস্থত ফাংরাগদ ােকর কগ যাগযগনয ন্ত্রভরমূগয ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত প্রন্ত্রতগফদন ফস্ত্র ও াে ভিণারগয় ফপ্রযণ 

কযা য়। 

(২৯) কুরভল্লা রটি কদ মাদযন এ্রাকায় কভ মযত যকারয চাকরযজীফীদদয রতরযক্ত ৫ তাং াদয ফারড়বাড়া বাতা প্রদান 

রফলয়ক স্মাযকররর থ ম রফবাগ ফযাফয প্প্রযণ কযা য়। 

(৩০) ভাননীয় প্রধানভিীয প্ররতশ্রুরত/রনদদ মনামূদয ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ত্র প্রধানভিীয কাম মারয় ফযাফয প্প্রযণ কযা য়। 

(৩১) “২০২১ াদর রবিা ও দারযদ্রমুক্ত ফাংরাদদ” ীল মক কভ মসূরচ প্ঘালণায ভােদভ ৭ ভাচ ম ২০১৮ উদ্মাদনয জন্য করভনায 

এ্ফং প্জরা প্রাকগণদক নুদযাধ কযা য়।   

(৩২) ‘শুদ্ধবাদফ জাতীয় ংগীত গাওয়া এ্ফং কর রিা প্ররতিাদন জাতীয় ংগীত চচ মাদক নুপ্রারণত কযদত প্দব্যাী প্ররতটি 

রিা প্ররতিাদনয প্রদতযক রিাথীয ংগ্রদণ দরগত জাতীয় ংগীত রযদফন প্ররতদমারগতা’ অদয়াজদনয প্রাথরভক প্ঘালণা 

ংক্রান্ত ত্র কর প্জরা প্রাক এ্ফং উদজরা রনফ মাী রপায ফযাফয প্প্রযণ কযা য়।  

(৩৩) চররত কৃরলদচ প্ভৌসুদভ রনযফরিন্ন জ্বারারন প্তর এ্ফং রফদুযৎ যফযাদ দমারগতা কযদত প্জরা প্রাক এ্ফং উদজরা 

রনফ মাী রপাযগণদক ত্র প্প্রযণ কযা য়। 
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(৩৪) ‘রেররত রফদল রবমান-২০১৭’ পর কযায জন্য ংরিষ্ট প্জরা প্রাকগণদক নুদযাধ কযা য়।  

(৩৫) প্রকারত রদয়াযা জরযদ যকারয খাভূরভ রফরবন্ন ংস্থা ও ব্যরক্তয নাদভ প্যকি ম ওয়ায রফলদয় প্ররতদফদন ভূরভ ভিণারয় 

ফযাফয প্প্রযণ কযা য়। 

(৩৬) ‘জনপ্রান দক’ ২০১৮ প্রদাদনয জন্য ভদনানয়ন অফান ংক্রান্ত ত্র কর প্জরা প্রাক ফযাফয প্প্রযণ কযা য়। 

(৩৭) রনষ্পন্ন াটি মরপদকর্ ভাভরায তথ্য ংক্রান্ত ত্র কর প্জরা প্রাক ফযাফয প্প্রযণ কযা য়। 

(৩৮) Tax ID Card ধাযী ব্যরক্তদদয জাতীয় ম মাদয় করতয় সুদমাগ-সুরফধা প্রদান ংক্রান্ত ত্র কর প্জরা প্রাক ফযাফয 

প্প্রযণ কযা য়। 

(৩৯) ফাংরাদদ ফুর্ফর প্পিাদযদনয তরফর গঠদনয জন্য রর্ারয রযচারনায় ায়তা প্রদাদনয জন্য কর করভনায, প্জরা 

প্রাক এ্ফং উদজরা রনফ মাী রপাযপ্ক নুদযাধ কযা য়। 

(৪০) সুি ু ও নকরমুক্ত রযদফদ ভােরভক স্কুর াটি মরপদকর্ (এ্.এ্.র), দারখর, এ্.এ্.র (প্বাদকনার) ও দারখর 

(প্বাদকনার) যীিা ২০১৮ অদয়াজন ংক্রান্ত ত্র কর প্জরা প্রাক এ্ফং উদজরা রনফ মাী রপায ফযাফয প্প্রযণ কযা য়।  

(৪১) ০২ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ ফাংরাগদগ নাযীয তথ্য অন্ত্রধকায ন্ত্রনন্ত্রিতকযগণ একটি Multi-Stakeholder কন্ত্রভটি গঠন ও 

কযণীয় ন্ত্রনধ যাযগণয রগক্ষয কভ যারা আগয়াজন ংক্রান্ত ে ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয় /ন্ত্রফবাগ-এ ফপ্রযণ কযা য়।  

(৪২) ১০ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ ‘জনস্বাথ য-ংন্ত্রিষ্ট দুনীন্ত্রতয তথ্য প্রকাকাযী ’ নাভক ংস্থাটিয যকান্ত্রয অনুগভাদন , ঠিকানা ও 

কাম যক্রভ মাচাইপূফ যক প্রন্ত্রতগফদন ফপ্রযণ ংক্রান্ত ে ফজরা প্রাক , কক্সফাজায ফযাফয ফপ্রযণ কযা য়।  

(৪৩) ২৮ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ভন্বয় বায় এ ন্ত্রফবাগগয তথ্য অন্ত্রধকায াখা অংগ্রণ কগযগছ।  

(৪৪) ২৩-২৫ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ International Conference on CRVS, 2018 আগয়াজন কযা য়।    

(৪৫) ১৪ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮তান্ত্রযগখ ন্ত্রআযন্ত্রবএ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ান্ত্রক্ষক ভন্বয় বা আগয়াজন কযা য়। 

(৪৬) Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase 2 প্রকগল্পয আওতায় ন্ত্রফন্ত্রবন্ন 

কাম যক্রভ ন্ত্রযচারনা কযা গে। 
(৪৭) ২২ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ ন্ত্রবতীয় প্রজগন্য GRS Software চূড়ান্তকযণ ংক্রান্ত বা আগয়াজন কযা য়। 

(৪৮) ১১ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ কান্ত্রযগন্ত্রয ও ভাদ্রাা ন্ত্রক্ষা  ন্ত্রফবাগ ম্পন্ত্রকযত অন্ত্রবগমাগগয ন্ত্রফলগয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রগণয 

জন্য ন্ত্রচফ, কান্ত্রযগন্ত্রয ও ভাদ্রাা ন্ত্রক্ষা ন্ত্রফবাগ ফযাফয ে ফপ্রযণ কযা য়। 
(৪৯) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয ফফা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রটিগজন্  চাে যায), ভিণারয়/ন্ত্রফবাফগয ফফা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রটিগজন্  

চাে যায)-এয পযম্যাে, ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/দপ্তয/ংস্থায ফফা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রটিগজন্  চাে যায) প্রণয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রনগদ য  ২০১৭ এফং 

ভাঠ ম যাগয় ফফা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রটিগজন্  চাে যায)-এয পযম্যাে ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয ওগয়ফাইগে প্রকা কযা য়।  

(৫০) ১০ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ কর ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ ফফা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রতয তথ্যান্ত্রদ ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় 

ন্ত্রনগদ যনা প্রদান ও ন্ত্রযফীক্ষণ কযা য়। 
(৫১) ১৪ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ International Conference on CRVS 2017 সুিুবাগফ অনুিাগনয রগক্ষয গঠিত ন্ত্রথগভটিক 

ফন্ত্রভনায আগয়াজন উকন্ত্রভটিয র্ততীয় এফং চতুথ য বা আগয়াজন এফং কাম যন্ত্রফফযণী ফপ্রযণ কযা য়। 
(৫২) Reform Management Unit (RMU) পুনগ যঠগণয রূগযখা প্রণয়ন ংক্রান্ত বা আগয়াজন এফং কাম যন্ত্রফফযণী ফপ্রযণ  

কযা য়। 
(৫৩) ১৮ জানুয়ান্ত্রয ২০১৮ তান্ত্রযগখ  EIPM ন্ত্রবন্ত্রত্তক Draft Policy Proposal-এয আগরাগক চূড়ান্ত নীন্ত্রতভারা প্রস্তুগতয জন্য 

ফান্ত্রণজয ভিণারগয় ে ফপ্রযণ কযা য়। 
(৫৪) কর ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ ফফা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত ংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়। 
(৫৫) গণপ্রজাতিী ফাংরাদদদয ংরফধাদনয ৫৬ নুদিদদয (২) দপা নুমায়ী ভাভান্য যাষ্ট্ররত ০২ জানুয়ারয ২০১৮ রিস্টাব্দ 

ভঙ্গরফায জনাফ নাযায়ণ চন্দ্র চে, জনাফ এ্, প্ক, এ্ভ াজাান কাভার ও জনাফ প্ভাস্তাপা জব্বাযদক ভিী এ্ফং কাজী প্কযাভত 

অরীদক প্ররতভিী দদ রনদয়াগ দান কদযন। 

(৫৬) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদ যকাগযয ভাননীয় প্রধানভিী  Rules of Business, 1996-এ্য Rule 3(iv)-এ্ প্রদত্ত 

ক্ষভতাফগর ০৩ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখ প্রজ্ঞাদনয ভােদভ জনাফ যাদদ খান প্ভননদক প্ফাভরযক রফভান রযফন ও ম মর্ন 
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ভিণারয় প্থদক ভাজকল্যাণ ভিণারদয়য, জনাফ অরনসুর আরাভ ভামুদদক ারন ম্পদ ভিণারয় প্থদক রযদফ ও ফন 

ভিণারদয়য, জনাফ অদনায়ায প্াদনদক রযদফ ও ফন ভিণারয় প্থদক ারন ম্পদ ভিণারদয়য, জনাফ নাযায়ণ চন্দ্র চেদক 

ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভিণারদয়য, জনাফ এ্, প্ক, এ্ভ াজাান কাভারদক প্ফাভরযক রফভান রযফন ও ম মর্ন ভিণারদয়য ও 

জনাফ প্ভাস্তাপা জব্বাযদক িাক, প্র্ররদমাগাদমাগ ও তথ্যপ্রমৄরক্ত ভিণারদয়য ভিী এ্ফং প্ফগভ তাযানা াররভদক িাক ও 

প্র্ররদমাগাদমাগ রফবাগ প্থদক তথ্য ভিণারদয়য, জনাফ নুরুজ্জাভানদক অদভদদক ভাজকল্যাণ ভিণারদয়য এ্ফং কাজী প্কযাভত 

অরীদক কারযগরয ও ভাদ্রাা রিা রফবাদগয প্ররতভিীয দারয়ত্ব প্রদান কযা য়। 

(৫৭) চট্টগ্রাভ রটি কদ মাদযদনয াদফক জননরেত প্ভয়য, ফীয মুরক্তদমাদ্ধা, চট্টগ্রাভ ভানগয অওয়াভী রীদগয বারত জনাফ 

এ্রফএ্ভ ভরউরিন প্চৌধুযী ১৫ রিদম্বয ২০১৭ তারযদখ ৭৩ ফছয ফয়দ আদন্তকার কদযন (আন্নাররল্লার ওয়া আন্না আরাআর যারজউন)। 

জনাফ এ্রফএ্ভ ভরউরিন প্চৌধুযীয মৃতুযদত গবীয প্াক ও দুঃখ প্রকা, তাঁয রফদদী অত্মায ভাগদপযাত কাভনা এ্ফং তাঁয 

প্াকন্তপ্ত রযফাদযয দস্যদদয প্ররত গবীয ভদফদনা জ্ঞান কদয ভরিবায ০৩ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখয বফঠদক গৃীত 

প্াকপ্রস্তাফ ০৮ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখ প্রজ্ঞান ফাংরাদদ প্গদজদর্ প্রকারত য়।    

(৫৮) গগণপ্রজাতিী ফাংরাগদ যকাগযয ভৎস্য ও প্রান্ত্রণম্পদ ভিী, ফীয মুন্ত্রক্তগমাো, ন্ত্রফন্ত্রষ্ট যাজনীন্ত্রতন্ত্রফদ এফং ভাজকভী 

জনাফ প্ভাােদ ছাদয়দুর ক ১৬ ন্ত্রিগম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখ ৭৫ ফছয ফয়গ ইগন্তকার কগযন (ইন্নান্ত্ররো র ওয়া ইন্না ইরাইন্ত্র 

যান্ত্রজউন)। জনাফ ফভাািদ ছাগয়দুর গকয  মৃতুযদত গবীয ফাক প্রকা ও তাঁয রুগয ভাগগপযাত কাভনা কগয এফং তাঁয 

ফাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রযক ভগফদনা জান্ত্রনগয় ভরিবায ০৩ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখয বফঠদক গৃীত 

প্াকপ্রস্তাফ ০৮ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখ প্রজ্ঞান ফাংরাদদ প্গদজদর্ প্রকারত য়। 

(৫৯) দভ জাতীয় ংগদয  গাইফান্ধা-১ (সুন্দযগি) আগনয ংদ-দস্য এফং ন্ত্রফন্ত্রষ্ট যাজনীন্ত্রতন্ত্রফদ প্গারাভ প্ভাস্তপা অদভদ 

১৯ ন্ত্রিগম্বয ২০১ ৭ তান্ত্রযগখ ৬৫ ফছয ফয়গ  ইগন্তকার কগযন (ইন্নান্ত্ররোন্ত্র ওয়া ইন্না ইরাইন্ত্র যান্ত্রজউন) । জনাফ প্গারাভ প্ভাস্তপা 

অদভদদয মৃতুযগত গবীয ফাক প্রকা ও তাঁয রুগয ভাগগপযাত কাভনা কগয এফং তাঁয ফাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত 

আন্তন্ত্রযক ভগফদনা জান্ত্রনগয় ভন্ত্রিবায ০৩ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখয বফঠদক গৃীত প্াকপ্রস্তাফ ০৮ জানুয়ারয ২০১৮ তারযদখ 

প্রজ্ঞান ফাংরাদদ প্গদজদর্ প্রকারত য়।            

(৬০) দভ জাতীয় ংদদয রধদফন চরাকারীন ংদ রফলয়ক রফলয়ক কাম মাফরর ম্পাদন ংক্রান্ত ১৪ জানুয়ারয ২০১৮ 

তারযদখ প্রজ্ঞান জারয কযা য়। 

গ. আগাভী (প্পব্রুয়ারয-ভাচ ম) ভাগ ম্পাদ্য অতীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:   

(১) ভন্ত্রিবা-দফঠক অনুিান।    
(২) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত এ্ফং অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দফঠক অনুিান। 
(৩) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তযক চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুিান। 
(৪) ভরিবা করভটি/রযলদ/র্াস্কদপা ম/ন্যান্য করভটি গঠন/পুনগ মঠন। 

(৫) জাতীয় পুযস্কায ংক্রান্ত ভরিবা করভটিয বা নুিান।  

(৬) ন্ত্রনকায-এয বা নুিান। 
(৭) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কচমটির  সভা এবং জেলা সদজর জকার ভবনাচদ চনম মাণ সংক্রান্ত টাস্কজ াস ম 

কচমটির ১৮৬তম সভা অনুষ্ঠান। 

(৮) Technical Support on CRVS System Implimentation in Bangladesh Phase-2 প্রকদল্পয কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন 

কযা । 

 

 

 
(মুােদ অাদুর ক) 

ররনয়য কাযী রচফ 

প্পান: ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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