
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অগটািি ২০১৯ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে     

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: অগটািি ২০১৯               প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৩ নগভম্বি ২০১৯   

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৮৫ ২৭৮ ১০৭ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,১৪৬ ৮৫৯ ১,২৪১ 

মমাে ২,৫৩১ ১,১৩৭ ১,৩৪৮ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

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 - - ২৪ ৩১ ২৮ ২৪ ১০৭ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৭৪ ৩২৬ ৩৪৫ ১৯৬ ১,২৪১* 

     - - ৩৯৮ ৩৫৭ ৩৭৩ ২২০ ১,৩৪৮ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

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

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী মমাে কম যকতযা কম যচািী মমাে 

               - - - ১ - -  

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 েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

২ - মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগ াদয় 

১৫-১৬ অগটািি ২০১৯ 

তান্ত্রিখ কক্সিাজাি মজিা 

সফ      । 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম 

ভ্রমণ (ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

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

প্রকগল্পি নাম িতযমান 

অর্ যিছগি 

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

(মকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে 

পর্ যন্ত ব্যগয়ি 

পন্ত্রিমাণ (মকাটি 

োকায়) ও িিাগদ্দি 

ন্ত্রিপিীগত ব্যগয়ি 

শতকিা  াি 

 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

নতুন প্রকল্প 

অনুগমান্ত্রদত  গয় 

র্াকগি তাি 

তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে 

মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 
Programme 

     : ৩৩৩.০০ 

     : ২.০০ 

    : ৩৩৫.০০ 

১১৯.৮৪ 

(৩৫.৭৭      ) 

- - - 

Support to the Central 

Management 

Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child 

Component of the NSSS 

 

     : ২২০.০০ 

     : ৬৩.০০ 

      ২৮৩.০০ 

৫৬.৭৬ 

(২০.০৫      ) 

- - - 

Promoting Nutition 

Sensitive Social Security 
     : ২৮৯.০০ 

     : ৮.০০ 

      ২৯৭.০০ 

২৮.৫৪ 

(৯.৬০      ) 

- - - 

খ. প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে উগবাধনকৃত 

েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান 

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্র োগি েমাপ্ত 

গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

 দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা  গি এমন েমাপ্ত 

প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মেটি কগপ যাগিশনেমূগ ি িাভ/মিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত ত্য 

 মিণািয়/েংস্থাি 

নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                            ৩০ 

  /২০১৮      স   হয়।    

      য় ০৭               য়  

হয়।               ০১  

       ১৬,৫৬১             

 য়       তয      হয়           

    হয়।       ০৬       

        স    ।       ০৭  অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি       িগয়গছ 

(          ৭/২০০০),          ৪   

সহ                        । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

 

১০টি 

 

২২৮.৩৭ 

 

- 

 

- 

 

১০টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক 

ক্ষমতা অপ যণ, ২০১৫     য়  

    স হ           স     

      য়                  য়      

    হয়। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

মমাে ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 

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/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগ  পুন্ত্রিভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

 ওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যা ন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০৩ - - - - ৩ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-২৫ - ১ - ১ ২৩ ৬ 

মমাে= ২৮ - ১ - ১ ২৬ ৬ 

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

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.   প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্রম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

মময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্র ণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১। 

‘Public Private 

Partnership Canada 

experience’ শীষ যক শে য 

ন্ত্রভন্ত্রজে মপ্রাগ্রাগম অংশগ্র ণ 

স্থান: কানািা  

২২ মেগেম্বি ২০১৯ 

হ   ০১ অগটািি 

২০১৯ 

কযাপান্ত্রেটি 

মিগভিপগমন্ট অি 

ন্ত্রদ মকন্ত্রিগনে 

ন্ত্রিন্ত্রভশন এন্ড ন্ত্রিল্ড 

এিন্ত্রমন্ত্রনগেশন 

প্রকল্প, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

দুইজন 

          স     

২। 

‘১৯তম পন্ত্রিন্ত্রে প্ল্যান্ত্রনং এন্ড 

ম্যাগনজগমন্ট মকাগে য’ 
অংশগ্র ণ 

স্থান: োভাি 

২৯ মেগেম্বি ২০১৯ 

হ   ১০ অগটািি 

২০১৯ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 

দুইজন 

          স     

 

৩।  

 

‘৯১    স  য়    ফ     স  ’ 
অংশগ্র ণ 

স্থান: োভাি 

০৭ মেগেম্বি ২০১৯ 

হ   ৩১ অগটািি 

২০১৯ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 

একজন 

যুগ্মেন্ত্রচি 

৪।  

‘Policy Analysis 

Course: Singapore 

Component’ শীষ যক 

প্রন্ত্রশক্ষণ মকাগে য অংশগ্র ণ 

স্থান: ন্ত্রেঙ্গাপুি  

৩০ মেগেম্বি ২০১৯ 

 গত ১১ অগটািি 

২০১৯ 

অর্ য ন্ত্রিভাে একজন 

উপেন্ত্রচি 

৫। 

‘Citizen Charter (CC) 

Implementation 

Procedure, 

Development of CC 

Comparing other best 

practice Country To 

Ensure Good 

Governance’ শীর্ ষক 

প্রশশক্ষণ প্প্রোগ্রোমে অংশগ্রহণ 

স্থান: অগেন্ত্রিয়া 

২৩ মেগেম্বি ২০১৯ 

 গত 

০৬ অগটািি ২০১৯ 

কযাপান্ত্রেটি 

মিগভিপগমন্ট অি 

ন্ত্রদ মকন্ত্রিগনে 

ন্ত্রিন্ত্রভশন এন্ড ন্ত্রিল্ড 

এিন্ত্রমন্ত্রনগেশন 

প্রকল্প, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

পাঁচজন 

উপেন্ত্রচি-৩ জন 

 স  য়  সহ     স   -

২ জন 
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দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

৬। 

Promoting Intergrity in 

Public Sector: 

Corruption Risks 

Assesment and 

Management 

Methodology 

০৭-০৯ অগটািি 

২০১৯ 

UNDOC  একুশ জন 

৭। 

দুনীন্ত্রত প্রন্ত্রতগিাগধি িগক্ষয 

অনুেন্ধান ও তদন্ত পদ্ধন্ত্রত েংক্রান্ত 

প্রন্ত্রশক্ষণ, ২০১৯ 

২০-২৪ অগটািি 

২০১৯ 
                 োতাইশ    

৮। 

ইগন্টন্ত্রিগজি প্ল্যােিম য এিং 

োগে যে মপ্রািাইন্ত্রিং ব্যি াগি 

দক্ষতা অজযগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত 

আগয়ান্ত্রজত প্রন্ত্রশক্ষণ 

২৭-৩১ অগটািি 

২০১৯ 
ন্যাশনাি 

মেন্ত্রিকন্ত্রমউন্ত্রনগকশন 

মন্ত্রনেন্ত্রিং মেন্টাি 

(NTMC) 

পাঁচ    

 

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্- াউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা  গয় র্াকগি তাি তাি িণ যনা: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি 

েকি কম যকতযা-কম যচািীি জন্য ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িাৎেন্ত্রিক ৬০ ঘণ্টা) চিমান।  

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্র ণ িা মগনানয়গনি মক্ষগে িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: মনই।   

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

িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না:         য়। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ০৮ জন। 

(১০)  উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক ন্ত্রতনটি, েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি-েভা ন্ত্রতন ,             য় স   ন্ত    স   

     -েভা দুই , মজিা েদগি মকাি ভিন ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগিাে য েভা একটি এিং মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃ ীত 

ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগ ি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত ছয়টি আন্তঃমিণািয় স   অনুন্ত্রিত  য়।  

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ৩৩টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। ২২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত  য়। ১১টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে 

িাস্তিায়নাধীন িগয়গছ। মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃ ীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগ ি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক 

প্রন্ত্রতগিন মন্ত্রিেভায় উপস্থাপন কিা  য়। 

(৩) ২৭        ২০১৯ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি েমন্বয় েভা অনুন্ত্রিত  য়। উক্ত েভায় ২২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

(৪)        ২০১৯ মাগে মজিাপ্রশােক েগিিন ২০১৯-এি স্বল্পগময়ান্ত্রদ ০২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত  য়।  

(৫) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি   মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত মেগেম্বি     য়   অগটািি                                                                                            

    পগক্ষি পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী স            

কিা  য়। 

(৬)                   স            য়             হ  স   ০৩        ২০১৯        স      সফ   

 য়                                  ।      য়                   হ      হ               

                       য়           হয়। 

(৭) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি  হ            স      সফ   ২০        ২০১৯                 স       

                    ।  হ                                 হ      হ               

                       য়           হয়। 
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(৮)                   স            য়             হ  স   ১৮            স                     

২৪        ২০১৯        স      সফ                                         ।      য়          

         হ      হ                                      য়           হয়। 

(৯) দীঘ যতম মময়াগদ মদশ পন্ত্রিচািনায় ন্ত্রিগেি খ্যান্ত্রতেম্পন্ন শীষ য নািী েিকাি-প্রধাগনি তান্ত্রিকায় মাননীয় প্রধানমিী 

মশখ  ান্ত্রেনাি নাম অন্তর্ভ যক্ত  ওয়ায় আন্তজযান্ত্রতক পন্ত্রিমণ্ডগি িাংিাগদগশি অিস্থান আিও উন্নত ও সুেং ত  য়। এগত 

ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি  ওয়ায় মন্ত্রিেভাি ১৪ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিগখি        হ          

     ২৩ অগটািি ২০১৯         ৩১৩ স             ফ                         হয়। 

(১০) ১৬ মেগেম্বি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মাননীয় প্রধানমিী মশখ  ান্ত্রেনা ি. কািাম স্মৃন্ত্রত ইন্টািন্যাশনাি এগক্সগিি 

অযাওয়াি য-২০১৯’ অজযগনি মে ন্ত্রদগয় ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি  ওয়ায় মন্ত্রিেভাি ১৪ অগটািি ২০১৯ 

তান্ত্রিগখি        হ               ২৩ অগটািি ২০১৯         ৩১৪ স             ফ           

              হয়। 

(১১) ন্ত্রশশুগদি েমন্ত্রন্বত টিকাদান কম যসূন্ত্রচগত িাংিাগদগশি অনন্য োিল্য অজযগনি মক্ষগে অনিয অিদাগনি 

স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ মাননীয় প্রধানমিী মশখ  ান্ত্রেনাগক খ্যান্ত্রতমান আন্তজযান্ত্রতক েংস্থা Global Alliance for Vaccine 

and Immunization (GAVI) কর্তযক ‘ভযাকন্ত্রেন ন্ত্র গিা’ েিাননায় ভূন্ত্রষত  ওয়ায় মন্ত্রিেভাি ১৪ অগটািি ২০১৯ 

তান্ত্রিগখি        হ               ২৩ অগটািি ২০১৯         ৩১৫ স             ফ           

              হয়। 

(১২) ২৬ মেগেম্বি ২০১৯ তান্ত্রিগখ তরুণগদি দক্ষতা উন্নয়গন িাংিাগদগশি অোমান্য োিগল্যি স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ জান্ত্রতেংঘ 

ন্ত্রশশু ত ন্ত্রিি ইউন্ত্রনগেি কর্তযক মাননীয় প্রধানমিী মশখ  ান্ত্রেনাগক মর্ যাদাপূণ য ‘চযান্ত্রম্পয়ন অি ন্ত্রস্কি মিগভিপগমন্ট িি 

ইয়ুর্ অযাওয়াি য’ পুিস্কাি মদওয়া  য়। মর্ যাদাপূণ য এই অজযগনি মােগম ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি  ওয়ায় 

মন্ত্রিেভাি ১৪ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিগখি        হ               ২৩ অগটািি ২০১৯         ৩১৬ স    

         ফ                         হয়। 

(১৩) ৫ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিগখ আঞ্চন্ত্রিক এিং বিন্ত্রেক শান্ত্রন্তপ্রন্ত্রতিায় অনিয অিদাগনি স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ ভািগতি 

কিকাতা এন্ত্রশয়াটিক মোোইটি কর্তযক মাননীয় প্রধানমিী মশখ  ান্ত্রেনাগক মর্ যাদাপূণ য ‘মেগোি ন্ত্রপে অযাওয়াি য’ এই 

পুিস্কাি মদওয়া  য়। মর্ যাদাপূণ য এই অজযগনি মােগম ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি  ওয়ায় মন্ত্রিেভাি ১৪ 

অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিগখি        হ               ২৩ অগটািি ২০১৯         ৩১৭ স          

   ফ                         হয়। 

(১৪) িাংিাগদশ েিকাগিি ন্ত্রনউগিাগিগভিপগমন্টাি ন্ত্রিজঅি যাি এন্ড অটিজম ন্ত্রিষয়ক জাতীয় উপগদষ্টা কন্ত্রমটিি 

েভাপন্ত্রত, আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতেম্পন্ন অটিজম ন্ত্রিগশষজ্ঞ, ন্ত্রিে স্বাস্থয েংস্থাি মানন্ত্রেক স্বাস্থযন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিগশষজ্ঞ উপগদষ্টা 

প্যাগনগিি েদস্য, জান্ত্রতি ন্ত্রপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুন্ত্রজব্যি ি মাগনি মদৌন্ত্র েী এিং মাননীয় প্রধানমিী মশখ  ান্ত্রেনাি 

সুগর্াগ্যা কন্যা ন্ত্রমজ্  োয়মা ওয়াগজদ ম াগেন বিন্ত্রেক মানন্ত্রেক স্বাগস্থয উদ্ভািনী নািী মনর্তগত্বি ১০০ জগনি তান্ত্রিকায় 

অন্তর্ভ যক্ত  ন। এ ন্ত্রিিি েিান আন্তজযান্ত্রতক পন্ত্রিমণ্ডগি িাংিাগদগশি অিস্থান ও ভািমূন্ত্রতয আিও মেৌিিময়, সুেং ত ও 

উজ্জ্বি কিায় মন্ত্রিেভাি ১৪ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিগখি        হ               ২৩ অগটািি ২০১৯         

৩১৮ স             ফ                         হয়। 

(১৫) জান্ত্রতি ন্ত্রপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুন্ত্রজব্যি ি মাগনি মদৌন্ত্র েী এিং মাননীয় প্রধানমিী মশখ  ান্ত্রেনাি অনুজা মশখ 

মি ানাি কন্যা ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রিপ মিজওয়ানা ন্ত্রেন্ত্রদ্দক িন্ডগনি স্বনামধন্য েংিাদপে ‘ইন্ত্রভন্ত্রনং স্ট্যান্ডাি য’ কর্তযক প্রকান্ত্রশত 

২০১৯ োগি যুক্তিাগজযি প্রভািশািী িাজনীন্ত্রতন্ত্রিগদি তান্ত্রিকায় অন্তর্ভ যক্ত  ন। ন্ত্রমজ্  টিউন্ত্রিপ মিজওয়ানা ন্ত্রেন্ত্রদ্দক 

িন্ডগনি েিগচগয় প্রভািশািী িাজনীন্ত্রতন্ত্রিগদি তান্ত্রিকায় অন্তর্ভ যক্ত  ওয়ায় আন্তজযান্ত্রতক মক্ষগে িাংিাগদগশি েিানজনক 

অিস্থান আিও উন্নত ও সুেং ত  য়। িগি ন্ত্রিগে িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি  ওয়ায় মন্ত্রিেভাি ১৪ অগটািি 

২০১৯ তান্ত্রিগখি        হ               ২৩ অগটািি ২০১৯         ৩১৯ স             ফ  

                       হয়। 

(১৬)       হ       স                    স  সহ                  য়                      

              স         য়   য়    য়       হ       স   ,  হ য়               য়; স   , স   

    হ     হ স             স   ,     য় স                         কিা  য়। 
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(১৭) ‘                             ফ  স   ’                                য়   য়    য়      

 হ        স  য়  স   ,         স         িিািি পে মপ্রিণ কিা  য়।   

(১৮)             য়           স       ফ                    য়               স   য়        

                               য়   য়    য়       হ             য়        ,                    

কিা  য়।  

(১৯) ‘      য়                  -   ,       য়   স     স                   ’                  

              য়   য়    য়       হ        স  য়  স   ,                               কিা  য়।  

(২০)                 হ                   য়         ২০১৯    স স                         

     য় ০৭                                হয়।        এক                  য়     ৫৭          য় 

  স                             হয়।                য়                      হ    

   স          য়                           হয়।  

(২১)                                 সহ                                                

        স             হয়।  

(২২)                                           -                                    

                                  হয়। 

(২৩)        ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১০ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে 

পাওয়া র্ায়। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগ ি মগে ০৫টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে 

তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না  ওয়ায় নন্ত্রর্জাত কগি জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া  য় এিং ০২টি অন্ত্রভগর্াে 

অন্ত্রধশাখায় নন্ত্রর্জাত কিা  য়। এছাড়া ০৩টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াগেি 

ন্ত্রিষগয় তদগন্ত অন্ত্রভগর্াগেি প্রার্ন্ত্রমক েতযতা র্াকায় তদন্ত প্রন্ত্রতগিদন অনুু্র্ায়ী প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্র গণি জন্য 

জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া  য়। 

(২৪) ন্ত্রিে ন্ত্রশশু ন্ত্রদিে, ২০১৯ ও ন্ত্রশশু অন্ত্রধকাি েপ্তা  এিং জাতীয় ন্ত্রনিাপদ েড়ক ন্ত্রদিে উদ র্াপগনি জন্য েকি মজিা 

প্রশােক                 হ    ফস             কিা  য়। 

(২৫) উৎে কি কতযন মন্ত্রন         ফ স                         সহ য়             স        

   স            কিা  য়। 

(২৬) কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্রাো ন্ত্রশক্ষা প্রন্ত্রতিাগনি মাঠ পর্ যাগয়ি কার্ যক্রম তদািন্ত্রকি জন্য েকি মজিা প্রশোক ও উপগজিা 

ন্ত্রনি যা ী অন্ত্রিোিগক পে মপ্রিণ কিা  য়। 

(২৭) েিকান্ত্রি চাকন্ত্রিগত প্রার্ন্ত্রমকভাগি ন্ত্রনি যান্ত্রচত প্রার্ীগদি স্বাস্থয পিীক্ষাি অংশ ন্ত্র গেগি মাদকােক্ত ন্ত্রনধ যািক পিীক্ষাি 

(মিাপ মেস্ট্) ব্যিস্থা গ্র গণি জন্য জনপ্রশােন মিণািগয় পে মপ্রিণ কিা  য়। 

(২৮) চট্টগ্রাম ও কক্সিাজাি মজিায় চিমান ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উন্নয়ন প্রকগল্পি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা ও উন্নয়ন কার্ যক্রম 

মন্ত্রনেন্ত্রিং েংক্রান্ত কন্ত্রমটি পুনে যঠন কগি েংন্ত্রিষ্টগদি পে মপ্রিণ কিা  য়। 

(২৯)    য়              -২০১৮-                      য়                ২০১৯-        য়    

      হ       স        য়       য়               কিা  য়। 

(৩০)   -     স             ২০১৯     য়             হ       স           স           

     হ    ফস             কিা  য়। 

(৩১) আেন্ন মজএেন্ত্রে ও মজন্ত্রিন্ত্রে পিীক্ষা-২০১৯ ও প্রার্ন্ত্রমক ও ইিগতদায়ী ন্ত্রশক্ষা েমাপনী পিীক্ষা-২০১৯ সুিু, 

নকিমুক্ত ও ইন্ত্রতিাচক পন্ত্রিগিগশ েম্পগন্নি িগক্ষয স           স                হ    ফস            

     কিা  য়। 

(৩২) মুন্ত্রজি িষ যগক োমগন মিগখ পন্ত্রিচ্ছন্ন িাংিাগদশ েগড় মতািাি িগক্ষয ‘পন্ত্রিচ্ছন্ন গ্রাম-পন্ত্রিচ্ছন্ন শ ি’ কার্ যক্রগমি 

ন্ত্রিস্তান্ত্রিত পন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়গনি জন্য েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, মজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যা ী অন্ত্রিোি িিািি 

পে মপ্রিণ কিা  য়।   
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(৩৩)                    স      য়       হ            য়           য় সহ     য়    য়        

       -   স   ২০১৯     ১৩        ২০১৯             ১৬          স                    হয়।  

(৩৪) মিণািয়/ন্ত্রিভাগে ব্যিহৃত েিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন পদনাম ও পদন্ত্রিেমূগ ি ন্ত্রিন্ত্রধ িন্ত্র ভূ যত ব্যি াি েংক্রান্ত পন্ত্রিপে  

২৩ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিখ জান্ত্রি কিা  য়। 

(৩৫) েড়ক পন্ত্রিি ন মেটগি শৃঙ্খিা মজািদািকিণ এিং দুঘ যেনা ন্ত্রনয়িগণ সুপান্ত্রিশ প্রণয়গনি িগক্ষয েঠিত কন্ত্রমটিি 

সুপান্ত্রিশ িাস্তিায়গনি জন্য োস্কগিাে য েঠন কিা  য়। 

(৩৬) ১৭ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিখ মজিা প্রশােগকি কার্ যািয়, ন্ত্রেিাজেগি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত িাস্তিায়ন েংক্রান্ত 

মজিা পর্ যাগয়ি প্রন্ত্রশক্ষণ অনুন্ত্রিত  য়।  

(৩৭) িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত (এন্ত্রপএ) ব্যিস্থাপনা পদ্ধন্ত্রত ন্ত্রিষয়ক (এন্ত্রপএএমএে) েিেওয়যাি-এি মট্রন্ত্রনং ভাে যন 

বতন্ত্রি ও ম ান্ত্রস্ট্ং কিা  য়। 

(৩৮) স্ ানীয় েিকাি ন্ত্রিভাে, পেী উন্নয়ন ও েমিায় ন্ত্রিভাে, কৃন্ত্রষ মিণািয়, মৎস্য ও প্রান্ত্রণেম্পদ মিণািয়, খায 

মিণািয়, দুগর্ যাে ব্যিস্ াপনা ও োণ মিণািয়, মুন্ত্রক্তযুদ্ধ ন্ত্রিষয়ক মিণািয়, েমাজকল্যাণ মিণািয়, পন্ত্রিগিশ িন ও 

জিিায়ু পন্ত্রিিতযন মিণািয়, ত্য মিণািয়, পাি যতয চট্টগ্রাম ন্ত্রিষয়ক মিণািয় এিং মন্ত্র িা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রিষয়ক 

মিণািগয়ি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্তি মূল্যায়ন কার্ যক্রম পন্ত্রিিীক্ষণ ও েমন্বয় কিা  য়। 

(৩৯) ১৩ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিগখ উপপন্ত্রিচািক (স্থানীয় েিকাি)েগণি অংশগ্র গণ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচগিি েভাপন্ত্রতগত্ব 

জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি িাস্তিায়ন েংক্রান্ত কম যশািা অনুন্ত্রিত  য়।  

(৪০) ২০১৮-১৯ অর্ যিছগি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািগয়ি জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি কম য-পন্ত্রিকল্পনাি স্বমূল্যান্ত্রয়ত 

প্রন্ত্রতগিদন পর্ যাগিাচনা েংক্রান্ত কম যশািা েন্ত্রচি, (েমন্বয় ও েংস্কাি)-এি েভাপন্ত্রতগত্ব ১৫ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিগখ 

অনুন্ত্রিত  য়।   

(৪১) ১০ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিখ ত্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯-এি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত জনাি আশিাফুি  ক কর্তযক দান্ত্রখিকৃত 

আগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত চান্ত্র ত ত্য প্রদান কিা  য়।  

(৪২) ১৬ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিখ ত্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯ ন্ত্রিষগয় দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযাগদি প্রন্ত্রশক্ষক প্রন্ত্রশক্ষণ 

ন্ত্রিগেশাে য মকাে য অনুন্ত্রিত  য়।   

(৪৩) ৩০ অগটািি ২০১৯ তান্ত্রিখ ত্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯-এি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত জনাি মু ািদ মন্ত্রনরুি ইেিাম কর্তযক 

দান্ত্রখিকৃত আগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত চান্ত্র ত ত্য প্রদান কিা  য়।  

(৪৪) ৫১টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত (এন্ত্রপএ)প্রণয়ন কগি প্রন্ত্রতগিদন ও 

োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিীি ন্ত্রনকে মপ্রিণ কিা  য়। 

(৪৫) Technical Assistance to Support Social Security Reforms (TA SSSR ) in Bangladesh 

শীষ যক কার্ যক্রগমি আওতায় ৬-৭ অগটািি ২০১৯ মময়াগদ অি-োইে কম যশািাি আগয়াজন কিা  য়। 

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃ ীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগ ি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান। 

(৩) ত্য অন্ত্রধদপ্তি মর্গক প্রাপ্ত মপপাি কাটিং-এি ওপি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্র ণ। 

(৪) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা       স        । 

(৫)             য় স        স         স        । 

(৬      য়       স        স         স        । 

(৭                   স   য়                         স     স          স        । 
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(৮) মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি/পন্ত্রিষদ/কন্ত্রমশন/অন্যান্য কন্ত্রমটি েঠন/পুনে যঠন। 

(৯) মজিা েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৯২তম েভা এিং উপগজিা ও র্ানা স্থাপন 

েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান।  

(১০) ন্ত্রনকাি-এি ১১৭তম েভা অনুিান।  

 

 

   

( হ     স    হ ) 

  স    

 ফ  : ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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