
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি         ২০১৯ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: ফেব্রু     ২০১৯                     প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:   ২৫      ২০১৯

       

(১) প্রশােন্ত্রনক:    

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৬৪ ২২৫ ১৩৯ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রেে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,১৪৬ ৮৫৭ ১,২৪৪ 

ফমাে ২,৫১০ ১,০৮২ ১,৩৮৩ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

ফজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

ফেন্ত্রণি পদ 

২য় ফেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় ফেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য ফেন্ত্রণি 

পদ 

ফমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ১৭ ২৭ ৪৬ ৪৯ ১৩৯ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৭৫ ৩২৪ ৩৭০ ১৭৫ ১,২৪৪* 

     - - ৩৯২ ৩৫১ ৪১৬ ২২৪ ১,৩৮৩ 

* 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 

ফমাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ েংস্থা প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে পগদান্নন্ত্রত নতুন ন্ত্রনগয়াে প্রদান মন্তব্য 

 কম যকতযা কম যচািী ফমাে কম যকতযা কম যচািী ফমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - -  

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি ফকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: ফনই।  

খ. ১ ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (গদগশ-ন্ত্রিগদগশ)  

 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

০১। ০১ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিখ 

মান্ত্রনকেঞ্জ ফজিাি ন্ত্রেংোইি 

উপগজিা েেি     ।  

০২। ০২ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিখ 

নিন্ত্রেংদী ফজিাি েদি উপগজিাি 

পাঁচগদানাস্থ ন্ত্রিম হন্ত্রিগি পাকয 

পন্ত্রিদশ যন কগিন। 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম 

ভ্রমণ (ন্ত্রদন) 
- - - - - - 
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খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েংখ্যা: নাই।  

(২) আইনশৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক : প্রগর্াজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত: 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ যিছগি 

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

(গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে পর্ যন্ত 

ব্যগয়ি পন্ত্রিমাণ (গকাটি 

ো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 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 

Programme 

       ১১.৭৯ 

       ০.১০ 

      ১১.৮৯ 

 

৪.৬১৪৭ (৩৮.৮১ 

       

- - - 

Support to the 

Central 

Management 

Committee’s 

(CMC) Policy 

Guidance on 

Child Component 

of the NSSS 

       ২.৪৩ 

       ০.৫৭ 

      ৩.০০ 

 

১.১৭৬৫ (৩৯.২১ 

       

- - - 

Technical Support 

for CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh 

2nd Phase  

 

       ২.৬৯ 

       ০.৬৮ 

      ৩.৩৭ 

 

 

 

 

 

 

২.৫৬৪৬  (৭৬.১৮ 

       

- - - 

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 : প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান ফেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 
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(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েংস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

ফজি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                            ৩০   /২০১৮      

    হ ।            ০৭                  

হ ।               ০১         ১৬,৫৬১      

                        হ                   

হ ।       ০৬                    ।       

০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি       িগয়গছ 

(          ৭/২০০০),          ৪    হ        

                । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

ফিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি উন্নয়ন ফিাি য 

 

১২টি 

 

 

২৩২.০৩ 

 

- 

 

- 

 

১২টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা অপ যণ, ২০১৫ 

             হ                         

                            হ । 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

ফমাে ২৩টি ৯১৯.১৯৫ ০৪ - ২৩টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি ফকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি ফে-েি ফক ইগেি 

তান্ত্রিকা: ফনই। 

(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রঞ্জভূত 

ফমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি ফমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০২ - - ১ - ১ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১১ - - - - ১১ ০৪ 

ফমাে= ১৩ - - ১ - ১২ ০৪ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা 

হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্র

ম 

প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

ফময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ এগজন্ত্রিি 

নাম 

অংশগ্রহণকািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

                

 

 

 

 

১। 

‘Budget Management 

Specialist (BMS)’ শীষ যক 

প্রন্ত্রশক্ষগণ অংশগ্রহণ 

   :           ,      

২১ জানুয়ান্ত্রি 

২০১৯ হগত ১৪ 

ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ 

আইন্ত্রপএে এক    

       

 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
১। 

 

                              

 

২৪-২৮ 

        ২০১৯ 
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খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি ফকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি তাি িণ যনা: ২০১৮-১৯  

        মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েকি কম যকতযা/কম যচািীি জন্য িাৎেন্ত্রিক ৬০ ঘন্টা অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ চিমান 

িগয়গছ।  

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি ফক্ষগে িড় িকগমি ফকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: ফনই।   

ঘ.  মিণািগয় অন্-য-জি ফট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-য-জি ফট্রন্ত্রনং আগয়াজন কিগত 

িড় িকগমি ফকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না:          । 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: দুই জন। 

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১) মন্ত্রিেভাি    , েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি    ,                                  

   ,                                  , মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত 

পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত ছয়টি আন্তঃমিণািয়     অনুন্ত্রিত হয়।  

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ৭টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭টি ন্ত্রেদ্ধান্তই ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়নাধীন িগয়গছ। 

(৩   ১৯         ২০১৯                                                   হ ।  

(৪          ২০১৯                   হ                        হ      

                            হ                                      

                            হ                                               

                     

                         হ        

                              (Bangladesh National Conservation Strategy)-        

                            । 

                                      

                               

                             (           

                          (NCST); 

                                  হ       (ECNCST); 

                                                     -         

               -                       

                                                                 -                

                                                 ।  

(৫  ২০         ২০১৯                                                         হ      হ       

                      হ                          হ         হ                                 

                                 হ                   ২৫         ২০১৯       ০১             

                                                 -                                      

      হ                            হ                                             হ ।  
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(৬  ২৬               (            )-                                   ২০১৯-              

                হ । 

(৭) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত জনাি ফমাঃ আিদুি হান্ত্রমদ ০৬         ২০১৯              

                                       ১৩         ২০১৯                          ।  হ     

                            হ      হ                                                  হ । 

(৮)                                              হ                      ‘55
th

 Munich 

Security Conference 2019’                            ‘International Defence Exhibition 

and Conference 2019’-      হ         ১৪         ২০১৯                                  

              ।                          হ      হ                                         

         হ । 

(৯) ২৬         ২০১৯                                       হ ।         ৩০         হ   হ । 

       হ                             /                                                      

    হ । 

(১০)             /                               ২০১৮-   হ                          

              ২০১৯      ৬৫                          হ । 

(১১) CRVS                                         হ ।  

(১২) CRVS       Technical                      হ । 

(১৩)                                                                হ । 

(১৪) ‘A mapping of Child Sensitive Social Protection Programs in 

Bangladesh’       stakeholder consultation      ১৯         ২০১৯                   হ । 

(১৫) ‘Support to the CMC’s Policy Guidance on Child Component of the NSSS’               

 হ           Project Implementation Committee (PIC)-            ২৫         ২০১৯        

           হ । 

(১৬)       /        হ  ২০১৮-১৯                                               হ         

                      হ । 

(১৭)                       হ                                      ২০১৯-২০                 

হ । 

(১৮)                                                                                        

                      হ           ,         হ     হ                             হ । 

(১৯)                                                                      হ             

                                                                                        

                      হ                                                    হ           , 

                                  হ ।  

(২০)   হ                 ,  হ     ,         ,                                      

                                               হ                                        

 হ              ,                                   হ ।  

(২১)     হ                                        হ                                      

                                       ,                                               হ ।  

(২২)                                                                                      

            ৯                                                হ                 ,         

           ;           ,                                  ,                                   

    হ ।    
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(২৩)               হ                   ’                    হ  হ                         

      হ           ,                                   হ ।  

(২৪)               ২০১৯-         ২       ২০০      হ                                  হ    

              ,                                          হ । 

(২৫)          ১০                                                                    

হ । 

(২৬) ২০১৭                  -               ,                            ৪৭            

                   হ                      হ । 

(২৭)         ২০১৯                    /                  ১                                  

    হ ।        ৭০                                            হ ।                       

                হ                   /                          হ ।  

(২৮)            ৭৫                                                                  

    /                             হ । 

(২৯)            হ   ,            ,                     ১৭         ২০১৯                 

                  ;      .           ,       ,                     ০২        ২০১৮ 

                                                                                        

        হ                      /                   হ । 

(৩০)                                           ,    ,                               

                       হ । 

(৩১) ১             ‘                 ’                হ                               -

                হ                         হ                          ,              

            হ                      হ ;                    ২০১৯                        হ  

               হ   ‘               ,             ’                ৩                     হ  

                            TIB-                                                     হ । 

০৯         ২০১৯                                                              (      ) 

                                            হ                      ,                   

হ । 

(৩২) ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ০৯ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে 

পাওয়া ফেগছ। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৫ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না 

হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কগি জনপ্রশােন মিণািয়গক অিন্ত্রহত কিা হয়। 

(৩৩) ১৭                                 হ      ৯৯                                      

               হ                                    হ                           হ । 

(৩৪)               ‘ ’               হ                                     ,              

            হ                           হ । 

(৩৫)                                                             ২                  

                            হ । 

(৩৬)                                                                                     

                                                         হ ।  

(৩৭) ২৫        হ        , ২৬       হ                                              -২০১৯   

                     হ                                    হ                           

হ ।  

(৩৮)                       -২০১৯                        হ                               

     হ                           হ ।  
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(৩৯)                           ,                                                            

                                                         হ ।  

(৪০)                                                                     হ । 

(৪১)                                            ’                    হ                  

                                 হ । 

(৪২)               ,     ,        ,                   -                                 হ    

১৬           হ   /   /           হ                               হ । 

(৪৩) ০৩ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ এস্টান্ত্রিেগমন্ট ম্যানুগয়ি (ভন্ত্রিয়ম-৩ ও ৪) প্রণয়গনি িগক্ষয অন্ত্রভগর্াে ব্যিস্থাপনা 

অন্ত্রধশাখা হগত জান্ত্রিকৃত প্রজ্ঞাপন/পন্ত্রিপে ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৪) ০৫ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি আওতাধীন েকি দপ্তি/েংস্থায় ই-োইি কার্ যক্রম চালুকিগণি 

িগক্ষয এটুআইগক পে প্রদান কিা হয়। 

(৪৫) ১৩ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ওগয়ি োইগে অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা েংক্রান্ত 

ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা-২০১৫ (পন্ত্রিমান্ত্রজযত ২০১৮) ও প্রগেে ম্যাপ আপগিাি কিা হয়। 

(৪৬) ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিখেমূগহ ২টি ব্যাগচ ৫৬টি মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি 

আওতাধীন দপ্তি/েংস্থাি ন্ত্রেটিগজন্ে চাে যাি     অনিাইগন অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা (GRS) েেেওয়যাি ভাে যন-

২-এ আপগিাগিি ন্ত্রনন্ত্রমগত্ত প্রন্ত্রশক্ষণ আগয়াজন কিা হয়।। 

(৪৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি উগযাগে এিং ময়মনন্ত্রেংহ ফজিা প্রশােগকি কার্ যািগয়ি েহগর্ান্ত্রেতায় েংস্থাি 

কম যকতযাগদি অংশগ্রহগণ ন্ত্রেটিগজন্ে চাে যাি এিং অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা েংক্রান্ত একটি প্রন্ত্রশক্ষণ ২৩ ফেব্রুয়ান্ত্রি 

২০১৯ তান্ত্রিখ ন্ত্রদনব্যান্ত্রপ কম যশািা আগয়াজন কিা হয়। 

(৪৮) ১২ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত (২০১৮-১৯)-এ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি আিন্ত্রিক ফকৌশিেত উগদ্দি-১ এি আওতাধীন কার্ যক্রম ১.৫ ও ১.৬-এি কম যেম্পাদন সূচক 

স্পষ্টীকিণ েংক্রান্ত পে জান্ত্রি কিা হয়। 

(৪৯) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে/দপ্তি/েংস্থা/মাঠ পর্ যাগয়ি অন্ত্রেেেমূগহ ফেিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় 

ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়।   

(৫০) ৪ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ ‘ন্ত্রিন্ত্রজোি িাংিাগদশ’ ন্ত্রিন্ত্রনম যাগণি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত .bd (িে bd) ও .িাংিা (িে িাংিা) 

ফিাগমইন ন্ত্রনিন্ধন িােতামূিক এিং িাইনান্ত্রমক ওগয়িোইে বতন্ত্রিকিণ-েংক্রান্ত হািনাোদ তথ্য/প্রন্ত্রতগিদন েকি 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ফজিা প্রশােক িিািি ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫১) ১৮ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ ফজিা-ব্র্যান্ত্রডং ব্যগকি ন্ত্রবতীয় েংস্কিণ প্রকাগশি েময় মূল্য ন্ত্রনধ যািণপূি যক প্রকাগশি 

জন্য েকি ফজিা প্রশােক িিাগিি পে ফপ্রিণ কিা হয় এিং ফজিা-ব্র্যান্ত্রডং েংক্রান্ত একটি পৃর্ক অর্ যননন্ত্রতক ফকাি সৃন্ত্রষ্ট 

কিাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অর্ য ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা প্রদাগনি জন্য এ ন্ত্রিভাগেি পন্ত্রিকল্পনা ও িাগজে অন্ত্রধশাখায় পে ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫২) ১৮ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ ফজিা-ব্র্যান্ত্রডং ব্যগকি নতুন েংস্কিণ প্রকাগশি প্রকাগশি জন্য েকি ফজিা প্রশােক 

িিাগিি ৩ িক্ষ োকা কগি িাগজে িিাগদ্দি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েন্ত্রচি, জনপ্রশােন মিণািয় িিািি পে 

ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৩)  ২০ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ ফজিা-ব্র্যান্ত্রডং ব্যগকি ন্ত্রবতীয় েংস্কিণ প্রকাগশি এিং ফজিা-ব্র্যান্ত্রডং-এি ন্ত্রস্টয়ান্ত্রিং 

কন্ত্রমটিি েভা ন্ত্রনয়ন্ত্রমত আগয়াজনপূি যক েভাি কার্ যন্ত্রিিিণী এ ন্ত্রিভাগে  ফপ্রিগণি জন্য েকি ফজিা প্রশােক িিািি পে 

ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৪) ২০ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে সুন্ত্রিধাজনক স্থাগন ব্র্যান্ত্রডং কন যাি স্থাপগনি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহগণি জন্য এ ন্ত্রিভাগেি োধািণ ফেিা অন্ত্রধশাখায় পে ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৫)  ০৭ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ মিণািয় ও মাঠ পর্ যাগয়ি ই-েভগন যি েংক্রান্ত কার্ যক্রমেমূগহি (তথ্য-িাতায়ন, ই-ফেিা, 

উদ্ভািন ও তথ্যপ্রযুন্ত্রক্ত প্রন্ত্রশক্ষণ ইতযান্ত্রদ  িাস্তিায়্ন অগ্রেন্ত্রত পন্ত্রিিীক্ষণ ও েমন্বয়োধগনি িগক্ষয কন্ত্রমটি েঠন কগি 

প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি কিা হয়।  
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(৫৬) ১৭ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিখ স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাে, মৎস্য ও প্রান্ত্রণ েম্পদ মিণািয়, কৃন্ত্রষ মিণািয় এিং 

আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থােমূগহি নােন্ত্রিক-ফেিা উদ্ভািনী কার্ যক্রগমি অগ্রেন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক পর্ যাগিাচনা েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৫৭) স্বাধীনতা পদগকি জন্য েি যগমাে ৪৬টি প্রস্তাি পাওয়া ফেগছ। র্াছাই-িাছাই ফশগষ প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি 

কন্ত্রমটিগত প্রস্তািেমূহ উপস্থাপন কিা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তািেমূহ পিিতী ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য কন্ত্রমটি ন্ত্রিষয়ক অন্ত্রধশাখায় 

ফপ্রিণ কিা হয়।  

(৫৮) ‘Technical Support Project for CRVS System Improvement in Bangladesh-2nd Phase’ 

প্রর্ম েংগশাধন' শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি প্রশােন্ত্রনক আগদশ জান্ত্রি কিা হয়। 

(৫৯) Project Management Information System (PMIS)                                  

                       /ন্ত্রিভাগেি অনুেমর্ যন-এি জন্য এ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রেগস্টম এনান্ত্রিস্ট জনাি ফমাহািদ 

ওয়ান্ত্রহদুজ্জামান খাঁন এ ন্ত্রিভাগেি ফোকাি পাে যন কম যকতযা ন্ত্রহোগি মগনানয়ন প্রদান কিা হয়। 

(৬০) Project Management Information System (PMIS)                                   

                             কিা হয়।   

(৬১) ন্যাশনাি ই-োন্ত্রভ যে ন্ত্রেগস্টম (ফনে) এিং ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রিন্ত্রজোি ফেন্টাগিি (ইউন্ত্রিন্ত্রে) িযাশগিাি য মন্ত্রনেন্ত্রিং কিা হয় 

এিং জানুয়ান্ত্রি ২০১৮ মাগেি কার্ যক্রগমি প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুত কগি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািগদি েমন্বয় েভায় উপস্থাপগনি 

জন্য ফজিা ও মাঠ প্রশােন অনুন্ত্রিভাগে ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৬২) ইনেিগমশন এক্সগচঞ্জ ম্যাগনজগমন্ট ন্ত্রেগস্টম ব্যিহাি কগি এেন্ত্রেআি ফপ্রিণ এিং প্রস্তুতেংক্রান্ত কাগজ ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি/ফজিা প্রশােক-এি কার্ যািয় এিং এ ন্ত্রিভাগেি মাঠপ্রশােন েংগর্াে অন্ত্রধশাখায় প্রযুন্ত্রক্তেত েহায়তা প্রদান 

কিা হয়। 

(৬৩) ২টি ন্ত্রভন্ত্রিও কনোগিগি কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা কিা হয়। 

(৬৪) ই-নন্ত্রর্ এিং ন্ত্রজআিএে েেেওয়যাি ব্যিহাগি কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা কিা হয়। 

(৬৫)  ১৩টি মিণািয়/ন্ত্রিভাে এি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি অধ যিান্ত্রষ যক মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন 

প্রস্তুত কিা হয়। 

(৬৬) মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি েংগশাধন প্রস্তািেমূহ কান্ত্রিেন্ত্রি 

কন্ত্রমটিি েভায় উপস্থাপন কিা হয়। 

(৬৭) মাঠ পর্ যাগয়ি কার্ যািয়েমূগহি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত েংক্রান্ত ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা ২০১৯-২০-এি খেড়া প্রস্তুত কিা 

হয়।    

(৬৮) মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি েমন্ত্রন্বত অধ যিান্ত্রষ যক মূল্যায়ন 

প্রন্ত্রতগিদন কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত কান্ত্রিেন্ত্রি কন্ত্রমটিি েভায় উপস্থাপন কিা হয়। 

(৬৯) ২৭ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২৫০১৯ তান্ত্রিগখ েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েংক্রান্ত কান্ত্রিেন্ত্রি কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৭০) ১৩টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি অধ যিান্ত্রষ যক মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন 

পর্ যাগিাচনাগন্ত কান্ত্রিেন্ত্রি কন্ত্রমটিি েভায় উপস্থাপন কিা হয়।  

(৭১) ০৬ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ জাতীয় শুদ্ধাচাি েহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২) শীষ যক প্রকল্প গ্রহণ েংক্রান্ত েভা এ 

ন্ত্রিভাগেি েংস্কাি অনুন্ত্রিভাগেি আওতাধীন অন্ত্রধশাখা/শাখাি কম যকতযাগদি েমন্বগয় অনুন্ত্রিত হয়।  

(৭২) ১৯ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ জাতীয় শুদ্ধাচাি ফকৌশি েহায়তা প্রকল্প (ফেজ-২) শীষ যক প্রকগল্পি িাগজে সুিুভাগি 

েম্পাদগনি িগক্ষয িাগজে প্রস্তুতকিণ কন্ত্রমটি েঠন কিা হয়। 

(৭৩) আন্তজযান্ত্রতক ফিটিং এগজন্ত্রি ফমোে য মুন্ত্রিে-এি অনুকূগি তথ্য ফপ্রিগণি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত এ েংক্রান্ত তথ্য ফচগয় েংন্ত্রিষ্ট 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/প্রন্ত্রতিান িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়।    

(৭৪) ১১ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ তথ্য অন্ত্রধকাি ন্ত্রিষয়ক ওয়ান্ত্রকযং গ্রুগপি েভাি কার্ যন্ত্রিিিণীি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

েংক্রান্ত পে েন্ত্রচি, তথ্য কন্ত্রমশন; মহাপন্ত্রিচািক, এনন্ত্রজও ন্ত্রিষয়ক ব্যযগিা; েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািয় এিং 

ফজিা প্রশােগকি কার্ যািয় িিািি ফপ্রিণ কিা হয়।    
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(৭৫) ২৪ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০১৯ তান্ত্রিগখ ‘তথ্য প্রান্ত্রপ্তগত নািীি অগ্রেন্ত্রত’ শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ আগয়াজন েংক্রান্ত পে েংন্ত্রিষ্ট ফোে য 

পাে যনে, ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািয়, ফজিা প্রশােগকি কার্ যািয় এিং ন্ত্রদ কাে যাি ফেন্টাি িিািি ফপ্রিণ কিা হয় 

এিং ২-৩ মাচ য ২০১৯ ফময়াগদ উক্ত প্রন্ত্রশক্ষণ ফজিা প্রশােগকি কার্ যািয়, ন্ত্রেগিগে অনুন্ত্রিত হয়।   

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান। 

(৩) ১৯৯১                    /                               হ                    হ       

২০                                    হ                         । 

(৪) ১৯৯২                                               হ                হ            । 

(৫) ২০১৭                  -               ,                     ৪৭                       

                 । 

(৬) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা                । 

(৭)                                           । 

(৮                                          । 

(৯                                                                           । 

(১০                                               । 

(১১) ফিান্ত্রহংো জনগোিীি িাংিাগদগশ অনুপ্রগিগশি কািগণ আর্ য-োমান্ত্রজকভাগি ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কক্সিাজাগিি স্থানীয় 

জনেগণি জন্য োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কার্ যক্রম িন্ত্রধ যতকিগণি ন্ত্রিষগয় প্রকল্প প্রস্তাি প্রণয়ন।  

(১২) Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase-2              

       । 

(১৪)                                                                                  

                 । 

(১৫)                                                       (online)                     

                                               । 

(১৬) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

(১৭)                                        ।  

(১৮) ন্ত্রনকাি-এি ১১৬ তম েভা অনুিান।  

 

 

  

                           ( হ          হ ) 

                                           

                                     : ৯৫৫৭৪৪৯ 

                   e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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