
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মম ২০২১ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে   

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: মম ২০২১      প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:   ০৯ জুন ২০২১ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:  

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৪১৭ ২৭২ ১৪৫ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৯৮৮ ১,১১০ 

মমাে ২,৫১৫ ১,২৬০ ১,২৫৫ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য 

পদ 

মজিা 

কম যকতযাি 

পদ (গর্মন 

ন্ত্রিন্ত্রে, এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেন্ত্রণি পদ 

২য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ৩১ ৩১ ৪৪ ৩৯ ১৪৫ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৬৬ ৩৩৬ ২৫১ ১৫৭ ১,১১০* 

মমাে - - ৩৯৭ ৩৬৭ ২৯৫ ১৯৬ ১,২৫৫ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত। 

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

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 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: মনই। 

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

 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - 
-  

 

- উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

 
খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েংখ্যা: মনই। 

(২) আইনশৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক: প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক : প্রগর্াজয নয়। 
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(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 তািতান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে 

মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

Technical Support for 

CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh (3rd 

Phase)  

ম োট -০.৫২  

DPA-০.৩৯ 

জিওজি-০.১৩ 

মমাে-০.২৭৫১ 

 DPA-০.২৪২৭ 

 ন্ত্রজওন্ত্রি-০.০৩২৪ 

 (৫২.৯১%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

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 

 দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা হগি এমন েমাপ্ত 

প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক.অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

মিণািয়/ 

েংস্থাি নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ 

োকায়) 

ব্রিন্ত্রশে 

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

 

৯টি 

 

০.২৩ 

 

- 

 

- 

 

৯টি 

৯টি অজিট আপজির  ধ্যে ৭টি অজিট আপজি 

সংক্রোন্ত ১টি  ো লো রধ্যেধ্যে ( ো লো নং-৭/২০০০) 

যো ঢোকোর ৪র্ থ সহকোরী িি আদোলধ্যে জিচোরোধীন 

রধ্যেধ্যে। 

ন্ত্রিলুপ্ত 

ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও 

ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

৪টি ১৫.৮৩ - - ৪টি 
জিলুপ্ত ঢোকো জিভোগীে উন্নেন মিোধ্যি থর অজনষ্পন্ন 

আপজিসমূহ জনষ্পজির কোয থক্র  চল োন রধ্যেধ্যে। 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

৪টি ৬৮৬.৭৭ ৪ - ৪টি - 

মমাে ১৭টি ৭০২.৮৩ ৪ - ১৭টি - 

খ. অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মকগেি 

তান্ত্রিকা: মনই। 
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(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/ 

অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূহ 

 

 

পুন্ত্রিভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় 

মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

১ - - - - ১ ২ 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

৯ - - - - ৯ ২২ 

মমাে ১০ - - - ১ ১০ ২৪ 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

মময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ এগজন্ত্রিি 

নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

 জিপজরষদ 

জিভোগ 

‘Land Records 

Management’ 

প্রজিক্ষণ। 

২৩-৩০ ম  ২০২১ িোেীে পজরকল্পনো ও 

উন্নেন একোধ্যিজ , 

পজরকল্পনো জিভোগ 

প্রিোসজনক ক থকেথো 

০১ জন 

দুনীন্ত্রত 

দমন 

কন্ত্রমশন 

- - -  - 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা:  জিপজরষদ জিভোধ্যগর মগ্রি ৯ 

এিং েদূর্ধ্থ মেিভুক্ত ৮০িন ক থকেথোর ২০২০-২১ অর্ থিেধ্যরর অভযন্তরীণ প্রজিক্ষণ (িোৎসজরক ৬০ ঘণ্টো)  ইধ্যেো ধ্যে সম্পন্ন হধ্যেধ্যে। 

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

িণ যনা: মনই। 

ঘ.মিণািগয় অন-যা-জি মেন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন-যা-জি মেন্ত্রনং আগয়াজন কিগত 

িড় িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: প্রগর্াজয নয়। 

ঙ.প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: মকান কম যকতযা ন্ত্রিগদশ ভ্রমণ কগিনন্ত্রন। 

(১০) উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: মনই। 

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

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

(১)  জিসভো-বিঠক ন্ত্রতনটি; সরকোজর ক্রে সংক্রোন্ত  জিসভো কজ টির ন্ত্রতনটি; অর্ থননজেক জিষে সংক্রোন্ত  জিসভো কজ টির 

একটি; মজিা েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৯৬তম সভো এিং প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি 

কন্ত্রমটিি েভা অনুজিে হধ্যেধ্যে।  জিসভো-বিঠধ্যক ২৯টি জসদ্ধোন্ত গৃহীে হধ্যেধ্যে। এর  ধ্যে ১৩টি জসদ্ধোন্ত িোস্তিোজেে হগয়গছ। 

(২) প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে ৪টি আন্তঃমিণািয় েভা এিং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব ১০টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি 

অোগদশেমূহ ন্ত্রনগয় ৩০ মম ২০২১ তান্ত্রিগখ একটি েভা অনুন্ত্রিত হগয়গছ। 

(৩) িোেীে পজরচে জনিন্ধন কোয থক্র  জনি থোচন কজ িধ্যনর পজরিধ্যেথ সুরক্ষো মসিো জিভোধ্যগর অধীধ্যন ন্যস্ত  করো সংক্রোন্ত পত্র ২৪ ম  

২০২১ েোজরধ্যে সজচি, সুরক্ষো মসিো জিভোগ এিং সজচি, জনি থোচন কজ িন সজচিোলে িিািি মপ্ররণ করো হে। 
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(৪)  মলোক সংস্কৃজে ও পল্লীসোজহেয গধ্যিষক এিং খ্যোজে োন সোজহজেযক অেোপক িো সুজ্জো োন েোন-এর মৃত্যযধ্যে গভীর মিোক ও 

দুঃে প্রকোি, োঁর জিধ্যদহী আত্মোর  োগধ্যেরোে কো নো এিং মিোকসন্তপ্ত পজরিোধ্যরর সদস্যধ্যদর প্রজে গভীর স ধ্যিদনো িোজনধ্যে  ৩ 

ম  ২০২১ েোজরধ্যে অনুন্ত্রিত  জিসভো-বিঠধ্যক গৃহীে মিোকপ্রস্তোি ১০ ম  ২০২১ েোজরধ্যে  িোংলোধ্যদি মগধ্যিধ্যট প্রকোজিে হে।  

(৫) িধ্যরণ্য মলোকসংগীে জিল্পী ও িীর মুজক্তধ্যযোদ্ধো িনোি ইন্দ্রধ্য োহন রোিিংিী-এর মৃত্যযধ্যে গভীর মিোক ও 

দুঃে প্রকোি, মিোকসন্তপ্ত পজরিোধ্যরর সদস্যধ্যদর প্রজে গভীর স ধ্যিদনো িোজনধ্যে িোজনধ্যে  ৩ ম  ২০২১ েোজরধ্যে অনুন্ত্রিত  

 জিসভো-বিঠধ্যক গৃহীে মিোকপ্রস্তোি ১০ ম  ২০২১ েোজরধ্যে  িোংলোধ্যদি মগধ্যিধ্যট প্রকোজিে হে।  

(৬) যুক্তরোধ্যিযর রোজন জিেীে এজলিোধ্যিধ্যর্র স্বো ী জিউক অি এজিনিোগ থ জপ্রন্স জেজলপ-এর মৃত্যযধ্যে গভীর মিোক ও দুঃে প্রকোি, 

মিোকসন্তপ্ত রোনী ও রোি পজরিোধ্যরর সদস্যধ্যদর আন্তজরক স ধ্যিদনো জ্ঞোপন কধ্যর ৩ ম  ২০২১ েোজরধ্যে অনুন্ত্রিত  জিসভো-বিঠধ্যক 

গৃহীে মিোকপ্রস্তোি ১০ ম  ২০২১ েোজরধ্যে  িোংলোধ্যদি মগধ্যিধ্যট প্রকোজিে হে।  

(৭)  খ্যোজে োন সোংিোজদক ও িোেীে মপ্রস ক্লোধ্যির সোধ্যিক সভোপজে িনোি হোসোন িোহজরেোর-এর মৃত্যযধ্যে গভীর মিোক ও দুঃে 

প্রকোি, োঁর জিধ্যদহী আত্মোর  োগধ্যেরোে কো নো এিং মিোকসন্তপ্ত পজরিোধ্যরর সদস্যধ্যদর প্রজে স ধ্যিদনো িোজনধ্যে ৩ ম  ২০২১ 

েোজরধ্যে অনুন্ত্রিত  জিসভো-বিঠধ্যক গৃহীে মিোকপ্রস্তোি ১০ ম  ২০২১ েোজরধ্যে  িোংলোধ্যদি মগধ্যিধ্যট প্রকোজিে হে।  

(৮) িধ্যরণ্য রিীন্দ্রসংগীে জিল্পী জ েো হক-এর মৃত্যযধ্যে গভীর মিোক ও দুঃে প্রকোি এিং মিোকসন্তপ্ত পজরিোধ্যরর 

সদস্যধ্যদর প্রজে গভীর স ধ্যিদনো িোজনধ্যে ৩ ম  ২০২১ েোজরধ্যে অনুন্ত্রিত  জিসভো-বিঠধ্যক গৃহীে মিোকপ্রস্তোি ১০ ম  ২০২১ 

েোজরধ্যে  িোংলোধ্যদি মগধ্যিধ্যট প্রকোজিে হে।  

(৯) িোজের জপেো িঙ্গিন্ধু মিে মুজিবুর রহ োধ্যনর িন্মিেিোজষ থকী এিং স্বোধীনেোর সুিণ থিেন্তীর   োধ্যহন্দ্রক্ষধ্যণ  ২২  োচ থ 

২০২১ েোজরমখ ভোরে সরকোর িোজের জপেো িঙ্গিন্ধু মিে মুজিবুর রহ োনধ্যক ‘গোন্ধী িোজন্ত পুরস্কোর-২০২০’-এ ভূজষে করোর 

মঘোষণো প্রদোন কধ্যর যো স ে িোজের িন্য অেযন্ত গধ্যি থর। িোজের জপেো িঙ্গিন্ধু মিে মুজিবুর রহ োন গোন্ধী িোজন্ত পুরস্কোধ্যর ভূজষে 

হওেোর  োেধ্য  আন্তিথোজেক পজর ণ্ডধ্যল িোংলোধ্যদধ্যির ভোিমূজেথ উজ্জ্বলের হধ্যেধ্যে এিং মদধ্যির অিস্থোনধ্যক কধ্যরধ্যে আরও 

সুসংহে। িোজের জপেো িঙ্গিন্ধু মিে মুজিবুর রহ োধ্যনর এই পুরস্কোর প্রোজপ্তধ্যে োঁর মযোগ্য উিরসূজর  োননীে প্রধোন িী মিে 

হোজসনোধ্যক আন্তজরক শুধ্যভচ্ছো ও অজভনন্দন জ্ঞোপন কধ্যর এিং িোজের জপেো িঙ্গিন্ধু মিে মুজিবুর রহ োনধ্যক ‘গোন্ধী িোজন্ত পুরস্কোর-

২০২০’-এ ভূজষে করোে ভোরে সরকোর ও সংজিষ্ট সকলধ্যক আন্তজরক ধন্যিোদ জ্ঞোপন কধ্যর ৩ ম  ২০২১ েোজরধ্যে অনুন্ত্রিত 

 জিসভো-বিঠধ্যক গৃহীে মিোকপ্রস্তোি ১০ ম  ২০২১ েোজরধ্যে  িোংলোধ্যদি মগধ্যিধ্যট প্রকোজিে হে।  

(১০) ১৮-২০ ম , ২২-২৫ ম , ২৭ ম  এিং ২৯-৩০ ম  ২০২১ ম েোধ্যদ  িণোলে/জিভোধ্যগর মেোকোল পধ্যেণ্ট ক থকেথো ও জিকল্প 

মেোকোল পধ্যেণ্ট ক থকেথোধ্যদর জনধ্যে ২০২১-২২ অর্ থিেধ্যরর িোেীে শুদ্ধোচোর মকৌিল-এর ক থ-পজরকল্পনোর ওপর জেিব্যোক প্রদোন 

সংক্রোন্ত ক থিোলো সজচি, স ন্বে ও সংস্কোর,  জিপজরষদ জিভোধ্যগর সভোপজেধ্যে অনুজিে হধ্যেধ্যে। 

(১১) িনপ্রিোসন  িণোলে মর্ধ্যক প্রোপ্ত অজভধ্যযোগসমূধ্যহর  ধ্যে ২টি অজভধ্যযোগ প্র োজণে হওেো জিভোগীে ব্যিস্থো েহধ্যণর িন্য 

জসজনের সজচি, িনপ্রিোসন  িণোলেধ্যক অনুধ্যরোধ করো হধ্যেধ্যে। ২টি অজভধ্যযোগ প্র োজণে নো হওেোে নজর্িোেপূি থক জনষ্পজি কধ্যর 

পরিেী প্রধ্যেোিনীে ব্যিস্থো েহধ্যণর িন্য িনপ্রিোসন  িণোলধ্যে পত্র মপ্ররণ করো হধ্যেধ্যে। 

(১২) জিভোগীে কজ িনোর ও ম ধ্যরোপজলটন পুজলি কজ িনোরগধ্যণর জনকট মর্ধ্যক প্রোপ্ত এজপ্রধ্যলর জিেীে ও ম  প্রর্  পধ্যক্ষর পোজক্ষক 

মগোপনীে প্রজেধ্যিদধ্যনর জভজিধ্যে প্রস্তুেকৃে দ’টি সোরসংধ্যক্ষপ  োননীে প্রধোন িী স ীধ্যপ উপস্থোপন করো হে। 

(১৩) ম  ২০২১  োধ্যস কধ্যরোনোি জিস্তোর মরোধকধ্যল্প িেথসোধ্যপধ্যক্ষ সোজি থক কোয থোিজললচলোচধ্যল জনধ্যষধোজ্ঞো আধ্যরোপ করো হে। 

(১৪) পোজক্ষক মগোপনীে প্রজেধ্যিদধ্যন উপস্থোজপে এিং  োননীে প্রধোন িী কর্তথক অনুধ্য োজদে প্রস্তোি িোস্তিোেধ্যনর িন্য সংজিষ্ট 

 িণোলেলজিভোগ িরোির পত্র মপ্ররণ করো হে। 

(১৫) স্বোধীনেোি সুিণ থিেন্তী িণ থোঢয ও যর্োধ্যযোগ্য  য থোদোর সোধ্যর্ উদ যোপধ্যনর িগক্ষয ‘৫০টি িোেীে পেোকো সংিজলে সুিণ থিেন্তী 

র যোজল’ িীষ থক িোেীে ক থসূজচ আধ্যেোিধ্যনর জিষধ্যে যর্োযর্ ব্যিস্থো েহধ্যণর িন্য সংজিষ্ট মিলোপ্রিোসক িরোির পত্র মপ্ররণ করো 

হে। 

(১৬) ভোরে মর্ধ্যক আগে মরোগীধ্যক জনে  লঙ্ঘন কধ্যর হোসপোেোল মর্ধ্যক েোড়পত্র প্রদোন এিং উক্ত মরোগীর কধ্যরোনো জরধ্যপোট থ 

পজিটিভ আসোর পজরধ্যপ্রজক্ষধ্যে যর্োযর্ ব্যিস্থো েহধ্যণর জিষধ্যে স্বোস্থয মসিো জিভোগ ও মিলোপ্রিোসক, রোিিোহীধ্যক পত্র মপ্ররণ করো 

হে। 

(১৭) অভযন্তরীণ মিোধ্যরো ২০২১ সংেহ ম ৌসুধ্য  ধোন ও চোল সংেহ জিষেক জনধ্যদ থিনোর আধ্যলোধ্যক মিোধ্যরো সংেহ ম ৌসুধ্য  যর্োযর্ 

ব্যিস্থো েহধ্যণর িন্য সকল মিলোপ্রিোসক িরোির পত্র মপ্ররণ করো হে। 



 
5 

(১৮) দনীজে দ ন কজ িন হধ্যে প্রোপ্ত প্রজেধ্যিদন অনুযোেী ম  ২০২১  োধ্যস সরকোজর ক থকেথো-ক থচোরীধ্যদর  ো লোে ২ িধ্যনর 

জিরুধ্যদ্ধ অজভধ্যযোগপত্র দোজেল করো হধ্যেধ্যে। এেোড়ো, ৩১ িধ্যনর জিষধ্যে অনুসন্ধোধ্যন নজর্ভুজক্তর  োেধ্য  জনষ্পজি করো হধ্যেধ্যে। 

উজল্লজেে জিষে অিগে কধ্যর যর্োযর্ ব্যিস্থো েহধ্যণর িন্য সংজিষ্ট  িণোলেলজিভোগধ্যক জনধ্যদ থিনো প্রদোন করো হধ্যেধ্যে।   

(১৯)  োদোরীপুর মিলোে জিিচর উপধ্যিলোধীন কোঠোলিোড়ী ঘোট সংলগ্ন পদ্মো নদীধ্যে ৩ ম  ২০২১ েোজরে জিিধ্যিোট ও িোল্কধ্যহি-

এর মুধ্যেোমুজে সংঘধ্যষ থ প্রোণহোন্ত্রনর জিষধ্যে প্রধ্যেোিনীে ব্যিস্থো েহধ্যণর িন্য সজচি, মনৌপজরিহন  িণোলে িরোির পত্র মপ্ররণ করো 

হধ্যেধ্যে। 

(২০) ৪-৬ ম , ৮-৯ মম, এিং ১১ ম  মময়াগদ  জিপজরষদ জিভোধ্যগর ১০ মেিভুক্ত ক থকেথোধ্যদর এিং ১৭-২০ ম  এিং ২২, ২৩ ম  

২০২১ মময়াগদ ১১-১৬ মেিভুক্ত ক থচোরীধ্যদরধ্যক জেন জদনব্যোপী ‘ই-নজর্ ব্যিস্থোপনো’ িীষ থক প্রজিক্ষণ প্রদোন করো হধ্যেধ্যে। 

(২১) ২৭ মম, ৩০-৩১ ম  ২০২১ মময়াগদ   িণোলে/জিভোধ্যগর ই-েোইজলং কোয থক্র  সম্প্রসোরণ, পজরিীক্ষণ দক্ষেো বৃজদ্ধ ও স ন্বে 

সোধধ্যনর লধ্যক্ষয ক থিোলো অনুজিে হধ্যেধ্যে। 

(২২) ২৩ ম  ই-সোজভথস  জনটজরং কজ টির সভো ভোর্চ থেোজল জু  প্ল্যোটেধ্য থ অনুজিে হধ্যেধ্যে। 

(২৩) ২০২১-২২ অর্ যিছগিি খেড়া িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত (এন্ত্রপএ)’ি উপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মতামত েংন্ত্রিষ্ট 

মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ন্ত্রনকে মপ্রিণ কিা হগয়গছ। 

(২৪) ‘Platforms for Dialogue-Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making 

and Accountability Mechanisms in Bangladesh’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি ব্যয় বৃন্ত্রি ব্যতীত জুিাই 

২০২১ হগত জুন ২০২৩ পর্ যন্ত ন্ত্রবতীয়িাি মময়াদ বৃন্ত্রি ন্ত্রিষগয় েিন্ত্রত প্রদাগনি জন্য অর্ যননন্ত্রতক েম্পকয ন্ত্রিভাগে পে মপ্রিণ কিা 

হগয়গছ। 

(২৫)    ‘মেকেই উন্নয়ন অভীষ্ট- ১৬’ েমন্বয় ও পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রিত হগয়গছ।  

(২৬)  জন্ম ও মৃতুয ন্ত্রনিন্ধন কার্ যক্রম িাস্তিায়ন েংক্রান্ত অনিাইন কম যশািা ২ মম, ৫ মম ও ৮ মম ২০২১ তান্ত্রিগখ র্র্াক্রগম 

ন্ত্রেগিগে ময়মনন্ত্রেংহ এিং িাজশাহী মজিায় অনুন্ত্রিত হয়। 

(২৭) ২৫ মম, ৩০ মম ও ৩১ মম ২০২১ তান্ত্রিগখ মিণািয়/ন্ত্রিভােেমূগহি োগর্ র্র্াক্রগম ‘োমান্ত্রজক েহায়তা ক্লাস্টাি’; ‘খায 

ন্ত্রনিাপত্তা ও দুগর্ যাে েহায়তা ক্লাস্টাি’এিং ‘োমান্ত্রজক ন্ত্রিমা ক্লাস্টাি’ শীষ যক েভা অনুন্ত্রিত হয়।  

ে.আোমী (জুন-জুিাই) দুই মাগে েম্পান্ত্রদতব্য অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক; সরকোজর ক্রে সংক্রোন্ত  জিসভো কজ টি; অর্ থননজেক জিষে সংক্রোন্ত  জিসভো কজ টি এিং 

প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেিান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য ১২টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান।  

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেিান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (এন্ত্রপ্রি-জুন ২০২১) 

মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন। 

(৪) বিজিক  হো োজর মকোজভি-১৯ ম োকোজিলোে  িণোলেলজিভোগ কর্তথক গৃহীে কোয থক্র  সংক্রোন্ত প্রজেধ্যিদন হোলনোগোদ 

কধ্যর জিজি মপ্রধ্যস মপ্ররণ। 

(৫)  িণোলে/জিভোগ/অজধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থোর পদ সৃজষ্ট, জিলুজপ্ত ইেযোজদ জিষে সম্পজকথে নীজে ও পদ্ধজে সংক্রোন্ত 

পজরিীক্ষণ কজ টির সভো অনুিান। 

 

 
                         স্বাক্ষন্ত্রিত/- 

(মচৌধুিী মমায়াজ্জম আহমদ) 

উপসজচি 

মিান:  ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 

 


