
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জানুয়ারি ২০১৯ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে     

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: জানুয়ারি ২০২০       প্ররিবেদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:   ১৮ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০২০   

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/রেভাগ:  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৮৫ ২৭৩ ১১২ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রেে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৮৭৫ ১,২২৩ 

ফমাে ২,৪৮৩ ১,১৪৮ ১,৩৩৫ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য 

পদ 

ফজিা 

কম যকতযাি 

পদ (গর্মন 

ন্ত্রিন্ত্রে, এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

ফেন্ত্রণি পদ 

২য় ফেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় ফেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য ফেন্ত্রণি 

পদ 

ফমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ২৬ ২৯ ৩১ ২৬ ১১২ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৭৬ ৩২৯ ৩১৭ ২০১ ১,২২৩* 

ম াট - - ৪০২ ৩৫৮ ৩৪৮ ২২৭ ১,৩৩৫ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

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

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী ফমাে কম যকতযা কম যচািী ফমাে 

 রিপরিষদ রেভাগ - - - - - -  

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - ৩২ ৩২  

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি ফকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: ফনই।  

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

 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - ৩ 
- ১। ০৪ জানুয়ান্ত্রি ২০২০ তান্ত্রিখ 

নিন্ত্রেংদী ফজিা েেি কগিন। 

২। ১৩-১৪ জানুয়ান্ত্রি ২০২০ 

ফময়াগদ োঙ্গাইি ফজিা েেি 

কগিন।  

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

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

 
 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী দুদক েন্ত্রচি মন্তব্য 

ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - ২ - 

- 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 

রিরপএ: ৩৩৩.০০ 

জিওজি: ২.০০ 

ম াট: ৩৩৫.০০ 

২৪০.৬৪ 

(৭১.৮৩ শিাাংশ) 

- - - 

Support to the Central 

Management 

Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child 

Component of the NSSS 

 

রিরপএ: ২২০.০০ 

রজওরে: ৬৩.০০ 

ম াটঃ ২৮৩.০০ 

৯৬.২৪ 

(৩৪.০০ শিাাংশ) 

- - - 

Promoting Nutition 

Sensitive Social Security 

রিরপএ: ২৮৯.০০ 

রজওরে: ৮.০০ 

ম াটঃ ২৯৭.০০ 

১২০.২১ 

(৪১.৫৯ শিাাংশ) 

- - - 

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 ফেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

মিণািয়/েংস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রিরশবট

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

ফজি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

 রিপরিষদ রেভাবগি রনিীক্ষাকা য ৩০ জুন 

২০১৮ প যন্ত সম্পন্ন হবয়বে। উক্ত রনিীক্ষায় 

০৭টি অরিট আপরি মদওয়া হবয়বে। 

আপরিগুরিি  বে ০১টি আপরিবি ১৬,৫৬১ 

টাকা ভযাট ও আয়কি ক  কিযন কিা 

হবয়বে  ব য উবেখ কিা হবয়বে। অেরশষ্ট 

০৬টি আপরি প যবেক্ষণ সাংরিষ্ট। উক্ত অরিট 

আপরিসমূহ রনষ্পরিি িবক্ষয এ রেভাবগি ২৬ 

মসবেম্বি ২০১৯ িারিবখি ১০৬ সাংখ্যক 

স্মািবকি  ােব  ব্রিরশট জোে প্রদান কিা 

হবয়বে। এোড়া ০৭টি অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত 

একটি  া িা িগয়গছ ( া িা নম্বি 

৭/২০০০),  া ঢাকাি ৪র্ য সহকািী জজ 

আদািবি রেচািাধীন। 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

ফিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি উন্নয়ন ফিাি য 

 

১০টি 

 

২২৮.৩৭ 

 

- 

 

- 

 

১০টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা 

অপ যণ, ২০১৫ অনু ায়ী আপরিসমূহ রনষ্পরিি 

জন্য সাংরিষ্ট রেভাগীয় কর শনাবিি 

কা যািবয় মপ্রিণ কিা হয়। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪টি - 

ফমাে ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 
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খ. অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি ফকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি ফে-েি ফকইগেি 

তান্ত্রিকা: ফনই। 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

ফমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি ফমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-২ - - - - ২ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-২৮ - - - - ২৮ ৭ 

ফমাে= ৩০ - - - - ৩০ ৭ 

* 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 

ফময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 রিপরিষদ 

রেভাগ 

১। 

‘Project Management’ 

শীষ যক শে য ফকাে য ফপ্রাগ্রাগম 

অংশগ্রহণ 

স্থান: অগেন্ত্রিয়া 

১৩ জানুয়ান্ত্রি 

২০২০ 

 হবি ২৬ 

জানুয়ান্ত্রি ২০২০ 

কযাপান্ত্রেটি 

ফিগভিপগমন্ট অে 

ন্ত্রদ ফকন্ত্রিগনে 

ন্ত্রিন্ত্রভশন এন্ড ন্ত্রেল্ড 

এিন্ত্রমন্ত্রনগেশন 

প্রকল্প, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

ছয়জন 

            একজন 

       অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি  

একজন 

যুগ্মসরচে  

দুইজন 

উপসরচে   

একজন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি  

একজন 

রসরনয়ি ম ইবেন্যান্স 

ইরিরনয়াি 

২। 

‘Polilcy Formulation: 

E-Governance & ICT 

Course শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ 

ফকাগে য অংশগ্রহণ, স্থান: ঢাকা 

১২ জানুয়ান্ত্রি 

২০২০ 

 হবি ২৬ 

জানুয়ান্ত্রি ২০২০ 

জনপ্রশােন 

মিণািয়  

দুইজন 

 উপসরচে  

৩।  

 

‘PEM Issues & 

Experiences’ শীষ যক 

প্রন্ত্রশক্ষণ ফকাগে য অংশগ্রহণ 

স্থান: ভািত 

১৩ জানুয়ান্ত্রি 

২০২০ 

 হবি ১৭ জানুয়ান্ত্রি 

২০২০ 

অর্ য ন্ত্রিভাে দুইজন 

একজন 

উপেন্ত্রচি  

একজন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি  
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৪।  

‘Development 

Planning and Project 

Management (53th 

Batch)’ শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ 

ফকাগে য অংশগ্রহণ, স্থান: ঢাকা 

১২ জানুয়ান্ত্রি 

২০২০ 

 হবি ৩০ 

জানুয়ান্ত্রি ২০২০ 

পরিকল্পনা 

 িণািয় 

একজন 

রসরনয়ি সহকািী সরচে  

 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

১। 

Central Bureau of 

Investigation (CBI)-এ 

‘Investigation of Anti-

Corruption Cases 

Including Procurement 

and Contract Frauds’ 
শীষ যক প্ররশক্ষবণ অাংশগ্রহণ। 

স্থান: ভািি 

১৩-২৪ জানুয়ান্ত্রি 

২০২০ 

দুনীরি দ ন 

কর শন 
দশ জন 

এক জন 

 হাপরিচািক 

এক জন 

পরিচািক 

েয় জন 

উপপরিচািক 

একজন 

সহকািী পরিচািক 

একজন 

উপসহকািী পরিচািক 

২। 

iBAS++ 
এি োবজট প্রণয়ন 

 রিউবি িাটা এরি রেষবয় 

প্ররশক্ষণ। 

৭ জানুয়ান্ত্রি ২০২০ অর্ য রেভাগ, অর্ য 

 িণািয় 
পাঁচ জন 

 

৩। 

কাউোি মটবিারিজ  এন্ড 

ট্রান্সন্যাশনাি ক্রাই  

(রসটিটিরস)-মি ‘সারয়রেরিক 

ইনবভরিবগশন’ শীষ যক 

প্ররশক্ষণ 

১১-১৬ জানুয়ান্ত্রি 

২০২০ 

ঢাকা ম বট্রাপরিটন 

পুরিশ 

পঁরচশ জন 

 

 ৪। 

দুনীরি দ ন কর শবন নে 

ম াগদানকৃি ক যচািীবদি জন্য 

ওরিবয়বেশন মকাস য 

২ ও ৫-৮ 

জানুয়ান্ত্রি ২০২০ 
দুনীরি দ ন 

কর শন 
েরিশ জন 

 

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি ফকান 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 ফক্ষগে িড় িকগমি ফকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: ফনই।   

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

িকগমি ফকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: প্রব াজয নয়। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ১৮ জন। 

(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) মন্ত্রিেভা-বিঠক একটি, েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি েভা চািটি, অর্ যননরিক রেষয় সাংক্রান্ত  রিসভা 

কর টিি েভা রিনটি, প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা ন্ত্রতনটি, মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থাি পদ 

সৃন্ত্রি, ন্ত্রিলুন্ত্রপ্ত ইতযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় েম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও পদ্ধন্ত্রত েংক্রান্ত পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি েভা একটি, আন্তজযারিক ও 

আঞ্চরিক সাংস্থায় োাংিাবদশ কর্তযক চাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সরচে কর টি’ি সভা একটি, জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত  রিসভা 

কর টিি সভা একটি এিং মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত ছয়টি 

আন্তঃমিণািয় সভা অনুন্ত্রিত হয়।  
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(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ১৫টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১১টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। ৪টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে 

িাস্তিায়নাধীন িগয়গছ। 

(৩) মিণািয় ও ন্ত্রিভােেমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি কার্ যািন্ত্রি েংক্রান্ত িান্ত্রষ যক প্রন্ত্রতগিদন চূড়ান্ত কগি মুদ্রগণি জন্য 

ন্ত্রিন্ত্রজ ফপ্রগে ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৪) একাদশ জাতীয় েংেগদি ২০২০ োগিি প্রর্ম অন্ত্রধগিশগনি সূচনায় মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত কর্তযক প্রগদয় ভাষণ-এি 

িই মু দ্রণ কগি জাতীয় েংেগদ ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫) নাবটািস্থ উিিা গণভেবনি ম িা ি ও সাংিক্ষণ ব্যয় রনে যাবহি জন্য চিরি ২০১৯-২০ অর্ যেেবিি জন্য 

৪২,৭৪,৮৫৪ টাকা এোং প্ররি অর্ যেেবি উিিা গণভেন ম িা বিি জন্য সাংরিষ্ট খাবি প্রবয়াজনীয় অর্ য েিাবেি 

প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি জন্য ০১ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ সরচে, গৃহায়ন ও গণপূিয  িণািয় েিােি পি মপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৬)  রিপরিষদ রেভাবগি চিরি ২০১৯-২০ অর্ যেেবিি োবজবট উিিা গণভেন খাবি েিােকৃি অর্ য মর্বক নাবটািস্থ 

উিিা গণভেন সাংক্রান্ত ব্যয় রনে যাবহি জন্য ১৫ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ র্তিীয় মকায়াট যাবিি (জানুয়ারি- াচ য ২০২০) 

ব্যয় োেদ ম াট ১৯,২৫,০০০ টাকাি সিকারি  ঞ্জুরি জ্ঞাপন কিা হয়।  

(৭) ১৯ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ  রিপরিষদ সরচে  বহাদবয়ি সভাপরিবে অনুরিি এ রেভাবগি োবজট ব্যেস্থাপনা 

কর টিি সভায় চিরি ২০১৯-২০ অর্ যেেবিি সাংবশারধি োবজট প্রাক্কিন;  রিপরিষদ রেভাবগি  েব য়ারদ োবজট 

কাঠাব া সাংবশাধন ও হািনাগাদকিণ এোং আগা ী ২০২০-২১ অর্ যেেবিি োবজট প্রাক্কিন ও পিেিী ০২ অর্ যেেবিি 

প্রবক্ষপণ অনুব াদনপূে যক ২০ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ অর্ য রেভাগ ও পরিকল্পনা কর শবন মপ্রিণ কিা হয়।  

(৮) মদবশি সকি রশক্ষা প্ররিিাবন রশক্ষার্ীবদি অাংশগ্রহবণ শুদ্ধসুবি জািীয় সাংগীি পরিবেশন প্ররিব ারগিা ২০২০ ও 

২৬  াচ য িারিবখ জািীয় সাংগীি পরিবেশন ক যসূরচ আবয়াজবনি িবক্ষয সাংস্কৃরি রেষয়ক  িণািয়, ০৮টি রেভাগ, 

১০টি রসটি কবপ যাবিশন, ৬৪টি মজিা, ৪৯২টি উপবজিা, ১৬টি  াের ক ও প্রার্র ক রশক্ষা র্ানা, ৪,৫৭৩টি ইউরনয়ন 

এোং ৩২৮টি মপৌিসভাি জন্য সাংরিষ্ট  িণািয়/রেভাগ/বজিা/উপবজিায় ম াট ৫,৪২,৬৫,০০০ টাকাি DDO 

Authorization প্রদান কিা হয়। 

(৯) জারিি রপিা েঙ্গেন্ধু মশখ মুরজবুি িহ াবনি জন্মশিোরষ যকী  র্া র্   যাদায় উদ  াপবনি জন্য চিরি ২০১৯-২০ 

অর্ যেেবি পিিাষ্ট্র  িণািবয়ি রেবদশস্থ ৭৭টি োাংিাবদশ র শবন ম াট ১০,০০,০০,০০০ টাকাি DDO 

Authorization প্রদান কিা হয়। 

(১০) শুদ্ধসুবি জািীয় সাংগীি পরিবেশন প্ররিব ারগিা ২০২০ ও ২৬  াচ য ২০২০ িারিবখ জািীয় সাংগীি পরিবেশন 

ক যসূরচ পািন উপিবক্ষয ম াট ৫,৪২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয় ও অরগ্র  উবিািবনি  ঞ্জুরি জ্ঞাপন কিা হয়। 

(১১) প্রধান িীি মুখ্যসরচে জনাে ম াঃ নরজবুি িহ ান ১৯৮২ সবনি রনয়র ি ব্যাবচ োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস 

(প্রশাসন) কযািাবি ম াগদানপূে যক প্রায় ৩৬ েৎসি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ অরধরিি মর্বক ৩১ রিবসম্বি ২০১৯ 

িারিবখ সিকারি চাকুরি হবি অেসি গ্রহণ কবিবেন। জনাে ম াঃ নরজবুি িহ ান সুদীর্ য স য় প্রজািবিি কব য রনযুক্ত 

মর্বক মপশাদারিে, দক্ষিা, রেচক্ষণিা ও সুনাব ি সবঙ্গ দারয়ে পািবনি  ে রদবয় মদশ ও জারিি কল্যাবণ কাজ কবি 

মগবেন। মদশ ও জারিি মসোয় গুরুেপূণ য অেদান িাখাি জন্য জনাে ম াঃ নরজবুি িহ ানবক ধন্যোদ জারনবয় এোং 

িাঁি সে যাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ৩০ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখি বেঠবক গৃহীি ধন্যোদ প্রস্তাে ০৭ 

জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(১২) পিিাষ্ট্র  িণািবয়ি রসরনয়ি সরচে জনাে ম াঃ শহীদুি হক োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস (পিিাষ্ট্র) কযািাবিি 

১৯৮৪ ব্যাবচি ক যকিযা রহসাবে ম াগদানপূে যক প্রায় ৩৪ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ অরধরিি মর্বক ৩১ 

রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখ রসরভি সারভ যস হবি অেসি গ্রহণ কবিবেন। প্রজািবিি একজন রনিাোন ক যকিযা রহসাবে 

মদশ ও জারিি কল্যাবণ গুরুেপূণ য অেদান িাখাি জন্য জনাে ম াঃ শহীদুি হক-মক আন্তরিক ধন্যোদ জারনবয় এোং 

িাঁি সে যাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ৩০ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখি বেঠবক গৃহীি ধন্যোদ প্রস্তাে ০৭ 

জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(১৩)  াের ক ও উচ্চ রশক্ষা রেভাবগি রসরনয়ি সরচে জনাে ম া: মসাহিাে মহাসাইন োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস 

(প্রশাসন) কযািাবিি ১৯৮৪ ব্যাবচি ক যকিযা রহসাবে ম াগদানপূে যক প্রায় ৩৪ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ 

অরধরিি মর্বক ৩১ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখ সিকারি চাকুরি হবি অেসি গ্রহণ কবিবেন। প্রজািবিি একজন রনিাোন 

ক যকিযা রহসাবে মদশ ও জারিি কল্যাবণ গুরুেপূণ য অেদান িাখাি জন্য জনাে ম া. মসাহিাে মহাসাইন-মক 
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ধন্যোদ জারনবয় এোং িাঁি সে যাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ৩০ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখি বেঠবক 

গৃহীি ধন্যোদ প্রস্তাে ০৭ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(১৪) জনাে িবয়জ আহম্মদ ১৯৮৭ সাবি োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস (কৃরষ) কযািাি এোং পবি ১৯৮৮ সাবি োাংিাবদশ 

রসরভি সারভ যস (প্রশাসন) কযািাবিি ক যকিযা রহসাবে ম াগদানপূে যক দীর্ য ৩২ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ 

অরধরিি মর্বক ৩১ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখ সিকারি চাকুরি হবি অেসি গ্রহণ কবিবেন। জনাে িবয়জ আহম্মদ সুদীর্ য 

স য় প্রজািবিি কব য রনযুক্ত মর্বক মপশাদারিে, দক্ষিা ও রেচক্ষণিাি সবঙ্গ দারয়ে পািবনি  ােব  মদশ ও জারিি 

কল্যাবণ কাজ কবি মগবেন। প্রজািবিি একজন রনিাোন ক যকিযা রহসাবে মদশ ও জারিি কল্যাবণ গুরুেপূণ য অেদান 

িাখাি জন্য জনাে িবয়জ আহম্মদ-মক ধন্যোদ জারনবয় এোং িাঁি সে যাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি 

৩০ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখি বেঠবক গৃহীি ধন্যোদ প্রস্তাে ০৭ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ 

মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(১৫) িথ্য  িণািবয়ি সরচে জনাে আেদুি  াবিক োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস (প্রশাসন) কযািাবিি ১৯৮৪ ব্যাবচি 

ক যকিযা রহসাবে ম াগদানপূে যক সুদীর্ য ৩৪ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ অরধরিি মর্বক ৩১ রিবসম্বি ২০১৯ 

িারিবখ সিকারি চাকুরি হবি অেসি গ্রহণ কবিবেন। প্রজািবিি একজন রনিাোন ক যকিযা রহসাবে মদশ ও জারিি 

কল্যাবণ গুরুেপূণ য অেদান িাখাি জন্য জনাে আেদুি  াবিকবক আন্তরিক ধন্যোদ জারনবয় এোং িাঁি সে যাঙ্গীণ কল্যাণ 

ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ৩০ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখি বেঠবক গৃহীি ধন্যোদ প্রস্তাে ০৭ জানুয়ারি ২০২০ 

িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(১৬)  ৎস্য ও প্রারণসম্পদ  িণািবয়ি রসরনয়ি সরচে জনাে ম াঃ িইেউি আি   ণ্ডি োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস 

(প্রশাসন) কযািাবিি ১৯৮৪ ব্যাবচি ক যকিযা রহসাবে ম াগদানপূে যক প্রায় ৩৪ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ 

অরধরিি মর্বক ৩১ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখ রসরভি সারভ যস হবি অেসি গ্রহণ কবিবেন। প্রজািবিি একজন রনিাোন 

ক যকিযা রহসাবে মদশ ও জারিি কল্যাবণ গুরুেপূণ য অেদান িাখাি জন্য ম াঃ িইেউি আি   ণ্ডি-মক ধন্যোদ 

জারনবয় এোং িাঁি সে যাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ৩০ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখি 

বেঠবক গৃহীি ধন্যোদ প্রস্তাে ০৭ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(১৭) প্ররিিক্ষা  িণািবয়ি সরচে জনাে আখিাি মহাবসন ভূইয়া োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস (প্রশাসন) কযািাবিি ১৯৮৪ 

ব্যাবচি ক যকিযা রহসাবে ম াগদানপূে যক সুদীর্ য ৩৪ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ অরধরিি মর্বক ৩১ রিবসম্বি 

২০১৯ িারিবখ সিকারি চাকুরি হবি অেসি গ্রহণ কবিবেন। প্রজািবিি একজন রনিাোন ক যকিযা রহসাবে মদশ ও 

জারিি কল্যাবণ গুরুেপূণ য অেদান িাখাি জন্য জনাে আখিাি মহাবসন ভূইয়া-মক ধন্যোদ জারনবয় এোং িাঁি সে যাঙ্গীণ 

কল্যাণ ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ৩০ রিবসম্বি ২০১৯ িারিবখি বেঠবক গৃহীি ধন্যোদ প্রস্তাে ০৭ জানুয়ারি 

২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(১৮) গণপ্রজািিী োাংিাবদশ সিকাবিি  াননীয় প্রধান িী মশখ হারসনা ১২ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ সিকারি সিবি 

আবুধােী, সাংযুক্ত আিে আর িাবিি উবেবে ঢাকা িযাগ কবিন।  াননীয় প্রধান িীি প্রস্থানকাবি হ িি শাহজািাি 

আন্তজযারিক রে ানেন্দবি িাষ্ট্রাচাবিি দারয়ে পািন কিা হয়। গি ০২ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ যুক্তিাজযরভরিক 

প্রখ্যাি সাংোদ  াে  ‘দ্য িাইন্যারন্সয়াি টাই স’ গ্রুবপি  ারসক ম্যাগারজন ‘দ্য ব্যাাংকাি’  াননীয় অর্ য িী জনাে 

আহ  মুস্তিা কা ািবক ২০২০ সাবিি জন্য ‘িাইন্যান্স র রনিাি অে দ্য ইয়াি িি মলাোি এন্ড এরশয়া-প্যারসরিক 

এওয়াি য ২০২০’-এ ভূরষি কিা হয়। 

(১৯) ২০২০ সাবিি জন্য োাংিাবদবশি অর্ য িীি রেবেি মেি অর্ য িী রহসাবে পুিস্কৃি হওয়া োঙ্গারি জারিি জন্য 

এক রেিি সম্মাননা অজযন।   যাদাপূণ য এই পুিস্কাবি ভূরষি হওয়াি  ে রদবয় রেবে োাংিাবদবশি ভােমূরিয উজ্জ্বিিি 

কিায়  াননীয় অর্ য িী জনাে আহ  মুস্তিা কা ািবক অরভনন্দন ও আন্তরিক শুবভচ্ছা জারনবয়  রিসভাি ০৮ 

জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি বেঠবক গৃহীি অরভনন্দন প্রস্তাে ২০ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ 

মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(২০) অভযন্তিীণ সম্পদ রেভাবগি রসরনয়ি সরচে ও জািীয় িাজস্ব মোবি যি সাবেক মচয়ািম্যান জনাে ম াশািিি 

মহাবসন ভূ ূঁইয়া োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস (অরিট এযান্ড একাউেস) কযািাবিি ১৯৮১ ব্যাবচি ক যকিযা রহসাবে 

ম াগদানপূে যক প্রায় ৩৯ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ অরধরিি মর্বক ০৩ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ সিকারি 

চাকুরি হবি অেসি গ্রহণ কবিন। প্রজািবিি একজন রনিাোন ক যকিযা রহসাবে মদশ ও জারিি কল্যাবণ গুরুেপূণ য 

অেদান িাখাি জন্য  রিসভা জনাে ম াশািিি মহাবসন ভূ ূঁইয়াবক ধন্যোদ জারনবয় এোং িাঁি সে যাঙ্গীণ কল্যাণ ও 
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দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ০৮ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি বেঠবক গৃহীি একটি ধন্যোদ প্রস্তাে ২০ জানুয়ারি ২০২০ 

িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(২১) প্রধান িীি কা যািবয়ি রসরনয়ি সরচে জনাে সাজ্জাদুি হাসান োাংিাবদশ রসরভি সারভ যস (প্রশাসন) কযািাবিি 

১৯৮৫ ব্যাবচি ক যকিযা রহসাবে ম াগদানপূে যক প্রায় ৩২ েেি সিকাবিি রেরভন্ন গুরুেপূণ য পবদ অরধরিি মর্বক ১০ 

জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ রসরভি সারভ যস হবি অেসি গ্রহণ কবিন। একজন প্রাজ্ঞ, রেচক্ষণ ও সৃজনশীি ক যকিযা 

রহসাবে মদশ ও জারিি কল্যাবণ গুরুেপূণ য অেদান িাখাি জন্য জনাে সাজ্জাদুি হাসান-মক ধন্যোদ জারনবয় এোং িাঁি 

সে যাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ যায়ু কা না কবি  রিসভাি ০৮ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি বেঠবক গৃহীি একটি ধন্যোদ 

প্রস্তাে ২০ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(২২) ও াবনি  হা ান্য সুিিান কাবুস রেন সাঈদ আি সাঈদ গি ১০ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ ইবন্তকাি কবিন 

(ইন্নারিোরহ ওয়া ইন্না ইিাইরহ িারজউন)। মৃত্যযকাবি িাঁি েয়স হবয়রেি ৭৯ েেি। ও াবনি  হা ান্য সুিিান কাবুস 

রেন সাঈদ আি সাঈদ-এি মৃত্যযবি স গ্র মুসরি  রেবে এক অপূিণীয় শূন্যিাি সৃরষ্ট হি। োাংিাবদবশি এ পি  

রহনিষীি মৃত্যযবি গভীি মশাক ও দুঃখ প্রকাশ, িাঁি রুবহি  াগরিিাি কা না কবি এোং মশাকসন্তপ্ত িাজপরিোি ও 

ও াবনি জনগবণি প্ররি আন্তরিক স বেদনা জারনবয়  রিসভাি ২০ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি বেঠবক গৃহীি একটি 

মশাকপ্রস্তাে ২৬ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখি প্রজ্ঞাপন  ািিি োাংিাবদশ মগবজবট প্রকারশি হয়। 

(২৩) গণপ্রজািিী োাংিাবদশ সিকাবিি  াননীয় প্রধান িী মশখ হারসনা ০৪ মিব্রুয়ারি ২০২০ িারিবখ সিকারি সিবি 

মিা , ইিারিি উবেবে ঢাকা িযাগ কবিন।  াননীয় প্রধান িীি প্রস্থানকাবি হ িি শাহজািাি আন্তজযারিক 

রে ানেন্দবি িাষ্ট্রাচাবিি দারয়ে পািন কিা হয়। 

(২৪) রেভাগীয় কর শনাবিি কা যািয়, ঢাকায় অনুরিি এরিরকউটিভ ম্যারজবেট ও অরিরিক্ত মজিা ম্যারজবেটগণ 

কর্তযক মিৌজদারি কা যরেরধ ১০৭/১৪৪/১৪৫ ধািায়  া িা ও ম াোইি মকাট য পরিচািনা সাংক্রান্ত ক যশািায় প্রণীি 

সুপারিশসমূহ োস্তোয়ন সাংক্রান্ত রেষবয় প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি জন্য সকি মজিা প্রশাসক েিােি পি মপ্রিণ কিা 

হয়। 

(২৫) ২৫০ শয্যারেরশষ্ট েঙ্গ ািা মশখ িরজিাত্যবন্নো মুরজে মজনাবিি হাসপািাবিি প্রধান িটবক সন্তান প্রসে রেষবয় 

িদন্ত প্ররিবেদন সাংক্রান্ত রেষবয় িদন্ত কর টিি সুপারিবশি আবিাবক রেরধ ম ািাবেক প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহগণি জন্য 

সরচে, স্বাস্থয মসো রেভাগ ও সরচে, স্বাস্থয রশক্ষা ও পরিোি কল্যাণ রেভাগ েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়।               

(২৬) ইট ভাটা েন্ধকিণ প্রসবঙ্গ প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি জন্য েন্ত্রচি, পন্ত্রিগিশ, িন ও জিিায়ু পন্ত্রিিতযন মিণািয় 

িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়।  

(২৭) অনেধ মসট-টপ-েবিি  ােব  DTH (িাইবিক্ট টু মহা ) মসো েন্ধকিণ প্রসবঙ্গ প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি জন্য 

সকি মজিা প্রশাসক েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৮) রন যাণাধীন কুরষ্টয়া ম রিবকি কবিবজ আকরস্মক দুর্ যটনাি িদন্ত প্ররিবেদন অনু ায়ী দায়ী ব্যরক্তবদি রেরুবদ্ধ 

প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি জন্য সরচে, গৃহায়ন ও গণপূিয  িণািয় েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৯) মকাট য রি আইন, ১৮৭০ ম াোইি মকাট য আইন, ২০০৯-এ িিরসিভুক্তকিণ েংক্রান্ত রেষবয় প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা 

গ্রহবণি জন্য রসরনয়ি সরচে, অভযন্তিীণ সম্পদ রেভাগ এোং রসরনয়ি সরচে, জনরনিাপিা রেভাগ েিােি পি মপ্রিণ কিা 

হয়।  

(৩০) ব্রাহ্মণোরড়য়া মজিাি কসো উপবজিায়  ন্দভাগ না ক স্থাবন মট্রন দুর্ যটনা রেষয়ক র্টনাি িদন্ত কর টিি 

সুপারিশ োস্তোয়ন েংক্রান্ত রেষবয় প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহবণি জন্য রসরনয়ি সরচে, মিিপর্ রেভাগ েিােি পি মপ্রিণ 

কিা হয়। 

(৩১) ‘ধষ যবণি সাক্ষীবক মিবক সিাসীবদি হাবি ত্যবি রদবিা পুরিশ’- র্টনা িদন্তকিণ রেষবয় রেভাগীয় কর শনাি, 

িাজশাহী এি প্ররিরনরধ; অরিরিক্ত রিআইরজ, িাজশাহী এোং অরিরিক্ত মজিা ম্যারজবেট, পােনা এি স ন্ববয় একটি 

িদন্ত কর টি গঠনপূে যক েরণ যি রেষবয় একটি িদন্ত প্ররিবেদন আগা ী ১৫ রদবনি  বে  রিপরিষদ রেভাবগ মপ্রিবণি 

জন্য রেভাগীয় কর শনাি, িাজশাহী েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩২) দুনীরি দ ন কর শন হবি প্রাপ্ত প্ররিবেদন অনু ায়ী জানুয়ারি ২০২০  াবস সিকারি ক যকিযা/ক যচািীবদি 

 া িায় ২ জবনি রেরুবদ্ধ অরভব াগপি দারখি এোং ১৪ জবনি রেরুবদ্ধ এি.আি.টি দারখি কিা হয়। এ োড়া ৩৬ 

জবনি রেষবয় অনুসন্ধাবন নরর্ভুরক্তি  ােব  রনষ্পরি কিা হয়। উপবিারেরখি রেষবয় অেগি কবি  র্া র্ ব্যেস্থা 

গ্রহবণি জন্য সাংরিষ্ট  িণািয়/রেভাগবক রনবদ যশনা প্রদান কিা হয়। 
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(৩৩) রেরভন্ন আইবন ৩৬৮ জন ক যকিযাবক এরিরকউটিভ ম্যারজবেট-এি ক্ষ িা এোং ম াোইি মকাট য পরিচািনাি 

ক্ষ িা/মিপুটি কর শনাবিি ক্ষ িা অপ যণ কিা হয়। 

(৩৪) ঢাকা উিি রসটি কবপ যাবিশন এোং ঢাকা দরক্ষণ রসটি কবপ যাবিশবনি রনে যাচন অনুিান অোধ, সুি, শারন্তপূণ য ও 

রনিবপক্ষভাবে সম্পন্ন কিাি জন্য সাংরিষ্ট সকিবক পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৫)   ভূর  ব্যেস্থাপনাি রেদ্য ান স স্যা ও কিণীয় রেষবয় মজিা ও উপবজিা মর্বক সাংগ্রহকৃি প্রস্তাে সরচে, ভূর  

 িণািয় েিােি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৬)   উপপরিচািক, স্থানীয় সিকািবক সকি মেরণি মপৌিসভাি কা যক্র  পরিদশ যন ও  রনটরিাং-এি ক্ষ িা প্রদান 

কিা হয়। 

(৩৭) জানুয়ারি ২০২০ মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১৪ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে 

পাওয়া ফেগছ। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ১৪টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত 

অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কগি জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় ফদওয়া হয়। 

(৩৮) রেরভন্ন  িণািয়/রেভাগ মর্বক প্রাপ্ত মজিাপ্রশাসক সবম্মিন ২০১৯-এ গৃহীি স্বল্পব য়ারদ রসদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

অগ্রগরি প্ররিবেদন প যাবিাচনায় মদখা  ায় রিবসম্বি ২০২০ প যন্ত ২৯টি স্বল্পব য়ারদ রসদ্ধান্ত োস্তোরয়ি হয়। 

(৩৯) রেভাগীয় কর শনাি ও ম বট্রাপরিটন পুরিশ কর শনািগবণি রনকট মর্বক প্রাপ্ত রিবসম্বি রিিীয় ও জানুয়ারি 

প্রর্  পবক্ষি পারক্ষক মগাপনীয় প্ররিবেদবনি রভরিবি প্রস্তুিকৃি দুটি সািসাংবক্ষপ  াননীয় প্রধান িী স ীবপ উপস্থাপন 

কিা হয়। পারক্ষক মগাপনীয় প্ররিবেদবন উপস্থারপি এোং  াননীয় প্রধান িী কর্তযক অনুব ারদি প্রস্তাে োস্তোয়বনি 

জন্য রেরভন্ন  িণািয় ও রেভাগ েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০)  ১০ জানুয়ারি ২০২০ িারিবখ জারিি রপিা েঙ্গেন্ধু মশখ মুরজবুি িহ াবনি ঐরিহারসক স্ববদশ প্রিযােিযন রদেস 

ও মুরজেেবষ যি ক্ষণগণনা উবিাধন উপিবক্ষয রেভাগীয় কর শনাি ও মজিা প্রশাসকবদি রনবদ যশনা প্রদান সাংক্রান্ত পি 

সকি রেভাগীয় কর শনাি ও মজিা প্রশাসক েিােি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪১) জািীয় রভটার ন ‘এ’ প্লাস কযাবম্পইন সহব ারগিা প্রদান সাংক্রান্ত পি সকি রেভাগীয় কর শনাি, মজিা প্রশাসক 

ও উপবজিা রনে যাহী অরিসাি েিােি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪২) ‘দুনীরি রেবিাধী জািীয় রেিকয প্ররিব ারগিা, ২০২০’ আবয়াজবন সকি রেভাগীয় কর শনাি, মজিা প্রশাসক ও 

উপবজিা রনে যাহী অরিসাি েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৩) উপবজিা পরিষবদি  ারসক স ন্বয় সভায় ‘িথ্য আপা (২য় প যায়)’ প্রকবল্পি িথ্যবসো ক যকিযাগবণি 

অাংশগ্রহবণি রেষবয়  র্া র্ ব্যেস্থা গ্রহবণি জন্য সকি মজিা প্রশাসক েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৪) শরহদ রদেস ও আন্তজযারিক  ার্তভাষা রদেস ২০২০ উদ  াপবন  র্া র্ কা যক্র  গ্রহবণি জন্য সকি রেভাগীয় 

কর শনাি, মজিা প্রশাসক ও উপবজিা রনে যাহী অরিসাি েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৪৫) কিোজাি শহি/মপৌি এিাকাবক ব্যয়েহুি মর্াষণাি রেষবয় সাংরিষ্টবদি েিােি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৬) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে GRS েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

(৪৭) ১৬ জানুয়ারি ২০২০ িারিখ ৫২টি  িণািয়/রেভাবগি িথ্য অরধকাি রেষয়ক দারয়েপ্রাপ্ত ক যকিযাবদি রনবয় িথ্য 

অরধকাি রেষয়ক ক যশািা অনুরিি হয়।  

(৪৮) ৩০ জানুয়ান্ত্রি ২০২০ তান্ত্রিগখ ভূন্ত্রম ফিন্ত্রজগেশন ও নামজান্ত্রিি মগে েমন্বয় োধগনি িগক্ষয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি 

মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব একটি েভা অনুন্ত্রিত হয়।       

(৪৯) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচিেণগক িান্ত্রষ যক উদ্ভািন কম যপন্ত্রিকল্পনা ২০১৯-২০২০-এি িাস্তিায়ন 

অগ্রেন্ত্রতি অধ য-িান্ত্রষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন ফপ্রিগণি জন্য পে ফদওয়া হয়।  

(৫০) ৮টি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািয় এিং ৭টি ফজিা প্রশােগকি কার্ যািগয়ি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত 

এন্ত্রপএএমএে েফ েওয়যাগিি মােগম েম্পাদগনি িগক্ষয প্রন্ত্রশক্ষণ কম যশািা আগয়াজন কিা হয়।   

(৫১) িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত (এন্ত্রপএ)-এি ফিাগো ন্ত্রনধ যািণ কিা হয়।  

(৫২) ২০২০-২১ অর্ থবছরেে এপিএ’ে আবপিক ককৌশলগত উরেি পির্ থােণ সংক্রান্ত সভা আর াজি কিা হয়।  

(৫৩) ৭, ২১ ও ২৮ জানুয়ান্ত্রি ২০২০ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রিত জাতীয় অর্ যননন্ত্রতক পন্ত্রিষগদি ন্ত্রনি যাহী কন্ত্রমটিি (একগনক) েভাি 

কার্ যপগেি ওপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েংন্ত্রক্ষপ্ত ফনাে প্রস্তুত কিা হয়।  
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(৫৪) ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি েংগশান্ত্রধত িান্ত্রষ যক উন্নয়ন কম যসূন্ত্রচ (আিএন্ত্রিন্ত্রপ)-ফত  এ ন্ত্রিভাগেি প্রকল্পেমূহ অন্তর্ভ যন্ত্রক্তি 

জন্য তথ্য েদস্য, আর্ য-োমান্ত্রজক অিকাঠাগমা ন্ত্রিভাে িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৫) োল্যরেোহ প্ররিবিাবধি রনর ি জািীয় কর টি; মজিা সদবি মকাি ভেন এিাকায় রন যাণ সাংক্রান্ত জািীয় 

পরিেীক্ষণ কর টি এোং মজিা সদবি মকাি ভেনারদ রন যাণ সাংক্রান্ত কর টি গঠন কিা হয়। 

ে. আগা ী (ফেব্রুয়ান্ত্রি-মাচ য) দুই মাগে েম্পাদ্য অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

(২) মিণািয় ও ন্ত্রিভােেমূগহি কার্ যািন্ত্রি েংক্রান্ত িান্ত্রষ যক প্রন্ত্রতগিদন চূড়ান্তকিণ, মুদ্রণ ও ন্ত্রিতিণ কার্ যক্রম। 

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কর টিি সভা অনুিান। 

(৪) অর্ যননরিক রেষয় সাংক্রান্ত  রিসভা কর টিি সভা অনুিান। 

(৫) জািীয় পুিস্কাি সাংক্রান্ত  রিসভা কর টিি সভা অনুিান। 

(৬) আন্তজযারিক ও আঞ্চরিক সাংস্থায় োাংিাবদশ কর্তযক চাঁদা প্রদান সাংক্রান্ত সরচে কর টিি সভা অনুিান। 

(৭)   রিসভা কর টি/পরিষদ/কর শন/অন্যান্য কর টি গঠন/পুনগ যঠন। 

(৮) পসআেপভএস সপিবালর ে অগ থারিাগ্রাম ও জিবল িদা ি সংক্রান্ত কার্ থক্রম। 

(৯) Open CRVS সংক্রান্ত কেকপিকযাল কপমটিে সভা আর াজি। 

(১০) ফজিা েদগি ফকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগোে য কন্ত্রমটিি ১৯৩তম েভা, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি 

েভাপন্ত্রতগত্ব অনুগিয় নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান।    

(১১) প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি যন্যাে েংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটি (ন্ত্রনকাি)-এি ১১৭তম েভা অনুিান।     

(১২) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান।  

(১৩) স্বাধীনতা পুরস্কার সজিি-সভা অনুিান।  

 

 
  

(মুহাম্মদ আসাদুি হক) 

উপসরচে 

মিান: ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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