
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি      ২০১৬ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:      ২০১৬                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৪     ২০১৬ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

ক. ১ কম যকতযা/কম যচাািীগদি েখ্া (িাজস্ব িাগজগে) 

েখস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৫ ২০৮ ৩৭ 

অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থা/েখযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৯২২ ৩৪২ 

মমাে ১,৫০৯ ১,১৩০ ৩৭৯ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েখস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচাি/ 

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 - - ০৬ ১২ ১৩ ০৬ ৩৭ 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
- - ৪১ ৩০ ১৩৬ ০৩ ২১০* 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

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

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

মমাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েখস্থা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

পগদান্নন্ত্রত 

নতুন ন্ত্রনগয়াে প্রদান মন্তব্য 

 কম যকতযা কম যচাািী মমাে কম যকতযা কম যচাািী মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

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 েন্ত্রচাি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - 

৬-৮ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে 

সরকারর সফদর কুরেল্লা, 

মফণী, চট্টগ্রাে, কক্সবাজার 

মজলা পররের্ শন  কদরন   

Dialogue Programme-

এ অখশগ্রহগণি জন্য  

১২-১৬ জুিাই ২০১৬ 

মময়াগদ জাপান েিি 

কগিন। 
- 

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চাট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েখ্া:        নয়। 

(২) আইন-শৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক (স্বিাষ্ট্র মিণািগয়ি জন্য): প্রগর্াজয নয়।  
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(৩) অর্ যননন্ত্রতক (মকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েখক্রান্ত : 

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

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-

ি    এন্ত্রিন্ত্রপগত 

িিাদ্দ 

(মকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে পর্ যন্ত 

ব্যগয়ি পন্ত্রিমাণ (মকাটি 

ো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 

জাতীয় শুদ্ধাচাাি মকৌশি 

েহায়তা প্রকল্প 

৫.৮৬ ০.২৬২ (৪%) - - - 

Building Capacity 

for the Use of 

Research Evidence 

(BCURE) 

সব শদোট 8.13 

রিরপএ: 8.09 

রজওরব: 0.04 

 

ব্যয়: 0.3403 (4%) 

 

- - - 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েখক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

উগবাধনকৃত েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চািমান  

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি 

েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি 

তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক (েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়গক পূিণ কিগত হগি): প্রগর্াজয নয়। 

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

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েখস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েখ্া 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েখ্া 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েখ্া 

মজি মন্তব্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ১১টি ০.৩৬৪ - - ১১টি ২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) অর্ য-িছগিি ন্ত্রনিীক্ষাকার্ য 

আেস্ট ২০১৫ মাগে েম্পন্ন হয়। উক্ত 

ন্ত্রনিীক্ষাকাগর্ য ন্ত্রনিীক্ষকদি কর্তযক চাািটি অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত উত্থাপন কিা হয়। তন্মগে একটি আপন্ত্রত্তি 

ন্ত্রিপিীগত ১৩,৩৮৬ োকা েিকান্ত্রি িাজস্ব ক্ষন্ত্রত 

ন্ত্রহোগি উগেখ কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ন্ত্রতনটি অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত আন্ত্রর্ যক অন্ত্রনয়ম েখক্রান্ত। উক্ত আপন্ত্রত্ত 

চাািটি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি িগক্ষয স্থানীয় ও িাজস্ব অন্ত্রিে 

অন্ত্রধদপ্তগি ৫ অগক্টািি ২০১৫ তান্ত্রিগখ ব্রিন্ত্রশে 

জিাি মপ্রিণ কিা হয়, ন্ত্রকন্তু অদ্যািন্ত্রধ জিাি 

পাওয়া র্ায়ন্ত্রন। এছাড়া, িতযমাগন          

       োত  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত একটি 

      িগয়গছ (      ন   ৭/২০০০),          

                              ন    । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি উন্নয়ন মিাি য 

১৭টি 

 

২৮৩.১৫ - - ১৭টি ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি মােগম 

আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম চািমান  িগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ - ৩২টি - 
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খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মক ইগেি তান্ত্রিকা: 

মনই। 

(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েখ্া)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েখস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েখ্া 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েখ্া অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েখ্া 

িতযমান  

অর্ য-ি    মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েখ্া 

 

চাাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০১ - - - - ০১ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১৭              - - - ০৩ ১৪ ০৩ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চািমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন শাখায় স্থানান্তি কিা 

হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

  ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচা: 

 

মিণািয়/েখ

স্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচাি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগদ্যােী েখস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অখশগ্রহণকািীি 

েখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

- 

Dialogue Programme on 

'Good Governance and Anti-

Corruption' 

  ন: Japan 

১০-১৮ জুিাই ২০১৬ Japan 

International 

Cooperation 

Agency (JICA) 

চাাি  ন 

১। েন্ত্রচাি (েমন্বয় 

ও েখস্কাি) 

২। উপেন্ত্রচাি 

৩। ন্ত্রেন্ত্রনয়ি 

েহকািী েন্ত্রচাি 

৪। ন্ত্রেন্ত্রনয়ি 

েহকািী েন্ত্রচাি 

 

Dialogue Programme 

  ন: Japan 
১২-১৬ জুিাই ২০১৬ Japan 

International 

Cooperation 

Agency (JICA) 

দুই  ন 

১। উপেন্ত্রচাি 

২। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

েন্ত্রচাগিি একান্ত 

েন্ত্রচাি 

 

11th Annual Global Tobacco 

Control Leadership Program  

  ন: United States of America 

১৮-২৯ জুিাই ২০১৬ Institute for 

Global Tobacco 

Control (IGTC) 

এ   ন 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচাি 

 ন      ন 

    ন 
১। 

Dialogue Programme on Good 

Governance 

 

১০-১৮      ২০১৬ 

 

    ন এ  ন 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা:  ন । 

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচাগত কম যকতযা/কম যচাািীগদি অখশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগি িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: 

মনই।   
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ঘ.  মিণািগয় অন্-দ্য-জি মট্রন্ত্রনখ (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-দ্য-জি মট্রন্ত্রনখ আগয়াজন কিগত িড় িকগমি 

মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: হযাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রিধা মনই। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েখ্া:  ন ।  

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েখকে: 

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

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

(১)       ন   ন      মন্ত্রিেভাি     ,       -                           য়ন               ন         

        য়      ’ , েিকান্ত্রি ক্রয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ’টি, অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি  ’টি এ   

     ন    য়ন                  এ   েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(২)       ন   ন            -         ২০              য়। এ                য়   য় এ   ১২              

     য়/            য়ন   ন   য়  । 

(৩)           ন                                   ন      য় এ                          -      

     ন        । 

(৪) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচািেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েখক্রান্ত  ’টি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৫)                             নন য়    ন            ন  এ  য় -            ১১       -     ন        ন  

   ১৪      ২০১৬                ১০২৫     য়     ন          এয়             -১০৭৮          

                য়                      ন।   নন য়    ন        ন      র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক 

ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(৬        এ                                                      নন য়    ন                 ন     ন  

       য়                                     - -                                ন    য়           

   য়          ন  য়                        য়      ন      ন        (Energy Adviser)        য়        

           য়             য়     ন     ন।      ন য়                        য়       ন          ।          

        ২৪      ২০১৬         ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০০৮. ১৪.১৭০                      এ           ন 

২৭      ২০১৬        ০৪ ০০ ০০০০ ৪২১ ৮৪  ০০৮ ১৪ ১৭২                                            

        য়। 

(৭) ১২টি পি পিিতী প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে মপ্রিণ কিা হগয়গছ। এ ছাড়া, প্রশােন ও ন্ত্রিন্ত্রধ 

অনুন্ত্রিভাগেি অন্যান্য       প্রন্ত্রতগিদন শূন্য।                 

(৮   -                 য়       -                                 ন েখক্রা     য়  ন য়               

১২      ২০১৬                              ন         এ      ন   ন এ     ন        য়          ন  

     এ                        -    ন                এ       ন      ন                         হয়। 

(৯   -                         য় ন            -      (TOT)                   ন নয় ন      য় 

                     মগনানীত প্রন্ত্রশক্ষনার্ীগদিগক প্রন্ত্রশক্ষগণ অখশগ্রহণ ন্ত্রনন্ত্রিতকিগণি জন্য ১২      ২০১৬        

মজিা প্রশােক, ন্ত্রদনাজপুি, িািমন্ত্রনিহাে, িগুড়া, িক্ষ্মীপুি ও মনায়াখািীগক পি মপ্রিণ     হয়। 

(১০                      নয়                          -এ  হািাগনা মমািাইি মিান মেে উদ্ধাগিি ন্ত্রিষগয়       

              ১৩      ২০১৬           নয়  েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

(১১)                 য়               -                         ন                            

                                         ন   য়  ন য়               ১৪      ২০১৬           নয়  

েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                হয়। 

(১২) মজিা        , খােড়াছন্ত্রড় কর্তযক ২৩ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ খােড়াছন্ত্রড় মজিাি পানছন্ত্রড় র্ানা পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি 

            য়                     ১৪      ২০১৬           নয়  েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়গক            হয়। 
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(১৩) মজিা        ,   ন     কর্তযক ১৬ জুন ২০১৬ তান্ত্রিগখ   ন     মজিাি মগহশপুি র্ানা পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি 

            য়                     ১৪      ২০১৬           নয়  েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়গক            হয়। 

(১৪          ন                                      ন   ন                    য়        ন      য় 

                    ১৬      ২০১৬           নয়  েন্ত্রচাি, স্বিাষ্ট্র মিণািয়                   হয়। 

 ১৫) মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচাািনাি মক্ষগি          ন  জন্য    ন ন জ্ঞাপন                        এ         িিািি 

            হয়। 

 ১৬)           -           এ                 ন            য়      -এ                         জন্য 

১৮      ২০১৬           নয়                  য়                   হয়। 

(১৭)  -                         য় ন            -      (TOT)                   ন নয় ন      য় 

                     ২১      ২০১৬        মজিা প্রশােক, ন্ত্রেগিে, নীিিামািী, কক্সিাজাি, িান্দিিান ও মভািা 

                  হয়। 

(১৮)  ন ২০১৬             য়     ন                য়    য়                 য় ন                     ২০ 

     ২০১৬                                      হয়। 

(১৯)   য় ন                        ন                                     ন য় ২৪      ২০১৬        

               য়   ন                               য়। 

(২০) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি,         ন ন  ন ন                                        ন              য়         

    ন         ন ন            ন               ন েখক্রান্ত ন্ত্রিষগয়                  জন্য ২৮      ২০১৬ 

                                     ন      ন           য়                   হয়। 

(২১) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় চাাজযন্ত্রশে ১২ জন, নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি জন্য ২২ জন েিকান্ত্রি 

কম যকতযাি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন স্মািগক েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়;  

(২২) এছাড়া, ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ১৯ জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিখ মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচাািনাি 

ক্ষমতা/মিপুটি কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়; এিখ   

 ২৩)       য়     ন                       ২০১৬               য়              ন        ন     ন      ন। 

        ন এ         ন          ন       ন        এ                                য়।                

       ন     য়                   KPI (Key Performance Indicators)-   এ   এ      KPI-এ          

       য়।  

 ২৪) ২৬-২৯      ২০১৬   য়          ন                    ন-২০১৬        য়।                 য়  

২৫ ৭ ২০১৬                                        ন        -এ                         য়     ন   

               ২৪ ৭ ২০১৬                                    ন      য়।   

 ২৫) ২৮-২৯      ২০১৬   য়                       ন ন       য়                     য়ন     মন 

জনপ্রশােন-২০১৬        আন্তজযান্ত্রতক েগিিগন       ন                                                 য় 

    ন   এ                                 য়।  

(২৬)              য়     ন   (      ),              ন          ন     -         North Carolina, USA  

       ন    ২২.৯.২০১৬     ৩০.১১.২০১৬   য়                                  ৭০ (   )   ন              

               ন্ত্রিষগয়           এই ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত    ন      য়।  

(২৭)       ২০-৩০        ২০১৬   য়       ন        -এ     য় Training and Exchange Program-এ       য় 

    ন                            য় ন    -                য়           এই ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত    ন      য়। 

(২৮) ২১ ৭ ২০১৬               নয়             য় First Joint Working Group Meeting-এ             

                                             ন      য়।  
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(২৯)       য়     ন                 ন               ন         ১০ ৮ ২০১৬     ০৮ ৯ ২০১৬   য়        

   ন                                              ন                          ন      য়।  

(৩০) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, চাট্টগ্রাম ন্ত্রিভােগক ২৪.৭.২০১৬ তান্ত্রিগখ ফ্রাগিি জাতীয় ন্ত্রদিে উপিগক্ষ অভযর্ যনা অনুষ্ঠাগন মর্ােদাগনি 

ন্ত্রনন্ত্রমত্ত অনুমন্ত্রত প্রদান কিা হয়।      

 ৩১)                 ১০০  এ                                                            ন    

 ন                   এ                ন      ন                     -   -                 ন             

      ন           ন         ন য়        য়।                             ন            য়       

              ন     ন                                        ন           য়                          

          য়। 

(৩২) ি. শান্ত্রহদা আকতাি, যুগ্মেন্ত্রচাি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে েত ০১.০৬.২০১৬ তান্ত্রিগখ িাজিাড়ী মজিা  িান্ত্রিয়াকান্ত্রন্দ        

পন্ত্রিদশ যন কগি একটি প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখি কগিন এিখ  ন   ন্ত্রিয়াোত আি ওয়ান্ত্রেি, ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচাি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

েত ১৫.০৫.২০১৬ তান্ত্রিগখ চাট্টগ্রাম মজিা  আগনায়ািা        পন্ত্রিদশ যন কগি একটি প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখি কগিন। পন্ত্রিদশ যন 

প্রন্ত্রতগিদগন        মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি  পি ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি          হয়।  

(৩৩)             High Commissioner, Ambassador ও দূতািাগেি কম যকতযাবৃন্দ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মজিা েিি কগিন। 

েিিকাগি তাঁগদিগক উপযুক্ত মেৌজন্য প্রদশ যন, প্রগয়াজনীয় েহগর্ান্ত্রেতা প্রদান ও ন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিধাগনি ব্যিস্থা গ্রহ    জন্য েখ  ষ্ট 

মজিা প্রশােকেণগক   ন    ন  প্রদান কিা হয়। 

(৩৪) ন্ত্রিগিচায মাগে মাঠপ্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ২০ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া মেগছ। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৪ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কিাি জন্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(৩৫) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত জুগনি ন্ত্রবতীয় ও জুিাই প্রর্ম পগক্ষি 

পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেখগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী            ন কিা হয়; 

(৩৬) পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিখ মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয় ও ন্ত্রিভাে এিখ েখন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়; 

(৩৭) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কন্ত্রমটিগত মজিা প্রশােগকি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ এিখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, মজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি-এি 

অন্তভু যন্ত্রক্তগত েিন্ত্রত প্রদান কিা হয়;  

(৩৮) জাতীয় মৎস্য েপ্তাহ, ২০১৬-এি েখগশান্ত্রধত মকন্দ্রীয় কম যসূন্ত্রচা েকি মজিা প্রশােক িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৯)    ন     য়                              ন                  ন                           মজিা 

প্রশােক, ঢাকা িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০) মাননীয় প্রধানমিীি ন্ত্রনগদ যশনা িাস্তিায়গনি ন্ত্রিষগয় প্রধানমিীি মু্েন্ত্রচাি, প্রধানমিীি কার্ যািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়; 

(৫১) িাখিাগদশ পান্ত্রন ন্ত্রিন্ত্রধমািা-২০১৬-এি খেড়াি ওপি মতামত প্রদাগনি জন্য েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক 

িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫২) মান্ত্রনকেি েিকান্ত্রি উ্চন্ত্রিদ্যািগয়ি অধ য-িান্ত্রষ যক পিীক্ষায় ব্যিহৃত েপ্তম মেন্ত্রণি 'িাখিাগদশ ও ন্ত্রিশ্ব পন্ত্রিচায়' ন্ত্রিষগয়ি 

অেঙ্গন্ত্রতপূণ য প্রশ্নপগিি ন্ত্রিষগয়  প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রশক্ষা মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৩) ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৬ জুলাই ২০১৬ তাররদে মজলা প্রর্াসদন র অরতররক্ত মজলা প্রর্াসকদের জন্য National Social 

Security Strategy-অবরিতকরণ ০৮টি প্ররর্ক্ষণ কে শর্ালা অনুরিত িয়   

(৫৪) বাংলাদেদর্ রবদ্যোন  সকল করের্ন  সংক্রান্ত একটি ত্যপপ্র  প্র্তুতত করা িয়   

(৫৫) ২৪ জুলাই ২০১৬ তাররদে Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) in 

Bangladesh র্ীর্ শক প্রস্তারবত প্রকল্প সংক্রান্ত রবদর্র্ সভা অনুরিত িয়   

(৫৬) ২৮-২৯ জুলাই ‘উন্নয়দন  উদ্ভাবন  জন প্রর্াসন ’ র্ীর্ শক সারেদট েরিপররর্ে রবভাদের স্টল আদয়াজন  এবং পররচালন া করা িয়    
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(৫৭) ২৮ জুলাই ‘উন্নয়দন  উদ্ভাবন  জন প্রর্াসন ’ র্ীর্ শক সারেদট েরিপররর্ে রবভাদের পক্ষ মেদক 'Delivering  the core of 

digital government through CRVS'-র্ীর্ শক মসরেন ার আদয়াজন  এবং উক্ত মসরেন াদরর Keynote paper উপস্থাপন  করা 

িয়   

(৫৮) ‘Building Capacity for the Use of Research Evidence (BCURE)’ প্রকদল্পর ৩য় ব্যাদচর প্ররর্ক্ষণ অনুরিত 

িয়   

(৫৯) ১৮টি মজলা ও েরিপররর্ে রবভাদে ই-মোবাইল মকাট শ রসদস্টে বাস্তবায়দন র ব্যয় বাবে এ-টু-আই কর্তশক বরাদ্দকৃত 

৭৯,৪৩,৪০০ টাকা মপ্ররণ করা িয়  

(৬০) ১২ মে ২০১৬ তাররদে অনুরিত এন ইরস সভায় োন ন ীয় প্রধান েিী কর্তশক প্রেত্ত অনুর্াসন  সংক্রান্ত প্র টি মুখ্যসরচব 

প্রধান েিীর কার্ শালয় বরাবর মপ্ররণ করা িয়   

(৬১) ‘উন্নয়দন  উদ্ভাবন  জন প্রর্াসন -২০১৬’ র্ীর্ শক সারেদট উদ্ভাবন ী উদদ্যােসমূদির প্রের্ শন ী ও রবর্য়রভরত্তক মসরেন াদর সকল 

েিণালয়/রবভাে এবং আওতাধীন  অরধেপ্তর/সংস্থাসমূদির চীফ ইদন াদভর্ন  অরফসারসি ইদন াদভর্ন  টিদের কে শকতশােদণর 

উপরস্থরত রন রিত করার জন্য সকল েিণালদয়র রসরন য়র সরচব/ সরচবেণদক অনুদরাধ করা িয়   

(৬২) ২০১৫-১৬ অে শ-বছদরর বারর্ শক কে শসম্পােন  চুরক্তর মূল্যায়ন  সংক্রান্ত ন ীরতোলা প্রণয়ন  করা িয়  

(৬৩) ৩১ জুলাই ২০১৬ তাররদে সরকারর কে শসম্পােন  ব্যবস্থাপন া সংক্রান্ত জাতীয় করেটির ন বে সভা অনুরিত িয়  

(৬৪) ২৪ জুলাই মজলা সেদর মকার ভবন ারে রন ে শাণ সংক্রান্ত টাস্কদফাস শ করেটির ১৮০তে সভা অনুরিত িয়   

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচানা েম্পন্ত্রকযত আন্তঃমিণািয় েভা অনুষ্ঠান। 

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েখক্রান্ত এ   অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি বিঠক অনুষ্ঠান। 

(৪)      ন    য়ন                          ন।  

(৫)     য়                                  ন।  

(৬) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রিক েখস্থায় িাখিাগদশ কর্তযক চাাঁদা প্রদান েখক্রান্ত েন্ত্রচাি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান।  

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েখক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(৮  ১৯৮৯            মন্ত্রিেভা-বিঠগক                    য়   ২৫              য় য়        য়          

                  । 

(৯) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ যক প্রস্তান্ত্রিত প্রকগল্পি 

অনুগমাদন প্রন্ত্রক্রয়া েম্পাদন।   

(১০) মজিা-েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েখক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৭৯তম েভা অনুষ্ঠান। 

(১১) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়ন কন্ত্রমটিি র্ততীয় েভা অনুষ্ঠান।   

(১২) ন্ত্রনকাি-এি ১১৩তম েভা অনুষ্ঠান।  

(১৩) নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েখক্রান্ত েন্ত্রচাি কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হগত পাগি।  

(১৪) Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh শীষ যক প্রকল্প প্রস্তাি প্রণয়ন েম্পাদন।    

(১৫) রসআররভএস বাস্তবায়ন  করেটির র্ততীয় সভা িদত পাদর    

(১6) আন্তঃেিণালয় আইন েত রবদরাধ রন ষ্পরত্ত করেটির সভা িদত পাদর  

(১7) স্বাধীন তা পুরস্কার ২০১৭-এর জন্য প্রস্তাব আহ্বান  করা িদব    

 

 

      (               ) 

             নয়               

                 ন: ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                                        e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 


