
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মম ২০২০ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে     

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: মম ২০২০       প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:   ২২ জুন ২০২০    

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে:  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৮৫ ২৬৮ ১১৭ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৯৪৪ ১,১৫৪ 

মমাে ২,৪৮৩ ১,২১২ ১,২৭১ 

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 - - ২৮ ২৯ ৩৩ ২৯ ১১৭ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৬৯ ৩৩৫ ৩২১ ১২৯ ১,১৫৪* 

মমাে - - ৩৯৭ ৩৬৪ ৩৫৪ ১৫৮ ১,২৭১ 

* 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 ৩ ৩ ৬ - - -  

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: নাই। 

(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 তাি তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে 

মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 
Programme 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ৩.৩৩ 

জিওজি: ০.০২ 

মমাে: ৩.৩৫ 

৩.১৭ 

(৯৪.৬৩ শতাংশ) 

- - - 

Support to the Central 

Management Committee’s 

(CMC) Policy Guidance 

on Child Component of 

the NSSS 

 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ২.২০ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০.৭০ 

মমােঃ ২.৯০ 

১.১৫৮৯ 

(৪০.০০ শতাংশ) 

- - - 

Technical Support for 

CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh (3rd Phase) 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ০.৩৪ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০.০৪ 

মমােঃ ০.৩৮ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Promoting Nutrition 

Sensitive Social Security 

Programmes (PNSSSP) 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ২৮৯.০০ 

ন্ত্রজওন্ত্রি:    ৮.০০ 

মমােঃ ২৯৭.০০ 

১৩১.৪৪ 

(৪৪.২৬ শতাংশ) 

   

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) 

ব্রিন্ত্রশগেজ

িাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রনিীক্ষাকার্ য ৩০ জুন 

২০১৮ পর্ যন্ত েম্পন্ন হয়। উক্ত ন্ত্রনিীক্ষায় ০৭টি 

অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত মদওয়া হয়। আপন্ত্রত্তগুন্ত্রিি মগে 

০১টি আপন্ত্রত্তগত ১৬,৫৬১ োকা ভযাে ও 

আয়কি কম কতযন কিা হগয়গছ মগম য উগেখ 

কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ০৬টি আপন্ত্রত্ত পর্ যগিক্ষণ 

েংন্ত্রিষ্ট। উক্ত অন্ত্রিে আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

িগক্ষয এ ন্ত্রিভাগেি ২৬ মেগেম্বি ২০১৯ 

তান্ত্রিগখি ১০৬ েংখ্যক স্মািগকি মােগম 

ব্রিন্ত্রশে জিাি প্রদান কিা হয়। এছাড়া ০৭টি 

অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি মামিা িগয়গছ 

(মামিা নম্বি ৭/২০০০), র্া ঢাকাি ৪র্ য 

েহকািী জজ আদািগত ন্ত্রিচািাধীন। 
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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 অনুর্ায়ী আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

জন্য েংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািগয় 

মপ্রিণ কিা হয়। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 

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

তান্ত্রিকা: মনই। 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ 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 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-২ - - - - ২ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-২৮ - - - ১ ২৭ ৮ 

মমাে= ৩০ - - - ১ ২৯ ৮ 

* 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 

ক্রম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

মময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

১। - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
১। - - - - 

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি 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 অংশগ্রহণ িা 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: প্রগর্াজয নয়। 

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

(১০)  উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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



 
4 

 

 

 

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

(১) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি েভা ছয়টি, অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি দুইটি েভা অনুন্ত্রিত 

হয়।  

(২) জাতীয় অোপক ি. জান্ত্রমলুি মিজা মচৌধুিীি মৃতুযগত েভীি মশাক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত 

কামনা এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জান্ত্রনগয় মন্ত্রিেভাি ২৪ বিশাখ ১৪২৭/০৭ মম 

২০২০ তান্ত্রিগখি বিঠগক গৃহীত একটি মশাকপ্রস্তাি ১১ মম ২০২০ তান্ত্রিগখি ১১৮ েংখ্যক প্রজ্ঞাপন মািিত িাংিাগদশ 

মেগজগে প্রকান্ত্রশত হয়। 

(৩) জান্ত্রতি ন্ত্রপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুন্ত্রজব্যি িহমাগনি ঘন্ত্রনি েহচি, েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি েংন্ত্রিধান প্রগণতাগদি মগে 

অন্যতম এিং িঙ্গিন্ধু হতযা মামিাি প্রধান আইনজীিী প্রয়াত অযািগভাগকে ন্ত্রেিাজুি হগকি েহধন্ত্রম যণী, আইন, ন্ত্রিচাি 

ও েংেদ ন্ত্রিষয়ক মিী জনাি আন্ত্রনসুি হগকি মা এিং িীি মুন্ত্রক্তগর্াদ্ধা ন্ত্রমগেে জাহানািা হক ১৮ এন্ত্রপ্রি ২০২০ তান্ত্রিগখ 

ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ... িান্ত্রজউন)। মৃতুযকাগি তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রছি ৮৫ িছি। 

(৪) ন্ত্রমগেে জাহানািা হগকি মৃতুযগত েভীি মশাক প্রকাশ, মিহুগমি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত কামনা এিং তাঁি 

মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জান্ত্রনগয় মন্ত্রিেভাি ২৪ বিশাখ ১৪২৭/০৭ মম ২০২০ তান্ত্রিগখি 

বিঠগক গৃহীত একটি মশাকপ্রস্তাি ১১ মম ২০২০ িাংিাগদশ মেগজগে প্রকান্ত্রশত হয়। 

(৫) আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতেম্পন্ন ও প্রভািশািী মান্ত্রকযন োমন্ত্রয়কী ‘মিাি যে’ কর্তযক ২২ এন্ত্রপ্রি ২০২০ তান্ত্রিগখ প্রকান্ত্রশত ‘8 

(More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis’ শীষ যক ন্ত্রনিগে কানান্ত্রিয়ান মিখক ন্ত্রমজ্ আন্ত্রভভাহ 

উইগেনিাে য-কক্স মকান্ত্রভি-১৯ কগিানা ভাইিাে মমাকাগিিায় নািী মনর্তত্বাধীন আেটি মদগশি গৃহীত পদগক্ষগপি ওপি 

আগিাকপাত কগিন।  

(৬) ‘8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis’ ন্ত্রনিগে মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনা 

মকান্ত্রভি-১৯ কগিানা ভাইিাে েংকে মমাকাগিিায় ত্বন্ত্রিত কার্ যকি ব্যিস্থা গ্রহণ কগিগছন, র্া স্বনামধন্য আন্তজযান্ত্রতক 

েংস্থা ‘ওয়ার্ল্য ইগকাগনান্ত্রমক মিািাম’ কর্তযক ‘প্রশংেনীয় উগযাে’ মগম য আখ্যান্ত্রয়ত হগয়গছ। ‘মিাি যে’-এি উক্ত ন্ত্রনিগে 

কগিানা মমাকাগিিায় মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি গৃহীত  উগযাগেি ভূয়েী প্রশংো কিা হয়। 

(৭) মকান্ত্রভি-১৯ কগিানা ভাইিাগেি েংকে মমাকাগিিায় মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি গৃহীত পদগক্ষপেমূহ ন্ত্রিশ্ব 

স্বাস্থয েংস্থা কর্তযক ইগতামগে েগন্তাষজনক মগম য প্রশংন্ত্রেত হগয়গছ। এিই ধািািান্ত্রহকতায় প্রন্ত্রর্তর্শা োমন্ত্রয়কী ‘মিাি যে’ 

কর্তযক প্রকান্ত্রশত ‘8 (More) Women Leaders Facing The Coronavirus Crisis’ শীষ যক ন্ত্রনিগে উগেন্ত্রখত 

েিি নািী মনেীগদি তান্ত্রিকায় অন্তর্ভ যন্ত্রক্তি মােগম ন্ত্রিগশ্ব িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি কিায় মন্ত্রিেভা কর্তযক মাননীয় 

প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাগক উষ্ণ অন্ত্রভনন্দন ও আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা জান্ত্রনগয় মন্ত্রিেভাি ২৪ বিশাখ ১৪২৭/০৭ মম ২০২০ 

তান্ত্রিগখি বিঠগক গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ১১ মম ২০২০ তান্ত্রিগখি ১২০ েংখ্যক প্রজ্ঞাপন মািিত িাংিাগদশ মেগজগে 

প্রকান্ত্রশত হয়।  

(৮) ০২ মম ২০২০ তান্ত্রিগখ যুক্তিাজযন্ত্রভন্ত্রত্তক অর্ য ও িান্ত্রণজয-ন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিখ্যাত োমন্ত্রয়কী ‘য ইগকানন্ত্রমস্ট’ অর্ যননন্ত্রতক 

ন্ত্রভন্ত্রত্ত ও আন্ত্রর্ যক ব্যিস্থাপনা ন্ত্রিগিচনায় মকান্ত্রভি-১৯ কগিানা ভাইিাে-উদূ্ভত পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতগত ন্ত্রিগশ্বি কম ঝুঁন্ত্রকগত র্াকা 

উদীয়মান অর্ যনীন্ত্রতি মদগশি একটি তান্ত্রিকা প্রকাশ কগি। ন্ত্রজন্ত্রিন্ত্রপ’ি শতাংশ ন্ত্রহোগি েিকাগিি ঋণ, ন্ত্রিগদন্ত্রশ ঋণ, ঋগণি 

সুদ এিং ন্ত্রিজাভ য আন্ত্রর্ যক েক্ষমতাি এই চািটি পান্ত্রিন্ত্রমন্ত্রতক সূচক ন্ত্রিগিচনাক্রগম ইগকাগনান্ত্রমস্ট উক্ত তান্ত্রিকা প্রকাশ 

কগিগছ। 

(৯) ন্ত্রিগশ্বি ৬৬টি মদগশি উক্ত তান্ত্রিকায় িাংিাগদগশি অিস্থান নিম, র্া ভািত ও চীগনি তুিনায় অগপক্ষাকৃত ভাি। 

দন্ত্রক্ষণ এন্ত্রশয়াি মদশগুগিাি মগে একমাে িাংিাগদগশি নামই তুিনামূিক ন্ত্রনিাপগদ র্াকা মদগশি তান্ত্রিকাি শীষ য দগশ 

এগেগছ।  

(১০) ‘য ইগকানন্ত্রমস্ট’-এ প্রকান্ত্রশত কগিানা ভাইিাে-উদূ্ভত পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতগত ন্ত্রিগশ্বি কম ঝুঁন্ত্রকগত র্াকা উদীয়মান অর্ যনীন্ত্রতি 

মদগশি তান্ত্রিকায় শীষ য দগশ অিস্থাগনি কািগণ ন্ত্রিগশ্ব িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি হওয়ায় মন্ত্রিেভা কর্তযক মাননীয় 
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প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাগক অন্ত্রভনন্দন ও আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা জান্ত্রনগয় মন্ত্রিেভাি ২৪ বিশাখ ১৪২৭/০৭ মম ২০২০ তান্ত্রিগখি 

বিঠগক গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ১১ মম ২০২০ তান্ত্রিগখি ১২১ েংখ্যক প্রজ্ঞাপন মািিত িাংিাগদশ মেগজগে প্রকান্ত্রশত 

হয়। 

(১১) ব্রাহ্মণিান্ত্রড়য়া মজিাি েিাইি উপগজিাি মিড়তিা জান্ত্রময়া িাহমান্ত্রনয়া মাদ্রাো প্রাঙ্গগণ মাওিানা জুিাগয়ি আহগমদ 

আনোিীি জানাজায় িাষ্ট্রীয় ন্ত্রিন্ত্রধন্ত্রনগষধ উগপক্ষা কগি হাজাি হাজাি মানুগষি েমােম হওয়া-য় দান্ত্রয়ত্ব অিগহিা েংক্রান্ত 

একটি অন্ত্রভগর্াে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কিা হয়। 

(১২) েিকাগিি ন্ত্রনকে পাওনা পন্ত্রিগশাধ প্রেগঙ্গ েকি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচি িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(১৩) কগিানা ভাইিােজন্ত্রনত মিাে মকন্ত্রভি-১৯ এি ন্ত্রিস্তাি মিাধকগল্প শতযোগপগক্ষ োধািণ ছুটি/চিাচগি ন্ত্রনগষধাজ্ঞাি 

েমগয় ন্ত্রিন্ত্রভন্ন কার্ যক্রম েীন্ত্রমতভাগি শুরু কিা েংক্রান্ত ন্ত্রিষগয় ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, জনন্ত্রনিপত্তা ন্ত্রিভাে; েন্ত্রচি, সুিক্ষা মেিা 

ন্ত্রিভাে; েন্ত্রচি, িান্ত্রণজয মিণািয়; েকি মজিা প্রশােক ও েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(১৪) কগিানা ভাইিােজন্ত্রনত মিাে মকন্ত্রভি-১৯ এি ন্ত্রিস্তাি মিাধকগল্প শতযোগপগক্ষ োধািণ ছুটি/চিাচগি ন্ত্রনগষধাজ্ঞা 

িন্ত্রধ যতকিগণি  ন্ত্রনন্ত্রমত্ত েন্ত্রচি স্বাস্থয মেিা ন্ত্রিভাে ও েন্ত্রচি, জনপ্রশােন মিণািয় িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

 (১৫) িন্ত্রিশাি, ময়মনন্ত্রেংহ ও ঢাকা ন্ত্রিভাগেি মজিা ও উপগজিােমূহ মর্গক কগিানা ভাইিাে েংক্রান্ত হািনাোদ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

তথ্য েংগ্রহ , বদন্ত্রনক পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রত  এিং োণ ন্ত্রিতিণ কার্ যক্রগমি মখাঁজ-খিি মনওয়া হয়। 

(১৬) কগিানা ভাইিােজন্ত্রনত মিাে দিা ন্ত্রনগদ যশনা িাস্তিায়গনি  ৩১ এি পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতগত মাননীয় প্রধানমিীি-(১৯-মকান্ত্রভি)

েন্ত্রচি/জন্য েকি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিাপ্রশােক িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়।   

(১৭) মকান্ত্রভিএি ন্ত্রিস্তাি মিাধকগল্প শতযোগপগক্ষ োধািণ ছুটি ১৯-/চিাচগি ন্ত্রনগষধাজ্ঞাি জন্য কগয়ক দিা প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি 

কিা হয়।    

(১৮) মাঠপর্ যাগয় ন্ত্রিন্ত্রেএে আক্রাগন্তি  ১৯-কযািাি কম যকতযা ও তাগদি আওতাধীন কম যচািীগদি মকান্ত্রভি (প্রশােন)

প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনােগণি নন্ত্র কে পে মপ্রিণ কিা হয়।  

(১৯) মিঙ্গুেহ মশািান্ত্রহত মিাে প্রন্ত্রতগিাগধ েিকান্ত্রি স্থাপনায় পান্ত্রন জগম মশাি িাভ যা জন্মাগনা প্রন্ত্রতগিাগধ প্রগয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েকি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচিেন্ত্রচি ও মাঠ পর্ যাগয় পে মপ্রিণ কিা হয়।/  

(২০) মকান্ত্রভি ১৯ এি ন্ত্রিস্তাি মিাধকগল্প মিণািয় ন্ত্রিভাে/এিং আওতাধীন অন্ত্রিেেমূগহি কম যকতযাকম যচািীগদি স্বাস্থয -

  ন্ত্রিন্ত্রধ ন্ত্রনন্ত্রিতকিগণি জন্য পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২১) কগিানা ভাইিােজন্ত্রনত পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতগত আন্তঃমিণািয় েমন্বয়েহ মাঠ পর্ যাগয় েমগয় েমগয় প্রগয়াজনীয় অন্যান্য  

ন্ত্রনগদ যশনা জান্ত্রি কিা হয়। 

(২২) মকান্ত্রভি-১৯ ভাইিােজন্ত্রনত পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতগত আম, ন্ত্রিচ্য ও অন্যান্য মমৌসুন্ত্রম িি ন্ত্রিপণগন েকি মজিা প্রশােক িিািি 

পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৩) উত্তিাঞ্চগিি আম/ন্ত্রিচ্য িাজািজাতকিগণি সুন্ত্রিধাগর্ য ঢাকােহ োিাগদগশি ন্ত্রিভােীয় শহগি আম ও ন্ত্রিচ্যি অস্থায়ী 

িাজাি/আড়ৎ/গদাকান মখািা িাখাি ন্ত্রিষগয় কৃন্ত্রষ ও িান্ত্রণজয মিণািয় িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৪) মজিা এেএমই ঋণ ন্ত্রিতিণ মন্ত্রনেন্ত্রিং কন্ত্রমটি েঠগনি ন্ত্রিষগয় ন্ত্রশল্প মিণািয় িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৫) মজিা ন্ত্রশক্ষা অন্ত্রিোি, ন্ত্রিনাইদহ-এি কম যস্থগি অনুপন্ত্রস্থতেহ নানা অন্ত্রনয়ম ও দুনীন্ত্রতি ন্ত্রিষগয় েংন্ত্রিষ্ট মিণািয় 

িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

 (২৬) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত মম প্রর্ম ও মম ন্ত্রবতীয় পগক্ষি 

পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী েমীগপ উপস্থাপন কিা হয়। 

পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিং মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য েংন্ত্রিষ্ট 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৭) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ০৬জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি 

ক্ষমতা/মিপুটি কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়। 

 (২৮) েকি ন্ত্রিভাগেি Covid-19 পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রত ও মাঠপ্রশােগনি কম যকতযা-কম যচািীগদি  মখাঁজখিি েংক্রান্ত কার্ যািিী 

পন্ত্রিচািনা কিা হয়।  
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 (২৯  (তথ্য অন্ত্রধদপ্তি মর্গক প্রাপ্ত মপপাি কাটিংেমূগহি মগে গুরুত্বপূণ য কাটিংগুন্ত্রি অিেন্ত্রত ও প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি 

জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয় /ন্ত্রিভাগে মপ্রিণ কিাি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত তান্ত্রিখ অনুর্ায়ী পর্ যায়ক্রগম েংিক্ষণ কিা হগচ্ছ।   

(৩১  (েমিপুস্তগকি ০১ জন অন্ত্রভিক্ষগকি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত প্রতযয়নপে িাগয়ন্ত্রি কগি েংন্ত্রিষ্ট নন্ত্রর্গত েংিক্ষণ কিা 

হগচ্ছ।  

(৩২( জানুয়ান্ত্রি -জুন ২০১৯ পর্ যন্ত মময়াগদ অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বি ঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণীেমূগহি সূন্ত্রচ প্রণয়ন কিা হয়। 

(৩৩  (২০২০-২১ অর্ যিছগিি মিণািয় /ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত স্বাক্ষি অনুিাগনি েময় ন্ত্রনধ যািগণি  জন্য 

মাননীয় প্রধানমিীি ন্ত্রনকে োি েংগক্ষপ মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৪  (িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত েংক্রান্ত ন্ত্রি ষয়ান্ত্রদ মাননীয় অর্ যমিীি িাগজে িকৃ্ততায় অন্তভূ যন্ত্রক্তি জন্য প্রগয়াজনীয় তথ্য 

মপ্রিণ কিা হয়।   

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

(১) মন্ত্রিেভা-নিঠক অনুিান। 

(২) কগিানা ভাইিাগেি প্রাদুভ যাগিি কািগণ েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা েভা আহ্বাগনি পন্ত্রিিগতয োর্কযগিশগনি মােগম 

প্রস্তাি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকিণ। 

(৩) কগিানা ভাইিাগেি প্রাদুভ যাগিি কািগণ অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি েভা আহ্বাগনি পন্ত্রিিগতয 

োর্কযগিশগনি মােগম প্রস্তাি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকিণ।  

(৪) ‘আইগনি খেড়া পিীক্ষা-ন্ত্রনিীক্ষাপূি যক মতামত প্রদান েংক্রান্ত আন্তঃমিণািয় কন্ত্রমটি’ি মতামতেমূহ 

WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এি খেড়ায় অন্তর্ভ যক্তেহ েমিপুস্তক চূড়ান্তকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি। 

(৭) জান্ত্রতি ন্ত্রপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুন্ত্রজব্যি িহমাগনি েময়কাগি গৃহীত পন্ত্রিকল্পনােমূহ এিং অন্যান্য গুরুত্বপূণ য নন্ত্রর্পে 

জাতীয় আিকাইভগে স্থায়ীভাগি েংিক্ষণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি েম্পাদন। 

(৮  (তথ্য অন্ত্রধদপ্তি মর্গক প্রাপ্ত মপপাি কাটিং-এি ওপি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ।  

(৯  (১৯৯২ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা -বিঠগকি ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত এিং কার্ যন্ত্রিিিণীেহ োিেংগক্ষপেমূগহি ২২ খণ্ড মিকি য িই আকাগি 

িাঁধাই হগি িাংিাগদশ েিকান্ত্রি মুদ্রণািয়, মতজোঁও, ঢাকা মর্গক আনয়ন। 

(১০( ২০১৮ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা -বিঠগকি োিেংগক্ষপ , ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত ও কার্ যন্ত্রিিিণীি ৪৭ খন্ড মিকি য িই আকাগি িাঁধাই 

হগি িাংিাগদশ েিকান্ত্রি মুদ্রণািয়, মতজোঁও, ঢাকা মর্গক আনয়ন। 

(১১  (১৯৯৩ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা -বিঠগকি ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত এিং কার্ যন্ত্রিিিণীেহ োিেংগক্ষপেমূহ িগোকন্ত্রপকিণ। 

(১২  (২০১৯ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা -বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণীি সূন্ত্রচ বতন্ত্রিকিণ। 

 
  

(মুহািদ আোদুি হক) 
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