
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি      ২০২১ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে   

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: এন্ত্রপ্রি ২০২১      প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:    মম ২০২১ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:  

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৪১৭ ২৭১ ১৪৬ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,১৪৬ ১০৪৬ ১,১০০ 

মমাে ২,৫৬৩ ১,২৭০ ১,২৪৬ 

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 ৩২ ৪৪ ৩৯ ১৪৬ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৬৫ ৩৩৬ ২৪৪ ১৫৫ ১,১০০* 

মমাে - - ৩৯৬ ৩৬৮ ২৮৮ ১৯৪ ১,২৪৬ 

* 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)  

     -০.৫২  

DPA-০.৩৯ 

     -০.১৩ 

     -০.২২৮৫ 

 DPA-০.১৯৬১ 

      -০.০৩২৪ 

 (৪৩.৯৪%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

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 

 

৯  

 

০.২৩ 

 

- 

 

- 

 

৯  

৯                 ৭            

      ১              (        -

৭/২০০০)          ৪             

                      । 

ন্ত্রিলুপ্ত 

ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য 

ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

৪টি ১৫.৮৩ - - ৪টি 

                               

                            

           । 

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-েি মক গেি 

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 

         

      
- - - - 

দুনীন্ত্রত 

দমন 

কন্ত্রমশন 

- - -  - 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েকি 

কম যকতযা-কম যচািীি জন্য ২০২০-২১ অর্ যিছগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িছগি ৬০ ঘণ্টা) চিমান িগয়গছ। ইগতামগে ১০ হগত ২০ 

মগ্রিক্ক্ত কম যকতযা/কম যচািীগদি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িছগি ৬০ ঘণ্টা) েম্পন্ন হগয়গছ। 

ে.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:    । 

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

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

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

(১)       -       টি                                   ;                            

                          ।       -      ৮                  ।        ৩                 

হগয়গছ।  

(২)                  -                                             

         WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-                                      

                          । 

(৩)                                                                         ২০২১       

        অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪)                                          ৪                                           

                                                                  ।  
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(৫) তদন্তাধীন ৪৫টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় তদন্ত প্রন্ত্রতগিদন মদয়াি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি 

িিািি তান্ত্রেদপে মপ্রিণ কিা হগয়গছ। 

(৬)                                                                                     

                                                                                   কিা 

হয়। 

(৭)                               ৪৩ ২০২০-                                            

                                            কিা হয়। 

(৮)             ১৪২৮                                                                      

                                      কিা হয়। 

(৯)                                                                                   

                    -                                                                      

                                     কিা হয়। 

(১০)                                                                                     

                                            কিা হয়। 

(১১)                                                             (            )-            

(Notification of Award)                                                          

                        কিা হয়। 

(১২)      ২০২১                                ৮      ২০২১                । 

(১৩)       -১৯-                                            -                               

                 কিা হয়। 

 (১৪)                                                                       -           

       ৭                                ৫                                  ।               

                     ৪৬                                                 ।             

                                                                         ।   

(১৫)                                                                                      

                   । 

(১৬)            ৩                              -                                    

                                       । 

 (১৭)                                                                                      

              । 

(১৮)        -১৯                                                                       

                                                                 । 

(১৯)                                     (      )                  (     )            

                                                                                         

                     কিা হয়। 

(২০)                                                                                   

                                                    -                ২০২০            

                                                              কিা হয়। 
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(২১) িাজশাহী ও িংপুি ন্ত্রিভাগেি কম যকতযাগদি ২০২০-২১ অর্ যিছগিি এন্ত্রপএ ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা ও এন্ত্রপএ কাঠাগমা েংক্রান্ত 

প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদান কিা হয়। 

(২২) ১৩টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি এন্ত্রপএ-মত অন্তযক্ন্ত্রক্তি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত পন্ত্রিন্ত্রে এনািাইন্ত্রেে ন্ত্রিগপাে য মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৩) ইস্তামু্বি কম যপন্ত্রিকল্পনা (Istanbul Program of Action-IPoA) িাস্তিায়গনি িগক্ষয েমন্বয় ও পন্ত্রিিীক্ষণ 

কন্ত্রমটিগক েহায়তা প্রদাগনি িগক্ষয প্রগয়াজনীয় তথ্য উপাত্ত েিিিাহ কিা হয়। 

(২৪) ১৩-২১ এন্ত্রপ্রি ২০২১  মময়াগদ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি কম যকতযাগদি ন্ত্রনগয়  জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশি  

শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হয়।  

(২৫) জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশগিি আওতায় োমান্ত্রজক ন্ত্রিমা ক্লাস্টাি এি েমন্বয়ক ন্ত্রহগেগি অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক 

জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রিমা ন্ত্রিম (NSIS)-এি কার্ যক্রম গ্রহগণি জন্য পে মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৬)  ২০ এন্ত্রপ্রি ২০২১ তান্ত্রিগখ ইউগিাপীয় ইউন্ত্রনয়গনি োগর্ িাগজে োগপাে য োগে যে ২০২০-২১ ন্ত্রিষয়ক েভা অনুন্ত্রিত 

হয়।  

(২৭) ০৭ এন্ত্রপ্রি ২০২১ তান্ত্রিগখ ADB ি োগর্ 500 Million Dollar িাগজে োগপাে য ন্ত্রিষয়ক েভা অনুন্ত্রিত হয়।  

 

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক;                            ;                                     

প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

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

(৩) ১৯৯৫                  -                                                              

                     । 

(৪)                                                    ১৯৬                                

                                               -   ১১৭       অনুিান। 

(৫)                     -১৯                                                              -

                                            । 

 

 

 

(মচৌধুিী মমায়াজ্জম আহমদ) 

       

মিান:  ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 

 


