ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয সপ্টেম্বয ২০১৭ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: সগেম্বয ২০১৭
প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ২২ গটাফয ২০১৭
(১) প্রান্ত্রনক :
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে)
ংস্থায স্তয
ভিণারয়/বফবাগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
সভাে

নুগভান্ত্রদত দ
৩২০
১,২৭৪
১,৫৯৪

পূযণকৃত দ
২২৩
৮৮০
১,১০৩

শূন্যদ
৯৭
২৫১
৩৪৮

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/
ংস্থা

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত
ন্ত্রচফ/
তদূর্ধ্য দ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
-

সজরা কভযকতযায
দ (সমভন ন্ত্রিন্ত্র,
এন্ত্র)
-

ন্যান্য ১ভ
সেন্ত্রণয দ

২য় সেন্ত্রণয ৩য় সেন্ত্রণয
দ
দ

০৯
৫৫

২৯
৩৭

২৯
১৫৬

৪থ য সেন্ত্রণয
দ

সভাে

৩০
০৩

৯৭
২৫১*

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয দ ব্যতীত।
ক. ৩ তীফ গুরুত্বপূণ য (
ক্রন্ত্রভক
১।
২।

strategic) দ শূন্য থাকগর তায তান্ত্ররকা
গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
নাভ
-

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
ংখ্যা
-

সভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয
ংখ্যা
-

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ংস্থা
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত
কভযকতযা কভযচাযী সভাে
-

নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান
কভযকতযা কভযচাযী সভাে
০৯
০৯
-

ভন্তব্য
-

।

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয সকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: সনআ
খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন (সদগ-ন্ত্রফগদগ)
ভিী
সদগ ন্ত্রফগদগ

ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন
(ন্ত্রদন)

উন্নয়ন প্রকল্প
ন্ত্রযদযন
(ন্ত্রদন)
াফ যতয
চট্টগ্রাগভ ভ্রভণ
(ন্ত্রদন)

-

-

প্রন্ত্রতভিী/উভিী
সদগ ন্ত্রফগদগ

-

-

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ

ভন্তব্য

সদগ
০৮-০৯ সপ্টেম্বয ২০১৭ তাবযখ
কক্সফাজায সজরা , ১২ সপ্টেম্বয ২০১৭
তাবযখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয পযঙ্গী
বপ্টপ্টফ কক্সফাজায সজরা , ২১-২৩
সপ্টেম্বয ২০১৭ তাবযখ াতক্ষীযা সজরা
এফং ২৮-৩০ সপ্টেম্বয ২০১৭ তাবযখ
ভয়ভনবং ও টাঙ্গাআর সজরা পয
কপ্টযন। সভাট ০৯ বদন।

ন্ত্রফগদগ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(২) অআন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারগয়য জন্য): প্রগমাজয নয়
(৩) থ যননন্ত্রতক (সকফর থ য ন্ত্রফবাগগয জন্য): প্রগমাজয নয়
।
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত:
ক. উন্নয়ন প্রকগল্পয থ য ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত প্রকগল্পয নাভ:
প্রকগল্পয নাভ

ফতযভান থ য-ফছপ্টয
এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ
(সকাটি োকায়)

১

২
ন্ত্রিন্ত্রএ: ৩.৩৮
ন্ত্রজওন্ত্রফ: ০.০২

Building
Capacity for
the Use of
Research
Evidence
(BCURE)
Social Security
Policy Support
(SSPS)
Programme

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা ম যন্ত
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ (সকাটি
নতুন প্রকল্প
ভাগ ভিণারগয়
োকায়) ও ফযাগদ্দয ন্ত্রফযীগত
নুগভান্ত্রদত গয়
এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ
ব্যগয়য তকযা ায
থাকগর তায তান্ত্ররকা বায তান্ত্রযখ
৩
৪
৫
১.৭০ (৫০.৩০ তাং)
-

ভন্তব্য

৬
-

বডবএ: 1০.৭৯
বজওবফ: 0.33

১.৪৩ (১৩.২৫ তাং)

-

-

-

বডবএ: ১.৮০

০.১৬৪ (৯.১২ তাং)

-

-

-

Technical
Support
for
CRVS System
Improvement
in Bangladesh

খ. প্রকগল্পয ফস্থা ংক্রান্ত :
প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ
ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ উগবাধনকৃত
ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান প্রকগল্পয
কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য ফকাঠাগভা
-

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়গক পূযণ কযগত গফ):
(৬) প্রধান প্রধান সটয কগযাগযনমূগয রাব/সরাকান:

অগাভী দু’ভাগয ভগে উগবাধন কযা
গফ এভন ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা
-

প্রগমাজয নয়।
প্রগমাজয নয়।

(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত
ক. ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য
ভিণারয়/ংস্থায নাভ

ন্ত্রিে
অন্ত্রত্তয
ংখ্যা

োকায
ন্ত্রযভাণ
(রক্ষ োকায়)

ব্রিবপ্টট
জফাগফয
ংখ্যা

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ংখ্যা

সজয

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন
সফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত
উকূরীয় বীাঞ্চর
উন্নয়ন সফাি য
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
সভাে

ভন্তব্য

ভবন্ত্রবযলদ বফবাপ্টগ ফতযভাগন সকান ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত
সনআ। তগফ ০৭টি ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি
ভাভরা যগয়গছ ( ভাভরা নম্বয ৭/২০০০), মা ঢাকায
চতুথ থ কাযী জজ অদারপ্টত বফচাযাধীন।

৭টি

০.২৩

-

-

৭টি

১৪টি

২৩৯.০৭

-

-

১৪টি

থ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক জান্ত্রযকৃত অন্ত্রথ যক ক্ষভতা যণ ,
২০১৫ নুমায়ী অবিমূ বনষ্পবিয জন্য ংবিষ্ট
বফবাগীয় কবভনাপ্টযয কাম থারপ্টয় সপ্রযণ কযা য়।

০৪টি
২৫টি

৭০০.০০
৯৩৯.৩০

০৪
০৪

১

০৪টি
২৫টি

-

2

খ. ন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয সকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/থ য অত্মাৎ, ন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর স-ফ সকআগয তান্ত্ররকা:
সনআ।
(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)
ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/
ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত
সভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা
(প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগয ১ তান্ত্রযগখ)

প্রন্ত্রতগফদনাধীন
ভাগ শুরু ওয়া
ভাভরায ংখ্যা

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা
চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত

ন্যান্য
দণ্ড

ব্যান্ত্রত

ন্ত্রনষ্পন্ন
ন্ত্রফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

ফতযভান
য-ফছপ্টয
থ
সভাে
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০৩

-

-

০১

-

০২

০১

-

-

-

-

১৯

-

০

০

০১

০

২১

০১

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৯
সভাট ২২

* প্রান্ত্রনক ট্রাআব্যযনার/প্রান্ত্রনক অন্ত্রগরে ট্রাআব্যযনাগর চরভান ভাভরায কর নন্ত্রথ এ ন্ত্রফবাগগয অআন-১ াখায় স্থানান্তয কযা
গয়গছ।
(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন
ক.

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচ:

ভিণারয়/ং
স্থা
১
ভবন্ত্রবযলদ
বফবাগ
দুনীবত দভন
কবভন

ক্র
ন্ত্রভক
২
-

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ

উগযাগী ংস্থা/ এগজন্ত্রিয নাভ

৩
-

প্রন্ত্রক্ষগণয
সভয়াদ
৪
-

৫
-

ংগ্রণকাযীয
ংখ্যা
৬
-

-

-

-

-

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তগয সকান আন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয অগয়াজন কযা গয় থাকগর তায
গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচগত কভযকতযা/কভযচাযীগদয ংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয সক্ষগে ফড় যকগভয সকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা:
সনআ।
ঘ. ভিণারগয় ন্-য-জফ সট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা অগছ ন্ত্রক না; না থাকগর ন্-য-জফ সট্রন্ত্রনং অগয়াজন কযগত ফড় যকগভয
সকান সুন্ত্রফধা অগছ ন্ত্রক না: যাঁ অগছ; সকান সুন্ত্রফধা সনআ।
ঙ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভযকতযায ংখ্যা:দুআজন।
(১০) উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে:
ক. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন অআন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: সনআ।
খ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ তীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:
(১) ভন্ত্রিবায একটি, ভবন্ত্রবা-বফঠপ্টক গৃীত বদ্ধান্তমূপ্টয ফাস্তফায়ন গ্রগবত ম থাপ্টরাচনা ম্পবকথত অন্তঃভন্ত্রণারয় বা ছয়টি,
যকান্ত্রয ক্রয়ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয চাযটি এফং থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয চাযটি বা নুন্ত্রিত য়।
(২) ভবন্ত্রবা-বফঠক ১০টি বদ্ধান্ত গৃীত প্টয়প্টছ এফং এয ভপ্টে ০৮টি বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত য়। ফবষ্ট ০২টি বদ্ধান্ত বফববন্ন
ভন্ত্রণারয়/বফবাপ্টগ ফাস্তফায়নাধীন যপ্টয়প্টছ।
(৩) ন্ত্রফগদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/াআ কন্ত্রভনায কর্তক
য অগয়ান্ত্রজত নুিাগন ন্ত্রচ ফগগণয সমাগদাগনয নুভন্ত্রত ংক্রান্ত ১২টি ে জান্ত্রয
কযা য়।

3

(৪) গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাপ্টদ যকাপ্টযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ াবনা জাবতংঘ াধাযণ বযলপ্টদয ৭২তভ বধপ্টফপ্টন
সমাগদাপ্টনয রপ্টক্ষে ১৬ সপ্টেম্বয ২০১৭ তাবযপ্টখ যকাবয পপ্টয বনউ আয়কথ, মৄক্তযাপ্টেয উপ্টেপ্টে ঢাকা তোগ কপ্টযন। ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয প্রস্থানকাপ্টর মযত াজারার অন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়।
(৫) কণ্ঠন্ত্রল্পী ও ফীয মুবক্তপ্টমাদ্ধা জনাফ সভাািদ অফদুর জব্বায ৩০ অগস্ট ২০১৭ তাবযপ্টখ ৭৯ ফছয ফয়প্ট আপ্টন্তকার কপ্টযন
(আন্নাবরল্লাব ওয়া আন্না আরাআব যাবজউন)। অফদুর জব্বাগযয মৃতুেপ্টত গবীয সাক প্রকা ও তাঁয রুগয ভাগগপযাত কাভনা কগয
এফং তাঁয সাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত অন্তবযক ভগফদনা জাবনপ্টয় ভবন্ত্রবায ১১ সপ্টেম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখয বফঠগক
গৃীত সাক প্রস্তাফ ১৪ সপ্টেম্বয ২০১৭ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞাগনয ভােগভ ফাংরাগদ সগগজগে প্রকাবত য়।
(৬) যীয়তপুয-এয নবিয়া উপ্টজরায ওয়াদাঘাট এরাকায় রঞ্চ ডুবফ বফলপ্টয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, সনৌবযফন ভন্ত্রণারয় ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৭) ভারপ্টয়বয়া যকায সথপ্টক প্রাপ্ত ত্রাণাভগ্রী চট্টগ্রাপ্টভয া অভানত বফভানফন্দয প্টত দ্রুত ছাি প্রদান বফলপ্টয় সচয়াযম্যান,
জাতীয় যাজস্ব সফাড থ, ঢাকা এফং ন্ত্রচফ, সফাভবযক বফভান বযফন ও ম থটন ভন্ত্রণারয় ফযাফয ত্র সপ্রযণ কযা য়।
(৮) বভয়ানভায সথপ্টক অগত সযাবঙ্গাপ্টদয ভানবফক ায়তা প্রদান ংক্রান্ত বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন বফলপ্টয় ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ
প্টত সপাকার প্টয়ন্ট কভথকতথা/বফকল্প সপাকার প্টয়ন্ট কভথকতথা ভপ্টনানয়ন কপ্টয প্রধানভন্ত্রীয মুখ্য বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়
ফযাফয ত্র সপ্রযণ কযা য়।
(৯) সভপ্টযপুয জুবডবয়ার ম্যাবজপ্টেট অদারপ্টত কভথযত ববনয়য জুবডবয়ার ম্যাবজপ্টেট জনাফ সভাঃ ছানাউল্লা-এয বফরুপ্টদ্ধ
দাবখরকৃত স্মাযকবরব বফলপ্টয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, অআন ও ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ ফযাফয ত্র সপ্রযণ কযা য়।
(১০) সগাারগঞ্জ সজরায স্পথকাতয, চাঞ্চল্যকয ঘটনায প্রবতপ্টফদন বফলপ্টয় ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ
ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(১১) গাজীপুয সজরাধীন কারীগঞ্জ উপ্টজরায় ফবস্থত া-ভীভ আন্ডাবেয়ার াপ্টকথ ৬৭জন শ্রবভক জ্ঞান ওয়া ংক্রান্ত
প্রবতপ্টফদপ্টনয বফলপ্টয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, স্বাস্থে সফা বফবাগ ফযাফয ত্র সপ্রযণ কযা য়।
(১২) নযবংদী সযরওপ্টয় সেপ্টন দুষ্কৃতকাযী কর্তক
থ গুবরফল থপ্টণয তদন্ত প্রবতপ্টফদপ্টনয বফলপ্টয় ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, সযরথ
ভিণারয় ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(১৩) মুন্সীগঞ্জ সজরায বি দুঘ থটনায বফলপ্টয় ব্যফস্থা গ্রণ ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, ন্ত্রল্প ভিণারয়/সুযক্ষা সফা ন্ত্রফবাগ/জনন্ত্রনযাত্তা
ন্ত্রফবাগ ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
থ
(১৪) াযদীয় দুগাপূজা,
২০১৭ উদ্মান উরপ্টক্ষে অআন-শৃঙ্খরা বনয়ন্ত্রণ এফং প্রাবঙ্গক বফলপ্টয় নুবিত বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন
ংক্রান্ত ত্র কর বফবাগীয় কবভনায ও সজরা প্রাক ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(১৫) বভয়ানভাপ্টযয সযাবঙ্গা জনপ্টগািীয ফাংরাপ্টদপ্ট নুপ্রপ্টফ এফং ীভান্ত বযবস্থবত ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, জনন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফবাগ
ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(১৬) কক্সফাজায সজরায উবখয়া ও সটকনাপ উপ্টজরায় বফববন্ন স্থাপ্টন ফস্থানযত সযাবঙ্গা জনপ্টগািীয ভপ্টে ংক্রাভক ও
ংক্রাভক সযাগ Screening ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ, স্বাস্থয সফা ন্ত্রফবাগ ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(১৭) বফধ নুপ্রপ্টফকাযী বভয়ানভাপ্টযয নাগবযকপ্টদয (সযাবঙ্গা) বফলপ্টয় বনধ থাবযত ছক নুমায়ী বদবনক প্রবতপ্টফদন সপ্রযণ ংক্রান্ত
ত্র সজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(১৮) সনায়াখারী সজরায় ট্ররায ডুবফ ংক্রান্ত বফলপ্টয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ন্ত্রচফ, সনৌ-ন্ত্রযফন ভিণারয় ফযাফয ত্র সপ্রযণ
কযা য়।
(১৯) ফাংরাপ্টদপ্ট নুপ্রপ্টফকাযী বভয়ানভাপ্টযয জনপ্টগািীয (সযাবঙ্গা) জন্য ত্রাণ াভগ্রী ংগ্র ও যফযা ংক্রান্ত ত্র ন্ত্রচফ,
দুগম যাগ ব্যফস্থানা ও োণ ভিণারয় ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(২০) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত তগথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় ন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর ২০ জন, ভাভরা দাগয়য ০১ জন এফং
নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয জন্য ১৪২ জন যকান্ত্রয কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফলগয় ফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা
গয়গছ।
(২১) সজরা প্রাকগণ অগে ২০১৭ ভাপ্ট প্রভা নুমায়ী ভ্রভণ , যাবত্রমান, বযদথন, দথন কপ্টযপ্টছন। সজরা প্রাকগপ্টণয
বযদথপ্টনয বফলয়টি ভবন্ত্রবযলদ বফবাপ্টগ য KPI (Key Performance Indicators)-ভুক্ত এফং এ ভাপ্ট KPI-এয রক্ষেভাত্রা
বজথত য়।
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(২২) ম থটন সজরা বাপ্টফ কক্সফাজায ও বপ্টরট সজরায় বতবযক্ত সজরা প্রাক (ম থটন ও যাোচায) এফং ন্যান্য দ সৃজপ্টনয
জন্য ববনয়য বচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়প্টক ত্র সদওয়া য়।
(২৩) ভবন্ত্রবযলদ বফবাপ্টগয ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ জনাফ সারতান অহভদ-এয কক্সফাজায সজরা; মৄগ্মবচফ জনাফ াবফবুয যভান -এয
বফগঞ্জ সজরায ফাহুফর উগজরা ও ি. অব্য াগরহ সভাস্তপা কাভার-এয চ্যয়ািাঙ্গা সজরায অরভিাঙ্গা উপ্টজরা; উন্ত্রচফ জনাফ
ন্ত্রযয়াাত অর ওয়ান্ত্রপ -এয মগায সজরায সকফপুয উপ্টজরা ও জনাফ সভাাম্মদ অব্দুর ওয়াদুদ সচৌধুযী -এয সুনাভগঞ্জ সজরায
জগন্নাথপুয উগজরা এফং যাজাী সজরায ফা উগজরা ; এফং ববনয়য কাযী ন্ত্রচফ জনাফ সভাাম্মদ জাপ্টদুয যভান -এয
বফগঞ্জ সজরায ভাধফপুয উ গজরা বযদথপ্টনয প্রবতপ্টফদপ্টনয ওয মথামথ ব্যফস্থা গ্রপ্টণয নুপ্টযাধ জা
বনপ্টয় ংবিষ্ট
ভন্ত্রণারয়/বফবাগপ্টক ত্র সদওয়া য়।
(২৪) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১১জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে ন্ত্রবগমাগ াওয়া সগগছ। পূগফ য
প্রাপ্ত ন্ত্রবগমাগমূগয ভগে াত জন কভযকতযায ন্ত্রফরুগে অনীত ন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কযায ন্ত্রফলয়টি
জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় সদওয়া য়।
(২৫) জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭-এর কার্ যবিিরণী প্রস্তুত করা হম্মেম্মে। জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭-এ স্বল্পম্মেোবি ১৫০টি,
েধ্যম্মেোবি ১৩২টি ও িীর্ যম্মেোবি ১৪৭টি বসন্ধান্তসহ সি যম্মোট ৪২৯টি বসদ্ধান্ত গৃহীত হে।
(২৬) জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭-এ গৃহীত বসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিােম্মনর বনবেত্ত ২১ সগেম্বয ২০ ১৭ তাবরম্মে সজরা প্রাক
গিরন ২০১৭-এয কাম যন্ত্রফফযণী সকল জেলা প্রশাসক ও বিভাগীে কবেশনার িরাির সপ্রযণ কযা য়।
(২৭) জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭-এ গৃহীত বসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিােম্মনর বনবেত্ত ২১-৯-১৭ তাবরম্মে ৫০টি সজরা প্রাক গিরন
২০১৭-এয কাম যন্ত্রফফযণী ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কাম যারয়/ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(২৮) বচবনকর-এরাকায় ননুপ্টভাবদত অখ ভািাআকপ্টর গুি উৎাদন ফন্ধ এফং আক্ষু ও গুপ্টিয ফাধ চরাচর বনয়ন্ত্রণ ংক্রান্ত ত্র
ংবিষ্ট ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও সজরা প্রাক ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(২৯) ভাঠম যাগয় অআন্ত্রন কাম যক্রভ গ্রগণয সক্ষগে অন্তঃপ্রান্ত্রতিান্ত্রনক গমান্ত্রগতা সজাযদাযকযণ ংক্রান্ত ে কর ন্ত্রফবাগীয়
কন্ত্রভনায এফং সজরা প্রাক ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩০) ‘জাতীয় উৎাদনীরতা ন্ত্রদফ-২০১৭’ উদমান ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য কর সজরা প্রাক ফযাফয
ে সপ্রযণ কযা য়।
(৩১) াওয ঞ্চগর কভযযত কভযকতযা-কভযচাযীগদয জন্য াওয বাতা চালুকযণ ংক্রান্ত ে থ য ন্ত্রফবাগ এফং জনপ্রান ভিণারয়
ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩২) ‘DISASTER RESPONSE EXERCISE AND EXCHANGE (DREE), 2017’-ীল থক দুপ্টম থাগ ব্যফস্থানা
নুীরন বযচারনা ংক্রান্ত ত্র বফবাগীয় কবভনায এফং সজরা প্রাক ঢাকা ও ভয়ভনবং ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩৩) ভাঠম থাপ্টয় সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বটিপ্টজন্ চাট থায)-এয নতুন পযপ্টভট ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ত্র কর বফবাগীয় কবভনায
এফং সজরা প্রাক ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩৪) ‘ভবিত উন্নয়ন উপ্টযাপ্টগ’ ফাস্তফায়প্টন উপ্টজরা বযলপ্টদয যাজস্ব তবফর সথপ্টক প্রকল্প গ্রণ ংক্রান্ত ত্র স্থানীয় যকায
বফবাগ ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩৫) বফবাগীয় োডবভবনপ্টেটিব কনপ্টবন সন্টায-কাভ-সট্রবনং সন্টায বনভথাপ্টণয প্রস্তাফ ংক্রান্ত বফবাগীয় কবভনায, বপ্টরট-এয
ত্র জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩৬) ‘ভা আবর ংযক্ষণ ববমান’ পর কযা ংক্রান্ত ত্র ংবিষ্ট সজরা প্রাক ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।
(৩৭) ১৯ সপ্টেম্বয তাবযপ্টখ আউপ্টযাবয়ান আউবনয়প্টনয কাবযগবয ও অবথ থক ায়তায় Bangladesh Resilient Livelihoods
Programme-BLRP-ীল যক প্রস্তাবফত কভথসূবচয TAP-এয উয ভবন্ত্রবযলদ ন্ত্রফবাগগয ভতাভত থ থবনবতক ম্পকথ বফবাপ্টগয
সপ্রযণ কযা প্টয়প্টছ।
(৩৮) ১০ সপ্টেম্বয তাবযপ্টখ Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh-ীল যক কাবযগবয
ায়তা প্রকগল্পয Project Steering Committee-এয বিতীয় বা নুবিত প্টয়প্টছ।
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(৩৯) Social Security Policy Support (SSPS) Programme-ীল যক কাবযগবয ায়তা প্রকগল্পয অওতায় ০৯ সপ্টেম্বয
তাবযপ্টখ বপ্টরট ন্ত্রফবাগগয এফং ২২-২৩ সপ্টেম্বয তাবযসখ যংপুয ন্ত্রফবাগগয Orientation Seminar on the NSSS for the
UNOs-ীল থক ৩টি ফবতকযণ সবভনায নুবিত প্টয়প্টছ।
(৪০) ১০ সগেম্বয তাবযপ্টখ ‘Supporting the Good Governance Programme’-ীল যক কভযসূন্ত্রচয Project Steering
Committee (PSC) বায ন্ত্রোন্ত ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রতয প্রন্ত্রতগফদন ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগ সপ্রযগণয জন্য অআন ও ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ
এফং সরন্ত্রজগরটিব ও ংদ ন্ত্রফলয়ক ন্ত্রফবাগগক নুগযাধ কযা য়।
(৪১) ‘Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE)’-ীল থক কাবযগবয ায়তা প্রকপ্টল্পয
Project Steering Committee (PSC) বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন গ্রগবত ভবন্ত্রবযলদ বফবাপ্টগ সপ্রযপ্টণয জন্য জনপ্রান
ভন্ত্রণারয়গক নুগযাধ কযা য়।
(৪২) ১৯-২০, ২৫-২৬ এফং ২৭-২৮ সগেম্বয সভয়াগদ এ ন্ত্রফবাগগয ন্ত্রবতীয় ও র্ততীয় সেন্ত্রণয কভযকতযা/কভযচাযীগগণয জন্য ‘আ-পাআর
(নন্ত্রথ) ব্যফস্থানা’ ীল যক প্রন্ত্রক্ষণ কভযারা নুন্ত্রিত য়।
(৪৩) অন্তঃভিণারয় অআনগত ন্ত্রফগযাধ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কন্ত্রভটিয বা নুন্ত্রিত য়।
(৪৪) ১৭ এফং ২৮ সগেম্বয তান্ত্রযগখ প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুন্ত্রিত য়।
গ. অগাভী (প্টটাফয-নপ্টবম্বয) ভাগ ম্পায তীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:
(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক নুিান।
(২) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত এফং থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক নুিান।
(৩) অন্তজযান্ত্রতক ও অঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তক
য চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুিান।
থ কযা প্টত াপ্টয।
(৪) ভবন্ত্রবা কবভটি/বযলদ/টাস্কপ্টপা থ/ন্যান্য কবভটি গঠন/পুনগঠন
(৫) ন্ত্রনকায-এয ১১৪তভ বা।
(৬) ভন্ত্রণারয় ও বফবাগমূপ্টয ২০১৬-১৭ থ থ-ফছপ্টযয কাম থাফবর ংক্রান্ত ফাবল থক প্রবতপ্টফদন প্রণয়ন।
(৭) ন্ত্রঅযন্ত্রবএ ংক্রান্ত ন্ত্রস্টয়ান্ত্রযং কন্ত্রভটিয বা নুিান।
(৮) নতুন উগজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা।
(৯) ‘Building Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’-ীল যক প্রকল্পপ্রস্তাফ প্রণয়ন।
(১০) াভান্ত্রজক ন্ত্রনযাত্তা কভযসূন্ত্রচ ংক্রান্ত ‘সকন্দ্রীয় ব্যফস্থানা কন্ত্রভটি’য-এয বা।
(১১) তথ্য ন্ত্রধদপ্তয সথগক প্রাপ্ত সায কাটিং-এয ওয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।
(১২) ১৯৯১ াগর নুন্ত্রিত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ বফঠগকয ায-ংগক্ষ (কাম যন্ত্রফফযণী) এফং ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্তয ংযক্ষগণয সভয়াদ ২৫ ফছয
ন্ত্রতক্রান্ত ওয়ায় তা জাতীয় অযকাআবগ স্তান্তগযয ন্ত্রনন্ত্রভগত্ত উক্ত দন্ত্রররান্ত্রদয খন্ডমূগ পৃিা-নম্বয প্রদান কযা গফ এফং ১৯৯০
াগরয খন্ডমূ সপ্রযগণয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত প্রগয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযা গফ।

(মুাম্মদ অাদুর ক)
ববনয়য কাযী বচফ
সপান: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd
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